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آمریکایی ها در جنگ با ایران 
حتما موفق  نمی شوند

صفحه 6

امروز روز گله، رقابت و انتقام 
نیست، ما در میدان مبارزه هستیم

صفحه 6

مسئولی که کوتاهی کند، از 
همین مردم سیلی می خورد

صفحه 6

قضایای سوریه نشان داد 
آمریکا  مهارشدنی است

صفحه 6

محرم و صفر فرصتی
 برای ترویج امر به

 معروف و نهی از منکر

ایام محرم نزدیک است و روز به روز یاد 
حماسه عاشورا و قیام امام حسین )ع(، در 
افکار عمومی پر رنگ تر می شود. امروز 
آنچه بیش از هرچیز اذهان را مشغول 
می سازد، محوری ترین عامل قیام حسینی 
امر به معروف ونهی از منکر است. اما 
باید گفت که سهم جامعه از این وصیت 
و توصیه  ها بسی ناچیز است !این ماه 
فرصت مغتنمی است تا دوباره »امر به 
معروف و نهی از منکر« به عنوان یک 
وظیفه دینی زنده و احیا کنیم تا هم 

مسئوالن و متولیان ...  ) ادامه در صفحه 2( 

سرمقاله
* امین جم

روزنامه صبح استان  *  سال بیستم   *  شماره:4160

5ایجاد خط انتقال گاز اتیلن از عسلویه در دستورکار قرار گیرد5 استان نایب قهرمان مسابقات موتور کراس کشور شد 2برگزاری همایش شیرخوارگان حسینی همزمان در 5 قاره دنیا

ایمنی راه ها ،  نیازمند ۵۹ میلیارد تومان
    صفحه 5

عکس : قربانی

معاون اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان بیان کرد:

تجلیل از 18 خیر سالمت شهرستان سربیشه/5

جذب 1۴ میلیارد تومان  اعتبارات  اشتغال در بیرجند/5

 خیزش قوی ترین مردان استان پس از رکود  ده ساله /3

کنگره شهدا، خیزشی مردمی
 فرمانده سپاه انصارالرضا)ع( با بیان این که در کنار برگزاری کنگره 2 هزار شهید، گروه های جهادی با 
نام شهدا برای خدمت به مناطق محروم اعزام شده اند، خاطرنشان کرد: کنگره شهدا خیزشی مردمی 

است و بسیاری از اقدامات زیر مجموعه آن ، توسط مردم و فی سبیل ا... . . .  ) ادامه در صفحه 5( 

ری
 اکب

س :
عک

لی
کما

س : 
عک

اساتید فرهیخته و معزز
جناب آقای دکتر کاظم چراغ بیرجندی

جناب آقای دکتر ایمان صفایی
در دور دست امیدی است و بشارتی، در بیکرانه آنچه که از شما 

آموخته ام،پس به قداست قلم و حرمت آموخته هایتان
 صمیمانه ترین آرزوها را از درگاه قادر متعال برای شما خواستارم.

دانشجوی شما در مقطع کارشناسی ارشد
 مدیریت ورزشی

جناب سرهنگ  علیرضا عباسي
 رئیس محترم پلیس راهنمایي و رانندگي استان خراسان جنوبی

جناب سرهنگ علیرضا رضایي رئیس محترم پلیس راه استان خراسان جنوبی
انتصاب جدیدتان را که حاصل مدیریت و توانمندي شما عزیزان می باشد را تبریک گفته، امیدواریم ازتجربه 
و شایستگی هایتان که موجب تسهیل در رفع مشکل ترافیکی کمپرسی و جرثقیل داران عضو این اتحادیه 
گردیده کما فی السابق بهره مند گردیم. موفقیت و سربلندی شما را از درگاه خداوند منان مسئلت داریم.

هیئت مدیره اتحادیه صنف لودر ، کمپرسی و کوره داران بیرجند

جناب آقای مهندس شهرکی  
رئیس محترم سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی

 بدینوسیله انتخاب جناب عالی را به عنوان عضو ششمین دوره شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی 
 معدن کشور که نشانگر شایستگی، تخصص و تجربه  شماست صمیمانه تبریک عرض  می نمایم.

محمدرضا صباغ زاده - آریا سوالر

 مزایده شماره : 97/45

فروش فوق العاده
  امالک کمیته امداد امام خمینی )ره(

استان خراسان جنوبی
 شرح در صفحه 5

طراحی وب سایت    
09120770609

همکار محترم  پیشکسوت

 جناب آقای محمدحسن امینی
بازنشستگی نقطه اوج فرهیختگی است و چه غرورآفرینند آنانی که در 
کمال پاکی و صداقت بهترین سال های عمر خود را در سنگر خدمت 

گذراندند. انتخاب بجا و شایسته جناب عالی به عنوان

بازنشسته نمونه ملی از سوی سازمان تأمین اجتماعی کشور
 افتخاری بزرگ و دستاوردی ارزشمند برای خانواده بزرگ کویرتایر است.

این موفقیت شایسته را صمیمانه تبریک عرض نموده، از درگاه خداوند سبحان سالمتی، سرفرازی و 
سربلندی روزافزون را در سایه سار الطاف بیکرانش برای جناب عالی و خانواده محترم مسألت می نمایم.

سید محمد حسین زینلی
مدیرعامل شرکت کویرتایر

همانند سال های گذشته ویژه ایام محرم و صفر برای مراسم زیارت عاشورا و ...

کلیه سفارشات شله مشهدی و آش رشته پذیرفته می شود.
* ضمنًا در ایام محرم سفارشات کلی غذا جهت نذورات با تخفیف ویژه پذیرفته می شود

آدرس: نبش پاسداران 19
تلفن سفارشات: 32448000-32448989 -   09155610366  مدیریت: رمضانی

قابل توجه کلیه ادارات ،  ارگان ها و همشهریان عزیز

دانشگاه علمی - کاربردی استان خراسان جنوبی به منظور شناسایی و تأمین مدرسان شلـه مشهـدی یـاس
 دوره های علمی -کاربردی از بین افراد بومی متخصص و مجرب واجد شرایط و عالقه مند 

جهت تدریس در رشته های علمی- کاربردی دعوت به همکاری می نماید.
از این رو عالقه مندان واجد شرایط می توانند جهت اطالع از عناوین رشته های 
تحصیلی مورد نیاز و سایر شرایط شرکت در این فراخوان به پرتال اصلی دانشگاه علمی 
 -کاربردی استان خراسان جنوبی به آدرس  http://kj.uast.ac.ir مراجعه نمایند.

فراخوان دعوت به همکاری مدرس
 در دانشگاه علمی - کاربردی استان خراسان جنوبی
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وجوه حمایتی در هفته آینده واریز می شود

رئیس اتحادیه فروشگاه های زنجیره ای گفت: دولت تصمیم گرفته بسته های حمایتی را به صورت غیر نقدی در اختیار خانواده ها قرار دهد 
بدین صورت که به حساب سرپرست خانوار مبلغی غیر قابل برداشت به صورت نقدی واریز می شود و سرپرست خانواده فقط می  تواند معادل 
آن کاال خریداری کند. آمار دریافت کنندگان بسته های حمایتی 25 میلیون نفر است و از هفته آینده مبلغ آن واریز خواهد شد.

محرم و صفر فرصتی برای 
ترویج امربه معروف 
و نهی از منکر    

* امین جم

از  بیش  آنچه  امروز   ... اول(  صفحه  از  مقاله  سر  )ادامه 

محوری ترین  می سازد،  مشغول  را  اذهان  هرچیز 
عامل قیام حسینی امر به معروف ونهی از منکر 
است. اما باید گفت که سهم جامعه از این وصیت 
فرصت  ماه  این  است!  ناچیز  بسی  توصیه ها  و 
مغتنمی است تا دوباره “امر به معروف و نهی از 
منکر” به عنوان یک وظیفه دینی زنده و احیا کنیم 
نسبت  فرهنگی  امور  متولیان  و  تا هم مسوولین 
امربه  احیای  راستای  در  خود  وظایف  انجام  به 
معروف و نهی از منکر، گام های اساسی بردارند 
و از خواب غفلت بیدار شوند و هم آحاد مردم به 
وظیفه همگانی خود در قبال این واجب فراموش 
شده عمل نمایند. اگر امر به معروف و نهی ازمنکر 
در جامعه اسالمی نهادینه شود و هرکس خود را 
در قبال انجام منکرات و ترک معروفات مسوول 
نباشد،  تفاوت  بی  فریضه  این  به  نسبت  و  بداند 
میزان انجام منکرات در سطح جامعه و در محافل 
اما متأسفانه  یابد،  اماکن به شدت کاهش می  و 
بسیاری از مردم از عمل به این وظیفه خطیر، به 
بهانه های مختلف سرباز می زنند و این امر زمینه 
را برای انجام محرمات و بزهکاری در جامعه بیش 
از پیش تسهیل می نماید. شاید بتوان گفت یکی 
از همه  و  بدفهمی  ناکامی ها،   این  عامل  ده ها  از 
به  امر  مهمتر تحریف های سلیقه ای است.نسخه 
معروف با وجود نیازهای انسانی و اسالمی، فردی 
و اجتماعی به نیکی باز نمایی و شاید بازآفرینی 
گفته شود هنوز هم  اگر  نیست  دور  است.  نشده 
این آموزه ها، دریافتی ذهنی و دست نیافتنی پیدا 
نکرده است! جا دارد نهادهای دست اندرکار برای 
آشتی دادن معروف و منکر با ذوق و نیاز جامعه 
مخاطب چاره کنند. بی شک اگر جامعه مخصوصا 
در  را  منکر  و  نوجوان، مصادیق معروف  و  جوان 
خانوادگی  و حتی  اجتماعی  و  فردی  ساحت های 
به نیکی بشناسد در رسیدن به آن درنگ و تردید 
نخواهد کرد. به نظر می رسد با توجه به شرایط 
جامعه و مشکالت و منکراتی که کم کم کشور را 
به مشکالت عظیمی دچار می کند، انجام سنت 
امر به معروف و نهی از منکر بسیار مهمتر و حیاتی 
تر می شود. چه خوب است که این وظیفه دینی را 
از استان خود شروع کنیم و حتی با موارد مختلف 
استفاده  احتکار،  که برخالف دین است همچون 
شخصی از بیت المال، کم فروشی یا گران فروشی 

و ... نیز مبارزه کنیم.

اعتراض دامداران به ممنوعیت 
صادرات شیرخشک

محصوالت  صادرات  هماهنگی  دفتر  مدیرکل 
کشاورزی، ممنوعیت صادرات شیرخشک را به منظور 
تنظیم بازار داخلی برشمرد و گفت: دامداران نگران پایین 
آمدن تقاضا و در نتیجه کاهش قیمت شیر خام نباشند. 
بازاری در واکنش به اعتراض دامداران به ممنوعیت 
صادرات شیرخشک گفت: دامداران در اعتراض خود 
به این ممنوعیت نگران پایین آمدن تقاضا و در نتیجه 
کاهش قیمت شیر خام هستند که به همین منظور 
در جلسات کارگروه تنظیم بازار مصوب شده است به 
منظور تامین مصارف داخلی و جلوگیری از افزایش بی 
رویه محصوالت لبنی نظارت و کنترل انجام شود.

ارزانی آهن در راه است

رئیس اتحادیه فروشندگان آهن با اعالم اینکه قرار 
است آهن و میلگرد مورد نیاز ۳۱ استان از طریق 
اختصاص  استان  هر  تعاونی های  به  کاال  بورس 
پیدا کند، گفت: با این تصمیم به طور حتم در زمان 
تحویل آهن به مصرف کنندگان قیمت ها در هر کیلو 
هزار تومان ارزان خواهد شد. محمد آزاد با بیان اینکه 
در هفته گذشته بورس کاال دو بار عرضه میلگرد و 
تیرآهن را انجام داد، اظهار کرد: متأسفانه سبد مشتری 
در این عرضه ها محدود بود که در نهایت به دلیل 
شد. باطل  معامالت  تقاضا  و  عرضه  تطابق  عدم 

برخورد قضایی با مرتکبان 
جرائم مالیاتی

دادستان انتظامی مالیاتی بر برخورد قضایی با مرتکبان 
و  شمول  دایره  گفت:  و  کرد  تاکید  مالیاتی  جرائم 
مصادیق جرائم مالیاتی در قانون مالیات های مستقیم 
خاطیان  با  و  است  برخوردار  بی سابقه ای  از گستره 
باید  می شود.  برخورد  قرمزی  خط  هیچ گونه  بدون 
نفتی شود  درآمدهای  جایگزین  مالیاتی  درآمدهای 
که این امر مستلزم جلوگیری از فرار مالیاتی است.

سکه در سراشیبی افت قیمت

معامالت بازار طال تحت تاثیر خبر مجوز عرضه اسکناس 
از سوی صرافی ها از یک طرف و توافقات اقتصادی 
سران سه کشور ایران، رسیه و ترکیه از سوی دیگر، 
به طوری بهای انواع سکه و ارز را کاهش داده است.

سرمقاله

جواد رضایی -  واقعه کربال نقطه عطفی در تاریخ اسالم 
است و شهادت حضرت علی اصغر )ع( یکی از برجسته ترین 
اتفاقات این رویداد است، مظلومیت این طفل شش ماه نمونه 
کاملی از آشکار کردن حق علیه باطل می باشد که با بررسی 
و توجه ویژه به این موضوع می توان مفاهیمی چون ایثار، 

شهادت و اخالص را به معنای واقعی کلمه یافت. 
هر سال با نزدیک شدن محرم شور و شوق عجیبی در دل 
عاشقان اهل بیت )ع( پدید می آید و هر کس به طریقی 
سعی دارد ارادت خود را به این خانواده نشان دهد، در سال 
های اخیر برای آشنایی هر چه بیش تر مردم با مفاهیم غنی 
عاشورایی برنامه های محوری بسیاری برگزار می شود که 
برگزاری همایش شیرخوارگان حسینی در اولین جمعه ماه 

محرم یکی از این برنامه هاست.
مالکی رئیس مجمع جهانی حضرت علی اصغر)ع( استان 
در این باره می گوید: مجمع جهانی حضرت علی اصغر )ع(، 
نهاد مردمی است که در سال 82 تحت عنوان شیرخوارگان 
حسینی پایه گذاری شد و در زمان بسیار کوتاه عالوه بر 
سراسر کشور در خارج از کشور نیز گسترش یافته است، به 
نحوی  که اکنون در 5 قاره دنیا این مراسم همزمان در اولین 

جمعه ماه محرم برگزار می شود.
برگزاری همایش شیرخوارگان در 41 کشور 

ماه محرم تجمع   اولین جمعه  در  داد: هر سال  ادامه  وی 
مادران به همراه کودکان شیرخوارشان با محور واقع گویی 
جهانی  مجمع  توسط  )ع(   اصغر  علی  حضرت   شهادت 

حضرت علی اصغر )ع( استان برگزار می شود. 
رئیس مجمع جهانی حضرت علی اصغر )ع( استان با اشاره 
به سخن امام خمینی”این محرم و صفر است که اسالم را 
زنده نگه داشته است”، افزود: واقعه کربال ادامه دهنده اسالم 
بوده و شهادت حضرت علی اصغر )ع( مهر تاییدی بر قیام 

امام حسین )ع( است.
از جمله  دنیا  در 4۱ کشور  همایش شیرخوارگان حسینی 
امارات،  افغانستان،  هند،  پاکستان،  بحرین،  ترکیه،  عراق، 

سوئد، آمریکا و ... برگزار می شود.

بر  تکیه  با  عاشورا  گویی  واقع  مظلومیت،  بیان 
برگزاری  اصغر)ع( هدف  علی  شهادت حضرت 

همایش شیرخوارگان است 
مالکی، بیان مظلومیت، واقع گویی واقعه عاشورا با تکیه بر 
شهادت حضرت علی اصغر)ع( ، ایجاد سوال نسبت به واقعه 
کربال با محوریت عاشورا شناسی در جهان و بیان اهداف 
قیام امام حسین)ع( با تکیه بر امر به معروف و نهی از منکر را 

از اهداف برگزاری همایش شیرخوارگان برشمرد.

حضرت  جهانی  مجمع  فعالیت  درباره  همچنین   وی 
 علی اصغر)ع( در استان بیان کرد: این مجمع از سال 85 
خود جوش در مناطق گوناگون استان شروع  به فعالیت 
 کرده و در سال 95 نیز دفتر نمایندگی جهانی مجمع حضرت 
علی اصغر)ع( راه اندازی شده است که اقداماتی از جمله 
شناسایی مکان های برگزاری همایش در ۱۱ شهرستان و 
همچنین ارتباط با افراد فعال در این زمینه برای هماهنگی 

بهتر در برگزاری این همایش بوده است.

در  همایش  این  سازماندهی  و  هماهنگی  برای  همچنین 
اردیبهشت گردهمایی با نمایندگان شهرستان ها،هماهنگی امور 
 اجتماعی سازمان تبلیغات،اوقاف،شورای هیئت های مذهبی ،

هیئت رزمندگان،کانون بسیج مداحان و... برگزار شده است 
تا با بهره مندی از دیدگاه های این نهادها بتوان هماهنگی 
بیش تری برای برگزاری هر چه بهتر این همایش نسبت به 

گذشته انجام شود.
در  لباس  دوخت  های  کارگاه  همکاری  از  همچنین  وی 
استان،برای تهیه لباس خبر داد و ادامه داد: با کارگاه های 
مختلفی در سراسر استان هماهنگی انجام گرفته است و در 
روز برگزاری این همایش لباس ها رایگان توزیع می شود.

همچنین در تهیه لباس بسیاری از افراد نذر دارند که با توجه 
به میزان هزینه ای که در نظر گرفته اند، هر لباس مبلغ 2 
هزار تومان تهیه شده تا افراد در تهیه آن مشکل نداشته 
باشند. مالکی بیان کرد: این مراسم مخصوص خواهران است 
که با دادن سربند و لباس به مادران آغاز می شود و در ادامه 
برنامه هایی مانند سخنرانی با موضوع امر به معروف و نهی از 
 منکر و اهمیت نقش حضرت علی اصغر)ع( در واقعه کربال ،

مداحی و همچنین مراسم نمادین گهواره گردانی و قرائت 
نذرنامه جزئی از این برنامه می باشد.

رئیس مجمع جهانی حضرت علی اصغر)ع( در مورد قرائت 
نذرنامه ادامه داد: نذرنامه به 8 زبان در کشورهای گوناگون 
قرائت می شود و مادران با گفتن این جمله “یا صاحب الزمان 
فرزندم را نذر یاری تو می کنم، او را برای ظهور نزدیکت 
برگزین و حفظ کن “ ارادت خود را نسبت به  امام زمان )عج( 

عرضه می دارند.
وی با اشاره به اینکه در سال گذشته مسجد جماران، سالن 
شهیدین قاسمی و شهدای باقریه سه نقطه از شهر بوده که 
همایش شیرخوارگان حسینی در آن برگزار شده است، بیان 
کرد: استقبال از این مراسم هر سال بیش تر می  شود و افراد 
زیادی شرکت می کنند و از این رو هر سال مشکل کمبود 
از تاثیر گذاری و گسترش  مکان داریم و این خود نشان 

محبت اهل بیت )ع( بر دل های مومنین است.

عکس: قوسی

برگزاری همایش شیرخوارگان حسینی 
همزمان در 5 قاره دنیا

در گفتگو با رئیس مجمع جهانی حضرت علی اصغر)ع( استان بیان شد:

وقتی اسم ژاپن می آید نخستین تصاویری که به ذهن خطور می کند، کشوری 
فوق العاده ثروتمند و منظم است. ژاپن پس از آمریکا و چین سومین قدرت 

اقتصادی جهان به شمار می رود. 
»دیوید تسینسکی« یک عکاس حرفه ای از جمهوری چک است. او عکس 
های جالبی از »اوساکا« ژاپن گرفته که  با تصورات ما درباره ژاپن از زمین 
تا آسمان فرق دارد. عکس هایی که  از سوی سایت »مترو« بریتانیا منتشر 

گردید، بسیاری از کاربران فضای مجازی را در شوک فرو برد زیرا آنها آن 
روی دیگر ژاپن را دیدند که قباًل ندیده بودند؛ فقر شدید کمی دورتر از مرکز 

شهر اوساکا که بیش از 9 میلیون نفر جمعیت دارد.
دیوید تسینسکی می گوید، بسیاری از ژاپنی ها نمی دانند که در نزدیک مرکز 
شهر که پر از بازارهای تجاری بزرگ، ساختمان های سر به فلک کشیده و 
تکنولوژی پیشرفته است، چنین جایی وجود دارد. او می گوید: فقر کاماًل از 
چهره این افراد پیداست، بسیاری از آنها به معنای واقعی کلمه در بدبختی و 

بینوایی زندگی می کنند.

چهره دیگر ژاپن همه را حیرت زده کرد

حمل اثاثیه منزل مداحی
با خاور مسقف و کارگر ماهر داخل و خارج شهر    شهرام  مداحی  3647  363  0915

آگهی دعوت مجمع عادی به طور فوق العاده نمایندگان اتاق تعاون خراسان جنوبی
 ) نوبت دوم ( تاریخ انتشار: 97/6/18

به اطالع کلیه اعضای محترم مجمع نمایندگان اتاق تعاون خراسان جنوبی می رساند: جلسه مجمع 
نمایندگان به طور فوق العاده نوبت دوم راس ساعت 10 روز سه شنبه مورخ 97/7/10 در محل این اتاق 
به آدرس: پاسداران ۳۸- پالک 6 برگزار می گردد. فلذا برابر بند 1 ماده 10 اساسنامه اتاق از کلیه اتحادیه 
های استانی عضو اتاق تعاون دعوت به عمل می آید در روز و ساعت مقرر در جلسه حضور بهم رسانند.

دستور جلسه:
1-استماع گزارش هیئت رئیسه  و بازرسی 2- طرح و تصویب صورت های مالی سال 1۳96 

۳- تعیین رقم حق عضویت اتحادیه ها و تعاونی های عضو اتاق 4- طرح و تصویب بودجه پیشنهادی 
سال 1۳97  5- انتخاب هیئت بازرسی اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی

توضیحات: اعضای محترم مجمع نمایندگان می بایست نماینده قانونی خود را براساس بند 1 ماده 10  
اساسنامه و تبصره 2 ماده 59 قانون بخش تعاون جهت حضور در جلسه به همراه صورتجلسه هیئت 

مدیره و نامه رسمی ممهور به مهر اتحادیه را قبل از تشکیل جلسه به اتاق تعاون استان معرفی نمایند.
هیئت رئیسه  اتاق تعاون استان خراسان جنوبی

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده )نوبت دوم(
 شرکت تعاونی عمرانی سجاد فرهنگیان بیرجند   تاریخ انتشار: 97/6/18

جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده )نوبت دوم( شرکت تعاونی عمرانی سجاد فرهنگیان 
بیرجند ساعت۳:۳0 بعدازظهر روز یکشنبه 1۳97/7/۸ در محل هیئت حسینی واقع در خیابان 
انقالب برگزار می شود. از کلیه اعضا دعوت می شود جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل 

در این مجمع حضور به هم رسانند. ضمنا چنانچه عضوی بنا به دالیلی نتواند شخصا حضور یابد
می تواند همزمان با نماینده تام االختیار خویش با هم به دفتر شرکت )واقع در خیابان مدرس6(

مراجعه و برگ وکالت نامه را تنظیم و برگه ورود به جلسه مجمع را دریافت نمایند.
دستورجلسه: 1-استماع گزارش کتبی هیئت مدیره و بازرسین 2- طرح و تصویب صورت های 
مالی سال 1۳96 ۳- طرح و تصویب بودجه پیشنهادی سال 1۳97 4-تعیین تکلیف وضعیت اراضی 
کشاورزی از طریق بنیاد مسکن انقالب اسالمی 5- واریز مبلغ ۳/000/000 ریال توسط هر یک از 
اعضا جهت تکمیل پروژه مدرس و اراضی کشاورزی 6- انتخاب بازرسان اصلی و علی البدل برای 

مدت یک سال مالی 7- تعیین خط مشی آتی شرکت             
هیئت مدیره تعاونی عمرانی سجاد فرهنگیان بیرجند

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه )نوبت دوم(
شرکت ماژان سازه )سهامی خاص( در حال تصفیه

تاریخ انتشار: 97/6/18     شماره ثبت: 518      شناسه ملی: 10360018835

نظر به اینکه جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه )نوبت اول( در تاریخ 6/15/ 97 به حد نصاب قانونی نرسید 
 لذا از کلیه سهامداران محترم تقاضا می شود در جلسه نوبت دوم که ساعت 9 صبح روز جمعه مورخ 97/6/۳0 
در محل دفتر شرکت واقع در بیست متری اول شرقی مدرس - پالک 15 تشکیل می گردد، حضور بهم 

رسانند. ضمناً دستور جلسه به شرح ذیل می باشد:
ارائه گزارش هیئت تصفیه 2- بررسی و تصویب ترازنامه و صورت های مالی منتهی به 96/12/29 ۳- انتخاب 
هیئت تصفیه و یا تمدید مدت ماموریت هیئت تصفیه قبلی و تعیین حق الزحمه ها 4- انتخاب روزنامه کثیر 

االنتشار و سایر موارد قابل طرح در جلسه
هیئت تصفیه

برای اولین بار فرش های خود را اتو کشیده تحویل بگیرید   2- 20 43 42 66/32 66 44 32     

عضو معتبر اتحادیه   مسئول: دستگردی
دفتر : توحید21 ، نبش نبوت 21 ، پالک 105
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آگهی تحدید حدود اختصاصی
حوزه ثبتی قاینات 

 پیرو آگهی تحدید حدود قبلی که به موجب مقررات ماده 14 قانون ثبت منتشرگردیده اینک برحسب درخواست واصله مستند به ماده 
مذکور و ماده 61 آئین نامه قانون ثبت تحدید حدود قسمتی از امالک واقع در بخش 11 حوزه ثبتی این واحد به شرح ذیل:

بخش 11 - شهر قاین
125- اصلی خانم هاجر نوروزی و غیره ششدانگ یکباب منزل

در روز 1۳97/07/0۸ انجام خواهد شد لذا به موجب ماده 14 قانون ثبت به صاحبان امالک و مجاورین شماره فوق الذکر بوسیله این آگهی 
اخطار می گردد که  در موعد مشخص شده فوق ساعت ۸ الی 10 صبح در محل وقوع ملک 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 که در موقع مقرر حاضر نبوده اند 
مطابق ماده 20 قانون ثبت فقط تا ۳0 روز از تاریخ تحدید حدود پذیرفته خواهد شد و برابر ماده ۸6 آیین نامه اصالحی قانون ثبت، معترض 
می بایست از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت اسناد و امالک قاینات 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. در غیر اینصورت متقاضی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی 
عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به اداره ثبت تسلیم و اداره ثبت هم بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را طبق مقررات ادامه می دهد.

تاریخ انتشار: 1397/06/18       علی صفایی فر- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک قاینات 

آگهی دعوت مجمع عمومی موسس کانون انجمن های صنفی کارگری 
کارگران ساختمانی استان خراسان جنوبی   تاریخ انتشار: 97/06/18

مجمع عمومی موسس کانون انجمن های صنفی مذکور روز دوشنبه مورخ 97/07/09 ساعت 
9 صبح با دستور ذیل به آدرس بیرجند - سالن جلسات اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
استان تشکیل می گردد. از کلیه انجمن های صنفی کارگری کارگران ساختمانی دارای اعتبار 
شهرستان ها که درخواست عضویت تکمیل نموده اند دعوت می شود درجلسه شرکت نمایند.
همچنین از کلیه اعضای اصلی هیئت مدیره انجمن های صنفی کارگری کارگران دارای اعتبار 
ساختمانی شهرستان ها که تمایل به عضویت در هیئت مدیره و بازرسان کانون دارند دعوت 
می گردد تقاضای کتبی خود را به انضمام کپی شناسنامه،کارت ملی و یک قطعه عکس4*۳ 
حداکثر تا تاریخ  1۳97/07/05 به آدرس بیرجند- بلوار شهید صیادشیرازی- بلوک 92 جنب 

بیمه آسیا ارسال نمایند.
دستورجلسه: طرح و تصویب اساسنامه کانون 

انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره به مدت سه سال و بازرسان کانون به مدت یک 
سال.                                                                                          هیئت موسس 

باطـری تلفنـی 724 عـدل
عرضه کننده:

 انواع باطری ایرانی و ترک 
نصب در محل رایگان

قبل از خرید قیمت ها را از ما بخواهید
هدیه ما به شما محصول با کیفیت می باشد

خیابان قدس، بین قدس 11 و13، نرسیده به باشگاه فرهنگیان 
09155626247

17 مـاه 

گارانتی معتبر 

الکترونیکی
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تولید ماهانه بیش از 1200 کاالی صنایع دستی در زندان ها

صداو سیما- زندانیان استان ماهانه بیش از 1200 کاالی هنری و صنایع دستی تولید می کنند. مدیرکل زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی گفت: این کاالها از 
سوی زندانیان در زندان های شهرستان های بیرجند، قاین، طبس، فردوس و نهبندان تولید می شود. به گفته هاشمی رشته های صنایع دستی فعال در زندان 
های استان از جمله قالی بافی، چرم دوزی، منجوق دوزی و معرق کاری است. و ماهانه بیش از 15 متر مربع فرش دستباف در زندان های استان بافته می شود.

در روزهای اخیر خبری مبنی بر قصد بنیاد در خصوص 
فروش باغ رحیم آباد مطرح شده است. به نظرم این 
باغ بخشی از تاریخ این شهر و میراث آیندگان است 
که نباید در اختیار فرد یا مجموعه ای حقیقی قرار گیرد. 
این باغ و عماراتی از این دست جزو میراث فرهنگی 
بیرجند و بخشی از هویت ماست که می بایست در 
اختیار اداره میراث فرهنگی استان قرار گیرد.این کار 
بنیاد کم توجهی و بی احترامی به فرهنگ و تاریخ این 
شهر است. به همین دلیل از نماینده مجلس و شورای 
شهر تقاضا داریم از برگزاری این مزایده جلوگیری به 

عمل آورند.
915...575

مسئوالن استان به نظر شما چرا مردم دل خوشی از 
مراکز پزشکی دولتی ندارند؟چون برای سونوگرافی در 
بیمارستان امام رضا)ع( یک ماه منتظر نوبت می مانی 
بعد سونوگرافی را  می گیرند و می بری نشان پزشک 
مرکز بهداشت می دهی ، می گویند خیلی بد و بی 

دقت سونو  گرفتند. دریغ از ذره ای برخورد
915...778

سالم، درختان حاشیه دفتر نماینده محترم ولی فقیه در 
خیابان طالقانی 9 مدت زیادی است آبیاری نشده.قبل 

از خشک شدن اقدام فرمایند. سپاسگزاریم
939...874

سالم جناب شهردار محترم که خبر از احداث میدان 
شهادت و ایثار می دهند کاش فکری هم برای میدان 
شهدا بردارند   که سالهاست هیچ  المان مناسبی در 
این راستا طراحی نشده  و هیچ گونه  اقدامی هم انجام 
نمی دهند. کاش در کنار احداث میدان جدید اقدامات 

ارزنده هم برای این میدان  انجام دهند.
915...493

آیا فروش امالک بنیاد که در حریم باغ رحیم آباد قرار 
دارد با گذر زمان و تغییر کاربری و ساخت و ساز موجب 

آسیب به این مکان ها نخواهد شد؟
915...501

پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

حسینی- مسابقات قوی ترین مردان استان در دسته منهای 105 
کیلوگرم برای اولین بار در خراسان جنوبی با استقبال پرشور مردم 
برگزار شد. علی کهنسال رئیس هیئت بدنسازی و پرورش اندام 
استان با بیان این که مسابقات قوی ترین مردان پس از 10 
سال برگزار شده است، عنوان کرد: در اوایل زمانی که سکان دار 
هیئت شدم، به شهرستان ها برای برگزاری مسابقات فراخوان 
زدیم اما به دلیل استقبال بسیار کم، مسابقات برگزار نشد. پس 
از مدتی دوباره فراخوان وتبلیغات انجام شد و جوایزی را تعیین 
کردیم و در مجموع  10 نفر شرکت کردند که از این تعداد، 
چند نفر به دلیل وزن باالی 105 کیلوگرم حذف شدند. وی 
 با اشاره به این که در نهایت 8 نفر از شهرستان های قاین ،

نهبندان و بیرجند در مسابقه شرکت کردند ، ادامه داد: مسابقه 
در 8 آیتم شامل اسکات تعادلی به وزن 350 کیلوگرم، غلطاندن 
الستیک 350 کیلویی، حمل چمدان ها به وزن 260 کیلوگرم، 
آیتم سه گانه ، انداختن گوی های سنگین روی سکو و کنده 
فلزی در یک دقیقه، در پنجشنبه و جمعه برگزار شد. رئیس 
هیئت از جایزه یک میلیون تومانی برای نفر اول خبر داد و اضافه 
کرد: نفر دوم 700 هزار تومان، نفر سوم 500 ، چهارم 300 و 
نفر پنجم 200 هزار تومان جایزه نقدی دریافت خواهند کرد.

کهنسال هزینه برگزاری این مسابقه را حدود 15 میلیون تومان 
از محل بودجه هیئت اعالم  و افزود: اداره کل ورزش و جوانان 
بخشی از هزینه سالن را تقبل کرد، با این حال مدیر کل ورزش 
و جوانان قول مساعد کمک نقدی به هیئت را داده است. وی به 
برگزاری مسابقات سنگین و پرهزینه ای از جمله پرورش اندام و 
 قهرمانی پرس و لیفت در یک ماه گذشته اشاره و خاطرنشان کرد: 

در راستای این فعالیت ها قول حمایت هایی را نیز گرفته ایم.

ورزشکاران استان ، فراتر از حد انتظار
با تاکید بر این که  اندام   رئیس هیئت بدنسازی و پرورش 

ورزشکاران استان بیش از حد انتظار آماده هستند، یادآور شد: اگر 
بخش خصوصی وارد گود شده و همراه با اداره کل ورزش و 
جوانان از ما حمایت کنند،  این روند ادامه خواهد داشت. کهنسال 
از تعداد مخاطب بسیار باالی این ورزش به خصوص در جوانان 
سخن گفت و بیان کرد: اگر فقط بخشی از مبلغی که برای مبارزه 
با مواد مخدر هزینه می شود در این ورزش سرمایه گذاری کنند، 
قطعا معضالت و آسیب های اجتماعی در استان کاهش پیدا 

می کند. 
وی به استقبال چند هزار نفری مردم برای مسابقات پرورش 
اندام اشاره کرد و گفت: زمانی در مچ اندازی استان، قطب 
مطلق ایران بود و اکنون هم ورزشکارانی دارد که در سطح 

کشور مقام می آورند ولی آیا همان اندازه که در شهرهای دیگر 
برای قهرمانان هزینه می کنند، این جا هم بها داده می شود 
و هزینه می کنند؟ کهنسال همچنین تشکر ویژه ای از تیپ 
3 انصارالرضا)ع( سپاه و قالسی مدیرعامل سازمان فرهنگی، 
اجتماعی و ورزشی شهرداری بابت همکاری هایی که در زمینه 

برگزاری مسابقات داشتند، کرد.

ورزشکاران استان نیازمند سالنی تخصصی
حسین مصدق، سرداور این مسابقات که خود قوی ترین مرد 
خراسان رضوی و عضو قوی ترین مردان ایران است، سطح 
مسابقات را با توجه به اولین دوره برگزاری، خوب دانست و افزود: 

این استان استعدادهای فراوانی دارد و باید به آن ها رسیدگی 
شود. وی با تاکید بر این که مسئوالن ورزش استان باید برای راه 
اندازی سالنی مخصوص این رشته و برای انجام تمرینات سنگین 
ورزشکاران اقدام کنند، اضافه کرد: حرکات سنگین را نمی توان 
در باشگاه های بدنسازی انجام داد. وی در پایان از مهمان نوازی 

مردم بیرجند تشکر کرد.
گفتنی است، در این مسابقات اشکان خراشادی ، مهدی کدخدا و 

مصطفی مقدم به ترتیب نفرات اول، دوم و سوم شدند.

بخش مالی حمایت شود، بهتر خواهیم بود
اشکان خراشادی زاده 28 ساله نفر اول مسابقات، در گفتگو با ما 

بیان کرد: از سال 85 بدنسازی را آغاز کرده و فعالیت من در رشته 
قوی ترین مردان از سال 88 شروع شد. وی با اشاره به این که 
اولین مسابقه ای که شرکت کردم در کرج به صورت کشوری 
بود، خاطرنشان کرد: در مسابقات شرق کشور جزو فینالیست 
ها بودم، در قوی ترین مردان جنوب شرق کشور سوم و در 
 مسابقات قوی ترین مردان سال 93 خراسان  فینالیست شدم. 
به گفته وی سال پیش در مسابقات کشوری آسیب دیدم و االن 
فقط دو ماه است آیتم زدن را برای آماده شدن در این مسابقات 
شروع کرده ام. این ورزشکار که به غیر از رشته قوی ترین 
 مردان در مسابقات پاور لیفتینگ و بدنسازی نیز شرکت داشته ،

ادامه داد: سال 94 به اردوی تیم ملی در پاورلیفتینگ دعوت شدم. 
خراشادی سطح مسابقات را عالی دانست و اضافه کرد: مهم ترین 
قسمت این قبیل مسابقات بخش مالی آن است، اگر حمایت شود 
قطعا بهتر برگزار خواهد شد. وی نبود حامی مالی و مدیریت قبلی 
هیئت که بسیار ضعیف بود را علت برگزار نشدن این مسابقات 

طی 10 سال گذشته عنوان کرد.

حداقل سالی دوبار این مسابقات برگزار شود
مهدی کدخدا نفر دوم مسابقات، 32 ساله با بیان این که از سال 
86 در رشته قوی ترین مردان فعالیت دارم، اضافه کرد: در رشته 
های دیگری مانند ورزش زورخانه ای، پاور لیفتینگ و کشتی آزاد 
هم کار کرده ام. وی با اشاره به این که سال 97 ، قوی ترین 
مرد استان شدم، ادامه داد: سال 91 در مسابقات قوی ترین مردان 
شرق کشور رتبه سوم را کسب کردم. کدخدا سطح ورزشکاران 
را در حد مسابقات کشوری دانست و افزود: خواهش می کنم 
مسئوالن حداقل سالی دو دفعه این مسابقات را برگزار کنند تا 
عالقه مندان با آیتم ها آشنا شوند.وی با بیان این که تاکنون مکان 
تمرین ما در استادیوم آزادی و کنار انبارها بوده است، تصریح کرد: 
اگر سالنی را در اختیار ما بگذارند قطعا بهتر پیشرفت خواهیم کرد.

 خیزش قوی ترین مردان استان پس از رکود ده ساله
  استان ، نیازمند سالنی تخصصی است
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هیئت عزاداران سیدالشهدا )علیه السالم( برگزارمی کند:

مراسم عزاداری دهه اول محرم
شروع مراسم یک ساعت بعد ازنماز مغرب و عشا 
مکان:حسینیه سیدالشهدا )ع(  روستای آغلدر 

سخنران: حجت االسالم موسوی اول 
مسئول محترم فرهنگی مرکز مدیریت حوزه های علمیه 

خراسان جنوبی/ مداحان آقایان: حسین نخعی پور و محمد نخعی پور
ضمنا هیئت روزهای نهم و  دهم محرم ساعت7 صبح

 به سمت مکان های پیش بینی شده هرساله حرکت خواهدکرد.

هیئت عزاداران سیدالشهدا)ع(روستای آغلدر



 داده نما

این گیاه ، ۳ برابر پرتقال
 ویتامین C دارد

ویتامین  باالترین  پرتقال  کنید  فکر  شاید 
جعفری۳  بدانید  است  جالب  اما  دارد  را   C
همچنین  دارد.   C ویتامین  پرتقال  برابر 
دارد، آهن  اسفناج،  برابر   ۲  جعفری 

فولیک اسید در جعفری، ماده مغذی برای حفظ 
سالمت قلب و عروق است. مصرف کم مواد 
غذایی حاوی ویتامین c مانند جعفری خطر بروز 

آرتریت روماتوئید را ۳ برابر می کند.

اطراف خود را با افراد هوشمندتر از خودتان احاطه کنید

عمدتاً موفقیت، صرف نظر از تمام تالش های سخت، استعدادهای منحصر 
به فرد، زمان بندی خوب یا خوش شانسی، شامل افرادی است که شما آنها 
را در بخشی از مسیر خود جای داده اید.هنگامی که شما برای اولین بار 
شروع به کار می کنید، افرادی را در دایره اجتماعی خود دنبال می کنید که از 
لحاظ فکری به شما شبیه اند. اما همه چیز تغییر می کند. شما بالغ می شوید. 
دایره شما با تغییر عالیق تان از اجتماعی به حرفه ای گسترده می شود. اگر 
چه شما در ابتدا به سمت افرادی همانند خودتان گرایش دارید، اما در ادامه 
جذب افرادی می شوید که می توانند دیدگاه های متفاوتی را ارائه دهند  هر 
چه این افراد غیر مرتبط تر و مختلف تر، فرصت شما برای پر کردن شکاف 
تجربه  محدودتان بیشتر باشد، در نتیجه خطر ریسک شما کاهش می یابد.

موفقیت

داستان های دنباله دار

 داستان دنباله دار لحظه های انقالب

*سید محمود گالبدره یی

خون راه افتاده بود. اما بلندش کردیم. جمال تاب نیاورد. هنوز زنده بود. 
گذاشتیمش توی ماشین. ماشین رفت و من نمی دانم چه شد که از 
جمال جدا شدم. می دویدم. به قلهک که رسیدم، افتادم توی دسته. دسته 
دسته نبود. وسط خیابان جمع شدیم. نمی شد شعار داد. نمی توانستیم 
شعار بدهیم. به دور و بر نگاه کردیم. اول تک تکی و بعد با هم، گفتیم: 
»سکوت هر مسلمان، خیانت است به قرآن.« طلبه ای توی پیاده رو بود. 
پریدم دستش را گرفتم و کشیدمش تو، اول نمی آمد. می گفت، امروز 
دستور تیر داده اند؛ ولی نتوانست ما را رها کند. دسته راه افتاد. دو دسته 
شدیم. هر دو با هم می گفتیم: »نهضت ما بود یا رب حسینی، رهبر ما بود 
یا رب خمینی.« می گفتیم و می رفتیم. مردم، دو طرف خیابان بیشتر بودند 
و گاهی که اشاره می کردیم و می گفتیم: »سکوت هر مسلمان، خیانت 
است به قرآن«، سرشان را پایین می انداختند. سر میرداماد که رسیدیم، راه 
بسته بود. جلو، کامیون کامیون سرباز بود. تا چشم مان به سربازها افتاد، 
با خشم مشت ها را گره کردیم و »برادر ارتشی، چرا برادرکشی« گویان، 
پیچیدم به طرف میدان محسنی. نرسیده به میدان، باز سرباز بود. دسته 
حاال دسته شده بود. می گفتند، ته دسته دم دو راهی قلهک است. جلوی 

ما، زن ها بودند. ادامه دارد . . . 

آیه روز  
»هر کس کار نیکویی انجام دهد، پس ده برابر آن )به عنوان پاداش( برای اوست.«
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5 کوچکی که شادی تان
 را از بین می برد

 معموال تبدیل شدن به یک فرد شادتر آسان است. همچنین بسیار 
ساده می توانید خود را از شادی محروم کرده، خودتان را بدبخت کنید 
و به رنج و سختی هایتان بیفزایید. مردم این کار را هر روز در سراسر 
جهان انجام می دهند. بنابراین می خواهم ترکیبی از این دو موضوع را 
بیاورم. می خواهم عاداتی را در اینجا مطرح کنم که شادی را می ربایند 
و عالوه بر آن می خواهم در مورد کارهایی که می توانید جایگزین این 

عادات مخرب کنید، صحبت کنم.

غرق شدن در دریایی از منفی ها
 این می تواند بسیار نامحسوس باشد. شما دارید مثل همیشه زندگی 
معاشرت می کنید،  دارید  افرادی که دوست  با  را می کنید،  عادیتان 
برنامه   رادیویی همیشگی گوش می دهید، همان  برنامه   به همان 
تلویزیونی همیشگی را تماشا می کنید، همان وبالگ ها، کتاب ها و 
مجالت را می خوانید. اما انجام این کارها چه تاثیری روی فکرتان و 
محدودیت هایی که برای خود تنظیم می کنید و لیاقت هایتان در زندگی 

خواهد داشت؟

منتظر فرصت مناسب بودن
وقتی رویایی دارید به سادگی غرق در برنامه ریزی برای به دست 
آوردن و رویاپردازی درمورد اینکه چطور انجامش دهید، می شوید. ولی 
ممکن است از اینکه در انجام آن شکست بخورید نیز بترسید. بنابراین 
یک انتخاب معمول انجام می دهید و منتظر فرصتی مناسب برای 
اقدام کردن و تبدیل رویایتان به واقعیت می مانید و منتظر می مانید و  

شاید برای سال ها منتظر بمانید.

 اجازه دادن به عیب جویی از شما
وقتی کسی از شما عیب جویی می کند یا به طور شفاهی به شما حمله 
می کند، این ممکن است فقط شما را متالطم کند. اما اگر از سوی 
دیگر این کار هر دفعه تکرار شود باعث می شود به خودتان شک کنید 

و خود را سرزنش کنید و احساس کنید که مشکلی دارید.

تمرکز روی افراد اشتباه و حسادت و ناتوانی
وقتی شما زمان زیادی از روز را به این فکر کنید که دیگران چه چیزهایی 
دارند و یا چه کارهایی انجام داده اند وآن را با زندگی خود مقایسه کنید، در 
این صورت دلیل خوبی برای ناخشنودی و ناامیدی خودتان فراهم کردید. 

چون توجه و انرژیتان را در مکان اشتباهی صرف می کنید.

اختصاص ندادن زمانی برای سالمتی و استراحت خودتان
وقتی شما همیشه مشغول باشید و هیچ زمانی برای تجدید نیرو به 
خودتان ندهید، به زودی درمانده و خسته می شوید. به این ترتیب 
انجام دهید، احساس سنگینی می کنید،  هر قدم و هر کاری که 
دادن  نمی برید و مدام در حال کشیدن و هل  زندگیتان  از  لذتی 

خود به جلو هستید.

یک لحظه مکث کن . . . 

معجزه  پوست موز برای زیبایی

قسمت داخلی پوست موز برای رفع لکه های 
پوستی بسیار مفید می باشد. وجود ویتامین های 
B ،C ،E ، A در پوست موز برای پوست 
مفید بوده و به ترمیم لکه های آن کمک می کند. 
به  عالوه به دلیل خاصیت آنتی اکسیدانی باال، 
لکه های سیاه را نیز کاهش می دهد. به عالوه 
خاصیت ضدالتهابی پوست موز برای آرام کردن 

اثر التهابی پوست نیز مفید است.

انجام این کارها با 
معده خالی ممنوع!

مصرف برخی داروها با معده خالی توصیه نمی 
شود که ضد التهاب ها نیز از آن جمله ان است. 
نوشیدن قهوه نیز توصیه نمی شود. آدامس 
جویدن با معده خالی ایده خوبی نیست، زیرا اسید 
کلریدریک تولید شده هنگام این کار مخاط معده 
را تحت تاثیر قرار داده و می تواند به شکل گیری 
گاستریت منتهی شود.بهتر است با معده خالی 

ورزش های شدید هم انجام ندهید.

جدول کلمات                        

افقي: 1- ظرف گلداني شکل براي 
جوش آوردن و تهیه قهوه ترك- 
 -۲ وچوگان  گوي  بازي  نوعي 
که  ابزاري  حرکت-  بي  ایستاده، 
در را با آن به چارچوب وصل مي 
مقرب  بندگان   -۳ شاطر   - کنند 
پروردگار - رودي در آلمان- بالش 
عمارت   -4 مبل  روي  تزئیني 
 - مقصود  نهایت،  مرغابي-   -
اصطالح زراعتي 5- اقامتگاه شاه 
- چهارگوش 6- براي حل برخي 
گذشت-  آن  از  باید  مشکالت 
عمل   -7 آهو  گریز  پرخور- 
منافق- کمرو- نسبت دو زن یک 
مرد به هم 8- عداوت- بعضي به 
خشخاش گذارند- بیزار 9- بیداد- 
پا   -10 آینده   - نبرد  و  جنگ 
نهر  استلزام-  واژه   - قعر  و  یین 
آموزشگاه  دندانساز-   -11 بزرگ 
مرادف  فالني-  نقد-  پول   -1۲
آشغال- بیرمق و شل 1۳- اقبال و 
بخت- بي آن فطیر است- گازي 
معاوضه   -14 خورشید  سطح  در 
کردن- ستاره روشن- چیزي که 

دیده بشود 15- آواره- بلور

کلوچه  و  شیریني   -1 عمودي: 
نسخه   - تبریز  لذیذ  سنتي 
خانگي-  کوبنده   -۲ خطي 
جمع   -۳ بند  شکسته  ملک- 
براي  نامي   - وضو  بدل  وکیل- 
خانمها 4- گوسفند قرباني- دود- 
کافي- قرن 5- باالي چشم- برد 
معروف- صحراي خشک 6- آزاد 
مرغوب  برنج  قسمي   - آشپز   -
راه   - بستن  یخ   - پرنمک   -7
راست یافته 8- ضد چاق- داروي 
هوشبري- گریه و نوحه 9- درخور 

همان  ایراني-  سنتي  دسر  نیاز- 
هاگ است 10- در مدرسه فراوان 
آغوش   - شادي  هلهله  است- 
11- هرگز نه - بازسازي- فوج و 
گروه 1۲- گاو یالدار تبت- شامه 
 -1۳ فلجا  درخت!-  عضو   - نواز 
خلق  و  سنت  مانند-  ها-  گونه 
تزارها-  کشور  زبان   -14 خو  و 
گیاهي  گوشت  آهنین-  سخت، 
سرویس  یک  محصل-   -15
تحت  الکترونیک  پست  رایگان 

وب از شرکت مایکروسافت
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لهجنالدنکارمس۳
اوادمیلواوشو4
متیدمکهلولوا5
شگنادنوردلاد6
هتلرارشااکتم7
روهظلییوینمیا8
کبنتامهربتدش9
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ورهاردنرسزیوا14
رشبلاوباتیربرب15

مصرف زیاد روغن و چربی  در برنامه غذایی روزانه عالوه بر اینکه خطر 
بروز بیماری های قلبی- عروقی را افزایش می دهد، با افزایش دریافت 
کالری که در بدن بصورت چربی ذخیره می شود در نهایت اضافه وزن 
و چاقی را به دنبال دارد. اضافه وزن و چاقی زمینه را برای ابتال به سایر 
بیماری های غیرواگیر از جمله دیابت و انواع سرطان ها فراهم می کند. 
کاهش مصرف روغن و چربی و استفاده درست از روغن ها نقش مهمی 

در پیشگیری از ابتال به این بیماریها دارد.
به این توصیه ها هم توجه کنید:

به جای سس های چرب از سبزی ها، آب لیمو، آبغوره، روغن زیتون و ماست 
کم چرب به عنوان طعم دهنده در انواع ساالدها و غذاها استفاده کنید. از کره، 
سرشیر و خامه کمتر استفاده کنید. این مواد غذایی حاوی مقادیر زیادی چربی 
حیوانی هستند و می توانند موجب اضافه وزن و چاقی و همچنین افزایش 
کلسترول خون شوند. به جای پنیر و ماست خامه ای که مقدار زیادی چربی 

دارد از انواع کم چرب استفاده کنید.
مرکز اطالع رسانی اداره غذا معاونت غذا و دارو 

دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

روغن کمتر، وزن مناسب تر)2(

»غار پهلوان «از غارهای باستانی می باشد که در داخل غار چندین حوض و آثار زندگی دیده می شود.که در منطقه 
شمالی شاسکوه درکوهپایه های شرق روستای تیگاب شهرستان زیرکوه واقع می باشد.

دستگاه ساب سیار امیرآبادی زاده

ساب انواع سنگ های مرمر، 
گرانیت، موزائیک و بتن

09156706538

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

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

خریداریم(    09153423744

ایزوگـام  شفیعـی
آسفالت )محوطه و پشت بام( و  قیرگونی

 32225494 - 09151630283   صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

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

را تجربه کنید.   09158668002

مجری ذیصالح 6سقف 
آماده همکاری می باشد.

09150905729
09159151324

به یک راننده پایه دو دارای کارت 
هوشمند سالمت و دو نفر 

توزیع کننده نیازمندیم.
 09152563507
32255380 - 81

فروش کارخانه در شهرک 
صنعتی، سند ششدانگ آزاد 
قیمت توافقی، با معرفی وام 

سرمایه در گردش
09157234706

اصل گواهینامه موقت دوره کارشناسی رشته ریاضی 
کاربردی اینجانب محمد مهدی کریمی فرزند عباس 

 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت سوخت به شماره 64ع554ایران 12 
کارت سالمت ، برگ سبز 

وجه نقد و کارت عابر بانک در تاریخ 
97/5/20 مفقود گردیده از یابنده 

خواهشمندم با این شماره تماس بگیرد. 
09105898289- چهکندی کوشکی

نقاشی ساختمان
انواع رنگ های روغنی ،پالستیک، 
اکرولیک، مولتی کالر، کنیتکس، 

کناف و ... با قیمت مناسب
09156633230- برگی

شترمرغ نیک خاوران
مشاوره و فروش 

جوجه در سنین مختلف
 09151609429
09157269528

دم سرخ ها
16:1522شروع سانس

Cinemaferdosi_  :اینستاگرام @ cinemaferdosi :کانال خبری تلگرام 

هزار پـــا
1820شروع سانس

کامپیوتر کویر افزار شـرق

فروش کامپیوتر و لپ تاپ 
)با اقساط طوالنی مدت ۳ ساله(

بدون معرفی به بانک

 با 20 سال سابقه فعالیت

نبش شهدا 3، ساختمان قائم ، طبقه 2، واحد 5 
) عرفی ، بهزادیان( 

09153613349-32210535

جابجایی تخصصی با کامیون اتاق بزرگ مسقف 
و مجهز به پتو و ضربه گیر برای سازمان ها ، 

ادارات و شرکت ها 
همراه کارگرهای مجرب و حرفه ای 

با بیش از یک دهه کار / کارگر تنها جهت تخلیه 
و بارگیری اثاثیه منزل / صد در صد تضمینی 
جابجایی یخچال ساید بای ساید به شیوه کامال

فنی و تخصصی 
اتوبار قاصدک/ 0915756۳875- سعدی

اولین مرکز تخصصی فروش چسب ، موادشیمیایی ، محصوالت خودرویی  در شرق کشور
DYNO-TAB

تضمین سالمت خودرو با محصوالت داینو تب
* کاهش آلودگی * اقتصادی و به صرفه * کاهش مصرف سوخت 

* کاهش رسوبات کربنی * افزایش عمر موتور و شمع ها * افزایش قدرت و شتاب خودرو  
* تبدیل بنزین معمولی به بنزین سوپر

- دارای گواهی تست از موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
- دارای گواهینامه تست از شرکت جنرال موتورز

- دارای گواهی تست و ارزش گذاری EPA )سازمان حفاظت محیط زیست آمریکا( 
- مورد تایید شرکت M.E.M  خودرو )آبشن ایساکو(

- مورد تایید استاندارد جهانی ASTM آمریکا در دانشگاه هوستون تگزاس 

نماینده انحصاری در خراسان  کلینیک تخصصی چسب سهیل
جنوبی و سیستان و بلو چستان

دفتر فروش: بیرجند، میدان قدس   تلفن : 32219361 - 056 همراه: 09153612181

 پیک موتوری جهت غذای آماده نیازمندیم. 
 32345050

برق خورشیدی )220-12( ولت
برق جهت چاه ، کفکش ، روشنایی
 باغ و ویال     09151631498
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معاون اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای 
گفت: ایمنی راه های استان نیازمند بیش از ۵۹ 
میلیارد تومان اعتبار است. به گزارش مهر، جالل 
زاده ظهر شنبه در کمیته هماهنگی دستگاه های 
ذیربط برای کاهش نقاط حادثه خیز در محورهای 
مواصالتی استان با بیان اینکه آشکار سازی این 
نقاط کامال انجام شده است، افزود: طرح  و اعتبار 
اصالحیه ۱۲ نقطه از نقاط پرتصادف ابالغ شده 

و در حال انجام مناقصه هستیم.
مدیرکل راه و شهرسازی هم در این جلسه گفت: 
برای ایجاد آزادراه بیرجند- قاین طی  ماه گذشته 
مناقصه برگزار شده اما هنوز پیمانکاری اعالم 
آمادگی نکرده است. جعفری با بیان اینکه در دیدار 
با مسئوالن وزارت راه ۲۰ میلیارد تومان اعتبار 

مجوز ابالغ گرفته ایم اما هنوز در بین پیمانکاران 
توزیع نشده است، افزود: از ماده ۱۸۰ قریب به ۲۸ 
میلیارد تومان پیش بینی شده که از سال گذشته 

تاکنون هیچ تخصیصی نداشته است.

مجتمع های بین راهی در نقاط کویری 
خراسان جنوبی ایجاد شود

استراحت  باید  نیز گفت:  اورژانس ۱۱۵  معاون 
گاه های کوچک و کم هزینه ای در راه های 
کویری استان ایجاد شود. عباسی با بیان اینکه 
دو اورژانس هوایی در استان فعال است، افزود: 
دو دستگاه اتوبوس آمبوالنس نیز آماده امدادرسانی 
به حوادث احتمالی هستند. به گفته وی همچنین 
در شهرستان بیرجند نقاط کوری وجود دارد که 

امکان ارتباط موبایلی وجود ندارد و باید مورد توجه 
قرار گیرد.عباسی خواستار غربالگری اعتیاد در بین 
رانندگان شد و افزود: این امر در کاهش تصادفات 

جاده ای نقش شایسته ای دارد.

محور طبس- یزد نیازمند نصب دوربین 
ثبت سرعت است

جانشین پلیس راه  هم با بیان اینکه شدت حادثه 
نشان دهنده سرعت غیر مجاز است، گفت: محور 
طبس- یزد نیازمند نصب دوربین ثبت سرعت 
است. سرهنگ نیک مرد با بیان اینکه در پنج 
ماهه سال گذشته ۹۹ نفر در حوادث جاده ای جان 
باخته اند، اظهار کرد: تصادفات جاده ای در مدت 
مشابه سال جاری ۹۲ کشته به جای گذاشته است. 

فرهنگ رانندگی آموزش داده شود
معاون دادگستری استان  نیز در این جلسه خواستار 
آموزش فرهنگ راهنمایی و رانندگی در جامعه 
شد و گفت: با توجه به حجم باالی تصادفات در 
راه های روستایی، باید حضور پلیس در این نقاط 
افزایش یابد. وحدانی نیا با اشاره به عواقب شوم  

حوادث جاده ای، ادامه داد: خانه گیر شدن برخی 
از جوانان عالوه بر اینکه هزینه های زیادی را  بر 
دوش دولت می گذارد، خانواده ها را با مشکالت 
روحی مواجه می سازد. وی بیان کرد: خراسان 
جنوبی به لحاظ تصادفات در بین استان های کشور 

وضع خوبی نداشته و نمره قابل قبولی ندارد.

حسینی- فرمانده سپاه انصارالرضا)ع( با بیان این 
که در کنار برگزاری کنگره ۲ هزار شهید، گروه 
های جهادی با نام شهدا برای خدمت به مناطق 
محروم اعزام شده اند، خاطرنشان کرد: کنگره 
شهدا خیزشی مردمی است و بسیاری از اقدامات 
زیر مجموعه آن ، توسط مردم و فی سبیل ا... 

بدون گرفتن دستمزدی انجام می شود.
خوسف  بیرجند،  مردم  نماینده  دیروز  صبح 
از ستاد کنگره ۲ هزار  و درمیان در مجلس  
شهید بازدید کرد. سردار قاسمی فرمانده سپاه 
انصارالرضا)ع( عنوان کرد: برخی معتقدند که اگر 
هزینه برگزاری این کنگره برای مناطق محروم 
استان صرف شود بهتر خواهد بود در حالی که 
اعتبار این دو کامال مجزاست و حقی از محرومان 
 ضایع نشده است بلکه به نفع آنان نیز عمل 

می شود. وی ساخت فیلم، مستند، جشنواره های 
سرود و ورزشی، تهیه و تالیف کتاب را از دیگر 
برنامه های کنگره عنوان کرد و افزود: بخش 
های بسیج مهندسی، کشاورزی، صنعت و معدن 
و بازار در تالش هستند که کار ارزشمندی برای 
شهدا انجام شود. به گفته وی در پشتیبانی، اجرا و 
فعالیت های فرهنگی و فکری همه اقشار دخیل 
هستند و تمامی تولیدات هنری و فرهنگی با 

استفاده از ظرفیت استان انجام می شود.
فرمانده سپاه انصارالرضا)ع( از جذب ۱۲۰ میلیون 
تومان کمک نقدی مردم خبر داد و افزود: ۲۰۰ 
میلیون تومان نیز در قالب کمک های غیرنقدی 
از جمله تامین مصالح ساختمانی، نیروی انسانی و 
غیره جمع آوری شده است.اسماعیلی دبیر ستاد نیز 
با بیان این که یکی از پرهزینه ترین کمیته ها، 

پشتیبانی است، ادامه داد: با این حال حتی ریالی 
برای این کمیته، از جایی دریافت نشد و کارها 
داوطلبانه توسط مردم انجام شد. به گفته وی جزو 
اولین استان هایی هستیم که نهایت تالش برای 

حداقل هزینه و حداکثر حضور مردم شده است.

کنگره شهدا ساده برگزار شود
عبادی نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف 
نیز با تاکید بر این که فرهنگ دفاع مقدس از 
غنی ترین فرهنگ ها در دنیا است، بیان کرد: 
این فرهنگ می تواند ابزار بسیار موثری در مبارزه 
با تهاجم فرهنگی باشد، زیرا خالی از مادی گرایی 
و همراه با ایثار، فداکاری، گذشت و دستگیری از 
دیگران است.وی مخالفت عده ای با برگزاری 
کنگره ۲ هزار شهید را به دو دلیل دانست و افزود: 

برخی از فرهنگ شهادت خوش شان نمی آید 
که این گونه می گویند، اما عده ای دلسوز هستند 
و نمی خواهند از راه اصلی دور شویم، بنابراین 
ساده برگزار کردن این کنگره همچون سادگی و 
قناعت دوران دفاع مقدس بسیار مهم و اثرگذار 
بدخواهان  دهان  جلوی  گونه  این  بود.  خواهد 

نیز گرفته و نگرانی دلسوزان برطرف می شود.
گفتنی است در این جلسه ، برگزاری دیداری با 
سعیدی کیا رئیس بنیاد مستضعفان پیشنهاد شد 
تا با فروش یک قطعه از زمین های بنیاد در 
استان و هزینه کرد آن در کنگره ۲ هزار شهید به 

برگزاری آن کمک کنند. 

خیران  همایش  اولین  در  سربیشه  خیر   ۱۸
سالمت این شهرستان تجلیل شدند. به گزارش 
صدا وسیما،پدر علم سم شناسی ایران در اولین 
سربیشه  شهرستان  سالمت  خیران  همایش 
با اشاره به اینکه کمک خیران باید عالوه بر 
اماکن مذهبی و مدرسه سازی به سمت مسائل 
 بهداشتی، درمانی و سالمت نیز سوق داده شود ،

افزود: به طور رسمی خیران سالمت از ۵ سال 
پیش فعالیت های خود را آغاز کرده اند.پروفسور 
ندارند  سرمایه  افرادی  اگر  افزود:  مود   باللی 
می توانند از وقت و حرفه شان به مردم خدمت 
رسانی کرده و در امور خیرخواهانه فعال باشند.
استاندار نیز در این همایش با بیان اینکه در جامعه 
اسالمی کمک به همنوع و خیر رساندن سابقه 

طوالنی دارد ، گفت : همواره خیران نیکوکار در 
اقدامات خوبی  نماد وقف  با  فرهنگ اسالمی 
امور  گرایش  بر  تأکید  با  وی  اند.  داده  انجام 
خیرخواهانه به سمت تأمین نیازهای جامعه و 
جامعه  در  است  الزم  گفت:  مردمی  نیازهای 
اسالمی مؤسسات خیریه و اندیشمندان توجه 
ویژه ای به مردم منطقه خود داشته باشند.استاندار 
همچنین از حضور پزشکان در مناطق مرزی 
برای کمک به مردم  روستاهای محروم قدردانی  
کرد.مدیر عامل مجمع خیران سالمت نیز در این 
همایش با اشاره به اینکه مجمع خیران سالمت در 
تمامی شهرستان های استان تشکیل شده، افزود : 
43 پروژه در استان با ۲۱ هزار متر مربع زیربنا  در 
حوزه خیران سالمت در حال احداث است. حسینی 
با بیان اینکه در شهرستان سربیشه مرکز خدمات 

جامع سالمت درمان با زیر بنای ۵۰۰ متر مربع در 
حال ساخت است، گفت: همه  ما باید حق مسئولیت 

اجتماعی را در حوزه سالمت  ادا کنیم.

اورژانس 115 سربیشه با همت خیران 
به زودی احداث می شود

مدیر اجرایی شورای خیران سالمت سربیشه نیز 
گفت: خیران شهرستان سربیشه در حوزه سالمت 
و بهداشت در ۲ سال گذشته، 3 میلیارد و 4۰۰  
تومان برای احداث و تکمیل فضاهای بهداشتی 

شهرستان هزینه کردند.
با  سربیشه   ۱۱۵ اورژانس   : افزود  دکترآصفی 
همت خیران به زودی احداث می شود .فالحی، 
فرماندار و رئیس شورای خیران سالمت سربیشه 
هم با اشاره به اینکه در نظام مقدس جمهوری 

اسالمی ایران در حوزه بهداشت و درمان فعالیت 
های خوبی انجام شده، گفت: این شهرستان باید 
به لحاظ بهداشتی در جایگاهی خوب قرار بگیرد. 

شوکتی فرد، سرپرست شبکه بهداشت و درمان 
سربیشه به  نیازهای بهداشتی و درمانی شهرستان 
اشاره کرد و افزود: احداث مرکز خدمات جامع 
 ۵۰۰ مساحت  با  ماخونیک  روستایی  سالمت 
متر مربع، تکمیل و تجهیز پایگاه مراقبت مرزی 
ماهیرود، بازسازی خانه های بهداشتی، تجهیز 
مرکز خدمات جامع سالمت شهری و روستایی 
پروفسور باللی مود ، کمک برای شبانه روزی 
مرکز  اندازی  راه  و  تجهیز  و  مود  مرکز  کردن 
خدمات جامع سالمت روستایی نازدشت از جمله 
طرح ها و نیازهای اولویت دار بخش درح، مود و 

بخش مرکزی شهرستان سربیشه است.

تجلیل از  18 خیر سالمت شهرستان سربیشه

ری
 اکب

س :
عک

وال
 : ت

س
عک

ایمنی راه های استان،  نیازمند ۵۹ میلیارد تومان 

کنگره شهدا،  خیزشی مردمی

*مدیر حوزه علمیه استان تعداد متقاضیان ورود به 
حوزه علمیه را بیش از دو هزار نفر دانست و گفت: از 
این تعداد  حدود 3۵۰ طلبه خواهر و برادر در حوزه های 

علمیه استان پذیرش شدند.
* رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده 
عملیات  گفت:  بیرجند  شهرداری  کشاورزی  های 
آسفالت محوطه روز بازار غفاری بیرجند به اتمام رسید.

*مدیر امور آب و فاضالب  شهرستان طبس گفت: 
چاه شماره ۲ دیهشک طبس پس از اتمام عملیات 

حفاری و پمپاژ بازسازی شد.
*معاون اشتغال کمیته امداد گفت: تعداد ۵۰4 طرح 
اشتغال زایی برای مددجویان از ابتدای امسال با اعتبار 

هشت میلیارد و ۹۱۷ میلیون تومان ایجاد شده است.
*مدیرکل هواشناسی از ادامه روند افزایشی دمای هوا 

در استان تا اواسط هفته جاری خبر داد.
*به گفته معاون امور هنری و سینمایی فرهنگ و ارشاد 

خیمه هنر در بیرجند برپا می شود.

اخبار کوتاه

یادمان شهدای استان

“سفارشم به مردم مسلمان و شهید پرور ایران این است که ما می رویم تا راه حسین )ع( را ادامه دهیم و شما نیز چنین باشید و فریب این گروهک های خود فروخته را نخورید و فقط 
گوش به فرمان امام خمینی باشید  ، از تفرقه بپرهیزید و از روحانیت دور نشوید چون اگر از روحانیت جدا شدید آن روزهاست که دشمن می تواند  به مقصدهای پلید خود برسد “

شهید احمد وفا بخش

ایجاد خط انتقال گاز اتیلن از عسلویه به 
خراسان جنوبی در دستورکار قرار گیرد

گروه خبر- استاندار گفت: ایجاد خط انتقال گاز اتیلن از 
عسلویه به  استان باید مورد توجه برنامه ریزان و متولیان 
امر قرار داشته باشد و مسئوالن ذیربط تالش کنند تا 
این موضوع در بودجه سال ۹۸ قرار گیرد. مروج الشریعه 
در شورای پدافند غیر عامل با تأکید بر ضرورت تهیه 
طرح جامع پدافند غیر عامل در استان گفت: راهبردها 
و خط مشی ها برای کاهش آسیب پذیری زیرساخت 
ها باید در این طرح مشخص شود تا آمادگی دستگاه 
ها برای مقابله با تهدیدات زیستی و سایبری ارتقا یابد. 
استاندار در بخش دیگری از سخنانش افزود: با وجودی 
که خراسان جنوبی در معرض بیماری آنفلوآنزای حاد 
پرندگان است اما با تالش شبانه روزی دامپزشکی در 
رصد و پایش بیماری ها هیچ تهدیدی در زمینه بیماری 
های مشترک انسان و دام متوجه استان نیست. مدیرکل 
صدا و سیما هم در این نشست بر ضرورت آموزش 
پدافند غیرعامل تأکید کرد و گفت:این آموزش ها باید 
در سطوح مدیران، کارکنان و مردم جدی تر گرفته شود 
تا دانش آنها برای مقابله با تهدیدات احتمالی افزایش 
یابد. در این نشست فرماندهان دو قرارگاه پدافند زیستی 
و سایبری شورای پدافند غیر عامل استان، گزارشی از 

آخرین اقدامات انجام گرفته در این حوزه ها ارائه دادند.

جذب۱۴ میلیارد تومان اعتبارات اشتغال 
در بیرجند

 گروه خبر- فرماندار بیرجند گفت:  بالغ بر ۱3۵ میلیارد 
تومان برای تسهیالت اشتغال روستائیان و عشایر در 
استان در نظر گرفته شده است که از این اعتبارات 
تاکنون ۹۰ میلیارد تومان جذب شده که ۱4 میلیارد 
تومان آن مربوط به شهرستان بیرجند است. ناصری 
صبح شنبه در یازدهمین کمیته اشتغال و برنامه ریزی 
شهرستان بیان کرد: بیرجند به لحاظ پرداخت تسهیالت 
اشتغال در بین شهرستان ها رتبه اول را دارد. وی بیان 
کرد: تعداد طرح های معرفی شده به بانک با طرح هایی 
که تسهیالت دریافت کرده اند، ۱۵ درصد اختالف دارد 
که باید مورد توجه قرار گیرد.ناصری بیان کرد: در مرحله 
دوم پرداخت تسهیالت بخش هایی که کمتر مورد توجه 
قرار گرفته اند، در اولویت قرار گیرند. وی ابراز امید واری 
کرد: بتوانیم طرح های اشتغال را به مرحله پرداخت 
برسانیم و زمینه اشتغال خوبی برای شهروندان بیرجندی 
فراهم کنیم.  سرپرست اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
بیرجند  نیز با اشاره به بافت فرسوده  این شهر بیان کرد:  
پیشنهاد می شود مصوب کنیم که 3۰ درصد از اعتبارات 
مشاغل خانگی به ساکنان بافت فرسوده اختصاص یابد.
سروری اظهار کرد: ۷۵ طرح با اعتبار ۲۷ میلیارد و 4۰۰ 
میلیون تومان در بانک ها مصوب شده که برای 4۵۲ 

نفر اشتغال ایجاد می کند.

الزام مراکز نگهداری کاالهای ضروری 
و صاحبان کاال به اعالم موجودی

مراکز  و  ها  سردخانه  انبارها،  دارندگان  صداوسیما- 
صاحبان  و  ضروری  حساس،  کاالهای  نگهداری 
کاال ملزم به اعالم موجودی هستند. رئیس سازمان 
صنعت، معدن و تجارت گفت: بر اساس دستورالعمل 
وزارت صنعت ، معدن و تجارت به منظور کنترل بازار و 
جلوگیری از نوسانات قیمت ها و پیشگیری از کمبودهای 
احتمالی ، این طرح فراگیر شده و عدم ثبت موجودی 
کاالهای اساسی در سامانه جامع انبارها به منزله احتکار 
محسوب می شود. شهرکی افزود: تمام فعاالن بخش 
بازار باید نسبت به ثبت موجودی کاالهای خود به طور 
مرتب در سامانه جامع انبارها به صورت دقیق و به روز 
اقدام نمایند تا با دستورالعمل جدید دچار مشکل نشوند .

ارسال نوشت افزار و منابع ذخیره آب 
به مناطق محروم استان

افزار و منابع ذخیره  صداوسیما- بسته های نوشت 
آب از سوی کمیته امداد امام خمینی)ره( به مناطق 
محروم ارسال شد. مدیرکل کمیته امداد امام خمینی 
ارزش 66۰  به  تحصیلی  بسته  هزار  گفت: ۹  )ره( 
میلیون تومان تهیه که برای استفاده دانش آموزان 
توزیع  هفته  این  در  تا  شد  ارسال  محروم  مناطق 
شود. سلم آبادي با بیان اینکه 64 منبع آب  نیز برای 
برخی مناطق روستایی با هزینه 3۲ میلیون تومان 
خریداری شده، گفت: برای سایر نیازهای این روستاها 
۸۰۰  میلیون تومان اعتبار نیاز است که امیدواریم در 
یابد. به طور کامل تخصیص  روز دیگر  تا 4۰   3۰

استان نایب قهرمان مسابقات 
موتور کراس کشور شد

رئیس هیئت موتورسواری و اتومبیلرانی استان گفت: در 
دور دوم مسابقات موتور کراس قهرمانی کشور که در 
پیست موتورسواری سرایان برگزار شد، تیم موتور کراس 
تهران، قهرمان این مسابقات شد.ستوده اظهار کرد: در 
این مسابقات که ۱6 شهریور جاری در سرایان برگزار شد 
تیم های خراسان جنوبی و خراسان رضوی نیز به ترتیب 
مقام های دوم و سوم این مسابقات را کسب کردند.

اخبار  ورزشی 

کمیته امداد امام خمینی )ره( خراسان جنوبی در نظر دارد: تعدادی از امالک با کاربری های تجاری - مسکونی  متعلق به خود را از طریق برگزاری مزایده با شرایط فروش فوق العاده امالک و مستغالت )مزایده شماره  97/۴5   امداد(
نقد و اقساط ، بدون دریافت کارمزد به فروش برساند. متقاضیان خرید می توانند برای بازدید از ملک مورد نظر و کسب اطالعات بیشتر از نحوه برگزاری مزایده و 

اخذ برگ شرایط شرکت در مزایده و اسناد مزایده از تاریخ 06/18/ 1397 لغایت پایان وقت اداری مورخ 1397/06/25 همه روزه به جز ایام تعطیل به اداره کل کمیته امداد امام خمینی )ره( خراسان جنوبی به آدرس بهشتی 7 - اداره پشتیبانی مراجعه  نمایند.
مالحظات : 1- متقاضیان برای شرکت در مزایده می بایست سپرده ای به میزان 5% قیمت پایه مزایده ملک مورد نظر خود را طی ضمانت نامه  بانکی یا  فیش واریزی در وجه اداره کل کمیته امداد خراسان جنوبی تهیه و تحویل اداره پشتیبانی استان نموده و رسید دریافت نمایند. 2-  متقاضیان 
می بایست رسید سپرده ماخوذه )قرمز رنگ( را به همراه فرم تکمیل شده پیشنهاد قیمت و فرم امضا شده شرایط شرکت در مزایده را داخل پاکت مخصوص پیشنهادات گذاشته و پس از درج فقط نام و نام خانوادگی متقاضی بر روی آن پاکت داخل صندوق پیشنهادات انداخته شود. 3- فروشنده 
در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات واصله و همچنین تمدید مهلت مزایده به هر شکل مجاز و مختار است. 4- پیشنهادات فاقد سپرده ، مخدوش ، مشروط و مبهم از درجه اعتبار ساقط و رعایت مفاد فرم های شرکت در مزایده که از طریق دفتر فروش ارائه می گردد الزامی است.  5- متقاضیان 
دارای شخصیت حقوقی می بایست ذیل فرم شرایط شرکت در مزایده را به مهر و امضای مسئولین ذیربط برسانند. 6- حضور کلیه شرکت کنندگان یا نماینده آنان در جلسه مزایده آزاد است و عدم حضور هر یک یا کلیه شرکت کنندگان موجب هیچ ادعایی از طرف آنان نخواهد بود . 7- توصیه می 
شود متقاضیان محترم به اطالعات مندرج در ستون هر ملک توجه و ضمن رعایت مفاد مندرج در برگ شرایط شرکت در مزایده از ملک مورد نظر حتما بازدید به عمل آورند . 8- دریافت اقساط طی چک های صادره از سوی بانک ها )به جز صندوق قرض الحسنه( قابل دریافت بوده و از دریافت چک های مربوط به 
حساب های قدیمی و سفته معذور می باشیم.9- در صورت پرداخت نقدی الباقی ثمن معامله مشمول سالیانه 15 درصد تخفیف به صورت روز شمار خواهد بود. 10- در صورت برنده نشدن در مزایده سپرده متقاضی حداکثر ظرف مدت پنج روز کاری عودت داده خواهد شد. 11- امالک فروخته شده پس از دریافت 
 50% ثمن معامله به خریدار تحویل می گردد. دفتر فروش امالک امداد به نشانی: بیرجند، خیابان شهید بهشتی 7 ، اداره کل کمیته امداد امام خمینی )ره( تلفن : 7 - 32234401 - 056 مهم * پیگیری اخذ مفاصا حساب های الزم و پرداخت هزینه های مربوط به تنظیم سند وکالت و سند قطعی در خصوص 

آن دسته از امالکی که تفویض مالکیت آنها به صورت وکالتی درج گردیده به عهده خریدار می باشد. زمان بازگشایی پاکت ها:  روز دوشنبه مورخ 1397/06/26 ساعت 10 صبح  در محل برگزاری مزایده آدرس فوق الذکر می باشد.
لیست امالک مزایده ای کمیته امداد امام خمینی)ره( خراسان جنوبی

 شمارهپالک ثبتیآدرسشهر ردیف
 قطعه

 مساحت عرصه
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انتقال کاربری )مترمربع(  

سند
زمان تحویل 

شرایط پرداختملک
 قیمت پایه

)ریال(
 سپرده شرکت

توضیحات  در مزایده

بلوار امام رضا )ع( بلوار شهدا   گزیک 1
سمت راست کوچه شهدا 11 

3315فرعی 
پس از وصول 50 قطعی مسکونی *5200از 400 اصلی 

درصد ثمن معامله 
50درصد نقد- الباقی 

پرداخت هزینه های عوارض نوسازی و پروانه ساخت برعهده خریدار می باشد   65,000,0003,250,000در اقساط12ماهه

بلوار امام رضا )ع( بلوار شهدا   گزیک 2
سمت راست کوچه شهدا 11 

3314فرعی 
پس از وصول 50 قطعی مسکونی *6200از 400 اصلی 

درصد ثمن معامله 
50درصد نقد- الباقی 

پرداخت هزینه های عوارض نوسازی و پروانه ساخت برعهده خریدار می باشد   65,000,0003,250,000در اقساط12ماهه

بلوار امام رضا )ع( بلوار شهدا   گزیک 3
سمت راست کوچه شهدا 11 

3313فرعی 
پس از وصول 50 قطعی مسکونی *7200از 400 اصلی 

درصد ثمن معامله 
50درصد نقد- الباقی 

پرداخت هزینه های عوارض نوسازی و پروانه ساخت برعهده خریدار می باشد   65,000,0003,250,000در اقساط12ماهه

بلوار امام رضا )ع( بلوار شهدا   گزیک 4
سمت راست کوچه شهدا 13 

3328فرعی 
پس از وصول 50 قطعی مسکونی *11200از 400 اصلی 

درصد ثمن معامله 
50درصد نقد- الباقی 

پرداخت هزینه های عوارض نوسازی و پروانه ساخت برعهده خریدار می باشد   63,000,0003,150,000در اقساط12ماهه

بلوار امام رضا )ع( بلوار شهدا   گزیک 5
سمت راست کوچه شهدا 13 

3327فرعی 
پس از وصول 50 قطعی مسکونی *12200از 400 اصلی 

درصد ثمن معامله 
50درصد نقد- الباقی 

پرداخت هزینه های عوارض نوسازی و پروانه ساخت برعهده خریدار می باشد   60,000,0003,000,000در اقساط12ماهه

بلوار امام رضا )ع( بلوار شهدا   گزیک 6
سمت راست کوچه شهدا 13 

3326فرعی 
پس از وصول 50 قطعی مسکونی *13160از 400 اصلی 

درصد ثمن معامله 
50درصد نقد- الباقی 

پرداخت هزینه های عوارض نوسازی و پروانه ساخت برعهده خریدار می باشد   60,000,0003,000,000در اقساط12ماهه

بلوار امام رضا )ع( بلوار شهدا   گزیک 7
سمت راست کوچه شهدا 13 

3325فرعی 
پس از وصول 50 قطعی مسکونی *14200از 400 اصلی 

درصد ثمن معامله 
50درصد نقد- الباقی 

پرداخت هزینه های عوارض نوسازی و پروانه ساخت برعهده خریدار می باشد  60,000,0003,000,000در اقساط12ماهه

بیرجند- کوچه مطهری 13   بیرجند8
پس از وصول 50 قطعی مسکونی *1978/4 2667 اصلیکانون فرهنگی

درصد ثمن معامله 
50درصد نقد- الباقی 

9,430,000,000471,500,000در اقساط12ماهه

مساحت تعیین شده با کسر تعریض از کوچه مطهری 13می باشد و دارای 
پروانه ساخت در دو طبقه  زیر زمین و همکف با زیر بنای  کل 1352 متر مربع 

و قسمتی از پروژه شامل فندانسیون ، اسکلت فلزی ، اجرا گردیده . ضمنا 
ملک در حریم درجه 2میراث فرهنگی قرار دارد . با توجه با گذشت چند سال 
از صدور پروانه ساخت هرگونه مشکل فنی ، نظام مهندسی ، و شهرداری بابت 

عوارض تمدید و نحوه ساخت بر عهده خریدار می باشد 

طبس 9
شهرستان طبس،میدان 
بسیج،کوچه شهدا، جنب 
ساختمان بقعه خواجه خضر

پس از وصول 50 قطعی تجاری 75/3086/06 3193 اصلی 
درصد ثمن معامله 

50درصد نقد- الباقی 
دارای سند اوقافی می باشد 640,000,00032,000,000در اقساط12ماهه

بیرجند - خیابان حافظ 8 - بیرجند10
پالک 5 طبقه چهارم

7095فرعی 
پس از وصول 50 قطعی مسکونی 182/81  از 250 اصلی 

درصد ثمن معامله 
50درصد نقد- الباقی 

5,211,000,000260,550,000در اقساط12ماهه

۴
هیئت مدیره انجمن بیماران ام اس خراسان جنوبی  

شماره کارت بانک کشاورزی: 
6037707000024111

شماره کارت بانک ملی: 
6037991899881936

شماره کارت بانک قرض الحسنه مهر ایران:  
6063737000007540
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 امام صادق علیه  السالم فرمودند :
َة اإلسالِم ، فََقد َحلَّ ُعقَدةً مَِن النّاِر مِن ُعنُِقِه َمن َحجَّ َحجَّ

هر کس حّج واجبش را به جای آوَرد ، گره ای از آتش ، از گردن خویش گشوده است.
)من ال یحضره الفقیه ، ج 2 ، ص 216(

مسئولی که کوتاهی کند 
از همین مردم سیلی می خورد

آیت ا... نوری همدانی، مرجع تقلید بیان مشکالت و 
معضالت را الزم دانست و گفت: علمای ما باید با 
مردم و در کنار آن ها باشند. امروز هم وظیفه همین 
است. روحانیت در دفاع از مردم و انقالب و نظام باید 
بر سر عده ای که ضربه می زنند، داد بزنند. امروز تمام 
خواسته رهبری معظم، علما و مراجع حل مشکالت 
مردم است. اگر مسئولی در خدمت به مردم کوتاهی 
کند، بداند روزی از همین مردم سیلی خواهد خورد.

به دنبال اين هستیم که فیلم مذاکرات 
شوراي نگهبان را منتشر کنیم

عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان در 
پاسخ به این سوال که آیا اعضای شورای نگهبان 
به  شورا  فرآیندهای  و  مصوبات  به  دادن  رأی  در 
با  موافق  رأی  جنتی،  آقای  حرمت  حفظ  واسطه 
نظر دبیر می دهند، گفت: نه این گونه نیست. حتی 
خود من با وجود اینکه توفیقی حاصل شده و ارادت 
با نظرات  ایشان دارم، گاهی در صحن  به  ویژه ای 
با نظرات ایشان،  ایشان مخالفت می کنم، نه فقط 
که ممکن است با نظرات آقایان دیگر. آقایان هم با 
بزرگواری می پذیرند. به دنبال این هستیم که فیلم های 
کنیم. منتشر  را  نگهبان  شورای  مذاکرات  برخی 

نبايد به سبک فیلم نامه  هالیوودی علیه 
وزير خارجه داستان سرايی کنیم

رحیمی جهان آبادی، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی 
داریم که  امنیت  ما مرجع ذیصالح  مجلس گفت: 
می تواند اطالعات را در اختیار قوه قضاییه قرار دهد 
و قوه قضاییه محاکمه می کند و به جرم افراد رسیدگی 
می کند، اما این که فضای مجلس را تبدیل به شوی 
تلویزیونی کنیم و به سبک فیلمنامه های هالیوود علیه 
وزیر تیم مذاکره کننده داستان سرایی کنیم و آنها را 
متهم به جاسوسی بین افکار عمومی کنیم آیا در این 
صورت در جهان کسی برای گفت وگو با این افراد 
اعتباری قائل می شود؟ قطعا این ظلم در حق نظام است.

گفتند »فرح« هم مثل تو 
حرف نمی زد 

پروانه سلحشوری، نماینده مردم تهران در مجلس 
گفت:  مجلس  در  نطقش  درباره  اسالمی  شورای 
در کنار تمجیدهایی که از این نطق به عمل آمد 
توهین های فراوانی هم بود. هیچکس به صورت 
موردی و کارشناسی انتقاد نکرد بلکه احساس می شد 
کسانی از جاهای خاصی، نقطه نظرات خاصی را 
نمایندگان  از  یکی  نطق،  از  می کنند. پس  منتقل 
اصولگرا به من گفت که حتی فرح پهلوی هم اگر 
می خواست ضدنظام حرف بزند مشابه تو حرف نمی زد.

مثلث انگلیسی، آمريکايی و سعودی  
عامل اصلی آشوب در بصره

گفت:  سیاسی  مسایل  کارشناس  زارعی،  سعدا... 
کنسولگری ایران در بصره بدون پوشش حفاظتی 
است. به نظر می رسد حمله به کنسول گری ایران 
در بصره از سوی افرادی صورت گرفته که توسط 
مثلث )آمریکا، انگلیس و سعودی ها( هدایت می شوند 
اختالف  عراق  و  ایران  مردم  بین  این طریق  از  تا 
ایجاد کرده و این دو کشور را نسبت به هم بدبین 
عراق  و  ایران  دولت  که  می رود  انتظار  لذا  کنند، 
درک نزدیکی نسبت به دشمنان خود داشته باشند.

آمريکايی ها در حوزه نظامی در 
جنگ با ايران حتما موفق نمی شوند

والیتی، مشاور رهبری در امور بین الملل گفت: رئیس 
جمهور افسار گسیخته آمریکا از این که بگوید ما در 
پی نابودی ایران هستیم پرهیزی ندارد، حتی وزیر 
ریاست جمهوری ریگان  این کشور در زمان  دفاع 
گفته بود؛ باید ریشه ملت ایران را بخشکانیم، آن ها 
کارشان را هم شروع کردند اما در جنگ با ایران در 
افزاری،  نظامی و دفاعی حتما موفق  حوزه سخت 
تالش  افزاری  نرم  حوزه  در  بنابراین  نمی شوند. 
می کنند که فرهنگ غربی- آمریکایی را القا کنند.

تروريست ها در سوريه به مرحله 
شکست نهايی نزديک شده اند

 امیر حاتمی، وزیر دفاع با بیان اینکه وضعیت به گونه ای
 بود که گروه های تروریستی موفق شدند حدود 90 
درصد خاک سوریه را به اشغال خود درآورند، گفت: 
ملت، دولت و نیروهای مسلح سوریه و دوستان آنها 
شامل ایران، روسیه و حزب ا... در صحنه وارد شدند 
و تروریست ها را سرکوب کردند. امروز تروریست ها 
به مرحله شکست نهایی در سوریه نزدیک شده اند.

رهبری حتي از تشر علني هم 
خودداري کرد

مهدی محمدی، کارشناس سیاسی گفت: اکنون بهترین 
زمان برای قطبی کردن جامعه علیه روحانی است اما 
رهبری فقط با این هدف که شاید به خود بیایند و برای 
مردم کاری بکنند حتی از تشر علنی هم خودداری می 
کند. کاش قدر بدانند. این سکه روی دیگر هم دارد.

راه عبور از مشکالت داخلی شفاف سازی است

گفت:  ارتباطات  وزیر  جهرمی  آذری  محمدجواد 
دو  در  کشور  امروز  اقتصادی  مشکالت  ریشه 
داخلی  مشکالت  و  آمریکا  فشارهای  محور 
شفاف سازی  داخلی  مشکالت  از  عبور  راه  است. 
ارز  باید  چرا  است.  الکترونیکی  دولت  اجرای  و 
ناشی از صادرات دولتی ها و خصولتی ها دیر به دست واردکنندگان برسد؟ 
صحبت های روحانی  )رئیس جمهور( حجت را بر همه دستگاه ها تمام کرد.

افراد پشت پرده تجمع فیضیه را می شناسم 

موسوی تبریزی، فعال سیاسی گفت: درحال حاضر 
می دانم برخی از کسانی که پشت پرده تجمعات مدرسه 
فیضیه هستند چه کسانی بودند اما مسئول مطرح کردن 
آن من نیستم. باید پرسید چرا بعضی از بزرگان نسبت به 
مسائلی که برای دین و مرجعیت پیش آمده حساسیت 
نشان نداده اند. البته معتقدم در خصوص فیضیه بعضی مراجع حساسیت نشان دادند 
اما کافی نبود چراکه به طور مشخص این اتفاق دشمنی با مرجعیت و دین بود. 

حضرت آیت ا... خامنه ای رهبر معظم 
انقالب در دیدار والدیمیر پوتین رئیس 
جمهور روسیه، گفتند: همکاری ایران 
و روسیه در موضوع سوریه یک نمونه 

برجسته و یک تجربه بسیار خوب از 
همکاری دو جانبه است که به معنی 
واقعی کلمه، هم افزایی است. ایشان، 
دو  اینکه همکاری های  بر  تأکید  با 
در  تواند  می  روسیه  و  ایران  جانبه 

یابد،  گسترش  نیز  جهانی  مسائل 
افزودند: یکی از مواردی که دو طرف 
می توانند با یکدیگر همکاری داشته 
باشند، مهار آمریکا است زیرا آمریکا 

و  است  بشریت  برای  خطر  یک 
دارد.  وجود  نیز  آن  مهار   امکان 
ایشان قضایای سوریه را یک نمونه 
برشمردند  آمریکا  مهار  از  موفق 
آمریکایی ها  کردند:  خاطرنشان  و 

واقعی  شکست  سوریه  در  اکنون 
خورده اند و به اهداف خود نرسیدند. 
رهبر انقالب تحریم ایران، روسیه و 
ترکیه از جانب آمریکا را یک نقطه 
اشتراک بسیار قوی برای گسترش 
افزودند:  و  دانستند  همکاری ها 
روسیه  و  ایران  اسالمی  جمهوری 
باید ضمن گسترش همکاری های 
های  توافق  اقتصادی،  و  سیاسی 
تهران  نشست  در  گرفته  انجام 
رهبر  کنند.  پیگیری  جدیت  با  را 
انقالب اسالمی خاطرنشان کردند: 
که  است  سال   ۴0  آمریکایی ها 
می خواهند ریشه جمهوری اسالمی 
ایران را بَِکنند اما ما در این مدت، 
بیش از چهل برابر رشد کرده ایم که 
همین ایستادگی جمهوری اسالمی 
نمونه  یک  آن،  های  موفقیت  و 
است. آمریکا  مهار  از  دیگر  موفق 

قضايای سوريه و شکست آمريکا در آن نشان داد 
آمريکا مهارشدنی است

حسن روحانی، رئیس جمهور گفت: 
مگر ملت ایران ملتی است که در 
برابر فشار یک گروه حاکم جدید در 
کاخ سفید که خودشان هم نمی دانند 
چه می گویند و چه کار می کنند و 
با همه درگیر هستند، دچار هراس 
 شوند؟ وی اضافه کرد: گروه جدیدی 
که در کاخ سفید مستقر شدند نه تنها 
با نظام جمهوری اسالمی ایران بلکه 
با دوستان قدیمی و سنتی شان و با 
کشورهایی که با آنها روابط اقتصادی 
باال دارند، نیز دچار درگیری هستند.

رئیس جمهور خاطرنشان کرد: آنها از 
یک طرف ملت ایران را تحت فشار 
قرار می دهند و از طرف دیگر از طرق 
مختلف پیغام مذاکره می فرستند در 
این شرایط قسم حضرت عباس را 
قبول کنیم یا دم خروس را؟ پیغام و 
نرمش در پیام تان را ببینیم یا عمل 

ددمنشانه تان را مالک قرار دهیم؟ 
دکتر روحانی خطاب به سردمداران 
راست  اگر  گفت:  سفید،  کاخ 
ایران  ملت  دوستدار  و  می گویید 

زندگی  به  می خواهید  چرا  هستید 
اگر  سازید.  وارد  فشار  ایران  مردم 
تصور می کنید با فشار و اقدامات شما 
مردم به خیابان ها آمده و دستان خود 
را به نشانه تسلیم در مقابل آمریکا 

و کاخ سفید باال می برند در خطا و 
اشتباه هستید. رئیس جمهور با اشاره 
به اینکه دولت در صف مقدم جنگ 
در  کرد:  اظهار  دارد،  قرار  اقتصادی 

این شرایط همه احزاب ، گروه ها، قوا 
و ارگان های مختلف بدانند که امروز 
نه روز گله مندی، نه روز رقابت و نه 
انتقام است، چرا  روز  ناکرده  خدای 
که همه در میدان مبارزه قرار داریم.

امروز روز گله ، رقابت و انتقام نیست
ما در میدان مبارزه هستیم

آخوندي با يک تماس از بیرون مجلس کارآمد شد 

گفت:  مجلس  سابق  نماینده  هاشمی،  سیدمهدی 
آخوندی بیش از آنکه به وظایف تخصصی در وزارت 
تحت مدیریتیش بپردازد به کارهای سیاسی می پردازد. 
ظاهراً یک آقایی از بیرون به رئیس فراکسیون حامی 
دولت و نیز رئیس جلسه علنی زنگ می زند و می گوید 
که وزیر باید رای بیاورد و داستان را عوض می کند! آیا آخوندی در عرض چند دقیقه 
کارآمد شد؟ همه مشکالت در حوزه راه حل شد؟ سوءاستفاده ها برطرف شد؟

نمایش من آنجا نیستم به کارگردانی مصطفی مباشری* عکس: مجتبی گرگیمسابقات اسکیت در بیرجند * عکس: مجتبی گرگیحضور زائران در امامزاده علی دیهوک

ردب  ضدسرقت خالقی
عرضه کننده انواع درب های ساختمانی 

بیرجند، خیابان مدرس، نبش مدرس 44
32462090 - 09153614899

آگهي مناقصات عمومي )يک مرحله اي( شماره های )22-97 الی 97-25(
دستگاه برگزار کننده مناقصه: دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند موضوع مناقصه: خرید خدمات مراقبت 

های اوليه سالمت حاشيه شهرها و شهرهای باالی 20 هزار جمعيت )بيرجند- قاین- طبس- فردوس( شرايط شرکت در مناقصه: كليه شركت هاي 
خدمات بهداشتي درماني داراي مجوز از كميسيون ماده 20 و داراي صالحيت ایمنی از اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعی مدت و محل انجام کار : 
یک سال شمسی- شهرهای قاین، طبس ، فردوس، بيرجند  مدارك الزم جهت خريد اسناد مناقصه:  الف( واریز مبلغ 150/000ریال به ازای هر یک 
از مناقصات به شماره حساب 2178162198007 بانک ملي )سيبا( و ارائه فيش آن به انتشارات نسبت به خرید اسناد اقدام نمایند. ب( دریافت رایگان 

اسناد از پایگاه ملي مناقصات به آدرس  http://iets.mporg.ir  ج( جهت كسب اطالعات بيشتر با شماره 32395252-056 تماس حاصل فرمایيد.
نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : 

موضوع مناقصهشماره مناقصه
تضمین شرکت 
نوع تضمیندرمناقصه)ريال(

ضمانتنامه معتبر بانكي يا چك تضمین شده 1/185/000/000خريد خدمات مراقبتهای اولیه سالمت بیرجند97-22
بانكي يا واريز نقدي وجه به حساب شماره 

2643856 بانك رفاه شعبه معلم بیرجند به نام 
سپرده جاري دانشگاه )شرکت در مناقصه(

310/000/000خريد خدمات مراقبتهای اولیه سالمت قاين97-23
177/800/000خريد خدمات مراقبتهای اولیه سالمت طبس97-24
207/600/000خريد خدمات مراقبتهای اولیه سالمت فردوس97-25

مهلت خريد اسناد : از تاریخ 97/06/18 لغایت 97/06/21  مهلت تحويل اسناد: تا ساعت 9 صبح مورخ 97/06/31
محل تحويل اسناد : خراسان جنوبي - دبيرخانه دانشگاه علوم پزشكي بيرجند تحویل و رسيد دریافت گردد.

محل و تاريخ شروع فرآيند بازگشايي پاکت ها: سالن معاونت توسعه دانشگاه- مورخ 97/06/31 ساعت 10 صبح
در ضمن هزینه چاپ و نشر آگهي بر عهده برنده )برندگان( مناقصه بوده و دانشگاه در رد یا قبول یک یا كليه پيشنهادات تابع آئين نامه مالي معامالتي 

خویش مختار مي باشد.
توجه: جهت دریافت پيامک های مناقصات بهداشتی درمانی دانشگاه می توانيد عدد 20 را به شماره 3000484877 ارسال فرمایيد.

           روابط عمومي دانشگاه علوم پزشکي بیرجند

به اطالع همشهريان عزيز 
می رساند:

ختم کالم ا... مجید به یاد 
اموات توسط قاریان قرآن 
انجام می گردد و عواید 

آن صرف بیماران سرطانی 
صعب العالج می شود.

 32227177
09155618482

موسسه خیريه
 هیئت ابوالفضلی


