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  افزايش جريمه هاى رانندگى به دولت رفت 
هماهنگي  عالي  شوراي  دبير  همداني  يدي  مهدي 
از ارسال  با ايسنا،  ترافيک شهرهاي کشور در گفتگو 
پيشنهاد جديد براي افزايش جرايم رانندگي به دولت خبر 
داد و افزود: در اين پيشنهاد جرايم حادثه ساز صد درصد و 

مابقي جرايم ٥٠ درصد افزايش خواهند داشت.

افزايش وام مسكن تا سقف 100 ميليون   
در  کشور  انبوه سازان  سراسري  کانون  رئيس  برزگر 
گفتگو با ايسنا، از مراحل نهايي توافق اين کانون با 
بانک مسکن براي پرداخت تسهيالت ١٠٠ ميليوني 

به توليد مسکن خبر داد. 

آخرين اخبار از حادثه منا

محسوس  افزايش  از  حكايت  نشده  تائيد  خبرهاى 
حاكى  ها  شنيده  و  دهد  مى  منا  حادثه  جانباختگان 
حادثه  قربانيان   ، مفقودين  از  زيادى  تعداد   است 
با  گفتگو  در  منا  حادثه  شاهدان  از  يكى   . اند  بوده 
از  حادثه  اين  كل  قربانيان  آمار   : گفت  ما  خبرنگار 
2000 نفر اعالم شده توسط عربستان بسيار بيشتر بود 
و تا كنون بيش از تعداد اعالم شده توسط كانتينرهاى 
اخبار  آخرين  بر  بنا  است.  شده  منتقل  اى  سردخانه 
هاى  بيمارستان  در  حادثه  مفقودين  شناسايى  بحث 
تكرار  بار  چندين  ميدانى  صورت  به  عربستان  سطح 
شده و شواهد بر اين است كه مفقودين جديد ايرانى 
در بيمارستان ها شناسايى نشده اند. بر اساس اظهارات 
شاهدان عينى، كار شناسايى اجساد با توجه به تاخير 
عربستان در صدور اجازه اين كار و انتقال به سردخانه 
روست.  به  رو  اى  عديده  مشكالت  با  شناسايى  در 
شايان ذكر است تا لحظه درج اين خبر اطالع جديدى 

از وضعيت مفقودين استان بدست نيامده است. 

استاندار خطاب به دستگاه هاى نظارتى و مرتبط با حوزه سرمايه گذارى؛

قوانين را به نفع سرمايه گذار تفسير كنيد
صفحه ٧

 تأمين نيروى بيمارستان حضرت 
ابوالفضل (ع) تا يك ماه آينده 
مدير درمان تأمين اجتماعى استان گفت: بيمارستان حضرت 
ابوالفضل (ع) تأمين اجتماعى بيرجند نياز به 300 نيرو دارد كه ...

ميالد  دهمين اختر تابناك 
آسمان امامت و واليت

امام هادى (ع) مبارك

گروه خبر- اصناف و بازاريان بيرجند امروز سه شنبه با تجمع در مسجد الرسول (ص) بازار، انزجار خويش 
را از رژيم آل سعود اعالم مى كنند. گنجى مسئول جامعه انجمن اسالمى اصناف با اعالم اين خبر افزود: 
 كسبه مركز استان امروز سه شنبه در مسجد الرسول (ص) بازار تجمع كرده و تا ساعت 10:30 صبح در 

محل هاى كسب خود حاضر نخواهند شد.

امروز، تجمع اصناف و بازاريان مركز استان در اعتراض به رژيم آل سعود
7

5

خدمتگزار : در صورتى كه فردى با سخت گيرى سبب خروج سرمايه گذار از استان شود، با وى برخورد خواهد شد

ديدار استاندار با خانواده هاى جانبازان و رزمندگان دوران 8 سال دفاع مقدس/ صفحه 7 

« اوست  پايدار» 

با نهايت تاثر درگذشت فرزند ، پدر و برادر عزيزمان شادروان 

حميد رضا رفيعى
را به اطالع همشهريان ارجمند و شهروندان محترم درميان و توابع مى رساند: 

مراسم تشييع جنازه آن فقيد چهارشنبه 94/7/8 
ساعت 9 صبح از محل مسجد النبى(ص) به روستاى درميان

 برگزار مى شود 
ضمنا مراسم سوم آن مرحوم پنجشنبه 94/7/9 از ساعت 4/30 

الى 5/30 بعدازظهر در محل مسجد النبى (ص) منعقد مى شود حضور بزرگوارتان باعث تسلى خاطر بازماندگان و 
سپاس خواهد بود. ضمنا مجلس زنانه همزمان در همان محل برگزار مى گردد

خاندان رفيعى ، عطايى و خانواده هاى وابسته

آگهى مزايده شماره 93 شركت كويرتاير

شركت كويرتاير در نظر دارد: 5 دستگاه ليفتراك مستعمل مازاد بر نياز خود را (شامل 2 دستگاه 

ليفتراك برقى بالكانكار 2 تن و 3 دستگاه ليفتراك ديزلى سهند 2 و 3 تن ) از طريق مزايده به صورت 

يكجا به فروش برساند. لذا از كليه متقاضيان دعوت به عمل مى آيد از تاريخ نشر اين آگهى پس از 

بازديد ، پيشنهاد كتبى را با رعايت شرايط مزايده حداكثر تا پايان وقت ادارى سه شنبه 94/07/14 در 

پاكت دربسته به واحد تداركات شركت در محل كارخانه به نشانى بيرجند - كيلومتر 11 جاده كرمان  

(تلفن : 32255366-056) تحويل نمايند.

شركت كويرتاير در رد و يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار مى باشد 

روابط عمومى شركت كويرتاير

آگهى مزايده شماره 99 شركت كويرتاير

نياز خود را شامل  شركت كويرتاير در نظر دارد: تعداد حدود 140 عدد باطرى مستعمل مازاد بر 

96 عدد باطرى 2 ولت 480 آمپر و 48 عدد باطرى 2 ولت 220 آمپر ، از طريق مزايده به صورت 

يكجا به فروش برساند. لذا از كليه متقاضيان دعوت به عمل مى آيد از تاريخ نشر اين آگهى پس از 

بازديد  پيشنهاد كتبى را با رعايت شرايط مزايده حداكثر تا پايان وقت ادارى يكشنبه 94/07/12 در 

 پاكت دربسته به واحد تداركات شركت در محل كارخانه به نشانى بيرجند - كيلومتر 11 جاده كرمان 

( تلفن  32255366-056 ) تحويل نمايند.

شركت كوير تاير در رد و يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار مى باشد 

روابط عمومى شركت كويرتاير

آگهى استخــدام
شركت مجتمع توليدى مرغ مادر جنوب خراسان و شركت دامپرورى كشاورزى 

ستاره كيان بيرجند براى تكميل كادر فنى خود نياز به
2  نفر كارشناس يا كارشناس ارشد دامپرورى دارد 

افراد متقاضى براى ثبت نام مى توانند حداكثر تا تاريخ  1394/07/09 
   info@mmkj.ir رزومه كارى و مدارك خود را به آدرس ايميل

ارسال نمايند
 براى كسب اطالعات بيشتر با شماره هاى 3_ 32221041 

 تماس حاصل فرمايند.

آگهى استخــدام
شركت دامپرورى و كشاورزى ستاره كيان بيرجند 

به يك نفر كارشناس بهداشت حرفه اى 

براى كار در كارخانه توليد خوراك دام و طيور نياز دارد
افراد متقاضى براى ثبت نام رزومه كارى و مدارك خود را به آدرس ايميل 

info@setarehkian.com ارسال و يا براى كسب اطالعات بيشتر

 با شماره هاى 8-32234907 تماس حاصل فرمايند.

             رفت تا دامنش از گرد زمين پاك بماند 

             آسمانى تر از آن بود كه در خاك بماند

تقدير بر اين بود كه پدر عزيزمان روانشاد 

حاج ولى اسمعيلى 

در جوار حرم امن الهى جان به جان آفرين تسليم نمايد. 

ضمن تسليم بر اين مشيت الهى، آنچه  موجب تسكين 

آالم مان گرديد، همراهى و همدلى همه سروران معززى بود كه با حضورشان در 

مراسم سوگوارى و يا ابراز همدردى ما را مورد محبت و تفقد خويش قرار دادند 

بدينوسيله مراتب قدردانى خود را از كليه بزرگواران اعالم مى داريم.

خانواده شادروان حاج ولى اسمعيلى

به  را  خود  بارى  و  وانتى  تايرسازى  سرويسرهاى  ضايعاتى  آهن آالت  دارد:  نظر  در  تاير  كوير  شركت 

به  متقاضيان دعوت  كليه  از  لذا  برساند.  به فروش  يكجا  به صورت  مزايده  از طريق  تن  تقريبى 115  وزن 

حداكثر   ، مزايده  شرايط  رعايت  با  را  كتبى  پيشنهاد  بازديد  از  پس  آگهى  اين  نشر  تاريخ  از  مى آيد  عمل 

كارخانه  محل  در  شركت  تداركات  واحد  به  دربسته  پاكت  در   94/07/18 شنبه  ادارى  وقت  پايان   تا 

به نشانى بيرجند - كيلومتر 11 جاده كرمان (تلفن : 32255366-056) تحويل نمايند.

شركت كويرتاير در رد و يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار مى باشد 

روابط عمومى شركت كويرتاير

آگهى مزايده شماره 92 شركت كويرتاير
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بانك صادرات تعهدات ميزان را پذيرفت

نماينده مردم بيرجند، درميان و خوسف در مجلس 
داشت  جلسه اي  اخيرا  اعتبار  و  پول  شوراي  گفت: 
جهت  در  صادرات  بانک  کرد؛  مصوب  آن  در  که 
تمام  و  کند  پيدا  ورود  ميزان  مؤسسه  مشکل  حل 
بدهي هاي اين مؤسسه را به مردم پرداخت کند تا 
شد  قرار  افزود: همچنين  وي  بيفتد.  راه  مردم  کار 
ميزان  مؤسسه  امالک  و  اموال  صادرات،  بانک 
نيز به اين مؤسسه بدهکار  افرادي  را بگيرد و اگر 
صادرات  بانک  گرفته اند،  وام  آن،  از  و   هستند 

عهده دار شد تا بدهي ها را بگيرد.

ماجراى تعرفه 1000 درصدى واردات خودرو

شوراي  مجلس  معادن  و  صنايع  کميسيون  عضو 
از واردات  براي جلوگيري  از تهيه طرحي  اسالمي 
خودروهاي چيني و هفت ميلياردي به داخل کشور 
خبر داد و گفت: اظهارات اينجانب در خصوص طرح 
مذکور به درستي منتشر نشده است. به گزارش الف، 
نادر قاضي پور با اشاره به درج خبري از قول وي 
در رسانه ها مبني بر «طرح دو فوريتي مجلس براي 
افزايش ۱۰۰۰ درصدي تعرفه خودرو وارداتي» گفت: 
متاسفانه اظهارات اينجانب به درستي منتشر نشده و 
آنچه گفتم با آنچه منتشر شده، فرق دارد. وي با بيان 
اينکه نام اين طرح، «طرح حمايت از توليد داخلي، 
است»، گفت:  داخلي  کنندگان  و مصرف  کارگران 
اين طرح دو فوريتي يک ماده و سه تبصره دارد که 

به امضاي ۲۷ نماينده مجلس هم رسيده است.

 انتقال آب از درياى عمان به 21 استان

رئيس کميسيون انرژي مجلس با بيان اينکه مجلس 
به طور جدي مسئله آب در کشور را دنبال مي کند، 
گفت: ۳ گزينه انتقال آب در کشور مطرح است که 
از  خارج  از  آب  انتقال  بحث  گزينه ها  اين  از  يکي 
کشور است. به گزارش فارس، مروي، گفت: انتقال 
از  خزر  درياي  و  عمان  درياي  تاجيکستان،  از  آب 
به  است،  آب  تأمين  براي  شده  مطرح  گزينه هاي 
طوري که انتقال آب از درياي عمان به ٢١ استان 

کشور نيز يکي از اين گزينه هاي مطرح شده است.

 مطالبات زنان از سامانه101
امور زنان  برنامه ريزي و هماهنگي معاونت  معاون 
درخواست  گفت:  جمهوري  رياست  نهاد  خانواده  و 
زنان شاغل براي رسيدگي به وضعيت آنان و ايجاد 
تعادل بين کار و زندگي از بيشترين درخواست هاي 
بانوان در سامانه ۱۰۱ است.  اطهره نژادي در گفتگو 
با مهر،  گفت: سامانه ۱۰۱ با هدف بررسي روزآمد و 
پوياي مطالبات زنان، فعال سازي شد و از راه اندازي 
اين سامانه در نيمه ماه رمضان تاکنون، پيامک هاي 

زيادي دريافت کرده ايم.

 واكنش به راه اندازى كمپين نخريدن مرغ

وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، با اشاره به 
تشکيل کمپين «نخريدن مرغ» گفت: اگر مانعي براي 
مصرف مواد غذايي از حيث آلودگي آن وجود داشته 
و به سالمت مردم آسيب برساند، به طورحتم بدون 
هيچ مالحظه اي هشدارهاي الزم را داده و خبررساني 
مي شود. به گزارش خبرآنالين، هاشمي با رد آلوده بودن 
مرغ مصرفي مردم، گفت: اگر مانعي براي مصرف مواد 
غذايي از حيث آلودگي آن وجود داشته و به سالمت 
مردم آسيب برساند، همانطور که راجع به آب معدني 
اظهارنظر و هشدارهاي الزم داده شد، دراين باره هم 

بدون هيچ مالحظه اي خبررساني مي شود.

 انتقال دبيران دوره متوسطه به ابتدايى
 بر اساس امتيازبندى صورت گرفت

از  انتقال معلمان  با اشاره به  وزير آموزش و پرورش 
دبيرستان به دوره ابتدايي، گفت: براي اينکه تبعيضي 
نيروهاي متوسطه يک و  نباشد تمام  بين فرهنگيان 
دو را بر اساس شاخص هايي امتيازبندي کرده ايم و با 
به گزارش  داديم.  انجام  را  نظر خودشان، ساماندهي 
فارس، فاني، همچنين در خصوص گذشت چند روز از 
آغاز سال تحصيلي و توزيع نشدن شير مدارس گفت: 
و  کرده  حيات  تجديد  دوباره  بخواهد  سازماني  وقتي 
پرورش  و  آموزش  و  مي کشد  طول  شود،  راه اندازي 
ندارد  مشکلي  شير  توزيع  و  نيست  کوچکي  دستگاه 
و اجازه دهيد تاريخ دقيق اعالم نکنم اما قاعدتًا بايد 
در مهر شروع شود و از نظر اعتباري و تمهيدات نيز 
براي  اعتبار  تأمين  خصوص  در  نداريم.وي  مشکلي 
پاداش بازنشستگان نيز گفت: ما منتظر اعتبار هستيم 

تا در اختيار بازنشستگان قرار دهيم.

امروز ٧ مهر ١٣٩٤ مصادف با
 ١٥ ذي الحجه ١٤٣٦ و ٢٩ سپتامبر ٢٠١٥

 شهادت روحاني مبارز «سيدعبدالكريم هاشمي 
 نژاد» توسط منافقين كوردل (١٣٦٠ش).

روز آتش نشاني و ايمني.
آغاز نهضت عباسيان با قيام «ابومسلم خراساني» 

عليه حكومت ُاَموي(١٢٩ ق).
علي  النقي  امام  حضرت  دهم  پيشواي  والدت 

الهادي(ع) در مدينه(٢١٢ ق).
درگذشت «اميل زوال» نويسنده و داستان سراي 

شهير فرانسوي (١٩٠٢م).
درگذشت «چاْرْلز ريْشِتر» مخترع مقياس ميزان 

بزرگي زلزله (١٩٨٥م) .

اسالمي  آزاد  دانشگاه  عمومي  روابط  گزارش  به   
 خراسان جنوبي، به مناسبت هفته دفاع مقدس، مهندس 
رضا  علي  دکتر  منزل  در  حضور  با  خدمتگزار  اله  وجه 
از  جنوبي  خراسان  اسالمي  آزاد  دانشگاه  رئيس  حسني 
آزاده و جانباز  اين  تالش ها و مجاهدت هاي خالصانه 

دفاع مقدس و خانواده وي تشکر و قدرداني نمود.
تبريک  ضمن  ديدارها  اين  در  جنوبي،  خراسان  استاندار 
و  رزمندگان  شهدا،  جانبازان،  گفت:  مقدس،  دفاع  هفته 
به  را  ايثارگري  کلمه  واقعي  معني  به  آنان  هاي  خانواده 

منصه ظهور رسانده و آن را محقق ساختند.
دانست  جامعه  عملي  الگوي  را  شهدا  هاي  خانواده  وي 
و تصريح کرد: اين عزيزان با تاسي از امام راحل(ره) در 

راه پاسداري از کيان ايران اسالمي و ارزش هاي اسالم 
ناب محمدي از همه هستي خود گذشتند و آگاهانه مسير 

شهادت را انتخاب کردند.
وي به حمايت هاي قدرت هاي بزرگ جهاني از صدام 
در جنگ عليه ايران اشاره کرد و ادامه داد: اين کشورها 
از تمامي حمايت هاي نرم و سخت افزاري از صدام عليه 
ملت مظلوم ايران فروگذار نکرده و در بسياري از مواقع 

مشاوره هاي نظامي نيز به آنان ارائه مي دادند.
و  ايران  عزيز  مردم  مقاومت  برکت  به  اما  داد:  ادامه  وي 
نيز پيروي از رهبري هاي پيامبرگونه امام راحل(ره) دشمن 
نتوانست به هيچ يک از اهداف از قبل پيش بيني شده خود 

دست پيدا کند.

بايد مطالبات امام خمينى ( ره) 
و مقام معظم رهبرى را همچون 

تابلوى طاليى نصب العين قرار دهيم

اسالمي  آزاد  دانشگاه  رئيس  حسني  عليرضا  دکتر 
از  تشکر  ضمن  ديدار  اين  در  نيز  جنوبي  خراسان 
بيرجند،  فرماندار  جنوبي،  خراسان  استاندار  عنايت 
ساير  و  ايثارگران  امور  و  شهيد  بنياد  کل  مدير 
گراميداشت  ضمن  وي،  همراهان  و  مسئوالن 
و  آثار  حفظ  ضرورت  بر  تأکيد  و  مقدس  دفاع  هفته 
حفظ  براي  گفت:  مقدس  دفاع  متعالي  هاي  ارزش 

امام  مطالبات  بايستي  انقالب  عظيم  دستاوردهاي 
امام  عزيزمان  مقتداي  و  (ره)  الشأن  عظيم   راحل 
خامنه اي را همچون تابلوي طاليي نصب العين خويش 
 قرار دهيم و ببينيم چقدر از آن مطالبات فاصله داريم و روزانه 
اندازه گيري نماييم، ببينيم فاصله کم شده يا زياد، که 
اگر خداي ناخواسته اين فاصله زياد شود، آن روز مباد.   
اين آزاده و جانباز دفاع مقدس که بيش از هشت سال 
در اسارت رژيم بعث عراق بوده در ادامه گفت : بايستي 
به گونه اي در دانشگاه کار کنيم که اگر شرايط موجود 
لبان  بر  خنده  شود،  عرضه  رهبرمان  محضر  دانشگاه 
نايب  رضايت  لبخند  و  بندد  نقش  مقتدايمان  مبارک 

امام زمان (عج) ذخيره برزخ و قيامتان باشد. 

جانبازان ،شهدا ، رزمندگان و خانواده هاى آنان به معنى واقعى كلمه
 ايثارگرى را به منصه ظهور رسانده و آن را محقق ساختند

تقويم مناسبت هاى  روز

رئيس انجمن صنفي جايگاه داران CNG با اشاره به مصرف ٢٠ ميليون متر مکعبي روزانه گاز CNG گفت: تا ١٠ سال آينده ١٤ 
ميليون خودروي گازسوز در کشور وجود خواهد داشت. به گزارش فارس، دادرس گفت: گاز محور توسعه انرژي است به طوري که 
٩٥ درصد از تاکسي هاي دوگانه سوز بيش از ٧٠ درصد از حمل و نقل عمومي در کشور از گاز CNG استفاده مي کنند. 

  روزانه 20 ميليون متر مكعب گاز CNG در كشور مصرف مى شود

مهندس وجه اله خدمتگزار : 

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

 با ضمانت پاره نشدن و چروك نشدن     32212979 - 32214989قــاليشويــــــى كدبانـــــو 

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

 اجـراى  نصب  داربـست  فلـزى 
بـا پيـچ و رولـپـالك  

 09153637507 - 09156217507 حسينى

قابل توجه دامداران محترم شركت تعاونى كشاورزى گاوداران بيرجند

به استحضار مى رساند: جلسه مجمع عمومى " نوبت دوم" اين شركت چهارشنبه 
94/7/15 راس ساعت 9:30 صبح در محل سالن جلسات تاالر صدف واقع در بلوار 
امام رضا (ع) برگزار مى شود. لذا از كليه اعضاى محترم دعوت مى شود براى اتخاذ 

تصميم نسبت به موضوعات مطروحه در اين جلسه حضور به هم رسانند.
هيئت مديره

   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

1- تهران منطقه 15: خيابان خاوران- خيابان اتابك (ذوالفقارى)- خيابان ناصرى- مجتمع فاپكا (احمدى روشن) - 115 متر-  فول امكانات روز - پاركينگ و انبارى
 150 ميليون نقد + 20 ميليون رهن و 600 اجاره + 130 ميليون وام - بدون كارمزد واگذارى سازمان نوسازى شهردارى تهران

 سال ساخت 92 - معاوضه با بيرجند – مشهد (فروش نقدى تخفيف دارد)
2- 190 متر مجموعه 5 واحدى - زمين دو كله - موقعيت عالى در خيابان حافظ - طبقه 1 و 5 معاوضه با مشهد يا واحد كوچكتر ، 50 وام و 50 رهن تعهد مى شود.

3- واحد طبقه 5 بسيار شيك – صفر- 110 مترى - 165 ميليون – حاشيه بيست مترى اول غربى مدرس – معاوضه با مشهد يا واحد كوچكتر – نقدى تخفيف دارد
 3 رهن و 50 وام تعهد مى شود.

4-  300 متر زمين با 6 واحد پروانه - واقع در سپيده كاشانى - حاشيه بيست مترى - 300 ميليون – معاوضه بالمانع
5- مغازه تجارى در حال ساخت – حاشيه جماران- كنار بانك تجارت - 30 متر و 2 طبقه -  240 ميليون
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امالك آسمان فروش ويژه و معاوضه ملك: بيرجند- تهران – مشهد

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

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  منزل 

با خاور مسقف و كارگر ماهر
09159639065

على آبادى
ضمنا كارگر تنها نيز داريم"

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

آگهى مزايده اموال منقول " نوبت اول "

چون در پرونده اجرايى در قبال محكوميت آقاى رضا حسين آبادى به پرداخت مبلغ 560/000/000 ريال بابت 
اقساط معوق در حق آقاى محمدعلى مزارى و پرداخت مبلغ 40/000/000 ريال بابت حق االجرا در حق صندوق دولت و با عنايت به 

معرفى و توقيف يك دستگاه جرثقيل از ناحيه شخص ثالث كه حسب نظريه كارشناس جرثقيل فوق به مشخصات ذيل 

ارزش به ريالمشخصاتنام دستگاهرديف

تاوركرين پتن (Potain  Tower Crane) مدلجرثقيل1
  D - 315 چرخ الستيكى- ظرفيت 3 تن- سريال 

دستگاه 46514 – ساخت سال 1977 فرانسه - ابعاد كلى 
بدنه دستگاه  m 3*2/5*6 – ارتفاع دكل 25m – طول 

بوم 25m- داراى تجهيزات كامل سيستم هيدروليك، 
جك ها، سيم بكسل، كابل تغذيه و ساير تجهيزات مرتبط

550/000/000

550/000/000جمع: پانصد و پنجاه ميليون ريال

كه از طريق مزايده در روز سه شنبه مورخ 94/7/21 از ساعت 9 الى 10 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.
از طرف مدير اجراى احكام مدنى دادگسترى بيرجند

دادگسترى جمهورى اسالمى ايران

قابل توجه هم استانى هاى عزيز
با توجه به نزديك بودن

 روز روستا و لزوم توجه به مسايل و مشكالت آن 

 روزنامه آوا 

 را برگزار مى نمايد. لذا از تمامى صاحب نظران و هم استانى هاى عزيز 
على الخصوص اهالى روستاهاى حاشيه شهر بيرجند دعوت مى گردد 

چنانچه انتقاد، پيشنهاد يا سوالى در خصوص موضوع نشست دارند از طريق

 سامانه پيام كوتاه روزنامه به شماره 3000272424 
يا فكس 32234583  تا روز چهارشنبه 94/7/8 اعالم نمايند
 تا در حضور مسئولين طرح و نتيجه از طريق روزنامه اعالم شود.

روابط عمومى روزنامه آواى خراسان جنوبى

نشست آسيب شناسى وضعيت روستاهاى حاشيه مركز استان



پيام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پيام كوتاه : 3000272424

سه شنبه * 7 مهر 1394* شماره 3330
عملكرد ستاد مردمى غدير امسال در بيرجند فوق العاده 3

بود خصوصاً تزيين معابر با پرچم هاى يك شكل و ... 
اميدواريم شب عيد غدير در چراغانى شهر هم 

شاهد كارهاى تازه و زيبا باشيم. 
935...994
 شهردار محترم بيرجند سالم. از شما دعوت مى كنم
آشنا  مشكالتمان  با  و  بياوريد  تشريف  ما  محله  به 
ده  لطفاً  غربى)  الهيه  مجيديه،  (بلوار  شويد 
محله  اين  به  را  وقتتان  شده  كه  هم  دقيقه 

اختصاص دهيد. با تشكر
915...790
با سالم. اين ديگه چه وضعيه يك روز گاز خودرو رو 
دو برابر ميكنن بعدش صد تومان كم ميكنن! بنزين 
رو گرون ميكنن تب بنزين كه كم ميشه دوباره 
گاز رو گرون ميكنن! مردم رو بازيچه كردند كنار 
پمپ گاز و بنزين به هر خودرو كه گاز يا بنزين ميزنه 

يك شكالت چوبى هم بدن..
915...684
آوا. به مدير عامل تعاونى مسكن برتر استان   سالم 
تعاونى مسكن مهر ... پيام بنده را ابالغ نماييد اگر 
مصلحت مى دانند از سيمان كردن چاله هاى 
شهيد  بلوار  منازل  سايت  داخل  اصلى  جاده 
دو  در  كه  را  قيرى  آن  و  بردارند  ناصرى دست 

سال پيش ريخته اند را آسفالت اصلى بنمايند. 
915...589
پيگيرى  خاطر  به  نباشيد  خسته  جان.  آوا  سالم 
هاتون. بلوار احمدى روشن مهرشهر كه در ماه 
رمضان تيرهاى برقش رو وصل كردن و المپ 
هم گذاشتند هنوز روشن نشده! شب ها خيلى 
اگر نمى خواستن المپ ها رو روشن  تاريك ميشه 
كنند چه لزومى داشت كه در ماه رمضان كار كنن؟!
936...050
روستاى  اهالى  ما  سازى  شهر  و  راه  اداره  مسئوالن 
ادامه  حال  به  فكرى  داريم  تقاضا  آباد  شمس 
آسفالت اين روستا داشته باشيد چون تعداد ساكنين 

افزايش يافته و عبور از راه خاكى هم مشكل است.
933...840

* نسرين كارى

چراغ سبز مي شود، ماشين ها مرتب بوق مي زنند، يعني 
كه زودتر برو تا چراغ قرمز نشده. بعضي ها انگار به نشانه 
مثًال  كه  زنند  بوق مي  مأمور سر چهارراه  براي  اعتراض 
 چرا تايم چراغ قرمز طوالني شده اما سبز خيلي كم؟ البد 
نمي دانند چراغ هوشمند عمل مي كند، تغييرات محيط را 
مي سنجد، محاسبه مي كند، تايمر را نگه مي دارد و از 

اين حرف ها. گاهي هم البته قاطي مي كند.
رد  قرمز  چراغ  از  زحمت  به  هم  موتورسوارها  از  بعضي 
 مي شوند و راه ماشين هايي را كه از آن سمت مي روند

را  ها  خيابان  و  معابر  تمام  موتورسواران  كنند.  مي  سد 
به  هم  جوانان  از  بسياري  دانند.  مي  خودشان  جوالنگاه 
شكستن هنجارهاي اجتماعي عالقه دارند اين رفتارها مي 

تواند به عنوان هشدار و چراغ قرمز تلقى شود.
 

رعايت حقوق شهروندى 
براى افزايش امنيت اجتماعى اهميت دارد

ايزدى شهروند بيرجندى مى گويد: رعايت حقوق  مسعود 
شهروندى براى افزايش ارتقاى احساس امنيت اجتماعى در 
مردم و جامعه از سوى همگان بسيار ضرورى و حائز اهميت 
است، اما در اين ميان بعضى راكبان موتور سيكلت از رعايت 
اين حقوق سرباز مى زنند و با رعايت نكردن اصول اوليه اين 
حقوق هم به خود و هم به ديگران زيان مى رسانند. به گفته 
وى  با نگاهى گذرا به حوادث رخ داده رانندگى و ترافيكى 
در شهر متوجه مى شويم، موتورسواران كه بيشتر آنها را قشر 
جوان تشكيل مى دهند، با استفاده  نكردن از كاله ايمنى، 
انجام حركات پرخطر، عبور از معابر تنگ و نظاير آن حوادث 

دلخراش رانندگى را در شهر رقم مى زنند.
 

موتورسيكلت ها گاهى در مسيرهاى 
ويژه اتوبوس و پياده روها تردد مى كنند

خانمى در حالى كه دست كودك را در دست دارد از پياده 
رو مى گذرد كه يك موتورسوار به سرعت از كنارش رد مى 
شود و او براى اينك كودكش آسيبى نبيند خودش را به 
كنار ديوار مى كشد. غرغر كنان مى گويد: چرا كسى جلوى 
اين افراد را نمى گيرد و خطاب به من مى گويد: هر روزه 
 موتورسواران بى هيچ دغدغه از ترافيك و به بهانه هاى

مختلف از قبيل كمك هزينه زندگى، حمل كاال تا مسافر، 
نظر  در  با  نامتعارف  بارهاى  و  هاى حجيم  بسته  تحويل 
پياده  حتى  ها  كوچه  در  خود  براى  تقدم  حق  داشتن 
كه  است  اى  گونه  به  ترددها  اين  كنند.  مى  تردد  روها 
 موتورسيكلت ها در مسيرهاى ويژه اتوبوس ها و پياده روها

بيش از ديگر وسايل نقليه ديده مى شود.
موتورسواران  بعضى  رفتار  از  گاليه  با  جوان  دختر  يك 

پياده حواس شان  عابران  اگر  رهگذر،  اين  در  گويد:  مى 
را جمع نكنند و متوجه اطرافشان نباشند احتمال برخورد 
موتورسواران با آنان بسيار زياد است. در اين ميان، رانندگان 
ساير وسايل نقليه سبك و سنگين هنگام رانندگى در شهر 
نيز براى جلوگيرى از تصادف با موتورسوارانى كه بى محابا 
و  راست  و  چپ  مرتب  بايد  گيرند  مى  سبقت  طرفين  از 
پشت سر خود را نگاه كنند تا خداى ناكرده با اين وسايل 

تندرو و حامل بار و مسافر برخورد و تصادف نكنند.
مارپيچ  طور  به  موتورسواران  كند:  مى  نشان  خاطر  وى 
در  شلوغ  هاى  خيابان  در  كه  خودروهايى  خم  و  پيچ  از 
را  زيادى  خطرات  و  كرده  عبور  اند،  كرده  گير  راهبندان 
هم براى خود و هم براى رانندگان اينگونه وسايل نقليه 

ايجاد مى كنند.

آلودگى صوتى بعضى موتور سيكلت ها
 گريبانگير مردم شده است

عالوه بر مسايل يادشده، آلودگى هاى صوتى به واسطه 
توليد صداهاى گوش خراش از سوى موتور سيكلت ها از 
ديگر مشكالتى است كه هر روز با افزايش تعداد اينگونه 

وسايل در شهر گريبانگير مردم شده است.
اين شهروند با عنوان اينكه اى كاش، همانند مراحل اخذ 
نيز،  موتورسيكلت  گواهينامه  گرفتن  اتومبيل،  گواهينامه 
 منوط به گذراندن دوره هاى تئورى و عملى بود، مى افزايد:

 شايد با اين كار، بسيارى از موتورسواران متوجه مى شدند 
كه موتورسيكلت نيز مثل اتومبيل، يك وسيله نقليه است 
و ملزم به رعايت مقررات باشند. بسيارى از موتورسواران، 
با حركات نمايشى و تك چرخ زدن و رعايت نكردن حق 
تقدم، باعث اضطراب در رانندگى و به خطر افتادن جان 

همشهريان و ترس كودكان و كهنساالن مى شوند.
 

ساالنه 4 تا 5 هزار موتورسوار 
در كشور جانشان را از دست مى دهند

از  كه  ناهنجارى  واقعى  كليپ هاى  اين  پايان  از  پس 
كارشناسان  از  يكى  بود،  شده  تهيه  شهرمان  خيابان هاى 
گويد: ساالنه  مى  رانندگى  و  راهنمايى  پليس  مأموران  و 
4 تا 5 هزار موتورسوار در كشور به خاطر تصادفات جان 
كسانى  نيز  موتورسواران  اين  بيشتر  متأسفانه  و  مى دهند 
حال  در  ما  يعنى  داشتند  رانندگى  در  مهارت  كه  بوده اند 
تصور  آنكه  دليل  به  افراد  كه  هستيم  آن  شاهد  حاضر 
دارند  موتورسيكلت  رانندگى  در  بااليى  مهارت  مى كنند 
ديگر از كاله كاسكت استفاده نمى كنند و مقررات راهنمايى 
و رانندگى را نيز رعايت نمى كنند كه شاهد تصادفات آنان 

و در نهايت فوت و مجروحيتشان مى شويم.
اين كارشناس پليس راهنمايى و رانندگى عنوان مى كند: 
قرمز  چراغ  از  اگر  مى كنند  تصور  افراد  برخى  متأسفانه 

عبور كنند يا از كاله كاسكت استفاده نكنند توانسته اند بر 
مقررات پليس غلبه كنند در حالى كه اين تصور اشباهى 
است ولى با اين وجود پليس با تمام زحمتى كه اين كار 
به خصوص  افراد  آموزش  فرآيند  است  دارد تالش كرده 

موتورسواران را در برنامه هاى كارى خود بگنجاند.
دليل تصادفات در  به  نفر  روزانه 60  به كشته شدن  وى 
جانى  متأسفانه خسارات  مى گويد:  و  مى كند  اشاره  كشور 
در تصادفات كشور بسيار است و متعاقب آن تعداد و آمار 
مجروحان و مصدومان تصادفات بسيار بيشتر از متوفيان 
است كه تمام موارد مشكالت عديده اى براى خانواده ها و 

در نهايت كشور از نظر هزينه به بار مى آورد.
 

طبق ماده 20 قانون، مقررات راهنمايى و رانندگى 
براى موتور سيكلت ها جارى  مى باشد

سرهنگ عليرضا رضايى رئيس راهنمايى و رانندگى استان 
راكبان موتور سيكلت هايى كه در  تعداد  عنوان مى كند: 
مركز استان تردد مى كنند نسبت به شهرستان هاى ديگر 
استان بيشتر است. وى با بيان اينكه برابر ماده 20 قانون 
و  رانندگى  تخلفات  به  رسيدگى  قانون  جرايم  اخذ  جديد 
تمامى قوانين و مقررات عمومى مربوط به حمل و نقل و 
است، جارى  نيز  ها  موتور سيكلت  مورد  در  مرور  و   عبور 

مى افزايد: مثًال حركت در پياده رو يا در جهت مخالف مسير 
نمايشى، تك  ايمنى، حركات  از كاله  استفاده  مجاز، عدم 
چرخ، حمل بار غير متعارف، ايجاد عمدى صداى ناهنجار 
با موتور سيكلت تخلف محسوب شده و مأمورين راهنمايى 
و رانندگى در صورت رؤيت اين تخلفات نسبت به اعمال 
قانون و جريمه راننده متخلف اقدام به توقيف موتور سيكلت 
حداكثر به مدت يك هفته مى نمايند و در صورت تكرار 

موتور سيكلت به مدت يك ماه توقيف خواهد شد. 
 

ارتقاى سطح فرهنگ و آموزش رانندگان 
راهكار مناسب براى پيشگيرى از وقوع تصادفات

رضايى خاطرنشان مى كند: يكى از مهمترين راهكارهاى 
پيشگيرى از وقوع تصادفات ارتقاى سطح فرهنگ و ترافيك 
در بين اقشار مختلف به خصوص راكبين موتور سيكلت 
 مى باشد. وى بيان مى كند: همچنين در شهرستان هاى
بازآموزى  هاى  كالس  استان  مركز  و  كشور  سراسر 
ادارات،  تمامى  رانندگى در  و  راهنمايى  قوانين و مقررات 
سازمان ها و نهادها، مدارس و مساجد با همكارى معاونت 
و  صدا  توسط  جنوبى  خراسان  انتظامى  نيروى  اجتماعى 
احترام  براى به حداقل رساندن تخلفات و  سيما و جرايد 

گذاشتن به قوانين و مقررات آموزش داده مى شود. 
 

قدردانى از رانندگان قانونمند در اعياد مختلف 

برگزارى  با  سال  طول  در  اينكه  بيان  با  همچنين  وى   
همايش هاى مختلف از رانندگان قانونمندى كه هيچگونه 
تخلف رانندگى انجام نداده اند، به نحوه مقتضى قدردانى 
ارتكاب  علت  به  كه  رانندگانى  دهد:  مى  ادامه  شود،  مى 
توقيف  آنها  يا خودروى  موتور سيكلت  رانندگى،  تخلفات 
جنوبى  خراسان  انتظامى  فرمانده  مساعدت  با  است  شده 
اعياد خاص بدون درنظر  و رئيس پليس راهبر استان در 
از  درصدى  بخشيدن  يا  و  مشخص  زمان  مدت  گرفتن 

هزينه پاركينگ وسايل نقليه ترخيص مى شود. 
وى تصريح كرد: همچنين برگزارى همايش موتورسيكلت 
ايمنى  كاله  اهداى  و  استان  سراسر  در  قانونمند  سواران 
رايگان به موتورسيكلت سواران قانونمند در چندين نوبت 

در طول سال از ديگر برنامه هاى پليس است. 
 

استفاده نكردن از كاله ايمنى 
يكى از مهمترين و اصلى ترين علت هاى 

افزايش ميزان تلفات در تصادفات موتور سواران 

سرهنگ رضايى عنوان مى كند: به موتور سيكلت سواران 
به  مقررات  و  قوانين  رعايت  ضمن  تا  كنيم  مى  توصيه 
از  استفاده  هنگام  در  و  بگذارند  احترام  حقوق شهروندان 
موتورسيكلت از كاله ايمنى استاندارد استفاده نمايند چرا 
از  را يكى  ايمنى  از كاله  استفاده نكردن  كه كارشناسان 
مهمترين و اصلى ترين علت هاى افزايش ميزان تلفات 
در تصادفات موتور سواران مى دانند و با استفاده صحيح از 
كاله ايمنى مى توان اين مرگ و ميرها را تا بيش از 50 

درصد كاهش داد. 

وى خاطر نشان مى كند: در واقع استفاده از كاله ايمنى به 
عنوان ساده ترين، راحت ترين و ارزان ترين وسيله براى 
حفظ جان موتور سواران و محافظت آنها در برابر ضربات 
ناشى از تصادفات مى باشد كه در بسيارى از مواقع اين 
وسيله جان آنها را  تا مرز بيش از 90 درصد نجات داده و 
تنها راه براى كاهش خطرات تهديد كننده زندگى موتور 

سواران، همين كاله ايمنى است. 
 

استفاده از موتورسيكلت بدون گواهينامه
به هيچ وجه توصيه نمى شود

وسيله  موتورسيكلت  اينكه  عنوان  با  رضايى  سرهنگ 
اى راحت و كم هزينه براى بيشتر مردم است كه بدون 
دغدغه از آن به عنوان يك وسيله نقليه براى تردد در شهر 
كه  محاسنى  وجود  با  دهد:  مى  ادامه  كنند،  مى  استفاده 
مقررات  ناديده گرفتن  دليل  به  متأسفانه  دارد  اين وسيله 
اين  شهروندان،  از  بعضى  طرف  از  رانندگى  و  راهنمايى 
مرگ  مركب  و  نقليه  وسيله  ترين  خطرناك  به  وسيله 
شهرت پيدا كرده است در واقع اگر راكبان موتور سيكلت 
فاقد گواهينامه و عدم مهارت الزم و كافى باشند عالوه 
بر تهديدات و خطرى كه براى خود راننده موتورسيكلت 
پيش خواهد آورد باعث مرگ ساير استفاده كنندگان از راه 
توصيه  والدين  به  لذا  شد.  خواهد  پياده  عابرين   باالخص 
مى شود تا تحت هيچ شرايطى از در اختيار گذاشتن موتور 
سيكلت بدون دريافت گواهينامه به فرزندانشان خوددارى 
نمايند و همواره خطرات و تهديدات اين وسيله نقليه را به 

آنها گوشزد نمايند. 

عبور از قانون با موتورسيكلت

پاسخ مسئوالن به پيام شما

جوابيه هاى شركت اتوبوسرانى بيرجند

ستون  در  درج شده  مطلب  به  پاسخ  در  احترامًا   -1
هاى  «اتوبوس  درباره   94/7/4 مورخ  شما   پيام 
حاجى آباد و اميرآباد واقعًا  شلوغه به خصوص موقع 
مدرسه ها ...» به استحضار مى رساند:  جهت ساعات 
اتوبوس  انديشيده شده و  شروع مدارس تدابير الزم 
ثابت خط  اتوبوس هاى  پشتيبانى  العاده جهت  فوق 
رسانى  خدمات  كه  است  شده  گرفته  نظر  در  مزبور 
مطلوب تر به اهالى به ويژه دانش اموزان عزيز ارائه 
را  موارد  كمبود  و  مشكل  مشاهده  در صورت  گردد 
تلفن 32226545  شماره  يا  ابوذر  كنترل خطوط  به 

اطالع تا اقدام مساعدت صورت پذيرد. 
ستون  در  درج شده  مطلب  به  پاسخ  در  احترامًا   -2
پيام شما مورخ 94/7/4 درباره «اتوبوس هاى مسكن 
مهر آخر بلوار موسى بن جعفر (كويرتاير، بهزيستى) 
خيلى دير ميان لطفا رسيدگى كنيد» به استحضارمى 
 20 هر  زمانى  فاصله  با  اتوبوس  دستگاه   3 رساند: 
در  شده  تدبير  كه  نمايند  مى  رسانى  خدمات  دقيقه 
از سمت شهرك  ها  اتوبوس  مدارس  شروع  ساعت 
جابجايى  به  نسبت  ابوذر  پايانه  سمت  به  بهزيستى 
اقدام  عزيز  آموزان  دانش  ويژه  به  و  شهرك  اهالى 

نمايند تا خدمت رسانى مطلوب تر صورت پذيرد.

فرماندار درميان در كميته حمل و نقل و ترافيك درميان  گفت: نصب سرعتگيرها بايد از استاندارد الزم برخوردار باشد. بشيرى زاده افزود: 
همه مسئوالن با همكارى يكديگر براى رفع مشكل حمل و نقل در شهرستان تالش كنند و مشكل غيرقابل حل را براى بررسى به 
كميته حمل و نقل ارجاع دهند. وى با تاكيد بر اينكه بايد مصوبه كار گروه هاى مختلف خصوصاً كميته حمل و نقل و ترافيك شهرستان 

اجرايى شود، گفت: به مناسبت هفته نيروى انتظامى توزيع كاله رايگان يك اقدام خوب در سطح شهرستان است.

 نصب سرعتگيرها از استاندارد الزم برخودار باشد

بررسى يك ناهنجارى ترافيكى در بيرجند

آگهي مزايده اجاره يك قطعه زمين با كاربري صنعتي در شهر فردوس ( نوبت اول )
اداره كل راه و شهرسازي استان خراسان جنوبي

اداره كل راه و شهرسازى خراسان جنوبى در نظر دارد: يك  قطعه زمين با كاربري صنعتي واقع در شهر فردوس را جهت احداث "واحد صنعتى توليدى"   از طريق 
مزايده و به صورت اجاره و بهره بردارى موقت اراضى واگذار نمايد.  متقاضيان محترم مي توانند براى دريافت مدارك از تاريخ 94/07/08  لغايت  94/07/14 به اداره 
 راه و شهرسازي شهرستان فردوس و يا آدرس اينترنتي http://mrud-skh.ir مراجعه و مدارك را حداكثر تا تاريخ 94/07/26 به دبيرخانه مركزي ارسال نمايند. 

ضمناً در روي پاكت قيد گردد مربوط به مزايده اجاره يك قطعه زمين باكاربرى صنعتي درشهر فردوس
تذكرات :  شركت كنندگان در مزايده مي بايست پيشنهادهاي خود را در پاكت هاي جداگانه اي الك و مهر شده قرار داده و به شرح ذيل عمل نمايند. 

پاكت الف) اصل ضمانت نامه بانكي معادل 5 درصد كل قيمت پايه مزايده قابل دريافت در كليه شعب بانك هاي استان و يا واريز وجه نقد (اصل فيش بانكي) به حساب 
شماره 2173712100001  (سيبا غير قابل برداشت تمركز وجوه سپرده) بانك ملي به نام اداره كل راه و شهرسازي خراسان جنوبي

پاكت ب ) 1- فرم تكميل شده تقاضاي شركت در مزايده با درج مبلغ پيشنهادي اجاره ساليانه با امضاى متقاضي 2- فرم تكميل شده شرايط خاص شركت در مزايده 
3- كپي ضمانت نامه بانكي يا فيش واريزي 4- موافقت نامه اصولي معتبر از مراجع ذيربط 5- تصوير آگهي روزنامه رسمي و آگهي آخرين تغييرات براي اشخاص حقوقي 

6- گواهي نمونه امضاى مديران صاحب امضا نزد دفاتر اسناد رسمي
سپس همه پاكت ها را در لفاف مناسب قرار داده و مدارك را با پست سفارشي به آدرس اعالم شده در جدول ذيل ارسال نمايند. 

به پيشنهادات فاقد سپرده ، كمتر از 5 درصد و يا غير از سپرده هاي مشخص شده در پاكت الف ، مبهم ، مخدوش و يا تحويل شده در خارج از موعد مقرر ترتيب اثر 
داده نخواهد شد. 

متقاضيان مي بايست موافقت نامه اصولي جهت احداث واحد صنعتى توليدى براي مورد مزايده از مراجع ذيربط را ضميمه اسناد مزايده ارائه نمايند. بديهي است واگذاري 
زمين به برنده مزايده به صورت انعقاد قرارداد واگذاري و با رعايت شرايط مندرج در قرارداد خواهد بود.

برندگان مزايده موظفند حداكثر ظرف مدت 10 روز كاري جهت تسويه حساب به اداره درآمد و هزينه هاي عملياتي اداره كل راه و شهرسازي خراسان جنوبي مراجعه 
نموده و اصل فيش پرداختي را به امور مالي اداره كل تسليم نمايند. عدم پرداخت بهاى زمين در مهلت مقرر انصراف از خريد تلقي و مورد مزايده به برندگان دوم با رعايت 

مقررات مربوطه واگذار مي گردد كه در اين صورت سپرده توديعي به نفع اداره كل ضبط و متقاضي هيچگونه ادعايي نخواهد داشت .
كليه هزينه هاي متعلقه شامل نقل و انتقال ، هزينه آماده سازي ، عوارض و ماليات متعلقه و غيره كالً به عهده برنده مزايده مي باشد . 

بازگشايي پاكت ها راس ساعت  9 روز چهارشنبه 94/07/29 در محل اداره كل انجام خواهد شد.
كساني كه مشمول اليحه قانوني راجع به منع مداخله وزرا و نمايندگان مجلسين و كارمندان دولت در معامالت دولتي و كشورى مي باشند حق شركت در مزايده را 

ندارند .
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                                                                                                             اداره روابط عمومي اداره كل راه و شهرسازي استان خراسان جنوبى                                                                                                       

جديدترين روش تصفيه آب در جايگاه برداشت 

آب شيرين 
معصوميـه

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

بلوار صنعـت و معـدن (5)

قابل توجه كليه مدارس ، ارگان ها ، نهادها و عموم مردم

                                            محصوالت غذايى بركات بيرجند

        شيرينى سراى غـزل
عرضه كننده انواع شيرينى خانگى ، نان شيرمال ، تافتون

با بهترين كيفيت در خدمت شما هم استانى هاى عزيز مى باشد. داراى مجوز از سازمان غذا و دارو 
پذيراى تمامى مجالس شما هستيم     سفارشات به صورت كلى و جزيى پذيرفته مى شود

آدرس: بيرجند- نبوت 19 - پالك 65         09153610254 - 05632436133

مراسم سخنرانى حجت االسالم ميرشفيعى 

امروزسه شنبه 94/7/7 بعد از نماز مغرب و عشا 

مسجد امام حسين (ع) 
همايش واليت ويژه روحانيون ، دبيران دينى 
و عربى و مربيان پرورشى آموزش و پرورش
سه شنبه 94/7/7 ساعت 14 سالن الغدير 

ستاد  مردمى  غدير

واقعه غدير را حاضرين به غائبين، 

پدران به فرزندان تا روز قيامت 

برسانند

 پيامبر (ص)
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نيم قرن افتخار خدمت به ساحت مقدس قرآن و عترت (ع) در خراسان جنوبى 
*عصمت برزجى 

بى شك هر شهروندى كه از خيابان طالقانى بيرجند گذشته  نگاهى 
هم به  تابلويى كه به نام مادر بزرگوار امام زمان(عج)؛ مزين شده 
انداخته است. «مكتب نرجس(س)، ام االمام المنتظر(س)،  اولين 

موسسه معارف اسالمى ويژه بانوان خراسان جنوبى .
 در سالهاى 1347 و پيش از آن بانوان بيرجندى با برگزارى محافل 
خانگى به ترويج فرهنگ قرآن و اهل بيت (ع) مى پرداختند تا اينكه 
به دعوت مرحوم مشيت ا... وريدى، استاد سيده فاطمه خاموشى 
(طاهايى) موسس مكتب نرجس مشهد براى انجام سخنرانى به 
بيرجند دعوت  و پس از آن جرقه هاى تاسيس مكتب نرجس در 
بيرجند زده مى شود. پس از اهداى زمينى توسط مرحوم وريدى و 
همكارى مرحوم حاج احمد ناصرى، مكتب نرجس بيرجند با تالش 
استاد فاطمه طاهايى موسس مكاتب نرجس و هميارى شهروندان 
بيرجندى در سال 1350 تأسيس گرديد. به منظور توسعه فعاليتهاى 
مكتب و انجام بهتر كار منظم و تشكيالتى و بر اساس برنامه ريزى 
مدون،مكتب نرجس در سال1387با شماره ثبت 129 رسما به ثبت 
رسيده است و از آن زمان توسط هيئت مديره اى متشكل از هفت 
نفر از خواهران و برادران و انتخاب مدير عامل جهت پيش برد امور 
مربوطه فعاليت مى نمايد و بر اساس چارت سازمانى مصوب هيئت 
مديره در بخش هاى مختلف شامل:آموزش و پژوهش، فرهنگى و 
تبليغات،خدمات و پشتيبانى،ادارى و مالى مشغول فعاليت مى باشد. 
اينها را مدير مكتب نرجس بيرجند مى گويد و مى افزايد: نيم قرن 
خدمت به ساحت مقدس قرآن و اهل بيت (ع) را مديون نيات خير 
شهروندان بيرجندى  هستيم كه توانستيم  از آن محافل كوچك 
خانگى اكنون در ام المكاتب خراسان جنوبى مشغول خدمت به 
باشيم.  بيت(ع)  اهل  معارف  و  خدا  كالم  يادگيرى  براى  بانوان 
انقالب اسالمى  با  اينكه مكتب نرجس، همگام  بيان  با  وريدى 
توانست برنامه هاى فرهنگى و آموزشى خود را گسترش بخشد 
فرهنگى،  آموزشى،  فعاليتهاى  حاضر  حال  در  دارد:   مى  اظهار 
تربيتى و پژوهشى بسيارى توسط اين مكتب و با تالش اساتيد 
و مربيان مجرب اجرا مى شود كه در حال حاضر بالغ بر بيش از 
30  نفر از اساتيد و مربيان و عوامل اجرايى در بخش هاى مختلف 
 مشغول خدمت مى باشند. مدير مكتب نرجس  به تشكيل صندوق
قرض الحسنه اى اشاره مى كند و مى گويد: اين صندوق  توسط 
تعدادى از خواهران خير و نيكوكار دراختيار مكتب گذاشته شده 
وام  صورت  به  نرجس   مكتب  فراگيران  از  نيازمند  افراد  به   و 
آور ياد  وريدى  گردد.  مى  كمك  كارمزد،  بدون  الحسنه   قرض 
مى شود: دريافت زكات فطريه و فديه روزه و نذورات در مصارف 
مربوطه و دريافت هدايا و صدقات جاريه جهت تهيه سبد كاال از 

ديگر برنامه هاى خيريه مكتب نرجس مى باشد.

رشد و نمو حوزه علميه خواهران
 از دامان مكتب نرجس بيرجند 

وريدى از مكتب نرجس به عنوان ام المكاتب استان ياد مى كند 
و مى گويد: مكتب نرجس در تاسيس مكاتب سطح شهر نقش 
بسزايى داشته، كه در حال حاضر هر كدام جداگانه و مستقل فعال 
هستند. وى تصريح مى كند: با توجه به اقبال جوانان از دوروس 
حوزوى سال 74 حوزه علميه نرجس راه اندازى شد  و كالسها با 
30 نفراز خواهران عالقه مند آغاز گرديد اما به عللى از جمله كمبود 
فضا جهت آموزش هاى حوزوى و غير حوزوى و  شرايط خاص 
پذيرش طالب، درسال 84 بخش حوزوى مستقل و به ساختمان 

جديد در خيابان منتظرى انتقال يافت.

  آغاز سال آموزشى جديد
  مكتب نرجس از 13 مهرماه

وريدى مدير كتب نرجس همچنين به وجود چند موسسه آموزشى 
- فرهنگى ديگر در دل مكتب نرجس اشاره مى كند و مى افزايد:  
از جمله آن مى توان به موسسه قرآن وعترت عروه الوثقى،كانون 
فرهنگى – هنرى ميثاق وكانون تخصصى مهدويت و هيئت بقيه 
ا... و پايگاه بسيج حكيمه خاتون اشاره كرد. وى با اشاره به شروع 
سال آموزشى مكتب از مهرماه جارى خاطر نشان مى كند: افتتاحيه 
كالسها در 13 مهرماه اختتاميه نيز در خردادماه خواهد بود. وى با 
بيان اينكه به قرآن آموزانى كه حد نصاب نمره قبولى را كسب كرده 
باشند، در آخر هر دوره گواهى نامه اعطا مى شود، از راه اندازى سايت 
مكتب نرجس بيرجند، در آينده اى نزديك، خبر مى دهد. مدير مكتب 
نرجس با اعالم اينكه هيچگونه محدوديتى در پذيرش بانوان براى 
استفاده از امكانات آموزشى، فرهنگى و پژوهشى مكتب وجود ندارد 
مى افزايد : ثبت نام كالس هاى آموزشى مكتب از شنبه 4 مهرماه الى 
9 مهرماه صبح ها از ساعت 8 الى 11  مى باشد. وريدى مدير مكتب 
نرجس اضافه مى كند: خدمات تمام معلمين و همكاران ما در كليه 
بخش ها افتخارى مى باشد. وى در پايان سخنانش اظهار مى كند: 
الزم است  از مرحومه حاجيه خانم عفت ناصرى كه سالهاى متمادى 
دركنار يكديگر در نظم و نسق امور مكتب همكارى داشته و بخشى 
از فعاليت هاى اين موسسه مرهون مديريت اين خادمه دلسوز قرآن و 
اهل بيت (ع) است يادى نموده و شادى روح همه آنهايى كه در اين 

مكان مقدس ذيحق بوده اند ، از خداوند متعال مسئلت مى نماييم .

برنامه عمومى تفسير قرآن 
هفته اى يك بار در مكتب نرجس 

نيز  بيرجند  نرجس  مكتب  پژوهش  و  آموزش  معاون  عبداللهى 
در گفتگو با خبرنگار آوا، مهم ترين ركن توسعه معنوى و مادى 
هر ملت را سرمايه هاى انسانى آن مى داند و مى گويد:  مكتب 
نرجس در جهت تحقق اين امر مهم فعاليت هاى آموزشى خود را 
با هدف تربيت علمى و معنوى خواهران آغاز نموده است.طوبى 
سطح  تجويد  قرآن،  روانخوانى  روخوانى،  كالسهاى  عبداللهى 
يك، تجويد سطح دو، تجويد عالى عملى، ترتيل، حفظ، مفاهيم 
و تفسير موضوعى و ترتيبى را از جمله برنامه هاى آموزشى قرآنى 
 مكتب نرجس بر مى شمرد و مى افزايد: برنامه تفسير عمومى، 
دوشنبه ها در مكتب برگزار مى شود. وى اعزام مربى به ساير نهادها 
و سازمان ها را از تعامالت آموزشى مكتب نرجس ذكر مى كند و 
مى گويد: در همين راستا فراگيران عزيز در بسيارى از آزمون ها 
و مسابقات پيشنهادى اداره فرهنگ و ارشاد اسالمى كه از طريق 
موسسه عروه الوثقى برگزار شده شركت نموده و رتبه هاى برترى 

را هم كسب نموده اند.

كارگاه آموزشى آشنايى
 با صحيفه سجاديه به زودى برگزار مى شود

معاون آموزشى مكتب نرجس بيرجند ادامه مى دهد:  آموزشهاى   
احكام،  شامل  نيز  بيت(ع)  اهل  معارف  زمينه  در  نرجس   مكتب 
نهج البالغه، معارف مهدويت، شرح ادعيه و زيارات ، آموزش نماز، 

اخالق و مهارت هاى زندگى و مهارت هاى تدريس، بوده است. 
اساتيد  با حضور  را  آموزشى  كارگاه هاى  برگزارى  ادامه  در  وى 
كشورى، از ديگر فعاليت هاى آموزش معارف اسالمى برمى شمرد 
و مى افزايد: مطابق سالهاى گذشته در زمينه برگزارى كارگاه هاى 
آموزشى من جمله كارگاه آسيب شناسى ماهواره و سبك زندگى 
اسالمى، دوره ى تربيت مربى روخوانى و روانخوانى قرآن كريم كه 
با همكارى اداره فرهنگ و ارشاد اسالمى برگزار شد و در پايان دوره 
با شرط انتصاب نمره قبولى، گواهى نامه به شركت كنندگان اعطا 
گرديد، امسال نيز كارگاه آشنايى با صحيفه سجاديه  در ماه محرم، 

مقارن با شهادت آن بزرگوار برگزار مى شود.

فايل صوتى «الاليى واليى» به زودى 
در بيرجند رونمايى مى شود 

به   ادامه  در  بيرجند  نرجس  مكتب  پژوهش  و  آموزش   معاون 
فعاليت هاى پژوهشى اين مركز اشاره مى كند و مى افزايد: اين 
پژوهش ها در زمينه قرآن و عترت، مهدويت، امور خانواده و سبك 
زندگى انجام مى گيرد. عبد اللهى از ديگر فعاليت هاى اين بخش 
را  برگزارى جلسات مدون معرفتى – بصيرتى ، ويژه دختران جوان 

در تابستان ذكر مى كند كه برگرفته از پژوهش هاى انجام 
شده  اين موسسه است.وى با اعالم اينكه «الاليى واليى » توسط 
بخش پژوهش مكتب نرجس آماده رونمايى و عرضه به بازار است 
گفت: پژوهش تغذيه معنوى در دوران باردارى نيز از جمله كارهاى 
پژوهشى مكتب بوده كه در نمايشگاه قرآن امسال عرضه شد. 

كارگاه فرهنگى فرصت ها و تهديد هاى روابط 
همسران  به زودى در مكتب نرجس (س)

در گفتگو  نيز  بيرجند  نرجس  فرهنگى مكتب  معاون  صباغ گل 
 با خبرنگار ما، به فعاليت هاى فرهنگى و تبيلغى اين مركز اشاره 
مى كند و مى گويد: مكتب نرجس با هدف رشد و تحكيم باورهاى 
سازى  فرهنگ  و  فاطمى  علوى،  نبوى،  سنتهاى  احياء   دينى، 
بايسته هاى اخالقى، گرامى داشت ايام ا... و تقويت وفاق اجتماعى 
با محوريت واليت فقيه نيز به فعاليت هاى فرهنگى پرداخته است. 
وى مى افزايد: برگزارى جلسات و جشن هاى مختلف جهت مناسبت 
هاى دينى و ملى، به ويژه دهه واليت ( عيد غدير )، امامت و والدت 
امام زمان (عج)، والدت حضرت فاطمه ( س ) و هفته زن، دهه 
كرامت، ايام دهه فجر و.... ، برگزارى مراسم شهادت ائمه ( ع )  به 
ويژه ايام سوگوارى محرم و صفر و فاطميه با اجراى هيئت بقيه ا... 
مكتب نرجس، قرائت زيارت عاشورا در مراسم صبحگاه در دو ماه 
محرم وصفر. حضور فعال در راهپيمايى هاى مناسبتى با همكارى 
پايگاه مقاومت حكيمه خاتون مكتب نرجس. برگزارى جلسات تربيتى 
و عقيدتى باسخنرانى اساتيد برجسته، اعزام سخنران به مكاتب، 
مدارس و نهادها و جلسات قرآنى، برگزارى اردوهاى فرهنگى، ديدار 
با خانواده معظم شهدا، برگزارى محافل قرآنى و تفسير، دعوت از 
سخنرانان و مشاوران در رشته هاى مختلف ويژه ماه مبارك رمضان، 
و برگزارى نشست هاى معارف مهدويت از ديگر برنامه هاى فرهنگى 
مكتب نرجس مى باشد. وى اعزام سخنران به ساير نهاد ها و سازمانها 
برنامه هاى پيشنهادى دبيرخانه  اجراى   و هم چنين همكارى و 
كانون هاى مساجد استان، سازمان تبليغات، استاندارى و فرماندارى، 

بسيج و.....را از تعامالت فرهنگى مكتب نرجس ذكر مى كند.
صباغ گل همچنين به برگزارى كارگاه ها و كرسى هاى آزادانديشى 
در سنوات گذشته اشاره مى كند و مى گويد : به زودى كارگاه فرهنگى 
فرصت ها و تهديد هاى روابط همسران با هدف خدمت به نوعروسان 
در شش ماه پايانى سال جارى برگزار خواهد شد. معاون فرهنگى در 
ادامه از وجود كتابخانه مكتب با حدود 5000 جلد كتاب و 400حلقه 
سى دى آموزشى و سخنرانى خبر مى دهد و مى افزايد: اين كتابخانه 
در روزهاى دوشنبه، سه شنبه و چهارشنبه جهت مطالعه و امانت كتاب 

پذيراى عموم عالقه مندان مى باشد.

گزارشى از فعاليت هاى مكتب نرجس؛ 
اولين موسسه معارف اسالمى ويژه بانوان خراسان جنوبى

  با توجه به اينكه مكتب نرجس ( س ) از جهت مالى مستقل 
مى باشد ، ضمن تشكر و قدردانى از خيرين بزگوار و مردم شريف 

و متدين بيرجند كه تا كنون ياريگر مان بوده اند ، بار ديگر با اعالم 
شماره حساب اين موسسه ، چشم انتظار هدايا و نذورات عزيزان 

هستيم.    157867560  بانك رفاه كارگران

* خريد       * فروش     * رهن      * اجاره

اعتماد    سرمايه گذارى       پيشرفت
نبش ميرداماد 5

09155611453 - معين    09151602348 - بازرگان

امـالك ميـرداماد

نمايش نامه هاى خيابان نسترن
نويسنده: حسين ابراهيمى     كارگردان: احسان محمديان

با بازى: احسان محمديان- مجيد يحيايى- ريحانه سادات حسينى
زمان: چهارم تا هفتم مهرماه 94 - ساعت 19

مكان: مطهرى 23-  سالن گلبانگ الغدير
مقدم تان گل آذين

همزمان با هفته

 برگزار مى شود:

سيسمونى و اسباب بازى

 دنيــاى فرشتـــه ها
بلوار شعبانيه ، بين نرجس 6 و 8         09153612963 - 32317866

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

بيست مترى سوم ، روبروى حج و زيارت

  3 2236030   09151605216
ايزوگام سليمانى

خيابان ارتش - سه راه معلم - جنب بيمه البرز   و 
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آموزشگاه  خياطى ترمه
آموزش دوره هاى مختلف 
خياطى از مبتدى تا 
پيشرفته با مجوز رسمى 
از سازمان آموزش فنى و 
حرفه اى كشور 

 .................................
خيابان معلم – ميدان 7 تير

 32444141 - 09153611928 بهدانى

  نمايشگاه بزرگ مبلمان 
و سرويس خواب 

براى شما آخرين مدل هاى روز تهران 

را گلچين نموديم 

مبلمان پاسارگاد نماد تعهد و كيفيت 

با  شرايط استثنايى 

ضمناً اقساط 12 ماهه بدون پيش پرداخت ويژه فرهنگيان عزيز 

تلفن :  32450085 - 09155623695 

آدرس : خيابان معلم - چهار راه بهدارى - طبقه پايين بانك رفاه 

مودى



با  حيدري  روزبه  فيلم   -1 افقي: 
بازي حميد فرخ نژاد و سحر قريشي- 
جريان ضعيف هوا كه جهت وزش 
آن در مواقع مختلف تغيير مي كند 
2- دليل و مدرك – اميرالبحر 3- 
تذكره- تله ماهي- پارچه تن پوش 
هضم   -4 كردن  پنهان   - آخرت 
غذا - حرف پيروزي- برابر - يكي 
ظاهر   -5 فلكي  صورتهاي  از 
عمارت - دوري از آلودگي- شالوده 
آن  پريدن  با  مهيب-  صورت   -6
 -7 نيست  اهلي   - رود  مي  برق 
 - اوستا  از  قسمتي  سخت-   زمين 
دولتي  به  كه  حقي   - انداز  سنگ 
داده شود مبني بر رد پيشنهاد دول 
هم پيمان 8- بازيگر سريال ديدني 
بيهوده-  ضايع،   -9 گمشدگان 
سرسراي هتل- گوژپشت گرديدن- 
روزنامه-  سرفصل   -10 لحظه 
آرام  آذربايجان-  جمهوري  پايتخت 
گرفته 11- پهلوان قدرتمند يونان- 
آوردن-  به  امر  جود 12-  پرسش- 
رقمى-  يك  عدد   - خفيف  جنبش 
محمدحسين  ساخته  طنز  سريالي 
لطيفي 13-هر چه نرم و سست باشد 
زاج  زدن - ترس شديد -  نيش   -
يمني 14- نام فرشته بلندمرتبه - دنيا 

و آخرت 15- پدر از دست داده- يكي 
روسيه ادبي  جوايز  مهمترين  از 

عمودي: 1- يك ششم هر چيز- 
مجموعه  و  ميگرن  فيلم  بازيگر 
سه  پايتخت  محبوب  تلويزيوني 
موسيقي-  قطعه  يك  پايه  نت   -2
شهاب سنگ 3- شهرى در استان 
كرمان- جيحون- نوآور- داغ كردن 
4- نماينده آسيا در جام جهاني 2014 
حرف  شد-  حذف  اول  دور  در  كه 
روي  دستكاري   -5 قدم  يوناني- 
شكل  يونان-  تن  رويين  عكس- 
از  يكي  نمايان-  كار   -6 هندسي 
غربي-  آذربايجان  شهرستانهاي 
سردسته، پيشوا 7- چاره - توصيف- 

تن پوش- سطل آبكشي 8- راننده 
فنالندي مسابقات فرمول يك و رالي 
9- بي ثمر - دوقلو- واژ هاي براي 
بيزاري- قلعه 10- پرورش دهنده- 
اين سنگ كه از سيليكات آلومينيوم 
و بريليوم تشكيل شده در سنگهاي 
پگماتيت يافت مي شود- واژه آگاهي 
11- پروردگارا - از بخشهاي اوستا- 
فراق 12-آخرين سوره - تازه - به 
التهابي  بيماريهاي  از  وسيعي  گروه 
رگهاي خوني اطالق مي شود 13- 
آب بند- آمو دريا- گلسرخ - اطراف 
دهان 14- نت- فيلمي به كارگرداني 
تئاتري كمدي و  رضا كريمي 15- 
بسيار ديدني از سعيد خاكسار - چوپان

طراح: نسرين كارىجدول 3330                        
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بهترين چيزها در زندگى مجانى هستند

خوابيدن در يك روز بارانى
قطرات باران به آهستگى به پنجره مى خورند و شما 
سرخود را در النه اى كه در بالش خود ايجاد كرده ايد 
فرو برده ايد، صدايى به گوش مى رسد و شما احساس 
مى كنيد كه تخت خوابتان يك پناهگاه امن است، اين 

همان جايى نيست كه شما ترجيح مى دهيد.
خبر  آن  داشتن  از  كه  پولى  كردن  پيدا 

نداشته ايد.
شما چند چك پول را قبًال در پاكت گذاشته و در جيب 
شلوارى كه قبًال پوشيده ايد جا گذاشته ايد و حاال آن 
را پيدا كرده ايد، شما ثروتمند نيستيد، اما نسبت به چند 

لحظه پيش ثروتمندتر شده ايد.
ارتباط چشمى كوتاهى با شخصى نا شناس

 شما از يك خيابان يا يك زير گذر عبور مى كنيد او شما 
را چند لحظه اى برانداز مى كند، ارتباطش از طريق يك 
كنجكاوى زيركانه است و شما هم از انتهايى ترين نقطه 
چشم خود متوجه نگاه او مى شويد و براى يك لحظه 

فكر شما را مى شكافد و بعد هم مى رود.
فرو رفتن در آب استخر

استخر  آب يك  در  روزانه  از خستگى  بعد  كه  زمانى 
آب  به  را  خستگى هايتان  تمام  گويى  و  مى رويد  فرو 
مى سپاريد.، اما يك احساس طبيعى داريد، يك احساس 

آزادى بى پايان.
دريافت نامه واقعى البته نه از طريق ايميل

 وقتى شما صندوق پست قديمى خود را چك مى كنيد 
و يك نامه واقعى از كسى كه او را مى شناسيد به دست 
شما مى رسد، كه انگيزه اى به شما مى دهد و لذت آن، 

اشك شوق روى گونه هايتان مى نشاند.

روز اكمال دين

در روز غدير با واليت حضرت على (ع) دين كامل 
شد زيرا رهبرى پيدا كرد كه هم دين شناس است 
و هم عادل و معصوم است و هم دين را در همه 

ابعاد زندگى فردى و اجتماعى اجرا مى كند
سياسى  زعامت  و  حكومت  معناى  به  واليت  يعنى 
است و آن كه زعامت سياسى جامعه را برعهده دارد 
والى مسلمين است. او چون دين شناس و دين باور 
مدافع  و  آن  و مجرى حدود  دين  مفّسر  و  متين  و 
حريم است. كليد دين است. و اگر دين داراى ولى 
و قيمى با اوصاف گذشته باشد مقّوم دين و موجب 
در  اسالم  دين  كه  نماند  ناگفته  است،  دين  كمال 
زمان  آن  در  زيرا  بود  كامل  نيز  پيامبر(ص)  زمان 
قّيم و شارح و مبّين دين و عامل و مجرى حدود 
و مدافع آن شخص آن حضرت بوده است و بعد از 
آن  خليفه  برعهده  شئون  اين  حضرت  آن  ارتحال 
عنه  مستخلف  با  بايد  خليفه  اين  و  است  حضرت 
جانشين  لذا  و  باشد  داشته  هماهنگى  و  سنخّيت 
رسول خدا از مقام عصمت برخوردار بود تا بتواند با 
برخوردارى از اين ويژگى به تفسير معصومانه وحى 

و اجراى آن بپردازد.

اگر طالب زندگى سالم و بالندگى
 مى باشيم بايد به حقيقت

 عشق بورزيم.

اگر در اولين قدم، موفقيت 
نصيب ما مى شد، 

سعى و عمل ديگر معنى نداشت.

ز سوى عرش رحمن، نويد شادى آمد
بشارت اى محبان، امام هادى آمد
كجايى يابن زهرا بده عيدى مارا

كه روح عشق و ايمان امام هادى آمد

بر روى زمين چيزى بزرگتر 
از انسان نيست و در انسان
 چيزى بزرگتر از فكر او.

برده يك ارباب دارد 
اما جاه طلب به تعداد 

افرادى كه به او كمك مى كنند.

باالخره چشم مادر گيتى به جمال اين مولود عظيم روشن 
شد و با تولد امام هادى (ع)  خون تازه اى در رگ هاى 
اسالم به حركت درآمد. در آن زمان هيچ مادرى فرزندى 
با چنين علم، تقوا و تقّيد به دين نزاده بود. حضرت در 
بصريا از توابع مدينه به دنيا آمد و مكارم اخالق، شرافت 
و نجابت را چون ديگر ارزش ها از خاندان نبوت در خود 

جمع داشت.

 نامگذارى
از باب تيّمن و تبّرك، امام جواد نام اجداد بزرگوارش را بر 
فرزند نهاد ((على )) نام اميرالمؤ منين و زين العابدين و سيد 
الساجدين على بن الحسين. اين نامگذارى بسيار بجا بود 
و امام دهم به حكم وراثت، خصوصيات اجداد را در خود 
داشت. او بالغت و سخنورى را از اميرالمؤمنين به ارث 

برده بود و تقوا و عبادت وى همانند سيد الساجدين بود. 
رشد و نمّو امام (عليه السالم )

امام هادى (ع) در خاندانى پا گرفت كه اخالق و انسانى 
مجسم بودند، ادب و محبت بر سراسر اين خانواده سايه 
گستر بود؛ كودك به بزرگ احترام مى گذاشت و بزرگ 
موّرخان بود.  قدم  پيش  كودك  به  مهر  و  محبت  در 

 

نمونه هاى شگفت انگيزى از ويژگى هاى اخالقى اين 
خاندان را نقل كرده اند مثال منقول است كه: امام حسين 
در برابر برادر خويش حضرت امام حسن (ع)  هرگز سخن 

نمى گفت و اين كار را براى تجليل و بزرگداشت برادر مى 
كرد. يا اينكه: امام زين العابدين هرگز در حضور مادر يا 
دايه خويش غذايى نخورد بخاطر اين كه مبادا نظر مادر يا 
دايه قبال به سمت آن غذا جلب شده باشد و بدين وسيله 

حقوق آنان را ضايع كند و دل ايشان را بشكند.
و  انبياست  رفتار  مانند  اخالقى،  موارد  گونه  اين  رعايت 
متخلقين به آن در همان اوجى پرواز مى كنند كه انبياى 

الهى مطمح نظرشان بوده است. 
امام هادى (ع) در دامان پدر با يكايك فضائل و مكارم 
 اخالقى پدر ماءنوس مى گشت و از زالل دانش ايشان سيراب

را  آتشين خود  روح  از  هاى  جلوه  پدر  روز  هر  مى شد، 
بزرگ  مسئوليت  بر  را  او  و  ساخت  مى  عيان  فرزند  بر 
آينده، آماده مى نمود. پدر آنچنان شيفته فرزند بود كه 
اعجاب  بارها  و  كند  توانست خوددارى  نمى  آن  ابراز  از 
 و شگفتى خويش را از اين انسان نمونه و ممتاز نشان 

مى داد. نمونه زير گوياى اين مطلب است . 
 نبوغ زودرس

زيركى  نبوغ،  آنچنان  از  كودكى  همان  در  هادى  امام 
مبهوت را  اطرافيان  كه  بود  برخوردار  هوشيارى   و 
مى ساخت و موّرخان نمونه هاى متعددى از تيزهوشى 
كه:  آنست  موارد  اين  جمله  از  اند  كرده  نقل  حضرت 
معتصم پس از به شهادت رساندن امام جواد از عمر بن 
فرج خواست به مدينه رفته معلمى براى امام هادى (ع)  

كه در آن وقت شش سال و چند ماه داشت انتخاب كند 
و تاكيد كرد كه معلم بايد از دشمنان اهل بيت و مخالفين 
آنان باشد! تا امام را با كينه اهل بيت پرورش دهد و ايشان 
را اعتقادات نواصب بياموزد و دشمنى خاندان نبوت را در 
دل امام جاى دهد! عمر در اجراى دستورات معتصم به 
مدينه رفته و ماجرا را با والى شهر در ميان گذاشت. او و 
چند تن ديگر جنيدى را به عنوان دشمن ديرينه اهل بيت 

معرفى كردند. 
تعيين امامت آن حضرت

پيشواى نهم جز على و موسى فرزند ديگرى نداشت و از 
آنجا كه ميان على و موسى در دانش وتقوى و پرهيزكارى 
و فضايل معنوى از وجود تا عدم و از زمين تا آسمان فاصله 
وجود داشت براى هيچ انسانى اين شبهه پديد نمى آمد 
كه او پيشوائى رقيب امام هادى (ع) گردد بخصوص كه 
بارها حضرت هادى از طرف پدر عاليقدرش امام جواد (ع) 

تصريحاً به امامت تعيين گرديده بود .
در مرگ پدر

هشت سال از عمر شريفش نگذشته بود كه غبار يتيمى بر 
چهره اش نشست در سال 220 هجرى در آخر ماه ذيقعده 
پدر بزرگوار وجوان خود را از دست داد؛ پدرى كه نمونه 
بارز علم وتقوى وفضيلت وشجاعت مظهر مبارزه با ظلم 
وستم وپناه درماندگان وبيچارگان بود. مدت عمر وزندگى 
اش از نظر زمان بسيار محدود بود چون فقط 25  سال 

در اين جهان زندگى كرد كه هفت سال وچند ماه دوران 
پدر هفده سال بعدى از وى دوران امامت وپيشوايى او بود 
كه دخترش ام فضل را به عقد ازدواج او درآورد سپس 
دوران حكومت معتصم را ديد كه در اوايل حكومت او بود 
كه امام جواد در بغداد به  شهادت رسيد و در كنار قبر جد 
بزرگوارش امام موسى بن جعفر (ع) مدفون گرديد وامروز 

به نام كاظمين معروف ومشهور است .
سالهاى امامت امام 

سالهاى امامت آن حضرت مصادف بوده است با قسمتى از 
خالفت معتصم و تمام خالفت متوكل و منتصر و مستعين 

و در زمان خالفت المعتز باا... وفات يافتند
امام هادى (ع) در مدينه اقامت داشتند تا اينكه متوكل 
تواريخ  در  چنانكه  رسيد.  خالفت  به  ق   232 سال  در 
بيت  اهل  و  (ع)  امير  حضرت  به  متوكل  است  مذكور 
كينه شديدى داشت و كسانى كه دور و بر او بودند به 
جمله  از  و  داشتند  شهرت  على  آل  با  عداوت  و  بغض 
به  معروف  هاشمى  داود  بن  محمد  بن  عبدا...   آنها 
«ابن اترجه» بودمتوكل از امام جهت مسافرت به بغداد 
اين كار كرد،  را مأمور  دعوت نمود و يحيى بن هرثمه 

هرثمه آن حضرت را در سال 233 ق به سامرا برد.
رفتار متوكل با امام به ظاهر محترمانه بود ولى پيوسته او را 
تحت نظر داشت و گاهى به حبس، توقيف و يا جستجوى 

منزل آن حضرت امر مى كرد .
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حرف هاى ابريشمى موفقيت

شعر روز 

پلكى احساس

عارفانه روز

يك لحظه مكث كن

غديرشنايى

آيه روز  

و هنگامى كه بر كشتى سوار مى شوند خدا را پاكدالنه مى خوانند ولى چون به سوى 
خشكى رساند و نجاتشان داد بناگاه شرك مى ورزند. سوره العنكبوت، آيه 65

حديث روز  

دنيا همانند بازارى است كه عّده اى در آن [براى آخرت] سود مى برند و عّده اى ديگر ضرر و خسارت متحّمل مى شوند.
امام على النقى الهادى (ع)

سبك زندگى

امام هادى(ع)، اسوه اخالق و علم 

123456789101112131415

فناگورتسافىباف1

روجانغوبناوسر2

ومنراوههمىتى3

خلاسجرنازسوب4

ولىجاازسانار5

اتباجمىفرشاز6

جرمدىهانهىبنع7

وبدبهنىهبنىار8

ىتروصدهاجمكىب9

كجدننسرنىتلن10

رتنومىمونىمى11

معنبككمراتوا12

امنوراتلدسرا13

نىواروشكدىجمت14

ىرىگنرفهرتهمقل15

شركت پخش مواد غذايى 
مرواريد نگين دربند

براى تكميل كادر فروش خود نياز 
به تعدادى بازارياب با تجربه و داراى 
مدرك تحصيلى ديپلم به باال دارد. 

حقوق و مزاياى اداره كار +
 پورسانت + بيمه +اياب و ذهاب

بازارياب آقا 7 نفر
بازارياب خانم (تلفنى) 2 نفر

آدرس: جاده هتل كوهستان - شهرك 
رقويى - خيابان دربند- نبش قيطريه 4

09153623179
05632322802

استخدام مهندس كامپيوتر
يك شركت معتبر توزيعى جهت مديريت واحد it در بيرجند به 

همكارى يك نفر كارشناس (آقا يا خانم) با شرايط ذيل نيازمند است.
توانمند، عالقه و آشنايى كافى با زبان هاى برنامه نويسى ، طراحى 

سايت، بانك هاى اطالعاتى، نرم افزارهاى گرافيكى، شبكه هاى مجازى
از كليه اشخاص حقيقى و يا شركت هاى حقوقى كه تمايل به همكارى 
دارند، دعوت مى شود رزومه كامل به همراه تصوير مدارك، عكس و 

مزاياى درخواستى خود را به ايميل ذيل ارسال نمايند.
sale.manager@msn.com

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

تجربه كنيد.    09158668002

از يك خانم آشنا به نرم افزار (هلو) در دفتر 
فروش لبنيات نسيم دعوت به همكارى مى شود. 

غفارى 14- انتهاى ميالن
09151614427 - 32435679 

به يك همكار خانم نيازمنديم.
كيف نارين

32232917 - 09300360855

وسايل كامل مغازه پيتزا و 
ساندويچ به فروش مى رسد.

09382816048

باغ زرشكى داراى 400 درخت زرشك 20 ساله
 در 60 كيلومترى بيرجند (دشت مهموئى) به فروش 

مى رسد و يا با ملك در مشهد تعويض مى گردد.
09151133829

گـاز رسـانى
با شرايط مناسب

 مسكونى/ تجارى / صنعتى
  09159354648  -  محمدى

فروش زمين موسوى 
ابتداى سجادشهر
09153615443

فــروش 
مغـازه پوشاك با موقعيت عالى

09361526176

نقاشـى ساختمـان
روغنى - پالستيك - اكروليك - مولتى كالر

 كناف - كاغذ ديوارى
09157411071- 32311541

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

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

پوشاك 200

پخش تراكت  تبليغاتى

0938  928  2099

تعميرات تخصصى و تضمينى 

آيفون هاى تصويرى
09153634767 - 09153613074

آدرس جديد: نبش پاسداران 17

فروش مغازه شال و روسرى
انتهاى معلم با 10 سال سابقه و 

فروش تضمينى   09369352508

 تعميـر لـوازم گازسـوز
 خانـگى و صنعتى در اسرع وقت  
32252174-09150570409 رجبى

يك شركت تبليغاتى به تعدادى 
خانم و آقا با قدرت بيان باال براى 
مدير فروش و بازارياب نياز دارد.

 09155628902
32239311 

به يك آقا براى نگهدارى
 از سالمند مرد به صورت 
شبانه روزى  نيازمنديم.

09158999650

معاوضه زمين دو كله واقع در 
ميرداماد به متراژ 331 متر با ملك 
كوچكتر و يا واحد آپارتمانى صفر 

حدود 130 متر
09155619382 -  32342151

فروش ويژه انواع فلش
 8 گيگ 10/000 تومان
16 گيگ 18/000 تومان
رم 8 گيگ 8/000 تومان

رم 16 گيگ 15/000 تومان با گارانتى
انواع گيرنده فقط 60/000 تومان

بين مطهرى 2 و 4 - سروش

ضايعات كاغذ و كارتن شمـا را 
نقدا درب  كارخانه خريداريم.

09019151595
32255221

خدمـات فنـى ارغـوانى
تعميرات يخچال ، فريزر، لباسشويى 

جاروبرقى ، اتو ، كيك پز، پلوپز، بخارى 
جوشكارى سيار، نصب سايبان

آدرس: پاسداران 8- پالك 24 - داخل ميالن
09153618984

گالـرى اشـراف
  با طراحى هاى بى نظير 

 متفاوت و خاص با كليه امكانات به دليل 
تعويض شغل به فروش مى رسد. 

مدرس1- داخل ميالن      
09109313400

 توليد جعبه زرشك 
در سايزهاى مختلف با بهترين 

كيفيت چاپ در اسرع وقت
09105330300

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

09151636052 

سمسارى صـادق
خريد و فروش تمامى لوازم منزل و ادارى

الستيـك اكبـرىبا باالترين قيمت  09380160779- على آبادى
فروش انواع الستيك ايرانى و خارجى

بلوار مسافر -  مقابل پايانه
  09155611355 - 32338348 - 32338354

آبكـش شهـرى حمل آب با تانكر نيسان  به  تمام  نقاط با قيمت  مناسب
   ظرفيت تانكر: 2200 ليتر          09379316676

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

بهترين موقعيت براى سرمايه گذارى 
فروش زمين جهت تاالر
 باغ تاالر - ويال و گلخانه

 با شرايط استثنايى و معاوضه    
09376234005

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

سالمت نيوز: «گالبي»، منبع خوبي از فيبر است که عالوه بر داشتن طعم شيرين، کالري کمي هم دارد. مي توانيد گالبي ها را وقتي بخريد که خيلي سفت 
هستند، چون اگر چند روز در خانه بمانند، نرم و شيرين مي شوند. عالوه بر اين که مي توانيد گالبي را به ساالد اضافه کنيد، استفاده از آن ها 
به عنوان بخشي از صبحانه به همراه انواع مغزها مي تواند براي شما مفيد باشد.

از مصرف گالبى در پاييز غافل نشويد 

مصرف سير خام بهتر است يا پخته؟

6

به خاطر چشم هايتان 
3 عادت را كنار بگذاريد

 
سالمت نيوز: تماشاي فيلم از لپ تاپ يا تبلت: 

نزديک  فاصله  از  برنامه  يا  فيلم  کردن  تماشا 
فشار زيادي روي چشم وارد مي کند. افرادي که 
عادت دارند از اين وسايل براي تماشاي برنامه 
مرتب  طور  به  بايد  کنند،  استفاده  خود  هاي 

نکردن  استفاده  دهند.  استراحت  ها  چشم  به 
اشعه  که  دانيم  مي  ما  همه  آفتابي:  عينک  از 
ماوراي بنفش خورشيد، باعث تسريع روند پيري 
پوست، از جمله اطراف چشم ها مي شود. اما 
آيا مي دانستيد که اين اشعه مي تواند به بينايي 
آسيب  مانند  مشکالتي  باعث  و  برساند  آسيب 

ناخنک  و  مرواريد  آب  چشم،  شبکيه  ديدگي 
شود؟. در هواي آفتابي يا ابري، حتما از عينک 
هاي  ميوه  کم  مصرف  کنيد.  استفاده  آفتابي 
رنگي: ميوه هاي رنگارنگ، سرشار از ويتامين و 

آنتي اکسيدان است که براي چشم مفيد است. 
هويج،  قرمز،  توت  پرتقال،  چون  هايي  ميوه 
و  کدوحلوايي  اي،  دلمه  فلفل  فرنگي،  گوجه 
کلم بروکلي حاوي مواد مغذي است که بينايي 
را تقويت مي کند و پيشرفت روند بيماري هاي 
و  سياه  آب  مرواريد،  آب  مانند  به سن  مربوط 

ماکوالدژنراسيون را به تأخير مي اندازد.

مصرف سير خام بهتر است يا پخته؟
 

درصد   ٨ تا  سير  روزانه  مصرف  نيوز:  سالمت 
فشار خون باال را کاهش مي دهد و مانع تصلب 
شرايين مي شود. سير، چربي خون را کاهش داده 
و فشار خون را تنظيم مي کند و براي بيماران 
همچنين  مي شود.  توصيه  آن  مصرف  قلبي 
پروستات  روده،  سرطان  از  پيشگيري  براي 
درد  اسهال،  آلرژي،  از  و  است  مناسب  ريه  و 
ماه هاي  در  باال  خون  فشار  و  آرتروز  مفاصل،  
آخر بارداري جلوگيري مي کند. سير خام فعاليت  
پختن  با  و  داشته  بدن  در  کمتري  بيولوژيکي 
بنابراين  بيشتر مي شود.  و جويدن خاصيت آن 
از  پيشگيري  براي  خانواده ها  مي کنيم  توصيه 
بيماري ها و حفظ سالمت خود مصرف روزانه 

سير را فراموش نکنند.

با اين روش ها سياهى
 دور چشمانتان را برطرف كنيد 

ميوه  اسيدهاي  حاوي  که  ميوه هايي  شهرخبر: 
هستند، با خاصيت اليه برداري و رطوبت رساني 
خود مي توانند رنگ بهتري را به پوست دهند. 

براي بهبود کبودي دور چشم مصرف سبزي ها 
و  کاهو  مثل  سبزرنگ  سبزي هاي  ويژه  به 
به  روز  طول  در  کافي  آب  نوشيدن  اسفناج، 
ميوه هايي  بدن و خوردن  منظور حفظ رطوبت 

همچنين  مي شود.  توصيه  انار  و  موز  مثل 
نعناع  برگ هاي  عصاره  کمپرس  از  استفاده 
تاثير زيادي در بهبود تيرگي اطراف چشم دارد.  
عصاره خيار به دليل اينکه اين ماده هيچگونه 
آلرژي ايجاد نمي کند، براي شفاف شدن پوست 
موثر است. گالب عالوه بر رفع خستگي پوست 

و  قرمزي  و  پوستي  تحريکات  درمان  براي 
صورت  در  و  است  مفيد  بسيار  چشم  التهاب 
حساسيت نداشتن براي باطراوت ساختن چشم 
و از بين بردن سياهي دور چشم مقداري پنبه 

را با گالب مرطوب کنيد و آن را ٥ تا ١٠ دقيقه 
روي پوست بگذاريد.

 
چطور پنير بر سالمت ما

 اثر مى گذارد؟
 

سالمت نيوز:  براي فردي که به شير آلرژي 
است.  ممنوع  پنيري  نوع  هر  مصرف  دارد، 
(قند  الکتوز  به  تحمل  عدم  دچار  که  افرادي 
تحملشان  عدم  ميزان  به  بسته  هستند،  شير) 
را  پنير  انواع  از  برخي  بتوانند  است  ممکن 
مقادير  حاوي  همچنين  پنير  کنند.  تحمل 
 ،B١٢ ويتامين   ،A ويتامين  گوناگوني 
ريبوفالوين، فسفر، سلنيوم و سديم است. پنير 
 A شير گوسفند و بز ميزان باالتري از ويتامين
دارد و پنير شير گاو بتا-کاروتن بيشتري دارد.
محصوالت لبني يکي از بهترين منابع غذايي 
کلسيم از لحاظ دسترس پذيري زيستي (جذب 
کنيد  سعي  هميشه  هستند.  کلسيم  گوارشي) 
ويتامين  منابع  با  را  کلسيم  از  غني  غذاهاي 
جذب  به   D ويتامين  چراکه  کنيد،  همراه   D
 ٥٦ مي کند.  کمک  کوچک  روده  در  کلسيم 
حاوي  مي تواند  پنير  انواع  از  بسياري  از  گرم 

٤٠ تا ٥٠ درصد نياز روزانه کلسيم باشد.

ايستگاه سالمت

حوادث

خدمتى و كرم زاده طال و نقره 
تفنگ بادى 10 متر را كسب كردند

مسابقات  در  ايران  دختر  ملي پوش  دو   : فارس 
کسب  نقره  و  طال  مدال  دو  آسيا  بادي  سالح هاي 
آسيا،  بادي  هاي  هاي سالح  رقابت  ادامه  کردند.در 
نجمه خدمتي و فاطمه کرم زاده در فينال رشته تفنگ 
١٠ متر جوانان توانستند مدال طال و نقره اين رشته 
رشته  اين  تيمي  بخش  کنند.در  ثبت  خود  نام  به  را 

تيراندازان کشورمان به مدال طال رسيدند. 

برگزارى مسابقه پرتاب دارت 
كاركنان دامپزشكي خراسان جنوبي 

يك  دامپزشكي  ملي  روز  مهر   ١٤ مناسبت  به 
دامپزشكي  خانواده  بين  دارت  پرتاب  مسابقه  دوره 
عمومي  روابط  گزارش  به  شد.  برگزار  استان 
جنوبي،  خراسان  استان  دامپزشكي  كل  اداره 
ملي  روز  گراميداشت  هدف  با  مسابقه  اين 
از   ، غذايي  امنيت   » سال  شعار  با  دامپزشكي 
ها  خانم  و  آقايان  گروه  دو  در   « سفره  تا   مزرعه 
علي  آقايان  گروه  در  پايان  در  كه  شد  برگزار 
و  معراجي  و  ربيعي  پور،  رفيعي  بخشي،  خو، 
نوفرستي،  ياحقي،  رحماني،  ها  خانم  گروه  در 
هاي  مقام  ترتيب  به  اسماعيلي  و   رضايي 

اول تا پنجم را كسب كردند.

 غافلگيرى تيم ملى بسكتبال مقابل فيليپين
مسابقه  پنجمين  در  ايران  بسکتبال  ملي  تيم  ايرنا: 
خود در رقابت هاي قهرماني آسيا از فيليپين شکست 
مسابقه  چهار  هر  که  بائرمن  درک  شاگردان  خورد. 
قبلي خود را با پيروزي پشت سر گذاشته بودند، روز 
گذشته با نتيجه ٨٧ بر ٧٣ از فيليپين شکست خورد. 
کوارترهاي اول و دوم اين مسابقه به ترتيب با نتايج 
اما  ايران رقم خورد  ٢٥ بر ٢٢ و ١٨ بر ١٥ به سود 
فيليپين با پيروزي ٢٨ بر ١٧ و ٢٢ بر ١٣ در دو کوارتر 

بعدي توانست برنده کل مسابقه شود. 

 محمد بنا: قول قهرمانى المپيك نمى دهم
ايسنا : سرمربي تيم ملي کشتي فرنگي گفت: به خاطر 
گريه هاي مادرم و عشقي که به مردم دارم دوباره به 
تيم ملي کشتي فرنگي برگشتم. محمد بنا، اظهار کرد: 
کشتي  فني  کادر  راس  در  دوباره  اينکه  از  خوشحالم 
فرنگي قرار گرفتم. البته در حال حاضر شرايط به گونه اي 
است که بايد براي موفقيت کشتي فرنگي تالش زيادي 
طي ١٠ ماه باقيمانده تا المپيک انجام داد و واقعا کار 
سختي است که در اين ١٠ ماه بتوان تيم کشتي فرنگي 
را در المپيک موفق کرد. وي افزود: البته براي قهرماني 
در المپيک من در حال حاضر قول نمي دهم چون واقعا 

زمان ١٠ ماهه فرصت کمي است. 

برداشت غيرمجاز 600 ميليونى
 از حساب نمايشگاه دار اتومبيل

فارس: دو ماه گذشته يکي از مشتريان بانکي با مراجعه 
به دادسراي ناحيه ١٢ تهران اعالم کرد که بيش از ٦٠٠ 
ميليون تومان از حساب بانکي وي برداشت شده است.
مالباخته که نمايشگاه اتومبيل دارد، گفت: چند ماه پيش 
مدارک شناسايي ام را گم کردم؛تا اينکه اطالع پيدا کردم 
که بيش از ٦٠٠ ميليون تومان از حساب بانکي بنده 
برداشت شده است.کارآگاهان با بررسي تصاوير بدست 
که  کردند  پيدا  اطالع  مداربسته  هاي  دوربين  از  آمده 
شخص ناشناسي با استفاده از مدارک شناسايي اقدام به  

برداشت پول از حساب مالباخته نموده است.

گروگانگيرى 2 دانشجو، 
براى پولدارشدن 

پسربچه  ربودن  از  پس  که  دانشجو  پسر   ۲ تابناک: 
١٠ساله اي در دزفول قصد اخاذي ٢٠٠ميليون توماني از 
خانواده اش را داشتند به دام افتادند. مأموران محل قرار 
گروگانگيران را محاصره كردند. وقتي سر و كله جوان 
او را دستگير كردند.  موتورسواري پيدا شد، كارآگاهان 
جوان ٢١ساله يكي از گروگانگيران بود اعتراف كرد و 
محل نگهداري گروگانشان را لو داد. به گفته سرهنگ 
حاتمي، رئيس پليس آگاهي خوزستان، هر دو متهم كه 
دانشجو هستند و در بازجويي ها اعتراف كردند كه براي 

رسيدن به پول نقشه گروگانگيري كشيد ند. 

زورگيرى با كلت شاه كش 

با يک کلت  را که  پليس، دو جوان  تابناک: ماموران 
شاه کش اقدام به زورگيري از شهروندان جنوب پايتخت 
ماموران  شهريورماه  کردند.٢٥  دستگير  مي کردند، 
که  بودند  گشت زني  حال  در  کالنتري ١٧٧خاورشهر 
کردند  اعالم  و  مراجعه  آنها  به  از شهروندان  تعدادي 
با خود  دقايقي پيش دو سارق سابقه دار در حالي که 
کلت شاه کش داشتند، اقدام به زورگيري از شهروندان 
کردند و داخل آلونکي در جاده اشرف آباد مخفي شدند. 
به دنبال اظهارات شهروندان، تيمي از ماموران کالنتري 
١٧٧ خاورشهر رسيدگي به موضوع را در دستور کار قرار 

دادند و با حضور در آلونک، دو متهم را پيدا کردند.

قتل شريك براى پايان دادن
 به اختالف با همسر

باشگاه خبرنگاران: خانواده اي با مراجعه به پليس گفتند: 
پسرمان مدتي است با شريكش به اختالف خورده است 
روز گذشته شريكش با او تماس گرفت و با هم قرار 
گذاشتند. ولي از آن روز ديگر از او هيچ خبري نداريم.
درحاليکه پليس به دنبال اين مرد بود، دو هفته بعد او به 
همراه برادرزنش خود را تسليم قانون کردند. اين مرد گفت: 
مقتول در کارگاه خياطي ما کار مي کرد. او باعث شده بود 
که اختالفات زيادي بين من و همسرم رخ بدهد. از طرفي 
سر موضوعات کاري هم با مقتول اختالف داشتم. براي 

همين روز حادثه چند ضربه چاقو به وي زديم. 

دستگيرى سارق زن در زيركوه

فارس: فرمانده انتظامي شهرستان زيرکوه گفت: يک 
سارق زن که اقدام به سرقت از منزل کرده بود، توسط 
ماموران انتظامي زيرکوه شناسايي و دستگير شد.بخشي  
اظهار کرد: در پي اعالم وقوع سرقت از منزل يکي از 
اهالي زيرکوه ماموران در محل حاضر شده و به بررسي 
صحنه پرداختند. وي تصريح کرد: پس از محرز شدن 
اموال  سارق  گرفته  انجام  تحقيقات  در  سرقت  وقوع 
شناسايي و دستگير شد. وي گفت: سارق دستگير شده 
که يک زن بود به صراحت به سرقت از منزل اعتراف 
کرد و پرونده وي تشکيل و براي سير مراحل قانوني به 

مقامات قضايي ارجاع داده شد.

   بنگاه قالب بتن توكل 
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

آدرس : نبش غفارى 4       

32212519  - 09151606528

ايزوگام سليمانى 
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صو

ح
ع  م

نو
ت

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)

به روال همه ساله اما در آدرس جديد

شارژ و تعمير انواع كولر
 اتومبيل سبك و سنگين 

نوع گاز اسكون

  با 60 هزار تومان
با ارائه ضمانت نامه كتبى (هنگام مراجعه 

ارائه كارت خودرو الزامى است)
 خيابان غفارى 28- تقاطع سوم

 نبش پرستار 22 (براتى)
   32434440 - 41             32438511

09153622734

ن
پ رايگا

چكا

توليد و اجراى فوم بتن
براى كف سازى و شيب بندى

نماينده انجمن بتن سبك سلولى 
ايران در خراسان جنوبى

09155611598 
شيــرى

  حمل بار و اثاثيه منزل توسط 4 كارگر با نيسان و خاور
  09153634099 - فرهمند

فـــروش فورى
فروش باغ در محدوده خدماتى شهردارى مود

 به مساحت 2000 متر مربع و 80 اصله درختچه 

 زرشك و استخر ذخيره آب و 6 ساعت آب قنات

فى توافقى    همراه: 09155623695
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گروه خبر- اداره كتابخانه هاى عمومى شهرستان نهبندان به مناسبت هفته دفاع مقدس، مسابقه كتابخوانى از 
 كتاب «فرهنگ جبهه»، نوشته مهدى فهيمى، از انتشارات فرهنگ گستر را برگزار مى كند. اداره كل كتابخانه هاى

كتاب  از  اى  مسابقه  برگزارى  به  اقدام  استاندارى،  بانوان  امور  با  مشترك  اى  برنامه  در  نيز  استان   عمومى 
«آن سوى ديوار هاى دل» نموده است. اين مسابقه درباره خاطرات همسران شهداى برجسته كشورمان است.

استاندار خطاب به دستگاه هاى نظارتى
 و مرتبط با حوزه سرمايه گذارى؛

قوانين را به نفع سرمايه گذار تفسير كنيد

عدم  بر  تأكيد  با  جنوبى  خراسان  استاندار  تسنيم- 
خروج سرمايه گذار از استان گفت: به طور يقين حضور 
سرمايه گذاران  سبب ايجاد اشتغال و كاهش بسيارى از 
ناهنجارى ها و آسيب هاى اجتماعى مى شود. خدمتگزار 
اظهاركرد:  استان،  انبوه سازان  از  جمعى  با  ديدار  در 
دستگاه هاى نظارتى و خدمت رسان كه با سرمايه گذاران 
و  قوانين  ديد  وسع  و  مثبت  نگاه  با  دارند  كار  و  سر 
مقررات را به نفع سرمايه گذاران تفسير كنند تا سرمايه 
و سرمايه گذار از استان خارج نشود. وى با بيان اينكه 
مسئوالن و كار شناسان امر از سخت گيرى هاى بى مورد 
در تفسير و اجراى قوانين به جد پرهيز كنند، گفت: 
در صورتى كه فردى با انجام برخى سخت گيرى هاى 
نابجا سبب خروج سرمايه گذار از استان شود، به طور 
يقين با وى برخورد خواهد شد. استاندار با بيان اينكه 
اعتماد مردم به مسئوالن بزرگ ترين سرمايه اجتماعى 
است، بيان كرد: نبايد اجازه بدهيم برخى افراد با انجام 
اقداماتى كه در شأن نظام و دولت نيست اين اعتماد 
را دچار خدشه كنند. خدمتگزار رعايت عزت، حرمت و 
كرامت مردم در ادارات و دستگاه هاى اجرايى را مورد 
مراجعه  زمان  در  مردم  افزود:  و  داد  قرار  ويژه  تأكيد 
به دستگاه هاى اجرايى بايد مورد احترام قرار گرفته و 
در صورتى كه خواسته آنان مطابق با قوانين نيست با 
خوش رويى و خلق خوش برخورد الزم صورت گيرد.

معامله 11 ميليون و 800 هزار ريال سهم  
طى شهريور ماه در تاالر بورس استان

حسين زاده- طى شهريور ماه سال جارى 11 ميليون 
و 805 هزار و 637 سهم به ارزش 20 ميليارد ريال در 
تاالر بورس استان مورد داد و ستد قرار گرفت. مجموع 
معامالت تاالر بورس استان از ابتداى تا پايان شهريورماه 
به عدد 217 ميليارد ريال رسيد كه 63 درصد آن مربوط 
به خريد سهام و 37 درصد آن مربوط به فروش سهام 
بوده است. مدير بورس منطقه اى استان با اعالم اين 
خبر گفت: از ابتداى سال تا پايان شهريور ماه 149 كد 
معامالتى جديد افتتاح شده است كه سهم شهريورماه 
15 كد معامالتى بوده است. هريوندى افزود: همچنين 
ساعت كالس  نفر  امسال 1154  نخست  ماه  طى 6 
آموزشى به صورت رايگان در تاالر بورس استان برگزار 
شده است. به گفته وى طى شهريور ماه شاخص كل 

3648 واحد كاهش داشته است.

توليد پودر آلومينيوم فليك 
در مركز رشد خالقيت و نوآورى بسيج استان

گروه خبر- با توجه به مصرف باالى پودر آلومينيوم 
و واردات اين محصول از ساير كشورها، ساالنه ارز 
زيادي از كشور خارج مى شود؛ بنابراين تيم تحقيقاتى 
مركز رشد خالقيت و نوآورى بسيج  در راستاي بومي 
سازي اين محصول، پس از 20 ماه تالش موفق به 
پودر  به طوركلى  فليك شدند.  آلومينيوم  پودر  توليد 
آلومينيوم در توليد بتن سبك گازى (بلوك هبلكس)، 
دارد.  كاربرد  بازى  آتش  وسايل  و  منفجره  مواد 
همچنين در توليد محصوالت الكتريكى داراى كاربرد 
خاكسترى  صورت  به  آن  ظاهر  رنگ  است  فراوان 
باشد. مى  پودر  صورت  به  آن  فيزيكى  حالت   و 

نقطه ذوب اين ماده 660 درجه سانتى گراد مى باشد 
و نقطه جوش آن 2467 درجه سانتى گراد است و 

اين ماده در رديف مواد نا محلول قرار مى گيرد.

افتتاح فاز اول طرح گردشگرى شوكت آباد 

ميراث  مديركل  حضور  با  مراسمى  طى  خبر-  گروه 
فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى استان، مديركل 
اوقاف و امور خيريه استان و ساير مسئوالن استانى،  
به  بيرجند  آباد  شوكت  گردشگرى  طرح  اول  فاز 
 28 شامل  مذكور  طرح  اول  فاز  رسيد.  بهره بردارى 
سكوى استراحت، آجر فرش 500 متر مربع و سنگفرش 
پياده رو،  ساماندهى اطراف جوى آب و احداث سرويس 
است:  مى باشد.گفتنى  چشمه   8 تعداد  به  بهداشتى 
شهر  پرتردد  تفرجگاههاى  از  شوكت آباد  روستاى 

بيرجند در محور زاهدان – مشهد مى باشد.  

مسابقات كتابخوانى ويژه هفته دفاع مقدس در استان برگزار مى شود

گروه خبر- برنامه هاى جامع و قابل اجرا براى مبارزه با مواد مخدر نياز است.
اين  بيان  با  استان  مخدر  مواد  با  مبارزه  هماهنگى  شوراى  جلسه  در  استاندار 
مطلب گفت: با توجه به موقعيت خاص جغرافيايى خراسان جنوبى نياز است تا 
اعضاى اين شورا فعاالنه تر با اين موضوع برخورد كرده و پيشنهادات قابل اجرا و 
كارشناسى شده خود را به دبيرخانه ستاد ارائه كنند. خدمتگزار يادآورشد: با توجه 
به آغاز سال جديد تحصيلى و شروع مدارس و بازگشايى دانشگاه ها نياز است تا 
مسئوالن ذيربط برنامه هايى كامل و جامع براى پيشگيرى و مقابله با اين معضل 
در مدارس و دانشگاه ها به مرحله اجرا بگذارند. وى ادامه داد: اعضاى اين شورا 
بايد نظرات و پيشنهادات كارى خود را منطبق با شرايط استان و ظرفيت ها و 
امكانات موجود به دبيرخانه شورا ارسال و دبيرخانه نيز با بررسى اين پيشنهادات 

اقدامات الزم براى اجرايى شدن آنها به انجام برساند.

استاندار به تنظيم برنامه ششم توسعه اجتماعى، اقتصادى و فرهنگى كشور در 
آينده اى نزديك خبر داد و افزود: مى توان از اين فرصت مناسب براى گنجاندن 

نيازها، درخواست ها و مشكالت استان در حوزه مقابله با عرضه، پبيشگيرى و 
مبارزه با مواد مخدر استفاده كرد. وى با بيان اينكه وجود اين معضل در بين 
نوجوانان و نسل جوان يك آسيب جدى اجتماعى است، گفت: مسئولين ذيربط 
برنامه هاى  فراغت جوانان  اوقات  پركردن  براى  بايد  در بخش هاى مخلتف 

متنوعى داشته باشند تا بتوان بخشى از اين معضل اجتماعى كاست. 
وى نشاط و شادابى و اميد به آينده را الزمه زندگى پويا دانست و تصريح كرد: 
دستگاه هاى مسئول در اين زمينه به گونه اى برنامه ريزى كنند تا اقدامات 

الزم صورت گيرد و به وظايف قانونى خود در اين رابطه عمل كنند. 
در اين جلسه تنى چند از اعضاى اين شورا و نيز مسئوليپان كميته هاى مختلف 

به ارائه گزارش اقدامات و برنامه هاى در دست اجرا در اين زمينه پرداختند.

استاندار با خانواده هاى جانبازان 
و رزمندگان دفاع مقدس ديدار كرد

گروه خبر- استاندار همزمان با ششمين روز از هفته 
و  جانبازان  هاى  خانواده  از  تن  دو  با  مقدس  دفاع 
از  و  ديدار  مقدس  دفاع  سال   8 دوران  رزمندگان 
 نزديك در جريان مسايل، مشكالت و درخواست هاى
ايران در  امروز  آنان قرار گرفت. خدمتگزار توفيقات 
 عرصه دپيلماسى هسته اى را برگرفته از ايثارگرى هاى
مقدس  دفاع  سال   8 دوران  در  اسالم  رزمندگان 
به  ايران  امروز  اينكه  كرد:  نشان  خاطر  و  برشمرد 
عنوان يك قدرت برتر منطقه اى و بين المللى مورد 
توجه كشورهاى قدرتمند دنيا قرار مى گيرد به خاطر 
ايثارگرى ها و دالورمردى هايى است كه ايثارگران و 
رزمندگان ما در دوران دفاع مقدس از خود به نمايش 
درصد   70 جانباز  با  استاندار  است  گفتنى  گذاشتند. 
جنگ تحميلى عليرضا حسنى كه بيش از 8 سال نيز 
در اسارت رژيم بعث بوده و نيز رزمنده دوران دفاع 

مقدس محمد فرنگى ديدار كرد.

اعطاى بيش از 34 ميليارد ريال 
براى اجراى سياست هاى اقتصاد مقاومتى

اعطاى  گفت:  استان  سازندگى  بسيج  مسئول  ايكنا- 
بيش از 34 ميليارد و 700 ميليون ريال تسهيالت اقتصاد 
مقاومتى در شش ماهه نخست سال براى اجرايى كردن 
سياست هاى اقتصاد مقاومتى است.زهرايى، با اشاره به 
اجرايى  خصوص  در  استان  سازندگى  بسيج  اقدامات 
كردن سياست هاى اقتصاد مقاومتى گفت: اعطاى اين 
مقدار تسهيالت در جهت حمايت و پشتيبانى در حوزه 
گرفته  صورت  داخلى  محصوالت  توليد  و  كشاورزى 
است. وى ادامه داد: 25 ميليارد و 940 ميليون ريال در 
بخش اقتصاد مقاومتى و 2 ميليارد و 220 ميليون تومان 
در بخش صنايع تبديلى و 6 ميليارد و 620 ميليون ريال 
در بخش تسهيالت تكليفى به متقاضيان اشتغال زايى 
پرداخت شده است. به گفته وى بيش از 269 نفر از اين 

تسهيالت بهره مند شدند.

اداره كل حفاظت محيط زيست 
در حوزه ستاد صيانت استان برتر شد

گروه خبر- در بازرسى هاى به عمل آمده توسط بازرسان 
ستاد صيانت از حريم امنيت عمومى و حقوق شهروندى 
اجرايى  هاى  دستگاه  صيانت  ستاد  عملكرد  از  استان 
در سال 93، اداره كل حفاظت محيط زيست خراسان 

جنوبى جزو دستگاه هاى برتر استان شناخته شد. 

بازسازى واحدهاى سيل زده نهبندان
 تا پايان سال 94

ايرنا- معاون بازسازى و مسكن بنياد مسكن انقالب 
زده  سيل  واحدهاى  گفت:  جنوبى  خراسان  اسالمى 
نهبندان تا پايان سال 94 بازسازى مى شود. يزدانى 
افزود: در سيل سال 92 نهبندان 355 واحد مسكونى 
تعداد 338  اين  از  تاكنون  ديد كه  آسيب  شهرستان 
واحد انعقاد قرارداد، 330 واحد شروع به كار و عمليات 

اجرايى 177 واحد به پايان رسيد. 

خلع يد متصرفان از اراضى ملى در استان

گروه خبر- از آغاز امسال 200 هكتار از راضى ملى  
در قالب 179 فقره پرونده در خراسان جنوبى از دست 
منابع  كل  مدير  شريفى  شد.  سازى  آزاد  متصرفان 
طبيعى و آبخيزدارى خراسان جنوبى گفت: اين تعداد 
پرونده تخلف در خصوص تصرف اراضى ملى در اين 
اداره كل تشكيل كه با بررسى آنها در دستگاه قضايى، 

حكم به آزاد سازى آن و خلع يد متصرفان داده شد.

كم رنگ شدن حوزه جوانان زير سايه ورزش

ايسنا- مديركل ورزش و جوانان استان گفت: با توجه 
به عدم تجانس، ماهيت، ساختار و ساز و كارهاى مرتبط 
با انجام كار، متأسفانه شاهد كم رنگ جلوه دادن بخش 
جوانان زير سايه ورزش هستيم. عزيز زاده مقدم درباره 
با توجه  اداره كل گفت:  اين  رويكرد حوزه جوانان در 
به جابجايى معاون ساماندهى امور جوانان وزارت متبوع، 
خارج  روان شناسى  و  فردى  رويكرد  از  جوانان  حوزه 
نمى تواند كمك  فردى  نگاه هاى  كه  چرا  شد،  خواهد 
مؤثرى در اين زمينه داشته باشد. وى افزود: فعاليت در 
تمام حوزه ها به مشاركت سازمان يافته جوانان چه به 
لحاظ كمى و كيفى انجام خواهد شد و به اين ترتيب 
سازمان هاى مردم نهاد جوانان، فعال تر خواهند شد. وى 
گفت: افزايش مشاركت بخش خصوصى و عمومى در 
بحث هاى جوانان و ارتقاى همكارى هاى بين المللى در 
حوزه جوانان يكى ديگر از رويكردهاى اين حوزه است.

براى مبارزه با مواد مخدر برنامه هاى جامع و قابل اجرا نياز است

جانشين فرمانده سپاه انصارالرضا (ع) استان با اشاره به حادثه منا در عربستان عنوان كرد:

شهر امن خدا را نا امن كردند
گروه خبر- جانشين فرمانده سپاه انصارالرضا (ع) خراسان جنوبى با اشاره به 
حادثه منا در عربستان گفت: بى كفايتى آل سعود موجب شد شهر امن الهى 
به ناامن ترين شهر دنيا تبديل شود. سردار احمد شفاهى در همايش استانى 
نقش زنان در دفاع مقدس افزود: حادثه منا و كشته شدن تعداد زيادى از زائران 
كشورهاى اسالمى در حج تمتع، چيزى جز بى لياقتى آل سعود براى ميزبانى 
ميهمانان خدا نيست. وى ادامه داد: شايد خاندان آل سعود به دنبال اين هستند 
را  خواهى  اسالم  جريان  يا  و  دهند  ارائه  اسالم  از  و خشن  زشت  تصوير  كه 
متوقف كنند. شفاهى تصريح كرد: زمينه سازى براى جلوگيرى از جريان برائت 
از مشركين، تفرقه افكنى بين مسلمانان و تعطيلى حج ابراهيمى را بايد از ديگر 
بر  با تأكيد  بدانيم. وى  اهداف آل سعود در پى وقوع حادثه منا در عربستان 
اينكه خيانت و بى كفايتى آل سعود در بوجود آمدن حادثه منا به هيچ عنوان 
فراموش شدنى نيست گفت: ريشه همه اين اقدامات مربوط به آمريكاست. وى 
اظهار اميدوارى كرد، حادثه منا با همه تلخى ها و سختى هاى خود تلنگرى بر 

جهان اسالم و ساكنان حجاز براى ايجاد تغييرات الزم باشد.

وى در ادامه گفت: دوران دفاع مقدس به دليل حقانيت آن پيوسته سارى و جارى 
است و بايد هميشه در ذهن مردم جريان داشته باشد تا بتواند نسل هاى آينده را 
بر اساس آموزه هاى دينى تربيت كند. شفاهى با اشاره به نقش زنان در پيروزى 
انقالب اسالمى افزود: ايثار و گذشت در دفاع مقدس منحصر به مردان نبود بلكه 
به ويژه در مناطق غرب كشور  زنان دوشادوش مردان در صحنه هاى جنگ 
حضور داشتند. وى حضور زنان در قالب پرستاران، پزشكان، رساندن مهمات و 
ساير پشتيبانى ها در خطوط مقدم، بازسازى وسايل و تجهيزات، تشكيل ستادهاى 
جمع آورى كمك به جبهه، عيادت مجروحان، سركشى از خانواده شهدا و مراقبت 

و كنترل شهرها را از جمله خدمات زنان در دوران دفاع مقدس ذكر كرد.

خاطرات، عكس و مصاحبه هاى بانوان استان 
در دوران دفاع مقدس جمع آورى و مستند مى شود

مقدس  دفاع  ارزش هاى  نشر  و  آثار  بنياد حفظ  بانوان  مشاركت  دفتر  رئيس 
خراسان جنوبى نيز در اين جلسه گفت: حضور بانوان در دفاع مقدس كليد واژه 

جنگ تحميلى بود كه مغفول مانده است. اسدزاده با بيان اينكه حضور فعال 
اظهار كرد:  بود،  رزمندگان  براى  آرامش فكرى  ايجاد  بانوان سبب  اثرگذار  و 
جمع  مقدس  دفاع  دوران  در  استان  بانوان  هاى  مصاحبه  و  خاطرات، عكس 
آورى و مستند مى شود. وى افزود: نقش بانوان در پشت صحنه هاى دفاع و 
روحيه دادن به رزمندگان كه به نوعى تقويت و مشاركت در دفاع مقدس بود، 
ناديده گرفته شده بود كه با تأسيس دفتر مشاركت بانوان بنياد حفظ آثار و نشر 
ارزش هاى دفاع مقدس در عرصه دفاع گامى مثبت در اين زمينه برداشته شد. 
وى اظهار كرد: به دنبال اجراى طرح پژوهشى نقش بانوان خراسان جنوبى در 
دوران هشت سال دفاع مقدس هستيم كه اين طرح با گرفتن مصاحبه هايى در 
حال انجام است. در اين مراسم، همسر شهيد يحيى اسدزاده خاطراتى از همسر 
بلوچستان»  با عنوان «سيد  از كتابى  براى حاضران نقل كرد. همچنين  خود 

مربوط به زندگى سردار شهيد سيد مهدى رضوى رونمايى شد.

سازمان آتش نشانى نياز به خودرو و تجهيزات دارد
به  نياز  استان  آتش نشانى  سازمان  اينكه  بيان  با  استاندار 
خودرو و تجهيزات دارد، گفت: از امكاناتى كه در مديريت 

بحران نيز قرار دارد بايد كمك گرفته شود. 
به گزارش فارس، خدمتگزار در ديدار با مديران و كاركنان 
هفتم  تبريك  ضمن  جنوبى  خراسان  آتش نشانى  سازمان 
مهرماه روز آتش نشانى و تجليل از خدمات آتش نشانى به 
آتش نشانان، اظهار كرد: آتش نشانان به عنوان امين مردم در 
حوادث مورد خطاب قرار مى گيرند كه آتش نشانان نيز بايد 
قدر اعتماد و باور مردم نسبت به خود را بدانند. استاندار با 
بيان اينكه آتش نشانان در جبهه اى به نام جبهه رزم انجام 
وظيفه مى كنند، افزود: تنها تفاوت جبهه اين است كه مسير 
حركت در جبهه مشخص است اما در كار آتش نشانى مسير 
حركت مشخص نيست. خدمتگزار در ادامه با اشاره به دادن 
پروانه پايان كار به مجتمع هاى بزرگ مسكونى، اضافه كرد: 

ابتدا كارشناسان آتش نشانى از مجتمع هاى مسكونى بازديد 
كنند و بعد از رعايت كردن اصول ايمنى در مجتمع، پروانه 

پايان كار توسط كارشناسان آتش نشانى تأييد شود.
پرداخت 350 ميليون تومان 

براى خريد تجهيزات آتش نشانى

مدير عامل سازمان آتش نشانى نيز گفت: مبلغ 150 ميليون 
تومان از شهردارى و 200 ميليون تومان از بودجه سال 
جارى براى خريدارى تجهيزات آتش نشانى پرداخت شده 
است. ميرزايى اظهار كرد: ساختمان آتش نشانى استان از 
استانداردهاى الزم فاصله زيادى دارد. وى با بيان اينكه در 

بحث ساختمانى بايد توجه شود، گفت: همچنين سازمان از 
نظر خودرو نيز در مضيقه است كه بايد ساليان سال توجه 

مى شد اما توجه نشده است.

استخدام 20 نفر در شهردارى و آتش نشانى بيرجند

شهردار بيرجند هم گفت: در سال جارى 20 نفر از طريق 
آزمون در شهردارى و آتش نشانى استخدام شده اند. مديح با 
بيان اينكه بايد داوطلبان مدرك ليسانس براى استخدام در 
آتش نشانى و شهردارى داشته باشند، گفت: افراد استخدام 

شده به ارتقاء و آمادگى سازمان آتش نشانى كمك مى كنند.
معاون شهردار بيرجند نيز با بيان اينكه حادثه ديده انتظار 
معجزه از آتش نشانان دارد، خاطرنشان كرد: معجزه كردن 
احتياج به امكانات قوى و توانايى جسمى و روحيه باال دارد 

كه بتوانيم با تمام مشكالت مقابله كنيم.

تأمين نيروى بيمارستان حضرت ابوالفضل (ع) تا يك ماه آينده 
كاظمى فرد-  مدير درمان تأمين 
اجتماعى استان گفت: بيمارستان 
تأمين  (ع)  ابوالفضل  حضرت 
اجتماعى بيرجند نياز به 300 نيرو 
دارد كه طى يك ماه آينده 100 
فراخونى  به صورت  نيرو  تا 150 
شد.  خواهند  جذب  آزمونى  و 
مطبوعاتى  كنفرانس  در  فيروزى 
حضرت  بيمارستان  كرد:  اظهار 
ابوالفضل (ع) بيرجند تحت عنوان 
برساخت  مبنى  اجتماعى  تأمين  از طرح سازمان  بيمارستان  ميالد 3، سومين 
10 بيمارستان ميالد در كشور مى باشد كه به صورت هيئت مديره اى اداره 
خواهدشد و تابع ضوابط درمان مستقيم سازمان است و نظام ارجاع در آن اجرا 
خواهد شد. وى با بيان اينكه كلنگ احداث اين بيمارستان در سال 86 به زمين 

خورده و عمليات اجرايى آن در سال 88 آغاز شد، عنوان كرد: كلنگ بيمارستان 
در ابتدا در مساحتى معادل 5 هكتار به زمين زده شد اما با پيگيرى هاى انجام 
شده 3 هكتار ديگر به آن اضافه و زيربناى بيمارستان 21 هزار و 500 متر است 
كه تاكنون 17 هزار و 500 متر آن در پنج طبقه احداث شده است. وى افزود: 
بيمارستان داراى بخش هاى تخصصى از جمله داخلى، اطفال، زنان، ارتوپدى، 

جراحى چشم، جراحى قلب، پوست و ساير تخصص هاى الزم درمانى است.
 ICU، CCU بخش هاى  داراى  بيمارستان  اين  اينكه  به  اشاره  با  فيروزى 
پيشرفته اى  اورژانس  بيمارستان  اين  براى  گفت:  است،  دياليز  و   ،NICU
نياز آن جزو  در نظر گرفته شده است كه تجهيزات پيشرفته و هايتك مورد 
اتاق  هفت  داراى  بيمارستان  وى  گفته  به  است.  دنيا  برندهاى  پيشرفته ترين 
عمل «چهار اتاق عمل اصلى، 2 اتاق عمل با كاربرى زايمان، يك اتاق عمل 
در اورژانس» است و از ويژگى هاى خاص اين بيمارستان توجه به هتلينگ و 
فضاهاى بيمارستان به عنوان يك بخش مهم در درمان بيمار بوده تا بهترين 

شرايط براى درمان بيمار فراهم شود.

هزينه 56 ميليارد تومانى براى بيمارستان حضرت ابوالفضل (ع) 

 فيروزى با اشاره به اينكه اعتبار 75 ميليارد تومان براى ساخت اين بيمارستان در 
نظر گرفته شده است، عنوان كرد: از اين رقم 30 ميليارد تومان براى تجهيزات 
و بقيه براى ساختمان هزينه مى شود كه تاكنون 28 ميليارد تومان در بخش 
ساختمان و 28 ميليارد تومان در بخش تجهيزات هزينه شده است. وى افزود: 
اجراى فاز دوم اين بيمارستان بعد از راه اندازى بخش هاى فاز اول است كه بر 

اساس تخصيص هاى مورد نياز مركز استان، فاز دوم اجرايى خواهد شد.
وى با بيان اينكه تعداد تخت مصوب اين بيمارستان 69 تخت است اما تعداد تختى 
كه در اين بيمارستان جانمايى شده است، 140 تخت است، گفت: راه اندازى 96 
تخت بيشتر در اين بيمارستان به نظر مسئوالن بستگى دارد. وى با تأكيد بر اينكه 
براى راه اندازى بيمارستان نياز به پروانه و مجوز دانشگاه علوم پزشكى داريم، 
اظهار اميدوارى كرد: در يك ماه آينده اين پروانه صادر شود. وى گفت: مجوزى 

كه فعًال در اختيار داريم به عنوان كلينك هاى سرپايى است.

   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.

ايزوگام مصطفى هريوندى
محالتى - بين توحيد و مدرس  09153619297

قيرگونى با تخفيف ويژه

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

داربست مهـدى    نصب ، رولپالك ، سايبان ، خريد و فروش لوازم 
بلوار فرودگاه ، سه راه صياد شيرازى     32319263-09151642377 - وسيله كار

نصب  و  تعمير كولر آبى و  لباسشويى  در منزل
  09151643778 - 32315776  شهر يارى

اجراى كليه آيتم هاى ساختمان و بازسازى با مجرب ترين اكيپ هاى اجرايى و طبق برنامه زمان بندى

پيمـانكـــارى ساختمــــان

شركت ساختمانى پوالد سازه پايدار ملل   شماره ثبت: 4981
آدرس: معلم 26 – پالك 252    شماره تماس: 09155639864

تنها كارخانه صنعتى استاندارد با كوره تونلى در شرق كشور
توليد كننده انواع آجر تيغه 10 و  15 و آجرنما داراى استاندارد

آدرس كارخانه: 
شهرك صنعتى بيرجند- فاز 3 – مبتكران 4
دفتر فروش كارخانه : 8- 32255367
دفتر فروش بيرجند: خيابان فردوسى - نبش فردوسى 1- مقابل بوستان سرو - پالك 56
تلفن: 32237446   همراه مدير فروش: 09153635254

صنايع سفال نيلوى شرق    «با مديريت جديد»



حديث روز روزنامه اجتماعى ، فرهنگى ، ورزشى و اقتصادى 
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امام حسين (ع) : کسي در قيامت در امان نيست مگر کسي که 
در دنيا ترس از خدا در دل داشت.
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بهره بردارى از فاز اول طرح گردشگرى شوكت آباد بيرجند عكس روز 

درآمد مالياتى دولت ايران براى نخستين 
بار در نيم قرن اخير از نفت پيشى گرفت  

 روزنامه گاردين بريتانيا با انتشار گزارشى نوشت به 
نظر مى رسد نخستين نتايج استراتژى اقتصادى دولت 
حسن روحانى براى كاهش وابستگى اقتصاد ايران به 
درآمدهاى نفتى به دست آمده و براى نخستين بار در 
50 سال گذشته درآمد مالياتى دولت ايران از درآمد 

حاصل از فروش نفت پيشى گرفته است.

سازمان اطالعات ايران با مشت آهنين 
 تمام مرزها را تحت كنترل دارد   

مى  عراق  تأثيرگذار  چهره هاى  از  الربيعى  موفق 
گويد : ايران در زمينه پشتيبانى اطالعاتى توانايى 
 600 و  هزار  يك  تقريبا  ايران  با  ما  دارد.  زيادى 
هيچ  مى بينيد  اما  داريم،  مشترك  مرز  كيلومتر 
ايران  در  شيعيان  كشتن  يا  انتحارى  عمليات 
اتفاق نمى افتد؛ چرا يك عامل انتحارى با كمربند 
در  ايران  از  سر  اشتباه  صورت  به  حتى  انفجارى 
مشت  با  ايران  اطالعات  سازمان  چون  نمى آورد؟ 

آهنين تمام مرزها را تحت كنترل خودش دارد. 

لغزش ها و مخاطرات برجام گرفته شود 

الريجانى رئيس مجلس در ديدار با اعضاى كميسيون 
برجام  مخاطرات  مراقب  بايد  اينكه  بيان  با  برجام 
باشيم، گفت: لغزش هايى در برجام وجود دارد كه بايد 
اين لغزش ها را بگيريم و اجازه ندهيم كه تفسير و 

تعبيرى به ضرر جمهورى اسالمى شود.

نااميدى ظريف از مذاكره درمانى سعودى ها

محمد جواد ظريف وزير امور خارجه كشورمان گفت: 
كه  اين  از  بعد  آن،  پيگيرى  و  منا  حادثه  جريان  در 
روش مذاكره مستقيم با سعودى ها پاسخ نداد، بنده از 
طريق امير كويت خواستار مداخله در موضوع شدم و 

اين مداخله سبب ايجاد شرايط بهتر شد.
 

اوباما عاقالنه فكر كرد ؛ او به مذاكره
 با ايران دل بست، نه شيخ نشين هاى عربى

ناطق نورى تدابير شايسته رهبرى را عامل آرامش و 
امنيت كنونى ايران دانست و گفت: اميدوارم خداوند 
ظهور حضرت  تا  را  انقالب  معظم  رهبر  عمر  طول 
ويژه  بازرسى  دفتر  رئيس  تداوم بخشد.  مهدى(عج) 
نظير  بى  را  كشورمان  اقتدار  انقالب،  معظم  رهبر 
توصيف كرد و افزود: اوباما در مذاكرات عاقالنه فكر 
كرد و به جاى دل بستن به كشورهاى شيخ نشين 

 عربى مذاكره با ايران مقتدر را برگزيد.
مذاكره ايران و آمريكا فقط 

در موضوع هسته اى بود و تمام شد  
مجلس  در  برجام  ويژه  كميسيون  سخنگوى 
با  ما  مذاكرات  كه  باشيم  داشته  توجه  بايد  گفت: 
شده  تمام  و  بوده  هسته اى  حوزه  در  آمريكايى ها 
در  و  آمريكايى ها  با  مذاكره اى  هيچ  ديگر  و  است 
هيچ موضوعى نداريم. نقوى حسينى تاكيد كرد: هر 
نوع گفتگو، نشست و تلفنى غير از موضوع هسته اى 

با آمريكايى ها يعنى باز شدن راه هاى نفوذ آنها. 

آيت ا... يزدى: دولت عكس العمل 
مناسبى در قبال حادثه منا داشته باشد

رئيس مجلس خبرگان رهبرى گفت: بايد يك گروه 
پيگيرى  براى  اسالم  جهان  طرف  از  حقيقت ياب 
به  گروهى  دست كم  يا  شود،  تشكيل  منا  مسئله 
اين  اسالمى  همكارى هاى  سازمان  از  نمايندگى 
تاكيد  يزدى  ا...  آيت  دهد.  انجام  را  ماموريت 
مناسبى  عكس العمل  بايد  هم  محترم  دولت  كرد: 
خانواده هاى كسانى  به  گفتن  تسليت  باشد.  داشته 
عكس العمل  بايد  نيست.  كافى  شده اند  شهيد  كه 
وزارت خارجه چند  اينكه  گيرد.  جدى ترى صورت 
كند،  احضار  را  عربستان  كاردار  و  داده  تذكر  بار 

كافى نيست، بايد اين موارد جدى تر دنبال شود.

نامه بابك زنجانى به رئيس جمهور 

 اوايل مرداد خبر نامه اى كه بابك زنجانى نوشته بود 
منتشر شد؛ برخى از رسانه ها در ابتدا مدعى شدند 
اعالم  وى  اما  بوده  نمايندگان  به  خطاب  نامه  اين 
از  و  بوده  جمهور  رئيس  آن  اصلى  مخاطب  كرده 
 اصطالحاتى نظير گردن كلفت و ... كه توسط دولتى ها 
به وى نسبت مى دهند گاليه كرده و گفته است : من 
كار غير قانونى نكرده ام و اگر هم مدعى هستيد از 

زندان بيرونم بياوريد تا بدهى ها را وصول كنم.

آيا سفر رئيس جمهور نيمه تمام ماند؟!

جهان نيوز نوشت : در حالى معاون رسانه اى دولت از 
نيمه تمام ماندن سفر روحانى گفت، كه خبر ايرنا در 
روز اول مهر نشان مى دهد اين سفر از ابتدا قرار بود 
در همين روز به اتمام برسد. اسماعيلى گفته است : 
رئيس جمهور با نيمه تمام گذاشتن سفرش، نيويورك 
را براى حضور در مراسم انتقال پيكر حجاج كشورمان 

كه در حادثه اخير منا جان باختند، ترك مى كند.

هاشمى : تازه واردها نمى  فهمند 
و مى گويند به امام جام زهر نوشاندند

رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: ما بعد 
از انتخابات، رياست دانشگاه آزاد را از دست كسانى 
كه نبايد دانشگاه آزاد دست آن ها باشد به زور پس 
گرفتيم. هاشمى همچنين با اشاره به اوضاع سياسى 
و  نمى  فهمند  وارد  تازه  آدم هاى   : گفت  كشور  اخير 
مى گويند به امام جام زهر نوشاندند اما امام(ره) گفت 
كه جام زهر جام شيرين شد. اگر تحريم ها برداشته 

شود دولت عقب ماندگى هاى خود را جبران مى كند.

ضرغامى: از آقاى روحانى بعيد بود!

 رئيس پيشين سازمان صدا و سيما مطلبى را با عنوان 
«رئيس جمهور برمى گردد... هورا!» در فضاى مجازى 
منتشر كرد. ضرغامى نوشت : از آقاى روحانى بعيد 
بود كه با توجه به تجربه ديپلماتيك شان، ندانند ابعاد 
حادثه در حدى است كه بايد در همان ساعات اوليه 
نيويورك را ترك مى كردند تا مجبور به لبخندهاى 

مكرر سياسى در ديدارهاى نه چندان مهم نباشند.

رفتارآمريكا بعد از توافق تغييرى نكرده است

در  تغييرى  اينكه  بيان  با  مسلح  نيروهاى  كل  ستاد  معاون 
گفت:  نمى شود،  مشاهده  ايران  عليه  آمريكا  رفتار خصمانه 
دشمنى  و  است  نكرده  تغييرى  توافق  از  قبل  با  وضعيت 
سردار  دارد.  ادامه  همچنان  اسالمى،  انقالب  عليه  آمريكا 
جزايرى افزود: زيرا آنها در اوج مذاكرات و حتى قبل و بعد 
از آن از گزينه نظامى روى ميز خود، صحبت مى كنند و به هر شكل ممكنى در 

پى ايجاد تغيير در رفتار و سياست هاى ايران هستند.

باكنترل رسانه ها نمى تواند بر فاجعه منا سرپوش بگذارد
 

و  جلو  به  فرار  اينكه  بيان  با  جمهور،  رئيس  اول  معاون 
فرافكنى، زيبنده حكومتى كه خود را خادم الحرمين مى داند 
 نيست، گفت: عربستان بداند كه با كنترل رسانه ها نمى تواند 
جهانگيرى  بگذارد.  سرپوش  عظيم  فاجعه  اين  واقعيت  بر 
افزود: رفع اثر از اين فاجعه بزرگ و پذيرش مسئوليت حقوقى 
و سياسى و مديريتى فاجعه منا و عذرخواهى از آنچه كه پيش آمده، حداقلى است 

كه جهان اسالم و خانواده هاى داغدار از دولت عربستان انتظار دارند.

بايد اختالف عقايد را بپذيريم و با يكديگر همكارى كنيم 

روحانى : ايران پايتخت هيچ كشورى را اداره نمى كند
رئيس جمهورى با بيان اينكه برجام براى 
جهانيان اميد آفريد و به همه اعالم كرد 
مذاكره  طريق  از  راه حل  به  رسيدن  كه 
است،  دو طرف  براى  راه  پرمنفعت ترين 
داريم  تأكيد  آن  به  ما  كه  آنچه  افزود: 
به  مذاكرات  تمام  در  بايد  كه  است  اين 
كه  چرا  باشيم،  برد   – برد  نتيجه  فكر 
پيروزى  دنبال  به  تنها  طرفى  زمان  هر 
خود باشد، اگر موفقيتى هم حاصل شود، 

موقتى خواهد بود.
سواالتى  به  پاسخ  در  روحانى  دكتر 
مبنى بر اينكه آيا برجام به فرجام نهايى 
طرف  دو  آيا  اينكه  و  خير  يا  مى رسد 
مذاكره به اجراى توافق ملتزم مى مانند؟، 
بود كه  گفت: در صورتى موفق خواهيم 
را  جديدى  و  نو  راه  باشيم،  كرده  قبول 
انتخاب و طى كرده ايم و احساس كنيم، 

توافق به نفع دو طرف خواهد بود.
جمهورى  داد:  ادامه  جمهورى  رئيس 
مى كند،  اعالم  صراحتًا  ايران  اسالمى 
آمده  برجام  در  آنچه  اجراى  به  متعهد 
نفع  به  آن  اجراى  است  معتقد  و  بوده 

همگان خواهد بود.
مى دانيم  اينكه  بيان  با  روحانى  دكتر 
ايران  توافق  تداوم  به  نسبت  عده اى 
راستا  اين  در  و  دارند  ترديد  و  شك 
حرف هاى گوناگون و عجيبى از مقامات 

گوش  به  آمريكايى  سناتورهاى  و 
سخن  گونه اى  به  آنها  گفت:   مى رسد، 
مى گويند كه گويى هنوز به بلوغ ملت ها 
باور ندارند و اين در حالى است كه بايد 
و  مردم  بين  شفاف تر  طور  به  اطالعات 
بايد  ما  دو كشور مطرح شود.  مسئوالن 
باعث  اين  و  بشناسيم  را  همديگر  بهتر 

مى شود كه فاصله ها كمتر شود.

رئيس جمهورى با بيان اينكه در انتخابات 
كاهش  جهت  در  تالش  براى  مردم  به 
و  داده ايم  قول  دنيا  كشورهاى  با  تنش 
معتقديم بايد فاصله ها را در جهت كاهش 
و  صاحبنظران  گفت:  كنيم،  كم  تنش ها 
هستند  مردم  فكرى  مراجع  روشنفكران 

تنش ها  كاهش  راستاى  در  مى توانند  و 
تأثيرگذار باشند. رئيس جمهورى با اشاره 
به اينكه امروز دو سوم خاك سوريه در 
اختيار تروريست ها قرار دارد و اين سوال 
مطرح است كه آنها چگونه مى توانند در 
اين كشور نفت استخراج كرده و آن را به 
قدرت هاى  كه  حالى  در  برسانند  فروش 
فروش  از  مى توانند  راحتى  به  بزرگ 

ايران  مثل  كشورها  ديگر  توسط  نفت 
متأسفانه  كرد:  تصريح  كنند،  جلوگيرى 
براى كسانى كه مدعى مبارزه با داعش 
اهميتى  مردم  و  انسان ها  جان  هستند، 
ندارد و اگر داعش اقدام به كشتن مردم 
عراق و سوريه بكند، هيچ نگرانى وجود 

ندارد، اما اگر اين اتفاق عليه يك كشور 
اروپايى باشد، براى آنها داعش به عنوان 

عنصرى خطرناك مطرح خواهد بود.
دكتر روحانى با بيان اينكه ايران پايتخت 
در  بلكه  نمى كند  اداره  را  كشورى  هيچ 
دوستان خود  به كمك  گوناگون  شرايط 
در منطقه شتافته است، گفت: جمهورى 
اسالمى ايران همواره در روزهاى سخت 
در  گذشته  سوابق  گرفتن  نظر  در  بدون 
روابط، به كمك همسايگان خود شتافته 
است.رئيس جمهورى در خصوص روابط 
ايران و عربستان گفت: امروز از سردى 
روابط ميان دو كشور متأسفيم و اين در 
يازدهم  دولت  آغاز  با  كه  است  حالى 
با  روابط  گسترش  راستاى  در  ما  تالش 
اينگونه  اما شرايط  است،  بوده  عربستان 
عربستان  كه  هنگامى  از  و  نخورده  رقم 
است،  يمن كرده  مردم  به كشتار  شروع 
از  بسيارى  و  ايران  با  عربستان  فاصله 

كشورهاى اسالمى هم زياد شده است.
دكتر روحانى با بيان اينكه فاصله ايران 
و عربستان قطعًا به نفع هيچ يك از دو 
ما  گفت:  بود،  نخواهد  منطقه  و  كشور 
اسالم،  خانواده  اعضاى  عنوان  به  بايد 
را  عقايد  تفاوت  و  فكرى  اختالفات 
زمينه هاى  در  هم  كنار  در  و  بپذيريم 

كنيم. همكارى  گوناگون 

دوربين مداربسته / دزدگير/  اعالم حريق / هشدار دهنده نشت گاز 
 شير برقى قطع گاز / شير مكانيكى حساس به زلزله    2 عدد دوربين ديد در شب 

DVR + 600 TVL ( 4 كانال + HDMI + انتقال تصوير بدون اى پى استاتيك)
         280000                   360000

32341226-09197147874

جناب آقاى جواد  اشرفيان 
درگذشت پدر گرامى تان را خدمت جناب عالى و خانواده محترم تان تسليت عرض نموده

 از خداوند متعال براى آن مرحوم غفران الهى و براى بازماندگان صبر و اجر مسئلت مى نماييم.

هيئت مديره و مديرعامل شركت تعاونى مرغداران عدالت بيرجند

خانواده هاى محترم رفيعى و عطايى 
با نهايت تاسف و تاثر درگذشت شادروان حميد رفيعى را خدمت شما سروران گرامى

 و فاميل وابسته تسليت عرض نموده، براى آن مرحوم علو درجات و براى بازماندگان

 صبر و بردبارى از خداوند بزرگ مسئلت داريم. ما را در غم خود شريك بدانيد

خانواده هاى: فرزين ، دكتر انتظارى ، دكتر تبريزى

كاويانى ، رستمى ، لطفى ، شيوا

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

Narcotics Anonymous   انجمن معتادان گمنام خراسان جنوبى
با ما باشيد در هديه پاكى ،  همدلى ، صداقت و مهربانى

به شكرانه دوازدهمين سال تشكيل جلسات بهبودى انجمن معتادان گمنام كه باعث رهايى از 
اعتياد جمع كثيرى از همدردان در استان خراسان جنوبى شده، گردهمايى با شكوهى با حضور 

مسئولين، عموم مردم و اعضاى انجمن معتادان گمنام برگزار مى شود.
زمان: پنجشنبه 9 مهر 1394 ساعت 16    مكان: بيرجند، فلكه اداره راه، بلوار دانشگاه، سالن اجالس دانشگاه پيام نور

ورود براى عموم آزاد است
 اطالع رسانى: 09156030748    ثبت آدرس: 09156030747      زندان و بيمارستان: 09156672605

اطالعيه 
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند در نظر دارد 

داروخانه اورژانس وخدمات سرپايى بيمارستان شهيد آتشدست نهبندان

را به صورت اجاره به داروسازان واجد شرايط واگذار نمايد.

لذا از كليه متقاضيان واجد شرايط دعوت به عمل مي آيد درخواست و مدارك 

خويش را حداكثر تا تاريخ 94/07/15 براى بررسي به آدرس: بيرجند ، خيابان 

معلم، ميدان مادر، جنب كتابخانه آستان قدس رضوى ، معاونت دارو 

و غذا دانشگاه ارسال نمايند.

بديهى است به درخواست هايى كه بعد از موعد فوق الذكر واصل گردد 

ترتيب اثرى داده نخواهد شد.

ضمناً هزينه نشر اين آگهي برعهده صاحب امتياز تأسيس داروخانه موصوف 

خواهد بود.

روابط عمومي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند

با كمال تاسف درگذشت شادروان 

حاج على اصغر شاملى 
را به اطالع مى رساند: مراسم تشييع آن مرحوم امروز 

سه شنبه 1394/7/7 ساعت 3 بعدازظهر از محل غسالخانه بيرجند 
برگزار مى شود

حضور سروران ارجمند موجب امتنان است.
خانواده هاى شاملى

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 94/7/25

94/8/2 










