
30 هزار مسكن روستايى نيازمند مقاوم سازى
مدير كل بنياد مسكن انقالب اسالمى استان عنوان كرد :

  

يارانه 45 هزار و 500 تومانى فروردين ماه امشب واريز و قابل برداشت مى شود. به گزارش مهر، براساس 
اعالم سازمان هدفمندى يارانه ها، ميزان يارانه نقدى در اين مرحله همانند چهل و نه مرحله گذشته، 45 

هزار و 500 تومان به ازاى هر فرد است. يارانه مربوط به فروردين ماه از زمان واريز قابل برداشت است.

يارانه فروردين امشب واريز مى شود
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صالحى : هيچ يك از تاسيسات ما
 تعطيل نمى شود  

هيچ يك از تاسيسات هسته اى تعطيل نمى شود و قطعا چرخه 
سوخت هسته اى ما ادامه خواهد يافت ...

سرمايه گذارى 17 ميليون يورويى اكو
 در پروژه فاضالب بيرجند

بخش مهمى از تكليف ما، در راستاى ارتقاء سالمت جامعه است.

در اين ديدار كه به مناسبت روز جهانى بهداشت...

شنبه 22  فروردين 1394      21 جمادى الثانى  1436      11 آوريل  2015        سال هجدهم         شماره  3192          200 تومان

حففحفحفحفحه هههههه ههههه هه هه ه 33333333333333333 صص ص ص // // الالللهه  ههااىى  پپررپپرر  ببههاارر  ددرر  ررااهه  ببههششتتتت
صفحه 7

خراسان جنوبى، تأثيرگذار يا تأثيرپذير؟
* هرم پور

نفر  هزار  هشتصد  حدود  با  استانى  جنوبى  خراسان   
جمعيت، با مرزى طوالنى در شرق كشور با افغانستان 
ايران(حدود 9 درصد  و وسعتى در حد 4 استان اول 
تاريخى،  اى  پيشينه  داراى  كشور)،  كل  مساحت  از 
حال،  و  گذشته  در  شمار  بى  افتخارات  و  عناوين 
و  هنرى  و  اجتماعى  ذوق  داراى  باهوش،  مردمى 
و  پرور  هنر  پرور،  مدير  پرور،  نخبه  كوش،  سخت 
سوال  ها.  حوزه  از  بسيارى  در  امنيت  از  برخوردار 
اينجاست! «خراسان جنوبى اكنون در سطح استانهاى 

كشور، استانى تأثيرگذار است يا تأثير پذير؟».
پاسخ به اين سوال مستلزم توجه به دو نكته است؛ 
يا  تأثيرگذار  استانى  جنوبى  خراسان  اگر  اينكه  اول 
تأثير پذير باشد، چه تفاوتى در رويكردها و نگاههاى 
مديريتى مى بايد وجود داشته باشد؟ دوم اينكه حوزه 
تعريف مسئوليت ها در قبال پاسخ مثبت يا منفى به 

اين سوال چيست و كجاست؟.
بررسى ابعاد مختلف و زواياى پيدا و پنهان سرگذشت 
دهد   مى  نشان  نزديك،  و  دور  ساليان  در  اين خطه 
در  يكپارچه  اينچنين  كه  مختلفى  مناطق  و  شهرها 
را  استان خراسان جنوبى  و  اند  گرفته  قرار  كنار هم 
نوبه خود و در مقاطع  به  اند، هر كدام  تشكيل داده 
مختلف منشأ اثر و نقطه آغاز برخى از رويدادهاى مهم 
در عرصه هاى گوناگون بوده اند. بررسى مؤلفه هاى 
و  اقتصادى  و  فرهنگى  سياسى،  اجتماعى،  مهم 
نشان  اخير  سالهاى  در  استان  اين  ژئوپولتيكى  حتى 
مى دهد خراسان جنوبى به داليل مختلف توانسته است 
نقش مهم و تأثيرگذار خود را همچنان حفظ نمايد. گو 
اينكه اين امر فراز و نشيب هايى داشته و به داليل 
مختلف كه برخى از آن داليل مديريتى و در پاره اى 
موارد خودفراموشى هاى ناخواسته يا تنگ نظرى هاى 
تأثيرگذارى  واقعى  قله  به  است  بوده  ديگرخواسته 

نرسيده است.  (ادامه در صفحه 2)

يادداشت

آموزشگاه آزاد

 صنايع دستى نگـاره
زير نظر سازمان فنى و حرفه اى

 و اداره تعاون ،كار و رفاه اجتماعى

تابلو فرش ، گليم ، گبه ، سرمه دوزى 
روبان دوزى ، چهل تكه دوزى

آدرس: معلم 7- پالك 34     تلفن: 32221695

نقد و اقساطبه صورت 

آموزش 

+بيمه+كار جناب آقاى ابوذرى
 رئيس محترم بانك كشاورزى شعبه مركزى

مصيبت درگذشت برادر خانم گرامى تان
 را خدمت شما و خانواده محترم تسليت گفته 

براى جناب عالى صبرى جميل از خداوند بزرگ مسئلت داريم.

هيئت مديره و مديرعامل اتحاديه دامداران آريان

خانواده محترم غضنفرى
درگذشت خير بزرگوار مدرسه ساز شهرستان طبس 

زنده ياد سيد حسين غضنفرى
 باعث تالم و تاثر شد. اين مصيبت را خدمت خانواده نيك انديش آن مرحوم 

تسليت گفته ، رجاء واثق داريم خدمات خيرخواهانه و باقيات الصالحات ايشان 

و دعاى خير دانش آموزان همواره مشمول حال آن مرحوم خواهد بود.

مجمع خيرين مدرسه ساز خراسان جنوبى
 حوزه مشاركت هاى مردمى اداره كل نوسازى مدارس خراسان جنوبى

فروش سوپر ماركت
 با موقعيت عالى
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مجرى پروژه هاى:
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حفر قنوات و...
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 ايرنا: قائم مقام نماينده ولى فقيه در بنياد مسكن انقالب اسالمى گفت: با تالش تمام مسئوالن بنياد مسكن از 5 ميليون و 300 هزار واحد مسكونى در 
روستاهاى كشور هم اكنون 2 ميليون و 790 سند براى خانه هاى روستايى صادر شده است. حجت االسالم والمسلمين رضايى، افزود: عالوه بر روستاهاى 
كشور با همكارى بنياد مسكن و سازمان ثبت و اسناد، تاكنون براى 59 هزار و 654 واحد مسكونى در شهرهاى زير 25 هزار نفر نيز سند صادر شده است.

بيش از 2 ميليون سند براى خانه هاى روستايى صادر شده است

پرداخت تسهيالت مسكن اجتماعى
 با معرفى وزارت رفاه

وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعى با اعالم اين خبر كه 
اعطاى تسهيالت مسكن اجتماعى در دولت با معرفى 
وزارت رفاه امكانپذير خواهد بود، گفت: اين تسهيالت 
در قالب بسته هاى حمايتى به دهك هاى پايين جامعه 
پرداخت خواهد شد. ربيعى در گفتگو با فارس، گفت: 
جزئيات بزودى اعالم مى شود، در عين حال اين تسهيالت در قالب بسته هاى 
حمايتى به دهك هاى پايين جامعه ارائه خواهد شد.وى افزود:  اين تسهيالت 
با معرفى وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعى به وزارت راه و شهرسازى به 
دهك هاى هدف جامعه پرداخت مى شود. عالوه بر اين براى بخشى از جامعه 

هدف از ظرفيت هاى تعاونى هاى تخصصى مسكن بهره مند خواهيم شد.

بيمه همگانى سالمت اجبارى مى شود 

مدير عامل سازمان بيمه سالمت ايرانيان گفت: به 
دنبال تدوين آئين نامه بيمه همگانى اجبارى هستيم 
در اين راستا گلوگاه هايى را طراحى مى كنيم تا افراد 
فاقد بيمه، دفترچه دريافت كنند. به گزارش تسنيم، 
سازمان  داشت:  اظهار  بندپى  محسنى   انوشيروان 
كه  مأموريتى  و  اساسنامه  براساس  سالمت  بيمه 
دولت برعهده آن گذاشته است پوشش فراگير را از سال 73 با تصويب 
قانون بيمه همگانى آغاز كرد و از سال 93 برخوردارى آحاد جامعه از بيمه 
سالمت از سر گرفته شد. وى همچنين افزود: 41 ميليون و 300 هزار نفر 
 در كشور زير پوشش بيمه سالمت قرار دارند كه بيش از 8.5 ميليون نفر آنها 

بيمه شده جديد هستند. 

ارائه خدمات توانبخشى به افراد باالى 65 سال

معاون امور توانبخشى سازمان بهزيستى گفت: طبق 
برنامه ريزى انجام شده در 6 ماهه ابتداى سال جارى 
100 ميليارد تومان براى تامين تجهيزات توانبخشى 
اختصاص پيدا مى كند. به گزارش مهر، سخنگويى با 
بيان اينكه نياز توانبخشى استانها متفاوت است، گفت: 
به طور مثال تأمين تجهيزات در استان خراسان جنوبى 
نياز به اعتبار 150 ميليون تومانى دارد كه در استان هاى قزوين و قم اين رقم 
به ترتيب به 350 ميليون و 300 ميليون افزايش مى يابد. وى همچنين افزود: 
افرادى كه داراى سن باالى 65 سال هستند نيز مى توانند با مراجعه به ادارات 
بهزيستى در سراسر كشور، متقاضى تسهيالت توانبخشى باشند و در صورت 

تأييد كميته پزشكى و توانبخشى، به اين افراد داده خواهد شد.

ايران قصد دارد در قالب سياست هاى جديد، اعزام نيروى 
طريق  از  اقدامات  اين  و  دهد  گسترش  را  خارج  به   كار 
تفاهم نامه و رايزنى با 8 كشور دنبال مى شود. براى امسال 

اعزام 20 هزار نفر به خارج برنامه ريزى شده است.
و  خارج  به  كار  متقاضى  نيروى  اعزام  مهر،  گزارش  به   
كشورهاى  در  كارى  شغلى  هاى  فرصت  به  دستيابى 
برخى  سوى  از  همواره  كه  است  مسائلى  از  نيروپذير 
كشورها از جمله ايران دنبال مى شود. اين كار معموال از 
طريق انعقاد قرارداد، تفاهم نامه و از طريق وابستگان كار 
كشورها؛ همچنين دفاتر كاريابى بين الملل انجام مى شود. 
به  را  به خارج كشور  نيروى كار  اعزام  توان  نمى  هرچند 
عنوان يك راهكار خيلى موثر حل مسئله بيكارى دانست، 

 اما مى تواند به عنوان يك ابزار در فراهم شدن زمينه هاى 
بخش  گيرد.  قرار  استفاده  مورد  كارجويان  برخى  اشتغال 
فراهم شدن  مرزها،  از  به خارج  كارجويان  اعزام  تر  مهم 
امكان انتقال دانش و تكنولوژى و درآمد به كشور است.
در 10 سال گذشته به داليل گوناگون باعث شده تا براى 
نيروى كار ايرانى در آنسوى مرزها بازارهاى كار چندانى 
وجود نداشته باشد. در قالب برنامه چهارم توسعه اعزام 100 
بود كه  به خارج كشور هدفگذارى شده  نيروى كار  هزار 
 محقق نشد. حاال وزارت كار مى گويد برنامه ريزى هاى 
جديدى را براى بازگشت دوباره ايران به بازارهاى كار جهانى 
اند.  شده  شناسايى  نيز  نيروپذير  كشورهاى  و  داده   انجام 
محمد اكبرنيا با بيان اينكه اميدواريم با تحوالت جديد سياسى 

و ديپلماسى ايران، زمينه هاى جديدى براى ارتباط با ساير 
با اين وجود، طى سال هاى   كشورها فراهم شود، گفت: 
گذشته در فضاهاى محدود كارى نيز از طريق كاريابى ها 

2 تا 3 هزار نفر به خارج از كشور اعزام شدند. 
وزارت  هاى  كاريابى  و  كار  نيروى  هدايت  دفتر  مديركل 
كار اظهار داشت: همچنين از طريق انجمن صادركنندگان 
خدمات فنى و مهندسى و انجام برخى پروژه ها در خارج 
را در  نامه ها  تفاهم  تا برخى  از كشور در تالش هستيم 

زمينه اعزام نيروى كار فعال كنيم. 
اكبرنيا ادامه داد: هم اكنون تفاهم نامه هايى را با برخى 
كشورهاى حاشيه خليج فارس مانند قطر، كويت و عمان 
از طريق كاريابى ها در اروپا انجام مى شود.در زمينه اعزام كارجويان داريم، همچنين فعاليت هايى نيز 

ريالى  جريمه  پرداخت  براى  كه  مشموالنى 
ثبت نام كرده بودند، بايد توجه داشته باشند كه 
اطالع رسانى در اين خصوص طى يكى دو هفته 

آينده انجام خواهد شد. 
نيمه بهمن ماه سال گذشته كه پروسه آغاز  از 
غيبت  سال  هشت  داراى  مشموالن  نام  ثبت 
به  ريالى  جريمه  پرداخت  براى  آن  از  بيشتر  و 

از  بيش  شد،  آغاز  سربازى  خدمت  انجام  جاى 
يعنى  مقرر  مهلت  پايان  تا  متقاضى  هزار   270
از آن  نام كردند. پس  ثبت  اسفندماه 93  پايان 
نام اعالم نشد و  نيز مهلت جديدى براى ثبت 
فرآيند احراز صالحيت و بررسى واجدين شرايط 
اين  نيز  تا كنون  قرار گرفت كه  در دستور كار 
و  ناجا  عمومى  وظيفه  سازمان  سوى  از  روند 

و  بهداشت  علوم،  وزارتخانه هاى  همكارى  با 
 ... و  اسالمى  آزاد  دانشگاه  پرورش،  و  آموزش 
كريمى،  ابراهيم  سردار  كه  آنطور  و  دارد  ادامه 
به  ناجا  عمومى  وظيفه  سازمان  رئيس  جانشين 
بررسى ها مراحل  پايان  از  بود؛ پس  ايسنا گفته 
مختلف ادامه روند رسيدگى و دريافت كارت از 
متقاضيان  و  شرايط  واجدين  به  پيامك  طريق 

بنابراين الزم است كه  داده خواهد شد.  اطالع 
اين دسته از افراد از مراجعه حضورى به سازمان 
عمومى  وظيفه  رده هاى  ناجا،  عمومى  وظيفه 
و  كرده  خوددارى  پليس+10  دفاتر  و  استان ها 
در نظر داشته باشند كه هر نوع تغيير و نتيجه 
اطالع  به مخاطبان  پيامك  از طريق  بررسى ها 

داده خواهد شد. 

بازگشت دوباره ايران به بازارهاى كارجهانى/اعزام نيروى كار به 8كشور

متقاضيان پرداخت جريمه ريالى سربازى بخوانند

امروز 22 فروردين 1394 مصادف با
 21 جمادى الثانى1436 و 11 آوريل 2015

فراخواندن سفراي اروپايي از تهران در پي حوادث 
دادگاه ميكونوس (1376 ش).

آغاز نهضت اسالمي فلسطين (1361 ش).
حسن  محمد  «سيد  آيت ا...  رباني،  عالم  رحلت 

ميرجهاني» (1413ق).
تولد «راجر بيُكن» فيلسوف و نظريه پرداز انگليسي 

(1214م).
معروف  منتقد  و  شاعر  بوالو»  «نيكوال  مرگ 

فرانسوي (1711م) .

تقويم مناسبت هاى  روز

خراسان جنوبى، تأثيرگذار يا تأثيرپذير؟

( ادامه از صفحه اول )
پنج مؤلفه مهم و اساسى كه تأكيد دارم براى اثبات 
نقش مهم اين استان در تعريف قطعات پازل پيشرفت 
به آن اشاره كنم، شايد تكرارى باشند، اما كمتر مورد 
موقعيت  اول  مهم  مؤلفه  اند.  گرفته  قرار  توجه 
جغرافيايى و مرزى بودن استان به ويژه همجوارى آن 
با استانهاى مهمى همچون خراسان رضوى، سيستان 
و بلوچستان، يزد، اصفهان، سمنان و همچنين كرمان 
است. اين ويژگى خراسان جنوبى را به عنوان استانى 
كه همواره مى توانسته است در موضوع پرچمدارى 
ارتباطات اقتصادى، فرهنگى، علمى و فنى با كشورى 
قابل  و  بازارهاى مهم  داراى  كه  افغانستان  همچون 
توجهى براى عرضه كاال بوده است و نيز به عنوان 
داشته  نقش  كشور  عمق  به  شرق  از  ورودى  دروازه 

باشد، مطرح و برجسته نمايد. 
در اين خصوص به هيچ عنوان از ويژگى هاى مهم 
امنيتى و دفاعى اين استان براى برقرارى و حصول به 
 امنيت پايدار نيز در مرزهاى شرقى كشور نمى توان 
غفلت كرد. مؤلفه دوم برخوردارى از توانمندى هاى 
معادن،  همچون  هايى  حوزه  در  ويژه  به  اقتصادى 
و  ها  پايانه  و  گمرك  دستى،  هنرهاى  كشاورزى، 
بازارچه هاى رسمى، منطقه ويژه اقتصادى، تسهيالت 
 .. دولتى براى سرمايه گذاران، صنعت گردشگرى و 
مى باشد. در همين جا مى توان اشاره كرد كه استان 
در شاهراه تزانزيتى آسيايى چابهار- زاهدان- بيرجند 
نقش  كه  گرفته  قرار  افغانستان   – بندرعباس  نيز  و 
بسيار مهم و ممتازى به آن داده است. مؤلفه سوم و 
مهم ديگر بحث نيروى انسانى توانمند، نخبه، داراى 
هوش باال و قدرت و توان تغيير در محيط است. از 
نيروى  به  اتكاء  بر  عالوه  جنوبى  خراسان  نظر  اين 
دانشجو،  جذب  و  پرورش  ثقل  مركز  بومى،  انسانى 
متخصص و يكى از قطب هاى مهم علمى در شرق 

كشور است.
زيربنايى  امكانات  از  برخوردارى  نيز  چهارم  مؤلفه   
مراكز  آهن،  راه  فرودگاه،  جاده،  همچون  مهمى 
دانشگاهى، مراكز علمى و تحقيقاتى و فنى و صنعتى، 
مراكز نظامى، گاز، نيروگاه برق و نيز متخصصين و 
نخبگانى است كه با عضويت در شبكه هاى علمى 
و فنى سراسر كشور زيربناى فكرى و انسانى توسعه 
بنيان  پنجم،  مؤلفه  شوند.  مى  محسوب  استان 
فرهنگى مردم اين خطه از كشور اسالمى ماست كه 
در نوع خود كم نظير و مبتنى بر وحدت و همدلى، 
همزيستى مسالمت آميز قومى و مذهبى، سختكوشى 
در تمام امور براى حصول نتيجه، توقع كم، صبورى و 
ايثار  و نيز حسن همجوارى و حسن سلوك و ميهمان 

نوازى بوده است. 
(ادامه در ستون مقابل )

(ادامه از ستون مقابل )
با توجه به اين پنج مؤلفه مهم مى توان نتيجه گرفت 
امروز خراسان جنوبى استانى تأثيرگذار در جنبه هاى 
مختلف اقتصادى، امنيتى، اجتماعى، علمى و صنعتى، 
و حتى فرهنگى نه تنها در شرق،  بلكه در كل كشور 
براى  بسيارى  هاى  حرف  امروز  استان  اين  است. 
فردايى  براى  شمارى  بى  هاى  برنامه  و  دارد  گفتن 
شود.  مى  ديده  كشور  عمران  و  توسعه  آيينه  در  كه 
در چنين شرايطى سه توقع مهم از مسئولين استانى 
وجود دارد: اول آنكه همپاى مردم و شهروندان استان 
براى استفاده از اين فرصت هاى مهم تالش كنند. 
هاى  سازى  تصميم  و  ريزى  برنامه  جايگاه  در  دوم 
و  ببينند  تأثيرگذار  استانى  را  جنوبى  خراسان  كالن، 
در چانه زنى هاى بودجه اى و اخذ اعتبارات با سرى 
بلند و اعتماد به نفسى مضاعف جلو بروند. نكته سوم 
اينكه در سالى كه به فرمايش مقام معظم رهبرى سال 
همدلى و همزبانى دولت و ملت است، ضمن توجه 
 ويژه تر به صداقت بيشتر با مردم، از شعارزدگى هاى 
مرسوم، پرهيز و به عمل گرايى و اقدام هاى مثبت  

بيشتر توجه نمايند. 
و  بزرگ  پهناور،  استانى  معتقدم خراسان جنوبى  من 
است كه  آن  واقعيت  اما  است.  مهم در شرق كشور 
تحميل  و  ها  توجهى  كم  برخى  دليل  به  متأسفانه 
قيموميت هاى پنهان و آشكار، حتى پس از تشكيل 
استان  نيز، جايگاه واقعى اش مغفول واقع شده است. 
هاى  نقش  تواند  مى  آينده  در  تأثيرگذار  استان  اين 
باره  اين  در  نمايد.  ايفا  كشور  كل  در  ترى  محورى 

پس از اين بيشتر سخن خواهيم گفت.   
(لطفا نظر و پيشنهاد خود در رابطه با يادداشت هاى 
روزنامه را به شماره 500010004068438 بفرستيد.)

يادداشت

اگر به دنبال سيستمى ارزان ، مقاوم و منحصر به فرد هستيد 
اگر مى خواهيد ساعت ها از حضور در آشپزخانه خود لذت ببريد

 ما كابينت ايده آل را به شما پيشنهاد مى دهيم.
آدرس: نبش پاسداران 28      09155626909 - شهريارى

دفتر: توحيد 21، نبش نبوت 21، پالك www. iranwash. ir     32 44 66 66    32 42 43 20 -2   105 قاليشويي و مبل شويي ايـران
عضو  معتبر اتحاديه     مسئول : دستگردي

مركز تخصصى عروس با تخفيف ويژه
زيبايى جلوه ماندگار

خيابان ارتش ، حدفاصل عدل و معلم    32231717

نقاشى  ساختمان 
مولتى كالر ، پالستيك ، روغنى     

09159617909 - تنگلى

فروشگاه كودك
  اميـر

پوشاك بچگانه و سيسمونى – انواع اسباب بازى 

سجادشهر، امامت 2     32412973 نودهى فاطمى

 حمل اثاثيه منزل 
با خاور مسقف و كارگر ماهر

09159639065- على آبادى

"ضمنا كارگر تنها نيز داريم"

تعمير انواع لوازم گازسوز 
 در منزل و در اسرع وقت  

   09158624439 - جانى

در پى استقبال همشهريان عزيز از آزمون هاى آزمايشى

موسسه تخصصى حقوق چتر دانش

مــرحــلــــــه
 آموزن جامع

*    ارشـــــد
*    وكــــالت

تـخـصـصــى پـشـتـيـبــان  هـمــراه  بــه 
در نيمه اول سال 94 برگزار مى شود

آدرس محل ثبت نام :
بيرجند - خيابان توحيد - چهار راه دوم توحيد - امام موسى صدر پالك 40

تلفن: 05632431910 - 09155610601 -  09153614765  

ايزوگام مصطفى هريوندى
محالتى - بين توحيد و مدرس  09153619297

برق كشى ساختمان پذيرفته مى شود

فروشگاه و آموزشگاه آريا چـرم
 به مناسبت فرا رسيدن سال جديد يك دوره آموزش مقدماتى چرم دوزى كيف 

(رايگان) براى مبتديان برگزار مى كند.  شماره ثبت نام: 09157286427

آدرس: بين مدرس 25 و فلكه سوم - بازارچه كشاورز

با ورزش كردن تغيير بزرگي در خانواده ايجاد كنيم.
روابط عمومى اداره كل ورزش و جوانان خراسان جنوبى

 اجراى  نصب  داربست  فلزى 
در اسرع وقت با قيمت مناسب     09153637507 - 09156217507 حسينى
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پيكر دو شهيد حمله تروريستى اشرار در سيستان و بلوچستان روز پنجشنبه با حضور اقشار مختلف مردم شهيدپرور استان در بيرجند با سر دادن شعار «حسين 
حسين شعار ماست، شهادت افتخار ماست» تشييع شد. پيكر شهيد سيد رضا حسينى به زادگاهش واقع در مود منتقل شد و پيكر شهيد مجتبى اميرآبادى زاده 

نيز پس از تشييع توسط مردم استان ساعت 11 در روستاى اميراباد بيرجند آرام گرفت.

3الله هاى پرپر بهار، در راه بهشت
پيام شما

تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583
سامانه پيام كوتاه : 3000272424

سالم آواجان مى خواستم از نيروهاى انتظامى كه 
 شبانه روزى دارن واسه امنيت ما زحمت مى كشند
كه  آباد  حاجى  پاسگاه  نيروهاى  خصوصًا 
تشكر  دارند  مردم  با  بسيارخوبى  برخورد 

كنم و خداقوت بگويم.
915...424

اداره  پرسنل  همه  به  عيد  ايام  اميدواريم  آوا.  سالم 
مردم  بدانيد  اما  باشد  گذشته  خوش  روستايى  آب 
آب  كنتور  آباد  حاجى  فارس  خليج  خيابان 
دارند ولى آب ندارند و كنتورها دكورى هستند. 

لطفا پيگيرى كنيد
915...189

سالم آوا، باالخره بعد آن همه دوندگى رئيس ورزش 
پيمايى  كوير  برگزارى  براى  زيركوه  جوانان  و 
همت آباد معلوم نشد كارى كه با ميراث و ورزش 
و جوانان و استاندارى هماهنگ شده بود چرا بدون 
سالم  تفريحات  محل  اينم  شد  لغو  دليل  هيچ 
استان براى غير بومى ها! خوب شد كه دريا، جنگل، 
رودخانه، دره، تاالب و.. نداشتيم اگه اونم در اختيار ما 

بود به همين وضع دچار مى شد.
915...718

مخلص  و  عزيز  نيروهاى  زحمات  قدردان 
شرقى  مرزهاى  از  دفاع  در  ويژه  به  سپاه 

هستيم. خدا پشت و پناهشان باد. 
935...994

بيرجند  شهر  هاى  تاكسى  بر  نظارتى  مسئولين  چرا 
ندارد؟ فقط مسيرهاى دربستى مسافر سوار مى كنند!

935...712

* حسين زاده
كرد  پيدا  توان  مى  را  بيرجندى  شهروند  كمتر 
فوالدى  ابوالقاسم  حاج  االسالم  حجت  كه 
وى  منبر  پاى  بار  يك  حداقل  يا  و  نشناسند  را 
از  بيش  و  دارد  سن  سال   74 باشد.  ننشسته 
55 سال از عمرش را در شهر بيرجند و ساير 
نقاط منبر رفته و به تبيين مبانى اسالم و آيات 
پرداخته  قرآن  تفسير  و  آموزش  و  روايات  و 
به  همگان  را  قوالدى  ابوالقاسم  حاج  است. 
ساده زيستى مى شناسند. چند دهه است كه در 
خانه اى در يكى از محالت قديمى شهر بيرجند 
زندگى مى كند. فرصتى دست داد تا با ايشان 

گفتگويى صميمى و خودمانى داشته باشيم.
توابع  از  نصرآباد  روستاى  در   1319/4/10 تاريخ  در 
بود  بيرجند  از  جرئى  زمان  آن  در  كه  شهرستان خوسف 
به دنيا آمدم. پدرم كشاورزى مى كرد و بعضًا هم خريد 
و فروش مختصرى داشت. تا سال 1331 در روستا بودم 
و تحصيالت كالسيك نداشتم اما در زادگاهم به مكتب 
مى رفتم و خواندن قرآن و كتب فارسى را نزد عمويم كه 

آخوند مكتب بود آموختم.

 مشوقم براى تحصيل مرحوم 
آيت ا... سيد حيدر عبادى بودند

در سال 1331 براى تحصيل علوم قديم به خوسف رفتم و 
در محضر مرحوم آيت ا... سيد حيدر عبادى و مرحوم آيت 
ا... سيد ابوالقاسم محقق، مقدمات را فرا گرفتم. در سال 

1333 به بيرجند آمدم و در حوزه علميه مدرسه معصوميه 
تحصيل  ادامه  عارفى  ا...  آيت  مرحوم  در محضر  بيرجند 
دادم. در سال 1340 ازدواج كردم اما ارتباطم با مدرسه و 
اغلب  اما  ادامه داشت و گاهى هم تدريس داشتم  درس 
تهامى  ا...  آيت  مرحوم  محضر  از  و  كردم  مى  تحصيل 

نيز  ا... شيخ محمد حسين آيتى  و همچنين مرحوم آيت 
استفاده هايى بردم.

 مشوقم براى تحصيل مرحوم 
آيت ا... سيد حيدر عبادى بودند

در  و  عارفى  ا...  آيت  محضر  در  تحصيالتم  بيشتر  البته 
مثل  هم  ديگرى  اساتيد  و  بود  بيرجند  معصوميه  مدرسه 
مرحوم حاج شيخ محمد على ربانى (پدر حاج شيخ مرتضى 
ربانى كه در قم تشريف دارند) و مرحوم حاج شيخ محمد 

حسن شهاب و ... حضور داشتند. 
مرحوم پدرم عالقه مند به تحصيل علوم دينى بود و 

لذا از تحصيل من استقبال كردند و مشوق من نيز در 
وهله اول مرحوم آيت ا... سيد حيدر عبادى بودند.

جز يكى دو نفر، مابقى طلبه هاى مدرسه 
معصوميه بيرجند اهل روستاها بودند

داشت.  زيادى  مشكالت  كردن،  تحصيل  زمان  آن  در 
افتاده  كار  از  اواخر  حتى  و  نبود  خوب  پدرم  مالى  وضع 
و  بودند  قانع  زيستى  ساده  به  مردم  بيشتر  بودند.   شده 
مدرسه  در  ها  طلبه  تعداد  بود.  محدود  بسيار  ها  درآمد 
نفر  دو  يكى  جز  به  كه  بود  نفر  يكصد  حدود  معصوميه 
اهل  كه  عندليب  الهدى  نجم  آقاى  و  ديانى  آقاى  مثل 
به  كسى  بوديم.  آمده  روستاها  از  بقيه  بودند  بيرجند 
ساير  و  معصوميه  مدرسه  به  مادى  منافع  و  دنيا   اميد 

حوزه هاى علميه روى نمى آورد. 

مرحوم آيت ا... عارفى در ابتداى كار پدران بچه ها را سؤال 
و نداريم  چيزى  اينجا  در  ما  گفتند  مى  و  كردند  مى   پيچ 
به  اگر واقعا مايل  ندارى ها بسازند  با  بايد  بچه هاى شما 
ما هم مختصر  و  كنيد  فرزندانتان هستيد كمك  تحصيل 
كمكى مى كنيم و وقتى كه مى ديدند پدران واقعاً به دنبال 

تحصيل فرزندانشان هستند اجازه ماندن آنها را در مدرسه مى 
دادند و ما نيز چون به اهداف باالترى در تحصيل فكر مى 
كرديم با وجود تمامى مشكالت به تحصيل ادامه مى داديم.

شرايط سخت و دشوار بود
اما شاد و با نشاط زندگى مى كرديم

روزى  شبانه  برق  بيرجند  اوايل  آن  كه  دارم  خاطر  به 
نداشت و برق نزديك غروب وصل مى شد و در ساعت 
10 يا 10/5 شب با عالمتى قطع مى گرديد و در مابقى 
مطالعه  براى  نفتى  چراغ  از  و  نداشتيم  برق  ما  ساعات 
استفاده مى كرديم. شرايط سخت و دشوار بود اما زندگى 
ساده اما شاد و با نشاطى داشتيم. در هر اتاق مدرسه دو 
يا سه نفر بوديم و وسيله گرمايشى ما براى هر اتاق در 
زمستان يك كرسى كوچك زغالى بود كه با اندك ذغالى 
كه در اختيارمان قرار مى گرفت گرما بخش اتاق ها بود. 
قطعًا چنانچه آدمى گرفتار تشريفات و تعلقات دنيوى نشود 
در هر وضعى راحت زندگى مى كند اما متأسفانه امروزه 
با وجود امكانات فراوان و غيرقابل قياس با گذشته، مردم 

نشاط و راحتى قديم را ندارند.

خاطره اولين منبرم برايم مهم و جالب است

بود.  جالب  و  مهم  خيلى  رفتم  كه  منبرى  اولين  خاطره 
يكى  داشتيم.  توسلى  مجالس خصوصى  در  گهگاهى  ما 
از بزرگان شهر نزد مسئول برپايى مجالس حسينيه امام 
رضا (ع) قدرى از من تعريف كرده بود. آن موقع مرحوم 
آيت ا... عارفى در ايام عزادارى محرم به مدرسه معصوميه 
مى آمدند و به اتفاق چند طلبه به حسينيه امام رضا (ع) 
ا...  آيت  و  تهامى  ا...  آيت  حسينيه  ايوان  در  رفتند.  مى 
دو  در  غلطان)  ُدر  كتاب  (نويسنده  آيتى  حسين  محمد 
طرف ابتداى ايوان مى نشستند و ديگر علما و بزرگان و 
كوچكترها به ترتيب تا انتهاى ايوان مى نشستند و ما آخر 
ايوان نشسته بوديم كه مسئول برپايى جلسات به سمت 
ما آمد و با صدايى لرزان پرسيد: «فوالدى كيست؟» گفتم 
من هستم. گفت: «آقا فرمودند منبر برويد!» در آن زمان 
و  اساتيد  و  معلم  والدين،  براى  كوچكترها  كه  احترامى 
بزرگترها و به خصوص علما و مراجع قائل بودند و حجب 

و حيايى كه داشتند با حاال قابل مقايسه نبود...
به هرحال، حسينيه مملو از جمعيت بود و رجال و بزرگان 
شهر حضور داشتند. تا به من گفت كه بايد منبر بروم. انگار 
اختيار از من سلب شد. البته مجبور به قبول نبودم اما اراده 
و تفكر از من گرفته شد و بى اختيار به سمت منبر رفتم. 

بسم ا..... را با دو نفس گفتم اما...

وقتى به مقابل اساتيد رسيدم، ايستادم و اجازه خواستم هر 
دو بزرگوار (آيت ا... تهامى و آيت ا... آيتى) كه من را نديده 
گفتند  حيا  روى  از  و  كردند  نگاه  من  به  حيرت  با  بودند 

بفرماييد.... من هم روى پله اول منبر نشستم. 
مترى  دو  از  كردم  مى  احساس  كه  زد  مى  چنان  قلبم 

صداى آن شنيده مى شود.
«بسم ا.....» را با دو نفس گفتم اما در يك لحظه در دل، 
اخطارى به خودم دادم كه اينطور نمى شود، يا همين حاال 
بلند شو و برو و يا فكر كن جز تو و خداى متعال هيچكس 
ديگرى در جلسه نيست ...  لذا چشم هايم را بستم. يكى از 

نعمت هاى خداوند به من، نعمت صدا و نفس بود.
خواندم  كه  بيت  دو  يكى  خواندم.  را  محتوايى  پر  اشعار 
چشم هايم را باز كردم و ديدم كه مجلس به دستم افتاده 
و با الطاف الهى و عنايت اهل بيت طورى شد كه وقتى از 
منبر پايين آمدم هم آرامش داشتم و هم لرزش دست و پا 

و تپش قلبم رفع شده بود. 
مرا  نيز  آيتى  ا...  آيت  مرحوم  و  تهامى  ا...  آيت   مرحوم 
مورد لطف قرار دادند و از آن پس امر مى كردند كه به 

مجالس ديگر نيز بروم.
ايام  در  روم.  مى  منبر  كه  است  سال   55 از  بيشتر  حاال 
محرم، صفر، رمضان و فاطميه در هر شبانه روز 10 تا 15 
جلسه مى رفتم. در حدود سال هاى 40 به بعد جلسات 
هفتگى را در منازل چند تن از شهروندان بيرجند كه در 
ميدان  محدوده  در  كردند  مى  زندگى  يكديگر  نزديكى 
در  كرديم.  مى  برگزار  فرهنگ)  (ميدان  سندروس  شهيد 
به  تدريج  به  اما  شد  مى  برگزار  توسل  صورت  به  ابتدا 
جلسات توسل و دوره قرآن و بيان احكام آن هم به روشى 
ساده مبدل شد به طورى كه مردم را خسته نمى كرد و لذا 
خيلى مورد استقبال واقع گرديده بود و خيلى از شهروندان 
كردند.  مى  استفاده  و  شدند  مى  حاضر  جلسات  اين  در 
تمامى حاضران در اين جلسات اعم از مرد و زن و پير و 

جوان بيشتر مسايل مورد نياز خود را آموخته بودند. 

اكبريه از شهر فاصله داشت و من با 
دوچرخه يا موتور به آنجا مى رفتم

و  قرائت  دوره  عصر  و  ظهر  نماز  از  بعد  هم  مصلى  در 
ايام  در  بود.  بارى  پر  جلسات  كه  داشتيم  قرآن  تجويد 
والدت پيامبر اسالم و ائمه اطهار و مناسبت هايى مانند 
مبعث و ... نيز جلسات جشنى در مسجد آيتى برگزار مى 
كرديم. در همان حدود سال هاى 40 و بعد از آن براى 
جلسات به اكبريه هم مى رفتم. آن زمان اكبريه از شهر 
فاصله داشت و خارج از شهر بود به طورى كه با دوچرخه 

و بعضًا موتورسيكلت به اكبريه مى رفتم. 
ايام تاسوعا و عاشورا را به مدت حدود 16 سال به آسيابان 
و درخش (قهستان فعلى) مى رفتم و آنجا منبر داشتم. 6 يا 

7 سال نيز در ايام محرم در شوسف منبر مى رفتم.
به پرورش گل و گياه خيلى عالقه دارم اما ديگر به لحاظ 
وضع جسمى كمتر مى توانم به اين امور برسم. قبًال در 
 وسط حياط منزل گل و گياه مى كاشتم و به آنها رسيدگى 
مى كردم و در حال حاضر هم به هر زحمتى كه هست به 

باغچه حياط مى رسم.

جز اخبار و برنامه هاى مذهبى 
به ديگر برنامه هاى تلويزيون عالقه اى ندارم

سخنرانى  جلسات  و  اخبار  تنها  تلويزيون  هاى  برنامه  از 
مذهبى و برنامه هايى چون «سمت خدا» و «زالل سخن» 
را مى بينم و به برنامه هايديگر اصال عالقه ندارم و نگاه 
نمى كنم و بيشتر به مطالعه مى پردازم. خود را كوچكتر 
از آن مى دانم كه توصيه اى به طالب جوان داشته باشم 
اما واقعيت اين است كه به بركت نظام جمهورى اسالمى، 
شرايط بسيار مناسبى براى تحصيل علوم قديمه فراهم شده 
اند  آبرو و عزت بخشيده  به روحانيت  (ره)  امام خمينى  و 
كه طالب جوان و عالقمندان به اين تحصيل علوم دينى 
بايد بهترين استفاده را از اين امكانات داشته باشند. قبل از 

انقالب اسالمى نگاه خوبى به روحانيت وجود نداشت. 

در بن بست ها به امام رضا (ع) متوسل مى شوم

شهروندان بيرجند و مردم منطقه توسل به تمامى اهل بيت 
و ائمه اطهار را دوست دارند اما نسبت به حضرت اباالفضل 
(ع)، رقيه (ع)، على اصغر (ع) و البته حضرت فاطمه زهرا 

(س) عالقه و ارادت بيشترى از خود نشان مى دهند.
من هم از اوايل زندگى ام در بن بست ها بيشتر به حضرت 
على بن موسى الرضا (ع) متوسل شده و مى شوم هرچند 

كه تمامى بزرگواران اهل بيت (ع) از يك نور هستند.
 به نظر حقير كه نه اما به نظر صاحب نظران منابر مرحوم 
حضرت آيت ا... شيخ محمد تقى فلسفى از همه نظر جامع 
فقيه  اديب،  يك  مرحوم  آن  است.  نظير  بى  و  جالب   و 

و روان شناس به تمام معنى بوده اند. 

گفتگوى آوا با حاج ابوالقاسم فوالدى منبرى مشهور بيرجند

نيم قرن تنفس در هواى روضه حسين (ع)

جوابيه هاى شهردارى بيرجند

ستون  در  شده  درج  مطلب  به  پاسخ  در  احترامًا   -1
پيام شما مورخ 93/12/17 درباره «نصب سرعتگير در 
خروجى خيابان موسى بن جعفر (ع) به طرف بهشت 
متقين» به استحضار مى رساند: موضوع براى بررسى 

به شوراى ترافيك ارسال مى شود.
2- احترامًا در پاسخ به مطلب درج شده در ستون پيام 
شما مورخ 93/12/17 درباره «هيچ نظارتى بر اخذ كرايه 
 توسط تاكسى ها نيست ...» به استحضار مى رساند: 
بر اساس  به دريافت كرايه  تاكسى موظف  رانندگان 
محاسبه تاكسى متر مى باشند كه در صورت مشاهده 
قانون  اعمال  سازمان  اين  بازرسين  توسط   تخلف 
محترم  مسافرين  و  شهروندان  از  لذا  شوند  مى 
درخواست مى شود در صورت مشاهده هرگونه تخلف 
هاى  تلفن  شماره  به  تاكسى  كد  ذكر  با  را  مراتب 
6-32226005 سازمان تاكسيرانى اعالم تا پيگيرى 
الزم به عمل و نتيجه اقدامات صورت گرفته در اسرع 

وقت به شاكى محترم اعالم شود.
ستون  در  شده  درج  مطلب  به  پاسخ  در  احترامًا   -3
درباره «نصب تجهيزات  پيام شما مورخ 93/12/18 
جديد آبيارى در فضاى سبز» به استحضار مى رساند: 
تاكنون  بيرجند  در فضاى سبز شهر  گرامى  شهروند 
اين خصوص هزينه  تومان در  از 250 ميليون  بيش 
ميليارد   2 حدود  به  تكميل طرح  براى  و  است  شده 

تومان ديگر اعتبار نياز است.
4- احترامًا در پاسخ به مطلب درج شده در ستون پيام 
به  رجايى»  «آسفالت  درباره   93/12/11 مورخ  شما 
استحضار مى رساند: آسفالت معبر مذكور در دستور 

كار شهردارى قرار دارد.
5- احترامًا در پاسخ به مطلب درج شده در ستون پيام 
شما مورخ 93/12/14 به استحضار مى رساند: ديوار 
كشى ملك مذكور واقع در مطهرى 10/6 انجام شد 

ضمنًا محل مذكور نظافت و پاكسازى شد.

پاسخ مسوولين به پيام شما

انجمن خيريه حمايت از بيماران كليوى خراسان جنوبى

با حمايت از بيماران ((خاص)) نيازمند كليوى 
غنچه اميد را درقلب هايشان شكوفا سازيم.

بيماران نيازمند دياليزى و پيوندكليه
به يارى شما مى انديشند.

 هم اكنون نيازمند يارى سبــزتـــان هستيم
شماره حساب هاى كمك هاى مردمى:

شماره كارت: 6037701199502144
بانك ملى: 0105783779007                                                                               

بانك كشاورزى: 69961169                                                                                                                                         
 آدرس: مدرس5 - پالك29
تلفن:32229154   فاكس:32229051

در كليه رشته هاى:
 كامپيوتر – حسابدارى- گرافيك - مكانيك -  عمران و آموزش كامپيوتر كودكان

دروس تخصصى ديپلم كامپيوتر
ديپلم حسابدارى و ديپلم نقشه كشى براى بازماندگان از تحصيل ثبت نام مى نمايد.

مطمئن  هزينه كنيد

آموزشگاه كامپيوتر كياست
 با مجوز رسمى از سازمان آموزش فنى و حرفه اى

 و ارائه گواهى نامه بين المللى با كيفيت برتر
آدرس: خيابان طالقانى- طالقانى 16  تلفن: 32236081 - 32236080

بــــرادرانخواهـــران      

امام خمينى (ره)

 به روحانيت آبرو و عزت 

بخشيده اند
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فناورى 

عجايب و خواندنى ها

مايكروسافت قول داده بود نسل جديد تبلت سرفيس مجهز به سيم كارت مى شود تا كاربران بتوانند بدون دردسر و با اتصال سيستم خود به اينترنت كارهاى 
روزمره خود را از راه دور انجام دهند.بر اين اساس سيم كارت نسل سوم و چهارم / 3G  و LTE به راحتى با تبلت نسل جديد (سرفيس 3) سازگاراست و 
كاربران در هر نقطه از دنيا (بدون قفل) مى توانند از خدمات مرتبط بهره مند شوند.

يك خبر فوق العاده شنيدنى درباره تبلت جديد مايكروسافت

عجيب  ترين مجازات هاى دنيا چيست؟

مهر: گاهى اوقات حبس يا زندان نمى تواند مجازات 
مناسبى براى برخى از تخلفات باشد. به همين دليل 

برخى قضات ابتكارات جالبى به خرج مى دهند. 
صدور  سمت  به  قضات  برخى  اخير  هاى  سال  در 
آن  نتيجه  و  اند  رفته  نامتعارف  هاى   مجازات 

حكم هايى شده كه بسيار شنيدنى است.

توزيع مجانى پيتزا
صاحب يك مغازه پيتزافروشى در بوفالو كه نزديك 
بود به دليل فرار مالياتى، 7 سال به زندان برود، راه 

گشايشى پيدا كرد. 
تا جريمه  اين فرصت را داد  قاضى به جو جاكوبى، 
اهداى  قالب  در  را  خود  دالرى  هزار   100 مالياتى 
يك  به  هفته  هر  شنبه  پنج  در  رايگان  پيتزاهاى 
مدت  به  را  كار  اين  و  كرده  جبران  خيريه  موسسه 

يكسال ادامه دهد.

گذراندن يك شب، تنها در جنگل
ميشل موراى خانمى بود كه در سال 2005، 35 بچه 
حيوانات  اين  كرد.  رها  اوهايو  پارك  دو  در  را   گربه 
بى زبان، دچار عفونت هاى تنفسى شده و 9 تايشان 

تلف شدند. 
احكام  زمينه صدور  در  كه  سيكونتى  مايكل  قاضى 
پرسيد  موراى  خانم  از  است،  معروف  معمول  غير 
تاريك  را در شب  اين بچه گربه ها  توانسته  چطور 
و سرد، بدون غذا رها كند؟ اين قاضى حكم داد كه 
يك  يا  كند  تحمل  را  زندان  مجازات  بايد  يا  متهم 

شب را تنها در جنگل بگذراند.

خواندن و نوشتن زورى
نارنجك  فروش  براى  اتهام تالش  به  موبلى  اتيس 
او  آزادى  راجرز شرط  قاضى گونزالز  و  دستگير شد 
را يك كار غير معمول قرار داد. او به متهم ليستى 
به  ساعت  يك  روزى  كرد  حكم  وى  به  و  داد 
خواندن كتاب پرداخته و به مدت نيم ساعت درباره 

موضوعات ليست بنويسد.

ارسال كارت پستال به پدر مقتول
هنگامى كه در سال 2010، اندرو گاديوسو با ماشين 
به توماس تاورز، يك گروهبان ارتش كوبيد و او را 

كشت؛ مواد مخدر استفاده كرده بود.
 وى به 8 سال زندان محكوم شد اما پدر مقتول به 
وى فرصت داد تا با انجام عذرخواهى مكرر، وى را 
ببخشد. دادستان موافقت كرد كه به ازاى فرستادن 
خانواده  به  اندرو  توسط  پستال  كارت  يك  هفتگى 
به  روند  اين  بناست  زندان وى عفو شود كه  تاورز، 

مدت 15 سال ادامه يابد.

مردى كه مينى مرسدس بنز عجيب خود 
را نزديك به 45 ميليون تومان مى فروشد!

بوده  بنز  مرسدس  از  مينياتورى  صاحب  «يلدريم» 
و اين ساخته آلمانى و خاصش را در شهر اسپارتاى 
با  سرنشين،  تك  خودروى  مى راند.اين  تركيه 
سرعت  حداكثر  به  مى تواند  و  مى كند  كار  سوخت 
45 كيلومتر بر ساعت نيز برسد. صاحب اين ماشين 
يورويى  12هزار  قيمتى  آن  براى  كوچك،  و  خاص 
تعيين كرده است.با توجه به سايز اين خودرو، جاى 
اين  شايد  و  شده  پيدا  آن  براى  راحت  بسيار  پارك 
از  آسانى  به  همچنين  باشد.  آن  مزيت  بزرگ ترين 

رد  نيز  هست  پياده  عابر  به  مخصوص  كه  محلى 
مى شود و خيابان و پياده رو براى اين ماشين، فرق 
هم  حدس  مى توان  حتم  طور  نمى كند!به  چندانى 
با  مى توان  خوب  خيلى  سبك،  ترافيك  در  كه  زد 
ناگهان  كه  باشد  حواستان  بايد  فقط  داد،  مانور  آن 
زير  بلند  شاسى  ماشين  يا  و  كاميون  يك  توسط 

گرفته نشويد!

موبايل يك شهروند 53 هزار پيامك 
خالى به يكى از بانك ها فرستاد

53 هزار پيامك ارسالى خالى به يكى از بانكها موجب 
زنجانى  زنجانى شد. جبارى شهروند  دردسر شهروند 
گفت: نمى دانم چرا بايد هزينه پيامكهايى راپرداخت 
كنم كه دخالتى درارسال انها نداشته ام.او گفت: اين 
داده  رخ  شب  ساعات  در  و  گذشته  سال  آبان  اتفاق 
مخابرات به  مختلف  پيگيرهاى  و  مراجعه  با  و   است 

كندكه  ثابت  نتوانسته  تاكنون  مربوطه  مسئوالن  و 
دخالتى در ارسال اين تعداد پيامك نداشته است .هزينه 
پيامكها 480 هزارتومان است وطبق  اين  ارسال  كل 
گفته اين شهروند زنجانى مخابرات بابيان اينكه گوشى 
تابه  از وى خواسته  است  داراى مشكل  اين شهروند 
صورت اقساطى هزينه اين پيامكها را پرداخت كند در 

غير اين صورت خط تلفن او قطع مى شود.
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تقويم يا همين روزشمارى كه در اختيار داريد، پر است از 
و  سالروز  تا  گرفته  هفته  و  روز  از  مختلف،  هاى  مناسبت 
تا گرفته  ملى  هفته ى  و  روز جهانى  انواع  از   .  سالگشت 
لحظه هايى براى مرور خاطرات به ياد ماندنى و فراموش 
تا  كنند  مى  كمك  ما  به  هم  ها،  مناسبت  اين  ناشدنى. 
پلى بزنيم به گذشته ها و از آن چه از دست رفته  يادى 
بايد  كه  هايى  داشته  مرور  براى  است  عاملى  هم   كنيم، 
بيشتر به آنها بينديشيم و بيشتر باورشان كنيم،كه البته اين 
خاصيت مناسبت ها را، گزارش نويسان و خبرنگاران رسانه 
 ها، بيشتر از ديگران مهم مى شمارند، چرا كه گاه همين 
مناسبت هاست كه سوژه ى گزارش ها مى شوند و دست 
آويزى مى گردند براى جستن و گفتگو و ياد آورى و........ .

گره  ها  مناسبت  به  است،  گونه  ها همين  موضوع  بعضى 
خورده اند، اصًال انگار تا آن مناسبت نباشد، از خاطر خطير 
هيچ احدى نمى گذرد كه يادى از آنها كند و از اهميت شان 
بگويند، اما بعضى سوژه ها، اصًال به تقويم و روزشمار و علت 
و معلول، ربطى ندارند، مهم اين است كه هستند و اتفاق 
افتاده اند، جستن اين سوژه ها و گفتن از آنها كار آسانى 
نيست، اما تا دل تان بخواهد از اين سوژه ها در اطراف مان 

داريم و مى شود از آنها ، مفصل نوشت.

* ظرافت براى زن يك كمال است

مناسبت،  بى  يا   مناسبت  با  كه  ها  موضوع  اين  از   يكى 
وجود  نوشت،  مفصل  آن  از  و  رفت  سراغش  شود  مى 
دور، ضعيفه  هاى  سال  در  چه  اگر  كه  است  نازنين«زن» 
 خطاب مى   شد اما در حال حاضر با آن همه توانمندى كه
از خود بروز داده، در خيلى از حوزه هاى اجتماعى حتى بيش 

از مردان! خوش درخشيده است.
در  كه  اند  خوانده  ضعيفه  جهت  اين  از  را  زن  مى گويند، 
مقايسه با مردها از قدرت كمترى برخوردار است، اگر چه در 
خلقت و آفرينش زن و مرد، تفاوت هاى فراوانى وجود دارد، 
اما پرواضح است كه اين تفاوت ها موجب برترى هيچ يك 
بر ديگرى نيست. كمال مرد در اين است كه خصوصيات 
به  را  اين كه خود  نيز در  باشد و كمال زن  مردانه داشته 

ويژگى هاى زنانه  بيارايد.
زن، ظريف آفريده شده و اين ظرافت براى زن يك كمال 
است، از اين رو، در اسالم كارهاى خشن، سنگين و طاقت 

شده گذاشته  مردان  ى  عهده  به  منزل  از  خارج   فرساى 
و  تربيت  همچون،  عاطفى،  و  حساس  ظريف،  كارهاى  و 
پرورش فرزندان، رسيدگى به وضع منزل، پختن غذا و هنر 

شوهردارى را  به زن سپرده اند.
تر  ظريف  و  تر  مردان، ضعيف  بدن  به  نسبت  زنان،  بدن 
است، ولى اين ضعف بدنى براى آنان نقص نيست. حضرت 
كرده،  اشاره  مطالب  همين  به  البالغه  نهج  در   على(ع) 
بدنى  نظر  از  زنان  الُقوَى؛  َضعيفاُت  «َفاِنَُّهنَّ  فرمايد:  مى 
ضعيفند». در عوض، زنان از نظر عواطف و احساسات، از 
براى  جسمانى  و  بدنى  قّوت  ترند.  قوى  مراتب  به  مردان 
مرد، و قّوت احساسات و عواطف براى زن الزم و موجب 

كمال است.
اجتماعي و حركت در جامعه،  روابط  قرآن هم، در عرصه 

همچنين در پذيرش مسئوليت هاي اجتماعي، زن را در كنار 
مرد  قرار مي دهد. در جامعه بدوي و خرافي آن زمان كه 
به زن را جز يك شئ يا كسي كه فقط مسئوليت بچه داري 
چون  سنگيني  مسئوليت هاي  قرآن  نمي نگريستند،  دارد، 
دوستي و سرپرستي، دعوت به معروف و بازداري از منكر، 
اين  نماز و دادن زكات را مطرح  مي كند و در  برپاداري 
جريان؛ در عين اينكه مسئوليت اقتصادي و نفقه زن بر عهده 
مرد است، اما زن مي تواند مستقًال به دادن زكات اقدام نمايد 
يا همچون زينب(س) در مسجد، امر به معروف و نهي از 
منكر كند. قرآن در بحث اطاعت پذيري از خدا و پيغمبر هم، 

تفاوتي در زن و مرد قائل نشده و مي فرمايد:
ايشان سرپرست و  از  برخي  زنان مؤمنه  «مردان مؤمن و 
زشتي  از  و  دهند  فرمان  نيكي  به  ديگرند،  برخي  دوست 

اطاعت دهند،  مي  زكات  نمازند،  ى  كننده  اقامه   بازدارند، 
مي كنند از خدا و پيامبرش، آنان را به زودي رحم كند خدا 
و هر آينه خداست عزتمند و حكيم».  بدين ترتيب است كه 
برابري در دعوت به معروف و دوري كردن از منكر، برابري 
در برپاداري نماز و دادن زكات و اطاعت از خدا و رسولش را 

در  زن و مرد  مي بينيم.

* فاطمه فاتح پور، كارآفرين برتر خراسان جنوبى

آن چه در اين مختصر تقديم تان مى گردد، يكى از همين 
سوژه هاست، ماجراى كسى كه فارغ از جنسيت و شرايط 
و امكانات و داشته ها و گفته هاى ديگران، آستين همت 
باال زده و كارى كرده است كارستان! او ثابت كرده قواى 

جسمانى ضعيف تر زنان نمى تواند بهانه اى باشد براى كوتاه 
آمدن آنها در برابر مشكالت!!

«فاطمه فاتح پور» را شايد مى شناسيد، شايد هم او را در 
كه  موقع  همان  باشيد،  ديده  اش  سازى  موزاييك  كارگاه 
آستين باال زده و در حال كار بوده در كنار آنهايى با جنس 
كامًال  حرفه  يك  عامه  باور  به  سازى،  !موزاييك  مخالف 
مردانه است، كارى كه اصًال با خلق و خوى زنانه ى بانوان 
جور در نمى آيد، يعنى به گفته خيلى از آقايان،  انجامش از 
عهده ى خانم ها خارج است! اما او ثابت كرد كه اين قانون، 
استثناء هم دارد و خانم ها هم مى توانند  به اندازه ى آقايان 
و گاه بيشتر در رونق اقتصاد جامعه، مفيد و مؤثر باشند و 

حتى  بانوى كارآفرين شوند در استان خراسان جنوبى!
را در كارگاه موزائيك سازى اش در  بانوى كارآفرين  اين 

به  بيرجند مالقات كرديم كه  آباد سادات  روستاى حسين 
تومانى  ميليون   20 تسهيالت  از  استفاده  با  او  خود   گفته 

كميته امداد امام خمينى(ره) و در سال 92، بنا شده است.
وى متولد سال 1365  است و رمز موفقيتش را در عنفوان 
به خدا، همت شخصى، همراهى خانواده و  توكل  جوانى، 
اين  كند.  عنوان مى  (ره)  امام  امداد  حمايت مستمركميته 
بانوى موفق، با اشتغالى كه ايجاد كرده 4  نفر نيروى مستقيم  

و 3 نفر راننده را به طور غير مستقيم به كار گرفته است.

* كارگاهم را توسعه مى دهم

بيست  در  زود  خيلى  را  كودكى  دوران  آرزوهاى  فاطمه، 
از  گويد:«بعد  مى  كه  چرا  رسانده،  ثمر  به  سالگى  نه  و 
مشكالت  دليل  به  متوسطه،  دوره  در  درس  شدن   تمام 
زيادى كه داشتم، نتوانستم ادامه تحصيل بدهم ولى هميشه 
در تخيالتم، خود را مديرى مقتدر و توانمند در يك مجموعه 
باور  هم  علت  همين  به  كردم.  مى  تصور  بزرگ  توليدى 
داشتم كه در عرصه كار و تالش، بانوان مى توانند همدوش 
با آقايان و چه بسا جلوتر از آنها حركت كنند. خدا را شاكرم 

كه  توانستم به اين آرزوى قشنگم دست يابم».
او كه به گفته خودش، به خوبى بر مشكالت فائق آمده، مى 
گويد:«هر كارى سختى هاى خودش را دارد، افراد نبايد زود 
نااميد شوند و دست از تالش  بردارند. طى كردن اين مسير، 
كار راحتى نبود اما تمام همتم را جمع كردم و اميدم را از 
دست ندادم تا اين كه به اين جا رسيدم.االن هم قصد دارم 
با توكل به خدا، كارگاهم را توسعه دهم و تعداد افراد بيشترى 

را به اشتغال بگمارم».
فاتح پور البته مشكالتى هم دارد، اما او تنها به افق هاى 
پيش رو و به آينده روشن تر خود مى انديشد، به روزهايى 
بر و  بردارد  پا  پيش  از  را  موانع  همه  توانست  خواهد   كه 

قله هاى رفيع موفقيت ايستاده تر از امروز باشد، به همين 
خاطر هم به جوانان توصيه مى كند: « فرصت ها را مغتنم 
بشمارند، هيچ وقت خودشان را از جامعه دور نكنند و در راه 
رسيدن به خواسته هايشان تمام همت خود را بكار گيرند، تا 

بتوانند مسير ترقى و پيشرفت را طى نمايند».
و پايانى ترين حرف او، اين بيت زيباست: 
    همتم بدرقه راه كن اى طاير قدس    

                          كه دراز است ره مقصد و من نوسفرم

گفتگو با فاتح قله هاى موفقيت

خانم ها همدوش آقايان در رشد اقتصادى جامعه 
* بهروزى فرموانع را ناديده گرفتم و از آنها رد شدم

 مركز نيكوكارى محله غفارى

با محوريت مساجد محل  

پل ارتباطى ميان توانمندى ها و تخصص جامعه با نيازهاى محرومين

از تمامى خيرين و موسسات خيريه ، موسسات آموزشى ، فرهنگى و مذهبى، فعاالن بخش پزشكى و درمان، فرهنگيان و اساتيد 
محترم حوزه و دانشگاه ، اصناف ، مردم و فعاالن بخش ها و تخصص هاى مختلف عالقه مند خدمت به محرومين در جهت رفع 
 نيازهاى واقعى شناسايى شده و در راستاى خودكفايى و توانمند سازى نيازمندان جامعه دعوت به هميارى و همكارى افتخارى 

مى نمايد. 

امور قابل واگذارى:

حمايت از ايتام ، دانش آموزان و دانشجويان و سالمندان نيازمند

كمك هاى نقدى و غير نقدى شامل (سبدهاى غذايى و معيشتى ، پوشاك، غذاى گرم 

كمك جهيزيه و ارائه وام هاى قرض الحسنه و ...)

فعاليت هاى داوطلبانه: امور پزشكى و درمانى ، امور فرهنگى و آموزشى ، اشتغال

 و كاريابى ، امور مربوط به مسكن، ازدواج ، امور حقوقى، معيشت و ...

شماره حساب: 107713410 نزد بانك رفاه شعبه خيابان معلم  به نام مركز نيكوكارى 
 محله  غفارى

آدرس:  بيرجند  

خيابـان  غفارى   

بيست مترى جرجانى

 مسجد حضرت محمد  رسول  ا...  (ص)

شماره هاى تماس:
32424323 
09151639086 - 09151602439 

توليد تيرچه كروميت  *  زير قيمت بازار 
آهن آالت سردار  

فروش تيرآهن ، ناودانى ، ورق نبشى

تا يك سرويس حمل رايگان       09151613197 -  32221155
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لوله بازكني با فنر برقي
 و مواد شوينده با تجربه تضميني 

- عقد قرارداد با كارخانه ها و شركت ها
- تشخيص تركيدگي و رفع بوي نامطبوع 

- ترميم كف آشپزخانه و سرويس
- لوله كشي و پيمانكاري ساختمان

           با مصالح و بدون مصالح

 09151104086

09158994086 
به صورت شبانه روزي 

سرويس دهي به سراسر  استان

 رسولي

حمل اثاثيه 
100 درصد تضمينى

با  كارگر ماهر و ماشين اتاق بزرگ

09159618581- فاروقى

ايزوگام شفيعى
آسفالت و قيرگونى 
(محوطه و پشت بام)

32225494
09151630283
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ايزوگام و قيرگونى  
   كاظم سالخورده 

از ما خريد نكنيد، اما قيمت را از ما بپرسيد

       09155612949 - 32331050 
ميدان آزادى – ابتداى خيابان شهيد برگى

با 10 سال بيمه

برنج ايرانى شاليزار
برنج ايرانى با تضمين پخت

64/000 تومان
عرضه مستقيم برنج شمال 

آماده همكارى با:
رستوران ها ، فروشگاه ها و ادارات 

آدرس: خيابان توحيد – نبش مسجد توحيد
تلفن تماس: 32439899 -09151642047

قيمت هاى باور نكردنى
لباس زير ، انواع جوراب ، شال و روسرى

  2700 تا 7000 تومان 

پوشــاك مهــر
 خيابان جمهورى ، پاساژ سادسى ، طبقه زيرزمين    

32237782

دعوت به همكارى 

استخدام با حقوق عالى و آموزش رايگان
شركت گلرنگ پخش به عنوان يكى از معتبرترين شركت هاى توزيع و پخش سراسرى محصوالت غذايى ، شوينده و بهداشتى

 در راستاى پيشبرد طرح هاى توسعه خود ، از افراد پويا ، با انگيزه و خالق با حقوق و مزاياى مكفى دعوت به همكارى مى نمايد
فروشنده حضورى: داراى حداقل مدرك تحصيلى ديپلم ، كارت پايان خدمت و آشنا به فروش مويرگى 

مزايا : حقوق ثابت ، پاداش، اياب و ذهاب ، بيمه تامين اجتماعى از روز اول ، بيمه عمر و حادثه ، تكميلى و ساير مزاياى رفاهى 
آدرس براى مراجعه حضورى : بيرجند ، شهرك صنعتى ، بلوار تالش شرقى 1 ، نبش كوشش 3

Email: hr@Golrang-pakhsh.com
تلفن : 32255093 -32255092 -32255088

ايزوگام شرق (سلطانى)
09155144213
09156689831

32425209
سجادشهر - نبش امامت 1 ت
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خيابان ارتش - سه راه معلم  جنب بيمه البرز  

  3 2236030   09151605216

ايزوگام سليمانى
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ايزوگام شرق
 0915  562  2050

0915  562  9033

خيابان ارتش - جنب  جهاد كشاورزى     

   3-32233092  بخشى

لباسشويى تعمير  و  نصب 
  كولر آبى  در منزل

   09151643778 - شهريارى

تعمير يخچال  ، فريزر  و ...  
 در  منزل

   09158076574- نظرى



طراح: نسرين كارى                        

افقي: 1- فدراسيون جهاني فوتبال 
هاتف  كارگرداني  به  فيلمي   –
اصالني  فرهاد  بازي  با  عليمرداني 
پروردگارا   -2 توسلي  هانيه  و 
– قضاوت – گردان و برقرار  3-  
انجام  آماده  تا  ميبندند   – پژمرده 
كار شوند – حسرت، دريغ – عدل 
4- كشوري در شمال شرقي اروپا – 
كسي كه هميشه با كس ديگر باشد 
نشاني   – موسيقي  در  سبكي   -5
– درخشان 6- دختر بي پدر – از 
 – فرزند   – تازه  او 7-   – تنقالت 
از   – است  جرم  گرفتنش  و  دادن 
با  كه  پولي   -8 پوستي  بيماريهاي 
زور و قلدري بگيرند – بازو – سرود 
دسته جمعي – خميده، محدب 9- 
استان  در  شهري   – عميق  گودال 
كوهستاني  اي  منطقه  در  اردبيل 
– گوشه خلوت – مظهر زيبايي در 
طبيعت 10- رود فرانسه – شركت 
سالح    -11 بافتني  نخ   – كردن 
آرش – راه رفتن كودكانه – ماركي 
بر خودروي ون  12-  طرد كردن 
– نداري 13- آدم بسيار جدي – 
 – تأسف  كالم   – حشره خونخوار 
 – واحد دارويي 14- مادر اسحاق 
ارتفاع – آبزي 15-  خورش اصيل 

ايراني – قطعه نازك و دراز فلزي

 – ها  جزيره  كشور   -1 عمودي: 
شاد  ظريف،  و  ريزجثه  اي  پرنده 
نوميدي    -2 فعال   العاده  فوق  و 
سالم  و  مسكون   – بزرگراه   –
معروف  اشتباه   – مو  پيچش   -3
– سوداي ناله – غذاي آماده!  4- 
رقيق – خيزاب – هر نفسي كه فرو 
... حيات است و چون برمي  ميرود 
  -5 رخشندگي    – ذات  مفرح  آيد 
وداع  اثر 6-    – دارد  عيال  و  اهل 
– مداوا – زنبيل 7- تصديق عامي 
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ضرب المثل بيرجندى
* از زيره تا كرواتيه

اشاره اى است به اينكه در نقل مطالب، يا در جمع 
آورى لوازم، دقت كافى مبذول شده و چيزى مورد 
نوعى  اشاره  اين  در  گاه  است.  نگرفته  قرار  غفلت 

رنجش از دقت مورد نظر نهفته است.
دانه  با  است  زيره  شبيه  دارويى  نوعى  نيز  كرواتيه 

هاى * ريزتر و مزه تند تر.
از زيره مگيره، از كرواتيه بدر مشه

بدر  از كرواتيه   ، زيره مى گيرد (شروع مى كند)  از 
مى شود (خارج مى شود، به كرواتيه ختم مى شود) 

دلبستگى مال دنيا

يكى ازعلماى ربانى نقل مى كرد: درايام طلبگى دوستى 
داشتم كه ساعتى داشت و بسيارآن رادوست مى داشت 
همواره در ياد آن بود كه گم نشود و آسيبى به آن نرسد 
او بيمارشد و براثربيمارى آنچنان حالش بدشد كه حالت 
احتضارو جان دادن پيداكرد دراين ميان يكى ازعلما درآنجا 
حاضربود و او را تلقين مى داد و مى گفت: بگو ال ا... او 
درجواب مى گفت: نشكن نمى گويم: ماتعجب كر ديم كه 
چرابه جاى ذكرخدا، مى گويد: نشكن نمى گويم، همچنان 
اين معما براى ما بدون حل ماند، تا اينكه حال آن دوست 
بيمارم اندكى خوب شد و من از او پرسيدم، اين چه حالى 
 بودكه پيداكردى، ما مى گفتيم بگو ال ا... ، تو در جواب

 مى گفتى: نشكن نمى گويم .  اوگفت: اول آن ساعت 
سپس  و شكست.  آوردند  را  آن  بشكنم،  تا  بياوريد  را 
گفت من دلبستگى خاصى به اين ساعت داشتم، هنگام 
احتضارشما مى گفتيد بگو ال ا... ، شخصى شيطان را 
ديدم كه همان ساعت را دريك دست خودگرفته،و با 
و  داشته  نگه  ساعت  آن  باالى  ديگرچكشى   دست 
مى گويد:اگربگوئى ال ا... ، اين ساعت رامى شكنم ،من 
هم به خاطرعالقه وافرى كه به ساعت داشتم مى گفتم: 

ساعت رانشكن، من ال ا... نمى گويم !

مرد: «تا حاال آرزوى مرگ كردى؟»
پيرمرد: «نه، احمقانه ست كه تو اين زمونه آرزوى 

نعمت داشته باشى.»

فيلم جاده

* وقتى از دست هم ناراحتيم،  وقتى خواستيم جدا 
بيا با هم بحث نكنيم.بحث كه نه  يه سرى  بشيم، 

مزخرفات تحويل هم نديم.
همديگه واسه  دلمون  شايد،  فردا،  تا  كنيم   صبر 

تنگ شد.
* باشه عيبى نداره اگه مى خواهى قهر باشى باهام 

قهر باش ولى حق ندارى باهام حرف نزنى..

هرچقدر هم سنم زياد باشد
 وقتى ناراحتم،

دلم مى خواهد مادرم كنارم باشد

بزرگ ترين خالف من  وقتى خونمون خالى ميشه 
اينه كه  با پارچ آب مى خورم! 

خيلى مظلومم من خدا حفظم كنه

در فصل بهار اگر بتى حور سرشت
ـِى دهد مرا بر لب ِكشت يك ساغر م

خيام

روزگار به من آموخت چيزي را به دست نخواهم 
آورد، مگر اين كه چيزي ديگر از دست بدهم. گاهي 

براي به دست آوردن بايد بهاي گزافي بپردازيم.

افرادى كه براى دعاى باران به باالى تپه مى روند، 
به كار خود ايمان ندارند. فقط آن هايى ايمان دارند 

كه چتر خود را نيز به همراه مى برند.

ترجمه افسانه محمودى يزدانى: هميشه اين جمله را مى 
شنويم كه: «موفقيت مستلزم از خود گذشتگى ست. نمى 
توانيد همه آن را داشته باشيد. اگر مى خواهيد در شغل يا 
تجارت تان موفق باشيد، مجبور خواهيد بود كه تسليم شويد 
و بهاى بسيار سنگينى در زندگى شخصى خود بپردازيد. اين 
روش فكرى بسيارى از افراد است. اما با اين وجود درصد 
كمى از افراد هستند كه از اين پس آنان را مدل نقش مى 
ناميم، كه به سوى اين مصالحه غيرقابل بخشش قديمى 

راه يافته اند. 
در طى دهه گذشته، اين مدل هاى نقش، از مواد بازيافتى 
شركت هاى بزرگى به وجود آورده اند. آن ها ميليون ها 
دالر كسب كرده اند و اين كار را از راهى بادوام و محترم به 
انجام رسانده اند. جالب اين جاست كه وقتى تجارت خود 
را پيش مى بردند، راه هايى يافتند تا از زندگى لذت ببرند، 
با خود صادق باشند و در مجموع از تعادل كار و زندگى 
لذت بردند. در مورد خودم بگويم كه به طور متوسط 45 
ساعت در هفته كار مى كنم. هرسال شش هفته تعطيالت 
دارم و به دور دنيا سفر مى كنم. وقت بسيارى را با دخترم، 
همسرم، خانواده ام و دوستانم سپرى مى كنم. در دوى 
ماراتن شركت مى كنم و چهار روز در هفته ورزش مى 
كنم.در هفت سال گذشته، به همراه بنيانگذاران همتاى 
خود كارهايى را آغاز كرديم و بيش از 200 نفر را استخدام 
كرده ايم. ما بازده بسيار خوبى داشتيم و مولف همكارم 
جوردن ميالن و من به اتفاق كتاب «بردن بدون باختن» 

را نوشتيم كه كتاب پرفروش بين المللى است و به 11 زبان 
دنيا ترجمه شده است و جايزه «كتاب مديريت سالم را از 
طرف موسسه منشور مديريت و كتابخانه بريتانيا دريافت 
كرده است.موفقيت و تعامل كار و زندگى، بيش از آن چه 
كه بتوانيم فكرش را بكنيم سازگارى مى يابند. اما نياز به 
استراتژى هاى هوشمندانه اى دارد. در اين جا شش مورد از 

مهم ترين استراتژى ها ذكر شده اند:
1- تصميم بگيريد

آن  دارد؟  را  اهميت  بيشترين  تان  زندگى  در  چيزى  چه 
پرسش را بپرسيد و بيشتر ما به سرعت پاسخ مى دهيم 
سالمتى، عزيزان و خوشبختى. اما وقتى در كار دچار تنش 
و استرس مى شويم چه مى كنيم؟ بيشتر افراد تمايل دارند 
كه ورزش و رفتن به باغ وحش با خانواده را منتفى كنند تا 
اينكه فرجه را از دست بدهند. البته انجام كارى كه برايش 
تعهد داده ايد اهميت دارد اما اگر به تعادل بين كار و زندگى 

اهمت دهيد، استرس نخواهيد داشت.
2- باور كنيد كه ممكن است

مشكل بزرگ اين جاست كه بسيارى از ما باور نداريم كه 
مى توانيم هم موفق و هم متعادل باشيم. اگر به آن باور 
نداشته باشيم، شانسى نخواهيم داشت. ادراك و احساس 
 ما، واقعيت زندگى ما مى شوند. به همين دليل است كه 
مى خواهيم از سوى آن تعداد كم كه اين نمونه جديد را 
 تجربه كرده اند الهاماتى بگيريم؛ آن ها كه از تعادل لذت

مى برند و در عين حال بسيار موفق هم هستند. دانايى آن 

افراد را به خود تلقين كند تا زمانى كه واقعا باور كنيد كه 
تعادل كار و زندگى امكان پذير است. برد بدون باخت منبعى 

براى چنين الهاماتى ست.
3- زمينه بازى را كه نياز داريد، بسازيد

من اولين نفرى هستم كه اعتراف مى كنم كه نه همه 
شرايط امكان تعادل كار و زندگى را فراهم مى سازند. ده 
سال قبل مشاور در يك شركت مشاور مديريت موفق در 
سطح جهانى بودم. مهم نبود كه چه  كارى انجام مى دادم. 
تعادل در آن جا غيرممكن بود. مى توانستيد بگوييد كه عدم 
تعادل در ژن اين شركت خاص وجود داشت و راهى نبود 
كه يك مشاور درجه دو بتواند آن را تغيير دهد. بنابراين آن 

جا را ترك كردم و شركت خودم را تاسيس كردم.
از آن زمان تفريح و موفقيت بيشترى نسبت به هر زمان 
ديگرى در موقعيت خود يافتم. نمى گويم كه كار خود را 
رها كنيد، فقط حرفم اين است كه برخى شرايط تعادل را 
غيرممكن مى كنند و اگر اين سناريو را ادامه بدهيد شايد 

الزم باشد كه انتخاب هاى خود را مجددا ارزيابى كنيد.
4- روى بسيار مهم تمركز كنيد

جالب است بدانيم كه همه ما در اين دام گرفتار آمده ايم كه 
همه چيز اهميت يكسان دارد و بايد هم اكنون انجام شود. 
درواقع، يك يا دو چيز براى پيشرفت ما حياتى هستند و 

باقى امور ممكن است حاشيه هاى مربوط به آن باشند.
5- ساعات جارى را بهينه كنيد

كار  كه  را  ساعاتى  تعداد  خواهيم  مى  ما  از   بسيارى 

مى كنيم، بهينه كنيم. اين رويكرد هرگز ما را به تعادلى 
خوب يا كارايى خارج از معمول رهنمون نمى شود. به جاى 
آن مقدار ساعاتى را كه در جريان هستند، بهينه سازيد. 
جريان يعنى حالتى كه در آن زمان ومكان وجود ندارد زيرا 
شما به طور تمام و كمال در كارى كه پيش روى شماست 
حضور داريد. در اين حالت عجيب نيست كه ده برابر نسبت 
به زمانى كه كارهايى را كه بايد انجام دهيم با سختى به 

انجام مى رسانيم، كارآيى داريم. 
«تونى شاورتز» توضيح مى دهد كه در «قدرت پرداختن 
كامل به كارى» چگونه مى توانيم براى مدت 90 تا 120 
دقيقه در حالت جارى باقى بمانيم.سپس بايد يك زنگ 
تفريح داشته باشيم، مانند اين كه ده دقيقه تمركز كنيم يا 

30 دقيقه بدويم يا در اطراف منزل پياده روى كنيم.
6- بدترين را ابتدا انجام دهيد

و  قاتل خالقيت  اين كلمه  بگوييد.  را  اين كلمه  تعويق، 
دشمن تالش هاى ما براى رسيدن به تعادل كار و زندگى 
ست. اگر چيزى ست كه بايد انجام شود، از آن مى ترسيد، 
تنها يك استراتژى وجود دارد كه به اندازه كافى كارايى 
دارد: آن را ابتدا انجام دهيد.قبل از چك كردن ايميل، قبل 
از اولين جلسه، قبل از هر چيزى كه شما را در مغاك فعاليت 
هاى روزانه فرو مى بلعد. آن را اكنون انجام دهيد و به پايان 
برسانيد. افتخار خواهيد كرد، آسوده خواهيد شد و براى باقى 

روز سرشار از انرژى خواهيد بود.
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پيامك

حرف هاى ابريشمى طنز امروز

شعر روز 

پلكى احساس

عارفانه روز

يك لحظه مكث كن

نگرش

آيه روز  

در حقيقت ما آنچه را كه بر زمين است زيورى براى آن قرار داديم تا آنان را بيازماييم 
كه كدام يك از ايشان نيكوكارترند. سوره كهف آيه 7

حديث روز  

ما اهل بيت پيامبر وسيله ارتباط خداوند با خلق او هستيم، ما برگزيدگان پاك و مقّدس پروردگار مى باشيم، ما حّجت و راهنما خواهيم 
بود؛ و ما وارثان پيامبران الهى هستيم . حضرت فاطمه زهرا (س)

سخن پير قديم

فالش بك

6 گام براى ايجاد تعامل بين كار و زندگى

يك نفر كارشناس ارشد روانشناسى

 در يكى از گرايش هاى بالينى - عمومى - مشاوره 

براى مسئول فنى و دو نفر كارشناس پرستارى ترجيحا آقا 

در مركز بيماران اعصاب و روان (تمناى باران) نيازمنديم.

تلفن تماس صبح ها: 32432793  - 0915-160-7915    ى
ار

مك
ه ه

ت ب
عو

د

فروش آپارتمان 102 مترى  در برج ياس با كليه 
امكانات ، 105 ميليون نقد + 13/500 وام

09155611731

فروش يا معاوضه باشگاه پينت بال با كليه 
تجهيزات و آموزش رايگان (زير قيمت ، توافقى)

09155615003

يك خانم يا آقا براى فروشندگى 
نيازمنديم.

09361526176 - 32422965

استخدام پخش مواد غذايى
بازارياب با حقوق ثابت و پورسانت

حسابدار- انباردار
09155635007
09155619386
05632322802 به علت تغيير شغل

فروش كافى نت در بهترين موقعيت 
09155611694

فروش يا اجاره 
كارخانه اى در حال كار با درآمد مكفى 

09151613382

فروش آپارتمان 100 مترى ، خيابان نارنج  ، مجتمع 

اركيده 2 ، با طراحى داخلى     09153617584

فروش يا معاوضه چايخانه ، پيتزا ساندويچ و كبابى 
آسمان با كليه تجهيزات  (زير قيمت ، توافقى)

09155615003

فروش كارواش با موقعيت و درآمد 
عالى و تجهيزات 3 فاز   09155631006

ِفر چهار طبقه ثابت اصفهان كار و كليه وسايل 
مربوط به نان هاى حجيم به فروش مى رسد.

قيمت: توافقى     09155624663

 اجناس پوشاك مردانه همراه با دكور و پرو
 به قيمت خريد به فروش مى رسد.

09355713396

يك دستگاه تاور كرين مدل 315 پتن 3 
تن به فروش مى رسد.    32236865

فروش يا معاوضه زمين با موقعيت عالى 
در شعبانيه ، 213 متر ، دو نبش ، 23 متر 
حاشيه ، داراى پروانه مسكونى و تجارى

 فى: 220 ميليون 
09151634634

فروش منزل واقع در شكراب
185 متر با امكانات آب ، برق 

گاز يا معاوضه با خودرو
09333265876

 پيش فروش آپارتمان و زمين ملكى 
در بهترين نقطه شهر بيرجند

 با شرايط ويژه  نقد و اقساط با وام مسكن 
 تحويل آپارتمان 6 ماهه  با 60 درصد پيشرفت فيزيكى 

09157916008 - اسماعيل اسماعيلى

آهن آالت مستعمل را نقدا خريداريم
درب و پنجره ، تيرآهن ، ناودانى و ضايعات

09151636052

آنتى ويروس نود 32 دوكاربره يك ساله با 
50% تخفيف 19 هزار، نصب و آپديت رايگان
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كارمندان و فرهنگيان محترم به صورت نقد و اقساط

الستيك مقـدم

نبش جمهورى 2 – جنب هتل مقدم
با خريد الستيك ، باد نيتروژن رايگان بزنيد

رستوران شانديز استخدام مى كند:
آشپز مجرد

كمك آشپز مجرد
كارگر ساده (ترجيحا خانم مجرد)

09359280927 - 32446825

استخـدام
كارشناس نرم افزار

32447137

تعدادى بازارياب با سابقه 
و حقوق عالى نيازمنديم.

32220024

يك همكار آقا  براى كار در خشكشويى 
نيازمنديم.       09155632009

مغازه تايپ و تكثير با تمام تجهيزات 
 و بهترين موقعيت و درآمد باال 

به دليل مهاجرت به فروش مى رسد.
09217199375

فــروش فــورى
250 متر زمين در شمس آباد همراه با 
اسكلت و سقف و جواز آب ، برق ، گاز 

ديوار كشيده و درب حياط نصب 
معاوضه با خودرو يا فروش نقدى

09151611952
 يك نفر مكانيك ماشين آالت سنگين

 با سابقه كار نيازمنديم.   09390654625

 چند نفر كارگر 
براى كار در پيتزافروشى نيازمنديم.

09391994776

يك مدرك مهندسى براى اخذ گريد با حداقل
 3 سال سابقه بيمه در زمينه آب نيازمنديم.

09151613307

تعدادى كارگر براى كار در نجارى

 (MDF كار) نيازمنديم.  09151641341

اجاره يك مغازه سر نبش ، 50 متر مفيد    
واقع در خيابان صدف 

 يك ميليون پيش و 300 هزار تومان كرايه 
كف سراميك ، سرويس بهداشتى كامل 

تلفن ، آب ، گاز و امكانات كامل
09155610032

اتومبيل تصادفى يا چپى را با 
باالترين قيمت  نقد خريداريم. 

09159647685

قابل توجه ادارات و شركت ها 
چاپ A4 ، تيراژ باال /39 تومان   

09364115838-32439867 چاپ مهر
پتينه  پاكت  10 كيلويى 47/000 تومان

09151608440 - چهكندى نژاد

فروش بهاره

نقاشى ساختمان
 روغن ، پالستيك ، اكروليك

32305191
09151631664 - خسروى

اجاره  يك  واحد تجارى  با  دهانه 7 متر  و  متراژ 40 مترمربع  
با  كليه  امكانات  و موقعيت عالى  ،  نبش  غفارى  21 

 09151614825

يك آقاى جوان براى كار 
در گل فروشى به صورت تمام وقت 

نيازمنديم. 
 سجادشهر ، گل و گياه جوانه   
09159050031-32411657    
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اخبار ورزشى

 سالمت نيوز: «خرما» سرشار از ويتامين، كلسيم و آهن طبيعي است و مي تواند كم خوني را درمان كند. اين ماده غذايي سيستم ايمني بدن را تقويت 
مي كند و باعث ارتقاي سالمت بدن مي شود. مواد متعددي مانند پتاسيم و سولفور در خرما وجود دارد كه نه تنها سالمت قلب را حفظ مي كند بلكه به 
روند شكستن چربي در بدن نيز كمك مي كند. براي افزايش ميزان متابوليك و كاهش وزن، صبح ها خرما مصرف كنيد.

«خرما» چربي شكن طبيعي

كفاشيان: كى روش دنبال بهانه است
 

جهان نيوز: رئيس فدراسيون فوتبال گفت: كى روش 
برخى مسائل را بهانه كرده تا برود اما ما هم زرنگيم 
و اين چيزها را خيلى خوب مى دانيم. على كفاشيان 
گفت: فقط 45 روز به شروع بازى هاى مقدماتى جام 
براى  دليلى  لحاظ  اين  از  و  داريم  فرصت  جهانى 
بركنارى كى روش نمى بينيم و اين مورد را به او تاكيد 
كرديم. به كى روش گفتيم اگر اصرار به جدايى دارد ما 
طبق قرارداد عمل خواهيم كرد و 3 ماه از قراردادش 

را پرداخت نمى كنيم.

زمان قرعه كشى جام جهانى و جام ملت ها
 

فوتبال  فدراسيون جهانى  نيوز: سايت رسمى   جهان 
زمان قرعه كشى مرحله دوم مسابقات مشترك انتخابى 
جام جهانى 2018 روسيه و جام ملت هاى 2019 امارات 
را اعالم كرد. سايت فيفا اعالم كرد قرعه كشى مرحله 
 2018 جهانى  جام  انتخابى  مشترك  مسابقات  دوم 
روسيه و جام ملت هاى 2019 امارات روز سه شنبه 15 

آوريل برابر 25 فروردين ماه برگزار مى شود. 

 رتبه ايران در آخرين رنكينگ فيفا
 

برترين  شده  اعالم  رنكينگ  آخرين  در  نيوز:  جهان 
تيم هاى ملى فوتبال جهان، تيم ايران با دو پله صعود 
نسبت به ماه گذشته در رتبه چهلم دنيا ايستاد. تيم 
اين  در  ماند.  باقى  آسيا  اول  رده  در  هم چنان  ايران 
رده بندى تيم هاى آلمان، آرژانتين و بلژيك به ترتيب 

در رتبه هاى اول تا سوم جاى گرفتند.

پرسپوليس و النصر 
پرتماشاگرترين ديدار آسيا

 
جهان نيوز: ديدار تيم هاى فوتبال پرسپوليس و النصر 
عربستان با صد هزار تماشاگر، پرتماشاگرترين ديدار 
تاريخ ليگ قهرمانان آسيا شد. حسين قدوسى مدير 
باره گفت:  اين  باشگاه پرسپوليس در  روابط عمومى 
الغرافه  و  پرسپوليس  تيم هاى  ديدار  اين،  از  پيش 
تماشاگر،   200 و  هزار   96 با   2012 سال  در  قطر 

پرتماشاگرترين ديدار ادوار ليگ قهرمانان آسيا بود.

صعود تيم ملى واليبال ساحلى
 به جمع 16 تيم برتر آسيا

(رحمان  ايران  (الف)  واليبال ساحلى  تيم ملى  ايرنا:   
رئوفى و بهمن سالمى) در مرحله مقدماتى مسابقات 
واليبال ساحلى تور آسيا و اقيانوسيه موفق به شكست 
تيم هاى فيليپين (يك) و تايلند (3) شد و به جمع 16 

تيم برتر اين رقابت ها صعود كرد.

با رعايت اين نكات ساده 
غذاهاى سالم ترى بپزيد

سالمانه: براى تغذيه و غذاى سالمتر در منزل 

اين نكات را رعايت كنيد: 
در  بيشترى  سبزيجات  و  كمتر  گوشت  مقدار 
نانهاى  و  كنيد.ماكارونى  استفاده  غذا  تهيه 
هستند  بيشترى  فيبر  حاوى  كه  سبوسدار 
و  بادمجان  كوكو،  همبرگر،  كنيد.  استفاده 

يا  دستمال  با  كردن  سرخ  از  پس  را  كتلت ها 
جاى  به  كنيد.  روغنگيرى  تميز  كاغذهاى 
سير  يا  پياز  پودر  يا  سوپ  فشرده  قرص هاى 
از  هستند  نمك  زيادى  مقدار  حاوى  كه  آماده 
يا  پياز  و  خانگى  نمك  كم  و  تازه  هاى  سوپ 
سير تازه در غذا استفاده كنيد. از پنير پيتزا كه 

چربى زيادى دارد كمتر استفاده كنيد. به جاى 
 سرخ كردن مواد غذايى از روش بخارپز، آب پز، 
و  قند  مقدار  كنيد.  استفاده   ... و  كردن  تنورى 
شكر مصرفى همراه چاى يا ديگر نوشيدنى ها 

را در طى روز كاهش دهيد.

 با اين ميان وعده ها كودكان را 
باهوش تر راهى مدرسه كنيد

براى  كه  هايى  وعده  ميان  جمله  از  سالمانه: 
بسيار  مدرسه  در  كودكان  ورى  بهره  افزايش 
مهم و موثر است، ميوه ها و سبزيجات است 
كه اين مواد منابع سرشار از ويتامين هاى A و 
"C و همچنين فيبر هستند. از جمله ميوه هاى 
انگور،  موز،  سيب،  به  توان  مى  خوب  بسيار 
و  توت  انواع  هلو،  پرتقال،  نارنگى،  كيوى، 
مثل  ها  برگه  و  خشك  هاى  ميوه  همچنين 
هاى  ميوه  ساير  و  زردآلو  هلو،  برگه  كشمش، 
مغزها  انواع  كرد.  اشاره  شكر  بدون  و  خشك 
تواند  فندق هم مى  و  گردو  پسته،  بادام،  مثل 
ميان وعده هاى مناسبى باشد و اينكه به ميزان 
مصرف  خام  بصورت  و  نمك  بدون  و  مناسب 
هاى  نوشيدنى  از  است  بهتر  همچنين  شود. 

سالمى چون شير استفاده شود.

چه بخوريم تا قد بلند شويم؟ 

نامه نيوز: رشد قدى معموال از بدو تولد تا چند 
سال بعد از بلوغ ادامه دارد و بعد از آن متوقف 
براى  منبع  بهترين  لبنيات  و  شير  مى گردد. 
نيز  استخوان  ساختار  و  است  كلسيم  دريافت 

محسوب  كلسيم  دريافت  براى  مكان  بهترين 
 4 تا   3 بين  بايد  روزانه  نوجوان  هر  مى گردد. 
كند  استفاده  لبنيات  و  شير  خانواده  از  واحد 
دريافت كافى ويتامين          D از جمله ويتامين هاى 
گردد  مى  محسوب  قد  افزايش  براى  ضرورى 
مكمل  طريق  از  بايد  كمبود،  صورت  در  كه 

نظير  غذايى  مواد  گنجاندن  گردد. پس  جبران 
اندازه  به  براى دريافت  پنير  ماهى تن، جگر و 
اين ماده مغذى ضرورى است. مهمترين منبع 
براى افزايش قد عنصر «روى» است كه مقدار 
زيادى در گوشت ها وجود دارد، از جمله عناصر 

«آنتى  و  «سيليسيم»  قد  روى  بر  تاثيرگذار 
اكسيدان ها» هستند كه در ميوه ها و سبزيجات 
يافت مى شود. كمبود «مس» رشد غيرطبيعى 
دارد. پس  را همراه  استخوان  پوكى  و  اسكلت 
تخمه  و  حبوبات  انواع  مانند  غذايى  مواد  از 

آفتابگردان بيشتر استفاده كنيد.

تصفيه خون با اين گياه مفيد 

خون  كننده  تصفيه  «خرفه»  تخم  نيوز:  نامه 
رفع  براى  و  است  تشنگى  دهنده  تسكين  و 
به  سنتى  طب  در  باشد.  مفيد  مى تواند  سرفه 

عنوان تب بر، ضدعفونى كننده، ضداسكوربوت 
(بيمارى هاى ناشى از كمبود ويتامين C)، ضد 
اسپاسم، مدر و ضد كرم استفاده مى شود. گياه 
براى  و  بيمارى هاى تب دار  درمان  براى  خرفه 
خون  تصفيه  و  سموم  دفع  بدن،  كردن  خنك 
مى شود. استفاده  جوشانده  و  پودر  صورت  به 

كننده  گشاد  اثر  آسمى  بيماران  در  گياه  اين 
مجارى تنفسى و پايين آورنده قند خون را دارد 
و خاصيت تقويت عضالت قلبى و ضد تومورى 

نيز در آن ديده شده است.

 اعجاز ليموترش براى ديابتى ها 
و فشارخونى ها 

عصرايران: ليموترش منبع مناسبى براى بيماران 
ديابتى است و از بروز سرطان و هم چنين انواع 
غنى  منبع  ليموترش  مى كند.  جلوگيرى  سكته 
مبتاليان  و  ديابتى ها  و  است   C ويتامين  از 
را  غنى  منبع  اين  مصرف  نبايد  خون  فشار  به 
فراموش كنند. در افرادى كه مبتال به فشار خون 
هستند با مصرف ليموترش به جهت مزه ترش، 
اسيدسيتريك و امالح سديم، منيزيم و پتاسيم 
در  مى يابد.  كاهش  خون  فشار  آن،  در  موجود 
را در كنار آب مصرف  فصل گرما مى توان آن 

كرد، چراكه عطش روزانه را كاهش مى دهد.

اعجاز ليموترش براى ديابتى ها و فشارخونى ها

دستگيرى سارق منازل زيركوه

گفت:  زيركوه  شهرستان  انتظامى  فرمانده   : فارس 
يك  زيركوه  شهرستان  انتظامى  ماموران  تالش  با 
سارق حرفه اى منازل در اين شهرستان دستگير شد. 
مقامات  با  هماهنگى  با  داشت:  اظهار  بخشى  جواد 
قضايى، اقدامات گسترده پليسى و تالش شبانه روزى 
ماموران انتظامى سارق حرفه اى و سابقه دار در سطح 
به  اقدام  گذشته  سال  اسفندماه  در  كه  شهرستان 
دستگير شد.  اقدام ضربتى  يك  در  مى كرد،  سرقت 
چندين  به  تاكنون  سابقه دار  سارق  اين  افزود:  وى 
مورد سرقت اعتراف كرده است و پرونده وى بعد از 

تحقيقات كامل تحويل مقامات قضايى شد. 

سكانس آخر نمايش شادى 
در عروسى رنگ خون گرفت 

انتظامى شهرستان مهر   فرمانده  باشگاه خبرنگاران: 
استان فارس گفت: در پى دريافت خبرى مبنى بر تير 
خوردگى فردى از شهروندان، ماموران براى بررسى 
ظهرابى  سرهنگ  شدند.  اعزام  محل  به  موضوع 
قصد  با  نفر  يك  كردند  مشاهده  ماموران  افزود: 
اقوام  از  يكى  عروسى،  در  اسلحه  با  شادى  نمايش 
خود را از ناحيه قفسه سينه به شدت مجروح كرده 
شدت  اثر  بر  مجروح  فرد  اينكه  بيان  با  وى  است. 
صدمات وارده در بيمارستان فوت كرد، افزود: در اين 

راستا فرد قاتل دستگير و اسحله كشف شد. 

كالهبردارى 8 ميلياردى 
با فروش سهام يك شركت

از  يزد  استان  انتظامى  فرمانده  خبرنگاران:  باشگاه 
شركت  يك  سهام  فروش  با  كه  فردى  دستگيرى 
اقدام به كالهبردارى 8 ميليارد ريالى از شهروندان 
دريافت  با  گفت:  كاكاوند  داد. سردار  خبر  بود  كرده 
خبرى مبنى بر اينكه فردى از طريق فروش سهام 
است  كرده  كالهبردارى  به  اقدام  شركت  يك 
جعل  با  مبارزه  اداره  كارآگاهان  به  موضوع  بررسى 
و كالهبردارى پليس آگاهى ارجاع داده شد و متهم 
به نام  «م. ص» 40 ساله شناسايى، دستگير و براى 

انجام بازجويى به اداره پليس انتقال داده شد. 

هواپيماى ايرانى در فرودگاه تركيه 
دچار حادثه شد

مسافربرى  شركت    300B4ايرباس هواپيماى  مهر: 
تركيه دچار  استانبول  آتاتورك  اير در فرودگاه  قشم 
حادثه شد. دو شب گذشته اين هواپيما كه قصد بلند 
شدن از فرودگاه آتاتورك استانبول تركيه به مقصد 
فرودگاه امام خمينى (ره) را داشت، دچار حادثه شد. 
لغو  را  پرواز  پروازى،  اين حادثه، كادر  از وقوع  پس 
اصلى  تايرهاى  باد  كه  حالى  در  هواپيما  و  كردند 
حادثه  كرد.  توقف  بود،  شده  خالى  راستش  سمت 
تلفات نداشته و مسافران هواپيما سوار يك هواپيماى 

ديگر شدند و به سمت تهران حركت كردند.

دستگيرى كارمند بانك
 با اختالس ميلياردى

الرستان  شهرستان  انتظامى  فرمانده  عصرايران: 
از  يكى  متخلف  كارمند  دستگيرى  از  فارس  استان 
شغلى  موقعيت  از  سوءاستفاده  با  كه  بانكى  شعب 
خبر  بود،  كرده  اختالس  ريال  ميليارد   10 خود 
ماموران  داشت:  اظهار  خليفه  حسين  سرهنگ  داد. 
دريافتند يك كارمند بانك از تعدادى از افراد كه از 
ترفند  با  داشته اند،  خوبى  و  مساعد  وضع  مالى  نظر 
اخذ تسهيالت، 10 ميليارد ريال دريافت و به  حساب 
شخصى خود واريز كرده بود كه بالفاصله ماموران 

متهم را دستگير كردند.

6
ايستگاه سالمت

حوادث

آدرس : نبش غفارى 4       

32212519  - 09151606528

ايزوگام سليمانى 

ن
را

اي
ه 

يم
و ب

ت 
ان

ضم
ل 

سا
 10

ول
حص

ع  م
تنو

  بنگاه  قالب بتن 

توكــل 
خريد و  فروش  انواع قالب بتن

داربست  فلزى ، تخته زير پا ، نو  ، دست دوم 

بلوار فرودگاه  -  سه راه صياد شيرازى       

32313600  -  09151615069 جليلى

نمايشگاه و فروشگاه

 گل و گياه هاتف 
انواع گل هاى مصنوعى

 و شيشه هاى كريستالى ويترين شد
آدرس: بيست مترى اول غربى

 خيابان سعيدى  

09155614954 - 32212174 

درمانگاه خيريه ولى عصـر (عج) 
وابسته به دارالشفاء فاطمه زهرا (س)   

آماده ارائه خدمات ذيل براى رفاه حال همشهريان محترم همه روزه 
به جز ايام تعطيل  در شيفت هاى صبح و بعدازظهر مى باشد: 

 ويزيت پزشكان: عمومى- متخصص داخلى- قلب و عروق- عفونى- اطفال- زنان 
 خدمات پاراكلينيكى: دندانپزشكى- مركز مشاوره ( گروه درمانى ، مشاوره فردى) 

كلينيك سوء مصرف مواد- داروخانه – آزمايشگاه- مامايى
 (مشاوره فردى و گروهى براى بانوان) 

 تزريقات – پانسمان - بخيه – ختنه - آندوسكوپى- اكو- نوار قلب - راديوگرافى دندان 
 نشانى: بيرجند - خيابان جمهورى اسالمى 19- ميدان شهيد سندروس (فرهنگ سابق) 

تلفن: 32227361 - 32227363 - 32227364



ايرنا- معاون امور صنايع سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گفت: با نظارت و پيگيرى مستمر تعداد 31 پروانه بهره بردارى صنعتى با سرمايه گذارى 
252 ميليارد ريال و با اشتغال 339 نفر در شش ماهه دوم سال 93 در استان صادر شده است. كريمى افزود: اين پرونده ها از نظر تعداد 210 درصد و از 

نظر سرمايه گذارى 342 درصد و از نظر اشتغال 68 درصد رشد را نسبت به نيمه اول سال 93 نشان مى دهد.

مذاكره كنندگان ايران نبايد از اصول افزايش دو برابرى صدور پروانه بهره بردارى صنعتى در استان
مقام معظم رهبرى عقب نشينى كنند

تسنيم- امام جمعه بيرجند گفت: به مذاكره كنندگان 
آخرين  تا  و  باشند  اعالم مى كنيم كه هوشيار  ايرانى 
خط از اصول و اهداف مقام معظم رهبرى عقب نشينى 
نكنند. حجت االسالم رضايى با اشاره به سخنان مقام 
معظم رهبرى در ديدار با مداحان و هنرمندان بيان كرد: 
رهبرى ضمن تأييد اصل مذاكرات هشدار مى دهند كه 
دشمن  باشند،  هوشيار  كنندگان  مذاكره  باشيم،  آگاه 
هميشه دشمن است و استكبار جهانى دشمنى اش با ما 

از بين نمى رود و استكبار به دنبال بهانه است.

پايان فروردين آخرين مهلت ثبت نام 
  دارندگان دعوتنامه سهام عدالت كارگران  

غالمرضا اشرفى مدير اجتماعى اداره كل تعاون، كار 
و رفاه اجتماعى استان گفت: برابر دستورالعمل سازمان 
خصوصى سازى، آخرين مهلت ثبت نام آن دسته از 
موفق  تاكنون  كه  عدالت  سهام  دعوتنامه  دارندگان 
به ثبت نام در شركت هاى تعاونى شهرستانى سهام 
عدالت نگرديده اند را 31 فروردين ماه اعالم نمود. وى 
تمديد  قابل  به هيچ عنوان  اعالم شده  افزود: مهلت 
نمى باشد. بديهى است عدم اقدام مشمولين به منزله 

انصراف از دريافت سهام عدالت قلمداد مى شود.

82درصد مخازن آبى استان خالى است

شدن  خالى  از  استاندارى  عمرانى  امور  معاون  مهر- 
داد و گفت: شرايط  استان خبر  آبى  منابع  82 درصد 
خشكسالى در استان حاد است و همه بايد دست در 
نژاد  نخعى  بگيريم.  را جدى  آب  مديريت  دست هم 
بيان كرد: واقعيت اين است اين احتمال وجود دارد با 
 وضعيت موجود مشكل بى آبى را در برخى شهرستان ها

طى سال جارى داشته باشيم. وى با بيان اينكه رتبه 
خراسان جنوبى در زمينه خشكسالى با واقعيت متفاوت 
در  داريم  را  حاد  اظهاركرد: شرايط خشكسالى  است، 
استان ولى بر اساس گزارش هاى سازمان هواشناسى 
در رتبه اى قرار مى گيريم كه از اعتبارات خشكسالى 
برخوردارى كمى داريم. وى با بيان اينكه 75 درصد 
اعتبارات مديريت بحران متمركز است، گفت: مديران 
 دستگاه هاى اجرايى تالش كنند از طريق سازمان هاى
مربوطه خود پيگيرى براى جذب اعتبار را با توجه به 

وضعيت خاص استان داشته باشند.

اجراى آبيارى تحت فشار 
در 1027 هكتار اراضى كشاورزى استان

صرفه  استان  جهادكشاورزى  سازمان  رئيس  مهر- 
در  آبى  مشكالت  از  رفت  برون  راه  تنها  را  جويى 
يك  در  فشار  تحت  آبيارى  گفت:  و  دانست  استان 
اجرا  استان  كشاورزى  اراضى  هكتار   127 و  هزار 
شده است. ولى پور مطلق اظهاركرد: امسال عليرغم 
تصورى كه از بارندگى ها داريم اما مشكلى از منابع 
آبى زير زمينى ما را حل نخواهد كرد. وى با تاكيد بر 
اينكه امسال بايد ضرايب خشكسالى مشخص شود، 
بيان كرد: اعتبارات مديريت بحران با نظر كارشناسى 
كارگروه هاى 14 گانه استان هزينه شود. وى عنوان 
همكارى  با  جنوبى  خراسان  كنيم  تالش  بايد  كرد: 
استاندارى در بحث خشكسالى مورد تأييد ستاد بحران 
كشور قرار گيرد و اعتبارات ويژه براى اين استان در 
نظر گرفته شود. ولى پور مطلق با بيان اينكه صندوق 
در  مهمى  نقش  كشاورزى  بخش  از  حمايت  توسعه 
تعيين  در  گفت:  دارد،  كشاورزان  مشكالت  كاهش 
اعتبارات خشكسالى حمايت از صندوق در نظر گفته 
اعتبارات خشكسالى  در  اينكه  بر  تأكيد  با  شود. وى 
به بخش هاى كشاورزى  آبرسانى سيار  بايد  امسال 
و تأمين هزينه آبرسانى عشاير مورد توجه ويژه شورا 
قرار گيرد، ادامه داد: براى هرس درختان با توجه به 
خشكسالى ها و وجود آفت و بيمارى ها بايد تأمين 

اعتبار الزم صورت گيرد.

مأموريت جهاد دانشگاهي در تعامل با ساير 
دستگاه هاي اجرايي تعريف مي شود 

رئيس جهاد دانشگاهي استان ضمن تأكيد بر تعامل 
جهاد  مأموريت  گفت:  ادارات  و  ها  نهاد  سازنده 
اجرايي و  با ساير دستگاه هاي  تعامل  دانشگاهي در 
امام  با  دانشگاه ها تعريف مي شود. قادري در ديدار 
جمعه بيرجند جهاد دانشگاهي را يك نهاد  برخاسته 
از  انقالب اسالمي معرفي كرد و افزود: مأموريت هاي 
 جهاد دانشگاهي در استان با جديت دنبال مي شود.
الزم به ذكر است؛ در اين ديدار جمعي ديگر از مديران 
هاي دانشگاه  رؤساي  جمله  از  استان   دانشگاهي 
بيرجند، پيام نور، دانشگاه جامع علمي كاربردي، علوم 

پزشكي و صنعتي نيز حضور داشتند.

خسارت 140 ميليارد ريالى 
بارندگى هاى اخير به راه هاى استان

بارندگى هاى هفته  استان  راه و شهرسازى  مديركل 
آخر سال گذشته و فروردين ماه امسال بيش از 140 
كرده  وارد  خسارت  استان  راه هاى  به  ريال  ميليارد 
استان  هاى  راه  طول  اينكه  بيان  با  جعفرى  است. 
بالغ بر 16 هزار و 200 كيلومتر است، اظهاركرد: 10 
درصد راه هاى استان راه هاى اصلى و 90 درصد راه 
هاى فرعى است. وى با بيان اينكه بيشترين خسارت 
به راه هاى فرعى استان وارد شده است، بيان كرد: 
راه هاى فرعى ساخته شده بدون پل بوده و در سيل 
داد:  ادامه  وى  كند.  مى  ايجاد  را  زيادى  مشكالت 
سياست راه و شهرسازى اين بوده كه آبنماها تبديل 
به پل شود كه در سال گذشته نيز اقدامات خوبى در 
اين زمينه انجام شده است. وى افزود: در سال جارى 
كه  شده  آن مشخص  پيمانكار  ديهوك  راه طبس- 
دو ميليارد تومان اعتبار براى آن در نظرگرفته ايم و 
از اين ميزان يك ميليارد تومان آن  تخصيص يافته 
است. وى عنوان كرد: راه طبس به عشق آباد مشكل 
دارد كه سعى مى كنيم پيگيرى الزم را داشته باشيم. 
وى افزود: در بودجه سال 94 راه و شهرسازى اكثر 

پروژه هاى استان اعتبار آن دوبرابر شده است. 

گراميداشت سالروز والدت 
حضرت فاطمه زهرا(س) در استان

حضرت  والدت  سالروز  شب  در  استان  مردم 
رنگى  هاى  پرچم  نصب  و  چراغانى  با  زهرا(س) 
ها حسينيه  و  مساجد  ها،  خيابان  معابر،  تزئين   و 
شيرينى  و  شربت  صلواتى  هاى  ايستگاه  برپايى  و 
اين روز خجسته را گرامى داشتند. همچنين در روز 
والدت نيز مساجد و حسينيه ها، امامزادگان و بقاع 
بيت  اهل  خاندان  دوستداران  ميزبان  استان  متبركه 
استان  بودند. در شهرستان هاى  عصمت و طهارت 
مراسم  در  شركت  و  ها  جشن  برپايى  با  مردم  هم 
روز  اين  والدت  ويژه  خوانى  مولودى  و  سخنرانى 

فرخنده را جشن گرفتند.

32 ميليارد ريال غرامت دام سبك
 به كشاورزان استان پرداخت شد

كشاورزى  محصوالت  بيمه  صندوق  مدير  تسنيم- 
استان گفت: در سال 93 به كشاورزانى كه دام هاى 
بر 32  بالغ  اعتبارى  بودند  بيمه كرده  را  سبك خود 
در  افزود:  غنچه  شد.  پرداخت  غرامت  ريال  ميليارد 
سال گذشته تعداد 29 هزار و 227 قرارداد بيمه اى در 
سطح استان در حوزه بيمه محصوالت كشاورزى به 
ثبت رسيده است. وى افزود: در اين مدت 284 هزار 
و 686 رأس دام سبك و 2 هزار و 929 رأس دام 
سنگين توسط صندوق بيمه كشاورزى در استان بيمه 
شده است. وى با اشاره به پرداخت غرامت در سال 
اظهار  استان،  در  شده  بيمه  محصوالت  به  گذشته 
و  زراعت  حوزه  در   93 زراعى  سال  ابتداى  از  كرد: 
باغات فقط بيمه شونده داشته ايم و غرامتى در اين 

زمينه پرداخت نشده است.

اعالم برنامه هاي گراميداشت
 هفته كار و كارگر در قاينات

جلسه ستاد هماهنگي و هم انديشي هفته كار و كارگر 
با حضور مسئوالن شهرستان ها،  قاينات  شهرستان 
هاي  تشكل  و  ها  شركت  و  كارخانجات  مديران 
كارگري  كميته  اعضاى  و  كارفرمايي  و  كارگري 
هاي  خانواده  با  ديدار  شد.  برگزار  شهرستان  اين 
شهدا، جانباز و آزاده كارگر، برگزاري زيارت عاشورا 
و غبار  مزار  شهداى گمنام  به طرف  و كوهپيمايي 
روبي مزار شهدا، برگزاري همايش بزرگ تجليل  و 
تقدير از كارآفرينان، كارگران و گروه هاي كار نمونه 
شهرستان،  صنعتي  واحدهاي  از  بازديد  شهرستان، 
برگزاري همايش بزرگ پياده روي عمومي، برگزاري 
اردوهاي تفريحي به مناطق ييالقي خضري، شاسكوه 
و ديدني شهرستان، تهيه بليط رايگان سينما و استخر 
براي كارگران و خانواده هاي آنان، برگزاري مسابقه 
امداد و نجات ويژه شهرك صنعتي و ... از برنامه هاى 

اعالم شده توسط اين ستاد بود.

نپرداختن حقوق كارگر بر اساس قانون كار
 ظلم بزرگى است در حق كارگران

فردوس  فرماندار  اجتماعى  سياسى،  معاون  فارس- 
گفت: نپرداختن حقوق بر اساس قانون كار، ظلم بزرگى 
در حق كارگران است. اسماعيلى در جلسه برنامه ريزى 
هفته كارگر اين شهرستان اظهار كرد: در تعاليم دينى 
و آموزه هاى اسالمى ما خواسته شده كه حقوق كارگر 
قبل از خشك شدن عرق وى پرداخت شود و اين نشان 
از اهميت و جايگاه ارزشمند كارگر است كه بايد در 
وى  گيرد.  بيشترى صورت  تالش  جايگاه  اين  حفظ 
بايد به حقوق و مزاياى كارگران توجه  تصريح كرد: 
شود و حقوق پرداختى به كارگران بر اساس قانون كار 

و كارى كه كارگر انجام مى دهد، باشد.

پيش بينى توليد 1,2 ميليون تن
 زغالسنگ در طبس

طبس  پروده  زغالسنگ  شركت  مديرعامل  فارس- 
 21 و  يك ميليون  توليد  جارى  سال  براى  گفت: 
در  زغال  كنسانتره   تن   420 و  زغالسنگ  تن  هزار 
است.  شده  پيش بينى  و  برنامه ريزى  شركت  اين 
كريتى ثانى اظهار كرد: طى سال گذشته در مجموع 
يك ميليون و 128 هزار تن زغالسنگ خام و 432 تن 
طبس  پروده  زغالسنگ  شركت  معادن  در  كنسانتره 
و 33  رشد 86  به سال 1392  نسبت  كه  توليد شد 
پيشروى  درصدى داشت. وى تصريح كرد: مجموع 
در معادن اين شركت طى سال گذشته مقدار 5 هزار 
و 245 متر بوده كه اين ميزان براى سال 1394 به 7 
هزار و 746 متر پيشروى شامل 5 هزار و 329 متر در 
معدن يك، 979 مترى در معدن مركزى و يك هزار 

و 438 متر در زون شرقى مى رسد. 

بانك اطالعاتى بازى هاى بومى و محلى 
بايد در خوسف ايجاد شود

روز  و  زهرا(س)  فاطمه  مناسبت والدت حضرت  به 
بخش  در  محلى  و  بومى  بازى هاى  جشنواره  زن، 
از  برخى  و  فرماندار  حضور  با  شهرستان  اين  ماژان 
برنامه هاى  با  همراه  و شهرستانى  استانى  مسئوالن 
گفت:  خوسف  فرماندار  شد.  برگزار  متنوع  و   شاد 
و  استان  در  مربوطه  دستگاه هاى  مسئوالن  از 
اطالعاتى  بانك  است  شده  درخواست  شهرستان 
بازى هاى بومى و محلى را در راستاى احيا و رونق 
كرد:  اظهار  فرجامى فرد  كنند.  ايجاد  مسابقات  اين 
با سوم فروردين در  اين جشنواره هر ساله همزمان 
با  برگزار مى شود كه در سال جارى  اين شهرستان 
فاطمه،  حضرت  شهادت  با  شدن  مصادف  به  توجه 
در سالروز والدت آن حضرت برگزار شد. وى هدف 
ترويج  و  توسعه  را  جشنواره  اين  برگزارى  اصلى 

فرهنگ ورزش در سطح روستاها برشمرد.
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امام جمعه بيرجند در ديدار با جمعى از كاركنان بنياد مسكن انقالب اسالمى كه 
به مناسبت سالروز تأسيس بنياد مسكن و افتتاح حساب 100 امام صورت گرفت، 
اظهار كرد: توفيق خدمترسانى به مردم از بهترين اقدامات است كه مى تواند 
بركات زيادى در جامعه داشته باشد. حجت االسالم رضايى با بيان اينكه فلسفه 
ايجاد حساب 100 امام و تأسيس بنياد مسكن انقالب اسالمى ترويج فرهنگ 
ازخودگذشتگى و ايثار بوده است خاطرنشان كرد: تمام مسئوالن بايد به انتظارات 

مردم توجه كنند كه در اين راستا بنياد مسكن مجموعه موفقى بوده است.

مقاوم سازى بيش از 50 هزار واحد مسكونى روستايى

مديركل بنياد مسكن انقالب اسالمى استان نيز گفت: 57 هزار واحد مسكونى 

روستايى در سطح استان مقام سازى شده و 30 هزار واحد مسكن روستايى 
در  بنياد مسكن  اينكه  بيان  با  مقدم  آسمانى  دارند.  مقاومسازى  به  نياز  ديگر 
بخش مسكن مهر در كنار راه و شهرسازى اقدامات خوبى در سطح كشور و 
استان انجام داده است، اظهار كرد: احداث مسكن مهر در شهرهاى زير 25 
هزار نفر بر عهده بنياد مسكن و باالى 25 هزار نفر بر عهده راه و شهرسازى 
است. وى با بيان اينكه در بخش مسكن مهر 8 هزار و 901 واحد براى دريافت 
تسهيالت به بانك ها معرفى شده اند، افزود: از اين تعداد 8 هزار و 409 مورد 

موفق به انعقاد قرارداد با بانك هاى مربوطه شده اند.
مديركل بنياد مسكن انقالب اسالمى استان از واگذارى 6 هزار و 442 واحد 
مسكن مهر به مردم استان خبر داد و اظهار كرد: تسهيالت پرداخت شده به 
متقاضيان مسكن مهر تاكنون 109 ميليارد تومان و آورده مردم نيز به همين 
ميزان بوده و در مجموع حدود 220 ميليارد تومان اعتبار در اين بخش هزينه 
شده است. وى با بيان اينكه ساخت مسكن براى محرومان بى سرپناه يكى 
ديگر از فعاليت هاى بنياد مسكن انقالب اسالمى است كه با همكارى انجمن 
خيران انجام مى گيرد، تصريح كرد: در اين راستا تعداد 738 واحد با اعتبارى 
معادل 20 ميليارد تومان در حال احداث است كه از اين تعداد 570 واحد ساخته 

و 168 واحد در حال ساخت است. 

تحويل 29هزار و 81 واحد مسكونى روستايى

 آسمانى مقدم با بيان اينكه در طى 9 سال گذشته تاكنون ساخت 36 هزار 

و 417 واحد مسكن روستايى با اعتبار تسهيالت 300 ميليارد و 280 ميليون 
تومان سهميه در اين بخش براى استان گرفته شده است، ادامه داد: 29 هزار و 

81 واحد تكميل و متقاضيان روستايى در اين واحدها مستقر شده اند.  
 وى ادامه داد: طرح هادى قبل از تفكيك استان در 28 روستا اجرا شد و اين 
در حالى است كه تا پايان سال 92 اين طرح در 316 روستا با اعتبارى بالغ بر 

334 ميليارد و 410 ميليون تومان اجرا شده است.
رديف  از  تومان  ميليارد   15 حدود   93 سال  در  اينكه  بيان  با  مقدم  آسمانى 
 9 نظر گرفته شده كه  اجراى طرح هادى در  براى  استانى  و  اعتبارات ملى 
ميليارد و 300 ميليون تومان اختصاص يافته است، تصريح كرد: اين اعتبار 
طرح  اجراى  براى  يابد  مى  تخصيص  جارى  ماه  فروردين   31 پايان  تا  كه 
هادى در 189 روستاى استان است كه از اين تعداد 50 روستاى جديد و 39 

روستا ناتمام است. 
مسكن  واحد  هزار   88 تعداد   90 سال  سرشمارى  طبق  اينكه  بيان  با  وى 
 57 تعداد  اين  از  شد:  يادآور  است،  شده  شناسايى  استان  سطح  در  روستايى 
هزار واحد مقاوم سازى و 30 هزار واحد مسكن روستايى ديگر نياز به مقاوم 
سازى دارد كه اگر مردم براى اين امر ترغيب شوند بنياد مسكن براى تأمين 

اعتبار اقدام مى كند.
آسمانى مقدم از واگذارى 14 هزار و 75 قطعه زمين براى ساخت مسكن به 
روستائيان استان خبر داد و گفت: در بحث تملك و واگذارى زمين به روستائيان 

براى ساخت مسكن 4 هزار و 28 هكتار از منابع دولتى تأمين شده است.

 30 هزار مسكن روستايى نيازمند مقاوم سازى

امروز استوديوى صدا 
و مركز انيميشن استان افتتاح مى شود

افتتاح  از  استان  هنرى  حوزه  رئيس  فرد-  كاظمى 
استوديو صدا و مركز انيميشن استان خبرداد و افزود: 
دومين نمايشگاه گروهى عكس خبرى خانه عكاسان 
22 فرودين ماه برپا مى شود. حبيبى با بيان اينكه در 
حال حاضر وضع مناسبى براى معرفى حوزه انقالب 

نيست، گفت: رسانه هاى استان اين بخش را ويژه ببينند و براى اين بخش 
توليداتى را داشته باشند. وى با بيان اينكه بيشترين هنرمندان استان با 550 
هنرمند در بخش شعر و ادبيات هستند، ادامه داد: كمترين تعداد هنرمندان را 
نيز در حوزه انيميشن و فيلم سازى داريم. وى با اشاره به اينكه در چند سال 
گذشته حوزه هنرى به دليل كمبود منابع مالى به طور شايسته اى نتوانسته از 
توليدات هنرمندان استان حمايت داشته باشد، بيان داشت: براى انتشار توليدات 
هنرمندان استان به دنبال اسپانسرهاى فرهنگى هستيم كه پروسه كارى را 
زمان بر كرده است. حبيبى با بيان اينكه مجموعه كتب امثال الحكم خراسان 
جنوبى آماده شده و در انتظار بودجه براى انتشار است، گفت: اين مجموعه به 
اعتبارى بيش از 35 ميليون تومان نياز دارد و به دنبال جذب حامى مالى از 

بخش خصوصى هستيم كه تاكنون موفق نبوده ايم.
 وى با اشاره به اينكه 10 عنوان دانشنامه ديگر آماده شده كه به دليل كمبود 
اعتبار هنوز نتوانسته ايم براى آن كارى انجام دهيم تأكيد كرد: با توجه به 
كمبودهاى مالى بايد مجموعه هاى كارآمدى را ايجاد كنيم كه از محل درآمد 

آن بتوانيم كارهاى ديگر را به سرانجام برسانيم.

چهارمين همايش فرش دستباف كشور 
در بيرجند برگزار مى شود

گفت:  ايران  فرش  علمى  انجمن  هاى  گردهمايى  كميته  مدير  ايرنا- 
چهارمين همايش دوساالنه علمى هنرى دانشجويان و دانش آموختگان 
فرش كشور و نخستين همايش ملى فرش دستباف خراسان جنوبى به 
طور همزمان به ميزبانى دانشگاه بيرجند مهرماه امسال برگزار مى شود. 
صميمى اول در جلسه كارگروه احياى فرش خراسان جنوبى در بيرجند 
تحقق  ميزان  كشور،  فرش  پژوهشى  و  آموزشى  مسايل  بررسى  افزود: 
سياست هاى آموزشى و توليد علم در حوزه فرش، نزديك كردن بدنه توليد 
فرش كشور با مراكز آموزشى از اهداف برگزارى همايش است همچنين در 
اين همايش به امورى مانند مسايل اقتصادى، توليدى، طرح و توسعه كيفى 

فرش اين استان پرداخته مى شود.
معاون برنامه ريزى و اشتغال استاندارى خراسان جنوبى نيز گفت: اشتغال 
هنرجويان رشته فرش و احياى برند فرش استان مى بايست با جديت از 
سوى مسئوالن مربوطه دنبال شود. رضايى افزود: خراسان جنوبى يكى از 
قطب هاى مهم فرش كشور است و اگر قرار باشد مسايل پيرامونى آن نظير 
اشتغال هنرجويان و برند اصلى استان مورد بى توجهى قرار گيرد به شكل 
ديگرى با اعضاى كارگروه فرش برخورد مى كنيم. وى با بيان اينكه طى سال 
جارى گمرك تخصصى فرش در استان داير مى شود يادآور شد: موزه فرش 
كه از ضروريات منطقه است نيز امسال در بيرجند احداث مى شود. وى ادامه 
داد: قدم ديگرى كه الزم است برداشته شود، نزديك كردن فرش به سمت 

دانشگاه و به عبارت بهتر علمى كردن فرش سنتى اين خطه است.

وصول 95 درصدى قبوض صادره شركت
 آب و فاضالب استان در سال 93 محقق شد

آب  شركت  درآمد  و  مشتركين  خدمات  معاون 
قبوض  درصدى   95 وصول  از  استان  فاضالب  و 

صادره شركت در سال 93 خبر داد. 
شركت  درآمد  گذشته  سال  در  كرد:  اظهار  نادى 

 در بخش جارى 12,5 ميليارد تومان بوده است همچنين اين مجموعه 
نيز  را  مشتركين  از  خود  مطالبات  تومان  ميليارد   11,9 گذشته  سال  در 

وصول كرده است. 
وى ادامه داد: 75 درصد بدهى شركت مربوط به دستگاه هاى اجرايى 

دولتى و نيروهاى مسلح مى باشد.
معاون خدمات مشتركين و درآمد شركت آب و فاضالب استان تصريح 
ماهه دو  دوره  هر  در  خانگى  بخش  در  صادره  قبوض  متوسط   كرد: 

70 هزار ريال و كمترين ميزان متوسط در سطح كشور مى باشد. 
وى ادامه داد: با توجه به ضرايب تعديل منطقه اى، نازلترين نرخ آب بها 

مربوط به استان است. 
نادى 70 درصد مصرف آب استان را مربوط به مشتركين بخش خانگى 
دانست و تصريح كرد: اين در حالى است كه تنها 40 درصد درآمد شركت 

مربوط به بخش مذكور مى باشد.  
الزم به ذكر است: حجم كل مصرف آب استان در سال 93، رقمى معادل 

30 ميليون مترمكعب بوده است.

هاى  دستگاه  مديران  برخى  تكرارى  هاى  گزارش  و  آمارها  ارايه  از  استاندار 
استان انتقاد كرد و گفت: اين اقدام به هيچ وجه درخور شأن و زيبنده يك مدير 
مديريت  هماهنگى  شوراى  جلسه  در  خدمتگزار  ايرنا،  گزارش  به  باشد.  نمى 
بحران خراسان جنوبى افزود: از مديران و رئيسان دستگاه ها انتظار مى رود از 
همين ابتداى سال روى چند موضوع متمركز شوند كه مبحث نخست مشخص 

كردن سهم دستگاه خود از بودجه ملى در سال جديد مى باشد.
وى گفت: موضوع دوم سرفصل هايى است كه در قانون بودجه مصوب شده 
استان  به  مربوط  كه  را  هايى  سرفصل  از  بخش  آن  بايست  مى  مديران  و 
است مشخص كنند زيرا اين سرفصل ها داراى ارقام بسيار خوبى مى باشند. 
وى افزود: سومين موردى كه مديران اجرايى موظف به پيگيرى آن هستند، 
تهران  به  برنامه سفرهاى خود  در  بايد  مشخص كردن موضوعاتى است كه 

پيگيرى كنيم و الزم است اين مباحث را به صورت مكتوب به استاندارى اعالم 
كنند. وى اظهار كرد: در سال جارى هر گونه كوتاهى در موضوعات ياد شده، از 

سوى هيچ مديرى پذيرفته نخواهد بود.
مديركل هواشناسى نيز در اين جلسه از كاهش 10 درصدى بارندگى در استان 
خبر داد و گفت: 25 درصد مساحت استان درگير خشكسالى شديد است و به 
رغم بارندگى هايى كه فروردين ماه جارى شاهد آن بوديم همچنان در وضعيت 
حالت  در  استان  جوى  وضعيت  افزود:  رو  خندان  بريم.  مى  بسر  خشكسالى 
كه  است  ميليمتر   89,6 امروز،  تا  استان  در  بارندگى  ميانگين  و  است  هشدار 
نسبت به بلند مدت 10 درصد و نسبت به پارسال از 9 درصد كاهش برخوردار 
مى باشد. وى گفت: 51 درصد استان داراى خشكسالى متوسط و 15 درصد 

نيز خشكسالى ضعيف است.

استاندار در جلسه شوراى هماهنگى مديريت بحران استان بيان كرد:

  ارايه آمار و گزارش هاى تكرارى ممنوع

و فاضالب شهرى  فر-  مدير عامل شركت آب  بهروزى 
پزشكى  علوم  دانشگاه  رئيس  با  ديدار  در  جنوبى  خراسان 
بيرجند گفت: بخش مهمى از تكليف ما، در راستاى ارتقاى 

سالمت جامعه است.
در اين ديدار كه به مناسبت روز جهانى بهداشت (هجدهم 
هفتم  تا  (يكم  سالمت  هفته  آستانه  در  و  ماه)  فروردين 
وجه  كرد:  تأكيد  زاده  عراقى  افتاد،  اتفاق  ماه)  ارديبهشت 
پزشكى،   دانشگاه علوم  با  فاضالب  و  اشتراك شركت آب 
ارتباطى است كه با مقوله سالمت جامعه  دارند. وى با اشاره 
به حمايت ها و پشتيبانى هاى هميشگى دانشگاه علوم پزشكى 
گفت: خوشحاليم كه در مسايل كيفى آب با مراكز بهداشتى 
استان هماهنگيم و همكاران حوزه بهداشت را پشتوانه خود 
مى دانيم. اين ارتباطات و همدلى به گونه اى است كه ما در 
طول سال هاى گذشته در خصوص كيفيت آب، كوچكترين 
نگرانى نداشته ايم و اين دقت در رعايت مسايل كيفى، باعث 

شده هيچ اخطارى از سوى بهداشت استان نداشته باشيم.
 به گفته وى؛ با توجه به اهميت موضوع، نقطه نظرات و موارد 
پيشنهادى حوزه بهداشت به طور كامل عملياتى مى شود، چرا 

كه تنها در جهت ارتقاى سالمت مردم اتفاق مى افتد.
مدير عامل شركت آب و فاضالب شهرى استان در بخش 
پروژه  اجراى  زمان  به طوالنى شدن  از سخنانش  ديگرى 
هم   پروژه  اين  كرد:  اذعان  و  كرد  اشاره  بيرجند  فاضالب 
طرحى است كه مثل پروژه هاى عمرانى ديگر دستگاه هاى 
اجرايى به جهت نبود نقدينگى طوالنى شده 15-16 سال 
به درازا كشيد. عراقى زاده با تأكيد بر اينكه در حال حاضر 
60 درصد جمعيت شهر تحت پوشش فاضالب قرار دارند، 

افزود: فاضالب كشى از مناطق شمالى شهر آغاز شده، االن 
وارد بافت جديد شهر شده ايم و در گام هاى بعدى، محدوده 
بلوار آيت ا... غفارى و مجموعه هاى مسكونى حوالى بلوار 
شهيد آوينى در دستور كار است. وى تصريح نمود: با اخذ 
در  براى سرمايه گذارى  اكو  تجارت  توسعه  بانك  موافقت 
پروژه فاضالب بيرجند، قراردادى به مبلغ 17 ميليون يورو 
با اين بانك منعقد شده، مقدمات كار فراهم است و عمليات 

اجرايى اين پروژه رسماً در همين هفته آغاز خواهد شد.

كمك به سالمت جامعه، مهمترين وظيفه علوم پزشكى

رئيس دانشگاه علوم پزشكى هم با اشاره به شعار سال « سال 
همدلى و همزبانى دولت و ملت»، مهمترين وظيفه حوزه علوم 

پزشكى را كمك به سالمت جامعه عنوان نمود. 
قائمى از همراهى هاى هميشگى مجموعه علوم پزشكى در 
پروژه هاى بهداشتى مختلف گفت و تأكيد كرد: در راستاى 

ارتقاء سالمت جامعه از هيچ كارى فروگذار نخواهيم كرد.
معاون توسعه و مديريت منابع دانشگاه علوم پزشكى هم با 
اشاره به تأثير خشكسالى هاى چندين ساله بر كيفيت و كميت 
آب، خاطرنشان كرد: مراكز بهداشت به لحاظ تأمين كيفيت 
آب، با شركت آب و فاضالب و ديگر حوزه هاى مرتبط با 
سالمت جامعه، هميشه همراهى داشته است. باريك بين، 
بوى بد فاضالب و تكميل پروژه فاضالب كشى شهر را  از 
ارتقاى  با  دغدغه هاى موجود برشمرد و گفت: اميدواريم  
تصفيه خانه فعلى، توسعه شرايط موجود، به جريان افتادن 
مدول دوم و اجراى ادامه كار فاضالب كشى سطح شهر و 
ايجاد فاز دوم تصفيه خانه فاضالب بيرجند، اين نواقص مرتفع 

گردد. وى با تأكيد بر توجه دانشگاه به هفته سالمت در ابتداى 
ارديبهشت ماه و برنامه هايى كه در اين زمينه تدارك ديده شده، 
 متذكر شد: بناست نمايشگاهى از فعاليت هاى دستگاه هاى
اجرايى مختلف در جهت سالمت جامعه در محل دانشگاه 
بين المللى بيرجند، داير شود كه همين جا هم از شركت آب 
و فاضالب شهرى با توجه به جايگاهى كه در حفظ سالمت 
جامعه دارند، براى حضور و ارائه عملكرد دعوت مى شود.به 
گفته وى؛ عليرغم پرهزينه بودن اما بر استفاده از تجهيزات 
برقى در مراكز درمانى تأكيد شده، اما اين موضوع به جهت 
ارتباطى كه با حفظ سالمت عمومى جامعه دارد، به طور جد 

مورد توجه قرار گرفته است.
معاون  مهندسى و توسعه شركت آب و فاضالب خراسان 

جنوبى هم در پايان يادآورى كرد: با توجه به تأكيد مبحث 
16 مقررات ملى ساختمان، استفاده از امكانات و تجهيزات 
بهداشتى مناسب در فضاها و اماكن عمومى الزامى شده و 
همه حوزه ها به ويژه دستگاه ها و مجموعه هاى دخيل در 

جريان سالمت جامعه، به رعايت آن ملزم شده اند.
از فضاهايى  بيمارستان ها و مراكز درمانى  هاشمى گفت: 

هستند كه رعايت اين قانون در آنها الزامى شده است. 
در پايان ديدار مديرعامل و جمعى از معاونان شركت آب 
معاونان  و  رئيس  با  جنوبى  خراسان  شهرى  فاضالب  و 
به  برقى  شير  دستگاه   15 تعداد  پزشكى،  علوم  دانشگاه 
ارزش 100 ميليون ريال براى نصب در مراكز درمانى به 

اين مجموعه اهدا شد.  

مدير عامل آبفا عنوان كرد:

سرمايه گذارى 17 ميليون يورويى اكو در پروژه فاضالب بيرجند
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  امام حسن (ع) : همانا بيناترين ديده ها آن است كه در طريق خير نفوذ كند، 
و شنواترين گوشها آن است كه پند و اندرز را در خود فرا گيرد و از آن سود 

برد، سالمترين دلها آن است كه از شبهه ها پاك باشد.(تحف العقول ص 235)
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 بيانيه لوزان الزام آور والزم االجرا نيست

رئيس كميسيون امنيت ملى مجلس با بيان اينكه بيانيه 
لوزان اول راه است، گفت: اين بيانيه  حقوقى الزام آور 
و الزم االجرا نيست و ما سه ماه بسيار حساسى را در 
آينده پيش رو خواهيم داشت. بروجردى گفت: يكى از 
قدرت ها  همه  كه  است  اين  بيانيه  اين  دستاوردهاى 

ايران را به عنوان يك قدرت هسته اى پذيرفتند.

 زائرى: بدجورى داريم بى غيرت مى شويم! 
حجت االسالم زائرى فعال فرهنگى به حرمت شكنى 
دو مأمور عربستان به دو نوجوان ايرانى در فرودگاه جده 
را  : مسئوالن خودشان  داد. وى گفت  نشان  واكنش 
جاى خانواده آنها بگذارند . راستش همه مان بدجوري 
و  سرعت  و  شويم!  مي  غيرت  بي  و  رگ  بي  داريم 
نسبت بي غيرت شدنمان خيلي بيشتر از اندازه تحمل 

شعارهايي است كه داده ايم و هنوز مي دهيم!.

  بناى ارائه فكت شيت مكتوب را نداريم
هسته اى  كننده  مذاكره  تيم  ارشد  عضو  عراقچى 
ايران فكت شيت را روايت تيم هاى مذاكره كننده 
از توافق صورت گرفته توصيف كرد و گفت: فكت 
شيت ايران همان سخنان مبسوط وزير امور خارجه 

است و فعال ما بناى ارائه مكتوب آن را نداريم.

 انتقاد زيباكالم از اظهارات اخير روحانى 
از  رئيس جمهور  به  نامه اى  نگارش  با  زيباكالم  صادق 
سخنان او در روز ملى فن آورى هسته اى انتقاد كرد و 
گفت مشكل اصلى اين است كه اين مسئله را مقدس 
كرده ايد. وى نوشته است: آيا مردم مى دانند هسته اى چه 

هزينه هايى (در قالب تحريم ها) براى كشور داشته؟. 

 رزرو صندلى هاى پرواز تهران تا 2 هفته
مشاوران  از  يكى  نوشت  تايمز  فايننشال  روزنامه 
هاى  گذارى  سرمايه  در  متخصص  شارلى  شركت 
يك  بتوان  كه  دارم  ترديد   » گفت:  المللى  بين 
صندلى در پرواز به تهران در يك يا دو هفته آينده 
پيدا كرد زيرا تجار به پايتخت اين كشور هجوم آورده 
گذارى  سرمايه  براى  را  درها  اى  هسته  توافق  اند. 

بين المللى در ايران باز خواهد كرد.» 

نيويورك تايمز :  تهران برنده بازى است
 

نيويورك تايمز نوشت: در چندين روز گذشته، تنش ها 
افزايش  يمن  سر  بر  سعودى  عربستان  و  ايران  بين 
يافته است. ائتالف عربى به رهبرى عربستان سعودى 
همچنان پس از 16 روز از آغاز حمالت به يمن، دست 
از بمباران اين كشور برنداشته است. با اين حال حوثى ها 
به پيشروى خود ادامه داده اند. رئيس موسسه خدمت 
گويد:  مى  اين خصوص  در  قطر  در  پادشاهى  متحده 

ايرانى ها مى دانند كه دارند بازى را مى برند.

 واكنش به موضع ايران درباره لغو تحريم ها
خبرگزارى فرانسه گزارش داد: مقامات عالى رتبه ايران 
روز پنج شنبه تفاهم بر سر برنامه هسته اى اين كشور را 
زير سوال بردند و هشدار دادند خواستار كاهش فورى 
تحريم ها هستند. اين مساله انتقاد شديد آمريكا را در پى 
داشت كه هشدار داد هنگامى كه توافق نهايى صورت 

گيرد كاهش تحريم ها فرايندى تدريجى خواهد بود.

 المانيتور: ايران آماده  ترك مذاكرات بود
كننده  مذاكره  تيم  شده  مدعى  خبرى  پايگاه  يك 
لوزان  تفاهم  به  منتهى  لحظات  در  ايران  اى  هسته 
آماده ترك مذاكرات و بازگشت به تهران بوده است. 
هواپيماى  افزوده،  شده  ذكر  ادعاى  بيان  با  المانيتور 
تيم ايران آماده بازگشت به تهران بوده كه جان كرى 
تصميم گرفته دست از تالش نكشد و آخرين تالشها 
اين  انجام دهد.  را  توافق  به  براى رسيدن دو طرف 
تالش، از ساعت 9 شب روز اول آوريل تا ساعت 6 

صبح روز بعد به طول انجاميده است.
 

 احضار كاردار عربستان در تهران 
 در پى اظهارات بى اساس و واهى سخنگوى حمالت 
در  ايران  دخالت  بر  مبنى  يمن،  به  عربستان  نظامى 
انصارا... براى ضربه زدن به مردم  آموزش نيروهاى 
كشور،  اين  حياتى  هاى  زيرساخت  تخريب  و  يمن 
و  فراخوانده  خارجه  امور  وزارت  به  عربستان  كاردار 

مراتب اعتراض شديد ايران به وى ابالغ شد.

 جان كرى:  با ايران درگير نمى شويم اما ...
وزير خارجه آمريكا مدعى شد ايران از حوثى هاى 
موضوع  اين  از  آمريكا  و  كند  مى  حمايت  يمن 
اطالع دارد. كرى گفت :  ايران بايد تشخيص دهد 
در  و  ايستاد  نخواهد  تماشا  به  متحده  اياالت  كه 
اين موضوع در كنار متحدان خود خواهد بود. وزير 
معناى  به  او  گفته  اين  كرد  تاكيد  آمريكا  خارجه 

نيست. ايران  با  آمريكا  درگيرى مستقيم 

 نامه رئيس حج ايران به همتاى عربستانى 
رئيس سازمان حج به دنبال حرمت شكنى به دو زائر 
خطاب  نامه اى  در  جده،  فرودگاه  در  ايرانى  نوجوان 
اعالم موضع  در  بيشتر  تعلل  وزير حج عربستان،  به 
رسمى نسبت به اين حادثه  تلخ را شرم آور و خالف 
شرع خواند و تهديد به لغو عمره  از طرف ايران كرد.

  عصبانيت اعراب : از پس ما بر نمى آيد ! 
كه  است   داده  رخ  تحولى  ان،  ان  سى  نوشته  به 
مى تواند بعد جديدى در نبرد يمن باشد. رسانه هاى 
نيروى  ناوگان  تهران يك  كه  دادند  گزارش  ايرانى 
دريايى را به خليج عدن اعزام كرده است. از سوى 
اقدام  اين  از  شديد  عصبانيت  ضمن  العربيه  ديگر، 
ايران، با اعتماد به نفسى عجيب و براى آرام كردن 
با  مقابله  توانايى  ايران  كرد:  اعالم  وهابيت  افكار 
ايران  البته  ندارد.  منطقه  در  را  عربى  هاى  ناوگان 

قايق هاى انتحارى در اختيار دارد.

آيت ا... خامنه اى براى نخستين بار پس 
نشان  واكنش  لوزان،  اى  بيانيه هسته  از 
انقالب  رهبر  كردند.  نظر  اظهار  و  دادند 
فرمودند : مى پرسند چرا فالنى (رهبرى) 
؟  است  نگرفته  موضع  اى  هسته  درباره 
ايشان افزودند :  جايى براى موضع گيرى 
وجود نداشته و مسئولين مى گويند هنوز 
كارى انجام نشده و چيز الزام آورى نيست.

اين حال  با   : افزودند  ا... خامنه اى  آيت 
بارها گفته ام  نه موافقم نه مخالف.

اينكه حاال به بنده و ديگران 
تبريك مى گويند بى معنى است  

جزئيات  در  چيز  همه   : افزودند  ايشان 
مقابل  بدعهد  طرف  است  ممكن  است، 
بخواهد در جزئيات، كشور ما را محصور 
ديگران  و  بنده  به  حاال  اينكه  و  كند 
آنچه  است.  معنى  بى  گويند  تبريك مى 
و  توافق  اصل  نه  شده  انجام  تاكنون 
محتواى آن را تضمين مى كند، نه حتى 

اينكه مذاكرات تا به آخر برسد.

توافق نكردن شرف دارد به 
توافقى كه منافع ملت از بين برود

به  انقالب فرمودند: من هيچ وقت  رهبر 
مذاكره با آمريكا خوشبين نبودم و  با اينكه 
موردى  مذاكرات  اين  با  نبودم  خوشبين 
كنندگان  مذاكره  از  و  كردم  موافقت 

حمايت كردم و مى كنم. ايشان افزودند :  
با توافقى كه منافع و عزت ملت را حفظ 
شرف  نكردن  توافق  اما  موافقيم  كند 
دارد به توافقى كه منافع و عزت ملت از 

بين برود.

بينى عربستان در يمن 
  به خاك ماليده خواهد شد

نيز  عربستان   خصوص  در  ايشان 
مسائل  در  سعوديها  با  ما  گفتند: 
متعددى  اختالفات  سياسى  گوناگون 
گفتيم  مى  هميشه  اما  داريم 
كه آنها در سياست خارجى متانت و وقار 
نشان مى دهند، اما چند جوان بى تجربه 

و  گرفته  دست  در  را  كشور  آن  امور 
و  متانت  جنبه  بر  را  توحش  جنبه  دارند 
كار  اين  كه  دهند،  مى  غلبه  ظاهرسازى 
سعوديها  شد.  خواهد  تمام  ضررشان  به 

در اين ماجرا قطعًا ضربه خواهند خورد و 
بينى آنها  به خاك ماليده خواهد شد.

هيچ توافقى را امضا نمى كنيم مگر 
آنكه در روز اجراى توافق تمامى 

تحريم هاى اقتصادى لغو شود

رئيس جمهور نيز در سخنانى در خصوص 
دنيا  اگر  كرد:  تصريح  اى  هسته  مسئله 
با  بين المللى  مقررات  برخالف  بگويد كه 
منطق زور مى خواهد در برابر ملت ايران 

قدرت هاى  تمام  كه  ندارم  ترديد  بايستد 
جهان در برابر ملت ايران شكست خواهند 
را  توافقى  هيچ  ما  گفت:  روحانى  خورد. 
امضا نخواهيم كرد مگر آنكه در اولين روز 
اجراى توافق تمامى تحريم هاى اقتصادى 

به مورخ همان روز لغو شود.

سخنان رهبر انقالب تذكرى به ما 
و اخطار به طرف مقابل بود

صالحى ، رئيس سازمان انرژى اتمى نيز با 
اشاره به بيانات رهبرى، سخنان ايشان را 
اخطارى به طرف مقابل دانست و گفت : 
اين سخنان درست در زمان حساسى بيان 
شدند و چراغ راه و رهنمون ما خواهد شد 

تا كار را پيش ببريم .

بازتاب سخنان رهبرى

از  برداشت  با  عربى  نيوز  اسكاى  شبكه 
اظهارات رهبرى در خصوص توافق هسته اى 
اين خصوص اعالم  انتشار گزارشى در  با 
كرد كه رهبر ايران درخصوص دستيابى به 
توافق نهايى خوشبين نيست. پايگاه المسله 
نيز تيتر «حمله به يمن يك جنايت است» 
در خصوص  گزارش خود  عنوان  براى  را 
اظهارات اخير مقام معظم رهبرى انتخاب 
نيز  النشره  پايگاه  و  الميادين  شبكه  كرد. 
حمله  خصوص  در  رهبرى  اظهارات  به 

عربستان به يمن پرداختند.

كارگاه عملى روزنامه نگارى با حضور استاد مختاريان - عكس : فاطمه گنجى فردعكس روز 

اولين اظهار نظر رهبرى درباره مذاكرات لوزان : نه موافقم نه مخالف

صالحى : هيچ يك از تاسيسات ما تعطيل نمى شود  

ايران تصريح كرد كه  اتمى  انرژى  ، رئيس سازمان  صالحى 
هيچ يك از تاسيسات هسته اى تعطيل نمى شود و قطعا چرخه 
سوخت هسته اى ما ادامه خواهد يافت. وى در خصوص  اين 
كه آيا ما در پايان چرخه كامل سوخت هسته اى را خواهيم 
داشت، توضيح داد : ممكن است فعاليت برخى قسمتها در مدت 
محدودى با كندى همراه شود اما در عوض با انجام تحقيقات و توسعه، نتيجه آن 

سرعت و نتيجه كار رآكتورهاى ما را به طرز محسوسى بمراتب باالتر خواهد برد.

خاتمى : جامعه با مسئله هسته اى دوقطبى نشود

خروجى  نبايد  اينكه  بر  تاكيد  با  تهران  موقت  جمعه  امام 
بحث هسته اى دوقطبى كردن و اختالف در جامعه باشد 
و  اى  فراقوه  مسئله  يك  اى  هسته  مسئله  كرد:  تصريح 
فراجناحى است و مسئله يك جناح و حزب خاص نيست. 
مسئله  اين  از  كسانى  نبايد  كرد:  تاكيد  خاتمى  ا...  آيت 
كه  چرا  بپاشند  دانه  سال  آخر  انتخابات  براى  و  كنند  حزبى  و  جناحى  استفاده 

بهره بردارى جناحى از اين موضوع سوءاستفاده از سرمايه ملى است.

ويژه كاركنان دولت و فرهنگيان محترم 25 درصد نقد 
مابقى طى سه فقره چك بدون كارمزد و افزايش قيمت

بيرجند: شعبه يك - بيست مترى اول مدرس شرقى 
پالك 16  تلفن: 32234286

09357787955   مديريت: سلطانى

فروش لپ تاپ ، تبلت و لوازم جانبى

فروش كلى و جزيى نهال پسته

دانشكده كشاورزى  ،  واحد دامپرورى  

09156412124

 قابل توجه پزشكان و پيراپزشكان

 يك واحد آپارتمان با كليه
امكانات براى رهن و اجاره
آدرس: مجتمع پزشكان پارس
  طالقانى12     09151611762

دعوت نامه تشكيل مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده
شركت تعاوني توليدي - توزيعي بهار فرهنگيان

برگزار معلم  فرهنگيان - خيابان  باشگاه  در محل  راس ساعت 16   94/2/21 فرهنگيان دوشنبه  بهار  توزيعي   - توليدي  تعاوني  العاده شركت  فوق  به طور   جلسه مجمع عمومي عادي 
بنا به داليلي نتواند شخصا حضور يابد  مي شود. از كليه اعضا دعوت مي شود براى اتخاذ تصميم نسبت به موضوعات ذيل در اين مجمع حضور به هم رسانند. ضمنا چنانچه عضوي 

مي تواند همزمان با نماينده تام االختيار خويش به دفتر شركت مراجعه و برگ وكالت نامه را تنظيم و برگه ورود به جلسه مجمع را دريافت نمايد.
 حداكثر آراي وكالتي هر عضو سه راي و هر فرد غير عضو يك راي مي باشد.

 ضمنا داوطلبين سمت هاي هيئت مديره و بازرسي موظفند حداكثر به مدت يك هفته از صدور دعوت نامه تشكيل مجمع به صندوق بهار فرهنگيان واقع در خيابان معلم - اداره كل آموزش
و پرورش خراسان جنوبي مراجعه و مدارك مربوطه را تحويل نمايند.

دستور جلسه:
1- گزارش هيئت مديره و بازرسان                                                                                   2- طرح و تصويب صورت هاي مالي سال هاي 92  و 93

3- انتخاب اعضاي اصلي و علي البدل هيئت مديره براي مدت سه سال شمسي              4- انتخاب بازرسان اصلي و علي البدل براي مدت يك سال مالي
5- طرح و تصويب بودجه پيشنهادي سال 94                                                                  6- طرح و تصويب افزايش سرمايه شركت تعاوني

7- تعيين پاداش هيئت مديره و بازرسان
هيئت مديره

تاريخ انتشار: 22 /1 /94

تاريخ انتشار: 22 /1 /94 دعوت نامه تشكيل مجمع عمومي فوق العاده
شركت تعاوني توليدي - توزيعي بهار فرهنگيان

 جلسه مجمع عمومي فوق العاده شركت تعاوني توليدي - توزيعي بهار فرهنگيان دوشنبه 94/2/21 راس ساعت   18   در محل باشگاه فرهنگيان - خيابان معلم برگزار مي شود. از كليه اعضا
 دعوت مي شود براى اتخاذ تصميم نسبت به موضوعات ذيل در اين مجمع حضور به هم رسانند. ضمنا چنانچه عضوي بنا به داليلي نتواند شخصا حضور يابد ، مي تواند همزمان با نماينده

تام االختيار خويش با هم به دفتر شركت مراجعه و برگ وكالت نامه را تنظيم و برگه ورود به جلسه مجمع را دريافت نمايند. 
دستور جلسه:

1- طرح و تصويب اساسنامه جديد شركت تعاوني وفق قانون اصالح موادي از قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسالمي ايران
هيئت مديره










