
يك پنجم معادن كشور در خراسان جنوبى
رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بيان كرد :  

دارندگان اولويت هاى حج تمتع تا تاريخ 1384/12/15 براى ثبت نام به دو دفتر خدمات زيارتى قاين گشت و 
نورالرضا(ع)بيرجند مراجعه نمايند. مدير حج و زيارت استان ضمن اعالم اين خبر افزود: با پيگيرى هاى انجام 

شده يك كاروان جديد حج تمتع به استان اختصاص يافت. ( ادامه در صفحه 7)

دعوت از دارندگان فيش حج تمتع براى 
ثبت نام در كاروان هاى استان 
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آملى الريجانى :

 صبر دستگاه قضايى هم حدى دارد  

رئيس قوه قضائيه هجمه هاى مستمر و پيوسته به دستگاه 
قضايى را به دليل تالش اين قوه در دور نشدن از...

گزارشى از حضور سربازان در شهر بيرجند

سربازان؛ مسافران غريب ديار كوير 

سرباز، سربازى و پاسدارى حلقه هايى از يك زنجيره كلى هستند 
كه امنيت را در كنار مؤلفه هاى اجتماعى در سطح جامعه  ...
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صفحه7

انجام خدمات آنژيوپالستي 
براى اولين بار در استان 

عروق  گذاري  بالون  و  استنت   ) آنژيوپالستي  خدمات 
كرونر، كليه و اندام ها) براي اولين بار از فردا 94/01/28 
در بيمارستان ولي عصر(عج) توسط دكتر سيد علي معزي 
فلوشيپ اينترونشن انجام مى شود.بيماراني كه كانديداى 
عمل آنژيوپالستي عروق كرونر مي باشند، مي توانند در 
روزهاي شنبه تا چهارشنبه هر هفته از ساعت 16 الى 20 
با مراجعه به درمانگاه كلينيك ويژه اين بيمارستان در 

نوبت عمل مذكور قرار گيرند.

احتمال حذف يارانه نان

فارس: على فاضلى رئيس اتاق اصناف ايران از احتمال 
حذف يارانه نان تا سه ماه آينده خبر داد و گفت: بايد به 
اين سمت حركت كنيم، تا نان به صورت غير يارانه اى 
در كل جامعه توزيع شود، چرا كه يارانه در اين بخش به 
نانوايى ها جز ايجاد رانت غير معقول چيزى در پى ندارد.

آخرين خبر از آزاد سازى سهام عدالت 

فارس : مشاور رئيس سازمان خصوصى سازى گفت: اليحه 
آزادسازى سهام عدالت در حال بررسى است و به احتمال 
زياد ارديبهشت به مجلس مى رود. سبحانى افزود: طبق 
قانون، تا پايان 10 سال وضعيت سود و سهام آن مشخص 

مى شود كه اين زمان پايان سال 94 خواهد بود.

اصالح قانون افزايش مرخصى زايمان

مهر: عضو هيئت رئيسه كميسيون اجتماعى مجلس ضمن 
بررسى داليل عدم اجراى قانون افزايش مرخصى زايمان، 
از رفع اشكاالت و اصالح اين اليحه خبر داد. سعيدى 
رفع  و  شود  مى  اصالح  مجلس  در  قانون  اين  افزود: 

اشكالت آن در دستور كار كميسيون ها قرار دارد.
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استاندار خراسان جنوبى خبر داد :

سركار خانم بى بى عصمت سرفرازى 
درگذشت برادر گرامى تان 

مرحوم سيد محمد سرفرازى
 را تسليت مى گوييم. روحش شاد و يادش گرامى 

انجمن اسالمى مهندسان خراسان جنوبى

جناب آقاى حسين عباس زاده
حسن انتصاب جناب عالى را به عنوان

 معاون صنايع دستى اداره كل ميراث فرهنگى و گردشگرى
 استان خراسان جنوبى 

كه نشان از لياقت ، درايت و شايستگى شما مى باشد، صميمانه تبريك گفته 
 برايتان موفقيت و سربلندى آرزومنديم.

 امير اكبرپور 

مديرعامل و هيئت مديره موسسه فرهنگى هنرى عرفان خراسان جنوبى

 

روحت شاد و نامت ماندگار
 همسر و فرزندان 

"هوالباقى"

زنده ياد حاج ايرج اسكندرى

در هفتمين سال نبودنت هنوز ياد و خاطره ات
 در شكوفه هاى بهارى متجلى است.

                  گر از يادم رود عالم   
                                                     تو از يادم نخواهى رفت

هفتمين سالگرد فقدان عزيزمان 

شادروان محمد رضا عليزاده 
را گرامى مى داريم.

روانش شاد و روح بلندش در جوار رحمت الهى آرام باد

خانواده هاى عليزاده

به مناسبت سومين روز درگذشت  

شادروان حاج على اكبر شمشيرگران
 (دبير بازنشسته آموزش و پرورش)

  جلسه ترحيمى جمعه 94/1/28 از ساعت 10 صبح 
در محل هيئت حسينى "واقع در خيابان انقالب" منعقد مى شود

 حضور شما بزرگواران موجب امتنان است.

خانواده هاى شمشيرگران و ساير فاميل وابسته

               گر نقش تو از ميانه برخاست 
                                    اندوه تو جاودانه برجاست

28 فروردين ماه هفتمين سالگرد فقدان غم انگيز برادر عزيزمان

 زنده ياد محمد رضا رقيمى
كه ناباورانه عالم فانى را وداع گفت و ما را با اندوهى جانكاه تنها گذاشت. 

خانواده رقيمىياد و خاطرش را گرامى مى داريم

هنگام بهار است و گل و الله و نسرين        از خاك درآيند و تو در خاك چرايى 
چون ابر بهارى بروم زار بگريم                 چندان سر قبر تو كه از خاك درآيى

به مناسبت چهلمين روز درگذشت مادرى مهربان و همسرى فداكار

 شادروان طاهره بهدانى (همسر ابراهيم صادقى)
 جلسه بزرگداشتى امروز پنجشنبه 94/1/27 از ساعت 4 الى 5 بعدازظهر 

در محل حسينيه قمر بنى هاشم (ع) " واقع در نبش منتظرى 6 " برگزار مى شود 
حضور شما سروران موجب شادى روح آن مرحومه و تسلى خاطر بازماندگان خواهد شد.

خانواده هاى: بهدانى و صادقى

"هوالباقى" 

به مناسبت اولين سالگرد درگذشت پدر عزيزمان 

شادروان محمدكاظم اعتمادى (بازنشسته آموزش و پرورش)
 جلسه بزرگداشتى امروز پنجشنبه 94/1/27 از ساعت 4 الى 5 

بعدازظهر در محل حسينيه آيت ا... آيتى برگزار مى شود
حضور سروران ارجمند موجب شادى روح آن مرحوم و تسلى خاطر 

بازماندگان خواهد بود.
خانواده هاى: اعتمادى ، تيمورپور و ساير فاميل وابسته

به مناسبت سومين روز درگذشت

 مرحومه مينا رحمانى
  جلسه ترحيمى امروز پنجشنبه 94/1/27 از ساعت 4 الى 5 بعدازظهر

در محل مسجد صاحب الزمانى(عج) (خيرآباد نو) "واقع در خيابان قائم"

 برگزار مى شود.

خانواده مرحومه و بستگان

سومين سالگرد درگذشت پدر عزيزمان

شادروان كرباليى اكبر عباسى
 را با ذكر فاتحه و صلواتى گرامى مى داريم.

روحش شاد
خانواده عباسى

سركار خانم بى بى عصمت سرفرازى
با كمال تاسف و تاثر مصيبت وارده را صميمانه تسليت عرض نموده

 براى آن مرحوم آمرزش و مغفرت مسئلت داريم.

جمعيت زنان مسلمان نوانديش خراسان جنوبى

قابل توجه اعضاى محترم 
شركت تعاونى چند منظوره عام شاهد بيرجند 

به اطالع اعضاى محترمى كه متقاضى زمين بوده اند ولى به هر دليل تا كنون موفق به انعقاد 
تاريخ 94/2/7  تا  (گروه فاقدين) مى رساند: حداكثر  اند  نشده  زمين  و تخصيص  قرارداد 
مهلت دارند براى تكميل پرونده و انعقاد قرارداد به واحد مسكن شركت تعاونى شاهد واقع 
كه  اين  به  توجه  با  نمايند.  مراجعه   19  –  17 مدرس  مدرس- حدفاصل  خيابان  بيرجند-  در 
 زمين خريدارى شده براى واگذارى ظرفيت محدودى دارد، لذا اولويت واگذارى با افرادى 

خواهد بود كه زودتر مراجعه و تكميل پرونده نمايند.

هيئت مديره شركت تعاونى چند منظوره عام شاهد بيرجند

"هوالباقى" 

 از خاطر دل ها نرود ياد تو هرگز  
                             اى آنكه به نيكى همه جا ورد زبانى

به مناسبت سومين روز درگذشت مرحوم مغفور 

شادروان سيد محمد سرفرازى
 جلسه ترحيمى امروز پنجشنبه 94/1/27 از ساعت 4/45 الى 

5/45 در محل هيئت حسينى "پايين شهر" برگزار مى شود

حضور شما سروران ارجمند موجب تسلى خاطر بازماندگان خواهد بود.

خانواده مرحوم سرفرازى

 

خانواده هاى: زنگيانى ، مجتبى زاده ، هريوندى و ساير بستگان

به مناسبت اولين سالگرد درگذشت

 شادروان محمد زنگيانى
 جلسه بزرگداشتى امروز پنجشنبه 94/1/27 

از ساعت 3 الى 4 بعدازظهر در محل حسينيه حضرت على اكبر (ع)
 "واقع در حد فاصل منتظرى 15 و 17 " برگزار مى شود

حضور شما سروران ارجمند موجب امتنان است.

آگهى ثبت نام 
كارفرمايان در هيئت
 حل اختالف استان

شرح در صفحه آخر
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صندوق بين المللى پول با اشاره به افزايش 57 ميليارد دالرى توليد ناخالص داخلى ايران در سال 2014 اعالم كرد ايران با وجود تحريم ها توانسته رتبه خود 
به عنوان هجدهمين اقتصاد بزرگ دنيا در اين سال را حفظ كند. به گزارش جهان، صندوق بين المللى پول پيش بينى كرده است توليد ناخالص داخلى ايران 
بر اساس قدرت خريد در سال 2015 نيز 19 ميليارد دالر افزايش يابد و به يك تريليون و 353 ميليارد دالر برسد.

ايران هجدهمين اقتصاد بزرگ دنيا باقى ما ند

جزئيات تغيير كتب درسى و اعالم زمان توزيع 

رئيس سازمان پژوهش و برنامه ريزى با بيان اينكه 
تغيير محتواى كتاب هاى درسى پايه پنجم و نهم 
صورت گرفته است از زمان توزيع كتاب هاى درسى 
سال تحصيلى 95-94 نيز خبر داد. حجت االسالم 
با مهر اظهار كرد: 29 عنوان  محمديان در گفتگو 
كتاب درسى در پايه پنجم و نهم در سال تحصيلى 
 95-94 جديد التاليف هستند. همچنين در سال تحصيلى 96-95 كتاب هاى 
 94 سال  ماه  شهريور   15 افزود:  وى  كند.  مى  تغيير  دهم  پايه   درسى 
 كتاب هاى درسى توزيع مى شود. كتاب هاى ابتدايى در مدارس و كتاب هاى 
فنى و حرفه اى در هنرستان ها توزيع مى شود، كتاب هاى دوره اول و 

دوم متوسطه توسط كتاب فروشى ها به فروش مى رسند.

نظر سازمان حمايت  در مورد 
 افزايش  اخير قيمت خودرو 

معدنى  و  فلزى  كاالهاى  بر  نظارت  دفتر  مديركل 
سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان گفت: 
رشد اخير قيمت خودروها به دليل افزايش يك درصدى 
ماليات بر ارزش افزوده بوده است و اين موضوع به 
معنى گران كردن كاال نيست. شهرام ميرآخورلو در 
گفتگو با ايسنا اظهار كرد: قيمت كارخانه اى هيچ كدام از خودروهاى داخلى 
افزايش پيدا نكرده است. وى در عين حال تاكيد كرد: طبيعى است با افزايش 
يك درصدى ماليات بر ارزش افزوده از هشت به 9 درصد، مبلغى كه هميشه 
از خريدار به عنوان ماليات بر ارزش افزوده دريافت مى شد به مبلغ يك درصد 

افزايش يابد كه اين موضوع ارتباطى به قيمت كاال ندارد. 

طراحى بيمه بازنشستگى براى 7 ميليون نفر 

مديركل دفتر بيمه هاى اجتماعى وزارت تعاون، كار و 
رفاه اجتماعى گفت: در تالش هستيم در قالب طرح 
بيمه اجتماعى فراگير، بيمه بازنشستگى، ازكارافتادگى و 
فوت براى اقشار فاقد بيمه اجتماعى جامعه لحاظ شود. 
به عنوان مثال افرادى كه كمتر از 500 هزار تومان 
درآمد دارند و در مشاغل غير رسمى مشغول به كارند 
در اين گروه جاى مى گيرند. گرجى پور در گفتگو با ايسنا، با اشاره به برخى 
سازوكارهاى طرح بيمه اجتماعى فراگير، اظهار كرد:  اين طرح اكنون به شوراى 
عالى رفاه رفته و در دستور كار قرار گرفته است. وى افزود:  حدود 22 ميليون 
شاغل در بازار كار ايران داريم كه از اين تعداد حدود 15ميليون نفر داراى بيمه 

بازنشستگى و حدوداً 7 ميليون نفر فاقد بيمه بازنشستگى هستند.

معاون غذا و داروى دانشگاه علوم پزشكى ايران 
بهداشتى،  پروانه هاى  تمديد  يا  صدور  گفت: 
ساخت و شناسه نظارت بر محصوالت غذايى 
از يكم ارديبهشت  ماه امسال برچسب عالمت 
راهنمايى تغذيه اى خواهند داشت. به گزارش 
فارس، مهران واليى با اشاره به اينكه در سال 

ايمنى  خصوص  در  دارو  و  غذا  سازمان   94
كرده  ابالغ  دانشگاه  به  را  هايى  برنامه  غذا 
تشديد  برنامه ها،  اين  جمله  از  افزود:  است، 
و  آبليمو  گوشتى،  لبنى،  واحدهاى  بر  نظارت 
دستور  در  كه  است  غذايى  محصوالت  ديگر 
از  يكى  افزود:  وى  گرفت.  قرار  دانشگاه  كار 

مهمترين امورى كه در سال 94 صورت خواهد 
گرفت، برچسب گذارى و نشانه گذارى بر روى 
مواد غذايى است كه نشانه هاى رنگى خواهند 
بود و به صورت چراغ راهنما عمل مى كنند تا 
افراد بتوانند غذاهاى مضر را بشناسند. همچنين 
بهداشتى ساخت  پروانه هاى  تمديد  يا  صدور 

تاريخ  از  غذايى  محصوالت  نظارت  شناسه  و 
تغذيه اى  راهنمايى  عالمت  برچسب   94/2/1
پر  به طور مثال شير و ماست  خواهد داشت. 
چرب و غذاهاى شور و پر چرب با نشانه هاى 
رنگى عالمتگذارى خواهند شد تا مردم بتوانند 

در انتخاب نوع غذاى خود راحت تر باشند.

كه  مسكن  تسهيالت  اوراق  قيمت  ايسنا،  گزارش  به 
در  و  شده  مواجه  افزايش  با  اسفندماه  پايانى  روزهاى  در 
 قيمت هاى 80 تا 82 هزار تومان مورد معامله قرار مى گرفت،
از ابتداى امسال روند نزولى به خود گرفت و افت كرد. به اين 
ترتيب قيمت اين اوراق با شروع سال و به طور سنتى به دليل 
كاهش تقاضا با افت مواجه شد و به قيمت هاى 78 هزار 
تومان رسيد، اما انتشار بيانيه لوزان و احتمال دست يابى به 
توافق هسته اى قيمت اين اوراق را در مدار نزولى قرار داد و 

آن را تا سطح 75 هزار تومان كاهش داد. 
عالوه بر بيانيه لوزان، انتشار اخبارى مبنى بر كاهش نرخ 
سود سپرده بانكى در افت قيمت اين اوراق تاثير گذاشت و 
زمينه افت قيمت و كاهش تقاضا در اين اوراق را فراهم كرد؛ 

اما بررسى افزايش وام مسكن در جلسه شوراى پول و اعتبار 
در روز 19 فروردين ماه قيمت اين اوراق را تحت تاثير قرار 
داد و هر يك از برگه هاى اين اوراق را با رشد 2 هزار تومانى 
مواجه كرد به طورى كه قيمت اين اوراق در برخى نمادها 
 به سطح 80 هزار تومان در اين روز رسيد. زيرا مهم ترين 
تاثير گذار بر قيمت « تسه» ها، سياست هاى دولت  عامل 
بخش  رونق  و  مسكن  تسهيالت  سقف  افزايش  بر  مبنى 
مسكن است، به طورى كه در سال 1392 افزايش ميزان 
اوراق  اين  قيمت  سابقه  بى  افزايش  زمينه  مسكن  وام 
مسكن  وام  ميزان  نكردن  پيدا  افزايش  اما  كرد.  فراهم  را 
موجب شد تا جلوى رشد قيمتى اين اوراق گرفته شده و 
قيمت تسه ها را به محدوده قيمتى 78 هزار تومان برگرداند 

به طورى كه در حال حاضر «تسه» دى، بهمن و اسفند 
در  آبان  و  مهر  تسه  و  تومان  هزار   78 قيمت  در   1393
 قيمت 76 هزار تومان معامله مى شود. قيمت اوراق «تسه» 
در نيمه اول سال 1393 به قيمت 100 هزار تومان رسيده 
بود اما از آذرماه همان سال روند متعادل ترى به خود گرفت و 
با ادامه ركود در بازار مسكن تا سطح 77 هزار تومان كاهش 
پيدا كرد و هزينه متقاضيان دريافت وام را كاهش داد. اوراق 
از  استفاده  متقاضيان  كه  است  اوراقى  مسكن  تسهيالت 
انواع تسهيالت مسكن بايد در ازاى هر 500 هزار تومان، 
يك برگه حق تقدم تسهيالت مسكن خريدارى كرده و به 
بانك مسكن ارائه كنند. يعنى براى دريافت وام 45 ميليونى 

مسكن بايد 90 ورقه حق تقدم تسهيالت خريدارى شود. 

جديدترين قيمت اوراق تسهيالت مسكن

آغاز درج چراغ راهنماى تغذيه بر محصوالت غذايى از اول ارديبهشت
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درگذشت خطيب شهير حجت االسالم «عباسعلي 
اسالمي سبزواري» (1364 ش).

رحلت عالم بزرگوار آيت  ا... «شيخ علي جواهري» 
(1374 ش).

خليل  زاده  «بيوك  ا...  آيت   جليل  فقيه  ارتحال 
مرّوج» امام جمعه اردبيل (1380 ش).

بانك مركزى اعالم كرد هزينه زندگى در سال 
1352- 2/11 درصد افزايش يافت (1353ش).

عراق  و  ايران  بين  كه  كرد  اظهار  صدام حسين 
هيچگونه مشكلى وجود ندارد(1356ش).

الوزراء اعالميه اديبانه و  الدين رئيس  سيد ضياء 
پر احساسي با قلمي روان و شيرين انتشار داد و 
اظهار  انگليس  و  روس  قواي  از  ايران  تخليه  از 

مسرت نمود. (1300ش).
به  النقي(ع)  علي  امام  حضرت  شهادت 

روايتي(254 ق).
بن  «مقداد  تشيع  عالم  بزرگ  فقيه  درگذشت 

عبدا... حلّي» (826 ق).
آستانه  در  فلسطينيان  به  صهيونيست ها  يورش 

تشكيل رژيم صهيونيستي (1948م).

روز ملي «دانمارك»

كشور دانمارك در شمال اروپا بين درياي بالتيك 
و درياي شمال قرار گرفته است. پايتخت دانمارك 
كپنهاك و واحد پول آن كرون است. حدود 90 
پروتستان  مذهب  پيرو  دانمارك  مردم  درصد 
از  و  دارند  دانماركي  مليت  آنها  اكثريت  و  بوده 
و  اودنسه  اورهوس،  هستند.  اروپايى  سفيد  نژاد 

اولبورگ از شهرهاي مهم اين كشور هستند.
مناي  سرزمين  در  مهيب  آتش سوزي  وقوع 

عربستان (1997م).
امپراتوري  عليه  عثماني  ترك هاي  تهاجم  آغاز 

روم شرقي (1453م).
معروف  شاعر  و  نويسنده  فرانس»  «آناتول  تولد 

فرانسوي (1844م).
سينما  معروف  كمدين  چاپلين»  «چارلي  تولد 

(1889م).
بلوك  بين  سرد»  عبارت «جنگ  مصطلح شدن 

شرق و غرب (1947م).

تقويم مناسبت هاى  روز

قيمت ميلگرد و تيرآهن كاهش يافت 

رئيس اتحاديه فروشندگان آهن، فوالد و فلزات از كاهش 
قيمت ميلگرد و تيرآهن خبر داد و گفت: به دليل اينكه 
اين  است،  كم  فوالد  و  آهن  توليدات  داخلى  مصرف 
محصوالت در انبارها رسوب مى كند. آزاد در گفتگو با ايسنا، 
با بيان اينكه در حال حاضر قيمت هر كيلوگرم تيرآهن10 
تا 15تومان و هر كيلوگرم ميلگرد20 تا 40 تومان كاهش 
يافته است،گفت: هر كيلوگرم ميلگرد 1510تا1520 تومان 

و تيرآهن1580 تا1600 تومان به فروش مى رسد. 

همه اتباع خارجى بيمه سالمت مى شوند 
 

اتباع و مهاجرين خارجى وزارت كشور  امور  مديركل 
اتباع خارجى همانند هموطنان  بيمه سالمت همه  از 
كشورمان خبر داد. به گزارش ايسنا، محمدى فر با اشاره 
افغان به  نفر تبعه  به وجود يك ميليون و 500 هزار 
صورت قانونمند در كشورمان گفت: اين افراد در قالب 

پناهنده يا اقامت موقت در ايران حضور دارند.

عدم بهبود معضل بيكارى در ايران

جديدترين آمار صندوق بين المللى پول نشان مى دهد 
طى  ايران  در  بيكارى  نرخ  افزايش  با  همزمان  كه 
در  ميالدى  گذشته  سال  در  ايران  اخير،  سال هاى 
رتبه 26 به لحاظ بيكارى قرار گرفته است. به گزارش 
فارس، بر اين اساس، نرخ بيكارى ايران از 10,4 درصد 
به رقم 11,21 درصد در سال 2014  در سال 2013 
افزايش يافته است. اين درحالى است كه صندوق با 
پيش بينى افزايش نرخ بيكارى ايران در سال 2015، 

اين رقم را 12,2 درصد برآورد كرده است.

40 درصد جاده هاى كشور وضع خوبى ندارند

وزير راه و شهرسازى تاكيد كرد: 20 تا 40 درصد جاده هاى 
شريانى ايران وضعيت مناسبى ندارند. به گزارش ايسنا، 
آخوندى، گفت: اگر بخواهيم كار استانداردسازى جاده ها 
را به صورت كامل انجام دهيم نياز به هزاران ميليارد 
تومان اعتبار داريم كه با منابع محدود فعلى ميسر نيست 
ولى با اين همه ميزان روكش جاده ها در سال گذشته 

بيش از صددرصد افزايش داشت.

وابستگى به واردات گندم نصف شد
 

درصدى  كاهش50  از  كشاورزى  جهاد  وزير  معاون 
وابستگى به واردات گندم خبر داد و گفت: تراز بازرگانى 
بخش كشاورزى در سال گذشته با كاهش 32 درصدى 
به حدود منفى 5,5 ميليارد دالر رسيد. به گزارش ايسنا، 
بخشنده اظهار كرد: در سال گذشته حدود 12 ميليارد 
دالر واردات صورت گرفت كه نسبت به واردات 13,2 

ميليارد دالرى در سال 1392 كاهش 9 درصدى دارد. 

3قاليشويى كدبانو  با ضمانت پاره نشدن و چروك نشدن 2 2 1 2 9 7 9
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آگهى دعوت به افراز
نظر به اين كه آقاى محمد رضايى پور احدى از مالكين مشاعى پالك 231- اصلى به موجب سند 25488 – دفترخانه 7 بيرجند به ميزان 
2000 مترمربع از 360 هزار سهم واقع در بخش دو بيرجند مى باشد و تقاضاى افراز حصر مشاعى خويش را در پالك مذكور نموده لذا به 

كليه مالكين مشاعى پالك مرقوم اخطار مى شود كه عمليات افرازى روز 94/3/5 ساعت 11 با حضور نماينده و نقشه بردار اين اداره به عمل خواهد آمد 
و عدم حضور مانع از انجام عمليات افراز نخواهد شد. ضمنا متعاقبا نقشه و صورت مجلس افرازى به اطالع مالكين مشاعى خواهد رسيد.

معاون اداره ثبت اسناد و امالك بيرجند

دعوت مجمع عمومى عادى سهامداران شركت سهل كشت بيرجند
 «سهامى خاص» ثبت شده به شماره 15 و شناسه ملى 10360001211

عادى  عمومى  مجمع  جلسه  در  شود  مى  دعوت  شركت  سهامداران  كليه  از  بدينوسيله 
 ساليانه كه مورخ 94/2/6 ساعت 10 صبح در روستاى سهل به كدپستى 9756171412 

تشكيل مى شود حضور به هم رسانند.
دستور جلسه: 

انتخاب اعضاى هيئت مديره
انتخاب بازرسين

تصويب تراز و حساب سود و زيان ساالنه و تعيين پاداش هيئت مديره و بازرسين

هيئت مديره و مديرعامل

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

*  فروش يا معاوضه آپارتمان 75 مترى خيابان مفتح 100 ميليون ،  50 نقد 50 وام ، تخليه  ،آماده تحويل 

    *  فروش يا معاوضه آپارتمان 100 و 180 مترى در حال ساخت واقع در سپيده  ، آورده اوليه 35 ميليون           

وام  مسكن 50 ميليون  

   *  فروش منزل وياليى واقع در انقالب 1 ،  180 متر زمين 85 بنا ، جديد ساز، 100 ميليون 

پيمانكارى و مشاركت در ساخت منطقه خوب يا فقط حاشيه خيابان هاى اصلى

 امالك آسمان در خدمت همشهريان
بيست مترى دوم غربى مدرس ، بين كوچه 1 و 3          3-32231772 و 09155611127

فروشگـاه  كـودك 
 اميـــر

شيك / مناسب / متنوع
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"

با آرزوى قبولى طاعات و عبادات و عرض تبريك 

29 فروردين
 سالروز ارتش جمهورى اسالمى ايران

 به اطالع مردم واليتمدار و شهيد پرور مى رساند:
 نماز عبادى - سياسى و دشمن شكن جمعه اين هفته به امامت 

حضرت حجت االسالم والمسلمين جناب آقاى دكتر رضايى 
قائم مقام ولى فقيه دراستان و امام جمعه شهرستان بيرجند

 اقامه مى شود.
سخنران قبل از خطبه ها: 

برادر محترم جناب سرهنگ نورى طاهرى 
جانشين فرماندهى ارشد نظامى ارتش در استان خراسان جنوبى

 خواهد بود.
زمان : جمعه 94/1/28  ساعت 11/45

مكان: بلوار شهداى عبادى - بلوار صنعت و معدن - مصلى بزرگ المهدى (عج)
 (ضمنا در پايان نماز جمعه مراسم راهپيمايى براى محكوم كردن رژيم آل سعود

 در حمله به مردم بى دفاع و مظلوم يمن برگزار مى شود)

ستاد نماز جمعه شهرستان بيرجند 

همين نماز جمعه بود كه شوق

 جهاد فى سبيل ا... را در دل ها تحريك  كرد  

(مقام معظم رهبرى)

تعمير انواع لوازم 
گـازسـوز 

 در منزل و در اسرع وقت  
   09158624439 - جانى
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رئيس جمعيت هالل احمر زيركوه از برگزارى  دوره آموزشى 35 ساعته امداد و كمك هاى اوليه در نيروى انتظامى اين شهرستان خبر داد. حورانى با اشاره به حساسيت مشاغل نيروهاى نظامى 
و انتظامى و خطرات زياد شغلى در اين زمينه و  همچنين حضور اين نيروها به عنوان اولين افراد در صحنه هاى تصادفات، درگيرى ها، مواقع بحران و ... آموزش امدادى براى كمك به خود و 

ساير آسيب ديدگان در حوادث را امرى ضرورى و غير قابل اجتناب دانست و افزود: اين دوره 35 ساعته در طول دو هفته با حضور 25 نفر در نيروى انتظامى اين شهرستان برگزار شد.

3برگزارى دوره آموزشى امداد و كمك هاى اوليه در نيروى انتظامى زيركوه
پيام شما

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

ادارى  سايت  بهار  خيابان  ساكن  من  سالم. 
هستم. نمى دانم گناه ما چيه كه بايد هم گرد 
رو  مهر  بلوار  نشده  آسفالت  الين  خاك  و 
اين  از  بايد  بار  چند  روزى  هم  كنيم  تحمل 
كنيم.  استفاده  داغون  و  درب  خاكى  الين 

خواهش مى كنم مسئولين به فكر باشند.
915...231
سالم. مغازه اغذيه فروشى واقع در ترمينال كه از 
شهردارى طى مزايده با يك ميليون و 700 اجاره 
باشد.  امتياز گاز برخوردار نمى  از  اين مغازه  كردم. 
چندين بار به شهردارى مراجعه كردم گفتند از لحاظ 
هزينه براى شهردارى مقدور نمى باشد كه به اين 
محل گازرسانى صورت گيرد اين در حالى است كه 
گفته  و  دارد  گاز  امتياز  شهردارى  داخل  رستوران 
اند خودتان با هزينه شخصى از رستوران به 

مغازه گاز بكشيد. لطفاً پيگيرى كنيد.
915...642 
سالم آوا. مى خواستم به مسئولين انجمن صنفى 
هاى  راننده  ما  كه  بگويم  كاميون  رانندگان 
كمپرسى كه داخل شنشويى ها كار مى كنيم 
24 عدد بارنامه براى شارژ كارت هوشمند 

از كجا بياريم؟
935...551
و  راهنمايى  مسؤلين  گوش  به  لطفًا  آوا.  سالم 
خيابان هاى شهر  اكثر  برسونيد شما كه  رانندگى 
را  نبوت  خيابان  نيست  بد  كرديد  كشى  خط  را 
نبود خط كشى  علت  به  كنيد.  كشى  خط  هم 

رانندگان حق تقدم را رعايت نمى كنند.
9156...678
باسالم. بعد از چند سال بهره بردارى از واحدهاى 
آسفالت  هنوز  متأسفانه  ادارى  سايت  مسكونى 
صورت  به  اكثراً  و  نشده  تكميل  مهر  بلوار 
خالف عبور و مرور مى كنند! حتماً بايستى تلفات 
جانى داشته باشيم تا مسئولين رسيدگى كنند؟ضمنًا 
نصب تابلو عبور ممنوع چاره كار نيست ضمن اينكه 
گرد و خاك ناشى از عبور و مرور در سمت راست 

بلوار مستقيماً وارد واحدهاى مسكونى مى شود.
915...159
در  خواهشمنديم  شهردارى  محترم  مسئولين 
به  وحدت  خيابان  انتهاى  تاير  كوير  سايت 
آن يك  كنار  و قسمت هاى  آب  جوى هاى 
خيابان  مخصوصاً  بدهيد  سامانى  و  سر 
از جوى آب بلوك  اركيده 12 كه قسمت هايى 
بلوك هاى  بين  گذارى شده و قسمت هايى هم 
و  هست  خالى  شده  گذاشته  آب  جوى  روى  كه 
زياد هست و  اين خيابان  از طرفى ديگر تردد در 
بچه هاى دوچرخه سوارى و بازى مى كنند. ضمنًا 
است!  آشغال  از  مملو  آن  كنار  و  آب  داخل جوى 
اين  از  بازديد  ضمن  شهردارى  است  خواهشمند 
قسمت قبل از هر گونه حادثه با توجه به گرم شدن 
براى ساكنين چاره اى  آلودگى  هوا و جمع شدن 

بينديشد. با تشكر.
915...236
با سالم، خواستم بگم كاش توى شب نشينى 
امير  از فضايل  به جاى غيبت كمى  هامون، 
بگوييم  يكديگر  براى  (ع)  على  المومنين 
چون  بدهيم،  بها  البالغه  نهج  به  بيشتر  و 
 مكمل قرآن است. دشمن حساب شده دارد درباره 
ذكر  كند.  مى  كار  بشريت  عظيم  چهره   اين 

على (ع) عبادت است.
935...277

*رحيم زاده

سرباز، سربازى و پاسدارى حلقه هايى از يك زنجيره كلى 
هستند كه امنيت را در كنار  مؤلفه هاى اجتماعى در سطح 

جامعه تعريف مى كنند.
امنيت  اجتماعى  نيازهاى  پيش  به  كلى  نگاهى  اگر 
نكته رسيد كه برخى  اين  به  يقينًا مى توان  انداخته شود 
از كشورها در جهان به دليل موقعيت خاص جغرافيايى و 
سياسى خود نيازمند به كارگيرى بخشى از جوانان خود به 
عنوان سرباز هستند. سربازانى كه در قالب خدمت وظيفه 
عمر  از  زمانى  مدت  قانون،  چهارچوب   در  بايد  عمومى 
خود را به حفظ مرزهاى كشور و حراست از امنيت داخلى 

آن اختصاص دهند.
و  جامعه  مختلفى  اليه هاى  در  است  چندى  متأسفانه 
زمينه  در  تخريبى  مباحثى  رسانه ها  از  برخى  و  سايت ها 
نوعى  به  هر كس  و  است  شده  انداخته  راه  به  سربازى 
اينكه حضور  از  قانون خدمت را به زير سؤال برده فارغ 
سرباز براى امنيت كشور تا چه حد ضرورى بوده و نبود 
به صورت مستقيم و غير  را  آن چه شكاف هاى عميقى 

مستقيم در كالبد جامعه ايجاد مى كند. 
مسير  در  مى تواند  جامعه اى  نظركارشناسان  اساس  بر 
رشد و تعالى گام بردارد كه داراى پيش  نياز هايى امنيت 
بود كه يك  متصور  باشد؛ حال چگونه مى توان  در خود 
و  باشد  موفق  مقوله  اين  در  سرباز  وجود  بدون  جامعه 
نگاهى  نكند؟!  علم  قد  آن  برابر  در  تهديدى  گونه  هيچ 
به عنوان وظيفه  اكنون  بر آن چه كه هم  كوتاه و گذرا 
بر دوش سربازان قرار دارد گوياى اين واقعيت است كه 
امنيت شالوده اى ناشى از تالش يك سرباز در نقطه صفر 
برابر  در  كمين  براى  كركسى  در سنگرهاى النه  مرزى 
قاچاقچيان و يا در لباس پليس وظيفه تأمين امنيت شهر 

و مبارزه با متجاوزان به مال و ناموس مردم است.
سفارش  و  نشسته  شهر  هاى  ساندويچى  از  يكى  در 
سر  از  اما  ندارند  سربازى  يونيفرم  اند.  داده  ساندويچ 
تراشيده و لهجه اى كه  دارند، معلوم است از سر ناچارى 
و در حسرت غذاى خانگى و پر مهر مادر به ساندويچى 
بيرجند  ارتش  خيابان  روى  پياده  اند!!  كرده  بسنده 
است  هايى  جوان  عبور  محل  شهر،  نقطه  هر  از  بيشتر 
نقاط  اقصى  از  به دوش كشيده و  را  بار غربت  اكثراً  كه 
اند. آمده  اينجا  به  آموزشى  ماه   3 گذراندن  براى   كشور 
وجود  اسم  اين  به  ارتش  خيابان  نامگذارى  علت  شايد 

پادگان 04 در اين مسير است.

باورم نمى شد اينجا دوام بياورم

چند سرباز در كنار ميدان در كمربندى سجاد شهر منتظر 
 تاكسى ايستاده اند، گويا فرصتى براى تعويض لباس هايشان
نداشته و با همان ظاهر به داخل شهر آمده اند. از اينكه 
كه  است  معلوم  اند  ايستاده  تاكسى  براى  محل  اين  در 
بيرجندى نبوده و از شهرها و استان هاى دور و نزديك 

براى خدمت به اينجا آمده اند.
يكى از آنها با لهجه زيباى تركى مى گويد: ساكن تهران  
است و وقتى فهميده براى گذراندن دوره آموزشى به پادگان 
 04 بيرجند افتاده، به مدت چند روز شوكه بوده و باورش 

نمى شده كه در اينجا دوام بياورد.
ديگرى از اصفهان آمده و با اين وجود از حال و هواى 
و  خوب  افراد  را  ها  بيرجندى  و  است  راضى  شهرمان 
خونگرم مى داند، حسين با اشاره به مرزى بودن استان، 
اشرار  شايعات حضور  استان،  به  ورود  بدو  در  گويد:  مى 
و  واهمه  با  و  انداخته  در دلش  بسيارى  ترس  منطقه   در 

بى ميلى به اينجا آمده است. 

با اين هواى گرم 
ماه رمضان را خدا به خير بگذراند

برگه  با  را  خود  مدام  و  است  رشتى  اصالتًا  سوم  سرباز 
مرخصى اش باد مى زند و مى گويد: مردم اينجا چطور 

بهار  هنوز فصل  كه  االن  كنند؟!  مى  تحمل  را  تابستان 
است وضع آب و هوا اين طورى است، خدا عاقبت ما را 
در فصل تابستان بخير كند، مخصوصًا كه در بزرگترين 

روزهاى سال قرار است رمضان را تجربه كنيم.
او كه  از سواحل دريا به اينجا آمده و از وجود گرد و خاك 
بسيار و گرماى شديد كالفه است، مى گويد: همجوارى 
رابط  و  گلوگاه  عنوان  به  افغانستان  كشور  با  استان  اين 
بين شهرهاى شرقى و ساير استان ها تصور پايين بودن 

ضريب امنيت را در اذهان عموم افزايش داده است.
در فضاى سبز ورودى شهر تعدادى سرباز نشسته و گويا 
منتظر ماشين هاى برون شهرى اند، به نظر مى رسد دو 
هفته  آخر  تعطيالت  است  قرار  و  اند  بومى  غير  نفرشان 
تن  به  كه  فرمى  لباس  از  باشند.  دوستانشان  ميهمان  را 

دارند، مشخص است كه از سربازان پادگان امام رضا (ع) 
معروف به 04هستند.

ذهنيتى كه نسبت به پادگان و استان داشتم 
بسيار دور از واقعيت بود

در گفتگويى كه با آنها داريم مى گويند: قبل از اين هيچ 
 شناختى نسبت به بيرجند و استان خراسان جنوبى نداشته اند
اعزام  شهرستان  اين  به  آموزشى  براى  اينكه  از  بعد   و 
شده اند، نسبت به استان و شهرستان، شناختى نسبى پيدا 
كرده اند. سربازى كه گويا كرمانى است، مى گويد: به نظر 
مى رسد خراسان جنوبى را با پادگان ها و دانشگاه هايش 

در كشور مى شناسند.
وى مى گويد: در خصوص پادگان 04 بيرجند و سختى 
شرايط خدمت در اينجا از پدر بزرگم بسيار شنيده بودم، 
بيرجند  در  را  سربازى  آموزشى  دوران  پدربزرگم  زيرا 

گذرانده و از اينجا به تبعيدگاه ياد مى كرد!!...
سرخانى ادامه مى دهد: آنچه در مورد استان و شهرستان 
بسيار  روبرو شدم  آن  با  واقعيت  در  آنچه  با  بودم  شنيده 
متفاوت بود، به طورى كه با پس زمينه حرف هاى پدر 
دانستم  مى  مرزى  و  كوچك  شهرى  را  اينجا  بزرگ، 
از  ماندن  عقب  و  امكانات  حداقل  از  گيرى  بهره  با  كه 
توسعه شهرى به صورت مداوم دچار درگيرى با اشرار و 
قاچاقچيان است، اما با حضور در استان خراسان جنوبى، 
اينجا را مكانى دنج، آرام، با مردمى فرهنگى و متمدن و 

در حال رشد روز افزون مشاهده كردم ...
(تبعيدگاه.....!!!) بيراهه هم نمى گويد... ياد فيلم سناتور  

اول  افتادم كه شخصيت  انقالب  اول  فيلم هاى دهه  از 
فيلم كه يك استوار است به عنوان مجازات قرار است به 

پادگان بيرجند فرستاده شود.
گويا زمانى پادگان 04 بيرجند براى بعضى سربازان حكم 
تبعيدگاه را داشته و شايد وجود وضع نامناسب اقليمى، بعد 
مسافات تا مركز استان و دورى از مركز كشور در گذشته، 
همجوارى با افغانستان، وجود جمعيت زياد افاغنه در شهر، 
كوچك بودن شهر و نبود حداقل امكانات رفاهى در آن 
زمان، گذران خدمت نظام در اين شهر را در ديد عده اى 

به شكل يك تبعيدگاه جلوه داده است.
در گوشه اى از شهرمان سايه ها كم كم با روز خداحافظى 
مى كنند، سرش را زير آب گرفته و گويا تشنگى بى پايان 
كند  مى  تكرار  را  اينكار  بار  چند  دارد،  آب  بلعيدن  براى 

كه  حالى  در  نشيند  مى  پارك  نيمكت  كنار  در  نهايتًا  و 
خستگى در نگاهش موج مى زند مداوم با كالهش خود را 
خنك مى كند و مى گويد: اهل همدان است و تحمل آب 
و هواى شهرستان ما برايش طاقت فرساست اما سربازى 
است و وظيفه عمومى كه (براى جوانان اين ديار امرى 

واجب است و واجبى غير قابل اغماض) ...

سربازى شترى است 
كه درب خانه هر پسرى مى نشيند

لبخندى  كنيم:  مى  سؤال  او  از  سربازى  خصوص   در 
مى زند و مى گويد: سربازى شترى است كه در خانه هر 
 پسرى مى نشيند، حاال  عده اى با استفاده از بعضى تبصره ها
آن را فرارى داده و عده اى نيز حدود 2 سال از عمرشان 
سربازى  لباس  در  ها  ناخوشى  و  ها  خوشى  همه  با   را 
مى گذراند اما او به طور كلى از وضع خدمتش راضى است 
 و بر عكس تصور عموم، شرايط رفاهى را مطلوب مى داند.
بهزاد مى گويد: هر چند در خصوص تغذيه تصور مردم بد 
است و سرباز را آش خور! خطاب مى كنند اما واقعيت اين 
است كه غذاى اينجا متنوع است و كيفيت خوبى هم دارد. 
 از نظر وى خدمت سربازى با وجود دورى از خانواده ها
با مشكالت  رويارويى  در  و سختى ها الزمه هر جوانى 
و درك واقعيت هاست. سربازى بهترين راه براى درك 

مشكالت زندگى است و راهى براى مرد شدن.

الفاط زشت، روحيه سرباز را در هم مى شكند

وى از ديگر مزاياى سربازى آشنايى با موقعيت مكانى 
استان ها، آشنايى با فرهنگ شهرها و اجتماعى شدن را 
 عنوان كرده و مى گويد: تنها اشكالى كه در بعضى پادگان ها
وجود دارد بى احترامى به سرباز است. به طورى كه گاهًا 
برخى از درجه داران و كادرى ها با الفظ و القاب زشت 
سربار را مورد خطاب قرار مى دهند اين در حالى است كه 
با توجه به شخصيت فرد در دوره جوانى، اين رفتارهاى 

آسيب هاى روانى را به دنبال دارند.
وجود پادگان هاى مختلف ارتش و سپاه و نيرو انتظامى  در 
 استان و شهرستان عالوه بر جنبه هاى امنيتى از جنبه هاى
توان  مى  جمله  آن  از  كه  است  بررسى  قابل  مختلفى 
در  غيربومى  سربازان  حضور  كرد:  اشاره  زير  موارد  به 
فرهنگ  و  آداب  منطقه،  بهتر  شناساندن  باعث  استان 

استفاده  آن  دنبال  به  و  ها  استان  به ساير  منطقه  مردم 
سربازان از انواع محصوالت و صنايع دستى و صدور آنها 
به ساير شهرها و استان هاى كشور در قالب سوغات به 

عنوان منبع مالى است.
در گفتگوى آوا با مردم، همشهريان نيز با ابراز رضايت 
عامل  مهمترين  را  آنها  سربازان  حضور  از  خرسندى  و 
آنان  در زمينه تأمين امنيت استان برشمرده و نسبت به 

ميهمان نواز و دلسوزند.. 
خيابان شهدا و حكيم نزارى بيرجند زمانى محل تجمع 
تعمير  و  دوز  و  دوخت  كار   كه صرفًا  بود  هايى  خياطى 
در  زمانى  دادند،  مى  انجام  را  سربازى  فرم  هاى  لباس 
گوشه و كنار شهرمان كارگاه هاى دست دوز پوتين هاى 
گروه  مراجعه  در  اكنون  اما  خورد  مى  چشم  به  سربازى 
تعداد  كه  به طورى  نيست.  آنها  از  خبرى  ديگر  گزارش 
پوتين  توليد  هاى  كارگاه  و  نظامى  لباس  هاى  خياطى 
انگشت شمارند.در اين راستا نگاهى اجمالى به تاريخچه 

مركز آموزشى 04 مى اندازيم:

تأسيس مركز 04 بيرجند  در سال 1304

مركز آموزش 04 امام رضا (ع) در سال 1304 در قالب 
هنگ  به   1338 سال  در  و  تأسيس  نظام  سواره  گردان 
 304 آموزشى  مركز  به   1344 سال  در  و  آموزشى   201
آموزش  مركز  به   1350 سال  در  و  گردان   2 استعداد  با 
تربت  در  آموزشى (يك گردان  استعداد 4 گردان  به   04
حيدريه و 3 گردان در بيرجند) و گروهان قرارگاه، خدمات 

و پشتيبانى، تبديل شد.

در سال 1387 با نگرش به همجوارى اين يگان با استان 
با  (ع)،  الحجج  ثامن  ملكوتى  بارگاه  و  رضوى  خراسان 
پيشنهاد اين مركز و تصويب فرمانده نيروى زمينى ارتش 
به نام مبارك حضرت امام رضا (ع) يعنى مركز آموزش 
اين  احداث  از  هدف  يافت.  نام  تغيير  (ع)  رضا  امام   04
مركز (كه در زمينى به مساحت حدود 47 هكتار در شرق 
برقرارى  تأسيس،  بدو  در  شده)  واقع  بيرجند  شهرستان 

امنيت در منطقه شرق كشور بوده است.

تعداد شهداى ارتش در اين حوزه استحفاظى 
434 نفر و تعداد شهداى مركز 114 نفر مى باشد 

دفاع  دوران  در   04 آموزشى  مركز  است  ذكر  شايان 
به  مقدماتى  رزم  آموزش هاى  ارائه  بر  عالوه  مقدس 
و  منطقه  بسيجيان  آموزش  به  نسبت  ارتش،   سربازان 
با استفاده از كاركنان پايور و وظيفه برگزيده و داوطلب 
 1360 سال  از   809 گردان  عملياتى  مناطق  به   اعزام 

اقدام كرده است.

سربازى، يك تكليف دينى است
 

با  گفتگو  در  آجا  نظامى  ارشد  كننده  هماهنگ  معاون 
گويد:  مى  و  داند  مى  دينى  تكليف  يك  را  سربازى  ما، 
خدمت سربازى فقط محدود به دوران جنگ نيست، بلكه 
پيشرفت  راستاى  در  صلح  زمان  در  توانند  مى  سربازان 
نقش  اسالمى  انقالب  اهداف  پيشبرد  و  آبادانى كشور  و 

خطيرى را ايفا نمايند.
در  سرباز  ما  نظر  از  افزايد:  مى  مقدم  ناصرى  سرهنگ 
با وظيفه اى مشخص  بلند مرتبه  جامعه اسالمى فردى 
 است كه از نظر جايگاه اين افراد، سربازان امام زمان (عج)

هستند و وظيفه سرباز امام زمان (عج) نيز همچنان كه 
آمادگى  از  فرمايند عبارت است  مقام معظم رهبرى مى 
عدالتى  بى  و  ظلم  با  مبارزه  و  عدالت  گستراندن  براى 
هاى  آسايشگاه  وضعيت  وى  زورگويى.  و  تبعيض  و 
حدود  گويد:  مى  و  عنوان  ال  ايده  حد  در  را  مركز  اين 
پادگان  جديد  ساختمان  احداث  براى  تومان  100ميليارد 
04 امام رضا (ع) بيرجند در نظر گرفته شده كه تاكنون 

75 ميليارد تومان از اين اعتبارات هزينه شده است.

سرباز از ديدگاه امام و رهبرى

از  اسالمى،  انقالب  كبير  بنيانگذار  (ره)،  خمينى  امام 
 نقطه نظر خاص و ايدئولوژيك خدمت سربازى را عبادت 

مى داند و در باب اهميت سرباز نيز مى فرمايند: 
سرباز اسالم هستيد بايد همه چيزتان را اسالمي كنيد. 
اسالم،  صدر  سربازان  مثل  اسالمي  دولت  در  سرباز 
است  خدايي  كار  كار،  اسالمي  رژيم  در   ... خداست.  با 
كه  بكنيد  كاري  است.  قوي  و  خداست  سرباز  سرباز،  و 
خودتان هم ساخته بشويد. همان طور كه سربازهاي صدر 
اسالم در عين حالي كه سربازي مي كردند وظايف صوريه 

اسالم را هم به تمام معنا به جا مي آوردند.
سربازى اهميت  بيان  در  هم  رهبرى  معظم   مقام 
مى فرمايند: خدمت وظيفه عمومى خدمت واقعًا مقدسى 
ملت  نيازهاى  اول  در صف  صلح  و  جنگ  در  كه  است 
جوانان،  آحاد  هم  و  ها  خانواده  هم  دارد.  قرار  كشور  و 
بايد اهميت آن را درك كنند و با شوق و عالقه به آن 
بشتابند. به عبارت ديگر، امام و رهبرى ريشه سربازى را 
معتقدند  و  كنند  باورهاى عميق مذهبى جستجو مى  در 
كه هدف سرباز چيزى جز پاسداشت ارزش هاى اسالمى 
و انقالبى يعنى گستراندن عدل و آمادگى براى مبارزه با 

ظلم و جور نيست. 
با  نبايد  و  است  كشور  امنيت  و  آرامش  كليددار  سرباز 
تخريب جايگاه سربازى در سايت ها و برخى از رسانه ها 
توسط برخى كه خود از سربازى متوارى اند، اين مهم را با 
حاشيه روبرو ساخته و بر جايگاه واالى آن كه نقشى مؤثر 

بر زندگى جمعى دارد بى پروا تاخت...

سربازان مسافران غريب ديار كوير 

جوابيه شركت گاز خراسان جنوبى

ستون  در  شده  درج  مطلب  به  پاسخ  در  احترامًا 
به  «گازرسانى  درباره   94/01/20 مورخ  شما  پيام 
بيرجند»  اميرآباد  روستاى  شرق  در  واقع  منازل 
مناطق  به  گازرسانى  رساند:  مى  استحضار  به 
انجام  اميرآباد  واقع در طرح هادى شرق روستاى 
لذا در صورت ساخت و ساز جديد در  شده است. 
محدوده طرح هادى، پس از درخواست گازرسانى 
توسط متقاضيان، بررسى هاى الزم انجام خواهد 
امكان  قانون  مطابق  است  بديهى  پذيرفت. 
هادى  طرح  خارج  در  واقع  منازل  به  گازرسانى 

وجود نخواهد داشت.

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
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موسيقى خراسان جنوبى

تاريخ خراسان جنوبى

 صنعت تركه بافى يكى از كهن ترين صنايع دستى بشراست. ماده اوليه مورد نياز درتركه بافى، ساقه هاى نورس گياهان به ويژه درخت بيد است.
در استان خراسان جنوبى درختان سرخ بيد و درختچه هاى سافتِرگ از جمله مهمترين منابع تامين مواد اوليه تركه بافى است
 كه بصورت فراوان در محل توليد يافت مى شوند.

صنعت تركه بافى از صنايع دستى خراسان جنوبى مى باشد

سرزمين  از  بخشى  گذشته  در  جنوبى  خراسان 
 قهستان  بود. در روايات اساطيرى بناى قهستان را به 
سام ابن نريمان نسبت داده اند و آن را بخشى از قلمرو 
فريدون پيشدادى مى دانند. در اين منطقه روستاهايى با 
نام هاى سلم آباد، فريدون، گيو و... وجود دارند كه مؤيد 

اين روايات هستند.
 براساس كتيبه هاى به جا مانده از دوره هخامنشى و 
به گفته بعضى از مورخان يونانى، قهستان سكونت گاه 
قوم ساگارت، از اقوام آريايى بود. هرودوت مورخ يونانى 
مى نويسد: آن ها در رديف اقوام شرقى هستند و از سكنه 
ساتراپ چهاردهم هخامنشيان به شمار مى روند.از اواخر 
قرن پنجم هجرى قهستان به يكى از مراكز مهم فعاليت 
فرقه اسماعيليه به رهبرى حسن صباح تبديل شد. زيرا 
اقليمى و  از آنجايى كه اين ناحيه از موقعيت مناسب 
نبود و مورد بى توجهى حكومت هاى  طبيعى برخوردار 
داراى  اسماعيليه  فرقه  فعاليت هاى  براى  بود،  مركزى 
وضع مساعدى بود. لذا، بعد از منطقه الموت، قهستان 
به مهم ترين مركز فعاليت اسماعيليان تبديل شد، كه 
را  (نهبندان)  نه  تا  (كاشمر)  ترشيز  حدود  در  قلمروى 

دربرمى گرفت.
در دوره هاى بعد صفويان،كه به امر تجارت اهميت زيادى 
مى دادند، باعث رونق و گسترش تجارت در اين منطقه 
شدند و همچنين امنيت نسبتاً پايدارى در آن حوالى ايجاد 
كردند. در آن زمان بيرجند،كه قصبه اى بيش نبود به 
عنوان حاكم نشين قاينات برگزيده شد و خاندان اميريه 
كه خود را به حازم بن خزيمه منتسب مى كردند، در رأس 
 آن قرار گرفتند و بعدها در كليه تحوالت صفحات شرقى

 و جنوب شرقى ايران نقش فعالى را ايفا نمودند.
بخشى  ،1383 تا    1316 سال  از  جنوبى   خراسان 

از استان خراسان بود، ولى در اين سال براساس تقسيمات 
استان  به  دوباره   و  منفك شد  آن  از  جديد كشورى، 

مجزايى تبديل گرديد.

هفت سنگ بازى محلى استان 

بازى هفت سنگ بيشتر بين نوجوانان 8 تا 15 ساله 
هفت سنگ  كه  است  به صورتى  و  مى گيرد  صورت 
تخت نازك روى هم چيده مى شود و افراد بازى كننده 
به دو گروه 3 يا 4 نفره تقسيم مى شود و بين خودشان 
تعيين مى كنند كه كدام گروه اول بازى را شروع كند 
گروه شروع كننده با توپ سنگهاى چيده شده را نشانه 
مى گيرند كه اگر سنگها را بتواند بريزد بايد فرار كنند 
و افراد گروه مقابل از سنگهاى ريخته شده محافظت 
مى كنند كه افراد گروه ديگر نتوانند سنگها را روى هم 
بچينند و گروه بازنده محسوب مى شود و گروه ديگر 
بازى را از نو شروع مى كند و اين كار پشت سر هم 
تكرار مى شود.الزم به ذكر است: كو تشنه خرابو،كاله 
پس پرانك، لپر بازى، قلعه لون،كالغ پر، چوب بازى، 
نوجوانان  كودكان،  بازى هاى  ديگر  از  بازى ها   شب 

و جوانان خراسان جنوبى در ايام نوروز است.

ريتميك  حركات  جنوبى  خراسان  موسيقى  ويژگى 
در  ويژه  به  منطقه  اين  در  موسيقى  است.  نمايشى  و 
شهرستان بيرجند از سابقه اى طوالنى برخوردار است. اين 
شهرستان داراى رقص ها و موسيقى هاى بسيار متنوعى 
است. ريتم هاى پنج ضربى متداول در اين منطقه داراى 
ايران  نقاط  ديگر  در  و  است  خود  خاص  ويژگى هاى 
مرسوم نيست. در منطقه قهستان و بيرجند ترانه ها و 
آهنگ هاى  و  رقص ها  حماسى ترين  و  زيبا  آوازهاى 
سازى و آوازى رواج دارد. سازهاى محلى بيرجند عبارتند 
از: دهل، سرنا (ساز)، دايره و نى كه معموال توسط خود 
نوازندگان ساخته مى شوند. برخى قطعات موسيقى ويژه 
رقص هاى محلى در اين منطقه عبارتند از: اصيل، ناره 
ناره، چنشتى، چپ و راست، شيرجه، احوال، سه ضرب 
و... . عالوه بر رقص هاى انفرادى، دو نفره و گروهى، 
رقص هاى ديگرى نيز وجود دارد كه چون رقصندگان 
رديف «چوب  در  نيز مى پردازند،  بازى  به چوب  آن ها 
و  پيچيده  رقص ها  اين  مى آيند.  حساب  به  بازى ها» 
سخت هستند و نياز به مهارت، تمرين و انعطاف بدن 
دارد. نوعى دو بيتى خوانى موسوم به (فراغى) نيز در اين 
 منطقه رواج دارد: روستاييان دايره وار دور هم مى نشينند 
بيان  به  از اشعار محلى  با خواندن دو بيت  و هر يك 
هجران و فراق خود مى پردازند. هر فرد بيت آخر را به 
گونه اى مى خواند كه نفر بعد از لحن خواندن آن مى فهمد 

كه نوبت اوست و بايد فراغى را ادامه دهد.
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در دل خود  تاريخى  و  آثار هنرى  داشتن  با  مود  باغ  قلعه 
سبب شگفتى گردشگران مى شود. قلعه يا دژ مكانى بوده كه 
توسط گذشتگان براى حفظ و حراست از مردم منطقه توسط 
پادشاهان ساخته مى شده است.اين قلعه ها در مكان هاى بلند 
ساخته و داراى بخش هاى مختلفى بوده و هر يك از اين 

بخش ها متعلق به افراد خاص در قلعه بوده است.
ساخته  معماران  توسط  ويژه  شكل  به  كدام  هر  قلعه ها 
مى شده و با توجه به شرايط آب و هوايى و بودن مصالح 
ويژه در منطقه به گونه هاى مختلف ساخته مى شده است.

ايران با قدمت تاريخى فراوان و طى كردن تاريخى پر از فراز 
و نشيب قلعه هاى فراوانى را در دل خود جاى داده است.

اين  از  خود  ويژه  موقعيت  به  توجه  با  جنوبى  خراسان 
داراى  كهن  تاريخچه اى  به  توجه  با  و  نبوده  مستثنى  امر 
قلعه هاى فراوان با انواع ويژه بوده كه اكنون به عنوان جاذبه 

گردشگرى شناخته مى شود.
در حال حاضر چندين قلعه در شهرستان هاى مختلف استان 
قلعه  بيرجند،  قلعه  به  آن جمله مى توان  از  كه  دارد  وجود 
فورگ، قلعه نهبندان، قله كوه قاين، قلعه كوه فردوس، قلعه 
قلعه  درخش،  قلعه  سربيشه،  بركوه  قلعه  نهبندان،  شاهدژ 
صباح)  كل(حسن  قلعه  بشرويه،  دختر  قلعه  مسينا،  طبس 

اسديه و ديگر قلعه ها اشاره كرد.
هر يك از اين قلعه ها، فرهنگى به قدمت تاريخ را دل خود 
معروف خراسان جنوبى  قلعه هاى  از  است.يكى  داده  جاى 
قلعه باغ مود است. باغ مود بناى بزرگى بوده كه مدت هاى 
طوالنى مورد استفاده قرار مى گرفته   است.آنچه در بررسى 

نخستين بنا مشخص مى  شود اين است كه اين بنا در طول 
قسمت هاى  است.  بوده  جداگانه  كاربرى  دو  داراى  دوران 
اصلى بنا شامل حصار، برج ها، دروازه هاى ورودى و عمارت 
قديمى مى شود.باغ، قلعه مود بنايى است منحصر به فرد با 

ويژگى هاى خاص معمارى و هنرى، كه يكى از ويژگى هاى 
اين بنا تغييرات صورت گرفته در طول تاريخ است.آنچه از 
بررسى بنا به دست مى آيد اين است كه اين بنا در اصل 
قلعه اى دفاعى بوده كه وجود حصار قوى و قطور با برج هاى 

متعدد دليل اين مدعا است.
اين بنا در مجموع داراى بيست برج مدور بوده و عالوه بر 
برج ها و حصار يك خندق نيز دور تا دور قلعه براى دفاع 

ضلع  ميانه  در  قلعه  اصلى  است.ورودى  شده  حفر  بيشتر 
شمالى آن واقع شده و دو طرف ورودى، دو برج و دو اطاق 
كوچك براى سكونت نگهبانان ديده مى شود.مصالح استفاده 
شده در ساخت حصار و برج ها خشت و چينه است كه البته 

حدفاصل چند رج آجر كار شده تا سبب افزايش استحكام 
حصار و برج ها شود.

در داخل قلعه تنها اثرى كه از بناهاى قديمى به جاى مانده 
بقايايى عمارتى تشريفاتى با ويژگى هاى برجسته معمارى و 
ايوان،  به جاى مانده شامل چند  بقاياى  اين  هنرى است. 
مى شود.اين  اتاق ها  برخى  و  راهروها  هشتى  يك  بقاياى 
عمارت داراى تزئينات بسيار هنرمندانه نقاشى روى گچ بوده 

كه شامل نقوش گل، بته و پرندگان مى شود.
البته عوامل جوى از قبيل برف، باران، وزش باد و آفتاب 
سبب كمرنگ شدن نقوش شده اما به هر حال وجود اين 
است. عمارت  اين  واالى  ارزش هاى  از  هنرمندانه  نقوش 

داخل  در  حفره اى  عمارت  اين  جنوبى  جبهه  در  همچنين 
آب  انبار ها  راهروهاى  بسيار شبيه  ديده مى شود كه  زمين 
كه  بوده  نيز  مركزى  حياط  يك  داراى  عمارت  است.اين 

بقاياى از اطاق هاى اطراف آن اكنون باقى مانده است.
اين بنا بر روى سكويى نسبت به زمين هاى اطراف ساخته 
قطور  ستون  دو  با  ايوان  يك  داراى  بنا  ورودى  و  شده 

چهارضلعى است.
تاالر  طرف  سه  دارد،  قرار  وسيع  تاالر  يك  ايوان  از  پس 
ورودى هايى قرار دارد كه دو طرف شرق و غرب تاالر، دو 
اطاق و ضلع جنوب يك تاالر ديگر درست به اندازه تاالر 

نخستين قرار دارد.
ديده  اطاق  دو  نيز  دوم  تاالر  غرب  و  شرق  طرف  دو  در 
مى  شود. نقشه اين بنا به گونه اى طراحى شده كه با تعبيه 
راحتى  به  گوناگون  فضاهاى  به  دستيابى  متعدد  درهاى 
بنا در گوشه جنوب شرق آن واقع  صورت مى گيرد.مطبخ 
شده كه دسترسى به آن از طريق ضلع جنوبى بنا امكانپذير 
خيابان  وسط  در  درست  استخرى  عمارت  مقابل  است.در 

اصلى باغ واقع شده است.
باغ داراى دو خيابان اصلى بوده كه در مركز باغ يكديگر را 
قطع و درست در همين قسمت عمارت مركزى باغ واقع 

شده است.

قلعه باغ مود قلعه اى پر از شگفتى و زيبايى

پوشش سنتى در خراسان جنوبى

پوششى را كه مردم به عنوان لباس و پوشاك مورد استفاده قرار مى دهند 
عبارتند از:كاله نمدى، شب كاله،  كاله دوره 
دار، كاله پهلوى يا شيپورى، عرقچين، كاله 
تـرمه، گردن پيچ يا لنگته، جليـقه، پيـراهن، 
شلوار(تنبان)،  تنه،  نيم  لبـاده،  قميس، 
كه  وگيوه  پيچ  مچ  بند،  سينه  قارت(جقه)، 
براى آقايان مورد استفاده قرار مى گيرند واز 
پـوشاك خانـم ها مى توان به چارقد، دستمال، 
روبند، كلوته، كوسه، عرقچين، پيراهن يا پهره، داالق، شليته، شلواريل، چـادر، 
كفش تبلك دار، گرجى، گالش، كفش سوز و... اشاره داشت كه البته از ميان 
آنها پوشاك چنشت ويژگى هاى خاص ومنحصر به فردى دارد كه با تغييرات 

اندكى هنوز استفاده مى شود. 

بلغور پلو از غذاهاى محلى روستاى فورگ درميان

مواد الزم : برنج خيس كرده :دو پيمانه بلغورگندم:يك پيمانه پيازداغ : دو قاشق 
سوپخورى آب، روغن، نمك و زردچوبه: به ميزان 
الزم گوجه فرنگى، نگينى خرد شده: 3عدد رب 
فلفل چيلى تركى: يك قاشق چايخورى فلفل 

دلمه به صورت دلخواه عصاره مرغ 
يك ليتر روغن را در قابلمه مناسبى داغ كرده و 
پياز، رب فلفل و گوجه فرنگى و فلفل دلمه اى 
را همراه با نمك و فلفل به آن اضافه كنيد. مواد 
را به مدت چند دقيقه بپزيد تا پياز و گوجه فرنگى نرم شوند. سپس بلغور و برنج 
را همراه عصاره مرغ اضافه كرده و صبر كنيد تا مواد به جوش بيايد، حرارت را 
كم كنيد تا مواد با درب بسته به مدت 15 تا 20 دقيقه آهسته بجوشند و آب 

جذب بلغور شود و مثل كته دم بكشد

بافته هاى دارى و زيراندازها 

گروه بافته هاى دارى و زيراندازها يكى از گروههاى صنايع دستى را تشكيل 
مى دهد. بافته هاى دارى و زيراندازها قدمت 
جنوبى  خراسان  منطقه  در  طوالنى  بسيار 
خودكفايى  در  مهمى  بسيار  نقش  و  داشته 
مردم منطقه ايفا كرده است. مقدسى در كتاب 
قوهستان  (از  نويسد:  مى  التقاسيم  احسن 
پوشاك هايى مانند نيشابورى سفيد و فرش 
و جانماز ... و مانند آن صادر مى شود.) در 
كتاب اشكال العالم جيهانى متعلق به نيمه سده چهارم هجرى آمده است: (از 
واليت قهستان كرباس هاى نيكو و پالس هاى خوب و زيلوها مانند جهرمى 
مى بافند و بيشتر در تون مى باشد.  سيسيل ادواردز نيز در كتاب (قالى ايران) 

اشاره اى به نوعى قاليچه هاى عربى بافت منطقه فردوس داشته است.

هنرهاى سنتى

فن و تكنيك زنگوله سازى سرايان

زنگوله  كارگاه هاى  از  زنگوله ها  دلنواز  هنوز صداى 
سازى سرايان به گوش مى رسد زنگوله سازى از جمله 
توليدات متعدد و متنوع چلنگرى (آهنگرى سنتى) است 
كه هنوز در شهرستان سرايان اجرا مى شود. بيشترين 
كاربرد زنگوله ها براى حيواناتى از جمله، سگ، گوسفند 
و شتر مى باشد.ساخت هر زنگوله سه مرحله اساسى 
كوره  داخل  نياز  مورد  آهن  ورق  اول  مرحله  در  دارد، 
حرارت مى بيند مراحل تكميلى بر روى آن انجام مى 
گيرد تا بدنه زنگ ساخته شود ،در مرحله دوم تيرگذارى 
وسط زنگ و در مرحله بعد هم صداگيرى انجام مى 
شود كه مهارت خاص خود را مى طلبد. جوشكارى و 
نصب مناسب تير وسط زنگوله، جنس مرغوب و صداى 
دلنواز زنگوله ها، مهارت خاص و منحصر به فرد زنگوله 

سازان سرايانى است .

 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
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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

ايزوگام شفيعى
آسفالت و قيرگونى 
(محوطه و پشت بام)

32225494
09151630283

نبش 17 شهريور 23

توليد تيرچه كروميت  *  زير قيمت بازار 
آهن آالت سردار  

فروش تيرآهن ، ناودانى ، ورق نبشى

تا يك سرويس حمل رايگان    09151613197 -  32221155

بخـار گستـر  مهـر ايرانيـان
نمايندگى  خراسان جنوبى

    خدمات مهندسى ديگ هاى بخار، شيرآالت صنعتى فشار قوى
تاسيسات و تجهيزات بخار، ماشين آالت صنايع غذايى

شعبه مركزى : تهران- خيابان طالقانى - پاساژ روشن   4- 77625693 - 09122050609
شعبه بيرجند : خيابان محالتى -  جنب اداره كل فرهنگ و  ارشاد  اسالمى

32323551 -  09155623575   حسينى

اجاره قالب فلزى ، جك و كليه تجهيزات  بتونى ، ساختمانى و ديزل ژنراتور
09153613243 - شريفى
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ضرب المثل بيرجندى

*به دست خو به ريش خو حنا كرد 
به دست خود به ريش خود حنا كرد

در آنچه بر سرش آمده، كسى جز خودش مقصر نيست.

* بيد نگا صرفى خو كنن
بايد نگاه صرفه خود كنند.

از  بويژه  موقعيت،  دقيق  بررسى  و  تأمل  به  دعوت 
لحاظ اقتصادى و عقالنى، هشدار براى پرهيز از هم 

چشمى با ديگران.

گوهر و گردو

مى گويند كشاورزى افريقايى در مزرعه اش زندگى خوب 
و خوشى را با همسر و فرزندانش داشت. روزى شنيد كه 
در بخشى از افريقا معادن الماسى كشف شده اند و مردمى 
كه به آنجا رفته اند، با كشف الماس به ثروتى افسانه اى 
دست يافته اند.تصميم گرفت براى كشف معدنى الماس 
به آنجا برود. بنابر اين زن و فرزندانش را به دوستى سپرد 
و مزرعه اش را فروخت و عازم سفر شد .او به مدت ده 
سال افريقا را زير پا مى گذارد و عاقبت...به دنبال بى پولى، 
تنهايى و ياس و نوميدى خود را در اقيانوس غرق مى 
كند.اما زارع جديدى كه مزرعه را خريده بود، روزى در 
كنار رودخانه اى كه از وسط مزرعه مى گذشت، چشمش 
به تكه سنگى افتاد كه درخشش عجيبى داشت. او سنگ 
را برداشت و به نزد جواهر سازى برد. مرد جواهر ساز با 
ديدن سنگ گفت كه آن سنگ الماسى است كه نمى 
توان قيمتى بر آن نهاد.مرد زارع به محلى كه سنگ را پيدا 
كرده بود رفت و متوجه شد سرتاسر مزرعه پر از سنگهاى 
الماسى است كه براى درخشيدن نياز به تراش و صيقل 
داشتند.مرد زارع پيشين بدون آنكه زير پاى خود را نگاه 
كند ، براى كشف الماس تمام افريقا را زير پا گذاشته بود ، 

حال آنكه در معدنى از الماس زندگى مى كرد !

توى  وقتى  كه  نشو  اى  رابطه  وارد  هيچوقت 
بى  ثانيه   30 ظرف  نتونى  گرفتى  قرار  مخمصه 

خيالش بشى و فرار كنى.

مخمصه (مايكل مان 1995)

* اين روزها دلتنگ كه نه، محتاج صداى توام باور 
كن اين يكى ديگر شعر نيست …

* چشمى به تخت و بخت ندارم. مرا بس است يك 
صندلى براى نشستن كنار تو…

خسته كه  است  هايى  دست  از  پر  ما  دنياى   * 
نمى شوند از نگه داشتن نقاب ها …

هــــر انــسانــى عطـــرى خـــاص دارد 
 گـــاهـــى بـــرخــى عجـــيـــب 

بـــوى خـــدا ميـــدهنـــد
حيف نون قهرمان شنا مى شه، ازش مى پرسند: از كجا 

شروع كردى؟ مى گه: از زمين خاكى.

هر چه دادم به او حاللش باد
غير از آن دل كه مفت بخشيدم

فروغ فرخزاد

وقتي نمي توانيد پاسخ مناسبي پيدا كنيد، 
سكوت گزينه اي طاليي است.

خدايا بمن بياموز قبل از آنكه در مورد راه رفتن 
كسى قضاوت كنم كمى با كفشهايش راه بروم

 با توجه به پژوهش ها مى توان گفت كه اغلب افراد با 
اين 5 روش نسبت به اختالفات خود با ديگران واكنش 

نشان مى دهند:
روش اول/ اجتناب

اجتناب، به معناى گريز، به تعويق انداختن يا فراموش 
كردن كامل اختالف است. شخصى كه به اين راه حل 
بعد   توسل مى جويد، ممكن است بگويد: «لطفا كمى 
در كردن  بحث  از  «من  يا  بزنيم.»  حرف  باره  اين   در 

 اين باره متنفرم.»
با  صحيح  برخورد  روش  كه  هايى  خانواده  اما   
«اجتناب»  روش  از  هرگز  دانند  مى  را  استرس 
چنين  بارز  هاى  ويژگى  از  يكى  كنند؛  نمى   استفاده 

خانواده هايى، «تصديق حضور استرس» است.
 آن ها تظاهر نمى كنند كه استرسى وجود ندارد و با 
عباراتى مانند: «از اين وضع راضى نيستم» يا «مطلبى 
هست كه بايد درباره ان حرف بزنيم» به استقبال درك 

ريشه هاى استرس حل مسائل ناشى از آن مى روند. 
روش دوم/ رقابت

رقابت، اغلب در شرايطى پيش مى آيد كه دو طرف به 
جنگ قدرت تن مى دهند و از موضع برنده و بازنده با هم 
رفتار مى كنند. در اين شرايط، طبيعى است كه هر يك 
از طرفين آرزو كنند پيروز شوند و بخواهد منطق و اعتقاد 

خود را به اثبات برسانند و از موضع خود دفاع كنند.رقابت 
افراد بسيارى  ندارد!  هم، در خانواده هاى موفق جايى 
 هم ازدواج خود را با رقابت آغاز كرده اند ولى به زودى
بار  زيان  برايشان  اندازه  چه  روش  اين  كه  اند  دريافته 
است. مردى مى گفت: «با آن كه در رقابت با همسرم 
بيش  اى  بازنده  كه  ديدم  آخر  در  اما  شدم،  برنده 

نيستم!»
گويند:  مى  اسميت،  وايت  گريگورى  و  نابغه  استيون 
پس  در  را  احساساتش  عادت،  روى  از  مردى  «وقتى 
پنهان مى كند، ديگر نخواهدتوانست  واقعيت  از  نقابى 
رفتار متعادلى داشته باشد و در نتيجه حتى در شرايطى 
كه احساسات مهم ترند، به صورتى مبالغه آميز و بيش 

از حد متعارف، به واقعيت ها مى چسبند.
البته  گيرند...  را مى  منطق  بيشتر جانب  مردها  درواقع 
مسائل  حل  در  را  خود  خاص  جايگاه  هم  ها  واقعيت 
اهميت  بر  اندازه  از  بيش  تاكيد  با  مردها  اما  دارند؛ 

واقعيت، از موضوع مهم احساسات باز مى مانند.»
روش سوم/ انطباق

دهد  تطبيق  ديگران  با  را  خود  كوشد  مى  كه  كسى 
درواقع از خواسته هاى خود مى گذرد تا خواسته هاى 

طرف مقابل را برآورده سازد. 
برنده،  «تو  موضع  در  طرفين  از  يكى  صورت  اين  در 

من بازنده» قرار مى گيرد و به خاطر ترس از جريحه 
دارشدن احساسات طرف مقابل سعى مى كند تا هرطور 
شده او را خشنود سازد؛ حتى اگر اين خشنودى به زيان 

خود او تمام شود.
روش چهارم/ مصالحه

مصالحه، روشى است كه در آن هر يك از طرفين، از 
بخشى از خواسته خود صرف نظر مى كند تا اختالف 
موجود حل شود. بعضى زوج ها از مصالحه براى برخورد 
استفاده مى كنند. گذراندن  با استرس هاى گذرا  موثر 
از  يكى  همسر،  مادر  و  پدر  منزل  در  عيد  شب  و   روز 
استرس هاى موقتى است كه مى توان به آن اشاره كرد. 
براى مثال ممكن است زن و شوهرى كه در اين زمينه 
اختالف نظر دارند تصميم بگيرند كه روز عيد را در كنار 
خانواده زن و شب عيد را در خانه والدين مرد بگذرانند 
تا اينكه به اين نتيجه برسند كه عيد امسال را با والدين 

شوهر و عيد سال ديگر را با والدين زن بگذرانند.
و  است  همكارى  از  تر  ساه  شكلى  درواقع   مصالحه، 
آن  از  جزئى  و  ساده  موارد  فصل  و  حل  در  توان  مى 
استفاده كرد؛ به ويژه وقتى فرصت كمى براى هميارى 
سريع  بايد  شوهر  و  زن  و  دارد  وجود  همكارى   و 

تصميم بگيرند.
خانواده هايى كه برخوردى مفيد و موثر با استرس دارند 

اتومبيل را  هميشه با هم به توافق مى رسند. «اگر تو 
به تعميرگاه مى برى، من هم به فروشگاه مى روم تا 
 خريد كنم.» يا «تو شام را حاضر كن، من نامه هايت 

را تايپ مى كنم.»
نياز باشد،  مصالحه، وقتى به راه حلى دائمى و محكم 
از مصالحه زمينه  استفاده  با  زيرا  موثر واقع نمى شود، 
استرس در جاى خود باقى مى ماند و موضوع فقط به 

طور موقتى حل مى شود.
روش پنجم/ همكارى

همكارى، به دليل آن كه به تمام خواسته هاى زن و 
شوهر توجه دارد و همه آن ها را هم برآورده مى سازد، 
از هر روشى بهتر است؛ اما بايد ديد زن و شوهر چگونه 

مى توانند همكارى را بياموزند؟
 اگر همكارى و مذاكره به معناى تالش براى برآورده 
از  هريك  ترديد  بى  باشد،  يكديگر  نيازهاى  ساختن 
همسران بايد نسبت به خواسته ها، احساسات و نيازهاى 
ذهن  توانيم  نمى  كه  ما  اما  باشند؛  جساس  ديگرى 
ديگران را بخوانيم؛ پس تنها راه حل ممكن اين است 

كه از خودش بپرسيم چه خواسته اى دارد؛ 
تواند  مى  صورتى  در  تنها  هم  مقابل  طرف  شك  بى 
خواسته خود را با ما در ميان بگذارد كه بداند چه مى 

خواهد و چه خواسته اى دارد.
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پيامك

حرف هاى ابريشمى طنز امروز

شعر روز 

پلكى احساس

عارفانه روز

يك لحظه مكث كن

نگرش

آيه روز 
 

بزرگ و خجسته است كسى كه بر بنده خود فرقان [كتاب جداسازنده حق از باطل] را 
نازل فرمود تا براى جهانيان هشداردهنده اى باشد. سوره فرقان آيه يك

حديث روز

آن گاه كه در روز قيامت برانگيخته شوم، گناهكاران اّمت پيامبر اسالم را شفاعت 
خواهم كرد .حضرت فاطمه (س)

سخن پير قديم 

فالش بك

همسرم، با من درست حرف بزن!
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سودوكو جدول اعدادى است كه امروزه يكى از سرگرمى هاى رايج 
در كشورهاى مختلف جهان به شمار مى آيد. سودوكو مخفف يك 

عبارت ژاپنى است و به معنى «ارقام بايد تنها باشند» است.
تاريخچه: اين بازى براى اولين بار در يك مجله پازل آمريكايى در 
سال 1979 اتشار يافت اما انتشار آن به طور مستمر و پى گير براى 
نخستين بار برمى گردد به ژاپن در سال 1986 و از سال 2005 اين 

سرگرمى به محبوبيت جهانى دست يافت و نخستين مسابقه ملى آن در 
سال 2008 در فيالدلفيا در آمريكا برگزار شد.

جدول شماره 3197طراح: نسرين كارى يك كارگاه تعمير و توليد مبل با 
بهترين موقعيت به فروش مى رسد.

09367362756

فروش رستوران با موقعيت عالى 
يا معاوضه با خودرو   09155616181

فروش نشاء گوجه و بادمجان 
 32228886 

09151608712 -09156657502

سمسارى تهران پارس
 تمام لوازم منزل و ادارى را با باالترين قيمت

 نقدا خريداريم. در محل  فقط  با يك تماس

09159618050

اجراى لوله كشى آب و فاضالب
 شوفاژ ، نصب شيرآالت و رادياتور 

لوله بازكنى با فنر برقى 
تشخيص و رفع تركيدگى ، سرويس كولر

 09158651167- شهريارى

پيش فروش آپارتمان خيابان رسالت (150 مترى) 
فى : مترى 16/000/000 ريال

09354851937

فروش پوشاك مردانه در راستاى بازار 
با موقعيت عالى و پروانه كسب

32224498

فروش زمين مزروعى به مساحت 
2500 مترمربع ، حصار كشى شده با 
20 دقيقه آب واقع در معصوم آباد 

تقاب – امين آباد 
فى: 26 ميليون    09156640597

فروش انواع نهال پيوندى گلدانى 
 خيابان  جمهورى اسالمى 

مقابل  پارك آزادى - اول خيابان قائم
09151632890 - سبزه بين

 معاوضه آپارتمان  150 مترى  استاندارى

 با سپرده صندوق  ميزان   09158331504

 CNG  فروش فورى پرايد  مدل 85 دوگانه
بيمه  94/8، معاينه  فنى 94/10، تمام  رنگ 
فى : فقط 7/950/000     09350751101

فروش فورى
 پرايد هاچ بك مشكى ، مدل  83 

 بسيار تميز ، الستيك 10 روز كار 

كره اى اصل ، بيمه يك سال ، 10 سال 

تخفيف ، روكش صندلى ، دزدگير

  كمك هاى جلو نو ، سه تيكه رنگ 

فى : 9/200/000    32225799

وانت پيكان مدل 85 يا 86 خريداريم.  
09159593007

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

فى: 27/300/000     09151634815

يك نيرو آشنا به كار پيتزا يا كافى شاپ 
نيازمنديم. با مزاياى عالى

  09156695564 - توحيدى

يك نفر ليسانس عمران در زمينه 
آب با سه سال سابقه بيمه براى اخذ 
گريد نيازمنديم.  09155622188

 شاگرد  براى كار در آب شيرين كن  معصوميه
 در شيفت صبح نيازمنديم. (ترجيحا ساكن معصوميه)

09395068668

 قابل توجه تمامى ادارات دولتى
 و همشهريان  محترم 

اكيپ تخصصى سرما در خدمت شما 
نصب و سرويس كولر و غيره

 در اسرع وقت
09155622188  

 يك نفر خانم براى نگهدارى
 از سالمند نيازمنديم.

32311457- 32313945
09155610476

چند نيرو براى بازاريابى 
فروش روغن الدن 

نيازمنديم. 
با حقوق و مزاياى عالى

32250251

يك تايپيست حرفه اى 
نيازمنديم.

مراجعه فقط به صورت حضورى 
 خيابان معلم - خيابان فردوسى

خدمات پژوهشى حكمت

رستوران شانديز استخدام مى كند:
آشپز مجرد

كمك آشپز مجرد
كارگر ساده (ترجيحا خانم مجرد)

09359280927 - 32446825

 تعدادى نيروى خانم و آقا 
براى بازاريابى نيازمنديم.

32445521 - 09152695538

براى كار در غذاى آماده
نيروى ساده آقا و خانم (ترجيحا جوان)

و كمك آشپز
نيازمنديم. 

09155624508 - 32445179 

مدارك  شناسايى شامل شناسنامه 
 كارت ملى و دسته چك

 اينجانب حميده آورديده 
مفقود شده از يابنده تقاضا مى شود

با شماره 09156662876 
تماس و مژدگانى دريافت نمايد.

آنتى ويروس نود 32 دوكاربره يك ساله با 
50% تخفيف 19 هزار، نصب و آپديت رايگان

www.asbirjand.ir - حاشيه پاسداران 15

آهن آالت مستعمل
 را نقدا خريداريم

درب و پنجره ، تيرآهن ، ناودانى
 و ضايعات

09151636052

يك همكار آقا  براى كار در خشكشويى 
نيازمنديم.       09155632009

كليه لوازم غذاى آماده 

به فروش مى رسد.   

09159647672

خيابان ارتش - سه راه معلم  جنب بيمه البرز  

  3 2236030   09151605216

ايزوگام سليمانى
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اخبار ورزشى

شهرخبر: «كوليك» يا قولنج در نوزاد مشكلى است كه باعث گريه هاى بى وقفه كودك مى شود، روغن دانه رازيانه مى تواند شدت قولنج را در نوزاد كاهش دهد. 
شست و شوى دهان با دانه هاى رازيانه مى تواند مخاط هاى ريه ها را رها سازد و گلودرد و سرفه را تسكين دهد.تركيب عصاره رازيانه و ويتامين E به طور قابل 
توجهى دردهاى انقباضى را در دوران قاعدگى كاهش مى دهد.رازيانه در كمك به مقابله با بيمارى ها و كاهش سرعت رشد باكترى ها موثر است.

معجزه رازيانه! 

جشنواره فرهنگى ورزشى دختران فاطمى 
در سربيشه برگزار شد 

اداره ورزش و جوانان شهرستان سربيشه به مناسبت 
گراميداشت ميالد حضرت فاطمه زهرا (س) جشنواره 
اين  كرد.  برگزار  را  فاطمى  دختران  ورزشى  فرهنگى 
جشنواره فرهنگى ورزشى با معرفى نفرات برتر در دو 
در  داد.  پايان  خود  كار  به  پنگ  پينگ  و  دارت  رشته 
و  بهداشت  شبكه  از  بهدانى  مليحه  دارت،  مسابقات 
هادى  نسرين  گرفت،  قرار  نخست  جايگاه  در  درمان 
نژاد از شركت توزيع برق شهرستان مقام دوم را كسب 
كرد و طاهره طالبى از شبكه بهداشت و درمان به مقام 
سوم رسيد و در مسابقات پينگ پنگ، طليعه حسينى از 
مركز بهداشت و درمان سربيشه موفق به كسب مقام 
اول شد، الهام حاجى پور از دبيران آموزش و پرورش 
شهرستان و سميه عباسى از مركز بهداشت و درمان 

سربيشه نيز دوم و سوم شدند.

كي روش با تيم ملي قطع همكاري كرد 

 قدس آنالين: كارلوس كى روش در نشست خبرى كه 
روز گذشته برگزار كرد، گفت: با توجه به شرايطى كه 
وجود دارد ادامه همكارى با تيم ملى فوتبال ايران براى 
من مقدور نيست و مجبورم با فدراسيون و تيم ملى 
فوتبال ايران قطع همكارى كنم. پيش از اين كفاشيان 
اعالم كرده بود كه كى روش به احتمال 85 درصد با 

تيم ملى ايران همكارى مى كند.

تيم واليبال نشسته مردان ايران 
در صدر جدول رده بندى جهانى

ايرنا: فدراسيون جهانى واليبال معلولين تا اول ژانويه 
را  معلولين جهان  واليبال  تيم هاى  بندى  رده   2015
جدول  صدر  در  ايران  اساس،  اين  بر  كه  كرد  اعالم 
اين رده بندى قرار گرفت. همچنين تيم هاى بوسنى و 
هرزگوين و برزيل جايگاههاى دوم و سوم جهان را به 
خود اختصاص داده اند. تيم واليبال نشسته بانوان ايران 

نيز در جايگاه دوازدهم رده بندى جهانى قرار دارد.

  خلعتبرى از ليست سپاهان كنار گذاشته شد 

عصرايران: محمدرضا خلعتبرى از سوى كادر فنى و 
باشگاه سپاهان براى بازى با پرسپوليس كنار گذاشته 
خاطر  به  تراكتورسازى  با  بازى  در  خلعتبرى  شد. 
محروميت غايب بود و در يك تصميم عجيب پيش 
شده  گذاشته  كنار  پرسپوليس  برابر  حساس  بازى  از 
اين  با  فركى  حسين  آگاه  منبع  يك  گفته  به  است. 
تصميم  اين  باشگاه  نظر  با  و  ندارد  مشكلى  بازيكن 
گرفته شده و به احتمال زياد بعد از بازى با پرسپوليس 

به تمرينات بازمى گردد.

توصيه هاى طب سنتى
 براى درمان تب خال 

نامه نيوز: بيمارى تبخال يك بيمارى ويروسى 

است كه با تاول هاى كوچك و دردناك كه قرمز 
رنگ هستند بروز مى كند كه معموال با درد هم 
همراه است.متخصصان طب سنتى مدت زمان 
درمان تبخال را 7 تا 10 روز عنوان مى كنند و 
مى گويند مصرف روغن نعنا در جلوگيرى از رشد 

اين بيمارى موثر است كه به صورت خوراكى و 
موضعى قابل استفاده است.  عصاره گياه بادرنجبويه 
است.  شده  توصيه  تبخال  درمان  براى   نيز 
تبخال شست وشوى  درمان  روش هاى  از  يكى 
محل تبخال با عصاره يا جوشانده ريشه جعفرى 

است.

ميوه خوردن در شب ضرر دارد؟

خوردن  زياد  تغذيه  متخصصان  نيوز:  سالمت 
ميوه ها را در آخر شب مضر مى دانند و توصيه 
در  و  روز  طول  در  را  ميوه  افراد  كه  مى كنند 

ساعت هاى مختلف مصرف كنند و به يكباره در 
با هم نخورند. نخوردن  آخر شب، چند ميوه را 
ميوه سيستم ايمنى بدن را تضعيف و اين موضوع 
باعث مى شود تا بدن در مقابل برخى بيمارى ها 
نتواند از خود واكنش به موقع انجام دهد و بدن 

را دچار كمبود ويتامين مى كند. 

اين كودكان چاق تر از همساالن 
خود مى شوند 

 شهرخبر: نتايج يك مطالعه جديد نشان مى دهد 
نوجوانانى كه غذاهاى حاوى مقدار زيادى سديم 
سديم  كه  خود  همساالن  به  نسبت  مى خورند، 
مى شوند.  چاق تر  مى خورند،  كمترى  نمك  يا 
متخصصان توصيه مى كنند كودكان و نوجوانان 
بايد ميزان سديم مصرفى  روزانه خود را در حد 
كمتر از 1500 ميلى گرم نگه دارند اما 90 درصد 

كودكان بيش از اين مقدار مصرف مى كنند.

علل شايع خشكى چشم 

نيوز: علل مختلفى زمينه را براى خشكى  نامه 
چشم فراهم مى كند كه يكى از اين موارد سن 
بيمار است. بيمارى هاى خاصى مانند بيمارى هاى 
با  است  ممكن  مفصلى  و  پوستى  ايمنى،  خود 

خشكى چشم همراه شوند. همچنين بيمارى هاى 
موضعى مانند التهابات پلك و علل ديگر از جمله 
آلودگى هوا زمينه را براى ابتال به خشكى چشم 
فراهم مى كند. يكى از مهم ترين عللى كه منجر 
به خشكى چشم مى شود، استفاده طوالنى مدت 
از رايانه است. در صورتى كه عامل خشكى چشم 

و  ايمنى  مفصلى،  پوستى،  بيمارى هاى  از  يكى 
پلكى باشد، بايد برطرف شود و در مرحله دوم 
پماد،  صورت  به  مصنوعى  اشك  انواع  از  بايد 
عاليم  كه  زمان هايى  در  ژل  و  قطره اى  اشك 

بيمارى ظاهر شد، استفاده شود.

با بيمارى اسكيزوفرنى آشنا شويد

هنوز  اسكيزوفرنى  دقيق  علت  نيوز:  سالمت   
مشخص نيست اما دانشمندان معتقدند هم ژن و 
هم محيط در ايجاد آن نقش دارد. اسكيزوفرنى 
كه  است  مزمن  و  كننده  ناتوان  مغزى  اختالل 

اتفاق مردم  از  درصد  يك  در  متوسط  طور   به 
موجب    است  ممكن  اختالل  اين  افتد.  مى 
توهماتى در فرد شود از جمله اين كه صداهايى 
بشنود، تصاويرى ببيند يا تصور كند افراد ديگرى 
افكارش را كنترل مى كنند.  عاليم اسكيزوفرنى 

مى تواند موارد زير را شامل شود: *توهم: شنيدن 
يا ديدن چيزهاى غير واقعى. *هذيان: تصورات 
ديگران  كه  اين  تصور  *پارانويا:  اشتباه.  كامال 
عليه او نقشه مى كشند. برخى از عاليم مانند 
عدم لذت بردن از زندگى روزمره و كنار كشيدن 
همانند  است  ممكن  اجتماعى  فعاليتهاى  از 
افسردگى باشد. زنان و مردان به يك اندازه به 
اسكيزوفرنى مبتال مى شوند. عاليم آن معموال 

بين سنين 16 و 30 سالگى بروز مى كند. 

اگه پياز نمى خوريد بخوانيد! 

فالوونوئيدى  است:  ضدانعقاد  *پياز  سالمانه: 
تشكيل  از  دارد،  وجود  پياز  در  نام «روتين»  به 
مى كند.  پيشگيرى  عروق  در  خونى  لخته هاى 
به  پياز  منظم  مصرف  است:  ضدسرطان  *پياز 
ميزان 2 بار در هفته، به طور واضح خطر ابتال 
*پياز  مى كند.  كم  را  بزرگ  روده  سرطان  به 
 B  9 ويتامين  يا  اسيدفوليك  است:  خون ساز 
يكى از تركيب هاى مورد نياز مغز و تضمين كننده 
سالمت روان و احساس افراد است.125 ميلى ليتر 
يا نصف پيمانه آب پياز مى تواند 9 درصد از نياز 
روزانه بدن به اسيدفوليك را برطرف كند. * پياز 
ضد فشارخون است: «كرستين» موجود در پياز 

تأثير ويژه اى بر كاهش فشارخون دارد.

  اگه پياز نمى خوريد بخوانيد! 

سارقان خودرو هاى اهالى بيرجند 
دستگير شدند 

باشگاه خبرنگاران : فرمانده انتظامى شهرستان بيرجند 
از دستگيرى 2 سارق خودرو در اين شهرستان خبر 
داد. سرهنگ شجاعى نسب گفت: دو روز گذشته واحد 
گشت كالنترى 14 آزادى متوجه رفتارهاى مشكوك 
سرنشينان خودروى سوارى شده و خودرو را متوقف 
كردند. با توقف خودرو متهمان دستگير شدند كه در 
همدست  هم  با  اينكه  اعالم  با  متهمان  بازجويى ها 
هستند، به سرقت خودروى توقيف شده و يك دستگاه 
به  همچنين  سارقان  كردند.  اعتراف  ديگر  خودروى 

تعدادى سرقت داخل خودرو نيز اعتراف كردند.

مرد بى رحم برادرش را به آتش كشيد

دليل  به  را  برادرش  كه  مردى   : خبرنگاران  باشگاه 
توسط  بود،   كشيده  آتش  به  خانوادگى  مشكالت 
پى  در  ماه  فروردين  بيستم  شد.  دستگير  پليس 
مبنى  بزرگ  تهران  پليسى  فوريت هاى  مركز  اعالم 
به  بر يك مورد درگيرى خانوادگى، ماموران سريعا 
به  شخصى  ماموران  حضور  با  شدند.  اعزام  محل 
فرزندم  دو  كه  نمود  اظهار  و  مراجعه  گشت  واحد 
بر سر  با هم  به هويت هاى «مهران» و «هدايت» 
مسائل خانوادگى درگير شدند و «مهران» سپس با 
ريختن بنزين روى برادرش وى را آتش زده است. در 

نهايت متهم توسط ماموران دستگير شد.

پدر، پسر سارقش را لو داد

فارس : سرهنگ ذكايى خو، رئيس كالنترى 151يافت 
آباد اظهار داشت: 21 فروردين امسال با اعالم مركز 
فقره  يك  بروز  بر  مبنى  تهران  پليسى  هاى  فوريت 
مزاحمت براى شهروندان، اكيپى از ماموران به محل 
اعزام شدند كه فردى به واحد گشت كالنترى مراجعه 
ايجاد  به خانواده اش  كرد و گفت كه پسرش نسبت 
نيز  كمرى  سالح  قبضه  يك  و  كند  مى  مزاحمت 
از مردم زورگيرى مى كند.  با آن  اختيار دارد كه  در 
 ماموران فرد مورد نظر را دستگير كردند . در بازجويى ها 
سال  خود  همدست  همراه  به  متهم  شد  مشخص 

گذشته اقدام به زورگيرى از مردم كرده است.

ريزش حياط مدرسه، 
3 دانش آموز را بلعيد 

عصرايران: دو روز گذشته در پى تماس مسئولين يك 
مدرسه در چهارراه يافت آباد، ماموران آتش نشانى و 
شدند.  حادثه  محل  راهى  همزمان  طور  به  نجات 
مدير عمليات منطقه 4 آتش نشانى تهران گفت: بر 
اثر نشست زمين، حفره اى به عمق 5 متر در محل 
 13 حدودا  آموز  دانش  سه  آن  پى  در  و  شد  پديدار 
تصريح  معماريان  كردند.  سقوط  آن  داخل  به  ساله 
كرد: آتش نشانان با استفاده از تجهيزات نجات هر 
به عوامل  و  از درون گودال خارج كرده  را  نفر  سه 

اورژانس تحويل دادند.

كالهبردارى پيامكى
 با وعده برنده شدن

ايرنا: اعضاى باندى كه از طريق ارسال پيامك و با وعده 
برنده شدن در يكى از اپراتورهاى تلفن همراه از 23 
نفر در شهرهاى مختلف در حدود 430 ميليون ريال 
كالهبردارى كرده بود، در عمليات كارآگاهان پليس فتا 
استان مركزى در يكى از شهرستان هاى تهران دستگير 
شدند. سرگرد نوروزى رئيس پليس فتاى مركزى گفت: 
را   كالهبردارى  اين  عامالن  شدند،  موفق  ماموران 
شناسايى كنند. در بازجويى ها مشخص شد اعضاى اين 
 باند با ارسال پيامك و با وعده برنده شدن در قرعه كشى 
از حساب شان برداشت هاى غيرمجاز انجام مى دادند.

6
ايستگاه سالمت

حوادث

نمايشگاه و فروشگاه

 گل و گياه هاتف 
ارائه دهنده انواع گل طبيعى و مصنوعى 

 خدمات: دسته گل عروس
 ماشين عروس 

 چيدمان سفره عقد با گل طبيعى 
آدرس: خيابان سعيدى  

09155614954-32212174 

  نمايشگاه بزرگ مبلمان 
و سرويس خواب 

براى شما آخرين مدل هاى روز 
تهران را گلچين نموديم 

مبلمان پاسارگاد نماد تعهد و كيفيت 
با  شرايط استثنايى 

ضمناً اقساط 12 ماهه بدون پيش پرداخت ويژه فرهنگيان عزيز 

تلفن :  32450085 - 09155623695 

آدرس : خيابان معلم - چهار راه بهدارى - طبقه پايين بانك رفاه 

مودى

حمل بار و اثاثيه منزل
 با كاميونت مسقف چادردار 

و كارگر ماهر

 09157213571
صالحى منش

ايزوگام شرق
 0915  562  2050
0915  562  9033

خيابان ارتش - جنب  جهاد كشاورزى        

3-32233092  بخشى

آدرس : نبش غفارى 4       

 09151606528

32212519  

ايزوگام سليمانى 
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  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

تعمير يخچال  ، فريزر  و ...   در  منزل     09158076574- نظرى



رئيس نمايندگى صنعت، معدن و تجارت بشرويه از تأمين 2 ميليون و 183 هزار ليتر سوخت براى كوره هاى آجرپزى شهرستان بشرويه خبر داد. حسن زاده در بازديد از كوره هاى 
آجرپزى شهرستان اظهار كرد: مبلغى بالغ بر 600 ميليون تومان براى تأمين سوخت و توليد 18 ميليون و 464 قالب آجر در كوره هاى آجر پزى بشرويه هزينه شده است. وى افزود: 

براى جلوگيرى از قاچاق سوخت، 21 مورد گشت مشترك با فرماندارى از كوره هاى آجرپزى بشرويه به عمل آمده است.

تايرهاي بيش از 2 ميليون ليتر سوخت براى كوره هاى آجرپزى بشرويه تأمين شد توجيه  بدون  و  رويه  بي  واردات 
خارجي، عامل كسادي بازار داخلي

شهريارى- مدير عامل شركت كوير تاير در ديدار با 
مدير كل تعاون استان گفت: با توجه به موج بيكاري 
كه در جامعه حاكم است، تمام دغدغه اين مجموعه 
حفظ اشتغال، اشتغالزايي و تأمين امنيت شغلي افراد 
است. زينلى واردات بي رويه و بدون توجيه تايرهاي 
خارجي را عامل كسادي بازار داخلي دانسته و خواستار 
نظارت دقيق به منظور حفظ اشتغال و حمايت از توليد 
داخلي شد. سنجري مديركل تعاون نيز مجموعه كوير 
تاير را افتخار استان دانسته و گفت: اين واحد توليدي 
كه بيش از 4000 نفر را پوشش مي دهد، هنوز آن طور 

كه بايد به كشور معرفي نشده است. 

پذيرش 950 دانشجو در آموزشكده 
فنى وحرفه اى دختران بيرجند

سپيده  دخترانه  حرفه   اى  و  فنى  آموزشكده  رئيس 
كرامت  «زن  بزرگ  همايش  در  بيرجند  كاشانى 
انسانى» با اشاره به روز زن افزود: زن مظهر عدالت 
است و خانواده بهترين و سالم ترين بستر براى رسيدن 
به مقامات انسانى است. ابوالحسن نژاد گفت: در حال 
حاضر 950 دانشجو در اين دانشكده در 14 كد رشته 
رشته  براى سه  امسال  افزود:  تحصيل مى  كنند. وى 
كارشناسى ارتباط تصويرى، صنايع دستى و حسابدارى 

علمى و كاربردى به تهران درخواست داده ايم.

95 پايگاه جمع آورى كمك 
به مردم مظلوم يمن برپا مى شود  

مردمى  هاى  مشاركت  توسعه  معاون  تنها-  برناى 
حمايت  براى  گفت:  استان  (ره)  امام  امداد  كميته 
پايگاه   95 تعداد  يمن،  ديده  ستم  مسلمانان   از 
حسينى  شود.  مى  برپا  دراستان  كمك  آورى  جمع 
افزود: از اين تعداد40 پايگاه در روز جمعه 28فروردين 
ماه در مسيرهاى راهپيمايى نمازگزاران و مصلى هاى 
نمازجمعه برپا است. وى ادامه داد: تعداد 55 پايگاه 
اين  تابعه  ادارات  در  آينده  هفته  طول  در  نيز  ديگر 
شهرهاى  اصلى  ميادين  و  نيكوكارى  مراكز  نهاد، 
مردم  هاى  كمك  آورى  جمع  آماده  و  برپا  استان 
متدين و نيكوكار خواهد بود. وى گفت: شماره حساب 
0102102891005نزد بانك صادرات شعبه مركزى 
دريافت  آماده  نيز  استان  امداد  كميته  نام  به  بيرجند 

كمك هاى نقدى مردم سخاوتمند است.

منطقه حفاظت شده شاسكوه 
قابليت ارتقا به پارك ملى را دارد

مدير كل حفاظت محيط زيست استان گفت: منطقه 
از مناطق غنى به لحاظ  حفاظت شده شاسكوه يكى 
تنوع گياهى و جانورى در استان است، كه با توجه به 
وجود شاخص هاى موجود در آن، قابليت ارتقا به پارك 
ملى را دارد. آرامنش با اشاره به وجود ظرفيت هاى خوب 
محيط زيست در اين شهرستان، از طرح احياء و تكثير 
آهو در اين شهرستان به عنوان يكى از طرح هاى موفق 
در استان نام برد. وى با اشاره به طرح اكو پارك قاين 
گفت: اين طرح تنها مربوط به محيط زيست نمى شود 
و بايد بخش خصوصى و ساير دستگاه هاى ذيربط در 

اجرايى شدن اين طرح مشاركت داشته باشند.

شروع عمليات بهسازي 
محور بيرجند-طبس از ماه آينده 

عمليات اجرايي پروژه بهسازي محور بيرجند-طبس 
يك ماه ديگر آغاز مي شود. مديركل راه وشهرسازى 
با هدف  تا طبس  از مسير ديهوك  اين طرح  افزود: 
بهسازي مسير و حذف آب نماهاي موجود و تبديل آب 
 نماها به پل با اعتبار 15 ميليارد ريالى اجرا مي شود.

ديهوك-  دوم  باند  احداث  پروژه  درباره  جعفرى 
فردوس نيز گفت: 12 كيلومتر از اين مسير بازگشايي 
شد كه در صورت تأمين اعتبار عمليات اجرايي ادامه 

مسير پيگيري و اجرا مي شود.

ويزيت رايگان در بيمارستان بوعلى بيرجند

در  ارشد  ارتش  فرماندهى  جانشين  فرد-  كاظمى 
ارتش  روز  فروردين،   29 مناسبت  به  گفت:  استان 
محل  در  رايگان  ويزيت  ايران؛  اسالمى  جمهورى 
انجام  مردم  عموم  براى  بيرجند  بوعلى  بيمارستان 
مى شود. سرهنگ نورى طاهرى در ادامه با اشاره به 
پادگان در شهرهاى  آماده بودن زيرساخت هاى دو 
نهبندان و قاين گفت: پيشرفت خوبى در ساخت اين 
اعتبار،  تزريق  با  است  اميد  و  دارد  وجود  پادگان  دو 
اهداى  وى  برسد.  اتمام  به  آن  ساخت  عمليات 
ها  برنامه  جمله  از  را  ارتش  كاركنان  خون  توسط 
روز ارتش عنوان كرد و از برگزارى مسابقات فوتبال 

شمال شرق كشور خبر داد.

تربيت بيش از 3 هزار حافظ در استان

كارشناس امور قرآنى اداره  كل اوقاف و امور خيريه 
خراسان  در  نفر   380 و  3هزار  تعداد  گفت:  استان 
جنوبى سال گذشته حافظ قرآن شدند. حجت االسالم 
عباسى افزود: اين افراد با شركت در كالس هاى اين 
اداره كل، حافظ يك، دو، پنج، 10، 15، 20 و 30 جزء 
قرآن كريم شدند. امسال 5 هزار حافظ قرآن ديگر در 

خراسان جنوبى تربيت مى شوند.

كمك 180 ميليون ريالى دانش آموزان 
        و فرهنگيان طبس به عتبات عاليات  

نيكوكار شهرستان طبس  فرهنگيان  و  دانش آموزان 
كردند. كمك  عاليات  عتبات  به  ريال  ميليون   180
جاللى مدير آموزش و پرورش طبس گفت: در طرح 
 40 شهرستان  اين  آموزان  دانش   كربال  كاروان  با 
نيز  شهرستان  اين  فرهنگيان  و  نقدى  ريال  ميليون 
مبلغ 140 ميليون ريال به صورت كسر از حقوق به 

عتبات عاليات كمك كردند.

لزوم تشكيل كارگروه براى اجراى 
طرح فاضالب شهرى سرايان

شهرى  فاضالب  رهاسازى  گفت:  سرايان  فرماندار 
اين  در  بازدارنده  قوانين  نبود  و  سرايان  معابر  در 
ارتباط از عوامل موفق نبودن مسدودسازى فاضالب 
اين  اجراى  براى  كارگروهى  بايد  كه  بوده  معابر  در 
و  سالمت  كارگروه  در  كريمى  شود.  تشكيل  طرح 
به عوامل مرگ و  اشاره  با   امنيت غذايى شهرستان 
تكنولوژى هاى  گسترش  به  توجه  با  افزود:  ميرها 
عوامل  افزايش  شاهد  آنها  شدن  فراگير  و  مختلف 
بيمارى و مرگ و مير هستيم از اين رو آموزش هاى 
فراگير و توجه به جرايد توسط خانواده ها و مدارس 
اين  در  جامعه  به  آگاهى بخشى  افزايش   براى 

مورد الزامى است.

انتقال ميدان دام بيرجند بعد از 
گذشت شش سال تعيين تكليف مى شود

بيرجند  دام  ميدان  انتقال  دامپزشكى گفت:  مديركل 
تعيين  آينده  هفته  دو  در  سال  گذشت شش  از  بعد 
جارى  ماه  در  افزود:  پور  رفيعى  شد.  خواهد  تكليف 
با مسئولين متولى جلسه اى براى بررسى مشكالت 
ميدان دام بيرجند برگزار و تالش خواهيم كرد هرچه 
بيرجند  شهر  از  خارج  به  دام  ميدان  انتقال  سريعتر 
تعيين تكليف شود. وى با انتقاد از اينكه تاكنون در 
طرف  از  شهر  از  خارج  به  دام  ميدان  انتقال  زمينه 
نداشته  وجود  جدى  عزم  گذار  سرمايه  و  مسئوالن 
است، گفت: حل اين مشكل در سال جارى در دستور 

كار كارگروه سالمت استان قرار گرفته است.
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استاندار در جلسه كميته هماهنگي خريد گندم استان گفت: 
مسئوالن امر بايد به گونه اي برنامه ريزي كنند تا دالالن 
و واسطه ها در بازار خريد و فروش گندم سوء استفاده نكنند 

وكشاورزان متضرر نشوند.
خدمتگزار، قيمت هر كيلو خريد تضميني گندم از كشاورزان 
توسط دولت را يك هزار و 115 تومان ذكر كرد و ادامه داد: با 
توجه به ارزيابي هايي كه از لحاظ كيفي به انجام خواهد رسيد 

اين قيمت تا 50 تومان مي تواند افزايش يابد. 
خود  محصوالت  فروش  براي  كشاورزان  اينكه  بيان  با  وي 
اداري گرفتار شوند، گفت:  يا در سيكل  نبايد معطل شده و 
هزينه  بايد  محصول  فروش  از  پس  ساعت   24 تا  حداكثر 
يادآورشد: در  از سوي كشاورزان دريافت شود. وي  مربوطه 
غير اين صورت ممكن است دالالن از خألايجاد شده استفاده 

كرده و با قيمتي پايين تر محصول آنان را خريداري نمايند.

وي با بيان اينكه تصميماتي كه در اين كميته اخذ مي شود 
بايد به نفع كشاورزان باشد، گفت: اين تصميمات بايد بر مبناي 
يك كار كارشناسي شده، اخذ شود و ضمانت اجرايي الزم را نيز 
داشته باشد تا در اسرع وقت به مرحله اجرا گذاشته شوند. وي 
درباره خروج گندم از استان نيز گفت: اين امر بايد با مجوزهاي 
الزم و در صورت ضرورت از سوي نهادهاي ذيربط به انجام 

برسد، در غير اين صورت با متخلفين برخورد خواهد شد.

    خريد تضميني گندم از كشاورزان، هر كيلو يك هزار و 115 تومان 

در صورت اختصاص اعتبار از سوى فرماندارى ها
طرح ترسيب كربن در 4 شهرستان اجرا مى شود

گفت:  استان  آبخيزدارى  و  طبيعى  منابع  مديركل 
فرماندارى ها،  از سوى  اعتبار  اختصاص  در صورت 
فردوس،  شهرستان  چهار  در  كربن  ترسيب  طرح 
اين  در  جارى  سال  در  نهبندان  و  بشرويه  قاين، 
با  گفتگو  در  شريفى  مى شود.  اجرا  شهرستان ها 

و مشاركت  توانمندسازى  با هدف  ترسيب كربن  اظهار كرد: طرح  فارس 
مردم اجرا مى شود.

تعميم  و  سربيشه  شهرستان  در  كربن  ترسيب  طرح  اينكه  بيان  با  وى 
تصريح  است،  شده  اجرايى  تاكنون  خوسف  شهرستان  در  كربن  ترسيب 
طرح  اين  فرماندارى ها،  سوى  از  اعتبار  دادن  اختصاص  صورت  در  كرد: 
نيز  در سال جارى در چهار شهرستان بشرويه، قاين، فردوس و نهبندان 
اجرا مى شود. وى با بيان اينكه طرح ترسيب كربن در 200 هزار هكتار از 
محدوده جغرافيايى استان اجرا شده است، يادآور شد: با اجراى اين طرح 

حدود 19 هزار هكتار از مراتع تخريب يافته در استان احيا شده  است.

حسين زاده- جلسه كارگروه تخصصى امور اقتصادى روز 
گذشته به رياست معاون برنامه ريزى و اشتغال استاندارى 
برگزار شد. اين در حالى بود كه در جلسه دهم اسفندماه 
سال گذشته موضوعاتى از قبيل تعيين تكليف محل استقرار 
پايانه صادراتى مواد معدنى، برگزارى جلسه براى بررسى 
موضوع تأمين كسرى زمين سايت صنوف آالينده بيرجند و 
تأمين زيرساخت هاى اين سايت، همكارى راه و شهرسازى 
براى واگذارى 7 هزار مترمربع براى اجراى فاز توسعه سايت 
صنوف آالينده قاين و تعامل شركت هاى آب و فاضالب 
و برق و گاز با مجرى پروژه و...، برگزارى جلسه براى رفع 
مشكل آب  و گازسايت دائمى نمايشگاه هاى بين المللى 
استان به تصويب رسيده بود. ضمن اينكه در جلسه بيست و 
يكم اسفندماه سال قبل  نيز مقرر شد مسئله خريد چاه براى 

تأمين آب شهرك صنعتى خوسف مورد بررسى قرار گيرد. 

پيگيرى مصوبات قبلى در جلسات بعدى ...

و اما در جلسه روز گذشته اين كارگروه رئيس سازمان صنعت، 
معدن و تجارت درباره مكان يابى زمين پايانه صادراتى مواد 
معدنى عنوان كرد كه عالوه بر اراضى حاشيه كمربندى، 
حاشيه منطقه ويژه اقتصادى و اطراف نمايشگاه دو گزينه 
ديگر هم مطرح شده كه شامل اراضى بنياد در حاشيه بلوار 
پيامبر اعظم (ص) و زمين هاى متعلق به اوقاف در حاشيه 
شد  مقرر  رابطه  اين  در  كه  است  زاهدان  بيرجند–  جاده 
موقعيت هر 5 گزينه در جلسه بعدى كارگروه بررسى شود. 
همچنين موضوع شخصى نمودن زمين و تأمين زيرساخت 
هاى محل استقرار صنوف آالينده بيرجند نيز مطرح شد كه 

مقرر شد گزارش از وضعيت كلى اين موضوع در جلسات 
بعدى ارائه گردد. تصميم گيرى براى تخصيص تسهيالت 
كم بهره به سايت صنوف آالينده قاين و ... نيز به جلسات 
بعدى موكول شد. درباره تأمين آب شهرك صنعتى شهيد 
رحمانى خوسف، بار ديگر مسئله خريد چاه مطرح شد: اين 

موضوع در جلسات بعدى بررسى شود.

سؤال خبرنگار آوا و توضيح معاون استاندار

با توجه به اينكه اغلب مواردى كه به عنوان مصوبات دو 
بعدى  به جلسات  اسفند ماه سال قبل  جلسه كارگروه در 
موكول شد بار ديگر در اين جلسه تكرار شد، خبرنگار آوا 

خواستار ارائه توضيحات بيشتر در اين باره شد.
و  دانست  بجا  را  سؤال  اين  استاندار  ريزى  برنامه  معاون 
افزود: از رسانه ها خواهش مى كنم كه مباحث تخصصى 
ادامه  را به صورت تخصصى اطالع رسانى كنند. رضايى 
داد: برخى مسائل دنباله دار است و با توجه به بنيه ضعيف 
اقتصادى استان رفع كامل آنها قدرى زمان مى برد. در اين 
جلسه هم مرورى بر مصوبات سال 93 داشتيم. مشكل تأمين 
آب محل دائمى نمايشگاه هاى بين المللى استان مرتفع شده 
و به تامين آب شهرك صنعتى خوسف نيز 10 ميليارد ريال 

اختصاص يافته است. 

پيگيرى تسريع آزاد شدن فاينانس راه آهن 

به گفته رضايى در بخش صنعت، موضوعات سال 93 دنبال 
مى شود و در كشاورزى پيگير ايجاد صنايع تبديلى و تجارى 
و صرفه جويى در آب هستيم. براى رونق مبادالت تجارى به 

 پايانه هاى مرزى توجه ويژه خواهد شد و دو بانده شدن جاده ها،
تأمين آب از خارج از استان، تسريع درآزاد شدن فاينانس 
براى پروژه راه آهن و حمايت از گروه هاى اقتصادى از ديگر 

موضوعات مهم در دست پيگيرى در سال 94 است.
كميته  در  نيز  استان  خارج  از  آب  انتقال  افزود: طرح  وى 
منطقه 5 كه شامل استان هاى خراسان جنوبى، سيستان 
و بلوچستان، كرمان و يزد مى باشد مطرح شده و مباحث 
مطالعه اى و توجيهات استان آماده است،. هنوز مبدا انتقال 

آب از بين چند گزينه مطرح شده مشخص نيست.

ايجاد اشتغال صنعتى براى 1333 نفر در سال جارى

در سال 94 با بهره بردارى از 6 پروژه مهم صنعتى در دست 
اجرا با هدف هزينه 1240 ميليارد تومان براى تعداد 1333 
نفر به طور مستقيم شغل ايجاد خواهد شد. اين خبر را رئيس 
سازمان صنعت معدن و تجارت استان بيان كرد. به گفته او 
اين پروژه شامل: آهن اسفنجى قاين، كك طبس، سيمان 

طبس، بلوك هاى سبك ساختمانى طبس، توليد منيزيت 
فيوز سربيشه و سيمان باقران درميان مى باشد. 

حقيقى با بيان اينكه خراسان جنوبى به اندازه 21 استان كشور 
ذخيره قطعى اكتشافى دارد، افزود: 20/6 درصد كل ذخاير 

قطعى معدنى كشور مربوط به خراسان جنوبى است.
در اين جلسه قرائى رئيس شوراى اسالمى استان با اشاره به 
حمل آب شرب مورد نياز 400 روستاى استان با تانكر، گفت: 
چرا تعداد اين روستاها كاهش نمى يابد و فكرى اساسى براى 
ساكنين آنها برداشته نمى شود؟ ما به فكر تصفيه آب شرب 
يك شهر هستيم اما مشكل اين تعداد روستا رفع نمى شود. 
مديرعامل شركت آب و فاضالب روستايى استان نيز با اشاره 
به اينكه رديف اعتبارى ما درسال 94 به حدود 100 ميليارد 
تومان خواهد رسيد، گفت: با اين اعتبارات كار 48 مجتمع 

آبرسانى روستايى را به پايان خواهيم رساند.
 بسكابادى تصريح كرد: اگر به فكر تأمين آب نباشيم تا 10 

سال ديگر اين دشت ها هم خشك خواهد شد. 

يك پنجم معادن كشور در خراسان جنوبى

عقب ماندگى  استان در حوزه ميراث فرهنگى

كاظمى فرد- مديركل ميراث فرهنگى گفت: خراسان جنوبى در حوزه ميراث 
عقب  بسيار  خود  هم سطح  هاى  استان   از  فرهنگى 
مانده است. رمضانى در مراسم توديع و معارفه معاون 
صنايع دستى اين اداره كل با بيان اينكه خراسان جنوبى 
يك استان نوپا بوده كه در حال حاضر در مسير توسعه 
استان هايى از   قرار گرفته است، تصريح كرد: خيلى 

كه به لحاظ جاذبه هاى گردشگرى و تاريخى هم سطح خراسان جنوبى بوده 
اند در جايگاه بهترى نسبت به استان قرار دارند. وى با تأكيد بر اينكه همه بايد 
در راستاى جبران اين عقب افتادگى تالش كنيم، بيان كرد: تاريخ اين منطقه 
نشان از وجود انسان هاى سخت كوشى دارد كه كمبود اعتبارات را بهانه نكردند 
و تالشى از نوع جهاد داشتند لذا ما نيز بايد راه اين افراد را ادامه دهيم. رمضانى 
تأكيد كرد: براى رونق صنايع دستى استان بايد از تجربيات و ظرفيت هنرمندان 

استفاده و هنرمندان نيز براى پيشبرد اهداف به ما كمك كنند.
گفتنى است در اين مراسم از انورى مقدم قدردانى و عباس زاده به عنوان 

معاونت صنايع دستى معرفى شد.   

دعوت از دارندگان فيش حج تمتع
 براى ثبت نام در كاروان هاى استان 

دارندگان اولويت هاى حج تمتع تا تاريخ 84/12/15 
براى ثبت نام به دو دفتر خدمات زيارتى قاين گشت 

و نورالرضا(ع) بيرجند مراجعه نمايند. 
مدير حج و زيارت استان با اعالم اين خبر افزود: 
با پيگيرى هاى انجام شده يك كاروان جديد حج 

تمتع به استان اختصاص يافت كه دارندگان قبوض ثبت نامى حج تا 
84/12/15 مى توانند براى ثبت نام در كاروان ها به دفاتر شهرستان 
قاين: خيابان امام خمينى4، پالك98، تلفن: 32529912 و شهرستان 
و 29،  اسالمى 27  بين جمهورى  اسالمى،  خيابان جمهورى  بيرجند: 

پالك208، تلفن 32211800 مراجعه نمايند.  
لزوم تكميل كاروان  و  به ضيق وقت  توجه  با  نوفرستى تصريح كرد: 
دارندگان  از  فوق،  افراد  نكردن  مراجعه  صورت  در  وقت  اسرع   در 
ها  كاروان  در  نام  ثبت  براى  روزشمار  به صورت  بعدى  هاى  اولويت 

دعوت خواهد شد.

رئيس سازمان صنعت معدن و تجارت استان عنوان كرد:

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

فروش مغازه  ترشى ملس
 واقع در مدرس 14 با موقعيت عالى و درآمد 

باال به علت تغيير شغل به فروش مى رسد. 
قيمت: 6 ميليون تومان

با سرمايه اى اندك صاحب شغل شويد
09368990717 - 09381128775

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

    ورزش ، عزت نفس و اعتماد به نفس ما را افزايش مي دهد.
روابط عمومى اداره كل ورزش و جوانان خراسان جنوبى

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  

هركس كار نيك و خوبى انجام دهد بهتر از آن را پاداش مى گيرد.  (سوره نمل آيه 89)

مركز نيكوكارى جواد االئمه (ع) بيرجند
(يعنى پيوند نياز محرومين به توانمندى و تخصص مردم)

 واقع در محله محروم موسى بن جعفر(ع) با ارائه خدمات حمايتى به خانواده هاى نيازمند واقعى
  در حال حاضر با بيش از 500 خانواده بيمار صعب العالج - از كار افتاده - بى سرپرست و ... 
160 نفر يتيم نيازمند آماده دريافت كمك هاى نقدى و غيرنقدى شما مردم خيرخواه اعم از 
 كاالهاى نو و بال استفاده مازاد- فطريه - كفاره-  نذورات- زكات- مواد غذايى - پوشاك 

 كمك جهيزيه - انجام مراسم عقيقه به روش هاى شرعى و ارائه هر گونه خدمات و تخفيفات شما
 به نيازمندان مى باشد.

از تمامى خيرين  ، موسسات خيريه  ، موسسات فرهنگى 

مذهبى  فعاالن پزشكى و درمان ،  اساتيد حوزه  و دانشگاه ، فعاالن 
بخش خصوصى و اصناف  ، مراكز كاريابى و ...  دعوت مى شود ما را در اين 

كار خداپسندانه  همراهى نمايند. آدرس: موسى بن جعفر (ع) 5  (صمدى 8)  
داخل صحن مسجد جواداالئمه (ع) تلفن: 32313472 - 09151631855- طاهرى 

شماره حساب  كمك هاى  مردمى بانك  ملى:  0109831823009                
                            مركز نيكوكارى جواد االئمه (ع)

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

  پيامبر اكرم (ص) : خدا را بخوانيد و به اجابت دعاي خود يقين داشته باشيد 
و بدانيد كه خداوند دعا را از قلب غافل بي خبر نمي پذيرد.

(منبع: بحاراالنوار ج 90 ، ص321)
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مسلمانان با جهاد اكبر حرمين را از 
اسارت و غارت آل سعود نجات بدهند

 
آيت ا...جوادى آملى در درس تفسير خود در خصوص 
حوادث اخير منطقه و حوادث پيش آمده براى ايرانيان 
در عربستان گفتند: درگذشته و در سال حمله به حجاج 
چه  اختيار  در  بايد  حرمين  كه  كردند  بررسى  ايرانى 
كسى باشد. متولى حرمين شريفين بايد مردان باتقوا 
باشند نه آل سعود چرا كه اين ها همان كسانى بودند 
تبديل  شرابخانه  و  بتخانه  به  را  كعبه  اجدادشان  كه 
كردند و با يك مشك يا دو مشك در قمارخانه هاى 
مكه حق توليت و كليد دارى كعبه را معامله كردند. در 
بايد جهاد اكبر كنند و به  حال حاضر هم مسلمانان 
فكر باشند كه حرمين را از اسارت و غارت آل سعود 

نجات بدهند.

انتقاد از دولت در پاسخ به منتقدين
 

احمد توكلى نماينده تهران با انتقاد از عملكرد دولت 
با  نامه نگارى  گفت:  منتقدين  نامه هاى  به  پاسخ  در 
دولت و مسئولين، هم گزارش دهى به مردم است و 
هم ابزارى در جهت اعمال نظارت نمايندگى بر دولت 
نامه ها  اين  اغلب  كه  داده  نشان  من  تجربه  است. 
پاسخ داده نمى شود و يا در اقدامى نامطلوب ديگرانى 

به جز دولت در صدد پاسخگويى بر مى آيند.

راهكار يك اصالح طلب براى انتخابات
 

هدايت آقايى، عضو شوراى مركزى حزب كارگزاران، 
درباره راهبردهاى اصالح طلبان براى انتخابات پيش رو 
اصولگرايان  از  بخشى  به  باشد  اگر الزم  است:  گفته 
وارد  بتوانيم  تا  شويم  مى  نزديك  منطقى  و  معتدل 
قرار  وضعى  در  طلبان  اصالح  اگر  شويم.  پارلمان 
از  بگيرند كه به دليل مميزى قوى بخش عمده اى 
نيروهاى ما رد صالحيت بشوند ما هم رايزنى هايى را 

با اصولگرايان شروع خواهيم كرد.

پاسخ هاشمى به انتقادهاى دلواپسان

آيت ا... هاشمى رفسنجانى در پاسخ به نگرانى يكى از 
سرداران در خصوص موج جديد هجمه رسانه اى عليه 
وى، گفت: نگران اين هجمه نيستم و همه اين حرف ها 
را سابق نيز گفته بودم، اما جريان هاى افراطى در اين 
شرايط احساس نگرانى بيشترى مى كنند. وى به اقدام 
توهين آميز گروهى كه چند سال قبل در حرم امام(ره)  
مانع سخنرانى سيد حسن آقاخمينى شده بودند، اشاره 
كرد و گفت: همين گروه، پياده نظام دلواپسان امروزند.

ظريف شانس اول جايزه صلح نوبل  

به  اشاره  با  بروكينگز  موسسه  ارشد  كارشناس 
دستاوردهاى مذاكرات ايران و 1+5، ظريف وزير خارجه 
را شانس هاى  آمريكايى وى   ايران و كرى همتاى 

اول دريافت جايزه صلح نوبل معرفى كرد.

ظريف: آمادگى مشروط ايران براى انجام 
 اقدامات غيرقابل بازگشت هسته اى

 خبرگزارى فرانسه گزارش داد، محمد جواد ظريف وزير 
 امورخارجه ايران اعالم كرد، براى حل موضوع هسته اى 
اگر شركاى ما اقدامات غير قابل برگشت اتخاذ كنند، 
ما هم اينكار را خواهيم كرد. اين خبرگزارى افزود: اين 
سخنان ظريف پس از آن بيان شد كه اعالم گرديد 
مذاكرات ايران و 1+5 در باره تدوين متن توافق نامه 

نهايى هسته اى در 21 آوريل انجام مى شود. 

 عذرخواهى شفاهى و غيررسمى عربستان 
با  ارشاد اسالمى گفت:  سخنگوى وزارت فرهنگ و 
وجودى كه دولت عربستان به صورت شفاهى و غير 
رسمى عذرخواهى كرده، اما تاكيدمان اين است كه 
اين عذرخواهى بايد از طريق مراجع و مبادى رسمى 
كليه  نيفتد  اتفاق  اين  تا  و  شود  اعالم  كشور  اين 

پروازهاى عمره به عربستان تعليق مى ماند.
 

 واكنش تند سفيرسعودى به طرح ايران
 سفير سعودى در آمريكا در واكنش به طرح چهارماده اى 
ايران براى حل و فصل اوضاع يمن گفت: نيازى به 
طرح ايران در ارتباط با يمن نيست. ظريف وزير خارجه 
كشورمان طرح چهار ماده اى را براى حل بحران يمن 
گفت وگوى  امدادرسانى،  فورى،  بس  آتش  بر  مبتنى 
يمنى - يمنى و تشكيل دولت فراگير را ارائه كرد كه 

مورد استقبال جنبش انصار ا... يمن قرار گرفت.

 مخالفان توافق در سنا با  اوباما كنار آمدند
در  جمهوريخواهان  با  سفيد  كاخ  مصالحه  پى  در 
 كنگره رئيس جمهور اوباما از تهديد وتوى اين مصوبه 
عقب نشينى كرد و در مقابل جمهوريخواهان مخالف 
توافق نيز تعديل هايى جدى در طرح انجام دادند. در 
طرح جديد از رئيس جمهور مى خواهد ظرف 5 روز 
پس از امضاى توافق نهايى هسته اى با ايران، آن را 
براى بررسى تسليم كنگره كند و كنگره 30 روز فرصت 

دارد تا درباره توافق نهايى تصميم گيرى كند.

 اين كتاب شهيد مطهرى را بخوانيد
آلن اير سخنگوى فارسى زبان وزارت خارجه آمريكا در 
صفحه فيسبوك خود نوشت: مثل اينكه خبرگزارى ... 
از پافشارى دولت آمريكا براى آزادى جيسون رضائيان 
بوده!  جاسوس  ايشان  كه  بگيرد  نتيجه  خواهد  مى 
ممكن است خالى از لطف نباشد اگر دوستان محترم در 
خبرگزارى ... اين كتاب استاد مطهرى را كمى مطالعه 

كند تا كاربردش از علم منطق صحيح تر باشد». 

اوباما : گروه هاى شيعه ايرانى نقش موثرى 
 در مبارزه با  گروه داعش داشته اند 

حيدر  با  ديدار  در  اوباما  باراك  رويترز  گزارش  به 
در  ايران  نقش  درباره  عراق  وزير  نخست  العبادى 
مبارزه با داعش در عراق تاكيد كرد: «مى دانيم كه 
در يك سال گذشته شبه نظاميان شيعه در مبارزه با 

داعش در عراق نقش و سهم بسزايى داشته اند».

اين كه  بيان  با  يازدهم  دولت  رئيس 
يكى  جهانى  قدرت هاى  با  ما  مذاكرات 
اين  جهان  همه  براى  دستاوردهايش  از 
بود كه بدانند در ايران تنوع فكر و سليقه 
متفاوت  افكارمان  است  ممكن  و  داريم 
باشد،  گفت: اما آنجا كه مسئله منافع ملى 
باشد  ملت  براى  سرنوشت ساز  توافق  و 

همه ما متحد و منسجم خواهيم بود.

دوره افراط گرى به سر آمده

ثمره هاى  از  اين كه  بيان  با  روحانى 
است،  و همزبانى  اوليه سال 94 همدلى 
خاطرنشان كرد: از رهبر تا مردم مى گويند 
توافق عزتمندانه،  آرى و همه ملت ايران 
مى گويند تعامل سازنده با جهان، اعتدال 
مى گويند  همه  و  آرى  ميانه روى،  و 
است. آمده  سر  به  افراطى گرى  دوران 
است  روزى  امروز  گفت:  جمهور  رئيس 
آينده  هفته  از  ما  كنندگان  مذاكره  كه 
بحث  و  مى كنند  آغاز  را  خود  مذاكرات 
تحريم  مسئله  مقابل  طرف  با  ما  اصلى 
غيرانسانى  ظلم  همان  يعنى  بود.  خواهد 

كه نسبت به ملت ايران روا داشته اند. 

روحانى : توافق اگر پايان تحريم 
نباشد توافقى نخواهد بود

 ،  5+1 گروه  و  دنيا  كرد:  اظهار  روحانى 
رئيس  سنا،  آمريكا،  نمايندگان  مجلس 

بدانند در  آمريكا و همه  و دولت  جمهور 
اين توافق اگر پايان تحريم نباشد، توافقى 
والمسلمين  حجت االسالم   بود.  نخواهد 
پايان  بايد  كرد:  اظهار  ادامه،  در  روحانى 

توافق،  امضاى  زمان  و  مذاكرات  اين 
ظالمانه  تحريم هاى  لغو  و  پايان  اعالم 

نسبت به ملت بزرگ ايران باشد. 

شما بيشتر مشتاقيد به توافق

وى خطاب به قدرت هاى دنيا، تصريح كرد: 
فكر مى كنيد كه فقط ملت ايران مشتاق 
شركت هاى  هستند؟  تحريم ها  پايان 
خودتان  شما  مشتاق اند.  بيشتر  كه  شما 
مى دانيد تمام شركت هاى اروپايى و حتى 

در  و غرب  دولت هاى شرق  و  آمريكايى 
اين  كه  نهايى هستند؛ چرا  توافق  انتظار 
توافق به نفع جهان و همه ملت ها خواهد 
بود و ما به حول و قوه الهى اين راه را با 

هدايت مقام معظم رهبرى و شما مردم تا 
پايان با وقار و اطمينان، عزت و با توجه 
مقصد  به  ايران  بزرگ  ملت  حقوق  به 

نهايى خواهيم رساند. 

 با دولت ها مذاكره مى كنيم

در همين زمينه سخنگوى وزارت خارجه 
سفيد  كاخ  مساعد  نظر  درخصوص  نيز 
توافق  ارجاع  براى  به مصوبه  سنا  نسبت 
احتمالى ميان ايران و 1+5 به سنا تصريح 

و  مى كنيم  مذاكره  دولت ها  با  ما  كرد: 
دولت ها  بين المللى  قوانين  اساس  بر 
پاسخگوى تعهدات شان هستند و اين كه 
توافق  به  نسبت  دولت ها  از  يك  هر  در 
انجام  حال  در  كارى  و  ساز  چه  جامع 
دولت هاست.  آن  خود  به  مربوط  است 
هر يك  عهده   به  آنها  اجراى  و  تعهدات 
از دولت هاست. درعين حال كارشناسان و 
مذاكره كنندگان ما هم بر روى همه ابعاد 
مدنظر  را  جزئيات  و  مى كنند  كار  مسئله  
مذاكرات  در  شرايط  با  متناسب  و  دارند 

حاضر مى شوند. 

ظريف به نيويورك مى رود

سخنگوى وزارت خارجه درباره  دور بعدى 
احتماال  گفت:    5+1 و  ايران  مذاكرات 
چهارشنبه هفته آينده دور بعدى در سطح 
و  مى شود  برگزار  كارشناسان  و  معاونان 
هر كدام از هيئت ها با چرك نويسى كه 
مذاكرات  براى  را  خود  دارند  دست  در 
افخم در عين حال  آماده مى كنند.  آينده 
در  كشورمان  خارجه  وزير  شركت  از 
ان پى تى  بازنگرى  كميته   اجالس  آغاز 
ظريف  آقاى  گفت:  و  داد  خبر   2015
كنفرانس  كميته   در  ماه  ارديبهشت   7
بازنگرى در ان پى تى در نيويورك شركت 
مى كند و احتمال دارد با توجه به حضور 
وزيران خارجه ايران و 1+5 در حاشيه  آن 

مذاكرات هسته اى نيز انجام شود. 

طبيعت كوير لوتعكس روز 

روحانى: رهبر و مردم مى گويند توافق عزتمندانه 

آملى الريجانى : صبر دستگاه قضايى هم حدى دارد  

رئيس قوه قضائيه هجمه هاى مستمر و پيوسته به دستگاه قضايى 
را به دليل تالش اين قوه در دور نشدن از مسير عدالت، برخورد 
 با مفاسد اقتصادى و ايستادگى در برابر فشارها و رانت هاى 
سياسى دانست و گفت: البته صبر دستگاه قضايى هم حدى 
شاهد  ديگر  اميدواريم   : افزود  الريجانى  آملى  ا...  آيت  دارد. 
هجمه هاى بى اساس به قوه قضائيه نباشيم و اگر اين حرفها و هجمه ها ادامه يابد 

چه بسا به مردم شريف ايران خواهيم گفت هجمه ها از كجا آب مى خورد.

 با نسبت دادن حرف هاى غلط به رهبرى برخورد مى كنم

وزير امور خارجه نگارش متن توافق نهايى را امرى دشوار اما 
شدنى توصيف كرد و با يادآورى مواضع رهبر معظم انقالب در 
خصوص مذاكرات اظهار داشت: با نسبت دادن حرف هاى غلط 
به ايشان برخورد مى كنم. محمدجواد ظريف در پاسخ به اين 
كه تا چه اندازه نسبت به توافق نهايى خوشبين هستيد، گفت: 
پيش بينى بسيار دشوار است؛ من احساس مى كنم در صورتى كه غربى ها بپذيرند كه 

فشار و توافق با هم جمع نمى شود، فكر مى كنم رسيدن به توافق دشوار نيست.

آگهي ثبت نام كارفرمايان در هيئت حل اختالف استان
در اجراي ماده 164 قانون و آيين نامه مربوط به انتخابات اعضاي هيئت حل اختالف مصوب 87/9/2 به اطالع كارفرمايان (صنايع 
و حرف) استان خراسان جنوبي كه متقاضي عضويت در هيئت حل اختالف مستقر در مركز استان مي باشند، مي رساند: از تاريخ 
نشر اين آگهي به مدت 15 روز به اداره روابط كار اين اداره كل واقع در بيرجند - خيابان پاسداران - بين پاسداران 22 و 24 
(مديريت روابط كار اداره كل تعاون، كار  و رفاه اجتماعي خراسان جنوبي) مراجعه و فرم ثبت نام را تكميل و مدارك مربوطه ذيل 

را ارائه نمايند. ضمنا داوطلب نمايندگي مدارك مويد كارفرما بودن يا عضويت در هيئت را هنگام ثبت نام همراه داشته باشد. 
(از هر كارگاه فقط يك نفر را مي توان براي عضويت در هيئت حل اختالف انتخاب و معرفي نمود)

شرايط عضويت: 1- تابعيت جمهوري اسالمي ايران  2- داشتن سن حداقل 30 سال تمام  3- متاهل  4- داشتن حداقل 
مدرك كارشناسي و چهار سال سابقه كار تحت شمول قانون كار  5- شمول قانون كار جمهوري اسالمي ايران  6- مقررات مرتبط 

به گواهي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي

تبصره:نمايندگان كارفرمايان كه فاقد مدرك كارشناسي مي باشند به شرط داشتن حداقل مدرك گواهينامه پايان دوره متوسطه 
و دو دوره (چهار سال) عضويت در مراجع حل اختالف مي توانند به عضويت هيئت حل اختالف درآيند.

روابط عمومي اداره كل تعاون ، كار و رفاه اجتماعي خراسان جنوبي

شركت دارويى باريج اسانس
براى تكميل كادر بازاريابى خود 

ويزيتور در خراسان جنوبى "بومى شهر بيرجند" 

با مدرك تحصيلى باالى ديپلم با سابقه كار 

 مرتبط و شرايط حقوق ثابت 

 و بيمه تامين اجتماعى + بيمه تكميلى 

 پورسانت و هزينه اياب و ذهاب نيازمند است

 الزم به ذكر است مصاحبه در شهر بيرجند 

انجام مى پذيرد.

05136676705 - 05136676706

مهلت ثبت نام تا شنبه 94/1/29 مى باشد

سركار خانم مهديه رحمانى 
واژه تسليت ناتوان از تسكين است 

از وجود ازلى و ابدى محبوبش براى گل وجودتان صبر طلب مى كنيم 
 باشد در سايه صبر، زمان تسكين دهد درد جانكاه را.

جمعى از اساتيد و دانشجويان حسابدارى دانشگاه پيام نور- مركز بيرجند

به اطالع شهروندان عزيز بيرجندى مى رساند:
  ساختمان امور آب و فاضالب شهرى بيرجند به آدرس جديد خود 

واقع در خيابان توحيد – نبش توحيد 20 تغيير مكان داده است.
تلفن: 5 -32424802

مناقصه عمـومى يك مرحله اى
موضوع مناقصه: احداث ساختمان كتابخانه دانشگاه صنعتى بيرجند

دانشگاه صنعتى بيرجند در نظر دارد: احداث ساختمان كتابخانه اين دانشگاه را بر اساس بخشنامه سرجمع 100/6405 مورخ 1389/02/04 فهرست بها 

منضم به پيمان فهرست بها واحد پايه رشته ابنيه تاسيسات مكانيكى و برقى سال 1393 معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رئيس جمهور با انجام 

مناقصه عمومى يك مرحله اى بر اساس آيين نامه معامالتى دانشگاه ها به شركت هاى واجد شرايط و تاييد صالحيت شده به صورت مترمربع زير بنا 

(سرجمع) واگذار نمايد. جزئيات و شرايط مناقصه به اين شرح مى باشد : نحوه دريافت اسناد مناقصه: متقاضيان واجد شرايط از تاريخ انتشار آگهى براى 

دريافت اسناد مناقصه به مهندسين مشاور آداك واقع در شهر مشهد – بلوار فكورى – نبش فكورى 60 – پالك 61 (تلفن: 38787250) مراجعه نمايند. 

مهلت زمانى دريافت اسناد مناقصه: از تاريخ 1394/01/30 تا 1394/02/03 به مدت 5 روز كارى آخرين مهلت تحويل اسناد مناقصه: پايان وقت ادارى روز 

1394/02/13 خواهد بود. پيشنهاد هاى واصله سه شنبه 1394/02/15 ساعت 12 در محل دانشگاه صنعتى بيرجند توسط كميسيون مناقصه باز و خوانده 

مى شود. آدرس : بيرجند ميدان ابن حسام –بلوار صنعت و معدن دانشگاه صنعتى بيرجند – صندوق پستى 569-97175 دبيرخانه دانشگاه 

تلفن: 2252025-0563   برآورد هزينه كل طرح: حدود 16/358 ميليون ريال  مبلغ تضمين شركت در مناقصه: 820 ميليون (هشتصد و بيست) ريال

نوع تضمين شركت در مناقصه : 1- واريز نقدى به حساب 472339451 سپرده طرح مالى عمرانى دانشگاه صنعتى بيرجند بانك تجارت 2- ضمانت نامه 

بانكى 3- چك تضمين شده بانكى  مدت اجراى كار: از تاريخ مبادله قرارداد به مدت 10 ماه شمسى مى باشد. شركت كنندگان در مناقصه مى بايست 

حداقل داراى رتبه 5 در رشته ابنيه  باشند. كليه مدارك و مستندات مربوط به تكميل فرم هاى مناقصه و ساير مدارك خواسته شده مى بايست برابر با 

اصل باشد. بديهى است ارئه مدارك فوق الذكر هيچگونه حقى را براى متقاضيان ايجاد نخواهد كرد. ساير اطالعات و جزئيات در اسناد مناقصه درج شده 

است. مدت اعتبار پيشنهاد ها : سه ماه (90 روز) از تاريخ بازگشايى پاكت هاى پيشنهاد قيمت مى باشد. اعتبار ريالى موضوع مناقصه : از محل طرح هاى 

عمرانى ملى به شماره طرح 201146552 تامين مى شود. براى كسب اطالعات بيشتر مى توانيد با شماره : 38787250-051 شركت مهندسين مشاور 

آداك تماس حاصل فرماييد. مناقصه گران پس از دريافت و مطالعه اسناد مى بايست حداكثر تا پايان وقت ادارى  1394/02/13 اسناد مربوطه را تكميل 

و در پاكت الك و مهر شده به دبيرخانه دانشگاه صنعتى بيرجند به نشانى فوق تحويل و رسيد دريافت نمايند . هزينه درج آگهى در دو نوبت به عهده 

برنده مناقصه مى باشد.

ضمنًا الزم به ذكر است ، اين آگهى از طريق پايگاه ملى مناقصات اطالع رسانى شده است.

امور قراردادهاى دانشگاه صنعتى بيرجند

 

(دبير بازنشسته آموزش و پرورش)
را خدمت خانواده آن مرحوم تسليت گفته 

ضمنا جلسه ترحيم روانشاد جمعه 94/1/28 
 از ساعت 10 صبح در محل هيئت حسينى
 "واقع در خيابان انقالب" منعقد مى شود.
حضور سروران معظم موجب امتنان است

موسسه خيريه هيئت حسينى

با نهايت تالم و تاثر درگذشت 

شادروان 
حاج على اكبر 

شمشيرگران
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امالك و مستغالت

امتياز مسكن ارتش، معصوميه پايين 
واريزى15/700 

فى: توافقى09157414784

فروش زمين 180 مترى
 در شهرك چهكند   

 09151639811

فروش مغازه ، خيابان جمهورى 
باالترازمصلى 45متر
 09157556797

فروش زمين120مترى بسيجيان 
دشت على آبادزيرقيمت

 09301209479

فروش منزل در سه طبقه خيابان 
بهمن 14 ،شمالى، نقدى

  يا معاوضه با زمين 09151614500 

فروش آپارتمان89مترى مجتمع 
پرديس مدرس5طبقه سوم فول 

امكانات  09301209479 

فروش باغ 1300مترى
 فى 180

09151636687 

فروش زمين
 نرجس 11 

 09151630283

فروش يك طبقه 90مترى
فول امكانات فى 160 م

09156042402 

 فروش زمين150مترى درحسين 
آباد سادات  با تمام امكانات

   فى 46 ميليون  09158635737 

فروش واحد75مترى
 طبقه  دوم مهرشهر شركت مولوى 

 09153623788

فروش آپارتمان 100مترى كويرتاير 
با تمام امكانات طبقه چهارم 

 09157976748

فروش 2000متر زمين
 مزروعى دشت بجد همراه با نيم 

ساعت آب 09153633912 

فروش آپارتمان100مترى سايت 
كويرتاير با موقعيت عالى 

 09154958829

فروش2500متر زمين تقاب بانيم 
ساعت آب،150نهال، فنس كشى 

 09375620458
 

ملك وياليى زير 200 ميليون   
در محدوده شهر خريداريم

 09156665012

فروش آپارتمان مهرشهر حاشيه 
خيابان20مترى طبقه دوم شركت 

باستيان بنا  09155618396 

فروش منزل وياليى تازه ساز 
درحسين آباد يامعاوضه بازمين
 داخل شهر  09158650989 

فروش منزل، اميرآباد
 استقالل 9

 09155614947

فروش زمين 250مترى 2كله حاشيه 
نرجس معاوضه با منزل يا ملك   

09370416005

فروش ملك سربيشه دوطبقه تمام 
اسكلت 200متر زمين 270متر

 زيربنا  09153610932

فروش زمين در حاجى آباد حاشيه 
بلوار غدير زير فى

 09156675095

فروش منزل واقع در حاشيه
 بلوارجواديه يا معاوضه با مغازه تجارى 

 09156644058

فروش يا معاوضه منزل  بلوارشعبانيه
 200متر زمين270بنا فى كارشناسى  

 09155614099

فروش واحد 100مترى حاشيه فلكه 
سفير اميد فاز2مسكن كارگشا 

09153634396 

فروش يك قطعه زمين به متراژ
 هزار متربانيم ساعت آب روستاى 
تقاب فى 27م 09159616274

فروش آپارتمان 114 مترى بسيار 
شيك مدرس 68 
 09151611494

فروش يا معاوضه منزل وياليى
 شهرك گلريز سورگ

09156691352

فروش زمين 302 مترى مشاع 
بعد از بيدخت دانشگاه آزاد 

 فى توافقى  09393196949 

فروش واحدمسكن مهر 
درمهرشهر,آماده تحويل شركت 

مولوى 09151639416 

فروش آپارتمان 76مترى درمدرس 
mdfطبقه اول/پكيج،كابينت

فى 119م  09151634656  

فروش آپارتمان همكف  مسكن مهر
شمالى كنار جاده شكرآب 

.فى 38م   09304420606 

فروش زمين با متعلقات
 در روستاى دستگرد خوسف 

09153622791

فروش آپارتمان 80مترى معصوميه 
باتمام امكانات سند آزاد

فى توافقى  09386412121

فروش آپارتمان100مترى
 تعاونى كويرتاير،تكميل

 09153613070            
 

فروش مسكن مهر(75 مترمفيد)
مهرشهر،خيابان 9دى 

 09153633517

فروش زمين كشاورزى درسورگ 
360متر 15درخت زردآلو و بادام 

 09353488494

فروش زمين كشاورزى به متراژ 
1000متر 130عدد درخت پسته 
بانيم ساعت آب 09153625090 

خريدار آپارتمان در محدوده 
مدرس،معلم،توحيد ،پاسداران

 تا160 ميليون   09156688263 
 

فروش منزل قديمى  در كوه باقران 
روستاى خونيك 
 09155626056

فروش 4هزارمتر زمين با انواع 
درختان ميوه بايك

    ساعت آب    09159610262 

فروش آپارتمان مسكن مهر75مترى 
شركت آتيه سازان صبا جنب جاده 

شكرآب   09159627386 

فروش يامعاوضه منزل دونبش 
شمالى2 طبقه و اقع دربهشتى 14 

فى 200م   09153613651 

فروش يك قطعه زمين سندشش 
دانگ متراژ250شمالى سراب

فى 145م   09390788328 

فروش منزل 
خيابان  حافظ غربى

   فى كارشناسى  09151633727 
 

فروش 2 قطعه زمين مزروعى باالتر 
از پمپ بنزين معصوميه.

 09158630052

فروش زمين منتظرى 17 
متراژ 140 متر

 09153625171

فروش منزل قديمى خيابان 
  دانشگاه متراژ450متر

 فى توافقى  09158640121 

خريدار امتياز408مترى ارتش
 سمت دانشگاه آزاد
 09382880432 

 
سه هزار متر زمين با يك ساعت آب 

از چاه فخر آباد تقاب و دو باب 
    خانه قديمى 09398078339 

فروش زمين 160متر
خيابان وليعصرحاجى آباد

 09157201405    فى توافقى 

فروش زمين 175 متر خيابان 
جمهورى يامعاوضه با آپارتمان  

09156042402

فروش يك واحد آپارتمان به مساحت 
75 متر(مفيد)دوخوابه خ 9دى 

      فى 39م  09159658433 

فروش سه دربند  واحد تجارى
 به متراژ60متر  در خيابان 
17شهريور 09151639204

فروش منزل در مشهد بلوار طبرسى 
شمالى زمين 105 متر در دو طبقه 

 09157200570

فروش يك  واحدآپارتمان
           نارنج 6  ،فى140م 

 09153617584

فروش فورى زمين دراميرآباد 
خيابان امام على به متراژ 110متر  

09159351216

فروش زمين در امامت اميرآباد در 
محدوده ساخت و آماده سازى شده 

 09151643454

فروش آپارتمان93متر(75مفيد)دو 
خواب،سجادشهرتهامى

سندآزاد   09364651606 

معاوضه آپارتمان93مترى واقع در 
خيابان پونه  طبقه  دوم  با آپارتمان 

در مشهد    09157717769

معاوضه آپارتمان مهرشهر حاشيه 
خيابان همت با منزل وياليى در 
دستگرد    09155618396 

فروش امتياز آپارتمان 130 مترى
 از پروژه نگين ارتش

   09151606197

خريدارخانه وياليى
 دوطبقه

09155493397

لطفًا جهت پيشنهاد هاى تبليغاتى تماس گرفته نشود !
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لطفًا جهت پيشنهاد هاى تبليغاتى تماس گرفته نشود !

رهن و اجاره

اجاره واحد تجارى با دهانه 7 متر و 
متراژ 40 مترمربع با كليه امكانات 
نبش غفارى21   09151614825

به يك سوئيت مستقل، اجاره 
درحد100تومان نيازمنديم 

 09385045077

اجاره سوئيت در بهترين 
  نقطه شهر،جهت آرايشگاه زنانه

 09116463595

اجاره يك واحد 100 مترى 
2خوابه ميدان امام، خيابان قائم 

09153634396

نيازمند اجاره 
ترجيحا سايت ادارى، زوج جوان

 09359949048

اجاره يك واحد 85 مترى 
يك خوابه خيابان انقالب         

 09156046929

رهن و اجاره يك واحد آپارتمان 85 
مترى دو خوابه طبقه سوم 

معصوميه پايين   09153634659 

يك و احد مسكونى انقالب 5 
مجتمع پرستاران 1ميليون رهن 

250اجاره   09153622395

اجاره مغازه تمام سراميك 
مفتح 9  توافقى

 09157224521

اجاره مغازه
 نبش معلم

 09153623568 

رهن طبقه همكف مستقل فول 
امكانات خيابان ارديبهشت زوج 

جوان13 ميليون 09157412611

رهن و اجاره مغازه تجارى
 با كليه امكانات در خيابان غفارى 

 09151637433

متفرقه
 

فروش دوعددموتورگيربكس تك 
فازو10مترشافت0 5ميل آهنى و... 

 09153621585

خريدار تانكر آب 2 تا 3 هزارليترى 
ورق سفيدو بشكه جهت ذخيره آب

 09155618257
 

واگذارى تاكسى تلفنى فعال 5كارت 
سوخت و حدودا 50زنگ

 10ميليون    09155619072 

اتاق پيكان وانت
 خريداريم 

 09156688387

فروش يك دستگاه فتوكپى توشيبا 
مدل35 فوق العاده تميز 

09155610089 
 

فروش دوعدد يخچال 
ايستاده 1,5و2مترى سوپرى 

 09156669526

خريدار آبگرمكن 
گازى كپسولى 

 09151634364

فروش سيستم ال پى جى مخزن 
بزرگ زير قيمت 
09151634364

فروش سرى صندلى قديمى
 اتومبيل

 09157921778

فروش ويترين لوازم جانبى
 موبايل، كار مشهد تميز 180 تومان 

 09151606610

فروش پوشاك مردانه در راسته
 بازار با موقعيت عالى و پروانه كسب 

 09157710431

فروش سينك ظرفشويى آينه
 سرويس بهداشتى زير قيمت 
كارخانه   09151606610 

فروش يك عدد ميز پيشخوان
 و قفسه چوبى لباس 

09153631340

فروش مينى يخچال 
سالم موتوركره اى 

  150هزارتوما ن  09158346163 
 

فروش يك عددضبط سه ديسك 
بزرگ ال جى درحدنو فى 

300000تومان  09157557036 

سماور زغالى 4ليترى
                    خريداريم 

 09151640206

فروش دوعدددرب چوبى تخته 
سه اليى بدون رنگ همراه باقفل و 

دستگيره  09153623193 

پلى استيشن2آك به همراه 
يك دسته اضافه زير قيمت بازار 

 09151600174
 

فروش پخش تصويرى ماشين
 فلش خور ،سى دى خور
     رم خور   09159647810 

خريداركارواش در جنوب
 شهر بيرجند 

 09157235956

فروش مغازه ظروف يكبارمصرف
 با موقعيت مناسب همراه 

باجوازكسب 09197359408 
 

فروش اگزوز حرفه اى
 پرايد 

 09196062070

فروش پخش و باند
 مارشال

 09196062070

كليه لوازم كارواش
 باجواز

09301511793.

فروش
 ميز كامپيوتر كتابخانه دار 

09158621559
 

فروش يك جفت الستيك پيكان 
خارجى  تميز

 09159624639

رايانه و همراه

فروش مودم wimax روميزى
  مبين نت تضمينى فقط 100تومان 

 09151631025

فروش فورى يك عدد پرينتر ليزرى 
در حد آك  پرينتر HP  مدل : 
09300011815   d M401

فروش گوشى نوكيا ساده سفيد
 40تومان

 09362458510

فروش گوشى نوكياc3لمسى
 وصفحه كليد-ميزكامپيوتركمددار

09153638963

فروش گوشى سامسونگ،مدل
 Gt s5360 اندرويد، لمسى

09159626404

فروش تعدادى كيس كامپيوتر 
(بدون مانيتور) از 200 هزار تومان

 تا 500 هزار تومان 09155614800

لوازم منزل

فروش 5متركابينت دسته دو 
ورق سفيد تميز

09159644583

فروش فورى 14 متر كابينت باهود 
وسينك وسنگ روى كابينت  
درحد نو  09354804722 

فروش ميز ال سى دى چوبى 
لترون در حد نو 

200 تومان  09353318808 

انواع كپسول گاز11كيلويى
 خريداريم

 09157418930

نيازمنديك دست مبل
 شيك وارزان

09157218219

جوياى كار

به تعدادى راننده
جهت كار در آژانس باسهميه بنزين 

09158632577

مهندس معدن داراى 
گواهينامه هاى مربوطه 

 09194087258

به يك نيرو جهت كار در كارواش 
نيازمنديم

 09105090288

جوان 22ساله ,مجرد ,داراى
گواهينامه ماشين و موتور  

09157230642

جوانى متأهل 27 ساله جوياى كار در 
نانوايى به طور تمام وقت 

با حقوق قانون كار 09152671622 

به يك شاگرد ساده جهت كار در 
سوپر ماركت نيازمنديم

09155624526

به2نفرراننده تمام وقت باماشين 
ترجيحابازنشسته جهت كاردرآژانس 

نيازمنديم  09151603686 

به تعدادى راننده باخودروجهت 
كاردرآژانس نيازمنديم

09151614993

به تعدادى بازارياب جهت كار در
   شركت پخش موادغذايى نيازمنديم

 09151638729

جوانى 27ساله باخودروپژوپارس 
آماده همكارى با ارگان هاى

   دولتى ياخصوصى09017564386 
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فروش زانتيامدل 84تميز،دور
     رنگ،بيمه1سال،تخفيف كامل 

 09157213655

 E2 فروش تندر 90 سفيد فول
 مدل 92 تميز بدون رنگ و خط

 و خش 09355640457 

فروش موتورسيكلت احسان 
125مدل 91 دوسال خوابيده 
2ميليون    09158346163 

فروش پىكى مدل 85 اتاق جديد 
رنگ نقره آبى بيمه يك سال 

 09158605015

فروش ام وى ام مدل 90 
چهار سيلندر رنگ سفيد 

 فى 16 ميليون  09151642553 

فروش pkمشكى مدل 
84يامعاوضه باپيكان 
 09159615844

فروش موتور،تميز مدل 91
فى 2ميليون  فقط مصرف كننده 

 09157404596

فروش وانت پيكان دو گانه كارخانه 
مدل 87،بيمه يك سال، الستيك نو

فى 9/5   09398720165 

فروش دوعدد وانت ديار تميز مدل 
87 و86 كم كار قيمت 26 و 27  
بيمه كامل     09155618096 

فروش   موتورسيكلت200سى سى
 طرح كيپس قرمزرنگ مدل 91
  بابيمه فى 5م   09105474836 

فروش موتورپيشتازصفرطرح 
كيپس،150cc،رنگ آلبالويى 

 09157289214

خريدار سمند يا405دوگانه كارخانه 
خانگى مدل 86تا88
 09301884247 

فروش مزدا2كابين تمام رنگ 
سبز متاليك فوق العاده تميز بيمه 

 09364547068 فى14/800 

فروش يا معاوضه شرولت نوا دنده 
اتومات فنى سالم بيمه 94,6

 فى 13 ميليون  09151638853 

فروش پاترول سفيدچهاردرب 
توكرم بيمه معاينه الستيك كامل 

هيدروليك كولر 09151638892 

فروش موتورهندامدل83
بيمه ندارد  فى500هزارتومان 

 09375991921
 

فروش يا معاوضه ام وى ام 530
 نوك مدادى مدل 91 خيلى

 كم كاروتميز  09151611494 

فروش فورى  پيكان وانت مدل 87 
دوگانه كارخانه، دور رنگ،يكسال 

بيمه، 09156041846 

فروش سمند ال ايكس آخر 88 بيمه 
11 ماه فى 15/5 معاوضه با پرايد 

 09350650139

خريدارخودروى اسقاطى
 باقيمت باال،نقدى
09156040072 

فروش يا معاوضه ليفان 520 مدل 
88 بدون رنگ موتورى كامالسالم

 09151603994

فروش سمند مدل 81 سفيد
 بسيار تميز , بيمه تا 94/8

فى 12/700   09155612533 

فروش موسو اتومات 6
 سيلندر نوك مدادى  فنى عالى  

09151607030

 پى كى مدل83رنگ قرمز
 بيمه يكسال

09151643726

فروش پيكان مدل 76  بيمه 
تا برج 5  قيمت توافقى

 09158624175

فروش پى كى تميزبيمه يكسال
        موتورى سالم مدل 83 ،7م 

 09158632953

خودرو  پرايد

خريدار پرايداز85تا89
 تك يادوگانه

 09156644348

فروش پرايد132مدل 87سفيد
بدون رنگ خانگى تخفيف از اول 

 09156032825

فروش فورى پرايد83مشكى 
دوگانه CNGبيمه يكسال 

 09153624802

فروش پرايد مدل87 رنگ نقره اى
 دوگانه سوز كارخانه   فى 10500 

 09159644607

خريدار هاچ بك تا10ميليون
تومان.8تومان نقد مابقى دو ماهه 

 09159657100

فروش هاچ بك 84فول سفيد 
تميز  فى11/200
 09196062070

فروش پرايد سفيدمدل 85
 دور رنگ  بيمه تا برج 6

 09158677121

فروش پرايد111هاچ بك
 مدل 91بيمه ندارد

16500 ميليون. 09157212377 
 

فروش پرايد 131 دوگانه كارخانه 
مدل 92  يك گلگير رنگ

 09151637391

فروش پرايد سفيد مدل 85 
بيمه تا برج 7 دور رنگ  فى 9800 

 09158136412

فروش هاچ بك 86 خانگى مسى 
متاليك بيمه، الستيك خارجى

 فى 13/200  09105092019 

فروش پرايد سفيد 77 
فى 6500   

 09351616828

معاوضه پرايدهاچ بك
pkبا 

 09151634373

فروش فورى پرايدمشكى مدل 83 
بدون رنگ بيمه كامل 

   دوگانه سوز  09151636005   

 خريدار پرايد مدل 87 دوگانه 
كارخانه ، بى رنگ 
 09152651312

 
فروش هاچ بك سفيد مدل 80 
بيمه تا برج 10،الستيك درحد نو

09159647810

خريدار131يا132
خشك

 09301884247

فروش پرايد132مدل89
       بادزدگيروروكش فى14500 

 09356720251

فروش پرايد 85 سفيددور رنگ 
بيمه تا برج 7 ، 10م 
 09373591368 

فروش پرايد سفيد مدل 85 بيمه
    تا برج 7 دور رنگ 9800تومان 

 09156660560

فروش پرايد 80 سفيد تمام رنگ 
فنى عالى بيمه و الستيك كامل. 
فى 7600    09155612816 

فروش پرايد81سفيد دور رنگ تازه 
تعميربيمه كامل تخفيف3سال 

فى8م   09153620789 

فروش141،مدل 85بدون رنگ 
دوگانه بيمه برج7پخش تصويرى

 09153623788

خريدارپرايد SEفول رنگ سفيد
    مدل 92 تميز در حد نو با بيمه 

 09159654262

فروش هاچ بك مدل75دور رنگ
 بيمه يك سال .فى7500

09015686914

خودرو پژو

فروش پارس سال دوگانه داشبورد 
جديد مدل 93 خاكسترى فى 37 م  

 09153635766

فروش
 پژو آردى مدل84 دوگانه 

 09154947250

فروش پژو 405 نقره اى مدل 87 
بدون رنگ بيمه يكسال

 فى 20/500   09156046929 

فروش پژو405 نوك مدادى مدل 89 
دوگانه كارخانه بيمه يكسال 
تمام رنگ 09159628352 

خريدار پژو/sdمدل90،91،92, 
سفيدبيرنگ،پول نقد و يا معاوضه با 

پرايد   09153617836 

فروش پژو رو آ 86 فنى سالم رنگ 
نقره آبى بيمه تاآخربرج 6 الستيك 

95درصد  09105467397

 فروش پژو 405 مدل 85 موتورى 
تميز يك گلگير رنگ  فى 17 م

 09393449811

فروش پژوپارس مدل84 دوگانه 
بدون رنگ بالوازم

 09159152836

فروش پژو پارس مدل 84 نقره اى 
بيمه6ماه. فى20م 
 09159645880

فروش پژو 405مدل 90 نقره اى
 بيمه يكسال معاوضه باپارس دوگانه 

 09351102373


