
آیت ا... مکارم شیرازی : 
دولتمردان آماده باشند اما نباید

در نقض برجام پیشقدم شویم

زاکانی ، فعال اصولگرا : 
با دستورات اخیر روحانی طناب دار 

را داوطلبانه به گردن نیندازید 

رسولی ، فعال اصالح طلب : 
حاال که ایران و بویینگ توافق

کردند، دلواپسان سکوت کرده اند

تمدن ، فعال اصولگرا : 
پشت پرده آخوندی چیست که 

همه کابینه بسیج شده اند استیضاح نشود؟
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شب لرزیدن بت ها 
شب احیا توحید است

* سردبیر

ستم از جان زمین می جوشد اینجا در »حجاز« 
تا چشم کار می کند بیابان است. دشت تا دشت 
که  کویری  و  جهل،  صحرا  صحرا  و  ظلمت 

زمینش خاطره ای از ُگل ندارد.
مرده  مرّوت،سالهاست  و  ،صفا  ،عدالت  محبت 
است در این ظلمتکده غارت، افتخاراست و زنده 
به گور کردن دخترکان معصوم رسم پلیِد برآمده 

از جهالت سخت ،پر رونق .
شده  »اصنام«  مأمن   ، توحید  »کعبه«پایگاه 
است.360بت چوبی ،سنگی و خرمایی. خانه خدا 
موزه ی شیطان!؟       ) ادامه سرمقاله  در صفحه 2 (

سرمقاله
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ن 
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ح : 
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کمبود نیروی جوان ؛ بحران آینده فردوس
مدیر کل آموزش و پرورش : اجرای دقیق قانون ، خراسان جنوبی را در جذب نیرو عقب نگه داشته است / صفحه 7

مقام معظم رهبری : 

رژیم صهیونیستی 
۲۵سال آینده به  شرط 
مبارزه و اتحاد وجود 

نخواهد داشت
صفحه2

استاندار خراسان رضوی :

درباره ورود به صنعت مواد غذایی 
در منطقه ویژه اقتصادی با استاندار 
خراسان جنوبی رایزنی خواهیم کرد

 صفحه ۷ 

جابه جایی ایستگاه اتوبوس 
بیمارستان، شدنی یا نشدنی؟
صفحه ۷

نماینده ولی فقیه در استان:

مشکالت کشور از اجرای
 سلیقه ای قانون است
صفحه ۷

جناب آقای مهندس محمد شفیعی
انتصاب شایسته جناب عالی را به سمت 

فرماندار شهرستان خوسف 
تبریک عرض نموده و موفقیت شما در خدمتگزاری به نظام مقدس جمهوری اسالمی 

و مردم والیتمدار این شهرستان در پرتو الطاف الهی از خداوند متعال مسئلت داریم.

شرکت پهن دشت بیرجند- شرکت دان و علوفه خوشینه

سرکار خانم توجهی
انتصاب شایسته سرکار عالی را به سمت

 رئیس اعتبارات شعب بانک تجارت خراسان جنوبی
 که حاصل توانمندی ، تجربه و درایت شما می باشد، صمیمانه تبریک عرض نموده 

توفیق روز افزون تان را در مسئولیت جدید از خداوند متعال خواستاریم.

شرکت پهن دشت بیرجند- شرکت دان و علوفه خوشینه

تقدیر و تشکر

 خداوند منان را شاکریم که در پرتو همراهی، همدردی و الطاف دوستان و آشنایان تحمل مصیبت جانکاه عزیزمان شادروان

 طوبی جاهد سراوانی )همسر مرحوم علی یوسفی بازنشسته ارتش(
 میسر گردید. بدینوسیله از کلیه اقوام، آشنایان، دوستان و عزیزانی که با اهدای تاج گل، درج آگهی، چاپ اعالمیه، 

تماس تلفنی، ارسال پیام و حضور در مراسم تشییع و تدفین و سوم مراتب همدردی خود را اعالم نموده 
و ما را در این ماتم همراهی نمودند، تقدیر و تشکر می نماییم. 

ضمنا جلسه یادبودی به مناسبت چهلمین روز درگذشت آن مرحومه امروز پنجشنبه 95/9/25 از ساعت 2 الی 3 
بعدازظهر در محل هیئت محترم حسینی برگزار می گردد، حضور شما سروران مزید امتنان است.

خانواده های: یوسفی، جاهد سراوانی، فوالدی، اربابی، علی آبادی، طوقی و عباس نیا

)من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق(
با نهایت احترام و سپاس بدینوسیله مراتب قدردانی و تشکر خود را از یکایک سروران ارجمند، مسئولین ادارات، نهادها، 

همکاران، دوستان، همسایه ها و بستگانی که در مراسم تشییع و تدفین و ترحیم عزیز سفر کرده مان 
شادروان مهشید رمضانی شرکت فرموده اند، اعالم نموده و برای همگان از خداوند رحمان

 سالمتی و طول عمر با عزت مسئلت می نماییم. ضمنا جلسه چهلمین روز درگذشت آن مرحومه 
 امروز پنجشنبه 95/9/25 از ساعت 13/30 الی 14/30 در محل حسینیه آیت ا... آیتی برگزار می گردد 

حضور شما سروران باعث تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود. 

خانواده های: رمضانی ، جعفری ، حدادی و سایر بستگان

به مناسبت چهلمین روز درگذشت مرحومه مغفوره 

طوبی کارگر )والده برادران یوسفی تراشکار(
جلسه یادبودی امروز پنجشنبه 95/9/25 ازساعت 2 الی3 بعدازظهر در محل مسجد 

صاحب الزمانی)عج( خیرآبادنو برگزارمی گردد، تشریف فرمایی شما سروران گرامی موجب شادی 
روح آن مرحومه و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود.

خانواده های یوسفی و سایر بستگان

جناب آقای دکتر خامسان
 مدیر عامل محترم هالل احمر و تیم آنست

 و فرمانده پلیس قرارگاه عملیات 11۲ و پاسگاه باقران
 و همکاران و حراست دانشگاه بیرجند 

بدینوسیله از همراهی صمیمانه شما بزرگواران با موسسه توانبخشی حضرت علی اکبر )ع(
 تشکر و قدردانی می گردد.

مدیر عامل موسسه - اکبری مطلق

جناب آقاي مهندس شفیعي
انتصاب جناب عالی را به سمت

 فرماندار شهرستان خوسف 
تبریک عرض نموده و آرزومندم در سایه دلسوزی شما شاهد پیشرفت این منطقه  باشیم.

جعفري - شرکت حمل و نقل کاالي خوسف

جناب آقای فالحی
مدیر محترم کاشی فرزاد

در سال اقدام و عمل از اقدامات ارزشمند شما در جهت کمک به احداث مراکز مذهبی علی الخصوص 
مسجد باقر العلوم )علیه السالم( شهرستان خوسف تشکر و قدردانی می شود.

نهاد امامت جمعه شهرستان خوسف

جناب آقای مهندس محمد شفیعی
فرماندار محترم شهرستان خوسف

انتصاب شایسته جناب عالی را به سمت فرماندار شهرستان خوسف تبریک عرض نموده
 توفیق روز افزون تان را در جهت رشد و شکوفایی این شهرستان از خداوند متعال خواستارم.

سید سعید حسینی-  رئیس شورای اسالمی بخش جلگه ماژان

فرا رسیدن والدت خجسته و پرمیمنت 

ختم المرسلین نبی اکرم حضرت محّمد مصطفی )ص(  و والدت با سعادت 
ششمین اختر تابناک والیت حضرت امام جعفر صادق )ع(  و هفته وحدت

 را به امت اسالمی به ویژه مردم شریف استان تبریک و تهنیت عرض می نماییم.

شورای اسالمی شهر بیرجند

جناب آقای مهندس شفیعی 
انتصاب بجا و شایسته شما را به عنوان 

فرماندار شهرستان خوسف
که بیانگر تعهد، کارآمدی، لیاقت، شایستگی و مدیریت ارزنده

 جناب عالی در عرصه های خدمت صادقانه به نظام و میهن اسالمی 
می باشد صمیمانه تبریک عرض می نماییم، موفقیت و سربلندی 

روز افزون شما را از درگاه خداوند متعال مسئلت داریم.

دهیاری و شورای اسالمی روستاهای فدشک و نصرآباد

به مناسبت اولین سالگرد درگذشت مرحوم

 حاج محمد حیرت مفرد
 جلسه یادبودی جمعه 95/9/2۶ از ساعت 9/30 الی 10/30 صبح 
در محل هیئت محترم حسینی )خیابان انقالب( برگزار می گردد

 حضور شما سروران گرامی مزید امتنان است.

خانواده های: حیرت مفرد ، عبدالرزاق نژاد و سایر بستگان

پنجمین سالگرد  درگذشت  شادروان 

حاج سید ابوالفضل امین حسینی 
را با ذکر فاتحه و صلواتی به روحش گرامی می داریم.

خانواده مرحوم

فروش ویژه دیجیران

زیباترین منزل مسکونی سنتی استان در بهترین نقطه شهر بیرجند 
)دارای 8 باب اتاق زیبا، درب و پنجره چوبی سالم، پنجره های رنگی،  
 حیاط و پشت بام آجر فرش و ... با کلیه امکانات( واگذار می گردد.
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سرمقاله

شب لرزیدن بت ها 
شب احیا توحید است

*مهر آیین

ستم از جان زمین می جوشد اینجا در »حجاز« 
تا چشم کار می کند بیابان است. دشت تا دشت 
که  کویری  و  جهل،  صحرا  صحرا  و  ظلمت 

زمینش خاطره ای از ُگل ندارد.
مرده  مرّوت،سالهاست  و  ،صفا  ،عدالت  محبت 
است در این ظلمتکده غارت، افتخاراست و زنده 
به گور کردن دخترکان معصوم رسم پلیِد برآمده 

از جهالت سخت ،پر رونق .
شده  »اصنام«  مأمن   ، توحید  »کعبه«پایگاه 
است.360بت چوبی ،سنگی و خرمایی. خانه خدا 

موزه ی شیطان!؟
اینک 570سال پس از عیسی جهان غرق فساد و 
تباهی ، روزگار غریبی است. بیداد دمار از مردمان 

بر آورده است .
.چشم  راه  به  چشم  دو  هر  زمین  و  وآسمان   
انتظار ظهور پیامبر موعود. رسولی که از »فاران« 
فرود می آید و بنیاد بتکده ها و اساس کاخها و 

قصرهای ظلم را به لرزه می اندازد.
اینک در 17مین شب ازربیع االول رایحه بهار در 
آسمان مکه  و  است.»زمین  پیچیده  فضای مکه 

نور باران است«
 عطر شفا بخش امید از خانه »عبدالمطلب «بر 
می خیزد و سوار بر شانه نسیم فرش و عرش را 
در نور می نوردد.همه هستی در خلسه ی سکوت 

منتظر
 و همنوا شده است.

رسد  می  فرا  زمان  دقیقه  ترین  زیبا  حاال 
نور« می  از  آمنه »آبشاری  »سحر«بر فراز خانه 

بارد.سحرباران خورشید است. 
امید   صبح  چراغ  محمود«  »احمِد  طلوع  آنک  و 
است .گالب ناب در جان جهان جاریست و حاال 

گاه هشیاریست.
 به لبخند محمد)ص( »جود« می خندد. عدالت 
است.  بندد.شب میالد محمود  نور می  از  قامتی 
شاهان  کابوس  ...شب  ها  بت  لرزیدن  شب 
است.....حبیب ا... می آید رسول ا...می آید شب 

احیا توحید است.

انتقاد علیرضا زاکانی از دستورات اخیر روحانی  
طناب دار را داوطلبانه به گردن نیندازید

رئیس کمیسیون ویژه بررسی برجام در مجلس 
نهم نوشت مشاورین ریاست جمهوری دچار 
نسیان و بی دقتی در فهم سند برجام شده اند 
و یا استمرار رویه گذشته ، اعتماد به آمریکا را 
پیشه نموده اند یا مأموریت خاصی برای ضربه 
زدن به مردم ایران تنظیم کرده اند.زاکانی افزود : دستور به وزیر خارجه 
یعنی داوطلبانه گردن را در طناب دار نهادن و باافتخار بر چهارپایه آن 
ایستادن یا خود را در میدان تیر در جایگاه سیبل قرار دادن است تا 

بااراده دیگران  زمینه آسیب پذیری ملت ایران را فراهم آورند.

شریعتمداری : اوباما تمدید تحریم ها را امضا 
نکند  بازهم تصویب آن نقض برجام است

اینکه  بیان  با  کیهان  روزنامه  مدیرمسئول 
روحانی می خواهد مسئولیت برجام را به گردن 
روحانی  آقای  کرد:  تأکید  بیندازد،  دیگران 
خودشان قباًل گفته بودند که همه مسئولیت ها 
به عهده من است. شریعتمداری درباره ادعای 
برخی که می گویند تا تحریمها به امضای اوباما نرسد نقض برجام 
محسوب نمی شود، گفت: اگر رئیس جمهور آمریکا  تمدید تحریم ها 
باز هم تصویب آن خودش نقض برجام است چراکه  را امضا نکند 
قرار نبود تحریمی اضافه شود اما آنها تحریم جدیدی را اضافه کردند.

تمدن : پشت پرده آخوندی چیست که همه 
کابینه بسیج شده اند استیضاح نشود؟

جای  ما  برای  گفت:  تهران  سابق  استاندار 
کابینه  اعضای  همه  چرا  که  دارد  سوال 
دولت به کمک آقای آخوندی آمده اند تا وی 
استیضاح نشود و وزیر راه بماند؟ دلیل این همه 
وقت گذاشتن چیست؟ تمدن  اظهار داشت: ما 
در دولت روحانی بدترین شرایط در بازار مسکن و راه شهرسازی را 
شاهد بودیم و این دولت بدترین کارنامه عملکرد در حوزه وزارت راه 
را نسبت به تمام دولت های گذشته داشته است زیرا اکثر پروژه های 

در زمینه راه یا متوقف شده یا با قطره چکان به آنها بودجه می دهند.

آیت ا... مکارم :  دولتمردان آماده باشند
 اما نباید در نقض برجام پیشقدم شویم

آیت ا... مکارم شیرازی  خواستار آمادگی دولت 
در برابر نقض برجام در صورت اجرای تحریم 
در  ما  کرد:  تصریح  وی  شد.  ساله   10 های 
برجام امتیازات سنگینی دادیم، در مقابل اگر 
بخواهند نامردی و پیمان شکنی کنند، مساله 
قابل تحملی نیست. این مرجع تقلید افزود: البته کار عجوالنه هم نباید 
کرد، باید منتظر بمانیم ببینیم برجام را پاره می کنند یا خیر؛ اگر تمدید 
تحریم ها را اجرایی کردند باید تصمیم مقتضی بگیریم، البته باید از هم 
اکنون دولتمردان آماده باشند؛ اما نباید در نقض برجام پیشقدم شویم.

والیتی : اقدام رئیس جمهور اولین قدم ما 
است ولی آخرین قدم ما نخواهد بود

دبیرکل مجمع بیداری اسالمی  گفت : اقدام 
موازین  اساس  بر  قطعًا  آمریکایی ها  اخیر 
حقوقی، نقض برجام محسوب می شود و البته 
در قرارداد برجام جای شکایت هم برای ما و 
یا هر طرف دیگری دیده شده و ما نیز قطعًا 
اقدامات الزم را انجام خواهیم داد.والیتی با بیان اینکه فرق ایران با 
دیگر کشورها این است که زیر بار تحریم آمریکایی ها نخواهند رفت 
افزود: آمریکایی ها بدانند که در پایان کار آنها ضرر خواهند کرد و این 
اقدام رئیس جمهور اولین قدم ما است ولی آخرین قدم ما نخواهد بود.

رسولی : حاال که ایران و بویینگ توافق
کردند، دلواپسان سکوت کرده اند

باران  بنیاد  مدیره  هیات  عضو  رسولی  حسن 
گفت : یکی از مهم ترین اقدمات دولت اقای 
روحانی به سرانجام رساندن پرونده هسته ای 
و امضای تفاهم نامه مشترک یا همان برجام 
است که اثار آن به تدریج هویدا میشود. رسولی 
درباره مخالفت منتقدان دولت یازدهم با پیش زمینه این قرارداد ادامه 
داد: از آنجاییکه دلواپسان متوجه شده آند که آن نتیجه ای را که انتظار 
داشتند به وقوع نمی پیوندد، برخالف سرو صدای اولیه و تحریم در این 

مقطع سیاست سکوت را در پیش گرفته اند.

حضرت آیت ا... خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی 
در دیدار دبیرکل جنبش جهاد اسالمی فلسطین و هیأت 
مستمر  آفرینی  بحران  وجود  با  کردند:  تأکید  همراه 
حامیان رژیم صهیونیستی برای به فراموشی سپرده شدن 
مسئله فلسطین، این سرزمین شریف به برکت مقاومت 
و مجاهدت ملت و گروههای فلسطینی، آزاد خواهد شد.

ایمانی  های  انگیزه  از  تجلیل  با  اسالمی  انقالب  رهبر 
تنها  افزودند:  ها  فلسطینی  میان  در  ایستادگی  روحیه  و 
راه نجات قدس شریف، مبارزه و مقاومت است و دیگر 
راهها، بی سرانجام و عقیم است. ایشان با ابراز خرسندی 
از طرح ده ماده ای جنبش جهاد اسالمی برای وحدت و 
مقاومت در مقابل صهیونیست ها افزودند: تأکید بر مبارزه، 

نفی کامل قراردادهای سازش، اصرار بر اتحاد گروههای 
فلسطینی و محکوم کردن تالش برخی کشورهای مرتجع 
برای سازش با دشمن، از مفاد مهم این طرح است. حضرت 
آیت ا... خامنه ای، جوان بودن جمعیت فلسطین را مهم 
برشمردند و با اشاره به اهمیت زنده بودن و حرکت کرانه 
باختری رود اردن افزودند: رژیم صهیونیستی همچنانکه 
قباًل گفته ایم به شرط مبارزه همگانی و متحد فلسطینی ها 
و مسلمانان با صهیونیستها در 25 سال آینده وجود خارجی 
نخواهد داشت.ایشان مراقبت کامل از تالش دشمنان برای 
انشقاق و مشکالت داخلی در درون جنبش جهاد  ایجاد 
اسالمی را ضروری خواندند و افزودند: اهمیت جنبش جهاد 

اسالمی اکنون از گذشته نیز بیشتر است.

رژیم صهیونیستی 2۵سال آینده به شرط مبارزه و اتحاد وجود نخواهد داشت

خرید و فروش سهام عدالت باطل است

باطل  را  عدالت  سهام  معامله  گونه  هر  خصوصی سازی  سازمان  رئیس 
دانست و گفت: مردم مراقب باشند که با این معامله سرخود کاله نگذارند 
چرا که ما فقط مشموالن را به رسمیت می شناسیم؛ نه خریداران جدید را.

لوازم خانگی ۶ درصد گران شد

تسنیم-کارخانجات لوازم خانگی به بهانه افزایش 
انواع محصوالت را تا 6 درصد  هزینه ها قیمت 
تولید  بخش  اخیر  سال  چند  اند.در  داده  افزایش 
تا  شده  باعث  همین  و  است  رو  روبه  رکود  با 
تعدادی از واحدها تعطیل و نیمه تعطیل باشند.در 
تولید” درصدد  با طرح “رونق  این شرایط دولت 
رفع رکود بازار برآمد اما ایرادات این طرح و مانع 
تراشی سیستم بانکی عاملی شد تا تولیدکنندگان 
کنند.با  اقدام  تسهیالت  این  دریافت  به  نتوانند 
کمبود  و  سال  پایانی  ماه های  به  شدن  نزدیک 
به  اقدام  تولیدی  واحدهای  از  بخشی  نقدینگی 

افزایش قیمت محصوالت  کرده اند.

بی توجهی دولت به نظام یارانه ای
 در بودجه 9۶

جام جم-پس از گذشت ده روز از تقدیم الیحه 
بودجه 96 توسط دولت به مجلس، کمیسیون های 
ابعاد  بررسی  حال  در  سخت  ملت  خانه  مختلف 
مختلف و مطالعه نقاط ضعف و قوت آن هستند.

یا  و  افزایش  در  تغییری  هیچ  دولت  متأسفانه 
کاهش مبلغ یارانه ها در بودجه سال آینده پیش 

بینی نکرده است.
 

مردم نگران برداشت پول از خودپردازها
 در پایان سال نباشند

عصر اعتبار- یک مقام مسئول بانکی با بیان اینکه 
نگرانی بابت مراجعه مردم به خودپردازها در ایام 
پایانی سال وجود ندارد، گفت: فرایند پول گذاری 

در دستگاههای خودپرداز سرعت می گیرد.

بانک ها قوانین بانکداری اسالمی را دور 
می زنند/ هرچه تذکر می دهیم فایده ندارد

ا...مکارم شیرازی مرجع تقلید شیعیان گفت:  آیت 
بانک ها گوششان بدهکار بانکداری اسالمی نیست 
و به بخشنامه ها استناد می کنند و این زیان است، 
اظهار  وی  ندارد.  فایده ای  می گوییم  هم  چه  هر 
داشت:بانک محل مبادالت مالی مردم است و بدون 
بانک فعالیت های بزرگ اقتصادی انجام نخواهدشد.

کمیسیون اقتصادی نظرات نهایی طرح بانکداری 
اسالمی را به مراجع بدهد تا با جدیت بررسی شود.

نقاشی ساختمان  پالستیک  
 اکرولیک - روغنی به همراه طراحی دیوار 

با رنگ  09159617909 - تنگلی

دفتر: توحید 21، نبش نبوت 21، پالك 105
عضو  معتبر اتحادیه     مسئول : دستگردي www. iranwash. ir قالیشویي و مبل شویي ایـران

صاف صاف ، لول لول ، تخت تخت   2- 20 43 42 32  / ۶۶ ۶۶ 44 32     

برای اولین بار فرش های خود را اتو کشیده تحویل بگیرید
دفتر : توحید21 - نبش نبوت 21 - پالك 105
عضو معتبر اتحادیه   مسئول: دستگردی

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

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

تجهیز بتن مهدی
اجاره و فروش کلیه لوازم بتنی

قالب، جک، سرجک، بولت و ... 

  با مجوز رسمی و بیمه مسئولیت

حمل  اثاثیه منزل

 با خاور مسقف

 و کارگر ماهر
)ضمنا کارگر تنها نیز داریم(

09159639065
علـی آبادی 

آگهی تحدید حدود عمومی حوزه ثبتی نهبندان
آگهی تحدید حدود امالک یک قسمت از بخش 5 نهبندان پیرو آگهی نوبتی منتشره شماره 3631 -1395/08/01 و 3656 - -1395/09/1 مندرج در 
روزنامه آوای خراسان جنوبی و به موجب ماده 14 قانون ثبت تحدید حدود شماره های ذیل: مستثنیات مرتع چاه بک و چاه مار پالک 4 فرعی از 

257- اصلی 1139- اصلی آقای حسن رضا اردونی ششدانگ  یک قطعه زمین بند سار  1153- اصلی آقای حسن رضا اردونی ششدانگ یک قطعه زمین  بند سار  در 
تاریخ 95/10/18 در ساعت اداری مستثنیات مرتع کوه پوبک و شوسه پالک 319 - اصلی 1170- اصلی  آقای رضا سهرابی ششدانگ  یک قطعه زمین بندسار 
1171 - آقای رضا سهرابی ششدانگ  یک قطعه زمین بندسار  در تاریخ 95/10/19 در ساعت اداری مستثنیات مرتع میرشک و سمافات پالک 732- اصلی  
1140-  اصلی آقای غالم کشتگر ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 164000 مترمربع در تاریخ 95/10/20 در ساعت اداری مستثنیات مرتع  اکبرآباد  
پالک 29 فرعی از 792 - اصلی    1131- اصلی  آقای میثم مینائی ششدانگ  یک قطعه زمین دیمه زار  در تاریخ 95/10/21 در ساعت اداری مستثنیات مرتع 
تک سهلو پالک 799 - اصلی 1154 - اصلی آقای حسین محمدی ششدانگ یک قطعه زمین بندسار 1158 - اصلی آقای محمد محمدی ششدانگ یک قطعه 
زمین بندسار 1165 - اصلی آقای علی محمدی ششدانگ یک قطعه زمین بندسار در تاریخ 95/10/22 در ساعت اداری لذا به موجب ماده 14 قانون ثبت به صاحبان 
امالک و حقوق ارتفاقی و مجاورین شماره های فوق الذکر بوسیله این آگهی اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر باال در محل حضور به هم رسانند. چنانچه هر یک 
از صاحبان امالک یا نماینده قانونی آنها در موقع مقرر حاضر نباشند مطابق ماده 15 قانون مذکور ملک مورد آگهی با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید خواهد 
شد و اعتراضات مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی و نیز صاحبان امالک و حقوق ارتفاقی که در موقع مقرر حاضر نبوده اند مطابق ماده 20 قانون ثبت فقط تا سی 
روز از تاریخ تحدید حدود پذیرفته خواهد شد و از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یک ماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی 

تاریخ انتشار:95/9/25       حسین براتی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نهبندانالزم از مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند.

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

نقد -  اقساط     با چک 3 ماهه
09013772626 ان

یگ
ل را

نز
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انصاف پیشه کار ماست
                                          اعتماد شما اعتبار ماست 

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت دوم

مبلغ  پرداخت  به  است  محکوم  باغبان  ابوالفضل  آقای  علیه  محکوم  شماره 950564  اجرایی  پرونده  در  اینکه  به  نظر 
1/329/544/817 ریال بابت اصل خواسته و غیره در حق محکوم له آرش اسحاقی  و پرداخت مبلغ 50/000/000 ریال بابت حق االجرا 
در حق دولت و با توجه به توقیف سهم االرث محکوم علیه از پالک ثبتی به شماره 1727 فرعی از 250 اصلی بخش 2 بیرجند واقع 
در خیابان معلم 20- پالک 6 متعلق به عباسعلی باغبان که مساحت عرصه طبق سند برابر 300 مترمربع و در طرح تعریض قرار ندارد 
و مشخصات اعیان ملک فوق جنوبی در دو طبقه به طوری که طبق استعالم از شهرداری منطقه 2 در همکف شامل یک پارکینگ به 
مساحت 21 متر مربع و قسمت ویالیی به مساحت 177 مترمربع در طبقه اول مسکونی به مساحت 189/20 مترمربع و جمعا دارای 
387/20 مترمربع زیربنای مسکونی و نمای ملک سنگ مرمر و در ضلع شرقی سیمان سفید و دارای امتیازات منصوبه است که ارزش 
ششدانگ از پالک فوق به مبلغ 4/600/000/000 ریال کارشناسی شده است که میزان سهم االرث محکوم علیه از طریق  مزایده  در روز 
شنبه تاریخ 95/10/11 از ساعت 10 الی 11 در دفتر اجرای احکام حقوقی به فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به 
کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده 
مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و 
مزایده تجدید خواهد شد متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان داده 

شود. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود.

 رجبی - مدیر دفتر اجرای احکام حقوقی دادگستری بیرجند

دادگستری جمهوری اسالمی ایران

از مکه فروغ ایزدی پیدا شد            سرچشمه فیض سرمدی پیدا شد
در هفدهم ربیع از دخت وهب           نورسته گل محمدی پیدا شد

جشن میالد پیامبر اکرم )ص( 
و امام جعفر صادق )ع( 

با مولودی خوانی  مداحان اهل بیت )ع( 
زمان: جمعه 9۵/9/2۶ ساعت 19 

 مکان: خیابان شهید منتظری- حدفاصل منتظری 1۵ و17 - مجتمع فرهنگی مذهبی حضرت علی اکبر )ع(

 خادمین هیئت عزاداران حضرت علی اکبر )ع( بیرجند

آگهی تحدید حدود ثبت امالک یک قسمت از بخش 2  شهرستان بیرجند

به موجب ماده 14 قانون ثبت امالک تحدید حدود شماره های زیر: ششدانگ یک باب منزل پالک 47 فرعی از 

150- اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی چهار پایین مورد تقاضای خانم کنیز چهاری در روز شنبه مورخ 1395/10/18 ساعت 
10 صبح  در محل شروع و به عمل خواهد آمد. لذا به موجب ماده 14 قانون ثبت امالک به صاحبان امالک و حقوق ارتفاقی و 
مجاورین شماره های فوق الذکر بوسیله این آگهی اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر باال در محل حضور به هم رسانند. چنانچه 
هر یک از صاحبان امالک یا نماینده قانونی آنها در موقع مقرر حاضر نباشند مطابق ماده 15 قانون مزبور ملک مورد آگهی با حدود 
اظهار شده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد و اعتراضات مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی و نیز صاحبان امالک و حقوق 
ارتفاقی که در موقع مقرر حاضر نبوده اند مطابق ماده 20 قانون ثبت فقط تا سی روز از تاریخ تحدید حدود پذیرفته خواهد شد و از 
تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یک ماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی الزم از مرجع 

مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند.
تاریخ انتشار: 95/9/25 علی فضلی- کفیل  اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند
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بازارچه دائمی صنایع دستی بیرجند راه اندازی می شود
 

 مهر- فرماندار بیرجند از راه اندازی بازارچه دائمی صنایع دستی شهرستان خبر داد و گفت: به زودی محل برپایی این بازارچه اعالم می شود. علی ناصری در بازدید از دومین نمایشگاه 
صنایع دستی شرق کشور اظهار کرد: نمایشگاه صنایع دستی با توجه به تنوع و اوج هنر تولیدکنندگان نسبت به سنوات گذشته بسیار متفاوت و شایسته تر عمل کرده است.  وی با بیان 
اینکه استقبال بسیار خوبی از این نمایشگاه صورت گرفته است، افزود: اگر بازدید از نمایشگاه تا یک هفته آینده نیز تمدید شود بازم هم با استقبال بسیار زیادی روبه رو خواهد شد.

مشکالت عمده معدن داران فردوس بررسی شد

 فردوس ؛ سربازی- خشکسالی های متوالی 
که در سالهای اخیر بر خراسان جنوبی حاکم شده 
عمال کشاورزی و دامداری را در این منطقه نابوده 
کردن  جایگزین  وضعی  چنین  در  است.  کرده 
درآمد قابل اطمینانی برای مردم با تکیه بر ظرفیت 
های استان ضروری به نظر می رسد. یکی از این 
ظرفیتها، معادن غنی و متنوع استان است که اگر 
فعال شود می تواند بخش زیادی از مشکل اشتغال 
این استان را حل کند. در شهرستان فردوس نیز 
قبل مجلس  دوره  در  دارد.  زیادی وجود  معادن 
طبس،  فردوس،  مردم  نماینده  اسالمی  شورای 
بشرویه و سرایان در مجلس ، یکی از قولهایی 
که به مردم داد ترغیب سرمایه گذاران برای فعال 
 کردن معادن شهرستان و به تبع آن اشتغال زایی
بود که این موضوع  نیز در حد حرف باقی ماند 
بنتونیت  معادن  نیز  اکنون  نشد.  انجام  کاری  و 
فردوس دارای فراوانی و مرغوبیت باالیی است 
بطوری که به گفته یکی از کارشناسان از بهترین 
معادن کشور و حتی جهان است اما مشکالت 
متعددی که پیش روی معدن داران شهرستان 
قراردارد آنها را زمین گیر کرده و حدود نیمی از 

معادن فردوس را به تعطیلی کشانده است.

کاهش رغبت شرکت بزرگ
 به خرید مواد معدنی

یکی از معدن داران فردوس در گفتگو با خبرنگار 
ما گفت: سه معدن بنتونیت شخصی و دو معدن 
دلیل  به  شخصی  معدن  سه  که  دارم  شرکتی 
محرری  رضا  است.  تعطیل  مختلف  مشکالت 
بازار  نبود  را  معدن  بخش  مشکل  مهمترین 
فروش برشمرد و افزود: کارخانه هایی که مواد 
خام از ما خریداری می کردند بشدت تولیدشان 
پایین آمده و از ما خرید نمی کنند. به گفته وی 
شرکت گندله سازی اصفهان، شرکت های ریخته 
گری و شرکت ملی نفت ایران در سالهای قبل، 
مواد معدنی را خریداری می کردند که به دلیل 
کاهش تولید این شرکت ها، رغبتی به خرید مواد 
معدنی ما ندارند. وی اضافه کرد: نرخ تسهیالت 
بانکی برای راه اندازی دوباره یک معدن باالست 
 و برای دریافت این تسهیالت در حالی که پروانه
 بهره برداری یک واحد صنعتی را بانک به عنوان 
لحاظ  از  معادن  پروانه  اما  کند  قبول می  وثیقه 
بانک معتبر نیست. محرری خاطرنشان کرد: اداره 
 دارائی نیز در دریافت حقوق دولتی تخفیفی به ما 
نمی دهد و تعامل الزم با معدن داران ندارد. وی 
نبود حمل و نقل ریلی برای حمل سریع و ارزان 
دیگر  از  نیز  را  فروش  بازارهای  به  معدنی  مواد 

مشکالت پیش روی معادن شهرستان برشمرد و 
گفت: باید در شهرستان کارخانه های فراوری مواد 
معدنی ایجاد شود تا از خام فروشی جلوگیری شود. 
وی عنوان کرد: با راه اندازی هر معدن حداقل پنج 

نفر به طور مستقیم مشغول بکار می شود. 

دوری معادن فردوس
 از بازارهای فروش

یکی دیگر از معدن داران شهرستان که صاحب 
دو معدن بنتونیت است نیز گفت: یک سال و نیم 

است که پروانه بهره برداری این معادن را گرفته ام 
ولی بدلیل نبود بازار فروش نتوانسته ام شروع بکار 
کنم. منصوریان اضافه کرد: دوری معادن فردوس 
از بازار فروش موجب شده کارخانه های فراوری 
 رغبتی برای خرید ازما نداشته باشند. وی تاکید کرد: 
با توجه به معادن زیادی که در شهرستان وجود 
تواند  اندازی کارخانه های فراوری می  راه  دارد 
مشکل بسیاری از معدن داران را حل کند در حالی 
که فقط یک کارخانه فراوری در فردوس داریم . 
وی از عزم خود برای راه اندازی معادنش در آینده 

نزدیک خبر می دهد که با فعال شدن آنها حداقل 
10 الی 15 شغل ایجاد خواهد شد.

 قانون معافیت معادن سطح االرضی از
پرداخت حق بیمه کارفرما،دراستان های

مجاور اجراء می شود،دراستان ما
بر زمین مانده است

  غالمرضا نژاد به عنوان قدیمی ترین معدن دار
فردوس با 25 سال سابقه کار، که تجربه زیادی 
در این بخش دارد نیز گفت: مخارج معدن داری 

در فردوس بدلیل باال بودن هزینه تولید باالست. 
وی افزود: خرید ماشین آالت برای یک معدن 
 نیز بسیار گران است به طوری که یک معدن دار
 توان خرید آنها را ندارد و از طرف دیگر اجاره 
ماشین آالت بخش معدن نیز زیاد است و معدن 
دار مجبور است برای اجاره روزانه  یک دستگاه 
حداقل 7 میلیون ریال بپردازد. به گفته وی اداره 
دارائی نیز مالیات ارزش افزوده ای از ما می گیرد 
نیز به فروش نرسد.  بعد  تا یک سال  که شاید 
سطح  معادن  معافیت  قانون  کرد:  تاکید  وی 

االرضی از پرداخت حق بیمه کارفرما، در حالی 
که دراستانهای مجاور اجراء می شود،اما در استان 

خراسان جنوبی بر زمین مانده است. 

فردوس قطب معادن بنتونیت 
و با کیفیت

وی شهرستان فردوس را قطب معادن بنتونیت 
و کائولن درجه یک کشور و حتی جهان برشمرد 
مصرف   بازارهای  از  شهرستان  دوری  افزود:  و 
مواد  شده،  موجب  نقل  و  حمل  زیاد  هزینه  و 

 معدنی گران به دست خریدار برسد و او ترجیح 
وی  کند.  خرید  نزدیکتر  معادن  از  دهد  می 
به قیمت  ارزان  تسهیالت  اعطای   خواستار 

و  شد  آالت  ماشین  خرید  برای  داران  معدن 
خام  دولت  جدید  سیاستهای  در  کرد:  اضافه 
این در حالی  مواد معدنی ممنوع شده،  فروشی 
است که فقط یک کارخانه فرآوری مواد معدنی 
در شهرستان داریم و می طلبد مسئوالن زمینه 
جذب سرمایه گذاران را در این خصوص فراهم 
. سرپرست فرمانداری شهرستان فردوس  کنند 

مشکالت  مهمترین  از  یکی  را  فروشی  نیزخام 
با  افزود:  و  برشمرد  شهرستان  معدن  بخش 
پیگیری نماینده مردم در مجلس شورای اسالمی، 
با چند سرمایه گذار مذاکراتی داشتیم و تالش 
می کنیم تا کارخانه فرآوری بنتونیت که فراوانی 
ایجاد  را  است  بیشتر  شهرستان  سطح  در  آن 
های سنگ  ظرفیت  اسماعیلی  حسین   کنیم. 

 قیمتی و نیمه قیمتی شهرستان را یادآور شده و 
گفت: معادن این سنگها متنوع و سطحی و تقریبا 
رایگان قابل استخراج است. وی خاطرنشان کرد: 
تحقیقات سنگ های  پیشنهاد می کنیم مرکز 

قیمتی در شهرستان ایجاد شود که در این راستا 
با برخی خبرگان، مذاکراتی نیز انجام شده است. 

تعطیلی نیمی از معادن فردوس

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت فردوس نیز 
شهرستان  در  معدن  حاضر 44  زمان  در  گفت: 
نیمه فعال  یا  داریم که فقط 25 معدن فعال و 
افزود:  نعیمی  احمد  است.  تعطیل  بقیه  و  است 
گذاری  هدف  و  بازار  بر  حاکم  رکود  لحاظ  به 

صنعتی،  واحدهای  به  دادن  رونق  برای  دولت 
بیشترین تسهیالت دولتی در این حوزه پرداخت 
می شود. وی اضافه کرد: کارگروههای تسهیل 
و رونق مانند بخش صنعت در بخش معادن نیز 
در  داران  معدن  مشکالت  تا  شد  خواهد  ایجاد 
مربوطه  درکمیسیون  استان  مرکز  و  شهرستان 
بررسی و رفع شود. به گفته وی اکنون نیز دولت 
به معدن دارانی که مشکل دارند پس از پرداخت 
حقوق دولتی یکسال مرخصی می دهد در حالی 
که قبال این گونه نبود. وی تاکید کرد: با داشتن 
17 معدن بنتونیت در شهرستان، پیشنهاد تشکیل 
ای جلسه  در  را  داران  بنتونیت  تعاونی   شرکت 

به معدن داران دادیم . وی تاکید کرد: با تشکیل 
این شرکت تعاونی، اعضاء بهتر می توانند مواد 

معدنی خود را روانه بازارهای فروش کنند.

پیگیری مشکالت
از طریق دفتر نماینده

 وی گفت: ازطریق دفتر نماینده مردم در مجلس 
مکاتباتی با وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام 
شده تا حق االرض  معدن داران پس از به نتیجه 
رسیدن عملیات اکتشاف پرداخت شود که موضوع  
در دست پیگیری است. نعیمی خاطرنشان کرد: 
اغلب مشکالت معدن داران شهرستان فردوس 
با آنها  ملی است و تمام معدن داران در کشور 
دست و پنجه نرم می کنند. وی در خصوص نبود 
کارخانه فرآوری  نیز گفت: در زمان حاضر یک 
کارخانه فرآوری مواد معدنی در شهرستان داریم و 
درصورتی که فردی حاضر به سرمایه گذاری در 
این بخش شود آماده هر گونه همکاری هستیم 
و در شهرک صنعتی زمین با تمام امکانات زیر 

ساختی به وی واگذار می شود.

سنگ های قیمتی،
 ظرفیتی مهم برای فردوس

 وی وجود معادن سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی 
در شهرستان را یکی از ظرفیت های موجود برای 
ایجاد اشتغال برشمرد و افزود: به لحاظ کم هزینه 
بودن فراوری این سنگها و فراوانی آنها، پیشنهاد 
دادیم تا به عنوان رسته ای در مشاغل خانگی 
محسوب شود. وی تصریح کرد: هزینه استخراج 
این سنگها از معادن رو زمینی تقریبا رایگان است 
و یک فرد با خرید یک دستگاه تراش می تواند 
ارزش افزوده مناسبی برای خود فراهم کند. به 
گفته وی این موضوع نیز از طریق دفتر نماینده 

مردم در مجلس در حال پیگیری است.  

خام فروشی و نبود بازار فروش،سد راه معدن داران   

اعالم  هایتان  سخنرانی  در  بارها  استاندار  آقای 
کردین اهل شعار نیستم.لطفا به 800 خانواده اراضی 

موسوی بفرمایید به کدام وعده تان عمل کردید؟
0915...232
روزنامه  در  همشهریمان  پیامک  چهارشنبه  روز 
جای  تومانی  میلیون   2 هدیه  کارت  درباره  اوا 
مدیران  که  میلنگد  کار  داشت.کجای  تاسف 
برای  و  کنند  می  حکم  چنین  خود  برای 
انجام کمترین وظیفه  از  نیروی قرارداد یا طرح 
متاهل(  نیروی  حقوق  ماه  پنج  افتادن  )عقب 
عاجزند!!!؟؟؟ انوقت دلمان خوش است سازمان 
بازرسی داریم دیوان محاسبات داریم استانداری 

داریم و البته سازمان مدیریت هم...
0915...431
باسالم.نمی دانیم که چرا شهرداری زمین حاشیه 
تکلیف  تعیین  را  دولت 35  انتهای   ‘ دولت  پارک 
نمی کند؟مدت هاست که به زباله دانی تبدیل شده.

چندین بار هم به شهرداری نامه زدیم ولی جوابی 
نشنیدیم.لطفا پیگیری کنید وجوابگو باشید.

0915....133
سالم چندی قبل در همین روزنامه بنده جهت کار 
زنبورداری درخواست کارگر کردم متاسفانه نزدیک 
به 100تا تماس از جوانان عزیز جویای کار رو داشتم 

و واقعا خجالت زده تک تک ایشان شدم.
0915...679
اوج  که  شهرداری  پرسنل  از  تعدادی  ما  سالم 
گرمای تابستان اضافه کاری کردیم  و االن مدت 
4 ماه شده که از واریز خبری نیست بزرگواران و 
شهردار محترم اگر کمی بفکر قشر زحمت کش 

کارگر باشید بد نیست.
0937...275

جوابیه معاونت اجتماعی
 فرماندهی انتظامی استان 

ستون  در  مندرج  مطلب  به  پاسخ  در  احتراما 
رفتار  خصوص  در   95/9/20 مورخ  شما  پیام 
 مامورین انتظامی با یک موتور سوار به استحضار

می رساند در راستای برخورد با مخالن نظم و امنیت 
ارتقای  طرح  شهروندان  رضایت  جلب  و  عمومی 
همکاری  با  ای  نوبه  صورت  به  اجتماعی  امنیت 
تمامی نیروها ) اعم از انتظامی و راهور( به مرحله 
اجرا گذاشته شد که در اجرای این طرح 38 دستگاه 
موتور سیکلت متخلف توقیف و به پارکینگ منتقل 
رساند  می  محترم  شهروند  اطالع  به  لذا  شدند 
دستگاه  یک  طرح  این  اجرای  هنگام  ماموران 
موتورسیکلت فاقد کاله ایمنی را مشاهده کردند که 
بدون توجه به چراغ راهنمایی و رانندگی از چهارراه 
عبور می نماید و با توجه به اینکه تخلف وی جزو 
تخلفات حادثه ساز بوده و پلیس وفق ماده 20 قانون 
رسیدگی به تخلفات رانندگی ملزم به برخورد با این 
گونه تخلفات است لذا به نامبرده دستور ایست داده 
شد که به محض مشاهده ماموران متواری شد که 
با توجه به مسدود بودن پل خروجی پیاده رو توسط 
یک دستگاه خودرو راکب موتور سیکلت قصد عبور 
از روی جدول کنار خیابان را داشته که داخل آبراه 
کنار خیابان سقوط می کند و مصدوم می شود که 
پلیس برحسب وظیفه ذاتی خود با اورژانس تماس 

گرفته و مصدم را به بیمارستان منتقل می کنند.

لوله بـاز کنی 
تشخیص و رفع بو و نم 

به روش ایزو نانو / شبانه روزی

32435686
09365237014

09157063220- خسروی

  100% تضمینی
جناب آقای مهندس محمد شفیعی

انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را به سمت

 فرماندار شهرستان خوسف
 که بیانگر لیاقت و شایستگی شما می باشد، صمیمانه تبریک گفته و آرزوی توفیق داریم.

شرکت آریا سوالر صنعت - صباغ زاده

مجری و طراحی سقف های کاذب 
دیوار پوش، کناف ، پارکت، ایرانیت و  پرچین

نقد و اقساط              در اسرع وقت

09158652889 - 09903576760 برادران صحرانورد

09903189181 با تکنولوژی ضد چروک همراه با اتوی فرش      
3 2 4 5  0 0  1 4   

در طول هفته کوبیده، جوجه، پاچین مخصوص 
خصوصا جمعه ها فراموش نشود
با کیفیت باال و قیمت مناسب 

  سرآشپز: هنرپیشه      تلفن رزرو: 32411886

افتتاح رستوران و غذای آماده ایثار
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

 پخش لوازم لوکس بهداشتی 
با قیمت عمده

 به صورت اینترنتی 
در تمام نقاط کشور

 در خدمت شما هستیم

فروشگاه
لوله و اتصاالت

کاظمی
 بین مدرس 35 و 37   
09151638890 /09123024066

@ luxurydevices 
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جشن هفته وحدت در هند 
 
مشرق- دانشجویان و اساتید شیعه و اهل سنت دانشگاه »علیگر« در ایالت »اوتار پرداش« 
هندوستان همزمان با سالروز میالد نبی مکرم اسالم )صل اهلل علیه و آله و سلم( و هفته 
وحدت، جشن باشکوهی برگزار کرده و وحدت و اتحاد اسالم را بار دیگر جلوه گر ساختند.

یادداشت

مهدویت، محور 
وحدت مذاهب است 
* آیت اهلل علی کورانی 

  اعتقاد به مهدویت میان همه مسلمین مشترک 
است پس مردم خود باید این احادیث را بخوانند و 
امام مهدی)عج( به یکدیگر  تفسیر کنند و درباره 
امید دهند، ما امتی هستیم که حرکت ما به سوی 
رهبر موعود ما است. انسان مؤمن و متدین به لحاظ 
فطری و روحی، همیشه حی و زنده است و از همین 
و  بوده  آخرت  متوجه  او همیشه  احساسات  جهت 
نیز همواره در دل و جان  امام زمان )عج(  حضور 
و ذهن او قابل مشاهده و در عین حال این حضور 

بیش از دیگران است. 
لذا نوع انتظار افراد بستگی به نوع شخصیت آنها 
دارد. بحث ظهور امام مهدی )عج( بشارت پیامبر 
)عج( به منجی آخر الزمان )عج( است و این بشارت 
می تواند در زندگی ما انسان ها بسیار تاثیرگذار باشد. 
به این شرط که افراد در این رابطه اندکی تأمل 
کنند و به این مسئله توجه داشته باشند که موضوع 
مهدویت یکی از مسایل بسیار مهم و موکد در اسالم 
است. در مورد وجود اختالفات میان امت اسالمی، 
یک  اتفاقا  و  هست  و  بوده  همیشه  نظر  اختالف 

موضوع کامال طبیعی محسوب می شود. 
وجود  اسالم  جهان  در  امروز  ما  اصلی  مشکل 
اختالف نظرها نیست بلکه مسئله غلبه باطل بر 
بر  اعتقاد دارند که هم  حق است. همه مسلمین 
الّدیِن  َعلَی  »لُِیظِهَرُه  قبیل  از  قرآن  آیات  اساس 
ُکلِّه« و هم بر اساس احادیث نبوی پس از غلبه 
بر امت اسالمی، خداوند منجی ای را می  باطل 
را  جهان  همه  بلکه  مسلمین  تنها  نه  که  فرستد 

نجات می دهد.
اعتقاد به مهدویت میان همه مسلمین مشترک 
است، پس مردم خود باید این احادیث را بخوانند 
و تفسیر کنند و درباره امام مهدی)عج( به یکدیگر 
امید دهند، ما امتی هستیم که حرکت ما به سوی 

رهبر موعود ما است.

 تسنیم- حجت االسالم والمسلمین محمد شمس الدین، 
امام جمعه شهرستان بشرویه، ضمن تبریک والدت پیامبر 
هفته  داشت:  اظهار  )ع(  صادق  محمد  امام  و  )ص(  اکرم 

و  است  )ره(  خمینی  امام  یادگاری های  از  یکی  وحدت 
همچنین قرآن نیز شیعه و سنی را به وحدت دعوت می کند.

افزود:  )ص(  اکرم  پیامبر  فرمایش  به  اشاره  با  وی 
یکدیگر  برادر  مومنان  و  است  مسلمان  برادر  مسلمان 
امروز دشمنان  اینکه  بیان  با  امام جمعه بشرویه  هستند. 
تالش  سنی  و  شیعه  میان  انداختن  فاصله  برای  اسالم 
اختالف  و  تفرقه  این  نتیجه  کرد:  بیان  کرده اند  فراوانی 

ظهور داعش و کشتن دیگر مسلمانان است.

شمس الدین تصریح کرد: بر امت اسالم الزم است که 
قدرت خود را منسجم و در برابر دشمن واحد یعنی استکبار 
جهانی و رژیم صهیونیستی یک دست و متحد شوند. وی 

اظهار داشت: تاریخ شیعه و سنی در ایران اینگونه بوده که 
مسلمانان  در کنار یکدیگر با صلح زندگی می کردند و حتی 
وصلت خویشاوندی ایجاد می کردند اما امروز وهابیت سبب 
شده بین شیعه و سنی اختالف ایجاد شود و ما مسلمانان 
باید هوشیار باشیم که به آتش تفرقه و نیرنگ دشمن گرفتار 
نشویم. وی افزود: در این راستا الزم است آحاد امت وحدت 
خود را در مقابل دشمن واحد حفظ کنند زیرا اگر وحدت داشته 
باشند دشمن احساس ضعف می کند و جرأت زورگویی ندارد.

ریشه اختالف در منطقه 
با “وحدت مسلمانان” نابود شود

وحدت  اینکه  بیان  با  نیز  درمیان  جمعه شهرستان  امام 
نمایش همدلی مسلمانان و از ارکان اساسی حفظ آرامش 
است، گفت: در شرایط کنونی بیشتر از گذشته نیاز به تقویت 
وحدت بوده تا از طریق آن ریشه اختالفات در منطقه که 

توسط دشمن ایجاد شده را نابود سازیم.
حجت االسالم والمسلمین علیرضا حسینی اظهار داشت: 
الزمه افزایش امنیت و حفظ وحدت مسلمانان است چراکه 
از چیره شدن  تفرقه در جامعه اسالمی و  از  حفظ وحدت 

دشمنان بر مسلمانان جلوگیری می کند.
پیامبراکرم  سنت های  از  برابری  و  برادری  افزود:  وی  
)ص( بوده و دشمنان از اختالفات بین شیعه و اهل سنت 
سود می برند که در این راستا باید زمینه اتحاد، وهمدلی بین 

مسلمانان فراهم شود.
امام جمعه شهرستان درمیان گفت: وحدت نمایش همدلی 
مسلمانان و از ارکان اساسی حفظ آرامش و پکپارچگی در 
جامعه بوده که با حفظ آن غبار تفرقه هرگز جایی در جامعه 

اسالمی خواهد داشت.
حسینی با بیان اینکه در شهرستان درمیان با وجود اینکه 
با خوبی در کنار یکدیگر  اهل سنت  و  جمعیت آن شیعه 
زندگی می کنند، گفت: در این شهرستان هوشیاری وبصیرت 
مردم وحدت خوبی حاکم شده و همه مسلمانان باید از منش 

و روش سبک زندگی پیامبر اکرم)ص( پیروی کنند.
وی اظهار داشت: وحدت در شهرستان درمیان بین شیعه 

و اهل سنت زبانزد است و به این جهت این شهرستان را 
دارالتقریب می گویند و در شرایط کنونی دشمنان تمامی 
توان خود را برای مبارزه با اسالم ومسلمانان بسیج کرده 

می تواند  مسلمانان  واتحاد  همگرایی  همدلی،  یک  که 
توطئه های دشمن را نقش برآب کند. امام جمعه شهرستان 
درمیان گفت: آمریکا به دنبال تفرقه افکنی بوده و در کشور 
آمریکا هنوز بین نژاد سفید پوست و سیاه پوست اختالف 
ایجاد می کنند که این خود نشان می دهد آن کشوری که 

دم از آزادی می زنند در عمل بر خالف آن ثابت می کنند.
حسینی افزود: باید با روشنفکری با دشمنان مبارزه کنیم 
زیرا امروز جهل بدترین دشمن درونی انسان است  و در 

برادرند  با یکدیگر  برگزاری جشن ها شیعه و اهل سنت 
که باید در برگزاری جشن های هفته وحدت باید از بیان 
مسائل تفرقه انگیز خودداری کرد. امام جمعه درمیان گفت: 

از پیش وحدت ویکپارچگی امت  در شرایط کنونی بیش 
اسالمی را باید تقویت کرده و در مقابل توطئه های دشمن 
ایستاده و از اختالفات دوری کنیم. وحدت و همدلی بین 
مذاهب مختلف سبب استحکام و پایداری شده و وحدت و 
ایران  از اختالف سبب پیروزی ملت  همبستگی و دوری 
می شود. وی بیان داشـت: مسلمانان نقاط مشترک زیادی 
توطئه های  برابر  در  توان  می  آنها  بر  تکیه  با  که  دارند 

دنیای استکبار ایستادگی کرد.

دشمن با وحدت »شیعه و سنی« دیگر جرأت زورگویی نخواهد داشت  

کاریکاتور وحدت در بیانات مقام معظم رهبریسجاد جعفری

آن کسانی که شیعه را علیه سنی و سنی را علیه شیعه 

تحریک می کنند، نه شیعه را دوست دارند و نه سنی 

را؛ با اصل اسالم دشمن هستند.

این کشور با اتحاد مسئولین، با همدلی مسئولین، با همدلی ملت با مسئولین، با اتحاد عظیم ملت ایران پیش خواهد رفت.

داده نما: آوای خراسان جنوبی 

یکی از دالیل عمده شکست جبهه مخالفان و 

معاندان نظام اسالمی وحدت و همدلی درونی 

کشور بوده است.

اگر وعده های الهی را باور کردیم، آن وقت راه به 

سوی عزت، به سوی وحدت، به سوی اقتدار در 

مقابل امت اسالمی باز خواهد شد. امت اسالم از 

عقب ماندگی نجات پیدا خواهد کرد.
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محمد )ص( بزرگ مردی که راست گویی و عدالت پیشه زندگی اش بود
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آیه روز  

و به يقين فرستاده  اى از خودشان برايشان آمد اما او را تكذيب كردند پس در حالى كه ظالم بودند آنان را 
عذاب فرو گرفت. سوره النحل، آيه 113

حدیث روز  

ستمگران پنداشتند كه حّجت خدا از بين رفته است، در حالى كه اگر به ما اجازه سخن گفتن داده مى شد، هر 
آينه تمام شّك ها را از بين مى برديم. حضرت مهدى )ع(

رحمت فراوان آمده ظلمت به پایان آمده
زیباترین مخلوق رّب احمد نمایان آمده
او آمده تا رحمت حق را به ما اهدا کند
تنها زحق دم مى زند تا سّر حق افشا کند

شعر روز 

پلکی احساس

حرف های ابریشمی موفقیت

مناسبت ها

یک لحظه مکث کن

مورخان و سيره نويسان اتفاق دارند كه تولد 
حضرت محمد )ص( در عام الفيل )سال 570 
است،  بوده  االول  ربيع  ماه  در  و  ميالدى( 
از  تولد آن حضرت در چه روزى  اينكه  اما 
ماه ربيع االول بوده است، معروف در ميان 
محدثان شيعه اين است كه تولد آن بزرگوار 
در روز هفدهم ربيع االول بوده است و مشهور 
در ميان اهل سنت اين است كه آن حضرت 
در روز دوازدهم ربيع االول ديده به دنيا گشود.
حضرت محمد )ص( مدت كمى از شير مادر 
و چندى از شير زنى به نام »ثويبه« نوشيد. 
آن گاه مصلحت ديده شد كه براى پرورش 
در هواى صحرا و رشد و نمو در محيط آزاد و 
دور از بيمارى كه گاهى شهر مكه را تهديد 
مى كرد به دايه اى سپرده شود كه او را در 

بيرون از مكه پرورش دهد.
افتخار اين كار نصيب زنى به نام »حليمه« 
شد كه از قبيله بنى سعد بود. اين زن 5 سال 
تمام پيامبر را در ميان قبيله خود پرورش داد. 
او گاهگاهى پيامبر را به مكه مى آورد و چند 

روزى نزد عبدالمطلب و مادر گراميش آمنه 
مى گذاشت. دايه مهربان كودک عبدالمطلب 
پس از 5 سال محافظت تصميم گرفت كه او 
را به مكه بازگرداند تا مجددا تحت سرپرستى 
جد بزرگوراش عبدالمطلب و مادر گراميش 
آمنه قرار گيرد. اين كودک مايه تسلى خاطر 
هر دو نفر بود كه در مرگ عبداهلل شديدا غرق 
تاثر بودند كودک با مادرش هر دو راه يثرب 
را در پيش گرفتند و يك ماه در آن جا توقف 
داشتند و خانه اى را كه عبداهلل پدر رسول 
اكرم )ص( در آنجا بود را مشاهده كردند و 
بازگشت  سپس رهسپار مكه شدند. هنگام 
به مكه مادر آن حضرت در نقطه اى به نام 
»ابواء« شديدا بيمار شد و درگذشت و در اين 
موقع عبدالمطلب شخصا سرپرستى او را بر 

عهده گرفت.
اخالق خانوادگی رسول اکرم

در اخالق حضرت محمد )ص( همين بس 
كه با آن جاللت و موقعيتى كه به سالطين 
نامه دعوت مى نوشت در خانه ، تا حد امكان 

كارش را شخصا انجام مى داد.
رسول خدا )ص( كفش خود را وصله مى زد،  
پوشاک خويش را مى دوخت، در منزل را 
شخصا باز مى كرد , گوسفندان و شترها را 
مى دوشيد و به هنگام خسته شدن خادمش 
در دستاس كردن به كمك او مى شتافت و 
آب وضوى شبش را خود تهيه مى كرد. و 
در همه كارها به اهل خانه كمك مى كرد. 
لوازم خانه و زندگانى را به پشت خود از بازار 

به خانه مى برد.
گاه اتفاق مى افتاد كه حضرت خانه خويش 
و  كشيد  مى  جارو  و  كرد  مى  نظافت  را 
خود مكرر مى فرمود : كمك به همسر و 
كارهاى منزل , صدقه و احسان در راه خدا 
كه  نقل شده  عايشه  محسوب مى شود.از 
گفته است : محبوب ترين كارها نزد رسول 
با  )ص(  بود.پيامبراكرم  خياطى  )ص(  خدا 
همه عظمت و موقعيت ممتازش در منزل 
 كار مى كرد. و به نگهدارى و پرستارى از

 كودكان مى پرداخت. 

آغاز بعثت حضرت محمد )ص(:
محمد امين ) ص ( قبل از شب 27 رجب در 
غار حرا به عبادت خدا و راز و نياز با آفريننده 
جهان مي پرداخت و در عالم خواب رؤياهايى 
روح  واقع.  عالم  با  برابر  و  راستين  ديد  مي 
بزرگش براى پذيرش وحى - كم كم - آماده 
مي شد.درآن شب بزرگ جبرئيل فرشته وحى 
مأمور شد آياتى از قرآن را بر محمد )ص( 
بخواند و او را به مقام پيامبرى مفتخر سازد . 
سن محمد ) ص ( در اين هنگام چهل سال 
بود. در سكوت و تنهايى و توجه خاص به 
از محمد )ص(  يگانه جهان جبرئيل  خالق 
خواست اين آيات را بخواند:  بخوان به نام 
خون  از  را  انسان  او  آفريد.  كه  پروردگارت 
كه  پروردگارت  نام  به  بخوان  آفريد.  بسته 
گرامي تر و بزرگتر است . خدايى كه نوشتن 
با قلم را به بندگان آموخت. به انسان آموخت 

آنچه را كه نمي دانست.
معراج حضرت محمد )ص(:

ربيع  ماه  در  كه  مدينه  به  از هجرت  پيش 

االول سال سيزدهم بعثت اتفاق افتاد، واقعه 
در زندگى حضرت محمد )ص( پيش آمد كه 
به ذكر مختصرى از آن مي پردازيم: در سال 
دهم بعثت »معراج » پيغمبر اكرم )ص ( اتفاق 
افتاد و آن سفرى بود كه به امر خداوند متعال 
و بهمراه امين وحى )جبرئيل ( و بر مركب 

فضا پيمايى به نام »براق » انجام شد.
حضرت محمد )ص( اين سفر با شكوه را از 
خانه ام هانى خواهر امير المومنين على )ع( 
بيت  به سوى  مركب  با همان  و  كرد  آغاز 
المقدس يا مسجد اقصى روانه شد، و از بيت 
اللحم كه زادگاه حضرت مسيح است و منازل 

انبيا )ع ( ديدن فرمود.
از  و  نمود  آغاز  را  آسمانى خود  سپس سفر 
مخلوقات آسمانى و بهشت و دوزخ بازديد به 
عمل آورد، و در نتيجه از رموز و اسرار هستى 
و وسعت عالم خلقت و آثار قدرت بى پايان 
المنتهي«   حق تعالى آگاه شد و به »سدرة 
رفت و آنرا سراپا پوشيده از شكوه و جالل 

و عظمت ديد.

عارفانه روز

هنگامى که از وضعیتى شکایت مى کنید 
خود را قربانى جلوه مى دهید آن وضعیت را 

رها کنید، آن را تغییر دهید یا آن را بپذیرید
هر واکنش دیگری دیوانگى ست

مى گويند براى كلبه كوچك همسايه ات، چراغى 
آرزو كن، قطعأ حوالى خانه تو نيز، روشن خواهد 
شد.من خورشيد را براى خانه دلتان آرزو مى كنم 

تا هم گرم باشد وهم سرشاراز روشنايى.

دقت كن! خاطره ها تو را به عقب 
برمي گردانند و روياها تو را به پيش

 مي برند اين تصميم توست
 كه در گذشته سير كنى يا در آينده.

793851426
658429137
421637895
846315972
139267584
275948361
987164253
512783649
364592718

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

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

محبوبیت جهانی دست یافت و نخستین مسابقه ملی آن در سال 2008 در 
فیالدلفیا در آمریکا برگزار شد.
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امروز برایتان  یک حال خوب آرزو دارم
 آرزو دارم امروزتان پر باشد از خبرهای

 خوب و اتفاق های بى نظیری 
که همیشه منتظرش بودید.

حکایت ایراد پیرزن به مناره
 مسجد و تدبیر معمار

در  پيش،  سال  حدود 700  در  است  شده  روايت 
اصفهان مسجدى بزرگ مى ساختند. اما چند روز 
قبل از افتتاح، كارگرها و معماران جمع شده بودند 
و آخرين خرده كارى ها را انجام مى دادند. پيرزنى 
از آنجا رد مى شد وقتى مسجد را ديد به يكى از 
كارگران گفت: فكر كنم يكى از مناره ها كمى كجه! 
كارگرها خنديدند. اما معمار كه اين حرف را شنيد، 
سريع گفت: چوب بياوريد! كارگر بياوريد! چوب را 
 به مناره تكيه بدهيد. فشار بدهيد. و مدام از پيرزن 
مى پرسيد: مادر، درست شد؟ مدتى طول كشيد تا 
پيرزن گفت: بله! درست شد! تشكر كرد و دعايى 
كرد و رفت... كارگرها حكمت اين كار بيهوده و 
فشار دادن مناره را از معمار با تجربه پرسيدند؟! معمار 
گفت: اگر اين پيرزن، راجع به كج بودن اين مناره با 
ديگران صحبت مى كرد و شايعه پا مى گرفت، اين 
مناره تا ابد كج مى ماند و ديگر نمى توانستيم اثرات 
منفى اين شايعه را پاک كنيم. اين است كه من 

گفتم در همين ابتدا جلوى آن را بگيرم !

نگرش

امام صادق )ع( موسس مذهب جعفری

حضرت  امام  جعفر صادق  )ع(   رئيس  مذهب  جعفرى  
در روز 17ربيع  االول  سال  83 هجرى  چشم  به  
جهان  گشود. پدرش  امام  محمد باقر )ع( و مادرش  
ام  فروه  دختر قاسم  بن  محمد بن  ابى  بكر مى باشد.

كنيه  آن  حضرت  : ابو عبدا...  و لقبش  صادق است. 
ا مام تا سن  12 سالگى  معاصر جد گراميش  حضرت  
سجاد )ع(  بود و مسلما تربيت اوليه  او تحت  نظر آن  
بزرگوار صورت  گرفته  و امام  )ع( از خرمن  دانش  

جدش  خوشه چينى  كرده  است  .
پس  از درگذشت  پدر بزرگوارش  34 سال  نيز دوره  
امامت  او بود كه  در اين  مدت  »مكتب  جعفرى« را 
پايه ريزى  فرمود و موجب  بازسازى  و زنده  نگهداشتن  

شريعت  محمدى  )ص ( گرديد.
شخصیّت علمی و معنوی

امام صادق)ع( از نظر علمى و معنوى داراى مقامى 
واال و ارزشمند بودند به گونه اى كه مى توان گفت 
همه علوم اهل بيت در وجود ايشان جمع بود. ابن 
حجر )دانشمند اهل سنت( در كتاب صواعق در اين 
باره مى گويد: »او، آن قدر مباحث فقهى را در جهان 

عرضه كرده كه قبل و بعد او سابقه ندارد«.
فعالیت های سیاسی امام صادق )ع(

امام صادق عليه السالم عالوه بر فعاليت در زمينه 
حضورى  نيز  سياست  عرصه  در  علمى،  هاى 
گسترده داشتند و مبارزات سياسى خود را با تكيه 
بر امامت و رهبرى اهل بيت آغاز كردند. ايشان در  
فرصتهاى مناسب، از جمله در روز عرفه و در اجتماع 
 عظيم حجاج در مراسم حج، حكومت را حق خود

معرفى مى كردند. 

ساندویچ فــدک  افتتــاح شد
لطفا نظرتان را برای بهتر کردن عملکرد و انتقادات به شماره 09305617177 پیامک نمایید.
  ساعت کار: 7 صبح تا 12شب      بین عدل 16و 18   تلفن: 32204036

صبحانه )املت، نیمرو، تخم مرغ آبپز( با  چای 
7 صبح موجود است

کار خوب اتفاقی نیست

ایزوگـام سـال  
 ایزوگام، قیرگونی، آسفالت / فروش مستقیم و بدون واسطه

چهار راه بهشتی، روبروی بانک قوامین    09159638852- 32403369  سالخورده

ایزوگـام  شفیعـی
آسفالت )محوطه و پشت بام( و  قیرگونی

 32225494 - 09151630283   صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

نقاشی  ساختمان
انواع رنگ های روغنی ، پالستیک، 

اکرولیک،  مولتی کالر، کنیتکس، کناف و...
 با قیمت مناسب

  09156633230- برگی

پذیرش و پخش پیام در آوای 

نمایشگاه بین المللی خراسان جنوبی

)نمایشگاه شب چله ایرانی و فروش 

زمستانه(    26 آذر الی 1 دی
09157579002

جمعیت جوانان سرزمین خورشید
مجری انحصاری تبلیغات آوایی در 
سالن ها و محوطه نمایشگاه بیرجند

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

تجربه کنید.   09158668002

به یک نفر خانم برای همکاری در پوشاک با 
حقوق ماهیانه 400 هزار تومان نیازمندیم. 

32220655 -09152695168

به یک نجار ماهر )آقا( 
نیازمندیم.

09151104997

نصب داربست فلزی 
با قیمت مناسب در اسرع وقت

  09153637507- حسینی

فروش استثنایی آپارتمان در حال 
ساخت در مرحله اجراي اسکلت ، 90 
متر مفید ، دو خواب ، تراس ، انباري  

پارکینگ ، شیشه دو جداره 
 کف سرامیک  و... )محدوده ظفر(

09155612431 - 09155614208

فروش مسکن مهر واقع در 
مهرشهر ، حاشیه خیابان مهر ، 
طبقه همکف، شرکت باستیان 
بنا ،90 متر، با امکانات کامل و 

لوکس ، 24 قسط پرداخت شده 
فی: توافقی

09155616155

پروانه اکتشاف به شماره  131/1/36023و تاریخ 
صدور 93/11/30از سازمان صنعت خراسان جنوبی 

به نام اینجانب محمد نیکخواه مفقود گردیده 
و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کلیه لوازم منزل و اداری شما را با باالترین 
قیمت خریداریم.   09151630435  

09159639253 - نیازی
خرید دستگاه قالی بافی و درب

 و پنجره دست دوم یا تعویض با نو
09159659549 -09159659552

آگهی استخدام موسسه زبان  
این موسسه  در نظر دارد: برای تکمیل کادر مدرسین خود از بین دانشجویان و 
فارغ التحصیالن رشته زبان اقدام به گزینش نیرو  کند.  آدرس دفتر مرکزی: 
معلم 25 - پالک 65  تلفن: 32200000 ساعت مراجعه حضوری از 16الی 20

حمل بارواثاثیه منزل باکادری مجرب وماهر

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

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

با تضمین جابجایی 
صالحی منش  

09157213571

به یک خانم خیاط ماهر برای کار
 در زنانه دوزی نیازمندیم. 

32444471 - 09364651550

اجرای نمای آلومینیــوم و چلنیــوم 
با پایین ترین قیمت 

   09157201009 - 09151655537

فروش جک اس 5 
اتومات، صفر

09151609887

اخالق، انصاف، کارخوب
متخصص در حمل بار و اثاثیه 

منزل با سابقه درخشان
خاور مسقف پتودار، نیسان، وانت 

کارگر و بارچین ماهر

اتوبــار آریــا  ترابــر

بیرجند- سجادشهر- نبش غدیر 4 
با مدیریت: جلیل رحیم آبادی
09159634038 -09155642959
32414702

سقف کاذب، کناف ایران، 
پارکت، دیوار پوش

 کاغذ دیواری
  09151630741
09155610111

مدرس، بین مدرس 47 و 49 

تزئینات ساختمان رحیمی

مرکز خرید و فروش آهن آالت 
مستعمل ، درب و پنجره 

دسته دوم ، تخریب ساختمان 
با دستمزد ضایعات 

نبش موسی بن جعفر )ع( 5 
09155619620

09159416784- حسینی

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

تجربه کنید.   09158668002
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سرایان میزبان چهارمین صعود کوهنوردان استان

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان سرایان چهارمین برنامه 
کوهنوردی استانی به میزبانی هیئت کوهنوردی و صعود های ورزشی 
شهرستان با توجه به برنامه هیئت استان است و در ارتفاعات خط الراس 

کوه کمرسرخ به سیاه کوه انجام می شود. 

رقابت تیم های هندبال بانوان قاین وبیرجند
 

تیم های هندبال بانوان قاین وبیرجند دریک دیدار دوستانه به مصاف 
هم رفتند.مسابقه ای دوستانه در رشته ورزشی هندبال در بخش بانوان 
رده سنی نونهاالن در بیرجند برگزار شد که تیم هندبال مبل نگین 
قاین در مصاف تیم هیئت هندبال بیرجندرفت که درپایان تیم مبل 

نگین قاین با نتیجه۱۰بر۴پیروز بازی شد.

دومین دوره مسابقات والیبال بانوان فردوس برگزار شد
 

دوره  دومین  دانشگاه،  و  حوزه  وحدت  روز  گرامیداشت  به مناسبت 
مسابقات والیبال بانوان فردوس با شرکت ۱۰ تیم از دانشگاه ها، حوزه 
علمیه الزاهراء و یک تیم از دانشگاه پیام نور سرایان به میزبانی دانشگاه 
پیام نور فردوس آغاز شد.مسابقات در دو گروه 5 تیمی به مدت 7 روز 
در سالن ورزشی فرهنگ دانشگاه پیام نور برگزار خواهدشد و در مراسم 

اختتامیه از تیم های برتر با حضور مسئوالن تجلیل می شود.

برگزاری اولین مسابقه سیمولتانه شطرنج 
 دانشجویان خراسان جنوبی

سرپرست معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی خراسان جنوبی از برگزاری 
اولین دوره مسابقه سیمولتانه شطرنج دانشجویان خراسان جنوبی خبر 
دانشجویان  شطرنج  سیمولتانه  مسابقات  دوره  اولین  گفت:  داد.وی 
جعفر  امام  و  محمد)ص(  حضرت  میالد  با  همزمان  خراسان جنوبی 
صادق)ع( در روز شنبه 27 آذر ماه ساعت ۱7 در سالن شهید رحیمی 

دانشگاه علوم پزشکی بیرجند برگزار می گردد.

مسابقات ورزشی »وحدت حوزه و دانشگاه« 
در بیرجند برگزار می شود

دومین دوره مسابقات ورزشی وحدت حوزه و دانشگاه با شعار طلبه و 
دانشجو طالیه دار وحدت به میزبانی دانشگاه پیام نور بیرجند برگزار می 
شود.مسابقات ورزشی وحدت حوزه دانشگاه با حضور رئیس دانشگاه پیام 
نور، حامد عظیمی سرپرست فنی مسابقات، مربیان و سرپرستان تیم ها 
برگزار شد.مسابقات در قالب دو رشته ورزشی فوتسال برادران و والیبال 
خواهران که با حضور 8 تیم فوتسال برادران از دانشگاه های بیرجند، 
آزاد، صنعتی، جهاددانشگاهی، فرهنگیان، پیام نور، ابن حسام، مدارس 
حوزه علمیه امام حسن مجتبی، رضویه و نهاد رهبری برگزارخواهد شد. 
رشته والیبال بانوان با حضور چهار تیم پیام نور، دانشگاه بیرجند، جهاد 

دانشگاهی و حوزه عملیه خواهران برگزار می شود.

فواید تخم شربتی برای الغری

اینگونه  و  دارد  زیادی  خواص  شربتی  تخم 
نیست که فقط برای فصل گرما توصیه شود.
از تخم شربتی در محلول آب یکی  استفاده 
است  وزن  کردن  کم  برای  مواد  بهترین  از 
آنکه  بدون  شربتی  تخم  ژالتینی  دانه های 
کالری داشته باشد تا مدت ها فرد را سیر نگه 
می دارد و به جای خوردن داروهای زیان آور 

برای کم کردن اشتها، می توان از تخم شربتی 
یا  معده  ورم  برای  شربتی  کرد.تخم  استفاده 
است.فراوانی  مفید  گوارشی  ناراحتی های 
در  و  است  کلسیم  و  پتاسیم  آهن،  پروتئین، 
عین حال آنهایی که در جذب کلسیم مشکل 
انتقال  باعث  شربتی  تخم  که  بدانند  دارند 

کلسیم به استخوان ها می شود.

چکاپ دندان هاهرچند وقت یک بار؟

شما  کودک  به  دندانپزشکی  منظم  معاینات   
کمک می کند که همیشه دندان های سالم 
داشته باشد. دندانپزشک دندان ها را تمیز کرده 
و خرده های مواد غذایی بر آنها را برداشته و 
ایجاد کننده  لثه و عامل  همچنین تحریکات 
فلوراید  سازد.  می  طرف  بر  را  پوسیدگی 
در  را  آن  و  کرده  زیاد  را  مینا  فلوراید  تراپی، 

برابر پوسیدگی مقاوم می سازد.  توجه داشته 
باشید تنها علت مراجعه به مطب دندانپزشکی 
دندانپزشک سالمت  نیست.  دندان  پوسیدگی 
دهان فرزند شما را ارزیابی می کند.دندانپزشک 
کودکان مشکالت ارتودنسی را تشخیص داده 
و یا برای اینکه دندان در محل صحیح رویش 

یابد درمان هایی را پیشنهاد می کند.

ارتباط جالب شادی و سالمت کلیه 

افراد  شادی و نشاط بر روی عملکرد زندگی 
و  دارد  بسزایی  تاثیر  آنان  جسمی  و سالمت 
اشخاصی که روحیه شادتری دارند از توانایی 
ذهنی باالتری برخوردار هستند.بیماری فشار 
آسیب  سبب  زمان  مرور  به  تواند  می  خون 
رساندن به کلیه و نارسایی آن شود که در برخی 
مواقع به دیالیز منجر می شود.افراد با روحیه 

از  افسرده  به اشخاص غمگین و  شاد نسبت 
طول عمر بیشتری برخوردار هستند،افراد شاد 
ایمنی قوی تری نسبت به اشخاص  سیستم 
در  بیشتری  شادی  که  دارند.افرادی  ناراحت 
شکست  هستند،احتمال  برخوردار  زندگی 
و  کلیه  پیوند  مانند  اعمالی  در  آنها  در  درمان 

دیالیز کاهش پیدا می کند.

نقش روی و عالئم کمبود روی بدن

روی یک ماده معدنی ضروری برای بدن انسان 
آکنه  پدیدار شدن  موها،  نازک شدن  و  است 
آنها  آور، زخم هایی که بهبودی  های عذاب 
طول می کشد، و احساس همیشگی خستگی 
وضعف از جمله نشانه هایی هستندکه ممکن 
پیوند  استرس  یا  پیری  روند  با  را  آنها  است 
دهید.کمبود روی جمعیت وتنوع میکروبی در 

سلولی  التهاب  روی  دهد.  می  تغییر  را  روده 
را کاهش می دهد،از لنفوسیت های سیستم 
اکسیداسیون  از  و  کند  می  محافظت  ایمنی 
روی  کند.اگرکمبود  می  پیشگیری  سلولی 
داشته باشیددر معرض خطر عوامل بیماری زا 
و عفونت ها قرار دارید. کمبود روی با سالمت 

روانی ضعیف پیوند خورده است.

تعویض شامپو برای موی ضروریست

زمان مناسب برای تعویض شامپو مو سر شما 
هم مثل دندان شما می باشد.مثل اینکه هرچند 
وقت یکبار مسواک خود را عوض میکنید الزم 
است تا شامپو خود را هم عوض کنید.شامپو 
یک ماده شوینده است و کار اصلی آن شست 
و شوی مو می باشد،اگر شامپوی مورد استفاده 
شما موهایتان را تمیز و خوش حالت می کند، 

شامپوی  بار  یک  وقت  هرچند  نیست  نیازی 
خود را تعویض بکنید و می توانید تا مدت ها 
خود  موهای  به  توجه  بکنید.با  استفاده  آن  از 
شامپوی مخصوص را برای موی خود انتخاب 
از  باید  رفع شوره سر  برای  مثال  بکنند،برای 
شامپوی ضد شوره و برای خشکی مو بهتر از 

شامپوی موهای خشک استفاده بشود.

پای خانم دکتر پوست ناخواسته در تلگرام باز شد 

دکتر پوست و مو قالبی که اقدام به فعالیت در شبکه های اجتماعی و ارائه مشاوره کرده بود، دستگیر 
شد.سرهنگ کریمی رئیس پلیس فتا انتظامی کرمانشاه گفت: در پی شکایت خانم دکتری مبنی بر اینکه 
شخصی ناشناس در شبکه اجتماعی تلگرام با سوء استفاده از عنوان و تصاویر پروفایل شخصی وی، خود را 
پزشک پوست و مو معرفی کرده و از مردم خواسته است که مشکالت و بیماری های پوستی خود را مطرح 
کنند تا مشاوره ارائه کند، رسیدگی به موضوع در دستور کار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت.وی تصریح 
کرد: ماموران با انجام بررسی ها فردی را در این زمینه شناسایی وبا اخذ مجوز از مقام قضایی دستگیر کردند 
که در این راستا تجهیزات دیجیتال وی به آزمایشگاه ادله این پلیس منتقل و مورد بررسی قرار گرفت و 
مدارک الزم از تجهیزات وی استخراج شد.وی گفت: از کاربران شبکه های اجتماعی تقاضا دارم به هیچ 
وجه به افرادی که نمی شناسند اعتماد نکنند چراکه در فضای مجازی هر کسی می تواند خود را شخصی 
دیگر معرفی کند،اگر نیاز است با متخصص در امری ارتباط برقرار کنید به صورت حضوری مراجعه کنند.

برای بسیاری سوال می باشد که که علت خون دماغ شدن 
چیست؟علل شایع این نوع خونریزی بینی عبارتند از:

۱- برخی داروها داروهای رقیق کننده خون مثل وارفارین 
باعث  توانند  می  بروفن  و  آسپیرین  داروی  نیز  و  هپارین  و 
خونریزی بینی شوند 2- فشار خون باال افزایش فشارخون می 
تواند باعث خون دماغ شود 3-بیماری های خونی خونریزی 

و  لوسمی  مثل  خونی  های  بیماری  برخی  عالئم  از  بینی 
هموفیلی است که روی انعقاد خون تأثیر می گذارند ۴- سخت 
شدن سرخرگ ها اگر شما دارای چربی خون باال باشید،تجمع 
و رسوب چربی ها و کلسترول در سرخرگ ها باعث سفت و 
سخت شدن دیوار آن ها می شود و سخت شدن سرخرگ ها 
در بینی باعث خونریزی آن می شود 5- تومورها موجود در 

حفره بینی، چه خوش خیم و چه بدخیم باشد باعث خونریزی 
بینی می شود 6- عمل جراحی بینی یکی از مشکالت شایع 
بعد از جراحی بینی، خونریزی آن است که می تواند خفیف تا 
شدید باشد 7-مواد محرک شیمیایی مواد شیمیایی موجود در 
دود سیگار، محلول یا بخار آمونیاک،اسید سولفوریک، بنزین و 

سایر مواد می تواند باعث خونریزی بینی شوند.

علت خون دماغ شدن چیست؟!

مصدوم شدن 5 دانش آموز در تصادف 
رانندگی 

5 دانش آموز فردوسی در حادثه رانندگی مصدوم شدند.
یک دانش آموز دچار شکستگی دست شد و مابقی آنان 
از نواحی سر و گردن دچار زخمی شدن 5 دانش آموز 
شدند.مجروحان  سطحی  رانندگیجراحت  تصادف  در 
منتقل  فردوس  بیمارستان شهید چمران  به  حادثه  این 
و بستری شدند. راننده این سرویس که خود نیز از ناحیه 
سر صدمه دید گفت: بر اثر نور آفتاب نتوانستم مسیر را 
به درستی مشاهده کنم.این تصادف در بلوار امام رضا)ع( 

فردوس براثر برخورد خودرو به تیر چراغ برق رخ داد.

کشف حبوبات قاچاق 190میلیوني در سربیشه

انواع حبوبات قاچاق به ارزش ۱9۰ میلیون  از کشف دو تن  انتظامي سربیشه  فرمانده 
اجراي  راستاي  در  گفت:  فوالدي  علیرضا  سرهنگ  داد.  خبر  شهرستان  این  در  ریال 
هنگام  شهرستان  امداد  یگان  ماموران  گذشته  ارز،روز  و  کاال  قاچاق  با  مبارزه  طرح 
آن  بیشتر  بررسي  جهت  و  مشکوک  نیسان  وانت  یک  به  عبوري  خودروهاي  کنترل 
انواع حبوبات خارجي  از  از خودرو مقدار دو تن  بازرسي  افزود:در  را متوقف کردند.وي 
قاچاق به ارزش ۱9۰ میلیون ریال کشف شد.وی خاطر نشان کرد:خودروي مذکور نیز 
توقیف و روانه پارکینگ شد.فرماندهي انتظامي سربیشه با تاکید بر عزم راسخ پلیس در 
مبارزه با قاچاق کاال تصریح کرد:شهروندان مي توانند در صورت مشاهده هرگونه مورد 
مشکوکي با مرکز فوریت هاي پلیس ۱۱۰ تماس حاصل نمایند تا در اسرع وقت نسبت 

به شناسایي و دستگیري متخلفان اقدام شود.

جشن میالد پیامبر اعظم )ص( و امام جعفر صادق )ع(

سخنران: حجت االسالم شیدایی
مداح: کربالیی مهدی سبزه کار

زمان: 26 آذر 95 ساعت 20    مکان: خیابان معلم-  جنب اداره اوقاف

 و امور خیریه -  حسینیه حضرت زینب )سالم ا... علیها(

 هیئت یا لثارات الحسین )علیه السالم(

در مکانی بزرگ و با صفا با 
سالن های مجلل و  با ظرفیت 
700 نفر آماده برگزاری جشن ها 
مهمانی ها و عروسی های شما 
هموطنان گرامی می باشد.
برای کسب اطالعات بیشتر با شماره های09151611497 -  32320029 
تماس حاصل فرمائید.
آدرس دفتر: نبش غفاری 4

پرشین سابق https://telegram.me / persean00برای خرید و بازدید خودروها وارد کانال تلگرام ما شوید

 آدرس مکان جدید: بیرجند - خیابان محالتی بین تقاطع معلم و غفاری - روبروی پارک آزادگان

09155610262-  32342112 056    با مدیریت سید مهدی فاطمی

نمایشگاه اتومبیل فاطمـــــی

قابل توجه همشهریان گرامی
 به خصوص ساکنین مهرشهر 

 عرضه مستقیم کلیه محصوالت غذایی ، بهداشتی ، شوینده ،
سلولزی و غیره

با تخفیفات ویژه / قیمت ها را مقایسه کنید

2 عدد ماکارونی بخر3 عدد ببر
آدرس: مهرشهر - خیابان حافظ غربی نرسیده به تقاطع ولی عصر)عج( جنب نانوایی

افتتاح فروشگاه بزرگ حافظ

ایزوگام شرق بخشـی
آدرس: میدان توحید  32442331- 09155622050
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انتصاب مدیر امور اجتماعی دانشگاه بیرجند

به عنوان دبیر شورای مدیران فرهنگی و مدیران اجتماعی دانشگاه های منطقه 9 کشور

غالمی- در ابالغی از سوی مدیرکل فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دکتر سیده عذرا میرکاظمی مدیر امور اجتماعی 
پنجشنبه * 25 آذر 1395 * شماره 3673دانشگاه بیرجند به عنوان دبیر شورای مدیران فرهنگی و مدیران اجتماعی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی منطقه 9 کشور منصوب شد.

7
  توزیع قطعه بندی مرغ 

با وزن باالی 2200 گرم

دامپزشکی  کل  اداره  معاون سالمت  برزجی-  
گفت: مرغ هایی که باالی 2200 گرم وزن دارند به 
صورت قطعه بندی شده بین مصرف کنندگان توزیع 
می شود. دکتر اصغرزاده  در گفت و گو با خبرنگار ما 
با اعالم مطلب فوق، با اشاره به برنامه موجود برای 
تولید مرغ هایی در سایز 1800 تا 1400 گرم گفت: 
این تولیدات در چند فاز و مرحله اجرا می شود که 
در نهایت وزن مطلوب 1400 گرم خواهد بود. وی 
اظهار کرد: تولید مرغ در این وزن باعث می شود 
طعم گوشت مرغ سایز به دلیل کاهش مقدار چربی 
بسیار مطلوب تر شود و گوشت مرغ با کیفیت باالتر 
و ارزش غذایی بیشتری تولید خواهد شد. معاون 
سالمت اداره کل دامپزشکی استان با بیان اینکه 
قطعه  مراکز  به  گرم  سایز 2200  باالی  مرغ های 
بندی فرستاده خواهند شد، گفت: بهترین بازدهی 
از نظر اقتصادی و باالتر میزان بهره وری تولیدی 
گوشت نسبت به خوراک مرغ در این وزن است و 
همچنین باعث کاهش ضریب تبدیل و قیمت تمام 
شده و جلوگیری از ضرر اقتصادی می شود. اصغرزاده 
با اشاره به اینکه در تولید مرغ سایز با مشکلی مواجه 
نیستیم، ادامه داد: همزمان با اجرایی شدن این طرح 
کار طرح ساماندهی قطعه بندی و بسته بندی مرغ 
برای هتل ها و رستوران ها نیز عملیاتی می شود. 
بیماری  بروز  بر  مبنی  گزارشاتی  به  توجه  با  وی 
آنفلوآنزا در برخی نقاط کشور همچنین درباره رعایت 
مسائل بهداشتی و قرنطینه ای برای پیشگیری و 
بر  پرندگان  حاد  فوق  آنفلوآنزای  بیماری  کنترل 
رعایت مسائل بهداشتی و قرنطینه ای و شست و 
شو و ضد عفونی خودروها و اخذ گواهی قرنطینه ای 

حمل مرغ زنده، پیش از کشتار تاکید کرد.

تقویت نظارت مهمترین راه
پیشگیری از بروز فساد مالی است

اندیشی  هم  جلسه  در  استاندار  خبر-  گروه 
برای  مربوط  مقررات  و  وقوانین  ها  آسیب  بیان 
انحرافات عملیاتی عنوان کرد: می  از  پیشگیری 
توان با تقویت نظارت بر عملکرد مالی دستگاه ها 
ضمن پیش بینی مشکالت از بروز فساد مالی در 
دستگاه ها جلوگیری کرد. پرویزی، با بیان اینکه 
در  اضافی  های  پاش  و  ریخت  فساد،  از  مردم 
دستگاه ها و نیز رفتارهای تبعیض آمیز در دستگاه 
ها گالیه مند هستند، گفت: اگر این امور به طور 
این  آتش  در  ما  نگیرد همه  قرار  توجه  جد مورد 
در  خواهیم شد. وی صداقت  گرفتار  توجهی  بی 
گفتار و رفتار با مردم و پاسخگویی بدون تبعیض 
به آنان را از مهمترین ارکان سازمانی اعالم کرد.
نیمه تمام فراوانی  پرویزی همچنین پروژه های 
که در استان وجود دارد را ناشی از عملکرد بدون 
از  بسیاری  شده  موجب  که  دانست  نیازسنجی 
اتمام  به  اگر  یا  نیمه تمام رها شوند  یا  پروژه ها 

رسیده اند نتوان از آن ها استفاده درستی کرد.

۳2 هزار دانش آموز استان
در طرح موضوعی قرآن شرکت کردند

کل  اداره  فرهنگی  و  پرورشی  معاون  تسنیم- 
آموزش و پرورش از شرکت ۳2 هزار دانش آموز در 
طرح موضوعی قرآن خبر داد. نارمنجی در همایش 
گسترش  برای  کرد:  اظهار  نور  حافظان  استانی 
فعالیت های قرآنی در استان به همراهی و مساعدت 
اداره کل آموزش و پرورش و وزارتخانه نیاز است تا 

فعالیت های قرآنی رنگ و بوی بهتری بگیرد.

تعریض و بازگشایی 90 درصد خیابان دولت

بیرجند  شهرداری   1 منطقه  مدیر  خبر-  گروه 
عنوان کرد: با همکاری خوب مالکان 90 درصد 
این  که  شد،  وبازگشایی  تعریض  دولت  خیابان 
از دو ماه انجام شد. براتی  پروژه در زمان کمتر 
اظهار کرد: با توجه با اینکه بار ترافیکی در این 
بود،  مردم  مطالبه  طرفی  از  و  بود  زیاد  خیابان 
شهرداری تصمیم به تعریض این خیابان گرفت.

رئیس بنیاد مسکن به استان سفر می کند

تسنیم- مدیرکل بنیاد مسکن از سفر رئیس بنیاد 
مسکن انقالب اسالمی به خراسان جنوبی خبر داد. 
آذرماه  دوشنبه 29  روز  کرد:  عنوان  آسمانی مقدم 
رئیس بنیاد مسکن به خراسان جنوبی سفر خواهد 
کرد. وی افزود: در این سفر بیش از یک هزار واحد 
مسکن مهر افتتاح می شود که از این تعداد 504 
واحد در شهرهای باالی 25 هزار نفر و 502 واحد 

نیز در شهرهای زیر 25 هزار نفر افتتاح می شود.

برگزیدگان بخش شعر جشنواره فرهنگی 
قرآن و عترت مشخص شدند

برنامه های  سری  از  شعر  بخش  خبر-  گروه 
فرهنگی هفته قرآن و عترت با شعرخوانی شاعران 
برجسته استان و معرفی نفرات برگزیده برگزار شد. 
رمضانی، رئیس فرهنگ و ارشاد اسالمی سرایان 
گفت: از بین 254 اثر رسیده برای شرکت در بخش 
شعر 10 اثر به عنوان برتر و ۳ اثر به عنوان برگزیده 

بخش شعر جشنواره معرفی شدند.

گروه خبر- نماینده ولی فقیه در استان ظهر 
دیروز در دیدار با فرماندار جدید، امام جمعه، 
کرد:  اظهار  خوسف  شهرستان  مسئوالن 
شفیعی  آقای  دوش  بر  سنگینی  مسئولیت 
تا  توفیق دهد  گذاشته شده است و خداوند 
این بار را به مقصد برسانند. آیت ا... عبادی 
بیان کرد: مشکالت کنونی مربوط به قضا و 
قدر الهی نیست، بلکه از خودمان است. وی 

افزود: فرماندار عالوه بر اینکه خود باید کار 
و تالش کند، سایر مسئوالن و مدیران را به 

کار و تالش ترغیب نماید. 
آیت ا... عبادی با انتقاد از اینکه متأسفانه به 
مردم توجه نمی شود، گفت: وظیفه مسئوالن 
اجرای قانون است و اگر بی قانونی بر قانون 

سوار شود، خیانت است.
در  نیز  خوسف  جدید  فرماندار  شفیعی   

روز  اولین  امروز  اینکه  بیان  با  مراسم  این 
می باشد،  جدید  مسئولیت  در  بنده  کاری 
از  گیری  بهره  دیدار  این  از  هدف  گفت: 
ادای  برای  فقیه  ولی  نماینده  رهنمودهای 

دین به مردم بوده است.
شهرستان  اینکه  بیان  با  ادامه  در  وی 
حوزه  در  باالیی  ظرفیت های  از  خوسف 
اظهار  است،  برخوردار  کشاورزی  و  معادن 
مکرم  خاندان  همچون  بزرگانی  کرد: 
هستند  کشور  و  استان  آبروی  که  عبادی 
این  های  قابلیت  و  افتخارات  جمله  از 

شهرستان است. شفیعی بیان کرد: در بخش 
زیرساخت های شهرستان خوسف مشکالتی 
آنها  برای رفع  انتظارات مردم  و  دارد  وجود 
وجود  از  خوسف  فرماندار  باشد.  می  به حق 
62 پروژه نیمه تمام در شهرستان خبر داد و 
گفت: برای اتمام این پروژه ها به 4۳ میلیارد 
تومان اعتبار نیاز است که سعی می کنیم با 
کشوری  و  استانی  ظرفیت های  از  استفاده 
بسیج  مستضعفان،  برکت،  بنیاد  همچنون 
در  خمینی)ره(  امام  حضرت  امداد  کمیته  و 

جهت پیشرفت شهرستان بکار گرفته شود.

االسالم  حجت  جلسه،  این  ادامه  در 
با  خوسف  شهرستان  جمعه  امام  شاهبیگی 
بیان اینکه هدف از این دیدار تجدید بیعت 
توجه  مسئوالن  گفت:  است،  فقیه  والیت 
مردم،  به  خدمت  برای  هرچقدر  که  کنند 
بگذاریم، کم  و مستضعفان وقت  محرومان 
شهر  اسالمی  شورای  رئیس  رحیمی  است. 
خوسف در این نشست با تبریک ایام والدت 
شهرستان  گفت:  اسالم)ص(،  مکرم  نبی 
خوسف نیاز به سیاسی نداشته و ندارد، بلکه 

مردم خوسف نیاز به کار دارند.

شورای  جلسه  پنجمین  در  سربازی- 
آموزش و پرورش فردوس با حضور مدیر کل 
مهمترین  اعضاء،  سایر  و  پرورش  و  آموزش 
فردوس   پرورش  و  آموزش  آینده  دغدغه 
کمبود نیروی انسای جوان مطرح شد. مدیر 
آموزش و پرورش فردوس عنوان کرد: تا ۳ 
سال آینده 250 فرهنگی شهرستان بازنشست 
نیروی  به جذب  می شوند و چنانچه نسبت 
بحران  با  آینده  تا 5 سال  نشود  اقدام  جوان 
شد.  خواهیم  مواجه  انسانی  نیروی  کمبود 
ابراهیمی با بیان اینکه نیروهای فعلی آموزش 
و پرورش فردوس درسنین باال هستند خواستار 
جوان سازی فرهنگیان شهرستان شد و تاکید 
کرد: ضروری است از نیروهای جوانی که از 
دانشگاه فرهنگیان فارغ التحصیل می شوند در 
بخش مدارس ابتدایی شهرستان استفاده شود.

40 درصد مدارس شهرستان فردوس
فرسوده است

مدارس  درصد   40 اینکه  به  اشاره  با  وی 
به  فوری  نیاز  و  فرسوده  فردوس  شهرستان 
نوسازی دارد گفت: این مدارس در زمان زلزله 

با  و  گردیده  احداث   1۳47 سال  در  فردوس 
توجه  به زلزله خیز بودن استان، خطر هر لحظه 
در کمین دانش آموزان است. وی خاطرنشان 
کرد: هوشمند سازی مدارس باید ادامه پیدا کند 
و اغلب میز و صندلی های موجود در مدارس 
قدیمی و بسیار فرسوده است که باید تعویض 
شود. ابراهیمی از برگزاری مجمع خیران مدرسه 
ساز و معرفی توانمندی های آموزش و پرورش 
در  کارشناسان  نظرات  از  استفاده  و  فردوس 
دانشگاه فردوسی مشهد در 16 بهمن جاری 
استان  پرورش  و  آموزش  مدیر کل  داد.  خبر 
نیز بیان کرد: در بازدید از مدارس شهرستان 
فردوس  در  زیادی  های  توانمندی  فردوس، 
مشاهده کردم که باید از این ظرفیت بخوبی 
با بیان اینکه روزی که  استفاده شود. المعی 
آموزش و پرورش استان را تحویل گرفتم 455 
میلیارد ریال بدهی داشت و تا امسال توانستیم 
آن را تسویه کنیم افزود: امروز آرامشی که بر 
آموزش و پرورش استان حاکم است از همه 
مسئوالن  آمدهای  و  رفت  با  و  است  مهمتر 
کشوری به آموزش و پروش استان، کارهای 

خوبی اتفاق افتاده است.

فعالیت سه مدرسه
با یک دانش آموز در استان

وی تاکید کرد: در زمان حاضر سه مدرسه 
در استان با یک دانش آموز فعال است و آنها را 
تعطیل نکردیم. المعی عنوان کرد: در دو بخش 
سرویس دانش آموزان و معاونت سوادآموزی 
مشکل اعتبار نداریم و این اعتبارات را نیز به 
هیچ عنوان نمی توان در محل دیگری هزینه 
کرد. وی با بیان اینکه علیرغم کمبود اعتبار 
آموزشی  کیفیت  بر  موضوع  این  نگذاشتیم 
مدارس تاثیرگذار باشد گفت: مدیری توانمند 

است که بتواند در چنین شرایطی کار کند.

درآمد زایی از سیاست های
آموزش و پرورش است

وزارت  راهبردی  سیاست   5 از  یکی  وی 
آموزش و پرورش را اقتصاد دانست که با توجه 
به کمبود اعتبارات با ساخت واحدهای تجاری، 
مشروط به اینکه به فضای آموزشی لطمه ای 
نخورد، بخشی از کمبود اعتبارات را ازاینگونه 

راه های درآمد زایی جبران کنیم.
استان  مرکز  در  کار  این  وی  گفته  به 

نیز کسب  انجام شده و درآمد نسبتا خوبی 
می شود ولی اجاره های یکساله مهمترین 
مشکل مستاجرین است که باید طبق قانون 
پس از پایان یکسال دوباره” مزایده برگزار 
و  استانداری  مجوز  با  توان  می  ولی  شود 

این  بر ترک تشریفات  فرمانداری ها مبنی 
مشکل را نیز رفع کرد. وی تشکیل مجمع 
خیرین مدرسه ساز را از کارهای ماندگار در 
کرد:  توصیه  و  دانست  پرورش  و  آموزش 
از  فردوس  پرورش  و  آموزش  مسئوالن  
نماینده  امیرحسنخانی  باالی  ظرفیت 
سرایان  و  بشرویه  طبس،  فردوس،  مردم 
حل  برای  اسالمی  شورای  مجلس  در 

مشکالت آموزشی حداکثر استفاده را ببرند.

اجرای دقیق قانون، استان را
در جذب نیرو عقب نگه داشت

قانون  دقیق  اجرای  اینکه  بیان  با  المعی 
در استان موجب شده در سالهای اخیر بیشتر 
در  بخصوص  نیرو  جذب  به  نسبت  استانها 
خراسان  استان  و  کرده  اقدام  ابتدایی  بخش 
دانشگاه  کرد:  تصریح  بماند  عقب  جنوبی 
نیاز  مورد  نیروی  درصد   7 تنها  فرهنگیان 
استان را تامین می کند. وی بیشترین تراکم 
نیرو را در بیرجند و فردوس دانست و افزود: 
با این وجود بحران نیروی انسانی در 5 سال 
آینده در فردوس پیگیری خواهد شد تا جوان 

سازی نیروها نیز انجام شود.
در این جلسه مصوب شد آموزش و پرورش 
در  تجاری  واحدهای  احداث  برای  فردوس 
برخی خیابانهای اصلی شهر اقدام کند، مشروط 

به اینکه به فضای آموزشی لطمه ای نرسد.
و  آموزش  کل  مدیر  حضور  با  همچنین 
فردوس  محلی  مسئوالن  و  استان  پرورش 

صندوق قرض الحسنه دارالفنون افتتاح شد.

مشکالت کشور از اجرای سلیقه ای قانون است

جابه جایی ایستگاه اتوبوس بیمارستان، 
شدنی یا نشدنی؟

جابجایی  ضرورت  بررسی  نشست  قوسی- 
حضور  با  رضا)ع(  امام  بیمارستان  جنب  ایستگاه 
رییس بیمارستان و نماینده اتوبوسرانی و راهنمایی و 
رانندگی برگزار شد. دکتر احمدی رییس بیمارستان 
برای  ها  اتوبوس  آمد  رفت  گفت:  )ع(  رضا  امام 
بیماران ایجاد مزاحمت می کند و از طرفی بخش 
عنوان  هیچ  به  بیمارستان  اعصاب  و  مغز  جراحی 
قابل جا به جایی نیست. لطایفی نماینده سازمان 
اتوبوسرانی عنوان کرد: ما قبول داریم فاصله بخش 
تا ایستگاه کم است ولی ایستگاه های طالقانی را 
به سه بخش برای اتوبوس ها تقسیم کرده ایم. از 
طرفی بیشتر افرادی که از این ایستگاه ها استفاده 
می کنند بیماران همین بیمارستان هستند. ایستگاه 
جلو آموزش و پرورش گنجایشی ندارد و ایستگاه اول 
طالقانی هم باعث مشکالت ترافیکی می شود و به 
همین دلیل جابه جایی ایستگاه مقدور نیست. به نظر 
می رسد راحت ترین و مناسب ترین کار جابه جایی 
اتوبوس در  اگر  و  بیمارستان است  بستری  بخش 
ایستگاه بیمارستان توقف نکند، در طول خیابان تردد 
که خواهد داشت و باز هم آلودگی صوتی خواهد بود. 

اعزام 250 نفر مددجویان
اهل سنت استان به مشهد مقدس

برنای تنها- همزمان با هفته وحدت، 250 نفر از 
مادران و دختران اهل سنت تحت حمایت استان 
به مشهد مقدس اعزام شدند. سلم آبادی مدیرکل 
اردوهای  برگزاری  )ره(  خمینی  امام  امداد  کمیته 
زیارتی را نماد وحدت و همدلی در بین شیعه و اهل 
سنت عنوان کرد و افزود: مادران و دختران تحت 
حمایت به مدت 4 روز ضمن زیارت مرقد مطهر 
حضرت علي بن موسي الرضا)ع( از برنامه فرهنگي 
و تفریحي این نهاد استفاده خواهند نمود. همچنین 
همزمان با این هفته، ۳00 کمک هزینه جهیزیه به 

نوعروسان تحت حمایت در استان اهدا شد.

طرح نظارتی ویژه شب یلدا
اجرا خواهد شد

گروه خبر- رییس اداره نظارت و بازرسی سازمان 
صنعت، معدن و تجارت از اجرای طرح نظارتی ویژه 
شب یلدا در استان خبر داد. تهوری اظهار کرد: این 
با همکاری و هماهنگی تعزیرات حکومتی،  طرح 
اتاق اصناف و اتحادیه های صنفی از تاریخ 28 آذر 
تا 1 دی در استان برگزار می شود. وی به افزایش 
تقاضای مردم برای برخی از اقالم مصرفی در این 
ایام اشاره کرد و افزود: این طرح نظارتی در راستای 
از  پیشگیری  و  از حقوق مصرف کنندگان  حمایت 
افزایش نامتعارف سطح قیمتی انواع آجیل، شیرینی 

و میوه های مرسوم در روزهای آتی انجام می شود.

آغاز به کار دومین جشنواره
رسانه های دیجیتال استان

دادرس مقدم- دبیر دومین جشنواره رسانه های 
دیجیتال در استان گفت: دفتر استانی سازمان فضای 
مجازی سراج دومین جشنواره رسانه های دیجیتال 
را برگزار کرده است. کسرایی نیا در جمع خبرنگاران 
با اشاره به بخش های این جشنواره، مهلت ثبت نام  
را تا 1 بهمن و ارسال آثار را تا 15 بهمن اعالم کرد.

برگزاری گردهمایی کارشناسان اردویی
و مدیران کانون های استان در بیرجند

و  اردویی  کارشناسان  گردهمایی  جم-  امین 
مدیران کانون های فرهنگی و تربیتی در بیرجند 
تربیتی  فرهنگی  مرکز  مدیر  ظهوری  شد.  برگزار 
با  جلسه  این  گفت:  بیرجند  )س(  زینب  حضرت 
حضور نارمنجی؛ معاون پرورشی و تربیت بدنی اداره 
کل آموزش وپرورش و کارشناسان از سراسر استان 
برای بررسی مشکالت و شناخت راهکارهای مفید 
از جمله غنی سازی اوقات فراغت سالم از طریق 
دانش  به  زندگی  های  مهارت  آموزش  مسابقات، 
آموزان و ارتباط و تعامل سازنده کانون ها و مدارس 

به میزبانی کانون حضرت زینب )س( برگزار شد.

طرح پژوهشی استان برتر کشوری شد

و  پژوهش  آموزش،  اداره  رئیس  خبر-  گروه 
فناوری سازمان صنعت، معدن و تجارت گفت: طرح 
پژوهشی “اصالح ساختاری تایر با هدف تولید تایر 
سبز” مربوط به شرکت کویر تایر بیرجند از سوی 
وزارت  فناوری  و  پژوهش  هفته  بزرگداشت  ستاد 
صنعت، معدن و تجارت به عنوان طرح پژوهشی 

برتر کشور در حوزه صنعت انتخاب گردید.
اصالحیه: در متن خبر درج شده روز گذشته روزنامه 
با عنوان “دریافت گواهی آموزش قبل از ازدواج الزامی 
از  پیشگیری  های  “مشاوره  تیتر  میان  باشد”،  می 

طالق تکمیل شد” درست می باشد.

نماینده ولی فقیه در استان:

کمبود نیروی جوان ؛ بحران آینده فردوس
مدیر کل آموزش و پروش : اجرای دقیق قانون ، خراسان جنوبی را در جذب نیرو عقب نگه داشته است

تجهیزات گروه خبر- در آیین افتتاحیه دومین نمایشگاه  ترانزیت،  نقل،  حمل  المللی  بین 

گمرکی و انبارها؛ استاندار خراسان رضوی از 
جنوبی  خراسان  اقتصادی  ویژه  منطقه  غرفه 
و  اقتصادی  معاون   ، زارعی  کرد.   بازدید 
اقتصادی ضمن  ویژه  منطقه  سرمایه گذاری 
خوشامدگویی به وی عنوان کرد: این منطقه 
ترین  نزدیک  ایران،  ترین مرز شرق  امن  در 
منطقه به شاهراه حلقوی افغانستان در مرکز 
ثقل کریدور شرق و شمال - جنوب امن ترین 
ایران  شرق  در  رسمی  گذر  ترین  مطمئن  و 
میزان  از  گزارشی  ارائه  ضمن  زارعی  است. 

در  خارجی  و  داخلی  گذاری  سرمایه  جذب 
منطقه ویژه اقتصادی بیان کرد: این منطقه که 
با مدیریت بخش 100 درصد خصوصی اداره 
می شود به واسطه رکورد دار بودن در حجم 
اجرایی عملیات عمرانی و جذب تعداد سرمایه 
گذار در بازه زمانی بسیار کوتاه توانسته توسط 
ترکان دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری 
- صنعتی و ویژه اقتصادی کشور و آهنگران 
اقتصادی  ویژه  مناطق  امور  هماهنگی  مدیر 
کشور عنوان موفق ترین منطقه ویژه اقتصادی 

را از آن خود کند.  رشیدیان، استاندار خراسان 
رضوی نیز با بیان اینکه کارهای انجام شده 
در منطقه ویژه اقتصادی خراسان جنوبی قابل 
تحسین است عنوان کرد: با توجه به شناخت 
استاندار  پرویزی  مهندس  توانمندی  از  بنده 
آینده  استان  این  دارم  یقین  خراسان جنوبی، 
روشنی خواهد داشت. وی اعالم کرد: درباره 
ویژه  منطقه  در  غذایی  مواد  به صنعت  ورود 
اقتصادی خراسان جنوبی با مهندس پرویزی 

رایزنی های الزم را خواهیم کرد.

درباره ورود به صنعت مواد غذایی در منطقه ویژه اقتصادی با استاندار خراسان جنوبی رایزنی خواهیم کرد

استاندار خراسان رضوی :

رئیس سازمان بسیج سازندگی عنوان کرد: 
روستاها  توسعه  برای  خاصی  مدل  متاسفانه 
نداریم برای آن الگوی توسعه تعریف نکرده ایم. 
سرهنگ زهرایی در گفتگو با تسنیم، عنوان 
محرومیت  و  توسعه  برای  باید  ما  همه  کرد: 
زدایی روستاها از یک چارچوب و معیار تبعیت 
این  پیشنهادات  از  یکی  وی  گفته  به  کنیم. 
سازمان که قرار بود در برنامه ششم ارائه شود 
و با نمایندگان و استاندار وقت درباره آن مکاتبه 
شد اما کاری انجام نشد این بود که کارهای 
روستا را به بسیج سازندگی بسپارند. زهرایی 
برنامه ششم  تا در  پیشنهاد کردیم  داد:  ادامه 
توسعه به هر دستگاهی که توان دارد تا کارهای 
روستاها راانجام دهد حکمی داده شود، الویت ها 
دستگاه  یک  و  کند  مشخص  روستاها  در  را 
نظارتی مانند اداره کل امور روستایی استانداری 
هم نظارت کند و گروهی هم باشند تا اعالم 
کنند کدام روستاها قرار است توسعه یابد. اما 

در زمان حاضر الگوی توسعه روستایی نداریم 
و این موجب شده که با وجود آب، زیرساخت، 
باز هم به شهرها می آیند  در روستاها مردم 
نشده  اساسی  فکر  اشتغال  بخش  در  زیرا 
است. رئیس سازمان بسیج سازندگی در پاسخ 
درباره عملکرد محرومیت زدایی و  به سوالی 
اقتصاد مقاومتی در استان عنوان کرد: اکنون 
محرومیت زدایی در روستاها به رقابتی کاذب 
بدون  روند  این  که  شده  تبدیل  حبابی  و 
در  موازی کاری  سبب  مطالعه  و  پشتوانه 
شده  محرومیت زدایی  فعالیت های  اجرای 
است. به گفته زهرایی حاال محرومیت زدایی 

به یک برند تبدیل شده است.
وی عنوان کرد: هر کس پرچمی بلند کرده 
و به نام محرومیت زدایی به روستاها می رود که 
ورود اقشار مختلف به این عرصه بدون پشتوانه 
و مطالعه و موازی کاری سبب کم کردن انرژی 

نیروهای کارآمد در روستاها شده است.

رئیس بسیج سازندگی با بیان اینکه اقدام 
مدیریت  و  فرماندهی  طور  به  باید  عمل  و 
شده انجام شود اضافه کرد: متاسفانه تاکنون 
اجرائی،  دستگاه های  هم افزایی  برای  کاری 
قوانین  پاگیر،  و  موانع دست  برطرف کردن 
همه  از  جنوبی  خراسان  در  که  مقررات  و 

استان ها بیشتر بوده انجام نشده است.
از  محرومیت زدایی  به  اشاره  با  زهرایی 
ضریب  کرد:  عنوان  استان  در  دهستان   6
درح  نهبندان،  میغان  و  شوسف  محرومیت 
زیرکوه  پترگان  درمیان،  قهستان  سربیشه، 
ضریب  آخرین  یعنی   9 طبس  منتظریه  و 
بهره مندی از امکانات و زیرساخت ها بود. وی 
افزود: عالوه بر شش دهستانی که قرار است 
را  محرومیت  آثار  آبادانی  و  پیشرفت  قرارگاه 
از سیمای آن ها بزداید، آستان قدس رضوی 
بندان  دهستان  سه  کار  همین  قالب  در  هم 
نهبندان، گزیک درمیان و النو سربیشه را برای 

محرومیت زدایی، توسعه و آبادانی در دستور کار 
قرار داده است. زهرایی ادامه داد: در چهار حوزه 
و  توانمندسازی  و  عمران  سالمت،  فرهنگ، 
اشتغال در دهستان ها کار خواهد شد. وی با 
بیان اینکه در حوزه عمران قرار شده قرارگاه 
سازندگی به هر دهستان 2 میلیارد تومان بدهد 
و به همین میزان هم آورده استانی باشد گفت: 
آورده استانی شامل پروژه هایی است که دولت 

برای آن دهستان تعریف می کند.
داد:  ادامه  استان  سازندگی  بسیج  رئیس 
شناسنامه روستا و دهستان ها تهیه شده است 
و آمادگی الزم وجود دارد تا از قرارگاه سازندگی 
توسعه و آبادانی برای بازدید به استان بیایند. 
زهرایی بیان کرد: برای توانمندسازی و اشتغال 
در دهستان ها، وام های کمتر از 4 درصد فقط 
در حد کارمزد به مشاغلی پرداخت شود که با 
فرهنگ کار منطقه هم خوانی داشته باشد یعنی 
منطقه  قابلیت های  و  توانمندی ها  احصای 

همچنین برای هر دهستان هم اکنون صحبت 
بر این است که 10 میلیارد تومان تسهیالت با 

سود 4 درصد پرداخت شود.
وی افزود: غیر از راه اندازی قرارگاه پیشرفت 
و آبادانی مذاکره و انعقاد تفاهم نامه با معاونان 
رئیس جمهور و چند وزارتخانه انجام شده است 
استاندار  با  را  برنامه  این  بسیج سازندگی هم 
شهرستان های  فرمانداران  و  جنوبی  خراسان 

استان در میان گذاشته است.

 الگوی خاص برای محرومیت زدایی از روستاهای استان وجود ندارد

با تقدیر و تشکر از همه کسانی که در مراسم تشییع و تدفین شادروان محمد علی ضیایی ما را همراهی نمودند
 به اطالع می رساند: جلسه یادبودی به مناسبت چهلمین روز درگذشت آن مرحوم امروز پنجشنبه 95/9/25 از ساعت 14/30 الی 15/30 

در محل حسینیه آیت ا... آیتی )مطهری 9( برگزار می گردد، حضور شما عزیزان موجب شادی روح آن مرحوم می باشد.
خانواده های: ضیایی ، مویدی ، خوشخو و سایر بستگان

با تشکر از کلیه عزیزانی که در مراسم تشییع و تدفین شادروان حاج برات آوردیده حضور یافتند به اطالع می رساند: 
جلسه یادبودی همزمان با چهلمین روز درگذشت آن مرحوم امروز پنجشنبه 95/9/25 از ساعت 2 الی 3 بعدازظهر

 در محل هیئت ابوالفضلی )مصلی( برگزار می گردد، حضور شما سروران گرامی مزید امتنان است.
خانواده های: آوردیده ، رمضانی ، مویدی و سایر بستگان
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مالئی- به مناسبت گرامی داشت هفته پژوهش و فناوری 
مراسم تجلیل از پژوهشگران برگزیده و برتر دانشگاه علوم 
پزشکی بیرجند با  حضور حجت االسالم رضایی امام 
جمعه بیرجند،عصمت سرفرازی معاون اقتصادی و توسعه 

منابع انسانی استانداری برگزار شد.
دکتر کاظم قائمی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 
دراین مراسم با اشاره به اقداماتی که در 3 ماه گذشته 
در دانشگاه انجام شده مهمترین آنها را تکمیل و تجهیز 
اورژانس بیمارستان ولی عصر )عج( بیرجند ، سالمتکده 
طب سنتی شهدای باقریه ، اورژانس قاین با حضور وزیر 
بیان نمود. وی با  بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی 
اشاره به اینکه بیمارستان رازی و رادیوتراپی بیرجند تا 
دانشجوی   119 افزود:  شود،  می  افتتاح  بهمن  پایان 
پزشکی در رشته های تخصصی بالینی قبول شده اند که 
جزو افتخارات این دانشگاه می باشد. وی از به کارگیری 
64 پزشک متخصص درسرتاسر استان خبر داد و ادامه 
داد: با وجود کمبود متخصص، جراح متخصص مغز و 
قائمی  دکتر  کردیم.  مستقر  طبس  و  قاین  در  اعصاب 
همچنین از کلنگ زنی خوابگاه دانشجویی در قاین خبر 
داد و بیان کرد: با همت بنیاد خیریه 15خرداد این خوابگاه 
با اعتبار 6 میلیارد تومان تا سال آینده به بهره برداری 
می رسد. وی به تفاهم نامه ای که بین وزارت متبوع، 
استانداری و دانشگاه علوم پزشکی بیرجند منعقد شده 
است، اشاره کرد و یادآورشد: با این تفاهم نامه 101 پروژه 
درمانی و بهداشتی با اعتبار 600 میلیارد ریال در استان 

انجام خواهد شد که سهم دانشگاه 25 درصد است.
معرفی25پژوهشگر برگزیده و برتر

و  پژوهشی  امور  مدیر  زاده،  شریف  غالمرضا  مهندس 
اطالع رسانی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند نیز در این 
جلسه عنوان کرد: امسال با توجه به تغییر معیارهای انتخاب 

پژوهشگر برتر، پژوهشگران برگزیده هم انتخاب و تجلیل 
خواهند شد. وی افزود: پژوهشگران برگزیده دانشگاه با 
احتساب امتیاز 3 سال اخیر انتخاب شدند که شامل: 25 
پژوهشگر ،2 پژوهشگر برگزیده ، 13 برتر، 3 پژوهشگر 
هستند.  دانشجویی  پژوهشگر   5 و  علمی  هیئت   غیر 

در  بیرجند  پزشکی  علوم  دانشگاه  رتبه 19   
جشنواره فن بازار سالمت 

دکتر طوبی کاظمی، معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه 
علوم پزشکی بیرجند هم در این جلسه  از رتبه 19 این 
دانشگاه در جشنواره فن بازار سالمت خبر داد و عنوان 
کرد: در این جشنواره خراسان جنوبی توانست رتبه سوم 

طرح و ایده نوآورانه سالمت را هم از آن خود کند.
وی با اشاره به اینکه ساختمان مراکز تحقیقاتی دانشگاه در 
حال احداث است، افزود: دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 3 

نشریه تخصصی به زبان انگلیسی و فارسی دارد.
 ، پژوهشی  اخالق  آموزش  کرد:  بیان  کاظمی 
استان  های  دانشگاه  با  بیشتر  تعامل  و  همکاری 
، دانشگاه  کیفی  و  علمی  سطح  ارتقای   ، کشور   و 
احداث پایگاه اطالع رسانی از جمله اهداف ما برای سال 

آینده است.
جامعه نیاز به پژوهش های کاربردی دارد

حجت االسالم رضایی، امام جمعه بیرجند هم  با اشاره به 
اینکه نیاز جامعه امروز پژوهش های کاربردی است، بیان 
کرد: مشکالت مردم را باید در این گونه پژوهش ها دید 

و رفع کرد.
وی افزود: باید از سرقت های علمی جلوگیری کرد و 
فروتنی ، تواضع و سادگی را پیشه کار خود قرار داد. در 
ادامه دکتر بیدختی رئیس کتابخانه مرکزی دانشگاه از 
بررسی تولیدات علمی دانشگاه در ایران گفت و افزود: 

ایران در سال 2015 جایگاه 16 را در حوژه پژوهش و 
تحقیقات به خود اختصاص داده است .

وی تاکید کرد: باید پروژهش ها را از نظر کیفی ارتقا 
دهیم و پژوهشگران هنگام کاربردی کردن به آن استناد 

بیشتری داشته باشند.
اسامی برگزیدگان امسال 

 دانشکده پزشکی : دکتر ریحانه هوشیار ، امیدمهرپور ، 
مینا همتی ، بیتا بیجاری ، کوکب نمکین ، مسعود ضیایی 

، مهدی کرمیان
محمدرضا   ، زاده  شریف  غالمرضا  بهداشت:  دانشکده 

میری 
دانشکده دندانپزشکی: صدیقه ابراهیم پور 

دانشکده پیراپزشکی: محسن ناصری ، محمودرضا بهروان
دانشکده اقماری: مهدی جاللی

محمدی  یحیی  علمی:  هیئت  غیر  برتر  پژوهشگران 
مریم   ، اسدی  فریبا   ، حسینی  حاجی  مرتضی   ،
، نژاد  مزگی  فاطمه   ، صبوری  امین   ،  موسوی 

فاطمه سادات ارغوان ، اطهر انتظاری منتخبین امسال 
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند هستند همچنین از دکتر 
دانشگاه  فناوری  و  تحقیقات  سابق  معاون  زربان  اصغر 
بیرجند ، طاهره خزاعی استاد پژوهشگر  علوم پزشکی 
بازنشسته و محمد ابراهیم روانبخش که مقام سوم طرح 
و ایده دهمین همایش فن بازار را کسب کرد، تجلیل و 

تقدیر شد.
پژوهشگر برگزیده امسال دانشگاه علوم پزشکی بیرجند: 

خانم دکتر میترا مودی بود. 

به همت دانشگاه علوم پزشکی بیرجند انجام شد؛ 

قدردانی از 25 پژوهشگر برتر و برگزیده حوزه سالمت استان 

ثبت نام عتبات عالیات

دفتر زیارتی عماد

تلفن تماس:

32224113 

یا رسول ا... )ص(
 ذکر خدا  و ذکر ملک تا قیام حشر       پیوسته بر شما صلوات مجدد است

اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم
میالد سراسر خیر و برکت خاتم پیامبران، پیام آور صلح و رحمت، 

نور آسمان و زمین، آیینه مهربانی ، منجی عالم بشریت 
حضرت محمد ابن عبدا... )ص( و سالله پاکش صادق آل محمد )ع( 

بر همه انسان های آزاده، عدالت جو و حق طلب مبارک باد
تبریک ویژه به همه نیک اندیشان و خیران بزرگواری که پنهان 

و آشکار با کمک های مادی و معنوی خویش یاریگر و حامی موسسه خیریه حضرت رسول ا... )ص( بوده و 
هستند. بی شک با کمک ها و حمایت های شما توانسته ایم در کارگاه دستان پرتوان و بنیاد علمی حضرت 
رسول ا...)ص( و کمیته های مددکاری و اشتغال پایدار و جذب مشارکت ها به پیروی از سیره عملی رسول 

گرامی اسالم)ص( گام های بلندی برداریم. تا ضمن نهادینه کردن خیر و خیرخواهی در جامعه، گرد غبار فقر  
 و محرومیت و معلولیت را از چهره معصومانه تنی چند از همشهریان مان بزداییم.

عیدتان مبارک و اجرتان با پیامبر رحمت
امام صادق )ع( می فرمایند: برآوردن حوائج و نیازهای مومن از هزار حج مقبول و آزادی هزار بنده

 و فرستادن هزار اسب مجهز در راه خدا باالتر و واالتر است.
همچنان منتظر عنایات ویژه همه شما خوبان هستیم.

شماره کارت )ملی( ویژه کمک های مردمی: 6037991199511233
شماره کارت )ملت( ویژه کارگاه دستان پرتوان: 6104337770116745

www.mohar.ir آدرس سایت: 
https://telegram.me/joinchat/Bpyhuz8on4TSssxnhxzctw :کانال تلگرامی موسسه

آدرس: دفتر مرکزی – خیابان حکیم نزاری- بین حکیم نزاری 8 و 10 -پالک4/123 
تلفن: 32225633  -  22225600

آدرس شعبه زهان:  بلوار امام رضا )ع( - جنب بیمه دی
آدرس شعبه مشهد: چهار راه لشکر- بین امام خمینی 35 و 37 - پاساژ عالء الدین 
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روابط عمومی بین الملل موسسه خیریه حضرت رسول  ا... )ص(

مناقصه محدود شماره 116شرکت کویرتایر
 انتخاب مشاور برای مطالعه و طراحی توسعه سالن تولید

شرکت کویرتایر )سهامی عام( در نظر دارد: برای انجام مطالعات و طراحی توسعه سالن تولید فعلی این شرکت 
واقع در بیرجند، کیلومتر 11جاده بیرجند کرمان، کارخانه کویرتایر به متراژ عرصه حدود 2800 مترمربع و 
سطح اشغال توسعه سالن تولید حدود 2500 مترمربع را از طریق برگزاری مناقصه به شرکت های مهندسین 
مشاور واجد شرایط که دارای صالحیت معتبربا تخصص طراحی ساختمان های صنعتی می باشند واگذار نماید. 
در این راستا از شرکت مهندس مشاور دعوت می شود ضمن حضور درکویر تایر و بازدید از محل موضوع 
طراحی و کسب اطالعات از نمایندگان کارفرما با مدنظر قرار دادن شرایط مناقصه پیشنهاد کتبی به همراه 
مستندات هویتی مربوطه را تا پایان وقت اداری شنبه 95/10/4 به واحد تدارکات شرکت در محل کارخانه 
تحویل و رسید اخذ نمایند. شرکت کویرتایر در رد یا قبول پیشنهادها مختار است. تلفن: 32255366 -056       

   روابط عمومی شرکت کویرتایر

اطالعیه

میالد پیامبر عظیم الشأن اسالم 
حضرت ختمی مرتبت )ص( و امام 
 جعفر صادق )ع( بر همگان مبارک  باد

طبق سنوات قبل مراسم جشن و سخنرانی و مولودخوانی برگزار می گردد.

سخنران:  حجت االسالم سید علی حسینی
زمان: جمعه 95/9/26 بعد از نماز مغرب و عشا

مکان: خیابان غفاری، بیست متری جرجانی، مجتمع مذهبی
 و فرهنگی مسجد حضرت محمد رسول ا... )ص( 

چهل روز گذشت... 
این چهل روز به من مثل چهل سال گذشت ای پدر... 

چهل شب چشم ما با گریه خو کرد   
چه شب ها با تو بودن آرزو کرد

چهل شب تا سحر نقش خیالت         کنار ما نشست و گفتگو کرد
به مناسبت  چهلمین روز درگذشت

 شادروان محمد خودکار 
جلسه یادبودی امروز پنجشنبه 95/9/25 

از ساعت 2 الی 3 بعدازظهر در محل مسجد امام 
حسن عسکری)ع( واقع در رجایی 20 برگزار می گردد و 
پس از پایان مراسم رهسپار آرامگاه ابدي اش خواهیم شد. 

خانواده خودکار و سایر بازماندگانحضور سروران ارجمند موجب امتنان می باشد.










