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طعم شیرین یک »اتفاق«

باغ رحیم آباد از فهرست مزایده بنیاد 
حذف شد.این خبری بود که چند 
روز پیش منتشر شد. نکته کلیدی 
موضوع  اما این بود که این اتفاق 
خجسته از پی اتفاق )اتحاد( مردم و 
مطالبه گری سفت و سخت  آنان  و 
پوشش خوب رسانه ای و همکاری 
شد. ممکن  مسئوالن  از   تعدادی 

مردمی که پیش از این کمتر به امور 
جمعی و سرنوشت اجتماعی شهر 
و دیار خویش حساسیت نشان می 
دادند  اکنون به میدان آمده اند ذکر 
این نکته خالی از لطف نیست که 

این همه حاصل .. ) ادامه در صفحه 2( 

سرمقاله
* مهرآیین

روزنامه صبح استان  *  سال بیستم   *  شماره:4167

5اطالعیه دامپزشکی درخصوص ذبح دام در تاسوعا و عاشورا5سوگواره “ احلی من العسل “ در  استان برگزار شد 3»علم سالم«  یادی  از  وداع آخر علمدار کربال

یارانه جدید برای تسهیل سرمایه گذاری 
    صفحه 5

عکس: مجتبی گرگی

استاندار  در کارگروه تخصصی اشتغال و کمیسیون بانک های استان   خبر داد:

 پیکر مطهر شهید” لگزی”  امروز تشییع می شود/5

۶۲ درصد جمعیت استان  تحت پوشش بیمه سالمت قرار دارند
مدیرکل بیمه سالمت از پوشش ۶2 درصدی جمعیت استان توسط بیمه سالمت خبر 
داد و گفت: تمام داروخانه ها و مراکز درمانی استان طرف قرارداد بیمه سالمت هستند 
و درصد باالیی از پزشکان متخصص خراسان جنوبی در بخش...  ) ادامه در صفحه 5( 
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تردد  وسایل نقلیه سنگین در محور بیرجند- قاین ممنوع شد/5
در روزهای سه شنبه ۲7 شهریور و  جمعه ۳۰ شهریور:

جناب آقای حاج علی جعفرپورمقدم
مدیر محترم کاروان ۳۹۰۲۷حج تمتع بیرجند

خدای را برنعمت سفر معنوی حج شاکریم.آنچه حالوت این سفر را 
برایمان مضاعف کرد، مدیریت و تالش های ارزنده جناب عالی در 
سایه همدلی و فضای صمیمی بین زائران و عوامل اجرایی در برگزاری 

حجی شکوهمند بود که بدینوسیله از شما و همکاران تان
 آقایان: حاج ابراهیم مددی وحاج غالمحسین بهدانی
 تشکر نموده و برایتان توفیق بیشتر خدمت به زائران آرزومندیم.
خانواده های: سورگی ، کمیلی، اسماعیلی و علی پور

اطالعیــه
در راستای اجرای مفاد نظام نامه هشتمین دوره سراسری انتخابات هیئت مدیره 
سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان ها بدینوسیله اسامی کاندیداهای 
انتخابات هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان جنوبی 

جهت آگهی به شرح ذیل اعالم می گردد.

کد  نام خانوادگی - نامرشته

عمران

۳۰۰1الهامی زاده - محمد

۳۰۰۲بهدانی - علی
۳۰۰۳خوشنام - محمد

۳۰۰4سرافرازی - سید رضا
۳۰۰5صابری - محسن
۳۰۰۶عباسی - حسین
۳۰۰7فدویان - محمد
۳۰۰8محمودی - یداله

۳۰۰9میرکاظمی - سیده بنفشه

معماری

1۰۰1زراعتکار - محمدحسین
1۰۰۲کاظمیان - احمد

1۰۰۳هروی - حسنیه

برق

5۰۰1علمدارمقدم - سید محمدرضا
5۰۰۲فاطمی - سیدمحمدرضا

5۰۰۳کریمدادی - علی
5۰۰4مهرورزان - علی

مکانیک
4۰۰1کمیلی - محمدهادی

4۰۰۲ناصری - وحید

هیئت اجرایی انتخابات از جامعه مهندسی استان )اعضای سازمان نظام مهندسی 
ساختمان استان( دعوت به عمل می آورد از ساعت 9 صبح روز پنجشنبه مورخ 
1397/07/12 در حوزه های اخذ رأی مستقر در بیرجند - ساختمان شماره دو 
 اداره کل راه و شهرسازی استان- واقع در خیابان قدس شرقی و شهرستان قاین 
 اداره راه و شهرسازی قاین واقع در بلوار جهاد جهت اخذ رأی حضور به هم رسانند.
رای  و  انتخابات  این  در  شرکت  محترم  داوطلبان  کلیه  نظر  اجرایی  هیئت 
دهندگان گرامی را به رعایت مفاد مندرج در فصول پنج و دوازده نظام نامه 
انتخابات و رعایت شئونات حرفه ای و اسالمی در تمامی زمان، ترتیبات و 

تبلیغات انتخابات جلب می نماید.
مهلت قانونی تبلیغات از تاریخ درج آگهی لغایت ۲4 ساعت قبل از 

موعد آغاز رای گیری خواهد بود

چهل غروب غمبار گذشت
چهل روز است که خورشید زندگی 

بزرگ خاندان  

شادروان سید محمد اصغری
 )دبیر بازنشسته( 

 غروب کرد. در چهلمین روز خاموشی نور وجودش
  امروز دوشنبه 97/۰۶/۲۶ از  ساعت 5 الی ۶ بعدازظهر 

در محل مسجد توحید به سوگ می نشینیم.

خانواده های اصغری  و سایر بستگان

جناب سرهنگ عقیـلی 
رئیس محترم سازمان علمی پژوهشی و فن آوری سپاه انصارالرضا )ع(

با نهایت تاسف و تالم مصیبت درگذشت پدر بزرگوارتان
 را تسلیت عرض نموده، در این ماه عزیز رحمت و غفران واسعه برای آن مرحوم 

و صبر و اجر برای جناب عالی و خاندان محترم از خداوند مهربان خواهانیم. 
حمیدرضا نیک کار و بانو- حسین نیک کار

طراحی وب سایت    ۰۹1۲۰۷۷۰6۰۹

زمین فروشـی
زمینی به متراژ 541 مترمربع با ابعاد ۲۰×۲7 واقع در میدان آزادی، انتهای کوچه بانک 
کشاورزی با موقعیت مکانی عالی با سه محور، بسیار مناسب جهت کارگاه و فعالیت های 
صنعتی، دارای 1۳۰ متر مربع زیر بنا ، با کلیه امتیازات و امکان دسترسی ماشین های سنگین 

به بهترین پیشنهادهای قیمت به فروش می رسد.         شماره تماس: ۰9۳7177۲9۰5

جناب آقای حاج مجید عسکری مدیر محترم کاروان ۳۹۰۳1 
جناب آقای حاج علی اکبر آشوری مدیر محترم کاروان۳۹۰۲6 و  زائران نیک اندیش
زیارت خانه امن الهی بر شما که در سرزمین عشق به یاد فرشتگان زمینی توانبخشی حضرت علی اکبر)ع(

بیرجند بوده اید، گوارا باد ؛ امید که این سفر معنوی خیر دنیا و آخرت تان باشد.
مدیر عامل و هیئت مدیره موسسه توانبخشی حضرت علی اکبر)ع(

جناب آقای علی بیابانگرد  مدیر محترم بانک مهر اقتصاد شعبه مدرس
 جناب آقای سید احمد موسوی 

مدیر محترم بانک مهر اقتصاد شعبه مطهری 
بدینوسیله برخود الزم می دانم از حسن برخورد و تکریم ارباب رجوع و نیز سعه صدر شما عالی جنابان 

و همکاران محترم تان در پاسخگویی به مراجعین و انجام امور تقدیر و تشکر نمایم 
سالمت و موفقیت روز افزون تان را از درگاه ایزد منان خواستارم.

مرتضی علی آبادی

همکار محترم جناب آقای مهندس عادل وحدتی
قبولی شما را در مقطع دکتری رشته کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف 

که بیانگر تالش و جدیت جناب عالی می باشد، صمیمانه تبریک عرض نموده 
و موفقیت روزافزون تان را خواستاریم.

 مهندسین مشاور پارس نقش- حسین صباغ
 

  هیئت اجرایی انتخابات سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان جنوبی

 به تعدادی نیرو جهت همکاری در یک شرکت معتبر خدماتی- نرم افزاری  نیازمندیم
 نیروی اداری )پاره وقت(: آشنایی با سیستم کامپیوتر، IT ، سایت و فنون بازاریابی

 نیروی بازاریاب: فن بیان قوی، روابط عمومی باال و سابقه کار در زمینه بازاریابی

دعــوت بــه همکـــاری

آدرس: سجادشهر-حاشیه بلوارغدیر- ما بین خیابان مالک اشتر و   ایمان
 شرکت شهردارَمن     تلفن تماس: 32414610     ساعت تماس: 9  الی 12 و  18 الی  20



2
دوشنبه * 26 شهریور 1397 * شماره 4167

مهلت ثبت شبای بانکی در سامانه سهام عدالت تمدید شد

عبدالهی مدیرکل امور اقتصادی و دارایی یکی از استان های کشور، با بیان اینکه نزدیک به ۷ میلیون نفر در 
کشور تاکنون برای ثبت شماره شبای حساب بانکی خود در سامانه سهام عدالت اقدام نکرده اند، گفت: مهلت 
ثبت شبای بانکی در این سامانه تا پایان مهر ۹۷ تمدید شد.

طعم شیرین یک »اتفاق«

* مهرآیین

)ادامه سر مقاله از صفحه اول( ... مردمی که پیش از این 

کمتر به امور جمعی و سرنوشت اجتماعی شهر و دیار 
خویش حساسیت نشان می دادند اکنون به میدان 
آمده اند. ذکر این نکته خالی از لطف نیست که این 
همه حاصل همراهی و همگرایی بخش کوچکی از 
آحاد شهروندان بیرجندی بود و به طور قطع و یقین 
اگر دایره و تعداد جامعه مطالبه گر گسترده تر شود 
حصول به اهداف بسیار بزرگتر از این نیز در زمانی 
کوتاه تر ممکن خواهد شد. تجربه مشابه دیگر که 
می تواند شاهدی بر اثر بخشی طرح خواسته ها و 
مطالبه گری  باشد راه اندازی کمپینی مردمی در 
اعتراض به وضع جاده قاین - بیرجند مشهور به 
با  جاده مرگ در سال های گذشته است.کمپینی 
هزاران عضو که اگر چه عمر کوتاهی داشت توانست 
نظرات مردم و مسئوالن را در کشور به خود جلب 
کند و باعث توجه ویژه و شدت یافتن فعالیت ها 
های  استان  در  گری  مطالبه  شود.  محور  این  در 
از  آنها و  از فرهنگ عمومی  البته جزئی  برخوردار 
عوامل اصلی توسعه است. این گروه از هموطنان از 
چنان سطحی از توسعه یافتگی اجتماعی و فرهنگی 
برخوردارندکه حتی در پایین ترین سطوح اجتماعی 
نیز به ضرورت اتحاد و اتفاق، همبستگی و مطالبه 
گری واقف و عاملند. موضوعی که متاسفانه تاکنون 
حتی در بین جماعت روشنفکر و فرهیخته ما نیز 
جایگاه ویژه ای نداشته است. نبود فرهنگ و حس 
مطالبه گری در جامعه ما گاه چنان آسیب زننده و 
آزاردهنده بوده است که گاه حتی صدای مسئوالن 
را نیز درآورده است! آن هم مسئوالنی که به طور 
معمول ترجیح می دهند منتقد و معترضی نداشته 
باشند! با این وصف تقویت روحیه مطالبه گری و 
فرهنگ پاسخ طلبی و انتقاد از مسئوالن را در منطقه 
باید به فال نیک گرفت و به لطایف الحیل تشویق 
و تقویت نمود چراکه این ابزار در عمل باعث پویایی 
مدیریت ها و توسعه جامعه نیز خواهد شد. بی گمان 
در این میان رسانه ها نقش ویژه و متمایزی دارند 
وجود 5 روزنامه و دهها پایگاه خبری در استان در 
شرایطی که کالن شهر مشهد 4 روزنامه دارد! به 
شرط جسارت، همگرایی و اتحاد رسانه ای می تواند 
سرمایه ای پرقدرت برای تقویت فرهنگ مطالبه 
گری در شهروندان باشد. اختصاص فضای بیشتر 
به درج خواسته های مردم یکی از نقش هایی است 
که رسانه ها می توانند در این باره ایفا کنند. نکته 
دیگری که در پیگیری مسائل و مشکالت توسط 
و  پایمردی  عنصر  به  توجه  است  مهم  شهروندان 
استقامت در این راه است. ... )ادامه سر مقاله در ستون مقابل( 

نتیجه  از حصول  مقاله( دلسردشدن و قبل  )ادامه سر 

از  از آن بدتر آیه یاس خواندن  پا پس کشیدن و 
عوامل شکست در این مسیر است. موضوع آخر آن 
که اگر چه حتی با حضور و پیگیری بخش هایی از 
 افراد متعهد و آگاه در جامعه نتایج ارزشمندی حاصل 
می شود اما ذات فعالیت اجتماعی و تعهد اسالمی 
بدان گونه است که با حضور حداکثری آحاد جامعه 
رنگ می گیرد و قوام  می یابد. به قول خواجه شیراز: 

ُحسنت به اتفاق مالحت جهان گرفت
آری به “اتفاق“ جهان می توان گرفت 
پس با “اتفاق” به فتح جهان بیاندیشیم!

خبر خوب برای متقاضیان 
تسهیالت اشتغال روستایی

سرپرست وزارت تعاون گفت: سقف تصمیم گیری 
برای تسهیالت اشتغال روستایی در استان ها ابتدا 
میلیارد  به 6  رقم  این  اما  بود،  تومان  میلیارد   2.5
تومان افزایش یافت و اکنون به درخواست استانداران 
تومان  میلیارد  سقف 10  به  گیری  تصمیم  اختیار 
رسید.  ضمانت طرح های سرمایه گذاری پیشنهادی 
روستائیان از این پس با سهولت وسرعت بیشتری انجام 
می شود. محسنی بندپی افزود: کارگروه های اشتغال 
در هراستان از این پس رسته های شغلی منتخب را 
پس از مطالعه، بررسی مورد تصویب قرار می دهد.

ستاد تنظیم بازار واردات فوری 
پوشک را تصویب کرد

ستاد تنظیم بازار در آخرین نشست خود به منظور 
تنظیم بازار محصوالت سلولزی و بهداشتی تصویب 
کرد که ارز تخصیصی برای واردات مواد اولیه کاغذ 
و روزنامه با قیمت 4200 تومان و مواد اولیه مورد نیاز 
در صنایع سلولزی و بهداشتی با ارز بازار ثانویه تامین 
شود. همچنین پوشک آماده با قید فوریت از محل 
واردات برندهای معتبر و در دسترس تامین خواهد شد.

5 هزار گوشی تلفن همراه 
از گمرک ترخیص شد

رئیس  اتحادیه فروشندگان دستگاه های مخابراتی و 
گوشی تلفن همراه از ترخیص 5 هزار گوشی تلفن 
همراهِ یک شرکت وارد کننده قدیمی دارای مجوز 
نظر گرفتن هزینه  در  با  داد. سازمان حمایت  خبر 
های انجام شده برای واردات باید تعیین نرخ کند.

سرمقاله

شهید احمدعلی لگزی پس از 33 سال گمنامی به آغوش 
خانواده اش بازگشت و چشم انتظاری همسر و فرزندانش را 

به پایان رساند.
به گزارش فارس، »انتظار« واژه ای آشنا برای همه عاشقان 
و دلدادگان است و کفه ای است که به وسیله آن میزان 
عشق و دلدادگی مشخص می شود، هرچه عاشق تر، انتظار 
هم طوالنی تر و شاید تا پایان عمر هم مجالی برای به سر 
رسیدن این انتظار فراهم نشود.  اما مهم نوع این انتظار است 
که آن را چه کسی معنا می کند و چه کسی بهتر از مادران، 
پدران و خانواده های شهدای مفقوداالثر می توانند این واژه را 
تفسیر کنند و به آن قداست بخشند. شهید احمدعلی لگزی 
متولد یکم اسفندماه سال 1336 است، وی در سال 135۷ 
جهت استخدام در ارتش به آموزشگاه درجه داری رفت و 
دومی  گروهبان  درجه  تا  آموزشی  دوره های  طی  از  پس 
شروع به خدمت نمود. شهید لگزی در طول هفت سال 
خدمت بارها به مناطق عملیاتی اعزام شد که سرانجام در 
تاریخ 23 بهمن  ماه 1364 در عملیات والفجر ۸ در نهرخین 
توسط نیروهای عراقی به شهادت رسید. فرزند شهید لگزی 
در گفتگو با فارس از پدر بیشتر روایت می کند: شهید لگزی 
طی این سال ها به عنوان یکی از شهدای مفقوداالثر استان 

مطرح بود که در سال 13۸4 پس از 20 سال به دلیل پیدا 
نشدن پیکر شهید و مسجل شدن شهادتش، تشییع شهید 

انجام شد. شهید لگزی دارای دو فرزند پسر است، فرزند 
بزرگ شهید در زمان شهادتش دو سال و شش ماه و فرزند 

کوچکش شش ماهه بوده است. 
پسر شهید لگزی خصوصیات پدر را اینگونه شرح می دهد: از 
مهم ترین خصوصیات بارز پدر خانواده دوستی، دستگیری از 
همه، به درد همه رسیدن و به فکر همه بودن بوده است، به 
طوری که تمام دوستان و آشنایان به این خصوصیات پدرم 
اذعان دارند. فرزند شهید در خصوص نحوه شناسایی پیکر 
پدرش، گفت: روز  پنجشنبه 22 شهریور ماه با اطالعی که 
به خانواده دادند، گفتند هویت شهید شناسایی شده و پیکر 
شید در معراج الشهدای گمنام تهران قرار گرفته است. فرزند 
شهید از پیدا شدن پیکر پدرش خوشحال است و احساس 
شهید  این  خون  برکت  به  می گوید:  و  می کند  سربلندی 
بزرگوار هم خانواده سربلند شدند و هم موجب سربلندی 
نظام و جامعه اسالمی شده است. وی با بیان اینکه با پیدا 
شدن پیکر پدر داغ مان تازه شده است، تبیین کرد: تا کنون 
فقط سنگ قبری را به عنوان نمادین داشتیم اما امروز همین 
از پدر به جای مانده دل هایمان را به  تکه استخوانی که 

آرامش می رساند. 
پیکر این شهید بزرگوار صبح دیروز وارد فرودگاه بیرجند 
شد و پس از وداع با خانواده شهید به محل برگزاری کنگره 

شهدای خراسان جنوبی منتقل شد.

عکس: آرشیو

 با پیدا شدن پیکر پدر داغ مان تازه شد
در گفتگو با فرزند شهید لگزی مطرح شد:

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از برگزاری جلساتی با بانک مرکزی به  
منظور تبدیل کارت  بانکی  یارانه افراد به کاال کارت خبر داد و گفت: برای 10 

میلیون  نفر کوپن  الکترونیکی  صادر می شود.
 دولت با درخواست وزارت کار و رفاه اجتماعی قصد دارد برای خرید کاالهای 
اساسی به مردم کوپن الکترونیکی ارائه کند و طرحی در این خصوص از سوی 
وزارتخانه به دفتر معاون اول رئیس جمهور ارسال شده و در حال بررسی است. 
در اظهارات مختلفی که شده، قرار است برای 10 میلیون نفر یا هشت دهک 
از افراد جامعه کاال کارت به  صورت کوپن الکترونیک برای تامین کاالهای 
اساسی صادر شود و این طرح با همکاری بانک مرکزی انجام می شود. میدری 
از برگزاری جلسات متعدد با بانک مرکزی خبر داد و گفت: در دو سه هفته 
گذشته جلسات متعددی با بانک مرکزی برگزار شده که بر اساس آن قرار است 
همان کارت  بانکی که افراد با آن یارانه می گیرند، به کاال کارت تبدیل شود تا 

افراد با مراجعه به فروشگاه ها با استفاده از کاال کارت بتوانند سهمیه کاالیی شان 
که شامل کاالهای اساسی است را تامین کنند. وی تصریح کرد: در این طرح 
کاال کارت به  صورت الکترونیکی به مردم ارائه می شود و افراد هیچ دسترسی 
به پول نقدی نداشته و در اصل این کارت ها تضمینی برای رسیدن کاالهای 
اساسی وارداتی با یارانه ارزی به دست مصرف کنندگان نهایی است. معاون 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی عنوان کرد: کاال کارت به  صورت الکترونیکی 
بر اساس برآوردها قرار است برای 10 میلیون نفر صادر و سالی سه الی چهار 
مرتبه شارژ شود. قبل از این اظهارات نیز انوشیروان محسنی بندپی، سرپرست 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی عنوان کرده بود که به  تمامی مددجویان تحت 
پوشش کمیته امداد و بهزیستی، سبد کاالیی تا آخر شهریور داده می شود و برای 
هشت دهک یا همه  افراد جامعه برنامه  تامین کاالهای اساسی با ارائه کوپن 

الکترونیکی در دستور کار قرار دارد.

مدیرعامل هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران قیمت بلیت پروازهای عتبات عالیات 
را در ایام اربعین اعالم کرد که بررسی نرخ های جدید و مقایسه آنها با نرخ های 

سال گذشته حکایت از افزایش ۸0 تا 100 درصدی دارد.
هواپیمایی  سازمان  و  مرکزی  بانک  همکاری  براساس  گفت:  شرفبافی  فرزانه 
کشوری، نرخ گذاری بلیت هواپیما برای سفرهای اربعین انجام شده است. وی 
افزود: قیمت بلیت پروازهای نجف و بغداد در ایام اربعین از 2 میلیون و 400 هزار 
تومان تا 2 میلیون و ۷00 هزار تومان تعیین شده است. شرفبافی تاکید کرد: این 
قیمت ها در شرکت های هواپیمایی، نهایی و مصوب شده و اجرا خواهد شد. این 
در حالیست که دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی 20 شهریور ماه سال گذشته از 
تعیین سقف نرخ بلیت پرواز عتبات عالیات در اربعین خبر داده و گفته بود: نرخ بلیت 
پرواز رفت و برگشت مشهد - نجف و تهران  - نجف به  ترتیب 1.5 میلیون تومان و 
یک میلیون و 200 هزار تومان تعیین شده است. اسعدی سامانی با بیان این که قیمت 
بلیت پرواز از سایر شهرهای کشور به شهرهای نجف و بغداد نیز یک میلیون و 200 
هزار تومان است، افزوده بود: نرخ بلیت افراد زیر12 سال معادل ۷5 درصد نرخ بلیت 
بزرگساالن است. نرخ  بلیت پرواز تهران -  نجف 600 هزار تومان و قیمت بلیت 
یک طرفه مشهد - نجف نیز ۷50 هزار تومان تعیین شده است. بررسی نرخ های 
جدید پرواز عتبات عالیات و مقایسه آنها با نرخ های سال گذشته حکایت از افزایش 
۸0 تا 100 درصدی دارد. البته باید به این نکته توجه شود همزمان با نزدیک شدن 
به ایام اربعین حسینی بلیت  پروازهای نجف و بغداد کمیاب شده و در عوض این 

بلیت به فور در بازار سیاه با قیمت های چند برابری قابل دسترسی است. 

نرخ بلیت پروازهای اربعین اعالم شد

جزئیات صدور 10 میلیون »کوپن« الکترونیکی برای تامین کاالهای اساسی

برای اولین بار فرش های خود را اتو کشیده تحویل بگیرید   2- 20 43 42 66/32 66 44 32     

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

 www. iranwash. ir
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اداره کل ثبت اسناد و امالک خراسان جنوبی
اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان قاین

 آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
 برابر رای شماره ۱۳9760۳0۸00۲000۱۸۳ - ۱۳97/06/۱5 هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 
های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی قاین تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای حمید دشتگرد فرزند علی به شماره شناسنامه 
۱64 صادره از قاین شماره ملی 0۸۸90۳57۸4 در ششدانگ یک باب مغازه به مساحت 4۸/۱7 مترمربع در قسمتی از پالک ۱۱0۲- اصلی 
)به شرط تجمیع با ملک مجاور برابر پاسخ استعالم شماره ۱۱4۱ مورخ ۱۳97/4/۱۸ اداره محترم راه و شهرسازی ( بخش ۱۱ قاین واقع در 
قاین خیابان امام خمینی - روبروی بانک قرض الحسنه مهر ایران خریداری از ورثه آقای محمد حسین ساالری مالکین رسمی محرز گردیده 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5روز آگهی می شود و در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/6/26     تاریخ انتشار نوبت دوم : 1397/7/11
علی صفایی فر- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک قاینات

آگهی ابالغ رای کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان آور استانی به کارفرمای محترم 1- شرکت مخابراتی پیام میثم 2- 
شرکت موج گستر خراسان 3- شرکت رایان الکترونیک صبا 4- شرکت نصب کویر آزما 5- شرکت ارتباطات ذهاب شرق
در اجرای تبصره 5 ماده ۸ تصویب نامه شماره ۱5۳56/ ت ۳6005 هـ هیئت محترم وزیران بدینوسیله به کارفرمای محترم ۱- شرکت 
مخابراتی پیام میثم ۲- شرکت موج گستر خراسان ۳- شرکت رایان الکترونیک صبا 4- شرکت نصب کویر آزما 5- شرکت ارتباطات ذهاب 
شرق فعال مجهول المکان ابالغ می گردد آقای ظاهر علی افسرده با کد شناسایی بیمه 6۸9۱۳9۲۳ ادعای اشتغال در آن کارگاه ها با عنوان 
شغلی کارگزار، سیمبان و کمک سیمبان داشته که کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان آور استانی مستقر در اداره کل تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی خراسان جنوبی، مشاغل مذکور را در زمره مشاغل سخت و زیان آور تایید نموده است. موضوع بدینوسیله در روزنامه درج می 
گردد تا خوانده در صورت اعتراض حداکثر ظرف مدت ۱5 روز کاری، اعتراض خود را به اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی 
)بیرجند - انتهای بلوار صنعت و معدن - سایت اداری( تحویل نمایند. در صورت عدم اعتراض در مهلت قانونی رای مذکور قطعی و الزم 

االجرا می باشد.  دبیرخانه مشاغل سخت و زیان آور استانی مستقر در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی

آگهی ابالغ رای کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان آور استانی به کارفرمای محترم کارخانه ماکارونی امین بیرجند
در اجرای تبصره 5 ماده ۸ تصویب نامه شماره ۱5۳56 / ت ۳6005 هـ  هیئت محترم وزیران بدینوسیله به کارفرمای محترم کارخانه 
ماکارونی امین فعال مجهول المکان ابالغ می گردد آقای عباس عبداله زاده با کد شناسایی بیمه 6۸9۱۸9۳5 ادعای اشتغال در آن کارگاه با 
عنوان شغلی کارگر ساده داشته که کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان آور استانی مستقر در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان 
جنوبی، مشاغل مذکور را در زمره مشاغل سخت و زیان آور تایید نموده است. موضوع بدینوسیله در روزنامه درج می گردد تا خوانده در 
صورت اعتراض حداکثر ظرف مدت ۱5 روز کاری، اعتراض خود را به اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی )بیرجند - انتهای 

بلوار صنعت و معدن - سایت اداری( تحویل نمایند. در صورت عدم اعتراض در مهلت قانونی رای مذکور قطعی و الزم االجرا می باشد.
دبیرخانه مشاغل سخت و زیان آور استانی مستقر در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی

قبول شدگان دانشگاه قبل از ثبت نام دانشگاه فرمتوجـه                                                                                              توجـه

 تاییدیه تحصیلی
 را از پیشخوان دولت  - خیابان پاسداران - روبروی شعبه تامین اجتماعی 

صبح و عصر تحویل بگیرید. 3242 3242 - چمنی

اصالحیه آگهی 

آوای  روزنامه  الی ۱۳-97 منتشره در  مناقصات شماره های 97-۱0  آگهی  پیرو 
خراسان جنوبی مورخ 97/6/۱۸ در خصوص واگذاری خرید خدمات مراقبت های 
اولیه سالمت حاشیه شهرها و شهرهای باالی ۲0 هزار جمعیت )بیرجند- قاین- 
طبس- فردوس( بدین وسیله زمان تحویل اسناد مناقصات از تاریخ 97/6/۳۱ به مورخ 
97/7/۱4 ساعت 9 صبح و ساعت بازگشایی به ساعت ۱0 همان روز تغییر می یابد.

سایر شرایط و مواعد به قوت خویش باقی است.
روابط عمومي دانشگاه علوم پزشکي بیرجند  

حمل اثاثیه منزل مداحی
با خاور مسقف و کارگر ماهر

 داخل و خارج شهر    

ود  شهرام  مداحی3647  363  0915
محد

ه  و
 ویژ

وش
فر درب اتوماتیک سیــد

 جک پارکینگی ، کرکره 
و سکوریت اتومات 

خیابان شهید رجایی  - نبش رجایی  15   
09155614880

بار حمـل  اثاثیـه  حمل 

 100 درصد تضمینی
 09159618581  

فاروقی

 با  کارگر ماهر و ماشین اتاق بزرگ 
مسیر مشهد و  زاهدان / حمل یخچال ساید 

در اسرع وقت / حمل بار برای خارج شهر 
 20 میلیون بیمه

حمل  اثاثیه منزل
 با خاور مسقف و کارگر ماهر

)ضمنا کارگر تنها برای تخلیـه و بارگیری 
اثاثیه منزل داریم(

 09159639065- علـی آبادی 

 با مجـوز رسمی و پروانه فعالیت  از سازمان مدیریت حمل و نقل بار و 
 مسافر شهرداری بیرجند  و تنها نماینده رسمی اتحادیه  تاکسیرانی  های 
 سراسر کشور اقدام به جذب رانندگان تاکسی به صورت رایگان می نماید.

به تعداد محدودی راننده همراه با خودرو نیازمندیم

اولین و بزرگترین تاکسی اینترنتی آنالین در بیرجند 

به ازای هر 2 سرویس یک سیم کارت رایگان ایرانسل 5G با 12 گیگ 
اینترنت رایگان از موبایل بذری - نبش رجایی 1 دریافت کنید.
نصب اپلیکیشن در کافه بازار اندروید، اپ استور و گوگل پلی

آدرس: بیرجند- جمهوری 4 - سازمان سابق تاکسیرانی بیرجند 
  32223900 - 09155631886 مخملباف

هـوا مطبـو ع شـرق 

وستن ایر، گری و ایرانی

فروش اسپیلت دیواری ، اسپیلت ایستاده 
داکت اسپیلت 

0915  561  5463 / 0915  863  6100

قابل توجه دامداران خراسان جنوبی
برای اولین بار در استان 

تولید علوفه تازه جو ، گندم و ... در فاز 2 افتتاح شد
جهت خرید و  عقد قرارداد با شماره 09151614137 )عربی( تماس بگیرید

امیرآباد- انتهای عدالت 1 -  راه سمت چپ - گلخانه رز بیرجند

  غـذا آمـاده بـرادران خزیمـه
کباب کوبیده / جوجه / مرغ سرخ شده 

خورشت قورمه سبزی / خورشت قیمه و سیب زمینی
شعبه 1: بلوار شعبانیه ، وصال  32311717

شعبه 2: بین معلم 47 و 49 ، غذای رز   32342008
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اجرای طرح احسان حسینی در خراسان جنوبی

صداو سیما- معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد امام خمینی )ره( گفت: ادارات تابعه این نهاد، مراکز نیکوکاری و مساجد سراسر استان آماده 
 دریافت نذورات و احسان مردم عزادار و توزیع بین مددجویان و نیازمندان است. رفیعی افزود: مردم همچنین می توانند از طریق پرداخت الکترونیکی هم 

با سرشماره #8877* اپراتورهای تلفن همراه و شماره حساب 0102102891005 نزد بانک صادرات مرکزی بیرجند به نیازمندان کمک کنند.

لطفا  از  شرکت نفت بپرسید کی و چه وقت به جایگاه 
ها مراجعه کنیم برای گازوئیل هر موقع که صبح 
میروی پمپ ها خاموش... آیا ماشینی که به امید این 
 جایگاه می رود باید تا ساعت ۳بعدظهر آنجا بخوابد ؟

پس نظارت را گذاشتند برای چی؟  
915...58۳

جهت اخذ استعالم  مستمری و بیمه  به چندین 
سازمان ذیربط معرفی شدیم  برای این کار ساده 
هیچ سازمانی هزینه ای دریافت ننمود که متاسفانه 
به جز دفتر بیمه نیروهای مسلح طالقانی برای جواب 
اخذ  تومان هزینه  نفر حدود 10 هزار  استعالم دو 
استان  این  زیرمجموعه  سازمان  این  مگر  نمودن 
نیست؟ لطفا ریاست محترم بیمه نیروهای مسلح 

خراسان جنوبی پاسخ دهند.
915...500

جهت انجام سونوگرافی به چندین سونوگرافی مراجعه 
نمودیم هر سونوگرافی با یک نرخ متفاوتی اقدام به 
انومالی  سونوگرافی  در  نمود.  می  بیماران  پذیرش 
با  بیمه تکمیلی نیروهای مسلح  پایین ترن قیمت 
55هزار تومان و باالترین قیمت100 تومان... مگر 
نهادی نیست که در اخذ ویزیت پزشکان از بیماران 

نظارت داشته باشد لطفا پاسخ دهید.
915...2۳۳

با توجه به گرانی های اخیر و نابسامانی های بازار حسابی 
اشتهای برخی از فروشندگان و مشاورین امالک باز 
شده، انشا ا... به حرمت این ماه اشتهای سیری ناپذیری 

شان برطرف شود و به وجدان خود برگردند.
915...۳70

نبود حتی یک فوق تخصص غدد آن هم در مرکز 
نوزادم  فرزند  با  من  است.  تأسف  مایه  استان  یک 
البته می  به استانهای دیگر مراجعه کنم.  مجبورم 
گویند یک نفر هست که می بایست برای چندین 
ماه دیگر منتظر شویم که آن هم از طریق نوبت تلفنی 
کلینیک بیمارستان ولی عصر)عج( انجام نشدنی است. 
متعدد  تخصصی  فوق  های  بیمارستان  زاهدان  در 
احداث و بسیار ارزان و پزشک های فوق تخصص 
فراوان هستند ولی در بیرجند اصال بیمارستان های 
این چنینی نداریم.آقای قائمی مثل همیشه پیگیر این 

کمبود هم باشید. خدا حفظ تان کند
915...492

پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

 » َعلم سالم « آیین کهن روستای محمود آباد خراسان جنوبی 
در روز هشتم ماه محرم است که هیئت های عزاداری میزبان 
و میهمان با خواندن اشعاری در مقابل عظمت مقام حضرت 
عباس )ع( ادای احترام می کنند. به گزارش ایرنا، هر منطقه ای 
برای گرامیداشت ماه محرم و پاسداشت خون شهیدان کربال 
آیین های خاصی دارد و یکی از آیین های کهن در روستای 
محمود آباد از توابع شهرستان بیرجند » علم سالم« است که از 
سال های بسیار دور تاکنون هر ساله با شکوه تر از سال قبل به 
میزبانی هیئت صاحب الزمانی )عج( این روستا برای استقبال از 

هیئت های میهمان اجرا می شود.
مراسم علم سالم به یاد وداع آخر حضرت ابوالفضل )ع( روز 
هشتم محرم و قبل از تاسوعا اجرا و قلب ها برای سوگواری 

شهادت این بزرگمرد تاریخ کربال آماده می شود.
رئیس هیئت صاحب الزمانی )عج( روستاهای محمود آباد و 
عباس آباد درباره تاریخچه این آیین به خبرنگار ایرنا گفت: این 
رسم از زمان های قدیم نسل به نسل منتقل شده و منقول 
است که شخص خیری این علم را برای حفظ موقوفه ای با 

نیت عزاداری برپا کرده است.
جمشید محمود آبادی که این سنت را از 50 سال گذشته به 
یاد دارد، افزود: اجداد ما نیز این آیین را اجرا می کردند از این 
رو می توان قدمت آن را به بیش از 500 سال گذشته تخمین 
زد. وی بانی اول برپایی علم را شخصی به نام »کربالیی آقا 
سید رضا« عنوان کرد و اظهار داشت: این شخص روحانی بوده 
و مسئولیت آموزش قرآن اهالی روستا را زمان های قدیم بر 

عهده داشته است.

 برپایی علم برای ماندگار ماندن موقوفه عزاداری

رئیس هیئت صاحب الزمانی )عج( روستاهای محمود آباد و 
عباس آباد، گفت: با توجه به اینکه اولین ملک برای عزاداری در 
روستای محمودآباد وقف شده، برای اجرای نیت از روستاهای 
همجوار در عزاداری محرم دعوت می شده که پس از گذشت 
چندین سال کربالیی آقا سید رضا، علم حضرت عباس)ع( را 
برپا کرده و با این علم به استقبال هیئت های میهمان می رفته 
 است. وی ادامه داد: این علم، سال های بعد به نسل های

آینده منتقل و رسم هنوز هم مطابق گذشته و حتی با شکوه 
تر اجرا می شود.محمود آبادی با بیان اینکه نیت موقوفه مذکور 
توزیع نان بین عزاداران بوده است، افزود: آن زمان به احترام 
موقوفه و حرمت عزاداری جمعیت زیادی از روستاهای برزج، 
و  آمدند  می  محمودآباد  به  غیره  و  بهدان  خراشاد،  کفکی، 

مراسم روضه خوانی نیز اجرا می شد.وی بیان کرد: با افزایش 
جمعیت عزاداران، موقوفه نیز گسترده تر شد و حتی متولیان در 
روستاهای دیگر هم با همین نیت وقف هایی انجام دادند اما 

رسم »علم سالم« به همان روال سابق ادامه یافت.

علم سالم؛ یادی از وداع آخر حضرت عباس )ع(

رئیس شورای اسالمی روستای محمودآباد با بیان اینکه اولین 
مجالس روضه نیز از این روستا آغاز شده است، گفت: عزاداران 
سایر روستاها با علم های خود به محمود آباد می آمدند و 
هنگام ورود، علم های دو روستا را مقابل یکدیگر قرار داده و 
با خواندن اشعاری از عظمت و رشادت حضرت عباس)ع( یاد 
می کردند.وی تاکید کرد: مراسم علم سالم به یاد وداع آخر 

حضرت ابوالفضل )ع( روز هشتم محرم و قبل از تاسوعا اجرا 
و قلب ها برای سوگواری شهادت این بزرگمرد تاریخ کربال 

آماده می شود.
محمودآبادی با اشاره به گسترده تر شدن این مراسم در سال 
های اخیر تصریح کرد: اکنون در تالش هستیم که عزاداری 

بعد از آیین علم سالم را گسترش داده و از فرصت حضور 
هیئت های چند روستا برای تجمیع عزاداری به شکل باشکوه 
استفاده کنیم.وی که از 17 سال پیش متولی هیئت عباس آباد 
و محمود آباد است، ادامه داد: پس از این هم هیئت روستا با 
متولیان قبلی مراسم عزاداری روز هشتم را اجرا می کرد و حتی 
حدود ۳0 سال قبل که روستا برق نداشت به وسیله یک موتور 
برق تلویزیونی را در محلی از روستا مستقر کرده و با همت یکی 
از اهالی که آن زمان فیلمبردار ماهری بود مراسم را به صورت 

زنده پخش می کردیم.

عزاداری تجمیعی
 شالوده ای از »علم سالم«

رئیس هیئت صاحب الزمانی )عج( روستاهای محمودآباد و 

عباس آباد یکی از آثار مهم این مراسم را ایجاد فضای صمیمی 
بین روستاهای همجوار عنوان کرد و گفت: گزارش هایی نیز 
در رسانه ها از جمله صدا و سیمای خراسان آن زمان وجود دارد.

وی با بیان اینکه روستای خراشاد به واسطه ارتباط قومی 
سالم«  آیین»علم  اجرای  در  محمودآباد  با  ای  قبیله   و 

پیش قدم بوده، افزود: البته این حضور چند سالی به خاطر 
کمبود فضا با وقفه مواجه شد ولی اکنون به لطف کمک های 
خیران و مردم، حسینیه ای بزرگ در حال احداث است که 
با ساخت آن زمینه برای اجرای طرح تجمیع عزاداری چند 
روستا فراهم می شود. محمود آبادی بیان کرد: این حسینیه 
در حال حاضر 1700 متر زیربنا دارد و تاکنون 110 میلیون 
تومان کمک مردمی برای ساخت آن جمع آوری شده است.

وی با اشاره به نیاز بیش از ۳00 میلیون تومانی برای تکمیل 
حسینیه روستای محمود آباد گفت: طرح بسیار جامع و زیبایی 
با معماری اسالمی - ایرانی در افق این پروژه دیده شده که 
امید است با تداوم کمک های خیران و نیک اندیشان در 
سال های آینده به بهره برداری برسد.رئیس شورای اسالمی 
برای  چاج  و  بهدان  خراشاد،  روستاهای  افزود:  محمودآباد 

مراسم »علم سالم « و برگزاری عزاداری تجمیعی هر ساله 
حضور پیدا می کنند؛ اما اکبرآباد و برخی دیگر از روستاها 
نیز برای شرکت در این مراسم اعالم آمادگی کرده اند.وی 
با تاکید بر اینکه وقف مدنظر برای عزاداری روز هشتم باید 
برای آیندگان هم ماندگار بماند، اظهار کرد: تالش می شود 
که این اثر معنوی با همکاری میراث فرهنگی به ثبت ملی 
نیز برسد.محمود آبادی بخشی از اشعار آیین علم سالم را بعد 
از سالم و صلوات از سوی هیئت مهمان بدین شرح ذکر کرد:

ای شه کربال سالم علیک 
ای به غم مبتال سالم علیک 

ای سرت بی تن و تنت بی سر شده در کربال سالم علیک
و در ادامه نیز هیئت میزبان پاسخ می دهد:

علی ناصران شه تشنه لب علیک سالم
ز صدق گریه کنان روز و شب علیک سالم

مگر نه اید خبر از مراتب امروز 
 نشسته جن و ملک در تعب علیک سالم.

 آیین »علم سالم« محمودآباد در راه ثبت ملی

مسئول حوزه پژوهش اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشگری نیز گفت: آیین »علم سالم « بین دو هیئت 
انجام می شود.احمد  در محل رودخانه روستای محمودآباد 
برآبادی در گفتگو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: سال گذشته کار 
پژوهشی برای ثبت معنوی این آیین سنتی انجام شده و در 
تالش هستیم امسال با مستند سازی از طریق فیلم و عکس 
مراحل اجرای ثبت ملی آن را تکمیل کنیم. وی افزود: برای 
ثبت ملی نیاز است پرونده آن در شورای ثبت استان بررسی و 
به جلسه کشوری ارسال شود که امیدواریم این روند طوالنی 
نشود.مسئول حوزه پژوهش اداره کل میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری با تاکید بر جمعی بودن این آیین تصریح 
کرد: آیین های سنتی جنبه اتحاد و همگرایی دارد لذا با حفظ 
امانت داری این آیین ها ثبت ملی می شود.وی با اشاره به ثبت 
10 آیین عاشورایی خراسان جنوبی در فهرست آثار ناملموس 
ملی گفت: امسال هم سه طرح در دست بررسی بوده که یکی 

از آنها آیین »علم سالم« روستای محمودآباد است.

»علم سالم« یادی از وداع آخر علمدار کربال

نت
نتر

س :  ای
عک

آیین کهن روستای محمود آباد بیرجند

فروش ویـژه فـرش هامـون
طرح فرهنگ ویژه فرهنگیان محترم  * حکمت کارت ویژه نیروهای محترم مسلح

 و اقساط بلندمدت برای سایر شهروندان عزیز بدون دریافت پیش قسط و سود 
با خرید هر تخته فرش 12 متری یک تخته فرش شش متری 

رایگان هدیه بگیرید )تعداد محدود(
نبش مطهری 21/1 - فرش هامون   32228253 - 09155620737

نمایندگی انحصاری
 تشک خوشخواب و آرام خواب  در استان 

خیابان منتظری - روبروی منتظری 5         09157208187- اسماعیلی

فروش انواع کاالی خواب
نقد / شرایط )روتختی، بالش، تشک زمینی و...(

هیئت انصارالشهدابیرجند
باسخنرانــی

حجت االسالم حیدرنژاد از تهران
با نوای گــرم 

کربالیی رضا هامونی،کربالیی حسن کاری،کربالیی ابوالفضل راستگار
زمان و مکان: از دوشنبه 97/06/19 به مدت 12شب،بعدازنماز مغرب و عشاء

انتهای بلوارشهیدمدرس،میدان جماران،مسجد امام هادی علیه السالم

هالل غم ، حلقه ماتم
با سخنرانی: استاد حاج حسین خسروی و با حضور ذاکر اهل بیت )ع(

 حاج ابوالفضل نوفرستی و عزاداری هیئت بقیه ا... )عج(
همراه با مراسم سوگواری در شب های تاسوعا و عاشورا و شام غریبان

ساعت 20 ویژه خواهران
قرائت زیارت ناحیه مقدسه در روز 11 محرم

)با نوای گرم حاج ابوالفضل نوفرستی(
قرائت روزانه زیارت عاشورا 9 صبح

زمان: یکشنبه 25 شهریور 97 )6 محرم(لغایت شنبه 12 محرم مصادف با شهادت امام سجاد )ع( ساعت 9 صبح    
مکان: طالقانی 1- مکتب نرجس )س(

مراسم عزاداری سرور و ساالر شهیدان حضرت ابا عبدا...الحسین )علیه السالم(

از عزاداران سید وساالرشهیدان  بدینوسیله   
دعوت به عمل می آید در مراسم علم گردانی  
و نخل گردانی تاسوعای حسینی روستای قصبه 
وچهکندک دهستان براکوه شرکت فرمایند . 

هیئت های خامس آل عبا روستای قصبه وچهکندک و امام رضا )ع( علی آباد
زمان : دوشنبه 97/6/26 

)روز توسل به باب الحوائج
 شش ماهه کربال( 

ساعت 9 صبح
مکان: مدرس 37

 کانون هالل 14 بانوان بیرجند

همایش شیرخوارگان



قلعه رستم در جنوب شرقی شهر خوسف و در غرب روستای کوچکی به نام گنج  داده نما

روغن نارگیل مرطوب کننده 
طبیعی پوست 

این روغن به شدت مرطوب کننده و مغذی 
بوده و پوست را نرم می سازد. از آن می توانید 
به عنوان لوسیون دست و بدن و مرطوب کننده 
روزانه صورت استفاده کنید. ویتامین E موجود 
در روغن نارگیل از پیری زود رس و چروک 
پوست صورت جلوگیری می کند. همچنین 
پروتئین های موجود در روغن نارگیل پوست 

را سالم تر و جوان تر می کنند.

ای سِر کوِی تو منزل َگِه آسایِش من 
خجل از مصقلۀ جوِد تو آرایِش من

همه امید به بخشودن و بخشیدِن توست
فضِل تو کم نکند حّصه ی بخشایِش من

هم رضاِی تو خالصم دهد از آتِش قهر
بس بود رحمت تو بوته ی پاالیش من

پیِش طوفاِن قیامت چه محل خواهد داشت
در دیوار عبادت ز گل اندایش من

زارِی زاِر نزارِی ستم فرسوده
تو شنو ورنه که دارد غِم فرسایش من

حکیم نزاری قهستانی

منزل گه آسایش من

داستان های دنباله دار

 داستان دنباله دار لحظه های انقالب

*سید محمود گالبدره یی

آمدند، من دم در بودم. دم در ساواکی های چهارده پانزده ساله پر بودند. 
تعداد زیادی از این جوجه ها دور مجسمه بودند. ده ها بار، بچه ها ریخته 
بودند که مجسمه را پایین بیاورند همین بچه ها که چهره شان خیلی 
بودند. شلوغ می کردند و حاال هم بود، نگذاشته   خوب مشخص هم 

نمی گذاشتند کسی بیرون برود و به سربازها که چند روز بود عقب کشیده 
بودند و توی خیابان، روبه روی در دانشگاه بودند، سنگ بزند. ولی بچه ها 
ول کن نبودند. هی فحش می دادند، هی پاره آجر به طرف سربازها پرت 
می کردند، هی داد می زدند. اما عده این پرخاشگران نترس جوشی رزمنده 
بی باک، قابل مقایسه با آن انبوه عظیم زن و مردی که این جا و آن جا 
ولو بودند و توی چمن نشسته بودند و داشتند به صدای بلندگو که معلوم 
نبود چه می گوید، گوش می کردند، نبود.ازطرفی، این جوجه ساواکی ها 
هم جلوی اینها را می گرفتند و هی می گفتند: »بروید تو، بروید تو« ولی 
همین تعداد کم، سرانجام، ارتش و دولت شریف امامی و جیمی کارتر و 
رژیم را مجبور کرد که چهره واقعی خودش را نشان بدهد و این پرده 
موقتی خوش رنگ بحث آزاد محدوده دانشگاه را پس بکشد و دندان تیز 

خون آلود سرنیزه و فشنگش را بنمایاند و نمایاند. ادامه دارد...

آیه روز  

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

حدیث روز  

امام صادق )علیه السالم( فرمود: کربال را زیارت کنید و این کار را ادامه دهید، چرا که کربال بهترین فرزندان 
پیامبران را در آغوش خویش گرفته است.
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صالت کشی، رسمی کهن در اعالن 

رسمی آغاز محرم بشرویه
به گزارش پیام بشرویه، محرم دیگر پیر و جوان نمی شناسد، کوچک 
به حرمت  و  رنگ می شوند  ماه محرم همه یک  ندارد،  بزرگ  و 
ماه عزای حسینی “ سیاه پوش” در خیمه ابا عبدا... الحسین )علیه 

السالم( خدمت می کنند. 
آیین صالت کشیدن در بشرویه

روز  اولین  از  ماه  این  ویژه  مراسم  ساله  بشرویه هر  در شهرستان 
محرم با برگزای آیین “صالت کشیدن “ آغاز می شود و سادات 
با اعالم فرا رسیدن ماه عزا، بر پشت بام حسینیه قدیمی حاج علی 
اشرف بشرویه جمع می شوند و سپس کوچه ها، حسینیه ها، اماکن 
مذهبی و حتی در منازل و فروشگاه ها بیرق حسینی نصب می شود.

بیت  اهل  مشتاقان  و  برپاست  عزا  های  خیمه  شهرستان  این  در 
 )ع( برای پذیرایی از عزاداران حسینی آنچه دارند در طبق اخالص 
می گذارند. یکی لب های عزاداران را با توزیع چایی سیراب می کند 

و دیگری اطعام دهنده آنان است.
افزایش چشمگیری  برپایی موکب های حسینی در محرم امسال 
داشته است و صدای محرم در تمام کوچه پس کوچه ها و خیابان 

های اصلی شهر به گوش می رسد.
“علم  آیین  )ع( می شوند،  عزای حسین  آماده  ها”  “علم  کم کم 
بندان” از دیگر رسوم قدیمی شهرستان بشرویه در ایام محرم است 
که طبق این آیین، 72 علم به یاد یاران دشت کربال با پارچه های 
مختلف آذین بندی می شوند و از شب ششم محرم هر شب بعد از 
مراسم عزاداری هیئات، مراسم علم گردان در حسینیه تاریخی حاج 

علی اشرف بشرویه برگزار می گردد.

عزاداری از روز ششم محرم
هیئت های عزاداری بشرویه از شب ششم محرم در 3 نوبت صبح، 
بعدازظهر و شب در دو حسینیه معروف این شهرستان به نام های 
حسینیه مرحوم نجفی و حسینیه حاج علی اشرف به عزاداری و سینه 
زنی می پردازند. به روز تاسوعای حسینی که نزدیک می شویم ، 
“نخل بزرگ” در مکانی به نام مسجد نخل و توسط گروه زیر نخلی 
ها با پارچه ها و بیرق های حسینی پوشانده شده و با گیاه “مورد” 
مزین می شود. مراسم نخل گردانی و کفن پوشان در شب عاشورای 
حسینی از برنامه های خاص شهرستان بشرویه است که دل های 

غمدیده عاشقان اهل بیت )ع( را به صحرای کربال می برد.
در شب عاشورا، عده ای لباس سفیدی همچون کفن بر تن کرده 
 و “یاحسین گویان “ زنجیره وار گرد نخل می گردند و عزاداری 
شب  در  که  است  مراسمی  دیگر  از  نیز  گردانی  نخل  کنند.  می 
عاشورای حسینی در بشرویه برگزار شده و مردم برای تبرک و تیمن 

از زیر نخل عبور می کنند.
 “عاشورا” آن روزی که دل ها پر می کشد به سوی کربال و مصیبت 
دیدگان دشت کربال ، در شهرستان بشرویه مردم صبح زود از خانه 
آمده و همراه هیئت های عزادار، گروه زیرنخلی، کفن  بیرون  ها 
پوشان و علم گردان، همگی به سوی گلزار شهدای بشرویه برای 

برگزاری مراسم عزاداری روانه می شوند.

یک لحظه مکث کن . . . 

صبحانه را هرگز از قلم نیندازید

صبحانه حافظه و انرژی را افزایش می دهد. 
خوردن غذا در ساعات اولیه صبح کج خلقی 
که  کسانی  می دهد.  کاهش  را  افسردگی  و 
اغلب غالت صبحانه مصرف می کنند وزن 
مناسب تری دارند. تخم مرغ، حبوبات، ماست 
و میوه از جمله موادغذایی سالمی هستند که 
به عنوان صبحانه ای متعادل می توان از آن ها 

استفاده کرد.  

از مصرف داروهای مسکن
 به مدت طوالنی پرهیز کنید

داروهای  و طوالنی  مدت  باال  دوز  مصرف 
گوناگون  عوارض  ایجاد  به  منجر  مسکن، 
جسمی در فرد می شود. کلیه ها به مصرف 
طوالنی داروهای ضد درد حساس هستند. 
کلیه های ناسالم ممکن است بر اثر استفاده 
از این داروها به نارسایی حاد دچار شوند. در 
صورت نیاز مداوم به داروهای ضد درد باید با 

پزشک معالج خود مشورت کنید.     

می کنند  فراوان مصرف  ماهی  غذایشان  رژیم های  در  که  افرادی 
خطر ابتال به زوال عقل و بیماری آلزایمر به طور چشمگیری پایین تر 

است.  
اسیدهای  از  شناگران کوچک سرشار  »این  که  است  این  دلیلش 
حیاتی  مغز  کارکرد  برای  که  ای  ماده  هستند،   3 امگا  چرب 
اگر  پس  شود،  می  تشکیل  چربی  از  بیشتر  شما  مغز   است.« 

می خواهید سالم و هوشیار باقی بمانید باید چربی بخورید.

در آیین نامه های غذایی جدید مصرف هفته ای 2۵۰ گرم ماهی 
توصیه شده است؛ بدین ترتیب از مقدار کافی اسیدهای چرب اشباع 
نشده مثل امگا 3، که مغز را تغذیه می کند و از التهاب و بیماری 

های مزمن نیز جلوگیری می کند، بهره مند می شوید.
دریایي  ماهي هاي  مي کند.  محافظت  مغز  عملکرد  از   3 امگا   
غني ترین منبع اسید هاي چرب مي باشند. این ماهي ها شامل ماهي 

آزاد، هالیبوت، ماکرل و ساردین مي باشند.

ماهی غذای مغز!
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شعبه دیگری ندارد         نقدی تخفیف ویژه ویژه  
خدمات تایر در همان مکان انجام می شود

باالنس تضمینی، گاز نیتروژن 
با دستگاه های تمام اتوماتیک ایتالیایی 

نبش جمهوری 28 و 30 به سمت مزار شهدا )قلعه( 

الستیک فرازی
09155622291

32211684

ایزوگـام  شفیعـی
آسفالت )محوطه و پشت بام( و  قیرگونی

 32225494 - 09151630283   صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

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

را تجربه کنید.   09158668002

ایزوگام و قیرگونی آراسته
فروش و نصب انواع عایق های رطوبتی 

ایزوگام شرق و دلیجان
مدیریت: حسن آراسته

امیرآباد- نبش ولی عصر)عج( 4
09155658268 - 09156693515 

تعمیرلوازم گازسوز خانگی و صنعتی
09158624439- جانی

تعمیر یخچال فریزر در منزل  09153635015 - ناصری نژاد

فــروش پیـــاز زعفـــران
09011251205

خریدار انواع کیسه خالی آردی ، 
شکری ، دان مرغی و سبوسی و ...  

09903321767

نقاشـی ساختمـان
اجرای انواع رنگ های روغنی، پالستیک، 

کناف، اکرولیک، دکوراتیو
با استفاده از بهترین رنگ های موجود 

در بازار- نظافت پایان کار
  09152641848- جعفری

به دو نفر نیرو جهت کار برق 
نیازمندیم.

09356165258
به تعدادی بازاریاب و پشتیبان با حقوق و مزایای 

عالی جهت انجام امور بانکی )کارت خوان( نیازمندیم. 
طالقانی 2ساختمان آلما،واحد 203     32233854

به تعدادی راننده با خودروی 
دوگانه سوز به صورت تمام وقت 
و نیمه وقت جهت سرویس دهی 

در آژانس کیان نیازمندیم.
09157403085

به همکار دفتری )خانم( 
با روابط عمومی باال نیازمندیم.
طالقانی 10- کوچه هالل احمر 

بیمه دانا - پوریانسب
09151603711

تخریب ساختمان )حسینی(
قیمت توافقی )ضایعات آهنی شما را 

خریداریم(    09153423744

کارت دانشجویی اینجانب زهرا  خزاعی فدافن 
فرزند محمد به شماره دانشجویی 9321230431 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

فروش برنج ایرانی
 )از پنج هزار تومان به باال(

انواع ترشیجات 
 و سبزیجات شمال

 از تولید به مصرف

آدرس: بین نیرو هوایی 20 و 22 
09055903525  - مهدی بابلی

حمل بار و اثاثیه و هرگونه کاالی صنعتی و خرده بار با کامیون و 

کامیونت های مسقف و مجهز به پتو و ضربه گیر با بیمه بار رایگان 

)داخل و خارج شهر(

 به همراه کارگر ماهر و حرفه ای

تبلیغات شعار ما نیست ، تضمین کار ماست 
جابجایی اثاثیه منزل با کارگر ماهر و حرفه ای

 به صورت کامال تخصصی و فنی
 با بیش از یک دهه کار    صددرصد تضمینی

اتوبار قاصدک/ 09157563875- سعدی

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

شرکت راهسازی

 پـارس اسکلت قـرن 
جهت اجرای پل در بیرجند نیاز 
به نیروی قالب بند،آرماتوربند 
و بتن ریز همراه با لوازم دارد.

09152210859
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العسل«  من  »احلی  سوگواره  خبر-  گروه   
همزمان با ششم محرم الحرام روز قاسم بن 
الحسن )ع( با حضور بیش از پنج هزار دانش 
معاون  شد.  برگزار  جنوبی  خراسان  در  آموز 
پرورش  و  آموزش  بدنی  تربیت  و  پرورشی 
بیرجند از حضور هزار دانش آموز پسر متوسطه 
داد  خبر  العسل”  “احلی من  در همایش  اول 
و گفت: ترویج فرهنگ عاشورایی و فرهنگ 
از  جوانان  و  نوجوانان  بین  در  والیت پذیری 

اهداف برگزاری این همایش است.
 بستانی، پیش از ظهر دیروز در حاشیه مراسم 
برگزاری همایش “احلی من العسل” اظهار  کرد: 
عبارت “احلی من العسل” پاسخ حضرت قاسم بن 
الحسن)ع( در شب عاشورا به عموی بزرگوارش 
حضرت سیدالشهدا)ع( است که پرسیدند مرگ 

در نزد تو چگونه است و این نوجوان 13 ساله در 
جواب گفت “مرگ در نزد من شیرین تر از عسل 
است”.وی افزود: آشنایی نوجوانان با زندگینامه 
شهید نوجوان کربال حضرت قاسم )ع( به عنوان 
الگوی نوجوانان و نهادینه کردن فرهنگ ایثار، 

والیتمداری، آزادگی و مبارزه با ظلم است.
معاون پرورشی و تربیت بدنی آموزش و پرورش 
ترویج  منظور  به  همایش  این  گفت:  بیرجند 
والیت پذیری  فرهنگ  و  عاشورایی  فرهنگ 
نوجوان 13 ساله دشت کربال حضرت قاسم است. 
با حضور نزدیک  وی بیان کرد: این همایش 
متوسطه  اول  دوره  پسر  دانش آموز  یکهزار  به 
شهرستان بیرجند در آستان امامزادگان باقریه 
برگزار شد. وی افزود: این سوگواره همزمان با 

سراسر کشور در 12 نقطه استان برگزار شد.

رئیس اداره قرآن، عترت و نماز اداره کل آموزش 
و پرورش هم گفت: این سوگواره ششمین بار 
با حضور دانش آموزان پایه اول و دوم متوسطه 
در استان برگزار می شود اما در سوگواره امسال 
تعداد زیادی از دانش آموزان ابتدایی هم به سوگ 
نوجوان کربال نشستند.  حسینی اظهار کرد: هم 
اکنون بیش از 200 هیئت عزاداری دانش آموزی  
رسمی در مدارس استان فعالیت می کنند که در 
کنار این هیئت ها سازمان بسیج دانش آموزی، 
اوقاف و امور خیریه، سازمان و تشکل های دانش 
آموزی در برگزاری هرچه بهتر این سوگواره در 

کنار آموزش و پرورش نقش داشته اند. 
سوگواره احلی من العسل روز  گذشته به صورت 
همزمان در سراسر استان در بقاع متبرکه، مساجد، 

تکایا و حسینیه ها برگزار شد.

غالمی-اداره کل دامپزشکی خراسان جنوبی، در 
خصوص ذبح دام نذری در معابر و خیابان های 
شهر در ایام سوگواری محرم اطالعیه ای صادر 
اداره  اطالعیه  در  آوا،  به گزارش خبرنگار  کرد. 
کل دامپزشکی  استان آمده است: با توجه به 
فرارسیدن ایام سوگواری سرور و ساالر شهیدان 
و به  منظور حفظ سالمتی شهروندان، عزاداران و 
تأمین بهداشت  عمومی، خیران دام های نذری را 

در کشتارگاه های دام ذبح کنند.
خیاط، مدیر روابط عمومی اداره کل دامپزشکی 
با بیان اینکه تیم های ویژه بازرسی بهداشتی و 
گذشته  سنوات  همچون  دامپزشکی  شرعی 
آمادگی الزم  برای ارائه خدمت به هم استانی 
ها را دارند، افزود: هماهنگی های الزم  انجام 
گرفته و تیم های نظارتی آماده خدمت رسانی به 

هم استانی های عزیز خواهند بود.

وی با اشاره به وجود ۴۹ درصد عوامل بیماری زا 
قابل انتقال از حیوانات به انسان تصریح کرد: 
کشتار و ذبح دام در منازل، معابر عمومی در مسیر 
هیئت های مذهبی عالوه بر گسترش آلودگی 
بیماری های  انتشار  سبب  محیطی،  زیست 

مشترک از دام به انسان می شود.
وی گفت: با توجه به انتقال بیماری های مشترک 
میان انسان و دام به ویژه بیماری تب کریمه 

توصیه  تازه،  گوشت  مصرف  طریق  از  کنگو 
می شود خیران و به ویژه هیئت های مذهبی 
گوشت دام های قربانی را در یخچال به مدت 
2۴ ساعت نگهداری و سپس مصرف نمایند.وی 
افزود: خیران از خرید دام فاقد پیشینه مشخص و 
از افراد دوره گرد و یا دالالن دام جدا خودداری 
کرده و دام مورد نیاز را از مراکز عرضه دام و 
کنند.وی  خریداری  دامپزشکی  نظارت  تحت 

بیماری های  شیوع  امکان  به  توجه  با  گفت: 
خطرناک و مشترک بین انسان و دام از جمله تب 
خون ریزی دهنده کریمه کنگو، تب مالت، سل، 
هاری، سیاه زخم و همچنین ارتقا و تامین بخشی 
از بهداشت عمومی، از همه شهروندان و خیران 
خواست از کشتار دام در معابر عمومی و خارج از 
کشتارگاه پرهیز کرده و توصیه های دامپزشکی 

را جدی بگیرند.

از  جنوبی  خراسان  استان  راه  پلیس  رئیس 
نقلیه  وسایل  تردد  محدودیت  و  ممنوعیت 
سنگین در محور بیرجند- قاین خبر داد و گفت: 
در روزهای سه شنبه 27 شهریور و جمعه 30 
شهریور از ساعت 1۴ الی 23 ممنوعیت تردد 
خودروهای سنگین باربری در محور بیرجند- 
قاین را داریم. به گزارش تسنیم، رضایی روز 
این خبر در جمع خبرنگاران  با اعالم  گذشته 
اظهار کرد: با توجه به افزایش حجم تردد در هفته 

پایانی شهریور و مصادف شدن آن با روزهای 
تاسوعا و عاشورا بنا بر تدابیر و تمهیدات الزم 
محدودیت هایی در محورهای پرتردد استان در 
نظر گرفته می شود.وی گفت: هدف از اعمال این 
محدودیت های ترافیکی ارتقای ضریب ایمنی 
رفت و آمد و تسهیل در تردد خودروهای سبک 
است.رئیس پلیس راه استان تصریح کرد: در این 
راستا روزهای سه شنبه 26 شهریور و جمعه 30 
شهریور از ساعت 1۴ الی 23 ممنوعیت تردد 

خودرهای سنگین باربری در محور بیرجند - 
قاین اجرا می شود.

رضایی بیان کرد: در روزهای پایانی ماه شهریور 
ترافیکی  روان سازی  برای  راه  پلیس  مأموران 
حضور فعال و 100 درصدی در سطح محورهای 
مواصالتی استان دارند و از شهروندان می خواهیم 
سهم خود را در امنیت جاده ها بپردازند و قوانین 
و مقررات راهنمایی و رانندگی را رعایت کنند تا 

شاهد حوادث ناگوار در استان نباشیم.

 گروه خبر-تسهیالت جدید برای سرمایه گذاری 
در خراسان جنوبی ابالغ شد. استاندار در کارگروه 
تخصصی اشتغال و کمیسیون بانک های استان  
از ابالغ پرداخت تسهیالت جدید برای فعالیت 
های تولیدی  و طرح های اقتصادی در خراسان 
جنوبی به همراه 8 استان در شرق و غرب کشور 
خبر داد و گفت: دولت  50 درصد نرخ سود و 
کارمزد در تسهیالت را تا نرخ مصوب شورای 
پول و اعتبار تضمین می کند. وی تصریح کرد: 
اینکه  از  قبل  موردنظر  است طرح های  الزم 
بودجه به مرحله الیحه برسد تصویب و برای 
استفاده از این دستورالعمل ابالغ شود. وی سهم 
بانک های استان در استفاده از منابع داخلی برای 
تسهیالت بخش تولید را کم ارزیابی کرد و گفت: 
گردش مالی استان در چرخه آزاد نشان دهنده 
میزان خواست و اراده جامعه بدون تکلیف دولت 
است اما بیشتر منابع داخلی بانک ها به بخش 

خدمات اختصاص یافته است.
 مروج الشریعه رتبه های برتر استان در حوزه 
کشاورزی و محصوالت راهبردی را یادآور شد و 
گفت: ظرفیت استان در معادن و صنایع دستی باال 
و در حوزه گلخانه ای و فرآوری مناسب است لذا 
باید با نگاه توسعه ای، منابع بانک ها به سمت 
مزیت های استان سوق داده شود. وی با تاکید 
بر اینکه بانک های استان باید در سپرده پذیری و 
 پرداختی های خود تجدیدنظر جدی داشته باشند ،

بیان کرد: حدود ۹6 میلیارد تومان تسهیالت به 
امسال  ابتدای  از  روستایی  اشتغال  های  طرح 
پرداخت شده و 12۹ میلیارد تومان نیز انعقاد قرارداد 
شده است. مروج الشریعه گفت: خراسان جنوبی از 
50 درصد، 118 میلیارد تومان سهم مرحله اول 
استان در این زمینه عبور کرده که می تواند خبر 

خوشی برای مردم باشد.

۹۶ میلیارد تومان تسهیالت به طرح های 
اشتغال روستایی پرداخت شده است

نیز گفت: ۹6 میلیارد و 580  تعاون  مدیرکل 
میلیون تومان تسهیالت به طرح های اشتغال 
حدود  و  پرداخت  امسال  ابتدای  از  روستایی 
12۹ میلیارد تومان نیز انعقاد قرارداد شده است. 
رکنی اظهار کرد: مرحله دوم اعتبارات اشتغال 

پایدار روستایی نیز به زودی ابالغ می شود. وی 
افزود: خراسان جنوبی در مقایسه با سایر استان 
های کشور بعد از تهران، یزد، اصفهان، سمنان 
اشتغال  اعتبارات  پرداخت  هفتم  رتبه  البرز  و 
روستایی و عشایری را به خود اختصاص داده 
است و امیدواریم روند صعودی پرداخت ها در 

این بخش ادامه داشته باشد.

کارگروه اشتغال خراسان جنوبی 
با رویکرد جدید برگزار می شود

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع 
استاندار  هم در این جلسه گفت: کارگروه اشتغال 
از جلسات آینده با رویکرد جدید تشکیل می 
ارتباط  جلسه  هر  در  که  این صورت  به  شود 
ویدئو کنفرانس با یکی از فرمانداران برقرار و 
شد.  خواهد  بررسی  شهرستان  هر  مشکالت 
مشیرالحق عابدی در تشریح گزارشی از کمیته 
پنج نفره استان برای بررسی طرح های اشتغال 
گفت: با توجه به رصد استان های همجوار چنین 
کمیته ای در سایر استان ها وجود ندارد اما با 
تدبیر شخص استاندار این کمیته در خراسان 
جنوبی نهادینه شد. عابدی افزود: 703 میلیارد 
تومان برای طرح های مصوب و معرفی شده به 
بانک ها در کمیته پنج نفره رسیدگی و 2 هزار و 

380 طرح هم بررسی شده است.

2700 میلیارد تومان تسهیالت 
پرداخت شد

دبیر کمیسیون هماهنگی بانک ها نیز گفت: جمع 
کل پرداختی بانک های استان در سال گذشته 2 
هزار و 700 میلیارد تومان بوده که بالغ بر 2 هزار و 
361 میلیارد تومان این رقم از محل منابع داخلی 

برای 103 هزار و 680 پرونده و بیش از 3۴3 
میلیارد تومان از محل تسهیالت تکلیفی برای 2۹ 
هزار و 11۹ پرونده پرداخت شد. وی گفت: بانک 
کشاورزی با 581 میلیارد تومان تسهیالت باالترین 

رقم پرداختی را داشته است. 
دهباشی افزود: بانک سپه از منابع داخلی 102 
میلیارد تومان و از محل منابع تبصره ای 16 میلیارد 

تومان تسهیالت اشتغال پرداخت کرده است. 
بانک  تسهیالت  پرداخت  اینکه  بیان  با  وی 
کشاورزی از محل منابع داخلی و تکلیفی به ترتیب 
 ۴53 میلیارد تومان و 128 میلیارد تومان بوده ،

گفت: بانک مسکن نیز سال گذشته از محل منابع 
داخلی 6۹ میلیارد تومان و تکلیفی 8 میلیارد تومان 

تسهیالت پرداخته است. 
دبیر کمیسیون هماهنگی بانک ها در خصوص 
عملکرد بانک صادرات نیز اظهار کرد: 27۴ میلیارد 
تومان این بانک از محل اعتبارات داخلی و 2۹.5 
میلیارد تومان از محل اعتبارات تبصره ای بوده 
است. وی افزود: بانک ملت نیز بالغ بر 1۹۴ میلیارد 

تومان از محل منابع داخلی پرداخت کرده و 7.5 
میلیارد تومان نیز تسهیالت تکلیفی داشته است. 

دهباشی بیان کرد: تسهیالت منابع داخلی بانک 
تجارت 37 میلیارد تومان و تبصره ای 20 میلیارد 
تومان است. وی با بیان اینکه بانک رفاه 200 
میلیارد تومان منابع داخلی و ۴7 میلیارد تومان 

بانک  گفت:  است،  کرده  پرداخت  ای  تبصره 
توسعه تعاون 60 میلیارد و 500 میلیون تومان 
منابع داخلی و 10 میلیارد تومان تبصره ای داشته 
و بانک توسعه صادرات 3۹ میلیارد تومان منابع 

پرداخت کرده و تکلیف رقمی نداشته است. 
وی ادامه داد: بانک صنعت و معدن 16 میلیارد 
تومان منابع داخلی و 150 میلیون تومان تکلیفی 
پرداخت کرد. دهباشی تصریح کرد: پست بانک 
۴0 میلیارد تومان منابع داخلی و 6 میلیارد و 500 
میلیون تومان تبصره ای، قوامین ۴6 میلیارد تومان 
منابع داخلی و تکلیفی نداشته، قرض الحسنه مهر 
105 میلیارد تومان منابع داخلی ،7 میلیارد تومان 
 تبصره ای ، مهر اقتصاد 17۹ میلیارد تومان منابع ، 
چهار میلیارد تومان تبصره ای ، ایران زمین ۴1 
میلیارد تومان منابع ، انصار 106 میلیارد و 500 
میلیون تومان منابع و 3 میلیارد تومان تبصره ای و 
صندوق کارآفرینی امید 16 میلیارد تومان از منابع 

پرداخت کرده است.
به  تسهیالت  پرداخت  به  اشاره  با  دهباشی 

تفکیک بخش های مختلف نیز اظهار کرد: برای 
6 هزار و ۹2۹ پرونده بخش بازرگانی بالغ بر 17۴ 
پرونده بخش  ، 5 هزار و ۹60  تومان  میلیارد 
صنعت و معدن بالغ بر 371 میلیارد تومان ، 32 
هزار و 23۹ پرونده بخش کشاورزی 576 میلیارد 
تومان ، 6هزار و 53۴ پرونده بخش مسکن بالغ 
بر 17۴ میلیارد تومان، 62 هزار و 87 پرونده 
بخش خدمات بالغ بر هزار و 73 میلیارد تومان 

تسهیالت دریافت شده است.

سرایان و سربیشه کمترین سهم 
پرداختی از تسهیالت

مدیر امور شعب صندوق کارآفرینی امید خراسان 
جنوبی نیز گفت: 26 میلیارد و 6۹0 میلیون تومان 
سهمیه ابالغی این بانک بوده و 762 طرح به 
میزان 77 میلیارد و 800 میلیون تومان معرفی 
شده که تاکنون 302 طرح به مبلغ 20 میلیارد و 
6۹0 میلیون تومان مصوب و انعقاد قرارداد داریم 

که 78 درصد اعتبار را شامل می شود. 
زنگنه اظهار کرد: 252 طرح معادل 55 درصد طرح 
های استان با اعتبار 13 میلیارد تومان پرداخت 
قطعی شده است. وی با اشاره به ایجاد اشتغال 
برای ۹8۴ نفر از طریق طرح های روستایی و 
عشایری افزود: بیرجند رتبه نخست، خوسف دوم 
و قاین رتبه سوم پرداخت را دارد. وی تصریح کرد: 
13 درصد اعتبارات به بخش صنعت، 6 درصد  
فناوری و 10 درصد به میراث فرهنگی و صنایع 

دستی اختصاص یافت.

طرح های مصو ب بانک توسعه تعاون
 همپای پرداخت ها پیش می رود

مدیر امور شعب بانک توسعه تعاون  همچنین 
با اشاره به افزایش سهم این بانک از اعتبارات 
ابالغی مرحله اول تسهیالت اشتغال روستایی 
و عشایری گفت: این سهم از 17 به 2۴ درصد 
افزایش یافته که امیدواریم از سرجمع سایر استان 
ها که در جذب منابع مشکل داشته اند، بتوانیم 
جذب کنیم. مالیی با بیان اینکه میزان طرح 
های مصوب این بانک همپای پرداخت ها پیش 
می رود، افزود: به دنبال 10 میلیارد تومان منابع 

هستیم که امیدواریم زودتر آزاد شود.

ابالغ یارانه جدید برای تسهیل سرمایه گذاری 
استاندار مطرح کرد:

۱۰۰۰ نوجوان بیرجندی در این همایش حضور یافتند

سوگواره “ احلی من العسل “ در  استان برگزار شد

اطالعیه دامپزشکی درخصوص ذبح دام در تاسوعا و عاشورا

تردد  وسایل نقلیه سنگین در محور بیرجند- قاین ممنوع شد

*مدیر پایگاه میراث فرهنگی بیرجند گفت: خانه تاریخی 
آراسته این  شهرستان مرمت شد.

* 22 هزار رأس دام سبک از ابتدای امسال تاکنون 
در  کوچک  نشخوارکنندگان  طاعون  بیماری  علیه 

سربیشه واکسینه شدند.
* به گفته معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و 
حمل نقل جاده ای بیش از 7۴7 هزار مسافر از ابتدای 
سال تا پایان مرداد در ناوگان عمومی برون شهری 

استان جابجا شدند.
*معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی گفت: پایان آذرآخرین 

مهلت شرکت در جشنواره شعر ابن حسام است.
*به گفته مدیرکل امور عشایری، عشایر خراسان جنوبی 
1۴ هزار تن تولیدات دامی و فرآورده های لبنی تولید کردند.

*مرکزجامع خدمات سالمت شهری روستایی آرین شهر 
با کمک خیران و دانشگاه علوم پزشکی بیرجند تکمیل شد .
*کارشناس هواشناسی گفت: با توجه به استقرار جریانات 
نسبتا پایدار در منطقه شرق کشور ، شرایط جوی آرام و 

یکنواخت در اغلب نقاط استان پیش بینی می شود.
*مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی از برگزاری طرح 

مشکات الهدی در بیرجند خبر داد.

اخبار کوتاه

یادمان شهدای استان

“از شما ملت شهید پرور می خواهم که منافقین داخلی را سرکوب 
کنید و نگذارید که این منافقین از خدا بی خبر داخل شما نفوذ کنند.“

شهید مهدي روایتي

کنگره شهدای طبس ۱۲ مهر برگزار می شود

تسنیم-مدیرعامل میقات الرضا )ع( شهرستان طبس 
گفت: کنگره سرداران و 221 شهید این شهرستان ، 
12 مهر ماه با همکاری ناحیه مقاومت بسیج در آستان 
حضرت حسین بن موسی الکاظم )ع( برگزار می شود. 
سپهریان با اشاره به اینکه این موسسه مسئولیت کمیته 
فرهنگی کنگره را بر عهده دارد، اظهار  کرد: این موسسه 
این کنگره است.  برگزاری  اجرای مقدمات  در حال 
سپهریان بیان کرد: برای معرفی شهدا، بیان وصیت نامه 
آنان، مصاحبه با همرزمان شهدا و مراسم ادعیه خوانی 
با نام شهدای عزیز، اقدامات ارزشمند رسانه ای و در 

فضاهای مجازی انجام شده است.

هزار و ۶۷۶ جلد کتاب در طرح تابستانه 
کتاب به فروش رفت

مهر-مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت: هزار 
و 676 جلد کتاب در طرح تابستانه کتاب به فروش 
رفت. نبی زاده اظهار کرد: 10 کتابفروشی در استان در 
طرح تابستانه کتاب شرکت کردند که از این تعداد ۹ 
کتاب فروشی در بیرجند و یک کتاب فروشی در فردوس 
بودند.  وی با بیان اینکه این طرح از 30 مرداد شروع و 
تا ده روز  ادامه داشت، بیان کرد: در این طرح کتاب های 
تألیفی با 25 درصد و کتاب های ترجمه ای  15 درصد 
تخفیف داشتند. وی با اشاره به استقبال اهالی کتاب از 
این طرح ادامه داد: میزان فروش کتاب در این طرح 

386 میلیون و 7۴۴ هزار و 200 ریال بوده است.

۱5۰۰ کارت آمر به معروف و ناهی از منکر  
صادر شد

صدور  از  )ع(  الرضا  انصار  سپاه   تسنیم-فرمانده 
یکهزار و 500 کارت آمر به معروف و ناهی از منکر 
در خراسان جنوبی خبر داد. به گزارش تسنیم، سردار 
قاسمی عصر دیروز در نشست مسئوالن سمن های 
استان در جهت کاهش آسیب های اجتماعی اظهار  
کرد: ستاد امر به معروف و نهی از منکر صد درصد 
مردمی است.وی افزود: در این ستاد بودجه دولتی وجود 
ندارد و در نهایت در تهران به سازمان تبلیغات اسالمی 
وصل هستیم. قاسمی با اشاره به اینکه حدود 6 ماه است 
 که در استان بررسی آسیب های حوزه بانوان را دنبال 
می کنیم، تصریح کرد: باید تالش کنیم در حوزه تعلیم 
و تربیت و آموزش و بازگشت افرادی که آسیب دیدند و 
مشکالت اقتصادی و فرهنگی دارند، توانمند شوند. وی 
با بیان اینکه هماهنگی خوبی با قوه قضاییه داریم، اظهار 
کرد: امید است با همکاری سمن ها از امکانات و بستر 

خوبی که فراهم است، استفاده کنیم.

  پیکر مطهر شهید” لگزی”
 امروز تشییع می شود

کاوش-پیکر مطهر شهید احمد علی لگزی از شهدای 
تازه تفحص شده در جزیره گواردین پس از 33 سال روز 
یکشنبه با استقبال باشکوه مردم، مسئوالن، فرماندهان 
نظامی و انتظامی و خانواده های شهدا و ایثارگران وارد 
بیرجند شد.همچنین شنبه شب نماینده ولی فقیه  در 
 استان ، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری ،
 فرماندار بیرجند و جمعی از فرماندهان انتظامی استان با 
خانواده شهید جاویداالثر احمد علی لگزی دیدار  کردند. 
پیکر پاک و مطهر این شهید پس از حضور در میادین 
و خیابان های اصلی شهر بیرجند و وداع با خانواده، 
عصر امروز )دوشنبه( خاکسپاری می شود. استاندار 
نیز بازگشت پیکر مطهر این شهید عزیز را به خانواده 
معزز و محترم آن شهید و عموم مردم خراسان جنوبي 

تبریک و تسلیت  گفتند.

84 کیلومتر باند دوم محورهای استان، 
آماده آسفالت

صداو سیما- 8۴ کیلومتر از باند دوم راه های استان 
آماده آسفالت است. مدیر کل راه و شهرسازی استان در 
نشست کمیسیون اجرایی مدیریت ایمنی حمل و نقل با 
بیان این مطلب گفت: عالوه بر این 8۴ کیلومتر، 1۴1.5 
کیلومتر از باند دوم راه های خراسان جنوبی از ابتدای 
سال ۹6 آسفالت شده که تا کنون 66 کیلومتر آن به 
بهره برداری رسیده و 75.5 کیلومتر آن هم آسفالت شده 
و آماده بهره برداری است و باید عالئم در آن نصب 
شود. جعفری از اختصاص 20 میلیارد تومان اعتبار برای 
راه های استان خبر داد و افزود: هم اکنون فقط 8 درصد 

راه های خراسان جنوبی، دوبانده است.

۶۲ درصد جمعیت  استان 
تحت پوشش بیمه سالمت قرار دارند

رضایی-مدیرکل بیمه سالمت از پوشش 62 درصدی 
جمعیت استان توسط بیمه سالمت خبر داد و گفت: تمام 
داروخانه ها و مراکز درمانی استان طرف قرارداد بیمه 
سالمت هستند و درصد باالیی از پزشکان متخصص 
خراسان جنوبی در بخش دولتی فعال هستند. اربابی 
ظهر دیروز در نشست خبری اظهار  کرد: هیچ داروخانه، 
مرکز و پاراکلینیکی وجود ندارد که طرف قرارداد بیمه 
سالمت نباشد بلکه همه طرف قرارداد این بیمه هستند. 
بیمه  صندوق  در  که  افرادی  کرد:  خاطرنشان  وی 
سالمت همگانی عضو شده و دفترچه دریافت کردند 
و توان ویزیت بخش خصوصی را دارند، شرایط فراهم 
است و می توانند از خدمات بیمه ایرانیان بهره مند شوند.

55 هزار کارت الکترونیک به مرزنشینان 
تحویل داده شد

تعاونی  شرکت های  اتحادیه  مدیرعامل  تسنیم- 
مرزنشینان از ثبت نام 57 هزار و 51 خانوار مرزنشین 
برای دریافت کارت الکترونیک مرزنشینان خبر داد و 
گفت: تاکنون 5۴ هزار و ۹01 خانوار کارت الکترونیک 
از  گالیه  ضمن  وی  کرده اند.  دریافت  مرزنشینی 
عملکرد شرکت تار که مرکز آن در تهران است و 
مسئول مستقیم صدور کارت الکترونیک است، اظهار 
کرد: این شرکت نتوانسته به تعهدات خود عمل کند 
و به موقع کارت کسانی که حتی یک سال پیش 
مدارک خود را تحویل داده و ثبت نام کرده اند را صادر 
کند. عالوه بر ایجاد خسارت به مرزنشینان موجب 
پیشخوان  دفاتر  به  متوالی  مراجعات  و  سرگردانی 
شده و متأسفانه بر خالف واقع این نارضایتی را به 

شرکت های تعاونی نسبت می دهند.

دو فرد مفقود شده درسربیشه
 پیدا شدند

گفت:  سربیشه  احمر  هالل  جمعیت  ایسنا-معاون 
تیم های امدادی هالل احمر پس از عملیات جستجو 
برای دو مورد حادثه مفقودی، افراد مورد نظر را یافتند. 
به گزارش ایسنا، محمدی اظهار کرد: بنا به گزارش 
مردمی مبنی بر مفقودی مرد ۴6ساله در روستای 
توابع درح شهرستان سربیشه، یک  از  کالته شب 
تیم امدادی و یک تیم پشتیبان به محل حادثه اعزام 
شد. وی افزود: پس از جستجوی تیم های امدادی با 
همکاری نیروهای انتظامی، بسیج و مردمی ساعت 17 
روز شنبه فرد گمشده در اطراف روستای کالته شب 
در حالی که جان خود را از دست داده بود، پیدا شد. 
وی اظهار کرد:  شنبه شب گذشته نیز گزارشی مبنی 
بر مفقودی خانم 37ساله در شهر درح به این جمعیت 
اعالم شد که با همکاری نیروی انتظامی ساعت  صبح 

دیروز فرد مورد نظر یافت شد.

توقیف ماکسیما با سرعت
 ۱9۰ کیلومتر بر ساعت

فرمانده انتظامي قاین از توقیف یک دستگاه ماکسیما 
با سرعت 1۹0 کیلومتر بر ساعت در این شهرستان 
خبر داد. واعظی گفت: مأموران پلیس راه شهرستان 
در اجراي قانون رسیدگي به تخلفات رانندگي و کنترل 
تردد خودروها، به یک دستگاه خودرو سواري ماکسیما 
به دلیل سرعت غیر مجاز 1۹0 کیلومتر بر ساعت، دستور 

ایست دادند و خودرو را متوقف کردند.

بار کجی که به منزل نرسید

قاچاقچی سوخت 52 میلیون و 200 هزار تومان جریمه 
شد. مدیر کل تعزیرات حکومتی گفت: این فرد 8 هزار 
و 613 لیتر نفت سفید را در بطری های 3 لیتری داخل 
کارتن های تخم مرغ در یک کامیون جاسازی کرده 
بود و قصد حمل آن را  از مشهد به خاش داشت. شرفی 
افزود: کامیون در مسیر راه واژگون می شود که پس از 
حضور ماموران نیروی انتظامی در محل متوجه  قاچاق 

سوخت می شوند.

کشف یک تن پیاز زعفران قاچاق

پیاز زعفران قاچاق در شهرستان فردوس  یک تن 
کشف و ضبط شد. فرمانده انتظامي  فردوس گفت:  
روز گذشته مأموران انتظامی شهرستان هنگام کنترل 
جاده های عبوری به یک وانت پیکان مشکوک شدند 
و در بازرسی از آن یک تن پیاز زعفران که فاقد هرگونه 

مجوز حمل بود، کشف کردند.

واژگوني پژو در محور طبس- یزد 
4 مجروح برجاي گذاشت

معاون اجتماعي فرماندهي انتظامي از واژگوني یک 
دستگاه سواري پژو ۴05 در محور طبس - یزد خبر 
داد. سرفرازی اظهار کرد : مأموران با حضور در صحنه 
مشاهده کردند که یک دستگاه سواري پژو ۴05 به 
دلیل نامعلومي واژگون شده که در این سانحه رانندگی، 
راننده و سه نفر از سرنشینان خودرو مجروح که برای 

مداوا به بیمارستان منتقل   شدند.
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 امام صادق علیه السالم فرمودند :
َم ا... َوجَهُه َعلَی النّار َمن ُذِکرنا ِعنَدُه فَفاَضت َعیناُه َحَرّ

هرکس در نزد او از ما یاد شود و او بگرید، خداوند چهره  اش را بر آتش 
حرام گرداند.

)کامل الزیارات، ص104( 

فایل صوتی مصاحبه   با 
آسوشیتدپرس را عینًا منتشر می کنم

موالوردی دستیار ویژه رئیس جمهور درباره گفت وگوی 
آسوشیتدپرس  آمریکایی  خبرگزاری  با  اخیرش 
از  مصاحبه  این  در  اینکه  بر  مبنی  آن  حواشی  و 
ناهماهنگی بین دولت و قوه قضائیه صحبت به میان 
آمده و در پاسخ به این سوال که در بخشی از این 
مصاحبه درباره برخورد قضایی با نزار زکا گفته اید که 
»این به هیچ وجه مورد تایید دولت نیست« گفت: 
فایل صوتی ضبط شده مصاحبه را عیناً منتشر می کنم. 

حتمًا باید مداحان به عرصه 
سیاست وارد شوند

 
به  مداحان  باید  حتماً  گفت:  مداح  حدادیان،  سعید 
عرصه سیاست هم وارد شوند، ثانیاً درکدام انتخابات 
دیدید که نظرات ورزشکارها و یا بازیگران را نپرسند؟ 
با همه قشرهای مختلف مصاحبه می کنند و نظرشان 
را می گیرند، همیشه از پروین پرسیده شده شما به چه 
کسی رأی می دهی؟ اما به سعید حدادیان و مداحان که 
می رسد همه صدایشان درمی آید، تازه من در عرصه 
سیاسی کشور صاحب نظر هستم یا پروین و قلعه نویی؟

مردم و دستگاه ها علیه بازنشستگان 
در دستگاه ها اعالم جرم کنند

احسان قاضی زاده، عضو کمیسیون فرهنگی گفت: 
ادامه حضور بازنشستگان در دستگاه های اجرایی به 
دلیل اینکه عنوان مجرمانه عمومی نیز دارد، دادستان ها 
در استان ها می توانند ورود کنند، کارکنان دستگاه ها و 
مردم نیز می توانند علیه فرد بازنشسته اعالم جرم کنند.

جاي تاسف دارد که دستیار روحانی 
الفباي کار حقوقي را هم بلد نیست

ابوترابی، نماینده نجف آباد با اشاره به مصاحبه دستیار 
که  متاسفم  گفت:  آسوشیتدپرس  با  رئیس جمهور 
رئیس جمهور فردی را به عنوان دستیارش در حقوق 
را  حقوقی  الفبای  که  می کند  منصوب  شهروندی 
نمی داند و به اصل تفکیک قوا آشنایی ندارد. وقتی که 
رای دادگاه فصل الخطاب است به صورت قطعی صادر 
می شود دیگر حرف های موالوردی قابل قبول نیست 
و جای تاسف دارد که الفبای کار را هم بلد نیست.

الریجانی مانعی برای تحقیق 
و تفحص از عملکرد مجلس است

اینکه  بر  تأکید  با  مجلس  نماینده  کامران،  حسن 
کمیسیون برنامه و بودجه به دلیل تعلل و تعویق در 
بررسی تفحص از عملکرد مجلس تخلف کرده، گفت: 
طبق اطالعی که کسب کردم، الریجانی رئیس مجلس 
مانعی برای تحقیق و تفحص از عملکرد مجلس است.

دادن راه حل سیاسي براي مشکالت 
اقتصادي، آدرس غلط دادن است

رئیسی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: 
امروز همه باید کمک کنند باری از دوش مردم برداشته 
شود، همچنان که رهبر معظم انقالب فرمودند باید به 
دولتمردان و کسانی که در میدان کار و خدمت هستند، 
اقتصادی  کشور  مشکالت  حل  راه  کنیم.  کمک 
راه حل سیاسی  از  نه سیاسی، سراغ گرفتن  است 
برای مشکالت اقتصادی، آدرس غلط دادن است.

شاخص اصالح طلبان تنها 
به سهم خواهی محدود شده است 

فرزانه ترکان، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران 
با اشاره به شروع به کار مجدد شورای سیاستگذاری 
اصالح طلبان گفت: اولین قدم شورای عالی اصالح 
طلبان برای هم قسم شدن هدف گذاری برای برنامه 
تاکنون  متأسفانه  آنهاست.  از  ارزیابی  و  شاخص ها 
شاخص اصالح طلبان تنها به سهم خواهی محدود شده 
است که نتیجه آن بازتاب خوبی در جامعه نداشته است.

ناطق پیام داده که دیگر 
از آخوندی حمایت نمی کند

علی  گفت:  شاهین شهر   نماینده  دلیگانی،  حاجی 
اکبر ناطق نوری در پیغامی به رئیس جمهور عنوان 
کرده که دیگر از عباس آخوندی با عنوان وزیر راه و 
شهرسازی حمایت نخواهد کرد و خبر این پیغام ها به 
نمایندگان مجلس هم رسیده است. عملکرد آخوندی 
به صورتی بوده که دیگر جای دفاعی باقی نمی ماند.

نگذارید مدیران از عنوان 
»جانباز«  سوءاستفاده کنند

امیر خجسته، نماینده همدان از نامه نمایندگان به 
سران قوا در زمینه لزوم اجرای قانون منع به کارگیری 
بازنشستگان خبر داد و گفت: در این نامه به دنبال آن 
هستیم که هشدار الزم را برای اجرای هرچه سریعتر 
این قانون به تمامی نهادها بدهیم و همچنین اجازه 
ندهیم برخی بخواهند قانون را دور بزنند. به طور مثال 
شنیده ایم برخی از مقامات با مراجعه به بنیاد شهید به 
دنبال افزایش درصد جانبازی خود هستند تا از این 
بنیاد  به  قانون مستثنی شوند در حالی که خطاب 
شهید می گوییم که تحت فشار این افراد قرار نگیرند.

روحانی گزینه موجود اصالح طلبان بود،  نه گزینه مطلوب

علی تاجرنیا، فعال سیاسی گفت: حال اگر بخشی 
از اصالح طلبان به دولت روحانی انتقاد می کنند باید 
این را در نظر داشت که از ابتدا سیاست اصالح طلبان 
حمایت نقادانه از دولت بوده و اینگونه نبوده چکی سفید 
امضا را در اختیار روحانی قرار داده باشند که هر کاری 
کرد اصالح طلبان هم از او حمایت کنند. انتخاب روحانی توسط اصالح طلبان 
انتخاب اصلح از بین گزینه های موجود بود و نه الزاماً انتخاب کاندیدای مطلوب.

دوکشور راهبردي چین و هند بدون سفیر مانده است 

کریمی قدوسی، عضو کمیسیون امنیت ملی، ضمن انتقاد 
از عدم انتخاب سفیر برای دو کشور چین و هند، گفت: 
در جلساتی که با سفیران خودمان در کشورهای همسایه 
تحریم ها  و  با کشورها  مرتبط  گذاشتیم، بحث های 
از وزارت خارجه  امنیت  باید کمیسیون  بررسی شد. 
سوال کند چرا در این شرایط حساس این جایگاه ها خالی می ماند. در شرایطی که 
تحریم ها در حال بازگشت  است، این دوکشور راهبردی، بدون سفیر مانده است.

عباس عبدی، تحلیلگر سیاسی گفت: 
این دولت برای شرایط حاد و ویژه 
موجود تنظیم نشده است، بلکه آمد تا 
برجام را درست کند و سر و سامانی 

اقتصاد داده و جلو برود که  هم به 
حاال با یک وضعیت جدیدی مواجه 
شده و این وضعیت جدید فقط برای 
دولت نیست، بلکه به نظرم فراتر از 
آمادگی  هم  حکومت  کل  دولت، 

ندارند،  را  جدید  وضعیت  این  برای 
شاید به این دلیل هم مردم آمادگی 
ندارند. همچنین  را  چنین وضعیتی 
در  گرمی  در  که سر  معتقد هستم 

دارد  وجود  سیاسی  نیروهای  تمام 
که موجب این وضعیت شده است.

وی ادامه داد: بین اصالح طلبان در 
حمایت از روحانی فکر نمی کنم که 
داشته  وجود  اساسی  نظر  اختالف 

باشد، ولی در اینکه نقدها و انتقادات 
گذشته  شکل  به  یا  کنند  بیان  را 
ادامه دهند، طبعا تفاوت وجود دارد. 
وی افزود: واقعیت این است که ما 
به سرنوشت کشورمان  باید نسبت 
حساس باشیم؛ این طور نیست که 
محدود  و  جناحی  موضوع  یک  با 
به دولت یا احزاب یا گروه ها مواجه 
باشیم، هر نوع واکنشی باید به بهبود 
و  کند  کمک  جامعه  کلی  شرایط 
دولت هم تا جایی که می تواند باید 
از ظرفیت های خودش استفاده کند تا 
از این وضعیت کنونی عبور کند، ولی 
شخصا معتقد هستم که می توانیم 
و  کرده  مطرح  را  دولت  از  نقدمان 
ایرادات را برطرف کنیم، چرا که نقد 
کردن کمکی به کل دولت روحانی 
است و اصال نباید این طوری نگاه 
کرد که نقد آن را تضعیف می کند.

معتقد هستم که مي توانیم نقدمان از دولت را مطرح کرده 
و اصال نباید طوري نگاه کرد که نقد دولت را تضعیف مي کند

عضو  حسینی،  نقوی  حسین  سید 
سیاست  و  ملی  امنیت  کمیسیون 
در  حضور  قطعا  گفت:  خارجی 
عرصه های بین المللی و استفاده از 
عمومی  مجمع  فضاهایی همچون 
جمهوری  نفع  به  ملل  سازمان 
ایران است؛ چون سازمان  اسالمی 
ملل متعلق به کشور خاصی نیست 
و به همه ملت ها تعلق دارد. با توجه 
به اینکه نشست اخیر سازمان ملل 
تشکیل  کشورها  سران  حضور  با 
هم  ایران  جمهور  رئیس  می شود 
نقوی  کند.  پیدا  آن حضور  در  باید 
جمهور  رئیس  داد:  ادامه  حسینی 
باید در این نشست عهدشکنی های 
موازین  خالف  اقدامات  و  آمریکا 
تعهدات  اجرای  عدم  و  بین المللی 
همگان  برای  را  کشور  این  دولت 
تبیین کرده و اعالم کند که آمریکا 

از  چه تحریم های ظالمانه و خارج 
را  ایران  علیه  بین المللی  مقررات 
اعمال می کند. این موارد باید برای 
همه ملت ها و دولت ها روشن شود. 

در  را  جمهور  رئیس  حضور  وی 
نشست سازمان ملل ضروری خواند 
باید ضمن  رئیس جمهور  گفت:  و 
اشاره به تحریم های خالف مقررات 
همکاری  عدم  آمریکا،  بین المللی 

با کشورمان و  بانکی  نظام مالی و 
آمریکا در مناقشات منطقه  دخالت 
کدام  هر  دهد.  قرار  اشاره  مورد  را 
از این اقدامات منجر به تنش هایی 

در  هم  آن  است.  شده  منطقه  در 
رفتارهای  آمریکا  که  شرایطی 
داده  انجام  ایران  علیه  خصمانه ای 
او  به  که  می خواهد  دنیا  همه  از  و 
برای اقداماتش علیه ایران بپیوندند. 

رئیس جمهور باید در نشست سازمان ملل عهدشکنی های آمریکا 
و تحریم های ظالمانه علیه ایران را تبیین کند

خیلی از تریبون ها ذهن مردم را از اخبار منفي پُر مي کند

امیر محبیان، دبیرکل حزب نواندیشان گفت: این روزها 
بسیاری از تریبون ها و رسانه ها اذهان مردم را از اخبار 
منفی ُپر می کند که باعث آسیب رساندن به روح و 
دل مردم می شود و گویی در کشور هیچ اقدامی نشده 
است. در حال حاضر هرچه در رسانه ها و فضای مجازی 
به گوش مردم می رسد، اخبار منفی آسیب زاست. دولت باید ضمن بررسی نقاط 
ضعف خود و تالش برای رفع آنها، اقدامات خود را نیز به نمایش بگذارد. 

بازگشت پیکر مطهر شهید احمدعلی لگزی پس از 33 سال

جهت بازدید از محصوالت صوتی حرفه ای
  به نبش حکیم نزاری 8 مراجعه نمایید.

مرکز فروش سیستم های صوتی حرفه ای جهت 
مساجد- تکیه ها - هیئت های مذهبی در شرق کشور

آگـاهی شمـا  هدف مـاست09151611388-32224435  
FBT-RCF-EV-DYNACORD-ACM

آگهی دعوت  مجمع عمومی مؤسس
 انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های برق رسانی خراسان جنوبی

تاریخ انتشار: 97/06/26

اولین مجمع عمومی موسس انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های برق رسانی خراسان جنوبی، 
ساعت 1۶ روز سه شنبه مورخ 97/07/17 در محل بیرجند میدان اول مدرس، پاساژ الماس، 
طبقه دوم، واحد ۲01 برگزار می گردد. از کلیه مدیران شرکت های برق رسانی استان شاغل 
در صنف مربوط و دارای گواهینامه صالحیت پیمانکاری دعوت می شود به همراه معرفی نامه 
 همچنین آگهی تاسیس و آخرین آگهی تغییرات شرکت در جلسه مذکور شرکت نمایند. 
از کلیه اشخاص واجد شرایط )مدیران شرکت های برق رسانی( که تمایل به عضویت در هیئت 
مدیره و بازرسان انجمن مذکور دارند، دعوت می گردد تقاضای کتبی خود را به انضمام کپی 
شناسنامه ، کارت ملی و یک قطعه عکس حداکثر تا تاریخ 97/07/15  به آدرس فوق تحویل 

نمایند. ضمنا شماره  09151۶1۳7۲۶ )کریمدادی( جهت پاسخگویی اعالم می گردد. 
اصلی  اعضای  انتخاب   - صنفی  انجمن  اساسنامه  تصویب  و  طرح   : جلسه   دستور 
و علی البدل هیئت مدیره به مدت سه سال و بازرسان اصلی و علی البدل به مدت یک سال.

آغازمراسم: دوشنبه 97/06/19- شب اول محرم 
پایان مراسم: پنجشنبه 97/06/29- شب یازدهم محرم

شروع مراسم ساعت 20 )8شب(
آدرس:خیایان شهید منتظری- منتظری3- جنب مسجدخضر)ع(

حسینیه هیئت جان نثاران

آژانس ایـران
شماره های جدید ما را به خاطر بسپارید:

 32465050
32465200  - 32465060 - 32465252 - 32465080 

آدرس: خیابان 15 خرداد، 22 بهمن 1 ، جنب مسجد حضرت ابوالفضل )ع(
شماره مدیریت : 09158644731 - مقری

مراسم اقامه عزای دهه اول محرم
سخنران:

حجت االسالم و المسلمین حاجی آبادی
با نوای :

جهان زاده/قاضی زاده/گورکانی /هاشمی/ هادی زاده 
زمان و مکان:  از اول محرم به مدت10شب/ بعد از نماز مغرب و عشاء )مهدیه(

ضمنا در پایان جلسه مهمان سفره پربرکت آن حضرت خواهیم بود.

کانون هالل 14 بانوان برگزار می کند:

مراسم اتسوعا و عاشورا
اطالعیـه 

زمان: 97/6/28 و 97/6/29 ساعت 9 صبح
مکان: مدرس 37- کانون هالل 14 بانوان بیرجند

مداح و سخنران: سرکار خانم نخعی
ضمنا با افتخار نماز و نهار در خدمت عزاداران خواهیم بود.

 کانون هالل 14 بیرجند


