
دين و فرهنگ مايه امنيت خراسان جنوبى
در اختتاميه دومين همايش بين المللى امنيت انسانى در غرب آسيا عنوان شد: 

وزير آموزش و پرورش گفت: هم اكنون آموزش و پرورش به 40 هزار نيروى انسانى جديد نياز دارد در 
حالى كه تاكنون حتى يك نفر نيز به كاركنان آموزش و پرورش اضافه نشده است. به گزارش خبرگزارى 

صدا و سيما، على اصغر فانى افزود: (ادامه در صفحه 2)

وزير آموزش و پرورش: 40 هزار نيروى جديد نياز داريم 
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عراقچى : كار نگارش متن توافق

 خوب پيش مى رود  

سيد عباس عراقچى گفت: درباره لغو تحريم ها طرف آمريكايى و 
اروپايى روشنگرى هاى خوبى كردند؛ درباره قانونى كه...

مباحث كنفرانس امنيت انسانى
 در قالب كتاب منتشر مى شود

دبير همايش بين المللى امنيت انسانى غرب آسيا در بيرجند در گفتگو 
با آواى خراسان جنوبى مباحث طرح شده در اين همايش را...
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صفحه 7

كارگران ، خالق زيربنايى ترين مفهوم زندگى

  محمد  سنجرى 
 مدير كل  تعاون ، كار 
و رفاه اجتماعى استان 

كه  دارد  قشرى  به  تعلق  سال  هر  كارگر  و  كار  هفته 
زيربنايى ترين مفهوم زندگى انسان را خلق مى كنند و با 
جوهره درونى و استعدادهاى بالقوه و بالفعل خود تداوم 
زندگى را بسوى داشتن جامعه اى پويا و سالم كه الزمه 
يك زندگى معقول و ايده آل است براى انسان و انسانيت 
رقم مى زنند. نكوداشت اين ايام به پاس خدمات صادقانه 
و بى دريغ كارگران شريف، مومن و صبور ايران اسالمى، 
فرصتى مغتنم و بى نظير است تا به تأسى از آن پيامبر 
رحمت، زحمات بى بديل آنان را ارج نهيم. بى ترديد 
رمز پيشرفت و توسعه پايدار يك كشور و يك تمدن در 
تجلى استعدادها و سرمايه انسانى ساعى و كارآمد، قوت 
و قدرت جسم، شور و نشاط و اميد، انديشه خالق و نبوغ 
سرشار است و كارگر به عنوان نيروى محركه چرخه 

اقتصاد نقش برجسته و ويژه  اى در اين عرصه دارد.
 اينك و در گراميداشت هفته كار و كارگر سال 94 كه 
به مدد فرمان رهبر فرزانه انقالب سال « دولت و ملت، 
عموم  بي ترديد  است،  گرفته  نام  همزبانى»  و  همدلى 
كارگران خدوم و پرتالش كشور با شناختي عميق از 
شرايط روز بار ديگر و در لبيكي مجدد به خواسته ايشان 
بدنبال خلق افتخاري جديد در عرصه كار و توليد ملي با 
ارتقاء و بهبود شاخص ها و معيارهاي بهره وري در بازار 
كسب و كار و در سطوح ملي و بين المللي برخواهند آمد. 
گرچه اين همت و بينش عميق البته نيازمند همياري و 
همدلي آحاد ملّت و بويژه كليه مسئولين و متوليان نظام 
 مي باشد. خداوند متعال را شاكريم كه نعمت خدمت گذارى 
به اين قشر زحمتكش را نصيبمان گردانيد و هم از او 
طلب نصرت و يارى مى نماييم و ضمن تبريك اين 
كارگران،  توليد،  و  كار  عرصه  فعاالن  يكايك  به  ايام 
كارآفرينان و تعاونگران عزيز، توفيق و سالمتي همه 

بزرگواران را از درگاه خداوند متعال مسئلت داريم.

يادداشت

آثار تاريخى خراسان جنوبى قابليت معرفى به دنيا را دارد / صفحه 7
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موبايل ســراج 
عرضه كننده انواع گوشى و تبلت اصلى 

به قيمت عالءالدين تهران

تك فروشى به قيمت عمده 
خيابان حكيم نزارى  - حدفاصل حكيم نزارى 11 و  13 

روبروى امور مشتركين ايرانسل – موبايل  سراج

32235574 - 09153625071
فروش سوپر ماركت با موقعيت عالى واقع در خيابان معلم

09215746398

فروش 760 متر زمين سند دار ، حاجى آباد  مقداد 17           09155629878

نور چشم عـزيزمان 

جناب آقاى رامين رفيعى
كسب رتبه اول آزمون دكتراى دولتى

 را خدمت شما تبريك گفته و برايتان آرزوى سعادت و سربلندى داريم.
پدر و مادرت

جناب آقاى منصورى  فرماندار محترم شهرستان بيرجند
جناب آقاى آسمانى مقدم  مدير كل محترم بنياد مسكن انقالب اسالمى استان خراسان جنوبى

جناب آقاى فالح  مدير محترم بنياد مسكن انقالب اسالمى شهرستان بيرجند
جناب آقاى جعفرى  بخشدار محترم بخش مركزى بيرجند

از حسن توجه شما سروران بزرگوار به مردم واليتمدار و محروم روستاى دل آباد در زمينه

 تخصيص اعتبار و اجراى طرح هادى
 كه موجب مسرت و اميد مردم روستا شد، تقدير و تشكر نموده و توفيق روزافزون تان را از ايزد منان 

خواستاريم. همچنين از حضور گرم مديران و مسئولين محترم استانى و شهرستانى در مراسم 
افتتاحيه طرح هادى روستاى دل آباد در تاريخ 94/1/30 صميمانه تشكر و قدردانى مى نماييم.

شوراى اسالمى ، دهيارى و اهالى روستاى دل آباد

سركار خانم دكتر مرضيه عطايى 
مصيبت درگذشت خواهر گرامى تان را خدمت شما و خانواده محترم

  تسليت عرض نموده، از خداوند منان براى آن عزيز سفر كرده علو درجات 
و براى بازماندگان محترم صبر و شكيبايى آرزومنديم.

دكتر نرگس ناصح ، دكتر حميده خواجوى ، دكتر زهره خزاعى ، دكتر محبوبه زنگويى 

دكتر فرزانه سيف الدين ، دكتر مهرانگيز ساالرى

سركار خانم دكتر مرضيه عطايى 
سوگ فقدان خواهر گرامى تان صبرى الهى را مى طلبد

 از درگاه خداوند سبحان براى آن مرحومه غفران و رحمت الهى و براى شما و خانواده محترم 
صبر و شكيبايى آرزومنديم.

دكتر مليحه زنگويى ، دكتر فاطمه امام پور، دكتر مليحه خسروى ، دكتر سعيده بابائيان  
دكتر سيما شهابى نژاد

مزايده شماره 45 شركت كويرتاير
شركت كويرتاير در نظر دارد: تخته و چوب هاي ضايعات كارخانه را (50 تن ضايعات موجود و حدود 600 تن 

ضايعات تخته و چوب سال جاري) را به صورت يك جا از طريق مزايده به فروش برساند.
از كليه متقاضيان دعوت مي شود از تاريخ نشر آگهي پس از بازديد و دريافت اسناد شركت در مزايده ، پيشنهاد 
كتبي خود را تا پايان وقت اداري دوشنبه 94/2/7 در پاكت دربسته به واحد تداركات اين شركت به نشاني بيرجند 

كيلومتر 11 جاده كرمان تحويل نمايند.
شركت كويرتاير در رد يا قبول يك يا همه پيشنهادات مختار مي باشد

تلفن تماس: 32255366
روابط عمومي شركت كويرتاير

مناقصه شماره 46 شركت كويرتاير
 شركت كويرتاير در نظر دارد: جمع آوري ، حمل و تخليه زباله و پسماندهاي غيرصنعتي كارخانه را به مدت 

يك سال به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد.
از كليه افراد حقيقي و حقوقي دعوت مي شود از تاريخ نشر آگهي پس از بازديد و دريافت اسناد شركت در 
مناقصه ، پيشنهاد كتبي خود را تا پايان وقت اداري دوشنبه 94/2/7 در پاكت دربسته به واحد تداركات اين شركت 

به نشاني بيرجند - كيلومتر 11 جاده كرمان تحويل نمايند.
شركت كويرتاير در رد يا قبول يك يا همه پيشنهادات مختار مي باشد

تلفن تماس: 32255366
روابط عمومي شركت كويرتاير

مزايده هاى عمومى
 شماره 47 الى 50 شركت كويرتاير

هاى عمومى  مزايده  از طريق  را  ذيل  به شرح  يا ضايعاتى خود  و  مازاد  اقالم  دارد:  نظر  در  شركت كويرتاير 
جداگانه به فروش برساند.

از متقاضيان دعوت مى شود از تاريخ نشر آگهى پس از بازديد و دريافت برگ شرايط شركت در هر يك
به واحد  پايان وقت ادارى يكشنبه 94/2/13 در پاكت دربسته  تا  از مزايده ها، پيشنهاد كتبى خود را حداكثر 
نمايند تحويل   (056-32255366 (تلفن:  كرمان  جاده   11 كيلومتر   - بيرجند  نشانى  به  شركت  اين   تداركات 

 شركت كويرتاير در رد يا قبول يك يا همه پيشنهادات مختار مى باشد.

شرحشماره مزايدهرديف

مزايده 52 تن قرقره فلزى و 3 تن پالت فلزى147

مزايده 35 تن ميلگرد در سايزهاى مختلف248

مزايده 8 رديف انواع اقالم پالستيكى349

مزايده 8 تن آلومينيوم ضايعاتى و 200 كيلو چدن ضايعاتى450

روابط عمومى شركت كويرتاير

مكانرديفمكانرديف
بيلبورد پل هوايى بلوار مدرس 60 متر14بيلبورد بلوار جواديه 18 متر1
بيلبورد پل هوايى پاسداران 60 متر15بيلبورد ميدان آزادى 18 متر2
پل هوايى بلوار سجاد 60 متر16بيلبورد ميدان ولى عصر (عج) 18 متر3
بيلبورد ميدان ولى عصر (عج) 100 متر17بيلبورد تقاطع بلوار ناصرى و امام رضا (ع) 18 متر4
بيلبورد ميدان دوم مدرس 18 متر18بيلبورد ميدان قدس 18 متر5
بيلبورد سه راه معلم 42 متر19بيلبورد چهارراه اول مدرس 24 متر6
بيلبورد ميدان اول مدرس 30 متر20بيلبورد تقاطع بلوار شهداى عبادى و انقالب 18 متر7
بيلبورد بلوار صياد شيرازى 16 متر21بيلبورد ميدان امام (ره) 40 متر8
بيلبورد تقاطع خيابان ارتش و پاسداران 18 متر22بيلبورد تقاطع خيابان ارتش و صياد شيرازى 24 متر9

بيلبورد تقاطع خيابان محالتى و معلم 24 متر23بيلبورد ميدان شهدا 24 متر10
استندهاى خيابان جمهورى24بيلبورد ميدان اول مدرس 24 متر11
استندهاى بلوار صياد شيرازى25پل هوايى بلوار عبادى 60 متر12
پل هوايى بلوار عبادى 100 متر13

" اطالعيــه"
 سازمان رفاهى و تفريحى شهردارى بيرجند 

در نظر دارد:

به  تبليغاتى سطح شهر را  تابلوهاى  بيلبوردها و 

شرح ذيل به صورت اجاره بر اساس نرخ مصوب 

لذا  نمايد.  واگذار  شهر  اسالمى  محترم  شوراى 

دارند  همكارى  به  تمايل  كه  متقاضيان  كليه   از 

آدرس  به  دريافت شرايط  براى  دعوت مى شود 

بيرجند ، خيابان مفتح 34 ، پالك 9 مراجعه نمايند.

روغن گيرى فــراِبكر
روغن گيرى انواع دانه هاى روغنى 
خوراكى (كنجد ، آفتابگردان و ...)

 و طبى در حضور مشترى
 براى اولين بار در بيرجند
آدرس: بين مدرس 31 و 33

تلفن: 32447515

خدمتى ديگر به شهروندان محترم

بيرون بر غذاى پارس
با قيمت مناسب ، كيفيت عالى و پيك رايگان

تاالر و رستوران پارس 
 سه راه معلم - روبروى بيمارستان ارتش

تلفن: 32225420

فروش باغ 
در بهترين موقعيت آب و هوايى 

واقع در 5 كيلومترى بيرجند ، روستاى بوشاد   

جاده آسفالت - گاز - برق 

 آب قنات - مشجر
شماره تماس: 09367706125
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معاون رئيس جمهور از اجرايى شدن نظام جديد حقوق و دستمزد از مهر ماه امسال خبر داد. به گزارش مهر، محمدباقر نوبخت گفت: در برنامه ششم 
توسعه بخش قابل توجهى از رشد اقتصادى معطوف به افزايش بهره ورى خواهد بود. وى افزود: دولت مصمم است به بازنگرى حقوق و دستمزد بپردازد 
تا نابرابرى ها و تفاوت دريافتى هاى كاركنان كه موجب كاهش ايجاد انگيزه بين كاركنان مى شود به طور كامل رفع شود. 

اجرايى شدن نظام جديد حقوق و دستمزد از مهرماه

افزايش حقوق مستمرى بگيران تامين اجتماعى

مدير عامل سازمان تامين اجتماعى اعالم كرد: از روز 
تا 17  با حدود 15  يكشنبه حقوق مستمرى بگيران 
درصد افزايش پرداخت خواهد شد. به گزارش ايسنا، 
نوربخش گفت: اين سازمان نيمى از جمعيت كشور را 
تحت پوشش درآورده است. وى افزود: بخش درمان 
كه يكى از راهبردى ترين سياست هاى رئيس جمهور 
به آن مربوط است به عنوان يكى از 10 برنامه اصلى رئيس جمهور عنوان 
شده و گام هاى بلندى در اين راستا برداشته شده است. وى با اعالم اين 
خبر كه از روز يكشنبه حقوق مستمرى بگيران با حدود 15 تا 17 درصد 
افزايش، پرداخت خواهد شد، افزود: همچنين سهميه بيمه 100 هزار كارگر 

ساختمانى در سراسر كشور از امروز توزيع خواهد شد. 

خبر نوبخت از استخدام نيروهاى قراردادى 

و   رئيس سازمان مديريت  و  رئيس جمهور  معاون 
نيروهاى  استخدام  اولويت  از  كشور  ريزى  برنامه 
به  داد.  خبر  اجرايى  هاى  دستگاه  در  قراردادى 
بند  طبق  گفت:  نوبخت  باقر  محمد  مهر،  گزارش 
كشورى  خدمات  مديريت  قانون   24 ماده  «ج» 
نيروى  ازاى خروج سه  به  هر دستگاه مجاز است 
رسمى از تشكيالت يك نفر نيرو با اولويت كاركنان قراردادى و پيمانى 

آن دستگاه را استخدام رسمى كند. 
از دستگاه هاى اجرايى در چارچوب  افزود: در صورتى كه هر يك  وى 
نيروهاى قراردادى و  توانند  باشند، مى  قانون ظرفيت استخدامى داشته 

پيمانى خود را استخدام رسمى كنند.

فانى: 40 هزار نيروى جديد نياز داريم 

افزود: سال  فانى  اصغر  على   (1 از صفحه  (ادامه   
و  آموزش  كاركنان  از  نفر  هزار   25 حدود  گذشته 
پرورش سراسر كشور بازنشسته شدند و در اين حال 
به  نفر  هزار  دويست   93 ـ    94 تحصيلى  سال  در 
تعداد دانش آموزان كشور اضافه شد كه فقط همين 
افزايش 15 هزار  ميزان دانش آموز جديد مستلزم 
نفرى تعداد نيروى انسانى آموزش و پرورش است كه با توجه به تعداد 
افراد بازنشسته شده در سال گذشته در مجموع هم اكنون به 40 هزار 
نيروى انسانى جديد نياز داريم. وزير آموزش و پرورش تصريح كرد: اين 
در حالى است كه قرار است نخستين نيروى انسانى جديد در سال 1395 

به آموزش و پرورش وارد شود. 

به  گفت:  اجتماعى  رفاه  و  كار  تعاون،  وزير   
هيچ عنوان كسى را به صرف اينكه در يكى 
جمع  از  است  خاص  اجتماعى  هاى  گروه   از 

يارانه بگيران حذف نكرده ايم. 
به گزارش ايسنا، على ربيعى افزود: مجلس در 
بود  كرده  مكلف  را  دولت  سال 1393  بودجه 
افراد غير نيازمند را از چرخه يارانه بگيران   تا 

حذف كند. مجلس در قانون بودجه سال 1394 
بودجه  از  را  تومان  ميليارد   6000 حدود  نيز 
پيشنهادى حذف و دولت را مكلف كرد كه به 
همين ميزان افراد غير نيازمند را از يارانه بگيران 
حذف كند.  وى با بيان اينكه هدفمندى يارانه 
سياسى  و  اقتصادى  اجتماعى،  طرح  يك  ها 
است و نمى توان به آن كم توجهى كرد، گفت 

را  بسيارى  اوليه  مطالعات  گذشته  سال  در   :
صورت داديم و پايگاه هاى اطالعاتى را اصالح 
كرديم.  وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعى با بيان 
قانونى، ما در بودجه  بر اساس تكليف  اين كه 
برخى  و  فعال  را  شناسايى  نظام   1393 سال 
را حذف كرديم، گفت: براساس قانون بودجه 
سال 1394 نيز بايد آيين نامه اى را بنويسيم 

اما هنوز اين كار را آغاز نكرده ايم و اميدواريم 
ايم،  كرده  آغاز  گذشته  سال  از  كه   روندى 
امسال نيز ادامه يابد. ربيعى با اشاره به اينكه 
سعى مى كنيم دقت خود را باال ببريم، افزود: 
تقريباً اعتراض ها 0,3 درصد بود و افرادى كه 
يارانه آنها قطع شده بود با مراجعه به ما و پس 
از اينكه اطالعات را مى ديدند قانع مى شدند. 

همزمان با افزايش بار مالى قبوض گاز در سال 94، معاون 
وزير نفت از دستورات جديد رئيس جمهور براى افزايش 
20 درصدى افزايش قيمت گاز به صورت يكسان براى 12 

پلكان مصرفى در كشور خبر داده است. 
و  گاز  قبوض  دوره  اولين  توزيع  و  مهر، صدور  گزارش  به 
افزايش بار مالى صورتحساب مشتركان خانگى و تجارى اين 
روزها حتى با واكنش نمايندگان مجلس روبرو شده است.

كنند كه هيچ  تاكيد مى  ايران  گاز  ملى  مسئوالن شركت 
گونه افزايش قيمتى در محاسبه گازبهاى مشتركان خانگى 
مالى قبوض  بار  اما  اعمال نشده  براى سال 94  و تجارى 
افزايش  گاز مشتركان نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
يافته است.همزمان با افزايش بار مالى قبوض گاز خانگى، 

مسئوالن شركت هاى گاز استانى هم به منظور پايين نگاه 
بار مالى صورت حساب هاى گاز اجراى شگردها و  داشتن 
براين اساس،  اند.  داده  قرار  را دستور كار  ترفندهاى جديد 
در حالى در زمان اجراى فاز اول قانون هدفمندى يارانه ها 
قانون قبوض  اين  فاز دوم  و حتى ماه هاى نخست اجراى 
گاز براى دوره مصرفى 35 تا 41 روزه صادر مى شد اما در 
آخرين دوره صدور قبوض گاز مربوط به بهمن و اسفندماه 
سال گذشته در اكثر مناطق كشور قبوض گاز براى يك دوره 

20 تا 25 روزه صادر شده است. 
در پى انتقادات مطرح شده نسبت به نحوه افزايش قيمت 
گاز در سال گذشته، مديرعامل شركت ملى گاز با اشاره به 
اينكه با توجه به دستور رئيس جمهور و وزير نفت بنا شده كه 

بازنگرى در پلكان ها لحاظ و افزايش به صورت 20 درصد 
براى همه پلكان ها اعمال شود، گفت: معتقدم بايد در پله 
هاى ايجاد شده تغييراتى بدهيم به گونه اى كه هم به كسانى 
كه مجبورند بيشتر مصرف كنند فشار وارد نشود و هم كسانى 
كه بيشتر مصرف مى كنند، بهاى آن را بپردازند. مسئوالن 
مالى  بار  افزايش  درباره  گذشته  سال  زمستان  گاز  شركت 
قبوض گاز و جزئيات اعمال طرح جريمه و پاداش مشتركان 
پر مصرف و كم مصرف گاز گفته بودند: اگر مشتركى در 
مصرف گاز هر چقدر پله هاى باالترى قرار داشته باشد، به 
تعداد پله ها بايد جريمه و هزينه بيشترى در هزينه مصرف 
گاز پرداخت كند و هر چقدر تعداد پله هاى مصرف گاز كمتر 
باشد به تبع از تخفيف بيشترى برخوردار خواهد شد .از اين رو 

تمام شهرهاى كشور بر اساس نوع آب و هوا و گرم و سردى 
هوا به چهار اقليم تقسيم بندى شده اند.با اين وجود، به استناد 
اظهارات اخير مديرعامل شركت گاز، با دستورات جديد رئيس 
جمهور به جاى اعمال طرح جريمه و پاداش ميزان افزايش 
پلكانى قيمت گاز براى تمامى مشتركان پله اول تا پله 12 به 

صورت برابر به صورت 20 درصدى اعمال مى شود.

دستورات روحانى براى گرانى قيمت گاز/ افزايش بار مالى قبوض در سال94

اظهارات ربيعى در مورد زمان حذف يارانه غيرنيازمندان در سال94 

امروز 5 ارديبهشت 1394 مصادف با
 6 رجب 1436 و 25 آوريل 2015

شكست حمله نظامي آمريكا به ايران
 در طبس به علت طوفان شن (1359ش)

آمريكا پس از سرخوردگي در جريان گروگان گيري 
سوي  از  كشور  اين  سفارت  در  جاسوسانش 
دانشجويان مسلمان پيرو خط امام و نااميدي از 
پيروزي در اين جريان  بر اساس نقشه اي بسيار 
محرمانه براى آزادي گروگان ها، در 5 ارديبهشت 
سال 1359 شمسي با تعدادي هواپيماي نظامي 
و 20 هلي كوپتر، در صحراي طبس فرود آمدند 
و با وجود تجهيزات فراوان، كماندوهاي ماهر و 
امداد  غيبي  دست  بار  اين  دقيق،   برنامه ريزي 
بيرون  طبس  صحراي  شن هاي  آستين  از  الهي 
نصيب  را  مفتضحانه  و  سخت  شكستي  و  آمد 

ابرهه صفتان آمريكايي كرد.

براي  عراق  جمهور  رئيس  نامه  اولين  ارسال 
پايان  از  پس  ايران  اسالمي  جمهوري  مسئوالن 

جنگ (1369 ش).
آغاز هفته كار و كارگر.

آپولوى 16 آمريكا پس از انجام يكسرى عمليات 
اكتشافى در ماه به زمين برگشت (1351ش).

به  بنا  شهادت «امام موسي كاظم» (ع) 
روايتي(183 ق).

تصرف قلعه  ي اَلَموت توسط «حسن صباح»(483 
ق).

ايراني  نويسنده   و  اديب  حريري»  «ابن  درگذشت 
(516 ق).

شاه  سومين  «محمدميرزا»  سلطنت  آغاز 
قاجار(1250 ق).

در «غرناطه»  اروپا  اسالمي  آخرين دولت  سقوط 
توسط سپاهيان پادشاه اسپانيا (1492م).

تولد «هنري النْْگ فالو» اديب معروف آمريكايي 
(1807م).

درياي  و  درياي سرخ  بين  كانال سوئز  حفر  آغاز 
مديترانه (1859م).

آخرين  در  شوروي  ارتش  توسط  برلين  محاصره 
روزهاي جنگ جهاني دوم (1945م).

مرگ «امان ا... خان» پادشاه پيشين و باني نظام 
سلطنتي در افغانستان (1960م).

تقويم مناسبت هاى  روز

نرخ تورم شهرى 14,5 درصد شد 
 

 گزارش مركز آمار ايران حاكى از آن است نرخ تورم 
فروردين امسال به 14,5 درصد و نرخ تورم نقطه به 
نقطه اين ماه نيز به 14 درصد كاهش يافته است. به 
گزارش ايسنا، بر اساس گزارش مركز آمار، از شاخص 
كشور  شهرى  خانوارهاى  مصرفى  خدمات  و  كاالها 
در فروردين ماه امسال با در نظر گرفتن سال 1390 
در  كل  شاخص   (1390=100) پايه  سال  عنوان  به 
به  نسبت  كه  مى دهد  نشان  را   207,9 ماه  فروردين 

ماه قبل 1,2 درصد افزايش داشته است. 

واكنش آموزش وپرورش به  شايعه تفكيك 
جنسيتى كتاب  هاى درسى

 رئيس سازمان پژوهش و برنامه ريزى وزارت آموزش و 
 پرورش، گفت: هيچ برنامه اى براى جداسازى كتاب هاى 
و  نداريم  آموز  دانش  پسران  و  دختران  ويژه  درسى 
كتاب هاى درسى بر پايه جنسيت تفكيك نمى شوند. 
حجت االسالم محى الدين بهرام محمديان در گفتگو 
با مهر، افزود: چنين طرحى نداريم، به مباحث جنسيتى 
تنها در درس ويژه پسران و دختران در كتاب «تفكر 
كتاب  اين  در  و  ايم  كرده  توجه  زندگى»  سبك   و 
 مهارت هاى زندگى به دانش آموزان ياد داده مى شود.

اختصاص بن تخفيف آموزش رايگان
 به كارگران 

 
از  كشور  حرفه اى  و  فنى  آموزش  سازمان  رئيس   
اختصاص بن آموزش مهارت رايگان و ارائه خدمات 
مشاوره شغلى به كارگران خبر داد. به گزارش ايسنا،  
به  مناسب هفته كارگر  به  اظهار كرد:  پرند  كوروش 
كارگران منتخب، همسران و فرزندان كارگران اعم از 
دانش آموز، دانشجو، دانش آموخته و جوينده كار كه 
متقاضى آموزشهاى حوزه صنعت، خدمات، كشاورزى 
و مشاغل خانگى هستند، بن آموزش مهارت رايگان 
در مراكز دولتى و تخفيف آموزشى در آموزشگاههاى 

آزاد فنى و حرفه اى ارائه مى شود. 

اليحه كاهش ساعت كار بانوان 
به مجلس رسيد

 
بانوان و خانواده گفت:  امور   معاون رئيس جمهور در 
اليحه اى مبنى بر كاهش ساعت كار بانوان شاغل كه 
داراى شرايط ويژه هستند تقديم مجلس شده كه اگر به 
تصويب برسد بخشى از مشكالت بانوان رفع مى شود. 
به گزارش جهان، موالوردى اظهار كرد: در حال حاضر 
اليحه اى مبنى بر كاهش ساعت كار بانوان شاغل داراى 
شرايط كار كه داراى كودكان زير هفت سال، كودكان و يا 
همسر معلول و همسرانى كه داراى بيمارى صعب العالج 

هستند تقديم مجلس شده است.

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

فروشگـاه  كـودك 
 اميـــر

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

سجادشهر، امامت 2     32412973 نودهى فاطمى

ارتش جمهورى اسالمى ايران
مركز آموزش 04 امام رضا (ع) بيرجند

مزايده عمومى «نوبت دوم»  94/2/5
مركز آموزش 04 بيرجند در نظر دارد: اقالم مشروحه ذيل به كار رفته در ساختمان هاى اين مركز را از طريق مزايده عمومى به فروش برساند.

مشخصات اجناسرديف

آهن آالت مستعمل حدود 21 تن                                         هر كيلو 11/000 ريال1

آجر كار كرده حدود 500 هزار عدد                                   هر عدد 600 ريال2

درب و پنجره مستعمل 10 تن                                           هر كيلو 12/000 ريال3
لوله فلزى ناودونى و لوله آب چاه (ضمنا هر مقدار كه خارج از اتاقك چاه مى باشد) حدودا 800 كيلو  هر كيلو 12/000 ريال4

پيشنهاد دهندگان مى توانند با مراجعه به پادگان مركز آموزش 04 بيرجند و مشاهده محل مذكور و دريافت برگ شرايط و مشخصات معامله پيشنهاد خود را طبق مفاد مندرج در شرايط تنظيم و تا ساعت 9 صبح 
روز 94/2/19  به انتظامات پادگان مرآ 04 بيرجند تحويل نمايند. سپرده شركت در مزايده مبلغ 50/000/000 ريال وجه نقد خواهد بود كه بايستى به حساب وجوه سپرده 5151572006010 نزد بانك سپه واريز و 
 رسيد آن ضميمه پاكت اول گردد و يا همان مقدار تضمين نامه بانكى طبق نمونه ضمانت نامه از بانك هاى ايران دريافت و ضميمه پيشنهاد خود نماييد. برنده مزايده ملزم است براى تضمين حسن انجام معامله مبلغ 

10 درصد كل معامله را نقدا پرداخت و يا تضمين نامه بانكى از يكى از بانك هاى ايران دريافت و تسليم نمايد. آخرين مهلت براى دريافت اسناد مناقصه تا پايان وقت ادارى مورخ 94/2/19 مى باشد.
 كميسيون در تاريخ 94/2/20 راس ساعت 10 صبح در محل دفتر فرماندهى مركز آموزش 04 امام رضا (ع) واقع در پادگان بيرجند برگزار خواهد شد و شركت كنندگان مجاز به حضور در كميسيون مزايده مى باشند.

 9% ماليات بر ارزش افزوده بر عهده برنده مزايده مى باشد. يگان مزايده گذار: مركز آموزش 04 امام رضا (ع) بيرجند

تلفن تماس: 09155632633 سرهنگ مهندس مظفرالدين حيدرى  و 09158649258 سروان كاهنى
ضمنا هزينه درج آگهى در روزنامه به عهده برنده مزايده مى باشد.    آدرس: مرآ 04 امام رضا (ع) نزاجا پادگان بيرجند

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

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

منتشر شده روزنامه آواى خراسان جنوبى در تاريخ 94/1/31 به شماره 3200

 جلسه مجمع عمومى عادى ساليانه «نوبت اول» شركت تعاونى مسكن اعضاى نظام پرستارى خراسان جنوبى 
چهارشنبه 94/2/30 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. همچنين كسانى كه كانديداى سمت 
بازرسى تعاونى مسكن مى باشند، درخواست مى شود حداكثر ظرف يك هفته از تاريخ درج اين آگهى براى تنظيم فرم 

مربوطه به دفتر تعاونى مراجعه نمايند.

دستور جلسه: 
- استماع گزارش كتبى هيئت مديره و مديرعامل - طرح و تصويب بودجه پيشنهادى سال 94 

- طرح و تصويب صورت هاى مالى سال هاى 91-92-93   - انتخاب بازرس اصلى و على البدل براى يك سال 
مالى - تعيين تكليف اعضايى كه به تعهدات مالى خود عمل ننموده اند.
 - تصويب تغيير كاربرى پروژه هاى فاز 1 و فاز 2 و احداث نمازخانه

هيئت مديره

مركز تخصصى عروس با تخفيف ويژه
زيبايى جلوه ماندگار

خيابان ارتش ، حدفاصل عدل و معلم    32231717

*  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

تعمير انواع لوازم گـازسـوز در منزل و در اسرع وقت  
   09158624439 - جانى

ايزوگام مصطفى هريوندى
محالتى - بين توحيد و مدرس  09153619297

برق كشى ساختمان پذيرفته مى شود

گچ كارى و گچ برى با قيمت مناسب 
پذيرفته مى شود. (شهر و روستا)     

09159658659

آگهى تغييرات شركت تعاونى كشاورزان مرغداران عدالت بيرجند و حومه 
به شماره ثبت 2838 و شناسه ملى 10360045310

به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى ساليانه مورخ 93/7/24 تصميمات ذيل اتخاذ شد:
1- ترازنامه ، گزارش حسابرسى و حساب سود و زيان سال 1392 شركت كه مورد تاييد بازرسان قرار گرفته بود 

مورد تصويب قرار گرفت.
2- آقاى حسين كارگر به شماره ملى 5239767025 به عنوان بازرس اصلى و آقاى سيد مهدى عسكرى
 به شماره ملى 5239755671 به سمت بازرس على البدل شركت براى مدت يك سال انتخاب گرديدند.

3- روزنامه آواى خراسان جنوبى براى درج آگهى هاى شركت تعيين گرديد.
4- سرمايه شركت از مبلغ 3/550/375/000 ريال به مبلغ 4/582/425/000 ريال افزايش يافت.

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

برنج ايرانى شاليزار
برنج ايرانى با تضمين پخت

64/000 تومان
عرضه مستقيم برنج شمال 

آماده همكارى با:
رستوران ها ، فروشگاه ها و ادارات 

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



شنبه * 5 ارديبهشت 1394 * شماره 3204 

آزمون ورودى حوزه هاى علميه خراسان جنوبى برگزار شد. مدير حوزه هاى علميه استان گفت: در اين آزمون 740 شركت كننده خواهر و برادر با مدارك 
تحصيلى سيكل و ديپلم، در 5 حوزه امتحانى استان با هم رقابت كردند. حجت االسالم مشرفى افزود: نتايج اين آزمون 4 خرداد اعالم مى شود و پذيرفته 

شدگان پس از قبولى در مصاحبه و دوره آموزشى تثبيتى به عنوان طلبه از سال تحصيلى آينده شروع به تحصيل خواهند كرد.

3رقابت 740 نفر در آزمون ورودي حوزه هاي علميه استان  
پيام شما

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

كاغذ  روى   ... بيمارستان  شنبه  سه  روز 
بود  شانزده  پذيرش  ساعت   دستگاه، 
ولى دكتر اطفال ساعت هفده و نيم تشريف 
فرما شدند، عجب احترامى به بيماران! يكى 

نيست پيگيرى كنه.
915...190

لطفًا مسئولين پاسخ دهند: اداره ورزش و جوانان 
شهرستان خوسف در زمينه توسعه ورزش 
روستايى، ارتقاى سطح ورزش شهرستان، اجراى 
قهرمانى،  ورزش  توسعه  سرزمينى،  آمايش  طرح 
چه  ها  پروژه  تكميل  و  ليگ شهرستان  برگزارى 

اقدامات عملى انجام داده است؟
915...008

قيمت  افزايش  جلوى  نفر  يك  لطفاً  باسالم. 
بى رويه خشكبارفروشى ها را بگيرد. انجير 
خشك 60هزار، پسته50، عناب30 و... پناه 

بر خدا از اين همه بى مسئوليتى و بى وجدانى!
915...040
توجه  با  داريم  تقاضا  مسئولين  از  سالم  با 
پارك  مهرشهر  در  ساكن  زياد  جمعيت  به 
وسيله  هيچ  اينجا  كنند.  احداث  استخر   و 
جوانان  و  كودكان  براى  اى  كننده   سرگرم 

وجود ندارد. ممنون.
915...963

با  داريم  تقاضا  بيرجند  شهردارى  از  سالم.  با 
خيابان  در  ترافيك  باالى  حجم  به  توجه 
كارگران نسبت به بازگشايى بلوار شعبانيه 
تا حد فاصل مسكن فرهنگيان اقدام نمايند. 
از  بلوار  اين  ترافيكى  بار  و  اهميت  من  نظر  به 
خيابان نارنج و ظفر اگر بيشتر نباشد كمتر نيست. 
تا  بدهيد  جوابيه  هست  باره  اين  در  مشكلى  اگر 

مردم هم در جريان باشند. ممنون
915...684

روشنايى  به  نسبت  برق  اداره  مسئولين  لطفًا 
فاقد  كه  مهرشهر  روشن  احمدى  بلوار 
روشنايى بوده و شب ها خيلى تاريك است، 

اقدام كنند.
915...716

چى  محترم  مسئولين  و  استاندارى  سالم 
 ميشه كه يه كم به فكر دهياران روستاها هم 
مى بوديد نه بيمه هستند نه حقوق به درد به 
خورى مى گيرند! بعد مى خواهيد روستاها پيشرفت 
كند! با اين همه بيكارى در روستا اگر مسئولين اهميت 
بدهند هم اشتغال ايجاد ميشه هم دهياران با جان و 

دل تمام وقت در روستا فعاليت مى كنند.
915...327
بعد  قائم  ميدان  كه  از شهردارى  تشكر  و  باسالم 
از ترمينال را به خوبى آماده و افتتاح كردند. لطفاً 
براى برداشتن سرعتگير از سمت مهرشهر 
نرسيده به فلكه نيز به فكر باشيد كه بسيار 

خطرساز است. 
915...241
سالم. دستگاه غلطكى هر روز صبح خيابان ...  در 
و  گردد  مى  بر  هم  عصر  و  رود  مى  را  مهرشهر 
هر بار يك زلزله پنج ريشترى به اهالى هديه مى 
دهد! آواجان پيگيرى كن ببين سرويس اداره 
با  و  باكالس شدن  اينكه ملت  يا هم  است 

غلطك مى روند سركار!
915....309
مأمور  يك  فقط  شوسف،  شهر  نام  از  سالم 
راهنمايى است كه باموتور از هركوچه اى كه مياد 
حتى  نويسه!  مى  كمربند  جريمه  تومان  هزار  ده 
يك بخشدار هم نداريم كه مشكل را منتقل 
كنيم! يك روز در ميان ماشين شير مى آمد 
كه اون هم از ترس جريمه بعضى از روزها 

نمياد! لطفًا به گوش مسئولين برسانيد.
915...139

*حسين زاده

 هميشه اولين ها جالب توجه هستند و حرف هاى زيادى 
كه  است  جالب  هم  شما  براى  حتمًا  دارند.  گفتن  براى 
بدانيد اولين داروخانه شهر را چه كسى و در چه تاريخى 
و  ها  حرف  وى  قطع  طور  به  است.  كرده  اندازى  راه 
خواهد  بيرجند  درمان  و  دارو  گذشته  از  خوبى  خطرات 

داشت كه خواندن آن خالى از لطف نيست.
غذاى  و  دارو  معاونت  مدارك  و  مستندات  اساس  بر 
ميرصادقى  على  محمد  بيرجند  پزشكى  علوم  دانشگاه 
مدير داروخانه سينا اولين فردى است كه به طور رسمى 

اقدام به راه اندازى داروخانه در بيرجند كرده است.

در اوايل دهه 50 
كمبود داروخانه را در بيرجند احساس كردم

معرفى  اينگونه  را  خود  ما  گزارشگر  با  گفتگو  در   وى 
مى كند: محمد على ميرصادقى هستم و در سال 1315 
بيمارستان هالل احمر  بازنشسته  بيرجند متولد شدم.  در 
كه بعدها به دانشگاه علوم پزشكى بيرجند واگذار شد و 
باشد  مى  فعلى  (ع)  رضا  امام  بيمارستان  واقع همين  در 
هستم. ميرصادقى در اين باره كه چطور به فكر راه اندازى 
داروخانه افتاده، مى گويد: در سال 37 با ابالغ از تهران به 
عنوان مسئول دفتر سوانح و امداد به استخدام هالل احمر 
حسابدار،  عناوين  با  سپس  و  درآمدم  بيرجند  شهرستان 
ادارى  مركز  و  بيمارستان  ادارى  و  مالى  امور   مسئول 
سرپرست  نيز  مدتى  و  مديرعامل  معاون  احمر،  هالل 
هالل احمر بيرجند ادامه فعاليت دادم و در نهايت در سال 

1366 بازنشست شدم.
در اوايل دهه 50 با توجه به اينكه در كار درمان بيمارستان 
فعاليت داشتم، كمبود داروخانه را در شهر بيرجند احساس 
نمودم  اقدام  داروخانه  احداث  مجوز  اخذ  براى  و  كردم 
و  شدم  اصولى  موافقت  اخذ  به  موفق   53 سال  در  كه 
پروانه بهره بردارى آن در سال 56 صادر شد و در ميدان 
امام (ره) فعلى (نبش 17 شهريور) داروخانه اى را با نام 

داروخانه سينا راه اندازى نمودم.
در  را  اى  داروخانه  زمان مرحوم سرالحق حقيقى  آن  در 
بازار بيرجند فعال داشت و فرد ديگرى به نام رضوانى هم 
 بود كه داروخانه اى را در مقابل داروخانه غدير فعلى اداره 

مى كرد كه البته اين دو داروخانه بعدها تعطيل شد.

با 300 هزار تومان و كمك هاى مردمى
 بخش هاى جراحى و زايمان را احداث كرديم

از ميرصادقى مى خواهم از مسئوليت خود در هالل احمر 
دوران  در  كند:  مى  عنوان  وى  كه  بگويد  بيشتر  بيرجند 

مسئوليتم در سال 48 تا 50 بود كه با صرفه جويى هايى 
كه در امور ادارى هالل احمر داشتيم سپرده 5 ساله اى را 
در بانك ملى افتتاح كرده بوديم كه موجودى آن به 290 
هزار تومان رسيده بود و 10 هزار تومان هم اداره مركزى 
به اين مبلغ اضافه كرد كه از اين محل در دهه 50 بخش 
(ع)  رضا  امام  بيمارستان  در  را  زايمان  بخش  و  جراحى 
فعلى احداث كرديم. پس از پيروزى انقالب بازرسى كه 
از خراسان بزرگ براى بازديد آمده بود تعجب كرد كه با 
مبلغ 300 هزار تومان چطور اين بخش ها راه اندازى شده 
است و ما توضيح داديم كه بدون كمك هاى مردمى اين 
امر ميسر نمى شد و در حقيقت مردم در احداث دو بخش 

مذكور خيلى كمك كردند.

بيماران نيازمند را بدون تحقيق و سختگيرى 
از پرداخت هزينه ها معاف مى كرديم

ميرصادقى ادامه مى دهد: در همان دهه 50 پيگير اهداى 
موزه  ميدان  اطراف  در  شهرى  زمين  به  متعلق  زمينى 
فعلى شديم كه زمين شهرى آن را اهدا نمود و ساختمان 
اداره كل هالل احمر و انبار امدادى استان در آن احداث 
گرديد. در دهه 60 هم وقف زمينى در خيابان معلم فعلى 
را پيگيرى كرديم كه به نتيجه رسيد و زيرسازى ساختمان 
در  را  پزشكى  علوم  دانشگاه  رحيمى  شهيد  سالن  مقابل 
علوم  دانشگاه  به  بعدها  كه  داديم  انجام  زمين  همان 

پزشكى واگذار شد. 
وى مى افزايد: در آن زمان، هالل احمر به صورت هيئت 
به  درمان  براى  افرادى  بعضًا  و  اداره مى شد  اى  مديره 

پرداخت  در  ناتوانى  از  و  كردند  مى  مراجعه  بيمارستان 
هزينه ها مى گفتند كه بدون تحقيق و سخت گيرى آنها 

را از پرداخت هزينه ها معاف مى كرديم.

مسير مردم دور بود و دكتر فروزانفر
پيشنهاد انتقال داروخانه را دادند

از ميرصادقى مى خواهم كه به موضوع داروخانه سينا به 
عنوان اولين داروخانه رسمى شهر بيرجند كه خود مؤسس 
كه  همانطور  بله!  گويد:  مى  وى  كه  بازگرديم  بوده  آن 
اشاره شد در سال 56 داروخانه سينا را در ميدان امام (ره) 
فعلى راه اندازى نموديم. در سال 62 بود كه دكتر فروزانفر 
(رئيس اسبق شوراى شهر بيرجند) كه در آن زمان رياست 
دار  عهده  را  بيرجند  شهرستان  درمان  و  بهداشت  اداره 
بودند به من پيشنهاد كردند كه داروخانه سينا را از ميدان 
انتقال  خيابان)  اين  (تقاطع  طالقانى  خيابان  به  (ره)  امام 

همين  گذشته  در  بيماران  ويزيت  مركز  تنها  زيرا  دهيم 
بيمارستان امام رضا (ع) فعلى بود و مردم پس از ويزيت 
بايد مسيرى طوالنى را تا ميدان امام (ره) براى تهيه دارو 
طى مى كردند. به هر حال من با هدف رفاه حال بيماران 
و همشهريان در سال 62 داروخانه سينا را از ميدان امام 

(ره) به تقاطع خيابان طالقانى انتقال دادم.

در دهه 50 مهاجرين احتمالى نيز 
براى دوا  و درمان به بيرجند مى آمدند

 اولين داروخانه دار بيرجند در خصوص وضعيت داروخانه ها

به  توجه  با   50 دهه  در  دارد:  مى  اظهار  نيز  گذشته  در 
دوا  براى  هم  افغانى  مهاجرين  افغانستان،  كشور  اشغال 
مراجعه  تعداد  و  داشتند  آمد  و  رفت  بيرجند  به  درمان  و 

كنندگان به بيمارستان و داروخانه ها زياد بود. 
در داروخانه هم چنانچه افراد نيازمند و كم در آمد توان 

مؤسسات  سوى  از  يا  و  نداشتند  را  دارو  هزينه  پرداخت 
تا حد  دارالقرآن ها و مساجد معرفى مى شدند  خيريه و 
امكان كمك مى كرديم تا مشكلشان رفع شود و در كنار 
آن به اين مؤسسات خيريه كمك هاى نقدى هم داشتيم. 
وى درباره نحوه تأمين داروى داروخانه ها در گذشته نيز 
مى گويد: قبل از انقالب داروها اغلب از كشورهاى اروپايى 
 وارد مى شد به اين صورت كه نمايندگان شركت هاى

داروساز به شهرهاى مختلف ايران سفر مى كردند و به 
ارسال  به  نسبت  و  گرفتند  مى  سفارش  ويزيتور  عنوان 

اقالم دارويى سفارشى اقدام مى شد. 
وزارت  به  (ره)  خمينى  امام  انقالب،  پيروزى  از  پس 

بهداشت و درمان دستور دادند كه زمينه ساخت داروهاى 
مورد نياز را در داخل كشور فراهم نمايد. البته برخى داروها 
كماكان  را  بود  ضرورى  كشور  خارج  از  آن  واردات   كه 

از خارج وارد مى كرديم.

خاطراتى از شيوع بيمارى وبا 
و وقوع دو زلزله مهيب

با حضور  را  عمرم  از  سال   60 اينكه  بيان  با  ميرصادقى 
در بخش درمان و دارو صرف كرده ام، مى گويد: به ياد 
دارم كه در دهه 50 بيمارى وبا در كشور شيوع پيدا كرد 
و شهر بيرجند را نيز تحت تأثير قرار داد كه ما بالفاصله 
در بيمارستان امام رضا (ع) بخش ويژه اى را به اين كار 
بهداشت جلوى شيوع  اداره  با كمك  و  داديم  اختصاص 

بيمارى وبا را در سطح شهر و شهرستان گرفتيم. 
وى در ادامه مى افزايد: در سال هاى 47 و 57 دو زلزله 
و  خسارت  و  افتاد  اتفاق  خضرى  و  قاينات  نيزدر  مهيب 
براى  الزم  اقدامات  كه  گذاشت  برجا  زيادى  تلفات 
آمد.  عمل  به  خسارات  جبران  و  مصدومين  به  رسيدگى 
كشورهاى ديگر هم به كمك آمدند كه از آن جمله كشور 

پاكستان پزشك فرستاد و مشكالت رفع شد.
ميرصادقى با اشاره به اينكه 4 فرزند دارم، مى گويد: دو دخترم 
فارغ التحصيل شده اند و يكى كارشناس امور تربيتى و ديگرى 
دكتراى روانپزشكى است. پسرانم هم يكى فيزيوتراپيست و 

ديگرى وكيل پايه يك دادگسترى مى باشد.

عاشق خدمت به همشهريانم و مردم هستم

وى در پايان اظهار مى دارد: از حدود 40 سال پيش كه 
اقدام به راه اندازى داروخانه كرده ام تا كنون به امور اين 
داروخانه رسيدگى مى كنم و در كنار كارم به مطالعه نيز 
به  خدمت  عاشق  من  دارم.  عالقه  آن  به  و  پردازم  مى 
همشهريانم و مردم هستم و چه در بيمارستان و بخش 
توانم به  ام در حد  درمان و چه در داروخانه سعى كرده 

مردم خدمت نمايم.

روايت 60 سال فعاليت

 در بخش درمان و دارو

هنرمندان سابقه تاريخى، علمى و فرهنگى خراسان جنوبى را به نمايش بگذارند
سابقه  هنرمندان  اينكه  بر  تأكيد  با  بيرجند  جمعه  امام 
به ويژه  جنوبى  خراسان  فرهنگى  و  علمى  تاريخى، 
رسالت  گفت:  بگذارند،  نمايش  به  را  بيرجند  شهرستان 
جامعه هنرمندان استان معرفى اين ثروت بزرگ و ماندگار 
است. به گزارش ايكنا، حجت االسالم رضايى، امام جمعه 
بيرجند در ديدار با اعضاى كانون هنرمندان خراسان جنوبى 

اظهار كرد: هرچند تاكنون در معرفى بيرجند به عنوان يك 
از  يكى  به عنوان  شوكتيه  مدرسه  نيز  و  فرهنگى  شهر 
اينها  اما  شده،  شناخته  كشور  در  قديم  عهد  مدرسه  سه 
كافى نيست زيرا معتقديم ظرفيت هاى اين خطه بيش از 

اين هاست و معرفى آنها وظيفه شما هنرمندان است.
مدير كانون هنرمندان خراسان جنوبى نيز با بيان اينكه سال 

گذشته90 عنوان برنامه اعم از برنامه هاى فرهنگى، هنرى، 
ادبى و نشست هاى تخصصى با نخبگان استانى و ملى برگزار 
كرديم، اظهار كرد: اين برنامه ها با رويكرد منزلت و قداست هنر 
و هنرمند و در راستاى معرفى ظرفيت هاى فرهنگى و هنرى 
اين خطه از كشور صورت مى گيرد. رفيعى، ادامه داد: در استان 
استعدادهاى خوبى در زمينه هاى مختلف هنرى وجود دارد و 

تا حدود زيادى شناسايى شده اند و معتقديم هنوز بسيارى از 
ظرفيت هاى استان مهجور مانده اند كه بايد شناسايى شوند. 

وى با انتقاد از حضور مديران غير بومى در استان گفت: در اين 
خطه مديران توانمند زيادى وجود دارد كه مى شود از وجودشان 
به نحو مطلوب استفاده كرد و در شرايط كنونى با نبود نيروهاى 

مجرب مديريتى مواجه نيستيم.

دعوت نامه تشكيل مجمع عمومى فوق العاده «نوبت سوم» شركت تعاونى مصرف كاركنان دولت بيرجند 

شماره ثبت:131   شناسه ملى: 10360006862   

جلسه مجمع عمومى فوق العاده «نوبت سوم» شركت تعاونى مصرف كاركنان دولت بيرجند دوشنبه 94/2/21 ساعت 10 صبح در محل دفتر كار شركت واقع 
در خيابان قدس 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 با هم به دفتر شركت مراجعه و برگ وكالت نامه را تنظيم و برگه 

ورود به جلسه مجمع را دريافت نمايند. حداكثر آراى وكالتى هر عضو سه راى و هر فرد غير عضو يك راى مى باشد.

دستور جلسه: 

طرح و تصويب اساسنامه جديد شركت وفق قانون اصالحى موادى از قانون بخش تعاون جمهورى اسالمى ايران

هيئت مديره شركت تعاونى مصرف كاركنان دولت بيرجند
آگهى مزايده اموال غيرمنقول «مرحله اول»

پرونده كالسه 9109985610300772 به موجب اجرائيه صادره از شعبه سوم دادگاه عمومى (حقوقى) دادگسترى شهرستان بيرجند آقاى غالمرضا صفرى گيو فرزند حسين محكوم است به 
پرداخت تعداد چهارده عدد سكه تمام بهار آزادى و پرداخت مبلغ 387/020/851 ريال بابت اصل خواسته ، پرداخت مبلغ 191/000 ريال بابت هزينه دادرسى در حق محكوم لها خانم طاهره سليمانى فر و پرداخت 
مبلغ 300/000 ريال بابت نيم عشر دولتى در حق دولت. لذا مقرر گرديده است يك باب منزل واقع در شهر خوسف (عرصه 319/5 مترمربع و اعيان شامل همكف تجارى و اول مسكونى جمعا 365 مترمربع) به 
قيمت كارشناسى 1/220/000/000 ريال متعلق به نامبرده از طريق مزايده با قيمت كارشناسى در تاريخ چهارشنبه 94/2/16 از ساعت 9 الى 10 صبح در دفتر اجراى احكام حقوقى دادگسترى شهرستان خوسف 
به فروش برسد كه قيمت پايه از بهاى ارزيابى شده شروع و به فردى كه باالترين قيمت را پيشنهاد نمايد، فروخته خواهد شد. 10 درصد ثمن معامله فى المجلس از برنده مزايده اخذ و نامبرده مكلف است مابقى 
را حداكثر ظرف يك ماه به صندوق دادگسترى توديع و قبض مربوطه را تسليم اجراى احكام نمايد. در غير اين صورت 10 درصد سپرده وى پس از كسر هزينه مزايده به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد خواهد 
شد. بديهى است در صورت پرداخت كل ثمن در موعد مقرر و عدم اعتراض به مزايده و صدور دستور تمليك از دادگاه صادر كننده حكم، اموال مذكور به برنده مزايده تحويل خواهد شد. لذا متقاضيان در صورت 

تمايل مى توانند پنج روز قبل از موعد مزايده به اين اجرا مراجعه تا ترتيب بازديد آنان داده شود.

كوچى- مدير اجراى احكام مدنى دادگسترى شهرستان خوسف

دادگسترى جمهورى اسالمى ايران

دعوت مجمع عمومى عادى موسسه خيريه حضرت رسول ا... (ص) بيرجند
بيرجند دعوت مى شود در جلسه مجمع عمومى عادى مورخ 94/2/22  ا... (ص)  امنا و هيئت مديره موسسه خيريه حضرت رسول   از كليه موسسين و اعضاى هيئت 

كه راس ساعت 17 در دفتر موسسه واقع در بيرجند – خيابان حكيم نزارى- بين حكيم نزارى 8 و 10 – پالك 4/123 برگزار مى شود، حضور به هم رسانند.

دستور جلسه:
استماع گزارش هيئت مديره و بازرسان - انتخاب اعضاى اصلى و على البدل هيئت مديره - انتخاب بازرسان اصلى و على البدل - تصويب صورت هاى مالى سال 93   

تصويب بودجه سال 94 - تعيين خط مشى آينده موسسه

هيئت مديره موسسه خيريه حضرت رسول ا... (ص) بيرجند با مجوز و تحت نظارت سازمان بهزيستى استان خراسان جنوبى

آگهى تغييرات شركت خاور پيشه «سهامى خاص» به شماره ثبت 932 و شناسه ملى 10360026690
به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 93/12/12 تصميمات ذيل اتخاذ شد:

1- آقاى عباس عسكرى به شماره ملى 0651548349 به سمت رئيس هيئت مديره و آقاى سيد مهدى عسكرى به شماره ملى 5239755671 به سمت نايب رئيس هيئت مديره و آقاى سيد محمد محمدى 
به شماره ملى 5239372901 و آقاى مهدى لطفى به شماره ملى 5239857954 آقاى رضا واحدى پناه به شماره ملى 0652446280 به سمت اعضاى اصلى هيئت مديره براى مدت دو سال انتخاب گرديدند. 
2- آقاى مهدى نجفى به شماره ملى 0650822587 به عنوان مديرعامل شركت براى مدت دو سال انتخاب گرديد و كليه اوراق و اسناد تعهدآور شركت با امضاى آقاى عباس عسكرى (رئيس هيئت مديره) و 

در غياب آقاى عباس عسكرى با امضاى آقاى سيد مهدى عسكرى (نايب رئيس هيئت مديره) و آقاى مهدى نجفى (مديرعامل) و مهر شركت معتبر است.

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

اصطالحات شبكه هاى اجتماعى

قفل اين چمدان با اتصال به تلفن همراه از طريق بلوتوث باز و بسته مى شود، مكانش را روى نقشه اعالم مى كند، با دور شدن صاحب خود هشدار داده، وزن بار درون خود 
را نشان مى دهد و مسافتى را كه در مسافرت پيموده ايد، محاسبه مى كند. همه اين كارها با اپليكيشن مخصوص آن انجام مى شود، ضمن اين كه باترى گجت هايتان را هم 
شارژ مى كند و قسمتى مجزا و مخصوص براى قرار دادن لپ تاپ و وسايل ديجيتال دارد. به همه اينها ضدآب بودن اين چمدان را هم اضافه كنيد.

بلواسمارت (چمدان همه كاره) يك همدم درست و حسابى براى مسافرت است.

ستون شبكه هاى اجتماعى را 
هر شنبه در روزنامه آوا بخوانيد.

Wall يا  Timeline :  رو والم تولدمو تبريك گفته! 
مطلبمو رو تايم الينم نوشتم مى تونى اونجا بخونى. مگه 

نديدى رو والش چى نوشته بود؟؟؟!!
فضاى  يك  شما  اجتماعى  شبكه  هر  در  عضويت  با 
اختصاصى براى نشر مطالب خود داريد. در شبكه هاى 
مختلف نام هاى متفاوتى نيز دارند در فيسبوك ديوار و 
در الين تايم الين ولى در كل تفاوت هاى آنچنانى بين 
اين موارد وجود ندارد. هشدار: در صورتى كه تنظيمات 
امنيتى خود را در كامل نكنيد افراد مختلف حتى اگر 
دوست شما نباشند نيز مى توانند روى ديوار شما مطلب 
بنويسند پس حتما يكى از اولين اقدامات خود را محدود 

كردن دسترسى به ديوار خود قرار دهيد.
Share: با اجازت شير مى كنم!

Share كردن در لغت به معناى تقسيم كردن است. 
را  آن  توان  مى  اجتماعى  هاى  شبكه  فرهنگ  در  اما 
 بازنشر ناميد. در شبكه هاى اجتماعى مانند فيسبوك شما 
 Share مى توانيد مطالبى شامل عكس، متن يا ويدئو را
كنيد در اين صورت شما مطلب فرد ديگرى را با نام خود 
و به نقل از او در ديوار خود منتشر مى كنيد تا دوستان 
شما كه به هر علتى نمى توانند مطلب مورد نظر را ببينند 
با كمك شما اين فرصت را پيدا كنند. هشدار: سعى 
كنيد مطالب خصوصى خود را مخصوصا در حوزه اطالع 
رسانى روى ديوار خود منتشر كنيد زيرا در صورتى كه 
دوستان شما خواسته يا ناخواسته آنها را بازنشر كنند همه 
متوجه مطلب شما خواهند شد در يك مورد واقعى دعوت 
به يك ميهمانى دانشجويى در امريكا كه توسط ميزبان 
مراسم روى ديوار نوشته بود توسط دوستاى وى بازنشر 
نيز اين كار را تكرار  شده بود و دوستاِن دوستان وى 
كردند، در حدى كه دعوت شدگان به ميهمانى و مطلعين 
از اين موضوع به حدود 5000 نفر رسيد و براى متفرق 
كردن افراد پاى پليس به ميان آمد، اميدوارم با ذكر اين 
مثال توانسته باشم عمق فاجعه اى كه ممكن است روى 

دهد را نشان دهم!
Block: توهين= خيلى اد كردم بالك شدم!

اصطالحات فوق در مورد بالك شدن به كار مى رود، 
بالك شدن البته دو نوع است بالك موقت و دائم.

با  ديگر  كنيد  مى  بالك  را  شخصى  شما  كه  زمانى 
شما  اطالعات  به  توانند  نمى  خود  قبلى  مشخصه 
دسترسى داشته باشد و مطالب شما را ببيند، اليك يا 
شير كند و حتى نمى تواند شما را دوباره اد كند، اين 
اقدام معموال در برخورد با افراد مزاحم بسيار كاربردى 
است. بالك موقت نيز زمانى اتفاق مى افتد كه شما براى 
 تعداد زيادى از اعضاى شبكه درخواست دوستى ارسال 
 مى كنيد، معموال اين نوع بالك بعد از 7 روز برداشته 

مى شود و وضعيت شما به حالت عادى برمى گردد.
ياسر سليمانى
soleimani_yaser@ yahoo.com

تغيير خودكار چاپگر پيش فرض

يك  خود  منزل  در  كنيد  فرض 
چاپگر داريد و در محل كارتان نيز 
چاپگر ديگرى وجود دارد؛ چنانچه 
چاپگر  به عنوان  را  منزل  چاپگر 
مشخص  ويندوز  در  پيش فرض 
كنيد، هنگامى كه در محل كار خود 

قصد داريد از چاپگر استفاده كنيد  بايد به جاى چاپگر پيش فرض، 
نام چاپگرى را كه در محل كار شما وجود دارد انتخاب كنيد. آيا 
در  موجود  امكانات  از  مى توانيد  مشكل  اين  رفع  براى  مى دانيد 
ويندوز 7 كمك بگيريد؟ به كمك قابليتى در ويندوز مى توانيد چاپگر 
پيش فرض شبكه  داخلى در منزل و محل كار خود را جدا كرده 
تا با اتصال به هر كدام، ويندوز به طور خودكار چاپگر پيش فرض 
مرتبط با آن شبكه را انتخاب كند. براى انجام اين كار  بايد به 
روش زير عمل كنيد: روى منوى استارت كليك كرده و در كادر 
جستجو عبارت Devices را تايپ كنيد،   از فهرست نتايج روى 
Devices and Printers، كليك كرده و يكى از چاپگرهاى 
 Manage Default گزينه   روى  و  انتخاب  را  موردنظرتان 
حمل  قابل  رايانه هاى  در  گزينه  اين  كنيد.  كليك   Printers
همچون لپ تاپ ها به نمايش درخواهد آمد و در رايانه هاى روميزى 
 Change My Default Printer گزينه   ندارد،  وجود 
When I Change Networks را انتخاب كرده و پس 
از انتخاب شبكه  منزل يا محل كار، چاپگر پيش فرض مرتبط با آن 
مكان را انتخاب و روى Add كليك كنيد. عمليات ذكر شده را 
به ازاى هريك از شبكه هايى كه در آ نها از چاپگر مجزاى ديگرى 

استفاده مى كنيد، تكرار كنيد
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در  آمريكا  نظامى  شكست  سالروز  ارديبهشت،  پنجم 
صحراى طبس است. در اين حمله نظامى، شيطان بزرگ 
با مفتضحانه ترين وضعى شكست خورد. شكست شيطان 
بزرگ در اين عمليات، حمله فيل داران ابرهه را به خانه كعبه 
در ذهن ها زنده مى كند. لشگريان ابرهه، همچون نيروهاى 
تصور  شوكت،  و  قدرت  فراوانى  از  آمريكايى،   متجاوز 
نمى كردند كسى بتواند مانع حمله آنها به خانه كعبه شود، 
ولى آن هنگام كه به سوى كعبه هجوم آغاز كردند، به فرمان 
خداوند متعالى پرندگانى در آسمان ظاهر شدند و سنگ هايى 
كه در منقار داشتند، بر سر فيل سواران فرود آوردند و بدين 

وسيله، كافران يكى پس از ديگرى به هالكت رسيدند.
در پنجم ارديبهشت 1359 نيز دانه هاى ريز شن، دسيسه 
بزرگ آمريكا را فرو شكست. دخالت نظامى آمريكا كه به 
شكست مفتضحانه اى انجاميد، كوششى براى رها سازى 
النه  تسخير  جريان  در  كه  بود  آمريكايى  هاى  گروگان 
جاسوسى، به دست دانشجويان پيرو خط امام به دام افتاده 
بودند. اين اقدامات آمريكا، به دنبال پيروزى انقالب اسالمى 
نفوذ  چنگال  از  را  ايران  كه  انقالبى  گرفت؛  مى  صورت 
آمريكاييان بيرون آورد. منابع سرشار نفت، موقعيت حساس 
سابق،  با شوروى  مرزهاى طوالنى  داشتن  علت  به  ايران 
خريدهاى سرسام آور تجهيزات نظامى، داشتن نقش مثبت 
در مسئله اعراب و اسرائيل و داليل فراوان ديگر، ايران را به 
عنوان سودمندترين كشور براى آمريكاييان در آورده بود. با 
پيروزى انقالب، طبيعى بود كه آمريكا براى بازگرداندن آب 
رفته به جوى، دست به هر اقدامى بزند كه انجام شبه كوتاى 

نظامى در طبس، يكى از آنان بود.

طرح ريزى عمليات

بيستم سر  ابتداى قرن  از  بزرگ،  به عنوان قدرتى  آمريكا 
برآورد و كشورهاى اروپايى را كه قرن ها به غارت مناطق 
گوناگون جهان پرداخته بودند، در درجه دوم قدرت قرار داد. 
كه  كشورهايى  بر  خود  قدرت  گسترش  دنبال  به  آمريكا 
اروپاييان ساليان متمادى آنها را استثمار كرده بودند، كوشيد 
و  اروپاييان  كه  مناطقى  ترين  مهم  از  چيره شود.  آنان  بر 
بعد از آن آمريكاييان به آن دست يافتند، منطقه خاورميانه، 
اين گنج بى پايان بود. پيروزى انقالب اسالمى و تسخير 
النه جاسوسى آمريكا، آنها را در رسيدن به اهدافشان ناكام 
ساخت و بر آن داشت تا با اجراى عمليات بزرگى با نام دلتا، 

گروگان هاى خود را آزاد كنند.

تصميم شوم

شيطان بزرگ در پنجم ارديبهشت سال 1359، با تعدادى 

ايران آغاز  به  را  بالگرد، حمله خويش  هواپيماى نظامى و 
كرد. اين هواپيماها و بالگردها كه حامل موتور سيكلت ها 
و جيپ هاى نظامى و نارنجك و توپ و مسلسل بودند، در 
صحراى طبس فرود آمدند تا از آن مكان، عمليات آزادسازى 
گروگان ها را آغاز كنند. آنها قصد داشتند ابتدا با سالح هاى 
شيميايى، پاسداران جاسوس خانه را از پاى درآورند و زمينه 
ورود بالگردها را به آنجا آماده سازند، و سپس كماندوها به 
طور ضربتى گروگان ها را آزاد كنند و به داخل بالگرد منتقل 
ساخته، بعد راهى پايگاهى شوند كه هواپيماهاى حمل و نقل 
سى ـ 130 در آن مستقر بودند. كماندوهاى آمريكا براى 
اجراى بهتر اين عمليات، از مدت ها قبل به منطقه آريزونا 
اعزام شده و در شرايط سخت آنجا كه شبيه به شرايط طبس 
بود، تمرين هاى الزم را انجام داده بودند تا به محض ورود 

به طبس، آمادگى الزم را براى اجراى طرح داشته باشند.
وقت آمريكا در اين كار شركت داشتند و هر كس اطالعاتى 
در مورد ايران داشت در اختيار گروه دلتا قرار مى داد. دوازده 
فروند هواپيما در صحرايى در سيصد مايلى جنوب شرقى 
تهران به زمين نشستند. در اين صحرا، هشت بالگرد براى 
بردن افراد به تهران در نظر گرفته شده بود. در محل پياده 
شدن گروه دلتا، شش كاميون، اين گروه را به سفارت آمريكا 
در تهران مى بردند. قرار بود پس از پايان عمليات، بالگردها، 
افراد گروه دلتا و گروگان هاى آزاد شده را به منظريه برسانند 

و از آنجا با هواپيماهاى سى ـ 130 از ايران خارج كنند.

انقالب الهى

واقعه طبس، ضمن فراهم آوردن اتحاد و يكپارچگى بيشتر 
نيروهاى انقالبى ايران، حقانيت انقالب اسالمى را در جامعه 
حادثه، چهره  اين  جريان  در  رسانيد.  اثبات  به  المللى  بين 
دشمن واقعى انقالب بيش از هر زمانى نمايان تر، و الهى 

حقيقت،  در  شد.  روشن  جهانيان  براى  نيز  انقالب  بودن 
با توفان شن، پرده ديگرى از چهره زشت  خداوند متعالى 
حاكمان واشنگتن  برداشت و تجاوز آشكار و مغاير با قوانين 

و موازين بين المللى آنان را به نمايش گذاشت.

پيروزى ايمان

در پى شكست آمريكا در صحراى طبس، بار ديگر نظريه 
اعتبار  و  حيثيت  بر  شده،  رد  ايمان  بر  آورى  فن  پيروزى 
تجاوز  دنبال  به  گرديد.  افزوده  اسالمى  انقالب  جهانى 
نافرجام كماندوهاى آمريكا در طبس، حضرت امام خمينى 
(ره) رهبر بزرگ ترين انقالب ضد آمريكايى با صدور پيامى 
فرمود: «اشتباه كارتر در آن است كه گمان مى كند با دست 
زدن به اين مانورهاى احمقانه، مى تواند ملت ايران را كه 

براى آزادى و استقالل خويش و براى اسالم عزيز از هيچ 
راه خدا و  راه خودش كه  از  نيست،  فداكارى روى گردان 
انسانيت است، منصرف كند. كارتر فهميد با چه ملتى رو به 
روست و با چه مكتبى بازى مى كند. ملت ما، ملت خون 
بالد  تمام  به  حمله  ايران،  به  حمله  است.  جهاد  مكتب  و 

مسلمين است».

بازتاب شكست

واقعه شكست آمريكا در طبس، آن قدر مهم و سرنوشت ساز 
بود كه حتى مشهورترين چهره هاى سياسى را در آمريكا 
برژينسكى،  مثال،  براى  كرد.  به شكست  اعتراف  به  وادار 
مشاور امنيت ملى كارتر، احساس نااميدى ملى را در آمريكا، 
از پيامدهاى مهم شكست اين كشور در طبس مى داند و 
مى گويد: «ماجراى مفتضح ايران، يكى از سه عامل مهم 
را  ملى  نااميدى  احساس  ماجرا،  اين  و  بود  كارتر  شكست 
برانگيخت». ويليام سوليوان، سفير سابق آمريكا در تهران 

ياد  آمريكا  ملى  تحقير  دوران  عنوان  با  واقعه،  اين  از   نيز 
مى كند و مى نويسد: «روش سست و بى قيد حكومت كارتر 
اعضاى سفارت  گيرى  گروگان  به  او،  نامعقول  اقدامات  و 
آمريكا  تاريخ  در  كه  ملى  تحقير  دوران  و  انجاميد  آمريكا 
از خبرنگاران  يكى  آغاز شد».  است،  نشده  ديده  آن  نظير 
روزنامه آمريكايى نيويورك تايمز مى نويسد: «داغ شكستى 
كه آمريكاييان در ايران خوردند، تا مدتها آنها را رها نخواهد 
كرد؛ به ويژه بدين دليل كه اين شكست، ضربه دوباره اى به 
احساس آنهايى بود كه شديدا به فن آورى معتقدند و به آن 
ايمان دارند. از كار افتادن سه بالگرد در ميان بادهاى شنى 

بيابان، ضربه بسيار سنگينى بوده است».

علت شكست

هنوز  آنها  طبس،  در  آمريكايى  نيروهاى  عمليات  آغاز  با 
مواجه  ابر  از  اى  توده  با  كه  بودند  نرفته  را  راه  از  نيمى 
شدند كه به هيچ وجه انتظار آن را نداشتند و هوا شناسان 
بودند.  نكرده  بينى  پيش  را  آن  وجود  تر  پيش  نيز  نظامى 
در اين ميان با وسايل پرواز و هوانوردى يكى از بالگردها 
از هواپيماهاى  يكى  با  ديگرى  بالگرد  افتاد. سپس  كار   از 
سى ـ 130 برخورد كرد و ناگهان دو هواپيما و نيز بالگرد 
در ميان شعله ها ناپديد شدند. گلوله ها و مهمات موجود 
ديگر  به طرف  ـ 130،  مشتعل شده سى  هواپيماهاى  در 
بالگردها پرتاب شد. وقتى از وزير دفاع وقت آمريكا درباره 
چگونگى شكست مفتضحانه عمليات نجات پرسيدند، گفت: 
«آيت ا... خمينى در بالكن منزل خويش ايستاده بود و با هر 

حركت دست او، يك هواپيما به زمين مى افتاد».

اهميت واقعه

براى  آمريكاييان  كه  نبود  اين  در  طبس  واقعه  اهميت 
نخستين بار آشكارا در داخل خاك ايران نيرو پياده كردند؛ 
زيرا اين واقعه، نمونه كوچكى از تجاوز آمريكايى ها را در 
واقعه  اهميت  دهد.  مى  نشان  جهان  مختلف  كشورهاى 
و  مردمى  نظامى  وقتى  كه  بود  اين  در  طبس،  صحراى 
اسالمى مورد عنايات بارى تعالى باشد، حتى عواملى مانند 
ريگ ها و گرد و غبار بيابان هم مى توانند ماشين جنگى 
قدرتمندترين كشور جهان را در هم بكوبد و منهدم سازد. 
از آن پس، تصميمات و اقدامات خصمانه آمريكا و دشمنان 
 انقالب در پرتو عنايت خداوند بى ثمر مى ماند و كاروان
پر خروش انقالب، همچنان با حضور توفنده ملت سرافراز 
در كنار رهبر دورانديش و شجاع خود، به حركت سرنوشت 

ساز و اميدبخشش ادامه مى دهد.

توفان شن: شكست حمله نظامى آمريكا به ايران در طبس

موبايل

2 برابر سريع تر شارژ كنيد

مخترع اين كابل آن قدر از قطعى سيم شارژر و اتمام 
سريع باترى گوشى خود آزرده خاطر شد كه در نهايت 
SONICable را ساخت. اين كابل شارژ شبيه كابل 
همراه دستگاه است، اما ويژگى هايى دارد كه آن را قوى تر 
مى كند. روى سونيك كابل يك كليد وجود دارد كه با 
روشن كردن آن حالت انتقال ديتا بين گوشى و رايانه 
غيرفعال شده و تمام ظرفيت سيم به برق اختصاص 
داده مى شود؛ اين يعنى اين كه گوشى دو برابر زودتر از 
شارژ با كابل معمولى شارژ مى شود. اين كابل كه براى 
دستگاه هاى اندرويدى هم ساخته شده به دليل جنسى 

كه دارد، پيچ نمى خورد.

دانش  و فناورى

ايزوگام شفيعى
آسفالت و قيرگونى 
(محوطه و پشت بام)

32225494
09151630283
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لوله بازكني با فنر برقي
 و مواد شوينده با تجربه تضميني 

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

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

           با مصالح و بدون مصالح

 09151104086

09158994086 
به صورت شبانه روزي 

سرويس دهي به سراسر  استان

 رسولي

فروشگاه و آموزشگاه آريا چـرم
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

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  

آگهى تغييرات شركت خاور پيشه «سهامى خاص» به شماره ثبت 932 و شناسه ملى 10360026690

به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى مورخ 93/12/7 تصميمات ذيل اتخاذ شد:

 5239755671 ملى  شماره  به  عسكرى  مهدى  سيد  آقاى  و   065154834 ملى  شماره  به  عسكرى  عباس  آقاى   -1 
و آقاى سيد محمد محمدى به شماره ملى 5239372901 و آقاى مهدى لطفى به شماره ملى 5239857954 و آقاى رضا واحدى پناه به 
شماره ملى 0652446280 به عنوان اعضاى اصلى و آقاى حميدرضا كميلى به شماره ملى 0652043658 به عنوان عضو على البدل هيئت 
مديره براى مدت دو سال انتخاب گرديدند. 2- آقاى سيد محمد عسكرى به شماره ملى 5239407630 به عنوان بازرس اصلى و آقاى 

مرتضى اصغرزاده به شماره ملى 0938852027 به عنوان بازرس على البدل شركت براى مدت يك سال مالى انتخاب گرديدند.
 روزنامه آواى خراسان جنوبى براى درج آگهى هاى شركت انتخاب گرديد.

صورت هاى مالى سال 92 شركت مورد تصويب قرار گرفت.
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان جنوبى - مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى بيرجند

به اطالع هم استانى هاى

 گرامى مى رساند: 

ارتباط  برگردان،  عمليات  دليل  به 
غفارى  خيابان  محدوده  هاى  تلفن 
20 تا خيابان جرجانى و بلوار پيامبر 
اعظم (ص) از تاريخ 94/2/6 لغايت 
دچار  ساعت   72 مدت  به   94/2/8

اختالل خواهد بود.
روابط عمومى شركت مخابرات خراسان جنوبى

توليد تيرچه كروميت  *  زير قيمت بازار 
آهن آالت سردار  

فروش تيرآهن ، ناودانى ، ورق نبشى

تا يك سرويس حمل رايگان       09151613197 -  32221155

نقاشى  ساختمان 
مولتى كالر ، پالستيك ، روغنى

     09159617909 - تنگلى
رجايى 8 - پالك 20     32312714

حمل اثاثيه 
100 درصد تضمينى

با  كارگر ماهر و ماشين اتاق بزرگ

09159618581- فاروقى

مژده     

مژده  

نقاشى ساختمان
فرزانگان

پول نقد نخواستيم با چك 
اجراى انواع رنگ هاى ساختمانى

مدرس 20 - پالك 20
09395617119 - 09158634693-32232917

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

تلفن ما را ذخيره نماييد

امداد  باطرى سپهـر؟!
عيب يابي  - استارت دينام - باطري و شارژ  رايگان 

 تعويض باطري در منزل و محل كار بدون هزينه
در هر نقطه شهر

سواري - كاميون - ايراني - خارجي 

با قيمت مصوب شركت
آدرس : خيابان 17 شهريور 29

حسين حقيقي پور  09155615113 - 32220423 

ط
ش بيشتر/  نقد و قس

سود كمتر ،  فرو

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

   09151605216

  3 2236030

ايزوگام سليمانى

خيابان ارتش - سه راه معلم - جنب بيمه البرز  
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ايزوگام شرق (سلطانى)
09155144213

09156689831

32425209
سجادشهر - نبش امامت 1 ت
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نصب و تعمير كولر آبى
 و  لباسشويى  در منزل

   09151643778 - شهريارى



طراح: نسرين كارى                        

قديم  نام   - مسنن   -1 افقي: 
افغانستان 2- ترس و بيم - خيال و 
گمان - نوعى لوبيا 3- ربيع - تمرين 
- سيخ آهني 4- ساز موالنا  - بيني 
-  نفي عربي-  هادي الكتريسيته 
5-  فرارو- زبان مردم كشور همسايه  
- خطاب بي ادبانه 6- جداگانه تلفظ 
و  رهبر  خالص-   مشك   - كردن 
پيشوا 7- آب صاف و گوارا - نقل 
كردن - از حروف يوناني 8- آلونك 
جانشين 9-   - مباني  و  اصول    -
از صنايع  پوست -  چين و چروك 
در  شهري    -10 ديلم   - شعري 
دريافت  برگه  فارس-   استان 
چيزي-  بيهوشي 11 - ضربه سر-  
خنجر كوچك - مظهر مكر و حيله 
12-  جبران كردن - باال آمدن آب 
راندن   - جنگي  گوسفند   - دريا 
بخار  ديگ  مخترع   -13 مزاحم 
شده  كنترل  هاي  ضربه  امتياز   –
دست كاراته كا - جامه 14 - زره 
ساز-  گرويي- مباركي 15 - نوعي 

انگور-  كنيه حضرت آدم  

عمودي : 1- لباس ورزش كشتي 
-گوسفند  بازدارنده   -2 انتقام   -
معشوق  و  محبوب  قرباني- 

 – 3- هوشياري، زيركي-  مترجم 
زندگي  گذران   -4 خانه  از  قسمتى 
عدد   - مقصود   - برآيد  نهاد  از   -
دونده 5- عدد منفي - همسايه چين  
- بايگاني 6- سودمند - در امان - 
تصديق فارسي 7- كوچكترين ذره 
عنصر - رقم  - سوره صد و چهارم 
و  باهوش   - ناشي   - نابودي   -  8
افغانستان  در  شهري   -9 عاقل 
-  عروس شهرهاي شمالي - شك 

زعفران -   – ديروز  ترديد 10-   و 
شهرهاي  از    -11 گاگارين  نام 
تو  و  من   - فرهنگيان   - گلستان 
 - جعلي  مصدر  عالمت    -12
جواب   - آمريكايي  جاسوسخانه 
سرباال-  گرد زينتي براق 13- نژاد 
ايرانيان - بخش فوالدي اصفهان - 
ماده منفجره كار گذاشتني 14-  الگو 
- بدل وضو-  علم 15-  آزمايشگاه 
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شنبه * 5 ارديبهشت 1394 * شماره 3204 

ضرب المثل بيرجندى

اشتر به علقه بندى چكار
شتر را به عالقه مندى چكار

به هر كس بايد فراخور ويژگى هاى بدنى و ذهنى  
او كار ارجاع كرد، زيرا در غير اين صورت

 از عهده آن كار بر نمى آيد.

اشتر كينه جونم بود
شتر كينه جو نمى بايد بود

دعوت به گذشت از خطاها و گناهان ديگران

ثروتمند شدن به خاطر نگهدارى از پدر

مردى چهار پسر داشت. هنگامى  كه در بستر بيمارى 
افتاد، يكى از پسرها به برادرانش گفت: «يا شما مواظب 
اش  پرستارى  من  يا  نبريد،  ارثى  او  از  و  باشيد   پدر 
مى كنم و از مال او چيزى نمى خواهم؟!» برادران با 
خوش حالى نگه دارى از پدر را به عهده او گذاشتند و 
رفتند. پس از مدتى پدر ُمرد. شبى پسر در خواب ديد كه 
به او مى گويند در فالن جا، صد دينار است، برو آن را 
بردار، اما بدان كه در آن خير و بركتى نيست! پسر سراغ 
پول ها نرفت. دو شب بعد هم همان خواب ها تكرار شد 
تا آن كه در شب سوم خواب ديد كه مى گويند، در فالن 
مكان يك درهم است. آن را بردار كه پرخير و بركت 
است! پسر صبح از خواب برخاست و همان  جايى كه 
خواب ديده بود، رفت و يك درهم را برداشت. در راه 
با آن دو ماهى خريد. هنگامى كه شكم آن ها را پاره 
كرد، در شكم هر كدام يك ُدر يافت. يكى از ُدرها را 
به درگاه سلطان برد. پادشاه كه از آن خوشش آمده بود، 
پول زيادى به پسر داد و گفت: «اگر لنگه ديگر آن  را 
بياورى، پول بيش ترى مى گيرى!» پسر ُدر ديگر را نيز 
به قصر شاه برد. سلطان با ديدن ُدر به وعده اش عمل 
كرد و پسر به بركت احترام به پدرش از ثروت مندترين 

مردان روزگار شد.

يه وقتايى ميشه كه به آدم ها نگاه مى كنم
 و چيزى كه ارزش دوست داشتن

 داشته باشه پيدا نمى كنم....!

فيلم : خون به پا خواهد شد

* سپاسگزار همچون معلمى هستم كه انديشيدن را به 
من آموخت نه انديشه ها را .

توصيف  براى  را  جمله  كدامين  دانم  نمى   * 
محبت هايتان بنويسم. نمى دانم چگونه شما را توصيف 
كنم، معلمى از جنس بلور، آسمانى و مهربان ، چقدر زيبا 

واژه ها را آسمانى مى كنيد . شاگرد كوچك شما….

بي پناهي يعني زير آوار كسي بماني
 كه قرار بود تكيه گاهت باشد.

نازنينم يه روز ميام مى برمت مى برمت يه جاى دور 
كه دست هيشكى بهت نرسه  قربانت عزراييل

حروف درس الفباى ما معلم بود
تمام صحبت ما يك صدا معلم بود

به روى تخته ى چوبى هميشه بى پايان
شروع نام خدابود، تا معلم بود

ما به بهانه رسيدن به زندگي، 
هميشه زندگي را كشته ايم.

مردم اين روزها قيمت هر چيزي
 را مي دانند، ولي ارزش هيچي را نمي دانند.

شد  كالس  وارد  وقتى  دبستان  سوم  كالس  معلم 
روى  را  فارسى  «بخوانيم»  كتاب  خواست  ها  بچه  از 
ميز هايشان بگذارند تا درس جديد را شروع كند و بعد 
بخواند.  درس  روى  از  گفت  آموزان  دانش  از  يكى  به 
«فداكاران؛ هميشه و در همه جا انسان هاى بزرگ و 
فداكارى هستند كه براى نجات ديگران جانشان را به 

خطر انداخته اند و نام و ياد آنها جاودانه مانده است. 
در كشور بزرگ ايران نيز زنان و مردان و حتى كودكان 
فداكار فراوانند. زندگى اين انسان ها سرمشق و چراغ راه 
 ماست. آيا نام شهيد حسين فهميده، ريزعلى خواجوى 

و حسن اميدزاده را شنيده ايد؟...».
در آخردرس آقاى معلم درباره اين سه نفر كمى براى 
بچه ها صحبت كرد و گفت چطور حسين فهميده در 
دوران دفاع مقدس براى جلوگيرى از حركت دشمن با 
نارنجك خودش را زير تانك انداخت و ريزعلى خواجوى 
دريك شب سرد زمستانى وقتى متوجه شد ريل قطار 
به  و  آورد  بيرون  تن  از  را  پيراهنش  است  ديده  آسيب 
آتش كشيد و راننده قطار را متوجه خطر كرد و مسافران 
گيالنى  فداكار  معلم  اميدزاده،  حسن  و  داد  نجات  را 
دل به  را  خودش  آموزان  دانش  جان  نجات  براى   كه 

 آتش انداخت.
حرف هاى آقاى معلم كه تمام شد يكى از بچه ها اجازه 
دهقان  و  فهميده  حسين  درباره  ما  آقا  گفت  و  گرفت 

فداكار از ديگران چيزهايى شنيده ايم اما در مورد اين 
معلم مهربان خيلى كم مى دانيم. مى شود شما كمى در 

مورد او براى مان صحبت كنيد.
نگاه  آموز  دانش  به  ساكت  اى  دقيقه  چند  معلم  آقاى 
مسافرتى  پيش  وقت  چند  من  اتفاقا  گفت:  بعد  و  كرد 
اميدزاده  با خانواده آقاى  از نزديك  به گيالن داشتم و 
صحبت كردم كه اگر قول بدهيد بچه هاى خوبى باشيد 

ماجراى سفرم را برايتان تعريف مى كنم. 
و  بگويد  را  ماجرا  كه  خواستند  او  از  آموزان  دانش 
خودشان هم ساكت شدند و آقا شروع كرد: «اول بايد 
بگويم آقاى حسن اميدزاده در روستايى به نام بيجارسر 
نزديك شهرستان شفت در گيالن زندگى مى كرده و 
همين  در  كه  شنو  حق  آقاى  نام  به  دارم  دوستى  من 
شهرستان ساكن است و با كمك او به روستاى بيجارسر 
رفتيم و ضمن ديدن مدرسه اى كه حادثه در آن اتفاق 
او  و  كرديم  صحبت  اميدزاده  آقاى  پسر  با  بود  افتاده 
ماجرا را اين طور بازگو كرد: صبح يكى از روزهاى بهمن 
1376 پدرم طبق معمول به مدرسه مى رود. آن روز هوا 

سرد بود و باد نسبتا شديدى مى وزيد.
از  فرياد  و  داد  صداى  ناگهان  11صبح  حدود  ساعت 
متوجه مى شود در كالس  و  بيرون كالس مى شنود 
دوم حادثه اى رخ داده است. به سرعت خودش را به آن 
كالس مى رساند و مى بيند بخارى نفتى آتش گرفته و 

دانش آموزان هراسان و بى پناه در گوشه كالس جمع 
اتفاق  به  كند  تلف  را  وقت  كه  اين  بدون  او  اند.  شده 
مى  بيرون  كالس  از  را  ها  بچه  يكى  يكى  همكارش 
آورند و به همين دليل هر دو دچار سوختگى مى شوند.

دوباره  نداشته  مساعدى  چندان  حال  كه  اين  با  پدرم 
نجات را  ها  بچه  باقيمانده  و  گردد  برمى  كالس   به 

 مى دهد. اما زمانى كه مى خواهد خودش بيرون بيايد 
نداشته  در كالس دستگيره  و چون  بسته مى شود  در 
داخل آن زندانى مى شود. حتى سعى مى كند از پنجره 
اما به دليل داشتن حفاظ آهنى موفق نمى  خارج شود 
بشدت سوخته  در حالى كه  بعد  دقيقه  البته چند  شود. 
بود از كالس بيرون آورده مى شود اما ديگر كار از كار 
گذشته بود و...؟. صحبت مان به اينجا كه رسيد اشك 

در چشمان او حلقه زد و چند لحظه اى ساكت شد.
شده  او  ناراحتى  باعث  ماجرا  يادآورى  كردم  احساس 
است. به همين دليل ضمن دلداريش به او گفتم پدرش 

براى ما يك قهرمان است و هر كسى جرات و شجاعت 
چنين كارى را ندارد و با هزاران حرف نگفته و نشنيده 
خداحافظى كرديم و بازگشتيم و از خداوند خواستم به 
خانواده اش صبر و به او پاداش كار بزرگش را بدهد و 
باز هم به ذهنم آمد كه اين فداكارى فقط از كسى بر 
مى آيد كه خدايى و انسان دوست باشد و درود فرستادم 
برمعلم فداكار گيالنى ـ حسن اميدزاده بيجارسرى ـ او 
ناشى  رنج  و  درد  15سال  تحمل  از  پس  تير1391  در 
رفته  ما  ميان  از  او  حاال  درگذشت.  از سوختگى شديد 
ما  به  بزرگى  درس  فداكاريش  و  گذشت  با  اما  است 
 داد. جانش را فدا كرد و مثل پروانه در آتش سوخت تا
بچه ها زنده بمانند؛ او يك قهرمان است و هيچ وقت 
تمام  كه  معلم  آقاى  هاى  كنيم.حرف  فراموشش  نبايد 
شد دانش آموزى كه سوال كرده بود از جا بلند شد و بعد 
از او هم تمام بچه ها به احترام آقاى اميدزاده و همه 

فداكاران ايران ايستادند.
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پيامك

حرف هاى ابريشمى طنز امروز

شعر روز 

پلكى احساس

عارفانه روز

يك لحظه مكث كن

نگرش

آيه روز 
 

بسا چيزى را ناخوش داشته باشيد كه آن به سود شماست و بسا چيزى را دوست 
داشته باشيد كه به زيان شماست، و خدا مى  داند و شما نمى  دانيد. بقره آيه 216

حديث روز

حق استاد تو اين است كه بزرگش دارى و محضرش را محترم شمارى و با دّقت

 

 به سخنانش گوش بسپارى. امام سجاد (ع)

سخن پير قديم 

فالش بك

روز 18 بهمن 76 ساعت 11 صبح، در مدرسه روستاى «بيجارسر» در شفت، بر اثر وزش باد شديد، بخارى داستان معلم فداكار چه بود؟
كالس دوم آتش گرفت و منجر به آتش سوزى كالس شد. اميدزاده بچه ها را يكى يكى بيرون آورد. پس 
از آن به علت بسته شدن در، به سختى توانست خودش از كالس بيرون بيايد. اميدزاده در جريان اين حادثه 
بشدت مجروح شد و شدت جراحات وارده به حدى بود كه 17 مرتبه تحت عمل جراحى قرار گرفت.سر انجام.

شب چهارشنبه 28 تيرماه سال 1391 فرا رسيد. خبرى در رسانه ها منتشر شد. خبرى مبهوت كننده! "آخرين 
فداكار درگذشت"، "حسن اميدزاده معلم فداكار گيالنى دعوت حق را لبيك گفت"، "اسطوره سرزمين گيالن به 
ملكوت اعلى پيوست".در طول 15 سالى كه حسن رنج سوختگى را به دوش كشيد، چندين بار از وى تجليل 
به عمل آمد، نام آن مدرسه را به اسم معلم فداكار تغيير دادند، نشان درجه يك لياقت را از رييس جمهور 

وقت دريافت كرد.

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

فروش بهاره

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

 تعدادى بازارياب 
با سابقه و حقوق عالى نيازمنديم.

32220024
فروش نشاء گوجه و بادمجان 

 32228886 
09151608712 -09156657502

دهكده اختصاصى  داراى
 دو هكتار  زمين  همراه  با چشمه

 و قنات  به فروش مى رسد.
09155615774

280 تومان با كيفيت عالى  سى دى خام 
تومان  5300 با گارانتى  موس 

www.asbirjand.ir
15 پاسداران  حاشيه 

 فروش زمين 200 مترى در دولت  43 
با  جواز براى ساخت ، قيمت: 140 ميليون 

معاوضه با خودرو     09151614191

فروش پرايد 111 مدل  93/10
09151602644

فروش زمين  در معصوم آباد
2000متر ،  چهار ديوارى
20 دقيقه آب  چاه گرم

09127287364

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

09157710431

 زمينى واقع در روستاى مياباد 
 به مساحت 548 با كاربرى مسكونى 

 و مجوز ساخت با امتياز آب ، برق
 و نقشه دوبلكس ، آماده تحويل وام 

با قيمت كارشناسى به فروش مى رسد.  
فورى /  قابل تعويض با ماشين

09152651572

سمسارى صـادق 
خريد و فروش تمامى لوازم منزل و ادارى 

با باالترين قيمت   09380160779 - 32226210

آهن آالت مستعمل را نقداخريداريم
درب و پنجره ، تيرآهن، ناودانى و ضايعات 

09151636052

يك مدرك كاردانى عمران 
يا معمارى با حداقل 3 سال 

سابقه بيمه پيمانكارى ساختمان 
نيازمنديم.

09378066059

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

  2700 تا 7000 تومان 

پوشــاك مهــر
زيرزمين     طبقه   ، سادسى  پاساژ   ، جمهورى  خيابان   

32237782

اتومبيل تصادفى يا چپى را با 
باالترين قيمت  نقد خريداريم. 

09159647685

 يك نفر سرمايه گذار براى شراكت
 و كار در بازيافت نيازمنديم.

09159644002

توليدى البس كوير براى تكميل پرسنل 
خود تعدادى چرخكار نيازمند است.   
32230896 - 09158604933 هاشمى

يخچال صندوقى و ويترينى 
نيازمنديم.

09155635752

فروش آپارتمان 82 مترى  دو خوابه 
 خيابان  شهيد آوينى  ، صدف  7 ، مجتمع  آپادانا  

فول امكانات      09359853292

 كارواش با موقعيت عالى 
 اجاره داده مى شود.

09390182905

نقـاشى ساختمـان
 روغن - پالستيك - اكروليك - مولتى كالر

 كناف  - كاغذ ديوارى
09384928910 - 09157411071 - 32311541  

 باقرى
پاسداران 7 - چهارراه اول سمت چپ - پالك 12

نقاشى ساختمان
 روغن ، پالستيك ، اكروليك

32305191 - 09151631664  خسروى

خيابان جنت - خيابان اميد - بلوك دوم

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

09364115838-32439867 چاپ مهر

 سرويس كولر و تعمير يخچال فريزر
 و ... در منزل

   32304027 -09159656641 روزى

تدريس خصوصى رياضى و فيزيك را 
20 بگيريد (راهنمايى ، دبيرستان ، دانشگاه)

09303402797

منزل  فروشى
منزلى در 2 طبقه به متراژ 265 متر 
 زمين – زيربنا 230 متر – دو نبش 

 دو طبقه مستقل – آب - برق - گاز مجزا 
واقع در سجادشهر ، مالك اشتر 9 

قيمت: 440 ميليون تومان 
09153625071

كارمندان و فرهنگيان محترم به صورت نقد و اقساط

الستيك مقـدم

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

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

32441200 -09158619030

Excel  و word نيروى خانم مسلط به
  با روابط عمومى باال براى فعاليت 

در شركت فنى مهندسى نيازمنديم.
ساعات تماس:

 10 الى 12     18 الى 19:30
056-32342010

يك همكار خانم براى كار در 
فروشگاه  خانه زيبا نيازمنديم.

09151638004
32239002

خانم آشنا به كامپيوتر براى 
كار در دفتر آهن فروشى

نيازمنديم.
09151632493  - 32322491

پايه فنس حصارى با لوله 5

17000 تومان2/40 مترى

14000 تومان2 مترى
2500 توماناجرت خم

  ساخت انواع كانكس  
09151609887

فروش 2000 متر باغ  داخل محدوده 
خدماتى شهر مود  با80 اصله نهال زرشك 
20ساله و 6 ساعت آب از قنات سربندى  

با  قيمت استثنايى
09155623695
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اخبار ورزشى

سالمانه : گرما زدگي عالمت ناتواني بدن در تحمل حرارت و نور خورشيد است. متخصصان گرما زدگي را يك وضعيت اورژانسي مي دانند زيرا مي تواند 
باعث مرگ شود. حرارت باال به ارگان هاي داخلي و عملكرد آن ها آسيب مي رساند و اين امر مختص به افراد مسن نيست. تعريق، سردرد، افزايش 
دماي بدن ، قرمز شدن پوست، ضربان قلب و حالت تهوع از عاليم گرمازدگي هستند.

عاليم گرما زدگي

شكست پرسپوليس ربطى به برانكو نداشت
 

پرسپوليس  شكست  پرسپوليس  اسبق  مربى  ايسنا:   
طبيعى  آرامش،  نداشتن  دليل  به  را  لخويا  مقابل 
دانست. جواد منافى، شكست پرسپوليس مقابل لخويا 
را طبيعى قلمداد كرد و گفت: بازيكنان پرسپوليس از 
لحاظ فنى عملكرد خوبى نداشتند و اين وضعيت به 
نتيجه  اين  عامل  نيست.  توصيف  قابل  عنوان  هيچ 
ضعيف هم نداشتن آرامشى بود كه افراد غير فوتبالى 

در باشگاه، درست كرده اند. 

حل مشكل مالياتى كى روش
 تا آخر ارديبهشت

 
جوانان  و  ورزش  وزارت  حراست  مديركل  نيوز:  جهان 
مى گويد كه مشكل ممنوع الخروجى سرمربى تيم ملى 
برطرف خواهد شد. حسنى خو در خصوص مشكل مالياتى 
كى روش و اينكه سرمربى تيم ملى هنوز ممنوع الخروج 
است، اظهار كرد: با اداره ماليات صحبت كرديم و به توافق 
رسيديم كه بدهى مالياتى كى روش تا آخر ارديبهشت ماه 
پرداخت شود. البته در اين خصوص جلسه اى هم با او 

خواهيم داشت تا مشكلى وجود نداشته باشد.

واكنش استقالل به بركنارى امير قلعه نويى
 

به  واكنش  در  استقالل  باشگاه  سايت  نيوز:  جهان   
شايعاتى مبنى بر بركنارى امير قلعه نويى پس از ديدار 
با پديده و در صورت شكست نوشت: «متاسفانه در چند 
روز گذشته شاهد بوديم بعد از حمايت قاطع مديرعامل 
باشگاه استقالل و همچنين اعضاى هيئت مديره اين 
هاى  سايت  و  جرايد  برخى  خود،  سرمربى  از  باشگاه 
مجهول الهويه كه اهداف خود را پس از جلسه اعضاى 
هيئت مديره و حمايت از سرمربى تيم، بر باد رفته مى 
مديرعامل  اينكه  بر  مبنى  اى  شايعه  ايجاد  با  ديدند 
استقالل قصد بركنارى سرمربى تيمش را داشته است 
استقالل  حاشيه  بى  و  آرام  فضاى  تخريب  در  سعى 
دارند. باشگاه استقالل با اعالم اين موضوع كه تمامى 
اركان مديريتى باشگاه به ويژه مديرعامل حامى قلعه 
نويى هستند و همچنين تكذيب اين شايعات اعالم مى 
دارد كه حق شكايت و برخورد با اين رسانه هاى بى 

هويت را حق طبيعى خود مى داند.» 

براى تكرار قهرمانى در جهان برنامه داريم

مهر : سرمربى تيم ملى تكواندوى نونهاالن گفت: در اولين 
دوره مسابقات قهرمانى آسيا با شايستگى عنوان قهرمانى 
را كسب كرديم و بايد براى دومين دوره رقابتهاى جهانى 
برنامه ريزى كنيم. نعيمى گفت: ما با تيمى كم تجربه به 
اين مسابقات اعزام شديم در چنين شرايطى ايستادن روى 

سكوى قهرمانى ارزش دو چندانى پيدا مى كند.

«چاى سبز» دشمن آلزايمر

شكر،  بدون  سبز  دم نوش  چاى   : سالمانه 
از  خوبى  منبع  و  كالرى  بدون  نوشيدنى  يك 

آنتى  اين  مى شود.  محسوب  اكسيدان ها  آنتى 
براى  يافت شده در چاى سبز،  اكسيدان هاى 
داشتن خواص ضد التهابى و ضد سرطان مفيد 
شناخته شده است به گونه اى كه مطالعات نشان 
از بين بردن راديكالهاى آزاد  مى دهد چاى در 

موثر است و باعث كاهش رشد تومور مى شود. 
نوشيدن چاى باعث كاهش خطر زوال عقل و 
به  مغزها،  شناختى  عملكردهاى  افزايش  حتى 
كاهش  و  كلسترول  كاهش  حافظه،  خصوص 
آسيب هاى ناشى از اشعه ماوراء بنفش مى شود.

نسخه طب سنتى براى زخم معده 

 سالمت نيوز: به گفته متخصصان طب سنتى 
رعايت رژيم غذايى مناسب در كنترل بسيارى 

به  دارد.  بسزايى  نقش  گوارشى  اختالالت  از 
توصيه  شده اند  معده  زخم  دچار  كه   بيمارانى 
تغيير  بايد  را  خود  خوردن  غذا  عادت  شود  مى 
و خوب  بخورند  غذا  آهسته  و  آرامش  با  دهند، 
غذا جويده شود. بيماران دچار زخم معده بايد از 
پرهيز  دير هضم  و  پرچرب  و  غذاهاى سنگين 
آش  بيماران  اين  براى  مفيد  غذاهاى  كنند. 
براى  خصوص  به  است  فرنى  و  شيربرنج  جو، 
بيمارانى كه داراى معده گرم هستند. برنج ضد 
زخم معده و روده ها بوده و زمانى كه با شير تهيه 
جلوگيرى  روده  و  معده  زخم  خونريزى  از  شود 
تند،  غذاهاى  از مصرف  بايد  مى كند.ذهمچنين 
كنند  پرهيز  گازدار  نوشابه هاى  و  كاكائو  قهوه، 
دچار  كه  بيمارانى  براى  روغن  سالم ترين  و 

مشكالت معده هستند روغن زيتون است.

با سبزى هاى الغركننده آشنا شويد! 

 نامه نيوز: قبل از صرف غذا بهتر است ساالد 
مصرف شود تا اشتهاى افراد كاهش پيدا كند. 
البته استفاده از ميوه و سبزيجات با طبع سرد 
در طول زمان سبب سرد شدن كبد و كل بدن 

مى شود و استعداد چاقى را افزايش مى دهد. 
به همين دليل توصيه مى شود براى كنترل وزن از 

ميوه و سبزى هاى گرم مانند كرفس، كلم و هويج 
مانند  سرد  سبزى هاى  از  استفاده  شود،  استفاده 
كاهو، خيار و گوجه فرنگى موجب افزايش سردى 
در بدن مى شود و موجب چاقى افراد خواهد شد. 

آشنايى با خواص برخى 
خوراكى ها براى شفافيت پوست 

تاثير  خوراكى ها  برخى  مصرف  سالمانه: 
در  كه  دارد  پوست  شفافيت  بر  فوق العاده اى 
اين مطلب به آن ها پرداخته ايم.  شاهى بيش از 

براى  و  بوده  ديگرى حاوى سولفور  هر سبزى 
دوباره سازى سلول هاى سالم وجود اين تركيب، 
الزم است.  سير، آنتى بيوتيك طبيعى بوده و از 
آن جا كه حاوى گوگرد فراوان بوده براى تميزى 

و شفافيت پوست بسيار موثر است.  انبه سرشار 
از مواد مغذى و آنتى اكسيدان بوده و براى پوست 
خواص فراوانى دارد و حتى تحقيقات ثابت كرده 
است.  نيز  پوست  ماده غذايى ضد سرطان  اين 
را  شما  بدن  و  بوده  پتاسيم  از  سرشار  كرفس 

مرطوب نگه مى دارد. 

5 كليد ايمنى غذا :

1-رعايت نظافت : هميشه دستهاى خود را قبل از 
تهيه و مصرف غذا بشوييد. 2-جدا نگهداشتن مواد 
غذايى خام از مواد غذايى پخته: مواد غذايى خام 
مى توانند حاوى ميكرو ارگانيسم هاى خطرناكى 
باشند كه غذاى پخته شده را در اثر تماس مستقيم 
آلوده نمايند و ممكن است باعث شوند در اثر انتقال 
باكترى ها به غذاهاى پخته شده ايجاد بيمارى 
نمايند. 3-پخت كامل مواد غذايى: ميكروارگانيسم 
هاى خطرناك بوسيله حرارت دادن كه يكى از 
روش هاى موثر سالم سازى غذا مى باشد نابود 
مى شود. هميشه مطمئن شويد غذاى شما به طور 
كامل پخته شده باشد. 4-نگهدارى مواد غذايى در 
دماى مناسب: اگر غذا در دماى اتاق نگهدارى شود 
ميكروارگانيسم ها مى توانند به سرعت در آن رشد 
نمايند با نگهدارى مواد غذايى در يخچال يا در يخ 
(دماى زير 5 درجه) رشد ميكروارگانيسم ها كند 
يا متوقف مى شود. 5- استفاده از آب آشاميدنى 
و مواد خام سالم: هميشه از آب سالم و بهداشتى 
استفاده كنيد و در انتخاب ميوه وسبزى دقت داشته 

باشيد كه حتما تازه ، سالم و تميز باشند.
مركز اطالع رسانى غذا - روابط عمومى معاونت 

غذا و دارو دانشگاه علوم پزشكى بيرجند

آشنايى با خواص برخى خوراكى ها براى شفافيت پوست

دزدى از صاحبكار پولدار
 براى تامين هزينه عروسى

با  ميانسالى  مرد  پيش  چندى  خبرنگاران:  باشگاه 
مراجعه به دادسرا گفت: در خانه وياليى ام به تنهايى 
از مسافرت  وقتى  روز گذشته  زندگى مى كنم. چند 
برگشتم متوجه سرقت وسايل خانه ام شدم. كارآگاهان 
در تحقيقات خود به نظافتچى خانگى مالباخته مظنون 
از  پس  جوان  زن  شدند.  او  دستگيرى  به  موفق  و 
دستگيرى با اعتراف به اين سرقت به ماموران گفت: 
چند وقت بود كه با نامزدم قصد داشتيم ازدواج كنيم، 
ولى خرج عروسى نداشتيم. از آنجايى كه صاحبكارم 

ثروتمند بود تصميم به سرقت از خانه وى گرفتيم.

سرقت هاى 3 دوست تبهكار
 ازكارگاه ساخت طال 

باشگاه خبرنگاران: فرمانده انتظامى شهرستان پيشوا 
بازپرسى شعبه چهاردهم  از  نيابت واصله  گفت: طى 
و  شناسايى  بر  مبنى  تهران   12 ناحيه  دادسراى 
طال  ساخت  كارگاه  حرفه اى  سارق  سه  دستگيرى 
موضوع در دستور كار ماموران قرار گرفت. سرهنگ 
احمدى افزود: ماموران با انجام اقدامات پليسى هويت 
عمليات  يك  در  و  شناسايى  را  سارقان  مخفيگاه  و 
كردند.  دستگير  را  متهمان  ضربتى  و  غافلگيرانه 
انواع سرقت  به  بازجويى قرار گرفته و  سارقان مورد 

شامل سرقت از كارگاه ساخت طال اعتراف كردند. 

حمله به خانه مردم، آخرين تالش
 دو زورگير براى فرار 

 
ايسنا: رئيس كالنترى111 هفت چنار از دستگيرى دو 
كيف قاپ و زورگير خبر داد و گفت: ماموران با يك 
دستگاه موتورسيكلت با دو نفر راكب و ترك نشين كه 
اقدام به كيف قاپى كرده بودند مواجه شدند و به تعقيب 
آنان پرداخته كه متهمان در بين راه با يك دستگاه 
پرايد تصادف و پس از تصادف نيز با پاى پياده اقدام 
به فرار كردند تا اينكه سرانجام در خيابان نيكو از روى 
ديوار وارد يك منزل مسكونى شده و اقدام به تخريب 
شيشه آن كردند. سرهنگ مرادى افزود: سرانجام دو 
متهم در محل دستگير و به مقر پليس منتقل شدند. 

نجات معجزه آسا پس از برق گرفتگى 
با برق فشار قوى 

تابناك: جوان دزفولى كه هنگام به دام  انداختن كبوتر 
باالى تير چراغ  برق دچار برق گرفتگى شده بود به طور 
عمليات  فرمانده  يافت.  نجات  مرگ  از  معجزه آسايى 
آتش نشانى دزفول گفت: در اين حادثه كه جوانى 21 
ساله براى به دام  انداختن يك كبوتر از تير چراغ  برق باال 
رفته بود كه در محدوده برق فشار قوى 33 هزار ولت قرار 
گرفت و دچار برق گرفتگى شد. پاكروان افزود: اين جوان 
بر اثر تماس دستش با سيم برق دچار برق گرفتگى و به 
پايين پرتاب شد اما به طور معجزه آسايى با  گيركردن پاى 

وى درون يكى از مقره هاى برق در هوا معلق ماند. 

دستبرد مسلحانه به اماكن دولتى 
پس از آزاد شدن از زندان

باشگاه خبرنگاران: فرمانده انتظامى شهرستان نظرآباد 
گفت: در پى وقوع چندين فقره سرقت شبانه از اماكن 
دولتى و خصوصى شناسايى سارق يا سارقان در دستور 
كار ماموران قرار گرفت. سرهنگ صفايى افزود: ماموران با 
استفاده از بانك اطالعاتى مجرمان سابقه دار سرنخ هايى از 
ردپاى يكى از سارقان حرفه اى را بدست آوردند. وى بيان 
كرد: با به دست آمدن هويت سارق، وى طى يك عمليات 
غافلگيرانه دستگير شد. ماموران موفق شدند از متهم يك 
قبضه كلت كمرى جنگى با تعداد 8 عدد فشنگ بزرگ 

ساچمه زن و يك عدد صدا خفه كن كشف كنند. 

6
ايستگاه سالمت

حوادث

حمل بار و اثاثيه منزل
 با كاميونت مسقف چادردار 

و كارگر ماهر

 09157213571
صالحى منش

32212519 آدرس : نبش غفارى 4       09151606528  

ايزوگام سليمانى 

و 
ت 
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ل 
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م
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نو
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  نمايشگاه بزرگ مبلمان 
و سرويس خواب 

براى شما آخرين مدل هاى 

روز تهران را گلچين نموديم 

مبلمان پاسارگاد نماد تعهد و كيفيت 

با  شرايط استثنايى 

ضمناً اقساط 12 ماهه بدون پيش پرداخت ويژه فرهنگيان عزيز 

تلفن :  32450085 - 09155623695 

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

مودى
  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

ايزوگام شرق
      0915  562  2050

0915  562  9033  
آدرس: خيابان ارتش

 جنب  جهاد كشاورزى 

32233092-3

آهن آالت سپــاهــان 
تيرآهن - ميلگرد- ناودانى - نبشى - ورق و ...
برش ورق از 3 ميل تا 30 ميل به طول 6 متر

توليد تيرچه كروميت و كمپوزيت 
آدرس: معصوميه – مقابل آتش نشانى

 تلفن: 32206311 - 32206090 - 09153617589 - 09155614084

باتخفيف ويژه

انتقـال يافـت
نمايشگاه اتومبيل پرشين از انتهاى توحيد 
به ابتداى بلوار صياد شيرازى انتقال يافت. 

09155610262- سيد مهدى فاطمى

تعمير يخچال  ، فريزر  و ... 
  در  منزل 

  09158076574- نظرى



همايش تجليل از بانوان نمونه استانى پنج شنبه شب در هتل كوهستان شهر بيرجند با حضور معاون رئيس جمهور در امور بانوان و خانواده و تنى چند از مسئوالن استانى برگزار شد. در 
اين همايش از 15 بانوى نمونه استانى از جمله  نجمه خدمتى بانوى ورزشكار نمونه، طوبى كاظمى متخصص قلب و عروق، طاهره محمدى فر بانوى فرهنگى نمونه،  نرگس خاتمى 

صنعت كار نمونه، فاطمه دهقان پور بانوى كشاورز، سميه محمودى زن سرپرست خانوار نمونه، فاطمه يل تالشگر نمونه، فهيمه كاظمى كارآفرين نمونه و ... تجليل شد.

 دولت بايد نظر منتقدان خود را بشنودبا حضور معاون رئيس جمهور در امور بانوان، 15 بانوى نمونه استان تجليل شدند

بيرجند گفت: تجاوز عربستان  امام جمعه  شبستان- 
به يمن جز شكست، خوارى و ذلت هيچ چيز ديگرى 
كشور  اين  چراكه  نداشت  پى  در  عربستان  براى 
ندارند.  در منطقه جايى  ديگر  آنان  اذناب  و  استكبار 
حجت االسالم رضايى در خطبه هاى عبادى سياسى 
و  توانايى  قدر  بايد  اينكه  بيان  با  بيرجند  نماز جمعه 
انسان  داشت:  اظهار  بدانيم،  را  خود  استعدادهاى 
به  دهد  انجام  عالم  در  را  بزرگى  كارهاى  مى تواند 
شرطى كه دستورات الهى را پياده كند. وى با اشاره 
به نامگذارى امسال از سوى رهبرى با نام «ولت و 
براى  با  بايد  همه  گفت:  و همزبانى»  ملت، همدلى 
به دولت كمك كنيم و دولت  حل مشكالت كشور 
گفت:  وى  بشنود.  را  خود  منتقدان  نظرات  بايد  هم 
از  بدور  و درفضايى  با همدلى و همزبانى  بايد  همه 

تهمت و اتهام كشور را به پيش ببريم.

مباحث كنفرانس امنيت انسانى
 در قالب كتاب منتشر مى شود

حسين زاده- دبير همايش بين المللى امنيت انسانى 
خراسان  آواى  با  گفتگو  در  بيرجند  در  آسيا  غرب 
كم  را  همايش  اين  در  شده  طرح  مباحث  جنوبى 
نظير توصيف كرده و افزود: اين موضوعات در قالب 
پژوهشى منتشر خواهد شد. دكتر  كتاب و نشريات 
بين  شده  امضاء  نامه  تفاهم  به  اشاره  با  مجيدى 
امكان  اين  كرد:  اظهار  يونسكو  و  بيرجند  دانشگاه 
وجود دارد كه طى سال هاى آينده يكى از كرسى 
هاى يونسكو به دانشگاه بيرجند تعلق گيرد. گفتنى 
اختيار  در  فقط  كنون  تا  يونسكو  هاى  كرسى  آنكه 
مشروح  است.  بوده  تهران  هاى  دانشگاه  برخى 
در  آواى خراسان جنوبى  با  گفتگوى دكتر مجيدى 

شماره بعدى روزنامه منتشر خواهد شد.

بهره بردارى از پروژه هاى مربوط به 
بهسازى و آسفالت معابر طبس تا دو ماه آينده

حسين زاده- سرپرست شهردارى طبس در اسفندماه 
سال گذشته گفته بود: «روكش آسفالت و بهسازى 
معابر شهر طبس پس از تعطيالت نوروزى در دستور 
كار شهردارى اين شهر است.» در تماس با سرپرست 
شهردارى طبس پيگير روند اجراى عمليات روكش 
تيمور  شديم.  شهر  اين  معابر  بهسازى  و  آسفالت 
مصوبه  راستا  اين  در  گفت:  خسروى  زاده  مقدس 
آگهى  و  اخذ كرديم  را  اسالمى شهر طبس  شوراى 
مناقصه از شنبه (امروز) منتشر مى شود. علت تأخير 
در آغاز عمليات اجرايى نيز پيگير اخذ مصوبه شوراى 
براى  پيمانكار  حاضر  حال  در  افزود:  وى  بود.  شهر 
انجام عمليات پياده رو سازى در محوطه غرب شهر 
متبركه)  آستانه  تا  جانبازان  ميدان  (حدفاصل  طبس 
مشخص گرديده و آماده آغاز عمليات اجرايى است. 
مقدس زاده خسروى با بيان اين كه كار پياده روسازى 
و بهسازى و زيباسازى معابر  در بلوار امام (ره) شهر 
طبس به زودى آغاز مى شود، اظهار داشت: عمليات 
از  هم  طبس  صدوقى  شهرك  در  آسفالت  روكش 
فردا يكشنبه آغاز خواهد شد و متعاقب آن اقدامات 
بعدى شهردارى در راستاى بهسازى و آسفالت معابر 
شوراى  سوى  از  شده  ارائه  بندى  اولويت  اساس  بر 
 شهر به انجام خواهد رسيد. وى تصريح كرد: تمامى
پروژه هاى مربوط به بهسازى و آسفالت معابر شهر 
طبس را ظرف 2 ماه آينده و تا ماه مبارك رمضان به 

بهره بردارى خواهيم رساند.

« ارديبهشت تئاتر ايران»
  در خراسان جنوبى برگزار مى شود 

تئاتر  فعاالن عرصه  از  قدردانى  و  تجليل  راستاى  در 
استان همزمان با جمعه 11 ارديبهشت ماه 94 اداره 
ايجاد  هدف  با  استان  اسالمى  وارشاد  فرهنگ  كل 
ارتباط و وفاق ميان هنرمندان اين عرصه تئاتر ايران را 
در خراسان جنوبى برگزار مى كند. معاونت هنرى اين 
اداره كل با اعالم اين خبر گفت: روز جهانى تئاتر با 
نام «ارديبهشت تئاتر ايران»، با عنوان روز تئاتر استان 
خراسان جنوبى با حضور اساتيد، بازيگران، هنرمندان و 

فعاالن اين رشته از سراسر استان برگزار خواهد شد.

ورود 10 توريست اروپاى شرقى به استان

10 توريست اروپاى شرقى براى بازديد از جاذبه هاى 
گردشگرى خراسان جنوبى، صبح ديروز وارد بيرجند 
اين  بيرجند؛  خبرنگاران  باشگاه  گزارش  به  شدند. 
گردشگران براى آشنايى با صنايع دستى پارچه بافى 
روستاى  بافى  قالى  خراشاد،  روستاى  رزى  رنگ  و 
مود، لباس ها، عروسك و آيين محلى روستاى هدف 
فورگ  روستاى  تاريخى  قلعه  و  چنشت  گردشگرى 
سفر  درميان  و  سربيشه  بيرجند،  هاى  شهرستان  به 
مى كنند. بازديد از بازار بيرجند و شركت در مراسم 
تور  هاى  برنامه  ديگر  از  نيز  شهر  اين  اى  زورخانه 
گردشگران ليتوانى است. اين گردشگران امروز پس 
هاى  شهرستان  گردشگرى  هاى  جاذبه  بازديد  از 
خوسف و طبس، خراسان جنوبى را به قصد سفر به 

استان هاى يزد، اصفهان و شيراز ترك مى كنند. 

فروشندگان محجبه پوشاك، تشويق مى شوند

(ع)  انصارالرضا  سپاه  اصناف  بسيج  مسئول  فارس- 
گفت: بانوانى كه حجاب اسالمى را در فروشگاه هاى 
قرار  تشويق  مورد  مى كنند  رعايت  پوشاك  عرضه 
اصالح  براى  كرد:  اظهار  اميرآبادى زاده  مى گيرند. 
بسيج  همكارى  با  جلسه اى  هفته  هر  بازار  چهره 
و  اصناف  اتاق  همكارى  با  بيرجند  و  استان  اصناف 
اداره اماكن نيروى انتظامى گرفته مى شود.وى يادآور 
شد: فروشگاه هايى كه از مانكن هاى بدحجاب استفاده 
رعايت  را  اسالمى  حجاب  كه  كسانى  يا  و  مى كنند 
تصريح  وى  مى شود.  داده  الزم  تذكرات  نمى كنند 
كرد: تاكنون هشت جلسه با همكارى بسيج اصناف، 
اتحاديه پوشاك بيرجند و اداره اماكن نيروى انتظامى 
براى اصالح چهره بازار و فروش و حجاب بانوان و 

آقايان در بازار و فروشگاه ها گرفته شده است.

آثار تاريخى خراسان جنوبى 
قابليت معرفى به دنيا را دارد 

استاندار در ديدار رئيس دفتر منطقه يونسكو در ايران 
متعددي  تاريخى  آثار  داراي  جنوبي  خراسان   افزود: 
دارند.  را  يونسكو  در  ثبت  قابليت  كه  باشد  مى 
توانمندى هاى  استان  اين  اينكه  بيان  با  خدمتگزار، 
 خوبى در بحث گردشگرى دارد، يادآور شد: ظرفيت ها
و توانمندى هاى مردم استان از جمله صنايع دستى 
و توانمندى هاى زنان استان در توليدات بومى براى 
دنيا و حتى براى بسيارى از ايرانى ها ناشناخته است. 
اظهار  نيز  ايران  در  يونسكو  منطقه اى  دفتر  رئيس 
را  خود  كارشناسان  دارد  آمادگى  يونسكو  دفتر  كرد: 
هاي  توانمندى  و  جاذبه ها  تبليغات  و  معرفى  براى 
اقدامات  توريست  جذب  زمينه  در  تا  بفرستد  استان 
الزم صورت گيرد. الروش با اشاره به ثبت باغ هاى 
جهانى  ميراث  فهرست  در  جنوبى  خراسان  ارزشمند 
يونسكو، تصريح كرد: ميراث خراسان جنوبى قابليت 

معرفى به نسل هاى آينده را دارد.

جشنواره غذاها و بازى هاى بومى محلى 
در خراسان جنوبى برگزار مى شود

هنرى  و  فرهنگى  كانون هاى  دبيرخانه  رئيس 
بازى هاى  و  «غذاها  جشنواره  گفت:  استان  مساجد 
بومى محلى» به همت كانون فرهنگى هنرى على 
شهرستان  مشوكى  روستاى  (ع)  طالب  ابى  بن 
سربيشه برگزار مى شود. حجت االسالم زاهدى اصل 
افزود: اين جشنواره در رشته هاى «دال پالن، طناب 
و  دارت  دوميدانى،  پينگ پنگ،  طناب زنى،  كشى، 
تمامى  در  و  آقايان  و  بانوان  ويژه  سنگ»  هفت 
با حضور شركت كنندگانى  رده هاى سنى است كه 
از بخش درح «روستاهاى درح، النو، گلوباغ، درب 
لوند، توت، درخت توت، تجشك، مركه و خوشاب» 
برگزارى جشنواره  از  برگزار مى شود. وى همچنين 
حاشيه در  بانوان  حضور  با  محلى  غذاهاى   طبخ 
مى  عالقمندان  گفت:  و  داد  خبر  جشنواره  اين 
توانند براى ثبت نام به كانون فرهنگى هنرى على 
شماره  با  يا  و  مشوكى  روستاى  (ع)  طالب  ابى  بن 

09159656198 تماس بگيرند.

انتصابى جديد در دانشگاه آزاد اسالمى 

حجت  حضور  با  كه  مراسمى  طى  خاورستان- 
ديگر  جمعى  و  بيرجند  جمعه  امام  رضايى  االسالم 
از مسئوالن دانشگاه آزاد اسالمى بيرجند برگزار شد، 
مسئول  عنوان  به  تابعى  محمدعلى  االسالم  حجت 
آزاد  دانشگاه  در  رهبرى  معظم  مقام  نمايندگى  نهاد 

اسالمى خراسان جنوبى معارفه شد.

برگزارى مراسم روز بزرگداشت سعدى 
در دانشگاه فرهنگيان

جعفرى- همزمان با روز بزرگداشت سعدى، مراسمى 
اجتماعات  سالن  در   20 ساعت  مناسبت  همين  به 
پرديس امام سجاد(ع) با حضور جمعى از پيشكسوتان 
و شاعران جوان حوزه هنرى استان برگزار شد. طى 
با استقبال پرشور دانشجويان همراه  اين مراسم كه 
بود، دكتر واعظى رئيس حوزه هنرى استان با اشاره 
به فرد شعر سعدى  بارز و منحصر  اينكه ويژگى  به 
سهل ممتنع است، بيان كرد: بر سر در سازمان ملل 
اين بيت سعدى نوشته شده است، بنى آدم اعضاى 
اين  گوهرند.  يك  ز  آفرينش  در  كه  پيكرند  يك 
بيت يك بيت جهانى شده است و سعدى از معدود 
شاعران فارسى زبان است كه جهانى شده است. در 
به  كه  شد  برگزار  مشاعره  مسابقه  نيز  مراسم  پايان 

برندگان جوايزى اهدا شد.

رئيس دفتر منطقه اى يونسكو در ايران
 از باغ و عمارت جهانى اكبريه بازديد كرد

در  يونسكو  منطقه اى  دفتر  رئيس  الروش  خانم 
باستان شناسى،  مردم شناسى،  موزه هاى  از  ايران 
عمارت  و  باغ  در  مستقر  وحش  حيات  و  مشاهير 
جهانى اكبريه ديدن كرد. بازديد از روستاى خراشاد 
بافى  قالى  و  رنگريزى  بافى،  حوله  هاى  كارگاه  و 
مستقر در اين روستا و جاذبه هاى گردشگرى اين 
منطقه از ديگر برنامه هاى وى در بيرجند بود. خانم 
الروش همچنين از بازارچه صنايع دستى باغ اكبريه 

بازديد و از صنايع دستى استان استقبال كرد.

گراميداشت اطالع رسانى روز جهانى اتيسم 

اختالالت  از  اى  مجموعه  به  اتيسم  اختالالت طيف 
و  كالمى  هاى  مهارت  كه  شود  مى  گفته  رشدى 
غيركالمى ارتباطى و تعامل اجتماعى را به طور معنى 
دارى تحت تأثير خود قرار مى دهد و اغلب عاليم آن 
در آغاز 18 ماهگى و يا دو سالگى بروز مى يابد و عالوه 
اجتماعى؛  و  اغلب جنبه هاى رشدى  بر  اثرگذارى  بر 
عملكردهاى آموزشى-شناختى فرد را نيز تحت تأثير 
خود قرار مى دهد. از آنجا كه تشخيص زودهنگام گامى 
مؤثر در درمان مى باشد مركز اتيسم توان افزا در قالب 
طرح اجتماعى سازى، پذيرش و شناخت كودك اتيسم 
عالوه بر توزيع پوستر، بروشور، و بنر در سطح شهر اقدام 
به برگزارى جلسه اى به مناسبت گراميداشت سالروز 
جهانى اطالع رسانى اتيسم در سالن اجتماعات بهزيستى 
شهرستان بيرجند نمود. هدف از اين جلسه اطالع رسانى 
و تعامل خانواده ها با مسئولين شهر بود. عليرغم دعوت 
از طيف وسيعى از مسئولين شهر، تعداد كمى حضور 
يافتند. در اين جلسه در خصوص اتيسم، عالئم و نشانه 
هاى آن و برنامه هاى آتى مركز بحث و بررسى شد و 
دو نفر از والدين به بيان دغدغه هاى فكرى كودك خود 
پرداختند. در اين جلسه از تمامى افرادى كه اين مركز را 

در طول 6 ماه اخير يارى نمودند، قدردانى شد.
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جذب نيرو در شركت آب و فاضالب خراسان جنوبى

بهروزى فر- شركت آب و فاضالب خراسان جنوبى 
در نظر دارد نسبت به جذب و تأمين نيروى انسانى 
اقدام  استخدامى  آزمون  طريق  از  خود  نياز  مورد 
ريزى  برنامه  معاون  ما؛  خبرنگار  گزارش  به  نمايد. 
و منابع انسانى شركت آب و فاضالب استان با بيان 

اين مطلب گفت: جذب اين نيروها در راستاى تحقق اهداف شركت آب و 
فاضاب استان و به استناد مجوز صادره از شركت مهندسى آب و فاضالب 
از  نياز  مورد  نيروهاى  استخدام  داد:  ادامه  يوسفى  شود.  مى  انجام  كشور 
بين دارندگان مدارك دانشگاهى و از طريق برگزارى آزمون و به صورت 
قراردادى انجام مى شود. وى خاطرنشان كرد: پذيرفته شدگان در آزمون 
و  نيرو  وزارت  جذب  گزينش،  و  مصاحبه  مراحل  طى  از  بعد  استخدامى، 

شركت آب و فاضالب خراسان جنوبى خواهند شد.
متقاضيان  نمود:  تصريح  اين شركت  انسانى  منابع  و  ريزى  برنامه  معاون 
خراسان  فاضالب  و  آب  شركت  در  فعاليت  به  مندان  عالقه  و  محترم 
سايت به  نام  ثبت  و  بيشتر  اطالعات  كسب  براى  توانند  مى   جنوبى 
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  31 پنجشنبه  تاريخ  در  نياز  مورد  نيروهاى  جذب  آزمون  افزود:  يوسفى 
نام  ثبت  تأكيد كرد: مهلت  برگزار خواهد شد. وى  ماه 1394  ارديبهشت 
اينترنتى براى شركت در آزمون استخدامى وزارت نيرو، پايان وقت ادارى، 

پنجشنبه دهم ارديبهشت ماه 1394 مى باشد.

كاظمى فرد- مراسم اختتاميه دومين همايش بين المللى 
امنيت انسانى در غرب آسيا  پس از دو روز با برگزارى 
نشست هاى مختلف با حضور جمعى از مسئولين كشورى 

و استانى  در دانشگاه بيرجند به كار خود پايان داد.  
به  اينكه  بيان  با  رئيسى  ابراهيم  سيد  االسالم  حجت 
موضوع امنيت و انسان در آموزه هاى دينى به صراحت 
امنيت  مسئله  به  توجه  در  اظهاركرد:  است،  شده  اشاره 
بايد  بلكه  شود  اكتفا  مادى  مسئله  به  نبايد  تنها  انسانى 
عميقًا شاخصه هاى انسانى مورد توجه قرار گيرد. وى با 
بيان اينكه انسان موجودى دو خلقتى است، عنوان كرد: 
داد كه هم  ارائه  را  اى  نسخه  انسانى  امنيت  براى  بايد 

امنيت جسم و هم امنيت جان را در برگيرد.
دادستان كل كشور با بيان اينكه سند چشم انداز مصوب 
امنيت  براى  روى  پيش  سند  ايران  اسالمى  جمهورى 
انسانى در تمامى حوزه ها است، افزود: در اين سند تمامى 
ابعاد حفظ و كرامت انسان، حقوق انسان ها، آزادى هاى 

خانواده  نهاد  و  تبعيض  عدم  اجتماعى،  امنيت  مشروع، 
به  ايمان  از  است. وى  ديده شده  به عنوان حوزه جامع 
و  يادكرد  امنيت  وجودآوردن  به  در  قوى  عاملى  عنوان 
به  كه  ايمانى  بلكه  نيست  ساز  امنيت  ايمانى  هر  گفت: 
امنيت  انسان  براى  تواند  مى  نباشد  پوشيده  وسيله ظلم 
ساز باشد. وى افزود: تعامل انسان با خود (خودشناسى)، 
تعامل  و  ديگران  با  انسان  تعامل  خدا،  با  انسان  تعامل 
انسان با طبيعت از جمله مهمترين موضوعاتى است كه 
با اشاره به  بايد عميقًا به آن توجه و پرداخته شود. وى 
مرز مشترك خراسان جنوبى با افغانستان به عنوان يكى 
مرز  اين  وجود  با  گفت:  منطقه  در  امن  نا  از كشورهاى 
مشترك طوالنى اما شاهد هستيم اين استان از امن ترين 
استان هاى كشور است و كمترين نرخ جرم و جنايت را 
مردم  مدارى  دين  و  فرهنگ  در  مهم  اين  دليل  داردكه 
راهكارهاى  اينكه  به  اشاره  با  رئيسى  است.  استان  اين 
خوبى در آموزه هاى دينى ما براى امنيت سازى و مصون 

سازى انسان وجود دارد، ادامه داد: اقدامات قضايى وجود 
دارد اما نه به عنوان اولين راهكار بلكه به عنوان آخرين 

راهكار مطرح هستند.

زنان و كودكان از بزرگترين قربانيان
منازعات غرب آسيا

معاون رئيس جمهور در امور زنان و خانواده  نيز با تأكيد بر 
اينكه بايد به مفهوم عدالت بين نسلى دست يابيم، گفت: 
متأسفانه زنان و كودكان از بزرگترين قربانيان منازعات 
غرب آسيا بوده اند. موالوردى با بيان اينكه تهديد امنيت 
است،  تأثيرگذار  انسان  زندگى  ديگر  سطوح  بر  انسانى 
و  ترس  بدون  زندگى  انسانى،  امنيت  موضوع  در  گفت: 
نياز كه سرشار از كرامت انسانى است، بسيار مهم است. 
وى با اشاره به اينكه سند چشم انداز 20 ساله كشور تبلور 
برقرارى  داشت:  بيان  است،  انسانى  امنيت  هاى  مؤلفه 
امنيت انسانى مسئله اى فرامرزى است كه براى تحقق 
بايد همه دولت ها و مردم كمك كنند. وى عنوان  آن 
افغانستان،  و  فلسطين  منازعات  و  ها  درگيرى  در  كرد: 
تعداد  اند كه  قربانى شده  نفر  بر 220 هزار  بالغ  تاكنون 
زيادى از اين قربانيان را، زنان و كودكان خردسال بيگناه 
تشكيل مى دهند.  وى تأكيد كرد: افزايش امنيت انسانى 
از طريق حفظ حقوق شهروندى به عنوان يكى از مسائل 

اساسى و مهم بايد مورد توجه قرار گيرد.

امنيت ايران از تفكر تا تسليحات آن
توسط خود ايران تأمين شده است

ايران  انجمن علوم سياسى  اين مراسم رئيس  ادامه   در 
در  غرب  به  وابستگان  بين  سياسى  زلزله  آمريكا  گفت: 
كاظم  محمد  سيد  است.  كرده  ايجاد  آسيا  غرب  منطقه 

سجادپور با بيان اينكه منطقه آسياى غربى امنيت پيوسته 
افزود: در  است،  تعامالت  انواع  از  منظومه اى گسترده  و 
و  منطقه اى  ملى،  فرا  المللى،  بين  بازيگران  منطقه  اين 
ملى نقش ايفا مى كنند و در حال حاضر بازيگران فرا ملى 

در اين منطقه نقش امنيتى دارند.
اينكه آسياى غربى  بر  تأكيد  با  امور خارجه  مشاور وزير 
اكنون  گفت:  است،  استراتژيك  پوست اندازى  حال  در 
در  فراملى  قدرت هاى  از  مؤثر تر  منطقه اى  قدرت هاى 
حائز  بسيار  پوست اندازى  در  اين  و  هستند  منطقه  اين 
اهميت است. به گفته وى بازيگران در اين پوست اندازى 
استراتژيك آسياى غربى متعدد مى شوند و بازيگران فرا 
منطقه اى هم در حال برآمدن هستند بنابر اين توجه به 
بسيار  نكته  شد  خواهد  چه  امنيت  منطقه  اين  در  اينكه 
حائز اهميتى است. وى با تأكيد بر اينكه هم اكنون ايران 
كرد:  بيان  است،  خاورميانه  منطقه  در  كشور  امن ترين 
ايران تنها كشورى است كه خودش امنيت خود را تأمين 
مى كند. سجادپور با بيان اينكه امنيت ايران از تسليحات تا 
تفكر آن بومى است، افزود: امنيت تنها بعد سخت افزارى 
ندارد و مجموعه تركيبى است و حفظ امنيت ايران عالوه 

بر عملياتى بودن يك كار علمى است. 
وى با اشاره به اينكه بايد پرسش اصلى علوم انسانى و 
اجتماعى چگونگى حفظ امنيت ايران در اين منطقه ناآرام 
در  انسانى  امنيت  المللى  بين  كنفرانس  داد:  ادامه  باشد، 
ابعاد  از  تركيبى  كه  چرا  است  مهم  بسيار  غربى  آسياى 
امنيت را در منطقه مورد توجه قرار داده است. وى با اشاره 
شدن  حل  گفت:  دارد،  زيادى  دشمنان  ايران  اينكه  به 
 بسيارى از پرونده هاى ايران از جمله پرونده هسته اى

و جمع شدن چندين وزير خارجه براى رسيدن به توافق؛ 
امنيت ايران را عميق تر نشان مى دهد.

در مراسم اختتاميه دومين همايش بين المللى امنيت انسانى در غرب آسيا  عنوان شد: 

 دين و فرهنگ، مايه امنيت خراسان جنوبى

200 مسجد خراسان جنوبى ميزبان معتكفان است

مديركل تبليغات اسالمى گفت: امسال 200 مسجد 
ميزبان اعتكاف كنندگان در خراسان جنوبى است. 
اظهار  لطفيان  حجت االسالم  تسنيم،  گزارش  به 
كرد: در اعتكاف سال گذشته 78,5 درصد خواهران 
گفت:  وى  داشته اند.  حضور  برادران  درصد   21 و 

بيش از 61 درصد شركت كنندگان در اعتكاف از جامعه شهرى و 38 درصد 
نظر تحصيالت  از  بيان كرد:  لطفيان  داشته اند.  از جامعه روستايى حضور 
 3 تنها  و  بودند  كرده  تحصيل  افراد  گذشته  سال  در  معتكفان  درصد   97
درصد افرادى كه از سواد كمترى برخوردار بوده حضور داشته اند. وى افزود: 
جمعيت افراد تحصيل كرده حدود 13 درصد افراد كارشناسى ارشد به باال و 

42,5 درصد جمعيت افراد با مدرك سيكل به باال را تشكيل مى دادند.
مديركل تبليغات اسالمى استان گفت: از نظر شغلى در سال گذشته بيشتر 
افراد از گروه طالب، روحانيون، دانشجويان و دانش آموزان بودند. لطفيان 
بيان كرد: 34,5 درصد از كسانى كه در اعتكاف سال گذشته حضور پيدا 

كردند براى بار اولى بود كه در اين مراسم شركت مى كردند.
وى افزود: ميانگين سنى جوانان 15 تا 20 كه اوج جوانى تلقى مى شود را 
22 درصد و افراد 40 سال به باالى ميانسال را با 16,5 درصد حضور در 
اعتكاف را به خود اختصاص داده اند. وى با اشاره به اينكه ثبت نام اعتكاف 
از دوم ارديبهشت ماه آغاز شده و تا آخرين لحظه آغاز اعتكاف است، اظهار 

داشت: پيش بينى مى شود كه امسال حدود 17 هزار نفر شركت كنند.

راه هاى محافظت از اعمال از ديدگاه حجت االسالم ماندگارى

كارشناس برنامه سمت خدا با اشاره به اينكه براى 
محافظت از اعمال خود بايد آنها را از طريق استغفار 
سم پاشى كنيم، گفت: دعا، صلوات، توسل، قرائت 
هاى  راه  ديگر  از  را  روزه  و  نماز  صدقه،  قرآن، 
محافظت از اعمال است. به گزارش شبستان، حجت 

االسالم مهدى ماندگارى در يادمان راهيان نور دانشجويان بسيجى دانشگاه 
پيام نور بيرجند با اشاره به اينكه راهيان نور يك فرصت خوبى براى ما 
دوبار  انسان  به  خدا  گفت:  باشيم،  داشته  درستى  استفاده  آن  از  بايد  كه 
 تجربه زندگى كردن نمى دهد و بايد براى لحظه لحظه فرصت هاى مان

 برنامه ريزى كنيم. وى با بيان اينكه براى هر نوع فرصتى سه نوع برنامه 
بعد  ريزى  برنامه  افزود:  است،  الزم  فرصت  آن  بعد  و  حين  قبل،  ريزى 

فرصت براى تداوم الزم است.
كارشناس برنامه سمت خدا با تأكيد بر اينكه براى استفاده از فرصت ها بايد 
معرفت داشته باشيم، تصريح كرد: براى ورود به سرزمين راهيان نور بايد معرفت 
به  افرادى كه  داد:  ادامه  وارد شويم. وى  اجازه  با  و  باشيم  و طهارت داشته 
سفر زيارتى راهيان نور مى روند بايد مراقب باشند كه از معنويات خود بعد 
سفر به خوبى محافظت كنند. وى با بيان اينكه در مرحله بعد از فرصت بايد 
 مراقبت و مداومت داشته باشيم، افزود: يكى از مهمترين راه هاى مداومت اعمال 
سم پاشى اعمال از طريق استغفار است. وى دعا، ذكر صلوات، توسل، قرآن 

خواندن، صدقه، نمازو روزه را از ديگر راه هاى محافظت از اعمال عنوان كرد.

موالوردي خبر داد:

اختصاص رديف بودجه به امور بانوان 31 استان
معاون رئيس جمهور در امور بانوان و خانواده از اختصاص رديف بودجه به امور 
بانوان و خانواده تمامي استان ها خبر داد و گفت: اولويت هزينه كرد اين اعتبارات 
در راستاي توانمندسازي بانوان است. به گزارش شبستان، شهيندخت موالوردي 
امور  در حوزه  نامه  تفاهم  اظهار كرد: 20  استاندار خراسان جنوبي  با  ديدار  در 
بانوان و خانواده با وزارتخانه ها و دستگاه هاي اجرايي در راستاي توانمندسازي 
بانوان امضاء و يا آماده امضاء است. وي با اشاره به بررسي گزارش تحليلي 31 
استان درخصوص حوزه امور بانوان افزود: ساختار امور بانوان در استان ها كمتر 
اين  ها  وزارتخانه  از  برخي  در  اما  است  گرفته  قرار  تحول  و  تغيير  دستخوش 

مسئوليت، كوچك و يا متالشي شده است.

ستاد ملى زن و خانواده تشكيل مى شود

موالوردى اظهار اميدواري كرد كه بتوانيم اين مشكل كه اكنون در سطح امور 
با تصويب مصوبه اي، برطرف كنيم. وى در  بانوان فرمانداري ها وجود دارد، 
ادامه از تشكيل ستاد ملى زن و خانواده خبر داد و با بيان اينكه موضوع بررسى 
ريشه هاى طالق دستور نخست كارى اين ستاد خواهد بود، خاطرنشان كرد: براى 
كاهش طالق نمى توان يك نسخه ملى و كلى پيچيده شود بلكه بايد به ريشه ها 
و علل طالق بپردازيم. وى همچنين به تنظيم اليحه كاهش ساعت كاري زنان 

شاغل داراي فرزند زير7 سال اشاره كرد و گفت: در انتظار طرح اين اليحه در 
مجلس و تصويب آن هستيم. 

موالوردى با تأكيد براينكه طرح ضربتي مشاغل مرتبط با زنان در حوزه صنايع 
دستي آماده است، خاطرنشان كرد: آماده امضاى تفاهم نامه با فنى و حرفه اى، 
معاونت علم و فناورى و ميراث فرهنگى و صنايع دستى براى صنايع دستى بازار 

محور در زمينه توليد و عرضه و فروش هستيم.

افزايش سن ازدواج در روستاهاى خراسان جنوبى

استاندار خراسان جنوبى نيز با تشريح برخى آسيب ها و معضالت اجتماعى استان 
به معاون رئيس جمهور در امور بانوان گفت: سن ازدواج در روستاهاى خراسان 
در  بانوان  حوزه  براى  بايد  كرد:  اظهار  خدمتگزار  است.  افزايش  به  رو  جنوبى 
استاندارى ها و فرماندارى ها اعتباراتى مصوب شود. وى با بيان اينكه خراسان 
جنوبى استانى مرزى با كشور افغانستان است كه ورود مواد مخدر در آن بيداد 
مى كند، تصريح كرد: در سال گذشته 26 تن انواع مواد مخدر در اين استان كشف 
شد و تعدادى از مجرمان دستگير شدند كه اين امر سبب ايجاد مشكالتى براى 
خانواده هاى اين افراد مى شود. وى ادامه داد: اين موضوع بايد در شوراى تأمين و 

ستاد مبارزه با مواد مخدر مطرح و تدابيرى براى آن انديشيده شود.

به  بسيارى  مى شوند  اعدام  به  محكوم  كه  كسانى  خانواده  افزود:  خدمتگزار 
روستاهاى اطراف شهرها روى مى آورند كه اين موضوع سبب حاشيه نشينى و 
اجتماعى  توجهات  اينكه  بيان  با  راستا مى شود. وى  اين  در  فراوانى  مشكالت 
براى بانوان الزم است، اضافه كرد: در حوزه بهداشت و درمان بايد در بخش هاى 
تخصصى بانوان پزشكانى به اين استان اعزام شوند تا مشكالتى كه در حال 
حاضر گريبان گير اين استان است را نداشته باشيم. وى با بيان اينكه به حوزه 
نشاط بانوان كمتر پرداخته شده است، گفت: بايد فضاى بانشاط براى بانوان ايجاد 
و به امر ورزش بانوان نيز توجه ويژه شود و سازوكار مناسب براى آن ايجاد شود. 
دارد كه سرپرستى  بانوان زحمت كشى وجود  استان  اين  در  اينكه  بيان  با  وى 
خانواده را برعهده دارند و در صنايع دستى سرآمد هستند، تصريح كرد: بايد براى 
صنايع دستى كه به دست بانوان خوش ذوق استان ساخته مى شود برندسازى 

شده تا سهم درآمدى آنها ارتقاء يابد و ببينند كه مورد توجه حاكميت هستند.

مراسم سخنرانى دكتر وحدتى مدير كل فرهنگى اجتماعى قوه قضاييه با موضوع 
آخرين تحوالت يمن و اوضاع سياسى اجتماعى ايران در جمع كاركنان پايور و 

وظيفه مركز آموزش 04 امام رضا (ع) برگزار شد.
در اين مراسم وحدتى با اشاره به اينكه دوران حاضر دوران حساسى است و دشمنان 
اين ملت 35 سال است كه به جان اين انقالب افتاده اند و از دست ما بسيار 
 عصبانى مى باشند و اگر مى توانستند با بمب هسته اى ما را از پاى در مى آوردند
لحظه اى درنگ نمى كردند و بهانه آن را هم جور مى كردند همانند حمله به 
سوريه – عراق و يمن. به گفته وى، از نظر دشمن جرم رئيس جمهور سوريه 
جناب بشار اسد نزديك شدن به ايران است نه چيز ديگر. وى افزود:  اين در 
حالى  است كه در كشورى مثل عربستان تاكنون هيچ انتخاباتى برگزار نشده 
است و نقش مردم ناديده گرفته شده است ولى هيچ اتفاقى نيفتاده و مورد حمايت 

كشورهاى به ظاهر مدعى حقوق بشر نيز مى باشند.
 

وى در ادامه اشاره كرد كه اولويت اول دشمن، ايران است و همه كشورهاى دنيا 
درصدد برآمده اند ملت ايران را به زانو درآورند ولى تاكنون موفق نشده اند.

وحدتى اظهار كرد: قبل از انقالب تمام اقتصاد ايران بر پايه نفت بود اما اكنون با 
تحريم هاى شديد دشمن، اقتصاد ما از حالت تك قطبى خارج شده است. 

وى با بيان اينكه در مقايسه با قبل، پيشرفت هاى ايران بسيار خوب بوده است 
عنوان كرد كه مهمترين مأموريت اين انقالب بسترسازى براى تشكيل حكومت 
جهانى اسالمى است و دشمن مى خواهد كه فكر جوانان را منحرف كند و به 
دنبال اين است كه افراد نااليقى در رأس دولت ايران بيايند و حكومت نمايند 
همانند كشور عربستان. وى در ادامه با بيان اينكه در دنياى امروز شيعه و سنى 
بايد با هم متحد باشند و همفكرى نمايند، خاطرنشان كرد كه نبايد ما با هم در 

جنگ باشيم و اسالم دين نجات بخشى است.

 مدير كل فرهنگى اجتماعى قوه قضاييه در مركز آموزش 04 امام رضا (ع) بيرجند عنوان كرد:

 دشمن اگر مى توانست با بمب هسته اى ما را از پاى درآورد، لحظه اى درنگ نمى كرد
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سردبير : على جعفرپور مقدم
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 امام موسى كاظم (ع) : از ما نيست كسى كه هر روز حساب خود را نكند،
پس اگر كار نيكى كرده است از خدا زيادى آن را بخواهد و اگر بدى كرده از خدا 

آمرزش طلب نموده و به سوى او توبه نمايد. (اصول كافى ج 4 ص191)
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 فكت شيت احتماًال منتشر نمى شود
با  ملى،  امنيت  كميسيون  سخنگوى  حسينى،  نقوى 
بيان اينكه ظاهراً وزارت خارجه بنا ندارد فكت شيت را 
منتشر كند، تأكيد كرد: اگر ميان داده ها و ستانده ها 

توازن برقرار نشود، توافق امكان پذير نخواهد بود.

واكنش سيد حسن خمينى به تهديد وى

خصوص   در  سوالى  به  پاسخ  در  خمينى  حسن  سيد 
تهديد به ايجاد حادثه اى مشابه شيراز در صورت سفر 
از استان ها كرده بود، اظهار كرد:  اگر  وى به يكى 
برنامه سفرى بود، با چنين تهديداتى سفرم را به هم 
نمى زدم و مطمئن هستم مردم و عالقه مندان امام به 
گونه اى هستند كه اين جريانات افراطى بسيار كم عدد 
را سر جاى خود مى نشانند. وى با بيان اينكه به نظرم 
اين امور را وزارت كشور بايد پيگيرى كند، افزود: ضعف 
برخورد وزارت كشور در حادثه شيراز مقدارى جريانات 

ديگر را هم جرى كرده است.

نظر نوبخت درباره استانى شدن انتخابات  

شدن  استانى  طرح  گفت:  جمهور  رئيس  معاون 
انتخابات مجلس كه كليات آن به تصويب نمايندگان 
مجلس رسيد، نيازمند تغيير است. محمدباقر نوبخت 
اما  است  موافق  طرح  اين  كليات  با  دولت  افزود: 

تبصره و ماده هاى آن بايد بازنگرى شود.

بازگشت به كار مديرى كه در پرونده 
 بابك زنجانى با وثيقه آزاد است !

پرونده  در  شده  بازداشت  نفتى  مدير   : نوشت  فارس 
و  شده  آزاد  بازداشت  از  وثيقه  قيد  به  زنجانى  بابك 
ساختمان هاى  از  يكى  در  خود  قبلى  كار  محل  به 
مركزى وزرات نفت بازگشته است و به امضاى نامه ها 
است.  مشغول  قبلى  سمت  همان  با  افراد  انتصاب  و 
مقامات و نهادهاى مسئول در وزارت نفت مى گويند 
به دليل اينكه جرم وى در اين پرونده هنوز اثبات نشده 

است بازگشت وى به سمت قبلى ايرادى ندارد.

 وزير كشور پول كثيف را به مجلس مى برد
 عبدالرضا رحمانى فضلى وزير كشور اين هفته با حضور 
در صحن علنى مجلس مستندات خود درباره نحوه ورود 

پول هاى كثيف در انتخابات را ارائه مى كند.

شاهزاده سعودى: ايرانى ها مى توانند 
 عربستان را ظرف 24 ساعت نابود كنند

يك شاهزاده سعودى با اشاره به درخواست عربستان 
از هم پيمانان خود براى تحريك نكردن ايران اذعان 
كرد كه نيروهاى ايرانى مى توانند عربستان را طى 24 
ساعت نابود كنند. «طالل بن عبد العزيز» اذعان كرد 
كه «رياض» از هم پيمانان خود خواسته است كه در 

جنگ عليه يمن، ايران را تحريك نكنند.

  لغو تحريم ها به  شرط پس دادن اس300 
پايگاه خبرى المانيتور با اشاره به متن اوليه بودجه دفاعى 
و اظهارات مقامات كنگره، نوشته است كه قانونگذاران 
آمريكايى وزارت دفاع اين كشور را به مقابله با آنچه 
كرد.  خواهد  ملزم  مى خوانند،  ايران»  فزاينده  «تهديد 
«سازمان  يك  اعضاى  از  نقل  به  همچنين  المانيتور 
طرفدار اسرائيل» نوشته است كه ايده هايى هم براى 
مشروط كردن لغو تحريم ها به توقف حمايت ايران از 
گروه هاى مقاومت، پاسخ گويى به نگرانى هاى آژانس 
از  فعاليت هاى گذشته و همچنين خوددارى  در مورد 

استقرار سامانه دفاعى اس-300 مطرح شده است.

انتقال اورانيوم به روسيه يكى از 
 گزينه هاست، اما تهران نظر ديگرى دارد

انتقال  مذاكرات مى گويد  در  روسيه  نماينده  ريابكوف 
ذخاير اورانيوم ايران به روسيه يكى از گزينه هاست، اما 

تهران نظر متفاوتى در اين رابطه دارد.

 خليفه جديد «داعش» چه كسى است؟  
پس  كه  كرد  اعالم  گزارشى  در  «نيوزويك»  نشريه 
گروه  رهبر  البغدادى،  ابوبكر  شديد  ديدگى  آسيب  از 
عراق،  ارتش  گسترده  عمليات  در  داعش،  تروريستى 
هم اكنون «ابو عال العفرى» جانشين وى شده است.  
العفرى متولد منطقه «الحضر» موصل در استان نينوا 
هاى  گروه  در  نقش وى  كه  توان گفت  مى  و  است 

تروريستى بسيار برجسته تر از ابوبكر البغدادى است.

  هدف اس 300 جلوگيرى از حمله به ايران
از  مسكو  هدف  كرد  تاكيد  روسيه  خارجه  امور  وزير 
تحويل دادن سامانه اس سيصد به ايران جلوگيرى از 

توسل غيرقانونى به زور عليه اين كشور است. 

 ساخت نيروگاهى شبيه «فوردو» در آمريكا
كه  نوشت  گزارشى  در  تايمز»  «نيويورك  روزنامه 
الگوى  اتمى مطابق  نيروگاهى  آمريكايى  دانشمندان 
اند تا ميزان پيشرفت  ايران ساخته  برنامه هسته اى 
تعيين  دقيق  طور  به  را  اى  هسته  برنامه  در  ايران 
فعاليت  نوع  از  آگاهى  مشتاق  متحده  اياالت   كنند. 

غنى سازى اورانيوم در نيروگاه فوردو است. 

 ديدار با نتانياهو بماند براى بعد از توافق 
روزنامه اسرائيلى هاآرتص نوشت: باراك اوباما رئيس 
يهوديان  جامعه  سران  با  نشستى  در  آمريكا  جمهور 
دعوت  سفيد  كاخ  به  را  نتانياهو  است  گفته   آمريكا 
نمى كند. اوباما گفت كه تا قبل از زمان توافق نهايى 

هسته اى با ايران، با نتانياهو ديدار نخواهد كرد.

 برگشت كشتى ايرانى در آبهاى يمن
يك رسانه آمريكايى با بيان ادعاهايى بى پايه از قول 
ايرانى در  منابع گمنام گزارش داد يك فروند كشتى 
از  است. «ان بى سى»  داده شده  برگشت  يمن  آبهاى 
قول مقامات دفاعى آمريكا مدعى شد اين كشتى ايرانى 

حامل سالح هايى براى جنبش انصارا... بوده است.

كرد:  اظهار  تهران  جمعه  نماز  خطيب 
و  نيندازند  شبهه  به  را  مردم  مسئوالن 
 پشت پرده مذاكرات را به مردم بگويند . 
ا... صديقى با تاكيد بر اين موضوع  آيت 
 كه هشدار رهبرى در مذاكرات هسته اى  
دشمن  با   : افزود  دارد،  معنوى  پشتوانه 
مذاكره مى كنيم دشمن قسم خورده اى 
به هيچ كشور رحم  تاسيس  از موقع  كه 
براى  تاكتيكى  كارهايش  همه  و  نكرده 

نابودى طرف مقابل بوده است.

دغدغه رهبرى را جدى بگيريم

مردم  كه  كنندگان  مذاكره   : افزود  وى 
آنها حمايت مى  از  رهبرى  از  تبعيت  به 
 كنند توجه كنند كه با چه كسى مذاكره 
جدى  را  رهبرى  دغدغه  كنند،  مى 
ها  گوشى  در  و  لبخندها  با  و  بگيريم 
خداى نكرده غافل گير نشويم. صديقى 
اظهار كرد : آمريكا از پيش، بيانيه اى را 
آماده  كرده و اين خالف چيزى بود كه 
گويند  مى  دروغ  هم  گويد؛  مى  ما  تيم 

هم تهديد مى كنند.

كدام كشور ذلت را مى پذيرد؟

روى  قرمز  خطوط  رعايت   : افزود  وى 

دارم؛  تاكيد  نظامى  و  امنيتى  پايگاه 
خداى نكرده تيم قبول كنند كه دستشان 
آشكار  ذلت  يك  باشد  باز  بازرسى  براى 
كدام  است؛  قانون  و  قرآن  خالف  امر  و 
از  تعجب  پذيرد؟  مى  را  ذلت  اين  كشور 

مصاحبه مسئولين كه مى گويند آنها اگر 
آنجا  مذاكره  تيم  گذاريم.  نمى  ما  بيايند 
بعد  دهيم  تعهد  اينكه  نه  بايستد  محكم 
 بگوييم نمى گذاريم يا جاى ديگر نشان 
مى دهيم. صديقى در ادامه افزود :  رفت 
مسئولين  آمريكايى،  مشكوك  آمد  و 
پس  نيندازند  شبهه  به  را  مردم  محترم 

پرده را براى مردم بگويند.

جنگنده اسرائيل كارايى ندارد

زمينه  اين  در  نيز  الهدى  علم  ا...  آيت 
داخل  در  آمريكايى ها  كرد:  خاطرنشان 
و  دولت  بين  داشتند  اختالف  خودشان 

كنگره اختالف ايجاد شد با وجودى كه هر 
دو طرفدار مذاكره هستند و هر كدام از اين 
 مذاكره مى خواهند به نفع خود بهره بردارى 
كنند، دولت اوباما مى خواهد از اين طريق 
دموكراتها در انتخابات بعدى پيروز شوند و 
كنگره نيز مى خواهد از اين امتياز به سود 
دو  اين  و  كنند  استفاده  جمهوريخواهان 

مانند گرگ به جان هم افتاده اند.

وى بيان كرد: وزير امور خارجه گفت در 
آمريكا  خارجه  وزير  با  مذاكرات  از  يكى 
كرد  بيان  را  اين  كرى»  «جان  جا  يك 
يك  آمريكا  در  نيز  ما  كاش  اى   » كه 
رهبر داشتيم»؛ برادران اين نعمت فاطمه 
اتفاق  امام زمان است، جريانى  و على و 

افتاد و عزت و احترام ما محفوظ ماند.

تحريم ها اولويت اول ماست

و  سياسى  مديركل  خصوص  همين  در 
خارجه،  امور  وزارت  بين الملل  امنيت 
توافقنامه  متن  نگارش  آغاز  به  اشاره  با 
انتظار  با 1+5 گفت:  هسته اى كشورمان 
تحريم ها»  «لغو  موضوع  جزئيات  داريم، 
اولويت  تدوين شود؛ چون  بيشتر  هر چه 
گزارش،  اين  اساس  بر  ماست.  اصلى 
به  ايران  اى  هسته  مذاكره كننده  هيئت 
امور  معاون  عراقچى  سيدعباس  رياست 
خارجه  امور  وزارت  بين المللى  و  حقوقى 
پايتخت  ايران صبح چهارشنبه وارد وين 
مجيد  مذاكرات،  اين  در  شد.  اتريش 
آمريكاى  و  اروپا  معاون  تخت روانچى 
بعيدى نژاد،  حميد  و  خارجه  وزارت 
مديركل امور سياسى و امنيت بين المللى 
وزارت خارجه به همراه ديگر اعضاى تيم 

مذاكره كننده حضور دارند.

ديدار امام جمعه بيرجند با هنرمندانعكس روز 

در يكى از ادوار مذاكرات، جان كرى به ظريف گفت «اى كاش ما نيز در آمريكا يك رهبر داشتيم»

 پشت پرده مذاكرات هسته اى را به مردم بگوييد

عراقچى : كار نگارش متن توافق خوب پيش مى رود  

سيد عباس عراقچى گفت: درباره لغو تحريم ها طرف آمريكايى 
و اروپايى روشنگرى هاى خوبى كردند؛ درباره قانونى كه در 
كنگره آمريكا در حال تصويب است هم بحث هاى مفيدى 
داشتيم. عضو ارشد مذاكره كننده تيم هسته اى درباره روند 
نگارش متن توافق گفت: در ابتداى كار نگارش متن هستيم و 
اين روند تا رسيدن به جمع بندى درباره چگونگى شروع كار و چارچوب ها ، كمى كند 

است ، اما در مجموع كار نگارش خوب پيش مى رود.

بذرپاش : بيانيه لوزان با عجله تنظيم شد

لوزان  اى  هسته  بيانيه  گفت:  مجلس  رئيسه  هيئت  عضو 
سوئيس از سوى طرفين با عجله تنظيم شد. بذرپاش افزود: 
ما 16 ماه بعد از مذاكرات ژنو، بيش از هزار ساعت مذاكره 
نكرديم كه به يك صفحه بيانيه مطبوعاتى برسيم كه آنهم 
بيانيه اى الزام آور نيست. بذرپاش با انتقاد از انتشار نيافتن 
فكت شيت از سوى مسئوالن ايران ادامه داد: اگر فكت شيت آمريكايى ها غلط 

است طرف ايرانى درستش را منتشر كند كه تاكنون منتشر نكرده است.

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

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

09357787955   مديريت: سلطانى

فروش لپ تاپ ، تبلت و لوازم جانبى

دبيران و همكاران محترم دبيرستان هاى
 دخترانه امام حسين سيد الشهدا (ع) دوره دوم
 هفته معلم فرصت مغتنمى است تا خدمات ارزنده شما را ارج نهاده

 و صميمانه ترين تبريك را به پاس تالش هاى خالصانه تان تقديم داريم.
هيچ گل واژه اى را براى بزرگوارى شما نيافتيم

 كه هديه روز معلم تان را نيز به مركز راديوتراپى بخشيده ايد
بهترين ها را براى شما هنرمندان عرصه تعليم و تربيت آرزومنديم.

مديريت دبيرستان هاى دخترانه امام حسين سيد الشهدا (ع) دوره دوم

شركت آب و فاضالب شهرى خراسان جنوبى
  در راستاى تحقق اهداف خود و به استناد مجوز صادره

 از شركت مهندسى آب و فاضالب كشور 

از طريق برگزارى آزمون ، مصاحبه و گزينش
 از بين دارندگان مدارك دانشگاهى به صورت قراردادى

 نيرو جذب مى نمايد. 
متقاضيان محترم براى كسب اطالعات بيشتر و ثبت نام 
به سايت www.Azmoon-niroo.ir مراجعه نمايند.

    دفتر روابط عمومى شركت آب و فاضالب خراسان جنوبى


