
احياى فرش مود و قهستان
در اولين كميته فرش خراسان جنوبى تأكيد شد:

ايرنا: شرايط پرداخت مستمرى از كارافتادگى به بيمه شدگان سازمان تامين اجتماعى از سوى اين سازمان اعالم شد. 
براساس قوانين اين سازمان، در صورتى كه بيمه شده طبق نظر كميسيون پزشكى 66 درصد و بيشتر از توان خود 
براى كار را از دست داده باشد، چه اين صدمه بر اثر حوادث ناشى از كار و بيمارى حرفه اى باشد و يا اينكه بر اثر 

حوادث و بيمارى هاى عادى بيمه شده باشد، از كار افتاده كلى شناخته مى شود. ( ادامه در صفحه 2)

شرايط پرداخت مستمرى از كار افتادگى 
به بيمه شدگان سازمان تامين اجتماعى اعالم شد

واكنش قاطع به برخورد آل  سعود
 با  ايران

سخنگوى كميسيون امنيت ملى با اشاره به هشدار جنگنده هاى 
سعودى به هواپيماى حامل كمك هاى امدادى ايران...

پيش بينى حضور حدود 20 هزار نفر 
در مراسم معنوى اعتكاف استان

معاون فرهنگى، پژوهشى و آموزشى اداره كل تبليغات اسالمى استان 
در گفتگوى اختصاصى با خبرنگار ما ضمن اعالم اين خبر،گفت...
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به مناسبت چهلمين روز درگذشت مادرمان 

شادروان حاجيه بيگم صبحى
(همسر مرحوم ميرحسين افكشتى)

 جلسه يادبودى امروز پنجشنبه 94/2/10 از ساعت 4 الى 5 

بعدازظهر در محل حسينيه آيت ا... آيتى برگزار مى شود.

خانواده هاى: افكشتى ، فهام ، مالكى ، محبى ، برازنده مقدم

«يادبود»
دنياى با او بودن به ما نياموخت كه بى او چه كنيم

اما وفايش به ما آموخت كه محبت هاى بى منت او را فراموش نكنيم

دومين سالگرد درگذشت همسرى مهربان و پدرى فداكار 

شادروان محمد حسن سبزكاران
را با زنده نگه داشتن ياد و خاطراتش گرامى مى داريم.

همسر و فرزندان

به مناسبت چهلمين روز درگذشت فرزندى عزيز، همسرى دلسوز 
مادرى مهربان و خواهرى فداكار مرحومه مغفوره 

شادروان رويا محتشمى
پرسنل بخش چشم بيمارستان ولى عصر (عج)

(همسر آقاى مهدى روشنى)

جلسه بزرگداشتى امروز پنجشنبه 94/2/10 از ساعت 3 الى 4 بعدازظهر 

در محل هيئت حسينى (واقع در خيابان انقالب) برگزار مى شود 

 حضور شما سروران گرامى در اين جلسه موجب شادى روح آن مرحومه
 و تسلى خاطر بازماندگان خواهد شد.

خانواده هاى: محتشمى ، روشنى ، ناصح و ساير بستگان

13 رجب والدت با سعادت مولود كعبه 
مولى الموحدين، اميرالمومنين حضرت علـى(ع)

 و بزرگداشت مقام پدر و روز مرد 
تبريك و تهنيت باد

 به مناسبت اولين سالگرد درگذشت فرزندى مهربان
 همسرى فداكار، پدرى دلسوز و برادرى عزيز مرحوم مغفور 

شادروان محمد ميابادى 
جلسه بزرگداشتى جمعه 94/2/11 از ساعت 9 الى 10 صبح 

در محل هيئت حسينى «واقع در خيابان انقالب» 
برگزار مى شود 

 حضور شما سروران محترم در اين جلسه موجب شادى روح آن مرحوم 
و تسلى خاطر بازماندگان خواهد بود. 

ياد خوبان نه حساب است، فراموش شود    نه چراغ است كه خاموش شود
خانواده هاى: ميابادى ، مفرد و ساير بستگان

پــدر عزيــز
                         تو گرانمايه ترين تصويرى

             من اگر قاب تو باشم كافيست

بيست و يك سال را با يادش سپرى كرديم. با فرا رسيدن روز معلم

 و روز پدر، با ذكر فاتحه اى يادش را گرامى مى داريم.

همسر و فرزندان
زنده ياد محمد حسين چمن گرد

(دبير آموزش و پرورش)

«هوالباقى»

در دومين سالگرد درگذشت همسرى مهربان

 مادرى دلسوز و خواهرى عزيز   

 زنده ياد حاجيه حوا افشاريان 
با ذكر صلوات و فاتحه ياد و خاطره آن مرحومه 

را گرامى مى داريم.
روحش شاد و ياد و خاطره اش هميشه جاودان

خانواده هاى: اشرفى فرد و افشاريان

به مناسبت چهلمين روز درگذشت همسرى فداكار
 و پدرى مهربان 

شادروان حاج غالمرضا حميديان (مقرى فريز) 
«دبير بازنشستـه»

جلسه بزرگداشتى امروز پنجشنبه 94/2/10 
از ساعت 16 الى 17 در محل مسجد امام حسين (ع) 

برگزار مى شود
حضور شما سروران ارجمند موجب شادى روح آن مرحوم و تسلى خاطر بازماندگان خواهد شد.

حميديان و فاميل وابسته

پيام رئيس دانشگاه بيرجند
 به مناسبت روز معلم و هفته آموزش

تقارن فرخنده روز معلم با سالروز والدت پر بركت مولود كعبه و باب علم نبى موالى آزادگان حضرت امام 
على (ع) را به همه استادان، اعضاى هيئت علمى و معلمان گرانقدر و فرهيخته تبريك و شادباش مى گويم. 

روز 12 ارديبهشت، سالروز شهادت حكيم فرزانه و استاد شهيد مرتضى مطهرى را گرامى مى داريم 
و ياد و خاطره خيل معلمان، مدرسان و دانشجويان شهيد انقالب اسالمى را بزرگ مى شماريم.

اند.   معلمان هاديان راه سعادت، راهنمايان دلسوز و چراغ هدايت بشريت به سوى جاودانگى و كمال واقعى 
روز معلم بهترين جلوه از انوار خداوندى يعنى مقام تعليم و معلمى است. اين روز بزرگ يادآور اساس خلقت 

و بعثت است كه با امر مقدس تعليم آغاز شد.
روز معلم نماد و نشانه اى است براى به تصوير كشيدن بندگى و فروتنى در برابر اول معلم خلقت، ذات مقدس 
الوهيت و تعظيم پيامبران راستين و ائمه اطهار (ع) كه معلمان بشرند؛ روز تجليل از دانش و دانشمند و مقام 
انسان ساز معلم و تعليم و فهم دوباره معلمــى كه به فرموده معمار كبير انقالب اسالمــى حضـرت امــام 

خمينى (ره) شغل انبياست.
امروز كه بيش از هر زمان ديگر به گفتمان غالب اخالق، علم و خرد و منطق در جامعه نياز داريم، احياى سنت 

پسنديده حرمت گذارى و تعظيم علم و انديشه اهميت مضاعف مى يابد.
چنانچه بر اساس آموزه هاى دينى ما علم، سلطان و موجب اقتدار است. پس شكوفايى علمى و اقتدار علمى 
كه به اقتدار ملى مى انجامد در گرو فراهم آوردن فضا و عرصه حرمت و انديشيدن استاد و محقق و دانشجو 
و تأمين امنيت و استقالل فكرى، فرهنگى، علمى و شغلى براى طاليه داران عرصه تعليم و تربيت و افسران 

جبهه جنگ نرم  مى باشد.
اگر آموزش و تعليم و تربيت به عنوان يك اصل مسلم شأن و جايگاه واقعى خود را بيابد آنگاه شاهد بركات 
فراوان در شكوفايى سرمايه هاى مادى و معنوى كشور خواهيم بود و اميد و آرامش بنيادين و پايدار تحقق 

مى يابد.

 در بزم عشق شمع فروزان معلم است                    مردم چـــو پيكرنــد اگـر، جان معلم است
 آن باغبان گلشن انديشه هـاى ژرف                        پروردگار روح حكيمان معلم است (حنيف)

   دكتر خليل خليلـى
 رئيس دانشگاه بيرجنـد

   ارديبهشت 1394

روابط عمومى سازمان نظام مهندسى ساختمان خراسان جنوبى

مهلت ثبت نام  در آزمون استخدامى  مشاغل عملياتى آتش نشانى شهردارى هاى

 استان تا دوشنبه 1394/02/14 تمديد شد

استانداري خراسان جنوبى براي تامين نيروي انسانى موردنياز در مشاغل عملياتى آتش  نشانى 
از محل مجوز استخدامى شماره 52845 مورخ 1393/11/29 سازمان شهرداري ها و دهياري هاي 
كشور، تعداد 42 نفر از افراد واجد شرايط را از طريق برگزاري آزمون توانمندي  هاي تخصصى 
و عملى(ارزيابى آمادگى و سالمت جسمانى) و گزينش به صورت پيمانى استخدام مى  نمايد. 

براى كسب اطالعات بيشتر به پرتابل اينترنتى دفتر امور شهرى و شوراهاى استاندارى
 به آدرس www.sk- shahri.ir  مراجعه فرماييد.

جناب آقاى المعى
مدير كل محترم آموزش و پرورش خراسان جنوبى

 والدت با سعادت بزرگ معلم نظام آفرينش موالى متقيان امير مومنان 
حضرت على (ع) و هفته بزرگداشت مقام واالى معلم را پيشاپيش محضر جناب عالى  

و معلمين گرانقدر استان تبريك و تهنيت عرض نموده 
 توفيق روزافزون تان را در امر مقدس تعليم و تربيت فرزندان اين مرز و بوم

 از خداوند متعال مسئلت مى نمايد.

شركت سهامى بيمه معلم - سرپرستى خراسان جنوبى

شركت بيمه معلم(سهامى عام)
شعبه خراسان جنوبى

بيش از 6 ميليون ايرانى مزين به نام
 و القاب امام على(ع) هستند

ايرنا: شش ميليون و 320 هزار ايرانى مزين به نام، القاب و 
كنيه هاى حضرت على(ع) امام اول شيعيان هستند. تدين 
مديركل روابط عمومى و امور بين الملل سازمان ثبت 
احوال كشور افزود: نام «حيدر» بيش از 122 هزار بار و نام 

«مرتضى» از فراوان ترين القاب اين امام بزرگوار است.

پيش بينى سبد بيمه  اجتماعى 
براى كارگران   

ايسنا: وزير كار از بيمه كارگران ساختمانى تا پايان سال خبر 
داد. ربيعى همچنين از تعريف سبد بيمه اجتماعى خبر داد و 
ابراز اميدوارى كرد كه با اجراى اين طرح هيچ ايرانى بدون 

تامين اجتماعى نمانده و نگران بازنشستگى خود نباشد. 

تعليق عمره كامل شد   
پرواز  براى  شده  تعيين  مهلت10روزه  پايان  با  ايسنا: 
و  عربستان  سمت  به  ايرانى  خالى  هواپيماهاى 
بازگرداندن حجاج باقى مانده به كشور تا اطالع ثانوى 
رسما پروازهاى عمره به تعليق درآمد  و تا زمانى كه 
سازمان حج و زيارت برنامه جديد خود براى بازگرداندن 
پروازهاى عمره به چرخه برنامه هاى زيارتى ايران را 

اعالم نكند اين پروازها برقرار نخواهد شد. 

اعمال نرخ هاى جديد سود 
از 15  ارديبهشت 

اجراى  اعالم  با  مركزى  بانك  كل  رئيس  سيف  مهر: 
مصوبات جديد شوراى پول و اعتبار از 15 ارديبهشت ماه 
جارى گفت: نرخ هاى سود 22 درصد تا زمان سررسيد 
قرارداد اعمال مى شود و با اتمام مهلت سررسيد نرخ هاى 

سود جديد و 20 درصد براى آنها اعمال خواهد شد.

13 رجب طلوع آفتاب علوى 
از مشرق كعبه الهى 

بر عموم آزاد مردان و عدالت طلبان جهان مبارك باد

تقارن ميالد فرخنده مولى الموحدين امام على(ع) با هفته معلم و روز كارگر گرامى باد
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مدير كل دفتر آموزش پيش دبستانى وزارت آموزش و پرورش گفت: تحصيل در مراكز پيش دبستانى اجبارى نيست. به گزارش فارس، فضلى افزود: دوران پيش 
دبستانى براى كودكان دوران حياتى و ضرورى است. وى با بيان اينكه اجبارى براى تحصيل در مراكز پيش دبستانى وجود ندارد، ادامه داد: تالش كرديم تا در مناطق 
محروم، تمام دانش آموزان را تحت پوشش تحصيلى قرار دهيم كه براين اساس 70 درصد كالس هاى چند پايه كشور، يك پايه و 8 درصد كالس ها زير 10 نفر است.

تحصيل در مراكز پيش دبستانى اجبارى نيست

ثبت نام 40 هزار تن براى عضويت در پليس افتخارى

 مديركل پليس افتخارى نيروى انتظامى گفت: تاكنون 
40 هزار تن از هموطنان براى عضويت در پليس افتخارى 
ثبت نام كرده اند. به گزارش ايرنا، سرهنگ اكرمى افزود: 
از اين تعداد، عضويت 13 هزار تن قطعى شده است كه 
اين افراد دوره هاى آموزشى الزم را سپرى كرده اند.وى 
گفت: همچنين تاكنون تعداد 20 هزار بيمه ويژه پليس 
افتخارى محقق شده است كه از اين ميان تعداد پنج هزار بيمه به صورت شناور 
پرداخت شده است كه البته بيمه ياد شده، تنها در صورت بروز و وقوع حادثه در 
ماموريت هاى ناجا اختصاص مى يابد. وى اضافه كرد: تشكيل پليس افتخارى 
امرى قانونمند و بر اساس قانون استخدامى ناجا است و هدف از آن نيز تعامل دو 

سويه با مردم و انجام كار فرهنگى، اجتماعى و پيشگيرى اجتماعى است.

رونمايى از طرح جديد مشاغل سبز 

مشاغل  ملى  سامانه  اولين  اينكه  اعالم  با  كار  وزير 
ايران امسال رونمايى مى شود، گفت: ساماندهى بازار 
كار هدف سامانه ملى مشاغل ايران است. به گزارش 
مهر، ربيعى اعالم كرد: اين سامانه در راستاى ساماندهى 
بازار كار و در جهت كمك به كارگران، كارفرمايان و 
كارآفرينان راه اندازى شده و اواسط سال 94 فعاليت خود 
را آغاز مى كند. وى از برنامه ريزى مشاغل سبز خبر داد و گفت: برنامه ريزى 
براى مشاغل سبز در دستور كار دولت قرار دارد چون بحران محيط زيست براى 
همه قابل درك است و بايد از اين بحران فرصت هايى براى پيشرفت ايجاد كرد.

وى اشتغال معلولين را از دستاوردهاى مهم وزارت كار دانست و افزود: سازمان 
فنى حرفه اى آموزش هاى متناسب با معلولين را برنامه ريزى كرده است. 

واكنش بازار طال براى كاهش 2 درصد سود سپرده

دو  كاهش  گفت:  جواهر  و  طال  اتحاديه  رئيس 
درصدى نرخ سود سپرده هاى بانكى انگيزه اى براى 
هدايت صاحبان سرمايه و انتقال پول هايشان به بازار 
ايرنا، كشتى آراى  طال ايجاد نمى كند. به گزارش 
درباره تاثير كاهش دو درصدى نرخ سود سپرده هاى 
بانكى بر بازار طال، افزود: هر چند نرخ سود سپرده 
ها براساس مصوبه شوراى پول و اعتبار دو درصد كاهش يافت اما اين نرخ 
هنوز از نرخ تورم باالتر است و به همين دليل رغبت سپرده گذارى در بانك 
ها باالست. وى اظهار كرد: عالوه بر اين قيمت طال در بازارهاى داخلى و 
جهانى در دو سال گذشته نوسان چندانى نداشته به طورى كه اين بازار نيز 

جذابيتى براى سرمايه گذارى ندارد.

 (ادامه از صفحه 1) براساس ضوابط سازمان 
تأمين اجتماعى در صورتى كه از كار افتادگى 
بيمه شده بين 10 تا 33 درصد باشد و بيمه شده 
بر اثر حوادث ناشى از كار دچار آسيب شده باشد 
استحقاق دريافت غرامت مقطوع نقص عضو را 

خواهد داشت. 
براين اساس اگر ميزان كاهش توانايى كار بيمه 
شده بر اساس نظر كميسيون پزشكى بين 33 
تا 66 درصد باشد، در صورتى كه صدمه وارده 

به بيمه شده بر اثر حوادث ناشى از كار باشد، 
شناخته  كار  از  ناشى  جزئى  افتاده  كار  از  وى 
بيمه شده اى در  مى شود. همچنين چنانچه 
اثر حوادث غير ناشى از كار و يا بيمارى هاى 
حسب  را  خود  توانايى  و  ديده  آسيب  عادى 
نظر كميسيون هاى پزشكى پيش بينى شده 
از  به صورت كامل  اجتماعى  تامين  قانون  در 
دست بدهد در چارچوب قانون و با احراز شرايط 
براساس  گيرد.  مى  قرار  حمايت  مورد  قانونى 

تنها  مستمرى  صورت  اين  در  گزارش،  اين 
به بيمه شده اى تعلق مى گيرد كه ظرف 10 
سال قبل از تاريخ وقوع حادثه غير ناشى از كار 
ازكارافتادگى كلى،  به  بيمارى منجر  يا شروع 
داراى يك سال سابقه پرداخت حق بيمه نزد 
سازمان بوده و نيز ظرف يك سال قبل از تاريخ 
داراى 90  بحث  مورد  بيمارى  يا  حادثه  وقوع 
روز سابقه پرداخت حق بيمه باشند. همچنين 
معالج  پزشك  نظريه  طبق  كه  شدگانى  بيمه 

 به عنوان از كار افتاده كلى معرفى مى شوند 
توسط  معالج  پزشك  نظر  كه  صورتى  در 
برقرارى  براى  شود  تاييد  پزشكى  كميسيون 
مستمرى از كارافتادگى بايد با در دست داشتن 
نظريه كميسيون هاى پزشكى بدوى يا تجديد 
نظر، تصوير شناسنامه بيمه شده و افراد تحت 
تكفل خويش، كارت ملى و تصوير سند ازدواج 
دريافت  كه  اجتماعى  تامين  شعبه  آخرين  به 

كننده حق بيمه آنان است، مراجعه كنند.

درآمد  پر  ميليون  شش  يارانه  حذف  براى  دولت  اگرچه    
اما با شواهد موجود و روندى كه  هدف گذارى كرده است؛ 
تاكنون براى خارج كردن يارانه بگيران ثروتمند از ليست سازمان 
هدفمندى يارانه ها طى شده تحقق آنچه كه دولت براى امسال 

مدنظر دارد بسيار سخت به نظر مى رسد. 
به گزارش ايسنا، با درز كردن خبر حذف يارانه پنج گروه درآمدى 
از جمع يارانه بگيران اگرچه در ابتدا بين مقامات مسئول تمايلى 
براى شفاف سازى در اين مورد و اشاره صريح به موضوع وجود 
نداشت و اغلب به طور سربسته به آن پاسخ دادند؛ اما باالخره 
سكوت مسئوالن مستقيم شناسايى و حذف يارانه پر درآمدها در 
وزارت كار و رفاه اجتماعى شكست و توضيحات بيشترى ارائه 
شد. اظهاراتى كه در عين حال مى تواند پيام خوبى براى اجراى 

مناسب تر قانون هدفمندى يارانه ها و مقابله با كسرى منابع 
هدفمندى در بودجه سال جارى داشته باشد ابعاد تامل برانگيزى 

را نيز به همراه دارد. 
اخيرا فيروزآبادى - قائم مقام وزير كار و رفاه اجتماعى - با اشاره 
به اينكه يارانه براى همه نيست و اين موهبت سهم اقشارى 
است كه از نعمت هاى طبيعى محرومند اعالم كرد كه در سال 
يارانه ثروتمندان قطع مى شود و حدود شش ميليون  جارى 
يارانه بگيرى كه نيازى به اين پول ندارند از چرخه دريافت يارانه 

خارج خواهند شد. 
اين اعالم از اين جهت كه تعداد حدود شش ميليون يارانه بگير 
پر درآمد را هدف گذارى كرده كامال منطقى است، چراكه با 
كاهش رقم 42 هزار ميليارد تومانى پيشنهادى در اليحه بودجه 

امسال براى توزيع نقدى به 39 هزار ميليارد تومان، دولت بايد 
براى جبران كسرى حداقل 3000 ميليارد تومانى كه در پيش 
دارد بيش از پنج ميليون نفر از دريافت كنندگان يارانه نقدى را از 
بار هزينه اى خود خارج كند؛ از اين رو تعداد شش ميليون مورد 
توجه مى تواند در صورت تحقق تا حدودى گره كسرى منابع 
را باز كند. بنابراين در اين حالت كه مى طلبد گام هاى حذف 
يارانه بگيران پردرآمدى كه ضرورتى بر حضورشان در ليست 
سازمان هدفمندى يارانه ها وجود ندارد، با سنجيدن شرايط و 
احتياط كامل برداشته شود. حذف شش ميليون نفر حتى در 
طول يكسال چندان عملى به نظر نمى رسد مگر اينكه بانكهاى 
اطالعاتى به حدى قوى باشند كه كمترين خطا و اشتباه را براى 
تصميم گيرى در مورد اين جمعيت چند ميليونى تضمين كرده 

و مردم هم با اعتماد به دولت اين موضوع را بپذيرند كه در اين 
حالت ضمن جبران كسرى منابع هدفمندى براى توزيع يارانه 
نقدى، منابع مازاد ناشى از حذف يارانه بگيران براى هزينه در 

بخش هاى درمانى، توليدى و عمرانى اختصاص مى يابد. 

ماراتن نفس گير حذف 6 ميليون يارانه بگير تا پايان امسال 

شرايط پرداخت مستمرى از كار افتادگى به بيمه شدگان سازمان تامين اجتماعى اعالم شد
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تصويب قانون خلع يد از شركت نفت 
انگليس توسط مجلس شوراي ملي 

(1330ش)

پس از ملي شدن صنعت نفت، دولت ايران تصميم 
گرفت كه دست انگليسي ها را از شركت نفت ايران 
كوتاه كند بنابراين اليحه اي به مجلس برد كه طي 
آن، از انگلستان در امور نفت ايران، خلع يد و سلب 
كارمندان  قانون،  اين  تصويب  با  مي شد.  اختيار 
انگليسي از شركت نفت اخراج شدند و صنعت نفت 

به دست ايراني ها افتاد. 
درگذشت استاد «اسماعيل آشتياني» شاعر و نقاش 

ايراني (1349ش).

آغاز عمليات بزرگ بيت المقدس (1361ش)

با  تاريخ61/2/10  عمليات بزرگ بيت المقدس در 
رمز يا علي ابن ابي طالب(ع) در جبهه هاي جنوب، 
جنوب اهواز و شمال خرمشهر در وسعتي در حدود 
5400 كيلومتر مربع و در سه مرحله آغاز شد و تا 
4 خرداد 61 به طول انجاميد كه مهمترين هدف 
آن آزادسازي خرمشهر بود. در نهايت، خونين شهر 
پس از 578 روز اسارت در سوم خرداد 1361 آزاد 

شد و به آغوش ميهن اسالمي بازگشت.
روز ملى خليج فارس.

ژنرال آيرن سايد فرمانده قواي انگليس در ايران 
و كليه نيروهاي انگليسي و هندي خاك ايران را 

ترك كردند (1300 ش).
انباري»  «ابن  به  معروف  محمد»  «ابوبكر  تولد 

اديب و مفسر مسلمان(271 ق).
درگذشت «ابن عساكر دمشقي» مورخ و محدث 

شهير اسالمي(571 ق). 
پيروزي مردم ويتنام بر آمريكا و پايان جنگ ويتنام 

(1975م).
انگليسي  كاشف  و  دريانورد  كوك»  «ِجيمز  تولد 

(1728م).
نويسنده  و  شاعر  بِرْشْت»  «برتولْْت  درگذشت 

برجسته آلماني (1956م).
آسيا  جنوب  در  كامبوج  به  آمريكا  نظامي  حمله 

(1970م).
اروپا  اتحاديه  به  شرقي  اروپاي  كشور  ده  الحاق 

(2004م).

تقويم مناسبت هاى  روز

خبر طيب نيا از بررسى طرح هاى 
تحرك مسكن 

 مهر: وزير اقتصاد با اشاره به بررسى طرح هايى براى 
ايجاد تحرك در بخش مسكن گفت: بانك مركزى اصل 
استمهال خطوط اعتبارى مسكن مهر را پذيرفته است، 
زيرا تاثيرى بر رشد نقدينگى ندارد و قدرت وام دهى 
مسكن را باال مى برد. طيب نيا افزود: افزايش سرمايه 
بانك مسكن با استفاده ظرفيت هاى قانونى موجود و 
پيش بينى هايى كه در قانون رفع موانع توليد رقابت پذير 
صورت گرفته و گسترش بازار رهن و انتشار اوراق رهنى 
به پشتوانه تسهيالت رهنى و مطالباتى كه بانك مسكن 
دارد از جمله اين پيشنهادات است كه زمينه ارتقاى نقش 

بانك مسكن در تامين مالى را فراهم مى آورد.

هزينه دريافت و تعويض شناسنامه 

 ايسنا: مديركل اسناد هويتى سازمان ثبت احوال كشور 
هزينه دريافت و تعويض شناسنامه در سال جارى را اعالم 
كرد. اسماعيلى افزود: براساس قانون بودجه 94 هزينه 
قانونى در سال جارى  از موعد  بعد  تعويض شناسنامه 
منظور  به  افرادى كه  است. همچنين  ريال  172 هزار 
عكسدار كردن، قصد تعويض شناسنامه خود در موعد 
قانونى را دارند بايد 115 هزار ريال بپردازند. هزينه دريافت 
شناسنامه به علت فقدان آن نيز بار اول230 هزار ريال، بار 

دوم460 هزار ريال و بار سوم يك ميليون ريال است. 

پذيرش بازنشستگان درمراكز درمانى 
رايگان مى شود 

 مهر : همتى معاون درمان سازمان تامين اجتماعى از 
حذف فرانشيز درمانى بازنشستگان در مراكز درمانى خبر 
داد و گفت: به زودى با اجراى اين طرح پذيرش اين افراد 

در مراكز درمانى رايگان خواهد بود. 

زمان اعالم نتايج اوليه كارشناسى ارشد 

 ايرنا: توكلى مشاور عالى سازمان سنجش آموزش كشور 
از اعالم نتايج اوليه آزمون كارشناسى ارشد سال 1394 
دانشگاه ها و موسسات آموزش عالى در روز دوشنبه 21 

ارديبهشت ماه خبر داد. 

وجود 11 ميليون جوان مجرد در كشور 

 معاون ساماندهى امور جوانان وزير ورزش و جوانان: حدود 
شش ميليون پسر و پنج ميليون دختر رده سنى 15 تا 
 35 سال مجرد هستند. به گزارش خبرگزارى صداوسيما ، 
گلزارى گفت: بيش از 23 ميليون جوان در رده سنى 15 
تا 29 سال هستندكه اين رقم كمتر از يك سوم جمعيت 
كشور است. وى گفت: بسيارى از افراد بين 29 تا 35 سال 

به دليل نداشتن شغل و مسكن ازدواج نكرده اند.

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

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

 در منزل و در اسرع وقت  

   09158624439 - جانى

فروشگـاه  كـودك 
 اميـــر

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

سجادشهر، امامت 2     32412973 نودهى فاطمى

روز پــدر

عرضه انواع پيراهن ساده و طرح دار – دوخت ترك 
بيش از 100 مدل و 300 رنگ

در صورت عدم  سايز مورد  نياز و رنگ  دلخواه 

قابل تعويض  مى باشد
آدرس: بيرجند – خيابان پاسداران – تقاطع 15 خرداد

روبروى سوپر ماركت برادران پردلى
    09155614081 - دليرى نيا

گــرامى بــاد

ثبت نام در محل / تلفن تماس و  ثبت نام:
 09152470300 - 32214166 

دارالقرآن امام على بن ابيطالب (ع) تهران شعبه بيرجند

آموزش رايگان قرآن ويژه خواهران
هر هفته  سه شنبه ها ساعت 16 هيئت حسينى (خيابان انقالب) 

مزايده عمومي (نوبت اول)
اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري خراسان جنوبي در نظر دارد: بهره برداري و احياى محصول فرعي مرتعي آنغوزه را در قالب طرح هاى بهره برداري ذيل از طريق مزايده مندرج در اين آگهي واگذار نمايد. لذا از متقاضيان 

دعوت مي شود در صورت تمايل نسبت به اخذ اسناد مزايده، مالحظه مفاد طرح، بازديد از مناطق مورد نظر اقدام نموده و قيمت پيشنهادي خود رابراي هر كيلوگرم محصول به عنوان بهره مالكانه اعالم نمايند.

ميزان مساحت مفيدنام طرحنام شهرستان
نرخ پايه (ريال)محصول

تعهدات  
احيايى
بذرپاشى

دوره طرح
مبلغ تضمين به ريال

كپه كارىكپه كارى
22,895,000پنج ساله3532111684100035320پسكوهقاين

5,012,000سه ساله9572278440009570آبگرمفردوس

طبس

35,420,000سه ساله706116947418007062300دستگردان
19,176,000سه ساله28008736439002802150امامزاده على ديهوك

35,202,000سه ساله590015576452005901150اسفنديار پيكوه

36,963,000سه ساله920017943412009201150كلشانه
19,608,000سه ساله43009804400004300150خروان

35,458,000سه ساله11433160084430011433150كوه شيب
20,580,000سه ساله31008928461003102225ملوند

23,439,000سه ساله568811603404005688150ماودر
25,621,000سه ساله561012288417005610150شتركوه
25,731,000سه ساله631213128392006312150سرند

51,043,000سه ساله4972176015800049710سرند و خدا آفريدبشرويه

تاريخ توزيع اسناد مزايده: از 94/2/10 لغايت پايان وقت اداري 15 /94/2
زمان تحويل پاكت هاي مزايده: حداكثر تا پايان وقت اداري مورخ 94/2/21 

آدرس محل توزيع اسناد مزايده: بيرجند ـ خيابان ارتش ـ سه راه معلم ـ اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري خراسان جنوبي ـ دبيرخانه كميسيون معامالت (امور قراردادها)
مبلغ و نوع سپرده شركت در مزايده: مطابق جدول فوق 

زمان و محل بازگشايي پاكت هاي مزايده: مورخ 94/2/22 ساعت 9 صبح سالن جلسات اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري خراسان جنوبي

شرايط مزايده:
1- به پيشنهادهاي رسيده فاقد سپرده يا امضاى مشروط و مخدوش و يا پس از انقضاي مدت مقرر در آگهي واصل شده ترتيب اثر داده نخواهد شد.

2- شركت هاي تعاوني بهره برداري و  بهره برداران بومي در مقايسه با ساير پيشنهاد دهندگان در شرايط مساوي داراي اولويت ميباشند. 
3 – اسناد اين مزايده از طريق وب سايت اداره كل منابع طبيعى وآبخيزدارى خراسان جنوبى به نشانى www.nrskh.ir  و پايگاه اطالع رسانى مناقصات قابل دريافت مى باشد . 

روابط عمومى اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري خراسان جنوبي
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در سال همدلى و همزبانى دولت و مردم نشر مطالب خالف واقع از سوى جناب آقاى محمد على محمدى با استفاده از عنوان مدير جهاد كشاورزى 
بيرجند موجب تأسف است و مطالب ايشان تكذيب مى شود. بديهى است حق پيگرد قضايى براى اين شركت محفوظ مى باشد.

3شركت «شميم ابتكار آريا» در پاسخ به مطلب مدير جهاد كشاورزى بيرجند اعالم كرد:
پيام شما

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

عنوان  به  بيرجند  آزادى  ميدان  سالم.  با 
از سمت مشهد  و مهم شهر  اصلى  ورودى 
عبور  براى  است.  نابسامان  و  شلوغ  خيلى 
عابران پياده از عرض اين محدوده (شرق به غرب 
و  شده  كشى  خط  محل  هيچ  بالعكس)  و  ميدان 
مناسبى پيش بينى نشده است. شهروندان به ويژه 
مسافران و ميهمانان به صورت نامنظم و غيرقابل 
پيش بينى از هر نقطه ميدان در تردد هستند كه 
هم وجهه خوبى ندارد و هم خطرآفرين است. لطفًا 

مسئولين مربوطه چاره انديشى كنند. با تشكر
0915...661

دانشگاه  اقدام  از  طريق  اين  از  خواستم  سالم 
آزاد بيرجند در اجراى فريضه امر به معروف 
بى حجاب  افراد  به  تذكر  و  منكر  از  نهى  و 

تشكر كنم. اجركم عند ا...
915...944

صنايع  معاون  بردن  در  آوا  ابتكار  سالم. 
دستى ميراث فرهنگى به محل توليد كفش 
بيرجندى سفال و خراطى بسيار جالب بود. 

اميدواريم ادامه پيدا كند ...
915...617
سالم آواجان. كارگر ساختمانى هستم مدرك 
فنى  و حرفه اى هم گرفتم. دو سال است 
نام  ثبت  گويند  مى  روم  مى  بيمه  اداره  به 
نداريم! تا اينكه وزير محترم اعالم كرد كارگران 
را بيمه مى كنند به اداره بيمه مراجعه كردم مسئول 
قبلش  وزيرشب  احتماًال  گفت  من  به  نويسى  نام 
قروت خورده اصًال نام نويسى نداريم! خواشمنديم 

به گوش مسئولين برسانيد تا پيگيرى كنند.
915...156
باسالم. رئيس ثبت اسناد و امالك پاسخگو باشد: 
تبديل سند دفترچه اى در روند ادارى شما 
دو  مراحل  طى  در  كه  برد  مى  زمان  چقدر 
شما  كارمند  از  مى شود  مفقود  پرونده  مرتبه 
 علت را جويا مى شوم در حالى كه آدامس مى جود،

مى فرمايد سر ما شلوغ است.
915...325
باسالم خدمت شركت مخابرات بيرجند. به عرض 
بيرجند  در  اينترنت  دهى  آنتن  كه  رساند  مى 
بسيار ضعيف است لطفاً فكرى به حال اين 

قضيه بكنيد.
915...404
مسئولين اداره راه و شهرسازى سربيشه دست مريزاد 
 اعتبار سال 93 هم بالتكليف ماند و در كوه هاى

و  راه خاواز  از  اما  هزينه شد  آباد  على  روستاى 
باسناباد خبرى نشد و راه سه روستا را شما جدا 

نموديد. اجركم عند...
915...422
پائين خيلى  ورودى معصوميه  آوا جان سالم. 
حل  جاى  به  مسئولين  چرا  است!  طوالنى 
كنند.  مى  پاك  را  صورتش  مسئله،  سريع 
حداقل يك چهار راه يا فلكه درست كنند تا مجبور 
گوش  به  لطفًا  بزنيم.  دور  را  شهر  اينقدر  نشويم 

مسئولين برسانيد. باتشكر.
915...723
باسالم و تشكر از سازمان اتوبوسرانى. ما اهالى اين 
منطقه تقاضاى نصب سايبان خيابان نرجس 

ايستگاه انتهاى دولت را داريم.
915...484

* نسرين كارى
 

از ديرباز براى خود  معلم، واژه بسيار آشنايى است. بشر 
معلمانى داشته است. پدر و مادر جزو اولين معلمان فرد 
كه  مى شود  گفته  كسى  به  معلم  عمومًا  شود.  مى  تلقى 
قادر است چيزهايى را به افراد ديگرى ياد بدهد. افرادى 
چون پيامبران، پيشوايان دينى، رهبران مذهبى، متفكران 
برجسته، قهرمانان، مخترعان، نخبگان علمى، هنرمندان، 

و ... را مى توان به نوعى معلمان ابناى بشر دانست. 
معلم شخصيتى ارزشمند و از خود گذشته است كه علم 
قرار  ديگران  اختيار  در  داشتى  چشم  هيچ  بى  را  خود 
مى دهد. در عصر حاضر نوع نگاه به معلم و شغل معلمى 
با توجه به تغييرات علمى، فناورى، سياسى و اجتماعى با 

گذشته تغيير بسيارى كرده است. 
سقراط،   هاى  ويژگى  با  افرادى  نمى رسد  نظر  به  ديگر 
افالطون، سعدى، ابن سينا، جامى، جان الك، كنفوسيوس، 

و ...، پيدا شوند و ويژگى هاى آنها را داشته باشند. 
كامًال  حرفه  يك  عنوان  به  معلمى  به  حاضر،  قرن  در 
كسب  را  الزم  بايد صالحيت هاى  قبل  از  كه  تخصصى 
نگريسته  باشد،  كرده  طى  را  الزم  آموزش هاى  و  كرده 
مى شود. در ممالك توسعه يافته به معلمى چون خلبانى، 

جراحى در پزشكى، مهندسى و ...، نگاه مى شود. 

معلم امروز، يك متخصص است      

  و امروز به  مناسبت گراميداشت مقام معلم با آموزگارى با 
تخصص و دكتراى تعليم و تربيت به گفتگو مى نشينيم.

مصطفى محمد زاده مدير نمونه استان، با 25سال سابقه 
كار، سابقه تحصيلى اش را اينگونه بيان مى كند: ديپلم 
ابتدايى،  آموزش  كاردانى  ابتدايى،  آموزش  دانشراى 
(مديريت  ارشد  كارشناسى  ابتدايى،  آموزش  كارشناسى 
آموزشى و آموزش ابتدايى) دكتراى تخصصى فلسفه تعليم 
و تربيت- برنامه ريزى درسى عضو شوراى تحقيقات و 

پژوهش استان و  رتبه اول دوره كارشناسى ارشد.
وى همچنين در خصوص سوابق كارى اش مى گويد:  مدرس 
اى، منطقه  استانى،  كشورى-  خدمت  هاى ضمن   دوره 
مدرس دانشگاه هاى فرهنگيان، پيام نور، آزاد در سطح 
كاردانى، كارشناسى و كارشناسى ارشد در رشته هاى علوم 
تربيتى، روانشناسى، حقوق وحسابدارى هستم و همچنين 
دانشگاه  ارشد  هاى  نامه  پايان  مشاور  و  راهنما   استاد 

پيام نور و آزاد مى باشم.
 

 چون سر و كار تو با كودك فتاد 
پس زبان كودكى بايد گشاد

بار ديگر به دنيا  بيان مى كند: اگر صد  دكترمحمد زاده 
بيايم بدون هيچ ترديد و شكى باز هم معلمى را انتخاب 
ترديد دوره طاليى  اى  بدون ذره  باز هم  و  خواهم كرد 
ابتدايى را انتخاب مى كنم. وى از آرزوهايش مى گويد: 
رسيدن و درك جامعه و مسئولين از مقام شامخ معلمى 
 و از همه مهمتر رسيدن به معرفت و شناخت از جايگاه 
و  پدرانه  نگاه  با  كه  سختكوش  آموزگاران  كه  اى  ويژه 
مادرانه آينده سازان اين مرز و بوم را براى چشم اندازها و 

افق هاى روشن مى سازند.
بر روى  را  افزار محبت  نرم  به گفته وى هر معلم، يك 

قلب خود سوار كرده است و پرنده هاى عاشق را در آشيانه 
مهرش جاى مى دهد و گواه اين مدعى اظهار صادقانه 
و  روزه  يك  غيبت  در  فراگيرانش  نبودن  در   دلتنگيش 
با وداع  در  تحصيلى  سال  اخر  روز  در  كه  هايى   اشك 
توجه  قابل  نكته  و  چكاند  مى  ديده  از  آموزانش   دانش 
دانه هاى مرواريدى كه فرشتگان معصوم در اين وداع  به 

رسم سپاسگزارى به آموزگارانشان هديه مى كنند.
به نظر اين استاد دنياى بچه هاى دبستانى اقيانوسى است 
انتها كه  قابليت و جايگاه شگرفى درحوزه پژوهش  بى 

علوم رفتارى دارد.
 

در دوران ابتدايى كودك اولين تجربه
جدايى از خانواده را تجربه مى كند

ابتدايى چنين  از مشكالت منحصر به دوره  اين آموزگار 
در  كار  دشوارى  و  سختى  به  گواه  بهترين  گويد:  مى 
از خانه  اولين جدايى  اين است كه كودك  ابتدايى  دوره 
كند:  نشان مى  خاطر  كند. وى  تجربه مى  را  خانواده  و 
طبق ميثاق نامه مان مبنى بر منشور اخالقى، در كالس 
ما آموزگاران، روا نيست كه دانش آموزى مطلبى را درك 
و  نپذيرد  صورت  يادگيرى  خودمان  اصطالح  به  و  نكند 

آموزگار از اين موضوع ساده عبوركند.
تعليم و تربيت طرح بدون مطالعه اضافه  اين كارشناس 
كردن پايه ششم به دوره ابتدايى (نظام 3-3-6) را خام 
اين طرح   از آن مى گويد:  انتقاد  با  و  داند  ناپخته مى  و 
بدون تمهيد مقدمات كار و آماده سازى بستر اعم از تأمين 
عدم  و  مناسب  فيزيكى  فضاى  و  انسانى مجرب  نيروى 
جبران  هاى  آسيب  پايلوت  صورت  به  آزمايشى  اجراى 

ناپذيرى رابه پيكره آموزش وارد كرد. 
هر چند حكمتى بود كه باعث شد تا از دو دوره ديگر معلم 
در اين دوره به كار گرفته شود و به گواه خود اين دبيران 
از  بعد  ابتدايى   به همكاران   متوسطه نگرششان نسبت 
به عظمت و سختى  تغيير كرد و   اين دوره  تدريس در 

شرايط كار معلمين دوره ابتدايى پى بردند.
 

 در همه دنيا براى دوره دبستان از نخبه ترين 
و مستعد ترين معلمان استفاده مى شود

اين مدرس دانشگاه با بيان اينكه در همه جاى دنيا طبق 
 مطالعات تطبيقى و ميدانى نخبه ترين، مستعدترين چهره هاى
جامعه پس از قبولى در آزمون ها و دوره هاى خاص به 
عنوان معلم انتخاب مى شوند و سپس از بين اين افراد، 

توانايى  و  ابداع  و  ابتكار  خالقيت  داراى  كه  ها  برترين 
خاص  فيلترهاى  و  گزينش  با  دارند  بيشترى   ارتباط 
به  و  شوند  ابتدايى  معلم  سال  چند  مدت  به  توانند  مى 
شرط ارائه طرح و برنامه به موازات هدف هاى موجود در 
چشم اندازهاى دراز مدت مى توانند در اين پست ادامه 
كار بدهند و اين خود مؤيد حساسيت، ارزش و جايگاهى 
معلمين  به  احترام  (ضمن  ابتدايى  آموزش  كه   است 

دوره هاى ديگر) در ميان دوره هاى ديگر دارد.
 

معلمان دوره ابتدايى سفيران دولت هستند

به گفته محمدزاده معلمان آموزش ابتدايى سفيران دولت 
هستند چرا كه در صف اولين سطح تماس دولت و مردم 
هستند و اين انسان هاى مخلص و وفادار در هر نقطه از 

نقاط محروم كشور شعارهاى مقاومت و جهاد اقتصادى، 
همدلى و همزمانى، حماسه و شور حسينى و.... را از اولين 
روز خدمتشان براى ارتقاى سطح علمى حوزه كارى در 

عمل ثابت كرده اند.
محمد زاده موقعيت و دانش معلمان استان را عالى توصيف 
مى كند و مى گويد: با توجه به تجربه مدرسى كشورى 
با اطمينان مى توانم بگويم در استان ما معلمان به مدد 
ارزش هايى چون اخالص، عشق، سطح سواد، خالقيت، 
داشتن روحيه تفكر انتقادى در تمام ايران سرآمد و زبانزد 
تمام مسئولين هستند. مثًال اگر معلمى از بيرجند به استان 
مدارس  در  جذبشان  به  نسبت  سرعت  به  برود  ديگرى 
خاص اقدام مى كنند چراكه در استانى مى زيسته اند كه 

به فرهنگ باال معرفى مى شوند.
 

 بايد طورى شود معلم براى رسيدن
به مدينه فاضله پا روى تعهدات خود نگذارد

ريزى  برنامه  اى  به گونه  اميدوارى مى كند:  اظهار  وى 
شود كه چهره هاى تحصيل كرده به اميد حقوق و مزاياى 
بيشتر پا روى تعهدات اخالقى خود نگذارند و آموزش و 
پرورش را به قصد انتقال به ساير وزارت خانه ها به عنوان 

(مدينه فاضله) ترك نكنند.
 وى افزود: پيشگيرى را كه به مراتب مهمتر از درمان است 
و به لطف روى كار آمدن دولت تدبير و اميد انجام گرفته 
وزارت  ابتدايى  آموزش  معاون  كه  همانطور  اميدوارم  و 
(آموزش و پرورش) با تالش و جديت و پشتكارى وصف 
نشدنى نسبت به احقاق حقوق پايمال شده همكارانشان در 
 موضوع افزايش حقوق آموزگاران ابتدايى اقدام كرده اند،

وزارت آموزش و پرورش با عنايت به منويات مقام معظم 
رهبرى مبنى برهمدلى و هم زبانى و تعامل  با نمايندگان 
مجلس شوراى اسالمى با ارائه برنامه اى مدون و حساب 
رتبه  طرح  اجرايى شدن  به  نسبت  نقص  بدون  و  شده  
بندى معلمان اقدام خواهندنمود و در راستاى اثبات شعار 
داشت  نگه  هدف  با  اجتماعى  عدالت  آموزشى،  عدالت 
چهره هاى متخصص و تحصيل كرده براى تربيت آينده 

سازان اين نظام گام برخواهند داشت.
از  ابتدايى  دوره  آموز  دانش  كه  است  دورازواقعيت  آيا 

معلمى كه  تحصيالت عاليه داشته باشد بى بهره بماند؟
 او موفقيت خود را حاصل  نگاه مهربانانه و دعاى دانش 

آموزان فرشته خوى خود مى داند.
هم  آموزگار  جايگاه  و  تكريم  درباره  محمدزاده  دكتر    
مى گويد: بايد ملت و دولت با تغيير نگاه به مصرفى بودن 
آموزش و پرورش به گونه اى رفتار كنند كه معلمين ما 
به پاداش و ارزش هاى درونى يعنى رضايت از شغل خود 
نايل شوند. چرا كه بهترين پاداش ها احترام در خورشأن 

معلمان است. 
وى آرزومند است روزى بيايد كه حتى يك دانش آموز از 
تحصيل باز نماند و با تالش عالمانه و مجاهدت حكيمانه 
روح  اما مظلوم  مؤثر  اين طبقه  احقاق حق  در  مسئولين 
پويايى و شادابى در پيكره نظام آموزش و پرورش دميده 
شود. وى عنوان مى كند: جايگاه معنوى معلمان در نظر 
كه  است  شده  كم   50  ،60 هاى  دهه  به  نسبت  جامعه 
اميد است با نگاهى ويژه اى كه در دولت تدبير و اميد به 
حوزه آموزش وجود دارد عزت معلمان بازيابى شود. وى 
خوشبختانه  داد:  ادامه  معلمين  قشر  ترين  مظلوم  درباره 
براى اولين بار به همت معاون آموزش ابتدايى، معلمين 
ابتدايى چند پايه مورد توجه خاص قرار گرفتند و از آنها 

ياد شد و به تعبيرى ديده شدند.
 

داراى 8 مقاله آى اس آى
 و سه كتاب در دست تأليف مى باشم

اين معلم  نمونه عنوان مى كند: به لطف خداوند مهربان 
و  تعليم  درحوزه   isi مقاله   8 اساتيد محترم  راهنمايى  و 
تربيت با عنوان هاى گزينش و اعتباربخشى داستان هاى 
مثنوى معنوى به منظور ايجاد و پرورش مهارت هاى تفكر 
انتقادى و اثربخشى آن بر دانش آموزان دبستانى برمبناى 
 استانداردهاى ريچاردپل ولينداالدر و همچنين چاپ مقاله ها
 در نشريات داخلى و برگزيده شدن مقاله هايى در همايش هاى

ملى و كشورى و سه كتاب هم در دست تأليف دارم.
با  خودم  هايم  كالس  همه  در  گويد:  مى  افتخار  با  وى 
آموزگار ابتدايى معرفى مى كنم تا فراگيران من بدانند كه 
خيلى تالش كردم تا بتوانم خودم را آموزگار ابتدايى معرفى 

كنم چون همه چيز فراموش مى شود به جز اولى ها.
در پايان از همه معلمين زحمتكشم از اول دبستان تا اساتيد 
 محترم راهنما و مشاوران رساله ام و همه همكاران و خانواده ام

مخصوصًا همسر مهربان و دختر و پسرگلم كه نقش حياتى 
در دوران تحصيالت تكميلى ايفا كردند و اگرحمايت ها و 
 گذشت و ايثارشان بود هيچكدام از موارد فوق محقق نمى شد،

تشكر مى كنم و از خدا مى خواهم به من توفيق خدمت 
به گل هاى گلستان تعليم و تربيت را عنايت كند چراكه 
عاقبت به خيرى در گرو خدمت صادقانه و رضايت خلق 

مى باشد به بركت درود و سالم بر رسول مكرم اسالم. 

اگر هزار بار ديگر هم به دنيا بيايم
 دوره طاليى دبستان را انتخاب مى كنم

گفتگوى آوا با دكترمصطفى محمدزاده مدير نمونه و مدرس دانشگاه

پاسخ مسئولين به پيام شما

جوابيه شركت گاز خراسان جنوبى

احترامًا در پاسخ به مطلب درج شده در شماره 3207 
استحضار  به  گازها»  «قبوض  درباره   94/2/8 مورخ 
مى رساند: تمامى هزينه هاى درج شده در قبوض بر 
اساس قوانين و مقررات موجود از مشتركين محترم 
اخذ مى شود. ضمنًا مشترك محترم مى توانند براى 
و  قوانين  با  آشنايى  و  بيشتر  توضيحات  دريافت 
مراجعه   تابعه  گاز  ادارات  مشتركين  امور  به  مقررات 
تماس  شماره  به  گاز  شركت  عمومى  روابط  با  يا  و 

32392021-056 تماس حاصل نمايند.

دعوت نامه تشكيل مجمع عمومى عادى ساليانه (نوبت اول) 
شركت تعاونى عمرانى كارگشاى سازه بيرجند 

تاريخ انتشار : 94/2/10

 جلسه مجمع عمومى عادى ساليانه (نوبت اول) شركت تعاونى عمرانى كارگشاى سازه بيرجند چهارشنبه 94/2/30 
راس ساعت 18 در محل مسجد توحيد برگزار مى شود. از كليه اعضا دعوت مى شود براى اتخاذ تصميم نسبت به 
موضوعات ذيل در اين مجمع حضور به هم رسانند. ضمنا چنانچه عضوى بنا به داليلى نتواند شخصا حضور يابد 
 مى تواند همزمان با نماينده تام االختيار خويش به دفتر شركت 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.

ضمنا داوطلبان سمت بازرسى مكلفند حداكثر به مدت يك هفته پس از انتشار آگهى دعوت به دفتر شركت تعاونى 
مراجعه و فرم مربوطه را تكميل نمايند.

دستور جلسه:
گزارش هيئت مديره و بازرس

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

تصميم گيرى در خصوص بودجه پيشنهادى سال 94
اختيارات به هيئت مديره براى پرداخت حقوق و مزايا و پاداش كاركنان

هيئت مديره

دعوت مجمع عمومى شركت تعاونى اتوبوس داران بيرجند «نوبت اول» 
جلسه مجمع عمومى عادى شركت تعاونى اتوبوس داران بيرجند يكشنبه 94/3/17 ساعت 10 صبح  در محل نمازخانه پايانه مسافربرى تشكيل مى شود.
 از اعضا دعوت مى شود راس ساعت مقرر در محل مذكور حضور يافته يا نماينده خود را معرفى نمايند. (هر عضو مى تواند وكالت يك نفر را بپذيرد)

دستور جلسه:
بررسى گزارش هيئت مديره و بازرسان -  بررسى صورت حساب مالى سال 93

تغييرات سرمايه و اعضا – بررسى بودجه سال 94
تصويب مبلغ بازپرداخت سهام - تقسيم سود ويژه

بررسى خط مشى هيئت مديره - انتخاب بازرس و هيئت مديره
از عزيزانى كه تمايل به تصدى سمت بازرس و هيئت مديره شركت را دارند، تقاضا مى شود درخواست خود را كتبا تا تاريخ 94/3/10 

                                                به دفتر شركت تحويل فرمايند.                                     هيئت مديره

دعوت نامه تشكيل مجمع عمومى فوق العاده «نوبت دوم»
شركت تعاونى عمرانى كارگشاى سازه بيرجند   تاريخ انتشار : 94/2/10

جلسه مجمع عمومى فوق العاده «نوبت دوم» شركت تعاونى عمرانى كارگشاى سازه بيرجند چهارشنبه 94/2/30 ساعت 17 در محل مسجد 
توحيد واقع در خيابان ميرزا كوچك خان جنگلى 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 نمايد.
 دستور جلسه: 1- اصالح ماده (7) اساسنامه شركت تعاونى (سهام تعهدى)

هيئت مديره

جلسه مجمع عمومى عادى
 شركت مجتمع كشاورزى، 
دامپرورى و مرغدارى فالح 

(سهامى خاص) به شماره ثبت 638

در تاريخ 94/2/20 راس ساعت 10 صبح 
در محل قانونى شركت برگزار مى شود.

دستور جلسه:
بررسى گزارش هيئت مديره و بازرسان

انتخاب اعضاى هيئت مديره
انتخاب بازرسان اصلى و على البدل

تصويب صورت هاى مالى
هيئت مديره

 با ضمانت پاره نشدن و چروك نشدن قــاليشويــــــى كدبانـــــو 
32214989 - 32212979  
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مناسبت ها

مناسبت ها

گويش بيرجندى از گويشهاى فارسى نو است كه مانند گويشهاى ديگر به نسبت زبان رسمى كمتر تحول پذيرفته و از اين رو بسيارى از ويژگيهاى فارسى كهن را 
نگه داشته است .محمود رفيعى در مقدمه واژه نامه گويش بيرجند مى نويسد كه چون بيرجند در نزديكى كوير و در منطقه اى كوهستانى واقع شده، در گذر تاريخ كمتر 
مورد تاخت و تاز و هجوم قرار گرفته و در نتيجه گويش آن نيز پاكيزه و دست نخورده باقى مانده است.

گويش بيرجندى پاكيزه و دست نخورده است

روز ملى خليج فارس

عباس  شاه  است.  مهمى  روز  ايران  تاريخ  در  امروز 
صفوى با كمك انگليسى ها در اين روز در سال 1621 
ميالدى توانست هرمز را از چنگ پرتقالى ها درآورد، تا 

هميشه به خاطر اين اقدامش از او به نيكى ياد شود.
اما اين روز در سال هاى اخير شرايط ديگرى پيدا كرده 
است. وجه اهميت تاريخى اين روز تحت شعاع تصميم 
شوراى عالى انقالب فرهنگى و دولت ايران قرار گرفته 
ملى  روز  به  را  ارديبهشت   10 كه  تصميمى   است. 

خليج فارس بدل كرده است.
ساالران  قافله  از  عربستانى ها  و  كويتى ها  اماراتى ها، 
اين جريان هستند، آن ها به داليل سياسى براى مقابله 
با ايران و به رخ كشيدن اختالفاتشان بر سر جزايره 
استفاده  ى)  ب  ر  (ع  خليج  مجعول  نام  از  گانه  سه 
مى كنند. جريانى كه البته ريشه در سال ها پيش دارد. 
انگليسى ها  تحريك  به  خورشيدى   1330 دهه  در 
كشورهاى عربى اين نام جعلى را براى خليج فارس 
اى  گونه  به  ابتدا  نامگذارى  اين  البته  انتخاب كردند. 
ديگر صورت گرفت اما چون با اقبال مواجه نشد تغيير 
پيدا كرد.دولت انگليس در سال 1219 خورشيدى، نام 
درياى بريتانيا را براى خليج فارس به كار برد اما چون  

اين نام پذيرشى نيافت و آن را رها نمودند.
پس از ملى شدن نفت ايران و خلع يد از شركتهاى 
نماينده  ابتدا  انگليس  ايران و  انگليسى و قطع روابط 
سياسى انگليسى مقيم بحرين از سال 1329 (1950 
جغرافيايى  منطقه  براى  را  عربى  ساحل  عبارت  م.) 
عرب هاى  به  متعلق  كه  فارس  خليج  جنوبى  بخش 
تحت الحمايه انگليس بود مرسوم ساخت و سپس به 
مرور كلمه خليج عربى را جايگزين آن ساخت و سپس 
اين نام را به كل خليج فارس تعميم داد.اين در حالى 
اوايل دهه 1960 درباره نام خليج فارس  تا  است كه 
در  و  است  نبوده  ميان  در  جدلى  و  بحث  گونه  هيچ 
 تمام منابع اروپايى و آسيايى و امريكايى، دانشنامه ها 
از خليج فارس  و نقشه هاى جغرافيايى اين كشورها 
درتمام زبان ها به همين نام ياد شده است.اما داليل 
اين  براى  نيز  فارس  خليج  طرف  آن  هاي  عرب 
نامگذارى در نوع جالب توجه است آن ها هيچ توجهى 
به پيشينه تاريخى اين منطقه ندارند و تمام تحليلشان 
مبتنى بر اين مسئله است كه ساكنان سواحل خليج 
فارس عموما عرب زبان هستند. برخى از اين تحليل 
ها نيز بر عدم تبعيت سواحل از دولت ايران اتكا دارد.
البته بايد انصاف را هم رعايت كرد، تمام اعراب اين نام 
را براى خليج فارس نمى پسندند، بسيارى از متفكران 
شمال  اعراب  مخصوصا  عرب  دنياى  روشنفكران  و 
آفريقا معتقد بر اصالت نام خليج فارس هستند. به هر 
ترتيب اين شيطنت ها آن قدر گسترش يافت تا اين 
كه شوراى عالى انقالب فرهنگى بر اى مقابله تبليغاتى 
به  را  ملى  روز  اعراب تصميم گرفت يك  اقدامات  با 

«خليج فارس» اختصاص دهد.
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روستاى افين از توابع شهرستان قاينات در خراسان جنوبى 
قابليت  لحاظ   به  استان  برتر  روستاى  جزو شش  و  است 

گردشگرى است، 
آب و هواى افين خشك سرد مى باشد كه آب و هوايى مناسب 
براى كشت و پرورش ياقوت سرخ قاينات (زرشك) مى باشد. 
بر خالف ساير مناطق خشك و نيمه خشك بسيار باطراوت و 
تازه است بخشى از اين طراوت مربوط به وجود كوهستان هاى 
بلند اطراف روستا و بخش ديگرى مربوط به وجود 2 رود 
دائمى در اين خطه سرسبز استان است. روستاى افين بدون 
شك يكى از مناطق زيبا و دلنشين طبيعى از نظر تعدد درختان 

و سرسبزى است.
نوع روستا از نظر پايكوهى و بافت قديمى آن فشرده و متمركز 
بوده است. پس از زلزله سال 1373 شهركى جديد در سمت 
شمال شرق بافت قديم افين احداث شده است...بنابه اعتقاد 
برخى از محققين افين در گذشته دور شهرى بزرگ ، مرفه 
و با فرهنگ بوده است. آلفوس گابريل كه در سال 1933 از 
اين محل گذشته و در خصوص اين روستا مى گويد :» افين 
در گذشته شهرى بزرگ بوده كه ويرانه هاى شهر قديم كه 
در برابر دروازه هاى دهكده ى فعلى قرار دارد و بر اساس نقل 
قولهاى محلى قرماسين نام داشته  است. در اينجا بناى زيباى 
يك مسجد كه خشتهايى از آن هنوز پا بر جا بود جلب نظر 
مى كرد. نهرى كه سه آسياب را به كار مى انداخت با آبشارهاى 
متعدد از روى صخره هاى سفيد و صورتى رنگ سرازير شده 
است. اسكندر كبير نيز هنگام بردن قواى خود به هرات از افين 
گذشته و از طريق شاخن به طبس  خانه و فراه راه خود را ادامه 

داده بود.» وى جمعيت افين را در اين سال (1933 ميالدى) 
100 نفر ذكر مى نمايد.

همانطور كه در گفته هاى آلفونس گابريل مشهود است. وجود 
مسجدى قديمى در اين شهر كه متعلق به دوره ى سلجوقى 
است و حتى عده اى معتقدند كه اين بنا مربوط به سده سوم تا 
چهارم هجرى مى باشد از قدمت زياد اين شهر سخن مى گويد.
انواع قالى و قاليچه ، توبافى ، پارچه بافى و نيز انواع پارچه هاى 
كرباسى كه از آن لباس و پوشيدنى تهيه مى كنند از صنايع 
دستى اين روستا هستند . اقتصاد روستاى افين از ساليان دور 

بر مبناى كشاورزى و محصول شاخص زرشك بوده است. 
ثمر  به  افين  روستاى  در  كشور  توليدى  زرشك  بيشترين 
رسيده و جزو نعمت هاى الهى نازل شده بر مردم ديندار اين 
سرزمين بوده است. حمدا... مستوفى حدود 700 سال پيش از 

 افين ديدن كرده و زيبايى مسجد جامع اين شهر را در كتاب
 نزهه القلوب ستايش كرده است . وجود چندين اثر تاريخى از 
جمله مسجد جامع، قلعه، بافت تاريخى، كاروانسرا، آسياب هاى 
آبى، برج ها، حوض ها و... مجموعه اى از جاذبه هاى تاريخى 
را درخود گنجانده است كه به دليل قرار گرفتن در حاشيه 
ارتفاعات و همجوارى با درختچه هاى زرشك مجموعه بى 
نظيرى از جاذبه هاى مختلف را با خود به همراه دارد. يكى 
از جنبه هاى ديدنى و سرسبز روستا، باغستان روستا به طول 
تقريبى 15 كيلومتر است. نماى درختان بيشمار زرشك در 4 

فصل سال، بسيار زيبا و دلنشين است .
در كنار بخش جنگلى و درختى افين، بخش وسيعى نيز به 
كشت يونجه و چغندر براى تأمين خوراك دام ها اختصاص 

دارد كه در كنار باغ ها و چسبيده به آن ها وجود دارد .

زرشك ياقوت سرخ قاينات
در منابع تاريخى آمده است اولين كشت و توليد زرشك بى 
دانه در روستاى افين از بخش زيركوه قاين بنيان گذاشته شده 
و قدمت تاريخى دارد. درختچه زرشك داراى 2 تا 7 متر ارتفاع 

آن قهوه اى، قرمز يا زرد است.

مسجد جامع
مسجد جامع افين بنايى ماندگار با طراحى و معمارى بسيار زيبا 

يادگار دوران سلجوقى مى باشد.
بناى فعلى مسجد به صورت خرابه اى درآمده كه ديواره ها به 
همراه گلدسته هاى اطراف ايوان باقى مانده است و هرآن چه 
مانده گوياى معمارى دوره سلجوقى مى باشد كه در دوره هاى 
بعدى الحاقاتى به آن افزوده يا بخش هايى از آن مرمت و 
بازسازى شده است.عده اى هم معتقدند اصل بنا مربوط به 
سده سوم تا چهارم هجرى قمرى مى باشد. اين مسجد به 

سبك آذرى ساخته شده است.

قلعه
قلعه افين در داخل بافت تاريخى روستا قرار دارد و داراى پالن 
دايره اى شكل و يك ورودى بزرگ با در سنگى مى باشد. 
سنگ در قلعه داراى ضخامتى 10 سانتى مترى است و قطر 
آن نيز بيش از يك و متر و نيم است . قلعه دو خروجى دارد كه 

در مواقع اضطرارى مورد استفاده قرار مى گرفته است

افين از روستاهاى  برتر گردشگر خراسان جنوبى
گردشگرى

روزجهاني كار و كارگر

نخستين روز ماه مه 
برابر با 12 ارديبهشت 
و  كار  روزجهانى 
در  دارد.  نام  كارگر 
سال 1889 ميالدى 
بين المللى  كنگره 
كارگران در پاريس، 
نماينده  پيشنهاد  به 

روز  عنوان  به  را  مه  ماه  اول  روز  امريكا،  كارگران 
از  بسيارى  در  آن  درپى  و  برگزيدند  كارگر  جهانى 
كشورهاى دنيا، كارگران اين روز را گرامى مى دارند. 
در سال 1886 ميالدى، پليس شيكاگو با حمله به 
تظاهرات گسترده كارگران، كه براى 8 ساعت كار 
درروز و حق تشكيل اتحاديه هاى كارگرى برپاشده 
بود، آنان را به خاك و خون كشيدند. چند روز بعد 
از اين واقعه دادگاه چند تن از رهبران كارگران را 
رهبران  از  كرد.يكى  محكوم  مرگ  به  و  محاكمه 
كارگران اعتصابى، پس از اعالم راى، در برابر دادگاه 
چنين گفت: كارگران اين كه دريافته اند كه مى توانند 
با اتحاد و همبستگى و مبارزه جمعى مشكالت خود 

فائق آيند. 
آنان مى دانند كه چه قدرت عظيمى در اتحاد ايشان 
نهفته است، به همين علت است كه كارفرمايان با 
تمام توان مى كوشند تا اتحاد كارگران را بشكنند، 
بكشانند،  خون  و  خاك  به  را  كارگران  ميتينگ  و 
از حقوق خود  اندكى  تا  ما كارگران گردهم آمديم 
زندان  و  دادگاه  از  اكنون  اما  بگيريم،  پس  باز  را 
و  برابرى  معناى  است  اين  آيا  سردرآورده ايم. 
حق طلبانه  صداى  اگر  امروز  ما؟  درجامعه  عدالت 
ما را با گلوله خفه مى كنيد، مطمئن باشيد كه اين 
صداها از اين پس خاموش شدنى نيست، بلكه هر 
كارگران  شد.رهبران  خواهد  رساتر  آن  طنين  روز 
شيكاگو به دست مستكبران جان باختند، اما حقانيت 
در  شد.  مسلم  همگان  بر  تدريج  به  گفته هايشان 
سازمان  ورساى  معاهده  براساس  بر   1919 سال 
مختار  خود  نهاد  يك  عنوان  به  كار   بين المللى 
و وابسته به مجمع عمومى سازمان ملل متحد برپا 
شد. موافقت نامه مربوط به برقرارى رابطه بين اين 
به   1946 سال  در  متحد  ملل  سازمان  و  سازمان 
تصويب رسيد و آن را به صورت نخستين كارگزارى 

تخصصى وابسته به سازمان ملل متحد درآورد. 

بازى اوستا غلوم بازى محلى استان

انجام مى دهند«اوستا غلوم»  استان   بازى هايى كه روستاهاى  از  يكى 
بيشتر  يا  نفره  بازى يك گروه 5  اين  است كه در 
تشكيل و يك نفر به عنوان اوستا انتخاب مى شود 
بايد شيرين كارى  اوستا  را شروع مى كند.  بازى  و 
هايى مثل تكان دادن گوش ها يا بينى يا تقليد صدا 
انجام دهد و بازيكنان ديگر به ترتيب همان حركت 
را از نفر كنارى اوستا تا ديگران انجام دهند و تكرار كنند.اگر فردى از 
بازيكنان بخندد جريمه مى شود و اوستا تعيين مى كند فرد خاطى بايد به 
چه صورت جريمه شود و اين جريمه مى تواند كالغ پر يا بشين پاشو باشد.
بازى به همين منوال ادامه دارد و به ترتيب نفر پهلويى اوستا تا نفر آخر به 

عنوان اوستا انتخاب مى شوند

كشك گوسفندى غذاى محلى استان

براى تهيه كشك زرد ابتدا مقدارى ماست ترش گوسفندى را با موادى 
و  شويد  تخم  (زيره،  ادويه  نمك،  آرد،  همانند 
گشنيز) كوبيده شده خمير مى كنند و به مدت 24 
ساعت در يك محل گرم نگه مى دارند كه روز بعد 
حجم آن زياد و ترش مى شود. در ادامه نيم ليوان 
آب به آن اضافه مى كنند و ورز مى دهند تا مجدد 
سفت شود. اين ماده نيز 24 ساعت ديگر بايد در محيط گرم نگهدارى 
مى كنند چانه  گردو  يك  اندازه  به  را  خميرها  ساعت   48 از  بعد  و   شود 
و روى سينى مى گذارند تا رطوبت آن گرفته شود و سپس در ظرف هاى 
به  از گرم كردن معموال  بعد  را  در بسته نگهدارى مى كنند. كشك زرد 

همراه گوشت قورمه و گوشت داغ استفاده مى كردند.

سبد بافى هنر دستى زنان روستايى

سبدبافى هنرى است كه مردم خراسان جنوبى آن را نسل به نسل از پدرانشان 
آموخته اند. سبد حاصل سرپنجه  هاى روستائيان هنرمند 
است.مواد اوليه سبد بافى ساقه  هاى دو درخت به نام 
سافت يا سافترگ (بيدمشك) و درخت بيد قرمز است. 
اين دو درخت ساقه  هاى كشيده اى دارند كه مى توان 
از آنها براى سبدبافى استفاده كرد. ساقه  هاى سافت 
سبز رنگ و ساقه  هاى بيد قرمز به رنگ قرمز است. معموًال در فصل بهار 
كه ساقه  هاى اين دو درخت آماده هستند روستائيان به كوه رفته و ساقه  هاى 
سافت را مى چينند و ساقه  هاى بيد قرمز را از باغ  ها تهيه مى كنند. سپس با جدا 
كردن شاخ و برگ  هاى اضافى تركه  هاى بلند و مستقيم را كه به مقدار كافى 

نازك باشند و قابليت خم شدن را بخوبى داشته باشند آماده مى كنند.

بخـار گستـر  مهـر ايرانيـان
نمايندگى  خراسان جنوبى

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

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

32323551 -  09155623575   حسينى

با انواع باطرى هاى ايرانى و خارجى ، سبك و سنگين 
به مناسبت والدت حضرت علـى (ع) با 10 % تخفيف 
در خدمت همشهريان عزيز مى باشد.

افتتـاح  شد 10 % تخفيف

نبش مدرس 1       09153403494 - 32234251

     09156633327 - كلينيــك تخصصــى زانتيـــا

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     

تلفن ما را ذخيره نماييد  09151630741      

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

انواع رابيتس ، اپن آشپزخانه 
گل سقفى ، درب آكاردئونى

 و حفاظ فرفورژه

09151602835 - ترابى

09011864824

شركت ستاره جوش شمسيـان 
 گازرسانى واحدهاى 

مسكونى و تجارى
ساخت درب و پنجره ، نرده و حفاظ

09151602644
مهندس شمس آبادى   

  حمل بار و اثاثيه منزل 
        توسط 4 كارگر
       با نيسان و خاور

 09153634099  
فرهمند

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

توليد تيرچه كروميت  *  زير قيمت بازار 
آهن آالت سردار  

فروش تيرآهن ، ناودانى ، ورق نبشى

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

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

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

           با مصالح و بدون مصالح

09158994086  - 09151104086
به صورت شبانه روزي 

سرويس دهي به سراسر  استان

آدرس: مهرشهر - ولى عصر (عج) 18 

رسولي

ايزوگام شفيعى
آسفالت و قيرگونى 
(محوطه و پشت بام)

32225494
09151630283

 نبش 17 شهريور 23

 خجسته ميالد پربركت موالى  متقيان

 امام علـى (ع) روز پدر و روز معلم
را حضور پدران صبور و پرتالش ، اساتيد 

بزرگوار و همشهريان گرامى تبريك و تهنيت 
 عرض نموده، از درگاه پروردگار مهربان

 سعادت  و سرافرازى  همه بزرگواران  را  مسئلت  دارد.

آموزشگاه علمى امام على (ع) - وابسته به موسسه 
خيريه دانش آموزى امام على (ع)

والدت با سعادت مولود كعبه حضرت على (ع) بر تمامى شيعيان مبارك باد 
جشن بزرگ ميالد حضرت على (ع) در مسجد حضرت على بن ابيطالب (ع) 

واقع در محله سراب برگزار مى شود.
سخنران: حجت االسالم صادقيان

مداحان: حاج ابوالفضل نوفرستى و سيد على صفاتى
زمان: جمعه 94/2/11 بعد از نماز مغرب و عشا

مكان: حدفاصل سپيده 16- 18 ، مسجد حضرت على بن ابيطالب (ع)
شوراى سرپرستى هيئت الغدير سراب
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531274896
297386145
486159732
364715928
912438567
758692413
145863279
679521384
823947651

سودوكو جدول اعدادى است كه امروزه يكى از سرگرمى هاى رايج 
در كشورهاى مختلف جهان به شمار مى آيد. سودوكو مخفف يك 

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

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

شماره 3209 طراح: نسرين كارى

پنجشنبه * 10 ارديبهشت 1394 * شماره 3209 

ضرب المثل بيرجندى

از زيره تا كراويه
اشاره اى است به اينكه در نقل مطالب، يا در جمع آورى 
لوازم، دقت كافى مبذول شده و چيزى مورد غفلت قرار 
نگرفته است. گاه در اين اشاره نوعى رنجش از دقت مورد 
نظر نهفته است. كراويه نيز نوعى گياه دارويى شبيه زيره 

است با دانه هاى ريزتر و مزه تندتر.

از زيره مگيره، از كراويه
 بدر مشه (... مگيرن،... بدر مشن)

از زيره مى گيريد (شروع مى كند)، از كراويه بدر مى شود 
(خارج مى شود، به كراويه ختم مى كند

داستانك پدر و پسر
 

كه  بود  خود  تازه  اتومبيل  كردن  تميز  درحال  مردى 
خط  ماشين  روى  بر  اش  ساله   8 پسر  شد   متوجه 

مى اندازد….
محكمى ضربات  مرتبه  چندين  عصبانيت  با   مرد 

آچارى  متوجه  اينكه  بدون  زد  كودك  دستان  بر    

كه در دستش بود شود در بيمارستان كودك انگشتان 
دست خود را از دست داد

رشد دوباره  كى  من  انگشتان  پدر  پرسيد:   كودك 
 مى كنند ؟ مرد نمى توانست سخنى بگويد

به سمت ماشين بازگشت و شروع  به لگد مال كردن 
ماشين كرد

و چشمش به خراشيدگى كه كودك كرده بود خورد 
كه نوشته بود !

دوستت دارم

مايكل كرلئونه: پدرم پيشنهادى 
بهش داد كه نتونه رد كنه. 

كى آدامز: چه پيشنهادى؟ مايكل كرلئونه : بهش 
گفت يا بايد امضاش پاى ورقه باشه يا مغزش!

فيلم پدرخوانده

روز تولد حضرت على تنها روز پدر نيست …
روز بزرگداشت مقام مردانگى و انسانيته …

و اون گنجى يه كه هر كسى 
نمى تونه داراى اون باشه …

روز موجودى با محبت به نام پدر ..
پدر عزيزم روزت مبارك

بعد از زلزله دلش شور عروسكش را مى زد. خيلى 
دوستش داشت.پدر را كه از زير خاك درآوردند عروسك 
توى دستش بود.پدر خوابيده بود اما عروسك بيدار بود...

كادو نميخوام فقط آدم باش:جوابى كه پدرم هر 
سال بهم ميده اما من هر سال براش 

كادوميگيرم !!!!!!!آسونتره

گر منزل افالك شود منزل تو
و ز كوثر اگر سرشته باشد ِگل تو
چون مهر على نباشد اندر دل تو

مسكين تو و سعى هاى بى حاصل تو

اى نام زيبايت هميشه اعتبارم، خدمت 
به تو در همه حال هست افتخارم. 

پدرجان باش و با بودنت باعث بودن من باش

هيچگاه نمى توانيد يك اشتباه را دوبار مرتكب 
شويد چرا كه بار دوم ديگر آن يك

 اشتباه نيست بلكه يك ”انتخاب“ است

به سن سى سالگى  آينده اسالم  پيغمبر   هنگامى كه 
رسيد، حادثه اى بس بزرگ در شهرمكه روى داد كه از  
هر جهت بى نظير بود، و بيش از هر كس به خاندان 

آن حضرت مربوط مى شد. 
در خانه  السالم)  (عليه  بزرگ والدت على  اين حادثه 
كعبه بود كه گذشته از عموم دانشمندان شيعه، جمعى 

از علماى منصف عامه نيز به  آن را اعتراف دارند. 
همسر ابوطالب سه روز در خانه كعبه به سر برد. 

بودند  آمده  گرد  كعبه  پيرامون  كه  كسانى  چهارم  روز 
ديدند ديوار كعبه از همان جا بار ديگر شكاف برداشت 
و آن بانوى سرفراز در حالى كه نوزاد خود را در آغوش 

داشت از درون خانه خدا بيرون آمد.
مردم!  اى  گفت:  حاضران  به  خطاب  ابوطالب  همسر 
خداوند مرا به خاطر نوزاد پاك سرشتم بر زنان ديگر 
برترى داد. زيرا هيچ زنى تا كنون اجازه نداشته است 

كه در خانه خدا وضع حمل كند.
ولى خداوند خانه اش را در اختيار من گذاشت تا فرزند 
به  آوردم سپس  دنيا  به  آن جايگاه مقدس  در  را  خود 
خانه آمد. پيغمبر آينده اسالم كه از ماجرا اطالع يافته 

بود، در خانه ابوطالب بود.
نخستين  بود.  نكرده  باز  چشم  لحظه  آن  تا  نوزاد   
بارى كه چشم گشود، لحظه اى بود كه پيغمبر ضمن 

از آغوش او گرفت و  تبريك به زن عمويش نوزاد را 
اولين نگاه نوزاد هم به روى محمد (ص) بود.

پيغمبر صورت نوزاد را بوسيد و نام او را «على» گذارد، 
و به عمو و زن عمويش مژده داد كه نوزاد، آينده اى 

بس درخشان دارد.
امام اول تشيع و داماد، پسرعمو و  ابيطالب،  ابن  على 

برادر دينى پيامبر اكرم (ص) است. 
كنيه اش «ابوالحسن» است و القاب مختلفى همچون 
امير المومنين دارد. امام على چهارمين خليفه اسالمى 

است.
امام على در روز جمعه سيزدهم رجب سال سى ام پس 
از عام الفيل (ده سال قبل از بعثت محمد) در مكه، در 

داخل كعبه به دنيا آمد. 
خدا  خانه  اين  در  او،  از  بعد  و  او  از  قبل  كس  هيچ 
و  احترام  و  موهبت  نشانگر  اين  و  است  نيافته  تولد 
توجه خاص خداوند به وجود على و بيانگر مقام بسيار 

ارجمند اوست. 
است  هاشمى  خانواده  فرزند  نخستين  على  حضرت 
پدرش  فرزند هاشم هستند.  دو  او هر  مادر  و  پدر  كه 
ابوطالب فرزند عبدالمطلب فرزند هاشم است و مادر او 

فاطمه بنت اسد فرزند هاشم مى باشد. 
خاندان هاشمى از لحاظ فضائل اخالقى و صفات عاليه 

انسانى در قبيله قريش و در ديگر طوايف عرب، زبانزد 
خاص و عام بوده است. 

ديگر  فضايل  از  بسيارى  و  شجاعت  مروت،  فتوت، 
اين  تمام  است.  داشته  هاشم  بنى  به  اختصاص 
 فضيلتها در مرتبه عالى در وجود حضرت على موجود 

بوده است.
فاطمه بنت اسد به هنگام درد زايمان راه مسجدالحرام 
نزديك  كعبه  ديوار  به  را  خود  و  گرفت  پيش  در  را 
و  پيامبران  و  تو  به  خداوندا!  گفت:  چنين  و  ساخت 
كتابهايى كه از طرف تو نازل شده اند و نيز به سخن 
خانه  اين  سازنده  السالم  عليه  ابراهيم  حضرت  جدم 

ايمان راسخ دارم. 
پرودگارا! به پاس احترام كسى كه اين خانه را ساخت، 
اين  تولد  است،  من  رحم  در  كه  كودكى  حق  به  و 

كودك را بر من آسان فرما! 
در  كعبه  شرقى  جنوب  ديوار  كه  نگذشت  اى  لحظه 
تعف  بن  يزيد  و  عبدالمطلب  ابن  عباس  ديدگان  برابر 
هم  به  ديوار  و  شد  كعبه  وارد  فاطمه  شد.  شكافته 

پيوست. 
فاطمه تا سه روز در شريفترين مكان مهمان خدا بود 
و نوزاد خويش را سه روز پس از سيزدهم رجب سال 
سى ام عام الفيل، به دنيا آورد. سپس از همان شكاف 

گفت:  و  آمد  بيرون  بود  شده  گشوده  دوباره  كه  ديوار 
پيامى از غيب شنيدم كه نامش را «على» بگذار.»

عليه  على  براى  كه  بفردى  منحصر  افتخار  چنين  و 
شده  حاصل  كعبه  اندرون  در  والدت  اثر  در  السالم 
است بر احدى از عموم افراد بشر چه در گذشته و چه 
در آينده بدست نيامده است و اين سخن حقيقتى است 
چنانكه  دارند  اعتراف  و  اقرار  بدان  نيز  اهل سنت  كه 

ابن صباغ مالكى در فصول المهمه گويد:
والدت  كعبه  خانه  در  احدى  آنحضرت  از  پيش  يعنى 
نيافت مگر خود او واين فضيلتى است كه خداى تعالى 
به على عليه السالم اختصاص داده تا مردم مرتبه بلند 

او را بشناسند و از او تجليل و تكريم نمايند.
در  (ع)  براى على  بفردى كه  افتخار منحصر  و چنين 
اثر والدت در اندرون كعبه حاصل شده است بر احدى 
از عموم افراد بشر چه در گذشته و چه در آينده بدست 
نيز  همه  كه  است  حقيقتى  سخن  اين  و  است  نيامده 

بدان اقرار و اعتراف دارند. 
چنانكه ابن صباغ مالكى در فصول المهمه گويد:يعنى 
نيافت  آنحضرت احدى در خانه كعبه والدت  از  پيش 
تعالى  خداى  كه  است  فضيلتى  واين  او  خود  مگر 
را  او  بلند  مرتبه  مردم  تا  داده  اختصاص  على(ع)  به 

بشناسند و از او تجليل و تكريم نمايند.

5

پيامك

حرف هاى ابريشمى طنز امروز

مهر على 

پلكى احساس

عارفانه روز

يك لحظه مكث كن

نگرش

آيه روز 
 

خداست كه شما را از آن تاريكي ها نجات مى دهد و از هر اندوهي مي رهاند، باز 
هم به او شرك مي آوريد! انعام آيه 64

حديث روز

زاهد در دنيا كسى است كه حرام بر صبرش غلبه نكند، و حالل از شكرش باز ندارد.
حضرت على (ع)

سخن پير قديم

فالش بك

گوهرى در صدف كعبه

نمايشگاه و فروشگاه

 گل و گياه هاتف 
ارائه دهنده انواع گل طبيعى و مصنوعى 

 دسته گل عروس- ماشين عروس - 
چيدمان سفره عقد با گل طبيعى 

آدرس: خيابان سعيدى  
09155614954-32212174 

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

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

را تجربه كنيد.   09158668002

 يك شاگرد نيمه ماهر براى 
تعويض روغن و پنچرگيرى نيازمنديم.

09151636840

شركت ميناى سرخ شـرق 
تعدادى افراد تحصيلكرده 
(ترجيحا خانم) براى فروش

 در شهرستان ها نيازمند است.
09151650431- 32255243

فروش  زمين  با  بهترين موقعيت 
سند دار ، براى  ساخت ويال

09155629644

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

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

 09158651167- شهريارى

با كمترين هزينه به خانه هاى تان رنگ و رويى تازه بخشيد 

09151608440 - چهكندى نژاد

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

 نقدا خريداريم. در محل  فقط  با يك تماس

09159618050

تعدادى جوشكار ساده 
نيازمنديم.

09157234706

يك شريك سرمايه گذار براى كار و 
ساخت و ساز با سود تضمينى و قطعى 

نيازمنديم.    09355739997

تدريس خصوصى رياضيات
راهنمايى -  دبيرستان

09393637085

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

نقـاشى ساختمـان
 روغن - پالستيك - اكروليك 

 مولتى كالر - كناف  - كاغذ ديوارى
  09157411071 - 32311541  

09384928910  باقرى
پاسداران 7 - چهارراه اول سمت چپ - پالك 12

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

www.asbirjand.ir
15 پاسداران  حاشيه 

فروش فورى زمين مسكونى  155 متر 
واقع در شهرك رقويى ، باالتر از فلكه 
سوم سجادشهر با 2 طبقه جواز، جنوبى 

فى:  توافقى
09155619386
09376472508

فروش  پرايد sx 111 فول 
 مدل 89 ، سفيد ، فوق العاده تميز 

09155615658

فروش  Mvm110  ، سه سيلندر ، بيمه يك 
سال ، مدل 84 ، مشكى  فى : 10 ميليون تومان  

09379600755  - 09363328956 

60 فنجان آب و زمين با سند مالكيت 
در روستاى برزكان به فروش مى رسد. 

09158622739

با مبلغ 150 ميليون تومان با ما مشاركت كنيد 
ماهيانه 4 ميليون با نظارت خودتان    

09371295679

يك منزل مسكونى وياليى دربست 
يك يا دو طبقه داراى حداقل سه 

اتاق خواب و حياط دار (ترجيحا حياط 
بزرگ) واقع در معصوميه 

(كوى شهيد مفتح) 
براى اجاره نيازمنديم.

09155622990 

يك منزل مسكونى  دربست 
دو طبقه داراى اتاق هاى 9 و 12 

مترى و حياط ترجيحا بزرگ
  محدوده خيابان ولى عصر(عج) ، 

بهجت و يا موقعيت مناسب 
در مهرشهر براى اجاره نيازمنديم.

09155622990

فروش انواع نهال پيوندى گلدانى 
 خيابان  جمهورى اسالمى 

مقابل  پارك آزادى - اول خيابان قائم
09151632890 - سبزه بين

قابل توجه شركت ها ، موسسات 
و نهادهاى دولتى 

 فروش يك واحد مسكونى واقع در 
فلكه اول مدرس ، مقابل پاساژ الماس 

به متراژ تقريبى 214 متر كه 22 متر آن 
 تجارى بوده يا با آپارتمان 3 طبقه 

در جنوب شهر ، محدوده توحيد تا آوينى 
معاوضه مى شود.    09358034128

 يك خانم براى نگهدارى 
از نوزاد نيازمنديم.

32331389 - 09015895986

يك مدرك مهندسى عمران با سه سال 
سابقه اجرايى در زمينه راه براى گرفتن 

گريد نيازمنديم.    09155626007

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

09151636052

   09151605216

  3 2236030

ايزوگام سليمانى

خيابان ارتش - سه راه معلم - جنب بيمه البرز   ن
را
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براى  تجهيز فضاى آموزشى  
تمامى وسايل ادارى و آموزشى 

مازاد را خريداريم.
09398665804

مزرعه اى با سند مالكيت ششدانگ ، 
داراى قنات و آب لوله كشى ، برق سه 
فاز، گاودارى گوشتى 50 راسى ، ويال ، 
استخر مسقف و بيش از 1500 اصله 

انواع درخت با لوله قطره اى
نرخ كارشناسى و تعويض آپارتمان 

مشهد
09301860361
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اخبار ورزشى

 قدس آنالين: دانه هاي خالص «كنجد» همراه با پوست منبع غني از مواد معدني محسوب مي شود. كنجد حاوي مقدار بسيار بااليي مواد معدني، فيبرها و 
آنتي اكسيدان هاست. كنجد تصفيه كننده، ملين، مؤثر در مقابله با آرتريت و همچنين محافظ سيستم عصبي و قلبي عروقي است. از كنجد مي توان براي تسهيل جريان 
خون، گوارش و حالت خستگي كمك گرفت. توصيه به مصرف كنجد در سه ماه اول بارداري و حتي پيش از آن به  دليل مقدار باالي اسيد فوليك يا فوالت است.

از خواص بي نظير «كنجد»  غافل نشويد! 

رويترز: با سابقه ترين بازيكن 
تيم ملى ايران دستيار كى روش شد

ايرنا: خبرگزارى رويترز در گزارشى تحت عنوان « نكونام 
بازيكن بزرگ فوتبال ايران دستيار كى روش شد»، به 
انتخاب وى به سمت دستيار سرمربى تيم ملى فوتبال 
ايران پرداخته است. به نوشته اين خبرگزارى، جواد نكونام 
با سابقه ترين بازيكن و كاپيتان سابق تيم ملى ايران 
مسئوليت دستيارى سرمربى قهرمان سه دوره آسيا را 
برعهده گرفته است. نكونام عنوان بيشترين بازى ملى را 

در تيم ملى فوتبال ايران به نام خود ثبت كرده است.

نفت و ذوب آهن شاداب ترين تيم هاى ليگ 
 

ايسنا: يك مدرس AFC معتقد است كه تيم فوتبال 
نفت تهران و ذوب آهن از تيم هايى بودند كه فوتبالشان 
شادابى و نشاط خاصى داشت. يزدخواستى اظهار كرد: 
بازى هاى  كه  است  تيم هايى  از  ديگر  يكى  سپاهان 
شادابى را از خود به نمايش گذاشت، البته زمان هايى 
با افت نيز همراه بود، اما وقتى سپاهاِن هميشگى بود 

بسيار تماشاگر پسند و با نشاط بازى مى كرد. 

كاپيتان تيم ملى واليبال ايران
 امروز با دو جام به تهران مى آيد

مهر: كاپيتان تيم ملى واليبال امروز پس از نيم فصل 
حضور موفق در تيم زنيت كازان روسيه و كسب دو جام 
با اين تيم، به ايران باز خواهد گشت . تيم زنيت بعد از 
قهرمانى در رقابتهاى جام باشگاه هاى اروپا، فاتح ليگ 
برتر روسيه شد. سعيد معروف، كاپيتان تيم ملى واليبال 
ايران و پاسور تيم زنيت با دو جامى كه در اين فصل با 

زنيت كسب كرد پايان خوشى را با اين تيم داشت.

مدافع پرسپوليس نقره داغ شد

مهر: محمدرضا خانزاده مدافع تيم فوتبال پرسپوليس با راى 
كميته اخالق فدراسيون فوتبال به مدت 9 ماه از حضور در 
ميادين فوتبال محروم شد. محمدزاده رئيس كميته اخالق 
فدراسيون فوتبال اظهار كرد: با توجه به الفاظ ركيك و 
توهين به هوادار پرسپوليس و فحاشى غير قابل دفاع 
خانزاده در قطر و سوابقى كه وى داشت، اين بازيكن به 

مدت 9 ماه از حضور در ميادين فوتبال محروم شد.

دعوت دوستانه ايران از تيم فوتبال كنيا
 

جهان نيوز: سايت گل از دعوت تيم ملى ايران از كنيا براى 
برگزارى يك بازى دوستانه در تهران خبر داد. بر اساس خبر 
سايت گل، فدراسيون فوتبال ايران با ارسال نامه اى به 
فدراسيون فوتبال كنيا از تيم ملى اين كشور دعوت كرد تا در 
تاريخ 8 تا 11ژوئن در تهران به مصاف تيم ملى ايران برود.

خاصيت فوق العاده 
ميوه ها و سبزيجات بهاره 

 نامه نيوز: تربچه: آب تربچه به تنهايى مى تواند 

ماده  اين  دهد.  افزايش  را  بدنتان  متابوليسم 
بسيار  آن  كالرى  ميزان  و  بوده  آب  از  سرشار 
كم است. توت فرنگى: يك پيمانه توت فرنگى 
درصد   150 اما  دارد  كالرى   50 از  كمتر  خام 
تامين  را  شما  روزانه  نياز  مورد   C ويتامين  از 

ويتامين  اين  دانيد  كه مى  كند. همانگونه  مى 
آنتى اكسيدان قوى بوده و دشمن چربى است. 
نخود فرنگى: هر پيمانه نخود فرنگى حاوى 35 
كالرى است و ميزان بااليى فيبر دارد. مصرف 
با  و  كند  تقويت  را  متابوليسم  تواند  مى  فيبر 

عاليم التهابى مبارزه نمايد.

عاليم ابتال به سرطان حنجره 

سالمانه: خشن شدن صدا يا هر گونه تغيير در 
و  گوش  درد  گلودرد،  طوالنى،  مدت  به  صدا 

سرطان  به  ابتال  اوليه  عاليم  از  وزن  كاهش 
و  از سيگار  اعم  دخانيات  است. مصرف  حنجره 
قليان براى حنجره و ريه بسيار مضر است. تماس 
با آزبست و ساير آالينده ها و فلزات مانند نيكل 
و اسيد سولفوريك نيز در ايجاد سرطان حنجره 
و  مرى  به  معده  اسيد  برگشت  است.  تاثيرگذار 
دهان و همچنين التهاب مزمن طناب هاى صوتى 
و حنجره نيز احتمال ابتال به اين سرطان را افزايش 
مى دهد. خشن شدن صدا يا هر گونه تغيير در صدا 
به مدت طوالنى، وجود توده در گردن، گلودرد يا 
احساس انسداد در گلو، سرفه اى كه بهبود نيابد، 
تنفس بدبو، درد گوش و كاهش وزن از عاليم 

اوليه ابتال به سرطان حنجره عنوان مى شود.
 به طور كلى سه نوع روش درمانى براى بيماران 
مبتال به سرطان حنجره وجود دارد. پرتو درمانى، 
جراحى براى خارج كردن توده سرطانى و شيمى 

درمانى از جمله اين روش هاست. 

چرا خانم ها بايد قبل از ساعت 8 
شام بخورند؟ 

 
كه  رسيده اند  نتيجه  اين  به  محققان  شهرخبر: 
طول  در  بودن  روزه  ساعته   دوازده  مدت  يك 
به  و  مى دهد  كاهش  را  خون  قند  ميزان  شب، 

اين ترتيب خطر ابتال به ديابت و سرطان سينه 
كاهش پيدا مى كند. محققان مشاهده كردند كه 
قند  به  ابتال  خطر  اضافه،  روزه   ساعت  براى 3 
پيدا مى كند.  ميزان 20 درصد كاهش  به  خون 

به عقيده  محققان، خانم ها مى توانند با ايجاد يك 
تغيير ساده در رژيم غذايى گام بزرگى در ارتقاى 
سالمت خود بردارند. حتى با اين كار يعنى صرف 
سالمت  مى توان  شب   8 ساعت  از  قبل  شام 
عمومى را نيز به ساده ترين شيوه و بدون حساب 

كتاب كالرى ها يا مواد غذايى دريافتى ارتقا داد.

4  خوراكى ضد كم خوني

سالمت نيوز: گياه «گزنه» و برخي از جلبك ها 

سرشار از آهن هستند. براي اينكه بتوانيد آهن 
كنيد  جذب  به  خوبي  را  سبزيجات  در  موجود 
تا  كنيد  مصرف   C ويتامين  با  را  آن ها  بايد 
بيشتر جذب بدن شود. آهن موجود در «خرما» 
كمبود  است.  مفيد  كم خوني  جبران  براي  نيز 
فوالت مي تواند باعث مشكالتي چون كم خوني 
بروز  عامل  ماده  اين  كمبود  همچنين  شود. 

به  توجه  با  است.  عروقي  قلبي-  بيماري هاي 
آهن مي باشد،  و  فوالت  اينكه «پسته» حاوي 
همچنين  مي كند.  كمك  كم خوني  بهبود  به 
ضد  كرم،  ضد  «زيره»  خواص  مهم ترين 
ضد  ضدهيستامين،  ميكروب،  ضد  كم خوني، 

سرطان مى باشد.

ماده غذايى كه عقل را زياد مى كند!

فرآورده هاى  جمله  از  «سركه»  آنالين:  قدس 
طبيعى است كه مصرف خوراكى و دارويى داشته 
ترشيجات  انواع  تهيه  در  را  كاربرد  بيشترين  و 
دارد. يك ليوان سركه 33   كالرى انرژى دارد و 

سرشار از ويتامين ها و امالح معدنى است.
 اسيد سيتريك موجود در سركه، هضم و جذب 
آسان  را  غذايى  مواد  ساير  در  موجود  كلسيم 
است.  موثر  بدن  ساز  سوخت  و  در  و  مى كند 
عالوه بر اين، سركه مى  تواند باكترى هاى مضر 
سيستم گوارشى را از بين ببرد. عالوه بر اين از 
فوايد سركه ذكر شده  باب  در  (ع)  امام حسين 
است كه: سركه عقل را زياد مى كند و در جايى 
ديگر اين امام همام مى فرمايند: ما با سركه آغاز 
مى كنيم همانطور كه شما با نمك آغاز مى كنيد 

به درستى كه سركه عقل را زياد مى كند.

ماده غذايى كه عقل را زياد مى كند!

زن سارق خودش را مامور معرفى كرد 

باشگاه خبرنگاران: در پى اعالم مركز فوريت هاى پليسى 
تهران مبنى بر دستگيرى سارق موبايل،ماموران به محل 
اعزام شدند. پس از حضور ماموران در محل فردى به 
واحد گشت مراجعه كرد و با نشان دادن خانمى گفت: 
اين خانم براى خريد موبايل وارد مغازه ام شد و در حال 
 خارج شدن از مغازه بود كه متوجه شدم يكى از گوشى ها 
مفقود شده است. به خانم خريدار مشكوك شدم و از 
خروج او ممانعت كردم كه وى بيان كرد، من مامور 
نيروى انتظامى هستم كه با پليس 110 تماس گرفتم.

ماموران متهم را دستگير كردند و وى ضمن اعتراف به 
بزه انتسابى به كالنترى منتقل شد.

كالهبردارى اينترنتى با فال قهوه

رضوى  خراسان  فتا  پليس  رئيس  خبرنگاران:  باشگاه 
گفت: ماموران در پى رصد فضاى مجازى به تبليغات 
گسترده در سايت هاى تبليغاتى تحت عنوان فال قهوه 
سرهنگ  كردند.  آغاز  را  خود  تحقيقات  و  مشكوك 
عرفانى افزود: در بررسى ها مشخص شد خانمى جوان 
با درج شماره تلفن همراهش در سايت هاى تبليغاتى از 
تماس گيرنده مى خواست تا مبلغ مورد نظر را به حساب 
مشخصى واريز كرده و پس از اطالع از واريز شدن وجه 
مذكور، وى به صورت تلفنى نتيجه فال قهوه را اعالم 
مى كند. ماموران، متهم را دستگير كردند و وى به 700 

فقره كالهبردارى با اين شيوه اعتراف كرد. 

 مزاحمت زنانه براى گرفتن انتقام 

باشگاه خبرنگاران: رئيس پليس فتا فرماندهى انتظامى 
گلستان گفت: در پى وصول مرجوعه قضايى مبنى بر 
شكايت فردى مبنى بر ايجاد مزاحمت و انتشار تصاوير 
خانوادگى وى، موضوع در دستور كار ماموران قرار گرفت. 
سرهنگ رجبلى افزود: فردى اقدام به ايجاد پروفايلى در 
يكى از شبكه هاى اجتماعى موبايلى با تصاوير اين خانم 
كرده است. پس از انجام اقدامات تخصصى مشخص 
شد فردى كه اين پروفايل را ايجاد كرده، يك خانم 
جوان است و با اقدامات اطالعاتى، متهم شناسايى شد 
و لب به اعتراف گشود و انگيزه خود از انجام اين كار را 

انتقام جويى از شاكى اعالم كرد. 

مادربزرگ ساده دلى كه 
خبر مسافرتشان را به سارقان داد! 

با  گفت:  سمنان  انتظامى  فرمانده  خبرنگاران:  باشگاه 
شكايت يكى از شهروندان و اعالم سرقت يك دستگاه 
براى  ماموران  تالش  منزلش،  داخل  از  موتورسيكلت 
كشف اين پرونده آغازشد. سرهنگ حسينى افزود: شاكى 
در اظهاراتش به دو نكته اشاره كرد، يكى وقوع سرقت 
در زمان مسافرت و ديگرى كنجكاوى يكى از نوجوانان 
محل و پرس و جوى زمان بازگشت از مسافرتشان از مادر 
پيرش، كه همين مسئله مورد توجه ماموران قرار گرفت. 
متهم به اتفاق دوست 22 ساله خود با اطالع از مسافرت 
مالباخته و خانواده اش، موتورسيلكت وى را سرقت كردند. 

مادر ،  قربانى انتقام  اينترنتى 
از نامزد سابق

 باشگاه خبرنگاران: رئيس پليس فتاى استان گيالن 
گفت: در پى ارجاع يك فقره پرونده از دادسراى رشت 
اعمال  نمودن  منتسب  بر  مبنى  فردى  دادخواهى  به 
غيرمجاز،  اجتماعى  شبكه  در  وى  عليه  واقع  خالف 
موضوع در دستور كار ماموران قرار گرفت. سرهنگ 
حيثيت  هتك  عامل  كارآگاهان  افزود:  محمدخانى 
شاكى را در شبكه اجتماعى غير مجاز كه خانمى 24 
ساله و نامزد سابق پسرش بود، شناسايى و دستگير 
كردند. متهم به بزه انتسابى خود اعتراف و انگيزه خود 

را از اين كار انتقام گرفتن از پسر شاكى عنوان كرد. 

6
ايستگاه سالمت

حوادث

نمايشگاه و فروشگاه

 گل و گياه هاتف 
ارائه دهنده انواع گل طبيعى و مصنوعى 

 خدمات: دسته گل عروس
 ماشين عروس 

 چيدمان سفره عقد با گل طبيعى 
آدرس: خيابان سعيدى  

09155614954-32212174 

  نمايشگاه بزرگ مبلمان 
و سرويس خواب 

براى شما آخرين مدل هاى 

روز تهران را گلچين نموديم 

مبلمان پاسارگاد نماد تعهد و كيفيت 

با  شرايط استثنايى 

ضمناً اقساط 12 ماهه بدون پيش پرداخت ويژه فرهنگيان عزيز 

تلفن :  32450085 - 09155623695 

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

مودى

  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

خيابان ارتش - جنب  جهاد كشاورزى        

3-32233092  بخشى

آدرس : نبش غفارى 4       

 09151606528

32212519  

ايزوگام سليمانى 
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انتقـال يافـت
نمايشگاه اتومبيل پرشين از انتهاى 

 توحيد به ابتداى بلوار 
صياد شيرازى انتقال يافت. 

09155610262- سيد مهدى فاطمى

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

 (با ضمانت كشش)
ابتداى غفارى ، فروشگاه اطلس كمپرسور، نوكى

09151636824 - 09152206824  
05632222321

كـاشت 
بـولت

دعوت  نامه تشكيل مجمع عمومى عادى ساليانه
 شركت تعاونى طاليه داران عرصه سازندگى بامداد شرق      

تاريخ انتشار: 94/2/10
جلسه مجمع عمومى عادى ساليانه شركت تعاونى طاليه داران عرصه سازندگى بامداد شرق يكشنبه 
94/2/20 رأس ساعت 17 در محل دفتر شركت واقع در خيابان ارتش - ساختمان مديريت جهاد 
كشاورزى بيرجند برگزار مى شود. از كليه اعضا دعوت مى شود براى اتخاذ تصميم نسبت به موضوعات 
نتواند شخصا حضور  بنا به داليلى  ذيل در اين مجمع حضور به هم رسانند. ضمنا چنانچه عضوى 
يابد، مى تواند همزمان با نماينده تام االختيار خويش به دفتر شركت مراجعه و برگ وكالت نامه را 
 تنظيم و برگه ورود به جلسه مجمع را دريافت نمايند. حداكثر آراى وكالتى هر عضو سه راى و هر فرد 

غير عضو يك راى مى باشد.
ضمنا كانديداهاى سمت بازرسى در شركت تعاونى موظفند حداكثر طى مدت يك هفته از انتشار آگهى 

دعوت به دفتر شركت تعاونى مراجعه و مدارك مربوطه را تحويل نمايند.
دستور جلسه: گزارش هيئت مديره و بازرس - انتخاب بازرس اصلى و على البدل براى مدت يك سال 

مالى - طرح و تصويب بودجه پيشنهادى سال 94 - تصميم گيرى در خصوص نابرابرى سهام اعضا                              
هيئت مديره

حمل بار و اثاثيه منزل
 با كاميونت مسقف چادردار 

و كارگر ماهر

 09157213571
صالحى منش



مهر- به گفته مدير بهزيستى بيرجند، سال گذشته مبلغ 19 ميليارد و 951 ميليون ريال كمك مردمى توسط اين نهاد جمع آورى شده كه مبلغ 18 ميليارد و 126 ميليون 
ريال كمك هاى نقدى و غير نقدى و خدمات مؤسسات خيريه بوده است. شرفى با بيان اينكه در اين مدت مبلغ يك ميليارد و 824 ميليون ريال توسط مديريت بهزيستى 

بيرجند جمع آورى شده است، بيان كرد: اين كمك ها شامل فطريه، كفاره، گوشت اهدايى، بسته خشك غذايى، لوازم ضرورى زندگى، لوازم التحرير و ... بوده است.

عيدى 85 ميليون تومانى مسافران نوروزى مردم بيرجند 19 ميليارد ريال به بهزيستى كمك كردند
به مددجويان كميته امداد استان 

رحيم زاده- مسافران در مسير مسافرت هاى نوروزى 
بالغ بر 85 ميليون تومان به مددجويان  خود، امسال 
معاون  كردند.  كمك  جنوبى  خراسان  امداد  كميته 
توسعه مشاركت هاى مردمى كميته امداد گفت: اين 
ميزان نسبت به مدت مشابه سال قبل از 20 درصد 
افزايش برخوردار بوده است. حسينى از جمله طرح هاى 
اجرايى از سوى اين نهاد به طرح شفا در جهت حمايت 
از مريض هاى خاص با پوشش 1386مريض صعب 
العالج  و پر هزينه  اشاره كرد و افزود: در اين طرح 
97 حامى به صورت ماهيانه مبالغى را جهت پوشش 
هزينه هاى درمانى مريضان  واجد الشرايط اختصاص 
مى دهند. وى با اشاره به وجود 658 حامى در طرح 
محسنين براى كمك به خانواده هاى غير يتيم گفت: 
طرح طاها نيز در جهت آينده اكرام ايتام بوده كه در 
اين طرح 209 حامى شركت داشته كه در قالب اين 
طرح  مبالغى براى آينده ايتام پس انداز مى شود. وى  
افراد  مسكن  ساخت  براى  رضوان  طرح  به  ادامه  در 
واجد الشرايط تحت پوشش با 6 حامى، طرح كوثر با 
41 حامى و طرح بركت در قالب اهداى 4 رقم سمت 
و طرح  برى كمك  داوطلب  كارمندان  راست حقوق 
اكرام ايتام با 16هزار و 646 حامى اشاره كرد. حسينى 
همچنين از وجود 2هزار 437 بتيم در استان خبر داد و 
گفت: خوشبختانه استان ما يكى از استان هاى صاحب 

نام  در جذب كمك هاى مردمى در كشور است. 

كشف 99 درصد جرايم سايبرى در استان

درصد   99 از كشف  استان  فتا  پليس  رئيس  ايسنا- 
جرايم سايبرى در خراسان جنوبى طى سال گذشته 
و  ملى هك  همايش  در  داد. سرهنگ حسينى  خبر 
امنيت شبكه، با اشاره به فعاليت چهارساله پليس فتا 
در استان، گفت: خراسان جنوبى رتبه ششم استفاده از 
اينترنت را دارد. وى از فعاليت 45ميليون كاربر اينترنت 
در ايران خبر داد و افزود: از اين تعداد 35ميليون كاربر 
و2ميليون  مستهجن  سايت هاى  8ميليون  باند بازى، 
كشف  از  مى كنند.حسينى  استفاده  تحقيقات  براى 
99درصد از جرايم سايبرى در سال گذشته خبر داد و 
خاطرنشان كرد: پليس فتاى استان توانست هكركاله 
سفيد در بيرجند كه شبكه صداسيماى كشور را هك 
كرده بود، دستگير كند. وى اينترنت را ميدان جنگ 
توصيف كرد و گفت: خراسان جنوبى جزو پنج قدرت 

سايبرى در ايران است.

دهمين دوره مسابقات قرآن دانش آموزان 
خراسان جنوبى برگزار مى شود

از  استانى  پرورش  و  آموزش  مديركل  تسنيم- 
برگزارى دهمين دوره مسابقات استانى قرآن، عترت 
و نماز دانش آموزان خراسان جنوبى خبر داد. المعى 
اظهار كرد: اين مسابقات از ديروز چهارشنبه در قالب 
و  شده  آغاز  مداحى  و  انشا  احكام،  اذان،  مسابقات 
وى  بود.  خواهد  شنبه  پنج   21 ساعت  آن  اختتاميه 
كريم،  قرآن  تفسير  حفظ،  قرآن،  مسابقات  شروع 
نهج البالغه و صحيفه سجاديه را نيز روز جمعه اعالم 
و تصريح كرد: مراسم اختتاميه آن شنبه از ساعت 21 

تا 23 برگزار مى شود.

بيمارستان  هاى استان مجهز به
 دستگاه بى خطرساز پسماند است

گفتك  استان  زيست  محيط  حفاظت  ايسنا-مديركل 
با توجه به طيف گسترده پسماندها هم اكنون تمامى 
مراكز بيمارستانى استان مجهز به دستگاه هاى بى خطر 
بى خطر سازى  از  و پس  پسماند عفونى هستند  ساز 
نسبت به مديريت بهداشتى آن اقدام مى شود. آرامنش 
افزود: پسماندهاى مطب ها، كلنيك ها، آزمايشگاه هاى 
تشخيص طبى نيازمند مديريت و هماهنگى با ساير 

بخش ها بوده كه در دستور كار و پيگيرى است.

مسابقات امداد و نجات جمعيت هالل احمر 
شهرستان بيرجند برگزار مى شود

از  بيرجند  احمر  هالل  جمعيت  سرپرست  تسنيم- 
هفته  مناسبت  به  نجات  و  امداد  مسابقات  برگزارى 
قاسمى  داد.  خبر  بيرجند  شهرستان  در  احمر  هالل 
اظهار كرد: هدف از اجراى اين مسابقات حفظ آمادگى 
و افزايش توان و آشناسازى نجاتگران با نحوه نجات 
مصدوم و ... است. وى گفت: امدادگران و نجاتگران 
به  ماه  ارديبهشت   13 تاريخ  تا  توانند  مى  عالقمند 
احمر شهرستان  نجات جمعيت هالل  و  امداد  واحد 

بيرجند واقع در طالقانى 10 مراجعه كنند. 

افزايش شاخص هاى توسعه 
اعتبار فردوس در دستور كار است

فردوس  شهرستان  ريزى  برنامه  معاون  تسنيم- 
اعتبار  توسعه  شاخص هاى  افزايش  امسال  گفت: 
در  ضامن  است.  كار  دستور  در  فردوس  شهرستان 
مجموع  كرد:  اظهار  شهرستان  برنامه ريزى  كميته 
 16 شهرستان  به  شده  داده  تخصيص  اعتبارات  كل 
ميليارد و 155 ميليون بوده كه شامل اعتبارات استانى 
به  اشاره  با  وى  است.  بوده   93 سال  در  تخصيصى 
توزيع اعتبارات تخصيص داده شده به شهرستان گفت: 
فردوس با حجم باالى گردشگر و زائر فرسوده ترين 

زير ساخت هاى مربوطه را در سطح استان دارد.

توقيف 53 نفر شتر در طبس

رئيس شبكه دامپزشكي طبس از توقيف 53 نفر شتر 
در طبس خبر داد. هاديان افزود: طي هفته گذشته 4 
دستگاه كاميون فاقد مجوز بهداشتي دامپزشكي كه 
از مسيرهاي فرعي تردد مي كردند با همكاري نيروي 

انتظامي توقيف و تعداد 53 نفر شتر كشف شد.

اعزام 4 تن از نمايندگان جامعه كار و تالش 
استان به حضور مقام معظم رهبرى

كارگر،  و  كار  هفته  گراميداشت  مناسبت  به 
با  از سرتاسر كشور  و تالش  كار  نمايندگان جامعه 
از  نفر   4 كه  كنند  مى  ديدار  رهبرى  معظم  مقام 
نيز  جنوبى  خراسان  و تالش  كار  جامعه  نمايندگان 

به تهران اعزام مى شوند.

آزمون مرحله منطقه اى بخش كتبى و حفظ 
قرآن كريم در دانشگاه بيرجند برگزار شد 

آزمون مرحله منطقه اى بخش كتبى و حفظ قرآن كريم 
در دانشگاه بيرجند برگزار شد. پس از برگزارى مرحله 
دانشگاهى سى امين جشنواره سراسرى قرآن و عترت 
بخش  و  حفظ  هاى  رشته  كتبى  آزمون  دانشجويان، 
كتبى مرحله منطقه اى به صورت همزمان و متمركز 
در محل تاالر عالمه فرزان دانشگاه بيرجند برگزار شد. 
در اين آزمون 52 نفر دانشجوى دختر و پسر از دانشگاه 
هاى بيرجند، دانشگاه صنعتى بيرجند و دانشگاه بزرگمهر 
قاينات به رقابت پرداختند كه 11 نفر از برگزيدگان به 
مرحله كشورى كه مرداد ماه سال جارى در دانشگاه 

كردستان برگزار مى شود راه مى يابند.

كاشت بذر گل هاى تابستانه در بيرجند

كاشت 26 هزار انواع گل هاى تابستانه شامل اطلسى، 
گلخانه  در  ميمون  و  آفتابى  ناز  گازانيا،  جعفرى، 
سازمان پارك ها و فضاى سبز شهردارى بيرجند آغاز 
شد. همچنين در سال گذشته 85 هزار گل نشايى در 
گلخانه هاى سازمان توليد و در ميادين، پارك ها و 

تقاطع ها مورد استفاده قرار گرفت.
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كنترل حجم بيش از  8 ميليون متر مكعب سيالب در بيرجند  

رحيم زاده- اجراى انواع عمليات آبخيزدارى شهرستان توانسته حجم بيش از 8 ميليون و 276 هزار و 403 متر مكعب سيالب 
را كنترل نمايد. رئيس اداره منابع طبيعى و آبخيزدارى بيرجند سهم حوزه آبخيز شهرى را در بيرجند 184678 هكتار عنوان 
كرده و افزود:  تاكنون سطح 132407 هكتار مطالعه، سطح 31000 هكتار در دست مطالعه و براى سطح 36123 هكتار 
طرح شناسايى تهيه شده است. حسينى افزود: با اجراى انواع عمليات آبخيزدارى شامل سازه هاى خاكى سنگى و الستيكى 
به حجم2477276/6 متر مكعب عمليات كپه كارى در سطح 4473 هكتار وعمليات حفاظت قرق در سطح 3613 هكتار در 
سطح آبخيزهاى شهرستان توانسته حجم بيش از  8 ميليون و 276 هزار و 403 متر مكعب سيالب را كنترل و مانع خروج 
خاك حاصلخيز از سطح  آبخيزها و افزايش نفوذ نزوالت جوى، افزايش سطح سفره هاى  آب زير زمينى، احياى قنوات، 
رونق بخش كشاورزى و دامدارى و كاهش مخاطرات سيل بر اراضى زراعى مسكونى و تأسيسات شود. وى گفت: با اجراى 
عمليات بيولوژيك در سطح 4473 هكتار از عرصه هاى منابع طبيعى و حفاظت و قرق 3613 هكتار، در راستاى حفاظت خاك 
و آبخيزدارى گام هاى مؤثرى برداشته شده است. وى يادآور شد: در سال گذشته با اعتبارى بالغ بر 3520 ميليون ريال  شامل 
1840 ميليون ريال از اعتبارات استانى  و 1680 ميليون ريال از اعتبارات  ملى، 800 متر مكعب عمليات سنگ و مالت، 100 
هكتار كپه كارى و 200 هكتار حفاظت و قرق در آبخيز دهلكوه روستاى شكراب و تنگل، 615 متر مكعب عمليات گابيون بندى 
در آبخيز نوفرست تنگل باخو و 615 مترمكعب عمليات گابيون بندى در آبخيز باقران فاز يك روستاى رزگ اجرا شده است.                        

 رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گفت: فرش قهستان و مود از 
جمله برندهاى ملى فرش استان در كشور بوده كه در چند سال اخير مورد 
بى مهرى قرار گرفته است. به گزارش مهر، حقيقى در نخستين كميته فرش 
خراسان جنوبى در سال جارى، اظهاركرد: بايد اين برند دوباره احيا شود. وى 
از محل گمركات  فرش  ها، صادرات  زيرساخت  نبود  دليل  به  اكنون  افزود: 

 استان قابل انجام نيست. 
نمايشگاه دائمى فرش استان راه اندازى مى شود

حقيقى با بيان اينكه براى عرضه خاص فرش دستبافت استان دچار مشكل 
 هستيم، بيان كرد: در همين راستا مقرر شد نمايشگاه دائمى فرش استان راه اندازى
شود. وى با انتقاد از اينكه متناسب با ظرفيت و تعداد بافندگان استان نتواسته 
ايم بيمه تامين اجتماعى را جذب كنيم، افزود: در حال حاضر حدود 50 هزار 
بافنده فرش در استان وجود دارد كه از اين تعداد تنها پنج هزار نفر  داراى 
بيمه تأمين اجتماعى بوده و اين متناسب با ظرفيت استان نيست. وى با اشاره 
به اينكه هم اكنون دبيرخانه كشورى راهورى فرش در خراسان جنوبى است، 
عنوان داشت: فرش دستبافت استان كه ريشه در سبقه چند ساله استان دارد را 
مى توان با استفاده از اين فرصت مناسب به يك توليد ملى تبديل كنيم. وى 

از اختصاص نيافتن اعتبارات استانى به حوزه فرش انتقاد كرد و افزود: جاى 
تأسف است در استان هايى كه برند خاصى در حوزه فرش ندارند براى توسعه 

و احياى فرش دستبافت اعتبار در نظر گرفته شده است.

جايگاه فرش در سند توسعه اشتغال استان مشخص نيست

معاون اشتغال كميته امداد امام (ره) هم گفت: متأسفانه جايگاه فرش در سند 
توسعه اشتغال استان مشخص نشده است. خزاعى عرب با بيان اينكه در سال 
گذشته تعداد هفت هزار و 746 طرح قاليبافى از محل اعتبارات داخلى اجرا 
شده است، بيان كرد: از محل اجراى اين طرح ها بالغ بر هشت هزار و 500 
مترمربع فرش دستبافت توليد و از طريق چرخه امداد به فروش رسيده است. 
مدير صندوق كارآفرينى اميد نيز به انعقاد تفاهم نامه بين اين صندوق و مركز 
ملى فرش اشاره كرد و گفت: بر اساس اين تفاهم نامه مقرر شده مبلغ 10 
ميليارد ريال تسهيالت به افراد واجد شرايط متقاضى براى اجراى طرح هاى 

مرتبط با فرش پرداخت شود.

ارتباطات بين المللى استان امسال در دستور كار است

مديركل دفتر هماهنگى امور اقتصادى استاندارى نيز با بيان اينكه ارتباطات 

بين المللى استان در سال جارى در دستور كار قرار دارد، بيان كرد: يكى از 
زمينه هاى قابل طرح در توسعه ارتباطات بين المللى، فرش است.

ماهگلى معاون توسعه تجارت خارجى سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
مقرر شد 50 درصد  ملى فرش  مركز  با  در جلسات مشترك  اظهاركرد:  هم 
هزينه هاى اجراى طرح ها و برنامه هاى مرتبط با حوزه فرش توسط مركز 

ملى فرش و 50 درصد ديگر نيز توسط خود استان پرداخت شود. 
مديركل آموزش و پرورش استان نيز با بيان اينكه در چهار هنرستان استان 
رشته فرش آموزش داده مى شود، گفت: هم اكنون تعداد 144 دانش آموز 
زمينه  در  مستعدى  استعدادهاى  و  بوده  تحصيل  به  مشغول  رشته  اين  در 
از ظرفيت بهينه  استفاده  به منظور  اين مراسم  در  دارند. گفتنى است   فرش 
آموزشى براى توسعه فرهنگى، اجتماعى و اقتصادى خراسان جنوبى، تفاهم 
آموزش  كل  اداره  و  تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  بين  همكارى   نامه 

و پرورش استان منعقد شد. 

در اولين كميته فرش خراسان جنوبى تأكيد شد:

احياى فرش مود و قهستان

ساعت كار مفيد در حوزه هاى ستادى پايين است/ قاچاق كاال قابل مديريت است

فرمانده سپاه انصارالرضا(ع) استان در پاسخ به گفته يكى از مسئوالن كه ساعت كار مفيد در 
ايران، روزانه 2 ساعت است، گفت: اين موضوع در بخش هاى ستادى صدق مى كند اما در 
بخش هاى عملياتى كه كارگران زحمتكش حضور دارند، بازدهى و بهره ورى شايد به مراتب 
بيشتر از ساعت كارى آنها نيز باشد. به گزارش شبستان، سردار نظرى در ششمين همايش بسيج 
 كارگرى اظهار كرد: انقالب اسالمى ايران در حقيقت بر دوش جامعه كارگرى در بخش هاى

مختلف، به پيروزى رسيد. وى افزود: تكيه امام خمينى(ره) نيز به مردم يعنى كارگران بود. نظرى بر ادامه راه توسط 
اين قشر زحمتكش تأكيد كرد و  گفت: بيشترين مشكالت به حوزه مديريتى و ستادى برمى گردد، چرا كه كارگران 
در صحنه هاى مختلف انقالب اسالمى به خوبى نقش خود را ايفا كرده اند ولى در مقابل، جامعه كارگرى ما در تقابل 

اقتصاد با استكبار، بيشترين آسيب را ديده و مى بينند اما بازهم دست از حمايت از واليت و نظام برنمى دارند. 
نظرى در ادامه بر تحقق اقتصاد مقاومتى تأكيد كرد و افزود: يكى از راه هاى تحقق اين مهم، خريد كاالهاى ايران 
است. وى با اشاره به اينكه قاچاق كاال نيز قابل مديريت است چرا كه بخشى از امور به خود مردم برمى گردد، اظهار 
كرد: بايد دقت داشت كه اصول انقالب ثابت است و تنها فرعيات است كه قابل تغيير است و در اين ميان نبايد فريفته 

شعارها بشويم و بايد ماهيت انقالبى بودن خود را حفظ كنيم.

پيش بينى حضور حدود 20 هزار نفر در مراسم معنوى اعتكاف استان
حسين زاده- جلسات هماهنگى با هيئت امنا و رابطين مساجد به منظور پيگيرى 
مباحث طبخ غذا با رعايت نكات بهداشتى برگزار شده و برنامه هاى اجرايى 
به مساجد ابالغ شده و هر مسجد كه پذيراى معتكفين خواهد بود مى تواند 
نسبت به اجراى برنامه ها اقدام نمايد و ما 
نيز كار نظارت فرهنگى را بر عهده داريم. 
معاون فرهنگى، پژوهشى و آموزشى اداره 
گفتگوى  در  استان  اسالمى  تبليغات  كل 
اختصاصى با خبرنگار ما ضمن اعالم اين 
در  گذشته  سال  كه  حالى  در  گفت:  خبر، 
استان 182 مسجد پذيراى معتكفين بودند، 
امسال 200 مسجد را براى اين كار پيش 
بينى كرده ايم. تعداد مساجد پيش بينى شده براى اين مراسم در شهرستان 
بيرجند نيز سال قبل 27 مسجد بود كه امسال 30 مسجد افزايش يافته است 
به  مربوط  مابقى  و  بيرجند  شهر  به  مربوط  مسجد   20 حدود  تعداد  اين  از  و 
روستاهاى اقمارى است كه 14 مسجد به خواهران و 3 مسجد به برادران تعلق 

دارد و 3 مسجد نيز به عنوان رزرو پيش بينى شده است.

حجت االسالم سلم آبادى با بيان اينكه تعداد معتكفين استان در سال گذشته 
16 هزار و 64 نفر بوده، افزود: امسال پيش بينى مى شود 18 تا 20 هزار نفر در 
اين مراسم معنوى حضور پيدا كنند. وى با بيان اينكه مراسم معنوى اعتكاف 
دانشجويى با حضور حدود 600 دانشجو در 5 مسجد در دانشگاه هاى بيرجند 

برگزار مى شود، اظهار كرد: در زندان هم عده اى معتكف مى شوند.
روند ثبت نام از عالقمندان نيز هم به صورت اينترنتى و هم به صورت حضورى 

انجام مى شود و ثبت نام از 2 رجب آغاز و تا پايان 11 رجب ادامه دارد.
سلم آبادى تصريح كرد: با همت و مشاركت خيرين مقرر شده تنها مبلغ 17 هزار 
تومان از هر معتكف اخذ شود و مابقى هزينه ها توسط خيرين بزرگوار تقبل شده 

كه جا دارد از همه اين عزيزان و نيز از خادمين مساجد قدردانى نمايم.

75 درصد معتكفين استان را جوانان و نوجوانان تشكيل مى دهند

خصوص  در  استان  تبليغات  كل  اداره  آموزشى  پژوهشى  فرهنگى،   معاون 
خوبى  و  متنوع  هاى  برنامه  گفت:  نيز  اعتكاف  مراسم  فرهنگى  هاى   برنامه 
پيش بينى شده و اعزام مبلغين و دعوت از روحانيون محورى از قم و حوزه 
علميه در دستور كار است. سخنران محورى حجت االسالم اسكندرى خواهند 

بود كه در شب سيزدهم رجب در مسجد على بن ابيطالب (ع) بيرجند بعد از 
نماز مغرب و عشاء سخنرانى دارند. البته ايشان در طول روزهاى بعد هم در 

ساير مساجد سخنرانى خواهند كرد. 
بيان احكام، گفتمان هاى دينى، حلقه هاى معرفت، مولودى خوانى در شب 
ميالد امام على (ع) در تمامى مساجد و دعوت از سخنران، برگزارى جشن قبل 
از اذان ظهر روز سيزدهم رجب، مرثيه سرايى در شب شهادت حضرت زينب 
(س) توسط مداحان، قرائت قرآن و دعاى ام داود در روز 15 رجب، سخنرانى 
از  اعتكاف قبل  احكام  بيان  و  نماز جماعت  برپايى  نماز صبح،  از  روزانه قبل 
اذان ظهر و برنامه تصحيح اشكاالت نماز از جمله برنامه هاى فرهنگى مراسم 
اعتكاف است. البته خيلى وقت معتكفين پر نخواهد شد تا قدرى در خلوت خود 
از طلبه هاى خواهر  براى خواهران  اينكه  بپردازند. ضمن  و عبادت  تفكر  به 

استفاده خواهد شد.
سلم آبادى گفت: در حالى كه 80 درصد معتكفين استان را در سال قبل جوانان 
و نوجوانان تشكيل مى دادند امسال تا اين لحظه  75درصد معتكفين ثبت نام 
اينكه 80 درصد معتكفين را  از بين جوانان و نوجوانان هستند. ضمن  كننده 

خواهران و 20 درصد را برادران تشكيل مى دهند.

جناب آقاى مهندس باقرى
مديرعامل محترم شركت مواد نسوز كشور
ضمن تبريك ميالد مولود كعبه، روز پدر را خدمت شما 

تبريك عرض نموده و خدمات شما را ارج مى نهيم.
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جناب آقاى مهندس زينلى
مديرعامل محترم شركت كويرتاير

 ضمن تبريك ميالد مولود كعبه، روز پدر را خدمت شما 
تبريك عرض نموده و خدمات شما را ارج مى نهيم.

موسسه خيريه ياوران حضرت رقيه (س) شهرستان سربيشه

استراحت مطلقايران برگراستراحت مطلقاكران فيلم

14:3016:1518:0020:00ساعات شروع سانس ها
تلفن: 05632222636

فيلم سينمايى ايران برگر را دو بار ببينيد * يك بار براى خنديدن  و  يك بار براى  انديشيدن
سينما بهمن آمادگى دارد در صورت تمايل سازمان ها ، نهادها ، دانشگاه ها و غيره

 فيلم ايران برگر را سانس اختصاصى در اختيار قرار دهد.

   سينما بهمـن    سينماى خانـواده 
سينما بهمن ، مكانى امن و با نشاط براى خانواده هاى محترم 

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

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

فروش پرايد   HB-84 سفيد، بدون رنگ، الستيك نو، رينگ اسپورت
 دزدگير تصويرى، پخش و فنى عالى   1577  362   0915

پدر بزرگوارم  جناب حاج حميدرضا مهدويان

تو گرانمايه ترين تصويرى
من اگر قاب تو باشم كافى است

اميدوارم هميشه سالم و تندرست باشى 
و سايه بلندت همواره بر سر ما باشد.

از طرف دختران تان



حديث روز روزنامه اجتماعى ، فرهنگى ، ورزشى و اقتصادى 
 مديرمسوول و صاحب امتياز : غالمرضا جعفرپور مقدم 
سردبير : على جعفرپور مقدم
بيرجند، ميدان شهدا ، جنب بانك صادرات  ، ساختمان آوا   
صندوق پستى 136 - 97148-  تلفن : 32224582 ( 5 خط ) نمابر : 32234583 
 صفحه آرايى : واحد رايانه روزنامه آوا - چاپ : شركت چاپ و نشر گلرو

اذان ظهر
اذان مغرب 

نيمه شب شرعى
اذان صبح 

طلوع آفتاب

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

پيامبر اكرم (ص) : فرزند آدم، آنچه حاجت تو را رفع كند در دسترس خود داري 
و در پي آنچه تو را به طغيان وا مي دارد روز مي گذاري، به اندك قناعت نمي كني 

و از بسيار سير نمي شوي. «نهج الفصاحه ص 159، ح 24»

12 : 31
19 : 34
23 : 46
4 : 17
5 : 47

كليد حل مشكالت اقتصادى در لوزان و 
 ژنو و نيويورك نيست، درداخل كشور است

حل  كليد  فرمودند:  خامنه اى  آيت ا...  حضرت 
مشكالت اقتصادى در لوزان و ژنو و نيويورك نيست، 
در داخل كشور است. ايشان خاطرنشان كردند: البته 
اگر تحريم ها نبود احتماًال در برخى از اين زمينه ها، 

 

نيز  احتمال  اين  اما  داشتيم  بيشترى  پيشرفت 
تكيه  نفت  پول  به  صورت،  آن  در  كه  دارد   وجود 
 مى كرديم و اين پيشرفت ها را بدست نمى آورديم.
بر  تمركز  و  «توجه  اى  خامنه  ا...  آيت  حضرت 
توليد» را عالوه بر حل مشكالت اقتصادى، موجب 
و  برشمردند  ملى»  استغناى  و  عزت  «احساس 
جمله  از  قدرت  داخلى  ساختار  استحكام  افزودند: 
 در زمينه اقتصادى، موجب تقويت مذاكره كنندگان 
شروط  و  شرط  مدام  مقابل  طرف  واال  شود   مى 

مى گذارد و حرفهاى مفت و بى ربط مى زند.

واكنش قاطع به برخورد آل  سعود با  ايران

هشدار  به  اشاره  با  ملى  امنيت  كميسيون  سخنگوى 
كمك هاى  حامل  هواپيماى  به  سعودى  جنگنده هاى 
امدادى ايران در آسمان يمن، گفت: به رژيم سعودى  
هشدار مى دهيم كه «هستى» خود را در نحوه مواجهه 
با ايران به معامله نگذارد. وى تاكيد كرد: ما مطمئن 
هستيم كه اگر سعودى ها، دچار خبط و اشتباه عليه 
هواپيمايى ايرانى مى شدند، شايد اكنون شرايط عربستان 

به موجب پاسخ قاطع ايران دگرگون شده بود.

 شيرزاد : تنش با آل سعود به صالح نيست 
روزنامه  در  اصالح طلب  فعال سياسى  احمد شيرزاد 
زمان  تا  كه  نوشت  رفسنجانى  هاشمى  به  نزديك 
عربستان  با  تنش  به  نبايد  اى  هسته  نهايى  توافق 
درباره  «بايد  كرد:  تصريح  وى  زد.  دامن  سعودى 
منطقه و به ويژه عربستان با آرامش رفتار كرد و سعي 
پرونده  تا  نشود  ايجاد  منطقه  در  جديدي  تنش  كرد 

هسته اي ايران به يك سرانجام مطلوب برسد.»

  «با دوستان مروت با دشمنان مدارا» 
و  تدبير  دولت  اينكه «منطق  بيان  با  رئيس جمهور 
دشمنان  با  مروت  دوستان  «با  جهان  همه  با  اميد 
مدارا» است، خاطرنشان كرد: به تيم هسته اى پيام 
مى فرستم كه احساسات جوانان غيور را ببينيد؛ مردم 

به خادمان اين ملت احترام مى گذارند.

 پيشرفت ما در عدم رابطه با آمريكاست
سيد محمود نبويان نماينده مردم تهران در مجلس 
با بيان اينكه رابطه با كشورهاى 1+5 مشكل ايران 
را برطرف نمى كند، گفت: پيشرفت ما در عدم رابطه 
بحث  در  علمى  مناظره  خواستار  آمريكاست. وى  با 

هسته اى با ظريف، عراقچى و ... شد 

 يمن : عربستان تغيير موضع مى دهد
يك سياستمدار يمنى گفت: احتمال مى رود كه عربستان 
گرايش سياسى و نظامى خود را تغيير داده و تصميم 
به مذاكره با كميته هاى انقالبى بگيرد زيرا تروريست ها 
با يمنى ها  آنها هم خطرناك مى شوند و تعامل  براى 

بهتر از سيطره تروريست  و القاعده بر يمن است.

  پسر پادشاه «جانشين وليعهد» شد
سعودى  پادشاه  عربستان،  تلويزيون  اعالم  براساس 
عربستان  سفير  الجبير»  «عادل  حكمى،  صدور  با 
به  الفيصل»  را به عنوان جانشين «سعود  در آمريكا 
عنوان وزير خارجه جديد منصوب كرد. ملك سلمان 
بن  (محمد  خود  فرزند  ديگرى  حكم  در  همچنين 
سلمان) را به عنوان «جانشين وليعهد» نيز منصوب  
 كرد.پادشاه عربستان سعودى همچنين برادر ناتنى اش 
«مقرن بن عبدالعزيز» را از سمت وليعهد بركنار كرد 
و برادرزاده اش محمد بن نايف را از سمت جانشين 

وليعهد به سمت وليعهد ارتقا داد.

 مخالفت سنا با اصالح اليحه توافق
سناى آمريكا با بررسى موافقتنامه هسته اى ايران در 
المللى مخالفت كرد. اين بدان  قالب يك پيمان بين 
تأييد  به  ايران  نهايى  اى  هسته  توافق  كه  معناست 
دو سوم از 100 عضو سنا نيازى ندارد. سناتورها اين 
از  راى موافق،  با 57 راى مخالف و 39  را  اصالحيه 

دستور كار سنا خارج كردند.

 آمريكا درخواست فكت شيت ايرانى داد!
در  كه  كرده  پيشنهاد  را  متممى  سناتور جمهوريخواه 
صورت اضافه شدن به طرح نظارت بر توافق هسته اى، 
دولت اين كشور را ملزم مى كند متن فارسى توافق نهايى 
را به كنگره ارائه كند. به نوشته روزنامه جروزالم پست، 
اين متمم از دولت آمريكا مى خواهد متنى كه در داخل 

ايران ارائه مى شود را به كنگره ارائه كند.

اوباما: آسان نيست كه هم با ايران مذاكره 
 كنى هم پنج نوبت نماز بخوانى!

به  پاسخ  در  آمريكا  جمهور  رئيس  اوباما  باراك 
سخنانى پيرامون مسلمان بودن خود در يك  شوخى 
و  باشى  رئيس جمهور  كه هم  نيست  آسان   : گفت 
هنوز درصدد بررسى سيستم مهاجرت و صدور حق 
وتو و مذاكره با ايران باشى همه اينها به كنار، وقت 
اختصاص  نوبت  پنج  در  نماز  اداى  براى  هم  كافى 

دهى ... خيلى دشوار است.

 كرى: كنگره دست از سر مذاكرات بردارد
مصاحبه  تازه ترين  در  آمريكا  خارجه  وزير  كرى  جان 
خود در مورد مذاكره با ايران، بار ديگر به كنگره توصيه 
گفت وگوها  مسير  در  مانع تراشى  براى  از تالش  كرد 
بر  توافق،  واشنگتن در صورت  بردارد، چرا كه  دست 
لزوم  ايران نظارت دارد و در صورت  برنامه هسته اى 
مى تواند بار ديگر ايران را تحريم كند و «گزينه نظامى» 

هم فورا در دسترس خواهد بود.

طبيعت روستاى آرك خوسفعكس روز 

فروش لپ تاپ ، تبلت و لوازم جانبى
ويژه كاركنان دولت و فرهنگيان محترم

 25 درصد نقد ، ما بقى طى سه فقره چك
بدون كارمزد

بيرجند: شعبه يك - بيست مترى اول مدرس شرقى 
پالك 16    تلفن: 32234286
09357787955 - سلطانى

به مناسبت سومين روز درگذشت جوان ناكام 

شادروان سعيد حاجى پور
(واعظى)

جلسه ترحيمى جمعه 94/2/11 
از ساعت 16 الى 17 

در محل مسجدالحسين(ع) جواديه 
منعقد مى باشد.

خانواده هاى: حاجى پور (واعظى) ، فيروزى
و ساير بستگان

 شانزدهمين سالگرد درگذشت
 همسر و پدر عزيزمان 

شادروان دكتر محمد كفاش
 را گرامى مى داريم.

فريبا قالسى مود
مهندس پيمان كفاش

«هوالباقى»

                افسانه هستى اش اگر پايان يافت

                           خوش نامى و عزتش به پايان نرسيد

 در هفتمين سال نبودنت هنوز ياد و خاطره ات 

در شكوفه هاى بهارى متجلى است.
روحت شاد و نامت ماندگار

همسر و فرزندان

زنده ياد
 حاج محمد درويشى

اطالعيه مهم    * قابل توجه فعاالن حوزه بار درون شهري و حومه *
نظر به ابالغ دستورالعمل ساماندهي ناوگان بار از سوي ستاد حمل و نقل و سوخت كشور در راستاي اجراي بهينه سازي 
مصرف سوخت مهلت ساماندهي ناوگان حمل و نقل بار درون شهري و حومه (وانت بار، كاميونت و كاميون 
تا ظرفيت 10 تن) تا تاريخ 94/2/20 تمديد شد. متقاضيان محترم مي توانند براى تشكيل پرونده و اخذ پروانه 
فعاليت حداكثر تا پايان وقت اداري 94/2/20 به سازمان تاكسيراني بيرجند واقع در خيابان جمهوري اسالمي 4 
مراجعه فرمايند. بديهي است در صورت عدم مراجعه، سهميه سوخت خودروهاي بنزين سوز كاهش و خودروهاي 

ديزلي قطع خواهد شد.
سازمان تاكسيراني بيرجند

اصالحيـــه 
پيرو آگهى مورخ 94/2/1 روزنامه آواى خراسان جنوبى در خصوص دعوت 
بيرجند  115 اورژانس  به  متعلق   EOC ساختمان  اجرايى  عمليات  ارزيابى   به 
ارزيابى  اسناد  تحويل  مهلت  آخرين  رساند:  مى  كنندگان  شركت  اطالع  به   

يكشنبه 94/2/13 مى باشد. ضمنا ساير شرايط و مواعد به قوت خود باقيست.

روابط عمومى دانشگاه علوم پزشكى بيرجند

 در مخزن اليموت 
دردانه علــي (ع) است

در هر دو جهان امير و فرزانه علي (ع) است
  در كعبـــه ظهـــور كرد تـــا بر همه كس 

معـلوم شود كه صاحب خانه علي (ع) است

مجتمع مسجد حضرت علي بن ابيطالب (ع)
 همانند سال هاي گذشته برگزار مي نمايد:

 جشن ميالد با سعادت مولي الموحدين حضرت علي بن ابيطالب (ع) 
با برنامه هاي متنوع و جذاب 

سخنران: عالم فرزانه حجت االسالم اسكندري
 مدير كل محترم سازمان تبليغات  اسالمي

 استان قم
زمان: جمعه 94/2/11 بعد از نماز مغرب و عشا 

مكان: بلوار شهيد بهشتي - خيابان جنب مسجد 

مجتمع مسجد حضرت علي بن ابيطالب (ع)  
سازمان تبليغات اسالمي خراسان جنوبي

ضمنا به تعدادي از عزيزان كه نام شان
 علي است هداياي ارزشمندي اهدا مي شود
« ارائه  اصل  شناسنامه  يا  كارت  ملي  الزامي  است» 


