
مسئوالن در پيگيرى مصوبات سفر دولت تالش كنند

سخنگوى دولت گفت: براى سال 94 با توجه به كاهش قيمت نفت پيش بينى مى شود 30 تا 32 هزار ميليارد 
تومان حاصل شود و كسرى زيادى خواهيم داشت و بايد يارانه تعداد قابل توجهى از افراد را حذف كنيم. به گزارش 

تسنيم، محمدباقر نوبخت درخصوص حذف دهك هاى پردرآمد از دريافت يارانه گفت:  ( ادامه در صفحه 2)

خبر نوبخت از احتمال حذف بيشتر يارانه بگيران 

توسعه روستايى، 
 پيش نياز توسعه پايدار

 امروزه توسعه روستايي يكي از اركان توسعه پايدار به شمار 
مي رود و بايستي به طور مشخص و ...

توضيح دبير شوراى فرهنگ عمومى 
استان درباره مقبره حكيم نزارى

 كعبه حضرت على (ع) از آنجايى كه توسعه امور مرتبط با فرهنگى 
عمومى و معرفى مفاخر استان به منظور ...
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صفحه 7

بوسه بر بال فرشته 

*هرم پور
برايم  معلم  و  بودم  آموز  دانش  كه  ها  سال   آن 
اسطوره اى بزرگ بود، مى دانستم  اين چشمه هميشه 
جوشان و جارى،  سيراب كننده همه تشنگان معرفت 
كردم.  نمى  دركش  اما  است،  زندگى  در  يادگيرى   و 
 فكر مى كردم معلمى هم مثل صدها شغل ديگر، حرفه اى 
هاست.  نيازمندى  از  عبور  و  زندگى  گذراندن   براى 
بعدها فهميدم اين شغل، همان شغل انبياست و هر 
چه مى گذرد اعتقادم به اين باور بيشتر مى شود. در 
اين مجال اندك مى خواهم خاطره اى را براى شما 
نقل كنم كه گوشه اى از عشقيست كه يك معلم به 
كارش دارد و خالصه و كوتاه چند نكته مهم را تقديم 

حضور نمايم. 
موالوردى  دكتر  خانم  سفر  جريان  در  پيش  چندى 
معاون رئيس جمهور در امور بانوان به بيرجند، ايشان و 
تيم همراه در هتل كوهستان استقرار پيدا كرده بودند. 
همزمان خلبانان تيم پروازى ايشان نيز براى استراحت 
در همين هتل استقرار داشتند. تصميم گرفته مى شود 
منطقه  چند  به  اطراف  روستاهاى  از  بازديدى  براى 
سركشى شود. خانم دكتر موالوردى و يكى از خلبانان 
به اتفاق گروه، سرى به روستاى «هاونان» مى زنند 
اى  مدرسه  شوند.  مى  روستا  مدرسه  وارد  قضا  از   و 
زنده  سر  و  نشاط  پر  معلمى  و  آموز  دانش  شش  با 
كه نقطه اميد روستانشينان و پدران و مادران است. 
معلم توضيحاتى در خصوص وضعيت دانش آموزان 
مى دهد و اينكه كارش براى علم آموزى به يكى از 
دانش آموزان كه عقب ماندگى ذهنى دارد سخت تر 

ولى در عين حال شيرين تر است. 
 «آقا معلم» از شيرينى درس دادن به اين دانش آموزان، 
و  ها  رنج  تحمل  از  و  خدمت  انتهاى  بى  لذت  از 
كمبودها به عشق معلمى مى گويد و جام كنجكاوى 
نوشين  شهد  با  را  كنندگان  بازديد  دانستن  عطش   و 
صحبت هاى خويش لبريز مى كند. (ادامه در صفحه 2)

يادداشت

3

7

همايش بزرگ تجليل از شوراهاى اسالمى شهر و روستايى استان / صفحه 4

 اجراى نماى آلومينيوم
 با پايين ترين قيمت

09157201009 - 09151655537

همكار محترم و دوست عزيز 

جناب آقاى مهندس عباس الوانى 
 كالمى نمى يابم كه تسلى بخش دل غمديده شما باشد

  وجودش پر افتخار بود و نبودنش دلتنگى 

 از پيشگاه خداوند آرامش ابدى برادر عزيزتان 
و صبر و شكيبايى سياه پوشان را مسئلت مى نمايم.

 مرا در غم خود شريك بدانيد

رمضانى

همكار ارجمند

 جناب آقاى دكتر اسد ا... زنگويى
درگذشت برادر بزرگوارتان را خدمت جناب عالى و خانواده محترم 

 تسليت عرض نموده ، از خداوند متعال براى آن فقيد سعيد 

رحمت واسعه و براى آن خانواده جليل القدر صبر و شكيبايى مسئلت داريم.

همكاران شما در دانشكده علوم تربيتى و روان شناسى

خاندان معزز زنگويى
مصيبت درگذشت

 شادروان دكتر ابراهيم زنگويى
  را تسليت و تعزيت عرض نموده ، براى آن عزيز مغفرت و آمرزش الهى 

و براى بازماندگان محترم صبر و شكيبايى آرزومنديم.
همكاران مركز بهداشتى - درمانى اميرآباد

جناب آقاى مهندس عباس الوانى
با نهايت تاسف و تاثر درگذشت برادر گرامى تان 

 را تسليت عرض نموده ، از درگاه ايزد منان براى آن مرحوم علو درجات

 و براى شما بازماندگان طلب صبر مى نماييم.

شركت فرا سازه فجر  فيض بخش - محمدى

خاندان معزز زنگويى و ساجدى نيا
با نهايت تاسف و تاثر درگذشت ناگهانى برادر عزيزتان 

شادروان دكتر ابراهيم زنگويى 
را تسليت عرض نموده ، ما را در غم خود شريك بدانيد.

خانواده هاى: خزاعى ، فالحى

هر كس (طعم) مرگ را مى چشد

با نهايت تاثر و تاسف فقدان جانكاه پسر عموى بزرگوارم

 شادروان دكترابراهيم زنگويى را خدمت خانواده معظم ، اخوان گرامى و والده مكرمه

 آن مرحوم تسليت عرض مى نماييم ، خود را قلبا در اين مصيبت بزرگ شريك مى دانيم.

مالك زنگويى و خانواده 

آقاى دكتر محمد حسين ساجدى نيا

آقاى دكتر اسد ا... زنگويى
ضايعه درگذشت برادر عزيزتان 

شادروان دكتر ابراهيم زنگويى
  را خدمت شما تسليت گفته ، براى آن مرحوم غفران الهى

و براى شما اجر و صبر مسئلت داريم.

شوراى نظام روان شناسى استان خراسان جنوبى

فروش سوپرماركت با موقعيت عالى واقع در خيابان معلم
09215746398

مجتمع توليدى مرغ مادر جنوب خراسان براى تكميل 

كادر دامپزشكى خود نياز به تخصص دامپزشك دارد
 افراد متقاضى براى ثبت نام و تحويل مدارك

 به آدرس خيابان جمهورى 8/4 – بازار ملك

 جنب بانك ملى شعبه بازار مراجعه نمايند. 

زمان مراجعه: روزهاى كارى از ساعت 8 الى 13
شركت مجتمع توليدى مرغ مادر جنوب خراسان (سهامى خاص)

همكار گرامى و مشاور گرانقدر

جناب آقاى محمد فاروق صادقى بجد
كسب افتخار معلم نمونه كشورى

 را كه نشان از لياقت ، پشتكار و سخت كوشى شما مى باشد 
صميمانه تبريك عرض مى نمايم، توفيق روزافزون شما را آرزومندم.

حسين امينى - مدير مركز مشاوره امين

با عرض تبريك و احترام به مقام شامخ معلم 
باغ پرديس بيرجند

محلى با صفا ، سرسبز و وسيع براى برگزارى اردوهاى مربيان 
آموزش و پرورش در هفته معلم

 رايگــان 
پذيرش و نوبت: روزهاى زوج آقايان   روزهاى فرد خانم ها

ظرفيت 2 هزار نفر
از شنبه 19 تا پنجشنبه 94/2/24

صبح از ساعت 8 الى 12   بعدازظهر 4 الى 8 
با ارائه معرفى نامه از نهاد مربوطه

آوردن اطفال ممنوع است
تلفن: 09151611017- زرين پناه

ايــران پالسكــو
بزرگ ترين مجموعه پالستيك در خراسان جنوبى افتتـاح شد
كامل ترين سرويس عروس و لوازم پالستيكى منزل  با 5 درصد تخفيف 

خيابان جمهورى 8 -  نرسيده به حكيم نزارى 12   32236076

جزيىكلى

پروژه فرهنگى بنياد زائر بزرگترين وقف مشاركتى خراسان جنوبى
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در ادامه روند كاهشى نرخ تورم براساس گزارش مركز ملى آمار نرخ تورم روستايى در فروردين ماه سال جارى به 13,4 درصد رسيد كه نسبت به ماه گذشته سه 
درصد كاهش داشته است. به گزارش ايسنا، گزارش مركز ملى آمار از شاخص قيمت كاالها و خدمات مصرفى خانوارهاى روستايى كشور از ماه گذشته حاكى از آن 
است در اين ماه تورم نقطه به نقطه روستايى معادل 13,1 درصد بوده است كه نسبت به همين اطالع در اسفند ماه سال گذشته 0,4 درصد كاهش داشته است. 

كاهش نرخ تورم روستايى در نخستين ماه سال 

معلمان از مهرماه رتبه بندى مى شوند

پرورش  و  آموزش  وزارت  متوسطه  آموزش  معاون 
 13 از  بيش  با  فرهنگيان  بندى  رتبه  طرح  گفت: 
هزار ميليارد ريال اعتبار از مهر آينده اجرا مى شود.

رتبه  طرح  افزود:  بذرافشان  على  مهر،  گزارش  به 
ايجاد  و  كارايى  افزايش  براى  فرهنگيان  بندى 
ميليارد   500 و  هزار   13 ويژه  اعتبار  با  آموزشى  كادر  در  بيشتر  انگيزه 
از اول مهر آينده اجرا مى شود. وى بيان كرد: براى اجراى طرح   ريال 
رتبه بندى معلمان در سال 1395 نيز 35 هزار ميليارد ريال پيش بينى 
فرهنگيان  فرزندان  استخدام  اولويت  از  همچنين  بذرافشان  است.  شده 
از  باالتر  مدرك  با  انسانى  نيروى  هزار  پنج  و گفت:  داد  خبر  امسال  در 
اين  در  استخدام مى شوند كه  پرورش  و  آموزش  در  امسال  كارشناسى 

چارچوب اولويت با فرزندان فرهنگيان است.

محيط زيست: مردم بايد با ريزگردها كنار بيايند!

آلودگى هاى  اينكه  بيان  با  جمهور  رئيس  معاون 
محيط زيست نقش بسيار مهمى در بروز بيمارى ها 
دارد، گفت: سازمان بهداشت جهانى 35 تا 40 درصد 
بيمارى ها را ناشى از مشكالت محيطى مى داند. به 
گزارش فارس، معصومه ابتكار گفت: در بحث پديده 
گرد و غبار، تغيير آب و هوا در شمال آفريقا و غرب آسيا، همچنين كاهش 
بارندگى و افزايش دما، درست نبودن الگوى مصرف آب و جنگ و درگيرى 
در منطقه و همچنين رهاسازى مناطق كشاورزى بسيار موثر است و همين 
امر باعث مى شود كه از سوى كشور عراق، مرزهاى سوريه و بيابان هاى 
عربستان طوفان گرد و خاك به سوى ما بيايد. وى ادامه داد: در موضوع گرد 
و غبار هيچ مسئولى نمى تواند به مردم وعده دهد كه اين مشكل تا چند سال 

آينده حل مى شود و مردم بايد با مشكل گرد و غبار كنار بيايند. 

تكليف اعزام محصالن سرباز مشخص شد

جانشين سازمان وظيفه عمومى ناجا با اعالم زمان اعزام 
به خدمت محصالن گفت: دانش آموزانى كه در نهايت 
سن آنها از بيست سالگى گذر كند، موظف هستند خود 
را براى اعزام به خدمت سربازى معرفى كنند.به گزارش 
جهان، سردار كريمى،  اظهار كرد: در قانون پيش بينى 
شده است دانش آموزانى كه قبل از سن 18 سالگى ديپلم دريافت كنند، 6 ماه 
فرصت براى اعزام به خدمت سربازى دارند. دانش آموزانى كه سن آنها از 18 
سال تمام گذشته باشد و سپس موفق به اخذ ديپلم شوند، يكسال فرصت دارند 
تا دفترچه اعزام به خدمت دريافت كنند. وى گفت: اگر دانش آموزان در خرداد و 
يا شهريورماه موفق به اخذ ديپلم شوند، يكبار مى توانند تا مهر ماه همان سالى كه 
ديپلم گرفته اند در كنكور شركت كنند و يكبار ديگر هم سال آينده آن تا مهر ماه 

مى توانند در كنكور شركت كرده و وضعيت خود را مشخص كنند.

تأمين  سازمان  مقررات  و  قوانين  اساس  بر   
اجتماعى، بيمه شده فوت شده اى كه در 10 
يك  بيمه  حق  حداقل  خود  حيات  آخر  سال 
به  مشروط  باشد،  كرده  پرداخت  را  خود  سال 
آنكه 90 روز حق بيمه در آخرين سال حيات 
بيمه  اين  بازماندگان  باشد،  شده  پرداخت  او 
شوند.  مى  مستمرى  دريافت  مشمول  شده، 
صورتى  در  اساس  اين  بر  ايرنا،  گزارش  به 

از 20 سال سابقه  بيمه شده متوفى بيش  كه 
بازماندگانش  باشد  داشته  بيمه  حق  پرداخت 
گيرند.  مى  قرار  مستمرى  دريافت   مشمول 
در  اجتماعى  تأمين  سازمان  ضوابط  براساس 
بيمه بين 10  صورتى كه سابقه پرداخت حق 
به نسبت سنوات  باشد، مستمرى  تا 20 سال 
 پرداخت حق بيمه به بازماندگان پرداخت مى شود. 
در صورتى كه سابقه پرداخت حق بيمه يك تا 

10 سال و فوت بيمه شده بعد از 76/7/27 رخ 
داده باشد، بازماندگان واجد شرايط وى مشمول 
دريافت مستمرى به نسبت سنوات پرداخت حق 
بيمه مى شوند. بر اين اساس همسر بيمه شده 
متوفى و فرزندان وى كه سن آنان كمتر از 18 
سال بوده يا منحصراً به تحصيل اشتغال داشته 
و يا به علت بيمارى يا نقص عضو طبق نظريه 
افتاده  از كار  كميسيون هاى پزشكى مربوطه 

باشند و فرزندان آنان نيز به شرط عدم ازدواج 
و اشتغال به كار، مستمرى بازماندگان دريافت 
مادر  و  پدر  است،  ذكر  به  الزم  كرد.  خواهند 
متوفى در صورتى كه تحت تكفل وى بوده و 
سن پدر بيش از60 و مادر بيش از 55 سال باشد 
و يا به تشخيص كميسيون پزشكى از كارافتاده 
بوده و در هر حال از سازمان مستمرى دريافت 

نكنند مشمول دريافت مستمرى خواهند بود.

 (ادامه از صفحه 1) محمدباقر نوبخت افزود: در دو سال 
گذشته درباره قانون هدفمندى يارانه ها احكامى صادر و 
اين قانون اجرايى شد كه در آن حذف افراد پردرآمد نيز 
مطرح بود و البته هر چقدر منابع اطالعاتى بطور شفاف و 
صحيح اجازه مى داد تعدادى از پردرآمدها كه قابل توجه 

هم نبودند، حذف شوند.
  وى تصريح كرد : آمارها بر اساس آنچه قانون اجازه مى داد 
نبوده است و اين افراد نه تنها دهك نبود، بلكه صدك هم 
قانون سال 94 و  آنچه در  بر اساس  نوبخت گفت:  نبود. 
تبصره 20 مطرح شده است بايد 54 هزار و 300 ميليارد 
تومان از محل منابع هدفمندى يارانه ها مصرف كنيم و 
 20 و  توليد  به  بايد  درصد   30 هدفمندى  قانون  منابع  از 
براى هزينه هاى جارى و عمرانى دولت و نصف  درصد 

منابع حاصل از هدفمندى بايد به خانوارها براى پرداخت 
يارانه ها تعلق گيرد.

يارانه تعداد قابل توجهى از افراد
 بايد حذف شود

افزايش  طريق  از  هدفمندى  از  حاصل  منابع  گفت:  وى 
محل  از  تومان  ميليارد  هزار   32 پارسال  و  قيمت هاست 
هدفمندى يارانه ها حاصل شد كه براى سال 94 با توجه 
تا 32 هزار  به كاهش قيمت نفت پيش بينى مى شود 30 
ميليارد تومان حاصل شود و كسرى زيادى خواهيم داشت 
كنيم.  حذف  را  افراد  از  توجهى  قابل  تعداد  يارانه  بايد  و 
كه  است  داده  اجازه  قانون  كرد:  اضافه  دولت  سخنگوى 

از خزانه عمومى  تومان  ميليارد  دولت شش هزار و 300 
براى پرداخت يارانه ها بين مردم برداشت كند اما نيازمان 

يازده هزار و 300 ميليارد تومان است.
از  تومان  ميلياد  هزار  فاصله 30  بخواهيم  اگر  گفت:  وى 
افزايش قيمتها و شش هزار و 300 ميليارد تومان  محل 
تا مبلغ 54 هزار و 300  از محل بودجه (برداشت خزانه) 
ميليارد تومان (مبلغ نياز براى رديف هزينه يارانه ها ) را 
پر كنيم حدود 18 هزار ميليارد تومان كسرى داريم و اگر 
را  فاصله  اين  ها  قيمت  حد  از  بيش  افزايش  با  بخواهيم 
جبران كنيم ؛ غيرمنطقى و متناقض با سياست هاى دولت 
افزايش  و  اقتصادى  توسعه  تورم،   نرخ  كاهش  زمينه  در 
اشتغال و مانند آن است. وى يادآور شد: سال گذشته 42 

هزار ميليارد تومان يارانه نقدى بين خانوارها توزيع شد.

خبر نوبخت ازاحتمال حذف بيشتر يارانه بگيران 

شرايط پرداخت مستمرى تامين اجتماعى

امروز 16 ارديبهشت 1394 مصادف با
 17 رجب 1436 و 6 مى 2015

 رحلت عالم و فقيه بزرگ، آيت  ا... 
«روح ا... كمالوند خرم آبادي» (1343 ش)

در سال 1280  ا... كمالوند خرم آبادي  روح  آيت ا... 
ش (1319 ق) در خانواده اي كشاورز در خرم آباد 
به دنيا آمد. وي پس از طي تحصيالت مقدماتي، 
راهي بروجرد شد و در آن شهر از فقيه بزرگ، آيت ا... 
ايشان  نمود.  فيض  كسب  بروجردي  سيدحسين 
عبدالكريم  شيخ  آيت ا...  درس  به  اراك  در  سپس 

حائري حاضر شد و به مدارج باالي علمي رسيد.
آغاز نخست وزيري «علي اميني» مهره سرسپرده 

طاغوت (1340 ش).
آغاز اولين نمايشگاه مطبوعات ايران (1371 ش).

شهادت شهيد محمود حرى (1361ش).
اديب  و  مترجم  و  محقق  صفا،  ذبيح  ا...  زادروز 

نامى معاصر (1290ش).
ويران  را  خانه   180 كبوترآهنگ  حومه  در  سيل 

كرد(1350ش).
از  حومه  و  تهران  براى  «مترو»  تأسيس  اليحه 

تصويب نهايى پارلمان گذشت (1354ش).
سيل در كرمانشاه بيدادگرى كرد. جان هفت نفر را 
گرفت و 151 خانه را به زمين تبديل نمود(1354ش).
روزنامه  با  مصاحبه  يك  طى  خمينى  ا...  آيت 
لوموند در مورد وقايع ايران اعالم كرد كه:... اين 

شورشها مقدمه انفجار عظيمى است(1357ش).
 در اصفهان به علت قحطى و كميابى نان، عده اى 

از زنان دست به تظاهرات زدند.(1290ش).
روزنامه منثور و منظوم قرن بيستم به مديريت و 
و  شاعر حساس  عشقي  ميرزاده  امتيازي  صاحب 
امروز  و  شد  مطبوعات  جرگه  وارد  قريحه  خوش 

اولين شماره آن طبع و منتشر گرديد(1300 ش).
درگذشت عالمه  فاضل شيخ «سليمان بحراني» 

از علماي بزرگ شيعه(1121 ق).
فقيه  خوانساري»  «سيدابوتراب  آيت  ا...  والدت 

برجسته  شيعه(1271 ق).
روان كاو  و  روان پزشك  فرويد»  «زيگموند  تولد 

برجسته اتريشي (1856م).
و  نويسنده  فيلسوف،  تاگور»  «رابيندرانات  تولد 

شاعر بلند آوازه هندي (1861م).
به  وابسته  ايكائو  سازمان  جلسه  اوليه  تشكيل 

سازمان ملل متحد (1947م).

تقويم مناسبت هاى  روز

بوسه بر بال فرشته 

(ادامه از صفحه1) گروه بازديد كننده از اين همه عالقه و انگيزه 
و همت باالى معلم شگفت زده مى شوند و ناباورانه كارشان 
را به پايان مى رسانند. در جريان سفر بازگشت در هواپيما، 
 خلبان ماجراى  همان معلم و مدرسه را براى استاندار تعريف 
مى كند و مهندس خدمتگزار  استاندار خراسان جنوبى  نيز 
طى تماسى با معلم مذكور مراتب تشكر و قدردانى خود را از 
وى اعالم مى نمايد و قرار مى شود براى تجليل در مراسم 

ويژه روز معلم از وى دعوت شود. 
چند روز قبل كه براى اين مراسم به اين معلم تلفن مى شود 
وى با اعالم اينكه دعوت كننده من به مراسم استاندارى 
است نه آموزش و پرورش و با بيان اينكه شايد من حق 
تعطيلى كالسهايم را نداشته باشم، با خضوع تمام از حضور 
در اين مراسم عذرخواهى مى كند، اما به اصرار همكاران 
آموزش و پرورش در مراسمى كه دو روز قبل برگزار شد، 
حضور مى يابد. خلبانى كه ذكر ايشان رفت، برادرى در 
خارج از كشور دارد كه سالهاست به عنوان متخصص در 
آنجا مشغول فعاليت است. در جريان يك تماس تلفنى، شرح 
ماجراى بازديد از اين مدرسه و همت و تالش آن معلم براى 
كشور و خاك وطنش توضيح داده مى شود. برادر ايشان 
به شدت تحت تاثير قرار گرفته و حاال چند روزيست كه 
مشغول فراهم كردن مقدمات بازگشت به ميهن براى ادامه 
خدمت در ايران است. آقاى «رضايى» نمونه اى از هزاران 
معلميست كه با اين عشق و عالقه در گوشه گوشه ايران 
اسالمى به خدمت مشغولند. دوستان گرانقدرى دارم كه 
در نقطه صفر مرزى نهبندان، در روستاهاى صعب العبور 
كوهستانهاى قاين، در شرايط سخت و دورى راه فردوس 
يا در كوره آتشين و گرم برخى روستاهاى طبس مشغول 
خدمت و تدريس هستند؛  با كمترين امكانات و مشكالت 
فراوان ساخته اند و تحمل و صبرشان را به باور خدمتى عزيز 
 براى فرزندان اين مرز و بوم پيوند داده اند. چه مى توان 
 گفت و چه مى توان كرد جز خدا قوتى بى پيرايه و بوسه اى 
بر دستان پر مهرشان. اما ... اما هم جامعه و هم مسئولين 
وظيفه مند به قدر شناسى واقعى از اين خادمان عرصه علم و 
دانش هستند. شأن معلم ارجح از آن است كه براى نيازهاى 
زندگى، دلمشغولى هاى هميشگى و متعدد داشته باشد. 
شأن معلم، شأن فراغ بال براى آموختن و آموزش است و 
جامعه اى كه گاليه هاى اين طيف از مردمش را خوب 
بشنود، منطقى به آن بينديشد و با درايت و هوشمندى به 
مشكالتشان رسيدگى كند، موفق و سربلند خواهد بود. 
معلمين قشرى تاثيرگذار در جامعه هستند. انديشه ها و فكر 
ميليون ها فرزند اين كشور پهناور در دست آنهاست و پرورش 
دهندگان واقعى نسل هاى فردايند. اگر قدرشناس مادى و 
معنوى شان بوديم به خودمان و آينده كشورمان خدمت كرده 
ايم، در غير اين صورت به بيراهه رفته ايم. هزاران تبريك به 
همراه تقديم ارادت به معلمين عزيز استان خراسان جنوبى در 

هفته اى كه مزين به نام آنان است. خداقوتشان دهد.
 (لطفا نظر و پيشنهاد خود در رابطه با يادداشت هاى روزنامه را به 
شماره 500010004068438 ارسال فرماييد)

يادداشت

مركز تخصصى عروس با تخفيف ويژه
زيبايى جلوه ماندگار

خيابان ارتش ، حدفاصل عدل و معلم    32231717

 آگهى حق تقدم در خصوص افزايش سرمايه شركت صندوق حمايت
 از توسعه بخش كشاورزى شهرستان سربيشه (سهامى خاص)

در اجراى ماده 169 اليحه اصالحى قانون تجارت، به اطالع كليه سهامداران شركت صندوق حمايت از توسعه 
بخش كشاورزى شهرستان سربيشه (سهامى خاص) ثبت شده به شماره 4756 و شناسه ملى 10360062507 

مى رساند: با عنايت به مصوبه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 92/7/14 و تفويض اختيار عملى نمودن 
افزايش سرمايه به هيئت مديره نظر به اين كه مقرر است سرمايه شركت از مبلغ 10/898/890/000 ريال 
به مبلغ 10/993/870/000 ريال منقسم به 1099387 سهم ده هزار ريالى با نام تواما از طريق آورده نقدى 
افزايش مى يابد. از كليه سهامداران محترم شركت درخواست مى شود از تاريخ انتشار اين آگهى به مدت 60 
روز از حق تقدم نسبت به خريد و يا افزايش (ميزان و درصد حق تقدم) استفاده نمايند و مبلغ اسمى خريد 

سهام را پس از هماهنگى با صندوق حمايت از توسعه بخش كشاورزى سربيشه به حساب شماره 711119237 
شركت نزد بانك كشاورزى شعبه سربيشه واريز و فيش مربوطه را به دفتر شركت واقع در شهرستان سربيشه 
خيابان امام على (ع) چهار راه جهاد - ساختمان مديريت جهاد كشاورزى - دفتر صندوق حمايت از توسعه 

بخش كشاورزى كدپستى 9741953831 تسليم نمايند. بديهى است پس از انقضاى مهلت مقرر هيئت مديره 
مى تواند سهام باقى مانده را به غير واگذار نمايد.

دعوت نامه تشكيل مجمع عمومى فوق العاده «نوبت دوم»
شركت تعاونى اعتبار كاركنان دانشگاه بيرجند 

 
 تاريخ انتشار : 1394/2/16

            جلسه مجمع عمومى فوق العاده «نوبت دوم» شركت تعاونى اعتبار كاركنان دانشگاه بيرجند 
چهارشنبه 1394/3/6 ساعت 17 (5 بعدازظهر) در محل سالن شهيد بهشتى دانشكده علوم تربيتى و روان 

شناسى دانشگاه (داخل شهر) برگزار مى شود. از كليه اعضا دعوت مى شود براى شركت در اين مجمع حضور 
به هم رسانند. ضمنًا چنانچه عضوى بنا به داليلى نتواند شخصًا حضور يابد، مى تواند همزمان با نماينده تام 

االختيار خويش با هم به دفتر شركت واقع در مجموعه پرديس دانشگاه بيرجند (شوكت آباد- سازمان مركزى 
دانشگاه) مراجعه و برگ وكالت نامه را تنظيم و برگه ورود به جلسه مجمع را دريافت نمايند. 

حداكثر آراى وكالتى هر عضو سه رأى و هر فرد غير عضو يك رأى مى باشد.

         دستور جلسه :  
طرح، تطبيق و تصويب اساسنامه جديد شركت وفق مقررات و اصالحات بانك مركزى جمهورى اسالمى ايران 

  هيئت مديره شركت تعاونى اعتبار كاركنان دانشگاه بيرجند 

* فروش واحد آپارتمان 145مترى مجموعه 5 واحدى خيابان مدرس بعد 
از چهار راه سيلو  ، در حال گچ / 250 ميليون ، 50 وام + 50 هنگام تحويل 
شيك  و  شده  بازسازى   8 طالقانى  خيابان  وياليى  منزل  فروش   *   

171 متر زمين + 125متر بنا ، تميز و مرتب  / 170ميليون 
آوينى  خيابان   ، مرتب  و  شيك  بسيار  مترى   95 واحد  فروش   * 

 خيابان صدف /  130ميليون 
 ، اسالمى  جمهورى  خيابان   ، ساخت  حال  در  وياليى  منزل  فروش   *
 پشت پاركينگ طبقاتى شهردارى ، همكف ، 160متر زمين ،80 متر بنا،

تحويل  تير ماه  / 130ميليون 
كاشانى بنا، سپيده  متر   130، متر زمين   * فروش منزل وياليى 200 

 در حال ساخت ، تكميل  / 150 ميليون 
* فروش واحد آپارتمان 75 مترى مجموعه سه واحدى، خيابان مفتح، بسيار 
شيك و مرتب / 100 ميليون ،50 م نقد و 50 م وام   نقدى تخفيف دارد
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دعوت نامه تشكيل مجمع عمومى عادى ساليانه «نوبت اول»
شركت تعاونى اعتبار كاركنان دانشگاه بيرجند 

 
تاريخ انتشار : 1394/2/16

             جلسه مجمع عمومى عادى «نوبت اول» شركت تعاونى اعتبار كاركنان دانشگاه بيرجند چهارشنبه 1394/3/6 ساعت 18:30 (6:30 بعدازظهر) در محل سالن شهيد بهشتى دانشكده علوم تربيتى و 
روان شناسى دانشگاه (داخل شهر) برگزار مى شود. از كليه اعضا دعوت مى شود براى اتخاذ تصميم نسبت به موضوعات ذيل در اين مجمع حضور به هم رسانند. ضمنًا چنانچه عضوى بنا به داليلى نتواند 
شخصًا در مجمع حضور يابد، مى تواند همزمان به همراه نماينده تام االختيار خويش با هم به دفتر شركت واقع در مجموعه پرديس دانشگاه بيرجند (شوكت آباد- سازمان مركزى دانشگاه) مراجعه و برگ 

وكالت نامه را تنظيم و برگه ورود به جلسه مجمع را دريافت نمايند. حداكثر آراى  وكالتى هر عضو سه رأى و هر فرد غير عضو يك رأى مى باشد.
            ضمنًا داوطلبان عضويت در سمت هيئت مديره و بازرسى موظفند حداكثر به مدت هفت روز از تاريخ انتشار آگهى يا صدور دعوت نامه تشكيل مجمع عمومى عادى، مدارك مربوطه را به دفتر 

شركت تعاونى تحويل نمايند. 
دستور جلسه : 

1-  استماع و گزارش هيئت مديره و بازرس در خصوص فعاليت شركت در سال مالى1393
2- طرح و تصويب صورت حساب هاى مالى سال1393  3- طرح و تصويب بودجه پيشنهادى سال مالى 1394  4- پيش بينى مبلغى بابت استرداد سهام اعضاى مستعفى شركت

5- طرح و تصويب افزايش حق عضويت ماهانه اعضا و افزايش مبلغ وام هاى عادى و اضطرارى به اعضا 6- انتخاب اعضاى هيئت مديره اصلى و على البدل براى مدت سه سال مالى
 7-  انتخاب بازرس اصلى و على  البدل براى مدت يك سال مالى ضمنًا اعضايى كه كانديداى عضويت در هيئت مديره و بازرسى اين شركت تعاونى مى باشند، براى تكميل فرم مربوطه و ارائه مدارك الزم

 تا تاريخ 1394/2/24 (يك هفته پس از انتشار آگهى) به دفتر اين شركت واقع در سازمان مركزى دانشگاه مستقر در پرديس شوكت آباد مراجعه فرمايند.            

هيئت مديره شركت تعاونى اعتبار كاركنان دانشگاه بيرجند

 حمل اثاثيه منزل 

با خاور مسقف و كارگر ماهر
09159639065

على آبادى
"ضمنا كارگر تنها نيز داريم"

فروشگـاه  كـودك 
 اميـــر

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

سجادشهر، امامت 2     32412973 نودهى فاطمى

 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



چهارشنبه * 16 ارديبهشت 1394 * شماره 3213 

تسنيم- معاون توسعه مشاركت هاى مردمى كميته امداد امام (ره) استان گفت: ميزان مشاركت هاى مردم  خراسان جنوبى در تمامى زمينه ها به ويژه در كمك به محرومان و مددجويان 
كميته امداد 2.5 برابر ميانگين كشورى است. حسينى با بيان اينكه مردم استان در جشن شور نيكوكارى يك ميليارد و 740 ميليون تومان به محرومان كمك كردند، افزود: اين ميزان 

مشاركت مردم بيش از 40 درصد رشد داشته است. به گفته وى كميته امداد خراسان جنوبى سال گذشته در بحث سالمت ادارى رتبه نخست را در سطح كشور كسب كرد.

3كمك مردم خراسان جنوبى به محرومان 2.5 برابر ميانگين كشورى است

*حسين زاده

 بر سر در يكى از مغازه ها در قسمتى از بازار بيرجند كه به 
بازار سرپوش مشهور شده، تابلويى قديمى نصب است كه 
بر روى آن نوشته شده «داروفروشى شرق– شمشادى- 
نشان  تابلو  روى  بر  شده  نوشته  تاريخ   «1312 تأسيس 
دهنده اين است كه اين داروفروشى از جمله قديمى ترين 

فروشندگى هاى شهر بيرجند مى باشد.

حاج محمدعلى عطار دوافروش
اولين عطار و داروفروش شهر بيرجند

متصدى اين فروشگاه در گفتگو با گزارشگر ما خود را حسين 
شمشادى 70 ساله معرفى مى كند و در پاسخ به اين سؤال 
كه از كى و چگونه به فروش دارو و لوازم بهداشتى روى 
آورده، مى گويد: پدربزرگ مادرى ام مرحوم حاج محمد 
قيصريه  محدوده  در  اى  مغازه  در  دوافروش  عطار  على 
بيرجند يعنى سه راه اسدى فعلى كه به كلى از بين رفته 
و تغيير پيدا كرده، عطارى و دوافروشى داشته و آن اوايل 
 داروهاى گياهى را از هندوستان وارد و عرضه مى كرده

عطارى  در  نيز  شمشادى  عبدا...  حاج  مرحومم  پدر  و 
فردى  كه  آنجا  از  و  شود  مى  كار  به  مشغول  پدربزرگم 
امانتدار، صادق و مذهبى بوده، پدربزرگم او را به داماديش 
پذيرفته است. بعدها هم عطارى و دوافروشى آنان به بازار 
ما منتقل شد و  سرپوش و مقابل همين فروشگاه فعلى 
من هم از همان كودكى با پدرم به فروشگاه رفت و آمد 
حرفه  و  شدم  عالقمند  كار  اين  به  نتيجه  در  و  داشتم  
پدربزرگ و پدرم را ادامه دادم. البته دايى مرحومم هم به 

همين كار مشغول بود.

مرحوم مهدويان بزرگ 
پيگير سرپوشيده كردن بازار شد

هم  با  مردم  همه  و  بازاريان  گذشته  در  افزايد:  مى  وى 
خيلى صميمى بودند و رفت و آمد داشتند. در همين بازار 
سرپوش كه البته در گذشته سرپوشيده نبود و سال ها قبل 
از انقالب با پيگيرى ها و همت مرحوم مهدويان بزرگ 
نسبت به سرپوشيده كردن آن اقدام شد، خيلى ها كسب 
و كار داشتند كه از آن جمله مى توانم به مرحوم جوهرچى 
كه عطارى داشت و آقايان مرحوم ذوالفقارى و قنادان و 
هاتف كه نقل و نبات و بعضًا پشمك و زولبيا و باميه درست 

 

مى كردند اشاره كنم. 
از  ابتدا  آمديم  مى  كار  و  كسب  محل  به  كه  اول صبح 
با  چاى  استكان  يك  و  كرديم  مى  احوالپرسى  يكديگر 

هم مى خورديم و بگو و بخند داشتيم. اگر كاسبى و يا 
شهروندى با مشكلى روبرو مى شد به اتفاق مشكلش را 

برطرف مى كرديم.

اگر نيمه شب هم مردم به دارو نياز داشتند، 
درب فروشگاه را باز مى كرديم

و  پدربزرگ  اينكه  به  توجه  با  دارد:  اظهار مى  شمشادى 
پدرم اولين كسانى بودند كه در بيرجند به حرفه عطارى و 
دارو فروشى اشتغال داشتند، همه مردم آدرس منزل پدرم 
نياز  نيمه شبى  را در چهاردرخت داشتند و حتى چنانچه 
به دارو و دوا پيدا مى كردند به درب منزل مى آمدند و ما 
هم در هر ساعت از شبانه روز و در گرما يا سرما و حتى 
از زير رختخواب برمى خواستيم و به فروشگاه مى آمديم 
و داروى مورد نياز مراجعين را تحويلشان مى داديم و اين 

روال تا 40 سال پيش ادامه داشت. 
وى تصريح مى كند: از آنجا كه از زمان پدرم مجوز فروش 
داروسازى  هاى  شركت  با  بوديم  كرده  اخذ  هم  را  دارو 
مركز سر و كار داشتيم و نمايندگان و ويزيتورهاى آنها از 

ناصر خسروى تهران مى آمدند و سفارش مى گرفتند. 

دكتر محمود خان، اولين پزشك بيرجند بود

 وارث اولين عطارى و دوافروشى شهر بيرجند ادامه مى دهد:
دكتر  بود،  طبابت  مشغول  بيرجند  در  كه  پزشكى  اولين 
محمود خان بوده كه مطبش در حاشيه خيابان جمهورى 
اسالمى فعلى بود. وى داروهاى گياهى تجويز مى كرده و 
 بيماران هم از طريق پدربزرگم و بعدها از پدرم اين دارو ها

را دريافت مى كردند. 
افتخارى، دكتر حسنى، دكتر مبين، دكتر  ادامه دكتر  در 
فيض و دكتر نوربخش جزو اولين پزشكانى بودند كه در 

بيرجند طبابت مى كردند.

خاطره اى از رهبر معظم انقالب

وى در ادامه بيان خاطراتش مى گويد: همانطور كه اشاره 
با  و  بود  بيت  اهل  پدرم فردى مذهبى و دوستدار  كردم 
مراجع زمان خود يعنى آقايان مرحوم آيت ا... تهامى، آيت 

ا... آيتى و آيت ا... حائرى زاده رفت و آمد داشت. 
را  بازار  پدرم  معصوم  چهارده  هاى  والدت  و  اعياد  در 
چراغانى مى كرد. در زمان رضا شاه هم كه براى برگزارى 
جلسات عزادارى ائمه سخت گيرى مى كردند پدرم حتى 
انعام مى داد تا خيلى سخت گيرى نكنند و  به مأموران 
جلسات عزادارى را به ويژه در ايام محرم در منزل برگزار 

مى كرد. قبل از انقالب و زمانى كه رهبر معظم انقالب 
داشتند  تشريف  بيرجند  در  اى  خامنه  ا...  آيت  حضرت 
مراسم عزادارى اولين روز محرم در منزل پدرم برگزار شد 
و ايشان هم تشريف آوردند كه مأموران شهربانى همانجا 
ايشان را دستگير كردند و به زندان كه در خيابان مطهرى 
درست  غذا  آقا  براى  مادرم  مرحوم  و  بردند  بود   فعلى 

مى كرد و به زندان مى برد. 
به  رفتن  قصد  محرم  دهم  روز  آزاد شدند  كه  وقتى هم 
ايرانشهر را داشتند كه من با خودروى استيشنى كه داشتم 
كه  بردند  تشريف  ايشان  و  رساندم  گاراژ  تا  را  له  معظم 
به  انقالب  معظم  رهبر  كنار  در  بودن  يعنى  خاطره  اين 
يادماندنى ترين و شيرين ترين خاطرات خانوادگى ماست. 
حتى به ياد دارم كه در راه گاراژ آقا فرمودند كه در زندان 

مرا خيلى اذيت كردند.

كانال فعلى ميدان آزادى تا موسى بن جعفر (ع) 
را بعد از سيل سال 42 ساختند

به گفته شمشادى خيابان جمهورى اسالمى فعلى در گذشته 
رودخانه بود و در ضلع شمالى آن تنها چند ساختمان ساخته 

شده بود. در سال 42 سيل آمد و پمپ بنزين و شركت نفت 
و بازار زير آب رفت و خسارات زيادى به بار آمد و پس از 
آن كانال فعلى را كه ميدان آزادى تا موسى بن جعفر (ع) 
آبگرفتگى معابر شهر در  از  تا  كشيده شده احداث كردند 

هنگام بارندگى جلوگيرى شود. 
در آن زمان بيرجند 4 محله بيشتر نداشت كه شامل محله 
سرده، محله ته ده، محله خيرآباد و محله خيرآباد نو (كه 

تازه در آن سال ساخت و ساز شده بود) مى شد.

خالو خاموشان و نگهبانى از بازار

وى در خصوص نحوه نگهبانى از بازار در طول شب ها و 
ايام تعطيل، مى گويد: در آن زمان يك مأمور امنيتى كه 
به خالو خاموشان مشهور بود و يك اسلحه كمرى داشت 

وظيفه نگهبانى از بازار را به انجام مى رساند.
وى ادامه مى دهد: قبل از انقالب و در زمان كار پدرم، 
داروفروشى شمشادى تنها مرجعى بود كه ترياك دولتى 

عرضه مى كرد و براى اين كار پروانه داشت. 
بعضًا  و  نبود  رايج  جوانان  بين  در  اعتياد  زمان  آن  در 
آنان براى  اعتياد داشتند كه  ترياك  به  افراد مسن   برخى 

بر  كه  شد  مى  صادر  بهدارى  نظارت  تحت  هايى  كوپن 
اساس آن به ما مراجعه مى كردند و سهميه ترياكشان را 
مى گرفتند و خشخاش در يكى دو روستاى اطراف بيرجند 
براى همين منظور كشت مى شد و كار كشت و برداشت 
نيز تحت نظارت دقيق بازرسان و زيرنظر بهدارى و تعاون 
روستايى صورت مى گرفت و در ادامه سهميه اى مشخص 
به ما تحويل مى دادند و ما هم آن را بر اساس كوپن هاى 
توزيع شده، تحت نظارت دقيق بازرسان به معتادان معرفى 

شده كه همگى افراد مسن بودند تحويل مى داديم. 
گفته مى شد كه اين كار براى جلوگيرى از حضور معتادان 
در انظار عمومى و درآمد زايى و اشتغال براى منطقه انجام 
مى گيرد و حتى يكى دو سال پس از پيروزى انقالب هم 

اين روال ادامه داشت و بعد متوقف شد.

تابلوى فروشگاه را مرحوم افسر نوشته است

هم  فروشگاهش  در  سر  تابلوى  خصوص  در   شمشادى 
مى گويد: اين تابلو را پدرم در زمان شروع كارش به صورت 
سال  همان  در  را  آن  افسر  مرحوم  و  كرده  تهيه  مستقل 

1312 نوشته است و من هم آن را نگهدارى كرده ام.

تابلوى دارو فروشى 
با قدمتى 82 ساله در بازار بيرجند 

گفتگوى آوا با وارث اولين عطارى شهر بيرجند

توضيح دبير شوراى فرهنگ عمومى استان 
درباره مقبره حكيم نزارى

كعبه حضرت على (ع) از آنجايى كه توسعه امور مرتبط 
با فرهنگى عمومى و معرفى مفاخر استان به منظور 
الگوسازى نسل جوان، از دغدغه هاى جدى قائم مقام 
محترم واليت فقيه و امام جمعه حضرت حجت االسالم 
فرهنگى  شوراى  محترم  رياست  جايگاه  در  رضايى 
عمومى محسوب مى شود كه در رأس همه اين امور 
معرفى و احياى آرامگاه و فرهنگسراى حكيم سعدين 
و هشتم مجرى  هفتم  قرون  غزلسراى شهير  نزارى 
قرار دارد كه تجلى اين دغدغه در سفر رياست محترم 
جمهور و هيئت دولت تدبير و اميد به اين استان در 
بيانات ايشان در جمع مردم فرهيخته استان در ورزشگاه 
آزادى بازتاب يافت و پيگيرى هاى مجدانه ايشان از 
طريق شخص جناب آقاى دكتر روحانى رياست محترم 
جمهور، مشاورين محترم ايشان به ويژه جناب آقاى 
حسام الدين آشنا مشاور فرهنگى رئيس جمهور و ساير 
اعضاى نهاد رياست جمهورى مؤيد اين دل مشغولى 
عمومى  فرهنگ  شوراى  جلسه  آخرين  در  باشد.  مى 
استان در سال 93 جناب آقاى دكتر رضايى گزارشى از 
پيگيرى هاى خود را در تهران و نهاد رياست جمهورى 
به سمع اعضا رسانده و اعالم نمودند در صورت تحقق 
پيگيرى و اختصاص مبلغ پيشنهادى ايشان گام بلندى 
در راستاى اين هدف متعالى برداشته خواهد شد اما از 
آنجايى كه برخى از خبرگزارى هاى استان دچار سوء 
و  شده  محترم  جمعه  امام  سخنان  اين  از  برداشتى 
گمان برده اند كه مبالغ هنگفت مورد ادعاى خودشان 
كه در برخى از اخبار بالغ بر چند ده ميليارد تومان مى 
شده بناست از منابع شوراى فرهنگ عمومى استان و 
يا از ساير سرفصل اعتبارات فرهنگى استان تأمين و 
 هزينه شود كه انعكاس غير واقع اين خبر باعث ايجاد 
التهاب هاى كاذبى در ميان برخى محافل فرهنگى و 
اجتماعى استان شده است كه در صورت عدم اصالح 
موضوع مى تواند در سالى كه به فرمايش مقام معظم 
رهبرى مزين به سال همزبانى و همدلى دولت با ملت 
مى باشد آسيبى جدى بر وحدت و همدلى مردم استان 
وارد آمده لذا اينجانب به عنوان دبير شوراى فرهنگ 
مبالغ  اين  اختصاص  تكذيب  ضمن  استان  عمومى 

هنگفت از منابع استانى اعالم مى دارد كه:
1- شوراى فرهنگ عمومى يك نهاد راهبردى است كه 
وظيفه عمده اش رصد آسمان فرهنگى استان مى باشد 
و هرگز به مقوله هاى اجرايى و عمرانى ورود پيدا نكرده 
و اعتبارى براى هيچگونه هزينه كردى مشابه آنچه كه 

در خبر خبرگزارى انعكاس يافته در اختيار ندارد.
2- به جرأت مى توان گفت كه مبالغ هنگفت مورد 
فرهنگى  اعتبارات  سرجمع  از  ها  خبرگزارى  ادعاى 
اعتبارات  طريق  از  آن  تأمين  و  بوده  بيشتر  استان 

استانى ميسر نمى باشد.
3- امام جمعه محترم اعالم نموده اند كه پيگير تأمين 
مبلغ پيشنهادى خود از طريق منابع ملى و دفتر رياست 
جمهورى مى باشند كه در صورت تحقق اين مهم تقدير 

از ايشان و دست مريزاد منشأ بركاتى خواهد بود.

كلينيك ترك اعتياد كيش مهر خاوران

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

تلفن: 056-32213766

    آگهى مزايده اموال غير منقول " نوبت دوم "
نظر به اين كه در پرونده 917/93 اجرايى مبنى بر دستور فروش دعوى خانم طاهره پورحجى به طرفيت آقاى 

مهدى و كنيزرضا و بهروز شهرت همگى پورحاجى و محمدرضا مبين در اجراى دادنامه صادره به شماره 9309975610400405  
مورخ 93/4/26 از شعبه اول حقوقى در خصوص فروش پالك هاى ثبتى به شماره 2532 و پالك يك فرعى از 4090 اصلى بخش 
يك بيرجند كه حسب نظريه كارشناس پالك ثبتى 2532 اصلى بخش يك بيرجند واقع در بازار ملك روبروى پاساژ سادسى كه به 
متراژ حسب سند رسمى به ميزان 35 متر و نوزده دسيمترمربع كه به مبلغ 9/677/250/000 ريال (نه ميليارد و ششصد و هفتاد و 
هفت ميليون و دويست و پنجاه هزار) و پالك ثبتى به شماره يك فرعى از 4090 فرعى بخش يك بيرجند واقع در خيابان جمهورى 
اسالمى 29 پالك 141 كه به ميزان عرصه و اعيان يك باب منزل به مساحت 168/54 (يكصد و شصت و هشت متر و پنجاه و چهار 
دسيمترمربع) كه به مبلغ 4/213/500/000 ريال (چهار ميليارد و دويست و سيزده ميليون و پانصد هزار) ارزيابى شده است كه 
از طريق مزايده در روز شنبه مورخ 94/3/9 از ساعت 9 الى 10 صبح در دفتر اجراى احكام حقوقى به فروش برسد كه قيمت پايه 
از بهاى ارزيابى شده شروع و به كسانى كه باالترين قيمت را پيشنهاد نمايند، فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پيشنهادى فى 
المجلس از برنده مزايده دريافت و نامبرده مكلف است حداكثر تا يك ماه نسبت به پرداخت باقيمانده ثمن معامله اقدام نمايد در 
غير اين صورت 10 درصد اوليه به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد خواهد شد. متقاضيان در صورت تمايل مى توانند پنج روز قبل 

از موعد مزايده به اين اجرا مراجعه تا ترتيب بازديد آنان داده شود. هزينه نقل و انتقال به عهده خريدار خواهد بود.
جانشين مدير اجراى احكام مدنى دادگسترى بيرجند

دادگسترى جمهورى اسالمى ايران

سازمان نظام مهندسى ساختمان استان خراسان جنوبى

رعايت مجموعه مقررات  ملى  ساختمان موجب تامين ايمنى ، آسايش ، بهداشت و افزايش بهره ورى مى شود.

ايزوگام و قيرگونى  
   كاظم سالخورده 

از ما خريد نكنيد ، اما قيمت را از ما بپرسيد

       09155612949 - 32331050 
ميدان آزادى – ابتداى خيابان شهيد برگى

محل خدمتجنسيت سابقه كارتحصيالتعنوان شغلىرديفبا 10 سال بيمه

بيرجندمرد3 سال در شركت هاى پخشكارشناس حسابدارىحسابدار1
بيرجندمرد3 سال در شركت هاى پخشكاردانى به باالانباردار2
بيرجندمرد/ زن3 سال در شركت هاى پخشكارشناس كامپيوتراپراتور فروش3
بيرجندمرد3 سالديپلم به باالراننده ايسوزو4
بيرجندمرد3 سالديپلم به باالموزع (مامور پخش)5
بيرجندمرد3 سالديپلم به باالويزيتور6

متقاضيان محترم مى توانند تا يك هفته پس از انتشار آگهى با شماره هاى 32211114-056 - 09375748614 تماس حاصل فرماييد.

شركت پخش يك و يك در راستاى توسعه فعاليت هاى خود و به
 منظور تكميل نيروى انسانى، از واجدين شرايط ذيل با حقوق و مزاياى مكفى و تسهيالت رفاهى دعوت به همكارى مى نمايد.

آگهى استخـدام
        شركت پخش سراسرى يك و يك  

تاريخ 94/2/16 آموزش خصوصى 
فتوشاپ
 (ويژه بانوان)  

09156674069- 32421699  

پاسخ مسئولين به پيام شما

جوابيه شهردارى بيرجند

 احتراماً در پاسخ به مطلب درج شده در ستون پيام شما 
تابلو مغازه ها  مورخ 94/1/19 درباره «اخذ عوارض 
با توجه  توسط شهردارى» به استحضار مى رساند: 
هزينه  شهر  زيباسازى  جهت  در  عوارض  اينكه   به 
گرامى  شهروندان  است  خواهشمند  لذا  شود  مى 

نسبت به پرداخت عوارض اقدام نمايند.
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عصر ايران- معاون مطبوعاتى وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى از اجراى طرح اشتراك نيم بهاى نشريات به عنوان يكى از اقدامات حمايتى اين وزارتخانه 
ياد كرد و در توضيح آن گفت: «هر يك از شهروندان مى توانند به سايت eshterak.ir مراجعه كنند و با پرداخت نصف قيمت، نشريه مورد عالقه خود 
را مشترك شوند».

اشتراك نشريه مورد عالقه به نصف قيمت

4

عالي  شوراي  اينكه  بيان  با  جنوبى  خراسان   استاندار 
در  استان  مشكالت  حل  براي  بزرگى  ظرفيت  ها   استان 
بخش هاي مختلف است، گفت: نمايندگان شوراي اسالمي 

استان از اين ظرفيت براي مشكالت استان استفاده كنند.
خدمتگزار در همايش بزرگ تجليل از شوراهاي اسالمي شهر 
و روستاي خراسان جنوبى اظهار كرد: شوراهاى اسالمى بايد 
تعيين كرده عمل كنند و  آنها  براى  قانون  آنچه  براساس 

مديريت عالى استان نيز از آنان حمايت خواهد كرد.
وى با تاكيد بر اينكه هر شورايى داراى وظايف و حدود  اختياراتى 
افزود شوراهاي اسالمي  آنها عمل كند،  به  بايد   است كه 
مي توانند با استفاده از ظرفيت هاي قانوني و جايگاهي كه 
قانون براي آنها مشخص كرده، نقش بسيار مهمي در ارائه 

خدمت بهتر و بيشتر به مردم استان داشته باشند.
 خدمتگزار خطاب به شوراهاى اسالمى استان گفت: اعتقاد
و باور قلبى ما اين است كه اگر به مردم صادقانه خدمت كنيم 
آنها نيز عالوه بر حضور هميشگى خود در صحنه ها از ما 

حمايت و پشتيبانى مى كنند.
 وى با بيان اينكه اجرايي شدن مصوبات سفر كاروان تدبير 
و اميد به استان يكى از اولويت هاي مهم كاري مسئولين در 
 سال جاري است، بيان داشت: تاكنون با پيگيري هايي كه 

در اين زمينه صورت گرفته به نتايج خوبي دست يافته ايم.
وى عنوان كرد: شوراي عالي استان ها ظرفيت بزرگى براي 
حل مشكالت استان در بخش هاي مختلف است و افزود: 
نمايندگان شوراي اسالمي استان در شوراي عالي استان ها 
بايد از اين ظرفيت براي حل مشكالت استان حداكثر استفاده 

را به عمل آورند. 
به گفته استاندار شوراي عالي استان ها مي تواند در كنار 
مجلس شوراي اسالمي با ارائه پيشنهادات به دولت كمك 
كند كه انتظار مي رود در اين زمينه فعال تر عمل شود. وى 
با بيان اينكه آماده هرگونه كمك و مساعدت به شوراهاي 
مردم  مشكالت  براي حل  روستاها  و  شهرها  در  اسالمي 

هستيم، گفت: شوراهاى اسالمى نيز مى توانند پيشنهادات 
اجرايى خود را براى حل مشكالت استان مطرح كنند تا از 

طرف دولت پيگيرى شود.
استاندار موضوع پيگيري افزايش اختيارات مديران استانى 
را از ديگر اولويت هاي كاري خود در سال جارى دانست 
سطح در  اختيارات  اين  افزايش  با  حتم  طور  به  افزود:   و 
استان ها از استاندار تا ساير مديران استاني در سطوح مختلف، 
روند خدمت رساني به مردم تسهيل شده و سريع تر به نتايج 

مورد نظر دست خواهيم يافت.

زيرساخت هاى گردشگرى در روستاهاى 
خراسان جنوبى فراهم شود

معاون هماهنگى امور عمرانى استاندار خراسان جنوبى با بيان 
اينكه خراسان جنوبى ظرفيت زيادى در بخش گردشگرى 
زيرساخت هاى  بايد  شوراها  راستا  اين  در  گفت:  دارد، 

گردشگرى روستاهاى استان را فراهم كنند.
نخعى نژاد اظهار كرد: پيش نويس  اصالح قانون شوراهاى 
روستا در كميسيون تخصصى در حال بررسى است كه در 
مورد حد و حدود وظايف حاكميتى و شوراها تخصصى تر به 

آن پرداخته مى شود.
وى با بيان اينكه اليحه ديگر بررسى مديريت شهرى است 
كه در دست اقدام بوده و مراحل قانونى آن در مجلس شوراى 
اسالمى در دست بررسى است كه اختيارات و حدود نفرات 
را افزايش داده و به مديريت محلى كمك مى كند افزود: 
 ما به همت شوراهاى اسالمى شهر و روستا و نگاه ويژه و
و  توانستيم همدلى  جنوبى  خراسان  استاندار  انديشانه  دور 
همزبانى را بين شوراها و مسئوالن به وجود آوريم كه تعامل 
قابل توجهى است. معاون هماهنگى امور عمرانى استاندار 
از مسئوالن،  انتظارات شوراها  به  اشاره  با  خراسان جنوبى 
تصريح كرد: ما بايد اهداف توسعه خود را مشخص كرده 

و بدانيم كه دنبال چه هدفى هستيم و بايد شوراهاى شهر و 
روستا يك برنامه 5 ساله براى توسعه شهر خود داشته باشند و 

در اين راستا هدف گذارى آنها كامل، روشن و شفاف باشد.
وى افزود: ما در استان از ظرفيت هاى خوبى برخوردار هستيم 
كه از آنها استفاده نمى كنيم مانند گردشگرى كه ظرفيت 
 مطلوبى در استان دارد و بايد زيرساخت هاى آن را شوراها

 در شهر و روستا فراهم كنند.

بيكارى و بى آبى دو دليل اصلى خالى شدن 
روستاهاى خراسان جنوبى است

دو  را  بيكارى  و  آبى  بى  استان،  اسالمى  رئيس شوراهاى 
دليل اصلى خالى شدن روستاها دانست و گفت: در برنامه 
توسعه ششم بايد داليل خالى شدن روستاها مورد بررسى 
حاضر  حال  در  اظهاركرد:  قرائى  محمدرضا  گيرد.  قرار 
 شوراى اسالمى استان داراى 11 نفر عضو بوده كه هر كدام 

نماينده اى از 11 شهرستان استان هستند.
وى با اشاره به اينكه هم اكنون تعداد 190 نفر در 27 شهر 
استان عضو شوارهاى اسالمى هستند، بيان كرد: خراسان 
جنوبى داراى 25 بخش است كه 125 نفر در اين بخش ها 

عضو شوراهاى اسالمى هستند.

2600 نفر عضو شوراهاى اسالمى
 روستايى خراسان جنوبى هستند

كرد:  اضافه  جنوبى  خراسان  اسالمى  شوراهاى  رئيس 
همچنين در حال حاضر تعداد  دو هزار و 600 نفر عضو 

شوراهاى اسالمى 866 روستاى استان هستند.
به گفته قرائى در مجموع تعداد سه هزار نفر عضو شورهاى 

اسالمى استان هستند.
وى با تاكيد بر لزوم اختصاص بودجه به شورهاى فرادست 

استان، بيان كرد: با وجود پيگيرى هاى زياد در سال گذشته 
در اين زمينه، هنوز اين امر به نتيجه اى نرسيده است.

رئيس شوراهاى اسالمى خراسان جنوبى با اشاره به اينكه 
در حال حاضر شوراى اسالمى استان با شوراى شهر داراى 
يك مكان مشترك هستند، بيان داشت: در حال حاضر پيگير 
استان  اسالمى  شوراهاى  براى  مستقلى  مكان  اختصاص 

هستيم كه اميدواريم هرچه زودتر به نتيجه برسد.
خراسان  اساسى  مشكالت  از  يكى  را  آبى  بى  قرائى، 
 جنوبى عنوان كرد و گفت: براى رفع اين مشكل بايد همه
تغيير  دستگاه ها و مردم تالش كنند كه صرفه جويى و 

الگوى كشت يكى از موارد مهم در اين زمينه است.
وى با انتقاد از عدم وجود بانك اطالعاتى در استان، بيان كرد: 
هم اكنون معضل بيكارى در استان بيداد كرده و اين در حالى 
است كه معاون وزير تعاون نرخ بيكارى استان را هفت درصد 
عنوان مى كند كه اين آمارها واقعى نيست. رئيس شوراهاى 
اسالمى خراسان جنوبى اضافه كرد: البته مردم نيز بايد براى 
حل معضل بيكارى در استان كمك كرده و سرمايه هاى 
بانكى خود را براى كمك به بخش توليد و اشتغال از بانك ها 
خارج كنند. قرائى، بى آبى و بيكارى را دو دليل اصلى خالى 
شدن روستاها دانست و افزود: در برنامه توسعه ششم بايد 

داليل خالى شدن روستاها مورد بررسى قرار گيرد.

شوراهاى اسالمى نبايد وارد 
جريان هاى سياسى شوند

وى به نزديك شدن به انتخابات مجلس شوراى اسالمى و 
مجلس خبرنگان رهبرى اشاره كرد و گفت: شوراهاى اسالمى 
 نبايد وارد جريان هاى سياسى شده و اقتدار شوراها بايد حفظ شود

و با اقتدار، وظيفه قانون مدارى خود را انجام دهند.
رئيس شوراهاى اسالمى خراسان جنوبى با بيان اينكه در 
استان وجود  در  زيادى  تمام  نيمه  پروژه هاى  حال حاضر 

دارد، بيان كرد: بايد اين پروژه ها اولويت بندى شوند و اين 
 گونه نباشد كه برخى از روستا در حداقل امكانات خود دچار

مشكل شوند.
قرائى بر لزوم استقالل ادارات تاكيد كرد و گفت: نبايد ادارات 
ما براى مسائل كوچك از جمله خريد وسايل مورد نياز خود 
منتظر دستورات باالدستى باشند و بايد حداقل بتوانند براى 

خودشان تصميم گيرى كنند.
وى با طرح اين سوال كه مطالبات شهردارى ها از ادارت تا 
كى بايد ادامه داشته باشد، عنوان داشت: هم اكنون شهردارى 
از دستگاه هاى اجرايى مطالبات زيادى دارد و بايد دستگاه ها 

نسبت به پرداخت آن هرچه زودتر اقدام كنند.

همه براى طرح انتقال آب به استان راهكار دهند

اينكه  بيان  با  جنوبى  خراسان  اسالمى  شوراهاى  رئيس 
ها  ظرفيت  با  مطابق  شهرستان  هر  خاص  بسته   بايد 
و شاخص هاى همان شهرستان تنظيم شود، بيان داشت: هر 
شهرستانى داراى محصول استراتژيك خاص خود بوده و نياز 

است تا بسته اشتغال خاص هر شهرستان تنظيم شود.
 قرائى با اشاره به اينكه در حال حاضر 440 روستاى خراسان 
جنوبى با تانكر آبرسانى مى شوند، بيان كرد: مسئوالن براى 
اين مشكل بايد چاره اى بينديشند و همه بايد براى طرح 

انتقال آب به استان راهكار داده تا اين طرح اجرايى شود.

 8.5 ميليارد تومان به طرح تعادل بخشى 
سفره هاى زيرزمينى اختصاص يافت

مديرعامل آب منطقه اى خراسان جنوبى گفت: 8.5 ميليارد 
زيرزمينى  سفره هاى  بخشى  تعادل  طرح  به  اعتبار  تومان 

استان اختصاص يافته است.
امامى اظهاركرد: در حال حاضر تعداد 11 هزار و 770 منبع 

آبى در استان وجود دارد كه ساالنه حدود يك ميليارد و 
200 ميليون مترمكعب آب از اين منابع برداشت مى شود.

مديرعامل آب منطقه اى خراسان جنوبى با اشاره به وجود 21 
منطقه ممنوعه و بحرانى در استان، گفت: مشكل آب همواره 

يكى از دغدغه هاى استان در طول تاريخ بوده است.
امامى به اجراى طرح تعادل بخشى سفره هاى زيرزمينى 
اشاره كرد و افزود: در سال گذشته مبلغ 600 ميليون تومان به 
اين طرح اختصاص يافت و امسال اين اعتبار به هفت ميليارد 

و 500 ميليون تومان افزايش يافته است.
به گفته وى اين طرح كه در 11 زير پروژه اجرا مى شود يكى 
از پروژه هاى كليدى براى استان بوده كه بايد همه مسئوالن 

از آن حمايت كنند.
صنعت،  شرب،  بخش  آبى  نياز  تعيين  اينكه  بيان  با  وى 
در  ما  اساسى  كارهاى  از  يكى  گردشگرى  و  كشاورزى 
 سال گذشته بوده است، بيان كرد: در اين طرح نياز آبى اين 
بخش ها تا افق 1425 حدود 217 ميليون مترمكعب برآورد 
شده كه بايد از ساير حوزه ها به استان منتقل شود كه به 

تصويب وزرات نيرو نيز رسيده است.

تامين نياز آب طبس از خط دو يزد

كرد:  اضافه  جنوبى  خراسان  اى  منطقه  آب  مديرعامل 
همچنين نياز آبى طبس حدود 28.5 ميليون مترمكعب در 
افق 1425 بود كه در حال حاضر مصوبات آن اخذ شده و 
اميدواريم با تصويب آن سهم مناسبى از خط دو يزد براى 

طبس بگيريم.
امامى با اشاره به اينكه در حال حاضر تامين آب روستاهاى 
مرزى زيركوه از دشت آهنگران به تصويب رسيده است، بيان 
كرد: هم اكنون كارهاى زيست محيطى اين طرح انجام 
قاين  شهر  شرب  آب  تامين  نيز  آن  دوم  فاز  در  و  شده 

ديده شده است.

در همايش بزرگ تجليل از شوراهاى اسالمى شهر و روستايى خراسان جنوبى استان عنوان شد: 

شوراى عالى استانها ظرفيت خوبى براى حل مشكالت خراسان جنوبى است 
 بيكارى و بى آبى دو دليل اصلى خالى شدن روستاهاى استان

دستگـاه ساب سيـار اميرآبادى زاده
ساب انواع سنگ هاى مرمر گرانيت و موزاييك ساده      

09156706538 
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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

نقاشـى  ساختمـان  مولتى كالر ، پالستيك ، روغنى    
     رجايى 8 - پالك 20         32312714 - 09159617909 - تنگلى

 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

حمل بار و اثاثيه منزل 
با خاور بزرگ و نيسان

توسط 5 كارگر 
09153636648

 فنودى

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

  2700 تا 7000 تومان 

پوشــاك مهــر
 خيابان جمهورى ، پاساژ سادسى ، طبقه زيرزمين    

32237782

ليك ال
عطر، ادكلن ، آرايشى

بين معلم 22 و 24

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

09153624279 حسن آبادى
نبش سجاد 7

ارائه دهنده انواع:
 سنگ هاى گرانيت،
 گل پنبه اى، دانه انارى، 
شقايق و ... و سنگ آنتيك 
به قيمت درب كارخانه/ تحويلى در محل

   09151605216

  3 2236030

ايزوگام سليمانى

خيابان ارتش - سه راه معلم - جنب بيمه البرز   ن
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كاظمى فرد -  گروه خبر



                        

638

25674

81

524

647

493

58

61974

391

189437526
746952831
532168749
273549168
895621374
461783295
614275983
928314657
357896412

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

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

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

شماره 3213 طراح: نسرين كارى

چهارشنبه  *16ارديبهشت 1394 * شماره 3213 

ضرب المثل بيرجندى

* تور بكشه، ده مهمونير مكشم
تو را بكشد، ده مهمانش را مى كشم.

دعوت به آرامش، هر چند اين آرامش با طوفانى 
خطرناك همراهى خواهد شد. معموًال به شوخى 

گفته مى شود.
* تور نيم شير كردن (نيم شير خو نكردن)

تو را نيم شير كرده اند؟ 
آيا در خردسالى به مدت مقرر به تو شير نداده اند

كنايه از آدم كم جرات و كم حوصله

دو فرشته
خانواده  منزل  در  شب  گذراندن  براى  مسافر  فرشته 
به  را  فرشته  دو  خانواده  آن  كردند.  توقف  ثروتمندى 
زيرزمين فرستاده و اجازه ندادند شب را در مهمان خانه 
بگذرانند. هنگام آماده كردن بستر، فرشته ى پير سوراخى 
در ديوار ديد و روى آن را پوشاند. فرشته جوان تر علت را 
پرسيد و او گفت: چيزها هميشه آن طور نيستند كه به نظر 
مى رسند.شب بعد فرشته ها به خانه ى زوج كشاورز و 
غذاى  صرف  از  رفتند.پس  نواز  مهمان  اما  فقير  بسيار 
مختصرى كه داشتند،آن زوج رختخواب خودشان را در 

اختيار فرشته ها قرار دادند تا شب را راحت بخوابند.
صبح روز بعد تنها گاو آن زوج كه تنها منبع درآمدشان 
بود، مرده بود.فرشته ى جوان با خشم به فرشته ى پيرتر 
گفت: چه طور اجازه دادى چنين اتفاقى بيفتد؟مرد اول 
همه چيز داشت، با اين حال تو كمكش كردى.خانواده 
دومى چيزى نداشتند،اما همان را هم با ما تقسيم كردند.با 
اين حال تو گذاشتى گاوشان بميرد.فرشته ييرتر پاسخ داد: 
چيزها هميشه آن طور نيستند كه به نظر مى رسند.آن شب 
در زيرزمين متوجه شدم كه در سوراخ ديوار طال پنهان 
كرده اندچون صاحب خانه طماع و بخيل بود، سوراخ را 

بستم و مهر كردم تا دستشان به طال نرسد
. شب گذشته فرشته ى مرگ به سراغ همسر مرد كشاورز 

آمد. من در ازاى زن گاو را به او دادم.

آل پاچينو: هميشه راست بگو 
حتى وقتى دارى دروغ ميگى... 
تو زندگى حقايقى هست كه 

ميشه فهميد،  ولى نميشه فهموند...
فيلم: صورت زخمى

هرگز كسى كه استعداد خوبى 
در تايپ كردن دارد

پروفسور نخواهد شد!
******

اميد دارويى است كه شفا نمى دهد
اما درد را قابل تحمل مى كند .

حقيقت، انكارناپذير است. بدخواهى ممكن است به 
آن حمله كند. ممكن است نادانى آن را به مسخره 

بگيرد، اما سرانجام حقيقت پايدار خواهد بود

اطالعيه مهم جمعى از پزشكان
 به مهران مديرى تو بالخره 
يه روز مريض ميشى نه !!!!!

بشنو اين نكته كه خود را ز غم آزاده كنى
خـون خورى گـر طلب روزى ننهــاده كـنى

حافظ شيرازى

مشكل جوامع امروز اين است
 كه به جاى اينكه دانش آموزان را مشتاق

 به يادگيرى كنيم مجبور به يادگيرى مى كنيم

دلم براى همه حرف هايى كه نگفته ام 
دلم براى همه حرف هايى كه نشنيده ام 

تنگ شده است.

در  را  خود  كارهاى  كه   افرادى  از  بسيارى   برخالف 
لحاظ  از  برخى  دهند،  مى  انجام  شب  هاى  نيمه 
بيولوژيكى به گونه اى هستند كه صبح زود از بيشترين 
انجام  به  موفق  افراد  اين  برخوردارند.  كارايى  ميزان 

كارهاى بيشترى در ساعات اوليه روز مى شوند.
عامل  سرخيزى  تحقيقات،  از  بسيارى  نتايج  بنابر 
دستيابى به بسيارى از موفقيت ها محسوب مى شود. 
افراد صبح  كه  ادعا  اين  اثبات  براى   علمى  دليل   11
خيز از موفقيت بيشترى نسبت به سايرين برخوردارند، 

وجود دارد:

1.ممكن است به طور طبيعى جزء آن دسته 
افرادى باشيد كه صبح زود از خواب بيدار 

مى شويد
طور  به  ها  انسان  از  درصد   10 تحقيقات  نتايج  بنابر 
طبيعى صبح زود از خواب بيدار مى شوند. اگر شما هم 
جزء اين دسته افراد هستيد، سحرخيزى به شما كمك 
خواهد كرد تا بازدهى خود را افزايش داده و از موفقيت 

بيشترى برخوردار شويد.

2.شما در يك شركت خوب مشغول به كار 

خواهيد شد
بسيارى از افراد موفق عرصه كسب و كار و تجارت 
صبح زود از خواب بيدار مى شوند. براى مثال “ ايندرا 
كوك“  «تيم  4 صبح)،   ) پپسي  شركت  رييس  نويى“ 
برانسون“  رييس شركت اپل (4:30 صبح) و «ريچارد 

(5:45) از خواب بيدار مى شود.

يك  خوردن  براى  بيشترى  3.شانس 
صبحانه عالى خواهيد داشت

طبق نتايج تحقيقى از مركز بهداشت دانشگاه هاروارد، 
افرادى كه صبحانه نمى خورد بيشتر در معرض خطر 
از خواب  زود  اگر صبح  دارند.  قرار  قلبى  بيمارى هاى 
بيدار شويد زمان كافى براى خوردن يك صبحانه كامل 

را خواهيد داشت.

4.از سالمت بيشترى برخوردار خواهيد بود
شده  بيان  آمريكا  روانشناسى  انجمن  از  اى  مقاله  در 
است افرادى كه صبح زودتر از خواب بيدار مى شوند از 

سالمت جسمى و روحى بيشترى برخوردارند.

خواهيد  برخوردار  بيشترى  بازدهى  از   .5

بودافراد سحرخيز هم مانند بقيه بعداز ظهر انرژى خود 
را از دست مى دهند، اما صبح خود را با بازدهى باالترى 

آغاز مى كنند.

6. فعال تر خواهيد بود
بنابر نتايج تحقيقات دانشگاه هاروارد، افراديى كه صبح 
و  دارند  باالترى  بازدهى  شود  مى  بيدار  خواب  از  زود 
بيشترى  از موفقيت  بيشترى داشته و  درنتيجه فعاليت 

برخوردار خواهند شد.

7. دچار اضافه وزن نمى شويد
افرادى كه  نتايج تحقيقات دانشگاه دركسل نشان داد 
افرادى  به  نسبت  شوند،  مى  بيدار  خواب  از  زود  صبح 
پايين  بدنى  توده  از شاخص  بيدارند،  را  كه طول شب 

ترى برخوردارند.

8. زمان بيشترى را در طول روز در اختيار 
خواهيد داشت

اگر هر روز صبح يك ساعت زودتر از خواب بيدار شويد، 
خواهيد  اختيار  در  بيشتر  زمان  روز   15 سال  طول  در 
ورزش،  به  را  اضافى  زمان  اين  توانيد  مى  كه  داشت 

مديتيشن و خوردن صبحانه، مطالعه اخبار يا هر كارى 
كه دوست داريد اختصاص دهيد.

در  اختالل  ايجاد  باعث  كمترى  9.عوالى 
تمركز شما خواهند شد

تلفنى،  هاى  تماس  شب  هاى  نيمه  در  كه  همانطور 
پيام هاى متنى و افراد كمترى باعث ايجاد اختالل در 
تمركز انسان مى شوند، صبح زود هم از همين ويژگى 
خود  به  را  زمان  كل  تواند  مى  فرد  و  است  برخوردار 

اختصاص دهد.

سازگار  زمين  طبيعى  روند  با  10.شما 
خواهيد شد

بسيارى از حيوانات روند بيولوژيكى بدن خود را با طلوع 
افرادى هم كه  و غروب خورشيد هماهنگ مى كنند. 
صبح زود از خواب بيدار مى شوند با اين ريتم طبيعى 

هماهنگ مى شوند.

11. افراد شادترى خواهيد بود
طبق نظر محققان دانشگاه تورنتو، افرادى كه صبح زود 
از خواب بيدار مى شوند به نسبت بقيه شادتر هستند.چه 

كسى دلش نمى خواهد شادتر باشد؟

5

پيامك

حرف هاى ابريشمى طنز روز

شعر روز 

پلكى احساس

عارفانه روز

يك لحظه مكث كن

نگرش

آيه روز 
 

قطعا آياتى روشنگر فرود آورده ايم و خدا هر كه را بخواهد به راه راست هدايت 
مى كند سوره نور آيه 45

حديث روز

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

سخن پير قديم

فالش بك

11 دليل موفقيت افراد سحرخيز

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

فروش زمين موسوى
09153615443

 فروش واحد  105مترى 
از مجتمع 3 واحدى واقع در مدرس 5        

09151631044

فروش باغ ويال با چشم انداز عالى و زمين 
براى گلخانه و باغ يا معاوضه با خودرو

09152696192
فروش نشاء گوجه فرنگى ، بادمجان و فلفل 

 بيرجند - كيلومتر 8 شمس آباد 
 ابتداى جاده دهنو      09153636593

فروش
 يك دستگاه خودروى ليفان X60 ، خشك 

مدل 94، مشكى     09159658604

 فروش فورى 30 متر زمين تجارى 
در دستگرد يا معاوضه با خودرو 

09151641958

 فروش ماشين 405 مدل 85 
دور رنگ ، دو طرف 

فى: 15ميليون 09156217507

فروش منزل تا حد سفت كارى در روستاى 
خراشاد ، حاشيه خيابان اصلى  قيمت: توافقى       

09105482422 - 09151640368

مغازه اى با دكور بسيار شيك مناسب براى 
تمام شغل ها نبش معلم 35 رهن و اجاره 

داده مى شود.     09365618808

 فروش يك باب آپارتمان  102 مترمربع 
با  كليه امكانات   قيمت: 160 ميليون

09155618033

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

نيازمنديم.
تبليغات   سيمرغ

32214181-09158661667

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

09151636824 - 09152206824  
05632222321

كـاشت 
بـولت نقاشى  ساختمان  پذيرفته  مى شود

 با ارزان ترين قيمت
مهرشهر ، خيابان گنجى 6
09151607203 - خزاعى

گچ كارى و گچ برى مهـدى
 در اسرع وقت ، شهر و روستا

32301097 - 09159618227
مهرشهر- حافظ شرقى -  نبش سلمان 

سمت چپ

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

رستوران و سفره خانه سنتى با 
موقعيت عالى و قيمت استثنايى 

واگذار  مى شود.
09151615023

فروش رستوران با موقعيت 
عالى يا معاوضه با خودرو

09155616181

 x60  فروش ليفان
سفيد ، مدل دى 92
09159623850

 يك همكار خانم براى كار 
در فروشگاه خانه زيبا نيازمنديم.

09151638004
 32239002

دو نفر طراح فتوشاپ خانم 
 براى كار در آتليه نيازمنديم.

 با حقوق و مزاياى عالى
32235980 - 09153624563

خريداريم
 كمپرسور كولر پرايد

 مدل پاناسونيك
09389282099

پروانه اشتغال به كار كاردانى به 
شماره 1-39-300-00056 
متعلق به اينجانب ابوالفضل 

دزگى مفقود گرديده و از درجه 
اعتبار ساقط مى باشد.

تدريس خصوصـى  رياضى و فيزيك دبيرستان 
رياضى  مهندسى ، آمار ، معادالت ديفرانسيل  

سيگنال و سيستم  / مخصوص آقايان
09303402797

دو فروشنده براى كار در قنادى 
نيازمنديم.  09365473747

نقـاشى ساختمـان
 روغن - پالستيك - اكروليك 

 مولتى كالر - كناف  - كاغذ ديوارى
  09157411071 - 32311541  

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

فروش دكل جرثقيل پالفينگر 
3 تن و دو الكتروموتور 15 اسب   

09155626083

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

   32304027 -09159656641 روزى

انجام كارهاى بنايى در اسرع وقت
از شناژ تا سفت كارى توسط استاد بنا

(روز مزد و اجاره كارى)
بلوار فاطميه - شهيد محمود كاوه بلوك 29 

طبقه 3
09157218065 - 09159628191  راستى

سمسارى صـادق 
خريد و فروش تمامى لوازم منزل و ادارى 

با باالترين قيمت   09380160779 - 32226210

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

فروشگاه الستيك  اسدزاده
اقساط 12 ماهه  براى فرهنگيان

انقالب 8 و 10
09153624878

خريد انواع فلزات مستعمل 
ادارى ، ساختمانى ، كشاورزى 

صنايع ، معادن و خانگى
09151602835 -  ترابى

09011864824

فروش 20 درصد سهم
 يك شركت مسافربرى

 برون شهرى 
09365742420
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اخبار ورزشى

شهرخبر: براى شاداب ماندن پوست و مو استفاده از انواع ويتامين ها ضرورى است اما براى جلوگيرى از ريزش مو و شوره  پوست كه نقش بسزايى 
در زيبايى فرد دارد ويتامين H يا بيوتين توصيه مى شود. كمبود ويتامين H يا بيوتين موجب شوره در پوست و ريزش مو مى شود. اين ويتامين در 
حبوبات، مغزها مثل گردو، پسته و بعضى سبزيجات مانند گل كلم وجود دارد.

با مصرف اين ويتامين ديگر ريزش مو نمى گيريد! 

جشنواره دومينو با موضوع سپاس معلم
 در زيركوه برگزار شد

فارس: به همت دانش آموزان پژوهش سراى دكتر گنجى، 
نخستين جشنواره دومينوى دانش آموزى شهرستان هاى 
خراسان جنوبى با 70 هزار قطعه دومينو در شهرستان 
زيركوه برگزار شد. اين جشنواره با هدف افزايش دقت و 
ظرافت، پرورش قوه خالقيت و پرورش مهارت هاى كار 
جمعى با موضوع سپاس معلم اجرا شد.نخستين جشنواره 
دومينوى دانش آموزان شهرستان هاى استان با تالش سه 
روزه 20 نفر از دانش آموزان پژوهش سراى دكتر گنجى 
شهرستان زيركوه با نمادهاى پرچم جمهورى اسالمى 
ايران، گل هاى الله به عنوان نمادى از شهدا، شعار سال 
و سپاس معلم به منظور تجليل از مقام شامخ معلم در 
آستانه هفته معلم با 70 هزار قطعه چيده و با حضور 

پرشور فرهنگيان و مسئوالن شهرستانى اجرا شد.

مشكل مالياتى كى روش بزودى حل مى شود
 

وزارت  پشتيبانى  و  منابع  توسعه  معاون  نيوز:  جهان 
تيم  سرمربى  مالياتى  مشكل  گفت:  جوانان  و  ورزش 
 ملى فوتبال ايران حل مى شود. وى گفت: در جلسه اى 
استان  مالياتى  كل  مدير  نورى  دكتر  حضور  با  كه 
فوتبال، حسنى خو رئيس فدراسيون   تهران، كفاشيان 
مشاور وزير و تعدادى از كارشناسان مالى برگزار شد، مقرر 
امور  فوتبال، سازمان  اقداماتى كه فدراسيون  با  گرديد 
مالياتى و وزارت ورزش و جوانان خواهند داشت ظرف 

چند روز آينده مشكل مالياتى كى روش حل شود.

2 ايرانى در تيم رويايى سال 2014
 

جهان نيوز: سايت Worldofvolley به تازگى يك 
 نظرسنجى برگزار كرده تا تيم رويايى سال 2014 - 2015 
كه  بازيكنانى  بين  در  شود.  انتخاب  مخاطبان  توسط 
و  پاسور  معروف،  سعيد  نام  است  شده  مطرح  نامشان 
كاپيتان تيم ملى واليبال ايران و سيد محمد موسوى، 

سرعتى زن تيم ملى واليبال ايران به چشم مى خورد.

ايوانكوويچ: ديدار با بنيادكار آسان نيست

با  تهران  پرسپوليس  فوتبال  تيم  سرمربى  ايرنا: 
آسان  ازبكستان  بنيادكار  با  ديدار  كه  اين  بر  تاكيد 
رسيدن  براى  سرخ  ورزشگاهى  منتظر  گفت:  نيست، 
كرد:  اظهار  ايوانكوويچ  برانكو  هستيم.  پيروزى  به 
نكنيم،  كسب  امروز  خوبى  نتيجه  اگر  است  طبيعى 
بين  از  آسيا  قهرمانان  ليگ  در  قبلى  هاى   پيروزى 
مى رود. هم اكنون پرسپوليس با9 امتياز در رتبه دوم 
اين گروه قراردارد و درصورت پيروزى به مرحله يك 
هشتم نهايى راه پيدا خواهدكرد. بنيادكار ازبكستان نيز 

با يك امتياز شانسى براى صعود ندارد.

كاكائو و ديابت!؟ 
 

كاكائوى  مصرف  معتقدند  محققان  سالمانه: 
دارو  يك  عنوان  به  مى تواند  تلخ  و  خالص 

براى بسيارى از بيمارى ها از جمله ديابت مفيد 
باشد. براساس اين مطالعه مصرف شكالت تلخ 
در  و  انسولين  حساسيت  بهبود  باعث  مى تواند 
نتيجه كاهش خطر ابتال به ديابت شود. مطالعات 
قبلى نشان داده بود كه كاكائو در پيشگيرى از 

بيمارى هاى قلبى عروقى، فشارخون و بسيارى 
از سرطان ها نقش دارد.

چگونه چربى هاى پهلو را آب كنيم

سالمانه: وقتى شخص در محدوده نرمال وزنى 

به عبارتى شاخص توده بدنى حدود 24 تا 25 
پهلوهاى  و  شكم  در  چربى  مقدار  يك  باشد 
شكم  در  چربى  مقدار  بنابراين  دارد  وجود  فرد 
اما  نيست.  طبيعى  غير  و  عادى  غير  پهلوها  و 

زمانى كه وزن ما زيادتر مى شود و شاخص توده 
بدنى ما در محدوده بيش از 25 قرار مى گيرد و 
وارد فضاى اضافه مى شويم چربى ها گسترش 
يافته و پس از آن به ران ها، پشت و هم چنين 
صورت راه پيدا مى كند. در صورتى كه ورزش 
كردن فرد مفيد و موثر باشد يعنى حداقل روزى 
2 تا 3 ساعت ورزش كند مى تواند چربى هاى 
همانند  هوازى  ورزش هاى  كند.  آب  را  پهلو 
كمك  شنا  و  دو  سوارى،  دوچرخه  ايروبيك، 
ساعت   3 تا   2 روزى  حداقل  اما  است  كننده 
ورزش كردن براى كسانى كه نمى خواهند رژيم 

غذايى بگيرند مفيد است.
 

خوردنى هاى فصل بهار 
براى مبارزه با بى حالى

و  بيشتر  رطوبت  علت  به  بهار  نيوز:  سالمت 
روزهاى بلند و همچنين روييدن گل و گياهان 
باعث  مى كند  فصلى  حساسيت هاى  ايجاد  كه 
در  كه  آنچه  مى شود.  افراد  در  بى حالى  ايجاد 
اين ميان اهميت دارد، نقش مواد غذايى و تغذيه  
مناسب است كه كسالت را از افراد دور مى كند.

اول غذاهايى كه در اصطالح عاميانه  در وهله  
در صورت  يا  نشود  دارند، مصرف  طبع سردى 

امكان كمتر استفاده شود مانند خيار.بالعكس اگر 
مصرف ادويه جات در اين فصل افزايش داده شود 
سطح انرژى در بدن افزايش پيدا مى كند. توصيه 
تا 3  ليوان چاى و همچنين 2  تا 4  مى شود 3 

فنجان قهوه و نسكافه كه حاوى كافئين هستند 
در روز استفاده شود تا رفع كسالت در افراد شود.

برنج بخوريد و چاق نشويد! 

نامه نيوز: برنج باعث اضافه وزن و افزايش خطر 

ابتال به ديابت نوع 2 مى شود. برنج سفيد فايده 
چندانى ندارد، يك پيمانه از آن 200 كالرى دارد 
كه به طور خالص نشاسته است و ماده مغذى 
يك  با  اند  كرده  ثابت  پژوهشگران  اما  ندارد. 

ترفند ساده مى توانيد مواد مغذى به برنج اضافه 
اين روش،  از محققان در  به گفته يكى  كنيد. 
مانند قبل عمل مى كنيم با اين تفاوت كه قبل 
از ريختن برنج در آب جوش، به آب چند قطره 
روغن نارگيل (حدود 3 درصد وزن برنج) اضافه 
مى كنيم سپس به مدت 12 ساعت آن را در 

يخچال نگه دارى مى كنيم.گفتنى است در اين 
باعث  نارگيل  روغن  در  موجود  «ليپيد»  روش 
هم  شود  مى  برنج  نشاسته  از  بخشى  كاهش 
داده و ساختار  با نشاسته واكنش  چنين روغن 

برنج تغيير مى كند.

داشتن دندان هاى سفيد 
به كمك اين خوراكى ها 

نامه نيوز: دوست داريد دندان هاى سفيدترى 
داشته باشيد؟ غذاهاى زير را مصرف كنيد.

و  هويج   سيب،  هويج:  و  كرفس  سيب،   .1
بد  بوى  موجب  كه  را  هايى  باكترى  كرفس 
به  سويى  از  و  برده  بين  از  شود  مى  دهان 
دليل آنكه با سطح دندان سايش پيدا مى كنند 
بيشتر آن مى شود. 2. پرتقال  موجب سفيدى 
و آناناس: اين ميوه ها نيز به ترشح بزاق و در 
نتيجه شستن دندان ها به صورت طبيعى كمك 
محصوالت  پنير:  و  شير  ماست،   .3 كند.  مى 
لبنى حاوى اسيد الكتيك هستند كه مى تواند 
از دندان ها محافظت كند.  برابر پوسيدگى  در 
سفيد  براى  مناسب  راهى  نيز  پنيرهاى سخت 
شدن دندان ها هستند زيرا تكه هاى غذا را از 

روى دندان ها پاك مى كند.

برنج بخوريد و چاق نشويد! 

جعل معدل ليسانس از ترس پدر

از  يكى  نماينده  پيش  چندى  خبرنگاران:  باشگاه 
دانشگاه هاى تهران با مراجعه به دادسرا در شكايتى گفت: 
يكى از دانشجويان ما پس از قبولى در مقطع كار شناسى 
ارشد و بعد از استعالم مدرك مشخص شد كه او 4 نمره 
از معدل ليسانسش را جعل كرده است. با بررسى مدرك 
تحصيلى اين دانشجو مشخص شد كه اين زن 12 سال 
پيش وقتى از دانشگاه فارغ التحصيل شده بود، به طرز 
ماهرانه اى معدل 14خود را به 18 تغيير داده بود. دختر 
دانشجو خيلى زود دستگير شد و در بازجويى ها گفت: 
وقتى مدركم را گرفتم از ترس پدرم نمره ام را نگفتم.   براى 

همين نمره معدلم را از 14 به 18 تغيير دادم .

حادثه اى مرگبار براى جويندگان گنج

باشگاه خبرنگاران: فرمانده يگان حفاظت اداره كل ميراث 
فرهنگى خراسان رضوى گفت: يك حفار غيرمجاز كه 
در رشتخوار اقدام به حفر دو چاله در محوطه تاريخى 
كرده بود با ريزش ديواره يكى از چاله ها در زير خاك 
گرفتار شد و جان خود را از دست داد.حسينى افزود: 6 
حفار اقدام به كاوش غيرمجاز در يكى از محوطه هاى 
تاريخى رشتخوار كردند كه يكى از اين افراد در حين 
حفارى با ريزش ديوار چاله اى كه حفر كرده بود دچار 
حادثه شد. از اين تعداد 2 نفر فرار كرده و 3 نفر ديگر در 
همان محل دستگير شدند و جسد متوفى نيز در حالى 

كه بيلى در دست داشت از خاك بيرون كشيده شد.

قتل برادر به خاطر مالقات نكردن
 پدر و مادر

باشگاه خبرنگاران: ماموران در جريان وقوع يك قتل 
قرار گرفتند. آنها موضوع را در دستور كار خود قرار داده 
و با حضور در محل حادثه كه ساختمانى نيمه كاره بود، 
با حضور ماموران  پرداختند.  رابطه  اين  به تحقيق در 
مشخص شد كه پسر جوانى كه از كارگران ساختمان 
نيمه كاره بود پس از درگيرى با برادرش به قتل رسيده 
است. متهم با اعتراف به جرم خود به ماموران گفت: با 
برادرم اختالف داشتم. او به پدر و مادرمان سر نمى زد 
و من هم از او مى خواستم كه پيش آنان برود. همين 

باعث شد با هم درگير شويم و من او را خفه كردم. 

برادركشي در مراسم خاكسپاري پدر 

تابناك: چند روز گذشته در شعبه 72 دادگاه كيفري استان 
تهران، امين 45 ساله به اتهام قتل برادر خود به نام رامين 
و اخالل در نظم عمومي در سال 89 پاي ميز محاكمه 
نشست. اولياي دم، زن و بچه برادرش بودند سرانجام 
از خون رامين گذشتند. متهم كه از سال 89 تاكنون به 
خاطر قتل برادر خود در مراسم خاكسپاري پدرش، پنج 
سال از عمر خود را در زندان سپري كرده بود، به جايگاه 
احضار شد. او گفت: « براي مراسم خاكسپاري پدرم رفته 
بودم. من آن زمان شيشه مي كشيدم. در آن شرايط خيلي 
ناراحت بودم و يك لحظه كنترلم را از دست دادم و به 

برادرم حمله كردم و با چاقو او را زدم.»

آدم رباى ناكام دستگير شد

فسا  شهرستان  انتظامى  فرمانده  خبرنگاران:  باشگاه 
گفت: ماموران از طريق مركز فوريتهاى پليسى 110 
در جريان يك مورد آدم ربايى قرار گرفتند. سرهنگ 
محمدى ادامه داد: موضوع در دستور كار ماموران قرار 
گرفت و تحقيقات آغاز شد تا اينكه در   نهايت خودروى 
پژو پارس متعلق به آدم ربايان به صورت   رها شده در 
يكى از خيابان ها مشاهده شد. وى افزود: با به دست 
آمدن اين سر نخ ماموران موفق شدند يك نفر از آدم 
ربايان را در مخفيگاهش دستگير و فرد ربوده شده را آزاد 
كنند. پرونده مقدماتى در اين رابطه تشكيل و دستگيرى 

متهم ديگر اين پرونده در دستور كار قرار دارد.

6
ايستگاه سالمت

حوادث

  نمايشگاه بزرگ مبلمان 
و سرويس خواب 

براى شما آخرين مدل هاى 

روز تهران را گلچين نموديم 

مبلمان پاسارگاد نماد تعهد و كيفيت 

با  شرايط استثنايى 

ضمناً اقساط 12 ماهه بدون پيش پرداخت ويژه فرهنگيان عزيز 

تلفن :  32450085 - 09155623695 

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

مودى

  بنگاه  قالب بتن توكــل 
خريد و  فروش  انواع قالب بتن

داربست  فلزى ، تخته زير پا ، نو  ، دست دوم 

بلوار فرودگاه  -  سه راه صياد شيرازى       32313600  -  09151615069 جليلى

آدرس : نبش غفارى 4       

 09151606528

32212519  

ايزوگام سليمانى 
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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 

ايزوگام شرق
 0915  562  2050

0915  562  9033

خيابان ارتش - جنب  جهاد كشاورزى        

3-32233092  بخشى

نمايشگاه و فروشگاه

 گل و گياه هاتف 
انواع گل هاى

 طبيعى و  مصنوعى 
شيشه هاى كريستالى  

آدرس: بيست مترى اول غربى ، خيابان سعيدى  

09155614954-32212174 

خدمات فنى ارغوانى
 شارژ گاز كولر اتومبيل 

فقط 60 هزار تومان با 6 ماه ضمانت    

 پاسداران 8 - پالك 24     09153618984

كـارواش محمـد
با مساحت 700 متر مربع

كارواش«سوارى»  فقط 5000 تومان
ماشين سنگين هم پذيرفته مى شود

نبش موسى بن جعفر(ع) 5
09157405446

نيازمنديم
يك خانم بازارياب با دو سال سابقه كار در مطبوعات و كانون هاى تبليغات 

با اعطاى شرايط ويژه و پورسانت عالى نيازمنديم.

09014319224-32450324

تعمير يخچال  ، فريزر  و ...   
در  منزل    09158076574

روبروى پايانه مسافربرى جنب نمايندگى سايپا  - نظرى

نصب و تعمير كولر آبى
 و  لباسشويى  در منزل

  09151643778  - 32315776  - شهريارى

حمل اثاثيه 
100 درصد تضمينى

با  كارگر ماهر و ماشين اتاق بزرگ

09159618581- فاروقى



پژوهش سراى  دانش آموزان  به همت  معلم  سپاس  موضوع  با  دومينو  معلم جشنواره  مقام  بزرگداشت  هفته  از  روز  چهارمين  در  فارس- 
 دكتر گنجى با 70 هزار قطعه دومينو در شهرستان زيركوه برگزار شد. اين جشنواره با هدف افزايش دقت و ظرافت، پرورش قوه خالقيت 

و پرورش مهارت هاى كار جمعى با موضوع سپاس معلم اجرا شد.

آغاز طرح آماربردارى مبدأ – مقصد جشنواره دومينو با موضوع سپاس معلم در زيركوه برگزار شد

طرح آماربردارى مبدأ- مقصد در جاده هاي استان از 
ساعت 6 صبح امروز چهارشنبه همزمان با سراسر كشور 
در 9 نقطه و 18 ايستگاه آمارى آغاز مى شود.مديركل 
حمل و نقل و پايانه هاى استان اظهار كرد: اين طرح 
براى ساماندهى حمل و نقل جاده اى كاال، مسافر و 
و  هاى حمل  شبكه  ارتقاى  و  سازى  ايمن  ترانزيت، 
نقل و كاهش تصادفات جاده هاى و همچنين مديريت 
عوامل مؤثر در حمل و نقل و با هزينه اى حدود دو 
طرح  اين  افزود:  نصرى  شود.  مى  اجرا  ريال  ميليارد 
با استفاده از 316 نفر نيروى انسانى بخش خصوصى 
ساير  همكارى  همچنين  و  كل  اداره  اين  نظارت   و 
دستگاه هاى اجرايى به مدت 4 شبانه روز تا ساعت 6 

صبح يكشنبه مورخ 94/2/20 ادامه خواهد داشت.

مناطق كمتر توسعه يافته بشرويه
از خدمات شهردارى برخوردار مى شوند

شهردار بشرويه، توجه به مناطق كمتر توسعه يافته 
شهرستان بشرويه را از اهداف كارى اين شهردارى 
برشمرد و گفت: براى رعايت عدالت در برخوردارى 
از حقوق شهروندى، شهرستان بشرويه به 8 منطقه 
پوشش  از  درصد   50 بر  بالغ  و  است  شده  تقسيم 
خواهد  انجام  قدس  هاى  خيابان  در  معابر  آسفالت 
شهرى  كمبودهاى  پذيرفت  بايد  افزود:  باللى  شد. 
همراهى  اما  است  توان شهردارى  از  بيشتر  بشرويه 
وى  شود.  مى  شهرستان  پيشرفت  موجب  مردم 
گفت:  و  كرد  تأكيد  شهرى  مهم  هاى  اولويت   بر 
بهسازى  و  ساماندهى  بايد  بشرويه  هاى  بوستان 
از  بعد  و  كنند  استفاده  بتوانند  مردم  عموم  تا  شود 
بانوان  پارك  مورد  در  مشخص  ريزى  برنامه  با  آن 

و جانمايى آن تصميم الزم  گرفته شود.

شاخص بحران در استان از زلزله و سيل 
به خشكسالى تغيير پيدا كرده است

مديركل دامپزشكى استان گفت: خشكسالى خسارت 
زيادى به بخش دام استان وارد كرده و در حال حاضر 
شاخص بحران در خراسان جنوبى از زلزله و سيل به 
بيان  با  پور  رفيعي  پيدا كرده است.  تغيير  خشكسالى 
سبب  متمادي  هاي  سال  هاي  خشكسالي  اينكه 
افزود:  است  شده  ها  دام  بدن  معدني  مواد  كاهش 
از  يكي  ها  دام  بدن  ايمني  سطح  كاهش  متأسفانه 
مهمترين عوامل افزايش خطر بروز بيماري ها بوده كه 
افزايش خسارت هاي اقتصادي را به صنعت دامپروري 
به همراه دارد. وي به اقدامات دامپزشكي براى كاهش 
اثرات سوء خشكسالي اشاره كرد و توزيع نهاده هاي 
دامي رايگان نظير انواع سموم، شربت هاي ضد انگل، 
واكسن، سمپاشي دام ها و ارايه خدمات درماني را به 

عنوان مهمترين اقدامات اين اداره كل برشمرد.

بازديد اعضاى نظام مهندسى ساختمان
  از بناهاى تاريخى بيرجند

نظام مهندسى ساختمان  آشنايى اعضاى  راستاى  در 
هاى  ويژگى  و  فرهنگى  و  تاريخى  آثار  با  استان 
معمارى بناهاى تاريخى استان، تعدادى از اعضاى اين 
سازمان به همراه خانواده شان با همكارى اداره كل 
ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى از بناهاى 
تاريخى بيرجند بازديد كردند. اين بازديد شامل محور 
تاريخى بافت (مدرسه شوكتيه، آرامگاه خواجه خضر، 
آب انبارها، خانه آراسته، حسينيه نواب) و باغ و عمارت 

جهانى اكبريه و باغ و عمارت رحيم آباد بود.  

ايستگاه «هم صداى مهربان» 
در كانون پرورش فكرى قاين برگزار شد

همزمان با ميالد با سعادت موالى متقيان حضرت على 
(ع)، گراميداشت هفته  معلم و روز پدر، مركز  فرهنگى 
هنرى قاين ايستگاه «هم صداى مهربان» را برگزار كرد. 
اين ايستگاه به منظور تقويت باورهاى دينى، مذهبى 
و تقويت روحيه  سپاس در بين اعضا برپا شد. گفتنى 
است اعضاى شركت كننده با دستان كوچك خود براى 
به رسم  و  تبريك ساختند  پدرانشان كارت  و  معلمان 

قدردانى كارت ها را به اين عزيزان اهدا كردند. 

مرمت ارگ عباس خان شيبانى آغاز شد

ارگ  مرمت  گفت:  استان،  فرهنگى  ميراث  معاون 
شهرستان  ماژان  روستاى  در  شيبانى  عباس خان 
آغاز  قاجار  دوره  اوايل  معماري  يادگارهاي  از  خوسف 
شد. شريعتى منش گفت: در پى مرمت خانه ها و بناهاى 
براى  ريال  ميليون  مبلغ 400  سال 94  در  مشاركتى 
مرمت ارگ عباس خان شيبانى در روستاى ماژان در نظر 

گرفته شد و مرمت آن با مشاركت مالك آغاز شد.

وقف 600 متر مربع زمين 
براى ساخت خانه سالمندان و ايتام

در سالروز والدت امام على(ع) وقف جديد در نهبندان 
به ارزش 900 ميليون ريال به ثبت رسيد. سرپرست 
يك  كرد:  اظهار  نهبندان  خيريه  امور  و  اوقاف  اداره 
باب زمين به مساحت 600 متر مربع توسط غالمرضا 
حق دوست حسب الوصيه شهربانو حق دوست براى 
ساخت خانه براى سالمندان و كودكان بى سرپرست 
وقف شد. حجت االسالم مختارى گفت: اين اولين 

وقف مردم نهبندان در سال 94 است. 

كشف دو ميليارد و 500 ميليون ريال
 كاالى قاچاق در نهبندان

ايرنا- جانشين فرماندهى انتظامى نهبندان از كشف 
دو ميليارد و 500 ميليون ريال كاالى قاچاق در اين 
سرهنگ  داد.  خبر  گذشته  روز  دو  طى  شهرستان 
بازرسى  ايستگاه  مأموران  كرد:  اظهار  چم  حسين 
سهل آباد هنگام كنترل خودروهاى عبورى به يك 
دستگاه كاميون بنز كه در مسير زاهدان به تهران در 
حركت بود مشكوك شدند و خودرو را متوقف كردند.
حامل  كه  كاميون  خودروى  بازرسى  در  افزود:  وى 
لوازم ورزشى بود، مشخص شد بار خودرو قاچاق بوده 

كه متهم دستگير و روانه بازداشتگاه شد.

توسعه روستايى،  پيش نياز توسعه پايدار

امروزه توسعه روستايي يكي از اركان 
و  رود  مي  شمار  به  پايدار  توسعه 
ويژه  و  مشخص  طور  به  بايستي 
مورد توجه قرار گيرد. توسعه روستايى 
نيست.  كشاورزى  توسعه  معادل 
توسعه كشاورزى بايد به عنوان زيرمجموعه توسعه روستايى 
تلقى شود. كشور نبايد تنها بر توسعه كشاورزى متمركز 
شود چون نمى توان انتظار داشت كه توسعه كشاورزى به 
توسعه روستايى منتهى شود. توسعه روستايي، ايجاد اشتغال 
و درآمد در نواحي روستايي و فراهم نمودن رفاه اجتماعي در 
آن نواحي با استفاده بهينه از منابع طبيعي و محيط زيست 
محقق مي شود. دو مشكل عمده در مسير توسعه روستايي 
وجود دارد: نخستين آن ضعف زيرسرساخت ها و امكانات 
اجتماعي نظير خدمات بهداشتى، آموزشى، بيمه و تأمين 
اجتماعى، خطوط ارتباطى (حمل و نقل و مخابرات)، آب 
آشاميدنى، سوخت، برق و موارد شبيه آن است. عليرغم 
اينكه برنامه هاى گسترده و پرهزينه اى را براى بهبود اين 
زيرساخت ها انجام داده اند، اما بررسى ها نشان دهنده آن 
است كه همچنان كاستي هايي در اين زمينه وجود دارد. 
دومين و مهم ترين معضل توسعه روستايي كمبود درآمد 
روستاييان و ضعف بنيه اقتصادي آنان است. كمبود درآمد 
انديشيده  اى  چاره  آن  براى  اگر  كه  است  مهمى  عامل 
نشود، اجازه نمى دهد طرح هاى توسعه روستايى به ثمر 
 بنشيند. افزايش جمعيت روستاييان، بيكاري كامل يا فصلي، 
 بهره وري پايين عوامل كار و توليد، نبود جاذبه براي سرمايه گذاري

مهم ترين علل كمبود درآمد روستاييان است. 
ايجاد اشتغال يكى از مهمترين اهداف توسعه اقتصادى است 

كه مي تواند بر مشكل كمبود درآمد فائق آيد. 
بررسى  هاى آمارى نشان مى  دهد در سال 1385 در كل 
استان تعداد 1815 آبادى داراى سكنه وجود داشته است كه 
اين ميزان به رقم 1703 آبادى در طى پنج سال بعد يعنى 
سال 1390 كاهش يافته است. توزيع آبادى  هاى داراى 
 سكنه در سال 1385 در شهرستان  هاى استان به گونه  اى
نهبندان،  هاى  شهرستان   در  تعداد  بيشترين  كه  بوده 
سربيشه و بيرجند و كمترين تعداد روستاهاى داراى سكنه 
ترتيب  در سال 1390  است.  بوده  فردوس  در شهرستان 
شهرستان  هاى داراى بيشترين آبادى مسكونى نسبت به 
قبل تغيير يافته و شامل شهرستان  هاى بيرجند، نهبندان 
خشكسالى  شدت  يابى  آن،  دليل  باشد.  مى   سربيشه  و 
و پيامدهاى مكانى- فضايى آن چون تخليه روستاها در 

نواحى جنوبى استان بوده است.
اگر به دنبال توسعه اشتغال روستايي هستيم، بايد مقوله 
كارآفريني را جدي بگيريم.  براي اين مهم الزم است كه 
در وهله نخست يك راهبرد كالن انتخاب كنيم و به دور از 
تمركز گرايي و با تأكيد بر بومي گرايي، جايگاه روستاها و 
رويكرد توسعه روستايي مطلوب را مشخص نماييم. در وهله 
بعد به توان و پتانسيل روستاها توجه نماييم. صنايع تبديلى 
توسعه  كشاورزى،  توسعه  هاى  زمينه  مهمترين  جمله  از 
روستايى و توسعه اشتغال زايى در روستاها است. وظيفه 
اصلى اين صنايع، فرآورى محصوالت كشاورزى و دامى 
روستا و تبديل آنها به كاالهاى نهايى تر و با ارزش تر است 
كه اغلب در صنايع و كارخانه هاى شهرى انجام مى شود. 
انجام اين فعاليت ها در روستاها يا نواحى اطراف روستاها 
باعث خلق ارزش افزوده بيشتر در اين مناطق و تحريك 
توليد مى شود و قدمى رو به جلو در راستاى تحكيم امنيت 
غذايى كشور برداشته مى شود. توسعه اين گونه صنايع كه به 
دانش و فناورى فوق العاده اى نيازمند نيستند، امرى امكان 
پذير براى نواحى روستايى محسوب مى شود. بسيارى از 
روستائيان نيز كه در شهرها در همين نوع صنايع و كسب 
و كارها به كار مشغول مى شوند، كمتر به مهاجرت متمايل 
مستقيم  صادرات  امكان  صنايع،  گونه  اين  شد.  خواهند 
 محصوالت و كاالها به ديگر كشورها را فراهم مى آورد
و باعث  افزايش رونق مناطق روستايى مى شود. صنايع 
فرهنگى از جمله صنايع ريشه دار در مناطق روستايى هستند 
و به جرأت مى توان گفت اين صنايع روستايى بيشتر بر صنايع 
دستى متمركزند. از آن جايى كه روستاييان به صورت نسبى 
وقت آزاد زيادى (به خصوص به صورت فصلى) در اختيار 
 دارند، اغلب در زمينه اى از اين گونه صنايع وارد مى شوند.
مناطق  در  وفور  به  دستى،  صنايع  نياز  مورد  اوليه  مواد 
روستايى موجود است، ضمن آنكه نيازمند دانش فوق العاده 
يا فناورى سطح بااليى نيست. اين صنايع، زمينه اشتغال 
مناسبى نيز براى زنان (به عنوان قشر عظيمى از جمعيت 
روستايى) محسوب مى شود و از يك طرف آنان را از فضاى 
خانه دور نمى كند و از طرف ديگر، با شرايط جسمانى و 
گردشگرى  صنعت  دارد.  بيشترى  سازگارى  آنان  روحى 
(توريسم) نيز از ديگر صنايع فرهنگى محسوب مى شود كه 
زمينه رشد فوق العاده اى در مناطق روستايى دارد. طبيعت 
زيباى مناطق روستايى همراه با جاذبه هاى سنتى، زمينه 
 مورد عالقه گردشگران داخلى و خارجى محسوب مى شود.
توسعه اين صنعت كه با هزينه قابل توجهى همراه نيست، 
در حاشيه خود باعث توسعه كسب و كار خواهد شد. خدمات 
زمينه اشتغال زايى است كه بخش در حال رشدى در اكثر 
كشورهاى جهان محسوب مى شود به گونه اى كه بسيارى از 
انديشمندان، اقتصاد نوين را اقتصاد خدماتى مى نامند، بخش 
خدمات زمينه بسيار مستعدى براى اشتغالزايى دارد چون در 
يك اقتصاد روبه رشد و پويا، نمى توان هيچ گونه محدوديتى 
براى توسعه خدمات در نظر گرفت. در كنار آن خدمات زمينه 
مناسبى براى خالقيت و نوآورى افراد محسوب مى شود. 
بخش عمده اى از كارآفرينى ها در حوزه خدمات اتفاق مى 
افتد. خدمات اجتماعى، بهداشتى، فنى، آموزشى، تجارت، 
 اقتصادى و مالى و ارتباطى از جمله مهمترين زمينه هاى
قابل توسعه و اشتغالزا در مناطق روستايى هستند. مشاركت 
دولت در اين زمينه مى تواند تسهيل كننده و تسريع كننده 

فرآيند توسعه خدمات در روستاها باشد. 
 على رضايى
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نماينده مردم شهرستان هاى بيرجند، درميان و خوسف 
در مجلس شوراى اسالمى گفت: در سفر پر بركت رئيس 
جمهورى به خراسان جنوبى مصوبات زيادى براى رفع 
كمبودها و مشكالت اين خطه تصويب شد كه پيگيرى 
را  بيشترى  استان جديت  از سوى مسئوالن  آن  اجراى 
در  عبادى  محمدباقر  سيد  االسالم  حجت  طلبد.  مى 
اينكه  بيان  با  بيرجند  شهرستان  ادارى  شوراى  نشست 
دولت تدبير و اميد به استان هاى كمتر برخوردار همچون 
قصور  كرد:  اظهار  دارد،  اى  ويژه  نگاه  جنوبى  خراسان 
مسئوالن استان در پيگيرى مصوبات سفر، قابل اغماض 
بايد به دنبال اجرايى شدن مصوبات  نيست و مسئولين 
دولت باشند. وى در بخش ديگرى به موضوع زمين هاى 
زمين هاى موسوى  به  بيرجند كه معروف  حاشيه شهر 
است  اشاره كرد و گفت: برخى شهروندان بيش از چند 
دهه است كه در اين زمينه با مشكالتى مواجه هستند 
و مسئوالن امر مى بايست اين موضوع را خارج از نوبت 

ادارى پيگيرى كنند.
عبادى همچنين به نگاه ويژه كميسيون آموزش و تحقيقات 
مجلس شوراى اسالمى نسبت به رفع مشكالت فرهنگيان 
اشاره كرد و افزود: پيشنهاد داده ايم از محل صرفه جويى 
ريال  ميليارد  مبلغ 17 هزار  بانك ها  و  دولتى  مؤسسات 
بودجه  نيز در  يابد و  براى مطالبات فرهنگيان اختصاص 
امسال عالوه بر مبلغ پيشنهادى دولت، مجلس نيز مبلغ 50 
هزار ميليارد ريال براى وزارت آموزش و پرورش مصوب 
كرده است. وى به سفر رئيس بنياد مستضعفان كشور به 
و  ساخت  در  كرد  اعالم  بنياد  گفت:  و  كرد  اشاره  استان 
تكميل پروژه هايى كه داراى توجيه اقتصادى، اشتغالزايى 
و محروميت زدايى باشند و مشروط بر آنكه هر پروژه ظرف 
سه تا پنج سال به بهره بردارى برسد، تا سقف 49 درصد 
سرمايه گذارى خواهد كرد اما تاكنون، هيچ طرحى از سوى 

مسئوالن استان ارايه نشده است.

پروژه فرهنگى بنياد زائر
بزرگترين وقف مشاركتى خراسان جنوبى

عضو هيئت امناى بنياد زائر امام رضا(ع) خراسان جنوبى 
نيز در اين نشست درباره فلسفه وجودى بنياد گفت: بنياد 
زائر به فرمان مقام معظم رهبرى تشكيل شده تا زمينه 
زيارت ارزان حرم مطهر امام هشتم(ع) براى عاشقان كم 
بضاعت فراهم شود. حجت االسالم رحيم آبادى با بيان 

اينكه: بر اين اساس شهردارى مشهد موظف شده به هر 
استان قطعه زمينى به صورت وقفى در جوار حرم مطهر 
زائرسراها،  اساسنامه  در  كرد:  عنوان  كند،  اهدا  رضوى 
حال  عين  در  اما  نشده،  گرفته  نظر  در  دولتى  بودجه 

اند در حد توان  استاندارى و فرماندارى ها موظف شده 
خود براى تحقق اين امر خير مشاركت داشته باشند.

بزرگترين  عنوان  به  فرهنگى  پروژه  اين  از  آبادى  رحيم 
وقف مشاركتى استان ياد كرد و افزود: زمينى به مساحت 
بارگاه ملكوتى على بن  700 متر در فاصله 500 مترى 
از سوى  خيابان واليت هشت  در  واقع  الرضا(ع)  موسى 
شهردارى مشهد به اين بنياد اهدا شده است. وى با بيان 
در  تخت   500 ظرفيت  به  و  طبقه   9 در  زائرسرا  اينكه 
آسمانى  زمين ساخته مى شود، گفت: خريد خشت  اين 

توسط افراد و خانواده ها يكى از راه هاى كمك به ساخت 
زائرسرا است كه اين كار در حقيقت نمادى از كار وقف 

بوده و مبلغ هر خشت آسمانى 880 هزار ريال است.
واقفى  يا  اين چنانچه خير  بر  افزود: عالوه  آبادى  رحيم 

هزينه  تواند  مى  باشد  داشته  بيشتر  مشاركت  به  تمايل 
يك تخت زائرسرا را كه معادل 266 ميليون ريال است، 
متقبل شود. وى از دستگاه هاى اجرايى استان خواست 
هر دستگاه يك نفر رابط را معرفى تا نسبت به جمع آورى 

اين كمك هاى نقدى اقدام كند.

 با نگاه معمولى نمى توان 
بر مشكالت شهرستان بيرجند فايق آمد

فرماندار بيرجند نيز در اين نشست با بيان اينكه با نگاه 
معمولى نمى توان بر مشكالت اين شهرستان فايق آمد، 
گفت: خشكسالى و كمتر برخوردار بودن اين خطه كويرى از 
 جمله مؤلفه هاى خاصى است كه بايد در برنامه ريزى هاى

كالن كشور مورد توجه قرار گيرد.
براى  اعتبارات  تخصيص  در  سويى  از  افزود:  منصورى 
شهرستان بيرجند با توجه به مركز استان بودن و تحميل 
شدن برخى هزينه هاى ساير شهرستان هاى استان، بايد 
ارقام بيشترى برايش در نظر گرفته شود. وى ادامه داد: 
در شوراى برنامه ريزى به مسايل و مشكالت آموزش و 

پرورش نگاه ويژه اى داريم.

حاجى آباد، مهرشهر، دستگرد و اميرآباد در مهر ماه 
با مشكل كمبود كالس درس مواجه خواهند شد

مدير آموزش و پرورش بيرجند نيز گفت: مناطق حاجى آباد، 
مهرشهر، دستگرد و اميرآباد اين شهرستان در مهر ماه امسال 
با مشكل اسكان دانش آموزان مواجه خواهند شد. سجادى 
نژاد افزود: اگر تا آن زمان حداقل 50 باب كالس نتوانيم به 
ظرفيت كالس هاى خود اضافه كنيم، دانش آموزان مناطق 
ياد شده، مهر ماه بايد روى زمين درس بخوانند. به گفته وى 
حداقل يكصد باب كالس درس نيز مورد نياز است تا مدارس 

دو شيفته اين شهرستان، يك شيفته شوند.

مسئوالن در پيگيرى مصوبات سفر دولت، تالش كنند

با حضور استاد جمشيد مشايخى چهره ماندگار سينماى ايران

امروز نخستين مجمع عمومى بنياد حاميان دانشگاه بيرجند برگزار مى شود
مدير اجرايى بنياد حاميان دانشگاه بيرجند گفت: نخستين 
جلسه مجمع عمومى حاميان اين دانشگاه با حضور چهره 
ماندگار سينماى ايران «جمشيد مشايخى» امروز در تاالر 

واليت برگزار مى شود.
به گزارش فارس، احسان بخش اظهار كرد: افزايش نقش 
از  راستاى حمايت  در  و مشاركت بخش هاى غير دولتى 
حوزه علم و دانش با هدايت سهم نيكوكارى و وقف به 
و  «علم  كلى  سياست هاى  از  مهمى  بخش  حوزه،  اين 

فناورى» نظام جمهورى اسالمى است.

وى در همين راستا حاميان دانشگاه بيرجند به منظور تأمين 
بخشى از نيازهاى جامعه دانشگاهى نخستين مجمع عمومى 
انديشمندان و فرهيختگان  با حضور  حاميان اين دانشگاه 
خراسان جنوبى از ساعت 10 صبح امروز چهارشنبه در  تاالر 
چهره  جلسه  اين  ويژه  مهمان  كه  مى شود  برگزار  واليت 

ماندگار سينماى ايران استاد جمشيد مشايخى است.
كرد:  تصريح  بيرجند  دانشگاه  حاميان  بنياد  اجرايى  مدير 
سازماندهى جذب كمك هاى مردمى براى فضاهاى مورد 
نياز دانشگاه، راه اندازى دفتر پيگيرى حسن انجام تعهدات 

دانشگاه در اجراى اهداف بنياد حاميان، تأسيس صندوق 
حمايت از كسب و كار دانشجويى، خريد تجهيزات و تأمين 
از  دانش بنيان  شركت هاى  تأسيس  و  آزمايشگاهى  لوازم 

مهمترين اهداف برگزارى اين همايش فرهنگى است.
احسان بخش يادآور شد: تأسيس بانك طرح و ايده هاى 
در  بازرگانى  و  تجارى  اقتصادى،  پروژه هاى  انجام  نو، 
راستاى تأمين اهداف بنياد، ايجاد كانون فارغ التحصيالن 
انجام  قابل  فعاليت هاى  تصدى گرى  قبول  دانشگاه، 
در  دولتى  بخش  تصدى گرى  كاهش  براى  بنياد  توسط 

دانشگاه از ديگر برنامه هاى راهبردى بنياد علمى حاميان 
دانشگاه بيرجند است.

وقفيات  مربوطه  امور  پيگيرى  كرد:  خاطرنشان  وى 
و  علم  موضوع  در  وقف  امر  توسعه  و  بيرجند  دانشگاه 
فناورى، برگزارى ساالنه مراسم قدردانى و معرفى خيران 
دفتر  تأسيس  و  ملى  در سطح  بيرجند  دانشگاه  واقفان  و 
جذب 50 درصدى سهم وزارت علوم، تحقيقات و فناورى 
در پرداختن امور وقف و عام المنفعه به دانشگاه بيرجند از 

سياست هاى راهبردى اين بنياد است.

طرح ساماندهى رودخانه هاى استان اجرا مى شود

مدير عامل آب منطقه اى خراسان جنوبى از اجراى 
طرح ساماندهى رودخانه هاى استان خبر داد.

طرح  اين  در  كرد:  اظهار  امامى  تسنيم،  گزارش  به 
و  رفته  به فروش  رودخانه ها  اطراف  متروكه  اراضى 
عوايد آن در همان شهر هزينه مى شود كه اميد است 

با همكارى شهردارى ها اين طرح با موفقيت انجام شود. وى با بيان اينكه 
در حال حاضر تعداد 11 هزار و 770 منبع آبى در استان وجود دارد، گفت: 
ساالنه حدود يك ميليارد و 200 ميليون مترمكعب آب از اين منابع برداشت 
مى شود. به گفته وى در سال گذشته استان با اضافه برداشت از سفره هاى آب 
زيرزمينى با 185 ميليون مترمكعب كسرى مخازن روبرو بوده است كه تالش 
مى شود امسال با برنامه هاى اجرا شده حدود 10 ميليون ليتر صرفه جويى آب 

داشته و كسرى مخازن استان به 175 ميليون ليتر برسد.
منطقه   21 وجود  به  اشاره  با  جنوبى  خراسان  منطقه اى  آب  مديرعامل 
ممنوعه و بحرانى در استان، گفت: مشكل آب همواره يكى از دغدغه هاى 
استان در طول تاريخ بوده است. وى با بيان اينكه تعيين نياز آبى بخش 
شرب، صنعت، كشاورزى و گردشگرى يكى از كارهاى اساسى ما در سال 
گذشته بوده است، بيان كرد: همچنين نياز آبى طبس حدود 28,5 ميليون 
مترمكعب در افق 1425 بود كه در حال حاضر مصوبات آن اخذ شده و اميد 

است با تصويب آن سهم مناسبى از خط دو يزد براى طبس بگيريم.
امامى با اشاره به اينكه در حال حاضر تأمين آب روستاهاى مرزى زيركوه 
از دشت آهنگران به تصويب رسيده است، تصريح كرد: هم اكنون كارهاى 
زيست محيطى اين طرح انجام شده و در فاز دوم آن نيز تأمين آب شرب 

شهر قاين ديده شده است.

آزمون سراسرى انجمن هاى خوشنويسى
 خراسان جنوبى برگزار مى شود

امتحانات سراسرى دوره هاى رسمى و فوق ممتاز 
انجمن خوشنويسان همزمان با 21 و 22 ارديبهشت 
همزمان با سراسر كشور با نظارت ادارات فرهنگ و 
ارشاد اسالمى و انجمن خوشنويسان ايران در شعبات 

شهرستان ها برگزارمى شود.
اكنون  هم  گفت:  بيرجند  خوشنويسان  انجمن  مدير  شبستان،  گزارش  به 
شعبات رسمى در شهرستان هاى بيرجند، قاين، فردوس، خوسف و بشرويه 
فعاليت داشته و به ترويج و آموزش اين هنر اسالمى و ملى مشغول هستند. 
مدرسين  با  استان  سراسر  در  خوشنويسان  انجمن  شعبات  وى،  گفته  به 
كارآزموده و شاخص در كشور كالس هاى خوشنويسى را برگزار كرده و در 
طول سال 3 بار آزمون سراسرى در مقاطع مقدمات، متوسط، خوش، عالى 
و ممتاز در شهرستان ها و آزمون فوق ممتاز در مركز استان انجام گرفته و 

به فارغ التحصيالن گواهينامه معتبر و رسمى اعطا مى شود.
صورت  به  ممتاز  فوق  دوره  آزمون  افزود:  مود  اسماعيلى  مهدى  استاد 
تخصصى در خطوط نستعليق، شكسته نستعليق، نسخ و ثلث در قلم هاى 
كتابت، چليپا، سياه مشق، كتيبه و تركيب آزاد براى فارغ التحصيالن دوره 

ممتاز در پايان خردادماه در مركز استان برگزار مى شود. 
وى يادآور شد: اوراق امتحانى پس از ارسال و بررسى در شوراى ارزشيابى 
انجمن خوشنويسان مركز به قبول شدگان گواهينامه رسمى كه از لحاظ 
معادل برابر با ديپلم و فوق ليسانس است، اعطا مى شود. وى تصريح كرد:  
انجمن هاى خوشنويسى استان تاكنون بيش از هزار هنرجو را در مقاطع 

مختلف خوشنويسى آموزش داده است.

طرح ايجاد بازارچه صنايع دستى در بيرجند تهيه شد

فرهنگى،  ميراث  كل  اداره  دستى  صنايع  معاون 
گفت:  جنوبى  خراسان  گردشگرى  و  دستى  صنايع 
آفرينى و اشتغال تحت  برنامه عملياتى توسعه كار 
عنوان طرح ايجاد بازارچه صنايع دستى در بيرجند 
جهت بررسى در كارگروه اشتغال و سرمايه گذارى 

ايرنا، عباس زاده در تشريح اهداف  به گزارش  ارسال شد.  استان تهيه و 
اين طرح افزود: راه اندازى اين بازارچه به عنوان يك رويداد عام المنفعه 
و  فرهنگ  توسعه  و  ترويج  سو،  يك  از  فرهنگى  طرح  يك  عنوان  به   و 
فعاالن  و  براى جوانان  و  داشته  را در پى   هويت هاى فرهنگى و هنرى 
رشته هاى مشاغل خانگى به ويژه در حوزه صنايع دستى انگيزه اى براى 

توليد و اشتغال پايدار مى باشد.
و  استانى  رتبه  عالى  مسئوالن  درخواست  به  بنا  طرفى  از  داد:  ادامه  وى 
كشورى و تقاضاى گردشگران و مسافران بر ايجاد محلى دائمى و متمركز 
اين  ايجاد  استان  دستى  صنايع  هداياى  و  سوغات  مستقيم  عرضه  براى 

بازارچه مورد تأكيد مى باشد. 
از  بيرجند  توحيد  پارك  در  پتانسيل موجود  به  توجه  با  افزود:  زاده  عباس 
طراحى  و  مناسب  هندسى  نقشه  بودن،  پرتردد  و  وسعت  مركزيت،  جمله 
باغ ايرانى، فضاى سبز شاداب، برخوردارى از مكان هايى مانند مسجد و 
رستوران و مهمترين مؤلفه در دسترس بودن براى مسافران و گردشگران، 
اين بوستان براى ايجاد بازارچه پيشنهاد شده است. وى ادامه داد: اين طرح 
منظور  به  استان  كارآفرينى  و  اشتغال  كارگروه  در  نهايى  تأييد  در صورت 
تأييد نهايى به معاونت توسعه كارآفرينى و اشتغال وزارت تعاون، كار و رفاه 

اجتماعى ارسال و عملياتى خواهد شد.

مطالبات فرهنگيان در مجلس شوراى اسالمى پيگيرى مى شود
نماينده مردم فردوس، طبس، بشرويه و سرايان در مجلس از پيگيرى مطالبات 

و رفع مشكالت فرهنگيان در مجلس شوراى اسالمى خبر داد. 
همايش  در  عبدا... زاده  فارس،  گزارش  به 
كه  فردوس  شهرستان  فرهنگيان  بزرگ 
در محل مهديه اين شهرستان برگزار شد، 
اظهار كرد: معلم بايد عاشق كار خود باشد 
و عاشقانه كار كند تا بتواند نسلى را مورد 

تعليم و تربيت قرار دهد. 
وى گفت: هر انسان مى تواند رئيس جمهور 
معلم  نمى تواند  ولى  باشد  سياستمدار  يا  و 
تأثير  ديگران  در  خود  بيان  و  ظاهر  روش، عشق،  علم،  با  معلم  چراكه  باشد 
مى گذارد و بذر علم و اخالق را در نهاد دانش آموزان مى كارد. وى وحدت و 
انسجام مسئوالن شهرستان فردوس را مثال زدنى دانست و افزود: به سبب اين 

كه  است  انجام شده  فردوس  در  بسيارى  نشدنى  كارهاى  انسجام،  و  وحدت 
مسئوالن بايد مراقب حرف هاى خود باشند كه اين حرف ها وحدت بخش باشد 

و از تفرقه در جامعه جلوگيرى كند.
عبدا... زاده با اشاره به اينكه معلمان مشكالت خاص خود را دارند و از دولت 
نيز مطالباتى را دارند، تصريح كرد: اين مطالبات و مشكالت توسط نمايندگان 

در مجلس شوراى اسالمى در حال پيگيرى است. 
اين نماينده مجلس، آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، ورزش و تربيت بدنى 
را سه عنصر اصلى در توسعه و پيشرفت هر كشور دانست و يادآور شد: اين 
سه عنصر در نحوه و شرايط زندگى بسيار مؤثر است و بايد به صورت رايگان 

در اختيار مردم قرار گيرد.
وى علت اصلى پيشرفت فردوس را تعدد مراكز آموزش عالى و افزايش تعداد 
دانشجويان اين شهرستان دانست و گفت: پيشرفت در حوزه آموزش عالى در 

مقايسه با چند سال گذشته از رشد چند برابرى برخوردار بوده است. 

به گفته وى معلم مناعت و فروتنى دارد كه با همه مضايق معيشتى باز هم 
عزت نفس به او اجازه نمى دهد كه از اجتماع مطالبه اى داشته باشد.

افتتاح استخر شناى سرپوشيده فردوس در آينده نزديك

رئيس اداره آموزش و پرورش فردوس نيز احداث خوابگاه 180 نفره عالمه، 
استقالل  مدرسه  در  دو كالس درس  احداث  آموزشگاه 9 كالسه سيدجمال، 
زينب(س)،  دبيرستان حضرت  باقرالعلوم،  مدارس  در  نمازخانه  احداث  چاهنو، 
شهداى باغستان، مقاوم سازى پنج مدرسه و تجهيز 10 باب مدرسه به سيستم 

پكيج را از جمله اقدامات آموزش و پرورش در سال گذشته عنوان كرد.
پرورش  و  آموزش  اداره  سرپوشيده  شناى  استخر  افتتاح  از  عليپرست 
پروژه  اين  اجرايى  عمليات  گفت:  و  داد  خبر  نزديك  آينده  در  فردوس 
مورد  زودى  به  گاز  و  برق  آب،  انشعابات  نصب  از  پس  و  رسيده  اتمام  به 

مى گيرد. قرار  بهره بردارى 
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بر او خشمگين  باشد. (عيون  اخبار الرضا، ج  2 ، ص  52)

12 : 30
19 : 39
23 : 44
4 : 10
5 : 42

موافقت رهبرى با عفو برخى محكومان   
آيت ا...  درخواست  به  پاسخ  در  انقالب  معظم  رهبر 
 الريجانى به مناسبت والدت امام على( ع) با شرايط عفو 
و تخفيف مجازات جمعى از محكومان، موافقت كردند. 

ادامه مذاكرات ايران و 5+1 
در سطح كارشناسى تا پنجشنبه   

متن  نگارش  هدف  با  نيويورك  هسته اى  مذاكرات 
سطح  در  گذشته  هفته  پنجشنبه  از  جامع  توافق 
معاونان و كارشناسان آغاز شده است. اين مذاكرات 
تا پنجشنبه هفته جارى در نيويورك ادامه دارد. قرار 
هفته  سه شنبه  از  موگرينى  و  ظريف  معاونان  است 

آينده در وين كار نگارش متن را ادامه دهند. 

 عراقچى: از صحبت هاى كرى تعجب نكردم
عضو ارشد تيم مذاكره كننده ايران درباره سخنان اخير 
جان كرى كه گفته بود بازرسى از ايران ابدى خواهد 
بود، اظهار كرد: فكر نمى كنم چندان چيز عجيب و 
تى  پى.  ان.  اوليه  اصول  از  يكى  اين  باشد.   غريبى 
را  جامع  توافق  متن  نگارش  روند  عراقچى   است. 
« آهسته و پيوسته» توصيف كرد و گفت: اميدواريم 

بتوانيم در موعد مقرر اين كار را به پايان برسانيم.

روايت نوبخت از پول هاى كثيف  
سخنگوى دولت در پاسخ به پرسشى درباره اظهارات 
وزير كشور درباره پول كثيف گفت: توضيحات آقاى 
رحمانى فضلى قابل تامل بود و هشدارى بود كه داده 
شد. نوبخت افزود: نظر وى درباره پول كثيف به طور 
بلكه  نبود،  انتخابات  در  كثيف  پول  تاثير  مستقيم 
از قاچاق وارد چرخه كشور   تاكيد مى كنم پولى كه 

مى شود از ديد وزير كشور جاى نگرانى دارد.

افراد تنگ نظر تحمل چهره هايى مانند 
شهيد مطهرى را در مقطع فعلى ندارند 

نظام   مصلحت  تشخيص  مجمع  عضو  عارف  دكتر 
شهيد  شخصيتى  ويژگى هاى  از  يكى  كرد:  اظهار 
 مطهرى سعه صدر و تحمل مخالف بود البته نا اهالن 
و تنگ نظران نظرات شهيد مطهرى را تحمل نكردند 
و انقالب را از وجود ايشان محروم كردند و متاسفانه در 
مقطع فعلى هم برخى افراد تنگ نظر تحمل چهره هايى 

مانند شهيد مطهرى را ندارند. 

تحقيق و تفحص مجلس از مسئوالن 2 تابعيتى 

و  ملى  امنيت  كميسيون  سخنگوى  حسينى  نقوى 
برخى  تقاضاى  به  اشاره  با  مجلس  خارجى  سياست 
نمايندگان براى تحقيق و تفحص از مسئوالن و افراد 
داراى 2 تابعيت گفت: با توجه به تصويب اين تقاضا 
در كميسيون، كار تحقيق و تفحص آغاز شده است. 

 بحران داعش پس از فقدان ابوبكر البغدادى
ابوبكر  مرگ  نوشت:  تلگراف»  «ساندى  روزنامه 
باعث  داعش  تروريستى  گروهك  سركرده  البغدادى 
بروز شكاف ميان سركرده هاى بعثى و تكفيرى اين 
گروهك خواهد شد. اين روزنامه خاطرنشان كرده كه 
عنوان  به  تازگى  به  كه  العفرى»  عالء  «ابو  ديدگاه 
جانشين البغدادى انتخاب شده است، با ديدگاه ابوبكر 

البغدادى هماهنگ نيست.

بلومبرگ: اوباما بدون نياز به كنگره، 
تحريم هاى ايران را تعليق مى كند

خبرگزارى بلومبرگ اعالم كرد كه اوباما قصد دارد از 
اختيارات خود در مرحله اول اجراى توافق نهايى براى 
بانكدارى  نفت،  صنايع  در  ايران  هاى  تحريم  تعليق 
از كنگره  و داد و ستد استفاده كند كه به درخواست 
براى لغو تحريم ها تا پايان زمان رياست جمهورى وى 
نيازى نيست. مقامات آمريكا جزئيات جديدى در مورد 
شيوه لغو تحريم ها عليه ايران منتشر كرده كه بعضى 
كارشناسان را نااميد كرده است؛ آنهايى كه به ادعاهاى 

دولت آمريكا در مورد ادامه تحريم ها ترديد دارند.

روسيه: مذاكرات هسته اى ايران 
در جهت مثبت پيش مى رود

كرد:  اعالم  روسيه  خارجه  امور  وزير  الوروف  سرگئى 
مذاكرات هسته اى ايران در مسير مثبت و درست پيش 

مى رود و اين يك واقعيت بديهى است.

هرگز اجازه محاصره يمن را نخواهيم داد 

معاون عربى آفريقايى وزير امور خارجه در گفتگو با المنار 
اعالم كرد ايران اجازه محاصره يمن را نخواهد داد. امير 
عبداللهيان، با تأكيد بر اينكه ايران به تالش خود براى 
ارسال كمك هاى انسان دوستانه به يمن ادامه مى دهد 
افزود: امنيت يمن امنيت ايران و منطقه است و عربستان 

به كشورى اسالمى در منطقه تجاوز كرده است. 

مرتضوى هنوز دفاعى از پرونده كهريزك 
نكرده است 

وكيل مدافع روح االمينى (اولياى دم يكى از كشته شدگان 
مرتضوى  سعيد  گفت:  كهريزك)  بازداشتگاه  حادثه 
دادستان سابق تهران در ارتباط با شكايت موكلم مبنى 
بر معاونت در قتل، هنوز دفاعى نكرده است.حسن كمالى 
افزود: فقط در حد طرح شكايت از سوى موكلم، ورود 

شده و هنوز آقاى مرتضوى پاسخى نداده است.

شرط عربستان براى پذيرش 
آتش بس در يمن

جانشين وليعهد عربستان در اولين اظهارات و تصميم 
منصب  اين  گرفتن  اختيار  در  از  گيرى هاى خود پس 
اعالم كرد كه رياض به اين شرط آماده آتش بس در 
يمن است كه استان حضرموت تحت كنترل عربستان 
باشد. محمد بن سلمان بن عبدالعزيز افزود: الحاق استان 
حضرموت يمن به عربستان و متصل كردن آن به بندر 

المكال شرط اصلى آتش بس در يمن است.

رئيس جمهور اظهار كرد: نمى توان آنچنان 
دروازه ها را باز كرد كه هر خرافه اى به نام 
نام دين و  افراطى به  كتاب يا هر سخن 
نوجوانان و جوانان قرار  اختيار  انقالب در 
گيرد. دكتر روحانى افزود: انس ما با كتاب 
است و افتخار ما به كتاب است و هدايت 
ما از كتاب است و فرهنگ و ادب و شعر 

ما از كتاب است.
روحانى زبان گوياى اسالم را كتاب خواند 
و گفت: زبان گوياى اسالم، كتاب است نه 
شمشير. با آيات و روايات قرآن و احاديث 
امامان، واقعيات اسالم به جهانيان تبيين 

شده است. 

بايد كتابخوانى وارد سبك 
زندگى شود

روحانى در ادامه افزود: براى حل اين مشكل 
راهى وجود ندارد مگر اينكه كتاب خريدن 
و كتاب خوانى وارد سبك زندگى شود و تا 
را  توانيم مشكالت  نيفتد، نمى  اتفاق  اين 
مرتفع كنيم. وى با بيان اينكه ارزان كردن 
كتاب يا توزيع رايگان آن نمى تواند راه حل 
قطعى براى كاهش مطالعه باشد، گفت: اين 
باشد.  غلط  اميدوارم  كه  است  من  تجربه 
اينكه هر كتابى كه رايگان به كسى بدهيم، 
و  زند  مى  ورق  را  آن  تنها  گيرنده   هديه 

تا  داد  پول  كتاب  براى  بايد  خواند،  نمى 
صفحه صفحه آن را خواند.

جامعه امروز و جهان معاصر راهى 
جز اعتدال، اخالق و ادب ندارد

ناامنى  از  نكند  اظهار كرد:  رئيس جمهور 
منطقه عده اى خوشحالند. روحانى خطاب 
به كشورهاى غربى گفت: اين چنين مى 
خواهيد صنعت را رواج داده و در كشورهاى 
خود اشتغال ايجاد كنيد، اشتغال كارگران در 
كارخانه هاى اسلحه سازى با كشتار مردم 
شوند،  كشته  بايد  مردم  و صنعا!  يمن  در 
آثار تمدنى بايد از بين برود!. وى ادامه داد: 

مى  حمايت  بى گناه  مردم  بمباران  از  چرا 
كنيد؟ چرا با زبان و عمل از اختالف ميان 

اقوام و مذاهب حمايت مى كنيد؟روحانى 
افزود: جامعه امروز و جهان معاصر راهى 
جز اعتدال، اخالق و ادب ندارد. تا روزى 
كه افراط و خشونت است ديگران بر اين 
اسب سوار شده و اين همه معضالت مى 

آفرينند.

تاكيد بر احياى زنگ كتابخانه 
در مدارس

و  بود  كتاب  ما  دين  رئيس جمهور گفت: 

هم  امروز  يافت.  نشر  كتاب  با  ما  انقالب 
وظيفه ما توسعه فرهنگ، اخالق و تشويق 
جوانان و نوجوانان به مطالعه است.وى اضافه 
احيا  ما زنگ كتابخانه  تا در مدارس  كرد: 
نشود و تا نوجوانان و جوانان ما در دبيرستان 
و دبستان با كتاب صميمى نشوند، معضل 
كتابخوانى حل نمى شود.روحانى افزود: بايد 
كتابخانه هاى مساجد پررونق شود. آن زمان 

كتاب جايگاه واقعى خود را پيدا مى كند.

شبيخون فرهنگى واقعيت است

از هم  به  اشاره  با  انصارى  االسالم  حجت 
گسيختگى فكرى، فرهنگى و اخالقى اظهار 
توسعه  با  نباشيم  به هوش  امروز  اگر  كرد: 
شبكه هاى ارتباطى، نسل جوان و نوجوان 
ما به شدت تحت بمباران انواع آموزش هاى 
غيرمنطبق با فرهنگ ملى و دينى ما هستند 
و اگر ديروز سرداران دفاع مقدس براى پس 
باختند  از صدام جان  گرفتن خاك مقدس 
و شبانه روز بيدار ماندند؛  امروز سنگربانان 
مرزهاى انديشه و فرهنگ، معلمان هستند كه 
وظيفه سنگينى برعهده دارند. وى يادآور شد: 
شبيخون فرهنگى كه سال هاست مقام معظم 
رهبرى درباره آن هشدار داده اند ، يك واقعيت 
است و اغراق نيست و ما موظف هستيم كه 

سنگرها را در مقابله با آن مستحكم كنيم.

آخرين شب معنوى اعتكاف در بيرجند  عكس : ايسناعكس روز 

  بايد كتابخانه هاى مساجد پر رونق شود آن زمان كتاب جايگاه واقعى خود را پيدا مى كند

نبايداجازه داد هر خرافه اى به نام كتاب چاپ شود

مخالفت واليتى با استانى شدن انتخابات مجلس

رئيس مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام 
گفت: فكر مى كنم اگر به شهرهاى كوچك اين حق داده شود كه 
مستقال نماينده خودشان را به مجلس بفرستند بهتر باشد. واليتى 
افزود: برخى طرفدار استانى شدن و برخى موافق اين هستند كه 
انتخابات به همين صورت فعلى ادامه داشته باشد.وى ادامه داد: 
استدالل افرادى كه مى گويند انتخابات به صورت فعلى باشد آن است كه نمايندگان 

شهرستان هاى كوچك هم بتوانند صداى مردم شان را به گوش مسئوالن برسانند.

نصرا... : نظام سوريه هرگز سقوط نخواهد كرد
 

روزنامه لبنانى االخبار جزئيات جديدى از محتواى ديدار ميشل عون 
رئيس فراكسيون تغيير و اصالح در پارلمان لبنان با سيد حسن 
نصرا...  را منتشر كرد. بر اساس اين گزارش، نصرا... به عون گفت 
كه حزب ا... نسبت به خطراتى كه پيش روى آن قرار دارد و آن 
را تهديد مى كند آگاه است و خود را در برابر اين خطرها قرار داده 
است. نصرا... همچنين گفته است كه بشار اسد و نظام سوريه هرگز سقوط نخواهند كرد، زيرا 

سقوط بشار اسد به معناى سقوط حزب ا... و سقوط محور بازدارندگى است.

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

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

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

از موهبت بــال و پر بــاز ، چه گويم در كنج قفس ، قصه پــرواز چه گويم 

در بند اسارت ، سخــن راز چه گويم با بغض گلو ، نغمه اميد چه خــــوانم 

با اين همه از طبع غـزلساز ، چه گويم از سينه به جز آه جگرسوز نخيـــزد 

از شوخى آن نرگس غمـاز ، چه گويم تا خار به چشم و دل ما رفته ز بيداد 

از تار دلم ، بانگ طرب خيز نخيـــزد         بيهوده از اين زخمه ناسـاز ، چه گويم

شرح غم جانسوز درون باز چه گويم با يار از اين گوشه زندان نفس گيــر 

نهمين سالگرد درگذشت 
همسر و پدر عـزيزمان 

شادروان 

حاج سيد عبدالرضا تهامى
 را با ذكر صلوات گرامى مى داريم.

خانواده تهامى


