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رئيس سازمان حج و زيارت کشور گفت: براي نخستين بار در طول تاريخ حج، هزينه هاي حج تمتع به صورت 
اقساط دريافت مي شود. به گزارش تسنيم، اوحدي عنوان کرد: امسال از هر ۱۰۰ اتاق اسکان، درصد پائيني 
اتاق هاي ۵ نفره است و سعي شده تمامي شرايط فراهم شود، ۲۵ درصد افزايش خدمات داشته ايم و به صورت 
طبيعي بايد قيمت افزايش يابد اما با مديريت نه تنها افزايش قيمت نداشتيم بلکه ۵ درصد قيمت کاهش يافت و 

براي نخستين بار در طول تاريخ حج، هزينه هاي حج تمتع به صورت اقساط دريافت مي شود.

هزينه هاى حج تمتع به صورت اقساط دريافت مى شود

معاون بنياد ملى نخبگان در بيرجند :

بايد به گونه اى عمل كنيم كه 
مهاجرت نخبگان مسير عكس بگيرد 

معاون توسعه مديريت و منابع بنياد ملى نخبگان در مراسم اختتاميه 
جشنواره منطقه اى اختراعات رويش، بزرگ ترين سرمايه كشور...

رئيس مجلس شوراى اسالمى :

 اينكه بگرديم تا در توافق  هسته اى 
نقطه ضعفى پيدا كنيم، حاصلى ندارد 
 رئيس مجلس اظهار كرد: در شرايط كنونى كشور هيچ كارى 
مهمتر از توسعه و خروج از شرايط بحران نداريم ...

ستون مقابل
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توان شهروندان، گمشده در 
تصميمات عوارض شهرى

* سردبير

 عوارض يكى از مهمترين منابع درآمدى شهردارى 
وصول  و  وضع  نحوه  اجرايى  نامه  آئين  و  است 
عوارض نيز اين اجازه را داده تا شوراى اسالمى شهر 
موضوع  هاى  سياست  و  ترتيبات  رعايت ضوابط،  با 
اين آئين نامه عوارض متناسب با امكانات اقتصادى 
ارائه شده را وضع نمايند و موظف  محل و خدمات 
نموده است و هنگام تصميم گيرى راجع به عوارض 
عالوه بر توجه به سياست هاى كلى در برنامه پنج 
بودجه ساليانه سياست هاى عمومى  قوانين  و  ساله 

دولت را از جمله:
توليدات  با  محل  هر  در  عوارض  وضع  تناسب 
وضع  تبعى  اثرات  به  توجه  اهالى  درآمدهاى  و 
توجه داشتن به رشد توليد  عوارض به اقتصاد محل 
به  توجه  توليدى در منطقه  و گسترش واحدهاى 

اقشار كم در آمد ... را رعايت كنند.
 لذا نمايندگان شوراى شهر بايد لوايح پيشنهادى از 
سوى شهردارى را كارشناسانه رسيدگى نموده و همه 
جوانب و تبعات آن را متناسب با توانمندى مردم در 

زمان تصويب در نظر بگيرند. 
 همانطوريكه مستحضريد اخيرا شوراى اسالمى شهر 
ساختمانى  پروانه  صدور  براى  بيرجند  شهردارى  و 
ارزش  درصدى   15 تعديل  و  درصدى   30 تخفيف 
اراضى سطح شهر و در مجموع كاهش 45  عرصه 
هاى  سياست  عنوان  تحت  را  ها  هزينه  درصدى 
با  است.  گرفته  نظر  در  شهروندان  براى  تشويقى 
براى  شهروندان  مراجعه  كاهش  شاهد  اينها  همه 
 دريافت پروانه ساختمانى مى باشيم چرا كه افزايش 
به سال هاى  نسبت  نامتناسب  تعرفه هاى عوارض 

گذشته فوق العاده مردم را نگران كرده است.
( ادامه در صفحه2 )

يادداشت اعضاى شوراى شهر بيرجند پاسخ دهند 

 معرفى برگزيدگان جشنواره 
ملى نقاشيخط رضوى
 صفحه 7

جناب آقاى مهندس يدا... عباس زاده
با نهايت تاسف و تاثر درگذشت مادر خانم گرامى تان را خدمت جناب عالى 

و خانواده محترم تان تسليت عرض نموده، از خداوند منان براى آن مرحومه آمرزش 

و براى تمامى بازماندگان صبر و شكيبايى مسئلت مى نماييم.

پرسنل سازه هاى بتنى عباس زاده

جناب آقاى حاج رامين تهورى
با نهايت تاسف درگذشت مادر بزرگ گرامى تان مرحومه حاجيه معصومه گنجى

 را تسليت عرض نموده، ضمن آرزوى علو درجات آن مرحومه 

صبر بازماندگان را مسئلت داريم.

مدير و عوامل كاروان 39006 حج تمتع 94 - دكتر لطيفى

جناب آقاى مهندس يدا... عباس زاده
با نهايت تالم و تاسف درگذشت مادر خانم بزرگوارتان 

مرحومه فاطمه فنائى (همسر مرحوم حسين خواجه)
 را خدمت شما و خانواده محترم تان تسليت عرض نموده، از درگاه باريتعالى براى آن مرحومه 

غفران واسعه الهى و براى شما و ساير بازماندگان صبر و بردبارى آرزومنديم.

شركت پادير بتون

استان  فهيم  و  شريف  مردم  اطالع  به  دولت  هفته  تبريك  با 

خراسان جنوبي مي رساند: 

همزمان با آغاز هفته دولت نشست مشترك مديران 

و  كار  تعاون،  وزارت  زيرمجموعه  اجرايي  هاي  دستگاه 

رفاه  و  كار  تعاون،  (ادارات كل  استان  اجتماعي در  رفاه 

اجتماعي - تامين   - اي  و حرفه   اجتماعي- آموزش فني 

بيمه  بهزيستي-   - اجتمــاعي  تامين  درمان  مديريت 

كارگران - رفاه  بانك   - تعاون  توسعه  بانك   -  سالمت 

اجتماعي  بيمه  صندوق  اميد-  كارآفريني  صندوق 

روستاييان ، عشاير و كشاورزان- صندوق بازنشستگي- 

تامين  و  بهزيستي  كاربردي  علمي  آموزش  مركز 

به  رسيدگي  و  سواالت  به  پاسخگويي  براى  اجتماعي) 

مشكالت مردم دوشنبه 94/6/2 راس ساعت 9 صبح در 

محل سالن اجتماعات اداره كل آموزش فني و حرفه اي 

واقع در معصوميه برگزار مي شود.

روابط عمومي اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي 

خراسان جنوبي

اطالعيه
دولت و ملت ،همدلي و همزباني

قابل توجه بانك ها  ، موسسات مالى ، سازمان ها  ، وكال و پزشكان محترم 
فروش ملك تجارى  به متراژ 425 مترمربع با پروانه كامل  

واقع در بهترين موقعيت خيابان طالقانى
همراه : 09151611842

اجراى نماى آلومينيوم
 * نقد    * چك    

09157201009 - 09151655537

با نهايت تاسف درگذشت همسر فداكار و مادرى عزيز و مهربان

مرحومه طوبى پيرتاج (همسر محمد على على اكبرى)
را به اطالع مى رساند: به همين مناسبت جلسه ترحيمى

 يكشنبه 94/6/1 از ساعت 5 الى 6 بعدازظهر در محل هيئت حسينى
 "واقع در خيابان انقالب" برگزار مى شود
 حضور سروران معظم موجب امتنان است.

على اكبرى و ساير بستگان

همكاران گرامى

جناب آقاى بصيرت 
و سركار خانم على اكبرى 

درگذشت مادر عزيزتان

 مرحومه طوبى پيرتاج 
را تسليت عرض نموده 

 از  درگاه خداوند منان براى آن
 مرحومه مغفرت و براى شما بزرگواران 

و ساير  بازماندگان صبر و شكيبايى 
مسئلت مى نماييم.

همكاران شما در روزنامه آوا

برادر فرهيخته و توانمند 

جناب آقاى مهدى حبيبى
با مسرت انتصاب جناب عالى را به عنوان

 معاون امور استان هاى حوزه هنرى كشور
 كه حاكى از شايستگى و لياقت شما بزرگوار مى باشد 

  تبريك مى گوييم.

ستاد مردمى غدير خراسان جنوبى

آگهى مزايده    

فروش امالك مازاد بانك سپه
شرح در صفحه 3
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مهرمحمدي سرپرست دانشگاه فرهنگيان در گفتگو با ايسنا، درباره دوره آموزشي يک ساله پذيرفته شدگان در آزمون 
استخدامي آموزش و پرورش اظهار کرد: برنامه تربيت حرفه اي معلمان با تمرکز بر شيوه هاي آموزش، سنجش و...
 در دانشگاه فرهنگيان تدوين شده و به زودي تصويب مي شود.

تدوين برنامه «تربيت حرفه اى معلمان» ويژه پذيرفته شدگان آزمون استخدامى 

امروز 31 مرداد 1394 مصادف با
 7 ذى القعده 1436 و 22 آگوست 2015

عوامل  جنايت  پي  در  خميني(ره)»  «امام  پيام 
رژيم در فاجعه آتش  سوزي سينما ركس آبادان 

(١٣٥٧ش).
وقوع جنگ چالدران بين ايران و عثماني (٨٩٣ ش).

روز صنعت دفاعي.
تأسيس دانشگاه تربيت معلم (١٣٤٢ ش).

تقويم مناسبت هاى  روز

ارسال اطالعات بانكى به سازمان مالياتى 

متن کامل قانون اصالح قانون ماليات هاي مستقيم 
ابالغي توسط رئيس جمهور منتشر شد. به گزارش 
اصالح  قانون  جمهور  رئيس  روحاني  حسن  مهر، 
بند   ۶۰ شامل  که  را  مستقيم  ماليات هاي  قانون 
ابالغ  اقتصاد  وزارت  به  اجرا  براي  است،  اصالحي 
کرده است. براساس اين قانون، به منظور شفافيت فعاليت هاي اقتصادي، 
بانک ها و موسسات مالي و اعتباري موظف شدند اطالعات مربوط به جمع 
گردش و مانده ساالنه انواع حساب هاي بانکي اشخاص حقيقي و حقوقي 
را در اختيار سازمان امور مالياتي قرار دهند. همچنين در اين قانون ضمن 
اصالح مقررات مربوط به ماليات دارايي هاي اموات، نحوه اخذ ماليات بر 

اجاره  بها و خانه هاي خالي به طور رسمي مشخص شده است.

پيش بينى بازار طالوسكه تا پايان شهريور
 

کرد  بيني  پيش  جواهر  و  طال  اتحاديه  رئيس 
رونق  شهريورماه  پايان  تا  سکه  و  طال  بازار  که 
داشت.  خواهد  بخشي  رضايت  وضعيت  و  داشته 
به گزارش ايسنا، محمد کشتي آراي با بيان اينکه 
نتيجه  در  و  ارز  نرخ  کاهش  با  گذشته  هفته  در 
هفته  اوايل  در  سکه  قيمت  گفت:  بوديم،  مواجه  طال  قيمت  افزايش 
اواخر  در  تومان  هزار   ٩٠٧ به  که  بود  تومان  هزار   ٨٨٧ گذشته حدود 
کرد.  تجربه  را  توماني  هزار   ٢٠ افزايش  کلي  طور  به  و  رسيد  هفته 
به  توجه  با  داخلي طال  بازار  کرد:  اظهار  و جواهر  اتحاديه طال  رئيس 
از  و  گرفته  رونق  محرم  به  نزديک شدن  و  تابستان  پاياني  هفته هاي 

رکود خارج شده است. 

ثبات قيمت دارو در نيمه اول سال/ عدم درج 
قيمت تخلف است 

 
صنايع  صاحبان  سنديکاي  مديره  هيئت  عضو 
نيمه  در  اينکه  اعالم  ضمن  انساني  داروهاي 
داروهاي  در  قيمتي  افزايش  امسال هيچ  نخست 
درج  عدم  گفت:  داشت،  نخواهيم  داخل  توليد 
گفتگو  در  نجفي عرب  محمود  است.  تخلف  دارو  جعبه  روي  قيمت 
حمايت  سازمان  مصوبه  از  پيش  دارو  قيمت  اينکه  بيان  با  ايسنا،  با 
ابتداي انقالب روي بسته آن درج  مصرف کنندگان و توليدکنندگان از 
رعايت  کامل  طور  به  موضوع  اين  دارو  بحث  در  کرد:  اظهار  مي شد، 
مي شود. اما اگر کسي اين موضوع را رعايت نکند قطعا تخلف کرده و 

امکان پيگرد قانوني وجود دارد. 

يارانه  اينکه  بيان  با  اجتماعي  رفاه  و  کار  تعاون،  وزير 
مي خواهيم  گفت:  مي شود،  حفظ  جامعه  پايين  طبقات 
امنيت غذايي را در سفره هاي طبقات پايين جامعه ايجاد 
کنيم. به گزارش فارس، علي ربيعي اظهار کرد: زماني که 
نااميدي حاکم بود  با  کارمان را آغاز کرديم فضايي توام 
و اشتغال به صفر رسيده و آثار تحريم بر زندگي مردم به 
وضوح قابل رؤيت بود. وي خاطرنشان کرد: تمام تالش 
و  بگوييم  مردم  به  را  واقعيات  تا  گرفتيم  کار  به   را  خود 
اينکه  به  اشاره  با  ربيعي  باشد.  کارشناسانه  اقدام ها  تمام 
نبايد  داد:  ادامه  کنيم،  برنامه ريزي  آينده  نسل  براي  بايد 
با  بايد  بلکه  کرد  هديه  مردم  به  کوتاه مدت  شادي هاي 
ربيعي  به ملت بخشيد.  مناسب شادي  تصميم گيري هاي 

به موضوع يارانه اشاره کرد و با بيان اينکه يارانه طبقات 
پايين حفظ مي شود، گفت: مي خواهيم امنيت غذايي را در 
بيان  با  کنيم. وي  ايجاد  جامعه  پايين  طبقات  سفره هاي 
اينکه تا پايان سال ٩٥ سعي داريم تمام خانواده هاي زير 
نظر تامين اجتماعي صاحبخانه شوند، يادآور شد: طرحي 
را دنبال مي کنيم که در يک يا دو سال آينده هيچ فرزند 
معلولي به دنيا نيايد. اين مقام عالي وزارت تعاون، کار و 
زيارتي  سفرهاي  و  تکميلي  بيمه  خدمات  اجتماعي  رفاه 
اجتماعي  تامين  بازنشستگان  براي  خدمات  جمله  از  را 
آمار  مردم  به  نمي خواهيم  کرد:  خاطرنشان  وي  دانست. 
معوقات سال هاي گذشته  و تالش مي کنيم  دروغ دهيم 

مستمري بگيران تامين اجتماعي را پرداخت کنيم.

جديدترين اظهارات يارانه اى ربيعى 

افزايش  شاهد  شهريورماه  آغاز  با  همزمان 
مصرف بنزين در کشور خواهيم بود که اين 
موضوع شرايط سختي را پيش روي مسئوالن 
کشور  بنزين  تامين  براي  پخش  و  پااليش 
گذاشته است. به گزارش بولتن نيوز، با آغاز 
شهريور ماه يعني آخرين فرصت استفاده از 

 بنزين ٧٠٠ توماني باقي مانده در کارت هاي 
تابستاني،  سفرهاي  زمان  اتمام  و  سوخت 
انتظار بر اين است که مصرف بنزين کشور 
به بيشترين رقم در طول اين چند سال اخير 
برسد زيرا هم اکنون براساس آمارهاي موجود 
مصرف بنزين کشور به ميانگين ٧٧ ميليون 

ليتر در روز رسيده است. به گفته مديرعامل 
در  نفتي  هاي  فرآورده  پخش  ملي  شرکت 
حال حاضر سهميه بنزين ٧٠٠ توماني موجود 
در کارت هاي سوخت به زير يک ميليارد ليتر 
تا  تنها  سهميه  اين  دارندگان  است،  رسيده 
اين سهميه  از  پايان شهريور ماه مي توانند 

استفاده و در آغاز اولين روز از مهرماه، بنزين 
با يک نرخ و به قيمت ١٠٠٠ تومان در هر 
ليتر به فروش مي رسد. براين اساس به طور 
ليتر  ميليون   ٣٣ حدود  روزانه  بايد  ميانگين 
بنزين سهميه اي در مدت يک ماه باقيمانده 

مصرف شود.

يك ماه تا پايان اعتبار بنزين 700 تومانى 

يادداشت

توان شهروندان، گمشده در 
تصميمات عوارض شهرى

 (ادامه از صفحه1) و اين در حالى است كه رويكرد 
امسال بعضى از شوراهاى اسالمى شهرها در بررسى 
اليحه تعرفه عوارض محلى پيشنهادى شهردارى با 
از  ناشى  مردم  و  دولت  اقتصادى  وضعيت  به  توجه 
تحريم ها و افزايش ماليات ها و در راستاى تشويق 
سرمايه گذاران به توليد و خروج از ركود در اين حوزه 
و ايجاد اشتغال بيشتر بر عدم افزايش عوارض محلى 
در  و  اند  دانسته  مردم  به  ظلم  را  افزايش  و  تاكيد 
يا  و  داشته  كاهش  درصد   50 تا  حتى  موارد  بعضى 
خواستار  متقابال  و  اند  نموده  تصويب  تغيير  بدون 
كاهش هزينه هاى جارى شهردارى به جاى افزايش 

نامعقول آن شده اند.
 اعضاى شوراى شهر بايد بدانند وضع عوارض شهر 
نبايد تاثير سوئى در اقتصاد آن شهر داشته باشد و نگاه 
به دفترچه عوارض محلى نبايد صرفا از منظر كسب 
درآمد براى شهردارى باشد و نبايد براى ايجاد درآمد 
برسانند.  به شهروندان صدمه  براى شهردارى  پايدار 
و  نيست  عمرانى  مسائل  تنها  شهر  ويترين  كه  چرا 
و  شود  ساخته  شهروندان  براى  بايد  شهر  اصل  در 
شكوفايى اقتصاد، زيبايى شهر در كنار سالمت روح و 
روان شهروندان در نظر گرفته شود تا لبخند را بر لبان 
شهروندان بياورد و طورى برنامه ريزى كنند تا با توجه 
به نامگذارى سال توسط مقام معظم رهبرى، همدلى 
خداى  و  ببينند  خود  زندگى  در  مردم  را  همزبانى  و 
 ناكرده با توجه به مشكالت اقتصادى مردم ناشى از 
 خشكسالى هاى منطقه و كمبود درآمد با افزايش بى سابقه 

عوارض مردم را نسبت به نظام بدبين ننماييد.
تقاضا  اسالمى شهر  شوراى  محترم  اعضاى  از  لذا   
تبعات  به  توجه  با  و  تمام  هرچه  با حساسيت  داريم 
ناشى از اين افزايش در كليه زمينه ها اعم از اقتصادى، 
اجتماعى ... ضمن اعمال تغييرات در تعرفه عوارض 
محلى مصوب سال 94 به اصالح اين تصميم گيرى 
بپردازند و در اجراى ماده 47 قانون  غيركارشناسانه 
شهردارى مصوبات شوراى شهر را كه جنبه عمومى 
مردم  اطالع  به  شفاف  را  «عوارض»  جمله  از  دارد 
برسانند. بدون شك تاريخ در مورد تصميمات و نقش 

نمايندگان مردم قضاوت خواهد كرد.
منظر  از  شهر  شوراى  محترم  اعضاى  كه  باشد   
شهروندى تصميمات را بار ديگر به قضاوت بنشينند 
و اين سوال را كه آيا اين روند به توسعه متوازن شهر 

و شهروندى مى انجامد پاسخ دهند.
 روزنامه آوا آمادگى دارد در پاسخ به اعتراضات مردمى 
و به منظور تنوير افكار عمومى به اين ابهام كه اين 
تك  تك  نگاه  و  شده  انجام  داليلى  چه  با  تصميم 
است،  چگونه  موضوع  اين  به  شهر  شوراى  اعضاى 

بستر الزم جهت اطالع رسانى را فراهم نمايد.

وزير كار: هر 5 دقيقه يك نفر به جمعيت 
بيكار كشور افزوده مى شود 

وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي گفت: ١٠ ميليون نفر 
در کشور تحت پوشش بيمه سالمت قرار گرفته اند که 
اغلب کم درآمد و حاشيه نشين هستند. به گزارش ايسنا، 
ربيعي، تاکيد کرد: سياست صدقه اي سياست رفاهي 
نيست و دولت يازدهم بنا ندارد که در يک جيب مردم 
يارانه بريزد و با تورم دوباره آن پول را از جيب ديگر 
 بيرون بکشد. ايجاد اشتغال به مردم کمک مي کند، 
 نه پول هاي ناچيزي که به حساب مردم ريخته مي شود. 
بيکار  به جمعيت  نفر  دقيقه يک  پنج  وي گفت: هر 
کشور افزوده مي شود و بايد هر سال براي ٨٠٠ هزار 
نفر شغل ايجاد کرد و اين آمار يعني از همه ظرفيت ها 

و توان بايد به نحو احسن استفاده کرد. 

شرايط انتقال موقت فرهنگيان اعالم شد   
معاون اطالع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و 
پرورش در خصوص انتقال موقت فرهنگيان اظهار کرد: 
فرهنگيان متقاضي انتقال موقت يک ساله خارج از استان 
که داراي شرايط و ضوابط هستند مي توانند با مراجعه 
به آموزش و پرورش منطقه مبدأ نسبت به درخواست 
انتقال خود از ۳۱ مرداد تا ۵ شهريور اقدام کنند. پاپايي 
در گفتگو با ايسنا، به شرايط و ضوابط انتقال موقت اشاره 
کرد و گفت: «زنان فرهنگي که ۳ سال متوالي منتهي 
به ۳۱ شهريور ۹۴ به علت عدم وقوع تحقق انتقال به 
يا  موقت  انتقال  از  يا سکونت همسر،  اشتغال  تبعيت 
مرخصي بدون حقوق استفاده نکردند»، «زوج فرهنگي 
که متقاضي انتقال به محل خدمت همسر فرهنگي خود 
هستند» و «بانواني که به تبعيت از همسر نظامي(نيروي 
نظامي و انتظامي که از اول مهرماه ۹۳ به بعد بدون 
درخواست خود مأمور شده و براساس نياز سازمان محل 
جديد منتقل شدند) و انتقال آن به لحاظ نياز مبدأ يا عدم 
نياز مقصد تاکنون محقق نشده است» از جمله افراد 

مشمول انتقال موقت يک ساله هستند. 

ايزوگام مصطفى هريوندى
محالتى - بين توحيد و مدرس  09153619297

صدابردارى ، نورپردازى ، اجراى موزيك ميان برنامه در مهدكودك ها  گروه موسيقى دلنوازان برق كشى و كليه امور ساختمانى پذيرفته مى شود

دانشگاه ، مجالس عروسى و...  09151601862 - مهدى هريوندى

1-  منزل وياليى 2 نبش ، تميز ، 250 متر زمين 150  بنا  در سجادشهر امامت 19  فى: 260 ميليون
2-  منزل وياليى در انقالب 19 ، 204 متر زمين 90 بنا ، 120 ميليون يا معاوضه با زاهدان بالمانع

3- آپارتمان در معلم 62  سه واحدى ، طبقه دوم ، 140 متر، شيك  فى: 225 ميليون يا معاوضه با واحد كوچكتر
4-  منزل وياليى 2 طبقه در پاسداران 61 ، تميز، شمالى ،  250 زمين  380 بنا  فى:   440 ميليون

5- آپارتمان در حال ساخت 100 مترى در سپيده، وام 50 ميليون ،آورده شما 36 ميليون، باقى طى دوران ساخت
شرايط چك معتبر بالمانع يا معاوضه بالمانع
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mامــالك آسمــان

آدرس: بيست مترى دوم غربى -  بين نواب 1 و 3   09155615573 - 09155611127   32231772-3
فروش ويژه فرهنگيان
 اقســاط 20 ماهـه
فروش و اجراى انواع كاغذ ديوارى 
پاركت - كفپوش - پرده - سنگ آنتيك

بيرجند- بين مدرس 37 و چهارراه سيلو    09151641463-09355311686-32450560
نمايندگى رسمى كاغذ ديوارى Rasch آلمان در خراسان جنوبى

داربست مهدى   نصب، خريد و فروش لوازم
بلوار فرودگاه ، سه راه صياد شيرازى

09151642377 - وسيله كار

 با ضمانت پاره نشدن و چروك نشدن 
32214989 - 32212979  

    32412300
32412311  - چمنى قـاليشويى گـل ابـريشم صاف صاف   

بدون چروك

   www. iranwash. ir     32 44 66 66    32 42 43 20 -2 قاليشويي و مبل شويي ايـران
دفتر: توحيد 21، نبش نبوت 21، پالك 105
عضو  معتبر اتحاديه     مسئول : دستگردي

نصب رايگان   /   چك دو ماهه
نبش مدرس 69       09153616358

درب هاى اتوماتيك

تعمير انواع لوازم گازسوز  خانگى در 
اسرع وقت  09158624439 - جانى

فروشگـاه    كـودك 
 ا ميـــر

متنوع ترين سيسمونى نوزاد ، شيك ترين لباس 
 بچگانه ، اسباب بازى ، بازى فكرى از 6 ماهه 

تا بزرگ سال ، سه چرخه ، با مناسب ترين قيمت 
از فروشگاه كودك امير تهيه فرماييد.

سجادشهر ،  امامت 2           32412973  - نودهى فاطمى

 اجراى  نصب  داربست  فلزى 
در اسرع وقت با قيمت مناسب / فروش لوازم داربست    

 09153637507 - 09156217507 حسينى

حمل اثاثيه 
100 درصد تضمينى با  كارگر ماهر و ماشين اتاق بزرگ

مسير مشهد و  زاهدان

09159618581- فاروقى

يك خانم ترجيحا مجرد براى خدمات  منزل 
با دستمزد عالى نيازمنديم. 

77921900390-14464423

تـــدريــس خصـــوصـى  
رياضيـــات (دبستان تا هشتم) 

توسط خانم با مدرك فوق ليسانس   
09151638492

تـــدريـــس خصـــوصـى  
عربـى و ادبيـات (از پايه تا كنكور)

ادبيــات دانشگــاه
توسط خانم با مدرك فوق ليسانس

32323490

گچ كارى و گچ برى پذيرفته مى شود  به قيمت مناسب در اسرع وقت (شهر- روستا) 09159658659

سازمان ثبت اسناد و امالك كشور      اداره كل ثبت اسناد و امالك خراسان جنوبى
اداره ثبت اسناد و امالك نهبندان

آگهى نوبتى  سه ماهه اول سال 1394 حوزه ثبتى نهبندان
به دستور ماده 12 قانون ثبت  و ماده 59 آيين نامه قانون مذكور  اشخاصى كه نسبت به امالك مجهول المالك در بخش 5 و 6 حوزه ثبتى نهبندان  
در سه  ماهه اول (فروردين - ارديبهشت- خرداد ) سال يكهزار و سيصد و نود و چهار هجرى شمسى تقاضاى ثبت نموده اند  با نوع ملك مورد تقاضا  

براى اطالع عموم  به شرح ذيل آگهى مى گردد.
بخش 5 نهبندان

مستثنيات مرتع  نوزاد جمالى پالك 664- اصلى 1123- اصلى آقاى مظهر على يعقوبى ششدانگ  يك قطعه زمين بند سار به مساحت 
2365 مترمربع مستثنيات مرتع تگ شوسف پالك يك فرعى از 738- اصلى 1118- اصلى آقاى ابراهيم باقرى ششدانگ  يك قطعه زمين 

مزروعى به مساحت 19799 مترمربع  
بخش شش نهبندان

مستثنيات مرتع فيروز آباد پالك 327- اصلى 453- اصلى  آقاى محمد رضا راستى نسبت به چهار دانگ مشاع و خانم  زهرا راستى نسبت 
به دو دانگ مشاع از ششدانگ يك قطعه زمين بند سار  به مساحت 59244 مترمربع . لذا به موجب ماده 16 و 17 قانون ثبت  هر كس نسبت به 
امالك آگهى شده در باال معترض مى باشد  و يا اينكه بين متقاضيان ثبت و ديگرى  اقامه دعوى شده  و در جريان است مى بايست اعتراض و يا 
گواهى مشعر بر جريان دعوى خود را از تاريخ  انتشار نوبت اول اين آگهى  ظرف مدت نود روز و مستند به تبصره يك ماده 25 اصالحى قانون ثبت 
در مورد آگهى اصالحى ظرف مدت 30 روز به اداره ثبت اسناد و امالك نهبندان تسليم  و رسيد دريافت نموده  و در اجراى تبصره دو ماده واحده  
قانون تعيين تكليف پرونده هاى  معترض ثبتى  و ماده 86 قانون ثبت  معترض مى بايست از تاريخ تسليم اعتراض  به اداره ثبت ظرف يك ماه 
دادخواست اعتراض خود را  به مراجع ذيصالح قضايى تقديم و گواهى الزم از مراجع مذكور اخذ  و به اين اداره تسليم نمايند  در غير اين صورت 
پس از تشريفات قانونى اسناد مالكيت به نام متقاضيان صادر خواهد شد. ضمناً حقوق ارتفاقى در موقع تحديد حدود  و در صورت مجلس تحديدى  

منظور مى گردد و از تاريخ  تنظيم صورت مجلس تحديدى تا سى روز قابل اعتراض خواهد بود.
تاريخ انتشار نوبت اول: 94/5/1      تاريخ انتشار نوبت دوم: 94/5/31     حسين براتى - رئيس اداره ثبت اسناد و امالك نهبندان                                           

فراخوان مزايده عمومى

 به شماره 94/33/45 (نوبت اول)

اداره كل حمل و نقل و پايانه هاى استان خراسان جنوبى در نظر دارد:
 3 باب غرفه با كاربرى حمل و نقل را به شركت هاى در شرف تاسيس استان كه 
متقاضى فعاليت در شهرستان بيرجند مى باشند و همچنين 3 باب انبار با كاربرى 
حمل و نقل در محل پايانه بار بيرجند را از طريق برگزارى مزايده عمومى به واجدين 
شرايط واگذار نمايد. لذا كليه متقاضيان مى توانند براى دريافت اسناد مزايده و كسب 
اطالعات بيشتر از تاريخ اين آگهى به مدت 6 روز (تا پايان ساعت ادارى شنبه 94/6/7)
اداره كل حمل و نقل و پايانه هاى استان خراسان جنوبى به آدرس بيرجند –  به 
نبش غفارى 25- امور ادارى مراجعه و حداكثر تا ساعت 9 صبح يكشنبه 94/6/15 
پيشنهادات خود را به امور ادارى اداره كل حمل و نقل و پايانه هاى استان خراسان 
جنوبى تحويل و رسيد دريافت نمايند. جلسه بازگشايى پاكت ها يكشنبه 94/6/15 
راس ساعت 10 صبح در سالن جلسات به آدرس: خراسان جنوبى- بلوار غفارى- نبش 

غفارى 25 اداره كل حمل و نقل و پايانه هاى استان خراسان جنوبى مى باشد. 
 اداره كل حمل و نقل و پايانه هاى استان خراسان جنوبى

آموزشگاه هنرهاى تزئينى آراميس
 با مجوز رسمى از سازمان فنى و حرفه اى آغاز به كار كرد:

شمع سازى، عروسك هاى فانتزى ، گل آرايى گل هاى خشك ، ميوه آرايى ، سفره آرايى ، 
حكاكى روى ميوه ، شن ها و بطرى هاى رنگى ،  معرق ساقه 

گندم و رشته هاى متنوع ديگر

آدرس : نبش جمهورى 2 داخل پارك آزادى
آموزشگاه آراميس (كلبه مهر سابق) تلفن: 09337924594



پيام شمافردا، بشرويه ميزبان كاروان زير سايه خورشيد مى شود
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پيام كوتاه : 3000272424

شنبه * 31 مرداد 1394 * شماره 3298
سالم آوا. كاش مسئوالن شهر ما به جاى شعار 3

 دادن، كار مى كردند! شب ها از بيرجند به خانه ام
آباد است، مى روم. سرجاده با هزار   كه در شوكت 
مشقت در تاريكى راه مى روم و با ترس اينكه گرفتار 
سگ هاى وحشى نشوم، با ذكر دعا و صلوات با هزار 
لطفًا  رسانم.  مى  خانواده  به  را  خود  ترس  و  دلهره 
بگو  به خبرنگارانت  آواجان  كنند.  پيگيرى  مسئولين 

گزارشى از اين منطقه در شب بگيرند. با تشكر
915...953
بيرجند  شهر  جزو  ارديبهشت  اهالى  ما  سالم  با 
هستيم و از هيچ گونه خدمات شهرى بهره اى 
هاى  تا سگ  گرفته  معابر  آسفالت  از  نبرديم 

ولگرد و ... لطفًا مسئوالن پيگير باشند.
935...964
راهنمايى  مأموران محترم و سخت كوش  از  سالم. 
و رانندگى تقاضاى داريم كه با افرادى كه پالك 
مى  ناخوانا  و  كارى  را دست  خودروهاى خود 

كنند برخورد شود. 
915...684

سالم. مسئوالن محترم لطف كنند و تمام بوجه شهر 
را تو خيابان غفارى و آوينى خرج نكنيد. مهرشهر 
هم جزو اين شهر است. از تابلوهاى ميدان ها گرفته تا 

رنگ آميزى جدول ها، فضاى سبز و پارك و ...
915...286
بار  لحاظ  از  چيز  چه  بيليارد  و  بولينگ  ورزش 
ورزشى يا تقويت عضالت يا حتى تقويت تفكر دارد 
كه نائب رئيس فدراسيون كشور، تشويق به ترويج و 

اشاعه آن دارد...
915...226
تشكر مى كنم از شهردارى و شهردار محترم كه به 
هايى  جوابيه  و  كنند  پيام هاى مردم توجه مى 

منطقى ارائه مى دهند.
938...965
به  موقوفات  واگذارى  جهت  اوقاف  مديركل  از 
و  اقتصادى  رونق  باعث  كه  خصوصى  بخش 
اماتنها  نماييم.  مى  تشكر  شود،  مى  فرهنگى 
اجاره  محدوديت  گذار  سرمايه  استقبال  عدم  دليل 
را  پذيرى سرمايه  موقوفات هست كه خطر ريسك 
اين  بر  درايت  با  ايشان  حتمًا  كه  دهد  مى  افزايش 
اين مشكل  براى  اميدواريم  و  واقف هستند  مشكل 

هم راهكارى ارايه نمايند. باتشكر
915...233
بخش  از  على  مير  روستاى  اهالى  ما  سالم.  با 
خواستاريم  مسكن  بنياد  از  بيرجند  مركزى 
خانوار  باالى20  روستاى  اين  هادى  طرح 
هنوز  مكرر  مراجعات  با  كنند.  عملى   را 

به نتيجه نرسيده ايم!
915..716

بشرويه  كاروان خدام حرم رضوى مهمان مردم  امروز شنبه  مبارك كرامت،  با دهه  بشرويه گفت: همزمان  اسالمى  تبليغات  اداره  رئيس 
مى شوند. حجت االسالم بهشتى فر اظهار كرد: حضور خدام حرم رضوى در قالب كاروان زير سايه خورشيد در بشرويه و حمل پرچم حرم مطهر 
امام رضا(ع) به برخى روستاهاى اين شهرستان از جمله برنامه هاى محورى اين دهه است. وى تصريح كرد: حضور در گلزار شهدا، سركشى 

از خانواده شهدا و همچنين مالقات با ايتام خانه كريم اهل بيت از ديگر برنامه هاى خدام رضوى در بشرويه است.

گاليه مردم از خدمات كلينيك تخصصى امام رضا(ع) بيرجند 

 فعاليت با نصف ظرفيت
كلينيك تخصصى بيمارستان امام رضا (ع) بيرجند براى 
اين  اما  ارائه خدمات بهتر به مكان جديدى منتقل شد 
مردم  به  خدمت  ارائه  براى  مناسبى  فضاى  نيز  مكان 

نيست و اين موضوع باعث نگرانى مردم شده است.
يكى از شهروندان بيرجندى كه براى نوبت دهى به اين 
نبود سيستم نوبت دهى  از  كلينيك مراجعه كرده است 
ابتداى  از  بايد  نوبت  گرفتن  براى  گفت:  و  كرد  گاليه 
اين  نيم كه  و  تا ساعت 7  و  صبح و ساعت 6 مراجعه 
بمانيم. منتظر  شود،  مى  باز  نوبت  دادن  براى  كلينيك 
وى ادامه داد: زمانى كه درب كلينيك براى نوبت دهى 
باز مى شود افراد زيادى براى گرفتن نوبت وارد كلينيك 
شده و اصًال نظم خاصى براى نوبت دهى و يا حداقل 

سيستم نوبت دهى وجود ندارد.
پزشكان  كرد:  خاطرنشان  بيرجندى  شهروند  اين 
بيماران  از  محدودى  تعداد  كلينيك  اين  در  متخصص 
خيلى  كننده  مراجعه  افراد  تعداد  اما  مى كنند  ويزيت  را 
بيشتر است. وى افزود: عالوه بر معطلى زياد براى نوبت 
گيرى، دور بودن اين كلينيك از بيمارستان باعث شده 
كه براى گرفتن آزمايش، نوار عصب، راديولوژى و بقيه 
بيمارستان  به  ارائه مى شود  بيمارستان  در  خدماتى كه 
مراجعه كنيم و دورى فضا، باعث شده كه خيلى درگير 

كارهاى معالجه شويم.
توجه  با  اظهاركرد:  بيرجندى  شهروندان  از  ديگر  يكى 
به فضاى بيشتر اين كلينيك براى دكترهاى متخصص 
اما گاهى اتاق مراجعه به پزشك اطفال در كنار بيماران 
ارتوپد و اعصاب است كه اين باعث سر و صداى خاصى 

در يك فضا مى شود. 
تعداد  از  كم تر  خيلى  پزشكان  تعداد  كرد:  تصريح  وى 
به  زيادى  گروه  مى شود  باعث  اين  كه  است  مراجعان 

كلينيك مراجعه كنند.
سالمت  تحول  طرح  دبير  وجدان،  دكترمرتضى 
رضا(ع)  امام  تخصصى  كلينيك  درباره  خراسان جنوبى، 
در  كلينيك  اين  گفت:  خاورستان،  خبرنگار  به  بيرجند 
يك  كه  رضا(ع)  امام  بيمارستان  زيرزمين  در  گذشته 
را  رجوع  ارباب  تكريم  و  بود  پرتردد  و  نامناسب  فضاى 

به دنبال نداشت، قرار داشت.
وى افزود: به دليل اين مشكالت در سال هاى گذشته، 
راه اندازى  به  تصميم  پزشكى،  علوم  دانشگاه  مسئوالن 
يك كلينيك تخصصى گرفتند و با توجه به زمينى كه 
بود،  موجود  رضا(ع)  امام  بيمارستان  پشت  محوطه  در 
كلينيك تخصصى امام رضا(ع) در آن مكان ساخته شد.

در  كرد:  بيان  خراسان جنوبى  تحول سالمت  دبير طرح 
ابتداى ساخت در محل جديد، اين كلينيك با مشكالتى 

مواجه بود چراكه با توجه به بافت تاريخى و قلعه اى كه 
در انتهاى اين محل قرار دارد، مجبور به رعايت ضوابط 

ميراث فرهنگى شديم.
وجدان با بيان اينكه براى رعايت ضوابط ميراث فرهنگى، 
اين كلينيك در يك طبقه با سازه سبك ساخته شده و در نما 
نيز از معيارهاى قديمى متناسب با بافت تاريخى استفاده شده 
است، اضافه كرد: در صورتى كه دانشگاه زمين مناسب ترى 
در مكان بهترى در اختيار مى داشت، شرايط متفاوت بود و 

اين كلينيك در مكان فعلى احداث نمى شد.

بهره بردارى كامل كلينيك تخصصى
 امام رضا(ع) بيرجند تا يك ماه آينده

به  كامل  طور  به  مجموعه  اين  اينكه  بيان  با  وجدان 
مواجه  مشكالتى  با  بنابراين  نرسيده،  بهره بردارى 
برخى  از  موقت  طور  به  مردم  اينكه  براى  افزود:  است، 
 خدمات اصلى، توسط پزشكان متخصص بهره مند شوند، 
در فضايى كه هنوز به طور كامل به بهره بردارى نرسيده، 
محل  از  چراكه  كرديم  آغاز  را  كلينيك  اين   فعاليت 

قبل آن بهتر بود. 
بيان  با  جنوبى  خراسان  سالمت  تحول  طرح  دبير 
ماه  يك  تا  حداكثر  كلينيك،  اين  اميدواريم  اين كه 
دليل  كرد:  تصريح  برسد،  كامل  بهره بردارى  به  آينده 
به  به طور كامل  امام رضا(ع)  اينكه كلينيك تخصصى 
بهره بردارى نرسيده مشكلى است كه در پست برق اين 
مجموعه وجود دارد و اميد است تا اواخر شهريورماه سال 
جارى اين پست برق تكميل و راه اندازى شود تا شاهد 

بهره بردارى كامل اين مجموعه باشيم.
وجدان عنوان كرد: براى ساخت اين مجموعه بالغ بر 2 
ميليارد تومان هزينه شده كه در اين راستا وزارتخانه نيز 

كمك هايى انجام داده  است.

كلينيك هاى ويژه، مخصوص عصر هستند

وجدان اضافه كرد: كلينيك هاى ويژه، مخصوص عصر 
آموزشى  كار  كه  است  داير  درمانگاه ها  صبح  و  هستند 
در  پزشكان  موّظف  شيفت  يك  عنوان  به  و  پزشكان 
دانشجويان  تعليم  براى  درمانى  آموزشى  مركز  سيستم 

پزشكى و ِحرف وابسته، انجام مى گيرد.
كرد:  بيان  جنوبى  خراسان  سالمت  تحول  طرح  دبير 
اعضاى  خصوصى  مطب هاى  حكم  ويژه  كلينيك هاى 
هيئت علمى تمام وقتى را دارد كه حق داير كردن مطب 

خصوصى ندارند و وابسته به دانشگاه هستند.

اين كلينيك ويژه، عمدتًا پزشكان  وجدان تصريح كرد: 
اما  برمى گيرد  در  را  رضا(ع)  امام  بيمارستان  در  شاغل 
وليعصر(عج)  بيمارستان  پزشكان  بيمار،  حال  رفاه   براى 
را نيز به كارگيرى كرديم كه از آن جمله پزشكان داخلى، 

قلب و اطفال است. 
چند  پيرامون  كلينيك  اين  عمده  فعاليت  افزود:  وى 
رشته تخصصى از جمله جراحى مغز و اعصاب، جراحى، 

بيهوشى، گوش، حلق و بينى است.

برخى خدمات پاراكلينيك در كلينيك تخصصى 
امام رضا(ع) راه اندازى مى شود

اينكه  با بيان  دبير طرح تحول سالمت خراسان جنوبى 
نصف  با  بهره بردارى،  آزمايشى  فاز  در  مجموعه،  اين 
ظرفيت واقعى خود در حال فعاليت است، تصريح كرد: 

ظرفيت واقعى آن در حدود 35 محل كار پزشك است 
سنجى،  شنوايى  مانند  پاراكلينيك  واحدهاى  برخى  و 
تحقيقات  واحد  و  روانپزشكى  مشاوره،   گفتاردرمانى، 
را نيز در برمى گيرد و حداقل 30 پزشك متخصص را در 

خود جاى مى دهد.
مجموعه  اين  در  پاراكلينيك  خدمات  درباره  وجدان 
كلينيك  اين  بين  فاصله  مقدارى  اينكه  وجود  با  گفت: 
ارائه  پاراكلينيك  خدمات  كه  رضا(ع)  امام  بيمارستان  و 
را  پاراكلينيك  خدمات  برخى  اما  دارد  وجود  مى دهد، 
هزينه بر  چراكه  كرد  داير  مجموعه  اين  در  نمى توان 

هستند و موجب اتالف منابع مى شوند. 
خدمات  از  برخى  داريم  تالش  اينكه  بيان  با  وى 
كنيم  مى  سعى  افزود:  كنيم،  ايجاد  را   پاراكلينيك 
اين  در  را  قلب  و  عصب  نوار  داروخانه اى،   خدمات 

مجموعه راه اندازى مى شود.

مشكل سيستم نوبت دهى كلينيك تخصصى 
امام رضا(ع) با بهره بردارى كامل آن حل مى شود

دبير طرح تحول سالمت خراسان جنوبى درباره سيستم 
نوبت دهى اين كلينيك كه با مشكل مواجه است، گفت: 
با بهره بردارى كامل از كلينيك، اين مشكل حل مى شود 

و در اين راستا اقداماتى نيز انجام گرفته است.
نوبت دهى،  سيستم  بهبود  براى  اينكه  بيان  با  وجدان 
افزود: سيستم  است،  نوبت دهى خريدارى شده  نرم افزار 
و حضورى  تلفنى  الكترونيك،  گونه  سه  در  دهى  نوبت 
اين سيستم  بهره بردارى كامل،  از  بعد  طراحى شده كه 
پياده سازى شده و مشكل برطرف خواهد شد. وى اضافه 
به صورت موقت جانمايى  اين مجموعه  اتاق هاى  كرد: 
نصب  و  اتاق ها  توزيع  باز  كامل،  بهره بردارى  با  و  شده 

تابلوهاى راهنما، در شأن بيمار انجام خواهد گرفت.

جوابيه شركت مخابرات خراسان جنوبى

احتراماً در پاسخ به مطلب درج شده در ستون پيام شما 
مورخ 94/5/17 به استحضار مى رساند: مبلغى كه در 
قبوض تلفن هاى همراه دوره خرداد و تير 94 به عنوان 
افزايش  به  مربوطه  اعمال شده  دولت  درآمد عمومى 
تاريخ 94/1/1  از   (SMS) پيامك  هر  تعرفه  10ريال 
مى باشد كه برابر بودجه سال 94 به تصويب نمايندگان 
محترم مجلس شوراى اسالمى رسيده و درآمد ناشى از 
اين افزايش به سازمان هالل احمر، كميته امداد امام 

خمينى (ره) و سازمان بهزيستى تعلق مى گيرد.

پاسخ مسئوالن به پيام شما

 تا يك ماه ديگر مشكل نوبت دهى رفع مى شود

س: آرشيوى
عك

جديدترين روش تصفيه آب در جايگاه برداشت 

آب شيرين 
معصوميـه

از 8 صبح تا 11/30 شب (جمعه ها داير است)

بلوار صنعـت و معـدن (5)

دعـوت به همكـارى 
نمايندگى رسمى 3043 بيمه كارآفرين با كادرى مجرب براى تكميل كادر 

فروش خود از طريق مصاحبه حضورى دعوت به همكارى مى نمايد. 
شرايط الزم : 1- روابط عمومى باال و فن بيان قوى 

 2- حداقل مدرك تحصيلى فوق ديپلم 
  3- حداكثر سن 45 سال 

 به متقاضيان پس از طى دوره آموزشى و جذب در شركت حقوق ثابت 
و پاداش فروش تعلق خواهد گرفت. 

 متقاضيان مى توانند از 9 صبح الى 12 ظهر با در دست داشتن مدارك 
و رزومه كارى به آدرس ذيل مراجعه فرمايند. 

بيرجند – خيابان صياد شيرازى – مجتمع تجارى ميرداماد – واحد 92 

شركت صنايع شير ايران (پگاه)
براى گسترش حوزه فعاليت خود در سطح استان خراسان جنوبى

 و شهر بيرجند به موارد ذيل نيازمند است:
راننده پايه يك جهت خودرو ايسوزو

راننده پايه دو جهت خودرو نيسان يخچال دار
ضمنا براى موارد فوق حداقل مدرك تحصيلى ديپلم و دو نفر ضامن 

كارمند و كاسب الزامى است.
تلفن تماس: 32319654- 32319492
آدرس: بلوار شعبانيه- تقاطع نرجس

همكاران گرامى

جناب آقاى رامين بصيرت و سركار خانم على اكبرى
 خبر درگذشت مادر عزيزتان ما را نيز اندوهگين ساخت، اين مصيبت جانسوز را خدمت شما بزرگواران صميمانه

تسليت گفته از درگاه الهى براى آن زنده ياد رحمت و مغفرت و براى بازماندگان صبر و اجر جزيل مسئلت داريم.

عليرضا شهريارى و بانو

آگهى مزايده شماره 4/94     نام مزايده گذار: بانك سپه
موضوع مزايده: فروش امالك مازاد بانك سپه

نحوه فروشتوضيحاتآدرسقيمت پايه (ريال)اعيانعرصهنوع كاربرىشماره پالك ثبتىرديف

١
1960 فرعى از باقيمانده 
1209 فرعى از 28 اصلى 

بخش 6 بيرجند
242/4 مسكونى

مترمربع

به متراژ 
تقريبى 303 

مترمربع
612/000/000

سربيشه 
 خيابان معلم

 نبش خيابان معلم

4 دانگ و يك چهارم 
دانگ مشاع از 

ششدانگ به مبلغ اعالم 
شده به فروش مى رسد

60% نقد 
الباقى اقساط 

36 ماهه

2330 فرعى از 249 2
360 مسكونىاصلى بخش 2 بيرجند

بيرجند- خيابان نبوت 2903/627/000/000 مترمربعمترمربع
نبوت 23- پالك 41

تخليه - سند 
ششدانگ مى باشد

50% نقد 
الباقى اقساط 

36 ماهه

زمان ، مهلت و محل دريافت اسناد مزايده:
عالقه مندان به شركت در مزايده مى توانند پس از نشر آگهى جهت دريافت برگ شرايط مزايده با در دست داشتن فيش واريزى به مبلغ 100/000 ريال به حساب 
460/10000 به نام بستانكاران اين بانك نزد يكى از شعب بانك سپه در سراسر كشور بابت شركت در مزايده به مديريت شعب بانك سپه واقع در خراسان جنوبى- 

بيرجند- ميدان طالقانى- دايره پشتيبانى و خدمات مراجعه نمايند.
 الف: مهلت دريافت اسناد: حداكثر تا آخر وقت ادارى چهارشنبه 94/6/11    ب: مهلت تحويل پيشنهادات: حداكثر تا آخر وقت ادارى شنبه 94/6/21     
ج: كليه اموال و امالك عرضه شده با وضعيت موجود به فروش مى رسد.   د: به ميزان پرداخت غيرنقدى، طبق تعرفه بانكى سود تعلق مى گيرد.  

براى كسب اطالعات بيشتر با شماره هاى32387127- 32387125-056 تماس حاصل فرماييد.
بانك سپه دايره پشتيبانى و خدمات - مديريت خراسان جنوبى



در  بلكه  ايران  در  تنها  نه  متبركه  بقاع  و  امامزادگان  اين 
كشورهاى ديگر اسالمى نيز ديده مى شود. البته در ايران تعداد 
زيادى امامزاده وجود دارد و كمتر منطقه اى را مى توان يافت 
كه بارگاهى منسوب به امامزاده اى نداشته باشد.اين بقاع و 
امامزاگان مدفون در آن در فرهنگ مردم تاثير فراوانى دارند به 

گونه اى كه گاه نام شهر يا روستا برگفته از نام آنان مى شود.
دارد  وجود  امامزاده   70 از  بيش  جنوبى  خراسان  استان 
امامزادگان  از  بعضى  اجمالى  معرفى  به  منظور  همين  به 
شاخص شهرستان هاى اين استان مى پردازيم و اميد داريم تا 
هموطنان عزيز درسراسر ايران اسالمى با سفر به اين استان از 
امامزادگان وبقاع متبركه خراسان جنوبى براى زيارت وديدن 

استفاده كنند.

آستان امامزاده حسين بن موسى الكاظم (ع) - طبس

به گزارش تسنيم اين آستان مقدس در دل كوير ودر گلشن 
اولين  احداث  زمان  و  بانى  اولين  دارد.  قرار  طبس  زيباى 
كتيبه  بااستناد  نيست.  درستى مشخص  به  مزار  ساختمان 
قديم، بناى اصلى اين مزارمربوط به قرن پنجم هجرى قمرى 

بوده است.
پس از پيروزى انقالب اسالمى بر حسب فرمان امام (ره) 
آستان قدس رضوى بازسازى اين بارگاه را آغاز و در سال 
1363 زيارتگاهى بسيار مجلل و با شكوه بر فراز مدفن اين 

امامزاده احداث شد.
طرح جامع آستان امامزاده با زير بناى هفتاد هزار متر مربع 
با كاربريهاى فرهنگى، خدماتى، درمانى و تفريحى است. از 
ديگر امكانات رفاهىـ  خدماتى امامزاده: پاسگاه انتظامى حرم، 
دارالشفاء حضرت، گرمابه رضوان با 25 دوش در دو بخش 
مردانه و زنانه، كشتارگاه ذبح دام نذرى زائران، پارك بازى 

كودكان وغيره است.

امامزادگان باقريه (ع) ( مزاردره شيخان)-بيرجند

اين مزار يا زيارتگاه در ابتداى ورودى شهر بيرجند از سمت 
قاين و در جوار ترمينال مسافربرى واقع شده است.

نام دره شيخان برگرفته از دو كلمه، دره و شيخان است. دره 
فرو رفتگى ميانه دو دامنه كوه است كه در آن آبراهه يا رودى 
جريان دارد. شيخ به معنى مرد بزرگ و دانشمند و مرشد و 
احتماًال شيخان جمع شيخ و جمعى از بزرگان باشد. در اين 
دره تعدادى از شهدا كه به روايت ابوالمحامد رويخى و على 
بن محمد ياسرى مشهور به حسامى از احفاد امام محمد باقر 

(ع) در آنجا مدفون مى باشند.

اين زيارتگاه سال هاست، همه روزه بويژه عصر چهارشنبه ها 
پذيراى خيل زائران است. دردمندان و حاجت مندان، در اين 
محل دل دخيل مى بندند و با نواى غم آگين نوحه سرايان بر 

غربت آن غريبان مى گريند.
اغلب بانوان بيرجندى عصر چهارشنبه به همراه خود مقدارى 

نان و ماست به ياد اين امامزادگان مى برند و در بين زائران 
توزيع مى كنند. عامه مردم فلسفه بردن نان و ماست را اين 
گونه بيان مى كنند: «در زمان حضور اين شهدا در دره شيخان 
جمعى از زنان مؤمن اين منطقه براى كمك و يارى رساندن به 
آن ها با مقدارى نان و ماست به نزدشان مى آيند كه با صحنه 
شهادت جمعى آن ها روبرو مى شوند. آن ها با حفر چاله اى در 

طول دره، شهدا را با لباس هاى خونين دفن مى كنند.»

امامزاده بى بى زينب خاتون (ع) - سربيشه

و  سربيشه  شهرستان  در52كيلومترى  مقدسه  آستانه  اين 
17كيلومترى شهر مود بر فرازكوهى بلند در منطقه اى ييالقى 
دارد.  قرار  كاهى  روستاى  هواى  و  آب  و خوش  و سرسبز 
درزمان قديم فقط زائران زن براى زيارت به محل ورودى 
سوق يا مظهر قنات كه حالت غارمانندى داشت مى رفتند 
(ع) مى دانستند،  خاتون  زينب  بى بى  پناهگاه  را  آنجا  چون 
پس از بر افروختن مشعل و شمع سينه زنان وارد اين محل 
مى شدند.طرح جامع اين مزار كه از 20 سال پيش با نظارت 
اداره اوقاف و امور خيريه درزمينى به مساحت 20 هكتار تهيه 
و  اين طرح ساختمان جديد حرم  در  است  اجرا  و در حال 
مجتمع تجارى و اقامتى در جوار مزار تصويب و در دست 
اقدام است.اين مزارساالنه حدود 150هزار زائر دارد. روزهاى 
تعطيل و آخر هفته  بويژه درايام محرم وبيست وهشتم ماه 

صفر و روزهاى شهادت معصومين (ع) و ايام ويژه پذيراى 
زائران فراوانى مى باشد.

در هر حال بقعه بى بى  زينب خاتون (ع)؛ پردرآمد ترين بقعه 
خراسان جنوبى است. نذورات ضريح، اجاره بهاى زائرسرا ها 
و فروش گوشت هاى نذرى از مهم ترين منابع در آمدى اين 

مزار است.

امامزاده شاه سليمان على (ع) - خوسف

مزار شاه سليمان على (ع) در75كيلومترى شهرستان خوسف 
درروستاى شادان واقع شده است از اين مسافت 65 كيلومترآن 
آسفالته و 10 كيلومتر خاكى است. اين زيارتگاه بر دامنه رشته 
كوه شاه كه با جهت شرقى – غربى امتداد يافته قرار دارد. 
مزار بدليل موقعيت كوهستانى داراى مناظر طبيعى و مزارع 
و باغات سرسبز است. 6 مسير ارتباطى درجاده خوسف به 
مزار شاه سليمان قراردارد.ساختمان جديد اين بقعه از سال 
1382 شروع شده و هم اكنون ساخت دو شبستان، سنگ 
فرش جلوى شبستان ها، مناره، منبع آب، زائر سرا، پاركينگ و 

نماسازى شبستان به اتمام رسيده است.
ريخته  ضريح  داخل  به  زائران  نقدى  نذورات  از  بخشى 
مى شود و بخشى ديگر از هداياى غيرنقدى همچون آهن 
آالت، سيمان، شن، ماسه، كاشى، سراميك، آجر، ساير مصالح 
ساختمانى، وسايل رفاهى همچون قالى، قاليچه و وسايل 
آشپزى، گوسفند هاى نذرى توسط زائران خير تأمين مى گردد.
اين مزار در روزهاى تعطيلى شاهد حضور زائران زيادى است. 
براساس اعتقاد مردم دام نذرى را در كشتار گاه ذبح مى كنند 
ومقدارى از گوشت نذرى را به دفتر مزار تحويل مى دهند و 
بقيه را در محل آشپزخانه مى پزند و بين خانواده و همراهان 

و ديگر زوار تقسيم مى كنند. در كنار ضريح دو سنگ متبرك 
قراردارد.امكانات رفاهى اين امامزاده شامل فروشگاه، نانوائى، 
و سرويس هاى  زائرسرا  واحد  تعداد 42  و  برق  آب،  حمام، 

بهداشتى و كشتارگاه است. 

امامزاده سلطان محمد و سلطان ابراهيم (ع)- فردوس

امامزادگان سلطان محمد وسلطان ابراهيم درمركز شهرفردوس 
واقع شده است اين شهر تا بيرجند مركز خراسان جنوبى 195 
كيلومتر فاصله دارد. شهر فردوس به علت قرارگيرى در مسير 
كريدور استان هاى يزد، كرمان، اصفهان، بوشهر، هرمزگان و 
فارس به مشهد داراى موقعيت ارتباطى خوبى است. به دليل 
موقعيت مكانى شهر فردوس كه بر مسير راه هاى ارتباطى 
زائران مشهد الرضا (ع) قرار دارد، پذيرايى خيل عظيمى از 
سلطان  و  محمد  سلطان  امامزادگان  است.بارگاه  مسافران 
ابراهيم (ع) واقع در شهر باستانى تون و در فاصله اندكى از 
مسجد جامع و در جوار اين بزرگراه باعث جذب مسافران زيادى 
مى شود و بقاع اين امام زادگان را به عنوان يكى از مهم ترين 
بقاع متبركه استان خراسان جنوبى تبديل كرده است. به لحاظ 
اهميت تاريخى بنا در فهرست آثار ملى كشوربه ثبت رسيده 
است.آستان مقدس سلطان محمد و سلطان ابراهيم (ع) قبل 
از زلزله 1347 هجرى شمسى در محله سادات فردوس و در 
انتهاى راسته بازار قديم و پشت مسجد جامع فردوس قرار 
داشت. در طى دوره هاى بعد قسمت هايى به بناى اوليه اضافه 
گرديد. در زلزله 1347 بخش عمده بنا از بين رفت و بعداً 
توسط اداره اوقاف و امور خيريه شهرستان مرمت و بازسازى 
شد. اين تنها گنبد تاريخى استان خراسان جنوبى است كه با 

كاشى طرح دار تزئين شده است.

امامزاده آقا سيدعلى (ع) - نهبندان

اين مزار در محل روستاى سيد على از توابع بخش مركزى 
شهرستان نهبندان واقع شده و مزار سيد على تا شهر سربيشه 
25 كيلومتر وتا شهر نهبندان 85 كيلومتر فاصله دارد و در 
اين  قراردارد.همجوارى  بيرجند  ـ  نهبندان  بزرگراه  حاشيه 
آستان با بزرگراه زاهدان ـ مشهد موجب شده تا همه روزه 
مخصوصًا  باشد.  ومسافران  اززائران  عظيمى  خيل  پذيراى 
زائرين پاكستانى وافغانى كه ازاين مسير مى گذرند، لحظاتى 
در اين محل اطراق مى كنند.تاريخ و بانى اوليه بنا به درستى 
مشخص نيست. آنچه افراد سالخورده به ياد دارند، بناى اوليه 
مزار خانه كوچك با سقف گنبدى و ساخته شده از خشت بود. 

بعد ها به علت كوچكى خانه مزار آن را تخريب كردند.

خانه حسين زاده در فهرست آثار ملى به ثبت رسيد
خانه حسين زاده شهرستان بشرويه با شماره 31277 در فهرست آثار ملى به ثبت رسيد. به گزارش روابط عمومى اداره كل ميراث فرهنگى، صنايع 
دستى و گردشگرى خراسان جنوبى، كارشناس ثبت آثار اين اداره كل گفت: قدمت اين اثر به پهلوى اول بر مى گردد. قرار داشتن اين بنا در ميان 
بافت تاريخى بشرويه و محله ميانده و مجاورت با موزه و همچنين حسينيه حاج على اشرف از اهميت ويژه اى برخوردار است. 4
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پديده «عروسى هوايى» در تهران

اتفاق هاى  از  يكى  مى تواند  عروسى  مراسم  برگزارى 
خوشايند براى هريك از زوج هاى جوانى باشد كه آماده 
يك  هر  ميان  اين  در  هستند،  مشترك  زندگى  تشكيل 
از كشورهاى جهان، رسم و رسوم خاص و ويژه خود را 
براى برگزارى چنين مراسمى دارند؛ البته اين امر بسته به 
شرايط افراد نيز متفاوت است، به طورى كه برگزارى چنين 

مراسمى در شهر و روستا و حتى از شهرى به شهر ديگر 
امروز  آنچه  دارند.اما  يكديگر  با  هاى چشمگيرى  تفاوت 
خصوص  به  شهرها  در  عروسى  جشن هاى  تمايز  وجه 
كالنشهرى مثل تهران شده، ميزان تمكن مالى افراد است، 
به گونه اى كه هرچه فرد پولدارتر باشد جشن تجمالتى ترى 
را برگزار مى كند. از انتخاب آرايشگاه عروس، خريد لباس 
عروس با تزيين سنگ هاى قيمتى، خريد كت و شلوار 
برنددار آقا داماد، انتخاب تاالرى بزرگ و تجمالتى براى 
به  بگذريم،  كه  آن  گزاف  هزينه هاى  و  مراسم  برگزارى 
انتخاب ماشين عروس مى رسيم... اگر كمى دورتر را نگاه 
كنيم به خوبى يادمان مى آيد كه زوج هاى جوان براى تهيه 
ماشين عروسى خود سراغ عمو، دايى يا يكى از اقوام خود 
كه خودرويى مناسب داشت، مى رفتند و براى يك شب 
اين خودرو را قرض مى گرفتند و با تزيين، آن را به عنوان 

ماشين عروس استفاده مى كردند.
امروز اما اين روند تا جايى پيش رفته كه زوج هاى پولدار 
به ماشين عروس آن هم آخرين مدل خودروى  تهرانى 
خارجى راضى نمى شوند و براى آمدن به تاالر عروسى 
سوار هلى كوپتر مى شوند!كافى است، سرى به آگهى هاى 
تبليغاتى تاالرهاى بزرگ عروسى در تهران بزنيد؛ پس از 
يك سالم و احوال پرسى خوب، مسئول و گرداننده تاالر 
به سراغ پيشنهادات جالب و غير منتظره خود براى برگزارى 
يك جشن عروسى به يادماندنى به شما مى دهد، اجاره 
هلى كوپتر نيز جزء مواردى است كه براى خاص تر شدن 
جشن عروسى زوج هاى جوان پيشنهاد مى شود.آرى؛ اجاره 
هلى كوپتر با قيمتى گزاف امروزه در تهران مد شده است؛ 
مسأله اى كه هيچ گونه ضرورت و ايجابى براى برگزارى 
يك جشن عروسى را ندارد.همه اين مسائل و رواج مصرف 
يك  پايتخت  پولدارهاى  بچه  عروسى  مراسم  در  گرايى 
طرف و دست و پنجه نرم كردن زوج هاى جوانى كه در 
تالش هستند تا هزينه رهن يك خانه نقلى را براى آغاز 
يك زندگى مشترك و فارغ از هرگونه تجملگرايى تهيه 
كنند، طرف ديگر قضيه است. آرى در چنين شرايطى، 
براى بسيارى از اين جوانان عروسى به غولى تبديل شده 

كه با وام هاى كالن هم نمى توانند شاخ آن را بشكنند.

به بهانه روز جهانى مساجد

مساجد، تلفيق هنر و معنويت 
در هندسه معمارى اسالمى

عنوان  به  همواره  تاكنون  تأسيس  زمان  از  مساجد 
گسترده اى  كاركردهاى  اجتماعى  ـ  معنوى  پايگاهى 
داشته كه با هيچ نهاد مردم نهادى در طول تاريخ قابل 
قياس نيست.مسجد از ماندگار ترين و بالنده ترين ميراث 
گران بهاى پيامبر اسالم است كه همواره در طول تاريخ 

نقش ها و كاركردهايى داشته است.

اين نهاد دينى، فرهنگى و اجتماعى ـ سياسى، گنجينه 
تا  ناب،  عرفان  سلوك هاى  و  سير  محرمانه ترين  دار 
مشاوره هاى  و  تصميم ها  سياسى ترين  و  انقالبى ترين 
نظامى كالن و ُخرد حكومت نبوى و ميراث دار فرهنگ، 
و  آموزشى  ـ  علمى  دانشگاه  و  اسالمى  تمدن  و  هنر 
تربيتى و نيز مركز وحدت بخشى و انسجام مردم در امور 

اجتماعى و تعاونى بوده است.
در قلمرو اسالم ، همة  هنر ها به  خدمت  مسجد به  كار 
رفته  و از اين  راه  جالل  و سرفرازى  يافته  و هنر معمارى  
اسالمى ، مانند بيشتر معمارى هاى  اسالمى، تقريبا يك  
هنر دينى  صرف  بود.ساخت مساجد در معمارى اسالمى، 
براى   بود.  جاويد  زيبايى   نمونة   درون،  از  كم   دست  
مسلمانان  فقير و پرهيزكار، همين  بس  كه  مسجد زيبا 
باشد. مال  و كوششان صرف  بناى  آن  مى شد، همة  هنر 
و صنعت  خود را در آنجا به  كار مى بردند.معموال مسجد 
را نزديك  بازار شهر مى ساختند كه  از همه  طرف  بتوان  
آسان  به آنجا برسند.در عصر اول اسالمى مناره ساده و 
بى پيرايه بود و دقت بنا و ارتفاع در قرون بعد بيشتر شد 
و بالكن هاى كوچك ظريف و قوس ها و كاشى كارى 
را به آن افزودند. تزئينات دل انگيز و زيبا و متنوع به 
داخل مسجد اختصاص داشت. موزاييك و كاشى براق 
براى كف مسجد و تزئين محراب و شيشه هاى رنگارنگ 
براى پنجره و قنديل به كار مى رفت.صحن را با قالى و 
قاليچه هاى گران بها فرش مى كردند. منبر از چوب بود و 
در ساختن و آراستن آن با عاج و آبنوس دقت فراوان به 
كار مى بردند.صنعت گران و هنروران همه كوشش خود 
را در تزئين محراب به كار مى بردند و آن را با نقش هاى 
برجسته و طراحى زيبا از معرق و گچ و مرمر و سفال و 

كاشى مزين مى كردند.

امامزادگان و بقاع متبركه؛ پايگاه نشر فرهنگ و معارف اهل بيت (ع)

خواندنى ها

PVC ، سقف كاذب ، كناف ، پاركت ، كف پوش
 09151630741- رحيمى

بيست مترى سوم ، روبروى حج و زيارت

درب هاى اتوماتيك نوين تكنيك
انواع قطعات يدكى موجود مى باشد

تحويل به روز 

نصب و خدمات پس از فروش درب هاى :
شيشه اى- كشويى- بازويى- كركره اى 

عرضه انواع چرم طبيعى و مصنوعى – ابزار و يراق چرم دوزى 
سفارش كيف هاى چرمى و دست دوز پذيرفته مى شود.
بين مدرس 25 و فلكه سوم- بازارچه كشاورز    09157286427

فروشگاه آريا چرم

مجـرى ذيصـالح
شركت صلصال سازه جنوب شرق

 به شماره ثبت 2835 داراى مجرى ذيصالح 
مسكن و شهرسازى آماده همكارى با كليه 

مالكان و تعاونى هاى مسكن مى باشد
   09155616079 -09331316418

32201385         مديريت: احرارى
ايزوگام  شفيعى

آسفالت و قيرگونى 

(محوطه و پشت بام)

09151630283  32225494
 نبش 17 شهريور 23
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لوله بازكني با فنر برقي
 و مواد شوينده با تجربه تضميني 

- عقد قرارداد با كارخانه ها و شركت ها
- تشخيص تركيدگي و رفع بوي نامطبوع 

- ترميم كف آشپزخانه و سرويس
- لوله كشي و پيمانكاري ساختمان

           با مصالح و بدون مصالح
09158994086  - 09151104086

به صورت شبانه روزي 
سرويس دهي به سراسر  استان

آدرس: مهرشهر - ولى عصر (عج) 18 
رسولي

ايزوگام هريوند ى  ( را بد ون پيشوند و پسوند  بشناسيد)
فروش و نصب انواع عايق هاى رطوبتى
نمايندگى ايزوگام آذرگام و آذين بام

آدرس: طالقانى 5 - باالتر از مطب دكتر شكيبى   تلفن: 32235987 - 09151632150  

ساخت نسل جديد استخرهاى ذخيره 
آب كشاورزى و پرورش ماهى

با ورق (ژئوممبران و نانو)  با ماندگارى 100 ساله
حاشيه ميدان آزادى- جنب موسسه مالى و 
اعتبارى ثامن الحجج (ع) ساختمان تجارى 

كارگر- طبقه سوم
شركت سبزكوشان مشرق زمين 

09157235800 -  056-32316358

تعمير موتور آالت كشاورزى و صنعتى
برق ، آب ، جوش ، تيلر

نبش غفارى 3، شيدرى  09156040480 - 32221457

الستيـك فـرازى
نقدى تخفيف ويژه 

اقساط به دلخواه شما؟؟؟
نبش جمهورى 30 و 28 

به سمت مزار شهدا
09155622291

32211684

ايزوگام و قيرگونى  
   كاظم سالخورده 

از ما خريد نكنيد ، اما قيمت را از ما بپرسيد

       09155612949 - 32331050 
ميدان آزادى – ابتداى خيابان شهيد برگى

با 10 سال بيمه

حمل بار و اثاثيه منزل 
با خاور بزرگ و نيسان

توسط 5 كارگر 
09153636648

 فنودى

انتهاى غفارى ، روبروى غفارى 29 جنب بانك رفاه   09302511101-32345000-32345050

       غـذاى آمـاده پاتيـل 
       ساعت كارى 11 ظهر الى 1 بامداد   (ويژه ادارات و مجالس)

غذاى لذيذ
با يك تماس
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تمرين آرامبخشى بخشايش

* آرام بنشينيد و چشمان خود را ببنديد و بگذاريد
 كه جسم و ذهنتان استراحت كند.

* خود را در يك صحنه تئاتر مجسم كنيد.
* شخصى كه شما را آزرده و نياز به بخشيدنش داريد 

بر صحنه تئاتر است.
* سعى كنيد او را به روشنى ببينيد.

مجسم  او  براى  را  نيكو  موهبتهاى  تمام  سپس   *
كنيد. همه موهبتهايى كه براى او پر معنا خواهد بود 

او را با داشتن آن موهبتها متبسم ببينيد.
* چند دقيقه اين تصوير را نگه داريد، آنگاه بگذلريد 

محو شود.
* وقتى او صحنه را ترك كرد ، خود را بر صحنه قرار 
دهيد.ببينيد كه همه موهبتهاى نيكو به سراغ شما نيز 

مى آيد. خود را نيز متبسم و شاد ببينيد.
* نعمت كائنات در اختيار همه ماست.

انتظار سخت است، فراموش كردن هم سخت 
است، اما اين كه نداني بايد انتظار بكشي
 يا فراموش كني، از همه سخت تر است.

ساعت مچى به درد كسى مى خوره كه نگران 
دير رسيدن يكى باشه واسه ما  

اضافه وزن محسوب مى شه !

حسن در مكتب عشق آمد و بر ليلي تاخت 
 سوز در سينـه مجنون گرفتار افتاد

حكيم نزارى قهستانى

 از كسانى كه همه چيز را محاسبه مى كنند، بترس
 و هرگز قلبت را در اختيار آنها نگذار، آنها روزى حساب 

عشقى را هم كه نثارت مى كنند، تسويه مى  كنند.

بزرگ ترين افتخار اين نيست 
كه شكست نخوري، آن است 

كه بعد از هر افتادن دوباره برخيزي.

وقتى  است.  قلب  سالمت  كليد  بخشش  گويند   مى 
مى بخشيد سالمت بدن را تضمين مى كنيد و روزگارتان 
رنگ زيبايى به خود مى گيرد.متنفر شدن از آدمها مطمئنًا 
خيلى آسان تر از بخشيدن كسانى است كه به شما بدى 
كرده اند. نمى خواهيم بگوييم كه بخشش چيزى است كه 
را  اراده شما  بايد راحت آن را خرج كنيد. بخشش همه 
مى گيرد و در روند آن مجبور خواهيد شد بخشى از آنكه 
هستيد را هم بدهيد. بسيارى از متخصصين ادعا مى كنند 
كه براى گذشتن از آسيبى كه كسى به شما مى زند، بايد 
تمايل به بخشيدن آن فرد داشته باشيد. بااينكه گفتن اين 
سخت نيست اما در واقعيت آنقدرها هم كه تصور مى كنيد 
آسان نيست. براى خيلى ها ممكن است سال ها طول بكشد 
تا بتوانند كسى را ببخشند، مخصوصاً در مواردى كه فرد 

متوجه آسيب جدى شده باشد.
داليل بخشش

بهبود فعاليت مغز با بخشش
بهبود  را  مغز  فعاليت  كه  است  اكسيژنى  مانند   بخشش 
مى بخشد و چنانچه ديگران را نبخشيد خودتان از آرامش 
و سالمت روان فاصله مى گيريد. براى اين كه بتوانيم 
بخشيدن را تمرين كنيم مى توانيم اين راهكارها را به كار 
ببنديم. اول اين كه به نهايت بخشيدن فكر كنيد.يعنى 
بررسى كنيد چنانچه فرد مورد نظر يا واقعه اتفاق افتاده 
را نبخشيد چه چيزى عايدتان خواهد شد. راهكار ديگر اين 

است كه فهرستى از نام افراد مهم زندگيتان كه هنوز از آنها 
دلخوريد، تهيه كنيد و جلوى نامشان بنويسيد از كدام رفتار 

و عملكرد آنها دلخوريد.
نفرت و خشم سم است

از  پوشى  چشم  با  توان  مى  را  بخشش  اوقات  گاهى 
اشتباههاى ديگران ممكن ساخت. كسى كه اشتباه ديگرى 
 را مى بخشد لذت زيادترى از فرد بخشوده شده كسب 
مى كند. عفو و بخشش بايد در شخصيت گنجانده شود و 
نه به عنوان پاسخ به توهينها بلكه به عنوان روش زندگى 
قرار بگيرد، زيرا نفرت و خشم مانند سم به انسان صدمه 
ميزند. بخشش مانند پادزهر عمل ميكند، بهترين انتقام در 
از  برابر دشمنان داشتن يك زندگى موفق و شاد است، 
دشمن به عنوان كسى استفاده كنيد كه باعث رشد شده 
و براى مبارزه با انرژيهاى بد توانمند شويد،بخشش موجب 
آزاد كردن خشم،ترس و درد مى شود و دريچه هاى قلب 

را به شادى، صلح و عشق باز مى كند.
قدرت بخشش را دست كم نگيريد

محققان مى گويند: قدرت بخشش را دست كم نگيريد، 
بخشش كليد سالمت عاطفى، روانى و جسمى است. افراد 
بيرحم مستعد ابتال به مشكالت قلبى و عروقى، دردهاى 
سركوب  ايمنى  عصبى،سيستم  عملكرد  اختالل  مزمن، 
از داشتن يك زندگى  شده،اضطراب و افسردگى بوده و 
اجتماعى خوب محروم هستند. پرورش كينه در دلها باعث 

مى شود جهان خصمانه به نظر برسد.مطالعات نشان مى 
دهند بيمارانى كه از دردهاى مزمن رنج مى برند، بعد از 
رها كردن كينه و خشم و توجه به بخشندگى زخمها و 
دردهايشان التيام مى يابد. همچنين زن و شوهرهايى كه 
به راحتى همديگر را عفو مى كنند و اشتباه هاى هم را مى 
بخشند و احساس خيرخواهانه اى را به هم ابراز مى كنند 
درگيرى و مشكالت شان را به طور موثرترى حل مى كنند 

و دردشان كم مى شود.
مراحل بخشش

عمل بخشش در يك لحظه اتفاق نمى افتد،مرحله به مرحله 
انجام مى شود

عمل بخشش و گذشت در يك لحظه اتفاق نمى افتد ، 
مرحله به مرحله انجام مى شود. ادوارد هالودل در كتاب 
خود به نام «شهامت بخشش» اين مراحل را به چهار دسته 

تقسيم مى كند:
مرحله اول : پذيرش ناراحتى. بخشش با غصه و ناراحتى 
يا سازمانى شما  شروع مى شود. ممكن است فرد، گروه 
به  بايد  ببخشيد  را  آنها  اگر مى خواهيد  باشد.  را رنجانده 
خودتان بقبوالنيد از رفتار آنها رنجيده ايد. پس از آن كه 
پذيرفتيد آسيب ديده ايد دچار احساسات منفى چون خشم، 
ناراحتى، ترس، تعجب، گيجى و نااميدى مى شويد و همين 

احساسات مانند باتالق شما را در خود فرو مى برد.
مرحله دوم: تسكين خشم و نفرت. پس از رنجيده شدن 

خاطرات تلخ ذهن تان را پر مى كند اينجاست كه بايد سعى 
كنيد به اعتقادات و باورهايتان پناه ببريد و اجازه ندهيد خشم 
و ناراحتى بر رفتارتان تاثير بگذارد. آنچه در اين مرحله به 
شما كمك مى كند، شناخت ارزش هايتان در زندگى است. 
بايد از خود بپرسيد من مى خواهم اين رنج و سختى را به 

چه چيز تبديل كنم؟
مرحله سوم: تمرين كردن. در اين مرحله بايد تالش 
از شر  ديوانه وارتان  احساسات  كنترل  از  استفاده  با  كنيد 
دشمنتان  با  همدردى  احساس  شويد.  خالص  قالب 
مى تواند در خالصى از اين قالب نقش مهمى داشته باشد. 
همچنين با توجه به روحيه اى كه داريد، مى توانيد به دعا 
و عبادت متوسل شويد تا به اين وسيله از احساسات بد 

خالص شويد.
مرحله چهارم: همه چيز را رها كنيد و به راه خود ادامه 
دهيد. سعى كنيد خشم و كينه را از خود دور كنيد و مانع 
ورود آنها به قلبتان شويد. اين كار را آنقدر تكرار كنيد تا 
كار  اين  در  داريد.  با خشم  زيادى  فاصله  مطمئن شويد 
حتما پشتكار داشته باشيد. مطمئن باشيد بعد از بخشش 
در درون تان فضايى پاك و تازه آفريده ايد و سالم تر و شاد تر 
خواهيد بود.در دل هر بخشيدنى احساس اينكه حق من 
راحتى  كار  ظاهرا  بخشيدن  دارد.  قرار  هم  شده  پايمال 
نيست براى همين بخشش كار كسى است كه قدرت دارد. 

تحقيقات علمى نشان داده كه بعضى ها  زودتر مى بخشند.
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حرف هاى ابريشمى طنز روز

شعر روز 

پلكى احساس

عارفانه روز

يك لحظه مكث كن

حكايت

آيه روز  

شده  افكنده  پرده اى  چشمهايشان  بر  و  نهاده  مهر  آنان  گوشهاى  و  دلها  بر   خدا 
و عذاب بزرگى در انتظار آنهاست. سوره بقره آيه 7

حديث روز  

بين حّق و باطل به اندازه چهار انگشت فاصله است، آنچه با چشمت بينى حّق است و چه بسا با گوش خود سخن باطل بسيارى 
را بشنوى. امام حسن (ع)

سبك زندگى

علت بخشيدن ديگران و مراحل بخشش

بهلول و صداى پول

مردى فقير چشمش به مغازه خوراك پزى افتاد تكه 
 نانى را باالى بخارى كه از سر ديگ بلند مى شد،

مغازه  رفتن صاحب  هنگام  خورد.  مى  و  گرفت  مى 
بايد  اى،  كرده  استفاده  من  ديگ  بخار  از  تو  گفت: 
پولش را بدهى. مردم جمع شدند و مرد از همه جا 
درمانده، بهلول را ديد و او را به قضاوت دعوت كرد.

خورده  تو  غذاى  از  مرد  اين  گفت:  آشپز  به  بهلول 
است؟ آشپز گفت: نه ولى از بوى آن استفاده كرده 
آورد  در  جيبش  از  نقره  سكه  چند  بهلول  است. 
پول  صداى  آشپز  اى  گفت:  و  انداخت  زمين  به   و 

را تحويل بگير.
آشپز با تعجب گفت: اين چه قسم پول دادن است؟

بهلول گفت: مطابق عدالت است. كسى كه بوى غذا 
را بفروشد در عوض بايد صداى پول دريافت كند.

 – يوناني  حروف  از   -1 افقي: 
قوم  wپيامبران  از  رنجاننده 2- 
داخلي  - صفحات  اسرائيل  بني 
 -3 اكوادور  پايتخت   – روزنامه 
كوبا  پايتخت   - هجوم  و  حمله 
ناچيز-  جوهر  تار 4-  تيره و   -
جمعي-   دسته  آواز   - انسان 
استان  توابع  از   -5 درمان 
بلند 6-  انيس-  نفس  تهران-  
پايتخت   - جنگي  خروس  شهر 
چك - فيلسوف آلماني 7- گرد-  
 -8 نمو   – طاليي  زرد  رنگ 
گريز-  قطعه موسيقي - شهري 
جنگلي  درخت   -9 فرانسه  در 
برنامه  زبانهاي  از  مرطوب-   –
خرما   -10 كامپيوتر   – نويسي 
فروش - پايتخت لتوني - محكم 
و پا برجا 11-  كافي - خوابيدن 
رانندگي  پسرانه12-  نامي   -
ساده  غذاي   - بيگانه  زبان  در 
ترنجبين   – جمعي  مسافرت   -
13-  ته - پدر چنگيز – پايگاه 
اينترنتي 14-  خياط -  مطالعه 
  -15 حادثه  و  اتفاق  اجمالي- 

دربان  -آزمايشگاه فضايي
ماشين  مخترع   -1 عمودي: 
پيچ   -2 زدن  گول   - حساب 

 – فرماندهان   - صدا  تنظيم 
مراحل  از   - مسن   -3 شريان 
 -4 كاهگل   – زراعت  گانه  سه 
طرف    - كيشوت  دن  دستيار- 
 -5 پيكاندار  تير   - ناي  سرخ   -
انگليسي-  واحد شدت  تصديق 
كليسا  زنگ   - الكتريكي  جريان 
 - آزاردهنده  خنده  صداي   -6
مبارك  كشور   - گندمگون  زن 
معدوم   - محبت  و  دوستي   -7
با كمان  كه  تيري  قاضي 8-   –
كردن  گله  انار-   گل   - اندازند 

از  النگو - تورم رگهاي پا -   -9
شريعت   -10 ايران  رودهاي 
-  توانگري و دارايي – عالم 11-  
كمك رساني-  وسيله نظافت  - 
مزاحم  راندن  ضمير جمع 12- 
ماندگي  بوي   - دشت  پهنه   -
فرانسه 13-  درپاريس  كاخي   -
شاعر يوش – تخته هاي ضخيم 
زمان مرگ   - آهن  راه  ريل  زير 
 – آشنا   - كانادا  پايتخت    -14
زماني  تداوم  داراي   -15 فاني 

اندك – آتش انداز گلخن

پيامك 

* براى ناخدايى كه به بندر مقصد نمى انديشد 
هيچ بادى موافق نيست 

* غالباً برد با كسى است كه خود 
را براى باختن مهيا كرده است 

* بهتر است بخش كوچكى از يك چيز بزرگ باشى
 تا بخش بزرگى از يك چيز كوچك 

* هيچ وقت نمى توانى با مشت گره كرده دست
 كسى را به گرمى بفشارى 

* هميشه يكى هست كه درد دلت را به او بگويى
 ولى واى از آن روزى

 كه همان شخص درد دلت باشد

طراح: نسرين كارىجدول 3298                        
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123456789101112131415
ستگنلالنازورف1
تاشنملاوسهافر2
ازىوداىشهىلام3
دهمسوركسااقا4
داشراارادمتن5
جارسمهادىوهب6
اماراوازسطابر7
مادعااهدهنماد8
عدارودنامكشرا9
هماهواروتابر10
نورىشرسساسحا11
گرمروندارورن12
ادوهىزگردسروم13
راندورىنباىسا14
ىنثملاناجنزاد15

تمامى لوازم دست دوم منزل را 
خريداريم. با يك تماس اختالف قيمت را 

تجربه كنيد.    09158668002

نقاشى ساختمان هزار  رنگ 
عضو اتحاديه صنعت ساختمان

اجراى رنگ هاى روغنى ، پالستيك ، 

مولتى كالر، پتينه ، پلى استر، جال ، كناف ، كنيتكس 

و رنگ هاى مخصوص نما و دكوراتيو
در اسرع وقت و قيمت مناسب
مهرشهر، نبش جنت 21

09155626304

كارواش بخار با تمامى 
امكانات به فروش مى رسد. 

فى: 45 ميليون
09358994585

آرايش ُاپال به يك شاگرد نيازمند است 
سه راه دانشگاه آزاد
09365562696

تعدادى جوشكار براى كار 
در شهرستان نيازمنديم.
09157234706 - اصغرى

 يك منشى مسلط به امور تايپ و تكثير
دعوت به همكارى مى شود.

  09011619631- 32225151

آهن آالت  مستعمل را نقدا خريداريم
درب و پنجره ، تيرآهن ، ناودانى و ضايعات

09151636052 

فروش آپارتمان دو خوابه 
بسيار تميز و  كامل 
متراژ 100 مترمربع

خيابان نارنج 6 – اركيده يك
09151611842

پخش تراكت  تبليغاتى

0938  928  2099

تعميرات تخصصى و تضمينى 
آيفون هاى تصويرى

09153634767 - 09153613074
خيابان 15 خرداد - تقاطع بعثت

سمسارى خزاعى
خريد و فروش كليه لوازم منزل و ادارى 

لوازم به باالترين قيمت خريداريم 

اختالف قيمت را با ما تجربه كنيد

  نبش 17شهريور 28   09156633937

سمسارى صـادق 
خريد و فروش تمامى لوازم منزل و ادارى 

با باالترين قيمت   09380160779 - 32226210

سمســارى  قيمــت   شكــن
تمامى لوازم منزل و ادارى را با باالترين قيمت 
خريداريم.     09156049468 - 09393618929

سمسارى ونك  خريد و فروش كليه 
لوازم منزل و ادارى با باالترين قيمت  

نبش 17 شهريور 32     09365643596

فروش 
امتياز اتوبار مصلى با 9 سال 

 سابقه فعاليت ، 2 خط ثابت
 و يك همراه  فى: توافقى

32229950

پيش فروش تعداد محدودى 
آپارتمان واقع در خيابان 
مالصدرا - مجتمع كيهان

09151606319

فروش فورى فروش فورى 
منزل وياليى واقع در دستگرد

250 مترمربع زيربنا در 2 طبقه 
با پايان كار، بدون وام ، داراى 

امتيازات مجزا با امكانات لوكس 
داخل و بيرون  فى: توافقى

09152040225   

گـاز رسـانى

با شرايط مناسب
09159354648- محمدى

مسكونى/ تجارى/  صنعتى

نقاشـى ساختمـان
روغنى - پالستيك - اكروليك - مولتى كالر 

كناف - كاغذ ديوارى
09157411071- 32311541

09384928910 - باقرى
پاسداران 7 – چهارراه اول سمت چپ- پالك 12

خدمات فنى ارغوانى
 شارژ گاز كولر اتومبيل 

فقط 60 هزار تومان با 6 ماه ضمانت    

 پاسداران 8 - پالك 24   09153618984

خدمات الكترونيك محمودآبادى
تعمير آيفون ، تبديل ضبط و پخش

 به فلش پلير
سيم كشى ساختمان 

32202173 - 09158623356

  فروش آپارتمان 85 مترى 
واقع در معصوميه  يا معاوضه با آپارتمان 
شهيد ناصرى 04      09159164046

فروش تجهيزات كافى نت
09151636610

فروش ملك تجارى – مسكونى واقع در 
روبروى رسالت 10 يا معاوضه با ملك در 
مشهد  32430684 - 09154509414

فروش پياز زعفران
09011251205

فــروش شرايـطى آهـن آالت
32450930

09153634633 - هاشمى

يك قطعه زمين به متراژ 4500 متر با سند 
مالكيت محدوده نوفرست نقد و اقساط براى 
گلخانه ، باغ ويال و كارگاه     09158637178

نقاشـى ساختمـان 
انواع رنگ هاى روغنى ، پالستيك ، اكروليك ، 

مولتى كالر، كنتكس ، كناف و ...
 با قيمت مناسب 

 09156633230 - برگى

توجه              افتتاح  شد             توجه
www.birjandniaz.com/shop

بزرگ  ترين   هايپر ماركت  تلفنى -  اينترنتى 
بير جند

 با حمل رايگان ، تحويل درب منزل و زير 
قيمت بازار  تلفن سفارشات : 32441536

شعار ما: سود كمتر= فروش بيشتر

الستيك مقـدم
مشترى هاى  وفادار خود را  در مشكالت اقتصادى 

تنها  نمى گذارد

نبش كوچه پارك آزادى ، نرسيده به هتل مقدم

رايانه ثامن بيرجند
پرينتر ليزرى HP 1102  با گارانتى 

آدرس: حدفاصل معلم 22 و 24 - (5خط) 32446431- امير شهريارى

فروش

 ويژه 

هفته: 

تعمير يخچال  ، فريزر  و ... 
در  منزل  

روبروى پايانه مسافربرى ، جنب نمايندگى سايپا   
    09158076574 - نظرى
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اخبار ورزشى

شهرخبر: خيلي از افراد ترجيح مي دهند براي الغري و کاهش وزن از گياهان دارويي استفاده کنند که يکي از اين گياهان دارويي زيره سياه است. 
«زيره سياه، ضدنفخ، ضداسپاسم، معرق و ضدقارچ و همچنين مقوي معده، محرک اشتها، محرک ترشح غدد معده نيز مي باشد 
و ترکيبات اسانس دار موجود در آن مي تواند به سوخت و ساز بدن کمک کند.»

زيره سياه الغر مى كند؟

چه كسانى نبايد نان بخورند؟ 

وعده هاي  از  يکي  در  و  روزانه  اگر  نيوز:  نامه 
نخوريم،  غالت  حاوي  غذاهاي  يا  نان  غذايي 
مواد  برخي  کمبود  دچار  بدن  که  اين  احتمال 

جايي  از  مشکل  اما  دارد  وجود  شود  مغذي 
آلرژي  دليل  به  افراد  برخي  شروع مي شود که 
پروتئين  نوعي  که  غالت  برخي  «گلوتن»  به 
است، دچار اختالالت گوارشي وخيم مي شوند 

و  گندم  با  که  فرآورده هايي  يا  نان  از  نبايد  و 
جو تهيه مي شود استفاده کنند. اين بيماري که 
«سلياک» نام دارد بيشتر به صورت ژنتيکي و 
از پدر يا مادر به ارث مي رسد و اغلب پس از 
از شير مي گيرند و غذاهاي  را  اين که کودک 
را  خود  مي شود  شروع  غالت  حاوي  کمکي 

بيماري  اين  که  صورتي  در  مي دهد.  نشان 
و  جسمي  و  رشدي  اختالالت  نشود،  کنترل 
مغذي  مواد  جذب  عدم  دليل  به  سوءتغذيه 
کافي ايجاد مي شود. اساس درمان افراد مبتال 

به سلياک آن است که تا آخر عمر از خوردن 
دوري  گلوتن  حاوي  غذاهاي  از  ذره اي  حتي 
کنند. اين بيماران تحت نظر پزشک بايد براي 
تهيه نان به جاي آرد گندم از آرد سيب زميني، 
برنج، سويا و ذرت استفاده کنند و براي جبران 
نياز روزانه از ميزان  و تامين مواد مغذي مورد 
بيشتر گوشت، ماهي و انواع ميوه و سبزي فاقد 
در  موجود  لواشک هاي  کنند.   مصرف  گلوتن 
کره  بستني ها،  انواع  بيشتر  فالوده،  ژله،  بازار، 
ماکاروني،  معمولي،  بيکينگ پودرهاي  گياهي، 
در  کيک ها  و  شيريني جات  اغلب  آشي،  رشته 

گروه مواد غذايي حاوي گلوتن هستند. 

مطالعه خطر افسردگى و زوال 
عقل را كم مى كند

 
سالمانه : مطالعه براي سالمتي خوب است؛ اثرات 
مفيدش را هم مي توان در بهبود رابطه با ديگران، 
کاهش عاليم افسردگي، کاهش خطر زوال عقل 
و در کل، باال رفتن سالمتي و خوشبختي ديد. 
نتيجه رسيدند که مطالعه غير  اين  به  محققان 
آکادميک که فقط براي لذت بردن باشد،  رابطه 
به  اعتماد  مي بخشد،   بهبود  را  بچه ها  و  والدين 
نفس را باال مي برد، اضطراب و استرس را پايين 

مي آورد و همچنين درک انسان از فرهنگ هاي 
ديگر را نيز افزايش مي دهد.

 
با خواص «گالبى» آشنا شويد 

 
 C و E شهرخبر: گالبي حاوي ويتامين هاي

چون  است.  روي  و  منيزيم  آهن،   ، کلسيم   ،
گالبي ميوه اي آبدار و حاوي ويتامين C مي 
باشد، در زيبايي پوست شما بسيار مؤثر است. 
گالبي  خوردن  موقع  در  که  ريزي  هاي  دانه 

مواد  دفع  براي  کنيد،  احساس مي  دندان  زير 
اي  ميوه  گالبي  است.  مؤثر  بسيار  بدن  زائد 
عالي و گوارا و پر آب است که خاصيت ملين 
دارد. افرادي که يبوست دارند سعي کنند ١ تا 
 ١ بالفاصله  و  بخورند  روز  در  گالبي  عدد   ٢
آن  ملين  خاصيت  که  بنوشند  ولرم  آب  ليوان 

قوي تر شود.ه پوست گالبي که در معرض نور 
غني  ها  ويتامين  نظر  از   ، دارد  قرار  خورشيد 
گالبي  فيبر  عمده  قسمت  به عالوه  است.  تر 
خوردن  هنگام  نبايد  لذا  است،  آن  پوست  در 

به  مبتال  که  کنيد.کساني  جدا  را  آن  پوست   ،
مرتب گالبي  طور  به  اگر  فشار خون هستند، 
شد.گالبي  خواهد  تصفيه  آنها  خون  بخورند 
براي غدد داخلي بدن بسيار مفيد است . تانن 
و پتاسيم آن، اسيد اوريک را به هر اندازه که 

باشد حل مي کند.

نقش زعفران در سالمتى انسان 

خواص  مهم ترين  از  يکي  نيوز:  سالمت 
درد  تسکين  و  افسردگي  درمان  «زعفران» 
است.  تلخ  طمعي  و  بو  داراي  زعفران  است. 
مي  غذا  هضم  باعث  زعفران  چاي  نوشيدن 
تحريک  باعث  و  دارد  درد  ُمسکن  اثر  شود، 
گفته  خواصي  بر  شود.عالوه  مي  اعصاب 
خون  گردش  و  است  خون ساز  زعفران  شده، 
آن  مصرف  در  نبايد  البته  مي کند.  آسان  را 
داراي عنصري  زياده روي کرد، چون زعفران 
باعث  که  باشد  مي  «سافر انال»  نام  به  سمي 
اين  البته  شد،  خواهد  بدن  داخلي  خونريزي 
از  بيش  روز  در  افتد که  اتفاق در صورتي مي 
مقادير  در  ولي  کنيم  زعفران مصرف  گرم   ۲۰
 کم ضرري نداشته و حتي خواص ضد سرطاني 

فوق العاده اي خواهد داشت.

مطالعه خطر افسردگى و زوال عقل را كم مى كند

6
ايستگاه سالمت

حوادث

قهرمانى «خراسان جنوبى»  در مسابقات 
واليبال بانوان روستايى منطقه شرق كشور

فارس : دبير اجرايي مسابقات واليبال بانوان روستايي 
از مسابقات خراسان  اين دوره  در  شرق کشور گفت: 
جنوبي بر سکوي قهرماني ايستاد و به مرحله کشوري 
صعود کرد. احراري اظهار کرد: در اين ماراتن فرهنگي 
ورزشي تيم هايي از استان هاي خراسان رضوي، سمنان، 
خراسان جنوبي، سيستان و بلوچستان و خراسان شمالي 
از ٢٨ مردادماه جاري در سالن مجموعه ورزشي شهيد 
شهپر بيرجند با يکديگر به رقابت پرداختند.وي تصريح 
قهرماني  سکوي  بر  اقتدار  با  جنوبي  خراسان  کرد: 
ايستاد، بانوان واليباليست سمنان نايب قهرماني را از 
نيز در جايگاه  تيم خراسان رضوي  آن خود کردند و 
سوم قرار گرفت. وي يادآور شد: مسابقات واليبال بانوان 
روستايي به طور همزمان در ٦ منطقه از کشور برگزار 
مي شود و قهرمان هر يک از اين مناطق به رقابت هاي 
قهرماني کشور صعود مي کند تا در شهريورماه امسال با 

يکديگر به رقابت بپردازند.

جشنواره ورزشى بسيج رسانه 
خراسان جنوبى پايان يافت

بسيج  فرهادي  جام شهيد  ورزشي  : جشنواره  فارس 
مسابقات  برندگان  اعالم  با  جنوبي  خراسان  رسانه 
اين  اجرايي  دبير  داد.  پايان  خود  کار  به  فوتسال 
حضور  با  که  مسابقات  اين  کرد:  اظهار  جشنواره، 
شش تيم در دو گروه آغاز شد، از گروه يک تيم هاي 
نيز  دو  گروه  از  و  ساالر  مردم  هفته نامه  و  نوانديش 
خبرگزاري  و  جنوبي  خراسان  آواي  روزنامه  تيم هاي 
به  بودند،  کرده  صعود  نهايي  نيمه  مرحله  به  فارس 
خبرگزاري  تيم  افزود:  مقامي  محمود  رسيد.  پايان 
فارس با نتيجه هشت بر دو مغلوب تيم نوانديش شد 
تيم  سد  از  دو  بر  سه  ساالر  مردم  هفته نامه  تيم  و 
تصريح  وي  گذشت.  جنوبي  خراسان  آواي  روزنامه 
با  رده بندي  مرحله  در  فارس  خبرگزاري  تيم  کرد: 
انصراف تيم روزنامه آواي خراسان جنوبي سه بر صفر 
برنده اعالم شد. وي بيان کرد: تيم نوانديش نيز در 
مرحله فينال با نتيجه چهار بر دو تيم هفته نامه مردم 
نوانديش،  تيم هاي  نهايت  داد.در  شکست  را  ساالر 
هفته نامه مردم ساالر و خبرگزاري فارس در رده هاي 

نخست تا سوم ايستادند.

استعفاى خطيبى از سرمربيگرى 
تيم سياه جامگان  

جهان نيوز: رسول خطيبي پس از شکست تيم فوتبال 
سياه جامگان مقابل گستر ش فوالد در چارچوب هفته 
چهارم ليگ برتر از سمت خود استعفا کرد. تيم فوتبال 
گسترش   مقابل  صفر  بر  يک  نتيجه  با  سياه جامگان 
فوالد شکست خورد. پس از اين باخت رسول خطيبي 

سرمربي مشهدي ها از سمت خود استعفا کرد.

پايان زورگيرى هاى يك زن 
با همكارى 3 مرد 

انتظامي الهيجان گفت:  باشگاه خبرنگاران: فرمانده 
با تالش کارآگاهان باند چهار نفره سارقان به عنف 
سرقت  دنبال  به  کرد:  تصريح  قاسمي  شد.  منهدم 
يک دستگاه خودرو با توسل به زور و تهديد چاقو در 
لنگرود، پيگيري اين موضوع در دستور کار قرار گرفت.
وي با بيان اينکه مخفيگاه سارقان زورگير در يکي از 
روستاهاي اطراف اين شهرستان شناسايي شد، ادامه 
داد: در يک عمليات موفقيت آميز سه نفر مرد و يک 
از مخفيگاه متهمان مقداري  نفر زن دستگير شدند. 

اموال مسروقه کشف و ضبط شده است. 

دستگيرى دزدان مطب آقاى دكتر 

تابناک:شش مرد که شبانه با ورود به مطب يک پزشک 
در بابل، پول و دستگاه هاي پزشکي او را سرقت کرده 
بودند، دستگير شدند. رسيدگي به اين پرونده با شکايت 
يک مرد پزشک در رابطه با سرقت پول و دستگاه هاي 
پزشکي اش توسط افراد ناشناس در دستور کار ماموران 
قرار گرفت. تحقيقات براي دستگيري سارقان شب رو 
آغاز شد تا اين که ماموران به سرنخ هايي دست يافتند 
بنابراين مخفيگاه  متهم را زير نظر گرفتند تا اين که موفق 
شدند وي را دستگير  کنند. متهم اعتراف کرد نقشه سرقت 
از مطب شاکي را وي طراحي و دزدي را با پنج نفر از 

همدستانش عملي کرده است.

نجات كارگر از عمق 30 مترى چاه

ايسنا: سخنگوي سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني 
از نجات يک کارگر از عمق ٣٠ متري چاه  پايتخت 
خبر داد. ملکي گفت: اين حادثه روز گذشته از طريق 
اطالع  نشاني  آتش  ايستگاه ٧٨  به  مراجعه حضوري 
داده شد و به دنبال آن عوامل اين ايستگاه به محل 
حادثه واقع در شهرک مشيريه اعزام شدند. ملکي با بيان 
اينکه کارگري به داخل چاه رفته و در عمق ٣٠ متري 
چاه گرفتار شده بود، گفت: آتش نشانان با استفاده از 
تجهيزات موجود به عمق چاه رفته و اين کارگر ٣٠ ساله 
را در حالي که مصدوم شده اما زنده مانده بود از زير آوار 

خارج کرده و به عوامل اورژانس تحويل دادند.

دعواى مرگبار 7 مهمان در عروسى 

تابناک: دعواي ٧ مهمان جوان در مراسم عروسي رنگ 
خون گرفت و پسري به کام مرگ فرو رفت.ميهمانان 
اين مجلس عروسي در شهر تايباد با هم درگير شدند. 
در اين دعواي وحشتناک که با غرور و خشم ٧ مهمان 
جوان به اوج خود رسيد محمد ٢١ ساله بر اثر اصابت 
ضربه چاقو زخمي و به بيمارستان انتقال يافت.  تالش 
پزشکان براي نجات پسرجوان مؤثر واقع نشد و وي 
به کام مرگ فرو رفت. با گزارش موضوع به پليس، 
تايباد و مأموران پليس آگاهي  مأموران کالنتري ١١ 
در محل حاضر شدند و تحقيقات پليسي درباره علت و 

چرايي وقوع اين نزاع خونين آغاز شده است.

زمين لرزه گلباف كرمان
 خسارت نداشت

استانداري کرمان گفت:  بحران   مديرکل مديريت 
توابع  از  گلباف  حوالي  ريشتري  چهار  لرزه  زمين 
شهرستان کرمان خسارت نداشت. محسن صالحي 
با ايرنا افزود: تاکنون هيچ گونه  کرماني در گفتگو 
لرزه  زمين  اين  از  ناشي  مالي  و  جاني  خسارت 
دريافت نشده است. زمين لرزه اي به بزرگي چهار 
 ٥ ساعت  (ريشتر)  زمين  دروني  امواج  مقياس  در 
مرداد  ام  سي  جمعه  روز  ثانيه   ١٦ و  دقيقه   ٥١ و 
حوالي گلباف را لرزاند.اين زمين لرزه در عمق ١٠ 

کيلومتري زمين روي داد.   

نصب و تعمير كولر آبى  
و  لباسشويى  در منزل

  09151643778  - 32315776  شهريارى

آدرس : نبش غفارى 4       

32212519  - 09151606528
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بنگاه  قالب بتن         

توكــل 
خريد و  فروش  انواع قالب بتن
داربست  فلزى ، تخته زير پا ، نو  ، دست دوم 

بلوار فرودگاه  -  سه راه صياد شيرازى       

32313600  -  09151615069 جليلى

تعمير و سرويس 
آبگرمكن و كولر آبى 

فقط با يك تماس  

آدرس: 17 شهريور 29 - پالك 11    
همراه:09156653138  

تلفن ما را ذخيره نماييد

امداد  باطرى سپهـر؟!
عيب يابي  - استارت دينام - باطري و شارژ  رايگان 

 تعويض باطري در منزل و محل كار بدون هزينه
در هر نقطه شهر

سواري - كاميون - ايراني - خارجي 

با قيمت مصوب شركت
آدرس : خيابان 17 شهريور 29

حسين حقيقي پور  09155615113 - 32220423 

ط
ش بيشتر/  نقد و قس

سود كمتر ،  فرو

سينما بهمن ، مكانى امن و با نشاط براى خانواده هاى محترم 
   سينما بهمـن    سينماى خانـواده 

ياسيندوران عاشقى اكران فيلم

ساعات  شروع 
سانس ها:

14:30
  16:15   

 18:00 
20:00

    32222636056تلفن

سينما بهمن آمادگى دارد  سالن سينما را  در صورت تمايل سازمان ها  
نهادها و ...  براى برگزارى همايش ها و نشست ها به صورت اجاره 

واگذار نمايد.

هركس كار نيك و خوبى انجام دهد بهتر از آن را پاداش مى گيرد.  (سوره نمل آيه 89)

مركز نيكوكارى جواد االئمه (ع) بيرجند
(يعنى پيوند نياز محرومين به توانمندى و تخصص مردم)

واقع در محله موسى بن جعفر(ع) با ارائه خدمات حمايتى به خانواده هاى نيازمند واقعى  در حال حاضر با بيش از 500 خانواده بيمار 
صعب العالج  از كار افتاده - بى سرپرست و ...  160 نفر يتيم نيازمند آماده دريافت كمك هاى نقدى و غيرنقدى شما مردم خيرخواه 

اعم از كاالهاى نو و بال استفاده مازاد- فطريه - كفاره-  نذورات- زكات- مواد غذايى - پوشاك - كمك جهيزيه - انجام مراسم 
عقيقه به روش هاى شرعى و ارائه هر گونه خدمات و تخفيفات شما  به نيازمندان مى باشد.

از تمامى خيرين  ، موسسات خيريه  ، موسسات فرهنگى  و مذهبى  ، فعاالن بخش پزشكى 

و درمان ،  اساتيد حوزه  و دانشگاه ، فعاالن بخش خصوصى و اصناف  ، مراكز كاريابى و ...  دعوت مى 

شود ما را در اين كار خداپسندانه  همراهى نمايند. 

آدرس: موسى بن جعفر (ع) 5  (صمدى 8)  داخل صحن مسجد حضرت  جواداالئمه  (ع)
    32313472 - 09151631855 طاهرى 

  شماره حساب  كمك هاى  مردمى بانك  ملى:  0109831823009                

                                                                                   مركز نيكوكارى جواد االئمه (ع) بيرجند
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آمريكا از طريق امضاى توافق 
به دنبال راه نفوذ در ايران است

امام جمعه زيركوه  گفت: آمريكا از طريق امضاى توافق 
به دنبال راه نفوذ در ايران است اما به فرموده مقام معظم 
بسته ايم.حجت االسالم  را  راه  اين  قاطعانه  ما  رهبرى 
مرتضايى نيا  اظهار كرد: به دشمنان اين نظام و استكبار 
جهانى كه دم از گزينه نظامى عليه اين ملت مى زنند 
هشدار مى دهيم كه نه آمريكا، آمريكاى زمان شاه است 
و نه ايران،  ايران آن زمان، بلكه آمريكاى امروز يك طبل 
توخالى بوده و كشور جمهورى اسالمى ايران در صنعت 

دفاعى جزو كشورهاى بر تر دنيا است.

حفظ وحدت و انسجام در مذاكرات 
مهمتر از توافق است

امام جمعه موقت بيرجند گفت: بايد بدانيم كه اتحاد يك 
اصل اساسى در همه زمينه ها است و امروز نيز در مسئله 
مذاكرات مهم تر از توافق حفظ وحدت، همدلى و انسجام 
است. حجت االسالم دلدار اظهار كرد: 31 مردادماه روز 
صنعت دفاعى است و در حوزه دفاعى به هيچ كس اجازه 

داده نمى شود كه چه چيزى داشته و يا نداشته باشيم.

جلوگيرى از نفوذ غرب 
مطالبه مردم از دستگاه ديپلماسى است

امام جمعه موقت درميان با بيان اينكه آمريكا و غرب 
به دنبال منافع از دست رفته خود در ايران هستند، 
گفت: خواسته همه ملت اين است كه تيم ديپلماسى 
با دقت بر اين موضوع راه هرگونه نفوذ در كشور را 
ببندد. حجت االسالم حسينى اظهار كرد: نقطه اتكاى 
است  آن  مسلح  و  مردمى  نيروهاى  به  كشورى   هر 
صنعت  پيشرفت  راستاى  در  تا  دارد  را  اين  حق  و 

دفاعى خود اقدام كند.

100 درصد جمعيت شهرى استان از نعمت گاز بهره مند مى شوند
مديرعامل شركت گاز خراسان جنوبى گفت: تا پايان سال 96،  100 درصد جمعيت شهرى و درصد قابل توجهى از جمعيت روستايى استان از نعمت گاز 
برخوردار مى شوند. دشتى در كميته برنامه ريزى هفته دولت اظهار كرد: در حال حاضر 16 شهر و 109 روستاى خراسان جنوبى از نعمت گاز برخوردار 
هستند. ويافزود: در دولت يازدهم افزايش 15 درصدى شهرهاى گازدار و 88 درصدى تعداد روستاهاى گازدار توسط شركت گاز خراسان جنوبى انجام شده 

كه از اقدامات مثبت صورت گرفته درباره گازرسانى مى توان به مناطق فاقد گاز از محل بند (ق) تبصره 2 قانون بودجه سال 93 در استان اشاره كرد.

رحيم زاده- مدير كل كتابخانه هاى عمومى خراسان 
جنوبى، در سى و ششمين نشست كتاب خوان نهاد 
نشست  نخستين  و  كشور  عمومى  كتابخانه هاى 
 11 برگزارى  از  جنوبى،  خراسان  ويژه  كتاب خوان 
در   94 سال  پايان  تا  ديگر  كتاب خوان  نشست 

خراسان جنوبى خبر داد. 
انقالب  موضوعات  در  نشست  اين  افزود:  رضايى  

روانشناسى،  تاريخ،  دين،  مقدس،  دفاع  اسالمى، 
ادبيات، شعر، قصه و رمان، كودك و نوجوان، سبك 
زندگى، طب و تغذيه و بهداشت عمومى، خانواده و 

ازدواج برگزار شده است.
به گفته وى  كتاب خوان، عنوان نشست هايى است كه 
به منظور معرفى و اشتراك گذارى كتاب هاى خوانده 
شده توسط اعضاى كتاب خانه هاى عمومى در راستاى 

ترويج و تبليغ مطالعه در جامعه برگزار مى شود.
خوان  كتاب  نشست  نخستين  در  افزود:  رضايى 
كتابداران،  از  نفر   16 آثار  جنوبى  خراسان 
نويسندگان، فعاالن رسانه در حوزه كتاب، اعضاى 
كتابخانه هاى عمومى، كارشناسان عالقمند ستادى، 
جامعه  در  هنرى  فرهنگى-  مرجع  شخصيت هاى 

مورد تأييد قرار گرفت و 12 اثر برتر، برگزيده شد.

سى و ششمين نشست كتاب خوان كشورى در خراسان جنوبى برگزار شد

رحيم زاده- فرمانده سپاه انصار الرضا (ع) خراسان جنوبى 
نگارى  حروف  و  نقاشيخط  جشنواره  اختتاميه  مراسم  در 
رضوى به جايگاه مهم هنرمندان در جبهه فرهنگى اشاره 
بسزايى  نقش  مبارزه  مقدم  درخطوط  هنرمندان  افزود:  و 
دارند. سردار يعقوبعلى نظرى افزود: دشمنان امروز  اسالم 
هراسى و اسالم ستيزى را در دستور كار قرار داده اند و به 

دنبال ضعيف كردن خواستگاه نظام اسالمى هستند. 
وى جدا كردن مردم از شعار مرگ بر آمريكا را خيانت به 
مردم و راه امام دانست و  ادامه داد: ما در مقابل استكبار 
مبارزه داريم نه مشاجره و نمى شود مبارزه مردم با آمريكا 

را در سطح مشاجره پايين بياوريم. 
اينكه  به  اشاره  با  استان  (ع)  الرضا  انصار  سپاه  فرمانده 
افزود:  است،  فرهنگى  اسالمى  انقالب  جوهره  و  ماهيت 
براى تعالى انسان ها نظام اسالمى كه مولود انقالب است 
برپا شده و لذا در نظام اسالمى اين موضوع بايد در قله ها 
متبلور شود و اگر هنرمندان ما در رشته هاى مختلف هنر 
خود را با نگاه تعالى بخش در امتداد انقالب و آن چيزى 
كه در ذات انقالب اسالمى نهفته تلفيق نمايند فرهنگ 
پيش  از  بيش  و  شكسته  هم  در  را  مرزها  اسالم  ناب 

انديشه ها را تصرف خواهد كرد.

 معرفى برگزيدگان جشنواره

مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمى خراسان جنوبى نيز در اين 
مراسم  آثار هنرى ارايه شده در اين جشنواره را درحد بسيار 

آثار  جزو  جشنواره  اين  آثار  افزود:  و  كرده  توصيف  خوب 
ماندگارى است كه به هنر سراى امام رضا(ع) تعلق دارد. 

بيانيه هيئت داوران چهارمين جشنواره  با اشاره به  محبى  
نقاشى خط و حروف نگارى رضوى، تصريح كرد: به دليل 

باال بودن سطح شركت كنندگان با نظر هيئت داوران با تغيير 
در مسابقه به جاى معرفى افراد اول تا سوم، در حوزه نقاشى 
خط 5 نفر به عنوان برگزيدگان و 4 نفر را به عنوان شايسته 
تقدير و در حوزه حروف نگارى رضو ى نيز 3 نفر به عنوان 

برگزيدگان و 5 نفر به عنوان شايسته تقدير انتخاب شده اند. 
گفتنى است براساس رأى هيئت داوران جشنواره، در بخش 
حروف نگارى، لوح سپاس همراه با جايزه نقدى به مبلغ پنج 
ميليون ريال به شايسته گان تقدير، حنيف رحيمى پور از 

استان يزد، شهرام دلدار از خراسان رضوى، نجيبه رحمانى 
از سمنان، فرشته رحمانى از خراسان جنوبى و محمد احدى 
بخش،  اين  در  همچنين  شد.  اهدا  اردبيل  از  سرا،  دولت 
ميثم  لرستان،  از  حسنوند  خورشيد  جشنواره،  برگزيدگان 
نامدار از تهران و نصير بشيرى از تهران، لوح تقدير همراه 
با جايزه نقدى به ميزان 12 ميليون ريال دريافت كردند. 
در بخش نقاشيخط اين جشنوار هم، سيده ساناز البرزى از 
استان تهران، محمد رضا شفيعى از استان اصفهان، شراره 
خدايار از اصفهان و مهدى عباس نتاج از مازندران به عنوان 
شايسته تقدير لوح سپاس همراه با پنج ميليون ريال جايزه 
دريافت كردند. همچنين لوح تقدير همراه با 10 ميليون ريال 
جايزه نقدى به برگزيدگان بخش نقاشيخط اين جشنواره، 
مهران بهزادى از قم، عظيم فالح از تهران، سجاد همتى 
از  پور  امير شجاع شجاعى  و  بهدانى  عليرضا  لرستان،  از 
خراسان جنوبى اهدا شد. كارگاه عملى چهارمين جشنواره 
ملى نقاشيخط و حروف نگارى رضوى روزهاى 27 و 28 
مردادماه جارى در باغ و عمارت اكبريه بيرجند برگزار شد. 
در بخش نقاشيخط 340 اثر و در بخش حروف نگارى 185 
اثر در مجموع به دبيرخانه جشنواره ملى نقاشيخط و خط 

نگاره رضوى در بيرجند ارسال شده است.

هنرمندان، در خط مقدم جبهه فرهنگى 

ملى  بنياد  منابع  و  مديريت  توسعه  معاون  زاده-  رحيم 
اختراعات  اختتاميه جشنواره منطقه اى  نخبگان در مراسم 
رويش، بزرگ ترين سرمايه كشور را جوانان دانست و افزود: 
بايد شرايطى را فراهم و به گونه اى عمل كنيم كه مهاجرت 
به نخبگان  بگيرد. موسوى خطاب  نخبگان مسير عكس 
گفت: نخبگان  تصور نكنند كه امروز به عنوان استعداد بر تر 
پذيرفته شده اند و پايان رسالت آنهاست بلكه بايد بدانند كه 
آغاز راه بوده و بدهكار مردم هستند و همانطور كه نسل 

پيش از شما براى برپايى ايران و اسالم جان خود را فدا 
كرده اند شما نخبگان نيز مسئوليت تان دو برابر است و بايد 

تمام توان خود در راه پيشرفت اين ملت بزرگ قرار دهيد.
كشور  در  ايران  سفير  و  كردستان  نخبگان  بنياد  رئيس 
 كامبوج  نيز در اين  مراسم هدف از برگزارى اين جشنواره ها
نخبه  گفت:  و  دانست  برادرى  و  وفاق  همدلى،  ايجاد  را 
توجه  و  كنند  گزينى  نخبه  و  بشناسند  ها  نخبه  بايد  را 
كند.  مى  تضمين  را  كشور  اعتالى  و  ارتقا  نخبگان  به 

اديبى خاطر نشان كرد: آنچه از بيرجند ديدم بسيار خوب 
و پسنديده بود. در كمتر جايى ديدم كه مديرى اهل آن 

منطقه نباشد ولى به آن شهر عالقه مند باشد.

برگزارى جشنواره ها عاملى مهم
در آشنايى با توانمندى هاى ساير نقاط است

نيز  نخبگان  ملى  بنياد  ارتباطات  و  رسانى  اطالع  مدير 
بسيارى  ارزشمند  كارهاى  توسعه  راه  در  هرچند  گفت: 

نگاه  ايران  مختلف  نقاط  به  وقتى  اما  گرفته   صورت 
مى كنيم و عقب ماندگى ها را مى بينيم متوجه مى شويم 

كه هنوز كارهاى بسيارى بايد انجام شود.
رئيس بنياد ملى نخبگان خراسان جنوبى نيز اظهار كرد: با 
وجود محروميت استعدادهاى خوبى در روستاهاى استان وجود 
دارد و پنج نفر از پدران علم كشور در اين مناطق تربيت و رشد 
يافته اند. احمدى زاده خاطرنشان كرد: در اين جشنواره 6 نفر از 

مديران برگزيده در پروتكل جشنواره تجليل مى شوند.

بايد به گونه اى عمل كنيم كه مهاجرت نخبگان مسير عكس بگيرد 

آزاد سازى 8 زنداني جرايم غيرعمد
 با حضور خدام رضوى در بيرجند

ايسنا- مديرعامل جمعيت جوانان سرزمين خورشيد، 
گفت: براى اولين بار، امسال 8 زنداني جرايم غيرعمد 
با حضور خدام رضوى به نيت امام هشتم (ع) آزاد مي 
شوند. عرب زاده اظهار كرد: از عصر جمعه 30 مرداد 
كاروان خدام رضوى وارد استان خراسان جنوبى مى 
شود و شهرستان فردوس اولين ميزبان خدام رضوى 
است. وى با اشاره به اينكه امسال 6 خادم و 2 مبلغ 
استان  شهرستان   5 در  كرامت  دهه  ايام  در  جوان 
هاى  جشن  كاروان  كرد:  تصريح  يابند،  مي  حضور 
زيرسايه خورشيد در شهرستان هاى فردوس، بشرويه، 
سرايان، ايسك، سه قلعه، طبس، ديهوك، بيرجند و 
با 2 سخنور، 2 مداح، 2 همراه فرهنگى  آرين شهر 
و 2 مبلغ جوان امسال در شهرستان ها حضور پيدا 
مى كنند. وى با بيان اينكه براى اولين بار، امسال 8 
زنداني جرائم غيرعمد با حضور خدام رضوى به نيت 
امام هشتم (ع) آزاد مي شوند، اظهار كرد: امسال در 
خراسان جنوبى 130 برنامه توسط خدام حرم رضوي 
بينى  پيش  و  شد  خواهد  برگزار  روز  مدت شش  در 
مى شود بيش از 30 هزار نفر از جشن هاي زيرسايه 
خورشيد استقبال كنند. به گفته وى استقبال از خدام 

حرم در بيرجند، دوشنبه 2 شهريور خواهد بود.

شعبه دانشگاه آزاد 
در حاجى آباد زيركوه راه اندازى مى شود

شعبه دانشگاه آزاد در شهر حاجى آباد زيركوه راه اندازى 
ابتداى  از  متقاضيان  ثبت نام  شرط  به  و  شود  مى 
مهرماه سال جارى آغاز به كار خواهد كرد. فرماندار 
زيركوه با بيان اين مطلب در جلسه شوراى آموزش 
و پرورش شهرستان گفت: با وجود همه كمبودها، با 
انجام گرفته  زيربنايى كه  به كارهاى خوب و  توجه 
خوشبختانه كمترين ميزان نارضايتى را در مجموعه 
آموزش پرورش شهرستان داشته ايم. خانزاد با بيان 
اينكه در حوزه سخت افزارى و زيرساخت ها هنوز به 
حوزه  در  كرد:  خاطرنشان  ايم،  نرسيده  مطلوب  حد 
نرم افزارى و ظرفيت نيروى انسانى شهرستان زيركوه 
از دانش آموزان و نيروهاى نخبه اى برخوردار است 
امكان رشد و شكوفايى  به لحاظ بعضى شرايط  كه 

آنها در اين منطقه فراهم نيست.

افتتاح 32 پروژه با اعتبار 10ميليارد تومانى 
در سرايان طى هفته دولت

اعتبار10ميليارد  با  گفت:  سرايان  فرماندار  ايسنا- 
و520ميليون تومان، 32طرح در هفته دولت در سرايان 
افتتاح خواهد شد. كريمى در جلسه برنامه ريزى هفته 
دولت اظهار كرد: افتتاح خط انتقال فرعى آبرسانى به 
روستاى مصعبى، اجراى آسفالت گرم محور سرايان- 
شهردارى  حوزه  در  3طرح  هاشميه،  آباد-  دوست 
سرايان و بهره بردارى از زمين چمن مجموعه ورزشى 
در  دولت  هفته  هاى  طرح  مهمترين  جمله  از  ملت 
اين شهرستان است كه با حضور مسئوالن استانى و 

 شهرستانى به بهره بردارى خواهد رسيد.
نخستين مجتمع رفاهى تجارى 

كميته امداد درميان احداث مى شود

تسنيم- مدير كميته امداد شهرستان درميان در بازديد 
فرماندار و مسئوالن شهرستان از كانون موقت شهيد 
رجايى طبس مسينا از ساخت نخستين مجتمع رفاهى 
تجارى كميته امداد درميان با همكارى شوراى اسالمى 
و شهردارى قهستان خبر داد. بصيرى پور اظهار كرد: 
ساخت اين مجتمع ها يكى از فعاليت هاى كميته امداد 
در ايجاد اشتغال  است كه پس از ساخت آن توسط 

امداد در اختيار مددجويان قرار  مى گيرد.

جنوبى   خراسان  در  هموفيلى  بيمار   133 زاده-  رحيم 
جنوبى  خراسان  هموفيلى  كانون  مسئول  شد.  شناسايى 
در جشن حمايت از بيماران هموفيلى با بيان اين مطلب 
گفت: هموفيلى يكى از بيمارى هاى نادر در دنيا بوده و راه 
قالب انتقال اين بيمارى ارثى است كه از هر 10 هزار نفر 
از  بيمارى مبتال مى شود. ضيائى جنوبى  اين  يك نفر به 
شناسايى دو هزار و 500 بيمار هموفيلى در كشور خبر داد 
و گفت: در حال حاضر در خراسان جنوبى نيز 133 نفر به 
اين بيمارى مبتال هستند. وى با بيان اينكه در بدو تأسيس 
اين كانون 45 بيمار هموفيلى در استان وجود داشت، بيان 

بيمار   88 تاكنون  نيز  كانون  فعاليت  آغاز  زمان  از  كرد: 
جديد هموفيلى در استان شناسايى شده است. وى ادامه 
داد: در اين كانون آزمايشات الزم براى تشخيص آلودگى 
به هپاتيت B،C و ايدز و بررسى آنزيم هاى كبدى براى 
 12 تا  شش  هر  آن  تكرار  و  پوشش  تحت  افراد  تمامى 
انجام مى شود. ضيائى، هماهنگى  رايگان  به صورت  ماه 
براى تحويل 20 واحد مسكن مهر به بيماران هموفيلى، 
در  نقدى  كمك هاى  اهداى  اشتغالى،  خود  وام  اعطاى 
مناسبت هاى مختلف و پرداخت كمك هزينه نقدى براى 
گرفتن گواهينامه، دانش آموزان ممتاز و تولد فرزند اول را 

از ديگر خدمات حمايتى اين كانون برشمرد.

ازدواج هاى فاميلى، كليد گسترش بيمارى هموفيلى

مديرعامل كانون هموفيلى ايران نيز در اين مراسم با اشاره 
به اجراى طرح پيشگيرى از معلوليت در بيماران هموفيلى 
گفت: نزديك به هزار نفر از كودكان زير 15 سال تحت 
پوشش طرح پيشگيرى از معلوليت ها قرار دارند و در اين 
طرح، كودكان زير 15 سال كه هموفيلى فاكتور هشت و 
9 شديد دارند با مراجعه به پزشك، قبل از خونريزى دارو 
دريافت مى كنند. قويدل اين طرح را به عنوان يك تحول 

حدود شش  از  طرح  اين  وافزود:  دانست  كشور  در  بزرگ 
ماه پيش در سراسر كشور در حال اجرا است و اجراى اين 
طرح نقش بسزايى در تحصيل، آرامش و مشاركت اجتماعى 
خواهد داشت. وى افزود:  بزرگ ترين توصيه ما براى كنترل 
ازدواج است؛ چراكه  فاميلى  از  خونريزى هموفيلى، پرهيز 
ازدواج هاى فاميلى كليد گسترش بيمارى هموفيلى است. 
وى با بيان اينكه با توليد فاكتور هفت در ايران، كشور به 
عنوان دومين توليدكننده فاكتور هفت در دنيا شناخته شد، 
بيان كرد: توليد فاكتور هشت نيز به مرحله توليد آزمايشگاهى 

رسيده و به زودى ممكن است به توليد انبوه برسد.

شناسايى133 بيمار هموفيلى در استان

تريبون نماز جمعه

از گوشه و كنار استان

نامه اعضاي كانون پرورش فكرى درميان
 براي امام رضا (ع) و حضرت معصومه (س)

روزهاي  در  درميان  هنري  فرهنگي  مركز  اعضاي 
پر از خير و بركت دهه كرامت براي  بانوي كريمه 
اهل بيت حضرت معصومه (س) و شمس الشموس 
بود  ها سرشار  نامه  اين  نوشتند.  نامه  (ع)  رضا  امام 
نوجوانان  و  كودكان  ارادت  و  عشق  كه  كلماتي  از 
حضرت  و  ها  خوبي  امام  به  را  درميان  شهرستان 

معصومه (س) نشان مي داد.

صبح شعر «باغي از ريحان» در بشرويه

معصومه  فاطمه  حضرت  خجسته  ميالد  با  همزمان 
(س) اعضاي خوش ذوق مركز فرهنگي هنري بشرويه 
قلم انديشه و احساس را به دست گرفتند، احساسات 
خود را در قالب آثار ادبي زيبا در صبح شعر «باغي از 
ريحان» به تمام ريحانه هاي بهشتي شهرشان هديه 
كردند. اين صبح شعر همزمان با آغاز دهه كرامت و 
ميالد مبارك حضرت معصومه (س) با حضور 70 نفر از 
اعضاي كودك و نوجوان مركز فرهنگي هنري بشرويه، 
برگزار شد. نمايشنامه خواني و برگزاري مسابقه جمل 
هنويسي با موضوع دهه كرامت از ديگر برنامه هاي 

صبح شعر«باغي از ريحان» بود.

بهره بردارى از 22 پروژه گازرسانى 
به مدارس سربيشه در هفته دولت

مدير آموزش و پرورش سربيشه از آمادگى مدارس براى 
آغاز سال تحصيلى جديد خبر داد و گفت: كار گازكشى 
22 مدرسه شهرى و سيستم متمركز گرمايشى بعضى 
از مدارس به انجام رسيده و در هفته دولت به بهره 
بردارى خواهد رسيد. عباسى فر از همكارى نيروهاى 
طرح هجرت در زيباسازى مدارس به نيكى ياد كرد 
وپرورش  آموزش  امور  در  خّيرين  مشاركت  افزود:  و 
شهرستان روبه رشد بوده و در سال تحصيلى گذشته 
از 50 درصد هزينه هاى مدارس شبانه روزى  بيش 

شهرستان توسط خّيرين تأمين شده است.

اتحاديه صنف  تاسيسات مكانيكى ساختمان بيرجند
اعضاى محترم براى مشخص كردن وضعيت پروانه كسب و مكان صنفى خود از تاريخ درج آگهى، ظرف مدت 20 روز 

به اتحاديه مراجعه نمايند در غير اين صورت پروانه كسب ابطال و اتحاديه هيچگونه مسئوليتى برعهده نخواهد داشت. 
آدرس اتحاديه: حدفاصل ميدان توحيد و توحيد 2      تلفن: 056-32447930

نام پدر نام خانوادگىنام
ابوالفضلجاويد نسبمحسن
علي اكبرمراديرحمان
حسن رضامحمود آباديعاطفه
غالم حسينرحيم آباديمرتضي
محمداطلسي مقدممسعود
حيدراربابيعين ا...

حسنقاصريمحمدباقر
علي جانمراديهاشم

محمدحسيندزگيمحمدرضا
حسينهاشميحميد رضا
محمدحسنمهترانيعلي اكبر
علي محمدموتمنينسرين
محمدحسينمؤذنعلي

سيدرضاطايفيسيد محمود
رضاحسنيمهدي
غالمحسينناصحزهرا
عليپور علي

رومنجان
غالمرضا

محمددانشورپورمريم
ميرزا مسيحياسيمحمدرضا

حسنهاونگيصادق
محمدهاونگيرضا
محمدعليهاونگيعلي

اسماعيلهاونگيفاطمه
حسننيك نياغالمرضا
علي محمدمهدي پوراشرف
حسنمصطفويحسين
غالممحموديمحمد
عليمحمديزينت

محمدقليمحمدزادهغالمرضا
محمداعظم كاظمياسماعيل

خان
عباسعليقاسميمحمدرضا

عليعلي آباديمحسن
محمدحسينعلي آباديمصيب

محمدعباسيحسين
محمدصوفيصادق
شهانژاد محمد

محمدحسنچشمه موسي

شيرمحمدشريف نياحسن
عيدمحمدشبخوانعلي

غالمرضاشاهي گلمحمد
غالمرضاسمنيحسين
غالمرضاسمنعلي

محمدعليزنگوييغالمرضا
علي اكبرزجاجيكاظم

درويشي محمدعظيم
حسين كلوخفورك

اكرمخسرويعبدالحميد

رمضان
خسروي 
براتگيوشاد

حسنخراشاديزادهمحمدعلي
حسيني محمدرضا

عبدالعليكالته نو

محمدعليحسين آباديرضا
محمدحسنحجي پورموسي

محمدجاليريحميد رضا
غالمحسينجعفريموسي

اسدالهپويانمحمدرضا
پرونوس مهناز

اسماعيل صديقي

نوحالهياريعلي رضا
ميرزا مسيحياسيمحمدرضا

غالمرضا يزدان پناهمحمد
نظرعلينظري فردحسن
محمدرمضاني فريزاحمد
غالم سرورخزاعي نژادمحمد
حسينعليخانيمجيد
محمد رضايوسفيعلي

محمدعليهرويمحمد
حيدر عليورانلوعباسعلي

علينيكوكارمحمد
محمدنيرومندمنصور
عمادالديننعمتيامين

علي اصغرنجفي مودمهدي
رمضاننامورمحمدعلي

محمدناصريحسن
حسننارمنجيمجتبي

غالمرضانارمنجيعلي
محمدمهرآرامهران
علياكبرمهدوي نيافرج
جعفرمهاجربالل

محمودمقصوديانمازيار
حسنمصطفويحسين
عبدالحسينمشعوفمرتضي

علي جانمراديانامين
مرادي قلعه مرتضي

جعفرشاهرخي

محمدمدديمحسن
حسينمحتشميمحمدعلي
رجبعليماهيمحمدرضا

عباسمالكيابراهيم
سيد غالمرضاكاظميسيد علي
اله بخشكاربينعليرضا

كرمي خديجه
محمدعليهرستاني

محمد وليكاظمي نيامسعود
حسنكارگرعلي

عليقنبريغالمرضا
حسنقلي نژادمحسن
فرامرزقربانيحامد

سيدحسينقدمگاهيسيد مجيد
مشيتقاصديعليرضا
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اولين نشست كتاب خوان بيرجند       عكس : عبدىعكس روز 

نقدى : سال 2025 المپيك كشورهاى 
اسالمى را در بيت المقدس برگزار مى كنيم  

رئيس سازمان بسيج مستضعفين گفت: آمريكا خواب 
المپيك   2025 سال  ما  و  ببيند  را  ايران  در  حضور 
كشورهاى اسالمى را در بيت المقدس برگزار مى كنيم. 
حد  در  اسالمى  جمهورى  اگر  گفت:  نقدى  سردار 
اجازه  ما  و  شد  خواهد  نابود  و  محاصره  بماند،  خود 
نفوذ آمريكا به كشور را نخواهيم داد. وى ادامه داد: 
برابر  در  مقاومت  اما  شيطان اند  پياده نظام  تكفيرى ها 

آنها ايستادگى كرده و پيروز شده اند.
 

كرى: رد توافق بر دالر اثر منفى مى گذارد

وزير امور خارجه آمريكا  اعالم كرد: در كنار منزوى شدن 
آمريكا در برابر ايران در صورت رد توافق از سوى كنگره، 
اين مسئله مى تواند بر ارزش دالر نيز تأثير گذاشته و 
آن را كاهش خواهد دهد. كرى تأكيد كرد: اقدام كنگره 
در جهت رد توافق در كنار عواقب سياسى مى تواند بر 

اقتصاد اين كشور نيز تأثير منفى بگذارد.
 

وزير دفاع آمريكا: كارى به توافق 
نداريم ، گزينه نظامى روى ميز است!

«اشتون كارتر» وزير دفاع آمريكا گفت : گزينه نظامى 
عليه ايران، صرفنظر از نتايج مذاكرات هسته اى ايران 
به  اين  بر  عالوه  واشنگتن،  و  پابرجاست   5+1 و 
ادامه خواهد  اسرائيل  از جمله  متحدانش،  از  حمايت 

داد و آنها را تقويت خواهد كرد.

قاضى عسكر :  عده اى خيانت مى كردند 
و  مى گفتند حج را بايد تعطيل كنيم   

نماينده ولى فقيه در حج گفت:  در جريان اتفاق فرودگاه 
جده عده اى ضد دين خيانت بزرگى انجام دادند و حج را 
 تخريب كردند و متاسفانه برخى ها حتى از تريبون هاى 
با  افزود:  تعطيل كنيم. وى  بايد  را  رسمى گفتند حج 
حادثه جده بايد قاطع برخورد شود اما با يك اتفاق آيا 
قاضى عسكر  شود؟.  تعطيل  بايد  بزرگ حج  ظرفيت 
افزود: فتنه ها جهان اسالم را گرفته است و تحريكات 
رسانه هاى ارتباط جمعى دشمنان كه انجام مى دهند 
ممكن است روى بعضى ها اثر گذاشته و فريب خورده 

باشند و همه ما بايد هشيار باشيم.

هشدار آيت ا... سيستانى به تقسيم عراق  

آيت ا... سيستانى نسبت به احتمال تقسيم اين كشور 
در صورت عدم اجراى اصالحات واقعى توسط دولت 
ادامه داد: مرجعيت هميشه خواستار  هشدار داد. وى 
مبارزه با فساد، اصالح نهادها و بهبود خدمات بوده و 

نسبت به عواقب تأخير در آن هشدار داده است.

رزمايش موشكى سپاه برگزار مى شود 

  فرمانده نيروى هوافضاى سپاه از برگزارى رزمايش 
بزرگ موشك هاى بالستيك در آينده نزديك خبر داد. 
وى اظهار كرد: اين اقدامات مانند گذشته همچنان در 
دستور كار است و موفقيت هاى بسيار بزرگى نيز طى 

دو سال اخير به دست آمده است.

واكنش فرمانده سپاه به اظهارات روحانى   

گفت:  اسالمى  انقالب  پاسداران  سپاه  كل  فرمانده 
برخى گويش ها كه در آن تضعيف اركان مؤثر انقالب 
مثل شوراى نگهبان را در پى دارد، خدشه به وحدت 
و همزبانى  يعنى همدلى  برگزيده سال  و شعار  ملى 
از  كه  كسانى  كرد:  تأكيد  سپاه  كل  فرمانده  است. 
مسير همين شورا و با بلند نظرى و منش غير جناحى 
اعضاى آن، فرصت ظهور در عرصه مديريت كشور را 

يافته اند، بايد گفتار سنجيده ترى داشته باشند.

عمر مجلس نهم به رسيدگى برجام نمى رسد   

قنبرى نماينده مجلس، با اشاره به اين كه مجلس نهم 
با  پايانى عمر خود به سر مى برد، گفت:  در ماه هاى 
اين  عمر  فعلى،  مجلس  از  باقيمانده  مدت  به  توجه 
مجلس كفاف رسيدگى به موضوع برجام را نمى دهد. 

واكنش توكلى به موضع انتخاباتى روحانى 

توكلى نماينده تهران در مجلس گفت: ما در كشور 
داريم و  را  اركان حكومت  بين  اختالف  شوراى حل 
رئيس جمهور اگر امروز نظرش درباره تعيين صالحيت 
خود  با  بايد  اول  كرده،  تغيير  نمايندگى  نامزدهاى 

شوراى نگهبان بنشيند و گفت وگو كند.

برجام تامين كننده منافع ملى است  

متن  و  بطن  گفت:  ملى  امنيت  عالى  شوراى  دبير 
برجام به گونه اى است كه تامين كننده منافع ملى 
جمهورى اسالمى است. شمخانى افزود: بررسى هاى 
ما از جمع بندى مذاكرات هسته اى مراحل پايانى را 
طى مى كند و مردم هيچ گونه نگرانى نداشته باشند.

موضع انتخاباتى رئيس جمهور فضا را در 
جهت مناقشات بى حاصل مى كشاند 

موضع  اينكه  بيان  با  رهپويان  جمعيت  مقام  قائم 
جهت  در  را  كشور  فضاى  رئيس جمهور  انتخاباتى 
سوابق  در  گفت:  كشاند،  مى  حاصل  بى  مناقشات 
ندارد.  وجود  اجرايى  كار  در  مداخله  نگهبان  شوراى 
رئيس  اظهارات  گفت:  رهپويان  جمعيت  مقام  قائم 
و  اختيارات  روشن  و  صريح  و  بود  متفاوت  جمهور 
حدود و ثغور قانونى شوراى نگهبان را مورد تشكيك 
قرار داد و عنوان كرد كه صالحيت بررسى كانديداها 
در حيطه اختيارات هيئت هاى اجرايى است و شوراى 

نگهبان نبايد در اين امر اجرايى ورود كند.

  ابتكار استعفا دهد و پست سياسى بگيرد
يك نماينده مجلس گفت: اگر خانم ابتكار مى خواهد 
فعاليت سياسى داشته باشد، از سمت خود استعفا دهد 
حفاظت  سازمان  رأس  در  كار  به  عالقمند  فردى  تا 
افزود:  قاضى پور  كار گرفته شود.  به  از محيط زيست 

رئيس سازمان محيط  زيست نبايد سياسى باشد.

ظريف : نمى دانم چرا اصرار دارند از رهبرى هزينه كنند 

لغو  زمان  مورد  در  سوالى  پاسخ  در  كشورمان  خارجه  وزير 
تحريم ها و اينكه طبق فرمايشات رهبرى بايد همه تحريم ها 
تأكيد كرد كه دقيقًا نظر  لغو شود،  توافق نامه  هنگام اجراى 
رهبرى در اين خصوص اجرا شده است و بنده شخصًا خدمت 
تا  دارند  اصرار  نمى دانم چرا  داده ام. دوستان  ايشان گزارش 
مباحثى را مطرح كنند و از رهبرى هزينه كنند. لذا اين تصور كه ما از خط قرمزها 

عبور كرديم، قطعًا غلط است، چراكه آن ها اقدامشان را قبل از ما انجام دادند.

عده اى به دنبال احياى تفكر شاهنشاهى در كشور هستند 
 

بزرگترين خطر  امروز  رئيس دفتر مقام معظم رهبرى گفت: 
در  بغض هاى  مردم  بايد  و  است  آمريكا  ناحيه  از  مسلمانان 
گلوى خود را نسبت به آمريكا روز به روز بيشتر تقويت كنند. 
محمدى گلپايگانى اظهار كرد: ملت ايران بايد بيدار و هوشيار 
باشند زيرا عده اى به دنبال احياى تفكر شاهنشاهى در كشور 
هستند و مى خواهند در ايران رژيمى سركار باشد كه حكومت ما اجرا كننده سفير آنها 

باشد و اين چيزى است كه در دروان رژيم منحوس شاه نيز وجود داشت.

الريجانى: اينكه ما بگرديم تا در توافق هسته اى نقطه ضعفى پيدا كنيم و آن را بزرگ كنيم، حاصلى ندارد 

 توافق فضا را براى خروج از بحران تسهيل مى كند 
اظهار  اسالمى  شوراى  مجلس  رئيس   
كرد: در شرايط كنونى كشور هيچ كارى 
مهمتر از توسعه و خروج از شرايط بحران 
نداريم و موضوع هسته اى و توافق انجام 
خوبى  به  اقدام  اين  براى  را  فضا  شده 
تسهيل مى كند.  رئيس قوه مقننه با اشاره 
گفت:  هسته اى  مسئله  به  نگاه  تنوع  به 
چند نگاه در موضوع هسته اى وجود دارد 
يكى اينكه ما بگرديم و در اين مسئله و 
پيدا  نقطه ضعفى  اين سند يك  بنياد  در 
كنيم و آن را بزرگ كنيم و مردم را نسبت 
نماييم كه برخى رسانه ها  به آن نگران 
اين  من  نظر  به  و  دارند  را  رفتار  همين 
رفتار و نگاه ما حاصلى براى كشور ندارد 
به مسئله  توانيم  نيز مى  اما نوع ديگرى 
هسته اى نگاه كنيم و آن هم اين است كه 
بياييم با برنامه ريزى و بلندانديشى ببينيم 
چطور مى توانيم از مسئله هسته اى و سند 
برجام حداكثر استفاده را براى رسيدن به 

اهدافمان ببريم.

مذاكرات در دولت جديد با 
سرعت بيشترى پيگيرى شد

در  مذاكرات  اين  كرد:  نشان   وى خاطر 
بيشترى  دقت  و  سرعت  با  جديد  دولت 
مسير  يك  مذاكرات  مسير  اما  است 

طوالنى و حساب شده بود و نظام با يك 
پيدا  حضور  مذاكرات  در  درست  برنامه 
كرد و تالش هاى خوبى نيز در اين مسير 
توافق  بخش هايى  در  البته  شد  انجام 

نباشد  در صدى  صد  توافق  يك  حاصله 
كه اين موضوع نيز موضوع قريبى نيست 
و در مذاكره سخت آن هم با قدرت هاى 
جهانى اين اتفاق معمول است اما بايد با 
توجه به مشكالت با يك نگاه چند بعدى 
و چند ساعتى به مسئله و توافق هسته اى 
بخش هاى  كه  كنيم  درك  و  كرد  نگاه 

متنوعى در مذاكرات درگير شده بود. 
الريجانى تاكيد كرد: ما در موضوع تحقيق 
در  كه  مى شنويم  توسعه صحبت هايى  و 
به  توجه شده، همچنين  آن  به  مذاكرات 

بخش تحقيق و توسعه ما كسرى هايى 
از  بعد  و  مذاكرات  مسير  در  كه  داشتيم 
توافق، آن ها را پوشش خواهيم داد و به 

نحو مطلوبى جبران خواهيم كرد.

رئيس مجلس شوراى اسالمى در بخش 
ديگرى از صحبت هاى خود با بيان اينكه 
شويم  گرفتار  تحريم  داالن هاى  در  ما 
گفت:   نيست،   كشور  براى  خوبى  اتفاق 
امنيت  شوراى  قطعنامه هاى  و  تحريم ها 
گذارى  سرمايه  ثبات  و  امنيت  ما  عليه 
از  گذاران  سرمايه  و  مى كند  كمرنگ  را 
مى كنند  فرار  باشد  ملتهب  كه  شرايطى 
سرمايه  براى  پايدار  شرايط  خواستار  و 
گذارى هستند و ما در كشور با اين پديده 
مواجه نبوديم و مشكالتى را در اين حوزه 

سرمايه  شرايط  بدانيم  بايد  البته  داشتيم. 
به  اما  نبود  ممكن  غير  ايران  در  گذارى 
فضاى  و  شد  تسهيل  فضا  اين  نحوى 

بين المللى نيز به نفع ما پيش رفت.

رژيم صهيونيستى جيغ مى زند

بعد  در  كرد:  نشان  خاطر  الريجانى 
بين المللى رويكردها به جمهورى اسالمى 
بينيم رژيم  اينكه مى  تغيير كرد و  ايران 
صهيونيستى اين گونه جيغ مى زند و خود 
را به در و ديوار مى كوبد بر پايه همين 
گرفتن  قدرت  نگران  كه  است  موضوع 
ايران است و نگران است امكان رونق و 
سرمايه گذارى بيش از گذشته در كشور 

فراهم شود. 

به آينده كشور  اميد دارم 

آينده كشور  به  نگاه من  تاكيد كرد:  وى 
از  متاثر  اميدوارى  اين  و  است  اميدوارانه 
راهى  به  ما  و  نيست  احساسى  نگاه  يك 
كه انتخاب كرديم با دقت نظر در آن گام 
گذاشته ايم و اميدوار به حركت رو به جلو 
بر روى  مذاكرات هسته اى  در  و  هستيم 
و  توسعه  و  كشور  منافع  هاى  چارچوب 

تعالى نظام تفكر شد.

رديف 
روزنامه

پرونده آدرس ملك
فروش

كاربرى نوع ملك
ملك

شرايط مبلغ پايه مزايدهمتراژ اعيانمتراژ عرصه
واگذارى

توضيحات

1
بيرجند- بلوار امام رضا(ع) بين 
تقاطع خيابان صياد شيرازى 
و ناصرى روبه روى مزار دره 

شيخان
د137356/880/000/000زمين65

ملك با كاربرى موجود واگذار 
و اخذ كاربرى به عهده خريدار 
مى باشد و هرگونه توافق با 
شهردارى و سازمان امور آب 

به عهده خريدار است

نهبندان- خيابان معلم نبش 2
بلوار پيامبر اعظم(ص) – مابين 
كشتارگاه شهردارى و منازل 

مسكونى

د20005/100/000/000زمين66
طبق نظريه شهردارى ملك 

مذكور خارج از محدوده 
خدماتى و فاقد كاربرى 

مى باشد

3

بيرجند- كمربندى زاهدان روبه 
روى راه جديد االحداث فرودگاه 
به سمت رودخانه شاهرود (پل 
هفت دهنه) مجاورت اراضى 

پالك 1745 اصلى آقاى ميابادى
د625533/500/000/000كشاورزىزمين62

حدود 3000 متر مربع آن 
متصرف دارد كه رفع تصرف 
و اعمال يد مالكانه به عهده 

خريدار است

4
بيرجند – خيابان بهشتى 15- 
داخل كوچه فرعى چهارم دست 

چپ قطعه دوم حاشيه كانال
ج4661/400/000/000مسكونىزمين30

مساحت 230,77 در مسير 
تعريض خيابان قرار دارد و 
اعمال يد مالكانه و توافق با 

شهردارى به عهده خريدار است

5

بيرجند- قطعه شماره يك اراضى 
قصبه مشهور به زمين شوره 

زمين63پشت شركت گاز
مختلط 
ج3740,151/220/000/000شهرى

مورد واگذارى 935 مترمربع 
مشاع از ششدانگ با كاربرى 

درمانى و مزروعى بوده كه توافق 
با شريك مشاعى و اعمال يد 
مالكانه به عهده خريدار است

بيرجند خيابان جمهورى 31 6
ج236595/000/000مسكونىخانه38كوچه شهيد زنگويى 2 پالك 44

مورد واگذارى سه دانگ مشاع 
از ششدانگ و توافق با شريك 
مشاعى و اعمال يد مالكانه 
به عهده خريدار مى باشد

7
بيرجند- قطعه شماره دو اراضى 

ج707,19390/000/000ادارىزمين64شوره قصبه/پشت شركت گاز

مورد واگذارى 177 مترمربع 
مشاع از ششدانگ با كاربرى 

ادارى بوده كه توافق با شريك 
مشاعى و اعمال يد مالكانه

 به عهده خريدار است.

سازمان اموال و امالك ستاد

شماره تلفندورنويسآدرس نمايندگىنام نمايندگىرديف

بيرجند- خيابان پاسداران 46خراسان جنوبى1
1-32435280-32435280056پالك 16

32435348

آگهى فروش امالك به صورت مزايده
سازمان اموال و امالك ستاد

 برگزارى شصت و هشتمين مزايده كتبى سراسرى امالك و مستغالت سازمان اموال و امالك ستاد با شرايط و تسهيالت مناسب به شرح جداول ذيل اعالم مى گردد
 لذا متقاضيان خريد امالك مى توانند از شنبه 94/5/31 تا پايان سه شنبه 94/6/10 همه روزه به جز ايام تعطيل از ساعت 8 الى 17/30 و چهارشنبه 94/6/11 از ساعت 8 

الى 10/30 صبح (صرفا در محل بازگشايى پاكت ها به شرح توضيحات ذيل) براى اطالع از شرايط و دريافت اوراق شركت در مزايده به محل هاى ذيل مراجعه نمايند. 
همچنين به آگاهى مى رساند: اطالعات مربوط به مزايده در وب سايت به نشانى www.ssa-s.ir قابل رويت مى باشد.

مالحظات: 1- اخذ درخواست هاى پيشنهادى به همراه فرم شركت در مزايده و اصل يك فقره چك تضمينى در وجه متقاضى به ميزان 5 درصد قيمت پايه ملك 
در روزهاى شنبه الى سه شنبه 94/6/7 الى 94/6/10 در ساعات تعيين شده صورت مى پذيرد. شايان ذكر است اخذ درخواست هاى پيشنهادى چهارشنبه94/6/11 از 
ساعت 8 الى 11 صرفا در محل بازگشايى پاكت ها صورت مى پذيرد.2- نحوه دريافت ثمن معامله و شرايط اقساط (بدون كارمزد) براى تنظيم مبايعه نامه به شرح جدول 

ذيل مى باشد:

حصه نقدى شرايط پرداخت (گروه)
حصه غيرنقدى زمان تحويل ملك(پيش پرداخت)

تخفيف پرداخت نقدى(باقيمانده در اقساط ...)

16 درصد60 درصد در اقساط 27 ماهه10 درصد30 درصدج
17 درصد70 درصد در اقساط 30 ماهه10 درصد20 درصدد

تبصره 1: در خصوص امالك و اراضى كه در زمان تنظيم مبايعه نامه آماده تحويل مى باشد و يا امالك و اراضى كه مسئوليت رفع تصرف و اعمال يد مالكانه و تحويل ملك 
به عهده خريدار است. هنگام تنظيم مبايعه نامه مبلغ 10 درصد زمان تحويل ملك به حصه نقدى (پيش پرداخت) اضافه خواهد شد.

تبصره 2: پرداخت تتمه ثمن معامله (حصه غيرنقدى) به صورت نقد از تاريخ تنظيم مبايعه نامه حداكثر تا تاريخ 94/9/23 (سررسيد اولين قسط) موجب برخوردارى از 
تخفيف پرداخت نقدى به شرح جدول فوق مى گردد. 3- رعايت مفاد فرم شركت در مزايده الزامى مى باشد. 4- پيشنهادات فاقد سپرده ، مخدوش، مبهم و مشروط از درجه 
اعتبار ساقط مى باشد. 5 - شايان ذكر است كليه امالك عرضه شده به استثناى مواردى كه سهم عرضه شده در ستون مالحظات قيد گرديده ششدانگ مى باشد (متراژ 
مندرج در ستون عرصه و اعيان، مساحت كل ششدانگ است) 6- بازگشايى پاكت هاى ارائه شده چهارشنبه 94/6/11 راس ساعت 11 در دفاتر فروش و به طور همزمان در 
سراسر كشور انجام خواهد شد. 7 - كليه امالك عرضه شده با وضعيت موجود به فروش مى رسد و بازديد از ملك مورد درخواست الزامى است. 8- شايان ذكر است مهلت 
تهيه اوراق شركت در مزايده صرفا تا ساعت 10/30 صبح چهارشنبه 94/6/11 درمحل هاى تعيين شده مى باشد. 9 - وديعه شركت در مزايده نفرات چهارم و بعد از آن در 

اولين روز ادارى پس از اعالم نتايج (پنجشنبه 94/6/12) در محل هاى تعيين شده با در دست داشتن اصل رسيد و به شخص متقاضى مسترد خواهد شد.

مهلت شركت در  مزايده از شنبه 94/5/31 تا ساعت 11 چهارشنبه 94/6/11 مى باشد. ليست امالك به شرح جدول ذيل:










