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اولويت توسعه استان چيست؟
 وزير بهداشت: تست آزمايش كرونا 

در همه حجاج منفى بوده است

وزير بهداشت گفت: 21 نفر از زائرين ايرانى مشكل 
تنفسى داشتند و مشكوك به كرونا ويروس بودند كه با 
آزمايشات انجام شده تست همه آنها منفى بوده است. 
براى  تمهيدات الزم  افزود:  الف، هاشمى  به گزارش 

بازگشت ساير حجاج به كشور اتخاذ شده است.

ميزان به متقاضيان فروخته مى شود

سخنگوى كميسيون اصل نود مجلس گفت: موسسه 
ميزان به متقاضيان آن فروخته مى شود و بانك صادرات 
نيز مطالبات سپرده گذاران موسسه ميزان را به عنوان 
بانك عامل پرداخت خواهد كرد. افضلى فرد در گفتگو 
با فارس، گفت: طبق تصميم اتخاذ شده بنابر اين شد 
تا بانك صادرات به عنوان بانك عامل براى پرداخت 
مطالبات سپرده گذاران در موسسه ميزان انتخاب شود و 
مطالبات سپرده گذاران به ترتيب به آنها پرداخت شود.

ساخت مسكن اجتماعى 
به تعاونى ها واگذار شد

تسنيم: خواجوى رئيس هيئت مديره اتحاديه سراسرى 
مسكن كاركنان دولت با اشاره به اينكه مسكن اجتماعى 
به تعاونى ها واگذار شده است، گفت: مسكن اجتماعى 
براى اقشار ضعيف، كم درآمد، جوانان در شرف ازدواج و 

زوج هاى تازه ازدواج كرده در نظر گرفته شده است. 

عدم اعتبار كافى براى پرداخت پاداش 
پايان خدمت فرهنگيان

فارس : بطحايى معاون توسعه مديريت و پشتيبانى وزير 
آموزش و پرورش، در خصوص زمان پرداخت پاداش 
آموزش و پرورش،  بازنشستگان  پايان خدمت معوق 

گفت: متاسفانه هنوز اعتبارى دريافت نكرده ايم.

با  گفت:  گازوئيل،  سهميه هاى  تخصيص  كار  و  ساز  از  تازه  جزئيات  تشريح  با  مسئول  مقام  يك 
ماه  پايان  تا  را  سهميه  اين  بايد  رانندگان  و  مى شود  واريز  ماهانه  سهميه  پيمايش،  طرح  اجراى 

(ادامه در صفحه2) مديريت كنند. 

جزئيات تازه از سهميه بندى گازوئيل؛ مردم 
سهميه ها را مديريت كنند

خير ورزشى ساز و جوان يار كويتى عنوان كرد :

احداث 38 پروژه  ورزشى 
فارغ از هرگونه نگاه سياسى
معاون سابق وزير معارف كويت با بيان اينكه من و خانواده ام 
مديون امام خمينى هستيم، گفت: 38 پروژه  ورزشى را...

دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام ؛

تصميم گيرنده نهايى در 
مورد برجام ، رهبرى هستند 
محسن رضايى دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: 
تالش هاى ديپلماتيك دولت در سياست خارجى ...

7

8

صفحه ٣

عملكرد جزيره اى دستگاه هاى خراسان جنوبى و نقشه راهى كه نيست

رهبر معظم انقالب
در ديدار با فرماندهان
نيروى دريايى سپاه :

صفحه 8

مذاكره 
با آمريكا 

ممنوع است

ارجمند گرانمايه

جناب آقاى دكتر ناصر ولى پور مطلق
بر خود الزم مى دانيم انتصاب جناب عالى را به سمت 

مدير كارآفرينى و ارتباط با صنعت دانشگاه بيرجند
  تبريك عرض نماييم، اميد است در سايه تاييدات الهى در اين عرصه خطير 
و خدمت به جامعه علمى و اعتالى ميهن عزيز اسالمى موفق و سربلند باشيد.

جمعى از دوستان

فروش انار باغ  دانشگاه شوكت آباد بيرجند به صورت كلى و جزيى 
 09153614107- حسينى

به مناسبت سومين روز درگذشت مرحومه

 حاجيه فاطمه كنى
 (همسر مرحوم حاج ميرزا حسن عباسپور) 

جلسه ترحيمى امروز پنجشنبه 7/16/ 94 از ساعت 2:30 الى 3:30 بعدازظهر
 در محل مسجد امام حسين (ع) منعقد مى شود، حضور شما سروران گرامى موجب امتنان است.

خانواده هاى: كنى ، عباسپور، پناهى ، شمشيرگران و ساير بستگان

يك دستگاه گوشى  بلك  برى (Black berry) مدل Z30 مفقود گرديده از يابنده تقاضا 
مى شود با اين شماره تماس و مژدگانى دريافت نمايد.   09351614920

جناب سروان مهدى سبزه كار
 انتصاب جناب عالى را به عنوان 

فرماندهى پاسگاه حاجى آباد القورات
 تبريك عرض نموده و از زحمات مجدانه برادر ارجمند جناب سروان اسماعيل دهجو

 تشكر و قدردانى مى نمايم.

حميدرضا حبيبى

جناب آقاى فالحى
مديرعامل محترم صنايع كاشى فرزاد

از شما خير نيك انديش كه با تبلور ايثار و سخاوت طبع 
براى اهداى سراميك به حسينيه ابوالفضلى روستاى گلبرگان 

به رسم ادب و احترام كمال تشكر و قدردانى را داريم.

هيئت امناى حسينيه ابوالفضلى  روستاى گلبرگان (رچ)

زير نظر كارشناس علوم تربيتى
برگزارى جلسات مشاوره كودك با حضور كارشناس ارشد روانشناسى

آدرس: توحيد 40- نبش بعثت 17  تلفن: 32450524  با مديريت: مريم انورى فرد

اريگامى/ كالژ/ ترافارد/ كاردستى

افزايش دقت و تمركز/ آموزش زبان انگليسى/ كتابخانه كودك، موسيقى كودك 
نمايش هاى خالق و بازى هاى خالق/ كالس هاى كارآفرينى و خالقيت

 با ارائه طرح درس روزانه – ماهانه - ساالنه

تقدير و تشكر
بدينوسيله از معاونت محترم وزارت آموزش و پرورش (جناب 
آقاى محمد ديمه ور) ، مديركل محترم آموزش و پرورش 
خراسان جنوبى (جناب آقاى المعى) ، سازمان محترم صدا 
و سيماى خراسان جنوبى ، سايت خبرى سازمان ورزش و 
جوانان خراسان جنوبى، مديريت آموزش و پرورش بيرجند، 
صندوق محترم ذخيره فرهنگيان، هيئت هاى محترم (ورزش 
همگانى استان، واليبال شهرستان بيرجند) هيئت حسينى و 
رضوى، سازمان هاى محترم (نظام مهندسى ساختمان، نظام 
پزشكى، ورزش و جوانان)، مركز آموزشى و رفاهى فرهنگيان، 
اداره اطالع رسانى و روابط عمومى آموزش و پرورش بيرجند، 
اداره تعاون فرهنگيان بيرجند، شركت هاى محترم (توزيع 
برق منطقه اى خراسان، مخابرات، فروزان، كويرافزار شرق)، 

ادارات محترم كل (بهزيستى، راه و شهرسازى، آموزش و پرورش، برق)، موسسات خيريه، (حضرت رسول 
ا... (ص) ، كوثر، هيئت حسينى، هيئت رضوى) پيشكسوتان واليبال سالن فارابى ، نمازگزاران محترم مسجد 
اميرالمومنين (ع) ، كانون بازنشستگان آب و برق، روزنامه آواى خراسان جنوبى، موسسه مالى و اعتبارى افضل 
توس، بانك محترم سرمايه، مجتمع آموزشى غير دولتى هدايت، مدير محترم مجموعه يوسف نازره مكه 
مكرمه، پرسنل محترم (مديريت درمان، اداره برق، شوراى فرهنگى مخابرات، بيمارستان شهيد دكتر رحيمى، 
بيمارستان ولى عصر"عج" ) ، اتحاديه محترم الكترونيك، كامپيوتر و موبايل، مديريت و كاركنان مجتمع امام 
موسى كاظم (ع) ، عكاسى پارت ، ساكنين محترم مجتمع تجارى قائم و ساير سازمان ها و اداره هاى دولتى 
و ارگان هاى دولتى و غيردولتى ، خانواده هاى محترم مقدم، وحيدنيا، مسينائى، خدادوست، امام جمعه، نائب 
زاده، تيمورى نژاد، يزدى، فارابى، دكتر معاضدى، اميرآبادى، ابراهيم آبادى، عربى، بيطرفى، جعفرى، دكتر 
يعقوبى، خزاعى، رفيعى، خسروى و كليه دوستان و آشنايان كه از شهرهاى مختلف حضور يا به صورت چاپ 

آگهى و نصب پارچه و پالكارت و اس ام اس ابراز همدردى و در مراسم تشييع و تدفين پدر عزيزمان 

ما را يارى نمودند ، كمال سپاس و قدردانى را داريم.

از طرف خانواده و ساير بازماندگان آن مرحوم

مرحوم حاج محمد عرفى

برادر ارجمند سردار سرتيپ واعظى
فرماندهى محترم نيروى انتظامى استان خراسان جنوبى

هفته نيروى انتظامى فرصت مغتنمى است براى تجليل از بزرگ مردانى جان بر كف كه بى ترديد كار 
و تالش خستگى ناپذير و ايثار بى وقفه آنان زميـنه ساز استقرار سالمت اجتماعى و امنيت جامعه اسالمى 

است. ضمن گراميداشت ياد و خاطره شهدا و ايثـارگران نـاجا، هفـته نيروى انتظامى را خدمت 
جناب عالى و همكاران محترم تبريك و تهنيت عرض مى نمايم.

 سيد محمدحسين زينلى - مديرعامل شركت كويرتاير

منزل فروشى شيك و فول ، كاغذ ديوارى ، سقف پى وى سى، شوفاژ ، كف سراميك، دو طبقه 
كامال مستقل (ورودى، پاركينگ، امتيازات مستقل) طبقه سوم ( داراى پروانه براى افزايش بنا )  

تراس ها ، نما سنگ  (سندها تفكيك) عرصه 275 مترمربع ، زيربنا 410 مترمربع 
آدرس: فردوس – بلوار شهيد بهشتى – خيابان معلم قيمت كارشناسى با شرايط ويژه

32725030 - امالك رحمانى       09151342519

ضمن گراميداشت ياد و خاطره شهدا و ايثارگران ناجا 

هفته نيروى انتظامى
بر تمامى تالشگران عرصه امنيت و انضباط اجتماعى مبارك باد

هيئت مديره و كاركنان شركت دان و علوفه شرق

16 مهر ماه ، روز جهانى بينايـى گرامى باد
شعار روز جهانى بينايى:

 مراقبت از چشم براى همه

بينايى سنجى: اپتومتريست فاطمه حاجيان

تخفيف ويژه به مناسبت روز بينايى
بيرجند - طالقانى 15- عينك آترين

32237888
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خودروسازان ملزم به شفاف سازى 
خدمات مى شوند 

طبق يك قانون جديد، خودروسازان و واردكنندگان 
و  مشتريان  آگاهى  براى  را  سامانه اى  بايد  خودرو 
نوع  از  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت  بازرسان 
خدمات ارائه شده به مشتريان، هزينه آن و خسارات 
برخى  ايسنا،  گزارش  به  كنند.  راه اندازى  احتمالى 
قانونى مشتريان در  نبودن حقوق  ابهامات و روشن 
روند ارائه خدمات پس از فروش از سوى خودروسازان 
حقوق  تضييع  باعث  خودرو  واردكنندگان  و 
الزام  موارد  اين  از  يكى  مى شود.  مصرف كنندگان 
نمايندگى هاى خدمات پس از فروش خودروسازان و 
واردكنندگان خودرو به پرداخت خسارت خواب خودرو 
در شرايطى است كه خودروى تحت گارانتى به دليل 
متوقف  تعميرگاه  در  از 48 ساعت  بيش  قطعه  نبود 
شود، با اين حال در بسيارى از موارد به دليل عدم 

آگاهى مشتريان اين خسارت پرداخت نمى شود. 

 آمادگى براى ارسال بيش از يك ميليون 
كارت ملى هوشمند در ماه 

مدير عامل شركت پست در خصوص ارائه كارت هاى 
هوشمند از سوى شركت پست گفت: در اين زمينه 
به امضا  احوال  با رياست سازمان ثبت  تفاهم نامه اى 
رسيده است. برهمين اساس ما آمادگى داريم ماهانه 
يك ميليون و 200 هزار كارت ملى هوشمند را در مراكز 
خود ارائه كنيم. در حال حاضر ماهانه حدود 130 تا 140 
هزار مورد ثبت نام كارت هوشمند در پست صورت 
مى گيرد. به گزارش ايسنا، حسين مهرى در خصوص 
ارائه شناسنامه  از طريق پست هم گفت: در اين زمينه 
نيز اقداماتى صورت گرفته و قرار بر آن است كه در 
آينده در كل كشور شناسنامه هايى كه براى كودكان 
صادر مى شود از طريق پست به دست خانواده ها برسد. 

احتمال رجيسترشدن
  تلفن هاى همراه از پايان مهر

رئيس اتحاديه تجهيزات مخابراتى از احتمال اجراى 
رجيسترينگ موبايل از پايان مهرماه امسال خبر داد.  
كريمى در گفتگو با ايسنا، با اشاره به اين كه مسئله  
اجراى رجيسترينگ امرى 100 درصدى قطعى است، 
افزود:  البته هنوز زمان دقيق و قطعى اجراى اين طرح 
مشخص نشده، اما تمام زيرساخت ها براى اجراى اين 

طرح مهيا شده است.

ژاپن خواستار توليد خودرو در ايران شد

 رئيس سازمان تجارت خارجى ژاپن (جترو) گفت : 
و  خودرو  توليد  براى  ايرانى  شركاى  دنبال  به 
قطعات خودرو در ايران هستيم. به گزارش تسنيم، 
 هيرويوكى ايشيگه افزود: البته ما در ديگر زمينه ها 
محيط  هاى  همكارى  و  غذايى  صنايع  مانند 
و  توليد  براى  ايرانى  شركاى  دنبال  به  نيز   زيستى 

همكارى هاى مشترك در ايران هستيم.

امروز ١٦ مهر ١٣٩٤ مصادف با
 ٢٤ ذي الحجه ١٤٣٦ و ٨ اکتبر ٢٠١٥

 صدور بيانيه «امام خميني» به سران دول اسالمي 
براي بسيج عليه رژيم صهيونيستي (١٣٥٢ ش).

صدور قطعنامه ٥٨٨ شوراي امنيت درباره جنگ 
ايران و عراق (١٣٦٥ ش).

هاي  قايق   به  آمريكايي  چرخ  بال  هاي  حمله 
گشتي سپاه در خليج فارس (١٣٦٦ ش).

بعث  رژيم  توسط  سومار  شهر  شيميايي  بمباران 
عراق در جريان جنگ تحميلي (١٣٦٦ ش).

روز فرهنگ و ادبيات ارمني.
روز جهاني کودک.

انگشتر بخشي حضرت اميرالمؤمنين(ع) در حال 
ركوع نماز.

مسيحيان  با  اسالم(ص)  پيامبر  ي  مباهله   روز 
نجران(١٠ ق).

وفات دانشمند شهير،عالمه بحرالعلوم (١٢١٢ق).
درگذشت آيت ا... «شيخ مرتضي آشتياني» رئيس 

حوزه ي علميه ي مشهد(١٣٦٥ ق). 

تقويم مناسبت هاى  روز

جديدترين آمار صندوق بين المللى پول با اشاره به افزايش نرخ بيكارى در سال 2015 نشان مى دهد رتبه ايران در اين باره از 26 به 19 
رسيده است كه به معناى بدتر شدن وضعيت در كشور است. به گزارش فارس، بررسى جديدترين آمارها از ميزان بيكارى نشان مى دهد 
كه كشورهاى اروپايى ركورددار بيكارى در جهان هستند و روند بيكارى در ايران نيز در سال هاى اخير روندى افزايشى داشته است.

 وخيم شدن وضعيت بيكارى ايران با رتبه 19

 مذاكره ايران خودرو با بنز

از مذاكرات جديد  ايران خودرو ديزل  مديرعامل 
و  داد  خبر  جديد  محصوالت  توليد  براى  بنز  با 
شرايط  از  ناشى  چينى ها  با  كار  تمركز  گفت: 
بنز و هيوندايى كار  با  بود. ما در گذشته  تحريم 
كرده بوديم كه هم كيفيت و هم خدمات پس از 
فروش براى آنها خيلى مهم بود. به گزارش ايسنا، رزازى - مديرعامل 
در  خدمات  نقش  بر  تاكيد  ضمن  سخنانى  در   - ديزل  خودرو  ايران 
بنز،  با  همكارى  تازه  دور  در  افزود:  شركت،  و  محصول  موفقيت 
 ارزيابى و بررسى آمادگى شبكه خدمات پس از فروش يكى از پيش 
شرط هاى مهم است. وى ادامه داد: قراردادهاى جديد با بنز تا يك 

ماه ديگر به امضا مى رسد.

 پيش  بينى كاهش قيمت مسكن تا پايان سال

و شهرسازى  راه  وزير  ساختمان  و  مسكن  معاون 
پيش بينى كرد تا پايان سال قيمت  واقعى مسكن 
كاهش يابد. به گزارش آنا، مظاهريان با بيان اينكه 
در نيمه دوم سال شاهد نوسانات بسيار كمى در بازار 
مسكن خواهيم بود، افزود: هرگونه افزايش قيمت در 
بازار مسكن پايين تر از نرخ تورم خواهد بود، بنابراين در بسيارى از مناطق 
احتمال كاهش قيمت واقعى مسكن نيز وجود دارد. وى با اشاره به ركود 
حاكم بر بازار مسكن، تصريح كرد: اكنون تعداد زيادى مسكن خالى در كشور 
وجود دارد كه بخشى از سرمايه سازندگان را بلوكه كرده است.وى اظهار 
كرد: اگر سرمايه سازندگان مسكن آزاد شود، يقينا آنها دوباره ساخت  وساز را 

در بازار مسكن آغاز خواهند كرد و بازار از ركود خارج خواهد شد.

   آموزش كودكان كار متناسب با فرصت زمانى 
آن ها در طرح ارمغان مهر

رئيس سازمان داوطلبان جمعيت هالل احمر گفت: در 
طرح ارمغان مهر، داوطلبان عالقمند و واجد شرايط 
يك يا چند دوره آموزشى اعم از كمك درسى، رايانه، 
هنرى و زبان خارجى را متناسب با زمانى كه كودكان 
كار فرصت دارند، به آنها ارائه مى كنند. به گزارش فارس، رافع گفت: تا زمانى 
كه در بحث كودكان نيازمند به خصوص كودكان كار بر اساس روش هاى 
فعلى گام برداريم هيچ گاه نمى توانيم موفقيتى داشته باشيم. وى افزود: داوطلبان 
هالل احمر در اين طرح، عالوه بر اهداى بسته هاى ملزومات تحصيلى و 
بهداشتى به دانش آموزان محروم و ساكن در مناطق دورافتاده، كودكانى را كه 

امكان حضور در اماكن آموزشى را ندارند نيز تحت پوشش قرار مى دهند.

روحاني  سيدمحسن  مهر،  گزارش  به  صفحه1)  از  (ادامه 
گازوئيل  عرضه  مرحله اى طرح  دو  اجراى  جزئيات  درباره 
بر اساس پيمايش، گفت: طرح اختصاص سوخت به ازاي 
پيمايش داراي دو فاز اصلى بوده و سهميه ها در فاز اول، 
مسافر  جايي  جابه  وضعيت  صورت  و  بارنامه  اساس  بر 
اعالم  برون  شهري  براي حمل ونقل  پايانه ها  كه سازمان 
اختصاص مي يابد. مدير سامانه هوشمند سوخت  مي كند، 
شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي با اعالم اينكه سازمان 
شهرداري ها موظف است كه خودروهاي عمومي گازوئيل  
سوز درون  شهري را سازمان دهي كند، تصريح كرد: سهميه 
خودروهايي را كه داراي بارنامه و صورت وضعيت مسافر 
و كالس خودرو  بار  ميزان  تردد،  ميزان  براساس  هستند، 
بوده و نحوه عرضه سهميه آن گروه از خودروها كه هنوز 

سازمان دهي نشده اند نيز به ميزان 85 درصد سهميه اي كه 
قبال دريافت مي كردند، خواهد بود. اين مقام مسئول با بيان 
اينكه طرح پيمايش نسبت به شيوه قبلي اختصاص سوخت، 
دو تفاوت عمده دارد، اظهار كرد: اول اينكه سهميه روزانه به 
ماهانه تبديل شده و در تفاوت دوم، واريز سهميه ها به جاي 
يك  بار، چندين بار در طول يك ماه انجام مي شود .روحاني 
ادامه داد: زمستان سال گذشته، هيئت دولت مصوب كرد 
كه اختصاص سوخت به ازاي پيمايش، اجرايي شود و بر 
اين اساس، از ابتداي ارديبهشت ماه سال جاري گردآوري 
آماده سازي  ذينفع،  دستگاه هاي  هماهنگي  اطالعات، 
از اول مهر  سيستم و آزمايش سامانه شروع و در نهايت 
ماه عمليات اجرايي آغاز شد. روحاني با بيان اينكه سهميه 
گازوئيلي كه تا پيش از اين روزانه به خودروهاي ديزلي واريز 

شده بيش از مصرف آنها بود، اظهار كرد: پيش از اين، به 
طور ميانگين 105 ميليون ليتر در روز سهميه گازوئيل در 
كارت هاي سوخت شارژ مي كرديم كه حدود 45 ميليون ليتر 
از آن مصرف مي شد. مدير سامانه هوشمند سوخت شركت 
ملي پخش فرآورده هاي نفتي اضافه كرد: با اجراي طرح 
پيمايش، ميزان شارژ روزانه سهميه گازوئيل به حدود 90 

ميليون ليتر در روز خواهد رسيد .
روحاني با توصيه به رانندگان خودروهاي ديزلي، اظهار كرد: 
رانندگان توجه داشته باشند كه قبال سهميه روزانه واريز و در 
2 تا 3 روز مصرف مي شد و سپس سهميه جديد اختصاص 
مي يافت، اما در حال حاضر با اجراي طرح پيمايش، سهميه 
ماهانه واريز مي شود، بنابراين بايد آن را تا پايان ماه مديريت 

كنند تا با مشكلي در روزهاي پاياني ماه مواجه نشوند.

جزئيات تازه از سهميه بندى گازوئيل/مردم سهميه ها را مديريت كنند

وزير آموزش و پرورش گفت: اين وزارتخانه 
و  راهنمايى  قوانين  رعايت  به  اعتقاد  با 
بنيادين  تحول  سند  اجراى  در  رانندگى، 
مشاركت  خصوص  در  پرورش  و  آموزش 
فعال در مواجهه با نيازهاى جامعه و حاكميت 
قوانين و مقررات، نسبت به جذب، آموزش و 
ساماندهى همياران پليس اقدام مى كند. به 
به  امروزه  كرد:  اظهار  فانى،  ايسنا،  گزارش 

اثبات رسيده كه كودكان فقط به مراقبت هاى 
مهارت هاى  بايد  بلكه  ندارند  نياز  جسمانى 
زندگى در جامعه را هم بياموزند كه يكى از 
اين مهارت ها، يادگيرى قوانين راهنمايى و 
رانندگى است. وى خاطر نشان كرد: آشنايى 
قوانين  رعايت  براى  كودكان  آموزش  و 
راهنمايى و رانندگى امرى ضرورى است زيرا 
كودكان و جوانان، راهنمايان جامعه در آينده 

همياران  داوطلبانه  مشاركت  بود.  خواهند 
پليس موجب تربيت شهروندانى مى شود كه 
قوانين راهنمايى و رانندگى را رعايت خواهند 
كرد و افرادى بهنجار خواهند بود. وى با اشاره 
به همكارى اين وزارتخانه با پليس راهنمايى 
و رانندگى خاطرنشان كرد: مهمترين اقدامات 
ارتقاى  براى  پرورش  و  آموزش  وزارتخانه 
فرهنگ ترافيكى، تشكيل كارگروه تخصصى 

فرهنگ ترافيك، انعقاد تفاهم نامه مشترك 
با پليس راهور، جذب و  آموزش و پرورش 
ساماندهى بيش از 9 ميليون دانش آموز به 
يار نوجوان و  پليس  پليس و  عنوان هميار 
جوان، جذب، آموزش و ساماندهى فرهنگ 
ياران ترافيك به تعداد 100 هزار نفر و حضور 
باش  آماده  در  فرهنگيان  و  آموزان  دانش 

اسفند ماه هر ساله را شامل مى شود.

 فانى: نسبت به جذب، آموزش و ساماندهى همياران پليس اقدام مى كنيم 

حج را تعطيل نخواهيم كرد

معاون نهاد مقام معظم رهبرى در امور حج گفت: 
ما به هيچ عنوان حج را تعطيل نخواهيم كرد ولى 
فاجعه  المللى  بين  سرشناس  وكالى  از  استفاده  با 
پيگيرى  المللى  بين  هاى  دادگاه  طريق  از  را  منا 
خواهيم كرد. به گزارش ايرنا، حجت االسالم سيد 
طه مرقاتى افزود: مدارك بسيار زيادى را از طريق 
گفتگو با حاضرين و مجروحين حادثه منا جمع كرده 
اما در وقت  انتشار آن را نداريم  ايم كه فعال قصد 
مناسب آن را در اختيار نهادهاى بين المللى و افكار 

عمومى قرار خواهيم داد. 

توزيع شير رايگان در تمام مدارس
 كشور از نيمه دوم مهر

و  آموزش  وزير  پشتيبانى  و  مديريت  توسعه  معاون 
پرورش از آغاز توزيع شير رايگان در تمام مدارس 
كشور به ميزان 70 نوبت در سال تحصيلى، از نيمه 
دوم مهر ماه خبر داد. سيدمحمد بطحايى در گفتگو 
«وضعيت  كه  پرسش  اين  به  پاسخ  در  فارس،  با 
توزيع شير رايگان در مدارس چگونه است؟»، اظهار 
مدارس  در  رايگان  شير  نوبت   70 توزيع  كار  كرد: 
دوم  نيمه  از  جارى  تحصيلى  سال  براى   كشور 

مهر ماه آغاز مى شود. 

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

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

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

حداقل سن 15 سال تمام و حداقل تحصيالت پايان دوره راهنمايى

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

تصوير آخرين مدرك تحصيلى و كارت پايان خدمت 
محل ثبت نام:

بلوار شهداى عبادى ، كيلومتر 2/5 جاده بيرجند - خوسف (معصوميه) مركز 
آموزش فنى و حرفه اى برادران بيرجند   تلفاكس پذيرش: 32224448

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

دعوت نامه تشكيل مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده " نوبت دوم "
شركت تعاونى مسكن خاوران فاز 3     تاريخ انتشار: 94/7/16

جلسه مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده " نوبت دوم " شركت تعاونى مسكن خاوران فاز 3 چهارشنبه 
94/8/6 ساعت 3 بعدازظهر در محل هيئت محبين االئمه (ع) واقع در خيابان مدرس 23 برگزار مى شود. 

خواهشمند است كليه اعضا در اين جلسه حضور به هم رسانند.
دستور جلسه: 

طرح و تصويب صورت هاى مالى شركت 92 و 93 پس از استماع گزارش هيئت مديره و بازرس- بودجه 
پيشنهادى هيئت مديره براى سال 94- انتخاب هيئت مديره اصلى و على البدل براى مدت 3 سال 
 مالى - انتخاب بازرس براى يك سال مالى - تصميم گيرى نهايى در خصوص زمين هاى ملكى شركت 

تصميم گيرى در خصوص زمين هاى تداخلى و جاده و مجاور بنياد  - تعيين خط مشى آتى شركت
هيئت مديره  

دعوت مجمع عمومى عادى موسسه قرآن و عترت عروه الوثقى خراسان جنوبى
تاريخ انتشار: 94/7/16

جلسه مجمع عمومى عادى موسسه قرآن و عترت عروه الوثقى خراسان جنوبى دوشنبه 94/8/4 راس 
ساعت 19 در محل مكتب نرجس عليها السالم واقع در خيابان طالقانى 1 و بر اساس دستور جلسه به شرح 
ذيل برگزار مى گردد. لذا از كليه اعضاى مجمع دعوت مى شود در ساعت مقرر در جلسه فوق حضور يافته 

و يا نماينده خود را كتبا معرفى فرمايند.

دستور جلسه :
استماع گزارش هيئت مديره - گزارش بازرس- انتخاب هيئت مديره به مدت 2 سال- انتخاب بازرس 

قانونى به مدت يك سال
ديگر موارد در صالحيت مجمع عمومى 

هيئت مديره موسسه قرآن و عترت عروه الوثقى خراسان جنوبى

آگهى تغييرات شركت پايا پى بيرجند "سهامى خاص" به شماره ثبت 2479 و شناسه ملى 10360041828
به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 93/10/20 تصميمات ذيل اتخاذ شد:

1- آقاى پيمان پيرعطا به شماره ملى 0651849640 به سمت رئيس هيئت مديره و خانم سميه علمى سوال به شماره ملى 
0941974340 به سمت نايب رئيس هيئت مديره و خانم مرجان پيرعطا به شماره ملى 0650179366 به سمت منشى هيئت مديره براى مدت دو سال 
انتخاب گرديدند. 2- خانم سميه علمى سوال به شماره ملى 0941974340 به عنوان مديرعامل شركت براى مدت دو سال انتخاب گرديد و كليه اوراق و 
اسناد تعهدآور شركت از قبيل چك و سفته و غيره با امضاى آقاى پيمان پيرعطا (رئيس هيئت مديره) و در غياب ايشان با امضاى خانم سميه علمى سوال 
(نايب رئيس هيئت مديره) و مهر شركت معتبر است و اوراق عادى و نامه ها با امضاى پيمان پيرعطا (رئيس هيئت مديره) و مهر شركت معتبر است. با ثبت 
اين مستند تصميمات تعيين وضعيت حق امضا، تعيين سمت مديران 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

دعوت نامه تشكيل مجمع عمومى فوق العاده "نوبت دوم" شركت تعاونى مسكن خاوران فاز 3
تاريخ انتشار: 94/7/16 

جلسه مجمع عمومى فوق العاده شركت تعاونى مسكن خاوران فاز 3 چهارشنبه 94/8/6 ساعت 4 بعدازظهر 
در محل هيئت محبين االئمه (ع) واقع در خيابان مدرس 23 برگزار مى شود. لذا از كليه اعضا درخواست 

مى گردد در جلسه مذكور حضور به هم رسانند.
دستور جلسه: 

طرح و تصويب اساسنامه جديد -  اصالح ماده (5)  اساسنامه جديد - تمديد مدت فعاليت شركت
هيئت مديره

دعوت مجمع عمومى فوق العاده موسسه قرآن و عترت عروه الوثقى خراسان جنوبى       

تاريخ انتشار: 94/7/16
جلسه مجمع عمومى فوق العاده قرآن و عترت عروه الوثقى دوشنبه 94/8/4 راس ساعت 18 در محل مكتب 
نرجس عليها السالم واقع در خيابان طالقانى 1 و بر اساس دستور جلسه به شرح ذيل برگزار مى گردد. لذا از 
كليه اعضاى مجمع دعوت مى شود در ساعت مقرر در جلسه فوق حضور يافته و يا نماينده خود را كتبا معرفى 

فرمايند.
دستور جلسه :

اصالح مواد 20 و 30 اساسنامه - ديگر موارد در صالحيت مجمع فوق العاده
هيئت مديره موسسه قرآن و عترت عروه الوثقى خراسان جنوبى

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

   www. iranwash. ir     32 44 66 66    32 42 43 20 -2 قاليشويي و مبل شويي ايـران
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عضو  معتبر اتحاديه     مسئول : دستگردي

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

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

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

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

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

 كركره برقى -  جك پاركينگى

نبش مدرس 69    09153616358

چك دو ماهه

 اجـراى  نصب  داربـست  فلـزى 
بـا پيـچ و رولـپـالك  

 09153637507 - 09156217507 حسينى

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

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

از ساعت 17 الى  پاسى از شب

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

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)

تعمير انواع لوازم گازسوز  خانگى 
در اسرع وقت 

   09158624439 - جانى

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

كد: 8050     شماره ثبت : 2005     تاريخ انتشار: 94/7/4
جلسه مجمع عمومى فوق العاده (نوبت دوم) شركت تعاونى مسكن كاركنان سازمان آموزش و پرورش خراسان جنوبى چهارشنبه 
94/7/15 ساعت 16:30 در محل نمازخانه اداره كل آموزش و پرورش خراسان جنوبى واقع در خيابان معلم برگزار مى شود. از كليه 
اعضا دعوت مى شود براى اتخاذ تصميم نسبت به موضوع ذيل در اين مجمع حضور به هم رسانند. ضمنا چنانچه عضوى بنا به 
داليلى نتواند شخصا حضور يابد، مى تواند همزمان با نماينده تام االختيار خويش تا 24 ساعت قبل از تشكيل جلسه به دفتر شركت 
مراجعه و برگ وكالت نامه را تنظيم و برگه ورود به جلسه مجمع را دريافت نمايد. حداكثر آراى وكالتى هر عضو سه راى و هر فرد 

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

هيئت مديره شركت تعاونى مسكن كاركنان سازمان آموزش و پرورش خراسان جنوبى



پيام شماآغاز ثبت نام نوزدهمين دوره ازدواج دانشجويى در استان
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پيام كوتاه : 3000272424

پنجشنبه * 16مهر 1394 * شماره 3338
چه خوب مى شد براى اين دولت مردان و نمايندگان ما 3

كالس آداب معاشرت مى گذاشتند كه از جو ده نشينى 
نماينده  كه  است  تأسف  جاى  آمدند  مى  بيرون 
مجلس به وزير بگه اندازه جوجه خروس غيرت 
ندارد در دينى كه جواب سالم واجب است مگر آقاى 

ظريف چه كار خالف شرع انجام داده بود.
915...714
گاز  49روزه،  برام  آمده  گاز  قبض  سالم. 
مصرفى1000تومان، آبونمان 6500 تومان زنگ زدم 
اداره گاز كه اين انصافه آبونمان 6 برابرگاز مصرفى 
باشه؟ مسئوالن ميگن كنتور شما بزرگ است هيچ 
بر  رو  آبونمان  چرا  عدالته؟  اين  آيا  نداره  راهى 

اساس مصرف شخص حساب نمى كنن؟
915...598 

سالم قابل توجه مسئوالن كه دم از ازدواج آسان 
مى زنند اين تاالرهاى پذيرايى چرا مبلغ يك ميليون 
تومان ماليات ارزش افزوده از آقا داماد طلب مى كنند 
امام جمعه  با چه حقوقى  و  با كدوم كار  بياره  ازكجا 

محترم اين گره بازكردنش كار شماست. باتشكر
930…085
باسالم. ديده مى شود بعضى نماينده ها در همه جا ديده 
مى شوند و مديران اجرايى را با خود به ... مى برند آيا 
شرعاً حق دارند چنين كارى كنند؟ چرا قبالً به بهانه 
آنكه وظيفه نماينده كار اجرايى نيست از انجام 
وظايفشان طفره مى رفتند چرا رسانه ها حركات آنها 

را پوشش مى دهند مخصوصاً روزنامه آوا؟ 
915…494
مسجد  براى  شهرها  همه  مسئوالن  و  مردم 
جامع شهرشان احترام خاصى قائلند اما متأسفانه 
در بيرجند مسجد جامع واقع در انقالب 5 به حال خودش 
رهاشده و ميراث فرهنگى هم فقط اسمشو ثبت تاريخى 
 كرده و رفته دنبال كارش و اداره اوقاف هم كه زمين هاى 
غربش رو مالكه فكرى به حال گسترش مسجد نميكنه 
و بقيه مسئوالن نيز چون مسجد تو محله محروم واقع 
شهر  شوراى  الاقل  نيستند.ايكاش  فكرش  به  شده 

توجهى به موضوع مى كرد.
915…873
از اداره راه و شهرسازى شهرستان خوسف تقاضا مى 
شود به منظور جلوگيرى از خطرات جانى (كه سابقه 
نسبت به نصب گاردريل در ضلع شمالى  دارد) 

جاده پرتردد روستاى فدشك اقدام نمايند.
915...011
نموده  درخواست  كه  همشهرى  آن  توجه  قابل 
حسين  امام  مسجد  جلوى  در  رانندگى  و  راهنمايى 
دانند  مى  صالح  اگر  نمايد  نصب  سرعتگير  (ع) 
در جلوى در منزل و ميالن محل سكونت آن 

همشهرى هم سرعتگير نصب نمايند.
915...893
سالم درست است به مردم 45 هزار تومان يارانه مى 
دند قرار نيست براى 45 تومان 100 تا 45 تومان از 
مردم جدا كنند با اين وضع درآمد هر روز اعالم ميكنن 
گاز گران شد برق گران شد و ...  اگر ميخاستيد اين 

بال به سر مردم بياريد ندادنش بهتر بود.
915...861
سالم آوا. نشست روستاهاى اطراف شهر رو خوندم. 
جاى بخشدار مركزى و مدير كل روستايى هم خالى 

بود، لطفاً گزينشى دعوت نفرماييد.
936 ... 235
كه  فوق  مسئوالن  شما،  توجه  از  تشكر  آوا: ضمن 
متولى اصلى اين حوزه بودند دعوت شده اما متأسفانه 

در اين نشست حضور پيدا نكرده اند.

ايسنا- مسئول نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه علوم پزشكى بيرجند از آغاز ثبت نام نوزدهمين دوره ازدواج دانشجويى 
در خراسان جنوبى خبر داد. حجت االسالم سيدى با اشاره به اينكه تاريخ ثبت نام از 11 مهر جارى تا 30 مهر ماه به مدت 20 روز 
خواهد بود، گفت: زوجينى كه تاريخ عقد آنها از يك مهر سال 93 تا يك مهر امسال باشد، مى توانند ثبت نام كنند. وى خاطر نشان 

كرد: متقاضيان براى ثبت نام به سايت http://ezdevaj.nahad.ir مراجعه كنند.

سردرگمى خراسان جنوبى در شاهراه  اولويت هاى توسعه

برزجى- امروز كه اولين روزهاى نيمه دوم سال 94 را 
سپرى مى كنيم نزديك به يازده سال از تشكيل استان 
 خراسان جنوبى مى گذرد. پس از گذر از همه اين سال ها
هنوز هم در شاخص هايى كه اعالم مى شود خراسان 
جنوبى همواره در بخش توليد ناخالص جزو ضعيف ترين 
استان ها بوده و به عبارتى برچسب محروميت را كماكان 
اين  تارك  بر  اما مزيت هايى كه  دارد.  پيشانى خود  بر 
استان مى درخشد نويد دهنده اين اميد است كه توسعه 
هاى استان  رديف  در  گرفتن  قرار  و  جنوبى   خراسان 

مطرح كشور كار دشوارى نخواهد بود. 

با وجود خشكسالى هاى اخير
استان در بسيارى از موارد جزو برترين هاست

وجود  با  نيست،  كم  منطقه  اين  در  توسعه  هاى  زمينه 
 خشكسالى هاى اخير اما استان در بسيارى از موارد رتبه هاى
در سايت  آمارها  چنانكه  است  آن خود كرده  از  را  برتر 
فرد  به  منحصر  اقليمى  شرايط  گويند:  مى  پديا  ويكى 
تأمين  امكان  تا  شده  باعث  جنوبى  خراسان  استان 
و  كاشت  در  استان  باغداران  معقول  و  مناسب  درآمد 
زعفران  زرشك،  عناب،  قبيل  از  محصوالتى  توليد 
رتبه  استان  اين  كه  طورى  به  شود.  فراهم  سنجد   و 
اول توليد محصوالت باغى زرشك و عناب و رتبه دوم 
توليد زعفران را در كشور دارا است. همچنين در بخش 
محصوالت زراعى، مردم اين منطقه به كشت گندم، جو، 
علوفه اى  گياهان  و  جاليزى  محصوالت  حبوبات،  پنبه، 
مشغول هستند و در توليد چغندر قند، رتبه هشتم كشور 
سفالگرى،  بافى،  قالى  است.  داده  اختصاص  خود  به  را 
سبدبافى،  حصيربافى،  مسگرى،  آهنگرى،  رنگرزى، 
نمدمالى، زيلوبافى، پارچه بافى، نوغان دارى، ريسندگى، 
گليم بافى، جاجيم بافى، زرگرى، دباغى و سوزن دوزى، 
از جمله صنايع دستى استان هستند كه در صورت توجه 
به  ديار سهمى  اين  توسعه  در  تواند  مى  بخش  اين  به 

سزا داشته باشد.
خراسان جنوبى قابيلت هاى بااليى در بخش معادن دارد 
به طورى كه داراى تنها ذخاير منيزيت ايران (بيرجند و 
سربيشه)، بزرگ  ترين ذخيره و تنها معدن آزبست ايران 
مهم  معادن  و  ذخاير  و  بوده  نهبندان)  حاجات  (معدن 
بنتونيت (شهرستان فردوس، سه قلعه)، گرانيت (بيرجند 
و سربيشه)، گل سفيد (بيرجند)، بازالت (سربيشه) معادن 

سنگ در بشرويه  مورد بهره بردارى قرار مى گيرد.
معدن  جنوبى،  خراسان  معادن  مهم ترين  از  ديگر  يكى 
مس قلعه زرى واقع در جنوب غرب استان (خوسف) است 
كه به علت عيار طالى باالى آن در جهان شناخته شده 
فلدسپات،  تراورتن،  كائولن،  والستونيت،  معادن  است. 
خاك  مرمريت،  دولوميت،  آهك،  گچ،  مارن،  بوكسيت، 
صنعتى، سنگ الشه و توف از ديگر معادنى بوده كه در 

اين استان در حال بهره بردارى هستند.
معادن ارزشمند زغال سنگ طبس نيز اين شهرستان را 
در رديف يكى از غنى ترين مناطق كشور به لحاظ ثروت 
ملى قرار داده  است. 450 كيلومتر مرز مشترك با كشور 
همسايه مزيت ديگرى در خراسان جنوبى است كه نبايد 

براى توسعه از آن غافل ماند. 
نامشخص  توسعه  مسير  در  مهم  مسأله  همه  اين  با 
بودن اولويت هاى استان در توسعه است كارى كه بايد 
كارشناسان امر تكليف آن را مشخص كنند و مسئوالن 
نيز بر همان اساس درصدد فراهم كردن زيرساخت هاى 
سرمايه  بخش  تمركز  و  طريق  آن  از  تا  برآيند.  مهم 
گذارى بتوان به افق هاى روشن پيشرفت نزديك شد در 
اين بين مسئوالن مربوطه هر كدام به زعم خود راهى 
براى توسعه اقتصادى استان پيشنهاد مى دهند. تعدد اين 
نظرات به نوعى نشان دهنده سردرگمى خراسان جنوبى 

در شاهراه اولويت هاى توسعه است. 
در اين گزارش به بخشى از سخنان مسئوالن در ارتباط 

با توسعه اقتصادى خراسان جنوبى مى پردازيم. 

ترسيب كربن، پيشنهاد معاون جهانگيرى 
براى رفع محروميت و توسعه 

معاون هماهنگى و نظارت معاون اول رئيس جمهور در 
سفرى كه  24 خرداد ماه امسال به خراسان جنوبى داشته 
از اين گفته است كه با وجود نامناسب بودن وضع بودجه 
اى كشور خراسان جنوبى به لحاظ محروميت در اولويت 
است. رضا ويسه، با بيان اينكه خراسان جنوبى يكى از 
به شمار مى رود، خاطرنشان  استان هاى محروم كشور 
كرد: روستاهاى اين استان نيز بسيار محروم تر هستند و 
ما در مركز به دنبال پيدا كردن مدل توسعه موفق براى 
ابتداى  از  روستاها  براى  به ويژه  كشور  در  پايدار  توسعه 
دولت تدبير و اميد هستيم و مدل هايى براى اين منظور 

در نظر گرفته شده است.

جمهور  رئيس  اول  معاون  نظارت  و  هماهنگى  معاون 
اضافه كرد: يكى از مدل هايى كه شاهد به ثمر رسيدن 
اصلى  بوده كه محور  ترسيب كربن  ايم، طرح  بوده  آن 
آن، حفظ مراتع است اما كارهاى خوبى در راستاى ايجاد 
تعاونى و همچنين فعاليت هاى مشاركتى در اين راستا 

صورت گرفته است.
نشسته  بار  به  اكنون  مدل  اين  اينكه  به  اشاره  با  ويسه 
است، تصريح كرد: خراسان جنوبى در اين اجراى طرح 
بايد  و  بوده  پيشگام  هاى  استان  از  يكى  كربن  ترسيب 
به  تا  يابد  توسعه  و  حفظ  پيشگامى  اين  تا  شود  تالش 
كشور  استان هاى  ساير  براى  موفق  مدل  يك  عنوان 

اجرايى شود.

توسعه صادرات غير نفتى پيشنهاد استاندار 
براى كار اقتصادى در خراسان جنوبى 

استاندار خراسان جنوبى نيز در بازديدى كه آبانماه سال 
خراسان  تجارت  و  معدن  صنعت،  كل  اداره  از  گذشته 

جنوبى داشت، توسعه صادرات غيرنفتى را از اولويت هاى 
مهم كارى دولت و حوزه اقتصادى در استان عنوان كرد. 
آمده  استاندارى  عمومى  روابط  درگزارش  كه  طور  آن 
است  وجه ا... خدمتگزار  در آن خراسان جنوبى را داراى 
و  دانست  معدن  حوزه  در  خوبى  بسيار  هاى  توانمندى 
تصريح كرد: اين ظرفيت ها بايد شناسايى و به خوبى از 
 طريق مجارى رسمى و مناسب معرفى شوند تاسرمايه گذار
به سرمايه گذارى  تمايل  و دستگاه هاى خصوصى كه 

دارند بتوانند از آن استفاده كنند.
جمله  از  را  افغانستان  كشور  با  مشترك  مرز  وجود  وى 
و  دانست  استان  اقتصادى  هاى  مزيت  مهمترين 
كمك  بايد  متولى  هاى  دستگاه  همه  كرد:  خاطرنشان 
كنند تا از اين ظرفيت بسيار خوب براى توسعه صادرات 

محصوالت استان نهايت استفاده صورت گيرد.
  

 توجه ويژه به معادن 
راهكار رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت 

براى  توسعه اقتصادى خراسان جنوبى  

رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبى 
نيز در ديماه سال گذشته گفت: طبق نظر كارشناسان اين 
سازمان، تنها راه توسعه صنعتى استان از طريق تقويت و 
ارزيابى درست از ظرفيت بسيار باالى معادن آن، ميسر 
از طال،  ا... حقيقى»  «نعمت  ايرنا،  از  نقل  به  مى شود. 
آهن، سرب، روى و مس به عنوان پنج فلز مهم استان 
ياد كرد و افزود: بيشترين مواد معدنى استان به ترتيب 
حجم استحصال «بنتونيت» با 74 معدن، «گرانيت» با 
69 معدن، «منيزيت» با 30 معدن، «سنگ الشه» با 24 
معدن، «خاك نسوز» با 21 معدن و «زغالسنگ» با 20 

معدن مى باشد. 
حقيقى از نقاط قوت سرمايه گذارى در خراسان جنوبى 
نيز ياد كرد و افزود: وجود مرز مشترك و البته بسيار امن 
و مطمئن با افغانستان از بزرگترين فرصت هاى سرمايه 
گذارى مى باشد كه به ندرت در ديگر استان هاى شرقى 

كشور ميسر است. 
تجارت  و  بازرگانى  حوزه  به  ديگرى  بخش  در  حقيقى 
خارجى پرداخت و ادامه داد: يكى از پيش نياز هاى اصلى 

توسعه صنعت در خراسان جنوبى، تجارت است. 
سابقه  استان  مرزى  هاى  بازارچه  اينكه  بيان  با  حقيقى 
خراسان  يزدان  مرزى  بازارچه  گفت:  دارند،  تاريخى 
اين موضوع  و  دارد  قرار  ترانزيت  تردد  جنوبى در مسير 
يكى از جذابترين عوامل براى توسعه تجارت استان است 

و نقش مؤثرى در معرفى استان دارد. 

توسعه اقتصاد دانش بنيان نسخه  معاون 
علمى و فناورى رئيس جمهور براى استان

استان توسعه  براى   بخش ديگرى كه مسئوالن عاملى 
مى دانند اقتصاد دانش بنيان است.  به نقل از ايسنا، دكتر 
سورنا ستارى معاون علمى و فناورى رئيس جمهورى در 
نشستى كه با نخبگان خراسان جنوبى داشت ضمن تأكيد 
بر بهره گيرى از ظرفيت هاى استان خراسان جنوبى در 
توسعه اقتصاد دانش بنيان اعالم كرد: ظرفيت هاى موجود 
به  دانش بنيان  محصوالت  تجارى سازى  و  توليد  براى 
خصوص گياهان دارويى كه جزو ظرفيت هاى سرزمينى 

خواهد  قرار  حمايت  مورد  است  جنوبى  خراسان  استان 
گرفت. وطنى معاون توسعه فناورى معاونت علمى  نيز 
دانش  هاى  شركت  وظيفه  ترين  مهم  نشست  اين  در 
دارويى  گياهان  تبديل  را  جنوبى  خراسان  استان  بنيان 
براى  به عنوان فرصتى  دانست كه  داروهاى گياهى  به 
توسعه فناورى در استان، مورد توجه ويژه اى قرار گيرد.

توجه به زيرساخت ها از اولويت هاى
 توسعه اقتصادى در خراسان جنوبى  

به گفته معاون وقت برنامه ريزى و اشتغال استاندار خراسان 
جنوبى در مراسم توديع و معارفه رئيس سازمان صنعت، 
معدن و تجارت خراسان جنوبى موضوع زيرساخت ها از 
است.   جنوبى  خراسان  در  اقتصادى  توسعه  اولويت هاى 
با  داد:  ادامه  رضايى  على  فارس،  خبرگزارى  از  نقل  به 
بيشترين  اينكه شهرستان هاى خراسان جنوبى  به  توجه 
زيرساخت ها  تامين  بنابراين  دارند  كشور  در  را  مساحت 
ساير  مانند  استان  اين  در  شكوفايى  كردن  لمس  براى 

مناطق كشور نياز به سرمايه  زياد دارد.
معاون وقت برنامه ريزى و اشتغال استاندار خراسان جنوبى 
اقتصادى در  اولويت  به عنوان  اينكه دو موضوع  بيان  با 
استان دنبال مى شود، يادآور شد: مسأله زيرساخت ها يكى 
از اين موارد است كه با توجه به بودجه دولت در اين زمينه 
به خوبى لمس  را  اين بخش  در  رونق  استان  اين  مردم 
نمى كنند. رضايى با بيان اينكه در مجموع خراسان جنوبى 
رتبه خوبى در بخش صنعت ندارد، ادامه داد: با توجه به 
اينكه صنعت سرمايه بر است بايد بيشتر بخش خصوصى را 

براى سرمايه گذارى در اين بخش راغب كرد.

تقويت صادرات مرزى
اولويت اصلى اشتغال و اقتصاد استان

خراسان  استاندارى  اشتغال  و  ريزى  برنامه  وقت  معاون 
امور  كارگره  در  گذشته  سال  آذرماه  همچنين  جنوبى 
صادرات  تقويت  كرد:  بيان  جنوبى  خراسان  اقتصادى 
جنوبى  خراسان  اقتصاد  و  اشتغال  اصلى  اولويت  مرزى 
است. به نقل از خبرگزارى مهر، على رضايى با اشاره به 

اينكه برنامه هاى اقتصادى خراسان جنوبى در دو محور 
مباحث  محور  يك  افزود:  گيرد،  مى  قرار  بررسى  مورد 
زيرساختى از جمله تامين آب، ايجاد راه آهن و دوبانده 

شدن محور هاى مواصالتى استان است.
خراسان  استاندارى  اشتغال  و  ريزى  برنامه  وقت  معاون 
جنوبى ادامه داد: در بحث پويايى اقتصاد استان اولويت 
با  اقتصاد مرز است چرا كه  ما رونق صادرات و تقويت 
افزايش صادرات به كشور افغانستان بسيارى از مشكالت 

اقتصادى استان حل مى شود.
وى با بيان اينكه در زمينه توسعه اشتغال استان اولويت 
اصلى ما معدن طراحى شده، تصريح كرد: ما اقتصاد مرز 

را اولويت اصلى خود در زمينه اشتغال قرار دادايم.
خراسان  استاندارى  اشتغال  و  ريزى  برنامه  وقت  معاون 
جنوبى عنوان كرد: براى  رونق اقتصاد استان در بخش 
كه  شود  اندازى  راه  تبديلى  صنايع  بايد  كشاورزى 
آمار  ارائه  منتظر  ما  كشاورزى  بخش  اقتصاد  درپويايى 
سرشمارى از مركز هستيم كه بتوانيم بر اساس اين آمار 

برنامه ريزى كنيم.

توجه به صنعت گردشگرى به عنوان محور 
توسعه خراسان جنوبى ضرورى است

 رئيس نمايندگى وزارت امور خارجه در خراسان جنوبى 
نيز  توجه به صنعت گردشگرى به عنوان محور توسعه 
اين استان ضرورى مى داند. به گزارش ايرنا، غالمحسين 
در طرح  بخش خصوصى  مشاركت  جلسه  در  ابراهيمى 
بايد  اينكه  بر  تأكيد  با  استانى رونق صنعت گردشگرى، 
باشد،  حاكم  استان  مديران  بر  المللى  بين  كار  فرهنگ 
داشته  بايد مديران دولتى نگرش صادرات محور  گفت: 
باشند. رئيس نمايندگى وزارت خارجه در خراسان جنوبى 
صنعت گردشگرى را به عنوان سومين صنعت بزرگ دنيا 
گردشگرى  رونق صنعت  زمينه  در  گفت:  و  كرد  مطرح 
انجام  كمتر  عملى  اقدام  و  شود  مى  صحبت   تنها 
ظرفيت  با  جنوبى  خراسان  افزود:  ابراهيمى  شود.  مى 
كويرنوردى و گردشگرى سالمت و فرهنگى تاكنون مغفول 
اينكه هنوز زيرساخت هاى از  انتقاد  با   مانده است. وى 

صنعت  كرد:  اضافه  دارد،  مشكل  استان  گردشگرى 
و  است  مظلوم  استان  در  خارجى  تجارت  و  گردشگرى 

رونق اين صنعت همت همه مديران را مى طلبد.

شاخص هاى توسعه بخش اقتصادى 
خراسان جنوبى اولويت بندى شد

در حالى مديران بخش هاى مختلف هر كدام بر توسعه 
تأكيد  اولوليت  يك  عنوان  به  خاصى  بخش  اقتصادى 
خبر  استان  دارايى  و  اقتصادى  امور  مديركل  كه  دارند 
بخش  توسعه  هاى  اولوليت  تحقيقاتى  طرح  تهيه  از 

اقتصادى خراسان جنوبى مى دهد. 
 به گزارش ايسنا،  سيد مهدى رمضانى در يكى از كارگروه هاى

خراسان  اقتصادى  بخش  پنج  افزود:  استان  اقتصادى 
و  خدمات  معدن،  صنعت،  كشاورزى،  شامل  جنوبى 
بازرگانى و حمل و نقل و ارتباطات بر اساس استانداردهاى 

جهانى اولويت بندى شده است.
مديركل امور اقتصادى و دارايى خراسان جنوبى تصريح 
آمارى  جامعه  نظرسنجى  از  تحقيقاتى  طرح  اين  كرد: 

خبرگان  استان،  اقتصادى  كارشناسان  تمامى  شامل 
بخش هاى  كارآفرينان  و  فعاالن  دانشگاهى،  اساتيد  و 

اقتصادى تهيه و تنظيم شده است.
مهمترين  تحقيقات  نتايج  اساس  بر  كرد:  بيان  رمضانى 
فضاى  ايجاد  ترتيب،  به  استان  توسعه  براى  معيارها 
مطلوب كسب و كار، ايجاد اشتغال، تامين امنيت پايدار، 
و  استان  اقليمى  و  موقعيت جغرافيايى  از  بهينه  استفاده 

ايجاد زنجيره هاى توليد است.
وى در مورد ديگر معيارها و راهبردهاى توسعه استان، 
افزود: ارزش افزوده باال، بهره ورى عوامل توليد، مزيت 
نسبى، مصرف واسطه بخش هاى مولد اقتصادى، توسعه 

بخش تعاون استان از جمله اين معيارها بوده است.
رمضانى در مورد اين اولويت ها، بيان كرد: اولويت نخست 
توسعه استان با بخش كشاورزى با 31 درصد و سپس 
بخش صنعت با 21 درصد، بخش خدمات و بازرگانى با 
19 درصد، بخش معدن با 18 درصد و بخش حمل و نقل 

و ارتباطات با 11 درصد شناسايى شدند.
خراسان جنوبى همچنين  دارايى  و  اقتصاد  امور  مديركل 
ايجاد  كار،  و  كسب  مطلوب  فضاى  ايجاد  است  معتقد 
اشتغال و تأين امنيت پايدار از اولويت هاى نخست توسعه 

استان مى باشد.

توسعه استان در گرو سرمايه گذارى است

  رئيس سازمان امور اقتصادى و دارايى خراسان جنوبى 
اينكه سرمايه گذارى  بيان  با  ديگر   در جايى  همچنين 
جزو الينفك توسعه و برنامه ريزى استان است، گفت: 

مسئوالن بايد به اين امر توجه بيشترى داشته باشند.

   پايدارى توسعه در گرو توازن آن

شهرستان  چهار  نماينده  زاده  عبدا...  على  محمد  دكتر 
خراسان جنوبى در مجلس نيز طى گفتگويى اظهار كرد: 
آن  برقرارى  براى  تالش  و  آموزشى  عدالت  و  توسعه 
واقعيت مهمى است كه غفلت از آن نتايج ناخوشايندى 
به بارخواهد آورد. عبدا... زاده در ادامه تأكيد كرد: پايدارى 
توسعه در گرو توازن آن است و توسعه متوازن به معنى 

توسعه همزمان و موازى همه بخش ها است.

در تمامى مسيرهاى توسعه مشكل داريم

با وجود اين همه اين اظهارات اما هنوز مشخص نيست 
خراسان جنوبى در كدام حوزه و بخش توانايى توسعه و 

رشد را دارد. 
و  رشد  مستعد  را  كشاورزى  بخش  حالى  در  مسئوالن 
توسعه اقتصادى استان مى دانند كه قريب به دو دهه از 
عمر خشكسالى در استان مى گذرد و به زعم برخى از 
مديران وضع آب در استان بحرانى است.  و در شرايطى از 
اقتصاد مرز به عنوان يك اولويت توسعه سخن مى گويند 
كه طبق آخرين خبرهاى اعالم شده مشكل فعال سازى 

بازارچه هاى مرزى استان هنوز برطرف نشده است. 
مديران بخش صنعت و معدن نيز در حالى اولويت توسعه 
خراسان جنوبى را به اين بخش اختصاص مى دهند كه 
به نظر برخى كارشناسان، استان در اين بخش به رشد 
الزم نرسيده است و با مشكالت فراوانى دست و پنجه 
نرم مى كند كه كمترين آن وجود ماشين آالت فرسوده  

و نبود مركز فرآورى محصوالت معدنى است. 
دانش  اقتصاد  رونق  پيشنهاد  جمهورى  رئيس  معاون 
ارايه مى دهد  به خراسان جنوبى  را در شرايطى  بنيان 
مكان  در  استان  اين  فناورى  و  علم  پارك  تنها  كه 

استيجارى در حال فعاليت است.  
و در حالى مسئوالن از رونق اقتصادى استان در بخش 
گردشگرى سخن به ميان مى آورند كه به گفته معاون 
آن  زيرساختى  بخش  مهمترين  در  استاندار  عمرانى 
اعتقاد  به  و  هستيم   مشكل  دچار  نقل  و  حمل  يعنى 
از  زمينى  و  هوايى  نقل  و  حمل  بخش  مشكالت  وى 

موضوعاتى هستند كه بايد رفع شود.

نقشه راهى كه نيست 

 گرچه مشكالت خراسان جنوبى براى رسيدن به توسعه 
اقتصادى مربوط به دولت خاصى نيست اما انتظار مى رود 
مسئوالن جداى از تفكرات جزيره اى با كمك گرفتن از 
فكر نخگبان و كارشناسان امر به شناسايى دقيق موانع 
پرداخته و بر اساس آن اولويت ها و راهكارهاى توسعه 
راهى  نقشه  اساس  بر  را  استان  و  كنند  اعالم  را  استان 

هدايت كنند كه همه جوانب در آن ديده شده باشد.
با  مجزا  گفتگوهايى  روزنامه  آينده  هاى  شماره  در 
كارشناسان هر بخش ترتيب خواهيم داد تا راهكارهاى 
توسعه استان و اولويت هاى آن را از زبان آنان بشنويم. 

اولويت توسعه استان چيست؟
عملكرد جزيره اى دستگاه ها و نقشه راهى كه نيست

پاسخ مسئوالن به پيام شما

جوابيه هاى شركت آب و فاضالب استان

ستون  در  شده  درج  مطلب  به  پاسخ  در  احترامًا   -1
پيام شما درباره «نصب انشعاب فاضالب در خيابان 
انشعابات  نصب  رساند:  مى  استحضار  به  پرستار» 
فرعى   خطوط  تحويل  مستلزم  مشتركين،  فاضالب 
پيمانكاران  جمع آورى فاضالب اجرايى شده توسط 
مربوطه با انجام آزمايشات و تست كيفى خطوط اجرا 
تأمين  و  گيرى  تحويل  از  پس  كه  باشد  مى  شده 
اعتبار الزم نسبت به انعقاد قرارداد با پيمانكار نصب 

انشعابات مشتركين محدوده فوق اقدام خواهد شد.
2- احترامًا در پاسخ به مطلب درج شده در ستون پيام 
استحضار  به  آب»  درباره «گرانى 30 درصدى  شما 
و  پلكانى  صورت  به  آب  بهاى  افزايش  رساند:  مى 
بر اساس مصرف مشتركين از 10 تا 30 درصد مى 
آب  هاى  تعرفه  اصالح  از  گذار  قانون  هدف  باشد. 
تشويق مشتركين براى كاهش مصرف آب و مبارزه 
با خشكسالى و محدوديت منابع آب در دسترس براى 
شرب مى باشد. الزم به يادآورى است كه در استان 
الگوى  مشتركين  درصد   80 قريب  جنوبى  خراسان 
 10 افزايش  شامل  و  كنند  مى  رعايت  را  مصرف 
درصدى قيمت آب مى شوند كه اميد است با اجراى 
اين قانون 20 درصد مشتركين پرمصرف استان نيز 

الگوى مصرف آب را رعايت نمايند.  
 3- احترامًا در پاسخ به مطلب درج شده در ستون 
گلستان  خيابان  در  آب  كم  درباره«فشار  شما  پيام 
غربى» به استحضار مى رساند: از محل و انشعابات 
مشتركين مورد درخواست، بازديد و بررسى كاملى در 
اين خصوص صورت گرفت. فشار شبكه در خيابان 
گلستان غربى در حد استاندارد بوده كه قابل ذكر است 
كه برخى از مشتركين به علت مشكالت تأسيسات 
داخلى به دليل قدمت باال و عدم لوله كشى استاندارد 
كمبود  با  سقف   3 باالى  طبقات  در  ساختمان  يا  و 
فشار مواجه بوده كه در صورت نوسازى شبكه هاى 
داخلى و اجراى پمپاژ براى استانداردهاى فنى توصيه 
شده، مشكلشان مرتفع خواهد شد. شايان ذكر است 
عليرغم اين موضوع با باالنس شيرآالت شبكه در حد 

امكان فشار منطقه فوق افزايش يافته است. 
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دانشمندان استراليايى در يك عمل جراحى معجزه آسا، توانستند سر پسر بچه 16 ماهه اى را كه بر اثر تصادف از داخل قطع شده بود، 
مجددا به گردنش پيوند بزنند.به گزارش  ايسنا، اين پسر بچه كه جكسون تيلور نام دارد، 24 شهريور در زمان سفر به همراه مادر و 
خواهرش با يك خودروى ديگر تصادف كرد و باعث جدا شدن سر وى از گردنش و پارگى داخلى شده است.

دستاورد بزرگ دانشمندان در پيوند مجدد سر قطع شده 

4 اطالعيه

شهرستان اسديه

تاريخ ورودشماره پالكنوع خودوررديف
3241391/6/6د91-32رنو1

شهرستان سربيشه

36528/6/1391د35-32پرايد1
15926/12/1391ج89-84پژو2

شهرستان سهل آباد
3124021/7/1387شماره موتوردوو1
6135/12/1387ع11-59خاور2
8495/10/1390ب13-85پى كى3

شهرستان بيرجند

34317/2/1386ن11 اصفهاناتوبوس1
13317/1/1385ع11 اردبيلاتوبوس2
1538339/3/1387شاسىشورلت3
59520/11/1388د42-32پرايد4
11526/7/1390ب86-72مزداوانت5
1823/10/1390ج15-85پيكان6
72925/10/1390ب79-95پرايد7
63125/12/1390ع23-12جرثقيل8
4080142710/4/1391شاسىپژو9
11316/8/1391د78-32پيكان10
69619/10/1391ب85-12پى كى11
4321/1/1392د75-32پيكان12
7584/1/1392ه34-42پژو13
5421392/2/18ى15-32وانت پيكان14
4881392/2/28د25-32پيكان15

شهرستان نهبندان

8551389/2/31د46-11پژو1
2411390/2/19ع25-12خاور2
5861390/12/20س53-32پژو3
4871391/5/25ب76-59پژو4
4531391/7/15ص91-11پژو5
8741391/11/14ع12-11اتوبوس6
1321391/10/20ع11-68اتوبوس7
3291392/2/22ب33-45پرايد8
9591387/9/26س48-32پيكان9

شهرستان قاين

1891386/6/4ت14-85تاكسى1
12283365114ش.پرايد2

1388/11/8شاسى
5421388/9/19ب28-86اردى3
9151388/9/18م29-12وانت پيكان4
2421390/8/6س26-32پژو5
4921391/10/20م11-52وانت پيكان6
3541392/1/15س79-66پژو7

موتـــور
شهرستان اسديه

تاريخ ورودشماره پالك يا تنهنوع موتوررديف
85324731392/3/19هندا1
86130071392/3/20هندا2
708205971392/3/20هندا3
82284731392/3/20هندا4
84233571392/3/20هندا5
84122881392/3/21هندا6
84343401392/3/26هندا7
82824241392/4/24هندا8
87080021392/4/29هندا9
17100831392/5/2هندا10
83233611392/5/9هندا11
8316961392/5/22هندا12
89110381392/5/22هندا13
8217541392/5/24هندا14
830039741392/5/28هندا15
85242591392/5/28هندا16
82078991392/5/28هندا17
88674751392/5/31هندا18
86614861392/6/7هندا19
301281392/6/10ايژ20
82693281392/6/24هندا21
84241881392/7/3هندا22
21820130371392/7/6هندا23
829362811392/7/7هندا24
8226401392/7/7هندا25
84308461392/7/7هندا26
82087551392/7/10هندا27
88271851392/8/6هندا28
8387712731392/8/8هندا29
85154271392/8/8هندا30
84055091392/8/12هندا31
839490261392/8/25هندا32
90122761392/9/16هندا33
82267771392/9/25هندا34
848174041392/9/26هندا35

شهرستان سرايان

56171392/3/1بيرجند2ايژ1
883703091392/3/1هندا2
83130441392/3/5هندا3
83705891392/3/5هندا4
840261392/3/28هندا5
3025881392/4/18هندا6
82278241392/4/18هندا7
200815401392/4/19هندا8
84069471392/5/1هندا9
85258211392/5/15هندا10
84017071392/6/2هندا11
85119101392/6/4هندا12
28001401392/6/6سوزاكى13
829157411392/6/11هندا14
8319261392/7/6هندا15
8240621392/7/28هندا16

83019251392/7/29هندا17
91361701392/8/11هندا18
8903791392/8/11هندا19
88256051392/8/11هندا20
17516821392/8/11هندا21
87779311392/8/18هندا22
8312231392/8/21هندا23
83168151392/8/26هندا24
3076291392/9/5هندا25
120421392/9/12هندا26
816236891392/9/12هندا27
89337371392/9/20هندا28
8276161392/9/24هندا29
86005371392/9/25هندا30
87264201392/9/26هندا31
88152661392/10/1هندا32
86461871392/10/3هندا33
85058221392/10/7هندا34
274311392/10/9ياماها35

شهرستان سربيشه

8515238031392/1/1تنههندا1
00021621392/1/9تنهايژ2
87514001392/1/30تنههندا3
84183461392/2/4تنههندا4
763211392/2/4تهران34هندا5
44641392/2/23مشهد45هندا6
84071121392/2/830تنههندا7
70830740591392/2/31تنههندا8
239641392/2/31تهران17هندا9
48731392/3/4تربت جامهندا10
7911392/4/11-68684هندا11
23191392/4/24مشهد51هندا12
85234451392/4/24تنههندا13
691381392/4/24تهران35هندا14
817540901392/4/24تنههندا15
39661392/4/24قم5هندا16
451511392/4/24تهران19هندا17
95221392/4/24مشهد27هندا18
78441392/4/24بيرجند1سوزاكى19
43551392/4/24مشهد74هندا20
7911392/4/24-17363هندا21
76421392/4/24مشهد14هندا22
72381392/4/24مشهد54هندا23
99271392/4/24بيرجند2هندا24
223431392/4/24تهران45هندا25
59341392/4/24مشهد35هندا26
91331392/4/24زاهدان8هندا27
85063071392/5/5تنههندا28
81077511392/5/12تنهايژ29
1746711392/5/12موتورايژ30
83400481392/5/12تنههندا31
816471392/5/12تهران36هندا32
150185927261392/5/18تنههندا33
7661392/5/20-82262هندا34
82274021392/5/21تنههندا35
831392/5/22-14999هندا36
8211392/6/5-32959هندا37
7911392/7/7-17341هندا38
1392/7/8فاقدشماره8456هندا39
22761392/7/8مشهد62هندا40
7937791392/7/17تنههندا41
758621392/7/23تهران33هندا42
2431392/8/7بيرجند3هندا43
82579731392/8/7تنههندا44
7911392/8/8-68595هندا45
7911392/8/19-12431هندا46
7911392/9/13-23946هندا47
0060861392/9/13تنههندا48
8191392/9/23-62795هندا49
7911392/10/4-68871هندا50
79072791392/10/5تنههندا51
71971392/10/5بيرجند4هندا52

شهرستان سهل آباد

90175211392/10/18 ش.شاسىايژ1
00405531392/10/19 ش.موتورايژ2

شهرستان بيرجند

84867191392/2/15طرح هوندا1
84074771392/2/18طرح هوندا2
54251392/3/11مشهد54طرح هوندا3
86147871392/3/11طرح هوندا4
821893241392/3/16طرح هوندا5
84045571392/3/20طرح هوندا6
83486981392/3/21طرح هوندا7
7911392/3/21-15489طرح هوندا8
86193371392/3/21طرح هوندا9
7911392/3/21-53583كاوازاكى10
84812901392/3/24طرح هوندا11
85014341392/3/26طرح هوندا12
82268791392/3/27طرح هوندا13
84064801392/3/28طرح هوندا14
86544481392/3/28طرح هوندا15
320149301392/3/28ياماها16
610481392/3/28طرح هوندا17
82109171392/3/31طرح هوندا18
837705481392/4/1طرح هوندا19
80172671392/4/1طرح هوندا20
830065921392/4/5طرح هوندا21
80111711392/4/6طرح هوندا22
85315611392/4/6طرح هوندا23
84238461392/4/6طرح هوندا24
83403691392/4/7طرح هوندا25
83223611392/4/8طرح هوندا26
83203791392/4/8طرح هوندا27
85601581392/4/8طرح هوندا28
86241751392/4/8طرح هوندا29
86362631392/4/9طرح هوندا30
85220351392/4/9طرح هوندا31
86281392/4/11بيرجند2كاوازاكى32
29548101392/4/11ش.موتورطرح هوندا33
62037331392/4/11طرح هوندا34
85002931392/4/16سوزاكى35
220697851392/4/16طرح هوندا36
827343381392/4/16طرح هوندا37
8325481392/4/17طرح هوندا38
85211741392/4/18طرح هوندا39
4862057281392/4/18ياماها40

890245620/4/1392طرح هوندا41
84104351392/4/20طرح هوندا42
61003741392/4/20طرح هوندا43
830049681392/4/20طرح هوندا44
820121571392/4/20طرح هوندا45
827038251392/4/20طرح هوندا46
812979661392/4/20طرح هوندا47
8317301392/4/21طرح هوندا48
87518021392/4/21طرح هوندا49
86003081392/4/21طرح هوندا50
91134261392/4/21طرح هوندا51
820019091392/4/21طرح هوندا52
82115111392/4/21طرح هوندا53
87444231392/4/22طرح هوندا54
84061651392/4/22طرح هوندا55
82218201392/4/22طرح هوندا56
84101221392/4/22طرح هوندا57
83686021392/4/23طرح هوندا58
88135901392/4/23طرح هوندا59
8310322381392/4/25طرح هوندا60
811193601392/4/25طرح هوندا61
85381911392/4/25طرح هوندا62
84077791392/4/25طرح هوندا63
86477791392/4/26طرح هوندا64
83105571392/4/26طرح هوندا65
81022961392/4/26طرح هوندا66
86001551392/4/30طرح هوندا67
84049351392/4/30طرح هوندا68
840152581392/4/30طرح هوندا69
90134521392/5/3طرح هوندا70
83327851392/5/5طرح هوندا71
823000171392/5/5طرح هوندا72
82067561392/5/9طرح هوندا73
81001391392/5/9طرح هوندا74
90073291392/5/10طرح هوندا75
84171661392/5/13طرح هوندا76
88000081392/5/15طرح هوندا77
667721392/5/17ايژ78
840261871392/5/17طرح هوندا79
63272661392/5/17طرح هوندا80
82149601392/5/19طرح هوندا81
86738321392/5/20طرح هوندا82
83040741392/5/21طرح هوندا83
83130621392/5/22طرح هوندا84
84332501392/5/22طرح هوندا85
84385641392/5/22طرح هوندا86
6346341392/5/22طرح هوندا87
825031471392/5/22طرح هوندا88
8310232521392/5/23طرح هوندا89
86451861392/5/23طرح هوندا90
89510641392/5/24طرح هوندا91
8301006951392/5/24طرح هوندا92
84143901392/5/26طرح هوندا93
82541401392/5/29طرح هوندا94
41812964741392/5/29طرح هوندا95
821272351392/5/29طرح هوندا96
81171331392/5/29طرح هوندا97
82126251392/5/30طرح هوندا98
84213111392/5/31طرح هوندا99
831200511392/5/31طرح هوندا100
997411392/5/31تهران22ياماها101
84059821392/5/31طرح هوندا102
820599861392/5/31طرح هوندا103
113691392/6/5كاوازاكى104
3900110851392/6/6طرح هوندا105
89284401392/6/6نامى106200
87108011392/6/6طرح هوندا107
83000661392/6/6طرح هوندا108
87102211392/6/6طرح هوندا109
88012681392/6/6طرح هوندا110
70820456491392/6/7طرح هوندا111
82014731392/6/7طرح هوندا112
81353911392/6/7طرح هوندا113
820017941392/6/9طرح هوندا114
88193461392/6/9تريل115
90084051392/6/9طرح هوندا116
89000101392/6/10طرح هوندا117
84102461392/6/10طرح هوندا118
830115691392/6/10طرح هوندا119
821189741392/6/13طرح هوندا120
82258451392/6/14طرح هوندا121
86415621392/6/14طرح هوندا122
82277031392/6/14طرح هوندا123
1258242851392/6/14طرح هوندا124
803006321392/6/14طرح هوندا125
84235601392/6/14طرح هوندا126
80229361392/6/16طرح هوندا127
79114171392/6/16طرح هوندا128
84340201392/6/16طرح هوندا129
84571392/6/19مشهد31پالستيكى130
82010171392/6/19طرح هوندا131
8329761392/6/19طرح هوندا132
90232811392/6/19طرح هوندا133
84544001392/6/19طرح هوندا134
85174241392/6/21طرح هوندا135
824000761392/6/21طرح هوندا136
760021881392/6/24ياماها137
60217461392/6/24كاوازاكى138
811345471392/6/26طرح هوندا139
82000671392/6/26طرح هوندا140
84013901392/6/27طرح هوندا141
30210561392/6/27طرح هوندا142
86477941392/6/28طرح هوندا143
82189741392/6/28طرح هوندا144
81022961392/6/28طرح هوندا145
827490751392/6/31طرح هوندا146
86153481392/6/31طرح هوندا147
82228321392/6/31طرح هوندا148
81235441392/7/2طرح هوندا149
84129451392/7/2طرح هوندا150
125075511392/7/3طرح هوندا151
42791392/7/3گناباد1ايژ152
98111392/7/8مشهد19طرح هوندا153
84014411392/7/9طرح هوندا154
84322841392/7/11طرح هوندا155
822596213692/7/13طرح هوندا156
84103931392/7/14طرح هوندا157
7911392/7/14-25264پالستيكى158
82092211392/7/15طرح هوندا159
82040521392/7/15طرح هوندا160
82138071392/7/15طرح هوندا161
80205321392/7/16طرح هوندا162
82246951392/7/20طرح هوندا163
83030302911392/7/20طرح هوندا164
85393501392/7/20طرح هوندا165
841031413692/7/21طرح هوندا166
85006081392/7/22طرح هوندا167
3220034171392/7/23طرح هوندا168
125016751392/7/23طرح هوندا169
85246321392/7/23طرح هوندا170
87503891392/7/27طرح هوندا171
8310250621392/7/27طرح هوندا172
17384439071392/7/28
89642421392/7/28طرح هوندا174

85155651392/7/28طرح هوندا175
86015371392/7/28طرح هوندا176
83000051392/7/29طرح هوندا177
841144731392/7/29طرح هوندا178
822023371392/7/30براوو179
839460141392/8/2طرح هوندا180
84868111392/8/4طرح هوندا181
821624131392/8/4طرح هوندا182
86299121392/8/7طرح هوندا183
83434521392/8/7طرح هوندا184
83097291392/8/16طرح هوندا185
827293781392/8/16طرح هوندا186
820025251392/10/11طرح هوندا187
153721392/10/25كاوازاكى188
47231392/8/5مشهد67هندا189
815381392/8/7مشهد15هندا190
91054022241392/8/8تنههندا191
379871392/8/9مشهد14هندا192
7911392/8/9-27298هندا193
7911392/8/10-39641هندا194
86310731392/8/13تنههندا195
522111392/8/17تهران18هندا196
57611392/8/17مشهد66هندا197
26531392/8/18بيرجند3هندا198
51141392/8/18-36هندا199
69811392/8/27مشهد17هندا200
82051021392/8/27تنههندا201
83030300831392/8/27تنههندا202
95651392/8/28مشهد23هندا203
3758151392/9/2موتورهندا204
65571392/9/2مشهد74هندا205
7911392/9/2-39425هندا206
63971392/9/2مشهد34هندا207
376821392/9/2مشهد13هندا208
7911392/9/2-32536هندا209
7911392/9/3-39585هندا210
7691392/9/3-82819هندا211
15161392/9/5مشهد78هندا212
98251392/9/6مشهد5هندا213
62571392/9/10بيرجند1هندا214
125251392/9/10تهران18هندا215
86170711392/9/10تنههندا216
83831392/9/12مشهد7هندا217
84032381392/9/12تنههندا218
7911392/9/12-89435هندا219
7911392/9/12-31157ياماها220
356531392/9/16مشهد15هندا221
84161392/9/16مشهد7هندا222
7911392/9/16-11672هندا223
16971392/9/17بيرجند2هندا224
7921392/9/17-14572هندا225
36571392/9/19مشهد15هندا226
154341392/9/20تهران29هندا227
86214881392/9/22تنههندا228
86240601392/9/23تنههندا229
17351392/9/23بيرجند1هندا230
692931392/9/24تهران22هندا231
84013641392/9/24تنههندا232
98561392/9/24مشهد64هندا233
51311392/9/27مشهد21هندا234
687681392/10/1تهران16هندا235
86558501392/10/1ش.تنههندا236
7911392/10/1-18267هندا237
51111392/10/4گرگان9هندا238
91181392/10/4مشهد8هندا239
7921392/10/5-19617هندا240
420181141392/10/7ش.تنهياماها241
21381392/10/7زاهدان2هندا242
83679821392/10/11ش.تنههندا243
12384371392/10/11ش.تنههندا244
82136281392/10/14ش.تنههندا245
821195661392/10/14ش.تنههندا246
78111392/10/14ش.تنهكاوازاكى247
7911392/10/14-94887هندا248
84226911392/10/15ش.تنههندا249
83053301392/10/16ش.تنههندا250
411131392/10/20مشهد16هندا251
86981392/10/24مشهد5هندا252
47881392/10/24زاهدان9هندا253

شهرستان نهبندان

85171031392/1/3تنههندا1
84052671392/1/6تنههندا2
88263741392/1/7تنههندا3
541521392/1/21تهران29هندا4
249671392/1/21مشهد13هندا5
24851392/1/21بيرجند3هندا6
89181392/1/21مشهد37هندا7
23871392/1/21مشهد74هندا8
83111392/2/7مشهد33هندا9
86239141392/2/22تنههندا10
96111392/2/28مشهد22هندا11
7911392/2/28-56846هندا12
269461392/2/28مشهد14هندا13
7911392/2/28-68226هندا14
84012231392/3/11تنههندا15
83135651392/3/11تنههندا16
84002341392/3/11تنههندا17
86720171392/3/11تنههندا18
86141691392/3/11تنههندا19
78911392/3/26اصفهان32هندا20
87064511392/3/26تنههندا21
516271392/4/4تهران36هندا22
828900171392/4/5تنههندا23
85284431392/4/11تنههندا24
84191392/5/5زاهدان9هندا25
0094301392/5/6تنهابژ26
86317251392/5/14تنههندا27
86080661392/5/14تنههندا28
81410051392/5/14تنههندا29
7911392/5/21-14576هندا30
85138981392/6/5تنههندا31
86473441392/6/5تنههندا32
173841392/6/5تهران16هندا33
21711392/6/7بيرجند4هندا34
82120481392/6/21تنههندا35
83441301392/6/21تنههندا36
81341131392/6/21تنههندا37
82312511392/6/21تنههندا38
84010921392/6/21تنههندا39
84086591392/6/21تنههندا40
24991392/6/21مشهد47هندا41
86824211392/6/31تنههندا42
86139471392/7/11تنههندا43
7911392/7/11-56761هندا44
39541392/7/11زاهدان12هندا45
0013251392/7/11تنههندا46
84261831392/7/16تنههندا47
21211392/7/16بيرجند4هندا48
821047681392/7/28تنههندا49
8616207041392/7/28تنههندا50
521381392/7/28تهران36هندا51
86864811392/7/28تنههندا52

95211392/7/28زاهدان4هندا53
833541392/7/30-791هندا54
7911392/7/30-82548هندا55
69851392/7/30بيرجند3هندا56
00219291392/7/30تنهابژ57
7911392/8/14-35241هندا58
19481392/9/6بيرجند4هندا59
826861392/9/7-791هندا60
85398191392/9/7تنههندا61
7911392/9/13-56766هندا62
84881392/9/13مشهد67هندا63
12131392/9/21مشهد16اپاچى64
36661392/9/22بيرجند3هندا65
7911392/9/24-83486هندا66
831013311392/9/25تنههندا67
56461392/10/28زاهدان8هندا68
98921392/10/28بيرجند2هندا69

شهرستان قاين

85124751391/5/16شاسىهندا1

56361389/12/11گناباد1هندا2
83380721391/4/4شاسىهندا3
38571392/3/1مشهد78هندا4
69911392/3/1مشهد5هندا5
32921392/3/2قاين1هندا6
7611392/3/4-68316هندا7
7661392/3/4-79683هندا8
67131392/3/28مشهد55هندا9
83002011392/3/29ش.شاسىهندا10
373951392/3/29تهران12هندا11
16461392/4/6قاين1ياماها12

8485838ش.هندا13
1392/4/6شاسى

48761392/4/6قاين1هندا14
49251392/4/9قاين1هندا15

8303030270ش.هندا16
1392/4/15شاسى

8329538ش.هندا17
1392/4/16شاسى

17361392/4/17بيرجند2هندا18
7621392/4/17-82933هندا19

88010185ش.هندا20
1392/4/20شاسى

841131392/4/24مشهد14هندا21
462321392/4/24مشهد13هندا22
7661392/4/24-22321هندا23
51781392/4/24قاين1هندا24
56441392/5/7مشهد36هندا25
96671392/5/7مشهد25هندا26
59321392/5/9مشهد77هندا27

81004756ش.هندا28
1392/5/9شاسى

97431392/5/9مشهد76هندا29
79821392/5/9مشهد73هندا30
1033941392/5/9ش.شاسىهندا31
83132041392/5/9ش.شاسىهندا32
7911392/5/12-59369هندا33
7911392/5/13-53819هندا34
35191392/5/13مشهد44هندا35
88034901392/5/20ش.شاسىهندا36
862781392/5/20مشهد14هندا37
7641392/5/25-18619هندا38
47121392/5/25قاين1هندا39
997711392/5/25تهران23هندا40
693571392/5/26-791هندا41
372111392/5/26تهران28هندا42
61631392/5/27مشهد62هندا43
329721392/5/27مشهد15هندا44
75981392/5/27مشهد17هندا45

82208235ش.هندا46
1392/5/28شاسى

16141392/5/29مشهد42هندا47
356651392/5/30-765هندا48
16281392/6/6قاين1هندا49
312191392/6/6-761هندا50
64921392/6/14قاين1هندا51
79861392/6/19مشهد37هندا52
723291392/6/23-761هندا53
483621392/6/25تهران19هندا54
82086191392/6/28ش.شاسىايژ55
61961392/7/6مشهد75هندا56
782641392/7/6تهران16هندا57
971211392/7/10تهران23هندا58
64411392/7/10مشهد75هندا59
229561392/7/11مشهد14هندا60

8341183ش.هندا61
1392/7/14شاسى

7911392/7/14-74987هندا62
21361392/7/18قاين1هندا63
63721392/7/19مشهد27هندا64

8302326ش.هندا65
1392/7/19شاسى

هندا66
8731555ش.

1392/7/19شاسى

12561392/7/22مشهد61هندا67
00353071392/7/22ش.موتوراميكو68
7911392/7/30-38465هندا69

گازى70
8008650119ش.

1392/8/4شاسى

48471392/8/4شاهرود1هندا71
85074931392/8/5ش.شاسىهندا72
25131392/8/5قاين1هندا73
97651392/8/6مشهد67هندا74
1392/8/14فاقدشمارهسوزاكى75
87721392/8/14قاين1هندا76
319181392/8/16تهران17هندا77
54951392/8/27قاين1هندا78
735461392/8/28مشهد14هندا79
824771392/8/28ش.شاسىهندا80
830022601392/9/6ش.شاسىهندا81
82012151392/9/10ش.شاسىهندا82
39291392/9/10قاين1ياماها83
7621392/9/14-67898هندا84
11141392/9/19مشهد62هندا85
79371392/9/26مشهد9هندا86
7911392/9/26-31591هندا87
81931392/10/5مشهد56هندا88
69661392/10/11مشهد53هندا89
7911392/10/14-69177هندا90
85246831392/10/18ش.شاسىهندا91
465111392/10/24-791هندا92
26171392/10/25قاين1هندا93
93771392/10/25مشهد26هندا94

نظر به اين كه تعداد 42 دستگاه خودروى سبك و سنگين و تعداد 546 دستگاه موتورسيكلت 
موجود در پاركينگ هاى قاين- سرايان- درميان- بيرجند- نهبندان- سربيشه به شرح ذيل 
به دليل عدم مراجعه مالكين در حال طى مراحل قانونى به منظور فروش مى باشد ازكليه 
مالكين وسايط نقليه مزبور درخواست مى شود حداكثر ظرف مدت 20 روز از تاريخ درج آگهى 
براى تعيين تكليف وسيله نقليه خود، به همراه مدارك و مستندات مالكيت به آدرس پاسداران 

46 - پالك 16 مراجعه نمايند.
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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 كارى

پنجشنبه * 16 مهر 1394 * شماره 3338 

اعمال و دعاى روز مباهله

در روز 24 ذى الحجه كه روز مباهله رسول خدا(ص) با 
نصاراى نجران است؛ پيامبر پيش از آنكه مباهله كند، 
اميرالمؤمنين  و حضرت  گرفت  مبارك  ُدوش  بر  عبا 
را داخل در زير عبا  و فاطمه و َحَسن و حسين (ع) 
نمود و گفت: پروردگارا هر پيغمبرى را اهل بيتى بوده 
است كه مخصوص ترين خلق بوده اند به او، خداوندا 
اينها اهل بيت من هستند پس از ايشان برطرف كن 
شك و گناه را و پاك كن ايشان را پاك كردنى. پس 
آورد.  ايشان  آيه تطهير در شأن  نازل شد و  جبرئيل 
پس حضرت رسول (ص) آن چهار بزرگوار را بيرون 
برد از براى مباهله چون نگاه نصارى بر ايشان افتاد و 
حّقّيت آن حضرت و آثار نزول عذاب مشاهده كردند 
قبول  و  استدعاى مصالحه  و  ننمودند  ُمباهله  جرئت 
جزيه نمودند و در اين روز نيز حضرت اميرالمؤمنين(ع)
در حال ركوع انگشترى خود را به سائل داد و آيه اِنَّما 

َولُِيُّكُم ا... در شانش نازل شد.
 عالوه بر استحباب غسل و روزه در روز24 ذى الحجه. 
خواندن نماز نيز توصيه شده است؛ به اين كيفيت كه 
نزديك زوال غسل كند و دو ركعت نماز بگذارد و در 
هر ركعت پس از حمد، سوره توحيد، آية الكرسى و 
سوره قدر، هر كدام را ده بار بخواند. همچنين خواندن 
دعاى مباهله كه شبيه به دعاى سحرهاى ماه رمضان 
است و در مفاتيح الجنان ذكر شده است. همچنين بعد 
قرائت دعاى مذكور، قرائت دو ركعت نماز و 70 مرتبه 
استغفار و اّول آن الحمد ا... رب العالَميَن، صدقه دادن 
به جهت تأسى به حضرت اميرالمؤمنين (ع)، زيارت 
كردن امام على(ع) و خواندن زيارت جامعه از جمله 

اعمال روز مباهله ذكر شده است.

مراقب چشم هاى خود باشيد

انتخاب  را  «وقتى همسرم  گفت:  به حكيمى  جوانى 
كردم، در نظرم طورى بود كه گويا خداوند مانندش 
را در دنيا نيافريده است. وقتى نامزد شديم، بسيارى را 
ديدم كه مثل او بودند. وقتى ازدواج كرديم، خيلى ها 
را از او زيباتر يافتم. چند سالى را كه را با هم زندگى 

كرديم، دريافتم كه همه زن ها از همسرم بهتراند.»
اين ها  از همه  بدانى  حكيم گفت: «آيا دوست دارى 

تلخ تر و ناگوارتر چيست؟»
جوان گفت: «آرى.»

ازدواج كنى،  با تمام زن هاى دنيا  حكيم گفت: «اگر 
احساس خواهى كرد كه سگ هاى ولگرد محله شما 

از آن ها زيباترند.»
سخنى  چنين  «چرا  پرسيد:  تعجب  با  جوان 
همسر  در  مشكل  «چون  گفت:  مى گويى؟»حكيم 
قلبى  انسان  اينجا است كه وقتى  تو نيست. مشكل 
طمع كار و چشمانى هيز داشته باشد و از شرم خداوند 
خالى باشد، محال است كه چشمانش را به جز خاك 
دوباره  دارى  دوست  آيا  كند.  پر  ديگر  چيزى  گور 

همسرت زيباترين زن دنيا باشد؟»
جوان گفت: «آرى.»

حكيم گفت: «مراقب چشمانت باش.»

اگر طالب زندگى سالم و بالندگى
 مى باشيم بايد به 
حقيقت عشق بورزيم

براي داشتن چيزي كه
 تا به حال نداشته ايد بايد كسي باشيد 

كه تا به حال نبوده ايد 

عمر آنقدر كوتاه است
 كه نمى ارزد آدم 

حقير و كوچك بماند.

دوست داشتن انسان ها
 به معناى دوست داشتن خود

 به اندازه ى ديگرى است

در سال دهم هجرى (632 م) كه پايه هاى حكومت اسالم 
پيامبر گرامى اسالم حضرت  بود،  كامًال مستحكم شده 
محمد (ص) به موازات مكاتبه با سران دوِل جهان و مراكز 
مذهبى، نامه اى نيز براى اسقف نجران «ابو حارثه» فرستاد 
به اسالم دعوت كرد. فرستادگان  را  اهالى آن منطقه  و 
حضرت محمد (ص) وارد نجران شده و نامه حضرت را 

به اسقف نجران دادند. ا
سقف نامه را با دقت خواند. وقتى از محتواى نامه مطلع شد، 
وحشت عجيبى سراپاى وجودش را فرا گرفت. شخصى را 
نزد «شرحبيل بن وداعه»، كه شخصى با درايت و كاردان 
بود، فرستاد و او را به خدمت فرا خواند و نظر او را درباره 
نامه پيامبر جويا شد. شرحبيل گفت: ما مكررا از پيشوايان 
مذهبى مان شنيده ايم و به اين مطلب يقين داريم كه 
خداوند به حضرت ابراهيم وعده داده است كه نبوت را از 
نسل اسحاق به فرزندان اسماعيل منتقل كند و هيچ بعيد 

نيست كه محمد همان پيامبر موعود باشد.
 با اين حال، اين يك مسئله مذهبى و مربوط به نبوت است 
و من در اين گونه مسائل نظرى ندارم؛ اگر از امور دنيوى 
بود، بدون شك اظهار نظر مى كردم و از هيچ گونه تالشى 
فروگذار نمى كردم اسقف به دنبال دو نفر ديگر به نام هاى 
«عبدا... بن شرحبيل» و «جبار بن فيض» فرستاد و نظر 
آنها را نيز جويا شد. آنها نيز همان پاسخ شرحبيل را تكرار 
كردند. نگرانى اسقف بيشتر شد و دستور داد ناقوس ها را 

به صدا در آوردند. 

هيئت نمايندگى مسيحيان در مدينه
هيئت نمايندگى مسيحيان وارد مدينه شدند. قبل از آن 
كه نزد پيامبر اكرم (ص) بروند، لباس هاى فاخر ابريشمى 
پوشيدند و انگشتر طال به دست كردند و بر پيامبر اكرم 
(ص) وارد شدند و به پيامبر (ص) سالم كردند. حضرت 
نشد.  آنها  با  به سخن گفتن  نداد و حاضر  را  آنها  پاسخ 
مسيحيان غمگين و متحير به فكر چاره بودند كه ناگاه 
چشمشان به «عثمان بن عّفان» و «عبدالرحمن بن عوف» 
افتاد. چون از دوران جاهليت با آنها آشنا بودند، نزد آنان 
رفتند و موضوع را با آن دو در ميان گذاشتند. آن دو اظهار 
داشتند كه حل اين مشكل به دست على بن ابى طالب 
(ع) است، بنابراين از آن حضرت كه در آن جا حاضر بود، 
و  ابريشمى  هاى  لباس  فرمود:  حضرت  خواستند.  چاره 
انگشترهاى طال را از خود دور كنيد و با همان لباس سفر 

به خدمت حضرت برويد. 
 مذاكره نمايندگان نجران با پيامبر (ص)

پيامبر  با  رسمى  مذاكره  وارد  آنكه  از  قبل  مسيحيان   
اسالم (ص) شوند، اظهار داشتند چون هنگام نماز است، 
اجازه دهيد نمازمان را بخوانيم. حضرت به آنها اجازه داد 
و آنها به طرف قبله خودشان نماز خواندند. پس از اقامه 
نماز، مذاكرات آغاز شد و حضرت رسول (ص) براى بار 
ديگر آنها را به اسالم دعوت كرد؛ ولى اظهار داشتند كه 
دروغ فرمود:  حضرت  ايم.  شده  مسلمان  تو  از  قبل   ما 

 مى گوييد، چون شما صليب را عبادت مى كنيد و گوشت 
خوك مى خوريد و عيسى را فرزند خدا مى دانيد و اين امور 

با اسالم و اعتقاد به خداوند يگانه سازگار نيست.
پيامبر  با  روز  آن  فرداى  براى  اين شد كه  نتيجه جلسه 
اسالم (ص) قرار مباهله بگذارند؛ اگر پيامبر اسالم (ص) 
همراه  را  اش  نظامى  نيروهاى  و  سربازان  مباهله  براى 
آورد، با او مباهله كنند، و اگر با خاصان و اهل بيتش در 
 محل مباهله حاضر شود، با او مباهله نكنند؛ چرا كه معلوم

مى شود پيامبر اسالم (ص) به حقانيت خودش مطمئن 
است، و گرنه عزيزان خويش را در معرض هالكت قرار 
نمى دهد. تصميم هيئت مسيحى به پيامبر اسالم (ص) 
ابالغ شد و قرار شد هر دو طرف فرداى آن روز براى انجام 
مباهله در خارج از مدينه حاضر شوند. پس از معلوم شدن 
را جهت دعوت  افرادى  اكرم (ص)  پيامبر  مباهله،  زمان 
كردن مردم براى مشاهده جريان مباهله، به مدينه و اطراف 
آن فرستاد تا از همه مردم دعوت به عمل آورند. روز موعود 
جمعيت بسيارى از زن و مرد در محل مباهله حاضر شدند. 
در اين زمان بزرگ مسيحيان(اسقف) به آنها گفت: شما فردا 
به محمد(ص) نگاه كنيد، اگر با فرزندان و خانواده اش براى 
مباهله آمد، از مباهله با او بترسيد، و اگر با يارانش آمد، با او 
مباهله كنيد. زيرا چيزى در بساط ندارد. فردا كه شد پيامبر 
(ص) آمد در حالى كه دست على بن ابى طالب (ع) را گرفته 
بود و حسن و حسين (ع) در پيش روى آن حضرت راه 
مى رفتند و فاطمه (س) پشت سرش بود. نصارى نيز بيرون 

آمدند در حالى كه اسقف آنها پيشاپيششان بود. هنگامى كه 
نگاه كرد، پيامبر (ص) با آن چند نفر آمدند، درباره آنها سؤال 
كرد به او گفتند: اين پسر عمو و داماد او و محبوب ترين 
خلق خدا نزد او است و اين دو پسر، فرزندان دختر او از 
على (ع) هستند و آن بانوى جوان دخترش فاطمه (س) 
است كه عزيزترين مردم نزد او، و نزديك ترين افراد به 

قلب او است.
مباهله قدم پيش گذار.  براى  اسقف گفت:  ايهم(سيد)به 
گفت: نه، به خدايى كه جان من در قبضه قدرت اوست، من 
جمعى را مى بينم كه اگر از ايزد تعالى بخواهند كوهى از 
زمين كنده شود، مستجاب خواهد شد. با او مباهله نكنيد كه 
با خاصان و عزيزان خود آمده است، چون وثوق و اطمينان 
نازل  بال  كنيد،  مباهله  او  با  اگر  دارد؛  خود  پروردگار   به 

مى شود، با او مصالحه كنيد.
 مسيحيان نجران تسليم مى شوند

مسيحيان با ديدن چهره مصمم و مطمئن پيامبر اسالم 
(ص) و همراهانش از يك سو، و شنيدن سخنان يأس آور 
اسقف نجران از سوى ديگر، تصميم گرفتند در برابر خواسته 
هاى پيامبر (ص) تسليم شوند. بنابراين خدمت پيامبر اكرم 
(ص) رسيده و گفتند: يا اباالقاسم! ما با تو مباهله نمى كنيم، 
ولى حاضريم مصالحه كنيم و هر مقدارى كه خواسته باشى 
به تو جزيه بپردازيم. پيامبر بزرگوار اسالم (ص) پيشنهاد آنها 
را پذيرفت و از انجام مباهله منصرف شد و قرارداد صلحى 

بين پيامبر اسالم (ص) و مسيحيان نجران بسته شد.
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حرف هاى ابريشمى موفقيت

شعر روز 

پلكى احساس

عارفانه روز

يك لحظه مكث كن

حكايت 

آيه روز  

بگو آيا غير از خدا چيزى را كه اختيار زيان و سود شما را ندارد مى پرستيد و حال آنكه 
خداوند شنواى داناست. سوره المائدة، آيه 76

حديث روز  

كسى كه نماز را از وقتش تأخير بيندازد، (فرداى قيامت) به شفاعت من نخواهد رسيد.
 پيامبر اكرم

دعاى روز مباهله

روز «مبـاهله» چـه روزى اسـت؟

3338

عيب رندان مكن اى زاهد پاكيزه سرشت
كه گناه دگران بر تو نخواهند نوشت

من اگر نيكم و گر بد تو برو خود را باش
هر كسى  آن درَود عاقبت كار كه كشت.

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

تجربه كنيد.    09158668002

فروش فورى واحد بنياد مسكن
 واقع در شوكت آباد   فى: توافقى

09151603194

فــروش 
مغـازه پوشاك با موقعيت عالى

09361526176

به يك كارگر ساده ، متاهل و 
سكونت در گاودارى شيرى دشت بجد 

نيازمنديم.  09374752625

به يك كارگر ماهر هبلكس كار 
نيازمنديم.

09395617010
به چند نفر بازارياب حضورى و تلفنى (آقا 

و خانم) با پورسانت عالى براى  كار تبليغاتى 
نيازمنديم.  32430537-09152651699

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

09151636052 

فروش پياز زعفران
09011251205

گـاز رسـانى
با شرايط مناسب

 مسكونى/ تجارى / صنعتى
  09159354648  -  محمدى

ايزوگام و قيرگونى  
 پشت بام ، استخر، حمام با 20 سال سابقه 

09159640166 - حدادپور

پيمانكارى ساختمان ، لكه كارى جزيى و كلى، اضافه 
يا كم كردن اتاق ها براى بزرگ كردن پذيرايى 

تخريب جزيى يا كلى ساختمان    09158600499

فروش رستوران با موقعيت 
بسيار عالى و با چند سال سابقه فعاليت

09159634127

فروش مغازه شال و روسرى
انتهاى خيابان معلم با 10 سال سابقه
"فروش تضمينى"  09369352508

تعميرات تخصصى و تضمينى 

آيفون هاى تصويرى
09153634767 - 09153613074

آدرس جديد: نبش پاسداران 17

پخش تراكت  تبليغاتى

0938  928  2099

فروش بخارى گازى  كپسولى
گاو صندوق  دو طبقه 

09159621007 - 32239407

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

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

پوشاك 200

نقاشـى ساختمـان
روغنى - پالستيك - اكروليك - مولتى كالر

 كناف - كاغذ ديوارى
09157411071- 32311541

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

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

نقدى تخفيف ويژه ويژه
اقساط به دلخواه شما؟؟؟

ضمنا تعويض روغن و خدمات تاير در همان مكان انجام مى شود
باالنس تضمينى ، گاز نيتروژن با دستگاه هاى تمام اتوماتيك ايتاليايى 

ضمنا آمادگى اين را داريم كه با يك تلفن 
خودروى شما را از هر مكانى براى خدمات انتقال دهيم.

مــژده                                  
                    

مــژده              

نبش جمهورى 28 و 30 به سمت مزار شهدا (قلعه)   09155622291 - 32211684

الستيك فرازى

همپا تنها نماينده فروش آزمون سنجش پيش و سوم در كشور با تخفيف ويژه!
آزمون سنجش سوم – 8 مرحله (5 مرحله + 3 نوبت جامع)

128000 - 89 هزار تومان
آزمون سنجش پيش –11 مرحله (5 مرحله + 6 نوبت جامع)

167000- 119 هزار تومان
همپا ، بيست مترى دوم شرقى مدرس ، پالك 23

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

فروشگاه مواد غذايى و خشكبار 
محمــدى

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

نرسيده به فلكه نيك اختر
تلفن: 32415129 - 09158652674

09370080964

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

فروش 
منزل وياليى ، شهرك روستاى دهنو
تمام اسكلت ، نبش  بيست مترى

فى: توافقى
ضمنا به رهن كامل نيز داده مى شود
09159621007 - 32239407

فروش پشم  سنگ
32259237 - 09151609887

تعميرات تخصصى ركتى فاير
32311719 - 09151632362

يك شركت معتبر پخش 
براى تكميل كادر فروش 
خود استخدام مى نمايد:

حسابدار  2 نفر
بازارياب  6 نفر
32322802

09150069386

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

سرقت ، اتوماتيك و انواع پنجره هاى 
UPVC

نبش مدرس 69
09155610014 - محمدى

فروش ملك تجارى مسكونى به 
متراژ 378 متر بين جمهورى 9 و 11 

09357419562

يك واحد تجارى به مساحت 250 متر 
مربع واقع در خيابان محالتى حدفاصل 
 مدرس و پاسداران (فروشگاه فراز) 

به صورت رهن و اجاره واگذار مى گردد. 
09386864519

فروش ملك واقع در اول 
 بازار حاشيه ميدان امام 

متراژ 43 متر با 3 طبقه تجارى 
09153637085

هر همشهرى = يك لپ تاپ
فروش ويژه اقساطى لپ تاپ و تبلت بدون كارمزد 

آدرس: حدفاصل معلم 22 و 24       (5خط) 32446431- رايانه ثامن بيرجند

فروش
 ويژه 

هفته
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اخبار ورزشى

شهرخبر: نخودفرنگي منبع خوب ويتامين C است. اين ويتامين خواص آنتي اکسيداني داشته و به سالمت استخوان ها، غضروف ها، دندان ها و لثه ها کمک مي کند. 
عالوه بر اين، ويتامين C باعث جذب بهتر آهن موجود در مواد غذايي شده و به بهبود زخم ها کمک زيادي مي کند. نصف فنجان نخودفرنگي پخته شده 
منبع خوب فيبرهاي غذايي است. فيبرها باعث ايجاد احساس سيري مي شوند و جلوي اشتهاي زياد را مي گيرند. 

با خواص بيشمار نخودفرنگى آشنا شويد!

بعد از قلب مراقب اين عضو بدنتان باشيد
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3 خاصيت فوق العاده آب چغندر 

سالمت نيوز: آب چغندر و افزايش قدرت عضالني 
بيماران قلبي : طبق يک مطالعه جديد، آب چغندر 

حاوي غلظت بااليي از نيترات است و مي تواند به 
افزايش قدرت عضالت بيماران قلبي کمک کند. 
نيترات ها طي فرآيندي در بدن به اکسيد نيتريت 
تبديل مي شوند که در کمک به شل شدن ديواره 

رگ هاي خوني و بهبود سوخت و ساز بدن نقش 
مهمي دارند.  آب چغندر و کاهش فشار خون : 
نوشيدن روزانه يک فنجان آب چغندر مي تواند 
و  چغندر  آب  شود.  خون  فشار  کاهش  موجب 
تناسب اندام : مصرف آب چغندر کمک مي کند تا 

ورزش کردن براي افراد مثمرثمر گردد. 

درمان هاى طبيعى براى آرتروز 

سالمانه: با وجود اين واقعيت که آرتروز درمان 
توانند  مي  آرتروز  براي  طبيعي  داروهاي  ندارد 

بهتر  ممکن  هاي  راه  تمام  با  را  شما  زندگي 
راحتي  به  و  هستند  سالم  ها  درمان  اين  سازد 
مي توانيد در ورم مفاصل استفاده کنيد.  مفصل 
هر  کنيد  سعي  داريد:  نگه  حرکت  حال  در  را 
داده  را کشش  مفاصل  است  مناسب  که  زمان 
و آرامش بخشيد. ورزش با شدت متوسط انجام 
دهيد: انواع تمرينات ورزشي ممکن است براي 
کاهش التهاب مفاصل استفاده شود. کنترل وزن:  
براي عملکرد مناسب،  به منظور حفظ مفاصل 
اضافي  مقدار وزن  اين است که  بهترين روش 
از  غني  غذاهاي  خوردن  دهيد.  کاهش  را  خود 
کلسيم  از  غني  رژيم  يک  از  پيروي  کلسيم: 
محافظت کامل از استخوان را فراهم مي کند در 
چنين مواردي، مصرف مکمل هاي کلسيم براي 
جلوگيري از ضعيف شدن استخوان موثر است. 

بعد از قلب مراقب اين عضو 
بدنتان باشيد 

نامه نيوز: يکي از مهم ترين ارگان هاي بدن که 
پس  است  کبد  مي شود،  زائد  مواد  حذف  باعث 
بسيار ضروري است که بدانيد کدام يک از مواد 
بدن ضروري  ارگان  اين  پاکسازي  براي  غذايي 
آنتي  داراي  که  سبزيجاتي  و  ميوه ها  است. 

اکسيدان و ويتامين C هستند ، به خصوص ميوه ها 
نارنجي رنگ بسيار موثر در  و سبزيجات زرد و 
و  ميوه ها  بايد  فردي  هر  کبد هستند.  پاکسازي 
سبزيجات را به مقدار مناسبي با توجه به نياز بدن 
در برنامه  غذايي خود قرار دهد.  همان طور که 
بارها به صورت مکرر گفته شده سالمتي براي 

انسان حرف اول را مي زند پس بهتر است از همان 
دوران کودکي توجه فراواني به برنامه  غذايي خود 
کنيد که با اين کار سالمتي خود را تضمين و از نياز 

به پاک سازي کبد پيشگيري کنيد.

اين ميوه ها را بجاى قند و شكر 
مصرف كنيد! 

شهرخبر: توصيه مي شود که براي کاهش ميزان 
قند مصرفي خود اين ميوه ها را جايگزين کنيد.
توت فرنگي : اين ميوه به دليل کم بودن ميزان 

افراد  قند آن جايگزين بسيار مناسبي است که 
باشند.  داشته  خود  غذايي  رژيم  در  توانند  مي 
گريپ فروت: نيمي از اين ميوه تنها داراي ٨ گرم 
شکر است که براي کاهش ميزان قند جايگزين 

يک  سيب:  رود.  مي  شمار  به  خوبي  بسيار 
آبميوه آن داراي ضريب  سيب کامل نسبت به 
گليسيرين کمتري است. يک سيب متوسط نيز 

تنها ١٩ گرم قند دارد.

محو كردن دانه هاى سياه روى بينى 

سالمانه: بروز جوش هاي سياه روي بيني علل 
مختلفي دارد که از جمله آنها مي توان به تغييرات 
از حد محصوالت  هورموني بدن،  مصرف بيش 
آرايشي،  استرس و مراقبت هاي نامناسب پوستي 
اشاره کرد. جوش شيرين پخته شده: براي استفاده 
خوري  چاي  قاشق  دو  است  کافي  ماده  اين  از 
جوش شيرين را با آب مخلوط کرده تا خميري به 
دست بيايد. سپس آن را بر روي نواحي مورد نظر 
گذاشته و پس از چند دقيقه پوست خود را شست و 
شو دهيد. دارچين: يک قاشق چايخوري از آبليمو 
و دارچين را به همراه مقداري زردچوبه مخلوط 
کنيد. سپس ماده به دست آمده را بر روي پوست 
گذاشته و پس از ١٥ دقيقه آن را بشوييد. چاي 
سبز: خميري را توسط آب و يک قاشق چايخوري 
تا   ٢ سپس  کنيد.  درست  سبز  چاي  برگ هاي 
٣ دقيقه آن را بر روي قسمت هاي آسيب ديده 

پوست مالش دهيد و بعد با آب ولرم بشوييد.

ايستگاه سالمت

حوادث

رقابت فرنگى كاران خراسان جنوبى 
در مسابقات قهرمانى كشتى كشور

فارس : رئيس هيئت کشتي خراسان جنوبي گفت: جوانان 
پوش  ملي  حريفان  مقابل  جنوبي  خراسان  فرنگي کار 
کشوري به روي تشک مي روند. محمود اطلسي مقدم 
اظهار کرد: اين مسابقات با شرکت حدود ١٨٠ کشتي گير 
استان  غرب  اسالم آباد  ميزباني  به  وزن  هشت  در 
کرمانشاه از ١٥ تا ١٩ مهرماه جاري برگزار مي شود. وي 
تصريح کرد: مهدي مرتضي اکبرآباد، علي اکبر سروري، 
قاسم ترشابي و حسين آريانژاد کشتي گيران استان در 
رقابت هاي ملي هستند که سرپرستي و مربيگري تيم را 

حسن گلکار بر عهده دارد.

مسابقه كبدى مددجويان ندامتگاه 
مركزى بيرجند برگزار شد

مرکزي  ندامتگاه  مددجويان  کبدي  مسابقه  ايرنا: 
شهرستان بيرجند روز گذشته با شرکت ٢٨ ورزشکار از 
چهار تيم همزمان با ساير زندان هاي مراکز استانها در 
شهر بيرجند برگزار شد. معاون سالمت زندان مرکزي 
بيرجند گفت: اين مسابقه از يک ماه قبل با حضور ١٠ 
تيم از هشت اندرزگاه زندان مرکزي آغاز شد که چهار 
تيم به مرحله استاني راه يافتند. حسن عليپور افزود: اين 
مسابقه بين چهار تيم از اندرزگاه هاي شماره ١٠٢ و ١٠٤ 
زندان مرکزي بيرجند برگزار شد که تيم الف اندرزگاه 
شماره ١٠٢ موفق به کسب مقام اول شد. وي يادآور شد: 
تيم برتر اين پيکارها به مرحله کشوري راه پيدا کرد که 
زمان برگزاري مسابقه بعدا اعالم خواهد شد. وي افزود: 
اين مسابقه با مربيگري و داوري ابراهيم خسروي و خليل 

خسروي از هيئت کبدي خراسان جنوبي برگزار شد.

برترين هاى مسابقات دووميدانى 
دانش آموزان درميان معرفى شدند

فارس : سرپرست اداره ورزش و جوانان درميان گفت: 
دووميداني  مسابقات  قهرمانان  رحماني  و  آشوري 
اين شهرستان شدند.  نوجوانان و جوانان  دانش آموزي 
شهرام بازيار اظهار کرد: در اين مسابقات، ٩٥ دانش آموز 
در دو رده سني نوجوانان و جوانان در شهر طبس مسينا 
درميان با يکديگر به رقابت پرداختند. وي با اشاره به 
رقابت ٦٠ نوجوان در اين مسابقات تصريح کرد: محمد 
متين  شد،  قهرمان  رقابت ها  اين  در  آشوري  سعيد 
از آن خود کرد و مهدي  را  نايب قهرماني  خدادوست 
احمدي به مقام سوم رسيد. وي يادآور شد: در رده سني 
به  نفر   ٣٥ دانش آموزي  دووميداني  مسابقات  جوانان 
رقابت پرداختند که اسامه رحماني بر سکوي قهرماني 
ايستاد، عبدا... صادقي رتبه دوم را کسب کرد و ميالد 

خدادوست در جايگاه سوم قرار گرفت. 

واترپلوى جوانان ايران، جهانى شد

ايرنا: تيم واترپلو زير ١٧ سال ايران در بازي هاي آبي رده 
سني آسيا در بانکوک با پيروزي برابر چين در ديدار رده 
بندي مدال برنز گرفت و جواز حضور در رقابت هاي زير 

١٨ سال جام جهاني ٢٠١٦ را هم کسب کردند.

كالهبردارى مامور قالبى به بهانه 
انتقال دانشجو 

تابناک: مرد دندانسازي با حضور در دادسرا از مردي به 
اتهام جعل عنوان مامور امنيتي و کالهبرداري از وي 
شکايت کرد. شاکي گفت: با رتبه ١٠٠٠ در دانشگاه شهر 
ديگري پذيرفته شدم. خيلي تالش کردم تا شرايط انتقالي 
خود را به تهران فراهم کنم. در جريان رفت و آمد به 
سازمان سنجش با مردي آشنا شدم. او مدعي شد يک 
مامور امنيتي بوده و به دليل ارتباطش با سازمان هاي 
مختلف، مي تواند مقدمات انتقال مرا به تهران فراهم کند 
و در اين مدت ٢٥٠ ميليون تومان به بهانه هاي مختلف از 
من دريافت کرد. متهم هم اکنون تحت تعقيب مي باشد.

سرقت از پمپ بنزين
 براي خوشگذراني! 

تابناک:سه مرد نقابدار براي رسيدن به پول نقشه سرقت 
شبانه از يك جايگاه سوخت را طراحي كردند.  آنها در اين 
سرقت مرد جواني را مجروح كرده و ١٢ ميليون تومان 
پول به سرقت بردند. كارآگاهان متوجه شدند ويژگي هاي 
ظاهري يكي از متهمان با متهم سابقه داري به نام سهيل 
شباهت دارد.در بررسي ها مشخص شد سهيل قبل از اين 
نيز به اتهام سرقت از جايگاه سوخت بازداشت شده است. 
كارآگاهان  متهمان را كه كمتر از ٢٠ سال داشتند دستگير 
كردند. يکي از متهمان  گفت: بعد از آزادي از زندان تصميم 

گرفتم دوباره سرقت كنم تا خوشگذراني كنم. 

سرقت مسلحانه در تصادف ساختگى

جام نيوز: دو روز گذشته دو مرد طالفروش که کيف 
پرواز اصفهان وارد  با  را در دست داشتند  حاوي طال 
آنان  دزداني که  راه  بين  در  اما  فرودگاه مشهد شدند 
را تعقيب مي کردند در يک تصادف ساختگي به آنان 
به  چاقو  ضربات  با  را  طالفروشان  و  شدند  حمله ور 
شدت مجروح کردند. سپس در حالي که بنا به ادعاي 
کردند  را سرقت  کيلوگرم طال  مالباختگان حدود ۱۰ 
متواري شدند. اين در حالي است که طالفروشان مذکور 
نيز بودند.  مدعي هستند دزدان مسلح به سالح گرم 
دو مجروح اين حادثه در مرکز درماني بستري شدند و 

تالش پليس براي شناسايي سارقان آغاز شده است.

دستگيرى مزاحم تلگرامى 

باشگاه خبرنگاران: رئيس پليس فتا غرب تهران گفت: 
بر مزاحمت  از شهروندان مبني  در پي شکايت يکي 
فردي در تلگرام، موضوع در دستور کار کارشناسان قرار 
گرفت. سرهنگ باقريان افزود: با توجه به تاييد ادعاي 
شاکي توسط کارشناسان پليس، اقدامات فني آغاز و 
فعاليت هاي فرد مجرم در فضاي مجازي تحت نظر 
قرار گرفت که در نهايت با بررسي رد پاهاي برجاي 
مانده در اينترنت، هويت مجرم شناسايي و به پليس 
احضار شد. متهم در بازجويي ها ابتدا منکر فعل مجرمانه 
خود شد، اما پس از رويارويي با اسناد ديجيتال پليس، 

ناگزير به بزه انتسابي اعتراف و ابراز پشيماني کرد.

خودسوزى مرد اسيدپاش 

ايسنا: اول مهرماه مردي با مرکز فوريت هاي پليسي 
شهرستان نهاوند تماس گرفت و از اسيدپاشي در خانه 
همسايه شان خبر داد.ماموران با اعزام به محل مشاهده 
قرار  اسيدپاشي  مورد  مامور  سه  و  خانواده  پدر  کردند 
گرفته اند. در تحقيق از اين افراد مشخص شد عامل 
اسيدپاشي پسر معتاد خانواده است که به دليل اعتياد، 
 ١٢ گذشت  بود.با  کرده  اذيت  را  خانواده اش  اعضاي 
روز از وقوع اسيدپاشي ماموران متوجه شدند اسيدپاش 
فراري وارد خانه پدري شده است. مرد اسيدپاش که 
همه راه هاي فرار را روي خود بسته مي ديد، بنزين روي 

خود پاشيد و خود را به آتش کشيد. 

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

سيسمونى و اسباب بازى

 دنياى فرشتـه ها
بلوار شعبانيه ، بين نرجس 6 و 8         

32317866 - 09153612963

فروش ويژه تا پايان مهرماه
عرضه مستقيم برنج شمال با قيمت 6000 و 7000 تومان

خيابان توحيد- نبش مسجد توحيد- برنج ايرانى شاليزار  09151642047- 32439899

آماده همكارى با فروشگاه ها و سازمان ها

به شرط پخت

نمايندگى بيمــه سينـــا 
قرشى فريز

خيابان توحيد- روبروى مسجد توحيد   32421321 - 09151642047-32424488

20 درصد تخفيف بيمه نامه ثالث ويژه كاركنان دولت 

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

  09153634099- فرهمند

حمل بار و اثاثيه منزل
 با كاميونت مسقف چادر دار 

و كارگر ماهر

 09157213571
صالحى منش

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
ه 

يم
و ب

ت 
ان

ضم
ل 

سا
 10

ول
ص

ح
ع  م

نو
ت

انواع جوانه 
را از ما بخواهيد 

(ماش-گندم-عدس- نخود)
هايپر پروما - تقاطع مدرس و محالتى

نمايندگى انحصارى فروش تمامى محصوالت بيوتى ايميج خراسان جنوبى 
با قيمت استثنايى و عالى - فروش هر عدد خشاب فقط 5400 تومان 

ارسال به تمام نقاط استان              همراه: 09156696898

سمسارى صـادق
خريد و فروش تمامى لوازم منزل و ادارى

با باالترين قيمت  09380160779- على آبادى

فروشـــى
 باغ در محدوده خدماتى شهردارى مود به مساحت

 2000 متر و 80 اصله درخت زرشك با استخر
 ذخيره آب و 6 ساعت آب قنات

 فى: توافقى        09155623695
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فارس- طى هفته ملى كودك 3 هزار كارت لبخند در مدارس خراسان جنوبى توزيع مى شود. كه در نخستين روز از اين هفته، دانش  آموزان مدارس 
روستاهاى «سيوجان و فخرآباد» خوسف كارت لبخند دريافت كردند. مديركل كانون پرورش فكرى كودكان و نوجوانان استان در مراسم توزيع كارت 
لبخند در مدارس روستاهاى خوسف با تبريك هفته ملى كودك، اظهار كرد: امروز 150 كارت لبخند در مدارس روستايى شهرستان خوسف توزيع شد. 

همچنين در اين مراسم سه جلد كتاب دانستنى هاى اسالمى براى استفاده معلمان و دانش آموزان به كتابخانه دبستان سيوجان و فخر آباد اهدا شد.

اعزام 19 هزار جهادگر، به اردوهاى جهادى توزيع كارت لبخند در مدارس روستايى خوسف

مهر- زهرايى، رئيس بسيج سازندگى استان با بيان 
اينكه يكى از اولويت هاى بسيج سازندگى استفاده از 
ظرفيت نيروى جوان براى خدمت رسانى در مناطق 
محروم است، گفت: در 6 ماه امسال نزديك به 19 
هزار نفر در قالب اردوهاى جهادى به مناطق محروم 

استان خراسان جنوبى اعزام شدند.

افتتاح نمايشگاه پيشگيرى از اعتياد دردرميان

هاى  آسيب  و  اعتياد  از  پيشگيرى  نمايشگاه  ايرنا- 
در  انتظامى  نيروى  هفته  مناسبت  به  اجتماعى 
شهرستان درميان تشكيل شد كه به مدت يك هفته 
داير است. قربانزاده مدير بهزيستى درميان، در مراسم 
افتتاح اين نمايشگاه، افزود: اين نمايشگاه با همكارى 
است. وى فرهنگ  اندازى شده  راه  انتظامى  نيروى 
آگاه  مخدر،  مواد  مصرف  شيوع  از  پيشگير  سازى، 
سازى جامعه نسبت به عواقب زيان بار مواد مخدر را 

از اهداف برگزارى اين نمايشگاه عنوان كرد.

المپياد «دادرس» در فردوس برگزار مى شود

خراسان  احمر  هالل  جمعيت  مديرعامل  تسنيم- 
و   16 دادرس،  المپياد  استانى  مرحله  گفت:  جنوبى 
 272 حضور  با  فردوس  شهرستان  در  مهرماه   17
شركت كننده برگزار مى شود. خامسان اظهار كرد: اين 
و  پسر  آموزان  دانش  براى  پنجشنبه  روز  در  المپياد 
جمعه براى دانش آموزان دختر در شهرستان فردوس 
اردوگاه كشورى هالل احمر برگزار و برگزيدگان به 

مرحله المپياد كشورى اين طرح راه مى يابند.

راه يابى دواثر راديويى خراسان جنوبى
 به جشنواره هاى بين المللى 

گروه خبر- مستند «به سادگى» به تهيه كنندگى مسعود 
خسروى در سيزدهمين اجالس بين المللى تجليل از 
اثر برگزيده معرفى شد.  پيرغالمان حسينى به عنوان 
همچنين اثر مستند راديويى «محله چينى ها» به تهيه 
 كنندگى على جويا با هدف بيان تأثير متقابل فرهنگ ها
ها  انسان  بين  عاطفى  روابط  وتقويت  بريكديگر 
وتأثيرپذيرى از فرهنگ مثبت ديگران تهيه شده  كه 
توانست به مرحله داورى بيست و هفتمين اتحاديه جهانى 

راديو وتلويزيون URTIدركشور فرانسه راه يابد.

65 درصد مدارس قديمى، نيازمند بازسازى

تسنيم- مديركل آموزش و پرورش با بيان اينكه 8 هزار 
درصد  گفت: 65  دارد،  وجود  استان  در  درس  كالس 
مدارس قديمى خراسان جنوبى نياز به بازسازى و مقاوم 
سازى دارد كه از اين ميزان 15 درصد نيازمند تخريب و 
بازسازى است. المعى در جلسه شوراى معاونان استان 
وضع  استان  در  ساله  كرد: خشكسالى هاى 17  اظهار 
نامناسب اقتصادى را براى برخى از اولياى دانش آموزان  
به وجود آورده و پراكندگى جمعيت از ديگر چالش هاى 

نظام تعليم و تربيت در استان هاى مرزى است.

گروه خبر- ظهر ديروز و با حضور معاون رئيس جمهورى و رئيس 
سازمان ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى كشور، 
استانداران استان هاى خراسان جنوبى و سيستان و بلوچستان و 
 تنى چند از مسئوالن كشورى، اولين نمايشگاه توانمندى هاى
روستايى كشور در محل نمايشگاه دائمى تهران مورد بهره 

بردارى قرار گرفت.استاندار خراسان جنوبى در حاشيه افتتاح اين 
نمايشگاه گفت: روستا بخش اصلى حيات تاريخى جامعه ماست 
 و فرهنگ، اقتصاد، سياست، اجتماع و تاريخ ايران را نمى توان

بدون داشتن درك درستى از جايگاه و نقش روستا در آن حوزه 
مورد توجه قرار داد. خدمتگزار، به نقش مهم روستاها در توسعه 

كشور اشاره كرد و ادامه داد: روستائيان به عنوان ركن اساسى 
حفظ توان اقتصادى كشور و پشتوانه استقالل سياسى و امنيتى 
اقتصاد  تحقق سياست هاى  در  را  نقش  ترين  ميهن، مهم 
مقاوتى داشته و شايسته باالترين تكريم ها و تجليل ها هستند.  
اين نمايشگاه به مدت چهار روز از ساعت 8 تا20 براى بازديد 

عموم آزاد است و خراسان جنوبى نيز با 11 غرفه از تمامى 
شهرستان هاى استان در اين نمايشگاه حضورى فعال دارد.

با حضور معاون رئيس جمهورى و استاندار خراسان جنوبى؛

اولين نمايشگاه توانمندى هاى روستايى كشور افتتاح شد

معاون سابق وزير معارف كويت با بيان اينكه من و خانواده ام مديون امام خمينى 
با هدف  و  نگاه سياسى  گونه  از هر  فارغ  را  ورزشى  پروژه   هستيم، گفت: 38 
انجام داده ايم. به گزارش فارس، منصور على در  كمك به مستضعفان جهان 
اينكه  بيان  با  ياور خراسان جنوبى،  سومين مجمع خيرين ورزشى  ساز و جوان 
من و خانواده ام، مديون امام خمينى(ره) هستيم، بر ضرورت بازشناسى درست 
از شخصيت، انديشه و نگاه امام(ره) كه در تمام جهان تسرى يافته است، تأكيد 
كرد. وى يادآور شد: عمل به خواسته هاى امام خمينى(ره) و كمك به محرومان، 
طرح صحيح نيازها و بررسى آن بايد مورد توجه قرار گيرد. بنابراين نسبت به 
اجراى پروژه هاى ورزشى در خراسان جنوبى نيز اقدام خواهد شد. وى خاطرنشان 
كرد: 38 پروژه ورزشى را در كشورهاى جمهورى اسالمى ايران، عراق، لبنان، 

پاكستان، افغانستان و هندوستان انجام داده ايم كه از اين تعداد 33 پروژه در ايران 
اجرايى و عملياتى شده كه اميد است از آثار و بركات آن نصيب مستضعفان واقعى 
شده باشد. منصورعلى با اشاره به اينكه هدف همه ما كسب رضايت خداوند متعال 

است، افزود: احداث و ساخت تمامى پروژه هاى مختلف ورزشى فارغ از هر گونه 
نگاه سياسى و با هدف كمك به مستضعفين جهان صورت گرفته است.

مدير كل ورزش و جوانان خراسان جنوبى نيز اظهار كرد: استمرار راه انقالب 
معمار بزرگ ايران منوط به سالم سازى جوانان و سرمايه گذارى براى آنان 
شكوفايى  و  شادابى  نشاط،  نيازمند  جوان،  افزود:  عزيززاده مقدم  مى باشد. 

استعدادهاست و هركارى كه در اين زمينه انجام شود ماندگار است.
اصناف، غالمرضا جعفرپور  اتاق  رئيس  يزدان شناس  مرتضى  اين جلسه،  در 
مقدم خير و فعال رسانه اى، حسن خسروى مديركل بنياد مستضعفان، محمد 
تيم كارى خير كويتى شامل دكتر منصور  تلوارى خير و پيشكسوت ورزش، 

على، دكتر حسن رازقى، حاج حسين سعودى و فقيه حضور داشتند.

خير ورزشى ساز و جوان يار كويتى عنوان كرد:

احداث 38 پروژه  ورزشى فارغ از هرگونه نگاه سياسى

راه اندازى دفتر نمايندگى بانك خون 
بند ناف پژوهشگاه رويان در خراسان جنوبى

گروه خبر- رئيس جهاددانشگاهى استان از راه اندازى 
رويان  پژوهشگاه  ناف  بند  بانك خون  نمايندگى  دفتر 
در خراسان جنوبى طى يك ماه آينده خبر داد. قادرى 
در ديدار با  مدير توسعه و ارتقاى شركت فناورى بن 
ياخته هاى رويان گفت: با توجه به صحبت هاى انجام 

شده حداكثر تا يك ماه آينده اين نمايندگى افتتاح مى شود. وى هدف از راه 
اندازى اين دفتر را با توجه به به پيشرفت تكنولوژى، ارائه خدمات گسترده تر، 
براى  ايران  بيان كرد: در  بروز و كارآمد به هم استانى ها عنوان كرد. قادرى 
تعداد زيادى از بيمارى هاى خونى از سلول هاى بنيادى خون بند ناف استفاده 
مى شود. وى تصريح كرد: با توجه به اينكه با راه اندازى بانك خون بند ناف 
ذخيره ژنتيكى خوبى در كشور ايجاد مى شود، اما متأسفانه از استان هاى شرقى 
كشور تعداد خون هايى كه در بانك خون بند ناف داريم كم است، لذا ضرورت 
دارد در استان هاى شرقى كشور بانك خون بند ناف ايجاد شود تا با اين كار 
نقشه ژنتيكى كشور را كامل كنيم. اشكان مزدگير، مدير توسعه و ارتقاى شركت 
فناورى بن ياخته هاى رويان نيز گفت: در بازديد از امكانات اينجا، شاهد افتتاح 

دفتر نمايندگى در خراسان جنوبى به صورت رسمى خواهيم بود. 

رسانه ها نقش بسزايى در ايجاد 
شور و نشاط انتخاباتى بر عهده دارند

گروه خبر- معاون سياسى، امنيتى و اجتماعى استاندار 
انتخابات  ستاد  جلسه  پنجمين  در  جنوبى  خراسان 
استان با بيان اين مطلب، افزود: ايجاد شور انتخاباتى 
انتخابات  برگزاركنندگان  اهداف  مهمترين  از  يكى 
اين بين رسانه ها نقش بسيار مهمى در  است و در 

ايجاد شور و نشاط انتخاباتى بر عهده دارند. 
حسينى، رعايت قانون و مقررات را محور تمامى فعاليت هاى انتخاباتى در استان 
دانست و تصريح كرد: در صورتى كه محور تمامى فعاليت ها قانون باشد ضمن 
جلوگيرى از هدر رفت منابع و امكانات و جلوگيرى از موازى كارى، مى توان از 
امكانات و منابع به نحو بهينه استفاده كرد. وى برگزارى سالم و توأم با اعتماد 
عمومى را منوط به اجراى دقيق قانون دانست و تصريح كرد: تمامى بخش هاى 
اطالع رسانى، حقوقى، امنيتى و آموزشى بايد با احاطه كامل بر قوانين و مقررات 

موجود در زمينه اجرايى كردن آنها اقدام كنند.
اين گزارش حاكى است، در اين جلسه هر يك از مسئوالن كميته هاى زير 
مجموعه ستاد انتخابات استان به ارائه نقطه نظرات،ديدگاه ها و پيشنهادات 

خود در زمينه برگزارى انتخاباتى با شكوه در سال جارى پرداختند.

اختالف افكنان ميان امت اسالمى 
توسط جبهه باطل تقويت مى شوند

مديركل سازمان تبليغات اسالمى استان گفت: مزدوران 
سياسى كه پا به عرصه ميدان گذاشته اند و حلقوم هايى كه 
فرياد اختالف ميان امت اسالمى و تفرقه جهان اسالم سر 
مى دهند، توسط جبهه باطل تقويت شده اند. به گزارش 
ايرنا، لطفيان در كارگاه آموزشى معلمان و استادان حوزه 

دين با موضوع جريان شناسى تكفيرى و سلفى در بيرجند افزود: از آغاز بشر دو 
جبهه حق و باطل تا به امروز روبروى هم قرار داشته اند و با هم مبارزه مى كنند 
كه گاه اين رويارويى بحران هايى براى جبهه حق ايجاد كرده است. وى ادامه 
داد: امروز در جبهه باطل، مثلث شوم سلطه آمريكايى، تكفير با رهبرى برخى 
كشورهاى اسالمى از جمله عربستان سعودى و تروريسم به رهبرى رژيم غاصب 
صهيونيستى قرار دارد. وى گفت: جبهه باطل به رهبرى شيطان ها در گفتمان 
مقاومت اسالمى و بيدارى اسالمى جريان هايى به وجود آورده كه در جبهه حق 
حمامى از خون راه انداخته است. وى با بيان اينكه مسأله امروز جهان، اسالم عليه 
اسالم است، گفت: بازار تكفيرى ها رونق گرفته و حلقوم هايى را كه فرياد اختالف 
امت اسالمى و تفرقه جهان اسالم را سر مى دهند توسط جبهه باطل تقويت شده 

و بايد اقرار كنيم اين مسأله در ميان مسلمانان آتش بر افروخته است.

مسئوالن به فرياد روستائيان برسند

و  نهبندان  هاى  شهرستان  مردم  نماينده  شبستان- 
سربيشه در مجلس با بيان اينكه خشكسالى و كم آبى 
زنگ خطر مهاجرت را در روستاها افزايش داده است، 
مشكالت  حل  براى  مسئوالن  كه  است  نياز  گفت: 
روستائيان چاره انديشى كنند و 
به فرياد آنها برسند. هاشمزهى 
به مناسبت روز ملى روستا با 
بيان اينكه روستاها مركز توليد 
افزايش  كرد:  اظهار  هستند، 
ماندگارى،  افزايش  قطعاً  روستائيان  به  خدمت رسانى 
مهاجرت معكوس و رشد ميزان توليدات كشاورزى و دامى 
 را به همراه دارد. وى كم آبى، اشتغال و خشكسالى هاى

چندين ساله اخير را مهمترين مشكل روستائيان خراسان 
جنوبى عنوان كرد و گفت: تنها منبع درآمد روستائيان 
در گذشته دامدارى و كشاورزى بوده است كه با وجود 
از روستاهاى  خشكسالى هاى 17 ساله اخير بسيارى 

استان متروكه و خالى از سكنه شده است.

توزيع كاله ايمني رايگان بين موتورسواران

كاله   70 انتظامى  نيروى  هفته  از  روز  پنجمين  در 
بيرجندى  موتورسواران  به  رايگان  به صورت  ايمنى 
اهدا شد. اين كاله ها به موتورسواران قانونمند اهدا 
شد تا براى سرنشينانشان استفاده كنند. در ابتداى اين 

مراسم موتور سواران قانونمند، مانور برگزار كردند.

               لغو پرواز بيرجند – تهران  

شد.  كنسل  تهران  بيرجند-  امروز  پرواز  خبر-  گروه 
سالمى، مدير فرودگاه بين المللى بيرجند گفت: اين پرواز 
قرار بود، امروز ساعت 19 با هواپيماى شركت ماهان 

انجام شود كه به دليل كمبود ناوگان كنسل شد. 

اجراى بخشنامه مبارزه با كاالى 
قاچاق پوشاك در استان از آذر ماه

صنعت،  سازمان  رئيس  تام االختيار  نماينده  فارس- 
اجرايى شدن  از  جنوبى  خراسان  تجارت  و  معدن 
آذرماه  از  پوشاك  قاچاق  كاالى  با  مبارزه  بخشنامه 

امسال در استان خبر داد. 
تهورى در جلسه بررسى مشكالت صنايع شهرستان 
توليدات  از  حمايت  هدف  با  كرد:  اظهار  فردوس 
نساجى هاى كشور، بخشنامه مبارزه با كاالى قاچاق 
با اجراى اين  از آذرماه در استان اجرايى و  پوشاك 
كه  هستند  ملزم  پوشاك  عرضه كنندگان  بخشنامه، 
كاالى شناسه دار عرضه كنند و در غير اين صورت با 

متخلفان به طور جدى برخورد مى شود.

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

 

 

 

 16/07/94تاريخ:"             عمومي يك مرحله اي آگهي مناقصه"                             
 11274شماره                                                                  

را به  1395و 1394درسالخود بز امورپشتيباني و فضاي س شركت آب و فاضالب خراسان جنوبي درنظردارد واگذاري خدمات نظافت وتايپ و

اجتماعي بوده دعوت مي شود جهـت   پيمان واگذار نمايد. لذا از كليه شركتهاي خدماتي كه داراي گواهي تعيين صالحيت از سازمان كاروامور

به دفتر قراردادها واقـع در  روز  4مناقصه و اطالع از ساير شرايط مناقصه از تاريخ درج آگهي به مدتارزيابي و دعوتنامه شركت در تهيه اسناد 

 تماس حاصل فرماييد. 056-32235085روبروي پست برق مراجعه و يا جهت كسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن: بيرجند:بلوارشهداي عبادي

 توضيحات ضروري:

 روز پس از درج آگهي مناقصه 4محل دريافت اسناد: زمان و -1

 در پاكتهاي الك ومهر شده تحويل شود. شركت آب وفاضالب خراسان جنوبي دبيرخانه06/08/94محل تحويل اسناد:مورخ: زمان و -2

 شركتهاي خدماتي مي بايست داراي گواهينامه صالحيت ايمني از اداره كل كار و رفاه وتامين اجتماعي را دارا باشند. -3

پيمانكاراني كه موفق به كسـب امتيـاز الزم شـوند پاكـت     07/08/94پيشنهاد قيمت:اتاق جلسات مورخارزيابي و زمان بازگشايي پاكات  محل و -4

 ن بازگشائي خواهد شد.آنا پيشنهاد قيمت

 كه ميبايست صرفاً بصورت ضمانتنامه بانكي تحويل شود. ريال324,000,000ميزان تضمين شركت درمناقصه: -5

 خراسان جنوبي تامين شده است.محل اعتبارات جاري شركت آب وفاضالب  كه از ريال6,480,000,000برآورد اوليه مناقصه: -6

   khj.ir-WWW.abfa بـود.  قابـل دريافـت خواهـد    سايت ملي مناقصـات  و طريق سايت آب وفاضالب خراسان جنوبي مناقصه از اسناد -7

http://iets.mporg.ir                                                                                                                                          
 دفتر قراردادها                                                                                                                   

 آب و فاضالب خراسان جنوبي  شركت    

 
 
 
 

آگهى مناقصه
دانشگاه آزاد اسالمى واحد بيرجند در نظر دارد: نسبت به تامين اقالم و تجهيزات 
آزمايشگاهى گروه عمران از طريق مناقصه رسمى اقدام نمايد. لذا از شركت ها و 
فروشندگان واجد شرايط دعوت به عمل مى آيد از تاريخ درج آگهى ظرف مدت 
10 روز به وب سايت اين دانشگاه به نشانى : www.iaubir.ac.ir  قسمت مزايده 
ها و مناقصه ها مراجعه و ضمن كسب اطالعات الزم، مدارك مربوطه را تهيه و 
پس از تكميل به آدرس بيرجند، انتهاى خيابان آيت ا... غفارى ، ساختمان مركزى 
دانشگاه آزاد اسالمى دفتر معاونت ادارى و مالى تحويل نمايند. همچنين هزينه 
درج آگهى بر عهده برنده مناقصه خواهد بود و دانشگاه در رد يا قبول هر يك از 

پيشنهادات داراى اختيار تام خواهد بود.
روابط عمومى دانشگاه آزاد اسالمى واحد بيرجند

آگهى تجديد مناقصه
دانشگاه آزاد اسالمى مركز نهبندان در نظر دارد: از طريق مناقصه عمومى نسبت به 
انتخاب پيمانكار جهت تكميل احداث ساختمان ادارى و آموزشى خود اقدام نمايد. لذا 
از متقاضيان واجد شرايط دعوت مى شود براى دريافت اسناد مناقصه حداكثر تا 10 روز 
پس از تاريخ درج آگهى ضمن ارائه معرفى نامه و فيش واريزى به مبلغ 3000000 ريال 
به حساب شماره 0105903454003 نزد بانك ملى به آدرس بيرجند، انتهاى بلوار 
آيت ا... غفارى، طرح جامع دانشگاه آزاد اسالمى بيرجند ساختمان مركزى دفتر معاونت 
عمرانى مراجعه نمايند. داشتن حداقل پايه 4 ابنيه از معاونت راهبردى رياست جمهورى 
براى شركت كنندگان در مناقصه الزامى مى باشد. مبلغ تضمين شركت در مناقصه 

50000000 ريال مى باشد.
شركت كنندگان مى توانند جهت كسب اطالعات بيشتر به آدرس فوق مراجعه و يا با 
شماره 32449412 تماس حاصل فرمايند. ضمنا هزينه درج آگهى بر عهده برنده مناقصه 

مى باشد.
روابط عمومى دانشگاه آزاد اسالمى خراسان جنوبى

توليد و اجراى فوم بتن
براى كف سازى و شيب بندى

 نماينده انجمن بتن سبك سلولى
ايران در خراسان جنوبى

 09155611598
شيــرى

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

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
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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

لحظاتى شاد و مفرح همراه با سالمتى 
براى شما به ارمغان مى آورد.
استخر، سونا، جكوزى و آموزش شنا

استخر آزادى خرمشهر
همه روزه از ساعت: 18- 15 ويژه بانوان محترمه

23- 20 ويژه آقايان گرامى
زير نظر هيئت سه گانه خراسان جنوبى   تلفن: 09375089782-32445544

نشانى: بيرجند، خيابان مفتح 29، استاديوم آزادى
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 برداشت زرشك در خراسان جنوبى   عكس:  مجتبى گرگىعكس روز 

حمالت جنگنده هاى روسيه در سوريه 
نتيجه نشست سردار سليمانى - پوتين بود   

ورود جنگنده هاى  گزارشى مدعى شد  در  رويترز 
روسيه به جنگ سوريه و بمباران داعش در نتيجه 
و  سليمانى  قاسم  سردار  قبل  ماه  چند  مذاكرات 
اين  در  «سليمانى  كرد:  اضافه  رويترز  بود.  پوتين 
شد  برگزار  قبل  ماه  چند  كه  پوتين  با  نشست 
شكست  سلسله  توان  مى  چگونه  كه  داد  توضيح 
به  روسيه  كمك  با  را  اسد  بشار  ارتش  اخير  هاى 

پيروزى تبديل كرد.»

نصر ا... : دشمن ما اسرائيل ، اما وهابيت 
خطرى موجوديتى در منطقه است  

 
نصرا...  حسن  سيد  لبنان،  النشره  پايگاه  گزارش  به 
دبيركل حزب ا... ضمن سخنانى در ديدار ساليانه خود 
در جمع مبلغين و مداحان لبنانى، عربستان سعودى را 
مسئول كشتار در منطقه دانست و تأكيد كرد: ما نبايد 
از دشمن خود يعنى اسرائيل غافل شويم، با اين وجود 
خطر موجوديتى در منطقه همان خطر وهابيت است.

حاكميت فعلى عربستان خام و مغرور است 

و  «خام  با  نظام  مصلحت  تشخيص  مجمع  رئيس 
فعلى  حاكميت  جوانان  از  بعضى  خواندن  مغرور» 
عربستان و با اشاره به سخنان نسنجيده و تند برخى 
از مسئوالن سعودى گفت: عقالى جهان اسالم با 
تشكيل كميته حقيقت ياب، نگذارند مسير ريشه يابى 
اين فاجعه و مذاكره براى حل مسايل مسدود شود.

الريجانى : ملت احساس كرد پدر دارد

اسالمى  شوراى  مجلس  رئيس   ، الريجانى  على 
معظم  رهبر  گيرى  موضع  با  منا  حادثه  در  گفت: 
انقالب احساس افتخار كرديم، در اين موضع گيرى 
ملت ايران احساس كرد كه يك پدر دارد؛ صحبتى 

 كه مى كند از سر سرافرازى است.
 پاسخ ظريف درباره دست دادنش با اوباما 
ظريف در پاسخ به اين سوال كه آيا مى دانستيد اوباما 
قصد دارد با شما دست بدهد: گفت: خير، اصال مرسوم 
با  دادن  دست  براى  يك حكومت  رئيس  كه  نيست 
يك وزير خارجه برنامه ريزى كند. وى در خصوص 
پيامدهايى اين كار در ايران نيز داشت، گفت : همين 
هر  حال  اين  با  داشته  در كشورم  هايى  هزينه  حاال 

كارى مى كنم در كشورم برايم هزينه دارد. 

سردار فدوى : براى دادن درس تاريخى 
به شيطان بزرگ منتظر فرمان هستيم 

رهبرى  با  ديدار  در  سپاه  دريايى  نيروى  فرمانده 
گفت: سربازان شما منتظر فرمان هستند تا درس 
موذى،  ايادى  و  بزرگ  به شيطان  تاريخى  عبرتى 
دهند.  منطقه  در  آنها  كش  كودك   و  مهمان كش 
فدوى با تأكيد بر اينكه در آماده ترين شرايط ممكن 
قرار داريم، گفت: نشان دادن بخشى از توان رزمى 
تا  شد  موجب  سپاه  دريايى  نيروى  آمادگى هاى  و 
دشمنان از لزوم تغيير استراتژى دريايى خود سخن 
بگويند در حالى كه آنچه آنها از ما مى دانند نسبت 

به آنچه نمى دانند قابل قياس نيست.

آيت ا... يزدى : تحصن طالب در مخالفت 
با برجام خالف خواسته رهبرى است

انقالب  معظم  رهبر  گفت:  خبرگان  مجلس  رئيس 
تأكيد  كشور  در  اختالف  و  دودستگى  از  پرهيز  بر 
دارند. آيت ا... يزدى خطاب به طالب و روحانيان 
شود  سياست  متن  وارد  طلبه  يك  اينكه  گفت: 
به  اى  مسئله  با  مخالفت  يا  موافقت  خاطر  به  و 
قطعًا  بزند  دست  تحصن  و  اجتماع  بندى،  دسته 
 : افزود  وى  است.  رهبرى  خواسته  خالف  اين 
اگر  دهم  مى  اطمينان  انقالب  دلسوزان  همه  به 
رهبرى  باشد  انقالب  و  كشور  ضرر  به  موضوعى 

معظم انقالب تسليم نخواهند شد.

نامه  وزرا را مجلس مى نوشت واويال مى شد

به  اشاره  با  در مجلس  تهران  نماينده   ، ميركاظمى 
نامه چهار وزير دولت به رئيس جمهور درباره وضعيت 
ركود نزديك به بحران كشور گفت: اگر همين نامه 
را چهار نماينده مجلس نوشته بودند بمباران حاميان 
دولت بر روى آنان رخ مى داد كه اين نامه تخريب 
دولت است البته اين مسائل را منتقدين قبًال عنوان 
كرده بودند اما آقايان به آن گوش ندادند و دو سال 

زمان را از دست دادند و كشور را معطل كردند.

آيت ا... نورى همدانى : 
به مذاكره كنندگان تهمت زده نشود 

تاريخى  مسئله اى  را  برجام  نورى همدانى  آيت ا... 
منافع  به  توجه  با  را  برجام  بايد  گفت:  و  دانست 
تصويب  از  آيندگان  تا  كرد  بررسى  ملت  و  دولت 
خارج  استاد درس  اين  باشند.  نداشته  انتقاد  برجام 
معظم  مقام  فرمايشات  به  توجه  بر  تأكيد  با  حوزه 
رهبرى در روند بررسى برجام، تصريح كرد: تأكيد 
شده  حمله  كنندگان  مذاكره  به  نبايد  كه  مى كنيم 
از  دور  به  فضايى  در  بايد  بلكه  زنند،  تهمت  و 

اختالفات، مشكالت و اشكاالت را برطرف كنند.

زاكانى از ابتدا پيام مى دادند تو نبايد 
رئيس باشى؛ رئيس بايد از ما باشد

زمان  از همان  برجام گفت:  رئيس كميسيون  زاكانى 
كه انتخابات هيئت رئيسه كميسيون به نتيجه رسيد، 
بنده  كه  شد  تالش  خيلى  اوال  بود،  متفاوت  نظرات 
رئيس اين كميسيون نباشم و حتى پيام دادند كه رئيس 
از ما باشد و پس از آن هر كدام از سمت ها مانند نايب 
رئيس را مى توانيد خودتان انتخاب كنيد. ولى بنده كه 
تا قبل از اين براى هيچ سمتى در مجلس كانديدا نبودم 

به جهت حساسيت موضوع ايستادگى كردم.

احتمال رد طرح برجام در شوراى نگهبان 

مجلس،  حقوقى  كميسيون  عضو  دهقان  محمد 
معظم  مقام  تاكيد  مورد  قرمز  خطوط  برخى  گفت:  
در خصوص  فوريتى مجلس  در طرح يك  رهبرى 
اين  رد  احتمال  اين خاطر  به  و  نشده  لحاظ  برجام 

مصوبه در شوراى نگهبان وجود دارد.

مجالس عزادارى را با مسائل سياسى آميخته نكنيد 

آيت ا... مكارم شيرازى از مراجع تقليد به خطيبان و مداحان 
مسائل  با  را  حسين(ع)  امام  عزادارى  مجالس  كرد:  تاكيد 
سياسى و جناحى آميخته نكنيد و از ارائه آهنگ ها و اشعار 
نامناسب نيز بپرهيزيد. وى در توصيه به مداحان بيان كرد: 
بتازگى ديده مى شود مسائل سياسى به برخى مجالس درز 
مى كند گرچه همه سياست كلى حفظ نظام را قبول داريم اما سزاوار نيست مداحان 

سخنان خود را به سياستى كه به چپ و راست مايل است، آلوده كنند.

تصميم گيرنده نهايى در مورد برجام ، رهبرى هستند 
 

محسن رضايى دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام و فرمانده 
سابق سپاه گفت: تالش هاى ديپلماتيك دولت در سياست 
مورد  كه  كنند  مراقبت  بايد  ولى  است  تقدير  قابل   خارجى 
مراقب  ما  رهبر  البته  كه  نگيرند  قرار  دشمنان  استفاده  سوء 
هستند و تالش خواهند كرد. دبير مجمع تشخيص مصلحت 
افزود : مجلس بايد نظرش را اعالم كند، اما اين مسئله چون يك مسئله ملى است 

نهايتا رهبر انقالب تصميم خواهند گرفت.

در ديدار فرماندهان و كاركنان نيروى دريايى سپاه پاسداران عنوان شد : طرف ايرانى در مذاكرات حواسش جمع بود 

رهبر معظم انقالب : مذاكره با آمريكا ممنوع است

 فرماندهان و كاركنان نيروى دريايى سپاه 
انقالب اسالمى و خانواده هاى  پاسداران 
كردند.  ديدار  انقالب  رهبر  با  آنان 
ديدار  اين  در  خامنه اى  ا...  آيت  حضرت 
آمريكا  با  مذاكره  با  اينكه  كردند:  تاكيد 
با  آمريكا  مذاكره   دارد؛  علتى  مخالفيم 
جمهورى اسالمى يعنى نفوذ؛ مى خواهند 
همين  در  تحميل،  براى  كنند  باز  را  راه 
پيدا  فرصت  هرجا  هسته اى،  مذاكرات 
كردند يك نفوذى كردند؛ الحمدهللا طرف 
ايرانى حواسش جمع بوده است، اما يك 
آنها  فرصت هايى  يك  باالخره  جاهايى 
براى  مضر  حركت  يك  و  كردند  پيدا 

منافع ملى انجام دادند.
تصريح  همچنين  انقالب  معظم  رهبر 
است  ممنوع  آمريكا  با  مذاكره  كردند: 
و  دارد  كه  بيشمارى  ضررهاى  بخاطر 
منفعتى كه اصًال ندارد، اين فرق دارد با 
مذاكره با دولتى كه نه چنان امكانات و نه 
چنان انگيزه اى دارد، مشكل كنونى كشور 
بخاطر وجود آدم هاى بعضًا بى خيال و يا 
بعضًا سهل انديشى است كه اين واقعيات 
مقابل  در  افراد  اين  البته  نمى فهمند،  را 
انبوه عظيم جمعيت انقالبى، آگاه و بصير 
فعالند،  اما  اقليتند،  در  و  معدود  كشور، 

و  مى كنند  تكرار  مى گويند،  مى نويسند، 
دشمن هم به اينها كمك مى كند. 

ايشان با بيان اين كه «هدف دشمنان اين 
بود كه منطقه خليج فارس را براى ايران 
ناامن كنند» يادآور شدند: حضور جوانان 
انقالبى و سپاه پاسداران و نيروى دريايى 

ناامن  خودشان  براى  دريا  شد  موجب 
نفت كش شان  و  بالگرد  و  ناو  به  شود. 
خاطرنشان  انقالب  رهبر  خورد .  صدمه 
با  مذاكره  با  چرا  مى گويند  كردند: 
حالى كه  در  مى كنيد  مخالفت  آمريكا 
اميرالمومنين(ع) با زبير و امام حسين(ع) 

با عمرسعد مذاكره كرد. اميرالمومنين (ع) 
و امام حسين (ع) در حرف زدن با زبير و 
را  آن ها  و  زدند  نهيب  آن ها  به  ابن سعد 
معناى  به  مذاكره  بحث  كردند؛  نصيحت 
امروزى  معناى  به  مذاكره  نبود.  امروزى 
يك  و  بگير  چيزى  يك  و  معامله  يعنى 

با زبير و  اميرالمومنين(ع)  آيا  چيزى بده. 
امام حسين(ع) با ابن سعد معامله كرد؟ آيا 
تاريخ را اين گونه مى فهميد و زندگى ائمه 

را اين گونه تحليل مى كنيد؟. 
بر  تأكيد  با  اى  خامنه  ا...  آيت  حضرت 
اينكه ايران هيچ مخالفتى با اصل مذاكره 

اروپايى و غيراروپايى  از  اعم  با كشورها، 
مورد  در  اما  كردند:  خاطرنشان  ندارد، 
آنها  زيرا  است  متفاوت  موضوع  آمريكا 
تعريفى كه از مذاكره با جمهورى اسالمى 
ايران كرده اند، به معناى نفوذ و باز كردن 
اشاره  با  ايشان  است.  تحميل  براى  راه 
آمريكا و جريان  به همراهى و همكارى 
كردند:  تأكيد  بشريت،  ضد  صهيونيستِى 
كردن  باز  معناى  به  آمريكا  با  مذاكره 
مسير براى نفوذ در عرصه هاى اقتصادى، 
است.  كشور  امنيتى  و  سياسى  فرهنگى، 
رهبر انقالب گفتند: شرايط كنونى از لحاظ 
فعاليت ها و تالشهاى دشمنان جمهورى 
اطالعاتى  احاطه  آنها  بر  ما  كه  اسالمى 
نيز داريم، مقطع مهمى است زيرا آنها به 
تغيير  و  مسئوالن  محاسبات  تغيير  دنبال 
انقالبى،  مسائل  درخصوص  مردم  افكار 
دينى و مصالح ملى كشور هستند. ايشان 
افكار  تغيير  اينكه در موضوع  بر  تأكيد  با 
مردم، هدف اصلى جوانها هستند، جوانان 
را به هوشيارى بيش از پيش فراخواندند 
جوانان  خداوند  لطف  به  البته  افزودند:  و 
ما در دانشگاهها و همچنين در نيروهاى 
مسلح بيدار و پاى كار هستند و من از اين 

جهت هيچ نگرانى ندارم.  

امام هادي (ع) : هر کس از خدا اطاعت کند از خشم مخلوق و مردم نمي ترسد 
و آنکه خدا را به خشم آورد پروردگار، وي را دچار خشم مخلوق خود مي نمايد. 

(سفينه البحار، ج٢، ص ٣٤٣)

11 : 21
17 : 29
22 : 40
4 : 11
5 : 32

مشكل كنونى كشور بخاطر وجود آدم هاى بعضاً بى خيالى است كه اين واقعيات را نمى فهمند

جناب آقاى حسن لشكرى
انتخاب بجا و شايسته جناب عالى را به عنوان

 مديرعامل و رئيس هيئت مديره شركت نمايشگاه هاى بين المللى استان
 تبريك عرض نموده و از خداوند متعال توفيق روزافزون شما بزرگوار را در همه مراحل زندگى خواستاريم..

شركت نمايشگاهى پاسارگاد كوير

25 ذى الحجه ، روز خانواده و تكريم بازنشستگان 

بر بازنشستگان و فرهيختگان عرصه سالمت گرامى باد

كانون بازنشستگان دانشگاه علوم پزشكى بيرجند

به اطالع همشهريان و 
هم استانى هاى عزيز 
و گرامى مى رساند: 
محصوالت كشاورزى 

كه با نام پويان در بازار 
 عرضه مى شود 

هيچ  ارتباطى با اينجانب 
محسن  پويان پژوهشگر 

گياهان دارويى ندارد.










