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آنژيوگرافي برخي مديران

*هرم پور

ضعف،  دچار  جامعه  يک  مديريتي  سيستم  وقتي   
عملکرد  در  مشکل  احيانًا  و  ناهماهنگي  و   سستي 
مي شود، درست مثل يک بيمار بايد به او توجه کرد. 

داليل و شرايط را شناخت و براي درمان اقدام کرد. 
استان  هاي  حوزه  از  برخي  در  مديريت  سوء  درد   
انگيز  غم  داستان  نيست؛  امروز  و  ديروز  ماجراي 
يک  مثل  برايمان  ها  کودکي  از  که  مداوميست 
برخي  همپاي  که  هم  حاال  و  اند  خوانده  الاليي 
نوا  اين  هم  باز  ايم  شده  بزرگ  جامعه   مشکالت 
ساز نواختن دارد.  در برخي حوزه ها، آنقدر بيماري و 
درد به جان مديريت افتاده که نه مي توان اميدي به 
شفا داشت و نه دِل خوشي به عالج و خدا رحم کند به 
مردمي که در پس و پيش کوچه هاي مراجعه مکرر و 
خواهش و التماس و تمنا براي انجام کارهاي روزمره 
اداري به چنين مديراني مانده اند و بدون چاره، کام 
برخي  گاهي  که  واعجبا  و  اسفا  وا  و  کنند.  مي  تلخ 
 مديران محترم، نه خود را ملزم به پاسخگويي به مردم 
مي دانند و نه مدير ارشد استاني و اين سرکشي، نه 
متأسفانه  و  غرور  نامشروع  فرزند  که  قدرت،  زائيده 

برخي جاه طلبي هاست. 
 در فضايي که تعداد زيادي از مديران استان ما پاسخگو، 
متواضعند،  و  خدوم  و  پرتالش  مردمي،  دردشناس، 
عملکردهاي ناشايستي هم از برخي مديران غيرمردمي، 
ظاهرساز و مرفه اداري هم ديده مي شود که نه زيبنده 
جامعه اسالميست و نه شايسته ادعاي خدمت به مردم 
خونگرم اين بالد.  اي کاش در اين توهم قحط الرجالي 
مديريت، هم در انتخاب هاي اوليه دقت بيشتري مي شد 
و هم وقتي گزارشي از چنين سوء مديريت هايي به استاندار 
 محترم و ساير مسئولين دستگاههاي نظارتي مي رسيد، 
شد.  مي  انجام  پسندي  مردم  و  قاطع   برخورد 

(ادامه در صفحه٢)

يادداشت

خراسان جنوبى عزادار قربانيان منا

 قائم مقام بانک مرکزي از ارايه اليحه اصالح نظام بانکي به دولت در هفته هاي آتي و تا پايان مهر ماه به 
دولت خبر داد و گفت: بسته اصالح نظام بانکي در يکي دو هفته آينده نهايي مي شود. کميجاني در گفتگو با 
ايرنا، افزود: اليحه اصالح نظام بانکي در انتظار تشکيل يک تا دو جلسه کارشناسي ديگر است. وي با بيان 
اينکه، وزارت امور اقتصادي و دارايي کميته مشترکي را براي اصالح نظام بانکي تشکيل داده است، تصريح 

کرد: برهمين اساس اين اليحه به صورت مشترک در حال بررسي و انجام کار کارشناسي است.

  ارايه اليحه اصالح نظام بانكى به دولت تا پايان مهر

روحانى وارد نيويورك شد
هفتادمين  در  شرکت  منظور  به  ايران  اسالمي  جمهور  رئيس 
به  پنجشنبه  عصر  متحد،  ملل  سازمان  عمومي  مجمع  اجالس 
وقت محلي وارد فرودگاه بين المللي جان اف کندي نيويورک شد. 
نيويورک  به  شنبه  که سه  خارجه  امور  وزير  جواد ظريف،  محمد 
در  کشورمان  نماينده  خوشرو،  غالمعلي  همراه  به  است،  رفته 
ايراني در اين سازمان، از  سازمان ملل و مديران ديگر نهادهاي 
آقاي روحاني در فرودگاه استقبال کردند. ديدار با دبيرکل سازمان ملل، روساي جمهور و سران ديگر 
کشورها، بخش مهمي از سفر رئيس جمهور را تشکيل مي دهد که از صبح جمعه آغاز و تا سه شنبه 
ظهر  همچنين  روحاني  داشت.  خواهد  ادامه  نيويورک  در  روحاني  روز حضور  آخرين  يعني  مهر  هفتم 
دوشنبه ششم مهر و در نخستين روز آغاز اجالس سران کشورهاي جهان در هفتادمين مجمع عمومي 

سازمان ملل، هشتمين سخنران خواهد بود.

صفحه ٤

در پى اعالم عزاى عمومى توسط رهبر معظم انقالب براى حاجيان جان باخته در سرزمين منا

امروز مراسم بزرگداشت حجاج جان باخته منا در استان برگزار مى شود

امير سرتيپ دوم ستاد قوام يوسفى
فرماندهى محترم ارشد نظامى آجا در استان خراسان جنوبى

و مركز آموزش 04 امام رضا (ع) نزاجا
فرا رسيدن سى و پنجمين سالگرد هفته دفاع مقدس را خدمت شما رزمنده و 
يادگار 8 سال دفاع مقدس تبريك و تهنيت عرض نموده ، موفقيت روزافزون 
شما را در ظل توجهات حضرت ولى عصر (عج) و تحت زعامت مقام عظماى 

رهبرى از خداوند منان مسئلت داريم.

هيئت مديره تعاونى مسكن مركز آموزش 04 بيرجند

جناب آقاى مهندس امامى
 مديرعامل محترم آب منطقه اى خراسان جنوبى

از تالش هاى مجدانه و پيگيرى هاى صادقانه جناب عالى و شكيبايى 

خانواده محترم در جهت تكميل و راه اندازى پروژه تصفيه آب شرب بيرجند

 تشكر و قدردانى مى شود، سالمتى و توفيق روزافزون شما را 

از درگاه حضرت حق خواهانيم.

جمعى از شهروندان بيرجند

جناب آقاى سيد عباس امامى ميبدى 
بدينوسيله انتصاب جناب عالى را به عنوان 

سرپرست صندوق كارآفرينى اميد  استان خراسان جنوبى
 خدمت شما تبريك عرض نموده ، برايتان موفقيت روزافزون و توفيق خدمتگزارى مستمر 

را از درگاه ايزد منان خواستاريم.

پرسنل صندوق كارآفرينى اميد استان خراسان جنوبى

جناب آقاى امين اسعد  اكبرنيا
ضمن قدردانى و ارج نهادن به خدمات ارزنده، تدابير سازنده و تالش هاى خستگى ناپذير جناب عالى

 در طول دوره مديريت صندوق كارآفرينى اميد استان 

بر خود الزم مى دانيم از زحمات شما صميمانه سپاسگزارى نماييم.

پرسنل صندوق كارآفرينى اميد استان خراسان جنوبى

پكيج و رادياتور فرولى
به صورت نقد و چك  با نصب رايگان

تلفن: 32424841   همراه: 09151639262
فرجامى   

جناب آقاى المعى
مدير كل محترم آموزش و پرورش خراسان جنوبى

آغاز سال تحصيلى جديد و سالگرد هفته دفاع مقدس و فرا رسيدن اعياد قربان و غديرخم 

را خدمت شما و همه همكاران فرهنگى و دانش آموزان عزيز و اعضاى محترم تعاونى 

تبريك عرض نموده، سالى پر بار توام با موفقيت را براى همه فرهنگيان محترم آرزومنديم.
هيئت مديره ، بازرسان ، مديرعامل و كاركنان شركت تعاونى مصرف فرهنگيان بيرجند

شركت گل دارو تخت جمشيد  به شماره ثبت 2427 توليد كننده داروهاى گياهى
 براى فروش توليدات خود  در شهرستان بيرجند نياز به يك نفر نماينده فروش علمى در زمينه فوق دارد. 

 goldarooperspolise@gmail.com متقاضيان جهت اخذ نمايندگى سوابق خود را به آدرس ايميل

يا به شماره 07143317773 فكس نمايند يا با شماره 07143317772 تماس بگيرند.
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خودش  خاص  جايگاه  مدير،  صفحه١)  از  (ادامه   
جزيره  در  کرد  قاپويش  تخته  توان  مي  نه  دارد.  را 
خودخواهي هاي تصميم گيري و نه مي توان تخت 
بلقيسش کرد و به طرفه العيني جابجا.  ولي مردم هم 
متوقعند و پر انتظار و راست هم مي گويند. که در اين 
شرايط سخت معيشتي چرا برخي مديران نه پاسخگو 
برخورد  بد  شعارهايشان.  و  قولها  پاي  نه  و   هستند 
دانند و  ارباب خضوع مي  را  ارباب رجوع  مي کنند، 
از  و  مردم  همين  گرده  از  که  ميزهايي  و  ها  پست 
پاک  خونهاي  و  نظام  با  شان  همراهي  سر  صدقه 
تبديل  البيتشان»  «مال  به  المال»  «بيت  از  شهدا 

کرده اند، حسابي مغرور دنيايشان کرده است. 
و  متولي  محترم  دستگاهاي  استاندار!  آقاي  جناب   
مسئول! رگ هاي برخي مديران اين استان نياز به 
دارد،  قضايي  زدن  بالن  و  نظارتي  آنژيوگرافي  يک 
خيلي فوري و شديد. پاي درد دل مردم که بنشينيد، 
حرف حق است که از زبانشان مي آيد و درد و رنج 
نه  که  مديري  نهادها.  و  ادارات  به  مراجعاتشان  از 
به فرمان مدير اجرايي استان تمکين مي کند و نه 
به حرف حق مردم، چه حقي و چه جايگاهي براي 
اين است  نه  مديريت در جامعه اسالمي دارد؟ مگر 
که موالي متقيان حضرت علي (ع) خطاب به مالک 
از  مردم  به  نسبت  و  خداوند  به  «نسبت  فرمودند: 
جانب خود و از جانب افراد خاص خاندانت و از جانب 
رعايايي که به آنها عالقه مندي انصاف به خرج ده 

که اگر چنين نکني ستم نموده اي.» 
و مگر نه اينکه رهبر معظم انقالب «خدمت بي منت 
به مردم» را «نعمتي الهي براي مسئوالن» مي دانند. 
به  گاهي  و  داد  اجازه  ها  مشغله  اگر  استاندار!  جناب 
سرکشي  به  مبدل  لباسي  با  انقالب،  رهبري  شيوه 
و  نهادها  و  ادارات  از  برخي  مديريتي  هاي  حوزه  از 
بيمارستان ها و ارگان ها بپردازيد، بيشتر با دردهاي 
دربهاي  پشت  که  دردهايي  شد.  خواهيد  آشنا  مردم 
بسته پاسخگويي برخي از مديران منصوب شما منتظر 

ايستاده اند و فرياد رنجشان را کسي نمي شنود. 
که  هم  بلبلي  و  گل  هاي  گزارش  همه  اينبار  شايد 
به شما مي دهند، بوي عطر و ريحان ندهد!. شايد 
هم الزم باشد برخي از مديران زيرمجموعه شما در 
مديريتي  سوء  درمان  بيمارستان  تخت  روي  استان 

بخوابند و درمان شوند !.
(لطفا نظر و پيشنهاد خود در رابطه با يادداشت هاي روزنامه 

را به شماره ٥٠٠٠١٠٠٠٤٠٦٨٤٣٨ ارسال فرماييد)

يادداشت
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روابط عمومي دانشگاه آزاد اسالمي خراسان جنوبي با صدور بيانيه اي ضمن ابراز همدردي با خانواده هاي داغدار حجاج بيت ا... الحرام و عرض تسليت 
درگذشت جمع کثيري از ضيوف الرحمان در حادثه هولناک منا به ساحت مقدس حضرت وليعصر (عج) و مقام معظم رهبري حضرت امام خامنه اي بر 
ضرورت مسئوليت پذيري دولت سعودي در قبال اين حادثه هولناک و لزوم فراهم سازي امکانات الزم براي مداواي آسيب ديدگان تأکيد شده است. 

در بيانيه دانشگاه آزاد اسالمي خراسان جنوبي تأکيد شد: ضرورت مسئوليت پذيرى دولت سعودى در قبال حادثه هولناك منا

حجاب ارزنده ترين زينت براى زنان مسلمان است 

دکتر  آنا،  خبرگزاري  دانشگاه  گروه  گزارش  به 
دانشگاه  پذيرش  و  سنجش  معاون  فاضل  علوي 
جابجايي  امکان  خصوص  در  اسالمي،   آزاد 
پذيرفته شدگان سال ٩٤ دانشگاه آزاد اسالمي در مقاطع 
براساس  گفت:  تخصصي  دکتري  و  ارشد  کارشناسي 
سياست بومي گزيني دانشگاه و به منظور امکان تحصيل 
افراد در محل سکونت و تقويت بنيان خانواده و کاهش 
دانشگاه،  محترم  رياست  موافقت  با  تردد   مشکالت 
پذيرفته شدگان اين آزمون ها مي توانند با مراجعه به سامانه 
 www.azmoon.net اينترنتي اين معاونت به آدرس
نسبت به ثبت درخواست جابجايي خود اقدام نمايند.علوي 
فاضل در خصوص نحوه ثبت درخواست توسط داوطلبان 
گفت: پذيرفته شدگان مقطع دکتري تخصصي مي توانند با 

مراجعه به اين سامانه يکي از واحدهاي دانشگاهي مجري 
نمايند.  درخواست  جابجايي  براي  را  امتحاني خود  رشته 
همچنين پذيرفته شدگان مقطع کارشناسي ارشد مي توانند 
با توجه به مجموعه امتحاني خود درخواست رشته/محل 

جديد را در سامانه ثبت نمايند. 
معاون سنجش و پذيرش دانشگاه آزاد اسالمي در خصوص 
چگونگي ثبت درخواست در سامانه گفت: داوطلبان براي 
ثبت درخواست خود الزم است از بخش «دريافت شماره 
مذکور  سامانه   «  ١٣٩٤ سال  هاي  ورودي  دانشجويي 
شماره  اين  سپس  و  دريافت  را  خود  دانشجويي  شماره 
را به همراه شماره شناسنامه خود در محل مربوطه وارد 
انتخاب رشته/محل  به  نسبت  به سامانه  ورود  از  و پس 
چگونگي  درخصوص  فاضل  علوي  نمايند.  اقدام  جديد 

داوطلبان  توسط  شده  ثبت  هاي  درخواست  اصالح 
درخواست  اصالح  براي  توانند  مي  داوطلبان   گفت: 
ثبت شده قبلي خود با مراجعه مجدد به سامانه، نسبت به ثبت 
درخواست جديد اقدام نمايند. در صورتي که داوطلبي بيش 
از يک درخواست را در سامانه ثبت نمايد آخرين درخواست 
وي بر اساس تاريخ و زمان ثبت، مالک عمل قرار خواهد 
گرفت.  وي گفت: پذيرفته شدگان دوره دکتري تخصصي 
پژوهش محور امکان جابجايي را ندارند و سامانه جابجايي از 
ساعت ١٩ چهارشنبه مورخ اول مهرماه باز شده و داوطلبان 
درخواست  دارند  فرصت  مهرماه  مورخ ٦  دوشنبه  روز  تا 
جابجايي  نتايج  نمايند.  ثبت  سامانه  در  را   جابجايي خود 
پذيرفته شدگان نيز روز پنجشنبه مورخ ٩ مهرماه از طريق 

همين سامانه اعالم خواهد شد.

امكان جابجايى پذيرفته شدگان كارشناسى ارشد و دكترى 
سال 94 دانشگاه آزاد اسالمى فراهم شد

دکتر علي رضا حسني 
در مراسم آغاز سال تحصيلي 

دبيرستان دخترانه سما عنوان کرد :

با حضور رئيس و جمعي از مسئوالن دانشگاه آزاد اسالمي خراسان جنوبي مراسم آغاز 
سال تحصيلي جديد در دبيرستان دخترانه دوره دوم سما بيرجند برگزار شد. در اين مراسم 
ابتدا احمد جاليري معاون دانشگاه و رئيس مرکز آموزشي و فرهنگي سما از فعاليت ها 
و  آموزان  دانش  به  را  تحصيلي جديد  آغاز سال  و  داد  گزارش  معاونت  اين  اقدامات  و 
دبيران عضو خانواده سما تبريک گفت. در ادامه دکتر علي رضا حسني رئيس دانشگاه 
آزاد اسالمي خراسان جنوبي، آغاز سال تحصيلي جديد و تقارن مبارک آن با روز عرفه و 
هفته دفاع مقدس را گرامي داشت و گفت : اميدوارم دانش آموزان و دانشجويان عزيز در 
اين فصل پر نشاط که بهار علم و دانش است و در سالگرد حماسه پر افتخار دفاع مقدس 

است سال تحصيلي جديد را با توجه به ارزش ها و آرمانهاي انقالب و با همت و اراده اي قوي براي کسب علم و معرفت شروع نمايند. 

علم نوري است که خداوند در قلب هر انسان شايسته اي مي گذارد

وي در ادامه ضمن يادکرد سالگرد شهادت حضرت مسلم ابن عقيل و بيان فضايل روز عرفه گفت : در فضيلت اين روز همين بس که در آموزه هاي 
 ديني ما تأکيد شده هر کس در ماه رمضان آمرزيده نشود بايد صبر نمايد تا روز عرفه برسد. دکتر حسني در ادامه به تعريف علم از ديدگاه معصومين (ع) 
پرداخت و گفت : بر اين اساس علم نوري است که خداوند در قلب هر انسان  شايسته اي مي گذارد. رئيس دانشگاه آزاد اسالمي خراسان جنوبي ضمن  

ارج گذاري به مقام واالي معلمان گفت : معلم کسي است که نور را تعليم  مي دهد و « نور» خداوند متعال است. 

 عزت و اقتدار امروز کشور عزيزمان مرهون فداکاري رزمندگان و ايثارگران دفاع مقدس است
دکتر علي رضا حسني که خود از آزادگان و جانبازان دفاع مقدس است، در ادامه با بيان خاطراتي از سلحشوري، همت و جانفشاني رزمندگان 
ايثار گفت : عزت و اقتدار کشور عزيزمان و امنيت روحي و رواني امروز ما مرهون فداکاري رزمندگان پر توان و  اسالم در سالهاي حماسه و 
و دستاوردهاي  اسالمي  ميهن  از  انقالبي  و  مردانه  با غيرت  و  نهادند  بر طبق اخالص  را  متجاوز جان خود  برابر دشمن  در  است که  ايثارگري 
انقالب پاسداري نمودند. دکتر حسني با اشاره به نقش و اهميت حجاب و عفاف در عظمت زنان در جامعه اسالمي و ضرورت توجه و الگوگيري 
استان  اسالمي  آزاد  دانشگاه  رئيس  است.  زنان مسلمان  براي  ارزنده  زينتي  و  فاخر  : حجاب گوهري  فاطمه زهرا (س) گفت  از حضرت  بانوان 

سما  مدارس  کيفي  توسعه  و  اعتال  لزوم  بر  دبيرستان  مسئوالن  با  ويژه  جلسه  در  و  کرد  بازديد  دبيرستان  اين  مختلف  هاي  بخش  از  پايان  در 
کرد.  تأکيد 

اطالعيه اتحاديه پارچه فروشان
افراد ذيل از تاريخ درج اين آگهى به مدت 15 روز براى روشن نمودن وضعيت پروانه كسب خود اقدام نمايند. در غير اين صورت پروانه كسب شان از 

درجه اعتبار ساقط خواهد شد و اتحاديه هيچگونه مسئوليتى نخواهد داشت.
رستهنام پدرنام و نام خانوادگىرستهنام پدرنام و نام خانوادگى

پارچه فروشىاسماعيل عباس خراشاديزادهپارچه فروشىنوراحمدابوبكر احمديان طبس
پارچه فروشىحاجىغالمرضا على آبادىپارچه فروشىمحمد حسنحميدرضا برادران
پارچه فروشىعباسعلىغالمرضا روانجوپارچه فروشىمحمد حسينعبدالرزاق فاروقى

خرده فروشى پتو و حسينبابك صالحى
روتختى و غيره

پتو فروشىرجبعلىمحمد نيكوروش

پتو فروشىحسنعليرضا شمشير اسفكهپارچه فروشىغالمحسيناحمد كميلى
پارچه فروشىغالمرضامحمد حاجى آبادىپارچه فروشىمحمدمحسن حاجى آبادى

پارچه فروشىميرزا مسيحعباس ياسىپارچه فروشىغالمحسينمحسن پناهى
پارچه فروشىحاجىمهدى محمدىپارچه فروشىمحمدمهدى عبادتى

پارچه فروشىمحمدحسينحميد جعفرىپارچه فروشىغالمحسينمحمد شايسته فر

 رئيس اتحاديه صنف پارچه فروشان

آگهى مزايده اموال منقول

اموال منقول مشروحه ذيل شامل ماشين آالت و تجهيزات متعلق به آقاى حسين ماجدى فرزند مهدى به شماره ملى 0652476597 و دارنده شناسنامه شماره يك صادره بيرجند متصدى  و مالك كارخانه انجماد 
و بسته بندى انواع گوشت بر طبق پروانه بهره بردارى شماره 1031/87/7179 – 87/2/4 سازمان صنايع و معادن استان خراسان جنوبى به نشانى بيرجند، شهرك صنعتى، نبش تالش غربى 5 كه به موجب سند 

رهنى فروش اقساطى شماره 62377- 87/7/9 نزد دفترخانه اسناد رسمى شماره 6 بيرجند به همراه ساير وثائق غيرمنقول در قبال مبلغ 14/904/054/830 ريال به انضمام خسارت تاخير تا روز وصول موضوع بدهى نامبرده فوق الذكر 
در رهن بانك سپه شعبه بيرجند قرار گرفته و به جهت عدم ايفاى تعهدات از سوى متعهد ظرف مواعد مندرج در سند مذكور با تقاضاى بانك مرتهن مستند به ماده 34- اصالحى قانون ثبت از دفترخانه تنظيم كننده سند منجر به 
صدور اجرائيه عليه مديون و راهنين گرديده كه پرونده اى تحت كالسه 900081 نزد واحد اجراى اسناد رسمى بيرجند در اين خصوص تشكيل شده است. اوراق اجرائيه برابر مقررات به متعهدين ابالغ و چون بدهكار ظرف مدت 10 
روز مهلت مقرر قانونى بدهى خويش را پرداخت و يا نزد صندوق ثبت توديع ننموده، بنابراين ماشين آالت مذكور توسط كارشناس رسمى دادگسترى ارزيابى و در قبال قسمتى از طلب بستانكار بازداشت و تحويل حافظ گرديده است. 
1- تجهيزات و تاسيسات سرمايشى سردخانه ها مربوط به چهار اتاق پيش سرد، چهار اتاق نگهدارى گوشت و يك تونل انجماد مشتمل بر 16 عدد كمپرسور و 14 عدد كندانسور و 20 عدد اواپراتور و 14 عدد درب سردخانه ساخت 
ساب مجموعا به ارزش 4/750/000/000 ريال (چهار ميليارد و هفتصد و پنجاه ميليون) 2- تجهيزات و ماشين آالت خط توليد شامل دستگاه شرينگ پك با رول سلفون ، نوار انتقال و تسمه كش مدل FXS -206 و اره گوشت بُر 
محك مدل RDQ 250 و جك پالت هيدروليك يك تن دستى و 4 عدد باسكول زمينى 5 تن با نمايشگر و چاپگر ، همبرگر زن HOLLYMATIC ، ميكسر و چرخ گوشت 100 ليترى مارك بشارت ، شرينگ همبرگر با رول 
سلفون و كانوير ساخت پيروز اصفهان ، كمپرسور هوا با مخزن 300 ليتر، 4 عدد گارى حمل به ابعاد 2*1 متر، ترولى 5 تا 7 رديفه به ابعاد 150*50*200 سانتيمتر، 12 عدد ميزكار با صفحه استيل، مجموعه چنگ و ساپورت خط 
ورود و انتقال الشه مجموعا به ارزش 640/000/000 ريال (ششصد و چهل ميليون) 3- تجهيزات آزمايشگاهى مشتمل بر 2 عدد انكوباتور معمولى ساخت شركت ريحان طب و انكوباتور يخچالدار ساخت شركت ريحان طب، اتوكالو 
مدل RT -1 با ظرفيت 25 ليتر ساخت شركت ريحان طب، يخچال 8 فوت، هود، آون، كوره، ترازوى 2 صفر CT 302 و ترازوى 3 صفر CT 100 ، PH متر، دسيكاتور ، آب مقطرگيرى، ميز و كابينت آزمايشگاه جمعا به ارزش 
190/000/000 ريال (يكصد و نود ميليون) 4- تجهيزات ادارى شامل : 3 دستگاه كامپيوتر، 3 دستگاه پرينتر، ميز و صندلى كنفرانس 6 نفره ، ميز و صندلى مديريت ، ميز و صندلى ادارى 4 ست، سيستم كنترل دوربين مداربسته 
با 16 دوربين مجموعا به ارزش 80/000/000 ريال (هشتاد ميليون) جمع 4 قلم ماشين آالت و تجهيزات خط توليد به شرح فوق پس از رسيدگى به اعتراضات واصله توسط كارشناس رسمى دادگسترى به مبلغ 5/660/000/000 
ريال (پنج ميليارد و ششصد و شصت ميليون) ارزيابى و قطعيت يافته است و در روز يكشنبه مورخ 94/7/26 از ساعت 9 صبح الى 12 ظهر در محل كارخانه واقع در شهرك صنعتى بيرجند از طريق مزايده به فروش خواهد رسيد. 
مزايده حضورى و نقدى از مبلغ ارزيابى شده فوق شروع و به باالترين قيمت پيشنهادى واگذار خواهد شد. نسيه فقط راجع به طلب بستانكار و با موافقت بانك سپه يا قائم مقام قانونى بانك جايز خواهد بود. هزينه هاى دولتى به شرح 
ماده 40- آيين نامه اجرا نقدا وصول خواهد شد. ساير هزينه هاى احتمالى از قبيل هزينه جابه جايى و بارگيرى و غيره بر عهده برنده مزايده خواهد بود. ضمنا بانك بستانكار طى نامه شماره 893/94/6161 – 94/4/14 ضمن گواهى 
اينكه اموال مورد وثيقه فاقد بيمه نامه رسمى مى باشد تقاضاى مزايده آن را نموده و اموال منقول مشروحه فوق در قبال مانده طلب بانك سپه و حقوق دولتى متعلقه از طريق مزايده به فروش خواهد رسيد. محاسبه خسارت تاخير از 
تاريخ صدور اجرائيه به بعد توسط واحد اجراى اسناد رسمى بيرجند انجام خواهد شد. چنانچه متعهد تا قبل از تنظيم صورتجلسه مزايده اقدام به تعيين تكليف و يا پرداخت مابقى دين خود بنمايد از مزايده خوددارى مى گردد و اگر 

تاريخ انتشار: 94/7/4      غالمرضا دادى- مسئول واحد اجراى اسناد رسمى بيرجندروز مزايده مصادف با تعطيل باشد مزايده روز بعد از تعطيل در همان ساعت و مكان برگزار خواهد شد.

مركز آموزش فنى و حرفه اى برادران بيرجند در راستاى 
احياى حرفه دوخت كفش بيرجندى (پستايى ساز كفش) 

از بين جوانان جوياى كار و عالقه مندان به اين حرفه
 به صورت رايگان كارآموز مى پذيرد

شرايط دوره و ثبت نام:
طول دوره 180 ساعت و شروع دوره آبان ماه مى باشد

حداقل سن 15 سال تمام و حداقل تحصيالت پايان دوره راهنمايى

مدارك الزم:
دو قطعه عكس 4*3- تصوير صفحه اول شناسنامه- تصوير كارت ملى 

تصوير آخرين مدرك تحصيلى و كارت پايان خدمت 

محل ثبت نام:
بلوار شهداى عبادى ، كيلومتر 2/5 جاده بيرجند - خوسف (معصوميه) مركز 

آموزش فنى و حرفه اى برادران بيرجند   تلفاكس پذيرش: 32224448

روابط عمومى و امور بين الملل اداره كل آموزش فنى و حرفه اى خراسان جنوبى

دعوت نامه تشكيل مجمع عمومى فوق العاده (نوبت اول)
شركت تعاونى مسكن كاركنان سازمان آموزش و پرورش خراسان جنوبى

كد: 8050     شماره ثبت : 2005     تاريخ انتشار: 94/7/4

جلسه مجمع عمومى فوق العاده (نوبت اول) شركت تعاونى مسكن كاركنان سازمان آموزش و پرورش خراسان جنوبى چهارشنبه 
94/7/15 ساعت 16:30 در محل نمازخانه اداره كل آموزش و پرورش خراسان جنوبى واقع در خيابان معلم برگزار مى شود. از كليه 
اعضا دعوت مى شود براى اتخاذ تصميم نسبت به موضوع ذيل در اين مجمع حضور به هم رسانند. ضمنا چنانچه عضوى بنا به 
داليلى نتواند شخصا حضور يابد، مى تواند همزمان با نماينده تام االختيار خويش تا 24 ساعت قبل از تشكيل جلسه به دفتر شركت 
مراجعه و برگ وكالت نامه را تنظيم و برگه ورود به جلسه مجمع را دريافت نمايد. حداكثر آراى وكالتى هر عضو سه راى و هر فرد 

غير عضو يك راى مى باشد.
دستور جلسه: طرح و تصويب اساسنامه جديد

هيئت مديره شركت تعاونى مسكن كاركنان سازمان آموزش و پرورش خراسان جنوبى
اطالعيه اتحاديه باطرى ساز و برق كار اتومبيل

افراد ذيل از تاريخ درج اين آگهى به مدت 15 روز براى روشن نمودن وضعيت پروانه 
كسب خود اقدام نمايند. در غير اين صورت پروانه كسب شان از درجه اعتبار ساقط خواهد 

شد و اتحاديه هيچگونه مسئوليتى نخواهد داشت.

رستهنام پدرنام و نام خانوادگى

باطرى سازشيرمحمدمحمد اباذرى
تعمير دينامسيد علىسيد حسن احمدى

سيم كشىمحمدرضامختار بذرگرى
باطرى سازمحمد ولىامين زينلى

نصب دزدگيرحسيناحمد عجمى دوم فدفن
سيم كشمحمدعلى غفرانى

باطرى فروشىسيد محمدسيد جواد فهام
باطرى سازىابراهيمحسين محمودى راد
باطرى فروشىمحمدعلى اكبر مظاهرى

رئيس اتحاديه صنف باطرى ساز و برق كار اتومبيل

دعوت نامه تشكيل مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده (نوبت اول)
 شركت تعاوني مسكن كاركنان سازمان آموزش و پرورش خراسان جنوبي

 كد: 8050    شماره ثبت: 2005     تاريخ انتشار: 94/7/4 

جلسه مجمع عمومي فوق العاده (نوبت اول) شركت تعاوني مسكن كاركنان سازمان آموزش و پرورش خراسان جنوبي 
دوشنبه 94/7/27 ساعت 15:30 در محل نمازخانه اداره كل آموزش و پرورش خراسان جنوبي واقع در خيابان معلم برگزار 
مي شود. از كليه اعضا دعوت مي شود براى اتخاذ تصميم نسبت به موضوعات ذيل در اين مجمع حضور به هم رسانند. ضمنا 
چنانچه عضوي بنا به داليلي نتواند شخصا حضور يابد، مي تواند همزمان با نماينده تام االختيار خويش تا 24 ساعت قبل 
از تشكيل جلسه به دفتر شركت مراجعه و برگ وكالت نامه را تنظيم و برگه ورود به جلسه مجمع را دريافت نمايد. حداكثر 
آراي وكالتي هر عضو سه راي و هر فرد غير عضو يك راي مي باشد. ضمنا داوطلبان عضويت در سمت هيئت مديره و بازرسي 

موظفند حداكثر ظرف مدت هفت روز از تاريخ انتشار آگهي مدارك مربوطه را به دفتر شركت تعاوني تحويل نمايند. 
دستور جلسه: 1- استماع گزارش رئيس هيئت مديره و بازرس 2- طرح و تصويب صورت هاي مالي سال 1393-1392  
3- طرح و تصويب بودجه پيشنهادي سال 1394  4- انتخاب اعضاي هيئت مديره اصلي و علي البدل براي مدت سه سال 
5- انتخاب بازرس اصلي و علي البدل براي مدت يك سال مالي  6- تصميم گيري در خصوص اخذ تسهيالت اعتباري از 

بانك ها و موسسات مالي 7- تصميم گيري در خصوص تعيين تكليف تاخير در واريزي اعضاي بدهكار به تعاوني

هيئت مديره شركت تعاوني مسكن كاركنان سازمان آموزش و پرورش خراسان جنوبي

آگهى مزايده اموال منقول " نوبت اول "
چون در پرونده اجرايى در قبال محكوميت آقاى سيد حامد خراشادى زاده به پرداخت مبلغ 140/915/104 ريال در 
حق آقاى ابوالفضل چاجى و پرداخت مبلغ 6/750/000 ريال بابت حق االجرا در حق صندوق دولت و با عنايت به 

توقيف يك دستگاه خودروى پژو 405 به شماره انتظامى 766 ن 98 ايران 68 از محكوم عليه كه حسب نظريه كارشناس خودروى 
مذكور در قسمت هايى داراى رنگ شدگى و كناره هاى سقف اندكى خوردگى و زنگ زدگى مى باشد و الستيك ها حدودا 40 درصد 
و با توجه به وضعيت خودرو به مبلغ 85/000/000 ريال ارزيابى گرديده است كه از طريق مزايده در روز دوشنبه مورخ 94/7/27 
از ساعت 10 الى 11 صبح در دفتر اجراى احكام حقوقى به فروش برسد كه قيمت پايه از بهاى ارزيابى شده شروع و به كسانى كه 
باالترين قيمت را پيشنهاد نمايند، فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پيشنهادى فى المجلس از برنده مزايده دريافت و نامبرده 
مكلف است حداكثر تا يك ماه نسبت به پرداخت باقيمانده ثمن معامله اقدام نمايد در غير اين صورت 10 درصد اوليه به نفع دولت 
ضبط و مزايده تجديد خواهد شد. متقاضيان در صورت تمايل مى توانند پنج روز قبل از موعد مزايده به اين اجرا مراجعه تا ترتيب 

بازديد آنان داده شود. هزينه نقل و انتقال به عهده خريدار خواهد بود.
رجبى- مدير اجراى احكام مدنى دادگسترى بيرجند

دادگسترى جمهورى اسالمى ايران

فروش ويژه پاييزه و تابستانه
انواع لباس هاى ترك زنانه و بچگانه ، لباس هاى مجلسى و شب

براى اطالعات بيشتر با شماره ذيل تماس حاصل فرماييد.
خيابان منتظرى- خانه لباس  09011446420

به گزارش روابط عمومي دانشگاه آزاد اسالمي بيرجند 
مراسم پر فيض دعاي عرفه با حضور پرشور کارکنان، 
مردم  مختلف  اقشار  از  جمعي  و  دانشجويان  استادان، 
حسيني  المسلمين  و  االسالم  حجت  گرم  نواي  با  و 
عندليب  تقي  محمد  حاج  و  درميان  معزز  جمعه  امام 
آزاد اسالمي  امام موسي کاظم (ع) دانشگاه  در مسجد 

مراسم  اين  پايان  در  است  گفتني  شد.  برگزار  بيرجند 
در  کنندگان  شرکت  و  دانشگاه  رئيسه  هيئت  معنوي 
دانشگاه  گمنام  شهداي  مزار  بر  حضور  با  عرفه  دعاي 
با  افشاني  غبارروبي و عطر  بيرجند ضمن  اسالمي  آزاد 
تجديد  گرانقدر  شهداي  و  (ره)  خميني  امام  آرمانهاي 

کردند.  ميثاق 

مراسم پر فيض دعاى عرفه در دانشگاه 
آزاد اسالمى بيرجند برگزار شد 
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واقعاً 3 اميرآباد  حاجىآباد-  هاى  اتوبوس  سالم 

صبح  كاش  ها.  مدرسه  موقع  خصوص  به  شلوغه 
يك مسئول بياد ابوذر اگر تونست جمعيتى كه پياده 

ميشه را بشماره ... لطفًا رسيدگى كنيد.
915...695
 باسالم. لطفاً مسئوالن يك نگاهى به سرسره هاى

حفاظ  ها  از سرسره  برخى  بيندازند  توحيد  پارك 
نداره، قبل از اينكه اتفاقى بيفتد، اقدام كنيد.

930…215
باسالم. شهردارى بهتر نيست به جاى آسفالت 
كردن پياده روى ورودى مهرشهر، بلوارشهيد 

همت را آسفالت كند؟
930…619

به فكر سپرده گذاران  چرا مسئوالن  با سالم. 
ريال  به  ريال  كه  خانوادهايى  چه  نيستند  ميزان 

جمع كردند تا كمكى براى زندگيشان باشد...
915…802
در  اجبار  روى  از  كه  خانوار هستيم  چند  ما  باسالم. 
اين  شديم.  ساكن  مولوى  واحدى   600 پروژه 
پروژه هنوز تكميل نشده! نه گاز داريم، نه سطل 
زباله و... كوچه ها خاكى هستن.... لطفًا مسئوالن 

فكرى به حال ما بكنند. ممنون
915…749
بخشدار  و  بيرجند  فرماندار  آقاى  از  سالم.  جان  آوا 
(در   ... روستاى  در  كسى  چنانچه  بپرسيد  مركزى 
آقاى  شخص  و  داشت  مشكلى  شهر)  مجاورت 
دهيار هم پاسخگوى تلفن خودشان نباشند و يا اگر 
پيامك زدند كه خودم تماس مى گيرم و از تماسشان 
خبرى نشد مردم تا كى بايد معطل بمانند، شما 
كه مسئوالن را توصيه به پاسخگو بودن مطالبات و 

خواسته هاى مردم مى كنيد... يا على مدد
933…500
 سرپرست محترم فرماندارى لطفاً درباره زمين هاى

اصرار  چرا  بدهيد،  مردم  به  جوابى  موسوى 
از  شد  تمام  عمرمان  داريد؟  بودن  محرمانه  بر 
نتايج  انتظار كشيديم و گفتيد «پيگيريم». چرا  بس 

پيگيرى تان را تا امروز رو نمى كنيد؟
919…599
سالم دوست عزيزى نوشته بودن نزديك ميدان قدس 
خيابان پاسداران سرعتگير بزنند نمى دانم سرعتگير 
اندازه كوه را نديدن آنجا! در ضمن جديداً راهنمايى 
و رانندگى دارد سرعتگيرها را جمع مى كنند كه خدا 
را  تان  بار ماشين  اگر شما يك  بدهد  خيرشان 
جلوبندى ببريد از دست هزينه ها سرسام آور 

اصًال آرزوى سرعتگير نمى كرديد.
915…965
به  رسيدن  براى  ايران  اسالمى  جمهورى  دشمنان 
اهداف كثيف شان به خصوص در فضاى مجازى به 
شدت در تالش هستند لذا از والدين متعهد و نجيب 
پيش  هاى  تبلت  و  گوشى  خريد  از  شود  مى  تقاضا 
رفته كه هركدام دار مكافاتى است براى عزيزان ما 
هستند. جرائم  اكثر  كليد  اينها  كه  كنيد  پرهيز  جدا 

عالج واقعه قبل از وقوع بايد كرد.
915…011

محترم  مسئوالن  خدمت  سالم  عرض  با 
فيلم  كيفيت  كنم  مى  عرض  بيرجند  سينماهاى 
حتى  و  اصلى  هاى  نسخه  در  ا...  رسول   محمد 
بسيار  اينترنت  و  تلويزيون  از  تبليغى  هاى  قسمت 
باالست ولى در سينما به دليل عدم تنظيم مناسب، 
فيلم  بصرى  هاى  زيبايى  به  پخش،  پايين  كيفيت 

ضربه زده، لطفاً فكرى برداريد.
915…305
مردم بيرجند و نمايندگان مجلس زياده از حد نسبت 
به سودهاى زياد بانكى و تخلفات قراردادهاى بانكى 
و مؤسسات بى تفاوت هستند و سكوت دارند، مقصر 

خودمان هستيم.
919…920

چرا  كند  پرورش رسيدگى  و  آموزش  لطفًا  با سالم 
دو  كافى  آموزشى  فضاى  وجود  با   ... مدرسه 
و  اولى  كالس  فرزند  دو  ما  است؟  شده  شيفته 
داشته  برگشت  و  رفت  بار  بايد چهار  داريم.  پنجمى 

باشيم و هر روز يك ساعت مرخصى بگيريم.
915…611
سالم. اكنون كه با آمدن معاون اول رئيس جمهور 
اختصاص  روستاها  آبرسانى  براى  بودجه  مقدارى 
آبرسانى  فكر  به  مسئوالن  اميدواريم  يافته 
باشند  نيز  سورگ  روستاى  گلريز  دهكده  به 
درضمن خودساكنين دهكده باطرح خوديارى جهت 

آبرسانى موافقند.
936…830
موسى  بلوار  آخر  مهر  مسكن  هاى  اتوبوس 
دير  خيلى  بهزيستى)  تاير،  (كوير  جعفر  بن 
رو  هايش  اتوبوس  يا  كنيد  رسيدگى  لطفاً  ميان 
اتوبوس  سه  تنها  جمعيت  همه  اين  واقعًا  كنيد  زياد 
جوابگو نيست. خدا خيرتان بدهد چون واقعًا بد مسيره 

و تاكسى هم نمياد.
915…263
كه  شده  هفته  يك  االن  وضعيه  چه  اين  سالم 
ناراحتم  صفحه سياسى رو حذف كرديد شديداً 

كرديد. حواستان باشه.
915…608

گروه خبر- به منظور وصل گرم و تزريق گاز شبكه جديد، گاز تمامى مشتركين واقع در محدوده الهيه 2-4-5-7 و ضلع غربي 
بلوار مجيديه شهر بيرجند فردا يكشنبه از ساعت 8:00 لغايت 18:00 همانروز به مدت 10 ساعت قطع خواهد بود. شركت گاز از 
مشتركين واقع در اين مناطق خواست تا تمهيدات الزم در اين باره را لحاظ و به منظور جلوگيري از بروز خطرات و حوادث احتمالي 

شير اصلي گاز را قطع كنند و در صورت هرگونه مشكل مراتب را از طريق شماره تلفن 194 به امدادگاز اطالع دهند.

* كاظمى فرد

كه  آموزى  دانش  هر  براى  تحصيلى»  «تأييديه   واژه 
مى خواهد وارد دانشگاه شود، آشناست و براى ثبت نام در 
تأييد تحصيلى دانش آموز توسط  نياز است فرم  دانشگاه 
معاون سنجش آموزش و پرورش به دانشگاه ارسال شود 
تا او بتواند به عنوان يك دانشجو در دانشگاه ثبت نام و 

ادامه تحصيل دهد. 

صدورتأييديه تحصيلى به صورت الكترونيكى 
از طريق دفاتر پيشخوان دولت صورت مى گيرد 

صورت  به  كه  خدماتى  مكلفند  اجرايى  هاى  دستگاه 
الكترونيكى قابل واگذارى به دفاتر پيشخوان است را به 
تأييديه  گذشته  هاى  سال  در  نمايند.  واگذار  اماكن  اين 
تحصيلى تنها از طريق ادارات پست در سراسر كشور انجام 
مى شد اما از سال گذشته در راستاى مصوبه شوراى ادارى 
اجراى  در  كه  شد  مقرر  وزيران  هيئت  تصويب  و  كشور 
قانون مديريت خدمات كشورى، برابر ماده 46 قانون پنجم 
 25 10،12،15،18،24و  بندهاى  تحقق  و  كشور  توسعه 
سياست هاى كلى نظام ادارى ابالغ مقام معظم رهبرى 
هاى دستگاه  الكترونيكى  خدمالت  توسعه  نامه   «آيين 

اجرايى» دستگاه هاى اجرايى مكلفند نسبت برنامه ريزى و 
اجراى برنامه عملياتى و خدماتى كه به صورت الكترونيكى 
قابل واگذارى به دفاتر پيشخوان خدمات دولتى و بخش 
عمومى غير دولتى و دفاتر پستى مى باشند را به اين دفاتر 
نيز   آموزان  دانش  تحصيلى  كارتأييديه  كه  نمايند  واگذار 
به صورت  پيشخوان  دفاتر  از طريق  بايد  اساس  برهمين 
ماه  فروردين  در  راستا  اين  در  شود.  انجام  الكترونيكى 
كانون  و  پرورش  و  آموزش  وزارت  مابين  فى  قراردادى 
تأييديه  فرآيند  خدمات  كه  شد  منعقد  پيشخوان  دفاتر 

تحصيلى فقط از طرف دفاترپيشخوان صورت گيرد. 
وزارت آموزش و پرورش نيز در ارديبهشت ماه از طرح و سامانه 
تأييديه تحصيلى به صورت الكترونيك رونمايى و اعالم كرد 
تأييديه تحصيلى دانش آموزان فقط به صورت الكترونيكى از 
طريق دفاتر پيشخوان دولت قابل پذيرش است. فانى وزير 
آموزش و پرورش در مراسم رونمايى از اين طرح گفت براى 
اولين بار تأييديه تحصيلى دانش آموزان براى ادامه تحصيل 
در دانشگاه ها توسط سامانه دفاتر پيشخوان و با استعالم از 

آموزش و پرورش انجام خواهد شد.   

وزارت آموزش و پرورش 
به تأييديه تحصيلى ادارات پست پاسخ نمى دهد

پشتيبانى  و  مديريت  توسعه  معاون  بطحائى  محمد  سيد 
وزارت آموزش و پروروش طى نامه اى از مهندس مهرى 
كشور  پست  شركت  عامل  مدير  و  مديره  هيئت  رئيس 
خواست بنا بر تغيير سياست هاى وزارت متبوع اش صدور 
تأييديه هاى تحصيلى از شهريور ماه 94 با همكارى دفاتر 
پذيرش  از  پست  ادارات  و  شود  انجام  دولت  پيشخوان 
پذيرش  صورت  در  و  نمايند  خوددارى  تحصيلى  تأييديه 
تأييديه مسئوليت اين موضوع متوجه ادارت پست خواهد 
بود و آموزش و پرورش پاسخ تأييديه هاى ادارات پست را 
نخواهد داد و مدارك عينًا به دفاتر پستى ارسال و عودت 

داده خواهد شد. 
ادارات پست از پذيرش 

تأييديه تحصيلى خوددارى نمايند

و  آموزش  سنجش  مركز  رئيس  عمادى  الرسول  عبد 
ادارات پست  پرورش كشور نيز ضمن تشكر از همكارى 
از پذيرش  تاريخ 3 شهريور ماه 94  از  تا  آنها خواست  از 
اين  و  نمايند  خودارى  آموزان  دانش  تحصيلى  تأييديه 

فرآيند از طريق دفاتر پيشخوان انجام شود.
در ادامه اين موضوع و به تبع آن در استان خراسان جنوبى 
نيز اين بحث تغيير تأييديه تحصيلى دانش آموزان از ادارات 
پست به دفاتر پيشخوان مطرح و پس از دريافت بخشنامه 
و تفاهم نامه مقرر شد كه فرآيند تأييديه تحصيلى فقط از 

طريق دفاتر پيشخوان صورت گيرد.

معاون استاندار فرآيند تأييديه تحصيلى
 را در استان مشخص كرده است

در اين راستا سيد محمد محمودى معاون استاندار و رئيس 
اى نامه  طى  استان  در  دولت  پيشخوان  دفاتر   كارگروه 
 از مديركل پست، مديركل آموزش و پرورش، رؤساى دانشگاه ها

و دفاتر پيشخوان خواست كه فرآيند صدور و ارسال تأييديه 
از  فقط  حقوقى  و  حقيقى  اشخاص  تمامى  براى  تحصيلى 
 طريق دفاتر پيشخوان خدمات دولت كه داراى مجوز از كانون 

انجمن هاى صنفى مربوطه هستند انجام شود.

خراسان جنوبى،  تافته جدا بافته از كشور

نام  ثبت  و  ها  دانشگاه  تحصيلى  سال  آغاز  با  اكنون  اما 
دانشجويان هنوز اين  رونددر استان اجرايى نشده و باعث  
و  است  شده  مردم  براى  درگمى  سر  و  مشكالت  ايجاد 
گويا خراسان جنوبى يك استان تافته جدا بافته از كشور 
مى باشد. براى روشن شدن داليل اين موضوع با يكى از 
دانشجويان  كه براى گرفتن تأييديه تحصيلى و ثبت نام به 

دانشگاه مراجعه كرده است، گفتگو كرديم. 

بعضى ادارات به خاطر منافع خود 
حتى زير بار مصوبه هيات دولت نمى روند  

خدمات  دفاتر  تحصيلى  تأييديه  براى  گويد:  مى  كريمى 
پيشخوان دولت همزمان در سطح شهر در دانشگاه ها نيز 
فعالند و اين فرآيند را انجام مى دهند. وى ادامه مى دهد: 

از دوستانم براى تأييديه تحصيلى در دانشگاه  يكى ديگر 
به باجه پستى كه در دانشگاه حضور داشته مراجعه كرده و 
شنيده كه نبايد پست اين تأييديه را انجام دهد و اين موضوع 

بالتكليفى دانشجويان را به همراه داشته است. 
دفاتر  هم  دانشگاه  در  اينكه  بيان  با  ديگرى  دانشجوى 
را  تحصيلى  تأييديه  كار  پست  هم  و  پيشخوان  خدمات 
تأييديه  انجام مى دهند، گفت پست مدعى شده كه كار 
اما  انجام شود  ادارات پست  از طريق  بايد  تحصيلى فقط 
دفاتر پيشخوان نيز با استناد به مصوبه آموزش و پرورش 
مى گويند كه اين كار فقط بايد از طريق اين دفاتر صورت 
به  دانشجويان  از  تعدادى  كه  شده  باعث  كار  اين  گيرد. 
دولت  پيشخوان  دفاتر  به  ديگر  تعدادى  و  پست  ادارات 
خانواده  و  دانشجويان  بين  نيز  شايعاتى  كنند.  مراجعه 
آنان رد و بدل مى شود كه به خاطر اختالف بين  دفاتر 
پيشخوان و اداره پست آموزش و پرورش پاسخگوى اين 

تأييديه ها نخواهد بود. 
رئيس  فرهادى  سراغ  به  موضوع  اين  روشن شدن  براى 

انجمن دفاتر پيشخوان دولت در استان رفتيم.

در استان 65 دفتر خدمات پيشخوان 
با 300 نيروى متخصص فعاليت مى كنند

انجام  براى  دولت  پيشخوان  دفاتر  گويد:  مى  فرهادى 
خدمات سريع تر و كم شدن فرآيندهاى كه در ادارات بوده 
راه اندازى شده است.  مى افزايد: در خراسان جنوبى 65 
نيروى متخصص مشغول  از 300  بيش  با  دفتر مجوزدار 
سرمايه  با  اند  توانسته  دفاتر  اين  كه  باشند  مى  فعاليت 
اشتغال  دفتر  هر  در  تومان  ميليون   50 از  بيش  گذارى 
ارايه  براى  خوبى  كمك  و  نمايند  ايجاد  استان  در  خوبى 

خدمات دولتى به مردم باشند. 
وى اظهار مى كند: در خراسان جنوبى تعدادى از ادارات 

امورمالياتى، آموزش و پرورش، شهردارى  اداره كل  مثل 
اما  دارد  تشكر  جاى  كه  دارند  دفاتر  با  خوبى  همكارى 
بعضى از ادارات به خاطر منفعت خودحتى زير بار مصوبه 
هيئت وزيران نمى روند و از دادن خدمات الكترونيكى كه 

در دفاتر پيشخوان انجام مى شود، خوددارى مى كنند.

تأييديه تحصيلى فقط از طريق سامانه
الكترونيكى دفاتر پيشخوان اقدام مى شود 

فرهادى در ادامه به موضوع تأييديه تحصيلى دانش آموزان 
 براى ورود به دانشگاه  اشاره كرده و مى گويد: در سال هاى

انجام  پست  ادارات  توسط  فقط  تحصيلى  تأييديه  گذشته 
مى شده است كه از ارديبهشت ماه سال جارى در راستاى 
مصوبه شوراى ادارى كشور و تصويب هيئت وزيران درباره 
برنامه ريزى و اجراى برنامه عملياتى، خدماتى كه به صورت 
الكترونيكى قابل واگذارى به دفاتر پيشخوان خدمات دولتى 
و بخش عمومى غير دولتى و دفاتر پستى مى باشند را به 
اين دفاتر واگذار نمايند، كه اين فرآيند به دفاتر پيشخوان 
سامانه  نام  به  سامانه  يك  اين خصوص  در  و  شد  واگذار 
تأييديه تحصيلى توسط وزارت آموزش و پرورش و دفاتر 
شد.   رونمايى  پرورش  و  آموزش  وزير  با حضور  پيشخوان 

وى با بيان اينكه طبق اين مصوبه و قرارداد وزرات آموزش 
و پرورش و دفاتر پيشخوان مقرر شد كه تأييديه تحصيلى 
فقط از طريق دفاتر پيشخوان صورت گيرد، بيان مى كند: 
به  اى  نامه  پرورش  و  آموزش  وزارت  معاونت سنجش  از 
رؤساى كارگروه خدمات الكترونيكى استان ها، ادارات كل 
پست و رؤساى دانشگاه ها ارسال شد كه اين موضوع فقط 

در دفاتر پيشخوان صورت پذيرد.
رئيس انجمن دفاتر پيشخوان دولت در استان با بيان اينكه 
از هر استان يك دفتر به نمايندگى در تهران حضور يافته 
و با آموزش هاى الزم اين آموزش را به ساير دفاتر استان 
موضوع  اين  نيز  استان  در  گويد:  مى  است،  كرده  منتقل 
همه  به  الزم  هاى  آموزش  و  پيگيرى  جدى  صورت  به 
دفاتر داده شده و براى اجراى هرچه بهتر و سريعتر اين 
اظهار  وى  شد.  انجام  پرورش  و  آموزش  با  جلساتى   كار 
مى كند: با شروع كار ثبت نام دانشجويان جديد الورود به 
دانشگاه ها دفاتر پيشخوان نيز در دانشگاه ها استقرار يافته 
و براى تأييديه تحصيلى اقدام كردند كه همزمان ادارات 
پست هم  در دانشگاه حضور پيدا كرده و اقدام به پذيرش 

تأييديه تحصيلى نمودند.

بعضى از دانشگاه هاتأييديه تحصيلى 
دانشجويان را به ادارات پست واگذار كرده اند

پشتيبانى  معاون  طرف  از  باره  اين  در  فرهادى  گفته  به 
به  اى  نامه  كارگروه،  رئيس  و  استاندار  انسانى  منابع  و 
پست  مديركل  پرورش،  و  آموزش  مديركل  ها،  دانشگاه 
مبنى بر اينكه بايد فرآيند تأييديه تحصيلى از طريق دفاتر 
از  بعضى  متأسفانه  كه  شد  ارسال  شود  انجام  پيشخوان 
دانشگاه ها با دفاتر همكارى نكرده و تأييديه تحصيلى را 
اينكه هزينه دريافتى  بيان  با  به پست واگذار كردند. وى 
براى تأييديه تحصيلى در ادارات پست 150 هزار ريال مى 

پيشخوان  دفاتر  در  ها  هزينه  اين  كند:  مى  اظهار  باشد، 
 175 كشور  پيشخوان  دفاتر  انجمن  كانون  مصوبه  طبق 
هزار ريال  مى باشد كه از اين مبلغ 25 هزار ريال هزينه 
پستى مى باشد كه به ادارات پست داده مى شود و مبلغ 
الباقى  و  پرورش  و  آموزش  حساب  به  ريال  هزار   103

متعلق به دفاتر پيشخوان است.

 به جاى 17 هزار تومان 25 هزار تومان
 بگيريد، 9 هزار تومان هم به پست بدهيد

    
رئيس انجمن دفاتر پيشخوان دولت در استان با اشاره به 
اينكه دفاتر پيشخوان آمادگى كامل را براى تأييديه تحصيلى 
دارند، عنوان مى كند: با پافشارى وهمكار ى نكردن  اداره 
 كل پست استان در اين موضوع براى دانشجويان و خانواده ها

مشكالتى ايجاد شده است. 
شوراى  مصوبه  بار  زير  پست  اداره  دهد:  مى  ادامه  وى 
ادارى و تفاهم نامه وزارت آموزش و پرورش و كانون دفاتر 
پيشخوان نمى رود و اين مشكل تنها در خراسان جنوبى به 
وجود آمده است و ادارات پست اكنون از دانشجويان مبالغى 
دريافت كرده و آموزش و پرورش نيز عنوان كرده كه پاسخ 
تأييديه هاى ادارات پست را نخواهد داد. فرهادى با بيان 

 اينكه آمادگى همه نوع تعامل با اداره پست را داريم، عنوان 
مى كند: اداره پست گفته است دفاتر پيشخوان عوض اينكه 
17 هزار 500 تومان از دانشجويان دريافت مى كند 25 هزار 
تومان بگيرد و مبلغ 9 هزار تومان به اداره پست براى ارسال 
ويژه پرداخت نمايند كه انجمن دفاتر پيشخوان استان با اين 
ها  خانواده  و  دانشجويان  در حق  اينكه  خاطر  به  موضوع 

اجحاف مى شود مخالفت كرده است.

آموزش و پرورش تنها به تأييديه هاى تحصيلى 
كه از دفاتر پيشخوان ارسال شود، پاسخ مى دهد

در ادامه براى روشن شدن اين موضوع به سراغ آموزش 
و پرورش رفتيم كه صابرى رئيس اداره سنجش اداره كل 
بيان  با خبرنگار ما    آموزش و پرورش استان در گفتگو 
تأييديه هاى تحصيلى كه  به  تنها  كردآموزش و پرورش 
از طريق دفاتر پيشخوان دولت ارسال شود، پاسخ خواهد 
داد. وى با بيان اينكه در گذشته اين تأييديه ها از طريق 
افزايد: طبق سياست  گرفته، مى  انجام مى  ادارات پست 
جديد وزارت آموزش و پرورش در راستاى خدمات دولت 
الكترونيك يك تفاهم نامه بين كانون دفاتر پيشخوان و 
وزرات آموزش وپرورش منعقد شده كه آموزش و پرورش 
تنها به تأييديه هايى كه از طريق دفاتر پيشخوان ارسال 

شود، جواب مى دهد.

دانشجويان  از  كه  اى  هزينه  بايد  ادارت پست 
دريافت كرده را به آنها عودت دهد

صابرى با اشاره به نامه اداره كل سنجش به انجمن دفاتر 
پيشخوان، رئيس كارگروه دفاتر پيشخوان، مديرعامل پست 
وزارت  از  اى  نامه  پيش  روز  كند: چند  عنوان مى  كشور 
 آموزش و پرورش به ادارات كل آموزش و پرورش هاى

طبق  بايد  بخشنامه  اين  طبق  كه  شده  ارسال  ها  استان 
مصوبه وزارت آموزش و پرورش به تأييديه ها پاسخ داده 
ادارات پست  به  نيز  نامه هايى  ادامه مى دهد:  شود. وى 
دريافت  پست حق  ادارات  كه  شده  ارسال  ها  دانشگاه  و 
تأييديه تحصيلى و دريافت هزينه از دانشجويان را ندارند 
و اين خالف مصوبه وزارت آموزش و پرورش است. وى 
اين  پاسخگوى  پروروش  و  آموزش  كند:  مى  تصريح 
دانشجويان و هزينه اى كه پرداخت كرده اند، نخواهد بود 
و ادارات پست بايد هزينه هاى كه براى تأييديه تحصيلى 

از دانشجويان دريافت كرده را به آنها عودت دهد.

اداره پست طى چهارماهه نخست رتبه دوم 
خدمت رسانى بين دستگاه هاى اجرايى را دارد

مديركل پست استان نيز در گفتگو با خبرنگار ما مى گويد: 
در  اجرايى  هاى  دستگاه  بقيه  مثل  استان  پست  شركت 
سال گذشته مورد ارزيابى كشورى قرار گرفته  كه در بين 
ساير استان ها در ارائه خدمات به مردم رتبه خوبى نداشته 
است. صابريان افزود: البته اين اداره در راستاى خدمت به 
مردم در چهارماهه نخست امسال با همكارى همه پرسنل 
و كاركنان ادارات پست استان حائز رتبه كشورى شده و 
تالش مى كنيم كه تا پايان سال اين وضع ادامه پيدا كند 

و حداقل به رتبه  اول برسيم.

در حال حاضر بيش از 100 خدمت 
در ادارات پست انجام مى شود

صابريان با بيان اينكه در حال حاضر بيش از 100 خدمت 
انجام مى شود، اظهار مى كند: ادارات پست   متفاوت در 
براى  تحصيلى  هاى  تأييديه  پست  خدمات  از  يكى 
دانشجويان جديد الورود است كه چندين سال است اين 
بيان  با  انجام مى شود.  وى  ادارات پست  خدمت توسط 
قراردادى  يك  دانشجويان  تحصيلى  تأييديه  براى  اينكه 
فى ما بين وزارت آموزش و پرورش و شركت پست كشور 
در سال هاى گذشته بسته شده، مى افزايد: اين قرارداد در 
سطح ملى در شركت پست كشور قابل اجرا مى باشد و 
تمامى ادارات پست استان ها و شهرستان ها بايد آن را 
اجرا كنند كه امسال طبق شنيده ها ظاهراً قراردادى بين 
وزارت آموزش و پرورش و دفاتر پيشخوان نيز منعقد شده 
كه دفاتر پيشخوان هم مى توانند اين خدمت را در كنار 

ادارات پست انجام دهند.

هيچ دستور العملى مبنى بر اينكه
 تأييديه تحصيلى انجام نشود، دريافت نكرده ايم

دستورالعملى  يا  بخشنامه  هيچ  تاكنون  صابريان  گفته  به 
از طرف مديرعامل شركت پست كشور مبنى براينكه اين 
انجام نشود دريافت نكرده و  ادارات پست  خدمت توسط 
اين  بوده  گذشته  هاى  سال  در  كه  اى  برنامه  طبق  بايد 
پست  ادارات  و  شود  انجام  پست  ادارات  توسط  خدمت 
شهرستان ها هم حق ندارند به قرارداد ملى عمل نكنند و 
يا خالف آن عمل نمايند. وى با بيان اينكه ادارات پست با 
حضور در دانشگاه هاى استان اين خدمت را به دانشجويان 
ارايه مى دهند، مى گويد: تاكنون در ارزيابى كه انجام شده 
همه دانشجويان از اين فرآيند رضايت داشته و جاى هيچ 
اينكه  بيان  با  وى  نيست.  موضوع  اين  در  نگرانى  گونه 
اجرايى  هاى  دستگاه  تمامى  با  خوبى  تعامل  پست  اداره 
دارد و آماده خدمات نوين به مردم است،  عنوان مى كند: 
ادارات پست مانع ارائه خدمات دفاتر پيشخوان نيستند و 
آمادگى داريم با تعامل و همكارى بين آموزش و پرورش، 
به  ترى  مطلوب  خدمات  پست  ادارات  و  پيشخوان  دفاتر 

دانشجويان و مردم داده شود.

هزينه تأييديه تحصيلى براى هر دانشجو
 در اداره پست 10 هزار 500 تومان است 

 صابريان با اشاره به هزينه دريافتى اين خدمت مى گويد:
هزينه تأييديه تحصيلى توسط ادارات پست در محل دانشگاه 
15 هزار تومان و در محل ادارات پست 10 هزار 500 تومان 
مى باشد. وى در ادامه از ارائه خدمات خوبى با همكارى 
دانشگاه هاى استان خبر مى دهد و مى گويد: با همكارى 
براى سال  كه  ايم  داده  ارائه  استان طرحى  دانشگاه هاى 
آينده تمامى خدمات ثبت نام براى دانشجويان جديدالورود 
توسط ادارات پست استان انجام شود و دانشجويان روز اول 

مهر با خيالى راحت در كالس ها شركت نمايند.  

هفت خوان صدور تأييديه تحصيلى 
                                                         از دفاتر پيشخوان تا اداره پست

بالتكليفى دانشجويان استان براى گرفتن تأييديه تحصيلى از ادارات پست يا دفاتر پيشخوان 

فرزند عزيزمان

سركار خانم محدثه مرشدزاده
خبر قبولى ات در مقطع كارشناسى ارشد فقه و حقوق كه نشان از توانمندى هاى شما 

مى باشد، باعث خوشحالى اينجانبان شد. موفقيت روزافزونت را خواهانيم.

پدر و مادرت

نور چشم عزيزمان 

سركار خانم مريم متين پور
موفقيت شما را در آزمون مقطع دكترى تبريك عرض نموده 
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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

شنبه * 4 مهر 1394 * شماره 3327 

غالمرضا فرجى سخنگوى شوراى صنفى نمايش در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: طبق استعالمى كه از وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمى گرفته شده، تمامى سينماهاى سراسر كشور با توجه به موضوعيت آثار اكران شده به نمايش خود در ايام 
عزاى عمومى ادامه مى دهند و در اين خصوص مشكلى براى ادامه اكران وجود ندارد.

سينماها در سه روز آينده باز است فرهنگى

4

گروه خبرنگاران: صبح روز  پنجشنبه، مصادف با عيد قربان، 
 صدها نفر از حاجيان هنگام انجام مناسك حج جان خود را 

از دست دادند.
در اين حادثه كه ساعت 9 صبح رخ داد، هزاران نفر از حجاج 
حاضر در منا كه براى فريضه رمى جمره به سمت جمرات مى 
رفتند، در تقاطع خيابان هاى 204 و 223 به هم پيوستند و در 
اثر ازدحام جمعيت، بيش از هزار و سيصد نفر جان باختند و 

بيشتر از اين اين تعداد هم مجروح شدند.

محل ازدحام جمعيت

جديد  طرح  اجراى  و  ساز  و  ساخت  دليل  به  ها  سعودى 
مسجداالحرام تعداد حاجيان رادر سال هاى اخير كاهش داده 
اند و امسال  تنهاحدود يك و نيم ميليون نفر را از سراسر 

جهان پذيرفتند.
قبل  هاى  سال  به  نسبت  امسال  حجاج  تعداد  اينكه  با 
 كمتر بود، هزاران نفر گرفتار ازدحام جمعيت شدند و فاجعه 
رخ داد.در روز عيد قربان، تدابير امنيتى در مسيرهاى اصلى 
حجاج به شدت افزايش يافت و تمام مسيرهاى فرعى مسدود 
شدند. ضمن اينكه رديف سربازان مسلح در دو طرف مسيرها 
مستقر شده و فضاى تردد حجاج به شدت كاهش يافته و 

محدود شده بود.
تدابير امنيتى سعودى ها باعث شد كه ازدحام جمعيت در مسير 
204 به شدت افزايش يابد و از آنجايى كه در چند صد متر 
مانده به پل بزرگراه فهد، سرعت حركت حجاج كم مى شود و 
راه در رو و مسير ديگرى در نزديكى آن وجود ندارد، در همان 
ساعات نخستين صبح انتهاى خيابان 204 مملو از جمعيتى شد 

كه لحظه به لحظه به تعداد آنها افزوده مى شد.
از سوى ديگر حجاجى كه از خيابان 223 حركت مى كردند 
نيز به تقاطع 204 مى رسيدند و سيل جمعيت در آن نقطه دو 

برابر مى شد.
در اين  اوضاع، نيروهاى امنيتى كه مسيرهاى فرعى را بسته 
بودند، مسير 215 را نيز كه تنها راه در رو حجاج بود، مسدود 
كردند تا امنيت ساختمان امنيتى - نظامى انتهاى خيابان تهديد 
نشود. ضمن اينكه مسير 215 به خيابان سوق العرب منتهى 
مى شود كه دو مقر امنيتى در آن قرار دارد و نيروهاى امنيتى 

مايل نبودند جمعيت زيادى در آن خيابان حضور داشته باشد.
لحظاتى پس از اين اقدام، جريان حركت حجاج كه به كندى 
صورت مى گرفت، در نزديكى هاى پل فهد متوقف شد و 
اين درحالى بود كه موج حاجيان پشت سر همچنان روبه جلو 
حركت مى كرد و كسانى كه گرفتار شده بودند، پرس مى 

شدند.عالوه بر گفته هاى شاهدان عينى، كارشناسان امنيت 
شهرى نيز، اين اقدام نيروهاى امنيتى را عامل اصلى فاجعه 

عنوان كرده اند.

منابع موثق معتقدند تعداد تلفات حادثه منى به 
مرز 2000 نفر خواهد رسيد 

رييس سازمان حج و زيارت در جديدترين اظهاراتش جزييات 
«فاجعه منا»را تشريح كرد.

 سعيد اوحدى گفت: عربستان اجازه شناسايى جان باختگان و 
مجروحان فاجعه منا را تا پنج عصر روز گذشته داده بود كه تا 
آن لحظه 131 زائر ايرانى در ميان كشته ها و 60 زائر ايرانى 

ديگر در ميان مجروحان شناسايى شدند.
او تصريح كرد: اجساد در حال حاضر در اختيار ايران نيست. 
آن 131 زائر جان باخته تا لحظه اى كه عربستان به عوامل 
امداد گر ايرانى اجازه حضور در صحنه را داده بود شناسايى شدند 
بنابراين اگر عوامل ما نبودند امكان شناسايى همين تعداد زائر 
نيز وجود نداشت. وى افزود: در فاجعه منا 365 زائر مفقودى 
داريم كه در بيمارستانهاى جده و طايف و ساير مراكز درمانى 
بسترى مى باشند كه شناسايى آنان در دست اقدام است. وى 
ادامه داد:  آنچه است كه دولت عربستان اعالم كرده است، 
اظهار كرد: تعداد جان باختگان تا اين لحظه به مرز 1500 نفر 
رسيده، در حالى كه دولت عربستان تا 1000 نفر را اعالم كرده 
است، منابع موثق معتقدند كه اين تعداد به مرز 2000 نفر نيز 
خواهد رسيد.وى اضافه كرد: بيمارستان هاى مكه در حال حاضر 
مملو از مجروح است و شرايط روز گذشته طبق آنچه عوامل 

ايرانى ديده اند نشان مى داد مديريت كار از اختيار سعودى ها 
خارج شده بود.

رييس سازمان حج و زيارت سپس با اشاره به داليل وقوع 
فاجعه روز گذشته يادآور شد: بيش از 1,5 ميليون زائر همزمان 
در «جمرات» حضور داشتند، به دليل مسدود شدن يكى از 
مسيرها زائران هنگام حركت به هم برخورد كردند و تراكم 
البته  بمانند.  پا  و  زير دست  زيادى  باعث شد، عده  جمعيت 

عربستان تا اين لحظه دليل آن اتفاق را اعالم نكرده است. 
اوحدى در بخش پايانى اين گفت وگو درباره ى تحويل گرفتن 
اجساد ايرانى گفت: براى انتقال اين اجساد بايد تشريفات قانونى 
انجام شود كه ان شا ء ا... آنها را تحويل مى گيريم، البته اجساد 

در حال حاضر به سردخانه هاى مكه منتقل شده اند.
با  ايران  به  اجساد  اين  انتقال  براى  كرد:  اضافه  وى 

كرديم  هماهنگ  «ايران اير»  و  «ماهان»  هواپيمايى هاى 
كشور به  را  اجساد  قانونى،  تشريفات  انجام  از  پس   تا 

باز گردانيم.

اعالم 3 روز عزاى عمومى در كشور 
توسط رهبر معظم انقالب

در پى فاجعه امروز در سرزمين منا و كشته و زخمى شدن 
هزاران نفر از حجاج، حضرت آيت ا... خامنه اى پيام مهمى 

صادر كردند. در پيام رهبر معظم انقالب آمده است:
بسم ا... الرحمن الرحيم

 فاجعه ى مصيبت بار امروز در منا كه در آن جمع كثيرى از 
ضيوف الرحمان و مومناِن مهاجر الى ا...  از كشورهاى گوناگون، 
اندوهى بزرگ در جهان اسالم پديد آورده و عيد آنان را عزا كرده 

است. در ميهن عزيز ما نيز دهها خانواده كه مشتاقانه در انتظار 
عزيزان حج گزار خود بودند، اكنون به عزاى آنان نشسته اند. 
اينجانب با قلبى سرشار از غم و همدردى با مصيبت ديدگان، 
اين حادثه اندوهبار را به روح مطهر حضرت رسول اعظم (صلى 
ا... عليه و آله) و به ساحت مقدس ولى ا... االعظم حضرت 
صاحب الزمان (اروحنا فداه) كه صاحب عزاى اصلى است، و به 
همه بازماندگان و عزاداران در سراسر جهان اسالم به ويژه 
در ايران عزيز تسليت عرض مى كنم و رحمت خاصه خداوند 
غفور و رحيم و شكور را براى اين ميهمانان گراميش و شفاى 
عاجل آسيب ديدگان و مجروحان را از درگاه عطوفتش مسألت 

مى نمايم و يادآور مى شوم:
تالش  حج  سازمان  و  اينجانب  نمايندگى  مسئوالن   .1
طاقت فرساى خود در شناسايى جان باختگان و معالجه مجروحان 

و اعزام به كشور و خبررسانى سريع را كه سراسر امروز بدان 
مشغول بودند همچنان ادامه دهند و همه كسانى كه توانايى 
دارند به آنان كمك كنند.2. هر گونه كمك ممكن را به حجاج 
ديگر كشورها نيز تعميم دهند و حق برادرى اسالمى را به 
انجام رسانند.3. دولت سعودى موظف است مسئوليت سنگين 
خود را در اين حادثه ى تلخ پذيرفته و به لوازم آن به قاعده ى 
حق و انصاف عمل كند. مديريت غلط و اقدامات ناشايسته كه 
عامل اين فاجعه بوده نبايد از نظر دور بماند.4. جان باختگان 
اين حادثه انشاا... مشمول اين كالم نورانى قرآن اند كه: «و من 
يخرج من بيته مهاجرا الى ا... و رسوله ثم يدركه الموت فقد وقع 
اجره على ا...» اين براى بازماندگان، تسالى بزرگى است. آنان 
پس از طواف و سعى و پس از ساعات پربركت عرفات و مشعر 
و در حال انجام مناسك حج به ديدار معبود شتافته اند، و انشاا... 
مورد لطف و رحمت ويژه احديتند. اينجانب با تسليت دوباره به 

عزادارن، سه روز عزاى عمومى در كشور اعالم مى كنم.

به نيويورك رسيدم ولى دلم در منا 
و نزد خانواده جانباختگان است

از  حجت االسالم والمسلمين حسن روحانى بالفاصله پس 
رسيدن به نيويورك نسبت به فاجعه منا واكنش نشان داد.

توئيتر رييس جمهورى به نقل از وى نوشت:به نيويورك رسيدم 
آنهاست. هاى  خانواده  و  قربانيان  پيش  و  منا  در  قلبم   ولى 

دولت آماده است تا كمك كند..

2 نفر از حجاج خراسان جنوبى
 در حادثه منا جان باختند

مديركل حج و زيارت خراسان جنوبى از جان باختن دو نفر از 
حجاج استان در حادثه منا خبر داد.

ابوالفضل نوفرستى در گفتگو با خبرنگار ما اعالم كرد: در رمى 
جمرات دو نفر از زائران استان خراسان جنوبى در حادثه منا 
جان باختند. وى گفت: در اين حادثه آقايان محمد چوبدار و 
على اكبر دليرى از كاروان 39009 خراسان جنوبى مى باشند. 
وى با بيان اينكه چهار نفر از زائران استان نيز در اين حادثه 
مجروح شده اند، افزود: محمد مهدى رضا پور، على حاجى 
پور ، نعمت ا... جهان بين از بيرجند  و حسن همايونى از قاين  
اسامى مجروحان حادثه منا هستند. كه با توجه به اينكه تعدادى 
از مصدومين به بيمارستان هاى جده  و رياض انتقال پيدا كرده 
اند هنوز اطالع دقيقى از آنها در دست نيست.  بر همين اساس 
از سوى دفتر امام جمعه، استاندارى، دفتر نمايندگى مقام معظم 
رهبرى و مديريت حج و زيارت استان با عرض تسليت به 
بازماندگان اين حادثه  امروز بعد از نماز مغرب و عشا به يادبود 
جان باختگان اين حادثه دلخراش در محل مسجد امام حسين 
(ع) برگزار مى گردد. كه از عموم شهروندان گرامى دعوت مى 

شود در اين جلسه شركت نمايند.  

جشن زنگ زندگى بنياد رفاه كودك
 در سالن هالل احمر برگزار شد

كارى - چهارشنبه اول مهر ماه، سالن هالل احمر 
بيرجند ميزبان جشن زنگ زندگى به همت بنياد رفاه 
كار  به  آغاز  هدف  با  برنامه  اين  بود.  بيرجند  كودك 
فعاليت بنياد كودك در بيرجند و همچنين تشويق و 
ترغيب دانش آموزان تحت پوشش برگزار شد. پخش 
تهران،  مركزى  دفتر  همكارى  با  فرهنگى  كليپ 

اجراى سرود و برنامه ضرب نوازى و ورزش باستانى 
بيرجند  بنياد  پوشش  تحت  آموزان  دانش  توسط 
مهم هاى  برنامه  از  زنده  موسيقى  اجراى  كنار   در 

اين جشن بود. به گفته مسئول اين نهاد همت فعالين 
آموزان  دانش  از  گروهى  بيرجند  در  كودك  بنياد 
 500 ميان  از  غربالگرى  مرحله  چند  طى  نيازمند 
خانواده معرفى و شناسايى شده، تحت پوشش برنامه 
پور  ولى  اند.  گرفته  قرار  امدادى  هاى  فعاليت  و  ها 
ادامه افزود: با آغاز سال تحصيلى جديد و در روزهاى 
بيرجندى  نيكوكاران  هميارى  با  جشن،   به  منتهى 
در  و  شده  خريدارى  التحرير  لوازم  كامل  هاى  بسته 
بين خانواده هاى شناسايى شده و واجد شرايط توزيع 
اهداى  با  زندگى  زنگ  است: جشن  ذكر  شايان  شد. 
حضرت  موسسه  نخبگان  بنياد  برگزيدگان  به  جوايز 
رسول و گروه سرود بنياد به پايان رسيد. جشن زنگ 
زندگى آغازى بر فعاليت هاى رسمى بنياد رفاه كودك 
المللى  بين  خيريه  موسسه  بنياد  اين  بود.  بيرجند  در 
مردم نهادى است كه با اهدافى انسان دوستانه فعاليت 
خود را 21 سال پيش با كسب مجوز رسمى از وزارت 
كشور آغاز كرد. اين موسسه غير دولتى و غير سياسى 
با بهره مندى  نيز  انسانى و  با تكيه به حفظ كرامت 
حمايت  بر  خارجى  و  داخلى  هموطنان  مهرورزى  از 
متمركز  نيازمند  استعداد  با  آموزان  دانش  تحصيل  از 
است. ولى پور يادآور شد: دفتر بنياد در بيرجند اخيرا 
و با همت گروهى از اساتيد دانشگاه و مديران ارشد 
است.  شده  اندازى  راه  دلسوز  متخصصين  و  استانى 
نيازمند  بيرجند  در  كودك  بنياد  هاى  فعاليت  ادامه 
همراهى و كمك تمام همشهريان دلسوز و نيكوكار 
از طريق  بنياد  دفتر  راستا  در همين  است.  بيرجندى 
هم  به  پاسخگويى  آماده   32233999 تلفن  شماره 
استانى ها و همياران گرامى است. با اين اميد كه در 
كنار يكديگر شاهد رشد و شكوفايى كودكان مستعد و 

نيازمند شهرمان باشيم

* خريد       * فروش     * رهن      * اجاره

اعتماد    سرمايه گذارى       پيشرفت
نبش ميرداماد 5

09155611453 - معين    09151602348 - بازرگان

امـالك ميـرداماد

مركز خانه هاى پيش ساخته طـرح نـو

آدرس: بلوار صياد شيرازى     09153627383   مديريت : امير حسينى

طراح و سازنده: خانه هاى مسكونى
 و وياليى ، كانكس ، پاركينگ 

اولين و بزرگ ترين مركز تخصصى
 خانه هاى پيش ساخته ، ضد زلزله 
و قابل حمل در شـرق كشور

ساعت كار: از 10:30 الى 14
و 18 الى 23
قهوه ، بستنى ، آبميوه

پيتـــزا 
ساندويچ 

 10 درصد تخفيف
ارسال  رايگان

نبش مدرس 18 /  32238080 - 32444666

شركت ويال پوشش شاكرى
* فروش انواع ورق كركره  

شادوالين ، پرچين
* مجرى پاركينگ هاى ادارى

 و خانگى در طرح هاى مختلف 
 * اجراى سقف سبك 
براى افزايش طبقه خانه

 * اجراى سقف هاى وياليى 
و آالچيق ، پيمانكارى ويال

* اجرا و فروش قرنيز جديد
(باران گير ديوارهاى منازل) 

  09153612717 
09151604496

تنها نمايندگى پنجره وين تك  در خراسان جنوبى 

نمايندگى پنجره دكتر وين
مجرى نماى  فريملكس
مجرى نماى كرتين وال
آدرس: خراسان جنوبى- بيرجند
 خيابان توحيد- بين توحيد 1 و 3 - پالك 29
09153620106 -05632447312
قيمت مناسب + كيفيت عالى= رضايت مشترى

مركز فروش پنجـره و شيشه شكرانى

عروس و داماد و مجالس ، سنتى و اسپرت و
آتليه مخصوص كودك

 فيلمبردارى مجالس با تصويربردارى 
و تدوين حرفه اى توسط آقا و خانم 

و همراه با فيلمنامه با تعيين وقت قبلى 
تهيه آلبوم هاى ويژه با هزينه هاى مناسب

 و متناسب با نياز شما

آتليه عكاسى و 

فيلمبردارى افق

آدرس: خيابان فردوسى، بعد از فردوسى 1 
به طرف حافظ، جنب مطب دكتر هنرور
تلفن: 32448015- 09390032235

ساخـت نسـل جديـد استخرهـاى ذخيـره آب 
كشـاورزى و پـرورش مـاهى

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         056-32316358     09157235800

   مهد و پيش دبستانى مهر مريم 
افتتاح شد

با سابقه كار مديريتى در مهد كودك تهران
پذيرش از شيرخوار تا آمادگى

با شهريه دولتى    
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از   - ايرانى  نامدار  پهلوان  افقى: 
خرما  موش   – الهى  اسماى 
عنقريب  ناز-  با  رفتار   – راه   -2
3- بازنده شطرنج – يارو - طايفه 
4- بيمارى كم خونى – بيگانگان 
– نت سوم 5- مجرم – دير نشين 
رنگ كرد   – قانون  از ماموران   -6
– هميشه 7- بخشش – ويتامين 
جدولى – بيسواد – رعايت كردنى 
در صف 8- حرف فاصله – صفت 
اسب – پيچ در پيچ شكم است – 
شكوه 9- محل پيدايش – چين و 
چروك – جنس قوى – جعبه ميز يا 
فايل 10- نام قديم شهركرد – زبان 
امريكا 11-  مردم گرجستان- پول 
«چارلى  نوشته  اثرى  باير-  زمين 
بايگانى   – رطوبت   -12 چاپلين» 
– نامى براى خانمها 13- اضافى- 
زندان   – خيال  اسودگى  و  راحتى 
خانه   -14 سلمان  سعد  مسعود 
اسيران   – قديمى   – زمينى  زير 
بازيگران  از   - كننده  روشن   -15
زارى و  ناله   – ايران  سينماى  مرد 

 – استخدام  نوعى    -1 عمودى: 
ادبيات، هنر و معمارى  گرايشى در 

 -2 ميالدى   20 قرن  اواخر  در 
جديد   – پاسيو   – بلقيس  سرزمين 
 – اورانوس  سياره  قمرهاى  از   -3
بطن – ميوه تنبل 4- گل بتونه – 
مردم قرآنى – بجا و شايسته نيست 
 – اريب   – گله  واحد سطح 5-   - 
داراى   – فارس 6- چهره  توابع  از 
هر   -7 پرخاش  و  عتاب   – نظر 
حرص   – الفبا  واحدهاى  از  يك 
تب   -8 مغولى  قانون   – ورق   –
نوبه – اميدوار و مشتاق 9- نشانه 
تير – به رو خوابيده – از ما بهتران 
سازمان   – آتش   -10 زمستان   –

توسعه صنعتى سازمان ملل كه در 
سال 1966 پايه گذارى شد - پول 
ژاپن 11- مجهول – باب- پهلوان 
12- از گلها - ايراد- نگاه كرد- مادر 
13- نغمه و سرود – وجود داشت- 
سياستمدار فرانسوى معروف به ببر 
با  شيميايى  عنصرى   -14 فرانسه 
با  اى  چشمه   – يازده  اتمى  عدد 
ابرى  ستونى  بصورت  كه  گرم  آب 
پاسخ   - جهد  مى  هوا  به  بخار  با 
ايرلندى  نويسنده   -15 مثبت 
اسود  - تپه»  «مجردان  كتاب 

طراح: نسرين كارىجدول 3327                        
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شنبه * 4  مهر 1394 * شماره 3327 

راه هاي زير به شما كمك مي كند تا استرس 
خود را كنترل كنيد

باعث  زندگي  در  چيزي  چه  كه  كنيد  مشخص   -1
استرس شما مي شود، ممكن است بعضي از موقعيت هاي 
 خاص يا افراد و يا رويدادهايي باشند كه شما را عصبي

و مضطرب مي كنند.
حوادث نوشتن  براي  روزانه  يادداشت  دفتر  يك   -2 

 و اتفاقات استرس زا داشته باشيد و روزانه احساسات خود 
را در آن بنويسيد.

خانواده  افراد  با  كنيد.  قوي تر  را  خود  حاميان   -3 
و دوستان خود ارتباط بيشتري برقرار كنيد. بيشتر كساني 
كه به گونه اي مي توانند با استرس هاي خود كنار بيايند 
از يك زندگي اجتماعي موفق برخوردار هستند و بيشتر 

ارتباط فاميلي دارند.
افكار ياد بگيريد كه چگونه  را تخليه كنيد:   4- خود 

 و احساسات خود را بيان كنيد.
5- از اين كه در مقابل خواسته ديگران «نه» بگوييد 
نترسيد، شما بايد حدود خود را بدانيد و اگر نمي توانيد 

كاري را انجام دهيد، هرگز احساس گناه نكنيد.
6- ياد بگيريد طوري احساسات خود را بيان كنيد تا 
كسي ناراحت نشود. مثال به جاي اين كه بگوييد: «تو 
مرا عصباني كردي.» بگوييد «من عصباني هستم.» اين 

كمك بزرگي براي حفظ روابط مهم در زندگي است.
اولويت بندي  را  كارها  بگيريد.  ساده  را  زندگي   -7
كنيد، آن ها را ارزيابي كنيد. كاري كه مهم تر است را 
انجام دهيد و از آن كه مهم نيست خالص شويد در 
اين صورت كمتر احساس خستگي و بيشتر احساس 
بيشتري  آزاد  ساعات  همين طور  و  مي كنيد  آرامش 
يا حتي و  دوستان  و  خانواده  افراد  با  تا  مي كنيد   پيدا 

با خودتان بگذرانيد.

درسى از بهلول

بهلول بيشتر وقت ها در قبرستان مى نشست و روزى كه 
براى عبادت به قبرستان رفته بود وهارون به قصد شكار از 
آن محل عبور مى كرد چون به بهلول رسيد گفت: بهلول 
چه مى كنى؟بهلول جواب داد : به ديدن اشخاصى آمده ام 
كه نه غيبت مردم را مى نمايند و نه از من توقعى دارند و 
نه من را اذيت و آزار مى دهند. هارون گفت: آيا مى توانى 
آگاهى  مرا  دنيا  آن  و جواب  و سوال  قيامت و صراط  از 
دهى؟بهلول جواب داد به خادمين خود بگو تا در همين 
محل آتش نمايند و تابه بر آن نهند تا سرخ و خوب داغ شود 
هارون امر نمود تا آتشى افروختند و تابه بر آن آتش گذاردند 
تا داغ شد . آنگاه بهلول گفت:اى هارون من با پاى برهنه بر 
اين تابه مى ايستم و خود را معرفى مى نمايم و آنچه خورده 
ام و هرچه پوشيده ام ذكر مى نمايم و سپس تو هم بايد 
پاى خو د را مانند من برهنه نمايى و خود را معرفى كنى 
و آنچه خورده اى و پوشيده اى ذكر نمايى. هارون قبول 
نمود. آنگاه بهلول روى تابه داغ ايستاد و فورى گفت: بهلول 
و خرقه و نان جو و سركه و فورى پايين آمد كه ابداً پايش 
نسوخت و چون نوبت به هارون رسيد به محض اينكه 
خواست خود را معرفى نمايد، نتوانست و پايش بسوخت و 
به پايين افتاد.سپس بهلول گفت:اى هارون سوال و جواب 
قيامت نيز به همين صورت است. آنها كه درويش بوده ند 
و از تجمالت دنيايى بهره ندارند آسوده بگذرند و آنها كه 

پايبند تجمالت دنيا باشند به مشكالت گرفتار آيند.

نيكو و آبرومند زندگي كن، آنگاه، به وقت 
سالخوردگي، هنگامي كه به گذشته بيانديشي، 

از زندگي ات ديگر بار لذت خواهي برد.

سه اصل را دنبال كن: محترم داشتن خود، 
محترم داشتن ديگران، جوابگو بودن

 در قبال تمام كنش هاي خود

از جمله رفتگان اين راه دراز
باز آمده اى كو كه به ما گويد باز

هان بر سر اين دو راهه از سوى نياز
چيزى نگذارى كه نمى آيى باز

آغوشت را به سوي دگرگوني بگشاي،
 اّما از ارزش هاي
 خود دست بر ندار.

هرگاه به اشتباه خويش پي بردي، 
بي درنگ گامهايي

 براي اصالح آن بردار

بازى هاى ذهنى و جدول ها روشى مفرح و موثر براى 
تربيت و فعال كردن مغز مى باشد. 

 كاليو تامپسون روانشناس معتقد است با انجام اين 9 كار 
مى توانيد با كمك تكنولوژى يا حتى بدون آن، قدرت 

تفكرتان را پرورش دهيد. امتحان كنيد!

1- ساعت هايى را آفالين باشيد
گاهى اوقات بى خيال اينترنت شويد و بدون آن زندگى 
كنيد. مثال آخر هفته ها ايميل و همين طور پست هاى 
شبكه هاى اجتماعى تان را بررسى نكنيد. از فيس بوك 

گرفته تا وايبر، واتس آپ، الين و تلگرام!
واقعا مجبور نيستيد هربار آنالين مى شويد، وقت خود را 
با بررسى شبكه هاى اجتماعى و انجام كارهاى بيهوده و 
وقت گير تلف كنيد. اينترنت پر از منابع آموزشى بزرگ 
ويدئوهاى  آنالين،  آموزشى  هاى  دوره  جمله  از  است. 
جذاب و كاربردى و ابزارهاى افزايش دامنه واژگان. به 
جاى تلف كردن وقت خود با موضوعات بى فايده، به 
تغذيه مفيد مغز خود بپردازيد و متناسب با فعاليت هاى 

اجتماعى تان، اطالعاتتان را افزايش دهيد.

2- يادداشت برداريد
هاى  شب  و  رفتيد  مى  مدرسه  وقتى  هست  يادتان 
چقدر  داشتيد،  كنكور  كه  سالى  خصوص  به  امتحان 

هم  حاال  داشتيد؟  مى  بر  يادداشت  هايتان  درس  از 
همان كار را انجام دهيد و اصال الزم نيست يادداشت 
هايتان ادبى يا طوالنى باشد! همان چند دقيقه اى كه 
راهى  كنيد،  مى  روز  آن  هاى  آموخته  نوشتن  صرف 
است  كافى  است.  مغز  قدرت  افزايش  براى  مطمئن 
روز  هر  كه  مطالبى  از  اى  كلمه   400 يادداشت   يك 

مى آموزيد، تهيه كنيد.

3- چه كارهايى انجام داده ايد؟
بخش عمده اى از هوشمندى با ميزان اعتماد به نفس 
و شادى شما مرتبط است؛ پس همين االن يك كاغذ 
«كارهايى  از  فهرستى  كه  هميشه  برخالف  و  برداريد 
بار  اين  كرديد،  تهيه مى  دهم»  انجام  خواهم  كه مى 
آمار«كارهايى كه انجام داده ام» را بگيريد تا هم اعتماد 

به نفستان افزايش يابد و هم خوشحال و شاد شويد.

4- حروف متقاطع يا سودوكو؟!
ها  و جدول  ذهنى  هاى  بازى  همه  كند!  نمى  تفاوتى 
عالوه بر سرگرم كردن شما، مى توانند با درگير كردن 
مغز، روشى مفرح و موثر براى تربيت و فعال كردن مغز 
باشند. مدتى اين روش را امتحان كنيد تا ببينيد سرعت 

پردازش مغزتان چقدر افزايش مى يابد.

5- پسر نوح با بدان بنشست...
اگر مى خواهيد باهوش تر شويد، بايد دوستان باهوش 
داشته باشيد. شايد اوايل اين ارتباط ها اعتماد به نفستان 
با  آمد  و  رفت  باشد  يادتان  اما  شود  دار  خدشه  كمى 
سريع  از  يكى  هستند،  شما  از  تر  باهوش  كه  كسانى 
ترين راه هاى يادگيرى است. دور و برتان را پر كنيد از 
آدم هاى باهوش و سعى كنيد عالوه بر حفظ فروتنى 
ياد  آنها چيزى  از  و  باشيد  دانستن  خود، هميشه تشنه 

بگيريد.

6- او يار مهربان است!
بيشتر  بخوانيد!  فقط  خوانيد،  مى  چه  نيست  مهم 
افزايش  بهترين  اند  داده  نشان  پژوهشگران  تحقيقات 
روزنامه  از  است.  و خواندن  مطالعه  مغز،  قدرت  دهنده 
تا رمان، كتاب علمى و... خالصه هرچه دستتان  رفته 
كميت  نيست،  مهم  متن  سوژه  چون  بخوانيد  رسيد، 

اهميت دارد!

7- مطمئنيد ياد گرفته ايد؟
انيشتين گفته: «اگر نمى توانيد چيزى را براى ديگران 
به راحتى توضيح دهيد، به اين دليل است كه آن را به 
را  موضوعى  هر  پس  ايد».  نكرده  درك  كافى  اندازه 
كه ياد گرفتيد، سعى كنيد براى ديگران تعريف كنيد و 

اطالعاتتان را در اختيار بقيه بگذاريد تا با تكرارشان، هم 
در ذهنتان ماندگار شوند و هم مطمئن شويد كه مطلب 

را تمام و كمال گرفته ايد.
8- هميشه در چارچوب حركت نكنيد!

استيو جابز جوان پس از  ترك تحصيل، زمان بيكارى 
خوشنويسى  يادگيرى  براى  آن  از  كه  داشت  زيادى 
استفاده كرد. در آن زمان خوشنويسى براى او بى ربط 
ياد  او  كه  مهارت هاى طراحى  اما  رسيد،  مى  نظر  به 
هرگز  شما  يافت.  راه  مكينتاش  به  بعدها  بود،  گرفته 
كافى  فقط  است.  مفيد  آينده چه چيزى  در  دانيد  نمى 
است سعى كنيد چيز جديدى ياد بگيريد و منتظر بمانيد 
بيايد. خواهيد ديد  تا فرصت استفاده از آن به دستتان 
همين دانسته هاى در ظاهر بى ربط چطور با جنبه هاى 
مهم زندگى تان ارتباط برقرار مى كنند! پس، از امتحان 

كردن مهارت هاى بى ربط با امروزتان نترسيد.

9- يك زبان جديد لطفا!
سرعت يادگيرى مهم نيست؛ كافى است به هر طريقى 
در شركت  يا  خارجى  كشورهاى  به  سفر  شده؛   كه 
 كالس هاى آموزش زبان يا حتى استفاده از خودآموزها 
شروع  را  كار  اين  زبان  آموزش  مجازى  هاى  دوره  و 
كنيد. فقط سعى كنيد كارتان را زودتر شروع و مداوم 

آن را دنبال كنيد تا مغزتان فعال و پويا بماند.

5

حرف هاى ابريشمى موفقيت

شعر روز 

پلكى احساس

عارفانه روز

يك لحظه مكث كن

حكايت

آيه روز  

و كارنامه هر انسانى را به گردن او بسته ايم و روز قيامت براى او نامه اى كه آن را 
گشاده مى بيند بيرون مى آوريم سوره االسرا، آيه 13

حديث روز  

آن كس كه خود را در معرض تهمت قرار دهد نبايد كسى را كه به او گمان بد برده است مالمت كند.
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آهن آالت  مستعمل را نقدا خريداريم
درب و پنجره ، تيرآهن ، ناودانى و ضايعات

09151636052 

يك شركت معتبر ساختمانى براى انجام امور 
ادارى به يك منشى با روابط عمومى باال نيازمند 

است.     32313289 - 09105706375

دعوت به همكارى 
به تعدادى آشپز صرفا ماهر با سابقه كار 

نيازمنديم.
كترينگ و تهيه غذاى ايرانيان

 نبش قدس 2
 ساعات مراجعه: 9 -11   21-19

يك شركت تبليغاتى به يك نفر 
طراح فتوشاپ نيازمند است.

  09155614450
09365403880

32226589 
نيازمنــديم

1-آشپز ماهر (آقا) باسابقه
2- كمك آشپز(آقا)، تخته كار ، فركار 

3-خورشت زن ماهر (خانم) 4- تميزكار (خانم)

32444744-09364440028

به يك خانم نسبتا ميانسال و 
تنها به صورت شبانه روزى يا پاره 

وقت براى نگهدارى از خانم سالمند 
نيازمنديم.

32437446-09155618156

آقا با روابط عمومى باال به همراه 
گواهينامه و موتورسيكلت براى 

همكارى با موسسه فرهنگى 
نيازمنديم.

09153637085

به دو همكار خانم براى كار 
در پيتزا فروشى  نيازمنديم.

(منشى و سالن دار)
32236008 - 09128399395

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

تجربه كنيد.    09158668002

فروش زمين موسوى 
ابتداى سجادشهر
09153615443

فروش كارگاه قارچ با تمام تجهيزات 
و موقعيت عالى - در حال توليد

09366142689

پروانه بهره بردارى مرغدارى گوشتى به شماره 
48/ص/پ به نام اينجانب احمد عابدينى مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط است.

شلوار جين زنانه 28  الى 33 هزار تومان  
بلوار معلم ، ابتداى خيابان فردوسى             

پوشاك 200

آگهى استخدام
به يك نفر نيروى مرد با حداقل مدرك 
كارشناسى شيمى گرايش پليمر 

براى كار در واحد كنترل كيفيت 
نيازمنديم.

7-32255026-056 داخلى :101

كليه لوازم دست دوم منزل و ادارى را 
نقدا با باالترين قيمت در محل خريداريم. 

با يك تماس     09159618050

فــروش شرايـطى آهـن آالت
32450930

09153634633 - هاشمى

داربست موذن
اجراى پيچ و رولپالك نما

نصب داربست و بنرهاى تبليغاتى
در صورت لزوم اجراى كار با طناب

09156694379 - موذن

توسط اكيپ ماهر

بيمه  مسئوليت

فروش فورى آپارتمان با موقعيت عالى و امكانات 
كامل 55 متر، يك خواب ، مترى 1/350/000 تومان  

معلم 44 - پالك 26 - طبقه دوم    09151605028

فــروش 
مغـازه پوشاك با موقعيت عالى

09361526176

سمسارى مرتضى
خريد و فروش لوازم منزل و ادارى با باالترين 

قيمت    09159632924- اميرآبادى

گـاز رسـانى
با شرايط مناسب

 مسكونى/ تجارى / صنعتى
  09159354648  -  محمدى

نقاشـى ساختمـان
روغنى - پالستيك - اكروليك - مولتى كالر

 كناف - كاغذ ديوارى
09157411071- 32311541

09384928910 - باقرى
پاسداران 7 – چهار راه اول سمت  چپ - پالك 12

نقاشـى ساختمـان 
انواع رنگ هاى روغنى و پالستيك 

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

09156633230 - برگى

فروشگاه الستيك اسدزاده
اقساط 12 ماهه  براى فرهنگيان

انقالب 8 و 10
09153624878

تعميرات تخصصى و تضمينى 

آيفون هاى تصويرى
09153634767 - 09153613074

آدرس جديد: نبش پاسداران 17

فروشگاه مواد غذايى و خشكبار 
محمــدى

عرضه كننده: روغن ، قند ، شكر ، برنج 
حبوبات و انواع آجيل با نازل ترين قيمت 
آدرس: سجادشهر- خيابان  15 خرداد 

نرسيده به فلكه نيك اختر
تلفن: 32415129 - 09158652674

09370080964

پخش تراكت  تبليغاتى

0938  928  2099

كـاشت 
بـولت

                (ميلگرد) در بتــون و سنگ
                                     بـا ضمانت كشش

ابتداى خيابان غفارى - روبروى گمرك 
 اطلس كمپرسور    09151636824- نوكى

يك دستگاه يخچال ايستاده 
 2 مترى ، 3 درب 

موتور فرانسوى در حد نو 
به فروش مى رسد.
09159859884

فروش
واحد آپارتمان ، 3 خوابه 
معصوميه با كليه امكانات 

بسيار شيك
09156644801

پوشــاك 200
فروش كليه اجناس مغازه

 به قيمت خريد
خيابان فردوسى  09361526176

انواع جوانه را از ما بخواهيد (ماش-گندم-عدس- نخود)
هايپر پروما - تقاطع مدرس و محالتى

نصب و تعمير كولر آبى  
و  لباسشويى  در منزل

  09151643778  - 32315776  شهريارى
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اخبار ورزشى

سالمانه: از نظر طب سنتي ايران، بابونه گرم و خشك است و مقوي مغز و اعصاب به شمار مي رود. مصرف دم کرده آن به شکل ناشتا مقوي معده، مقوي
 و بادشکن است و استفاده از بخور دم کرده آن بر روي صورت، باعث شادابي و تجديد حيات سلول هاي بشره پوست مي شود. عالوه بر اين، بخور بابونه
 با سرکه هم رافع چشم درد بوده و از روغن آن مي توان براي دردکمر، مفاصل و نقرس کمک گرفت يا در درمان سنگيني  گوش از آن استفاده کرد.

اين گياه، تقويت كننده مغز و اعصاب است

وقتى كبد با برنج چرب مى شود

6

آنتى اكسيدان ها در جلوگيرى از 
بيمارى هاى مرتبط با سن موثرند

 
از  تعدادي  از  ها  اکسيدان  آنتي  سالمانه: 

مي کند. پيشگيري  سن  با  مرتبط  بيماري هاي 
گوجه  مانند  روشن،  رنگ  سبزيجات  و  ميوه ها 
فرنگي قرمز، زغال اخته، ذرت و هويج سرشار 
از اين مواد هستند. سبزيجاتي مانند کلم پيچ و 

اسفناج، چاي سبز، انواع توت ها، گيالس و انگور، 
نيز  گالبي  و  سيب  مرکبات،  خانواده  ميوه هاي 
 مقادير زيادي آنتي اکسيدان دارند.آنتي اکسيدان ها 
از  برخي  دارند.  را  درماني  خواص  از  طيفي 
نشانه هاي  کاهش  که  داده اند  نشان  مطالعات 
پيري، به حداقل رساندن چين و چروک صورت 

و حفظ بافت پوست از منافع مصرف اين مواد 
است. حتي آنتي اکسيدان ها مي توانند از پوست 
آفتاب  بروز  و  خورشيد  نور  آسيب هاي  برابر  در 

سوختگي پيشگيري کنند.

براى پيشگيرى از سرطان 
«كلم» بخوريد

 
سالمت نيوز: خانواده «کلم» مهم ترين سبزي هاي 
از  سرشار  منبع  و  شده  محسوب  سرطان  ضد 
کلسيم است. البته کلسيم موجود در کلم به اندازه 
شير و ماست نيست ولي به دليل وجود فيبر در 
اين سبزي، مصرف آن براي حفظ سالمت بدن 
توصيه مي شود. افرادي که دچار نفخ شکم هستند 
براي مصرف انواع کلم بايد آن  را به مدت ٥ تا ٦ 
دقيقه بخارپز کنند،  با انجام اين اقدام مصرف کلم 

نيز سبب نفخ شکم نخواهد شد.

وقتى كبد با برنج چرب مى شود
 

سالمت نيوز: وقتي مزاج غذايي سرد و تر باشد، 
برنج جزو  باعث چاقي خواهد شد.  آنها  مصرف 
موادغذايي است که مزاج سرد و تر دارد و اين 
ماده غذايي انباشتي از نشاسته است که با مصرف 
آن، زماني که بدن با کالري زياد روبرو مي شود، به 
دليل اينکه نمي تواند همه آن را هضم کند مقداري 
از نشاسته به صورت چربي، ذخيره مي شود و در 
نهايت با چاقي همراه است. در واقع برنج يکي 
ابتال به کبدچرب  از عوامل اصلي چاق شدن و 

به شمار مي رود و علت آن مزاج سرد و تري آن 
است. با اين حال اگر با مواد غذايي داراي مزاج 
و  مزاج  شود،  مصرف  و  مخلوط  و خشک  گرم 
سردي و تري آن از بين مي رود. افزودن شويد، 
زيره، زعفران يا ميخک به برنج باعث اصالح مزاج 
اين ماده خوراکي شده و کمتر باعث چاقي مي شود 

چون مزاج سردي آن با افزودن ادويه هايي با مزاج 
گرم و خشک گرفته مي شود. افرادي که برنج را 
به صورت کته همراه با سبوس طبخ مي کنند بد 
نيست بدانند که اين عادت تغذيه اي صحيح باعث 

مي شود چاقي مفرط که به دليل زياد خوردن برنج 
ايجاد مي شود، از بين برود.

دمنوش هاي گياهي 
براي بهبود واريس 

قدس آنالين: واريس در نتيجه اتساع يك يا چند 

رگ در قسمت هاي مختلف بدن ايجاد مي شود اما 
معموال در پاها و صورت بروز مي كند. هموروئيد 
توان  مي  و  شود  مي  محسوب  واريس  جز   نيز 
اين مشكل را نيز به كمك دمنوش هاي گياهي 

درمان كرد. شاه بلوط هندي: خواص اين گياه 
در بهبود جريان خون كامال شناخته شده است 
و در بسياري از درمان هاي طبيعي براي بهبود 
واريس توصيه مي شود. تركيبات آن باعث بهبود 
عملكرد عروق شده و حجم رگ ها را كاهش 
مي دهد. اين گياه همچنين براي درمان احتقان 
كبد و خستگي پاها نيز كاربرد دارد. براي تهيه 
دقيقه  به مدت ٣  را  گياه خشك  دمنوش،  اين 
بماند.  نيز  ديگر  دقيقه   ٣ بگذاريد  و  بجوشانيد 
پس از صاف كردن ميل نماييد. درخت مو: برگ 
هاي آن در سالمت عروق مؤثر است و به بهبود 
خستگي پاها كمك مي كند. همچنين سرشار 
از ويتامين ها و تانين است، مقاومت مويرگ ها 
مقابله  نارسايي عروق  با  و  بهبود مي بخشد  را 
مي كند. برگ هاي خشك را به مدت ١٠ دقيقه 

بجوشانيد و بگذاريد ٥ دقيقه ديگر نيز بماند.

كاهش خطر ابتالى مادر
 به بيمارى هاى قلبى با شيردهى 

شهرخبر: بررسي ها نشان مي دهد که با افزايش 
نداده اند  شير  خود  کودکان  به  که  مادراني  سن، 
امکان  به مادراني که شيردهي داشته اند،  نسبت 

بيشتري براي ابتال به بيماري هاي قلبي دارند. 

ايستگاه سالمت

حوادث

«چهكندى نژاد» قهرمان مسابقات 
نوجوانان استان اعزامى به اروميه 

جنوبي  خراسان  استان  نوجوانان  قهرماني  مسابقات 
بازيکن   ٢٦ حضور  با  قربان  سعيد  عيد  مناسبت  به 
در سالن  فردوس  و  قاين  بيرجند،  از شهرستان هاي 
شهيد سرحدي بيرجند برگزار شد و در پايان، امير علي 
چهکندي نژاد از بيرجند مقام اول را کسب کرد، محسن 
بذرافشان از فردوس مقام دوم را به دست آورد، حسين 
يعقوب نژاد و آرمين زماني پور از بيرجند مشترکًا سوم 
شدند.نفرات برتر به مسابقات آزاد و رده بندي دسته 
برتر نوجوانان کشور که از ٨ تا ١٠ مهرماه به ميزباني 

شهرستان اروميه برگزار مي شود، اعزام خواهند شد.

پيروزى بر مالزى خط و نشان جدى 
بسكتبال ايران به حريفان بود

ديدار  پايان  در  ايرنا: يک سايت خبري ورزشي چين 
تيم هاي ملي بسکتبال ايران و مالزي نوشت: اگرچه 
ايران با قاطعيت هر چه تمام تر مالزي را در هم کوبيد 
به  ايران  جدي  نشان  و  خط  بايد  را  پيروزي  اين  اما 
آنالين»  «اسپورت  خبري  کرد.سايت  تلقي  حريفان 
چين در گزارشي اعالم کرد: تيم ملي بسکتبال ايران 
با اين پيروزي مسير قهرماني خود را هموارتر کرد و 
تاکنون سه پله از ٩ پله رسيدن به قهرماني را با اقتدار 
 طي کرده است. تيم ملي بسکتبال ايران پس از آنکه 
تيم هاي ژاپن و هند را از پيش رو برداشت، برابر مالزي 
به ميدان رفت که اين ديدار را با نتيجه ١٢٢ بر ٤٢ به 

سود خود به پايان رساند.

مظلومى: فكر كردن به قهرمانى زود است

ايرنا: سرمربي تيم فوتبال استقالل تهران گفت: تازه 
در  ما  که  چند  هر  است  گذشته  ليگ  از  هفته  شش 
به قهرماني  اما زود است که  صدر جدول قرار داريم 
فکر کنيم. پرويز مظلومي بيان کرد: بعد از ٦ هفته در 
صدر جدول قرار گرفتيم و اين باعث مي شود که کار 
ما سخت تر شود اما حاال که صدرنشين ليگ هستيم 
بايد اين جايگاه را حفظ کنيم ولي هنوز زود است که به 

قهرماني فکر کنيم.

الزم باشد كادر فنى را عوض مى كنيم   
ايسنا : رئيس فدراسيون واليبال مي گويد براي رسيدن 
به المپيک هرکاري الزم باشد انجام خواهيم داد و حتي 
اگر الزم باشد دست به تغيير در کادر فني تيم ملي نيز 
خواهيم زد. محمدرضا داورزني در مورد نتايج ضعيف 
واليباليست هاي ايران در جام جهاني اظهار کرد: از اينکه 
نتوانستيم انتظار مردم را برآورده کنيم، از آنها معذرت 
مي خواهيم اما اينکه اين نتايج سبب ايجاد نگراني شود 
و يا گفته شود واليبال ايران بازگشت به عقب داشته، 

بايد بگويم از اين بابت نگراني نداريم.

زلزله 4.9 ريشترى مرز
 ايران و عراق را لرزاند

فارس : روز گذشته زمين لرزه اي به بزرگي ۴.۹ ريشتر 
مرز ايران و عراق در منطقه پهله ايالم را لرزاند. ساعت 
٩ و ٤٠ دقيقه صبح ديروز زمين لرزه اي به بزرگي ٤,٩ 
ريشتر پهله در ايالم در مرز اين استان با کشور عراق را 
لرزاند. در پي وقوع اين زمين لرزه، تيم هاي ارزياب امداد 
و نجات به منطقه اعزام شدند تا از خسارات احتمالي اين 
حادثه کسب اطالع کنند. مرتضوي سخنگوي امداد و 
نجات کشور تأکيد کرد: گزارش اوليه تيم هاي عملياتي 
و ارزياب نشان مي دهد که خوشبختانه اين زمين لرزه 

هيچ گونه خسارات جاني و مالي در پي نداشته است.

مرگ دختر4 ساله حين جراحى دندان

ايسنا: زن و شوهر جوان که دختر چهارساله شان براي 
جراحي دندان بيهوش و به اتاق عمل منتقل شده بود، 
فکر نمي کردند اين جراحي ساده به قيمت جان دختر شان 
تمام شود. اوايل شهريور ماه پدر و مادر دختري چهار ساله 
که اهل شهرستان آران بودند، دخترشان را به بيمارستاني 
در قم بردند. دختربچه مدتي بود دندان هايش دچار ريزش 
شده بود و پزشکان بعد از معاينه اوليه اعالم کردند او بايد 
جراحي شود. اما طوالني شدن جراحي کم کم دلشوره را 
به جان پدر و مادر فاطمه زهرا انداخت. باالخره يکي از 
پزشکان سراسيمه از اتاق عمل بيرون آمد و گفت که دختر 

بچه به دليل آمبولي جانش را از دست داده است. 

جنايت، پايان دعوا بر سر اسكناس 

در  پليس  ماموران   ٩٢ سال  دي  خبرنگاران:  باشگاه 
جريان وقوع يك قتل قرار گرفتند. با حضور ماموران در 
محل مشخص شد، مرد جواني با ضربات چاقو به قتل 
رسيده است. پس از گذشت چند ماه ماموران دريافتند 
كه مقتول از پسر جواني مقداري پول طلب داشته و روز 
حادثه نيز با او قرار مالقات داشته است که پسر جوان 
خيلي زود شناسايي و دستگير شد. وي در بازجويي ها 
با اعتراف به قتل گفت: مقداري پول به مقتول بدهكار 
بودم. او به من فشار مي آورد و مي گفت بايد پولم را 
پس بدهي. روز حادثه با او قرار گذاشتم و با هم درگير 
شديم و او را با ضربه چاقو به قتل رساندم و فرار كردم. 

31 مسموم با نشت گاز تاالر عروسى 

 ايرنا: بر اثر نشت گاز در يکي از تاالرهاي عروسي 
شدند.  مسموميت  دچار  مهمانان  از  تعدادي  تبريز، 
روابط عمومي مرکز مديريت حوادث و فوريت هاي 
گاز  نشت  کرد:  اعالم  شرقي  آذربايجان  پزشکي 
منواکسيدکربن در يکي از تاالرهاي عروسي تبريز، ٣١ 
خانم حاضر در مراسم را روانه بيمارستان کرد. حاضران 
دچار  منواکسيدکربن  گاز  استنشاق  دليل  به  تاالر  در 
اورژانس  آمبوالنس  دستگاه   ٩ با  و  شده  مسموميت 
تبريز به بيمارستان منتقل شدند. ماموران آتش نشاني 
بالفاصله در محل حادثه حاضر شده و محل نشت گاز 

را شناسايي و اقدام هاي الزم را انجام دادند.

ضربات چاقو جان برادر را گرفت

باشگاه خبرنگاران : پس از انتشار خبر قتل فردي در محله 
گرامجان چالوس، ماموران در محل حادثه حضور يافتند 
و تحقيقات اوليه در اين زمينه آغاز شد. در بررسي ها 
مشخص شد که مقتول به  دست برادر خود که معتاد 
به مصرف شيشه است با ضربات مهلک چاقو به  قتل 
رسيده است. قديمي فرمانده نيروي انتظامي چالوس 
گفت: متهم به قتل ظرف مدت ٤٨  ساعت دستگير شد 
و به  جرم خود اعتراف کرد. وي با اعالم اينکه مصرف 
شيشه و حس توهم دليل اصلي اين قتل بود، خاطر نشان 
کرد: فرد متهم پس از شناسايي و دستگيري براي اجراي 

تحقيقات قضايي روانه زندان شد.

سيسمونى و اسباب بازى 

دنياى فرشته ها
بلوار شعبانيه ، بين نرجس 6 و 8         

32317866 - 09153612963

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 

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

توليد و اجراى فوم بتن
براى كف سازى و شيب بندى

نماينده انجمن بتن سبك سلولى 
ايران در خراسان جنوبى

09155611598 
شيــرى

سقف كاذب ، كناف  
پاركت ، كف پوش  

PVC
 09151630741 

رحيمى
بيست مترى سوم  
روبروى حج و زيارت

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

آدرس : نبش غفارى 4       

32212519  - 09151606528

ايزوگام سليمانى 

ن
را

 اي
مه

بي
و 

ت 
مان

ض
ل 

سا
 10

ول
ص

مح
ع  

نو
ت ايزوگام مصطفى هريوندى

محالتى - بين توحيد و مدرس  09153619297

قيرگونى با تخفيف ويژه

اينترنت پر سرعت 12 مگ 
 12 ماهه  12 گيگ

  20,000 تومان 
اينترنت پرسرعت 12 مگ  

 12 ماهه –  60 گيگ

 105,000 تومان 
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گيوكى- مديريت حج و زيارت استان اعالم كرد: مجلس يادبود حجاج جان باخته در حادثه منا از سوى نماينده ولى فقيه، 
استاندار و دفتر نماينده بعثه مقام معظم رهبرى در مديريت حج و زيارت استان امروز شنبه بعد از نماز مغرب و عشاء در مسجد 
امام حسين (ع) برگزار مى شود. در بين جان باختگان ايرانى حادثه منا نام دو زائر هم استانى (از بيرجند) به چشم مى خورد. 

آواى خراسان جنوبى با عرض تسليت به خانواده هاى اين عزيزان براى آنها غفران و رحمت الهى آرزو مى كند. 

تظاهرات مردم بيرجند عليه جنايات آل سعود 

مردم واليتمدار بيرجند ظهر روز گذشته بعد از اقامه 
نماز جمعه همزمان با سراسر كشور عليه جنايات آل 
بيش  شدن  زخمى  و  كشته  و  منا  فاجعه  در  سعود 
در  نمازگزاران  كردند.  تظاهرات  مسلمان  هزار   4 از 
سعود  آل  عليه  شعارهايى  سردادن  با  تظاهرات  اين 
و استكبار جهانى نفرت و انزجار خود را عليه استكبار 

جهانى و آل سعود خبيث فرياد كشيدند. 

برگزارى نمايشگاه كتاب دفاع مقدس 
توسط اداره كل كتابخانه هاى عمومى

گروه خبر- مسئول امور فرهنگى اداره كل كتابخانه 
برنامه مشترك  هاى عمومى استان گفت: برگزارى 
نقد و بررسى كتاب دفاع مقدس با كتابخانه مشاركتى 
نامگذارى كتابخانه  انقالب اسالمى و دفاع مقدس، 
اى تازه تأسيس به نام شهيد مرتضى حاجى آبادى، 
تنها شهيد روستاى حاجى آباد بيرجند، برگزارى حلقه 
هاى مطالعاتى كتاب و انديشه شهرستان با موضوع 
هفته دفاع مقدس و برگزارى نمايشگاه كتاب دفاع 
مقدس از جمله برنامه هاى اداره كل كتابخانه هاى 

خراسان جنوبى در هفته دفاع مقدس مى باشد.

عرضه محصوالت صنايع دستى استان
 با بسته بندى استاندارد

گروه خبر- معاون صنايع دستى خراسان جنوبى از عرضه 
محصوالت صنايع دستى استان با بسته بندى استاندارد و 
در خور شأن خبر داد. عباس زاده گفت: اين معاونت براى 
دومين بار نسبت به طراحى بسته بندى مناسب براى 
محصوالت بومى استان اقدام كرد تا فضاى الزم براى 
حفظ جايگاه صنايع دستى و توسعه و رونق بازار داخلى و 
خارجى آن فراهم شود. وى با بيان اينكه طراحى و توليد 
بسته بندى محصوالت حوله بافى استان در سنوات قبل 
انجام شده و مورد استقبال صنعتگران نيز قرار گرفته بود، 
افزود: خوشبختانه در سال جارى طراحى ساك دستى 
در 2 سايز متوسط و بزرگ و طراحى بسته بندى ويژه 

محصوالت سفالى نيز انجام شد.

اهداى 57 رأس گوسفند
 توسط خيران براى نيازمندان زيركوهى

از  زيركوه  امام خمينى شهرستان  امداد  مدير كميته 
اهدا  براى  خيران  توسط  گوسفند  رأس   57 اهداى 
داد.  قربان خبر  در عيد  اين شهرستان  نيازمندان  به 
منظور  به  كه  گوسفند  تعداد  اين  افزود:  مظاهرى فر 
قربانى كردن در روز عيد سعيد قربان از طرف خيران 

اهدا شده بود بين نيازمندان توزيع شد.

امروز مراسم بزرگداشت حجاج جان باخته منى در استان برگزار مى شود

گروه خبر- امام جمعه بيرجند با اشاره به حادثه ناگوار رمى جمرات در منا گفت: 
جهان اسالم بايد عهده دار مديريت حرمين شريفين شود. 

حجت االسالم رضايى بيرجندى در خطبه هاى نماز جمعه اين هفته بيرجند در 
مصلى المهدى (عج) افزود: اين كار ضرورى است تا مسلمانان بتوانند در پناه 
امنيت و آرامش بيشتر از آثار سفر معنوى حج بهره فراوان ببرند. وى افزود: 
حادثه صبح روز پنجشنبه ناشى از سهل انگارى آل سعود بوده و الزم است 
نهادهاى بين المللى جهان اسالم براى مديريت حرمين راهكارى اتخاذ كنند.

امام جمعه بيرجند با اشاره به ساخت و ساز در اطراف مسجد الحرام، اظهار كرد: 
حرم را با افراشتن برج هاى بلند مرتبه شبيه بتكده كرده اند. 

اظهار  استعمار در منطقه است،  اينكه آل سعود عروسك  به  اشاره  با  رضايى 
كرد: با مطالعه تاريخ مشخص مى شود، آل سعود چگونه و با كمك چه كسى 
در عربستان به قدرت رسيد. وى با ابراز همدردى با خانواده قربانيان گفت: بر 
اساس آمارهاى رسمى تاكنون دو نفر از زائران خانه خدا از خراسان جنوبى در 
حادثه رمى جمرات منا جان خود را از دست دادند، احتمال مى رود، چهار نفر كه 

مفقود هستند در بيمارستان بسترى باشند. 

سيرت زيباى دفاع مقدس، آينده حركت انقالب 
در رسيدن به اهداف دفاع مقدس را رقم خواهد زد

فرمانده سپاه انصار الرضا(ع) خراسان جنوبى كه سخنران قبل از خطبه هاى 
نماز جمعه اين هفته بيرجند بود با اشاره به اينكه آنچه صورت هاى زيبا را در 
دفاع مقدس آفريد ماهيت خدايى بود، گفت: سيرت زيبا آن چيزى است كه 
آينده حركت انقالب در رسيدن به اهداف دفاع مقدس و شهدا را رقم خواهد زد. 
سردار يعقوب على نظرى اظهار كرد: دفاع مقدس هم صورت زيبا و هم سيرت 
با جنگ، مديريت  امام در مواجهه  زيبا دارد. نظرى تصريح كرد: فرمول هاى 
مادى و دنيايى نبود بلكه ايشان با توكل برخدا و با استعانت از خدا عليرغم 

اينكه همه نگران بودند از پيروزى اطمينان داشتند.
و  سخنان  اينگونه  كرد:  تأكيد  جنوبى  خراسان  الرضا(ع)  انصار  سپاه  فرمانده 
از  يكى  و  بخش  الهام  مردم  براى  در سخت ترين شرايط  آرام بخش  جمالت 

زيباترين صورت هاى دفاع مقدس بود. 

رئيس  جمهور در سازمان ملل 
بى كفايتى آل سعود در امور حج را اعالم كند

امام جمعه طبس هم در خطبه هاى اين هفته نماز جمعه طبس گفت: رئيس  
جمهور كشورمان كه براى شركت در اجالس عمومى ساالنه سازمان ملل در 
نيويورك حضور دارد، بايد از اين فرصت براى اعالم بى كفايتى آل سعود در اداره 

حرمين شريفين استفاده كند. 
حجت االسالم مهاجريان مقدم با اشاره به حادثه تلخ منا، اظهار كرد: اين حادثه 
ناشى از بى كفايتى آل سعود، وهابيت و مسئوالن عربستان است كه به ناحق 
خود را خادم الحرمين مى دانند. وى تصريح كرد: اينان در واقع خائن الحرمين 
هستند و حادثه سقوط جرثقيل در مسجدالحرام و حادثه منا كه موجب كشته و 
مجروح شدن جمع كثيرى از حجاج شد در تاريخ مكه بسيار كم سابقه است كه 

نشان از بى كفايتى مسئوالن عربستان دارد.

آمريكا و اسرائيل پشت صحنه اقدامات ننگين آل سعود هستند

امام جمعه بشرويه نيز بى توجهى آل سعود در حادثه منا را محكوم كرد و گفت: در 
پشت پرده اين حادثه بزرگ بايد آگاه باشيم كه آمريكا و اسرائيل نقش دارند. حجت 
االسالم شمس الدين در خطبه هاى امروز نماز جمعه شهرستان با اشاره به حوادث 
اخير در سرزمين وحى اقدامات فتنه انگيز آل سعود را محكوم كرد و ضمن عرض 

تسليت به بازماندگان و خانواده هاى اين واقعه براى آنان آرزوى صبر كرد.

دست هاى پنهانى آل سعود در حوادث مكه ديده مى شود

امام جمعه باغشهر اسالميه هم گفت: عالوه بر بى كفايتى آل سعود در مديريت 
حج، دست هاى پنهانى آنان در حوادث مكه ديده مى شود. 

اسالميه كه در مسجد  باغشهر  نماز جمعه  زمانى در نخستين  حجت االسالم 
جامع اين شهر برگزار شد، با اشاره به سالروز تهاجم آمريكا به افغانستان تصريح 
كرد: هرجا كه آمريكا پا گذاشته آن را به لجن زارى تبديل كرده و ما همواره 
خواهيم  برآمريكا» حفظ  شعار «مرگ  با  را  آمريكا  از  انزجار خويش  و  نفرت 
بار  اين دومين  منا در مكه مكرمه گفت:  با تسليت حادثه جانگداز  كرد. وى 
است كه در مكه تعداد زيادى از حاجيان كشته و مجروح مى شوند كه در اين 
حوادث عالوه بر بى كفايتى در مديريت حج توسط آل سعود دست هاى پنهانى 
آنها نيز به خوبى ديده مى شود. وى افزود: سوء مديريت در اين حوادث و به 
ويژه درحادثه منا به طور كامل محسوس است و اينكه مديران حج عربستان 
درب  از  را  حاجيان  از  زيادى  تعداد  جمعيت،  ازدحام  به  توجه  بدون  بخواهند 
كوچكى در منطقه منا عبور دهند معلوم است كه در وهله نخست بى تدبيرى 
و سوء مديريت آل سعود در كار بوده است. زمانى تصريح كرد: در حادثه منا 
احتمال عمد هم دور از انتظار نيست چرا كه دولت خبيث عربستان در كشتار 
مسلمانان به ويژه مردم بى دفاع يمن يد طواليى دارد و هر روز زنان و كودكان 
بى دفاع يمن را به خاك وخون مى كشد بنابراين بعيد نيست كه با اين صحنه 

سازى ها بخواهد مسلمانان را از اين پايگاه وحده الهى دور سازند. 

مراسم دعاى عرفه 
و نماز عيد قربان در استان برگزار شد

دعاى پرفضيلت عرفه در جاى جاى خراسان جنوبى 
قرائت شد و مردم متدين اين استان با ديگر مسلمانان 
آسمانيان  گوش  به  آنها  العفو  نداى  و  شدند  هم نوا 
از  روز عرفه يكى  با  نهم ذى الحجه مصادف  رسيد. 
است؛  مسلمانان  ميان  در  فضيلت  با  بسيار  روزهاى 
يكى از روزهايى كه سبب وحدت مسلمانان مى شود 
نمايشى  روز  اين  ويژه  دعاى  دسته جمعى  قرائت  و 
شايان  نمايش مى گذارد.  به  را  مسلمانان  انسجام  از 
ذكر است در روز دهم ذى الحجه نيز مردم مؤمن و 
متدين استان در مساجد و مصلى هاى سراسر استان 

براى برپايى نماز عيد قربان شركت كردند.

ساماندهى و بهسازى 95 درصد گلزار شهدا

ايرنا- مدير كل بنياد شهيد و امور ايثارگران خراسان 
جنوبى گفت: تاكنون 95 درصد از 477 گلزار شهداى 
استان ساماندهى و بهسازى شده است. حجت االسالم 
گلزار  مابقى  ساماندهى  و  بهسازى  افزود:  معصومى 
شهدا به دليل كمبود اعتبار هيچ اقدامى صورت نگرفته 
است. به گفته وى در صورت تأمين اعتبار الزم بقيه 

گلزارهاى شهداى خراسان ساماندهى مى شود. 

برگزارى دوره هاى توان افزايى نجاتگران

جمعيت  امدادونجات  معاونت  سرپرست  خبر-  گروه 
توان  دوره  برگزارى  از  جنوبى  خراسان  احمر  هالل 
احمر  هالل  نجاتگران  و  امدادگران  ويژه  افزايى 
استان به مناسبت هفته دفاع مقدس خبر داد. بخشى 
با بيان اين مطلب گفت: اين دوره به منظور افزايش 
آفرينى  نقش  نجاتگران،  آمادگى جسمانى  تقويت  و 
بهتر آنان در سوانح و همچنين تجربه كردن شرايط 

سخت برگزارمى شود.

راه يابى دانشجوى دانشگاه بيرجند 
 به مرحله نهايى مسابقات ملى اذان 

ـ  برق  رشته  دانشجوى  خسروى  جواد  خبر-  گروه 
اذان  ملى  مسابقات  در  بيرجند  دانشگاه  الكترونيك 
عالى  آموزش  مؤسسات  و  ها  دانشگاه  دانشجويان 
مرحله  به  كننده  شركت   350 حدود  بين  در  كشور 
نهايى راه يافت. مرحله نهايى اين مسابقات 28 و 29 

مهرماه 94 در مشهدمقدس برگزار مى شود.

اداره كل آموزش فنى و حرفه اى حايز 
رتبه برتر در حوزه حقوق شهروندى شد

اداره كل آموزش فنى و حرفه اى خراسان جنوبى در 
بين دستگاه هاى اجرايى استان موفق به كسب رتبه 
برتر در حوزه حقوق شهروندى شد. حقوق شهروندي از 
اهم مباحث حقوق بين الملل و حقوق ملل است و توجه 
به اين مقوله هم از جهت استمساك ابزاري هم از نظر 
ارزش ذاتي آن، حائز اهميت خاص است و آن را در شمار 

مباحث محوري حقوق معاصر قرار داده است. 

در پى حادثه ناگوار رمى جمرات در خطبه هاى نماز جمعه استان مطرح شد:

جهان اسالم، عهده دار مديريت حرمين شريفين شود

كنترل بر قيمت محصوالت، در اولويت ستاد تنظيم بازار استان
خراسان  كشاورزى  جهاد  رئيس  فرد-  كاظمى 
اينكه تعاونى هاى توليد و صنوف  با بيان  جنوبى 
مى كنند،  بازار  تنظيم  به  خوبى  كمك  مختلف 
در  عدس  قيمت  گذشته  ماه  چند  در  گفت: 
زمينى  سيب  قيمت  و  افزايش  جنوبى  خراسان 
كاهش يافت كه هدف از ستاد تنظيم بازار كنترل 
در  مطلق  ولى پور  است.  محصوالت  قيمت  بر 
كرد:  اظهار  استان  بازار  تنظيم  كميسيون  جلسه 

فرآيند تصميم گيرى در زمينه تنظيم بازار به دليل 
سياست گذارى توليدى در وزارتخانه هاى مختلف 
براى  افزود:  وى  اداره شود.  نمى تواند  تنهايى  به 
خراسان  كشاورزى  محصوالت  بيشتر  شناسايى 
بتوان  استفاده مى شود كه   GIS از طرح  جنوبى 
به راحتى تشخيص داد كه زمين هاى هر كشاورز 
چند هكتار و يا چند متر است و از طرفى به طور 
دقيق مشخص مى شود كه توليدات چقدر بوده و 

استان  محصوالت  اگر  موضوع  همين  اساس  بر 
كمتر از مصرف باشد مجبور به واردات محصول 
در  داد:  ادامه  وى  هستيم.  ديگر  استان هاى  از 
سال هاى گذشته براى خريد تضمينى گندم، پنبه 
و جو اقدام كرديم كه اميد است در مورد مرغ هم 
بتوانيم با موافقت وزارت جهاد كشاورزى اين را در 

دستور كار قرار دهيم.
ناصرى مديركل دفتر هماهنگى امور اقتصادى و 

بين الملل استاندارى نيز در اين جلسه با اشاره به 
اينكه اين استان از قطب هاى توليد گوشت مرغ 
در كشور محسوب مى شود، گفت: انتظار اين است 
كه در همه محصوالت پر رنگ تر وارد شويم تا 
از  نياز به واردات  نياز استان را خودمان تأمين و 
ديگر استان ها نداشته باشيم. وى افزود: در اين 
خصوص تعاون روستايى مى تواند كمك خوبى در 

زير ساخت هاى محصوالت انجام دهد.

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

محمد رسول ا... (ص)اكران فيلم
ساعات  شروع 

سانس ها:
17    13:50   9:3020:10

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.

   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

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

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

مسير مشهد و  زاهدان

09159618581- فاروقى
تعمير انواع لوازم گازسوز  خانگى 

در اسرع وقت    
 09158624439 - جانى

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

 آگهى مزايده اموال منقول " نوبت اول "
چون در پرونده اجرايى در قبال محكوميت آقاى مهدى رضايى به پرداخت مبلغ 95/550/692 ريال در حق آقاى سيد عبدا... 
صمدى و پرداخت مبلغ 4/375/000 ريال بابت حق االجرا در حق صندوق دولت و با عنايت به توقيف يك دستگاه خودروى 

پژو پارس به شماره انتظامى 935 ج 35 ايران 52 از محكوم عليه كه حسب نظريه كارشناس خودروى مذكور تمام رنگ و فاقد بيمه نامه 
مى باشد و داراى الستيك حدودا 20 درصد و موتور و گيربكس سالم است كه به مبلغ 98/000/000 ريال ارزيابى گرديده است كه از طريق 
مزايده در روز چهارشنبه مورخ 94/7/22 از ساعت 10 الى 11 صبح در دفتر اجراى احكام حقوقى به فروش برسد كه قيمت پايه از بهاى 
ارزيابى شده شروع و به كسانى كه باالترين قيمت را پيشنهاد نمايند، فروخته خواهد شد 10 درصد مبلغ پيشنهادى فى المجلس از برنده 
مزايده دريافت و نامبرده مكلف است حداكثر تا يك ماه نسبت به پرداخت باقيمانده ثمن معامله اقدام نمايد در غير اين صورت 10 درصد 
اوليه به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد خواهد شد. متقاضيان در صورت تمايل مى توانند پنج روز قبل از موعد مزايده به اين اجرا مراجعه 

تا ترتيب بازديد آنان داده شود. هزينه نقل و انتقال به عهده خريدار خواهد بود.
رجبى- مدير اجراى احكام مدنى دادگسترى بيرجند

دادگسترى جمهورى اسالمى ايران

آگهى مزايده اموال منقول " نوبت اول "

چون در پرونده 940841 اجرايى در قبال محكوميت آقاى سيد حامد خراشاديزاده به پرداخت مبلغ 138/828/954 
ريال در حق آقاى مجيد مردانى و پرداخت مبلغ 6/650/000 ريال بابت حق االجرا در حق صندوق دولت و با عنايت به 

توقيف يك دستگاه خودروى سمند به شماره انتظامى 592 د 51 ايران 32 از محكوم عليه كه حسب نظريه كارشناس خودروى مذكور 
به رنگ بژ و مدل 1382 است و همچنين دوگانه دستى و رينگ اسپرت و فاقد بيمه نامه مى باشد و درب موتور و گلگيرهاى دو طرف 
رنگ شده است و با توجه به شرايط موجود به مبلغ 105/000/000 ريال ارزيابى گرديده است كه از طريق مزايده در روز دوشنبه مورخ 
94/7/20 از ساعت 10 الى 11 صبح در دفتر اجراى احكام حقوقى به فروش برسد كه قيمت پايه از بهاى ارزيابى شده شروع و به كسانى 
كه باالترين قيمت را پيشنهاد نمايند، فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پيشنهادى فى المجلس از برنده مزايده دريافت و نامبرده 
مكلف است حداكثر تا يك ماه نسبت به پرداخت باقيمانده ثمن معامله اقدام نمايد در غير اين صورت 10 درصد اوليه به نفع دولت ضبط 
و مزايده تجديد خواهد شد. متقاضيان در صورت تمايل مى توانند پنج روز قبل از موعد مزايده به اين اجرا مراجعه تا ترتيب بازديد آنان 

داده شود. هزينه نقل و انتقال به عهده خريدار خواهد بود.
رجبى- مدير اجراى احكام مدنى دادگسترى بيرجند

دادگسترى جمهورى اسالمى ايران

قابل توجه مشتاقان زيارت    ثبت نام عتبات عاليات هوايى ويژه ايام محرم

با تسهيالت ويژه و تخفيف 10 درصدى

ثبت نام در كليه دفاتر زيارتى سطح استان

شركت مركزى خدمات زيارتى خراسان جنوبى   تلفن تماس: 32449966

اعزام

94/8/2    -  94/7/25  

  3 2236030   09151605216
ايزوگام سليمانى

خيابان ارتش - سه راه معلم - جنب بيمه البرز   ت 
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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

طراحى وب سايت ، پرتال و فروشگاه اينترنتى
نبش مدرس 27     تلفن:32444117    همراه:09155630215

پرينتر ليزرى HP 1102  240 هزار - فلش 8 گيگ سليك 
ون پاور 12 هزار - مونوپاد 15هزار-  آنتى ويروس  اورجينال
آدرس: حدفاصل معلم 22 و 24       (5خط) 32446431- رايانه ثامن بيرجند

فروش
 ويژه 

هفته

 1- آپارتمان 110 مترى – صفر- تخليه – سند آزاد- طبقه ششم- حاشيه بيست مترى اول غربى مدرس
 165 ميليون يا معاوضه با واحد كوچكتر   30 رهن تا 50 ميليون مى توان وام گرفت

2- واحد 380 مترى دوبلكس شيك - خيام -  600 ميليون -  معاوضه با واحد كوچكتر
3- مغازه درحال ساخت 30 متر زمين 60 متر بنا (زيرزمين و كف) حاشيه بيست مترى خيام -  160 ميليون

4- واحد 130 مترى بيست مترى دوم مدرس - شيك -  200 ميليون يا معاوضه با كوچكتر
5- وياليى 90 متر زمين 120 متر بنا - قابل بازسازى – مدرس 21 -  120 ميليون

6- پيش فروش سپيده كاشانى -  100 مترى - آورده اوليه 36 ميليون
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امالك آسمان فروش فورى ملك 

آدرس: بيست مترى دوم غربى -  بين نواب 1 و 3   09155615573 - 09155611127   32231772-3

 اجـراى  نصب  داربـست  فلـزى 
بـا پيـچ و رولـپـالك  

 09153637507 - 09156217507 حسينى

داربست مهـدى 
  نصب ، رولپالك ، سايبان ، خريد و فروش لوازم 

بلوار فرودگاه ، سه راه صياد شيرازى     
32319263-09151642377 - وسيله كار

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

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

غذاى آماده و فست فود

پاتيــل 
غذاى لذيذ

با يك تماس
ساعت كارى 11 ظهر الى 1 بامداد 

(ويژه ادارات و مجالس)

اين جنگ هشت ساله و اين دفاع مقّدس، از بزرگ ترين افتخارات ملت ايران بود 
 «مقام معظم رهبرى»   

هفته دفاع مقدس گرامى باد

پايگاه مقاومت بسيج روزنامه آواى خراسان جنوبى

حمل بار و اثاثيه منزل با خاور بزرگ و نيسان توسط 5 كارگر
09153636648 - فنودى



حديث روز روزنامه اجتماعى ، فرهنگى ، ورزشى و اقتصادى 
 مديرمسوول و صاحب امتياز : غالمرضا جعفرپور مقدم 
سردبير : على جعفرپور مقدم

بيرجند، ميدان شهدا ، جنب بانك صادرات  ، ساختمان آوا   
صندوق پستى 136 - 97148-  تلفن : 32224582 ( 5 خط ) نمابر : 32234583 
 صفحه آرايى : واحد رايانه روزنامه آوا - چاپ : شركت چاپ و نشر گلرو

اذان ظهر
اذان مغرب 

نيمه شب شرعى
اذان صبح 

طلوع آفتاب

    EMAIL:AVA.KHJNEWS@YAHOO.COM
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   WWW.AVA724.IRسامانه پيام كوتاه : 3000272424

پيامبر اکرم (ص) : هر كس دوست دارد خداوند هنگام سختي ها و گرفتاري ها 
دعاي او را اجابت كند، در هنگام آسايش، دعا بسيار كند.

(نهج  الفصاحه، ح ٣٠٢٣)                                                                                

11 : 25
17 : 45
22 : 44
4 : 02
5 : 24

خير محترم جناب آقاى مهندس ناصرى
با نهايت تاثر درگذشت مادر گرامى تان 

را خدمت شما و آن خاندان محترم تسليت عرض نموده ، از خداوند منان براى آن 

مرحومه علو درجات و براى شما و ساير بازماندگان صبر و سالمتى مسئلت داريم.

روابط عمومى اداره كل بهزيستى خراسان جنوبى

تخفيف در بيمه نامه شخص ثالث تا سقف %20
تخفيف در بيمه نامه بدنه اتومبيل تا سقف  %35
تخفيف در بيمه نامه هاى مسئوليت تا سقف %20
تخفيف در بيمه نامه آتش سوزى تا سقف   %40

تخفيف در بيمه نامه حوادث انفرادى تا سقف %40
تخفيف در بيمه نامه درمان مسافرتى  خارج از كشور تا سقف %35

قابل توجه بيمه گذاران بيمه عمر و تامين آتيه پاسارگاد:

جناب آقاى محمد حسين صالحى
با كمال سرور و شادكامى قبولى شما را در 

آزمون دكترى  تخصصى 
كه نشان از لياقت و شايستگى جناب عالى مى باشد 

حضورتان صميمانه تبريك عرض مى نماييم 
توفيق فتح قله هاى ترقى را از درگاه ايزد حق 

براى شما آرزومنديم.

گروه كوهنوردى ميثاق

10% تخفيف
بتن ، قطعات بتنى

و مصالح سنگى
 به مناسبت گراميداشت  هفته

 دفاع مقدس و اعياد قربان و غدير
از تاريخ 94/7/1 لغايت 94/7/10 

شركت  تعاونى 
چند منظوره خاص 

جانبازان جنوب خراسان 
تلفن تماس:

32235265 - 09151612041 

قابل توجه موديان محترم ماليات بر ارزش افزوده:
مهلت ارائه الكترونيكى اظهارنامه ماليات بر ارزش افزوده دوره تابستان 94 از طريق سامانه www.evat.ir حداكثر تا 15 مهر ماه مى باشد.

روابط عمومى اداره كل امور مالياتى خراسان جنوبى

دوربين مداربسته / دزدگير/  اعالم حريق / هشدار دهنده نشت گاز / شير برقى قطع گاز / شير مكانيكى حساس به زلزله
 2 عدد دوربين ديد در شب 600TVL  + DVR  ( 4 كانال + HDMI + انتقال تصوير بدون اى پى استاتيك)

32341226-09197147874

         280000                   360000

روابط عمومى فرودگاه هاى خراسان جنوبى


