
نصب دوربين در هر 25 كيلومتر
 براى كاهش تصادفات جاده اى استان الزامى است : 

رئيس جمهور با بيان اين كه دولت وظيفه خود مى داند اقداماتى انجام دهد تا زنان جامعه راحت تر بتوانند 
مسير پيشرفت را طى كنند، گفت... (شرح در صفحه 8)

نهى از منكر را فقط در بعضى از خيابان ها
 آورده اند آن هم عليه زنان 

8

7

زيبنده نيست مردم تصور كنند همه 
مشكالت حل مى شود

احمد توكلى، نماينده مجلس و اقتصاددان در تحليل مذاكرات هسته 
اى لوزان نوشت: براى دولت زيبنده نيست كه اين تصور ...

رشد 32 درصدى كمك هاى مردمى 
به مددجويان كميته امداد 

معاون مشاركت هاى مردمى كميته امداد امام (ره) خراسان 
جنوبى با بيان اين مطلب كمك هاى مردمى استان را 23 ميليارد ...

هزينه  عتبات به روال عادى بازگشت

مدير كل عتبات عاليات سازمان حج و زيارت،گفت: هزينه 
اعزام زائران به عتبات به روال عادي خود بازگشت. به 
گزارش مهر، نظافتي اظهار داشت: در اسفند 93 به ازاي 
هر زاير80 هزار تومان هزينه عتبات افزايش يافت كه در 
حال حاضر حذف شده است. وي همچنين در خصوص 
اعزام زائران به سامرا گفت: تا زماني كه تصميم گيري 
نهايي از سوي مسئوالن صورت نگيرد، فعال اعزام به 

سامرا را نخواهيم داشت.

احتمال كاهش نرخ سود سپرده
  به 20 درصد 

مطرح  درحالى  درصد   20 تا  سود  نرخ  كاهش  ايسنا: 
مى شود كه در ارديبهشت سال 93 بعد از نرخ هاى باالى 
تعيين شده براى سود از سوى بانك ها، بانك مركزى 
نرخ سود روزشمار را به 10 و ساالنه 200 درصد كاهش 
داد. پيش تر همتى رئيس شوراى هماهنگى بانك هاى 
براى  نرخ سود 20 درصد  بود كه  دولتى عنوان كرده 
كاهش نرخ سود سپرده مى تواند مناسب و منطقى باشد. 

سقف معافيت مالياتى حقوق بگيران 
تعيين شد 

كل  رئيس  عسكرى  على  عصرايران،  گزارش  به 
سازمان امور مالياتى كشور با صدور بخشنامه اى، از 
معافيت حقوق ساالنه حقوق بگيران بخش دولتى و 

خصوصى تا سقف 138 ميليون ريال خبر داد.

 خدمات ترميمى دندان به مدارس مى آيد 
ايسنا: سيارى معاون بهداشتى وزارت بهداشت گفت: 
براى  فعال  طور  به  دندان  و  دهان  بهداشت  خدمات 
كه  مى شود  ارايه  مدارس  در  آموز  دانش  ميليون   12

يونيت هاى آن در برخى مدارس مستقر شده است. 
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صفحه7

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
استخر شهيد ناصر مرتضوى

امروز  دوشنبه 94/1/24 از  ساعت  15 الى 18 براى  بانوان
 و ساعت 19 الى 22 براى آقايان 

داير مى باشد.
با تعويض آب

32420931-2

 اجراى نماى آلومينيوم
 با پايين ترين قيمت

09157201009 - 09151655537

جناب آقاى رمضانى
 مدير كل محترم

 معاونين و كاركنان اداره كل ميراث فرهنگى ، صنايع دستى و گردشگرى

 استان خراسان جنوبى

 الزم دانستيم از زحمات بيكران آن مجموعه در

  نوروز باستانى 94 در راستاى خدمات رسانى كه به معرفى هرچه بيشتر
 ميراث فرهنگى اين خطه به ميهمانان گرامى استان منجر شد 

 تقدير و تشكر نموده ، از درگاه حق تعالى برايتان توفيقات روزافزون آرزومنديم.

امير اكبرپور

چند خياط ماهر  مديرعامل و هيئت مديره موسسه فرهنگى و هنرى عرفان خراسان جنوبى
براى كار در توليدى

 نيازمنديم.
       32319217  

09159627743 - رجبى

فروش سوپر ماركت
 با موقعيت عالى

 واقع در خيابان معلم
09215746398

رفع گرفتگى فاضالب 
با پيشرفته ترين امكانات 

دستگاه تراكم ، فنر ، محلول

  32439622 - لوله و اتصاالت تكنو

 زمين تجارى حاشيه خيابان
 جمهورى ، دو كله ، متراژ 90 متر

مشاور امالك شهرآرا
09151609226

فروشــى

سومين جشنواره منطقه اى مجسمه هاى نمكى در استان برگزار مى شود / صفحه 7
مدير كل فرهنگ و ارشاد اسالمى :
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ايسنا: با واريز پنجاهمين مرحله از يارانه نقدى، تاكنون هر يارانه بگير حدود دو ميليون و 275 هزار تومان يارانه دريافت كرده است. دولت همچنان به پرداخت يارانه 
45 هزار و 500 تومانى ادامه داده و متقاضيانى كه ابتدا تا به حال در ليست سازمان هدفمندى قرار دارند بالغ بر 2,2 ميليون تومان يارانه دريافت كرده اند. اين در 
حالى است كه براى عبور از كسرى هاى حاصل از پرداخت يارانه3500 ميليارد تومانى در هر ماه، بايد حداقل 5 ميليون نفر از ليست سازمان هدفمندى خارج شوند.

دريافتى هر يارانه بگير 2275000 تومان شد 

قيمت انواع نان سنگك در آزادپزها 

نان  قيمت  سنگكى  نان  نانوايان  اتحاديه  رئيس 
سنگك ويژه را 2000 تومان اعالم كرد و گفت: نان 
سنگك 450 گرمى ساده در آزادپزها 1300 تومان و 
تومان  آزادپزها 1500  در  نان 450 گرمى كنجدى 
است. به گزارش ايسنا، محمدرضا نظرنژاد با اشاره به 
قيمت 800 تومانى نان 430 گرمى دولتى اظهار كرد: 
هر كيلوگرم آرد در نانوايى هاى آزاد پز 3000 تومان است. اگر در آزاد پزها 
به درخواست مشترى، كنجد به نان اضافه كنند هر عدد نان 1300 تومانى 
به قيمت 1500 تومان فروخته مى شود.اگر به درخواست مشترى وزن نان 
در نانوايى هاى آزادپز 550 گرمى و كنجد به آن اضافه شود به قيمت 2000 

تومان به فروش مى رسد كه نان سنگك ويژه محسوب مى شود.

بانك مركزى با افزايش وام مسكن موافق است

مديركل اقتصاد و برنامه ريزى مسكن وزارت راه و 
شهرسازى گفت: وزارت راه و شهرسازى هيچ وقت 
به دنبال شوك قيمتى نبوده است همان گونه كه 
مى كند،  وارد  آسيب  مسكن  قيمت  ناگهانى  نزول 
شوك قيمتى مسكن هم به اقتصاد مسكن آسيب 
با  شهرسازى،  و  راه  وزارت  نگاه  بنابراين  مى زند. 
ايسنا،  گزارش  به  است.  حوزه مسكن  در  كردن  مدون حركت  و  برنامه 
على چگينى با بيان اين كه بانك مركزى با افزايش تسهيالت تا حدود 
80 ميليون تومان موافق است، ادامه داد: بانك مسكن هم تابع نظرات و 
دستورات بانك مركزى است و بايد غير از بانك مسكن چند بانك ديگر 

وارد سيستم تسهيالت دهى به بخش مسكن شوند. 

درخواست افزايش قيمت خودرو 
روى ميز شوراى رقابت 

 
دبير انجمن خودروسازان ايران گفت: به دليل افزايش 
هزينه هاى توليد خودرو در سال جديد، خودروسازان به 
زودى درخواست افزايش قيمت را به شوراى رقابت 
ارائه خواهند كرد. نعمت بخش در گفتگو با ايسنا، با بيان 
اينكه تعرفه واردات برخى از مواد اوليه فوالدبر صنعت 
خودرو بين سه تا پنج درصد افزايش يافته است، خاطرنشان كرد: عالوه بر آن 
ماليات بر ارزش افزوده يك درصد و حقوق و دستمزد حدود 17 درصد نسبت 
به سال گذشته رشد داشته است. وى خاطرنشان كرد: خودروسازان هم اكنون 
در حال محاسبه دقيق ميزان افزايش هزينه ها در سال جديد هستند و به زودى 

درخواست افزايش قيمت را به شوراى رقابت ارسال خواهند كرد.

چالش هاى  به  اشاره  ضمن  بهداشت  وزير  درمان  معاون 
عين  در  كشور  در  دندانپزشكى  خدمات  بازار  آشفته 
درمانگاه هاى  تاسيس  براى  شده  انجام  اقدامات  از  حال 
داد.  خبر  بهداشت  وزارت  بيمارستان هاى  در  دندانپزشكى 
به گزارش ايسنا، دكتر آقاجانى گفت: تقريبا دولت تا پيش 
دندان  و  دهان  سالمت  بحث  در  را  خود  نقش  اين،  از 
انجام نداده است. البته اين موضوع به معنى انكار خدمات 

ارزشمند دانشگاه ها و بخش خصوصى نيست. 
وى بر لزوم استانداردسازى خدمات در حوزه دندانپزشكى 
گام منسجمى  راه  اين  در  است  تاكيد كرد و گفت: الزم 
از  خدمات  ارائه دهنده  مراكز  اعتباربخشى  شود.  برداشته 
نيز  دندانپزشكى  حوزه  در  بايد  كه  است  ديگرى  تكاليف 

برنامه هاى  آقاجانى  گيرد.  صورت  پزشكى  حوزه  مانند 
قرار  اشاره  مورد  را  دندانپزشكى  حوزه  در  درمان  معاونت 
تامين،  برنامه ها،  اين  اجراى  از  كلى  هدف  گفت:  و  داد 
حفظ و ارتقاى سالمت دهان و دندان جامعه با ساماندهى 
مقابل  در  مردم  از  مالى  حفاظت  و  دندانپزشكى  خدمات 
در  مردم  مشاركت  كردن  عادالنه  وى  هزينه هاست. 
پرداخت  در  دولت  سهم  افزايش  هزينه ها،  پرداخت 
مردم  دسترسى  ارتقاى  استانداردسازى خدمات،  هزينه ها، 
به خدمات و افزايش توان بخش دولتى براى ارائه خدمات 
درمان  معاونت  برنامه هاى  اختصاصى  اهداف  جمله  از  را 
در حوزه دندانپزشكى دانست و گفت: تاسيس بخش هاى 
جمله  از  بهداشت  وزارت  بيمارستان هاى  در  دندانپزشكى 

برنامه هاى ما در اين جهت است. راه اندازى كلينيك هاى 
اصالح  استان ها،  مراكز  در  دندانپزشكى  تخصصى 
قيمت گذارى  و  مراكز  اعتباربخشى  خدمات،  تعرفه هاى 
حوزه  اين  در  ما  برنامه هاى  ساير  از  دندانپزشكى  لوازم 
راه اندازى  كرد:  تاكيد  بهداشت  وزير  درمان  معاون  است. 
شش بيمارستان تخصصى دندانپزشكى در شش كالنشهر 
مشاركت  با  اميدواريم  كه  داريم  كار  دستور  در  را  كشور 
بخش غيردولتى و همچنين سرمايه گذارى دولتى محقق 
شود. همچنين متخصصان بيهوشى براى ارائه خدمت به 
كه  روانى  اختالالت  به  مبتال  بيماران  و  ذهنى  معلوالن 
برخى  در  هستند  دندانپزشكى  خدمات  دريافت  متقاضى 
بيمارستان ها به كار گرفته مى شوند. آقاجانى تصريح كرد: 

در حوزه دندانپزشكى راه بلند است و در اين مسير نيازمند 
تامين منابع كافى هستيم. اميدواريم به تدريج بتوانيم طى 

چند سال به اهدافمان در اين حوزه دست يابيم. 

 24 جارى  سال  در  اينكه  اعالم  با  نيرو  وزير 
رسيد،  خواهد  بردارى  بهره  به  جديد  سد 
كشور  آبى  ذخاير  و  ها  بارش  وضعيت  درباره 
استان   8 در  و  يافته  كاهش  ها  نگرانى  گفت: 
همچنان  اما  دهد،  مى  نشان  افزايش  بارندگى 
نيازمند همراهى مردم در صرفه جويى مصرف 
آب هستيم.  به گزارش مهر، حميد چيت چيان 

داد  تابستان خبر  در  بندى آب  احتمال جيره  از 
از  كه  است  آن  بر  نيرو  وزارت  تالش  گفت:  و 
جيره بندى آب جلوگيرى كند، اما براى تحقق 
براى  هستيم.  مردم  همكارى  نيازمند  امر  اين 
كمك به مديريت مصرف از سوى مردم وزارت 
اقساطى  را  نيرو، تجهيزات كاهنده مصرف آب 
بين مردم توزيع مى كند. وى با تاكيد بر اينكه 

كاهش  درصد   20 كشور  سدهاى  آب  ورودى 
آب  مديريت  با  هرچند  گفت:  است،  داشته 
با همكارى كشاورزان، آب  و  از سدها  خروجى 
كمترى رها شد ولى موجودى سدها 7.7 دهم 
درصد كاهش داشته است. چيت چيان همچنين 
از آماده باش تمام شركت هاى آب و فاضالب 
و آب منطقه اى براى تامين آب در وضع بحران 

كم آبى خبر داد و گفت: شبكه هاى آب فرسوده 
است و هدررفت آن باالست اما تالش مى كنيم 
هدررفت آب در شبكه را كاهش دهيم هرچند 
داريم  كار  اين  براى  مالى  هاى  محدوديت  كه 
اما در تالش هستيم با كمك بخش خصوصى، 
اقدامات الزم براى جلوگيرى از هدررفت آب را 

انجام دهيم. 

تاسيس درمانگاه هاى دندانپزشكى در بيمارستان هاى دولتى 

احتمال جيره بندى آب در تابستان 94/ آماده باش براى آبرسانى اضطرارى
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هاشم  سيد  حاج  ا...  آيت  جليل  عالم  درگذشت 
نجف آبادى ميردامادى «جد مادرى مقام معظم 

رهبرى».(1380 ق).
درگذشت فقيه عارف آيت ا... حاج شيخ مرتضى 

حائرى يزدى(1406 ق).
سيدالشهداء(ع)  حسينيه  انفجار  جانسوز  حادثه 

«كانون رهپويان وصال شيرازى» (1387).

روزى كه ايران داراى جت جنگنده شد

در رابطه با پيمان بغداد- يكى از اتحاديه هاى نظامى 
غرب پيرامون شوروى- دولت آمريكا 24 فروردين 
1339(13 آوريل 1960) و در جريان اجالس سران 
آن اتحاديه در تهران كه پس از كناره گيرى عراق به 
سنتو (سازمان پيمان مركزى) تغيير نام داده بود، به 
 نيروى هوايى ايران جت جنگده از نوع «اف -86» 

تحويل داد و ايران داراى جنگنده جت شد.
فرزان  محمد  سيد  حاج  عالمه  استاد 
دانشمندان معاصر  از مشاهير  بيرجندى 

درگذشت.(1349ش).
تهران  در  سينما  و  تلويزيون  عالى  مدرسه  يك 

تأسيس شد(1349ش).
مال مصطفى بارزانى تمام جوانان ُكرد را براى مقابله 

با ارتش عراق به خدمت دعوت كرد (1353ش).

درگذشت «طاهر ذواليمينين» 
از سرداران عباسي(207 ق)

طاهر بن حسين ذواليمينين از سرداران نامي هارون 
و مامون عباسي است. وي از طرف مأمون، به مقابله  
علي بن عيسي، فرمانده امين عباسي رفت و او را 
شكست داد و بغداد را فتح نمود. از آن پس جزو 
خواص مامون به شمار مي رفت. در اواخر خالفت 
مأمون، طاهر دعوي استقالل كرد و يك روز در 

خطبه  نماز جمعه نام خليفه را حذف كرد. 
آغاز جنگ داخلى لبنان توسط فاالنژها (1975م).

نويس  افسانه  و  شاعر  الفونَْتن»  «ژان  درگذشت 
معروف فرانسوي (1695م).

اواخر  در  متفقين  نيروهاى  توسط  اتريش  اشغال 
جنگ جهانى دوم (1945م).

تقويم مناسبت هاى  روز

آموزش 600 هزار نفر از اولياى بيسواد 
دانش آموزان در مدارس 

 
اشاره  با  كشور  سوادآموزى  نهضت  سازمان  رئيس 
به اينكه اكنون بيش از 440 هزار نفر تحت پوشش 
اساس  بر  گفت:  دارند،  قرار  سوادآموزى  فعاليت هاى 
اولياى  از  نفر  هزار   600 به  آموزش  طرحى،  اجراى 
مدارس در جريان است. باقرزاده در گفتگو با ايسنا، 
اظهار كرد: اكنون مى توان اعالم كرد كه روستائيان 
تشكيل  را  ما  پوشش  تحت  جمعيت  درصد   55
مى دهند. همچنين 80 درصد جمعيت تحت پوشش 

سازمان نهضت سوادآموزى زنان و دختران هستند.
 

واجدين شرايط دريافت يارانه هاى نقدى 
94 / قطع يارانه پردرآمدها

يارانه ها اعالم كرد: دولت موظف  سازمان هدفمندى 
است از فروردين 94 امكان ثبت نام كسانى كه موفق 
شهرستان ها  فرماندارى  در  را  نشده اند  نام  ثبت  به 
فراهم و از ماه بعد از ثبت نام نسبت به پرداخت يارانه 
يارانه  به گزارش مهر، سازمان هدفمندى  كند.  اقدام 
يارانه  است  موظف  دولت  همچنين   كرد:  اعالم  ها 
پردرآمد  خانوارهاى  كند.  قطع  را  پردرآمد  خانوارهاى 
بعد  اقليمى،  شرايط  براساس  و  دولت  تشخيص  به 
 خانوار و محل سكونت و ميزان درآمد تعيين مى شود. 
درآمد  ميزان   94 سال  بودجه  قانون  براساس 
هدفمندسازى يارانه ها از 42 به 39 هزار ميليارد تومان 
براى توزيع نقدى كاهش يافته و اين در حالى است كه 
حدود 76 ميليون متقاضى يارانه در كشور وجود دارد. 

صدور كارت «اهداى عضو» الكترونيكى شد 
 

وزارت  پيوند  اداره  رئيس  مقام  قائم  قبادى  ايسنا: 
كشورى  سامانه  اولين  اندازى  راه  اعالم  با  بهداشت 
 ،www.ehda.center كارت اهداى عضو به نشانى 
گفت: برخالف گذشته كه كارت ها دير به دست مردم 
مى رسيد، هموطنان به محض ورورد به سامانه و اقدام 
به ثبت نام، كارت اهداى آماده شده را مالحظه كرده و 

همان لحظه مى توانند پرينت آن را بگيرند. 

آخرين جزئيات آزمون  آموزش و پرورش
 

معاون دانشگاه فرهنگيان گفت: تيمى از متخصصان 
در حال تدوين دوره آموزشى يك ساله به منظور جذب 
مهر  تا  و  هستند  دانشگاه ها  ساير  فارغ التحصيالن 
شرايط الزم براى تربيت 5هزار نيروى انسانى مورد 
نياز آموزش و پرورش عملياتى خواهد شد.به گزارش 
دوره  برگزارى  زمان  داشت:  اظهار  موسى پور  جهان، 
صورت  اين  به  اوليه  تداركات  براساس  نيز  آموزشى 
است كه 6 هفته قبل از شروع مدارس بايد آغاز شود  

و لزومًا بايد تا 15 مرداد اجرايى شود.

 حمل اثاثيه منزل 
با خاور مسقف و كارگر ماهر

09159639065- على آبادى

"ضمنا كارگر تنها نيز داريم"

فروشگـاه كـودك 
 اميـــر
شيك / مناسب / متنوع

پوشاك بچگانه و سيسمونى – انواع اسباب بازى 

سجادشهر، امامت 2     32412973 نودهى فاطمى

 تاسيس شركت سايبان بناى شرق" سهامى خاص"  در تاريخ 94/1/11 
به شماره ثبت 5004 و شناسه ملى 14004822518 

ثبت و امضا ذيل دفاتر تكميل شده كه خالصه آن به شرح ذيل براى اطالع عموم آگهى مى شود:
1- موضوع شركت: انجام هرگونه عمليات عمرانى اعم از شهرسازى ، ساختمانى و راه سازى و طرح و اجرا و نظارت هر نوع پروژه ساختمانى 
راه سازى و امور مهندسى مشاور، انجام كليه عمليات مشاوره اى و پيمانكارى كليه امور ساختمانى و اجراى طرح هاى راه سازى شامل راه 
هاى شهرى و روستايى- جدول كشى و محوطه سازى ، سرمايه گذارى و مشاركت در امر احداث ساختمان هاى مسكونى - تجارى و ادارى 
تاسيساتى و شهرك سازى ، عقد قرارداد مابين پيمانكار و كارفرما در كليه امور عمرانى ، تهيه و خريد و فروش زمين ، ساختمان هاى مسكونى- 
تجارى و ادارى ، خريد و فروش مصالح و تجهيزات و ماشين آالت ساختمانى و راه سازى ، انجام كليه امور بازرگانى اعم از واردات و صادرات 
براى تحقق هدف هاى مذكور (پس از اخذ مجوز از مراجع ذيصالح) ضمنا ثبت شركت با موضوعات فعاليت هاى مذكور به منزله اخذ و صدور 
پروانه فعاليت نمى باشد. 2- مدت شركت: از تاريخ ثبت به مدت نامحدود 3- مركز اصلى شركت: استان خراسان جنوبى- بيرجند- خيابان 
توحيد – نبش توحيد 4- كدپستى 9718774991     4- سرمايه شركت: مبلغ يك ميليون ريال منقسم به يكصد سهم ده هزار ريالى با نام 
مى باشد كه تماما توسط موسسين طى گواهى بانكى شماره 2446/166 مورخ 93/12/7 نزد بانك صادرات شعبه توحيد بيرجند پرداخت 
گرديده است.5- اولين مديران شركت: آقاى حميد ساالرى به شماره ملى 3621218416 به سمت رئيس هيئت مديره ، آقاى يونس ساالرى 
به شماره ملى 3610108630 به سمت نايب رئيس هيئت مديره و آقاى وحيد ساالرى به شماره ملى 3610222131 به سمت منشى هيئت 
مديره و مديرعامل براى مدت دو سال انتخاب گرديدند. 6- دارندگان حق امضا: كليه اوراق و اسناد بهادار ، تعهدآور و اوراق عادى و ادارى 

شركت با امضاى آقاى وحيد ساالرى (مديرعامل) همراه با مهر شركت معتبر است.
7- بازرس اصلى و على البدل: آقاى مسعود سلحشور به شماره ملى 5239164959 به عنوان بازرس اصلى و آقاى محمد رحمانى به شماره 

ملى 5239679959 به عنوان بازرس على البدل شركت براى مدت يك سال مالى انتخاب گرديدند.
8- روزنامه آواى خراسان جنوبى براى درج آگهى انتخاب شد.

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان جنوبى - مرجع ثبت شركت ها و موسسات غير تجارى بير جند 

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

قاليشويى و رفوگرى محمد طاهرى با بيش از نيم قرن تجربه
32225807 - 32226161 - 09157615979

تعمير انواع لوازم گازسوز 
 در منزل و در اسرع وقت  

   09158624439 - جانى

مركز تخصصى عروس با تخفيف ويژه
زيبايى جلوه ماندگار

خيابان ارتش ، حدفاصل عدل و معلم    32231717

 اجراى  نصب  داربست  فلزى 
در اسرع وقت با قيمت مناسب     09153637507 - 09156217507 حسينى

آگهى مزايده اموال منقول  « مرحله اول »
پرونده كالسه 9309985610200427 به موجب اجرائيه صادره از شعبه دوم دادگاه عمومى حقوقى شهرستان بيرجند

 آقاى سيد كمال الدين موسوى محكوم است به پرداخت مبلغ 280/551/831 ريال بابت اصل خواسته به همراه خسارت تاخير تاديه و هزينه 

دادرسى در حق آقاى رضا خليلى فرزند على و مبلغ 12/500/000 ريال بابت نيم عشر دولتى در حق دولت . لذا مقرر گرديده است تعداد 

500/000 آجرگرى نپخته شده كه حسب نظريه كارشناس هر عدد آجر مبلغ 450 ريال كارشناسى گرديده است از طريق مزايده با قيمت 

كارشناسى در تاريخ دوشنبه 94/2/21 از ساعت 10 الى 11 صبح در دفتر اجراى احكام حقوقى دادگسترى شهرستان خوسف به فروش برسد 

كه قيمت پايه از بهاى ارزيابى شده شروع و به فردى كه باالترين قيمت را پيشنهاد نمايد ، فروخته خواهد شد. 

10 درصد ثمن معامله فى المجلس از برنده مزايده اخذ و نامبرده مكلف است مابقى را حداكثر ظرف يك ماه به صندوق دادگسترى توديع و قبض 

مربوطه را تسليم اجراى احكام نمايد. در غير اين صورت 10 درصد سپرده وى پس از كسر هزينه مزايده به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد 

خواهد شد. بديهى است در صورت پرداخت كل ثمن در موعد مقرر و عدم اعتراض به مزايده و صدور دستور تمليك از دادگاه صادر كننده حكم، 
اموال مذكور به برنده مزايده تحويل خواهد شد. لذا متقاضيان در صورت تمايل مى توانند پنج روز قبل از موعد مزايده به اين اجرا مراجعه تا 

ترتيب بازديد آنان داده شود.

كوچى – مدير اجراى احكام مدنى دادگسترى شهرستان خوسف

دادگسترى جمهورى اسالمى ايران

چند نفر براى توزيع روزنامه نيازمنديم.  09151635963

مزايده  عمومى  (نوبت اول)
 اداره كل حمل و نقل و پايانه هاى استان خراسان جنوبى در نظر دارد: يك بيلبورد تبليغاتى به متراژ 60 مترمربع در كيلومتر 5 محور 
فردوس – اسالميه را از طريق برگزارى مزايده عمومى به اشخاص حقوقى واجد شرايط واگذار نمايد. لذا كليه متقاضيان مى توانند براى 
دريافت اسناد مزايده و كسب اطالعات بيشتر از تاريخ انتشار آگهى تا پايان وقت ادارى مورخ 94/1/30 به اداره كل حمل و نقل 

 و پايانه هاى استان خراسان جنوبى به آدرس بيرجند- نبش غفارى 25 - امور ادارى مراجعه و حداكثر تا پايان وقت ادارى مورخ 94/2/7 پيشنهادات 
خود را در ساعات ادارى به امور ادارى اداره كل حمل و نقل و پايانه هاى استان خراسان جنوبى تحويل و رسيد دريافت نمايند.

مبلغ پايه اجاره ماهيانه 1/200/000 ريال مى باشد.
ميزان سپرده شركت در مزايده براى تابلوى بيلبورد تبليغاتى 2/000/000 ريال مى باشد.

جلسه بازگشايى پاكت ها سه شنبه 94/2/8 راس ساعت 10 صبح در سالن جلسات به آدرس: خراسان جنوبى- بلوار غفارى- نبش 
غفارى 25 - اداره كل حمل و نقل و پايانه هاى استان خراسان جنوبى مى باشد.

اداره كل حمل و نقل و پايانه هاى استان خراسان جنوبى 
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به مناسبت فرا رسيدن سالروز تولد حضرت فاطمه زهرا (س) و روز زن، از بانوان اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمى خراسان جنوبى قدردانى شد. مدير كل فرهنگ و ارشاد در مراسمى كه 
به اين منظور برگزار شد، گفت: امروز زنان نقش بسزايى در پيشرفت و پيشبرد اهداف نظام دارند و نبايد نسبت به اين نقش بى تفاوت بود بلكه بايد از اين ظرفيت استفاده كرد. محبى افزود: 

بزرگداشت هفته زن، مختص به يك نهاد و ارگان خاص نيست بلكه همه متوليان فرهنگى، اساتيد، خانواده ها و اقشار ديگر بايد به پاس داشت اين روز، تالش الزم را انجام دهند.

3بانوان اداره كل ارشاد اسالمى استان به مناسبت تولد حضرت فاطمه (س) تجليل شدند     
پيام شما

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

عدالت اجتماعى يعنى اينكه دو نفر در يك سازمان 
با يك شغل و در يك شيفت مشغول به كار باشند. 
حقوق نيرويى كه قراردادى است و مشمول قانون كار 
با مدرك سيكل و هشت سال سابقه كار يك ميليون 
و يكصد هزار تومان باشد و حقوقى نيرويى كه پيمانى 
و استخدام وزارت كشور با مدرك ليسانس با پانزده 
با  طرفى  از  تومان؟!  هزار  هشتصد  كار  سابقه  سال 
آور  زيان  و  سخت  شغلى  در  دو  هر  اينكه  به  توجه 
مشغول هستند اولى با 20 سال سابقه كار بازنشست 
مى شود اما دومى چون نيروى وزارتخانه است پس 

از 30 سال خدمت بازنشست مى شود!!
915...014
ضمن تشكر از شهردارى، ممنون مى شيم كه قول 
كانال  حفاظ  اجراى  درباره  خود  شده  فراموش 
عملى  را  پمپ شعله  به سمت  غفارى  ابتداى 

كنيد. آيا عالج واقعه قبل وقوع بهتر نيست؟
930...715
 سالم آوا. از اينكه طى دو شماره اخير از نام آوران و 
شخصيت هاى بيرجند و استان (عالمه فرزان و حاج 
آقاى فوالدى) مطلب نوشته ايد بسيار سپاسگزاريم. 

اميدواريم تداوم داشته باشد.
915...136

سالم. آيا حق شهروندان ساكن مهر شهر نيست 
داشته  سبز  فضا  يك  يا  پارك  يك  حداقل  كه 

باشند؟ از شهردار محترم انتظار احداث پارك داريم. 
937...230
برسونيد  تاكسيرانى  گشت  مسئول  گوش  به  سالم. 
مستقر  طالقانى  و  ابوذر  شلوغى  تو  كه  شمايى   كه 
اخطار  هست  آژانس  راننده  چى  هر  به  و  شويد   مى 
از سر  اگر  ندارى!  مى دهيد كه حق مسافر كشى 

ناچارى نبود به اين كار روى نمى آورديم.
935...048
با سالم خدمت مسئولين عزيز: شما كه چايخانه ها رو 
دارين تعطيل مى كنين به فكر اون چايخانه دارى كه 
تنها دار و ندارش و تنها راه درآمد خرج زندگيش اينه، 
 هم فكر كردين؟ آخه با اون سرمايه اندك مى تونه

تغيير شغل بده كه خرج زندگيشه رو بده؟ 
938...820

شهيد؛  همسر  هم  و  است  شهيد  دختر  هم   شبستان- 
مى گويد 56 فرزند و 7 نوه زيبا دارم. از زندگى هيچ گاه 
مسئوالن،  برخى  اينكه  از  ولى  ندارد  و  نداشته  شكايتى 

سازمان هاى مردم نهاد را باور ندارند، دلگير است.
يك روز زودتر، ساعت و قرار مصاحبه را با وى هماهنگ 
قرارمان  رفتن  از  قبل  اطمينان،  براى  ولى  بودم   كرده 
را يادآورى كردم؛ 10 دقيقه اى با تأخير رسيدم، به رسم 

ادب عذرخواهى كردم. 

«فاطمه صغرى آمالى» بانوى نمونه استان
فرزند شهيده «تاجريزى» 

و همسر شهيد «برازنده مقدم»

«فاطمه صغرى آمالى» فرزند شهيده «طوبى تاجريزى» 
از  يكى  عنوان  به  مقدم»  برازنده  «على  شهيد  همسر  و 
بانوان  امور  دفتر  سوى  از  جنوبى  خراسان  نمونه  بانوان 
استاندارى معرفى مى شود؛ وى عضو هيئت مديره يك 
مؤسسه خيريه دختران بى سرپرست و بدسرپرست است.

بانوى نمونه استان داراى 3 فرزند (2 دختر و يك  اين 
آنها داراى تحصيالت  پسر) است كه به گفته وى، همه 
عاليه و در عرصه اجتماعى، فعال هستند و اهداف شهدا را 

در سنگر كار خود دنبال مى كنند.
 در ابتداى صحبت خود سه آيه قرآن را تالوت مى كند.
بسيار روان، زيبا و قاطع صحبت مى كند، در طول مصاحبه 
به طور مكرر براى مستند كردن سخنان خود از آيات قرآن 
اشعار و حتى  به  استفاده مى كند. گاه گاهى هم گريزى 
ضرب المثل ها هم مى زند؛ در همان ابتداى سخن تأكيد 
مى كند: اگر انسان بر صدق وارد شود و از خداوند بخواهد او 

را يارى كند، طبق آيات قرآن پيروز خواهد شد. 

سال در سنگر تعليم و تربيت براى پرورش 
فرزندان اين مرز و بوم خدمت كرده ام

زنان  بيشتر  دهد:  مى  ادامه  آمالى  صغرى  فاطمه 
و  لطف  مهربانى، عطوفت،  اسوه  و  الگو  ايرانى،   مسلمان 
رحمت و پيرو راستين بانوى بزرگ اسالم حضرت فاطمه 
زهرا (س) هستند. وى پس از بيان اين مقدمه به معرفى 
خود پرداخت و گفت: «فاطمه صغرى آمالى»، بازنشسته 
آموزش و پرورش هستم و 30 سال در سنگر تعليم و تربيت 
براى پرورش فرزندان اين مرز و بوم خدمت كرده ام. وى 
افزود: در اين سال ها تنها مسئله و دغدغه من، تعليم و 
تربيت نبوده است بلكه كارهاى اجتماعى و مددكارى را نيز 
 انجام مى دادم، در مقطعى در كار جمع آورى كمك هاى
مردمى با كميته امداد همكارى داشتم، همچنين در قالب 
طرح آموزش خانواده نيز با اين نهاد همكارى مى كردم.  
برازنده مقدم» در  اينكه همسرم «على  با اشاره به  وى 
عراقى  بعثيان  دست  به  سومار  جبهه  در   67 تيرماه   30
نائل آمد، اضافه كرد:  شيميايى و به درجه رفيع شهادت 
و  واليت  مطيع  زنى  كه  نيز  تاجريزى»  «طوبى  مادرم 
 دين مدار بود، در سال 66 براى اعالم برائت از مشركين 
در مكه مكرمه دعوت شد كه به دست آل سعود به شهادت 
رسيد. اين بانوى نمونه استان ادامه داد: شايد جالب باشد 
كه تاريخ تولد خودم (13 مرداد 1336)، تاريخ خاكسپارى 
همسرم (13مرداد 67) و تاريخ خاكسپارى مادرم، در مرداد 
66 است. وى با اشاره به اينكه در سال 1382 از آموزش 
طرح  اجراى  زمان  از  گفت:  شدم،  بازنشسته  پرورش  و 

معتمدمعين  عنوان  به  شهدا،  معظم  خانواده  از  سركشى 
بازديد و  سركشى  شهدا  خانواده  از  مسئوالن  همراه   به 
از مشكالت  به گره گشايى  تا حد مقدور نسبت  و  كرده 

آنها اقدام مى كردم. 
آمالى در ادامه درباره سابقه فعاليت هاى خود در زمينه 
مددكارى اجتماعى توضيح داد: در سال 1380 به پيشنهاد 
آموزش و  «عباسعلى كرمانى مسئول وقت طرح كرامت 
پرورش» براى انتقال دختران بى سرپرست، بدسرپرست و 
بى بضاعت استان به مؤسسه خيريه اى در زاهدان دعوت 
به همكارى شدم. وى كه يكى از داليل موفقيت خود را 
مشورت با اعضاى خانواده مى داند، ادامه داد: اين پيشنهاد 
همكارى را با پدر، خواهران، برادر و فرزندان خود مطرح 
كردم و هنگامى كه آنها حمايت خود را اعالم كردند، من 
نيز موافقت خود را براى همكارى اين طرح اعالم كردم.

وى تصريح كرد: در اين راستا بايد كودكان بى سرپرست، 
بدسرپرست و يا بى بضاعتى كه آموزش و پرورش معرفى 
مى كرد، شبانه به وسيله اتوبوس به زاهدان منتقل كرده و 
به بنياد هدايت اسالمى حضرت رقيه (س) كه مادر شهيد 

نخعى آن را اداره مى كرد، تحويل مى دادم.

 اكثر مسئوالن سازمان هاى مردم نهاد 
را قبول ندارند

اشاره  در سال 84  استان شدن خراسان جنوبى  به  وى 
كرد و گفت: مرور آيه «هر كس انسانى را از مرگ رهايى 
كرده  زنده  را  مردم  همه  گويى  كه  است  چنان  بخشد، 
است» در ذهنم موجب شد كه به گفته حافظ «بيا تا گل 
برافشانيم و مى در ساغر اندازيم / فلك را سقف بشكافيم 
مردم  سازمان  يك  اندازى  راه  دراندازيم»  نو  طرحى  و 
 نهاد براى نگهدارى دختران بى سرپرست، بدسرپرست و 

بى بضاعت در بيرجند را در دستور كار قرار دهم.
فرزند شهيد تاجريزى درخصوص اينكه چگونه اين ايده 
در ذهن وى مستحكم تر شد، توضيح داد: هنگامى كه از 
آموز  دانش  دو  كه  كردند  اعالم  بيرجند  مدارس  از  يكى 
با  هستند،  آنجا  در  معتاد  اولى  كالس  و  دبستانى  پيش 
تالش  تمام  بيرجند  رضا(ع)  امام  بيمارستان  همكارى 

اين  بهبود  از  پس  و  دادم  انجام  آنها  ترك  براى  را   خود 
براى  فرد  دو  اين  درمان  روند  توضيح  و  آموزان  دانش 
مؤسسه  اندازى  راه  استاندارى،  اجتماعى  حوزه  مسئوالن 

خيريه را با قوت بيشترى دنبال كردم.
زمان  آن  در  متأسفانه  اينكه  از  گاليه  با  ادامه  در  وى 
تعداد زيادى ما را قبول نداشتند و حتى هم اكنون نيز اكثر 
مسئوالن سازمان هاى مردم نهاد را قبول ندارند، اظهار 
آرام نگيريم / آنيم كه  اما من معتقدم «ما زنده به  كرد: 
موجيم كه آسودگى ما عدم ماست» به همين دليل سعى 
كرده ام در زندگى موجى باشم كه گوهر و مرواريد را از 
جاى  به  كه  مخربى  موج  نه  بياورد  ساحل  به  دريا  قعر 

سازندگى، تخريب داشته باشد.

بدون هيچ حمايت مالى از سوى مسئوالن
و به همت يك خير مؤسسه را افتتاح كرديم

سوى  از  مالى  حمايت  هيچ  بدون  كرد:  تأكيد  آمالى 
مسكونى  منزل  كه  خير  يك  همت  به  تنها  و  مسئوالن 
از  را  ابتدا 4 فرزند دختر  داد، در  قرار  ما  اختيار  را در  خود 
بنياد هدايت اسالمى حضرت رقيه (س) زاهدان به بيرجند 
اين  سال   10 گذشت  از  بعد  اكنون  هم  و  كردم  منتقل 
عصر(عج)»  ولى  روزى  شبانه  دختران  خيريه  «مؤسسه 

در  پذيرش  اينكه  به  اشاره  با  وى  است.  فرزند  داراى 53 
كردن  برطرف  گفت:  است،  سالگى   5 سن  از  مركز   اين 
آسيب هاى اجتماعى، تعليم و تربيت بچه ها طبق آيات 
قرآن، پيگيرى تحصيل فرزندان، ارائه آموزش هاى فنى و 
 حرفه اى در قالب مهارت هاى آموزش زندگى و مهارت هاى
صنايع دستى براى ايجاد اشتغال و سپس ازدواج فرزندان از 

جمله اهداف مؤسسه خيريه حضرت ولى عصر(عج) است.

با راه اندازى كارگاه صنايع دستى، فرزندان اين 
مركز را در آموزش هاى مهارتى، توانمند ساختيم

گذشت  از  بعد  كرد:  تأكيد  مقدم  برازنده  شهيد  همسر 
10 سال، توانسته ايم با راه اندازى كارگاه صنايع دستى 
شايستگان در كنار مؤسسه، فرزندان اين مركز را در بحث 

آموزش هاى مهارتى، توانمند سازيم به گونه اى كه در 
مهرماه 93، خريد كفش، لباس و كيف بچه ها از محل 
فروش كارهاى هنرى خود آنها و با تالش و دسترنج خود 
آنها انجام شد. وى بيان كرد: در حال حاضر از 53 فرزند 
ازدواج  نيز  نفر   10 و  اصالح شده  نفر   13 مؤسسه  دختر 
كرده و هم اكنون 7 نوه زيبا دارم و دخترانم نيز به دليل 

گذراندن دوره هاى مهارت زندگى، زندگى موفقى دارند.

نفر از فرزندان اين مركز توانسته اند 
در حفظ قرآن گام هاى موفقى را بردارند

آمالى در ادامه به توصيف فضاى داخلى مؤسسه پرداخت 
و گفت: در اين مؤسسه، نگهبان، سرايدار و آشپز نداريم 
و خانه ما پدر، مادر، عمو، عمه، خاله و دايى دارد و 53 
نفر پرسنل افتخارى در كنار اين فرزندان مشغول خدمت 
به  كه  مؤسسه  داخل  مديريت  كرد:  اضافه  وى  هستند. 
آن «خانه» اطالق مى شود بر عهده فرزندان «دختران» 
مركز است و هر يك بر اساس تقسيم كار كه بازهم توسط 
خود آنها انجام مى شود، يك مسئوليت را قبول مى كند.

وى بيان كرد: در حال حاضر 10 نفر از فرزندان اين مركز 
توانسته اند در حفظ قرآن گام هاى موفقى را بردارند و در 
مرحله تثبيت هستند و 16 نفر از دختران اين مؤسسه نيز 

در رشته ورزشى «تكواندو» مشغول فعاليت هستند و حتى 
برخى از آنها حكم قهرمانى كشورى و استانى نيز دارند.

نفر   35 با  اينكه  به  اشاره  با  استان  موفق  بانوى  اين 
اخوت  دست  غدير  عيد  روز  در  مركز،  اين  دختران  از 
«مادرى» داده ام، گفت: هم اكنون 17 دختر دانشجو دارم 
و 8 نفر از فرزندان اين مركز نيز مشغول به كار هستند. 
وى با انتقاد از اينكه برخى از ادارات و سازمان ها اقدام به 
برگزارى همايش هايى مى كنند كه هيچ خروجى ندارد، 
از مسئوالن سازمان هاى مردم  گفت: متأسفانه بسيارى 
نهاد را باور ندارند ولى كاركنان اين مركز معتقدند كه «به 

عمل كار برآيد، به سخندانى نيست».
آمالى در ادامه به خاطرات زندگى خود با همسر شهيدش 
«على برازنده مقدم» اشاره كرد و گفت: از 5 سال زندگى 
مشترك با همسرم، تنها يك سال در كنار يكديگر بوديم 

و ديگر سال ها يا همسرم در جبهه و يا در حال خدمت 
در شهر نهبندان بود و يا من معلم و در روستاها مشغول 
خدمت بودم. وى با بيان اينكه پدر به منزله سر و مادر به 
منزله يك بال و همسر نيز همچون يك بال ديگر است، 
گفت: مادرم در مرداد 66 و همسرم در مرداد 67 به درجه 
رفيع شهادت نائل آمدند و در طول يك سال، دو بال خود 

را از دست دادم.

 سختى هاى زيادى را در نبود مادر و همسرم 
متحمل شدم اما هيچ گاه شكايتى نكردم

آمالى با توصيف شخصيت مادر شهيدش كه در زندگى 
زنى شجاع بود، ادامه داد: تمام اعضاى خانواده من «پدر، 
5 خواهر و يك برادرم» معلم هستند و تنها مادرم معلم 
وى  بكند.  كارى  هر  از  واالتر  كارى  توانست  ولى  نبود 
بيان كرد: سختى هاى زيادى را در نبود مادر و همسرم 
متحمل شدم اما هيچ گاه شكايتى از اين سختى ها حتى 
به نزد خداى خود نبردم و تنها با تأسى به حضرت فاطمه 
پيش  را  خود  كارهاى  س)،  زينب(  حضرت  و  زهرا(س) 
بردم.  وى با اشاره به اينكه سختى هاى زندگى مرا 11 
بار راهى اتاق عمل كرد، گفت: تمام سختى ها را تحمل 
كردم و تالش كردم كه هيچ گاه فرزندانم كمبود پدر را 
احساس نكنند. وى با بيان اينكه مادرم در طول زندگى 
خود عالقه زيادى به پرورش گل و گياه داشت و هميشه 
با آنها سخن مى گفت، ادامه داد: روزى كه مادرم شهيد 

شد، تمام گل و گياه خانه مادرم خشكيد.
 اين بانوى نمونه استان با تأكيد بر اينكه هيچ گاه سختى هايى
كه يك مادر براى فرزند متحمل مى شود را نمى توان 
بيان و يا جبران كرد، گفت: اگر امروز مادرم در قيد حيات 
بود براى روز مادر، هيچ هديه اى را بهتر از گل براى او 

كه خود «گل» بود، انتخاب نمى كردم.
وى يادآور شد: گاهى كه دلم مى گيرد، بر سر قبر مطهر 
همسر و مادر شهيدم مى روم و با آنها درد دل مى كنم و 
يقين دارم كه آنها گرچه حضور فيزيكى ندارند، اما حضور 
تنها  را  ما  ما است و در سختى ها،  آنها در كنار   معنوى 
نمى گذارند. آمالى در انتها سخن خود را با اين بيت شعر 
به پايان رساند « عاقلى گر خويش را حاشا كنى/ بى نشان 

شو تا نشان پيدا كنى»

  روزى كه تمام گل و گياه خانه خشكيد!

رئيس هيئت مديره انجمن صنفى حسابداران استان 
به  ايميل  طريق  از  چهارشنبه  روز  كه  اى  نامه  طى 
دفتر روزنامه ارسال شد استاندار را مورد خطاب قرار 
داده و خواستار رفع پاره اى از مشكالت اين صنف 
 شد. در اين نامه آمده است: «حسابداران مستقل مان
صورت  به  و  باشد  مى  حسابدارى  آنها  شغل  كه 
بيمه  زمينه  در  كنند  مى  فعاليت  حقيقى  شخص 
مشكل دارند، حسابداران تازه فارغ التحصيالنمان به 
بر  دال  قانونى  نبود  و  كارفرمايان  اعتماد  عدم  دليل 
 ورود انجمن به اين مقوله مشكل دارند، روز حسابدار 
تقدير  حسابدارانمان  از  دستگاهى  هيچ  و  گذرد   مى 
نمى كند. آنها از عدم نرخ نامه مصوب رنج مى برند 
و انجمن در اين زمينه در سر درگمى ادارات ذيربط 
به سر مى برد، حسابدارانمان نياز مبرم به تخصيص 
سبد كاال و ... دارند، متأسفانه افراد غيرمتخصص در 
حسابداران  عظيم  خيل  و  اند  شده  وارد  حرفه  اين 
بيكار هستند، نبود قانون مشخص جهت اين صنف 
شركت  از  ارگانى  هيچ  نكردن  حمايت  همچنين  و 
هاى حسابدارى و نبود نهاد نظارتى در اين زمينه از 
 ديگر مشكالت است. شركت هاى حسابدارى مانند 
آنها برخورد مى شود كه  با  پيمانكارى  شركت هاى 
حسابدارى پيمانكارى نيست و يك حرفه مى باشد، 
وجود  حسابدارى  ارشد  متأسفانه  استان  مركز  در 
است  زياد  ما  مشكالت  بگويم  بايد  آخر  در  و  ندارد 
امكان  در صورت  است  خواهشمند  پيگيرى.  قابل   و 
الزم  مساعدت  فوق  موضوعات  بررسى   ضمن 

را مبذول فرماييد».  

از ميان نامه هاى رسيده

ناگفته هاى مادِر 56 فرزند

كلينيك ترك اعتياد كيش مهـر خاوران
مسئول فنى: دكتر جواد خامسان 

آدرس: ابوذر- نبش شهدا 2 
 ساعت كار: 7-3 بعدازظهر    تلفن: 056-32213766

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      

حمل اثاثيه 
100 درصد تضمينى

با  كارگر ماهر و ماشين اتاق بزرگ

09159618581- فاروقى

ايزوگام و قيرگونى  
   كاظم سالخورده 

از ما خريد نكنيد، اما قيمت را از ما بپرسيد

       09155612949 - 32331050 
ميدان آزادى – ابتداى خيابان شهيد برگى

ايزوگام شفيعىبا 10 سال بيمه
آسفالت و قيرگونى 
(محوطه و پشت بام)

32225494
09151630283

نبش 17 شهريور 23

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

  2700 تا 7000 تومان 

پوشــاك مهــر
 خيابان جمهورى ، پاساژ سادسى ، طبقه زيرزمين    

32237782

كارگاه يك روزه زندگى زناشويى بهتر 
توسط استاد زينب سولگى

زمان : 94/1/26 ساعت 17 الى 21 
تلفن رزرو :  32235499

ره پويان دانش و انديشه برگزار مى كند:
 دعوت مجمع عمومى عادى ساليانه

 شركت تعاونى مرزنشينان ميثاق شوسف (نوبت اول)
 جلسه مجمع عمومى عادى ساليانه «نوبت اول» شركت تعاونى مرزنشينان ميثاق شوسف
 به شماره ثبت 156 سه شنبه 94/2/8 ساعت 10 صبح در محل حسينيه شهر شوسف 

برگزار مى شود. از كليه اعضا دعوت مى شود براى اتخاذ تصميم نسبت به موضوعات ذيل 
حضور به هم رسانند.

دستور جلسه:
استماع گزارش كتبى هيئت مديره

استماع گزارش كتبى بازرس
طرح و تصويب صورت هاى مالى سال 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93

طرح و تصويب بودجه پيشنهادى سال 94 و 95
انتخاب اعضاى اصلى و على البدل هيئت مديره براى مدت سه سال

انتخاب بازرس اصلى و على البدل براى مدت يك سال
تعيين خط مشى آينده شركت     تعيين روزنامه رسمى براى درج آگهى

هيئت مديره شركت تعاونى مرزنشينان ميثاق شوسف
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موسيقى

كتاب

نويسندگان

خبرگزارى مهر:  «سرودهاى مخالف، اركستر بزرگ ندارند» سومين اثر ادبى كيميايى بعد از «جسدهاى شيشه اى» و «حسد» است كه رونمايى و 
جشن امضاى آن روز يكشنبه سى ام فروردين در ساعت 17با حضور خود او در مكتب تهران برگزار مى شود.بر اساس اين گزارش، نگارش اين رمان 
حدود دو سال زمان برده و در سه جلد توسط انتشارات اختران منتشر شده است.

رونمايى رمان تازه مسعودكيميايى

قهرمان هاى شاهنامه را بشناسيد

شاهنامه پر از شخصيت است. پر از اسم هاى آشنا و 
ناآشنايى كه هر كدام بخشى از داستان ها را جلو مى برند 

و پاى شما را به دنياهاى جديدى بازمى كنند.
رستم

البته  و  فردوسى  محبوب  شاهنامه،  چهره  مهمترين 
ايرانيان، معنى نامش هم پهلوان و دلير است. در شاهنامه 
او را بسيار تحويل مى گيرند و حتى زايش او را غير عادى 
مى دانند و مى گويند رستم به شكلى كه امروز به آن 
مى گويند سزارين به دنيا آمده.نياى پدرى رستم همگى 
پشت در پشت پهلوانان اول ايران زمين بودند، بخصوص 

سام بزرگ كه آوازه اش جهانگير بود.
قارن (كارن)

او به  كه  آنقدر  دلير،  بسيار  و  بود  آهنگر  كاوه   فرزند 
 مى گفتند«قارن رزم زن» به معنى كسى كه دائم در 
حال جنگ است. قارن پهلوان سپاه ايران از فريدون تا 
كى قباد بود و در حمله اول افراسياب به ايران تنها مدافع 
ايران. قارن دخترى داشت به نام «ويس» كه داستان 
هايش با رامين را بعدها در منظومه اى عاشقانه به نام 

«ويس و رامين» فخرالدين اسعد گرگانى نوشته است.
بيژن

ويژگى اصلى اش به جز دالورى و پهلوانى، اندكى خيره 
سرى بود! عزيزكرده پدرش گيو هم بود. بيژن با آنكه 
بسيار دالور و قوى بود ولى ذهنى عاشق پيشه و البته نه 
چندان باهوش داشت، به همين دليل راحت فريب مى 
خورد. داستان عاشقانه بيژن و منيژه شرح عاشقى بيژن 
است، آن هم عشق چه كسى؟ منيژه دختر افراسياب! 

دشمن قسم خورده ايرانيان.
اسفنديار

او فرزند پادشاه ايران گشتاسب است. در زمان پدر او، 
زرتشت ظهور مى كند و طى ماجراهايى اسفنديار توسط 
زرتشت رويين تن مى شود. در شاهنامه اسفنديار و رستم 
چند بار به جنگ هم مى روند و عاقبت رستم كه پهلوان 

كهنسالى شده، اسفنديار جوان را شكست مى دهد.

بزرگ علوى 
ادبيات  برجسته  نثرنويسان  از  علوى  بزرگ  مجتبى 
ميالدى  بيستم  سده  فارسى 
نويسندگان  مشهورترين  از  و 
از  يكى  كه  او  است.  ايران 
بود  نفر  معروف 53  افراد گروه 
با  دنيا  مجله  آماده سازى  در 
و  مى كرد  همكارى  ارانى  تقى 
ماركسيسم  فلسفه  و  فرويد  زيگموند  روانشناسى  به 
عالقه مند بود. علوى آثار ادبى مشهورى را به رشته 
رمان  به  مى توان  جمله  آن  از  كه  آورد  در  تحرير 

چشمهايش و داستان كوتاه چمدان اشاره كرد

عليرضا افتخارى در سال 94 چه مى كند؟

تسنيم: عليرضا افتخارى 
كه  بود   92 سال  اواخر 
نخستين كنسرت رسمى 
فعاليت  دوران  تمام  در 
برگزار كرد.  را  هنرى اش 
چند  از  پس  افتخارى 

سال سكوت كه هيچ اثرى منتشر نكرده بود، آلبوم 
«پادشاه فصل ها» را منتشر كرد و كنسرت آن را 
نيز در برج ميالد به روى صحنه برد. نمى توان نقش 
حسين پرنيا در بازگشت دوباره افتخارى به صحنه 
موسيقى را ناديده گرفت. پرنيا با آهنگسازى آلبوم 
«پادشاه فصل ها» زمينه حضور دوباره افتخارى در 

عرصه موسيقى را فراهم كرد. 
به  اصفهانى  تاج  نزد  12سالگى  از  خواننده  اين 
يادگيرى رديف هاى آوازى پرداخت. پس از مدتى 
نيز همزمان به بهره گيرى از محضر جليل شهناز و 
حسن كسايى در زمينه رديف هاى موسيقى سنتى 
مشغول شد. در سال 1362 اولين آلبوم خود را به 
توصيه فرامرز پايور با نام «آتش دل» و به ياد استاد 
فقيدش تاج اصفهانى منتشر كرد. وى  كنسرت هاى 
مختلفى در كشورهايى چون ژاپن، آلمان، كانادا و 
او  معروف  آلبوم هاى  از  نمود.  برگزار  انگلستان 
مى توان به مقام صبر، راز و نياز، سرو سيمين، شور 
عشق، نيلوفرانه، ياد استاد، سرمستان، مستانه، امان 
عليرضا  نمود.  اشاره  صياد  و  قلندروار  جدايى،  از 
افتخارى خواننده پرفروش ترين و پرمخاطب ترين 

آلبوم تاريخ موسيقى ايران يعنى نيلوفرانه1 است.

خوشحالم از اينكه پذيراى 
دوستان و هموطنان خارج از كشورم هستم

 
سال  پاييز  خواجه اميرى  احسان  ما:  موسيقى 
گذشته آلبوم «پائيز، تنهايى» را روانه بازار موسيقى 
كشور كرد و پس از انتشار اين آلبوم كنسرت هايى 
را در تهران و شهرستان برگزار كرد كه با استقبال 
دوست دارانش نيز مواجه شد.اين خواننده ارديبهشت 
و خردادماه امسال تور كنسرت هايش را در شهرهاى مختلف اروپا برگزار 
مى كند تا بار ديگر ميزبان هموطنان ايرانى خارج از كشور باشد.بر اساس اين 
گزارش، «احسان خواجه اميرى» در تاريخ 17 ِمى  2015 در شهر هامبورگ 
كنسرت بزرگش را روى صحنه مى برد و پس از اين اجرا در تاريخ 24 ماه 
ِمى  سال 2015 در لندن به اجراى برنامه خواهد پرداخت و به مرور اين 

اجرا ها در شهرهايى چون آمستردام و... نيز برگزار خواهد شد. 

پسرم در«مصائب شيرين 2» بازى مى كند
 

سينماخبر: عليرضا داودنژاد كارگردان سينما درباره 
مدتى  پسرم  گفت:  داودنژاد  رضا  جسمانى  وضعيت 
تحت  منزل  در  و  شده  مرخص  بيمارستان  از  است 
مراقبت هاى ويژه است و از اوضاع بهترى نسبت به 
گذشته برخوردار است. وى با اشاره به تدارك پيش 
توليد فيلم «مصائب شيرين 2» عنوان كرد: فيلمنامه 
كامل «مصائب شيرين 2» را آماده دارم و در حال حاضر در تدارك ساخت اين 
فيلم هستم و بعد از دريافت مجوز ساخت دنبال جذب سرمايه خواهم رفت.
كارگردان فيلم «نياز» ادامه داد: رضا داود نژاد از گزينه هاى اصلى براى بازى 
در فيلم «مصائب شيرين 2» است و تا آغاز توليد فيلم سالمتى كامل خود را 

نيز به دست خواهد آورد تا به عنوان يكى از بازيگران مقابل دوربين برود

ساخت دومين قسمت از  انيميشن
«شگفت انگيزان» به زودى كليد مى خورد

 
سينماپرس: «دومين قسمت از انيميشن سينمايى 
توليد  از  سال  ده  از  بيش  كه  «شگفت انگيزها» 
قسمت اول آن مى گذرد به زودى به مرحله توليد 
پا مى گذارد. «برد برد» كارگردان و فيلمنامه  نويس 
فيلمنامه  نوشتن  كه  است  كرده  اعالم  آمريكايى 
«شگفت انگيزها 2» را به تازگى آغاز كرده است. 
وى كه نويسندگى و كارگردانى قسمت اول از اين انيميشن را به عهده داشته 
است، قسمت دوم را كارگردانى نيز خواهد كرد. «برد» پيش از اين نيز انيميشن 
موفق «راتاتويى» را براى كمپانى والت ديزنى و پيكسار ساخته است.اين 
كارگردان به تازگى كارگردانى فيلم علمى تخيلى «سرزمين فردا» با بازى 

«جورج كلونى» را به عهده داشته  كه قرار است 22 مى اكران شود.

4
خيلى زيبا نبود يا بى رحمانه تر قضاوت كنيم: اصال زيبا 
به  منحصر  ستارگى  راز  ماند،  ستاره  بود  ستاره  اما  نبود، 
سينماى  كه  ابروهايى  و  چشم  بسيار  چه  نيست  زيبايى 
محبوبيت به  اما هيچكدام  كردند،  تصرف  را  ايران   امروز 

 نرسيده اند يا حداقل محبوبيت ماندگار نداشته اند، ماندگار 
ازجنس محبوبيت: بهروز وثوقى، خسرو شكيبايى و فاطمه 
صداى  دارند.  بيان  فن  اما  نيستند،  ...زيبا  آريا  معتمد 
براى  كه  آنچه  هر  و  بدن  زبان  منعطف،  نافذ،ميميك 
كاراكتر شدن نياز است را يكجا دارند .«شكيبايى» متولد 
مورد  چند  مناسبت  همين  1323است،به  فروردين  هفتم 
اند را  او ماندگار شده  با هنر  از كاراكترهاى ويژه اى كه 
مرور كرده ايم، تالش كرديم ماندگارترين هايش را دست 
چين كنيم او آنقدر دوس داشتنى است كه خاطره بازى با 
يادگارهايش هم عالمى دارد، سخت است كه هم در عوام 

محبوب باشى هم در ميان منتقدين ،يادش جاويد...

فيلم : هامون  -  كاراكتر : حميد هامون

شناسانه  جامعه  نگاه  اما  است،  خوانده  فلسفه  مهرجويى 
اش در سينما بيشتر نمايان بوده ، او در «هامون» به دل 
اجتماع تازه از جنگ رها شده ايران مى زند، مردمى كه 
تازه از انقالب و جنگ رها شده بودند و حاال فرصت تفكر 
درباره ى سالهاى پر هيايوى گذشته را داشتند، نگاهى به 
عقب براى آينده اى بهتر، شرح دغدغه ها و درگيرى هاى 
عينى و ذهنى يك روشنفكر در بستر داستانى پركشش در 
از  يكى  خلق  به  منجر  هامون»  «حميد  غالب شخصيت 

ماندگارترين كاراكترهاى كل تاريخ سينماى ايران شد .
تمام  او  ميشود  شروع  هامون  حميد  كابوس  با  فيلم 
شخصيت هاى پيرامونش را به شكل هيوال مى بيند كه 
در پى آزار او هستند بعدتر با ادامه فيلم در مى يابيم كه 
ظاهرا نگاه كابوس گونه ى حميد هامون خيلى هم دور 

از واقعيت نيست. بسيار جذاب بود شكيبايى تنهايى يك 
روشنفكر را در ميان جمع به زيبايى تصوير كرد.

فيلم : كاغذ بى خط  - كاراكتر : جهانگير

در  زندگى يك زوج  داستان  آخرين ساخته ى «تقوايى» 
يك شبانه روز است ،رويا و جهانگيربا بازى هديه تهرانى 
و خسرو شكيبايى زوج فيلم تقوايى بودند، اگر درهامون، 

در بود،  آشفته  روشنفكر  يك  شمايل  ايفاگر   شكيبايى 
(كاغذ بى خط) او در تقابل با چنين وضعيتى بود، شكيبايى 
در اين فيلم كاراكترمردى را داشت كه در عين دلبستگى 
به سنت تالش مى كرد مدرن فكر كند ودر مقابل عالقه 
همسرش براى فيلمنامه نويسى مقاومت نكند نكته ويژه 

در مورد بازى شكيبايى در اين فيلم نمايش قدم زدن مرد 
ايرانى در مرز باريك سنت و مدرنيته است.فيلم كه پر از 
در  هايى  فيلم  تمام  مانند  به  است  داخلى  هاى  سكانس 
بازيگرى  قدرت  بر  ديگر  هاى  نمونه  از  بيش  سبك  اين 
را  ماشينش  گاه  خط)  بى  كاغذ  ،جهانگير(  است  استوار 
در اختيار رويا مى گذارد گاه او را ديوانه خطاب مى كند 
،مهندس  بزند  آتش  را  هايش  نوشته  تمام  خواهد  مى  و 
نقشه كش دمدمى مزاج، فيلم تقوايى در سالهايى نمايش 

براى فكر كردن  را  داده شد، كه اصالحات سياسى فضا 
زنان  مسايل  پرداخت  و  زندگى  سبك  چون  مسايلى  به 
ى  گرايانه  واقع  ،نمايش  بود  كرده  فراهم  پيش  از  بيش 
دغدغه هاى يك زوج مدرن در ايران، با تمامى جزييات 
كردن  عوض  لباس  سكانس  مانند  به  كننده  مسحور 
 شكيبايى در حمام از جمله صحنه هاى فراموش نشدنى 

«كاغذ بى خط» است.

سريال : روزى و روزگارى
  كاراكتر : مراد بيگ

سال 1370 و در سيماى دو كاناله آن سالها سريال ارج و 
قرب خاصى داشت، مردم براى ديدن سريال مورد عالقه 
به نوعى سريال ديدن آداب و رسوم  برنامه مى ريختند، 
خاصى داشت. سريال ها هم با طمانينه ساخته مى شدند 
 در نهايت وسواس و دقت، هر چقدر كه امكانات و زرق 
اما  برد  مى  سر  به  فقر  در  روزها  اين  نسبت  به  برق  و 
عشق به كار و دقت بيشتر از امروز بود، امرا... احمد جو با 
بازسازى واقع گرايانه دنياى راهزن هاى قوم بختيارى و با 
بهره گيرى از يكى دو جين بازيگر قدرتمند داستان تحول 
يك راهزن را با قدرت روايت كرد،«شكيبايى» جوان در 
حسين  محمدى،  منوچهر  علو،  ژاله  چون:  بازگرانى  كنار 
پناهى وجمشيد اسماعيل خانى... نه تنها چيزى كم نداشت 
بلكه به چشم آمد و موفق شد قدرت بازيگرى خود را كه تا 
قبل از آن در تئاتر و سينما نشان داده بود در يك مجموعه 

تلويزيونى ودر مديومى متفاوت به نمايش بگذارد.

خسرو شكيبايى ستاره مى شود...

پشت صحنه

پشت صحنه فيلم ايران برگر

 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  

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

توليد تيرچه كروميت  *  زير قيمت بازار 
آهن آالت سردار  

فروش تيرآهن ، ناودانى ، ورق نبشى

تا يك سرويس حمل رايگان    09151613197 -  32221155

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

رنگ آميزى و تزئينات ساختمان

رحيمـى
10 درصد تخفيف

- اجراى انواع رنگ هاى ساختمانى
- اجراى پتينه ، كنيتكس ، كناف

- اجراى رنگ و كاغذ ديوارى تركيبى
بيست مترى سوم- روبروى حج و زيارت     

      09151630741  
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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

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

دستگـاه ساب سيـار 
اميرآبادى زاده

ساب انواع سنگ هاى مرمر 
گرانيت و موزاييك ساده       

09156706538



طراح: نسرين كارى                        

افقي: 
در  نصب  قابل  فن  نوعي   -1
آب   -2 نظامي  تمرين   – اتاق 
در  اي  جزيره  كشوري   – ويرانگر 
 – سطح    -3 وزن  واحد   – آسيا 
تنبل   – اوست  پاي  زير  بهشت 
زخم   -4 رگزني  ابزار   – جاليزي 
عدد   – مبارك   – كشيده  آب 
قديم  سرگرد   – دفعه   -5 ورزشي 
طيور  از  يكي    -6 بهانه  زدني   –
هوا  در  و  كند  مي  شنا  آب  در  كه 
رفتار   – تكرارشده   – پرد  مي  نيز 
مرطوب   – دوستى   -7 نرمي  به 
 – كل  تمام،   -8 سوسيس  يار   –
گودال – پسوند نگاه دارنده – شب 
آمدن به   – عرب 9-  ميانه روي 
سبك بزرگان – حرف هشتم 10- 
 – ناپاك   – قمارباز خاكسترنشين 
مخلوط و آميخته 11- شهر توت 
– مجازات – صداي بم  12-  نت 
پرستار  كمك   – مكانها   – مياني 
از  كوتاهتر  آهني  سالحي   -13
شمشير – اي دل شاعر – مؤثر – 
بر خودروهاي  ماركي  طمع 14-  
تيره  از  طبي  گياهي   – سنگين 
بقوالت – وسط 15- مركز اسپانيا 

– فاقد تناسب

 – نيست  دختر   -1 عمودي: 
گاز   -2 تبريز  سنتي  شيريني 
 – خيام  شعر  قالب   – كمياب 
زمان   – كوهي  بز   -3  ديكته 
بي پايان – سخن نيشدار – تهويه 
 – ها  خانه    -4 آشپزخانه   كننده 
عاقل – سمت وسو 5-  وسيله اي 
جاندانه   – چاي  كردن  آماده  براي 
ثروت   – توانا   -6 روز  مطابق   –
– تن و بدن 7- انديشه – آحاد – 
جزيره   – انتخاب  مبارزه 8- حرف 
كمربند   – وسيله مكالمه   – ايراني 

رسان  مژده   – طبي 9- هماهنگ 
استان  وسيع  شهر   -10 لباس   –
گيالن – چاقو – شهرى در استان 
نقاش   – پوستين    -11 كردستان 
مدعي رسالت – مريخ 12-  زوبين 
– استارت قديم – از جان گذشته 
 – شايسته   – سؤالي  كلمه    -13
صداي بلند – ميوه مربا 14- شب 
در  رودي   – بو   – زمستان  اول 
آلمان 15-  ديوان محاسبات كشور 
است   ... مجلس  نظر  زير  مستقيمًا 

– جرس
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دوشنبه * 24 فروردين 1394 * شماره 3194 

ضرب المثل بيرجندى

* اير نديد خو ندرم
از او خوشم نمى آيد؛ از ديدنش شاد نمى شوم. آرزوى 

ديدنش را ندارم، چون او را بسيار ديده ام.
* اير ور رسمو بستام (بستن)

اين را به ريسمان بسته ام (بستن)
آماده  و  فرمان  تحت  و  دست  زير  آدمى  از   كنايه 

انجام دستور
* اويور گل نم كرد

آبها را گل نمى بايد كرد

زود قضاوت نكنيد!

مسئولين يك مؤسسه خيريه متوجه شدند كه وكيل 
تاكنون حتى  پولدارى در شهرشان زندگى مى كند و 
يك ريال هم به خيريه كمك نكرده است. پس يكى 
آقاى  خيريه:  .مسئول  اوفرستادند  نزد  را  افرادشان  از 
وكيل ما در مورد شما تحقيق كرديم و متوجه شديم كه 
الحمدا... از درآمد بسيار خوبى برخورداريد ولى تا كنون 

هيچ كمكى به خيريه نكرده ايد.
 وكيل: آيا شما در تحقيقاتى كه در مورد من كرديد 
متوجه شديد كه  مادرم بعد از يك بيمارى طوالنى 
سه ساله، هفته پيش درگذشت و در طول آن سه سال، 
حقوق بازنشستگى اش كفاف مخارج سنگين درمانش را 
نمى كرد؟  زود قضاوت كرديد؟ مسئول خيريه: (با كمى 
مى گويم. تسليت  خيلى  نمى دانستم.  نه،  شرمندگى) 

وكيل: آيا در تحقيقاتى كه در مورد من كرديد فهميديد 
كه برادرم در جنگ هر دو پايش را از دست داده و ديگر 
نمى تواند كار كند و زن و 5 بچه دارد و سالهاست كه 
خانه نشين است و نمى تواند از پس مخارج زندگيش 
برآيد؟زود قضاوت كرديد؟ مسئول خيريه: (با شرمندگى 

بيشتر) نه . نمى دانستم. چه گرفتارى بزرگى ...
 باز هم زود قضاوت كرديد؟؟؟؟

نيكول: «بنظر نمى رسه اهل اينجا باشى.» 
براندون: «بنظر مى رسه اهل كجا باشم؟»

نيكول: «يه جاى... زيبا.

فيلم :پسرها گريه نمى كنند

* ادعاى عشق مى كنيم و فراموش مى كنيم رنگ 
چشمان مادرمان را …

* از تو اى دوست دلم غافل نيست
اين كه در سينه من هست

تو هستى دل نيست

زندگى زيباست حتى اگر كور باشى، خوش آهنگ است 
حتى اگر كر باشى مسحور كننده است حتى اگر فلج 

باشى، اما بى ارزش است اگرثانيه اى عاشق نباشى.

به حيف نون يه انگشت نشون مى دن مى گن اين چندتاست؟ 
مى گه يكى. بعد ده تا انگشت بهش نشون مى دن مى گن 

اين چندتاست؟ مى گه: واى! چقدر يك!

وقتى دلم به ترك تو ناچار مى شود
 انگارعشق بر سرم آوار مى شود

سعيد عندليب

مهم نيست آخرين زلزله
 زندگي ات چند ريشتر بود،

 مهم شروع دوباره است.

هر كس آن چنان مى ميرد كه زندگى مى كند و هر 
كس آن چنان كه در بيداريست، خواب مى بيند! 

دكتر على شريعتى

مادر زيبا ترين واژه ى هستى است. مادران براى ما حكم 
فرشتگان زمينى را دارند و روز مادر فرصتى است براى ما 
تا شايد بتوانيم گوشه اى ناچيز از زحمات آن ها را جبران 
كنيم. در اين روز فرزندانى كه نمى توانند در كنار مادر 
خود باشند، اغلب با يك تلفن، ارسال كارت، فرستادن 
ابراز مى كنند؛ و  را  يا هديه، عشق و محبت خود  گل 
افرادى كه در اين روز لذت بودن در كنار مادر را تجربه 
مى كنند، با كمك در انجام كارهاى خانه، تهيه غذايى 
ويژه و گذراندن روز خود با مادرشان از محبت هاى او 

قدردانى مى كنند. 
شما مى توانيد با ايده هاى نو و جديدى براى پذيرايى، 
روزى سرشار از شادى و خالقيت را براى مادرتان رقم 
بگويد چگونه  به شما  تا  باشيد  ما همراه  با  بزنيد. پس 

روزى به ياد ماندنى را براى مادر عزيزتان رقم بزنيد.

سليقه  مطابق  را  منزل  داخلى  دكوراسيون 
مادرتان تغيير دهيد.

براى اين كه بتوانيد ميزبان خوب و خالقى براى پذيرايى 
از مادرتان باشيد، مى توانيد طراحى دكوراسيون داخلى 
منزل تان را مطابق سليقه مادر عوض كنيد و اتاق را با 
وسايل و رنگ هايى كه مادرتان دوست دارد تزيين كنيد. 
سعى كنيد دكوراسيون داخلى اتاق تان را طورى طراحى 

كنيد كه حس صميمانه تر و دوستانه ترى را القا كند. 
سعى كنيد از المان هاى ايرانى و رنگ هايى تاثير گذار 
مثل رنگ قرمز استفاده كنيد تا بتوانيد بهتر حس عالقه 

خود را به مادرتان منتقل كنيد.

باغ يا تراس خود را براى روز مادر تزيين كنيد.
پديد  شما  براى  را  فرصت  اين  بهارى  مطبوع  هواى 
در  را  عزيزتان   مادر  داشت  گرامى  مراسم  تا  آورد  مى 
يك باغ يا تراس خانه تان برگزار كنيد. شما مى توانيد 
ازقبل تراس يا باغ منزل خود را تزيين كنيد و ايده هايى 
مى  بگيريد.  نظر  در  مادرتان  از  پذيرايى  براى  خالقانه 
توانيد از پالت هاى چوبى به عنوان ميز و صندلى استفاده 
كنيد. به ياد دوران كودكى كه مادرتان براى شما كلوچه 
خانگى درست مى كرد، اين بار شما براى مادرتان كلوچه 
بهارى  هاى  گل  از  گلدانى  كنيد،  تهيه  خانگى  هايى 
درست كنيد و شربت مورد عالقه مادرتان را نيز درست 

كنيد، همه اين ها مى تواند مادرتان را خوشحال كند.

پذيرايى  براى  بهارى  نوشيدنى  هاى  ليوان 
ازمادرتان آماده كنيد.

براى خوشحال كردن مادرتان حتى بايد به كوچكترين 
جزئيات نيز توجه كنيد، مثال اين كه ليوان هايى را هم 

كه مى خواهيد از آن ها براى سرو نوشيدنى استفاده كنيد 
هم بايد تزيين شوند. مى توانيد براى تزيين ليوان هاى 
كنيد. خالقيت  استفاده  رنگى  يخ هاى  ازتكه   نوشيدنى 
در تزيين ليوان هاى نوشيدنى مى توانيد باعث خوشحالى 

مادرتان شود.

پذيرايى  براى  شده  تزيين  شام  ميزهاى 
براى اين كه بتوانيد به خوبى از مادرتان پذيرايى كرده 
و او را خوشحال كنيد مى توانيد ميز شامى تزيين شده 
براى پذيرايى در نظر بگيريد. ميزى كه با روميزى هاى 
خوش طرح و نقش و گلدان هاى بهارى تزيين شده، 
مى تواند تاثير زيادى در خوشحالى مادرتان داشته باشد، 
ببرد  بيشترى  لذت  شام  ميز  از  مادرتان  كه  اين   براى 
با  هايى  سفره  دستمال  و  قديمى  ظروف  از  توانيد  مى 
طرح هاى كالسيك استفاده كنيد. تزيين ميز شام يكى 
از لذت بخش ترين كارهايى است كه مى توانيد انجام 
دهيد. سعى كنيد براى تزيين ميز شام از رنگ هاى شاد 

استفاده كنيد.

خالقانه  كادويى  هاى  جعبه  مادرتان  براى 
درست كنيد.

چه خوب است تا جعبه هاى كادويى كه براى مادرتان 

در نظر گرفته ايد را به صورت خالقانه تزيين كنيد. تاثير 
گذارى جعبه هاى كادويى كه خودتان آن ها را تزيين 
كرده ايد خيلى بيشتر از جعبه هاى كادويى آماده است. 
خانه  در  موجود  هاى  ابزار  و  وسايل  از  توانيد  مى  شما 
براى تزيين اين جعبه هاى كادويى بهره ببريد و يا حتى 
مى توانيد آن ها را با گل هاى بهارى تزيين كرده و به 

مادرتان هديه دهيد.

كارت پستال هايى براى روز مادر
كارت  از  توانيد  مى  كادويى  هاى  جعبه  كنار   در 
پستال هايى مناسب براى مادرتان استفاده كنيد، كارت 
كارت  اين  ايد.  كرده  درست  خودتان  كه  هايى  پستال 
براى  را  روز  اين  خوب  خاطرات  توانند  مى  ها  پستال 

مادرتان يادآورى كند.

عكس هاى خانوادگى، يادگارهايى از براى  مادر
هاى  يادگار  تواند  مى  خانوادگى  هاى  عكس  گرفتن 
خوبى براى سال هاى آينده باشد. يادتان باشد كه حتما 
از  استفاده  براى  تا  كنيد  آماده  قبل  شب  از  را  دوربين 
توانيد  را مى  اين عكس ها  باشيد.  نداشته  آن مشكلى 
 براى تزيين ديوارهاى منزل تان استفاده كنيد و هميشه

 از ديدن لبخند زيباى مادرتان لذت ببريد.

5

پيامك

حرف هاى ابريشمى طنز امروز

شعر روز 

پلكى احساس

عارفانه روز

يك لحظه مكث كن

نگرش

آيه روز  

خدا كسانى را كه ايمان آورده و كارهاى شايسته كرده اند به آمرزش و پاداشى بزرگ 
وعده داده است . سوره مائده آيه (9)

 

حديث روز

هركس آبروى مؤمنى را حفظ كند، بدون ترديد بهشت بر او واجب شود.
  پيامبر (ص)

سخن پير قديم 

فالش بك

خانه را براى مادر تزيين كنيد

استخدام پخش مواد غذايى
بازارياب با حقوق ثابت و پورسانت

حسابدار- انباردار
09155635007
09155619386
05632322802

 اجناس پوشاك مردانه 
 همراه با دكور و پرو

 به قيمت خريد 
به فروش مى رسد.
09355713396

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

يا معاوضه با خودرو
09333265876

فروش انواع نهال پيوندى گلدانى
 خيابان جمهورى اسالمى

 مقابل پارك آزادى ، اول خيابان قائم  
  09151632890 - سبزه بين

فروش كارواش
با موقعيت و شرايط بسيار عالى

09159612306
09156647003

فروش زمين مزروعى به مساحت 
 2800 متر ، نهال كارى شده ، داراى 

يك ساعت آب چاه و اتاق كارگرى 
سفيد كارى شده و استخر ، داراى سند 

مالكيت  واقع در معصوم آباد تقاب 
 فى: توافقى   09153621196  

09156043880 - حيدرزاده

فروش وانت 86 ، دوگانه كارخانه
09151603194

فروش وانت مدل 91
09335625441

فروش فورى مينى ماركت  
09333812805

 فروش فورى واحد 60 مترى همكف 
از مجموعه 5 واحدى ، مفتح 14، پالك 92      

09366919942

يك واحد آپارتمان تجارى حدود 40 متر 
واقع در ميدان جماران به فروش 

مى رسد. 09151635616

فروش كارواش با تمامى امكانات 
09356483771

فروش زمين موسوى حاشيه بيست مترى  

09153615443

فروش نشاء گوجه و بادمجان 
 32228784 - 09364782506

 09157212359

به صورت شرايطى صاحب شغل شويد
فروش فروشگاه در بهترين خيابان شهر با 

دكوراسيون و سابقه كار  09387592012

 mvm315  فروش استثنايى 
 هاچ بك سفيد ، مدل 91 ، تميز و بدون رنگ 

فى: 27/300/000     09151634815

يك واحد آپارتمان تجارى حدود 40 متر 
 واقع در ميدان جماران 

به فروش مى رسد.  09151635616

 MVM530 فروش فورى خودرو
سفيد ، مدل 91 ، بدون رنگ و تصادف

09123652037

كارت  دانشجويى اينجانب ناصر خزاعى 
فرزند نصر ا... به شماره دانشجويى 

893713552063 مفقود شده
و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

كارواش با موقعيت عالى و قيمت مناسب 
و توافقى به فروش مى رسد

تعدادى بازارياب با سابقه 09153084346 - 09153633351
و حقوق عالى نيازمنديم.

32220024

يك نفر مسلط به نصب دزدگير 
اتومبيل نيازمنديم.
09335625441

يك همكار آقا  براى كار در خشكشويى 
نيازمنديم.       09155632009

نقـاشى ساختمـان
 روغنى- پالستيك - اكروليك - مولتى كالر

 كناف  - كاغذ ديوارى
09384928910 - 09157411071 - 32311541  

 باقرى
پاسداران 7 - چهارراه اول سمت چپ - پالك 12

رستوران شانديز استخدام مى كند:
آشپز مجرد

كمك آشپز مجرد
كارگر ساده (ترجيحا خانم مجرد)

09359280927 - 32446825

كافى نت با موقعيت مكانى عالى و قيمت 
مناسب به فروش مى رسد.

09351102878   

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

09155615003

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

09155615003

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

قابل توجه ادارات و شركت ها 09151611952
چاپ A4 ، تيراژ باال /39 تومان   

09364115838-32439867 چاپ مهر

پتينه  پاكت  10 كيلويى 47/000 تومان
09151608440 - چهكندى نژاد

فروش بهاره

اتومبيل تصادفى يا چپى را با 
باالترين قيمت  نقد خريداريم. 

09159647685

فروش دو قطعه زمين 240 مترى 
وياليى واقع در شمال (لب دريا) 

فرح آباد سارى ، آماده ساخت 
منطقه رو به رشد ، با سهام 

هر كدام فعال 60 ميليون تومان

فروش يك قطعه زمين مشجر 
1700 مترى ، دو نبش واقع در 

حاشيه جاده تقاب - سيوجان
 با موقعيت بسيار عالى

09191044920

به علت تغيير شغل
فروش كافى نت در بهترين موقعيت 

09155611694

 فروش ساندويچى با موقعيت عالى
 به دليل مهاجرت
09157913248

   09151605216

  3 2236030

ايزوگام سليمانى

خيابان ارتش - سه راه معلم - جنب بيمه البرز  

ن
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 اي
مه

 بي
 و

ت
مان

ض
ل 

سا
 10

ى
ون

رگ
قي

نمايشگاه و فروشگاه گل و گياه هاتف 

انواع گل هاى طبيعى و مصنوعى و شيشه هاى كريستالى
آدرس: بيست مترى اول غربى ، خيابان سعيدى  

09155614954 - 32212174 
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اخبار ورزشى

  شهرخبر: قسمت هاى مختلف گياه «كاسنى» و عرق آن را به عنوان تصفيه كننده خون و شستشو دهنده كبد، استفاده مى شود و هرچه اين عرق تلخ تر 
باشد فوايد بيشترى دارد و در التيام امراض كبدى موثرتر است. عرق كاسنى براى مبتاليان به نقرس و هپاتيت مفيد است. ايمنى در برابر بيمارى هاى 
عفونى از ديگر خواص عرق كاسنى است. مصرف عرق كاسنى در درمان فشار خون، تقويت معده، كبد، كليه و درمان ضعف اعصاب بسيار مناسب است.

فوايد عرق «كاسنى» براى كبد 

دو پيروزى آزادكاران ايران در جام جهانى

 ايسنا: تيم ملى كشتى آزاد ايران در چهل و سومين 
آنجلس  لس  در  كه  آزاد  كشتى  جهانى  جام  دوره 
برگزار مى شود در دو ديدار نخست بالروس و تركيه 
را شكست داد تا آزادكاران ايران از 16 رقابت خود، 15 

پيروزى و يك شكست به دست بياورند.

سرمربى تيم ملى وزنه بردارى مشخص شد 

و  انتخاب  وزنه بردارى  ملى  تيم  سرمربى  عصرايران: 
معرفى شد. حسين توكلى كه در حال حاضر مسئوليت 
هدايت تيم وزنه بردارى جوانان كشورمان را عهده دار 
است، با حفظ سمت از روز گذشته به عنوان سرمربى 

تيم ملى وزنه بردارى بزرگساالن برگزيده شد.

مديرعامل استقالل
 رئيس فدراسيون مى شود؟

 
شرايط  در خصوص  استقالل  مديرعامل  نيوز:  جهان 
نه چندان خوب استقالل در ليگ برتر گفت: مى دانيم 
شرايط استقالل آن چيزى كه برنامه ريزى كرده بوديم، 
نيست اما به كسب نتايج مناسب در 5 هفته باقيمانده 
ليگ اميدوار هستيم. افشارزاده در خصوص اينكه گفته 
فدراسيون  رياست  براى  او  با  ورزش  وزارت  مى شود 
فوتبال صحبت كرده است، گفت: به هيچ عنوان چنين 

موضوعى صحت ندارد و آن را تكذيب مى كنم. 

النصر از پرسپوليس به AFC شكايت كرد!
 

جهان نيوز: باشگاه النصر عربستان نامه شكايتى فورى 
را به واسطه فدراسيون فوتبال كشورش به كنفدراسيون 
فوتبال آسيا ارسال كرد. مقامات باشگاه النصر پس از 
در  هم  آن  پرسپوليس  مقابل  صفر  بر  يك  شكست 
آزادى،  ورزشگاه  در  ايرانى  از 100 هزار  بيش  حضور 

اظهارات ضد و نقيض فراوانى داشته اند.

نمايندگان AFC ارديبهشت به ايران مى آيند

مهر : نمايندگان كنفدراسيون فوتبال آسيا براى بررسى 
جام  فوتسال  مسابقات  ميزبانى  براى  ايران  امكانات 
باشگاه ها هفتم ارديبهشت ماه به ايران مى آيند. ايران در 
مجموع پنج سالن مسابقه و تمرين به AFC معرفى 
كرده است. مسابقات فوتسال جام باشگاه هاى آسيا در 
حالى مردادماه امسال به ميزبانى تهران برگزار مى شود 
كه مسئوالن فوتسال ايران دو مجموعه آزادى و پيامبر 
اعظم را به عنوان سالن هاى برگزارى مسابقات معرفى 
كمپ  دستگردى،  سالن  سه  همچنين  است.  كرده 
تيم هاى ملى و تاالر هندبال هم براى تمرين تيم هاى 

حاضر در اين مسابقات در نظر گرفته شده است.

زنان مبتال به «ام اس» مواد غذايى 
حاوى آنتى اكسيدان بخورند

سالمانه: مطالعات پژوهشگران نشان مى دهد 

كه رژيم غذايى اكثر زنان مبتال به «ام اس» 
از  كافى  مقدار  فاقد  سالم،  زنان  با  مقايسه  در 
مواد غذايى ضد التهاب و آنتى اكسيدان است.
تحقيقات نشان مى دهد كه رژيم غذايى اغلب 
E، فوالت  ويتامين  منابع  نظر  از  بيماران،  اين 

همچنين  است.  فقير  منيزيم  و  اسيد)  (فوليك 
اين تحقيق نشان مى دهد كه وجود اين مواد 
غذايى در رژيم بيماران مبتال به ام اس، باعث 

كاهش پيشرفت بيمارى مى شود.
 آنتى اكسيدان هاى اصلى عبارتند از :  -لوتئين : 
 اين گروه آنتى اكسيدان در انواع كلم، انواع ميوه ها، 

سبزيجات نشاسته اى (ذرت، نخود فرنگى) تخم 
 مرغ و سبزيجات برگ دار وجود دارد.  -سلنيوم : 
گياهى،  غذاهاى  در  موجود  معدنى  ماده  يك 
تخم مرغ، مرغ، گوشت قرمز، حبوبات و ماهى 
است. -ليكوپن: يك ماده شيميايى موجود در 

ميوه و سبزيجات قرمز از جمله گوجه فرنگى و 
هندوانه است. -ويتامين E : آجيل، كره بادام 
و  ماهى  سويا،  اسفناج،  گندم،  جوانه  زمينى، 

روغن گياهى حاوى اين ويتامين هستند. 

راه هايى براى تسكين درد سياتيك
 

در  دارد كه مى توانيد  اقداماتى وجود   : سالمانه 
منزل خود درد سياتيك را تسكين دهيد. به ويژه 
مى تواند  يخ  بسته  يا  گرم كننده  پد  از  استفاده 
 20 مدت  به  يك بار  ساعت  دو  هر  باشد.  مفيد 
دقيقه از اين كمپرس هاى سرد و گرم مى توانيد 
استفاده كنيد. بعد از استفاده خواهيد ديد كدام يك 
همچنين  مى شود.  درد  بيشتر  تسكين  موجب 
مى توانيد به تناوب از كمپرس سرد يا گرم استفاده 
استامينوفن  شامل  دارويى  گزينه هاى  كنيد. 
مانند  ضدالتهابى  غيراستروئيدى  داروهاى  و 
آسپرين، ناپروكسن و ايبوپروفن هستند. ممكن 
است پزشك براى كاهش بيشتر التهاب تزريق 

آستروئيد را تجويز كند.

كم خواب ها چاق مى شوند

نشان  دانشمندان  جديد  يافته هاى  سالمانه: 
مى دهد كاهش 30 دقيقه خواب در هر روز در 

و  چاقى  بر  مهمى  اثرات  مى تواند  هفته  طول 
مقاومت بدن به انسولين داشته باشد.يافته هاى 
دارد  بدن  متابوليسم  روى  مثبتى  فوايد  جديد 
سبك  به  خواب  كردن  وارد  مى دهد،  نشان  و 
افراد براى كاهش وزن و مبتال نشدن  زندگى 

به ديابت مؤثر است.

عاليم و نشانه هاى عفونت گوش
 در نوزادان

عفونت  درمان  و  تشخيص  سرا:  جم  جام 
كه  چرا  است  اهميت  حائز  نوزادان  در  گوش 

مى تواند عامل بروز مشكالت و عوارض ديگر 
شود. اختالل شنوايى مى تواند در رشد توانايى 
گفتارى و ديگر عوامل مهم در روند رشد نوزاد 
در  معموال  گوش  عفونت  كند.  ايجاد  مشكل 
نشانه هاى عفونت  اتفاق مى افتد.  ميانى  گوش 
گوش در نوزادان شامل تب، حساسيت، خواب 

گوش ها  در  كشيدگى  احساس  و  نامناسب 
مى كنند  توصيه  پزشكان  همچنين  مى شود. 
كه  شود  تجويز  زمانى  آنتى بيوتيك  مصرف 
و  ندارد  وجود  عفونت  درمان  امكان  آن  بدون 
دارو خود مى تواند  از  نوع  اين  ناصحيح  تجويز 

عاليم بيمارى را تشديد كند. به اعتقاد پزشكان 
ايبوپروفن  يا  استامينوفن  داروى  مصرف 
از  ناشى  درد  تسكين  در  كودكان  مخصوص 
عفونت گوش موثر است هرچند والدين بايد از 
خوددارى  فرزندشان  به  آن ها  خودسرانه  دادن 
گرم  غيردارويى  درمانى  گزينه  همچنين  كنند. 
كردن بيرون گوش است كه مى توان با كمپرس 

آب گرم (نه داغ) شدت درد را كاهش داد.

غذاهايى كه با چاقى مبارزه مى كنند 

بيشترى  مدت  و  دارد  پروتئين  ماست  شهرخبر: 
بنابراين  شود  خارج  معده  از  تا  كشد  مى  طول 
 مدت طوالنى ترى احساس سيرى در شما باقى 
مى ماند. مطالعات نشان مى دهد دارچين مى تواند 
اشتها را به ويژه در افراد مبتال به ديابت نوع 2 
فروبنشاند. فلفل قرمز ماده شيميايى بدون طعمى 
نظر  به  كاپسايسين  دارد.  «كاپسايسين»  نام  به 
مى رسد اشتها را فرونشانده و متابوليسم را كمى 

افزايش مى دهد اما تنها براى مدت كوتاهى.
چندين مطالعه نشان داده است كه چاى سبز با 
 تحريك بدن به سوزاندن چربى هاى شكم، مى تواند 
كاهش وزن را تسريع نمايد. گريپ فروت نيز 
مى تواند به شما كمك كند با دريافت كالرى 

كمتر احساس سيرى پيدا كنيد. 

 غذاهايى كه با چاقى مبارزه مى كنند 

پسر جنايتكار: پدرم با من هم سليقه 
نبود، كشته شد

شهرستان  انتظامى  فرمانده   : خبرنگاران  باشگاه 
بر  مبنى  خانواده اى  گزارش  پى  در  گفت:  پاكدشت 
پيگيرى  روز،  به مدت 14  پدر خانواده  مفقود شدن 
موضوع در دستور كار ماموران قرار گرفت. سرهنگ 
آدينه وند افزود: در تحقيقات مشخص شد كه بين 
وجود  اختالف  شده  مفقود  شخص  و  خانواده  پسر 
ها  بازجويى  در  و  دستگير  متهم  كه  است  داشته 
سليقه اى  و  خانوادگى  اختالف  بخاطر  كرد  اعتراف 
با  عصبانيت  اوج  در  و  درگير  پدرش  با  حادثه  روز 

ضربات چاقو وى را به قتل رسانده است. 

سرقت از خانه دوست صميمى
 

باشگاه خبرنگاران: چندى پيش مرد جوانى با مراجعه 
با اعالم اين  به دادسرا از سرقت خانه اش خبر داد. 
شكايت موضوع در دستور كار ماموران قرار گرفت. 
تجسس هاى پليسى نشان داد كه سارق آشنا بوده و 
بدون هيچ زحمتى وارد خانه شده است. كارآگاهان 
به يكى از دوستان پسر صاحبخانه مشكوك شدند. 
اين پسر پس از دستگيرى در   نهايت به اين سرقت 
اينكه چند  از  اعتراف كرد و به ماموران گفت: پس 
بار به خانه دوستم رفت و آمد كردم متوجه پول و 
طال داخل يكى از كشوهاى خانه شدم و تصميم به 

اين سرقت گرفتم. 

خسارات  تندباد مرگبار تبريز 
 

ايسنا: مديركل بحران استان آذربايجان شرقى از وارد 
شدن خسارت به تعدادى از زمين هاى زراعى و باغى، 
واحدهاى مسكونى و تاسيسات در پى وقوع تندباد و 
بارش شديد تگرگ در استان آذربايجان شرقى خبر 
از  بخش هايى  در  اينكه  بيان  با  ساعى  خليل  داد. 
بر  متر  سرعت 25  با  تندبادى  وقوع  نيز  تبريز  شهر 
ثانيه موجب تخريب برخى از ديوارها، واژگونى يك 
تريلى و واژگونى دكل برق فشار قوى و ... شد، اظهار 
كرد: متاسفانه در پى اين تندباد سه نفر از جمله يك 
پسربچه 12 ساله،  جوانى 27 ساله و مردى ميانسال 

كه يك نگهبان بود جان خود را از دست دادند. 

 كالهبردارى مرد شياد با تعويض 
كارت هاى  بانكى 

باشگاه خبرنگاران: رئيس پليس آگاهى هرمزگان گفت: 
در پى شكايت يكى از شهروندان مبنى بر برداشت هاى 
در دستور  به موضوع  رسيدگى  از حسابش،  غيرمجاز 
كار قرار گرفت. سرهنگ اصلحى افزود: در تحقيقات 
مشخص شد، همسر شاكى براى پرداخت هزينه هاى 
درمانى كارت عابر بانك را در اختيار شخص ديگرى 
قرار داده است. اين فرد به ظاهر خير نيز پس از پرداخت 
هزينه در فرصت مناسب ضمن عوض كردن كارت 
مالباخته با كارت ديگرى از محل متوارى شده است كه 

در نهايت فرد كالهبردار شناسايى و دستگير شد. 

درگيرى پليس با اشرار مسلح
 به «آرپى جى»

باشگاه خبرنگاران : فرمانده انتظامى استان سيستان 
و بلوچستان از انهدام باند بزرگ قاچاقچيان مسلح و 
دستگيرى 3 قاچاقچى در درگيرى مسلحانه دو شب 
گذشته خبر داد. سردار رحيمى ضمن اشاره به درگيرى 
از  بيان داشت: پس  با ماموران  مسلحانه قاچاقچيان 
آتش  با  مرگ  سوداگران  مسلحانه،  درگيرى  مدتى 
زدن خودرو هاى حامل مواد مخدر، قصد فرار داشتند.
ماموران در بازرسى دقيق از 4 خودروى توقيفى، 1 تن 
و 828 كيلوگرم ترياك را به همراه يك قبضه آر پى 
جى، دو قبضه تيربار و جليقه ضد گلوله كشف كردند.
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همراه: 1120 561  0915   خراشادى
داخل و خارج شهر

كاهش سرويس هاى بار با يك سرويس ايسوزو

حمل بار و اثاثيه منزل    با ايسوزو چادردار و كارگر ماهر 
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  بنگاه  قالب بتن 
توكــل 

خريد و  فروش  انواع قالب بتن
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آگهى احضاريه 
آقاى غالمرضا فتحعلى زاده

نظر به اين كه پرونده تخلفاتى شما به اتهام غيبت غيرموجه به اين هيئت ارجاع گرديده ليكن برگ تفهيم اتهام مذكور به دليل مجهول المكان 

بودن ابالغ نشده است، لذا به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى مراتب يك نوبت در يكى از 

جرايد كثيراالنتشار آگهى مى شود تا از تاريخ نشر اين آگهى به مدت يك ماه به دفتر اين هيئت واقع در تهران – خيابان سئول- وزارت 

ورزش و جوانان – طبقه دوم اتاق 255 مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه اى از برگ ابالغ مذكور را دريافت و دفاعيات الزم را 

در موعد مقرر تسليم نماييد. بديهى است در صورت عدم اقدام در موعد قانونى به شرح فوق ، اين هيئت با عنايت به مفاد قانونى رسيدگى 

 به تخلفات ادارى مصوب 1372/9/7 مجلس شوراى اسالمى و ساير ضوابط و مقررات مربوطه راسا موارد اتهامى را رسيدگى

 و راى مقتضى صادر خواهد شد.



مدير مركز آموزش تخصصي كوتاه مدت جهاد دانشگاهي استان از برگزاري كارگاه آموزشي ثبت اختراع توسط اين مركز در بيرجند خبر داد.  معصومي افزود:  اين كارگاه 
در ارديبهشت ماه سال جاري و با هدف آشنايى با مبانى مالكيت فكرى، تجارى سازى تحقيقات و روند ثبت اختراعات بين المللى، چگونگي ثبت اختراع، آشنايي با روش 

هاي خلق ايده و پرورش آن و ... برگزار مى شود. عالقه مندان مي توانند براى ثبت نام در دوره اول تا تاريخ 27 فروردين با شماره 32221020 تماس بگيرند.

قطع 12 ساعتي گاز  كارگاه آموزشي ثبت اختراع در بيرجند برگزار مي شود 
تعدادي از مشتركين بيرجند

رئيس اداره گاز شهرستان بيرجند گفت: براى تزريق 
در  واقع  مشتركين  تمامى  گاز  جديد،  شبكه  گاز 
محدوده خيابان هاي سپيده و سراب بيرجند در روز 
سه شنبه 94/01/25 قطع خواهد شد. زندي با بيان 
اينكه اين عمليات حدود 12 ساعت به طول خواهد 
انجاميد، اظهار كرد: گاز مشتركين ذكر شده از ساعت 

7  لغايت 19 همان روز قطع خواهد شد.

تحمل 18 ماه حبس تعزيرى 
جريمه شكارچى متخلف در نهبندان 

در  متخلف  شكارچى  يك  قضايى،  حكم  صدور  با 
نهبندان به تحمل 18 ماه حبس تعزيرى محكوم شد.  
رئيس اداره حفاظت محيط زيست نهبندان گفت: اين 
فرد متخلف اقدام به شكار غير مجاز يك رأس قوچ 
وحشى نموده بود كه عالوه بر محكوميت به حبس 
جريمه  ريال  ميليون   18 مبلغ  پرداخت  به  تعزيرى 

ضرر و زيان وارده به محيط زيست نيز محكوم شد.

بانوى بيرجندى رتبه اول آزمون سراسرى 
معارف مهدويت كشور را كسب كرد

برگزيدگان  گفت:  استان  مهدويت  بنياد  مدير  ايكنا- 
معرفى  مهدويت  معارف  سراسرى  آزمون  اول  دوره 
شدند و به 114 برگزيده اين آزمون طى مراسمى ويژه 
جوايز نفيسى اهدا مى شود. خوشخو اظهار كرد: نفر اول 
اين آزمون را طيبه پاسبان از حوزه امتحانى خراسان 
جنوبى، شهرستان بيرجند از آن خود كرد كه نشان از 

عالقمندى مردم استان به فرهنگ مهدويت دارد. 

آغاز به كار نيروهاى استخدامى
 بيمارستان سرايان طى دو هفته آينده

فارس- رئيس دانشگاه علوم پزشكى بيرجند از آغاز 
به كار نيروهاى استخدامى بيمارستان سرايان طى دو 
هفته آينده خبر داد. قائمى اظهار كرد: با پيگيرى هاى 
تاسيس  تازه  بيمارستان  نيروهاى سه  آمده  به عمل 
استان كه مراحل استخدامى را طى كرده اند طى دو 
هفته آينده مشغول به كار مى شوند. وى از راه اندازى 
افزود:  و  داد  خبر  سرايان  بيمارستان  دياليز  بخش 
و  دياليز  دستگاه  چهار  خريد  در  خيران  مساعدت  با 
و  افتتاح  شاهد  زودى  به  شده  تهيه  امكانات  ساير 

بهره بردارى از بخش دياليز اين بيمارستان هستيم.

طرح تذكر لسانى در استان اجرا مى شود

از  استان  اسالمى  تبليغات  سازمان  مديركل  مهر- 
اجراى طرح تذكر لسانى در اين استان خبر داد. لطفيان، 
عنوان كرد  تذكرلسانى  مقدم طرح  را خط   حوزويان 
 و گفت: كارگاه آموزشى توجيهى براى طالب و مجريان 
نحوى  فقهى،  مباحث  با  تذكرلسانى   طرح 
حقوقى  و  قضايى  پشتيبانى  و  طرح  كردن   اجراى 

برگزار خواهد شد.

بازرسى اداره كل اوقاف خراسان جنوبى 
توسط گروه اعزامى از كردستان

و  اوقاف  مركزى  سازمان  اهداف  راستاى  در 
بندى  جمع  براى  و  يكديگر  از  كل  ادارات   بازرسى 
فعاليت هاى اجرايى سال 93 اداره كل اوقاف كردستان 
بازرسى ميدانى خود را آغاز كرد. معاونت پشتيبانى اداره 
كل اوقاف و امور خيريه خراسان جنوبى گفت:  اين 
و  اوقاف  مديركل  روحى  سلمان  سرپرستى  به  تيم 
كار  وى  همكاران  از  تن   7 كردستان  و  خيريه  امور 
بازرسى را از روز شنبه به مدت 4 روز از 11 اداره اوقاف 

شهرستان هاى خراسان جنوبى  آغاز كردند.

ديدار نماينده ولى فقيه در استان
 از بيمارستان بو على ارتش

قائم  (س)  زهرا  فاطمه  حضرت  والدت  مناسبت  به 
مقام نماينده ولى فقيه در استان و امام جمعه بيرجند 
با حضور در بيمارستان بوعلى ارتش از بخش هاى 
رضايى  االسالم  حجت  كرد.  بازديد  بيمارستان  اين 
بانوى  ميالد  درمانى،  كادر  به  نباشيد  خسته  ضمن 
از  حاضرين  به  (س)  فاطمه  حضرت  اسالم  گرامى 
بخش زنان اين بيمارستان بازديد كرد و به پيشنهاد 
والدين حاضر در بيمارستان، اذان و اقامه را در گوش 

دو فرزند تازه متولد شده خواند.

بازديد دادستان شهرستان خوسف
 از منطقه حفاظت شده آرك و گرنگ

شهرستان  قضايى  مسئوالن  از  جمعى  و  دادستان   
خوسف از منطقه حفاظت شده آرك و گرنگ در اين 
حفاظت  نمايندگى  رئيس  كردند.  بازديد  شهرستان 
محيط زيست خوسف با اشاره به پاره اى از مشكالت 
قبيل  از  منطقه  زيست  محيط  در  موجود  مسائل  و 
شكارچيان غير مجاز، برداشت غير مجاز شن و ماسه 
و... خواستار همكارى وتعامل هرچه بيشتر مسئوالن 

قضايى با حفاظت محيط زيست شهرستان شد. 

نصب 24 دستگاه آب سردكن 
در اماكن عمومى فردوس

از  فردوس  امورخيريه  و  اوقاف  اداره  رئيس  فارس- 
عمومى  اماكن  در  سردكن  آب  دستگاه   24 نصب 
اين شهرستان خبر داد. حجت االسالم طاليى اظهار 
كرد: با توجه به گرم شدن هوا و از طرفى نياز شديد 
از  سردكن  آب   24 شهرستان،  اين  عمومى  اماكن 
ميليون   21 ارزش  به  شهر  حياض  موقوفه  محل 
اين  عمومى  اماكن  در  زودى  به  و  خريدارى  تومان 

شهرستان نصب مى شود. 
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رحيم زاده- كمك هاى مردمى استان نسبت به مدت مشابه سال 
گذشته 32 درصد افزايش داشته است. 

 معاون مشاركت هاى مردمى كميته امداد امام (ره) خراسان جنوبى با 
بيان اين مطلب كمك هاى مردمى استان را 23 ميليارد و 151 

ميليون تومان عنوان كرد.

حسينى افزود: به طور ميانگين هر شهروند استان مبلغ 31 هزار 
و 600 تومان براى كمك هاى مردمى اهدا كرده كه اين ميزان 
نسبت به ميانگين كشورى كه مبلغ 21 هزار و 250 تومان است 

از افزايش قابل توجهى برخوردار بوده است.
طرح   5 را  نهاد  اين  سوى  از  اجرايى  هاى  طرح  تعداد  وى 

 300 و  هزار   151 ها  طرح  اين  قالب  در  افزود:  و  كرد   بيان 
مشترك فعاليت كردند.

بحث  اين  در  گفت:  حاصله  درآمدهاى  خصوص  در  حسينى 
طبس  بيرجند،  هاى  شهرستان  به  ترتيب  به  درآمدها   بيشترين 

و قاين اختصاص داشته است.

رشد 32 درصدى كمك هاى مردمى به مددجويان كميته امداد  

برگزارى سومين جشنواره منطقه اى 
              مجسمه هاى نمكى در خراسان جنوبى    

سومين جشنواره منطقه اى مجسمه هاى نمكى 
در   94 ماه  فروردين   29 لغايت   28 با  همزمان 
تاالب كجى نمكزار نهبندان در خراسان جنوبى 
ارشاد  و  فرهنگ  كل  مدير  شود.  مى  برگزار 
جشنواره  اين  ريزى  برنامه  جلسه  در  اسالمى 
گفت: با توجه به پتانسيل موجود در تاالب كجى 

و  فرهنگ  اداره  همكارى  با  كل  اداره  اين  نهبندان  شهرستان  نمكزار 
ارشاد اسالمى شهرستان نهبندان و اداره كل محيط زيست استان سومين 

جشنواره منطقه اى مجسمه هاى نمكى را برگزار مى كند.
تاالب كجى  زيباى  منطقه  در  موجود  پتانسيل  معرفى  و  شناسايى  وى 
نمكزار نهبندان، اجراى اثر هنرى مطابق با محيط طبيعى و تأثير گذارى 
روحيه  ايجاد  منطقه،  در  ايجاد جاذبه هاى گردشگرى  و  برمخاطب  آن 
نشاط در بين هنرمندان و الهام از طبيعت جهت خلق اثر و تأثير پذيرى 
انسان از محيط طبيعى و بلعكس را از مهم ترين  اهداف برگزارى اين 
بيان  نيز  اداره كل  اين  و سينمايى  امورهنرى  معاون  برشمرد.  جشنواره 
كرد: هنرمندان مجسمه ساز يك روز از صبح تا غروب به ساخت مجسمه 

در تاالب كجى نمكزار نهبندان خواهند پرداخت.  

معاون هماهنگى امور عمرانى استاندارى با اشاره به وجود 51 نقطه حادثه خيز 
در استان گفت: تمامى دستگاه هاى ذيربط بايد امكانات ملى و استانى خود را 
براى رفع و يا كاهش نقاط حادثه خيز بسيج كنند. به گزارش ايرنا، نخعى نژاد 
در جلسه كميته ايمنى حمل و نقل و سوانح رانندگى استان افزود: اين يك 
تكليف ادارى و انسانى است و دستگاه ها مى بايست گزارش لحظه به لحظه 

عملكرد خود را در اين ارتباط به صورت مكتوب به اين معاونت ارايه كنند. 
بين  همكارى  دليل  به  امسال  نوروز  در  گفت:  نيز  و شهرسازى  راه  مديركل 
دستگاه ها و نيز رعايت مقررات از سوى مردم با كاهش چشمگير تصادفات 
در  تصادفات  كاهش  بيشترين  افزود:  جعفرى  بوديم.  مواجه  اى   جاده 

سرعت تخلفات  البته  و  بود  نفر   13 تعداد  به  طبس  به  ديهوك   محور 
در استان ما همچنان زياد است. 

رئيس پليس راه استان هم گفت: نوروز امسال اين استان از نظر درصد كاهش 
تصادفات، رتبه نخست كشور را به خود اختصاص داد. سرهنگ رضايى افزود: 
خراسان از حيث بازگشت سالم رانندگان اين خطه چه در سفرهاى داخل و چه در 
سفرهاى خارج استان تنها با دو نفر فوتى، بيشتر ميزان بازگشت سالم رانندگان 
در سال جارى الزم  كرد:  تصريح  است. وى  داده  اختصاص  به خود  را  كشور 
است براى كاهش تصادفات و تلفات جاده اى، نسبت به رفع نقاط حادثه خيز و 

همچنين نصب 50 دستگاه دوربين جديد به فاصله هر 25 كيلومتر اقدام شود.

براى كاهش تصادفات جاده اى استان الزامى است: 

نصب دوربين در هر 25 كيلومتر

«حسين مسافر آستانه» در بيرجند

انقالب اسالمى  با هفته هنر  هرم پور- همزمان 
كارگاه تئاتر با حضور حسين مسافر آستانه مدرس 
مطرح  بازيگر  و  كارگردان   نويسنده،  دانشگاه، 

تئاتر و سينماى كشور در بيرجند برگزار شد. 
اين  در  استان  نمايشى  هنرهاى  انجمن  مسئول 

باره گفت: در اين جلسه پيرامون اهميت و جايگاه تئاتر در جامعه، نقش 
 هنرمند تئاتر در سازندگى كشور، بررسى جشنواره ها و اجراهاى گروه هاى
نمايشى، تشويق جوانان به توليد و اجرا براى عموم و همچنين تعاريفى 
پيرامون تئاتر، مطالب جديد و مفيدى از سوى اين هنرمند كشورى بيان شد. 
عباس زاده با اشاره به استقبال خوب هنرمندان از اين كارگاه تئاتر، عنوان كرد: 
تئاتر استان در ماه آينده همراه با برنامه هاى متنوع و ويژه برگزار خواهد شد 

كه در اين جشنواره از فعالين تئاتر در سال 93 تقدير خواهد شد. 
تئاتر تجربى  يادآور مى شود: حسين مسافر آستانه سابقه رياست مركز 
دانشجويان، مديريت  هنرهاى نمايشى بنياد حفظ آثار و نشر ارزش هاى 
دوره  دو  دبيرى  مقدس،  دفاع  دبيرى  جشنواره سراسرى  مقدس،  دفاع 
نمايش  دهها  در  بازى  و  كارگردانى  و  فجر  تئاتر  بين المللى  جشنواره 

كشورى را  در كارنامه خود دارد.  

اعضاى جديد هيئت رئيسه اتاق بازرگانى، صنايع
         معادن و كشاورزى بيرجند انتخاب شدند       

سومين دوره انتخابات هيئت رئيسه اتاق بازرگانى 
بيرجند با حضور اعضاى 15نفره هيئت نمايندگان 
اتاق، رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
و معاون امور بازرگانى و توسعه تجارت خارجى اين 
سازمان برگزار شد.  در اين جلسه پس از برگزارى 

اتاق  رئيس  سمت  به  احتشام  محسن  آقايان  رئيسه،  هيئت  انتخابات 
به  فرامرزى  اكبر  على  بيرجند،  كشاورزى  و  معادن   ، صنايع  بازرگانى، 
سمت نايب رئيس اول، محمد حسين قربانى راد به سمت نايب رئيس 
دوم، عليرضا خامه زر به سمت خزانه دار و محمد محسن موهبتى زهان 

به سمت منشى برگزيده شدند.
در پايان اين انتخابات محسن احتشام اظهار اميدوارى كرد: اين مجموعه 
بتوانند در مسئوليت خويش به آن گونه كه شايسته اتاق بازرگانى است و 
به نحو احسن با تفاهم و اتحاد در راستاى تعالى هرچه بهتر اقتصاد استان 

و كشور انجام وظيفه نمايند.
گفتنى است: محسن احتشام براى سومين بار متوالى به سمت رئيس اتاق 

بازرگانى،صنايع، معادن و كشاورزى بيرجند انتخاب شد.

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

ورزش يعنـي: تضميـن نشـاط
روابط عمومى اداره كل ورزش و جوانان خراسان جنوبى

دو نفر خانم خياط ماهر با حداقل يك سال سابقه كار نيازمنديم.
براى دوخت لباس كودك     09367475991 - 32325339

 دعوت مجمع عمومى  فوق العاده 
 شركت تعاونى  مرزنشينان ميثاق  شوسف  (نوبت اول) 

 جلسه مجمع عمومى فوق العاده «نوبت اول» شركت تعاونى مرزنشينان ميثاق شوسف

 به شماره ثبت 156 سه شنبه 94/2/8 ساعت 11 صبح در محل حسينيه شهر شوسف 

 برگزار مى شود. از كليه اعضا دعوت به عمل مى آيد تا در جلسه حضور به هم رسانند. 

دستور جلسه: تصويب اساسنامه جديد بر اساس قانون اصالحيه بخش تعاون 

هيئت مديره شركت تعاونى ميثاق شوسف

بيمه سينا  نمايندگى قرشى فريز
10 الى 25 درصد تخفيف ثالث  -  20 الى 55 درصد تخفيف بدنه

آدرس: خيابان توحيد - روبروى مسجد توحيد
تلفن: 32424488 - 09151642047 

نيازمنديــم
دو واحد آپارتمان دو خوابه و حتما در يك طبقه در محدوده هاى 

مدرس - معلم - توحيد - پاسداران - محالتى به صورت رهن و اجاره 
ساعت تماس 5 الى 10 شب      همراه : 09303709585



حديث روز روزنامه اجتماعى ، فرهنگى ، ورزشى و اقتصادى 
 مديرمسوول و صاحب امتياز : غالمرضا جعفرپور مقدم 
سردبير : على جعفرپور مقدم

بيرجند، ميدان شهدا ، جنب بانك صادرات  ، ساختمان آوا   
صندوق پستى 136 - 97148-  تلفن : 32224582 ( 5 خط ) نمابر : 32234583 
 صفحه آرايى : واحد رايانه روزنامه آوا - چاپ : شركت چاپ و نشر گلرو

اذان ظهر
اذان مغرب 

نيمه شب شرعى
اذان صبح 

طلوع آفتاب

    EMAIL:AVA.KHJNEWS@YAHOO.COM
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   WWW.AVA724.IRسامانه پيام كوتاه : 3000272424

  امام على (ع) : بدترين شما كسانى هستند كه سخن چينى مى كنند و ميان 
دوستان جدايى مى افكنند و براى افراد پاكدامن عيب جويى مى كنند.

(اصول كافى ج2/ص 369) 
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  طبيعت بهارى بند دره - عكاس : ابوالفضل هوشمندىعكس روز 

مقام معظم رهبرى ازآقاى ظريف 
 خواسته اند گزاره برگ ايرانى منتشر شود

خوشبينانه  تفاسير  مجلس  در  تهران  مردم  نماينده 
هسته اى  پرونده  با  رابطه  در  افراطى  بدبينانه  يا  و 
را مردود دانست و اظهار داشت: اين نوع نگاه مانع 
مى شود.  ايران  رشيد  ملت  مسلم  حق  به  رسيدن 
آقاى دكتر صالحى در صحن  : جناب  زاكانى گفت 
ظريف  آقاى  به  رهبرى  كه  كردند  بيان  مجلس 
فرمودند كه ايشان براى روشن شدن ابعاد توافق از 
 منظر مذاكره كنندگان ايرانى و توافق صورت گرفته ، 
صبرانه  بى  لذا  سازند  منتشر  را  ايرانى  برگ  گزاره 
از  رفتن  طفره  و  هستيم  شايسته  اقدام  اين  منتظر 
اين متن را به هر دليل خالف فرمايش رهبر  ارايه 

فرزانه انقالب اسالمى و مصالح كشور مى دانيم.

سردار سليمانى: به شدت نسبت به ساخت 
 فيلم درباره خودم اعتراض دارم

به  اخبار مربوط  از  نامه اى  سردار قاسم سليمانى در 
مقاومت  محوريت  با  «سردار»  نام  به  فيلمى  توليد 
اعتراض  و  گاليه  ايشان  شخصيت  به  پرداختن  و 
براى  ضرورتى  چه   : است  آمده  نامه  اين  در  كرد. 
پرداختن به فردى كه هنوز خوف از عاقبت خود دارد 
مى باشد. وى تاكيد كرده است : شما مى دانيد حقير 
حتى نسبت به نوشتن خاطرات دفاع مقدس تحفظ 
شخصيت  از  فيلمى  ساخت  به  راضى  چگونه  دارم. 
فرصت  اقدامات  نوع  اين  اينكه  ضمن  باشم  خودم 

خدمت را از حقير مى گيرد.

 امضاى طومار درخواست فكت شيت ايرانى
كه  گفت  مجلس  ملى  امنيت  كميسيون  سخنگوى 
نمايندگان طومارى براى انتشار هر چه سريعتر فكت 
شيت ايرانى امضا كردند. وزير خارجه در جلسه سه 
شنبه هفته گذشته مجلس نيز از انتشار فكت شيت 

ايرانى در آينده اى نزديك خبر داده بود.

 واكنش هاشمى به حادثه فرودگاه جده 
فاجعه  شديد  كردن  محكوم  با  رفسنجانى،  هاشمى 
پيش آمده براى دو نوجوان ايرانى در جّده، اين عمل 
را رسوايى جدى براى نظام عربستان و دستگاه امنيتى 
اين كشور ذكر كرد و گفت: متأسفانه اين اقدامات زشت 
به صورت زنجيره اى در حال تكرار است كه بايد در 

مورد آن تصميم گيرى قانونى و جدى انجام شود.

عربستان مانع فرود هواپيماى روسى
 در يمن شد

كه  روسى  هواپيماى   2 به  گذشته  شنبه  عربستان 
قصد فرود در خاك يمن را داشتند، اجازه فرود نداد. 
اين  اتباع  كردن  خارج  منظور  به  روس  هواپيماى   2
در  فرود  قصد  يمن،  از  كشورها  ساير  اتباع  و  كشور 

خاك يمن را داشت كه سعودى مانع آن شد.

 اوباما : مخالفان، توافق را نابود نكنند 
 رئيس جمهور آمريكا مخالفان توافق نهايى قدرت هاى 
غربى در مورد برنامه هسته اى ايران را ترغيب كرد 
اين توافق را نابود نكنند. اوباما اضافه كرد: «در داخل 
آمريكا فشار سياسى وجود دارد. همه ما از اين مسئله 
مخالف  عميقا  اسرائيل  وزير  نخست  داريم.  اطالع 
است. من بارها از وى پرسيده ام كه گزينه جايگزين 
به  ايران  دستيابى  احتمال  آن  براساس  كه  چيست 
پاسخ  هيچ  هنوز  من  شود؟  كمتر  اى  هسته  سالح 

خوبى به اين پرسش دريافت نكرده ام!.

 اعتماد به نفس به سبك سعودى !
االخباريه در گزارشى كه حكايت از يك توهم پيچيده 
دارد، نوشت: ناظران معتقدند عمليات طوفان قاطعيت 
(حمله به يمن)عنوانى براى مدفون كردن همه روياهاى 

ايران براى بلعيدن همه كشورهاى منطقه است. 

 پاكستانى ها مردمى پست و نوكر ما هستند
در واكنش به اقدام اخير پارلمان پاكستان كه از دولت 
اين كشور خواسته بود، در قبال تحوالت جارى در يمن 
 و تجاوز رژيم سعودى به اين كشور موضع بى طرفى 
را اتخاذ كند، يك شاهزاده سعودى به شدت به مردم 
و دولت پاكستان حمله برد و آنها را خدمتگزار و نوكر 
عبد  بن  «جلوى  شاهزاده  كرد.  توصيف  ها  سعودى  
ملت  اقدام  اين  به  واكنش  در  مساعد»،  بن  العزيز 

پاكستان را مردمى دون و فرومايه توصيف كرد.

بزرگ ترين نگرانى اسرائيل عمل ايران
  به تعهدات هسته اى است 

اين  امنيتى  كابينه  جلسه  در  اسرائيل  وزير  نخست   
رژيم گفته است كه بزرگ ترين نگرانى تل آويو عمل 
ايران به تعهدات هسته اى خود در قالب توافق نهايى 
هسته اى است. در اين صورت به گفته نتانياهو برنامه 
به  خود  تعهدات  به  كامل  عمل  با  ايران  اى  هسته 
خواهد  مشروعيت  گواهى  يك  نهايى  توافق  وسيله 

يافت كه مخالفت با آن بسيار دشوار خواهد بود.

 واكنش اوباما به سخنان رهبرانقالب
باراك اوباما در پاسخ به سوالى درباره سخنان مقام معظم 
رهبرى  گفت : هنوز كارى انجام نشده و آنچه كه بدان 
رسيده ايم يك چارچوب سياسى است كه راستى آزمايى 
بى سابقه اى فراهم كرد.وى افزود: اين چارچوب مسير 
ايران براى رسيدن به بمب را مى بندد و در مقابل آن 
تحريم ها به صورت مرحله به مرحله  برداشته مى شود و 

با تخلف آنها دوباره اعمال مى شوند.

نامه 47 سناتور، گستاخانه ترين حمله
  به مشروعيت رئيس جمهور آمريكا  بود

 نيويورك تايمز در يادداشتى نوشت : شايد گستاخانه ترين 
نامه  جمهور  رئيس  مشروعيت  عليه  حمالت  نمونه 
كه  بود  ايران  رهبران  به  جمهوريخواه  سناتور   47
 اعالم مى كرد آقاى اوباما براى مذاكراه درباره برنامه 

هسته اى ايران اقتدارى ندارد. 

 رئيس جمهور با بيان اين كه دولت وظيفه 
خود مى داند اقداماتى انجام دهد تا زنان 
را  پيشرفت  مسير  بتوانند  راحت تر  جامعه 
دوش  بر  رسالت  اين  گفت:  كنند،  طى 
زنان  حضور  به  نسبت  كه  است  دولت 
در اجتماع و استفاده برابر آنها از امكانات 

اجتماعى اقدامات الزم را انجام دهد.

امروز بزرگترين منكر ما 
بيكارى در جامعه است

ما  منكر  بزرگترين  امروز  گفت:  روحانى 
بزرگترين  امروز  بيكارى در جامعه است. 
امروز  است.  كشور  توسعه  معروف 
است.  بى آبى  و  آبى  كم  منكر  بزرگترين 
چطور شد مقام اين منكر و معروف اين قدر 
پايين آمد؟ چه كسى منكر و معروف را به 
افزود:  داد؟. وى  تنزل  چند فرع اسالمى 
البته فروع اسالم هم مورد احترام است، 
اما اهم و مهم كجا رفت؟ نيازمندى هاى 

جامعه ما چه چيزهايى هستند؟. 

 نهى از منكر را در خيابان ها 
آورده اند آن هم عليه زنان و بس

روحانى گفت:  والمسلمين  حجت االسالم  
ساالرى  زن  و  مردساالرى  اسالم  در  ما 
نداريم، بلكه آنچه داريم شايسته ساالرى 
مسائل  در  كنار هم  در  زن  و  مرد  است. 
از منكر  اجتماعى، امر به معروف و نهى 

هستند. هرچند متأسفانه در جامعه امروز 
بعضى  در  فقط  و  فقط  را  منكر  از  نهى 
از خيابان ها آورده اند آن هم عليه زنان و 
ايستادگى  امروز  اگر ما  بس.  وى گفت: 
نام مى بريم،  ايران  از ملت  و  مى خواهيم 

برخى  هستند.  زن  ايران  ملت  از  نيمى 
فكر مى كنند ايمان زنان با حضورشان در 
جامعه منافات دارد. امام (ره) روشن كرد 
اجتماعى حضور  مسائل  تمام  در  زن  كه 
قدرت  كمال  با  هم  را  ايمانش  و  دارد 
ديگرى  بخش  در  روحانى  مى دارد.  نگه 
از سخنان خود تصريح كرد: امروز دولت 
راحت تر  ما  جامعه  زنان  اين كه  براى 
كنند،  طى  را  پيشرفت  مسير  بتوانند 

رسالتى بر دوش دارد. دولت وظيفه خود 
استفاده  و  حضور  به  نسبت  كه  مى داند 
برابر خانم ها از امكانات اجتماعى اقدامات 
خواهد  دولت تالش  دهد.  انجام  را  الزم 
كرد تا 50 درصد جامعه بيكار، منزوى و 

جنس دوم باقى نمانند.

حجاب داراى اهميت است اما 
نبايد بقيه مسائل فراموش شود

نظام  مصلحت  تشخيص  مجمع  رئيس 
نيز در اين خصوص در جلسه اى عنوان 
البته كه توجه به فروع دين جزو   : كرد 
نوع  و  زنان  حجاب  و  است  واجبات 

است  اهميت  داراى  جامعه  در  پوششان 
ظلم ها،  جمله  از  مسائل  بقيه  نبايد  اما 
حقوق  و  ها  سركوب  بى جا،  زندان هاى 

ضايع شده مردم را فراموش كنيم. 

امام  پاى سخنرانى
 دخترشان مى نشستند

 آيت ا... هاشمى افزود :  امام خمينى (ره) 
از  همسرشان  صداى  شنيدن  مورد  در 
بعدها  اما  بودند  حساس  ها  غريبه  سوى 
حضورشان  در  دخترشان  كه  ديديم 
كه  چرا  مى كنند  سخنرانى  جلسات  در 
متناسب با شرايط زمانى نسبت به شنيدن 
اما  بودند  حساس  همسرشان  صداى 
دخترشان  سخنرانى  پاى  ديگرى   زمان 
مى نشستند. وى اظهار داشت : در تاريخ 
و  آمد  پيش  انحرافاتى  انقالب  از  بعد 
متاسفانه نتوانستيم زن را در مقام واقعى 
خود قرار دهيم و وظيفه همه ماست كه 
را كه هنوز مظلوم هستند،  نصف جامعه 
در   : افزود  وى  برسانيم.  خود  مقام  به 
سال 88 راضى نبودم كه به رقابت هاى 
انتخاباتى وارد شوم اما خانم ثقفى من را 
انقالب  اين  امام(ره)  فرمودند  و  خواستند 
سپرده اند،  دوستانتان  و  شما  دست  به  را 
آيا مى دانيد اينها چه كسانى هستند و با 
انقالب چه خواهند كرد و با اين حرفشان 
و  آمد  چشمم  به  اشك  و  خوردم  تكان 

قبول كردم.

نهى از منكر را فقط در بعضى از خيابان ها آورده اند آن هم عليه زنان 

اگر روحانى به منتقدانش تشر نزند از مردم دفاع نكرده   

باهنر  اظهارات  به  پاسخ  در  جمهور  رئيس  پارلمانى  معاون 
انتقاد  به  واكنش  در  نبايد  روحانى  آقاى  اينكه  بر  مبنى 
دلواپسان عصبانى شود، گفت: اگر در اين موارد تشرى زده 
صورت  دفاعى  مردم  حق  از  كه  است  اين  معنى  به  نشود 
نگرفته است. انصارى خاطرنشان كرد: گاهى آقاى روحانى 
اشاره اى به يك جريان خاص سياسى صورت مى دهد اما اين افراد خودشان به خود 

مى گيرند و برخى رسانه ها مصاحبه مى كنند كه ما نبوديم.

زيبنده نيست مردم تصور كنند همه مشكالت حل مى شود

احمد توكلى، نماينده مجلس و اقتصاددان در تحليل مذاكرات 
اين  كه  نيست  زيبنده  دولت  براى  نوشت:  لوزان  اى  هسته 
تصور شايع شود كه با توافق همه مشكالت اقتصادى حل 
مى شود. چون اوال اين موضوع حق نيست و ثانيا و به همان 
دليل حق نبودن، انتظارات نادرستى به دنبال دارد كه چون 
اين دولت  اميد را كه  نااميدى در پى دارد و سرمايه  محقق نمى شود، حرمان و 

دستمايه خويش قرار داده، كاهش مى دهد. 

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