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ضرورت توجه جدی تر
 به »اَبَر رسانه« ای 

به نام نماز جمعه 

اگر قرار باشد نهادهای حاکمیتی و یا 
دولتی یک همایش دینی- اجتماعی و 
سیاسی-آرمانی،آن هم هر هفته درزمان 
و مکانی خاص برگزار کنند؛تصورش 
را بکنید که نیاز به چه هماهنگی ها، 
مجوزها، اعتبارات و هزینه ها و تقسیم 
وظایف و مسؤولیتهای عظیمی دارد! 
هفته ها برای برگزاری آن جلسه می 
گذارند و برنامه ریزی های کالن می 
کنند و از همه مهم تر با مخاطب سنجی 
مناسب، محتوای مطلوب برای عرضه و 
تأثیرگذاری را مهیا و ... ) ادامه در صفحه 2(

سرمقاله
*هرم پور

روزنامه صبح استان  *  سال بیستم   *  شماره:4143

5“قربانگاه” در تمام مصلی های نماز عيد قربان ایجاد می شود5آزادگان “ اسارت” را به “ اسيری”  گرفتند 5رالی حرم تا حرم جانبازان به فردوس رسيد

مدرسه کشتی در استان راه اندازی می شود
    صفحه 5

عکس:ایرنا

تماشای فرهنگ و آیین مردم خراسان جنوبی در جشنواره چارسوق برج میالد

قطعه ای از بهشت آسمانی در صفحه ایران زمين به نمایش درآمد
شب فرهنگی خراسان جنوبی 24 مرداد ساعت 21 تا 24 در برج میالد تهران برگزار شد. در این 
جشنواره صنایع دستی، موسیقی محلی، آیین ها و بازی های بومی و محلی و نقالی ویژه خراسان 

جنوبی به معرض نمایش پایتخت نشینان درآمد. استاندار در این مراسم...)ادامه در صفحه 6(

سن  ازدواج در استان باال رفت
پنجشنبه 25 مرداد، مدیر عامل مجمع خیرین ازدواج آسان استان در نشست با اصحاب رسانه بیان 
کرد: 2 سال از شروع فعالیت این مجمع می گذرد که با تالش هایی که صورت گرفته ، در تاریخ 22 

مرداد 97 موفق به اخذ پروانه فعالیت شده است. نخعی پور بیان کرد...)ادامه در صفحه 5(

مسابقات کشتی قهرمانی کشور در بیرجند آغاز شد

حرکت  نمادین آزادگان در بیرجند/5
به مناسبت 26 مرداد، سالروز ورود آزادگان  انجام شد:

نی
ستا

س : ب
عک

جناب آقای سوری  رئیس محترم بیمه دانا
جناب آقای شهابادی  مسئول محترم خسارت

جناب آقای فروتن  مسئول محترم مالی
جناب آقای مهندس امیر حسین خسروی بیژائم

کمال تشکر و امتنان خود را از شما بزرگواران و پرسنل محترم بیمه 
دانا برای پرداخت خسارت به اینجانب در اسرع وقت، اعالم می دارم.

محمد  هاونگی

آزاده سرافراز

جناب آقای مهندس خاشی
مدیرکل محترم گمرکات استان خراسان جنوبی

26 مرداد مـاه
سالروز ورود آزادگان ارجمند به میهن اسالمی

  را خدمت جناب عالی و تمامی آن عزیزان تبریک عرض می نماییم.

معاونین، مدیران و کارکنان گمرکات استان خراسان جنوبی

جناب آقای مهندس سید محمد حسین زینلی
مدیر عامل محترم شرکت کویرتایر

جناب آقای سید مهدی هاشمی فرد
با نهایت تأثر و تالم رحلت جانگداز فقید سعید

 شادروان حاج سید ابراهیم هاشمی فرد 
را حضور عالی جنابان و بیت شریف ایشان تسلیت عرض نموده، از درگاه ایزد منان

 برای آن مرحوم مغفرت و برای بازماندگان صبر جمیل مسئلت داریم.
جمعی از پیشکسوتان شرکت کویر تایر

جناب آقای مهندس سید محمد حسین زینلی
مدیرعامل محترم شرکت کویرتایر

با نهایت تأثر و تألم مصیبت وارده را حضور جناب عالی و خاندان معزز هاشمی فرد
 تسلیت عرض نموده، از درگاه خداوند متعال برای آن فقید سعید مغفرت  

و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت دارم.

محمد حسن بشیری زاده - مدیرعامل شرکت بیرجند گستر

جناب آقای 
مهندس سید محمد حسین زینلی

مدیرعامل محترم شرکت کویرتایر
مصیبت درگذشت پدر همسر گرامی تان

 را حضور جناب عالی و خانواده محترم تسلیت عرض نموده، بقای عمر و سالمت 
بازماندگان را از درگاه ایزد منان خواهانیم.

شرکت بازرگانی بانیان تجارت ابریشم ) اکبری (

به مناسبت درگذشت مرحوم مغفور ، بزرگ خاندان

حاج سید ابراهیم هاشمی فرد
)والد مکرم همسر آقای مهندس زینلی مدیرعامل شرکت کویرتایر(

جلسه ترحیمی امروز شنبه 97/5/27 از ساعت 5 الی 6 بعدازظهر در محل 
هیئت ابوالفضلی)مصلی( برگزار می گردد، تشریف فرمایی سروران معظم در این 

مراسم موجب شادی روح آن مرحوم و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود.
خانواده های: هاشمی فرد ،  زینلی و سایر بستگان

معاونان ، مشاوران ، مدیران وکارکنان شرکت کویرتایر

جناب آقای مهندس امیرحسین خسروی بیژائم

مدیر محترم مرکز تخصصی مشاوران دانا
تشکر و قدردانی خود را از جناب عالی و پرسنل محترم بیمه دانا 

به جهت سعه صدر، حسن خلق، مشتری مداری و پرداخت خسارت این مجموعه 
در اسرع وقت اعالم می دارم.

مدیریت تاالر بزرگ کیان- امان

با نهایت تاسف در گذشت 
شـادروان محمـد برنجی

)بازنشسته آموزش و پرورش(
را به اطالع می رساند: مراسم تشییع: امروز شنبه 97/5/27 

ساعت ۱7 الی ۱۸ از محل بهشت متقين  )غسالخانه(
مراسم ترحیم: یکشنبه 97/5/2۸ از ساعت ۱7 الی ۱۸ 

در محل هيئت حسينی )خيابان انقالب(
حضور سروران معظم موجب امتنان است. 

خانواده های: برنجی،کفائی،تاجریزی،هنری،نیک اختر ونصیری

اوست پایدار

 شرکت ساقه زرین به عنوان بهره بردار قسمت تجاری فرودگاه بین المللی بیرجند در راستای معرفی صنایع دستی استان و 
تقویت مبادالت تجاری این حوزه، از کلیه فعاالن حقیقی و حقوقی در زمینه صنایع دستی و کاالهای تولید استان خراسان 
جنوبی دعوت به عمل می آورد تا ضمن ارائه رهنمودها و پیشنهادات جهت عقد قرارداد تا پایان وقت اداری1397/6/10 با این 
شرکت تماس یا مراجعه فرمایند. بدیهی است ارائه رایگان محصوالت موسسات خیریه توفیقی برای این شرکت خواهد بود.

اطالعیــه    دعوت از فعاالن صنایع دستی جهت عرضه تولیدات

 شرکت ساقه زرین )شماره ثبت ۴976(
مدیرعامل: مهندس رحیمی

مدیر اجرایی: مهندس دستگردی

آدرس: خیابان طالقانی، طالقانی 13، ساختمان نظام مهندسی جهاد کشاورزی، طبقه اول   32223730 - 09158658500

توجه: خواهشمندیم با ارسال پیامک به شماره ۰9۱5۸65۸5۰۰ زمینه فعالیت خود را اعالم نمایید
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بهتر است درباره  بخش هایی از ایران، مانند بحرین که از ایران جدا شد، توضیح دهید

غالمعلی حداد عادل، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: رضا پهلوی و سلطنت طلبان بعد از توافق اخیر خزر 
می خواهند مردم را تحریک کنند. بهتر است ایشان درباره  بخش هایی از ایران، مانند بحرین که در زمان پدر و پدربزرگش 
از ایران جدا شد، توضیح دهند.

ضرورت توجه جدی تر به 
»اَبَر رسانه«ای به نام نمازجمعه! 

* هرم پور

)ادامه سر مقاله از صفحه اول( ... و برنامه ریزی های کالن 

می کنند و از همه مهم تر با مخاطب سنجی مناسب، 
محتوای مطلوب برای عرضه و تأثیرگذاری را مهیا و 
برای ارائه اش تصمیم می گیرند. نماز جمعه همین 
همایش بزرگ همه هفته ایست که تقریباً بدون چنین 
ساز وکار بزرگ و دست و پاگیری، در مکان و در 
زمان مشخص و با استقبال بدون هزینه و تخصیص 
اعتبار هزاران شهروند برگزار می شود. در نماز جمعه 
ای مثل نماز جمعه بیرجند که هزاران زن و مرد حدود 
دو ساعت از وقت روز تعطیلشان را برای استماع یک 
سخنرانی و انجام مناسک برنامه ی عبادی اختصاص 
می دهند؛ به نظر می آید برنامه ریزی و تولید محتوا 
می باید اولویت اصلی باشد. به عمد و برای افزایش 
دقتم در نوشتن، تقریباً در همه ی نمازهای جمعه دو 
ماهه اخیر بیرجند حضور پیدا کرده ام و احساس می 
کنم با نگاهی متفاوت از آنچه هست، وظیفه دارم 
بخشی از نظرات را اینجا و بخشی را  خصوصی تر 
تقدیم حضور مخاطبان عزیز، دست اندرکاران و برنامه 
ریزان و به ویژه خطبای محترم نماز جمعه نمایم:
1. با دالیل گوناگون به شدت عقیده دارم نقش، تأثیر 
و عمق نفوذ محتوای ارائه شده در نمازهای جمعه 
استان، »هنوز« از نقش، تأثیر و عمق نفوذ محتوای 
فضای مجازی کمی بیشتر است. البته روی کلمه 
سلیقه،  ذائقه،  نقش،   .2 کنم.  می  تأکید  »هنوز« 
خواسته ها و نیازهای فکری شهروندان از نمازهای 
جمعه و در نمازهای جمعه به درستی احصاء نشده 
و برای آنها برنامه ریزی انجام نگرفته است. خطیب 
محترم جمعه از فراز  این تریبون مهم، فقط آشنا به 
چهره های مأمومین خود است و از طیف، سن، درصد 
آگاهی های  میزان  جنسیتی جمعیت، تحصیالت، 
سیاسی و اجتماعی، حیطه عالقه مندی های آنان، 
میزان اشتراکاتشان با همدیگر و با خودش، مشکالت، 
و  ای  رسانه  سواد  حتی  و  مطالبات  ها،  نیازمندی 
درجه و طبقه اقتصادی و حوزه جغرافیایی سکونت 
با کمی تخفیف،  یا  بی خبر  و حضورشان،  تقریباً 
کم خبر است. 3. در همه ی این سالها، هنوز من 
شاهد یک نظرسنجی عمومی از نمازگزاران، چه از 
طرف ستاد نماز جمعه و چه از طرف سایر سمن ها 
و یادستگاههای متولی سنجش افکار نبوده ام. این 
اگر نوعی بی توجهی  به ذهن مخاطب نباشد، اما 
بی توجهی به  وقت و شأن مردم ماست که بدون در 
نظر گرفتن سالیق و عالیق و نیازها و مطالباتشان، 
صرفاً متکلم وحده باشیم و نه بازگو کننده و منعکس 
کننده آنچه آنها می خواهند. 4. در اطراف برخی از 
خطبای محترم نماز جمعه، هیچ تیمی و در اطراف 
برخی از آنان تیم های ضعیف مشاوره ای مشاهده 
های  مشاوره  ارائه  به  قادر  متأسفانه  که  کنم  می 
نبض  واقعی  ارائه  مطلوب،  محتوای  مناسب،ارائه 
جامعه به آنان و حتی آشنا به حوزه اقدامات عملیات 
روانی و رسانه ای نیستند. لذا شاهد هستیم در برخی 
از هفته ها، مطالبی که نباید عنوان شود عنوان می 
شود و برای حداقل یک هفته جامعه شهری و استانی 
را به التهاب می برد و در برخی هفته ها، مطالبی 
که باید عنوان شود تا به انحاء مختلف تأثیرش را 
مقابل(  مقاله ستون  )ادامه سر   ... نمی شود  عنوان  بگذارد، 

)ادامه سر مقاله( و یا ضعیف و کمرنگ به آن پرداخته می 

شود. لذا مردم گاه بیشتر از اصل خطبه ها، مایل به 
شنیدن سخنرانی های پیش از خطبه ها هستند. 5. 
طیف عظیمی از مخاطبان نماز جمعه که به دالیل 
مختلف در سالهای اخیر حداقل در بیرجند با افزایش 
جمعیت استقبال کننده نیز همراه بوده  را نوجوانان 
و جوانان دختر و پسر تشکیل می دهند. طیفی که 
شدگان  فراموش  و  هستند  اصلی  مندان  عالقه 
واقعی در محتوای سخنرانی ها و توجهات. نه فقط 
نوع سخنرانی ها و سطحی بودن برخی مطالب بیان 
شده اقناعشان نمی کند بلکه از کانون توجه خارج 
شدن، اذیتشان هم می کند! 6.  میانگین اگر در هر 
نماز جمعه بیرجند چهارهزار نفر حضور داشته باشند، 
مدت زمان حضورشان هشت هزار ساعت نفر در یک 
نماز جمعه و 32 هزار ساعت نفر در ماه می شود. 
بعنی چیزی در حدود 2 میلیون دقیقه نفر در ماه. کدام 
رسانه در فضای مجازی یا واقعی چنین طیف عالقه 
مند، پیگیر و وسیعی در اختیار دارد؟ آیا خطبای محترم 
واقعاً به اندازه ی اقناع این طیف عظیم مطالعه، دقت 
و وسواس دارند؟ آیا بعد از هر نماز جمعه جمعیت 
حداکثری نمازگزاران راضی از محتوای نماز جمعه به 
منزل می روند یا فقط طیفی از آنان؟ و مابقی راضی 
به انجام یک واجب کفایی و دلگیر از محتوای سطحی 
و سبک ارائه شده در خطبه ها هستند؟ 7. نماز جمعه  
رسانه ای واقعی با همه ظرفیت های بزرگ و عمیق 
آن است. همه ما به ویژه دست اندرکاران نمازهای 
جمعه از ظرفیت های بزرگ آن کمی غافلیم، و البته 
بخشی از این غفلت، به عادت شدن حضور مردم در 
نمازهای جمعه در ذهن ما و نبود برنامه ریزی برای 
ذهن مخاطب و تأثیرگذاری در او  بر می گردد. من 
معتقدم با استفاده از این ظرفیت و با در نظر گرفتن 
ذائقه مخاطب و تالش برای توجه به مطالبات او از 
حضورش، بسیاری از مشکالت از استان و شهرستان 
را می توان به سرعت و درستی حل کرد. در دراز مدت 
شاید کمرنگ شدن حضور مردم و مشارکتشان در 
این رسانه بزرگ دیده نشود، ولی کاهش تأثیرگذاری 
راهبردهای  به  توجه  در صورت عدم  آن  محتوایی 
آینده و همپا نشدن با تغییرات سریع و آنی جامعه، 
به ویژه در حوزه ی محتوا،  دور از ذهن نیست. حال 
جمعه  نماز  اندکاران  دست  تالش  و  همت  به  که 
مرکز استان، مردم چنین مطلوب و با رغبت از نماز 
جمعه استقبال می کنند، ما هم کمی بیشتر قدردان 
و به فکر آینده سازی برای آنان و فرزندانشان باشیم. 
)لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با یادداشت های 
روزنامه را به شماره 09304943831 ارسال فرمایید(         

سرمقاله

تنها احمدي نژاد بحث کناره گيري روحاني را مطرح نکرد

به  نظرم  به  گفت:  سیاسی  فعال  آشتیانی  واعظ 
احمدی نژاد و خاتمی باید به چشم یک فعال سیاسی 
نگاه کنیم هر چند هر دو رئیس جمهور پیشین بودند. بر 
این اساس حق دارند نظرات خود را مطرح کنند. مگر 
فقط احمدی نژاد بحث کناره گیری روحانی را مطرح 
کرد؟ برخی از اصالح طلبان هم خواستار استعفای ایشان بوده اند. فعاالن سیاسی 
براساس مقتضیات زمان اظهار نظر می کنند. اینکه خاتمی امروز راهکارهای وحدت 
طلبانه می دهد، خوب است و حق ایشان، اما چرا این موضع را قبل از این نداشت. 

در درون دولت محفلی است که عصاره دولت را می مکد

فعال سیاسی گفت: در درون دولت  فرید مدرسی، 
محفلی است که عصاره دولت را می مکد؛ هم تصمیم 
می گیرد و هم علیه تصمیم خود بیانیه می دهد. از اخبار 
دولت خبر دارد، اما ناخبر منتشر می کند. از سیاست 
کالن دولت مطلع است اما خالف آن اقدام می کند. 
بازی موش و گربه این جریان از گذشته دور زبانزد بود و امروز در دولت تبلور 
یافته است. این جریان همواره تالش می کند حاکمیت دوگانه را تقویت کند و در 
این دوگانگی ماهی خود را صید کند. حاکمیت دوگانه تنها راهِ حیات اینان است.

نمی شود  مرگ  بر آمریکا گفت  و  اقامت  درآمریکا گرفت

حسن رحیم پور ازغدی، عضو شورای عالی انقالب 
فرهنگی بیان کرد: در این دستوری که رهبری به 
رئیس قوه قضائیه دادند ضربه اصلی باید به فساد 
داخل حکومت وارد شود؛ امروز یک نوع اشرافیت 
مذهبی داخل حکومت اسالمی شکل گرفته است 
که باید پاسخ داده شود. وی افزود: نمی شود مرگ بر آمریکا گفت و دنبال 
اقامت فرزندان مان در آمریکا و انگلیس باشیم؛ گرچه این ها اقلیت هستند 

اما چون برخورد نشده، مردم فکر می کنند همه همین طور می باشند.

کارشناس  نمین  سلیمی  عباس 
بیانات  به  اشاره  با  سیاسی  مسائل 
اخیر رهبری مبنی بر اینکه فساد در 
ایران سیستمی نیست، گفت: در فساد 

سیستمی،کل سیستم با فساد عجین 
شده است؛ یعنی الزمه یا خصوصیات 
اصلی روند امور، فساد است. در فساد 

که  مواجهیم  پدیده ای  با  سیستمی 
فساد جزو جدانشدنی آن است. وی 
در ادامه با بیان اینکه فساد در سیستم 
ایران گاه به صورت شبکه ای ظاهر 

می شود، اذعان کرد: در ایران فساد 
بعضاً خودش را به صورت شبکه ای 
اینکه  علیرغم  نظام  و  می آورد  در 

در  کند،  مقابله  فساد  با  می خواهد 
مقابل فساد شبکه ای ناکام می ماند. 
اساس  بر  افراد  شبکه ای  فساد  در 
منافع مختلف به هم پیوند می خورند 
و همدیگر را برای رسیدن به یک 
می دهند. پوشش  نامشروع  قدرت 

وی با اشاره به بیانات رهبر انقالب 
مبنی بر اینکه »کسانی که خواستار 
نقشه  در  هستند  دولت  برکناری 
دشمن عمل می کنند«، خاطرنشان 
کرد: همواره از ابتدای پیروزی انقالب 
در هیچ شرایطی رهبری اجازه ندادند 
کشور از مسیر جمهوریت خارج شوند. 
افرادی که چنین بحث هایی را مطرح 
که  هستند  این  دنبال  به  می کنند 
رای مردم و جمهوریت کنار برود و 
مطالبه سیاسی خودشان محقق شود.

علی علیزاده، تحلیلگر مسائل سیاسی 
گفت: تیر 94 گفتم آیت ا... خامنه ای 
معمار بزرگ گرفتن تضمین امنیتی 
روند  و  برجام   تجربه  است.  ایران 
اتفاقات سه سال گذشته در این نگاه 
مطمئن ترم کرد. تازه می فهمم آیت 
ا... خامنه ای برای حفظ کلیت توان 
)موشکی،  ایران  امنیتی   - دفاعی 
از  جلوگیری  عراق،  حشد   ، حزب ا... 
سقوط سوریه، نپذیرفتن برجام دو و 
سه( چه فشار قلدرانه و سنگینی به 
مدت 29 سال نه فقط از غرب که از 
غربگرایان داخل نظام تحمل کردند. 
وی افزود: چه کسی یک سال پیش 
باور می کرد که غربگرایان نظام برای 
مذاکره با ترامپ هم فشار آورند و جو 
روانی بسازند؟ یا حتی پس از شکست 

برجام، ادغام گرایان نئولیبرال ایرانی به 
جای عقب نشینی، رفتار تهاجمی اتخاذ 
بی پایان  ولع و شهوت  دیدن  کنند؟ 
تسلیم گرایان، تازه کار سخت و مسیر 

ناهموار 29 ساله رهبر ایران را مشخص 
ا... خامنه ای هم می  آیت  کند.  می 
یافته  توانست مثل بزرگان استحاله 

و لیبرال شده  نظام، روی محبوبیت 
سرمایه گذاری کند و کشور را در مسیر 
مطالبات کوتاه مدت و فریبنده بیاندازد. 
اما او حتی به قیمت دشنام و شعار و 

گفت  محبوبیت،  دادن  از دست  گاه 
مجبوریم مقاومت کنیم و تسلیم خلع 
سالح نشد تا امنیت ایران تضمین شود.

آن ها که بحث استعفای دولت را مطرح می کنند 
به دنبال کنار زدن جمهورّیت نظام هستند

آیت ا... خامنه اي براي حفظ امنيت ایران چه فشار سنگيني 
نه فقط از غرب که از غربگرایان داخل نظام تحمل کرد

خبر خوش گمرک برای واحدهای توليدی

رئیس کل گمرک ایران از تسهیالت جدید گمرکی برای واحدهای تولیدی 
خبر داد و گفت: عالوه بر حقوق ورودی، مالیات بر ارزش افزوده کاالهای 
وارداتی هم مشمول ضمانت نامه و ترخیص نسیه شد. عسکری عنوان کرد: 
واحدهای تولیدی که مشکالت نقدی دارند، می توانند کاالی خود را به صورت 
نسیه ترخیص کرده و یا با تودیع ضمانت نامه بانکی از گمرکات خارج کنند. وی 
در جهت ارائه هر چه بیشتر تسهیالت گمرکی به تولید کنندگان گفت: تولید 
کنندگان پیش از این در حقوق ورودی با ارائه ضمانت نامه می توانستند کاالیشان 
را به طور نسیه از گمرک ترخیص کنند اما از این پس نه تنها در حقوق ورودی 
که در مالیات بر ارزش افزوده هم می توانند از ضمانت نامه بانکی استفاده کنند.

گوشی های نو در انتظار ترخيص از گمرک

رئیس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه از رونق فروش گوشی های دسته دوم 
به دلیل ترخیص نشدن گوشی های تلفن همراه موجود در گمرک خبر داد. 
محبی با اشاره به وجود 600 هزار گوشی تلفن همراه در گمرک افزود: این 
تلفن ها در انتظار تعیین تکلیف برای عرضه به بازار هستند. وی با بیان اینکه 
ارز تایید شده برای واردات این کاال از بازار ثانویه تامین خواهد شد، گفت: 
هنوز ارز مورد نیاز برای ترخیص این کاال تامین نشده تا وارد کننده،  کاال را از 
گمرک ترخیص کند. وی ادامه داد: بخشی از نیاز بازار نیز به صورت مسافری 
تامین می شود زیرا در شرایط فعلی هر مسافر می تواند 5 دستگاه تلفن همراه 
را وارد کرده و پس از پرداخت عوارض گمرکی آن را به بازار عرضه کند.

احتمال از سرگيری توليد بنزین سوپر در کشور

سخنگوی کمیسیون انرژی گفت: با شرایط موجود به زودی پاالیشگاه های 
کشور تولید بنزین سوپر را آغاز خواهند کرد تا به درخواست مردم پاسخ داده 
شود. قره خانی اظهار کرد: با افزایش مصرف بنزین در کشور و کاهش تولید 
بنزین یورو 4، تصمیم به توقف تولید بنزین سوپر در پاالیشگاه های کشور گرفته 
شده بود. وی افزود: به دلیل مصرف باال تولید بنزین یورو 4 کاهش یافت و 
مصرف باالی بنزین در کشور هم دولت را به این تصمیم رساند که تولید بنزین 
سوپر را متوقف کند. وی با اشاره به اینکه به زودی تولید این سوخت در کشور 
بار دیگر آغاز می شود، تصریح کرد: با شرایط موجود به زودی پاالیشگاه های 
کشور تولید بنزین سوپر را آغاز خواهند کرد تا به درخواست مردم پاسخ داده شود.
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آگهی مزایده اموال منقول - نوبت دوم
 نظر به اینکه در پرونده اجرایی به شماره ۹۷۰۰۷۰ محکوم عليه آقای مهدی سبزه کار محکوم است به پرداخت مبلغ 
34۰/۹2۰/51۰  ریال بابت اصل خواسته و غيره در حق محکوم له آقای مسعود محسنان و  پرداخت مبلغ 11/8۷5/۰۰۰  ریال 

بابت حق االجرا در حق دولت و با توجه به تعرفه حدودا 12۰۰ مترمربع سنگ گرانيت از ناحيه شخص ثالث سيد مهدی صمدی در اجرای تبصره 
ماده 34 که حسب نظریه کارشناسی ابعاد سنگ ها با عرض 15 سانتيمتر و به طول های مختلف و نوع سنگ گرانيت مشکی درهم و مقداری 
از سنگ ها از نوع سنگ نطنز می باشد و متراژ سنگ ها حدود 12۰۰ مترمربع و قيمت آن از قرار مترمربعی 2۰۰/۰۰۰  ریال کارشناسی شده 
است که از طریق مزایده در روز شنبه تاریخ 13۹۷/6/1۰ از ساعت 1۰ الی 11 در دفتر اجرای احکام حقوقی به فروش می رسد که قيمت پایه 
از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی  که باالترین قيمت را پيشنهاد نمایند فروخته خواهد شد. 1۰ درصد مبلغ پيشنهادی في المجلس از 
برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقيمانده ثمن معامله اقدام نماید در غير این صورت 1۰ درصد 
اوليه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. متقاضيان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا 

ترتيب بازدید آنان داده شود. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود.
آدینه- مدیر دفتر شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری بیرجند

دادگستری جمهوری اسالمی ایران

آگهی مزایده اموال غیر منقول - نوبت اول
 نظر به اینکه در پرونده اجرایی به شماره ۹6۰۰26 محکوم عليه آقای حميدرضا یوسف پور محکوم است به پرداخت مبلغ 
162/331/۰۷۷ ریال بابت اقساط معوق دادنامه اعسار از محکوم به در حق محکوم له آقای سيد غالمرضا آذرکار و پرداخت مبلغ 

18/5۰۰/۰۰۰ ریال بابت حق االجرا در حق صندوق دولت و با توجه به توقيف پالک ثبتی 642۷ فرعی از 1554 اصلی بخش دو بيرجند که 
یک باب محوطه محصور به مساحت 324 مترمربع واقع در دولت 3۰ به مبلغ 1/8۷۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال کارشناسی شده است که از طریق مزایده 
در روز چهارشنبه تاریخ 13۹۷/6/۰۷ از ساعت ۹ الی 1۰ صبح در دفتر اجرای حکام حقوقی به فروش می رسد که قيمت پایه از بهای ارزیابی 
شده شروع و به کسانی  که باالترین قيمت را پيشنهاد نمایند فروخته خواهد شد. 1۰ درصد مبلغ پيشنهادی في المجلس از برنده مزایده  
دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقيمانده ثمن معامله اقدام نماید در غير این صورت 1۰ درصد اوليه به نفع 
دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. متقاضيان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتيب بازدید 

آنان داده شود. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود.
آدینه- مدیر دفتر شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان بیرجند

دادگستری جمهوری اسالمی ایران

تثبیت حدود پالک های 135و 140  آگهی 
فرعی از 2- اصلی بخش 2 بیرجند

با عنایت به تقاضای آقای سيد محمدعلی حسينی فخر 
با وکالت رسمی آقای سيد عليرضا حسينی فخر مالک مشاعی پالک 
های فوق مبنی بر تعيين حدود و مساحت آنها و عدم دسترسی به 
مالکين مجاور، بدینوسيله اعالم می دارد جهت بازدید محل به تاریخ 
13۹۷/6/1۰ ساعت ۹ صبح تعيين وقت گردیده، لذا از مالکين مجاور 
پالک های مذکور دعوت می گردد در وقت مقرر در محل حاضر و 
هرگونه اظهاری دارند نفيا یا اثباتا بيان نموده، ضمنا عدم حضور مانع 

از رسيدگی و ادامه عمليات ثبتی نخواهد بود.
علی فضلی - رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان بیرجند

آگهی مزایده 
ثبتی  پالک  دارای  باب ساختمان  یک  اعيان  و  عرصه  اسناد رسمی ششدانگ  مفاد  اجرای  نامه  آیين  و 122  مواد 121  استناد    به 
 شماره هشت هزار و هفتصد و پنجاه و هفت فرعی از دویست و چهل و نه اصلی بخش 2 بيرجند )8۷5۷ فرعی از 24۹ - اصلی( 

ملی  کد  با  حسن  محمد  فرزند  پور  قاسمی  عليرضا  آقای  ملکی  پالک 6۷  مدرس 46  خيابان   ، بيرجند  نشانی  به  مترمربع  مساحت 525  به 
شماال  ذیل  اربعه  حدود  به  محدود  است  شده  تسليم  و  صادر  وی  نام  به  دفتر 61۷  ثبت 1۰5435  ذیل  آن  مالکيت  سند  که   ۰652۹31316
طول به  جنوبا  فرعی  پالک 3۹28  دیوار  به  دیوار  متر  طول 25  به  شرقا  فرعی  پالک 3۹2۷  دیوار  به  دیوار  متر  و1۰،5۰  های 1۰،5۰  طول   به 
 21 متر درب و دیواریست به خيابان غربا، به طول 25 متر دیوار به دیوار پالک 3۹32 فرعی )فاقد حقوق ارتفاقی( برابر سند رهنی شماره 2۷618 -۹2/11/26 
و متمم شماره 33۷51- ۹5/1/24 دفترخانه اسناد رسمی شماره ۷ بيرجند در قبال مبلغ ۷/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به انضمام سود و خسارت تاخير موضوع بدهی 
نامبرده فوق برای مدت دو سال در رهن بانک اقتصاد نوین شعبه بيرجند قرار گرفته است. چون متعهد ظرف مدت مندرج در سند به تعهدات خویش عمل ننموده ، 
بانک مرتهن مستند به 34 - اصالحی قانون ثبت از دفترخانه تنظيم کننده سند راجع به وصول مبلغ 15/265/2۹1/1۷6 ریال بدین شرح : مبلغ ۷/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ 
ریال اصل طلب و مبلغ 2/861/648/282  ریال سود و مبلغ 5/4۰3/642/8۹4 ریال خسارت تاخير تادیه تا روز  درخواست 13۹5/1۰/۰۹ به انضمام جریمه 
دیرکرد تا روز وصول تقاضای صدور اجرائيه عليه وام گيرنده و راهن را نموده پرونده ای تحت کالسه ۹5۰۰541 در این خصوص نزد اداره اجرای اسناد رسمی 
 بيرجند تشکيل شده است. پس از ابالغ اجرائيه و انقضای مهلت مقرر قانونی به دليل اینکه متعهد بدهی خویش را پرداخت یا نزد صندوق ثبت تودیع ننموده است، 
به درخواست بانک بستانکار نسبت به ارزیابی مورد رهن اقدام و بر طبق نظریه کارشناس رسمی دادگستری وارده به شماره ۹۷۰۰3۷3۹ - ۹۷/4/1۷ 
ششدانگ پالک فوق که به صورت یک مجتمع ده واحدی احداث گردیده است دارای عرصه ای به مساحت  525 مترمربع سيستم سازه ای اسکلت فلزی 
با دیوار برشی، سقف عرشه فوالدی بوده و هر طبقه دارای دو واحد به صورت غربی شرقی و متراژ حدودی 15۰ متر مربع بوده کال دارای شش سقف )پيلوت 
و پنج طبقه باالی آن( که طبقه پنجم به صورت خالف و خارج از پروانه ساختمانی احداث گردیده، نمای ساختمان از سمت حياط ترکيب آلومينيوم و 
سنگ  می باشد، تمامی واحدها دارای آیفون تصویری، آشپزخانه با کابينت ام دی اف، کف سراميک، سيستم گرمایشی پکيج و سيستم سرمایشی کولر 
آبی و ملک دارای انشعابات می باشد. طبقه همکف شامل پارکينگ و انباری ها بوده و موقعيت بلوک ساختمانی شمالی می باشد و ارزش واحد اول در 
طبقه اول 3/15۰/۰۰۰/۰۰۰  ریال، واحد دوم در طبقه اول 3/12۰/۰۰۰/۰۰۰  ریال، ارزش واحد سوم  در طبقه دوم 3/2۰۰/۰۰۰/۰۰۰  ریال، واحد چهارم 
در طبقه دوم  3/1۷۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال، ارزش طبقه سوم در دو واحد )پنجم وششم( به ارزش 3/2۰۰/۰۰۰/۰۰۰ و 3/1۷۰/۰۰۰/۰۰۰  ریال می باشد که 
پس از رسيدگی به اعتراضات واصله برابر مفاد رای صادره از هيئت نظارت مستند به حکم نهایی مراجع قضایی در مالکيت غير قرار گرفته و از مزایده خارج 
می گردد و ارزش واحد هفتم واقع در طبقه چهارم 3/28۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ، واحد هشتم طبقه چهارم 3/25۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال، ارزش واحد نهم طبقه 
پنجم 3/2۰۰/۰۰۰/۰۰۰  ریال و واحد دهم طبقه پنجم 3/1۹۰/۰۰/۰۰۰ ریال می باشد مجموعا بدون در نظر گرفتن واحدهای طبقه سوم )واحد پنجم و 
 ششم( به مبلغ بيست و پنج ميليارد و پانصد و شصت ميليون ریال )25/56۰/۰۰۰/۰۰۰( ارزیابی و قطعيت یافته و در روز سه شنبه مورخ 13۹۷/۰۷/۰3 
از ساعت ۹ الی 12 ظهر در محل اداره اجرای اسناد رسمی بيرجند واقع در ميدان شهدا از طریق مزایده به فروش خواهد رسيد. تمامی واحد های مورد مزایده در 
تصرف اشخاص غير بوده که راجع به آن ادعای مالکيت دارند و تعدادی از متصرفين طی مشروحه هایی نسبت به بخشی از لوازم منصوبه از جمله شير آالت ، کولر، 
کابينت و غيره مدعی مالکيت می باشند که برای اطالع عموم آگهی می شود، برابر جوابيه های شماره 3۰1/۹۷/5۰46-۹۷/5/16 اداره ثبت اسناد و امالک بيرجند 
مازاد اول تا چهاردهم ملک فوق در قبال طلب اشخاص حقوقی و حقيقی مشروحه ذیل: بانک اقتصاد نوین بيرجند، آقای مجيد جميع، بانک مهر اقتصاد بيرجند، 
آقای کاظم کلنگی خواه سربيشه، بانک کشاورزی شعبه اميرآباد بيرجند، آقای ابوالفضل اصغری، آقای محسن محمودی، آقای احمد رضا ابراهيمی بجد از سوی 
اجرای احکام مدنی و اجرای اسناد رسمی بيرجند بازداشت می باشد که در صورت وجود مازاد به ترتيب اولویت پرداخت خواهد شد. بانک بستانکار به موجب نامه 
 شماره 863۹۰1/2/11334 -۹۷/5/13 ضمن گواهی اینکه مورد رهن فاقد بيمه نامه رسمی است، طلب خویش را تا تاریخ ۹۷/5/13 مبلغ 22/126/۷33/3۰2 ریال 
به انضمام جریمه دیرکرد تا روز وصول به عالوه هزینه های اجرایی اعالم نموده که به استناد تبصره ذیل ماده 4 آیين نامه اجرا خسارت تاخير از روز درخواست 
صدور اجرایيه به بعد توسط اداره اجرا محاسبه خواهد شد. مزایده حضوری و نقدی از مبلغ ارزیابی شده فوق شروع و به باالترین قيمت پيشنهادی فروخته خواهد 
شد. الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نيز بدهی های مالياتی 
و عوارض شهرداری و غيره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد بر عهده برنده مزایده است که در صورت وجود مازاد مسترد خواهد 
شد، حقوق دولتی به شرح ماده 4۰ - آیين نامه اجرا نقدا وصول و نسيه فقط راجع به طلب بستانکار با موافقت بانک اقتصاد نوین جایز می باشد. چنانچه روز مزایده 
تعطيل رسمی اعالم شود ، مزایده روز اداری بعد از تعطيلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد و هرگاه متعهد تا قبل از تنظيم صورتجلسه مزایده اقدام 

به پرداخت یا تعيين تکليف بدهی خویش نمایند از انجام مزایده خودداری می گردد.
تاریخ انتشار: 97/5/27       غالمرضا دادی- رئیس اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند

آگهی نوبت اول ثبت نام انتخابات اتحادیه صنف
فروشندگان لوازم یدکی و تعمیرکاران دوچرخه و موتور سیکلت شهرستان بیرجند

با عنایت به آیين نامه اجرایی انتخابات اتحادیه های صنفی )ماده 22 قانون نظام صنفی( از داوطلبان عضویت در 
هيئت مدیره و بازرس اتحادیه صنف فوق الذکر که دارای شرایط ذیل می باشند دعوت می شود ظرف مدت پانزده  
روز از تاریخ ۰5/28/ ۹۷ جهت ثبت نام در سامانه ایرانيان اصناف )www.iranianasnaf.ir( مراجعه  و اصل 
مدارک را به  دبيرخانه هيئت اجرایی برگزاری انتخابات واقع در خيابان شهيد مطهری - سازمان صنعت، معدن و 

تجارت )اداره امور اصناف و تشکل ها(  تحویل نمایند.
شرایط داوطلبان:

تابعيت جمهوری اسالمی ایران - اعتقاد و الزام عملی به نظام جمهوری اسالمی ایران- نداشتن سوءپيشينه کيفری 
موثر- عدم ممنوعيت تصرف در اموال مانند حجر، ورشکستگی و افالس-  عدم اشتغال در ارگان ها و دستگاه 
های اجرایی )موضوع ماده 5 قانون خدمات کشوری( و همچنين کارکنان اتحادیه ها و اتاق اصناف - عدم اعتياد به 
مواد مخدر- عدم اشتهار به فساد - داشتن حداقل مدرک تحصيلی دیپلم برای افراد فاقد سابقه عضویت در هيئت 
مدیره اتحادیه - حداکثر سن در زمان ثبت نام هفتاد و پنج سال-  داشتن پروانه کسب معتبر دائم-  وثاقت و امانت

مدارک مورد نیاز:
فتوکپی پروانه کسب معتبر )2 برگ(- فتوکپی از تمام صفحات شناسنامه )صفحه اول 2 برگ(- عکس 4×3 رنگی 
)6 قطعه( - فتوکپی کارت ملی )2 برگ( - فتوکپی آخرین مدرک تحصيلی- گواهی عدم سوء پيشينه کيفری- 

گواهی عدم اعتياد به مواد مخدر  داشتن اصل مدارک فوق زمان ثبت نام الزامی است. 
آریانفر - رئیس هیئت اجرایی برگزاری  انتخابات اتحادیه های صنفی بیرجند

آگهی برگزاری انتخابات نمایندگان استان در اتاق اصناف ایران
به استناد دستورالعمل اجرایی ماده 42 قانون نظام صنفی، انتخابات نمایندگان استان در اتاق اصناف 
 ایران همزمان با سراسر کشور ساعت ۹ صبح روز دوشنبه مورخ ۹۷/5/2۹ در مرکز استان برگزار 
می گردد، لذا از کليه اعضای هيئت رئيسه محترم اتاق های اصناف شهرستان های استان دعوت 

می گردد شخصا و در زمان مقرر به محل برگزاری انتخابات مراجعه و در انتخابات شرکت فرمایند.
در ضمن صرفا اعضای هيئت رئيسه اتاق اصناف شهرستان، مجاز به شرکت در انتخابات بوده و دادن 

وکالت به سایرین برای شرکت در انتخابات ممنوع می باشد.
مکان برگزاری انتخابات:

 بيرجند - خيابان شهيد مطهری - سازمان صنعت، معدن و تجارت طبقه سوم - سالن اجتماعات 
شهيد رئوفی فرد

اسامی داوطلبان: 1- عليرضا اربابی 2- مجيدرضا لر 3- حسن مالکی نژاد
آریانفر- رئیس هیئت اجرایی برگزاری انتخابات نمایندگان استان در اتاق اصناف ایران

آگهی برگزاری انتخابات 
قابل توجه اعضای محترم اتحادیه صنف تولیدکنندگان و بافندگان فرش دستباف استان 

در اجرای آیين نامه اجرایی نحوه برگزاری انتخابات هيئت مدیره و بازرسان اتحادیه های صنفی )موضوع 
تبصره 3 ماده 22 و 23 قانون نظام صنفی(، بدینوسيله از کليه اعضای دارای پروانه کسب معتبر آن 
اتحادیه دعوت  می گردد با در دست داشتن اصل یا تصویر پروانه کسب و یا کارت عضویت عکسدار 
اتحادیه روز چهارشنبه مورخ ۹۷/۰6/14 ساعت ۹ الي 1۰ صبح  جهت شرکت در انتخابات هيئت مدیره 
و بازرس اتحادیه شخصا در شهرستان بيرجند به نشانی خيابان مطهری، نبش مطهری 8 ، حسينيه 
دارالشفاء فاطمه الزهرا )س( و در سایر شهرستان های استان به ادارات و نمایندگی های صنعت، معدن 
و تجارت مراجعه و نمایندگان مورد نظر خود را از بين افراد ذیل به تعداد پنج نفر عضو اصلی و 2 نفر 

علی البدل هيئت مدیره و یک نفر اصلی و یک نفر علي البدل بازرس انتخاب نمایند.

اسامی داوطلبان عضویت در هیئت مدیره :1- حسن رضا افشار نسب 2- محمد هاشم جعفریان 
مقدم 3- زهره چمنی 4- حاجيه فاطمه دهقان 5- زهرا رجبی 6- فرشته رهبردار ۷- تکتم ساجد 
8- علی کاميابی مسک ۹- محمد حسن کاميابی مسک 1۰- فرشته گنجی 11- مصطفی محمدپور 
 12- طاهره محمدنژاد  اسامی داوطلبان عضویت در سمت بازرس : 1- یاسر بيجاری- مجيد 

رضا زاده ورقچی- امير شکوهيان
آریانفر - رئیس هیئت اجرایی برگزاری انتخابات
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شهادت مظلومانه زائران خانه خدا توسط مأموران آل سعود1366 هـ.ش
در روز ششم ذيحجه سال 1407 هجري قمري هنگامي كه بيش از 150 هزار زائر در خيابانهاي مكه براي شركت در مراسم برائت از مشركين 
حركت كردند، مأموران  سعودي با انواع سالحهاي سرد و گرم به سركوبي تظاهر كنندگان پرداختند. در اين واقعه حدود 400 نفر از حجاج 
از هيئت كشتی استان برای ميزبانی عالی مسابقات ايراني، لبناني، فلسطيني، پاكستاني، عراقي و ديگر كشورها به شهادت رسيدند و حدود 5000 نفر مجروح و عده اي بي گناه نيز دستگير شدند. 

از سيمای خاوران  كشوری كشتی و پخش زنده 
ظرفيت   از  ها  هيئت  مسئوالن  ساير  متشكريم، 
ورزشگاه غدير و آزادی، استخرها و سالن ها برای 

ميزبانی كشوری استفاده كنند.
915...501
باسالم. چرا پمپ های گازوئيل بيرجند هيچكدام 
گازوئيل ندارند؟ من راننده چه گناهی كردم دائم 
تو شهر دنبال گازوئيل بگردم كه می خوام نون 

زن و بچمو دربيارم. 
915...781
راه  و  فكری  دارم  تقاضا  بيرجند  محترم  شهردار 
بردارند   ... طالقانی  های  مرغداری  برای  حلی 
مركز  وظيفه  گويند  می  رويم  می  شهرداری 
بهداشت است، آنجا مراجعه می كنيم می گويند 
وظيفه شهرداری هست ما اهالی بيگناه از دست 

آن خدا بيخبرها چكاركنيم.
915...628
سالم حاال شهرداری هم با ارزان فروشان برخورد 
می كند. ميوه فروشی سياری كه ميوه اش را كيلويی 
ارزانتر می داد به دليل گزارش جمع  1000تومان 
شد مگه سوپر ماركت در يک كيلو خربزه چه قدر 
سود می خواهد؟  اصال سوپر ماركت چرا مجوز ميوه 
آوردن را دارد؟ حق ميوه فروشان را هم ضايع می 

كند. از ماست كه برماست
915...761
جنگلی  پارک  مجاورت  در  تئاتر  آمفی  جانمايی 
جهت برگزاری مراسم و جشن های شهرداری با 
توجه به گنجايش وسيع و دارای جای پارک خودرو 

ضروری به نظرمی رسد.
915...254
شورای شهربيرجند نسبت به ساختمان نيمه كاره 
موجب  كه  غفاری  متروكه  نيروگاه  و  كوير  هتل 
مشكالت بهداشتی و گرد و غبار، هدر رفت سرمايه 
ملی و زشت شدن نمای بصری شهر شده، ورود 

پيدا كند و گزارشی به شهروندان ارائه دهد.
937...897
اينقدر  سالم آوا. لطف كن به مسئوالن بگوييد 
اتوبوس  ما  كنند  می  تعريف  خودشان  از  كه 
اتوبوسرانی  ناوگان  توی  كاركرد  سال  زير10 
مجهز  و  كردين  وقت  اگر  پس  نداريم  شهری 
داخل   ... كنيد  روشن  خواهشا  هستين  كولر  به 

اتوبوس شبيه سونا هستش
991...241
سالم. مقاله روز پنجشنبه تان كه در مورد جوانان 
در آستانه ازدواج بود فوق العاده بود. استفاده كردم 

و به پسرم توصيه به خواندن كردم.باسپاس
991...498

 روزی كه گذشت )جمعه26 مرداد( در خاطر مردم يادآور 
در  يوسف  پيراهن  بوی  كه  نشدنی  فراموش  است  روزی 
آسمان ايران اسالمی پيچيد و آزادگان وطن پس از سال 
به گزارش  بازگشتند.  به آغوش ملت  انتظار  و  اسارت  ها 
يک  تشنه  تنهايی  حصار  در  ها  سال  كه  پرندگانی  ايرنا، 
جرعه پرواز بودند؛ همان هايی كه غريبانه و نجيبانه دل 
شان برای سرزمين شان می تپيد اما با بال های شكسته و 
پرهای بسته، چشم به آينده دوخته بودند.26 مرداد ماه 69 
سرافرازانه از پشت ديوارهای بلند اردوگاه های مخوف رژيم 
بعثی عراق بال های خود را گشودند و به سمت آسمان آبی 

وطن پرواز را آغاز كردند.
آشيانه  در  و  رسيدند  مقصد  به  سرانجام  عاشق  كبوتران 
مهر خويش سكنی گزيدند و بعد از رسيدن اولين كاری 
كه نظر همگان را جلب كرده بود بوسه بر خاک وطن و 
دستان مادر و همسران شان بود كه درد طاقت فرسای 
انتظار را تحمل كردند.آزادگان، جانبازان، شهدا  دوری و 
اسالمی  ميهن  همه  امروز  بدانند  آنان  معظم  خانواده  و 
بركتی هست  و  امنيت  اگر  ما  پيرامون  آنهاست،  مديون 
اگر در جای جای ميهن نسيم آرامش و پيشرفت می وزد 
بدون اغراق همه از وجود آنهاست و زحماتی كه در راه 

حفظ كشور و انقالب متقبل شدند.
آزادگان  بزرگ  با گردهمايی  ارتباط  در  آزادگان  از  يكی  از 
خراسان جنوبی كه در بيرجند برگزار شد، می پرسم و لبخند 
به لب گفت: برگزاری اينگونه گردهمايی ها اگر هيچ نتيجه 
ای نداشته باشد ما را همين ديدارهای دوستانه بس است لذا 

اين مراسم برای آزادگان فرصت مغتنمی است.
خواهر يكی از آزادگان كه تصوير برادر اسيرش را می بيند 
هم گفت: خاطره رفتن علی هميشه در كوچه برايمان زنده 
و جاری بود روزی كه مادر او را از زير قرآن رد كرد و كاسه 

آب پشت سرش پاشيد. 
زهرا افزود: آن موقع كوله بار علی پر از توكل و يقين بود و 
لحظه های دوری خيلی دير می گذشت اما لحظه بازگشت 
آزادگان به ميهن اسالمی قابل توصيف نيست و با هيچ بيانی 

نمی توان عمق اين واقعه را آشكار كرد.
وی اظهار كرد: آزادگان مردان خون و آتش، مردان گلوله و 
تفنگ، مردان استقامت و پايداری، مردان غرور و مظلوميت، 
مردان عقيده و جهاد و شيران روز و زاهدان شب بودند كه 

بايد قدر آنها را بيش از پيش بدانيم.
حسن برقی از آزادگان دفاع مقدس نيز درباره نحوه اسارتش 

گفت: 26 ساله بودم كه به جبهه اعزام شدم، در عمليات 
رمضان سال 61 در منطقه بصره به دليل جراحت زيادی كه 
داشتم در حالت بيهوشی اسير شده بودم و وقتی چشمانم را 

باز كردم خودم را در بيمارستان عراق ديدم.
وی بيان كرد: در دوران اسارت چندين مرتبه به ما اطالع 

داده بودند كه به ايران باز می گرديم اما نشد به همين دليل 
مرتبه آخر كه اطالع رسانی شد، باور نمی كرديم و نسبت 
به اين اطالعيه بی تفاوت بوديم. وی گفت: حتی قانونی 
بود افرادی كه نقض عضو شده اند بايد به ايران برگردند كه 
در اين زمينه چند نفر از دوستان مان را تا فرودگاه آوردند 
و مجدد آنها را به زندان برگردانند. اين آزاده سرافراز افزود: 
آزادی برای ما غيرباور بود تا اينكه بازگشت اسرا در روز 26 
مرداد ماه به قطعيت پيوست روزی كه هشت سال و سه 

ماه از اسارتم می گذشت.وی دوران اسارت را مخلوطی از 
شادی، غم و غصه توصيف كرد و گفت: كارهای فرهنگی 
و مذهبی زيادی در زندان انجام می داديم كه يكی از آنها 

برگزاری نماز جماعت بود.
برقی اضافه كرد: برگزاری نماز جماعت در زندان ممنوع بود 

اما در آسايشگاه 160 نفره ما نماز جماعت برگزار می شد به 
اين دليل كه همه 160 نفر به يكديگر ايمان و اعتماد داشتيم.

 ما اسیر شما هستیم!

وی گفت: عامل موفقيت ما اين بود كه اگر يک نفر نماز را 
برپا می داشت همه اسرا به وی اقتدا می كردند و اين سبب 
شده بود چندين مرتبه عراقی ها به ما بگويند »شما اسير 

نيستيد بلكه ما اسير شما هستيم« و اين به دليل وحدت 
بين ما بود. اين آزاده در ارتباط با شكنجه های دوران اسارت 
هم می گويد: با توجه به اينكه اكثر اسرا مجروح بودند اما در 
بيمارستان عراقی ها برای شكنجه دادن به جای شست و 
شوی جای زخم، روی آن بنزين می ريختند تا بيشتر سوزش 

و درد داشته باشد يا روی زخم ها ضربه می زدند.
شنيدن صدای اذان وی را بيقرار كرده بود اما از وی خواستم 
باشد كه گفت:  پايان توصيه ای به نسل جوان داشته  در 
متاسفانه در زمان فعلی حرف ما ارزشی برای جوانان ندارد 
اما توصيه می كنم اگر می خواهند هميشه در زندگی موفق 
باشند و به زندگی آنها آسيبی نرسد حداقل مطيع واليت فقيه 
بوده و توصيه های مقام معظم رهبری را جدی گرفته و به آن 
عمل كنند. نوروز خويی از ديگر آزادگان سرافراز به خبرنگار 

ايرنا گفت: سال 65 در سن 22 سالگی به خدمت رفتم و 
2 سال بعد به اسارت گرفته شدم، آن موقع فرزندم 2 سال 

داشت كه در دوران اسارت هميشه در فراق عليرضا بودم.
وی درباره نحوه اسارتش گفت: شب و روز عمليات ترک عراق 
در سنگرها كمين و آماده باش بوديم كه صبح آن روز به ما 
گفتند، قرار است عراق عمليات را ترک كند، مجاور تانک های 
عراقی قرار گرفتيم و بنده آخرين نفری بودم كه در سنگر مانده 
بود، هرچه اطراف خود را نگاه كردم هيچكس را نديدم لذا خود 
را به اروندرود رساندم و آنجا سه رزمنده ايرانی را ديدم كه از 

سنگرهای ديگر خود را به اينجا رسانده بودند.
او ادامه داد: تصميم گرفتيم از رودخانه عبور كنيم اما بنده 
كه شنا و غواصی نمی دانستم در حال غرق شدن يكی از 
رزمندگان كرد زبان به دادم رسيد و مرا نجات داد و در نهايت 

با كمک وی توانستم عرض رودخانه را بپيمايم.
وی گفت: آن طرف رودخانه منتظر مانديم تا اوضاع آرام شود 
و عراقی ها محل را ترک كنند كه بعد از خشک شدن لباس 
های خود زمانی كه صدايی از عراقی ها شنيده نمی شد 
مجدد به آن طرف رودخانه رفتيم و با نيروهای عراق مواجه 

شده و به اسارت گرفته شديم.
وی نيز هشت سال از بهترين دوران جوانی اش را در دوران 
اسارت گذرانده و اكنون 58 سال سن دارد، بازنشسته آموزش 
و پرورش است اما می گويد قبل از موعد خود را بازنشسته 

كرده و مشغول كار كشاورزی در منطقه مود است.
 

برای حفظ ناموس و میهن رفتیم

خويی يادآورشد: كار ما به دليل حفظ ناموس و ميهن بود و 
بابت اين مهم به خود می باليم و افتخار می كنيم كه در راه 
انقالب از كشور خود دفاع كرديم. وی گفت: اكنون از همه 
می خواهم قدردان اسالم و انقالب باشند چون اين انقالب با 
خون جوانان و نوجوانان زيادی به دست آمده است كه نبايد 
آن را فراموش كرد.آری به راستی كه اگر نمی رفت به ميدان 

خطر جان شهيد، نبض اين خطه به دست دگران می افتاد.
بيايد دوباره با آالله های شهيد پيمان ببنديم، بار ديگر دست 
هايمان را به هم پيوند زده و از اين گذر بيرق بلند به بلندای 
تاريخ برافرازيم و قصيده بلند فداكاری و وحدت را زمزمه كنيم 
و از بودن و سرودن بگوييم. بيايد در گذار خسته تاريخ غبار 
عادت را از چشم های خويش شسته و جوانه های سبز را با 

عزت، غرور و شكوه به تماشا بنشينيم.

روزی که ایران یکپارچه آغوش شد

نت
نتر

س: اي
عك

قابل توجه دامداران خراسان جنوبی
برای اولین بار در استان 

تولید علوفه تازه جو ، گندم و ... در فاز 2 افتتاح شد
جهت خرید و  عقد قرارداد با شماره 09151614137 )عربی( تماس بگیرید

امیرآباد- انتهای عدالت 1 -  راه سمت چپ - گلخانه رز بیرجند

  غـذا آمـاده بـرادران خزیمـه
کباب کوبیده / جوجه / مرغ سرخ شده 

خورشت قورمه سبزی / خورشت قیمه و سیب زمینی
شعبه 1: بلوار شعبانیه ، وصال  32311717

شعبه 2: بین معلم 47 و 49 ، غذای رز   32342008

مشاوره، تولید و اجرای انواع درب های شیشه ای 
اتوماتیک به همراه ضمانت نامه 5 ساله

۰۵۶۳۲۳۲۳۱۷۹ - ۰۹۱۵۳۶۳۴۷۶۷

     تشـک  رویـال آســایش
انواع تشک طبی  فنری و بیمارستانی

فقط روزی 5000 تومان
آدرس : خیابان ارتش - حدفاصل خیابان عدل و معلم -پالک 174

09155600850

خرید نقدی 

10 درصد 

تخفیف

هـوا مطبـو ع شـرق 

وستن ایر،گری و ایرانی

فروش اسپیلت دیواری ، اسپیلت ایستاده 
داکت اسپیلت 

0915  561  5463 / 0915  863  6100

عیدسعید قربان تنها عیدی است که در آن هیچ اختالفی بین مسلمانان جهان 
نیست و در واقع نماد اتحاد و انسجام آنها محسوب می شود. یکی از اعمال مهم این 
روز قربانی کردن است که حجاج عزیز بعد از انجام مناسک حج و با اعتقادی راسخ 
روی به سنت باشکوه قربانی می آورند و به پیروی از ابراهیم خلیل قربانی به پیشگاه 
خدا پیشکش می کنند. به مناسبت فرارسیدن این عید باشکوه بی صبرانه منتظر 

کمک های نقدی و غیرنقدی شما خیرین عزیز هستیم.
خیابان حکیم نزاری باالتر از مسجد حائری، طبقه فوقانی صندوق انصار المهدی)عج(

شمــاره حســاب: 0106760157007 بانک ملی
شمــاره کــارت: 6063731011719102 بانک مهر ایران



قلعه تاریخی بیرجند  داده نما

زمان ورزش آب بیشتری نیاز داریم

روزهایی که تعریق بیشتری دارید، نیاز بیشتری 
پیدا می کنید. وقتی ورزش  به نوشیدن آب 

می کنید، با شروع تعریق رطوبت بدن تان را 
از دست می دهید و اگر این رطوبت از دست 
رفته را با مصرف آب جایگزین نکنید، در نهایت 
آب بدن تان از بین می رود. فرمول دقیقی برای  
مقدار نوشیدن آب نیست، اما کارشناسان معتقدند 

باید به نیاز بدن تان به دقت گوش دهید.

چگونه ذهنیتی نترس داشته باشیم

توانایی  دایره  در  کردن  عمل  موفقیت،  رازهای  بزرگترین  از  یکی 
است  ممکن  چه  اگر  است.  تان  راحتی  دایره  از  خارج  ولی  خودتان 
حال  عین  در  اما  شوید،  مواجه  شکست  با  جدی  صورت  به  شما 
همین  به  شوید.  مواجه  موفقیت  با  جدی  صورت  به  است  ممکن 
هر  در  هستند.  ضروری  جدی  شهامت  و  ریسک  که  است  دلیل 
استعدادها  ها،  توانایی  مورد  در  همیشه  از  بیشتر  شما  صورت، 
بعدی  چالش  برای  را  خود  اراده  و  گرفت  خواهید  یاد  خود  عزم  و 
خطرناکی  قلمرو  نظرتان  به  این  اگر  کرد.  خواهید   تقویت 

است، باید بگوییم که واقعًا هم همین طور می تواند باشد. 

موفقیت

داستان های دنباله دار

بیست و چهار ساعت در خواب و بیداری

نه  گفت:  پدرم  بپرد.  و  بزند  حرف  تواند  می  شتر  پدر   : گفتم   بعد 
نمی تواند. من گفتم: آری شتر که پر ندارد. پدرم گفت: پسر تو چه ات 
هست؟ هر صبح که از خواب بلند می شوی حرف شتر را می زنی. من 
که فکر چیز دیگری را می کردم، گفتم: پولدار بودن هم چیز خوبی است، 
مگر نه؟ آدم می تواند هرچه دلش خواست بخرد، هرچه دلش خواست 

داشته باشد. مگر نه، پدر؟
پدرم گفت: ناشکری نکن پسر. خدا خودش خوب می داند که کی را 
پولدار کند، کی را بی پول. پدرم همیشه همین حرف را می زد. هوا که 
روشن شد پدرم چستک هایش )نوعی کفش چرمی( را از زیر سرش 
برداشت به پایش کرد. بعد، از چرخ دستی پایین آمدیم. پدرم گفت: دیروز 
نتوانستم سیب زمینی ها را آب کنم. نصف بیشترش روی دستم مانده. 
من گفتم: می خواستی جنس دیگری بیاوری. پدرم حرفی نزد. قفل چرخ 
را باز کرد و دو تا کیسه پر درآورد خالی کرد روی چرخ دستی. من هم 
ترازو و کیلوها را در آوردم چیدم. بعد، راه افتادیم. پدرم گفت: می رویم 
 آش بخوریم. هر وقت صبح پدرم می گفت: »می رویم آش بخوریم« من 
می فهمیدم که شب شام نخورده است. صفور پیاده رو را تا ته خیابان 

خط خطی کرده بود.
ادامه دارد...

آیه روز  

همان که هفت آسمان را طبقه طبقه بیافرید در آفرینش آن ]خدای[ بخشایشگر هیچ گونه اختالف 
]و تفاوتی[ نمی  بینی بازبنگر آیا خلل ]و نقصانی[ می  بینی.سوره ملک/ آیه 3

حدیث روز  

هر یک از پدرانم بیعت یکي از طاغوت هاي زمان به گردنشان بود، ولي من در حالي قیام خواهم 
کرد که بیعت هیچ طاغوتي به گردنم نباشد.حضرت مهدی )علیه السالم(
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فواید عذر خواهی کردن 

روابط خوب می توانند مسّکن های قوی برای استرس ها و اضطراب های 
ما باشند، اما ناسازگاری و کشمکش هم می تواند استرس های بزرگی 
ایجاد کند. هنر عذر خواهی کردن را به خوبی یاد بگیرید تا بتوانید اثرات 
منفی اختالف های تان را به میزان چشمگیری کم کرده و از استرس 
در روابط خود دور بمانید، زیرا عذر خواهی کردن به ما کمک می کند 
اختالف نظرها و کشمکش ها را به خوبی پشت سر بگذاریم و رابطه مان 
را مدیریت کنیم. عذر خواهی کردن، لذت بخشیده شدن و شادی را به 
دنبال دارد و از استرس نیز کم می کند. عذر خواهی بجا، رابطه را تقویت 

کرده، اختالفات بعدی را کم می کند و خالصه اینکه ارزشش را دارد!
چرا گاهی، عذر خواهی کردن کار سختی است؟ 

بعضی ها فکر می کنند اگر عذرخواهی کنند یعنی تائید کرده اند که فرد 
ناشایستی هستند و در ذات شان بدی وجود دارد. برخی دیگر هم باور 
دارند که اگر بعد از مثال یک اختالف برای عذرخواهی کردن پیشقدم 
شوند، تمام گناهان به گردن شان افتاده و باید مسئولیت تمام اشتباهات 
را یک تنه به گردن بگیرند؛ آنها فکر می کنند عذرخواهی کردن آنها به 
فرد مقابل اجازه می دهد هیچ بخشی از اشتباه را مربوط به خودش نداند.
در حالی که یک عذرخواهی صادقانه و خوب ادا شده باعث می شود از 
بیشتر مشکالت بعدی جلوگیری شده و حتی راه حل پیدا شود، بنابراین 
ارزش های مشترک سر جای خود برگشته و احساسات مثبت، بازیابی 

می شوند. فقط باید بدانید چه زمانی و چطور عذر خواهی کنید.
 چه زمانی عذرخواهی کردن ایده  خوبی است؟ 

اگر کاری که انجام داده اید باعث درد و ناراحتی فرد دیگری شده، خوب 
است که عذر خواهی کنید، حتی اگر کاری که انجام داده اید کامال 

غیرعمدی بوده باشد. چون عذر خواهی کردن، راه های ارتباطی را باز 
می کند و به شما این امکان را می دهد تا با فرد مقابل، مجددا ارتباط برقرار 
کنید. با عذر خواهی کردن، می توانید احساس تاسف و پشیمانی خود را 
منتقل کنید و فرد مقابل هم خواهد فهمید که شما واقعا به احساسات او 
احترام می گذارید؛ در نتیجه در ارتباط های بعدی با شما احساس بهتری 
خواهد داشت. همچنین عذر خواهی کردن به شما اجازه می دهد در مورد 
اینکه »قوانین« آینده چه خواهند بود بحث و گفتگو کنید، مخصوصا اگر 

الزم باشد قوانین جدیدی وضع کنید این اتفاق روی خواهد داد.
چه زمانی عذر خواهی کردن ایده  خوبی نیست؟ 

خیلی مهم است که به یاد داشته باشید عذرخواهی کردنی که قول و 
تعهدات پوچ به همراه داشته باشد، اصال خوب نیست. یک از مهمترین 
عملکردهای عذرخواهی این است که موجب فرصتی برای بازسازی 
اعتماد و اطمینان شود؛ تصمیم بر عدم تکرار اشتباه گرفته شده و یا 

تغییرات الزم صورت گیرد؛ این بخش مهمی از عذرخواهی است.
اگر قول یک تغییر را بدهید اما اجرا نکنید، این پیام را خواهید رساند که 
ممکن است کاری را که می دانید درست نیست، انجام دهید. پس قولی 
ندهید که نمی توانید انجامش دهید، بلکه این اطمینان را به فرد بدهید که 
در آینده، رفتاری که موجب آزارش می شود انجام نخواهید داد. اگر طرف 
مقابل تان توقع نابجا یا غیرمنطقی دارد، پس حتما پیش از آن، بیشتر از 

حد الزم به او قول داده اید!

یک لحظه مکث کن . . . 

ضعف عضالنی فتق

ضعف عضالت می تواند منجر به بروز فتق 
شود، عالوه بر این ضعف عضالت نشانه فتق 
 هم می تواند باشد. زمانی که مبتال به فتق

تواند  می  اطراف  نواحی  به  فشار  اید،  شده 
شود.  منجر  شدید  خستگی  حس  بروز  به 
در  ویژه  به  کنید  می  ضعف  احساس  اگر 
 عضالت باالی ران و کشاله ران ممکن است 

دچار فتق شده باشید.

آب خیارشور گرفتگی عضالت 
را درمان می کند

برخی تحقیقات نشان داده که نوشیدن آب 
خیارشور می تواند گرفتگی عضالت را درمان 
کند. محققان می گویند در آب خیارشور ماده 
ای است که باعث ایجاد یک رفلکس در دهان 
می شود و این رفلکس پیامی به اعصاب می 
فرستد که گرفتگی عضالت را متوقف می 
کند. سرکه موجود در آب خیارشور، ممکن 

است به کاهش سطح قند خون کمک کند.

ها  قارچ  توسط  شده  تولید  مواد  ها  آفالتوکسین  ها:  آفالتوکسین 
هستند که برای حیوانات و انسان سمی هستند. آفالتوکسین شایع 
ترین نوع موجود و یکی از قوی ترین مواد سرطان زا برای انسان 
محسوب می شود. مصرف محصوالت آرایشی آلوده به این قارچ ها، 
می تواند منجر به صدمات کبدی حاد شود. میزان این ماده سمی در 
مواد آرایشی تقلبی، باالتر از حد مجاز بوده، به راحتی از روی پوست، 
جذب بدن می گردد. محصوالت غیر مجاز عالوه بر این عوارض 

می تواند آلودگی های میکروبی و قارچی برای مصرف کننده در پی 
داشته باشد، به ویژه اگر به صورت مشترک استفاده شود. 

سرب و فلزات سنگین: سرب و فلزات سنگین که به عنوان ناخالصي 
در محصوالت آرایشي وجود دارد، به مرور باعث مسمومیت مي شود 

که مي تواند یکي از دالیل ابتال به سرطان باشد. 
مرکز اطالع رسانی اداره غذا معاونت غذا و دارو دانشگاه 

علوم پزشکی بیرجند                                   ادامه دارد...
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عرضه انواع ترشی، زیتون،روغن زیتون، روغن کنجد
انواع شربت های طبیعی شیراز

ترشک، لواشک ، آبلیمو و عسل طبیعی
خیابان توحید، خیابان میرزا کوچک خان غربی، حد فاصل خیابان نبوت و 

فلکه نعلبکی،پالک 52      09157553413 - 32439105 سجادی فر

  @
 torshim

azrae 

 حمـل  اثاثیـه 
ل بار

حم

 100 درصد تضمینی
 09159618581  

فاروقی

 با  کارگر ماهر و ماشین اتاق بزرگ 
مسیر مشهد و  زاهدان / حمل یخچال ساید 

در اسرع وقت / حمل بار برای خارج شهر 
 20 میلیون بیمه

شعبه دیگری ندارد         نقدی تخفیف ویژه ویژه  
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( 

الستیک فرازی
09155622291

32211684

حمل تخصصی اثاثیه منزل داخل و 
خارج از شهر )تهران ، مشهد ، زاهدان(

 با بارچین و کارگر ماهر

تخفیف ویژه/ با بیمه رایگان
کارگر تنها جهت تخلیه و بارگیری 
اثاثیه منزل /100 درصد تضمینی
اتوبار قاصدک/ 09157563875- سعدی

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

را تجربه کنید.   09158668002

32435686 - 09365237014-09157063220 - خسروی

     لولـه بازکنـی 
تشخیص و رفع بو و نم به روش ایزونانو / شبانه روزی

ی
مین

تض
د 

رص
1 د

00

ایزوگـام  شفیعـی
آسفالت )محوطه و پشت بام( و  قیرگونی

 32225494 - 09151630283   صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

تخریب ساختمان )حسینی(
قیمت توافقی )ضایعات آهنی شما را 

خریداریم(    09153423744

به یک موتور سوار با گواهینامه جهت 
پیک موتوری در رستوران نیازمندیم. 

)موتور داریم(   09384306497

فــروش پیـــاز زعفـــران
09011251205

فروش برنج ایرانی )از پنج 
هزار تومان به باال( کیفیتی که 
انتظارش را داشتید، قیمتی که 

انتظارش را نداشتید.

 از تولید به مصرف

آدرس: بین نیرو هوایی 20 و 22 
09055903525  - مهدی بابلی

جهت کار در مرکز توانبخشی
 به دو نفر لیسانس پرستاری 
خانم نیازمندیم. 12- 9 صبح

  32224821
09151607915

استخدام پیک موتوری نیمه وقت 
و تمام وقت

استخدام نیروی خانم نیمه وقت
جهت رستوران

09363654746
056-32342244

ود  
محد

ه  و
 ویژ

وش
فر درب اتوماتیک سیــد

 جک پارکینگی ، کرکره 
و سکوریت اتومات 

خیابان شهید رجایی  - نبش رجایی 15   
09155614880

نقاشـی ساختمـان
اجرای انواع رنگ های روغنی، پالستیک، 

کناف، اکرولیک، دکوراتیو
با استفاده از بهترین رنگ های موجود 

در بازار- نظافت پایان کار
  09152641848- جعفری

نقاشی ساختمان کارنگ
با قیمت استثنـایی - کیفیت ممتاز
مجری انواع طرح و رنگ های روز

روغن ، اکرولیک ، مولتی کالر، کنیتکس
 اجرای تخصصی رنگ و بتونه کناف ، انواع طرح 

)کاغذ، سنگ و ...(  09156655054 

کالته ای در 2 کیلومتری نوفرست 
دربست به فروش می رسد.

09158631764
مغازه واقع در خیابان منتظری 

 رهن و اجاره داده می شود.
09157200825

مصالح ساختمانی خسروی
فروش مستقیم آجر سفال، 

سیمان، شن، گچ و غیره
آدرس دفتر: نبش انقالب 15

09155626690 
05632228718 

ساخت استخر  ژئو ممبران      
09153637917

فروش انواع کنسانتره 
علوفه و نهاده های دامی و طیور

مرکز فروش خوراک دام و طیور

طاووس
آدرس: بیرجند، سه راهی مرک،پشت پمپ بنزین
09157713476-09355208274- برزگران

به تعداد 20 نفر جوشکار ماهر 
نیازمندیم.

آدرس: بعد از پمپ شعله 
روبروی سردخانه 

09159040636- امیر سرابندی
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گفت:  استان  کشتی  هیئت  خبر-رئیس  گروه 
کشور  خردساالن  قهرمانی  کشتی  مسابقات 
صبح دیروز در سالن ورزشی مخابرات بیرجند 
آغاز شد. عباس سروری  اظهارکرد:  در این دوره 
از مسابقات 288 کشتی گیر در قالب 18 تیم با 
هم رقابت می کنند. به گفته وی مسابقات کشتی 
خردساالن کشور در دو بخش آزاد و فرنگی با 
حضور 8 استان مازندران، تهران، سمنان، قم، 
گلستان، خراسان جنوبی، شمالی و رضوی در 
سالن ورزشی مخابرات بیرجند برگزار می شود.

رئیس هیئت کشتی استان با بیان اینکه داوری 
این مسابقات را 15 داور بین المللی، پنج داور ملی 
و 20 داور عمومی بر عهده دارند که 5 نفر آنها 
کارگاه  افزود:  هستند،  جنوبی  خراسان  داوران 
آموزشی و توجیهی داوران و مربیان روز گذشته در 

سالن ورزشی مخابرات بیرجند برگزار شد.

خراسان جنوبی میزبان 
مسابقات بین المللی کشتی در آذر ماه

وی افزود: مسابقات بین المللی کشتی در رده 

سنی خردساالن، نوجوانان و بزرگساالن با حضور 
کشورهای پاکستان، هند، ارمنستان و افغانستان 
برگزار  جنوبی  خراسان  در  امسال  آذر  ابتدای 

مسابقات  میزبانی  اینکه  بیان  با  می شود. وی 
ملی زمینه ساز مسابقات بین المللی در خراسان 
جنوبی است، بیان کرد: 16 تیم از استان های 

تهران، سمنان، گلستان، مازندران، قم، خراسان 
رضوی، خراسان شمالی و خراسان جنوبی در 
این مسابقات شرکت می کنند. سروری از شرکت 

240 کشتی گیر خردسال در مسابقات کشتی خبر 
داد و گفت: در این مسابقات 15 داور بین المللی 
و 5 داور ملی حضور خواهند داشت.وی افزود: 
این مسابقات با حضور دبیر فدراسیون کشتی 
برگزار می شود. وی با بیان اینکه مسابقات کشتی 
خردساالن کشور مستقیم از شبکه ورزش پخش 
می شود، یادآور شد:  حدود یکهزار کشتی گیر در 

استان فعالیت دارند.
سروری با بیان اینکه سال گذشته 625 نفر و 
از ابتدای امسال تاکنون 225 نفر توسط هیئت 
کشتی استان بیمه شدند، اظهار کرد: 25 داور 
ملی و یک داور بین المللی در خراسان جنوبی 
فعال هستند. وی از برگزاری دوره های داوری 
در استان خبر داد و خاطرنشان کرد: در 6 ماهه 
خراسان  در  داوری  ارتقای  دوره  امسال  دوم 

جنوبی برگزار می شود.

مدرسه کشتی در استان راه اندازی می شود
رئیس هیئت کشتی از راه اندازی مدرسه کشتی در 
خراسان جنوبی خبر داد و یادآور شد: با راه اندازی 
این مدرسه  آموزش در رشته های آزاد و فرنگی 
را در سنین پایه آغاز کردیم.سروری از تشکیل تیم 
کشتی بانوان در 6 ماهه گذشته برای نخستین بار 
در خراسان جنوبی خبر داد و یادآور شد: تاکنون 
این تیم در رده سنی بزرگساالن به مسابقات 
کشوری اعزام شدند.وی از برگزاری کشتی آلیش 
و کالسیک بانوان شرق کشور در استان خبر داد 
و اظهار کرد: سال گذشته تمام اعزام ها در رده 
سنی خردساالن، نوجوانان، امید و بزرگساالن بوده 
است.رئیس هیئت کشتی به بودجه هیئت کشتی 
خراسان جنوبی اشاره کرد و گفت: بخشی از بودجه 
توسط فدراسیون و بخش دیگر نیز توسط خیران و 

مردم تامین شده است.

رضایی- پنجشنبه 25 مرداد، مدیر عامل مجمع 
خیرین ازدواج آسان استان در نشست با اصحاب 
رسانه بیان کرد: 2 سال از شروع فعالیت این مجمع 
می گذرد با تالش هایی که انجام گرفته ، در 
تاریخ 22 مرداد 97 موفق به اخذ پروانه فعالیت 
شده است.محمد رضا نخعی پور بیان کرد: اولویت 
فعالیت های مجمع ،فرهنگ سازی در زمینه   

ازدواج و تحکیم خانواده است.

تشکیل مجمع عالی خیرین در استان
های  زمینه  در  خیرین  اینکه  به  اشاره  با  وی 
گوناگون وارد شده اند، پیشنهاد داد: مجمع عالی 
خیرین متشکل از تمام خیرین استان ایجاد شود و 
اولویت های استان در این مجمع بررسی و طبق 
آن حرکت شود. مدیر عامل  مجمع خیرین ازدواج 
آسان استان افزود: سن ازدواج در استان افزایش 
 پیدا کرده است و از نظر رشد نرخ سن ازدواج ،

جزو اولین استان ها در کشور هستیم که مهم 
ترین  مانع ،مشکالت اقتصادی است و عالوه بر 
این آموزش در زمینه ازدواج بسیار مهم است تا 

افراد دید تجمل گرایانه نداشته باشند و شاهد ترویج 
ازدواج های آسان در استان باشیم.

اختصاص زمین برای ساخت 100
واحد مسکونی برای زوج های جوان

وی با اشاره به اینکه سوق دادن ازدواج ها به سوی 
ازدواج می شود،  افزایش سن  باعث  تجمالت 
افزود: تمام افراد اعم از مسئوالن و مردم که  به 
 هر نحوی می توانند در زمینه ازدواج موثر باشند ،
می توانندعضو مجمع شوند.نخعی پور خاطر نشان 
کرد: شرط اصلی برای همکاری افراد در مجمع 
سنت شکنی و فرهنگ سازی برای ترویج ازدواج 

آسان در جامعه  است.

وی تامین مسکن برای زوج های جوان را یکی 
برنامه های مجمع دانست و پیشنهاد کرد:  از 
زمینی در اختیار مجمع قرار بگیرد تا  100 واحد 
مسکونی در آن ساخته شده و به مدت 2 سال 
در اختیار زوج های جوان قرار گیرد تا در شروع 
زندگی نیاز به مسکن نداشته باشند. نخعی پور 
با اذعان به اینکه در حوزه ازدواج فعالیت ها 
دچار موازی کاری است، افزود: برای رفع این 
موضوع نشستی با نهادهای فعال و سمن ها 
برگزار خواهد شد و به دنبال این هستیم که 
مجمع عالی با عنوان  تحکیم خانواده تشکیل 
تا از موازی کاری در این زمینه جلوگیری شود.
مدیر عامل مجمع خیرین ازدواج آسان استان با 

اشاره به اینکه آمار طالق در استان،آمار خوبی 
نیست،گفت: در زمینه تحکیم خانواده، برگزاری 
اساس  مهارتی جزو  و  آموزشی  کالس های 
نامه  مجمع است،همچنین سعی شده است با 
برگزاری اردوها و کالس های آموزشی در این 
زمینه نسبت به آگاه سازی افراد اقدام شود.وی 
ادامه داد: برای ترویج فرهنگ ازدواج آسان پیگیر 
تشکیل مجمع در 11 شهرستان، استان هستیم.

همچنین با همکاری دانشگاه ها و آموزش پرورش 
نیز  در صدد هستیم تا فرهنگ ازدواج آسان نهادینه 
شود. نخعی پور گفت: برای فرهنگ سازی  ازدواج 
آسان از هنرهای نمایشی، تئاتر ، فیلم کوتاه در این 

زمینه استفاده خواهد شد.

سید محسن سربازی - رالی 50 جانباز جنگ 
تحمیلی به همراه خانواده هایشان که 24 مرداد از 
جوار حرم مطهر علی ابن موسی الرضا )ع( شروع 
شده بود در حالی به فردوس رسید که استقبال 
مردم و مسئوالن از یادگاران هشت سال دفاع 
را  و تحسین همگان  بسیار چشمگیر   مقدس 

بر انگیخت .
به گزارش خبرنگار آوا از فردوس، کاروان جانبازان 
که برنامه سفرشان از حرم امام رضا )ع( شروع شده 
و قرار است به حرم مطهر امام هشتم نیز ختم 
شود بعد ازظهر روز پنجشنبه به شهرستان فردوس 
رسید و این عزیزان به همراه سفرنامه پیک صبا 
با مجری گری آقای واحدی مجری توانمند صدا 
و سیما در محل مجتمع گردشگری آب درمانی 

هالل فردوس به اجرای برنامه پرداختند.
قدرشناسی مردم از صاحبان امنیت ایران اسالمی

در ادامه صبح جمعه گذشته رالی جانبازان حرم 
تا حرم میهمان مردم فردوس در پارک دلگشا 
 بودند که در این مکان تفریحی  مورد استقبال 
بی نظیر مردم، خانواده شهدا و جانبازان، فرماندار و 
امام جمعه و سایر مدیران شهرستان فردوس قرار 
گرفتند. بر اساس این گزارش در این مراسم که  
مستقیم از شبکه یک سیما با عنوان سفرنامه پیک 
صبا پخش می شد برنامه های متنوع و شادی از 
قبیل: اجرای سرود، برنامه باستانی کاران اعضای 
گود زورخانه ذوالفقار فردوس، اجرای مسابقه و 

اهدای جوایز اجرا شد.

جانبازان 8 رالی را در ظرف 
سه سال اجرا خواهند کرد

العباس  مسئول کاروان رالی جانبازان و جامعه 
جانبازان خراسان رضوی در حاشیه این مراسم 

درگفت و گوی اختصاصی با خبرنگا روزنامه آوا 
هدف از این رالی را ترویج فرهنگ ایثار و شهادت 

و شادابی بین خانواده های جانبازان دانست و تاکید 
کرد: امنیت امروز ایران اسالمی مدیون ایستادگی، 
مقاومت و ایثار این عزیزان است و امروز مفتخر 

هستیم که در نقاط صفر مرزی ایران اسالمی نیز 
امنیت کامل بر قرار است. محمد نخعی تصریح 

کرد: 50 نفر از جانبازان به همراه خانواده هایشان 
مسیر مشهد مقدس به فردوس را با اتومبیل در 
ظرف سه روز پیمودند.وی ادامه داد: این اولین رالی 

از 8 رالیست که قرار است ظرف دو سال انجام 
شود و هشتمین رالی مسیر مشهد مقدس به کربال 
را با 72 جانباز به نشانه 72 یار سید الشهداء به نام 

پروانه های نینوا  انشاءا... خواهد پیمود.

فردوس باید در بخش جاذبه های 
گردشگری به دنیا معرفی شود

نخعی از مهمان نوازی مردم شهرستان فردوس 
تشکر و تاکید کرد: تمام امکانات مورد نیاز ما در 
شهرستان و نقاط دیدنی این شهر زیبا فراهم شده 
بود و این شهرستان با ظرفیت ها و توانمندی 
هایی که در  بخش جاذبه های گردشگری دارد، 
می تواند به عنوان یکی از مسیرهای گردشگران 
امیدواریم  که  شود  مطرح  خارجی  و  داخلی 
مسئوالن کشوری در این بخش نگاه ویژه ای به 

این شهر کهن و تاریخی داشته باشند.

رئیس شورای اسالمی شهر بیرجند با اشاره به 
برنامه ریزی تیم عمرانی شهرداری برای پروژه 
هایی که در آینده اجرا خواهد شد خاطرنشان کرد: 
اتمام پروژه فرزان پس از 13 سال بالتکلیفی 
نیز از جمله اقدامات موثر شهرداری و شورای 
اسالمی شهر می باشد.تقی زاده گفت: انسجام در 
مجموعه شورا، تالش شهردار و تیم متخصص 
تحت اختیار، منجر به انجام حجم زیادی از پروژه 

های عمرانی در جای جای شهر بیرجند شده 
است.تقی زاده افزود: علیرغم وجود مشکالت، 
پروژه های مختلفی در دستور کار شهرداری قرار 
دارد.وی با اشاره به روند اجرایی پروژه فرهنگسرا 
به پروژه های مختلفی اعم از پارک خطی، پیاده 
اداری،  سایت  پارک  بهجت،  پارک  روسازی، 
بحث تفکیک زباله و بازیافت، نورپردازی آیلندها 
و بهسازی بلوارهای سطح شهر اشاره کرد. وی از 

اجرای المان های ثابت خبر داد که در دستور کار 
شهرداری قرار دارد و اظهار کرد: پساب فاضالب، 
تقویت ناوگان تاکسیرانی و اتوبوسرانی و توسعه 

آرامستان در برنامه کاری می باشد. 

هر هفته در شورا و بدنه شهرداری 
طرحی جدید ارائه می شود

تقی زاده در حاشیه جلسه بررسی پروژه های 

عمرانی شهر با اشاره به حجم زیاد فعالیت های 
واحد عمران؛ از پیشرفت خوب ظرفیت عمرانی 

در سطح شهر یاد کرد.
وی هدف از انجام پروژه های مختلف عمرانی 
را در سطح شهر داشتن شهری سالم، زیبا، تمیز 
و پویا عنوان کرد و افزود: هر چه به جلو حرکت 
کنیم روند رو به رشد، مطلوب تر و موثرتری در 

انجام پروژه ها خواهیم داشت. 

حوادث استان

مدرسه کشتی در استان راه اندازی می شود

رالی حرم تا حرم جانبازان به فردوس رسید

سن ازدواج باال رفت

اتمام پروژه فرزان پس از 13 سال بالتکلیفی ؛ به زودی

حرکت نمادین آزادگان در بیرجند

گروه خبر-همزمان با فرارسیدن 26 مرداد سالروز 
شماری  اسالمی،  میهن  به  سرافراز  آزادگان  ورود 
از آزادگان خراسان جنوبی روز پنجشنبه به صورت 
نمادین با لباس اسارت در خیابان های بیرجند حضور 
یافتند. همچنین جمعی از آزادگان در مراسمی در 
قطعه 1 گلزار شهدای بیرجند،با حضور بر قبور شهدا 
و ضمن تجدید پیمان با همرزمان شهیدشان، مزار 
مراسم  این  در  کردند.  گلباران  را  دیروزشان  یاران 
که مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران و جمعی 
از مسئوالن نظامی و انتظامی حضور داشتند،پس از 
اجرای  مداحی و نواختن مارش نظامی، قبور مطهر 
شهدا غبارروبی وگلباران شد. گفتنی است به همین 
مناسبت گروهی  از آزادگان استان با آیت ا... عبادی  

نماینده ولی فقیه دیدار  و گفت و گو کردند.

“قربانگاه” در تمام مصلی های
 نماز عید قربان ایجاد می شود

تسنیم-معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته 
امداد امام خمینی )ره( از ایجاد قربانگاه “ در جوار مصلی 
ها و مساجد برپایی نماز عید سعید قربان از سوی این 
رفیعی  داد.  خبر  استان  در  بار  نخستین  برای  نهاد 
اظهار کرد: ایجاد این قربانگاه با هماهنگی و مجوز 
اداره کل دامپزشکی، شبکه بهداشت و شهرداری ها  
انجام خواهد شد. وی بیان کرد: نیکوکاران می توانند 
قربانی های خود را به محل های مخصوص تعیین 
شده این نهاد تحویل دهند تا با رعایت تمام اصول 
شرعی، بهداشتی و قانونی، پس از ذبح، گوشت آن 

بین نیازمندان توزیع شود.

نیاز74 میلیارد ی برای تکمیل شبکه 
فاضالب قاین 

ایرنا-مدیر امور آب و فاضالب شهری قاینات گفت: 
اجرای شبکه جمع آوری فاضالب قاین اکنون 50 
درصد پیشرفت فیزیکی دارد و برای تکمیل آن 74 
میلیارد  و 200 میلیون تومان اعتبار نیاز است.توکلی بیان 
کرد: با توجه به اینکه دفع فاضالب مسکن مهر به یکی 
از معضالت شهر قاین تبدیل شده، لذا اولویت اجرای 
شبکه فاضالب به این منطقه اختصاص یافته است.

“خطبه های آدینه”

راه نجات ما چیزی جز مقاومت نیست 
حجت االسالم  سید محمدباقر عبادی، در خطبه های 
نماز جمعه بیرجند با بیان اینکه آزادگان سختی هایی را 
تحمل کردند و امروز شهیدان زنده ای در بین ما بوده و 
گنج هایی در بستر جامعه اسالمی هستند، افزود: ایران 
با دنیا تعامل دارد منتهی جوانان ما شهید شدند که سر 
تعظیم و دست بوسی به استکبار نداشته باشیم و راه 

نجات ما نیز چیزی جز مقاومت نیست.
پیروزی در جنگ اقتصادی با 

صبر و رشادت عمومی محقق می شود
حجت االسالم نجمی پور، امام جمعه سرایان نیز 
به  آزادگان  بازگشت  مرداد؛ سالروز  گرامیداشت 26 
میهن اسالمی  اظهارکرد: امروز باید بدانیم که پیروزی 
در جنگ اقتصادی با صبر، مقاومت ملت و رشادت 

عمومی مردم محقق می شود.
توطئه ها و خیانت های سردمداران

 آمریکا علیه ملت ایران ادامه دارد
نماز  امام جمعه فردوس در خطبه های  سربازی- 
از  پرهیز  و  الهی  تقوای  به  مردم  دعوت  با  جمعه 
محرمات و انجام واجبات دینی، سالروز ورود آزادگان 
جنگ تحمیلی به میهن اسالمی را گرامی داشت و 
با اشاره به سالروز کودتای 28 مرداد آمریکایی ها در 
ایران تاکید کرد: آمریکا با بازگرداندن شاه به قدرت 
دوران نکبت باری را برای این ملت رقم زد و از آن 
زمان و بلکه قبل از آن تا کنون توطئه ها و خیانت 

های سردمداران آمریکا علیه ملت ایران ادامه دارد.

گرامیداشت سالروز شهادت سرلشکر 
شهید محمدناصر ناصری

غالمی- بیستمین سالگرد شهادت مجاهد بدون مرز، 
سرلشکر شهید محمدناصر ناصری شامگاه چهارشنبه 
با حضور پرشور مردم در مسجد امام حسین)ع( بیرجند 
برگزار شد. سرلشکر شهید محمدناصر ناصری مسئول 
کنسولگری ایران در مزار شریف افغانستان 17 مرداد سال 
1378 در حادثه حمله مزدوران طالبان به کنسولگری 
ایران در مزار شریف به فیض عظیم شهادت نائل آمد.

آزادگان “اسارت” را به “اسیری” گرفتند

حسینی- ظهر پنجشنبه همایشی به مناسبت سالروز 
بازگشت آزادگان به میهن اسالمی با حضور جمعی از 
مسئوالن و آزادگان  برگزار شد. اسماعیلی معاون سیاسی، 
امنیتی و اجتماعی استانداری در این همایش بیان کرد: 
جمع شدن و گرفتن این جلسات نمادین است اما حقایق 
دفاع مقدس به خصوص صبر و استقامت و دانشگاه 
آزادگی آن به درستی برای مردم ما و نسل جوان تبیین 
نشده است. وی افزود: نسل جوان باید بداند اگر امروز 
امنیتی داریم و می توانیم راحت زندگی کنیم حاصل 
مجاهدت های مردانی بزرگ از جنس آزادگان است 
و آزادگان حقیقتا شهدای زنده و بزرگ قهرمانان گمنام  
هستند.وی با اشاره به این که ناگفته های بسیاری از زمان 
اسارت بیان نشده است، ادامه داد: آزادگان در اردوگاه ها 
تشکیالت منسجمی داشتند که توانستند در اوج سختی 
و محدودیت هنرهای مختلفی اعم از نقاشی، خطاطی، 
شاعری، مداحی را فرا گیرند.اسماعیلی با تاکید بر این که 
آزادگان اسارت را به اسیری گرفته بودند، تصریح کرد: این 
افراد اجازه ندادند جنگ روانی دشمن آن ها را از اعتقاد 
و ایمان شان باز دارد و محکم ایستادند.وی از اصحاب 
رسانه و اهل قلم تقاضا کرد: به بطن اتفاقات زمان جنگ 
و اسارت بپردازید و نگذارید خاطرات  آزادگان که هرکدام 
مجموعه ای از دانش در حوزه های فرهنگی، اجتماعی ، 

روحی و روانی است به فراموشی سپرده شود.

غرق شدن کودک 10 ساله در طبس

یک پسربچه 10 ساله پنجشنبه گذشته در طبس غرق 
شد. مسئول روابط عمومی اورژانس با بیان اینکه این حادثه 
در نزدیکی دیگ رستم رخ داد، افزود: پس از تماس با 
اورژانس، بالفاصله یک دستگاه آمبوالنس به محل حادثه 
اعزام شد اما کودک عالئم حیاتی نداشت ولی با این حال 

به مرکز درمانی دیهوک اعزام شد.

دو کشته بر اثر بی احتیاطی رانندگان 
در جاده های استان

راننده بی احتیاط در حادثه واژگونی پی کی در جاده 
کشته شد. رئیس پلیس استان گفت: این حادثه در 
کیلومتر 10  مسیر نهبندان- بیرجند رخ داد که در اثر آن 
راننده خودرو در دم جان باخت. رضایی افزود: یک زن 
و دو سرنشین دیگر این خودرو مصدوم و به بیمارستان 
نهبندان منتقل شدند.جانشین رئیس پلیس راه استان 
همچنین گفت:  در حادثه ای دیگر که در کیلومتر 18  
مسیر  فردوس - بجستان رخ داد راننده خودرو جان 
باخت.  پلیس راه استان علت این حوادث  را بی احتیاطی 

رانندگان و توجه نکردن به جلو اعالم کرد.

زلزله خراسان  جنوبی را  لرزاند

زلزله ای به بزرگی 3.6 ریشتر پنجشنبه گذشته  شهرستان 
طبس را لرزاند. این زلزله در عمق 12 کیلومتری زمین 
ثبت شده است.همچنین زلزله ای به بزرگی 3.4 ریشتر 
صبح  پنجشنبه در عمق 10 کیلومتری زمین  نهبندان را 
لرزاند که تاکنون گزارشی از خسارات احتمالی این زمین 

لرزه ها اعالم نشده است.

*آیت   ا... سید علیرضا عبادی  با برادر و فرزند ارشد شهید 
ناصری دیدار  وگفت و گو کرد.

*به گفته معاون فرهنگی سپاه انصارالرضا)ع(، سپاه در حوزه 
آسیب های اجتماعی 7 شهرستان خراسان جنوبی ورود کرد.

*فرماندار درمیان گفت: یادواره شهدای اهل سنت استان 
ششم شهریور امسال به میزبانی شهرستان درمیان و با 

همکاری قرارگاه شهید ناصری برگزار می شود.
مصرف  از  حمایت  و  بازرسی  معاونت  *سرپرست 
کنندگان سازمان صنعت، معدن و تجارت از شناسایی 3 
انبار جدید کاال در بیرجند خبر داد و گفت: ارزش ریالی این 
پرونده ها 6 میلیارد و 362 هزار و 850 هزار ریال است.

*فرماندار فردوس گفت: با اتصال 9 روستای این شهرستان 
به شبکه گاز در هفته دولت،  629 خانوار با جمعیت یکهزار 
و 400 نفر از نعمت گاز طبیعی برخوردار می شوند.

*به همت 2 گروه جهادی رضوان و سبط اکبر، 2800 
نفر در روستاهای خراسان جنوبی ویزیت رایگان شدند. 
*سرپرست مرکز مدیریت راه های استان گفت: سامانه 
های ثبت تخلف فعال در جاده های استان بیش از 11 

هزار تخلف سرعت غیرمجاز را ثبت کردند.
*سرپرست فرمانداری زیرکوه گفت: 78 طرح عمرانی 
به مناسبت هفته دولت با اعتبار 85 میلیارد ریال در این 

شهرستان مرزی آماده افتتاح است.

اخبار کوتاه

یادمان شهدای استان

“هر انساني و بشري که به خود آید باید قیام به قسط کند یعني توحید، مبارزه 
در راه خدا و عبادت و بندگي خدا، یعني رستن از هر بندگي به جز خدا”
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مرکـز آبزیـان تابـع
توزیع کننده ماهی قزل آال )هر هفته شنبه و سه شنبه در سطح استان(

فروش ماهی جنوب - مرغ - شترمرغ و بوقلمون به قیمت کلی

آدرس : بین معلم 14 و 16   تلفن: 32204185

فـروش ویـژه پوشـاک ژرژت
 با خرید هر صد هزار تومان از تخفیف ویژه این فروشگاه برخوردار شوید

آدرس: بین مدرس 53 و 55 کلینیک گیاه پزشکی و فروشگاه سبز گستر
مجهز به آزمایشگاه تشخیص آفات و بیماری های گیاهی 

فروش انواع سموم دفع آفات نباتی * کود، بذر، ادوات کشاورزی
بیرجند ، میدان امام ، جنب کالنتری 12    مدیریت: فرزاد نیا

32220072 - 09152207442

 با مجـوز رسمی و پروانه فعالیت  از سازمان مدیریت حمل و نقل بار و 
 مسافر شهرداری بیرجند  و تنها نماینده رسمی اتحادیه  تاکسیرانی  های 
 سراسر کشور اقدام به جذب رانندگان تاکسی به صورت رایگان می نماید.

به تعداد محدودی راننده همراه با خودرو نیازمندیم

اولین و بزرگترین تاکسی اینترنتی آنالین در بیرجند 

به ازای هر 2 سرویس یک سیم کارت رایگان ایرانسل 5G با 12 گیگ 
اینترنت رایگان از موبایل بذری - نبش رجایی 1 دریافت کنید.
نصب اپلیکیشن در کافه بازار اندروید، اپ استور و گوگل پلی

آدرس: بیرجند- جمهوری 4 - سازمان سابق تاکسیرانی بیرجند 
  32223900 - 09155631886 مخملباف

نمایندگی انحصاری
 تشک خوشخواب و آرام خواب  در استان 

خیابان منتظری - روبروی منتظری 5         09157208187- اسماعیلی

فروش انواع کاالی خواب
نقد / شرایط )روتختی، بالش، تشک زمینی و...(

پارکینگ اداری و مسکونی ، کانکس و سوله
 PVC دکوراسیون داخلی ، سقف کاذب و دکوراتیو ، فروش ورق های

KNAUF و SIDING ، UPVC و
طراح و مجری: گروه مهندسی پارسیان سقف مرکز خانه های پیش ساخته

 www. parsiansaghf.COM

 UPVC سـازه های سبک بـا پوشش

تلفکس: 056-۳2422449
شماره تماس: 0915۳617611  - حاشیه فلکه جماران – باالتر از کاشی فرزاد

خریدار انواع کیسه خالی آردی ، 
شکری ، دان مرغی و سبوسی و ...  

09903321767

تعمیر یخچال فریزر در منزل  
09153635015 - ناصری نژاد

با استقبال کم نظیر مردم و مسئوالن:
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امام علی علیه  السالم فرمودند :
یطاِن اَلّصالةُ ِحْصُن الرَّْحمِن َو َمْدَحَرةُ الشَّ

نماز، دژ محكم خداوند مهربان و وسیله راندن شیطان است
)غررالحكم، ح 2213(

عکس: محمود بستانی، احسان درستکار

نسرین کاری - شب فرهنگی خراسان جنوبی 24 مرداد ساعت 21 
تا 24 در برج میالد تهران برگزار شد. در این جشنواره صنایع دستی، 
موسیقی محلی، آیین ها و بازی های بومی و محلی و نقالی ویژه خراسان 

جنوبی به معرض نمایش پایتخت نشینان درآمد. 
دکتر محمدمهدی مروج الشریعه، استاندار خراسان جنوبی در این مراسم 
عنوان کرد: درود بر شما که در اینجا گرد هم آمده اید تا با میراث کهن 
خراسان جنوبی و فرهنگ و هنر این قطعه بهشت در دل کویر آشنا 
شوید. وی با اشاره به اینکه خراسان جنوبی سرزمینی با مردمی شکیبا، 
هنرمند، ادیب، هنرپرور و دانشمندپرور است، افزود: این سرزمین مهد 
دانش، هنر و ادبیات کهن است که شما بخشی از آن را  امشب مستقیم 
مشاهده می کنید یا در گویش  این مردم می شنوید. وی با توصیف 
استان به عنوان قطعه ای از بهشت آسمانی در صفحه ایران تاکید کرد: 
 قطعا مرکز نشینان با لمس کردن منطقه زیبای کویر از نزدیک و اثر 

گرما بخش آن لذت وافر خواهند برد. 
استاندار خراسان جنوبی ادامه داد: انسانیت و میراث کهن تاریخ در همه 
اقصی نقاط دل کویری می جوشد، الزم است از نزدیک استان را ببینید 
تا خود، شاهد مردمی شکیبا و مهربان دارای  علم و ادب و عرفان باشید.

سنگ معدنی و ساختمانی استان مرزها را درنوردیده است
مروج الشریعه با اشاره به اینکه خداوند نهایت نعمت  را در شمال، جنوب، 
شرق و غرب استان به ودیعه گذاشته، افزود: معادن، سنگ معدن، سنگ 
را  مرزها  و  شده  جهانی  عام  و  خاص  شهره  استان  ساختمانی   های 
درنوردیده است. وی ادامه داد: نعمت تابش خورشید در استان، استفاده 
از انرژی تجدید پذیر و پنل خورشیدی برای 10 هزار خانوار روستایی را 
فراهم کرده است. استاندار خراسان جنوبی ضمن اشاره به سه محصول 

راهبردی عناب، زرشک و زعفران یادآور شد: این محصوالت برند استان 
افزود:  وی  اند.  شده  جهانی  ثبت  بیرجندی  قروت  همراه  به  و  شده 
همچنین گل زیبای نرگس خوسف، معرف بزرگی برای خراسان جنوبی 
است و این استان دارای کلکسیون جامعی از نعمت های خدادادی برای 

توسعه و پیشرفت ایران زمین است.
استقبال کم نظیر از شب فرهنگی خراسان جنوبی در برج میالد

حسن رمضانی، مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
خراسان جنوبی هم استقبال مردم از برنامه های شب فرهنگی خراسان 
جذب  کرد:  امیدواری  ابراز   و  دانست  نظیر  کم  را  تهران  در  جنوبی 
 گردشگر برای استان از دستاوردهای این جشنواره باشد. وی ادامه داد: 
دو کارگاه در حاشیه جشنواره برپاست و غذاهای سنتی و محلی استان 
افزود: خراسان  وی  است.  گذاشته شده  نمایش  به  آن  های  غرفه  در 
جنوبی به عنوان سومین استان وسیع کشور دارای ظرفیت های طبیعی 
و تاریخی زیادی است که بخشی از بیابان لوت به عنوان اولین اثر طبیعی 

ایران در فهرست میراث جهانی یونسکو در این استان قرار دارد. 
رمضانی با اشاره به اینکه باغ و عمارت اکبریه بیرجند و مجموعه قنوات 
بلده فردوس به عنوان دو اثر دیگر ثبت جهانی در این استان هستند، 
خاطرنشان کرد: بیش از 830 اثر تاریخی و طبیعی خراسان جنوبی به 
ثبت ملی رسیده که باید به هموطنان داخل کشور و گردشگران خارجی 
معرفی شوند. وی با بیان اینکه هنرمندان صنایع دستی استان نیز در 
شب فرهنگی خراسان جنوبی در برج میالد هنرنمایی کردند، افزود: مریم 
اسماعیلی بانوی هنرمند در رشته سنتی پخل بافی و منصور خراشادیزاده 
در رشته نساجی سنتی استان، بخشی از میراث دیار خاوران را به صورت 

زنده معرفی کردند.

قطعه ای از بهشت آسمانی در صفحه ایران زمین به نمایش درآمد
تماشای فرهنگ و آیین مردم خراسان جنوبی در جشنواره چارسوق برج میالد 

استان خراسان جنوبی

              تا پایان مرداد ماه
 از 21 % تخفیف برخوردار شوید

خبرنگاری حرفه نیست، عشق است برای خدمت به همنوع

جناب آقای ناصر نبی زاده  مدیرکل  فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان جنوبی
جناب آقای رمضانی  سرپرست معاونت فرهنگی اداره کل

جناب آقای شفائی  رئیس اداره فرهنگی و مطبوعات
جناب آقای رضایی  معاون توسعه مدیریت و منابع

سرکارخانم نخعی پور کارشناس امور فرهنگی و مطبوعات
سرکارخانم مالیی کارشناس تبلیغات  سرکار خانم زرنگ  کارشناس فرهنگی و پژوهشی
سرکارخانم جهانی کیا  کارشناس چاپ و نشر جناب آقای کاظمی کارپرداز اداره کل

از اینکه با تخصیص اعتبار و همکاری در برگزاری مراسم ویژه خبرنگاران عزیز ما را یاری و مساعدت 
فرمودید، کمال سپاسگزاری را داریم و از خداوند متعال آرزومندیم به شما توفیق بیش از پیش و ما را در 

خدمت به طالیه داران عرصه اطالع رسانی موفق بدارد.
هیئت مدیره خانه مطبوعات خراسان جنوبی


