
عرضه كارتى بنزين ادامه مى يابد

قائم مقام شركت ملى پخش فرآورده هاى نفتى با 
اشاره به ادامه عرضه كارتى بنزين، گفت: طرحى 
در  پمپ بنزين ها  در  كارت  استفاده  براى  جديد 
شوراى اقتصاد تعريف مى شود. به گزارش مهر، 
پخش  و  پااليش  ملى  شركت  گفت:  رياحى، 
فرآورده هاى نفتى هيچ گونه برنامه اى براى حذف 

كارت هوشمند بنزين ندارد.

خبر خوش به متقاضيان وام ازدواج

بانك  اعتبارات  مديركل  صادقى  ميرمحمد 
تكليف  تعيين  از  ايسنا،  با  گفتگو  در  مركزى 
متقاضيان وام ازدواج سال هاى 92 و 93 خبر 
داد و گفت: وام ازدواج متقاضيانى كه در سال 
تا 10 مهر و متقاضيانى  نام كرده اند  92 ثبت 
كه در سال 93 ثبت نام كرده اند تا پايان آذرماه 

پرداخت مى شود.

الزام به پرداخت سود انصراف

با اجرايى شدن يك قانون جديد، خودروسازان 
انصراف  صورت  در  خودرو  واردكنندگان  و 
خريداران از خريد خودرو ملزم به پرداخت سود 
گزارش  به  بود.  خواهند  مشتريان  به  انصراف 
ايسنا، در صورت انصراف خريدار خودرو در بازه 
زمانى حداقل يك ماه پس از عقد قرارداد، سود 

انصراف به او تعلق مى گيرد. 

  كدام معلمان رتبه بندى نمى شوند؟

معاون وزارت آموزش و پرورش از اتمام صدور 
احكام رتبه بندى معلمان تا 10 روز آينده خبر داد. 
به گزارش ايسنا، بطحايى در پاسخ به پرسشى 
رتبه بندى  حكم  مى شود  گفته  اينكه  بر  مبنى 
معلمانى كه مازاد دوره متوسطه دوم هستند ولى 
ابتدايى امتناع مى كنند صادر  انتقال به دوره  از 

نمى شود، اظهار كرد: بله همينطور است.

عربستان  مسئوالن  فرمودند:  انقالب  معظم  رهبر 
مواردى  در  و  كنند  نمى  عمل  خودشان  وظايف  به 
كنند.  مى  موذيگرى  و  كنند  مى  عمل  آن  عكس 
اوضاع  دهد  نشان  العمل  عكس  بخواهد  اگر  ايران 
اي  خامنه  ا...  آيت  بود. حضرت  نخواهد  آنها خوب 
با اشاره به حادثه تأسف بار و خونين منا، آن را بدليل 
جان باختن هزاران نفر از حجاج بويژه صدها نفر از 
حجاج ايراني، عزا و مصيبتي واقعي براي ملت ايران 

خواندند و با اشاره به لزوم تشكيل كميته حقيقت ياب 
با حضور كشورهاي اسالمي و از جمله ايران، گفتند: 
دولت عربستان در انتقال ابدان مطهر جان باختگان 
به وظايف خود عمل نمي كند و جمهوري اسالمي 
اسالمي،  ادب  و  خويشتنداري  با  تاكنون  نيز  ايران 
حرمت برادرى را در دنياى اسالم نگه داشته است، 
اما اين را بدانند كه اندك بي احترامى به دهها هزار 
نفر از حجاج ايراني در مكه و مدينه و عمل نكردن 

العمل  عكس  مطهر،  ابدان  انتقال  براي  وظايف   به 
سخت و خشن ايران را در پي خواهد داشت. ايشان 
تشنه  زبان  با  و  مظلومانه  باختن  جان  به  اشاره  با 
حجاج در حادثه منا و عزادار شدن خانواده هايي كه 
مشتاقانه منتظر بازگشت عزيزان خود بودند، افزودند: 
هنوز تعداد دقيق جان باختگان ايراني در اين حادثه 
مشخص نيست و احتمال افزايش آمار به صدها نفر 

ديگر وجود دارد. ( ادامه در صفحه 2 )

اگر قرار باشد عكس العملى نشان دهيم 
پاسخ ما خشن و سخت خواهد بود

امام خامنه اى خطاب به حكام سعودى :
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درب هاى بيمارستان تازه افتتاح شده باز است يا بسته؟
صفحه 3

افزايش تعرفه واردات باعث تنبلى خودروسازان 
صفحه 2

90 دقيقه طاليى براى بررسى 6 مشكل اقتصادى استان
صفحه 7

«هوالباقى»

با تسليم به مشيت الهى و در نهايت ادب و احترام ضمن تشكر
 از كليه بزرگوارانى كه در مراسم تشييع و تدفين و ترحيم 

كربالئيه فاطمه صغرى حبيبى
 «همسر محمد ظهورى» 

 مادر و خواهر دلسوز و مهربان مان شركت فرمودند و يا به طرق 
مختلف ابراز همدردى نمودند، به اطالع مى رساند: 

مراسم چهلمين روز درگذشت آن عزيز مرحومه امروز پنجشنبه 
94/7/9 از ساعت 4 الى 5 بعدازظهر در محل هيئت حسينى برگزار مى شود

 حضور شما سروران عزيز و ارجمند موجب شادى روح آن مرحومه و امتنان بازماندگان خواهد بود. 

خانواده هاى: ظهورى ، حبيبى ، نوفرستى ، فرشاد ، كارجو ، فروزنده ، بيدختى و ساير بستگان

«اوست پايدار» 
با نهايت تاثر درگذشت فرزند، پدر، برادر و همسر عزيز شادروان 

حميدرضا  رفيعى
  را به اطالع همشهريان ارجمند و شهروندان محترم درميان 
و توابع مى رساند: مراسم ترحيم آن مرحوم امروز پنجشنبه

94/7/9 از ساعت 16:30 الى 17:30 در محل مسجد النبى (ص)
 برگزار مى شود

حضور بزرگواران موجب تسلى خاطر بازماندگان و سپاس
 خواهد بود.

خاندان رفيعى ، عطايى ، خدادادى

پدرم حضور آرامت در كنار ما نيست
ولى سايه سار مهربانيت

 مهمان هميشگى قلب هاى ماست
سومين سالگرد درگذشت

 همسر و پدر مهربان مان شادروان

 سرهنگ محمد على زمانى 
را گرامى مى داريم.

با نهايت تاسف درگذشت شادروان

حاج محمد عرفى
«بازنشسته آموزش و پرورش»

را به اطالع مى رساند:

 ضمن تشكر از حضور باشكوه شهروندان قدرشناس در 

مراسم تشييع آن زنده ياد جلسه سوم آن مرحوم روز جمعه 
94/7/10 از ساعت 9 الى 10 صبح  در محل هيئت محترم حسينى «واقع در خيابان انقالب» برگزار مى شود.

ضمنا امشب بعد از نماز مغرب و عشا دعاى كميل به ياد آن روانشاد در هيئت محترم رضوى 
«واقع در خيابان 17 شهريور» منعقد مى شود

شركت سروران معظم  در اين جلسات موجبات تسلى خاطر بازماندگان و  امتنان خواهد بود.

خانواده هاى: عرفى ، فالح و ساير بستگان

«هوالباقى»
به مناسبت سومين روز درگذشت مرحومه مغفوره 

روانشاد فاطمه ولى پور مطلق
جلسه ترحيمى جمعه 94/7/10 از ساعت 10:15 صبح الى 11:15 

در محل هيئت ابوالفضلى (مصلى) برگزار مى شود 
حضور سروران معظم موجب شادى روح آن عزيز از دست رفته

 و تسلى خاطر بازماندگان خواهد بود.
خانواده هاى: رنجبر، ولى پور مطلق و ساير بستگان

به مناسبت چهلمين روز درگذشت مادرى مهربان و خواهرى دلسوز 
 خادم حضرت زهرا (س) 

مرحومه حاجيه سكينه خراشاديزاده
(همسر مرحوم حاج غالمحسين پديد)

مراسم يادبودى امروز پنجشنبه 94/7/9 از ساعت
 3:30 الى 4:30 بعدازظهر در محل مسجد مرتضوى برگزار مى شود 

حضور شما سروران گرامى موجب امتنان است.
خانواده هاى : پديد ، خراشاديزاده ، معينى و ساير بستگان

جناب آقاى مهندس عرفى
تسليت واژه كوچكيست در برابر غم بزرگ شما

فقدان پدر بزرگوارتان ما را نيز اندوهگين ساخت.
 اين مصيبت وارده را خدمت شما تسليت عرض نموده، از درگاه خداوند 
منان براى آن عزيز سفر كرده غفران و رحمت الهى و براى بازماندگان 

صبر را مسئلت داريم.

مسينائى  ، خدا دوست ، امام جمعه
خيابان غفارى – نبش ابوريحان بيرونى

تلفن: 3- 32447450

بيمه رازى شعبه بيرجند



2 دو قبله در خطر

*يوسفى

تصاوير  در  ها  فتنه صهيونيست  آتش  كه  حالى  در 
االقصى  مسجد  در  جهان  از  محدودى  هاى  شبكه 
فلسطينى كه در دلش  شعله مى كشد و هر جوان 
عشق و غوغاى دفاع از قدس است به گلوله بسته 
درهم  و  باخته  جان  حجاج  انبوه  تصاوير  شود.  مى 
تنيده مسلمانانى كه مظلومانه در منا بر اثر بى كفايتى 
سردمداران حكومت قرون وسطايى آل سعود به خاطر 
فشار جمعيت و گرما و عطش به دور از همكارى و 
حمايت ماموران و مسئوالن عربستان جان خود را از 
دست داده اند و با مرگ مظلومانه خود جهان اسالم را 
عزادار كرده اند و دل هر كس را كه از عواطف انسانى 
برخوردار باشد به درد آورده اند. آل سعود و متوليان اين 
حكومت مردود با بى تفاوتى تمام از زير بار مسئوليت 
شانه خالى مى كنند و از ابراز همدردى و گفتن چند 
 واژه خشك و خالى به عنوان تسليت به خانواده هاى 
روند مى  طفره  مسلمان  كشور  بيست   عزادار 
بيننده و  بروز فاجعه اى كه دل هر  از  و حتى پس 
 شنونده اى را آب مى كند و اشكش را جارى مى سازد 
امور  فتق  و  رتق  در  الزم  همكارى  از  هم  باز   و 
و  ورزند  مى  دريغ  ديدگان  آسيب  و  باختگان  جان 
بر سر ملت مسلمان يمن بمب مى ريزند  همزمان 
مى  آتش  به  را  ها  آن  عروسى  مجالس  حتى  و 
 كشند و به عزا بدل مى كنند و بر زنان و كودكان 
 بى گناه هم رحم نمى كند و با انهدام خانه ها، بازارها، 
كليه  و  ها  بيمارستان  ها،  مدرسه  ها،   اداره 
و  كنند  مى  غرور  احساس  يمن  هاى  زيرساخت 
ددمنشانه ملتى را در تنگناى معيشت قرار مى دهند و 

به قهقراى نابودى مى كشند. 
امت  با جنايت هاى صهيونيست ها عليه  رابطه  در 
 مظلوم فلسطين 67 سال است كه مردم دنيا مى گويند 
حتى  گذرند  مى  تفاوت  بى  و  شنوند  مى  و 
باز  لب  از  لب  نيز  ملل  سازمان  مربوطه  مسئوالن 
تكان  تاسف  به عالمت  حداقل سرى  و  كنند  نمى 
از سلطه قهرآميز آمريكا و ترور  نمى دهند چرا كه 
ناجوانمردانه اسرائيل غاصب مى ترسند. و من تمامى 
دانشمندان  و  هنرمندان  و  فرهيختگان  و  نخبگان 
همه  و  جهان  هاى  دانشگاه  دلسوز  استادان  و 
 تحليل گران سياسى منصف پنج قاره دنيا را هشدار 
 مى دهم كه با اعتراض هاى همه جانبه، سياست مداران 
جنگ افروز و فتنه انگيز جهان را زنهار و خود را به 
جاى ملت هاى جنگ زده و آواره عالم قرار دهند شايد 
كه سدى در برابر طغيان سلطه گران خون خوار و مردم 
شكار ايجاد كنند كه مبادا خشم خداى قاهر برانگيخته و 
به طرفه العينى بساط عالم و عالميان برچيده شود. چرا 
بايد به آنگوالى مظلوم به حساب اين كه كانون معادن 
اورانيوم و مس است به اذعان و اعتراف سازمان ملل 

پايتخت تجاوز جهان باشد؟.(ادامه در ستون مقابل) 

يادداشت

پنجشنبه*9 مهر 1394*شماره 3332 
(ادامه از ستون مقابل) جنايت هاى نواستعمارى به 
مراتب از فجايع استعمار كالسيك و به بردگى كشيدن 
سياهان و غارت ثروت ملت هاى ضعيف خطرناك تر 
و كشتارهاى آن با تكيه بر تسليحات مدرن و ويرانگر 
و خانمانسوز به مراتب بيشتر است. بى سبب نيست 
چتر  زير  در  اسرائيل  دست  در  دست  سعود  آل  كه 
هاى  بشكه  ميلياردى  فروش  با  و  آمريكا   حمايت 
هاى  ملت  حياتى  پشتوانه  توانست  مى  كه  نفتى 
اداره  راه  از  كه  عربستان  ملت  حداقل  يا  مسلمان 
عارى از مسئوليت حرمين شريفين نيز مبالغ هنگفتى 
درآمد دارد با خريد تسليحات مرگبار و هواپيماهاى 
بسيار و بمب هاى جان شكار ملت يمن را به نابودى 
مى كشاند و كشورى فقير را كه ملتش به شجاعت 
معروف است به تلى از خاك و خاكستر بدل مى سازد 
هاى  از كمك  مانع  انسانى  اى ضد  محاصره  در  و 
مردمى و دارويى و غذايى ساير ملت ها مى شود كه 
كودكان بيگناهش بر زانوان تكيده مادرهاشان از فقر 
و گرسنگى بميرند و سازمان ملل و ملت هاى دلسوز 
را  هاى الزم  نتوانند كمك  خيرخواه  هاى  انسان  و 
به آن ها برسانند يا عربستان را سر جايش بنشانند 
بر شانه سردمداران  چرا كه سلطان ستمكارش سر 
حكومت آمريكا و البى هاى صهيونيست دارد و از 

ويرانگرى و كشتار ملت هاى مسلمان ابايى ندارد.
آل سعود از زمانى كه درب مدارس كذايى خود را در 
پاكستان گشود و با شستشوى مغزها به نام مسايل 
اعتقادى و مذهبى گروه هايى مثل طالبان را تربيت 
نمود و ابتدا افغانستان را به آتش كشيد و در هرات 
بچه هاى سه ساله شيعى را سر بريد و به كودكان 
و  آموخت  انتحارى  ضدانسانى  دروس  وهابى  نوبالغ 
آتشى برافروخت كه با داعش و جبهه النصره و غيره 
كه همگى از عوامل فتنه آل سعود جنايت كارند دو سوم 
خاك سوريه را به ويرانى كشيد و چندين ميليون نفر 
از مردم اين كشور را سرگردان و آواره و رهسپار اروپا 
نمود كه با مرزهاى بسته و چماق هاى الكتريكى برخى 
حكومت هاى اروپايى از جمله مجارستان مواجه شوند. 
داعشى كه مستقيما دست پرورده و مورد حمايت مالى 
آل سعود و آمريكا و غرب است و براى ايجاد ترس 
و وحشت در دل ملت هاى منطقه جوانان موصل را 
گردن مى زند و انگار از جنايت و كشتار لذت مى برد 
و در هيئت انسان چون گرگ مى درد تحفه آل سعود 
است. امروز بر همگان و مخصوصا بر فرزانگان جهان 
روشن و آشكار است كه فرزندان ناخلف و تافته هاى 
جدابافته آل سعود، افغانستان و عراق و سوريه را به مرز 
نيستى كشانيده اند غافل از اين كه آه مظلومان خنجر 
 زهرآگينى ست كه عاقبت جگر ظالمان را از هم مى درد 
و به نظر من ديرى نمى پايد كه كاخ هاى آل سعود به 
وسيله همين ياغيان دست پرورده اش به آتش كشيده 

شود. صبر خداى رحمان هم حدى دارد.

حسن زاده رئيس هيئت مديره سازمان بيمه سالمت ايران در گفتگو با ايسنا، درباره پيگيرى موضوع تجميع بيمه ها در 
برنامه ششم توسعه گفت: تجميع نيازمند مقدماتى است اكنون يكسان سازى در حوزه آيين نامه ها و رويه ها 
اتفاق افتاده است ولى هنوز تامين مالى بيمه ها از يكديگر متفاوت است و امكان تجميع بيمه ها وجود ندارد. 

امكان تجميع بيمه ها فعال وجود ندارد 

 كاالهاى وارداتى غير استاندارد را مرجوع مى كنيم 
 

 رئيس سازمان ملى استاندارد گفت: سازمان ملى 
استاندارد در مقابل ايمنى و سالمت مردم مسئول 
وارداتى  كاالهاى  توزيع  نمى دهد  اجازه  و  است 
كند  تهديد  را  شهروندان  سالمت  غيراستاندارد 
به خطر  را  مردم  كه سالمت  خارجى  كاالهاى  و 
مى اندازند را به كشور مبدأ برمى گرداند. نيره پيروزبخت درگفتگو با ايسنا، 
اظهار كرد: سازمان ملى استاندارد توجه و دقت زيادى در كنترل كاالهاى 
اجازه نمى دهد كاالهاى بى كيفيت خارجى به  وارداتى به كشور دارد و 
مصرف مردم برسد. وى افزود: تاكنون محموله هاى زيادى از كاالهاى 
وارداتى به استان هاى مختلف به دليل عدم رعايت فاكتورهاى استاندارد 

ايران به كشورهاى مبدأ و توليد كننده بازگردانده شده است. 

افزايش تعرفه واردات باعث تنبلى خودروسازان 

رئيس انجمن ملى حمايت از حقوق مصرف كنندگان 
مربوط  آنها  پلت فرم  كه  خودروهايى  توليد  گفت: 
ناكارآمدى  نشان دهنده  است  پيش  دهه  سه  به 
شرايط  اين  در  است،  خودروسازى  شركتهاى 
افزايش تعرفه واردات خودرو تنها باعث تنبلى بيشتر 
خودروسازان خواهد شد. جعفرى در گفتگو با ايسنا، درباره طرح دو فوريتى 
واردات  تعرفه  درصدى   1000 افزايش  براى  مجلس  نمايندگان  برخى 
خودرو، اظهار كرد: متاسفانه خودروسازان داخلى على رغم تمام حمايت هاى 
صورت گرفته از آنها نتوانسته اند خودروهايى در شأن مردم ايران توليد 
كنند.وى خاطرنشان كرد: حال در اين شرايط نبايد به جاى بازخواست 

خودروسازان، طرح افزايش تعرفه واردات خودرو را ارائه كنيم.

يارانه توليد فقط سهميه خودروسازان نيست 

قرار  گفت:  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزير  معاون 
از  تومان سهميه صنعت  ميليارد  نيست رقم 200 
هدفمندسازى يارانه ها، فقط در اختيار خودروسازان 
قرار گيرد و سازمان ايميدرو با تخصيص آن فقط 
به صنعت خودرو مخالف است. به گزارش ايرنا، به 
گفته كرباسيان رئيس هيئت عامل سازمان توسعه و نوسازى معادن وصنايع 
معدنى ايران (ايميدرو)، يكى از وظايف مديرعامل جديد شركت ملى فوالد 
ايران را به نتيجه رساندن هفت طرح فوالد استانى كشور دانست و گفت: 
ريز  نى  شادگان(خوزستان)،  وبختيارى)،  (چهارمحال  سپيددشت  فوالد 
(فارس)، قائنات (خراسان جنوبى)، ميانه (آذربايجان شرقى)، سبزوار (خراسان 

رضوى)و بافت (كرمان) هفت طرح فوالد استانى محسوب مى شوند.

( ادامه از صفحه اول )
 آيت ا... خامنه اى افزودند: هنوز تعداد دقيق جان باختگان 
ايراني در اين حادثه مشخص نيست و احتمال افزايش آمار 
به صدها نفر ديگر وجود دارد و اين حادثه، واقعا مصيبت 

بزرگي براي ملت ايران است. 
رهبر انقالب اسالمي همچنين با اشاره به برخي گزارش ها 
مبني بر جان باختن احتمالي بيش از پنج هزار نفر در حادثه 
منا، خاطر نشان كردند: در حاليكه قرآن كريم خانه خدا را 
محل امنيت و حج را جايگاه امنيت مي داند اما اكنون بايد 

پرسيد كه، «آيا اين، امنيت است؟».
حضرت آيت ا... خامنه اي با تأكيد بر لزوم تشكيل «كميته 
حقيقت ياب» با حضور كشورهاي اسالمي و از جمله ايران، 
خاطر نشان كردند: ما فعًال درباره علت اين حادثه، قضاوت 

به  اما معتقديم دولت عربستان  از موعد نمي كنيم  پيش 
وظايف خود در قبال مجروحان حادثه منا عمل نكرده است 

و آنان را با حالتي مستأصل و تشنه رها كرد.
ايشان به مشكالت بوجود آمده در انتقال بدنهاى مطهر جان 
باختگان حادثه منا و پيگيري مسئوالن كشور اشاره كردند 
و با تأكيد بر لزوم ادامه پيگيري هاي مسئوالن، افزودند: در 
اين موضوع، دولت عربستان به وظايف خود عمل نمي كند 

و در برخي موارد نيز موذيگري انجام مي دهد.
ايران  اسالمي  جمهوري  گفتند:  اسالمي  انقالب  رهبر   
ادب  رعايت  و  داده  نشان  خويشتن داري  خود  از  تاكنون 
اسالمي و حرمت برادري در دنياى اسالم را كرده است اما 
اين را بدانند كه دست ايران، برتر از خيلي هاست و امكانات 
بيشتري هم دارد و اگر بخواهد در مقابل عناصر اذيت كننده 

و موذي عكس العمل نشان دهد، اوضاع آنها خوب نخواهد 
بود و در هيچ صحنه هماوردى، حريف نخواهند شد.

 حضرت آيت ا... خامنه اي با تاكيد بر اينكه عكس العمل 
نشان  خاطر  بود،  خواهد  سخت  و  خشن  اسالمي  ايران 
هاي  قدرت  مقدس،  دفاع  سال  هشت  دوران  در  كردند: 
شرق و غرب و كشورهاي اطراف از يك عنصر خبيث و 
فاسد حمايت كردند اما سرانجام همه آنها سيلي خوردند و بر 
همين اساس، ايران را مي شناسند و اگر هم نمي شناسند، 
االن بشناسند. ايشان با اشاره به حضور دهها هزار نفر از 
حجاج عزيز كشورمان در مكه و مدينه، هشدار دادند: اندك 
بي احترامي به حجاج ايراني و همچنين عمل نكردن دولت 
بدنهاى مطهر، موجب  قبال  به وظايف خود در  عربستان 

عكس العمل ايران خواهد شد.

رهبر انقالب : مسئوالن عربستان موذيگرى مى كنند

و  پااليش  شركت  در  مسئول  مقام  يك 
جديد  دستورات  تشريح  با  نفتى  پخش 
 50 روزانه  كاهش  از  نفت،  وزير  بنزينى 
ميليون ليترى مصرف بنزين ايران با اجراى 
سبد  به  ان جى  ورود سى  و  سهميه بندى 
سوخت خودروها خبر داد. به گزارش مهر، 
رياحى با اشاره به دستورات جديد وزير نفت 
به منظور ايجاد برند در صنعت جايگاه سازى 
تغيير  گفت:  نفتى،  فرآورده هاى  عرضه 

جديد  استراتژى  و  كارشناسى  تعريف  و 
توسط  نفتى  فرآورده هاى  توزيع  و  تامين 
شركت  مجموعه  و  سوخت  جايگاه داران 
ملى پخش فرآورده هاى نفتى در دستور كار 
قرار گرفته است. وى ايران با اعالم اينكه 
اخيرا وزير نفت دستورى به منظور افزايش 
مشاركت بخش خصوصى در تامين و توزيع 
صادر  بنزين  ويژه  به  و  نفتى  فرآورده هاى 
كرده است، تصريح كرد: عالوه بر اين وزير 

نفت بخشنامه اى به منظور ايجاد برندينگ 
ابالغ  هم  سوخت  جايگاه هاى  ساخت   در 
كرده است.وى با تاكيد بر اينكه با توسعه 
برند، در زمينه صنعت جايگاه سازى عرضه 
به  ايرانى  شركت هاى  نفتى،  فرآورده هاى 
شركت  هاى  جايگاه  به  مى توانند  خوبى 
بريتيش  و  ِشل  بين المللى همچون  بزرگ 
پتروليوم دست يابند، اظهار كرد: در شرايط 
فعلى يكى از مهمترين چالش هاى پيش رو 

در  خصوصى،  بخش  مشاركت  افزايش 
عرضه  و  توزيع  تامين،  زنجيره  و  حوزه 
انواع فرآورده هاى نفتى، عدم اعتماد كافى 
بين دولت و بخش خصوصى است.وى با 
اشاره به توقف رشد مصرف بنزين در كشور 
توضيح داد: با استفاده از ابزارهاى قيمتى، 
افزايش  و  سهميه بندى  و  كارتى  عرضه 
رشد  سوخت،  سبد  در  جى  ان  سى  سهم 
مصرف بنزين در كشور متوقف شده است.

جزئيات دستورات جديد بنزينى زنگنه/ جهش مصرف بنزين متوقف شد

تعمير انواع لوازم گازسوز  خانگى در اسرع وقت 
   09158624439 - جانى

 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

   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

 اجراى  نصب  داربست  فلزى 
بـا پيـچ و رولـپـالك  

 09156217507 - 09153637507 
حسينى

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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n.c
omامالك 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

آگهى تغييرات شركت شميم ابتكار آريا " سهامى خاص "
 به شماره ثبت 4677 و شناسه ملى 10360061470

به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 94/5/19 تصميمات ذيل اتخاذ شد:

آقاى محمد خوشنام به شماره ملى 0901109967 به سمت رئيس هيئت مديره، آقاى مهدى فدويان به شماره ملى 0651831725 به سمت 
نايب رئيس هيئت مديره، آقايان غالمرضا توكلى به شماره ملى 0651701651 ، اسدا... جالل زاده به شماره ملى 3621016971 و حسين 
صباغ به شماره ملى 0651710596 به سمت اعضاى اصلى هيئت مديره براى مدت دو سال انتخاب گرديدند. آقاى سيد محسن رضوى به 
شماره ملى 0651750482 به سمت مديرعامل براى مدت دو سال انتخاب گرديد. كليه اسناد و اوراق بهادار و بانكى و تعهدآور و قراردادها، چك 
ها، سفته ها و بروات با امضاى رئيس هيئت مديره (آقاى محمد خوشنام) و در صورت عدم حضور رئيس هيئت مديره با امضاى نايب رئيس 
هيئت مديره (آقاى مهدى فدويان) همراه با امضاى مديرعامل شركت (آقاى سيد محسن رضوى) با مهر شركت معتبر و ساير نامه هاى ادارى 
با امضاى مديرعامل و مهر شركت معتبر مى باشد. با ثبت اين مستند تصميمات تعيين سمت مديران، تعيين دارندگان حق امضا انتخاب شده 

توسط متقاضى در سوابق الكترونيك شخصيت حقوقى مرقوم ثبت و در پايگاه آگهى هاى سازمان ثبت قابل دسترس مى باشد.
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان جنوبى- مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى بيرجند

آگهى تغييرات شركت صندوق حمايت از توسعه بخش كشاورزى استان خراسان جنوبى
 "سهامى خاص"  به شماره ثبت 2480 و شناسه ملى 10360041832 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 94/5/3 تصميمات ذيل اتخاذ شد:
1- سرمايه شركت از محل مطالبات حال شده از مبلغ 226/528/680/000 ريال به 242/183/840/000 ريال افزايش يافت و ماده 

مربوطه در اساسنامه اصالح گرديد.
با ثبت اين مستند تصميمات افزايش سرمايه انتخاب شده توسط متقاضى در سوابق الكترونيك شخصيت حقوقى مرقوم ثبت و در پايگاه 

آگهى هاى سازمان ثبت قابل دسترس مى باشد.
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان جنوبى - مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى بيرجند

آگهي تغييرات شركت شميم ابتكار آريا  "سهامي خاص" به شماره ثبت 4677 و شناسه ملي 
10360061470  به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي مورخ 94/5/18 تصميمات ذيل اتخاذ شد: 

صورت ها و تراز مالي شركت و همچنين گزارش سود و زيان شركت منتهي به 93/12/29 به تصويب رسيد. روزنامه آواي 
خراسان جنوبي جهت درج آگهي هاي شركت تعيين گرديد. آقايان غالمرضا توكلي به شماره ملي 0651701651 ، محمد خوشنام به 
شماره ملي 0901109967 ، اسدا... جالل زاده به شماره ملي 3621016971 ، مهدي فدويان به شماره ملي 0651831725 و حسين 
صباغ به شماره ملي 0651710596 به عنوان اعضاي اصلي هيئت مديره و آقاي يدا... محمودي به شماره ملي 5639917148 به عنوان 
عضو علي البدل اول هيئت مديره و آقاي علي غني به شماره ملي 0651791375 به عنوان عضو علي البدل دوم هيئت مديره براي مدت 
دو سال انتخاب گرديدند. آقاي حسين گلكاري به شماره ملي 0651771374 به عنوان بازرس اصلي و آقاي احمد سورگي به شماره ملي 
0651761530 به عنوان بازرس علي البدل براي مدت يك سال انتخاب گرديدند. با ثبت اين مستند تصميمات انتخاب مديران، تصويب 
ترازنامه و صورت هاي مالي ، انتخاب بازرس، انتخاب روزنامه كثيراالنتشار انتخاب شده توسط متقاضي در سوابق الكترونيك شخصيت 

حقوقي مرقوم ثبت و در پايگاه آگهي هاي سازمان ثبت قابل دسترس مي باشد. 

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان جنوبي - مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجاري بيرجند 

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

آگهي مزايده اموال منقول " نوبت اول "
 چون در پرونده اجرايي در قبال محكوميت شركت بيمه توسعه بيرجند به پرداخت مبلغ 119/776/565 ريال در حق آقاي 
محمد يعقوبي و پرداخت مبلغ 1/000/000 ريال بابت حق االجرا در حق صندوق دولت و با عنايت به توقيف يك دستگاه 

خودروي پژو پارس به شماره انتظامي 847 ج 59 ايران 66 از محكوم عليه كه حسب نظريه هيئت كارشناسي خودروي مذكور مدل 89 
و دوگانه سوز بوده و داراي زدگي روي درب عقب سمت چپ و زدگي روي گلگير عقب سمت چپ و زدگي روي درب عقب مي باشد و 
الستيك ها حدود 90 درصد و بقيه خودرو سالم است كه به مبلغ 235/000/000 ريال ارزيابي گرديده است كه از طريق مزايده در روز 
دوشنبه مورخ 94/7/27 از ساعت 9 الي 10 صبح در دفتر اجراي احكام حقوقي به فروش برسد كه قيمت پايه از بهاي ارزيابي شده شروع 
و به كساني كه باالترين قيمت را پيشنهاد نمايند، فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پيشنهادي في 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 مي 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. 
رجبي- مدير اجراي احكام مدني دادگستري بيرجند 

دادگسترى جمهورى اسالمى ايران

داربست مهـدى    
نصب ، رولپالك ، سايبان 

 خريد و فروش لوازم 
بلوار فرودگاه ، سه راه صياد شيرازى     

 09151642377-32319263
 وسيله كار

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)

شهربازى پارك توحيد 
همراه  با قايق  بادى 
همه  روزه آماده  خدمات 
 به فرزندان  دلبندتان

از ساعت 17 الى  پاسى از شب

  حمل بار و اثاثيه منزل 
        توسط 4 كارگر با نيسان و خاور

 09153634099  
فرهمند



پيام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پيام كوتاه : 3000272424

پنجشنبه * 9 مهر 1394* شماره 3332
سالم. همشهريان عزيز، خانواده هاى محترمى كه 3

خداوند  توفيق  به  الحرام  ا...  بيت  سفر  از  عزيزانتان 
شهرشان به  داغدار  دلى  با  البته  ولى  سالمت   با 

برمى گردند. خواهشمنديم در مراسم استقبال و جلسات 
 پذيرايى خود مراعات حال خانواده هايى كه به استقبال 
جنازه عزيزشان مى روند، را بنماييد. بياييد امسال 
باخته  جان  مظلوم  عزيزان  اين  احترام   به 
نصب  از  حداقل  داغدارشان  خانواده  و 
عموم  ديد  و  منظر  در  كه  نوشته   پارچه 

مى باشد، خوددارى كنيم. 
915....587

كه  عرفى  محمد  شادروان  تشييع  مراسم  در  ديروز 
بيرجند  پرورش  و  آموزش  مسئول حسابدارى  ها  سال 
مهدى  حاج  كه  بودم  زيبايى  صحنه  شاهد  بود 
زمان  آن  پرورش  و  آموزش  رئيس  سيارى 
خوشامد  را  مردم  در  جلو  داغديدگان  كنار   در 
مى گفت. واقعاً دست مريزاد بر اين مدير الگو و مردمى.
935...721

دستگاه  چرا  چهكند  شهرك  كنيد  پيگيرى  لطفاً 
انجام مى شود؟  معابر كى  آسفالت  ندارد؟  خودپرداز 
3عمليات اجراى پارك چرا اينقدر با تأخير انجام مى شود.
915...789

فكر مى كرديم شركت گاز اداى كبك درمياره 
سرشو كرده زير برف! ولى مى بينم نه اهل جواب 
به پيام هست فقط دريغ از جواب پيام هاى همشهريان 
عزيز در مورد مبالغ مندرج در قبوض گاز كه بارها به 

چاپ رسيده بود ولى پاسخى دريافت نشد!
930...673 
با سالم بنياد مسكن در روستاى اسفهرود زمين 
استقبال  مورد  كه  كرده  واگذار  تپه  باالى  در 
اهالى واقع نشده و در زير روستا زمين نمى دهند 
و مى گويند از بافت قديم جداست با توجه به اينكه 

درخواست زياد هم دارد. لطفًا يكى پيگيرى كند.
915...236 
سالم. تسليت به تمام خانواده هايى كه پارچه 

نوشته هاى خيرمقدمشان سياه پوش شد.
915...464 

از  آبانمان قبوض  چرا  كنيد  پيگيرى  لطفًا  سالم. 
مصرف بيشتر است حدوداً 2 برابر!

915...288
هادى  طرح  به  الحاق  درخصوص  لطفاً  باسالم. 
روستايى ضلع شرق اميرآباد، انتهاى امام على7 
پيگير  اهالى  چهار سال  از  بيش  كه  و11  و 9 
هستند و مسؤالن جواب قانع كننده اى نداده 
و مردم به سختى زندگى مى كنند از مسئوالن 
تا كى بدون آب و برق؟ مگر ما حق  جويا شويد؟ 

زندگى نداريم؟ آيا خدمت براى گروه خاصى است.
915...961 
سالم. روستاى حسين آباد سادات هنوز طرح 
خاكى  ها  خيابان  و  كوچه  نشده  اجرا  هادى 
به علت وجود گاردريل جاده  ندارد،  اتوبوس  است. 

عبور از عرض بلوار ميسر نيست.
915...668 
سالم آواجان. تعمير كوچه منتظرى 3 بيرجند خيلى كند 
پيش مى رود جلوبندى ماشين هاى اهالى و شهروندان 
داغون ميشه! كوچه ها را يك ماه شده بسته اند. 
اهالى براى پارك خودرهايشان بامشكل مواجه 
هستند. پيشنهاد مى كنيم تعمير كوچه را به شهردارى 
واگذار كنند شايد زودتر انجام بشود. لطفاً گزارشى از 

اينجا بگيريد تا مشكل ما اهالى هم زودتر حل شود! 
936...460

تا  قرارگاه  از  تازگى  به  كه  مسيرى  سالم. 
مسجد حضرت ابالفضل(ع) در جاده بيرجند- 
مود آسفالت شده، متأسفانه داراى موج زيادى 
است، انتظار مى رود پيمانكار و ناظرين اين پروژه 
توجه بيشترى بفرمايند تا شاهد كيفيت بهتر راه هاى 

اصلى و پر تردد باشيم. 
901...248

* عصمت برزجى 

قريب به 17 سال از عمر بيمارستان شهيد دكتر رحيمى 
مركز  اجتماعى  تأمين  بيمارستان  تنها  عنوان  به  بيرجند 
استان مى گذرد بيمارستانى كه هم اكنون با ظرفيت 36 
پاسخگوى   بايد  فضا  مربع  متر   7788 در  بسترى  تخت 

320 هزار بيمه شده در استان باشد. 
همواره گاليه هايى از شهروندان درباره نحوه رسيدگى به 
بيماران اين بيمارستان در رسانه ها منعكس شده است. بى 
گمان همه كسانى كه با اين مركز درمانى سر و كار دارند 
هنوز هم به خاطر مى آورند روزهايى كه براى نوبت گرفتن 
بايد از شب يا روز قبل دفترچه مى گذاشتند و حتى با اين 
گشتند. برمى  درازتر  پا  از  دست  مواقع  برخى  هم   وجود 

پس از مدتى كه سيستم نوبت دهى تلفنى اين بيمارستان 
آغاز به كار كرد اميد مى رفت كه سرگردانى هاى مردم 
بود. برجا  پا  مشكل  هم  باز  اما  شود  حل  ابتكار  اين   با 

عده اى گاليه دارند كه بايد بيش از يك ساعت پشت خط 
تلفن به بوق مشغولى آن گوش دهند و در آخر هم نااميد 
از نوبت گرفتن گوشى تلفن را بگذارند. جداى از مشكل 
نوبت گرفتن، برخى از شهروندان از كمبود پزشك نيز در 

اين بيمارستان گاليه مند هستند. اما همواره مسئوالن امر 
فوق  بيمارستان  افتتاح  از  كه پس  دادند  را مى  نويد  اين 

تخصصى تأمين اجتماعى مشكالت فعلى رفع شود.
اجتماعى  تأمين  تخصصى  فوق  بيمارستان  ساخت  پروژه 
سال 86 در زمينى با مساحت پنج هكتار آغاز شد. ظرفيت 
به  مجهز  و  است  تختخواب   140 بيمارستان  اين  نهايى 
بخش هاى داخلى، اطفال، زنان، ارتوپدى، جراحى چشم، 
جراحى قلب و پوست، آى. سى. يو، سى. سى. يو، و دياليز  
مى باشد. تاكنون اعتبارى بالغ بر 750 ميليارد ريال براى 

اين بيمارستان هزينه شده است. 

گرفته  نظر  در  مجهزى  اورژانس  بيمارستان  اين  براى   
جزو  آن  نياز  مورد  هايتك  و  تجهيزات  كه  است  شده 
خبرها  در  كه  آن طور  است.  دنيا  برندهاى  پيشرفته ترين 
اعالم شده جمعيت مناطق خراسان جنوبى از جمله بيرجند، 
خدمات  از  مى توانند  نهبندان  و  طبس  فردوس،  قاين، 

درمانى اين بيمارستان استفاده كنند.

پيش بينى افتتاح بيمارستان در تيرماه 94

 مديرعامل سازمان تأمين اجتماعى  دى ماه سال گذشته 
ساخت  حال  در  پروژه  از  جنوبى  خراسان  به  سفر  در 
آن  كرد،  بازديد  بيرجند  اجتماعى  تأمين  بيمارستان جديد 
طور كه شفا آنالين در خبرى كه 3 ديماه 93 منتشر كرده 
بيمارستان  پروژه  كه  بود  شده  بينى  پيش  است:  آورده 
تجهيز  اتمام،   93 سال  پايان  تا  بيرجند  اجتماعى  تأمين 
در  آن  افتتاح  و  انجام   94 سال  ارديبهشت  پايان  تا  آن 
تيرماه سال 94 همزمان با هفته تأمين اجتماعى صورت 
 پذيرد اما اين افتتاح در زمان پيش بينى شده ممكن نشد

و همچنان به تأخير افتاد.
مذكور   پروژه  است  آمده  ها  رسانه  اخبار  در  كه  طور  آن 

اجتماعى خراسان جنوبى در  تأمين  تعبير مدير درمان  به 
تيرماه امسال 98 درصد پيشرفت فيزيكى داشته است. 

راه اندازى  با  كه  بود  اميدوارى كرده  اظهار  فيروزى  دكتر 
درمان  بخش  در  اى  قابل توجه  جهش  بيمارستان  اين 
با  پروژه  كه  بود  گفته  زمان  آن  در  و  شود  ايجاد  منطقه 

شتاب در حال پيگيرى است.

بازديد استاندار و تلنگر 
براى تسريع در تكميل پروژه

 

شهريورماه   18 جنوبى  خراسان  استاندار  كه  بازديدى  در 
سال جارى از پروژه داشت نيز بر تسريع روند ساخت آن 
تأكيد شد. روابط عمومى استاندارى در گزارش خود آورده 
مأمور  را  امر  متوليان  بازديد  اين  در  خدمتگزار  كه  است 
به پيگيرى كرده تا مشكالت احتمالى سريعًا شناسايى و 
اينكه  بيان  با  بازديد  آن  به طور كامل رفع شود. وى در 
زيرساخت  توسعه  در  نقش مهمى  بيمارستان  اين  ساخت 
هاى بهداشت و درمان در استان خصوصًا كمك به اقشار 
ضعيف و كم درآمد دارد گفته بود: درخصوص تجهيز و نيز 
تكميل اين پروژه به تجهيزات مورد نياز نيز بايد اقدامات 
الزم صورت گيرد تا امكاناتى كه در اين زمينه خريدارى 

شده به زودى نصب شوند.

پذيرش بيمار در روز افتتاح
 خرده كارى ها چند روزه تمام مى شود

24 شهريورماه نيز مشاور عالى مديرعامل سازمان تأمين 
دكتر  كرد.  بازديد  درمانى  بزرگ  پروژه  اين  از  اجتماعى 
توزيع عادالنه خدمات  اينكه  بيان  با  محمدرضا جعفريان 
سازمان  اين  هاى  اولويت  از  اجتماعى  تأمين  درمانى 

است، تصريح كرد: با راه اندازى اين مركز درمانى سطح 
امكانات  از  منطقه  كارگران  و  شدگان  بيمه  دسترسى 

درمانى تخصصى افزايش مى يابد.
و باالخره در 28 شهريورماه 94 در سفرى كه معاون اول 
رئيس جمهور به خراسان جنوبى داشت طى مراسم رسمى 
نام مبارك  به  اجتماعى  تأمين  بيمارستان فوق تخصصى 
اين  و  شد  افتتاح  بيرجند  در  العباس(ع)  ابالفضل  حضرت 
تيتر در سرخط خبرهاى بسيارى از رسانه هاى استانى و 
كشورى قرار گرفت. روزنامه هاى محلى نيز اين خبر را 

روز بعد با تيتر درشت منتشر كردند. 

طبق خبرهاى اعالم شده در آن زمان مدير درمان تأمين 
(روز  امروز  از  كه  بود  گفته  جنوبى  خراسان  اجتماعى 
افتتاح) بيمارستان فوق تخصصى تأمين اجتماعى حضرت 
ابالفضل العباس (ع) كار خود را آغاز كرده است و در اين 

بيمارستان، بيمار پذيرش شده است.
در  روز  آن  خراسان جنوبى   اجتماعى  تأمين  درمان  مدير 
با خاورستان، اظهار كرد:   برخى خرده كارى ها و  گفتگو 
توسط  تجهيزات  نصب  و  كار  از  درصد   15 تا   10 حدود 
برخى از شركت ها باقى مانده است كه طى چند روز آينده 

به اتمام خواهد رسيد.
را  تمام تجهيزات الزم  فيروزى تصريح كرد:  فرزاد  دكتر 
داريم و هيچ مشكلى از نظر تجهيزات وجود ندارد.  وى 
از  تعدادى  سرپايى،  خدمات  داروخانه،  اكنون  داد:  ادامه 
پزشكان متخصص مانند داخلى، اطفال و پزشك عمومى 
تدريج  به  و  كرده اند  آغاز  را  خود  فعاليت  مركز  اين  در 
آزمايشگاه، متخصص قلب و ديگر سرويس ها طى برنامه 

زمان بندى شده در اين مركز فعال خواهند شد.
فيروزى افزود: نوبت دهى در اين بيمارستان فعًال از طريق 
سامانه تلفنى بيمارستان دكتر شهيد رحيمى كه مردم با آن 

آشنايى دارند، انجام مى شود.
 

وى با اشاره به اينكه اكنون تعدادى از پزشكان بيمارستان 
شهيد رحيمى در بيمارستان فوق تخصصى تأمين اجتماعى 
حضرت ابالفضل العباس (ع) حضور دارند، گفت: با افتتاح 
اين بيمارستان حجم مراجعه كنندگان افزايش خواهد يافت.
وى خاطرنشان كرد: با همكارى وزارت بهداشت جانمايى 

پزشكان در آينده به طور دقيق صورت خواهد گرفت.
بيمارستان  اين  درمانگاه  ظرفيت  درخصوص  فيروزى 
داراى  العباس(ع)،  اباالفضل  حضرت  بيمارستان  گفت: 
كه  است  مختلف  رشته هاى  در  تخصصى  درمانگاه هاى 

روزانه مى تواند هزار نفر را پذيرش كند.

شائبه اى از بسته شدن 
درب بيمارستان پس از افتتاح

 افتتاح بيمارستان تأمين اجتماعى بيرجند با برند «ميالد 3»
در حالى انجام شد كه چند روز قبل از افتتاح خبرگزارى 
مهر در گزارشى با طرح اين سؤال كه چرا پروژه اى افتتاح 
استفاده  آن  از خدمات  نمى توانند  مى شود كه مردم هنوز 
براى  رسانه ها  سوى  از  پروژه اى  است  نياز  چه  و  كنند 
اطالع رسانى به مردم اعالم شود كه افتتاح شد اما مردم 

فردا بروند و با درهاى بسته روبرو شوند.
اين شائبه به وجود آمده بود كه ممكن است درب هاى اين 
بيمارستان بسته شده و حكايت سه بيمارستان شهرستانى 
استان كه در دولت گذشته افتتاح شد و روز بعد قفل بر در 
آن نهادند تكرار شود اما آخرين بازديد خبرنگار ما در روز 
دوشنبه 6 مهرماه حاكى از آن است كه بيمارستان فعال و 

عده اى در نوبت ويزيت بودند. 

جذب نيرو تا يك ماه آينده 
درب بيمارستان جديد التأسيس 

با  نشستى  در  استان  اجتماعى  تأمين  درمان  مدير 
(ع)  ابوالفضل  حضرت  بيمارستان  كرد:  بيان  خبرنگاران 
تأمين اجتماعى بيرجند نياز به 300 نيرو دارد كه طى يك 
ماه آينده 100 تا 150 نيرو به صورت فراخونى و آزمونى 

جذب خواهند شد.  
و   تمام  بيمارستان  اين  ساختمانى  كار  فيروزى  گفته  به 
پيمانكاران آن را به سازمان تأمين اجتماعى تحويل موقت 
آينده تحويل نهايى آن صورت  داده است و در چند روز 
مى گيرد. وى ادامه داد: شركت بازرگانى بين المللى تأمين 
داشته  مشاركت  مركز  اين  تجهيز  كار  در  نيز  اجتماعى 
است. وى با اشاره به جذب نيروى انسانى اين بيمارستان، 
انجام است و براى  افزود: شرايط اخذ مجوز آن در حال 
و  آزمون  گرفتن  به  توجه  با  فراخوان عمومى  نيرو  جذب 

مصاحبه انجام خواهد شد.

فعاليت تمام بخش هاى بيمارستان 
حداكثر تا دهه فجر سال آينده

مدير درمان تأمين اجتماعى خراسان جنوبى تصريح كرد:  
براى فعاليت از تمام ظرفيت بيمارستان نياز به مجوز است 
كه در حال حاضر مجوز كلينيك سرپايى آن گرفته و به 
صورت پلكانى ساير بخشى هاى اين بيمارستان راه اندازى 
يا  پايان سال  تا  بينى كرد: در   نهايت  مى شود. وى پيش 

دهه فجر تمام قسمت هاى بيمارستان فعال شود.
به  اشاره  با  جنوبى  خراسان  اجتماعى  تأمين  درمان  مدير 
مى شود،  حفظ  رحيمى  شهيد  بيمارستان  ظرفيت  اينكه 
تصريح كرد: 320 هزار بيمه شده در استان داريم و بدون 
در نظر گرفتن بيمارستان شهيد رحيمى در اين بيمارستان 
از نظر تخت بيش از 3 برابر نرم براى بيمه شدگان فضا 

محيا است. 
نيز به  بيمارستان  اين  يادآور شد: نوبت دهى در  فيروزى 

صورت مراجعه غير حضورى و اينترنتى خواهد بود.

درب هاى بيمارستان تازه افتتاح شده باز است يا بسته؟

تسنيم- سرپرست اداره امور سينمايى اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمى خراسان جنوبى با بيان اينكه فيلم محمد رسول ا... (ص) در 
4 سينماى استان در حال اكران است، گفت: از 6 شهريور تا 4 مهر در خراسان جنوبى 56 ميليون و 312 هزار تومان بليط فروخته 
شد. غالمى اظهار كرد: فيلم محمد رسول ا... (ص) در 4 سينماى خراسان جنوبى در اين مدت اكران شد و هنوز تا زمان قرارداد 

سينماها ادامه دارد. وى افزود: شهرستان هاى بيرجند، قاين، فردوس و طبس از سينما برخوردار هستند.

فروش 56 ميليون تومانى فيلم محمد (ص) در خراسان جنوبى

پاسخ به يك شائبه درباره بيمارستان جديد تأمين اجتماعى بيرجند؛

جناب سروان مهدى سبزه كار
 انتصاب جديد شما را به سمت فرماندهى انتظامى حاجى آباد القورات

 تبريك عرض نموده و از زحمات و خدمات صادقانه و دلسوزانه شما در طول 5 سال 
خدمت در روستاى مرك كمال تشكر و قدردانى را مى نماييم.

اهالى روستا - شوراى اسالمى و دهيارى مرك

  3 2236030   09151605216
ايزوگام سليمانى

خيابان ارتش - سه راه معلم - جنب بيمه البرز   و 
ت 

ان
م

ض
ل 

سا
 1

0
ن

را
 اي

ه
م

بي

ى
ون

رگ
قي

گرچه قلوب مسلمين داغدار فاجعه مكه و واقعه اسفبار مناست
ولى به مصداق فرمايش امام صادق عليه السالم كه:
شيعيان ما در شادمانى ما شادند و در حزن ما محزونند...

ضمن محكوم كردن جنايت آل سعود در كشتار ددمنشانه 
زائران حرم امن الهى و عرض تسليت به رهبر فرزانه و 
ملت سوگوار و خانواده هاى داغدار

منتظر قدوم خواهران عزيز در جشن پيام غدير هستيم
زمان: جمعه 94/7/10 (روز عيد) ساعت 9 صبح
مكان: طالقانى 1- مكتب نرجس عليها السالم

امور فرهنگى مكتب نرجس عليها السالم- كانون تخصصى مهدويت مكتب نرجس عليهاالسالم

با حضور و سخنرانى حضرت حجت االسالم والمسلمين 
رئيسى (دادستان كل كشور) برگزار مى گردد.

زمان: جمعه 94/7/10 ساعت 8 صبح
مكان: خيابان شهيد عالمه مرتضى مطهرى  (ره) حوزه علميه 

سفيران هدايت بيرجند
 حوزه علميه سفيران هدايت

در ايام رويدادهاى شگفت تاريخ همچون غدير و مباهله مراسم پنجمين جشن عمامه گذارى 
كانون هالل چهارده بانوان برگزار مى كند:  جشن عيد سعيد غديرطالب حوزه علميه سفيران هدايت بيرجند 

مكان: مدرس 37 – حسينيه شهيد زوارى

زمان: جمعه 94/7/10  ساعت 9 الى 9:30   سخنران: خانم حجى پور   مداح: خانم نخعى

الحمد هللا الذى جعلنا ِمن المتمسكين بواليته امير المومنين (ع) و اهل بيته
من در آن بزمى، كنم خدمت كه شاه انبيا   مصطفى (ص) تاج واليت بر سر حيدر زند
در غدير خم چو دريا خلق خيز و موج موج     كشتى لوالك چون آنجا رسد، لنگر زند

به مناسبت فرا رسيدن خجسته عيد غديرخم ، عيد با عظمت واليت و امامت 
«اكمال دين و اتمام نعمت الهى»

مراسم جشن و سخنرانى جمعه 94/7/10 ساعت 8 صبح در محل مسجدالرسول (ص) بازار 
برگزار مى شود. 

سخنران: استاد محترم حضرت حجت االسالم والمسلمين دكتر مرتضى فاطمى

ضمنا در پايان به صورت مولودى 
خوانى به سمت دفتر امامت 
محترم جمعه حركتى نمادين 

انجام خواهد شد

جامعه انجمن هاى اسالمى اصناف و بازار 
اتاق اصناف مركز استان

هيئت امناى مسجد الرسول (ص) بازار
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گوگل لوگوي خود را به مناسبت پيدا شدن آب در مريخ تغيير داده است و اين بدان معناست كه رخداد جالب توجهي در اين زمينه 
انجام گرفته است. در واقع منظور طراحي كنندگان اين لوگو نيز نشان دادن گرماي فراوان
 در مريخ بوده كه با پيدا شدن آب در آن اندكي التيام يافته است.

آب در مريخ پيدا شد  ترفند

4
دوربين هاى عكاسى همانقدر توانا هستند كه صاحبانشان 
تخصص دارند، اما اگر بخواهيد عكس هاى فوق العاده بگيريد 
نداريد.  پيشرفته  آموزشى  هاى  دوره  نمودن  طى  به  نيازى 
در ادامه توصيه هاى  ارزشمند عكاسى را آموزش خواهيم 
داد:سعــــى كنيــد از پشت  زمينه هاى خلوت براى عكس 
استفاده كنيد. به طور مثال، عكس گرفتن از يك شخص در 
خيابان شلوغ و پر جمعيت، اصال زيبا نيست و تمركز بيننده را 
از سوژه اصلى پرت مى كند. بهتر است زمان يا مكانى را براى 
عكاسى انتخاب كنيد كه بتوانيد تعداد موارد اضافه عكس را 
به صفر برسانيد. هميشه سعى كنيد تعادل را حفظ كنيد. شايد 
بتوان با چند قدم جابه جا شدن، عكسى زيباتر و خلوت  تر 
به  اوقات، پشت  زمينه خلوت نماى زيباترى  بيشتر  گرفت. 

عكس مى بخشد.

 به سوژه نزديك شويد

يكى از اشتباهات مشترك عكاسان آماتور، گرفتن عكس از 
فاصله دور و استفاده نكردن از زوم است. بيشتر مبتدى ها از 
اين كه روى سوژه زوم كنند هراس دارند و بيشتر عكس هايى 
كه مى گيرند از دور، بدون پيام، شلوغ و درهم  برهم است و 
نمى توان تشخيص داد منظور عكاس از گرفتن چنين عكسى 

چه بوده است.

 سوژه را در مركز قرار ندهيد

يكى از كارهايى كه ميان بيشتر مبتدى  ها رايج  است، قرار 
دادن سوژه در وسط كادر است. براى ثبت عكس هاى جذاب  
تر سعى كنيد از قانون يك  سوم استفاده كنيد. به طور مثال اگر 
درختى در يك دشت وجود دارد، آن را در مركز كادر نگذاريد 
زيرا زيبايى اش را از دست مى دهد. با قرار دادن آن در گوشه اى 
از كادر، عكس بهتر و زيباترى خواهيد داشت. قانون يك  سوم 
در هر دو حالت عمودى و افقى كاربرد دارد. براى مثال براى 
عكس گرفتن از دريا و آسمان، خوب است دريا در يك  سوم 

پايين كادر و آسمان دو سوم باقى كادر را پر كنند.

فالش دوربين خود را بشناسيد

پيش از استفاده از دوربين ديجيتال ، خوب است بدانيد فالش 
دوربين تا چند متر را پوشش مى دهد. به طور مثال، بيشترين 
فاصله  اى كه بهترين فالش ها پشتيبانى مى كنند، كمتر از 

10 متر است. به همين دليل در مواقعى كه فاصله زياد است 
مى توانيد از exposure (سيستم نورسنجى دوربين) براى 
جبران نور استفاده كنيد. البته باال بردن حساسيت نورى هم 
در افزايش محدوده فالش بى تاثير نيست. يعنى با زياد كردن 
ميزان ISO، مثال از 100 به 200، محدوده فالش نيز از 3 
به 6 متر افزايش مى يابد. حتما به اين نكته توجه داشته باشيد 
كه ممكن است هنگام عكاسى از چند چهره در يك كادر و 
استفاده از فالش، چهره آنهايى كه نزديك تر هستند روشن تر 
و افرادى كه عقب تر هستند، تيره تر شود.براى جلوگيرى از 
اتفاقى بهتر است فاصله عكاس از همه افراد تقريبا  چنين 

يكسان باشد.

 بهترين زاويه ديد را انتخاب كنيد

انتخاب زاويه ديد و محل قرار گرفتن دوربين نسبت به موضوع 
عكاسى يكى از مهم ترين موارد خلق يك عكس خوب است. با 
انتخاب يك زاويه درست مى توانيد كارى كنيد كه عكس هاى 
شما كامال متفاوت به نظر برسند.براى اين منظور يا سوژه 
را جا به  جا كنيد يا خودتان به عنوان عكاس آنقدر جابجا 
شويد تا موقعيت مناسب را بيابيد. سعى كنيد تا جاى ممكن از 
زواياى مختلف از سوژه عكس بگيريد. اين كار كمك مى كند 

تا بهترين حالت را پيدا و عكس خوبى ثبت كنيد.
خود سوژه هم از زواياى مختلف به صورت هاى متفاوتى ديده 
مى شود. با تغيير زاويه ديد مى توان حالت هاى ديناميك و 
زنده اى به سوژه داد، مثًال مى توانيد با نزديك كردن دوربين 
به سطح زمين و دراز كشيدن روى زمين از سوژه هاى ورزشى 

تصاوير خوبى را ثبت كنيد.

 در روز هم از فالش استفاده كنيد

يكى از روش هاى جالب براى عكاسى از چهره در نور روز، 
نور  با روشن كردن فالش، دوربين  است.  از فلش  استفاده 
پشت  زمينه را مى سنجد و به اندازه الزم نور به صورت سوژه 

مى تاباند. به اين ترتيب چهره فرد روشن تر خواهد شد. 
حتى مى توان سوژه را در سايه قرار داد تا نور خورشيد باعث 
جمع و نيمه بسته شدن چشم نشود و پرتره، زيبايى بيشترى 
را به نمايش بگذارد.خوب است بدانيد كه فالش هاى داخلى 
دوربين ها تا فاصله 3 متر را بيشتر تحت پوشش خود ندارند 

پس براى استفاده از فالش، حتما سعى كنيد فاصله تان از 
سوژه بيشتر از اين نباشد.

 جهت و شدت تابش نور

تاثير  مى تابد  به سوژه  نور  كه  زاويه اى  باشيد  داشته  توجه 
به سزايى در كيفيت و نماى عكس دارد. تابش نور مستقيم 
به ويژه هنگام عكاسى از چهره باعث بد ديده شدن چهره 
نماى  مى تابد  به سوژه  پشت  از  نور  كه  هنگامى  مى شود. 
خوبى ايجاد مى كند اما براى روشن  تر و بهتر شدن عكس از 

فالش دوربين كمك بگيريد.
نورهايى هم كه از كنار و زاويه دار مى تابند، ايجاد سايه كرده 
و فقط يك طرف سوژه را روشن مى كنند. براى از بين بردن 
اين سايه مى توانيد از فالش دوربين استفاده كنيد يا زاويه 

دوربين نسبت به سوژه را تغيير دهيد. مى توانيد از ان سايه ها 
براى خلق زيبايى منحصر به خودتان نيز بهره بگيريد. شدت 
تابش نور نيز در زشت يا زيبا شدن عكس نقش موثرى دارد. 
بيشتر  را  نور شديد لك و خال هاى صورت  به طورى كه 

نشان مى دهد.

اهميت زمان را فراموش نكنيد

سرعت عمل و زمان سنجى در عكاسى اهميت فراوانى دارد. 
براى خلق يك اثر ماندگار، سعى كنيد هوشيار باشيد و با 

ديدن سوژه مناسب، بالفاصله آن را شكار كنيد.
سرعت عمل به معناى عجله كردن نيست. الزم است براى 
گرفتن عكس خوب، كامال صبور باشيد اما فاكتور سرعت 
را فراموش نكنيد. به ويژه هنگام عكاسى از سوژه در حال 

حركت، سرعت عمل حرف اول را مى زند.

 روى سوژه موردنظر فوكوس كنيد

سعى كنيد هميشه روى سوژه فوكوس كنيد تا شفاف  تر و 
بهتر از بقيه جاهاى عكس ديده شود. درست است كه سوژه 
مهم ترين بخش تصوير است اما لزوما نبايد در مركز عكس 
باشد! نقطه فوكوس به صورت نرمال در وسط كادر است و 

براى استفاده از آن بايد سوژه را همان وسط قرار دهيد.
فوكوس  قفل  از  استفاده  با  باشد  كه  كجا  هر  سوژه  اما 
مى توانيد فوكوس را روى آن انجام و شاتر را فشار دهيد. 
هنگامى كه مستطيل وسط نمايشگر سبز شد فوكوس انجام 
نكنيد فوكوس در  رها  را  زمانى كه دكمه  تا  و  است  شده 

همان وضعيت باقى مى ماند.

 عكاسى در نور كم

و  نور  كم  محيط هاى  در  خوب  عكس هاى  داشتن  براى 
تاريك بايد چند نكته ظريف اما موثر را در نظر داشته باشيد. 
نخست اين كه دوربين را محكم و ثابت در دست نگه داريد 

تا لرزش به حداقل خود برسد.
اگر سوژه حركت مى كند حتما سعى كنيد ساكن و ثابت شود 
بعد عكس بگيريد. از فالش شب استفاده كنيد و حتما از سوژه 
يا سوژه ها بخواهيد چند ثانيه بعد از فالش تكان نخورند و 
در آخر اين كه شاتر را خيلى آرام فشار دهيد تا دوربين زياد 

تكان نخورد.

وقتي لپ تاپ خيس مي شود چه کنيم؟

اگر قرار است در زندگي کامپيوتري تان يک فاجعه رخ 
دهد، اين فاجعه مي تواند ريختن آب، چاي يا هر مايع 
بر  که  اتفاق  اين  باشد!  شما  لپ تاپ  روي  بر  ديگري 
روي لپ تاپ ها به دليل قابل حمل بودن زياد هم رخ 
مي دهد مي تواند در صورت عکس العمل اشتباه به مرگ 
دائمي لپ تاپ نيز منجر شود! در اين ترفند به معرفي 
راه کارهايي که بايستي پس از خيس شدن لپ تاپ انجام 

دهيد خواهيم پرداخت.
١. در ابتدا پيش از انجام هر کاري آرامش خود را حفظ 
کنيد و دست و پاي خود را گم نکنيد. با انجام صحيح 
اين کارها مي توانيد لپ تاپ خود را نجات دهيد، در نتيجه 

نگران نباشيد.

٢. در عين حالي که آرامش خود را حفظ مي کنيد سريع 
نيز باشد. هر ثانيه اي که بگذرد امکان نفوذ بيش تري از 
رطوبت به داخل لپ تاپ وجود دارد. در نتيجه زماني براي 

افسوس خوردن وجود ندارد.
٣. لپ تاپ را در صورت اتصال به برق از پريز جدا کنيد 
و هر چه وسيله جانبي نظير ماوس، فلش ديسک و... 
به لپ تاپ متصل است را از آن جدا کنيد. هم چنين اگر 

باتري داخل لپ تاپ است، آن را نيز بيرون بياوريد.
٤. بسته به ميزان مايع ريخته شده روي لپ تاپ بررسي 
کنيد و تخمين بزنيد مايع تا کجا نفوذ کرده است. در اکثر 
مواقع آب به داخل لپ تاپ نفوذ نکرده و تنها تا صفحه 

کليد پيشروي مي کند.
٥. لپ تاپ را طوري قرار دهيد که از پخش شدن بيش تر 
مايع در درون لپ تاپ جلوگيري شود و در جهت خارج 
بر  را  آن  مثال  عنوان  به  باشد.  از دستگاه  مايع  شدن 

خالف جاذبه زمين نگه داريد.
٦. با استفاده از دستمال يا هر چيز ديگري که قدرت 
جذب بااليي داشته باشيد سطح بيروني لپ تاپ را خشک 
کنيد. شما مي توانيد از دستمال آغشته به الکل نيز براي 

اين کار استفاده کنيد.
٧. اگر اطمينان داريد آب به درون لپ تاپ نفوذ کرده 
است، بايد لپ تاپ را باز نموده و محتويات داخلي آن را 
خشک کنيد. براي اين کار بايد به دو نکته بسيار مهم 
دقت کنيد: ابتدا اين که اطمينان داشته باشيد دانش فني 
اين کار را داريد. مبادا به جاي اصالح ابرو، چشم را کور 
کنيد! اگر فکر مي کنيد چنين تخصصي نداريد اين کار 
را به دست يک متخصص بسپاريد و خودتان لپ تاپ 

را باز نکنيد.

آموزش ترفندهاى عكاسى با دوربين هاى ديجيتال 
قرآن، من شرمنده توام

آخرين نوشته قاري قرباني حادثه منا

بهروزي فر- «محسن حاجي حسني کارگر»  نماينده 
دوره  هفتمين  سي  و  در  ايران  اسالمي  جمهوري 
مسابقات بين المللي قرآن مالزي بود که رتبه نخست 
اين رقابت ها را کسب و جايزه خود را از پادشاه مالزي 

دريافت کرده است.
در  ناداوري ها  و  حاشيه اي  مسائل  برخي  دليل  به 
تا   ١٣٨٥ سال  از  مالزي،  قرآن  بين المللي  مسابقات 
وجود  با  کشورمان  نمايندگان  از  هيچ کدام  امسال، 
رقابت ها  اين  اول  نفر  عنوان  به  فاخر،  هاي  تالوت 
معرفي نشدند و پس از ٩ سال «محسن حاجي حسني 
رتبه کسب  به  موفق  مشهدي  قاري   کارگر» 

نخست شد.
آن چه در ادامه اين مطلب مي خوانيد، آخرين نوشته 
مرحوم حاج حسني است در وبالگش!... با هم اين نوشته 
کوتاه را بخوانيم، باشد که ما هم چون او، در برابر اين کالم 
عظيم الهي اظهار شرمندگي کنيم و از درياي دانشش، 
جرعه اي نيوش نماييم. قرآن، من شرمنده توام اگر از تو 
آواز مرگي ساخته ام که هروقت در کوچه مان آوازت بلند 
مي شود، همه از من مي پرسند چه کسي مرده است؟ چه 
 غفلت بزرگي که مي پنداريم خدا تو را براي مردگان ما نازل

کرده است...
 قرآن، از تو شرمنده ام اگر تو را از يک نسخه عملي به 
افسانه اي موزه نشين مبدل کرده ام. يکي ذوق مي کند که 
تو را بر روي برنج نوشته و يکي ذوق مي کند که تو را بر 
روي فرش نوشته است. يکي ذوق مي کند که تو را بر 
طال نوشته و يکي ذوق مي کند که تو را بر کوچک ترين 
قطع ممکن منتشر کرده است... . آيا خداوند واقعا تو را 

فرستاده تا موزه سازي کنيم؟
 قرآن، از تو شرمنده ام؛ حتي آنان که تو را مي خوانند و 
تو را مي شنوند، آن چنان به پايت مي نشينند که خاليق 
به پاي موسيقي هر روزه نشسته اند. اگر چند آيه از تو را 
بخوانند، مستمعين فرياد مي زنند احسنت..! گويي مسابقه 
نفس است. قرآن، من شرمنده ام اگر به يک فستيوال 
مبدل شده اي حفظ کردن تو با شماره صفحه، خواندن تو 
از آخر به اول يک معرفت است يا رکوردگيري؟ اي کاش 
آنان که تو را حفظ کردند، حفظ کني تا اين چنين تو را 
اسباب مسابقات هوش ندانند. خوشابه حال هر کسي که 
دلش رحلي است براي تو؛ آنان که وقتي تو را مي خوانند، 
چنان حظ مي کنند که گويي قرآن همين حاال بر ايشان 
نازل شده است. آنچه ما با قرآن کرده ايم، تنها بخشي از 

اسالم است که به صليب جهالت کشيده ايم.

فناورى اطالعات

* خريد       * فروش     * رهن      * اجاره

اعتماد    سرمايه گذارى       پيشرفت
نبش ميرداماد 5

09155611453 - معين    09151602348 - بازرگان

امـالك ميـرداماد

سيسمونى و اسباب بازى

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

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

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

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

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

 و متناسب با نياز شما

آتليه عكاسى و 

فيلمبردارى افق

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

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

مركز فروش پنجـره و شيشه شكرانى



                        

5

9162

57839

417

84

281

32789

6431

2

832574619
576319284
149826753
318267945
465198327
297453168
624935871
981742536
753681492

سودوكو جدول اعدادى است كه امروزه يكى از سرگرمى هاى رايج 
در كشورهاى مختلف جهان به شمار مى آيد. سودوكو مخفف يك 

عبارت ژاپنى است و به معنى «ارقام بايد تنها باشند» است.
تاريخچه: اين بازى براى اولين بار در يك مجله پازل آمريكايى در 
سال 1979 اتشار يافت اما انتشار آن به طور مستمر و پى گير براى 
نخستين بار برمى گردد به ژاپن در سال 1986 و از سال 2005 اين 

سرگرمى به محبوبيت جهانى دست يافت و نخستين مسابقه ملى آن در 
سال 2008 در فيالدلفيا در آمريكا برگزار شد.

نسرين كارىجدول 3332

پنجشنبه * 9 مهر 1394 * شماره 3332 

جمال بى مثال

اى جمال بى مثال خلقت پروردگار 
اى كمال تو نمودار جالل كردگار

نيست مانندى تو را اندر مقام آدمى 
نيست همتاى تو را اندر تمام روزگار

از مرامت هم خدا خشنود باشد هم رسول
از كالمت هم ادب هم خامه گردد شرمسار

حيدر صفدر تو هستى فاتح خيبر تويى 
مير رزم آور تو هستى فارس دلدل سوار

شهريار الفتايى افتخار اوليا
والى ملك واليى اى شه واال تبار

شهسوار خندق و بدرى و بدرى بى محاق
زور بازوى تو مشهور است و تيغت آبدار

گشت مغلوب تو عمر و عبدود اندر مصاف
گشت حيران تو جشم مرحب اندر كارزار

پهلوانى حق پرستى در جهانى بى نظير
نيست مانند تو كس در پايمردى استوار

خواجه لوالك را تو وا رهاندى از هالك
تا كه اندر بستر جانانه گشتى جان نثار

پادشاه «هل اتى» يى شهر در احسان و عدل
معنى «جاء الحقى» و باطل از تو خوار و زار

در حقيقت تا ابد معيار دين حق شدى
عارفى و عابدى و زاهدى پرهيزگار

نان و خرماى يتيمان زيور زنبيل توست
اسوه ى ايثار و عشقى شاهد شب زنده دار

در سخاوت شهره عالم شدى چون در ركوع
خاتم دولت عطا كردى به مسكين ندار

هر كه مواليش منم باشد على موالى او 
در غدير خم رسول حق سرود اين نغمه سار

هر چه گويم از كرامات على كم گفته ام 
قطره را با شرح و بسط قلزم جوشان چه كار؟

گر چه توصيف تو در حد سخن ناممكن است
تا ابد ناقوس از مدح تو دارد افتخار

وقايع سه روز در غدير

 در طول سه روز توقف در غدير، پس از ايراد خطابه 
چند جريان به عنوان تأكيد و به نشانه اهميت غدير به 
وقوع پيوست كه شرح آن چنين است: پيامبر (ص) در 
اين مراسم، عمامه خود راـ  كه «سحاب» نام داشت به 

عنوان افتخار بر سر اميرالمؤمنين (ع) قرار دادند.
حسان بن ثابت از پيامبر (ص) درخواست كرد تا در مورد 
غدير شعرى بگويد، و با اجازه حضرت اولين شعر غدير 
را سرود.جبرئيل(ع) به صورت انسانى ظاهر شد و خطاب 
به مردم فرمود: «پيامبر براى على بن ابى طالب عهد 
 و پيمانى گرفت كه جز كافر به خدا و رسولش آن را
بر هم نمى زند.»مردى از منافقين گفت: «خدايا اگر 
آنچه محمد مى گويد از طرف توست سنگى از آسمان 
بر ما ببار يا عذاب دردناكى بر ما بفرست.» در همين 
لحظه سنگى از آسمان بر سر او فرود آمد و او را هالك 
كرد، و اين معجزه غدير تأييد الهى را بر همگان روشن 
كرد.پس از سه روز مراسم پر شور غدير پايان يافت، و 
آن روزها به عنوان «ايام الوالية» در صفحات تاريخ 
نقش بست. مردم پس از وداع با پيامبرشان و معرفت 
كامل به جانشينان آن حضرت تا روز قيامت، راهى شهر 
و ديار خود شدند. خبر واقعه غدير در شهرها منتشر شد 

و به سرعت شايع گرديد.

اگر زيبايى را آواز سر دهى، 
حتى در تنهايى بيابان، 
گوش شنوا خواهى يافت.

خطا پايه موفقيت است 
و وسيله اي است

 كه با آن مي توان به موفقيت رسيد.

نه فقط بنده به ذات ازلي مي نازد
ناشر حكم واليت به ولي مي نازد
گر بنازد به علي شيعه ندارد عجبي

عجب اينجاست خدا هم به علي مي نازد

چقدر خوبه کسی هست 
که وقتی بهش فکر مي کني  آنقدر 

گرم مي شوي که يادت مي ره هوا چقدر سرده

ما ديگران را فقط تا آن قسمت
 از جاده که خود پيموده ايم
 مي توانيم هدايت کنيم.

و  بركت  دليل  به  روزها  بعضى  مسلمانان،  فرهنگ  در 
خيرى كه در آنهاست، عيد ناميده شده است. يكى ازاين 
روزهاى واالمقام، روز عيد غدير خم، يعنى هيجدهم ذيحجه 
 است كه از سوى رسول گرامى اسالم، برترين عيد امت 

لقب گرفته است. 
معناى غدير

غديردرلغت به معناى آبگير است؛ گودالى در بيابان كه آب 
باران در آن گرد آيد. در ميان راه دو شهر بزرگ دنياى اسالم، 
نام «ُجحفه» كه در زمان  مكه و مدينه، محلى است به 
رسول گرامى اسالم (ص)، كاروانيان حج گذار در آنجا از 
هم جدا مى شدند و به طرف ديار خود مى رفتند. در اين 
محل، غدير خم جاى دارد. علت نام گذارى اين غدير به خم، 
آن است كه آبگير آنجا به شكل ُخِم رنگرزان بوده و برخى 
قبايل صحرايى، گاه جامه هاى رنگ كرده خود را در اين 

آبگير مى شسته اند.
خالصه واقعه غدير خم

در سال دهم هجرت، رسول خدا (ص) به حج رفت و احكام 
آن را به مردم آموزش داد. به هنگام بازگشت از مكه، در 
استراحتگاه ُجحفه و در غدير خم، به امر خدا مردمان را گرد 
آورد و در آن مجمع سترگ، امام على (ع) را به جانشينى خود 
به آنان شناساند و فرمود: «هر كس من موالى اويم، على 
موالى اوست». البته جانشينى على عليه السالم سالها پيش 
در مكه و در جمع خاندان هاشم انجام گرفته بود، ولى در 

غدير، به اطالع عموم رسيد.
غدير؛ تداوم خط نبوت

واقعه غدير خم كه در آخرين سال زندگى رسول گرامى 
(ص) رخ داد و در آن على (ع) به جانشينى آن حضرت 
برگزيده شد، حادثه اى تاريخى نيست كه در كنار ديگر وقايع 
بدان نگريسته شود. غدير تنها نام يك سرزمين نيست؛ يك 
تفكر است. غدير، نشانه و رمزى است كه از تداوم خط نبوت 
خبر مى دهد. غدير، نقطه تالقى كاروان رسالت با طاليه 
نيست؛  آرى، غدير خم يك سرزمين  امامت است.  داران 
چشمه اى است كه تا پايان هستى مى جوشد؛ كوثرى است 
كه فنا برنمى دارد؛ و افقى است بى كرانه و خورشيدى است 

عالم تاب.
غدير و سرنوشت اسالم

بدون شك واقعه غدير خم، نقش سرنوشت سازى در تعيين 
مسير آينده اسالم داشته است. در اين واقعه، پيامبر اسالم 
(ص) مهم ترين مأموريت دوران پيامبرِى خود را به انجام 
رساند؛ مأموريتى كه انجام آن، به منزله رساندن پيام رسالت 
حضرت بود، و كوتاهى در مورد آن، به از بين رفتن زحمات 
چندين ساله ايشان مى انجاميد؛ چنان كه خداوند متعالى 
درآيه 67 سوره مائده مى فرمايد: «هان اى پيامبر! آنچه را 
از سوى پروردگارت به تو نازل شده است، تبليغ كن و اگر 
چنان نكنى، پيام و رسالت او را انجام نداده اى وخداوند تو را 

از مردم حفظ مى فرمايد».

حديث غدير خم يقينى است.واقعه غدير خم، يكى از مسلّم 
ترين مسائل تاريخ اسالم است و صدها دانشمند از آن ياد 
كرده اند؛ مانند ابوريحان بيرونى و خواجه نصيرالدين طوسى. 
تحليل  به  اساس،  بر همين  نيز  فارابى  معروف،  فيلسوف 
فلسفه «امامت» پرداخته است. ابن سينا نيز به موضوع نص 
(حديث صريح غدير)، در كتاب شفا اهميت داده است، و 
آن را بهترين راه براى تعيين جانشين دانسته است. گذشته 
از علماى بزرگ شيعه كه همه موثّق اند و حجت،ده ها و 
ده ها دانشمند و محدث و موّرخ و مفسر از اهل سنت نيز 
حديث غدير و واقعه آن را نقل كرده اند؛ مانند طبرى و ابن 

اثير و احمد حنبل.
اگر مى شد...

پيامبر اكرم (ص) به سفارش هاى  از درگذشت  اگر پس 
روز غدير و موارد مكرر ديگرى كه پيامبر (ص)، على (ع)

را پيشوا معرفى فرموده بود عمل كرده بودند، اسالم جهان 
گير مى شد و دين خدا بشريت را به راه مى آورد و عدالت 
و دادگرى، آفاق تا آفاق گيتى را مى گرفت. از اينجاست 
كه همه هوشمندان تاريخ بشر كه به گونه اى ازاين واقعه 
آگاهى يافته اند، از انحرافى كه پس از رحلت پيامبر پيش 
آمد، اظهار تأسف كرده اند؛ از اين جمله است ولتر، فيلسوف 
مشهور فرانسوى. وى تأسف خويش را چنين اظهار كرده 
است: «آخرين اراده محمد انجام نشد؛ او على را به جاى 

خود منصوب كرده بود...».

برترين عيد امت
رسول خدا (ص) فرمود: «روز غدير خم، برترين عيدهاى 
امت من است، و آن روزى است كه خداوند بزرگ دستورداد 
برادرم، على بن ابى طالب را به عنوان پرچمدار امتم منصوب 
كنم، تا بعد از من مردم به دست او هدايت شوند، و آن روزى 
است كه خداوند در آن روز دين را تكميل، و نعمت را بر امت 

من تمام كرد و اسالم را دين آنان قرار داد».
عيد پر بركت

مردم  اگر  فرمود: «به خدا قسم  السالم  عليه  امام صادق 
فضيلت واقعى روز غدير را مى شناختند، فرشتگان روزى ده 
بار با آنان مصافحه مى كردند. بخشش هاى خدا به كسى 

كه آن روز را شناخته، قابل شمارش نيست».
روز سپاس و شادى

امام صادق عليه السالم فرمود: «عيد غدير، روز عبادت و 
نماز و سپاس و ستايش خداست، و روز سرور و شادى است؛ 
به دليل واليت ما خاندان كه خدا بر شما منت گذاشت. من 

دوست دارم شما آن روز را روزه بگيريد».
روز نيكوكارى و بخشش

فرمود:  كه  است  شده  نقل  السالم  عليه  صادق  امام  از 
«يك درهم دادن به برادران با ايمان و معرفت در روز عيد 
غدير، برابر هزار درهم (در روزهاى ديگر) است؛ بنابراين، 
 در اين روز به برادرانت انفاق كن و هر مرد و زن مؤمن 

را شاد گردان».
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حرف هاى ابريشمى موفقيت

شعر روز 

پلكى احساس

عارفانه روز

يك لحظه مكث كن

غديرشناسى

آيه روز  

 و اگر اهل كتاب ايمان آورده و پرهيزگارى كرده بودند قطعا گناهانشان را مى زدوديم
و آنان را به بوستانهاى پر نعمت درمى آورديم.  سوره مائده آيه ٦٥

حديث روز  

ارزش عمل در آن روز (عيد غدير) برابر با هشتاد ماه است، و شايسته است آن روز ذكر خدا و درود بر پيامبر (ص) زياد شود،  مرد، 
بر خانواده خود توسعه دهد . امام صادق (ص)

شعر غدير

غـدير جـشن واليت عـلى عليه السالم 

فروشگاه قائم استخدام مى نمايد
فروشنده آقا 2 نفر – حداقل ديپلم  

متاهل - سابقه كارى 2 سال 
كارگر ساده آقا 2 نفر- ديپلم

 متاهل
مصاحبه حضورى و در محل فروشگاه 

خواهد بود.
ساعت تماس: 8 الى 15

خيابان مدرس
09159653857- 32421000

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

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

تجربه كنيد.    09158668002

كيف با مقدارى مدارك شامل كارت ماشين 
بيمه ماشين ، كارت سوخت ، كارت معاينه فنى  
گواهى نامه موتور و ماشين گم شده از يابنده 
تقاضا مى شود در صورت پيدا كردن با شماره 

09159617515 به نام محمد دل زنده 
تماس و مژدگانى دريافت نمايد.

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

فروش تضمينى
09369352508   

فروش آپارتمان 80 مترمربع ، دو خوابه 
واقع در پاسداران 8
09153618757

به يك منشى با روابط عمومى باال نيازمنديم.
09153613074 - 09153634767

32447594

به يك نفر كارگر ساده 
براى كار در گاودارى نيازمنديم.

09152208192

فروش پژو 206 مدل 81 ، بيمه كامل 
بدون رنگ ، بسيار تميز

09155628372

مغازه تهران كباب بين معلم 48 و 
50 با موقعيت عالى به علت تغيير شغل 

واگذار مى شود.   09351614718

فــروش 
مغـازه پوشاك با موقعيت عالى

09361526176

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

فروش 
ماشين ويتارا مدل 88 ، سفيد رنگ  

بيمه و الستيك كامل ، دنده اى 
بدون رنگ ، تميز در حد صفر

فى: كارشناسى
09155629972

فروش
ملكى واقع در دستگرد ، 156متر 
با دهنه 20 ، پايان كار ، دو كله  

حاشيه ميدان   زير فى كارشناسى 
09155629972

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

نقاشـى ساختمـان
روغنى - پالستيك - اكروليك - مولتى كالر

 كناف - كاغذ ديوارى
09157411071- 32311541

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

تعميرات تخصصى و تضمينى 

آيفون هاى تصويرى
09153634767 - 09153613074

آدرس جديد: نبش پاسداران 17 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

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

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

پوشاك 200

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

09151636052 

سمسارى صـادق
خريد و فروش تمامى لوازم منزل و ادارى

با باالترين قيمت  09380160779- على آبادى

تعميرات تخصصى ركتى فاير
32311719 - 09151632362

گـاز رسـانى
با شرايط مناسب

 مسكونى/ تجارى / صنعتى
  09159354648  -  محمدى

پخش تراكت  تبليغاتى

0938  928  2099

نمايندگى شركت سكو و نودر
انواع درب هاى ضد حريق ، ضد 

سرقت ، اتوماتيك و انواع پنجره هاى 
UPVC

نبش مدرس 69
09155610014 - محمدى

فروش پشم  سنگ
32259237 - 09151609887

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

 با شرايط استثنايى و معاوضه    
09376234005

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

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

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

فروش
 ويژه 

هفته
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اخبار ورزشى

عصرايران: گردو با داشتن مقادير بااليي از آنتي اکسيدان آرژينين، به کبد در دفع آمونياک کمک مي کند. اين ماده مغذي حاوي حجم زيادي گلوتاتيون و اسيدهاي 
چرب امگا٣ است که در پاکسازي کبد نقش مؤثري دارند. همچنين سيب پکتين بااليي دارد و مواد شيميايي الزم براي پاکسازي  سموم
 از مجاري دستگاه گوارشي را در اختيار دارد و همچنين تحمل سموم را حين فرآيند پاکسازي براي کبد راحت تر مي کند.

گردو و سيب براى سالمت  كبد مفيد است

اگر سوزش سر دل داريد، بخوانيد! 
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آلو خشك بخوريد، 
سرطان روده بزرگ نمى گيريد

 
آلو  مصرف  مي دهد  نشان  تحقيقات  سالمانه: 

خشک خطر ابتال به سرطان روده بزرگ را کاهش 
مي دهد. يک رژيم غذايي حاوي آلو خشک مي تواند 
با تأثير مثبت روي باکتري هاي روده کاهش خطر 
داشته  به همراه  را  بزرگ  روده  به سرطان  ابتال 

باشد. آلو خشک سرشار از ريز مغذي هايي مثل 
فيبرها و ويتامين هاي ب ٢، ب ٣، ب ٦ و کا است. 
سوربيتول موجود در اين ميوه به تنظيم متابوليسم 
قند خون کمک مي کند. اين ميوه همچنين تأثير 
بي نظيري بر عملکرد سيستم گوارش و روده ها 

دارد و مانع ايجاد يبوست مي شود.

اگر سوزش سر دل داريد، بخوانيد! 

شهرخبر: اگر شما دائما احساس سوزش در قفسه 
به رفالکس  احتماال  داريد،  و گلوي خود  سينه 

زندگي  شيوه  اصالح  و  شده ايد  دچار  معده 
مي تواند در کنترل رفالکس معده کمک کننده 
به  معده  محتويات  بازگشت  به  رفالکس  باشد. 
مري گفته مي شود که بصورت سوزش سر دل، 
برگشت محتويات غذايي و در مواردي بصورت 
سوزش ناحيه حلق، سرفه هاي مزمن و درد قفسه 
سينه، ظاهر مي شود و در موارد خفيف و پس از 

غذا خوردن، مي تواند طبيعي شمرده شود. 
 مواردي که به بهبود رفالکس کمک مي کند، 
نخوابيدن  شامل  است  زندگي  شيوه  اصالح 
يک  تا  دقيقه   ٤٥ حداقل  غذا  از  بعد  بالفاصله 
ساعت، استفاده از بالش هاي بلند با ارتفاع حدود 
٢٠ سانتي متر، رژيم غذايي مناسب و خودداري از 
مصرف غذاهاي چرب، نعناع، شکالت، قهوه و 

چاي، کاهش وزن و ترک سيگار است. 

خطر دود سيگار براى كودكان 

سالمت نيوز: طبق پژوهش ها، کودکاني که قبل و 
بعد از تولد در معرض دود سيگار قرار مي گيرند به 
انواع مشکالت رفتاري مبتال مي شوند. اين مطالعه 
اختالالت  بين  مستقيمي  رابطه  که  داد  نشان 
رفتاري در کودکان، به ويژه اختالالت هيجاني، 
وجود دارد. اين ارتباط وقتي معنادارتر مي شود که 

هم در دوره بارداري و هم در دوره پس از تولد، 
فرزند در معرض دود سيگار قرار گيرد.  

پوكى استخوان، بيمارى خاموش 
و شايع در سالمندان 

يا استئوپورز شايع ترين بيماري  پوکي استخوان 
استخوان مي باشد که معموًال تا بروز شکستگي 
عالمتي ندارد به همين دليل بيماري خاموش قرن 
اخير ناميده شده امروزه به علت افزايش طول عمر 

افراد شيوع بيشتري پيدا کرده است. در مراحل اوليه 
بروز پوکي استخوان،  عاليم به ندرت ظاهر مي شود، 
که اين امر تشخيص بيماري را دشوار مي کند اما در 

مراحل بعدي موجب بروز مشکالت ذيل مي شود:
شکستگي مفاصل  ران، کمر و ستون مهره ها که 
غالبًا اين اولين عالمت است.کمردرد شديدي در 

يک نقطه خاص که نشانه يک شکستگي مي باشد.
قوز کردن پشت که موجب انحناي پشت يا قوز 
درآوردن مي شود.کوتاه شدن قد که بر اثر پوکي 
استخوان در طي سالهاي متمادي ايجاد مي شود.

علت طبيعي پوکي استخوان کاهش تدريجي تراکم 
استخوان ها از سنين ٤٥ سالگي به باالست، اما 
بيماري  اين  فرآيند  تسريع  موجب  عوامل  برخي 
مي شوند که مهمترين آنها عبارتند از: کم تحرکي، 
رژيم غذايي نادرست (عدم استفاده کافي از مواد 
حاوي کلسيم و ويتامين D، مصرف بيش از حد 
کافئين و نوشيدني هاي گازدار، رژيم هاي غذايي 
پر پروتئين) ، ابتال به برخي بيماريها مانند پرکاري 
تيروئيد، برخي سرطانها، بيماري سلياک، نارسايي 
مزمن کليه، آرتريت روماتوئيد، بيماري هاي مزمن 
کبدي و ديابت، يائسگي زودرس ( کمتر از ٤٥ سال 
) و کاهش استروژن ، استعمال سيگار و الکل، سابقه 
خانوادگي ابتال به پوکي استخوان، خانم هاي الغر 
با استخوان بندي متوسط و کوچک ، مصرف برخي 
 داروها از جمله کورتيکواستروئيدها (کورتون ها)، 
داروهاي ضد صرع و برخي داروهاي شيمي درماني.
تراکم  گيري  اندازه  با  استخوان  پوکي  تشخيص 
استخواني در قسمت لگن و مهره هاي ستون فقرات 
 توسط دستگاهي به نام DXA انجام مي شود. 
خانم ها از سن ۶۵ و آقايان از سن ۷۰ سال به باال  
الزم است براي پوکي استخوان آزمايش شوند.  اين 
 تست مي تواند  بنا بر تشخيص پزشک، در خانم هاي 
يائسه زير ۶۵ سال و آقايان بين ۵۰ تا ۷۰ سال بر 

اساس وجود عوامل خطر ساز انجام شود.

ايستگاه سالمت

حوادث

نماينده خراسان جنوبى بر تيم 
سنگ آهن بافق يزد پيروز شد

و  بيست  چارچوب  از  هفته  پنجمين  در  فارس: 
کشور  هندبال  برتر  ليگ  رقابت هاي  دوره  هشتمين 
آهن شهر  به مصاف سنگ  جنوبي  خراسان  نماينده 
بافق رفت. اين ديدار در سالن ورزشي امام علي(ع) 
فردوس  منيزيم  تيم شمش  و  شد  انجام  بافق  شهر 
با نتيجه ٣٤ بر ٢٧ از سد ميزبان گذشت و با کسب 
٣٤ امتياز صدرنشين گروه دوم رقابت هاي ليگ برتر 
فردوس  منيزيم  شمش  ماند.  باقي  کشور  هندبال 
مسابقات  دوره  هشتمين  و  بيست  از  سوم  هفته  در 
تيم  به مصاف  باشگاه هاي کشور  هندبال  برتر  ليگ 
بر  نتيجه ٢٧  با  ديدار  اين  تبريز رفت که  شهرداري 
٢٠ با برتري منيزيم فردوس به پايان رسيد و در هفته 
تيم شهرداري کاشان  نيز ميزبان  ماراتن  اين  چهارم 
بود که با برتري ٤٠ بر ٢٣ ميهمان خود را بدرقه کرد. 
برتر هندبال  ليگ  دوره مسابقات  و هشتمين  بيست 
قهرماني کشور با حضور ١٢ تيم در قالب دو گروه و به 
صورت دوره اي و رفت و برگشت برگزار مي شود که 
در گروه دوم اين رقابت ها تيم شمش منيزيم خراسان 
جنوبي با شهرداري تبريز، نيروي زميني تهران، هپکو 
اراک و شهرداري کاشان هم گروه است. شايان ذکر 
ماه  آذر  پنجم  از  مسابقات  اين  برگشت  دور  است 

امسال آغاز مي شود.

«تهورى» قهرمان مسابقات پينگ پنگ 
نوجوانان شهرستان بيرجند

به  بيرجند  شهرستان  نوجوانان  قهرماني  مسابقات 
مناسبت عيد سعيد قربان با حضور ١٤ بازيکن در سالن 
شهيد سرحدي بيرجند برگزار شد و در پايان عليرضا 
و  اول  هاي  مقام  نژاد  چهکندي  اميرعلي  و  تهوري 
 دوم را کسب کردند، محمد جواد حشمتي نيا و آرمين 

زماني پور مشترکًا سوم شدند.

وزير ورزش:استقالل و پرسپوليس با 
كمك حاميان مالى خود اداره مى شوند

سوالي  به  پاسخ  در  جوانان  و  ورزش  وزير  ايرنا:   
درباره مصوبه هيئت دولت مبني بر کمک ٨ ميليارد 
توماني به باشگاه هاي استقالل و پرسپوليس، افزود: 
اين  به  ورزش  وزارت  سوي  از  رقمي  چنين   تاکنون 
باشگاه ها پرداخت نشده است. محمود گودرزي تاکيد 
کرد: بحثي براي کمک به اين دو باشگاه وجود ندارد و 
 استقالل و پرسپوليس براساس کمک حامي مالي اداره 
مي شوند. وزير ورزش طي پاسخي درباره اين که اداره 
باشگاه هاي استقالل و پرسپوليس مشکالتي را براي 
اين وزارتخانه ايجاد نکرده است، گفت: به عنوان وزير 
ورزش هرچند موافق واگذاري اين دو باشگاه هستم اما 

براي اداره آنها مشکلي ايجاد نشده است. 

حمله خونين تبهكاران نقابدار 
به رئيس بيمارستان 

بيمارستاني  رئيس  روز گذشته  دو  باشگاه خبرنگاران: 
در بهبهان با شيلک تفنگ شکاري زخمي شد. گفته 
مي شود،  عامل تيراندازي دو سرنشين نقابدار يک دستگاه 
 موتورسيکلت بودند که به سمت رئيس بيمارستان حمله ور 
شده و با تيراندازي، وي را از ناحيه پا مورد اصابت گلوله 
اسلحه شکاري قرار دادند. به دنبال اين حادثه ناگوار 
عوامل بيمارستان سريعا مجروح را به اتاق عمل منتقل 
کردند و گزارشات نشان مي دهد وضعيت جسمي وي 
مناسب است. پليس هنوز گزارشي درباره دستگيري و يا 

علت تبهکاران نقابدار اعالم نکرده است. 

دستگيرى سارقان مسلح 8 كيلو طال 

از  هرمزگان  انتظامي  فرمانده  جانشين  عصرايران: 
دستگيري دو نفر از سارقان مسلح که بيش از هشت کيلو 
طال به ارزش تقريبي ١٠ ميليارد ريال را سرقت کرده بودند، 
خبر داد. سرهنگ ميرشمسي گفت: در پي دريافت خبري 
مبني بر سرقت مسلحانه طال و تيراندازي، پيگيري موضوع 
در دستور کار ماموران قرار گرفت. ماموران دريافتند دو 
برادر که قصد داشتند مقداري طال را از شهرستان رودان 
به بندرعباس منتقل کنند، پس از درگيري با سارقان 
مسلح به شدت مجروح و طالها توسط سارقان سرقت 
شده است.مأموران با کنترل راه هاي ارتباطي، سارقان را 

در تعقيب وگريز دستگير کردند. 

 كرايه خودرو دو طايفه را
 به جان هم انداخت!

در  طايفه  دو  گفت:  همدان  انتظامي  فرمانده  تابناک: 
روستاي «يکله» از توابع بخش قهاوند بر سر نرخ کرايه 
درگير شدند.سرهنگ  يکديگر  با  باري  يک خودروي 
براي  باري  نقليه  وسيله  يک  مالک  گفت:  مرادي 
جابجايي کاال کرايه اي را پيشنهاد داده که به علت باال 
بودن ميزان کرايه مالک بار با راننده درگير مي شود.وي 
افزود:پس از اين درگيري فيزيکي، خانواده طرفين نيز 
به جمع نزاع کنندگان پيوستند.وي گفت: در جريان اين 
نزاع طايفه اي به علت استفاده از سالح سرد و چوب و 

چماق چندين نفر مجروح مي شوند.

پشت پرده آپارتمانى خيالى

تابناک: چندي پيش مرد جواني به پليس آگاهي رباط 
کريم مراجعه کرد و از کالهبرداري ميليوني خبر داد. اين 
مرد به مأموران گفت: مدتي بود قصد خريد يک واحد 
آپارتمان را داشتم، وقتي با مردي روبه رو شدم که گفت 
مي خواهد يک واحد آپارتمان مسکن مهرش را به فروش 
برساند تصميم به خريد اين آپارتمان گرفتيم. تحقيقات 
نشان مي داد مرد شياد همزمان آپارتمان را با اسناد و 
مدارک جعلي به چند طعمه اش فروخته و سپس فراري 
شده است.کارآگاهان توانستند با ردزني و چهره نگاري 
متهم را دستگير کنند. وي در بازجويي ها اعتراف کرد 

يک آپارتمان مسکن مهر را به چندنفر فروخته است.

ترس از خرس بالى جان 
مرد روستايى شد

ايرنا: يک مرد روستايي در زنجان که از ترس خرس 
به باالي درخت پناه برده بود هنگام پايين آمدن سقوط 
کرده و از نقاط مختلف بدن دچار آسيب ديدگي مي شود. 
مرادي مسئول روابط عمومي مرکز مديريت حوادث و 
فوريت هاي پزشکي دانشگاه علوم پزشکي زنجان گفت:  
اين مرد وقتي مورد هجوم خرس وحشي قرار مي گيرد از 
بيم جان فرار کرده و براي در امان ماندن به باالي درخت 
پناه مي برد و وقتي تصميم به پايين آمدن از درخت مي 
گيرد بر اثر بي احتياطي به زمين سقوط کرده و دست و 

پايش دچار شکستگي مي شود.

بنگاه  قالب بتن            
توكـل 

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

بلوار فرودگاه  -  سه راه صياد شيرازى   

 32313600  -  09151615069 جليلى

آدرس : نبش غفارى 4       

32212519  - 09151606528

ايزوگام سليمانى 

ن
را

 اي
مه

بي
و 

ت 
مان

 ض
ل

سا
 10

ول
ص

مح
ع  

نو
ت

اطالعيه

مجتمع مذهبى فرهنگى مسجد حضرت محمد رسول ا... (ص) 
 طبق سنوات گذشته مراسم جشن و مولودخوانى در شب عيد غدير

 عيد واليت و امامت موال  اميرالمومنين امام علـى (ع) ،  عيد ا... اكبر

با حضور سادات معزز برگزار مى نمايد.
سخنـران : حجت االسالم سيد محمد باقر عبادى نماينده محترم بيرجند ، خوسف و درميان 

مولود خـوان: آقاى سيد اسماعيل يوسفى

      مكان: خيابان غفارى، بيست مترى جرجانى
 مجتمع مذهبى فرهنگى مسجد حضرت محمد رسول ا... (ص)

ضمنا مراسم كاروان شادى هيئت به دليل فاجعه منا برگزار نخواهد شد

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)
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هفته  و  خم  غدير  عيد  گراميداشت  جنوبى  خراسان  هنرمندان  فاخر  اثر   75 نمايشگاه  گفت:  جنوبى  خراسان  خوشنويسان  انجمن  مدير  فارس- 
خوشنويسى در نگارخانه باغ موزه جهانى اكبريه بيرجند برپا مى شود. اسماعيلى مود اظهار كرد: اين نمايشگاه با حضور مسئوالن اجرايى استان و 
اساتيد خوشنويسى برجسته كشور از دهم مهر ماه مقارن با روز عيد سعيد غدير خم بر پا مى شود. وى تصريح كرد: در اين نمايشگاه 75 اثر از اساتيد 

و دانش آموختگان انجمن هاى خوشنويسى شهرستان هاى بيرجند، قاينات، فردوس و بشرويه در معرض ديد عالقمندان قرار مى گيرد.

ديدار اصحاب رسانه با راوى دفاع مقدس

كاظمى فرد- دفاع مقدس فرصتى مناسبى است براى 
تجديد ميثاق به شهدا، جانبازان، آزادگان و رزمندگان 
و يادگاران هشت سال دفاع مقدس كه در اين راستا 
شوراى عالى بسيج رسانه استان نيز جلسه اى با حضور 
جمعى از اعضاى اين شوراى و اعضاى خانه مطبوعات 
استان در محل روزنامه آواى خراسان جنوبى برگزار 
كرد و  در اين جلسه بر ادامه راه شهدا و رزمندگان 
ما  خبرنگار  گزارش  شد.  تأكيد  مقدس  دفاع  دوران 
حاكى است در اين جلسه سرهنگ على دوستى رزمنده 
از آن دوران  بيان خاطراتى  به  و جانباز دفاع مقدس 
پرداخت و در پايان جلسه اعضاى بسيج رسانه و خانه 
منى  فاجعه  كردن  محكوم  استان  ضمن  مطبوعات 
و تسليت به خانواده هاى جانبختگان، براى انعكاس 

خاطرات رزمندگان و جانبازان اعالم آمادگى كردند.

برگزارى آيين تجليل از رزمندگان دفاع 
مقدس شاغل در فرماندارى بيرجند

گروه خبر- همزمان با ايام هفته دفاع مقدس و به همت 
امور فرهنگى پايگاه مقاومت شهيد قاسمى فرماندارى 
بيرجند آيين بزرگداشت و تجليل از رزمندگان هشت 
بخشدارى  و  فرماندارى  در  شاغل  مقدس  دفاع  سال 
مركزى، باحضور سرپرست فرماندارى، معاونين و جمعى 
كاركنان در سالن اجتماعات فرماندارى برگزار شد. در 
اين مراسم جزندرى سرپرست فرماندارى ضمن تسليت 
درگذشتگان حادثه اسف بار منا و گراميداشت هفته دفاع 
مقدس گفت: دفاع مقدس يكى از مهمترين سند هاى 
افتخار آميز ملت ايران مى باشد كه در تمام دوران بايد به 
آن افتخار كرد. وى افزود: رزمندگان و ايثارگران در دفاع 
مقدس همه هستى و جانشان را ايثار كردند تا از خاك و 
ناموس كشور دفاع كنند و ما امنيت و توسعه و پيشرفت 
عزيزان  اين  تالشهاى  و  زحمات  مرهون  را   كشور 
مى دانيم. در ادامه تعدادى از رزمندگان و ايثارگران دفاع 
دفاع  سال  هشت  دوران  از  خاطراتى  بيان  به  مقدس 
مقدس پرداختند و در پايان مراسم از 13 نفر از رزمندگان 

و يادگاران هشت سال دفاع مقدس تجليل شد.

10 مهر ماه آخرين مهلت ثبت نام آزمون 
هماهنگ سنجش مهارت حوزه صنعت ساختمان

گروه خبر- آغاز ثبت نام از متقاضيان آزمون سنجش 
صنايع  و  ساختمان  صنعت  هاي  حوزه  در  مهارت 
اينترنتي  صورت  به  و...  غله  و  نان  و  فرش  دستي، 
مورخ  صبح   8:00 ساعت  از  كشوري  هماهنگ  و 
ادامه   94/7/10  ،24:00 ساعت  تا  و  آغاز   94/6/31
استان  اى  فنى و حرفه  آموزش  يابد. مدير كل  مى 
با اعالم اين خبر بيان كرد: پنجمين آزمون سنجش 
 مهارت در حوزه هاي صنعت ساختمان، تفاهم نامه ها

(صنايع دستي، فرش و نان و غله و... ) سال 1394 در 
تاريخ 23 مهر ماه سال جارى برگزار مي شود.

 توزيع 12 ميليون ليتر نفت سفيد در استان

نفتى  هاى  فرآورده  پخش  ملى  شركت  مدير  ايرنا- 
منطقه خراسان جنوبى از توزيع 12 ميليون و 870 ليتر 
نفت سفيد خبر داد. اصغرى افزود: اين ميزان نفت سفيد 
از ابتداى سال 94 تاكنون در اختيار ساكنان شهرها و 
روستاهايى بدون گاز قرار گرفت. به گفته وى در اين 
مدت 770 ليتر نفت سفيد به صورت كاال برگ براى 

خانوارهاى شهرى و روستايى فاقد گاز اعالم شد.

تدفين جانباختگان حادثه منا برگزارى نمايشگاه آثار فاخر هنرمندان استان گراميداشت غدير
در قطعه 2 مزارشهداى بيرجند

براى  بيرجند  مزارشهداى   2 قطعه  خاورستان- 
خاك سپارى جانباختگان حادثه منا آماده شده است.

بنياد  عمومى  روابط  مسئول  خانه زرين  محمدرضا 
با  گفت:  خراسان جنوبى  ايثارگران  امور  و  شهيد 
خانواده هاى جانباختگان حادثه منا ديدار و گفتگو و 
مقدمات تدفين زائران، انجام شده است. وى افزود: 
منتظر هستيم تا تشريفات قانونى انجام و جانباختگان 
آماده كردن محل  وارد كشور شوند. وى اظهار كرد: 
ايثارگران و  امور  بنياد شهيد و  با  لوح  دفن و سنگ 

انجام مراسم با حج و زيارت است.

دانش آموزان خراسان جنوبى 
به يارى دانش آموزان نيازمند شتافتند

استانى  مسئوالن  از  جمعى  حضور  با  تنها-  برناى 
در  ها  عاطفه  جشن  مرحله  دومين  شهرستانى،  و 
دبيرستان شاهد دخترانه بيرجند برگزار شد. مدير كل 
كميته امداد استان در اين مراسم گفت: امسال جشن 
عاطفه ها در دو مرحله برنامه ريزى شد و در مرحله 
اول 26 و 27 شهريور ماه شاهد حضور پرشور مردم 
خير و نيكوكار استان در پايگاه هاى جشن عاطفه ها 
امروز  و  بوديم  نمازجمعه)  مصالهاى  و  (ميادين  در 
با  همزمان  جشن  اين  مرحله  دومين  در  چهارشنبه 
برگزار شد. رضوى  استان  مدارس  در  سراسر كشور 
افزود: به منظور برگزارى جشن عاطفه ها در مرحله 
دوم، تعداد 86 هزار پاكت ويژه جشن عاطفه ها در 
ابتداى مهرماه در مدارس سراسر استان توزيع شد كه 
دانش آموزان اين پاكت ها را در جهت يارى رساندن 

به دانش آموزان نيازمند به مدارس تحويل دادند.

180 اثر به فستيوال هنرى آوا و نواى 
زندانيان سراسر كشور ارسال شد

مهر- مديركل زندان هاى استان با اشاره به برگزارى 
كشور  سراسر  زندانيان  نواى  و  آوا  هنرى  فستيوال 
اين جشنواره  به دبيرخانه  اثر  در استان، گفت: 180 
ارسال شده است. اربابى در مراسم تجليل از فرزندان 
اظهار  جنوبى  خراسان  زندان هاى  كل  اداره  ساعى 
از  استان كشور  از 30  اثر هنرى  تاكنون 180  كرد: 
نواى  و  آوا  هنرى  فستيوال  به  زندان ها  مددجويان 
زندانيان به دبيرخانه اين جشنواره در خراسان جنوبى 
ارسال شده است. وى بابيان اينكه كار داورى اين آثار 
از  28 شهريورماه آغازشده است، بيان كرد: در هفته 
وى  مى شوند.  معرفى  جشنواره  برتر  آثار  نيز  آينده 
همچنين از برگزارى مسابقات كبدى زندانيان سراسر 
كشور در خراسان جنوبى به صورت همزمان در هفته 
آينده خبر داد و گفت: مسابقات فوتسال كاركنان نيز 

از هفته آينده آغاز و تا دهه فجر نيز ادامه دارد.

برگزارى اكسپديشن بين المللى جستجو 
و اكتشاف غار براى اولين بار در استان

و  غارنوردى  كميته  رئيس  نائب  آرامنش  خبر-  گروه 
برگزارى  از  استان  زيست  محيط  حفاظت  كل  مدير 
و  اكتشاف  جستجو،  المللى  بين  اكسپيديشن  اولين 
به مناسبت روز جهانى غار در غار  بردارى غار  نقشه 
بتون واقع در شهرستان سرايان خبرداد. وى گفت: در 
راستاى نقشه بردارى، اكتشافات و تكميل اطالعات غار 
بتون، كميته اى بين المللى متشكل از هفت غار نورد 
مطرح جهان از كشورهاى بلغارستان، لهستان، رومانى 
و... به سرپرستى سعيد هاشمى نژاد نماينده ايران در 
اتحاديه جهانى غارشناسى و عضو انجمن غارشناسى 
ترين عميق  عنوان  به  سرايان  غاربتون  از   ايران 

غار شرق كشور بازديد كردند. در نشستى كه با حضور 
آرامنش با هيئت اعزامى به ايران و با حضور الكسى 
ژالوف، رئيس فدراسيون غارشناسى منطقه والكان در 
سرايان  در  واقع  بتون  غار  جغرافيايى  موقعيت  محل 
توسط  استان  در  گروه  اين  حضور  اهداف  شد  برگزار 
آرامنش مورد بحث و بررسى قرار گرفت. تهيه نقشه، 
هاى  گونه  آب،  وجود  بررسى  غار،  داخلى  اكتشافات 
هئيت  كه  بود  مواردى  از جمله  منطقه  داخل  خفاش 
اعزامى به منطقه ملزم به تهيه و ارائه آن به اداره كل 

حفاظت محيط زيست خراسان جنوبى شدند. 

نخعى نژاد: ارائه خدمات مناسب به شهروندان، مهمترين وظيفه شهرداران است

90 دقيقه طاليى براى بررسى 6 مشكل اقتصادى استان
از گاليه هاى بخش خصوصى نسبت به برخى بى مهرى ها تا دفاع تمام قد مديركل تعاون از سرمايه گذاران

برزجى- چهارمين كارگروه تخصصى امور اقتصادى استان 
دفتر  رياست مديركل  به  و  استاندارى  در ساختمان جديد 
هماهنگى امور اقتصادى روز گذشته تشكيل شد. به گزارش 
خبرنگار آوا، موضوع مكان يابى زمين براى پايانه صادراتى 
مواد معدنى استان به عنوان اولين دستور جلسه مورد بحث 
اعضاى كارگروه قرار گرفت. سؤال مديركل دفتر هماهنگى 
امور اقتصادى از نماينده سازمان صنعت و معدن استان اين 
بود كه نتيجه بازديد مسئوالن امر از زمين در نظر گرفته 

شده در زمين هاى باالدست حاجى آباد چه بوده است؟

ضرب االجل مديركل امور اقتصادى به شهرسازى 
براى تعيين زمين پايانه صادراتى مواد معدنى استان

معدن  صنعت،  سازمان  بازرگانى  امور  معاون  ماهگلى 
از  پاسخگو  شخص  اولين  عنوان  به  استان  تجارت  و 
راه و  با سازمان  اين  از  مكاتبه اى سخن گفت كه پيش 
بلوار را در  از سمت  تا 50 هكتار  انجام گرفته  شهرسازى 
نماينده راه  اختيار قرار دهند.  صورت بالمعارض بودن در 
و شهرسازى نيز با بيان اينكه زمينه مربوطه داراى چندين 
معارض است و پرونده آن در دادگاه جريان قانونى دارد با 
دستور مدير كل امور اقتصادى استان موظف شد ظرف يك 
هفته آينده نظر نهايى را اعالم كند كه آيا از اين زمين مى 
توان براى پايانه صادراتى مواد معدنى استان استفاده كرد 
يا مكانى ديگر را به كارگروه پيشنهاد دهد. ياد آور مى شود 
كه احداث پايانه صادراتى سنگ در قطب معدنى كشور از 
مصوبات سفر دولت گذشته به استان  است كه اكنون پس 

از 8 سال هنوز در مرحله جانمايى زمين قرار گرفته است.
المللى  بين  نمايشگاه  تأمين زيرساخت هاى سايت دايمى 
استان دستور كار ديگر كارگروه بود كه مقرر شد با عقد قرارداد 
ظرف يك ماه آينده و پرداخت 140 ميليون تومان هزينه 

 برداشت به مجتمع مرغ مادر،  آب  سايت دائمى نمايشگاه 
بين المللى استان از چاه متعلق به اين مجتمع  تأمين شود. 

سرمايه گذار خوسف معطل آب؛ آب معطل اعتبار 

از  نيز  خوسف  رحمانى  شهيد  صنعتى  شهرك  آب  تأمين 
ديگر مصوبات بود كه طبق دستور جلسه قبل مقرر شده بود 
شركت آب منطقه اى با اعتبارى كه از فرماندارى خوسف 
دريافت مى كند كار انتقال آب به اين شهرك صنعتى را 
انجام دهد آن طور كه نماينده شركت آب منطقه اى در 
اين  باره  گزارش داد  تاكنون 250 ميليون پول اختصاص 
و به تبع آن لوله ها با هزينه 450 ميليون تومان خريدارى 
نيز پرداخت شود كار  اعتبار  شده و در صورتى كه مابقى 
انتقال آب تا آبان ماه انجام خواهد شد. در اين باره، بهروزى 
نماينده ستاد سرمايه گذارى استان اين نكته را ياد آور شد 
كه سرمايه گذار در اين شهرك   مراحل پايانى نصب ماشين 
آالتش را پشت سر مى گذارد و تاكنون معطل آب مانده 
است لذا ايجاب مى كند كه انتقال آب براى رضايت سرمايه 

گذاران شهرك هر چه سريعتر انجام گيرد. 
نيز  استاندارى  اقتصادى  امور  هماهنگى  دفتر  مديركل 
اعتبار  تخصيص  صدر  در  آب  هاى  پروژه  اينكه  بيان  با 
هستند با اين اطمينان كه هزينه هاى مربوط به شركت 
آب منطقه اى پرداخت خواهد شد بر انجام سريع اين مهم 
تأكيد كرد و مقرر شد تا آبان ماه آب شركت تأمين شود. 

انتقال صنوف آالينده در كشاكش تأمين كسرى زمين 

يكى ديگر از موضوعات مهم و پر بحث اين جلسه 90 دقيقه 
اى موضوع اجراى سايت تجميع صنوف آالينده بيرجند و 
قاين بود. سرمايه گذار سايت صنوف آالينده بيرجند در اين 
باره گفت: مشكل فعلى تأمين كسرى زمين است و به هيچ 

وجه معارضين حاضر به واگذارى نيستند؛ لذا پيشنهاد مى شود 
زمين از طرح خارج شود. اما نظر نماينده راه و شهرسازى  
لذا  بر است  از طرح زمان  بود كه مسأله خروج زمين  اين 
بايد موضوع در كارگروه زيربنايى مطرح و چاره انديشى شود. 
مديركل دفتر هماهنگى امور اقتصادى استاندارى نيز با اشاره 
به گذشت8 سال از آغاز طرح، اجرايى شدن كار و جلوگيرى 
از كشدار شدن آن را الزامى خواند. وى گفت: دستگاه هاى 
درگير بايد مشكالت را بين خودشان حل كنند و نتيجه اين 

مسأله ظرف 10 روز آينده اعالم شود. 

 در صورت ضرورت، برخى از صنوف آالينده
 به شهرك ها صنعتى خالى منتقل شوند

در اين بين مديركل محيط زيست پيشنهاد اخطار به تعطيلى 
اقتصادى  امور  هماهنگى  دفتر  مديركل  اما  داد  را  واحدها 
استاندارى با يادآورى اين امر كه مشكل از صنوف نيست 
بلكه از مراتب باالتر است، گفت: اگر محيط زيست تشخيص 
مى دهد برخى از صنوف بايد سريعتر انتقال يابند مى توان 
ترتيب انتقال آنها به شهرك هاى صنعتى كه خالى هستند را 
داد.  درباره اختالف زمين توسعه فاز 1 شهرك صنوف آالينده 
قاين نيز سرمايه گذار كه گاليه هاى زيادى از برخى بى 
مهرى نسبت به اين موضوع داشت از مشكالتى كه تاكنون 
با اعضاى تعاونى خود  در تأمين هزينه ها داشته سخن گفت 
و خواهان اين بود كه راه و شهرسازى 7 هزار متر از زمين 
مربوطه را سريعاً تعيين تكليف كند كه در اين خصوص هم 
با دفاع مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعى، راه و شهرسازى 

موظف شد تا آبان ماه مشكل زمين را حل كند. 

بنگاه هاى زود بازده و  مسكن روستايى
 مشكل بانك ها در وصول مطالبات

جلسه  دستور  آخرين  بانكى  معوق  مطالبات  به  رسيدگى 
از  برخى  طرح  با  كه  بود  اقتصادى  كارگروه  چهارمين 
مشكالت موجود چندين پيشنهاد نيز مطرح شد كه تشكيل 
هسته هاى مشاوره در بانك ها، نظارت دقيق بر مصرف 
تسهيالت اعطايى در بخش اقتصادى، تهيه بانك اطالعاتى 
طرح هاى تسهيالتى كه دچار مشكل شده اند و... از جمله 
اين پيشنهادات بود. در اين باره هم مديركل تعاون، كار و 
رفاه اجتماعى با اشاره به انجام يك طرح نظرسنجى مشكل 
اصلى را كارشناسى غلط  در زمان اعطاى وام عنوان كرد 
و گفت: در حالى همه دستگاه ها موظف هستيم كه بانك 
ها را در وصول مطالبات يارى كنيم كه بانك ها نيز در 
زمان اعطاى تسهيالت به كارآفرين و سرمايه گذار برخى 
از تنگ نظرى ها را كنار گذاشته و با كارشناسى درست 
مجبور  گذار  سرمايه  و  كارآفرين  تا  كنند  اعطا  تسهيالت 
نباشد به خاطر كمبود نقدينگى واحد توليديش را در وسط 
راه تعطيل كند. سنجرى يادآور شد: البته از طرفى برخى 
نيز تسهيالت كالنى از بانك ها دريافت كرده و با افتتاح 
صورى يك پروژه و هزينه كرد ناچيز، به نوعى در باالرفتن 

آمار مطالبات دخيل هستند.  
اينكه عمده مشكل بيان  با  نيز  استان  بانك هاى   نماينده 

بانك ها در وصول مطالبات بنگاه هاى زودبازده و  مسكن 
روستايى است، گفت: در اين بين نياز به همكارى بيشتر ساير 
ادارات هستيم. دهقان پور با اشاره به اينكه بانك ملى خراسان 
جنوبى جزو استان هاى اول در وصول مطالبات است اين امر 

را نتيجه پيگيرى هاى به موقع دانست. 
الزم به ذكر است تأمين بودجه براى پست هاى قرنطينه 
كشور  شرق  دامپزشكى  تخصصى  آزمايشگاه  و  دامى 
مديركل  كه  بود  جلسه  در  بحث  مورد  موارد  ديگر  از 

دامپزشكى استان در ارايه گزارشى از انجام آن خبر داد.

گروه خبر- ارائه خدمات مناسب به شهروندان، مهمترين وظيفه شهرداران است. 
معاون هماهنگي امور عمراني استاندارى در گردهمايي شهرداران استان با بيان 
شهري  مسئوالن  ساير  هماهنگي  با  بايست  مي  شهرداران  گفت:  مطلب  اين 
به  مناسب  خدمات  ارائه  راستاي  در  شهرستان  در  دولت  عالي  مقام  خصوصاً 

شهروندان از همه توان و ظرفيت كاري و اداري خود استفاده كنند. 
همايون نخعي نژاد، كاهش منابع آبي و تأمين آب شرب را يكي از موضوعات 
و سرفصل هاي مهم كاري در استان برشمرد و خاطر نشان كرد: شهرداران 
از مصرف بي  آبي و جلوگيري  منابع  از  بهينه  استفاده  بسيار مهمي در  نقش 
رويه آب در شهرها برعهده دارند. وي به موضوع مديريت بحران در شهرهاي 

استان به عنوان يك موضوع مهم كاري اشاره كرد و ادامه داد: شهرداران در 
واقع مسئوالن مديريت بحران در شهرهاي تحت مديريت خود هستند و نقش 

مهمي در اين زمينه برعهده دارند. 
نخعى نژاد به نزديك شدن فصل سرما و نيز احتمال بارندگي در شهرهاي استان 
 اشاره كرد و ادامه داد: شهرداران مي بايست از هم اكنون پيش بيني ها و برنامه هاي
ريزي هاي الزم را به منظور مديريت بحران هاي احتمالي و كاهش خسارات ناشي 
از اين امر به انجام برسانند. وي به موضوع آموزش شهرداران در بخش هاي مختلف 
تأكيد كرد و گفت: مسئوالن ذيربط بايد نسبت به برگزاري كالس ها و دروه هاي 
آموزشي متناسب با مأموريت ها و وظايف شهرداران اقدام كنند تا بتوان از منابع، 

امكانات و اعتبارات موجود بهترين بهره برداري را به انجام رساند.
معاون هماهنگي امور عمراني استاندارى در ادامه تأكيد كرد: شهردارى ها بايد 

همكارى الزم در زمينه برگزاري هرچه باشكوه تر انتخابات را داشته باشند.

همايش مرزنشينان با حضور سران طوائف در هنگ مرزى گزيك و نهبندان در هفته ناجا
كاظمى فرد- شش ماهه اول امسال بيش از 750 كيلوگرم 

مواد مخدر توسط مرزبانى استان كشف شد.
فرمانده مرزبانى خراسان جنوبى در گفتگوى مطبوعاتى با 
اشاره به شعار هفته ناجا در سال جارى كه «اقتدار پليس، 
همدلى و همزبانى، امنيت و آرامش» نامگذارى شده، اظهار 
كرد: 25 هزار مرزنشين در 460 كيلومتر مرزهاى استان با 
با بيان  افغانستان سكونت دارند. سرهنگ شهركى  كشور 
از  بيشترى  اينكه مديريت و كنترل مرز اهميت  به  اينكه 
انسداد مرز ها دارد، افزود: تبادل و توسعه اقتصادى و استفاده 
از ظرفيت هاى مرز مى تواند منشأ توسعه استان باشد. وى 
نيروى  هفته  مناسبت  به  مرزبانى  برنامه هاى  به  اشاره  با 
با حضور سران  مرزنشينان  برگزارى همايش  از  انتظامي، 

ناجا  هفته  در  نهبندان  و  گزيك  مرزى  هنگ  در  طوائف 
خبر داد و افزود: در اين هفته عمليات پاكسازى همزمان 

با پليس افغانستان برگزار خواهد شد. به گفته وى، در هفته 
ناجا رزمايش عملياتي در مرز با به كارگيرى قابليت هاى 

مرزبانان و بر اساس سازماندهى قبلى اجرا مى شود.

 شهركى از افتتاح سه پروژه عمرانى در حوزه مرز خبر داد و 
افزود: در اين هفته فاز نخست پروژه آبرساني به 3 پايگاه و 

6 برجك مرزي با اعتبارى بالغ بر يك ميليارد و 276 ميليون 
تومان به بهره بردارى مى رسد. وي به احداث دو برجك مرزى 
با اعتبار 220 ميليون تومان و احداث جاده آسفالته به طول 12 

كيلومتر و با اعتبار 2 ميليارد و 400 ميليون تومان در محدوده 
برق  پروژه  اجراي  بيان كرد:  و  اشاره  ميل 73 مرز گزيك 
رساني به 17 برجك مرزي در استان شروع شده و تاكنون در 
اين زمينه 650 ميليون تومان اختصاص يافته است. وى به 
برگزارى 58 جلسه مالقات مرزى با پليس مرزى افغانستان 
در راستاى ايفاى حقوق مرزنشينان استان اشاره كرد و افزود: 
تجاوزات مرزى در خراسان جنوبى بسيار اندك است و در 
شش ماه امسال 16 نفر متجاوز مرزى در استان دستگير شده 

كه نسبت به سال گذشته 41 درصد كاهش يافته است.
سرهنگ گرامى نسب معاون اجتماعى مرزبانى استان  نيز 
در اين مراسم گزارشى از ارتباط رسانه هاى با فرماندهى 

مرزبانى ارائه و از ارتباط خوب آنها با مرزبانى قدردانى كرد.

   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.

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

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»

مشاوره و صدور انواع بيمه نامه اموال ، 
اشخاص ، مسئوليت  و... صدور بيمه نامه 

شخص ثالث در چندين قسط   صدور بيمه 
نامه ثالث فرهنگيان  در 8 قسط
 با خريد بيمه نامه خودرو 

در قرعه كشى ماهانه ما شركت نماييد
آدرس: بيرجند - نبش توحيد 13

تلفن: 32440966 -09151609589

نمايندگى نوكى

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

توليد و اجراى فوم بتن
براى كف سازى و شيب بندى

 نماينده انجمن بتن سبك سلولى
ايران در خراسان جنوبى

 09155611598
شيــرى

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



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

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

اذان ظهر
اذان مغرب 

نيمه شب شرعى
اذان صبح 

طلوع آفتاب

    EMAIL:AVA.KHJNEWS@YAHOO.COM

ن 
ستا

ز ا
رك

ى م
رع

ش
ت 

وقا
ا

   WWW.AVA724.IRسامانه پيام كوتاه : 3000272424

امام علي (ع) : خداوند سبحان حقوق مردم را بر حقوق خود مقدم داشته است 
پس هر کس حقوق مردم را ادا نمايد به اداي حقوق الهي مي انجامد.

(منبع: شرح غرر الحکم ٣٧٠/٣)

11 : 23
17 : 38
22 : 42
4 : 06
5 : 28

خاندان محترم عرفى
خبر درگذشت شادروان حاج محمد عرفى 

در جوار بيت ا... الحرام ما را سخت متاثر نمود 

ضمن آرزوى علو درجات براى آن مرحوم صبر و اجر بازماندگان را از خداوند منان مسئلت دارم.

مدير و عوامل مجموعه يوسف نازره مكه مكرمه – محمد هادى وحيدنيا

جناب آقاى مرتضى قاسمى پناه
درگذشت عموى گرامى تان را خدمت شما و خانواده محترم تسليت عرض مى نمايم.

امين اشرفى

جناب آقاى عماد رضاپورنايب رئيس محترم  اتحاديه تابلوساز و  تابلونويس
با نهايت تاسف و تاثر درگذشت ناباورانه پدر عزيزتانشادروان حاج محمد مهدى رضاپور

 در فاجعه دلخراش منا را تسليت عرض نموده علو درجات آن روانشاد و صبر و اجر بازماندگان را از ايزد منان مسئلت داريم.

هيئت مديره و اعضاى صنف تابلوساز و تابلونويس - عابدپور

خانواده هاى محترم عرفى و فالح
با نهايت تاسف درگذشت

 شادروان حاج محمد عرفى
 را تسليت عرض نموده، خود را در غم شما شريك مى دانيم.

خانواده هاى: وحيدنيا ، مقدم ، نائب زاده

خير بزرگوار مدرسه ساز   جناب آقاى عليرضا مهدى پور

با نهايت تاثر درگذشت ابوى ارجمندتان

 شادروان حاج رسول مهدى پور
 را تسليت عرض نموده ، از درگاه ايزد منان براى آن مرحوم غفران الهى و براى بازماندگان صبر و شكيبايى 

آرزومنديم. براى اطالع خيرين بزرگوار مدرسه ساز جلسه ختم سوم آن مرحوم امروز پنجشنبه 94/7/9 
از ساعت 11 الى 14 در روستاى آبيز منعقد مى شود.

مجمع خيرين مدرسه ساز خراسان جنوبى
حوزه مشاركت هاى مردمى اداره كل نوسازى مدارس 

سريع، سالم، ارزان
                                طعم غذاى مديترانه اى را با ما تجربه كنيد

                                                               افتتاح: پنجشنبه (شب عيد غدير) 7 شب

نبش معلم 09151634232-56
  به مناسبت افتتاحيه 

يكى بخريد، دو تا بخوريد

ضمن قدردانى و تشكر از كليه سروران گرامى و عزيزانى كه در 
مراسم تشييع و تدفين و ترحيم پدر بزرگوارمان مرحوم مغفور 

شادروان احمد آشورى
 شركت و در تحمل اين مصيبت بزرگ با ما ابراز همدردى نمودند 

به اطالع مى رساند:
 به مناسبت چهلمين روز درگذشت عزيزمان جلسه يادبودى امروز پنجشنبه 

 94/7/9 از ساعت 3 الى 4 بعدازظهر در محل مسجد جامع علوى 
(آيت ا... حائرى) واقع در خيابان حكيم نزارى برگزار مى شود، حضور سروران معزز موجب امتنان است.

خانواده هاى آشورى و ساير بستگان

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

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)

32341226-09197147874          280000                   360000

اطالعيــه
دانشگاه علوم پزشكى بيرجند در نظر دارد براى دعوت از شركت كنندگان در 
مناقصات ، مزايدات و استعالمات خويش، ضمن انتشار آگهى در جرايد، از طريق 
پيامك نيز اطالع رسانى نمايد. لذا از كليه اشخاص حقيقى و حقوقى كه تمايل 
به دريافت پيامك هاى اطالع رسانى دارند، دعوت مى شود براساس جدول ذيل 

آمادگى خويش را فقط با ارسال عدد مرتبط با موضوع شركت يا خدمات 
 به شماره پيامك 3000484877 اعالم فرمايند.

عدد ارسالىموضوع شركترديف

20شركت هاى خدمات بهداشتى درمانى1
21اشخاص حقيقى وحقوقى ساختمانى و پيمانكارى2

3
 اشخاص حقيقى و حقوقى پيمانكارى تأسيساتى ، مكانيكى 

22و الكترونيكى 

23شركت هاى خدمات عمومى، نظافتى و امور مشابه4

24مزايدات خودرو و اموال اسقاطى و غير مصرفى5

6
 فروشگاه ها و پيمانكاران مختلف جهت خريد و نصب اقالم 

25در حد استعالم و فروشگاه هاى مواد غذايى

7
اشخاص حقيقى و حقوقى جهت اجاره اماكن دانشگاه (از قبيل 

26بوفه ها، انتشارات، خشكشويى، آژانس ها ، داروخانه ها و...)

8
شركت ها ، فروشگاه ها و نمايندگى هاى لوازم ادارى، ورزشى و 

27تجهيزات پزشكى و... 

28شركت ها ،كارگزارى و نمايندگى هاى بيمه9

29شركت هاى مسافربرى اعم از درون شهرى و برون شهرى10
30رستوران ها و تهيه غذاى آماده و ...11
11اطالع رسانى مناقصات و مزايدات جارى12
12اطالع از نتايج مناقصات و مزايدات جارى13

توجه: ضمناً كليه پيامك هاى ارسالى امور قراردادها دانشگاه علوم پزشكى بيرجند 
صرفاً از طريق شماره پيامك 3000484877 به اطالع عموم خواهد رسيد.

امام صادق (ع): عيد غدير خم در ميان سه عيد فطر، قربان و جمعه مانند درخشندگى ماه 
در ميان ستارگان است

شهروندان و خيرين نيك انديش

عيد غدير ، عيدا... اكبر و عيد آل محمد (ص)
 و ارزشمندترين و واالترين عيد اسالمى ، روز نوميدى كافران ، اكمال دين و اتمام نعمت 

الهى بر همه بندگان صالح و شايسته خداوند تبريك و تهنيت باد 
توفيق شما را در خدمت بيشتر به 

نيازمندان از درگاه احديت خواستار است.

موسسه خيريه  توانبخشى
 حضرت على اكبر (ع) بيرجند

با عرض تسليت درگذشت 
همكار عزيز و حسابدار  اين موسسه خيريه

 شادروان حاج محمد عرفى
 از عموم شهروندان عزيز دعوت مى شود در جلسه سوم آن روانشاد كه جمعه 94/7/10
از  ساعت 9 الى 10 صبح در محل هيئت حسينى برگزار مى شود، شركت فرمايند. 

موسسه خيريه هيئت حسينى بيرجند

لباقى
هوا

آدرس اطالعيه هيئت بيت العباس (ع) 

چاپ شده در صفحه 4 روزنامه كم لم يكن بوده و مكان 

جلسه مذكور كماكان در مسجد صديقه طاهره(س) 

بين كارگران 4 و 6 مى باشد.

مهـم مهـم










