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رهبر انقالب اسالمی به مناسبت فرارسیدن موسم حج 
خواهران  و  برادران  به  خطاب  مهمی  پیام  ابراهیمی، 
مسلمان در سراسر جهان صادر کردند. این پیام، امسال در 
حالی منتشر می شود که با کارشکنی های حّکام سعودی، 
هیچ زائر ایرانی در مراسم حج بیت ا... الحرام حضور ندارد.
آیت ا... خامنه ای در پیام امسال خود اینگونه تأکید کردند: 
»جهان اسالم، اعم از دولت ها و ملّت های مسلمان باید 

حاکمان سعودی را بشناسند و واقعیت هّتاک و بی ایمان 
و وابسته و ماّدی آنان را بدرستی درک کنند؛ باید به خاطر 
جنایاتی که در گستره  جهان اسالم به بار آورده اند، گریبان 
آنها را رها نکنند؛ باید به خاطر رفتار ظالمانه  آنان با ضیوف 
الّرحمان، فکری اساسی برای مدیرّیت حرمین شریفین 
و مسئله  حج بکنند. کوتاهی در این وظیفه، آینده  اّمت 
کرد.«  خواهد  مواجه  بزرگتری  مشکالت  با  را  اسالمی 

قضائِی  تعقیب  و  عذرخواهی  جای  به  سعودی  حّکام 
مقّصران مستقیِم این حادثه  هولناک، با نهایت بی شرمی، 
حّتی از تشکیل هیئت حقیقت یاب بین الملل اسالمی نیز 
سر باز زدند؛ به جای ایستادن در جایگاه مّتهم، در جایگاه 
مّدعی ایستادند و دشمنِی دیرین خود با جمهوری اسالمی 
و با هر پرچم برافراشته  اسالم در مقابله با کفر و استکبار 

را با خباثت و َسُبک سرِی بیشتر آشکار کردند. ) صفحه 8 (

پیام امام خامنه ای به مسلمانان جهان و حجاج : جهان اسالم گریبان حاکمان سعودی را رها نکند

رئیس مجمع تشخیص مصلحت : 
احتمال می  دهم روحانی برای دوره بعدی بیاید

و شجاع تر کارهایش را انجام دهد

شریعتمداری  : 
برخی مسئوالن مثل پینوکیو از گربه  نره 

آمریکا و روباه مکار انگلیس فریب می خورند

مشاور رئیس جمهور :  
 احمدی نژاد را رقیب نمی دانم 

حیف اعتباری که صرف این آقا شد

حجت االسالم طباطبایی :   
قالیباف انقالبی و خدمتگزار است

می خواهند تخریبش کنند

اصالح  طلبان نیازی به ائتالف با حامیان دولت در انتخابات شوراها ندارند /  دبیرکل کارگزاران: عقل می گوید قالیباف و جلیلی دوباره کاندیدا نشوند / مسعود پزشکیان : قاعده بازی در دنیا را باید بپذیریم / واکنش کدخدایی به زمزمه  رأی منفی شورای  نگهبان به احمدی نژاد /  وزارت خارجه: FATF ربطی به برجام ندارد و از سال ها قبل مطرح بوده / صفحه 8
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سرپرست فرمانداری :

تکمیل پنج پروژه 
شاخص فردوس 
270  میلیارد  
اعتبار می خواهد

 تکمیل 5 پروژه نیمه تمام شاخص در شهرستان 
است.  اعتبار  ریال  میلیارد   270 نیازمند  فردوس 
ها  پروژه  این  فرمانداری  سرپرست  گفته  به 
شامل: بیمارستان صد تختخوابی، باند دوم محور 
فردوس - بجستان، باند دوم محور فردوس  سه 
راهی شهید زارع، باند امداد ...)مشروح خبر در صفحه 7 (

اخوت ، برادری و 
همدلی مهمترین پیش 
نیاز توسعه استان

موسی قربانی در یادداشت امروز آوا نوشت : استفاده 
ای منطقه  فرا  معنوی،  شخصیت  و  ظرفّیت   از 
برای  استان  در  رهبری  نماینده  رفیع  جایگاه  و 
ارتقاء وحدت و همدلی خواصِّ استان نقش تعیین 
کننده و اثر گذاری دارد. ) مشروح یادداشت در صفحه 2 (

 پیش بینی هواشناسی
 از وزش تند باد همراه

 گرد و خاک در خراسان جنوبی

روایتی از 
حضور امام خامنه ای

 در کمک به مردم 
در»زلزله فردوس«

صفحه 4

100 میلیارد تومان برای
 توسعه شبکه گازرسانی 

تاسال 97 همه روستاهای باالی20 خانوار گازخواهند داشت

مشاور وزیر نفت در دیدار با استاندار خبرداد:

صفحه 7

 شهر 
گدا زده

صفحه 3

 تحصیلی مقطع ون(بدون آزم)گرایش  و رشته رشته کد
 کارشناسی پیوسته زبان و ادبیات فارسی 20101
 کارشناسی پیوسته تاريخ و تمدن ملل اسالمی -الهیات و معارف اسالمی 20402
 کارشناسی پیوسته فقه و مبانی حقوق اسالمی -الهیات و معارف اسالمی 20407
 کارشناسی پیوسته علوم قرآن و حديث 20429
 کارشناسی پیوسته مردم شناسی -علوم اجتماعی 20529
 کارشناسی پیوسته آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی -علوم تربیتی 20629
 کارشناسی پیوسته آموزش و پرورش کودکان عقب مانده ذهنی -علوم تربیتی 20630
 کارشناسی پیوسته روانشناسی 20706
 کارشناسی پیوسته حقوق 20803
 کارشناسی پیوسته مهندسی اقتصاد -اقتصادی علوم 20916
 کارشناسی پیوسته نقل و حمل اقتصاد -اقتصادی علوم 20918
 کارشناسی پیوسته بانکداری و پول اقتصاد -اقتصادی علوم 20919
 کارشناسی پیوسته نظری اقتصاد -اقتصادی علوم 20922
 کارشناسی پیوسته کشاورزی اقتصاد -اقتصادی علوم 20923
 کارشناسی پیوسته بازرسی اقتصاد -اقتصادی علوم 20924
 کارشناسی پیوسته مديريت بازرگانی 21207
 کارشناسی پیوسته دولتی مديريت 21210
 کارشناسی پیوسته مديريت صنعتی 21211
 کارشناسی پیوسته حسابداری 21301
 پیوسته کارشناسی مالیاتی -حسابداری 21309

 پیوسته کارشناسی  دولتی -حسابداری 21310

 پیوسته کارشناسی حسابرسی -حسابداری 21311

 کارشناسی پیوسته رياضیات و کاربردها 30123
 کارشناسی پیوسته کامپیوتر علوم -رياضی علوم 30131
 کارشناسی پیوسته ها کاربرد و رياضیات -رياضی علوم 30138
 کارشناسی پیوسته ها کاربرد و آمار -رياضی علوم 30139
 کارشناسی پیوسته کاربردی -شیمی 30303
 کارشناسی پیوسته مهندسی برق 40119
 کارشناسی پیوسته مهندسی شیمی 40201

داوطلبان عزیز می توانند برای ثبت نام اینترنتی و کسب اطالعات بیشتر به سایت مرکز سنجش و 
پذیرش دانشگاه به نشانی  www.azmoon.org  مراجعه نمایند. ضمنًا برای کسب اطالعات 

 بیشتر با اداره ثبت نام دانشگاه آزاد اسالمی بیرجند شماره 32447886  تماس حاصل فرمایند.

آغاز ثبت نام رشته های بدون آزمون
 دانشگاه آزاد اسالمی

جناب آقای مهندس معلمی
انتصاب شایسته جناب عالی را به سمت 

مدیر شعب بانک انصار استان خراسان جنوبی
که نشان از لیاقت و توانمندی شما بوده، تبریک و تهنیت عرض نموده، موفقیت بیش از پیش شما 

و همکاران تان را از درگاه حق تعالی آرزومندیم.

ضمن تبریک انتصاب جناب حاج آقای فتاده به سمت مشاور مدیر عامل بانک انصار
 از زحمات ایشان در دوران تصدی شان نهایت تشکر و قدردانی را داریم.

مدیریت و پرسنل شرکت سایبان سازه شرق

سرکار خانم دکتر حق پوی قاضیانی
کسب عنوان پزشک منتخب کشوری

 که نشان از لیاقت و درایت سرکار می باشد، خدمت شما و خانواده محترم
 و جامعه پزشکان تبریک می گوییم.

مهندس بهروز باللی و خانواده

سرکار خانم دکتر حق پوی قاضیانی 
انتخاب بجا و شایسته شما را به عنوان پزشک نمونه کشوری

 تبریک می گوییم.

همسر و فرزندان

دنیای با او بودن به ما نیاموخت که بی او چه کنیم
اما وفایش به ما آموخت که محبت های بی منت و بی صدای او را

که جاودانه در جان زندگی مان سبز است، فراموش نکنیم
اما باز هم او بود که این بار با رفتنش همه بستگان، دوستان و آشنایان را دور ما جمع کرد
بدینوسیله از تمامی عزیزانی که در مراسم تشییع و تدفین و ترحیم پدر عزیزمان شادروان

 حاج محمد اسماعیل زنگویی مطلق
 از راه های دور و نزدیک حضور یافته و یا با تماس تلفنی، ارسال پیام،  درج آگهی، نصب بنر و ... ابراز همدردی 
نموده اند، صمیمانه تشکر می نماییم و اگر به دلیل تالمات روحی نتوانسته ایم از نزدیک به حضور مبارک یکایک 
 شما عزیزان ادای ادب و احترام و ارادت نماییم از محضر شما پوزش می طلبیم و قدم هایتان را بر دیده منت
  می نهیم. از درگاه خداوند سبحان آرزو مندیم که با شرکت در شادی شما عزیزان زحمات تان را جبران نماییم.

 خانواده زنگویی و بستگان

مزایده فروش امالک سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
شرح در صفحه 2

جشنواره فروش ویژه پکیج دیواری 

بین مدرس 27 و 29    تلفن: 32437700

قابل توجه کارکنان دولت ، فرهنگیان ، نیروهای مسلح

فروش ویـژه پکیج و رادیاتور 

با اقساط 10 ماهه
بوتان ، ایران رادیاتور ، فرولی

09159611189
آدرس: حد فاصل طالقانی 11 و 13 - مقصودیان
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قیمتآبامسالافزایشنمییابد

ایسنا - علی رغم مابه التفاوت چشم گیر بین قیمت تمام شده آب و آنچه به مردم عرضه می شود، معاون وزیر نیرو در امور برنامه ریزی و اقتصادی به طور قطع 
اعالم کرد که در سال 1395 هیچ افزایش قیمتی برای آب صورت نگرفته و نخواهد گرفت. علیرضا دائمی  اظهار کرد: آخرین مساله ای که در بحث آب مطرح 
بوده این است که به ازای هر مترمکعب از آب شهری مبلغی برای تامین آب روستایی اختصاص یابد که این مساله نیز ارتباطی با افزایش قیمت آب ندارد.

معتادان بی بضاعت برای درمان
 در سامانه پابا ثبت نام کنند

توسعه  و  تقاضا  کاهش  معاون  افشار  ایسنا- 
مخدر  مواد  با  مبارزه  ستاد  مردمی  مشارکت های 
گفت: از سازمان های غیر دولتی و NGO های فعال 
تقاضا دارم خدمات کاهش آسیب را در سال 95 در 
اولویت قرار دهند، عالوه بر این معتادان بی بضاعت 
براساس دستورالعمل  نیازمند درمان  و کم بضاعت 
موضوع پوشش بیمه معتادان برای درمان خویش 
با حداقل هزینه و فقط پرداخت فرانشیز جزئی و 
سازمان  با  که  و خصوصی  دولتی  تعرفه  براساس 
بیمه سالمت استان های کشور قرارداد منعقد شده، 
نام در سامانه طراحی شده  ثبت  مراجعه و ضمن 

)سامانه پابا( از این امکان مهم استفاده کنند.

زمان حذف کارت سوخت مشخص نیست

ایسنا- کاظمی معاون وزیر نفت در امور پاالیش و 
پخش فرآورده های نفتی گفت: کارت سوخت بنزین 
به طور رسمی با ابالغ دولت از سامانه سوخت رسانی 
کشور حذف می شود و تاکنون تاریخ دقیقی برای 

حذف آن از سوی دولت اعالم نشده است. 

امور بیمه بیکاری به کاریابی ها واگذار شد

عصر اعتبار- معاونت روابط کار و معاونت توسعه 
اشتغال و کارآفرینی وزارت کار طی بخشنامه ای 
خدمات بیمه بیکاری را به کاریابی ها واگذار کرد.

با این بخشنامه مقرر شد شرایط در سراسر استان ها 
برای اجرای این خدمات مهیا شود.

) ادامه یادداشت از ستون قبل( ... مطلب دیگری که باید 

برادری  و  اخوت  که  است  این  کرد  توجه  آن  به 
مانع تالش هیچ فردی برای منطقه خودش نیست 
زیرا اقدام مثبت اشخاص اگر همراه با کارشکنی 
برای دیگران نباشد فاقد اشکال است . البته تبییِن 
جزئّیات این موضوع می تواند در دستور کار چنین 
اجالسی قرار بگیرد و دلسوزان استان می توانند در 

این خصوص به قلم فرسائی بپردازند.
برای رسیدن به وحدت و همدلی نیاز به تالش 
یک  صرفا  یادداشت  این  ولی  است  فراوانی 
زمینه  این  در  گفتگو  شدن  باز  برای  پیشنهاد 
بحث  قابل  شدن   مطرح  صورت  در  که  است 

و گفتگوی بزرگان است.

اخوت،برادریوهمدلیمهمترین
پیشنیازتوسعهخراسانجنوبی

* موسی قربانی 

 استفاده از ظرفّیت و شخصیت معنوی ، فرا منطقه ای
در  رهبری  معظم  مقام  نماینده  رفیع  وجایگاه 
استان برای ارتقاء وحدت و همدلی خواصِّ استان 

نقش تعیین کننده و اثر گذاری دارد.
پراکنده  و  زنید  چنگ  خدا  ریسمان  به  همگی  و 
نشوید و نعمت  خدا را بر خود یاد کنید آنگاه که 
بودید پس میان دل های شما  دشمنان یکدیگر 
الفت انداخت تا به لطف او برادران هم شدید و بر 
کنار پرتگاه آتش بودید که شما را از آن رهانید این 
گونه خداوند نشانه  های خود را برای شما روشن 

می  کند باشد که شما راه یابید. )آل عمران 1۰3(
در گوشه  که  نامبارکی  مسائل  از  یکی  متاسفانه 
دیده زیاد  و  کم  جنوبی  خراسان  استان  کنار   و 
می شود تشدید قوم و قبیله گرائی و سوء استفاده 
در  افراد  برخی  توسط  مردم  پاک  احساسات  از 
راستای منافع شخصی خودشان است، این تأسف 
از  ناپسند  کار  این  که  شود  می  شدیدتر  زمانی 
افرادی شنیده می شود که وظیفه شرعی  لسان 
اخوت  و  برادری  تقوی،  به  آنان توصیه  و شغلی 

اسالمی است.
نمایندگی  به  کسی  حاضر  حال  در  خوشبختانه 
خراسان  معنوی  هدایت  موقعّیت  در  رهبری  از 
گرائی  طائفه  با  کلی  به  که  گرفته  قرار  جنوبی 
بیگانه است و تنها هدفش تقویت و تبلیغ ارزش 
برادری و همدلی  از جمله اخوت،  های اسالمی 

است و این موقعّیت را باید قدر دانست.
اینجانب پیشنهاد میکنم آیت ا... عبادی رسیدگی 
بین  همبستگی  تقویت  هدف  با  را  مهم  این  به 
اولویت  در  استان  مردم شهرستان های مختلف 
که  غدیر  عید  اّیام  و  دهند  قرار  خودشان  کاری 
ایام بستن عقد اخّوت بین مسلمانان  با  مصادف 
با  تا  است  مناسبی  زمان  باشد  می  اسالم  صدر 
و  نخبگان  شرکت  با  نشست  یک  برگزاری 
دلسوزان استان به آن پرداخته شود، بدون شک 
این اقدام از جهت اجتماعی موجب تالیف قلوب و 
جلب محبت و احیای روحیه همکاری است و از 

نظر معنوی نیز ثمره ای بس ارزنده دارد. 
و  برادری  اخوت،  نیاز  پیش  اولّین  است  بدیهی 
همدلی فراموشی وضعیت موجود یا گذشته افراد 
است و اگر محرز شود افرادی در شرائط جدید 
بر  باید  زمینه هستند  این  در  به همکاری  مایل 
رفتار  روی  به  چشم  اسالم  های  آموزه  اساس 

گذشته آنان بست... ) ادامه یادداشت در ستون مقابل(

یادداشت

 نتایج کاردانی فنی حرفه ای اعالم شد

مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور از اعالم نتایج پذیرش در 
دوره های کاردانی نظام جدید دانشگاه فنی 
حرفه ای و موسسات غیرانتفاعی خبر داد و 
گفت: نتایج روز 15 شهریور در سایت سنجش 
مهر  با  گفتگو  در  توکلی  شود.  می  منتشر 
افزود: فهرست اسامی 15۶ هزار و ۶39 نفر 
از پذیرفته شدگان نهایی رشته های با آزمون 
و بدون آزمون دوره های کاردانی نظام جدید دانشگاه فنی حرفه ای 
و موسسات آموزشی غیرانتفاعی منتشر شده است. وی افزود: از میان 
پذیرفته شدگان 5۷ هزار و ۲۲1 نفر زن و 99 هزار و ۴1۸ نفر مرد 
هستند. وی گفت: پذیرفته شدگان برای اطالع از تاریخ و مدارک الزم 

برای ثبت نام به پایگاه اطالع رسانی محل قبولی مراجعه کنند.

 تسهیالت ۱.۵ میلیون تومانی سفر به عتبات 
به ودیعه گذاران حج عمره

زائرانی  گفت:  زیارت  و  حج  سازمان  رئیس 
که برای حج عمره ودیعه گذاری کرده بودند 
هزار   5۰۰ و  یک میلیون  سقف  تا  می توانند 
دریافت  تسهیالت  عتبات  سفر  برای  تومان 
اوحدی  سعید  تسنیم،  گزارش  به  کنند. 
اظهار داشت: با توجه به استقبال انجام شده 
باقی مانده،  حسینی  اربعین  موسم  به  ماه  سه  از  بیش  که  تاکنون 
اوحدی  برسد.  نفر  میلیون   ۲ مرز  به  مردم  ثبت نام  می رود  انتظار 
www.samah. خاطرنشان کرد: این سامانه به آدرس اینترنتی

ثبت نام  آماده  آبان   ۲5 تا  شبانه روز  ساعت   ۲۴ طول  در   haj.ir
مشتاقان اعزام به عتبات عالیات است.

افزایش زمان بازپرداخت اقساط وام مسکن 
به بیش از ۱2 سال مقدور نیست

به  اشاره  با  مسکن  بانک  مدیره  هیئت  عضو 
مسکن  وام  اقساط  بازپرداخت  مدت  افزایش 
گفت: با توجه به فرمول محاسباتی که شورای 
اقساط  از سال ۸۶ تصویب کرد  اعتبار  پول و 
نیست.  مقدور  سال  از 1۲  بیش  برای  پلکانی 
 به گزارش تسنیم، رحیمی انارکی با بیان اینکه 
افزود:  نکرد،  تغییر  تا 9۲  از سال ۸۴  بانک مسکن  سقف تسهیالت 
نخستین بار در آذر 139۲ سقف تسهیالت از ۲۰ میلیون به 35 میلیون 
تومان افزایش یافت. وی گفت: در آن زمان نسبت تسهیالت به ارزش 
واحد مسکونی در تهران به طور متوسط کمتر از ده درصد و در شهرستان 

ها کمتر از 3۰ درصد و در شهرهای کوچک کمتر از 5۰ درصد بود.

یارانه  ادعای پرداخت  محسن بهرامی ارض اقدس گفت: 
۲5۰ هزار تومانی در حالی مطرح می شود که دولت با حجم 

بزرگی از بدهی انباشته مواجه است.
به گزارش ایلنا، مشاور معاون اجرایی رئیس جمهور در مورد 
وعده های تبلیغاتی مبنی بر پرداخت یارانه ۲5۰ هزار تومانی 
به مردم گفت: مطابق محاسباتی که در سال ۸9 در مورد 
قانون هدفمندی یارانه ها انجام دادیم دولت مکلف بود 3۰ 
درصد از درآمدهای حاصل از گران کردن  حامل های انرژی 
را به صورت یارانه نقدی به مردم پرداخت کند. وی ادامه داد: 

 دولت ماهیانه ۴5 هزار میلیارد تومان یارانه پرداخت می کند
در حالی که مابه تفاوت هزینه های انرژی در آن زمان 
کمتر از 15 هزار میلیارد تومان می شد. دولت وقت با صرف 
هزینه های بسیار برای اجرای این قانون مرکز آمار درست 
کرد و شروع به گرفتن اطالعات از درب خانه ها کرد اما در 
آخر به همه یارانه پرداخت کرد. وی ادامه داد: همین اشتباه 
سبب شد که امروز حذف افراد مازاد جزو معضالت اساسی 
دولت باشد اما جالب اینجاست همان افرادی که مرتکب 
این اشتباهات فاحش شدند، به مردم وعده پرداخت یارانه 

۲5۰ هزار تومانی می دهند. وی افزود: این ادعاها در حالی 
مطرح می شود که امروز قوه مجریه به پیمانکاران، بانکها و 
مسکن مهر بدهکار است. از طرف دیگر آن زمان که شروع 
به دادن یارانه کردیم قیمت نفت 1۲۰ دالر و میزان صادرات 
آن ۲ میلیون 5۰۰ هزار بشکه بود اما در حال  قیمت نفت 
زیر ۴۰ دالر است و میزان صادرات نیز در سال های گذشته 
کاهش یافت. پس با هیچ منطقی نمی توان این ادعا را 
عملی کرد و همین نشان می دهد که این حرف تا چه حد 

پوپولیستی، غیر قانونی و غیر شرعی است.

وعدهیارانه۲۵۰هزارتومانیغیرقانونیوغیرشرعیاست

معاون اعتبارات بانک مرکزی با بیان اینکه هر 
شود،  پرداخت  ازدواج  وام  هزار   15۰ باید  ماه 
گرفته  سرعت  اکنون  وام  این  پرداخت  گفت: 
و رئیس کل هر هفته گزارش پرداخت ها را از 

بانک ها مطالبه می کند.
به گزارش مهر، علی اصغر میرمحمد صادقی به 
وام  پرداخت  بودن  بر کند  مبنی  انتقادها  برخی 
ازدواج گفت: بر اساس آنچه که برای پرداخت 
باید  ماهانه  ابالغ شده،  ها  بانک  به  ازدواج  وام 

15۰ هزار فقره تسهیالت ازدواج پرداخت شود که 
بانکها حداکثر تالش خود را در این زمینه به کار 
بسته اند. مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی افزود: 
به نظر می رسد بسیاری از کسانی که این وام را 
دریافت می کنند، از دایره بررسی منتقدان خارج 
هستند؛ اما به هر حال پرداخت سریع وام ازدواج 
بانک مرکزی است و در  از دغدغه های  یکی 
جلسات هفتگی رئیس کل بانک مرکزی، یکی از 
مواردی که همواره مورد پیگیری قرار می گیرد، 

سرعت پرداخت این وام است. وی تصریح کرد: 
سقف پرداخت وام ازدواج نسبت به گذشته سه 
برابر شده و به نظر می رسد هر چقدر جلوتر رویم، 
کار با روال بهتری پیش رود؛ به هر حال بانک ها 
هر هفته روند عملکرد خود را گزارش می کنند. 
 میرمحمدصادقی در پاسخ به برخی درخواست ها

مبنی بر اینکه بانک مرکزی،  تسهیالت قرض 
الحسنه ازدواج را به کارت های اعتباری منتقل 
کند، گفت: چون نرخ سود کارت ها بیش از وام 

قرض الحسنه ازدواج است، به نظر می رسد که 
مورد استقبال قرار نگیرد؛  چراکه سود وام ازدواج 
البته  ۴ درصد است.  شورای پول و اعتبار هم 
دریافت  متقاضیان  که  بود  کرده  اعالم  پیشتر 
تسهیالت قرض الحسنه ازدواج، پس از پذیرش 
توسط شعب بانک ها، باید حداکثر ظرف ۲ ماه 
نسبت به تکمیل مدارک مورد نیاز اقدام کنند و 
در صورت عدم تکمیل مدارک، نام متقاضی از 

سامانه مربوطه حذف می شود.

پرداختوامازدواجسرعتگرفت

 قالیشویي و مبل شویي ایـران
www. iranwash. ir     32 44 66 66    32 42 43 20 -2   

دفتر: توحيد 21، نبش نبوت 21، پالك 105صاف صاف ، لول لول ، تخت تخت
عضو  معتبر اتحادیه     مسئول : دستگردي

برای اولین بار فرش های خود را اتو کشیده تحویل بگیرید

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت دوم
نظر به اینکه در پرونده اجرایی شماره 941994 محکوم علیها خانم زهره پرونده محکوم است به پرداخت مبلغ 118/700/000 

ریال بابت اصل خواسته و غیره در حق محکوم لها خانم نرگس پرونده و طاهره پرونده و پرداخت مبلغ 30/000/000 ریال بابت حق االجرا در 
حق دولت و با توجه به تعرفه پالک ثبتی شمار 3575 فرعی از 249 اصلی بخش 2 بیرجند که حسب نظریه کارشناسی ملک واقع در خیابان 
پاسداران - خیابان بوعلی سینا - حافظ 3 - پالک 49 که حدود اربعه شماالً به طول 12 متر به پالک مجاور و شرقاً به طول 25 متر به پالک مجاور 
و جنوباً به طول به خیابان حافظ 3 و غرباً به طول 25 متر به پالک مجاور و مساحت عرصه 300 متر مربع و مساحت اعیان زیر زمین 28/10 
متر مربع - همکف 178/85 متر مربع مسکونی و 28/75 متر مربع تجاری جمع کل زیر بنا برابر 235/70 متر مربع دارای امتیاز آب 1/2 اینچ و 
برق 25 آمپر تکفاز و گاز G6 که ارزش کل ششدانگ از پالک فوق به مبلغ 7/513/000/000 ریال کارشناسی شده است که از طریق مزایده در 
روز چهارشنبه تاریخ 1395/06/31 از ساعت 9 الی 10 در دفتر اجرای احکام حقوقی به فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع 
و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده 
مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده 
تجدید خواهد شد. متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان داده شود. هزینه 

نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود.
رجبی-مدیردفتراجرایاحکامحقوقیدادگستریبیرجند

دادگستری جمهوری اسالمی ایران

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت اول
نظر به اینکه در پرونده کالسه 2349/94 اجرایی 100 عدد قاب دیواری نقاشی شده متوسط به مبلغ 18/000/000 ریال - 80 

عدد قاب دیواری بزرگ به مبلغ 11/600/000 ریال- 100 عدد ظرف نهارخوری آلومینیوم 2 نفره به مبلغ 8/000/000 ریال جمعاً به مبلغ 
37/600/000 ریال کارشناسی شده متعلق به آقای علی بنی اسدی در قبال بدهی آقای غالمرضا رجبی به مبلغ 34/818/026 ریال در حق آقای 
صفرعلی قدیریان ورنوسفادرانی و مبلغ 1/250/000 ریال حق االجرا در حق دولت از طریق مزایده روز شنبه تاریخ 1395/7/3 از ساعت 9 الی 10 
صبح در دفتر اجرای احکام مجتمع شورای حل اختالف بیرجند به فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به شخصی که باالترین 
قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد . 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک 
ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. لذا 
متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا واقع در خیابان طالقانی - بین طالقانی 16 و 14 مجتمع شوراهای 
حل اختالف بیرجند مراجعه و از مورد مزایده بازدید به عمل آورند. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود. ضمناً آگهی مزایده از وب سایت 

دادگستری به آدرس www.dadkj.ir قابل مشاهده می باشد.
حاجیپور-مدیراجرایاحکاممجتمعشوراهایحلاختالفبیرجند

دادگستری کل استان خراسان جنوبی

دعوت نامه تشکیل مجمع عادی به طور فوق العاده )نوبت دوم(
شرکت تعاونی عمرانی کارگشای سازه بیرجند 

تاریخ انتشار: 1395/6/16

جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده )نوبت دوم( شرکت تعاونی عمرانی کارگشای سازه بیرجند یکشنبه 
1395/07/04 راس ساعت 16/30 در محل حسینیه امام حسن مجتبی)ع( واقع در خیابان معلم باشگاه فرهنگیان 
برگزار می شود. از کلیه اعضا دعوت می شود برای اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این مجمع حضور به 
هم رسانند. ضمناً چنانچه عضوی بنا به دالیلی نتواند شخصاً حضور یابد، می تواند همزمان با نماینده تام االختیار 
خویش به دفتر شرکت مراجعه و برگ وکالت نامه را تنظیم و برگه ورود به جلسه مجمع را دریافت نماید. حداکثر 

آرای وکالتی هر عضو سه رای و هر فرد غیر عضو یک رای می باشد.

دستورجلسه:
گزارش هیئت مدیره و بازرس- طرح و تصویب صورت های مالی سال 94- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای 
مدت یک سال مالی- تصمیم گیری در خصوص بودجه پیشنهادی سال 95- تعیین تکلیف اعضایی که به تعهدات 
مالی خود عمل نکرده اند- تصمیم گیری در خصوص حسابرسی از شرکت تعاونی کارگشای سازه سه سال مالی 

92 و 93 و 94
هیئتمدیرهشرکت
آدرس دفتر: انتهای غفاری 14 - دشت علی آباد پروژه 400 واحدی  تلفن : 32441599 همراه: 09155610380

مزایده فروش امالک )نوبت دوم(
سازمانتحقیقات،آموزشوترویجکشاورزی در نظر دارد: به استناد مجوز هیئت امنا ملک 

زیر را از طریق مزایده عمومی و با رعایت قوانین و مقررات به فروش  رساند:
 یک قطعه زمین در استان خراسان جنوبی به مساحت سندی 31/2 هکتار به شماره ملک 

2 فرعی از 957 اصلی بر جاده آسفالته بیرجند به خوسف 
کلیه متقاضیان مي توانند جهت دریافت اسناد مزایده و رویت ملک مورد نظر و ارائه پیشنهادات 

حداکثر تا ساعت 14/00 مورخ 95/06/29  به یکی از آدرس های ذیل مراجعه نمایند:
الف( تهران، بزرگره شهید چمران، خیابان یمن)ولنجک( باالتر از چهار راه مقدس اردبیلی، 
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، طبقه سوم، اداره کل امور مالی تلفن تماس:  

22414264 )آقای شکوری( 
ب(  بیرجند ، کیلومتر 18 جاده کرمان ، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی 

خراسان جنوبی تلفن تماس 09151641375 )آقای عباسی(
پ( قیمت کارشناسی ملک مبلغ 120/000 ریال)یکصد وبیست هزار ریال( به ازای هر متر مربع 

می باشد
ت( مبلغ تضمین شرکت در مزایده 1/880/000/000 ریال ) یک میلیارد و هشتصدو هشتاد 
میلیون ریال ( به صورت ضمانتنامه بانکي معتبر یا چک تضمین شده بانکي یا واریز وجه نقد به 
حساب شماره 770266780 نزدبانک کشاورزي به نام سپرده سازمان تحقیقات، آموزش وترویج 

کشاورزي مي باشد.
ث( شرکت در مزایده و ارائه پیشنهادات ایجاد حق براي  شرکت کننده و ایجاد تکلیف و یا سلب 
اختیار براي سازمان نمي باشد و سازمان مجاز است در چارچوب آیین نامه مالي و معامالتي خود 

و با عنایت به صرفه و صالح سازمان هریک از پیشنهاد ها را قبول یا رد نماید. 
ج( هزینه آگهي و کارشناسی برعهده فرد برنده مي باشد.

دبیرخانهکمیسیونمعامالتسازمانتحقیقات،آموزشوترویجکشاورزی

تاسیس موسسه غیر تجاری در امتداد رسانه خاوران در تاریخ 1395/5/23 به شماره ثبت 376 و شناسه ملی 14006074907 
ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی می گردد. موضوعموسسه: ارائه 
خدمات اطالع رسانی و تبلیغاتی در زمینه های فرهنگی، هنری ، اجتماعی و علوم قرآنی ، مشاوره به روابط عمومی ها.تبصره1:

موسسه پس از اخذ مجوز فعالیت خاص مصوب از مراجع ذیربط و با رعایت ضوابط هیئت رسیدگی مجاز به انجام فعالیت فوق می باشد.تبصره
۲:موضوع فعالیت مصوب در صورت تایید مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان و در صورت نیاز اخذ نظر هیئت رسیدگی امکان پذیر می 
باشد. مدتموسسه: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکزاصلیموسسه:استان خراسان جنوبی، شهرستان بیرجند، بیست متری اول مدرس 
)آیت ا... سعیدی شرقی( ، پالک 21 ، کدپستی 9713674474  سرمایهموسسه:مبلغ 10 میلیون ریال به صورت نقدی می باشد. اولین
مدیرانموسسه:آقای عادل اربابی به شماره ملی 0653207522 )دارنده 5000000 ریال سهم الشرکه( به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیر 
عامل و خانم محبوبه قاسم زاده به شماره ملی 0640140092 )دارنده 5000000 ریال سهم الشرکه( به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای 
مدت 4 سال انتخاب گردیدند. دارندگانحقامضا: تمامی اسناد مالی تعهد آور و قراردادها و اسناد و اوراق بانکی از قبیل چک، سفته، برات 
و مکاتبات موسسه با امضای آقای عادل اربابی )مدیرعامل( و مهر موسسه اعتبار خواهد داشت. اختیاراتمدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس
اصلی:خانم رها صالحی مقدم به شماره ملی 0650175018 به عنوان بازرس اصلی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه آوای 

خراسان جنوبی جهت درج آگهی های موسسه انتخاب گردید.

ادارهکلثبتاسنادوامالکاستانخراسانجنوبی-مرجعثبتشرکتهاوموسساتغیرتجاریبیرجند

آگهی مزایده اموال غیر منقول )رهنی(

به استناد مواد 121 و 122 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی امالک مشروحه ذیل: 1- ششدانگ یک دستگاه آپارتمان واقع در طبقه 
اول به مساحت 86/68 مترمربع دارای پالک ثبتی 497 فرعی از 4157 - اصلی بخش یک بیرجند که دارای 4/68 متر به صورت بالکن در فضای 
خیابان پیشرفته است به انضمام پارکینگ مشاعی به مساحت 62/45 مترمربع و حیاط مشاعی به مساحت 55/85 مترمربع با قدرالسهم از عرصه 
مشاعی و سایر مشاعات و مشترکات بر طبق قانون تملک آپارتمان ها و آیین نامه اجرایی آن به نشانی: بیرجند خیابان صمدی حد فاصل صمدی 
7 و 9 پالک 25 ملکی خانم خدیجه حسینی فرزند سید محمد به شماره ملی 0650510852 و شناسنامه شماره 209 صادره بیرجند که سند 
مالکیت آن ذیل ثبت 14735 صفحه 141 دفتر 65 - امالک بیرجند به نام وی صادر و تسلیم گردیده است. با حدود چهارگانه زیر به شرح پرونده 
ثبتی شماالً به طول 13/10 متر دیواریست به فضای پالک 485 فرعی شرقاً به طول 7/35 متر پنجره و دیواریست به فضای حیاط مشاعی جنوباً 
یک به طول 5/35 متر دیواریست به پالک 2 فرعی از 4371 اصلی دو که غربی است به طول 20 متر سه به طول 2/60 متر چهار که شرقی است 
به طول 4/20 متر درب و دیواریست به راه پله مشاعی طبقات پنج به طول 4/65 متر دیواریست به فضای پالک 2 فرعی از 4371 اصلی شش به 
طول 0/60 متر دیواریست به فضای کوچه غرباً به طول 7/50 متر پنجره ها و دیواریست به فضای خیابان صمدی و سقف با کف پالک 496 فرعی و 
کف با سقف مغازه و پارکینگ مشاعی اشتراکی است.2- ششدانگ یک دستگاه آپارتمان واقع در طبقه دوم به مساحت 86/68 مترمربع دارای پالک 
ثبتی 496 فرعی از 4157 - اصلی بخش یک بیرجند که دارای 4/68 مترمربع به صورت بالکن در فضای خیابان پیشرفته است به انضمام پارکینگ 
مشاعی به مساحت 62/45 مترمربع و حیاط مشاعی به مساحت 55/85 مترمربع و سایر مشاعات و مشترکات بر طبق قانون تملک آپارتمان ها و 
آئین نامه اجرایی آن به آدرس شهرستان بیرجند خیابان صمدی ، حد فاصل صمدی 7 و 9 پالک 25 ملکی خانم خدیجه حسینی با مشخصات 
فوق الذکر که سند مالکیت آن ذیل ثبت 14736 صفحه 144 دفتر 65 - امالک بیرجند به نام وی صادر و تسلیم گردیده است با حدود چهارگانه 
زیر به شرح پرونده ثبتی شماالً به طول 13/10 متر دیواریست به فضای پالک 485 فرعی شرقاً به طول 7/35 متر پنجره و دیواریست به فضای 
حیاط مشاعی جنوباً اول به طول 5/35 متر دیواریست به پالک 2 فرعی از 4371 اصلی دوم که غربی است به طول 4/20 متر سوم به طول 2/60 
متر چهارم که شرقی است به طول 4/20 متر درب و دیواریست به راه پله مشاعی طبقات پنجم به طول 4/65 متر دیواریست به فضای پالک 2 
فرعی از 4371 اصلی ششم به طول 0/60 متر دیواریست به فضای کوچه غرباً به طول 7/50 متر پنجره ها و دیواریست به فضای خیابان صمدی ، 
سقف با کف پالک 495 فرعی و کف با سقف پالک 497 اشتراکی است.3- ششدانگ یک دستگاه آپارتمان واقع در طبقه سوم به مساحت 86/68 
مترمربع دارای پالک ثبتی 495 فرعی از 4157 اصلی بخش یک بیرجند که دارای 4/68 مترمربع به صورت بالکن در فضای خیابان پیشرفته است 
به انضمام پارکینگ مشاعی به مساحت 62/45 مترمربع و حیاط مشاعی به مساحت 55/85 مترمربع و سایر مشاعات و مشترکات بر طبق قانون 
تملک آپارتمان ها و آئین نامه اجرایی آن به آدرس شهرستان بیرجند، خیابان صمدی حد فاصل صمدی 7 و 9 پالک 25 ملکی خانم خدیجه 
حسینی با مشخصات فوق که سند مالکیت آن ذیل ثبت 14734 صفحه 138 دفتر 65- امالک بیرجند به نام وی صادر و تسلیم گردیده است 
با حدود چهارگانه زیر به شرح پرونده ثبتی شماالً به طول 13/10 متر دیواریست به فضای پالک 485 فرعی شرقاً به طول 7/35 متر پنجره و 
دیواریست به فضای حیاط مشاعی جنوباً یک به طول 5/35 متر دیواریست به پالک 2 فرعی از 4371 اصلی دو که غربی است به طول 4/20 متر 
سه به طول 2/60 متر چهار که شرقی است به طول 4/20 متر درب و دیواریست به راه پله مشاعی طبقات پنج به طول 4/65 متر دیواریست به 
فضای پالک 2 فرعی از 4371 اصلی شش به طول 0/60 متر دیواریست به فضای کوچه غرباً به طول 7/50 متر پنجره ها و دیواریست به فضای 
خیابان صمدی، سقف پشت بام مشاعی است که حق احداث اعیانی روی آن با موافقت شهرداری و کلیه مالکین امکان پذیر خواهد بود که به موجب 
سند رهنی شماره 121014 مورخ 91/4/4 دفترخانه اسناد رسمی 16 بیرجند در قبال مبلغ دو میلیارد و ششصد و چهل میلیون ریال موضوع بدهی 
نامبرده فوق در رهن تعاونی اعتبار ثامن االئمه )ع( شعبه بیرجند قرار گرفته است. چون متعهد ظرف مدت مندرج در سند به تعهدات خویش عمل 
ننموده، لذا بانک مرتهن مستند به ماده 34 - اصالحی قانون ثبت از دفترخانه مربوطه راجع به وصول مبلغ 2/640/000/000 ریال طلب خویش، 
تقاضای صدور اجرائیه علیه مدیون و راهن با مشخصات مذکور را نموده و پرونده ای تحت کالسه 9400351 در این خصوص نزد اداره اجرای اسناد 
رسمی بیرجند تشکیل شده است. پس از ابالغ اجرائیه و انقضای مهلت مقرر قانونی به دلیل اینکه متعهد بدهی خویش را پرداخت یا نزد صندوق 
ثبت تودیع ننموده ، با توجه به تقاضای بستانکار نسبت به ارزیابی موارد رهن اقدام و بر طبق نظریه کارشناس رسمی دادگستری وارده به شماره 
94001914 مورخ 94/9/9 ششدانگ امالک مورد وثیقه به صورت سه دستگاه آپارتمان طبقه اول و طبقه دوم و طبقه سوم که همگی مشتمل بر 
دو اتاق خواب و دارای هال و پذیرایی و سیستم گرمایشی بخاری گازی و سیستم سرمایشی کولر آبی می باشد، طبقه اول شامل پالک ثبتی 497 
فرعی از 4157 اصلی بخش یک بیرجند به مساحت اعیانی 86/68 مترمربع نمای ساختمان سنگ فاقد آسانسور دارای امتیاز آب و برق و گاز به 
مبلغ 906/800/000 ریال و طبقه دوم شامل پالک ثبتی 496 فرعی از باقیمانده 239 از 4157 اصلی بخش یک بیرجند به مساحت اعیانی 86/68 
متر نمای ساختمان سنگ فاقد آسانسور دارای امتیاز آب و برق و گاز به مبلغ 820/120/000 ریال و طبقه سوم شامل پالک ثبتی 495 فرعی از 
باقیمانده 239 از 4157 اصلی بخش یک بیرجند به مساحت اعیانی 86/68 متر مربع نمای ساختمان سنگ بوده و فاقد آسانسور و دارای امتیاز آب 
و برق و گاز به مبلغ 733/440/000 ریال ارزیابی گردیده و به دلیل عدم وصول اعتراض قطعیت یافته است. ضمناً واحدهای آپارتمان در تصرف 
غیر می باشد و با توجه به قطعیت ارزیابی و بنا به درخواست موسسه مرتهن در روز چهارشنبه مورخ 95/8/5 از ساعت 9 الی 12 ظهر در محل اداره 
اجرای اسناد رسمی بیرجند واقع در میدان شهدا در قبال طلب بستانکار از طریق مزایده به فروش خواهد رسید. مزایده حضوری و نقدی از مبلغ 
ارزیابی شده فوق شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی واگذار می شود. ضمناً به موجب جوابیه شماره 301/95/4498  - 95/3/30 اداره محترم 
ثبت اسناد و امالک شهرستان بیرجند مازاد ملک مورد وثیقه در بازداشت دیگری نمی باشد و حسب نامه کتبی بستانکار به شماره 9571164028 
مورخ 95/3/29 مورد مزایده فاقد بیمه نامه رسمی است . پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و مصرف در صورتی که 
مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده 
باشد برعهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد. 
حقوق دولتی به شرح ماده 40 - آئین نامه اجرا نقدا وصول می گردد. نسیه فقط راجع به طلب بستانکار با موافقت موسسه ثامن االئمه )ع( جایز 
خواهد بود. چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد، مزایده روز اداری بعد از تعطیل در همان ساعت و مکان مقرر برگزار و هرگاه متعهد تا قبل از 

تنظیم صورتجلسه مزایده اقدام به پرداخت یا تعیین تکلیف بدهی خویش نماید از انجام مزایده خودداری می گردد.
تاریخانتشار:9۵/6/16غالمرضادادی-رئیسادارهاجرایاسنادرسمیبیرجند

حمـــل اثاثیـــه 
۱00 درصد تضمینی با  کارگر ماهر و ماشين اتاق بزرگ

مسير مشهد و  زاهدان
 09159618581 فاروقی
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سه شنبه * 16 شهریور 1395 * شماره 3597

ساختدستگاهتصفیهپسابتوسطمخترعخراسانجنوبی

 خانم »ام الفروه نخعی« مخترع جوان استان خراسان جنوبی، کارشناس ارشد شیمی معدنی و عضو بنیاد ملی نخبگان است که توانسته با استفاده از یک بستر ثابت فلزی و پلیمری با 
ویژگی ثتبیت مواد سنتز شده، دستگاه »فتوکاتاپ« یا »بستر غیر غشائی فتوکاتالیستی« برای تصفیه پساب اختراع کند. وی با بیان اینکه به علت بحران آب در منطقه، این اختراع می تواند 

کمک زیادی به باز چرخش آب  کند، افزود: این نوآوری موجب استفاده صحیح از پساب در کشاورزی و کارخانه ها می شود و از هدر رفت پساب جلوگیری می کند.

جوابیههایشهرداریبیرجند

ستون  در  مندرج  مطلب  به  پاسخ  در  *احترما 
بر  بنا   95/5/27،  95/5/25 مورخ  شما  پیام 
خصوص  در  شهرداری  یک  منطقه  اعالم 
رساند:  استحضار می  به  9 دی  خیابان  آسفالت 
آسفالت  جهت  کامل  آمادگی  بیرجند  شهرداری 
به  ولی  دارد  را  مهرشهر  هکتاری   75 محدوده 
اداره  توسط  فاضالب  طرح  شبکه  اجرای  دلیل 
اجرای  از  پس  آسفالت  فاضالب  و  آب  ی 
تاسیسات شهری انجام خواهد شد.لذا شهرداری 
ی  اداره  از  مذکور  ی  محدوده  آسفالت  جهت 
زمانبندی  ی  برنامه  درخواست  فاضالب  و  آب 
که  نموده  مذکور  محدودهی  در  فاضالب  طرح 
مذکور  ی  اداره  سوی  از  پاسخی  هیچ  تاکنون 

دریافت نشده است.
ستون  در  مندرج  مطلب  به  پاسخ  در  *احتراما 
منطقه  اعالم  بر  بنا  مورخ95/5/13  شما  پیام 
رو  پیاده  و  تسطیح  در خصوص  یک شهرداری 
سازی بلوار بقیه ا...)عج( به استحضار می رساند 
با توجه به خاکی بودن تسطیح محل در دستور 

کار قرار می گیرد.
ستون  در  مندرج  مطلب  به  پاسخ  در  *احتراما 
منطقه  اعالم  بر  بنا   95/5/13 مورخ  شما  پیام 
یک شهرداری در خصوص روبروی نرجس 21 
استحضار  به  است  شده  دانی  زباله  به  تبدیل 
های  نخاله  و  زباله  آوری  جمع   : رساند  می 

ساختمانی مذکور انجام شد.
ستون  در  مندرج  مطلب  به  پاسخ  در  *احتراما 
منطقه  اعالم  بر  بنا   95/5/18 مورخ  شما  پیام 
یک شهرداری در خصوص دستفروشان خیابان 
آوری  جمع  رساند:  می  استحضار  به  جمهوری 
دستفروشان بازار و خیابان جمهوری هر روزه و 

بصورت مستمر انجام می پذیرد.
ستون  در  مندرج  مطلب  به  پاسخ  در  احتراما 
یک  منطقه  اعالم  بر  بنا   95/5/18 مورخ  شما 
کارکنان  کاری  اضافه  خصوص  در  شهرداری 
شهرداری سه ماه به تعویق افتاده به استحضار 
کار  اضافه  95/5/21 یک  تاریخ  :در  رساند  می 
با  نیز  مانده  باقی  ماه  دو  و  است  پرداخت شده 
افزایش درآمد شهرداری و همکاری پرسنل در 
جذب منابع درآمدی و کاهش هزینه ها پرداخت 

خواهد شد.
*احتراما در پاسخ به مطلب مندرج در ستون پیام 
اعالم  بر  بنا   95/5/25 و   95/5/17 مورخ  شما 
منطقه دو شهرداری در خصوص آسفالت انتهای 
رساند  می  استحضار  به  شمشاد  و  سنبل  خیابان 
انتهای خیابان شمشاد به اراضی موسوم به موسوی 
اتصال دارد که پس از ابالغ طرح و پرداخت هزینه 
شهری  تاسیسات  اجرای  و  سازی  آماده  های 

،آسفالت مذکور انجام خواهد شد.
ستون  در  مندرج  مطلب  به  پاسخ  در  *احتراما 
پیام شما مورخ 95/5/6 و 95/5/21 بنا بر اعالم 
منطقه دو شهرداری در خصوص زیبا سازسازی 
می  استحضار  به  غفاری  بلوار  سبز  فضای  و 
اساس  بر  سبز  فضای  هرگونه  اجرای  رساند 
بر اساس  بوده و شهرداری  طرح تفضیلی شهر 

آن اقدام می نماید.
ستون  در  مندرج  مطلب  به  پاسخ  در  *احتراما 
پیام شما مورخ 95/5/26 بنا بر اعالم منطقه دو 
شهرداری در خصوص آسفالت کوچه های مدرس 
به استحضار می رساند: آسفالت های کوچه های 
فرد مدرس از طالقانی تا بیست متری دوم از شمال 

به جنوب آسفالت شده است و ادامه دارد.
ستون  در  مندرج  مطلب  به  پاسخ  در  *احتراما 
منطقه  اعالم  بر  بنا   95/5/31 مورخ  شما  پیام 
های  کوچه  نظافت  خصوص  در  شهرداری  دو 
شمشاد به استحضار می رساند: موضوع بررسی 

و اقدام الزم انجام خواهد شد.
ستون  در  مندرج  مطلب  به  پاسخ  در  *احتراما 
منطقه  اعالم  بر  بنا   95/5/30 مورخ  شما  پیام 
دو شهرداری در خصوص آسفالت کوچه شهید 
موضوع  رساند:  می  استحضار  به  نوربخش 

بررسی و اقدام الزم انجام خواهد شد.

 شهر گدا زده
متکدیان در بیرجند با نقش های مختلف به صحنه می آیند

نسرینکاری- پدیده  تکدی گری  به عنوان 
یکی از نارسایی  های اجتماعی اغلب در شهرها 
و مناطق مختلف از جمله شهر بیرجند  دیده 
های  ناهنجاری  از  یکی  گدایی   شود.  می 
در  بحران  ایجاد  باعث  که  است  اجتماعی 
نیاز  ساختار جامعه نیز می شود.اگرچه فقر و 
انسان از عوامل تکدی گری ذکر شده اما در 
عمل تکدی گری امروزه تبدیل به یک صنعت 
با  متکدیان  است.  شده  زا  آسیب  و  درآمدزا 
استفاده از روشهای مختلف سعی در برانگیختن 
حس همدلی، نوع دوستی و اعتقادات مذهبی 
مردم داشته و از این احساس برای  رسیدن 
. کنند  می  استفاده  سوء  خود  خواسته   به 

کمک به متکدیان کمک به باز تولید آسیبهای 
اجتماعی و تشویق آنها به ادامه این راه است.

بچه  از  دارند  مختلف  سنی  های  رده  گداها، 
بعضا  ساله.  پیرمرد 80  تا  گرفته  ساله  هفت 
معلول  ادای  بعضی ها هم  اند  واقعی  معلول 
بودن را دارند. فرم گدایی آنها هم فرق دارد در 
هیچ شهر ایران با کمال تاسف گداها به اندازه 

بیرجند این قدر آشکارا و به تعداد زیاد نیست.

پردهاول:یکروز
بههمراههمسردرپارک

هنوز اوایل ازدوجمان است به همراه همسرم 
به پارک می روم تا از هوای پاک استفاده کنیم  
هنوز وارد پارک نشده ایم پسر بچه دعافروش  
دارد  اصرار  و  آید  می  سراغمان  به  دست  در 
یکی از دعاهایش را بخریم. دعاهایی که بقول 
همسرم روی تاقچه اتاق به تعداد زیادی وجود 
دارد و بسیاری از آنها مشابه همدیگر است و از 
طرفی افتادن آنها در دست و پا از نظر شرعی 
درست نیست. این هم معضلی شده است. به 
فاصله چند دقیقه بعد پسرک دیگری با خوشه 
ای رنگارنگ از بادکنک های رنگی در دست 
سر می رسد او هم اصرار دارد که بادکنکی از 
او برای کودکمان که معلوم نیست کی قرار 
است بدنیا بیاید بخریم. به هر مصیبی است 
او را قانع می کنیم که ما فرزندی نداریم. چند 
ثانیه نگذشته است که کودک دیگری از راه می 
رسد این یکی نه بادکنک می فروشد و نه دعا 
عرضه می کند مستقیما دستش را برای گدایی 

دراز می کند و پول می خواهد!

پردهدوم:کودکانبادکنک
ودعافروشدروسطخیابان

سرشب  طهماسبی  تقاطع  پاسداران  چهارراه 
است پشت چراغ قرمز از هر دو طرف بچه های 
بادکنک فروش، دعا فروش،  و متکدی بین 
ماشینها رفت و آمد می کنند. چراغی که سبز 
می شودرانندگان با صدای بوق های ممتد از 
آنها می خواهند از سر راه کنار بروند  این تصویر 

در چهار راههای شهر زیاد دیده می شود. 

پردهسوم:متکدیبانسخهای
دردست

با نسخه ای در دست جلوی داروخانه ایستاده 
است، زن نسبتا جوانی که مدعی است برای 
پول داروی فرزندش از مردم کمک می خواهد 
و گدا نیست. وقتی می خواهم پول نسخه اش 
در داروخانه را حساب کنم نمی پذیرد و اصرار 

دارد فقط پول دارو را به خودش بدهم. 
سوار اتوبوس که می شوم گدای اتوبوسی هم 

مرد جوانی  که  افتد  راه می  به  راهرو  وسط 
اعتیاد از چهره اش  می بارد و در حالی که 
نسخه ای در دست دارد از مسافران اتوبوس 
درخواست کمک می کند و می گوید همسرش 
در بیمارستان بستری است و او نیازمند پول 
برای ترخیص اوست. او کسی است که چند 
از  یکی  در  را  نقش  همین  هم  پیش  هفته 

مسیرهای دیگر سطح شهر بازی می کرد!

آرامش بی آرامستان چهارم: پرده
برایزندههاومردهها

عصر روز پنجشنبه است تازه به آرامستان رسیده 
ایم سر مزار پدر و پدر بزرگ شروع به خواندن 
فاتحه می کنم حمد به نیمه نرسیده گدای اولی 
از راه می رسد اول نام میت را از روی سنگ 
قبر می خواند و برای او آرزوی بخشایش می 
کند به او شیرینی و میوه تعارف می کنم  تا می 

فهمد پولی در کار نیست شروع به لعن و نفرین 
می کند! و از کنار ما دور می شود. در همین 
حین پسر و دختری نوجوان در حالی که کیسه 
ای به پشت دارند از راه می رسند هنوز فاتحه 
به سر نرسیده است  تقاضای کمک می کنند از 
آنها سراغ پدرشان را می گیرم می گویند پدرم 
از کار افتاده است و در خانه است من و خواهرم 
مجبور به کار هستیم کار که نه البته گدایی!... 
گداها همینطور مثل مور و ملخ از راه می رسند 
در سایزها و جنس های مختلف! در آرامستان 
بیرجند هیچکس از دست گداها آرامش ندارد. 

نه زنده ها و نه مرده ها!

پردهپنجم:وقتیکار
بهلعنونفرینمیرسد!

 در حالی که در خیابان راه می روم جلو می آید 
و می گوید من مسافرم  جیبم را زده اند و تمام 
مدارک و پولم را برده اند لطفا به من 10 هزار 
تومان قرض بدهید تا به شهرم برگردم  می 
بانکی دارم پول همراهم نیست  گویم کارت 
می گوید عابر بانک چند قدم جلوتر است!؟ در 
نهایت می گوید شماره کارتتان را بدهید از آنجا 
برایتان واریز می کنم. به او می گویم من تو 
ام که  پارک هم دیده  را چند وقت پیش در 
مریضی در بیمارستان داشتی! ناراحت شده  و 
اصرار دارد که اشتباه گرفته ام وقتی می بیند 

از پول خبری نیست شروع به لعن و نفرین 
می کند! اگر فردا ماشینت ملق زد و  بالیی 
سر خودت و زن  و بچه ات آمد بدان که از 

آه دل من است!

پردهششم:خودمپولتراخردمیکنم

با سه نفر از دوستان به  پارک صیاد  شیرازی 
رفته ایم، مردی سی چهل ساله سالم، مثل  آهو  
دنبال مردم می دود، به ما که می رسد می 
گوید: به من کمک کنید نیازمندم.  جالبی ماجرا 
اینجا است که زمانی که به او می گوییم  پول 
خرد نداریم می گوید: اشکالی نداره پول خرد 
دارم خودم خرد می کنم! حاال  مانده که گدایان 
سطح شهر با یک کارتخوان سراغ مردم بیایند 
و بگویند برایمان کارت بکشید! باالخره دوره ، 

دوره فناوری است دیگر!

جداسازینیازمندواقعیازنیازمندان
حرفهای

سه تا دختر دارد همسرش را در اثر تصادف از 
دست داده، کمیته امداد ماهی 45 هزار تومان 
به او می دهد که حتی کفاف  نان شبش را نمی 
دهد می گوید: مجبورم برای تامین مایحتاج 
خانواده با لباس مبدل در پایین شهر گدایی کنم 
و یا دعا و چیزهای دیگر بفروشم این افراد در 

معرض خطر محسوب می شوند.

برگیازتاریخگذشته

در حدود سالهای 1333 خشکسالی عظیمی 
در منطقه قهستان به وجود آمد که خیلی از 
و  آمدند  شهر  به  مالی  فقر  بخاطر  روستایان 
بزرگان  به دستور  برنامه ریزی  براساس یک 
این  با  نواخانه  درست شد  بنام  مکانی  شهر 
انگیزه که سازمانهای حمایتی آن زمان از قبل 
وقف به آنها کمک کنند تا حداقل معیشت را 
داشته باشند و کارشان به گدایی نکشد. چند 
وجود  نواخانه  این  هم  انقالب  از  پس  سالی 
تخریب  آن  ساختمان  چون  بعد  ولی  داشت 
شده و محلی برای افراد ناباب و معتادان شد 
از بین رفت. شهرداری  کم کم خراب شد و 
بر روی زمین آن فرهنگسرا ساخت. شاید باید 
گاهی به گذشته بازگشت تا جامعه خودش را 

نسبت به اطرافش مسئول بداند . شهر بیرجند 
نیازمند چنین مکانهای برای نیازمندان و از کار 
افتادگان است. تا گدایی نکنند و چهره شهر 

خراب نشود.

تکدیگریمحصولنابسامانی
اجتماعیواقتصادیاست

مجیدی جامعه شناس حوزه اجتماعی پدیده 
نابسامانی های  محصول  را  تکدی گری 
اجتماعی و اقتصادی می داند که  البته  تنها 
در  تکدی گری  نیست.  ما  کشور  به  مختص 
بسیاری از کشورهای درحال توسعه به طریق 
گوناگون روبه افزایش است و ایران نیز در زمره 

همین کشورها قرار دارد.
 وی در ادامه می گوید: در پیدایش معضلی 
تکدی گری عواملی چون فقر شدید مالی، باال 
همه  از  و  اشتغال  نبود  زندگی،  هزینه  بودن 

و  است  مهمتر شکاف عمیق طبقاتی دخیل 
این معضل را به یک بحران اجتماعی تبدیل 
افراد  از  گروهی  بین  این  در  البته  می کند. 
وجود دارند که تکدی پروری را ارج می نهند، 
وظیفه  را  متکدیان  به  کمک  که  کسانی 
شرعی خود می دانند و احساس می کنند اگر 
را  انسانی خود  نکنند وظیفه  آن ها کمک  به 
به درستی انجام نداده اند. وی در ادامه اظهار 
در  مختلفی  طرق  به  تکدی گری  کند:  می 
جامعه وجود دارد که در مراحل پیشرفته گاه 
زمانی  می شود  استفاده  کودکان  و  زنان  از 
می کند  گدایی  پول  برای کسب  کودکی  که 
این عزت نفس است که در درون وی  می 
شکند و زمانی که به سن بزرگسالی می رسد 
می تواند به راحتی مرتکب جرم های گوناگون 
شود. وی خاطر نشان می کند: ارائه خدمات 
برای از کار افتادگان و آسیب دیدگان و وجود 
موسسات خیریه  شخصی و دولتی می تواند از 
شیوع هرچه بیشتر تکدی گری جلوگیری کند 
اما نمی توان عامل ریشه کن کردن این معضل 
باشد و تنها می تواند نقش مسکنی کوتاه مدت 

را ایفا کند.  
بیان  با  بیرجند  شهرستان  بهزیستی  معاون 
اینکه بی شک اگر شهروندان بدانند که کمک 
آنها به یک متکدی در واقع  تشویق وی به 
ادامه تکدی گری و دور کردن هرچه بیشتر 
توانند  زندگی سالم است می  و  اجتماع  از  او 

احساسات خود را در برابر خواهش های ترحم 
می  رضایی  علیرضا  کنند.  کنترل  آنها  انگیز 
افزاید: باید مردم به این فرهنگ برسند که از 
کمک مستقیم به گدایان شهر خودداری کنند 
و بر احساسات خود تسلط داشته باشند، این 
نیز  سودجو  متکدیان  می شود  باعث  موضوع 
امیدی به گداپروری جامعه نداشته باشند. وی 
خاطر نشان می کند:به نظر می رسد که برای 
برخورد جدی تر با این مشکل باید نهادهای 
نظارتی و بهداشتی با توجه به اهمیت موضوع 
هماهنگی  با  و  داده  خرج  به  بیشتری  عزم 
بیشتری با این مسأله برخورد نمایند. رضایی 
ادامه می دهد:  بهزیستی در زمینه  شناسایی 
متکدیان نیازمند با سازمانهای دیگر همکاری 
سازمان  به  را  آنها  شناسایی  از  پس  و  دارد 
اگر  مثال  عنوان  به  دهد.  می  ارجاع  مربوطه 
کودک  اگر  بازپروری  سازمان  به  است  معتاد 
نیازمند تحصیل است به آموزش پرورش و به 
این ترتیب تعامل و همکاری نزدیکی با همه 

ارگانها دارد. 

روزانهمتکدیان
جمعآوریمیشوند

شهری  خدمات  معاون  معاون  »خانزاد« 
شهرداری بیرجند عنوان می کند: تکدی گری 
با کودکان کار فرق می کند و هر یک آیین 
نامه های خاص خود را دارد وی می افزاید: 
جمع آوری متکدیان شهر با همکاری نیروی 
انتظامی انجام می شود. هر روزه در ساعات 
متغیر اکیپ گشت شهرداری در شهر و نقاط 

مشخص متکدیان را دستگیر می کند. 
اشاره  با  شهرداری  شهری  خدمات  معاون 
از  و  بیگانه  اتباع  متکدیان  بیشتر  اینکه   به 
استانهای همجوار هستند می افزاید: کسانی که 
دفعه اول دستگیر می شوند تعهد می دهند و 
اگر این کارشان تکرار شود به مقامات قضایی 
ارجاع داده می شوند. خانزاد با بیان اینکه افراد 
زیر 18 سال متکدی باید برای تعهد خانواده 
هایشان حضور داشته باشند یادآور شد: کسانی 
که تحت پوشش سازمانهایی مانند کمیته امداد 
و بهزیستی باشند به این سازمانها معرفی می 
شوند. وی تاکید می کند: افرادی که مایل به 
حرفه آموزی باشند به فنی و حرفه ای استان 

معرفی می شوند . 

بیشترمتکدیانمعتادهستند

»خانزاد« با اشاره به اینکه بیشتر متکدیان معتاد 
هستند و آمارشان زیاد است یادآور می شود: 
کودکان معتاد به بازپروری و مراکز ترک اعتیاد 
فرستاده می شوند و اگر خانواده ای صالحیت 
نگهداری این کودکان را نداشته باشد با دستور 
فرستاده  نگهداری  مراکز  به  قضایی  مقام 
خواهند شد. در حاشیه این گفتگو خانزاد عنوان 
اجتماعی  های  آسیب  کارشناسان  باید  کرد: 
نظر کامل و جامعی برای به وجود آمدن این 
پدیده ارائه کنند و هر چه سریعتر برای آن چاره 
افزاید: همه کاالهای  اندیشی شود. وی می 
شود.   می  معدوم  متکدیان  از  شده  مصادره 
معاون خدمات شهری شهرداری تصریح می 
کند: متکدیانی که  اتباع بیگانه  و از استانهای 
همجاور هستند به محل اقامتشان بازگردانده 
می شوند. این مقام مسئول به دلیل محرمانه 
بودن آمار، از ارائه آن امتناع کرد و گفت باید 

آمار را از  فرمانداری بخواهید.

خواستم خدمت شهردار محترم ، شورای اسالمی 
شهر و عزیزانی که دائم عدم کار عمرانی در شهر 
را به دلیل نداشتن بودجه و رکود در بازار ساخت و 
ساز مربوط می دانند مطلبی را عرض نمایم  . لطفا 
روزی تغییر قیافه بدهید و به شهرداری بروید ببینید 
رقبتی برای ساخت و ساز می کنید یا نه . قانون 
های خود ساخته برای بیشتر پول گرفتن . بهتر 
است بدانیم که فرق مردم بیرجند و مثال مشهد 
در این است که افرادی که شهروندان مشهدی به 
عنوان عضو شورای شهر به آنها رای داده اند هیچ 
وقت سعی نکرده اند جلو پای مردم سنگ بندازند 
و همه امور را برای تسهیل کار ساخت و ساز لحاظ 
کرده اند . در مشهد دنبالت می دوند که بسازی و 
. هر چه  اگر بسازی  بیرجند دنبالت می کنند  در 
که در مشهد واحد سرمایه گذاری و جذب سرمایه 
گذار فعالیت و اضافه کار دارد در بیرجند کمیسیون 
ماده صد و تخلفات شهرداری و جلسات فوق العاده 
شورای شهر برای افزایش هزینه های ساخت و 
کنی  مراجعه  شهرداری  به  اگر   . است  فعال  ساز 
را فحش می دهی که چرا  روزی صدبار خودت 
است خودشان  جالب  و  اشتباهی کردی  همچین 
هم این موضوع را خوب می دانند . اعضای محترم 
شورا هم که برایشان مهم نیست چرا که از رانت 
ارتباطات برخوردارند ماشین اسفالت زودتر به کوچه 
آنها می رسد . برای ساخت و سازهایشان ماشین 
گشت شهرداری تغییر مسیر می دهد و چشم می 
انجام می  بندد و کارشان هم بدون حتی حضور 

شود اما مردم بیچاره شهر چطور ؟
ارسالی محمد . د در کانال تلگرام آوا

سالم آقای بخشدار و دهیار روستای دهنو فکری 
برای جاده دهنو که راننده های ... با ماشین های 
میشوند  جاده  وارد  توجهی  هیچ  بدون  سنگین 

بیندیشید با تشکر.
935...079
،انقالبی،  مردی  ندهی  انجام  و  بتوانی  سالم 
دهی  سرویس  شاهد  ...امروز  این  یعنی  بسیجی 
نماینده محترم ولی فقیه حاج سید علیرضا عبادی 
اوایل  خاطرات  بودم   ) پراید   ( تلفنی  تاکسی  با 
انقالب در ذهنم زنده شد البته چند عمل زیبا به 
همین مضمون از استاندار محترم هم دیده شده. 
مسؤلین ، آهای کسانی که ازثمره خون شهدا بر 
و  مردم  نوکری  از  و  اید  زده  تکیه  قدرت  مسند 
پابرهنه ها به پست و مقام رسیده اید هشدار، ... 

اعمال هر روز مادر لوح محفوظ  ثبت می شود!
915...365
از اداره راه خواهش می کنیم راه خروجی  پمپ 
بنزین معصومیه به سمت  خوسف را آسفالت کنند 

یا الاقل کمی بزرگتر کنند .
930...300
بود  جالب  خیلی  شصتیها  دهه  گزارش  باسالم  
برای هم  برای دخترانی که  باشد  تلنگری  شاید 
دلیل  به  یکسان  تحصیلی  باسطح  ساالن  سن 
تعبیر  منتظر  و  کنند  می  ناز  سازمانی  پست 
شاهزاده  دنبال  به  فقط  و  هستند  خود  رؤیاهای 
با اسب سفیدهستند که قطعا پشیمان خواهند شد
915...211
 سالم ما اهالی مهرشهر هستیم .  خیابان حافظ 
با  و  دارد  عرضی  کم  خیابان  بسیار  این شهرک 
وجود این رانندگان  دو بله پارک می کنند . بیشتر 
موارد دیده می شود حتی بر عکس  مسیر پارک 
می فرمایند و همیشه با ترافیک و تصادف همراه 
این  به  نظارتی  هیچ  رانندگی   راهنمایی  است 

خیابان دو طرفه ندارد . 
915...051
  سالم از شهرداری جهت آسفالت میالن های 
حین  را  آبهای  راه  لطفا  داریم  تشکر  سعیدی 

آسفالت بامعماری نرمتری انجام دهند.
915...266
پیامبر  بلوار  در  واقع  صفامنش  خیابان  مسیر 
اعظم)ص(  رو بستین بدون اینکه فکر مشکالتی 
که  حتما  باشین  کرده  رو  میاد  وجود  به  که 
اندیشی  چاره  که  بیفته  اتفاق  تصادفی  نباید 
هنگام  الهیه  نیست؟بلوار  بهتر  پیشگیری  کنین 
دلیل  به  صفامنش  خیابان  از  نقلیه  وسایل  ورود 
درحال  های  ماشین  زیاد  سرعت  و  ناکافی  دید 
رسیدگی  و   بازدید  لطفا  خطرناکه   خیلی  تردد 
قانونی رو  کنین همانطور که ساخت و ساز غیر 

بالفاصله رسیدگی می کنین
915....729

در مکانی بزرگ و با صفا 
با سالن های مجلل 
و  با ظرفیت 700 نفر 
آماده برگزاری جشن ها 
مهمانی ها و عروسی های شما هموطنان گرامی می باشد.
برای کسب اطالعات بیشتر با شماره های09151611497 -  32320029 
تماس حاصل فرمایید.

آگهی موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی حوزه ثبتی نهبندان
نظر به دستور ماده یک و سه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده 13 آیین نامه قانون 
مذکور امالکی که در هیئت مندرج در قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک نهبندان مورد رسیدگی و رای آن صادر 

گردیده برای اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد:  قطعه مفروزه مزرعه سوقات پالک 4 - اصلی شهر نهبندان قسمتی از پالک 41 
فرعی از 4 - اصلی بخش 5 نهبندان آقای رسول اردونی ششدانگ یک باب منزل به مساحت 246/26 متر مربع خریداری شده ) مع الواسطه( 
 از آقای حسین دهقانی فرزند غالمحسین )مالک رسمی( به آدرس نهبندان کوی صاحب الزمان )عج( - محله داشخانه خیابان قائم غربی 12 
لذا به موجب ماده 3 قانون مذکور به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص ذینفع  به آرای 
اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار آگهی تا دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و رسید دریافت نمایند. معترض می بایست 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت 
محل تحویل دهد. در این صورت اقدامات ثبت، موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است. در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا 
معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند، اداره ثبت محل مبادرت به صدور سند مالکیت وفق مقررات خواهد نمود. 

صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/06/16     تاریخ انتشار نوبت دوم: 1395/07/01
حسین براتی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نهبندان

پوشش نوین گلخانه بافته شده از الیاف پلی اتیلن 
مقاوم در برابر طوفان و آفتاب ، قابل دوخت به ابعاد دلخواه

 ) یک بار تجربه   یک عمر آسایش(
انواع گیره بوته و نخ های جدید بوته پیچی با قیمت باورنکردنی

09351564566-09159653080

تجهیزات گلخانه ای 

پـارس
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»فرهنگادبیاتفارسیمعاصر«بهزودیچاپمیشود
  کتاب »فرهنگ ادبیات فارسی معاصر« با تالیف محمد شریفی به زودی توسط نشر نو منتشر و راهی بازار نشر می شود. ویراستاری این کتاب توسط 
محمدرضا جعفری انجام شده است. این فرهنگ با حجم ۹۰۰ صفحه، برای پاسخگویی به نیاز مخاطبی تدوین شده که عالقه مند به ادبیات معاصر هستند 
و عالقه یا نیازی به مطالب مربوط به ادبیات کالسیک فارسی ندارند.

کشف “روح  مار” در ماداگاسکار!

گروهی از محققان موفق به کشف گونه جدیدی مار 
در ماداگاسکار موسوم به “روح مار” شدند.

به گزارش ایسنا به نقل از زی نیوز، این مار جدید 

“روح مار” نام دارد و به دلیل رنگش که خاکستری 
رنگ بوده و ویژگی تند و تیز بودنش، این لقب را 
گرفته است. “روح مار” در داخل پارک ملی آنکارانا 
مار  این  است.  شده  کشف  ماداگاسکار  شمال  در 
بخشی از یک گروه از مارها به نام  ماداگاسکارفیکیا 
داشتن  دلیل  به  که  است  گربه ای  چشم  مارهای 
مردمک عمودی اغلب به این اسم معروف شده اند.
به گفته محققان این جانداران در هنگام عصر یا 

شب فعال هستند.

علت گریه شکل اشک را تغییر می دهد!

محققان با بررسی قطرات اشک زیر میکروسکوپ 
دریافتند شکل این قطرات بر اساس نوع آنها تغییر 
می کند.به گزارش ایسنا، هنرمند هلندی، موریس 
مایکرز این بررسی را انجام داده و قطره اشک را در 

زیر میکروسکوپ مشاهده کرده و شاهد دانه های 
که  است.وی  بوده  میکروسکوپ  زیر  در  متبلور 
این  نتایج  کرد:  اظهار  است  آزمایشگاه  تکنسین 
بررسی نشان داد، دما، رطوبت و حتی علت گریه 

هم بر ساختار قطره اشک تاثیرگذار است.

ناسا در فضا بیمارستان می سازد

گروهی از کارشناسان برای تعیین نیازهای پزشکی 
هستند.به  ناسا  با  همکاری  حال  در  فضانوردان 
با  آنها  اکسپرس،  ایندین  از  نقل  به  ایسنا  گزارش 
شناخت نیازهای فضانوردان در فضا و ایجاد شرایطی 
برای اقدامات اضطراری می خواهند نیازهای آنها را 
در سفرهای بلند مدت فضایی برطرف کنند.با توسعه 
فناوری های پزشکی، در زمان وقوع مشکالتی مانند 
حمالت قلبی آنها به سرعت می توانند به فضانوردان 
اعالم  پروژه  این  کنند.کارشناسان  رسانی  کمک 
کردند: با وجود ماموریت های طوالنی مدت مانند 
ماموریت مریخ باید روش ها و اقداماتی را برای ایمنی 

بیشتر فضانوردان در نظر گرفت.

سیستم پارک اتوماتیک خودرو :
)AUTO PARK( 

عادل بهدانی- پارک  کردن اتومبیل در خیابان های 
شلوغ نیازمند مهارت و سرعت باالیی است تا عالوه 
بر پارک در کمترین فضای ممکن ،خطر برخورد 
با سایر اتومبیل ها کاهش یافته و منجر به ایجاد 
ترافیک نیز نگردد و به بهبود برخی مشکالت پیش 

آمده نیز کمک بسیاری میکند.
اتومبیل های خود پارک کن موجود در بازار کامال 
مستقل نیستند ولی پارک را تسهیل می کنند. در 
خودرو های دارای این سیستم نیز هنوز راننده با 
ترمز  پدال  کردن  آزاد  یا  و  آوردن  فشار  و  کنترل 
سرعت خودرو را در دست دارد. با شروع عملیات 
پارک سیستم کامپیوتری کنترل غربیلک فرمان را 
به عهده می گیرد. خودرو به سمت جلو حرکت می 
کند تا در موقعیتی قرار بگیرد که در کنار خودروی 
جلویی باشد و یک عالمت راننده را آگاه می سازد 
که چه موقع باید خودرو را متوقف کند. سپس راننده 
با زدن به دنده عقب به آرامی پای خود را از روی 
پدال ترمز بر می دارد و خودرو شروع به حرکت به 
سمت عقب می کند. کامپیوتر چرخ ها را در مسیر 
درست می گرداند و به درستی و دقت خودرو را در 

مکان تعیین شده پارک می کند. وقتی خودرو به 
به عقب رفت عالمت و اخطاری  اندازه ی کافی 
دیگر برای ترمز کردن توسط راننده اعالم می شود 
و راننده تعویض دنده نموده و خودرو کمی جلوتر می 

رود تا به درستی و متناسب پارک شود.
های  راه  مختلف  اتوماتیک  پارک  های  سیستم 
گوناگونی برای درک اشیاء اطراف خود دارند. برخی 
از آن ها دارای سنسورهایی هستند که در اطراف 
سپر های عقب و جلوی خودرو  پخش هستند و 
سیگنال هایی را به اشیاء اطراف اتومبیل می فرستند 
و دوباره آن ها را دریافت می کنند. سپس کامپیوتر 
خودرو با محاسبه ی مقدار زمان صرف شده برای 
را  پیرامون  اشیاء  موقعیت  ها  سیگنال  بازگشت 
محاسبه می کند. سیستم های دیگری موجود بوده 
که دارای دوربین هایی هستند که بر روی سپرهای 
خودرو قرار گرفته اند و یا برای کشف اشیاء از رادار 

استفاده می کنند. 
نام دیگر این سیستم : 

Smart Parking Assist System 

تصویر دستخط رهبرمعظم انقالب در ابتدای 
قرآن یکی از اهالی فردوس که پس از امداد 
نگاشته  منطقه  این  زلزله زده  مردم  نجات  و 

شده، منتشر شد.
به گزارش تسنیم، نهم شهریور مصادف است 
1347؛  سال  در  فردوس  زلزله ی  سالگرد  با 
حادثه ای که پس از وقوع آن، حضرت آیت ا... 
خامنه ای به همراه دیگر امدادرسانان به یاری 

زلزله زدگان منطقه شتافتند.
اطالع رسانی  پایگاه  مناسبت  همین  به 
دستخط  از  تصویری   KHAMNEIR.IR
رهبر انقالب در ابتدای قرآن یکی از اهالی 
مردم  نجات  و  امداد  از  که پس  را  فردوس 
منطقه نگاشته شده بود، به همراه گزارشی 

کوتاه از این واقعه منتشر کرده است.

متن دستخط رهبرمعظم انقالب:
برای پایدار بودن خاطره  این روزها و شب های 

دشوار که با همه ی تلخی، آموزنده است.
سیدعلی خامنه ای 47/7/21

پایگاه امدادی روحانیت

شهریور   ۹ شنبه  روز  بعدازظهر   2 ساعت 
1347 استان خراسان لرزید. مرکز زلزله در 
کاخک، بخش مرکزی شهرستان گناباد بود. 
این زلزله که به زلزله دشت بیاض و زلزله 
تحرکات  منشا  یافت،  شهرت  نیز  فردوس 

مردم منطقه گردید.
»وقتی زلزله پیش آمد، ما از فرصت استفاده 

کردیم، با بعضی از دوستان تماس گرفتیم. 
از  بعضی  فردوس.  برویم  می خواهیم  گفتم 
دوستان استقبال کردند. آقای طبسی، آقای 
هاشمی نژاد و گروهی از بازاریان عالقمند و 
عده ای از طالب، 1۰ الی 15 تا ماشین و 7۰ 
الی 8۰ نفر آدم راه افتادیم و به طرف منطقه 

زلزله زده رفتیم.«
نام کاروان، »پایگاه امدادی روحانیت« بود. 
هر باری که از مشهد می رسید به این پایگاه 
کامیون   12 روز  سه  ظرف  می شد.  ملحق 
خراسان  امنیتی  دستگاه  رسید.  راه  از  کاال 
از این تحرکات ناخشنود بود. می دانست که 
عوایدی  تنها  نه  روحانیون  امدادی  فعالیت 
برای حکومت ندارد، بلکه آنان با استفاده از 
این فرصت، ضعف کمک های دولتی را به 

رخ مردم منطقه خواهند کشید.

خمینی یا خامنه ای؟

آنچه برای مردم زلزله زده مهم بود، رسیدن 
به مواد اولیه خوراک و اسباب  ابتدایی زندگی 
اما همان مردم خمینی را می شناختند.  بود. 
نام او را شنیده بودند. در آن چند روزی که 
منطقه  در  مشهدی  کمک رسان  روحانیان 
گمان  می بردند.  را  او  نام  بودند،  زلزله زده 
می بردند همو وارد منطقه شده است. »اوایل 
که ما آنجا رفته بودیم، تقریبًا حدود 1۰ الی 
خمینی  امام  اسم  با  مرا  اسم  مردم  روز   15
خمینی  آقای  می گفتند  بودند.  گرفته  اشتباه 
آمده و یک گروهی از دهات و راه های دور 

می آمدند که آقای خمینی را ببینند.
در آنجا کاماًل معلوم بود که آقای خمینی ماه 

همه است و این طور نیست که ما فقط آقای 
خمینی را دوستش بداریم. در دهات آنجا و 
خمینی  آقای  دوردست  روستاهای  در  حتی 

اسمش یک اسم محبوب است. باالخره اسم 
من ]خامنه ای[ جا افتاد و مردم شناختند.«

آقای خامنه ای تا کی در فردوس ماند؟ تا دو 
اما سندها می گویند که او 45 روز  ماه بعد. 
پس از حضور در منطقه پا را از کمک رسانی 

گاه  و  گذاشت  فراتر  زلزله زدگان  به  مادی 
برای آنان سخنرانی کرد که به مذاق ناظران 

حکومتی خوش نیامد.

زمینه سازی برای کار و معیشت مردم

اوایل  در  فعالیت،  ماه  دو  از  که پس  این  با 
فردوس،  زلزله  اما  بازگشت،  مشهد  به  آذر 
از  هیچ یک  بر  و  بود  دنباله دار  حادثه ای 
گذاشته  پایان  نقطه  فاجعه  این  جمالت 
همچنان  دوستانش  و  خامنه ای  آقای  نشد. 
آن جمله  از  پی گیری می کردند.  را  موضوع 
بود خرید نخ و پشم برای قالی بافی و تقسیم 
از دویست خانواده زلزله زده.  آن میان بیش 
را  این ُحسن بزرگ  از نظر ]من[  »این کار 
داشت که مردم آن جا را به کار وادار می کرد 
و از صدقه گیری آنان و عادت به استفاده  از 

هدایای مردم جلوگیری می نمود.«
»زلزله ی دشت بیاض و فردوس، دو زلزله ی 
دشت  منطقه ی  روز  دو  در  که  بود  پیاپی 
کرد.  ویران  را  فردوس  و  کاخک  بیاض، 
زلزله ی نخست، به شدت 7٫3 ریشتر و در 
از ظهر ۹ شهریور 1347  بعد  ساعت 2:17 
بیاض، خضری، کاخک و روستاها و  دشت 
روز،  آن  فردای  لرزاند.  را  اطراف  شهرهای 
با  فردوس  شهر   ،1347 شهریور   1۰ صبح 

زلزله ای به بزرگی 6٫4 ریشتر ویران شد.
زلزله ی  نام های  با  همچنین  زلزله ،  این 
جنوب  زلزله ی  و  کاخک  زلزله ی  فردوس، 

خراسان هم شناخته می شود.«

به روز کردن مرورگرها به آخرین نسخه، راهی 
است که می توان برای باال بردن کارایی آنها 
استفاده کرد تا عالوه بر پشتیبانی از فناوری های 
جدید توسعه یافته، آسیب پذیری های امنیتی را 
نیز کاهش داد. به گزارش ایسنا، مرورگرهای 
دسترسی  برای  فرصت  بهترین  قدیمی، 
به  نفوذ  و  اطالعات  به  مخرب  برنامه های 
دستگاه شما هستند. هر بار که نسخه جدید 
از  تعدادی  می شود،  منتشر  مرورگر  یک 

اشکاالت نرم افزاری آن برطرف می شود. 
چرا باید مرورگرتان را به روز کنید؟

امن ترین  و  بهترین  تجربه  از  اینکه  برای 
مرورگرها استفاده کنید، شدیدا توصیه می شود 
مرورگرها  آپدیت شده  نسخه  آخرین  از  که 
اصلی  مرورگرهای  از  بسیاری  کنید.  استفاده 
از جمله کروم، فایرفاکس و سافاری به طور 

خودکار خود را به روزرسانی می کنند. 
آسیب پذیری های امنیتی

اگر از یک مرورگر قدیمی و به روزنشده استفاده 

می کنید، در معرض خطر تعدادی از تهدیدات 
امنیتی قرار دارید. اینترنت اکسپلورر 6، 7 و 8 
پایداری کمتر و آسیب پذیری بیشتری نسبت 

و  بدافزارها  جاسوس افزارها،  ویروس ها،  به 
مشکل  یک  این  دارند.  امنیتی  مسائل  دیگر 
بزرگ است، به ویژه برای خریداران آنالین که 

جزئیات پرداخت خود را از طریق وب ارسال 
می کنند. برخی از نسخه های قدیمی اینترنت 
اکسپلورر نقص های عمده ای دارند که امکان 

رهگیری معامالت آنالین و سرقت اطالعات 
خصوصی، مانند نام کاربری و کلمه عبور را 
به مجرمان اینترنتی می دهد. بنابراین توصیه 
نسخه  آخرین  به  را  مرورگرتان  که  می شود 
به روزرسانی کنید، خصوصا اگر به طور منظم از 

فروشگاه های آنالین خریداری می کنید.
مسائل عملکردی

مرورگرهای قدیمی تر چندین مسئله مربوط 
شما  همه،  از  اول  دارند.  اجرا  و  عملکرد  به 
معموال  تصاویر  که  دریابید  است  ممکن 
همچنین  دارند.  کندتری  بارگذاری  سرعت 
تمایل  قدیمی تر  مرورگرهای  بدتر،  حتی 
بیشتری به اختالل دارند و این دقیقا همان 
چیزی است که شما هنگامی که به تکمیل 
می شوید،  نزدیک  آنالین  طوالنی  فرم  یک 
به  مرورگرها  جدیدتر  ندارید.نسخه های  نیاز 

طور کلی سریع تر و باثبات تر هستند. 
پشتیبانی از فناوری های

 جدیدتر وب سایت ها
و  دارد  زیادی  بسیار  سرعت  وب  فناوری 
فناوری های جدید دائما توسط توسعه دهندگان 
در حال توسعه یافتن هستند. این فناوری های 
جدید بسیاری امکانات هیجان انگیز جدید خلق 
کرده اند، با این حال این تغییرات به دلیل عدم 
بدون  قدیمی تر،  مرورگرهای  در  پشتیبانی 

استفاده باقی مانده اند.
اگر مرورگرتان را به روز نکنید...

هنوز  نکنید،  به روز  را  مرورگرتان  اگر  البته 
که  اندازه  هر  را  وب سایت ها  می توانید  هم 
می خواهید مشاهده کنید، اگرچه به دالیلی 
که گفته شد، ممکن است برخی قابلیت ها را 

از دست بدهید.

روایتی از حضور امام خامنه ای در کمک رسانی به مردم در »زلزله فردوس«

بهروزرسانیمرورگرهاچهلزومیدارد؟

کشف سلول های بنیادی با
 پتانسیل تخمک شدن در تخمدان ها

محققین سلول های بنیادی را در تخمدان های 
زنان جوان کشف کرده اند که پتانسیل تبدیل شدن 
مهر،  گزارش  به  دارند.  را  سالم  های  تخمک  به 
استفاده از این یافته می تواند به زنانی که به دلیل 

پیری یا بیماری نابارور شده اند کمک کند.

با تکنولوژی ضد چروک      
3245 00 14  / 09903189181   شستشوی فرش با روزی هزار تومان

محالتی - بین توحید و مدرس   09153619297
ایزوگــام  مصطفی هریوندی

PVC ، سقف کاذب ، کناف ، پارکت ، کف پوش
 09151630741- رحیمی

بیست متری سوم ، روبروی حج و زیارت

زندگیآفرینششاهکاریماندگاراست
درتحققاینآرمانهمقدم
باشماخواهیمبود
سازنده انواع کابینت، 
 کمد و غیره با صفحه ضد آب و
 زیر ظرفشویی ضد آب با شرایط پرداخت ماهیانه
 از 2 ماه تا 8 ماه با چک بدون ضامن و بدون بهره 
 با بیمه آتش سوزی و زلزله به مدت یک سال در خدمت شما همشهریان عزیز هست
آدرسبیرجندخیابانمدرستقاطع15خردادروبهرویبانکصادراتقطعهچهارمسمتراست

بامدیریت:مسعودعلیزاده09153410668-09153410668

50 درصد تخفیف به مناسبت عید قربان تا غدیر

عرضــه کننـده روکــش های مقــاوم سـاز شیشـه

ضد گلوله
ضد سرقت

ضد انفجار
ضد بخار 

عایق حرارتی

شیشهمعمولیمنزل،
فروشگاهوخودرو،
خودراباکمترین

هزینهوبدونتعویض
ضد سرقتویاعایق

حرارتیکنید

  09120212260 -  09155610585آدرس دفتر:بین توحید 8 و 10     05632449129
نصب در سراسر کشور
ساخت کشور کانـادا
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 من واقعاً آدم خشنی هستم ؟!
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آیه روز  

پس به آثار رحمت خدا بنگر که چگونه زمین را پس از مرگش زنده می گرداند. در حقیقت  هم 
اوست که قطعاً زنده کنندة مردگان است و اوست که بر هر چیزی تواناست . سوره روم، آيه 50 

حدیث روز  

اگر بهشت  و جهنمی  هم  در کار نبود باز الزم  بود به  خاطر لطف  و احسان خداوند مردم  مطیع  او 
باشند و نافرمانی  نكنند.  امام رضا )ع(

در نظـربازی ما بی خبـران حیــرانند
من چنینم که نمودم دگر ایشان دانند
عاقـالن نقـطه پرگار وجـودند ولــی

عشق داند که در این دایره سرگردانند ...

شعر روز 

پلکی احساس

حرف های ابریشمی موفقیت

سبک زندگی

نگرش

یک لحظه مکث کن

این اعتقاداتتان را تغییر دهید ...

اگر اعتقاداتی منفی از زندگی که می خواهید داشته 
باشید در ذهنتان نگه دارید، برای اینکه آزاد شوید 
این  باید  باشید،  داشته  فوق العاده  زندگی  بتوانید  و 
و  رنج  در  که  آنهایی  دهید: 1-  تغییر  را  اعتقادات 
بدبختی هستند، نمی توانند زندگی که دوست دارند را 
برای خود بسازند 2- آنهایی که در رنج و بدبختی 
هستند، می توانند زندگی که دوست دارند را برای خود 
بسازند 3- رنج کشیدن با آنهایی که در رنج و بدبختی 
هستند، برای نشان دادن حمایتتان کمکشان می کند 
4- نشان دادن راهی برای رها شدن از آن موقعیت به 
افرادی که در رنج و عذابند، برای نشان دادن حمایتتان 
کمکشان می کند 5- بزرگترین هدیه ای که می توانم 
به افراد بدبخت بدهم این است که با آنها رنج بکشم 
6- بزرگترین هدیه ای که می توانم به افراد بدبخت 
بدهم این است که خوشبختی آنها را تجسم کنم 
7- برای اینکه بتوانم با افراد بدبخت ارتباط برقرار کنم 
باید در یک سطح ارتعاش با آنها باشم 8- برای اینکه 
بتوانم با افراد بدبخت ارتباط برقرار کنم باید برایشان 
احساس دلسوزی داشته باشم 9- وقتی من موفق 
باشم، آنهایی که موفق نیستند بخاطر چیزی که من 
دارم و آنها ندارند از من متنفر خواهند شد 10- وقتی 
من موفق باشم، آنهایی که موفق نیستند برای اینکه 
بتوانند مثل من شوند انرژی می گیرند 11- خوشبختانه 
همه اعتقادات را می توان تغییر داد. و وقتی اینکار را 
بکنید، احساس آزادی خواهید کرد که بتوانید موفقیت 
برای  حال  عین  در  و  آورید  دست  به  را  دنیا  همه 
هم نوعانتان احساس محبت و دلسوزی داشته باشید. 
حاال که می توانیم اینکار را بکنیم، چرا نکنیم ؟!    

مقام از خود ممنون!

ایالت  در  دامداری  به یک  مواد مخدر  مامور کنترل 
به صاحب سالخورده ی  و  رود  آمریکا می  تکزاس 
آن می گوید: باید دامداری ات را برای جلوگیری از 
کشت مواد مخدربازدید کنم. دامدار با اشاره به بخشی 
از مرتع، می گوید: باشه، ولی اونجا نرو. مامور با حالت 
فریاد می گوید: آقا! من از طرف دولت فدرال اختیار 
دارم. بعد هم از جیب پشتش نشان خود را بیرون می 
کشد و با افتخار اضافه می کند: اینو می بینی؟ این 
نشان به این معناست که من اجازه دارم هرجا دلم می 
خواهد بروم.  میفهمی؟؟. دامدار محترمانه سری تکان 
می دهد، پوزش می خواهد و دنبال کارش می رود. 
کمی بعد، دامدار پیر فریادهای بلند می شنود و می بیند 
که مامور از ترس گاو بزرگ وحشی که هرلحظه به او 
نزدیک تر می شود، دوان دوان فرار می کند. به نظر 
می رسد که مامور راه فراری ندارد و قبل از این که به 
منطقه امن برسد، گرفتار شاخ گاو خواهد شد. دامدار 
لوازمش را پرت میکند، باسرعت خود را به نرده ها می 

رساند واز ته دل فریاد می کشد:
 نشان ... نشانت را نشانش بده !!!

و  افسرده  عصبانی،  انسانی  هیچ  حقیقت  در 
خستگی  این  بلکه  آید؛  نمی  دنیا  به  ناراحت 
ناشی از اتفاقات ناخوشایند زندگی است که او 
را به جایی می رساند که احساساتش را به شکل 

عصبانیت و ناراحتی ابراز کند.
با  نادرست  ارتباط  و  دشمنی  کینه،  درحقیقت 
دیگران سالمت روانی فرد را به خطر می اندازد. 
با پاسخ دادن به سواالت آزمون زیر متوجه 
می شوید که آیا ارتباطتان با دیگران در تنگنا 
قرار گرفته است و یا برعکس به خوبی می توانید 
مشکلتان را به شیوه ای درست و منطقی حل 

کرده و ارتباطی سالم با دیگران برقرار کنید:
1- من همیشه اولین نفری هستم که برای 

گرفتن حق دیگران اقدام می کنم.
صحیح    غلط

2- اگر کسی به من بگوید چه کنم و چه نکنم، 
به شدت عصبانی می شوم.

صحیح    غلط
3- ابراز ناراحتی و عصبانیت به کسی که تو را 

ناراحت کرده، کامال درست و منطقی است.

صحیح    غلط
4- اینکه نفر دوم باشم، مرا بسیار آزار می دهد.

صحیح    غلط
5- بیشتر اوقات برای به دست آوردن چیزی که 

می خواهم، دعوا می کنم.
صحیح    غلط

6- برای صحبت کردن با افرادی مانند افسر 
پلیس تردید نمی کنم و مضطرب نمی شوم.

صحیح    غلط
7- دوست دارم رفتار دیگران را اصالح کنم.

صحیح    غلط
8- دوست دارم به افرادی که قبال مرا آزار داده 

اند یا ناراحتم کرده اند، فرصتی دوباره بدهم.
صحیح    غلط

9- اگر از دست کسی ناراحت شوم، بی درنگ 
این موضوع را به او می گویم.

صحیح    غلط
10- بنظرم هرچه فروتن باشی، مردم از تو 

بیشتر سوءاستفاده می کنند.
صحیح    غلط

کند،  می  ابراز  را  که عصبانیتش  فردی   -11
نسبت به کسی که خشم خود را پنهان می کند، 

خیلی سالم تر می ماند.
صحیح    غلط

12- اگر یک نفر از کسی که از او متنفرم به بدی 
بگوید، بسیار خوشحال می شوم.

صحیح    غلط
امتیازتان به هر پاسخ صحیح  برای محاسبه 
یک امتیاز بدهید و در نهایت تمام امتیازات را 
با هم جمع بزنید، به یاد داشته باشید هنگامی 
های  آزمون  سواالت  به  خواهید  می  که 
خودشناسی پاسخ دهید، ممکن است ناخودآگاه 
ندهید؛  سواالت  به  واقعی  و  درست  پاسخی 
مثال هنگامی که مقدمه این آزمون را خواندید 
برای اینکه نتیجه آزمون میزان خشم شما را 
باال نشان ندهد، به گونه ای پاسخ دهید که در 
نهایت به عنوان فردی که خیلی زود عصبانی و 

ناراحت می شود، شناخته نشوید.
برای رفع این حالت می توانید از فردی که به 
شما نزدیک است و شما را به خوبی می شناسد، 

سواالت  به  دادن  پاسخ  هنگام  که  بخواهید 
کنارتان باشد و در پاسخ دادن به سواالت به شما 

کمک کند تا جاب بهتری را بگیرید.

امتیاز ۰ تا ۶: میزان خشم و عصبانیت شما 
در حد میانه است. به ندرت می توان کسی را 
پیدا کرد که هرگز عصبانی نشود و اگر چنین 
فردی وجود داشته باشد، باید به سالمت روان 
او شک کرد. عصبانیت واکنش کامال طبیعی 
برای حفظ  است.  حیوانات  و حتی  ها  انسان 
و حتی سالمت جسم،  روان  و  روح  سالمت 
افراد باید در صورت لزوم خشم خود را بیرون 
بریزند؛ اما چگونگی بیرون ریختن خشم، نیاز 
به مدیریت و کنترل صحیح احساسات دارد و 
این طور نیست که خشم به شکل داد و فریاد 
و دعوا ابراز شود، بلکه ابراز خشم می تواند به 
روش هایی کامال متفاوت باشد که آسیبی به 

فرد خشمگین و اطرافیانش وارد نشود.

امتیاز ۷ و بیشتر: خشم و عصبانیت شما در 

حد باالیی قرار دارد و به همین دلیل بدنیست 
ریشه اصلی این حاالت را در خود پیدا کنید تا 
با اقدامات مناسب و آموختن پیشگیری های 
الزم، بتوانید مانع ابراز خشم به شکل نادرست 
شوید و میزان آن را کمتر کنید. درواقع شیوه ابراز 
احساسات شما نسبت به موقعیت های هیجانی 
به گونه ای است که در نهایت منجر به خشم و 
عصبانیت می شود. مطمئن باشید که با کنترل 
توانید  می  عصبانیت  و  هیجانی  های  حالت 
فرصت های بهتری را از آن خود کنید؛ پس باید 
شیوه کنترل و مدیریت صحیح خشم را بیاموزید.

و  و عصبانیت چنان عمیق  موضوع خشونت 
گسترده است که بسیاری از روان شناسان آن 
را یک ویژگی ذاتی می دانستند؛ در حالی که 
یک  معتقدند عصبانیت  شناسان  روان  امروزه 
ویژگی ذاتی نیست، بلکه واکنشی است که از 
طریق تجربه در مسیر زندگی آموخته می شود. 
آن ها می  از  را  افرادی که خشم  ترین  مهم 
آموزیم، والدینمان هستند و در درجه بعدی این 
دوستانمان هستند که خشم را به ما یاد می دهند.

عارفانه روز

خالق من بهشتی دارد، نزدیک، زیبا و بزرگ ...
و دوزخی دارد، به گمانم کوچک و بعید ...

و در پی دلیلیست 
که ببخشد ما را ...

تفاوت عمق اقیانوس و برکه 
از بزرگـــی ماهی هایی که بیرون می آیند

مشخص می شود ...

وقتی توبیخ را با تمجید پایان می دهید 
افراد درباره رفتار و عملکرد خود فکر می کنند. 

نه رفتار و عملکرد شما ...

دو چیز را پایانی نیست:
 یکی جهان هستی و دیگری حماقت انسان. 

البته ...
در مورد اولی مطمئن نیستم !

طراح: نسرین کاری                        

دسر  نوعي  طهارت-   -  1 افقي: 
بر  کننده-  ویران  خواهش-   -  2
گها 3 - شیطان- اثر، عالمت- فراخ 
4 - شهري در استان فارس- مقابل 
در  آسمان  چراغ  همنشین-  روز- 
پایتخت  گردید-  عملي   - شب 5 
تایوان- مفهوم 6 - اثر نیما- آشکار 
کننده- نت مخمور 7 - دستاویز، 
غربي  درجنوب  شهري  بهانه- 
اراک داراي پیست اسکي و مناطق 
 8 مسابقه  حیوان  دیگر-  تفریحي 
- پیامبر ذوالنون- درختي همیشه 
دلگرم  پاسخ   -  9 سریع  سبز- 
دادن  زینت  اروپایي-  لقب  کننده- 
نام  عدس-  در  ویتامیني   -  10
دیگر پرنده درنا- موافق و همسخن 
11 - اجازه نامه- شهري در استان 
با   -  12 اگر  مخفف  خوزستان- 
پیشگویي شوند- کلمه  آن مدعي 
درد  نامرئي-  موجودات  پرسشي- 
13 - کرم کدو- از توابع اصفهان- 
خسیس،   -  14 خائن  حواري 
ناسپاس- سبیل- لرزش و جنبش 
15 - خمیازه- میو هاي پر ویتامین 

شبیه گالبي.
شد  آشکار  رازش   - عمودي:1 
گل  گالبي-   -  2 گردید  رسوا  و 

خدمت  در  هاي  میو  محمدي- 
زن-  خدمتکار   - مربا 3  و  ترشي 
آشوري  زبان  در  کوچکي-  پسوند 
اسب   -  4 است  ملکه  معني  به 
چاپار- فیلسوف یونان قدیم- خمیده 
- معلق 5 - هدف- اسم دخترانه- 
بازیکن  پا 6 - مخفف گاه-  جاي 
رئال با نام گرت- از اعداد زوج دو 
رقمي 7 - سخنان بیمار- فدایي- 
 -  8 نوازي  ویولن  باریک  چوب 

خنجر- آب دیده- مردمان امین 9 
- مرهم- پیشفروشي- زنگ چارپا 10 
- تخم مرغ عسلي- خیزاب- شمیم 
11 - خداي مصر باستان- سودمند- 
سهولت 12 - وسني- زمان اندک- 
مقابل نشیب- پرد هدري 13 - ممتاز 
و برگزیده- نغمه- پرند هاي کوچک 
و خواننده 14 - قانوني که چنگیز براي 
مغوالن وضع کرده بود- واگیر- شماره 
ها 15 - آرامگاهي دیدني در شهرري.
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روتاکیوناوشویک1
ستفرباهنایداب2
ارتداراهریو3
لانابنزاوتود4
هیسوررالداین5
دحاوهیکتتیمها6
لهجلایسشامهب7
گیناتسیسیخرفش8
شمادفملاتسرا9
اریمسماودتفار10
یهررگنلابروش11
همدنبردسنینل12
رگاارارسادم13
هلقمنباهدابکا14
ریوزتیهامریشمش15

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

تجربه کنید.   09158668002

09151647069   نوگیـدری

32253199 -32255257
قالیشویی خاوران

اخالق ، انصاف ، کار خوب 
سرلوحه خدمات ماست

به صورت شبانه روزی، با سابقه 
درخشان و قیمت کامال توافقی

حمل بار و اثاثیه منزل با خاور مسقف
و نیسان و کارگر ماهر 

حمل بار و اثاثیه منزل رحیم آبادی

09155642959
 09159634038

رحیم آبادی

تاالر درویش
 برای تکمیل نیروی کار 

خود به افراد ذیل نیازمند است:
آشپز ماهر

منشی ، حسابدار و بازاریاب 
خانم و با تجربه 3 نفر

مهماندار خانم و آقا 2 نفر
لطفا مشخصات خود را به این 

شماره فقط پیامک کنید
09359528658

به تعدادی راننده به صورت نیمه 
وقت و تمام وقت برای کار در آژانس 

نیـازمندیـم.  09151601440
فروش گوسفند زنده 
09156661410 -09158677406

فروش دوو مدل 94 ریسر، بیمه  یک سال کامل، 
معاینه تمام ، بدون رنگ ، بژ روشن ، الستیک

 70 درصد قیمت: 5/500        09156643490 

فروش فوری ساندویچی
09153625105

فروش واحد 75 متری، صفر 
لوکس، فول امکانات، پارکینگ 
انباری، درب و پنجره دو جداره، 

کمد و کابینت MDF ، سایت اداری  
09151613492

فروش منزل ویالیی به متراژ 130متر در 
خیابان کوشه ای، کارگران 10، پالک 6 + سند
فی : 75 میلیون تومان   09155625224

خیابان توحید
فروش یا معاوضه 210 متر 

تجاری با پروانه ساخت با مشهد
09125450874

سمساری تهران پارس
 کلیه لوازم منزل و اداری شما را به 

باالترین قیمت نقداً در محل خریداریم. 
32239048 -09159618050 

ضایعات ورق آلومینیوم شما را
 به قیمت باال خریداریم.

09388996305 - طاهری

فــرش هامـون

با خرید 24 متر فرش
 6 متر رایگـان

 دریافت کنید
* تعویض مبل و فرش
* کارت خرید کاالی 

ایرانی پذیرفته می شود

نبش مطهری 21/1
32228253

خدمات فنی ارغوانی
تعمیر و نصب انواع یخچال - فریزر- لباسشویی  

کولر- جاروبرقی و غیره 
شارژ گاز کولر اتومبیل با 6 ماه ضمانت

 فقط 60 هزار تومان    آدرس: پاسداران 8 
پالک 24    09153618984 - ارغوانی

الستیـک  مقـدم
سـود کـم =  فـروش بیشتـر

اقساط 10 و 12 ماهه ویژه فرهنگیان محترم
تعویض رایگان، باالنس و گازنیتروژن 

در محل انجام می شود
بعد از هتل مقدم، نبش جمهوری 2، جنب پارک آزادی

مشاور امالک  فدک  خرید و فروش امالک 
شعبانیه - نرجس  - دهلکوه و مسکن مهر 

32316971 - 09151304064 خسروی

ایزوگام و قیرگونی کاظم سالخورده 

از ما خرید نکنید ، اما قیمت را از ما بپرسید
       09155612949 - 32331050 

میدان آزادی – ابتدای خیابان شهید برگی

با 10 سال بیمه

لوله بـاز کنی 
تشخیص و رفع بو و نم 

به روش ایزو نانو / شبانه روزی
32435686

09365237014
09157063220- خسروی

  100% تضمینی

صنایع برودتی توحید
نصب و راه اندازی ، تعمیر، سرویس

 و نگهداری انواع سردخانه های
 فریونی و آمونیاکی در خراسان جنوبی

بیرجند- نبش توحید 7
آسمانی مقدم

32442285 -09155624932

سیم کشی ساختمان
لوله کشی ساختمان

09151633903

 بین مدرس 11 و  13 - جنب گالری گلستانی
 09151601033 - حمیدی فرد

32237566 -09154402078 

گالری رویال   فروش و اجرا و طراحی
تزئینات داخلی ، کاغذ دیواری ، پارکت ، کفپوش ، کناف

باالترین کیفیت         نازل ترین قیمت
با اقساط 12ماهه تا 36 ماهه برای نظامیان )ارتش(

لوله کشی و آبرسانی، اجرای فاضالب
سرد و گرم ، شوفاژ

نصب شیرآالت ، سرویس کولر 
لوله باز کنی با فنر برقی- تشخیص و رفع ترکیدگی لوله 
    09158651167 - شهریاری



چهارراه پرحاشیه بیرجند، بازهم حادثه آفرید ! 

مالیی- عدم رعایت حق تقدم وانت پیکان ، پراید را واژگون 
کرد. جانشین پلیس راهنمایی و رانندگی استان گفت: علت 
روز  در  پراید  واژگونی خودرو  و  پرستار  راه  تصادف در چهار 
گذشته، به علت عدم رعایت حق تقدم از سوی وانت پیکان 
بود که راننده پراید با اورژانس به بیمارستان امام رضا)ع( اعزام 
شد. وی با توجه به حجم ترافیک در این چهار راه افزود: ایمن 
سازی از طریق سرعت گیر و چراغ چشمک زن انجام شده است. 
طی تماس های مکرر اهالی خیابان پرستار با  197 در مورد وقوع 
حوادث زیاد در این چهار راه، اپراتور نیز می گوید: بودجه برای 
نصب چراغ سه وضعیت نداریم. سرهنگ عباسی نیز از رانندگان 
خواست سرعت مطمئنه را در تقاطع های شهر رعایت کنند.
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دوچرخه سوار موفق بیرجندی 
به اردوی تیم ملی امید کشور دعوت شد

محمد رضایی دوچرخه سوار موفق بیرجندی به اردوی تیم ملی دوچرخه 
سواری انتخابی مسابقات جهانی قطر دعوت شد. محمد رضایی در گفتگو 
با پایگاه خبری اداره ورزش و جوانان بیرجند  با مناسب ارزیابی کردن دور 
اول این اردوها که در تهران برگزار شد اضافه کرد: فدراسیون دوچرخه 
سواری 15 نفر از بهترین های ایران را به اردو دعوت کرده است که بنا 
دارد از این میان چهار نفر جهت مسابقات جهانی اعزام نماید. وی از 
سنگین بودن تست های اولیه اردوی تیم ملی سخن گفت و اذعان داشت  
تا قبل از تاریخ 95/7/17 مربی می بایست اسامی 4 بازیکن برتر را به 
فدراسیون اعالم کند. وی امیدوار است به عنوان نماینده شایسته خراسان 
جنوبی بتواند جزء این چهار نفر باشد. وی روز گذشته و پس از بازگشت از 
اردو به دیدار عابدی رییس اداره ورزش و جوانان بیرجند رفت و ضمن دیدار 
با وی گزارشی کاملی از اولین اردوی آمادگی تیم ملی دوچرخه سواری امید 
کشور به ایشان ارائه نمود. سید مجتبی عابدی نیز با آرزوی موفقیت برای این 
ورزشکار قول مساعد داد تا در حد توان از این ورزشکار توانمند حمایت کند.

رقابت بانوان بدمینتون باز استان در مسابقات کشوری

قهرمانی  مسابقات  دوره  دوازدهمین  در  استان  بدمینتون بازان  بانوان 
نوجوانان دختر کشور به مصاف حریفان می روند. به نقل از فارس، رئیس 
هیأت بدمینتون خراسان جنوبی با بیان اینکه این ماراتن ملی به صورت 
تیمی، انفرادی آزاد و دوبل تخصصی و آزاد برگزار می شود، گفت: محدثه 
ناجی، فاطمه آزاد و زهرا بهدادی در رشته انفرادی مسابقات بدمینتون 
قهرمانی دختران کشور به رقابت می پردازند. علیرضا ثانی افزود: در رشته 
دوبل این رقابت ها کوثر بهروان، حریر حریفی، نسترن نوربخش و عادله 
عزیزی نمایندگان استان هستند که سرپرستی و مربیگری تیم بدمینتون 
خراسان جنوبی را مریم دانش و مریم مسلمان زاده بر عهده دارند. ثانی 
یادآور شد: دوازدهمین دوره مسابقات بدمینتون قهرمانی نوجوانان دختر 
کشور از 15 تا 17 شهریورماه جاری به میزبانی استان سمنان در آکادمی 
بدمینتون شهرستان شاهرود به منظور انتخاب اعضای تیم ملی برگزار می شود. 

شکست تیم فوتبال نوجوانان دختر ایران 
در دومین دیدار برابر چین تایپه

ایرنا - تیم فوتبال نوجوانان دختر ایران در دومین دیدار خود در چارچوب 
مرحله مقدماتی رقابت های قهرمانی آسیا در بنگالدش برابر چین تایپه 
شکست خورد. دیدار تیم های نوجوانان دختر ایران و چین تایپه از ساعت 13 
و 30 روز گذشته به وقت تهران آغاز شد و در پایان دختران نوجوان ایران با 
نتیجه 6 بر 3 از حریف خود شکست خوردند. گل های تیم فوتبال نوجوانان 
دختر ایران را در این دیدار رقیه جالل نسب و مبینا اعتمادی به ثمر رساندند. 
تیم فوتبال نوجوانان دختر ایران در اولین دیدار خود با نتیجه پرگل 11 بر 
صفر تیم سنگاپور را از پیش روی برداشته بود. براساس اعالم کنفدراسیون فوتبال 
آسیا یک تیم از هر گروه به مرحله بعدی پیکارهای قهرمانی آسیا را پیدا می کند.

از مصرف دوغ ها و لبنیات ناسالم و استریل نشده 
پرهیز کنید و مراقب عوارض ناشی از مصرف آن ها 
باشید. تب مالت یکی از عارضه های پر مخاطره ناشی 
از این لبنیات آلوده می باشد. درد و تورم و اسهال و 
تب می تواند خبر از وجود این بیماری در بدنمان بدهد. 
سعی کنید دوغ ،ماست و شیرهای خانگی که از سالم 

بودن آن ها مطمئن نیستید مصرف نکنید. طی سال 
های اخیر به علت وارد شدن دام های آلوده به کشور 
مسائل و مشکالت مدیریتی واکسیناسیون صورت 
نمی پذیرد و همین امر باعث رشد آمار مبتالیان به تب 
مالت شده است. بهتر است بدانید، باکتری بروسلوز 
هنوز هم در بسیاری از کشورهای جهان به عنوان 

یکی از مهمترین بیماری های مشترک انسان و دام 
و از معضالت بهداشتی جوامع مطرح است و مبارزه با 
این بیماری، کنترل و ریشه کنی آن به علت ماندگاری 
نسبتاَ قابل توجه باکتری در محیط، عدم کفایت برنامه 
انتشار  عامل  دامهای  حذف  و  واکسیناسیون  های 
بیماری همواره  با مشکالت زیادی مواجه بوده است.

وسایل خانگی کثیف 
و چگونگی مقابله با آنها

1-  اسفنج  آشپزخانه: هر بار که با اسفنج  ظروف  
را تمیز میکنید، میکروب را به همه جا می برید 
2- بالش و ملحفه: این دو مستعد برای پرورش 
قارچ  هستند و آلرژی ایجاد میکنند 3- حوله: 
باکتری در حوله مرطوب بعد از 20 دقیقه به دلیل 

مرطوب بودن رشد میکند 4- کیف های دستی: 
قرار دادن  ته کیف در  رستوران ها و یا هر مکان 
عمومی دیگر در خارج از خانه، هزاران  باکتری  را 
به خود میگیرد که شما آن را وارد خانه می کنید 
5- تلفن همراه:  باکتری ها را  روی صفحه نمایش 
در برابر دیدگان شما  جمع کرده، در زمان استفاده 
سبب بوجود آمدن آکنه در گونه و چانه می شود 
6- کنترل از راه دور تلویزیون:  به ندرت تمیز میشود.

امراض نهفته در جوراب

پا، قلب دوم انسان است. بنابراین بهداشت جوراب 
ها از اهمیت باالیی برخوردار است. جوراب های 
کثیف و آلوده می توانند به سادگی باعث ابتال 
به عفونت های پوستی در ناحیه کف پا و بین 
انگشتان شوند و این آسیب ها در آقایان بیشتر 
است. بنابراین شستن روزانه جوراب ها و پوشیدن 

آنها به صورت کامال خشک به همه افراد پیشنهاد 
می شود.برای از بین بردن آلودگی های قارچی، 
میکروبی و باکتریایی جوراب، حتما آن را با مواد 
شوینده و آب بشویید و برای خشک کردن، زیر 
نور آفتاب پهن کنید و این کار حتما باید روزانه 
بالفاصله بعد از درآوردن کفش از پا انجام شود و 
بهتر است برای از بین بردن میکروب های کفش 
نیز ساعاتی آن ها را در زیر نور آفتاب قرار داد.

بیماریهایی که ناخن ها فریاد می کنند!

در صورت مشاهده عالئمی مانند لکه های سیاه 
رنگ در زیر ناخن ،خونریزی زیر ناخن ،حفره 
کوچک در ناخن و.. سریعا به پزشک مراجعه 
و  قلب  بودن  سالم  از  اطمینان  برای  کنیدو 
خون  کامل  آزمایش  خون،  گردش  سیستم 
انجام   X اشعه  با  عکس برداری  و   )CBC(

دهید. رگه های قرمز رنگ زیرناخن می توانند 
اگر  باشند.  قلب  دریچه  عفونت  دهنده  نشان 
قرمز  رگه های  اما  باشد  ندیده  ناخن ضربه ای 
رنگی زیرناخن دیده شود، بهتر است به پزشک 
مراجعه کرد. جالب است بدانید در برخی موارد 
برای کاهش درد و فشار، پزشک حفره کوچکی 
در ناخن ایجاد می کند تا خون از طریق این حفره 
خارج شود البته مقداری هم جذب پوست می شود.

فواید نمک 
در ایجاد سالمت کامل بدن

1- ارتقاء سالمت دهان و دندان: نمک دریایی 
این  است.  فلوراید  مقدار کمی  طبیعی حاوی 
در  دندان  مینای  از  محافظت  با  معدنی  ماده 
برابر آسیب های ناشی از ترکیبات اسیدی به 
کند  دندان کمک می  و  دهان  ارتقا سالمت 

2- تسکین دردهای ورم مفاصل: انجام حمام 
به تسکین درد، مفاصل ملتهب  نمک منظم 
و آرام کردن عضالت دچار تنش کمک می 
کند 3- درمان رینوسینوزیت: شستشوی بینی 
با محلول نمک روشی سنتی برای پاکسازی 
حفره بینی است 4- تسکین التهاب تنفسی: 
محلول نمک به طور موثر به پاکسازی مخاط 
غلیظ کمک می کند 5-  بهبود بیماری پوست. 

تخم مرغ و آلوده کردن محیط یخچال

احتمال آلودگی پوسته تخم مرغ زیاد است و نباید 
در محفظه هایی که به عنوان جا تخم مرغی در 
یخچال ها تعبیه شده قرارداده شود، بلکه باید در 
ظروف دربسته، در یخچال و در درجه حرارت 
پائین تر از 10 درجه سانتیگراد نگهداری شود. 
موادی چون گوشت،  غذاهای دریایی و تخم مرغ 

را از دیگر مواد خوراکی جدا نگهداری کنید. در 
واقع این مواد غذایی باید از دیگر خوراکی ها جدا 
نگهداری شوند تا از احتمال آلوده شدن آن ها به 
میکروب های بیماری زا و بعضاً خطرناک کاسته 
شود. داخل فریزر نیز این مواد غذایی را باید داخل 
ظروف محکم و در بسته نگهداری کرد. همچنین 
تخم مرغ باید داخل بسته های خود نگهداری و از 
چیدن آن داخل درِب یخچال خودداری شود.

مراقب پاستوریزه بودن لبنیات باشید ...

پلیس خودروهای با خالفی 
بیش از ۱۰میلیون ریال را متوقف می کند 

مهر-  پلیس با خودروهایی با خالفی بیش از 10 میلیون ریال 
برخورد می کند و نیروی انتظامی در اجرای قانون با کسی 
تعارف ندارد. سردار عبدالرضا ناظری با تأکید بر این نکته که 
قوانین راهنمایی و رانندگی به منظور حفظ و حراست از جان 
انسان ها تعیین شده است و همه رانندگان ملزم به رعایت قوانین 
و مقررات راهنمایی و رانندگی هستند، گفت: اقدامات فرهنگی 
خوبی طی سال های اخیر برای گسترش رعایت قوانین در کشور 
انجام شده که این امر کاهش تصادفات و تلفات جاده ای را 
به همراه داشته است. در همین راستا، بر اساس قانون پلیس با 
خودروهایی که خالفی بیش از 10میلیون ریال دارند، برخورد می کند.

تردمیل، باعث مرگ یک پزشک شد 

جسد پزشکی که هنگام کار با تردمیل بر روی زمین سقوط کرده 
و از ناحیه سر دچار آسیب شدید شده بود، در یوسف آباد کشف 
شد. به گزارش جام جم، حدود ساعت 12 روز گذشته خبر کشف 
جسد مرد میانسالی در خیابان مهرام یوسف آباد از سوی مرکز پیام 
فوریت های پلیسی 110 به مأموران کالنتری 125 یوسف آباد 
اعالم شد. دقایقی بعد تیمی از مأموران انتظامی در محل کشف 
جسد که زیر زمین خانه ای بود، حاضر شدند و در بررسی ابتدایی 
مشخص شد متوفی پزشک داخلی است که هنگام کار با دستگاه 
تردمیل به دالیلی نامعلوم تعادل خود را از دست داده و بر روی 
زمین سقوط کرده است. سرانجام با اعالم مراتب، بازپرس کشیک 
قتل پایتخت دستور انتقال جسد به پزشکی قانونی را صادر کرد.

بی احتیاطی راننده پراید در قاین - گناباد
جان سرنشین 57 ساله اش را گرفت

رئیس پلیس راه استان خراسان جنوبی خبر از واژگونی یک 
دستگاه خودروی پراید در محور قاین - گناباد داد.به گزارش 
خراسان  استان  راه  پلیس  رئیس  وسیما،  صدا  خبرگزاری 
جنوبی در تشریح این خبر گفت: در این سانحه رانندگی که 
در کیلومتر 15 جاده شهرستان قاین - شهرستان گناباد رخ 
داد، سرنشین 57 ساله این وسیله نقلیه جان خود را از دست 
داد و 3 سرنشین دیگر هم مجروح و توسط عوامل اورژانس 
حاضر در صحنه به بیمارستان شهدای شهرستان قاین انتقال 
داده شدند. سرهنگ رضایی علت این حادثه را  بی احتیاطی 
راننده و عدم توانایی وی در کنترل وسیله نقلیه عنوان کرد.

 نمایندگی و عاملیت فروش شرکت                                                                          و توسعه صنعت جوش در استان
 تولید کننده انواع: افزودنی های بتن ، ترمیم کننده بتن، گروت، واتراستاپ های 
پی وی سی، اسپیسرهای پالستیکی، شیلنگ تزریق بتن و غالف 
 استرند، تجهیزات نیلینگ، ترمیم کننده بتن، چسب بتن و کاشی و ...

گل میخ گام برای سقف عرشه فوالدی 
 تهیه و تامین تجهیزات قالب فلزی ) اجاره، فروش(

کلینیک تخصصی ساختمانی نصر

 صیاد شیرازی، واحد 89، طبقه همکف
09034090412 - 09034090411 

حمل بارواثاثیه منزل باکادری مجرب وماهر

جابجایی تخصصی اثاثیه منزل با کامیون 
بزرگ مسقف پتودار، مخصوص حمل 

اثاثیه منزل، با کادری مجرب و ماهر درامر 
جابجایی اثاثیه ، همراه 

با تضمین جابجایی 
صالحی منش  

09157213571

حراج          سوپر بزرگ پامچال         حراج 
پوشک مولفیکس       7900    تومان

پوشک مولفیکس تعداد زیاد   25000       
پوشک مای بی بی    7900  

پوشک مای بی بی تعداد زیاد   18800
پوشک کانفی   7800

پوشک کانفی تعداد زیاد     25000
پوشک تاتی     5400
.............................................

پنیر توریس بزرگ   2700   
پنیر صباح 400 گرم    3300   
پنیر پالود 400 گرم    3300   

خامه پالود    1900
...........................................

تن 180 گرم تحفه و اویال   4500  
ماکارونی 700 گرم زر و بن الله    2000  

........................................
دستمال کاغذی 300 برگ         1500

مایع 4 لیتری دستشویی و ظرفشویی لطیفه       
   8500
................

رب شاداب       3500  
رب تارا      2500  

آدرس: بیست متری چهارم مدرس، خیابان طهماسبی، سوپر پامچال
 32444436

کافی شاپ، فست فود
اینترنت رایگان
پارکینگ اختصاصی 
بیلیارد، سونا، جکوزی 
»مهمان ساالری باور قلبی ماست«
ساعت کار: 9 الی 14 - 17 الی 24
خیابان ارتش - هتل جهانگردی
تلفن: 32228323 

 کافی شاپ  هتل جهانگردی افتتاح شد

سینما بهمن سینمای خانواده 
سینما بهمن ، مکانی امن و با نشاط برای خانواده های محترم 

  @ Cinema 32222636 کانال خبری سینما بهمن

اکران
فیلم

ساعت شروع
14:3016:151820 سانس ها

32222636 - 056تلفن

ناردون

سینما بهمن آمادگی دارد فیلم سینمایی ایستاده در غبار را به 
صورت سانس جهت ادارات، سازمان ها و ارگان ها در صورت 

تمایل به نمایش بگذارد.

داربست مهدی  
انجام پروژه های بزرگ و کوچک ساختمانی 

کفراژ بندی، زیربتن، سن نمایش
 اجاره تخته کار/  خرید و فروش لوازم داربست

بلوار فرودگاه - سه راه صیاد شیرازی
32319263- 09151642377- وسیله کار

  با مجوز رسمیبیمه مسئولیت

حمل  اثاثیه منزل

 با خاور مسقف و کارگر ماهر

09159639065-علی آبادی 
)ضمنا کارگر تنها نیز داریم(

ایزوگام  شفیعی آسفالت )محوطه و پشت بام( و  قیرگونی
 32225494 - 09151630283   صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

آدرس: نبــش مـدرس 57
09128664599 خرمشاهی/ 09155629368 عرب

   کاغذ دیواری، کناف دکوراتیو،پارکت ،کفپوش
طــراحــان برتـــر

با  اقساط  بلند مدت  بدون کارمزد  برای عموم
زیبایی خانه خود را با مشاوره رایگان در منزل از ما بخواهید

ایـزوگام شرق  
بخشی

آدرس: میدان توحید

09155622050 -32442331

ایـزوگام رهبـردار  
 فروش قیر -  چتایی )قیرگونی(

   32317903 - 09153638047

  بلوار شعبانیه حدفاصل خیابان کارگران و چهارراه دولت 

خرید و  فروش  انواع قالب بتن- داربست  فلزی ، تخته زیر پا ، نو  ، دست دوم 
بلوار فرودگاه  -  سه راه صیاد شیرازی  - 32313600  -  09151615069 جلیلی

بنگاه قالب بتن تـوکــل

  )با 8 سال سابقه ( زیر نظر مرکز اختالالت یادگیری در استان 

با ما آینده فرزندان تان را تضمین نمایید 
آدرس : طالقانی 11 پالک 9     تلفن: 32222941

شهریه ماهیانه فقط 75 هزار تومان

پیش دبستانی رضــوان
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همایش ایمنی در کار با حضور معاون وزارت تعاون در طبس برگزار شد

ایرنا - ششمین همایش ایمنی و بهداشت کار با حضور معاون روابط کار وزارت تعاون، رفاه و امور اجتماعی در شهر طبس برگزار شد.  در این همایش معاون استاندار و فرماندار ویژه طبس، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
خراسان جنوبی، مدیران شرکت های صنعتی و معدنی و جمعی از کارشناسان حضور داشتند. معاون روابط کار وزارت تعاون، رفاه و امور اجتماعی در این همایش گفت: ایمنی در کار به طور جدی به عنوان یک موضوع 
اساسی در کشور مطرح است. سیدحسن هفده تن ادامه داد: حفظ سالمت جسمی، بهداشت روحی و روانی، حفظ کرامت و معیشت خوب و توام با آسایش و رفاه نیروی کار از مهمترین رسالت های دولت تدبیر و امید است.

سه شنبه * 16 شهریور 1395 * شماره 3597
7

منطقه ویژه اقتصادی فرصت
 مناسبی برای مردم استان می باشد

و  رییس  با  دیدار  در  عبادی  علیرضا  سید  آیت ا... 
خراسان  اقتصادی  ویژه  منطقه  سازمان  کارکنان 
منطقه  گزارش عملکرد خوب  کرد:  اظهار  جنوبی 
تالش  و  کار  فرهنگ  تبیین  از  اقتصادی  ویژه 
در میان پرسنل ناشی می شود. وی با بیان اینکه 
مردم منطقه  از بی آبی و خشکسالی ها رنج می برند 
گفت: مسؤوالن باید مردم را در کارهای صنعتی و 
تجاری بیشتر شرکت دهند تا از این راه ایجاد شغل 
شود. عبادی خاطرنشان کرد: منطقه ویژه اقتصادی 
فرصت مناسبی برای ایجاد اشتغال است و مسؤوالن 
باید طوری برنامه ریزی کنند که اقشار مختلف مردم 
از ایجاد این منطقه اقتصادی نفع ببرند. وی در ادامه 

با بیان اینکه خیرات و برکات منطقه ویژه اقتصادی 
شامل حال همه مردم می شود، گفت: در این راستا 
می توان کارگاه های کوچک و زودبازده را در چرخه 
اقتصادی این منطقه سهیم کرد.  وی عنوان کرد: 
ترانزیت و امور داخلی منطقه ویژه اقتصادی باید به 
دست مردم همین منطقه سپرده شود تا مردم استان 
منتفع شوند و تنها نظاره گر نباشند. وی در پایان با 
تاکید بر اینکه ، یزدی بودن رییس مجموعه خود 
مهر تاییدی بر نیت خیر داشتن منطقه ویژه اقتصادی  
در راستای ایجاد اشتغال برای مردم می باشد گفت: 
از اینکه منطقه ویژه اقتصادی استان بدون استفاده از 
تسهیالت دولتی و با ایستادن روی پای خود توانسته 
کار بسیار عظیمی در راستای ایجاد اشتغال انجام 
دهد خرسندیم. امید است هر روز شاهد رونق بیش 

از پیش این منطقه باشیم.

حیا ، عفاف و حجاب  و رعایت حقوق 
شهروندی ضامن سالمت اجتماعی است 

مدیر کل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری 
در حاشیه ی نشست ستاد صیانت از حریم امنیت 
 عمومی و حقوق شهروندی گفت: دستورالعمل های
حقوق  و  عمومی  امنیت  حریم  از  صیانت  ستاد 
شهروندی و عفاف و حجاب برای کاهش دغدغه 
مقام معظم رهبری درباره عفاف و حجاب و حقوق 
شهروندی و با رویکرد افزایش رضایتمندی مردم از 
 سال87 ابالغ و اولین بازرسی و ارزیابی از دستگاه های

دولتی از سال 1391 شروع شده است و با شروع 
به کار دولت تدبیر و امید با رویکرد جدی تر و با 
و  گانه حقوق شهروندی  برنامه های اصالحی 9 
10گانه عفاف و حجاب انجام وظیفه می نماید. وی 
افزود: آموزش و توانمند سازی مدیران و کارکنان 
آگاه سازی  اجرائی، اطالع رسانی و  دستگاه های 
بررسی  و  پایش  و  مردمی  ارتباطات  شهروندان، 
حقوق شهروندی، نهادینه کردن احترام به قوانین 
و مقررات و برخورد کریمانه با مردم از جمله وظایف 
این ستاد در دستگاه های اجرائی می باشد. عصمت 
محمودی ادامه داد: در بعدی دیگر، ستاد صیانت به 
دنبال سالم سازی روابط و مناسبات اجتماعی است و 
این مهم را از طریق پایش و نظارت بر فضای ادارات 
نظارت  تحت  خصوصی  مراکز  و  دولتی  اماکن  و 
دولت پیگیری می نماید. محمودی اضافه کرد:  پس 
از پایش و مدیریت رعایت حقوق شهروندی و عفاف 
برای کارکنان و مراجعان دستگاه های  و حجاب 
بخش  بر  نظارت  امر  بعد  ی  مرحله  در  دولتی، 
هایی که از مراکز دولتی مجوز فعالیت می گیرند؛ 
این راستا در ستاد  در دستور کار قرار دارد که در 
مجوز  های  دستگاه  شد:  مصوب  استان  صیانت 
دهنده به بخش خصوصی امر نظارت بر عملکرد 
و رعایت ارزشهای اسالمی را در آن مجموعه عهده 
دار شوند. در این راستا نظارت بر مراکز درمانی از 
سوی دانشگاه علوم پزشکی آغاز شده است و ادامه 
خواهد داشت. محمودی تاکید کرد: هدف تشویق و 
ترغیب به رعایت حقوق شهروندی و الزام به رعایت 
قانون و ارزش های جامعه اسالمی است و به هیچ 
وجه هدف مچ گیری و مقصریابی نیست. وی  افزود: 
آگاه بودن از حقوق، رعایت قوانین و مقررات و احترام 
متقابل در ادارات و سطح شهر و رعایت عفاف، حیا 
و حجاب، خود یکی از راه های کاهش آسیب های 
اجتماعی است که نه نیاز به اعتبار دارد و نه جلسه و 

دستور العمل  می خواهد.

درآمد 60 میلیونی عروسک سازان
 سنتی خرسان جنوبی

صدا و سیما - تولید کنندگان عروسک سنتی در 
 60 عروسک  هزار   8 فروش  با  جنوبی  خراسان 
میلیون تومان در آمد کسب کردند. مسئول این طرح 
گفت: هم اکنون  این هنر دستی در 4 روستای تاجمیر، 
نازدشت، حجت آباد و کسراب شهرستان سربیشه 

احیا شده است و بانوان شاغل در این رشته، 25 نمونه 
تولید می کنند.  عروسک در شکل های مختلف 
سیاری با بیان اینکه احیای رشته عروسک سازی 
سنتی ، برای 45 زن روستایی شغل ایجاد کرده است 
افزود: تولید کنندگان این هنر دستی محصوالت 
 خود را با قیمت 3 تا 20هزار تومان به فروش

رسانند. می 

مالئی - معاون امور کار در وزارت تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی کشور توزیع عادالنه درآمد به 
نسبت ارزش آفرینی مردم را یکی از مؤلفه های 
اقتصاد مقاومتی دانست و بیان کرد: متأسفانه 
به دلیل غفلت مسئوالن همیشه رانت خواران 
و  کارآفرینان  سفره  بر  فرصت طلبان  و 
استفاده  با  و  اند  زده  چنبره  تولیدکنندگان 
اند  پرداخته  ثروت  تکاثر  به  آنها  سرمایه   از 

که این رویه باید تغییر کند.
یازدهمین همایش تجلیل از تعاونی های برتر  
 استان صبح دوشنبه با حضور سید حسن هفده تن

معاون امور کار در وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی کشور انجام شد.

تعاونی  اقتصاد  اینکه  به  اشاره  با  تن  هفده 

یکی از زیرساخت های مهم اقتصاد مقاومتی 
اقتصاددانان  گفته   به  بنا  کرد:  تاکید  است 
برتر جهان در سال 2040 بیش از 98 درصد 
مردم  درصد  از یک  کمتر  به  اقتصاد جهان 
نقطه  معنی  به  این  و  گرفت  خواهد  تعلق 

نابودی دنیا است.
رفاه  و  کار  تعاون،  وزیر  کار  امور  معاون 
اجتماعی با بیان اینکه به این اقتصاد، اقتصاد 
تکاثر می گویند، بیان کرد: اگر بخواهیم مسیر 
و سرنوشتی که در انتشار بشر است را تغییر 
اقتصاد  راه های آن جایگزینی  از  دهیم یکی 

تعاونی به جای اقتصاد تکاثری است.
در  اساسی  قانون   44 اصل  به  تن  هفده 
و  کرد  اشاره  کشور  توسعه  برنامه های 

اقتصاد کشور که  از  باید 25 درصد  افزود: 
محل  از  دالر  میلیارد   150 حدود  معادل 

شود. تأمین  تعاونی ها 
رفاه  و  کار  تعاون،  وزیر  کار  امور  معاون 
وجود  این  با  کرد:  خاطرنشان  اجتماعی 
درصد  پنج  حتی  برنامه ای  هیچ  در  هنوز 
طریق  از  نتوانسته ایم  را  کشور  اقتصاد  از 

کنیم. تأمین  ها  تعاونی 
نسبت  به  درآمد  عادالنه  توزیع  وی، 
های  مؤلفه  از  یکی  را  مردم  ارزش آفرینی 
کار  امور  معاون  دانست.  مقاومتی  اقتصاد 
بیان  با  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزیر 
که  اقتصادی  یعنی  مقاومتی  اقتصاد  اینکه 
باشند،  همه به نسبت مساوی در آن سهیم 

بیان کرد: بر اساس فرهنگ اسالمی تعاونی 
موفق، تعاونی است که به هر کسی بر اساس 
حقوق  خود  مهارت  و  تجربیات  تحصیالت، 
دهد. هفده تن با تاکید بر اینکه هر روز نیازمند 
اصالح ساختار تعاونی ها هستیم، خاطرنشان 
دانش  تعاونی  اقتصادهای  پایه گذاری  کرد: 

بنیان یکی از نیازهای امروز است.
امروزه کشور قهرمان پروری

 می کند نه اقتصاد پروری
 این مقام مسوول با انتقاد از اینکه فرهنگ 
قهرمان پروری  فرهنگ  بیشتر  کشور  امروز 
کننده  ترویج  تعاون،  فرهنگ  افزود:  است، 
این  و  است  مشارکتی  مدیریت  فرهنگ 

فرهنگ باید در جامعه نهادینه شود.

تعاون توزیع ثروت عادالنه و 
رشد متوازن را به همراه دارد

جنوبی  خراسان  باالی  ظرفیت های  به  وی 
در کشت زعفران اشاره و تاکید کرد: با وجود  
بحران بی آبی، این استان دارای ظرفیت های 
زیادی است که ایجاد و توسعه تعاونی های 
که  است  راهکارهایی   از  بنیان  دانش 
رشد  و  ثروت  عادالنه  توزیع  می تواند سبب 

متوازن منطقه شود.
رفاه  و  کار  تعاون،  وزیر  کار  امور  معاون 
اجتماعی با اشاره به اینکه امروز میانگین رشد 
دو  از  کمتر  اروپایی  کشور   40 در  اقتصادی 
درصد است، بیان کرد: در این شرایط اقتصاد 

تعاونی حرفی برای گفتن دارد.

سربازی - تکمیل 5 پروژه نیمه تمام شاخص 
در شهرستان فردوس نیازمند 270 میلیارد ریال 
اعتبار است. به گفته سرپرست فرمانداری این 
تختخوابی،  صد  بیمارستان  شامل:  ها  پروژه 
باند دوم محور فردوس - بجستان، باند دوم 
محور فردوس  سه راهی شهید زارع، باند امداد 
انار است که تا کنون  و نجات و پژوهشکده 
برای آنها در مجموع بیش از 470 میلیارد ریال 
هزینه شده است . حسین اسماعیلی با اشاره 
به موقعیت جغرافیایی شهرستان تاکید کرد: با 
توجه به قدمت و  فرسودگی بیمارستان فعلی 

که جوابگوی حجم مراجعان نیست الزم است 
هر چه  زودتر بیمارستان جدید صد تختخوابی 
که تا کنون 87 درصد  پیشرفت فیزیکی داشته 
تکمیل شودکه البته در سفر اخیر وزیر بهداشت 
مقرر شد این پروژه تا دهه فجر و یا حداکثر 
پایان سال به بهره برداری برسد. وی تکمیل 
پارک گردشگری تون، با 70 درصد پیشرفت 
 55 با  موتورسواری  پیست  تکمیل  فیزیکی، 
درصد پیشرفت، آبرسانی به روستای باغستان 
مجتمع  تکمیل  پیشرفت،  درصد   40 با  علیا 
دامداری با 65 درصد پیشرفت و تکمیل مجتمع 

گلخانه ای شهرستان با 75 درصد پیشرفت را 
از دیگر پروژه های نیمه تمام برشمرد که در 
مجموع نیازمند 326 میلیارد ریال اعتبار است. 
اتمام پروژه هایی که  بر  تاکید دولت  به  وی 
باالی 80 درصد پیشرفت فیزیکی دارند اشاره  
و تصریح کرد: مجتمع فرهنگی هنری فردوس 
که از مصوبات سفر اول دولت قبل بوده یکی 
از پروژه هایی است که روند تکمیل آن بسیار 
طوالنی شده و امسال 5 میلیارد و 500 میلیون 
اختصاص  آن  تجهیز  و  تکمیل  برای  ریال 
در   دبستان  یک  احداث  وی  است.  یافته 

اسالمیه، تکمیل و تجهیز پایگاه انتقال خون، 
روستاهای  شهدای  گلزار  بهسازی  و  تکمیل 
برون، خانیک و باغستان علیا، تکمیل سالن 
اجتماعات فرمانداری، تکمیل ساختمان اداری 
از  را  بانوان  پارک  تکمیل  و  روستایی  تعاون 
دیگر پروژه هایی برشمرد که باالی 80 درصد 
پیشرفت فیزیکی دارد و امسال در مجموع 82 
میلیارد ریال از محل اعتبارات استانی برای آنها 
در نظر گرفته شده تا هر چه زودتر تکمیل شود. 
امسال  پروژه های جدیدی که  به  اسماعیلی 
از محل اعتبارات استانی تعرف شده پرداخت 

و افزود: احداث دبستان در فاز 2 مسکن مهر 
فردوس، احداث کتابخانه عمومی قلم چی که 
نصف هزینه آنرا موسسه آموزشی قلم چی تقبل 
کرده، مطالعه طرح جامع آبرسانی به فردوس، 
بحران،  مدیریت  آب  چاه  تجهیز  و  احداث 
بلوار ولیعصر و احداث و  احداث پارک خطی 
توسعه فضای سبز عمومی در فاز 2 و 3 مسکن 
مهر، پروژه هایی است که در مجموع برای آنها 
175 میلیارد ریال گذاشته شده است. وی در 
ادامه از افزایش 38 درصدی اعتبارات امسال 
شهرستان فردوس به نسبت سال قبل خبر داد.  

کاهش 4درصدی تلفات طیور 
 

سالمت  معاون  محمداصغرزاده   - مالیی 
طیور  تلفات  کاهش  درباره  استان  دامپزشکی 
عنوان کرد: از ابتدای امسال تاکنون طیور، از 12 
درصد به 8 کاهش یافته است. وی با بیان اینکه 
کاهش حتی یک درصد در تلفات دام و طیور سبب 
برای  درآمدزایی  و  تولید  برابری  چندین  افزایش 
تولیدکننده می شود افزود: یکی از مهمترین دالیل 
کاهش تلفات طیور در استان رعایت دقیق مسایل 
واحد  افزایش  همچنین  و  ای  قرنطینه  بهداشتی 
های پرورش مرغ بدون آنتی بیوتیک است. اصغر 
زاده خاطرنشان کرد: از صنایع فرآوری، به عنوان 
بهترین پیشنهاد برای تولید پایدار، کاهش هزینه ها 
و ارزش افزوده می توان استفاده کرد. وی یادآور 
شد: اکنون بیش از 700 واحد مرغداری گوشتی 
بهداشتی   های  کنترل  که  دارد  وجود  استان  در 
گیری،  نمونه  واکسیناسیون،  جمله  از  دامپزشکی 
ضدعفونی به صورت دوره ای در آن اجرا می شود.

خراسان جنوبی 190 کیلومتر
 به یزد نزدیک تر می شود

فارس- معاون راهداری اداره کل راه و شهرسازی 
خراسان جنوبی گفت: با احداث جاده خوسفـ  آبگرم 
لوت ـ نایبند ـ بهاباد، 190 کیلومتر مسیر ارتباطی 
خراسان جنوبی با استان های یزد، فارس، اصفهان، 
تهران و غرب کشور کاهش می یابد. ابراهیم کریم پور 
در مورد جاده خوسف به آبگرم لوت که ادامه آن به 
سمت نایبند است، افزود: عملیات فنی، خاک برداری 
و زیرسازی 25 کیلومتر از این مسیر انجام شده که 
امید است امسال باقی مانده راه که حدود 35 کیلومتر 

تا آبگرم لوت فاصله دارد آسفالت شود.

موافقت نامه سازمان بسیج علمی پژوهشی 
و فناوری استان با شرکت فرا بورس ایران  

تجاری سازی وفروش محصوالت 

 برای اولین بار در استان زمینه الزم و زیرساخت های
سازی  وتجاری  اختراعات  فروش  برای  مناسب 
پور  عقیلی  جواد  گفته  به  شد.  فراهم  محصوالت 
فناوری  و  پژوهشی  علمی  بسیج  سازمان  مسئول 
و شرکت  سازمان  این  بین  نامه  موافقت  انعقاد  با 
سازی  تجاری  جهت  ذیل  موارد  ایران  بورس  فرا 
و  شناسایی   - گرفت.  خواهد  انجام  محصوالت 
بررسی تمامی اختراعات و ایده ها در استان -انتخاب 
ایده های برتر و اختراعات قابل فروش و تجاری 
سازی - برگزاری دوره های آموزشی ایده و تجاری 
تابلوی  و  فروش  برای  سازی  آماده  جهت  سازی 
فرا بورس - کمک به مخترعان دارای طرح های 
خالقانه، اختراعات جهت معرفی به سرمایه گذاران 
- برگزاری همایش ها وفستیوال های گوناگون در 
استان و کشور - استفاده از کارشناسان و متخصصین 
مجرب و معتبر شناخته شده جهت چگونگی خلق 
اختراع مطلوب و فراهم سازی جهت ورود به بازار و 
شناسایی بازار هدف - ایجاد فرصت مناسب جهت 
حمایت همه جانبه از اختراعات مورد نیاز روز کشور 
و جهان. کلیه مخترعین و مبتکرین می توانند جهت 
تجاری سازی محصوالت به سازمان بسیج علمی 

پژوهشی و فناوری مراجعه نمایند.

طرح نظارتی ویژه شروع سال تحصیلی 

صدا وسیما-طرح نظارتی ویژه شروع سال تحصیلی 
بازرسی  و  نظارت  اداره  رئیس  تهوری  شد.  آغاز 
جنوبی  خراسان  تجارت  و  معدن  صنعت  سازمان 
گفت: در این طرح 40 بازرس سازمان صنعت معدن 
و تجارت به همراه بازرسانی از اتاق اصناف، تعزیرات 
حکومتی و اتحادیه صنفی بر بازار لوازم تحریر، کیف 

و کفش و سایر اقالم محصالن نظارت می کنند. 

اصالحیه

در خبر روز 13 شهریور 95 صفحه 7 روزنامه  به نقل 
از جزینی زاده سرپرست نمایندگی وزارت خارجه جمله 
ضمن تشکر از حمایت های استانداری، با توجه به 
اینکه مقام عالی دولت حامي نمایندگي وزارت امور 
خارجه در استان ها است تقاضا می شود این همکاري 
نحو  به  تا  یابد  استمرار  و  گسترش  پیش  از  بیش 
 شایسته تري فعالیت مان تداوم یابد صحیح می باشد

که بدین وسیله اصالح می گردد. همچنین در این خبر 
جزینی زاده گفته است: تا کنون بسیاری از متقاضیان 
خدمت در بخش کنسولی این نمایندگی براي پیگیري 
از کشور سفر یا حتي خارج  تهران  در   کارهایشان 

مي کردند با وجود نمایندگي وزارت امورخارجه در 
استان مراحل تسهیل مي شود و نیازي به خروج از 
استان نیست. این مقام مسئول همچنین در این گفتگو 
از تفاهم نامه سه ساله بین  استانداري با وزارت امور 
خارجه سخن گفته بود که که یک سال از آن باقیمانده 
و از مسئوالن امر و نمایندگان محترم مردم در مجلس 
انتظار می رود در این فرصت باقیمانده بیش از پیش 
و با جدیت بیشتر اخذ مصوبه هیئت محترم دولت 
برای ادامه کار  نمایندگی در استان تا حصول نتیجه 
مطلوب دنبال شود، وزارت امور خارجه نیز در این راستا 
مساعدت و همکاری الزم را خواهند داشت.  ضمنا در 
پارگرافی از  خبر با این مضمون که وزارت  خارجه به 
استان  عنایت داشته اما مسئوالن استانداري نسبت به 
این فرصت طالیي بي توجه هستند به طور کامل از 

خبر حذف شده و اصالح می گردد.

رانت خواران  فرصت طلب سر سفره کارآفرینان  

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی کشورعنوان کرد:

تکمیل پنج پروژه شاخص فردوس 270  میلیارد  اعتبارمی خواهد

کمبود بودجه دانشگاه صنعتی را با مشکل مواجه کرده است

 رئیس دانشگاه صنعتی بیرجند :

  پرداخت نشدن معوقات یک و نیم ساله کارکنان دانشگاه

از  پیش  بیرجند  صنعتی  دانشگاه  رئیس 
ظهر دیروز در دیدار با آیت ا... سید علیرضا 
اظهار  استان،  در  فقیه  ولی  نماینده  عبادی 
وجود  صنعتی  دانشگاه   20 ایران،  در  کرد: 
دارد که اغلب آن ها در شمال غرب کشور 

متمرکز هستند.
صنعتی  دانشگاه  عمومی  روابط  گزارش  به 
بیرجند، ناصر مهرشاد با تاکید بر این که باید 
دانشگاه های صنعتی کشور مورد توجه ویژه 
و  شرقی  ضلع  در  کرد:  تصریح  قرارگیرند، 
جنوبی کشور، تنها دانشگاه صنعتی، دانشگاه 

صنعتی بیرجند است.
در  دانشگاه  این  کرد:  خاطرنشان  وی 
و  صنایع  دانشگاه  عنوان  تحت   ،75 سال 
صنایع  دانشگاه  نظر  زیر  و  بیرجند  معادن 
به  اقدام  و  تاسیس گردید  ایران  معادن  و 
حفاری  های  رشته  در  دانشجو  پذیرش 
نقشه  معدنی،  مواد  فرآوری  اکتشافی، 
استخراج  معدن،  اکتشاف  صنعتی،  کشی 

افزار  نرم  کامپیوتر،  افزار  نرم  معدن، 
و  ساخت  تکنولوژی  مهندسی  و  سیستم 

نمود. ابزار(  )ماشین  تولید 
مهرشاد با اشاره به این که دانشگاه صنعتی 

بیرجند از ابتدای مهر 86 اجرایی شده است، 
آموزش عالی و تحقق  تصریح کرد: توسعه 
تربیت  و  پژوهش  و  آموزش  به  بخشیدن 

صنعتی  های  بخش  برای  انسانی  نیروهای 
به  پاسخگویی  مستعد،  افراد  جذب  منطقه، 
 نیازهای پژوهشی بخش صنایع و بهره گیری
از توانایی های علمی، تحقیقاتی و امکانات 

موجود در بخش صنایع از مهمترین اهداف 
ایجاد این دانشگاه است.

قابلیت خوبی  به   توجه  با  کرد:  عنوان  وی 

دانشگاه  دارد،  در خراسان جنوبی وجود  که 
تواند در توسعه صنعتی  بیرجند می  صنعتی 
باشد و  و معدنی مشارکت عمده ای داشته 

حتی در توسعه علمی نیز تاثیرگذار باشد.

بیان  با  بیرجند  صنعتی  دانشگاه  رئیس 
وزارت  از  ما  خواسته  مهمترین  که  این 
است،  دانشگاه  این  به  بیشتر  توجه  علوم، 

را مان  تالش  نهایت  ما  شد:   متذکر 
پرچمدار  دانشگاه،  این  در  که  کنیم  می 
برای  آبروداری  راستای  در  و  بوده  خوبی 

بکوشیم. حاکمیت  و  نظام 
بودجه،  کمبود  که  این  به  اشاره  با  مهرشاد 
دانشگاه صنعتی بیرجند را با مشکالت متعدد 
مواجه کرده است، افزود: علی رغم این که 
نیم  و  یک  معوقات  دانشگاه  این  کارکنان 
ساله دارند ولی در این باره اعتراضی ندارند.

در  بودجه  ریزش  متاسفانه  داد:  ادامه  وی 
به  بیشتر  و  نبوده  متوازن  عالی  آموزش 
کشور صنعتی  های  دانشگاه  بقیه   سمت 
مورد  موضوع،  این  است  امید  که  رود  می 

توجه دولتمردان قرار گیرد.
رئیس دانشگاه صنعتی بیرجند با بیان این که 
گفت:  است،  انسان  عمر  سرمایه،  مهمترین 
مهمتر  صنعت  خود  از  صنعت،  گردانندگان 
گردانندگان  که  کنیم  سعی  باید  و  هستند 

خوبی در بحث صنعت باشیم.

با  دیدار  در  نفت  وزیر  مشاور  مالئی- 
استاندار بیان کرد: امسال 100 میلیارد تومان 
اعتبار برای توسعه شبکه گازرسانی  خراسان 

جنوبی در نظر گرفته شده است.
پرویزی فر نیز در دیدار با آستانه مشاور وزیر 
خط  پروژه  اجرای  در  تسریع  خواستار  نفت 

انتقال گاز سربیشه - نهبندان شد.
نیازهای  اولین  جزو  گازرسانی  افزود:  وی  
تولیدی  واحدهای  و  کارخانجات  صنایع، 

محسوب می شود.
مرز  وجود  به  استان  در  دولت  عالی  مقام 
و  اشاره  افغانستان  با کشور  استان  مشترک 
سوخت  مخازن  افتتاح  با  کرد:  خاطرنشان 
به    سوخت  صادرات  برای  توان  می  استان 

افغانستان گام های جدی تری برداشت.
جنوبی  خراسان  اینکه  بیان  با  پرویزی 
داد  ادامه  پهناور کشور است  استان  در سومین  جمعیت  پراکندگی  کنار  در  موضوع  زمینه این  در  خصوصًا  رسانی  خدمت  گازرسانی را با مشکل مواجه کرده است. استان، 

استاندار بیان کرد: مسئوالن ذی ربط، گازرسانی 
به روستاهای پرجمیعتی که در مسیر خط انتقال 

گاز هستند را در اولویت قرار دهند.

تاسال 97 همه روستاهای باالی 
20خانوارگازخواهند داشت

بیان  با  دیدار  این  در  نیز  نفت  وزیر  مشاور 
سال  پایان  تا  دارد  بنا  نفت  وزارت  اینکه 
خانوار،   20 باالی  روستاهای  تمامی   1397
مرغداری  و  صنعتی  های  شهرک  صنایع، 
پایان  تا  کرد:  عنوان  کند  گازرسانی  را  ها 
و 738  میلیارد   4 بر  بالغ  اعتباری  سال 97 
در  ها  پروژه  این  اجرای  برای  دالر  میلیون 
این  اجرای  با  که  است  شده  گرفته  نظر 
پروژه ها 2 میلیون و 360 هزار خانواری که 
گاز  نعمت  از  هستند  گازرسانی  شبکه  فاقد 

برخوردار خواهند شد.

مشاور وزیر نفت در دیدار با استاندار خبرداد:

اختصاص 100 میلیارد تومان برای توسعه شبکه گازرسانی
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برخی مسئوالن مثل پینوکیو از گربه  نره 
آمریکا و روباه مکار انگلیس فریب می خورند

برنامه  به  اشاره  با  کیهان  روزنامه  مسئول  مدیر 
داخل  در  غرب  تحریم های  اجرای  برای  دولت 
مسئوالن  برخی  گفت:   FATF توافق  با  کشور 
مانند پینوکیو پشت سر هم از گربه نره آمریکا و 
روباه مکار انگلیس فریب می خورند. شریعتمداری 
دستاورد  می بینند  مسئوالن  اینکه  با  کرد:  تاکید 
برجام »تقریبا هیچ« بوده است ولی FATF را هم 
به  را  نقد خود  دوباره سکه  یعنی  این  می  پذیرند، 
گربه نره و روباه مکار می دهند تا برایشان بکارد 
و درخت سکه های طال به بار بیاورد. وی یادآور 
شد: نتیجه این عملکرد این است که هم از برنج 

مازندران محروم می شوند و هم از خرمای بغداد.

اصالح  طلبان نیازی به ائتالف با حامیان 
دولت در انتخابات شوراها ندارند

از  اینکه برخی اصالح طلبان  بیان  با  علی صوفی 
ائتالف با حامیان دولت در انتخابات مجلس دهم 
به  نیازی  انتخابات شوراها،  در  ناخشنودند، گفت: 
ائتالف با بیرون از مرز اصالح طلبی نداریم. وزیر 
تعاون دولت اصالحات درباره احتمال تغییر نامزد 
اصالح  طلبان در انتخابات 96 ، اظهار کرد: ما در 
ریاست جمهوری  انتخابات  سیاستگذاری،  شورای 
اما به این معنا  پیش رو را آسیب شناسی می کنیم 
کند.  عبور  روحانی  از  بخواهد  شورا  که  نیست 
از رقابت داخلی عبور کرده اند و در  اصالح طلبان 
سال 92 نشان دادند که اجماع شان بر روی یک 
کاندیدا است. مگر اینکه به  هر دلیلی روحانی نتواند 
این  صورت  در  که  یابد  حضور  انتخابات  این  در 

اصالح طلبان به سمت تعیین جایگزین می روند.

دبیرکل کارگزاران: عقل می گوید قالیباف
 و جلیلی دوباره کاندیدا نشوند

دبیرکل حزب کارگزاران گفت: من فکر می کنم 
تاکنون هیچ اصالح طلبی این بحث را مطرح نکرده 
که باید از روحانی عبور کنیم چون طرف دیگر، 
برنامه  با  رابطه  ندارد. کرباسچی در  فردی وجود 
و  جمهوری  ریاست  انتخابات  برای  اصولگرایان 
احتمال حضور افرادی همچون محمدباقر قالیباف 
از تصمیم اصولگرایان  و سعید جلیلی گفت: من 
خبر ندارم، چون نه چیز رسمی اعالم شده و نه از 
محافل داخلی آن ها اطالعات محرمانه داریم اما 
عقل ایجاب نمی کند آنها مجددا وارد یک میدان 
های  تجربه  که  حالی  در  شوند،  جدید  سیاسی 
است.  شده  تکرار  دوبار  حتی  که  دارند  ناموفقی 
وی افزود: سال ۸۴ اصالح طلبان با سه یا چهار 
کاندیدا جلو آمدند اما در 92 با یک کاندیدا وارد 
پس  شدند.  پیروز  اصالح طلبان  نهایتا  که  شدند 
 92 تا   ۸۴ های  سال  بین  تجربه  گفت  می توان 

چیزهای زیادی به ما آموخت.

هاشمی رفسنجانی:  احتمال می  دهم 
روحانی برای دوره بعدی بیاید

عربستان  می  گوید:  تشخیص  مجمع  رئیس 
و  ندارد  سودی  برایش  ایران  با  مقابله  می فهمد 
واقعًا  یمن  در  است،  فهمیده  در همین مدت هم 
در گل مانده است و مرتباً در آنجا تحقیر می شود، 
خصوص  در  وی  می آیند.  عقل  سر  باالخره  اما 
حضور روحانی در انتخابات 96 نیز گفت : احتمال 
می دهم که ایشان دور بعدی می آیند ، دور بعدی 
شجاع تر کارهایش را انجام می دهد و ما گام بلندی 
خصوص  در  وی  می بینیم.  بعدی  سال   ۴ در  را 
بیاید،  روحانی  اینکه  از  قبل  گفت:  هم  مذاکرات 
شود.  حل  مسئله  می خواهند  رهبری  می دانستم 
علی رغم  بود.  قضیه  پشت  رهبری  اراده   باالخره 
این همه شیطنتی که می شد و رهبری هم گاهی 
اینها  از  آخر  تا  ولی  انتقاد می کردند،  مذاکرات  به 
حمایت کردند و گاهی هم به حالت تقدیس رسید 
و  بودیم  پیشقدم  ما هم  درآمد.  این صورت  به  و 
می خواستیم حل شود و خود روحانی در مذاکرات 

قبلی بوده و همه  زمینه ها مساعد شد.

وزارت خارجه: FATF ربطی به برجام 
ندارد و از سال ها قبل مطرح بوده

FATF  گفت: درباره  وزارت خارجه    سخنگوی 
در این مورد نگرانی نداریم. این مقرارت ربطی به 
برجام ندارد و از سال ها قبل مطرح بوده است. قاسمی 
ایجاد نگرانی ها  ایرادها و  بیان این که برخی   با 
بی مورد است و ما آن را رد می کنیم، اضافه کرد: 
البته  است.  غلط  ها  برداشت  و  اطالعات  برخی 
برخی نگرانی ها از روی حسن نیت است و ما هم 
آن را درک می کنیم. این مقررات علیه گروه های 
تروریستی شناسنامه دار کودک کش مانند داعش، 

القاعده، النصره و ... است.

»FATF« از قهوه َقَجری تلخ تر است

اینکه  بر  تاکید  با  اسالمی  مؤتلفه  حزب  عضو 
شورای امنیت و مجلس باید پیمان نامه FATF را 
باطل اعالم کنند، گفت: اختیار امضاهای خودسرانه 
تا کجا؟ مجلس باید جلوی هر امضای خودسرانه 
اینکه  بیان  با  ترقی  حمیدرضا  بگیرد.  را  دولت 
FATF جنبش های مقاومت ما را هدف قرار داده 
است، گفت: FATF از قهوه َقَجری تلخ تر است  

چرا که عزت ملی ما را نشانه گرفته است.

قالیباف انقالبی و خدمتگزار است؛ 
می خواهند  تخریبش کنند

با  اخالق  استاد  یک 
که  کسانی  از  انتقاد 
را  نجومی  فیش های 
اظهار  می کنند،  توجیه 
داشت: توجیه فیش های 

اخباری  نجومی، خیانت است. طباطبایی درباره 
نیز  شده  مطرح  تهران  درباره شهردار  اخیراً  که 
تاکید کرد: آقای قالیباف یک اصولگرا، انقالبی، 
حقیقت گرا و خدمتگزار است و برخی می خواهند 
کارشان  نمی گویم  من  بزنند؛  ضربه  ایشان  به 
انتخاباتی است اما اینکه چنین اتهاماتی می زنند، 

هدفشان تخریب ایشان )قالیباف( است.

 احمدی نژاد را رقیب نمی دانم 
حیف اعتباری که صرف این آقا شد

مشاور رئیس جمهور در 
پاسخ به سوالی راجع به 
پیام اخیر احمدی نژاد به 
کرد:  اظهار  اصولگرایان 
به  راجع  قضاوتی  بنده 

را رقیب اصلی  ایشان  ندارم، چون  این موضوع 
انتخابات نمی دانم. اصولگرایان اعتبار و آبروی 
خودشان را مجددا صرف وی نمی کنند. ترکان  
افزود: حیف آبرو و اعتبار تشکل های قدیمی مثل 
جامعه روحانیت که صرف این آقا شد. ایشان تا 
این اندازه اعتبار نداشت. این مسئله گذشته تلخی 

را به جای گذاشت.

واکنش کدخدایی به زمزمه  رای 
منفی شورای  نگهبان به احمدی نژاد

شورای  سخنگوی 
خبر  درباره  نگهبان 
بر  مبنی  شده  منتشر 
اعضای  منفی  نظر 
به  نگهبان  شورای 

انتخابات  در  احمدی نژاد  محمود  صالحیت 
این  دادن  اطالع  و   96 جمهوری  ریاست 
اخبار  این  دانم  نمی  گفت:  او،  به  موضوع 
کذب را چه کسی منتشر می کند. وی افزود: 
خودش  قانونی  موعد  در  نگهبان  شورای 
این  از  کدام  هیچ  و  کرد  خواهد  نظر  اعالم 

گمانه زنی ها صحت ندارد.

مسعود پزشکیان : قاعده بازی 
در دنیا را باید بپذیریم

پزشکیان  مسعود 
از  اینکه  بر  تأکید  با 
در  سر   FATF توافق 
برای  گفت:  نمی آورم، 
تعامل با دنیا باید قاعده 

بانک های  با  برود  هم  سپاه  و  بپذیریم  را  بازی 
خودش کار کند. وی افزود: باالخره ما می خواهیم 
بازی فوتبال هم  با دنیا معامله و کار کنیم، در 
قراردادهای بین المللی برای بازی را می پذیریم،  
اگر می خواهیم با دنیا معامله کنیم یا باید قواعد 
با  رابطه ای  اینکه  یا  بپذیریم  را  دنیا  بین المللی 

کشورهای جهان نداشته باشیم.

ادامه از صفحه اول
از  اعم  آنان  تبلیغاتی  های  بوق 
برابر  در  آنان  رفتار  که  سیاستمدارانی 
اسالم  جهان  ننگ  آمریکا  و  صهیونیست ها 
حرام خواری  و  ناپرهیزکار  مفتیان  تا  است، 
فتوا  سّنت  و  کتاب  برخالف  آشکارا  که 
حتی  که  مطبوعاتی  پادوهای  می دهند، 
و  دروغ سازی  مانع  هم  حرفه ای  وجدان 
بیهوده  تالش  نیست،  آنان  دروغ گویی 
در  را  اسالمی  جمهوری  که  می کنند 
امسال،  حج  از  ایرانی  حجاج  محروم سازی 
که  فتنه انگیزی  حکام  دهند.  نشان  متهم 
و  تکفیری  گروه های  تجهیز  و  تشکیل  با 
های  جنگ  گرفتار  را  اسالم  دنیای  شرور، 
بی گناهان کرده اند و  و جرح  قتل  و  داخلی 
یمن و عراق و شام و لیبی و برخی دیگر از 
کشورها را به خون آغشته اند؛ سیاست بازان 
از خدا بی خبری که دست دوستی به رژیم 
اشغالگر صهیونیست داده و چشم بر رنج و 
مصیبت جانکاه فلسطینیان بسته اند و دامنه  

روستای  و  شهر  تا  را  خود  خیانت  و  ظلم 
و  بی دین  حاکمان  گسترده اند؛  بحرین 

پدید  را  منا  بزرگ  فاجعه   که  بی وجدانی 
حریم حرم  خادمان حرمین،  نام  با  و  آورده 
خدای  میهمانان  و  شکسته  را  الهی  امن 

رحمان را در روز عید در منا و پیش از آن 
از  اکنون  کردند،  قربانی  مسجدالحرام  در 

دیگران  و  می زنند  دم  حج  نشدن  سیاسی 
 را به گناهان بزرگی که خود مرتکب شده ،

 متهم می کنند.

بر  عالوه  ها،  گزارش  بر  بنا  نیز  امسال 
های  ملت  برخی  و  ایرانی  حجاج  صّد 
محدوده   در  را  کشورها  دیگر  حجاج  دیگر، 
دستگاه های  کمک  با  نامعهود  کنترل های 
قرار  صهیونیستی  رژیم  و  آمریکا  جاسوسی 
ناامن  همه  برای  را  الهی  امن  خانه   و  داده 

کرده اند. 
جهان اسالم، اعم از دولت ها و ملت های 
بشناسند  را  سعودی  حاکمان  باید  مسلمان 
و  وابسته  و  بی ایمان  و  هّتاک  واقعیت  و 
باید  کنند؛  درک  به درستی  را  آنان  مادی 
جهان  گستره   در  که  جنایاتی  به خاطر 
رها  را  آنها  گریبان  آورده اند،  بار  به  اسالم 
با  آنان  ظالمانه   رفتار  به خاطر  باید  نکنند؛ 
برای  اساسی  فکری  الّرحمان،  ضیوف 
حج  مسئله   و  شریفین  حرمین  مدیریت 
امت  آینده   وظیفه،  این  در  کوتاهی  بکنند. 
مواجه  بزرگ تری  مشکالت  با  را  اسالمی 

خواهد ساخت.
جای  امسال  مسلمان!  خواهران  و  برادران 

حجاج مشتاق و بااخالص ایرانی در مراسم 
خود  قلبهای  با  آنان  ولی  است،  خالی  حج 
حاضر و در کنار حاجیان از سراسر جهان و 
نگران حال آنان هستند، و دعا می کنند که 
گزندی  نتوانند  طواغیت  ملعونه ی  شجره ی 
به آنان برسانند. برادران و خواهران ایرانِی 
خود را در دعاها و عبادتها و مناجاتهای خود 
از جوامع  گرفتاری ها  رفع  برای  و  کنید  یاد 
و  مستکبران  دست  شدن  کوتاه  و  اسالمی 
امت  از  آنها  سرسپردگان  و  صهیونیست ها 

اسالمی دعا کنید.
این جانب یاد شهدای منا و مسجدالحرام در 
سال گذشته و شهدای مکه در سال 1366 
را گرامی می دارم و از خدای عّزوجّل برای 
درجات  علّو  و  رحمت  و  مغفرت  آنان طلب 
اهلل  بقّیة  حضرت  به  سالم  با  و  می کنم 
مستجاب  دعای  الفداء(  له  )روحی  اعظم 
اسالمی  امت  اعتالی  برای  را  بزرگوار  آن 
دشمنان  شّر  و  فتنه  از  مسلمانان  نجات  و 

طلب می نمایم.

پیام امام خامنه ای به مسلمانان جهان و حجاج بیت ا... الحرام : 

جهان اسالم گریبان حاکمان سعودی را رها نکند

رستوران برادران خزیمه 

شمــال شهــر
به مناسبت عید سعید غدیر 

مراسم قرعه کشی 
یک دستگاه موتور سیکلت

 را در محل برگزار می نماید.

32311717
09153621477

32341226-056/ 09197147874   انرژی صنعت ایرانیـــان

فـــــــــروش  ویـژه 
        دو عدد دوربین دام دید در شب 1 مگاپیکسل 

HD با کیفیت تصویر  AHD

 AHD دوربین مداربسته 4کانال DVR دستگاه        
VGA& HDMI با کیفیت 1,3 مگاپیکسل , 4 عدد ورودی صدا ، خروجی

        امکان انتقال تصویر بر روی موبایل
 تعـداد محـدود        یک سال گارانتی           فقط 248000 تومان

زمـان محـدود 

گروه صنعتی پاالز برای همکاری و عاملیت فروش از شهرستان های طبس- سربیشه- نهبندان- سرایان 
فردوس- درمیان - خوسف -  قاین و بیرجند برای ارائه فروش محصوالت پاالز )موکت- کاغذ دیواری

 لمینیت - پارکت( از همکاران دعوت به عمل می آورد.
برای اطالعات بیشتر از اخذ عاملیت فروش و همکاری با نمایندگی رسمی فروش در خراسان جنوبی )صبوحی( 

تماس حاصل فرمایید 

شماره های تماس: 32230487-32239026-09155621788    فکس: 32231410

فروشگاه تخصصی بازی فکری 

از 2 تا 99 سال خالقیت خود را
 با ما پرورش دهید

آدرس: بین معلم 12-10 
جنـب بـانک قـوامین  
تلفن: 09158677457

فــروش
 دو قطعه زمین کشاورزی

برای باغ ویال در روستای تقاب 
هر کدام 4000 متر

09153621595

سالم و درود بر خیرین ارجمند، انسان های شایسته 
و پاک نهادی که با سخاوت و متانت و با قلب های 
 مهربان یاریگر ما در این نهاد مقدس بوده و با کمک های
ارشمند خویش ما را در این مسیر همراهی نموده 

و دستیابی به اهداف مان را میسر می نمایند. 
ضمن گرامیداشت دهه والیت و اعیاد بزرگ قربان
 و غدیر همچون گذشته پذیرای گوشت قربانی 
و کمک های نقدی و غیر نقدی شما خوبان در 
موسسه خیریه مهر ماندگار می باشیم.
دفتر موسسه: خیابان طالقانی ، طالقانی 2 

ساختمان آلما، طبقه 4، واحد 403 
شماره همراه: 09370371133

 تلفن دفتر: 32211826
شماره حساب بانک توسعه و تعاون: 5029081018125449

شماره حساب بانک ملی به نام موسسه خیریه مهر ماندگار: 0104994494007










