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استاندار خبر داد:

ارزش  بر  ماليات  اظهارنامه هاى  ارائه  مالياتى كشور مهلت  امور  افزوده سازمان  ارزش  بر  ماليات  معاون 
افزوده دوره زمستان 93 را براى موديان و فعاالن اقتصادى تا ساعت 24 روز 31 فروردين ماه 94 (امشب) 

اعالم كرد. ( ادامه در صفحه 2)

امشب، آخرين مهلت ارائه اظهارنامه 
ماليات بر ارزش افزوده دوره زمستان
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سالمى : جواب بازرسى از اماكن 

نظامى،سرب داغ است  

اجازه دادن به اين كه يك بازرس بتواند به پادگان ما سر بزند 
همچون اشغال سرزمين است به همين منظور...

سومين جشنواره منطقه اى مجسمه هاى نمكى 

در خراسان جنوبى به كار خود پايان داد 

آيين اختتاميه سومين جشنواره منطقه اى مجسمه هاى نمكى در 
خراسان جنوبى برگزار شد. شركت كنندگان در اين جشنواره...
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صفحه7

500 هزار ايرانى مزين به نام، القاب 
و كنيه هاى امام محمدباقر(ع) هستند

 ايرنا: حدود 500 هزار  ايرانى مزين به نام، القاب و كنيه هاى 
هستند.  باقر(ع)  محمد  حضرت  شيعيان  پنجم  امام 
مديركل روابط عمومى سازمان ثبت احوال كشور گفت: 
نام «باقر» با بيش از 68 هزار بار از فراوان ترين القاب 
امام محمدباقر(ع) است كه در پايگاه اطالعات جمعيت 

سازمان ثبت احوال كشور به ثبت رسيده است.

 

اعزام حجاج ايرانى از اول شهريورماه

ايرنا: رئيس سازمان حج و زيارت از اعزام 453 كاروان 
در قالب 199 كاروان مدينه بعد و 252 كاروان مدينه 
قبل به حج تمتع امسال خبر داد و گفت: نخستين پرواز 
زائران اول شهريورماه امسال و آخرين پرواز بازگشت 
شود.  مى  انجام  مهر)   26) محرم  چهارم  هم   آنها 
اوحدى افزود: امسال قيمت سفر حج سال 94 نسبت به 

سال گذشته پنج درصد كاهش داشته است.

ورود بند جديد به قبوض آب

از  نيرو  پور يك مقام مسئول در وزارت  نوذرى  مهر: 
مشتركان  براى  آب  مصرف  كاهنده  تجهيزات  نصب 
از  ُپرمصرف و دريافت هزينه آن به صورت اقساطى 
طريق قبوض خبر داد و گفت: گرچه تمايل داريم بدون 
اعمال محدوديت، مصرف اين مشتركان متعادل شود.

 بيمه تكميلى فرهنگيان متوقف نمى شود 
ايسنا: اديانى مديرعامل شركت بيمه تكميلى آتيه سازان 
تومانى  ميليارد   120 حدود  بدهى  به  اشاره  با  حافظ 
آموزش و پرورش به اين شركت اظهار كرد: على رغم 
پرداخت نشدن اين مطالبات، ارائه خدمات بيمه تكميلى 

فرهنگيان متوقف نمى شود. 

آموزشگاه آزاد

  صنايع دستى نگـاره
زير نظر سازمان فنى و حرفه اى

 و اداره تعاون ،كار و رفاه اجتماعى

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

آدرس: معلم 7- پالك 34     تلفن: 32221695

نقد و اقساطبه صورت 

آموزش 

+بيمه+كار

جناب آقاى دكتر مهدى سخائى نيا
اخذ درجه دكترى تخصصى در رشته مهندسى كامپيوتر- نرم افزار 

 كه نشان از توكل به حضرت حق ، اراده محكم و تالش بى شائبه شما و حمايت هاى دلسوزانه 

همسر و خانواده است را صميمانه خدمت جناب عالى تبريك عرض مى نماييم.

 سالمتى و سربلندى شما آرزوى ماست

شيردل ، جالليان پور، شوكت آبادى

به مناسبت سومين روز درگذشت مرحومه مغفوره  

شادروان حاجيه معصومه خراشاديزاده (همسر جناب سرهنگ سهيل) 
جلسه ترحيمى امروز دوشنبه 94/1/31 از ساعت 4 الى 5 بعدازظهر 

در محل هيئت ابوالفضلى (مصلى) برگزار مى شود 
حضور شما سروران معظم موجب امتنان است.

خانواده هاى: سهيل ، خراشاديزاده ، كوشافر و ساير بستگان

با نهايت ادب و احترام اولين سالگرد درگذشت فرزندى دلبند ، همسرى مهربان و خواهرى عزيز  

شادروان سميرا نداف مقدم (بر اثر سانحه تصادف)
را به اطالع اقوام و آشنايان مى رساند. به همين مناسبت جلسه بزرگداشتى امروز دوشنبه 
94/1/31 از ساعت 4 الى 5 بعدازظهر در محل هيئت حسينى "واقع در خيابان انقالب" 

برگزار مى شود،تشريف فرمايى شما سروران معزز موجب شادى روح آن مرحومه 
و تسلى خاطر بازماندگان مى باشد.

خانواده هاى: نداف مقدم ، افتاده ، فتاده ، گلرو ، رضايى اسفهرود
 محمدى ، فروتن ، حسنى ، جليلى و ساير بستگان

با نهايت تاسف و تاثر درگذشت  

شادروان سيد امين خليل نژاد
  در تهران را به اطالع مى رساند. به همين مناسبت 

جلسه ترحيمى سه شنبه 94/2/1 از ساعت 5 الى 6 
بعدازظهر در محل هيئت حسينى (خيابان انقالب) 

برگزار مى شود.
خانواده هاى: خليل نژاد ، طريقى ، نوين

   در سوگ تو بنشسته ايم راهى به جز تسليم نيست 
                  غمگين تر از اين لحظه ها در عمر و در تقويم نيست

سى و يكمين روز بهار مصادف است با ششمين سال جدايى 
ناباورانه همسر و مادرى مهربان 

شادروان نرگس باللى مود
ياد و خاطره اش را گرامى مى داريم.

مودى ، باللى

خانواده هاى محترم سهيل و كوشافر 
با نهايت تاسف و تاثر مصيبت وارده را

 خدمت شما بزرگواران تسليت عرض مى نماييم
 از درگاه ايزد منان علو درجات آن مرحومه را خواستاريم.

مدير و پرسنل شركت فروزان بيرجند

جناب سرهنگ سهيل 
رئيس محترم ايستگاه هواپيمايى ماهان در فرودگاه بيرجند

مصيبت درگذشت همسر گرامى تان را تسليت عرض نموده، از خداوند متعال 
غفران الهى براى آن مرحومه و صبر و بردبارى براى جناب عالى آرزومنديم.

آژانس هواپيمايى جلوه

آقاى مهندس بهروز سهيل  
درگذشت مادر گرامى تان را تسليت عرض نموده 

از درگاه حضرت حق براى آن مرحومه علو درجات و براى شما و بازماندگان 
طلب صبر مى نماييم.

روابط عمومى سازمان نظام مهندسى ساختمان استان خراسان جنوبى

جناب آقاى سيد جواد كرباسى 
با نهايت تاسف و تالم درگذشت پدر بزرگوارتان 

شادروان حاج سيد محمد حسين كرباسى 
را خدمت شما و خانواده محترم تسليت عرض نموده، از درگاه خداوند 

متعال براى آن مرحوم غفران و علو درجات و براى بازماندگان 

صبر و شكيبايى آرزومنديم.
فروشگاه پرس شيلنگ اكبرى اجراى نماى آلومينيوم با پايين ترين قيمت

09157201009 - 09151655537 

فـروش باغ در بهترين موقعيت آب و هوايى واقع در 5 كيلومترى 
بيرجند ، روستاى بوشاد   جاده آسفالت - گاز - برق - آب قنات - مشجر

شماره تماس: 09367706125

شركت عمران و مسكن سازان خراسان جنوبى 
تعدادى بازارياب مجرب با شرايط ويژه

 نيازمند است.

تلفن: 32448067 - 32448087

فرا رسيدن ماه رجب المرجب بر تمامى مسلمين مبارك باد
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ايرنا: مديرعامل سازمان مديريت صنعتى با بيان اينكه ايران از منظر علم، توسعه انسانى، محيط زيست و رقابت پذيرى رتبه باالتر از متوسط جهان را كسب كرده است، 
گفت: اين رتبه ها بيانگر آن است كه بايد تالش مضاعف داشت تا به جايگاهى شايسته ملت و نام ايران دست يابيم. بيگى افزود: ايران از منظر فضاى مطلوب براى 
كسب و كار، اقتصاد دانش بنيان، آمادگى شبكه اى، رونق اقتصادى، نوآورى جهانى و آزادى اقتصادى رتبه پايين ترى نسبت به متوسط جهانى كسب كرده است.

رتبه علمى ايران باالتر از متوسط جهانى است

طرح ويژه نظارت بر قيمت خودرو

طرح  از  مصرف كنندگان  حمايت  سازمان  معاون 
خودروهاى  بازار  بر  نظارت  براى  سازمان  اين  ويژه 
داخلى خبرداد و گفت: با توجه به افزايش ماليات و 
عوارض شماره گذارى، بازار را رصد مى كنيم. منايى 
به ورود سازمان حمايت  اشاره  با  با مهر  در گفتگو 
مصرف كنندگان و توليدكنندگان به بازار خودرو گفت: 
قيمت كارخانه اى خودروها افزايشى نداشته، اين در حالى است كه افزايش 
نرخ ماليات بر ارزش افزوده و عوارض شماره گذارى، گرانى خودرو محسوب 
نمى شود، اما به هرحال سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان 
بر بازار نظارت كافى را خواهد داشت تا قيمت خودروها، بيش از نرخ هاى 

مصوب ماليات بر ارزش افزوده و عوارض شماره گذارى، افزايش نيابد.

ممنوعيت فروش محصوالت لبنى
 خارج از قيمت مصوب 

ابتداى  از  گفت:  خواربارفروشان  اتحاديه  رئيس 
كه  لبنى  محصوالت  كليه  فروش  ارديبهشت 
افزايش  غيرقانونى  صورت  به  قيمت هايشان 
خواربارفروشى  لبنياتى،  واحدهاى  در  باشد  يافته 
در  فرهمندجم  مى شود.  ممنوع  سوپرماركت ها  و 
انجام شد، فروش كليه  با ايسنا، اظهار كرد: براساس توافقى كه  گفتگو 
غير  در  گيرد  قيمت هاى مصوب صورت  براساس  بايد  لبنى  محصوالت 
را  خود  محصوالت  قيمت  لبنى  كارخانه هاى  از  يكى  چنانچه  اينصورت 
به صورت غيرمجاز افزايش دهند از فروش محصوالت آنها در واحدهاى 

خواربارفروشى جلوگيرى مى كنيم. 

جزئيات  برنامه هاى توانمندسازى معلمان

وزارت  اول  متوسطه  آموزش  دفتر  مديركل 
آموزش وپرورش با اشاره به برنامه هاى طراحى شده به 
منظور توانمندسازى معلمان گفت:  برنامه درس پژوهى 
با هدف ارتباط بيشتر معلمان مدرسه و تبادل تجربيات 
مشترك در خصوص روش هاى تدريس طراحى شده 
است. به گزارش تسنيم، محبى اظهار كرد: اولين گام 
در كيفيت بخشى به فعاليت معلمان طراحى و توليد چارچوب طرح آموزشى 
است. دومين گام افزايش ميزان ارتباط معلمان با يكديگر به منظور تبادل 
تجربه است، بر اساس همين رويكرد برنامه درس پژوهى را تدوين كرده ايم تا 
معلمان در مدرسه كار تيمى كنند به عنوان مثال معلمان رياضى يك مدرسه 

در رابطه با روش هاى تدريس با يكديگر تبادل نظر كنند.

با  اجتماعى  تامين  سازمان  مديرعامل   
رايگان  درمان  و  بسترى  امكان  به  اشاره 
دولتى  درمانى  مراكز  در  مستمرى بگيران 
اخذ  امر  اين  مجوز  گفت:  است،  شده  فراهم 
اعالم  بزودى  آن  اجراى  دقيق  زمان  و  شده 
نوربخش  دكتر  ايسنا،  گزارش  به  مى شود. 
و  بهداشت  وزارت  با  تفاهم نامه اى  گفت: 

شكل  سازمان  امناى  هيئت  مصوبه  طبق 
گرفته است كه براساس آن مستمرى بگيران 
مراكز  در  بتوانند  اجتماعى  تامين  سازمان 
و  بسترى  رايگان  صورت  به  دولتى  درمانى 
درمان شوند. مجوز اين امر اخذ شده و زمان 

دقيق اجراى آن بزودى اعالم مى شود.
 وى درباره زمان جمع آورى دفترچه هاى بيمه 

اظهار كرد:  و صدور كارت هوشمند سالمت، 
حذف دفترچه هاى بيمه روى مديريت مصارف 
و هزينه هاى درمانى تاثيرگذار است به عنوان 
مثال در حال حاضر ممكن است افرادى حتى 
شايد به داليل موجه، دو يا سه دفترچه داشته 
باشند كه حذف دفترچه و دادن ID و كد واحد 
صندوق  پوشش  تحت  كه  شهروندى  هر  به 

بيمه است، بسيار موثر است. نوربخش درباره 
افزايش حقوق بازنشستگان در سال 94، گفت: 
هيئت  اجتماعى  تامين  قانون   96 ماده  طبق 
وزيران بايد اين امر را تعيين و به سازمان ابالغ 
كند. اميدواريم به زودى ابالغ شود تا بتوانيم 
در ارديبهشت اولين پرداخت و افزايش حقوق 

بازنشستگان را پرداخت كنيم. 

پس از آثار منفى اى كه اجراى نادرست طرح مسكن مهر بر 
اقتصاد كشور گذاشت، دولت يازدهم با بهره گيرى از تجارب 
اقشار  با عنوان «تامين مسكن  را  بين المللى طرح جديدى 
كم درآمد» يا «مسكن اجتماعى» در دستور كار قرار داده كه 
آغاز شده است.  اجرايى آن در سال جارى  نخستين مراحل 
بدين ترتيب طرح مسكن اجتماعى با نام «تأمين مسكن اقشار 
كم درآمد» كه با تفاهم وزارت هاى راه و شهرسازى و تعاون، 
كار و رفاه اجتماعى نهايى شد، اسفندماه گذشته با حضور 
اسحاق جهانگيرى معاون اول رئيس جمهورى در شورايعالى 
رفاه به تصويب رسيد و اكنون وارد مرحله اجرايى شده است.

براساس جزئيات طرح مسكن اجتماعى هر ساله 125 هزار 
اين  كه  مى شود  ساخته  شهرها  در  اجتماعى  مسكن  واحد 

روند تا شش سال ادامه مى يابد و در نهايت 750  هزار واحد 
مسكونى به اقشار كم درآمد تحويل داده خواهد شد.  سال 94 
نيز به عنوان نخستين  سال اجراى اين طرح با ساخت 20  هزار 
واحد مسكونى آغاز مى شود. در اين زمينه معاون امور مسكن 
و ساختمان وزير راه و شهرسازى با بيان اين كه در  سال اول 
20 هزار مسكن اجتماعى براى گروه هاى هدف ساخته مى شود، 
گفت: زمين موردنياز اين واحدها تأمين شده و واحدهاى طرح 
مسكن اجتماعى هم استيجارى خواهد بود و هم ملكى. حامد 
مظاهريان در گفتگو با تسنيم، تصريح كرد:  سال بعد ميزان 
ساخت  شروع  مقدمات  چراكه  مى شود،  جبران  ساخت وساز 

مسكن اجتماعى (انتخاب زمين و ...) زمانبر است.
براى جلوگيرى از آثار منفى استفاده از منابع بانك مركزى كه 

در طرح مسكن مهر عملياتى شد، در طرح مسكن اجتماعى 
تكيه بر چندين محل مختلف براى تأمين مالى اين طرح است 
تا كمترين آثار تورمى را به همراه داشته باشد. براين اساس 
مسكن»،  «يارانه هاى  محل هاى  از  طرح  اين  مالى  منابع 
«مابه التفاوت نرخ تسهيالت»، «منابع داخلى وزارت هاى راه 
«تسهيالت  اجتماعى»،  رفاه  و  كار  تعاون،  و  شهرسازى  و 
تأمين  متقاضيان» و «خيران مسكن ساز»  بانكى»، «آورده 
خواهد  شد. براساس اعالم مسئوالن قرار نيست اشتباه مسكن 
مهر در اين طرح تكرار شود بنابراين ابتدا اقشار مشمول طرح، 
شناسايى مى شوند، سپس متناسب با استخراج اطالعات براى 
ثبت نام آنها اقدام خواهد شد. به دليل نوع اقشارى كه هدف 
طرح هستند قرار است از تمركز واحدهاى مسكونى در قطعات 

بزرگ جلوگيرى  شود بنابراين بخشى از تأمين زمين براى 
ساخت اين واحدها در بافت فرسوده و شهرهاى جديد و بخش 

ديگر در زمين هاى شهرى انجام مى شود.

طرح 6 ساله مسكن اجتماعى كليد خورد 

افزايش حقوق بازنشستگان تامين  اجتماعى از ارديبهشت به شرط ابالغ دولت 

امروز 31 فروردين 1394 مصادف با
 1 رجب 1436 و 20 آوريل 2015

 رحلت حكيم، اديب و فقيه فرزانه 
«آقا نجفي قوچاني» (1323 ش)

به  معروف  محمد،  سيد  بن  حسن  محمد  سيد 
آقانجفي قوچاني در حدود سال 1256 ش (1295 
ق) در روستاي خسرويه از توابع قوچان به دنيا آمد. 

وي در سي سالگي به درجه اجتهاد رسيد.

رحلت معلم قرآن، استاد «محمدتقي 
شريعتي» (1366 ش)

در  ش   1286 سال  در  شريعتي  محمدتقي  استاد 
روستاي مزينان سبزوار به دنيا آمد.  از 1320 ش 
و  متفقين  توسط  ايران  اشغال  با  بعد، همزمان  به 
گسترش فعاليت حزب توده، به تنهايي در خراسان به 

مبارزه با انحرافات فكري و اسالم زدايي برخاست. 

آغاز مذاكرات ايران و عراق در ژنو 
با دبير كل سازمان ملل (1368 ش)

پس از بي نتيجه ماندن مذاكرات سه جانبه در بهمن 
1367 در نيويورك و بيانيه دبير كل، وزراي خارجه 
ايران و عراق براي مذاكرات سه جانبه در ژنو دعوت 
شدند و اين مذاكرات با عنوان دور پنجم مذاكرات در 
31 فروردين 1368، شروع شد. بحث پيرامون تبادل 
اسرا و خروج نيروهاي نظامي عراق از خاك ايران از 

مباحث اصلي اين دور مذاكرات بود. 

روايتي به  بنا  «امام محمدباقر»(ع)   ميالد 
(57 ق).

وفات «رشيدالدين صوري» گياه شناس و طبيب 
برجسته ي مسلمان(639 ق).

شيعه ي  علماي  از  محمد»  بن  «نُعمان  رحلت 
آفريقا(363 ق).

كربال  مقدس  شهر  به  حجاز  وهابيون  تهاجم 
(1802م).

رحلت عالم بزرگ و فقيه جليل «محقق خوانساري» 
(1099 ق).

 تبعيد «ناپلئون بُناپارت» به «جزيره اِلب» پس از 
شكست از متحدان اروپايي (1815م). 

تقويم مناسبت هاى  روز

امشب، آخرين مهلت ارائه اظهارنامه 
ماليات بر ارزش افزوده دوره زمستان

  (ادامه از صفحه1) عليرضا طارى در گفتگو با ايرنا، در 
خصوص آخرين مهلت ارائه اظهارنامه ماليات بر ارزش 
افزوده دوره زمستان، افزود: براساس مفاد ماده 21 قانون 
ماليات بر ارزش افزوده مهلت تسليم اظهارنامه و پرداخت 
ماليات حداكثر ظرف مدت 15 روز پس از انقضاى هر دوره 
است اما با توجه به تعطيالت نوروز و سال جديد، براى ايجاد 
تسهيالت مقرر شد موديانى كه موفق به تسليم اظهارنامه 
در مهلت مقرر نشدند، چنانچه حداكثر تا 31 فروردين 94 
نسبت به تسليم اظهارنامه و پرداخت ماليات اقدام كنند از 

تسهيالت بخشودگى جرايم برخوردار شوند.

سالمت محصوالت كشاورزى ايران
 باالتر از ميانگين جهانى است 

كشور  نباتات  حفظ  سازمان  معاون  ابطالى  ايسنا:   
نظر  از  ايران  كشاورزى  محصوالت  سالمت  گفت: 
باقى مانده هاى شيميايى باالتر از ميانگين جهانى است 
چرا كه مصرف سم در هر هكتار از اراضى كشاورزى 

ايران نصف ميزان مصرف كشور هاى جهان است. 

سال گذشته بيش از 47 ميليون مسافر در 
فرودگاه هاى كشور جابه جا شده اند

 ايرنا: وزارت راه و شهرسازى اعالم كرد: طى سال گذشته 
47 ميليون و 70 هزار و 156 مسافر با 381 هزار و 705 
پرواز داخلى و خارجى در 53 فرودگاه كشور جابه جا شدند 
كه در مقايسه با سال گذشته حدود 5 درصد و تعداد اعزام 
و پذيرش مسافران 9 درصد رشد داشته است. همچنين در 

فرودگاه بيرجند هزار و 146پرواز سال گذشته انجام شد.

دولت مكلف به حذف يارانه پردرآمدهاست

 فارس: عضو كميسيون بودجه مجلس شوراى اسالمى 
با تاكيد بر اينكه طبق قانون بودجه سال 1394 كل 
كشور، دولت را مكلف به حذف يارانه اقشار پردرآمد 
در  موضوع  اين  كيف  و  كم  گفت:  كرده ايم،  كشور 
دولت معين خواهد شد. قادرى افزود: دولت قطعا يارانه 
ثروتمندان را طبق اصل قانون حذف خواهد كرد و در 

اين مورد تا پايان سال فرصت باقى است.
 

توضيح درباره آينده قيمت نان

 تسنيم: مرتضوى رئيس انجمن آردسازان ايران گفت: 
كردن  منطقى  براى  اى  برنامه  و  تكليف  هيچ  دولت 
(افزايش) قيمت آرد به توليد كنندگان آرد ارائه نكرده 
ناديده گرفته شده  باال رفتن هزينه هاى كارخانه ها  و 
است. به گفته وى درباره مكانيزم عرضه نان و يارانه اى 
كه به آن اختصاص مى يابد بايد فكرى شود و حذف 

يكباره اين محصول نيز امكان پذير نيست.

تعمير انواع لوازم گازسوز 
 در منزل و در اسرع وقت  

   09158624439 - جانى

قاليشويى و رفوگرى محمد طاهرى با بيش از نيم قرن تجربه
32225807 - 32226161 - 09157615979
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عضو  معتبر اتحاديه     مسئول : دستگردي

 حمل اثاثيه منزل 

با خاور مسقف و كارگر ماهر
09159639065

على آبادى
"ضمنا كارگر تنها نيز داريم"

فروشگـاه  كـودك 
 اميـــر

شيك / مناسب / متنوع
پوشاك بچگانه و سيسمونى – انواع اسباب بازى 

سجادشهر، امامت 2     32412973 نودهى فاطمى

*  فروش يا معاوضه آپارتمان 75 مترى خيابان مفتح 100 ميليون  ،  50 نقد و 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

مناقصه عمومى يك مرحله اى شماره 94-851
تاريخ: 94/1/29     شماره: 67/1474

شركت آب و فاضالب روستايى خراسان جنوبى در نظر دارد: عمليات 
اجرايى پروژه مجتمع آبرسانى كوثر شهرستان طبس (آبرسانى روستاى كريت) را به 

پيمانكاران داراى صالحيت از طريق مناقصه واگذار نمايد.
مبلغ برآورد حدودى به ريال : 2/006/161/367 بر اساس فهرست بهاى سال 1394

تضمين شركت در مناقصه: ضمانت نامه معتبر ترجيحا ضمانت نامه بانكى به مبلغ 
12/520/000 ريال به مدت حداقل سه ماه و قابل تمديد

ضمنا: چك بين بانكى و شخصى قابل قبول نيست
رشته و حداقل رتبه پيمانكار: آب – پايه 5  مدت اجراى كار: 5 ماه

مهلت دريافت اسناد مناقصه: از 94/1/31 تا پايان وقت  ادارى 94/2/5
آخرين مهلت تسليم پيشنهادها: پايان وقت ادارى مورخ 94/2/17 مى باشد.

محل دريافت اسناد مناقصه: سايت شركت به آدرس WWW.ABFAR-KJ.IR و يا وب 
http://iets.mporg.ir سايت پايگاه ملى اطالع رسانى مناقصات به آدرس

زمان تشكيل جلسه قرائت پيشنهادها: 94/2/20 ساعت 9 صبح در محل سالن جلسات 
شركت   حداقل پيشنهادات دريافتى براى بازگشايى پاكت ها 2 مورد مى باشد.

باشد.  قوانين و مقررات مربوطه مختار مى  برابر  يا قبول پيشنهادات  اين شركت در رد 
براى كسب اطالعات بيشتر از شرايط شركت در مناقصه و مشخصات پروژه به وب سايت 
شركت آب و فاضالب روستايى خراسان جنوبى و يا وب سايت پايگاه ملى اطالع رسانى 

مناقصات مراجعه يا با شماره 6-32214064-056 اداره امور حقوقى و قراردادها 
تماس حاصل فرماييد.

روابط عمومى شركت آب و فاضالب روستايى خراسان جنوبى

مزايده شماره 94/1
موضوع: فروش كاالهاى اسقاط و مازاد به باالترين قيمت پيشنهادى

 برابر شرايط منضم به طرح قرارداد
سيبا شماره  به حساب  ريال  مبلغ 200/000  واريز  اسناد:  تهيه  شرط 

0106034398001 بانك ملى در وجه شركت مخابرات خراسان جنوبى
مهلت تهيه اسناد: از تاريخ 94/1/31 تا پايان وقت ادارى 94/2/9   

تحويل اسناد پايان وقت ادارى 94/2/19 و بازگشايى پاكت ها 94/2/20
تضمين: تضمين شركت در مزايده معادل چهار درصد مبلغ پيشنهادى طى ضمانت نامه 
بانكى يا چك تضمين شده بانكى يا واريز نقدى به حساب سيبا شماره 0106034398001 

در وجه شركت مخابرات خراسان جنوبى مى باشد.
بلوار پاسداران- ميدان جانبازان- شركت مخابرات خراسان  محل تهيه اسناد: بيرجند- 

جنوبى – اتاق شماره 124  تلفن: 32445444-056  فاكس: 056-32424004
اين شركت در رد يك يا تمامى پيشنهادها مختار است.

شركت مخابرات خراسان جنوبى

دعوت نامه تشكيل مجمع عمومى عادى (نوبت اول)
شركت تعاونى مسكن اعضاى نظام پرستارى خراسان جنوبى

جلسه مجمع عمومى عادى ساليانه شركت تعاونى مسكن اعضاى نظام پرستارى 

 خراسان جنوبى دوشنبه 94/2/14 سراس ساعت 16/30 در محل نمازخانه بيمارستان 
امام رضا (ع) تشكيل مى شود. از كليه اعضا دعوت مى شود براى اتخاذ تصميم نسبت 

به موضوعات ذيل در اين مجمع حضور به هم رسانند. ضمنا چنانچه عضوى بنا به داليلى 
نتواند شخصا حضور يابد، مى تواند همزمان با نماينده تام االختيار خويش با هم به دفتر 
شركت واقع در پروژه فاز 1 مراجعه و برگ وكالت نامه را تنظيم و برگه ورود به جلسه را 

دريافت نمايند.
دستور جلسه: 

استماع گزارش هيئت مديره و مديرعامل
طرح و تصويب بودجه پيشنهادى

طرح و تصويب صورت هاى مالى 91،92،93
انتخاب بازرس اصلى و على البدل براى يك سال مالى

تعيين تكليف اعضاى بدهكار
تصويب تغيير كاربرى پروژه هاى فاز 1 و 2 و احداث نمازخانه

هيئت مديره

مركز تخصصى عروس با تخفيف ويژه
زيبايى جلوه ماندگار

خيابان ارتش ، حدفاصل عدل و معلم    32231717

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

آدرس: خيابان توحيد - روبروى مسجد توحيد
تلفن: 32424488 - 09151642047 
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شبستان- معاون فرهنگى تبليغات اسالمى استان گفت: ثبت نام از عالقمندان براى شركت در مراسم معنوى اعتكاف از اول ارديبهشت آغاز و به مدت 10 روز ادامه مى يابد. 
حجت االسالم سلم آبادى با بيان اينكه 30 مسجد در شهرستان بيرجند امسال پذيراى معتكفان خواهند بود، افزود: پيش بينى مى شود 18 هزار نفر در مراسم معنوى اعتكاف 

سراسر استان شركت كنند. وى خاطرنشان كرد: سال قبل 16 هزار نفر در مساجد استان معتكف شدند.

3اول ارديبهشت؛ آغاز ثبت نام اعتكاف در خراسان جنوبى
پيام شما

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

با سالم. از شهردار محترم تقاضا داريم نسبت 
به الين دوم بلوار مهر و بلوار محبت سايت 
ادارى و به ويژه نظافت سايت ادارى اقدام 
حداقلى  حقوق  احقاق  شايسته  هم  ما  فرمايند. 

شهروندى هستيم.
915...862

با  چرا  استان:  راهور  پليس  مديريت  توجه  قابل 
خودروهاى فاقد پالك كه در سطح شهر تردد 
 مى كنند و حركات نمايشى انجام مى دهند

لطفا چاپ  آوا ضمن تشكر  برخورد نمى شود؟ 
كنيد بلكه به نتيجه برسد.

915...766
اتوبوسرانى  سازمان  به  كنم  مى  خواهش  سالم. 
شركت  هاى  اتوبوس  كار  ساعت  براى  بگوييد 
با  شب   8 ساعت  بكنند.  فكرى  يك  واحد 
اينكه خيلى از مردم توى ايستگاه منتظر 
اتوبوس هستند همه اتوبوس ها تعطيل 
مى كنند! مخصوصاً اتوبوس سجادشهر-  آزادى. 

لطفاً منعكس كنيد.
915...385
را  آزاد  دانشگاه  بلوار  بيرجند  شهردارى  سالم. 
بازسازى كرده است اما متأسفانه يادشان رفته محلى 
 براى عبور عابران پياده در نظر بگيرد، جوان ترها
كه مى توانند از ارتفاع بلوك هاى وسط بلوار رد 
شوند اما ما سالمندان چه بكنيم؟ چه طورى بايد 

از بلوار رد شويم؟ حتماً بايد بپريم!!
915...923

هم  دهلكوه  براى  شهردارى  لطفاً  سالم. 
ايستگاه رايگان دوچرخه بگذارد.

322...935
از برادران فضاى سبز پارك توحيد كه نماز 
جماعت مغرب و عشاء مورخ 28 فروردين 
را  كمال تشكر  كردند،  برگزار  زيبايى  به  را 
داريم. اميد است كه مسئولين و شهردار محترم به 
اين دو عزيز پاداشى درخور شأن مرحمت فرمايند. 

اجر اخرويتان با ايزد منان.
915...074
تابلوهاى  نصب  خاطر  به  شهردارى  از  سالم. 
پيامبر  بلوار  در  اگر  و  كنيم  مى  تشكر  راهنما 

اعظم (ص) هم اقدام كنند، ممنون مى شويم.
915...121
نمى دونم چرا پيام هاى مربوط به زمين هاى مرحوم 
موسوى رو چاپ نمى كنين؟! حل اين مشكل فقط 
كمى همت آقاى استاندار و دادگسترى رو مى طلبد! 
آقاى استاندار شما كه لطف كردين و مشكل 
مسكن و شهرسازى زمين ها رو حل كردين 
مشكل انتقال سند هم فقط به دست تواناى 
شما حل ميشه لطفاً شخصاً اقدام كنيد و مردم 

رو بعد از 35 سال به حق خودشان برسانيد. با تشكر.
915...443

 با سالم. خواستم از حضور به موقع و بررسى 
و پيگيرى گزارشات در مورد تصرف اراضى 

و تغيير كاربرى تشكر كنم.
915...728

ديوار  پاكسازى  براى  شهردارى   سالم. 
ديوارهاى  و  نرجس  خيابان  هاى  نوشته 

مدارس كى اقدام خواهد كرد؟
915...484

آيا  برسونين  مسئولين  گوش  به  آواجان   باسالم. 
 مى دانيد بيشترين آمار تصادف سر چهار راه ها
كه  است  سرعتگيرهايى  همين  عاملشان 
پشت چراغ قرمز نصب كرده اند؛ يك سرى 

به ديگر مراكز استان ها بزنند و الگو بگيرند.
0915...656 

* رحمتى راد
همزمان با پيروزى انقالب اسالمى، ارتش كه پيكره اصلى 
آن را جوانان برومند خانواده هاى مسلمان و اغلب، مستضعف 
ايرانى تشكيل مى داد به نداى آسمانى رهبر انقالب لبيك 
گفت و هم صدا با ملت براى براندازى نهايى رژيم ستمشاهى 
با  پرداخت.  و خارجى  داخلى  با دشمنان  امان  بى  به ستيز 
پيروزى انقالب و تحول و دگرگونى در همه عرصه ها، يكى 
از مسائل مطرح به خصوص در نيروهاى مسلح اين بود كه 
ديدگاه انقالب و امام نسبت به ارتش و تكليف ارتش در نظام 
اسالمى چيست؟ در چنين جوى كه دشمنان انقالب و نيز 
برخى دوستان ناآگاه انقالب نغمه شوم انحالل ارتش را سر 
داده بودند و ارتش در حساس ترين شرايط حيات خود بود 
امام (ره) نقشه دشمنان را نقش بر آب كرد و در پيامى تاريخى 
بر ضرورت حفظ ارتش و انجام وحدت و نظم در آن تأكيد 
نمود. ايشان در پيامى روز چهارشنبه 29 فروردين 1358 را روز 
ارتش اعالم نمودند و از ارتش خواستند كه در اين روز با ساز 
و برگ نظامى به رژه بپردازند و پشتيبانى خود را از جمهورى 
اسالمى و ملت بزرگ ايران و حضور خود را براى فداكارى در 

راه استقالل و حفظ مرزهاى كشور اعالم نمايند.
از اين رو بر آن شديم كه با فرماندهان دالور ارتش در 
دوران دفاع مقدس به گفتگويى بنشينيم و گوش به بيان 
خاطرات شيرينشان بسپاريم. باشد كه قدمى در راه شهدا و 

جانبازان برداشته باشيم.
سرهنگ ابراهيم غفارى يكى از فرماندهان دالور ارتش  
خراسان جنوبى در هشت سال دفاع مقدس در گفتگو با 
هزاران  اسالمى،  جمهورى  ارتش  گويد:  مى  ما  خبرنگار 
اسير و جانباز و مصدوم تقديم انقالب كرد كه اين خود 
نشان از حماسه آفرينى ارتش و كارنامه درخشان از ايثار 

و گذشت و مبارزه است.

جنگ در جنوب فقط با عراقى ها بود 
ولى در غرب با چندين جبهه درگير بوديم

اينكه به جنگ در غرب عالقه بيشترى  بيان  با  غفارى 
بوديم  درگير  ها  عراقى  با  فقط  جنوب  در  افزود:  داشتم، 
درحالى كه درغرب كشور با چندين جبهه نظير ضد انقالب 
اسالمى داخلى، كوموله و دموكرات و منافقين نيز درگير 
بود. وى كه سابقه حضور چندين ساله در جبهه خبر داد و 
شركت در چندين عمليات داشته، ادامه مى دهد: در چندين 
عمليات از جمله طريق القدس، بدر، بيت المقدس و بيت 

المقدس 5 در منطقه مريوان توفيق حضور داشته ام.

از نيروهاى ساده بسيجى
     درس هاى زيادى گرفتم

جنگ،  آغاز  از  يافتن  اطالع  چگونگى  در خصوص  وى 
گفت: در 31 شهريور 59 به عنوان ستوان دوم هواپيمايى 
نيروى زمينى ارتش در اصفهان آموزش خلبانى مى ديدم 

كه از جرايد و رسانه ها از شروع جنگ مطلع شدم.
اين فرمانده ارتشى ادامه مى دهد: پدرم نظامى بود و در 
ژاندارمرى خدمت مى كرد، به همين دليل هر 6 ماه يك 
 بار در روستا يا شهر زندگى مى كرديم و اين خود انگيزه اى

براى وارد شدن من به نظام و ارتش شد.
از  مقدس  دفاع  سال   8 طول  در  اينكه  بيان  با  غفارى 
نيروهاى ساده بسيجى چيزهاى زيادى آموختم، بيان داشت: 
نيروهاى بسيجى بدون اينكه حقوقى بگيرند به جنگ آمدند 
و مقام آنها بيشتراست. وى تأكيد كرد:  از اين نيروهاى 
گذشت،  زيستى،  ساده  هاى  درس  بايد  همواره  مخلص 
جسارت، ايثار و از خود گذشتگى آموخت. وى ضمن بيان 
خاطراتى از دالورى هاى رزمندگان، اظهار مى كند: وقتى 
به ميدان مين  يك بسيجى در زير آتش سنگين دشمن 
برخورد كرده و مى داند براى پاكسازى تلفات زيادى وارد 
مى شود، روى زمين دراز مى كشد تا بقيه به عنوان پلى 

براى عبور از او استفاده كنند، خيلى آموزنده است.

دفاع مقدس زمينه اى براى
 همدلى ارتش و سپاه

غفارى دفاع مقدس را زمينه اى براى همدلى و همكارى 
ارتش و سپاه عنوان كرد و گفت: دفاع مقدس زمينه اى 
شد كه اين دو نهاد با همكارى و همدلى يكديگر جنگ 
تحميلى را با موفقيت به پايان برسانند و در عمليات ها يار 

و ياور و مكمل همديگر بودند.
وى با بيان اينكه ارتشى و سپاهى دو لشكر الهى هستند، 
اظهار كرد: اين دو لشكر در دوران 8 سال دفاع مقدس در 

كنار نيروهاى متعهد بسيجى مكمل يكديگر بودند.
وى از 223 هزار شهيد كشور در دوران دفاع مقدس ياد 
كرد و افزود: از بين اين تعداد شهيد بزرگوار، 48 هزار شهيد 

ارتش جمهورى اسالمى ايران بودند.
غفارى ادامه داد: ارتش جمهورى اسالمى، هزاران اسير و 
جانباز و مصدوم نيز تقديم انقالب كرد كه اين خود نشان 
از حماسه آفرينى ارتش و كارنامه درخشان آن از ايثار و 

گذشت و مبارزه است.

فرماندهان ارتش در خط مقدم جبهه بودند

غفارى با بيان اينكه ارتش عالوه بر اينكه شهدا، جانبازان 
فرماندهان  كند:  مى  تصريح  دارد،  زيادى  مصدومان  و 
اين در حالى است كه  بودند  ارتشى در خط مقدم جبهه 

در هيچ جاى دنيا فرماندهان رده باال در خط مقدم جبهه 
على صياد  اميرسپهبد  دهد:  ادامه مى  ندارند. وى  حضور 
شيرازى، امير آبشناسان، امير اقارب پرست، شهيد سرلشكر 
به درجه  بودند كه  ارتشى  از فرماندهان دالور  و...  بابايى 

رفيع شهادت نائل آمدند.

بله قربان، چشم قربان، اطاعت مى شود!!

غفارى با بيان اينكه ارتش طاغوت، ارتش زور، جور وستم 
و تبعيض بود، اظهار مى كند: فقط سه كلمه «بله قربان، 
عدالت  و  شد  مى  گفته  شود»  مى  اطاعت  قربان،  چشم 
معنايى نداشت. وى در ادامه مى افزايد: در ارتش طاغوت 
و  نداشت  معنايى  پژوهش  و  تحقيق  و  صنعت  و  علم 
ارتش چه نظامى و چه معيشتى  همچنين تمام مايحتاج 

از خارج تهيه مى شد. 
وى با بيان اينكه در بعد از انقالب فرماندهى و زيردستى 
بى معنا بود، افزود: تمامى پرسنل چه باال دست و چه پايين 
و  مهم شغلى  مسايل  در همه  و  بودند  برادر  مانند  دست 

رزمى با هم مشورت مى كردند. 
وى با تأكيد براينكه در بعد از انقالب بيشتر سالح هاى 
ارتش كه قبًال از خارج تهيه مى شد در داخل ايران ساخته 
جنگ  و  اسالمى  انقالب  بركت  به  كند:  مى  اظهار  شد، 
تحميلى در زمينه هاى علمى، صنعتى، پزشكى و ادبيات 

دفاع مقدس حماسه آفريديم.

ارتش جمهورى اسالمى
 يك ارتش مردمى و پايبند اصول اسالمى است

غفارى، ارتش ديگر كشور ها را ارتش هاى زور و ستم 
دانسته و مى افزايد: ارتش جمهورى يك ارتش مردمى، 
متعهد، مؤمن و پايبند اصول اسالمى و انسانى است و از 

آميزه هاى اسالمى الگو بردار است.
وى با بيان اينكه قبل از انقالب در پادگان هاى نظامى 
اسالمى  معارف  هاى  كالس  برگزارى  روحانيت،  حضور 
و دوره قرآن معنا و مفهومى نداشت، بيان مى كند: ولى 
 امروزه با برگزارى كالس هاى معارف اسالمى و دوره هاى

قران، يك ارتش مكتبى تمام عيار را در اختيار داريم.
فرمانده ارتش در هشت سال دفاع مقدس ادامه مى دهد: 
در  فقيه  ولى  نمايندگان  و  معظم  روحانيت  راستا  اين  در 

پادگاه هاى نظامى نقش مهمى را ايفا مى كنند.

رسانه ها ايثارگرى هاى حماسه سازان 
دفاع مقدس را بيشتر منتقل كنند

غفارى، تداوم حماسه سازى هاى رزمندگان اسالم را 
 در تداوم فرهنگ جنگ بسيار مؤثر دانسته و مى افزايد: رسانه ها
ايثارگرى هاى حماسه سازان دفاع مقدس را بيشتر به مردم 
منتقل كنند تا هيچ وقت خون بهاى 223 هزارشهيد دفاع 

مقدس و هزاران مصدوم و جانبازفراموش نشود.
دفاع مقدس شد  آثار  بيشتر  مطالعه هرچه  وى خواستار 
و تأكيد كرد: مردم جامعه به خصوص دانش آموزان آثار 
دفاع مقدس را مطالعه كنند تا اگر خداى ناخواسته مورد 
حمله كشورى متجاوز قرار بگيريم از تجربيات 8 سال دفاع 

مقدس استفاده شود.
در ادامه با يكى از رزمندگان جانباز ارتش به گفتگو نشستيم:

محمود سورگى يكى ديگر از فرماندهان دالور ارتشى در 
دوران دفاع مقدس و جانباز 60 درصد جنگ هم در گفتگو 

با خبرنگار ما از دردهايش برايمان مى گويد. 
او داغ دلى سوخته و دلتنگ را با خود دارد. خود را محمود 
سورگى معرفى مى كند اما در واقع يك قهرمان و دلداده 
و جانباز اعصاب و روان و شيميايى است كه مدت هاست 
از وضعيت سختى كه دارد، از تركش هايى كه جاى جاى 
بدن و سرش جاى گرفته اند و تك فرزندش كه با داشتن 

مدرك ليسانس بيكار است، رنج مى برد. 
جانباز  يك  شده.  ما  ميهمان  كه  هست  ساعتى  يك 
دلسوخته و دردمند! مهمانى كه گاهى با اشك، گاهى با 
 درد دل و گاهى با دلتنگى هايش سخت دلتنگمان مى كند.

اين روايت «محمود سورگى» جانباز 60 درصدى اعصاب 
و روان و شيميايى است. 

اولين اعزام، اولين عمليات، اولين پيروزى

دليل  به  شد.  آغاز  جنگ  كه  بودم  دبيرستان  سوم  سال 
عالقه زيادى كه به جبهه داشتم و با اصرار زياد در هشتم 
كيلومترى   5 در  كه   77 لشكر  تيپ3  در   62 شهريورماه 
خرمشهر بود، مستقر شدم. از برادران بسيجى كه در آنجا 
حضور داشتند شنيدم كه بچه ها مدتى است كه در حال 

استراحت هستند و قرار است به زودى به خط بروند. 
بعد از دو روز استراحت به اولين عمليات كه خيبر بود، رفتم. 
از سمت جاده بصره وارد عمل شديم و هدف پتروشيمى 
عراق بود. به همراه 27 سرباز و اسلحه هاى آماده سوار بر 
النكروز شديم. از آنجايى كه مسير رفت و آمد رملى بود 
رانندگى بسيار حساس بود. رملى بودن مسير باعث شد كه 
ماشين النكروز با 27 سرباز تصادف كند. سرم زير فرمان 
ماشين بود و به كمرم نارنجك بسته بود. با سختى فراوان 
خود را بيرون كشيدم. نيروها در حالى كه هركدام به طورى 
سطحى مجروح بودند انگيزه خود را براى عمليات از دست 
ندادند و با ماشين هاى عبورى خود را به خط رسانده و وارد 

عمليات شديم كه خوشبختانه موفقيت آميز بود.

اسمم در ليست شهدا بود 
و خودم در بيمارستان!

فرماندهى  و  داشتم  حضور  آن  در  كه  عملياتى  سومين 
اين  بود.   6 كربالى  عمليات  داشتم،  عهده  به  را  دسته 
عمليات يكى از عمليات هاى حساسى بود كه در سمت 
راست سومار و در ارتفاعى به نام «شتر ميل» قرار داشت. 
مسير در رودخانه اى كه با سيم هاى خاردار پر شده بود 
گذشتيم.  مى  رودخانه  از  بايد  شروع  براى  و  داشت  قرار 
شب عمليات به عنوان فرمانده وارد رودخانه شدم. ناگهان 
نيروهاى دشمن كه كمين كرده بودند  ما را به رگبار بستند. 
بدنم بر اثر تركش هاى زياد توان حركت نداشت. چشمانم 
را گشودم خود را در بيمارستان يافتم اين در حالى بود كه 

اسمم در ليست شهدا رفته بود.

با تركش بزرگى كه در سرم است، انس گرفته ام

هفت تركش به سرم خورده بود و دوماه در بيمارستان شريعتى 
از جنگ مى گذرد اكنون كه سال هاست  بودم.   خوابيده 
اما هنوز بدنم پر از تركش است. هنوز تركش بزرگى در سرم 
وجود دارد كه اگرچه اذيتم مى كند اما با آن انس گرفته ام. 
هنوز اثرات گاز شيميايى در بدنم است و اگر قرص اعصاب 

و روان مصرف نكنم قادر به ادامه زندگى نيستم. 

دو مرتبه از امام رضا (ع) شفا گرفته ام

به دليل اينكه در عمليات كربالى 6 به شدت مجروح شده 
بودم ، مدتى مسكن هاى قوى مصرف مى كردم و مرا به 
كشيدم. مى  درد  به شدت  بودند.  بسته  بيمارستان   تخت 

مادرم براى خواندن نماز از اتاق بيرون رفت. با صدايى بغض 
كرده به مادرم گفتم:«مادر جان براى من هم چند ركعت 
نماز بخوانيد». در عالم خودم بودم. ناگهان نورى از پنجره 
از شدت درد نمى دانستم چه مى گويند. اتاقم شد.   وارد 
همانطور كه به نور نگاه مى كردم، گفتم: «فردا به آلمان 
مى روم. سرم، دست ها و پاهايم را قطع خواهند كرد» در 
ناباورى زياد ديدم كه نور با من حرف مى زند و گفت: «تو 

خوب خواهى شد و به هيچ جا هم نمى روى».
با چشمانى پر از اشك گفتم: «مگر امام رضا (ع) شفايم 
با پرسيدن «امام رضا رو دوست دارى؟» دستش  دهد». 
را به پشت سرم كشيد و دردهايم را التيام بخشيد. بعد از 
مرخص شدن نيمه راست بدنم فلج بود كه اين بار هم امام 

رضا (ع) شفايم داد.

اسمم در ليست شهدا بود 
و خودم در بيمارستان

روايت دو فرمانده سرافراز ارتش از روزهاى دفاع مقدس

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

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

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

دعوت نامه تشكيل مجمع عمومى فوق العاده «نوبت دوم»
شركت تعاونى مسكن اعضاى نظام پرستارى خراسان جنوبى

جلسه مجمع عمومى فوق العاده شركت تعاونى مسكن اعضاى نظام پرستارى خراسان جنوبى 
امام رضا (ع) تشكيل مى شود. بيمارستان  نمازخانه   دوشنبه 94/2/14 ساعت 18 در محل 
  از كليه اعضا دعوت مى شود براى اتخاذ تصميم نسبت به موضوعات ذيل در اين مجمع حضور 
به هم رسانند. ضمنا چنانچه عضوى بنا به داليلى نتواند شخصا حضور يابد، مى تواند همزمان با 
نماينده تام االختيار خويش با هم به دفتر شركت واقع در پروژه فاز 1 مراجعه و برگ وكالت نامه را 

تنظيم و برگه ورود به جلسه را دريافت نمايند.
حداكثر آراى وكالتى هر عضو 3 راى و هر فرد غير عضو يك راى مى باشد.

دستور جلسه: 
طرح و تصويب اساسنامه جديد

تمديد مدت فعاليت تعاونى مسكن براى 5 سال ديگر

هيئت مديره

مزايده فروش اراضى مسكونى (مرحله سوم)
شهردارى سربيشه در نظر دارد: با رعايت آيين نامه مالى شهردارى ها مصوب 46/4/12 و به استناد بند يك مصوبه شماره 4/93/387 مورخ 93/5/15 شوراى اسالمى شهر نسبت به فروش شش 
قطعه از اراضى متعلق به خود با كاربرى مسكونى واقع در بلوار سجاد (مجاور گورستان) از پالك هاى ثبتى مندرج در جدول ذيل به منظور تامين منابع مالى مورد نياز براى تملك امالك واقع در طرح از 
طريق مزايده كتبى به صورت نقد اقدام نمايد. لذا از كليه متقاضيان دعوت مى شود براى كسب اطالعات بيشتر و نيز اخذ فرم شركت در مزايده حداكثر تا پايان وقت ادارى چهارشنبه مورخ 94/2/9 
به واحد حسابدارى شهردارى واقع در ميدان طالقانى مراجعه فرمايند. ضمنا شهردارى در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار بوده و شرايط شركت در مزايده در فرم مربوطه لحاظ گرديده است. 

براى كسب اطالعات بيشتر با شماره هاى 05632662508 - 05632663370 تماس حاصل فرمايند.
شهردارى سربيشه

شماره رديف
قطعه

مساحت نوع كاربرىپالك ثبتى
(مترمربع)

 قيمت پايه 
هر متر مربع (ريال)

قيمت پايه كل 
هر قطعه (ريال)

 5% سپرده 
هر قطعه (ريال)

آدرس ملك

بلوار سجاد- سجاد 204627/000127/908/0007/000/0005مسكونى16042686
بلوار سجاد- سجاد 305,36690/000210/726/00010/550/0005مسكونى26072683
بلوار سجاد- سجاد 198,97767/000152/633/0007/650/0007مسكونى36082675
بلوار سجاد- سجاد 238632/000150/416/0007/550/0007مسكونى46112678
بلوار سجاد- سجاد 204654/000133/416/0007/000/0007مسكونى56132680
بلوار سجاد- سجاد 204677/000138/108/0007/000/0007مسكونى66142681

آگهى مزايده اموال غيرمنقول «نوبت اول»
چون در پرونده 2144/93 اجرايى در قبال محكوميت آقاى امير كاظمى فرزند توفيق 

ا... به پرداخت مبلغ 441/332/382 ريال در حق محكوم له آقاى محمد درميانى و پرداخت مبلغ 
18/850/000 ريال بابت حق االجرا در حق دولت و با توجه به اين كه شخص ثالث در اجراى 
تبصره ماده 34 قانون اجراى احكام مدنى پالك ثبتى شماره 27 فرعى از 869 اصلى بخش يك 
بيرجند به آدرس بيرجند بين خيابان شهدا 1 و 3 با مساحت عرصه 97/30 مترمربع و با كاربرى 
تجارى معرفى و توقيف گرديده كه حسب نظريه هيئت كارشناسى ارزش هر مترمربع با كاربرى 
تجارى 70/000/000 ريال مى باشد كه ارزش كل آن 6/811/000/000 ريال ارزيابى گرديده 
است كه از طريق مزايده در روز دوشنبه مورخ 94/2/28 از ساعت 9 الى 10 صبح در دفتر اجراى 
احكام حقوقى به فروش برسد كه قيمت پايه از بهاى ارزيابى شده شروع و به كسانى كه باالترين 
قيمت را پيشنهاد نمايند، فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پيشنهادى فى المجلس از برنده 
مزايده دريافت و نامبرده مكلف است حداكثر تا يك ماه نسبت به پرداخت باقيمانده ثمن معامله 
اقدام نمايد در غير اين صورت 10 درصد اوليه به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد خواهد شد 
متقاضيان در صورت تمايل مى توانند پنج روز قبل از موعد مزايده به اين اجرا مراجعه تا ترتيب 

بازديد آنان داده شود. هزينه نقل و انتقال به عهده خريدار خواهد بود.
رجبى- مدير اجراى احكام مدنى دادگسترى بيرجند

دادگسترى جمهورى اسالمى ايران

ره پويان دانش و انديشه براى اولين بار در بيرجند  برگزار مى كند:

هيچ گاه براي تبديل شدن
 به آن فردي كه مي خواهيد ،دير نيست ...

(( راه هاي رسيدن به ثروت ، ارتباطات سالم و مؤثر ، 
تكنيك هاي رسيدن به آرامش ، احساس ارزشمند بودن،  

خود سازي و هر آنچه شما را به هدف مي رساند))

  توسط مدرس  از تهران
 « زينب سلگي» 

 تلفن رزرو : 32235499

 * دوره آموزشي nlp با ارائه مدرك بين المللي
 از دانشگاه برلين آلمان ( با معارفه رايگان )

* دوره آموزشي ضمير ناخودآگاه    
* كارگاه يك روزه افزايش عزت نفس
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موسيقى

كتاب 

از آنجا كه خوانندگى در كشور ما اپيدمى است، كسانى كه در موسيقى دستى بر آتش دارند اصوال براى يك بار هم كه شده خوانندگى را تجربه مى كنند. يعنى اكثر 
ترانه سرايان مطرح و آهنگسازان و تنظيم كننده هاى نامى يا رسما خواننده شده اند يا هر از گاهى تك آهنگى مى خوانند و منتشر مى كنند.حتى روزنامه نگاران و 
مجرى هاى تلويزيونى نيز در مقابل وسوسه «خواندن» تاب نياورده اند. اين اتفاق حتى براى تهيه كننده ها هم رخ داده است.

بازار شلوغ يا بازار خلوت؟!
معرفى چند كتاب هاى خواندنى 

در اين مطلب شما با چند كتاب هايى آشنا خواهيد شد 
كه در اين 50 سال اخير بيشترين فروش را در ميان 
آثار ادبى داشته اند و توسط برجسته ترين نويسندگان به 

رشته تحرير درآمده اند.

* ارباب حلقه ها (نوشته جى آر آر تالكين)
جلدى  سه  طوالنى  رمان  يك  ها»  حلقه   «ارباب 
مشهور،  شناس  واژه  كه  است  اى  اسطوره   – تخيلى 
اين كتاب يك  در  تالكين  است.  نوشته  را  آن  تالكين 
جهان كامال تازه با زبان مخصوص و جغرافياى خاص 
و نژادهاى گوناگون خلق كرده است. اين كتاب در واقع 
تكمله اى بر كتاب قبلى تالكين، «هابيت» است كه البته 
پيچيدگى هاى كتاب هاى وى باعث مى شود از جهان 

فانتزى كودكان خيلى دور باشد.

* نقل قول هايى از كارهاى مائوتسه يانگ
يانگ»  مائوتسه  كارهاى  از  هايى  قول  «نقل  كتاب 
انقالبى كمونيست مشهور چين به «كتاب كوچك قرمز» 
هم مشهور است. اين كتاب در حقيقت تفسير شخصى 
مائو از مردم چين و ايدئولوژى حزب كمونيست چين 
است. تقريبا تمام مردم چين مجبورند كه اين كتاب را 
در خانه هايشان داشته باشند و با محاسبه جمعيت مردم 
چين، عجيب نيست كه اين كتاب دومين اثر پرفروش 
50 ساله گذشته شده است. 820 ميليون نسخه از اين 

كتاب در اين مدت فروخته شده است.

*  هرى پاتر (نوشته جى كى رولينگ)
مجموعه كتاب هاى هرى پاتر شامل هفت سرى كتاب 
انگليسى،  نويسنده  توسط  كه  است  تخيلى  و  فانتزى 
رولينگ به رشته تحرير درآمده است. بخش اعظمى از 
داستان هاى هر كتاب در فيلم هايش هم آمده است. 
مانند مجموعه  پاتر» هم  فيلم هاى «هرى  مجموعه 
كتاب هايش فروش خوبى داشته اند هر چند از لحاظ 

هنرى، كتاب ها موفق تر عمل كرده اند.

اقدام جالب رضا صادقى 
و دعوت رسمى از ظريف!

رضا صادقى با انتشار متنى كوتاه نوشت: « از طرف خودم 
و گروه مشكى پوشان و همه هوادارانم رسما از جناب 
دكتر ظريف عزيز دعوت مى كنيم در كنسرت 10 و 11 

ارديبهـشت ماه، در كنار ما باشند. 
مى دانم دعوت بى سابقه اى است و باز هـم از شرايط و 
حجم كارى جناب دكتر اطالع دارم. اما خواستم با اين 
دعوت به ايشان بگويم كه ما هنرمندان با تمام وجود 
مراتب تشكر را از ايشان داريم كه باعث شادى قلب 

مردم بزرگ ايران شدند. 
حتى اگر اين دعوت پذيرفته هم نشود همين بس كه 
بدانند در شادى ما سهم ويژه ايى دارند. درود به مردى 
كه به دنيا فهماند مردمش دنبال بمب و جنگ نيستند. 
درود به مرد بزرگى كه لبخند مردمش را دوست دارد 

… رضا صادقى»
صادقى پس از انتشاراين متن در گفتگويى كوتاه گفت: 
«اين يك دعوت بى سابقه است و اميدواريم شرايطش 
مهيا شود و شاهد حضور ايشان در كنسرت مان باشيم.» 
خواننده مشكى پوش كه در مسائل اجتماعى عموما جزو 
ناظران نيست و اظهار نظر هم مى كند، درباره دكتر 
ظريف گفت: «جناب دكتر ظريف شخصيتى فرهيخته و 
مقبول در بين مردم ايران هستند و اميدواريم در عرصه 
بين المللى با حضور چهره هايى چون ايشان، شان و 
جايگاه ايران و ايرانى بيشتر و بيشتر متجلى شود.»دكتر 
ظريف پيش از اين در كنسرت گروه آيان به خوانندگى 

هژير مهرافروز شركت كرده بود. 

ريزگردهاى خوزستان موضوع يك مستند چالشى

مستندى با موضوع معضل ريزگردهاى غرب كشور در يك قسمت 50 
مى شود. ساخته  سيما  مستند  شبكه  در  دقيقه اى 
مستند  اين  تهيه كننده  امينى   عباس  غالم  ايسنا، 
گفت: اين مستند قرار است براى اولين بار به طور 
كشور  غرب  ريزگردهاى  معضل  به  كارشناسانه 
چند  در  خوزستان  استان  ريزگردهاى  بخصوص 
سال اخير بپردازد. بررسى علت اين رويداد و اين كه چگونه طى گذشت 
سال ها تبديل به معضلى بزرگ شده است و راهكارهاى الزم براى رفع 
آن از اهداف ساخت اين مستند است.امينى ادامه داد: تصويربردارى اين 
مستند از هفته آينده شروع مى شود. سعى داريم در اين مستند از حضور 

تمام مسئوالن و كارشناسان صاحب نظر استفاده كنيم

پايان زودهنگام «در حاشيه» مهران مديرى

ايسنا:  هر چند شبكه سه تاكنون خبرى رسمى مبنى بر پايان سريال «در 
حاشيه» آنهم زودتر از موعد مقر اعالم نكرده است اما 
تبليغ سريال جديد «شمعدونى»، از پايان زودهنگام 

سريال مديرى خبر مى دهد. 
به نظر مى رسد انتقادهاى پزشكان و در پى آنها وكال، 
مديران تلويزيون را سرانجام مجاب كرده است كه 
از موعد معين  پايان دادن قسمت هاى اين سريال آن هم زودتر  نسبت به 
تصميم بگيرند. اين در حالى است كه پيش از آغاز پخش سريال «در حاشيه» 
كه در بدو امر «اتاق عمل» نام داشت، نقطه نظرات پيشنهادى وزارت بهداشت 
و سالمت، سازندگان اين مجموعه را به توقف مقطعى و در پى آن تغيير 

فيلمنامه وا داشت اما تغيير فيلمنامه هم در نهايت راهگشا نبود.

اكبر عبدى مقيم تركيه شد؟!

بانى فيلم: بر اساس اين خبر، بيماري ديابت و ناراحتي كليوي اكبر عبدي 
در  دائم  اقامت  براي  وي  تصميم   داليل  ديگر  از 
تركيه بوده است. حضور اكبر عبدى در شهر بندرى 
در شهر،  اين  در  اقامت  احتمال  و  تركيه   آالنياى 
 رسانه ها بازتاب يافته است. رسانه هاى تركيه روز 
دوشنبه گزارش دادند كه عبدى با خريد خانه اى 
در آالنيا تصميم گرفته در اين شهر اقامت كند. خبرگزارى آناتولى گزارش 
داد: عبدى كه نقش اول را در بيش از 90 فيلم در ايران بازى كرده است 
گفته است در اين شهر زندگى خواهد كرد.عبدى 55 ساله گفته است كه 
 پروژه هايى در خصوص تهيه فيلم و سريال تلويزيونى در تركيه داشته

 و در ماه  هاى آينده فيلم آذرى مشهدى عباد را شروع خواهد كرد.
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خورشيد طلوع مي كند و سواري سياه پوش، سوار بر اسب در 
قاب ظاهر مي شود. همراه با سوار وارد شهر مي شويم و نوشته 
روي تصوير گوياي اين است كه در مكه ي سال دهم بعثت 
هستيم. در دوران سختي ها و آالم قوم محمد كه در چنبره 
تحريم ها محاصره شده اند؛ دوران شعب ابي طالب. سياه پوش 
رخ مي نماياند و خود را معرفي مي كند؛ او حمزه عموي پيامبر 
است و در كنار راوي داستان، ابوطالب ديگر عموي پيامبر قرار 
مي گيرد تا محافظ و پناه ياران رسول خدا باشد. فيلم با لحظه 
بحران و نزاع بين مومنان و كفار به رهبري ابوسفيان و ابولهب 
آغاز مي كند و در همان ابتدا به مخاطب مي فهماند كه اين 
فيلمي است با نشانه ها و اشارات امروزي سياسي/ اجتماعي؛ 
تحريم و نزاع ميان حق و باطل. فيلمي كه قرار است هم 
مهر و عطوفت رسول خدا را نشان دهد و هم در دل نظاره 
تاريخي اش احكامي پيرامون يهوديت چند شكل و مسيحيت 

پذيرنده صادر كند. 
اين بهترين فيلم مجيد مجيدي است. در راستاي معنويت 
مورد عالقه اش در فيلم هاي قبلي، اين بار فرصت آن را داشته 
تا زيباترين پالن ها و سكانس هاي عمرش را كارگرداني كند. 
با همراهي و كار درجه يك عوامل فني. از موسيقي تاثربرانگيز 
كات هاي  مچ  با  فيلم  فوق العاده  تدوين  و  رحمان  آر.  اي. 
گرافيكي زيبايي كه به ظرافت معاني مورد نظر فيلمساز را 
موكد و برجسته مي كنند. فيلمي با انبوه پالن هاي چشم نواز و 
صحنه هاي تاثيرگذار كه وقتي به پايان مي رسد موفق نمي شود 
انرژي احساسي- معنوي تماشاگرش را به صورت كامل آزاد 
كند. نقطه اوج پاياني فيلم - صحنه زيباي جمع شدن اصحاب 
پيامبر در دل شب و قرائت آيات قرآن از طرف رسول خدا - 

نقطه اوجي است مشابه بقيه نقطه اوج هاي احساسي فيلم. و 
چون خبري از فراز و فرود دراماتيك در دل يك ساختار داستاني 
نيست، پس پاياني هم در كار نيست و اين براي چنين فيلمي 
كه انبوهي حس و معنويت در دل و جان تماشاگرش انباشته 
كرده نابخشودني است. همان طور كه تصوير دستاني كه به 
قصد بيعت با رسول خدا وارد آب مي شوند هم براي فيلمي 
 كه جهانش را با طلوع خورشيد بنا گذاشته زيادي معمولي

 و قراردادي جلوه مي كند.
و  امكانات  بين  مدام  كه  است  فيلمي  ا...  رسول  محمد 

از  چيزهايي  است.  خوردن  تاب  حال  در  محدوديت هايش 
فرط تاثير در ياد مي مانند و چيزهايي ديگر همان لحظه تماشا 
هم ناديدني به نظر مي رسند. اميدواركننده و فراتر از انتظار 
براي مخالفين مدل فيلمسازي مجيد مجيدي، و معمولي و 

حتى نااميد كننده براي آن ها كه انتظار يك اپيك كالسيك 
داستانگو را داشتند

مدير پروژه فيلم «محمد رسول ا... (ص)» با اشاره به اينكه اين 
اثر هر نوع ذائقه اي را كه به دنبال حقيقت باشد، راضي خواهد 
كرد از مذاكره با پخش كننده هاي جهاني از يك ماه آينده 
خبر داد.محمدمهدي حيدريان مدير پروژه سينمايي «محمد 
رسول ا....» به كارگرداني مجيد مجيدي در حاشيه نمايش اين 
فيلم براي اهالي رسانه و هنرمندان در سينما فرهنگ درباره 
اقداماتي كه نسبت به انتقادات االزهر مصر در دستور كار دارند 

و امكان نمايش آن براي منتقدان پيش از اكران جهاني به 
خبرنگار مهر گفت: فيلم سينمايي «محمد رسول اهللا (ص)» 
براي تكميل صداگذاري حدود سه هفته ديگر كار دارد و پس 
از انجام اين موارد فيلم براي پخش جهاني آماده خواهد شد. 

پس از آن برنامه هاي مفصلي داريم تا گروه ها با ساليق و 
اعتقادات مختلف بتوانند فيلم را ببينند و يك مواجهه علني با 
فيلم پيدا كنند. با نمايش فيلم براي اين گروه ها تصورات و 
پيش فرض هايي را كه بدون ديدن فيلم بيان كرده اند جنبه 
عيني يافته و از اين طريق مي توانند به دريافت درستي از 

اثر برسند.
وي افزود: فكر مي كنم فيلم «محمد رسول ا...» هر نوع ذائقه 
اي را كه به دنبال حقيقت باشد راضي مي كند؛ چه به جهت 
استنادات تاريخي كه به اندازه كافي در اين مورد تحقيق و 
مطالعه شده و چه از لحاظ كيفي و فني. براي توليد اين فيلم 
بهترين هاي داخل و خارج انتخاب شده اند و مطمئنا نتيجه 
نهايي اين اثر سينمايي مي تواند مخاطبان را راضي نگه دارد.
حيدريان درباره بازخوردهايي كه در روزهاي اخير از فيلم گرفته 
است، بيان كرد: حسي كه از همه افرادي كه در چند روز اخير 
به تماشاي فيلم نشسته اند، گرفته ام اين بوده كه همگي نفس 
راحتي كشيده اند كه باالخره تصوير درستي از حضرت محمد 
(ص) در اين فيلم به تصوير كشيده شده است  و ما مي توانيم 

بخشي از حقيقت كنوني حضرت را به تصوير بكشيم.
مدير پروژه «محمد رسول ا... (ص)» در پايان درباره اكران 
جهاني فيلم يادآور شد: از يك ماه ديگر مذاكراتمان را با پخش 
كننده هاي فيلم آغاز مي كنيم. در ساليان گذشته و به ويژه 
در ماه هاي اخير درخواست هاي بسياري براي پخش جهاني 
فيلم داشته ايم اما همه مذاكرات را موكول به بعد از اتمام 
مراحل فني فيلم كرديم تا توزيع كننده ها هم فيلم كامل شده 
را ببينند لذا از ماه آينده مذاكراتمان را براي به توافق رسيدن با 

پخش كننده آغاز خواهيم كرد.

محمد رسول ا... فيلمى در راستاى معنويت ايرانى - اسالمى

كاريكاتور

احوال مهران مديرى!

نويسندگان

«به دنيا اعتمادى نيست» به چاپ رسيد

با  نيست»  اعتمادى  دنيا  «به  كتاب  پارس:  موسيقى 
«سحر  هاى  عكس  و  غياثى»  «حسين  هاى  ترانه 
حاجى زاده» توسط انتشارات «فصل پنجم» به چاپ 
رسيد.اين مجموعه شامل تعدادى از ابيات اجرا شده و 
اجراى حسين غياثى است كه توسط  ابيات در حال 
سحر حاجى زاده عكاسى و تصوير سازى شده است 
و طراحى جلد آنرا بهرنگ نامدارى انجام داده است. 
در   امسال  ارديبهشت  در  نيست»  اعتمادى  دنيا  «به 
نمايشگاه كتاب تهران در غرفه انتشارات فصل پنجم 

عرضه خواهد شد

فزهنگى - هنرى

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 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 سس 

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 حضرت  جواداالئمه (ع)  : 32313472 - 09151631855- 

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

فروشگاه و آموزشگاه آريا چـرم
عرضه انواع چرم طبيعى و مصنوعى - ابزار و يراق چرم دوزى  

 برگزارى دوره هاى چرم دوزى 
 سفارش كيف هاى چرمى و دست دوز پذيرفته مى شود.

بين مدرس 25 و فلكه سوم – بازارچه كشاورز      09157286427

مژده     

مژده  

نقاشى ساختمان
فرزانگان

پول نقد نخواستيم با چك 
اجراى انواع رنگ هاى ساختمانى

مدرس 20 - پالك 20
09395617119 - 09158634693-32232917

رنگ آميزى و تزئينات ساختمان

رحيمـى
10 درصد تخفيف

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

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

      09151630741  
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لوله بازكني با فنر برقي
 و مواد شوينده با تجربه تضميني 

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

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

           با مصالح و بدون مصالح

 09151104086

09158994086 
به صورت شبانه روزي 

سرويس دهي به سراسر  استان

 رسولي

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

شماره هاى تماس:
32424323 
09151639086 - 09151602439  

 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)



طراح: نسرين كارى                        

افقي: 1- نام قديم شهر گرگان - 
از ديگران  اتومبيل 2- باالتر  چرخ 
زينتي  سنگ   - مدرن  و  تازه   -
ساختمان 3- كرم كدو - با محبت 
- سنگ چاقو تيزكني 4- ناراست 
-حرف  پوست   چروك  و  چين   -
كوچك  و  محقر  خانه   - تعجب 
ضمير   - معطر   - گون  5-شيره 
انگليسي 6- دهستاني در سنندج با 
قرآن تاريخي و قديمي -  همدم و 
يار - استان ادب پرور 7- پايتخت 
يوسف  پدر حضرت  كره جنوبي-  
و  بصيرت   -8 فراموشي   - (ع)  
مردان   - نوسان  داراي  آگاهي-  
 - كربني  شيمي   -9 سياسي 
اهانت - خداحافظي 10 - اقليم و 
مملكت - لذيذ –گوشت-  دومين 
حرف   –  11 يوناني  الفباي  حرف 
نوع مرغوبي  انزجار - سنگواره - 
كشت شمال  در  كه  برنج   از 

قزاق هاي  رهبر   مي شود 12-  
حرف   - سيبري  فاتح  و  روسي 
-حرارت  شايسته   و  جايز   - درد 
اسب  گردن  موي   -  13 گرمي  و 
فناپذير  و  ناپايدار   - ليوان   -
و  مخفي   - جوان  درخت   -14
ماه چهارم سال ميالدي  نهفته - 
امير  از  اثري   - همجوار   -  15

حسين چهلتن

نعلبكي-   همراه   -1 عمودي: 
اكسيد   -2 شاملو  احمد  از  اثري 
آماده   - فرستاده  و  روانه   - سرب 
كشور  مردم  زبان   -3 مهيا  و 
چغندر  شيره   - -درمانگاه  تايلند  
اثري  دانه-  پنبه   - تيراندازي   -4
موسيقي  ششم  نت   - سينا  ابن  از 
5- نام تركي - پول عمان - درخت 
جنگلي 6 - نرمه بينى – پرنمكى 
-  بار و اسباب سفر 7 -پول خرد 
هندوستان-  اختراع ماروي - پينه 
و پاره 8 -متظاهر و رياكار-  سخن 

خراب   -9 حقير  و  پست   - چيني 
مولوي-   مدفن  شهر   - ويران  و 
رود    -10 فرانسوي  خودروي 
بيماري  فراواني-    – روسي 
  -11 گوشتخوار  جانوران  ويروسي 
پيدانشدني-  ورزش رزمي چيني-  
بي  كشنده   -12 سوزناك  نفس 
صدا - شهر خروس جنگي - رفوزه 
جرات  كم  و  بزدل    -13 باالتر   -
- از ايالت كرد ايران  -نظرات و 
عقايد 14-  برد آن معروف است - 
نشان دهنده زمان - ورزش مفرح 
راكتي 15-  تمساح – شبكه اي كه 

سريال و فيلم پخش مي كند
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پاسخ جدول 3200

دوشنبه * 31 فروردين 1394 * شماره 3200 

ضرب المثل بيرجندى

پندرى از اشخار سخته اومده (ميه)
به كسى گفته مى شود كه هم سياه چهره و 

خسته است و هم بسيار تشنه
چون «اشخار» همان اشنان گياهى است بوته اى و 
تعداد زيادى از آن را بايد سوزاند تا سوخته اش كه 
كلوخه مانند است ارزش جمع آورى و حمل به كارگاه 
صابون سازى را داشته باشد، لذا كسى كه آن را مى 
سوزاند، هم براى جمع آورى بسيار بايد تالش كند و 

در نتيجه سيه چهره، خسته و تنشنه مى شود.

شكافنده علوم و گشاينده درهاى دانش

راوى اين پيشگويى جابر بن عبدا... انصارى شخصيت 
معروف صدر اسالم است.جابر كه يكى از ياران بزرگ 
خاندان  خاص  عالقه مندان  از  و  (ص)  اسالم  پيامبر 
نبوت است، مى گويد:روزى پيامبر اسالم (ص) به من 
از خاندان مرا خواهى ديد  از من شخصى  فرمود: بعد 
كه اسمش اسم من و قيافه اش شبيه قيافه من خواهد 
گشود. خواهد  مردم  روى  به  را  دانش  درهاى  او  بود. 

پيامبر اسالم (ص) هنگامى كه پيشگويى را فرمود كه 
بود. نگشوده  جهان  به  چشم  (ع)  باقر  حضرت  هنوز 
سالها از اين جريان گذشت، زمان پيشواى چهارم رسيد. 
روزى جابر از كوچه هاى مدينه عبور مى كرد، چشمش 
به حضرت باقر افتاد. وقتى دقت كرد، ديد نشانه هايى 
كه پيامبر (ص) فرموده بود، عينا در او هست.پرسيد اسم 
تو چيست ؟گفت: اسم من محمد بن على بن الحسين 
است. جابر بوسه بر پيشانى او زد و گفت: جدت پيامبر 
تاريخ،  آن  از  جابر  رساند!  سالم  تو  به  من  وسيله  به 
امام  نشانه عظمت  به  و  (ص)  پيامبر  احترام  پاس   به 
باقر (ع) هر روز دوبار به ديدار آن حضرت مى رفت، او در 
مسجد پيامبر ميان انبوه جمعيت مي  نشست (و در پاسخ 
بعضى از مغرضين كه از كار وى خرده گيرى مى كردند) 

پيشگويى پيامبراسالم را نقل مي كرد.

مهدى سلطانى : قانون چيه؟
قانون منم...چون  پول تو جيب منه...

سريال مادرانه

ز بهر رفع حاجات و نياز خويش گرديده
سالطين جهان يكسر گداى حضرت باقر
زبان از وصف او لكن، قلم از مدح او عاجز

كه جز حق كس نمى  داند بهاى حضرت باقر

والدت امام محمدباقر (ع) مبارك باد

درصد كمى از انسانها نود سال زندگى مى كنند
مابقى يك سال را نود بار تكرار مى كنند

هوس   ، ميخورم  بيرون  شام  من  ميگم  مامانم  به 
فست فود كردم …

ميگه نميخواد ، فردا شب هوس كن !

دوش از مسجد سوى ميخانه آمد پير ما
چيسـت ياران طريقت بعد از اين تدبير ما

سر آخر، چيزى كه به حساب مى آيد تعداد سالهاى 
زندگى شما نيست بلكه زندگى اى است كه در آن 

سالها كرده ايد

دعاى انسان پشت سر برادر دينى اش، نزديكترين و 
سريعترين دعا به اجابت است .

نام مبارك امام پنجم محمد بود. لقب آن حضرت باقر يا 
باقرالعلوم است، بدين جهت كه: درياى دانش را شكافت و 
اسرار علوم را آشكارا ساخت. القاب ديگرى مانند شاكر و 
صابر و هادى نيز براى آن حضرت ذكر كرده اند كه هريك 
باز گوينده صفتى از صفات آن امام بزرگوار بوده است . كنيه 
حسن  امام  دختر  فاطمه  مادرش   . بود   » ابوجعفر   » امام 
مجتبى عليه السالم است . بنابراين نسبت آن حضرت از 
طرف مادر به سبط اكبر حضرت امام حسن عليه السالم و 
از سوى پدر به امام حسين عليه السالم مي رسيد . پدرش 
حضرت سيدالساجدين ، امام زين العابدين ، على بن الحسين 
عليه السالم است . تولد حضرت باقر عليه السالم در روز 
جمعه سوم ماه صفر سال 57هجرى در مدينه اتفاق افتاد. در 
واقعه جانگداز كربال همراه پدر و در كنار جدش حضرت سيد 
الشهداء كودكى بود كه به چهارمين بهار زندگيش نزديك 
مي شد . دوران امامت امام محمد باقر عليه السالم از سال 
95هجرى كه سال درگذشت امام زين العابدين عليه السالم 
است آغاز شد و تا سال 114ه . يعنى مدت 19سال و چند 

ماه ادامه داشته است .
 در روزهاى گرم براى رسيدگى به مزارع و نخلستانها بيرون 
مي رفت و با كارگران و كشاورزان بيل مي زد و زمين را براى 
كشت آماده مي ساخت . آنچه از محصول كشاورزى - كه با 
عرق جبين - به دست مي آورد در راه خدا انفاق مي فرمود. 
بامداد كه براى اداى نماز به مسجد جدش رسول ا...(ص) 

مي رفت، پس از گزاردن فريضه ، مردم گرداگردش جمع 
مي شدند و از انوار دانش و فضيلت او بهره مند مي گشتند . 
مدت بيست سال معاويه در شام و كارگزارانش در مرزهاى 
ديگر اسالمى در واژگون جلوه دادن حقايق اسالمى - با زور 
و زر و تزوير و اجير كردن عالمان خود فروخته - كوشش 

بسيار كردند. 
نام نامى آن حضرت با دهها و صدها حديث و روايت و كلمات 
قصار و اندرزهايى همراه است ، كه به ويژه در 19سال امامت 
براى ارشاد مستعدان و دانش اندوزان و شاگردان شايسته 

خود بيان فرموده است. 
بنا به رواياتى كه نقل شده است، در هيچ مكتب و محضرى 
على  بن  محمد  محضر  از  خاشعتر  و  خاضعتر  دانشمندان 
عليه السالم نبوده اند. در زمان اميرالمؤمنين على (ع) گوئيا 
، مقام علم و ارزش دانش هنوز - چنان كه بايد - بر مردم 
حيات  تنگناى  از  قدم  هنوز  مسلمانان  گويا  نبود،  روشن 
مادى بيرون ننهاده و از زالل دانش علوى جامى ننوشيده 
السالم  بيكران وجود على عليه  و در كنار درياى   ، بودند 
تشنه لب بودند و جز عده اى معدود قدر چونان گوهرى 
را نمي دانستند . در زمان امام محمد باقر (ع)  مردم كم 
درك را  اسالمى  معارف  و  بيت  اهل  علوم  لذت   كم 
مي كردند  و مانند تشنه لبى كه سالها از لذات آب گوارا 
محروم مانده و يا قدر آن را ندانسته باشد، زالل گواراى دانش 
امام باقر (ع) را دريافتند و تسليم مقام علمى امام (ع)  شدند 

و به قول يكى از مورخان: «مسلمانان در اين هنگام از ميدان 
جنگ و لشكر كشى متوجه فتح دروازه هاى علم و فرهنگ 
شدند» . امام باقر(ع)  نيز چون در آن زمان - به علت خفقان 
فراوان و كمبود حماسه آفرينان - فراهم نبود، از اين رو ، 
نشر معارف اسالم و فعاليت علمى را و هم مبارزه عقيدتى و 
معنوى با سازمان حكومت اموى را ، از اين طريق مناسب تر 
مي ديد ، و چون حقوق اسالم هنوز يك دوره كامل و مفصل 
تدريس نشده بود ، به فعاليتهاى ثمر بخش علمى در اين 
زمينه پرداخت . اما بدين خاطر كه نفس شخصيت امام و سير 
تعليمات او - در ابعاد و مرزهاى مختلف - بر ضرر حكومت 

بود ، مورد اذيت و ايذاء دستگاه قرار مي گرفت .
روزى در مكه ، حضرت صادق ، در مجمع عمومى سخنرانى 
مي كند و در آن سخنرانى تأكيد بر سر مسأله پيشوايى و 
امامت و اينكه پيشوايان بر حق و خليفه هاى خدا در زمين 
ايشانند نه ديگران ، و اينكه سعادت اجتماعى و رستگارى 
در پيروى از ايشان است و بيعت با ايشان و ... نه ديگران . 
اين سخنان كه در بحبوحه قدرت هشام گفته مي شود ، آن 
هم در مكه در موسم حج، طنينى بزرگ مي يابد و به گوش 
هشام مي رسد. هشام در مكه جرئت نمي كند و به مصلحت 
 خود نمي بيند كه متعرض آنان شود . اما چون به دمشق 
از فرماندار مدينه   مي رسد، مأمور به مدينه مي فرستد و 
مي خواهد كه امام باقر (ع)  و فرزندش را به دمشق روانه 

كرد ، و چنين مي شود .

 حضرت صادق (ع) مي فرمايد: چون وارد دمشق شديم، روز 
چهارم ما را به مجلس خود طلبيد. 

هنگامى كه به مجلس او درآمديم ، هشام بر تخت پادشاهى 
خويش نشسته و لشكر و سپاهيان خود را در سالح كامل 
غرق ساخته بود ، و در دو صف در برابر خود نگاه داشته بود 
. نيز دستور داده بود تا آماج خانه اى  در برابر او نصب كرده 
بودند ، و بزرگان اطرافيان او مشغول مسابقه تيراندازى بودند 
. هنگامى كه وارد حياط قصر او شديم ، پدرم در پيش مي 
رفت و من از عقب او مي رفتم ، چون نزديك رسيديم ، به 
پدرم گفته : « شما هم همراه اينان تير بيندازيد « پدرم گفت 
: « من پير شده ام . اكنون اين كار از من ساخته نيست اگر 

من را معاف دارى بهتر است » .

شهادت امام باقر عليه السالم 
حضرت امام محمد باقر عليه السالم 19سال و ده ماه پس 
از شهادت پدر بزرگوارش حضرت امام زين العابدين عليه 
السالم زندگى كرد و در تمام اين مدت به انجام دادن وظايف 
خطير امامت ، نشر و تبليغ فرهنگ اسالمى ، تعليم شاگردان، 
رهبرى اصحاب و مردم، اجرا كردن سنتهاى جد بزرگوارش 
اين وظيفه غفلت  از  در ميان خلق، پرداخت و لحظه اى 
نفرمود .  سرانجام در هفتم ذيحجه سال 114هجرى در سن 
57سالگى در مدينه به وسيله هشام مسموم شد و چشم از 

جهان فروبست.
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پيامك روز 

حرف هاى ابريشمى طنز امروز

شعر روز 

پلكى احساس

عارفانه روز

يك لحظه مكث كن

نگرش

آيه روز  

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

حديث روز  

خداوند دنيا را به دوست و دشمن خود مى دهد، اما دينش را فقط به دوست خود مى بخشد.
امام محمد باقر (ع)

سخن پير قديم

فالش بك

امام محمد باقر(ع) درياى دانش را شكافت و اسرار علوم را آشكارا ساخت 

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

فروش بهاره

 پيك موتورى به صورت تلفنى
 و حق الزحمه اى نيازمنديم.

09158637220

يك نيروى خانم (مجرد) براى كار در 
پيتزافروشى نيازمنديم. (شيفت شب)

32441200 -09158619030

دعوت  به  همكارى
اكيپ توليد بلوك و جدول سيمانى 

نيازمنديم.   09151371055

قابل توجه تمامى ادارات دولتى و همشهريان  محترم  
اكيپ تخصصى سرما در خدمت شما  نصب و سرويس كولر و غيره  در اسرع وقت   09155622188

تمامى لوازم دست دوم منزل را 
خريداريم. با يك تماس اختالف قيمت 

را تجربه كنيد.   09158668002

يك نفر آشنا به امور 
كامپيوتر و چاپ نيازمنديم. 

شرايط  پرداخت  درصدى
09158637220

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

 با دكوراسيون و سابقه كار
09387592012

فروش نشاء گوجه و بادمجان 
 32228886 

09151608712 -09156657502

فروش دكل جرثقيل پالفينگر 3 تن 
و فروش دو الكتروموتور 15 اسب   

09155626083

   فروش نشاء گوجه فرنگى ، بادمجان
 و انواع فلفل 

 آدرس: بيرجند - كيلومتر 8 
شمس آباد - ابتداى جاده دهنو 

09153636593

فروش يك دستگاه خودروى ليفان 
ايكس 60 ، خشك ،  مدل 94

09159658604

فروش يك واحد آپارتمان 110 مترى 
 استاندارى (سپيده كاشانى) 
فول امكانات    قيمت: توافقى

09151041922س
تماس هر روز از ساعت 15 به بعد

رهن و اجاره 16 واحد آپارتمان يكجا 
مناسب براى ادارات و سازمان ها

09151614581

رهن منزل مسكونى
  منزل مسكونى كلنگى دربست واقع در 

معلم 26 رهن و اجاره واگذار مى شود.
09153637144 - زنگويى

32443284

كارواش با موقعيت عالى 
 به اجاره واگذار مى شود.

09390182905

 يك نفر خانم براى نگهدارى
 از سالمند نيازمنديم.

32311457- 32313945
09155610476

يك نفر نيروى خانم آشنا به امور 
آموزشى براى كار در موسسه 

آموزشى  نيازمنديم.
09195788009

32234563

 يك  همكار خانم  مسلط به كامپيوتر 
 و آفيس با  روابط عمومى باال  براى  كار 
 در دفتر نمايندگى بيمه كوثر كد  5440

 به  صورت  دو شيفت  نيازمنديم.
آدرس: خيابان شهيد محالتى - حد فاصل 

پاسداران و معلم - روبروى نمايشگاه 
اتومبيل جانفدا     32447068

يك خانم با مدرك ليسانس كامپيوتر 
براى انجام امور ادارى نيازمنديم. 
32233958 - 09364297571

نقاشى ساختمان
 روغن ، پالستيك ، اكروليك

32305191 - 09151631664  خسروى
خيابان جنت - خيابان اميد - بلوك دوم

نقـاشى ساختمـان
 روغن - پالستيك - اكروليك - مولتى كالر

 كناف  - كاغذ ديوارى
09384928910 - 09157411071 - 32311541  

 باقرى
پاسداران 7 - چهارراه اول سمت چپ - پالك 12

اتومبيل تصادفى يا چپى را با 
باالترين قيمت  نقد خريداريم. 

09159647685

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

09364115838-32439867 چاپ مهر

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

  2700 تا 7000 تومان 

پوشــاك مهــر
 خيابان جمهورى ، پاساژ سادسى ، طبقه زيرزمين    

32237782

اجاره و رهن مغازه بين مطهرى 2 و4
15ميليون رهن - 600 اجاره واگذار مى شود 

09159633054

 كليه لوازم غذاى آماده

 به فروش مى رسد

09159647672

   09151605216

  3 2236030

ايزوگام سليمانى

خيابان ارتش - سه راه معلم - جنب بيمه البرز  
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تعمير يخچال  ، فريزر  و ...   در  منزل     09158076574- نظرى
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اخبار ورزشى

شهرخبر: «بيدمشك» گياهى ملين و تقويت كننده قلب و اعصاب است. اين گياه دارويى دستگاه گوارش را تقويت كرده و اشتها را افزايش مى دهد. 
جوشانده برگ يا پوست درخت بيدمشك سبب دفع انگل ها و كرم هاى معده و روده مى شود. همچنين عرق بيدمشك، آرامبخش و خواب آور است. 
جوشانده گل بيدمشك همراه با شكر، ناراحتى هاى عصبى، افسردگى، درد هاى عصبى و روماتيسمى را بهبود مى بخشد.

خواص درمانى عرق بيدمشك  

مسابقات قهرمانى پينگ پنگ آزاد شهرستان 
بيرجند به مناسبت گراميداشت روز ارتش

به مناسبت گراميداشت روز ارتش جمهورى اسالمى 
ايران يك دوره مسابقه پينگ پنگ آزاد بين بازيكنان 
پنگ  پينگ  هيئت  همكارى  با  بيرجند  شهرستان 
دو  صورت  به  بيرجند  شهپر  شهيد  سالن  در  استان 
حذفى برگزار شد. در پايان اين مسابقات، اميرحسين 
عباسپور مقام اول را كسب كرد، محمد امين عليزاده 
بيرجندى مقام دوم را به دست آورد، عليرضا تهورى 
پايان  در  شدند.  سوم  مشتركًا  فرد  عباسپور  اميد  و 
باشگاه  مديريت  طرف  از  برتر  نفرات  به  مسابقات 

آينده سازان بيرجند جوايزى اهدا شد.

آخرين مرحله از دومين دوره مسابقات 
ليگ تكواندو استان برگزار شد

آخرين مرحله از دومين دوره مسابقات ليگ تكواندو 
استان با حضور 5 تيم از شهرستان هاى بيرجند، قاين 
جمعه  روز  استان  تكواندو  خانه  محل  در  بشرويه  و 
مسابقات  از  دوره  اين  در  كه  گرديد  برگزار  گذشته 
تعداد سه تيم باشگاه استاد خالصى ، باشگاه دهيارى 
اميرآباد و قهرمانان بيرجند به مصاف هم رفتند. تيم 
استاد خالصى با امتياز 9 بر 7 تيم دهيارى اميرآباد را 
شكست داد. تيم دهيارى اميرآباد با امتياز 8 بر 5 تيم 
قهرمانان بيرجند را شكست داد و تيم استاد خالصى 
با امتياز 10 بر 4 تيم قهرمانان بيرجند را شكست داد. 
در اين دوره از مسابقات تيم هاى شهرستان قاين و 
بشرويه استراحت داشتند. هدف از برگزارى اين دوره 
 از مسابقات باال بردن سطح فنى تيم هاى خردساالن ،

مسابقات  در  شركت  براى  نوجوانان  و  نونهاالن 
قهرمانى كشور مى باشد.

تيم ملى ايران نايب قهرمان مسابقات 
راگبى غرب آسيا شد

  ايرنا: تيم ملى راگبى ايران نايب قهرمان رقابت هاى 
ملى  تيم  شد.  بيروت  در  آسيا  غرب  قهرمانى  راگبى 
ايران كه در ديدار نخست خود مقابل اردن به پيروزى 
رسيده بود، شنبه شب برابر لبنان با حساب 24 بر 8 
دو  با  لبنان  تيم  ترتيب  اين  به  داد.  شكست  به  تن 
پيروزى متوالى مقابل اردن و ايران به مقام نخست 

رسيد و تيم ملى ايران دوم شد. 

«بهمن سالمى» در صدر بهترين هاى 
واليبال ساحلى ايران

مرتبه  نخستين  براى  ساحلى  واليبال  سازمان  ايرنا:   
بهمن  كه  كرد  اعالم  را  ايران  بازان  ساحلى  رنكينگ 

سالمى با 760 امتياز در صدر اين رده بندى قرار دارد. 

دمنوش هاي مفيد براي ديابتى ها

و  پيشگيري  هاي  راه  از  يكي  نيوز:  سالمت 
كنترل بيماري ديابت مصرف برخي از گياهان 

دارويي است. دمنوش قاصدك: اين گياه ديابت 
را  در خون  گلوكز  ميزان  و  كند  كنترل مي  را 
كاهش مي دهد. چاي سياه: سرشار از فالوونوئيد 
است كه براي كنترل ديابت الزم است. چاي 
سبز: اين نوشيدني روند بيماري ديابت را كند 

دهد.  مي  كاهش  را  آن  عاليم  و  كند   مي 
در  را  انسولين  فعاليت  گلي:  مريم  دمنوش 
بيماران مبتال به ديابت نوع 2 تقويت مي كند. 
اكسيدان است كه  آنتي  بابونه: حاوي  دمنوش 
مانند كاهش  بيماري  اين  به  مشكالت مربوط 

ديد، مشكالت كليه و... را كاهش مي دهد.

خواص گوجه فرنگى پخته براى قلب 

نشان  دانشمندان  مطالعه  نتيجه  عصرايران: 
مى دهد گوجه فرنگى پخته بيش از نوع خام آن 
براى سالمتى مفيد است و اثرات قابل توجهى 

نيز در پيشگيرى از ابتال به اختالالت قلبى دارد. 
پخته شده  فرنگى  گوجه  كه  دريافتند  محققان 
بيش از نوع خام آن داراى مواد آنتى اكسيدان 
به ويژه «ليكوپن» است كه در تعيين رنگ قرمز 
گوجه نقش دارد. در مطالعات پيشين فوايد گوجه 
از  ها  بيمارى  برخى  از  پيشگيرى  براى  فرنگى 

جمله بيمارى هاى پروستات آشكار شده بود.

با مصرف اين گياه به آرامش برسيد! 

بودن  دارا  دليل  به  گاوزبان»  «گل  سالمانه: 
مقادير چشمگير پتاسيم و كلسيم بسيار ادرارآور 
را  سلولى  تبادالت  بدن،  تحريك  با  و  بوده 
 تنظيم و سيستم اعصاب را آرام و براى درمان 
ناراحتى هاى اعصاب به كار مى رود. جوشانده 
و دم كرده اين گياه حواس پنجگانه را تقويت 
كرده و بسيار نشاط آور، بازكننده رنگ رخسار، 
اندوه و ضد وحشت و اضطراب  كاهنده غم و 
است و مى تواند حواس پرتى را رفع و تنگى 

نفس ناشى از آشفتگى ذهنى را بهبود بخشد.

پريدن پلك چشم عالمت كمبود 
مواد معدني است

نامه نيوز: كمبود موادي چون منيزيوم و كلسيم 

شود.  مي  پلك  غيرارادي  پرش  باعث  بدن  در 
در  منيزيوم  كمبود  سبب  به  باشد،  چنين  اگر 
دستهايتان هم لرزش خفيفي را حس مي كنيد 
 و افزون بر آن اسپاسم هاي عضالني گاه به گاه، 
خواب رفتن دستها يا پاها،احساس گرفتگي گلو يا 
شانه يا گردن نيز به سراغتان مي آيد. در اينصورت 

بايد به پزشك مراجعه كنيد و زماني در حدود 2 تا 
3 ماه مكمل ها يا كپسولهاي حاوي منيزيوم و 
 B6 كلسيم ميل كنيد!.گاهي نيز كمبود ويتامين
باعث پرش پلك در افراد مي شود. در اينصورت 

لبهايتان هم خشك به نظر مي رسد.

اين ميوه را با پوست نخوريد! 

شهرخبر: «كيوى» در دسته ميو ه ها قرار داشته 
است.   c ويتامين  غنى  فوق العاده  منابع  از  و 
را  آب  در  محلول  ويتامين هاى  ساير  همچنين 
نيز به طور قابل توجهى داراست. مطالعات نشان 

داده است كه مصرف كيوى در وعده هاى مكرر 
مى دهد.  افزايش  را  خون  قند  به  ابتال  احتمال 
مصرف خرمالو و كيوى با پوست موجب انسداد 
خروجى معده مى شود، به خصوص در سالمندان 

خروجى معده آنها را دچار گرفتگى مى كند.

كم خون ها از «اسفناج و جعفرى» 
غافل نشوند

تابناك: كم خونى در اثر نبود گلبول قرمز كافى در 
خون اتفاق مى افتد كه بارزترين كم خونى ناشى 
از فقر آهن است كه معموال در شيرخواران، افراد 
نزديك به سنين بلوغ و خانم هاى باردار و شيرده 
بيشتر اتفاق مى افتد. اين كم خونى با منابع آهن 
مى تواند  جگر  و  ماهى  گوشتى،  غذاهاى  مانند 
درمان شود. همچنين از منابع گياهى بخصوص 

اسفناج و جعفرى نيز مى توان كمك گرفت.

خوراكى هاى چربى سوز را بشناسيد 

ها  خوراكى  از  برخى  خوردن  با  نيوز:   سالمت 
مى توانيد، كالرى بسوزانيد. تمامى انواع غالت: بدن 
شما در زمان تجزيه تمام مواد خوراكى (مخصوصًا 
مواد خوراكى غنى از فيبر نظير جو و برنج) در مقايسه با 
 مواد غذايى فرآورى شده، دو برابر كالرى مى سوزاند.

گوشت هاى كم چربى: بدن شما در حين هضم 
غذاى حاوى پروتئين، حدود 30 درصد كالرى مى 
«كاپسيسن»،  آتشين:  و  تند  قرمز  فلفل  سوزاند. 
تركيب موجود در فلفل كه موجب تندى آن مى 
شود، بدن شما را گرم مى كند و همين مسئله باعث 

مى شود كه شما كالرى بيشترى بسوزانيد. 

خوراكى هاى چربى سوز را بشناسيد 

نگهبان باغ همسايه دزد ويال بود

باشگاه خبرنگاران: فرمانده انتظامى بينالود گفت: در 
پى اعالم مركز فوريت هاى پليسى110مبنى بر يك 
فقره سرقت در يكى از باغ ويالهاى هاى شهر شانديز 
را  خود  تالش هاى  و  شدند  اعزام  محل  به  ماموران 
سرهنگ  كرد.  آغاز  سرقت  عامل  شناسايى  براى 
صارمى افزود: با انجام تحقيقات، پليس متوجه تناقض 
گويى نگهبان يكى از باغ هاى مجاور شدند و رفت و 
آمدهاى مشكوك او را زير نظر گرفتند. در ادامه وانت 
پيكان اين فرد مورد بازرسى قرار گرفته و لوازم سرقتى 
كه در خودرو جاسازى شده بود كشف شد. اين سارق 

در بازجويى ها به جرم خود اعتراف كرد. 

همسر بى گناه در آتش اعتياد 
شوهرش سوخت

گفت:  كازرون  انتظامى  فرمانده   : خبرنگاران  باشگاه 
بيمارستان  به  مورد سوختگى  يك  انتقال  از  ماموران 
شدند. سرهنگ  اعزام  بيمارستان  به  و  باخبر  كازرون 
مصدوم  برادر  اظهارات  بر  بنا  ماموران  افزود:  مشوق 
دريافتند دامادشان در درگيرى با خواهرش ابتدا با ضربه 
چاقو او را مجروح سپس با ريختن نفت روى بدنش وى 
را به آتش كشيده است. زن 50 ساله به علت سوختگى 
باال جان خود را از دست داد. ماموران قاتل را دستگير 
كردند و وى در بازجويى ها انگيزه خود را از اين كار 

اختالفات خانوادگى و مصرف مواد مخدر عنوان كرد.

پيرزن 70 ساله زير چرخ هاى 
كاميون جان باخت 

باشگاه خبرنگاران : سرهنگ جهانى معاون آموزش 
فرهنگ و ترافيك پليس راهور تهران گفت: دو روز 
رانندگى  و  راهنمايى   14 منطقه  حوزه  در  گذشته 
تهران بزرگ يك دستگاه كاميون در حاليكه با دنده 
عقب در حال حركت بود، عابر پياده اى را زير گرفت.

برخورد،  اين  پى  در  متاسفانه  گفت:  ادامه  در   وى 
پير زن 70 ساله جان خود را از دست داد. كارشناسان 
اين  علت  حادثه،  صحنه  در  حضور  از  پس  پليس 
از جانب  با دنده عقب  تصادف را حركت غير مجاز 

راننده كاميون اعالم كردند.

صاحبخانه هوشيار دزد بدشانس را 
ناكام گذاشت 

گفت:  كازرون  انتظامى  فرمانده  خبرنگاران:  باشگاه 
زنى  در حال گشت  ماموران كالنترى 11 محمديه 
به آن ها مراجعه كرده  از شهروندان  بودند كه يكى 
و اعالم داشت در هنگام مراجعه به منزل يك نفر 
سارق را حين سرقت از منزلش مشاهده كرده و از 
رسيدگى  موضوع  اين  به  كرد  درخواست  ماموران 
كنند. سرهنگ مشوق افزود: ماموران به محل مورد 
نظر مراجعه و ضمن مسدود كردن راههاى خروجى، 
حين  در  را  سارق  نفر  يك  صاحبخانه  همكارى  با 

سرقت منزل دستگير كردند. 

فندك بازى 3 جوان 
خانه را به آتش كشيد

نشانى  آتش  سازمان  سخنگوى  خبرنگاران:  باشگاه 
اظهار داشت: دو روز گذشته در پى تماس شهروندان 
واحد  يك  در  سوزى  آتش  بر  مبنى   125 سامانه  با 
حادثه  محل  عازم  نشانان  آتش  بالفاصله  مسكونى، 
شدند. ملكى ادامه داد: در پاركينگ يك منزل سه طبقه 
كه به يك واحد مسكونى 40 مترى تبديل شده بود 
سه جوان مشغول پر كردن گاز پيك نيك و فندك 
بودند كه به يك باره انفجار رخ مى دهد و خانه به آتش 
كشيده مى شود. آتش نشانان سه مرد جوان را كه دچار 

سوختگى شده بودند، تحويل عوامل اورژانس دادند.
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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

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
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آدرس: خيابان ارتش
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نصب و تعمير كولر آبى
 و  لباسشويى  در منزل

   09151643778 - شهريارى



مدير كل استاندارد خراسان جنوبى گفت: بازرسى از تمامى مراكز عرضه مصنوعات طال در استان با هدف شناسايى مصنوعات غير قانونى مانند پالك هاى مدور (سكه هاى غير 
بانكى) و مصنوعات فاقد كد شناسايى انجام گرفت. مروى افزود: از آنجايى كه مصنوعات طال مشمول استاندارد اجبارى هستند، از هفته گذشته اين بازرسى ها در راستاى اهداف 

سازمان ملى استاندارد و حمايت از حقوق مصرف كنندگان با شناسايى مصنوعات غيرقانونى مانند سكه هاى غير بانكى و مصنوعات طال فاقد كد شناسايى معتبر انجام پذيرفت. 

برگزارى كارگاه آموزشى شيوه هاى جذب بازرسى از مراكز عرضه طال در استان انجام شد
كودكان و نوجوانان به نماز در بيرجند 

و  كودكان  تشويق  شيوه هاى  آموزشى  كارگاه  دومين 
نوجوانان به نماز ويژه پسران، به ميزبانى كانون پرورش 
فكرى كودكان و نوجوانان بيرجند برگزار شد. اين كارگاه 
آموزشى، با همراه شدن با قصه گويى، نمايش عروسكى، 
فضايى  مسابقات،  و  فيلم  نمايش  سرگرمى،  بازى، 
متفاوت از ديگر دوره هاى آموزشى را فراهم كرد و مورد 
كارگاه  اين  در  گرفت.  قرار  كنندگان  استقبال شركت 
آموزشى قريب به  40 نفر از فرزندان كاركنان اداره كل 
زندان هاى استان و 35 نفر از اعضاى كانون پرورش 

فكرى كودكان و نوجوانان حضور داشتند.

تيم هاى واكنش سريع امداد و نجات 
در روستاهاى زيركوه تشكيل مى شود

احمر  هالل  جمعيت  نجات  و  امداد  معاون  فارس- 
استان گفت: تيم هاى واكنش سريع امداد و نجات 
مى شود.  تشكيل  زيركوه  شهرستان  روستاهاى  در 
مى افتد  اتفاق  كه  حادثه اى  كرد: هر  اظهار  سجادى 
مى توانند  كه  هستند  كسانى  نخستين  خود  مردم 
و  اين كمك  و  باشند  مؤثر  حوادث  بروز  كاهش  در 
همراه  افراد  تخصص  و  تجربه  با  بايد  امداد رسانى 
باشد. وى افزود: در همين راستا در روستاهاى باالى 
100 نفر جمعيت شهرستان زيركوه دوره هاى آموزشى 
مقدماتى و تخصصى امداد و نجات برگزار خواهد شد 
و شركت كنندگان پس از كسب نمره قبولى در تيم 
واكنش سريع  امداد و نجات روستا عضو خواهند شد 
و با همكارى فرماندارى و بخشدارى و دهيارى ها و 
هالل احمر تجهيزات الزم در اختيار تيم هاى واكنش 

سريع روستاها قرار خواهد گرفت.

ثبت بيش از 3 هزار تخلف در جاده هاى استان

هزار   3 گذشته  هفته  در  گفت:  راهور  پليس  رئيس 
مأموران  توسط  رانندگى  تخلف  انواع  فقره   443 و 
راهنمايى و رانندگى خراسان جنوبى ثبت شد. رضايى  
ساز  حادثه  تخلفات  مورد   731 تعداد  اين  از  افزود: 
بود و در اين راستا تعداد 148 دستگاه موتور سيكلت 
و  راهنمايى  تخلفات  داراى  كه  خودرو  دستگاه   8 و 

رانندگى بودند توقيف شدند.

اهداى جوايز به مشتريان مراجعه كننده
 به فروشگاه برند شركت مخابرات 

شركت مخابرات خراسان جنوبى روزانه به مشتريان 
قرعه  قيد  به  خود  برند  فروشگاه  به  كننده  مراجعه 
جوايزى اهدا مى نمايد. مشتريانى كه نسبت به دريافت 
محصول يا سرويس ارزش افزوده اقدام نمايند در ليست 
قرعه كشى قرار گرفته و جوايزى دريافت خواهند كرد. 
فروشگاه برند مخابرات در خيابان پاسداران، نرسيده به 
ميدان جانبازان، خيابان امام موسى صدر شرقى همه 
روزه از 7:30 صبح الى 18:30 بعداز ظهر (به جز ايام 

تعطيل) در خدمت مشتريان مى باشد.

راه گريز استان براى توسعه، معدن است

كاظمى فرد- رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت 
استان گفت: راه گريز خراسان جنوبى و مسير توسعه آن 
معدن بوده و موتور اقتصاد استان به اين بخش گره خورده 
 است. حقيقى افزود: استان پتانسيل تشكيل كانى هايى
گروه  عناصر  و  كروميت  مس،  روى،  سرب،  جمله  از 
پالتين و نيكل را داشته كه در سال جارى براى مشخص 
شدن تكليف اين كانى ها تالش مى كنيم. وى بر تعيين 
اكتشاف  و  تشخيص  صنعتى،  هاى  خاك   كاربرى 
سنگ هاى تزئينى نرم و سخت از جمله مرمر و انيكس 
تأكيد كرد و گفت: تمامى اطالعات معدنى ايجاد شده در 
استان براى طراحى استراتژى توسعه صنايع معدنى تلفيق 
مى شود. وى همچنين از ايجاد نمايشگاه توانمندى هاى 
معدن و صنايع معدنى استان همزمان با اول خردادماه، با 

هدف معرفى توانمندى هاى معدنى استان خبر داد.

اعزام 40 نفر از بانوان مددجوى سربيشه
 به اردوي زيارتي، آموزشي و تفريحي

نفر  اعزام 40  از  (ره) سربيشه  امام  امداد  مديركميته 
نهاد  اين  حمايت  تحت  قرآني  دختران  و  مادران  از 
به اردوي زيارتي، تفريحي و آموزشي خبر داد. قريب 
 3 مدت  در  اردو  اين  در  كننده  بانوان شركت  افزود: 
روز در محل اردوگاه فرهنگي- تربيتي يادگاران امام 
(ره)، با شركت در كالس هاي آموزشي با موضوعات 
خانواده خوشبخت، مهارت هاي ارتباطي و برگزاري 
مسابقات ورزشي، مهارت هاي الزم در جهت برپايي 

زندگي سالم و پر نشاط را فرا گرفتند.

اختصاص90 ميليارد ريال تسهيالت
 براى عشاير خراسان جنوبى

90 ميليارد ريال تسهيالت از محل صندوق توسعه ملي 
براي عشاير خراسان جنوبى اختصاص يافت. مديركل 
امور عشايري خراسان جنوبى گفت: اين ميزان اعتبار 
نامناسب  پوشش  بيكاري،  آرد،  سهميه  افزايش  براى 
تلويزيون، تلفن هاي همراه، خريد تضميني دام و حفر چاه 
كشاورزي توسط عشاير هزينه مى شود. ابراهيمى يادآور 

مى شود: 15 درصد جمعيت استان، عشاير هستند.

وقفى به ارزش 500 ميليون ريال در درخش

رئيس اداره اوقاف بيرجند و درميان از وقف موقوفه اى 
به ارزش 500 ميليون ريال در درخش توسط واقف نيك 
انديش حاج على جوان خبر داد. خدايى افزود: اين واقف 
يك قطعه باغ با 60 اصله درخت زرشك و بادام را به 
انضمام 6 سهم آب از قنات باغستان درخش را با نيت  

حوزه علميه امام جعفر صادق(ع) قهستان وقف نمود.
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استاندار گفت: در نشست كارگروه مركزي تبصره ماده 2 شركت 
ملي پخش  در ستاد شركت  نفتي كه  فرآورده هاي  ملي پخش 
به  كمك  براى  شد  مقرر  شد،  برگزار  كشور  نفتي  هاي  فرآورده 
خانوار  هر  به  سوخت  ليتر  هزار   2 ماهانه  مرزنشينان  معيشت 

مرزنشين از قرار هر ليتر 1200 تومان براي فروش تعلق گيرد.
خدمتگزار، با بيان اينكه خشكسالي هاي چند سال اخير كشاورزان، 
دامداران و نيز عشاير استان را با مشكل جدي مواجه ساخته است، 
خانوارهاي  براي  معيشت  هاي  حداقل  تأمين  منظور  به  گفت: 

مرزنشين و نيز عشاير، اقدامات و پيگيري هاي مناسبي تاكنون 
صورت گرفته كه برگزاري نشست كارگروه مركزي تبصره ماده 2 
شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي به منظور اخذ مجوز فروش 
با حضور مسئولين ذيربط در  براي خانوارهاي مرزنشين  سوخت 

تهران از جمله آنها مي باشد.
وي افزود: اين كارگروه با حضور مديرعامل شركت ملي پخش 
قاچاق  با  مبارزه  نماينده ستاد مركزي  نفتي كشور،  فرآوده هاي 
كاال و ارز، نماينده معاونت امور زيربنايي و برنامه ريزي معاونت 

برنامه ريزي رياست جمهوري، نماينده دفتر  نظارت راهبردي و 
 صادرات گمرك ايران، مديركل دفتر مبارزه با قاچاق فرآورده هاي
نفتي شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي كشور و مدير شركت 
ملي پخش فرآورده هاي نفتي استان برگزار و تصميمات خوبي 
نيز اخذ شد. وي مرزنشينان را مرزباناني غيور برشمرد و تصريح 
اين  براي  معيشت  هاي  حداقل  تأمين  براي  تالش  كرد:  قطعًا 
تقويت  موجب  شهرها  به  مهاجرت  از  جلوگيري  ضمن  عزيزان 

امنيت در مناطق مرزي و نيز توسعه اين مناطق خواهد بود.

استاندار خبر داد:

كمك به معيشت هر خانوار مرزنشين؛ ماهانه 2 هزارليتر سوخت 

مراسم بزرگداشت سالروز شكست آمريكا،
 5 ارديبهشت در صحراى طبس برگزار مى شود 

شكست  سالروز  مراسم  گفت:  ارديبهشت  پنجم  بزرگداشت  ستاد  دبير 
پنجم  طبس،  صحراى  در  آمريكا  نظامى  حمله  خفت بار  و  مفتضحانه 
صحراى  در  تاريخى  مهم  واقعه   اين  سالروز  با  همزمان  و  ارديبهشت ماه 

طبس و باشكوه تر از سال هاى گذشته برگزار مى شود.
 احمدى اظهار كرد: مقامات كشورى و لشگرى، خانواده معظم شهيد محمد 
و  شهدا  معظم  خانواده هاى  از  جمعى  واقعه،  اين  شهيد  تنها  قائم  منتظر 

ايثارگران، جانبازان، آزادگان و ... به اين مراسم دعوت شده اند. 
وى افزود: اعزام مردم به صحراى طبس ساعت 8 صبح شنبه 5 ارديبهشت 
همراه با رژه موتورى از مقابل ناحيه مقاومت بسيج طبس اين شهر انجام و 

مراسم ساعت 10 صبح شنبه در محل صحراى طبس آغاز مى شود.

خراسان  در  نمكى  مجسمه هاى  منطقه اى  جشنواره  سومين  اختتاميه  آيين 
خراسان  استان هاى  از  جشنواره  اين  در  شركت كنندگان  شد.  برگزار  جنوبى 
در  است  گفتنى  بودند.  و خراسان رضوى  يزد  وبلوچستان،  جنوبى، سيستان 
مرحله نخست 96 نفر براى شركت در اين جشنواره ثبت نام كردند و از اين 

تعداد 48 نفر در قالب 17 گروه حضور يافتند.
مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان در اين مراسم اظهار كرد: نقش تاالب ها 
و جنگل ها كه مانند ريه هاى شهرها عمل مى كنند بر كسى پوشيده نيست. محبى 
به ارزش تاالب ها اشاره و تصريح كرد: با توجه به نظر كارشناسان ارزش تاالب ها 
10 برابر زمين هاى كشاورزى است و نبايد بى تفاوت از كنار اين نعمت هاى بزرگ 
خداوند عبور كنيم. وى با بيان اينكه پيام عمومى تمام طرح هاى ارائه شده در اين 
جشنواره اين بود كه نسل امروز در مورد حفظ محيط زيست براى آيندگان دغدغه 
دارد، اضافه كرد: آثار هنرمندان در اين جشنواره نشان داد كه هيچ كس حق ندارد 
محيط زيست را تخريب كند تا اين ميراثى كه از گذشتگان به ما رسيده براى نسل 
آينده باقى نماند. محبى در اين مراسم خواستار ايجاد دبيرخانه دائمى اين جشنواره 

در تاالب كجى نمكزار نهبندان شد.
مديركل حفاظت محيط زيست استان نيز با توجه به موقعيت منحصر به فرد 
وحش  حيات  پناهگاه  در  موجود  هاى  توانمندى  معرفى  و  شناسايى  تاالب، 
با محيط  نهبندان، ساخت مجسمه هاى هنرى مطابق  نمكزار  تاالب كجى 
طبيعى و ايجاد جاذبه هاى گردشگرى در منطقه، ايجاد روحيه نشاط در بين 
هنرمندان و الهام از طبيعت جهت خلق آثار هنرى زيبا را از اهداف برگزارى 
استفاده  زيست  محيط  از  انسان ها  همه  گفت:  و  كرد  عنوان  جشنواره  اين 
مى كنند بنابراين بايد از اين نعمت بزرگ الهى محافظت كنيم. آرامنش افزود: 
تعامل ايجاد شده بين محيط زيست و فرهنگ و ارشاد اسالمى استان براى 
برگزارى اين جشنواره خود مصداقى از شعار سال است كه همكارى بين اين 
دو دستگاه را نشان مى دهد. وى براى ايجاد دبيرخانه دائمى اين جشنواره در 

محل تاالب كجى نمكزار اعالم آمادگى كرد. 
حوزه  در  برتر  و  برگزيده  آثار  صاحبان  از  مراسم  اين  پايان  در  است   گفتنى 

محيط زيست قدردانى شد.

سومين جشنواره منطقه اى مجسمه هاى نمكى در خراسان جنوبى به كار خود پايان داد 

مشكالت بنگاه هاى اقتصادى و توليدى 
به صورت جدى پيگيرى شود

اولين جلسه كانون كارآفرينان خراسان جنوبى در سال 94 با حضور اعضاى 
كانون، مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعى و مدير كارآفرينى و اشتغال استان 
برگزار شد. مديركل تعاون استان در اين جلسه گفت: اهميت كارآفرينى در 
كشور از اولويت هاى دولت است و كارآفرينى يكى از مهمترين مقوله هايى 
كه دولت دنبال مى كند تا ما از شيوه سنتى روش هاى كسب و كار خارج 
شويم و روش هاى نوآورانه و علمى كه در سطح دنيا مطرح است را به نوعى 
بومى سازى  در كشور پياده كنيم. سنجرى بر همكاري و تعامل ميان كانون و 
اداره كل تأكيد نمود و خواستار پيگيرى جدى مشكالت بنگاه هاى اقتصادى 
و توليدى شد. وى افزود: در حدود 30 بنگاه مشكل دار در سيستم ثبت شده 

كه خيلى از آنها با برگزارى نشست مشكالتشان حل مى شود.

 115 هزار مسافر در فرودگاه بيرجند جابجا شدند

اين  طريق  از  مسافر  و 131  هزار  جابجايى 115  از  بيرجند  فرودگاه  مدير 
فرودگاه طى سال گذشته خبر داد. سالمى در گفتگو با مهر اظهاركرد: اين 
ميزان جابجايى مسافر با يك هزار و 146 پرواز انجام شده كه تعداد پروازهاى 
داخلى ورودى اين مدت 508 مورد بوده است. وى ادامه داد: در سال گذشته، 
65 پرواز بين المللى در فرودگاه بيرجند به زمين نشسته و 573 پرواز خروجى 
نيز در اين فرودگاه انجام شده است. وى افزود: تعداد 505 مورد از اين پروازها 
داخلى و 68 مورد نيز بين المللى بوده اند. سالمى همچنين به جابجايى يك 
ميليون و 920 تن بار در فرودگاه بيرجند اشاره كرد و افزود: در سال 93 مقدار 
741 هزار و 988 تن بار از طريق پروازهاى داخلى و 350 هزار و 76 تن نيز 
در پروازهاى بين المللى حمل و نقل شده است. به گفته وى طى سال گذشته 

چهار هزار و 701 مسافر نيز از طريق فرودگاه طبس جابجا شدند.

 توليد تيرچه كروميت  *  زير قيمت بازار
  آهن آالت سردار

فروش تيرآهن ، ناودانى ، ورق نبشى

تا يك سرويس حمل رايگان    09151613197 -  32221155

حمل اثاثيه 
100 درصد تضمينى

با  كارگر ماهر و ماشين اتاق بزرگ

09159618581- فاروقى

ايزوگام و قيرگونى  
   كاظم سالخورده 

از ما خريد نكنيد، اما قيمت را از ما بپرسيد

       09155612949 - 32331050 
ميدان آزادى – ابتداى خيابان شهيد برگى

با 10 سال بيمه

آگهى تغييرات شركت حمل و نقل رسالت بيرجند «سهامى خاص» 
به شماره ثبت 455 و شناسه ملى 10360017036

به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 93/12/2 تصميمات ذيل اتخاذ شد:  1- آقاى جليل عشقى موحد به شماره ملى 0651707331 به سمت رئيس هيئت 
مديره و آقاى ذبيح ا... عشقى موحد به شماره ملى 0652394620 به سمت نايب رئيس هيئت مديره و آقاى محمد ابراهيم آبادى به شماره ملى 0650146026 
به سمت منشى هيئت مديره و مديرعامل براى مابقى مدت تصدى هيئت مديره انتخاب گرديدند. 2- كليه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شركت از قبيل چك و 

سفته و غيره با امضاى آقاى محمد ابراهيم آبادى (مديرعامل) و جليل عشقى موحد (رئيس هيئت مديره ) و مهر شركت معتبر است.

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان جنوبى - مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى بيرجند

روابط عمومى اداره كل ورزش و جوانان خراسان جنوبى

با ورزش به جنگ بيماري ها برويم.

                                                  
 

 31/01/94تاريخ:          )                       آگهي مناقصه عمومي(                                                    

 11266 شماره      
دارد، اقالم مشروحه ذيل را از طريق مناقصه عمومي  در نظر 17/11/83اين شركت براساس مفاد قانون برگزاري مناقصات، مصوب    

تا  حداكثرانتشار آگهي توانند از تاريخ  الذكر مي كه مايلند با عنايت به توضيحات و مشخصات ذيل توليدكنندگانيخريداري نمايد، 
فاضالب خراسان  شركت آب وبلوار شهداي عبادي  –،تحصيل وتملك اراضي اين شركت به نشاني: بيرجندقوقيدفترحبه 06/02/94تاريخ

 32229170-32226300توانيد در ايام هفته و ساعات اداري با شماره تلفنهاي جنوبي مراجعه نمايند. ضمناً جهت كسب اطالعات بيشتر مي
 تماس حاصل فرمائيد.

 نمتر محل تحويل شهر قاي 400به متراژميليمتر  110به قطر  PE80و  PN10لوله پلي اتيلن   -1
 محل تحويل شهر حاجي آباد متر 700به متراژ ميليمتر 75به قطر  PE80و  PN10يلن لوله پلي ات -2
 محل تحويل شهر قهستان متر 200به متراژ SDR=13.6 و ميليمتر 200 به قطر  PE80و  PN4لوله پلي اتيلن  -3
 قهستانمحل تحويل شهر  متر 600به متراژ  SDR=13.6 و ميليمتر 250به قطر  PE80و PN10 لوله پلي اتيلن  -4
 محل تحويل شهر طبس مسينا متر 2700به متراژ SDR=13.6و  ميليمتر 250به قطر  PE80و PN10 لوله پلي اتيلن  -5

  توضيحات ضروري:توضيحات ضروري:
 گردد. تعيين مي روز 30مبادله قـرارداد  ن انعقاد ومدت تحويل: كاال از زما -1
 شركتبازرس فني  تاييد نحوه پرداخت: پس از تحويل كاال و -2

 1393 سال تامين اعتبار: از محل اعتبـارات طرحهاي عمراني منبع   -3   
 فـاضالب خراسـان جنوبي محل اتاق جلسات شركت آب و در 15/02/94 مورخمكان بازگشـايي پـاكات: زمان و   -4

     ريال161,870,000مبلغ ضمانتنامه بانكي بهفقط بصورت تضمين شركت درمناقصه   -5
 به دبيرخانه شركت آب وفاضالب خراسان جنوبي خواهد بود. 41/02/94مورخناقصه تاپايان وقت اداري مهلت تحويل اسناد م  -6

 نامه كتبي در كميسيون آزاد است. نفر نماينده از فروشندگان با معرفيحضور يك -7
 محصوالت فوق مي بايست توليد روز باشد. -8

                                                                             فاضالب خراسان جنوبي قابل دريافت ميباشد.                            مناً اسناد مناقصه از طريق سايت ملي مناقصات و سايت آب وض -9
                                                                                                                       khj.ir-www.abfa          

                                                                                                                  http://iets.mporg.ir                                            
                                                                                              

 روابط عمومي و آموزش همگاني                                                                                               
                                                                                       فاضالب خراسان جنوبي شركت آب و                                               

 
 

 

ايزوگام شفيعى
آسفالت و قيرگونى 
(محوطه و پشت بام)

32225494
09151630283
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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

ن 
ستا

ز ا
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رع

ش
ت 

وقا
ا

   WWW.AVA724.IRسامانه پيام كوتاه : 3000272424

  امام محمدباقر (ع) : چه بسا شخص حريص بر امري از امور دنيا، كه بدان دست 
يافته و باعث نافرجامي و بدبختي او گرديده است و چه بسا كسي كه براي امري از 
امور آخرت كراهت داشته و بدان رسيده، ولي به وسيله آن سعادتمند گرديده است.

12 : 32
19 : 27
23 : 49
4 : 31
5 : 58

پرش از روى مباحث كارشناسى در نگارش 
 متن توافق نهايى شروع خوبى نيست

آخرين  درباره  اى  هسته  مسائل  كارشناس  محمدى 
دكتر  نوشت:  تحليلى  در  اى  هسته  پرونده  وضعيت 
كه  مذاكراتى  كار  دستور  است  كرده  اعالم  ظريف 
در  است.  نهايى  توافق  متن  نگارش  مى شود،  آغاز 
پرش  معناى  به  اعالم  اين  حالت،  خوش بينانه ترين 
فروردين   13 از  كه  است  مباحثى  آن  همه  روى  از 
در  كشور  كارشناسى  و  رسمى  محيط  در  حال  به  تا 
اگر  است.  شده  انجام  لوزان  مذاكرات  خروجى  باب 
همه آن بحث و گفت وگوها يك نتيجه داشته باشد، 
آن نتيجه اين بوده است كه چارچوب تفاهم شده در 
لوزان - الاقل در برخى موارد - به طور جدى نيازمند 
مذاكره مجدد است و اين چارچوب يك نقطه شروع 

مناسب براى نگارش متن توافق نهايى نيست.

 رسايى : چرا فكت شيت منتشر نمى شود
نيافتن  انتشار  از  انتقاد  با  تهران  مردم  نماينده 
فكت شيت ايرانى مذاكرات لوزان با وجود گذشت دو 
هفته از تذكر رهبر معظم انقالب كه فرمودند ما تيم 
محرمانه اى نداريم و نامه مجلس گفت: هفته آينده 
مى كنيم.  سوال  خارجه  امور  وزير  از  رابطه  اين  در 
وقتى  گويد  مى  ظريف  آقاى  كرد:  اضافه  رسايى 
توافقى  هنوز  كنيم،  مى  علنى  را  آن  بشود،  توافق 
اين همه ساز و  توافقى نشده  اگر  نشده است؛ پس 

دهل و تبريك براى چه بود!؟.

جهانگيرى : اگر مجلس خوبى شكل نگيرد 
 كار دولت ناتمام خواهد بود

معاون اول رئيس جمهور در جلسه حزب كارگزاران 
گفت : امسال سال انتخابات است، اگر مجلس خوبى 
شكل نگيرد كار دولت ناتمام خواهد بود. جهانگيرى 
طلبان  اصالح  بين  همگرايى  يك  به  بايد   : افزود 
به دنبال  بايد  انديشيد.  اصيل  اصولگرايان  و  معتدل 
يك مجلس معتدل بود. اگر هدف اين باشد براى پيدا 
همين  به  برنمى خوريم.  مشكل  به  كانديداها  كردن 
دليل مى گويم كه نقش كارگزاران مهم و موثر است. 

نبايد گذاشت زاويه اى به وجود بيايد.

برخى مديران دولتى در شهرستان ها 
دل در گروى دولت احمدى نژاد دارند

دولتى  مديران  از  برخى  نقش  به  كارگزاران  دبيركل 
گروى  در  دل  هنوز  كه  كرد  اشاره  شهرستان ها  در 
دولت پيشين دارند. كرباسچى گفت: اغلب نيروهاى 
هستند.  نگران  امسال  انتخابات  براى  شهرستان ها 
با آنها همراهى نمى كنند. كرباسچى  مديران استانى 
ادامه داد: از همين اآلن در گزارش هايى كه ما داريم 
و رصد مى كنيم متوجه شده ايم رقيب با چراغ خاموش 
كارهاى خود را آغاز كرده است. نيروهاى دولت پيش 

فعاليت هاى خود را آغاز كرده اند. 

در صورت اصابت موشك به شهرهاى 
عربستان، جبران آن  سخت خواهد بود 

فرمانده نيروى زمينى ارتش گفت: تجاوز عربستان به 
يمن باعث به وجود آمدن اتحاد و همدلى بين يمنى ها 
شده است و آنها را براى مقابله واحد با متجاوز آماده 
كرده است. پوردستان گفت : گام بعدى نيروهاى يمنى 
واردكردن ضربه به عربستان است و اگر انفجارهايى 
در شهرهاى عربستان به وقوع بپيوندد و موشك هايى 
به زمين اصابت كند ، قطعاً جبران آن براى مسئوالن 

عربستانى بسيار بسيار سخت خواهد بود.

 حوثى ها درحال آماده شدن براى حمله 
 در سراسر مرز با عربستان هستند 

فرماندهى  تحت  المللى  بين  ائتالف  سخنگوى 
براى  ا...  انصار  جنبش  اعضاى  كرد  اعالم  عربستان 
عمليات جديدى در مرز با عربستان آماده مى شوند.
احمد عسيرى گفت: همه تالش ها براى جلوگيرى از 
حمله به استان صعده صورت گرفته است و نيروهاى 

نظامى به اين منطقه اعزام شده اند. 

وزير خارجه استراليا : براى ديدار 
 با روحانى حاضرم باز هم روسرى بپوشم 

و  پوشش  به  نسبت  انتقادها  استراليا  خارجه  وزير 
اگر كسى  و گفت:  خواند  بيجا  را  تهران  در  حجابش 
از من بپرسد كه حاضرى باز هم براى ديدار با روحانى 

روسرى بپوشى مى گويم بله و خواهم پوشيد.

 واكنش الريجانى به مصوبه كنگره آمريكا
رئيس مجلس با اشاره به مصوبه اخير پارلمان آمريكا 
صحنه  در  باره  اين  در  مختلفى  هاى  تحليل   گفت: 
بر  دال  را  آن  بعضى  كه  است  ارائه شده  المللى  بين 
ناتوانى رئيس جمهور آمريكا و برخى آن را حكايتگر 
نوعى فريب كارى جديد و بعضى آن را مسيرى براى 
 بر هم زدن زمينه هاى توافق دانستند. الريجانى گفت : 
البته بعيد است اين تصور خام براى مذاكره كنندگان 
آمريكايى به وجود آمده باشد كه با اين شگرد مى توانند 

قدرت چانه زنى بيشترى براى خود فراهم كنند.

اسرائيل يا خود را با ايران اتمى وفق دهد 
 يا در كوتاه ترين زمان به تهران حمله كند

جان بولتون سفير پيشين آمريكا در سازمان ملل گفت: 
اسرائيل بايد يا خود را با يك ايران اتمى وفق دهد، زيرا 
آنها در حال رسيدن به تسليحات اتمى قرار دارند و يا 
اينكه بايد به فوريت و در كوتاه ترين زمان درباره حمله 

به برنامه اتمى ايران تصميم گيرى كند. 

اسرائيل تهديد كرد:  براى هر اقدامى عليه 
 تحويل اس-300 خود را آزاد مى دانيم 

مقامات  با  كه  مى گويد  روسيه  دفاع  وزير  معاون 
 صهيونيست مكالمه و از مخالفت آنها با تحويل اس-300 
مقام   : گويد  مى  وى  است.  شده  مطلع  ايران  به 
صهيونيست به وى گفته كه اسرائيل خود را براى هر 

اقدامى عليه اين ارسال تسليحات، آزاد مى داند.

از  با جمعى  انقالب در ديدار  رهبر معظم 
جمهورى  ارتش  فرماندهان  و  كاركنان 
يك  مثل  ملت  همه  فرمودند:  اسالمى 
برابر  در  و  مى آيند  گرد  مستحكم  مشت 

متجاوز  مى ايستند.
بدخواهان  ناخرسندى  به  اشاره  با  ايشان 
ملت ايران از پيشرفتهاى دفاعى نيروهاى 
اين  از  جلوگيرى  براى  تالش  و  مسلح 
كه  است  اساس  همين  بر  افزودند:  روند، 
آنها بيشترين فشار تبليغاتى خود را بر اين 
هاى  عرصه  در  پيشرفتها  بويژه  موضوع 
اما  اند  كرده  متمركز  پهپادها  و  موشكى 
آيه  پشتوانه  به  عقاليى  صحيح  منطق 
شريفه قرآن به ما مى گويد كه بايد اين 
مسير را با قدرت ادامه دهيم. رهبر انقالب 
اسالمى به تهديدهاى وقيحانه آمريكايى ها 
اشاره كردند و گفتند: بعد از مدتى سكوِت 
طرف مقابل، يكى از مقامات آنها اخيراً بار 
ديگر از گزينه هاى روى ميز سخن گفته 
اينگونه «الف»  از يك طرف  آنها  است. 
مى زنند و از طرف ديگر مى گويند  ايران 
بايد پيشرفتهاى دفاعى خود را متوقف كند 

كه سخنى ابلهانه است.

 ايران هيچگاه سخنان ابلهانه
آمريكا را نخواهد پذيرفت

كردند:  تأكيد  اى  خامنه  ا...  آيت  حضرت 
را  ابلهانه  سخنان  اين  هيچگاه  ايران 

نخواهد پذيرفت و ملت ايران ثابت كرده 
است كه اگر مورد تعرض قرار گيرد، كامًال 
مقتدرانه از خود دفاع خواهد كرد و يكپارچه 
مقابل  در  مستحكم  مشتى  همچون  و 

مهاجِم غير منطقى خواهد ايستاد.

نيروهاى نظامى بايد آمادگى هاى 
خود را روز به روز افزايش دهند 

فرمانده كل قوا خطاب به نيروهاى مسلح 
گفتند: همه دستگاه ها اعم از وزارت دفاع 

تا ارتش و سپاه بايد آمادگى هاى نظامى 
به  را روز  ، رزمى و روحى خود  و دفاعى 

يك  منزله  به  اين  و  دهند  افزايش   روز 
دستور العمل رسمى است.

حضرت آيت ا... خامنه اى با اشاره به افسانه 
ها  اروپايى  و  ها  آمريكايى  جعلى   سازى 
در خصوص تالش ايران براى دستيابى به 
سالح هسته اى و تهديد جلوه دادن آن، 
افزودند: امروز بزرگترين تهديد براى جهان 
و منطقه، آمريكا و رژيم صهيونيستى هستند 
كه بدون هيچ مهارى و بدون پايبندى به 
هر  در  دينى  و  وجدانى  موازين  و  مبانى 
 نقطه اى كه الزم بدانند دخالت مى كنند 

و كشتار به راه مى اندازند.

 ايران در مسائل كشورها 
دخالت نكرده و نخواهد كرد

حمايت  و  يمن  آور  تأسف  حوادث  ايشان 
از  نمونه اى  را  از متجاوز  آمريكا و غرب 
ناامن كننده دنيا برشمردند و خاطر  رفتار 
ايران،  اسالمى  جمهورى  كردند:  نشان 
را  امنيت  مهار،  بى  قدرتهاى  خالف  بر 
براى  و  داند  مى  الهى  نعمت  بزرگترين 
حفظ امنيت خود و ديگران، مى ايستد و 
 دفاع مى كند. حضرت آيت ا... خامنه اى 
با اشاره به برخى تبليغات و اتهامات مبنى بر 
دخالت ايران در مسائل كشورهاى منطقه، 
ها  زنى  اتهام  اين  كردند:  نشان   خاطر 
مسائل  در  ايران  زيرا  است،  واقع  خالف 

كشورها دخالت نكرده و نخواهد كرد.
غير  به  كه  كسانى  از  ما  گفتند:  ايشان   
نظاميان و زنان و كودكان حمله مى كنند 
متنفر و بيزاريم و معتقديم آنها از اسالم 
و وجدان انسانى بى خبرند، اما در مسائل 
كشورها دخالت نمى كنيم. رهبر انقالب 
حفظ  كردند:  تأكيد  پايان  در  اسالمى 
عمومى  زندگى  و  مرزها  كشور،  امنيت 
مسئوالن  وظايف  مهمترين  از  مردم 

نظامى و انتظامى است.

حضور استاندار خراسان جنوبى در مراسم استقبال از رئيس جمهور افغانستانعكس روز 

سخن از توقف پيشرفت دفاعى ايران ابلهانه است

رهبر معظم انقالب : با گزينه  روى ميز «الف» مى زنند  

 سالمى : جواب بازرسى از اماكن نظامى،سرب داغ است  

جانشين فرمانده كل سپاه گفت: اجازه دادن به اين كه يك 
بازرس بتواند به پادگان ما سر بزند همچون اشغال سرزمين 
سطح  در  حتى  موضوعات  اين  بيان  منظور  همين  به  است 
سردار سالمى  بود.  خواهد  ملى  تحقير  معناى  به  نيز  گفتگو 
با  را  آن  جواب  بزند،  حرفها  اين  از  كس  هر  اينكه  بيان   با 
«سرب داغ» خواهيم داد، تصريح كرد: دشمن مى گويد توافقمان بر اساس اطمينان 

نيست اما ما مى گوييم هرگز بر اساس راستى آزمايى با دشمن توافق نمى كنيم.

 انتقاد از چينش افراد در انتخابات توسط دولت

دبيركل حزب مردمى اصالحات با بيان اينكه ما اصالح طلبان 
ميانه رو نسبت به دخالت دولت در گزينش افراد براى انتخابات 
انتقاد داريم، گفت: با وجود احترامى كه براى آقاى جهانگيرى 
قائليم اما معتقديم دولت، حق چينش افراد براى انتخابات را 
ندارد. فومنى ادامه داد: اگر يك حزب از سوى دولت تقويت 
شود قطعاً حق بقيه احزاب تضييع خواهد شد اين تقويت حزب كارگزاران از سوى 

معاون اول رئيس جمهور بسيار اشتباه و تكرار حركت دولت هاى قبلى است.

دعوت نامه تشكيل مجمع عمومى عادى 
شركت تعاونى عمرانى سجاد فرهنگيان بيرجند

تاريخ انتشار: 94/1/31

جلسه مجمع عمومى عادى شركت چهارشنبه 94/2/23 ساعت 5:30 
بعدازظهر در محل اراضى شركت واقع در كالته ميرزا (روبروى روستاى بجد) 
برگزار مى شود. از كليه اعضا دعوت مى شود براى اتخاذ تصميم ، نسبت به 
موضوعات ذيل در اين مجمع حضور به هم رسانند. ضمنا چنانچه عضوى بنا 
به داليلى نتواند شخصا حضور يابد، مى تواند همزمان با نماينده تام االختيار 
خويش به دفتر شركت واقع در خيابان مدرس 6 (طبقه زيرزمين ساختمان 
سجاد) مراجعه و برگه ورود به جلسه مجمع را دريافت نمايد. حداكثر آراى 

وكالتى هر عضو 3 راى مى باشد. ضمنا داوطلبان عضويت در سمت بازرسى  
حداكثر هفت روز از تاريخ انتشار آگهى يا صدور دعوت نامه تشكيل مجمع 
عمومى عادى ، مدارك مربوطه را به دفتر شركت تعاونى واقع در خيابان 

مدرس 6 تحويل نمايند. دستور جلسه: 1- استماع گزارش هيئت مديره 
و بازرس 2- طرح و تصويب صورت هاى مالى سال 93 3- طرح و تصويب 

 بودجه پيشنهادى سال 94 4- انتخاب بازرسان اصلى و على البدل 
براى مدت يك سال مالى 5- افزايش اعضاى شركت

ضمنا وسيله نقليه راس ساعت 5 بعدازظهر براى افرادى كه وسيله نقليه ندارند 
از محل پاركينگ ، جنب مسجد امام حسين (ع) آماده حركت مى باشد.

ثبت نام كربال - هوايى 
اعزام: 94/3/9
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