
توجه نكردن به معيشت مردم منكر است
سردار نظرى در جلسه شوراى امر به معروف و نهى از منكر:

سازمان هدفمندسازى يارانه ها اعالم كرد: يارانه نقدى مربوط به ارديبهشت ماه ساعت 24 پنجشنبه 24 ارديبهشت 
ماه واريز مى شود.به گزارش مهر، ميزان يارانه در اين مرحله همانند پنجاه مرحله گذشته، به ازاى هر فرد 45 هزار و 

500 تومان است، ضمن آنكه يارانه مربوط به ارديبهشت ماه از زمان واريز قابل برداشت است.

يارانه پنجشنبه شب واريز مى شود

در صورت حمله به عربستان،
 از آنها دفاع خواهيم كرد 

دبير مجمع تشخيص مصلحت گفت : در صورتى كه كسى به 
مرزهاى عربستان سعودى تعرض كند ايران اولين...

ناگفته هاى بسيار روستاى ساقى

جاده بيرجند مشهد در جاده فرعى كه در منتهى اليه سمت راست 
جاده واقع است جدا شده و به سمت روستاى ساقى مى رود. در 
عبور از پيچ و تاب جاده در فواصل...
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صفحه7

نياز امروز كشور به تفكر بسيجى

*هرم پور
مثل  هم  كارش  آيد  مى  ميان  به  كه  بسيج  اسم   
آيد  مى  اخالص  بوى  شود.  مى  مقدس  نامش 
شصت  دهه  سالهاى  همان  باز  انگار  يكرنگى.   و 
است كه همه در كنار هم بدون هيچ توقعى، دور از 
هر فخر فروشى و ريايى و بيزار از هر نام و نشانى، 
فقط به دنبال كار بودند و خدمت و نشاندن لبخندى 
باز همان سالهايى مى شود  انگار  لب محرومى.  بر 
اى  گوشه  هر  كسى  هر  مقدس  دفاع  از  بعد   كه 
مى توانست خدمتى بكند، كارش را خالصانه و براى 

خدا پيش مى گرفت و انجام مى داد. 
مهم  اتفاق  هشتاد،  دهه  ابتداى  اينكه  تا  بود  اين 
سازندگى  بسيج  طرح  ارائه  هم  آن  و  افتاد  ديگرى 
كه  بسيجى  بود.  رهبرى  معظم  مقام  سوى  از 
دادند   مى  تشكيل  جوانانى  را  آن  اصلى   شاكله 
جهادى،  هاى  ارزش  احياى  اصلى  هدف  با  كه 
عالوه بر خدمت رسانى هاى عمرانى و سازندگى در 
روستاها و مناطق محروم، نگاه ويژه اى به خدمات 
 1/5 به  قريب  اينك  داشتند.  نيز  علمى  و  فرهنگى 
دهه از تشكيل بسيج سازندگى مى گذرد و به نظر 
خدمات  حوزه  در  مؤثرى  فرهنگى  جريان  رسد  مى 
رسانى به آحاد مردم جامعه به ويژه مناطق محروم 
 ، جهادى  اردوهاى  قالب  در  يافته  توسعه  كمتر  و 
گرفته  شكل  علمى  و  فرهنگى  و  عمرانى  اقدامات 

و فعال شده است. 
عرصه،  اين  تالشگران  همه  به  خداقوت  بهانه  به 
مسئول  پيش  روز  چند  مطلبى.  به  زنم  مى  گريزى 
بسيج سازندگى استان در مصاحبه اى از عدم تكافوى 
به  آبرسانى  هاى  طرح  اجراى  براى  اعتبار  و  بودجه 
روستاهاى استان انتقاد كرده بود. واكنش ها متفاوت 
در  كه  ديگرى  خبرهاى  از  خيلى  مثل  درست  بود. 
خبر  اين  اما  شود.  مى  درج  ها  سايت  و  ها  روزنامه 
توانست  مى  كه  داشت  دنبال  به  برايم  افسوسى 

اينگونه نباشد. (ادامه در صفحه 2)

يادداشت
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مراسم استقبال از پيكرهاى شهداى گمنام در بيرجند برگزار شد/صفحه 7

فراخوان بازديد
چهاردهمين نمايشگاه مبلمان منزل و لوستر

زمان: 21 الى 25 ارديبهشت ماه
مكان: شركت نمايشگاه هاى بين المللى بيرجند

ساعت بازديد: 17 الى 22 
شركت توسعه پارس آساك توس

در سالروز شهادت هفتمين پيشواى شيعيان 

 مجمع عالى بسيج استان با حضور صاحب نظران 
اقشار بسيج استان

 پنجشنبه 94/2/24 ساعت 9 صبح 
در مجتمع غدير بيرجند برگزار مى شود.

دبيرخانه مجمع عالى بسيج استان خراسان جنوبى

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

جناب آقاي دكتر محمد جوانشير گيو
انتصاب شايسته جناب عالي را به سمت

 سرپرست دانشگاه جامع علمي - كاربردي واحد خراسان جنوبي 
صميمانه تبريك عرض نموده ، موفقيت شما را از خداوند منان آرزومنديم.

مركز آموزش عالي علمي - كاربردي جهاد دانشگاهي بيرجند

جناب آقاي دكتر محمد جوانشير گيو
انتصاب شايسته جناب  عالي را به سمت 

سرپرست دانشگاه جامع علمي - كاربردي واحد استانى خراسان جنوبي

 كه نشان از تعهد ، توانمندى و تجارب ارزنده تان مى باشد ، تبريك عرض نموده 

 اميد است در سايه تاييدات الهى ، در خدمت به جامعه علمى و دانشگاهى 

و اعتالى ميهن عزيز اسالمى، موفق و سربلند باشيد.

كاركنان دانشگاه جامع علمى - كاربردى
 واحد استانى خراسان جنوبى

جناب آقاي دكتر سيد محمد خراشادي زاده
خدمت صادقانه و تالش مخلصانه در عرصه هاي علمي و فرهنگي كشور توفيقي 

 است كه خداوند به شايستگان عنايت مي نمايد. جناب عالي از اساتيد برجسته 

 و خدوم جامعه دانشگاهي و يكي از چهره هاي ارزشمند و فرهيخته عرصه علم

 و دانش بوده كه همواره با تفكر علمي و مخلصانه در جهت اعتالي بار علمي ايراني  

گام برداشته و تالش نموده ايد.

ضمن تشكر و قدرداني از تالش هاي شايسته و كوشش هاي بايسته شما 

در زمان تصدي پست 

رياست دانشگاه جامع علمي - كاربردي واحد استاني خراسان جنوبي

 از خداوند منان براى تان توفيق ، سالمتي و بهروزي مسئلت مي نماييم.

كاركنان دانشگاه جامع علمي - كاربردي 
واحد استاني خراسان جنوبي

جناب آقاى مهندس عباس الوانى
مديرعامل محترم شركت ساختمانى و راه سازى اساس سازه شرق

 انتخاب شركت اساس سازه شرق را در پنجمين همايش ايمنى و بهداشت كار
 به عنوان شركت پيمانكارى نمونه داراى تاييد صالحيت ايمنى در سال 93 
تبريك عرض نموده و توفيق روزافزون شما را از خداوند متعال مسئلت داريم.

پرسنل و كاركنان شركت اساس سازه شرق

مادر عـزيزمان

 سركار خانم بى بى فخرى السادات حسينى مقدم
انتخاب شايسته شما را به عنوان 

كارشناس نمونه دانشگاه بيرجند
 در سال آموزشى (تحصيلى) 94-1393 تبريك عرض نموده 

 دوام توفيقات و صحت و سالمت شما را از درگاه خداى سبحان خواستاريم.

فرزندان تان

آگهـــي  
به استحضار بهره برداران منابع طبيعي شهرستان بيرجند مي رساند: مقرر گرديده تعاوني كشاورزي 

و منابع طبيعي و آبخيزداري شهرستان بيرجند با اهداف ذيل تشكيل شود:
1- بسترسازي براى مشاركت مردم در حفظ ، احيا ، توسعه و بهره برداري اصولي از منابع طبيعي

2- استفاده از ظرفيت موجود منابع طبيعي براى اشتغالزايي
3- توانمندسازي جوامع محلي 4- جلوگيري از مهاجرت روستاييان 5- داشتن پل ارتباطي بين مردم 
و دولت  6- ايجاد همبستگي عمومي بر مبناي ارزش هاي اخالقي اسالم و توصيه اسالم بر تعاون و 

همكاري 7- تامين نيازهاي عمومي اعضا مانند بيمه ، تسهيالت و خدمات رفاهي
8- استفاده از دانش بومي

9- تجميع سرمايه هاي خورد و به كارگيري در كار توليد
10- اخذ اعتبارات كم بهره و بال عوض از دولت

11- مشاركت مردم در امر احيا ، اصالح ،  حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع و استفاده 
از سود آنها 

12- پايدار نمودن فرآيند مشاركت و ساير اقداماتي كه به دليل طوالني شدن مطالب جاي آن 
در اين آگهي نمي باشد. 

مراتع  در  بودن  ذيحق  بر  دال  مدركي  يا  چرا  پروانه  داراي  كه  عزيز  برداران  بهره  از   لذا 
لغايت 94/3/20 تاريخ 94/2/27  از  با در دست داشتن مدارك ذيل  تقاضا مي شود  باشند،   مي 

 به اداره منابع طبيعي و آبخيزداري شهرستان بيرجند مراجعه نموده و تاييديه دريافت نمايند.
1- تصوير صفحه اول و دوم شناسنامه / يك برگ

2- تصوير پشت و رو كارت ملي / يك برگ
3- عكس 4*3 / يك قطعه

4- تصوير پروانه چرا (يا مدارك دال بر ذيحق بودن در مرتع)
5- تكميل فرم درخواست عضويت

6- داشتن شماره تماس ، آدرس و كدپستي ضروري مي باشد.
پس از دريافت تاييديه از اداره منابع طبيعي و آبخيزداري به بانك كشاورزي شعبه بيرجند مراجعه 
و مبلغ تعيين شده (به ازاي هر سهم 100/000 ريال) حداقل يك سهم و حداكثر به تعداد واحد 
دامي را به شماره حساب 746017223  واريز و فيش آن كه در سه نسخه تهيه مي شود يك نسخه 

به هيئت موسس تعاوني مذكور مستقر در اداره منابع طبيعي و آبخيزداري تحويل نمايند.

هيئت موسس تعاوني كشاورزي ، منابع طبيعي و آبخيزداري شهرستان بيرجند

كره محلى درجه يك 
فقط كيلويى

 150/000 ريال
آدرس: بين شهدا 2 و 4

شماره هاى تماس:
09355739997 - 32222398 

ساختمان وياليى
داراى 4 الى 5 اتاق  

 رهن و اجاره
 براى موسسه قرآنى 

در خيابان سجادشهر نيازمنديم.
09157403058

جناب آقاي دكتر محمد جوانشير گيو
انتصاب شايسته جناب عالي را به سمت

 سرپرست دانشگاه جامع علمي - كاربردي 
واحد خراسان جنوبي 

صميمانه تبريك عرض نموده ، توفيق روز افزون شما را از خداوند متعال مسئلت داريم.

روابط عمومى دانشگاه صنعتى بيرجند
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عضو كميسيون اجتماعى مجلس شوراى اسالمى گفت: اليحه كاهش ساعت كارى زنان شاغل داراى شرايط خاص هفته آينده در دستور كار مجلس قرار مى گيرد 
و اميدوار هستيم در خردادماه پس از چهارسال به نتيجه برسد.  فاطمه آليا در گفتگو با فارس گفت: بر اساس اين اليحه بانوان شاغلى كه شرايط خاصى دارند مانند 
داشتن فرزند معلول، فرزند زير 6 سال و فرزندى كه بيمارى صعب العالج داشته باشد مى توانند ساعت كارى خود را از 44 ساعت به 36 ساعت كاهش دهند.

اليحه كاهش ساعت كارى زنان شاغل پس از 4 سال، خردادماه به نتيجه مى رسد

احتمال دو مرحله اى شدن هدايت تحصيلى 
 

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش گفت: 
پيشنهاد سامان بخشى شاخه هاى تحصيلى در دست 
بررسى است البته بايد مراقبت كنيم كه يك التهاب جديد 
را به نظام آموزشى و خانواده ها تحميل نكنيم. زرافشان 
در گفتگو با ايسنا، در پاسخ به اينكه آيا پيشنهاد سامان 
بخشى شاخه هاى تحصيلى و عمومى شدن پايه دهم از سال جارى به اجرا 
گذاشته خواهد شد، اظهار كرد: اين پيشنهاد در صورت توافق نهايى به شوراى 
عالى آموزش و پرورش ارائه شود. وى افزود:  در صورت عملياتى شدن اين طرح 
دوره متوسطه نظرى و فنى و حرفه اى سه ساله مى شوند. وى با بيان اينكه اين 
اقدام در بحث هدايت تحصيلى نيز تاثير مى گذارد، گفت: اگر در پايه دهم عمومى، 
دانش آموزان ابتدا در سه شاخه علوم پايه، انسانى و فنى تحصيل كرده و سپس 

وارد رشته هاى تخصصى شوند، هدايت تحصيلى دومرحله اى مى شود.

وجود هورمون در گوشت مرغ تكذيب شد 

رئيس  و  بهداشت  وزير  معاون  ديناروند  رسول 
سازمان غذا و دارو در پاسخ به نامه رئيس سازمان 
نظام دامپزشكى جمهورى اسالمى ايران خبر نقل 
قول شده از سوى وى در رسانه ها مبنى بر وجود 
به  كرد.  تكذيب  را  مرغ  گوشت  در  هورمون 
گزارش تسنيم، بر اساس اين گزارش محمدرضا صفرى رئيس سازمان 
نظام دامپزشكى ج.ا.ا در تاريخ 9 ارديبهشت ماه و در پى اظهارات رئيس 
سازمان غذا و دارو در برخى نشريات و خبرگزارى هاى كشور مبنى بر 
را  بسيارى  واكنش هاى  كه  مرغ  گوشت  در  هورمون  ميزان  بودن  باال 
در بين متخصصان و توليدكنندگان صنعت دام و طيور كشور به همراه 
داشت با ارسال نامه اى به وى خواستار ارائه مستندات و توضيحات الزم 

در خصوص اين اخبار شده بود. 

روند كاهشى تسهيالت اعطايى به بخش مسكن 

بررسى روند تسهيالت اعطايى شبكه بانكى به بخش 
مسكن نشانگر آن است كه پرداخت تسهيالت به اين 
حوزه روند كاهشى را در پيش گرفته است. به گزارش 
ايسنا، كل تسهيالت پرداختى به حوزه مسكن 275 
هزار ميليارد ريال بوده كه از اين رقم 41,8 درصد آن 
را بانك مسكن پرداخت كرده است و نزديك به 60 درصد باقى اين رقم هم 
از ساير بانك هاى دولتى به سوى اين بخش سرازير شده است. البته نكته 
قابل توجه آن است سهم بانك مسكن از تسهيالت پرداختى شبكه بانكى 
در سال 1392 كمى بيش از پنج درصد بوده كه اين رقم بسيار ناچيز است. 
براساس نظر كارشناسان مى توان گفت كه در اين سال و سال 1388، 75 
درصد از كل وام هاى شبكه بانكى مربوط به تسهيالت ساخت بوده و سهم 

تسهيالت خريد كاهش يافته است.

انفرادى  هاى  حساب  و  نامنويسى  كل  مدير 
كردن  دار  عكس  اجتماعى،  تأمين  سازمان 
كودكان  اجتماعى  تأمين  درمانى  دفترچه 
خدمات  دريافت  براى  را  سال  دو  باالى 
فارس،  گزارش  به  دانست.  الزامى  درمانى 
اصلى  شدگان  بيمه  گفت:  حسينى  سعيد 
دفترچه  تعويض  يا  و  تمديد  صدور،  براى 
و  شعب  در  سال  دو  باالى  كودكان  درمانى 

براى  عكس  قطعه  يك  حتمًا  كارگزارى ها، 
داشته  همراه  به  درمانى  دفترچه  به  الصاق 
بسترى  و  پذيرش  براى  افزود:  وى  باشند. 
و  بيمارستان ها  در  سال  دو  باالى  كودكان 
مراكز طرف قرار داد سازمان تأمين اجتماعى، 
ارائه دفترچه درمانى عكس دار الزامى است. 
حسينى در خصوص لغو تمام محدوديت هاى 
صدور دفترچه براى فرزندان چهارم و به بعد 

اظهار  اجتماعى  تأمين  سازمان  شدگان  بيمه 
كرد: از 29 تير ماه سال 92 تمام محدوديت ها 
براى صدور دفترچه درمانى فرزندان چهارم و 
به بعد بيمه شدگان اين سازمان لغو شده است. 
وى با بيان اينكه تمام فرزندان ذكور تا سن 
22 سالگى با اخذ تعهدنامه كتبى مبنى بر عدم 
اشتغال به كار از سوى بيمه شده اصلى حائز 
اجتماعى  تأمين  دفترچه  دريافت  شرايط  اخذ 

هستند، خاطر نشان كرد: پس از اين سن با 
كه  مادامى  تحصيل  به  اشتغال  گواهى  ارائه 
دريافت  اخذ  مى پردازند، مشمول  تحصيل  به 
نامنويسى  كل  مدير  هستند.  درمانى  دفترچه 
و حسابهاى انفرادى سازمان تأمين اجتماعى 
شدگان  بيمه  دختر  فرزندان  همچنين  گفت: 
نكرده  ازدواج  يا  و  نبوده  كه شاغل  زمانى  تا 

باشند، دفترچه درمانى دريافت مى كنند.

فعلى  قيمت  برقى،  برنامه هاى جديد  تشريح  با  نيرو  وزير 
هر كيلووات ساعت برق را 56 تومان عنوان كرد و گفت: 
ايران ارزان قيمت ترين برق را به مشتركان در بين كل 

كشورهاى جهان عرضه مى كند. 
به گزارش مهر، حميد چيت چيان، گفت: كاهش تلفات، 
افزايش بهره ورى و راندمان شبكه توليد، انتقال و توزيع 
برق مهمترين سناريوهاى در دست اجراست. وزير نيرو با 
اين سياست  اينكه سال گذشته در راستاى اجراى  اعالم 
كالن تلفات شبكه برق كشور از 15 به حدود 12.5 درصد 
كاهش يافت، تصريح كرد: پيش بينى مى شود با اجراى 
طرح هاى در دست اجرا، اين تلفات تا مهر ماه سال جارى 
دولت  كابينه  اين عضو  يابد.  كاهش  درصد  به حدود 10 
برق  اقتصاد صنعت  بد  وضعيت  به  اشاره  با  اميد  و  تدبير 
كشور، تبيين كرد: از زمان اجراى قانون هدفمندى يارانه 

ها شرايط اقتصادى بسيار بدى به صنعت برق تحميل شد 
و سرمايه گذارى جديد در نيروگاه هاى جديد كاهش يافت 

كه زنگ خطر جدى است.
اين مقام مسئول با اشاره به برنامه ريزى به منظور آغاز 
در  نيروگاهى  جديد  ظرفيت  مگاوات  هزار   10 ساخت 
برق  توليد  اساس ظرفيت  اين  بر  كرد:  بيان  سال جارى، 
از نيروگاه هاى بخارى حدود هفت هزار و 300 مگاوات 

برآورد شده است. 
 چيت چيان با بيان اينكه مهمترين مزيت احداث نيروگاه هاى 
هاى  نيروگاه  مازاد  انرژى  و  سوخت  از  استفاده  بخارى 
گازى است، تاكيد كرد: واحدهاى بخار نيروگاه هاى برق 
نياز به تامين سوخت مايع و گاز طبيعى ندارند و از سوخت 
نيرو  وزير  كنند.  مى  استفاده  گازى  هاى  نيروگاه  مازاد 
 همچنين از برنامه توليد نسل جديد توربين هاى گازى در 

اين  بر  افزود: عالوه  و  داد  خبر  برق كشور  نيروگاه هاى 
مقياس  و  پراكنده  توليد  هاى  نيروگاه  احداث  و  طراحى 
افزايش  دار  اولويت  هاى  برنامه  ديگر  از  هم  كوچك 
ظرفيت توليد برق با ارتقاى بهره ورى توليد انرژى است.

انتقال  شبكه  تلفات  كرد:  تاكيد  دولت  كابينه  عضو  اين 
نقطه  در  برق  مولد  وقتى  و  يابد  مى  كاهش  توزيع  و 
 مصرف است، استفاده از حرارت در سرمايش و گرمايش 
امكان پذير شده و بهره ورى اين نيروگاه ها از 38 درصد 

به حدود 85 درصد ارتقا مى يابد. 
صنعت  اقتصاد  اصالح  برنامه  خصوص  در  چيان  چيت 
قيمت  گذشته  سال  ماه  اسفند  تا  داد:  توضيح  هم  برق 
فروش برق حدود 50 تومان به ازاى هر كيلووات ساعت 
بود كه هم اكنون قيمت آن تا سقف 56 تومان افزايش 
يافته است. وزير نيرو ادامه داد: از اين ميزان 102 ريال 

از اين قيمت صرف پرداخت يارانه ها و وارد خزانه دولت 
مى شود و كمتر از 460 ريال درآمد فروش هر كيلووات 

ساعت برق است.

قيمت جديد برق اعالم شد 

عكس دار كردن دفترچه درمانى تأمين اجتماعى كودكان باالى دو سال الزامى است

امروز 23 ارديبهشت 1394 مصادف با

 24 رجب 1436 و 13 مى 2015

انحصار چاپ اسكناس در ايران توسط بانك ملّي 
ايران (1309 ش).

لغو نهايي كاپيتوالسيون در ايران پس از پيروزي 
انقالب اسالمي (1358 ش).

و  شدند  جنگ  وارد  اسرائيل  با  عربى  كشور   5
اسرائيل با تانك به لبنان حمله كرد(1349ش).

از  شيرازى،  باقر  محمد  سيد  ا...  آيت  درگذشت 
مراجع تقليد ( 1393ش).

نخستين آئين نامه راهنمايي و رانندگي تهيه و از 
نظميه  رئيس  درگاهي  طرف سرتيپ محمدخان 

به اطالع عموم رسيد. (1307ش).
وفات دانشمند كبير «ابونصر فارابي» معروف به 

«معلم ثاني» (339 ق).
نظير  كم  دانشمند  و  شهير  عالمه  رحلت 

«سيدمحمدمهدي بحرالعلوم» (1212 ق).

فتح قلعه  خيبر به دست تواناي «حضرت 
علي»(ع) (7 ق).

پروتستان  فرقه  مؤسس  لوتر»  «مارتين  تولد 
(1483م).

پايان  پي  در  انگلستان  نيروهاي  خروج  آغاز 
قيموميت بر فلسطين (1948م).

تقويم مناسبت هاى  روز

نياز امروز كشور به تفكر بسيجى

*هرم پور

(ادامه از صفحه 1) نه مى خواهم عملكرد و زحمت 
مسئولين محترم در حوزه هاى مختلف كاريشان را 
زير سوال ببرم و نه مى خواهم كاركرد اين اقدامات 
را تخطئه و تضييع كنم. اما معتقدم كاركرد فرهنگى 
واقعًا  سالها  اين  طى  سازندگى  بسيج  عمرانى  و 

منحصر به فرد بوده است. 
چون خودم از نزديك شاهد اقدامات آنها در مناطق 
از  لبخندهاى سرشار  ام، شاهد  بوده  استان  مختلف 
و  امكان  ايجاد  از  مناطق محروم پس  مردم  شادى 
رفع مشكلى از آنها توسط همين جوانان عضو بسيج 
بى  و  صدا  و  سر  بى  كار  شاهد  ام،  بوده  سازندگى 

تبليغات و بى رياى آنها بوده ام.
 بسيج سازندگى اگر در تمامى اين سالها مدرسه اى 
ساخت، مسجد و حسينيه اى ساخت، مركز بهداشتى 
ساخت يا سرپناهى براى خانواده اى، كنارش تفكر 
بسيجى اش را نيز در طبقى از اخالص هديه كرد، 
اخالصش را هم به رخ كشيد و بى توقع و بى هياهو 
بودنش را، اعتقادش را به كار فرهنگى و توانمندى 
ها  وقت  خيلى  كه  عمرانى  كار  عرصه  در  را  اش 
بود.  سخت  هم  ما  بسيجى  مسئولين  براى  باورش 
 نبود اعتبار براى آبرسانى به روستاهاى قحطى زده 
هاى  رسانى  خدمت  در  نكردن  همكارى  يا  استان 
و  ها  ريزى  برنامه  در  نكردن  همراهى  يا  متعدد 
حضورهاى بسيجى با هيچ عذرى پذيرفتنى نيست. 

امروز جامعه به چنين تفكرى نياز دارد. 
كشور به جريان سازندگى بسيجى محورى نياز دارد 
كه در تنگناى مشكالت و معضالت متعدد اقتصادى 
محرومين  گرده  از  فشارى  و  مردم  دوش  از  بارى 
از اقتصاد مقاومتى مى زنيم، راهش  بردارد. اگر دم 
چنين جريانيست. اگر حرف از عبور از تحريم ها مى 
زنيم، راه حلش توجه به همين تفكر است. اگر مى 
خواهيم مردانه در برابر مشكالت بايستيم چاره اش 
چنين حركت هاييست. هم ما و هم مسئولين گويا 
مهارت زود به خود آمدن را فراموش كرده ايم.  اين 

هم مهارتى است كه بايد بياموزيم. 
فرهنگى،  هاى  خودشناسى  به  نياز  حاال   ما 
هاى  خودشناسى  و  عمرانى  هاى  خودشناسى 
باشد،  اگر  جهادى داريم. به خودآمدن هايمان، دير 
اما خجالت كه ندارد. تفكر سازندگى بسيج در عرصه 
كشور جواب داده  و وظيفه همه ماست كه با نگاهى 
از  واقعى  رفت  برون  براى  الگويى  آن  از  حمايتى 

مشكالت فرا رو بسازيم.  
(لطفا نظر و پيشنهاد خود در رابطه با يادداشت هاى روزنامه 

را به شماره 500010004068438 ارسال فرماييد)

يادداشت

افزايش وام خودرو در دستور كار
 بانك ها قرار گرفت 

مبلغ  به  مربوط  اخير  مصوبه  ابالغ  بر  مركزى  بانك 
تسهيالت خرد به شبكه بانكى از جمله وام خودرو و 
كاال تاكيد كرد. به گزارش ايسنا، به دنبال مصوبه هفته 
گذشته شوراى پول و اعتبار در رابطه با تسهيالت خرد 
برخى از بانكها از اقدام براى پرداخت اين تسهيالت 
خوددارى  مربوط  نامه  شيوه  دريافت  عدم  بهانه  به 
كردند اين در حالى است كه بانك مركزى با صدور 
مبلغ  افزايش  موضوع  كه  كرد  اعالم  اطالعيه اى 
بادوام، خودرو، جعاله  تسهيالت خرد خريد (كاالهاى 
پايه عقد مرابحه) مصوب جلسه  بر  اعتبارى  و كارت 
يك هزار و يكصد و نود و نهمين شوراى پول و اعتبار 
در 15 ارديبهشت ماه سال جارى براى اجرا به بانكها 
ابالغ شده است. همچنين تسهيالت خريد خودروى 
سوارى (توليد داخل) معادل 60 درصد بهاى خودرو و 

حداكثر به ميزان 15 ميليون تومان افزايش يافت. 

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

 اجراى  نصب  داربست  فلزى 
در اسرع وقت با قيمت مناسب ( حسينى)     
 09156217507 - 09153637507
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مركز تخصصى عروس با تخفيف ويژه
زيبايى جلوه ماندگار

خيابان ارتش ، حدفاصل عدل و معلم    32231717

                                                 
 »آگهي مناقصه عمومي«

 11268 شماره:    
 23/02/94تاريخ:                                                                                                                                                                                                                                                 

در نظر دارد، اقالم مشروحه ذيل را از طريق مناقصه عمومي خريداري  17/11/83اين شركت براساس مفاد قانون برگزاري مناقصات، مصوب    
 قجهت دريافت اورا  28/02/94 حداكثر تا تاريختوانند از تاريخ انتشار آگهي  الذكر مي نمايد،شركتهائي كه مايلند با عنايت به توضيحات و مشخصات ذيل

بلوار شهداي عبادي شركت آب و فاضالب خراسان جنوبي مراجعه نمايند.  –مناقصه به دفترحقوقي،تحصيل وتملك اراضي اين شركت به نشاني: بيرجند 
 تماس حاصل نمائيد. 056-332236618-32226300توانيد در ايام هفته و ساعات اداري با شماره تلفنهاي  ضمناً جهت كسب اطالعات بيشتر مي

 محل مورد استفاده مقدار واحدكاال شرح كاال فيرد

 نهبندان -قاين -فردوس -طبس -بيرجند 2276 دستگاه اينچ (مطابق با مشخصات فني پيوست)�1 كنتور سايز  1

�كنتور سايز   2
 نهبندان -قاين -فردوس -طبس -بيرجند 100 دستگاه اينچ(مطابق با مشخصات فني پيوست) �

1كنتور سايز  3 1
 اينچ(مطابق با مشخصات فني پيوست) �

 

 نهبندان -قاين -فردوس -طبس -بيرجند 3 دستگاه

1كنتورسايز  4 1
 اينچ(مطابق با مشخصات فني پيوست) �

 

 نهبندان -قاين -فردوس -طبس -بيرجند 4 دستگاه

 نهبندان -قاين -فردوس -طبس -بيرجند 9 دستگاه اينچ رزوه اي (مطابق با مشخصات فني پيوست)  2كنتور  5

 نهبندان -قاين -فردوس -طبس -بيرجند 5 دستگاه اينچ فلنچي(مطابق با مشخصات فني پيوست)  2كنتور  6

 نهبندان -قاين -فردوس -طبس -بيرجند 3 دستگاه اينچ (مطابق با مشخصات فني پيوست)  3كنتور  7

 توضيحات ضروري:
 گردد. روز تعيين مي 30قـرارداد كاال از زمان انعقاد و مبادله مدت تحويل:  -1

 توسط گروه كنترل كيفيتپس از تحويل كاال و تاييد فني نحوه پرداخت:  -2   
 1393منبع تامين اعتبار: از محل اعتبـارات طرحهاي عمراني سال  -3  

 خراسـان جنوبيدر محل اتاق جلسات شركت آب و فـاضالب  03/03/94زمان و مكان بازگشـايي پـاكات:روزيكشنبه مورخ -4
 . بود به دبيرخانه شركت آب و فاضالب خراسان جنوبي خواهد 02/03/94مهلت تحويل اسناد مناقصه تاپايان وقت اداري -5
 ريال162,300,000تضمين شركت درمناقصه فقط بصورت ضمانتنامه بانكي به مبلغ -6

 باشد. هزينه درج آگهي به عهده برنده مناقصه مي -7        
 نامه كتبي در كميسيون آزاد است. يك نفر نماينده از فروشندگان با معرفي حضور -8
 پايگاه اطالع رساني شركت آب وفاضالب خراسان جنوبي قابل دريافت ميباشد.يامناقصه ازطريق سايت ملي مناقصات واسنادضمناً -9

                      http://iets.mporg.ir 
                   khj.ir-WWW.abfa   

 دفتر حقوقي ،تحصيل وتملك اراضي                                                                             
                                          شركت آب و فاضالب خراسان جنوبي                                                                           

 

تجديد مزايده عمومى (نوبت دوم)
اداره كل حمل و نقل و پايانه هاى استان خراسان جنوبى در نظر دارد: يك بيلبورد تبليغاتى به متراژ 60 مترمربع در كيلومتر 5 محور فردوس- اسالميه 

را از طريق برگزارى مزايده عمومى به اشخاص حقوقى واجدشرايط واگذار نمايد. لذا كليه متقاضيان مى توانند براى دريافت اسناد مزايده و كسب 
اطالعات بيشتر از تاريخ انتشار آگهى تا پايان ساعت ادارى مورخ 94/2/30 به اداره كل حمل و نقل و پايانه هاى استان خراسان جنوبى

 به آدرس بيرجند- نبش غفارى 25- امور ادارى مراجعه و حداكثر تا ساعت 9 صبح مورخ 94/3/6 پيشنهادات خود را در ساعات ادارى به امور ادارى اداره كل 
حمل و نقل و پايانه هاى استان خراسان جنوبى تحويل و رسيد دريافت نمايند.

مبلغ پايه اجاره ماهيانه 1/200/000 ريال مى باشد. ميزان سپرده شركت در مزايده براى تابلوى بيلبورد تبليغاتى 2/000/000 ريال مى باشد.
 جلسه بازگشايى پاكت ها: چهارشنبه مورخ 94/3/6 راس ساعت 10 صبح در سالن جلسات به آدرس خراسان جنوبى- بلوار غفارى - نبش غفارى 25 - اداره كل 

حمل و نقل و پايانه هاى استان خراسان جنوبى مى باشد.

اداره كل حمل و نقل و پايانه هاى استان خراسان جنوبى

مناقصه عمومى يك مرحله اى به شماره 94/33/3 (نوبت دوم)
دستگاه مناقصه گذار: اداره كل حمل و نقل و پايانه هاى خراسان جنوبى

موضوع مناقصه: واگذارى امور خدمات نظافت و نگهدارى فضاهاى جديد االحداث پايانه مرزى ماهيرود (ميل 78) به صورت حجمى
نوع مناقصه: يك مرحله اى عمومى

مهلت دريافت اسناد: تا پايان وقت ادارى دوشنبه مورخ 94/2/28   مهلت ارسال اسناد: تا ساعت 9 صبح شنبه مورخ 94/3/9
زمان و محل قرائت پيشنهادات: شنبه 94/3/9 ساعت 10 صبح - اتاق جلسات اداره كل حمل و نقل و پايانه هاى خراسان جنوبى
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اداره كل حمل و نقل و پايانه هاى خراسان جنوبى

 با ضمانت پاره نشدن و چروك نشدن 
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    32412300
32412311  - چمنى قـاليشويى گـل ابـريشم صاف صاف   

بدون چروك

قاليشويى و رفوگرى محمد طاهرى با بيش از نيم قرن تجربه
32225807 - 32226161 - 09157615979
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تسنيم- همزمان با هفته كار و كارگر، كويرتاير به عنوان واحد نمونه استانى از سوى وزارت تعاون كار و رفاه اجتماعى انتخاب و معرفى شد. 
در آئين تجليل از كارگران و گروه هاى كار نمونه خراسان جنوبى كه با حضور معاون امور مجلس، حقوقى و استان هاى وزارت كار در قاين 

برگزار شد، لوح تقدير واحد نمونه استان به مدير كارخانه به نمايندگى از سوى مديرعامل شركت اعطا شد.

3كويرتاير به عنوان واحد نمونه خراسان جنوبى معرفى شد
پيام شما

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

سالم. لطفًا مسئولين درباره خط واحد حسين 
مركز  كيلومترى  پنج  در  كه  سادات  آباد 
اتوبس  دهى  سرويس  از  اما  است  استان 

واحد محروم است فكرى بردارند.
915...374

به شهردارى، پيشنهاد مى كنم ماكت هواپيمايى 
رو  استفاده هست  بال  پارك صياد  پشت  كه 
بازسازى كنيد و در ميدان فرودگاه نصب كنيد.
915...531

با سالم. حقوق سرباز امريه جهاد كشاورزى 
سال پيش 300 هزار تومان بود، ولى امسال 
80 هزار تومان شده است. لطفاً رسيدگى كنيد.
937...121
اتوبوسرانى  سازمان  از  تشكر  ضمن  سالم.  با 
مسير  در  اتوبوس  دستگاه   2 اندازى  راه  براى 
بلوار شهيد ناصرى به ابوذر. خواهمشند است 
زمانى  فاصله  اينكه  به  باتوجه  امكان  درصورت 
اتوبوس ها نيم ساعت است و مسافران مى بايست 
در آفتاب منتظر بمانند نسبت به نصب سايبان 

و افزايش تعداد اتوبوس ها اقدام شود.
933..653
سالم آوا. لطفًا زحمت بكش به گوش هر ارگانى 
كه زحمت براى مردم رو ثواب مى دونه برسون كه 
گناهى  راهى مرك چه  اطراف سه  مردم  ما 
كرديم كه براى رفتن به اون سمت جاده يا 
و  بريم  راه  پليس  تا  بايد  زدن  بنزين  براى 
برگرديم. شما رو خدا يه راهى جلوى پمپ بنزين 

باز كنيد تا اون دنيا جلوى خدا شرمنده نباشيد.
933...160

سالم. چرا فكرى براى مؤسسه هاى اعتبارى 
... نمى شود. مردم براى حرف مسئولين كه آنها 

را دعوت به صبر كردند ارزش قائلند.
915...128

سالم آوا. حداقل شما به گوش دهيارى اميرآباد 
برسونيد كه فكرى براى نظافت سرويس هاى 
بهداشتى بوستان مادر بكنند. واقعاً باعث تأسف 

است شايد حرف شما رو گوش كنند. باتشكر.
915...730
سالم. عكس ديروز به جاى ميدان ابوذر اگه مى 
خيابان  ورودى  يا  ارتش  خيابان  ابتداى  نوشتيد 
همه  عكس  در  نبود،  بهتر  ابوذر  ميدان  به  ارتش 

چى ديده ميشه اال ميدان ابوذر!
614...935

پاسخ مسئولين به پيام شما

جوابيه هاى اتوبوسرانى بيرجند

1- احتراماً در پاسخ به مطلب درج شده در ستون پيام 
شما مورخ 94/1/31 درباره «درخواست شهروند محترم 
براى اختصاص سرويس شيفت شب از ساعت 20 شب 
به بعد» به استحضار مى رساند: از آنجايى كه فعاليت 
اتوبوس ها بار هزينه اى سنگينى دارد و از طرفى به 
اختصاصى  امكان  توجيه  عدم  و  مسافر  كمبود  علت 
اتوبوس براى شيفت شب ميسر نمى باشد. در ضمن 
ساعت شروع و پايان كار اتوبوس ها بر اساس ميزان 
تقاضاى سفر در خطوط شهرى تعيين مى شود لذا با 
روز  پايانى  ساعات  در  مسافر  شديد  كاهش  به  توجه 
خدمات  ارائه   20:30 ساعت  تا  اتوبوسرانى   ناوگان 
به  توجه  با  شده  ياد  ساعات  از  پس  و  نمايد   مى 

هزينه هاى باالى ناوگان قابل توجيه نمى باشد.
ستون  در  شده  درج  مطلب  به  پاسخ  در  احتراماً   -2
پيام شما مورخ 94/2/16 درباره «چرا ايستگاه اتوبوس 
 خيابان معلم كنار دانشگاه صندلى ندارد؟» به استحضار 
از  ديگرى  تعداد  و  نظر  مد  ايستگاه  رساند:   مى 
ايستگاه هاى سطح شهر كه نياز به صندلى و سايبان 
دارد در دستور كار سازمان قرار دارد كه اميدواريم در 

صورت تأمين اعتبار اقدام خواهد شد.
3- احتراماً در پاسخ به مطلب درج شده در ستون پيام 
اتوبوس  راننده  از  درباره «تشكر  مورخ 94/2/16  شما 
نارنجى خط سجادشهر- سراب به خاطر برخورد خوبش 
با يك خانم و آقاى مسن و كر و الل» به استحضار 
مى رساند: ضمن تشكر از شهروند محترم قدردانى از 
عملكرد راننده در كميته تنبيهات و تشويقات سازمان 

مورد بررسى و اقدام قرار خواهد گرفت.

*رحيم زاده

جاده بيرجند مشهد در جاده فرعى كه در منتهى اليه سمت 
راست جاده واقع است جدا شده و به سمت روستاى ساقى 
از پيچ و تاب جاده در فواصل مختلف  مى رود. در عبور 
اين  شهداى  گويا  اند،  گرفته  قرار  روستا  شهداى  عكس 

روستا خوشامد گوى زائران اين زيارتگاهند.
نسيم بهار دست نوازشگر و حيات بخشش را بر سر گل و 
گياه دشت كشيده است. بعد از گذشت چند كيلومترى در 

مسير جاده روستا، گنبد زيارتگاه از دور نمايان مى شود.
دارد،  قرار  روستا  به  ابتداى  در  ساقى  روستاى  زيارتگاه 
 وجود وسايل بازى بچه ها در كنار زيارتگاه و قرار گرفتن
آن  اطراف  در  اهالى  مزروعى  و  كشاورزى  هاى  زمين 

زيبايى و طراوت روستا را دو چندان كرده است.
تپه  روى  بر  روستا  شكل  گنبدى  و  كاهگلى  هاى  خانه 
قرار گرفته و چيدمان طبقه اى آن جلوه زيبايى به روستا 
داده است البته در اين ميان خانه هاى نوساز نيز به چشم 
مى خورند. كوچه هاى روستا با اجراى طرح هادى سنگ 

چين شده اند... 
بوده  كيلومتر   35 استان   مركز  از  ساقى  روستاى   فاصله 
 و تمام مسير جاده آسفالت است، روستاى ساقى 6 شهيد

و 1 آزاده و بيش از 90 رزمنده و جانباز را به انقالب عرضه 
كرده است.

راهنمايى،  و  دبستان  مدارس  مخابرات،  بهداشت،  خانه 
مراكز خدمات  از جمله   ... و  تعاونى  بانك، شركت  پست 

دولتى است كه در روستا به چشم مى خورد.

 بيشتر جوانان براى كار 
به شهرها مهاجرت كرده اند

جوانى كه در حال تعمير موتورش است به مهاجرت نسل 
جوان از روستاها اشاره كرده و مى گويد: بيشتر جوانان براى 
كار به شهرها مهاجرت كرده و در حال حاضر اكثر اهالى روستا 
را افراد پير و سالخورده تشكيل مى دهند. حسين ادامه مى 

دهد: در اواخر هفته بسيارى از اهالى روستا كه در شهر ساكنند 
براى انجام كارهاى كشاورزى و تفريح به روستا مى آيند.

حتى نفس كشيدن در شهر هم برايم 
دشوار است 

به  فرزندش  تحصيل  خاطر  به  كه  روستا  زنان  از  يكى 
با وجود مدرسه در  شهر مهاجرت كرده است، مى گويد: 
روستا مجبور شديم به شهر نقل مكان كنيم. اين در حالى 
حتى  كه  دارم  انس  روستا  محيط  به  حدى  به  كه  است 
نفس كشيدن در شهر هم برايم دشوار است اما مجبورم 
تحمل كنم. وى علت اين موضوع را نبود دانش آموز براى 
تشكيل كالس در مدارس دانسته و مى گويد: چون تعداد 
دانش آمورزان روستا كم بودند كالس ها تعطيل و مدارس 

بى استفاده مانده اند.
عنوان  به  مدارس  اين  كنار  در  اگر  دهد:  مى  ادامه  وى 
مدارس شبانه روزى خوابگاهى براى استفاده دانش آموزان 
خارج از روستا ايجاد شود دانش آموزان روستاهاى اطراف 
از خانواده و در  نيز ساماندهى شده و مجبور نيستند دور 

شهر ادامه تحصيل دهند.

 راهى جز مهاجرت به شهرها باقى نمانده است

 يكى از پسران روستا كه براى كار به شهر رفته، مى گويد:
 با اين خشكسالى ها و بى آبى، كشاورزى ديگر فايده اى
محيط  در  كار  موقعيت  نبود  دليل  به  طرفى  از  و  ندارد 

روستاها، راهى جز مهاجرت به شهرها باقى نمانده است.
 وى با اشاره به آسيب هايى كه در كمين بسيارى از جوانان 
ساده روستايى در مهاجرت به شهرهاى مختلف وجود دارد، 
مى گويد: كاش دولت زمينه كار در روستاها را براى جوانان 
روستا به گونه اى فراهم مى كرد تا هم جوانان بيكار نبودند 

و هم روستاها خالى از سكنه نمى شدند 

 در روستا، نانوايى نداريم

يكى از اهالى با اظهار نارضايتى از نبود نانوايى در روستا 
زائران  پير روستا و حضور  به جمعيت  با توجه  مى گويد: 
پير  افراد  چون  دارد  ضرورت  ساقى  در  نانوايى  وجود  در 
 خود قادر به پخت نان نبوده و نيازشان را از شهر تأمين 
مى كنند. وى مى پرسد: تكليف كسانى  كه فرزندى ندارند 
كه نان مورد نيازشان را از شهر تأمين كنند و خود نيز قادر 

به پخت نان نيستند چيست؟!
يكى از زائران نيز در اين باره مى گويد: وجود نانوايى در 
امرى  روستا  اين  در  زوار  زياد  جمعيت  با  ساقى  روستاى 
سر  واقعًا  نان  به  نياز  در صورت  زائران  و  است  ضرورى 
در گم مانده و مجبورند براى تهيه نان به آريان شهر يا 
در  دهى  آنتن  كور  نقاط  از  همچنين  وى  بروند!!  بيرجند 
روستاى ساقى ابراز ناراحتى كرده و مى گويد: با توجه به 
اينكه ساقى روستايى زيارتى سياحتى است لزوم آنتن دهى 

تلفن همراه امرى مهم و ضرورى است.
 پيرزنى روستايى عصا زنان خود را به ما رسانده و مى گويد:

االن نزديك دو هفته است كه مريضم ولى دكتر نيست 
و هر وقت به خانه بهداشت رفته ام گفته اند امروز دكتر 
نداريم... يكى ديگر از زنان روستا با گاليه مندى از نبود 
پزشك در روستا مى گويد: «ساقى» خانه بهداشت دارد اما 
حضور پزشك عمومى آن هم هر دو هفته يكبار پاسخگوى 
نياز اهالى و بعضًا زائران نيست و بسيارى اوقات مجبوريم 
يا زمان طوالنى براى ويزيت دكتر منتظر مانده و يا براى 

درمان به شهر مراجعه كنيم.

يكى از ديگر از اهالى رشته كالم را به دست گرفته و مى 
گويد: ساقى اتوبوس ندارد و مردم مجبورند براى تردد از 

خودروهاى عبورى استفاده نمايند.
وى ادامه مى دهد: جدا از اينكه به كار گيرى حداقل يك 
 مينى بوس براى رفت و آمد اهالى  يك از خواسته هاى

خودروى  كه  زوار  از  برخى  اينجاست.  مردم  هميشگى 
زيارتگاه  اين  در  حضور  براى  مجبورند  ندارند  شخصى 
 مدت زمان زيادى معطل شده و يا هزينه هاى بااليى را 

به آژانس بپردازند.

زمين اجدادى را جزو اراضى ملى خوانده 
و از ادامه كارم جلوگيرى كردند

كارگر يكى از اهالى روستا نيز مى گويد: بارها اتفاق افتاده 
كه در هنگام كار كشاورزى روى زمين ها نيروهاى منابع 
طبيعى از كاركشاوزران ممانعت كرده اند. به عنوان مثال 
كه  بودم  اجداديمان  زمين  روى  كار  مشغول  تراكتور  با 
ملى  اراضى  را جزو  اجدادى  زمين  منابع طبيعى  مأموران 
 3 مدت  را  تراكتور  كارم،  ادامه  از  جلوگيرى  با  و  خوانده 

روز خواباندند. 
دهيار روستاى ساقى جمعيت اين روستا راتعداد 110 خانوار 
عنوان كرده و مى گويد: اين تعداد در ايام خاص به 130 

خانوار افزايش مى يابد.

 به دليل نبود اعتبارات 
كار بازسازى كند پيش مى رود

اين  زيارتگاه ساقى مى گويد:  حسين كارگر در خصوص 
از  يكى  (ع)  الدين  سيدتاج  امامزاده  به  متعلق  زيارتگاه 

نوادگان امام رضا (ع)  است.
بارگاه  بازسازى  و  ساخت  ماندن  ناتمام  به  اشاره  با  وى 
مى گويد: با وجود اقبال زياد مردم از نقاط مختلف استان 
مسئوالن بايد توجه اى ويژه به بازسازى و تكميل بناى 
مزبور داشته باشند به گونه اى كه در حال حاضر با برآورد 
هزينه 350 ميليون تومانى در ساخت بارگاه، به دليل نبود 

اعتبارات كار بازسازى خيلى كند پيش مى رود.
انسانى در ساخت  نيروى  تأمين  اهالى در  وى مى گويد: 
بنا بسيار مساعدت داشته و كمك هاى مالى نيز از طرف 
اهالى و زائران صورت گرفته كه با وجود اين مساعدت ها 

هنوز هم در ساخت بنا با مشكالت مالى روبرو هستيم. 
وى به وجود 6 باب اتاق براى اسكان زائران اشاره و خاطر 
نشان مى كند: اين تعداد اقامتگاه با توجه به استقبال زياد 
مردم، پاسخگوى نياز زائران نيست و تكميل پارك و ايجاد 
آالچيق و سايبان باحداقل اعتبار 200ميليون ريال يكى از 
برنامه هاى اين دهيارى است. وى از اجراى فاز 1 طرح 
هادى در روستا خبر مى دهد. به گفته او اعتبارات اجرايى 
فاز 2 طرح هادى بالغ بر 130 ميليون ريال  است كه به 

دليل نبود اعتبارات هنوز اجرايى نشده است. 

تأمين گاز روستا، قولى كه عملى نشد

كارگر، تأمين گاز روستا را يكى از مهمترين خواسته هاى 
اهالى دانسته و مى گويد: با وجود قول استاندار وقت آقاى 
تاكنون  روستا  اين  گازكشى  بر  مبنى   91 سال  در  رشيد 

كوچكترين اقدامى در اين باره صورت نگرفته است.
  

نيمى از قنات هاى روستا خشك شده اند

اظهار و  دانسته  را 20 حلقه  قنات هاى روستا  تعداد   وى 
مى دارد: متأسفانه تأثير خشكسالى هاى 17 ساله  به گونه 
اى بوده كه بيش از نيمى از قنات هاى روستا خشك شده 
اند. وى آب لوله كشى روستا را آب شيرين عنوان كرده و 
مى گويد: آب شرب روستا از پروژه پسوچ و دشت مرك 
آبرسانى شده است. دهيار ساقى عمده محصول كشاورزى 
روستا را زرشك دانسته و مى گويد: خشكسالى هاى مداوم 
اين  با  و  كشاورزى شده  باعث خشك شدن محصوالت 
وجود كاشت  گندم ديمه نيز به ميزان كم توسط عده اى 

از اهالى انجام مى شود.

تعطيلى مدارس نوساز روستا 

كارگر، عمده داليل مهاجرت روستاييان را بروز خشكسالى، 
از  خارج  داليلى  با  كشاورزان  كار  از  جلوگيرى  بيكارى، 
منطق كشاورزى توسط برخى نهادهاى دولتى، نبود مجوز 
عنوان   ... و  هادى  طرح  محدوده  از  درخارج  بنا  ساخت 
كرده و مى گويد: با وجود مدارس نوساز در دوره دبستان 
و راهنمايى درروستا، كمبود دانش آموز باعث تعطيلى اين 
مدارس شده و بسيارى از اهالى به دليل نياز به تحصيل 

فرزندانشان به شهرها مراجعه كرده اند.
كارگر مى گويد: با اجاره اين مدارس از آموزش و پرورش، 
انبارى و ديگرى به محلى براى  به  اين مدارس  از  يكى 
نگهدارى و خشك كردن زرشك هاى اهالى تبديل شده 

است.

با هزينه هاى باالى خريد 
امكان به كارگيرى خودروى عمومى نيست 

تردد  براى  عمومى  خودروى  نبود  درباره  ادامه  در  وى 
اهالى مى گويد: با مراجعاتى كه در اين زمينه داشته ايم 
مسئوالن در واگذارى تسهيالت براى خريد ماشين اظهار 
آمادگى كرده اند، كه با توجه به هزينه هاى باالى خريد، 

هيچ يك از اهالى قادر به خريد خودرو نيستند. 
كارگر با يادآورى برنامه هاى مختلف فرهنگى و مذهبى 
و حضور حجت االسالم فاطمى به عنوان روحانى مستقر 
در روستا مشكل تأمين سوخت در فصول سرد را يكى از 
 مسايل مساجد روستا دانسته و مى گويد: در خواست هاى

نياز  مورد  تهيه سوخت  بر   مبنى  فرماندارى  به  ما  مكرر 
مساجد اغلب بى نتيجه مانده و اهالى با كمك هم سوخت 

مورد نياز را از سهميه خود تأمين مى نمايند. 

ظرفيت باالى ساقى در جهت احداث سد 

 كارگر، به كوهستانى بودن منطقه اشاره كرده و مى گويد:
و  سد  احداث  جهت  در  خوبى  ظرفيت  از  منطقه  اين 
جلوگيرى از هدر رفت آب هاى سطحى برخوردار است كه 
 متأسفانه بارها به منابع طبيعى در اين باره پيشنهاد داده  ايم

اما اقدامى صورت نگرفته و شاهد حركت حجم زياد آب به 
سمت پايين دست و هدر رفتن آب هستيم.

ناگفته هاى بسيار روستاى ساقى

كلينيك ترك اعتياد كيش مهر خاوران

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

  تلفن: 056-32213766

 حمل اثاثيه منزل 

با خاور مسقف و كارگر ماهر
09159639065

على آبادى
"ضمنا كارگر تنها نيز داريم"

نقاشـى  ساختمـان  
مولتى كالر ، پالستيك  

روغنى    
رجايى 8 ، پالك 20     32312714 

09159617909 - تنگلى    

جلسه مجمع عمومى عادى ساليانه «نوبت اول» شركت تعاونى مصرف كاركنان دولت بيرجند سه شنبه مورخ 94/3/26 
ساعت 10 صبح در محل دفتر كار شركت برگزار مى شود. از كليه اعضا دعوت مى شود براى اتخاذ تصميم نسبت 
 به موضوعات ذيل در اين مجمع حضور به هم رسانند. ضمنا چنانچه عضوى بنا به داليلى نتواند شخصا حضور يابد 
مى تواند همزمان با نماينده تام االختيار خويش با هم به دفتر شركت مراجعه و برگ وكالت نامه را تنظيم و برگه ورود 
به جلسه مجمع را دريافت نمايند. حداكثر آراى وكالتى هر عضو سه راى و هر فرد غير عضو يك راى مى باشد. ضمنا 
داوطلبان عضويت در سمت بازرسى و هيئت مديره مى توانند از تاريخ انتشار آگهى دعوت تشكيل مجمع عمومى به 
دفتر شركت مراجعه و فرم هاى مربوطه را دريافت و موظفند حداكثر به مدت هفت روز از تاريخ انتشار آگهى يا صدور 
دعوت نامه تشكيل مجمع عمومى عادى فرم هاى تكميل شده همراه با مدارك مربوطه را به دفتر شركت تحويل 

نمايند.
دستور جلسه:

استماع گزارش هيئت مديره و بازرس
طرح و تصويب صورت هاى مالى سال 93
طرح و تصويب بودجه پيشنهادى سال 94

انتخاب پنج نفر عضو اصلى هيئت مديره و دو نفر عضو على البدل هيئت مديره براى مدت سه سال كامل شمسى 
انتخاب يك نفر بازرس اصلى و يك نفر بازرس على البدل براى مدت يك سال مالى

طرح و تصويب تغييرات اعضا و سرمايه
اتخاذ تصميم در خصوص اخذ وام از منابع بانكى

اتخاذ تصميم در خصوص تعيين ميزان پاداش هيئت مديره
تصويب و تعيين خط مشى آتى شركت

هيئت مديره

دعوت نا مه تشكيل مجمع عمومى عادى ساليانه شركت تعاونى مصرف كاركنان دولت بيرجند
شماره ثبت: 131   شناسه ملى: 10360006862

تاريخ: 94/2/23   شماره: 24

آگهى مزايده اموال منقول «نوبت اول»
چون در پرونده 2206/93 اجرايى در قبال محكوميت شركت سهامى عام قند قهستان به پرداخت مبلغ 100/583/958 ريال 

در حق محكوم له آقاى جمشيد كاظمى نيا و پرداخت مبلغ 1/000/000 ريال بابت حق االجرا در حق دولت و با توجه به اينكه از ناحيه محكوم 
عليه يك دستگاه خودروى سمند مدل 85 به شماره پالك 541 د 21 ايران 32 معرفى و توقيف گرديده است كه حسب نظريه كارشناس به مبلغ 
155/000/000 ريال ارزيابى شده است كه از طريق مزايده در روز سه شنبه مورخ 94/3/5 از ساعت 9 الى 10 صبح در دفتر اجراى احكام حقوقى 
به فروش برسد كه قيمت پايه از بهاى ارزيابى شده شروع و به كسانى كه باالترين قيمت را پيشنهاد نمايند، فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ 
پيشنهادى فى المجلس از برنده مزايده دريافت و نامبرده مكلف است حداكثر تا يك ماه نسبت به پرداخت باقيمانده ثمن معامله اقدام نمايد در غير 
اين صورت 10 درصد اوليه به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد خواهد شد. متقاضيان در صورت تمايل مى توانند پنج روز قبل از موعد مزايده به اين 

اجرا مراجعه تا ترتيب بازديد آنان داده شود. هزينه نقل و انتقال به عهده خريدار خواهد بود.

رجبى- مدير اجراى احكام مدنى دادگسترى بيرجند

دادگسترى جمهورى اسالمى ايران

آگهى تحديد حدود ثبت امالك يك قسمت از بخش 6 شهرستان بيرجند

پيرو آگهى  شماره      به موجب ماده 14 قانون ثبت امالك تحديد حدود شماره هاى زير:

ششدانگ يك قطعه زمين پالك 71 فرعى از 29- اصلى بخش 6 بيرجند واقع در مزرعه سربيشه مورد تقاضاى هادى داورى به وكالت از 
طرف محمد رضا و محمود رضا صابرى وراث خانم نجمه شيخ زاده 

در روز 94/3/18 ساعت 10 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد.
لذا به موجب ماده 14 قانون ثبت امالك به صاحبان امالك و حقوق ارتفاقى و مجاورين شماره هاى فوق الذكر به وسيله اين آگهى اخطار 
مى گردد كه در روز و ساعت مقرر باال در محل حضور به هم رسانند. چنانچه هر يك از صاحبان امالك يا نماينده قانونى آنها در موقع مقرر 
حاضر نباشند مطابق ماده 15 قانون مزبور ملك مورد آگهى با حدود اظهار شده از طرف مجاورين تحديد خواهد شد و اعتراضات مجاورين 
نسبت به حدود و حقوق ارتفاقى و نيز صاحبان امالك و حقوق ارتفاقى كه در موقع مقرر حاضر نبوده اند مطابق ماده 20 قانون ثبت فقط تا 
سى روز از تاريخ تحديد حدود پذيرفته خواهد شد و از تاريخ تسليم اعتراض به اداره ثبت ظرف يك ماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع 

ذيصالح قضايى تقديم و گواهى الزم از مرجع مذكور اخذ و به اين اداره تسليم نمايند.

تاريخ انتشار: 94/2/23
 رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان بيرجند
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آثار معنوى و ملكوتى وضو

نهج البالغه

هنگامى كه هيثم از بعض غزوات به خانه خود بازگشت، پس   از شش ماه تمام زنش فرزندى به دنيا آورد. هيثم فرزند را از خود ندانسته وى را نزد عمر برد و قصه را 
برايش بيان داشت. عمر دستور داد زن را سنگسار كنند. اتفاقا پيش از آن كه او را سنگسار كنند، على (ع) او را ديد و از قضيه باخبر گرديد، پس به عمر فرمود: بايد بگويى 
زن راست مى گويد؛ زيرا خداوند  مى فرمايد: مدت حمل و از شير گرفتن فرزند، سى ماه است.  عمر گفت: اگر على نبود زن  به هالكت مى رسيد و زن را آزاد نمود.

قضاوتهاى شگفت انگيز حضرت على(ع) 

سركشى ابليس

در  او شش هزار سال  بود،  ابليس در صف عرشيان 
پيشگاه خدا، عبادت نمود. خداوند بزرگ هنگامى كه 
دميد،  او  در  را  انسان  روح  و  آفريد،  را  آدم  حضرت 
براى بزرگداشت خلقت آدم، به همه فرشتگان و به 
را  او  ابليس فرمان داد كه آدم را سجده كنيد. همه 
يادآورى  با  و  نمود  تكّبر  ابليس  ولى  كردند،  سجده 
اصل خلقت خود و خلقت آدم، خود را بزرگتر پنداشت، 

و به آدم گفت: «من از آتش آفريده شده ام و تو از گل 
و خاك» و همين فكر غرور آميز، او را از انجام فرمان 
خدا باز داشت، و در نتيجه، اعمالش پوچ و بى محتوى 
كه  شد  مطرود  و  رانده  خداوند  درگاه  از  و   گرديد 
ابليس،  امير مؤمنان على (ع) مى فرمايد: از داستان 
پند و عبرت بگيريد، از اين رو كه عبادات طوالنى و 
رفت،  بين  از  تكّبر)  اثر  (بر  او  فراوان  هاى  كوشش 
او خداوند را شش هزار سال عبادت نمود كه معلوم 
نيست از سال هاى دنيا است يا از سال هاى آخرت 
ولى با ساعتى تكبر و غرور، همه عبادات و كوشش 
آسمانى  ابليس،  چه  گر  كرد،  نابود  و  محو  را   هايش 
و عرشى بود، ولى فرمان خدا بين اهل آسمان و زمين 
يكى است، و همه بندگان در برابرش مساوى هستند 
ابليس) (يعنى  خدا  دشمن  اين  از  خدا،  بندگان   اى 

 بر حذر باشيد.

برگرفته شده از پايگاه تخصصى نهج البالغه 

آثار معنوى و ملكوتى وضو فلسفه تشريع بسيارى از 
احكام دين بر ما پوشيده است و ما با اين حساب و 
كتاب هاى عقلى نمى توانيم دقيقا مشخص كنيم كه 

به فالن داليل اين حكم رسيده است و الغير.
پس اگر از چند و چون بعضى از احكام چيزى دستگير 
ما نشد نبايد كج انديشانه به آن نگاه كنيم بلكه بايد 
كه  كنيم  يقين  و  آوريم  فرو  تسليم  سر  متواضعانه 
منتى  و  قيوم  و  حى  خداوند  جانب  از  است  خيرى 
است بر عبد ضعيف و محتاج پس مّنتش را با جان 

 

 و دل مى پذيريم و سپاس به جا مى آورييم براى اين 
همه لطف.وضو يكى از احكامى است كه آثار و بركات 
 زيادى از نظر جسمس و روحى دارد وضو يك بعد باطنى
روايات آن  به  اينك  كه  دارد  ملكوتى  و  معنوى   و 

توجه فرمائيد.

1- باعث شستشوى گناهان:
رسول خدا (ص)  فرمود: هنگامى كه نمازگزار وضو 
مى گيرد آثار و بركاتى به دنبال دارد از جمله وقتى كه 
صورتش را مى شويد آثار گناهان از چهره اش زدوده 
 مى شود، و زمانى كه دو دستش را تا آرنج (مرفق) 
مى شويد گناهانى كه بوسيله دست هايش انجام داده 
از بين مى رود، و آن وقت كه سرش را مسح مى كشد 
زدوده  داده  انجام  سرش  بوسيله  كه  هايى  معصّيت 
مى شود، و آن وقت كه پاهايش را مسح مى كشد 
گناهانى كه به كمك پاهايش انجام داده است از بين 
«بسم  گرفتن  وضو  اّول  در  كسى  اگر  رفت،  خواهد 
ا... الّرحمن الّرحيم » را (با دّقت و فهميدن معنايش) 

بگويد تمام اعضايش از گناهان پاك مى شود. 

2- جهت معنوى و ملكوتى وضو:
شستن  آن  براى  كه  وضوى  فرمود:  (ع)  رضا  امام 
صورت و دست ها و مسح سر و پاها الزم شده علّتش 
نمازگزار در پيشگاه خداوند بزرگ قرار  آن است كه 
و  (مثل صورت  ظاهرى  اعضاى  اين  با  و  گيرد  مى 
با  و  ايستد.  مى  تعالى  برابر حق  در  و...)  پا  و  دست 
نويسنده  كه  بزرگ  فرشتگان  بدن  اعضاى  همين 

اعمالند مالقات مى كند.
(در  فروتنى  و  سجده  براى  صورت  شستن  بنابراين 
برابر ذات اقدس الهى) است و شستن دست ها براى 
مثل  باطنى  و  آلودگى ظاهرى  از  (آنها  كه  است  آن 
گناه پاك شوند) تا بتواند آن دو را با حالت اميد (به 
فضل خداوند سبحان) و ترس از (عاقبت گناهش) به 

درگاه خداى بزرگ بلند كند.

4
كه  است  شركت  يك  دارايى هاى  از  تجارى،  نام  ايسنا: 
يك  مى شود.  نهايى  محصول  ارزش  شدن  افزوده  باعث 
استراتژى نام تجارى قوى براى سهام داران، ارزش ايجاد 
از  اما  به كار جذب مى كند.  را  كرده و همچنين نخبگان 
نام  ارزش  محاسبه  براى  استاندارد  الگوى  يك  كه  آنجا 
تجارى وجود ندارد، درك ميزان ارزش آن مشكل است.

از نظر مصرف كننده هويت برند معرف پايه و اساس يك 
مناسب  و  كارا  مديريت  است.  مطلوب  برندسازى  برنامه 
مى گيرد،  بر  در  را  برند  كه شخصيت  اين  بر  عالوه  برند 
وفادارى  مدارى،  مشترى  مانند  اهدافى  به  رسيدن   در 

و سوددهى نيز بسيار مؤثـر است.
برند و ارزش هاى  ارزيابى  با  نيز مى تواند  تبليغات  كارآيى 
تبليغاتى آن مورد بررسى قرار گيرد. مديريت مؤثر همچنين 
براى جلب رضايت مشترى در شرايط رقابتى بازار در دراز 

مدت مى تواند تعيين كننده باشد.

برند در بين توليدكنندگان 
و مردم فرهنگ سازى نشده است

در  معنوى  مالكيت  اداره  قانونى  نماينده  لطفى،  حميد 
سازمان پارك علم و فناورى استان خراسان جنوبى نيز به 
ايسنا گفت: در سال 1367 اداره مالكيت معنوى با مديريت 
نام كاال و برندسازى ايران به منظورحفظ   آقاى بيات در 

 و داشتن نشان جغرافيايى تاسيس شد.
وى ادامه داد: به علت ناهماهنگى بين دستگاه هاى اجرايى 

و  توليدكنندگان  بين  درست  فرهنگ سازى  نبود  و  استان 
اين استان  يا نشان جغرافيايى  نام تجارى  مردم در مورد 
اداره  قانونى  نماينده  مى رود.  پيش  كندى  خيلى  روند  با 
مالكيت معنوى تصريح كرد: نشان جغرافيايى خصوصياتى 
مانند نوع كاال، مكان توليد كاال وكيفيت كاال را به صورت 

انحصارى در جهان مشخص و به ثبت مى رسد.
استان  تجارى  نام هاى  يا  برندها  كرد:كليه  تاكيد  لطفي 
براى حفظ كاالى خود در مقابله با سود جويان بايد نشان 
برند  داشتن  كرد:  خاطرنشان  باشند.وي  داشته  جغرافيايى 
ملى 600 هزارتومان تا يك ميليون تومان هزينه دارد و 
ديگر نيازى نيست كه براى داشتن برند به تهران مراجعه 

و مبالغ زيادى پرداخت كنند.

72واحد توليدى خراسان جنوبي
 داراى برند تجارى

وفناورى  پژوهش  آموزش،  اداره  رييس  عليرضاكفاشى، 
جنوبى،  خراسان  استان  وتجارت  معدن  صنعت  سازمان 
عالمت  يا  نام  داراى  استان  در  توليدى  واحد   72 گفت: 

تجارى هستند.
وي با اشاره به اينكه برندها و نام تجارى به دو دسته ملى 
و جهانى تقسيم مى شوند، افزود: استان خراسان جنوبى به 
واقع شده محصول هاى  كوير  در  منطقه جغرافيايى  علت 
دستبافت  فرش  و  عناب  زعفران،  زرشك،  مثل  خاص 

مى توانند نشان جغرافيايى دريافت كنند. 

صنعت  سازمان  وفناورى  پژوهش  آموزش،  اداره  رئيس 
معدن و تجارت استان، ادامه داد: به عنوان نمونه فرش مود 
و فرش قهستان به ثبت جهانى رسيده و نشان جغرافيايى 
همكارى  با  كرد:  تصريح  است.كفاشي  كرده  دريافت 
و  دارو  غذا،  اداره  استاندارد  اداره  جهادكشاورزى  سازمان 
اداره مالكيت معنوى محصوالت  صنعت معدن تجارت و 

استراتژيك استان را به  سه دسته تقسيم كرده ايم.

محصوالت استراتژيك خراسان جنوبي 
در انتظار دريافت نشان جفرافيايي

زرشك  محصول  افزود:  محصوالت  اين  به  اشاره  با  وي 
درشهرستان هاى قاين، زيركوه، درميان و بيرجند، محصول 
زعفران درشهرستان هاى قاين، سرايان، بيرجند و فردوس 
و  بيرجند  سربيشه،  درشهرستان هاى  عناب  محصول  و 
خوسف از نظركيفيت و مرغوبيت مورد برسى قرار گرفته  و 

براي دريافت نشان جفرافيايي در دست بررسي است.
صادركنندگان خراسان جنوبي به فكر برند جهاني باشند

ادامه  استان  وفناورى  پژوهش  آموزش  اداره  رئيس 
باكشورهاى  بودن  مرز  هم  جنوبى  خراسان  استان  داد: 
خوبى  تجارى  هاى  پتانسيل  داراى  پاكستان  افغانستان 
است كه مى توان محصوالت را صادر كرد.كفاشى گفت: 
خراسان جنوبى توليدكنندگان و صادركنندگان برجسته اى 
همچون كوير تاير، كاشى نيلوفر و كاشى فرزاد دارد كه به 
كشورهاى مختلف صادر مى  كنند وداراى برند ملى هستند 

اما برند جهانى ندارند.

هيچ معدني در خراسان جنوبي برند ندارد

وى ادامه داد: اين توليدات داراى برند ملى هستند اما اگر 
به ثبت برسد تمام زحمات  برندها  اين  در كشورى ديگر 

اين صادركنندگان هدر مى رود.
تاكيدكرد:  استان  وفناورى  پژوهش  آموزش  اداره  رييس 
اين استان داراى 391 معدن مانند منيزيم خاك صنعتى 
كارخانه  استان  در  اما  و...است  باريت  پودر  مس  گرانيت 
فروشى  خام  معادن  اين  بيشتر  ندارد  وجود  فرآورى 
مى كنند هيچ معدنى برند ندارد. كفاشى تاكيد كرد: براى 
 برندملى و جهانى كاالى خود هرچه زودتر اقدامات الزم 

را انجام دهند.

برند، مساله اي ناشناخته در خراسان جنوبي

با خواندن اين سوره شهيد از دنيا برويدجمالت عارفانه 

از امام صادق(ع) نقل شده است، كسى كه در شب سوره الرحمن را بخواند و 
بعد از هر (فباى آالء ربكما تكذبان) بگويد « البشىء 
از يك  هيچ  پروردگارا  الكذب؛  رب  االئك   من 
 نعمت هاى تو را تكذيب نمى كنم، خداوند فرشته و 
ملكى را بر او موكل كند كه اگر در اول شب خواند، او 
را تا صبح محافظت نمايند و اگر در هنگام صبح آن را 

خواند، موكل نمايد بر او فرشته اى كه او را تا شب حفظ نمايد.
امام صادق (ع) فرمودند: كسى كه سوره الرحمن را با لبيك گفتن به نداى 
شكرانه الهى بخواند، يعنى طبق دستور باال، اگر در شب قرائت كرده و بميرد 
شهيد مرده است و اگر در روز بخواند و بميرد در حكم شهيد بوده و ثواب 
شهدا را مى برد. در اين كالم، امام صادق (ع) به يك ارزش انسانى اشاره 

نموده و آن شهادت است. 

معرفى كتاب : با چه كسى ازدواج كنيم؟

براى  همسر  انتخاب  و  دواج  از  مسئله  بنيسى ،  داستانى  اسدا...  نويسنده: 
پسران و دختران جوان از مهمترين مسائل حياتى 
است. پيوند زناشوئى در زندگى انسانها نقطه عطفى 
است كه ممكن است صدها پيروزى و كاميابى و يا 
شكست و ناكامى در پى داشته باشد.اين است كه با 
ازدواج خوب و  اطمينان خاطر مى توان گفت: يك 
شايسته مى تواند مايه آسايش جسم و آرامش روان گردد و اساس سعادت 
و بهروزى پسران و دختران را بنيان نهد و موجبات خوشبختى و شادكامى 
آنان را تا پايان زندگى فراهم آورد. همچنين يك ازدواج بد و نامتناسب 
ممكن است براى زن و شوهر منشاء بزرگترين نگرانى و ناراحتى ها گردد و 

پى آمد بدبختى و تيره روزى آنان را پايه گذارى كند ادامه در كتاب...

كد تماس با خدا كد تماس با خدا

اشغال نمى شود، خط  به هيچ وجه  آزاد است و  تنها خطى كه هميشه 
اين خط، هميشه  با خداست. طرف ديگر  ارتباطى 
يكى، چشم به راه ماست. او هميشه گوش به زنگ 
است، مشكل از ماست كه گاهى كد تماس با خدا 
را از ياد مى بريم، و گرنه اين كد هميشه آزاد است.

با  اتصال  شماره اى  نهايت  بى  مركز  الهى،  عرش 
آفريده هاست. هر كس از هر جا و هر زمان و به هر زبان مى تواند با اين 
مركز، گفتگو كند. بى آنكه خطى روى خطى بيفتد. خدا در مركز ملكوتى 
دعا، هر لحظه آماده دريافت پيام «نياز» است. هفده ركعت نماز در پنج 
نوبت، كد تماس با خداست كه در عدد «17 – 24 » خالصه مى شود.
كسى كه روزى پنج بار با او تكلم مى كند، از تنهائى در مى آيد، كليم خدا 

مى شود و احساس بى پناهى نمى كند.

جمالتى از موال على (ع)

آن  از  خودش  مى دهد  انجام  نيك  كار  كه  كسي   *
كار بهتر است و انجام دهنده كار شر، از آن كار بدتر 
است(چرا كه آنچه در دل دارند بيش از آن است كه 

انجام مى دهند.)
مباش. كننده  اسراف  ولى  باش،  سخاوتمند   * 

در زندگى حسابگرباش ولى سختگير مباش.
* بهترين غنا و بى نيازى ترك آرزوهاست.

* كسي كه در انجام كارهايى كه مردم ناخوش دارند، 
سرعت داشته باشد مردم درباره او آنچه كه نمى دانند 

مي گويند.(و نسبتهاى ناروا به او مى دهند)

دستگـاه ساب سيـار اميرآبادى زاده
ساب انواع سنگ هاى مرمر گرانيت و موزاييك ساده    09156706538

حمل اثاثيه 
100 درصد تضمينى

با  كارگر ماهر و ماشين اتاق بزرگ

09159618581- فاروقى

حمل بار و اثاثيه منزل 
با خاور بزرگ و نيسان

توسط 5 كارگر 
09153636648

 فنودى

ايزوگام و قيرگونى  
   كاظم سالخورده 

از ما خريد نكنيد ، اما قيمت را از ما بپرسيد

       09155612949 - 32331050 
ميدان آزادى – ابتداى خيابان شهيد برگى

با 10 سال بيمه

   09151605216
  32236030

ايزوگام

 سليمانى

خيابان ارتش - سه راه معلم 

جنب بيمه البرز  
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آموزش شطرنج از مبتدى تا پيشرفته به روش ترميك و نرم افزارى طبق مدارس شطرنج روسيه در:     

مدرسه شطرنج كيش
ثبت نام ترم تابستانى آغاز شد چگونه انديشيدن را به فرزندان مان بياموزيم

خيابان توحيد - تقاطع چهارراه 15 خرداد
 مجتمع ورزشى واليت - تاالر شطرنج
    32430090- 32424457 -  09155628009 ميزانى
www.birjandchess.ir      10005614430090 :سامانه پيام كوتاه

موفقيت تحصيلى / تقويت حافظه / باال بردن تمركز / آينده نگرى
 افزايش خالقيت /  اعتماد به نفس 

آموزش در سطح هاى: آمادگى ، مقدماتى، متوسطه ، پيشرفته با كادر مربيان مجرب 
*  برگزارى مسابقات سريع و فكرى

مژده     

مژده  

نقاشى ساختمان
فرزانگان

پول نقد نخواستيم با چك 
اجراى انواع رنگ هاى ساختمانى

مدرس 20 - پالك 20
09395617119 - 09158634693-32232917

ايزوگام  شفيعى
آسفالت و قيرگونى 
(محوطه و پشت بام)

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

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

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

           با مصالح و بدون مصالح

09158994086  - 09151104086
به صورت شبانه روزي 

سرويس دهي به سراسر  استان

آدرس: مهرشهر - ولى عصر (عج) 18 

رسولي

دعوت نامه تشكيل مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده «نوبت دوم» 
شركت تعاونى توليدى - توزيعى بهار فرهنگيان   تاريخ انتشار: 94/2/23 

جلسه مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده شركت تعاونى توليدى- توزيعى بهار فرهنگيان 
از  باشگاه فرهنگيان خيابان معلم برگزار مى شود.  دوشنبه 94/3/4 راس ساعت 18 در محل 
كليه اعضا دعوت مى شود براى اتخاذ تصميم نسبت به موضوعات ذيل در اين مجمع حضور به 
هم رسانند. ضمنا چنانچه عضوى بنا به داليلى نتواند شخصا حضور يابد، مى تواند همزمان با 
نماينده تام االختيار خويش به دفتر شركت مراجعه و برگ وكالت نامه را تنظيم و برگه ورود به 

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

دستور جلسه: 
گزارش هيئت مديره و بازرسان

طرح و تصويب صورت هاى مالى سال هاى 92 و 93
انتخاب اعضاى اصلى و على البدل هيئت مديره براى مدت سه سال شمسى

انتخاب بازرسان اصلى و على البدل براى مدت يك سال مالى
طرح و تصويب بودجه پيشنهادى سال 94

طرح و تصويب افزايش سرمايه شركت تعاونى
تعيين پاداش هيئت مديره و بازرسان

هيئت مديره

 دعوت نامه تشكيل مجمع عمومى فوق العاده «نوبت دوم» 
شركت تعاونى توليدى - توزيعى بهار فرهنگيان

جلسه مجمع عمومى فوق العاده شركت تعاونى توليدى- توزيعى بهار فرهنگيان دوشنبه 
94/3/4 راس ساعت 17 در محل باشگاه فرهنگيان - خيابان معلم برگزار مى شود. از كليه 
اعضا دعوت مى شود براى اتخاذ تصميم نسبت به موضوعات ذيل در اين مجمع حضور به 
هم رسانند. ضمنا چنانچه عضوى بنا به داليلى نتواند شخصا حضور يابد، مى تواند همزمان 
 با نماينده تام االختيار خويش با هم به دفتر شركت مراجعه و برگ وكالت نامه را تنظيم 

و برگه ورود به جلسه مجمع را دريافت نمايند.

دستور جلسه: 
طرح و تصويب اساسنامه جديد شركت تعاونى وفق قانون اصالح موادى از قانون بخش 

تعاونى اقتصاد جمهورى اسالمى ايران 
آدرس شركت: نبش معلم 33

هيئت مديره

كالسه 91/2270 اجرايى شورا
آگهى مزايده اموال منقول «نوبت اول»

چون مقرر گرديده اموال شامل ظرف نهار خورى آلومينيوم 300 عدد از قرار هر كدام 100/000 ريال 2- قاب بزرگ طرح ميوه 7 عدد از قرار هركدام 
500/000 ريال 3- قاب متوسط ديوارى 280 عدد از قرار هر كدام 90/000 ريال و ... جمع اموال به مبلغ 89/850/000 ريال كارشناسى شده متعلق 
به خانم زهرا حاجى آبادى در قبال بدهى آقاى عليرضا اميرآباديزاده به مبلغ 86/927/787 ريال در حق خانم زهرا صيامى و مبلغ 2/000/000 ريال 
حق االجرا در حق دولت از طريق مزايده روز دوشنبه مورخ 94/3/18 از ساعت 10 الى 11 صبح در دفتر اجراى احكام مجتمع شوراى حل اختالف 
بيرجند به فروش برسد كه قيمت پايه از بهاى ارزيابى شده شروع و به شخصى كه باالترين قيمت را پيشنهاد نمايد، فروخته خواهد شد. 10 درصد 
مبلغ پيشنهادى فى المجلس از برنده مزايده دريافت و نامبرده مكلف است حداكثر تا يك ماه نسبت به پرداخت باقيمانده ثمن معامله اقدام نمايد در 
غير اين صورت 10 درصد اوليه به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد خواهد شد. لذا متقاضيان در صورت تمايل مى توانند پنج روز قبل از موعد مزايده 

به اين اجرا واقع در خيابان طالقانى- بين طالقانى 14 و 16 مجتمع شوراهاى حل اختالف بيرجند مراجعه و از مورد مزايده بازديد به عمل آورند 
هزينه نقل و انتقال به عهده خريدار خواهد بود.

برمقدم- مدير اجراى احكام مجتمع شوراهاى حل اختالف بيرجند

دعوت نامه تشكيل مجمع عمومى فوق العاده (نوبت اول)
شركت تعاونى مصرف نصر قوامين 

شماره ثبتى: 1198      شناسه ملى: 10360029320    تاريخ انتشار: 94/2/23
جلسه مجمع عمومى فوق العاده (نوبت اول) شركت تعاونى مصرف نصر قوامين به شماره ثبتى : 1198 و 
شناسه ملى 10360029320 يكشنبه 94/3/10 ساعت 10 صبح در محل نمازخانه مركز آموزش محمد 
رسول ا... (ص) واقع در كيلومتر 15 جاده بيرجند -  زاهدان برگزار مى شود. از كليه اعضا دعوت مى شود 
براى اتخاذ تصميم نسبت به موضوعات ذيل در اين مجمع حضور به هم رسانند. ضمنا چنانچه عضوى بنا به 
داليلى نتواند شخصا حضور يابد، مى تواند همزمان با نماينده تام االختيار خويش با هم به معاونت پشتيبانى 
واقع در مركز آموزش محمد رسول ا... (ص) مراجعه و برگ وكالت نامه را تنظيم و برگه ورود به جلسه 

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

تصميم گيرى در خصوص انحالل شركت تعاونى
هيئت مديره
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1639

81

435

4859

563

32

9742

28

183579462
457326189
692148537
521483679
974612853
836957214
749261385
268735941
315894726

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.

جدول شماره 3219 طراح: نسرين كارى
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ضرب المثل بيرجندى

جيرى مور ور... حوله خى كرد
جيره مرا بر (به) .... حواله خواهى كرد

اگر قدرت داشتى، مرا تنبيه كن.
معموالً به كسى گفته مى شود كه عليرغم توان 

اندك، ديگرى را به تنبيه 
يا انتقامى بزرگ تهديد كند.

«حواله كردن جيره» همان دادن برات است و 
آن عبارت از نوشته اى بود كه دارنده ى آن مى 
توانست با ارائه اش به گيرنده، كاالى موردنظر 

را دريافت دارد.

پوستين كهنه در دربار

اياز، غالم شاه محمود غزنوى در آغاز چوپان بود. 
منصب  و  مقام  به  محمود  سلطان  دربار  در  وقتى 
دولتى رسيد، چارق و پوستين دوران فقر و غالمى 
هر  و  بود  كرده  آويزان  اتاقش  ديوار  به  را  خود 
نگاه  آنها  به  و  اتاق مى رفت  به آن  اول  روز صبح 
مى كرد و از بدبختى و فقر خود ياد مى  آورد و سپس 

به دربار مى رفت.
درباريان  مى بست.  اتاق  در  بر  سنگينى  قفل  او   
اياز  كه  كردند  خيال  بودند  بدبين  او  به  كه  حسود 
هيچ  به  و  كرده  پنهان  پول  و  گنج  اتاق  اين  در 
اياز  كه  دادند  خبر  شاه  به  نمى دهد.  نشان  كس 
و  جمع  خودش  براى  اتاقى  در  را  دربار  طالهاى 
مرد  اياز  كه  مى دانست  سلطان  مى كند.  پنهان 
در  اياز  وقتى  اما گفت:  است.  درستكارى  و  وفادار 
اتاقش نباشد برويد و همه طالها و پولها را براى 

خود برداريد.
نيمه شب، سى نفر با مشعل هاى روشن در دست به 
اتاق اياز رفتند. با شتاب و حرص قفل را شكستند 
و وارد اتاق شدند. اما هرچه گشتند چيزى نيافتند. 
فقط يك جفت چارق كهنه و يك دست لباس پاره 

آنجا از ديوار آويزان بود.

كارل يونگ: بعضى وقت ها بايد يه كارهاى
 غير قابل ِ بخشش بكنى، فقط به خاطر اينكه 

بتونى به زندگى ادامه بدى ...

 ديالوگ فيلم ماندگار

* اگر افتادى مهم نيست…
به شرطى كه موقع بلند شدن از زمين چيزى 

بردارى.
* يك روش عالى براى موفقيت در كار اين است: 

افكارتان را روى كاغذ بياوريد.
* ماهى از بى آبى نمى ميرد. باال و پايين پريدنش 

را بنگر. به خاطر دورى از آب خود را مى كشد!

كشتى در ساحل امن تر است، 
ولى براى اين منظور ساخته
 نشده است: «حركت كن»

از بس گوشى تو دستمه كه وقتى ميذارمش 
زمين گريه ميكنه.

 بغلى شده بى تربيت

اى قوم به حج رفته كجاييد كجاييد
معشوق همين جاست بياييد بياييد

موالنا

جايى كه بايد عاقل بود، 
الزم نيست شجاع باشيد.

زندگى كتابى است پر ماجرا ،
هيچگاه آن را به خاطر 
يك ورقش دور نينداز

به  تا حدودى  توان  مى  هم  گروه خونى  روى  از 
شخصيت افراد پى برد. در سال 1900 دانشمند 
گروه  نوع   4 لندستينر  كارل  نام  به  استراليايى 
خونى  گروه  مردم  ژاپن،  در  كرد.  كشف   خونى 
را به عنوان ابزارى براى شخصيت شناسى يكديگر 
به كار مى برند به گونه اى كه مقاله هاى بسيارى 

در اين زمينه چاپ مى شود.
  اگر به ژاپنى ها بگوييد كه از گروه خونى خود 

بى خبر هستيد، تعجب خواهند كرد.
اما به راستى گروه خونى درباره شخصيت شما    

چه مى گويد؟ 

O گروه خونى
شما مانند پروانه اى در اجتماع پرواز مى كنيد. 
كه  باال،  نفس  به  اعتماد  با  هستيد  خالقى  فرد 
تان  قرار مى گيرد. جذابيت  توجه  مركز  هميشه 
زبانزد خاص و عام است و هميشه تاثير مثبتى بر 

ديگران مى گذاريد. 
پيش  خود  خاص  نظم  با  و  هدفمند  تان  زندگى 
مى رود. سرسختى كه در زندگى داريد، شما را 

در رسيدن به اهداف تان يارى مى دهد.

شما رهبرى توانا هستيد. با افرادى كه گروه خونى 
Oو AB دارند، ارتباط خوبى برقرار خواهيد كرد. 
شغل هايى كه براى شما مناسب است: بانكدارى، 

سياست مدار، وزير، ورزشكار، بازرگان.

A گروه
رايج ترين گروه خونى دنيا، A است. شما فردى 
گرا،  كمال  هستيد.  مضطرب  و  گرا  درون  آرام، 
خجالتى و حساس بودن از ديگر خصوصيات شما 

است. افكار شما ثابت و منطقى است.
و  ها  رنگ  به  نسبت  و  هستيد  خوبى  شنونده   
چيزهاى اطرافتان توجه نشان مى دهيد. دوست 
داريد با مد پيش رويد اما هيچگاه لباس هاى پر 

زرق و برق و جلف به تن نمى كنيد. 
شما فردى رمانتيك هستيد كه دنياى خيالى را 

به واقعيت ترجيح مى دهد.
 افرادى كه گروه خونىA  دارند، با گروه خونى 
مناسب  هاى  انتخاب  سازگارترند.    ABو مشابه 
اقتصاددان،  كتابدار،  حسابدار،  شما:  براى  شغلى 

نويسنده، برنامه نويس كامپيوتر و مقاله نويس.

B گروه خونى
شما  A، Bاست.  از  پس  خونى  گروه  ترين  رايج 
شما  تان  بلندپروازى  و  داريد  هدفمندى  زندگى 
را در رسيدن به آرزوهايتان يارى مى دهد. فرد 
به  را  خانه  از  رفتن  بيرون  كه  هستيد  جذابى 

ماندن در آن ترجيح مى دهيد. 
خواندن ذهن ديگران برايتان آسان است. حامى 
موضوعات  سر  نداريد  دوست  كه  هستيد  خوبى 

كوچك با ديگران بحث كنيد. 
زندگى  راه  بتوانيد  شده  موجب  شما  فردگرايى 
خودتان را به تنهايى انتخاب كنيد. فردى خوش 
 AB B و  با گروه خونى  بين و قوى هستيد كه 

ارتباط خوبى برقرار خواهيد كرد. 
رهبر  آرايشگر،  آشپزى،  مناسب شما:  شغل هاى 

ارتش، روزنامه نگار و مجرى تلويزيون.

AB گروه خونى
تنها 2-5 جمعيت داراى اين گروه خونى هستند. 
دو  افرادى  دارند،  را  گروه خونى  اين  كه  افرادى 
  Aقطبى هستند كه هم خصوصيات گروه خونى

و همB  را در خود دارند.

و  دار  راز  مردد،  خجالتى،  فردى  احتماال  شما   
جايى  در  هميشه  هستيد.  گذار  و  گشت  اهل 
حضور دارند،  احتياج  شما  به  ديگران   كه 

خواهيد داشت. 
سعى  و  هستيد  مستعد  و  منطقى  كارهايتان  در 
انجام  ممكن  شكل  بهترين  به  را  آنها  كنيد  مى 
است.  جدى  معموال  شما  برخورد  طرز  دهيد. 
صبورى، تمركز و دانايى تان قابل تحسين است. 
فردى با گروه خونى AB، با تمام گروه خونى ها 
وكيل،  شما:  مناسب  هاى  شغل  دارد.  هماهنگى 

معلم، كارمند فروش و مددكار اجتماعى.
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پيامك

حرف هاى ابريشمى طنز روز

شعر روز 

پلكى احساس

عارفانه روز

يك لحظه مكث كن

نگرش

آيه روز 
 

بى گمان كسانى كه ايمان آورده و كارهاى شايسته كرده و [با فروتنى] به سوى پروردگارشان 
آرام يافتند آنان اهل بهشتند و در آن جاودانه خواهند بود  سوره هود آيه 23

حديث روز

هر يك از دو نفـرى كه ميان آنها نزاعى واقع شود و يكـى از آن دو رضايت ديگرى 
را بجـويـد ، سبقت گيـرنـده اهل بهشت خـواهـد بــود. امام حسين (ع)

سخن پير قديم

فالش بك

شخصيت شناسى از روى گروه خونى
تا  توان  مى  هم  خونى  گروه  روى  از 
برد.  پى  افراد  شخصيت  به  حدودى 
به  استراليايى  دانشمند   1900 سال  در 
خونى  گروه  نوع   4 لندستينر  كارل  نام 
خونى  گروه  مردم  ژاپن،  در  كرد.  كشف 
را ابزارى براى شخصيت شناسى يكديگر 
به كار مى برند به گونه اى كه مقاله هاى 

بسيارى در اين زمينه چاپ مى شود.

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  تندر 90 دنده اتومات ، صفر كيلومتر 
مدل 93 ، نقره اى   فى : 50 ميليون

09393024529

فروش فورى سوپرماركت 
با 10 سال سابقه در بهترين 

موقعيت با درآمد روزانه باالى 
700 تومان واگذار مى شود.  

09105464883

نيــازمـنـديـم
يك شركت معتبر پخش مواد غذايى به 
انبارى با مشخصات ذيل نيازمند است:
سوله حدود 500 متر، ادارى 90 متر

09375748614

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

نيازمنديم.
تبليغات   سيمرغ

32214181-09158661667

يك نفر آقا براى كار در كافى شاپ 
نيازمنديم.     09381131671

خريد انواع فلزات  مستعمل 
ادارى ، ساختمانى ، كشاورزى 

صنايع ، معادن و خانگى
09151602835 -  ترابى

09011864824

مغازه تايپ و تكثير با موقعيت عالى 
واگذار مى شود. نقد و اقساط يا معاوضه 

با ماشين    09374120696

 يك عدد فريزر و يخچال ، تعدادى قفسه 
 و ميزكار و سايه بان براى سوپرماركت 

به فروش مى رسد.    09333812805

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

 با خودرو   09152696192

فروش فورى
پى كى مدل 84 ، فنى سالم ، بسيار تميز

فى: 7/100 ميليون     09159639483

فروش آپارتمان آخر خيابان مدرس 
سند آزاد با امكانات كامل 

فى : 85 ميليون
09157217868

 فروش فورى 
امتياز مسكن مهر (مهرشهر)
آماده واگذارى   فى: توافقى

09151639160

 مغازه تجارى  به  متراژ 
 120متر  واقع در خيابان 

17 شهريور اجاره داده مى شود.
09151601651

به علت  تغيير شغل  كليه لوازم شامل  
مواد غذايى ، تجهيزات ، ويترين ، قفسه  ، 

 يخچال و ... به قيمت توافقى
  و مواد غذايى به قيمت فاكتور خريد

به فروش مى رسد.
09155618369 -09153622995

واگذارى يك باب سوپرماركت 
كوچولو با درآمد مناسب واقع در 
 خيابان آوينى – خيابان مير داماد

 بين  مير داماد  5 و 7 به دليل انتقال شغلى
   32406415 - امامى

كافى نت با كليه وسايل واقع در خيابان نارنج 
به  علت تغيير شغل به فروش مى رسد.   

09151638146

فروش نشاء گوجه و بادمجان
09156657502 - 32228886

09151608712

مغازه پوشاك واقع در محدوده مدرس 
با شرايط عالى واگذار مى شود.

09373626743

فروشگاه ياران واقع در خيابان 
 غفارى - خيابان ذكريا رازى 

 روبروى بيمارستان ولى عصر (عج)
 به فروش مى رسد.

32440622 - 09358162990

فروش باغ واقع در باغستان 
درخش به متراژ 3000 متر 
 زمين ، داراى 18فنجان آب 
 و آب لوله كشى ، برق ، بناى 

دو طبقه و انواع درختان ميوه 
فى : 200 ميليون

09153618612- احمدى

فروش دكل جرثقيل پالفينگر 
3 تن و دو الكتروموتور 15 اسب   

09155626083

اتومبيل تصادفى يا چپى را با 
باالترين قيمت  نقد خريداريم. 

09159647685

فــروش شرايـطى آهـن آالت
32450930

09153634633 - هاشمى

نقـاشى ساختمـان
 روغن - پالستيك - اكروليك 

 مولتى كالر - كناف  - كاغذ ديوارى
  09157411071 - 32311541  

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

نقاشى  ساختمان  پذيرفته  مى شود
 با ارزان ترين قيمت

مهرشهر ، خيابان گنجى 6
09151607203 - خزاعى

تدريس خصوصى رياضى ، فيزيك ، آمار 
(دبيرستان ، دانشگاه) مخصوص آقايان

09303402797

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

   32304027 -09159656641 روزى

سمسارى صـادق 
خريد و فروش تمامى لوازم منزل و ادارى 

با باالترين قيمت   09380160779 - 32226210

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

09151636824 - 09152206824  
05632222321

كـاشت 
بـولت

خدمات فنى ارغوانى
 شارژ گاز كولر اتومبيل 

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

فروشگاه الستيك اسدزاده
اقساط 12 ماهه  براى فرهنگيان

انقالب 8 و 10
09153624878

خدمات بيل بكو
  حفارى/ خاك بردارى/ خاك ريزى  

09157211373 - ايوبى

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

09364115838-32439867 چاپ مهر

  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
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اخبار ورزشى

 سالمانه : روغن نارگيل از مغز سفيد نارگيل به دست مى آيد و سرشار از «لوريك اسيد» است، يك اسيد چرب اشباع شده كه در مقايسه با بقيه چربى هاى 
اشباع شده، سالم تر است.روغن نارگيل چون خيلى دير دود مى كند، براى پخت وپز ايده آل است. هم چنين مى توان براى تفت دادن از آن استفاده كرد.  
محققان مى گويند نوعى چربى موجود در نارگيل احتماًال در بدن زودتر هضم مى شود و احتمال اينكه به عنوان چربى در بدن ذخيره شود، كمتر است.

روغن نارگيل در بدن زودتر هضم مى شود

فوايد 100 قدم پياده روى بعد از شام 

سالمت نيوز: اگر عادت داريد بعد از شام جلوى 
تلويزيون يا كامپيوتر بنشينيد، بهتر است آن را با 

يك عادت درست جايگزين كنيد و 15 دقيقه قدم 
بزنيد. كارشناسان عقيده دارند، دست كم 100 قدم 
پياده روى بعد از شام وضعيت سالمت عمومى تان 
را بهتر مى كند كه شامل هضم بهتر غذا، سوزاندن 
كالرى، كنترل بهتر قند خون و ترى گليسيريد در 

از  بعد  رختخواب  به  رفتن  شود.عادت  مى  بدن 
خوردن شام براى سالمت تان خوب نيست. چند 
دقيقه قدم زدن نه تنها گردش خون در بدن را بهتر 
مى كند بلكه استرس را كاهش مى دهد. اشخاصى 
كه از ديابت نوع دوم رنج مى برند نيز مى توانند از 

فوايد پياده روى بعد از شام بهره ببرند. 

 بخور و نخورهاى فصل امتحانات 

تغذيه  يك  با  كه  بدانيد  است  خوب  سالمانه: 
حافظه  هم  توانيد  مى  مناسب  و  درست 

استرس  ميزان  از  هم  و  كنيد  تقويت  را  خود 
خوردن،   صبحانه  بكاهيد.  خود  اضطراب  و 
و  حافظه  روى  بر  اى  مالحظه  قابل  اثر 
هاى  كربوهيدارت  گنجاندن  دارد.   فراگيرى 
 پيچيده نظير نان و غالت به ويژه انواع سبوس دار 
آنها در وعده صبحانه موجب آزادسازى تدريجى 
قند خون و ثبات نسبى آن در طول روز مى شود. 
همچنين وجود پروتئين در اين وعده مانند شير 
افزايش دهد.  را  فرد  فراگيرى  تواند  پنير مى  و 
مصرف مغزها (مانند مغز گردو) و آب ميوه نيز 
موثر  امر  اين  در  تواند  مى  صبحانه  وعده  در 
نظير  ساده  قندهاى  از  استفاده  در  پرهيز  باشد. 
قند، شكر، مربا، نوشابه و شكالت نيز در حفظ 
اين  مصرف  دارد.  تأثير  افراد  تمركز  و  آرامش 
گونه مواد، سبب باال رفتن ناگهانى قند خون مى 
 شود كه متعاقب آن افت قند خون و خستگى و 

بى حوصلگى را در پى خواهد داشت.

ضد آفتاب هاى خوراكى را بشناسيد 

شهرخبر: از آن جا كه شكالت تلخ نوعى آنتى 
از  است،  فالوونوئيد  از  غنى  و  قوى  اكسيدان 
سرطان  و  سوختگى  آفتاب  برابر  در  پوست 
محافظت مى كند. مصرف اسفناج، كلم پيچ و 

برگ چغندر خطر سرطان را 50 درصد كاهش 
براى  و  است  مفيد  نيز  بروكلى  كلم  دهد.  مى 
به دست آوردن اثر مثبت آن كافى است روزى 
نصف پيمانه مصرف كنيد.هويج و كدو حلوايى 

حاوى بتاكاروتن است كه به طور موثر كاهش 
دهنده آفتاب سوختگى است. هر چه گياه رنگى 
اشعه  برابر  در  آن  محافظتى  قدرت  باشد،  تر 
ماوراى بنفش بيشتر است و آثار پيرى و سرطان 
پوست را نيز كاهش مى دهد.متخصصان دريافته 
تواند پوست را جوان  اند كه گوجه فرنگى مى 

آفتاب  برابر  در  حياتى  بافت  اين  از  و  دارد  نگه 
متوجه  متخصصان  كند.  محافظت  سوختگى 
از  شده  تهيه  هاى  خوراكى  خوردن  كه  شدند 
برابر  در  پوست  از  حفاظت  براى  فرنگى  گوجه 

آفتاب سوختگى و نيز پيشگيرى از پيرى پوست 
ناشى از تماس با نور خورشيد، مفيد است.

اين خواص «خاكشير» را نشنيده ايد

سنتى  طب  متون  از  بسيارى  در  نيوز:  سالمت 

از  اين موضوع اشاره شده است كه استفاده  به 
خاكشير هنگام بروز التهاب هاى مجارى ادرارى 
و كليه بسيار موثر است، به ويژه زمانى كه فردى 
مبتال به بيمارى سنگ كليه است. يكى ديگر از 
خواص معجزه آساى دانه هاى خاكشير، كنترل و 
تسكين فشارخون است. همچنين براى از بين 
از  يكى  صورت  به ويژه  پوست  لك هاى  بردن 
ترنجبين  و  خاكشير  نوشيدن  روش ها،  بهترين 
است. افرادى كه از اين تركيب به صورت روزانه 
و به مدت 3 هفته استفاده كنند بعد از مدتى با 

روشنى پوست روبه رو مى شوند.

عوارض افراط در رنگ كردن مو ها

جام جم سرا: ساالنه سه تا چهار نوبت رنگ كردن 
مو، آسيب زيادى به مو نمى رساند، اما اگر بيشتر 
از اين تعداد باشد ممكن است آسيب جدى به مو 
وارد شود.بيشتر افراد به مواد شيميايى موجود در 
رنگ مو ها حساسيت دارند و اين آلرژى در مو ها 
بروز نمى كند بلكه در اطراف مو و در موارد شديد 
باعث التهاب و تورم چشم و اطراف آن مى شود. 
خارش پوست سر، ناحيه پيشانى، گوش، پشت 
در  افراط  ديگر عوارض  از  نيز  گردن و صورت 

مصرف رنگ موهاست.

بخور و نخورهاى فصل امتحانات 

كشف 800 گرم هروئين فشرده 
از دستمال كاغذي 

از كشف 800 گرم هروئين  نهبندان  انتظامي  فرمانده 
فشرده طي 48 ساعت گذشته در اين شهرستان خبر داد. 
سرهنگ دوم شاهوردي گفت :ماموران پاسگاه عملياتي 
عربخانه نهبندان هنگام كنترل محورهاي فرعي به يك 
دستگاه خودروي پژو 405 مشكوك شدند و خودرو را 
براى بازرسي متوقف كردند. وي اظهاركرد: ماموران در 
بازرسي از خودرو مقدار800 گرم مواد مخدر از نوع هروئين 
فشرده را كه به صورت 5 بسته جداگانه داخل پالستيك 
و 2 بسته ديگر نيز كه به طرز ماهرانه اي در داخل جعبه 

دستمال كاغذي جاسازي شده بود كشف كردند.

دستگيري سارق  پرايد 
در كمتر از 12 ساعت

پرايد  خودروى  كشف  از  بشرويه  انتظامي  فرمانده   
سرقتي در كمتر از 12 ساعت خبرداد. سرهنگ دوم 
علي پور گفت: با اعالم مركز فوريت هاي پليسي 110 
مبني بر سرقت يك دستگاه خودروي پرايد، موضوع در 
دستور كار ماموران قرار گرفت. وي افزود: با استفاده از 
شگردهاي پليسي در كمتر از 12 ساعت سارق شناسايي 
شد و با اجراي طرح مهار خودرو توقيف و ماموران در 
اقدامي ضربتي سارق را دستگير كردند. سرهنگ دوم 
علي پور تصريح كرد: سارق پس از دستگيري، انگيزه 

سرقت را اعتياد به مواد مخدر بيان كرد. 

دست سارق حساب بانكي رو شد

 رئيس پليس آگاهي خراسان جنوبي گفت: زني 70ساله 
با طرح شكايتي عنوان كرد كه از كارت بانكي وي مبلغ 
30 ميليون ريال كسر شده است. سرهنگ عرب زاده  
افزود:هنگام جمع آوري مستندات، شاكي بار ديگر به 
پليس آگاهي مراجعه و عنوان كرد كه با دامادم اختالف 
حساب داشتم و به وي مظنون هستم. وي اظهار كرد: 
در نهايت كارآگاهان با شگردهاي خاص پليسي مطمئن 
شدند سرقت از حساب شاكي، كار داماد خانواده است و 
بار ديگر مادر زن را به پليس آگاهي دعوت كردند و متهم 
به محض روبرو شدن با شاكي لب به اعتراف گشود و 

پرده از راز سرقت 30 ميليون ريالي برداشت. 

دستگير ي باند سارقان مدارس

فرمانده انتظامي درميان از دستگيري باند سارقان مدارس 
اين شهرستان در كمتر از 3 ساعت خبر داد. سرهنگ 
اى  مدرسه   مدير  شكايت  اعالم  با  گفت:   هوشنگي 
مبني بر سرقت وسايل آموزشي، موضوع در دستور كار 
ماموران قرار گرفت. وي افزود: ماموران در كمتر از 3 
ساعت با تحقيقات و بررسي هاي انجام شده يك نفر از 
سارقان را دستگير كردند. سرهنگ هوشنگي گفت: سارق 
در بازجويي فني به عمل آمده لب به اعتراف گشود و 
اظهار كرد با همدستي دو نفر ديگر، از مدارس سطح شهر 
اقدام به سرقت وسايل آموزشي كردند. با كنترل و پايش 

حوزه استحافظي دو سارق ديگر نيز دستگير شدند. 

شناسايي عامل برداشت غير مجاز 
حساب هاي بانكي در استان

تبادل اطالعات خراسان  توليد و  پليس فضاي  رئيس 
با شكايت فردي مبني بر برداشت غير  جنوبي گفت: 
مجاز از حسابش پرونده در دستور كار مهندسان پليس 
فتا قرار گرفت. سرهنگ حسيني اظهار كرد: در تحقيقات 
به  از حساب شاكي  برداشت شده  مبلغ  مشخص شد 
حساب فردي در استان آذربايجان غربي واريز شده كه با 
اقدامات سايبري آدرس متهم مشخص شد. با استعالم از 
پليس فتاي آذربايجان غربي مشخص شد متهم در زندان 
به سر مي برد. متهم مبلغ 16 ميليون و 500 ريالي را كه از 

حساب شاكي برداشت كرده بود به حسابش واريز كرد. 
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حوادث

قهرمانى 04 بيرجند در مسابقات بسكتبال 
شمال شرق كشور

فارس: مسئول تربيت بدنى منطقه شمال شرق نزاجا 
گفت:مسابقات قهرمانى بسكتبال منطقه شمال شرق 
ورزشى  سالن  در  جنوبى  خراسان  ميزبانى  به  كشور 
ارديبهشت ماه   21 تا   19 از  تختى  پهلوان  جهان 
كرد:  اظهار  خيرآبادى  رسا  على  شد.  برگزار  جارى 
در اين مسابقات تيم هاى تيپ 258 تكاور چهل دختر 
شاهرود، تيپ 177 مستقل پياده تربت حيدريه، تيپ 
277 مستقل قوچان، مركز آموزش 04 امام رضا(ع) 
بيرجند و تيپ 130 مستقل پياده بجنورد به صورت 
دوره اى به مصاف هم رفتند.وى تصريح كرد: بعد از 
انجام 16 ديدار، تيم بسكتبال مركز آموزش 04 امام 
كرد،  خود  آن  از  را  قهرمانى  عنوان  بيرجند  رضا(ع) 
تيپ مستقل 158 تكاور شاهرود نايب قهرمان شد و 
اين دو تيم جواز حضور در مسابقات نهايى نزاجا را به 
دست آوردند. خير آبادى يادآور شد: مسابقات بسكتبال 
قهرمانى نيروى زمينى ارتش جمهورى اسالمى ايران 
با حضور 17 تيم برتر از سراسر كشور طى روزهاى 
سوم تا پنجم خرداد ماه امسال به ميزبانى تيپ 230 

گرگان برگزار مى شود.

«حسن پور» قهرمان مسابقات دوچرخه 
 كورس خراسان جنوبى شد

جنوبى  خراسان  دوچرخه سوارى  هيئت  دبير  فارس: 
انتخاب  و  شناسايى  راستاى  در  اينكه  بيان  با 
مسابقات  دوره  يك  استان  دوچرخه سوارى  تيم  
اين  در  گفت:  شد،  برگزار  استان  در  دوچرخه كورس 
بيرجند  از شهرستان هاى  مسابقات 12 دوچرخه سوار 
و قاينات مسير50 كيلومترى رفت و برگشت بيرجند، 
افزود:  حنفى  زدند.  ركاب   را  اميرشاه  بند  و  خوسف 
حامد حسن پور بر سكوى نخست ايستاد، على عباسى 
نايب قهرمان شد و محمد رضايى رتبه سوم را كسب 
مسابقات  برتر  نفرات  كرد:  خاطرنشان  وى  كرد. 
دوچرخه كورس استان به عضويت تيم بزرگساالن و 
به  برجسته  مربيان  نظر  زير  تا  درآمدند  استان  اميد 
استان  از  نمايندگى  به  و  بپردازند  آمادگى  تمرينات 

راهى رقابت هاى ليگ برتر و قهرمانى كشور شوند.

مذاكره براى حضور تيم ملى ژاپن در ايران
 

جهان نيوز: رئيس فدراسيون فوتبال از مذاكره با تيم ملى 
فوتبال ژاپن براى حضور در ايران خبر داد. على كفاشيان 
افزود: در آينده يك بازى دوستانه با تيم ملى ازبكستان براى 
تقويت و هماهنگى تيم ملى خواهيم داشت.وى همچنين 
از مذاكره با فدراسيون ژاپن براى حضور در ايران خبر داد و 
افزود: در اين زمينه هنوز به جواب قطعى نرسيده ايم. اما در 

تالش هستيم تا اين بازى در تهران انجام بگيرد.

حمل بار و اثاثيه منزل
 با كاميونت مسقف چادردار 

و كارگر ماهر

 09157213571
صالحى منش

آدرس : نبش غفارى 4       

 09151606528

32212519  
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ايزوگام شرق
 0915  562  2050

0915  562  9033

خيابان ارتش - جنب  جهاد كشاورزى        

3-32233092  بخشى

تعمير يخچال  ، فريزر  و ...   
در  منزل   09158076574

روبروى پايانه مسافربرى جنب نمايندگى سايپا  - نظرى

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 

نصب و تعمير كولر آبى
 و  لباسشويى  در منزل

بورس انواع كامواهاى تركى ،  ايرانى ، فانتزى  09151643778  - 32315776  - شهريارى
به مكان جديد انتقال يافت.

فروشگاه رها
سجادشهر، بلوار غدير شرقى ، نبش غدير 4

                         09153624072- 32414449 براتى  
كـارواش  محمـد

با مساحت 700 مترمربع

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

نبش موسى بن جعفر(ع) 5
09157405446

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

  2700 تا 7000 تومان 

پوشــاك مهــر
 خيابان جمهورى ، پاساژ سادسى ، طبقه زيرزمين    

32237782

ليـــك   ال
عطر، ادكلن ، آرايشى          

بين معلم 22 و 24



فارس- مسئول اتحاديه خدمات موتورى فردوس گفت: اجاره مغازه ها بسيار سنگين است و صاحبان امالك نيز روز به روز بر ميزان اجاره امالك خود 
مى افزايند و از طرفى كمبود فضاى تجارى نيز بسيار ملموس و مشهود است. جعفرزاده افزود: به دليل اجاره باال و از طرفى نبود فضاى كافى، بسيارى 

از اصناف، واحدهاى صنفى خود را تعطيل و دست از كار كشيده اند كه مسئوالن شهرستان بايد براى رفع اين معضل، اقدامى جدى انجام دهند.

13 عنوان كتاب التين توسط اعضاى كمبود فضاى تجارى و اجاره هاى سنگين دليل خانه نشينى اصناف فردوس
هيئت علمى دانشگاه بيرجند تأليف شد

تأليف و همكارى  از  بيرجند  دانشگاه  تسنيم- رئيس 
در تأليف 13 عنوان كتاب التين توسط اعضاى هيئت 
علمى دانشگاه بيرجند خبر داد. خليلى اظهار كرد: بر 
اساس اعالم حوزه معاونت پژوهش و فناورى دانشگاه 
بيرجند در راستاى گسترش مرزهاى دانش و كمك به 
توليد علم در سطح بين المللى، اعضاى هيئت علمى 
دانشگاه بيرجند عالوه بر تأليف 5 عنوان كتاب به زبان 
تدوين  با  التين  كتاب  عنوان   8 تأليف  در   انگليسى 

فصل هايى از اين كتاب ها همكارى كردند.

بخش هاى پاراكلينيك مركز بيماران خاص 
خراسان جنوبى راه اندازى مى شود

فارس- رئيس مركز جامع درمان بيماران خاص استان 
گفت: بخش هاى پاراكلينيك مركز بيماران خاص استان 
به زودى راه اندازى مى شود و اين بخش ها نياز به 500 
ميليون تومان اعتبار دارد. دهقانى افزود: بخش دياليز، 
شيمى درمانى و سرطان، ام.اس، پيوند اعضاء و هموفيلى 
جزو بخش هاى فعال اين مركز است. وى با تأكيد بر 
اينكه در حال حاضر بخش هاى هپاتيت سى، تاالسمى، 
پرفشارى خون و بخش هاى پاراكلينيك غيرفعال است 
كه بخش هاى پاركلينيك به زودى راه اندازى مى شود 
از وجود 60 تخت براى بيماران اين مركز خبر داد و 
افزود: از اين تعداد 20 تخت براى بيماران دياليزى، 10 
تخت براى بيماران هموفيلى، 10 تخت براى بيماران 
و  درمانى  بيماران شيمى  براى  و 20 تخت  تاالسمى 
سرطانى است. وى گفت: بسته خدمات درمانى رايگان 

به تمام بيماران اين مركز ارائه مى شود.

ايجاد 2 هزار فرصت شغلى 
براى مددجويان كميته امداد استان

تسنيم- مديركل كميته امداد استان از ايجاد 2 هزار و 
255 فرصت شغلى براى مددجويان اين نهاد در سال 
اين  ابالغى  اعتبارات  داد. رضوى ميزان  گذشته خبر 
نهاد در بخش اشتغال را 19 ميليارد و 700 ميليون ريال 
عنوان و بيان كرد: مبلغ 16 ميليارد و 100 ميليون ريال 
از اين اعتبار جذب شده است. وى افزود: عالوه بر اين 
در سال 93 اعتبارات امدادى نيز به مجموع اعتبارات 
اشتغال اضافه شد و در مجموع بيش از 20 ميليارد ريال 

در اين بخش جذب شد.

بانك علمى نخبگان در جهاد دانشگاهى 
خراسان جنوبى تشكيل مى شود

آمادگى  از  استان  دانشگاهى  جهاد  رئيس  تسنيم- 
داد  خبر  نخبگان  شناسايى  براى  دانشگاهى  جهاد 
دانشگاهى  جهاد  در  نخبگان  علمى  بانك  گفت:  و 
ديدار  در  قادرى  شود.  مى  تشكيل  جنوبى  خراسان 
منابع  و  كشاورزى  مهندسى  نظام  سازمان  رئيس  با 
طبيعى استان، اظهار كرد: اين نهاد به دنبال آموزش 
ها و پژوهش هاى كارآمد با نخبگان در استان است. 
وى افزود: بدين منظور بانك علمى از نخبگان استان 
رئيس سازمان  تشكيل مى شود.  در جهاددانشگاهى 
نظام مهندسى كشاورزى و منابع طبيعى نيز گفت: از 
جمله كارهاى مهم سازمان نظام مهندسى كشاورزى، 
و  كشاورزى  بخش  برداران  بهره  به  رسانى  خدمات 
صدور تمام مجوزها و پروانه هاى صنعتى بهره بردارى 
كشاورزى است. اكبرى فراهم نشدن زيرساخت هاى 
از مشكالت  را  نظام مهندسى در سال هاى گذشته 
 35 اينكه  به  توجه  با  كرد:  اظهار  و  دانست  پيشرو 
ولى  است  در بخش كشاورزى  استان  اشتغال  درصد 
متأسفانه به فارغ التحصيالن كشاورزى نسبت به ساير 
سازمان هاى نظام مهندسى مانند معدن و ساختمان 
توجه كمترى شده است. وى تصريح كرد: اين سازمان 
با  كشاورزى،  التحصيالن  فارغ  از  حمايت  منظور  به 
همكارى تمام كارشناسان و فارغ التحصيالن استان 
و كارآفرينان برتر اقدام به ثبت شركتى براى عضويت 

تمام مهندسان كشاورزى كرده است.
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صبح ديروز

 مراسم استقبال از پيكرهاى شهداى گمنام در بيرجند برگزارشد

تقدير از اداره كل فرهنگ 
   و ارشاد اسالمى استان در امر نماز 

براساس اعالم وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى و ارزيابى  
ترويج  و  توسعه  برنامه هاى  درباره  گرفته  انجام  هاى 
فرهنگ اقامه نماز براى اجراى برنامه هاى عمومى و 
اختصاصى، اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمى خراسان 
عنوان  كشور  اجرايى  هاى  دستگاه  بين  در  جنوبى 
«شايسته تقدير» را به خود اختصاص داد و مورد قدردانى 
قرار گرفت. گفتنى است؛ اين اداره كل براى پنجمين 

سال پياپى اين عنوان را از آن خود كرده است.

قارى مصرى مهمان مردم استان مى شود

ايكنا- محمدبن يوسف االزهرى، قارى مصرى جمعه 
شب، 25 ارديبهشت ماه ميهمان مردم خراسان جنوبى 
مى شود. كارشناس امور قرآنى اداره كل اوقاف و امور 
بنگالدشى  اصالتاً  كه  قارى  اين  گفت:  استان  خيريه 
بوده  غلوش  قرائت  برجسته  استاد  شاگردان  از  است 
الغلوش(جانشين  خليف  را  او  نيز  جهت  اين  از  و 
مسابقات  در  گذشته  سال  و  مى نامند  غلوش) 
عباسى  است.  بوده  برتر  نفرات  قرآن جزو  بين المللى 
جمعه  صبح  االزهرى  محمدبن يوسف  كرد:  اظهار 
ا... رسول  محمد  مصلى  در  درميان  شهرستان   در 

اهل سنت پيش از خطبه هاى نماز جمعه برنامه قرائت 
قرآن خواهد داشت و همان روز مغرب همزمان با شب 

عيد مبعث در بقعه امامزادگان باقريه برنامه دارد.

نخستين منيزياى ذوبى ايرانى 
در شهرستان سربيشه توليد شد

نسوز  مواد  توليد  و  تهيه  مديرعامل شركت  تسنيم- 
در  ذوبى  منيزياى  توليد  خط  اندازى  راه  از  كشور 
با  گفت:  و  خبرداد  سربيشه  منيزيم  اكسيد  كارخانه 
بهره بردارى از اين طرح ساالنه 9 هزارتن منيزياى 
اينكه  بيان  با  باقرى  مى شود.  توليد  سينتره  و  ذوبى 
آزمايشى  بردارى  بهره  گذشته  سال  ماه  بهمن  از 
كارخانه  دراين  ذوبى  منيزياى  توليد  اول  مدول  از 
آغازشده است اظهار كرد: ظرفيت نهايى طرح توليد 
5 هزارتن منيزياى ذوبى و 4 هزارتن منيزياى سينتره 
است.وى سرمايه گذارى ثابت در اجراى اين طرح را 
75 ميليارد ريال اعالم كرد و گفت:20 ميليارد ريال 
ازاين سرمايه گذارى از محل تسهيالت بانك صنعت و 
معدن و مابقى از منابع داخلى شركت تهيه و توليد 

مواد نسوز كشور تأمين شده است.

وقف جديد به ارزش 170 ميليون ريال 
در شهرستان سرايان

رئيس اداره اوقاف شهرستان سرايان از ثبت يك وقف 
جديد در اين شهرستان خبر داد. حاجتى گفت: محمد 
ارزش  به  زمين  بيست من  و  آب  ثقفى يك ساعت 
مسجد  هاى  هزينه  بر  وقف  را  ريال  ميليون   170
روستاى زنگويى نمود. وى افزود: مردم شهرستان در 

دو ماه گذشته 11 وقف جديد را ثبت كردند.

برگزارى كارگروه هاى هم انديشى بررسى 
راهكارهاى عملى دستيابى به اجراى شعار سال

كارگروه «دولت و ملت همدلى و همزبانى» در آستان 
مبارك حسين بن موسى الكاظم(ع) طبس برگزار شد. در 
راستاى تحقق فرمان داهيانه رهبر فرزانه انقالب اسالمى 
كه همه آحاد ملت و دولت وظيفه دارند اهتمام و تالش 
خويش را به كار گيرند، ليكن اين مؤسسه فرهنگى براى 
دستيابى به راهكارهاى عملى دستيابى به اجراى اين 
شعار اقدام به برگزارى دو كارگروه هم انديشى با حضور 
مديران، مربيان و آموزگاران مراكز آموزشى مهدالرضا و 
پيش دبستانى و دبستان شكوفه هاى رضوى و مديران 
فرهنگى، كارشناسان و كتابداران كتابخانه هاى وابسته 
به اين مؤسسه در شهرستان هاى طبس، كاشمر، قاين 
و روستاى محمدآباد كرد. در اين هم انديشى كارشناسان 
مذكور پس از بحث و تبادل نظر پيرامون شعار سال 
پيشنهادات خود را در قالب دو بيانيه به جلسه اختتاميه 

چهارمين همايش سفيران نور ارائه كردند.

غار بتون سرايان ثبت ملى شد

غار بتون سرايان در فهرست ميراث طبيعى ملى كشور 
بيان  استان  طبيعى  ميراث  ثبت  كارشناس  ثبت شد. 
بتون سرايان در 12 كيلومترى مركز شهر  كرد: غار 
واقع شده  چرمه  روستاى  كيلومترى  در 8  و  سرايان 
قرار  اباذر  پير  زيارتگاه  غار  اين  نزديكى  در  است كه 
دارد. زهرا رضايى ملكوتى افزود: از تاريخ ثبت، ضمن 
رعايت حقوق مالكانه، اين اثر تحت نظارت، مراقبت و 
حمايت سازمان ميراث فرهنگى بوده و هرگونه اقدام و 
عملياتى كه منجر به تخريب يا تغيير در اصالت اثر شود 
ممنوع است. لذا تعيين عرصه، حريم و ضوابط حفاظتى 

آن نيز به عهده اين سازمان خواهد بود.

برگزاري بيستمين آزمون تأسيس 
شركت هاي حمل ونقل بين المللي

به گفته مدير كل حمل و نقل و پايانه هاي استان 
اندازي شركت هاي  راه  و  تأسيس  آزمون  بيستمين 
بين المللي به صورت متمركز در تهران و در مرداد 
ماه سالجاري برگزار مي شود. نصرى اظهار كرد: به 
از مراجع و  رفاه حال داوطلبين بخش هايي  منظور 
سرفصل هاي آزمون در وب سايت سازمان راهداري 
www. نشاني  به  كشور  اي  جاده  ونقل  حمل  و 
داد:  ادامه  rmto.ir اطالع رساني شده است. وى 
قبول شدگان در نوزده دوره گذشته اين آزمون مجاز 
به شركت در آزمون بيستم نيستند. نصرى، با توجه 
به وجود نداشتن شركت حمل و نقل بين المللي در 
ضمن  تا  خواست  شرايط  واجد  متقاضيان  از  استان 

ارسال مدارك مورد نياز در موعد مقرر اقدام كنند.

دفاع  گمنام  هاى  الله  از  تن   2 مطهر  پيكر  آبادى-  رحيم 
استقبال  مورد  بيرجند  فرودگاه  در  ديروز  صبح  مقدس 
خبرنگار  گزارش  به  گرفت.  قرار  شهدا  خانواده  و  مسئولين 
ديروز  صبح  مقدس  دفاع  گمنام  شهيد  دو  مطهر  پيكر  ما، 
وارد خراسان جنوبى شد و پس از برگزارى مراسم استقبال 
پيكر  موتورى  رژه  صورت  به  بيرجند،  فرودگاه  در  باشكوه 
مطهر شهداى گمنام به معراج شهداى گمنام اداره كل حفظ 

آثار و نشر ارزش هاى دفاع مقدس استان انتقال يافت.

پيكرهاى مطهر شهداى گمنام دفاع مقدس پس از برگزارى 
مراسمات متنوع، صبح روز پنج شنبه 24 ارديبهشت همزمان 
با ايام شهادت حضرت امام موسى كاظم (ع) با حضور پرشور 

مردم شهر زهان تشييع و به خاك سپرده خواهند شد.
خاطرنشان مى شود: اين دو شهيد گمنام 19 و 26 ساله در 
منطقه زبيدات و جزيره مجنون به شهادت رسيده اند كه با 
خاكسپارى اين دو الله گمنام، خراسان جنوبى به وجود 104 

شهيد گمنام دفاع مقدس مزين خواهد شد.

حسين زاده- محمدعلى اربابى مديركل زندان هاى استان در 
سال گذشته با اشاره به پيشرفت فيزيكى 60 درصدى پروژه 
زندان جديد فردوس از اتمام اين پروژه تا پايان سال 93 به 

شرط تأمين اعتبار مورد نياز خبر داده بود.

پيشرفت 97 درصدى پروژه زندان فردوس
 و 35 درصدى پروژه زندان طبس

وى همچنين عنوان كرده بود: زندان طبس نيز به شرط تأمين 
اعتبار در سال 94 به بهره بردارى خواهد رسيد. اخيراً در گفتگو با 
مديركل زندان هاى استان پيگير وضعيت اين دو پروژه شديم كه 
اربابى گفت: پروژه جديد زندان فردوس درحال حاضر 97 درصد 
پيشرفت فيزيكى دارد و حداكثر تا هفته قوه قضائيه امسال (در 
تيرماه) به بهره بردارى خواهد رسيد. وى از پيشرفت 35 درصدى 

پروژه زندان طبس خبر داد و افزود: اين پروژه تا اواخر سال 95 
به بهره بردارى مى رسد. عالوه بر اين اربابى در سال گذشته 
از اخذ مجوز راه اندازى اردوگاه حرفه آموزى و كاردرمانى استان 
به منظور اصالح رفتار زندانيان مواد مخدر سخن به ميان آورده 
بود كه در اين باره نيز به گزارشگر آوا گفت: در حال حاضر پيگير 

تأمين اعتبار مورد نياز براى اين پروژه هستيم.

505 خانواده زندانيان تحت پوشش كميته امداد 
و 119 خانواده تحت پوشش بهزيستى

خانواده  تعداد 656  گذشته  در سال  گفت:  اربابى همچنين 
زندانيان از سوى انجمن حميات از زندانيان استان به كميته 
امداد معرفى شدند كه 505 خانواده تحت پوشش اين نهاد 
حمايتى قرار گرفتند. سال گذشته همچنين 277 خانواده نيز 

پوشش  تحت  خانواده  كه 119  معرفى شدند  بهزيستى  به 
بهزيستى قرار گرفتند، ضمن اى كه در خصوص 116 مورد 
ارائه خدمات فيزيوتراپى، گفتاردرمانى، توانبخشى و ترك اعتياد 

نيز از سوى بهزيستى مساعدت شد. 
در  زندانيان  خانواده  به 8631  در سال 93  اظهار كرد:  وى 
مجموع مبلغ 3 ميليارد و 997 ميليون و 176 هزار و 390 ريال 
كمك شد. مجموع كمك به زندانيان نيز به تعداد 190 نفر به 

مبلغ 228 ميليون و 190 هزار ريال بوده است.
 93 مبلغ  نيز  زندانى   6 آزادسازى  براى  اين  بر  عالوه   

ميليون ريال كمك شده است. 
مجموع كمك به زندان ها و مراكز تأمينى استان نيز در 
سال 93 در قالب 34 مورد و به مبلغ 161 ميليون و 350 

هزار ريال بوده است.

توزيع 4800 سبد غذايى و 2 ميليارد كمك نقدى 
به خانواده زندانيان استان طى سال 93

به گفته اربابى در سال گذشته 4827 مورد سبد غذايى به 
ارزش 2 ميليارد و 271 ميليون و 953 هزار و 55 ريال و 
2836 مورد كمك نقدى به ارزش يك ميليارد و 760 ميليون 
و 796 هزار ريال به زندانيان و خانواده هاى آنان تعلق گرفته 
و مجموع كمك هاى نقدى به آنها نيز در قالب 4861 مورد 
به مبلغ 2 ميليارد و 18 ميليون و 219 هزار و 700 ريال بوده 
با حضور  از برگزارى 39 دوره آموزشى مختلف  است. وى 
1881 نفر شركت كننده در طى سال گذشته خبر داد و در 
ادامه، گفت: در سال 93 تعداد 1260 خانواده زندانيان مواد 
مخدر و تعداد 2643 نفر از فرزندان اين زندانيان و نيز 53 

خانواده معدومين و 118 نفر از فرزندان اين افراد تحت پوشش 
انجمن حمايت از زندانيان استان قرار داشتند كه در بخش 
بهداشت و درمان 850 مورد خدمات به مبلغ 218 ميليون و 
360 هزار ريال ، در بخش فرهنگى 2622 مورد خدمات به 
مبلغ 163 ميليون و 111 هزار و 420 ريال و در بخش اشتغال 
نيز 85 مورد خدمات به مبلغ 441 ميليون و 400 هزار ريال به 

آنان ارائه شده است. 
مدير كل زندان هاى استان اظهار كرد: در مجموع در سال 93 
به خانواده هاى زندانيان مواد مخدرى تحت پوشش انجمن 
حمايت از زندانيان استان خدماتى به مبلغ 3 ميليارد و 270 
ميليون و 388 هزار و 493 ريال و به خانواده هاى معدومين 
تحت پوشش اين انجمن خدماتى به مبلغ 156 ميليون و 984 

هزار و 82 ريال ارائه شده است. 

بهره بردارى از پروژه زندان جديد فردوس، 45 روز ديگر / زندان طبس اواخر سال 95 به بهره بردارى مى رسد

استاندار  اجتماعى  و  امنيتى  سياسى،  معاون  زاده-  رحيم 
اسالمى  شوراهاى  از  تجليل  همايش  در  جنوبى  خراسان 
گفت: آنچه كه به نفع اسالم و امت اسالمى است، حاكميت 
عقالنى است كه بايد بر جامعه حاكم باشد. به گفته حسينى 
در  زيادى  مشكالت  ايجاد  موجب  اى  جزيره  نگاه  امروز 
كشور شده و با همفكرى و مشورت بايدكار كردن در كنار 
 يكديگر راياد بگيريم و الزمه اين امر، كم كردن نگاه هاى

فردى، سعه صدر و افزايش روحيه تعامل است.  
 معاون معاون عمرانى فرماندار بيرجند هم در اين همايش با 
تأكيد بر مديريت بحران گفت: متأسفانه موضوع پيشگيرى 

كمتر از بحران ها مورد توجه قرار گرفته و بايد توجه كرد 
كه هزينه هايى كه صرف بازسازى پس از بحران مى شود 
بيش از 10 برابر هزينه هاى يپشگيرى است. وى با اشاره به 
اينكه هيچ كس به اندازه دهياران و شوراها به مسائل روستاها 
و  است  بحران مسأله مهمى  مديريت  ندارد، گفت:  اشراف 
به جرأت مى توانيم ادعا كنيم تا 90 درصد ضريب ايمنى 
شهرستان بيرجند را افزايش داده ايم. وى همچنين به مقاوم 
سازى  خانه هاى روستاييان اشاره و افزود: مسئوالن روستا با 
آگاه سازى مردم درباره تسهيالت ارائه شده به اين امر، اهالى 
را براى مقاوم سازى  مسكن هاى روستايى تشويق نمايند.  

منابع  آبى  توانيم  نمى  اينكه  بيان  با  بيرجند هم  فرماندار 
موجود  آبى  منابع  مديريت صحيح  به  كنيم،  ايجاد  جديد 

هاى  دغدغه  از  را  آبى  بى  و  آب  مشكل  و  كرد  تأكيد 
مسئوالن استان دانست و گفت: امسال  اهتمام ويژه اى 
به اين بخش خواهيم داشت. وى  حاكميت  قانون سخت، 
را بهتر از بى قانونى دانست و افزود: اگر اين مهم در جامعه 

حاكم شود، بسيارى از مشكالت حل مى شود. 
فرماندار  اعتبارات شهرستان بيرجند را در سال گذشته  20 
ميليارد تومان از محل تملك دارايى و 14 ميليارد تومان از 
محل ماده 180 عنوان كرد و يادآورشد: 243 پروژه در حال 
ساخت در اين شهرستان وجود دارد و از اين تعداد 89 پروژه 

مربوط به روستاها است. 
از  نيز  بيرجند  شهرستان  جوانان  و  ورزش  اداره  رئيس 
افزايش خانه هاى ورزش روستايى به 30 باب در  آينده اى 

نزديك خبر داد و با بيان اينكه درگذشته نظارتى بر ورزش 
همين  در  كرد:  خاطرنشان  است،  نداشته  وجود  روستايى 
راستا برنامه نظارت با دهگردشى ها را در مركز شهرستان 

و روستاهاى آن داشته ايم.
اصغرى بر توجه به ورزش همگانى به عنوان يك برنامه 
در سال جديد و مراقبت از وسائل ورزشى در روستاها تأكيد 
به صورت  تومان  ميليون   10 گذشته  سال  افزود:  و  كرد 
ورزشى  تجهيزات  طريق  اين  از  و  آورى  جمع  مشاركتى 

خريدارى و به روستاها اهدا شد.
بخشدار مركزى بيرجند نيز با اشاره به اينكه برخى از دهياران 
جديدا اين مسئوليت را برعهده گرفته اند، بر برگزارى كالس 
هاى آموزشى براى آنها تأكيد كرد و گفت: اگر فرماندارى، 

اعتبارات الزم را در اختيار بخشدارى قرار دهد، هرچه سريعتر 
اين كالس ها براى دهياران و شوراها برگزار مى شود. 

عليرضا جعفرى از اعضاى شوراها خواست شرح قانون را 
مطالعه كنند تا از وظيفه اى كه دارند، تخطى نكنند و كسى 
با  آنها  وارد كند و مصوبات جلسات  ايرادى  آنها  به  نتواند 

قانون همخوانى داشته باشد
 وى همچنين به دهيارن و اعضاى شوراها تأكيد كرد: ساخت 
و سازهايى كه در داخل باغ ها و خارج از محدوده روستاها 
انجام مى شود را گزارش بدهيد چرا كه تغيير كاربرى روابط و 

ضوابطى دارد كه بايد مدنظر قرار گيرد.

در همايش تجليل از شوراهاى اسالمى عنوان شد:

در ميدان مديريت بايد فعل امروز پاسخ فردا باشد

كاظمى فرد- هيچ مسئولى مجوز استفاده از بيت المال را براى  
برگزارى كنسرت موسيقى نداشته و مسئولين نبايد زمينه ساز 

ايجاد منكرات در جامعه شوند. 
به  اشاره  با  مطبوعاتى  دركنفرانس  نظرى  يعقوبعلى  سردار 
حوادث و جلسات اخير اتفاق افتاده در استان اظهار كرد: بنا 
به تأكيدات رهبرى فتنه همچنان از موضوعات اساسى نظام 
اسالمى بوده زيرا آسيب زيادى به نظام و مردم وارد كرده 
است. وى با بيان اينكه برخى ها برخالف منويات رهبرى و به 
ويژه در موضوع فتنه كه ايشان صراحتاً آن را خط قرمز نظام 
اعالم كرده اقدام مى كنند، افزود: متأسفانه شاهد برگزارى 
برخى از جلسات با حضور شخصيت هاى مسئول و رسمى 
اين نظام هستيم كه در آن فتنه و فتنه گران تطهير و يا بناى 
بر تطهير آنها قرار داده مى شود. دبير ستاد امر به معروف 
و نهى از منكر استان با بيان اينكه فتنه يك منكر سياسى 
است، عنوان كرد: ساكتين نسبت به فتنه و فتنه گران خود به 
خود در تأييد اين موضوع قرار گرفته و در واقع حاميان فتنه 
حاميان منكر هستند. به گفته وى كسانى كه ابراز ارادت و 
رفاقت با كسانى كه در جريان فتنه بودند دارند، از موضع 
منكر براى جامعه اسالمى و انقالبى ما غيرقابل قبول است. 
سردار نظرى در ادامه به برگزارى جلسات و كنسرت هايى  
در يكى از دانشگاه هاى بيرجند اشاره و افزود: در اين جلسه  
هنجارشكنى شده و به مقدسات نظام توهين شده بود، كه  

فضاى برگزارى جلسات نبايد به جاى رقابت هاى سالم به 
انحراف كشيده شود. وى با انتقاد شديد نسبت به برگزارى 
برخى از جلسات توسط دستگاه هاى فرهنگى استان، گفت: 
اينجا نظام اسالمى است و نظام اسالمى در هيچ موضوعى 
كار عبث و بيهوده نمى كند. نظرى با بيان اينكه اين اقدامات 
در دستگاه هاى رسمى و فرهنگى غيرقابل انتظار بوده و با 
خون شهدا و اهداف آنها مغايرت دارد، اظهار كرد: برگزارى 
اين جلسات با هر توجيهى حتى شادى قابل قبول نيست و 
مسئولين بايد دقت كنند تا بيش از اين مردم رنجيده خاطر 
نشوند. وى با تأكيد بر اينكه نبايد زمينه ايجاد هيجانات كاذب 
را بين جوانان فراهم كنيم، گفت: همه امور در نظام اسالمى 
بايد جهت دار بوده و در راستاى تعالى، تكامل، دين و انگيزه 
مردم نقش داشته باشد. دبير ستاد امر به معروف و نهى از 
منكر استان، فرهنگ را موضوعى پايه اى و مقدم بر همه 
حوزه ها دانست و گفت: اخيراً در بخش هايى از جامعه شاهد 

بى توجهى به برخى نابهنجارى هاى اخالقى بوده ايم. 

زمينه منكرات، توسط مسئولين ايجاد نشود

فرمانده سپاه انصارالرضا(ع) استان با اشاره به اتفاقات چند روز 
گذشته در دانشگاه آزاد بيرجند، گفت: هيچ مسئولى صرف 
نبايد  برگزارى كنسرت موسيقى مجوز نداشته و مسئولين 
زمينه ساز ايجاد منكرات در جامعه شوند. نظرى با بيان اينكه 
در نظام اسالمى مسئولين به عنوان اولين كسانى هستند كه 
مورد سؤال قرار مى گيرند، گفت: مسئوالنى كه با استفاده از 
پول بيت المال زمينه ايجاد منكرات را فراهم كنند در واقع به 
نظام و مردم خيانت كرده اند. وى با اظهار نارضايتى از توسعه 
روز به روز كنسرت هاى موسيقى در جامعه، افزود: مسئولين 

بايد بدانند موسيقى از معروفات نبوده و اگر منكر نباشد كه 
عمدتاً منكر بوده لذا بخش هاى حكومتى نبايد نسبت به 

ترويج و توسعه آن اقدام كنند. 
دبير ستاد امر به معروف و نهى از منكر استان با بيان اينكه 
اينگونه هيجانات بدون جهت و نتيجه بوده و متوليان فرهنگى 
نبايد پول بيت المال را براى غيرمعروفات هزينه كنند، گفت: 
اتفاقات چند روز گذشته عوارض و حواشى به دنبال داشته 
كه موجب شرمندگى دلسوزان نظام شده است.وى با بيان 
افكار عمومى را جريحه دار كرده است،  اينكه اين مراسم 
گفت: مسئولين بايد بر همه جوانب كار دقت كرده و نسبت 
به برگزارى اين مراسم ها مديريت داشته باشند. نظرى با 
منكر يك  از  نهى  و  معروف  به  امر  اينكه  ستاد  به  اشاره 
حلقه واسطه بوده كه با استفاده از ظرفيت مردمى نسبت به 
اينگونه موضوعات واكنش نشان مى دهد، عنوان كرد: بايد از 
اشكاالت و زمينه هاى توسعه منكرات پرهيز و فضاى استان 

را متناسب با كارهاى فرهنگى آماده كنيم.
فرمانده سپاه انصارالرضا (ع) استان در ادامه با بيان اينكه در 
برخى نقاط و شهرها يك مراسماتى با عناوين مقدس برگزار 
اما به واقع شاهد منكرات در آن هستيم، گفت: در اينگونه 
جلسات افراد را با پوشش هاى نامناسب در مقابل افراد نامحرم 

قرار مى دهند كه خود سبب ايجاد منكرات است. 

بايد جلو خرج هاى غير ضرورى گرفته شود

نظرى در بخش ديگرى از سخنان خود  به حوزه اقتصادى  اشاره 
 كرد و افزود: در حوزه اقتصاد نيز در شرايط كنونى بى توجهى
به معيشت مردم در واقع يك منكر است و سهل انگارى، 
سستى و عدم دقت در امور اقتصادى از سوى هركسى به ويژه 

مسئولين اشتباه بوده و منكر محسوب مى شود. 

هزينه هاى ميليونى براى اتاق هاى برخى مديران

به گفته وى در شرايط كنونى اقتصاد كشور بايد با توجه به 
مشكالت مردم در حوزه اقتصاد يك هم پوشانى انجام داده 
تا الاقل اگر كارى از دستمان بر نمى آيد فضاى همدلى، 
همراهى و دلسوزى با مردم را ايجاد كرده باشيم. وى با بيان 
اينكه برخى از مديران هزينه هاى ميليونى براى اتاق هاى 
مديريتى خود مى كنند، گفت: اين اقدامات از هيچ مديرى 
قابل قبول نبوده و اين افراد به واقع لياقت مديرت نخواهند 
داشت. دبير ستاد امر به معروف و نهى از منكر استان با تأكيد 
ويژه در دستگاه هاى  به  بر حذف خرج هاى غيرضرورى 
اجرايى گفت: اين مهم توسط عامه مردم نيز رعايت شود و 
در اين فضاى تحريم و جنگ اقتصادى با دنياى استكبار بايد 
دقت در مصرف، جلوگيرى از اسراف و خريد جنس داخلى 
داشته باشيم. وى فرمايشات رهبرى مبتنى بر توسعه امر به 
معروف و نهى از منكر و ابالغ قانون امر به معروف و نهى از 
منكر توسط مجلس شواى اسالمى را فرصتى براى معروف 
حكومتى دانست و گفت: امسال دريچه مباركى براى توسعه 
اين فريضه مهم فراهم شده كه اميد است در سطوح مختلف 
اجرايى شود. نظرى با بيان اينكه در سال 94 بنا داريم تا با 
توجه به قوانين مصوب شده در همه حوزه ها خدمت كنيم، 
گفت: در سال گذشته نيز در اين ستاد در حد وسع و توانايى 

در حوزه هاى مختلف كار شده است. 
وى ياد آورشد: پياده سازى اين فريضه مهم در جامعه كار 
سختى بوده لذا ما هميشه خود را بدهكار به اسالم، ولى امر 

مسلمين و مردم مى دانيم. 

توجه نكردن به معيشت مردم، منكر است

اعتبارات بسيار خوبى براى  كاظمى فرد- در قانون بودجه 
جمعيت هالل احمر پيش بينى شده است كه بايد پيگير جذب 
آن در استان باشيم. استاندار خراسان جنوبى در ديدار با پرسنل 
و امدادگران جمعيت هالل احمر استان با بيان اينكه جمعيت 
هالل احمر با آمادگى و جديت، به بخش وسيعى از استان 
خدمت رسانى مى كند، اظهار كرد: هالل احمر يكى از ارگان 
هايى است كه سرما و گرما نمى شناسد و هر كجا مردم 
احتياج به كمك و توجه داشته باشند، حاضر مى شود و در ايام 
تعطيالت نوروز امدادگران هالل احمر در كوتاه ترين زمان 
ممكن به مردم خدمت ارائه دادند و اين از تعهد اخالق مدارانه 
و روح مهربان آنها نشأت مى گيرد. وى با اشاره به اينكه 
امدادگران هالل احمر با آموزش ها و مهارت هايى كه فرا 
مى گيرند، آمادگى كامل براى امدادرسانى به حادثه ديدگان 
را دارند، گفت: مجموعه اى از نيروهاى مخلص، پرتالش، 

متعهد و دلسوز در هالل احمر خراسان جنوبى وجود دارد كه 
همواره آماده خدمت به مردم هستند.

خدمتگزار بيان كرد: حمايت و پشتيبانى هاى الزم را از جوانان 
پرشور و با اخالص هالل احمر دارم تا با قوت قلب و جديت به 
انجام مأموريت هاى خود بپردازند. وى از مديرعامل جمعيت 
هالل احمر استان خواست نيازمندى هايى كه امدادگران و 
مجموعه هاى تحت پوشش اين نهاد در استان دارند را تهيه و 
به استاندارى منعكس كند تا پس از برگزارى جلسه مشترك 
با معاون امداد و نجات كشور، اين كمبودها در راستاى خدمت 

رسانى به مردم استان برطرف شود. 
معاونت  اختيار  در  بحران  مديريت  اعتبارات  وى   گفته   به 
برنامه ريزى است و پيگير اين هستيم كه در بودجه سال 
آينده اين اعتبارات در اختيار وزارت كشور قرار بگيرد تا در 
زمان حادثه، سريعتر هزينه و تخصيص يابد. وى  ياد آور شد: 

در قانون بودجه اعتبارات بسيار خوبى پيش بينى شده است 
كه بايد پيگير جذب آن در استان باشيم.

فعاليت 1037 امدادگر و نجاتگر در استان

در ابتداى اين ديدار مديرعامل جمعيت هالل احمر استان از 
اعزام 60 كاروان سالمت به مناطق محروم و دور افتاده استان 
طى سال گذشته خبر داد و گفت: 6هزار و 138 نفر از خدمات 

اين كاروان ها بهره مند شده اند. 
هاى سالمت 47  كاروان  قالب  در  اينكه  بيان  با  خامسان 
پزشك عمومى، چهار پزشك متخصص، 83 پيراپزشك و 
214 داوطلب همكارى داشته اند، اظهار كرد: درحال حاضر 
102 پايگاه  داوطلبان در استان فعال است كه  14 هزار و 

250 نفر عضو اين پايگاه ها مى باشند. 
سال  استان طى  احمر  جمعيت هالل  مديرعامل  گفته  به 

گذشته توسط داوطلبان جمعيت هالل احمر استان به 976 
نفر كمك هاى حمايتى دارو و درمان با اعتبارى بالغ بر 785 
ميليون ريال انجام شده است. وى با اشاره به برگزارى 23 دوره 
آموزشى امداد و كمك هاى اوليه طى سال گذشته در استان 
 افزود: چهار هزار و 171 نفر در اين دوره ها شركت كرده اند.
خامسان به فعاليت 440كانون جوانان در استان نيز اشاره كرد 
و گفت: 60 هزار و 124 نفر عضو كانون هاى جوانان هالل 
احمر هستند. به گفته وى  32 كانون دانشجويى، 26 كانون 
روستايى، 19 كانون جوانان، 13 كانون طالب، سه كانون 
هاى غنچه  كانون  آموزى، 65  دانش  كانون   عشاير، 270 

هالل و پنج مجتمع دانش آموزى در استان فعال است.
خامسان به فعاليت 1037 امدادگر و نجاتگر در استان اشاره 
كرد و افزود: در سال گذشته 1079 حادثه توسط امدادگران و 

نجاتگران استان امداد رسانى شده است.

اعزام 60 كاروان سالمت به مناطق محروم و دور افتاده استان
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دستيابى به سند واحد انتخاباتى در سايه 
 وحدت اصولگرايان ممكن مى شود 

مسئول بين الملل حزب مؤتلفه گفت: وحدت اصولگرايان 
پيشينه و الزمه فهرست نامزدها و انتخابات است. ترقى 
افزود: با پيشرفت خوبى روبرو بوده ايم و توانسته ايم به 

سندى واحد براى وحدت اصولگرايان دست يابيم.

اظهارات محمد رضا خاتمى درباره 
مشاركت اصالح طلبان در انتخابات مجلس

محمدرضا خاتمى در پاسخ به اين پرسش كه برخى از 
انتقاد  اصالح طلبان به شوراى راهبردى اصالح طلبان 
بگيرند،  قرار  محوريت  احزاب  بايد  مى گويند  و  دارند 
اظهار كرد: انشاءا... كه همه اصالح طلبان بتوانند موفق 
اين طيف  در  كه  سليقه هايى  تفاوت  على رغم  باشند. 
وجود دارد به دنبال اين هستيم كه با يك ليست واحد 
برداشته  قدم هاى خوبى  كنيم.  انتخابات مشاركت  در 

شده و اميدواريم نتايج آن را ببينيم.

جلسه هاشمى رفسنجانى با اعضاى 
 خانواده  درباره انتخاب «تصميم درست»

دختر هاشمى رفسنجانى گفت : چند سال قبل پدرم 
همه ما را جمع كرد و گفت من دو راه دارم كه يكى را 
انتخاب كرده ام. اگر من موافق برخى نظرات باشم شما 
زندگى راحتى خواهيد داشت و مشكلى نخواهيد داشت 
اما اگر راه درست را انتخاب كنم و پاى مرام و اعتقاداتم 
چند  االن  نه  اما  شويد،  مى  دچار ضربه  شما  بايستم 
سال بعد. ما هم گفتيم كه تصميم درست را بگيرند. 
پس حاال مشكلى با تنگ نظرى ها نداريم و هر مشكلى 

برايمان پيش بيايد مهم نيست.

 «عبور از روحانى» پيش روى اصالح طلبان 

آرمان  در خصوص وحدت اصالح طلبان نوشته است: 
پس از انتخابات رياست جمهورى يازدهم، اصالح طلبان 
اعالم كردند براى انتخابات مجلس دهم با اعتدالگرايان 
ائتالف خواهند كرد. اما منتجب نيا گفته است كه شورا 
مسيرى انحرافى طى مى كند. اين شبيه همان تز، سال 
81 يعنى عبور از رئيس دولت اصالحات است كه در 
نتيجه حزب اعتمادملى در انتخابات  دهه 80 كانديداهاى 
جداگانه اى معرفى مى كرد. اين تز كه بارها به شكست 
از  عبور  شعار  با  بار  اين  اگر  شده  منجر  اصالح  طلبان 
روحانى مطرح شود بى گمان «شكست بزرگ» سال 84 

را بازسازى خواهد كرد.

 مطهرى : كاسه داغ تر از آش مى شويم
على مطهرى با بيان اينكه من به سخنان روحانى در 
خصوص وظيفه پليس اعتراض كردم، يادآور شد: بيان 
اين سخنان از سوى رئيس جمهور خوب نيست و شبيه 
حرف هاى احمدى نژاد است كه خطاب به نمايندگان 
گفت «بگذاريد مردم خوش باشند و گير سه پيچ نديد 

مگر شما خودتان گناه نمى كنيد».

 عربستان : راهى جز «آمريكا» نداريم!
ايران مى گويد، تصميم ملك  يك كارشناس مسائل 
سلمان به شركت نكردن در اجالس سران عرب به معناى 
 صرف نظر سعوديها از آمريكا نيست - آنها گزينه هاى 
باشند،  دلخور  قدر  هر  سعوديها  چراكه  ندارند  چندانى 
در واقع نمى توانند روى مسكو يا پكن به عنوان يك 
اين  افزود،  وى  كنند.  حساب  پايدار  راهبردى  شريك 
نه  و عربستان دوستند  آمريكا  دارد كه  استنباط وجود 

متحد، در حاليكه آمريكا و ايران متحدند نه دوست.

دستيابي انصارا... يمن به سامانه جديد 
براي مقابله با حمالت هوايي 

جنبش مردمي انصارا...  اعالم كرد كه موفق شده، سامانه 
دفاعي جديدي با برد متوسط براي مقابله با حمالت هوايي 
راه اندازي كند. اين سامانه مدل پيشرفته سامانه «هاوك» 
آمريكاست كه برد آن از 24 كيلومتر به 40 كيلومتر افزايش 

يافت و مجهز به سامانه رهگيري اهداف هوايي است.

 كشتى نجات به سوى يمن حركت كرد
كشتى امدادرسان ايران در قالب «كاروان نجات» به 
منظور كمك رسانى به مردم بى پناه يمن، بندرعباس را 
به سمت يكى از بنادر اين كشور ترك كرد. در كشتى 
اعزامى جمهورى اسالمى ايران به سمت يمن، عالوه 
به همراه  ايرانى  پزشكان  و  امدادگران  بر خبرنگاران، 
آلمان و...)  (از آمريكا، كانادا،  افراد خارجى  از  تعدادى 

عضو كمپين هاى ضد جنگ نيز حضور دارند.

اسرائيل مى خواهد عربستان را براى 
 مقابله با تهران، «هسته اى» كند 

 هاآرتص نوشت: اگر ايران از توافق در حال شكل گيرى 
با قدرت هاى دنيا تخطى و بر دست يابى به سالح 
اتمى پافشارى كند، پاسخ اسرائيل بر خالف رويكرد 
سنتى اش خواهد بود. اسرائيل تهديدهاى خود را براى 
حمله به تاسيسات اتمى ايران ادامه نخواهد داد، زيرا 
عوض  در  داشت.  خواهد  مدتى  كوتاه  دستاوردهاى 
اسرائيل هشدار مى دهد كه از طريق كمك به عربستان 
اى،  هسته  توانمندى  به  يابى  دست  براى   سعودى 

به انحصار هسته اى تهران خاتمه خواهد داد. 

 اوباما يك درخواست  عرب ها را رد كرد
سفيد  كاخ  مى گويد  آمريكايى  ارشد  مقام  يك 
پيشنهاد كشورهاى حاشيه خليج فارس براى تدوين 
با آمريكا را رد كرده است. معاهده دفاعى مشترك 
در  سفيد  كاخ  هماهنگ كننده  قول  از  فارن پاليسى 
فارس  منطقه خليج  و  آفريقا  امور خاورميانه، شمال 
به خبرنگاران گفت كه آمريكا از «چند هفته پيش» 
اين موضوع را به اطالع متحدان عربى خود رساند 

كه معاهده دفاعى با آنها امكان پذير نيست.

 نامه وزير دفاع عراق به آيت ا... سيستانى
وزير دفاع عراق در سفر به نجف اشرف، طى نامه اى از 
آيت ا... سيستانى، مرجعيت عالى شيعيان عراق خواست 

تا از نيروهاى مسلح كشور حمايت كند.

با وجود مخالفت الريجانى رئيس مجلس 
مذاكرات  توقف  طرح  با  اسالمى  شوراى 
هسته اى، عده اى از نمايندگان اين طرح 
را تقديم هيئت رئيسه مجلس كردند. اين 
طرح كه «طرح دفاع اسالمى و انقالبى و 
قانونمند از عزت، عظمت، هويت، شخصيت 
و اقتدار ملت ايران در طول ادامه مذاكرات 
هسته اى» نام دارد، توسط 80 نماينده مورد 

حمايت قرار گرفته است.

 ترفندى براى امضا گرفتن 

يك عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس 
نماينده  اقدام كريمى قدوسى  از  انتقاد  با 
مردم مشهد در امضا گرفتن از نمايندگان، 
درباره  فوريتى  دو  طرح  ايشان  گفت: 
پيش  امضا  براى  را  هسته اى  مذاكرات 
ما آوردند اما بعد متوجه شديم اين طرح 
سه فوريتى بوده است. عليرضا سليمى با 
اعالم مخالفت با طرح سه فوريتى براى 
علنى  جلسه  در  گفت:  مذاكرات  توقف 
كرده ايم  امضا  كه  طرحى  شديم  متوجه 
سه فوريتى بوده و اين در حالى است كه 
با طرح سه فوريتى مخالفيم،  اكنون  هم 
جمله  از  نمايندگان  برخى  متاسفانه  اما 
آقاى كريمى قدوسى به اسم ما طرح سه 

فوريتى را امضا گرفته اند.

مخالفت مطهرى و كوثرى با طرح

نماينده مردم محالت با اعالم مخالفتش 
گفت:  مشهد  مردم  نماينده  اقدام  اين  با 
بنده به همراه آقايان مطهرى، محمد تقى 
اسماعيل  حتى  و  حسينى  نقوى  توكلى، 
كوثرى با طرح سه فوريتى مخالفيم و در 

اعتراض به اين اقدام آقاى كريمى قدوسى 
حتى امضايمان از طرح دو فوريتى را هم 
محمدحسين  همچنين  ايم.  گرفته  پس 
فرهنگى با تائيد اين مسئله گفت: تعدادى 
از نمايندگان به هيئت رئيسه مراجعه كرده 
و تذكر كتبى خود را نسبت به اين اقدام 

نماينده مردم مشهد اعالم كردند و نسبت 
به آن شكايت داشتند. ما نيز براى بررسى 
اداره  به  را  شكايت  اين  موضوع  بيشتر 

قوانين مجلس ارجاع داديم.

 عوامل مختلفى هست كه 
مى تواند مانع توافق شود

در همين حال، سيد عباس عراقچى عضو 
ايران  اى  هسته  كننده  مذاكره  تيم  ارشد 
ماه  تير  دهم  از  زودتر  اميدواريم  گفت: 
باشيم.  داشته  نهايى  بندى  جمع   بتوانيم 
شده  وين  وارد  هيئتى  راس  در  كه  وى 
است، افزود: عوامل مختلفى در داخل اتاق 

مذاكرات و خارج از آن هست كه مى تواند 
مانع شود، ما با همه اين عوامل همزمان در 
حال مقابله هستيم و مذاكرات را پيگيرى 
مى كنيم. بسيار اميدوار هستيم حتى قبل 

از موعد مقرر هم به توافق برسيم. 

تدوين پيش نويس با هماهنگى 
همه اعضاى گروه مذاكره كننده 

انجام مى شود

وى در پاسخ به اين سوال كه آيا تدوين 
يا  و  طرفين  همه  حضور  با  نويس  پيش 
 بخشى از مذاكره كنندگان انجام مى شود،

گفت: از طرف مقابل، خانم «هلگا اشميد» 
معاون و مسئول سياست خارجى اتحاديه 
اروپا به نمايندگى از ديگر كشورها مذاكره 
مى كنند و در تماس دائم با بقيه هستند. 
هم  كشورها  بقيه  كارشناسان  افزود:  وى 
در  نيز  ايشان  و  دارند  حضور  جلسات  در 
مشورت مرتب با بقيه كشورها هستند. روز 
جمعه معاونين وزراى خارجه بقيه كشورها 
هم به اين مذاكرات ملحق خواهند شد و 
پس از آن يك جلسه جمعى خواهيم داشت.  
دو  پنجشنبه مالقات  روز  عراقچى گفت: 
داشت  خواهيم  ها  آمريكايى  با  اى  جانبه 
و يك قرار مالقات هم با هيئت چينى در 

همان روز خواهيم داشت.

طلوع آفتاب جادويى در درياچه اسلوونىعكس روز 

عراقچي: اميدواريم حتي زودتر از دهم تير ماه به جمع بندي برسيم

طرح 3 فوريتى توقف مذاكرات هسته اى در مجلس

ايران بر سر دوراهى عزت و ذلت قرار گرفته است

نماينده تهران گفت: تاريخ ايران بر سر دوراهى عزت و ذلت 
قرار گرفته است، نمايندگان مردم ايران در اين مقطع حساس 
و  : مردم  روح ا... حسينيان گفت  بمانند.  بى تفاوت  نمى توانند 
مسئوالن هيچگاه با مذاكره مخالف نبوده و نيستند، حتى با 
بازسازى  براى  موقت  انعطاف پذيرى  تاكتيكى،  عقب نشينى 
قدرت و كسب آمادگى هم مخالف نيستيم؛ ما با تسامح و تساهل و كوتاه آمدن از 

اصول به عنوان برنامه استراتژيك مخالف هستيم.

در صورت حمله به عربستان، از آنها دفاع خواهيم كرد 

دبير مجمع تشخيص مصلحت گفت : در صورتى كه كسى 
اولين  ايران  كند  تعرض  سعودى  عربستان  مرزهاى  به 
كشورى است كه از ملت اين كشور دفاع مى كند. محسن 
كنيم.  نمى  متوقف  را  موشكى  صنايع  ما  گفت:  رضايى 
انواع  همه  به  ما  است.  خودمان  از  دفاع  براى  صنايع  اين 
سالح به جز سالح هاى ممنوعه مجهز مى شويم. سالح هاى ما براى دفاع از 

عربستان، قطر، امارات و همه جهان اسالم است. 

ساخـت سوله
 و تيـر ورق  

در اسرع وقت با بهترين كيفيت 
و نازل ترين قيمت    

آدرس: شهرك صنعتى ، مبتكران 5       
09157234706

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

هر كه دارد هوس كرببال بسم ا...

اعزام عتبات عاليات به صورت هوايى مورخ 94/3/16
 

ثبت نام به صورت محدود                          دفتر زيارتى بيرجند  تنعيم

خيابان جمهورى اسالمى 21  
جنب تعاونى ميزان

32222265
32226749 دعوت مجمع عمومي فوق العاده «نوبت اول»

شركت تعاوني مصرف فرهنگيان بيرجند
شناسه ملي: 10360003553

در  شاغل  يا  (ساكن  بازنشسته)  و  (شاغل  شركت  اعضاي  كليه  اطالع  به 

مجمع  رساند:  مي  درميان)  و  سربيشه   ، خوسف   ، بيرجند  هاي  شهرستان 

سالن  محل  در   17 ساعت   94/3/3 يكشنبه  اول»  «نوبت  العاده  فوق  عمومي 

اداره آموزش و پرورش بيرجند ، ابتداي سجادشهر برگزار مى شود. 

 ** توصيه مهم: همراه داشتن اصل يا كپي كارت ملي ، شناسنامه
 و دفترچه عضويت الزامي است ** 

از كليه اعضا دعوت مي شود راس ساعت و روز مقرر در جلسه مذكور براي 

اتخاذ تصميم نسبت به موضوعات جلسه اصالتا يا وكالتا حضور به هم رسانند. 

تام  نماينده  با  يابد  حضور  شخصا  نتواند  دليلي  هر  به  عضوي  چنانچه  ضمنا 

االختيار خود به دفتر شركت مراجعه و برگ وكالت و برگه ورود به جلسه 

دريافت نمايند. حداكثر آراي وكالتي براي هر فرد عضو سه راي و براي فرد 

غير عضو يك راي مي باشد. 

آدرس براي تهيه وكالت نامه: خيابان قدس - قدس 2 - دفتر شركت تعاوني 

مصرف فرهنگيان بيرجند

دستور جلسه: 

1- تطبيق اساسنامه با قانون يا اصالحات

هيئت مديره شركت تعاوني مصرف فرهنگيان بيرجند

 قابل توجه اعضاي محترم 
شركت تعاوني مصرف فرهنگيان بيرجند
آگهي شماره  94/20 به تاريخ  94/2/8  ابطال شد

 به اطالع مالكين محترم مهرشهر
 و حومه مى رساند:

 بعضى از شركت هاى گازرسانى زمان تحويل كد رهگيرى براى انجام 
 مراحل نصب كنتور گاز مبالغى در خصوص تغيير نام در قبض گاز 

از همشهريان محترم دريافت مى نمايند

 كه دريافت اين مبالغ از مشتريان جايگاه قانونى ندارد
 لذا در صورت عدم رضايت با شماره 32447930 تماس و يا به 
آدرس دفتر اتحاديه واقع در حدفاصل ميدان توحيد و توحيد 2 

مراجعه فرماييد.
اتحاديه تاسيسات مكانيكى ساختمان بيرجند

بيست و پنجم رجب سالروز شهادت مظلومانه 
هفتمين امام معصوم  حضرت موسى بن جعفر (ع) 

 كه سال ها در سياه چال هاى هارونى با سكوت خود ظالمان و ستمگران
 را رسوا و آرمان مقدس مكتب قرآن و اهل بيت (ع) را تداوم بخشيد 

به پيشگاه  بقيه ا... االعظم (عج) تسليت  باد
به همين مناسبت مجلس عزا و مصيبت همراه با قرائت
 زيارت عاشورا پنجشنبه 94/2/24 ساعت 7:30 صبح 
در محل مسجد الرسول (ص) بازار برگزار مى شود.

 اتاق اصناف مركز استان -  انجمن اسالمى اصناف
 اتحاديه هاى تحت پوشش -  بسيج اصناف

تمام آفرينش سبزپوش است      حريم عرش لبريز از سروش است
مالئك پاى كوبان نغمه بر لب     محمد (ص) خلعت بعثت به دوش است

خجسته باد زيبا مبعثش كه با اقرا باسم ربك آغاز و با انا اعطيناك الكوثر 
بيمه شد و با اليوم اكملت لكم دينكم جاودانه گرديد

بزرگ  عيد  بعثت رسول گرامى اسالم (ص)  به پيشگاه  بقيه ا... االعظم (عج) 
و محضر مقام معظم رهبرى و حضور ارادتمندان 

و واليتمداران تبريك و تهنيت باد 

اتاق اصناف مركز استان - انجمن اسالمى اصناف
 اتحاديه هاى تحت پوشش - بسيج اصناف

به همين مناسبت مجلس جشن و سخنرانى
 شنبه 94/2/26 از ساعت 7:30 صبح همراه با 
مداحى و مولودى خوانى در مسجد الرسول (ص)

 بازار برگزار مى شود.
حضور خواهران  و برادران ايمانى

موجب شكوه هرچه بيشتر اين مراسم خواهد بود


