
70درصد كالس هاى عشاير هوشمند سازى شد

وزير آموزش و پرورش درباره نحوه انتقال نيروهاى مازاد آموزش و پرورش به ساير دستگاه ها براساس 
بخشنامه اخير دولت، گفت: براساس مصوبه شوراى عالى ادارى، به طور كلى هر دستگاهى اگر نيروى مازاد 
داشته باشد چنانچه اين نيرو مورد نياز ساير دستگاه ها بوده و خود شخص هم تمايل داشته باشد، مى تواند 

به دستگاه ديگر منتقل شود. ( ادامه در صفحه 2)

نحوه انتقال نيروهاى مازاد آموزش و پرورش
 به ساير دستگاه ها 

سناريوى دوقطبى كردن فضاى سياسى
 در آستانه انتخابات

نماينده مردم تهران در مجلس دو قطبى كردن فضاى سياسى 
كشور را با توجه به مشكالت موجود و ...

ويژه فرهنگيان ...

تخفيف ويژه فرهنگيان، فروش اقساطى ويژه فرهنگيان و... 
شايد شما هم  در گذر از كوى و برزن و كنار فروشگاه هاى مختلف 
 شهر عباراتى مشابه كلمات باال را به چشم ديده ايد...
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پيشنهاد جديد به دولت 
درباره ساماندهي تعطيالت

در نامه چندي پيش يكي از معاونين رئيس جمهور به 
هيئت دولت، پيشنهاد شده با توجه به اينكه به دليل ماهيت 
نظام جمهوري اسالمي ايران، تعطيالت بر مبناي دو تقويم 
قمري و شمسي تعيين شده است و گاه در روزهاي آخر 
هفته، تقارن تعطيالت ملي با مذهبي موجب افزون شدن 
روزهاي تعطيل مي شود، طرح ساماندهي تعطيالت رسمي 

با نگاه ويژه به افزايش تعطيالت، مورد بررسي قرار گيرد.

برگزارى آزمون جذب معلم، 
تابستان امسال

وزير آموزش و پرورش از برگزارى آزمون جذب معلم 
در تابستان امسال خبر داد و گفت: فرزندان فرهنگيان و 
معلمان پيش دبستانى در اولويت قرار دارند. فانى افزود: 

حق التدريسى ها هم بايد در اين آزمون شركت كنند.

 
آزادسازى سهام عدالت تا شهريور 95 

پورى حسينى رئيس سازمان خصوصى سازى گفت: بنا 
بر قانون، آزادسازى سهام عدالت 10 سال زمان دارد كه 
پايان اين زمان انتهاى سال 94 خواهد بود كه به دليل 
طبق  سال،  هر  تيرماه  در  شركت ها  مجامع  برگزارى 

قانون تا تابستان سال 95 فرصت باقى است. 

تاريخ جديد براى حذف كنكور

ايسنا: معاون متوسطه وزير آموزش و پرورش، گفت: شيوه 
برپايى كنكور در سال جارى براى ورود داوطلبان به مراكز 
آموزش عالى سراسر كشور تغيير نخواهد كرد. زرافشان 
افزود: آزمون سراسرى ورود به دانشگاه ها و مراكز آموزش 
عالى غير دولتى در سال 97 حذف و داوطلبان براساس 

سوابق تحصيلى در دانشگاهها پذيرفته مى شوند.

پيشرفت 55 درصدي اجراي خط انتقال گاز
سربيشه – اسديه – قهستان/ صفحه 7

به مناسبت سومين روز درگذشت مادر عزيزمان مرحومه مغفوره 

شادروان حاجيه خديجه پوراصغر
 (همسر مرحوم محمد مهدى خواجوى)

جلسه ترحيمى امروز دوشنبه 94/2/14 از ساعت 3/30 الى 4/30 بعدازظهر
 در محل هيئت ابوالفضلى (مصلى) برگزار مى شود

 تشريف فرمايى شما سروران بزرگوار موجب شادى روح آن مرحومه 

و تسلى خاطر بازماندگان خواهد بود.

خانواده هاى: خواجوى ، ربانى ، طوفانى ، خزاينى ، آيتى ، سبزارى ، رضايى

فروش سوپرماركت دادرس ، نوذرى ، قره شير، كميلى و ساير بستگان
 با  موقعيت عالى واقع در خيابان معلم 

09215746398

فروش زمين
به متراژ 120 و 130 قيمت: 28 ميليون

09126627207 - دستگردى

خاندان معظم و معزز غازى زاده و زينلى
با نهايت تاسف و تاثر غم از دست دادن عزيزتان مرحوم مغفور

 شادروان منصور غازى زاده
 را تسليت عرض نموده ، از خداوند منان براى همه شما گراميان صبر و اجر طلب مى نماييم.

خانواده هاى برازنده مقدم

خواهر گرامى سركار خانم عفت كارگر 

معلم محترم آموزشگاه امام حسين سيدالشهدا (ع) 

كسب افتخار معلم نمونه
 كه نشان از لياقت ، پشتكار و سخت كوشى شما مى باشد، مايه مباهات 
است. روز معلم را خدمت شما و همه معلمين عزيز و همكاران گرامى تان 

على الخصوص تمامى معلمان مدرسه شادروان محسن كارگر
 تبريك عرض نموده

 از خداوند متعال طول عمر با عزت و سالمتى براى همه مسئلت دارم.
كارگر «جواهرى حقيقت»

تسليم در برابر تقدير پروردگار، متاثر و اشك آلوده ايم در سوگ از دست دادن يكى از 

بهترين هاى تبار پاكان، او كه آرام و آسوده در عين ناباورى از ميان مان پر كشيد و 

براى هميشه ياد و خاطره مهربانى هاى بى دريغش را در خاطرمان جاودانه كرد

 به مناسبت درگذشت برادرى عزيز و دايى مهربان مرحوم مغفور 

شادروان غالم احمد بيك رضائى
  جلسه ترحيمى امروز دوشنبه 94/2/14 از ساعت 18 الى 19 

در محل مسجد النبى(ص)  واقع در خيابان شهدا برگزار مى شود
 حضور شما سروران گرامى موجب تسلى قلوب بازماندگان خواهد بود.

خانواده هاى: رضائى ، كريمى

جناب آقاى مهندس قاسم تنها
درگذشت مادر گرامى تان را تسليت عرض نموده

  از درگاه ايزد منان براى آن مرحومه علو درجات و براى شما و بازماندگان

 طلب صبر مى نماييم.

روابط عمومى سازمان نظام مهندسى ساختمان خراسان جنوبى

خاندان محترم خواجوى ، ربانى ، طوفانى ، خزاينى ، رضائى 

و ساير خانواده هاى وابسته
با نهايت تاثر و تاسف درگذشت حاجيه خانم خديجه پوراصغر

  را تسليت عرض نموده، براى آن مرحومه رحمت الهى و براى بازماندگان

 صبر و شكيبايى آرزومنديم.

خانواده هاى: پرتو ، رخشانى ، آروين

شركت بيمه كارآفرين (سهامى عام) در راستاى گسترش 
فرهنگ بيمه و ارتقاى سطح كمى وكيفى خدمات خود در استان 
خراسان جنوبى از افراد با انگيزه فعال وعالقه مند جهت اعطاى  

نمايندگى(آيين نامه 54)دعوت به همكارى مى نمايد. 

اعطاى نمايندگى 

92 آدرس : بيرجند  بلوار صياد شيرازى- 
05632235863

نحوه ثبت نام : مراجعه حضورى و تكميل مدارك ثبت نام 
١

شركت بازرسى بين المللى 
روشاك پايا كنترل

بازرسى و نمونه بردارى از كليه 
 كاالهاى صادراتى و وارداتى 

و توليدات داخل 
صدور گواهى IC – psi- coi و ...
آدرس:نبش غفارى 5 - پالك 2/1 

شماره تماس:09153006202 - ميرزايى

 شركت پخش فرآورده هاى
 لبنى و بستنى ميهن 

تعدادى ليسانس حسابدارى آقا با شرايط 
سنى 24 الى 35 سال با حقوق و مزاياى 

عالى استخدام مى نمايد.

تلفن تماس: 09151896075
آدرس: شهرك صنعتى - بلوار تالش غربى  

انتهاى تالش غربى 3 - شركت ميهن

 اجراى نماى آلومينيوم با پايين ترين قيمت
09157201009 - 09151655537

دعــوت به هـمكارى
شركت تعاونى خدمات بهداشتى درمانى گلشن سراى 

سالمت در نظر دارد:
 به منظور تامين نيروي انساني براى ارائه خدمات بهداشتى درمانى در مناطق 
مامايى  رشته هاى  در  واجد شرايط  افراد  فردوس  و  بيرجند  حاشيه شهرهاى 

به صورت شركتى دعوت و  فراخوان شناسايى  از طريق  را  بهداشت عمومى   و 

 به همكارى نمايد. متقاضيان به همكارى مي توانند براى ثبت نام و كسب اطالع 

نام ثبت  لينك   WWW.BUMS.AC.IR آدرس  به  كارگيرى  به  شرايط   از 

 نيروي شركتي مراجعه نمايند.  

مهلت ثبت نام: حداكثر تا  پايان وقت روز جمعه مورخ  94/02/18 مي باشد.

 شركت خدمات بهداشتى درمانى گلشن سراى سالمت  

آموزشگاه آزاد
  صنايع دستى نگـاره

زير نظر سازمان فنى و حرفه اى و اداره تعاون ،كار و رفاه اجتماعى
تابلو فرش ، گليم ، گبه ، سرمه دوزى ، روبان دوزى ، چهل تكه دوزى

آدرس: معلم 7- پالك 34     تلفن: 32221695

نقد و اقساطبه صورت 
آموزش 

+بيمه+كار

جناب آقاى عبدالرضا صمدى
مدير كل محترم كانون پرورش فكرى كودكان و نوجوانان 

استان خراسان جنوبى 
 درگذشت مادر گرانقدر و خواهر عزيزتان را خدمت جناب عالى 

 و خاندان محترم تان تسليت عرض نموده 
از خداوند متعال علو درجات آن عزيزان را خواستاريم.

مربيان و اعضاى مركز فرهنگى - هنرى شماره 2 بيرجند

«من لم يشكر المخلوق لم يشكر الخالق» 

جناب آقاى مهندس فرجامى فرد 
  فرماندار محترم شهرستان خوسف

بر خود فرض مى دانيم از بذل مساعدت و نظارت مستمر جناب عالى در 
 پيشگيرى از تبديل گندم توليدى كشاورزان دشت ماژان - مختاران 
 به خوراك دام و طيور در سال زراعى گذشته و تحويل بخش بزرگى
 از آن به شركت غله و خدمات بازرگانى خراسان جنوبى (بيرجند) 

تشكر و قدردانى نماييم. با اين اميد كه در برداشت آتى گندم نيز از حمايت هاى 
بى دريغ شما در اين امر خداپسندانه برخوردار شويم. اجركم عندا...

هيئت مديره و مدير عامل شركت تعاونى توليد روستايى مالك اشتر

وفات حضرت زينب كبرى (س) تسليت باد
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نايب رئيس كانون انجمن هاى صنفى كارگران ساختمانى كشور، پيش بينى فرجه سه ماهه به منظور تمديد كارت مهارت كارگران ساختمانى را خواستار شد. 
هادى ساداتى در گفتگو با ايسنا، تصريح كرد: اين فرجه سه ماهه باعث مى شود تا هم افراد دوره آموزش مهارت فنى و حرفه اى خود را تكميل كنند و هم 
سازمان فنى و حرفه اى در پرتال خود اطالعات افراد را ثبت كند تا تامين اجتماعى توقفى در تمديد اعتبار دفترچه ها نداشته باشد. 

درخواست فرجه سه ماهه براى تمديد كارت مهارت كارگران ساختمانى 

بى تحركى بازار مسكن ادامه دارد 

يك كارشناس مسكن گفت: افق روشنى در بازار مسكن 
ديده نمى شود و روند ركودى در اين بازار ادامه خواهد 
داشت و تا زمانى كه قدرت خريد براى خريداران پيش 
نيايد مشكالت اين حوزه ادامه خواهد داشت.  محمد 
وطن پور، در گفتگو با ايسنا، درباره  وضعيت فعلى بازار 
مسكن اظهار كرد: با شروع سال جديد تحركى در اين حوزه ايجاد نشده و رونقى 
در روند بازار ديده نمى شود. وى با بيان اين كه خريداران قدرتى براى خريد ندارند، 
تصريح كرد: اين بازار ديگر بازار مناسبى براى سرمايه گذاران نيست، چرا كه 
نمى توانند سودى از آن ببرند. اين كارشناس مسكن با اشاره به اين كه از لحاظ 
مصرفى قدرت خريد مردم كاهش يافته است، گفت: اين ميزان كاهش قدرت 

خريد مصرف كنندگان واقعى تاثير فراوانى در روند بازار مسكن داشته است. 

شرايط درج «ساخت ايران» تجهيزات پزشكى
 

ملزومات  و  تجهيزات  ارزيابى  و  نظارت  مديركل 
پزشكى وزارت بهداشت با اشاره به تسهيالت ويژه 
وزارت بهداشت براى توليدكنندگان داخلى در سال 
به  ايران»  «ساخت  عنوان  اطالق  شرايط  جارى؛ 
به  كرد.  اعالم  را  داخل  توليد  پزشكى  تجهيزات 
از  ويژه  حمايت  و  تسهيالت  درباره  سيد حسين صفوى  گزارش جهان، 
توليدكنندگان داخلى در سال جارى اظهار كرد: ضمن آنكه استانداردهايى 
را براى ارتقاى كيفيت توليدات داخلى ابالغ و اعالم خواهيم كرد، عنوان 
«ساخت ايران» را اجرايى مى كنيم و كاالهايى كه درصد بااليى از آنها 
در كشور توليد مى شوند، عنوان «ساخت ايران» به آنها تعلق مى گيرد و 

حمايت دوچندانى از آنها به عمل خواهد آمد.

وزير بهداشت:كاهش 10 درصدى سزارين در كشور
 

وزير بهداشت از كاهش 10 درصدى سزارين در سال 
گذشته خبر داد و برخى برنامه هاى وزارت بهداشت 
درباره ساماندهى ماماها را اعالم كرد. به گزارش ايسنا، 
دكتر هاشمى اظهار كرد: با توجه به اينكه در موضوع 
جمعيت همه اركان نظام از جمله دولت بايد كار اساسى 
انجام دهند، براين اساس رشته هاى مامايى و زنان از جمله حوزه هايى است 
كه نياز به انجام كارهاى اساسى در آنها وجود دارد. وى گفت: خوشحاليم كه با 
ترويج زايمان طبيعى توانستيم 10 درصد از ميزان سزارين در كشور را كاهش 
داده و مرگ و مير نوزاد و مادر را نيز كاهش دهيم كه اتفاقى بود كه بدون 
كمك ماماها و متخصصان زنان ميسر نبود. جمعيت مامايى كشور عالقه دارند 

كه با بيمه ها قرارداد ببندند و اميدواريم كه اين اتفاق بيفتد. 

اينكه سال  بيان  با  بانك مسكن   مديرعامل 
گذشته براى خريد 125 هزار واحد مسكونى 
ريال  ميليارد  هزار   34 معادل  تسهيالتى 
مهر  مسكن  در  تاكنون  گفت:  شد،  پرداخت 
482 هزار ميليارد ريال قرارداد منعقد و معادل 
پرداخت  تسهيالت  ريال  ميليارد  هزار   440

شده است.
شكن،  بت  هاشم  محمد  ايرنا،  گزارش  به   
سيستم  در  پرداختى  تسهيالت  ميزان  افزود: 
بانكى در سال گذشته 3414 ميليارد ريال بود 

تسهيالت  آن  درصد   11،8 ميزان  اين  از  كه 
بوده  ساختمان  و  مسكن  بخش  در  اعطايى 
است.وى اظهار كرد: بانك مسكن سهم 47 
اعطايى بخش مسكن  از تسهيالت  درصدى 
در سيستم بانكى را به خود اختصاص داده كه 
اين درصد معادل 198 هزار ميليارد ريال در 
مانده  بيشترين  واقع  در  و  بوده  گذشته  سال 
تسهيالت كشور و كمترين ميزان معوقه نظام 

بانكى متعلق به بانك مسكن است.
بانك مسكن را در سه  وى تسهيالت عمده 

و  مدنى ساخت، خريد  مشاركت  اصلى  حوزه 
گذشته  سال  در  افزود:  و  كرد  عنوان  جعاله 
 95 حدود  ساخت  مدنى  مشاركت  بخش  در 
هزار واحد مسكونى به مبلغ 33 هزار ميليارد 
ريال تسهيالت پرداخت كرده ايم. بت شكن 
تصريح كرد: در بخش خريد خانه براى 125 
 34 معادل  تسهيالتى  مسكونى  واحد  هزار 
تعمير  جعاله  بخش  در  و  ريال  ميليارد  هزار 
تسهيالت  فقره  123هزار  براى  نيز  مسكن 
ميليارد  هزار   12 مبلغ  به  تومانى  ميليون   10

ريال تسهالت پرداخت شد. مدير عامل بانك 
مسكن با بيان اينكه در سال 1393 نيز 385 
اقساطى  فروش  را  مهر  مسكن  واحد  هزار 
 420 و  ميليون  يك  تاكنون  افزود:  كرديم، 
وى  است.  شده  اقساطى  فروش  واحد  هزار 
از  ريال  ميليارد  هزار   26 وصول  به  اشاره  با 
تسهيالت مسكن مهر مجموع اين وصولى ها 
را 55 هزار ميليارد ريال عنوان و تصريح كرد: 
بانك مسكن از محل اين وصولى ها اقدام به 

تكميل واحدهاى مسكن مهر كرده است.

با  سوخت  مصرف  بهينه سازى  شركت  عامل  مدير   
اجرا  يارانه ها  هدفمندسازى  قانون  كه  نكته  اين  تصريح 
انرژى در بخش ساختمان 5  نشده است، گفت: مصرف 

برابر استاندارد است. 
اين كه  بر  تاكيد  با  سيفى  نصرت ا...  ايسنا،  گزارش  به 
بهينه سازى مغفول ترين بخش در وزارت نفت است، نسبت 
به صورت  انرژى  روند شدت  ادامه   در صورت  اين كه  به 
فعلى به زودى وارد كننده انرژى خواهيم شد، خاطرنشان 
نشده  اجرا  كشور  در  يارانه ها  هدفمندسازى  قانون  كرد: 
بهينه سازى  مغفول ماندن  علت  اين كه  بيان  با  وى  است. 

در  گفت:  است،  موارد  ساير  با  مقايسه  در  آن  كم  قدمت 
قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت كه در سال 1390 
بهينه سازى  است  شده  ابالغ   1391 سال  در  و  مصوب 
مصرف سوخت و انرژى از وظايف وزارت نفت اعالم شده 
است. وى به تاسيس شركت بهينه سازى در سال 1379 
كرد:  خاطرنشان  و  اشاره  زنگنه)  (بيژن  نفت  وزير  توسط 
طبق سياست هاى كلى اصالح الگوى مصرف كه توسط 
مقام معظم رهبرى در سال 1389 ابالغ شده است، شدت 

انرژى تا سال1400 بايد50 درصد كاهش يابد. 
تاكيد  با  سوخت  مصرف  بهينه سازى  شركت  عامل  مدير 

تا  يابد  ادامه  فعلى  به صورت  اگر روند مصرف  اين كه  بر 
كرد:  اضافه  شد،  خواهيم  انرژى  وارد كننده   1401 سال 
قدرت  كنيم  بهتر مصرف  است كه هر چه  حالى  در  اين 
تاكيد  يافت.سيفى  خواهد  افزايش  ما  صادرات  ظرفيت  و 
كرد: يكى از اهداف ما در سال جارى اجراى درست قانون 
هدفمندسازى يارانه هاست و اين در حالى است كه در سال 
گذشته بنا شده بود كه از محل بازپرداخت يارانه ها 300 
مصرف  بهينه سازى  براى  نفت  وزارت  به  تومان  ميليارد 
انرژى و 200 ميليارد تومان به وزارت نيرو اختصاص داده 

شود كه اين امر تحقق نشد. 

قانون هدفمندى يارانه ها اجرا نشده است/ مصرف انرژى ساختمان 5 برابر استاندارد  است 

تاكنون 440 هزار ميليارد ريال تسهيالت مسكن مهر پرداخت شده است
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استعفاي «شريف امامي» 
به دنبال اوج گيري تظاهرات دبيران 
و مشاجراِت دروني مجلس (1340ش)

ادامه اعتصاب فرهنگيان كه از روزهاي قبل آغاز 
شده بود، باعث شد كه در مجلس شوراي ملي، دو 
تن از نمايندگان، دولت شريف امامي را به علت 
عدم رسيدگي به كار فرهنگيان و قتل يكي از آنان 
در جريانات اخير استيضاح كردند و وى استعفاي 

خود را به شاه تسليم نمود. 
رحلت دانشمند بزرگ مسلمان آيت  ا... «سيد امير 

محمدكاظمي قزويني» (1373 ش).
فرماندهى  به  دولتى  قواى  بين  سختى  جنگ 
هاى  نزديكى  در  ساالرالدوله  قواى  و  فرمانفرما 

همدان درگرفت.(1291ش).
پيشرفت  براي  ايران  ملي  بانك  تأسيس  اليحه 
تصويب  به  صناعت  زراعت،  فالحت،  تجارت، 

مجلس شوراي ملي رسيد. (1306ش).
آغاز نخستين مهاجرت مسلمانان مكه به حبشه 

(5 بعثت).
تغيير قبله از بيت  المقدس 

به سوي كعبه به قول مشهور(2 ق)

پس از دستور واجب شدن نماز بر مسلمانان، پيروان 
اين آيين الهي، به طرف بيت  المقدس، محلي كه 
مورد احترام اديان ديگر از قبيل يهوديت و مسيحيت 
بود، نماز مي خواندند. ولي پس از هجرت پيامبر اسالم 
به مدينه، يهوديان اين شهر، پيامبر اسالم(ص) را 
مورد طعنه قرار داده و از اين كه مسلمانان از قبله ي 
يهوديان براي نماز استفاده مي كنند، آنان را استهزاء 
ورود  از  ماه   17 كه  حالي  در  سرانجام  مي كردند. 
پيامبر اسالم(ص) به مدينه مي گذشت، به دستور 

خدا، كعبه، قبله  مسلمانان گرديد.
وفات عقيله  ي بني هاشم، ام المصائب «حضرت 

زينب كبري»(س)(62 ق).
فرانسوي  شهير  نقاش  فوكه»  «ژان  درگذشت 

(1480م).
بيستم  قرن  بزرگ  معمار  بوزيه»  «لوكور  تولد 

(1887م).
اين  شكست  پي  در  آلمان  نازي  حزب  انحالل 

كشور از متفقين (1945م).

تقويم مناسبت هاى  روز

نحوه انتقال نيروهاى مازاد
 آموزش و پرورش به ساير دستگاه ها 

 
(ادامه از صفحه 1) به گزارش ايسنا، على اصغر فانى اظهار 
كرد: در حال حاضر رتبه بندى به استناد قانون مديريت 
خدمات كشورى اجرا مى شود اما در نظام رتبه بندى جديد 
فوق العاده شغل ها كه اعمال خواهند شد، نسبت به قبل 
بيشتر هستند. وى درباره استخدام 5000 نيروى انسانى در 
آموزش و پرورش و زمان برگزارى آزمون مربوط گفت: با 
پيگيرى وزارتخانه، سرانجام مجوز استخدام5000 نيروى 
انسانى از سوى سازمان مديريت صادر شده كه اميدواريم 
بتوانيم حداكثر تا اواسط خردادماه دستورالعمل مربوط را 
صادر و آزمون را در مردادماه برگزار كنيم. وى در پاسخ 
به پرسشى مبنى بر نحوه انتقال نيروهاى مازاد آموزش و 
پرورش به ساير دستگاه ها براساس بخشنامه اخير دولت، 
گفت: براساس مصوبه شوراى عالى ادارى، به طور كلى 
هر دستگاهى اگر نيروى مازاد داشته باشد كه اين نيرو 
مورد نياز ساير دستگاه ها بوده و خود شخص هم تمايل 
داشته باشد، مى تواند به دستگاه ديگر منتقل شود كه 

مختص آموزش و پرورش نيست. 

شركت هاى بيمه 122 هزار ميليارد ريال 
خسارت پرداختند 

مهر: بيمه مركزى اعالم كرد: شركت هاي بيمه در 
حق  ريال  ميليارد  هزار   206.5 توليد  با   1393 سال 
به  خسارت  ريال  ميليارد  هزار   122 حدود  بيمه، 
بيمه گذاران پرداخت كردند كه در مقايسه با سال قبل 

20.1 درصد رشد نشان مي دهد. 

برنامه جديد وزارت بهداشت 
براى بيماران سرطانى 

ايسنا: دكتر هاشمى وزير بهداشت در خصوص رويكرد 
وزارت بهداشت در خصوص بيماران خاص در سال 94 
گفت: حمايت ما از بيماران خاص نسبت به سال 93 كمتر 
نخواهد شد. براى بيماران سرطانى برنامه مفصلى تدوين 
شده كه جزئيات آن بعد از 15 ارديبهشت  اعالم مى شود. 

قاليبافان بيمه شده از خدمات مستمرى
 و درمان برخوردار مى شوند

تأمين  سازمان  بيمه شدگان  فنى  امور  مهر:مديركل 
فرش  بافندگان  قاليباف،  بيمه شدگان  گفت:  اجتماعى 
تعهدات  تمامى  از  و شاغالن صنايع دستى شناسه دار 
بلندمدت (بازنشستگى، از كارافتادگى و فوت) و خدمات 
درمانى برخوردار هستند. نصيرى، افزود: ارائه معرفى نامه از 
مراجع ذيصالح، اخذ كارت شناسايى و كارت مهارت فنى 
حرفه مورد اشتغال و تاييد اشتغال در حرفه معرفى شده 
براساس استانداردها از ديگر شرايط برخوردارى از خدمات 

تأمين اجتماعى ويژه قاليبافان است.

 با ضمانت پاره نشدن و چروك نشدن 
32214989 - 32212979  

    32412300
32412311  - چمنى قـاليشويى گـل ابـريشم صاف صاف   

بدون چروك

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

فهرست امــالك تمليكـي بانك كشاورزى براى مزايده شماره (( ع/94/1))
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مزايده به صورت نقدى909220689,615,000,000*  *ششدانك از پالك ثبتى شماره   18 فرعي از 3 فرعي از 928 اصلي بخش 3 ثبتى بيرجند   بيرجند - خوسف - شهرك صنعتى - كارخانه توليدى پنبه پاك كنى سفيد وش1

مزايده به صورت نقدى348200937,000,000*  *ششدانگ ازپالك ثبتي شماره 937 فرعي از 778 فرعي از 646 و645 فرعي از يك اصلي بخش 5 نهبندان  نهبندان- كوى بسيج - ميالن اول سمت چپ -پالك 27

مزايده به صورت نقدى201/60201/60962,000,000 ** 873/6  سهم مشاع از 2016 سهم ششدانگ  از پالك ثبتي  2664 فرعي از 245 اصلى بخش 2 بيرجند   بيرجند - سجادشهر- بلوار امامت - خيابان سلمان فارسى 10 - پالك 311

مزايده به صورت نقدى15426/4511734,598,325,250*  *ششدانگ از پالك ثبتي  شماره  1 فرعى از546 اصلى و پالك ثبتي شماره صفر فرعى  از546 اصلي بخش 3 طبس گلشن طبس گلشن - حاشيه جاده عشق آباد - بعد از فرودگاه 4

5000 سهم از 8000 سهم مشاع عرصه و 616/11 سهم از 985/40 سهم مشاع اعيان از كل ششدانگ پالك ثبتي شماره  2 فرعى از 1 فرعى از 387  طبس گلشن - شهرك صنعتى - شركت تعاونى توليدى مژان طبس 5
مزايده به صورت نقدى8000985,43,330,000,000 ** اصلى واقع در فيروزآ باد بخش 2 طبس گلشن

مزايده به صورت نقدى358/801,000,000,000*  *ششدانگ از پالك ثبتي  شماره  487 فرعي از  1891  اصلي بخش 11 ثبتى قاين به آدرس قاين  شهرك سيمان 6

مزايده به صورت نقدى402601,135,000,000 * *40سهم مشاع از 120 سهم مشاع از كل 1440 سهم مزرعه و قناتين اره فورگ و عباس آباد  از پالك ثبتي شماره  66 اصلى بخش 7 بيرجند شهرستان درميان - روستاى اره فورگ7

مزايده به صورت نقدى3603472,288,542,000 ** سه و يك چهارم دانگ مشاع از ششدانگ پالك   ثبتي شماره  175 فرعى از 247 اصلى بخش 2 بيرجند    بيرجند - شهرك شهيد مفتح - حاشيه بيست مترى شهيد گازارى - پالك 879

آگهي مزايده عمومي اموال غير منقول شماره   ع/94/1    (نوبت اول)
مديريت شعب بانك كشاورزي استان خراسان جنوبي در نظر دارد: امالك تمليكى مشروحه ذيل را از طريق برگزاري مزايده عمومي به شرح مندرج در جدول ذيل به صورت نقدي به فروش برساند. متقاضيان مي توانند از تاريخ اولين انتشار آگهي ، همه روزه به 
استثناي روزهاي تعطيل از ساعت 7 صبح لغايت 14/30 براى كسب اطالعات بيشتر و اخذ اوراق شركت در مزايده به نشاني بيرجند  ، ميدان شهدا ، ساختمان مديريت بانك كشاورزي استان خراسان جنوبي ،  طبقه دوم ، واحد پشتيباني مراجعه نمايند. حداكثر 

مهلت شركت در مزايده 10 روز از تاريخ انتشار آخرين آگهي تا پايان وقت ادارى 1394/02/31 مي باشد. 
توضيحات :   1- اين آگهي در دو نوبت به فاصله 7 روز چاپ مي شود  

تاريخ انتشار آگهي نوبت اول: 94/02/14 ( انتشار در روزنامه هاي آواي خراسان جنوبي ـ  خراسان- بيرجند امروز)     تاريخ انتشار آگهي نوبت دوم: 94/02/21 ( انتشار در روزنامه هاي آواي خراسان جنوبي ـ  خراسان- بيرجند امروز) 
2- هزينه درج آگهي به عهده برنده مزايده مي باشد و بانك در رد هر يك يا تمامي و قبول هر يك از پيشنهادها مختار است.  3- اوراق شركت در مزايده در واحد پشتيباني به آدرس فوق الذكر موجود و پيشنهاد دهندگان بايد يك نسخه از آن را دريافت و با قيد قبولي امضا كرده 

و به پيشنهاد خود ضميمه و به انضمام فيش واريزي مربوط به 5 درصد قيمت بايد در پاكت الك و مهر شده ( با قيد مربوط به ملك رديف ((       ))  آگهي) تسليم و رسيد دريافت نمايند.  4- به پيشنهادهاي مبهم ، مشروط و بدون سپرده و پيشنهاداتي كه بعد از انقضاي 
مدت مقرر در آگهي واصل گردد ترتيب اثر داده نمي شود.  5- در شرايط مساوي اولويت با مالك قبلى ملك خواهد بود و وجوه واريزي نفرات دوم و سوم تا تعيين تكليف نهايي برنده مزايده مسترد نخواهد شد.  6- شركت در مزايده و ارائه پيشنهاد به منزله قبول امتيازات و تكاليف 

دستگاه مزايده گذار موضوع ماده 10 آيين نامه معامالت دولتي مي باشد.  7- مزايده امالك به صورت نقدي مي باشد .  8- كليه امالك با وضعيت موجود و طبق مفاد اسناد اجرايي صادر شده واگذار مي گردد و در صورت وجود متصرف ، تخليه بر عهده خريدار مي باشد .
9- اخذ كليه مجوزها و پروانه هاى مربوطه در صورت دارا بودن شرايط از ادارات ذيربط به عهده خريدار خواهد بود.  10- كل هزينه ثبت قرارداد در دفترخانه اسناد رسمي به عهده برنده مزايده خواهد بود .  11- براي شركت در مزايده ارائه فيش واريزي به ميزان 5 درصد قيمت پايه 

هر ملك به صورت نقدي نزد بانك كشاورزي (كليه شعب حكم واحد دارد )  به حساب دايره مالي مديريت استان خراسان جنوبي با كد ( 4962)  بابت مزايده ، الزامي است . هر گاه نفرات اول ، دوم و سوم از عقد قرارداد امتناع نمايند، سپرده آنها ضبط خواهد شد . 
12- پاكت هاي دريافتي از متقاضيان مربوط به امالك ذيل رأس ساعت 9/30 مورخ 1394/03/02 در محل مديريت بانك كشاورزي استان خراسان جنوبي به نشاني ، ميدان شهدا- ساختمان مديريت بانك كشاورزي استان خراسان جنوبي - طبقه سوم سالن ويدئو كنفرانس 

بازگشايي خواهد شد . 
شركت كنندگان در مزايده مي توانند در موعد ياد شده ، با ارائه كارت شناسايي معتبر و ارائه رسيد تحويل پاكت مزايده در جلسه شركت نمايند 

بديهي است عدم حضور شركت كنندگان در جلسه مزايده ، تحت هر شرايط و به هر دليل اعم از موجه و غير موجه مانع از انجام جلسه مزايده و بازگشايي پاكت ها نخواهد شد 

مديريت شعب بانك  دراستان خراسان جنوبي  

مديريت استان خراسان جنوبى
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تسنيم- مديركل گمركات خراسان جنوبى گفت: در فروردين ماه امسال صادرات خراسان جنوبى 10 ميليون و 837 هزار و 627 دالر ارز وارد كشور كرد. 
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سالم. لطفاً وزيرآموزش و پرورش و ديگر مسؤلين 
خوش خبر بفرمايند كه بازنشته ها در رتبه بندى 
معلمان و قانون جديدى كه قراره انجام و تصويب 
بشه چه نقش و جايگاهى خواهندداشت؟ مى 
ترسيم كه شامل نشه و باز افزايش قيمت ها و گرانى !! 
بعد فردا بگويند كه چون معلمان زيادند و تأثيرش در بازار 

و خوشحالى قشر بازارى كشور...
915...619
با سالم خدمت مسئوالن شهردارى مهرشهر لطفًا 
را آسفالت  ندارد  خيابان بهجت كه كسى سكونت 
به  نزديك   37 عصر  ولى  خيابان  به  نكنيد 
داشته  نظرى  دارند  سكونت  500خانوار 

باشيد. با تشكر از زحمات شما
915...151

سالم آوا جون. گزارش ورزشيتون عالى بود. 
915...564
بيرجند  ترافيك  از مسئولين محترم شوراى  سالم. 
تقاضاى رسيدگى به وضعيت شلوغى و پارك خودرو 

در خيابان قدس شرقى را داريم.
915...502
سبز  فضاى  و  پاركها  سازمان  از  زحمت  بى 
«كوتش  ايجاد  از  هدف  بپرسيد  شهردارى 
تا  بلوار خليل طهماسبى  در وسط  خرابو» 
مقابل بيمارستان ولى عصر (عج) چيست ؟  
اگر اين چاله ها را براى كاشت درخت كنده اند كه 

فصل درختكارى دو ماه پيش بود!
0915...759
لطفًا مسئولين پاسخ بدهد: چرا اداره آب و فاضالب 
اداره  و  بدهد  ربع سكه  هديه روز زن  براى  بايد 
برق 900 تومان بپردازد و اداره جهاد سربيشه 140 
تومان براى روز زن و براى روز مرد 100 تومان 
به آموزش و پرورش هيچى  هديه بدهد ولى 

تعلق نگرفته است. 
915...599

تخفيف ويژه فرهنگيان، فروش اقساطى ويژه فرهنگيان و... 
شايد شما هم  در گذر از كوى و برزن و كنار فروشگاه هاى 
 مختلف شهر عباراتى مشابه كلمات باال را به چشم ديده ايد.
در پشت ويترين فروشگاه هاى مختلف از فروشگاه هاى 
مواد غذايى گرفته تا فروشگاه هاى الستيك و لوله و پروفيل 

و... عباراتى اينچنينى نظرمان را به خود جلب مى كند. 

تخقيف ويژه فرهنگيان-  مژده به فرهنگيان  

اخيراً عباراتى از اين قبيل در بيشتر مراكز خريد به چشم 

 

مى خورند و افرادى هم هستند كه آرزو مى كنند كاش 
استفاده  تسهيالت  اين  از  توانستند  مى  و  بودند  فرهنگى 

كنند. اما آيا اين عبارات از نظر خود فرهنگيان معنا دارد؟!

معتقدم اصناف بايد تخفيفى 
براى فرهنگيان در نظر بگيرند

هاشمى كه خود يك فرهنگى باز نشسته است، فروشگاه 
الستيك فروشى دارد و و نوشته اى مبنى بر تخفيف ويژه 
فرهنگيان را در گوشه از فروشگاهش نصب كرده است. 
وى اين تخفيف ها را براى تكريم و احترام به فرهنگيان 
مى داند و مى گويد: من خود چون بازنشسته اين كار هستم 
و از مشكالت و مسايل فرهنگيان مطلع هستم، معتقدم 
همه اصناف بايد حداقل تخفيفى براى مساعدت و حمايت 

از فرهنگيان در اجناس و خدمات خود در نظر بگيرند.
حسينى نيز يكى از كسبه است، او نيز علت فروش اقساطى 
كاالهايش به فرهنگيان را  در وهله اول احترام و در وهله 
بعد جلب مشتريانى از اقشار فرهنگيان دانسته و مى گويد: 
براى  هميشگى  و  مطمئن  الگوهايى  معلمان  كه  آنجا  از 
دانش آموزان هستند ارايه تسهيالت براى جذب اين قشر، 

خود به خود باعث جذب مشتريان ديگر مى شود.

فرهنگيان از بهترين مشتريان 
و خوش حسابترين آنها هستند

مراكز  از  يكى  شيشه  پشت  در  فرهنگيان  براى  تخفيف 
فروش لولزم خانگى نيز ديده مى شود.

مسئول اين فروشگاه نيز درباره اين قبيل تخفيفات مى گويد: 
 معلمان به دليل شرايط شغلى و حرفه اى كه دارند انسان هايى
 شريف و قابل اعتمادى بوده و رفتار پسنديده اين قشر به گونه اى
بهترين مشتريان و  از  اغلب مشتريان فرهنگى  است كه 

خوش حسابترين آنها هستند.
حامد فروشنده لباس است، به گفته خودش در هفته معلم به 
خاطر گراميداشت و تكريم معلمان تخفيف ويژه براى البسه 
براى فرهنگيان استان قائل شده است او  كت و شلوار را به 

صورت اقساطى به اين قشر مى فروشد.
وى ادامه مى دهد: چون معلمان و فرهنگيان جمعيت زيادى را 
تشكيل مى دهند اين قبيل تسهيالت باعث جذب مشتريان 
زيادى از اين طيف مى شود. وى اخالق خوب و در خور شأن 
معلمان و ضريب رضايتمندى باال از معامله با فرهنگيان را از 
 ديگر داليل استقبال كسبه براى جذب فرهنگيان دانسته و 
مى گويد: قشر فرهنگى حتى اگر چك كارمندى هم ارايه 

ندهد، حرف و قولش براى ما سند است. 

كاش ما هم فرهنگى بوديم  

در فروشگاهى كه تخفيف و فروش اقساطى براى معلمان 
را ضميمه فعاليتش دارد، يكى از مشتريان كه ظاهراً معلم 
نيست اين رفتار فروشندگان را نوعى ارادت و ابراز محبت از 
سوى فروشندگان دانسته و مى گويد: كاش ما هم فرهنگى 
بوديم  و در اين بازار بد اقتصادى و تورم روز افزون جامعه 
حداقل از شرايط فروش اقساطى براى تهيه بعضى كاالهاى 

مورد نياز استفاده مى كرديم. 
با اين همه اين موضوع در بين خود فرهنگيان مخالفانى 
هم دارد. يكى از فرهنگيان استان در اين باره مى گويد: 
براى معاينه فنى اتومبيل به يك مركز مربوطه مراجعه و 
مشاهده كردم اطالعيه اى به ديوار نصب نموده اند كه در 
آن قيد شده تخفيف ويژه براى فرهنگيان! پس از پرس و 
جو متوجه شدم مبلغ تخفيف به اصطالح ويژه آنان تنها 2 
هزار تومان است... و اين مسأله به كنار كه كارت شناسايى 
آموزش و پرورش با وجود شماره ملى و شماره پرسنلى و 

عكس دار بودن را هم معتبر نمى دانستند.

اين رفتار يك توهين است

وى اين رفتار را توهين دانسته و اظهار مى دارد: اين افراد  
با اين كار اول معلم را با تخفيف ناچيز خفيف كرده و بعد با 
قبول نكردن كارت پرسنلى ام اهميت و جايگاه شغلى مرا 

نيز زير سؤال برده اند.

مشتريانى قابل اعتماد، چك هاى معتبر 

قاسم زاده يكى ديگر از معلمان بيرجند استفاده وسيع از 
اينگونه تبليغات را توهين به جامعه فرهنگى مى داند و 
مى گويد: منهاى گروهى خاص كه شايد هدفشان احترام 
باشد، امروزه عده اى هم با نقاب مساعدت به فرهنگيان 
و شعارهايى از اين قبيل سعى در جذب مشترى هايى از 
قشر فرهنگيان دارند. اين در حالى است كه وقتى از كم 
و كيف كار جويا مى شويم مى بينيم اين معلمان نه براى 
شأنيت و جايگاهشان كه به عنوان مشتريانى در دسترس، 
قابل اعتماد و با وجود چك هاى كارمندى معتبر و ضريب 

امنيت باال مورد توجه واقع شده اند.

شعارهايى با اين مضامين از ابهت معلم
 در كالس درس مى كاهد

وى ادامه مى دهد: وجود وام هاى بلند مدت با سودهاى 
فرهنگيان  به  منزل  لوازم  اقساطى  هاى  فروش  عجيب، 
را در ديد دانش  تبليغاتى شأن و جايگاه معلم  در شكل 
آموز يا دانشجو زير سؤال برده و از ابهت وى در كالس 

درس مى كاهد.

شوراى عالى فرهنگى هرچه زودتر 
بايد نسبت به حل اين معضل اقدام كند

نوفرستى از ديگر معلمان اين ديار اين برخوردها را نوعى 
فرهنگى  عالى  شوراى  گويد:  مى  و  دانسته  فرهنگ  ضد 
هرچه زودتر بايد نسبت به حل اين معضل اقدام كندو اگر 
قرار باشد مساعدتى براى فرهنگيان در نظر گرفته شود بايد 
در قالب مكانى معين و خدماتى مناسب و در خور منزلت 

فرهنگيان و دور از هياهو باشد.
ما  كشور  در  گويد:  مى  معلمان  از  ديگر  يكى  حسينى 
حل  اينچنينى  شعارهايى  با  فرهنگيان  مالى  مشكالت 
نمى شود و اين مشكالت در خراسان جنوبى با توجه به 

محروميت  استان  دو چندان است. 

زمانى معلم در كالسش 
از عزت و ابهت ويژه برخوردار بود ...

وى وجود كارهاى جانبى به عنوان شغل دوم براى تأمين 
معيشت و گذران زندگى را از جمله پيامدهاى تورم باال و 
حقوق پايين فرهنگيان دانسته و مى گويد: زمانى معلم در 
كالسش از عزت و ابهت ويژه برخوردار بوداما حاال كار به 
جايى رسيده كه امروز معلمان  براى گذران زندگى مجبورند 
در دو نوبت و گاه بيشتر كار كنند. با اين حال اين گروه 

حاضر نيستند مورد بى احترامى قرار گيرند.

 وضعيت گراني ها و مشكالت مالي
باعث كاهش قدرت خريد معلمان شده است

وى مى افزايد: وضعيت گراني ها و مشكالت مالي، باعث 
شده تا قدرت خريد معلمان كاهش يابد به گونه اى كه حتى 
در برآوردن نيازهاى روزمره خانواده هاى خود با دشوارى 
مدت بلند  در  تواند  مى  مسئله  اين  كه  اند  شده   روبرو 

فعاليت هاى آموزش و پرورش را تحت تأثير قرار دهد.

 بايد به مسئوالن تبريك گفت!

مسئوالن  به  بايد  گويد:  مى  ديگرى  فرهنگى  عبداللهى 
كشورى به خاطر وضع بغرنج معيشتى كه به وجود آمده و 
 به مسئوالن استانى به خاطر سكوت در برابر رفتار عده اى
در  و  احترامند  قابل  فرهنگيان  اگر  تبريك گفت!  سودجو 
تأمين نيازهايشان مشكل ندارند چرا امروزه همه جا صحبت 
از تخفيف ويژه و سهميه براى فرهنگيان است؟ و اگر مشكل 
دارند چرا آقايان فكرى به حال دغدغه هاى اين قشر نمى 
كنند. مگر نه اينكه نبود تأمين مالى و معيشتى فرهنگيان 
بر كيفيت آموزش و پرورش فرزندان ايران زمين اثر منفى 
ايران  فرزندان  آموزش و  پرورش  به  لطمه  و  گذارد  مى 
يعنى آسيب به آينده كشور در تمامى زمينه هاى فرهنگى، 
وجه هيچ   به   كه  كارى  سياسى،  و  اجتماعى   اقتصادى، 

به صالح كشور نيست.

تنزل وضعيت اجتماعى و اقتصادى فرهنگيان
مشكل جدى معلمان امروز  

رضايى «تنزل وضعيت اجتماعى و اقتصادى» فرهنگيان  
را مشكل جدى معلمان امروز دانسته و مى گويد: متأسفانه 
اشكال بزرگى كه در سيستم فرهنگى جامعه ما وجود دارد، 
نگاه ما به جايگاه معلم است كه متأسفانه همه به چشم 
با وجود  مصرف كننده به آنان نگاه مى كنند. حال آنكه 
اين همه، اين معلم است كه انسان را مى سازد و بزرگترين 

مربى او به حساب مى آيد. 

انتظار افزايش حقوق  ندارم 

حرمت معلم حفظ شود

وى ادامه مى دهد: اگر قرار است جامعه در حال گذر ايران 
به سالمت از گردنه هاى صعب العبور تغييرات اجتماعى 
عبور كند، شايسته است كه نظام، مسئوليت و توجه بيشترى 

در قبال جامعه آموزش و پرورش داشته باشد.
كسب  ضمن  بايد  پرورش  و  آموزش  نظام  وى  گفته  به 
شأن و جايگاه شايسته در نظام و سلسله مراتب اجتماعى و 
سازمانى كشور، خود را از قيد و بند مشكالت بيشمارى كه 

با آن دست و پنجه نرم مى كند رها سازد. 
انتظار  كار  سابقه  سال  شانزده  با  دهد:  مى  ادامه  رضايى 
و  ارزش  كه  دهم  مى  ترجيح  ولى  ندارم  حقوق  افزايش 

حرمت معلمان حفظ شود.

عزيزترين قشر جامعه

برخى  هاى  گفته  از  اى  گوشه  همه  باال،  هاى  شنيده 
ازمعلمان استان است. اين در حالى است كه اسالم معلمى 
را شغل انبيا خوانده و براى معلم ارزش وااليى تعريف كرده 
است.به گونه اى كه حضرت امير مؤمنان على  (ع) احترام 
معلم را بر هر قشرى از جامعه الزم دانسته و به مسلمانان 
سفارش مى كند كه به پاس خدمات اين گروه ارزشمند در 
هر مقامى كه باشند، آنان را همانند پدر خود گرامى بدارند 
و در اين زمينه مى فرمايند: «به پاس گرامى داشت پدر و 

معلم خود به پا خيز! گرچه پادشاه باشى.»

اين شكل ازتبليغات 
منزلت معلمان را زير سؤال مى برد

در ادامه كارشناس مسئول تعاون آموزش و پرورش استان 
نيز با اظهار گاليه مندى از رفتار برخى افراد سودجو در ارائه 
برخى تسهيالت منفعت طلبانه نسبت به فرهنگيان گفت: 
اين شكل از تبليغات منزلت معلمان را زير سؤال برده و 

روحيه آنان را خراب مى كند. 

تربيت نيروى انسانى وابسته به
پاسداشت ارزش «معلم» 

 
معاون پشتيبانى اداره كل آموزش و پرورش استان هم از 

مخالفان اين تبليغات است. 
وى در گفتگو با آوا ضمن اظهار نارضايتى از اين رفتار و 
درج اين گونه مطالب مى گويد: البته عده اى از كسبه به 
فرهنگيان ارادت دارند و در اين ميان عده اى نيز با استفاده 
كسب  و  سودجويى  دنبال  به  فرهنگيان  نام  و  شهرت  از 

منفعت بيشتر هستند. 
كرباسچى ادامه مى دهد: ما نيز در اين جايگاه از اين رويكرد 
 ناراضى بوده و تبليغ اين قبيل تسهيالت را در جهت خدشه دار

نمودن شأن و منزلت معلمان به فرهنگيان مى دانيم.
وى مى گويد: افرادى كه با ارائه تسهيالت سعى در زير 
سؤال بردن عزت فرهنگيان دارند، بايد بدانند كه فرهنگيان 
از عزت نفس بااليى برخوردارند و در رويارويى با مشكالت 
مالى شايد صورتشان را با سيلى سرخ نگه دارند اما هيچ گاه 

زير منت افراد سود جو نمى روند. 
وى گفت: در ارائه اين گونه تسهيالت ما به هيچ صنفى 
مجوز نداديم و در سال هاى گذشته نيز گاهاً اين صنوف 
با نارضايتى همكاران با طرح شكايت از سوى آموزش و 

پرورش مورد باز خواست قرار گرفتند.
به  كشور  پرورش  و  آموزش  وزارت  اخيراً  گويد:  مى  وى 
دنبال صدور كارت هاى اعتبارى براى فرهنگيان است تا 
در  را  نوعى مساعدت  قشر  اين  زحمات  پاسداشت  ضمن 

قالب اين كارت ها به آنها ارائه دهد. 

ويژه فرهنگيان ...

جوابيه شركت آب و فاضالب روستايى 

احتراماً در پاسخ به مطلب درج شده درستون پيام شما 
خيابان  آب  لوله  «تركيدگى  درباره  مورخه 94/02/06 
خليج فارس حاجى آباد» به استحضار مي رساند: اصالح 

شبكه در خيابان خليج فارس در دست اقدام مى باشد.

جوابيه هاى شهردارى بيرجند 

1- احترامًا در پاسخ به مطلب درج شده در ستون پيام 
شما مورخه 94/1/31 درباره «نصب تابلوى راهنما در 
بلوار پيامبر اعظم (ص)» به استحضار مى رساند: در 
بعدى در كل شهر  فازهاى  اعتبار در  تأمين  صورت 

تابلوى راهنما نصب خواهد شد.
2- احترامًا در پاسخ به مطلب درج شده در ستون پيام 
شما مورخه 94/1/31 درباره «آسفالت الين دوم بلوار 
مهر سايت ادارى» به استحضار مى رساند: آسفالت 

محل مورد نظر انجام شد.
ستون  در  درج شده  مطلب  به  پاسخ  در  احترامًا   -3
تابلوهاى  «تعداد  درباره   94/1/30 مورخه  شما  پيام 
غفارى  تابلوى  و  است  كم  شهر  سطح  در  راهنما 
استحضار  به  شود»  نمى  ديده  شرايطى  هيچ  تحت 
مى رساند: با عنايت به محدوديت منابع، در فاز اول 
شد.  اجرا  شهر  ورودى  در  راهنما  تابلوهاى   نصب 
درباره تابلوى چهار راه غفارى نيز براى رفع معارض 

اقدام خواهد شد.
ستون  در  شده  درج  مطلب  به  پاسخ  در  احتراماً   -4
پيام شما مورخه 94/1/27 درباره «گازرسانى به مغازه 
 اغذيه فروشى واقع در ترمينال» به استحضار مى رساند:
و  شوفاژ  موتورخانه  به  مختص  ترمينال  گازرسانى 
رستوران مى باشد كه در زمان گازكشى توسط شركت 
گاز هزينه برآورد شده است و در صورت انتقال گاز به 
ديگر اماكن مى بايست در داخل پايانه تأسيسات ايجاد 
مى شد كه هزينه آن خيلى زياد بود در نتيجه گازكشى 
جهت موتورخانه شوفاژ و رستوران انجام پذيرفته است 
و در زمان مزايده نيز اغذيه فروشى فاقد گاز بوده كه 
نامبرده اجاره نموده است و گازكشى بدون مجوز اداره 

گاز به اغذيه فروشى مقدور نمى باشد.

پاسخ مسئولين به پيام شما

كلينيك ترك اعتياد كيش مهر خاوران

مسئول فنى: دكتر جواد خامسان 
آدرس: ابوذر- نبش شهدا 2    ساعت كار: 7-3 بعدازظهر     

تلفن: 056-32213766

اى معلـم تو را سپاس ، اى آغاز بى پايان ، اى وجود بيكران تو را سپاس 
اى واال مقام ، اى فراتر از كالم تو را سپاس ، اى كه همچون باران بر كوير خشك 
انديشه ام باريدى ، سپاست مى گويم تو را به اندازه مهربانى هايت سپاس مى گويم. 

هفته معلم بهانه اى شد تا سپاسگزار محبت هاى معلمين بزرگوارم 
سال اول دبستان خانم مصيبت خان ، سال دوم خانم براتى ، سال سوم 
خانم شفيع پور ، سال چهارم خانم عبدالرزاق نژاد ، سال پنجم خانم وقار 

و تمامى معلمان پايه هاى مختلف درسى ام باشم 
اميدوارم در صحت و سالمتى باشيد.

دانش آموزتان در 15 سال پيش

مـادر عزيزمان سيده فاطمه كبرى دستگردى 
 سال هاست كه هم نقش پدر و هم مادر را براى مان به بهترين نحو 

 ايفا كردى. وجودت براى مان بهترين و ارزشمندترين هديه
 خداوند مهربان است.

فرزندانت: نسرين ، بيتا ، محمد ، مهدى ، ايمان ، هادى و مهرى

پدر و مادر عـزيزمان 

آقاى محمد على گنجى فرد و خانم  زهرا مشتاق اول
آبى ترين ، دريايى ترين و آسمانى ترين تقدس زندگى مان

 دست تان را بوسه مى زنيم. 
روزتان مبارك

فرزندان تان و دامادها

فروش ويال باالتر از بند اميرشاه با كليه امكانات ، متراژ 265 متر زيربنا 60 متر 
09305616472

كالسه 93/728 اجرايى شورا
آگهى مزايده اموال غيرمنقول " نوبت اول"

واقع در غرب پل  از يك اصلى  از پالك 448 فرعى  اين كه 200 مترمربع  به  نظر 
پيامبر اعظم (ص) از قرار مترمربعى 1/300/000 ريال جمعا به مبلغ 260/000/000 
باقيمانده بدهى  به آقاى سيد حسين فرساد در قبال  ريال كارشناسى شده متعلق 
به مبلغ 159/201/158 ريال در حق خانم فاطمه عسكرى و  آقاى حسن راستگو 
مبلغ 250/000 ريال حق االجرا در حق دولت از طريق مزايده روز پنجشنبه مورخ 
94/2/31 از ساعت 9 الى 10 صبح در دفتر اجراى احكام مجتمع شوراى حل اختالف 
بيرجند به فروش برسد كه قيمت پايه از بهاى ارزيابى شده شروع و به شخصى كه 
باالترين قيمت را پيشنهاد نمايد، فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پيشنهادى فى 
المجلس از برنده مزايده دريافت و نامبرده مكلف است حداكثر تا يك ماه نسبت به 
پرداخت باقيمانده ثمن معامله اقدام نمايد در غير اين صورت 10 درصد اوليه به نفع 
دولت ضبط و مزايده تجديد خواهد شد. لذا متقاضيان در صورت تمايل مى توانند 
پنج روز قبل از موعد مزايده به اين اجرا واقع در خيابان طالقانى- بين طالقانى 14 و 
16- مجتمع شوراهاى حل اختالف بيرجند مراجعه و از مورد مزايده بازديد به عمل 

آورند. هزينه نقل و انتقال به عهده خريدار خواهد بود.
برمقدم- مدير اجراى احكام مجتمع شوراهاى حل اختالف بيرجند

   كنتــرل كيفيـت مصـالح، ضـامن ايمنـى ساختمـان است.
سازمان نظام مهندسى ساختمان استان خراسان جنوبى

* رحيم زاده
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موسيقى

سينمايى

 اين كتاب موفقيت خوديار و كالسيك اولين بار در سال 1937 -در اوج ركود- منتشر شد و امروزه يكى از پرفروش ترين كتاب هاى تجارى به حساب 
مى آيد. هيل براى نوشتن اين كتاب به مطالعه در مورد 40 ميليون نفر پرداخت تا راز موفقيت آنان را دريابد و سپس تالش كرد تا خوانندگان را از دانش خود 
بهره مند سازد.  اين كتاب در 13 اصل كه بيان كننده موفقيت هاى شخصى هستند، خالصه مى شود.

كتاب «بينديشيد و ثروتمند شويد» اثر ناپلئون هيل

كار جديد مهران مديرى
 وارد پيش توليد شد

برنامه  در  تلويزيون  بازيگر  لرستانى  عارف  سينماخبر:، 
همكارى  او  با  مديرى  تازه  كار  در  گفت:  «گلخانه»  

خواهم كرد. اين كار ربطى به «در حاشيه» ندارد و در 
مرحله پيش توليد قرار دارد. البته پيش توليد فصل 2 «در 

حاشيه» نيز آغاز شده است.
از پرسش درباره كار جديد مهران  ادامه جمشيدى  در 
مديرى پرهيز و اعالم كرد گويا قرار نيست فعال اين كار 
رسانه اى شود. لرستانى نيز اين موضوع را تأييد كرد و 
درباره آخرين تجربه همكارى اش با مديرى گفت: دست 
دكترها درد نكند. به خاطر صبرشان، به خاطر اينكه اصال 
نگفتند مى خواهند تحصن كنند.وى همچنين مديرى را 
كارگردانى توصيف كرد كه هميشه چيز نويى براى گفتن 
دارد.اين نخستين بار بود كه خبر كار تازه اى از مديرى 
در رسانه مطرح مى شد و مشخص نيست او پس از وادار 
شدن به ناتمام گذاشتن و فصل بندى «در حاشيه» سراغ 

توليد چه كار ديگرى رفته است.

دبير جشنواره فيلم فجر معرفى شد

رئيس سازمان سينمايى،طى حكمى محمد حيدرى را به 
عنوان دبير سى و چهارمين جشنواره فيلم فجر منصوب 
كرد.«جناب آقاى محمد حيدرى؛ به موجب اين حكم به 
سمت دبير سى و چهارمين جشنواره فيلم فجر منصوب 
مى شويد. ضمن سپاس از تالش هاى ارزنده جناب آقاى 
عليرضا رضاداد كه با همه توان كوشيد تا بزرگترين رويداد 
فرهنگى كشور در اوج شكوه برگزار شود ،اميد است شما 
هم با استفاده از تجربه هاى گرانقدر گذشته و بهره گيرى 
از همه ظرفيت هاى موجود در سينماى كشور،جشنواره 
اى با شكوه و در خور نام ايران وانقالب اسالمى و دهه 
،با  نيروهاى جوان  از  مبارك فجر برگزار كنيد.استفاده 
انگيزه و خالق در همه سطوح ضرورتى اجتناب ناپذير 
براى موفقيت هاى هر چه بيشتر است. بكوشيد با استفاده 
از تجربه افراد كارآزموده واعتماد به نيروهاى جوان شور و 
شعف و روزآمدى جشنواره را افزون و افزون تر كنيد؛ اميد 
است با استفاده از نيرو،توان و ظرفيت اهالى و صنوف 
خصوصى  بخش  هاى  انگيزه  و  امكانات  و  سينمايى 
جشنواره فيلم فجر به جشن بزرگ همدلى و همزبانى 
اهالى فرهنگ و هنر،به ويژه اهالى سينماى غرور آفرين 
ايران اسالمى تبديل شود؛ از خداوند بزرگ برايتان آرزوى 

موفقيت در انجام اين مسئوليت مهم را دارم.»

4
ايسنا- يكى از سنت هاى حسنه و نيكويى كه مى تواند امت 
اسالم را از خطرات ناشى از فتنه هاى دوره آخرالزمان حفظ 
كند، بهره گيرى از فضاى معنوى و نوسازى جامعه اسالمى 

است.
در آموزه هاى دين مبين اسالم و پيشوايان الهى فرصت هايى 
اين چنينى در اختيار مسلمانان قرار داده شده تا آنان بتوانند در 
ايام خاص معنوى با برنامه ريزى منظم و بهره مندى از آموزه ها، 
خود را از تعلقات بازدارنده دنيوى رها كرده و با مكان هاى 
مقدس پيوند دهند تا از اين طريق ضمن برقرارى ارتباط و 
انس با خالق، زمينه هاى اين ارتباط را تحكيم و تقويت كنند.

اعتكاف يكى از عالى ترين بسترهاى تقويت روح، عبوديت و 
بندگى، ارتباط با خدا و تهذيب نفس است كه به بركت آن 
مى توان توشه اى معنوى از اجتماع نورانى موحدان به دست 
آورد. اعتكاف فرصت مناسبى است تا انسانى كه در پيچ و خم 
ماديات غرق شده كمى فكر كند و خود را باز يابد و دل از غير 
خدا بكند و روح عبادت و بندگى و اطاعت را در خود زنده كند 
و با قاضى الحاجات به مناجات بپردازد. معتكف مدتى را كه در 
خانه خدا ساكن است مى تواند خانه دل را از اغيار تهى سازد 
و نور محبت الهى را در آن جلوه گر كند، خود را وقف عبادت 
سازد و طعم مهمانى را بر سر سفره احسان و لطف خداوند 
بچشد.انسان معتكف به مدت سه روز از دنيا و تعلقات آن جدا 
شده و با توسل به خدا سعى در شناسايى فلسفه وجودى خلقت 
خويش مى كند، كه همين مسئله زمينه ساز توبه و بازگشت به 
 سوى خدا و تالش براى بازگشت از فضاى پرالتهاب روزانه

به سوى خود و خالق خويش است.

اعتكاف؛ فرصتى براى اينكه فكر كنيم
 از كجا آمده ايم و به كجا مى رويم

حكيمه بهمن زاده با بيان اينكه سال دومى است كه در مراسم 
اعتكاف شركت مى كنم، گفت: خلوتى كه در اعتكاف وجود 
دارد را بسيار دوست دارم و احساس مى كنم الزم است انسان 
هر چند مدت يك بار به دور از جنجال هاى روزمره گوشه اى 
بنشيند و به آنچه كرده بينديشد. وى افزود: بسيارى از افراد 
زمان اعتكاف را به عبادت، قرآن خواندن و نماز مى گذرانند كه 
البته مطلوب است، اما بهتر است در اين سه روز خلوت با خدا 
زمانى را نيز به تفكر و انديشه در اين زمينه اختصاص دهيم كه 
براستى با اين سرمايه ارزشمند عمر كه خدا در اختيار ما قرار 
داده چه كرده ايم؟ به نظرم تفكر در اين مسائل نوعى عبادت 

محسوب مى شود.

باال  با سرعت  زندگى  در  انسان  گاهى  گفت:  معتكف  اين 
در حال حركت است و بدون لحظه اى توقف مسير را طى 
مى كند، بدون اينكه بداند به كجا مى رود و آيا اين مسير او را 
به هدفش مى رساند، اينجا الزم است در مسير حركت او يك 

سرعت گير قرار دهند تا بلكه اندكى از سرعت خود بكاهد.
بهمن زاده اظهار كرد: به نظرم سه روز اعتكاف يكى از آن 
سرعت گيرها است، فرصتى است براى اينكه فكر كنيم از كجا 

آمده ايم و به كجا مى رويم.

حضور 17 هزار معتكف در مساجد خراسان جنوبى

اسالمى  تبليغات  كل  مدير  لطفيان  كاظم  االسالم  حجت 
خراسان جنوبى گفت: 17 هزار نفر امسال در مراسم معنوى 
اعتكاف شركت كرده اند. مدير كل تبليغات اسالمى خراسان 
را  درصد   85 تعداد  اين  از  همچنين  كرد:  تصريح  جنوبى 
معتكفان خواهر و 15 درصد را معتكفان برادر تشكيل دادند 
و بنا بر آمار بيشترين گروه معتكفان را طالب، دانشجويان و 
دانش آموزان تشكيل دادند. لطفيان ادامه داد: از لحاظ سنى، 
 امسال 28 درصد از معتكفين را گروه سنى 15 تا 20 سال
 و 50  درصد را اولى ها تشكيل دادند كه نشان از رغبت جوانان 

به اين مراسم معنوى است.
لطفيان افزود: سال گذشته 189 مسجد در سطح استان را 
براى حضور معتكفان اختصاص داديم كه 133مسجد براى 
خواهران و 56 مسجد براى برادران بود كه اين آمار براى 
مراسم اعتكاف امسال بين 190 تا 200 مسجد است. وى 
ادامه داد: در شهرستان بيرجند 4 هزار و 871، درميان 710، 

لطفيان  شده اند.  معتكف  نفر   363 وخضرى   533 بشرويه 
يادآور شد: حلقه هاى قرآنى، محافل انس با قرآن، برنامه هاى 
معارفى و بيان احكام و مداحى با توجه به مناسبت ها از جمله 
برنامه هاى پيش بينى شده براى معتكفان است، اما بنا  بر اين 

است كه بيشتر وقت را در اختيار خود معتكفان قرار دهيم.

اعتكاف؛ بهترين فرصت 
تسويه حساب و محاسبه نفس

نمايندگي  مسئولنهاد  سيدى  حسن  سيد  االسالم  حجت 
بيرجند  پزشكي  علوم  دانشگاه  رهبرى  معظم  مقام 
حساب تسويه  فرصت  بهترين  اعتكاف  گفت:   نيز 
 و محاسبه نفس است. وى افزود: اعتكاف از جمله سنت هاي 
حسنه و ارزشمندي است كه از سال هاي گذشته به شكل 
خاصى مورد توجه قرار گرفته و به مرور در قالب فرهنگ 

گسترش يافته است. 
سيدى با بيان اينكه اعتكاف فرصت مناسبى براى صحبت 
و رازو نياز با خداست، گفت: اعتكاف بهترين فرصت تسويه 
حساب و محاسبه نفس است و با نگاهى به اعمال اعتكاف و 
محدود شدن، انسان نوعى خود مراقبتى براى خويش ترسيم 
مى كند. مسئول نهاد نمايندگي مقام معظم رهبرى دانشگاه 
علوم پزشكي بيرجند گفت: اعتكاف بريدن از دنيا و لذات دنيا 
و رهايى از ناماليمات و پناه بردن به ذات اقدس الهى است.

سيدى اظهار كرد: سعى و كوشش انسان در اعتكاف بايد اين 
باشد كه به اطمينان خاطر و آرامش دل و قلب برسد. وى ادامه 
داد: تقويت اراده، افزايش تواضع و فروتنى، دورى از غفلت و 

گناه، انس با خوبى ها و جلب محبت الهى از جمله آثار دنيوى 
و اخروى اعتكاف است.سيدى با بيان اينكه اعتكاف امتثال 
امر الهى ولبيك به نداى اسالم ناب است، تصريح كرد: در 
محيط پر از تنش و شبهه و فتنه كمك گرفتن از خدا ضرورتى 
اجتناب ناپذير است كه اعتكاف يكى از آن فرصت هاى ناب 
است . وى يادآور شد: نسل جوان دانشجو على رغم مشغله هاى 
درسى و فكرى در چند ساله اخير استقبال مناسبى از اعتكاف در 
مساجد دانشگاه ها داشته اند.مسئول نهاد نمايندگي مقام معظم 
رهبرى دانشگاه علوم پزشكي بيرجند گفت: استقبال از اين 
مراسم،گسترش دامنه مكان هاى اعتكاف دانشجويى در استان 
در امسال دليلى بر استقبال فراوان دانشجويان است. سيدى 
افزود: سال گذشته دو مسجد «شهداى گمنام علوم پزشكى 
و دانشگاه بيرجند» ميزبان معتكفين بود در حاليكه امسال 5 
مسجد «دانشگاه بيرجند، علوم پزشكى، آزاد اسالمى، پيام نور 
 و دانشكده كشاورزى دانشگاه بيرجند»براى معتكفين مهيا

 و در نظر گرفته شده است. وى اظهار كرد: اساتيد با حضور و 
تبليغ خود نقش بزرگى براى تشويق جوانان دانشجو درمراسم 

اعتكاف دارند، كه اين امر در حال محقق شدن است.

دانشگاهيان خراسان جنوبى
 در مساجد دانشگاه معتكف مى شوند

نمايندگى  نهاد  مسئول  جعفرى،  محمدعلى  حجت االسالم 
مقام معظم رهبرى در دانشگاه هاى خراسان جنوبى نيز گفت: 
مطابق سال هاى گذشته ستاد مركزى اعتكاف دانشجويان 
استان از دانشجويان براى اين ضيافت عشق، ثبت نام كند.

وى با بيان اينكه اعتكاف دانشجويى اخالص در برابر خداست، 
ادامه داد: يكى از سنت  هاى حسنه و مستحبات اسالمى كه 
مبارك  سنت  شد،  احياء  اسالمى  انقالب  پيروزى  از  پس 
رهبرى  معظم  مقام  نمايندگى  نهاد  مسئول  است.  اعتكاف 
در دانشگاه هاى خراسان جنوبى با بيان اينكه سال گذشته 
يادآور  اعتكاف شركت كردند،  نفر معتكف در مراسم   600
شد: اعتكاف خواهران در محل مسجد امام جعفرصادق (ع) 
دانشگاه بيرجند، مسجد شهداى گمنام دانشگاه علوم پزشكى 
و مسجد امام موسى كاظم (ع) دانشگاه آزاد اسالمى بيرجند و 
اعتكاف برادران در محل مسجدباقرالعلوم (ع) دانشگاه پيام نور 
بيرجند و مسجد ولى عصر(عج) دانشكده كشاورزى دانشگاه 

بيرجند همزمان با ايام اعتكاف در حال برگزارى است.
تمام  از  روز  سه  گشوده ام،  خداوندى ات  به  رو  را  سجاده ام 
هياهوى حوالى گريخته ام، سه روز دستانم را به سفر بارگاهت 

فرستادم؛ مباد دست هايم بى اجابت!

اعتكاف؛ تالوت آيه هاى حضور در سجاده اشك 

فرهنگ و هنر

رضا صادقى: هنوز هم مثل قبل 
هيجان و استرس دارم! 

موسيقى پارس: رضا صادقى و گروه مشكى پوشان 
در شبى كه مصادف با روز خليج فارس بود، در سالن 
المللى تهران به «آواى هنر»  ميالد نمايشگاه بين 
روى صحنه رفتند. رضا صادقى كه به تازگى آلبوم 
«فقط گوش كن» را منتشر كرده است، اين بار به 
بهانه اجراى اين آلبوم به ديدار هواداران يك دست 
مشكى پوشش رفت. هواداران اين خواننده ساعاتى 
قبل از شروِع كنسرت در محوطه نمايشگاه بين المللى 
 حضور داشتند و با شال هايى كه نام رضا صادقى
 

كردند.  مى  نمايى  رخ  بود  شده  درج  آن  روى  بر 
ساندچك گروه به اتمام رسيد و مردم بيرون از سالن 
به انتظار باز شدن در هاى ورود به سالن بودند. هنگام 
ورود به سالن اولين چيزى كه به چشم مى آمد دكور 
روى صحنه بود كه آقاى مكرانى دكورى با تم جنوبى 
براى اين كنسرت طراحى كرده بود. دربى قديمى و 
كاهگلى همراه با پرندگانى كه از سقف آويزان بودند. 
با تاريك شدن سالن نوازندگان به روى صحنه آمدند 
و در كنار ساز خود قرار گرفتند. «كالفه» قطعه اولى 
بود كه كنسرت با آن آغاز شد و با ريتم خاص اين 
قطعه انرژى زيادى به سالن داد.  صادقى بعد از اتمام 
اين قطعه رو به تماشاگران گفت هنوز هم مثل قبل 
برگ طاليى  امشب هم  و  دارم  استرس  و  هيجان 

ديگرى در زندگى من خواهد بود. 
خوشحالم كه در روز خليج فارس و در آستانه روز 
پدر روى صحنه  آمدم و از هنرمندان ايرانى همچون 
ناصر عبدالهى، بابك بيات، سيمين بهبهانى ياد كرد 
و از حاضرين خواست 10 ثانيه به حرمت ايران زيبا از 
جاى خود برخيزند و ايستاده تشويق كنند. «حيف»، 
«بغض دوباره»، «ندارمت»، «خبر ندارى»، «بانوى 
خوبه»،  «آدم  «امرم»،  رويايى»،  «احساس  من»، 
بود»، «يادگارى»، «بخند»، «ادعا»  بهت  «حواسم 
و «چقد دوست دارم خدا» قطعاتى بودند كه در اين 

كنسرت اجرا شدند. 
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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

دعوت
 به مشاركت

 درنمايشگاه زوج هاى جوان  (وصال)
5 الى 9 خرداد ماه 1394

محل دايمى نمايشگاه هاى بين المللى بيرجند
شامل دو سالن  مجزا:

1- سالن A : ملزومات روز ازدواج 
 (آرايشگاه هاى زنانه و مردانه ، مزون هاى لباس عروس و شب 

 آتليه هاى عكاسى ، سالن هاى پذيرايى و غيره )
2- سالن B: جهيزيه و لوازم خانگى

براى  كسب اطالعات بيشتر
 با شماره هاى

09358773273 
051 - 38674643
شركت تخصصى  

نمايشگاهى هماوران مشرق زمين
( برگزار كننده نمايشگاه لوازم خانگى بيرجند)

 تماس حاصل فرماييد.
مهلت ثبت نام:

 20 ارديبهشت ماه 1394

توليد تيرچه كروميت  *  زير قيمت بازار 

آهن آالت سردار  
فروش تيرآهن ، ناودانى ، ورق نبشى

تا يك سرويس حمل رايگان    09151613197 -  32221155

 فروش فوق العاده باطرى هاى صبا و دلكور كره (سبك و سنگين) با 7 درصد تخفيف
 به مناسبت والدت با سعادت امام على (ع) و يك سال گارانتى تعويض آغاز شد.
ضمنا با يك تماس باطرى دلخواه تان را درب منزل
 يا محل كارتان تحويل بگيريد

نمــايندگى بــاطرى تعــاون قــدس

خيابان قدس- بين قدس 5 و 7 - نرسيده به خيابان عدل
32423766 - 09382224191  سعيدى

مژده     

مژده  

نقاشى ساختمان
فرزانگان

پول نقد نخواستيم با چك 
اجراى انواع رنگ هاى ساختمانى

مدرس 20 - پالك 20
09395617119 - 09158634693-32232917

رنگ آميزى و تزئينات ساختمان

رحيمـى
10 درصد تخفيف

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

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

ايزوگام و قيرگونى    09151630741      
   كاظم سالخورده 

از ما خريد نكنيد ، اما قيمت را از ما بپرسيد

       09155612949 - 32331050 
ميدان آزادى – ابتداى خيابان شهيد برگى

با 10 سال بيمه

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

09151636824 - 09152206824  
05632222321

كـاشت 
بـولت

حمل بار و اثاثيه منزل 
با خاور بزرگ و نيسان

توسط 5 كارگر 
09153636648

 فنودى

حمل اثاثيه 
100 درصد تضمينى

با  كارگر ماهر و ماشين اتاق بزرگ

09159618581- فاروقى

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

آدرس: خيابان توحيد - روبروى مسجد توحيد

تلفن: 32424488 - 09151642047 

*  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

خريد  انواع فلزات مستعمل 
ادارى ، ساختمانى ، كشاورزى 

صنايع ، معادن و خانگى
09151602835 -  ترابى

09011864824

فروشگـاه  كـودك 
 اميـــر

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

سجادشهر، امامت 2     32412973 نودهى فاطمى

مركز تخصصى عروس با تخفيف ويژه
زيبايى جلوه ماندگار

خيابان ارتش ، حدفاصل عدل و معلم    32231717

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

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

 حمل اثاثيه منزل 

با خاور مسقف و كارگر ماهر
09159639065

على آبادى
"ضمنا كارگر تنها نيز داريم"
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ضرب المثل بيرجندى

در ضمن يگ خيال هم درن
در ضمن يك خيالى هم دارند

محبت)  آورد،  ره  (هديه،  التفات  اينكه  به  اشاره   نوعى 
بى دليل نيست و پشت آن تقاضايى نهفته است.گويند 
زن و مرد درباره انتخاب همسفر براى پسرشان به توافق 
رسيدند. سپس هديه اى به پسر دادند تا به خانه اى كه 
دخترشان را در نظر گررفته اند ببرد. اتفاقا پسر سخنان 
والدين را شنيده بود و هنگامى كه والدين دختر تشكر 
كردند، با بيان اينكه «قابل شما را ندارد» اضافه كرد 

يگ... همچنين كنايه از انسان ساده دل هم هست.

كرامات حضرت زينب (س)

انوار مقدسه چهارده معصوم (ع)، در ميان  از  به غير 
خاندان رسالت و اهل بيت گرامى پيامبر اكرم (ص)  
افرادى هستند كه در نزد خداوند متعال داراى رتبه و 
منزلت رفيع و وااليى مى باشند و توسل به ايشان، 
ديگران  امور  و معضالت  موجب گشايش مشكالت 
است.مانند حضرت اباالفضل عليه السالم كه حتى در 
موارد زيادى مسيحيان به آن حضرت متوسل شده و به 
بركت توسل به آن حضرت مشكالتشان حل گرديده 
و به حوائج و خواسته هاى خويش نائل گرديده اند.
حضرت زينب (س) نيز بانويى بزرگوار از اين دودمان 
پاك است كه توسل به آن حضرت براى حل مشكالت 
بزرگ بسيار تجربه شده است و كرامات بسيارى از آن 

بانوى گرامى نقل شده است.
به عنوان مثال شبلنجى يكى از علماى اهل تسّنن در 
نوراالبصار مىنويسد: شيخ عبدالرحمن اجهورى مقرى 
در كتابش مشارق االنوار مى گويد: در سال هزار و صد 
و هفتاد دجار مشكلى بسيار سختى شدم و به روضه 
(قبر مطهر و نوراين) حضرت زينب (ع) متوسل شدم 
و قصيده اى در مدح آن حضرت سرودم كه مطلع آن 
چنين بود: و خدا به بركت آن بانوى گرامى مشكل 

مرا حل كرد.

ابن مسعود: تالش براى معاش نوعى مجاهدت هست 
اما نه در زمانى كه عده اى تيشه برداشته و مى خواهند 
ريشه دينت را قطع كنند. مختار: نه تو را در قبر كوفى 

مى خوابانند، نه عملت را با عمل كوفى مى سنجند
فيلم: مختار نامه

اى زينب(س)
تو كوه صبر باشى و من نگاهم به بى صبرانى باشد 

كه ادعاى اسوه بودن دارند ؟!
تو فرمانبردار امام خويش باشى و من غافل از امام 

حاضر و حّى خود باشم ؟
يارى ام كن!

وفات حضرت زينب(س) تسليت باد

 مصلحت نيست كه از پرده برون افتد راز ورنه
 در مجلس رندان خبرى نيست كه نيست…

رعايت اصول و موازينى ( ارزش ) چون نظم ، ترتيب 
و احترام به زمان بنديها احترام به مقررات 

و آئين نامه هاى سازمانى

براي بــــارش رحمت خــدا كافـي سـت
براي عشق و جنون شهر كربال كافي ست
براي بي خــردان زرق و بـــرق اين عالم
غبار چادر زينـب براي مــا كافــــي ست

به خودتان قول بدهيد، هيچوقت 
به اميد تغيير دادن كسى با او
 وارد زندگى مشترك نشويد.

چقدر ايمان خوب است ! 
چه بد مى كنند آنها كه مى كوشند
 انسان را از ايمان محروم كنند.

در تاريخ وفات حضرت زينب كبرى(س) سومين فرزند 
اميرمومنان حضرت على(ع) اختالف نظر وجود دارد، اما 
مشهور اين است كه آن حضرت در 15 رجب سال 62 

هجرى وفات كرده است.
براساس برخى از احتماالت حضرت زينب كبرى توسط 
عوامل يزيد مسموم شد و به شهادت رسيد كه اين احتمال 
هم دور نيست چون حضرت زينب همه وقايع كربال را ديده 
و وجود او يادآور مصائب كربال و يادآور فجايع حكومت 
يزيد است و يزيد نمى تواند او را تحمل كند. البته دشمن در 
انجام اين كارها سند به دست كسى نمى دهد و در خفا و 

پنهانى دست به اين اعمال مى زنند».
هست.  اختالف  هم  حضرت  آن  وفات  روز  و  تاريخ  در 
مشهور اين است كه آن حضرت در 15 رجب سال 62 
هجرى روز يكشنبه وفات كرده است.در ادامه گوشه هايى 
از تاريخ پر فراز و نشيب زندگانى آن حضرت از بدو والدت 

تا وفات را به اين بهانه مرور مى كنيم:
هوش و ذكاوت بى نظير

صاحب كتاب اساور من ذهب درباره حافظه و ذكاوت آن 
بانوى بزرگوار چنين مى نويسد: در اهميت هوش و ذكاوت 
آن بانوى بزرگوار همين بس كه خطبه طوالنى و بلندى را 
كه حضرت صديقه كبرى فاطمه زهرا (س) در دفاع از حق 
اميرالمؤمنين (ع) و غصب فدك در حضور اصحاب پيغمبر 
اكرم (ص) ايراد فرمودند، حضرت زينب(س) روايت فرموده 
است و ابن عباس با آن جاللت قدر و علو مرتبه در حديث 

و علم، از آن حضرت روايت نموده و از آن حضرت به عقيله 
تعبير مى كند. چنانچه ابوالفرج اصفهانى در مقاتل مى نويسد: 
ابن عباس خطبه حضرت فاطمه (س) را از حضرت زينب 
(س) روايت كرده و مى گويد: حدثتنى عقيلتنا زينب بنت 
على عليه الّسالم..» دقت كنيم كه حضرت زينب (ع)  با 
اينكه دخترى خردسال (يعنى هفت ساله و يا كمتر) بود، 
اسالمى معارف  محتوى  كه  غّراء  و  عجيب  خطبه  اين 

 

مرتبه  با يك  را  است  زيادى  مطالب  و  احكام  فسلفه  و 
شنيدن حفظ كرده، و خود يكى از راويان اين خطبه بليغه 

و غراء مى باشد.
عالقه ويژه زينب به امام حسين (ع)

عالمه جزايرى در كتاب ( الخصائص الزينبيه)مى نويسد: 
وقتى كه حضرت زينب (س) شيرخوار و در گهواره بود، 
هرگاه برادرش حسين (ع) از نظر او غايب مى شد، گريه 
مى كرد و بى قرارى مى نمود. هنگامى كه ديده اش به جمال 
دل آراى حسين (ع) مى افتاد، خوشحال و خندان مى شد. 
وقتى كه بزرگ شد، هنگام نماز قبل از اقامه، نخست به 

چهره حسين (ع) نگاه مى كرد و بعد نماز مى خواند
شجاعتى نظير  امام حسين (ع)

درباره آن بانوى بى نظير بيشتر راجع به حضور ايشان در 
كربال و همراهى برادر بزرگوارشان و همچنين سرپرستى 
اسراى كربال و ابالغ پيام عاشورا سخن گفته شده است. 
بود؛  هم  زينب (س)  خواهرش  در  (ع)  شجاعت حسين 
يا زينب (س) هم در مقام شجاعت قطع نظر از جهت 

امامت، چيزى كم از حسين (ع) ندارد قوت قلبش به بركت 
اتصالش به مبداء تعالى راستى محيرالعقول است. 

زينب و گذشتن از راحتى دنيا
به بهترين  از كمال وسايل موجود  او در خانه شوهرش 
وجهى برخوردار است، غالم ها و كنيزها و وسايل راحتى، 
زندگى مى كند كه هيچ  در چنين خانه اى  زينب  غرض 
كسرى ندارد ناگهان مى بيند حسين (ع) مى خواهد حركت 
را  را رها مى كند و خود  راحتى ها  و  تمام خوشى ها  كند 
در درياى ناراحتى ها و ناماليمات مى افكند اگر جريان را 
نمى دانست، مهم نبود، ليكن از همان شب 28 رجب كه 
فرار كرده  با ترس و هراس  از مدينه  برادرش  اتفاق  به 
به سمت مكه حركت نمودند، براى آنچه جدش   رسول 
خدا (ص) و پدر و مادرش گزارش داده بودند از مصيبت ها 
آماده شد. او با علم به اين معنى، و يقين به اين كه در 
بالهاى سخت سخت مى رود، براى مثل زينبى كه دختر 
سلطان حقيقى و ظاهرى و همسر عبدا... است برود در يك 
دستگاهى كه آخرش اسيرى است، آواره بيابان ها و زحمت 

مسافرت ها گردد؟
اسارت افتخار زينب و رمز ماندگارى قيام عاشورا

«پس از حادثه كربال حضرت زينب (س)، حدود يك سال 
و شش ماه زندگى كرد. حضرت در كاروان اسيران، همراه 
به شام  و سپس  كوفه  به  كربال  قافله  بازماندگان  ديگر 
برده شد. اگر چه رهبرى بازماندگان بر عهده امام سجاد 
 بود، زينب كبرى (س) نيز سرپرستى را برعهده داشت.

سخنرانى قهرمانانه زينب (س) در كوفه، موجب دگرگونى 
افكار عمومى شد. وى در برابر نعره مستانه عبيدا... زياد، 
آن گاه كه به پيروزيش مى  نازيد و مى  گفت: «كار خدا را 
با خاندانت چگونه ديدى؟!» با شهامت و شجاعت وصف 
ناپذيرى گفت: جز زيبايى چيزى نديده  ام. شهادت براى 
آنان مقدر شده بود. آنان به سوى قربانگاه خويش رفتند 
به زودى خداوند آنان و تو را مى  آورد تا در پيشگاه خويش 

داورى كند».
آن گاه كه ابن زياد دستور قتل امام سجاد را صادر كرد، 
را در آغوش  زاده  اش  برادر  تمام،  با شهامت  زينب (س) 
گرفت و گفت: اگر خواستى او را بكشى مرا هم بكش. به 
دنبال اعتراض زينب (س)، ابن زياد از كشتن امام پشيمان 
شد.كاروان آزادگان به دمشق رفت. در شام نيز زينب (س) 
توانست افكار عمومى را دگرگون نمايد. جلسه  اى يزيد به 
عنوان پيروزى ترتيب داده بود و در حضور بازماندگان واقعه 
كربال، سربريده حسين (ع) را در تشت نهاد و با چوب د ستى 
به صورتش مى  زد، زينب كبرى (س) با سخنرانى خويش 
غرور يزيد را در هم كوفت و او را از كرده خويش پشيمان 
كرد. سرانجام يزيد مجبور شد كاروان را با احترام به مدينه 
برگرداند. در مدينه نيز زينب (س)، پيام آور شهيدان، ساكت 
ننشست. او با فريادش مردم مدينه را بر ضد حكومت يزيد 
شوراند. حاكم مدينه در پى تبعيد حضرت زينب (س) برآمد. 
و در همان نمود  به شام سفر  برخى حضرت  نوشته   به 

 جا درگذشت. 
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پيامك

حرف هاى ابريشمى مدير موفق

شعر روز 

پلكى احساس

عارفانه روز

يك لحظه مكث كن

نگرش

آيه روز 
 

 اگر اين قرآن را بر كوه نازل مى كرديم ، او را از ترس خدا خاشع و متالشى شده
 مى ديدى. سوره حشر آيه 21

حديث روز

ما برگزيدگان خداييم و جايگاه پاكى ها، ما راهنماهاى روشن خداييم و وارث پيامبران 
اوهستيم » حضرت زينب (س)

سخن پير قديم

فالش بك

علت وفات حضرت زينب(س) چه بود؟

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

فروش بهاره

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

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

را تجربه كنيد.   09158668002

فروش  زمين  با  بهترين موقعيت 
سند دار ، براى  ساخت ويال

09155629644

واگذارى به صورت نقدى 
يا معاوضه با خودرو 

 رستوران سنتى با كليه امكانات 
و شرايط استثنايى
09151615023

ليك ال
عطر، ادكلن ، آرايشى

بين معلم 22 و 24

خدمات فنى ارغوانى
 شارژ گاز كولر اتومبيل 

فقط 60 هزار تومان با 6 ماه ضمانت    
 پاسداران 8 - پالك 24   09153618984

نقـاشى ساختمـان
 روغن - پالستيك - اكروليك 

 مولتى كالر - كناف  - كاغذ ديوارى
  09157411071 - 32311541  

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

براى كار در غذاى آماده
- صندوقدار خانم مسلط به نرم افزار 

حسابدارى و روابط عمومى باال
- كمك آشپز نوجوان

- نيروى ساده نوجوان نيازمنديم.
09155624508

32445179

 يك شاگرد نيمه ماهر براى 
تعويض روغن و پنچرگيرى نيازمنديم.

09151636840

فروش شرايطى انواع آهن آالت 
ساختمانى ، ميلگرد ، ورق ، تيرآهن

32450930
09153634633 - هاشمى

نقاشى ساختمان
 روغن ، پالستيك ، اكروليك

32305191 - 09151631664  خسروى

خيابان جنت - خيابان اميد - بلوك دوم

نقاشى  ساختمان  پذيرفته  مى شود
 با ارزان ترين قيمت

مهرشهر ، خيابان گنجى 6
09151607203 - خزاعى

گچ كارى و گچ برى مهدى
 در اسرع وقت ، شهر و روستا
32301097 - 09159618227

مهرشهر- حافظ شرقى -  نبش سلمان 
سمسارى صـادق سمت چپ

خريد و فروش تمامى لوازم منزل و ادارى 

با باالترين قيمت   09380160779 - 32226210

فروش پرايد 111، مدل  آخر 93 
بسيار  تميز

09151602644
 فروش امتياز مسكن مهر 

 شركت مولوى ، آماده تحويل
09335161991 

فروش زمين موسوى
09153615443

 فروش يخچال ويترينى (ايستاده) 
 فريزر صندوقى چهار درب  - قفسه سبك
تابلو  / قيمت: توافقى   09153612281

فروش زمين مسكونى با سند اوقافى 
260 متر ، بافت جديد شوكت آباد 

فى : 65 ميليون
معاوضه با آپارتمان يا خودرو 

09151607442

فروش دكل جرثقيل پالفينگر 
3 تن و دو الكتروموتور 15 اسب   

09155626083

كليه اجناس فروشگاه پوشاك زنانه به همراه دكور 
و امتياز جواز كسب به دليل تغيير شغل با قيمت 

توافقى واگذار مى شود.    09157286429

فروش
مغازه سوپر پروتئين با اجاره مغازه پايين

09158647833

قابل توجه شركت ها ، ارگان ها 
 ادارات و موسسات

منزل وياليى واقع در خيابان معلم 50 
پالك 7 در دو طبقه رهن و اجاره 

داده مى شود.     09157235956
فروشگاه صنايع دستى نقش جهان 

با بيش از 10 سال سابقه كار 
واگذار مى شود.

مدرس 8، جنب دفتر اسناد رسمى
32238938

09012728178- فاطمى

اتومبيل تصادفى يا چپى را با 
باالترين قيمت  نقد خريداريم. 

09159647685

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

09364115838-32439867 چاپ مهر

كارت دانشجويى اينجانب سعيد دلسوز 
 به شماره دانشجويى 890717131 

مفقود شده از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

به دو فروشنده براى كار در قنادى 
نيازمنديم.  09365473747

 يك مدرك ليسانس 
وابسته به آب با سه سال سابقه 

آب نيازمنديم.
تماس در ساعت ادارى

09010911839

 چند نفر نيروى ساده
 براى كار در رستوران 

نيازمنديم.
32450567

تعدادى بازارياب فعال با سابقه كار 
كافى ، حقوق ثابت و پورسانت عالى 

نيازمنديم.
تبليغات   سيمرغ

32214181-09158661667

   09151605216

  3 2236030

ايزوگام سليمانى

خيابان ارتش - سه راه معلم - جنب بيمه البرز  
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فروش 20 درصد  سهم يك شركت 
مسافربرى برون شهرى 

09365742420

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

  2700 تا 7000 تومان 

پوشــاك مهــر
 خيابان جمهورى ، پاساژ سادسى ، طبقه زيرزمين    

32237782
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اخبار ورزشى

شهرخبر: «آلوئه ورا» سرشار از ويتامين هاى مختلف است و داراى خاصيت ضدالتهابى است كه مى تواند جاى گزيدگى پشه را درمان، موها را نرم و حتى 
آرايش صورت شما را پاك كند. مقدارى ژل آلوئه ورا را روى تاول خود بزنيد. اين ژل قرمزى و التهاب تاول را كم يا كامال از بين مى برد. يكى از بهترين 
درمان هاى پوست آفتاب سوخته، ژل آلوئه ورا است. آلوئه ورا خاصيت خنك كنندگى دارد و باعث تسكين درد سوختگى مى شود.

خواصى از «آلوئه ورا» كه نمى دانيد

جشنواره ورزشى وحدت در زيركوه 
برگزار شد

فارس: روز گذشته با حضور حجت االسالم توكلى مسئول 
عقيدتى سياسى ناحيه سپاه خراسان جنوبى و به همت 
در  وحدت  ورزشى  جشنواره  الزهرا(س)  خيريه  موسسه 
چاه ا...  مرزى  روستاى  ميزبانى  به  و  زيركوه  شهرستان 
داد برگزار شد. اين مسابقات با هدف وحدت آفرينى بين 
جوانان شيعه و اهل سنت با حضور نوجوانان روستاهاى 
شاهرخت، چشمه بيد، همت آباد و چاه ا... داد و در دو رشته 
طناب كشى و فوتسال برگزار شد. در رشته طناب كشى 
تيم هاى شاهرخت، چاه ا...  داد و چشمه بيد مقام هاى اول تا 
سوم را كسب كردند و در رشته فوتسال تيم هاى چاه ا... داد، 

شاهرخت و چشمه بيد اول تا سوم شدند.

مسابقات تنيس خاكى استان برگزار شد

مسابقات تنيس خاكى توسط هيئت تنيس استان خراسان 
جنوبى به مناسبت والدت اميرمومنان حضرت على (ع) و 
بزرگداشت روز پدر در سطح آزاد، جمعه گذشته با حضور 
20 نفر به صورت تك حذفى و با داورى پوريا خيريه، 
مهران رسامى، فرشيد بارانى و حسين چرم پيشه برگزار 
گرديد و در پايان، صادق بيرجندى، على زارع و فرشيد 

بارانى به ترتيب مقام هاى اول تا سوم را كسب نمودند.

مراسم بزرگداشت والدت امام على (ع) 
و روز ملى كونگ فو، مقام واالى معلم  

و كار و كارگر برگزار شد

امام على (ع) روز پدر و روز  مراسم بزرگداشت والدت 
ملى كونگ فو، مقام واالى معلم  و كار و كارگر در پارك 
توحيد برگزار شد. پياده روى خانوادگى كونگ فو، قرائت 
زيارت عاشورا و مديحه سرايى توسط رضايى رئيس هيئت 
كونگ فو استان، اهداى 40 جايزه توسط رئيس هيئت 
كونگ فو استان به قيد قرعه به شركت كنندگان، تقديم 
تعداد 22 حكم داورى درجه 3 فدراسيونى به تعدادى از 
شركت كنندگان دوره داورى كه سه ماهه چهارم سال 
گذشته در استان برگزار شد و احكام آنها جديدا از فدراسيون 
اخذ گرديد و صرف صبحانه در جمع صميمى ورزشكاران 

كونگ فو و خانواده ها از برنامه هاى اين مراسم بود.

شكست اوساسونا و روستوف با ايرانى ها
 

حضور  در  روستوف  و  اوساسونا  هاى  تيم  نيوز:  جهان 
بازيكنان ايرانى مغلوب رقباى خود شدند. تيم اوساسونا 
ميهمان خيرونا بود كه با سه گل شكست خورد. در اين 
بازى نكونام در تركيب ثابت تيمش به ميدان رفت اما در 
دقيقه 73 جاى خود را به كريم انصارى فرد داد. در هفته 
بيست و ششم ليگ برتر روسيه نيز تيم روستوف با سردار 

آزمون به مصاف ترك گروزنى رفت و مغلوب شد. 

«فلفل» بهترين جايگزين ُمسكن 

سالمت نيوز: خوردن «فلفل» با افزايش متابوليسم 
 بدن و سوزاندن چربى به كاهش وزن كمك مى كند. 

شامل  كه  تند  غذاهاى  خوردن  از  بعد  ما  همه 
گرما  احساس  هستند،  «فلفل»  يا  «كارى» 
تركيب  يك  وجود  موضوع  اين  دليل  مى كنيم. 
شيميايى به نام «كاپسايسين» در ادويه هاست كه 
طعم تند بعضى از آنها نيز از اين ماده سرچشمه 

كه  مى دهد  نشان  همچنين  تحقيقات  مى گيرد. 
كاپسايسين باعث كاهش شدت سيگنال هاى درد 
در بدن مى شود. كاپسايسين نه تنها درد آرتروز و 
آرتريت روماتوئيد را تسكين مى دهد بلكه هنگام 
استفاده به شكل موضعى، ميزان ورم ناشى از اين 

بيمارى ها را كاهش مى دهد. 

غذاهايى كه اگر دو بار گرم  شوند 
سرطان زا مي شود 

نشان  پزشكى  تحقيق  يك  نتايج  سالمانه: 

مى دهد هفت نوع مواد غذايى اگر مجدد گرم 
شود سمى، زيان آور و حتى سرطان زا مى شود.
ضرر  شود  داغ  دوباره  كه  شده  پخته  غذاهاى 

دارد عبارتند از :
1-كرفس به سبب آنكه نيترات دارد. 2-چغندر 
به سبب آنكه نيترات دارد و زمانيكه دوباره داغ 
مى شود به شدت زيان آور است. 3-تخم مرغ 
پس از آب پز شدن يا در روغن پخته شدن اگر 
تازه  4-قارچ  شود.  مى  سمى  شود  داغ  دوباره 
زمانيكه دوباره داغ مى شود تركيب پروتئين آن 
تغيير مى كند و فوايدش را از دست مى دهد و 
باعث مشكالت در دستگاه گوارشى مى شود. 5- 
مرغ و گوشت به سبب تغيير در تركيب پروتئين 
سمى  شود  داغ  دوباره  اگر  زمينى  ها. 6-سيب 
مى شود. 7-اسفناج زمانيكه دوباره داغ مى شود 
نيتراتش به نيتريت تبديل و سرطان زا مى شود.

چرا زود خسته مى شوم؟

شهرخبر: در صورتى كه چرخه خواب فرد منظم 
نباشد، بدن و ذهن تمام مدت در تالش براى 
جبران آن هستند. اين مشكل مى تواند پيامدهاى 
و  خو  و  خلق  تغيير  افسردگى،  همچون  جدى  
از  باشد. برخى  دنبال داشته  به  را  افزايش وزن 

باعث مى شوند  روزانه كه  رفتارها و عادت هاى 
كم  انرژى  روز  طول  در  و  شويم  خسته  زودتر 
نامنظم:  خواب  الگوى   -1 از:  عبارتند  باشيم 
نباشد،  منظم  فرد  خواب  چرخه  كه  در صورتى 

بدن و ذهن تمام مدت در تالش براى جبران 
آن هستند. اين مشكل مى تواند پيامدهاى جدى  
همچون افسردگى، تغيير خلق و خو و افزايش 
وعده   حذف   -2 باشد.  داشته  دنبال  به  را  وزن 
روزانه  فعاليت هاى  شروع  صبحانه:  غذايى 
با معده خالى، بدن را  بدون خوردن صبحانه و 

مى دهد.  قرار  استرس  تحت  ضرورت  از  بيش 
شامل  كه  غذايى  وعده  اين  مصرف  بنابراين 
در  مى شود  ميوه  و  لبنى  مواد  پروتئين،  غالت، 
اولين ساعات روز و پس از بيدار شدن از خواب، 

مى تواند فرد را تا پايان روز پرانرژى نگه دارد. 3- 
كاهش مصرف مايعات: از دست رفتن آب بدن 
با نوشيدن  فرآيند متابولسيم را كندتر مى سازد. 
بدن  ايمنى  سيستم  عملكرد  كافى،  آب  مقدار 
بهبود مى يابد. همچنين بايد به اين نكته توجه 
داشت كه نوشيدن آب پس از مدتى خسته كننده 

مى شود به همين دليل گنجاندن مواد خوراكى  
آبدار در وعده هاى غذايى ضرورى است.

خواص جادويى 4 ماده غذايى
 در مهار سرطان

تركيب   6 تازگى  به  محققان  نيوز:  سالمت 
با حمله  را براى مقابله  غذايى و ميوه اى جديد 
قلبى، سرطان و سكته مغزى معرفى كردند كه 
آنتى  و  فرد  به  منحصر  ويژگى هاى  داشتن  با 
ايمنى  افزايش سيستم  فراوان موجب  اكسيدان 
بدن مى شود. نتايج بررسى ها حاكى از اين است 
عوامل  از  پيشگيرى  در  ميوه ها  از  دسته اى  كه 
مغزى  و  قلبى  سكته هاى  در  موثر  و  زا  تنش 
نقش مهمى ايفا مى كند. در حقيقت اين ميوه ها 
به دليل برخوردارى از خواص دارويى و درمان 
بيمارى هاى  توقف  موجب  مى توانند  بخش، 
مهلكى همانند سرطان شوند. از ميان اين ميوه ها 
مى توان به آلبالو، آووكادو، زغال اخته و دانه كدو 
تنبل اشاره كرد. دانه كدو تنبل نيز نقش مهمى 
در جلوگيرى از سرطان دارد. كاروتنوئيد موجود 
آنتى اكسيدانى  خواص  همراه  به  تنبل  كدو  در 
بيمارى هاى قلبى  با سرطان و  آن براى مقابله 

عروقى بسيار موثر هستند. 

چرا زود خسته مى شوم؟

دستگيرى مامور قالبى فضاى مجازى 

باشگاه خبرنگاران: رئيس پليس امنيت عمومى انتظامى 
انتشار  خوزستان گفت: در پى كسب خبرى مبنى بر 
تصاوير فردى غيرنظامى با لباس فرم پليس در فضاى 
مجازى با هدف تخريب وجهه نيروى انتظامى، رسيدگى 
به موضوع در دستور كار ماموران قرار گرفت. سرهنگ 
حاتمى افزود: ماموران در تحقيقات خود، آدرس چندين 
مكان را كه محل تردد متهم بود شناسايى و عمليات 
دستگيرى متهم را با هماهنگى مقام قضايى آغاز كردند. 
با  كرد:  خاطرنشان  متهم  دستگيرى  به  اشاره  با  وى 
تكميل شدن پرونده، متهم براى سير مراحل قانونى 

تحويل مراجع قضايى شد.

دستگيرى عامل انتشار تصاوير
 غير اخالقى در شبكه هاى اجتماعى 

 باشگاه خبرنگاران: فرمانده انتظامى شهرستان دزفول گفت : 
به منظور پيشگيرى و مقابله با افرادى كه اقدام به انجام 
 تخلف در شبكه اجتماعى مى كنند، رصد مداوم اين شبكه ها 
در دستور كار ماموران قرار گرفت. سرهنگ احمد چنداز 
گفت: ماموران پس از بررسى هاى تخصصى ، فردى 
را كه بصورت گسترده در وبالگ خود اقدام به انتشار 
دستگير  و  شناسايى  كرد،   مى  اخالقى  غير  تصاوير 
كردند. متهم در بازجويى انجام شده ابتدا منكر انجام 
از  هرگونه عمل مجرمانه اى بود كه در نهايت پس 

مواجه با مستندات پليس لب به اعتراف گشود . 

خدمتكار منزل، سارق از آب درآمد

ايرنا:  رئيس پليس فتاى كرمانشاه گفت: با شكايت يكى 
از شهروندان مبنى بر اين كه شخصى ناشناس از طريق 
اش  بانكى  ازحساب  ريال  ميليون  از 5  بيش   اينترنت 
ماموران  كار  دستور  در  موضوع  است،  كرده  را سرقت 
اقدامات  انجام  با  افزود:  شفيعى  سرهنگ  گرفت.  قرار 
فنى مشخص شد، سارق از چند فروشگاه خريد انجام 
داده است. با بررسى بيشتر تراكنش ها و استعالمات فنى، 
متهم شناسايى و دستگير شد.وى با بيان اين كه متهم 
قبال به عنوان خدمتكار در منزل شاكى مشغول به كار بوده 
است، گفت: براى پيشگيرى از اين گونه سرقت ها هرگز 

عابر بانك و رمز دوم آن را در اختيار ديگران قرار ندهيد.

سركرده باند سارقان داخل خودرو 
همدستانش را لو داد

مالرد  شهرستان  انتظامى  فرمانده  خبرنگاران:  باشگاه 
غرب استان تهران گفت: در پى دستگيرى يك سارق 
داخل خودرو، بالفاصله ماموران وارد عمل شدند.سرهنگ 
همتى افزود: پليس با اعترافات متهم قبل از فرار ساير 
همدستانش، پنج نفر ديگر از اعضاى اين باند را داخل 
گاراژى دستگير كرد و از محل، تعدادى باطرى سرقتى، 
يك حلقه الستيك، يك قيچى آرماتور بندى و تعدادى 
لوازم خودرو از قبيل، چراغ و كنسول جلوى خودرو كشف 
كرد. وى افزود: چهار نفر از دستگير شدگان كه سارقان 

داخل خودرو بودند به چهار فقره سرقت اعتراف كردند.

كالهبردار اينترنتى به دام افتاد

فارس : جانشين فرماندهى انتظامى گلستان گفت: در 
پى شكايت فردى مبنى بر انجام كالهبردارى به مبلغ 
325 ميليون ريال از طريق يك سايت تبليغاتى با فريب 
و وعده سود تجارى، موضوع در دستور كار ماموران قرار 
گرفت. سرهنگ جاويدان افزود: با بررسى هاى تخصصى 
در نهايت فرد كالهبردار كه از طريق سايت اينترنتى 
اقدام به جلب اعتماد شاكى كرده بود، شناسايى شد. متهم 
پس از مواجهه با مستندات غيرقابل انكار به جرم خود 
اعتراف و بيان كرد كه به عناوين مختلف سعى در ترغيب 
شاكى براى سرمايه گذارى كرده و مبلغ 325 ميليون ريال 

از وى گرفته و بعد از آن متوارى شده است.
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حمل بار و اثاثيه منزل
 با كاميونت مسقف چادردار 

و كارگر ماهر
 09157213571

صالحى منش

همراه: 1120 561  0915   خراشادى
داخل و خارج شهر

كاهش سرويس هاى بار با يك سرويس ايسوزو

حمل بار و اثاثيه منزل    با ايسوزو چادردار و كارگر ماهر 
انتقـال يافـت

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

09155610262- سيد مهدى فاطمى

ايزوگام شرق
 0915  562  2050

0915  562  9033

خيابان ارتش - جنب  جهاد كشاورزى        

3-32233092  بخشى

خدمات فنـى نويـن
  اجراى انواع نورپردازى منازل و مغازه با سيستم LED و فيبر نورى

اجراى انواع تاسيسات برقى ساختمان
نصب و سرويس كولر اداره ها و مجتمع مسكونى

نصب لوستر و چراغ پاركى
نصب آيفون تصويرى و صوتى

نصب انواع دوربين هاى مداربسته و انتقال تصوير
نصب اعالم حريق و دزدگير

تلفن : 32449539 - 09306874615 - 09124275498
آگهى مزايده

ششدانگ يك دستگاه آپارتمان واقع در طبقه همكف به مساحت 66/60 مترمربع كه مقدار 9/90 مترمربع آن در موقع 
نوسازى جزءگذار خواهد شد واقع در: تهران، جاده دماوند مسيل باختر (خيابان شهيد گلشن دوست)، خيابان ستارخان نبش 
كوچه بن بست فارغى پالك 48 داراى شماره ثبتى 19298 فرعى از 6974 – اصلى مفروز و مجزى شده از پالك 5840 فرعى 
 از اصلى مزبور بخش 2 تهران كه سند مالكيت آن ذيل شماره 356531 صفحه 58 دفتر 2313 به شماره چاپى 0395884 
مع الواسطه به نام آقاى عباس حسينى فرزند رمضان به شماره شناسنامه 15 صادره بيرجند ثبت شده است محدود به حدود 
اربعه ذيل به شرح پرونده ثبتى شماال ديوار و پنجره است به گذر 10 مترى شرقا ديواريست به درز انقطاع مورد تفكيك كه ماوراء 
آن قطعه چهار تفكيكى سابق مى باشد جنوبا ديوار و پنجره و درب است به تراس مشاعى غربا اول ديواريست و پنجره است به 
گذر 3/30 مترى موجود (6 مترى اصالحى) دوم در دو قسمت كه قسمت اول شمالى است ديوار و در است به راه پله مشاعى، 
كف و سقف مشترك است كه به همراه ديگر وثائق از جمله محل اجراى طرح (كارخانه توليد آبنبات) و ماشين آالت مربوطه 
متعلق به شركت كشاورزى زعفران و زرشك گل آفرين قهستان (سهامى خاص) به موجب سند رهنى شماره 12275- 87/9/23 
و متمم شماره 16416- 89/2/16 و سند اقرارنامه شماره 16415 – 89/2/16 دفتر اسناد رسمى شماره 7 بيرجند در قبال مبلغ 
2/932/200/000 ريال براى مدت 53 ماه به انضمام خسارت تاخير تاديه تا روز وصول موضوع بدهى شركت مذكور ثبت شده به 
شماره 3299 ثبت شركت هاى گرگان با امضاى آقاى عباس حسينى (مدير عامل) و خانم عذرا سرزهى (رئيس هيئت مديره) در 
رهن و وثيقه بانك صادرات ايران شعب خراسان جنوبى قرار گرفته است چون شركت بدهكار و راهنين مذكور ظرف مهلت مندرج 
در سند به تعهدات خود عمل ننموده اند به تقاضاى بانك مستند به ماده 34- اصالحى قانون ثبت از دفترخانه تنظيم كننده سند 
تقاضاى صدور اجرائيه عليه نامبردگان نموده كه پرونده اى تحت كالسه 900014 نزد شعبه اجراى اداره ثبت اسناد و امالك 
بيرجند تشكيل شده است و چون قسمتى از وثائق اموال غيرمنقول در شهرهاى تهران و بيرجند وجود داشته، لذا نيابت اجرايى 
وفق مواد 30 و 31 آيين نامه اجراء اعطاى و كالسه شماره 9101563 در اين خصوص نزد اداره محترم اول اجراى اسناد رسمى 
تهران تشكيل و اجرائيه صادره وفق مقررات ابالغ و صحت آن گواهى و به دليل اين كه متعهدين ظرف مدت 10 روز مهلت مقرر 
قانونى بدهى خود را به بانك و يا نزد صندوق ثبت توديع ننموده اند طبق درخواست بانك پس از طى تشريفات قانونى و رسيدگى 
به اعتراضات واصله به موجب نظريه وارده به شماره 5453 – 93/5/14 كارشناس رسمى دادگسترى در رشته راه و ساختمان 
ششدانگ ملك فوق به صورت يك واحد آپارتمان در ساختمانى بدين شرح: كال در پنج طبقه با زيرزمين اسكلت فلزى با روكار 
سنگ، درب و پنجره هاى پروفيل داراى آب و برق و گاز و موتور خانه شوفاژ است ساختمان فاقد آسانسور و پله و پاگرد پله ها 
سنگ با نرده فلزى داراى درب ورودى و درب ماشين روى فلزى مى باشد. كف حياط سنگ و كف پاركينگ موزائيك و ديوار 
پاركينگ سيمان است. آپارتمان در طبقه همكف با چندين پله كه از كف خيابان باال مى رود داراى سالن پذيرايى و دو اتاق خواب 
كف سراميك و آشپزخانه OPEN ، كابينت ام دى اف، سرويس بهداشتى و حمام تماما كف سراميك و ديوارها كاشى كارى و 
سيستم سرمايشى كولر آبى و گرمايشى شوفاژ كه فعال در تصرف غير است به مبلغ دو ميليارد ريال ارزيابى و قطعيت يافته است 
و در اجراى مقررات آيين نامه اجراى مفاد اسناد رسمى الزم االجرا و مستند به ماده 123- آيين نامه مزبور و چون وثائق متعدد 
بوده بنابراين جلسه مزايده در شهر بيرجند برگزار و ششدانگ پالك مورد وثيقه با مشخصات فوق در روز يكشنبه مورخ 94/3/10 
از ساعت 9 الى 12 ظهر در محل شعبه اجراى اداره ثبت اسناد و امالك بيرجند از طريق مزايده به فروش خواهد رسيد. مزايده 
حضورى و نقدى از مبالغ ارزيابى شده فوق شروع و به باالترين قيمت پيشنهادى واگذار خواهد شد، هزينه هاى دولتى به شرح 
ماده 40 – آيين نامه اجرا وصول و ساير هزينه هاى احتمالى از قبيل شهردارى، دارايى و آب و برق و گاز اعم از حق انشعاب يا 
مصرف كه مبلغ آن مشخص نمى باشد بر عهده برنده مزايده بوده و در صورت وجود مازاد متعاقبا پرداخت خواهد شد، نسيه فقط 
راجع به طلب بستانكار با موافقت بانك صادرات جايز مى باشد. همچنين بر طبق گواهى نماينده بانك بستانكار مورد وثيقه فاقد 
بيمه نامه رسمى مى باشد. طلب بانك از تاريخ صدور اجرائيه تا روز مزايده بر طبق نرخ قرارداد رهنى توسط واحد اجراى اسناد 
رسمى بيرجند محاسبه خواهد شد. ضمنا چنانچه متعهدين تا قبل از جلسه مزايده اقدام به پرداخت يا تعيين و تكليف بدهى 
خويش نمايند از انجام مزايده خوددارى خواهد شد و اگر چنانچه به هر دليل روز مزايده مصادف با تعطيل رسمى باشد مزايده 

روز بعد از تعطيل در همان ساعت و مكان برگزار مى گردد.

تاريخ انتشار: 94/2/14                                                  رئيس ثبت اسناد و امالك بيرجند

آگهى استخدام 
يك شركت معتبر براى توسعه كادر خود به افراد ذيل نيازمند است:

1-سرپرست فروش : داراى سابقه كار حداقل 2 سال
2-بازارياب حضورى : داراى مدرك تحصيلى ديپلم به باال

3-بازارياب تلفنى: ترجيحا خانم 
4-حسابدار: ليسانس حسابدارى داراى سابقه كار (ترجيحا خانم)

5- فاكتورنويس : خانم مسلط به كامپيوتر
6- مشاور حقوقى: آقا داراى مدرك ليسانس حقوق
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فارس- در نخستين روز از هفته گراميداشت مقام معلم 850 نفر از فرهنگيان زيركوه در حضور دانش آموزان تجليل شدند. مدير آموزش و پرورش اين شهرستان پيش 
اظهار كرد: كاروان سپاس از معلم در زيركوه از ساعات اوليه صبح در قالب چهارده كاروان از 124 آموزشگاه اين شهرستان بازديد كردند. مهدى پور گفت: هدف از اجراى 

اين برنامه تشكر زبانى و قلبى از همكارانى است كه در سخت ترين شرايط اين شهرستان مرزى و محروم صادقانه تالش مى كنند.

كسب مقام دوم مسابقات كشورى معراجدر آستانه هفته معلم، 850 نفر از فرهنگيان زيركوه تجليل شدند
 توسط دانشجوى علمى كاربردى استان

مركز  اطالعات  فناورى  دانشجوى  سرورى،  عباس 
علمى- كاربردى جهاد دانشگاهى استان در ضيافت 
قرآنى معراج كه روزهاى هشتم و نهم ارديبهشت ماه 
به ميزبانى جهاددانشگاهى يزد در دو بخش اعضا و 
دانشجويان مراكز دانشگاهى جهاد دانشگاهى كشور 

برگزار شد، در بخش قرائت رتبه دوم راكسب كرد.
دانشگاهى  جهاد  از  نيز  عرفانى  ابوالفضل  همچنين 
خراسان جنوبى در اين مسابقات به عنوان نفر پنجم 

در بخش اعضا در رشته قرائت معرفى شد.

وجود 235 كلنى زنبورعسل در شهرستان درميان

سرپرست شبكه دامپزشكى درميان گفت: 235 كلنى 
معراجيان  دارد.  وجود  شهرستان  اين  در  زنبورعسل 
موقعيت خاص شهرستان  به  توجه  با  اينكه  بيان  با 
از لحاظ مرز مشترك با كشور افغانستان اين شبكه 
از  پيشگيرى  و  مبارزه  با  ارتباط  در  مهمى  نقش 
شيوع بيمارى ها در استان دارد، تصريح كرد: رسالت 
دامپزشكى صيانت از سرمايه هاى دامى كشور و تأمين 
بهداشت عمومى است. وى همچنين از فعاليت هفت 
استخر براى توليد آبزيان در اين شهرستان خبر داد.

تصويب 4 اثر ميراث معنوى (ناملموس)
 در شوراى ثبت استان

معنوى  ميراث  ثبت  شوراى  جلسه  آخرين  در 
اين شوراى، 4 پرونده  با حضور اعضاى  (ناملموس) 
شامل  آثار  اين  رسيد.  تصويب  به  معنوى  ميراث 
سفره  ساخت  و  مهارت  طبس،  شهرستان  زنى  قلم 
آردى (گليم پشمى) قاينات، پخل بافى (سبد كاهى) 
خضرى دشت بياض، مهارت و دوخت كفش سنتى 
بيرجند (چپت يا چارق) در اين جلسه بررسى شد و 
پس از بحث و تبادل نظر در شوراى ثبت استان به 
تصويب رسيد. الزم به ذكر است: پرونده هاى مذكور 
براى ثبت در فهرست آثار معنوى كشور به شوراى 

ثبت سازمان ارسال شد.  

دستگيرى 2 شكارچى غير مجاز در خوسف

شهرستان  ماژان  بخش  در  مجاز  غير  شكارچى  دو 
خوسف دستگير شدند. به گزارش باشگاه خبرنگاران 
اين  زيست  محيط  حفاظت  اداره  رئيس  بيرجند 
شهرستان گفت: مأموران حفاظت محيط زيست هنگام 
گشت زنى در منطقه براكوه، دو شكارچى متخلف را 
در اين منطقه مشاهده كردند. روانان افزود: در بازرسى 
از متخليفن الشه 2 رأس قوچ وحشى و يك قبضه 

اسلحه شكارچى كشف و ضبط شد. 

جشنواره غذاهاى سنتى 
و بازى هاى بومى محلى  سربيشه برگزار شد

و  سنتى  غذاهاى  جشنواره  برترين هاى  فارس- 
بازى هاى بومى محلى شهرستان سربيشه گراميداشت 
روز معلم و پدر معرفى شدند. اين جشنواره در راستاى 
ايجاد شور و نشاط اجتماعى و اتحاد ملى و گراميداشت 
سالروز ميالد حضرت على(ع) و نكوداشت مقام پدر 
و معلم به ابتكار دبيرخانه كانون هاى مساجد خراسان 
جنوبى و با مشاركت كانون بشارت مهر، اداره ورزش 
و جوانان و هيئت ورزش روستايى و بومى محلى در 
روستاى مشوكى سربيشه برگزار شد. در اين جشنواره 
توت،  درخت  روستاهاى  از  ورزشكار   150 از  بيش 
قاسم آباد، نوده، درح، مركه و مشوكى در رشته آشپزى 
سنتى و بازى هاى محلى دال پالن، طناب كشى، دو و 
ميدانى و االغ سوارى با يكديگر به رقابت پرداختند. 
حدود 15 بانوى روستاهاى سربيشه در بخش آشپزى 

غذاهاى سنتى جشنواره به هنرنمايى پرداختند.

آبرسانى 350 هزار مترمكعب آب
 به روستاهاى خراسان جنوبى

گفت:  استان  سازندگى  بسيج  مسئول   فارس- 
استان  سازندگى  بسيج  سازمان  تفاهمنامه  براساس 
با شركت آب و فاضالب روستايى استان منتهى به 
ارديبهشت ماه سال جارى تاكنون آبرسانى به 493 
است.  شده  انجام  مترمكعب   350 حجم  با  روستا 
زهرايى اظهار كرد: طبق موافقتنامه مذكور حدود 70 
بهره  به  و  تكميل  گذشته  سال  در  ها  پروژه  درصد 
به طول 5  قنات  بردارى رسيد كه شامل 26 رشته 

هزار و 480 متر بوده است. 

بيش از 3/5 ميليارد ريال زكات
 در سربيشه جمع آورى شد

تسنيم- مدير كميته امداد امام(ره) شهرستان سربيشه 
بالغ بر 3 ميليارد و 750 ميليون  گفت: در سال 93 
اين شهرستان جمع آورى شده است  ريال زكات در 
 26 در  آن  ريال  ميليون   400 و  ميليارد   3 مبلغ  كه 
پروژه عمرانى و مابقى آن براى كمك به نيازمندان 
هزينه شده است. قريب اظهار كرد: گام هاى خوبى 
كميته  طرح هاى  از  يكى  كه  طيبه  شجره  بحث  در 
امداد در راستاى جمع آورى زكات مى باشد انجام شده 
است. وى افزود: در اين راستا در سال گذشته تعداد 
يك هزار و 300 اصله درخت از سوى كشاورزان و 

باغداران براى كمك به نيازمندان اهدا شده است.

تجليل 17 جهادگر استان 
در سالروز ميالد امام علي(ع)

ايسنا- طي مراسمي با حضور رئيس جهاد دانشگاهي 
خراسان جنوبي از 17 جهادگر اين واحد به مناسبت 
سالروز ميالد امام علي(ع) و روز مرد تجليل به عمل 
مراسم  اين  در  استان  دانشگاهي  جهاد  رئيس  آمد. 
گفت: رفتارهايي كه  امام علي (ع) در زندگي شخصي، 
بزرگي  داشته سرمشق هاي  و سياسي خود  اجتماعي 
است كه بايد به درستي از آن درس گرفت. قادري، 
ابراز اميدواري كرد: خداوند فهم و درك گوشه اي از 

عظمت شخصيت هاي بزرگ ديني را به ما عطا كند.

اجراى 2 هزار طرح خود اشتغالى در استان

تسنيم- معاون اشتغال و خودكفايى كميته امداد امام 
(ره) استان از اجراى 2 هزار و 108 طرح خود اشتغالى 
در سال گذشته در سطح استان خبر داد. خزاعى عرب 
 19 بر  بالغ  اعتبارى  طرح ها  اين  براى  كرد:  اظهار 
ميليارد تومان هزينه شده است. وى با تأكيد بر اينكه 
اين اعتبارات از محل منابع امدادى از صندوق اشتغال 
بانكى  قرض الحسنه هاى  محل  و  امداد  نيازمندان 
تأمين شده است، افزود: از محل اعتبارات امدادى 4 
ميليارد و 300 ميليون تومان و از قرض الحسنه هاى 
بانكى 14 ميليارد و 500 ميليون تومان پرداخت شده 
در بحث  است. وى گفت: سر فصل هاى كارى كه 
اشتغال داريم شامل كارانگيزى با محوريت اشتغال، 
افزايش شاخص اميد به زندگى و افراد سن باال در 
در  كرد:  تصريح  عرب  خزاعى  مى شود.  گرفته  نظر 
با  كارانگيزى  323 طرح  گذشته  سال  در  راستا  اين 
اعتبارى بالغ بر  700 ميليون تومان اجرا شده است.

رسانه ها با رويكرد نقد منصفانه 
بحران هاى ورزشى را مديريت كنند

فارس- مديركل ورزش و جوانان استان خواستار همراهى 
بيشتر رسانه ها براى تحقق اهداف كالن ورزش شد و 
گفت: مديريت بحران نيازمند نقد منصفانه، آگاهانه و 
متعهدانه رسانه هاست.عزيززاده مقدم با بيان اينكه ورزش 
موضوعى جذاب، گسترده و برخوردار از حواشى فراوان 
است، اظهار كرد: مديريت بحران در ورزش نيازمند آرايش 
رسانه اى كارآمد با رويكرد آگاهى بخشى، نقد منصفانه و 
متعهدانه است به گونه اى كه با توليد قدرت مثبت، به 
فعاليت هاى  بيشتر  هرچه  رونق بخشى  و  هم افزايى 
ورزشى كمك كند. وى پاك سازى محيط هاى ورزشى 
پاك،  رسانه هاى  از  بهره مندى  و  بدون سازماندهى  را 

ارزشى و متعهد ميسر ندانست.

توزيع 3 هزار و 600 سبد غذايي 
براي 400 كودك دچار سوء تغذيه درميان

(ره) شهرستان درميان گفت:  امام  امداد  مدير كميته 
و  مددجويان  درماني  و  بهداشتي  راستاي خدمات  در 
داراي سوء  زير 6 سال  بهبود وضعيت رشد كودكان 
تغذيه، 3 هزار و 600 سبد غذايي به ارزش 2 ميليارد 
توزيع  كودكان  اين  خانواده  بين  ريال  ميليون  و160 
شد. بصيري پور افزود: با توجه به اهميت مواد غذايي 
مناسب در رشد و نمو كودكان و جلوگيري از عوارض 
ناشي از تغذيه نامناسب، اين نهاد در كنار ديگر خدمات 
حمايتي خود به اين موضوع پرداخته و كودكاني كه 

داراي اختالل رشدي هستند را حمايت مي كند.
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كاظمى فرد- مراسم تجليل از معلمان نمونه مدارس عشايرى استان باحضور 
فرماندار  سياسى  معاون  كشور،  عشايرى  پرورش  و  آموزش  دفتر  مديركل 

بيرجند، مديركل و معاونين آموزش و پرورش استان برگزار شد.
مدير كل آموزش و پرورش استان در اين مراسم  اظهار كرد: مسئوليت ما در 

قبال عشاير بسيار باال است و بايد تالش فراوانى داشته باشيم.
فاصله  اين  و  است  زياد  پرورش  و  آموزش  در  حقوقى  فاصله  افزود:  المعى 
در آموزش و پرورش عشاير نيز بيشتر است كه وزارتخانه بايد در اين زمينه 
تجديد نظرى در احكام كارگزينى همكاران داشته باشد. وى يكى از مشكالت 
حوزه عشايرى را اياب و ذهاب دانش آموزان عشايرى استان دانست و بيان 
كرد: بايد حق اياب و ذهاب دانش آموزان عشايرى در اختيار اين اداره كل 
استان  آموزان عشايرى  دانش  از تحصيل  انصراف  تا ديگر شاهد  قرار گيرد 
نباشيم. وى با بيان اينكه تعداد 430 نفر از دانش آموزان عشايرى بازمانده از 
تحصيل استان شناسايى شدند، گفت: بيشتر آنها دخترانى هستند كه تنها تا 
كالس ششم درس مى خوانند و بعد از آن ترك تحصيل مى كنند و بايد زمينه 
تحصيل اين گروه را فراهم كنيم. وى با بيان اينكه يك دبيرستان دخترانه و 
يك دبيرستان پسرانه ويژه دانش آموزان عشايرى بايد در مركز استان احداث 
شود، اظهار كرد: اين اداره كل آمادگى دارد كه يك دبيرستان شبانه روزى 

ويژه دانش آموزان دختر عشاير ايجاد كند. 
المعى كانكسى بودن كالس هاى درسى عشاير را يكى ديگر از مشكالت 
عنوان كرد و گفت: بايد در زمينه سيستم سرما و گرمايشى اين مدارس هم 

فكرى بشود و امكانات الزم در اختيار متوليان امر قرار گيرد.
مديركل آموزش و پرورش استان در ادامه اظهار كرد: در حال حاضر 70 درصد 
مدارس عشايرى استان هوشمندسازى شده و مابقى نيز با توجه به اعتبار 100 

ميليون تومانى استاندار  انجام خواهد شد.

بيش از 650 كالس درس عشايرى در استان وجود دارد

مديركل آموزش و پرورش عشايرى استان نيز در اين مراسم گفت: در حال 
حاضر بيش از 10 هزار دانش آموز عشايرى در 656 كالس درس در 269 
مدرسه عشايرى تحصيل مى كنند. حسنى با بيان اينكه 850 معلم در استان 
 6 تعداد  داشت:  اظهار  هستند،  عشايرى  آموزان  دانش  تدريس  به  مشغول 
مدرسه شبانه روزى عشايرى در استان فعال است كه از اين تعداد 2 مدرسه 

در دستگردان طبس  مدرسه  و 2  زيركوه  در  نهبندان، 2 مدرسه  در شوسف 
فعاليت دارند. وى به انعقاد تفاهم نامه همكارى بين اين اداره كل آموزش و 
پرورش عشاير با چند دستگاه اجرايى در استان اشاره كرد و گفت: پارك علم 
و فناورى يكى از اين دستگاه هاى اجرايى استان است كه تاكنون واحدى از 
مراكز رشد خود را در يكى از مدارس شبانه روزى عشايرى ايجاد كرده است.

حسنى افزود: همچنين دانشگاه علوم پزشكى بيرجند نيز آمادگى خود را براى 
خدمات  ارائه  زمينه  در  خصوص  به  عشايرى  آموزان  دانش  رايگان  معالجه 
ميليون   100 گفت:  وى  است.  كرده  اعالم  است  بر  هزينه  كه  دندانپزشكى 
استان  عشايرى  مدارس  هوشمندسازى  براى  استاندارى  كه  اعتبارى  تومان 
قول داده بود، واريز شده و اين اعتبار تنها براى همين امر صرف خواهد شد.

مدارس عشايرى كشور، رديف اعتبار مستقل مى گيرند 

در ادامه مديركل آموزش و پرورش عشاير كشور نيز گفت: تاكنون اساسنامه اى 
براى آموزش و پرورش عشايرى نبود كه در اين راستا يك اساسنامه تنظيم 
شده ودر صورت تأييد از سال تحصيلى 95-94 اختصاص رديف اعتبار مستقل 
عشاير اجرا مى شود. يزدان پناه افزود: 71 درصد از مدارس عشايرى در مقطع 
ابتدايى مدارس آن هم چند پايه هستند و در برخى مناطق به دليل دور بودن 

اسكان و مدرسه و صعب العبور بودن دانش آموزان ترك تحصيل مى كنند.
عشايرى پرورش  و  آموزش  برگزيدگان  از  نفر   9 از  مراسم  اين  پايان   در 

استان تجليل به عمل آمد.

70درصد كالس هاى عشاير، هوشمند سازى شد 

سفر مسئولين كشوري به استان بايد داراي نتايج مشخص و كاربردي باشد
استاندار در ديدار معاون وزير تعاون،كار و رفاه اجتماعي 
بيان كرد: مديران ذيربط در دستگاه هاي اجرايي بايد به 
گونه اي برنامه ريزي كنند تا سفر مسئولين بلند پايه 
و  مشخص،كاربردي  نتايج  داراي  استان  به  كشوري 

اجرايي براي استان در بخش هاي مختلف باشد. 
خدمتگزار، با اشاره به پتانسيل هاي اقتصادي استان 
گفت: در حوزه اشتغال نيز توانمندي هاي بسيار خوبي 
در استان وجود دارد كه بايد با شناسايي نقاط ضعف و 

رفع آنها نسبت به ايجاد اشتغال برنامه ريزي كرد. 

نيز  و  تكميلي  و  تبديلي  دارويي، صنايع  گياهان  وي 
وجود سنگ هاي تزئيني و قيمتي در استان را از ديگر 
ظرفيت هاي مهم در اين زمينه دانست. وي كار آفريني 
و حمايت از كارآفرينان در حوزه هاي مختلف را مورد 
تأكيد قرار داد و يادآورشد: قطعاً با حمايت از اين عزيزان 
مي توان گام هاي بسيار محكمي در زمينه اشتغال و 

رفع معضل بيكاري برداشت.
معاون امور مجلس، حقوقي و استان هاي وزارت تعاون، 
كار و رفاه اجتماعي نيز در اين ديدار با بيان اينكه ايجاد 

اشتغال و حمايت از طرح هاي كارآفريني از مهمترين 
سياست هاي كاري اين وزارت است، گفت: اين كار 
قرار گرفته  تأكيد جدي  مورد  نيز  در خراسان جنوبي 
است. سيد علي اكبر طاهايي، ايجاد سالن چند منظوره 
به خراسان جنوبي  برنامه هاي سفر خود  از جمله  را 
و  مسائل، مشكالت  بررسي  كرد:  تصريح  و   برشمرد 
نيز  و  كارخانجات  و  درخواست هاي صاحبان صنايع 
واحدهاي كارگري از ديگر برنامه هايي بود كه در اين 

سفر به مرحله اجرا گذاشته شد. 

پيشرفت 55 درصدي
 اجراي خط انتقال گاز سربيشه – اسديه – قهستان

هاي  پروژه  از  بازديد  حاشيه  در  دشتي  فرشيد 
 55 پيشرفت  از  درميان  شهرستان  گازرساني 
 – اسديه   – سربيشه  گاز  انتقال  خط  درصدي 

قهستان خبر داد. 
خراسان  گاز  شركت  عمومي  روابط  گزارش  به 

جنوبي مدير عامل اين شركت مشخصات اين پروژه را اجراي 98 كيلومتر 
خط انتقال گاز 12 اينچ اعالم كرد كه در حال حاضر مراحل مسيرسازي 
آن به اتمام رسيده و  لوله گذاري 60 كيلومتر خط انتقال گاز نيز انجام 

شده است. 
توزيع  و  تغذيه  داخلي  شبكه  اجرايي  عمليات  آغاز  از  همچنين  دشتى 
پايان  تا  اميدواري كرد  گاز شهرهاي اسديه و قهستان خبر داد و اظهار 
سالجاري با بهره برداري از پروژه هاي خط انتقال گاز و شبكه داخلي گاز 
شهرهاي اسديه و قهستان، بتوانيم شاهد بهره برداري از پروژه گازرساني 

به اين شهرها باشيم.
ريال  ميليارد   546 ها  پروژه  اين  نياز  مورد  اعتبار  كه  است  ذكر  شايان 

برآورد مي شود.

آموزش  هاى قرآن، در وادى عمل اجرا شود

روخوانى،  نظير  آموزش هايى  گفت:  استان  ارشاد  و  فرهنگ  مديركل 
روان خوانى، تفسير و مفاهيم قرآن كريم بايد در عمل، 
خود را نشان دهند.به گزارش ايكنا، محبى در بازديد از 
مؤسسه قرآنى سفينةالنجاه اظهار كرد: آموزش قرائت 
و مفاهيم قرآن مقدمه اى براى عمل انسان به فرامين 
و دستورات اين كتاب الهى است و آموزش هايى نظير 

را  خود  عمل،  در  بايد  كريم  قرآن  مفاهيم  و  تفسير  روان خوانى،  روخوانى، 
نشان دهند. وى با اشاره به اينكه مربيان قرآنى رسالت خطيرى در اشاعه 
و ترويج فرهنگ دينى دارند، بيان كرد: همه ما بايد در زمينه ترويج مفاهيم 
قرآنى و آموزش علوم قرآنى تالش كنيم و با پشتيبانى هاى مادى و معنوى 
كه از مربيان قرآنى انجام مى دهيم در اين خصوص مفيد باشيم. وى با بيان 
اينكه در سال هاى اخير با وجود كمبود اعتبارات مؤسسات و نهادهاى قرآنى 
در خراسان جنوبى رشد خوبى داشته است، گفت: افزايش مؤسسات قرآنى در 

استان مرهون مشاركت ها مردمى است.
 ديانى، مدير موسسه سفينةالنجاة بيرجند نيز ضمن ارائه گزارشى از روند 
برنامه هاى اجرايى اين مؤسسه به بيان مشكالت فعاليت هاى قرآنى استان 
پرداخت و خواستار مساعدت فكرى و مالى بيش از پيش اين اداره كل شد.

پرداخت بيش از 4 ميليارد ريال 
كمك هزينه ازدواج و جهيزيه به مددجويان امداد بيرجند

مدير كميته امداد امام (ره) بيرجند گفت: در سال گذشته مبلغ 4 ميليارد 
و 992 ميليون و 709 هزار و 530 ريال اعتبار براى كمك هزينه ازدواج و 
خريد جهيزيه به مددجويان اين نهاد هزينه شده است. به گزارش فارس، 
قريب اظهار كرد: در سال گذشته 255 نوعروس و جوان از كمك هزينه 

ازدواج و تأمين جهيزيه كميته امداد بيرجند بهره مند شدند.
نخست  مرحله  در  مددجويان  از  نفر   231 تعداد  اين  از  كرد:  تصريح  وى 
ازدواج و تأمين جهيزيه بهره مند  از خدمات كمك هزينه  ازدواج بودند كه 
شدند. وى با بيان اينكه در مجموع 4 ميليارد و 992 ميليون و 709 هزار و 
530 ريال اعتبار براى اين كار هزينه شده است، يادآور شد: همچنين در اين 
مدت 420 ميليون ريال اعتبار براى كمك به ازدواج مجدد زنان سرپرست 
خانوار هزينه شده است. قريب با اشاره به اينكه در سال گذشته 26 يتيم زير 
پوشش كميته امداد بيرجند از كمك هزينه ازدواج بهره مند شده اند، اضافه 
كرد: براى اين كار يك ميليارد و 934 ميليون ريال كمك هاى امدادى و 2 
ميليارد و 20 ميليون ريال از كمك هاى دولتى هزينه شده است. وى ادامه 
داد: در سال گذشته يك ميليارد و 38 ميليون و 709 هزار و 530 ريال افراد 
خير و نيكوكار براى خريد جهيزيه مددجويان امداد بيرجند كمك كرده اند.

درخواست عبادى از معاون برنامه ريزى رئيس جمهور:

اعتبارات ويژه  براى آموزش و پرورش
عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس با انتقاد از اينكه 
آموزش و پرورش از كسرى بودجه رنج مى برد، گفت: با وجود 
ويژه اى  اعتبارات  پرورش  و  آموزش  براى  بايد  دولت  آنكه 
درنظر بگيرد اما در اليحه بودجه 94 سهم كمى از اعتبارات به 

اين حوزه اختصاص داشت. 
درباره  مجلس،  در  خوسف  و  درميان  بيرجند،  مردم  نماينده 
گفت:  پرورش  و  آموزش  حوزه  در  بودجه  كسرى  معضالت 
مجلس در بررسى بودجه سال 94 در اقدامى بى سابقه حدود 5 

هزار ميليارد تومان به بودجه آموزش و پرورش اضافه كرد كه 
اين اقدام نشان دهنده اهتمام جدى نمايندگان مجلس نسبت 

به وضعيت آموزش و پرورش به ويژه فرهنگيان دارد. 
تغيير  براى  مجلس  كه  است  آن  واقعيت  داد:   ادامه  عبادى 
بودجه به صورت محدود مى تواند عمل مى كند چراكه هرگز 
باشد  قرار  اگر  لذا  بريزد؛  هم  بر  را  بودجه  ساختار  نمى تواند 
بودجه،  اليحه  در  بايد  شود  رفع  پرروش  و  آموزش  مشكل 

اعتبارات ويژه اى براى آموزش و پرورش لحاظ شود.

آموزش  حوزه  امروزه  كرد:  تصريح  مجلس  نماينده  اين 
و  حقوق  از  اعم  زيادى  معضالت  با  كشور  پرورش  و 
ارتقاى  و  فرسوده  مدارس  بازسازى  فرهنگيان،   دستمزد 
اعتبارات  موارد  اين  تحقق  لذا  است  روبرو   آموزشى 

ويژه اى را مى طلبد.
عبادى يادآور شد: فرسودگى مدارس به معضل جدى در اين 
حوزه تبديل شده و هرچه اعتبار براى آن گذاشته شود بازهم نياز 

است تا براى بازسازى مدارس كشور اقداماتى انجام شود.

 تاسيس شركت اختر نيروى خاوران «سهامى خاص» در تاريخ 94/2/10 به شماره ثبت 5031 
و شناسه ملى 14004886576 ثبت و امضا ذيل دفاتر تكميل گرديده كه خالصه آن به شرح ذيل 

براى اطالع عموم آگهى مى شود

موضوع شركت: انجام هرگونه عمليات نيرو رسانى از قبيل تاسيسات برق و ارائه كليه خدمات مرتبط با آن و شركت در 
مناقصات (پس از اخذ مجوز از مراجع ذيصالح) ضمنا ثبت شركت مذكور با موضوعات فعاليت مذكور به منزله اخذ و صدور 

پروانه فعاليت نمى باشد.
مدت شركت: از تاريخ ثبت به مدت نامحدود

مركز اصلى شركت: بيرجند - خيابان عدل - عدل 21 - پالك 6    كدپستى 9717643715
سرمايه شركت: مبلغ يك ميليون ريال منقسم به 100 سهم 10 هزار ريالى با نام مى باشد كه تماما توسط موسسين طى 

گواهى بانكى شماره 3803/94/185 مورخ 94/2/6 نزد بانك آينده شعبه بيرجند پرداخت گرديده است.
اولين مديران شركت: آقاى اميد كاظمى به شماره ملى 0653194943 به سمت رئيس هيئت مديره و آقاى صادق قربانى به 
شماره ملى 0653237480 به سمت نايب رئيس هيئت مديره و آقاى مرتضى هاديانى به شماره ملى 0651959063 به سمت 

منشى هيئت مديره براى مدت دو سال انتخاب گرديدند.
دارندگان حق امضا: كليه اوراق و اسناد تعهدآور شركت از قبيل چك و سفته و غيره و اوراق عادى  و نامه هاى ادارى با امضاى 

آقاى مرتضى هاديانى (مديرعامل) و مهر شركت معتبر است.
بازرس اصلى و على البدل: آقاى سيد مرتضى منجگانى به شماره ملى 0651924405 به عنوان بازرس اصلى و خانم مريم 

هاديانى به شماره ملى 0651847605 به عنوان بازرس على البدل براى مدت يك سال مالى انتخاب گرديدند.
روزنامه آواى خراسان جنوبى براى درج آگهى هاى شركت انتخاب گرديد.

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

دعوت نامه تشكيل مجمع عمومى عادى ساليانه شركت تعاونى مسكن صنف الكتريك بيرجند
(نوبت اول)   شماره: 94/1005    تاريخ انتشار: 94/2/14

جلسه مجمع عمومى عادى ساليانه شركت تعاونى مسكن صنف الكتريك بيرجند پنجشنبه 94/2/24 ساعت 20 الى 21 در 
محل بيرجند ، حكيم نزارى 4 مسجد محمديه 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 را دريافت 

نمايند. حداكثر آراى وكالتى هر عضو سه راى و هر فرد غير عضو يك راى مى باشد.
ضمنا در صورت تمايل به كانديداتورى بازرسين مى توانيد در خواست كتبى خود را حداكثر تا تاريخ 94/2/20 برابر فرم 

كانديداتورى در سمت بازرس به تعاونى ارائه نماييد.
دستور جلسه:

استماع گزارش هيئت مديره و بازرسان شركت
 انتخاب بازرسان اصلى و على البدل به مدت يك سال شمسى

  بحث و بررسى در خصوص تفكيك سندهاى پروژه 48 واحدى دهلكوه
  تعيين تكليف پرداخت هزينه ماليات و بيمه و هزينه تفكيك سندها و ... مربوط به پروژه 48 واحدى دهلكوه

شركت تعاونى مسكن صنف الكتريك بيرجند

آموزش خصوصى فتوشاپ 
(ويژه بانوان)    32421699 -09156674069

تعداد محدود     دفترخدمات زيارتى مبين بيرجند
بيرجند - خيابان 15 خرداد - بين توحيد و مدرس   تلفن: 32445661

هر كه دارد هوس كرببال بسم ا...
عتبات زمينى فورى  94/2/22
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پاسخ ايران به آمريكا درباره
 اسكورت كشتى ها 

فارس  خليج  در  امنيت  گفت:  سيارى  دريادار  امير 
باب المندب  و  عدن  خليج  و  است  برقرار  صددرصد 
اين  در  بايد  آمريكايى ها  بنابراين  ندارد،  كافى  امنيت 
منطقه كشتى هاى خود را اسكورت كنند.مقامات نظامى 
از توقيف كشتى متعلق به جزاير مارشال  آمريكا بعد 
كشتى هاى  كه  بودند  كرده  اظهار  كشورمان  توسط 

آمريكايى را در خليج فارس اسكورت خواهند كرد.

استيضاح وزير راه با  24 امضا
 تقديم هيئت رئيسه مجلس شده

نماينده مردم بجنورد در مجلس گفت: طرح استيضاح 
وزير راه و شهرسازى به امضاى 24 نفر از نمايندگان 
رسيده و به هيئت رئيسه تحويل داده شده است.  ثروتى،  
ادامه داد: ما بر استيضاح وزير راه اصرار داريم اما هيئت 

رئيسه مجلس مقابل استيضاح مقاومت مى كند.

هزينه دفتر احمدى نژاد
 از كجا تامين مى شود؟

ميرتاج الدينى معاون پارلمانى سابق محمود احمدى نژاد 
درباره محل تأمين هزينه هاى ساختمان دفتر و ساختمان 
فعاليت  به  ايرانيان  دانشگاه  جنت آباد كه تحت عنوان 
مجلس،  نمايندگان  برخى  سوى  از  و  است  مشغول 
ابهاماتى درباره محل تأمين هزينه هاى آن مطرح شده، 
ولنجك  دفتر  مى شناسم  كه  جايى  تنها  «من  گفت: 
است. دفتر رئيس جمهور سابق و از نظر ساختارى دفتر 
نهاد  بودجه  در  مشخص  رديف  سابق  رئيس جمهور 
از  رياست جمهورى دارد». اين درحالى است كه پيش 
اين عوض حيدرپور، نماينده شهرضا، گفته بود كه رديفى 
براى اين هزينه ها در بودجه وجود ندارد و بايد مشخص 

شود هزينه هاى اين دفاتر از كجا تأمين مى شود. 

امتياز دادن به غربى ها نبايد 
خاطرات تلخ گذشته را تكرار كند

جواد هروى نماينده مردم قائنات در مجلس با اشاره به 
خاطرات تلخ ملت ايران از قراردادهايى چون گلستان و 
تركمانچاى گفت: امتياز به دولت هاى غربى در مذاكرات 

نبايدخاطرات تلخ گذشته را براى ما تكرار كند.

فابيوس: ايران رفع تدريجى 
تحريم ها را پذيرفت  

از  دارد  ايران حق  اينكه  بيان  با  فرانسه  وزير خارجه 
انرژى اتمى براى موارد صلح آميز استفاده كند، گفت: 
را  هسته اى  برنامه   بر  نظارت  اصل  لوزان  در  تهران 
مقابل رفع تدريجى تحريم ها پذيرفته است اما راهى 
دشوار باقى مانده است. «لوران فابيوس» اعالم كرد 
قابل  «هدف ما امضاى قرارداد محكم، هميشگى و 

اجرا با ايران است».

استفاده رياض از بمب هاى خوشه اى دريمن 

ديده بان حقوق بشر اعالم كرد به رغم ممنوعيت استفاده 
از بمب  هاى خوشه اى براساس پيمانى بين المللى، ائتالف 
عربستان در حمالت هوايى خود به يمن از بمب هاى 
خوشه  اى ساخت آمريكا استفاده كرده است. اين سازمان 
مدافع حقوق بشر، تاكيد كرد با تجزيه و تحليل تصاوير 
ماهواره اى، به اين نتيجه رسيده است كه اين بمب هاى 
دهها  مترى   600 در  كشاورزى  زمينى  به  خوشه اى 
ساختمان در مجموعه از 4 تا 6 روستا اصابت كرده است. 

كارتر: صحبت با نتانياهو اتالف وقت است 

رئيس جمهور پيشين آمريكا در سفر خود به نوار غزه 
با انتقاد از سياست هاى نخست وزير رژيم صهيونيستى 
اعالم كرد كه صحبت با وى در مورد راه حل دو دولت 
اتالف وقت است. كارتر گفت: تا زمانى كه او (نتانياهو) 
در قدرت حضور دارد هيچ راه حل دو دولت و از اين رو 

هيچ دولت فلسطينى در كار نخواهد بود.

تحريم روسيه با هدف ممانعت از
 S300 تحويل

رهبران كميته روابط خارجى مجلس نمايندگان آمريكا 
از اوباما خواستند تا با هدف جلوگيرى از تحويل سامانه 
 ضد هوايى اس300 به ايران از سوى روسيه تحريم هايى 
سناتور  رويس»  كند.«اد  بررسى  كشور  اين  عليه  را 
جمهوريخواه و رئيس كميته و سناتور دموكرات «اليوت 
انگل» در نامه اى به اوباما از وى اين درخواست را كردند.

انصارا... ده ها فروند موشك و تانك 
سعودى تروريست ها را متوقف كرد

انصارا...  رهبران  از  يكى  البريمى»  محسن  «على 
تجاوز  از  قبل  ماه ها  از  عربستان  اينكه  به  اشاره  با 
سالح  يمن  در  تروريست ها  براى  يمن  عليه  نظامى 
مى فرستاد، گفت: انصارا... ده ها فروند موشك و تانك 

سعودى را توقيف كرد. 

راهى كه در مذاكرات هسته اى مى رويم
 از اسرائيل محافظت مى كند 

وزير امور خارجه آمريكا گفت مسيرى كه دولت اين 
كند  مى  طى  ايران  با  اى  هسته  مذاكرات  در  كشور 
بود.   خواهد  صهيونيستى  رژيم  امنيت  كننده  تضمين 
ايران  كه  است  متعهد  كامال  اوباما  افزود:  كرى  جان 

بمب هسته اى نداشته باشد.

واكنش عربستان به موضع«الجبير»
درباره ايران 

وزارت خارجه عربستان در بيانيه اى به اظهارات منسوب 
به وزير خارجه اين كشور در رسانه ها در خصوص روابط 
رياض با تهران، واكنش نشان داد.پيش از اين برخى از 
رسانه ها سخنانى را از قول «عادل الجبير» وزير خارجه 
جديد عربستان منتشر كردند كه وى در اولين نشست 
خود با معاونانش بعد از انتصاب به سمت وزير خارجه 
مسائل  درباره  و  برود  ايران  به  است  آماده   كه  گفته 

مختلف از جمله يمن با تهران گفتگو كند.

مسئول  و  ايران  خارجه  وزير  معاونان 
سياست خارجى اتحاديه اروپا و كارشناسان 
مدت  به  شنبه  طرف  دو  حقوقى  و  فنى 
هشت ساعت درباره متن برنامه جامع اقدام 
مشترك به گفت وگو پرداختند و يكشنبه 

نيز رايزنى هاى داخلى در جريان بود. 
سيد عباس عراقچى و مجيد تخت روانچى 
معاونان وزير خارجه ايران و هلگا اشميت 
سياست  مسئول  موگرينى  فدريكا  معاون 
خارجى اتحاديه اروپا و كارشناسان فنى و 
حقوقى دو طرف به گفتگو پرداختند. دور 
راستاى  در  هسته اى  رايزنى هاى  جديد 
نگارش برنامه جامع اقدام مشترك (برجام) 
در  ماه  ارديبهشت   10 پنجشنبه  روز  از 
 NPT حاشيه كنفرانس بازنگرى معاهده
در شهر نيويورك در جريان است و احتماال 
اين مذاكرات تا روز سه شنبه 15 ارديبهشت 

ماه نيز به طول بينجامد.

مذاكرات براى نگارش متن توافق 
تا پايان هفته ادامه دارد

هسته اى  مذاكره كننده  تيم  عضو  يك 
و  فنى  مذاكرات  ادامه  از  كشورمان 
پايان  تا   5+1 و  ايران  كارشناسى 
داد.  خبر  نيويورك  در  جارى  هفته 
شخصى  صفحه  در  بعيدى نژاد،  حميد 

اينستاگرامش نوشته است: جلسات تدوين 
متن تفاهم هسته اى در طول هفته جارى 

و شبانه  روز در نيويورك ادامه دارد. پيش از 
اين منابع نزديك به تيم مذاكره كننده ايران 
اعالم كرده بودند كه مذاكرات امروز هم 
ادامه دارد. بعيدى نژاد مى افزايد: دو طرف 
ابتدا درباره هر موضوع با توجه به سوابق 
مذاكرات، پيشنهادهاى كتبى خود را مطرح 
مى كنند و در بسيارى از موارد پيشنهادها 
روى صفحه (ويدئو پرژكتور) قرار مى گيرد 
و بعد از بحث هاى فراوان جرح و تعديل و 
به متن واحد تبديل مى شود. مواردى كه 
قرار  توافق  زيادى مورد  از بحث هاى  بعد 

بيشتر در  براى گفتگوهاى  نيز  نمى گيرند 
پرانتز گذاشته مى شود.

كرى: بازرسى ها از ايران تا ابد 
ادامه مى يابد 

جان كرى كه در سفرى كارى به سريالنكا 
رفته، از آنجا با كانال 10 تلويزيون اسرائيل 
مصاحبه كرده و به صهيونيست ها اطمينان 
هسته اى  تأسيسات  از  بازرسى ها  كه  داده 
ايران محدود به 10 يا 25 سال نيست و تا 
ابد ادامه مى يابد. بر اساس گزارش روزنامه 
اين مصاحبه  در  جروزالم پست، جان كرى 
گفته: «تكرار مى كنم، توافقى را كه راه ايران 

براى ساخت بمب را نبندد و به ما و كارشناسان 
بين المللى اطمينان ندهد كه مى توانيم از كار 
ايران سر در بياوريم و از ساخت بمب اتمى 
توسط آنها جلوگيرى كنيم، امضا نمى كنم.»  
منظور كرى توافق جمع هسته اى است كه 
فعًال ديپلمات ها براى نگارش متن آن تا 10 

تير به خود وقت داده اند.

آغاز مذاكرات اشتباه بزرگ
 اوباما بود 

سناتور تام كاتن از اعضاى جمهورى خواه 
سناى آمريكا گفت:« مسئله ايران مهمترين 
مسئله اى است كه امروز پيش روى ما قرار 
دارد. ايران مجهز به تسليحات هسته اى 
اياالت  بزرگترين خطرى است كه متوجه 
جمهور  رئيس  است.  متحدانش  و  متحده 
آمريكا در نوامبر دو هزار و سيزده كه اين 
اشتباهى  كرد،  را شروع  ايران  با  مذاكرات 
طاقت  تالشهاى  شد.  مرتكب  را  بزرگ 
فرسايى در طول سالهاى گذشته در دوران 
مسئوليت دولت جرج بوش رئيس جمهور 
سابق آمريكا و باراك اوباما رئيس جمهور 
كنونى و كنگره صورت پذيرفت تا كشورهاى 
متعددى با تحريم هاى شديدى عليه ايران 
هماهنگ شوند و همين تحريم هاى بسيار 

شديد بود كه ايران را به زانو درآورد. 

مراسم اعتكاف در مسجد امام حسين(ع) بيرجند  عكس: رحيم آبادىعكس روز 

مواردى كه بعد از بحث هاى زيادى مورد توافق قرار نمى گيرند براى گفتگوهاى بيشتر در پرانتز گذاشته مى شود

8 ساعت مذاكره در نيويورك درباره متن «برجام»

حق شناس: دولت روحانى وامدار هيچ كس نيست

محمدجواد حق  شناس مديركل سياسى وزارت كشور در دوران 
اظهارات  از  ارزيابى تان  اين سوال كه  به  پاسخ  اصالحات در 
برخى از افراد اردوگاه اصال ح طلبان كه دولت روحانى را رحم 
را  روحانى  آينده  انتخابات  در  گويند  مى  و  مى دانند  اجاره اى 
طالق سياسى مى دهيم، چيست؟ گفت: اين حرفها بى معنى 
است من شايد ده ها سخنرانى در حمايت از روحانى كردم در حالى كه مى دانستم هيچ 

نسبتى ميان من و آقاى روحانى وجود ندارد و اصال وامدار هيچ كس نيست. 

سناريوى دوقطبى كردن فضاى سياسى در آستانه انتخابات

نماينده مردم تهران در مجلس دو قطبى كردن فضاى سياسى 
كشور را با توجه به مشكالت موجود و نياز به وحدت عمومى 
خيانت به مردم خواند و اهداف انتخاباتى را هدف طراحان اين 
سناريو دانست. نادران افزود: نارسايى ها در حوزه هاى اقتصادى و 
اجتماعى مى طلبد كه مردم يكپارچه از دولت، مجلس و نهادهاى 
حكومتى حمايت كنند. وى تصريح كرد: اهداف انتخاباتى علت اصلى تالش دولت براى 

دو قطبى كردن فضاى سياسى كشور است و اين امر خيانت به مردم است.

 بزرگ ترين 
مجموعه پالستيك 

در خراسان جنوبى 
افتتـاح شد

كامل ترين سرويس عروس
 و لوازم پالستيكى منزل 

خيابان جمهورى 8
 نرسيده به حكيم نزارى 12   

32236076

مطيع خداوند ، تنها كسى است 

 كه او را نصيبى ز دانش بسى است

نور چشم عـزيزمان جناب آقاى على ابراهيمى 
 به راستى كه پوشيدن رداى نمونه شدن در كسوت معلمى، افرادى اليق 

مى خواهد كه اين لياقت، به حق برازنده شماست

ضمن تبريك هفته معلم ، انتخاب بجا و شايسته شما به عنوان دبير نمونه مقطع متوسطه
 را ارج مى نهيم.

همسر و فرزندان

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

همكار گرامى سركار خانم مريم اسفهرودى
 آموزگار دبستان دخترانه سما

برگزيده شدن شما را به عنوان معلم نمونه استانى صميمانه تبريك مى گوييم

 و برايتان لحظاتى سرشار از موفقيت روزافزون همراه با عزت و سربلندى آرزومنديم.

شوراى سياستگذارى سازمان سما استان خراسان جنوبى

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

همكار گرامى سركار خانم اعظم كارگر 
آموزگار دبستان دخترانه سما

 برگزيده شدن شما به عنوان را معلم نمونه منطقه صميمانه تبريك مى گوييم 

و برايتان لحظاتى سرشار از موفقيت روزافزون همراه با عزت و سربلندى آرزومنديم.

شوراى سياستگذارى سازمان سما استان خراسان جنوبى

سركار خانم دكتر خواجوى ، سركار خانم دكتر دادرس
 و جناب آقاى دكتر سبزارى

 درگذشت مادر و مادر خانم گرامى تان را خدمت شما بزرگواران و فاميل وابسته 

تسليت مى گوييم ، براى آن مرحومه رحمت واسعه الهى و براى بازماندگان صبر آرزومنديم

 و با ذكر فاتحه اى يادش را گرامى مى داريم.

مجتمع مسجد عاشورا - هيئت فاطميه - دارالشفاء فاطمه زهرا (س)
 درمانگاه ولى عصر (عج) - دارااليتام فاطمه زهرا (س)

خانواده محترم 
غازى زاده 

با نهايت تاسف درگذشت

 شادروان
 منصور غازى زاده

را حضورتان تسليت عرض نموده 

خود را در غم شما شريك مى دانيم.

هيئت مديره مركز توانبخشى 
حضرت على اكبر (ع) بيرجند










