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*هرم پور 

 شهر در عزاى اباعبدا... الحسين(ع) سياه پوش شده 
است. غمى بزرگ دلها را گرفته و اشك و اندوه و ماتم 
 بر جانها نشسته است. چشم ها گريانند و دست ها 
بر سينه و قدم ها آهسته و آرام به احترام بزرگ مرد 
اين روزها ميهمان مجالس و محافل عزاى  كربال، 
حسينى هستند. حقيقت ماجراى كربال، تبلور عشق 
و ساختن دنيايى ماوراى دنياى مادى براى آغاز يك 
زندگى جديد است. كربال، فرصت تولدى دوباره براى 
و  خواهى  آزادى  گرفتن  جان  سرزمين  و  انسانيت 

پايمردى در راه عقيده است.
 گفتن و نوشتن از حسين بن على(ع)؛ برشمردن فضايل 
هاى  خوبى  كردن  زمزمه  و  همام  امام  اين   بيشمار 
از سرچشمه زالل هميشه  نوشيدن  باوفايش؛  ياران 
اما  اين خاندان مطهر است.  جارى شايستگى هاى 
آيا تنها با واگويه كردن خوبى ها، تكرار خصلت هاى 
پاك، نيكى ها و مردانگى ها مى توان درس آموخت 
؟ مى توان ره سپرد و گام برداشت؟ و مى توان آنگونه 
بود؟. عزادار حسينى نمايه واقعى عمل به دستورات 
امامان معصوم عليهم السالم و الگوى واقعى تداوم 
راه آنهاست. عزادار حسينى پرچمدار عمل به حق و 
حقيقت، حركت در راه عدالت و توجه و عمل به قانون 
است و دورى از تبعيض را هميشه و همه جا سرلوحه 
كارش قرار مى دهد. عزادار حسينى با تأسى و الگو 
بر  را  ها  عزيزش چشم  ياران  و  (ع)  امام حسين  از 
روى حقيقت مى گشايد و بر عيب ها و ناماليمات 
مى بندد. عزادار حسينى همراه و همگام محرومين 
و مستضعفين است، منادى جوانمردى، چشم پاكى، 
مردانگى و همنوع دوستى است. عزادار حسينى تبعيت 
از عقل و حركت بر اساس منطق در زندگى و تالش 
كارهاى  انجام  بر  را  اسالمى  جامعه  وحدت  براى 

احساسى ترجيح مى دهد. (ادامه در صفحه2)

يادداشت
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مانع تراش ها حذف مى شوند

وزير آموزش و پرورش گفت: پرداخت پاداش پايان خدمت فرهنگيان بازنشسته نيازمند 10 هزار و 500 
ميليارد ريال اعتبار است. به گزارش ايسنا، على اصغر فانى اظهار كرد: برخى از بازنشستگان سال گذشته 
بخشى از پاداش پايان خدمت خود را دريافت كرده اند و مابقى پرداخت ها نيز در حال پيگيرى است، اين 
در حاليست كه براساس تصميم مجلس شوراى اسالمى، اين موضوع در كميته اى متشكل از مجلس و 

سازمان مديريت و برنامه ريزى رسيدگى مى شود. (ادامه در صفحه2)

خبرهاى تازه فانى براى فرهنگيان

فقر امكانات مانع توسعه 
ورزش خراسان جنوبى
مديركل ورزش و جوانان استان گفت: پراكندگى جمعيت 
و فقر جذابيت رفاهى و امكاناتى مانع توسعه و رشد ...

امام جمعه شهر اسديه : 

حسينيه ها به قيمت 
خالى شدن مسجد،آباد نشود
حجت االسالم حسينى در گردهمايى روحانيان گفت : تالش 
براى تبيين معارف اهل بيت (ع) در اين شهرستان مرزى...
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صفحه ٧

درخواست استاندار از مسئوالن ؛ حذف عوامل مخل، براى تسهيل خدمت رسانى به مردم

همايش شيرخوارگان حسينى 
در استان برگزار شد

24 مهرماه ، روز جهانى غذا 

 بر همه فعاالن صنعت غذاى استان خراسان جنوبى
مبارك باد

روابط عمومى معاونت غذا و دارو
 دانشگاه علوم پزشكى بيرجند

جناب آقاى اكبرى راد
 مشاور محترم استاندار و مدير كل دفتر بازرسى استاندارى خراسان جنوبى

بدينوسيله كسب 

رتبه برتر دفتر بازرسى، مديريت عملكرد و امور حقوقى استاندارى در كل كشور 

را كه نشان از مديريت شما در زمينه هاى ارتقاى سالمت ادارى، بهبود فرآيند پاسخگويى و صيانت
 از حقوق شهروندان كه بيانگر همدلى و همزبانى دولت و ملت مى باشد ، خدمت استاندار محترم

 جناب عالى و ساير همكاران تبريك عرض نموده ، توفيق روزافزون تان را از ايزد منان خواستاريم.

جمعى از دوستان شما

مديران و همكاران متعهد و سخت كوش صنايع كاشى نيلوفر
انتخاب چندين باره اين شركت را به عنوان

 «واحد نمونه استاندارد» و همچنين گزينش به عنوان «واحد نمونه مصرف انرژى» 
كه نتيجه عشق ورزى يكايك عزيزان پر تالش به خودكفايى كشور مى باشد، تبريك عرض نموده 

 سالمتى و توفيق روزافزون شما سربازان خط مقدم استقالل ميهن عزيز اسالمى را از درگاه ايزد منان آرزو دارم.

مديرعامل صنايع كاشى نيلوفر - نوربخش

جناب آقاى مهندس مروى مقدم
مدير كل محترم استاندارد خراسان جنوبى

ضمن عرض تبريك مجدد هفته استاندارد، از جناب عالى و معاونين و كارشناسان محترم 
به مناسبت انتخاب اين شركت به عنوان

 «واحد نمونه استاندارد» و همچنين «واحد نمونه مصرف انرژى»
 سپاسگزارى نموده، توفيق روزافزون عزيزان را در نهادينه كردن فرهنگ استاندارد در ميان جامعه آرزو دارد.

مديرعامل صنايع كاشى نيلوفر-  نوربخش

جناب آقاى مهندس مروى مقدم
مدير كل محترم استاندارد خراسان جنوبى

فرا رسيدن روز جهانى استاندارد
 را خدمت جناب عالى ، معاونين ، كارشناسان و ديگر همكاران محترم تبريك و تهنيت عرض نموده 

موفقيت روزافزون شما بزرگواران را آرزو داريم.

صنايع كاشى آيدا سرام

آگهى مزايده 
شركت ميناكان در نظر دارد: ملك با مشخصات ذيل متعلق به خود را از طريق مزايده با 
باالترين قيمت به فروش برساند. متقاضيان مى بايست پس از بازديد پيشنهاد كتبى خود را 
حداكثر تا پايان وقت ادارى سه شنبه 94/8/5 در پاكت دربسته به امور مالى اين شركت به 
نشانى: بيرجند- خيابان معلم 9- پالك 45 تحويل نمايند. شركت ميناكان در رد يا قبول يك يا 

همه پيشنهادات مختار است.
تلفن تماس: 32223583-32227416

اعيانعرصهآدرسمشخصات ثبتىرديف

١
فرعى 272 از اصلى 1427 

مفروز و مجزى از 94 
بخش 2 بيرجند

بيرجند 
خيابان شهدا  1 

پالك 57

587710

شركت  ميناكان

مدير و همكاران محترم اداره كل استاندارد و تحقيقات صنعتى خراسان جنوبى

فرا رسيدن روز جهانى استاندارد
 را خدمت شما تالشگران عرصه كيفيت و استاندارد تبريك عرض نموده ، اميدواريم در سايه تالش 

شما عزيزان اعتالى همه روزه كشور را در صحنه كيفيت شاهد باشيم.

شركت تندروسازان شرق

جناب آقاى مهندس امينى 
مديرعامل محترم شركت رجحان كارا

انتخاب شايسته شما سرور گرامى را به عنوان

عضو اصلى هيئت مديره سازمان نظام مهندسى ساختمان 
خراسان جنوبى

 تبريك گفته، توفيق روزافزون شما را آرزومنديم.

مديريت و كاركنان بانك كارآفرين بيرجند

براى اولين بار فرش هاى خود را اتو كشيده تحويل بگيريد
درجه يك / عضو معتبر اتحاديه/ مجهز به سيستم اتوماسيون قاليشويى

دفتر: توحيد 21- حدفاصل نبوت 19 و 21 - شماره 105
كارخانه: شهرك صنعتى بيرجند - خيابان نوآوران 2

32424320 -2 / 32446666

 

قاليشويى و مبل شويى ايران
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صاِف صاف
لوِل لول

تخِت تخت
مهـدى عزيزم

به پاكي قلبت سوگند بدون طنين زيباي صدايت نمي توانم زندگي كنم
تا دنيا باقي است، عاشقانه دوستت دارم.

اولين سالگرد ازدواجمون مبارك
 همسرت حانيه

آموزش تخصصى رو دوزى هاى سنتى (پته دوزى و ...)
 چرم دوزى

" انواع سفارشات پذيرفته مى شود"

باغ رحيم آباد- مقابل رستوران طوبى
09156043149 - خانم رضوانى 
  09151602311 - خانم دانشگر

گالرى پوشاك طهران تك
بورس شيك ترين البسه تهران «زنانه و بچگانه»
آدرس: خيابان بهشتى ، حدفاصل خيابان شيرين شرقى و بهشتى 10/1
09366528789- 09157412887- آرامجو

با قيمت استثنايىافتتـاح شد

با نهايت تاسف درگذشت 

مرحومه سعيده شريفى مود
را به اطالع مى رساند:

مراسم سوم امروز شنبه 94/7/25 از ساعت 3 الى 4 بعدازظهر - هيئت حسينى 
حضور سروران معظم موجب امتنان است.

خانواده هاى: ايزدى مود ، شريفى مود ، نجفى ، كشاورز ، رضايى و ساير بستگان 

مديريت درمان و دفتر رسيدگى
 به اسناد پزشكى تامين اجتماعى

 خراسان جنوبى

 به ساختمان جديد واقع در حاشيه بلوار پيامبر اعظم (ص) 
سايت ادارى انتقال يافت.
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(ادامه از صفحه1) عزادار واقعى امام حسين(ع) در 
همه چيز الگويى براى همگان است. كاركرد واقعى 
مجالس عزادارى امام حسين (ع) در ايام محرم نيز 
همين است. اين روزها كه همه نگران وضع بسيار 
نامناسب حجاب، نگران آينده جوانان اين سرزمين و 
نگران آينده دين و ايمانمان هستيم، نيم نگاهى به 
مجالس سوگوارى، به فضاى ايجاد شده در جامعه و 
به تالش و تكاپوى دينى همين مردم، اميدوارمان 
از حضور در چنين جامعه اى  مى كند و سرخوش 

براى حركت هاى بزرگ تر نيرو مى گيريم. 
هنوز  كه  بيرجند  شهر  و  جنوبى  خراسان  در   
و  مدار  بر  و محافل  مراسم  از  بسيارى  خوشبختانه 
سبك و سياق همان عزادارى هاى زيبا و پرمحتواى 
سنتى برگزار مى شود، مى توان بسيار چشمگيرتر 
و بيشتر و مناسب تر از هر زمان الگوهاى دينى را 
معرفى و منتقل كرد. چه شايسته است كه مديران و 
مسئوالن اجرايى و فرهنگى از اين فضا به بهترين 
كردن  آشنا  براى  ها  خانواده  و  كنند  استفاده  وجه 
فرزندانشان با عطر خوش دين، بيشتر تالش كنند. 
ماجراى  واقعى  كاركردهاى  نيز  محترم  مبلغين 

عاشورا را با مضامين زيبا و گيرا منتقل نمايند. 
بار بيشتر تكرار   چنين فرصت هايى در سال چند 
نمى شوند، آنطور كه فرصت حضور اينچنين مردم 
نيست. پذير  تكرار  نيز  جوانان  شور  و  صحنه  در 
فراموشى محرم، تنها از ياد بردن اين ماه پربركت 
نيست، جفاى فراموشى از ارزش ها و كاركردهاى 
تر،  منظم  تر،  منسجم  اندكى  پس  هست.  هم  آن 
با فرماندهى و سازماندهى واحد و در عين حال با 

حمايت هاى بيشتر و عميق تر در صحنه باشيم.
(لطفا نظر و پيشنهاد خود در رابطه با يادداشت هاى روزنامه 

را به شماره 500010004068438 ارسال فرماييد)

يادداشت

شنبه*25 مهر 1394*شماره 3345 

امروز ٢٥ مهر ١٣٩٤ مصادف با
 ٣ محرم ١٤٣٧ و ١٦ اکتبر ٢٠١٥

قتل «محمد فرخي يزدي» شاعر و روزنامه نگار 
مخالف استبداد در زندان رضاخان (١٣١٨ ش).
دعوت جهاني اسالم توسط پيامبر اكرم(ص) (٧ ق).

كربال  سرزمين  به  سعد»  بن  «عمر  سپاه  ورود 
(٦١ ق).

روز جهاني ريشه  كني فقر.
دور  فواصل  در  تصويري  تلگراف  اختراع 

(١٩٠٦م). 

تقويم مناسبت هاى  روز

ايسنا : رئيس مركز ملى فرش ايران با بيان اينكه متوسط صادرات فرش دستباف ايران در دهه هاى اخير ساالنه 500 ميليون دالر بوده است، افزود: 
البته اين به آن معنا نيست كه ما همين پتانسيل را داريم، بلكه صادرات ما با رفع تحريم ها و ورود به بازار هاى جديد و از طرفى تبليغات مى تواند
 به چندين برابر افزايش يابد. حميد كارگر، ارائه يارانه حمل ونقل و پرداخت جوايز صادراتى را از درخواست هاى فعاالن فرش دستباف مطرح كرد.

متوسط صادرات فرش دستباف ايران اعالم شد 

دفترچه هاى بيمه امسال حذف نمى شوند 
 

مديرعامل سازمان خدمات درمانى نيروهاى مسلح 
با بيان اينكه اكنون وزارت بهداشت و بيمه ها روى 
شكل بيمه  نامه هاى الكترونيك آنالين كار مى كنند، 
حذف  كاغذى  دفترچه هاى  امسال  كرد:  عنوان 
نمى شوند اما پروژه جايگزينى دفترچه هاى كاغذى 
با بيمه  نامه هاى الكترونيك آنالين در دستور كار است. غفارى در گفتگو 
با ايسنا، درباره آخرين اقدامات انجام شده پيرامون حذف دفترچه هاى بيمه 
اكنون سازمان هاى  اين سازمان اظهار كرد:  افراد تحت پوشش   كاغذى 
بيمه گر با دفترچه هاى كاغذى مشكل دارند زيرا همه نيازهاى آنان را پاسخ 
نمى دهد. وى افزود: حذف دفترچه هاى كاغذى و تبديل آن به بيمه نامه هاى 

الكترونيك در برنامه همه سازمان هاى بيمه گر قرار دارد. 

صادرات 75 ميليون دالرى زعفران در نيمه اول امسال

نايب رئيس شوراى ملى زعفران از صادرات 75 ميليون 
و 230 هزاردالرى اين محصول در 6 ماهه امسال خبر 
داد. ميرى در گفتگو با مهر با اشاره به اعالم آمار 6 
ماهه صادرات زعفران، اظهار كرد: در 6 ماهه نخست 
امسال 52 تن و 540 كيلوگرم زعفران از مشهد صادر 
شده كه اين ميزان نسبت به مدت مشابه سال قبل 9.5 درصد كاهش يافته 
است، ضمن اينكه حدود 90 درصد صادرات طالى سرخ از مشهد انجام 
مى شود. به گفته وى، ارزش اين صادرات 75 ميليون و 230 هزاردالر بوده 
است. وى با بيان اينكه در شهريور امسال 4 تن و 467 كيلوگرم زعفران از 
مشهد صادر شده است، گفت: اين ميزان در شهريورماه سال گذشته 10 تن و 

850 كيلوگرم بوده كه در سال  جارى 58 درصد كاهش يافته است.

جلسه دولتى ها براى پرداخت وام مسكن فرسوده

معاون عمران و بهسازى شهرى وزير راه گفت: از 
مجموع 300 هزار سهميه ساالنه تسهيالت نوسازى 
 بافت هاى فرسوده تاكنون 56 هزار فقره به بانك هاى 
براى  پرداخت شده كه  تسهيالت  و  معرفى  عامل 
تسريع در پرداخت اين تسهيالت جلسه اى با نوبخت 
و سيف داشته ايم. به گزارش الف، ايزدى گفت: ارائه تسهيالت به عنوان ابزار 
مهم در صدر اقدامات دولت است و جلسه اى با رئيس سازمان مديريت و و 
رئيس كل بانك مركزى داشتيم كه آنها نيز بر اجراى مصوبه دولت مبنى بر 
اعطاى 300 هزار فقره تسهيالت تاكيد كردند.وى گفت : در سال جارى بانك 
مسكن هم به مجموع بانكهاى عامل  اضافه شده است و تالش داريم يك 

سوم سهميه را به بانك مسكن اختصاص دهيم.

تدوين  از  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزير  مقام  قائم 
آيين نامه هاى طرح جديد شناسه كاال و كد رهگيرى خبر 
داد و گفت: اين آيين نامه ها در كميسيون اقتصادى دولت 
براى نهايى شدن در دست بررسى است و با اين طرح 
طرح  مانند  فله اى  برچسب هاى  توزيع  از  خبرى  ديگر 
ايران كد و شبنم نيست. مجتبى خسروتاج در گفتگو با 
فارس، درباره آخرين وضعيت طرح كد رهگيرى كاال 
حال  در  اخير  نيم  و  سال  يك  در  صنعت  وزارت  كه 
تدوين آيين نامه هاى آن است، خاطرنشان كرد: به دليل 
وجود  كد  ايران  و  شبنم  كد  سيستم  در  كه  اشكاالتى 
داشت، آن سيستم كنار گذشته شد و طرح جديد با عنوان 
GS1 در دستور كار قرار گرفت. معاون وزير صنعت ادامه 
داد: با جلسات مختلفى كه با تمام سازمان هاى دخيل در 

اين طرح داشته ايم، آيين نامه طرح جديد تدوين و براى 
دولت ارسال شده است كه اكنون در كميسيون اقتصادى 
دولت مطرح و در حال بررسى است. وى در پاسخ به 
روندى شامل  با چه  را  مواردى  اين طرح چه  كه  اين  
مى شود، گفت:  2 آيين نامه كد شناسه و كد رهگيرى را 
تدوين كرده ايم كه كد رهگيرى تا حدى كامل تر است، 
بسته به نوع كاال اين كدها ايجاد مى شود و لزوما همه 
كاالها نياز به برچسب ندارد. به گفته خسروتاج، سيگار 
يكى از آن كاالهايى است كه در سيستم جديد يك كد 
ديجيتالى كامپيوترى روى آن نصب مى شود و مشخص 
خواهد شد از چه كشور مبدأيى و از چه ورودى وارد يا 
توليد شده و روند توزيع قابل پيگيرى است. وى بر اين 
نكته تأكيد كرد كه برخى كاالها از جمله منسوجات و 

لوازم خانگى حتماً بايد برچسب داشته باشند كه متناسب 
تعريف مى شود  آن  آن، كد شناسه روى  بسته بندى  با 
و ديگر خبرى از برچسب هاى فله اى و كيلويى نيست. 
معاون بازرگانى داخلى وزارت صنعت در توضيح بيش تر 
طرح گفت: برخى كاالهايى كه ورود آن به كشور ممنوع 
بوده يا در داخل هم توليد نمى شود در داخل اين سيستم 
به گونه اى تعريف مى شود كه مأموران به راحتى مى توانند 
كاال را شناسايى و به  عنوان كاالى قاچاق با آن برخورد 
سيگار،  جامع  برنامه  اول  مرحله  در  افزود:  وى  كنند. 
پوشاك و موبايل طراحى شده است، چرا كه بيشترين 
حجم قاچاق مربوط به اين كاالهاست و در اين سيستم 
به راحتى كاالى قاچاق در شبكه حمل ونقل، انبار و توزيع 

قابل شناسايى خواهد بود.

طرح جديد شناسه  كاال و كد رهگيرى در كميسيون اقتصادى دولت

(ادامه از صفحه1) وزير آموزش و پرورش با 
اشاره به ارائه تسهيالتى همانند كارت چند 
منظوره خريد به فرهنگيان افزود: با همكارى 
بانك سرمايه كه بخش عمده اى از سهام آن 
متعلق به صندوق ذخيره فرهنگيان است، به 
براى  خريد  منظوره  چند  كارت هاى  زودى 
وى  شد.  خواهد  صادر  كاركنان  و  معلمان 

شاغالن  و  بازنشستگان  بيمه  در خصوص 
بازنشسته  با  گفت:  پرورش  و  آموزش  در 
شدن فرهنگيان پرونده هاى آنان در سازمان 
رفاه  و  كار  تعاون،  وزارت  بازنشستگى 
اجتماعى سازماندهى مى شود كه به رغم عدم 
دسترسى به پرونده بازنشستگان، از يك سال 
گذشته تاكنون با همكارى سازمان مديريت 

مسئله همسان سازى بيمه بازنشستگان با 
شاغالن در حال پيگيرى است.فانى با بيان 
اينكه استخدام فرزندان فرهنگيان در اولويت 
كرد:  خاطرنشان  است،  پرورش  و  آموزش 
فرزندان فرهنگيان در استخدام 27 شهريور 
و پذيرش دانشگاه فرهنگيان در اولويت قرار 
با بيان اينكه بخش عمده اى از  دارند. وى 

هزينه هاى حق امتحانات و حق التدريسى ها 
پرداخت شده و قدرى نيز باقى مانده و در 
حال پيگيرى است، افزود: با سختى و فشار 
و وجود محدوديت مالى در دولت توانستيم 
دريافتى  فاصله  حداقلى  كاهش  منظور  به 
فرهنگيان با ديگر دستگاه هاى اجرايى، طرح 

رتبه بندى را با سرعت اجرايى كنيم.

خبرهاى تازه فانى براى فرهنگيان

برجام به امضاى رهبرى نرسيده است

مجلس  مى كنند  خيال  برخى  گفت:  جنتى  آيت ا... 
برجام را تصويب كرده است در حالى كه برجام در 
شوراى عالى امنيت ملى مطرح شده و آنها نظر داده 
و تأييد كرده اند يعنى هنوز به امضا و تأييد رهبرى 
نرسيده و كارى كه مجلس كرد در حاشيه برجام بود. 

 الزم باشد در شب انتخابات هم استاندار 
يا فرماندار ناتوان را عوض مى كنم 

رحمانى فضلى وزير كشور با بيان اينكه به عنوان وزير، 
هر وقت به اين نتيجه برسم كه استاندار يا فرماندارى 
توانايى ايفاى مسئوليت ندارد او را عوض مى كنم، گفت:  
حتى اگر در شب انتخابات هم به اين نتيجه برسم كه 

فرماندار يا استاندارى توانا نيست او را عوض مى كنم.

ظريف نامى كه الهام مى بخشد و مى ترساند 

خارجه  امور  وزير  وصف  در  هافينگتن پست  روزنامه 
الهام  هم  كه  است  نامى  ظريف  نوشت:  كشورمان 
مى بخشد و هم مى ترساند. آنهايى را كه از صحبت 
به  دارند، مى ترساند و  بيرون هراس  با جهان  كردن 
آنهايى كه در قدرت مذاكره، گفت وگو و صلح اقبال 

دارند، الهام مى بخشد.

يك روز از چند كانال خبر مي رسيد 400 
نقطه ايران را مي خواهند بمباران كنند 

على الريجانى اظهار كرد: در ادوارى در منطقه آنقدر 
بحران بود كه روزانه ده ها پيام تهديد آميز مى رسيد 
زمانى كه بنده دبير شوراى عالى امنيت ملى بودم يك 
روز از چند كانال مختلف خبر مى رسيد كه 400 نقطه 
ايران را مى خواهند بمباران كنند. ولى عاملى كه باعث 

ايستادگى مى شد نقش رهبرى بوده است.

 آمريكا زمان اجراى توافق را اعالم كرد
جان كربى سخنگوى وزارت خارجه آمريكا در پاسخ به 
اظهارات جان كرى كه گفته است، توافق ايران و 5+1 
(26 مهرماه) اجرايى مى شود، گفت: آنچه قرار است در 

18 اكتبر اتفاق بيفتد عملياتى شدن توافق است. 

بازرسى ها از ايران تاريخ انقضا ندارد  
اينكه  به  اشاره  با  آمريكا  خارجه  وزير  كرى،  جان 
برنامه جامع اقدام مشترك از 18 اكتبر وارد مرحله 
اجرايى خواهد شد، تأكيد كرد كه بازرسى ها از برنامه 

هسته اى ايران براى هميشه ادامه خواهد داشت.

وقتى گاف 360درجه اى داود اوغلو 
حقيقت را آشكار مى كند!  

 «احمد داود اوغلو» طى سخنانى در حالى كه تالش 
مى كرد رابطه بين تروريست ها در سوريه با تركيه را 
كتمان كند، گافى معنادار داد. وى گفت اسالم از نگاه 
تركيه با اسالم از نظر داعش360 درجه اختالف دارد.
هر چند در نگاه اول اظهارات وى ناشى از يك اشتباه 
 است اما در واقعيت نگاهى به سياست هاى آنكارا نشان 

مى دهد كه اين گاف معنا پيدا مى كند. 

آگهى ابالغ اجرائيه (رهنى)

بدينوسيله به آقاى حسين موسوى فرزند اعظم به كد ملى 0888855737 و به شماره شناسنامه 643 به نشانى بيرجند-  استقالل 
1- پالك 76 ابالغ مى شود كه بانك كشاورزى بيرجند به استناد سند رهنى شماره 18993 مورخ 87/2/19 تنظيمى در دفترخانه شماره 
8 بيرجند جهت وصول مبلغ 128/891/504 ريال بابت اصل طلب و مبلغ 53/354/531 ريال بابت سود و مبلغ 39/260/705 ريال بابت 
خسارت تاخير تاديه جمعا به مبلغ 221/506/740 ريال تا تاريخ 94/3/24  تقاضاى صدور اجرائيه عليه شما را نموده است و پرونده اجرايى 
به كالسه بايگانى شماره 9400202 نزد واحد اجراى اسناد رسمى تشكيل شده و طبق گزارش مورخ 94/7/6 مامور ابالغ ثبت اسناد بيرجند 
محل اقامت شما به شرح مندرج در متن سند (آدرس فوق) شناخته نشده و ابالغ اوراق اجرائيه به شما ميسر نگرديده و بانك بستانكار قادر به 
معرفى آدرس دقيق از شما نمى باشد، لذا حسب درخواست بستانكار و به استناد ماده 18 آيين نامه اجراى مفاد اسناد رسمى اجرائيه از تاريخ 
انتشار اين آگهى ابالغ شده محسوب است و مستفاد از ماده مذكور عمليات اجرايى پس از گذشت مدت 10 روز از تاريخ انتشار عليه شما ادامه 
خواهد يافت و مراتب فقط يك نوبت در روزنامه كثيراالنتشار درج و به جز آگهى مزايده آگهى ديگرى منتشر نخواهد شد. چنانچه ظرف مدت 
10 روز از تاريخ اين آگهى كه روز ابالغ محسوب مى گردد، نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننماييد، مورد وثيقه مندرج در سند رهنى با 
تقاضاى بستانكار پس از ارزيابى از طريق مزايده فروخته و از حاصل فروش آن طلب بستانكار و حقوق دولتى استيفاى خواهد گرديد و به جز 

آگهى مزايده آگهى ديگرى منتشر نخواهد شد.
تاريخ انتشار : 94/7/25     غالمرضا دادى- مسئول اجراى اسناد رسمى بيرجند    

كالسه 567/94 اجرايى شورا
آگهى مزايده اموال منقول " نوبت اول "

چون مقرر گرديده يك دستگاه موتور جوش دست دوم به مبلغ 9/200/000 ريال كارشناسى شده در قبال بدهى آقاى مهدى كيانى به 
مبلغ 19/428/422 ريال در حق آقاى حسين فخرائيان و مبلغ 950/000 ريال حق االجرا در حق دولت از طريق مزايده روز يكشنبه 
مورخ 94/8/10 ساعت 9 الى 10 صبح در دفتر اجراى احكام مجتمع شوراى حل اختالف بيرجند به فروش برسد كه قيمت پايه از بهاى 
ارزيابى شده شروع و به شخصى كه باالترين قيمت را پيشنهاد نمايد، فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پيشنهادى فى المجلس از 
برنده مزايده دريافت و نامبرده مكلف است حداكثر تا يك ماه نسبت به پرداخت باقيمانده ثمن معامله اقدام نمايد در غير اين صورت 10 
درصد اوليه به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد خواهد شد. لذا متقاضيان در صورت تمايل مى توانند پنج روز قبل از موعد مزايده به اين 
اجرا واقع در خيابان طالقانى- بين طالقانى 14 و 16  مجتمع شوراهاى حل اختالف بيرجند مراجعه و از مورد مزايده بازديد به عمل آورند 

هزينه نقل و انتقال به عهده خريدار خواهد بود.
حاجى پور- مدير  اجراى احكام مجتمع شوراهاى حل اختالف بيرجند

كالسه 2758/93 اجرايى شورا
آگهى مزايده اموال منقول " نوبت اول "

چون مقرر گرديده اموال شامل : 20 عدد سنگ دستشويى به مبلغ 5/600/000 ريال كارشناسى شده در قبال بدهى آقاى حسن 
خسروى به مبلغ 8/500/000 ريال در حق آقاى حسن رضا زراعتكار و مبلغ 600/000 ريال حق االجرا در حق دولت از طريق مزايده روز 
شنبه مورخ 94/8/9 ساعت 9 الى 10 صبح در دفتر اجراى احكام مجتمع شوراى حل اختالف بيرجند به فروش برسد كه قيمت پايه از 
بهاى ارزيابى شده شروع و به شخصى كه باالترين قيمت را پيشنهاد نمايد، فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پيشنهادى فى المجلس 
از برنده مزايده دريافت و نامبرده مكلف است حداكثر تا يك ماه نسبت به پرداخت باقيمانده ثمن معامله اقدام نمايد در غير اين صورت 
10 درصد اوليه به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد خواهد شد. لذا متقاضيان در صورت تمايل مى توانند پنج روز قبل از موعد مزايده به 
اين اجرا واقع در خيابان طالقانى- بين طالقانى 14 و 16 مجتمع شوراهاى حل اختالف بيرجند مراجعه و از مورد مزايده بازديد به عمل 

آورند. هزينه نقل و انتقال به عهده خريدار خواهد بود.
برمقدم- مدير اجراى احكام مجتمع شوراهاى حل اختالف بيرجند

مزايده شماره 94/2
موضوع: فروش 2553 اصله تير A و 1138 اصله تير سيمانى و 67832 كيلوگرم سيم مغز فوالد در 
سطح شهرستان هاى استان خراسان جنوبى به باالترين قيمت پيشنهادى برابر شرايط منضم به طرح 

قرارداد
شرط تهيه اسناد: واريز مبلغ 200/000 ريال به حساب سيبا شماره 0106034398001 بانك ملى در وجه شركت 

مخابرات خراسان جنوبى
مهلت تهيه اسناد: از 94/7/23 تا پايان وقت ادارى 94/8/3- تحويل اسناد پايان وقت ادارى 94/8/13 و بازگشايى 

پاكت ها 94/8/17
تضمين: تضمين شركت در مزايده معادل چهار درصد مبلغ پيشنهادى طى ضمانت نامه بانكى يا چك تضمين شده 

بانكى يا واريز نقدى به حساب سيبا شماره 0106034398001 در وجه شركت مخابرات خراسان جنوبى
محل تهيه اسناد: بيرجند- بلوار پاسداران- ميدان جانبازان- شركت مخابرات خراسان جنوبى – اتاق شماره 124

تلفن تماس: 05632445444   فاكس: 056-32424004
شركت مخابرات خراسان جنوبى 

آگهى نوبت سوم ثبت نام انتخابات اتحاديه صنف
لودر و كمپرسى و كوره داران

با عنايت به آيين نامه اجرايى انتخابات اتحاديه هاى صنفى (22 قانون نظام صنفى) از داوطلبان عضويت در هيئت مديره 
و بازرس اتحاديه صنف فوق الذكر كه داراى شرايط ذيل مى باشند، دعوت مى شود ظرف مدت 10 روز از تاريخ 94/7/26 
با ارائه مدارك ذيل براى ثبت نام به دبيرخانه هيئت اجرايى نظارت بر انتخابات واقع در خيابان شهيد مطهرى - سازمان 

صنعت ، معدن و تجارت (اداره امور اصناف و تشكل ها) مراجعه نمايند.
شرايط داوطلبان:

تابعيت جمهورى اسالمى ايران - اعتقاد و الزام عملى به نظام جمهورى اسالمى ايران- نداشتن سوءپيشينه كيفرى موثر 
عدم ممنوعيت تصرف در اموال مانند حجر، ورشكستگى و افالس-  عدم اشتغال در ارگا ن ها و دستگاه هاى اجرايى 
(موضوع ماده 5 قانون خدمات كشورى) و همچنين كاركنان اتحاديه ها و اتاق اصناف - عدم اعتياد به مواد مخدر- عدم 
اشتهار به فساد - داشتن حداقل مدرك تحصيلى ديپلم براى افراد فاقد سابقه عضويت در هيئت مديره اتحاديه - حداكثر 

سن در زمان ثبت نام 75 سال-  داشتن پروانه كسب معتبر دائم-  وثاقت و امانت
مدارك مورد نياز:

فتوكپى پروانه كسب معتبر (2 برگ) - فتوكپى از تمام صفحات شناسنامه (2 سرى) - عكس 4×3 رنگى (6 قطعه)
 فتوكپى كارت ملى (2 برگ) - فتوكپى آخرين مدرك تحصيلى- گواهى عدم سوء پيشينه كيفرى- گواهى عدم اعتياد 

به مواد مخدر- داشتن اصل مدارك فوق زمان ثبت نام الزامى است 
 رئيس هيئت اجرايى نظارت بر انتخابات اتحاديه هاى صنفى شهرستان بيرجند

آگهى مزايده اموال غير منقول " نوبت اول "
چون در پرونده اجرايى 1404/93 در قبال محكوميت خانم زهره پرونده به پرداخت مبلغ 1/010/796/244 ريال در 
حق ورثه مرحوم عصمت فرخى خانم ها طاهره و نرگس پرونده و پرداخت مبلغ 59/250/000 ريال بابت حق االجرا 

در حق صندوق دولت و با عنايت به توقيف سه دانگ پالك ثبتى شماره 3575 فرعى از 249 اصلى بخش 2 بيرجند از محكوم عليه 
كه حسب نظريه كارشناس پالك مذكور واقع در خيابان پاسداران – خيابان بوعلى سينا - حافظ 3 پالك 49 مى باشد و مساحت 
عرصه آن 300 مترمربع و اعيان شامل زيرزمين 28/10 مترمربع- همكف 178/85مترمربع مسكونى و 28/75 مترمربع تجارى كه جمع 
كل زيربنا 235/70 مترمربع مى باشد و داراى امتياز آب و برق و گاز است و با توجه به موارد ذكر شده كل ششدانگ پالك به مبلغ 
7/513/000/000 ريال كه سهم محكوم عليه سه دانگ آن به مبلغ 3/756/500/000 ريال ارزيابى گرديده است كه از طريق مزايده در 
روز يكشنبه مورخ 94/8/10 از ساعت 9 الى 10 صبح در دفتر اجراى احكام حقوقى به فروش برسد كه قيمت پايه از بهاى ارزيابى شده 
شروع و به كسانى كه باالترين قيمت را پيشنهاد نمايند، فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پيشنهادى فى المجلس از برنده مزايده 
دريافت و نامبرده مكلف است حداكثر تا يك ماه نسبت به پرداخت باقيمانده ثمن معامله اقدام نمايد در غير اين صورت 10 درصد اوليه 
به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد خواهد شد. متقاضيان در صورت تمايل مى توانند پنج روز قبل از موعد مزايده به اين اجرا مراجعه تا 

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

دادگسترى جمهورى اسالمى ايران

آگهي مزايده اموال منقول"  نوبت اول "
 چون مقرر گرديده در پرونده اجرايي كالسه 840047 يك دستگاه لودر فيات اليس مدل FR  15  (با اين توصيف : 
الستيك هاي جلو و عقب به ميزان 25% ، سال ساخت آن به علت مخدوش بودن مشخص نيست لكن به نظر كارشناس 

سال ساخت آن 1975 ميالدي مي باشد، شيشه هاي اتاق سمت چپ (راننده) شكسته است. شماره شاسي آن مخدوش و كامال ناخوانا 
مي باشد) كه به مبلغ چهارصد و پنجاه ميليون ريال كارشناسي شده در قبال قسمتي از بدهي آقاي رضا عبدا... زاده فرزند علي به مبلغ 
845/731/126 ريال در حق آقاي علي اكبر دوستي و مبلغ 37/500/000 ريال حق االجرا در حق دولت از طريق مزايده در تاريخ 
94/8/13 از ساعت 9 الي 10 صبح در دفتر اجراي احكام دادگستري شهرستان خوسف به فروش برسد كه قيمت پايه از بهاي ارزيابي 
شده شروع و به شخصي كه باالترين قيمت را پيشنهاد نمايد، فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پيشنهادي في المجلس از برنده مزايده 
دريافت و نامبرده موظف است حداكثر تا يك ماه نسبت به پرداخت باقيمانده ثمن معامله اقدام نمايد و پس از تاييد مزايده توسط دادگاه 
محترم صادركننده حكم تقاضاي انتقال مالكيت اموال نمايد و در صورت عدم تاييد مزايده توسط دادگاه محترم مبلغ 10 درصد واريزي 
به خريدار مسترد خواهد شد و در صورتي كه خريدار مابقي وجه مزايده را در زمان مقرر به حساب سپرده واريز ننمايد و يا اعالم انصراف 
نمايد مبلغ 10 درصد پيشنهادي خريدار به نفع دولت ضبط خواهد شد و مزايده تجديد خواهد شد و خريدار حق هيچگونه اعتراضي را 
نخواهد داشت. مراسم مزايده با رعايت مواد 113 به بعد قانون اجراي احكام مدني اجرا خواهد شد. لذا متقاضيان در صورت تمايل مي 
توانند پنج روز قبل از موعد مزايده به اين اجرا واقع در دادگستري شهرستان خوسف مراجعه و از مورد مزايده بازديد به عمل آورند. هزينه 

نقل و انتقال برعهده خريدار خواهد بود.                                                          مهدي چاپاري بورنگ  
 مدير اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان خوسف

دادگسترى جمهورى اسالمى ايران

آگهي مزايده اموال غيرمنقول " نوبت اول"
 در پرونده كالسه 940048 اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان خوسف آقاي حسن عبداللهي فرزند رضا محكوم 
است به پرداخت مبلغ 1- دويست و پنجاه ميليون ريال بابت اصل خواسته و خسارت تاخير تاديه 2- هفت ميليون و 

ششصد هزار ريال به عنوان هزينه دادرسي در حق محكوم له آقاي محمد امياري فورگ فرزند علي و پرداخت مبلغ دوازده ميليون و 
پانصد هزار ريال بابت نيم عشر دولتي كه محكوم عليه جهت استيفاي حقوق خود بدوا تقاضاي توقيف اموال محكوم عليه را كه عبارت از : 
1- يك سهم آب و زمين مربوطه از چاه موتور روستاي همت آباد گيو (با اين توضيح كه: زمين مربوطه در شش قطعه به مساحت حدود 
هفت هكتار مي باشد. قطعات زمين به يكديگر متصل نمي باشد. بافت خاك زمين ها رسي و شني و مناسب كشت آبي مي باشد. آب 
چاه مربوطه لب شور گزارش شده است) به مبلغ سيصد و سي ميليون ريال و سپس تقاضاي فروش آن را از طريق مزايده عمومي نموده 
است كه اين اجرا پس از طي مراحل قانوني و عدم پرداخت محكوم به توسط محكوم عليه قصد دارد در تاريخ 94/8/11 از ساعت 9 الي 
10 صبح در محل اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان خوسف از طريق مزايده عمومي اموال توقيفي محكوم عليه را به قيمت پايه 
كارشناسي سيصد و سي ميليون ريال به فروش برساند. طالبين و خريداران مي توانند همه روزه تا يك هفته قبل از زمان مزايده از اموال 
مورد مزايده با هماهنگي اين اجرا بازديد و در زمان مزايده حضورا شركت نمايند. قيمت پايه از بهاي ارزيابي شده شروع و اموال مزايده به 
كسي فروخته خواهد شد كه باالترين مبلغ را پيشنهاد نمايد و خريدار مي بايستي مبلغ 10 درصد پيشنهادي خود را نقدا پرداخت و مابقي 
را ظرف مدت دو هفته به حساب سپرده دادگستري خوسف واريز نمايد و پس از تاييد مزايده توسط دادگاه محترم، صادركننده حكم 
تقاضاي انتقال مالكيت اموال نمايد و در صورت عدم تاييد مزايده توسط دادگاه محترم مبلغ 10 درصد واريزي به خريدار مسترد خواهد 
شد و در صورتي كه خريدار مابقي وجه مزايده را در زمان مقرر به حساب سپرده واريز ننمايد و يا اعالم انصراف نمايد مبلغ 10 درصد 
 پيشنهادي خريدار به نفع دولت ضبط خواهد شد و خريدار حق هيچگونه اعتراضي را نخواهد داشت. مراسم مزايده با رعايت مواد 113 

به بعد قانون اجراي احكام مدني اجرا خواهد شد. هزينه هاي نقل و انتقال برعهده خريدار خواهد بود.  

مهدي چاپاري بورنگ -  مدير دفتر اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان خوسف 

دادگسترى جمهورى اسالمى ايران

 كركره برقى -  جك پاركينگى

نبش مدرس 69    09153616358

چك دو ماهه
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

 اجـراى  نصب  داربـست  فلـزى 
بـا پيـچ و رولـپـالك  

 09153637507 - 09156217507 حسينى

فراخوان مزايده عمومى به شماره 94/33/94 (نوبت دوم)
دستگاه مزايده گذار: اداره كل حمل و نقل و پايانه هاى خراسان جنوبى

موضوع مزايده: واگذارى 4 باب غرفه در پايانه مرزى ماهيرود
مهلت دريافت اسناد: تا پايان وقت ادارى شنبه 94/8/2

مهلت ارسال اسناد: تا ساعت 9 صبح شنبه 94/8/9
زمان و محل قرائت پيشنهادات: شنبه 94/8/9 ساعت 10 صبح - اتاق جلسات اداره كل حمل و نقل و 

پايانه هاى خراسان جنوبى
محل دريافت و برگشت اسناد: بيرجند- خيابان غفارى- نبش غفارى 25- امور ادارى
مبلغ تضمين شركت به صورت ضمانت بانكى، چك تضمين شده به شرح ذيل مى باشد:

غرفه شماره يك (22 مترى) 4/000/000 ريال- غرفه شماره دو (25 مترى) مبلغ 4/500/000 ريال
غرفه شماره سه (30 مترى) مبلغ 5/400/000 ريال- غرفه شماره چهار (27 مترى) 4/900/000 ريال
براى كسب اطالعات بيشتر با شماره هاى سانترال : 9-32342137 داخلى 219 تماس حاصل فرماييد.

اداره كل حمل و نقل و پايانه هاى خراسان جنوبى



پيام شمامركز آزمون الكترونيكى مهارت در خراسان جنوبى راه اندازى مى شود
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پيام كوتاه : 3000272424

شنبه * 25 مهر 1394 * شماره 3345
كه  3 بار  و  خوار  اتحاديه  از  دارم  گله  يه  آوا.  سالم 

سبز  سوپرماركت  داره  قارچ  مثل  همش  كه 
بازار خراب، چرا ميذارن اين همه  ميشه؟!  تو اين 
مغازه باز بشه؟ مگه يه شهر چقد گنجايش داره؟ 3 
تا 3 تا كنار هم بدون درآمد با اين قيمت اجاره مغازه 

و آب و برق و ...
936…450
بيرجند  شهردارى  مسئوالن  به  زحمت  بى  سالم 
ورودى  آسفالت  حال  به  فكرى  چرا  بفرماييد 
آن  جاده  كنند؟  نمى  ارتش  هاى  خانه  مسكن 

مثل اين كه تراكتور تو جاده شخم زده باشه.
915…900
فردوسى  خيابان  در  بيرجند.  شهردارمحترم  سالم 
نبش حافظ مقابل بوستان سرو يك ساختمان خراب 
شده. تابلو و آجرها مدت هاست به صورت افتضاحى 
حاشيه  دوساله  نزديك  االن  ضمنًا  شده،  انباشته 
خيابان فردوسى ظاهر بسيار زننده اى دارد لطفاً 
عوارض  نيز  كسبه  آن  در  كه  خيابان  اين  به 

پرداخت مى كنند بيشتر رسيدگى كنيد!
915…915

سالم. پيشنهاد مى كنم وعاظ در ماه محرم باتوجه 
به گسترش شبكه هاى مجازى و غفلت از مسايل 
مهم در سخنرانى ها و منابر بيشتر به موضوعات 
به خصوص پدرمادرها كه  بزرگترها  به  احترام 

مغفول مانده توجه كنند با لحن جذاب.
938…867
سالم آواجان. مسئوالن كه تعصب ندارند شما براى 
انقالب  از  كه  37سال  از  بعد  االن  كن.  كارى  ما 
آموزان  دانش   ... روستاى  در  گذرد  مى  اسالمى 
مقطع ششم دختران و پسران در يك كالس 
درس مى خوانند بعد از مراجعه به نماينده آموزش 
و پرورش ايشان گفتند اگر حقوق معلم را مردم روستا 
روستاى  در  كه  درصورتى  حتمًا  كنند  مى  پرداخت 
همجوار يعنى ... مدرسه ديگرى جهت تفكيك دانش 
آموزان هست ولى ظاهراً در اينجا مردم روستا بايد به 

جاى آموزش و پرورش تصميم بگيرند...
915…691
مسئوالن مخابرات فكرى به حال اينترنت خيابان الهيه 
بكنند. فقط پول گرفتن از مردم كارخوبى نيست 

كمى خدمات دهى هم به جايى برنمى خورد.
915…146

مركز آزمون الكترونيكى مهارت در خراسان جنوبى راه اندازى مى شود. مدير كل آموزش فنى و حرفه اى استان در بازديد از پنجمين 
آزمون هماهنگ مهارت، با اعالم اين خبر گفت: 3227  نفر در  پنجمين مرحله آزمون سراسرى سنجش مهارت سال 1394 در  187 
حرفه ثبت نام كرده اند كه از اين تعداد 1415 نفر مرد و 1812  نفر زن هستند. خوش آيند افزود: در حال حاضر در استان مركز آزمون 

الكترونيك در حال تجهيز است و بزودى افتتاح خواهد شد و اولين آزمون الكترونيك در تاريخ 8/3/ 94 برگزار خواهد شد. 

پاسخ مسئوالن به پيام شما

جوابيه سازمان اتوبوسرانى بيرجند و حومه

پيام  به مطلب درج شده در ستون  پاسخ  احترامًا در 
شما مورخ 94/7/20 درباره «چرا اتوبوس هاى شركت 
مسافر  كه  وقتى  كنند  تعطيل   8 ساعت  بايد  واحد 
رساند: مى  استحضار  به  باشد...»  شدن  سوار   براى 
رسانى  خدمات  و  كار  پايان  ساعت  حاضر  حال  در 
باشد چنانچه  اتوبوس ها در خطوط ساعت 20 مى 
مبنى  كردند  مشاهده  را  موردى  محترم  همشهريان 
مراتب اعالم  ضمن  مقرر  ساعت  رعايت  عدم   بر 

تلفن 32226545  به شماره  ابوذر  به كنترل خطوط 
به  نسبت   32311500 تلفن  شماره  به  آزادى  يا  و 
شناسايى و معرفى راننده مورد نظر اقدام تا بررسى و 

برخورد الزم به عمل آيد.

نمايشگاه  براى چيه؟   اين صداى شادى  زاده-  * رحيم 
عكسه  پسرم براى روز جهانى كودك برگزار شده. خواهش 
مى كنم مامان  قول مى دم كه كارى نكنم  باعث نگرانى 
شما بشم منم ببر...آخه پسرم جمعيت زياده، ممكنه ناخواسته 
آسيب ببينى ... حرف مادر به اينجا كه مى رسد اشك هاى  

فرزاد كوچولو روى گونه هاى لطيفش مى لغزد ...

قول مى دم حتى يك لحظه
 عصاى سفيدم  رو از خودم دور نكنم

 فقط بذاريد توى شادى دوستام باشم 

اما من قول مى دم حتى يك لحظه عصاى سفيدم رو از 
خودم دور نكنم  فقط بذاريد توى شادى دوستام باشم ... 
بيا بريم پسرم تو كه چيزى از اين نمايشگاه و شادى بچه 
ها نمى بينى. خودم بعداً روى صورتت نقاشى مى كشم! نه 
اينجا مامان اينجا مى خوام روى صورتم نقاشى كنند حاال 
صداى گريه فرزاد تمام فضاى پياده رو پر كرده، اما مادر بى 
توجه به خواهش و احساس فرزاد 6-7 ساله  راه خودش را 
مى رود، شايد از نگاه سنگين بقيه به پسرش مى ترسد يا 
شايد هم از حس ترحم مردم فرار مى كند... اينجا براى تو 
نيست مى فهمى؟! فزراد عصا زنان از پياده رو عبور مى كند 
و مى رود اما يك دنيا آرزو و دلتنگى پسرك معلول روى 

دوش پياده رو سنگينى مى كند... 

كودكان معلول ميهمانان
 مراسم روز جهانى كودك هستند!

اينجا نمايشگاه عكس كودك است و برنامه هاى شادى 
به همت بهدانى يكى از همشهريان بيرجندى و با هزينه 
شخصى وى نظر خيلى از بچه ها رو به خودش جلب كرده 
نابيناى حاضر در اين  از كودكان  است. مادر سميرا يكى 
نمايشگاه سعى دارد ديگران از نابينا بودن فرزندش مطلع 
نشوند. در گوشه اى از سالن وقتى  سميرا در انتظار اتمام 
 كار نقاشى روى چهره است  از فرصت استتفاده مى كند و 
مى گويد: سميرا و تعدادى از دوستانش كه آنها هم نابينا 

هستند در واقع ميهمانان ناخوانده اين مراسمند!

شايد شرايط خاص كودك معلول
انگيزه را از مسئوالن ذيربط مى گيرد

پنهان كند،  را  مادر در حالى كه سعى دارد اشك هايش 
ادامه مى دهد: در استان ما آن طور كه بايد به  برنامه هاى 
كودكان اهميت نمى دهند  و در اين ميان كودكان معلول 
كًال فراموش شده اند .... نمى دانم شايد شرايط خاص اين 
كودكان انگيزه اجراى  برنامه هاى  ويژه كودك معلول را  در 

روز جهانى كودك از مسئوالن ذيربط گرفته است. 
به اعتقاد وى مظلوميت كودكان معلول به حدى است كه در 
روز جهانى گراميداشت معلوالن هم تنها به معلوالن بالغ و 
نيازهاى آنها توجه مى شود و عمًال كسى به كودك معلول 

نمى پردازد.

كودك معلول در آينده كشور سهمى ندارد
شايد اجراى برنامه براى معلوالن 

نوعى هزينه بى بازگشت است!

مادر يكى ديگر از دختران نابيناى اين جمع در ادامه صحبت 
مادر سميرا مى گويد: البته شايد اين خواسته زياديه  و اجراى 
كودكان  مختلف  هاى  گروه  خاص  و  متنوع  هاى  برنامه 
معلول  اعم از نابينا، ناشنوا، معلوالن جسمى و حركتى با 
توجه به نبود جايگاه خاص براى اين كودكان به عنوان آينده 
ساز مملكت، از ديد صاحبان امر نوعى هزينه بى بازگشت 

محسوب شود.
وى معتقد است از آنجا كه كودك معلول به نوعى تحميل 
هزينه بر دولت است والدين كودك معلول در بسيارى از 
موارد توقع زيادى ندارند و به خدماتى كه از طرف بهزيستى و 

توانبخشى ها به فرزندانشان ارائه مى شود بسنده مى كنند.

در استان جايى براى بازى كودك معلول نيست

وى ادامه مى دهد: در استان ما متأسفانه جايى براى بازى 

معلول  كودك  طرفى  از  و  ندارد  وجود  معلول  هاى  بچه 
 نابينا يا ناشنوا و هر معلول ديگر با وجود ناتوانى كه دارد در 
محيط هاى بازى ساير كودكان عادى قادر به بازى و تخليه 
انرژى كودكى نيستند لذا اكثر كودكان معلول با وجود سن 

كم  روحيه اى  افسرده و انزوا طلب دارند.            

 اگه  در مسابقه كودكان آهنين شركت مى كردم
با همين يك دستم برنده مى شدم 

حسين كوچولو كه به دليل بيمارى مننژيت شده از همان 

بچگى سمت راست بدنش فلج شده و به همين خاطر تا آخر 
عمر مجبور است از ويلچر استفاد كند. حدود 6 ساله است 
اما آن قدر بامزه و شيرين زبان است كه  بيشتر دوست دارم 
شنونده صحبت هايش باشم. مسابقه كودكان آهنين شروع 
مى شود و حسين تنها به عنوان تماشاچى با ولعى عجيب 
روال مسابقه رو دنبال مى كند در حالى كه سعى دارد پنجه 
دست راستش را با كمك دست چپ باز كند  مى گويد: حيف 
كه بابام منو نام نويسى نكرد .... هرچى اصرار كردم گفت: 
 نه، تو نمى تونى، قبولت نمى كنن!! ولى اگه من شركت

مى كردم با همين يك دستم برنده مى شدم...
بابام قول داده اگه هر روز با دست و پام ورزش كنم تا سال 
بعد اين طرف بدنم هم خوب مى شه اون وقت اسممو براى 
مسابقه سال بعد مى نويسه ... ازته دل مى خندد و ادامه مى 
دهد: آخه تموم انژى سمت راست بدنم توى دست چپم 
ذخيره شده و چيزهايى كه بقيه با دو دست نمى تونن بردارن 

من با يك دستم حركت مى دم... 
حسين نمى دونه كه شايد هيچ وقت شرايط شركت توى اين 
مسابقات رو به دست نيارد. اى كاش مسابقاتى از اين دست 

براى بچه هاى معلول برگزار مى شد ...

چرا در برنامه ها ى روز جهانى كودك 
كودكان معلول ديده نمى شوند؟

 كاش حسين و همه بچه هايى معلول مثل او هم مى توانستند
 در اين مسابقه شركت كنند... چرا در برنامه ها و  مسابقاتى 

كه به بهانه روز جهانى كودك طراحى مى شوذ كودكان 
معلول ديده نمى شوند؟! اين را رحيمى پدر  پسر كوچولوى 
معلول مى گويد در مورد آرزوى تنها فرزندش براى بهبودى 

و شركت در اين مسابقه با بغض فرو خورده مى گويد.

مگه بچه هاى معلول، كودك نيستند 

مگر   گويد:  مى  شوهرش  حرف  ادامه  در  حسين  مادر 
بچه هاى معلول كودك نيستند  اگر خدا بنا به مصلحتى   
معلوليتى به آنها داده اين دليل نمى شود كه  از متن جامعه 
كنار زده شوند  و به چشم نيايند!! وى با گاليه از نبود برنامه 
اى شاد  و مفرح  مختص كودكان با نيازهاى ويژه ادامه مى 
دهد: با توجه به اينكه اين قبيل بچه ها به خاطر شرايط 
جسمى از دنياى ساير كودكان عادى فاصله گرفته و منزوى 
مى شوند مسئوالن استان بايد با توجه بيشتر به آنها  و 

برگزارى  برنامه هاى متنوع  و نشاط آور آنها را به  زندگى 
عادى و دور از افسردگى ها  برگردانند. اما متأسفانه در استان 
ما به تنها چيزى كه  اهميت داده نمى شود كودكان هستند 

و كودكان معلول كه جاى خود دارند.

حضور زهراى ناشنوا هم در نقاشى روى زمين 

چشم هايى عسلى و  نگاه معصوم زهرا  ناخوداگاه ما رو به 
خودش جذب مى كند. جدا از ساير بچه ها در كنار خيابان 
مشغول كشيدن نقاشى است. حركات ساير بچه ها رو زير 
نظر دارد. با لبخندشان مى خند و با هيجانى كه در نگاه و 
رفتارشان حس مى كند هيجان زده و گاهى هم بهت زده 
مى شود... زهرا ناشنواست و تنها با لب خوانى مادرش ارتباط 

برقرار مى كند.

روز  زمين  روى  نقاشى  برنامه  درمورد  وقتى 
جهانى كودك براى زهرا گفتم خيلى ذوق كرد 

مادر زهرا مى گويد: از وقتى درمورد برنامه نقاشى روى زمين 
روز جهانى كودك براى زهرا گفتم خيلى ذوق كرد و اصرار 
برنامه شركت كند. طفلك به خاطر  اين  داشت كه توى 
شرايطش هميشه توى خونه تنهاست. برنامه هاى تلويزيونى 

به خاطر ناشنوايى برايش جذاب نيستند. 
گاهى بعضى از بچه هاى فاميل به اصرار من براى بازى به 
خانه ما مى آيند اما بعد از مدتى كم حوصله مى شوند  و زهرا 
مى ماند با يك دينا بهانه  براى نرفتن  دوستى كه به سختى  

به دست آورده است.

فارغ از دغدغه هاى روزانه 
مثل خيلى از بچه ها  در قالب نقاشى 
احساسش را به زمين هديه مى دهد

شور و نشاط عجيبى در نگاه زهرا موج مى زند لحظه اى  وارد 
 جمع بچه ها مى شود اما به خاطر نبود همراهى از طرف بچه ها

(چون بچه ها حرف ها و اشاره هاى زهرا را متوجه نمى 
شوند) عصبانى شده و خيلى زود  از جمع آنها جدا مى شود 
و به گوشه اى دنج در كنار مادرش بسنده مى كند... با اينكه 
 در خأل سكوتى سنگين گيج شده اما فارغ از دغدغه هاى

روزانه او امروز مثل خيلى ديگر از بچه ها احساست درونش 
را در قالب نقاشى به زمين هديه مى دهد.

مادر زهرا در حالى كه از خوشحالى دخترش ذوق كرده مى 
گويد: كاش روزى هم براى كودكان معلول تعريف مى شد 
يا حداقل همزمان با روز جهانى كودك برنامه اى هم براى 
بچه هاى  ... سهم  ريزى مى شد  برنامه  معلول  كودكان 

معلول از روز جهانى كودك چقدر است؟ 

سهمى كوچك از روز كودك كودكان استثنايى 
 خراسان جنوبى در 
روز جهانى كودك 
از قلم افتادند 

فروشگــاه يــاران
عرضه كننده انواع قليان، پيپ و فندك 

سماور زغالى ، منقل كباب، زغال و تنباكو
حدفاصل معلم 19 و 21 

32440622 - 09155625828

آموزشگاه كامپيوتر كياست
  ثبت نام مى كند:

كليه رشته هاى كامپيوتر، حسابدارى

 مكانيك ، عمران ، برنامه نويسى

با مجوز رسمى از سازمان آموزش فنى و حرفه اى 

خيابان طالقانى – طالقانى 16      1- 32236080

تعمير انواع لوازم گازسوز  خانگى در اسرع وقت 
   09158624439 - جانى

www. iranwash. ir قاليشويي و مبل شويي ايـران

   2- 20 43 42 32    66 66 44 32     صاِف صاف      لوِل لول      تخِت تخت
دفتر: توحيد 21، نبش نبوت 21، پالك 105
عضو  معتبر اتحاديه     مسئول : دستگردي

فروش ويژه فرهنگيان
 اقســاط 20 ماهـه
فروش و اجراى انواع كاغذ ديوارى 
پاركت - كفپوش - پرده - سنگ آنتيك

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

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

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

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

حمــل اثاثيــه  100 درصد تضمينى
 با  كارگر ماهر و ماشين اتاق بزرگ مسير مشهد و  زاهدان 09159618581- فاروقى
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در استان ١٢موزه وجود دارد که ٤مورد آن با نام هاي موزه باستان شناسي، مردم شناسي و موزه خصوصي اشياي مردم شناسي و 
پهلواني در بيرجند وجود دارد در ٦ ماه اول سال جاري از موزه هاي مردم شناسي و باستان شناسي و مجموعه جهاني اکبريه ٣٨ هزار 
و ٩٣٥ نفر، موزه خصوصي اشياي مردم شناسي بيرجند هزار و ٣٦٥ نفر و موزه پهلواني بيرجند ٩٠٠ نفر بازديد کرده اند.

بازديد ٦٣ هزار نفر طي ٦ ماه از موزه هاي استان  بنياد رفاه كودك

4
کال اصطالحي است که به دره يا مسير ايجاد شده به وسيله 
سيالب ها و جريان آب اطالق مي شود. کال جني يا دره 
جن ها دره اي است که در شمال طبس و در اطراف روستاي 
قرار  نزديکي آن  قناتي که در  امتداد خروجي  ازميغان و در 
دارد واقع شده است و ٣٥ کيلومتر با شهرستان طبس فاصله 
 دارد. دره اي زيبا و حيرت انگيز که بوميان قديمي آن را دره 
جن ها ناميده اند و آن را خوف انگيز و محل زندگي ارواح و 

جن ها مي دانستند. 
وارد  که  است  پرشيب  و  بلند  هاي  ديواره  داراي  دره 
باشد.  داشته  همراه  به  خطراتي  تواند  مي  آن  به  شدن 
دل  در  گبرها  خانه  بنام  هايي  خانه  و  ها  تونل   وجود 
ديواره ها که براي سکناي زرتشتيان زمان خود ساخته شده 

است از ديگر جدابيتهاي اين دره است. 

ساخت تونل ها و حفره هاي کال جني
 به دوره ساسانيان برمي گردد

باز  ساسانيان  زمان  به  احتماال  حفرها  و  تونلها  اين   ساخت 
مي گردد. اين حفره ها و تونلها در دامنه جداره هاي اين دره 
قرار گرفته اند. مسير دسترسي به اين حفره ها بسيار دشوار 
تونل هايي ديده مي شد که  اين حفره ها  است. در مسير 

احتماال راه هاي ارتباطي آنها با هم بوده است.
پس از جدا شدن از جاده آسفالت و دو راهي استخر شاعر و 
طي حدود ۵ کيلومتر جاده خاکي به محل دره اي مي رسيم. 
از دو مسير مي توان وارد اين دره شد. يکي انتهاي جاده خاکي 

که به واقع ابتداي اين دره مي باشد و متصل به کوه است و 
ديگري ميانه هاي اين جاده خاکي که مي توان از طريق يک 
شکاف ايجاد شده بوسيله فرسايش به درون دره راه يافت. ما 

راه ابتدايي را توصيه مي کنيم. 
در اين محل که متصل به کوه مي باشد چشمه آبي روان است 
که يک منطقه سرسبز را ايجاد کرده است. درختان در هم 

تنيده نخل که بصورت خودرو روييده اند و نيزار را مي توان در 
اينجا مشاهده کرد.

از اين محل مسير آب را دنبال کرده و چشم اندازهاي زيباي 
اثر  بر  دره  اين  طول  در  کنيم.  مي  مشاهده  را  آن  طبيعي 
فرسايش باد و آب ،نقوش و پستي و بلنديهاي شگرف و زيبايي 

ايجاد شده است. در طول مسير نيزارها و تک درختان نخل 
را در چند قسمت شاهد هستيم.  دره را که ادامه مي دهيم در 
 (SHOLAN) نقاطي آبشارهاي کوچک که در زبان محلي شلن

ناميده مي شود وجود دارد. 
در جاهايي آب بصورت حوضچه هايي جمع شده که در فصل 
تابستان مناسب براي آب تني و فرار از گرماي طاقت فرساي 

هواست و باالخره در محلي اين آب بوسيله راه آب و تونلهايي 
که توسط اهالي روستاهاي پايين اين منطقه ايجاد شده به 
داخل قنات هدايت مي شود.در اين محل فرسايش آب به اوج 
خود رسيده و نقوش و برجستگيها و خلل و فرج عجيبي را در 
کف رودخانه ايجاد کرده است. بعد از اين منطقه ديگر دره 

خشک و بي آب و علف مي شود. آب به داخل قنات هدايت 
شده و دره بي نصيب از آب. کمي ديگر در مسير دره به راه 
خود ادامه مي دهيم که در ديواره دره حفراتي نگاه ما را متوجه 

خود مي سازد.

حفراتي در ديواره دره وجود دارد 
که ساخته دست بشر است

شايد در نگاه اول احساس کنيم که اينها نيز حاصل فرسايش 
طبيعت باشد اما با کمي کنکاش در مي يابيم که اينها ساخته 
دست بشر است. در ارتفاع ۲ متري از سطح زمين چاه ورودي 
قرار دارد که با کمک يک همراه مي توان به درون آن رفت و 
سپس از اين چاه که حدود ۷-۸ متر ارتفاع دارد و بوسيله جاي 
دست ها و حفرات بدنه آن باال مي رويم و به تاالري بر مي 
خوريم. در دو طرف اين تاالر دو داالن قرار دارد و هر کدام 
شامل چندين اتاق مي باشد. همه اينها بوسيله بشر و در دل 

ديواره اين دره عجيب پديد آمده است. 
هنوز مي توان رد تيشه معماران آن را بر در و ديوار اتاقکها 
مشاهده نمود. طبق نظر کارشناس سازمان ميراث فرهنگي 
تاريخ بناي اين مکان به دوره ساسانيان بر مي گردد و به نظر 
مي رسد محل چله نشيني يکتا پرستان بوده است.اگر مسير 
دره را باز هم بسمت انتهاي دره ادامه دهيم به يک محل ديگر 
اينچنيني بر مي خوريم که بر اثر فرسايش سيالبهاي موسمي، 
چاه و محل دسترسي از پايين دره به اتاقکهاي آن از بين رفته 

و دسترسي به آن را از راه پايين دره غير ممکن کرده است.

كال جنى طبس دره اى  داراى ديواره هاى بلند و پرشيب و خطرناك
چشم انداز طبيعى استان

بيابان لوت براي جهاني شدن آماده مي شود 
 

مديرکل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري خراسان 
جنوبي از برنامه ريزي براي آماده شدن بيابان لوت، جهت ثبت 

در فهرست ميراث جهاني يونسکو خبر داد
مديرکل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان، 
مدير پايگاه بيابان لوت و مسئول ميراث فرهنگي نهبندان با 
فرماندار نهبندان و تعدادي از مسئولين دستگاههاي دولتي اين 
شهرستان در خصوص اهميت بيابان لوت و ثبت جهاني آن 

ديدار و گفتگو کردند.

در اين ديدار شباني مسئول ميراث فرهنگي نهبندان، گزارشي 
از فعاليت هاي ميراث فرهنگي از سال ٩٠ در زمينه ثبت بيابان 
لوت، احداث کمپ کويرنوردي دهسلم و برگزاري تورهاي 

کويرنوردي ارائه داد.
رمضاني مديرکل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري 
استان نيز مطالبي در خصوص ثبت جهاني بيابان لوت و 

اهميت گردشگري منطقه بيان نمود.
نظافت فرماندار نهبندان ضمن بيان توضيحاتي در خصوص 
همه  همکاري  خواستار  لوت  بيابان  جهاني  ثبت  اهميت 
دستگاهها به منظور تسريع در روند هرچه بهتر ثبت جهاني 
بيابان لوت شد و مقرر گرديد ستادي تحت عنوان ستاد ثبت 
جهاني بيابان لوت در محل فرمانداري نهبندان تشکيل و 
 حکم و شرح وظايف هر کدام از اعضاء توسط فرماندار به آنها

و  دستي  صنايع  فرهنگي،  ميراث  کل  مدير  شود.  اعالم 
گردشگري، معاون ميراث فرهنگي، مدير پايگاه بيابان لوت 
و فرمانده يگان حفاظت ميراث فرهنگي استان با جانشين 
فرماندهي نيروي انتظامي در خصوص اهميت بيابان لوت و 

ثبت جهاني آن ديدار و گفتگو کردند.
حسن رمضاني مدير کل ميراث فرهنگي استان، ضمن تشکر 
از خدمات ارزنده نيروي انتظامي، به اهميت ويژه ثبت جهاني 

بيابان لوت اشاره نمود.
وي به اهميت امنيت مسيرها و محدوده هاي رفت و آمد 

گردشگران در روستاي دهسلم و بيابان لوت تاکيد کرد .
سپس سرهنگ اميني جانشين فرماندهي نيروي انتظامي 
استان مواردي را در خصوص ميراث فرهنگي و حمايت از 

گردشگران و تامين امنيت عبور و مرور آنها بيان کرد.

با حضور مدير عامل بنياد کودک اين نهاد 
در خراسان جنوبي آغاز به کار کرد

کاري - باهمت وتالش همراهان هميشگي بنياد رفاه 
کودک دربيرجند، خراسان جنوبي نيز به جمع بزرگ اين 
خانواده درايران پيوست. باحضور  رقيه دادخواه مدير عامل 
نهادي  مردم  سازمان  رسمي  دفتر  تهران،  از  بنياد  اين 
در بيرجند آغاز به کارکردکه آرمانش فراهم آوردن حق 

امروزاست.  نيازکودک  ترين  بنيادي  عنوان  به  تحصيل 
نيازي که به علت شرايط نامناسب اقتصادي يک خانواده 
که رود  مي  تحصيل  ترک  و  شود  مي  گرفته   ازکودک 

آينده اي را معلوم و در بيشتر موارد پرخطر براي يک فرد و 
در مرحله بعد براي جامعه رقم بزند.

اين زنگ خطر براي گروهي از فعالين اجتماعي، فرهنگي 
در بيرجند به صدا در آمد تا با تالش شبانه روزي و همياري 
يکديگر آغاز گرم سير رشد و شکوفايي براي خانواده هاي 
همياران  صميمي  و  گرم  باشند.جمع  شهرمان  محروم 
مديريت  مهمان  امنا  هيئت  محترم  واعضاي  بيرجندي 
مجموعه بودند.سرکار خانم  دادخواه  با حضور در سالن 
هالل احمر در خصوص نحوه شکل گيري اين سازمان 
عمده فعاليتهاي انجام شده و اهداف و خط مشي آن براي 
عالقه مندان صحبت کردند. اهدافي روشن، واقع بينانه در 
کنار آرمان کمک به نيازمندان درحوزه فرهنگ، تحصيل 
دقيق،  پاسخگويي  سيستم  آوردن  فراهم  با  سالمت  و 
مسئوليت خود در قبال کمک نيکوکاران را نيزفراموش 
نکرده است. برنامه باپخش کليپ و مستندي از فعاليتهاي 
بنياد دردفتر تهران نيز همراه شد دراين برنامه مستند جوانان 
موفقي از تغيير سرنوشتشان گفتند که روزي فرشته بنياد 
دستهايشان را به گرمي فشرد و مسير موفقيت را برايشان 
هموارکرد. عکس يادگاري همياران و همراهان بنياد پايان 
بخش مراسم بود. جلسه هيئت امناي بنياد بالفاصله پس 
ازمراسم معرفي و با حضور مديريت درمحل دفتر واقع در 
مطهري٥ برگزار و توضيحاتي مجدد در خصوص اصول 
کاري بنياد ارايه شد و فعاالن درمورد مهمترين فعاليتهاي 
پيش رو دربيرجند به تبادل نظر پرداختند. دفتر بيرجند 
به عنوان عضو جديد خانواده بنياد اميدواراست با آغاز و 
روزافزون  موفقيت  آور  پيام  مسيراميدواراست  اين  ادامه 
براي کودکان مستعد محروم اين شهر باشد. بنياد کودک 
 براين باوراست که هيچ کودکي بخاطر مشکل مالي نبايد

دست  بيرجند  ومجموعه  شود  محروم  تحصيل  حق  از 
راه  دراين  را  بيرجندي  ومتدين  متعهد  نيکوکاران   تمام 

به گرمي مي فشارد.

بسته بندى استاندارد صنايع دستى استان 
 

عرضه  از  جنوبى  خراسان  دستى  صنايع  معاون 
بندى  بسته  با  استان  دستى  صنايع  محصوالت 

استاندارد و در خور شان خبر داد.
گفت: مطلب  اين  بيان  با  زاده  عباس   حسين 

 بسته بندى ضرورت يك محصول است كه وظيفه 
معرفى و نگهدارى كاال را از توليد تا مصرف بر عهده دارد.وى ادامه داد: 
از آنجايى كه بسته بندى و عرضه مناسب محصول از مهمترين راه هايى 
است كه در بازاريابى بهتر و جلب مشترى بيشتر مورد استفاده قرار مى گيرد 
اين معاونت براى دومين بار نسبت به طراحى بسته بندى مناسب براى 
محصوالت بومى استان اقدام نمود تا فضاى الزم براى حفظ جايگاه صنايع 

دستى و توسعه و رونق بازار داخلى و خارجى آن فراهم شود.

 اشكنه بلغور شير غذاى محلى استان

استان  محلي  غذاهاي  از  يکي  شير  بلغور  اشکنه 
خراسان جنوبي است. براي تهيه اشکنه بلغور شير، 

ابتدا بلغور شير درست مي کنند. 
است:  چنين  هم  شير  بلغور  اشکنه  تهيه  طرز 
مقداري گندم نيمه پخته را «دستاس» (آس دستي) 
مي کنند. به گندم هاي خرد شده بلغور گويند. بلغور را داخل شير گوسفند 
يا گاو ريخته مي جوشانند و مقداري زردچوبه به هم به آن مي زنند. وقتي 
بلغور پخته شد آن را توي سيني بزرگي ريخته مقابل آفتاب مي گذارند تا 
خشک شود. حال براي تهيه اشکنه بلغور شير مانند ساير اشکنه ها پيازداغ 
تهيه کرده و مقداري از بلغور شير را در آب حل مي کنند و روي پياز داغ 

مي ريزند تا جوشي بخورد.

دفتر بازى از بازى هاى سنتى خراسان جنوبى

در اين بازي كه بايد در ميداني باز انجام شود 2 گروه 
روبه روي هم مي ايستند و تخته سنگ هايي به 
شكل مكعب مستطيل را جلوي خود قرار مي دهند، 
هر گروه بايد به تخته سنگ هاي گروه مقابل كه به 
صورت عمودي قرار گرفته است طوري ضربه بزند 
كه تخته سنگ به صورت افقي به زمين بيفتد، هر نفر از 2 گروه كه موفق 
به انداختن تخته سنگ رقيب شود مي تواند به عنوان جايزه دوباره ضربه 
بزند و تخته سنگ را بيندازد، اگر همه افراد يك گروه موفق به انداختن تخته 
سنگ هاي گروه مقابل شوند به عنوان گروه برنده اعالم مي شوند و بايد 
پشت افراد گروه مقابل سوار شوند و در زمين رقيب قرار گيرند، به اين ترتيب 

2 گروه جايشان را با هم عوض مي كنند و بازي دوباره ادامه مي يابد.

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

مركز فروش پنجـره و شيشه شكرانى

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

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

مدرسه  زبان بيرجند
انگليسى- آلمانى  
ايتاليايى-  اسپانيايى

www.lanschool.ir

خيابان مدرس 16- پالك 85
تلفن: 32237549

مشاوره و ثبت نام عصرها

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                                  
                   

ه               
مــژد

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

الستيك فرازى
سخنران: حجت االسالم دكتر شهاب        مداح: حاج غالمحسين نارمنجى

تاريخ شروع: از 94/7/22  -  ساعت 19
آدرس: خيابان منتظرى 3 جنب مسجد خضر على – هيئت جان نثاران ابا عبدا... الحسين (ع)

مراسم سخنرانى و عزادارى سرور و ساالر شهيدان حضرت ابا عبدا... الحسين (ع) " دهه اول محرم" 

هيئت پياده ثامن الحجج (ع) برگزار مى كند: 

سخنران: حجت االسالم و المسلمين بهدانى (از وعاظ قم)
با مداحى: كرباليى مهدى سبزه كار و كرباليى رضا هامونى و ديگر مداحان اهل بيت (ع)

زمان: از 94/7/22 به مدت 11 شب ساعت 20:30
مكان: سه راه اسدى منتظرى 24 – روضه الرضا (ع)

 مراسم عزادارى دهه اول محرم الحرام

مراسم عزادارى دهه اول ماه محرم الحرام
سخنران: حضرت حجت االسالم والمسلمين اسدى (استاد حوزه و دانشگاه) 

با مداحى: ذاكران اهل بيت عصمت و طهارت (ع)
زمان: هر شب از ساعت 19 الى 20     مكان: هيئت صاحب الزمانى (عج)- حكيم نزارى 9

روابط عمومى و امور فرهنگى هيئت صاحب الزمانى (عج)

السالم عليك يا حسين شهيد (ع)

* خريد       * فروش     * رهن      * اجاره

اعتماد    سرمايه گذارى       پيشرفت
نبش ميرداماد 5

09155611453 - معين    09151602348 - بازرگان

امـالك ميـرداماد نقاشـى ساختمـان 
انواع رنگ هاى روغنى و پالستيك 

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

09156633230 - برگى

توليد و اجراى فوم بتن
براى كف سازى و شيب بندى

نماينده انجمن بتن سبك سلولى ايران 
در خراسان جنوبى

09155611598 
شيــرى

تايـپ پذيرفته مى شود 
(فارسى - التين -فرمول نويسى)      09376632830

تخفيف ويژه تخفيف ويژه

قابل توجه همشهريان معزز  بيرجندى

مراسم سخنرانى و عزادارى حضرت اباعبدا... الحسين (ع) 
 سرور آزادگان جهان طبق سنوات گذشته برگزار مى گردد:

سخنران: حضرت حجت االسالم والمسلمين حاج آقاى اسدى 
زمان: هر شب بعد از نماز مغرب و عشا

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

اطالعيـه 
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سه پند لقمان به پسرش

پند سه  تو  به  امروز  گفت:  پسرش  به  لقمان   روزي 
مي دهم که کامروا شوي:

اول اين که سعي کن در زندگي بهترين غذاي جهان 
را بخوري!

رختخواب و  بستر  بهترين  در  که  اين   دوم 
جهان بخوابي!

و سوم اين که در بهترين کاخها و خانه هاي جهان 
زندگي کني!!!

بسيار  خانواده  يک  ما  پدر  اي  گفت  لقمان  پسر 
کارها اين  توانم  مي  من  چطور  هستيم   فقير 

 را انجام دهم؟
 لقمان جواب داد:

که  غذايي  بخوري هر  غذا  کمتر  و  ديرتر   اگر کمي 
مي خوري طعم بهترين غذاي جهان را مي دهد.

اگر بيشتر کار کني و کمي ديرتر بخوابي در هر جا 
خوابگاه  بهترين  کني  مي  احساس  اي  خوابيده  که 

جهان است.
جاي  آنها  قلب  در  کني،  دوستي  مردم  با  اگر  و 
جهان هاي  خانه  بهترين  وقت  آن  و  گيري   مي 

مال توست.

انسانهاي خوشبين و بدبين هردو براي 
جامعه مفيد هستند، خوشبين هواپيما 
را اختراع مي کند و بدبين چتر نجات را

سخت كوشي هرگز كسي 
را نكشته است، نگراني از آن است 

كه انسان را از بين مي برد

هيچ کس نمي تواند تمام عمر، 
خوشي را تحمل کند؛ 

در اين صورت دنيا جهنم مي شد.

از کسي که به کار بد شما
 پاسخي نمي دهد بترسيد؛ او نه شما

 را مي بخشد، نه مي گذارد خودتان را ببخشيد.

چطور  كه  اين  مورد  در  دارد  وجود  جالبى   داستان 
پابلو پيكاسو، هنرمند مشهور اسپانيايى، توانايى توليد كارهاى 
قابل توجهى را ظرف مدت چند دقيقه در خود ايجاد كرده 
است. با پيشرفت داستان، پيكاسو روزى داشت در بازار قدم 
مى زد كه شخصى او را تحت نظر گرفته بود. او آن هنرمند 

را متوقف كرد.
كاغذى بيرون كشيد و گفت: «آقاى پيكاسو، من يكى از 
طرفداران شما هستم. خواهش مى كنم براى من چيزى 
هنرى  طرح  سرعت  به  و  زد  لخندى  پيكاسو  بكشيد.» 
به  را  آن  سپس  كشيد.  كاغذ  روى  زيبايى  اما  كوچك 
همان شخص داد و گفت: «مى شود يك ميليون دالر.» 
آن شخص گفت: «اما آقاى پيكاسو، اين كار فقط سى 
ثانيه وقت شما را گرفت تا اين شاهكار كوچك را بكشيد.» 
پيكاسو پاسخ داد: «دوست عزيز، سى سال طول كشيد تا 

بتوانم در سى ثانيه اين را بكشم.»
پيكاسو تنها فرد خالق و برجسته اى نيست كه ده ها كار 
 كرد تا روى هنرش مسط شود. سفر او مثل بسيارى از 

نابغه هاى خالق بوده است. 
حتى افرادى كه استعداد قابل توجهى نيز دارند، به ندرت 
مى توانند پيش از دهه ها تمرين كار خارق العاده اى توليد 
كنند. بياييد در مورد دليل اين موضوع صحبت كنيم و از 
آن مهم تر، ببينيم كه شما چطور مى توانيد نبوغ خالقانه 

خود را آشكار كنيد.

براساس يك برنامه خلق كنيد
افراد بى تجربه زمانى به خلق آثار دست مى زنند كه تحت 
تاثير قرار گرفته باشند. افراد حرفه اى طبق برنامه به خلق 
اثر دست مى زنند. هيچ كارى به اندازه وادار كردن خودتان 
به خلق مداوم آثار باعث بروز نبوغ خالقانه نمى شود. تمرين 
چندباره هنرتان تنها راه مسلط شدن بر آن است. شخصى 
نظريه پرفروش  هاى  كتاب  مورد  در  و  نشيند  مى   كه 
نوشت. نخواهد  كتابى  چنين  گاه  هيچ  سازد،   مى 
  نويسنده اى كه هر روز صبح روى صندلى مى نشيند و تايپ

مى كند، مى آموزد كه چگونه بايد اين كار را انجام دهد.
اگر مى خواهيد خالقانه ترين كارتان را انجام دهيد، پس 
آن را به انتخاب واگذار نكنيد. بعد از بيدارشدن در صبح 
با خودتان فكر نكنيد: «اميدوارم امروز تحت تاثير چيزى 
قرار بگيرم تا اثرى خلق كنم.» شما بايد تصميم گيرى 
كنيد برنامه اى براى كارتان تعيين كنيد. نبوغ زمانى فرا 
مى رسد كه شما زمان كافى براى به دست آوردن ايده 

اختصاص دهيد.

كارى را به اتمام برسانيد
كارى را به اتمام برسانيد. هركارى، از بررسى كردن، برنامه 
ريزى كردن و آماده سازى براى انجام كار دست بكشيد و 
وارد عمل شويد. مهم نيست كه چقدر خوب يا چقدر بد از 
آب دربيايد. قرار نيست با اولين تالش تان دنيا را زير و رو 

كنيد. بلكه فقط بايد به خودتان ثابت كنيد كه آن چه را 
براى توليد چيزى الزم است، در اختيار داريد. هيچ هنرمند، 
ورزشكار، كارآفرين يا دانشمندى نيست كه با نصفه و نيمه 

انجام دادن كارش به برترى رسيده باشد.
 از بحث در مورد اين كه بايد چه چيزى خلق كنيد، دست 

بكشيد و آن را خلق كنيد.

شفقت نسبت به خود را تمرين كنيد
همه افراد تالش مى كنند تا هنرى عالى خلق كنند. حتى 
هنرمندان بزرگ. هركسى كه به طور مداوم چيزى خلق 
مى كند، شروع به قضاوت كار خودش مى كند. من هر 
دوشنبه و پنج شنبه مقاله هاى جديدى مى نويسم. زمانى 
كه به مدت سه ماه با همين برنامه انتشار كار كردم، شروع 
به قضاوت آثارم مى كنم. من خودم را متقاعد مى كنم كه 
هر ايده خوبى را كه در دسترس داشتم، استفاده كرده ام. 

مشهورترين مقاله ام هشت ماه بعد پديد آمد.
طبيعى ست كه كارتان را قضاوت كنيد. طبيعى ست كه از 
فكر آن كه كارتان آن قدرى كه اميد داشتيد، عالى نيست يا 
اينكه پيشرفتى نداشته ايد، احساس نااميدى كنيد. اما نكته 
كليدى در اين جاست كه اجازه ندهيد نارضايتى تان شما 
را از ادامه كار بازدارد. شما بايد آن قدر شفقت نسبت به 
خودتان را تمرين كنيد تا اجازه ندهيد كه خودداورى تان بر 
آن غلبه كند. مطمئنا شما براى كارتان اهميت قائل هستيد، 

اما آن قدر جدى نشويد كه ديگر نتوانيد به اشتباهات تان 
بخنديد و كارى را كه دوست داريد، ادامه دهيد. اجازه ندهيد 

كه قضاوت مانع ارائه كارتان شود. 

كارتان را به اشتراك بگذاريد
اين  بگذاريد.  اشتراك  به  عمومى  صورت  به  را  كارتان 
و  دهيد  ارائه  را  كارتان  بهترين  كه  شود  مى  باعث  كار 
بازخوردهايى براى انجام بهتر آن را نيز ايجاد مى كند. و 
زمانى كه مى بينيد ديگران با آن چه خلق كرده ايد ارتباط 
برقرار مى كنند، شما را تحت تاثير قرار مى دهد تا اهميت 
بيشترى براى كارتان قائل شويد. برخى اوقات به اشتراك 
متنفر  كارتان  از  كه  افرادى  با  بايد  يعنى  كارتان  گذارى 
هستند يا از آن انتقاد مى كنند نيز برخورد داشته باشيد. اما 
در بيشتر مواقع تنها چيزى كه اتفاق مى افتد اين است كه 
مردمى را به دور خود جمع خواهيد كرد كه به آن چه خود 

اعتقاد داريد، معتقديد.
در مورد موضوعات مورد عالقه شما هيجان دارند و از كارى 
كه بدان معتقديد پشتيبانى مى كنند. چه كسى دلش اين 
نياز دارد كه كار خالقانه  افرادى  را نمى خواهد؟ دنيا به 
شان را به جهان نشان دهند. چيزى كه براى شما ساده 
جلوه مى كند، از نظر شخصى ديگر عالى خواهدبود. اما تا 
زمانى كه كارتان را به اشتراك نگذارى، متوجه اين موضوع 

نخواهيد شد.
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حرف هاى ابريشمى موفقيت

شعر روز 

پلكى احساس

عارفانه روز

يك لحظه مكث كن

حكايت 

آيه روز  

و از آنان كسانى اند كه با خدا عهد كرده اند كه اگر از كرم خويش به ما عطا كند قطعا 
صدقه خواهيم داد و از شايستگان خواهيم شد. سوره التوبه, آيه ٧٥

حديث روز  

مالقات و ديدار با دوستان و برادران - خوب - موجب صفاى دل و نورانّيت آن مى گردد و سبب شكوفائى عقل و درايت خواهد 
گشت ، گرچه در مّدت زمانى كوتاه انجام پذيرد.  امام جواد (ع)

سبك زندگى

چرا بيشتر موفقيت ها بين 30 تا 40 سالگى است؟

 - ماهانه  مهمانخانه   -١ افقي: 
سال  هزار  از  بيش  او  ديدگاههاي 
ديدگاه چيره در پزشكي اروپا بود ٢- 
رسوم- امر به نواختن- آقاي فرانسوي 
قاجاريه-  دوره  اوايل  شاعر   -٣
آهك   -٤ كالهبردار  ارادتمند- 
زنده- صد متر مربع- بندري است در 
كرانه خليج فارس در استان بوشهر- 
دارايي  رقيق-  ابر   -٥ ها   انديشه 
پايان  گواهي   -٦ روم  امپراتور  ها- 
تحصيالت- جلسه- انتها ٧-  پسر 
چهارم يعقوب نبي- نام گوارديوال- 
مثل  سنگيني  در  كه  فلزي  دلير- 
پايه ها-  پرستار كودك-  است ٨- 
با  اي  خانه  مسافر   -٩ تجربه  بي 
تجهيزات و خدمات مناسب و غذاي 
آماده- موجود فراطبيعي- يكي از دو 
جنس- ترجيح دادن ١٠- حرف تنفر- 
كناره دريا- رفوزه ١١- سرما آفرين 
تابستاني- تيزهوشي- شهر حضرت 
عبدالعظيم(ع) ١٢- پير- پدر- خطاب 
امتياز   -١٣ زيبا  نيكو،  يادبانه-  ب 
ورزشي- گشاينده- اثر ١٤- بيماري 
تورم وريد در ساق پا- زل زدن- فقر 
عطاران رضا  از  فيلمي   -١٥ الدم 

عمودي:١- ستون بدن- هنرپيشه 

 -٢ كالشينكف  جديد  فيلم  مرد 
داروها- سروش- عينك نمي آموزد 
شهري  جنگ-  نوعي  ياريگر-   -٣
در سيستان و بلوچستان ٤- همسر 
حضرت سليمان(ع) عقيده - طرف- 
توجه  درخور  نفتي-  چراغ   -٥ جد 
زبان  درخت   -٦ ماهي  نوعي   -
گنجشك- داراي بسته بندي استوان 
هاي- منحرف گشتن ٧- خواب عرب 
- واحد سنجش شدت برق- شكست 
در ورزش ٨- شهري در استان چهار 
محال و بختياري- شهري در چين- 

نوعي  كم-   -٩ غريزي  و  فطري 
پارچه- غار رسالت ١٠- خوشايند- 
ندهند-  تشخيص  ازچاه  بعضيها 
فرستاده  فرنگي ١١- شگرد-  كاله 
مطالب  تنظيم  و  آوري  جمع   -
يكي  پوستين-  نيما-  زادگاه   -١٢
كشيدني  است-  دين  اصل  پنج  از 
با شانه ١٣- فراموشي- بازو- خانم 
١٤- ميل شديد زن حامله- مقابل 
نقش  بازيگر  هادي ١٥-  شيريني- 
سارا در سريال بالهاي خيس- برابر

طراح: نسرين كارى                        
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ويژگيهاي کودکان خالق چيست؟ 

١. كودكان خالق اغلب با آب و تاب حرف مي زنند. 
گفتن سخن  تفضيل  به  و  ماجرا  يك  جزييات   ذكر 

مي تواند نشانه قدرت خيال و تصور زياد باشد.
هاي  پاسخ  و  ها  حل  راه  مسائل  براي   .٢ 

متفاوتي دارند.
مشاهده  دادن،  گوش  در  خالق  کودک   .٣
زياد توجه  و  دقت  با  كاري  دادن  انجام  يا   كردن 

 عمل مي کند.
هاي  فعاليت  و  نشاط  و  شور  خالق  کودکان   .٤

جسماني زيادي دارند.
استفاده  زياد  مقايسه  از  خود  صحبتهاي  در   .٥ 

مي کنند.
٦. عادت به وارسي منابع مختلف دارند. و هميشه در 

کاري که انجام مي دهد غرق مي شود.
به  و  نگرند.  پيرامون خود مي  و  اشيا  به  با دقت   .٧

راحتي از هر چيزي نمي گذرند.
با  تا در مورد کشفيات خود  دارند  زيادي  اشتياق   .٨
ابراز عقايد و  از  راه  اين  ديگران صحبت کنند و در 

مفاهيم جديد لذت مى برند.
٩. توانايي ابداع بازيهاي جديد و تغيير در بازيها دارند 
و هميشه در پى راه حل هاى غير معمول مي باشند.

١٠. کنجکاوي زيادي براي سردرآوردن از امور دارند. 
و براي رسيدن به هدفش از تمام اشياء و اسباب بازي 

هايش استفاده مي کند.
اشتباه  از  و  دارند  زيادي  ١١. در گفتار خود جسارت 

كردن نمى ترسند.
١٢. سئواالت عجيبي طرح مي کنند و به چيستان و 

معماها و يافتن پاسخ آنها عالقه دارند.

اى كاش كه از حال دل من خبرت بود         
اى كاش دمى از سر كويم گذرت بود

من مرغ اسيرم كه ندارم پر پرواز             
اى كاش كه كاشانه من زير پرت بود
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بابكساتىىوجزاب1

الوباونابزىنو2

زارهدراببانب3

ىناملىددىتات4

رنوتسمسارمرى5

ردهمرگارىتكر6

ىلبمدرداىبنا7

اكرشىواسمنابز8

نوناقكزنربوك9

هاساهلىنسوغم10

ابىرداپژورنا11

ىراوموگىماكن12

ىروننسوتدكار13

ردىلهىتاهراوف14

ىناورىشهدنامهت15

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

تجربه كنيد.    09158668002

فروشى
مقدارى سراميك درجه 2 طرح درسا 
در ابعاد 50*50 به فروش مى رسد.

09151410109

فروش فورى
يك باب منزل دوبلكس ، خاك گچ شده 
آماده گچ ، داراى پايان كار و تاييديه ناظر
امتياز آب ، نما سنگ ، زيربناى پايين 

120متر ، طبقه باال 115 متر
 واقع در دستگرد ، خيابان احمدى روشن 

با شرايط نقد و اقساط 
به فروش مى رسد.

فى كارشناسى: 90 ميليون
50 نقد الباقى 6 ماهه يا معاوضه
 با خودرو      09153623179

فروش پياز زعفران
09011251205

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

قابل توجه مراكز آموزشى  
فروش تعدادى صندلى دانشجويى

در حد نو     09334262513

غذاى آماده با موقعيت عالى ، داراى پروانه 
واگذار مى گردد. فى: 23 ميليون 
 09361855710 - اسماعيل پور

فروش فورى آپارتمان لوكس 97,5 مترى  
واقع در شهيد آوينى با امكانات كامل 
سند آزاد         09011271017  

  آگهى استخدام
به يك نيرو خانم يا آقا مسلط به 

كامپيوتر با فن بيان باال براى همكارى 
نيازمنديم.

شرايط كارى: 7الى 15 - حقوق ثابت
 به عالوه پورسانت فروش

32228218
09358799696

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

09151636052 

نمايندگى محصوالت كانن به آدرس
 خيابان مدرس - بين مدرس 14و 16 

انتقال يافت.   32211999

تعميرات تخصصى و تضمينى 

آيفون هاى تصويرى
09153634767 - 09153613074

آدرس جديد: نبش پاسداران 17

گـاز رسـانى
با شرايط مناسب

 مسكونى/ تجارى / صنعتى
  09159354648  -  محمدى
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فروش 6 ساعت آب چاه با 

درخت زرشك واقع در آرين شهر 
حاشيه جاده اصلى

   09155611292 - حسينى

پتينه

اجراى پتينه 
در طرح هاى مختلف

09019759900

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

با يك تماس     09159618050

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

 واگذار مى شود.    09351614718

فروش كليه لوازم رستوران و سفره 
خانه سنتى     09153491377

فروش مغازه كارت عروسى با كليه 
امكانات ، موقعيت و درآمد عالى

كارت ياس ، ميدان ابوذر  09153227735

فــروش شرايـطى آهـن آالت
32450930

09153634633 - هاشمى

 به يك نفر خانم با روابط عمومى باال 
براى همكارى در پوشاك نيازمنديم.
09152695168 - 32220655

به دو نفر نيرو براى برقكارى 
نيازمنديم.

09388621314

شركت پخش مواد غذايى 
براى تكميل كادر فروش و ادارى خود 

به تعدادى بازارياب خانم و يك نفر 
كمك حسابدار خانم با روابط عمومى باال 

نيازمند است. ساعت تماس: 8-14
32319544

شركت پخش بهنوش
براى راه اندازى الين فروش انحصارى 

محصوالت شركت به پخش
در خراسان جنوبى بازارياب با سابقه 

استخدام مى نمايد.
32253309-09155611064

در معتبرترين
 موسسه زبان كشور 

استخدام شويد
 به چندين نفر خانم عالقه مند 
 به تدريس زبان انگليسى در 

موسسه زبان شريف بيرجند 
speaking با

 سطح پيشرفته نيازمنديم.
با شرايط عالى 

ساعت پاسخگويى: 16 الى  20
آدرس ثبت نام: معلم 25 - پالك 65  

32423300 -09152651500

يك باب مغازه در خيابان 
پاسداران اجاره داده مى شود. 
09155612019 - سعيد جمال

نقاشـى ساختمـان
روغنى - پالستيك - اكروليك - مولتى كالر

 كناف - كاغذ ديوارى
09157411071- 32311541

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

توزيع جديدترين سى دى هاى مذهبى
 (روضه ، واحد ، طبل و سنج)

مداحان شيرازى (مفتاح، فيروزى و ...)
آهنگ ريزى مذهبى رايگان مى باشد

بين مطهرى 2 و 4 - سروش

تعويض روغن ، كارواش، پنچرگيرى
ماشين هاى سبك و سنگين

 مــارال
شمس آباد - حاشيه جاده اصلى 

09395067689

 مشاور امالك امير خريد، فروش، رهن، اجاره 
خريد و فروش مسكن مهر - بين موسى 
بن جعفر (ع) 16و 18   09301630458

فروش فــورى
- دو باب ساختمان سفت  كارى شده 

در شهرك  گلريز سورگ 
با قيمت تمام شده  مصالح و زمين

- يك قطعه زمين 500 مترى مشاع 
شهيد ناصرى با سند ششدانگ

 و سند دفترچه اى 
در ضمن موارد فوق با ماشين

 (مدل باال) هم معاوضه مى گردد.
09120728320

استخدام شركت پخش زاگرس 
براى تكميل كادر فروش خود نياز 
به تعدادى بازارياب داراى مدرك 

تحصيلى ديپلم به باال دارد. 
حقوق ثابت - پورسانت فروش - بيمه

32255380-09156696898
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اخبار ورزشى

عصرايران: غلظت خون در رنگ و شفافيت پوست بسيار اهميت دارد چرا که ميزان غلظت خون در زيبايي و خوش رنگي چهره تاثيرگذار است و افزايش غلظت 
خون موجب تيره شدن پوست مي شود و مصرف انار در کاهش غلظت خون تاثير گذار است.  انار عالوه بر تقويت کبد، طحال را نيز تقويت کرده و موجب 
خارج شدن مواد زائد از بدن مي شود که در صورت مصرف مناسب انار مي توان به چهره روشن، زيبا و با طراوت دست پيدا کرد.

رفع غلظت خون با مصرف انار 

نكاتى در مورد ضرورت ورزش براى سالمت بانوان

6

عبور از پاييز با ميوه هاى بى نظيرش 

سالمانه: ميوه ها و سبزيجات ويژه فصل پاييز 
انرژي بيشتري به بدن مي دهد و ما را در برابر 

بيماري هاي مختلف مقاوم مي کند. سيب  ترش 
زردينه  از  ندارد، سيب سرشار  فرقي  يا شيرين 
باشد.  مفيد  بسيار  قلب  براي  مي تواند  و  است 
به عالوه سيب سرشار از اکسيدان و فيبر غذايي 

هم است. خرما  ميوه اي با اصالت خاورميانه اي 
سرشار  خرما  نمي شناسد.  فصل  خوردنش  که 
از فيبر بوده و از اين رو براي دستگاه گوارش 
اغلب شيريني  آبدار و  مفيد است. گالبي  ميوه 
حاوي  گالبي  دارد.  خاصي  لذت  خوردنش  که 
ويتامين C و مس است و در هر فنجان چهار 

گرم فيبر به بدن مي رساند.   شايد باورتان نشود، 
اما مقدار ويتامين C موجود در کيوي از پرتقال 
از  غني  منبع  بعالوه  کيوي  است.  بيشتر  هم 
با  ميوه  اين  است  بهتر  است.  مس  و  پتاسيم 

از  عمده اي  بخش  زيرا  شود،  مصرف  پوست 
آن  پوست  در  ميوه  اين  در  موجود   E ويتامين 

ذخيره شده است.

نكاتى در مورد ضرورت ورزش 
براى سالمت بانوان 

سالمت نيوز: همه افراد بزرگسال بايد حداقل ٢,٥ 
ساعت در هفته ورزش و فعاليت فيزيکي داشته 
ورزش  از  زنان  ويژه  به  افراد  اغلب  اما  باشند. 
فعاليت  و  زنند. عدم تحرک  باز مي  کردن سر 
سکته  زودرس،  مرگ  به  ابتال  خطر  فيزيکي 
ديابت  قلبي،  هاي  بيماري  افسردگي،  مغزي، 
بزرگساالن  در  را  ها  برخي سرطان  و  دو  نوع  
مشاهده  مطالعات  برخي  در  دهد.  مي  افزايش 
شده است که ورزش، خطر سرطان سينه را در 
زنان کاهش مي دهد. بر اساس اين تحقيقات 
ورزش در پيشگيري از سرطان سينه، به دو دليل 
حائز اهميت است. يکي اثرات فيزيکي مستقيم 
آن در پيشگيري از اين بيماريست و ديگري اثر 
غير مستقيم آن از طريق پيشگيري از افزايش 
وزن به ويژه در زنان يائسه است. افزايش وزن 
و ابتال به چاقي يک عامل خطر در ابتال به انواع 

سرطان ها مي باشد.

آشنايى با خواص سالمتى بخش شلغم

نامه نيوز: شلغم يک ماده غذايي مغذي، تقويت 
کننده چشم بوده و براي مبتاليان به سنگ کليه 
برابر  را در  افراد  نيز مفيد است. مصرف شلغم 
بهبود  در  و  مي کند  بيمه  پوستي  بيماري هاي 

جوش صورت موثر است. افرادي که مبتال به 
جوش صورت و اگزما هستند، چنانچه هر روز 
مقدار کمي شلغم خام بخورند نياز بدن آن ها به 
گوگرد برطرف شده و در نتيجه جوش صورت 

و  آرام بخش  بين خواهد رفت.  شلغم  از  آن ها 
تقويت  براي  و  بوده  ترميم کننده سريع زخم ها 
کبد مفيد است. به علت داشتن فيبر، پاک کننده 
برونشيت،  درمان  در  شلغم  روده هاست.  قوي 
گفته  به  است  موثر  آسم  و  تنفسي  مشکالت 
کارشناسان تغذيه، بهترين شيوه مصرف شلغم 

بهتر  يا آش است.  و  بخارپز، سوپ  به صورت 
است در ساعات اوليه صبح مصرف شود. قرقره 
نيز  را  باکتريايي  گلودردهاي  شلغم  آب  کردن 
مي تواند  شلغم  در  موجود  يد  مي دهد.  تسکين 

ترشح تيروئيد را تنظيم کند و به دليل مقادير 
فراوان آهن آن جزو ميوه و سبزيجات خون ساز 

به شمار مي رود.

نوشابه هاى رژيمى باعث 
چاقى شكم مى شود 

 شهرخبر: محققان مي گويند، مصرف نوشابه هاي 
بيشتر  خوردن  غذا  به  انسان  ترغيب  با  رژيمي 
سبب افزايش چربي دور کمر مي شوند. به گفته 
محققان، نوشيدن نوشابه هاي رژيمي ميل انسان 
را به مصرف شيريني و غذاهاي ناسالم افزايش 
مي دهد و سبب ابتال به ديابت نوع دو مي شود. 
 مردم با مصرف نوشابه هاي رژيمي تصور مي کنند 
 که کالري کمي مصرف مي کنند و در عوض مي توانند 
اين در حالي است که  بيشتري بخورند،  غذاي 
از  که  چاق  بيماران  دهد،  مي  نشان  تحقيقات 
نوشيدني هاي شيرين به نوشيدني هاي رژيمي 
زيرا  کنند  نمي  وزني کم  آورند، هيچ  روي مي 
بيشتري  غذاي  و  کرده  گرسنگي  احساس  آنها 
اين  بروز  عامل  محققان  کنند.  مي  مصرف 
احساس گرسنگي و مصرف بيشتر غذا را مصرف 
آنها از شيرين  نوشيدني هايي مي دانند که در 

کننده هاي مصنوعي استفاده شده است. 

ايستگاه سالمت

حوادث

كشتى آزاد پيشكسوتان ايران 
قهرمان جهان شد   

رقابت هاي  قهرمان  ايران  آزاد  کشتي  تيم  ايسنا: 
کشتي  رقابت هاي  شد.  يونان  در  جهان  پيشکسوتان 
روزهاي  جهان  قهرماني  پيشکسوتان  فرنگي  و  آزاد 
٢١ تا ٢٦ مهرماه در شهر آتن پايتخت يونان برگزار 
مي شود. در پايان رقابت هاي کشتي آزاد و در مجموع 
هفت گروه سني تيم ايران با کسب ١١ مدال طال، ١٠ 
نقره و ٢٦ برنز به مقام قهرماني رسيد و تيم هاي آمريکا 

و روسيه پس از تيم ايران دوم و سوم شدند.
 

 خاكپور از هدايت تيم اميد استعفا كرد
جهان نيوز: در حالي که کاروان تيم ملي اميد پس از 
قهرماني در ر قا بت هاي زير ٢٣ سال غرب آسيا صبح 
مراسم  برگزاري  از  پس  بازگشت،  ايران  به  پنجشنبه 
جمع  در  تيم  اين  سرمربي  خاکپور،  محمد  استقبال 
فو تبا ل  تيم  ملي  کرد.  استعفا  از سمت خود  بازيکنان 
اميد که خود را براي ر قا بت هاي مرحله نهايي انتخابي 
المپيک ٢٠١٦ آماده مي کند در فينال ر قا بت هاي زير 
را  سوريه  صفر  بر  دو  نتيجه   با  آسيا  غرب  سال   ٢٣

شکست داد و قهرمان اين بازي ها شد. 

اعالم آمادگى افشين قطبى براى 
قبول سرمربيگرى تيم اميد ايران!

مهر : سرمربي پيشين تيم فوتبال پرسپوليس به مدير 
تيم اميد پيغام داده و براي پذيرش هدايت تيم فوتبال 
اميد ايران اعالم آمادگي کرده است. در فاصله کمتر از 
۲۴ ساعت از قهرماني تيم فوتبال اميد ايران و زماني 
که تيم وارد فرودگاه شد خبر استعفاي محمد خاکپور 
از هدايت اين تيم اعالم شد.حاال بايد منتظر معرفي 
گزينه جديد باشيم. در اين ميان خبري توسط اطرافيان 
کاشاني در اختيار رسانه ها قرار گرفته مبني بر اينکه 
به  بازگشت  هواي  ايران  فوتبال  نشين  خارج  مربي 
سرش زده و مي خواهد هر طور شده به فوتبال ايران 

برگردد. نام اين مربي افشين قطبي است.

ايران با غلبه بر كره جواز حضور در 
بازيهاى پارالمپيك را دريافت كرد

رقابت هاي  از  روز  ايران در هفتمين  ملي  تيم  مهر: 
بسکتبال با ويلچر قهرماني آسيا و اقيانوسيه با  غلبه 
بر کره جنوبي جواز حضور در بازي هاي پارالمپيک 
۲۰۱۶ را بدست آورد. ملي پوشان ايران در اين ديدار 
با نتيجه ۸۳ بر ۶۷ حريف کره اي را شکست دادند و 
ضمن کسب سهميه پارالمپيک، به عنوان فيناليست 
به ديدار پاياني راه يافتند. تيم ملي بسکتبال با ويلچر 
ايران در مرحله مقدماتي موفق به شکست تيم هاي 
تايپه و عربستان شد و مقابل  مالزي، فيليپين، چين 

استراليا نيز شکست خورد.

بى احتياطى پدر جان كودك 
دو ساله را گرفت

 ايرنا: جانشين فرمانده انتظامي قشم گفت: در حادثه اي 
که دو شب گذشته در روستاي طوالي قشم رخ داده، 
راننده اي قصد داشت خودروي خود را به صورت دنده 
عقب از پارکينگ خارج کند که متوجه دختر بچه دو 
ساله خود نشد و در اثر برخورد با وي، کودک از ناحيه سر 
به شدت آسيب ديد و جان خود را از دست داد. سرهنگ 
محمد بنسي بيان کرد: پس از وقوع اين حادثه، کودک 
زخمي به سرعت به بيمارستان انتقال داده مي شود اما 
به دليل شدت آسيب ديدگي، دختر بچه دو ساله در 

بيمارستان جان خود را از دست مي دهد.

پسر پدركش دستگير شد

ايرنا: فرمانده انتظامي بوشهر گفت: اوايل تيرماه امسال 
 گزارش آتش سوزي يک باب مغازه در يکي از بخش هاي 
شهرستان دير از توابع استان بوشهر به پليس واصل 
شد. سردار عباس زاده افزود: در بررسي ها مشخص شد 
آتش سوزي که بوسيله عامل انساني رخ داده منجر به 
سوختن وسايل و مرگ مغازه دار ٨٣ ساله شده است. 
کليه مستندات بيانگر نقش مستقيم يکي از فرزندان 
و  داشت  مغازه  آتش سوزي  و  قتل  حادثه  در  مقتول 
برهمين اساس متهم دستگيرشد و ضمن اعتراف به 
قتل پدرش علت اين حادثه خونين را اختالف بر سر 

تقسيم ارث اعالم کرد.

دعواى دوستان شيشه اى
 با قتل پايان يافت

باشگاه خبرنگاران: هشتم فروردين سال ٩٢ ماموران 
خيابان  در  مرد  يك  جسد  كشف  جريان  در  پليس 
كبكانيان قرار گرفتند که موضوع را در دستور كار خود 
قرار دادند. با حضور ماموران در محل حادثه آنها با جسد 
مردي روبرو شدند كه با چاقو كشته شده بود. در ادامه 
ماموران متوجه شدند كه مقتول آخرين بار با دوستش 
زود  خيلي  مقتول  دوست  است.  داشته  مالقات  قرار 
شناسايي و دستگير شد و در بازجويي ها با اعتراف به 
جرم خود گفت: روز حادثه با مقتول شيشه كشيديم و با 

هم درگير شديم و با چاقو دوستم را كشتم.

سرقت با انگيزه شوخى

اطالعات  تبادل  و  توليد  فضاي  پليس  رئيس  ايرنا: 
فرماندهي انتظامي همدان گفت: شهروندي با مراجعه 
به پليس فتا مدعي شد دو ميليون ريال از حساب بانکي 
وي سرقت شده است.سرهنگ اميني اظهار کرد:  متهم 
شناسايي و دستگير شد و در بازجويي ها اعتراف کرد که 
کارت بانکي صاحب کار خود را به سرقت برده و از آنجا 
که رمز عبور وي را نيز در اختيار داشته برداشت ها را 
انجام داده است. فرد سارق انگيزه خود را ابتدا شوخي 
با صاحب کارش اعالم و بيان کرد پس از مدتي که 
ديدم صاحب کارم از اولين برداشت مطلع نشد در چندين 

مرحله برداشت هاي بعدي را انجام دادم. 

4 معدنچى طبسى مفقود شدند

به  ديروز  بامداد  که  طبسي  معدنچي   ٤  : فارس 
رفته  طبس  نگين  زغالسنگ  معدن  تونل  داخل 

شدند.  مفقود  بودند، 
 بر اساس شواهد موجود، در اين معدن نشت آب 
همچنين  است،  داده  روي  گاز  سطح  افزايش  و 
 ٤ اين  جست وجوي  در  نفره   ٣٠ گروه  يک 

هستند.  معدنچي 
مسعود  برزگر،  غالم  نام هاي  به  نفر   ٤ اين 
جزو  صادقي،  ميثم  و  کوهي  عسگر  قزه سفلو، 
اهل  همگي  و  معدن  پيشروي  و  تخريب  گروه 

هستند. گلستان  استان 

سمسارى مرتضى
خريد و فروش لوازم منزل و ادارى با باالترين 

قيمت    09159632924- اميرآبادى

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

نصب  و  تعمير كولر آبى 
 و  لباسشويى  در منزل

   09151643778 - 32315776  شهر يارى

مجـرى ذيصـالح
شركت صلصال سازه جنوب شرق
به شماره ثبت 2835 داراى مجرى ذيصالح 
پايه 2 (10 سقف) آماده همكارى با كليه 

مالكان و تعاونى هاى مسكن براى اخذ پروانه 
ساختمان و اجراى آن مى باشد.

09331316418 - 09155616079
مديريت: احرارى

ساخـت نسـل جديـد 
استخرهـاى ذخيـره آب 

كشـاورزى و پـرورش مـاهى

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

شركت سبزكوشان مشرق زمين  
09157235800     056-32316358  

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

 09153636648
 فنودى

هر همشهرى يك لپ تاپ - فروش ويژه اقساطى لپ تاپ و تبلت
آدرس: حدفاصل معلم 22 و 24   (5خط) 32446431- رايانه ثامن بيرجند بدون كارمزد 

فروش ويژه هفته
تعمير يخچال  ، فريزر  و ... 

در  منزل  
روبروى پايانه مسافربرى ، جنب نمايندگى سايپا       

09158076574 - نظرى

يم
ند

زم
 به  يك آقا با  تحصيالت جهت نگهدارى بيمار 60 ساله در تهراننيا

   به مدت چندماه تا بهبود با حقوق توافقى نيازمنديم
 09155616216-09151613121
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مهر- مديركل حج و زيارت خراسان جنوبى بابيان اينكه دشمنان اسالم به دنبال تعطيلى حج براى كشورهاى اسالمى هستند، گفت: تعطيل 
كردن حج تنها راه دشمن براى متوقف كردن بيدارى اسالمى است. نوفرستى كه يكى از شاهدان حادثه غم بار منا بود در جمع اعضاى 
شوراى عالى بسيج رسانه با اشاره به حادثه منا اظهار كرد: دشمن با اين برنامه به دنبال سوء استفاده كردن از اين حادثه است. وى تأكيد 

كرد: دشمن به دنبال اين است كه اعتقادات مردم را با مسايل گره بزند و اين وظيفه رسانه هاست كه با اين جريان مقابله كنند.

دشمن به دنبال تعطيلى حج، براى جلوگيرى از گسترش بيدارى اسالمى است

درخواست استاندار از مسئوالن: 
حذف عوامل مخل

براى تسهيل خدمت رسانى به مردم

امور و تسهيل  استاندارى- تسريع در  روابط عمومى 
توجه  مورد  جد  طور  به  بايد  رساني  خدمت  امر  در 
استاندار  گيرد.  قرار  امر  اندركاران  دست  و  مسئوالن 
در جمع پرسنل اداره كل بازرسي استان با بيان اين 
مطلب افزود: شناسايي عوامل و رويه هايي كه خدمت 
رساني به مردم را دچار خدشه مي كند در دستگاه هاي 
اجرايي مورد تأكيد است و با توجه به وضع استان كه 
نياز به توسعه روزافزون بسياري از زيرساخت ها در اين 
استان وجود دارد، مسئوالن و كارشناسان بايد به گونه 
اي برنامه ريزي كنند تا با حذف عوامل مخل، خدمت 

رساني به مردم تسهيل شود. 
از  استقبال  با  جنوبى  خراسان  آواى  روزنامه 
سخنان استاندار محترم از خوانندگان عزيز مى خواهد 
عوامل مشكل ساز در روند خدمت براى توسعه استان 
را جهت بررسى رسانه اى در قالب سلسله گزارش، 
اين  به  كارشناسان  حضور  با  گفتگو  و  يادداشت 

روزنامه منعكس نمايند.

حسينيه ها به قيمت 
خالى شدن مسجد،آباد نشود

ايرنا- امام جمعه شهر اسديه گفت: با توجه به فرا رسيدن 
ماه محرم نبايد حسينيه ها به قيمت خالى شدن مسجد 
آباد شود. حجت االسالم حسينى در گردهمايى روحانيان 
شهرستان درميان، افزود: تالش براى تبيين معارف اهل 
بيت (ع) در اين شهرستان مرزى نيازمند رضايت خدا 
است. وى وهابيت را مشكل اصلى جهان اسالم دانست 
و افزود: تكفيرى ها اسالم هراسى را در جهان ترويج مى 
كنند. وى با تأكيد بر اينكه سكوت عالمان و روحانيان 
در برخى از مباحث و مسايل فساد را در پى دارد، گفت: 
بايد هميشه طرفدار حق باشيم و با عمل به آن نگران از 

دست دادن چيزى نباشيم.

استاندار از حاج نعمت ا... جهان بين 
حادثه ديده منا عيادت كرد

 استاندار خراسان جنوبي صبح روزگذشته با حاج نعمت ا...
جهان بين كه در حادثه دلخراش منا دچار صدمات 
جسمي شده بود عيادت كرد و از نزديك در جريان 
قرار گرفت.  آخرين وضعيت سالمتي و درماني وى 
خدمتگزار، در اين ديدار گفت: دولت با تمام توان در 
در  كه  كساني  و  جانباختگان  حقوق  استيفاي  جهت 
اين حادثه دچار جراحات و صدمات بدني و جسمي 

شده اند تالش خواهد كرد.

فرسايش بادى بارزترين 
جريان بيابانزايى در استان است

ايرنا- مديركل منابع طبيعى و آبخيزدارى گفت: فرسايش 
بادى يكى از بارزترين مصاديق و اصلى ترين شناسه 
هاى جريان ويرانگر بيابان زايى در استان است. شريفى 
از مساحت  بيابانى 36 درصد  پديده هاى  اظهار كرد: 
استان، مراتع كم تراكم بيابانى 50 درصد، مراتع خوب 
و نيمه متراكم 6,3 درصد و جنگلهاى تنك و نيمه انبوه 

4,2 درصد مساحت استان را شامل مى شود.

نظارت بهداشتى دامپزشكى بر ذبح 
دام هاى نذرى در دهه اول محرم

بر  بهداشتى  نظارت  گفت:  دامپزشكى،  مديركل 
ذبح دام هاى نذرى در دهه اول محرم تا پايان ايام 
ثابت  اكيپ هاى  كارگيرى  به  با  عاشورا  و  تاسوعا 
و  دامپزشكى  شبكه هاى  دام،  كشتارگاه هاى  در 
قربان گاه هاى هيئت هاى مذهبى  كشتارگاه دام انجام 
تا سالمت عزاداران حسينى تأمين شود. رفيعى پور از 
از  بهداشت عمومى  به منظور حفظ  خيرين خواست 
هرگونه كشتار دام در معابر عمومى و جلوى حركت 

دسته هاى عزادارى خوددارى كنند.

گروه خبر- بايد با حمايتي كه از توليد كنندگان استان انجام مي شود زمينه 
همايش  در  استاندار  شود.  فراهم  پيش  از  بيش  استان  محصوالت  صادرات 
با بيان اين مطلب گفت: اقدامات انجام  المللي استاندارد  بزرگداشت روز بين 
شده در اين زمينه بايد به گونه اي باشد تا مصرف كنندگان نيز با اعتماد كامل، 
محصوالت توليد داخل را خريداري و آن را مصرف نمايند. خدمتگزار رقابت 
در عرصه اقتصاد در صحنه بين المللي را واقعيتي انكار ناپذيربرشمرد و افزود: 
با اقدامات مناسبي كه در زمينه هسته اي و تعامل سازنده با تمامي كشورهاي 
توسعه  شاهد  دور  چندان  نه  اي  آينده  در  اميدواريم  است  شده  حاصل  دنيا 

روزافزون اقتصاد در تمامي بخش ها باشيم. 
استاندار به شرايط فعلي دنيا اشاره كرد و افزود: ايران اسالمي امروز به عنوان 

كشوري امن، باثبات، قدرتمند و با اقتدار در عرصه جهاني مورد توجه قرار دارد 
و همگان به اين امر واقف شده اند كه ايران كشوري اهل منطق، استدالل و 
اهل گفتگو است. وي با بيان اينكه از فرصت ايجاد شده بايد نهايت استفاده را در 
زمينه توسعه سياسي، اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و ... برد، گفت: در اين زمينه 
آماده ايم از نظرات و پيشنهادات اقشار مختلف اعم از نخبگان، صاحب نظران و 
تمامي دلسوزان وكساني كه دل در گرو توسعه همه جانبه كشور و استان دارند، 
استفاده كنيم. وي ضمن تبريك روز جهاني استاندارد، گفت: تمامي خدمات و 
اقداماتي كه در زمين، دريا و هوا ارائه مي شود بايد داراي استانداردهاي الزم 
منطقه اي و بين المللي باشد كه اين امر اهميت استاندارد را بيش از پيش به رخ 
مي كشد. وي به رعايت استانداردهاي الزم از سوي توليدكنندگان اشاره كرد و 

افزود: توليدكنندگان نيز بايد با رعايت استانداردهاي الزم به حقوق مصرف كننده 
و مردم احترام بگذارند. وي صادرات محصوالت توليدي را مورد تأكيد جدي قرار 
داد و افزود: بايد زمينه صادرات محصوالت توليدي استان و كشورهاي همسايه 
بيش از پيش فراهم شود چرا كه توسعه صادرات، توسعه اشتغال، رونق اقتصادي 

و رفع معضل بيكاري را همراه خواهد داشت.

در همايش نكوداشت روز جهانى استاندارد مطرح شد:

زمينه صادرات محصوالت استان بيش از پيش فراهم شود

جنوبى  خراسان  اسالمى  تبليغات  مديركل 
كه  باشيم  داشته  تالش  بايد  اينكه  بابيان 
مردم و جوانان بر مبناى عادت به هيئت هاى 
مذهبى قدم نگذارند، گفت: هيئت هاى مذهبى 
را بايد برمدار تفكر حسينى مديريت كنيم. به 
گزارش مهر، حجت االسالم لطفيان در همايش 
مسئوالن هيئت هاى مذهبى و مداحان، اظهار 
صدها  گذشت  از  بعد  حتى  هيئتى  هيچ  كرد: 
سال نخواهد توانست عظمت مصيبت و كربال 
و عاشورا را درك و وصف كند. وى بابيان اينكه 

افزود:  باشد،  تهذيب اخالق  پايگاه  بايد  هيئت 
از هيئت هاى مذهبى انتظار مى رود در راستاى 
تحكيم عقايد مردم و احكام و معارف اهل بيت 
(ع) اهتمام ويژه داشته باشند. وى افزود: حدود 
كه  دارد  وجود  بيرجند  در  مذهبى  180 هيئت 
و  دروغ  كردن  ريشه كن  براى  بايد  هركدام 
اعتياد، صداقت، پرهيز از غيبت و تهمت و تمام 
بدى ها برنامه ريزى داشته باشند. وى گفت: با 
توجه به اينكه سواد مردم در جامعه باال رفته 
پيداكرده كه  افزايش  آسيب ها  اما سطح  است 

براى رفع  به عنوان هيئت هاى مذهبى  بايد  ما 
آن مداخله كنيم.

خراسان  مذهبى  هيئت هاى  شوراى  رئيس 
يك  آمادگى  از  همايش  اين  در  نيز  جنوبى 
هزار و 216 هيئت مذهبى استان براى برپايى 

مراسم عزادارى ماه محرم در استان خبر داد.
حركت  اينكه  به  اشاره  با  مقدم  عباسى 
از  بيرجند  شهرستان  در  مذهبى  هيئت هاى 
خواهد  محرم   11 ظهر  تا  محرم  هشتم  شب 
پنج  در هر هيئت  بود، گفت: همياران محرم 

نفر خواهند بود.

مراسم عزادارى هيئت ها
تريبون تبليغاتى كانديداها نشود

گفت:  هم  استان  انتظامى  فرماندهى  جانشين 
فضاى  به  توجه  با  مذهبى  هيئت ها  مسئوالن 
انتخاباتى فرصت سوء استفاده از تريبون هيئت را 
به هيچ كس ندهند. سرهنگ عليرضا امينى  اظهار 
كرد: انقالب عظيم ايران اسالمى را هسته هاى 

مركزى در هيئت هاى مذهبى شكل دادند.

هيئت هاى مذهبى برمدار تفكر حسينى مديريت شوند

مسئوالن مراقب نفوذ دشمن
 پس از تصويب برجام باشند

بايد مراقب بود در  امام جمعه بيرجند گفت:  فارس- 
دوران پس از برجام زمينه نفوذ دشمن به كشور فراهم 
نشود. حجت االسالم رضايى در خطبه هاى نماز جمعه 
كرد  انتقاد  كشور  اقتصادى  و  پولى  سياست هاى  از 
بانكى  از سيستم  بخشى  در  در حال حاضر  افزود:  و 
كشور ربا وجود دارد كه بايد برچيده شود. وى توجه 
به مسايل شرعى را از سوى مؤسسات مالى، اعتبارى 
داده  و  گرفتن  كرد:  تصريح  و  شد  خواستار  بانكى  و 
سود نوعى ربا است. وى همچنين با اشاره به تصويب 
برجام در مجلس و شوراى نگهبان خواستار توجه جدى 
مسئوالن به عزت و اقتدار ملى شد. رضايى افزود: بايد 
مراقب بود در دوران پس از برجام زمينه نفوذ دشمن به 
كشور فراهم نشود. شايان ذكر است در نماز جمعه اين 
هفته از غضنفر فروزانفر مؤسس دانشگاه علوم پزشكى 
در  نمازگزاران  تجليل شد، همچنين  خراسان جنوبى 
حمايت از قانون امر به معروف و نهى از منكر در پايان 

نماز جمعه شعارهايى سردادند.

محرم فرصتى مناسب براى ترويج 
امربه معروف و نهى از منكر است

امام  قيام  اينكه  بيان  با  نيز  بشرويه  امام جمعه  مهر- 
حسين (ع) براى ثبات نماز و امربه معروف و نهى از 
منكر و دفاع از مظلوم بود، گفت: محرم فرصتى مناسب 
براى ترويج فريضه امربه معروف و نهى از منكر است. 
حجت االسالم شمس الدين امام حسين (ع) را مظهر 
شهامت و رشادت و بنيان گذار امربه معروف و نهى از 
منكر دانست و افزود: اقتدار و قدرت در جامعه اسالمى 

الزمه آن تبليغ و امربه معروف و نهى از منكر است.

مديركل ورزش و جوانان خراسان جنوبى گفت: 
و  رفاهى  جذابيت  فقر  و  جمعيت  پراكندگى 
امكاناتى مانع توسعه و رشد ورزش استان شده 
است. به گزارش مهر، بهرام عزيز زاده مقدم در 
جلسه شوراى راهبردى ورزش خراسان جنوبى، 
اظهار كرد: قرار نگرفتن ورزش در سبد خانوار 
به عنوان يك نياز اساسى، فقدان همكارى جمعى 
و پراكندگى كارى و نبود زيرساخت هاى استاندارد 
قهرمانى از ديگر موانع توسعه ورزش است.وى 
خواستار جدى گرفتن شوراى راهبردى ورزش 

براى حل مشكالت ورزشى در استان شد و افزود: 
خراسان جنوبى در زمينه علمى در مراتب بااليى 
قرار دارد اما در زمينه ورزشى و جسمانى آن گونه 
كه شايسته است، بهره بردارى نشده است. عزيز 
از  بايد تمامى دستگاه ها  زاده مقدم تأكيد كرد: 
نتايج  تا  كنند  استفاده  فكرى  زيرساخت هاى 
مطلوب ترى درزمينه ورزش استان حاصل شود. 
وى با اشاره به هفته ورزش و تربيت بدنى، اظهار 
كرد: در اين هفته بيش از 110 برنامه فرهنگى، 
ورزشى و رسانه اى در استان اجرا مى شود. وى 

به گزارش عملكرد اداره ورزش از ابتداى سال 
تاكنون پرداخت و گفت: برگزارى 66 همايش 
تقويت  پياده روى و جشنواره ورزش خانوادگى، 
رشته هاى  توسعه  از  حمايت  مدارس،  ورزش 
خدمات  و  فيزيوتراپى  مركز  تجهيز  و  خاص 

درمانى ازجمله اقدامات انجام شده است.
باب   18 تجهيز  داد:  ادامه  مقدم  زاده  عزيز 
شهرستان،  چهار  در  روستايى  ورزش  خانه 
ميزبانى 11 دوره مسابقات قهرمانى كشورى 
و منطقه اى اردوهاى تيم ملى، سامان دهى 15 

هزار ورزشكار سازمان يافته در قالب 45 هيئت 
ورزشى و 294 شهرستانى و كسب 62 مدال 
كشورى و منطقه اى از ديگر اقدامات انجام شده 
به  اشاره  با  وى  است.  جارى  سال  ابتداى  از 
تجهيز برخى روستاها به اماكن ورزشى، اظهار 
از اين زيرساخت ها آن گونه كه  كرد: بسيارى 

بايد و شايد مورداستفاده قرار نمى گيرد.
وى در ادامه كمبود اعتبار را عاملى براى توقف 
پروژه نيمه تمام ورزشگاه غدير ذكر كرد و افزود: 

اين پروژه نيازمند 15 ميليارد تومان اعتبار است.

فقر امكانات مانع توسعه ورزش خراسان جنوبى

از  روز  دومين  در  حسينى  شيرخوارگان  همايش  هشتمين 
كشور،  سراسر  با  همزمان  قمرى  1437هجرى  محرم  ماه 
برگزار  جنوبى  خراسان  استان  شهرستان   11 در  جمعه  روز 
مناسبت  به همين  جنوبى،  خراسان  ايسناى  گزارش  به  شد. 
قاسمى،  نفرى شهيدين  گردهمايى در سالن دو هزار و500 
حسينيه جماران و امامزادگان شهداى باقريه بيرجند با حضور 
گسترده بانوان اين شهرستان در حالى كه فرزندان خردسال 

خود را در بغل داشتند، برگزار شد. 
عزاداران  هيئت  امناى  هيئت  عضو  مالكى،  حسن  گفته  به 
همايش  برگزارى  هزينه  بيرجند  (ع)  اصغر  على  حضرت 
تأمين  مردمى  مشاركت هاى  با  حسينى   شيرخوارگان 

و پرداخت شده است.

همايش شيرخوارگان حسينى 

در استان برگزار شد

تريبون نماز جمعه

از گوشه و كنار استان

هشدار رئيس اتحاديه پوشاك شهرستان بيرجند:
هيچگونه نظارتى بر فروشندگان لباس 

در منازل و خيابان ها وجود ندارد

پوشاك  خصوصاً  كاال  عرضه  به  توجه  با  گيوكى- 
توسط افراد در منازل، حاشيه خيابان ها و چهارشنبه 
بازار به شهرندان محترم هشدار داده شود كه بر اينگونه 
فروشندگان هيچگونه كنترل و نظارتى از سوى اين 
گيرد.  نمى  صورت  ديگرى  سازمان  هيچ  و  اتحاديه 
رئيس اتحاديه پوشاك شهرستان بيرجند با بيان اين 
بودن  پايين  به  توجه  با  آوا گفت:  به خبرنگار  مطلب 
كيفيت كاالها، قيمت اين كاالها اصًال متناسب نيست 
و با توجه به نبود هيچ نظارتى بر اين گونه مكان ها 
در صورت گران فروشى و عدم كيفيت هيچ سازمانى 
پاسخگو نمى باشد. وى هشدار داد: در مكان هايى كه 
نظارت بر عملكرد آنان وجود ندارد امكان بروز هرگونه 
ديگر  هاى  استفاده  سوء  و  اخالقى  لحاظ  از  مشكل 
منازل  برخى  در  مداربسته  دوربين  (وجود  دارد.  وجود 
گزارش شده) به گفته وى بيشتر اين كاال قاچاق است 
و عوارض گمركى آن پرداخت نشده كه باعث بيكارى 
فرزندان اين مرز و بوم مى شود از سوى ديگر مشخص 
نيست اين كاالها دست دوم است يا نو و تشخيص 
ميسر  عادى  افراد  از  بسيارى  توسط  موضوع  اين 
گرامى  شهروندان  افزود:  زاده  اسماعيل  باشد.  نمى 
اتحاديه سايت  طريق  از  را  خود  شكايات  توانند   مى 
 ،05632212229 تلفن   ،www.poshakb.ir
يا  و   5000222269828 پيامك  هوشمند  سامانه 
خيابان  آدرس  به  اتحاديه  دفتر  به  حضورى  مراجعه 
 -7 و   5 منتظرى  شهيد  حدفاصل  منتظرى-  شهيد 

طبقه فوقانى لوازم خانگى پيگيرى نمايند.

درب هاى اتوماتيك نوين تكنيك
انواع قطعات يدكى موجود مى باشد

تحويل به روز 

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

قابل توجه مشتاقان زيارت    ثبت نام عتبات عاليات هوايى ويژه ايام محرم
با تسهيالت ويژه و تخفيف 10 درصدى
ثبت نام در كليه دفاتر زيارتى سطح استان
شركت مركزى خدمات زيارتى خراسان جنوبى   تلفن تماس: 32449966

      اعزام

94/8/2    

چاپ و نشر سـرو
چاپ و تكثيرعكس ، جزوات دانشجويى 

طراحى و چاپ تراكت و بروشورهاى
 تبليغا تى ،آگهى ترحيم ، كارت دعوت

(مكه ، كرباليى ، عروسى)
 با نازل ترين قيمت

خيابان معلم - بين فردوسى و معلم 36,1 
32438424 -09363573988 - دهخدا

ايزوگام و قيرگونى كاظم سالخورده 
از ما خريد نكنيد ، اما قيمت را از ما بپرسيد
       09155612949 - 32331050 

ميدان آزادى – ابتداى خيابان شهيد برگى

با 10 سال بيمه

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

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

صنايع سفال نيلوى شرق    «با مديريت جديد»
پوشاك بچگانه «پاييزه» رسيددنيـــــــــاى فرشتـــــــــه ها 

بلوار شعبانيه ، بين نرجس 6 و 8         09153612963 - 32317866
زير نظر اداره كل فنى و حرفه اى

براى دوره هاى مقدماتى و پيشرفته هنرجو مى پذيرد.
نبش مدرس 7         32226200

آموزشگاه طراحى دوخت راحله 



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

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

اذان ظهر
اذان مغرب 

نيمه شب شرعى
اذان صبح 

طلوع آفتاب

    EMAIL:AVA.KHJNEWS@YAHOO.COM

ن 
ستا

ز ا
رك

ى م
رع

ش
ت 

وقا
ا

   WWW.AVA724.IRسامانه پيام كوتاه : 3000272424

امام حسين (ع) : بر هيچ چشم مؤمني روا نيست 
كه ببيند خدا نافرماني مي شود و چشم خود را فرو بندد،

 مگر آن كه آن وضع را تغيير دهد.

11 : 19
17 : 18
22 : 38
4 : 17
5 : 39
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رتبهرشتهپايهنام نام خانوادگىرديف

المپياد زيست دومزهرا ثقه االسالمى 1
شناسى

استانى

اول استانىجشنواره مالصدرادومفاطمه نوريان فرد2

مرحله دوم پيشرفت  دومحانيه شمس آبادى   3
تحصيلى

چهارم استانى و 
كشورى

هفتم استانى و سومزهرا هاشمزهى گازار4
كشورى

كشورىعلمى بسيجدومحانيه شمس آبادى   5
دوم شهرستاناول فايزه بيدسكى 6
اول شهرستانمفاهيماولمهناز حيدرى 7
اول شهرستاندوممهديه رنجبر8
دوم شهرستانقرائتاولفائزه غالمى 9

سوم شهرستانچهارمسارا تاجدينى 10

دوم شهرستاناحكامدومزهرا هاشم زهى 11
اول شهرستانصحيفه سجاديهدومزهرا عارفى مقدم 12
سوم شهرستانچهارممنصوره فرهمند نژاد13
اول شهرستان و دوم انشاء نمازدوم فاطمه نوريان فرد14

استان
دوم شهرستاناولفاطمه الهامى زاده15
دوم شهرستانچهارمريحانه عبدالرزاق16
دوم شهرستانشعراولفاطمه قوى 17
سوم شهرستانسومفاطمه اكبرزاده18

اول شهرستانداستان نويسىچهارمريحانه عبدالرزاق19

اول شهرستان و دوم  ( تصميم زيبا و آخرين تابلو)گروه نمايشنامه خوانى 20
استان

دوم   استانبازيگرىچهارممريم جمالى 21
اول    استاندومزهرا شيخ كالهدوز22
اول شهرستانخوشنويسچهارممحبوبه دهشيبى 23
اول شهرستانتذهيبدوممريم نور محمدى 24
نقاشى(كاركاتور سوممائده بازرگان25

پرسش مهر)
اول  شهرستان  و اول 

استان

دانشگاه / شهررشته قبولىنام و نام خانوادگىرديف

عالمه طباطبايى تهرانروانشناسىمريم جمالى(رتبه 132)1

فردوسى مشهدروانشناسىمهديه سلطانى(رتبه 325)2

بيرجندحقوق*باهره احمدى(472)3

بيرجندحقوقخاطره احمدى(رتبه 573)4

بيرجندحقوقسيده فاطمه رضوى(رتبه 511)5

بيرجندحقوقمهين عربزاده (تبه 661)6

بيرجندحقوقفاطمه كاظمى (رتبه 682)7

فردوسى مشهدعلوم تربيتىفاطمه مرادى (رتبه 687)8

زابلحقوقمژگان مالكى9

تربت حيدريهعلوم سياسىزينب مودى10

بيرجندحقوقحوريه يونسى11

بيرجندعلوم تربيتىسميه عبدالهى12

زاهدانعلوم تربيتىراضيه واحدى در ميان13

فردوسى مشهدعلوم تربيتىزينب تخويجى14

بيرجندعلوم تربيتىمعصومه زارع15

بيرجندعلوم تربيتىزينب مولوى16

فردوسى مشهدعلوم سياسىمينا اميرآبادى زاده17

فردوسى مشهدمديريت بازرگانىمريم ميرزايى18

زاهدانمديريت مالىفرزانه قربانى19

بزرگمهر قاينحسابدارىزينب عبدالهى زاده20

بيرجندعلم اطالعات و دانش شناسىآسيه عليزاده21

بيرجندتاريخمهديه شبان22

بيرجندجغرافىفاطمه مصطفوى23

پيام نور بيرجندروانشناسىزهرا رمضانى24

 بيرجند علوم تربيتىزهرا سيروسى25

بيرجندزبان و ادبيات فارسىمرضيه سنجرى26

بيرجندزبان و ادبيات فارسىزهرا صحرا نورد28

پيام نور بيرجندحقوق زهره ملكى29

 دانشگاه / شهررشته قبولى نام و نام خانوادگى رديف

اصفهانمهندسى عمران صنعتىمحدثه پيشنهاد1

بيرجندمهندسى عمرانفاطمه سادات موسوى نژاد2

بيرجندمهندسى عمرانفاطمه رمضانى3

فردوسى مشهدمهندسى شهر سازىحانيه توحيدى مقدم4

زابلمهندسى شهر سازىانسيه بهدانى5

بيرجندمهندسى كامپيوترفاطمه جعفرى6

بيرجندمهنديس كامپيوترزهرا ا... يارى7

بيرجندمهندسى نرم افزارزهرا خسروى8

بيرجندمهندسى كامپيوترمهديه عبادى9

(غيرانتفاعى امام رضا(عمهندسى پزشكىالهام چاجى10

شاهرودمهندسى پزشكىنعيمه خسروى11

شاهرودمهندسى پزشكىريحانه شفيعى12

شاهرودمهندسى پزشكىفاطمه فرهمند راد13

فردوسى مشهدمهندسى برقفاطمه اكبرزاده14

بيرجندمهندسى برقحنانه فاروغى15

بيرجندمهندسى برقاسما محمدى16

كاشانمهندسى برقلعيا ناطقى مطلق17

زابلمهندسى معمارىياسمين صفايى18

زاهدانمهندسى معمارىساناز سليمى طبس19

گنابادمهندسى صنايع*نازنين زينلى20

بيرجندمهندسى صنايعسيده مهال موسوى21

بيرجندمهندسى شيمىكوثر شبانى بورنگ22

بيرجندمهندسى موادحانيه فياضى23

فردوسى مشهد مهندسى آبزينب سريع السيرى24

الزهراء تهرانعلوم اقتصادفاطمه سبزه كار25

فردوسى مشهدرياضى كاربردىعاطفه حيدرى26

فردوسى مشهدآمار و بودجهزهرا رمضانى27

بيرجندروانشناسىفاطمه على آبادى28

پيام نور بيرجندروانشناسىفاطمه احرارى29

 دانشگاه /شهررشته قبولى نام و نام خانوادگى رديف

بيرجندپزشكىمحدثه خسروى(رتبه 400)1

زاهدانپزشكى*غزاله عبدالهى2

بيرجند پزشكى*زهرا يوسفى3

آزاد زاهدان - تربيت معلم تهرانپزشكى - شيمىفاطمه كوچى4

يزدداروسازىمحدثه بديعى5

بيرجندپرستارى*گيتى بنيادى6

بيرجندپرستارى*فاطمه شريفى نيا7

بيرجندپرستارىزهره جمالى8

بيرجندپرستارىفاطمه سورگى9

زاهدانپرستارى*سمانه جهان تيغ10

قايناتاق عملمنصوره فرهمند نژاد11

بيرجندمامايىسيده فايزه طالبى12

زاهدانمامايىخيرالنسا صالحى13

گنابادمامايى*زهرا مودى14

 آزادمامايى*ياسمن آوازى15

زابلعلوم آزمايشگاهىرقيه زارع16

گنابادعلوم آزمايشگاهىسعيده دادى17

تهرانآى تى سالمتعاطفه عباسى18

بيرجندمهندسى بهداشت محيطفايزه آرامجو19

بيرجند مهندسى بهداشت حرفه اىمهوش رضايى20

بيرجندمهندسى بهداشت محيطفاطمه شبان21

 منابع طبيعىحسنيه محمودى مقدم22
محيط زيست

بيرجند

بيرجندمهندسى بهداشت حرفه اىفاطمه مختارى (حسين)23

زاهدانمهندسى بهداشت حرفه اىريحانه آرمان فر24

بيرجندمهندسى بهداشت عمومىسارا تاجدينى25

بيرجندمهندسى بهداشت عمومى*صفيه قريبى26

بيرجندمترجمى زباننفيسه جعفرى27

فردوسى مشهدمديريت مالىزهرا صحرايى فرد28

بيرجندمهندسى كشاورزىسميرا سنجرى29

بيرجندمهندسى كشاورزىمنصوره ساالرى30

بيرجندگياه پزشكى*زهرا نخعى33

بيرجندزيستمريم عربزاده34

زابلزيست*ريحانه غالمى35

بيرجندشيمىفهيمه اسدزاده36

بيرجندالهيات*زهرا سادات زارع37

پيام نور بيرجندروانشناسىالميرا قيروانى38

زاهدانگفتار درمانىعاليه عابدينى نصرآبادى39

بيرجندپرتو شناسىالهام خانى40

آزاد بيرجندحقوقفاطمه كيانى41

تربيت معلم مشهدپيش دبستانىحليمه قربانى42

رشته ادبيات و علوم انسانى     كنكور 94    دبيرستان نمونه تقوى

موفقيت و درخشش دانش آموزان سال چهارم دبيرستان

  نمونه تقوى
 در كنكور سراسرى سال 94 را به دانش آموزان و اولياى گرامى شان
 تبريك عرض نموده و از خداوند منان توفيق و سربلندى و موفقيت
 را در تمامى مراحل زندگى براى آنها خواستاريم. همچنين از حمايت
 مدير كل محترم آموزش و پرورش استان خراسان جنوبى ، مديريت
 آموزش و پرورش شهرستان بيرجند و زحمات  تمامى دبيران محترم و
 دست اندركاران دستگاه تعليم و تربيت نهايت تقدير و تشكر را داريم.
 اميد است كه هماره ستاره زندگى تان پرفروغ باشد و از آموخته هاى

خويش در راه اعتالى ميهن عزيزمان ، ايران سود جوييد

مدير و كاركنان وانجمن اوليا و مربيان دبيرستان نمونه تقوى

 رشته  علوم تجربی   کنکور

 94    دبيرستان نمونه
تقوی

     رشته ادبيات و علوم انسانی
 کنکور 94    دبيرستان

نمونه تقوی

  رشته رياضی فيريک
 کنکور 94     دبيرستان

نمونه تقوی

برگزيدگان المپياد ، مسابقات علمى 
 معارف اسالمى وفرهنگى هنرى   دبيرستان نمونه تقوى 

رشته  علوم تجربى   كنكور 94    دبيرستان نمونه تقوى

قابل توجه موديان محترم مالياتى:
به اطالع كليه اشخاص حقوقى و همچنين اشخاص حقيقى موضوع بند (الف) و (ب) ماده 95 قانون ماليات هاى مستقيم مى رساند: مهلت ارسال الكترونيكى 

فهرست معامالت فصل تابستان 94 از طريق سامانه www.tax.gov.ir و يا به صورت لوح فشرده (CD) حداكثر تا پايان مهرماه سال جارى مى باشد.
روابط عمومى اداره كل امور مالياتى خراسان جنوبى

خانواده هاى محترم عبدالرزاق نژاد
درگذشت شادروان دكتر حميد رضا عبدالرزاق نژاد

" فرزند حجت االسالم حاج مهدى عبدالرزاق نژاد، عضو محترم شوراى شهر بيرجند"
 را تسليت عرض نموده، براى بازماندگان صبر جزيل آرزو داريم.

همكاران ، دبيران و دانش آموزان كار و دانش ايثارگران اميرالمومنين (ع)

داماد عزيزمان جناب آقاى مهندس على رجعت
مدير نمونه استانى  كنترل كيفيت و هم  استاندارد كارخانه آرد گلبرگ 

كه نتيجه سخت كوشى، دقت و صداقت شماست، تهنيت باد

محمد نظام دوست تامند- همسر و فرزندان

السالم عليك يا اباعبدا... الحسين(ع)
درگذشت جانسوز

 دكتر حميد رضا عبدالرزاق نژاد
 فرزند برومند و دلبند

 برادر عزيز حجت االسالم والمسلمين حاج مهدى عبدالرزاق نژاد
 عضو محترم شوراى شهر بيرجند

 را تسليت گفته، از خداى بزرگ علو درجات آن عزيز سفر كرده و صبر و اجر بازماندگان را خواستارم.

محمدرضا مجيدى
   رئيس كتابخانه ، موزه و مركز اسناد مجلس شوراى اسالمى


