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روز پدر! 
* هرم پور

خانواده.  مهربان  پدر  مبارک  »روزت  گویم:  می   
خانواده  مهربان  پدر  و   ... روزها!«  این  به  روز  صد 
و  زند  می  روزگار  نامهربانی  سر  از  تلخی   لبخند 
می گوید: »دست های خالی پیش فرزند تبریک دارد 
یا خجالت شب هایی که بی پولی را هدیه به لحظه 
های زندگی مشترکت با همسرت بکنی؟ نه طالب 
را  انگشتر سلیمان  آرزوی  نه  و  بودم  بلقیس  تخت 
آسایش خودم  اندک  و  نان  به همان خرده  داشتم. 
و خانواده ام قانع بودم و قانع هستم که این روزها 
بیگانه از آرامش و دورمانده از خوشی، سالهاست به 
برای جبران همه  سرافکندگی یک مسافرت ساده 
سال های خستگی خودم و خانواده ام مانده ام و بدتر 
از آن، به آشوب و تشویش چندماه حقوق نیامده و 

بالتکلیفی روزهای آینده ام.«
 می گوید: »دردنامه آن بانوی هم استانی را در شبکه 
های اجتماعی شنیده ای یا خوانده ای که شوهرش 
چندماه است از کار بیکار شده و این شیرزن برای 
از زندگی اش، دست رد بر سینه چه  گره گشودن 
گره گشایانی که نزده است؟ یا آن پدر پیری که از 
غصه روز و گریه شبهایش گوشه بیمارستان می افتد 

و آخرش هم دق می کند و می رود؟« 
 می گویم: نه! می گوید: »پس تو هم از همان ُقماشی 
که دردهای ما، ابزار آرامش روحتان و اسباِب بازی 
رفع تکلیفتان از خود و از جامعه است. تو هم، توّهم 
خوب بودن داری و به همان مرضی گرفتاری که 
این روزها بعضی ها را در جامعه گرفتار کرده است؛ 
 مرض بی دردی، مرض سیری، مرض بی غمی«
   ) ادامه در صفحه 2 (

یادداشت
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بیرجند، شهری
تمیز و میهمان نواز 

مارتین تالپا : باید بگویم که 
از دیدن شهرتان غافلگیر شدم

صفحه 4

معاون وزیر خارجه جمهوری چک 
در دیدار با شهردار بیرجند مطرح کرد :

تکمیل موزه عبرت طبس 
2 میلیارد اعتبار می خواهد

مدیرکل بنیاد حفظ و نشر ارزش های دفاع مقدس استان :

افزایش حق مسکن کارگران سرانجام قطعی شد
کارگروه ۳ جانبه ملی کارگران، کارفرمایان و دولت در قالب شورای عالی کار 
هزار   2۰ از  کارگران  امسال  افزایش حق مسکن  درباره  دیروز خود  نشست  در 
تومان در ماه به ۴۰ هزار تومان به جمع بندی رسید و مقرر شد در هفته آینده 
نامه ای از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خطاب به معاون اول رئیس 

ارسال شود. جمهور 
کارگران  قانونی،  روال  در صورت طی شدن  رود  می  احتمال  مهر،  گزارش  به 
دستمزد  و  حقوق  همراه  به  را  جدید  مسکن  حق  امسال  اردیبهشت  از  بتوانند 

کنند. دریافت  ماهیانه خود 

قیمت های جدید از بازار طال و ارز
با کاهش قیمت نسبت به روز دوشنبه یک  سکه تمام بهار آزادی طرح جدید 
میلیون و 28 هزار تومان عرضه  شد و دالر آمریکا ۳۴59 تومان قیمت داشت. 
به  نزدیک  عیار   18 طالی  گرم  هر  سه شنبه  روز  بازار  در  ایسنا،  گزارش  به 

فروخته  شد.  تومان  1۰5 هزار 
همچنین نیم سکه بهار آزادی و ربع سکه بهار آزادی با 2۰۰۰ تومان کاهش 
بین  در  تومان عرضه  شد.  288 هزار  5۴۳ و  ترتیب  به  روز دوشنبه  به  نسبت 
سایر ارزها یورو ۳9۴۳ تومان، پوند انگلستان ۴96۰ تومان و یوان چین 55۰ 

داشت.  قیمت  تومان 

صفحه 7

چهارمین  سالگرد 
درگذشت فرزند عزیزمان

 زنده یاد علی صفری
را با ذکر فاتحه و صلوات گرامی می داریم.

صفری - مهدی آبادی

جناب آقای دکتر 

سید مهدی رمضانی
انتصاب شایسته جناب عالی را به سمت

نماینده وزیر و مدیر کل امور اقتصادی 
و دارایی خراسان رضوی

که نشان از لیاقت و شایستگی شماست، تبریک عرض نموده 
توفیق و موفقیت شما را از خداوند منان آرزومندیم.

روابط عمومی سازمان منطقه ویژه اقتصادی خراسان جنوبی

جناب آقای دکتر 
سید مهدی رمضانی
انتصاب شایسته جناب عالی را به سمت 

نماینده وزیر و مدیر کل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی 

که نشان از تعهد ، لیاقت و شایستگی شما می باشد، تبریک عرض نموده که 

از خداوند منان موفقیت و سربلندی شما را آرزومندیم. از    

روابط عمومی گمرکات خراسان جنوبی

پدرم سالم، از آسمان چه خبر مهمانی خدا تمام نشد که برگردی
پدر روزت مبارک

پدرم آغوش تو امن ترین جای جهان بود که تجربه دوباره اش آرزوی 
ماست. با گرامیداشت میالد مسعود حضرت علی )علیه السالم( و ضمن 

تشکر از شرف حضور و اظهار همدردی یکایک عزیزان به اطالع 
می رساند: جلسه چهلمین روز درگذشت پدر عزیزمان زنده یاد 

حاج محمد حسین خراشادی زاده
 امروز چهارشنبه 95/2/1 از ساعت 4 الی 5 بعدازظهر

 در محل هیئت محبین االئمه )ع( واقع در خیابان مدرس 23 
برگزار می گردد، مقدم تان را ارج می نهیم.

خانواده خراشادی زاده

با تشکر از همه بزرگوارانی که در مراسم تشییع و تدفین 
و سایر جلسات پدرمان بزرگ خاندان شادروان

کربالیی علی بذرکاران
شرکت نموده و یا به طرق مختلف ما را مورد لطف و مرحمت خود قرار 
دادند به استحضار می رساند: مراسم چهلمین روز درگذشت آن مرحوم 

پنجشنبه 95/2/2 مصادف با 13 رجب روز پدر از ساعت
 3:30 الی 4:30 بعدازظهر در محل هیئت حسینی )خیابان انقالب( 
برگزار می گردد، حضور شما سروران گرامی در این جلسه موجب شادی 

روح آن مرحوم و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود.

خانواده های: بذرکاران ، بذرافشان و سایر بستگان

جناب آقای دکتر سید مهدی رمضانی
انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را به سمت 

نماینده وزیر و مدیر کل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی 

که نشان از لیاقت و توانمندی شماست، تبریک عرض نموده
 بهروزی و موفقیت روزافزون تان را از ایزد یکتا مسئلت داریم.

خانواده های: رخشانی فرد و حسنی

همه می پندارند که عکس پدرم را به دیوار خانه ام آویخته ام
اما نمی دانند که دیوار خانه ام را به عکس پدرم تکیه داده ام

کاش خودش بود  
سومین ماه رجبی است که پدر عزیزم

 حاج غالمرضا سلیم 
در کنار ما نیستی و به جای بوسه بر دستان مهربانت بر سنگ مزارت

  بوسه می زنیم. روحت شاد و روزت مبارک
 برای شادی روح همه پدران آسمانی صلوات

        فرزندت

ضمن تشکر از کلیه بزرگوارانی که در مراسم تشییع و تدفین 
و ترحیم فرزندمان 

امیرحسام مزروعی
)فرزند علی اصغر مزروعی( 

حضور یافتند یا با چاپ اطالعیه، نثار تاج گل و نشر آگهی 
تسلیت در روزنامه ما را رهین لطف خود نمودند و بدین 
وسیله موجب شادی روح آن عزیز سفر کرده شدند و مرهمی 
 از محبت بر قلب های داغدارمان نهادند به اطالع می رساند:

مراسم چهلمین روز درگذشت پاره تن مان  
 جمعه 95/2/3 از ساعت 10 الی 11 صبح در محل  هیئت حسینی )واقع در خیابان انقالب(

برگزار می گردد، حضور شما سروران گرامی باعث شادی روح آن مرحوم و تسلی خاطر و امتنان بازماندگان 
خواهد بود.

خانواده های: مزروعی ، خیریه و سایر بستگان 

بـه مناسبت والدت حضرت علی )ع(
 در روزهــای اول تــا پنجــم
 اردیبهشت ماه با خرید بیمه نامه
 از مـا هـدیـه دریافت نمایید.

ریاست محترم  اداره امور شعب بانک ملی
 استان خراسان جنوبی

باتبریک میالد مسعود حضرت علی )ع( همکاری صمیمانه جناب عالی
 و همکاران محترم روابط عمومی را در

 برگزاری همایش متمرکز روحانیون،مداحان ومدیران عتبات عالیات استان
 را ارج نهاده وسالمتی وتوفیق بیش از پیش شما را در این ماه پربرکت از خداوند 

متعال مسئلت داریم. 
نمایندگی بعثه مقام معظم رهبری در حج و زیارت

 استان خراسان جنوبی

دوم اردیبهشت ماه 

سالروز تشکیل سپاه پاسداران انقالب اسالمی
 را گرامی می داریم.

پایگاه مقاومت شهید جهان زاده
 روزنامه آوای خراسان جنوبی
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وزیر آموزش و پرورش از درخواست سهمیه استخدام از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور خبر داد و گفت: این موضوع در فرآیند
 تصویب و ابالغ است. به گزارش مهر، علی اصغر فانی در پاسخ به این پرسش که آموزش و پرورش در سال جاری استخدام خواهد داشت، گفت: درخواست 
استخدام در دریافت سهمیه را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارائه داده ایم که این موضوع در فرآیند تصویب و ابالغ است.

 درخواست سهمیه استخدام وزارت آموزش و پرورش در فرآیند تصویب و ابالغ

که  شدگانی  بیمه  به  ازدواج  هزینه  کمک 
تامین  از سوی  ازدواج می کنند  بار  اولین  برای 
معادل  آن  میزان  و  می شود  پرداخت  اجتماعی 
یک ماه متوسط مزد یا حقوق بیمه شده است.

بیمه  هر  متوسط  یا حقوق  مزد  آنا،  گزارش  به 
دریافتی  حقوق  مجموع  کردن  تقسیم  از  شده 

بیمه شده در ۲سال قبل از ازدواج که بر مبنای 
آن از وی حق بیمه کسر شده است، بر عدد ۲۴ 
بر  عالوه  شده  بیمه  همچنین  آید.  می  بدست 
ازدواج اول، باید دارای شرایط دیگری نیز باشد 
که می توان به دائمی بودن عقد ازدواج و ثبت 
آن در دفتر رسمی ازدواج اشاره کرد. همچنین 

بیمه  استخدامی  رابطه  ازدواج،  ثبت  تاریخ  در 
است،  باشد.گفتنی  نشده  قطع  کارفرما  با  شده 
بیمه شده باید در ۵ سال پیش از ازدواج، حق 
بیمه ۷۲۰ روز کار را به شعب تامین اجتماعی 
وی  به  ازدواج  هزینه  کمک  تا  باشد  پرداخته 
برای  شرایط  واجد  شده  بیمه  بگیرد.  تعلق 

شعبه ای  به  باید  ازدواج  هزینه  کمک  دریافت 
مراجعه  پرداخت می شود،  آن  در  بیمه  که حق 
درمانی  دفترچه  اصل  مراجعه  هنگام  و  کند 
بیمه شده، اصل و تصویر شناسنامه بیمه شده 
تمامی صفحات  تصویر  و  اصل  و  همسرش  و 

عقدنامه را به همراه داشته باشد. 

پرداخت کمک هزینه ازدواج از سوی دولت

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور گفت: حذف یارانه 
۲۴ میلیون نفر در سال ۹۵ اصال برای دولت اجرایی نیست.

به گزارش تسنیم، محمدباقر نوبخت در جریان بررسی تبصره 
۱۴ الیحه بودجه سال ۹۵ که به هدفمندی یارانه ها اختصاص 
داشت، گفت: در بند الحاقیه یک این تبصره متصور شده که 
منابعی حاصل شود در حالی که این بند، نه قابلیت اجرایی 
دارد و نه عادالنه است.وی با بیان اینکه اگر بحث عدالت را 
کنار بگذاریم باید بگویم از نظر دولت حذف یارانه  پر درآمدها 
امکان اجرایی شدن ندارد، افزود: سال گذشته در تبصره ۲۰ 
قانون بودجه دولت موظف شد یارانه نقدی افراد پر درآمد را 
حذف کند، دولت بر اساس این تکلیف حدود ۴.۵ میلیون نفر 
را از دریافت یارانه نقدی حذف کرد، اما پس از آن بنا بر برخی 
ضرورت ها و ارائه اسناد از طرف برخی خانوارها و نیز توصیه 
نمایندگان مجلس، متوجه شدیم در حال ظلم به ۱.۵ میلیون 
نفر هستیم و باید یارانه آنها را برگردانیم از این جهت مجدداً 

یارانه نقدی ۱.۵ میلیون نفر بازگردانده شد. وی تصریح کرد: 
در حال حاضر مجلس تعدادی را که مجبور شدیم یارانه شان 
را برگردانیم در سطح و سقف ۲۴ میلیون نفر به دولت تکلیف 
نقدی  یارانه  به حذف  اقدام  دولت  اگر  کند،  که حذف  کرده 
آنها نکند و پرداخت صورت گیرد، مجرم تلقی شده و تصرف 
قرار  تعقیب  تحت  ما  و  می شود  محسوب  عمومی  اموال  در 
می گیریم، از مجلس محترمی که تا این حد با دولت همراهی 
داشته، انتظار نداریم دولت را به خاطر یک اقدام اجرایی در 

مظان اتهام و جرم قرار دهد و دولت را تحت تعقیب کند.
 نوبخت تصریح کرد: با صراحت عرض می کنم که اصال برای 
دولت اجرایی نیست که یارانه ۲۴ میلیون نفر را حذف کند، شما 
می گویید دولت این کار را انجام دهد، در حالیکه ما قادر نیستیم 
و اگر هم انجام ندهیم مجرم محسوب می شویم، لذا دولت قویا 
با این پیشنهاد و نحوه توزیع آن مخالف است، زیرا منابعی 
برای کسب این درآمد وجود ندارد. وی با تأکید بر اینکه تقاضا 

می کنم چنین تکلیف ماالیطاقی را به دولت تحمیل نکنید، غیر 
از اینکه دولت قادر به حذف یارانه ۲۴ میلیون نفر نیست، اظهار 
افراد کم درآمد است  از مجلس نهم که حامی  داشت: واقعاً 
هم این تصور نمی رود که در پایان کار خود یارانه نقدی ۲۴ 
میلیون نفر را حذف کند.  همچنین حجت االسالم محمدحسن 
ابوترابی فرد نایب رئیس مجلس که ریاست جلسه را بر عهده 
داشت پس از سخنان نوبخت گفت: ممکن است افرادی باشند 
از  اما به دلیل مسائلی  باشد  که درآمدشان ۳ میلیون تومان 
قبیل بیماری یا افراد تحت تکفل این عدد نتواند شاخص باشد. 
وی افزود: اما از آن طرف هم ممکن است سرپرستان خانواری 
حقوق شان ۳ میلیون نباشد که تعدادشان هم خیلی زیاد است 
و مرتب جهت دریافت یارانه مراجعه می کنند، لذا مجلس برای 
اینکه به اینها کمک کند تا تحت ستم قرار نگیرند، حدی از 
حقوق را قرار داد که دست کم ماهی ۳ میلیون تومان درآمد 

داشته باشند. 

نوبخت: دولت نمی تواند یارانه 2۴ میلیون نفر را حذف کند

اعتراض  به حذف یارانه  به صفر نزدیک شد 

قائم مقام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از کاهش ثبت اعتراض ها نسبت به حذف یارانه ها خبر داد و گفت: بر اساس آخرین آمارها 
میزان اعتراض ها به شدت کاهش یافته و تعداد اعتراض کنندگان به نزدیک صفر رسیده است. فیروزآبادی در گفتگو با ایسنا، اظهار کرد: 
خوشبختانه توانستیم نظام اجرایی مناسبی را برای رسیدگی به کسانی که معترض هستند با استفاده از افراد 
تحت پوشش سازمان بهزیستی پیاده  سازی کنیم و امروز می توان گفت که تقریبا به روز شده ایم و به همه 
اعتراض ها رسیدگی می کنیم. وی در پاسخ به این پرسش که با توجه به حذف سه میلیون و ۳۰۰ هزار نفر از 
مجموع 6 میلیون نفر در سال گذشته آیا شناسایی و حذف ۲۴ میلیون نفر ظرف یکسال امکانپذیر است؟ گفت: 
نظر مجلس حذف سه دهک باالی جامعه است که ۲۴ میلیون نفر را شامل می  شوند ولی بحث ما این است 
که عملیاتی کردن این کار به میزان دقت بستگی دارد، هر چه دقت را پایین بیاوریم حذف بیشتر اتفاق می افتد 
با این حال در خصوص حذف یارانه سه دهک باالی درآمدی هر چه مجلس تکلیف کند اجرا می کنیم.وی سال گذشته نیز از کاهش 
ثبت اعتراض ها به حذف یارانه ها خبر داده و آمار حذف شدگان از دریافت یارانه در سال ۹۳ را ۵۰ هزار نفر ذکر کرده بود.  به گفته وی، 
از حذف قبلی تنها ۳۰ درصد افراد معترض بودند و ۷۰ درصد اعتراضی نداشتند. فیروزآبادی درباره خطای صورت گرفته در حذف یارانه 
بگیران معتقد بود که در بررسی های مجدد مشخص شده که این عده نباید حذف می شدند و پرداخت یارانه آنها از سر گرفته شده است. 

آزادسازی قیمت بنزین مازاد بر سهمیه

بر اساس مصوبه مجلس هرگونه سوخت گیری وسایل نقلیه اعم از بنزینی و گازوئیلی صرفاً با استفاده از کارت 
سوخت امکان پذیر است. به گزارش ایسنا، نمایندگان در ادامه بررسی موارد ارجاعی الیحه بودجه ۹۵ کل کشور 
بند الحاقی ۸ به تبصره ۱۴ را به این شکل به تصویب رساندند که دولت مکلف است 
حداکثر چهار ماه پس از تصویب این قانون کلیه وسایل نقلیه سبک و سنگین اعم از 
بنزینی و گازوئیلی را به کارت سوخت مجهز کند و از آن تاریخ عرضه هرگونه سوخت 
به وسایل نقلیه صرفاً از طریق کارت مزبور انجام پذیر است. الف- هزینه واگذاری 
کارت هوشمند از مالک خودرو دریافت می شود.  ب- قیمت انواع سوخت برابر قیمت 
آنها در پایان سال ۹۴ با رعایت بندهای این تبصره خواهد بود.  ج- در صورتی که 
وسیله نقلیه با استفاده از کارت سوخت جایگاه و یا مازاد در سهمیه تعیین شده توسط دولت سوخت گیری کند 
بهای سوخت تحویلی بر اساس قیمت تمام شده خواهد بود.  د- قیمت تمام شده موضوع این تبصره عبارت است 
از قیمت تعیین شده در بند یا فوب خلیج فارس به اضافه هزینه های جانبی شامل ریزش، تبخیر،  بیمه، انتقال، 

حمل، توزیع و عوارض قانونی و نرخ کارمزد متناسب پرداختی به جایگاه داران که توسط دولت تعیین می شود. 

روز پدر! 
 ) ادامه از صفحه اول ( می گویم: » باز هم روزت مبارک 
که وقتی دردها و مشکالت کمرت را خم می کند، 
زانو به خاک نمی گذاری تا پیشانی به نشانه تسلیم 
در برابر هر خواسته ای به زمین بگذاری یا از دین 
آنقدر غرق  نامالیمات  و خم  پیچ  در  یا  بدر شوی 
 شوی که هم خودت یادت برود و هم خانواده ات.
که  رسد  نمی  جایی  به  دستت  که  بحالت  خوش 
ستم کنی یا خوشی ها زیر دلت بزنند و از راه، به 
ندانی  که  غیرت شوی  بی  آنقدر  یا  بروی.  بیراهه 
به  خوشا  غین.  با  یا  نویسند  می  قاف  با  را  غیرت 
حالت که مرد مانده ای با همه مشکالت، پیر مانده 
 ای با همه کهنسالی دلت، مهربان مانده ای با همه 
سختی های شور و رنج های تلخت،  قامتت راست 
همه  با  ای  مانده  پدر  و  مشکالتت،  همه  با  مانده 

ناپدری روزگار. 
 تو را که می بینم می گویم اگر زمان امام اولمان 
بود  بلند  افتخار  به  سرت  باز  بودی،  هم  علی)ع( 
خوش  عدالت.  منادی  و  همت  موالی  آن  پیش 
باز  والدتش،  به  قرین  روزهای  این  که  حالت  به 
هم سرت به افتخار بلند است. بگذار بگویم روزت 
مبارک پدر مهربان خانواده ، سردار عشق، سایه بان 
محبت، سیمرغ بلند پرواز آسمان غیرت. بگذار این 
را آرزو کنم که : دستت به دامان شیر خدا، حیدر 

کرار، و چشمت روشن بر این روز پر بها. 
  )لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با یادداشت های 
روزنامه را به شماره ۰۹۳۰۴۹۴۳۸۳۱ ارسال فرمایید(

یادداشت

امسال برجام اخالقی را ادامه می دهیم

هسته ای  توافق  منتقدان  به  پاسخ  در  جمهور  رئیس 
تاریخ  برای  حقوقی  و  سیاسی  افتخار  برجام،  گفت: 
ملت ایران ثبت کرد . روحانی گفت: چرا نمی خواهیم 
واقعیت ها برای مردم روشن شود؟ چرا از موفقیت ملت 
ایران ناراحتیم و نمی خواهیم برابر عظمت ملت ایران 
دارد،  عظمت  صهیونیسم  و  آمریکا  آوریم؟  فرود  سر 
یا ملت عزیز ما؟ او گفت:  سه ماه از برجام گذشته و 
برخی فکر می کنند ۳۰سال گذشته است، اما می بینیم 
در همین مدت ۳ماه گشایش های عظیمی برای کشور 
ایجاد شده است. وی افزود: در ایام نوروز که به مناسبت 
سال نو با مراجع تلفنی صحبت می کردم، یکی از آنان 
به من گفت امسال سعی کنید که سال برجام اخالقی 
باشد و ما باید در این سال اخالق و ادب و راستگویی را 
همواره مدنظر قرار دهیم، ما برجام ۲ را ادامه می دهیم 

و باید بدانیم برجام دو، برجام اخالقی است.

ایزدی : مقدس نمایی برجام درست نیست

اینکه گفته  از  انتقاد  با  آمریکا  یک کارشناس مسائل 
شده برجام به مانند خورشید تابان است، عنوان کرد: 
این مقدس نمایی ها در مورد این توافق درست نیست. 
فواد ایزدی با اشاره به عدم اجرای تعهدات آمریکایی ها 
در برجام و نحوه واکنش ایران در مورد این موضوع 
گفت: دوستان در دولت باید در مورد واقعیت های برجام 
با مردم به صورت شفاف و روشن برخورد کنند. ایزدی 
با اعتقاد بر اینکه باید در تیم اجرایی برجام در کشور نیز 
تغییراتی ایجاد شود، افزود: شما می بینید آقای سیف، 
به راحتی در مورد  بانک مرکزی در واشنگتن  رئیس 
بدعهدی آمریکایی ها در برجام صحبت می کند و یکی 
از علت های این موضوع این است که خود وی شخصًا 

درگیر مذاکرات نبوده است.

واقعیت های اقتصاد را به صورت مستقیم و 
از تریبون صدا و سیما به مردم بگویید

زیباکالم می گوید: اشکال اساسی آقای روحانی این 
به  است که همیشه در مقابل تهاجمات گارد دفاعی 
خود می گیرد. زیباکالم تأکید کرد: به نظر من آقای 
به صورت  را  اقتصاد  واقعیت های  بیاید  باید  روحانی 
میان  در  مردم  با  سیما  و  صدا  تریبون  از  و  مستقیم 
بگذارد. این همان کاری است که آقای روحانی به هر 

دلیلی از انجام دادن آن طفره رفته است.

گمانه زنی نامه  سری آمریکا  به تهران

 ایاالت متحده آمریکا از طریق سفارت ترکیه نامه ای 
از  هنوز  است.  کرده  ارسال  ایرانی  مقامات  برای  را 
از  مستقیما  بار  این  چرا  اینکه  و  نامه  این  محتوای 
طرف جان کری برای محمد جواد ظریف ارسال نشده 
اطالع دقیقی وجود ندارد. برخی محافل غیر رسمی به 
مبادله  مورد  در  نامه  این  احتماال  اند:  گفته  »پارس« 
قابل  مبلغ  سفید  کاخ  شاید  و  است  زندانیان  برخی 

توجهی در کنار این مبادالت در نظر گرفته باشد.

 ابتال به دیابت به سن دانش آموزان رسید

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با بیان اینکه 
اضافه وزن خانم ها از آقایان بیشتر است، گفت:  دیابت 
یکی  موضوع  این  و  است  گسترش  به  رو  کشور  در 
از خطرات جدی حوزه سالمت محسوب می شود.به 
گزارش فارس، هاشمی در پاسخ به این پرسش که 
»چه توصیه ای برای مردم در موضوع دیابت دارید«، 
افزود: به عنوان مسئول بهداشت دولت توصیه مبارزه 
با چاقی می کنم زیرا چاقی بنای تمام بیماری هاست. 
سن  شما  نظر  به  که  پرسش  این  به  پاسخ  در  وی 
بله،  است، گفت:   دانش آموزان رسیده  به سن  دیابت 
از  یکی  و  است  گسترش  به  رو  کشور  در  دیابت 

خطرات جدی حوزه سالمت محسوب می شود.

حمل اثاثیه 
100 درصد تضمینی با  کارگر ماهر و ماشین اتاق بزرگ

مسیر مشهد و  زاهدان

09159618581- فاروقی

حمل  اثاثیه منزل 
با خاور مسقف و کارگر ماهر

09159639065 - علی آبادی   
 ضمنا کارگر تنها نیز داریم

آگهی مزایده )مرحله اول(

شهرداری بیرجند در نظر دارد: برابر مصوبه 94/459/ش - 94/3/7 
نامه  آئین  رعایت  با  و  بیرجند  شهر  اسالمی  شورای 
قانون  و   1355 مصوب  تهران  شهرداری  معامالت 
به  نسبت  ها  استان  مراکز  بر  آن  تسری  و  اصالح 
آگهی  طریق  از  ذیل  شرح  به  خود  امالک  واگذاری 
اقدام  سال  دو  مدت  برای  اجاره  صورت  به  مزایده 

دعوت  مزایده  در  شرکت  شرایط  واجد  متقاضیان  کلیه  از  لذا   نماید. 
می شود حداکثر تا پایان وقت اداری شنبه مورخ 95/2/11 برای دریافت فرم و 
اسناد شرکت در مزایده به واحد امالک شهرداری مرکزی واقع در میدان ابوذر 
مراجعه فرمایند. زمان برگزاری جلسه مزایده یکشنبه مورخ 95/2/12 می باشد. 

ضمنا شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار خواهد بود.
ارائه مجوزات الزم و پروانه کسب معتبر برای شغل مورد نظر الزامی است.

1-کیوسک  ابتدای خیابان مدرس -  سمت چپ )محصوالت فرهنگی( 
مبلغ پایه مزایده: 7/000/000 ریال

2- کیوسک  مطبوعاتی میدان  ابوذر- جنب اتوبوسرانی    
مبلغ پایه مزایده: 3/100/000 ریال  

3- طبقه فوقانی بانک شهر   مبلغ پایه مزایده: 9/000/000 ریال
4- یک باب مغازه واقع در میدان امام خمینی )ره( جنب بانک ملت  

مبلغ پایه مزایده: 15/000/000 ریال 

  شهرداری بیرجند

چهارشنبه  شب  
همزمان با والدت حضرت علی ) علیه السالم( 

همراه با موسیقی زنده و 15%  تخفیف
آدرس جدید: نبش معلم 40      تلفن: 05632421702

افتتاح مکان جدید

 فسـت فـود گیپـا

آگهی مزایده اموال منقول - مرحله دوم

نظر به اینکه در پرونده کالسه 940019 به موجب اجرائیه صادره از شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان خوسف 
شرکت تعاونی مسکن شهید مطهری خوسف محکوم است به پرداخت مبلغ 885/321/100 ریال ) هشتصد و هشتاد و پنج میلیون 
و سیصد و بیست و یک هزار و یکصد( بابت اصل خواسته و خسارت تاخیر تادیه از مورخ 91/7/4 و پرداخت مبلغ 16/100/000 
ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 13/200/000 ریال بابت حق الوکاله وکیل و مبلغ 1/000/000 ریال بابت هزینه کارشناسی در 
حق محکوم له آقای علی ایوبی فرزند مسلم و مبلغ 25/000/000 ریال بابت حق االجرای دولتی در حق دولت. لذا مقرر گردیده 
است آهن آالت )اسکلت آهنی( تعداد 6 واحد اسکلتی از واحدهای سه طبقه شرکت مذکور واقع در خیابان سرباز گمنام شهر 
خوسف با این توصیف که حسب نظریه کارشناسی: ساختمان های مذکور هر یک به مساحت 312 متر مربع در طبقه همکف ، 
اول و دوم و خرپشته ساخته شده است . آهن آالت به کار رفته در ساختمان های مذکور اسکلت فلزی شامل آهن دوبل چهارده و 
زنبوری و ناودانی می باشد. هرمترمربع اسکلت ساختمان های مذکور حدودا 70 کیلوگرم آهن داشته و هر ساختمان از ساختمان 
های مذکور حدودا 21/840 کیلوگرم آهن مستعمل دارد. آهن آالت مذکور از طریق مزایده با قیمت کارشناسی به مبلغ هر کیلوگرم 
8/000 ریال و در مجموع 21/840 کیلوگرم به مبلغ 174/720/000 ریال )یکصد و هفتاد و چهار میلیون و هفتصد و بیست هزار( 
برای هر ساختمان و در مجموع 6 ساختمان مبلغ 1/048/320/000 ریال )یک میلیارد و چهل و هشت میلیون و سیصد و بیست 
 هزار( در تاریخ 95/2/15 از ساعت 9 الی 9/30 صبح در دفتر اجرای احکام حقوقی دادگستری شهرستان خوسف به فروش برسد

که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به فردی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد. 10 درصد ثمن معامله 
فی المجلس از برنده مزایده اخذ و نامبرده مکلف است مابقی را حداکثر ظرف یک ماه به صندوق دادگستری تودیع و قبض مربوطه 
را تسلیم اجرای احکام نماید. در غیر این صورت 10 درصد سپرده وی پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید 
خواهد شد . بدیهی است در صورت پرداخت کل ثمن در موعد مقرر و عدم اعتراض به مزایده و صدور دستور تملیک از دادگاه صادر 
کننده حکم، اموال مذکور به برنده مزایده تحویل خواهد شد. لذا متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده 
به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان داده شود . هزینه های نقل و انتقال بر عهده برنده مزایده خواهد بود و وزن دقیق و واقعی 

آهن آالت پس از برش و باسکول کردن مشخص خواهد شد. 

مهدی چاپاری بورنگ - مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان خوسف

دادگستری جمهوری اسالمی ایران

13 رجب میالد مسعود  حضرت علی بن ابیطالب )ع( مبارک باد
طبق سنوات گذشته همزمان با آغاز مراسم معنوی اعتکاف مراسم جشن و سخنرانی و مولودی خوانی برگزار می گردد

سخنران: حضرت حجت االسالم  و المسلمین مشرفی
  استاد حوزه و امام جمعه موقت شهرستان بیرجند
زمان: امروز چهارشنبه 95/2/1 بعد از نماز مغرب و عشا
مکان : خیابان غفاری ، بیست متری جرجانی، مجتمع مذهبی -  فرهنگی
 مسجد حضرت محمد رسول ا... )ص(



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

زیباسازی یک بلوار مگه چقدر خواهش و تقاضا می 
صورت  اقدامی  هیچ  سال   2 از  بعد  هنوز  که  خواد 
خواب  ظاهرا  حاضریم  التماسه  به  نیاز  اگه  نگرفته 
مسئولین سنگین تر از این حرفاست )بلوار غفاری( 
0915000836
سالم آوا تو رو خدا چاپ کن، هیچ مسئولی نیست 
خواب  از  شدیم  بدبخت  برسه  جوانا  ما  دل  داد  به 
هست،  استان  در  بزرگی  خطر  زنگ  شین،  بیدار 

اکثریت شرکتا در حال تعطیلی هست. کجایین؟؟
915...188
هستید. جوانان  ما  فکر  به  ایا  استاندار  سالم.آقای 

بیچاره شدیم. تدبیرکجاست که ...
990...759

و  مخروبه  مدتهاست  غفاری  خیابان  برق  نیروگاه 
مسئول  که  ارگانی  هر  است  بالاستفاده  و  متروکه 
و  خوب  مکان  یک  به  را  آن  تواند  می  آنجاست 
نیاز  تا  کند  مبدل  زیبا  تفریحی  یا  تجاری  بزرگ 
هم  و  شود  مرتفع  هم  فضاها  این  به  منطقه  شدید 

دعای خیر مردم پشتوانه تان باشد.
0937000632
تفریحی و  برای مکان های  لطفا فکری  مسئوالن 

ورزشی جوانان بکنند.
939...085

پیام شما

چهارشنبه * 1 اردیبهشت 1395 * شماره 3486
3

مردم خراسان جنوبی ۳ میلیارد تومان برای بازسازی عتبات عالیات کمک کردند 
تسنیم - سرهنگ موسی جوینده رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات خراسان جنوبی با بیان اینکه مشارکت مردم 
استان  در بازسازی عتبات عالیات ۱۰ درصد افزایش داشته است، گفت: در سال گذشته مردم خراسان جنوبی ۳ 

میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان برای بازسازی عتبات عالیات کمک کردند. 

اتاق  خارجی  بخش  رئیس   - زاده  حسین 
بازرگانی جمهوری چک و جمعی از مدیران 
صنایع و تولید کنندگان این کشور از منطقه 

ویژه اقتصادی خراسان جنوبی دیدن کردند.

منطقه ویژه اقتصادی خراسان 
جنوبی مزایای زیادی دارد

رئیس بخش خارجی اتاق بازرگانی جمهوری 
از  جمعی  حضور  با  که  ای  جلسه  در  چک 
و مدیران عامل  استانی  و مسئوالن  مدیران 
ویژه  منطقه  مدیران  و  معادن  و  صنایع 
اقتصادی استان برگزار شد، در سخنانی گفت: 
نمایندگان شرکت های چک را که در صنعت 
و معدن جهان صاحب نام هستند را به اینجا 
آورده ایم زیرا عالقمندی برای ارتباط از سوی 

کشور چک وجود دارد. 
ایلیا ماژناک با اشاره به اینکه صنعت و معدن 
کشور چک سابقه ای بیش از 200 سال دارد، 
از صنعت های فنی و دانش  گفت: بسیاری 
فناوری در کشور چک ابداع شده و این کشور 

از این حیث مزیت رقابتی دارد. 
اقتصادی خراسان  ویژه  منطقه  گفته وی  به 
جنوبی مزایای زیادی دارد که قرار گرفتن در 
المللی و داشتن  بین  ترانزیت  مرکز 4 مسیر 
مشوق  اعمال  نیز  و  توجه  قابل  فرودگاهی 
از  گذاران  سرمایه  تشویق  برای  زیاد  های 
 جمله این مزایاست و می تواند روابط خاصی با 

شرکت های تجاری ما برقرار کند. 

ماژناک اظهار کرد: ما از طریق اتاق بازرگانی 
سایر  به  را  اطالعات  این  چک  جمهوری 
خواهیم  منعکس  خود  تجاری  های  شرکت 
سفر  سفر،  این  که  هستم  مطمئن  و  کرد 
خراسان  و  ایران  در  ما  و  بود  خواهد  موفقی 
جنوبی شرکای تجاری خود را پیدا می کنیم. 

مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی استان نیز 
تنها  را  منطقه  این  متولی  سازمان  رسالت 
بین  تجاری  مبادالت  و  اقتصادی  توسعه 
المللی ذکر کرد و با اشاره به مزایا  و ظرفیت 
جنوبی  خراسان  اقتصادی  ویژه  منطقه  های 
تجارت،  برای  الزم  شرایط  تمامی  گفت: 

اقتصادی  ویژه  منطقه  در  خدمات  و  صنعت 
استان فراهم است و ایجاد کانال های تماس 
المللی  با سرمایه گذارانی که در عرصه بین 
 فعالیت دارند می تواند در معرفی پتانسیل های 
موثر  بیشتر  گذاران  سرمایه  جذب  و  منطقه 

باشد.

آمادگی منطقه ویژه اقتصادی استان 
برای ارتباط با خودروسازی چک

صفدری زاده به سابقه روابط دو کشور ایران و 
چک اشاره کرد و افزود: همانطور که در تفاهم 

نامه های خوب منعقده بین مسئولین دو کشور 
هستیم  بخش خصوصی  عنوان  به  ما  آمده، 
عملیاتی  و  اجرایی  را  قراردادها  این  باید  که 
ایران  کشور  تحریم،  پسا  شرایط  در  و  کنیم 
و  تجاری  تعامالت  برای  مطمئن   کشوری 
سرمایه گذاری خواهد بود و خراسان جنوبی 

غنی  بسیار  معادن  داشتن  به  توجه  با  نیز 
برای سرمایه گذاری شرکت های  تواند  می 
اولویت  یک  چک  کشور  صنعتی  و  تجاری 
سرمایه  به  بخشی  منفعت  زمینه  زیرا  باشد 
استان فراهم است و صنعت  این  گذاران در 
عنوان  به  استان  این  کشاورزی  و  معدن  و 

توجه  مورد  تواند  می  جدید  های  فرصت 
سرمایه گذاران کشور چک قرار گیرد. 

ویژه  منطقه  آمادگی  از  همچنین  وی 
با  ارتباط  برقراری  برای  استان  اقتصادی 
شرکت خودرو سازی کشور چک خبر داد و 
صادرات  تخصصی  پایانه  اولین  کرد:  اظهار 
در  آینده  ماه   10 ظرف  ایران  معدنی  مواد 
منطقه ویژه اقتصادی استان خراسان جنوبی 
در  تواند  می  که  رسد  می  برداری  بهره  به 
بسیار  معدنی  های  فرآورده  تجارت  توسعه 

موثر باشد. 
ادامه هزینه های سرمایه  در  زاده  صفدری 
را  استان  اقتصادی  ویژه  منطقه  در  گذاری 
برخی  به  پایان  در  و  کرد  ذکر  ناچیز  بسیار 
پاسخ  اقتصادی کشور چک  سواالت هیئت 
داد. افضلی نماینده منتخب مردم شهرستان 
دوره  دهمین  در  سربیشه  و  نهبندان  های 
جلسه  این  در  نیز  اسالمی  شورای  مجلس 
در  غنی  بسیار  معادن  وجود  به  اشاره  با 
کرد:  امیدواری  اظهار  ها  شهرستان  این 
در  سربیشه  و  نهبندان  های  شهرستان 
سفرهای بعدی میزبان هیئت تجاری کشور 

چک باشد. 
شیوا نماینده فعاالن بخش معدن استان هم 
کشور  در  را  جنوبی  خراسان  معدنی  مزایای 
منحصر به فرد دانست و خواستار توجه تجار و 
سرمایه گذاران کشور چک به این مزایای بی 
نظیر و استفاده آنها از این فرصت مغتنم برای 

سرمایه گذاری در این بخش شد.

رئیس بخش بازرگانی خارجی چک:

جوابیه شرکت آب و فاضالب 
خراسان جنوبی

احتراما در پاسخ به مطلب درج شده در ستون پیام 
شما درباره » کیفیت و فشار آب در مسکن مهر فاز 

2 » به استحضار می رساند: 
همانطور  رساند:  می  گرامی  شهروند  اطالع  به 
بر  پي  در  پي  هاي  خشسکسالي  مستحضرید  که 
است  داشته  را  تاثیراتي  استحصالي  آب  کیفیت 
داد  گرامي  شهروند  به  باید  را  اطمینان  این  اما 
برخوردار  الزم  استانداردهاي  از  نهبندان  آب  که 
نظارتي  نهادهاي  سوي  از  کیفي  مباحث  و  است 
اعمال مي شود. بهداشت شهرستان  اداره  همچون 
در  باشد  مشخص  متقاضی  آدرس  چنانچه  ضمنا 
خصوص فشار سنجی از ملک نامبرده اقدام خواهد 
و  تاسیسات  به  آب،  کم  فشار  گاهی  همچنین  شد. 
که می  مربوط می شود  داخل ساختمان  تجهیزات 
بایست توسط مشترک گرامی مورد توجه قرار گیرد.

مطمئنم در ایران و خراسان جنوبی 
شرکای تجاری خود را پیدا می کنیم

واقعا به شرکت برق تبریک می گویم با این خدمات 
به  بازار  چهارشنبه  نزدیک  برق  شرکت  رفتم  دهی 
دانشگاه بیشتر شبیه بود تا اداره. یک ساعت منتظر 
ماندم تا کالس آموزشی کار آموزان تمام شود بعد 

کار من را راه انداختند.
915...454

آخر  ما  لطفا.  بده  جواب  شهردار  آقای  سالم.  با 
نفهمیدیم کی قراره خیابان موسی بن جعفر)ع( به سه 
راه اسدی متصل بشه. خواهشن اگه نمی تونید سر 
وقت به قولتون عمل کنید قول الکی به مردم ندید. 
936...802
چرا تعزیرات هیچ نظارتی بر روی جایگاه های آب 
انصاف  آیا  دهد؟.  نمی  انجام  شهر  سطح  شیرین 
 550 شیرین  آب  لیتری  بیست  گالن  یک  است 
لیتر آب  بیست  تمام شده  باشد؟ مگر قیمت  تومان 

شیرین چقدر است؟؟!
915...133

واحد  های  اتوبوس  که  مدتهاست  متاسفانه  سالم. 
بیرجند در خیابان ها به شدت تولید دود خیلی غلیظ می 
نمایند بگونه ای که افراد سوار بر ماشین های پشت 
پیاده معذب می گردند. چرا شهرداری  عابران  و  سر 
اقدامی نمی کند و چرا سایر دستگاههای مسئول مثل 
راهنمایی و رانندگی، محیط زیست، بهداشت و درمان، 
فرمانداری و ... برخورد نکرده و مانع تردد آنان نمی 

شوند ؟ آیا سالمت مردم مهم نیست ؟
915...260
محترم  شهردار  خدمت  نباشید  خسته  و  سالم  با 
چطور  که  بزنند  سری  یک  مطهری  خیابان  از  اگر 
آسفالت جمع شده آسفالت که نمی کنند الاقل یک 
گریدر بفرستند تیغ بزنند که کمر آدم تو این دست 
که  بری  آهسته  آنقدر  باید  یا  شکند  می  اندازها 

ترافیک درست شود با تشکر فراوان.
915...137
به  ریال  میلیارد   730 اعتبار  تخصیص  با  سالم، 
تمام  نیمه  پروژه  امیدوارم  و فاضالب روستایی  آب 
و  زیرگ  نوغاب،  سیسکان،  روستاهای  آبرسانی 

خونیک هر چه سریع تر به پایان برسد.
915...307

مدیح  دکتر  آقای  بیرجند  محترم  شهردار  سالم  
توسط  مرتبا  که  گذشته،  سال  اظهارات  طبق 
جاده  بود،  قرار  شد  می  اعالم  مربوطه  مسئوالن 
شمال  ایثارگر  و  زحمتکش  مردم  جهت  سالمت 
شهر که با وجود مجتمع های مسکن مهر جمعیت 
جعفر  بن  موسی  بلوار  ابتدای  تا  شده  برابر  چندین 
یابد!!! چه  امتداد  اعظم )ص(  پیامبر  از پل  بعد  )ع( 

شد لطفا دستور پیگیری صادر فرمائید.
915...056

مناقصه های شماره  95/5 - 95/4

 شماره
مناقصه

 مبلغ تضمینموضوع مناقصه
شرکت در مناقصه

 نصب و راه اندازی و آزمایش تحویل سیستم های95/4
 سوئیچ، سیستم های دسترسی و اجرای گراند

طبق شرایط منضم به طرح قرارداد

52/000/000 ریال

 اجرای فیبر نوری مسیر بیرجند- خور به طول تقریبی95/5
78 کیلومتر طبق شرایط منضم به طرح قرارداد

152/000/000 ریال

شرط تهیه اسناد: کلیه شرکت های واجد شرايط با واريز مبلغ 200/000 ريال برای هر مناقصه به 
حساب سیبا شماره 0106034398001 بانک ملی می توانند در مناقصه شرکت نمايند.

مهلت تهیه اسناد: از تاريخ 95/1/31 تا پايان وقت اداری 95/2/12  تحویل اسناد: پايان وقت اداری 
95/2/22    بازگشایی پاکت ها: 95/2/26

تضمین : تضمین شرکت در مناقصه بايستی به صورت ضمانت نامه بانکی و يا چک بانکی تضمینی و 
يا واريز نقدی به حساب سیبا بانک ملی به شماره 0106034398001 به نام مخابرات خراسان جنوبی 

باشد.
میدان جانبازان- شرکت مخابرات خراسان جنوبی  - پاسداران  بلوار   - بیرجند   محل تهیه اسناد: 

اتاق شماره 124    تلفن تماس:32424000-056  فاکس: 056-32424004 
شرکت مخابرات خراسان جنوبی

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت دوم
نظر به اينکه در پرونده اجرايی به شماره کالسه 941403 محکوم علیه مهدی زنگويی مطلق فرزند محمد محکوم 

است به پرداخت مبلغ 1/432/498/264 ريال در حق محکوم له آقای مهدی شفیعی و پرداخت مبلغ 52/136/237 ريال بابت 
حق االجرا در حق دولت و با توجه به اينکه از ناحیه محکوم علیه پالک ثبتی به شماره 68 فرعی از 1397 اصلی بخش 2 بیرجند 
به میزان يک سهم و دو سوم سهم از 20 سهم دو دانگ از ششدانگ از پالک ثبتی فوق که حسب نظريه کارشناسی میزان دو دانگ 
از پالک ثبتی فوق 4376 مترمربع می باشد که از قرار هر مترمربع به نرخ عادالنه روز ششصد هزار ريال معادل شصت هزار تومان 
ارزيابی گرديده است که ارزش کل 4376 مترمربع به مبلغ 2/625/600/000 ريال کارشناسی گرديده است که از طريق مزايده 
در روز سه شنبه تاريخ 95/2/14 از ساعت 9 الی 10 در دفتر اجرای احکام حقوقی به فروش برسد که قیمت پايه از بهای ارزيابی 
شده شروع و به کسانی که باالترين قیمت را پیشنهاد نمايند فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده 
مزايده دريافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا يک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نمايد در غیر اين صورت 10 
درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد خواهد شد. متقاضیان در صورت تمايل می توانند پنج روز قبل از موعد مزايده به 

اين اجرا مراجعه تا ترتیب بازديد آنان داده شود. هزينه نقل و انتقال به عهده خريدار خواهد بود.

رجبی- مدیر دفتر اجرای احکام حقوقی دادگستری بیرجند

دادگستری جمهوری اسالمی ایران

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی

اداره ثبت اسناد  و امالک نهبندان
آگهی نوبتی سه ماهه چهارم سال 1394 حوزه ثبتی نهبندان

به دستور ماده 12 قانون ثبت و ماده 59 آئین نامه قانون مذکور اشخاصی که نسبت به امالک مجهول المالک در بخش 5 حوزه 
ثبتی نهبندان در سه ماهه چهارم )دی- بهمن- اسفند( سال يکهزار و سیصد و نود و چهار هجری شمسی تقاضای ثبت نموده اند 

با نوع ملک مورد تقاضا برای اطالع عموم به شرح ذيل آگهی می گردد.
بخش 5 نهبندان

مستثنیات مرتع چاهداشی پالک 410 - اصلی
1195 فرعی آقای محمد کاظمی ششدانگ يک قطعه زمین مزروعی به مساحت 11156/7 مترمربع

1196 فرعی آقای محمد کاظمی ششدانگ يک قطعه زمین مزروعی به مساحت 19377 مترمربع
1197 فرعی آقای محمد کاظمی ششدانگ يک قطعه زمین مزروعی به مساحت 9046 مترمربع

1198 فرعی آقای محمد کاظمی ششدانگ يک قطعه زمین مزروعی به مساحت 29865 مترمربع
لذا به موجب ماده 16 و 17 قانون ثبت هرکس نسبت به امالک آگهی شده در باال معترض می باشد و يا اينکه بین متقاضیان ثبت 
و ديگری اقامه دعوی شده و در جريان است می بايست اعتراض و يا گواهی مشعر بر جريان دعوی خود را از تاريخ انتشار نوبت اول 
اين آگهی ظرف مدت نود روز و مستند به تبصره يک ماده 25 اصالحی قانون ثبت در مورد آگهی اصالحی ظرف مدت 30 روز به 
اداره ثبت اسناد و امالک نهبندان تسلیم و رسید دريافت نموده و در اجرای تبصره دو ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های 
معترض ثبتی و ماده 86 قانون ثبت معترض می بايست از تاريخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف يک ماه دادخواست اعتراض 
خود را به مراجع ذيصالح قضايی تقديم و گواهی الزم از مراجع مذکور اخذ و به اين اداره تسلیم نمايند. در غیر اين صورت پس از 
تشريفات قانونی اسناد مالکیت به نام متقاضیان صادر خواهد شد. ضمنا حقوق ارتفاقی در موقع تحديد حدود و در صورت مجلس 

تحديدی منظور می گردد و از تاريخ تنظیم صورت مجلس تحديدی تا سی روز قابل اعتراض خواهد بود.

تاریخ انتشار نوبت اول: 95/2/1        تاریخ انتشار نوبت دوم: 95/۳/1
حسین براتی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نهبندان

پاسخ مسئوالن به پیام شما



چهارشنبه * 1 اردیبهشت 1395 * شماره 3486 44
راز زن 1500 ساله با کفش کتانی
لباسهایزیبای1500سالهایبرتنیکزنمومیاییشدهدرکنارالشهیکاسبدرکوههای
آلتایمغولستانکشفشد.باستانشناسانمغولیمیگوینداینلباسهابسیارزیبا
ومنحصربهفردبودهوبهدستمردمآنزماندوختهشدهاست.

اعتکاف

به مقدس مکانی در اقامت اسالم، درشرع اعتکاف
منظورتقربجستنبهخداوندمتعالاست.دراعتکاف
میتوانخانهدلراازاغیارتهیکردونورمحبتخدا
رادرآنجلوهگرساخت.میتوانخودراوقفعبادت
کردولذتمیهمانیرابرسرسفرهاحسانولطفالهی
چشید.میتوانزمامدلوجانرابهدستخداسپردو
همهاعضاوجوارحرادرحصارارادهحقبهبندکشید.

زمان اعتکاف
اعتکافازنظرزمانمحدودبهوقتخاصنیست،تنها
ازآنروکهالزمهاعتکاف،روزهگرفتناست،بایددر
زمانیاعتکافشودکهشرعابتوانروزهگرفت.پس
هرگاهروزهگرفتنصحیحباشد،اعتکافنیزصحیح
ماه آخر دهه اعتکاف برای زمان بهترین ولی است،
مبارکرمضانوایامالبیضماهرجباست.اعتکاف
برای انسان آمادهسازی با ماهرمضان، آخر دردهه

درکلیلهالقدروبهرهبرداریازفیضاینشبگران
قدر،بیارتباطنیست.درکشورمااکنوناعتکافدر
سهروزازماهرجببیشازاعتکافدردههپایانیماه

رمضانرواجدارد.
مکان اعتکاف

اعتکاف،تنهادرمساجدخاص،صحیحاست.بنابراین
اگرکسیدرخانهخودیادرحسینیهیاحرممعتکف
آن در اعتکاف که مساجدی . نیست صحیح شود
مسجد الحرام، مسجد از: عبارتند است، صحیح
النبی)صلیا...علیهوآله(،مسجدجامعکوفه،مسجد
بصرهوبهقصدرجامیتواندرمسجدجامعهرشهر

معتکفشد.
شرایط اعتکاف

1.ازسهروزکمترنباشد.2.درمسجدجامعشهر
باشد.3.دراینمدتازمسجدخارجنشود.

مدت اعتکاف
مدتاعتکافحداقلسهروزاستوکمترازآنصحیح
نیست.ولیبیشترازآنحدیندارد،البتهاگرپنجروز
معتکفشود،روزششمرانیزواجباستبماند.بلکه
بنابراحتیاطواجب،هرگاهدوروزاضافهکردروزسوم
همبایدبماند.پساگرهشتروزمعتکفشدروزنهم

همواجباست.

یادداشت خبرنگار

بیرجند، شهری تمیز و میهمان نواز 

  پدر؛ اولین قهرمان
 برای باباهایی که دیگه پیشمون نیستند

نسرین کاری- باید دختر باشي تا بداني پدر قوی ترین 
مرد عالم است... 

باید دختر باشي تا ته دلت قرص باشد که هيچ وقت 
به  مگر  افتاد  نخواهد  روي صورتت  پدر  دست  جاي 
نوازش! باید پدر باشي تا بداني دختر عزیزترین موجود 
عالم است... تا پدر نباشي نمي تواني درک کني دختر 
تا  باشي  پدر  دختِر  باید  است!!!  پدر  افتخار  داشتن 
احساس غرور کني... باید پدر-دختر باشيد تا بدانيد چه 
شگفتي هایي دارد این عالم! چه عزیز است اخم تلخ پدر 
و ناز دختر... چه نازک است دل پدر که طاقت دیدن 
اشک دختر را ندارد... باید پدر-دختر باشيد تا... پدرم، 
بفهمم  بدون شک  باعث ميشه  تنها کسي است که 

فرشته ها هم مي توانند مرد باشند!!!
 پدرم عمری پشتم بودی ولی یه بار ناله ات رو نشنيدم .
 . ندیدم  ابروت  به  خم  بار  یه  ولی  بودی  کسم   همه 
شانه   نيارم.  کم  من  تا  خریدی  جون  به  رو  دنيا  درد 
هایت، ستون محکمی است پناهگاه امن خانه را. پدر! 
ترین مهربانی  اما خسته   نبود؛  آینه  از  ما  گرچه خانه 
را  کودکی هایم  ات،  مردانه   چشمان  آینه  در  عالم، 
می خواهم  برسم.  تو  معنای  به  امروز  تا  کرد،  بدرقه 
بگویم، ببخش اگر پای تک درخت حياطمان، پنهانی، 
غصه هایی را خوردی که مال تو نبودند! من آن شانه 
هایت را می خواهم که پناهم بود همان یک وجب از 
شانه ات تمام دارایی ام بود من آن دست های گرمت 
را می خواهم که یک عمر عبادت نوشت. با آن نگاه 
مهربان و آن همه خوبی من بی تو طاقت ماندن ندارم. 
وقتی دیروز باران بارید “آن مرد در باران آمد” را به 
یاد آوردم “آن مرد با نان آمد” یادم آمد که دیگر پدرم 
در باران با نانی در دست و لبخند بر لب نخواهد آمد. 
عاقبت پدر رفتي با کوله باري از تجربه و با خرمني از 
اندیشه هاي ناب و ذخيره اي شگرف از سرچشمه هاي 
محبت و مهرباني. پدر رفتي در نهایت بيقراري و رنج و 
در دل کبود زمين آسوده، آرام گرفتي. یادمان باشد قدر 
مهربانی پدر را در زنده بودنش بدانيم که بعد از رفتنش 
حسرتش را به جان نکشيم. بيایيم با هم عهد بندیم 
از این پس هر فرد زحمتکشی می بينيم، اون رو به 
عنوان فرشته ای که پشتوانه محکم فرزندانش است، 
احترام کنيم. این فرشته شاید یک کارگر ساده باشد، 
یک کارگر شهرداری باشد، یک دستفروش باشد،یک 

پرستار باشد و هر چه که هست یک پدر است.

تالپا، مارتین با دیدار در بیرجند شهردار - مالیی
معاونوزیرخارجهجمهوریچکازمفاخردانشمندان
معاصربیرجندکهپدرانعلمکشورنیزهستندازجمله
پروفسورگنجی،دکترکاظممعتمدنژادودکترباللی

مودودکترشکوهییادکرد.
ویگفت:شهربیرجندبهواسطهمکانهایتاریخی
باارزشمثلمدرسهشوکتیه،عمارتهایتاریخیباغ

اکبریه،رحیمآبادومنظریهارزشویژهایدارد.
هیئت حضور از خرسندی ابراز ضمن بیرجند شهردار
سیاسیوتجاریجمهوریچک،اظهارکرد:از5سال
پیشکهبهعنواننمایندهشهردارانشهرهایفرهنگی
وتاریخیکشورازجمهوریچکبازدیدکردمودرشهر
تاریخیویچنوفدرجمعشهردارانشهرهایفرهنگی
وتاریخیدنیاسخنرانیوازنزدیکبافرهنگوآداب

ورسومجمهوریچکآشناییدارم.
وهنرهایسنتیهر افزود:صنایعدستی مدیح دکتر
عظیم فرهنگی میراث از بخشی شک بدون منطقه

گذشتگانآنمنطقهمیباشد.
محیط از متأثر منطقه هر دستی صنایع گفت: وی
است، سرزمین آن تاریخی و جغرافیایی و فرهنگی
خاص موقعیت دلیل به جنوبي خراسان منطقه که

را خود خاص دستی صنایع فرهنگی، و جغرافیایی
شده شناسایي رشته 250 از بیش میان از و داراست

استان در رشته 40 از بیش کشور در دستي صنایع
و بومي رشته چهار میان این از که دارند فعالیت
پارچه بافي، جاجیم بافي، گلیم شامل منطقه اصیل
بافيسنتي،آهنگريسنتيازسابقهطوالنيواهمیت

ویژهايبرخوردارهستند.
و بازرگانی حوزه کرد: خاطرنشان بیرجند شهردار
تجاری،بیرجندنقشمحوریدرشرقکشورداشتهو
داردکهامیدواریمباتکمیلراهآهن،اینشهرکانون
یادآور مدیح یابد. وسعت بازرگانی و تجاری مبادالت
صدها داشتن دلیل به جنوبی خراسان استان شد:
نقشمهمی افغانستان باکشور مرزمشترک کیلومتر

درحوزهتجارتایفامیکند.
ویتصریحکرد:خراسانجنوبیدرحوزهمنابعطبیعی
بهواسطهبهرهمندیازتپههایماسهای،وجودانواع
گونههایجانوریوگیاهیوهمچنینگیاهاندارویی

وگلهایزینتیدرکشورمنحصربهفرداست.
حفاظت منطقه چندین دارای استان این گفت: وی
آرگ و درمیان شده حفاظت منطقه جمله از شده
دارد. جهانی شهرت که باشد می خوسف شهرستان
شهرداربیرجندازآدابورسومخاصیکهدرچندین
روستای افزود: و کرد یاد است استان این روستای

دیگر از فورگ، همچنین و چنشت ماخونیک،
ویژگیهایمنحصربهفرداستاناست.

دکترمدیحبابیاناینکهخراسانجنوبی،سومیناستان
وسیعکشوراست،افزود:دومینفرودگاهکشورنیزبعد
از نشان این و است بیرجندساختهشده ازتهراندر

اهمیتاینشهردرکشوردارد.
ویبابیاناینکهیکوجهاشتراکبینشهربیرجند
آثار آن و دارد وجود چک کشور شهرهای برخی و
پایتختکشورچک کرد: نشان خاطر است، تاریخی
آن از بسیارخوب که باشد می تاریخی بافت دارای
مراقبتوحفاظتشدهاستکهامیدواریمتجربهای

کهدراینزمینههاداریددراختیارماقراردهید.
کثیری جمع که خوشحالیم گفت: بیرجند شهردار
چک کشور های دانشگاه در ایرانی دانشجویان از
که خرسندیم بسیار و هستند تحصیل به مشغول
دانشگاه این در نیز شناسی ایران نام به ای رشته
که همانگونه افزود: دکترمدیح شود. می تدریس ها
بیرجندبهیکشهرفرهنگیمشهوراستشهرپراگ
کهپایتختکشورچکمیباشدنیزدراروپابهشهر

فرهنگوادبمشهورومعروفاست.
ویگفت:امیدواریمفرصتیمهیاشودتاکارشناسان
مادرحوزهعمرانونوسازیازتجربیاتکارشناسان
خاطر بیرجند شهردار کنند. استفاده چک جمهوری
نشانکرد:پیشنهادماایناستکهشهرستانبیرجند
شهر با تواند می مشترک، های حوزه واسطه به

ویچنوفجمهوریچکهمکاریکند.
در شما حضور با امیدواریم داد: ادامه دکترمدیح
با را شهر این بتوانید بیرجند، شهر و استان این

و کشور به دارد، که هایی توانمندی و ها ظرفیت
مسئوالنخودمعرفیکنید.

توانمندی معدنی استان، معاون وزیر خارجه 
چک را شگفت زده کرد

معاونوزیرخارجهجمهوریچکبابیاناینکهشرکت
هایجمهوریچکدرزمینهراه،بسیارعالقهمندبه
سرمایهگذاریومشارکتدرایرانهستند،خاطرنشان
شهری، مدیریت شهری، های پروژه در حضور کرد:
شهری آهن راه همچنین و فاضالب و آب مدیریت
را همکاری گونه هر آمادگی که است دیگری موارد
به ازسفر قبل حقیقت در افزود: وی داریم. استان با
خراسانجنوبیوشهرستانبیرجنداینچنینانتظاری
رانداشتمکهشهریتمیزومردمانیمیهماننوازداشته
باشیدواکنونمتوجهشدمکهاینشهرچقدردوست

داشتنیاستوبایدبگویمکهغافلگیرشدم.
معاونوزیرامورخارجهچکادامهداد:توانمندیهای
از یکی و باالست بسیار جنوبی خراسان در معدنی
اقتصادیدر ایجادروابط اقداماتیکهمدنظرقراردارد
اینکه بیان با بود.مارتینتالپا خصوصمعادنخواهد
بخشمعدنیازجملهمواردیخواهدبودکهبااستان
کرد: اظهار کرد، خواهیم همکاری جنوبی خراسان
صاحب زمینه این در چک جمهوری های شرکت
از برخورداری اینسفرو با امیدواریم تجربههستندو
ظرفیتهایاستانبتوانیماهدافرابهنتیجهبرسانیم.

مارتین تالپا معاون وزیر 
امور خارجه چک در دیدار با 
شهردار بیرجند مطرح کرد:

اتوبـار پرستـو 

خیابان شهاب ، اتوبار پرستو  32256465 -  32256444 056 - 09155629648

برای اولین بار در استان
طرح ساماندهی وانت بارها

حمل بار لوازم اداری، مسکونی،تجاری 
و ساختمان)شن، آجر، سیمان و ...(

وانت-کامیونت / داخل و خارج از شهر 
همراه با کارگر مجرب و بیمه بار  

   کاظمی - خرم نژاد

09158994086 - 09151104086  رسولی                100 درصد تضمینی

  3 2236030   09151605216

ایزوگام 
سلیمانی

خیابان ارتش - سه راه معلم
 جنب بیمه البرز  

ران
ه ای

 بیم
ت و

مان
ل ض

 سا
10

ونی
رگ

قی

فـرش هامـون
فرصت استثنایی را از دست ندهید

با خرید 24 متر فرش 6 متر فرش 
رایگان دریافت کنید

مطهری 21/1

فروش انواع نهـال 

پیوندی گلدانی

اسالمی   جمهوری  خیابان 
مقابل پارک آزادی - اول خیابان قائم

09151632890 - سبزه بین

با تکنولوژی ضد چروک      
09903189181 /  14 00 3245ما اعتقاد داریم می توانیم بهترین باشیم سفارش رفو پذیرفته می شود

ایزوگام  شفیعی
آسفالت )محوطه و پشت بام( 

و قیرگونی
   09151630283 - 32225494 
صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، 

واحد 98

فروشگـاه خواجـوی
آب شیرین کن خانگی )نقد و اقساط( نصب و فیلتر رایگان    18 ماه گارانتی
آدرس: خیابان فردوسی - نبش حافظ      09155438760- 32421633



593816427
426957183
871342956
915234768
248679531
367185294
759463812
684521379
132798645

سودوکو جدول اعدادی است که امروزه یکی از سرگرمی های رایج در 
کشورهای مختلف جهان به شمار می آید. سودوکو مخفف یک عبارت 

ژاپنی است و به معنی »ارقام باید تنها باشند« است.
تاریخچه: این بازی برای اولین بار در یک مجله پازل آمریکایی در سال 
1979 اتشار یافت اما انتشار آن به طور مستمر و پی گیر برای نخستین 
بار برمی گردد به ژاپن در سال 1986 و از سال 2005 این سرگرمی به 

محبوبیت جهانی دست یافت و نخستین مسابقه ملی آن در سال 2008 در 
فیالدلفیا در آمریکا برگزار شد.

شماره 3481                         طراح: نسرین کاری
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چهارشنبه * 1 اردیبهشت   1395 * شماره 3486 

ای پدر، ای واژه ی مقدسی که عشق در آن موج میزند، 
سایه ات مستدام....

تقدیم به تمام پدران سرزمینم، به تمام پدران عزیزی که 
در قید حیات هستند یا به آسمان پیوسته اند....

و تقدیم ویژه به پدر عزیزتراز جان خودم...
سپاس بابت تمام زحماتتان

باران که باشی، هرجا بباری حال و هوایش ناب می شود.
هایت ناامیدی  اسیر  را  خودت   ، شوی  که   عاشق 
 نمی کنی، آرام که گام برداری، عاشقانه باران احساست 
را نثار اطرافیانت می کنی، وقتی قدم هایت را سبک 
لرزاند،  نمی  را  دلی  هیچ  افکارت  سنگینی  برداری، 
برایت  ها  ثانیه  باشد،  حواس  که  وجودت  ذره ی  ذره 
دارند که دیگر نمی گذارند  را  آژیرهای خطری   حکم 
مهربانی  وجودت  تمام  آنگاه  و  باشی  خودت   مال 

می شود و بس. 
ساده که زندگی کنی، منطق زندگیت فلسفه اش را خالی 

از ابهام می کند 
و صبر را که پیشه ات کنی، تمام فصل های زندگیت 
بهار می شوند، تا هم خودت لذت ببری و هم لذتش را 

به عزیزانت بچشانی.پدر که باشی.......
                        پدر، بی نهایت دوستت دارم!!!

ندا اشرفیان

هیچ انسانی کامل نیست ،
 اما آدمهایی که خیال می کنند کامل هستند 

هرگز به درد کار تیمی نمی خورند

وقتی می خواهی موفقیت خود را ارزیابی کنی،
 ببین چه را از دست داده ای 
که این را به دست آورده ای.

ای تو کعبه را نگین، یا امیر المؤمنین
ای تو خلقت را پدر، وی خالئق را امین
کن نظر از روی لطف، به تمام پدران

روز سیزده رجب، ای امیر مؤمنان

شاد باش نه یک روز   که همیشه. بگذار آوازه ی شاد 
بودنت چنان بپیچد که پشیمان شوند آنان
 که بر سر غمگین کردنت شرط بسته اند ..

اسارت و بندگي مردم، به خود آنها
 و میزان تحمل رنج و قبول
 فداکاري شان بستگي دارد..

5

حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

پلکی احساس

عارفانه روز

یک لحظه مکث کن

از قلم شما

آیه روز  

پس گفتند آیا به دو بشر که مثل خود ما هستند و طایفه آنها بندگان ما مى باشند 
ایمان بیاوریم. سوره المؤمنون, آیه 47

حدیث روز  

با مردم آنچنان معاشرت کنید که اگر بمیرید بر مرگ شما اشک ریزند و اگر زنده بمانید به شما عشق ورزند.
 امام على )ع( 

سبک زندگی

راهکار  برای تشکیل یک تیم کاری موفق

مدیرعامل یک شرکت موفق بودن کار آسانى نیست 
با  کردن  صحبت  برای  اوقات  بیشتر  اگر  مخصوصاً 
که  زمانى  و  باشید  شرکت  از  بیرون  سرمایه گذاران 
مى توانید با تیم کاری تان بگذرانید محدود باشد. اگر 
مسئول مدیریت تیم های مختلفى در شهرهای مختلف 

باشید که کارتان پیچیده تر هم خواهد شد. 
۱. اعتماد و احترام ایجاد کنید. محیط کار باید برمبنای 
موفقیت  دو  این  بدون  گیرد.  شکل  احترام  و  اعتماد 
کشتى ای  مثل  شرکت  یک  بود.  نخواهد  امکانپذیر 
است.  حرکت  در  نامعلوم  مقصدی  به  رو  که  مى ماند 
کاپیتان به اعتماد تیمش نیاز دارد چون آدم ها دنباله رو 
اعتماد و یکپارچگى مى شوند نه یک انسان.تردیدها را 
مى توان با اعتماد متعادل کرد و این توانایى با هم کار 
کردن را به آنها مى دهد. همچنین اگر در شرکت حضور 
ندارید باید مطمئن شوید که اعضای تیم در محیطى که 

بر پایه ارتباط باز و آزاد است کار مى کنند. 
۲. روی حرفتان بمانید. اگر کیفیت باالی کار مى خواهید، 
باید به اندازه حرف هایتان خوب باشید. شما همان چیزی 
را به دست مى آورید که ارائه کرده اید. اگر قول مى دهید 

که کاری را انجام دهید، حتماً آن را انجام دهید. 
۳. با همه کارمندان جلسه تشکیل دهید. اگر مى خواهید 
کار تیمى را گسترش دهید، باید به همه کمک کنید 
همدیگر را بشناسند. حداقل یکبار در سال یا حتى بیشتر 
جلساتى با اعضا برگزار کنید. گفتگوهای غیررسمى افراد 
را به هم نزدیک کرده و روابط انسانى را گرم تر مى کند. 
مثاًل مى توانید اعضای تیمتان را به یک بازی دعوت 
کنید، مثاًل بسکتبال یا فوتبال. اگر بازیکن ها بخواهند 

برنده شوند باید با هم همکاری کنند.

آسمان جالل و شکوه خاصی داشت. در پهن دشت وسیعش 
افق و کرانه ای به چشم نمی خورد و سکوت اسرارآمیزی 
 بر همه جا دامن گسترده بود. نسیم مالیمی که از قلّه ِحرا 
بر چهره سخت و شکننده  را  اندام خود  بر می خاست، 
ابوقبیس می سایید و با رقِص دل انگیزی به دامنه کوه می 
غلطید و گونه های آفتاب زده »کعبه« را نوازش می داد.
خانه خدا با جبروت و عظمت خود، درخشش وصف ناپذیری 
به این سرزمین خشک و سوزان بخشیده بود و همگان 
 در برابر شکوه و عظمت بی نظیرش سر تعظیم و تکریم

 فرود آورده بودند.
کیفیت والدت حضرت علی )ع(

بنا به نوشته مورخین، امام علی)ع( در روز جمعه 13 رجب 
سال سی  ام عام الفیل و در خانه ی خدا متولد شدند. پدر 
آن حضرت ابوطالب فرزند عبدالمطلب بن هاشم بن عبد 
دختر  فاطمه  هم  مادرش  و  پیامبر)ص((  )عموی  مناف 
اسد بن هاشم بود. بنابراین امام علی)ع( از هر دو طرف 
هاشمی نسب است.مادر این حضرت، خداپرست بوده و با 
دین حنیف ابراهیم زندگی می کرد و پیوسته به درگاه خدا 
مناجات کرده و تقاضا می نمود که وضع این حمل را بر 
او آسان گرداند. فاطمه بنت اسد، مادر امیر المؤمنین)ع(، 
در حالي که هنگام تولد فرزندش فرا رسیده بود به زیارت 
خانه ی خدا رفت و گفت:»خدایا من به تو و به آن چه 
ایمان دارم و  از جانب تو آمده اند  از رسوالن و کتاب ها 

اوست  و  می کنم  تصدیق  را  خلیل  ابراهیم  جدم  سخن 
که این بیت عتیق را بنا نهاده است. به حق آن که این 
خانه را ساخته و به حق مولودی که در شکم من است 
والدت او را بر من آسان گردان در این هنگام به فرمان 
خدا، دیوارهای خانه ی خدا )کعبه( شکافت و فاطمه به 
درون خانه رفت و دیوار به هم بر آمد. فاطمه پس از سه 
روز بیرون آمد و در حالی که امیرالمؤمنین)ع( را در بغل 
داشت، گفت من به خانه خدا وارد شدم و از میوه  های 
بهشتی و بار و برگ آنها خوردم و چون خواستم بیرون  
بیایم هاتفی ندا کرد: »ای فاطمه نام او را علی بگذار که 
او علی است و خداوند علی االعلی می فرماید من نام او 
را از نام خود گرفتم و به ادب خود تأدیب اش کردم و او 
را به غامض علم خود آگاه گردانیدم و اوست که بت ها 
را در خانه من می شکند و اوست که در بام خانه  ام اذان 
می گوید و مرا تقدیس و پرستش می نماید. خوشا بر کسی 
که او را دوست داشته باشد و فرمانش را اطاعت کند و 
وای بر کسی که با او دشمنی کرده و از او نافرمانی کند.«

کودکی و اسالم حضرت علی )ع(
ابوطالب  پدرش،  بود،  ساله   ۶ علی  حضرت  که  زمانی 
مشکل  دچار  داشت،  عهده  بر  را  بنی هاشم  ریاست  که 
تحت  کودکی  در  خود  که  محمد  گردید. حضرت  مالی 
سرپرستی ابوطالب قرار گرفته بود و در این زمان سنش 
از 3۰ سال گذشته بود، برای سبک کردن بار عائله وی 

عهده  بر  او  را  علی  سرپرستی  که  کرد  پیشنهاد  او  به 
در  کودکی  از  علی  حضرت  و  پذیرفت  ابوطالب  بگیرد. 
گرفت.هنگامی  قرار  او  نظر  تحت  خانه حضرت محمد، 
که حضرت محمد )ص( اعالم دریافت وحی الهی نمود، 
حضرت علی )ع( که در آن زمان 1۰ ساله بود به او ایمان 

آورد و مسلمان شد.
فداکاري و جوانمردي

در جنگ اُُحد بر اثر جلوه  گري مال دنیا در چشم برخي از 
مسلمانان،آنها سنگر را بر خالف دستور رسول خدا خالي 
زاویه حمله کرد و شکست  از همان  گذاشتند و دشمن 
فرار  به  پا  بسیاري  و  آمد  وارد  اسالم  ارتش  بر  سختي 
گذاشتند و جز افراد معدودي کنار پیامبراکرم )ص( باقي 
نماندند و از این رو لطمات سنگیني بر امیرمؤمنان علي)ع( 
وارد شد. ایشان در احاطه ي دشمن قرار گرفت و براي 

کشتنش هجوم آوردند. 
در آن تنگناي بس خطرناك، تنها کسي که پروانه  وار 
از  و  مي  چرخید  )ص(  اکرم  رسول  وجود  شمع  گرد  بر 
همه طرف،ضربات نیزه و شمشیر دشمن را به جان خود 
بر  نقلي 9۰ زخِم کاري  به  بنا  بود که  مي خرید،علي)ع( 
بدن مبارکش وارد آمد.پس از جنگ مي  خواستند بخیه 
کنند که از بس زخم  ها به هم نزدیک بود، دشواري در 
انگیِز  اعجاب  صحنه ي  آن  در  مي آمد.  پیش  بخیه  کار 
فداکاري علي)ع( بود که نداي تحسیِن آسماني از جانب 

جز  شمشیري  و  کو  علي  جز  رسید:}جوانمردي  خدا 
ذوالفقار علي کجاست{در جنگ خیبر که جنگ عظیمي 
بود، دیگران رفتند و شکست خورده برگشتند و ترس و 
فرا گرفت،تا یک شب  را  اسالم  ارتش  وحشتي عجیب 
رسول خدا فرمود:)فردا من پرچم را به دست مردي مي 
 دهم که هم او خدا و رسولش را دوست دارد هم خدا و 
رسولش او را دوست دارند؛حمله  وري که تا دشمن را از 
پا در نیاورد، روي از دشمن بر نمي  تابد تا اینکه خداوند 

پیروزي را بر دستان مبارك او جاري سازد(.
برتر از عبادت جّن و انس

جنگ احزاب )غزوه ي خندق( سخت  ترین جنگ  ها بود؛ 
زیرا همه ي قبایل با هم مّتحد شدند و یکجا به مدینه و 
مرکز اسالم حمله آوردند.در آن جنگ، عمروبن َعبدَوّد، 
رزمنده ي نامدار، که با هزار رزمنده برابر بود،به مقابله با 

امیرالمؤمنین)ع( آمد.
فرمود:)یک  )ص(  خدا  رسول  که  بود  جنگ  همان  در 
ضربت شمشیر علي در روز خندق افضل از عبادت همه ي 
جّن و انس است(.از این بیان رسول اکرم )ص( معلوم مي 
 شود که اگر آن روز عمروبن َعبدَوّد به شمشیر علي کشته 
اسالم  از  اثري  و  گشته  منهدم  اسالم  اساس  شد،  نمي  
و قرآن و شخصّیت پیامبر باقي نمانده بود و لذا تا روز 
قیامت، هر چه عبادت از جّن و انس صادر شود، همه از 
برکات یک ضربه ي شمشیر علي)ع( در روز خندق است.

طلوع خورشید از درون کعبه

داربست ایستـا
اجرای نصب داربست و پیچ رولپالک
09151609715-09151613901 فرج زاده

کلیه لوازم دست دوم منزل شما را نقدا 
خریداریم. با یک تماس اختالف قیمت را 

تجربه کنید.    09158668002

به دو نفر همکار خانم برای 

کار در رستوران نیازمندیم.

32221525

شرکت پخش سراسری یک و یک 
)شعبه بیرجند( از بین افراد 

واجد شرایط استخدام می نماید:
ویزیتور یک نفر آقا با مدرک 

تحصیلی حداقل دیپلم 
 اپراتور یک نفر آقا با مدرک تحصیلی 

حداقل کاردانی کامپیوتر
32255162-09155633501 

استخدام 4 نفر بازاریاب 
تلفنی خانم با روابط عمومی 
باال ، پورسانت و حقوق ثابت 
در شرکت پخش مواد غذایی 

معتبر
09155619386 
09150069386

32320146 -32320138

حمل بار و اثاثیه منزل
 با  کامیونت های  مسقف 

چادردار  و  پتودار 

و کارگرهای ماهر

 09157213571

صالحی منش

کلیه وسایل سالن زیبایی مروارید 
واقع در خیابان شعبانیه با قیمت عالی 
واگذار می شود. 09157212835

اتومبیل تصادفی و چپی شما را 
با باالترین قیمت نقد خریداریم.

09159647685
یخچال فریزر ویترینی و فریزر صندوقی 

کوچک و شیر سرد کن فروشگاهی تمیز و سالم 
خریداریم.   09152698693- 09153002359

فروشگـاه الستیـک
 ولیعصـر)عج(

اقساط۱۰ و ۱۲ ماهه ویژه فرهنگیان محترم
۳ قسط برای کلیه کارمندان

* اقساط بدون بهره *
* تخفیف ویژه    *تعویض رایگان 

ارائه دهنده کلیه برندهای ایرانی و خارجی 
درجه یک بیرجند

 بین پاسداران4 و 6    

انواع نشاء گوجه ، فلفل ، بادمجان و نهال پسته
 شمس آباد- نرسیده به راه دهنو زینی- شمس آبادی
09364782506 - 2605 - 09157212359  

فروش نشاء گوجه فرنگی و بادمجان 
09151608712 -09156657502-32228886

داربست بنی اسدی اجرای داربست 
و اجاره قالب و جک فلزی با بیمه 

مسئولیت     09155619059 

تعدادی نیروی بازاریاب با روابط عمومی باال با مدرک 
تحصیلی حداقل فوق دیپلم و نیروی طراح رشته گرافیک 

برای کار در شرکت تبلیغاتی نیازمندیم.
32420301 -09151613680  

خرید و فروش انواع آهن آالت مستعمل )ضمنا 
تخریب ساختمان با دستمزد ضایعات پذیرفته می شود( 

09155619620 - 09199416784 حسینی

اجاره قالب فلزی جک و کلیه 
تجهیزات بتونی ، ساختمانی و دیزل 
ژنراتور  09153613243- شریفی

اجرای تخریب ساختمان با ضمانت 
ملک مجاور و خاک برداری با بیل 
مکانیکی    09155625819 - براتی

خدمات لوله کشی و برق کشی ساختمان
نصب و تعمیر کولر، پمپ و آبگرمکن

در اسرع وقت
  09151633903-دهشیبی

 نقدی تخفیف ویژه ویژه      اقساط به دلخواه شما؟؟؟
ضمنا تعویض روغن و خدمات تایر در همان مکان انجام می شود

باالنس تضمینی ، گاز نیتروژن با دستگاه های تمام اتوماتیک ایتالیایی 

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

الستیک فرازی

خدمات بیل مکانیکی چرخ زنجیری  
تسطیح اراضی با گریدر- خاک برداری 
و خاک ریزی و کلیه عملیات زیرسازی و 
آسفالت 09155623441- 09151600859 زرگری

دستگاه ساب سیار
 امیرآبادی زاده

ساب انواع سنگ های  مرمر گرانیت و 

موزاییک ساده      09156706538

نقاشی  ساختمان
انواع رنگ های روغنی، پالستیک، اکرولیک، 

مولتی کالر، کنیتکس، کناف و....

 با قیمت مناسب  ۰9۱566۳۳۲۳۰- برگی

مفقــودی
گواهینامه موقت پایان تحصیالت کارشناسی 
اینجانب زهرا غیبی فرزند حبیب ا... به شماره 
شناسنامه 1013 رشته پرستاری دانشگاه آزاد 
اسالمی مفقود و از  درجه اعتبار ساقط می باشد

آدرس : نبش غفاری 4    

 09151606528

32212519  

ایزوگام سلیمانی 

ن
را

 ای
مه

بی
و 

ت 
مان

 ض
ل

سا
 10

ول
حص

ع  م
تنو

نصب و تعمیر انواع لباسشویی

 و کولر آبی در منزل

 09151643778   32315776 

شهریاری
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متخصصان بر این امر توافق دارند که اگر چه زرده تخم مرغ دارای سطح باالیی از کلسترول است، کلسترول های خوب زیادی هم دارد. در 
حقیقت، کلسترولی که این ماده ی غذایی دارد، نوعی کلسترول است که شما برای تولید هورمون ّها به آن نیاز دارید و با این تولید هورمون، 
پوست به طور طبیعی نرم تر و انعطاف پذیر می شود. مصرف روزانه یک تخم مرغ در روز توصیه می شود.

زرده تخم مرغ غذای طبیعی برای پوست اخبار ورزشی

تیم کوهنوردی آقایان خراسان جنوبی به 
قله توچال صعود می کند

تیم کوهنوردی آقایان خراسان جنوبی متشکل از روح 
اله یعقوب پور و صادق حسین پور به قله توچال صعود 
می کند. به گزارش روابط عمومی اداره کل ورزش و 
در  بهشت   اردی  لغایت 4  یکم  از  جوانان،این صعود 
استان البرز انجام می شود که سرپرستی تیم دو نفره 

استان را قباد گنجی بر عهده دارد.

توقف منیزیم فردوس در خانه

هفته ششم مرحله دوم لیگ برتر هندبال با برگزاری 
4 دیدار در 4 شهر کاشان، فردوس، اراک و بافق عصر 
دیروز دوشنبه پیگیری شد. به گزارش روابط عمومی 
اداره کل ورزش و جوانان،تیم منیزیم  فردوس در خانه 
نتوانست از سد تیم هیئت هندبال تهران بگذرد و این 
دیدار با نتیجه مساوی 28 بر 28 به پایان رسید. در پایان 
هفته ششم مرحله ی دوم، تیم هندبال گچساران با 19 
امتیاز از 12 بازی در صدر قرار دارد و تیم های منیزیم 
و هیات هندبال به ترتیب با 17 و 13 امتیاز در رده دوم 
و سوم جدول قرار دارند. در این مسابقه، بهرام عزیززاده 
مقدم، مدیرکل ورزش و جوانان و جمعی از مسوولین 

اداره کل نیز حضور داشتند.

تیم ملی پومسه زنان و مردان ایران بر 
سکوی سوم آسیا قرار گرفت

تیم ملی پومسه ایران با 12 مدال رنگارنگ در مجموع 
زنان و مردان بر سکوی سوم آسیا قرار گرفت. به گزارش 
ایرنا ، در پایان چهارمین دوره مسابقات پومسه قهرمانی 
آسیا، تیم ملی پومسه کشورمان در گروه زنان و مردان 
با کسب 2 مدال طال، 5 مدال نقره و 5 مدال برنز، بر 
سکوی سوم آسیا ایستاد. تیم ملی کره جنوبی قهرمان 

شد و فیلیپین عنوان نایب قهرمانی را به دست آورد.

 درگذشت مهرداد اوالدی بازیکن سابق 
تیم های استقالل و پرسپولیس

در  پیش  ساعتی  اوالدی  مهرداد  ایرنا،  گزارش  به 
بازیکن  این  بیمارستان شهدای تجریش درگذشت. 
این  از  پیش  و  بود  قائمشهر  در   1364 سال  متولد 
در تیم های پرسپولیس و استقالل هم بازی کرده 
علت  تجریش  شهدای  بیمارستان  مسئوالن  است. 
مرگ این بازیکن فوتبال را ایست قلبی اعالم کرده 
قائمشهر  پرسپولیس  از  را  فوتبال  که  اوالدی  اند. 
شروع کرد خیلی زود و در 18 سالگی به پرسپولیس 
پیوست. همچنین اوالدی سابقه گلزنی در دربی 61 
که با برتری 2-1 پرسپولیس تحت هدایت مصطفی 
با  رحمتی  مهدی  سید  به  را   72 دقیقه  در  دنیزلی 

ضربه چیپ را دارد. 

مهم ترین ویتامین های مورد نیاز بدن

سالمت نیوز: عناصر شیمیایی و مواد معدنی از 
جمله مهم ترین عوامل مؤثر بر کارکرد درست 
نبود  که  می شوند  محسوب  بدن  ارگان های 

اعضا  این  بر  ناگوار  گاه  اثرات  آنها  کمبود  یا 
می گذارد و در اغلب موارد به بروز بیماری های 
گوناگون یا ظهور اختالالتی در سالمتی منجر 
می شود. این که بدانید چه ویتامین ها و امالح یا 
مواد معدنی مورد نیاز بدن است و از چه طریقی 

از  تنها  و  مکمل ها  و  داروها  از  استفاده  بدون 
و  آورد  به دست  را  آنها  تغذیه می توان  طریق 
یاری رساند،  بهینه وظایفش  انجام  در  را  بدن 
بسزایی  نقش  عمر  طول  و  سالمتی  حفظ  در 
تقویت  در  زیادی  نقش  کلسیم:   می کند.  ایفا 

استخوان ها  استحکام  بویژه  و  دندان  مینای 
لبنی  محصوالت  و  شیر  و  پنیر  می کند.  ایفا 
لوبیا،  شیرسویا،  بروکلی،  کلم  بستنی،  سفید، 
منابع  میگو  و  خردل  کنجد،  کشک،  نخود، 
تأمین کلسیم هستند. آهن: یکی از مهم ترین 

عملکرد  بهبود  به  کمک  عنصر،  این  اثرات 
است  قرمزی  گلبول های  حذف  و  خون رسانی 
آهن:  تأمین  منابع  شده اند.  ناکارآمد  و  پیر  که 
مثل  دریایی  غذاهای  سبز،  پربرگ  گیاهان 
ماهی و جلبک دریایی، جگر، لوبیا، بادام زمینی، 
پرندگان.  گوشت  سبوسدار،  غالت  گیالس، 
افزایش  آن  اثرات  جمله  از  زینک:   یا  روی 
تقویت  ناخن ها،  رشد  دفاعی،  دستگاه  قدرت 
کمک  پوست،  شادابی  موها،  انبوه  رویش 
تخمه  بویژه  آجیل  است.   ... و  غذا  هضم  به 
زرده  جگر،  ماهی،  دریایی،  صدف  شیر،  کدو، 
تخم مرغ، سیر و کدو منابع تأمین روی هستند. 

لبنیات پُرچرب بخوریم یا نخوریم؟

سالمت نیوز: محصوالت لبنی ُپرچرب، یکی از 
این  اشباع شده هستند.  چربی های  اصلی  منابع 
نوع چربی با افزایش خطر ابتال به بیماری قلبی 
مرتبط است و خطرات مختلف دیگری هم برای 
سالمتی انسان ها به بار می آورد. از طرف دیگر، 
مواد غذایی ُپرچرب تر به طور طبیعی حاوی کالری 
بیشتری هستند و می توانند خطر ابتال به چاقی 
را افزایش دهند. همین مساله باعث شکل گیری 
تصور مشابهی درباره محصوالت لبنی ُپرچرب 
که  است  به همین دالیل  توجه  با  است.  شده 

آمریکا  قلب  انجمن  مثل  معتبری  سازمان های 
از  که  می کنند  توصیه  آمریکا  دیابت  انجمن  و 
محصوالت لبنی کم چرب یا بدون چربی استفاده 
انتخاب غذایی  این  با این حال، حتی اگر  کنید. 
ُپرچرب  لبنی  بپذیرید، هنوز هم محصوالت  را 

در رژیم غذایی شما باقی می مانند.بعضی افراد 
در چنین شرایطی تصمیم می گیرند که مقداری 
از محصوالت لبنی ُپرچرب و مقداری از ماست 
روش  این  شاید  کنند.  استفاده  قهوه  یا  یونانی 
دیگری  غذاهای  با  اما  باشد،  سالمی  تغذیه ای 

که حاوی لبنیات ُپرچرب هستند و هر روز آن ها 
با  پنیری که همراه  را می خورید چه می کنید؟ 
پنیر و خامه  پنیر درون الزانیا،  ساندویچ است، 
لبنیات  این است که مقدار  . واقعیت  و...  پاستا 
ُپرچربی که در طول هفته می خوریم، بیشتر از 

آن چیزی است که تصور می کنیم.

تضمین سالمتی با مصرف روزانه گردو 

عدد   2 الی  یک  روزانه  نیوز:مصرف  سالمت 

حائز  بسیار  بدن  سالمتی  حفظ  برای  گردو 
مغذی  بسیار  ماده  یک  گردو  است.  اهمیت 
موادمعدني،  انرِژي،  از  سرشار  که  است 
ویتامین  نظیر  ویتامین هایی  و  آنتي اکسیدان 
E و B است. گردو جزو خانواده مغزدانه هایی 
هر  هستند،  چربی  خانواده  با  مرتبط  که  است 
به  انرژی  کالری   650 حدود  گردو  گرم   100
ما می دهد و جزو مغز دانه های با انرژی باال 
منبع  یک  گردو  شود.  می  محسوب  چرب  یا 
امگا 3 گیاهی به شمار  خوب اسیدهای چرب 
می آید، البته چون جزو مغزدانه ها و چربی ها 
است، وزن فرد را به راحتی افزایش می دهد. 
برنامه ی  در  گردو   2 الی  روزانه یک  مصرف 
تغذیه روزانه گنجانده شود و مصرف آن برای 
کودکان در حال رشد فراموش نشود؛ همچنین 
وزن  کم  کودکان  برای  مناسبی  بسیار  گزینه 
در  بسیاری  انرژی  چون  شود،  می  محسوب 
اختیار آنها می گذارد. گردو سرشار از فیبر است 
و این فیبرها تاثیر به سزایی در عملکرد روده 
ها دارند؛ در واقع باعث می شوند روده ها کار 
دفع را راحتتر انجام دهند. تنها عارضه مصرف 
در  افراد  همین  برای  است،  چاقی  گردو  زیاد 
گروه های سنی مختلف باید در مصرف گردو 
اعتدال را رعایت کنند تا دچار عوارض ناشی از 

اضافه وزن نشوند.

تضمین سالمتی با مصرف روزانه گردو 

 غرق شدن کودک چهار ساله
 در جوی آب

پزشکی  های  فوریت  و  حوادث  مدیریت  مرکز  رئیس 
درمانی  و  بهداشتی  خدمات  و  پزشکی  علوم  دانشگاه 
آذربایجان غربی از غرق شدن یک کودک چهار ساله در 
جوی آب در ارومیه خبر داد. به گزارش ایرنا، باقر بهرامی 
افزود: این کودک چهار ساله در کانالی که توسط یکی از 
شرکت های خدمات رسان کنده شده و به علت بارش های 
باران چند روز اخیر از آب پر شده بود، افتاد و غرق شد. وی 
اضافه کرد: بالفاصله پس از این حادثه ماموران اورژانس 
در محل حاضر شده و این کودک را به بیمارستان انتقال 
دادند. وی اظهار کرد: این کودک چهارساله با وجود انتقال 

به بیمارستان جان خود را از دست داد.

دستگیری زن سارق 35 دستگاه خودرو

فرمانده انتظامی شهرستان ارومیه گفت: یک نفر زن سارق 35 دستگاه 
خودرو در ارومیه توسط عوامل انتظامی دستگیر شد. به گزارش ایرنا، 
سرهنگ حسین صمدپور افزود: در پی چندین فقره سرقت خودرو 
و محتویات داخل خودرو، رسیدگی به موضوع در دستور کار پلیس 
انجام  با  ماموران  کرد:  اضافه  وی  گرفت.  قرار  ارومیه  شهرستان 
کارهای تحقیقاتی و اطالعاتی موفق شدند سارق زن را شناسایی 
کنند و در استعالمات صورت گرفته مشخص شد که متهمه از سارقان 
حرفه ای و سابقه دار است. وی اظهار کرد: ماموران پس از شناسایی 
مخفیگاه متهمه، به صورت نامحسوس وی را تحت نظر گرفته و شب 
گذشته موفق شدند وی را دستگیر کنند.  سرهنگ صمدپور گفت: 
متهمه در بازجویی های پلیسی خود به 35 فقره سرقت خودروی پراید 

و 17 فقره سرقت محتویات داخل خودرو اعتراف کرد.

کشف 3۰میلیارد تومان عتیقه و سنگ قیمتی قاچاق

پلیس آگاهی استان خراسان رضوی، با انهدام باند حرفه ای قاچاق، 30 میلیارد تومان اشیاء 
عتیقه و سنگ های گران قیمت را در مشهد کشف کرد. به گزارش مهر، سردار بهمن 
امیری مقدم گفت: با کسب خبری مبنی بر قاچاق اشیاء عتیقه و سنگ های قیمتی توسط 
تعدادی از افراد سودجو به کشورهای حاشیه خلیج فارس تیمی مجرب از پلیس آگاهی 
برای بررسی موضوع وارد عمل شدند. سردار امیری مقدم اظهار داشت: تیم رسیدگی 
کننده پرونده با شناسایی اعضای این باند حرفه ای در شهر مشهد آنها را به صورت 
نامحسوس تحت نظر گرفتند و سرانجام در اقدامی غافلگیرانه اعضای این باند را در حال 
داللی سنگ های گران قیمت دستگیر کردند. وی گفت: کارآگاهان پلیس آگاهی در 
بازرسی از مخفیگاه آنها یک عدد سنگ زمرد،  دو عدد گردنبند الماس، یک عدد گردنبند 
کهربا، یک عدد انگشتر با نگین، هشت عدد نگین سبز رنگ، دوازده عدد نگین آبی 
کوچک و یک عدد نگین آبی بزرگ )یاقوت(، دو عدد نگین سفید رنگ، دو عدد انگشتر 

بدون نگین و ... کشف کردند.

تالش 14 ساعته هالل احمر استان  برای نجات دختر 7ساله

خانواده  آغوش  به  بود  مفقود شده  طوفان  اثر  بر  که  ای  ساله  کودک 7   مالیی- 
بازگردانده شد. مدیرعامل جمعیت هالل احمر خراسان جنوبی با بیان این مطلب گفت: 
بعدازظهر روز دوشنبه اهالی روستای چاه عشایری و نیروهای کالنتری شهرستان 
سربیشه در تماس تلفنی با جمعیت هالل احمر از گم شدن دختربچه7ساله خبر دادند. 
جواد خامسان افزود: به محض اطالع از این خبر 2 تیم عملیاتی هالل احمر سربیشه 
وارد عمل شده و عملیات جستجو و نجات در کویر را آغاز کردند. وی با اشاره به اینکه 
این عملیات 14 ساعت به طول انجامید، گفت: ساعت 7 و 15 دقیقه صبح سه شنبه 
بود که موفق به پیدا کردن کودک 7 ساله شدند. جواد خامسان افزود: این کودک 
که همراه برادرش مراقب گله گوسفند بودند، طی طوفانی که بیست دقیقه به طول 
انجامیده بود مسیر را گم کرده و مفقود شد که با تالش نجاتگران هالل احمر ، نیروی 
انتظامی، سپاه پاسداران و نیروهای مردمی بعد از 14 ساعت تالش نفس گیر  در 35 

کیلومتر دورتر از محل مفقودی پیدا شد.

             بنگاه قالب بتن 
خرید و  فروش  انواع قالب بتن -  داربست  فلزی ، تخته زیر پا ، نو  ، دست دوم 
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رعایت عزت و کرامت زائران مهمترین
 اصل در مراسم حج است

ایرنا - استاندار خراسان جنوبی گفت: رعایت عزت 
 و کرامت زائران مهمترین اصل در مراسم حج است. 
عربستان  حج  مسئوالن  افزود:  خدمتگزار  ا...  وجه 
برای  باید  ایرانی  زائران  امنیت  تامین  بر  عالوه 
رعایت کرامت و بزرگی این عزیزان نهایت تالش 

خود را انجام دهند.

چاپ کتاب جامع گیاهان دارویی استان

اثر  جنوبی  خراسان  دارویی  گیاهان  جامع  کتاب 
مهندس پویان، پژوهشگر بیرجندی به چاپ رسید.
را  کتاب  این  سیما،  و  صدا  خبرگزاری  گزارش  به 
با  جنوبی  خراسان  اسالمی  آزاد  دانشگاه  انتشارات 
هزینه 12 میلیون تومان و در هزار نسخه چاپ کرد.

اختصاص هزار میلیارد تومان
 به بهبود راههای کشور

به بهبود راه های کشور  امسال هزار میلیارد تومان 
یافت.به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،  اختصاص 
حسن نیا معاون راهداری سازمان راهداری و حمل و 
نقل جاده ای کشور گفت: در کشور 17 هزار کیلومتر 
بزرگراه وجود دارد و امسال هزار و 200 کیلومتر به 
این بزرگراه ها اضافه می شود که 100 کیلومتر آن 

سهم خراسان جنوبی است.

آغاز برداشت گل محمدی دراستان

برداشت گل محمدی از 61 هکتار از باغ های گل 
محمدی استان آغاز شد.به گزارش خبرگزاری صدا و 
سیما، ولی پور مطلق رئیس سازمان جهاد کشاورزی 
امسال  شود  می  بینی  پیش  گفت:  جنوبی  خراسان 
برداشت  استان  های  باغ  از  محمدی  گل  تن   81
شود. ولی پور مطلق افزود: با برداشت این مقدار گل 
محمدی 3 میلیارد و 864 میلیون ریال درآمد نصیب 

کشاورزان می شود .

تشکیل کارگروه اقتصاد مقاومتی   
تسنیم-رضایی رئیس سازمان بسیج رسانه خراسان 
»اقتصاد  نام  به  امسال  شعار  نامگذاری  به  جنوبی 
مقاومتی، اقدام و عمل« از سوی رهبر انقالب اشاره 
کرد و گفت: در این راستا از سال گذشته کارگروه 
اقتصاد مقاومتی در استان تشکیل و امسال با جدیت 

پیگیری می شود. 

اختصاص 1.1میلیارد ریال اعتبار به 
صندوقهای اعتبار خرد زنان عشایر استان

ایرنا - مدیرکل امور عشایری استان گفت: امسال یک 
های  به صندوق  اعتبار  ریال  میلیون  و 100   میلیارد 
اعتبار خرد زنان عشایر استان اختصاص یافت. قوسی 
افزود: در استان 36 صندوق خرد زنان عشایر با یکهزار 

و 800 عضو فعال وجود دارد.

تولید هزار تن ماهی در خراسان جنوبی 

مهر- رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان از پیش 
بینی تولید یک هزار و پنج تن ماهی در استان طی 
سال جاری خبر داد. ولی پور مطلق اظهار کرد: در 
سال گذشته بیش از ۵00 استخر دو منظوره پرورش 
بر  بالغ  واحدها  این  در  داشتیم که  استان  در  ماهی 

۹۹6 تن ماهی تولید شد.

راه اندازی مرکز آموزش صنایع دستی 
شهر اسدیه 

صالحی مسئول میراث فرهنگی درمیان گفت: این 
تعاونی  شرکت  همکاری  با  را  خود  فعالیت  مرکز 
رشته  آموزش  با  درمیان  دوز  تک  دستی  صنایع 
های چرم دوزی و پارچه بافی آغاز خواهد کرد.وی 
افزود: هنرآموزان زیر نظر مربیان مجرب در تمامی 
در  واقع  مرکز  این  های  آموزش  از  هفته  روزهای 

محل قلعه اسدیه بهره مند خواهند شد.
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ایرنا - فرمانده پلیس راه خراسان جنوبی گفت: تا خرداد ماه 13۹۵ تمام جاده های اصلی استان مجهز به دوربین ثبت تخلف می شوند. 
سرهنگ رضایی افزود: هم اکنون با نصب شش دوربین ثبت تخلف در جاده های استان تالش می شود که آمار تلفات رانندگی کاهش یابد.

وی افزود: این دوربین ها به صورت خودکار تخلفات ثبت شده را به مرکز نظارت تصویری ارسال می کنند.

 راه های اصلی استان تا خرداد 95مجهز به دوربین ثبت تخلف می شوند

مدیرکل بنیاد حفظ و نشر ارزشهای دفاع مقدس 
عبرت  موزه  ساخت  برای  اینکه  به  اشاره  با 
صحرای  در  آمریکا  نظامی  شکست  )یادمان 
طبس( تاکنون 100 میلیون تومان هزینه شده 
است، گفت: تکمیل ساخت و تجهیز این موزه 
نیازمند 2 میلیارد تومان اعتبار است. به گزارش 
ایکنا، علی قاسمی، مدیرکل بنیاد حفظ آثار و 
نشر ارزش های دفاع مقدس خراسان جنوبی 
گفت: مراسم بزرگداشت ۵ اردیبهشت سالروز 
شکست نظامی آمریکا در صحرای طبس به 

صورت منطقه ای برگزار می شود. 
وی اظهار کرد: به همین جهت در این مراسم 
فرماند هان سپاه یزد، کرمان، اصفهان و مشهد 
به همراه ائمه جمعه این شهرها حضور خواهند 
داشت و مهمان کشوری و سخنران مراسم نیز 

سردار محمدرضا نقدی فرمانده بسیج است.
مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع 
مقدس خراسان جنوبی بیان کرد: این مراسم 
در  اردیبهشت   ۵ روز  صبح   10:30 ساعت 
مسجد شکر در 13۵ کیلومتری طبس محل 
طبس  صحرای  در  آمریکا  نظامی  شکست 
این  در  داد:  ادامه  شد.قاسمی  خواهد  برگزار 
مراسم از خانواده های سه شهید مرتبط با حادثه 
طبس شهید منتظر قائم، شهید احمد رحیمی 

از فاتحان النه جاسوسی و شهید حسن باقری 
که اولین خبرنگاری بودند که در روز حادثه در 

محل حاضر شدند، تجلیل می شود.
وی افزود: انجام مصاحبه زنده با شاهدان حادثه، 

رونمایی از تمبر یادبود واقعه صحرای طبس، 
رونمایی از اسناد شناسنامه ای شهید منتظر قائم 
سالروز  ماه  اردیبهشت  برنامه های ۵  دیگر  از 
شکست نظامی آمریکا در صحرای طبس است. 

مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع 
مقدس خراسان جنوبی با اشاره به اینکه برای 
نظامی  شکست  )یادمان  عبرت  موزه  ساخت 
مسجد  کنار  در  طبس  صحرای  در  آمریکا 

شکر( تاکنون 100 میلیون تومان هزینه شده 
است، گفت: تکمیل ساخت و تجهیز این موزه 
اعتبار است. قاسمی  نیازمند 2 میلیارد تومان 
با بیان اینکه تا کنون تنها دو سالن در محل 

موزه ساخته شده است، اظهار کرد: در صورت 
تأمین اعتبار الزم برای ادامه پروژه ساخت موزه 
عبرت کار تا یک سال آینده به اتمام می رسد.
وی یادآور شد: از اسفندماه سال ۹3 تا اسفند ماه 

سال ۹4 حدود 230 تا 2۵0 هزار نفر از محل 
واقعه طبس بازدید کرده اند. 

و  هواپیماها   13۵۹ اردیبهشت  پنجم  در 
بالگردهای آمریکایی برای آزادی ۵3 گروگان 

در تهران وارد فضای پروازی ایران شدند. در 
هنگام اجرای عملیات با ورود به حریم هوایی 
ایران یکی از بالگردها در 120 کیلومتری راور 
کرمان دچار نقص فنی شده و به اجبار فرود می 
آید و سرنشینان آن به بالگردی دیگر منتقل می 
شوند و همان بالگرد نیز دچار نقص فنی شده 
و به ناچار به ناو هواپیما بر باز می گردد.شش 
هواپیما و شش بالگرد دیگر خود را به طبس 
تاریکی شب در منطقه ای دور  رسانده و در 
افتاده بدون متوجه شدن نیروهای نظامی ایرانی 
فرود می آیند. در حین سوختگیری یکی دیگر 
از بالگردها دچار نقص فنی شده و در مجموع 
در حالیکه هنوز عملیات آغاز نشده، سه فروند 
بالگرد از دست رفته بود.پس از تماس با مرکز 
عملیات، کارتر دستور بازگشت نیروها را می 
دهد، ولی هنگام برخاستن هواپیماها و بالگردها 
توفان شن آغاز شده و یک هواپیمای سی130 
و یک بالگرد سی اچ -۵3 به هم خورده و هر 
دو آتش می گیرند که در این حادثه هشت نفر 
از نیروهای آمریکایی در آتش سوخته و باقی 
مانده نیروها خود را به ناو نیمیتز می رسانند و 
بدین ترتیب عملیات بطور کامل شکست می 
خورد. این واقعه در 130 کیلومتری جنوب شهر 

طبس روی داده است. 

تکمیل موزه عبرت نیازمند 2 میلیارد تومان اعتبار است

باحضورمعاونسازمانراهداریوحملونقلجادهای؛

ثبت نام 1۰ هزار معتکف در مساجد استان

معاون فرهنگی تبلیغات اسالمی خراسان جنوبی از ثبت 
نام 10 هزار معتکف در مساجد خراسان جنوبی خبر داد.

حجت االسالم سلم آبادی در گفتگو با مهر، اعالم کرد: 
10 هزار نفر از بانوان و آقایان برای شرکت در مراسم 
اعتکاف مساجد استان ثبت نام کردند.وی با بیان اینکه 
از این تعداد هشت هزار نفر خانم و دو هزار نفر نیز 
آقایان هستند، ادامه داد: 2۵0 مسجد در خراسان جنوبی 

برای برگزاری مراسم اعتکاف پیش بینی شده است.

آبیاری تحت فشار در ۵۵۰ هکتار از 
اراضی شهرستان درمیان انجام شد   

شهرستان  کشاورزی  جهاد  مدیر  احمدی  تسنیم- 
اراضی  از  هکتار   ۵۵0 در  تاکنون  گفت:  درمیان 
شهرستان درمیان آبیاری تحت فشار انجام شده است. 

خلع ید 17 هکتار زمین تصرف شده 
در حومه شهر بیرجند   

17 هکتار زمین تصرف شده در حومه شهر بیرجند 
به اراضی ملی بازگشت. به گزارش خبرگزاری صدا 
و سیما، شریفی مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری 
استان، ارزش این زمین ها را 7 میلیارد ریال اعالم 
و  میلیارد   2 پرداخت  به  خوار  زمین  افزود:  و  کرد 

پانصد میلیون ریال جریمه شد.

خرید ۵3 عنوان کتاب از نویسندگان استان

۵3 عنوان کتاب پارسال از نویسندگان خراسان جنوبی 
سیما،  و  صدا  خبرگزاری  گزارش  به  شد.  خریداری 
ارشاد  و  فرهنگ  کل  اداره  فرهنگی  معاون  بهاری 
اسالمی استان، اعتبار هزینه شده برای خرید کتاب 
از نویسندگان استان را 60 میلیون تومان اعالم کرد و 
افزود: تالش می کنیم این اعتبار امسال افزایش یابد. 

آغاز بهسازی بافت روستای چنشت  

اولین مرحله از طرح بهسازی بافت روستای چنشت 
خبرگزاری  گزارش  به  شد.  آغاز  سربیشه  شهرستان 
صدا و سیما، اتفاقی مسئول میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری سربیشه گفت: طرح جداره سازی 
و کف سازی معابر این روستا با اعتبار 1۵0 میلیون 

تومان توسط بنیاد مسکن آغاز شد. 

پرداخت 11۰ میلیارد ریال غرامت به 
کشاورزان و دامداران خراسان جنوبی 

به  گذشته  زراعی  سال  غرامت  ریال  میلیارد   110
کشاورزان و دامداران استان پرداخت شد. جواد غنچه 
مدیر صندوق بیمه کشاورزی خراسان جنوبی با اشاره به 
اختصاص 141 میلیارد ریال غرامت به 37 هزار خسارت 
دیده در استان ، گفت: از این مبلغ 110 میلیارد ریال به 

این افراد پرداخت شده است.

پرداخت بیش از ۵ میلیارد ریال 
تسهیالت بوم گردی در استان

ایسنا- عربی معاون گردشگری، سرمایه گذاری و تامین 
پرداخت ۵  از  استان  فرهنگی  میراث  اداره کل  منابع 
میلیارد و 200 میلیون ریال تسهیالت در سال گذشته، 
در قالب تبدیل و راه اندازی اقامتگاه های بوم گردی و 

تجهیز دفاتر خدمات مسافرتی استان خبر داد. 

بهره برداری از هفدهمین ایستگاه دیجیتال 
استان در روستای برکوک  قاین 

ایستگاه دیجیتال در روستای برکوک قاین روز  گذشته 
به بهره برداری رسید.به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، 
معاون فنی صدا و سیمای خراسان جنوبی گفت: برای 
بهره برداری از این طرح  6۵0 میلیون تومان هزینه شد.

مهارت آموزی با موضوع ایجاد اشتغال 
در دانشگاه بیرجند اجرایی می شود   

تسنیم-  احسان بخش مدیر عامل بنیاد حامیان دانشگاه 
موضوع  با  آموزی  مهارت  بتوانیم  باید  گفت:  بیرجند 
ایجاد اشتغال، صنعت و کاربری های فراگیری دانش 
در دانشگاه ماهیت دانش گرایی دانشجو را به مهارت 

گرایی سوق دهیم. 

صدور 19۵ گواهی پایان دوره آموزش های 
عمومی صنایع دستی در خراسان جنوبی   

سنتی  هنرهای  و  دستی  صنایع  معاون  زاده  عباس 
دوره  پایان  گواهی   1۹۵ صدور  از  جنوبی  خراسان 
آموزش های عمومی صنایع دستی در 20 دوره مختلف 

در فروردین ماه ۹۵ خبر داد.

خراسان  سالمت  خیران  مجمع  مدیرعامل 
ساختمان  تکمیل  برای  اینکه  بیان  با  جنوبی 
ریال  میلیارد  استان 1۵  درمانی  شیمی  مرکز 
ما  دغدغه  مهمترین  گفت:  است،  نیاز  اعتبار 
تجهیز این مرکز بوده که نیازمند 100 میلیارد 
ریال اعتبار است. حسینی در گفتگو با تسنیم، 
اظهار کرد: مرکز شیمی درمانی خراسان جنوبی 

با زیربنای 4 هزار و 21۵ متر مربع بوده و در 
رادیوتراپی  دارای ساختمان مرکز  حال حاضر 
اینکه  بیان  با  وی  است.  درمانی  شیمی  و 
با همت خیران ۵ پایگاه اورژانس در  تاکنون 
خراسان جنوبی تکمیل و یا در دست احداث 
است، افزود: تاکنون برای مرکز شیمی درمانی 
استان ۹۵ میلیارد ریال هزینه شده است و برای 

ریال  میلیارد  این مرکز 1۵  تکمیل ساختمان 
اینکه ساختمان  بیان  با  نیاز است. وی  اعتبار 
مرکز شیمی درمانی خراسان جنوبی ۹۵ درصد 
پیشرفت فیزیکی دارد، افزود: برای اتمام برخی 
کمک  نیازمند  عرصه سالمت  در  پروژه ها  از 
اینکه مهم ترین  بیان  با  خیران هستیم. وی 
دغدغه ما تجهیز مرکز شیمی درمانی خراسان 

جنوبی است، اظهار داشت: تجهیز مرکز شیمی 
میلیارد   100 نیازمند  جنوبی  خراسان  درمانی 
اینکه در سال  بیان  با  اعتبار است. وی  ریال 
گذشته خیران در حوزه سالمت 30 میلیارد ریال 
به عرصه سالمت استان کمک کردند، گفت: 
وزیر بهداشت در سفر خود به خراسان جنوبی 
نسبت به تجهیز بخشی از این مرکز قول داد 

و تاکنون 16 میلیارد ریال اعتبار در این راستا 
محقق شد. حسینی با بیان اینکه تجهیز و راه 
اندازی این مرکز نیازمند کمک های مردمی و 
دولتی است، افزود: با توجه به اینکه بیش از 4 
هزار بیمار سرطانی وجود دارد راه اندازی مرکز 
جامع رادیوتراپی و شیمی درمانی یک نیاز الزم 

و ضروری است.

کشور  راهداری  معاون  حضور  با  بیرجند- 
مود  بیرجند-  محور  دوم  باند  کیلومتر  پنج 
به  تومان  میلیارد  چهار  بر  بالغ  اعتباری  با 

رسید.  بهره برداری 
 به گزارش مهر، مدیرکل راه و شهرسازی 
از  بهره برداری  مراسم  در  جنوبی  خراسان 

این پروژه اظهار کرد: بهره برداری از باند 
مؤثری  نقش  مود  بیرجند-  محور  دوم 
خواهد  محور  این  تصادفات  کاهش  در 
پنج  کرد:  عنوان  جعفری  داشت.مهدی 
تا  معصوم   14 مسجد  فاصل  حد  کیلومتر 
مسافران  حال  رفاه  بیجار جهت  راهی  دو 

بار  زیر  و  بازگشایی  جاده ای  کاربران  و 
هنوز  اینکه  بیان  با  وی  رفت.  ترافیک 
محور  این  آسفالت  الیه  یک  عملیات 
به زودی  کرد:  بیان  است،  مانده  باقی 
شهر  پمپ بنزین  تا  باند  این  دوم  قطعه 
مود نیز آماده بهره برداری می شود .وی با 

کیلومتر  پنج  این  اجرای  برای  اینکه  بیان 
هشت  پل  دستگاه  سه  پل،  دستگاه   16
اجرا شده  برگردان  دور  مورد  دو  و  متری 
هزار  یک  اکنون  هم  کرد:  تصریح  است، 
در  استان  در  دوم  باند  کیلومتر   ۵00 و 
شهرسازی  و  راه  اجراست.مدیرکل  حال 

 200 اینکه  به  اشاره  با  جنوبی  خراسان 
استان  دوم  باند  پروژه های  از  کیلومتر 
تکمیل  گفت:  است،  آسفالت  آماده 
های  سیاست  از  استان  دوم  باندهای 
جنوبی  خراسان  شهرسازی  و  راه  اصلی 

در سال جاری خواهد بود.

امور  وزارت  نمایندگی  رئیس  مالیی- 
با  دیدار  در  کرد:  عنوان  استان  در  خارجه 
شهردار بیرجند تفاهم نامه ای امضا شد که 
را  بیرجند  چک،  خارجه  امور  وزیر  معاون 
جمهوری  شهرهای  از  یکی  خوانده  خواهر 
سفر  ابراهیمی  غالمحسین  نامید.  چک 
اقتصادی  تجاری،  سیاسی،  هیئت  اولین 
کرد  اعالم  موفق  معدن  حوزه  در  را  اروپا 
ماشین  زمینه   در  چک  جمهوری  گفت:  و 
اروپا  در  معدن  تکنولوژی  و  معدنی  آالت 
خراسان  بودن  معدنی  است.وی  مطرح 
دانست  استان  طالیی  نقطه  را  جنوبی 

به  سفر  در  تجاری  هیئت  این  افزود:  و 
 شهرستان طبس به مدت دو روز از معادن و 
دیدن  شهر  این  گردشگری  های  مکان 
امور  وزارت  نمایندگی  رئیس  خواهندکرد. 
خارجه خاطرنشان کرد: در دیدار با شهردار 
بیرجند تفاهم نامه ای امضا شد که معاون 
خواهر  را  بیرجند  چک،  خارجه  امور  وزیر 
چک  جمهوری  شهرهای  از  یکی  خوانده 
جمهوری  شد:  یادآور  ابراهیمی  نامید. 
دفع  مدیریت  شهری،  مدیریت  در  چک 
بیرجند  شهر  به  تواند  می  پساب  و  زباله 
نیاز  را  سفرها  گونه  این  وی  کند.  کمک 

بخش  کرد:  تصریح  و  دانست  استان 
کنار  در  توانند  می  دولتی  و  خصوصی 
و  کنند  استفاده  ها  ظرفیت  این  از   یکدیگر 

نیازهای استان را برطرف کند.

ثمردادنسفرهانیازبه
صبروتالشدارد

تاکید  خارجه  امور  وزارت  نمایندگی  رئیس 
کرد: این گونه سفرها بعد از یک سال نتیجه 
خصوصی  بخش  مدت  این  در  و  دهد  می 
روابط  این  بقای  برای  باید  دولتی  و 

نمایندگان  گفت:  ابراهیمی  کنند.  تالش 
اتاق  چک،  جمهوری  اقتصادی  و  تجاری 
اقتصادی  ویژه  منطقه  استان،  بازرگانی 
به  را  جنوبی  خراسان  صنعت  متولیان  و 
کشورشان دعوت کردند. الزم به ذکر است 
بین  معموال  خواهرخواندگی  قراردادهای 
شود  می  بسته  همسان  و  دوقلو   شهرهای 
که دارای تشابهاتی در زمینه های فرهنگی 
این  بر  باشند،  دانشگاهی  یا  و  علمی  یا 
خوانده  خواهر  شهر  اسم  شد  مقرر  اساس 
بیرجند در جمهوری چک  از طرف وزارت 

امور خارجه این کشور اعالم شود.

تجهیز مرکز شیمی درمانی خراسان جنوبی نیازمند ۱۰۰ میلیارد ریال اعتبار است 

پنج کیلومتر باند دوم محور بیرجند- مود به بهره برداری رسید

بیرجند و یکی از شهرهای جمهوری چک خواهرخوانده می شوند 
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فرصت را از دست ندهید  )فقط 100 روز(
فروش آب شیرین کن /  اقساط 10 ماهه بدون افزایش قیمت
6 مرحله ای/ 7 مرحله ای
تعمیرات تخصصی با گارانتی و فیلتر رایگان

) فوتبال، فوتسال( -  ) والیبال، بسکتبال(- )دارت، شطرنج(
 )دوچرخه، اسکوتر ، اسکیت، تردمیل(- ) کتونی سالن، استوک، اسپورت( 

) بدن سازی -  ایروبیک - ژیمناستیک(- ) باستانی، زورخانه ای( - )رزمی( - )شنا( 

آماده عقد قرارداد با کلیه ارگان های دولتی و خصوصی 
این مجموعه بیش از پانزده رشته ورزشی به صورت حرفه ای در خود گنجانده 

آدرس: بلوار معلم - خیابان فردوسی- کاالی ورزشی المپیک
۰9۱5962۰92۰- 32447537    مدیریت فروشگاه: مالئی

کـاالی ورزشـی 
المپیـک 

دوخت انواع مانتو و شلوار، کت دامن
 لباس مجلسی در اسرع وقت

با کیفیت عالی و قیمت مناسب/ زیر نظر اساتید مجرب
32226200
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والدت با سعادت امیرالمومنین حضرت علی )ع( و روز پدر مبارک باد 

مراسم جشن و مولودی خوانی 
توسط مداحان اهل بیت )ع( آقایان نباتی و فوالدی

زمان: چهارشنبه 95/2/1 ساعت 8 شب
مکان: خیابان شهید منتظری حدفاصل منتظری 15و 17 

مجتمع فرهنگی - مذهبی حضرت علی اکبر )ع( 
خادمین هیئت حضرت علی اکبر)علیه السالم( شهرستان بیرجند

چهل شب چشم ما با گریه خو کرد  چه شب ها با تو بودن آرزو کرد
چهل شب تا سحر نقش خیالت  کنار ما نشست و گفتگو کرد

به مناسبت چهلمین روز درگذشت شادروان 

حاج حسین مالئی
 جلسه یادبودی پنجشنبه 95/2/2 از ساعت 16 الی 17 

در محل حسینیه گازاریها منعقد می گردد 
تشریف فرمایی شما سروران گرامی موجب آرامش روح 

آن مرحوم و امتنان بازماندگان خواهد بود.

خانواده های: مالئی ، علوی ، رضایی ، طوفانی نژاد ، بهدانی ، سلطانی ، حسینی

آقایان یتیمی و ابراهیم علیزاده
با نهایت تاسف و تالم مصیبت وارده را صمیمانه تسلیت عرض نموده 

از درگاه ایزد منان برای آن عزیز سفر کرده علو درجات و برای شما بازماندگان معزز 
صبر و شکیبایی آرزومندیم.

مجمع خیرین سالمت خراسان جنوبی

پیام تسلیت 
با نهایت تاسف درگذشت مرحومه مغفوره 

مهندس نسترن حنفی 
را حضور خانواده های معزز حنفی و خسروی تسلیت عرض می نماییم.

با ارادت: دکتر پروین مشتاق- پرویز طاهری

اوست پایدار
مراسم ترحیمی به مناسبت سومین روز درگذشت مرحومه مغفوره 

مهندس نسترن حنفی بجد
پنجشنبه 95/2/2 از ساعت 6 الی 7 بعدازظهر در محل مسجد النبی )ص( 

واقع در خیابان شهدا 4 برگزار می گردد.
خانواده های: حنفی ، خسروی

به مناسبت سومین روز درگذشت مرحوم مغفور

شادروان غالمحسین زربان
جلسه ترحیمی امروز چهارشنبه 95/2/1 از ساعت 15 الی 16 

در محل هیئت ابوالفضلی )مصلی( برگزار می گردد
تشریف فرمایی سروران معزز موجب امتنان است.

خانواده های زربان مجتمع مسجد حضرت علی بن ابیطالب )علیه السالم(
 طبق روال همه ساله جشن میالد با سعادت آقا امیرالمومنین علی بن ابیطالب )ع( 

را با برنامه های شاد و متنوع برگزار می کند. از شیفتگان حضرتش دعوت می شود 
در این مراسم شرکت فرمایند

زمان: امروز چهارشنبه 95/2/1 بعد از نماز مغرب و عشا
مکان: بلوار شهید بهشتی - خیابان جنب مسجد حضرت علی بن ابیطالب )ع(  

ضمنا: به 50 نفر از حاضرین در جلسه به قید قرعه جوایزی همراه یک قطعه سکه 
بهار آزادی اهدا می شود.

 مجتمع مسجد حضرت علی بن ابیطالب )ع(

در مخزن ال یموت دردانه علی)ع(  است 
در هر دو جهان امیر و فرزانه علی )ع( است

در کعبه ظهور کرد تا بر همه کس    
 معلوم شود که صاحب خانه علی )ع( است


