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سردار نقدی :
نمی توان از اسالم دم زد و به 

دست دادن با جنایت کاران افتخار کرد

 علی مطهری :
ورود مداحان به مسائل سیاسی ممکن  

است از میزان تاثیرگذاری آنها بکاهد

حجت االسالم قرائتی :
با این وضع رکود فکر نمی کنم

کسی مشمول پرداخت خمس شود
 صفحه 2 صفحه 2 صفحه 2

سرمقاله

سوگواری شیرخوارگان استان
برای علی اصغر )ع( کربال

گزارش تصویری در صفحه  8

مردم همت های بلند
* هرم پور

عزاداری هایتان قبول؛ با همان نیت های ناب 
و خالصتان و با همان رسم ها و آیین های دوست 
داشتنی تان. همت هایتان هم قبول؛ همتتان در 
محرم امسال  برای پرهیز از اسراف ها، از خرافه ها، 
از بدعت ها و انحراف درعزاداری ها و از رفتارها و 

کردارهایی که در شأن عزادار حسینی نبود.
کردند،  تالش  که  قبول؛  هم  مسؤوالن  همت 
خون دل خوردند و تا حد نسبتاً قابل قبولی موفق 
به مدیریت و هدایت بخشی از این جریان شدند. 
تاسوعا و عاشورا که تمام شد و باز دوباره سرمان 
به اخبار، گرم، این روزها دیدیم و شنیدیم که زبانزد 
خراسان  مردم خوب  یعنی همه ی  »ما«،  شدیم. 
در استان  از  نامی  بارها  باز  روزها  این   جنوبی. 

روزی  گاهی  شاید  آمد،  می  خبری  های  بخش 
چرا؛  دانید  می  هم  هایتان  خیلی  شاید  و  چندبار 
خراسان جنوبی جزو چند استان برتر ایران در حوزه 
سرشماری اینترنتی شد، یعنی بیشتر و جلوتر از آن 
همت  مردمش  بود،  شده  بینی  پیش  برایش  چه 
کردند و از طریق اینترنت، در سرشماری ثبت نام و 
حاضرباششان را زدند. سرشماری ماجرای مهمیست. 
مهم تر از آنچه مسؤوالن می گویند، مهم تر از آنچه 
این روزها تبلیغش را می کنند، و مهم تر از آنچه در 
تمام این سال ها برایمان گفته اند. سرشماری یعنی 
جمع کردن همه ی اطالعات، داشته ها و آماری که 
می باید برای مدیریت کشور از آن استفاده شود. برای 
برنامه ریزی های اجتماعی، برای تصمیم گیری ها 
کالن اقتصادی، برای حرکت های مهم فرهنگی 
های ریزی  برنامه  انجام  برای  حتی  و  سیاسی   و 

امنیتی و آموزشی... ) ادامه سرمقاله در صفحه 2(

 امام جمعه بیرجند :
اگر انقالب ما شعار نه غربی و نه شرقی را 

ادامه ندهد معیارها را انجام نداده است
 صفحه  7

واکنش شدید معاون حقوقی رییس جمهور نسبت به اظهارات یک مداح / سید علی خمینی: آمریکا نمی داند با ترامپ چه کند / استعفای وزیر ارشاد در حد گمانه زنی های رسانه ای است / خبر خوش برای بازنشستگان / سرشماری الکترونیکی تمدید شد / شنبه آخرین فرصت تکمیل  ظرفیت کنکور ارشد/ صفحه2
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 رفتگران طبیعت
برای تاسوعا و  عاشورا

امسال هم طبق روال گذشته گروه رفتگران طبیعت 
خراسان جنوبی در روز تاسوعا و عاشورا به پاکسازی 

شهر بیرجند پرداختند. ) مشروح خبر در صفحه 7 (

مدیر کل مالیاتی : قانون
 مالیات بر ارزش افزوده برای 
اشخاص حقوقی اجرا می شود
صفحه 7

رشد 20 درصدی اهدای 
خون در دهه اول محرم
صفحه 7

قول 6 ماهه بعد از 5 سال محقق نشد

سرمایه میلیاردی
 در مهر شهر بیرجند

خاک می خورد 
صفحه 3

اقامه عزا درحسینیه ای
 به وسعت خراسان جنوبی

جناب آقای حاج غالمرضا جعفرپور مقدم
با نهایت تأسف و تأثر ضایعه درگذشت

 پدر همسر گرامی تان 
را حضور جناب عالی و خانواده محترم تسلیت عرض نموده، علو درجات اخروی 

برای آن مرحوم و صبر و بردباری بازماندگان را از درگاه احدیت خواستاریم.

مدیریت شرکت چاپ و نشر گلرو

24 مهـرمـاه

 روز استاندارد و ارتقای توان تولید ملی
 گرامی باد

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند

ای کاش که جای آرمیدن، بودی
یا این ره دور را رسیدن، بودی

کاش از پس صد هزار سال از دل خاک
چون سبزه امید بر دمیدن، بودی

به مناسبت دومین سالگرد درگذشت عزیز دلبندمان 

شادروان فاطمه صغری رفیعی
 ذکر فاتحه ای را برای یاد و خاطره و شادی روحش
 از تمامی دوستان و آشنایان عزیز درخواست دارد.

همسر و فرزندان

جناب آقای جعفرپور مقدم و خانواده معزز
با نهایت تأسف و تألم مصیبت وارده را تسلیت عرض نموده 

ضمن آرزوی غفران الهی برای آن مرحوم از درگاه ایزد منان برای جناب عالی و خانواده محترم 
صبر و بردباری مسئلت داریم.

دکتر فروزانفر و خانواده

برادر ارجمند جناب آقای ا... نظر اسعد زاده
با کمال تاسف و تاثر درگذشت اسوه تالش و تعهد 
همسر بزرگوارتان و همچنین خواهر ارجمند 

را حضور جناب عالی و عزیزان داغدیده تسلیت عرض نموده ، صبر و اجر مصیبت دیدگان و حشر آن
 دو بانوی سفر کرده با پیام آور شهیدان کربال حضرت زینب )س( را  از درگاه احدیت مسئلت دارم.

علیرضا  ناصری

جناب حاج آقای جعفرپور مقدم
با نهایت تأسف و تأثر مصیبت وارده را حضور شما و خانواده های محترم تسلیت عرض نموده، برای آن 

مرحوم علو درجات و برای بازماندگان صبر از خداوند متعال خواستاریم. ما را در غم خود شریک بدانید

شرکت مجتمع تولیدی مرغ مادر جنوب خراسان- شرکت دامپروری و کشاورزی 
ستاره کیان بیرجند- مجمع خیرین مدرسه ساز خراسان جنوبی

خانواده های: خیریه ، فرزین ، صابرتنها

زمان: یکشنبه 25 مهرماه از ساعت 5/30 صبح
برنامه ها: قرائت زیارت عاشورا ، سخنرانی و مرثیه خوانی

مکان: مسجد  امام جعفرصادق)علیه السالم( دانشگاه بیرجند
از عموم عالقه مندان و ارادتمندان به اهل بیت عصمت و طهارت )ع( دعوت می شود

 در این مراسم معنوی شرکت فرمایند.
در پایان مراسم از عزاداران حسینی پذیرایی به عمل خواهد آمد

ایستگاه های حرکت اتوبوس به سمت دانشگاه: میدان آزادی، میدان شهدا 
و میدان ابوذر       زمان حرکت ساعت 5 صبح می باشد.

پیامبر اکرم )صلی ا... علیه و آله( فرموند:
» همانا حسین )ع(  چراغ هدایت و کشتی نجات است«

 قرائت زیارت عاشورا 
و مراسم عزاداری

سید و ساالر شهیدان

 استخـدامی آمـوزش و پـرورش
 شرح در صفحه 5

بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان خراسان جنوبی در نظر دارد: 
خودروهای ذیل مازاد بر نیاز خود را از طریق مزایده حضوری 

به فروش برساند.
* وانت مزدا دو کابین  چهار دستگاه

* وانت پیکاپ  یک دستگاه
* سمند سواری پایه گاز سوز  دو دستگاه

* سمند سواری  LX  یک دستگاه
* میدی باس  یک دستگاه
* وانت پیکان  دو دستگاه

متقاضیان می توانند برای کسب اطالعات بیشتر و شرکت در مزایده به نشانی 
بیرجند - خیابان پاسداران- نبش پاسداران 30 مراجعه و یا با شماره های 

32420771- 32431905-056 تماس حاصل فرمایند.

زمان بازدید از تاریخ چاپ این آگهی لغایت 95/7/28
زمان برگزاری مزایده صبح روز پنجشنبه مورخ  95/7/29

دوازدهمین سالگرد  غروب غم انگیز

کیـان عزیـزمان
 روزها را چه غریبانه به شب رساندیم

فریاد را در سینه خفه کردیم
و اشک را خوراک روز و شب مان کردیم 

چه سخت است در دل گریستن 
و به زبان هیچ نگفتن

تکیه گاهی مطمئن را از دست دادن 
هنوز سخت است بپذیریم آن 

لبخندها و مهربانی ها 
همچو دانه ای در زیر خاک.

همسرت م- امان  فرزندانت: گلنار، گلناز، سولماز

اما یقین داریم یادش جوانه خواهد زد
و نام و نشانش درختی سبز و تناور خواهد شد.

کیان عزیز نام ویادت گرامی 

صفحه 7
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  کارمزد خدمات بانکی گران شد
مهر - بانک مرکزی در ابالغیه ای به تمامی بانک های کشور، تعرفه جدید کارمزد خدمات بانکی مصوب سال ۹۵ و نرخ قابل وصول شامل 
خدمات بابت انواع حساب های قرض الحسنه و پس انداز، ضمانت نامه ها، حواله های صندوق های اجاره ای، مدیریت اوراق بهادار و بروات را 
ابالغ کرد. بر این اساس در شاخص ترین افزایش نرخ خدمات، قیمت صدور چک بانکی از ۳۷۰۰ تومان به ۵ هزار تومان افزایش یافته است.

سرمقاله

مردم همت های بلند
* هرم پور

 ) ادامه سرمقاله از صفحه اول( ...
ماجرا آنقدر مهم هست که بر خالف خیلی از 
عظام  مراجع  فتوای  کشور،  در  اینچنینی  وقایع 
تقلید پشت آن باشد و آنهم برای اینکه در آمار، 
دروغ گفته نشود و انحراف پیش نیاید و خطایی در 

تصمیم های راهبردی رخ ندهد.
و  ها  سرشماری  شاهرگ  روی  کشور،  نبض 
دلیلی،  هر  به  و  متأسفانه  گاهی  اما  آمارهاست، 
و  کنیم  می  جویی  منفعت  یا  سنجی  مصلحت 
بنویسند، تا  بگوییم  یا  و  بنویسیم  باید  را   آنچه 

نمی نویسیم و نمی گوییم یا همه واقعیت ها را 
روی دایره صداقت نمی ریزیم.

سه  از  یکی  شاید  ولی  ترین  مهم  نگوییم  اگر 
و  یافته  توسعه  کشورهای  پیشرفت  مهم  مؤلفه 
جهان اولی، به دست داشتن نبض آماری جامعه 
است، برای همین هم برای امروز و برای فردای 
مردمشان می توانند خوب فکر کنند، خوب تصمیم 
بگیرند و خوب عمل کنند. سرشماری، هیچ الزامی 
برای در اختیار قرار دادن آمار به دولت یا هر مرجع 
دیگری مثاًل برای کاهش یا قطع یارانه ی نقدی 
ها.  مالیات  افزایش  یا  یا کم کردن حقوق  ندارد، 
به  و  وجدانمان  به  خودمان،  به  کنیم؛  اطمینان 
مسؤوالنی که امروز آمار می گیرند تا فردا بر اساس 
برنامه ریزی برایمان تصمیم بگیرند،  آمار   همین 

کنند و انجام بدهند. اگر امروز با شفافیت، همراه 
بزرگ  طرح  این  اجرای  در  مسؤوالن  همگام  و 
نبودیم و به هر دلیل، واقعیت ها را نگفتیم، فردا 
ها  غیرواقعیت  اساس  بر  چه تضمینی هست که 

برایمان تصمیم نگیرند؟
استان ما آنقدر واقعیت های تلخ در حوزه انسانی 
و  ثبت  و  نوشتن  و  گفتن  که  دارد  اش  آماری  و 
ضبط و پیمایش همین واقعیتها، پرده از رنج ها و 
دردها و مظلومیت های چند ساله ی تاریخی اش 
برخواهد داشت و وجدان های زیادی از مسؤوالن 
را به درد خواهد آورد که شاید منشأ تصمیم های 

مهمی برای اینجا هم باشد.
ما مردم همت های بلند هستیم، مردم حماسه ها 
و مردم انتظارها. حضور پر رنگ ما در اجرای این 
طرح ملی، مدال افتخار دیگری بود که برایمان و به 
اسممان تا چند سال دیگر ثبت شد، »کار را که کرد؟ 
آنکه تمام کرد.« نیمه دیگری از راه هم مانده که 
باز نیازمند همین همت ماست. غفلت نکنیم. برای 

فردای خودمان، فرزندانمان و نسل آینده.
   )لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با یادداشت های 
روزنامه را به شماره ۰۹۳۰4۹4۳8۳1 ارسال فرمایید(

 سرشماری الکترونیکی تمدید شد

ایران،  آمار  مرکز  رئیس  اعالم  طبق   - ایسنا 
شد.  تمدید   1۳۹۵ سال  الکترونیکی  سرشماری 
با توجه به باالرفتن  امید علی پارسا اظهار کرد: 
الکترونیکی  آمار شرکت کنندگان در سرشماری 
شماری  سر  ٢۳مهر(  جمعه)  روز  در  جاری  سال 

الکترونیکی تا شامگاه ٢۷ مهر تمدید شد.

خبر خوش برای بازنشستگان

فارس - مدیرکل امور مالی صندوق بازنشستگی 
میلیون  یک  حقوق  پرداخت  گفت:  کشوری 
متمرکز  سیستم  طریق  از  کشوری،  بازنشسته 
قابل  زمان  یک  در  و  مستمری  پرداخت 
های  مزیت  به  اشاره  با  بخشی زاده  شد.  انجام 
صندوق  و  بازنشستگان  حقوق  مستقیم  پرداخت 
بازنشستگی کشوری، گفت: با اجرای این برنامه، 
از هدر رفت منابع صندوق بازنشستگی کشوری 
جلوگیری می شود، همچنین تاخیری که پیش از 
این در پرداخت حقوق بازنشستگان وجود داشت 
دیگر اتفاق نخواهد افتاد. مزیت دیگر این است 
طریق  از  توانند  می  کشوری  بازنشستگان  که 
دستگاه های ATM بانک صادرات فیش حقوقی 

و سایر اطالعات حقوق خود را دریافت کنند.

شنبه آخرین فرصت تکمیل
 ظرفیت کنکور ارشد

برای  شده  اعالم  اصالحات  به  توجه  با   - مهر 
ارشد  کارشناسی   آزمون   ظرفیت  تکمیل  مرحله 
هزار   84 تا  مرحله  این  در  پذیرش  ظرفیت   ،۹۵
و ٢۰۰ نفر افزایش یافت. داوطلبان  شرکت کننده 
در آزمون  کارشناسی  ارشد سال ۹۵ تا ساعت ٢4 
روز شنبه ٢4 مهر فرصت دارند نسبت به انتخاب 

٢۰ کدرشته محل جدید اقدام کنند.

دوچرخه سواران وام
 10 میلیون تومانی می گیرند

درویش  محمد  آنالین،  جم  جام  گزارش  به 
سازمان  مردمی  مشارکت های  دفتر  مدیرکل 
حفاظت محیط زیست گفت: افراد می توانند برای 
خرید دوچرخه موتور سیکلت برقی مبلغی ما بین 

۳میلیون تا 1۰میلیون وام دریافت کنند.

 استعفای وزیر ارشاد در حد 
گمانه زنی های رسانه ای است

اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  سخنگوی 
پیرامون  آشنا  حسام الدین  سخنان  به  نسبت 
احتمال استعفای وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی 
واکنش نشان داد. حسین نوش آبادی در گفتگو با 
باشگاه خبرنگاران اظهار داشت: تا جایی که من 
می دانم اتفاق خاصی نیفتاده و استعفای وزیر ارشاد در حد گمانه زنی های 
رسانه ای است. وی تصریح کرد: در این رابطه تصمیم گیرنده نهایی دولت 
است. این موضوع االن در حد بحث های سیاسی و فرهنگی است؛ هنوز 

نه استعفایی داده شده و نه استعفایی پذیرفته شده است.

علی مطهری: ورود مداحان به مسائل سیاسی 
ممکن  است از میزان تاثیرگذاری آنها بکاهد

نایب رییس مجلس گفت: اگرچه مداحان هم 
مانند سایر اقشار جامعه حق اظهارنظر درباره 
مسائل سیاسی روز را دارند، اما ورود مداحان 
به مسائل سیاسی که پیوند مستقیم با کسب 
قدرت دارد، ممکن است از میزان تاثیرگذاری 
برنامه های  حجم  افزود:  مطهری  انتخاب،  گزارش  به  بکاهد.  آنها 
مداحی در کشور بیش از اندازه الزم است و مداحی تا حد زیادی جای 
تحلیل وقایع و بیان معارف اسالمی را گرفته به همین جهت تاثیر 

بسیاری از مجالس مذهبی کم شده است.

حجت االسالم محسن قرائتی: با این وضع رکود 
فکر نمی کنم کسی مشمول پرداخت خمس شود

طبق  اینکه  بیان  با  نماز  اقامه  ستاد  رئیس 
احادیث اگر کسی پول حقی را پرداخت نکند 
مسیر  در  را  آن  برابر  دو  شد  خواهد  مجبور 
جواد  امام  کرد:  خاطرنشان  کند  خرج  باطل 
)ع( می فرمایند، اگر کسی خمس مال خود را 
پرداخت کند ضمانت می کنم از مالش چیزی کاسته نشود. به گزارش 
مهمی  مسأله  پرداخت خمس  گفت:  قرائتی  انتخاب، حجت االسالم 
است منتهی فکر نمی کنم درآمدی داشته باشید که مشمول پرداخت 
خمس شوید چراکه وضعیت اقتصادی جامعه و مردم در رکود قرار دارد.

معاون حقوقی رییس جمهور در واکنش به  
اظهارات یکی از مداحان گفت: این تهمت و 
معصیتی بسیار بزرگ است که بگوییم امام 

حسین )ع( نیز فحاشی می کردند.
مجید  االسالم  حجت  ایسنا،  گزارش  به 
پیام های  از  یکی  اینکه  بر  تاکید  با  انصاری 
و  راستگویی  اخالق،  کربال،  نهضت 
درستگویی بود، به اظهارات یکی از مداحان 
به  چرا  اینکه  بر  تاکید  با  و  اشاره  تهرانی 

از مردم عذرخواهی  خاطر عمل اشتباه خود 
نمی کنید، گفت: این تهمت و گناهی بسیار 
بزرگ است که بگوییم امام حسین )ع( نیز 
به  متعال  خدای  که  چرا  می دادند  فحش 
مسلمانان می فرمایند نه تنها به مسلمانان و 
مومنان بلکه به کافران و مشرکان نیز نباید 

فحش دهید.
فرماید  می  نیز  اعظم  پیامبر  داد:  ادامه  وی 
بدهد  دشنام  و  فحش  را  مومنی  کسی  اگر 

شده  خارج  عدالت  از  و  شده  فسق  دچار 
است. ایشان همچنین می فرمایند که نه تنها 
باد و کوه و  به مردم فحش ندهید بلکه به 

ساعت و لحظه نیز فحش ندهید.
انصاری با بیان اینکه هیچ چیزی شیطان را 
خشمگین  فحش  برابر  در  سکوت  اندازه  به 
فحاشی  دادن  نسبت  کرد:  اظهار  نمی کند، 
به امام معصوم، گناهی کبیره است و آثاری 
فقهی و حقوقی به همراه دارد. معاون حقوقی 

امام  جمله  اینکه  بر  تاکید  با  جمهور  رییس 
حسین )ع( را نادرست متوجه شده اند، افزود: 
برخی فکر کرده اند که امام حسین )ع( به ابن 
زیاد فحش داده است. این در حالی است که 
مردم  همه  چون  بود؛  زیاد  کنیه  ابیه«  »ابن 
که  هرزه  زن  یک  از  زیاد  که  می دانستند 
است.  آمده  دنیا  به  نبوده  همسری  صاحب 
وی تاکید کرد: این ها از جمله بداخالقی هایی 

است که باید از جامعه حذف بشود.

واکنش شدید معاون حقوقی رییس جمهور نسبت به اظهارات یک مداح

خمینی با تاکید بر اینکه مسؤوالن 
مسؤوالن  روش  نباید  اسالمی 
کرد:  اضافه  کنند،  دنبال  را  غربی 
تحمل  را  مشکالت  و  فقر  مردم 
نسبت  نمی توانند  ولی  می کنند 
مشکل  باشند،  ساکت  تبعیض  به 

که  است  این  غرب  سرمایه گذاری 
در  جهان  مردم  درصد   ۹۹ ثروت 

اختیار یک درصد مردم باشد.
اینکه  گفت:  خمینی)ره(  امام  نوه 
عاشورایی  روزهای  در  انقالب 
جامعه  برای  آسیبی  باشد،  مظلوم 

آرمان های  چراکه  است  اسالمی 
حقیقت  از  برخاسته  انقالب 
دهیم  اجازه  نباید  و  عاشوراست 

انقالب از عاشورا جدا شود.
خاطرنشان  خمینی)ره(  امام  یادگار 
نظام  از  برآمده  ترامپ  کرد: 

تکیه  با  زیرا  است  سرمایه داری 
است  آمده  باال  دارد  که  ثروتی  بر 
آمریکا  نظام  مسؤوالن  اکنون  و 
چه  شخصیت  این  با  نمی دانند 

کنند. کار 
اسالم  اینکه  بر  تاکید  با  وی 

تحمل  را  فاسد  جامعه  نمی تواند 
تصور  کسی  کرد:  عنوان  کند، 
بدون  خمینی)ره(  امام  نمی کرد 
بر  تکیه  با  فقط  و  سرمایه 
مقابل  بتوانند  الهی  وعده های 
کنند. ایستادگی  شاهنشاهی  رژیم 

سید علی خمینی: آمریکا نمی داند با ترامپ چه کند

اشاره  با  بسیج مستضعفین  رئیس سازمان 
و  گوشه  در  مسلمان کشی  و  آدم کشی  به 
این  با  می توان  چگونه  گفت:  دنیا  کنار 
زد  دم  اسالم  رحمانیت  از  جنایات  همه 
به عکس  و  شده  دم خور  جنایتکاران  با  و 

انداختن و دست دادن با آنها افتخار کرد.
به گزارش فارس، سردار محمدرضا نقدی 
با بیان اینکه خدا انسان را با اختیار آفرید 
کند،  انتخاب  را  درست  مسیر  و  راه  تا 
کفر  طاغوت  به  که  کسی  کرد:  اظهار 

رستگار  می آورد  ایمان  خدا  به  و  می ورزد 
خواهد شد.

بیان  مستضعفین  بسیج  سازمان  رئیس 
می گویند  دلسوزی  سر  از  عده ای  کرد: 
انسان باید با محبت رفتار کند و چرا باید 

بگوییم مرگ بر آمریکا و چرا با آن مقابله 
دوست  خدا  با  هم  می توانیم  می کنیم، 
کسانی  اینان  طاغوت،  با  هم  و  باشیم 
ما  ایمان  و  دین  می خواهند  که  هستند 
دلسوزانه  آنها  بیان  ظاهر  به  و  بگیرند  را 

و لطیف است.
سردار نقدی اظهار کرد: این درست است 
است  مهربانی  و  محبت  دین  اسالم،  که 
ولی کسی که با طاغوت کنار آید، محبت 

از دلش بیرون می رود.

سردار نقدی: نمی توان از اسالم دم زد و به دست دادن با جنایت کاران افتخار کرد

دفتر: توحيد 21، نبش نبوت 21، پالك 105
عضو  معتبر اتحاديه     مسئول : دستگردي  قالیشویي و مبل شویي ایـران
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برای اولین بار فرش های خود را اتو کشیده تحویل بگیرید

ARTEC , C.C.K ,  SOFTWATER , HYGINIC
KING WATER ,WATER SAFE , AQUA JOY

20 ماه گارانتی بدون قید و شرط
 تا 3 ماه امکان برگشت کاال

NIKAI - NATIONAL – GOSSONIC

خدمات پس از فروش دستگاه تصفیه آب
هر سه سرویس یک سرویس رایگان هدیه 

بگیرید

کولـر گازی

تصفیــه آب

آب سرد کن

پمپ ساختمان
بیـن معلـم 44 

و چهار راه 15 خرداد
تلفن خدمات 31057        

09151615329

اقساط 10 ماهـه بدون کارمزد

S T R E A M

5 سال ضمانت

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

آبکش ارزان قیمت حمل آب به تمام 
نقاط استان / حمل آب از ما قيمت
 از شما    09159639415- زارعی 

گچ کاری و گچ بری پذيرفته می شود. 
در اسرع وقت  )شهر و روستا(

09159658659

بیمه معلم
 نمایندگی سید محمد امیرآبادی زاده 

واقع در بلوار آوينی با صدور انواع 
بيمه نامه ها به صورت نقد و اقساط

 در خدمت همکاران محترم فرهنگی 
و همچنين شهروندان گرامی می باشد.

تلفکس: 32404040  
09158642955

زندگی آفرینش شاهکاری ماندگار است
 در تحقق این آرمان همقدم
 با شماخواهیم بود 
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
 آدرس بیرجند خیابان مدرس تقاطع 15 خرداد رو به رو ی بانک صادرات قطعه چهارم سمت راست

با مدیریت : مسعود علیزاده          09153410668 - 09153410668

عرضــه کننـده روکــش های مقــاوم سـاز شیشـه

ضد گلوله
ضد سرقت

ضد انفجار
ضد بخار 

عایق حرارتی

شیشه معمولی منزل، 
فروشگاه و خودرو، 
خود را باکمترین 

هزینه و بدون تعویض 
ضد سرقت و یا عایق 

حرارتی کنید

  09120212260 -  09155610585آدرس دفتر:بین توحید 8 و 10     05632449129
نصب در سراسر کشور
ساخت کشور کانـادا

حمل بار و اثاثیه منزل با کامیون اتاق 6 متر
پتودار و موکت کرده به همراه کارگر و بارچين ماهر

09155618308 - جالل نیا

داخل و خارج شهر با بيمه 

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

کابینت مبین
تخفیف 20 تا 25 درصدی
 MDF سازنده انواع کابینت

با بهترین کیفیت 
در اسرع وقت )با اقساط 4 ماهه(

آدرس: نبش توحید 21
09159647561 - رمضان پور



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

پیام شما

3
شنبه * 24 مهر 1395 * شماره 3625

شنیدم زرشک خراسان جنوبی با عنوان زرشک 
جنوب خراسان ایران ثبت شده است تصور می 
قبل  سال   12 به  مربوط  خراسان  جنوب  کنم 
و  بود  نشده  تشکیل  جنوبی  خراسان  که  باشد 
است  جنوبی  خراسان  است  صحیح  آنچه  حاال 
و  چیست؟  ها  حرکت  این  از  منظور  تعجم  در 
به سازمان  را  استان موقعی که طرح  مسئوالن 
ثبت و اسناد و امالک کشور می دادند ... چطور 
بوده  کار  در  عمدی  هم  شاید  نبوده  حواسشان 
جنوب  زرشک  نام  به  چیزی  ما  حال  بهر  است 
خراسان  زرشک  هست  آنچه  نداریم...  خراسان 

جنوبی است!
یک شهروند
شهردار  و  شهرداریها  دارم  استدعا   ، سالم  با 
محترم بفرمایند چرا وقتی یک بنده خدایی می 
خواهد بدون افزایش زیربنا تعمیراتی انجام دهد 
و  مراجعه   ماموران  متعدد  دفعات  در  و  مرتب 
تاسف  کمال  با  اما  کنند  می  مجوز  طلب  او  از 
بعرض۷  ای  کوچه  در   ... مدرس  انتهای  در 
یکدفعه  سازد  می  ساختمان  طبقه   ۶ آقایی  متر 
و  تفسیر  را  معما  این  لطفا   ، نمیزند  سر  مامور 

حل نمایید !؟
915...119

به   گوش   اعضا شورا   برسانید   هزینه  آوا  ...  سالم 
ماهی  هر  چند    را    برق   تلفن     و  آبونمان،آب،گاز  
   اضافه  می کنند. چون    این    موضوع   به    شورا    شهر 
  هم   مربوط     می شود   لطفا    بررسی     نمایند. ممنون
915...915

محترم  مدیرکل  گرایلی  آقای  جناب  سالم  با 
است  مردم  هنر  شده  زیاد  موقوفات  اگر  اوقاف 
امامزادگان  به  به جای چسبیدن  لطفا   . نه شما 
برای  اعتباری  یک  و  مرکز  به  بچسبید  باقریه 

مساجد بگیرید که در جا می زنند .
915...۷42
بچه  پیش   چند شب  مسوالن  با سالم خدمت 
 ... بیمارستان  بردیمش  لب  پارگی  بخاطر  را  ام 
بخیه  برای سه  نخ جراحی  نداشتن  بخاطر  ولی 
این  درب  بیرجند  کیلومتر   1۰۰ فرستادمون 
بیمارستان رو باید گل گرفت به اینجا هم میشه 

بیمارستان. گفت 
915...151

و  یزد  مراسم  وقت  هر  تسلیت  عرض  و  سالم 
هیات  همه  اتحاد  بخاطر  میشه  پخش  زنجان 
آزار  سروصدایی  نه  رقابتی،  نه  بریم،  می  لذت 

دهنده, کاش شهر ما هم چنین می بود.
915...589

سالم یادداشت استقالل خراسان جنوبی خدشه 
دار نشود را خواندم مطلب هوشمندانه بود باز هم 
احساس مسوولیت  و  و غیرت  تعصب  با  که  آوا 

مسایل را پی گیری می کند دمتان گرم!
915...۶1۷

سرمایه میلیاردی در مهر شهر خاک می خورد 
دنیای  در  ورزش  برزجی-  عصمت 
وری  بهره  بر  موثر  عوامل  از  صنعتی 
رونق  در  و  آمده  شمار  به  کشور  هر  ملی 
می  جامعه  بر  مثبت  تأثیر  کشور  اقتصادی 

تواند  می  ورزش  خصوصی  بخش  گذارد. 
به طور بالقوه تعداد زیادی از فرصت های 
نماید.  ایجاد  زنان  و  مردان  برای  را  شغلی 
متوسط  و  کوچک  های  باشگاه  تأسیس 
های  فرصت  توسعه  و  اشتغال  ایجاد  برای 

شغلی برای جوانان ضروری می باشد.

غفلت از چهارمین پیست اسکیت  
کشور در مهر شهر 

خصوصی  بخش  گذار  سرمایه  یک  شبانی 
اندازی  راه  به  اقدام   9۰ سال  از  که  است 

در  او  نموده  شهر  مهر  در  ورزشی  پیست 
بیان مشکالتی که پیش روی وی بوده به 
 خبرنگار آوا می گوید: تنها منزل مسکونی ام

ایجاد  پیست  یک  بتوانم  که  فروختم  را   

کنم مدتها پیگیر گرفتن زمین بودم که در 
نهایت زمینی در مهر شهر واگذار شد. 

و  شد  واگذار  زمین  این  که   9۰ سال  در 
کردیم  آغاز  را  گذاری  سرمایه  کارهای 
ماهه   ۶ دادند  قول  مربوطه  مسئوالن 
اما  کنند  آسفالت  را  خاکی  های  خیابان 
از گذشت 5 سال و هزینه کرد  بعد  اکنون 
1 میلیارد تومان سرمایه در این زمین هنوز 

هم این پروژه ورزشی خاک می خورد. 
بدنسازی   رزمی،  احداث سالن های  از  وی 
گفت:  و  داد  خبر  ورزشی  مجموعه  این  در 
همچنین چهارمین پیست اسکیت کشور در 

این مجموعه فعال است. 
بیان  با  خصوصی  بخش  گذار  سرمایه  این 
این  به  منتهی  های  خیابان  آسفالت  اینکه 
و  متقاضیان  جذب  در  ورزشی  مجموعه 

کشور  مهم  مسابقات  برگزاری  همچنین 
برای  افزود:  دارد  ای  کننده  تعیین  نقش 
درصد   22 سود  با  تسهیالت  مجموعه  این 
حداقل  رود  می  انتظار  لذا  ایم  کرده  اخذ 
های زیرساخت در این محل فراهم باشد تا 
بتوانیم از سرمایه ی موجود استفاده ببریم. 

نبود زیرساخت ها مانع برگزاری 
اردوی تیم ملی در بیرجند شد

وی با بیان اینکه به طور متوسط 1۰۰ نفر 
در رشته اسکیت و 1۰۰ نفر در رشته های 

ورزشی  این مجموعه  از  بدنسازی  و  رزمی 
استفاده می کنند یاد آور شد: هم اکنون که 
میلیون   ۷ ماهی  شده  شروع   وام  اقساط 
حالی  در  کنم  پرداخت  قسط  باید  تومان 

از این مجموعه به لحاظ  که درآمد زیادی 
جانمایی اشتباه آن وجود ندارد. 

شبانی  با اشاره به پیست سرعت و نمایشی 
در مجموعه ورزشی 2۷۰۰ متری مهر شهر 
اظهار کرد: دو نوبت مسابقات استانی را در 
اردوی تیم  اما  این مجموعه برگزار کردیم 
های  زیرساخت  نبود  فراهم  دلیل  به  ملی 

الزم کنسل شد. 

مشکل آسفالت تا یک ماه آینده 
حل می شود

خیابان  آسفالت  مشکل  پیگیری  برای 
با  ورزشی  مجموعه  این  به  منتهی  های 
کردند  عنوان  که  گرفتیم  تماس  شهرداری 
این موضوع به شهرداری مرتبط نمی شود 
اتحادیه شرکت  یا  و شهرسازی  راه  باید  و 

های تعاونی پاسخگوی باشند. 
تعاونی  های  شرکت  اتحادیه  مدیرعامل 
مسکن مهر در گفتگو با آوا اظهار کرد: این 
مشکل حداکثر تا یک ماه آینده حل خواهد 
شد . ترابی یادآور شد: مبلغی از سهم دولت 
اتحادیه  که  شود  پرداخت  که  شده  قرار 
آسفالت  کار  مبلغ  با همین  کند  تالش می 
این محدوده شروع شده و بعد از شروع کار 

حداکثر ظرف یک هفته تحویل دهد. 
 3۰۰ و  میلیارد   1 حدود  اینکه  بیان  با  وی 
از  سازی  آماده  مطالبات  تومان  میلیون 
سایت  در  گفت:  داریم  ها  تعاونی  و  اعضا 
اخیر  سال  دو  طی  شهر  مهر  هکتاری   4۶

هیچ پرداختی نداشته ایم.

بعضی از تعاونی ها خواب هستند

تعاونی  های  شرکت  اتحادیه  مدیرعامل 
هر  ازای  به  واریزی  میانگین  مهر  مسکن 
واحد را 1 میلیون و ۷۰۰ هزار تومان عنوان 
کرد و گفت: این در حالی است که به ازای 
تومان  هزار   8۰۰ و  میلیون   1 واحد  هر 
اینکه  بر  تاکید  با  وی  است.  شده  هزینه 
مسکن  واحدهای  تحویل  در  تسریع  برای 
مهر به شهرداری باید شرکت های تعاونی 
از  بعضی  گفت:  کنند  تالش  این  از  بیش 
اقدامی در  تعاونی ها خواب هستند و هیچ 

طلب بدهی تعاونی از اعضا نمی کنند. 
شود  تامین  اعتبار  اگر  اینکه  بیان  با  ترابی 
مهر  مسکن  سایت  تمام  ماه   4 ظرف 
شرکت  اتحادیه  افزود:  شود  می  تحویل 
شمال  پروژه  در  مهر  مسکن  تعاونی  های 

شهر نیز بهترین عملکرد را داشته است . 

حوادث ناشی از کار در استان خراسان جنوبی کاهش یافت

تسنیم- مدیر روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی از کاهش 49 درصدی حوادث ناشی از کار استان در شش ماه اول امسال خبر داد و گفت: امسال 589۶ مورد 
مشاوره حضوری و تلفنی در رابطه با بهبود و تنظیم روابط بین کارگر و کارفرما انجام شده است.ابراهیم رضازاده  اظهار داشت: حوادث منجر به فوت از ۷ مورد به یک مورد در شش ماهه 

اول امسال کاهش پیدا کرده است و خوشبختانه هیچ موردی از حوادث منجر به قطع عضو و نقص عضو نیز گزارش نشده است.

قول 6 ماهه بعد از 5 سال محقق نشد زباله ها در تیپ 2 ساختمانهای  وضع نظافت و 
اولین  با  و  است  فاجعه  ارتش  ناصری  شهید 
بارندگی باعث بروز حوادث جبران ناپذیر خواهد 

شد..لطفا مسئولین شهرداری رسیدگی کنند.
912...1۶۷
چه خوب بود در بیرجند هم مثل بسیاری از شهرها 
به  و  مصلی  مثل  مکان  یک  در  تاسوعا،  روز  در 

صورت منسجم مراسم عزاداری برگزار می شد.
99۰...213
مگر قرار بر این است که حتما روی جلد دفاتر و 
کیف های دانش آموزان عکس های بد ترکیب 
دفاتر  جلد  پشت  گذشته  در  شود؟  چاپ  کارتونی 
درسی، جدول ضرب چاپ می شد که بدرد دانش 
آموزان می خورد و کیف ها از یک جنس محکم 
و بادوام درست می شد و هیچ  شکل و شمایل 
و  نداشت  وجود  آن  روی  هم  غیره  و  کارتونی 
به  ابتدایی  دوره  در  آموزان خصوصا  دانش  ذهن 
خود مشغول نمی کرد. بیایید مانند  نسل گذشته 
از روشهای ساده ولی پر محتوا برای فرزندان دبلند 
مان بهره ببریم. باز جای شکر باقی است که در 
مدارس لباس ها از روی اجبار متحد االشکل شده 
و رقابتی در پوشیدن لباس در مدارس دیده نمی 

شود. کار خوبی است. 
یک شهروند

و  ها  برداشتن طبل  برای  مسئولین  قول  باز هم 
قتگاه  ورودی  بلوار  در  افراد  تجمیع  عدم  و  نظم 
همچنان در حد یک حرف باقی ماند. لطفا در این 
زمینه از مامورین با صالبت استفاده کنید نه چند 

تا بچه مامور
یک شهروند

سالم. آیا داروخانه ها مجاز هستند که قرص های 
را بدون نسخه    ... مسکن قوی مثل دیازپام  و 
پزشک به جوانان بفروشند؟ لطفا نظارت بیشتری 

بر این داروخانه های متخلف داشته باشید.
939...۰85
لطفا مسئوالن محترم شهری محلی را برای تخلیه 
کامیون  ما  کنند  ساختمانی مشخص  های  نخاله 

داران برای تخلیه بار با مشکل رو به رو هستیم
۰915...54۷

سالم آوا. از گزارش تان با عنوان امسال طبل ها را 
کنار گذاشتند  تشکر می کنم اما ای کاش هیئت ها 
به وعده هایشان قبل از تاسوعا عاشورا عمل کرده و 
واقعا طبل ها را کنار می گذاشتند. در میان هیئات، 
حتی هیئتی را دیدیم که حدود ده طبل را از بزرگ 

به کوچک ردیف کرده بودند !!!
915...43۷

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده )نوبت دوم(
شرکت تعاونی مصرف کارکنان استانداری خراسان جنوبی و فرمانداریهای تابعه

تاریخ انتشار: 95/7/24

جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده )نوبت دوم( شرکت تعاونی مصرف کارکنان استانداری خراسان 
جنوبی و فرمانداریهای تابعه شنبه 95/8/8 ساعت 13/30 در محل سالن اجتماعات فرمانداری بیرجند برگزار 
می شود. از کلیه اعضا دعوت می شود برای اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این مجمع حضور بهم 
رسانند. ضمناً چنانچه عضوی بنا به دالیلی نتواند شخصا حضور یابد، می تواند همزمان با نماینده تام االختیار 
خویش با هم به دفتر شرکت مراجعه و برگ وکالت نامه را تنظیم و برگه ورود به جلسه مجمع را دریافت 
نمایند. حداکثر آرای وکالتی هر عضو سه رای و هر فرد غیر عضو یک رای می باشد. ضمناً متقاضیان عضویت 
در سمت بازرس می توانند تقاضای کتبی خود را حداکثر از تاریخ انتشار این آگهی به مدت یک هفته به آدرس 

خیابان مطهری - جنب فرمانداری بیرجند - دفتر شرکت تعاونی تحویل نمایند.
دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس- طرح  و تصویب صورت های مالی سال 1394- طرح و تصویب بودجه 
پیشنهادی در سال مالی 1395- تعیین مبلغی برای بازپرداخت اعضای مستعفی- تصمیم گیری در خصوص 
انصراف از عضویت اتحادیه تعاونی مصرف خراسان جنوبی- تعیین پاداش هیئت مدیره- تعیین حق الزحمه 

بازرس- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی
هیئت مدیره

تکمیل ظرفیت برای دوره های کاردانی فنی و کاردانی حرفه ای 
)ناپیوسته( سال تحصیلی 9۶- 95 دانشگاه جامع علمی کاربردی 

به زودی بر روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور 
به نشانی www.sanjesh.org قرار خواهد گرفت.

شماره تماس: 32238684-5    
آدرس: بیرجند- انتهای طالقانی 3

مزایده
به استناد مواد 121 و 122 آیین نامه اجرای اسناد رسمی ششدانگ یک باب منزل به مساحت 353/15 مترمربع پالك 570 فرعی از 50 فرعی از 4- اصلی بخش پنج نهبندان به آدرس: نهبندان 

واقع در خیابان قائم غربی- قائم غربی1 جنب رودخانه بلخ پالك 99 ملکی آقای علیجان واحدی که سند مالکیت آن ذیل ثبت 4918 صفحه 188 دفتر جلد 29- امالك صادر و تسلیم شده  سپس به موجب 
سند قطعی شماره 4481- 1391/04/25 دفتر اسناد رسمی شماره یک نهبندان به خانم نساء سپهی  فرزند محمد انتقال قطعی یافته است  با حدود اربعه شماالً:1- به طول 0/50 متر 2- به طول 12/70 
متر دیواریست به پالك 49 فرعی شرقاً:1- به طول 7/15 متر دیواریست به پالك 50 فرعی 2- به طول 15/40 متر دیوار به دیوار منزل پالك 50 فرعی 3- به طول 3/90 متر دیواریست به کوچه جنوباً: به 
طول 13/50 متر درب و دیواریست به کوچه غرباً: به طول 2۶/50  متر دیواریست به دیوار منزل باقیمانده 50 فرعی متر حقوق ارتفاقی ندارد. پالك فوق  به موجب سند رهنی شماره 91/05/25-121۶4۶ 
دفترخانه اسناد رسمی شماره 1۶ بیرجند در رهن تعاونی اعتبار کارسازان آینده نهبندان قرار گرفته لذا مستند به ماده 34- اصالحی قانون ثبت از دفتر خانه تنظیم کننده  تقاضای صدور اجراییه علیه: خانم 
نساء سپهی مبنی بر وصول مبلغ 330000000 ریال را از این اداره نموده است و پرونده تحت کالسه 9400088 در اجرای ثبت نهبندان تشکیل و اجراییه در تاریخ 94/09/28 به مدیون وفق ماده 18 آیین 
نامه اجرای اسناد رسمی ابالغ و صحت ابالغ توسط متصدیان گواهی شده و به دلیل اینکه متعهد ظرف 10 روز مهلت قانونی از تاریخ ابالغ اجراییه بدیهی خویش را پرداخت و تودیع ننموده بستانکار جهت 
وصول طلب خویش تقاضای کارشناسی پالك مذکور را نموده که پس از طی تشریفات قانونی به موجب صورتجلسه وارده به شماره 139505008282000024-95/01/31 مامور ابالغ و نظریه کتبی وارده 
به شماره 139505008282000051- 95/02/27 کارشناس رسمی دادگستری ششدانگ پالك فوق که در یک باب ساختمان مسکونی یک طبقه  به متراژ حدود 170 مترمربع و 15 مترمربع سرویس 
بهداشتی و تنور خانه در حیاط خلوت احداث گردیده است که فاقد اسکلت و یا شناژ بتنی می باشد سقف ساختمان طاق ضربی، دیوارها آجری 35 سانتیمتری، کف ساختمان موزاییک، دیوارها و سقف گچ، 
نمای بیرونی ساختمان و دیوارهای حیاط اصلی و حیاط خلوت اندود سیمانی شسته به هماره شیشه بندی ،کف حیاط اصلی موزاییک و کف حیاط خلوت خاکی می باشد. عمر و قدمت ساختمان حدود 30 
سال می باشد. ملک مذکور دارای امتیاز آب و برق و تلفن می باشد به مبلغ 850000000 ریال ارزیابی گردیده که مراتب ارزیابی به موجب نامه شماره 139504908282000053 - 95/02/27 به بدهکار 
و بستانکار ابالغ و از ناحیه آنها اعتراضی واصل نشده و ارزیابی قطعیت یافته است  و  پالك فوق در اجرای مقررات آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجرا در قبال مطالبات موسسه تعاونی ثامن االئمه 
)ع( خراسان جنوبی از ساعت 9 الي 12 روز یکشنبه  مورخ 95/08/1۶ در اداره ثبت اسناد و امالك نهبندان واقع در بلوار معلم از طریق مزایده به فروش مي رسد. مزایده از مبلغ 850000000 ریال شروع و 
به باالترین قیمت پیشنهادي نقداً فروخته مي شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهي هاي مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراك و مصرف در صورتي که مورد مزایده داراي آنها باشد و 
نیز بدهي هاي مالیاتي و عوارض شهرداري و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعي آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختي بابت هزینه هاي 
فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقداً وصول مي گردد. ضمناً چنانچه روز مزایده تعطیل رسمي گردد، مزایده روز اداري بعد از تعطیلي در همان ساعت و مکان 

مقرر برگزار خواهد شد.                                                                           تاریخ انتشار: 95/07/24           حسین براتی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نهبندان

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

بیست متری سوم ، روبروی حج و زیارت

محالتی - بین توحید و مدرس   09153619297
ایزوگــام  مصطفی هریوندی

به ازای خرید هر باطری
 یک جعبه کمک های اولیه هدیه بگیرید

نقد -  اقساط     با چک 3 ماهه
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خشکشویی باران
 شستشوی انواع البسه، روتختی، روفرشی و...  شستشوی پتو و پرده به همراه باز و بست
آدرس: خیابان 15 خرداد - 22 بهمن 1   تلفن: 09157212188- 32448187

از درب منزل



مناسبت ها

یادداشت

نام دو کاوشگر فضایی   )Voyager( وویجر 
است که در سال ۱۹۷۷ میالدی توسط ناسا 
خورشیدی  سامانه  سیاره های  مطالعه  برای 
به فضا پرتاب شد. این دو کاوشگر در اصل 
برای مطالعه سیارات زحل و مشتری طراحی 
شده بودند اما بعد از انجام ماموریت به سوی 
فضای بیرونی سامانه خورشیدی حرکت کردند. 
که  کردند  اعالم  دانشمندان   ۲۰۱۰ سال  در 
وویجر۱- در مرز سامانه خورشیدی قرار گرفته 
و در آستانه خروج از این سامانه قرار دارد. این 
دو کاوشگر اکنون دورترین اجرامی هستند که 
از زمین به فضا پرتاب شده اند. وویجر ۱ حدود 
۱۷ میلیارد کیلومتر و وویجر ۲ حدود ۱۵ میلیارد 
کیلومتر با خورشید فاصله دارند. این دو فضاپیما 
با سوخت هسته ای کار می کنند، به اندازه یک 
اتومبیل کوچک هستند و برای ادامه حرکت و 
فعالیت تا سال ۲۰۲۰ سوخت دارند. سال ۲۰۱۳ 
ناسا رسماً خروج وویجر ۱ از منظومه شمسی 
را تایید کرد. )یعنی حدود سی سال سفر کرده 
است تا فقط از منظومه خورشیدی خارج شود.(

پیام هایی برای موجودات فرازمینی
 در کاوشگر فضایی

اندیشه قرار دادن پیام هایی برای موجودات 

توسط  بار  نخستین  فرازمینی  هوشمند 
کارل  سپس  شد.  مطرح  بورگس«  »اریک 
و  آمریکایی  مشهور  ستاره شناس  ساگان، 
با  ارتباط  برقراری  روش های  پیشگامان  از 
موجودات هوشمند فرازمینی، از این ایده به 
شدت استقبال کرد. سرانجام ناسا با این طرح 
موافقت کرد و عالوه بر ابزارهای پژوهشی 

از  لوحی  کاوشگر  دو  هر  به  اندازه گیری،  و 
جنس طال اضافه شد. صفحات مدور فلزی 
موجودات  دستیابی  در صورت  تا  دیجیتالی، 
آن  از  اطالعاتی  بتوانند  آینده  در  فرازمینی 
کسب کنند. در لوح طالیی مطالب زیر ثبت 
شده است: فرازهایی از تمدن انسان به زبان 

مرد(  و  )زن  انسان  دو  از  تصویری  ریاضی، 
نشانی  دوستی،  نشانه  به  افراشته  دستان  با 
جایگاه زمین در منظومه شمسی و کهکشان 

راه شیری
با روکش طال  اینچی مسی  در دیسک ۱۲ 
زندگی  از  آثاری  و  فرهنگ  از  چکیده ای 
داده  قرار  زمین  در  مختلف  گونه های 

شده است:
از  اصواتی  آنالوگ،  عکس  قطعه   ۱۱۵
زمین، صدای رعد و برق، صدای گریه یک 
صدای  وال،  نهنگ  یک  صدای  شیرخوار، 
برخورد امواج به ساحل، صدای قلب و گام 

برداشتن انسان و چند صدای دیگر
موسیقی های منتخب از فرهنگ ها و نواحی 
به  متعلق  موسیقی ها  دقیقه(:   ۹۰( مختلف 
هستند:  مختلف  کشورهای  و  فرهنگ ها 
مکزیک،  اندونزی،  آذربایجان،  ژاپن،  چین، 

پرو، بلغارستان، سنگال
این  زبان:   ۵۵ به  خوشامدگویی  و  سالم 
در  که  اکدی  زبان  با  خوشامدگویی ها 
صحبت  پیش  سال  هزار   ۶ میان رودان 
زبان های  از  یکی  با  و  می شود  آغاز  می شد 

محلی چینی به نام وو پایان می یاید.

شعر سعدی، پیام فارسی 
کاوشگر وویجر است

پیامی که به زبان فارسی در وویجر قرار داده 
شده، شامل شعر »بنی آدم اعضای یک پیکرند« 
سعدی است. پیام فارسی به خاطر شعر سعدی 
یکی از طوالنی ترین پیام های وویجر است. متن 
پیام فارسی از این قرار است: درود بر ساکنین 
ماوراء آسمان ها، بنی آدم اعضای یک پیکرند که 
در آفرینش ز یک گوهرند. چون عضوی به درد 

آورد روزگار، دگر عضوها را نماند قرار.
هدف دیسک طالیی آشنایی موجودات 

فرازمینی با سیاره زمین است
دست  کاوشگر  این  به  موجودی  زمانی  اگر   
یافت بتواند با سیاره زمین آشنا شود. )هر چند 
که تا آن موقع ممکن است نشانی از حیات 
اصال  یا حتی  و  نباشد  ما  خاکی  کره  برروی 
باقی  ما  از زمین و منظومه خورشیدی  اثری 

نمانده باشد.(
قبل از اینکه این کاوشگر به طور کامل منظومه 
خورشیدی را ترک کند و وارد فضای بیکران 
بین ستاره ای شود، کارل سیگن پیشنهاد داد 
زمین  از  و  برگردد  کاوشگر  این  دوربین  که 
عکس بگیرد. این دوربین از فاصله ی بیش 

عکس  زمین  از  کیلومتری  میلیارد  شش  از 
برمیدارد. در این عکس زمین به صورت یک 
نقطه کم رنگ آبی دیده میشود که بر روی 
گرفته  قرار  خورشید  نور  کمرنگ  شعاع  یک 
است. راجع به این نقطه کم رنگ آبی کتابی 
 pale نام  همین  تحت  سیگن  کارل  توسط 
blue dot)نقطه آبی کمرنگ( نوشته می شود. 

سفینه هایی مثل وویجر ۱ و ۲ که با سرعت 
مناسب و کافی برای فرار از گرانش زمین به 
وسیله موشک پرتاب شده اند در صورتی که به 
دام گرانش ستاره یا سیاره یا جرم آسمانی نیفتند 
بدون اینکه ماده ای جلوی آنها مقاومت کند به 
مسیر خود در فضای بیکران ادامه خواهند داد.

پیامی به زبان فارسی در کاوشگر فضایی برای موجودات فرازمینی
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 24 مهر روز ملی پارالمپیک 

از آنجایی که ورزشکاران نابینا و کم بینا و جانباز و 
معلول طی سالیان اخیر در مسابقات برون مرزی 
های  بازی  پارالمپیک،  های  رقابت  خصوص  به 
پارآسیایی و آوردگاه های جهانی صاحب مدال های 
 رنگارنگ شده اند و بارها پرچم ایران را در عرصه های
بین المللی به اهتزاز درآوره اند لذا با درخواست کمیته 
ملی پارالمپیک و با تصویب شورای فرهنگ عمومی 
کشور روز ۲4 مهر به عنوان روز ملی پارالمپیک در 

تقویم ملی ایران به ثبت رسیده است. 

روز جهانی نابینایان

روز  عنوان  به  اکتبر   ۱۵ با  برابر  مهرماه   ۲4 روز 
بزرگداشت نابینایان و قانون عصای سفید، نامگذاری 
شده است. در سال ۱۹۲۱ میالدی یک عکاس اهل 
شهر بریستول کشور انگلستان با نام جیمز بیگز که 
در اثر یک سانحه بینایی خود را از دست داد، برای 
در امان بودن از خطر وسائل نقلیه که در خیابان های 
اطراف محل زندگی وی در حال رفت و آمد بودند، 
ابتکار استفاده از عصا به رنگ سفید را که به راحتی 
برای همگان قابل دید باشد بکار برد. پس از آن 
دو تن از برجسته ترین محققان  آمریکایی به نام های 
تن  جاکوپس  دکتر  و  ریاضیدان  پری،  ناول   دکتر 
 بروک، حقوقدان توانستند قانون عصای سفید را در 
پانزدهمین روز اکتبر به تصویب برسانند و این روز را 

به عنوان روز جهانی نابینایان نامگذاری کنند.

ساخت غم انگیزترین خودرو دنیا !

به گزارش جام نیوز، بدترین خبری که  کارگران 
یک کارخانه خودروسازی شنیده اند این بود که قرار 
است آخرین خودرو را تولید کنند و کارخانه آن ها 

تعطیل شود. کارگران کارخانه  که می دانستند در 
حال  ساخت آخرین خودرو هستند به این خودرو 
لقب غم انگیزترین خودرو را دادند. با این تصمیم 

تقریبا ۶۰۰ کارگر، بیکار خواهند شد.

بزرگترین سرمایه ایران در خانه شما

ایسنا - مسووالن ارشد کشور مهم ترین سرمایه ایران را آب دانسته و بر این باورند که درشرایط فعلی ایران، هیچ چیزی گران بها تر از آب وجود ندارد، با این وجود هدر روی آب در این کشور 
بی آب، به وفور به چشم می خورد. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور ضمن ابراز نگرانی از شرایط فعلی وضعیت آبی ایران از تمامی مردم درخواست تدبیر در نحوه مصرف کرده 
است که این موضوع می تواند هشدار جدی برای ایران تلقی شود، چراکه این میزان تذکر و هشدار آن هم از سوی مقامات ارشد کشوری موضوعی نیست که بتوان ساده از کنار آن گذر کرد.

گونه شناسی ماهواره 
های فارسی زبان

* احمد محبی

)قسمت اول( - شبکه های ماهواره ای فارسی 
زبان را می توان به ۹گروه زیر تقسیم بندی کرد:

های  شبکه  خبری:  و  سیاسی  های  شبکه   .۱
در  بیشتر  که  )اپوزیسیون(  مخالفان  و  سیاسی 
قالب خبر برنامه پخش می کنند. اینان با هدف 
تحت تاثیر قرار دادن مخاطبان در ابعاد سیاسی و 
اجتماعی به فعالیت می پردازند و عمدتا از طریق 
گیرند  می  قرار  حمایت  مورد  خاص  های  بنگاه 
اغلب این شبکه ها با استفاده از شگرد ها و شیوه 
های رسانه ای قوی و با نیت اختالف افکنی و 
ایجاد شبهه و تفرقه به مبارزه با نظام جمهوری 
اخبار جهت  عمدتا  و  پردازند  می  ایران  اسالمی 
پخش  و  داخلی  حوادث  برخی  بزرگنمایی  و  دار 
تصاویر و خبرهایی که به شیوه گوشی همراه و از 
طریق فضای مجازی ارسال شده بنام خود افراد 
از  برخی  نمایی مشکالت حتی  سیاه  ترفند  با  و 
عنوان  به  را  ساختگی  خبرنگاران  و  کارشناسان 
و  سویه  دو  بصورت  غیره  و  خبرنگار  شهروند 
و  داده  قرار  تلفنی  ارتباط  معرض  در  سویه  چند 

موضوعات را به بحث گروهی می گذارند.
اندیشه تی وی: به مدیریت فردی بنام فرهاد که 
این شبکه به شدت مخالف نظام و خط مشی و 
سیاست کلی این شبکه پخش خبرهای جهت دار 

داخلی با نیت براندازی است.
با  شبکه  این  مدیریت  فارسی:  بی سی  بی   .۲
دولت انگلیس است که در سال ۱۳8۷ تاسیس و از 
لندن پخش می شود . خط و مشی و سیاست کلی 
این شبکه پخش اخبار مهم جهت دار داخلی با نیت 

ایجاد شبهات و تفرقه در کشور است.
۳. یورونیوز: این شبکه متعلق به اتحادیه اروپا  
است و به ۱۰ زبان به صورت همزمان با امکان 
انتخاب زبان مورد نظر قابل دریافت است. بخش 
فارسی یورونیوز دهمین سرویس زبانی این شبکه 
سرویس  تمامی  از  شده  پخش  تصاویر   . است 
منوی  در  تنها  تفاوت  و  یکسانند  یورونیوز  های 
صداست که به وسیله آن اخبار و گزارش ها به 
این شبکه  بازگو می شوند.  گوناگون  زبان های 
نفر  میلیون  تا ۱۲۶/۵  دارد  نظر  در  زبان  فارسی 
از جمله  در سراسر جهان  زبان  فارسی  مخاطب 
ایران، افغانستان و تاجیکستان را جذب کند. این 
شبکه سراسر خاورمیانه، اروپا و مدیترانه را تحت 

پوشش خود دارد.
بنام  این شبکه فردی  فارسی: مالک  4. کلمه 
امارات  آن  پخش  محل  و  است  عقیلی  هاشم 
متحده عربی است که از سال ۱۳۹۰ تاسیس و 
به  متعلق  شبکه  این  است  کرده  کار  به  شروع 
سّنی های فارسی زبان است و به مسائل سیاسی 
و مذهبی می پردازد. خط مشی کلی این شبکه 
ایجاد تفرقه میان شیعه و سنی زیر سوال بردن 
و  فقیه   والیت  بردن  سوال  زیر  شیعه،  مذهب 

تحریف تاریخ صدر اسالم است.
۵. پارس تی وی: مدیر این شبکه فردی به نام 
 امیر شجره است که از کشور امریکا پخش می شود

و از سال ۱۳۷۹ کار خود را شروع کرده است این 
شبکه خبری به شدت مخالف نظام است و خط و 
 مشی و سیاست کلی این شبکه پخش اخبار جهت دار

داخلی با نیت براندازی است.
۶. رنگارنگ: نام مدیر و مالک شبکه داور وهخا مي 
 باشد که از کشور امریکا و در سال ۱۳8۳ راه اندازي

شده است رویکرد سخیف این شبکه در مخالفت با 
نظام جمهوري اسالمي بسیار شدید و علني است و 
خط و مشي و سیاست کلي این شبکه پخش اخبار 
 جهت دار داخلي با نیت براندازي است در پاره اي

ساختگي  شنوندگان  صداي  از  استفاده  موارد 
تصاویر  و  مسئوالن  به  نسبت  زشت  ادبیات  با 
مشحون از توهین نسبت به روحانیت و ارکان نظام 

از مشخصات بارز این شبکه است. 
۷. رسا تي وي: مالکیت این شبکه با جنبش سبز 
و از کشور امریکا پخش مي شود و از زمان فتنه 
و در سال 88 شروع بکار کرده است و اخبار آن 
ضد دولت و با ظاهر وفاداري به اصل نظام ؟! و 
قانون اساسي است؟! و اغلب اقدام به پخش اخبار 

زندانیان سیاسي مي نماید.
8. سیماي آزادي: این شبکه متعلق به گروهک 
پخش  انگلستان  کشور  از  که  است  منافقین 
نظام  سرسخت  معاندین  از  شبکه  این  شود  مي 
ها برنامه  بیشتر  است.  ایران  اسالمي   جمهوري 

و  شود  می  تولید  سازمان  اعضای  وسیله  به 
برخی ساعات هم از پاریس و سوئد برنامه های 
تلویزیونی پخش می کنند برنامه های این شبکه 
۲4 ساعته و همه روزه است از نکات بارز رسوایی 
اختیار  با در  فتنه سال 88  این شبکه در جریان 
گرفتن یک سوله در پادگان اشرف کشور عراق 
از هواداران و منافقین مستقر در کمپ  عده ای 
و پالکاردهای  پرده ها  پرچم،  دادن  با  را  اشرف 
ساختگی بعنوان معترضین و تظاهرات کنندگان 
با آنها مصاحبه  ایران معرفی و حتی  خیابانی در 
هم می کرد! و با تکنیک های عمق بخشی به 
را  تصاویر  این  به جمعیت  دادن  و حجم  تصویر 

برای اغوای مردم و مخاطبان پخش می کرد. 
۹. صدای امریکا: این شبکه به مالکیت کشور 
امریکا و از سال ۱۳۷۵ فعالیت خود را آغاز کرده 
دولت  به  متعلق  که  بوده  خبری  شبکه  اولین 
امریکاست. خط مشی و سیاست کلی آن پخش 
اخبار جهت دار داخلی با نیت براندازی نظام است 
دیرینه جمهوری  از عمق کینه دشمن  نشان  که 

اسالمی ایران می باشد. 

قاب عکسکاریکاتور نصف مال من، نصف مال تو ...! - شاهین کالنتری

زمین از فاصله ۶،۵ میلیارد کیلومتری از دید وویجر ۱ نمایی از کاوشگر فضایی وویجر ۱

یاماها )yamaha( به جای یا حسین؟؟!

شرکت کارت اعتباری ایران کیش )سهامی عام( فعال در حوزه دستگاه های کارتخوان آگهی استخدام
فروشگاهی برای تکمیل کادر پشتیبان فنی شهر بیرجند از آقایان دارای حداقل مدرک 
کاردانی  دعوت به همکاری می نماید. متقاضیان می توانند رزومه خویش  را به آدرس 
Birjand@kiccc.com ایمیل  و یا برای کسب اطالعات بیشتر  با شماره 32434360 تماس یا به آدرس  بیرجند بین توحید 

شرکت کارت اعتباری ایران کیش دفتر استان خراسان جنوبی15 و 17 پالک 147  مراجعه نمایند.
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آیه روز  

در حقيقت كسانى كه كفر ورزيدند چه بيم شان دهى چه بيم شان ندهى بر ايشان يكسان است 
]آنها[ نخواهند گرويد. )سوره بقره آيه ۶(

حدیث روز  

حذر كن از مواردی كه بايد عذرخواهى كنى ، زيرا مؤمن نه كار زشتى انجام مى دهد و نه به عذرخواهى 
مى پردازد، اما منافق همه روزه بدی مى كند و به عذرخواهى مى پردازد. امام حسين )عليه السالم(

دل زان بت پيمان گسلم مى سوزد
برق غم او متصلم مى سوزد

از داغ فراق اگر بنالم چه عجب
ياران چه كنم، وای دلم مى سوزد

شعر روز 

پلکی احساس

حرف های ابریشمی موفقیت

سبک زندگی

نگرش

یک لحظه مکث کن

انگیزه برای انجام کارهای خالقانه

شما  به  كاری  تان  رئيس  سمت  از  هنگاميكه 
در  خاصى  زمان  آن  برای  و  شود  مى  واگذار 
سر  بر  كه  كنيد  تالش  شود،  مى  نظرگرفته 
رئيس  با  آن  رساندن  انجام  به  منطقى  زمان 
بتوانيد شانس  تا بدين ترتيب  به توافق برسيد 
خودتان  برای  را  آن  موقع  به  و  صحيح   انجام 

فراهم آوريد.
است  باور  اين  بر  پينگ  تسلط،  درمورد  اما  و 
كه است  چيزی  رسيدن  انجام  به  تسلط،   كه 
انجام  كه  را  كاری  اگر  دارد.  اهميت  تان   برای 
مى دهيد واقعا دوست داريد و دلتان مى خواهد 
دست  به  آن  انجام  در  را  بيشتری  مهارت  كه 
آوريد، انگيزه بيشتری پيدا مى كنيد كه بهتر و 
زيادتر بياموزيد و آن آموخته ها را در كارتان به 
كار گيريد و به دنبال فرصت هستيد كه بيشتر و 

بيشتر آنها را به عمل ببنديد.
قادر  شما  كه  رسيد  خواهد  زمانى  باالخره   
كارتان  بهينه  انجام  در  ها  از آن مهارت  باشيد 
بهره ببريد.و در نهايت، تمركز به هدف؛ اين امر 
زمانى است كه شما مى خواهيد كار بزرگ تر از 
اندازه و تصورتان را انجام دهيد. زمانى كه مثال 
اينكه  به  يا  كنيد،  مى  فكر  هايتان  مشتری  به 
چگونه كسب و كار شما خواهد توانست بر جهان 
برای  راهكارهايى  دنبال  به  يا  و  باشد  تاثيرگزار 
فعاليت  بتوانند در  تان هستيد كه  تيم  اعضای 
هايشان مبدع باشند، در تمامى اين موارد شما 
انگيزه فراوانى خواهيد داشت تا بخش مربوط به 

خودتان را به بهترين نحو انجام دهيد.

روزي لقمان به پسرش گفت امروز به تو سه پند 
مي دهم كه كامروا شوي: 

اول اين كه سعي كن در زندگي بهترين غذاي 
جهان را بخوري. دوم اين كه در بهترين بستر و 
رختخواب جهان بخوابي و سوم اين كه در بهترين 

كاخها و خانه هاي جهان زندگي كني. 
پسر لقمان گفت اي پدر ما يک خانواده بسيار فقير 
هستيم چطور من مي توانم اين كارها را انجام 
دهم؟ لقمان جواب داد: اگر كمي ديرتر و كمتر 
غذا بخوري هر غذايي كه مي خوري طعم بهترين 

غذاي جهان را مي دهد.
 اگر بيشتر كار كني و كمي ديرتر بخوابي در هر جا 
كه خوابيده اي احساس مي كني بهترين خوابگاه 
جهان است. و اگر با مردم دوستي كني، در قلب 
آنها جاي مي گيري و آن وقت بهترين خانه هاي 

جهان مال توست.

جديدی  خارجى  زبان  يادگيری  مشغول 
هستيد؟ ديروز چند كلمه ی جديد ياد گرفيتد؟ 
آيا  ياد مى آوريد؟  به  را  آنها  از  تا  امروز چند 
كاربرد و قاعده ی استفاده شان را مى دانيد؟ در 
مكالمات تان چند بار از آنها استفاده كرديد؟ 5 
روشى كه در ادامه مى خوانيد يادگيری كلمات 

زبان خارجى را برای تان ساده تر مى كنند.
 ۱. میان کلمات پیوند ایجاد کنید

ايده  تصوير،  به  مى خوانيم  را  آنچه  ما  مغز 
اين  سپس  و  مى كند  تبديل  احساسات  و 
داده های جديد را به دانسته های پيشين پيوند 
مى دهد و اينگونه ما چيزها را به ياد مى آوريم. 
به عبارتى هر چيز جديدی جايش را در ميان 
درختى  مى كند.  پيدا  قديمى  دانسته های 
از برگ  انبوهى  با شاخه های فراوان و  بزرگ 
در مقايسه با يک درخت كوچک با شاخه های 
تُُنک آسان تر به چشم مى آيد. كاركرد مغز نيز 
با  ايده ای تازه را  يا  مشابه است. وقتى كلمه  
دانسته های پيشين پيوند مى دهيد، يافتن آن 
در هنگام نياز آسان تر است. اما چطور اين روش 

را برای كلمات به كار بگيريم؟ روش كار ساده 
است. تار عنكبوت را مجسم كنيد. چيزهايى را 
كه مى خواهيد به ياد بسپاريد در وسط كاغذ 
بنويسد، سپس مانند تار عنكبوت خط هايى از 
مركز به بيرون بكشيد و در انتهای آنها، ايده ها، 
كلمات و حتى تصاويری را كه با فكر كردن 
به كلمه ی مركزی به ذهن تان خطور مى كند، 
قرار دهيد. مهم نيست چه چيزی، هر چه به 
ذهن تان مى رسد يادداشت كنيد. با اين كار كه 
شايد تنها ۲ دقيقه طول بكشد، پيوند ميان 
همه ی اين كلمات در مغزتان نقش مى بندد و 
هر زمان يكى از اين كلمات را ببينيد با بشنويد 

به راحتى كلمات ديگر را به ياد مى آوريد.
۲. ترتیب و قواعد استفاده 

را فراموش نکنید
اما  است،  مهم  كلمات  سپردن  خاطر  به 
فرانسوی  مانند  و  مانند چينى  انگليسى هم 
از  مجموعه ای  فقط  زبان  و  است  زبان  يک 
سپردن شان  خاطر  به  با  كه  نيست  كلمات 
انسان  كه  است  ابزاری  زبان  شود.  تمام  كار 

به وسيله ی آن افكارش را توضيح مى دهد و 
ارتباط برقرار مى كند. بنابراين شما بايد بدانيد 
اين  برای  مى شود.  استفاده  چطور  كلمه  هر 
كار مثال هايى از چگونگى كاربرد كلمات پيدا 
كنيد، نوشتن كلمات مختلف، قبل و بعد از 
چگونگى  سپردن  ياد  به  نظر،  مورد  كلمه ی 
استفاده ی آن را آسان تر مى كند. مثال كلمه 
»مغرور« را در نظر بگيريد، چيزی مثل اين 
به  كار  اين  قدبلند«  مغرور  »مرد  بنويسيد: 
شما كمک مى كند به ياد بسپاريد »مغرور« 
يک صفت است كه در مورد انسان ها به كار 
مى رود. پس از اين كار، برای تمرين بيشتر، 

با كلمه ی مورد نظر ۳ جمله ی كامل بسازيد.
 ۳. از عکس و تصویر استفاده کنید

معنى  كه  بكشيد  تصويری  مى توانيد  اگر 
كند.  تداعى  برای تان  را  نظر  مورد  كلمه ی 
اين كار شايد عجيب به نظر برسد ولى واقعا 
مؤثر است. در ميان انبوه اطالعاتى كه مغز ما 
هر روز دريافت مى كند، يک تصوير عجيب و 
غريب مغزمان را غافلگير مى كند و مى دانيم 

فراموش  را  غافلگيری ها  ندرت  به  انسان  كه 
مى كند. همچنين ساختار مغز به گونه ای است 
كه داده های ديداری را بهتر و سريع تر جذب و 
درک مى كند. با كشيدن يک تصوير با مزه كه 
معنى كلمه را نشان مى دهد، مغزتان به آسانى 

آن را به خاطر خواهد سپرد.
 ۴. داستان بسازید

دانش آموزان من هميشه از تعداد زياد كلماتى 
مى كنند.  شكايت  بسپارند،  ياد  به  بايد  كه 
معرفى  به شما  ترفند  اين مشكل يک  برای 
و  عجيب  داستان  يک  است  كافى  مى كنم؛ 
ديوانه وار بسازيد كه همه ی آن كلمات را در 
در ذهن تان  را  داستان  باشد.  داشته  خودش 
را،  داستان ها  معموال  ما  كنيد.  مجسم 
مخصوصا داستان های عجيب و غريب را كه 
ياد  به  تجسم شان لذت بخش است، راحت تر 
مى آوريم. داستان را چندين بار تعريف كنيد تا 
همه ی كلمات را به ياد بياوريد. بهتر است در 
داستان تان، از جمالت عجيب و بامزه استفاده 
بگيريد:  نظر  در  را  كلمات  اين  مثال  كنيد. 

كتاب،  پرنده،  مداد،  درخت،  پيانو،  »كفش، 
راننده، سگ، پيتزا، گل، سنگ.«

5. کلمات را مانند یک پازل ببینید
برای  آن  پسوند  و  پيشوند  كلمه،  ريشه ی  از 
حدس زدن معنى كمک بگيريد. مثال شايد 
ندانيد  را   »microbiology« كلمه ی  معنى 
معنى  به   »micro« كه  مى دانيد  قبل  از  اما 
خاطر  به  همچنين  است،  كوچک«  »خيلى 
داريد »ology« يعنى »مطالعه و شناخت يک 
»مطالعه ی  به  كار  اينجای  تا  موضوع«، پس 
يادتان  اگر  چيزهای كوچک« رسيديد. حال 
زنده«  »موجود  معنى  به   »bio« كه  باشد 
حل  را  معما  شما  مى گويم،  تبريک  است، 
مطالعه ی  يعنى   microbiology كرده ايد: 
هر  و  انگليسى  كوچک.  خيلى  جانداران 
زبان ديگری مانند يک پازل يا معما است. 
كلمات جديد با كنار هم قرار دادن كلمات 
ديگر ساخته مى شوند، پس اگر فهرستى از 
پيشوند ها و پسوندهای مختلف تهيه كنيد و 

معنى آنها را به ياد بسپاريد.               

عارفانه روز

خدايا؛ بخشندگى از توست عشق در وجود 
توست قدرت در دستاِن توست بخشندگى

 را به ما بياموزعشق را در وجود 
ما قرار ده تامهربان باشيم

زمان دارايى ارزشمندی است كه نمى توان از 
خرج شدنش جلوگيری كرد، فقط مى توان آن
 را با تبديل به مهارت و تجربه، پس انداز كرد.

عادت كنيد به كمک فكر و انديشه تان هر روز 
 زندگى خويش را از قبل به صورت دلخواه 
برنامه ريزی كنيد، بدين گونه مى توانيد

 زندگى خود را هدفمند سازيد.

از ديگران شكايت نمى كنم
 بلكه خودم را تغيير مى دهم!!

 چرا كه كفش پوشيدن راحت تر
 از فرش كردن دنياست.

طراح: نسرین کاری                        

افقي: 
بهترين   - هند  در  ايالتي   -1
آثار  از   -۲ نفس  جمع   - نام 
كيسه   - افغاني  محمد  علي 
زبان    -۳ بلند  باالپوش   - زر 
 - دوستداران   - تايلند  مردم 
فرانسه  در  رودي   -4 نوازش 
 -5 كشتزار   - فروش  خرما   -
روزانه - شش عرب - پشتيبان 
بازي قهوه خانه اي قديم   - ۶
- اصنام - هنگام ديدن عروس 
مي دهند 7-  مسيحي - خارج 
ايران 8- گشايش  - رودي در 
 - ضحاک  آشپز  كار-   در 
خريد  زر  بنده   -9 غذا  صورت 
- ميخ - از اسماء حسني 10-  
پيشواي  الجزاير-   پول  واحد 
دين بودايي -  دوست داشتن 
در  صحرايي  زيبا   گلي    -11
قسمتي    -1۲ عاشق    - مصر 
از خانه - فناوري جديد - گل 
دادستان  معاون    -1۳ بتونه 
خوردني    - لتوني  پايتخت   -
پس از غذا 14-  صومعه - آبي 
تيره - پنهان شدن 15- عنوان 
آلمان - درخور زن  امپراتوران 

- حمله و هجوم

 - فرنگي  خيابان   -1 عمودي: 
روز آينده - گردش كودكانه ۲ 
- زهر كشنده - نامى دخترانه 
درنگ  بي   -۳ پرسش  كالم   -
راب   - شده  گرفته  نتيجه   -
4-  باب روز-  فراهم-  فيلمي 
قيماق-    -5 آلفرد هيچكاک  از 
حيات  نيروي    - ني  قلم 
ريز   - شرع  حاكم  حكم    -۶
مايع  ريختن  بيرون   - نمرات 
 -  7 شدن  پر  اثر  بر  ظرفي  از 
نفي   - سابق  دارايي   - صحيح 
عرب 8- سوره هفتاد و هشتم 

فريدون  از  اثري   - كريم  قرآن 
نام    -9 دورويي   - مشيري 
ارژنگ  نقاش  تفارق -  تركي-  
امير   - ضحاک   پدر    -10
پريشان! - واقف و مطلع 11 - 
داروي ورم - نوعي شيريني - 
آشنا 1۲- از رودهاي ازبكستان 
- اسباب بازي بچگانه - تپانچه 
كمان   - درخشنده   -1۳
دهخدا  مستعار  نام  حالجي-  
مقدور-    - خرمابن  نهال   -14
يوناني-   حروف  از   -15 جو 

فالني - از شهرهاي ايالم
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نشنادخیاهنتپ6

امرخیلقنهیکت7

خیشنیریپسایور8

ادوسسیپامانب9

نقاجایندرماو10

هسربوانرونتج11

برشولهبیزمزه12

دورمنلباکرامد13

ورکیمیدنراشای14

شیاریویگدنیامن15

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

تجربه کنید.   09158668002

ایزوگـام  شفیعـی
آسفالت )محوطه و پشت بام( و  قیرگونی

 32225494 - 09151630283   صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

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

باالنس تضمینی ، گاز نیتروژن با دستگاه های تمام اتوماتیک ایتالیایی 

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

الستیک فرازی

لوله بـاز کنی 
تشخیص و رفع بو و نم 

به روش ایزو نانو / شبانه روزی
32435686

09365237014
09157063220- خسروی

  100% تضمینی

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

09153613243 - شریفی

تعمیرات وسایل گاز سوز
خرید و فروش آبگرمکن و بخاری 

دست دوم
)بوتان ، نیک کاال و انواع آبگرمکن 

دیواری و ...(
32442133 - 09151637176
نبش توحید 26      مدیریت : خاموشان

کارت بازرگانی  هوشمند 
به شماره 14004928431 
شماره ملی 0859871241

به نام سید حسین رضا شریعت 
داودی مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.

برای رزرو سالن ورزشی 
22 بهمن و حجاب

 با شماره  09155638306 
تماس فرمایید.

لولـه بـازکنـی  شبانه روزی
تشخیص ترکیدگی لوله های فاضالب و آب ، رفع بوی نامطبوع

ترمیم کف سرویس ها با روش نانو ، 100 درصد تضمینی
09158626228- 09158346779 اسحاقی

اتوبـار پرستـو 

خیابان شهاب ، اتوبار پرستو  ۳۲۲56۴65 -  ۳۲۲56۴۴۴ 056 - 09۱556۲96۴8

برای اولین بار در استان
طرح ساماندهی وانت بارها

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

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

   کاظمی - خرم نژاد

توجه              توجه
کلیه اجناس

 )پوشاک بانوان( 
به قیمت خرید

 به فروش می رسد.
 بین مدرس ۱6 و ۱8   

جنب بانک مهر اقتصاد     
۳۲۲۳6۲۲7

سمسـاری صـادق
خرید و فروش لوازم منزل و اداری با باالترین قیمت    

09380160779 - علی آبادی

خدمات فنی شایان
تعمیر انواع  یخچال  فریزر، آب سرد  کن

 در محل / نصب انواع کولر گازی
09159656641 - روزی

فروش یک واحد آپارتمان 
طبقه همکف، مجتمع پزشکی کیمیا 

طالقانی 3    32235949

رستوران با موقعیت عالی و 
فروش باال با کلیه تجهیزات با 

قیمت استثنایی )قابل معاوضه 
با ماشین( واگذار می گردد.

09031553297

به مدرک مهندسی عمران با 3 سال سابقه 
راه برای رتبه بندی شرکت نیازمندیم. 

32220077 -09155625626

به یک صندوقدار خانم مسلط به 
کامپیوتر و روابط عمومی باال برای 

کار در غذای آماده نیازمندیم.
32442981

09155624508

ایزوگام سالخورده  آسفالت محوطه و پشت بام/ فروش عمده و...
میدان توحید - جنب داروخانه    09۱56666607

فروش
روستای مستقل با چشمه و آب  
شبکه ، برق 3 فاز، دارای 350 
درخت زرشک ، 45 درخت عناب

 به ثمر رسیده و یک واحد 
مرغداری گوشتی 15000 قطعه ای 

در منطقه ویالیی پسوج
 با قابلیت تغییر کاربری

زیر فی کارشناسی
    09151611497 - رمضانی



بسته  برچسب  روي  اطالعات  هنگام خرید،  در   -1
روغن را به دقت کنترل نمائید، این اطالعات شامل: 
نام و نوع فراورده، شماره پروانه ساخت، نام کارخانه، 
شرایط نگهداري و مصرف، تاریخ تولید و انقضاء می 
باشند 2- روغن را همیشه در ظرف در بسته نگهداري 
کنید و ظرف روغن خصوصاً روغن مایع را در جاي 

خشک و خنک و دور از نور نگهداري کنید 3- در 
صورت بزرگ بودن بسته روغن از ظروف کوچکتر به 
منظور نگهداري موقت روغن مصرفی استفاده نمائید 
غذاهاي سرخ شده  از  تر  سالم  پز  آب  غذاهاي   -4
هستند ولی اگر می خواهید غذائی را سرخ کنید روغن 
را تحت شعله کم و در مدت زمان کوتاه حرارت دهید 

و از روغن مخصوص سرخ کردنی استفاده نمائید 5- 
بهتر است روغن تا حد امکان فقط یکبار تحت حرارت 
و مورد استفاده قرار گیرد و روغن داغ شده را دوباره به 
ظرف اولیه آن برنگردانید 6- روغن نباتی مایع جهت 
ساالد و پخت غذا مناسب تر از روغن جامد می باشد.

معاونت غذا ودارو دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

نکات زیر را در مورد روغن ها رعایت کنید ...
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بانوی شطرنج باز استان خراسان جنوبی 
با گردن آویز برنز بر سکوی سوم رقابت ها ایستاد

کشور،  تاالسمی  ورزشکاران  قهرمانی  مسابقات  دوره  ششمین  در 
با کسب  استان خراسان جنوبی در رشته شطرنج  از  سارا حجی پور 
روابط  گزارش  به  آورد.  به دست  را  رقابت ها  سوم  مقام  برنز  مدال 
مسابقات  در  حجی پور  سارا  جوانان،  و  ورزش  کل  اداره  عمومی 
قهرمانی شطرنج زیر 25 سال این ماراتن ملی بانوان کشور با کسب 
اردبیل  از  بابایی  مریم  ایستاد،  سوم  جایگاه  در  رقابت ها  برنز  مدال 
خود  آن  از  را  قهرمانی  نایب  قم  از  خاگی  مهدیه  و  شد  قهرمان 
کشور  تاالسمی  ورزشکاران  قهرمانی  مسابقات  دوره  کرد. ششمین 
با حضور 200 ورزشکار از 23 استان در رشته های دارت، تیراندازی 
بادی 10 متر، تنیس روی میز، بدمینتون و شطرنج و در  با تفنگ 
دو رده سنی زیر 25 و باالی 25 سال از 15 تا 17 مهرماه جاری 
است  گفتنی  شد.  برگزار  رامسر  شهرستان  در  مازندران  میزبانی  به 
با کسب 272  استان همدان  رقابت ها،  از  این دوره  تیمی  در گروه 
نیز در بخش  استان گلستان  و  بانوان قهرمان شد  امتیاز در بخش 
آقایان این مسابقات با کسب 295 امتیاز بر سکوی نخست ایستاد.

شکست نماینده استان در اولین بازی خانگی

در  مسابقه   30 انجام   با  فوتبال کشور  دسته سوم  لیگ  اول  هفته 
نقاط مختلف کشور برگزار شد. به گزارش روابط عمومی اداره کل 
اعتمادیان قاین  بازی ها، بستنی  این  از  ورزش و جوانان، در یکی 
قاین  زاده  امین  شهید  ورزشگاه  در  جنوبی  خراسان  استان  نماینده 
میزبان تیم خانه هنرمندان آران و بیدگل اصفهان بود که علیرغم 
ارائه یک بازی خوب و استفاده از بازیکنان بومی، بازی را با نتیجه 
2 بر 1 واگذار کرد. در هفته دوم رقابت ها نماینده استان خراسان 
جنوبی به علت انصراف تیم تکاور زابل از حضور در لیگ، میهمان تیم 
سنگ آهن بافق می باشد که این بازی 26 مهر ماه برگزار می شود.

نماینده ایران به جمع چهار تیم راه یافت

ایرنا- تیم بسکتبال پتروشیمی بندر امام)ره( با شکست نماینده عراق به 
جمع چهار تیم برتر مسابقات قهرمانی باشگاه های آسیا راه یافت. در 
ادامه دور دوم بیست و پنجمین دوره رقابت های قهرمانی بسکتبال جام 
باشگاههای آسیا در شهر شنزو چین، تیم های پتروشیمی بندر امام)ره( 
از ایران و الشرطه از عراق به مصاف هم رفتند. نماینده ایران در این 
مسابقه به رغم باخت یک نیمه ای با نتیجه 40 بر 37 در نهایت موفق 
به شکست حریف با نتیجه 88 بر 67 شد تا به جمع چهار تیم برتر 
این رقابت ها راه یابد. شاگردان مهران شاهین تا اواسط کوارتر سوم با 
حریف برابر پیش رفتند، اما پس از آن توپ ها را یکی پس از دیگری 
وارد سبد کردند و اختالف به حداکثر رسید. پتروشیمی بندر امام)ره( در 
کوارتر چهارم با پرتاب های سه امتیازی خوب مهراد آتشی هرلحظه 
اختالف را بیشتر کرد و در نهایت توانست 88 بر 67 به پیروزی برسد.

حبوبات، گاهی مضر!

خواص  دارای  حبوبات  که  دانیم  می  ما  همه 
بسیار زیادی هستند. همچنین، حبوبات از ارکان 
از  زیرا سرشار  گیاهخواری هستند  رژیم  مهم 
مواد مغذی، فیبر، پروتئین، کربوهیدرات، فوالت 
و آهن هستند. اما این مواد غذایی سالم، یک 
وسیله دفاع شخصی از خودشان دارند که برای 

ما مضر است. حبوبات حاوی مقدار زیادی لکتین 
هستند. لکتین، نوعی پروتئین است که مانند 
حشره کش عمل می کند و می تواند باعث 
بیماری ما شود. به همین دلیل توصیه می شود 
که حبوبات را حتماً به مدت حداقل ده دقیقه 
بجوشانیم تا سم طبیعی آنها از بین برود. )پختن 
حبوبات در آبی که به نقطه جوش نرسیده است، 
ممکن است که این سم طبیعی را نیز بدتر کند(.

در هنگام مصرف سیب 
دانه های وسط آن را نخورید!

بعضی از خوراکی هایی که ما هر روز می خوریم، 
ممکن است که بسیار خطرناک باشند. البته زیاده 
روی در خوردن هر خوراکی و ماده غذایی قطعًا 
می تواند به بیماری شدن ما بیانجامد. هسته 
سیب، هلو، آلو، زردآلو و گیالس، حاوی سیانید 

است که وقتی شکسته، جویده یا خرد می شود، 
سیانید موجود در آن هم فعال می شود. معمواًل 
خوردن یک هسته از این نوع میوه ها، عکس 
العمل منفی ایجاد نمی کند اما اگر بیش از یک 
عدد دانه یا هسته آنها خورده شود، می تواند اثرات 
منفی در بدن انسان ایجاد کند. پس حواسمان 
باشد که از این به بعد وقتی که سیب می خوریم، 
دانه های وسط آن را حتماً جدا کنیم و نخوریم.

انهدام باند سوداگران مرگ در استان خراسان جنوبی

مالئی- سردار مجید شجاع فرماندهی انتظامی استان خراسان جنوبی در گفت و گو با 
آوا عنوان کرد: مأموران پلیس مبارزه بامواد مخدر در راستای مقابله با سوداگرن مرگ 
با انجام تحقیقات پلیسی از تهیه و توزیع موادمخدر توسط اعضای یک باند موادمخدر 
در بیرجند، اطمینان حاصل کردند و در بررسی موضوع به انهدام این باند به صورت 
ویژه در دستور کار پلیس مبارزه با مواد مخدر قرار گرفت. وی افزود: مأموران پس از 
انجام تحقیقات توانستند سه متهم را شناسایی و پس از هماهنگی با مقام قضائی، 
آنان را دستگیر کنند که در بازرسی از محل اختفای متهمان مقدار 560 گرم هروئین 
فشرده، هشت گرم شیشه، تعدادی آالت و ادوات استعمال مواد مخدر کشف شد. 
سردار شجاع تاکید کرد: مبارزه با توزیع کنندگان مواد مخدر و سوداگران مرگ 
اولویت کاری پلیس بوده و به هیچ وجه اجازه جوالن به قاچاقچیان مواد مخدر را 
نخواهیم داد، به نوعی که خراسان جنوبی هیچ جای امنی برای قاچاقچیان نخواهد بود.

بهترین زمان ورزش چه موقع است؟

توجه داشته باشید که تفاوت های فردی میان 
افراد بر روی چگونگی فعالیت آنها اثر بسیار 
زیادی دارد. بعضی افراد تا دیر وقت می توانند 
برای  دهد.  ادامه  فعالیت  به  خستگی  بدون 
فعالیت ورزشی در هنگام غروب و  افراد  این 
مردم  برخی  برای  است.  مناسب  از ظهر  بعد 

صبح زود، زمان مناسب برای فعالیت است لذا 
ورزش صبحگاهی می تواند آنها را فعال و پر 
سوزی  چربی  قصد  فقط  اگر  اما  کند.  انرژی 
است  زود  صبح  ورزش  زمان   بهترین  دارید 
زیرا سبب سوزاندن چربی های ذخیره شده می 
شود،  ولی افرادی که در عصر ورزش می کنند 
مواد غذایی که در طول روز مصرف نموده اند 
می سوزانند. لذا تایم ورزش در صبح زود است.

روش هایی برای درمان گلودرد 

1- لیموترش: آن را با آب گرم مخلوط کرده و 
قرقره کنید 2- عسل: لیموترش را در آب داغ 
بچکانید و به آن عسل اضافه کنید، هم زده 
و میل کنید 3- دم کرده آویشن: توجه داشته 
باشید نباید بیش از 3 هفته ی مدام از آن استفاده 
کرد 4- سرکه ی سیب: یک قاشق چای خوری 

از آن را در یک لیوان آب گرم بریزید و روزانه 
2 تا 3 مرتبه قرقره کنید. اگر گلودردتان شدید 
است هر ساعت این کار را تکرار کنید 5- دم 
کرده اسطوخودوس:  توجه داشته باشید که از 
روغن ضروری این گیاه بدون نظر پزشک استفاده 
نکنید 6- قرقره کردن جوش شیرین: )اصاًل نباید 
جوش شیرین وارد بدن شما شود( 7- تعویض 
.c کردن مسواک و نیز مصرف زیاد ویتامین

برگ های ریواس  و احتمال ُکما !

برگ های سبز انتهای ریواس، پر از ترکیبات 
اسید اگزالیک هستند. کمترین ضرری که دارند 
و  دهان  سوزش  گیجی،  باعث  که  است  این 
شکم درد می شوند و در حالت های بدتر می توانند 
منجر به بروز سنگ کلیه، تشنج و حتی کما 
شوند )مراقب جایی که این برگ ها را می ریزید 

را  حیوانات  است که  باشید چون ممکن  هم 
هم  بیمار کنند(. اما در مورد سیب زمینی، خود 
سیب زمینی مشکلی ندارد اما برگ های سبز 
و ساقه آن حاوی سوالنین هستند که حتی در 
از خوردن  است.  بسیار کم هم سمی  مقادیر 
بخش های سبز سیب زمینی که در زیر پوست 
آن قرار دارند یا به صورت جوانه از سیب زمینی، 
بیرون زده اند، باید جدا شده و دور ریخته شوند.

حوادث شهرستان بیرجند، ۴ کشته و 66 مصدوم بر جای گذاشت

مهر- مدیرعامل سازمان آتش نشانی بیرجند از وقوع 663 حادثه در شش ماهه نخست سال جاری خبرداد و گفت: این 
حوادث چهار کشته و 66 مصدوم برجای گذاشته است. موسی میرزایی افزود: در نیمه نخست سال جاری 663 حادثه در 
داخل و خارج محدوده شهری در بیرجند رخ داده است. وی ادامه داد: از این تعداد 79 حادثه در خارج محدوده شهری و 
584 حادثه نیز در خارج محدوده شهری به وقوع پیوسته است. میرزایی با بیان اینکه در این حوادث 362 نفر با تالش 
ماموران آتش نشانی نجات یافته اند، اظهار کرد: این حوادث چهار کشته و 66 مصدوم برجای گذاشته است. وی از مهار 
235 حریق در نیمه نخست سال جاری خبر داد و گفت: امید است با رعایت نکات ایمنی از سوی شهروندان شاهد اینگونه 
حوادث نباشیم. مدیرعامل سازمان آتش نشانی بیرجند با اشاره به مهم ترین حوادث دو ماه گذشته بیان کرد: گرفتار 
شدن جوان 22 ساله در چاه، برخورد یک دستگاه پژو با تیر برق و گرفتار شدن در اتاقک آسانسور را از مهم ترین حوادث 
است. وی ادامه داد: بروز حوادث مربوط به آسانسورها به دلیل رعایت نکردن اصول ایمنی از سوی استفاده کنندگان بوده 
و آشنایی بیشتر شهروندان با نکات ایمنی را می طلبد. وی با بیان اینکه هنگام سوار شدن و استفاده از آسانسور توجه 

به ظرفیت و نوع کاربردی آن ضروری است، گفت: همچنین استفاده از آسانسور در هنگام حریق و حادثه ممنوع است.

توقیف سواری پژو با 23 میلیون ریال خالفی 
در شهرستان نهبندان

رئیس پلیس راه استان خراسان جنوبی گفت: یک دستگاه 
پژو 405 با 23میلیون ریال خالفی در نهبندان توقیف و 
در  افزود:  رضایی  حسین  سرهنگ  شد.  توقفگاه  روانه 
برخورد با رانندگان متخلف و حادثه ساز، مأموران پلیس راه 
هنگام کنترل جاده، یک دستگاه خودرو را به علت تخطی 
از قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی متوقف کردند. وی 
ادامه داد: در استعالم مشخص شد، خودرو دارای شکایت 
از سوی مرکز اجراییات راهور به دلیل ارتکاب چندین 
فقره تخلف پرداخت نشده است که به موجب ماده 8 
قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، روانه پارکینگ شد. 

داده نما،

 درج نشانگرهای رنگی تغذیه ای بر روی   نشانگرهای رنگی تغذیه ای ...
قند،   انرژی،  میزان  غذایی،  مواد  برچسب 
نمک، چربی و اسیدهای چرب ترانس در آن  

ماده غذایی را به ما نشان می دهد.
 سبز: نشان دهنده سالمت و یک انتخاب مطمئن وسالم است.

 نارنجی: یک انتخاب نسبتاً خوب، هرچند که سبز مناسبترین است.

 قرمز: بایستی در مصرف آن کاماًل احتیاط نمود.

معاونت غذا و دارو - اداره نظارت بر مواد غذایی و آشامیدنی

بخوانید تا بدانید

امداد  باطری سپهـر؟!
عیب يابي  - استارت دينام - باطري و شارژ  رايگان 

تعويض باطري در منزل و محل کار بدون هزينه  
در هر نقطه شهر

سواري - کامیون - ایراني - خارجي 

با قیمت مصوب شرکت
آدرس : خیابان 17 شهريور 29

حسین حقیقي پور  09155615113 - 32220423  ط
ش بیشتر/  نقد و قس

سود کمتر ،  فرو

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

 فروش ویژه

 ایزوگام پلیمـری
 به مدت محدود

 ابتدای خیابان معلم ، سمت راست

کاوسی-32228469-09151611193

ایـزوگام شرق  
بخشی

آدرس: میدان توحید
09155622050 -32442331

تعمیر لوازم خانگی در منزل     لباسشویی، ظرفشویی، مایکروفر، جاروبرقی و...      
نبش انقالب 6- شهر ياری     

    0915 164  3778-32229117   

ایـزوگام رهبـردار   فروش قیر -  چتایی )قیرگونی(
09153638047 - 32317903     بلوار شعبانیه حدفاصل خیابان کارگران و چهارراه دولت 

09903189181 با تکنولوژی ضد چروک همراه با اتوی فرش      
3 2 ۴ 5  0 0  1 ۴   

شعبه 1: نبش مدرس 57
شعبه2: نبش مدرس 61 - 32323296
09128664599 - خرمشاهی

   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

 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 

کلینیک تخصصی ساختمانی نصر

 صیاد شیرازی، واحد 89، طبقه همکف
09034090412 - 09034090411 



7
گرامیداشت یاد 17 شهید شهر مود سربیشه

 صدا و سیما-  یاد و نام 17 شهید شهر مود شهرستان سربیشه گرامی داشته شد. در این مراسم که در میدان عاشوراخانه مود با حضور 
خانواده های شهدا، قشرهای مختلف مردم و مسئوالن برگزار شد، حجت االسالم خسروی از روحانیان این شهر بر داشتن روحیه عاشورایی 

برای ادامه راه شهدا تاکید کرد. مدیحه سرایی ذاکران اهل بیت علیهم السالم از دیگر برنامه های گرامیداشت یاد 17 شهید شهر مود بود.
شنبه * 24 مهر 1395 * شماره 3625

7
 مراسم سالگرد

درگذشت آیت ا... عبادی

در شهرستان خوسف برگزار شد

و  ربانی  عالم  درگذشت  سالگرد  مراسم  ایرنا- 
احمد  سید  حاج  ا...  آیت  مرحوم  مجاهد  روحانی 
نماینده  برگزار شد.  عبادی در شهرستان خوسف 
پایی  بر  اینکه  بیان  با  مراسم  این  در  فقیه  ولی 
صورت  به  حسین)ع(  امام  عزاداری  مراسم 
یک  به  باید  اما  گفت:  است،  ارزشمند  گسترده 
تنهایی  به  عزاداری  که  چرا  کرد  توجه  مکمل 
بخواهیم  اگر  و  نیست  کننده  تعیین  و  کافی 
کرد  فکر  محدود  نباید  هستیم  کجا  که  بفهمیم 
آگاه  خود  دل  جایگاه  از  و  رجوع  دل  به  باید  و 
شد تا بدانیم که در چه موقعیتی و در کدام سوی 
حضرت مهدی )عج( قرار گرفته ایم که این مهم 
مکمل عزاداری حسین )ع( است. همچنین امام 
جمعه خوسف در این مراسم گفت: والیت فقیه 
و اندیشه والیت فقیه ریشه در اعتقادات دارد چرا 
که اندیشه ما ریشه در غدیر، امامت و نبوت دارد.

مسئوالن برای مقابله با
ولنگاری های فرهنگی ورود کنند

اینکه  بیان  با  طبس  جمعه  امام  مهر- 
ولنگاری های فرهنگی در کشور روز به روز زیاد 
می شود، گفت: این معضالت به دلیل بی توجهی 
ها بوده که مسئوالن برای مقابله با آن باید ورود 
مهاجریان  االسالم  حجت  باشند.  داشته  جدی 
مقدس  شهر  در  کنسرت ها  برگزاری  به  مقدم 
عاشورا  شب  در  فوتبال  مسابقه  برگزاری  و  قم 
می بایست  باید  مسئوالن  افزود:  و  کرد  اشاره 
برنامه ریزی را درست انجام دهند و نباید اجازه 
داد چنین حرکاتی انجام شود. وی از هیئت های 
مذهبی و روحانیت شهرستان دربرگزاری باشکوه 
مراسم های محرم تشکر کرد وگفت: امام حسین 
آن  و  دارند  مذهبی  هیئت های  از  انتظاری  )ع( 
نماز اول وقت و به جماعت است که بهتر است 

درعزاداری هایمان تجدید نظر کنیم.

روحانیون در منابر خطر نفوذ دشمن
و جنگ فرهنگی را برای مردم تبیین کنند

تسنیم- امام جمعه فردوس در خطبه های نمازجمعه 
فردوس با اشاره به بی بصیرتی مردم در صدر اسالم 
که موجب شد حادثه عاشورا رخ دهد، اظهار کرد: 
اکنون نیز روحانیون باید در منابر خطر نفود دشمن، 
جنگ  و  شناسی  دشمن  استکبارستیزی،  فتنه ها، 
فرهنگی را برای مردم تبیین کنند و حادثه عاشورا را 

به مسائل امروز جهان اسالم گره بزنند.

شهرستان نهبندان میزبان
بیش از ۱۰۰ نفر گردشگر خارجی می شود

تسنیم- فرمانداری شهرستان نهبندان با اشاره 
این  گفت:  دهسلم  روستای  بودن  توریستی  به 
پذیرای  آبانماه   1۵ تا  مهرماه   17 از  شهرستان 
بیش از 1۰۰ نفر گردشگر خارجی است که نشان 
گردشگری  پذیرش  های  ظرفیت  و  جاذبه ها  از 
این منطقه دارد. نظافت با بیان اینکه در روستای 
کرد:  عنوان  هستیم  بوم گردی  دنبال  به  دهسلم 
در  مهمی  بسیار  نقش  اقدامات  و  برنامه ها  این 

توسعه و بهبود وضع مردم دارد.

مراسم “بیل زنی” در خوسف با حضور 
هزاران نفر از مردم عزادار برگزار شد

ایرنا- آیین سنتی بیل زنی هر ساله در خوسف نماد 
تدفین شهدای کربال است و بصیرت دینی و معرفت 
حسینی مردم در مقابل طاغوتیان زمان را به نمایش 
می گذارد. نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در 
این مراسم با بیان اینکه نهی از منکر مسئوالن در 
برابر مفاسد اقتصادی مهم تر از هر نهی دیگری 
است، گفت: باید رو در بایستی ها را کنار گذاشت 
و در برابر مفسد اقتصادی نباید کوتاه آمد. حجت 
االسالم عبادی افزود: نهضت کربال این است که 
ما با کسی جنگ نداریم اما اگر کسی بخواهد به 
مکتب، نهضت، حیثیت و غرور مسلمان تجاوز کند، 

پیام مسلمانان هیهات من الذله خواهد بود.

بدهی ۵۳.۴ میلیارد ریالی دولت
به کشاورزان استان

مهر- مدیر صندوق بیمه کشاورزی با بیان اینکه 
آخرین پرداختی به کشاورزان استان دی ماه سال 
نشده  پرداخت  غرامت  گفت:  است،  بوده  گذشته 
میلیون   ۴۰۰ و  میلیارد   ۵۳ کشاورزان  به  دولت 
ریال است. جواد غنچه با اشاره به اینکه از ابتدای 
سال زراعی جاری تاکنون 11 هزار و ۹۶۰ هکتار 
از مزراع گندم استان تحت پوشش بیمه قرار گرفته 
اند، افزود: همچنین در این مدت پنج هزار و ۳۵۰ 

هکتار از اراضی جو استان بیمه شده است.

راه اندازی خط اتوبوسرانی مهرشهر
به میدان امام حسین )ع( بیرجند

اتوبوسرانی  سازمان  بهره برداری  مدیر  تسنیم- 
بیرجند و حومه اعالم کرد: با توجه به آغاز سال 
تحصیلی جدید و افزایش حجم سفرهای شهری 
خط اتوبوسرانی از خیابان ۹ دی مهرشهر به میدان 
امام حسین )ع( راه اندازی شد. لطایفی افزود: خط 
مذکور فعاًل با یک دستگاه اتوبوس و فاصله زمانی 
هر یک ساعت سرویس دهی می کند و مسیر تردد 
اتوبوس مذکور خیابان شهید کاوه، خیابان شهید 
احمدی روشن، خیابان ۹ دی، میدان آزادی، خیابان 

جمهوری و میدان امام حسین )ع( است.

اقامه عزا در

حسینیه ای به وسعت 
خراسان جنوبی

خراسان  استان  سرتاسر  در  مردم  خبر-  گروه 
جنوبی روز های تاسوعا و عاشورای حسینی را به 
اقامه عزای سید و ساالر شهیدان و هفتاد و دوتن 
یاران پاکباخته اش پرداخته اند. گزارش ها حاکی 
از این است که مراسم گوناگون عزاداری با تکیه 
بر سنت های دیرینه در مساجد، هیئات و حسینیه 
های شهر و روستای خراسان جنوبی برگزار شد. 
گفتنی است اوج این مراسم اقامه نماز ظهر عاشورا 
بود که در 11 شهرستان استان از جمله بیرجند، 
سربیشه، نهبندان، زیرکوه، قاینات، خوسف، طبس، 

سرایان، فردوس، بشرویه و درمیان با شکوه خاصی 
برگزار شد. الزم به ذکر است در مرکز استان هیئات 
مذهبی در مزار شهدا گرد هم آمدند و نماز ظهر 

را به امامت حجت االسالم رضایی برپا داشتند.

رشد 2۰ درصدی اهدای خون
در دهه اول محرم

مالئی- مدیرکل انتقال خون استان عنوان کرد: 
دریافت خون نذری از اول محرم تا اربعین ادامه 
دارد. عاملی ادامه داد: دهه اول محرم هزار و ۲۳1 
نفر برای اهدای خون به پایگاه های انتقال خون 
مراجعه کرده اند که از این تعداد هزار و 7۰7 نفر 
موفق به اهدای خون شدند. وی خاطرنشان کرد: 
نفر   ۵۹ و  هزار  گذشته  سال  محرم  اول  دهه  در 
مراجعه داشتند که  هر هزار و ۵۹ نفر موفق به 
اهدای خون شدند و این نشان از رشد ۲۰ درصدی 
آمار اهداء خون امسال است.  مدیرکل انتقال خون 
اهداء خون تشکر  از  از استقبال عزداران حسینی 
نفر   ۴۴۴ عاشورا  و  تاسوعا  ایام  در  گفت:  و  کرد 
برای اهدای خون به پایگاه های انتقال خون استان 
مراجعه که ۳۹1 نفر از موفق به اهدای خون خود 
شدند که از این تعداد 7۸ نفر در روز تاسوعا و ۳1۳ 

نفر در روز عاشورا مراجعه داشتند.

۱۵۰ مبلغ اردوهای جهادی در ماه محرم 
به استان اعزام شدند

تبلیغی  جهادی  اردوهای  گروه  رئیس  تسنیم- 
گفت: در اردوهای جهادی در ماه محرم 1۵۰ مبلغ 
و مبلغه به خراسان جنوبی اعزام شدند. محمددوست 
تا در  نماینده ولی فقیه درخواست کرد  با  دیدار  در 
زمینه حوزه برادران و اشتغال زایی فرهنگی از این 
این  در  نیز  فقیه  ولی  نماینده  شود.  حمایت  گروه 
دیدار با تاکید بر اینکه اعضای گروه جهادی فعالیت 
های خود را از محروم ترین منطقه ها و روستاها آغاز 
می  کنند تصریح کرد: این اقدام کار بسیار سختی 
است اما پرثواب ترین کارها سخت ترین کارها است.

مقابله با استکبار و دشمنان اسالم
پیام مکتب عاشورا است

با  مقابله  بشرویه  شهرستان  جمعه  امام  مهر- 
عاشورا  مکتب  پیام  را  اسالم  دشمنان  و  استکبار 
دانست و گفت: بایستی باتاسی از نهضت عاشورا در 
مقابل دشمنان، داعشی ها و سعودی ها ایستادگی 
کنیم. حجت االسالم شمس الدین ضمن تسلیت 
ایام حزن و اندوه ساالر و سرور شهیدان از مردم 
شهرستان بشرویه که مراسمات عزای سیدالشهدا 
را به بهترین نحو برگزار کردند قدردانی کرد. وی 
عنوان کرد: اگر بخواهیم این اسالم و انقالب را 
به صاحب اصلی خود، امام زمان)ع( تحویل دهیم 

بایستی تنها ادامه دهنده راه اهل بیت)ع( باشیم.

کسب رتبه دوم استان در مبارزه
علیه بیماری تب مالت در سطح کشور

دامپزشکی  کل  اداره  سالمت  معاون  ور-  پیشه 
استان از کسب رتبه دوم این مجموعه در مبارزه 
علیه تب مالت خبر داد. اصغرزاده میزان پیشرفت 
عملیات واکسیناسیون بره و بزغاله ها را 11۳ درصد 
خراسان  کرد:  اضافه  و  دانست  استان  بینی  پیش 
جنوبی بعد از استان همدان رتبه دوم کشور را در 

تحقق برنامه های پیش بینی کسب کرد.

پرداخت بیش از هزار میلیارد ریال 
تسهیالت به ۱۴۳ واحد صنعتی استان

صنعت،  سازمان  صنایع  امور  اداره  رئیس  ایرنا- 
واحد  امسال 1۴۳  استان گفت:  تجارت  و  معدن 
میلیارد   1۸۰ و  هزار  دریافت  با  استان  صنعتی 
اقتصادی  رونق  تسهیالت  محل  از  اعتبار  ریال 
خارج  رکود  از  ها  بانک  مستقیم  تسهیالت  و 
 ۸۹ امسال  ابتدای  از  کرد:  عناون  شدند.پارسا 
واحد صنعتی به میزان 7۹۰ میلیارد ریال از محل 
صنعتی  واحد   ۵۴ و  اقتصادی  رونق  تسهیالت 
تسهیالت  محل  از  ریال  میلیارد   ۳۹۰ میزان  به 

مستقیم بانک ها اعتبار دریافت کردند.

قانون مالیات بر ارزش افزوده برای همه اشخاص حقوقی اجرا می شود

اگر انقالب ما شعار نه غربی و نه شرقی را ادامه ندهد معیارها را انجام نداده است

برزجی- مدیر کل امور مالیاتی خراسان 
هفتم  فراخوان  براساس  گفت:  جنوبی 
مالیاتی کشور، کلیه اشخاص  امور  سازمان 
بر  مالیات  قانون  اجرای  مشمول  حقوقی، 

ارزش افزوده شدند.
آوا اظهار  با  نژاد در گفتگو  یحیی یعقوب 
نام  ثبت  فراخوان  هفتم  مرحله  در  کرد: 
اشخاص  کلیه  افزوده،  ارزش  بر  مالیات 
و  کاال  عرضه  به  که  باقیمانده  حقوقی 
در  نام  ثبت  برای  دارند،  اشتغال  خدمات  
این  اجرای  و  افزوده  ارزش  بر  مالیات  نظام 

قانون از ابتدای مهرماه فراخوان گردیدند.

فعال  حقوقی  اشخاص  کلیه  افزود:  وی 
از کاال و  یا درآمد  از فروش و  با هر حجم 
قبلی  های  فراخوان  موجب  به  که  خدمات 
نشده  فراخوان  قانون  اجرای  برای  تاکنون 
در  نام  ثبت  به  مکلف  مرحله  این  طی  اند، 
این  اجرای  و  افزوده  ارزش  بر  مالیات  نظام 
قانون از اول مهرماه سال جاری  می باشند.
براساس  اینکه،  بیان  با  نژاد  یعقوب 
 »1۸« ماده  مقررات  از  حاصل  اختیارات 
فعاالن  افزوده،  ارزش  بر  مالیات  قانون 
دهنده  ارائه  و  کاال  کننده  عرضه  اقتصادی 
خدمات مشمول مرحله هفتم ثبت نام نظام 

مالیات بر ارزش افزوده به منظور آموزش و 
این قانون فراخوان  اجرای مقررات موضوع 
که  حقوقی  اشخاص  کرد:  عنوان  اند،  شده 
ایجاد،  نیز  فراخوان  اجرای  تاریخ  از  بعد 
به  شروع  یا  و  می رسند  ثبت  به  و  تأسیس 
انجام فعالیت می کنند، در صورت فعالیت با 
هر حجم از فروش و یا درآمد حاصل از کاال 
و خدمت، از اولین دوره مالیاتی بعد از شروع 
فعالیت مشمول اجرای این قانون می باشند.

وی افزود: براساس ماده 1۲ قانون مالیات 
در  که  حقوقی  اشخاص  افزوده،  ارزش  بر 
معاف،  خدمات  ارایه  و  کاال  عرضه  زمینه 

نظام  در  نام  ثبت  به  الزامی  دارند،  فعالیت 
مالیات بر ارزش افزوده ندارند.

جنوبی  مالیاتی خراسان  امور  مدیر کل    
توسط  قانون  اجرای  زمان  خصوص  در 
گفت:  شده  فراخوان  مشموالن  هفتم  گروه 
از  فراخوان،  این  مشمول  حقوقی  اشخاص 
اجرای  به  مکلف  جاری،  سال  مهرماه  اول 
و  مالیات  وصول  جمله  از  تکالیف  سایر 
ارائه  خریداران،  از  افزوده  ارزش  عوارض 
اظهارنامه و واریز مالیات و عوارض بر ارزش 
سوی  از  شده  تعیین  حساب های  به  افزوده 

سازمان امور مالیاتی کشور شده اند.

وی در پایان سخنان خود خاطرنشان کرد: 
فعاالن اقتصادی فراخوان شده باید با مراجعه 
به سامانه عملیات الکترونیکی مالیات بر ارزش 
افزوده به نشانی www.evat.ir نسبت به 

ثبت نام در این نظام مالیاتی اقدام کنند.

اینکه  به  اشاره  با  جمعه  بیرجند  امام 
اقتصادی که در تولیدش عدالت حاکم باشد، 
اقتصاد خوبی است گفت: حواسمان باشد که 
جامعیت اسالم را قربانی نکنیم و باید معیار 

جامعه اسالمی علوی و حسینی باشد.
به گزارش تسنیم از بیرجند، حجت االسالم 
خطبه های  در  دیروز  ظهر  رضایی بیرجندی 
کرد:  اظهار  بیرجند  شهرستان  جمعه  نماز 
محرومان  با  زندگی  پیامبر،  انقالب  جوهره 
بوده  و جوهره اسالم نیز این است که مردم، 
مستضعفین را حمایت کنند. وی با اشاره به 
اینکه وجود دین باید با اخالق اسالمی همراه 
باشد افزود: رحمانیت همه دین اسالم است 
و همچنین زهد وجود صحنه های اجتماعی 

است که باید با معنویت همراه باشد.
امام جمعه بیرجند با اشاره به اینکه جامعه 
افراد  و  برود  پیش  صالح  سمت  به  باید 
از  یکی  کرد:  بیان  شوند  اصالح  منحرف 
مبارزه  والیی  و  اسالمی  حرکت  معیارهای 
ظلم  نباید  و  است  استکبار  و  ستمگران  با 
رضایی بیرجندی  یابد.  گسترش  جامعه  در 

تصریح کرد: در این راستا باید جامعه امنیت 
نباید  انسان  رفتار  و  باشد  داشته  آرامش  و 
امنیت اجتماعی را که رسیدن به کمال است 
باید حواسه همه  و همچنین  کند  خدشه دار 
جمع باشد تا جامعیت اسالم قربانی نشود و 
معیار جامعه اسالمی علوی و حسینی باشد.

وی با اشاره به حساب های بانکی آنچنانی 
گفت: این حساب ها زمانی که جوانانی قصد 

ازدواج دارند بدون معیار است.
امروزه  اگر  یادآور شد:  امام جمعه  بیرجند 
را  شرقی  نه  و  غربی  نه  شعار  ما  انقالب 
و  انقالب  و  شهدا  معیارهای  ندهد  ادامه 
رضایی بیرجندی  است.  نداده  انجام  را  امام 
رواج  را  کینه  جامعه  در  نباید  کرد:  اظهار 
زیرا  باشد  خیرخواهانه  باید  مجادله  و  دهیم 
برابر  در  بودن  محکم  و  ایستادن  مجادله 
سنت  همچنین  و  است  اسالمی  محورهای 
الهی مبارزه با اشرار است و باید در این راستا 
امر به معروف و نهی از منکر کنیم در غیر 
ما  و  می شوند  مسلط  ما  بر  اشرار  اینصورت 

نمی توانیم هیچ کاری انجام دهیم.

از  یکی  را  سجاد)ع(  امام  شهادت  وی 
و   کرد  عنوان  هفته  مناسبت های  مهمترین 
عالم  طبیب  فاضل ترین  سجاد  امام  افزود: 
است و همچنین یکی از زیبایی های اسالم 

کتاب صحیفه سجادیه است.
اینکه  بیان  با  جمعه  بیرجند  نماز  خطیب 
صحیفه سجادیه اوج عرفان و گنجینه بزرگ 
این  به  در حال حاضر غربی ها  است گفت: 
نتیجه رسیده اند که بهترین شیوه ها در کتاب 

برای  متأسفانه  اما  است  سجادیه  صحیفه 
خود ملت ما این کتاب مغفول مانده  و باید 

بکوشیم این کتاب در صحنه بیاید.
مربیان  و  اولیا  پیوند  روز  رضایی بیرجندی 

کرد  عنوان  هفته  مناسبت های  دیگر  از  را 
این زمینه تالش های  باید در  یادآور شد:  و 
مدارس  مربیان  با  اولیا  و  شود  بسیاری 
مکمل  خانه  و  مدرسه  زیرا  کنند  همراهی 
را  انتظاراتمان  باید  بنابراین  یکدیگر هستند 

تنظیم کنیم. وی با اشاره به هفته بهداشت 
روانی بیان کرد: امروز افسردگی ها در جامعه 
بیداد می کند و این امر عاملی جز جدا شدن 
به  باید  بنابراین  نیست  پیامبران  زندگی  از 

زندگی اسالمی برگردیم تا موفق شویم.
امام جمعه  بیرجند با اشاره به روز صادرات 
نیز تصریح کرد: سربازان اقتصاد مقاومتی تک 
تک مردم هستند و همه افرادی که نظام و 
راه  این  در  باید  دارند  دوست  را  خود  هویت 
درون زایی،  رضایی بیرجندی  کنند.  تالش 
مشارکت  عدالت محوری  گرایی،  برون 
ویژگی های  از  را  بنیان  دانش  و  محوری 
اقتصاد مقاومتی دانست و  خاطرنشان کرد: 
اقتصادی که در تولیدش عدالت حاکم باشد 
اقتصاد خوبی است و اگر برای آینده فکری 
نکنیم در کشور به دلیل کمبود آب نزاع های 
داخلی به وجود خواهد آمد. وی اظهار کرد: 
والیی  و  فرهنگی  استانی  جنوبی  خراسان 
و  دارد  وجود  جبهه  مقدم  خط  در  و  است 
انتخاب آیت اهلل عبادی به عنوان ولی فقیه در 
خراسان جنوبی، این استان را زنده کرده است.

مدیر کل امور مالیاتی خراسان جنوبی در گفتگو با آوا:

امام جمعه بیرجند:

کمک ۶۸۹ میلیون تومانی
هم استانی ها در جشن عاطفه ها

مردمی  های  مشارکت  توسعه  معاون  مالیی- 
ها  عاطفه  جشن  امسال  گفت:  استان  امداد  کمیته 
و  نقدی  های  کمک  که  شد  برگزار  مرحله  دو  در 

نیازمند  آموزان  دانش  به  استان  مردم  غیرنقدی 
آموزان  دانش  بین  و  آوری  تومان جمع  میلیون   ۶۸۹
توسعه  معاون  حسینی  سیدرضا  شد.  توزیع   نیازمند 

مشارکت های مردمی کمیته امداد استان در گفت و 
گو با آوا عنوان کرد: امسال  با توجه به تغییراتی که در 
مراسم جشن عاطفه صورت گرفت با برنامه ریزی و 
استفاده از ظرفیت گروه های مختلف شامل: مساجد، 
خیریه،  موسسات  محسنین،  و  اکرام  حامیان  صنوف، 
های  سرشماره  بسیج،  اقشار  اجرایی،  دستگاههای 
افزایش  شاهد  پرداخت،  نوین  روشهای  و  نیکوکاری 
کمک ها نسبت به سال گذشته بودیم. وی افزود: در 
مرحله نخست برگزاری جشن عاطفه ها بالغ بر ۵7۵ 
میلیون تومان و در مرحله دوم دانش آموزان نیکوکار 
استان 11۴ میلیون تومان به صورت نقدی و غیرنقدی 
به هم نوعان خود اهدا کردند که مبلغ این هدایا امسال 

نسبت به سال گذشته 1۳ درصد رشد دارد.
حسینی بیان کرد: کمک های دانش آموزان استان به 
صورت 1۰۰ درصد در همان مدارس بین دانش آموزان 

نیازمند و تحت حمایت این نهاد توزیع شده است.

نذری رفتگران طبیعتمعاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد خبرداد:
به مناسبت عاشورا و تاسوعای حسینی

گروه  گذشته  سال  روال  طبق  هم  امسال  کاری- 
رفتگران طبیعت خراسان جنوبی در روز تاسوعا و عاشورا 
ابوالفضل علیزاده،  بیرجند پرداختند.  به پاکسازی شهر 
مسئول گروه مردم نهاد رفتگران طبیعت در گفت وگو 
با خبرگزاری آوا، گفت: اعضای گروه از دو سال پیش 
نذر کرده اند که در ماه محرم مناطق خاصی از شهر 
را که معموال دچار انباشت زباله می شود را پاکسازی 
کنند. وی اظهار کرد: حفظ محیط زیست بی شک یکی 
از مهمترین مصادیق حق الناس است و از امسال هم 
طبق روال سال گذشته گروه رفتگران طبیعت خراسان 
جنوبی در روز تاسوعا در میدان ابوذر و روز عاشورا در 
میدان امام حسین )ع( به همراهی مردم به پاکسازی 
شهرمان پرداخت. به گفته علیزاده در گوشه و کنار شهر 
نیز شهروندانی بااحساس تکلیف به حفظ و حراست از 
محیط  زیست خود می کوشند و در این میان برخی از 
عزاداران نیز در روزهای تاسوعا و عاشورا نذر کمک به 
پاکبانان شهرداری کردند.شاید با ورود مدیران شهری 
زیست محیطی  آموزش های  و  فرهنگ سازی  مقوله  به 
به ویژه  مردم نهاد  سازمان های  از  حمایت  همچنین 

در  گامی مهم  در حوزه محیط زیست  فعال  سمن های 
راستای حفظ محیط زیست بردارند. وی افزود: در مسیر 
حرکت هیئت ها در روز عاشورا به علت مسائل امنیتی 

جمع  را  مناطق  آن  زباله  های  سطل  انتظامی  نیروی 
آوری شد  و از این رو ما قبل از روز عاشورا در این مسیر 
کیسه های بزرگ زباله را تعبیه کردیم تا ظروف یک بار 
رفتگران  نشود. مسئول گروه  ریخته  زمین  بر  مصرف 
طبیعت یادآور شد: در روز عاشورا نیز مسیر میدان آزادی 
تا قتلگاه را با همکاری رفتگران طبیعت  پاکسازی انجام 
شد  که این برنامه ساعت سه بعد از ظهر بعد از اتمام 

برنامه هیئت ها  به کار خود ادامه داشت. 

صدا و سیما- همایش رهروان زینبی همزمان با سراسر 
کشور در تمام شهرستان های استان در آستان امامزادگان 
برگزار شد. نماینده ولی فقیه در سپاه محمد رسول ا... 
تهران در جمع زنان عاشورایی آستان مقدس شهدای 
باقریه بیرجند گفت: الگو پذیری از حضرت زینب )س( 
و پیاده کردن آموزه های ایشان در زندگی افراد جامعه به 
خصوص بانوان باید نهادینه شود.  حجت االسالم گواهی 

با بیان اینکه اگربخواهیم جهانی سعادتمند داشته باشیم 
باید زنان با توکل و تدین،  قناعت پذیری را در پیش 
بگیرند، گفت: خلقیات زنان باید با معیارهای اسالم تطبیق 
داشته باشد وگرنه جامعه از بسیاری آسیبها درامان نخواهد 
بود. وی همچنین با تأکید بر حفظ حجاب وعفاف در 
بین بانوان، خواستار مقابله با برخی طراحی ها نامناسب 

پوشاک بانوان و عرضه ی آن در جامعه شد.

حسینی - مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان 
از بافت قالی به همت آموزشگاه آزاد فنی و حرفه ای 
ریحانه سادات برای کمک به بازسازی صحن وسرای 
فاطمه زهرا)س( خبر داد. خوشایند با بیان اینکه یک 
ستاد  به  متعلق  بافت  دست  متری   ۶ فرش  قطعه 
آموزشگاه  ومربیان  کارآموزان  توسط  عالیات  عتبات 
آزاد فنی وحرفه ای ریحانه سادات آفریز در حال بافت 
معصومین)ع(  ائمه  به  عشق  کرد:  عنوان  باشد  می 
در دل و جان شیعیان وجود دارد و امروز کار بانوان 
بافنده این کارگاه نوعی ایثار و از خودگذشتگی است. 
ریحانه  آموزشگاه  مدیر  و  مؤسس  حسینی  معصومه 
سادات آفریز عنوان کرد: از ابتدای خردادماه بافت این 

توسط  آن  بافت  از  درصد   7۰ حدود  و  شروع  فرش 
کارآموزان ومربیان وخواهران دهستان آفریز با شوق 
وذوق وصف ناپذیر وبه همراه مراسم ختم صلوات وبا 

پخش نذورات انجام شده است.

بافت قالی برای عتبات عالیات برگزاری همایش زینبیون در استان
در آموزشگاه ریحانه سادات آفریز
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بیمه گری   و دقیق  راستای خدمات رسانی سریع، مناسب  راستی- در 
و همچنین گسترش شعب و در دسترس مشتری بودن، شرکت سهامی 
 بیمه ”ما” در استان خراسان جنوبی شعبه خود را افتتاح و راه اندازی کرد.

مراسم افتتاح شعبه بیرجند با حضور جناب آقای امیرحسین قربانی معاون 
شبکه فروش و توسعه بازار بیمه ”ما” جناب آقای فتاحی معاون سرمایه 
انسانی و پشتیبانی ، جناب آقای شفیعی مدیر امور شعب، جناب آقای 
رادسعید مدیر بازاریابی و فروش، مدیر شعب بانک ملت استان و معاونین 
ایشان، ریاست ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( استان،  روسای شعب 
بیمه های استان و تعدادی از مدیران ارشد ستادی و نمایندگان شبکه فروش 

و برخی از مسئولین استانی برگزار شد.
رتبه یک توانگری مالی شرکت بیمه ”ما”

 بر اساس گزارش بیمه مرکزی ایران
 بیمه ”ما” در 13 تیر ماه 1390 مجوز فعالیت گرفته و جزو30 شرکت بیمه ای
است که در کشور تاسیس شده و در دو بخش بیمه های زندگی و غیر 
زندگی زیر نظر بیمه مرکزی مشغول به فعالیت می باشد و شعبه بیرجند 
چهل و دومین شعبه ای است که افتتاح گردید. اینها بخشی  از توضیحات 
 قربانی ؛ معاون شبکه فروش و توسعه بازار بیمه  ”ما” در مراسم افتتاح بود.

از  افتتاح این شعبه را توسعه شبکه فروش و خدمات پس  از  وی هدف 
 فروش دانست که یکی از استراتژی های شرکت نیز می باشد و ادامه داد :

از دو  توسعه شبکه فروش برای خدمت رسانی هر چه بهتر و سریع تر 

طریق نمایندگی و شعب امکان پذیر است. امیر حسین قربانی سه بخش 
مهم در یک شعبه شرکت بیمه را واحد پرداخت خسارت، واحد ارزیابی 
 ریسک و واحد صدور بیمه نامه عنوان کرد و افزود: یکی از مالک های 
ارزیابی شرکت های بیمه میزان توانگری مالی آنهاست و بیمه ”ما” به گواه 
آمار و ارقام تاکنون عملکرد قابل قبولی داشته و بر اساس گزارش منتشر 
شده از سوی بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران بیمه ” ما ” جزو شرکت 
هایی  است که رتبه یک توانگری مالی را دارد و این به دلیل پشتوانه بسیار 
قوی و مدیریت ریسک عالی می باشد که با عملکرد مناسب همکاران به 
دست آمده و شرکت را به این جایگاه در صنعت بیمه رسانده است و نه با 

تزریق سرمایه.!!!!
افتتاح و راه اندازی بیش از 12 شعبه شرکت بیمه ”ما” 

فقط در چند ماه اخیر در سطح کشور
معاون شبکه فروش و توسعه بازار بیمه ”ما” با اشاره به اینکه ذینفعان ما 
شامل سهامداران،کارکنان ، بیمه گذاران و مشتریان ما هستند، افزود: با توجه 
به اینکه بانک ملت سهامدار شرکت بیمه ”ما” می باشد از شهریور سال قبل 
تالش مناسبی در جهت افزایش تعامل و ارتباط با بانک ملت صورت گرفته 
است و یکی از افتخارات شرکت بیمه ”ما” حضور در کنار مجموعه عظیم 
بانک ملت می باشد. وی با اشاره به اینکه شبکه فروش شرکت بیمه ”ما” از 
سهامداران، مردم و بیمه گذاران  تشکیل شده به طوری که این مشارکت به 
انتخاب نامی همچون ”ما” منتهی شده است افزود: ما بودن یعنی تفکری برای 
مدیریت و  ما  شدن تفکر روز مدیریتی دنیا به شمار می رود. به منظور تحقق 
اهداف تدوینی در صنعت بیمه کشورمان، معتقدیم که باالترین دارایی سازمان، 

پرسنل و مشتریان هستند.
 قربانی با اینکه یکی از نشانه های توسعه یافتگی هر استان میزان حضور 
شرکت ها  و سازمان های بزرگ در آن استان است ، به مردم در هنگام خرید 
بیمه نامه توصیه کرد حتماً وضعیت شرکت بیمه ای مورد نظر را مورد بررسی 
قرار دهند چرا که یک بیمه نامه می تواند آینده یک فرد را تامین کند فلذا 
هنگام خرید بیمه نامه می بایست توجه به این که شرکت بیمه گر توانایی 

پرداخت خسارت داشته باشد مد نظر قرار گیرد.
بعد از آیین افتتاح شعبه، قربانی در جمع خبرنگاران حضور یافت و فلسفه 
وجودی شرکت های بیمه را حضور در کنار مردم در زمان بروز حادثه و 
پرداخت خسارت عنوان کرد و افزود: حضور شرکت های بیمه و تنوع در 
خدمات یکی از مالک های توسعه یافتگی هر کشوری است و هرچه ضریب 
نفوذ بیمه در کشور بیشتر باشد و مردم بیمه نامه های بیشتری خریداری کنند، 

نشان می دهد که کشور توسعه یافته تر است.
معاون شبکه فروش و توسعه بازار بیمه ”ما” گفت : در چند ماه اخیر بیش 
از 12 شعبه در سراسر کشور افتتاح و راه اندازی کرده ایم و بسته به شرایط 
و استقبال بیمه گذاران برای رفاه و آسایش خیال هر چه بیشتر آنان و در 
دسترس بودن جهت خدمات پس از فروش ، در بعضی از استان ها حتی سه 
شعبه هم داریم . در خراسان جنوبی هم تاکنون صدور بیمه نامه انجام می 
شده ولی شعبه پرداخت خسارت نداشته ایم که به حول قوه الهی این امر امروز 

امکان پذیر شده است.
بیمه ”ما” دارنده نشان برتر حفظ حقوق مصرف کننده ،

مدیریت سالمت اداری،کیفیت و بهره وری، جایزه ملی مدیریت 
مالی و جایزه باالترین میزان رشد در سال94

معاون شبکه فروش و توسعه بازار بیمه ”ما” در ادامه صحبت های خود در جمع 
خبرنگاران افزود: در سال 94 باالترین میزان رشد را در بین شرکت های بیمه از 
آن خود کرده و جزو شرکت های بیمه ای برتر شناخته شده ایم که این نشان 
 می دهد خدمات بیمه ”ما” در سراسر کشور با اقبال مشتریان مواجه شده است.

بازنشستگی  صندوق  و  ملت  بانک  همچون  ای  پشتوانه  وجود 
وزارت نفت مزیت رقابتی بیمه ”ما” است

وی در پاسخ  به خبرنگار ما مبنی بر اینکه با توجه به افزایش شرکت های بیمه 
و سخت شدن رقابت ، مزیت رقابت شرکت بیمه ”ما” چیست، گفت : مزیت 
رقابتی ما در نوع خدماتی است که ارائه می دهیم، بیمه عمر”ما” یکی از بهترین 
بیمه های عمر در سراسر کشور است به طوری که بیش از نیمی از پرتفوی 
 شرکت را در سال گذشته بیمه های زندگی تشکیل داده که قابل توجه است.
دومین مزیت رقابتی وجود بانکی خوشنام ،توانمند و با گستردگی فراوان به 
نام بانک ملت در کنار ماست. سومین مزیت رقابتی پرسنل جوان ، با انگیزه و 
کارآزموده است که بسیار با اهمیت بوده و می توانیم از این ویژگی ها حداکثر 

استفاده را برای ارائه خدمات عالی ببریم .
بیمه ”ما” حامی پلنگ ایرانی

قربانی در پایان اعالم کرد: این شرکت از حوزه اقتصادی درصدد برآمد تا  
وظیفه خود را در قبال محیط زیست و ایران زمین به اجرا در آورد و اولین 
قدم خود را  به جهت ایفای مسئولیت اجتماعی در حفظ محیط زیست، به 
وسیله طرح بیمه پلنگ ایرانی برداشت. وی همچنین ذینفع این بیمه نامه 
را دامداران و روستاییان دانست و افزود: پلنگ با حمله به دام  و مزارع، به 
منظور تهیه خوراک، خسارتی جبران ناپذیر را به این قشر وارد می کند و البته  
دامداران و کشاورزان نیز  برای حمایت از دارایی خود، اقدام به کشتن پلنگ 

می کنند که خسارتی از دو منظر مادی و معنوی به وجود می آید و تا کنون 
 در چندین استان کشور خسارت ناشی از حمله پلنگ را پرداخت کرده ایم.
در این  مراسم آقای علی فتاحی معاون سرمایه انسانی و پشتیبانی گفت: در 
راستای سیاست های جدید شرکت بیمه ”ما” سرلوحه کارها  تکریم ارباب 
رجوع و  مشتری مداری است و شبکه فروش تاسیس شعبه بیرجند را مد نظر 
قرار داد تا خدمتی به مردم عزیز استان خراسان جنوبی باشد. امیدواریم این 
گام، حرکتی مثبت در راستای اهداف کالن و برنامه های راهبردی شرکت بوده 

و رضایت کامل هموطنان عزیز را جلب نماید.
رحیمی پور مدیر شعب بانک ملت استان هم در این مراسم گفت: بانک ملت 
برای تشکیل  و تکمیل گروه مالی و هلدینگ ، مجموعه و شرکت های زیادی 
را برای ارائه خدمت به مشریان راه اندازی کرده است  که یکی از آن ها  
بیمه ”ما” می باشد و همان طور که مستحضرید بانک ملت کاری را شروع 
نمی کند یا در صورتی که به آن ورود پیدا کرد با تمام قدرت آن را ادامه 
می دهد. نمونه آن می توان به دستگاه های POS بانکی اشاره کرد که پس 
از ارائه آن توسط بانک به دلیل خدمات متمایز و پشتیبانی عالی  پیشتاز  
هستیم. اسماعیلی مسئول شعبه بیمه  ”ما” استان نیز پس از عرض خیر 
مقدم به میهمانان هدف از برگزاری جلسه را افتتاح یکی دیگر از شرکت 
های بیمه برای ارائه خدمات و پوشش های بیمه ای به مردم فهیم و عزیز 
 خراسان جنوبی اعالم کرد و افزود: صد البته این پوشش ها رضایت مندی
بیمه گذاران را به دنبال نخواهد داشت مگر اینکه توام با خدمات پس از فروش 
به موقع و در حد اعالی تعهدات باشد. وی ضمن تاکید بر اینکه تمام تالش 
خود را برای رضایت مندی هم استانی های گرامی به کار خواهیم بست، 
ابراز امیدواری کرد که ان شاء ا... شبکه فروش و خدمات پس از فروش این 
شرکت در کنار سایر شرکت های بیمه ای همگام با توسعه و گسترش 
فرهنگ بیمه ، آرامش فکری و روانی برای مردم این استان به ارمغان آورد. 

شرکت  بیمه ”ما”  سرپرستی خراسان جنوبی افتتاح شد

شرکت بیمه ”ما” ضمن ارائه طرح های نوین بیمه ای با استفاده از 
فناوری روز دنیا به منظور گسترش شبکه فروش و خدمات پس از 
فروش از بین عالقه مندان به حرفه بیمه گری و واجد شرایط پس از 
مصاحبه حضوری برای مرکز استان و سایر شهرستان ها نماینده فعال 
می پذیرد لذا متقاضیان محترم می توانند درخواست خود را به پست 
الکترونیکیbimehma @bimehma.com                   ارسال و یا 

جهت کسب اطالعات بیشتر با این شعبه تماس حاصل نمایند.
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جناب آقای حاج غالمرضا جعفرپور مقدم
با نهایت تأسف و تألم مصیبت وارده را تسلیت عرض نموده

 از خداوند منان برای آن مرحوم آمرزش 
 و برای جناب عالی و بازماندگان محترم صبر و بردباری آرزومندیم.

 هیئت مدیره و اعضای اتحادیه صنف فروشندگان پوشاک شهرستان بیرجند

جناب آقای حاج غالمرضا جعفرپور مقدم و خاندان محترم محمدنژاد
با نهایت تأسف و تأثر درگذشت مرحوم حاج محمد محمدنژاد را تسلیت عرض نموده، از خداوند منان برای آن 
مرحوم علو درجات و برای جمیع بازماندگان محترم صبوری و شکیبایی مسئلت می نماییم. روحش شاد و یادش گرامی

موسسه خیریه حضرت رسول ا... )ص( بیرجند- کارگاه حمایتی تولیدی دستان پرتوان
 با مجوز و تحت نظارت سازمان بهزیستی خراسان جنوبی

جناب آقای جعفرپور مقدم
 مدیر مسئول محترم روزنامه آوای خراسان جنوبی

ضایعه درگذشت پدر همسر گرامی تان را تسلیت عرض نموده، از خداوند منان برای آن مرحوم رحمت
 و مغفرت واسعه و برای جناب عالی و خانواده محترم صبوری و شکیبایی آرزومندم.

احمد محبی - مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان جنوبی

خانواده های محترم کوزه گران، حامی، عارفی، کشمانی
درگذشت خادمه با اخالص اهل بیت )ع( مرحومه حاجیه عصمت کوزه گران 

که عمر با عزت خویش را صرف خدمت خالصانه به عزاداران حضرت ابوالفضل العباس )ع( نمود، خدمت 
شما عزیزان تسلیت عرض نموده ، برای آن مرحومه غفران الهی و برای بازماندگان صبر جزیل آرزومندیم.

موسسه خیریه هیئت ابوالفضلی، داراالیتام حضرت ابوالفضل )ع(
موسسه فرهنگی حضرت ابوالفضل )ع(، نمازگزاران مسجد مصلی

جناب آقای جعفرپور مقدم
مدیر مسئول محترم روزنامه آوای خراسان جنوبی

با نهایت تأسف و تأثر مصیبت درگذشت پدر همسر گرامی تان را تسلیت عرض نموده، برای آن مرحوم 
علو درجات و برای جناب عالی و خانواده محترم صبر و سالمتی مسئلت داریم.

انجمن بیرجندی های مقیم تهران

جناب آقای حاج غالمرضا جعفرپور مقدم
مدیر مسئول محترم روزنامه آوای خراسان جنوبی

با نهایت تأثر و تأسف مصیبت وارده را حضور جناب عالی تسلیت عرض نموده
 از درگاه ایزد منان برای آن مرحوم غفران و برای خانواده های  عزادار شکیبایی و قرار آرزو می کنیم.

رئیس و کارکنان دانشگاه صنعتی بیرجند

قابل توجه شرکت های متقاضی فعالیت در حوزه راهبری،

 بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آب

حسب دستورالعمل ارسالی از شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور ضرورت دارد شرکت هایی 
که متقاضی انجام پیمان های حوزه راهبری، بهره برداری و نگهداری از تأسیسات آب هستند 
نسبت به اخذ گواهی صالحیت نگهداری و بهره برداری از تأسیسات آب از طریق شرکت 
مهندسی آب و فاضالب کشور اقدام نمایند. لذا بدین منظور برای دریافت فرم های مربوط به 
آیین نامه تشخیص صالحیت شرکت های بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آب به آدرس 
وب سایت شرکت به نشانی www.abfar-kj.ir مراجعه و پس از تکمیل آیین نامه مذکور 
 حداکثر تا تاریخ 1395/8/15 به دبیرخانه شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان جنوبی

 به نشانی بیرجند، بلوار شهدای عبادی، ضلع غربی سازمان جهاد کشاورزی ارسال نمایند
 برای کسب اطالعات بیشتر با شماره 8-32214752-056 اداره نگهداری و بهره برداری

 تماس حاصل فرمایید.

روابط عمومی شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان جنوبی

با تشکر از عموم همشهریان محترم که در مراسم 
تشییع و تدفین و تعزیه 

حاج علی نجابت
 شرکت فرمودید به ویژه مدیریت و کارکنان محترم دانشکده 

 ابن حسام، اداره زندانها، بنیاد جانبازان، آموزش و پرورش، ثبت اسناد
و بهداری به استحضار می رساند: مراسم چهلمین روز درگذشت 
آن مرحوم امروز شنبه 95/7/24 از ساعت 4 الی 5 بعدازظهر 
در محل حسینیه آیت ا... آیتی برگزار می شود، حضور شما 
خاطر  تسلی  و  مرحوم  آن  روح  شادی  موجب  معظم  سروران 

بازماندگان خواهد بود.

خانواده های: نجابت  ، یزدی پور،  زابلی ،  شیرازی، خزاعی ، خواجه پور، ایرانشکوه

تقدیر و تشکر
بدین وسیله از کلیه سروران ارجمندی که از شهرهای تهران، زاهدان، 
بجنورد، خوسف و مود و کلیه همکاران فرهنگی، پلیس راهور شهرستان، 

اداره فنی و حرفه ای، میدان تره بار و مجتمع گلخانه ای خوسف 
که در مراسم تشییع و تدفین و مجالس ترحیم 

شادروان محمدرضا مودی
 شرکت نموده و یا با ارسال تاج گل و اطالعیه ما را مورد لطف خود
قرار داده و ابراز همدردی نموده، صمیمانه تقدیر و تشکر می نماییم.

خانواده مرحوم محمدرضا مودی

با عرض تسلیت ایام سوگواری حضرت امام حسین )ع( و رحلت ابوالشهید شادروان محسن 
خامسان نیکوکاری که سال ها و بی هیچ چشم داشتی نماینده آستان قدس رضوی در بیرجند 
بوده و بهتر از اموال خود در نگهداشت آن کوشیده، تسلیت می گوییم. روح بلندش شاد و حضورش را 

بر سفره کرامت ساالر شهیدان که از پیر غالمان حضرتش بود از خداوند متعال خواستاریم.

مدیریت امالک و اراضی شهرستان های آستان قدس رضوی )ع(

خانواده 
نیکو خصال 

خامسان


