
همايش كشورى پژوهش در توسعه سالمت
در دانشگاه علوم پزشكى بيرجند به مدت 3 روز برگزار مى شود 

سامانه اعتراض به حذف يارانه در وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعى راه اندازى شد كه در اين باره ربيعى با 
اعالم امكان خطا در حذف يارانه اقشار پردرآمد، بيكارى 500 هزار نفر را در نتيجه پرداخت يارانه از سال 

89 به بعد عنوان كرد. (ادامه در صفحه 2)

سامانه اعتراض حذف يارانه راه اندازى شد

نوبخت : تغيير وزرا و استانداران

  در دستور كار دولت نيست

سخنگوي دولت با اشاره به شايعات مطرح شده در زمينه تغيير وزرا 
و استانداران گفت: چنين چيزي از بن صحت ندارد

ارديبهشت؛ بهار بازار گياهان دارويى 

در خراسان جنوبى

 گياهان دارويى از مزيت هاى بسيار عالى خراسان جنوبى است كه 
در صورت توجه، مى تواند در...
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407 مدرسه در استان خير ساز است

همت بلند خيرين/ صفحه 7

ابالغ قانون استخدامى معلمان 
حق التدريسى

به گزارش پايگاه اطالع رسانى دولت، رئيس جمهورى 
 17 ماده  به  تبصره  دو  الحاق  قانون  تفسير  قانون 
قانون تعيين تكليف استخدامى معلمان حق التدريسى 
و آموزشياران نهضت سوادآموزى در وزارت آموزش و 

پرورش را براى اجرا ابالغ كرد.

افزايش قيمت خودرو 
حداكثر 15 درصد خواهد بود 

ايسنا: مدير عامل گروه خودروسازى سايپا گفت: در 
صورت موافقت شوراى رقابت ميزان افزايش قيمت 
خودرو حداكثر 15 درصد خواهد بود. مدنى افزود: اگر 

افزايش قيمتى اتفاق بيفتد خيلى زياد نخواهد بود. 

انحالل ستاد توزيع بن غيرنقدى كارگران 

مهر: ابوى عضو هيئت مديره كانون عالى انجمن هاى 
نشست  اولين  برگزارى  از  ايران  كارگران  صنفى 
شوراى عالى كار خبر داد و گفت: مهم ترين موضوع 
انحالل ستاد  بررسى طرح  اين شورا،  كار  در دستور 

توزيع بن كارگرى است.

آموزش و پرورش استخدام مي كند

معاون پشتيبانى وزير آموزش و پرورش گفت: آزمون 
استخدام در آموزش و پرورش براى جذب معلم ابتدايى با 
 جنسيت مرد، هنرآموز در هنرستان هاى فنى و حرفه اى 
بود.  خواهد  دبستانى  پيش  مربيان  و  دانش  و  كار  و 
بطحايى در مصاحبه با خبرگزارى صدا و سيما افزود: 
جذب نيرو در آموزش و پرورش تنها از افراد با مدرك 
و  شد  خواهد  انجام  باالتر  و  كارشناسى  تحصيلى 
مبناى پذيرش ما افراد بومى در هر منطقه آموزش و 
پرورش است. وى زمان آزمون استخدامى را شهريور 

اعالم كرد.

جناب آقاى حسن رضا يزدانى
رئيس محترم اداره امور شعب بانك ملى خراسان جنوبى 

انتصاب شايسته جناب عالى را كه نشان از درايت و شايستگى شما دارد 

 صميمانه تبريك عرض نموده از درگاه خداوند متعال براى شما موفقيت روزافزون 

و توفيق خدمتگزارى مستمر را مسئلت مى نماييم.

هيئت مديره ، بازرسين و مديران عامل شركت تعاونى كشاورزى مرغداران بيرجند

 و شركت خاورپيشه

جناب آقاى محبى  
 مدير كل محترم فرهنگ و ارشاد اسالمى استان خراسان جنوبى

 حسن انتخاب جناب عالى را در انتصاب

 آقاى كاظم ايمان طلب
 به رياست اداره فرهنگ و ارشاد اسالمى فردوس

 ارج مى نهيم و از خداوند متعال براى شما و ايشان آرزوى موفقيت داريم.
انجمن هنرهاى نمايشى و كانون سينما گران جوان شهرستان فردوس

جناب آقاى دكتر محمد جوانشير گيو
رئيس محترم هيئت امناى آستان مقدس امامزاده 

سيد نجم الدين حسين (ع) روستاى گيو 
انتصاب شايسته جناب عالى را به سمت

سرپرست دانشگاه جامع علمى - كاربردى

 استان خراسان جنوبى
 كه نشان از لياقت ، درايت و تجارب سال هاى متمادى مديريت شما در پست هاى گوناگون است

 صميمانه خدمت شما تبريك عرض مى نماييم.

همكاران شما در هيئت امناى آستان مقدس امامزاده 
سيد نجم الدين حسين (ع) روستاى گيو

نصب انواع اسكلت پيچ و مهره اى
 32319531 - 09158626467 خدادادى

به مناسبت هفتمين روز درگذشت پدرى مهربان و همسرى فداكار

شادروان كرباليى حاج غالمرضا توكلى 
گسـك

جلسه ترحيمى امروز چهارشنبه 94/2/30 از ساعت 4 الى 5 بعدازظهر 

در محل حسينيه گسكى ها "واقع در خيابان مطهرى 3 " برگزار مى شود
حضور شما سروران گرامى موجب امتنان است.

خانواده هاى: توكلى و عليپور

              حيف از تو پدر كه شدى، همنشين خاك  

                                          زيرا كه جايگاه تو در ديدگان ماست

دانشگاه غير انتفاعى هرمـزان

كارشناسى ارشد
مهندسى عمران – سازه

مهندسى عمران – راه و ترابرى
 زمان انتخاب رشته كارشناسى ارشد

 تا31 ارديبهشت ماه و ثبت نام كارشناسى ناپيوسته 
از يكشنبه 3 خرداد الى10خرداد ماه

sanjesh.org از طريق سايت سازمان سنجش به آدرس
آدرس: بلوار سجاد - نرسيده به ميدان تمناى باران   

 تلفن :32425252 -32425151 -056
www.bir-hormozan.ac.ir

پذيرش دانشجو از نيم سال اول 94 - 95

كارشناسى ناپيوسته
مهندسى تكنولوژى تاسيسات حرارتى و برودتى

مهندسى تكنولوژى عمران-عمران

مهندسى تكنولوژى برق – قدرت

مهندسى تكنولوژى كامپيوتر – نرم افزار

مهندسى اجرايى عمران

حسابدارى

معمارى

جمهورى اسالمى ايران
وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري

جناب آقاى دكتر محمد جوانشير 
انتصاب شايسته جناب عالى را به سمت

 سرپرست دانشگاه جامع علمى - كاربردى
 استان خراسان جنوبى

 كه نشان از لياقت ، درايت و تجارب ارزشمند شما مى باشد 

 صميمانه تبريك گفته
سالمتى و موفقيت روزافزون شما را از درگاه ايزد منان خواستاريم.

جمعى از پرسنل دانشگاه صنعتى بيرجند

جناب آقاى مهندس مهرداد حريرى
درگذشت پدر همسر گرامى تان را تسليت عرض نموده

  از درگاه حضرت حق براى آن مرحوم علو درجات 

و براى شما و بازماندگان طلب صبر مى نماييم.

روابط عمومى سازمان نظام مهندسى ساختمان
جناب آقاى محبى  خراسان جنوبى

مدير كل محترم فرهنگ و ارشاد اسالمى استان خراسان جنوبى
انتصاب بجا و شايسته فعال فرهنگى و هنرى استان

 آقاى كاظم ايمان طلب
 را به سمت رئيس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمى فردوس

 خدمت شما و جامعه هنرى استان تبريك مى گوييم.

مديرعامل و كاركنان شركت سينمايى نگاه

رستوران و تاالر درويش 
براى تكميل پرسنل خود نيازمند افراد ذيل مى باشد:

منشى و حسابدار با تجربه (خانم)      
ميهماندار (آقا و خانم)       

كارگر ساده      

 ساعت مراجعه: 

9 الى 12:30  و 19 الى 23

خيابان محالتى ، تقاطع استقالل     32324638

اجراى نماى آلومينيوم
 * نقد    * چك    

09157201009 - 09151655537

آموزشگاه آزاد

  صنايع دستى نگـاره
زير نظر سازمان فنى و حرفه اى

 و اداره تعاون ،كار و رفاه اجتماعى

 تابلو فرش ، گليم ، گبه ، سرمه دوزى 
روبان دوزى ، چهل تكه دوزى

آدرس: معلم 7- پالك 34     تلفن: 32221695

نقد و اقساطبه صورت 

آموزش 

+بيمه+كار

فرا رسيدن ماه شعبان المعظم مبارك باد
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در اصالحيه آيين نامه اجرايى قانون حمايت از حقوق مصرف كنندگان خودرو، عرضه كنندگان موتورسيكلت موظف به ايجاد شبكه خدمات پس از فروش 
براى محصوالت خود شده اند. به گزارش ايسنا، عرضه كنندگان انواع موتورسيكلت براى ارايه خدمات پس از فروش به مصرف كنندگان موظفند در 
شهرهاى استان هايى كه در آنها به مصرف كننده، موتورسيكلت عرضه شده است حداقل يك نمايندگى مجاز ايجاد كنند. 

موتورسيكلت ها صاحب شبكه خدمات پس از فروش مى شوند 

پروژه مسكن مهر تمام مى شود

وزير راه و مسكن و شهرسازى با تاكيد بر اينكه پروژه 
مسكن مهر در دولت يازدهم به اتمام مى رسد، گفت: 
در دولت يازدهم يك ميليون و 180هزار واحد مسكن 
مهر معادل 42 درصد پروژه به متقاضيان تحويل داده 
سنددار  درباره  آخوندى  ايرنا،  گزارش  است.به   شده 
شدن واحدهاى مسكونى مهر نيز افزود: براى اينكه مردم بتوانند معامله انجام 
بدهند طى اين مدت 49 درصد صدور سند اين واحدها انجام شده است.وى 
درباره وضعيت فيزيكى پروژه هاى مسكن مهر گفت: از مجموع 2 ميليون و 300 
هزار واحد مسكن مهر حدود 1,5 ميليون واحد مسكن مهر به اتمام رسيده است. 
وى افزود: بنابراين يك ميليون و 180 هزار واحد مسكونى افتتاح و يك ميليون 
و 750 هزار واحد مسكونى نيز كار نازك كاريشان تمام شده كه معطل تاسيسات 

زيربنايى هستند كه اين موضوع ربطى به وزارت راه و شهرسازى ندارد .

پيش نويس سند سالمت جوانان تدوين شد 
 

رئيس اداره جوانان دفتر سالمت جمعيت، خانواده 
و مدارس يكى از برنامه هاى اين اداره را آموزش 
ترويج  راستاى  در  عقاليى  همسرگزينى  معيار 
دكتر  ايسنا،  گزارش  به  كرد.  بيان  سالم  ازدواج 
زنان  اين كه 49,9 درصد  بيان  با  اردالن،  گاليل 
و 50,4 درصد آقايان در كشور در گروه سنى 18 تا 30 سال قرار دارند، 
گفت: 71,4 درصد جوانان نيز در شهر زندگى مى كنند و اين نشان مى دهد 
نويس  پيش  تهيه  از  ادامه  در  وى  هستند.  شهرنشين  جوانان  اغلب  كه 
سند سالمت جوانان خبر داد و گفت: اين سند شامل سالمت بارورى و 
ازدواج، سالمت روان، سالمت اجتماعى، سالمت سوانح و حوادث، نظام 
ارائه خدمات، ترويج سبك زندگى سالم و پيشگيرى از اعتياد است كه با 

همكارى وزارت ورزش و جوانان در شوراى عالى بررسى خواهد شد. 

 تدابير ويژه براى تنظيم بازار رمضان

وزير جهادكشاورى با اشاره به ذخيره سازى 80 هزار 
رمضان  مبارك  ماه  براى  گفت:  مرغ،  گوشت  تن 
بازار وجود دارد.  نياز  تامين  براى  ذخيره كافى مرغ 
به گزارش مهر، محمود حجتى با اشاره به اينكه تا 
پايان سال گذشته60 هزار تن مرغ از توليدكنندگان 
خريدارى و ذخيره سازى شده بود، افزود: به منظور مديريت بازار و جلوگيرى 
نيمه دوم فروردين امسال  از  از وارد شدن خسارت و زيان به مرغداران، 
برنامه خريد مرغ مازاد موجود در مرغدارى ها با همكارى شركت پشتيبانى 
امور دام تا 20 هزار تن اجرا شده است و همچنان ادامه دارد. وى اضافه 
كرد: قيمت هر كيلوگرم مرغ براى مصرف كننده با احتساب هزينه هاى تمام 
شده توليد براى توليدكنندگان 7 هزار تومان است اما در دو ماه گذشته هر 

كيلوگرم مرغ با قيمتى بسيار كمتر از اين رقم در بازار فروخته شد. 

سال   30 زير  جمعيت  دهد  مى  نشان  تحقيق  يك  نتايج 
كشور تنها تا سال آينده 3 ميليون نفر و تا سال 1400به 
تعداد 5.8 ميليون نفر كاهش مى يابد كه در صورت ادامه 
ايران  در  بيكارى  افزايش سن  به معناى  بيكارى،  بحران 
انجام  سرشمارى  آخرين  طبق  مهر،  گزارش  به  است. 
نفر  هزار   700 و  ميليون   23 حدود  داراى  ايران  گرفته، 
جمعيت در سن كار است. به بيان ديگر، 23.7 ميليون نفر 
از جمعيت كشور هم اكنون در شرايطى قرار دارند كه به 
 آنها نيروى فعال اقتصادى گفته مى شود؛ يعنى مى توانند 
در جريان پيشرفت كشور نقش داشته باشند و صرفا نيروى 

مصرف كننده نباشند.
كارشناسان عقيده دارند، اين ميزان از جمعيت آماده به كار 
نفرى  ميليون   78 كشور  براى  مناسبى  فرصت  تواند  مى 
نيروى  از  دقيق،  برنامه  يك  طبق  بتواند  كه  باشد  ايران 

كار خود بهترين استفاده را در جريان پيشرفت داشته باشد 
و اين ظرفيت بالقوه را به سمت فعاليت هاى اقتصادى و 
ارتقاى سطح رشد اقتصادى و رونق  توليدى و در نتيجه 

هدايت كند. 
اما آماده نبودن زيرساخت هاى الزم در بازار كار ايران و 
اين ظرفيت عظيم، وجود  بكارگيرى  در  بنگاه ها  ناتوانى 
رويه  بى  واردات  ظالمانه،  هاى  تحريم  به  مربوط  مسائل 
انواع كاالهاى غيرضرورى و لوكس به كشور، تغيير مداوم 
مقررات مربوط به كسب و كار، دست و پاگير بودن قوانين 
اين دست  از  اقتصادى و مسائلى  مربوط به فعاليت هاى 
باعث  كشور  جوان  نيروى  تنها  نه  امروز  تا  شده  باعث 
و  بيكارى  بحران  نوعى  با  را  كشور  بلكه  نشده  پيشرفت 
مواجه  نيز  زايى  اشتغال  فورى  هاى  سياست  اتخاذ  لزوم 
كرده است؛ جوانانى كه عمدتا داراى تحصيالت دانشگاهى 

بوده و با كسب آمادگى نسبى در صدد ورود به بازار كار 
كه  آورده  وجود  به  را  شرايطى  جوانان  بيكارى  هستند. 
ياد  خود  دغدغه  ترين  مهم  عنوان  به  آن  از  ها  خانواده 
بازار كار مى گويند وضعيت  مى كنند. برخى كارشناسان 
با  دستكم  ها  خانواده  اغلب  كه  است  نحوى  به  بيكارى 
اين  از  و  هستند  مواجه  خود  فرزندان  از  يكى  بيكارى 
توسط  به مسئوالن كشور  فراوانى  ناحيه درخواست هاى 

جويندگان شغل ارائه مى شود.
طبق آمارهاى موجود، تعداد جمعيت فعال اقتصادى كشور 
نفر  ميليون   10 از  بيش   90 تا   65 هاى  سال  فاصله  در 
افزايش يافته، اما شرايط بازار كار به نحوى بوده كه امكان 
استفاده از اين ظرفيت بزرگ فراهم نشده است. وزارت كار 
در گزارشى اعالم كرده پيش بينى مى شود جمعيت فعال 
كشور (15 تا 29 سال) كه در واقع گروه اصلى متقاضى 

كار هر كشورى محسوب مى شوند تنها تا سال آينده يعنى 
اين  يابد.  كاهش  نفر  هزار   640 و  ميليون   20 به   1395
يعنى در فاصله 5 سال 90 تا 95، از تعداد جمعيت در سن 

كار كشور 3 ميليون و 532 هزارنفر كاسته خواهد شد. 

حذف3ميليون آماده به كار از گردونه رقابت/سن بيكارى جوانان باال رفت

سامانه اعتراض حذف يارانه راه اندازى شد

امروز 30 ارديبهشت 1394 مصادف با

 1 شعبان 1436 و 20 مى 2015

طرح پيشنهاد تشكيل دانشگاه آزاد اسالمي توسط 
«آيت ا... هاشمي رفسنجاني» (1361ش).

دولت ايران با گشايش دفتر سازمان آزادى بخش 
فلسطين در تهران موافقت كرد (1355ش).

اديب  و  فقيه  طاووس»  «ابن  درگذشت 
مسلمان(693 ق).

بزرگوار شيخ «محمد حسن نجفي»  رحلت عالم 
مولف و فقيه گرانقدر شيعه(1266ق).

اروپا  و  آمريكا  قاره  بين  توقف  بدون  پرواز  اولين 
(1937م)

تقويم مناسبت هاى  روز

 يارانه دهك هاى كم درآمد زياد مى شود 
پايين و دهكهاى  يارانه طبقات  افزايش  از  وزير كار 
كم درآمد و تقويت سبد غذايى آنها خبر داده و گفته 
آنها حذف خواهد شد  يارانه  افرادى كه  تعداد  است: 
به 6 ميليون نفر رسيده است. به گزارش ايسنا، على 
ربيعى گفته است: طبقات پايين و دهكهاى كم درآمد 
نگران نباشند زيرا نه تنها يارانه شان كم نمى شود 
تقويت  آنها  غذايى  و سبد  مى يابد  افزايش هم  بلكه 

خواهد شد.

مهلت يك ساله دولت به بيسوادان   
سازمان  رئيس  و  پرورش  و  آموزش  وزير  معاون 
به  دولت  ساله  يك  مهلت  از  سوادآموزى  نهضت 
بيسوادان جهت برخوردارى از نعمت خواندن و نوشتن 
به صورت رايگان خبر داد. على باقرزاده در گفتگو با 
مهلت   94 سال  پايان  تا  بيسواد  افراد  افزود:  ايسنا، 
دارند به صورت رايگان باسواد شوند و از ابتداى سال 
گفته  به  بپردازند.  هزينه   بايد  باسواد شدن  براى   95
وى براساس مصوبه دولت اگر تا پايان سال 94 افراد 
برخوردار  نوشتن  و  خواندن  نعمت  از  نتوانند  بيسواد 
داشته  اصرار  تا 49 سال  در گروه سنى 10  و  شوند 
گواهينامه  تمديد  و  بمانند، صدور  بى سواد  كه  باشند 
تصريح  وى  بود.  نخواهد  ميسر  آنها  براى  رانندگى 
راهنمايى  و  انتظامى  نيروى  مصوبه  اين  طبق  كرد: 
و رانندگى موظف است از ابتداى سال 95 گواهينامه 
باقرزاده تمديد و صدور  نكند.  را تمديد  بيسواد  افراد 
پروانه كسب هر فردى كه از اتحاديه ها و انجمن هاى 
به  منوط  نيز  را  باشد  گرفته  فعاليت  اجازه  صنفى 
باسوادى و مربوط به همين مصوبه دانست و افزود: 
طبق اين مصوبه به افراد بيسواد از ابتداى سال 95 
پروانه كسب ارائه نخواهد شد و تمديد پروانه كسب 

بيسوادان نيز ممنوع است. 

نيم ميليون دانش آموز در طرح ملى 
دادرس آموزش ديدند

از  احمر،  جوانان هالل  سازمان  آموزى  دانش  معاون 
آموزش 500 هزار دانش آموز در سراسر كشور در طرح 
بابايى  سعيد  ايرنا،  گزارش  به  داد.  خبر  دادرس  ملى 
افزود: طرح ملى دادرس با هدف تربيت دانش آموزان 
آماده در شرايط سخت توسط سازمان جوانان هالل 

احمر، تدوين و از سال گذشته اجرا شد. 

 37 درصد تجهيزات پزشكى وارداتى  هستند 
ايسنا : رضا كمپانى دبير انجمن توليدكنندگان تجهيزات 
صنعتى با بيان اينكه مشكلى از جهت زيرساخت براى 
درصد   37 از  بيش  گفت:  نداريم،  كشور  نياز  تامين 
تجهيزات پزشكى در كشور وارداتى هستند. تجهيزات 
تصويربردارى مثل سى تى اسكن، ام آر آى، راديولوژى 

پيشرفته و ... صرفا وارداتى هستند. 

توزيع كارت آزمون استخدامى 
دستگاههاى اجرايى 

توزيع  از  كشور  آموزش  سنجش  سازمان  سخنگوى 
كارت آزمون استخدامى مشترك فراگير دستگاه هاى 
اجرايى كشور از روز گذشته خبر داد.حسين توكلى در 
مصاحبه با خبرگزارى صدا و سيما افزود: داوطلبان براى 
دريافت كارت و برگ راهنماى شركت در آزمون بايد 
www. به پايگاه اطالع رسانى اين سازمان به نشانى

sanjesh.org مراجعه كنند.وى گفت: اين آزمون به 
صورت تستى چهارگزينه اى جمعه اول خرداد در 58 
شهرستان برگزار خواهد شد.توكلى با بيان اينكه در اين 
اند  كرده  نام  ثبت  داوطلب  و 459  هزار  آزمون 193 
افزود: از اين تعداد 75 هزار و 24 نفر زن و 118 هزار و 
435 نفر مرد هستند.وى گفت: اين آزمون براى به كار 
گيرى افراد واجد شرايط در 13 دستگاه اجرايى كشور و 
همچنين تبديل وضع استخدامى مربيان حق التدريس 

سازمان آموزش فنى و حرفه اى برگزار خواهد شد.

اعالم جزئيات مهلت پرداخت حق بيمه  
جهان نيوز:  بر اساس قانون اصالح شده تأمين اجتماعى 
و برخى قوانين مرتبط مصوب سال 87، كارفرمايانى كه 
به ترتيب ياد شده از ارسال ليست صورت مزد يا حقوق 
(ليست ماهيانه)خوددارى كنند، ملزم به پرداخت جريمه 
نقدى براى يك نوبت و به ميزان 10 درصد اصل مبلغ 
حق بيمه ماه مربوطه خواهند بود.طبق ماده 39 قانون 
تأمين اجتماعى، مهلت قانونى براى تحويل ليست و 
پرداخت حق بيمه هر ماه، حداكثر تا آخرين روز ماه بعد 
است و دركارگاه هاى مشمول قانون معافيت حق بيمه 
سهم كارفرما تا ميزان پنج نفر كارگر، اين مهلت تا 2 

ماه بعد خواهد بود.

على  فارس،  گزارش  به  صفحه1)  از  (ادامه 
در  اجتماعى  رفاه  و  كار  تعاون،  وزير  ربيعى 
اقشار  يارانه  حذف  داليل  به  نسبت  پيامى 
جامعه شفاف سازى كرد و گفت: اصالح نظام 
يارانه  حذف  موضوع  و  يارانه ها  هدفمندى 
گروه هاى غيرنيازمند يكى از موضوعاتى است 
كه اين روزها در صدر اخبار قرار دارد و مردم 

عزم  مى كنند.  پيگيرى  دقت  به  را  آن  عزيز 
تالش  غذايى،  امنيت  سبد  ارائه  براى  دولت 
براى رفع مشكالت صندوق هاى بازنشستگى 
بيمه  دفترچه  ميليون  نيم  و  هشت  صدور  و 
درمانى على رغم همه تنگناهاى مالى از جمله 
اقداماتى بوده است كه با همين رويكرد انجام 
شده اند. بايد تاكيد شود كه با توجه به اصول  

 انقالب اسالمى در فرايند حذف غير نيازمندان ، 
ميانى  هاى  دهك  نديدن  آسيب  از  مراقبت 
است   بوده  نظر  مد  پايين  طبقه  خصوص  به 
دكتر  آقاى  جناب  تاكيد  چارچوب  اين  در  و 
هاى  سياست  اجراى  و  ويژه  توجه  روحانى 
 رفاهى منسجم نظير مقابله با فقر آموزشى ، 
مسكن  فقر  با  مقابله  و  غذايى  فقر  با  مقابله 

ويژه  به  ميانى  هاى  دهك  براى  مخصوصا 
پايين مى باشد. وى افزود: ما خود را متعهد مى 
دانيم كه پس از ثبت اعتراض از 5 خرداد ماه 

سامانه  طريق  از  و   1394 
قانون هدفمند  ماده 10  ( موضوع كميسيون 
كردن يارانه ها ) حداكثرتا 15 روز پاسخگوى 

شهروندان باشيم 

yaraneh10.ir

مركز تخصصى عروس با تخفيف ويژه
زيبايى جلوه ماندگار

خيابان ارتش ، حدفاصل عدل و معلم    32231717

 با ضمانت پاره نشدن و چروك نشدن 
32214989 - 32212979  

    32412300
32412311  - چمنى قـاليشويى گـل ابـريشم صاف صاف   

بدون چروك

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

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

دعوت مجمع عمومى عادى شركت سهل كشت بيرجند «سهامى خاص»

ثبت شده به شماره 15 و شناسه ملى 10360001211

از كليه سهامداران شركت دعوت مى شود در جلسه مجمع عمومى عادى كه مورخ 94/3/11 ساعت 12 ظهر 
در روستاى سهل آباد كدپستى 9756171412 تشكيل مى شود، حضور به هم رسانند.

دستور جلسه:
 انتخاب اعضاى هيئت مديره 

انتخاب بازرسين
تصويب تراز و حساب سود و زيان ساالنه منتهى به 92 و 93
انتخاب روزنامه كثيراالنتشار براى درج آگهى هاى شركت

هيئت مديره و مديرعامل

دعوت مجمع عمومى فوق العاده شركت سهل كشت بيرجند
«سهامى خاص» ثبت شده به شماره 15 و شناسه ملى 10360001211

از كليه سهامداران شركت دعوت مى شود در جلسه مجمع عمومى فوق العاده كه مورخ 
94/3/11 ساعت 9 صبح در روستاى سهل آباد كدپستى 9756171412 تشكيل مى شود 

حضور به هم رسانند.
دستور جلسه: اصالح بند 2 ماده 13 اساسنامه

هيئت مديره و مديرعامل

 حمل اثاثيه منزل 

با خاور مسقف و كارگر ماهر
09159639065

على آبادى
"ضمنا كارگر تنها نيز داريم"

فروشگـاه  كـودك 
 اميـــر

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

سجادشهر، امامت 2         32412973-  نودهى  فاطمى

 اجراى  نصب  داربست  فلزى 
در اسرع وقت با قيمت مناسب

 09153637507 - 09156217507 حسينى

مناقصه عمومى يك مرحله اى به شماره 94/33/17  «نوبت دوم»
دستگاه مناقصه گذار: اداره كل حمل و نقل و پايانه هاى خراسان جنوبى

موضوع مناقصه: اجراى عمليات خاكى و آسفالت مجتمع خدماتى رفاهى
نوع مناقصه: يك مرحله اى عمومى

مهلت دريافت اسناد: پايان وقت ادارى يكشنبه 94/3/3   مهلت ارسال اسناد: پايان وقت ادارى يكشنبه 94/3/17
زمان و محل قرائت پيشنهادات: دوشنبه 94/3/18 ساعت 10 صبح - اتاق جلسات اداره كل حمل و نقل و پايانه هاى خراسان جنوبى

محل دريافت و برگشت اسناد: بيرجند - خيابان غفارى - نبش غفارى 25 – امور ادارى  مبلغ تضمين شركت در مناقصه: 161/000/000 
ريال به صورت ضمانت بانكى ، چك تضمين شده يا فيش واريزى مى باشد. براى كسب اطالعات بيشتر با شماره هاى سانترال 32342137-9  

واحد فنى 32342131 و يا به سايت پايگاه اطالع رسانى مناقصات كشور به آدرس http://iets.mporg.ir مراجعه نماييد.
اداره كل حمل و نقل و پايانه هاى خراسان جنوبى

آگهى تغييرات شركت توليدى نگين پوشاك بيرجند «سهامى خاص»
 به شماره ثبت 1156 و شناسه ملى 10360028922

به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى مورخ 94/1/22 تصميمات ذيل اتخاذ شد:
1- آقاى غالمرضا فدائى به شماره ملى 0889591849 ، خانم زهره يوسفى به شماره ملى 0889591776 و آقاى حسين فدائى 

به شماره ملى 0889604088 به عنوان اعضاى اصلى هيئت مديره براى مدت دو سال انتخاب گرديدند.
2- خانم فاطمه مختارى به شماره ملى 0652582461 به عنوان بازرس اصلى و خانم مليحه فدائى به شماره ملى 0880014563 

به عنوان بازرس على البدل شركت براى مدت يك سال مالى انتخاب گرديدند.
3- روزنامه آواى خراسان جنوبى براى درج آگهى هاى شركت انتخاب گرديد.

متقاضى در سامانه جامع تصميمات انتخاب روزنامه كثير االنتشار، انتخاب مديران، انتخاب بازرس را انتخاب نموده، بنابراين 
هرگونه درخواست فارغ از تصميمات انتخاب شده و رعايت مقررات مربوط به تصميم موردنظر قابل ثبت و پيگيرى در مرجع 

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

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان جنوبى
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك بيرجند

هيئت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى
آگهى موضوع ماده 3 و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى

برابر راى شماره 139360308001003263 مورخ 93/10/22 هيئت اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و 
ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك بيرجند تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى/ خانم 
حجى محمد عنايتى زاده فرزند حسن به شماره شناسنامه 6 صادره از خوسف در يك باب خانه منزل مسكونى به مساحت 
156/04 مترمربع قسمتى از پالك 3428 فرعى از 245 اصلى واقع در بخش دو بيرجند از محل مالكيت ورثه معروف محرز 
گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به 
صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند، مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين 
اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند 

بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول: 94/1/15   تاريخ انتشار نوبت دوم: 94/2/30

 رئيس ثبت اسناد و امالك بيرجند

دعوت نامه تشكيل مجمع عمومى فوق العاده «نوبت دوم»

شركت تعاونى مسكن فرهنگيان بالل بيرجند
جلسه مجمع عمومى فوق العاده «نوبت دوم» شركت تعاونى مسكن فرهنگيان بالل بيرجند دوشنبه 94/3/11 
ساعت 17 در محل هنرستان فنى خيامى واقع در خيابان غفارى چهارراه بيمارستان ولى عصر (عج) برگزار مى 

شود. از كليه اعضا دعوت مى گردد براى اتخاذ تصميم نسبت به موضوعات ذيل در اين مجمع حضور به هم 
رسانند. ضمنا چنانچه عضوى بنا به داليلى نتواند شخصا حضور يابد، مى تواند همزمان با نماينده تام االختيار 

خويش با هم به دفتر شركت مراجعه و برگ وكالت نامه را تنظيم و برگه ورود به جلسه را دريافت نمايد. 
حداكثر آراى وكالتى هر عضو سه راى و هر فرد غير عضو يك راى مى باشد.

دستور جلسه:
اصالح ماده 5 اساسنامه، تمديد مدت فعاليت شركت تعاونى

هيئت مديره شركت تعاونى مسكن فرهنگيان بالل بيرجند

تاريخ انتشار: 94/2/30

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

  2700 تا 7000 تومان 

پوشــاك مهــر
 خيابان جمهورى ، پاساژ سادسى ، طبقه زيرزمين    

32237782
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براساس حكم صادره از سوى دكتر محمد فرهادى وزير علوم، تحقيقات و فناورى دكتر محمد قادر قادرى عضو هيئت علمى دانشگاه بيرجند به عنوان نماينده وزارت در 
هيئت نظارت بر تشكل هاى اسالمى دانشگاه بيرجند منصوب شد. در بخشى از اين حكم كه براى مدت دو سال صادر شده بر حضور مستمر در جلسات هيئت نظارت 

و تالش براى ايجاد مشاركت فعال دانشجويان و تقويت فضاى پرنشاط در دانشگاه و برقرارى ارتباط سازنده با تشكل هاى اسالمى دانشگاه تأكيد شده است.

نماينده وزارت علوم در هيئت نظارت بر تشكل هاى اسالمى دانشگاه بيرجند منصوب شد

3
پيام شما

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

رفع معضالت  و  اشتغال  ايجاد  جاى  به  دولت 
ناشى از بيكارى در فكر نابودى مؤسسات مالى و 

بيكارى اقشار تحصيل كرده مملكت است!
915...280
دهيارى  كارگران  و  كارمندان  و  دهيار  از  باسالم. 
بلوار  و  ورودى  ميدان  بهسازى  براى  چهكند 

الهيه شهرك چهكند تشكر مى كنيم.
915...650

سالم آوا. به گوش مسئولين برسان ما در مركز استان 
از نعمت گاز محروميم. منازل مسكونى (150 
خانوار) پشت زورخانه موسى بن جعفر(ع) تا 

كى بايد تحمل كنيم.
915...024

و  گشت  بازرسين  از  اى  ويژه  تشكر  خواستم  مى 
به  باشم  تلفنى داشته  آژانس هاى تاكسى  بازرسى 
خاطر برخورد با خودروهاى آژانس نما كه بدون 

مجوز داخل شهر اقدام به مسافركشى مى نمايند.
915...477
پيگيرى كنيد عليرغم سكونت چند ساله  لطفاً 
وجود  ادارى  در سايت  پارك  يك  چرا  مردم 
ندارد؟ همه كودكان مستحق داشتن پارك هستند.

915...609
سالم. آب خيابان ولى عصر (عج) 37 مهرشهر 
از فشار كمى برخوردار است كه فقط تاطبقه دوم 

آب جواب مى دهد و طبقه سوم ديگر آب ندارند!
915...151

پاسخ مسئولين به پيام شما

 جوابيه شركت آب و فاضالب

احتراماً در پاسخ به مطلب درج شده در ستون پيام شما 
استحضار  به  گلها»  فاضالب شهرك  «اجراى  درباره 
مى رساند: قرارداد اجراى شبكه جمع آورى فاضالب 
خيابان غفارى على الخصوص شهرك گلها، منعقد و 
 پيمانكار در كوچه هاى پرستار مشغول فعاليت مى باشد.

ريزى  برنامه  اطراف، طبق  مناطق  آورى  شبكه جمع 
انجام شده در سال 94 اجرا خواهد شد.

جوابيه پليس راهور استان

احتراماً در پاسخ به مطلب درج شده در ستون پيام شما 
مورخ 94/02/27 درباره «از شانس خوبم ديشب افسر 
محترمى به خاطر پارك تو عقب نشينى ساختمان منو 
40 هزار تومان جريمه كرد علت را جويا شدم گفت 
همينى كه هست مى خواى برات نمره منفى هم بزنم 
...» به استحضار مى رساند: هدف پليس فقط جريمه 
نيست بلكه اصالح رفتارهاى ترافيكى است. اين شهروند 
محترم نيز ان شاء ا... با رعايت قوانين و مقررات راهنمايى 
و رانندگى هيچ وقت شامل آن تعداد اندك رانندگانى كه 

نياز به اصالح رفتار ترافيكى دارند، نخواهد شد.

* برزجى
 گياهان دارويى از مزيت هاى بسيار عالى خراسان جنوبى 
است كه در صورت توجه، مى تواند در رونق اقتصادى منطقه 
مفيد واقع شود. همه ساله با آغاز فصل بهار به خصوص در 
ماه ارديبهشت، شاهد حضورگياهان دارويى در بازارهاى محلى 
خراسان جنوبى هستيم. از آويشن، مستار وكاكوتى گرفته تا 
گل بو مادران، اروونه ، زيره و ... گياهان دارويى در خراسان 
جنوبى به دو روش آبى و ديمه كشت مى شود برخى از اين 

گياهان نيز در مراتع به صورت خودرو رشد مى كنند. 
كارشناسان معتقدند كه با عنايت به كيفيت باالى اسانس و 
ماده مؤثر گياهان دارويى، نياز كم آبى و استفاده از نزوالت 
آسمانى كوتاه بودن دوره رشد، عدم تداخل دوره رشد با ساير 
محصوالت، كم توقع بودن و مقاومت نسبت به آب شور و  
اقليم نامساعد، استفاده از گياهان دارويى بسيار كم هزينه تر 

نسبت به داروهاى شيميايى است.
به گفته مسئوالن امر، اين گياهان عوارض سوء نسبت به 
داروهاى شيميايى ندارند. تنوع ژنتيكى گياهان دارويى (800 
گونه گياه دارويى) اين استان نيز داراى ارزش فراوانى مى 
باشد. گياهان دارويى همچنين نقش مهمى در اقتصاد استان 
مى تواند ايفا كند؛ توسعه كشت گياهان دارويى در استان باعث 
ارزآورى و رونق اقتصادى، كاهش وابستگى به خارج كشور، 
ايجاد اشتغال و جلوگيرى از مهاجرت روستائيان و كشاورزان 
خواهد شد.  گرچه توليد و پرورش گياهان دارويى اين منطقه 
با توجه به نوع آب و هوا، از كيفيت مطلوب ترى نسبت به 
ديگر مناطق كشور برخوردار است اما آن طور كه بايد و شايد از 
 اين قابليت استفاده نشده است و بخش عمده اى از اقدام هاى
مرتبط با توليد و بهره بردارى از گياهان دارويى به شكل 
سنتى و با فعاليت محدود تعدادى از صنايع وابسته انجام مى 
شود. آن طور كه از گفته مسئوالن بخش جهاد كشاورزى بر 
 مى آيد به دليل سازگارى اقليمى، خراسان جنوبى يكى از 
قطب هاى توليد گياهان دارويى كشور و در رتبه سوم توليد 
است كه محصوالت آن از كيفيت ممتازترى نسبت به ديگر 

مناطق برخوردار است.

معرفى گياهان دارويى استان، نيازمند برند ملى 
 

مجهول ماندن اين استعدادهاى خدادادى در استان ايجاب مى 
كند كه براى معرفى آن بيشتر تالش شود و اين تالش ها نيز 
در سايه ايجاد يك برند ملى ميسر خواهد بود. دى ماه سال 

گذشته در نشست تخصصى سرمايه گذارى و توسعه گياهان 
دارويى بر ايجاد يك دفتر سرمايه گذارى گياهان دارويى در 

خراسان جنوبى تأكيد شد. 
مشاور تجارى  سازى مديركل دفتر برنامه ريزى فناورى وزارت 
علوم، تحقيقات و فناورى در آن نشست ضمن تأكيد بر اين 
موضوع اظهار كرد: براى بهره گيرى و شناساندن محصوالت 
و گياهان دارويى و اثرات آن بايد از رسانه ها و فضاى مجازى 

در راستاى اطالع رسانى در تمامى زمينه ها استفاده كرد.
به گفته زنگويى، كسانى كه در زمينه محصوالت گياهان 

به  تكنولوژى  انتقال  از  فعاليت مى كنند، مى توانند  دارويى 
وسيله ارتباط ما با كشورهاى مختلف استفاده كنند. 

دفتر  جانبه  همه  همكارى  قول  نشست  آن  در  وى 
صادرات  راستاى  در  وزارت  فناورى  و  برنامه ريزى 

محصوالت گياهان دارويى را داد.
يك مقام مسئول ديگر نيز ضمن اشاره به وجود منابع غنى 
گياهى در كشور گفت: خراسان جنوبى دو ظرفيت وسيع در 
محصوالت كشاورزى و گياهى استراتژيك عناب و زرشك 
در ضريب نسبى كشور دارد.  مشاور ارشد قائم مقام وزير 
علوم، تحقيقات و فناورى در همكارى علمى و بين المللى 
تأكيد كرده است كه  با برند سازى ملى در گياهان دارويى، 
توليد كنندگان اين عرصه مى توانند با عرضه محصول خود 

با اين برند ملى شناخته شوند. 

افغانستان آماده همكارى تجارى
با خراسان جنوبى در زمينه گياهان دارويى 

رايزن بازرگانى كشور افغانستان در ايران نيز در آن نشست 
از زمينه مساعد تجارى براى بازار گياهان دارويى خراسان 
جنوبى در كشورش گفته و تأكيد كرده بود: جمهورى اسالمى 
افغانستان در زمينه آنغوزه و كنجد صادرات فراوانى دارد. به 
گفته وى، كشور افغانستان و تجار افغانى اين آمادگى را دارند 
كه در زمينه تجارت اين گياهان دارويى با جمهورى اسالمى 

ايران و خراسان جنوبى همكارى الزم را به عمل آورد.

وجود 75 نوع گونه گياه دارويى كمياب در استان

«محسن پويان » با بيش از 35 سال سابقه كار پژوهشى 
در زمينه گياهان دارويى نيز از شناسايى 75 نوع گونه گياه 
 دارويى بومى كمياب و مزيت دار در خراسان جنوبى مى گويد
و مى افزايد: با توجه به اقليم منطقه و خشكسالى هاى اخير در 
خراسان جنوبى بايد استفاده از كشت گلخانه اى در اين شرايط 

مورد توجه كشاورزان باشد. 
به گفته پويان؛ فرآورى گياهان دارويى در خراسان جنوبى به 
صورت ابتدايى صورت مى پذيرد ولى بايد كارى كرد كه در 
كنار فرآورى اوليه از فرآورى ثانويه نيز بهره مند شويم. تأكيد 

او بر اين است كه در كشور آن طور كه بايد و شايد به كاشت 
گياهان دارويى توجه نمى شود به عنوان مثال براى توليد 
حدود60 گونه گياه دارويى مورد استفاده در خراسان جنوبى 
فقط 50 تا 70 هزار هكتار زمين زير كشت است. وى به  حلقه 
گسسته  توليد و برداشت گياهان دارويى در كشور اشاره مى 
كند و مى گويد: از آنجايى كه گياه دارويى به عنوان محصول 
توليد مى شود اما فروش ندارد بنابراين كشاورز سراغ توليد 

محصوالت ديگر از جمله جو، گندم و ... مى رود.
منسجم  مديريت  نبود  مشكالت  اين  علت  وى  عقيده  به 

در توليد گياهان دارويى است، موضوعى كه در كشورهاى 
ديگر بى اهميت نيست اما در ايران چون مديريت منسجم 
وجود ندارد؛ براى مصرف و فروش گياهان دارويى تبليغ نمى 
 شود عالوه بر اين صادرات محصوالت به صورت فله اى

هم كنترل شده نيست و توليد گياهان دارويى هم به شيوه 
علمى انجام نمى شود. 

اين پژوهشگر با اشاره به مشكالت عديده ديگر در توليد 
رويه  بى  ورود  نقل،  و  حمل  هاى  دغدغه  دارويى  گياهان 
گياهان دارويى بى كيفيت از خارج كشور را هم  از ديگر 

مشكالت پيش روى اين صنعت استراتژيك برمى شمرد. 

شناسايى بيش از 800 نوع گياه دارويى در استان

يك مقام مسئول ديگر نيز از وجود 800 نوع گياه دارويى قابل 
كشت در خراسان جنوبى خبر مى دهد و مى گويد: خراسان 
جنوبى به يمن بركت اقليم و وضع جغرافيايى ويژه داراى 

داروهاى گياهى بسيار ارزشمندى است. 
دوستى رئيس پارك علم و فناورى استان با بيان اينكه عمده 
گياهان دارويى در خراسان جنوبى قابل كشت و بهره بردارى 
است، مى افزايد: تاكنون در استان آن طور كه شايد و بايد از 

اين نعمت بهره بردارى كافى و الزم نشده است.  
چند تن از پژوهشگران اداره كل منابع طبيعى استان نيز در 
تحقيقى گفته اند: تنوع شرايط جغرافيايي و زيستگاهي خراسان 
جنوبي تغييرات شگرفي در جوامع گياهي اين سرزمين به 
وجود آورده است كه به لحاظ بهره وري و استفاده دارويي 
اين تنوع يكي از ويژگي هاي قابل توجه در استان مي باشد. 
اين  پژوهشگران؛ در ارتباط با اهميت گياهان دارويي استان 
در پژوهش خود آورده اند: با توجه به اقليم بيابانى خراسان 
جنوبى، گياهان به لحاظ تحمل شرايط سخت اين مناطق 
داراي ويژگي هاي خاص خود بوده و خواص متعددي دارند 
كه با شناخت و استفاده از اين خواص، مهمترين منابع درآمد 

عرصه هاي طبيعي نيز حاصل مي شود. 
آنان بر اين باورند كه به منظور كمك به اقتصاد بهره برداران 
و همچنين ايجاد درآمد و اشتغال و جلب مشاركت روستاييان 
ارز و مواد خام در عمليات  از خروج  و عشاير و جلوگيري 
بيولوژيك از گونه هاي صنعتي- دارويي مناسب هر رويشگاه 
با توجه به شرايط اكولوژيكي از قبيل آنغوزه، وشاء، آويشن، 

كلپوره، زيره و... استفاده مي شود.
در پايان بايد ياد آور شد كه خراسان جنوبى با وسعت 95 هزار 
و 388 كيلومتر مربع هر چند به دليل منابع آبى و نزوالت 
جوى از محدوديت هاى جدى برخوردار است ولى گياهان 
اين منطقه به دليل تنش هاى خشكى و شديد محيطى از 
نظر وجود مواد مؤثر دارويى كيفيت و اثر گذارى بسيار خوبى 
دارند. در اين استان حدود 177 هزار و 146 هكتار زير كشت 
گياهان دارويى خودرو، زراعى و باغى است كه درمنه ، بادام 
كوهى، هزار خار، سياه گينه، چرخه، عجوه، جوبك هراتى، 
آنغوزه، باريجه، بنه، ورك، ارمك، قدومه، جعده، گرگ تيغ، 
چليپاى بيابانى، قليانك و اسفند رومى از ديگر گونه هاى اين 
گياهان در اين استان محسوب مى شود. اميد است با توجه 
بيش از پيش مسئوالن امر به صنعت گياهان دارويى در استان 
شاهد رونق اقتصادى خراسان جنوبى از ِقَبل ظرفيت عظيم 

كشت گياهان دارويى باشيم. 

ارديبهشت؛ بهار بازار گياهان دارويى در خراسان جنوبى

 ضمن تشكر از همدردى و همراهى شما سروران ارجمند 
در مراسم تشييع و سوم به اطالع مى رساند:

مراسم هفتمين روز درگذشت مرحوم

ابراهيم يعقوبى بورنگ
امروز چهارشنبه 94/2/30 از ساعت 16:30 الى 17:30 در 
محل مسجد امام حسن عسكرى (ع) " واقع در رجايى 20 " 
برگزار مى شود.حضور شما سروران گرامى در اين جلسه موجب 

شادى روح آن مرحوم و تسلى خاطر بازماندگان خواهد بود.
خانواده هاى: يعقوبى بورنگ و اسدالهى و ساير بستگان

دوست  عزيز 

جناب آقاى مسلم يعقوبى بورنگ 
 تسليت واژه كوچكيست در برابر غم بزرگ شما

 از خداوند صبرى عظيم براى شما و خانواده محترم 
تان خواهانيم. ما را در غم خود شريك بدانيد

حسن و حسين شريفى

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

چاپ و پخش تراكت تبليغاتى پخش كامال ( تضمينى)  
قيمت استثنايى      09155051239-مقدم

بهترين فرصت براى سرمايه گذارى مطمئن
شركت تعاونى توليدى آجرسفال شكوفه اسفدن در نظر دارد 

 بخشى از سهام اين شركت را كه هم اكنون آماده بهره بردارى است، واگذار نمايد 
 قيمت هر سهم دو ميليون تومان و سود هر سهم به طور على الحساب ماهانه 

شصت هزار تومان مى باشد.
تلفن تماس: 09152658500 - 09152658501

مـژده  مـژده 

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 چهار راه 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

از مقدار فشارخون خود مطلع شويد.
معاونت بهداشتى دانشگاه علوم پزشكى بيرجند   /  گروه تخصصى مبارزه با بيماريها-غيرواگير

كلينيك ترك اعتياد كيش مهر خاوران

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

تلفن: 056-32213766

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

حمل اثاثيه 
100 درصد تضمينى

با  كارگر ماهر و ماشين اتاق بزرگ

09159618581- فاروقى

   09151605216
  32236030

ايزوگام

 سليمانى

خيابان ارتش - سه راه معلم 

جنب بيمه البرز  
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ايزوگام  شفيعىقي
آسفالت و قيرگونى 
(محوطه و پشت بام)

32225494
09151630283
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مقاله

يك رأس بز در بردسكن در زايمان خود 2 قلو به دنيا آورد كه يكى از آن ها سالم و طبيعى و ديگرى مرده و داراى 8 دست و پا بود.دكتر على يزدان پناه، رئيس 
شبكه دامپزشكى بردسكن گفت: تولد اين بزغاله يكى از ناهنجارى هاى ژنتيكى است كه در بعضى مواقع در گوسفندان ديده مى شود.وى افزود: اين گونه تولدها به 
علت نقص ژنتيك يا مصرف بى رويه بعضى داروها و يا تغذيه نامناسب در مرحله اندام زايى روى مى دهد كه در اين مورد بره با 8 دست و پا متولد شد.

تولد بزغاله اى با 8 دست و پا در ايران

4 اضطراب امتحان

محيطى،  هاى  استرس  حاصل  امتحان  اضطراب 
ى  پنداره  خود  ضعف  و  منفى  روانى   فشارهاى 
يادگيرى  توانايى  و  استعداد  ى  درباره  آموز  دانش 
آشفتگى هاى ذهنى،  تمركز،  اوست كه موجب عدم 
ارزيابى غلط، واكنش هاى نا خوشايند جسمانى و افت 
تحصيلى او مى شود. قبل از امتحان كارهايى انجام 
تان مى شود.  فرزند  فكرى  آرامش  موجب  كه  دهيد 
در  مواردى،   پر خوانى تا لحظات آخر، تنها اضطراب 
و تشويش نوجوان را زيادتر مى كند. نسبت به خواب، 
روزهاى  در  خود  فرزندان  روانى  آرامش  و  خوراك 
امتحان محتاط و دقيق باشيد كه شب قبل از امتحان 
بچه ها به موقع بخوابند و صبح، صبحانه اى مناسب 
و كافى بخورند.تصور نكنيد اگر شب قبل از امتحان تا 
 صبح بيدار بمانند، مطالب در حافظه شان بهتر جايگزين 
خواب  و  تمركز  عدم  موجب  تنها  كار  اين  شود.  مى 

آلودگى آن ها در سر جلسه ى امتحان مى شود.   
شيوع اضطراب امتحان     

كودكان از ابتداى ورود به مدرسه و زمانى كه كالس 
از  اى  دلهره  و  ترس  هيچ  كنند،  مى  شروع  را  اول 
امتحان و آزمون هاى كالسى ندارند و  روز امتحان 
براى آنها هيچ تفاوتى با ديگر روزهاى مدرسه ندارد. 
اما متأسفانه والدين، مربيان، آموزگاران، هم كالسى ها 
و اطرافيان اند  كه كودكان را نسبت به امتحان آشفته 
و پريشان مى كنند، تا حدى كه در سال هاى بعدى 
گاهى كه  شوند  مى  اضطرابى  چنان  دچار   تحصيل 

 از درس و كالس و مدرسه هم بيزار مى شوند. 
عوامل به وجود آورنده اضطراب امتحان        

ضعف  خود،  توان  از  بيش  انتظار  فردى:  عوامل   -1
اندازه، عدم  از  بيش  رقابت  احساس  نفس،  به  اعتماد 
آمادگى و برنامه ريزى الزم براى امتحان و عدم تمركز 

بر درس خواندن
بيش  هاى  گيرى  سخت  خانوادگى:  عوامل   -2 
از اندازه، عدم حمايت و تشويق كودكان، داشتن الگو ها 

و والدينى مضطرب و پريشان
آموزگاران،  باالى  انتظارات  اى:  مدرسه  عوامل   -3
رسمى  و  خشك  مقررات  امتحان،  نامناسب  محيط 
جلسات امتحان، نوع سؤاالت و پرسش هاى امتحانى، 
ايجاد رقابت هاى ناسالم بين دانش آموزان و توجيه 

نكردن دانش آموزان در باره نحوه امتحان گرفتن. 
روش كاهش اضطراب امتحان

از طريق مطالعه ى  را  نفس خودشان  به  اعتماد   -1
مستمر در طول سال تحصيلى - و نه پر خوانى هاى 
آرام  هاى  روش  از   -2 كنند  تقويت  امتحان-  شب 
سازى و كاهش اضطراب ، مثل آرام سازى عضالنى 
، حساسيت زدايى منظم و مثبت انديشى براى حفظ 

آسودگى خود استفاده كنند.
تهيه و تنظيم: محمد محمدى گيو 

آموزگار دبستان بركت يك مهرشهر   

بازارچه  مناسبت هفته ميراث فرهنگى  به  كاظمى فرد- 
موقت صنايع دستى با 14 غرفه  طى مراسمى با حضور معاون 
برنامه ريزى و اشتغال استاندارى و مديركل ميراث فرهنگى و 
گردشگرى صنايع دستى استان ، رئيس شوراى اسالمى استان 
و جمعى از مسئوالن در محل پارك توحيد بيرجند افتتاح شد. 
معاون برنامه ريزى و اشتغال استاندارى در آيين افتتاح بازارچه 
موقت صنايع دستى در بيرجند اظهار كرد: صنايع دستى نمادى 
از هويت يك ملت و منطقه است و با ايجاد بانك اطالعاتى در 
استان بايد در جهت توسعه اين مهم گام برداريم. وى با بيان 
اينكه صنايع دستى روستايى و جوامع بشرى و عشايرى استان 
حمايت و تقويت مى شود افزود:  هر قدر مسئوالن اجرايى از 
صنايع دستى استان خود بيشتر حمايت كنند، اين هويت بيشتر 

مشهود و معرفى خواهد شد.
رضايى  با بيان اينكه براى معرفى صنايع دستى خطه خراسان 
جنوبى در نخستين قدم نياز به ايجاد بانك هاى اطالعاتى 
مى باشد، گفت: تا زمانى كه هنرمندان اين عرصه و رشته 
تخصصى كه در آن مشغول بكار هستند، شناسايى نشوند، 

برنامه هاى حمايتى به طور كامل و صحيح اجرا نمى شود. 
 وى با بيان اينكه بايد بازارچه دائمى صنايع دستى در خراسان 
جنوبى راه اندازى شود، افزود: راه اندازى اين بازارچه، نقش 
رشته هاى  احياى  و  و حفظ  پايدار  اشتغال  ايجاد  در  مهمى 

صنايع دستى استان دارد. 

اختصاص 300 ميليون تومان اعتبار براى
 ايجاد بازارچه دائمى صنايع دستى بيرجند

مديركل ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى خراسان 

جنوبى نيز با بيان اينكه بازارچه صنايع دستى براى حمايت از 
افراد فعال در اين بخش در استان ضرورى است، گفت: اين 
اقدام گامى در جهت حمايت از توليدات داخلى، كاهش هزينه 

هاى توليد و تحقق اقتصاد مقاومتى محسوب مى شود. 
رمضانى از اختصاص 300 ميليون تومان اعتبار ملى در سال 
بيرجند  در  دستى  صنايع  دائمى  بازارچه  ايجاد  براى  جارى 
توحيد  پارك  در محل  بازاچه  اين  افزود: فضاى  و  داد  خبر 

مشخص شده و به زودى عمليات اجرايى آن آغاز خواهد شد. 
وى افزود با ايجاد بازارچه دائمى صنايع دستى فضاى خوبى 
 براى هنرمندان فراهم مى شود تا فضاى كسب و كار محلى

 و فروش اين محصوالت را توسعه دهند.

مديركل ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى استان با 
بيان اينكه: بازارچه با هدف معرفى صنايع دستى استان و در 
زمينى به مساحت 168 متر مربع و در قالب 14 غرفه داير شده 
است افزود: در اين بازارچه عالوه بر بخش خصوصى، شش 

شركت تعاونى و دو موسسه هنرى حضور  دارند. 
مديركل ميراث فرهنگى و گردشگرى و صنايع دستى استان 
عنوان كرد در اين بازارچه محصوالت چرمى، معرق چوب، 

معرق مس، نگارگرى، سوخت نگار چوب، سفال وسراميك، 
چاپ و پته دوزى، عرضه مى شود.

به گفته رمضانى، بازارچه به صورت موقتى و در طول هفته 
ميراث فرهنگى داير است و در همين مكان بازارچه دايمى با 

صرف سه ميليارد ريال امسال ايجاد مى شود

80 رشته هنرى سنتى و صنايع دستى
 در استان شناسائى شده است

كل  اداره  دستى  صنايع  و  سنتى  هنرهاى   معاون 
ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى خراسان جنوبى 
نيز گفت: در اين استان 80 رشته هنرى در گروه هنرهاى 
سنتى و صنايع دستى شناسايى شده اند كه در حال حاضر 25 

تا 30 رشته از اين تعداد فعال مى باشند.
حسين عباس زاده افزود: البته بدنبال آن هستيم تا با شناسايى 
هنرمندان پيشكسوت استان آن بخش از هنرهاى سنتى و 
صنايع دستى كه رو به فراموشى گذاشته شده اند را احيا كنيم.

بازارچه عرضه صنايع  اينكه  بيان  با  وى در بخش ديگرى 
موقتى  يافته  گشايش  بيرجند  توحيد  پارك  در  كه   دستى 
مى باشد، گفت: البته بعد از پايان هفته ميراث فرهنگى و در 
همين مكان بازارچه دايمى با صرف سه ميليارد ريال احداث 
خواهد شد. عباس زاده افزود: بنا داريم بازارچه دايمى را در 
هفته دولت افتتاح كنيم، اما اعتبار در نظر گرفته شده تنها براى 
ايجاد بازار مى باشد و در مراحل تكميلى قرار است سبك 
معمارى بازارچه به صورت كاروانسرا باشد كه براى تكميل آن 

تا 60 ميليارد ريال هزينه خواهد شد.
وى گفت: امسال همچنين بنا داريم براى رونق بازار صنايع 
دستى استان و تشويق شاغالن اين بخش به صادرات، در 
پايانه مرزى ماهيرود يك واحد عرضه صنايع دستى به صورت 

دايمى احداث كنيم.

صنايع دستى منطقه  نماد هويت منطقه است 

از صنايع دستى استان حمايت ويژه مى شود
خواندنى ها

اولين زنان محيط بان در افغانستان

فرهنگ نيوز: اين چهاربانوى افغان پس از گذراندن 
يك دوره آموزشى وارد تيم 23 نفره محيط بانان پارك 
ملى «بند امير» شدند. درياچه بند امير، يكى  از عجائب 

طبيعت افغانستان، در واليت باميان واقع شده و آب 18 
رودخانه از آن  سرچشمه مى گيرد. مساحت اين منطقه 
75 هزار هكتار است و در سال 2009 به عنوان اولين 
پارك ملى افغانستان انتخاب شد. اين پارك ملى ماهيانه 
4000 گردشگر افغانى و خارجى  را به سوى خود جذب 
مى كند. بر اساس آمار هاى بانك جهانى، ميزان اشتغال 
تنها 16 درصد  اقتصاد رسمى  كشور  افغان در  بانوان 
ميباشد. از اين جهت گام اخير براى اشتغال زايى بانوان 
تا  به سوى شغلى كه  آنان  مناطق روستايى و جذب 
به امروز براى بانوان غير قابل دسترس بود از اهميت 
ويژه اى  برخوردار است. اين تصميم بى سابقه حاصل 
حمايت و پيگيرى جدى مسوالن استانى و نمايندگان 
14روستاى منطقه بند امير در سطح وزارت كشاورزى 

اين كشور عنوان مى شود.

زنى كه 30 سال خانه اش را تميز  نكرده! 

باشگاه خبرنگاران: اين زن كثيف امريكايى در ميان 
زباله ها و آشغالهايى كه تمام خانه اش را پر كرده است 
زندگى مى كند؛ اين زن 56 ساله ميشل نام دارد و درخانه 
سه خوابه اش در نزديكى واشنگتن زندگى مى كند. در 
او  تا كمر  زباله ها  ارتفاع  اتاق ها و فضاى خانه   تمام 
عبور  ها  زباله  اين  روى  از  سختى  به  او  و  رسد   مى 
مى كند و كار اين زن كثيف بسيار زشت و زننده است.
با وجود اين خانه كثيف كه حتى بوى تعفن اجازه عبور 
به  او مى گويد عالقه زيادى  را نمى دهد  از كنار آن 
يا  شام  مهمانها  براى  دارد  دوست  و  دارد  مهماندارى 
به رفت  زيادى  او مى گويد عالقه  ناهار درست كند! 
و آمد با اقوام و دوستان دارد اما هيچ دوست صميمى 
 در زندگى ندارد، عالقه بعدى او آشپزى است و او ادعا 
مى كند كيك هاى خوشمزه اى درست مى كند كه نظير 

آن كمتر ديده مى شود.

نبش سجاد 7    09153624279

فروش انواع:
 سنگ آنتيك و گيوتين در طرح و رنگ 
مختلف به صورت كلى و جزيى
فقط با 28000 تومان

السالم عليك يا ابوالفضل العباس (ع)

هيئت ابوالفضلى بيرجند برگزار مى كند:
مراسم جشن بزرگ ميالد باب الحوائج 

حضرت ابوالفضل العباس (ع)
 و ميالد امام زين العابدين (ع) 

زمان: جمعه 94/3/1 و شنبه 94/3/2 بعد از نماز مغرب و عشا 
مكان: سالن هيئت ابوالفضلى (مصلى)

منتظر حضور پرشور شما همشهريان عزيز هستيم
موسسه خيريه هيئت  ابوالفضلى بيرجند
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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

حمل بار و اثاثيه منزل 
با خاور بزرگ و نيسان

توسط 5 كارگر 
09153636648

 فنودى

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

ابوالفضل العباس (ع)  «روز جانباز»
و تولد با سعادت سيد سجده گزاران الهى امام زين العابدين (ع) 
و سالروز سراسر افتخار و پر ميمنت فتح خرمشهر 
را به پيشگاه مقدس بقيه ا... االعظم (عج) نايب بر حقشان رهبر فرزانه و گرانقدر انقالب
 و دوستداران و ارادتمندان اهل بيت عصمت و طهارت تبريك و تهنيت عرض نموده

 به همين مناسبت مجالس جشن و سرور روزهاى جمعه ، شنبه و يكشنبه از ساعت 
7:30 صبح همراه با قرائت مناجات شعبانيه در مسجد الرسول"ص" بازار  برگزار مى شود.

والدت سه نور واليت 
و سه ماه عالمين، خجسته ميالد 
سيد و ساالر شهيدان و سرور آزادگان 
حضرت اباعبدا... الحسين (ع)«روز پاسدار»

فرخنده والدت علمدار كربال حضرت 

جامعه انجمن هاى اسالمى اصناف و بازار استان
اتاق اصناف استان و اتحاديه هاى تحت پوشش

 بسيج اصناف ، پايگاه شهيد نواب صفوى

شعبان شد و پيك عشق از راه آمد

عطر نفس بقيه ا... آمد

با جلوه سجاد (ع) و ابوالفضل (ع) و حسين (ع)

يك ماه و سه خورشيد در اين ماه آمد
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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 3220 طراح: نسرين كارى

چهارشنبه * 30 ارديبهشت 1394 * شماره 3224 

ضرب المثل بيرجندى
طعبت هوا بگشت

طبع هوا گشت (عوض شد)
كنايه از تغيير اوضاع جوى، يا هر نوع شرايط

طعنه اى به آدم كم عقل ظاهر بين
در حالت شوخى يا تمسخر، اشاره اى است به 

اين ماجرا: خان براى پياده روى بيرون رفت هوا 
سرد شد به مباشرش گفت: جار بزنند هوا سرد 
است كسى سر كار نرود. سپس به خانه برگشت 

و زير كرسى رفت و گرمش شد و به مباشر 
گفت جار بزنند هوا گرم است كارگران به 

سركار بروند. به گفته خودش طبع هوا بگشت

مراقبت بيسكويت هاتان باشيد!

روى  و  خريد  كتابى  و  كلوچه  بسته اى  جوانى  زن 
كه  نشست  فرودگاه  ويژه  قسمت  در  نيمكتى 
استراحت و مطالعه كند تا نوبت پروازش برسد. در 
خواندن  مشغول  كه  بود  نشسته  نيز  مردى  او  كنار 
مجله بود.وقتى او اولين كلوچه اش را برداشت، مرد 
احساس  هنگام  اين  در  برداشت.  كلوچه  يك  نيز 
خشمى به زن دست داد، اما هيچ نگفت فقط با خود 
فكر كرد: عجب رويى داره! هر بار كه او كلوچه اى 
برداشت مرد نيز كلوچه اى برمى داشت. اين عمل 
او را عصبانى تر مى كرد، اما از خود واكنشى نشان 
نداد.وقتى كه فقط يك كلوچه باقى مانده بود، با خود 
كرد؟“مرد  خواهد  چه  مردك  اين  ”حاال  كرد:  فكر 
براى  را  آن  نصف  و  كرد  نصف  را  كلوچه  آخرين 
كيف  كند،  تحمل  نتوانست  ديگر  گذاشت!...زن  او 
و كتابش را برداشت و با عصبانيت به سمت سالن 
در  گرفت،  قرار  هواپيما  صندلى  در  كه  رفت.وقتى 
كيفش را باز كرد تا عينكش را بردارد، كه در نهايت 
مانده. نخورده  دست  كلوچه اش،  بسته  ديد  تعجب 

تازه يادش آمد كه اصال بسته كلوچه اش را از كيفش 
درنياورده بود .مرد بدون اينكه خشمگين يا عصبانى 

شود بسته كلوچه اش را با او تقسيم كرده بود!

بهتره كه آدم پادشاه باشه براى يه شب،
تا اينكه احمق باشه براى تمام زندگيش !!!

سلطان كمدى-مارتين اسكورسيزى

* نبوغ را مي توان به عبارت ديگر، پشتكارو 
بردباري و شكيبايي گفت.

* اتالف وقت، خودكشي واقعي است.
* پرسش هاي ما افكار ما را مي سازد.
* پيروزي نصيب كساني مي شود 

كه بيش از همه استقامت دارند.

زمين خوش است و زمان خوش، در اين هواى بهارى
هزار چشمه ى جوشان، ز هر كران شده جارى

غالمحسين يوسفى «ناقوس»

از كودك فال فروش پرسيدم
 چه مى فروشى؟ گفت به آنان

 كه در ديروز خود مانده اند، فردا را.

خداى خوب من  زندگى به 
سختى اش مى ارزد 

اگر تو در انتهاى هر قصه ايستاده باشى

پرايس»  «دن  آمريكايى،  مديرعامل  گذشته  ماه 
تصميم گرفت دستمزد ساالنه 120 كارمندش را 
به 70 هزار دالر افزايش دهد تا روحيه آنها باالتر 
برود. استدالل او اين بود كه حس رضايت روحى 
آيا  ولى  دارد  افراد  بازدهى  با  مستقيمى   نسبت 
كارمندان  اين  كه  بگيريم  نتيجه  توانيم  مى 

خوشحال هم هستند؟
از  زودى  به  جنوبى  كره  مردم  سرانه  درآمد 
فرانسوى ها عبور مى كند و مى توان تصور كرد 
اين  آيا  ولى  برود  باالتر  آنها  زندگى  سطح  كه 
به  اگر  است؟  خوشحالى  حس  براى  دليلى  هم 

«گزارش جهانى خوشبختى» استناد كنيم، نه.
ساكس،  جفرى  و  اليارد  ريچارد  ول،  هلى  جان 
سرانه  درآمد  معتقدند  آمريكايى  پروفسور  سه 
يكى  فقط  افراد  درآمد  تر  كلى  معنى  به  يا  ملى 
آنها  خوشحالى  حس  در  كه  است  عاملى   6  از 

تاثير دارد.
 اميد به زندگى كه معيار سالمتى است و داشتن 
كسى كه بتوان در زمان مشكالت روى او حساب 
موثر  عامل  دو  هم  اجتماعى)  (حمايت  كرد 
سه  ملى  سرانه  درآمد  كنار  در  دو  اين  هستند. 
فاكتور مهم در داشتن حس خوشبختى هستند.

اطمينان از داشتن دولت و شركت هايى كه فاسد 
زندگى  در  انتخاب  آزادى  داشتن  حس  نباشند، 
باالخره سخاوت هم موارد موثرى در احساس  و 

خوشبختى هستند.
فوق  عوامل  گرفتن  نظر  در  با  محقق  سه  اين 
براساس  را  جهان  كشورهاى  مردم  اند  توانسته 
تحقيق  اين  كنند.  بندى  رده  خوشبختى  حس 
بين كشور   158 مردم  از  نظرسنجى   براساس 

است.  گرفته  2014 صورت  تا   2005 هاى  سال 
خالص  «خوشبختى  گيرى  اندازه  با  روش  اين 
و  اقتصادى  رشد  مثل  فاكتورهايى  كه  ملى» 
زيست  محيط  حفظ  فرهنگ،  از  مراقبت  توسعه، 
گيرد،  مى  نظر  در  را  پاسخگو  دولت  داشتن  و 

متفاوت است.
در  شده  آورى  جمع  اطالعات  براساس 
كه  كشورى  مردم  خوشبختى،  جهانى   گزارش 
ايده  زندگى  به  همه  از  بيش  شان  زندگى 
آنها  هستند.  ها  سوئيسى  بوده،  نزديك   آل 
توانسته اند در اين امتيازبندى نمره 7,6 از 10 را 
به دست آورند. در قعر اين جدول توگويى ها قرار 
دارند كه با امتياز 2,8 از 10 زندگى شان فاصله 

زيادى با بدترين زندگى ممكن ندارد.

به صدر  اند  توانسته  تازگى  به  ها  البته سوئيسى 
اين رده بندى برسند. 

در سال 2012 رتبه اول در اختيار دانماركى ها 
بود و بعد از آن نروژى ها قرار داشتند ولى حاال 
اين دو كشور به رده هاى سوم و چهارم سقوط 
ايرلندى  اختيار  در  هم  دوم  رتبه  و  اند  كرده 
و  نيوزيلند  سوئد،  هلند،  فنالند،  كانادا،  هاست. 
هستند.  دهم  تا  پنجم  هاى  رده  در  هم  استراليا 
باالترين كشور آسيايى اين فهرست امارات است 
كه در رتبه بيستم قرار دارد وعمانى ها بيست و 

دوم هستند.

افت روحى يونانى ها
بين  افراد  خوشبختى  همچنين   محققان 
سال هاى 2012 تا 2014 را با سال هاى 2005 
تا 2007 مقايسه كرده اند تا تاثير بحران اقتصادى 
از  بيش  اتفاق  اين  كنند.  بررسى  را   2008 سال 
ها  ايتاليايى  و  ها  ها، مصرى  يونانى  روحيه  همه 

را تخريب كرده.
 2011 سال  در  فوكوشيما  اتمى  نيروگاه  نشست 
هم روى روحيه ژاپنى ها اثر منفى گذاشته است 
در  و  ندارند  منفى  تاثير  لزوما  اتفاقات  اين  ولى 

يا  ها  ملت  «برخى  آمده:  بررسى  اين  از  بخشى 
از شوك هاى  دارند كه  را  اين  توانايى  ها  دولت 
بهبود  يا  حفظ  براى  طبيعى  بالياى  يا  اقتصادى 

حس خوشبختى استفاده كنند.»
كه  دارند  تاكيد  بررسى  اين  محققان  چطور؟ 
سياسى  هاى  پيچيدگى  و  خوشبختى  مفهوم 
آنها  دارند.  يكديگر  با  نزديكى  خيلى  ارتباط 
بودجه  تنظيم  هنگام  كه  كنند  مى  پيشنهاد 
مخارج عمومى بايد پرسيد: «در ازاى هر دالرى 
خوشبختى  شود،  مى  هزينه  بخش  اين  در  كه 

مردم چقدر بيشتر مى شود؟»
اين سوال مشاركت  به  پاسخ  براى  راه  بهترين  و 
آمده:  تحقيق  اين  در  است.  مردم  سياسى 
«درآمد ناخالص ملى اهميت زيادى ندارد. حس 
خوشبختى از وارد كردن عموم مردم در تصميم 
گيرى هاى مهم سرچشمه مى گيرد؛ سواى اينكه 

نتيجه نهايى چه باشد.»
و در پايان براى رضايت روحى بيشتر، بهتر است 
كه از كودكى به فكر خوشبختى افراد بود. شايد 
خوشايند  خيلى  والدين  براى  تحقيق  بخش  اين 
نباشد ولى بهتر است كه رشد احساسى كودكان 

نسبت به نتايج تحصيلى آنها در اولويت باشد.
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پيامك

حرف هاى ابريشمى طنز روز

شعر روز 

پلكى احساس

عارفانه روز

يك لحظه مكث كن

نگرش

آيه روز 

از رحمت خدا مايوس نشويد، كه تنها گروه كافران، از رحمت خدا مايوس مى  شوند! 
سوره يوسف آيه 87

حديث روز

رسد  مى  برادرانت  به  كه  است  سودى  از  بيش  تو  براى  آن  زيان  كه  بخششى   از 
خوددارى كن. امام رضا (ع)

سخن پير قديم

فالش بك

خوشبخت ترين كشورهاى جهان

ديدار كسانى كه دوستشان دارى
 هميشه شادى آور است

 حتى در خواب.

يه كشف جديد: شما ميتوانيد با زدن راهنما 
سرعت ماشين كناريتون

 را تا چندين برابر افزايش دهيد!

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
1- ايسوزو يخچالدار 5/2 تن

2- سردخانه     09153631391

 يخچال 1/5 متر ايستاده چهار درب 
به فروش مى رسد. قيمت: توافقى

09159371004

تعدادى كارگر ساده خانم براى كار در يك 
كارگاه توليدى نيازمنديم.

32255221    تماس فقط در ساعات ادارى

نيروى آقا با روابط عمومى باال حداقل ديپلم داراى 
كارت پايان خدمت براى كار دفترى در شركت كابينت 

پارسيان نيازمنديم.      09155625476

تعدادى بازارياب با سابقه و حقوق 
عالى نيازمنديم.    32220024

 نيروى خانم مجرد 
براى  كار در پيتزا فروشى  نيازمنديم. 
شيفت صبح و شب/ مراجعه حضورى  

نبش پاسداران 34  -  پيتزا چانو   
 ساعت  مراجعه:

 6:30 بعدازظهر تا 12 شب

تعدادى راننده در شيفت صبح يا عصر 
نيازمنديم.

09158625100 - آژانس پويا

چند نيروى خانم و يك پيك موتورى 
براى  كار در پيتزا فروشى نيازمنديم.

32236008  - 09128399395

يك نفر ركوب كار مبل به صورت شراكتى 
يا درصدى نيازمنديم.

32211767 - 09155629382

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

09151636824 - 09152206824  
05632222321

كـاشت 
بـولت

 فروش فورى 30 متر زمين تجارى 
حاشيه  خيابان بيست مترى  در دستگرد 
يا معاوضه با خودرو    09151641958
فروش استثنايى پوشاك مردانه در راسته 

بازار با موقعيت عالى به علت مهاجرت
 نقد يا معاوضه با خودرو       32224498

فروش گوشت تازه شترمرغ
كشتار روز 

09381406124

فروش نشاء گوجه و بادمجان
09156657502 - 32228886

09151608712
مغازه تايپ و تكثير با موقعيت عالى 

واگذار مى شود. نقد و اقساط 
يا معاوضه با ماشين    09374120696

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

   32304027 -09159656641 روزى

پيشگيرى از ريزش نماى ساختمان
 09158600651 - بنى اسدى

مجموعه رستوران 
و سفره خانه سنتى

  با موقعيت بسيار بسيار عالى 
به دليل مهاجرت واگذار مى شود.

09128460511

مركز تخصصى ابرو ، قرينه سازى
بين مدرس 11 و  13- زيبايى سى تل

32230549

سمسارى صـادق 
خريد و فروش تمامى لوازم منزل و ادارى 

با باالترين قيمت   09380160779 - 32226210

تدريس خصوصى رياضى
ويژه امتحانات پايان سال تحصيلى دبستان و دوره 
اول متوسطه   09156683634 - 32323090

ليك ال
عطر، ادكلن ، آرايشى

بين معلم 22 و 24
دعوت به همكارى اپراتور دستگاه 

اتوماتيك توليد جدول و بلوك پرسى با 
حداقل يك سال سابقه  09151371055

 استخدام نيروى نظافتى (خانم و آقا) 
 براى كار در شركت نظافتى / شهدا 3  

ساختمان قائم - طبقه 2   09368545254

اتومبيل تصادفى يا چپى را با باالترين 
قيمت  نقد خريداريم.  09159647685

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

09364115838-32439867 چاپ مهر

فــروش شرايـطى آهـن آالت
32450930

09153634633 - هاشمى

فروش دكل جرثقيل پالفينگر 
3 تن و دو الكتروموتور 15 اسب   

09155626083

 فروش يك واحد آپارتمان 
فوق العاده شيك با امكانات كامل 

 به متراژ 165متر مفيد 
واقع در خيابان رسالت

09155610366

 فروش باغ در روستاى معصوم آباد 
به مساحت 2000 متر

  با دو ساعت آب 
معاوضه با ماشين يا مغازه و آپارتمان 

09389895527

فروش 45 متر عرصه 155 متر 
اعيان در سه طبقه كاربرى تجارى 
 پاسداران ، زير محالتى يا معاوضه
 با رقويى و منظريه و يا موارد غير

09153631879

خدمات بيل بكو
  حفارى/ خاك بردارى/ خاك ريزى  

09157211373 - ايوبى

پيونـد سبـز 
زدن انواع پيوند و قلمه / هرس درختان 

ميوه (لوله اى  - شكمى  - اسكنه)
09151640319 - 09105090105

برادران دليرى

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

يك كارگر ساده براى كار در 
كارگاه رنگ پودرى در مشهد 

مقدس با جاى خواب نيازمنديم.
09157065869

تعدادى فروشنده (بازارياب) 
براى فروش محصوالت نيازمنديم. 

 پورسانت از 500/000 تومان 
الى 2/000/000 تومان 

09158173050

شركت  پخش سراسرى  محصوالت  غذايى  برتر 
تعدادى بازارياب با تجربه با حقوق 
يك ميليون تومان به باال + بيمه 
و پورسانت عالى + حق ماموريت 

استخدام مى نمايد.
 09360446441- 32255696

09159632375

آگهــى استخــدام
شركت پخش تك ستاره خاوران 

نفر  يك  فروش  كادر  تكميل  براى 
متقاضيان  دارد.  نياز  فروش  سرپرست 
مى توانند رزومه كارى خود را در ساعات 
ادارى به دفتر شركت واقع در شهدا 4 
ساختمان روبروى مسجد النبى (ص) طبقه 
شماره  با  يا  داده  تحويل   5 واحد   ، دوم 
09151601002 تماس حاصل نمايند.
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اخبار ورزشى

سالمت نيوز: لوبيا سبز منبع غنى ويتامين A ، C و K مى باشد. همچنين شامل فوالت تيامين، ريبوفالوين و آهن مى باشد. لوبيا سبز شامل مقادير زيادى 
 كلروفيل است كه اين ماده اثر سرطان زايى موادى كه پس از كباب كردن گوشت در دماى باال ايجاد مى شوند را خنثى مى كند. در صورتى كه از داروهاى 
رقيق كننده خون مانند «وارفارين» استفاده مى كنيد از مصرف بيش از اندازه غذاهايى كه حاوى ويتامين K هستند مانند لوبيا سبز خوددارى كنيد.

فوايد «لوبيا سبز» براى سالمتى

ميوه هايى كه پس از سكته قلبى 
باعث تقويت قلب مى شود 

با  جديد،  هاى  پژوهش  مبناى  بر  شهرخبر: 

مصرف ميوه ها مى توان ميزان زنده ماندن بعد 
از آنفاركتوس قلبى را به ميزان زيادى افزايش 
توت فرنگى  در  ماده شيميايى موجود  داد. يك 
تقويت  از سكته  را پس  و سيب مى تواند قلب 
ماده  اين  از  استفاده  با  محققان  گفته  به  كند. 

شيميايى كه در ميوه هايى مانند سيب و انگور 
روند  به  مى توان  مى شود  يافت  توت فرنگى  و 

درمان قلب كمك كرد.

مبتاليان به فشار خون باال 
خوددرمانى نكنند

مشكل  يك  نبايد  فشارخون  سرا:  جم  جام 
بيمارى  اين  شود.  تلقى  كم اهميت  جسمِى 
قلبى،  سكته  بروز  موجب  خود  خودى  به 
نارسايى كليوى، سفت شدن رگ ها  معلوليت، 

و بيمارى هاى ديگر مى شود و به همين دليل 
بيمار مبتال به فشارخون هرگز نبايد به دنبال 
خوددرمانى باشد.به طور معمول فشارخون باال 
با عالمت و نشانه اى همراه نيست و به همين 
فشارخون  پيوسته  افراد  دارد  ضرورت  دليل 

خود را تحت كنترل داشته باشند.
 افراد مبتال به فشارخون باال به غير از مصرف 
بايد مصرف روزانه  داروهاى تجويزى پزشك 
ميوه ها و سبزيجات را فراموش نكرده و ميزان 
و  برسانند  حداقل  به  را  قند  و  چربى  مصرف 
پرهيز  زمينه  اين  در  خوددرمانى  گونه  هر  از 

كنند. 

علت ايجاد  پينه و ميخچه در پا چيست؟ 

سالمت نيوز: «بونيون» برآمدگى استخوانى در 
پايه انگشت شست پا است كه باعث انحراف 
انگشت به سمت انگشت هاى ديگر پا مى شود. 
بونيون باعث بى نظمى استخوان هاى پا شده 
برآمدگى  شست  انگشت  مفصل  پايه  در  و 
يا  فشار  دليل  به  مى تواند  كه  مى كند  ايجاد 
التهاب مفصل بسيار دردناك باشد و همچنين 
مى تواند منجر به ميخچه شود. انواع مسكن ها، 
گذاشتن  مخصوص،  بالشتك هاى  از  استفاده 

كفى مخصوص در كفش، جراحى و همچنين 
اتاق و اجتناب  پوشيدن كفش هاى مخصوص 
به  مى تواند  بلند  پاشنه  كفش هاى  پوشيدن  از 

برطرف شدن بونيون كمك كند.

خواص پوست ليموترش

سالمت  بهبودى  به  ليمو  پوست  سالمانه: 
از كلسيم  استخوان كمك مى كند، زيرا سرشار 
و ويتامين C است كه در حفظ و بهبود سالمت 
همچنين  ليمو  پوست  دارند.  نقش  استخوان 

استخوان،  پوكى  مانند  بيمارى هايى  به  ابتال  از 
التهابى جلوگيرى  آرتريت روماتوئيد و رماتيسم 
در  موجود  پلى فنول  فالونوئيدهاى  مى كند. 
پوست ليمو باعث كاهش سطح كلسترول خون 

مى شود كه در بهبود سالمت قلب مفيد است. از 
طرفى وجود پتاسيم در پوست ليمو باعث حفظ 
پوست  مى شود.  مناسب  سطح  در  فشارخون 
دندان  و  دهان  بهداشت  براى  همچنين  ليمو 
مفيد است. كمبود ويتامين C  مشكالتى نظير 

خونريزى و التهاب لثه را به وجود مى آورد. 

قبل از خواب چاى ننوشيد؛ 
بستنى شكالتى هم نخوريد

سالمت نيوز: متخصصان توصيه مى كنند قبل از 
خواب قهوه و حتى چاى ننوشيد. خيلى ها دوست 
دارند بعد از شام يك نوشيدنى داغ بخورند، ولى 
اين عادت مى تواند روى كيفيت خوابشان اثر منفى 
بگذارد. شكالت به خصوص شكالت تلخ با درصد 
بنابراين  است؛  كافئين  منبع  هم  باال  كاكائوى 
اثر زيادى مى گذارد، قبل  اگر كافئين روى شما 
از خواب حتى سراغ بستنى شكالتى يا قهوه اى 
شكالت  داده،  نشان  تحقيقات  همچنين  نرويد. 
كه  هست  هم  ديگر  محرك  ماده  يك  حاوى 

ضربان قلب و بى خوابى را افزايش مى دهد.

«سياه دانه» سلول هاى سرطانى را 
سركوب مى كند

كه  دهد  مى  نشان  مطالعات  نيوز:  سالمت   
ديابت،  بر خواص ضد  دانه» عالوه  گياه «سياه 
فشارخون و آسم در مهار سلول هاى سرطانى به 
ويژه روده بزرگ، دهان، مغز، كبد، رحم و سينه 
مرثر است. همچنين از آسم جلوگيرى مى كند  و 

در درمان صرع نيز موثر است.

 «سياه دانه» سلول هاى سرطانى را سركوب مى كند

سرقت در لباس كارگرى

باشگاه خبرنگاران : فرمانده انتظامى شهرستان بينالود 
گفت: در پى اعالم مركز فوريت هاى پليسى مبنى بر وقوع 
سرقت در يكى از منازل در حال ساخت روستاى جاغرق 
سرهنگ  شد.  حاضر  محل  در  ماموران  طرقبه،  شهر 
صارمى افزود: در بررسى ها مشخص شد صاحب يك 
منزل مسكونى نيمه كاره كه در   همان ساختمان ساكن 
بوده است پليس را در جريان سرقت قرار مى دهد.  وى 
تصريح كرد: پليس به يكى از كارگران ساختمان كه داراى 
سابقه سرقت بود مظنون شده و وى را مورد بازپرسى قرار 
مى دهد كه با اظهارات ضدونقيض او مواجه شدند. اين 

سارق حرفه اى در بازجويى ها به جرم خود اعتراف كرد.

قتل بچه  محل در صف نانوايى

باشگاه خبرنگاران: اول مهر سال 93 ماموران در جريان 
و  گرفتند  قرار  ورامين  در  مرگبار  درگيرى  يك  وقوع 
دادند.  قرار  خود  كار  دستور  در  را  موضوع  بالفاصله 
كارآگاهان با حضور در محل حادثه كه جلوى در يك 
نانوايى بود به تحقيق در اين رابطه پرداختند. ماموران 
دريافتند كه دو مرد جوان در صف نانوايى با يكديگر درگير 
شده و يكى از آنها با چاقو ديگرى را به قتل رسانده است. 
در نهايت متهم دستگير شد. وى با اعتراف به جرم خود به 
ماموران گفت: مقتول با من بچه محل بود و هميشه سعى 
مى كرد با من دعوا كند. امروز باز هم مقتول شروع به دعوا 

كرد. من هم عصبانى شدم و با چاقو او را كشتم. 

كالهبردارى با لباس خلبانى

باشگاه خبرنگاران:خانمى با مراجعه به دادسرا و طرح 
شكايتى اعالم كرد كه شخصى به بهانه استخدام وى 
در يك شركت هواپيمايى، از وى كالهبردارى كرده 
است.شاكى ادامه داد: حدود يك سال پيش از طريق 
شبكه اجتماعى فيس بوك با جوانى آشنا شدم كه خود را 
خلبان و داراى مدرك تحصيلى دكترى و باالتر معرفى 
كرده بود . پس از گذشت مدتى از وى درخواست كردم تا 
در صورت امكان از ارتباطات خود در شركت هواپيمايى 
براى استخدام من به عنوان ميهماندار استفاده كند و او 
به اين بهانه ، مبلغ 6 ميليون تومان از من دريافت كرد. 

سرانجام متهم شناسايى و دستگير شد. 

برادر عروس نقشه سرقت
 از تاجر فرش را طراحى كرد 

به  مراجعه  با  مردى  پيش  چندى  خبرنگاران:  باشگاه 
دادسرا در شكايتى گفت: من تاجر فرش هستم و متوجه 
شدم كه تمام فرش هايم از داخل انبارى خانه ام سرقت 
شده است .ماموران در   نهايت موفق شدند دزد فرش ها 
را دستگير كنند. پس از دستگيرى پسر جوان مشخص 
شد كه وى برادر عروس شاكى است و از قبل نقشه 
اين سرقت را طراحى كرده است. اين پسر با اعتراف به 
جرم خود گفت: در حاليكه به دليل اختالفات خانوادگى 
از پدرشوهر خواهرم كينه به دل داشتم تصميم گرفتم 

فرش هايش را سرقت كنم.  

انتشار فيلم هاى غيراخالقى 
سرگرمى پسر 27 ساله 

باشگاه خبرنگاران: فرمانده انتظامى شهرستان جهرم 
گفت : در پى اطالع ماموران مبنى بر انتشار فيلم هاى 
موضوع  آپ،  واتس  اجتماعى  شبكه  در  غيراخالقى 
در دستور كار قرار گرفت. سرهنگ ملك زاده افزود: 
و  شناسايى  انتشار  عامل  گرفته،  تحقيقات صورت  با 
دستگير شد. وى تصريح كرد : اين مجرم 27 ساله در 
بازجويى ها و در مواجهه با مدارك و مستندات پليس لب 
به سخن گشود و به جرم ارتكابى خود با انگيزه تفريح 
و سرگرمى اعتراف كرد. متهم به همراه پرونده متشكله 

براى سير مراحل قانونى تحويل مراجع قضايى شد.

6
ايستگاه سالمت

حوادث

مظلومى جايگزين قلعه نويى !  
از  استقالل  باشگاه  مديره  هيئت  رئيس  نيوز:  جهان 
تيم  سرمربيگرى  براى  خارجى  و  داخلى  گزينه  پنج 
فوتبال اين باشگاه براى فصل آينده خبر داد. مقداد 
نجف نژاد، اعالم كرد كه سه مربى داخلى و دو مربى 
همچنين  او  هستند.  تيم  اين  هدايت  گزينه  خارجى 
از  اعالم كرده كه پرويز مظلومى هم مى تواند يكى 

گزينه هاى سرمربيگرى استقالل باشد. 

دو بازيكن فوالد در ليست خريد برانكو

پرسپوليس  فوتبال  تيم  كروات  سرمربى  افكارنيوز: 
دو بازيكن خارجى تيم فوالد خوزستان را مى خواهد.
سرمربى  هم  بعد  فصل  براى  كه  ايوانكوويچ  برانكو 
و  كرده  تهيه  ليستى  حاال  از  بود  خواهد  پرسپوليس 
بعد  فصل  براى  كه  است  بازيكنانى  ارزيابى  مشغول 
و  مساريچ  بپوشند.  را  پرسپوليس  پيراهن  مى توانند 
چاگو در ليست برانكو حضور دارند، در حالى كه فوالد 
يك  براى  را  دو  اين  قرارداد  تا  است  عالقه مند  نيز 

فصل ديگر تمديد كند. 

بررسى اعتراض كرار و اكبرپور 
در كميته استيناف استقالل

ايرنا: معاون حقوقى باشگاه استقالل تهران از رسيدگى 
به پرونده جاسم كرار و سياوش اكبرپور در جلسه كميته 
آينده خبر داد. محسن  باشگاه در هفته  اين  استيناف 
بزرگى اظهار كرد: جاسم كرار در فصل جارى به داليل 
مختلف از سوى كميته انضباطى باشگاه استقالل به 
كسر 23 درصد از مبلغ قراردادش جريمه شده كه وكيل 
وى به اين حكم كميته انضباطى اعتراض كرده است. 
وى يادآور شد: موضوع ديگرى كه در جلسه هفته آينده 
كميته استيناف مطرح خواهد شد، مربوط به فصل قبل 
و جريمه مالى سياوش اكبرپور از سوى كميته انضباطى 
تهران  استقالل  باشگاه  حقوقى  معاون  است.  باشگاه 
ادامه داد: وكيل اكبرپور به حكم صادر شده اعتراض 
اين  در  استيناف  كميته  آتى  جلسه  در  و  است  كرده 

خصوص نيز تصميم گيرى مى شود.

داوران ايرانى ديدار سئونگنام كره شمالى 
و گوانگژو چين را قضاوت مى كنند

ايرنا: داوران ايرانى امروز ديدار سئونگنام اف سى كره 
 شمالى و گوانگژو اورگراند چين از سرى رقابت هاى 
را  آسيا   2015 قهرمانان  ليگ  هشتم  يك  مرحله 
اعالم  آسيا  فوتبال  كنفدراسيون  كنند.  مى  قضاوت 
كرد كه اين ديدار امروز ساعت 15 به وقت تهران در 
ورزشگاه تانچئون برگزار مى شود و محسن تركى به 
عنوان داور وسط، محمدرضا منصورى و سعيد على 
نژاديان به عنوان كمك هاى وى و حسن اكرمى به 

عنوان داور چهارم اين ديدار را قضاوت مى كنند.

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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  بنگاه  قالب بتن 
توكــل 

خريد و  فروش  انواع قالب بتن
داربست  فلزى ، تخته زير پا ، نو  ، دست دوم 

بلوار فرودگاه  -  سه راه صياد شيرازى       
32313600  -  09151615069 جليلى

ايزوگام شرق
 0915  562  2050

0915  562  9033

خيابان ارتش - جنب  جهاد كشاورزى        

3-32233092  بخشى

تعمير يخچال  ، فريزر  و ...  در  منزل  
روبروى پايانه مسافربرى ، جنب نمايندگى سايپا       

09158076574 - 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
  09151643778  - 32315776  - شهريارى



رئيس پليس راهنمايى و رانندگى استان خراسان جنوبى از برگزارى جسن همدلى مردم و پليس راهنماى و راننندگى در راستاى بهبود رفتارهاى ترافيكى در مركز استان خبر داد.
سرهنگ رضايى گفت: به پاس قدردانى از مردم مؤمن و قانونمند استان و در راستاى جلب مشاركت مردمى و افزايش همدلى هم استانى ها و خدمتگزاران آنها در پليس راهنمايى و رانندگى فرماندهى 

انتظامى استان اين جشن در شب ميالد با سعادت امام حسين (ع) (پنجشنبه 94/2/31) بعد از نماز مغرب و عشا با حضور مردم و مسئولين در پارك آزادگان واقع در خيابان معلم برگزار خواهد شد.

سخت كوشى و همگرايى مردمبرگزارى جشن همدلى مردم و پليس راهنمايى و رانندگى در راستا بهبود رفتارهاى ترافيكى
رمز پيروزى انقالب يمن است

انصار  سپاه  در  ولى فقيه  نمايندگى  مسئول  فارس- 
الرضا (ع) با بيان اينكه كشورى كه داراى بحران هاى 
دارد،  نياز  همگانى  و  انسجام  يك  به  است  داخلى 
گفت: با توجه به توانمندى كه در مردم سخت كوش 
يمن  ملت  با  پيروزى  قطع  طور  به  دارد  وجود  يمن 
از  آل سعود  هدف  به  نوفرستى  است. حجت االسالم 
تجاوز و خونريزى در يمن اشاره كرد و افزود: منافع 
رژيم صهيونيستى در منطقه كامًال روشن است آنان 
از اتحاد و انسجام مسلمانان احساس خطر مى كنند. 
وى با اشاره به موضع ايران در حمايت از مردم مظلوم 
يمن اظهار كرد: به فرموده مقام معظم رهبرى «هر 
قيام  استكبار جهانى  مقابل  در  نهضتى  و  جا جريان 

مى كند؛ ما قطعًا يارى خواهيم كرد».

اطالع رساني، يكي از اركان مهم 
در راستاي تحقق شعار سال است

معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استانداري در جلسه 
از  شوراي اطالع رساني استان اطالع رساني را يكي 
اركان مهم در راستاي تحقق شعار سال دانست و گفت: 
تحقق شعار سال و نيز اجرايي شدن برنامه هاي دولت 
 تدبير و اميد در گرو اطالع رساني درست و توجه به 
شبكه هاي ارتباطي است. حسيني، با بيان اينكه بازگو 
و  ها  رسانه  هاي  رسالت  جمله  از  نقاط ضعف  كردن 
ناديده  به  نبايد منجر  امر  اين  مطبوعات است، گفت: 
گرفته شدن اقدامات، تالش ها و خدماتي شود كه از 
سوي دستگاه هاي اجرايي به انجام مي رسد. ايمانى، 
مديركل روابط عمومي استانداري نيز به نقش مردم در 
تحقق برنامه هاي دولت در تمامي زمينه ها اشاره كرد و 
ادامه داد: قطعاً  بدون در نظر گرفتن نقش و جايگاه مردم 
از  برنامه هاي دولت بود  اميدوار به تحقق  نمي توان 
اين رو الزم است تا با اطالع رساني درست زمينه هاي 

اعتماد عمومي بيش از پيش مورد توجه قرار گيرد.

افتتاح نمايشگاه نقاشى هنرجويان 
آموزشگاه  آزاد نقاشى حميد در استان   

هنرجويان  از  جمعى  نقاشى  آثار  نمايشگاه  هشتمين 
آموزشگاه آزاد هنرى حميد در بيرجند گشايش يافت.  
چهره  مضامين  با  نمايشگاه،  اين  در  شده  ارائه  آثار 
هاى ماندگار، طبيعت بى جان و ابيانه مى باشد. اين 
نمايشگاه شامل 90 اثر رنگ و روغن و آبرنگ از 31 
هنرجو در مقاطع مختلف تحصيلى و دانشگاهى مى 
باشد. اين نمايشگاه كه به همت اداره كل فرهنگ و 
ارشاد استان از 27 ارديبهشت ماه تا 1 خردادماه جارى 
برگزار مى شود صبح ها 9 الى 12 و عصر ها 17 الى 

21 در نگارخانه بيرجند براى بازديد عموم آزاد است.

دهمين نمايشگاه بزرگ قرآن كريم 
در خراسان جنوبى گشايش مى يابد  

دهمين نمايشگاه بزرگ قرآن كريم خراسان جنوبى از 
رمضان امسال در خراسان جنوبى گشايش مى يابد. 
مدير كل فرهنگ و ارشاد استان درجلسه برنامه ريزى 
اين نمايشگاه كه در محل سالن كنفرانس اين اداره 
كل برگزار شد، هدف از برگزارى نمايشگاه قرآن كريم 
را ارتقاء و تبيين هرچه بيشتر جايگاه قرآن كريم در 
جامعه، ايجاد فضاى رقابت بين فعاالن عرصه قرآنى، 
كشف استعداد ها و ظرفيت هاى قرآنى استان و سمت 
و سو دادن فعاليت هاى فرهنگى و هنرى به ساحت 
قرآن كريم برشمرد. محبى تصريح كرد: اين نمايشگاه 
عالوه بر بخش هاى نشر مكتوب و نرم افزار شامل 
بخش هاى  جانبى نيزخواهد بود. گفتنى است دهمين 
نمايشگاه بزرگ قرآن كريم اوايل ماه مبارك رمضان 

 براى بازديد عالقمندان داير خواهد بود.
30 هزار هكتار از اراضى استان 

زير كشت بهاره مى رود 

تسنيم- رئيس سازمان جهاد كشاورزى استان با اشاره 
به اينكه در سال گذشته 335 هزار تن محصول زير 
كشت بهاره به دست آمد، گفت: در خراسان جنوبى 30 
هزار هكتار از اراضى زير كشت بهاره بوده و بيشترين 
است.  بشرويه  شهرستان  مختص  كشت  زير  سطح 
خراسان  در  بهاره  كشت  كرد:  اظهار  مطلق  ولى پور 
جنوبى از بهمن ماه آغاز مى شود و تا پايان تيرماه ادامه 
دارد  كه تعداد بهره برداران در كشت بهاره 18 هزار 
نفر است و در سال گذشته نزديك به 34 هزار هكتار 
از اراضى خراسان جنوبى زير كشت محصوالت بهاره 
رفت كه نزديك به 335 هزار تن محصول با ارزشى 

بالغ بر 190 هزار ميليون ريال برداشت شد.

برگزارى اختتاميه جشنواره فيلم عمار 

جشنواره  نخستين  اكران هاى  اختتاميه  تسنيم- 
تجمع  همراه  به  جنوبى  خراسان  عمار  فيلم  مردمى 
استان ديروز در محل سينما بهمن  بزرگ عماريون 
بيرجند برگزار شد. دبير كميته استانى رسانه جشنواره 
فيلم عمار اظهار كرد: هدف از برگزارى اين جشنواره 
توليد  انجام  و  با سينما  آشتى مردم  در سطح كشور 
است. انقالب  سينماى  مبحث  در  اكران  و  توزيع  و 

پنجمين  قبل  سال  كشور  سطح  در  افزود:  مرادى 
دوره آن برگزار شد و ما توانستيم با همكارى حوزه 
هنرى خراسان جنوبى نخستين دوره آن را در سطح 
استان برگزار كنيم. وى بيان كرد: جشنواره مردمى 
فيلم هاى عمار در استان، بهمن ماه سال گذشته آغاز 
به كار كرد و فيلم هاى اين جشنواره در بيش از 100 

نقطه از استان اكران شد.

بازديد جمعى از دانشجويان جهاددانشگاهى 
خراسان جنوبى از موزه هاى بيرجند

در قالب طرح ملى ايران مرز پرگهر در روز جهانى موزه، 
دانشجويان جهاد دانشگاهى از موزه هاى شهر بيرجند 
موزه  سه  از  دانشجويان  برنامه  اين  در  كردند.  بازديد 
باستان شناسى، مردم شناسى و حيات وحش بازديد به عمل 
آوردند. هدف از اين بازديد آشنايى بيشتر دانشجويان با 

ميراث فرهنگى و معنوى كشور و استان بود.
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كشف300 كيلوگرم فرآورده خام دامى 
غير بهداشتى در سرايان

سرپرست شبكه دامپزشكي سرايان گفت: در بازرسي و 
نظارت هاي بهداشتي از مراكز عرضه فرآورده هاي خام 
دامي، از ابتداي سالجاري تاكنون حدود 300 كيلوگرم 
فرآورده غيربهداشتي ضبط و از چرخه مصرف انسان 
خارج شد. خالقى زاده تصريح كرد: عمدتاً فرآورده هاي 
نگهداري  نكردن شرايط  به علت رعايت  ضبط شده 

فرآورده ها در دماي مناسب بوده است.

آغاز دوره پرورش كرم ابريشم در فردوس

رئيس شبكه دامپزشكي فردوس از آغاز دوره پرورش 
كرم ابريشم در اين شهرستان خبر داد. ذوالفقاري با 
هاي  شهرستان  معدود  از  يكي  فردوس  اينكه  بيان 
فعال در اين زمينه است، افزود: پيش بيني مي شود 
در پايان دوره پرورش حدود 3 تن نخ ابريشم توليد 
پرورش  به  دامپزشكى  توصيه  داد:  ادامه  وي  شود. 
دهندگان كرم ابريشم اين است كه با رعايت شرايط 
ابريشم  كرم  پرورش  در  زيستى  امنيت  و  بهداشتى 
و  توليد  افزايش  باعث  بيماريها  از  جلوگيرى  ضمن 

رونق اقتصادي در اين زمينه شوند.

برگزارى دوره آموزشى مواد غذايى 
ارگانيك ويژه زنان روستايى كشاورز

غذايى  مواد  توليد  مبانى  با  آشنايى  آموزشى  دوره 
كشاورزى  توليدات  كيفيت  ارتقاى  هدف  با  ارگانيك 
ويژه زنان روستايى در استان برگزار  شد. مدير كل 
بر  دوره  اين  افزود:  خبر  اين  اعالم  ضمن  استاندارد 
اساس تفاهم نامه معاونت محترم امور زنان و خانواده 
 رئيس جمهور و سازمان ملى استاندارد در اكثر استان ها

به مرحله اجرا در خواهد آمد. مروى مقدم ادامه داد: اين 
دوره آموزشى در قالب 4 كارگاه آموزشى و به مدت 40 

ساعت در شهرستان هاى مود و خوسف برگزار شد.

نهبندان دومين قطب پرورش  شتر در استان

قارس- رئيس شبكه دامپزشكى نهبندان گفت: اين 
به  شتر  نفر   100 و  هزار   8 بودن  دارا  با  شهرستان 
پر  نقش  استان  شتر  پرورش  قطب  دومين  عنوان 
انجام   راه   محمد  دارد.  اشتغالزايى  و  توليد  در  رنگى 
اظهار كرد: پرورش شتر در اين شهرستان با توجه به 
راندمان مطلوب گوشت و شير اهميت مهمى دارد، به 
همين منظور شبكه دامپزشكى نهبندان در سال جارى 
اقدامات پيشگيرانه اى در  قالب مبارزه با بيمارى هاى 
شتر، كنترل ورود و خروج، آموزش و ترويج و مديريت 

بهداشتى شتردارى ها انجام مى دهد.

اهداى 3 سري جهيزيه به نوعروسان 
تحت حمايت كميته امداد شهرمود

همزمان با مبعث حضرت رسول اكرم (ص)، با حضور 
امام جمعه، بخشدار و تعدادي از مسئولين شهر مود، 
تعداد 3 سرى جهيزيه به ارزش بالغ بر 120 ميليون 
اين  امداد  ريال به 3 نوعروس تحت حمايت كميته 
شهر اهدا شد. عرفانجو، رئيس كميته امداد مود، در 
فراهم ساختن  اينكه  به  اشاره  با  مراسم  اين  حاشيه 
شرايط الزم براي ازدواج جوانان يكي از سنت  هاي 
حسنه است، گفت: كميته امداد نيز در راستاي عمل 
به سنت هاي حسنه و كمك به ازدواج آسان جوانان 

اقدام به پرداخت كمك هزينه ازدواج مي كند.

آغاز خريد تضمينى گندم در استان

ايسنا- مدير سازمان تعاون روستايى خراسان جنوبى 
اعالم كرد: خريد تضمينى گندم توسط 25مركز خريد 
اسفنديارى  شد.  آغاز  استان  روستايى  تعاون  شبكه 
گفت: در راستاى خريد تضمينى و توافقى محصول 
گندم و حمايت از توليدكنندگان و كشاورزان شبكه 
تعاون روستايى استان به عنوان مباشر شركت غله و 
خدمات بازرگانى منطقه5 ازطريق25 مركزخريد خود 
خريد محصول  آماده  تابعه  در سطح شهرستان هاى 
است.  توليدكنندگان  و  كشاورزان  گندم  توليدى 
نوع  از  گندم تضمينى  كيلوگرم  پايه هر  قيمت  وى، 
از  شده  خريدارى  دوروم  گندم  و  معمولى  استاندارد 
توسط  ريال  11550و11880  به  را  كنندگان  توليد 
مراكز خريد اعالم كرد كه از طريق بانك كشاورزى 
با  كرد:  اميدوارى  اظهار  وى  است.  پرداخت  قابل 
اين  خريد  استان  درسطح  شده  انجام  پيگيرى هاى 

محصول تا پايان مهلت تعيين شده ادامه دارد.

استخر سرپوشيده شناى سربيشه 
از افتتاح جاماند و در آستانه تخريب قرار گرفت

استخر سرپوشيده شناى سربيشه كه قرار بود در سال 
93 به بهره بردارى برسد به علت سازه غير استاندارد 
تخريب شد. به گزارش خاورستان، در پى مشاهدات 
ميدانى مبنى بر تخريب سقف استخر سرپوشيده شناى 
سربيشه كه قرار بوده در سال 93 به بهره بردارى برسد 
اين موضوع پيگيرى شد. استخر سرپوشيده شناى شهر 
زمين  به  آن  احداث  در سال 89 كلنگ  سربيشه كه 
خورد بود و قرار بود در سال 93 به بهره بردارى برسد 
سازه ساختمانى آن  با عدم تأييد مسئولين فنى مواجه 
و  ورزش  كل  اداره  و  استاندارى  فنى  مسئولين  شد. 
جوانان در بازديدى كه ابتداى سال 94 از سازه استخر 
مقاومت  لحاظ  از  را  بنا  اين  داشتند  سربيشه  ورزشى 
غير استاندارد برشمردند و جلوى ادامه ساخت و ساز 
اين پروژه  را گرفتند. عباسى سرپرست اداره ورزش و 
جوانان سربيشه علت جلوگيرى از ادامه ساخت و ساز 
پروژه  استخر را عدم انطباق مشخصات سوله اجراشده 
با نقشه بيان داشت و افزود: طبق اعالم دفتر فنى اداره 
ورزش و جوانان استان سوله جديد ساخته شده و در 

اولين فرصت نصب خواهد شد.

كاظمى فرد- چهارمين همايش كشورى پژوهش در توسعه سالمت با محوريت 
مراقبت هاى نوين از ديروز (سه شنبه) در دانشگاه علوم پزشكى بيرجند شروع 
اين همايش كه در سالن  افتتاحييه  در مراسم   استاندار خراسان جنوبى  شد. 
شهيد رحيمى دانشگاه علوم پزشكى برگزار شد، با بيان اينكه موضوع سالمت 
و تندرستى از مسائل جدى در جامعه است،  اظهار كرد: سالمتى و امنيت، دو 

نعمتى است كه كمتر به آن پرداخته مى شود. 
خدمتگزار با بيان اينكه انسان بايد همواره احساس امنيت و سالمتى داشته باشد 
تا با توان و ظرفيت باال بتواند به جامعه و خانواده خود خدمت كند اظهار اميدوارى 
راهكارهاى  با  و  گرفته  صورت  كه  هايى  شناسى  آسيب  و  تحقيقات  با  كرد: 
كارشناسى كه ارائه مى كنيم، اين پژوهش ها منجر به نتايج مفيدى در كشور 
شود. استاندار با تأكيد بر اينكه بايد امكانات سخت افزارى و نرم افزارى در اختيار 
پژوهشگران قرار گيرد تا با تالشى كه انجام مى دهند يافته هاى آنها در كنار 
جامعه قرار گيرد، گفت: مجموعه دستگاه هاى حوزه سالمت از ظرفيت خوبى در 

جامعه برخوردار هستند و نگرانى هايى كه در گذشته در حوزه بهداشت و سالمت 
بوده است، امروز تا حدودى برطرف شده اما بازهم نياز است بيش از اين به حوزه 
سالمت پرداخته شود. وى عنوان كرد: دولت بيشترين توجه خود را به تأمين 
سالمت و آسايش فكرى مردم در حوزه سالمت معطوف كرده و همواره تالش 
خود را به كار مى گيرد تا همه امكانات را در حد توان و وسع خود، در اختيار 

پزشكان و مسئوالن حوزه سالمت قرار دهد. 
براى  گفت:  مراسم  اين  در  نيز  بيرجند  پزشكى  علوم  دانشگاه  رئيس  قائمى، 
تحقيقات و پژوهش بايد سرمايه گذارى ويژه اى انجام دهيم و در اين راستا 
بايد با ساير دانشگاه ها رابطه برقرار كنيم تا خود را از حالت ركود خارج كنيم. 
توسعه  در  پژوهش  كشورى  همايش  علمى  دبير  راد  محمودى  غالمحسين 
مقاالت  فراخون  در طول  نيز گفت:  نوين  هاى  مراقبت  محوريت  با  سالمت 
بيش از 285 مقاله به دبيرخانه اين همايش ارسال شده كه در مجموع 181 

مقاله پذيرش شده است.

وى ياد آور شد از مجموع مقاالت مورد تأييد 35 مقاله در قالب سخنرانى و 95 
مقاله در قالب پوستر كاغذى و 51 مقاله در قالب پوستر الكترونيك ارائه خواهد 
محوريت  با  سالمت  توسعه  در  پژوهش  كشورى  همايش  است  گفتنى  شد. 

مراقبت هاى نوين تا  پنج  شنبه ادامه مى يابد.

در دانشگاه علوم پزشكى بيرجند به مدت سه روز برگزار مى شود

همايش كشورى پژوهش در توسعه سالمت

همه  براى  ايثارگر  خانواده هاى  به  خدمت  گفت:  جنوبى  خراسان  استاندار 
جلسه  در  فارس، خدمتگزار  گزارش  به  است.  افتخار  و  ارزش  مسئوالن يك 
شوراى مشورتى ايثارگران استان با بيان اينكه دستگاه هاى اجرايى از تمامى 
استفاده  ايثارگرى  جامعه  به  خدمات  بهترين  ارائه  براى  خود  ادارى  امكانات 
اعتبارات،  و  امكانات  محدوديت  مواقع  برخى  متأسفانه  كرد:  اظهار  مى كنند، 
سبب مى شود تا نتوان خدمتى كه مورد نظر ايثارگران عزيز است را ارائه كرد.

وى رهبر معظم انقالب اسالمى را يك جانباز جليل القدر دانست و تصريح كرد: 
معاونان ايشان، معاونان رئيس جمهور و اعضاى هيئت دولت همگى از جامعه 
ايثارگرى و از خانواده معزز ايثارگران هستند كه براى حفاظت از كيان ايران 
اسالمى از تمام هستى خود گذشتند و به خوبى به مشكالت و درخواست ها و 

نيازهاى اين جامعه عزيز واقف هستند.
استاندار خراسان جنوبى به مأموريت ها و وظايف مهم شوراى مشورتى ايثارگران 

جامعه از جمله مهمترين وظايفى است كه اين شورا بر عهده دارد.استان اشاره كرد و ادامه داد: تعميق بيش از پيش فرهنگ ايثار و شهادت در 
خدمتگزار گفت: اين شورا بايد به گونه اى برنامه ريزى و تالش كند تا راستگويى 
و صداقت در رفتار و گفتار به عنوان يك ارزش با الگوگيرى از شهدا بيش از 

پيش در جامعه مورد توجه قرار گيرد.
وى بازگو كردن شرايط فعلى جامعه براى ايثارگران را از ديگر مأموريت هاى 
كارشناسى  و  موشكافانه  دقيق،  بررسى  كرد:  و خاطرنشان  برشمرد  اين شورا 
شده مسايل، مشكالت و درخواست هاى جامعه ايثارگرى استان از ديگر امورى 

است كه بايد به طور جد در دستور كار اين شورا قرار گيرد.
براى  شهرها  در  عمومى  معابر  اماكن  مناسب سازى  جنوبى  خراسان  استاندار 
شد: ياد آور  و  داد  قرار  جدى  تأكيد  مورد  را  معلوالن  و  جانبازان   استفاده 

در اين زمينه نيز دستگاه هاى متولى و دست اندركاران بايد جدى تر از گذشته 
وارد ميدان عمل شوند.

خدمت به خانواده هاى ايثارگر براى مسئوالن ارزش و افتخار است

آوا وضعيت چند پروژه را در شهرستان زيركوه پيگير شد

پيگيرى وعده هاى فرماندار سابق در گفتگو با فرماندار فعلى
حسين زاده- سال گذشته فالحتى فرماندار سابق شهرستان 
زيركوه گفته بود: گازرسانى به زيركوه تا شهريور ماه سال 94 

به پايان مى رسد.

پيشرفت فيزيكى 55 درصدى 
پروژه گازرسانى به زيركوه

براى كسب اطالع از روند پيشرفت كار پروژه گازرسانى به 
زيركوه با حجت ا... خانزاده فرماندار شهرستان زيركوه گفتگو 
پروژه  گفت:  آوا  گزارشگر  به  باره  اين  در  وى  كه  كرديم 
گازرسانى به زيركوه حدود 55 درصد پيشرفت فيزيكى دارد و 
احتماًال عمليات خط انتقال گاز تا پايان سال جارى به اتمام 
برسد. وى اظهار كرد: شركت گاز استان نيز وعده آغاز عمليات 
اجراى خط توزيع داخل شهر حاجى آباد را در نيمه اول امسال 
داده است. و اما هروى نماينده مردم شهرستان هاى قاينات و 
زيركوه در مجلس شوراى اسالمى نيز سال گذشته از پيگيرى 
براى راه اندازى اداره تأمين اجتماعى و احداث بيمارستان 32 

تختخوابى در شهرستان زيركوه خبر داده بود.
فرماندار شهرستان زيركوه در اين باره هم گفت: طبق اعالم 
سازمان تأمين اجتماعى، شهرستان زيركوه به لحاظ تعداد 
بيمه شدگان، استانداردهاى الزم براى راه اندازى اداره تأمين 
اجتماعى را ندارد و لذا درحال حاضر و براى رفع مشكل مردم، 

شعبه اقمارى تأمين اجتماعى در مركز شهرستان راه اندازى 
شده و پاسخگوى مراجعين مى باشد.

پيگير تخصيص اعتبار براى آغاز عمليات 
احداث بيمارستان خاتم االنبيا (ص) هستيم

بيمارستان 32 تختخوابى شهرستان  احداث  درباره  خانزاده 
زيركوه نيز اظهار كرد: با پيگيرى هاى نماينده شهرستان و 
استاندار، سال گذشته مجوز احداث بيمارستان 32 تختخوابى 
زيركوه صادر و مجوز كميسيون 215 آن نيز اخذ گرديده و 
پس از طى مراحل نامگذارى، نام «خاتم االنبيا (ص)» براى 
اين بيمارستان انتخاب شده است اما متأسفانه به دليل طوالنى 
شدن روند كار، اين پروژه به بودجه سال 94 نرسيد و پيگير 
هستيم تا از محل اعتبارات ماده 180 و يا اعتبارات وزارت 
بهداشت و درمان، مبلغى را براى آغاز عمليات اجرايى احداث 
بيمارستان 32 تختخوابى زيركوه جذب نموده و كار ساخت و 
ساز را آغاز كنيم. از فرماندار زيركوه در مورد استقرار ادارات در 
مركز شهرستان پرسيديم كه خانزاده گفت: با وجود گذشت 2 
سال از ارتقاى بخش زيركوه به شهرستان و تأكيد استاندار بر 
استقرار ادارات در شهرستان هاى تازه تأسيس استان، برخى 
از دستگاه ها هنوز ادارات خود را در اين شهرستان راه اندازى 

نكرده اند كه اميدواريم اين امر در اسرع وقت محقق شود.

اميدواريم بازارچه مرزى يزدان 
تا دوماه آينده بازگشايى شود

فرماندار زيركوه در پاسخ به سؤالى درباره روند كار ايجاد ناحيه 
صنعتى در اين شهرستان هم گفت: مجوز ايجاد ناحيه صنعتى 
در شهرستان10 سال پيش گرفته شده اما در اين مدت كارى 
در اين باره انجام نشده بود كه اواخر سال گذشته قراردادى براى 
 تسطيح زمين و زيرسازى معابر اصلى و تأمين زيرساخت هاى

ناحيه صنعتى منعقد شد و عمليات آبرسانى و برقرسانى به ناحيه 
 صنعتى را هم شركت شهرك هاى صنعتى استان و شركت هاى

توزيع برق و آب و فاضالب انجام مى دهند. وى با اشاره به سفر 
اخير رئيس جمهور افغانستان به كشورمان، افزود: با توجه به 
پيگيرى هاى صورت گرفته در اين سفر از سوى نماينده مردم 
شهرستان در مجلس و نيز آقاى استاندار اميدواريم بازارچه مرزى 

يزدان نيز ظرف يكى دو ماه آينده بازگشايى شود.

رفع مشكل آب 11 روستا 
با اتمام پروژه مجتمع آبرسانى آهنگران

فرماندار زيركوه درباره وضعيت پروژه مجتمع آبرسانى آهنگران 
نيز اظهار كرد: سه شركت مناقصه اين پروژه را برگزار كردند 

و عمليات لوله گذارى و 
خط انتقال آن در حال 
اتمام  با  و  است  انجام 
آب  مشكل  پروژه  اين 

11 روستاى شهرستان زيركوه رفع خواهد شد. عالوه بر اين 
يك پروژه انتقال آب آهنگران را نيز در دست اجرا داريم كه 
آبرسانى به كل شهرستان زيركوه و در صورت كافى بودن 
را محقق  قاينات  به شهرستان  آبرسانى  موجود،  آب  منابع 

خواهد كرد.

كاهش 30 درصدى ميزان هدر رفت آب 
در شبكه شهرى حاجى آباد

خانزاده در ادامه با بيان اينكه بيش از اين ميزان هدررفت آب 
در شبكه توزيع آب شهر حاجى آباد 53 درصد بود، گفت: براى 
تعويض شبكه فرسوده آب شهر حاجى آباد مبالغى از محل 
اعتبارات مديريت بحران و اعتبارات ماده 180 تخصيص داده 
شده و عمليات اجرايى آن در دست انجام مى باشد. ضمن 
اينكه يك چاه جديد نيز حفر شده و آب حاصل از آن وارد 
شبكه آب شهر حاجى آباد شده كه عالوه بر افزايش كيفيت 
آب اين شهر، ميزان هدررفت آب شبكه شهر حاجى آباد نيز از 

53 درصد به حدود 20 درصد كاهش پيدا كرده است.

كاظمى فرد- هفدهمين جشنواره خيرين مدرسه ساز استان  
با حضور معاون پرورشى وزير آموزش و پرورش، استاندار، 
مديركل آموزش و پرورش و جمعى از مسئولين و خيرين 

مدرسه ساز در خانه معلم بيرجند برگزار شد.
خيرين  جشنواره  هفدهمين  در  جنوبى  خراسان  استاندار 
داراي  عزيز  فرهنگيان  اينكه  بيان  با  استان،  ساز  مدرسه 
باالترين شأن و منزلت در جامعه بوده و از حرمت و عزت 
بهترين  عنوان  به  اسالم  كرد:  اظهار  برخوردارند،  خاصي 
جامعه  به  بشريت  بزرگ  معلم  سوي  از  مدرسه  و  مكتب 
بشري اهدا شده است.  خدمتگزار ائمه اطهار(ع) را بزرگترين 
الگو در تمامي زمينه ها دانست و افزود: اسوه و الگوي همه 
ما در زندگي فردي و اجتماعي مي بايست ائمه اطهار(ع) 
زمينه  در  خيرين  كه  خدماتي  و  ها  تالش  به  وى  باشند. 
مدرسه سازي انجام مي دهند، اشاره  و افزود: خيرين عزيز 
با ايده و منش خود به همه ما درس امانتداري، اخالق، ادب، 
از خودگذشتگي را به معني  ايثار و  راستگويي، صداقت و 
واقعي مي آموزند. وي با اشاره به خدمات ماندگار خيرين در 
زمينه ساخت و توسعه و تجهيز مدارس در مناطق دور افتاده 
و مرزي استان گفت: اين امر موجب رشد و توسعه آموزش 
و پرورش در اين مناطق شده كه داراي آثار و بركات بلند 

مدتي است كه در آينده خود را نشان خواهد داد.
اقداماتي كه از سوي دولت تدبير و اميد در  خدمتگزار به 
زمينه آموزش و پرورش انجام شده است اشاره كرد و افزود: 
توسعه  زمينه  در  دولت  سوي  از  مناسبي  بسيار  اعتبارات 
انجام  پروش  و  آموزش  در  افزاري  نرم  و  امكانات سخت 
گرفته كه قابل توجه است. وي حل مشكالت آموزش و 
ندانست  يا سازمان  و  به يك دستگاه  را منحصر  پرورش 

و تصريح كرد: همه مسئولين در همه رده ها و بخش ها 
در زمينه حل مشكالت در حوزه مذكور مسئولند و بايد به 
ايفاي نقش بپردازند. وي ادامه داد: خراسان جنوبي با دارا 
عنوان  به  دانشگاهي هميشه  و  متعدد علمي  مراكز  بودن 
يك استان فرهنگي و علمي مورد توجه بوده كه براي حل 
مشكالت موجود در اين حوزه مسئولين امر بايد جدي تر از 

گذشته وارد ميدان عمل شوند.

ساخت 407 مدرسه استان توسط خيرين

مديركل آموزش و پرورش استان نيزدر اين جشنواره اظهار 
كرد: خيران همواره با همت و تالش خود به جامعه اصول 
جوانمردى و درس زندگى مى آموزند. المعى با بيان اينكه 
جنوبى 407  خراسان  مدرسه ساز  خيران  به همت  تاكنون 
مدرسه با يك هزار و 147 كالس درس در استان ساخته 
نبود  نيكوكاران و خيران  اگر همت و تالش  افزود:  شده، 
در روستاها مشكل داشتيم. وى با اشاره به اينكه با وجود 
تالش هاى كه مردم نيكوكار نسبت به آموزش و پرورش 
دارد،  وجود  استان  در  مدرسه  كمبود  هم  باز  اما  داشته اند 
تخريبى  استان  مدارس  درصد   18 حاضر  حال  در  گفت: 
هستند. المعى يادآور شد: با توجه به حوادث غير مترقبه اى 
كه بر استان حاكم است 54 درصد مدارس خراسان جنوبى 
نياز به مقاوم سازى دارند و اعتبارات دولتى كفايت نمى كند و 

حتماً بايد خيران به كمك آموزش و پرورش بيايند.
وى با تأكيد بر اينكه امروز رويكرد خيران كمك در بخش 
سخت افزارى و نرم افزارى است، عنوان كرد: جامعه ياورى 
استان در ساخت مدارس و تجهيز هنرستان ها و آزمايشگاه ها 
موفق عمل كرده اند و تجهيز هنرستان هاى فنى و حرفه اى 

و كاردانش از اولويت هاى دولت است.
در  اينكه  به  اشاره  با  استان  پرورش  و  آموزش  مديركل 
استان  درس  كالس   2500 با  مدرسه    900 حاضر  حال 
هوشمندسازى شده، بيان كرد: هم اكنون 990 آموزشگاه با 

4500 كالس درس نيازمند هوشمندسازى هستند.
المعى با بيان اينكه 2 هزار و 133 آموزشگاه در خراسان 
جنوبى وجود دارد، افزود: در زمينه سيستم حرارت مركزى و 
گرمايشى 900 مدرسه در استان مجهز شده اند و همچنين 
400 مدرسه در دست اقدام است. وى با اشاره به اينكه در 
حال حاضر 27 مدرسه دو نوبته در استان وجود دارد، گفت: 
از اين ميزان 24 مدرسه در شهرستان بيرجند قرار دارد كه 
به دليل مهاجرت روستاييان و ساخت و سازهاى مسكن 
در  استان  نقاط  از  برخى  در  شد:  آور  ياد  وى  است.  مهر 
زمينه ساخت فضاهاى آموزشى مشكل وجود دارد اما درباره 

تجهيز مدارس همه استان ها نيازمند هستند.

اختصاص 1350 ميليارد تومان 
به طرح رتبه بندي معلمان

هم  پرورش  و  آموزش  وزير  پرورشى  و  فرهنگى  معاون 

بايد  مدرسه سازى  امر  در  مشاركت  اينكه  بر  تأكيد  با 
آموزش  در  گذارى  سرمايه  گفت:  شود،  فرهنگ سازى 
به  هزينه اى  از  نگاه  تغيير  و  نمى رود  هدر  به  پرورش  و 

سرمايه اى نجات دهنده آموزش و پرورش است. 
و  مفاخر  جنوبى  خراسان  كرد:  اظهار  كفاش  حميدرضا 
علماى بزرگى مانند دكتر شكوهى، دكتر معتمد نژاد، دكتر 

گنجى، آيت ا... تهامى و عارفى دارد. 
وى با بيان اينكه همه اين بزرگان پرورش يافتگان معلمان 
مفاخر  اين  همانند  مى خواهيم  اگر  گفت:  هستند،  بزرگى 
در آينده نيز پرورش دهيم بايد مردم در عرصه آموزش و 

پرورش فعال تر شوند. 
كفاش با تاكيد بر اينكه آينده متعلق به فرزندان اين مرز و 
بوم است، بيان كرد: آموزش و پرورش نياز جدى به كمك 
خيران در همه زمينه ها دارد و اين تنها نياز مالى نيست. 

درصد   112 گذشته  سال  دولت  اينكه  بيان  با  كفاش 
داده،  تخصيص  را  پرورش  و  آموزش  بودجه   از 
خارج  تومان  ميليارد   350 و  هزار  يك  همچنين  افزود: 
معلمان  بندى  رتبه  به طرح  پرورش  و  آموزش  بودجه  از 

اختصاص يافته است.

   407 مدرسه در استان خيرساز است

همت بلند خيرين
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امام حسين (ع) : كسى كه تو را دوست دارد، از تو انتقاد مى كند 
و كسى كه با تو دشمنى دارد، از تو تعريف و تمجيد مى كند.

(بحار االنوار،ج75،ص128)
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 عراقچى اظهارات خود را اصالح كند

اسماعيل كوثرى با اشاره به اظهارات عراقچى مبنى 
بر امكان بازديد مديريت شده سازمان انرژى هسته اى 
به  مورد  اين  در  كرد:  اظهار  كشور  نظامى  مراكز  از 
صورت حضورى به آقاى عراقچى تذكر داده شد. وى 
بر  مبنى  رهبرى  معظم  مقام  فرمايشات  به  اشاره  با 
خط قرمز بودن بازرسى از اماكن نظامى كشور بيان 
كرد: با توجه به اينكه بازرسى از اماكن نظامى كشور 
جزو خطوط قرمز رهبرى است، بنابراين عراقچى بايد 

صحبت هاى خود را اصالح كند.

 تناقض گويى دولتى ها عمدى است

تناقض  سياسى،  فعاالن  با  مصاحبه  در  يزد  آفتاب 
گويى دولتمردان درباره موج جديد تغييرات در كابينه 
اين  هزينه  كردن  كم  براى  دولتى ها»  «سياست  را 
دوگانگى  نوشت:  روزنامه  اين  كرد.  توصيف  تغييرات 
كالم مسئولين در احتمال تغيير در كابينه دولت روحانى 
مى شود.  رسانه  ها  تيتر  گاهى  چند  از  هر  روزها  اين 
مى آيد،  ميان  به  آن  احتمال  و  تغيير  از  گاهى سخن 
گاهى دو پهلو از وجود تغيير ياد مى شود و گاهى هم به 

طوركلى هر گونه تغييرى در كابينه تكذيب مى شود.

 بركنارى رحمانى فضلى قطعى شده است
سايت وابسته به حزب نداى ايرانيان به نقل از منابع 
مطلع در وزارت كشور مدعى شد: شنيده ها حاكي از 
آن است كه آمدن مجيد انصاري به وزارت كشور در 
دولت قطعي و وزير فعلي برنامه هايش براي مجلس 
را آماده مي كند. اين درحاليست كه سخنگوى دولت 

بارها هرگونه تغيير در كابينه را رد كرده است.

 هشدار درباره تغيير وزير كشور
سخنگوى جبهه ايستادگى در مورد فشار اصالح طلبان 
به دولت يازدهم براى تغيير وزير كشور اظهار كرد: 
قرار  اتهام  مظان  در  را  دولت  كشور،  وزير  تغيير 
است  بى تدبيرى  گفت:  رئوفيان  ابوالقاسم  مى دهد. 
اگر در آستانه دهمين دوره انتخابات مجلس شوراى 
خبرگان  مجلس  انتخابات  دوره  پنجمين  و  اسالمى 

رهبرى، بخواهيم وزير كشور را تغيير دهيم.

شوراى راهبردى منحل شود،
 به وحدت مى رسيم

رسول منتجب  نيا گفت: قرار است شوراى راهبردى به جاى 
شوراى هماهنگى جبهه اصالحات در استان ها فعال شود، 
در حالى كه اين به معناى ناديده گرفتن احزاب است. وى 
افزود: اگر همه اصالح طلبان گفته بودند كه ما به شوراى 
راهبردى اختيار تام داده ايم، مى گفتيم كه ما هم تسليم 
خرد جمعى هستيم ولى در شوراى هماهنگى االن يكى از 
 مشكالت احزاب همين است و احزاب اصالح طلب مانده اند 
 چه بكنند؟ آقايان مى گويند كه ما هستيم كه تصميم 

مى گيريم بنابراين آن ها دارند وحدت را به هم مى زنند.

نگرانى سياستمداران آمريكايى  از 
تاثيرگذارى نيروى قدس سپاه در جهان

 
روزنامه گاردين در تالش براى تخريب وجهه اقدامات 
آن  امنيت  و  عراق  مى نويسد:  عراق  در  ايران  مثبت 
هسته اى  مذاكرات  درباره  بحث ها  از  مهمى  بخش 
بين ايران و قدرت هاى بزرگ دنيا را به خود اختصاص 
فارس مى ترسند كه  داده اند. كشورهاى حاشيه خليج 
بر  را  خود  كنترل  تحريم ها  كاهش  واسطه  به  تهران 
خاورميانه افزايش داده و آن را تحكيم بخشد. بى شك 
حال  در  عراق  در  شيعى  شبه نظامى  نيروهاى  قدرت 
افزايش است و اين مسئله مى تواند تنش هاى فرقه اى 
را افزايش دهد. اما، چيزى كه بيش از همه بسيارى 
از سياستمداران آمريكايى و عربى را در منطقه نگران 
كرده است افزايش تاثيرگذارى سپاه پاسداران انقالب 

اسالمى و خصوصاً شاخه سپاه قدس آن است.

به زودى بغداد و كربال را تصرف مى كنيم
 

نوار  به داعش،  وابسته  اى «مناصره»  موسسه رسانه 
صوتى را از ابوبكر البغدادى سركرده داعش منتشر كرد 
كه در آن به افراد مسلح اين گروه براى تسلط بر شهر 
الرمادى مركز استان االنبار تبريك مى گويد. البغدادى 
در اين نوار صوتى كه هنوز منابع رسمى، صحت آن 
را تاييد نكرده اند، وعده داد نبردهاى آينده در بغداد و 
كربال خواهد بود. وى در اين نوار صوتى با صراحت 
از تصميم داعش براى حمله به بغداد و كربال پس از 

«پيروزى در االنبار» سخن مى گويد. 

 كنترل خاورميانه به دست ايران افتاده است
 جان مك كين سناتور جمهوريخواه گفت : سياست هاى 
اشتباه دولت اوباما در خاورميانه باعث برترى ايران در 
منطقه شده است. رقيب انتخاباتى سابق اوباما مدعى 
پايتخت عربى شامل  كنترل 4  اكنون  ايران هم  شد 
بغداد، دمشق، بيروت و صنعا را در دست گرفته است. 
مك كين گفت: يكى از بزرگ ترين مشكالت ما اين 
است كه متحدان ما از جمله تركيه و عربستان خطر و 
تهديد ايران را بزرگ تر از تهديد داعش مى دانند. آنها 

از حفظ برترى ايران بر منطقه نگرانى دارند.

  گيتس:  جنگ، جايگزين مذاكرات نيست
رابرت گيتس، وزير دفاع پيشين آمريكا گفت: حتى 
اين مذاكرات شكست بخورد من فكر نمى كنم  اگر 
يك  آن  جايگزين  باشد.  جنگ  آن  جايگزين  كه 
كه  مى كنم  فكر  من  افزود:   وى  است.  بهتر  توافق 
شما  من  نظر  از  بازگرديد.  تحريم ها  سمت  به  شما 
اساسًا مى گوييد كه  و  تقويت مى كنيد  را  تحريم ها 
توافق  شدن  عملى  براى  بيش تر  تحريم ها  اين  به 

هسته اى و با ارزش شدن آن نياز داريم.

 روسيه: به تيم ظريف آفرين مى گويم
معاون وزير خارجه روسيه گفت ما به هيئت ايرانى براى 
اينكه از منافعشان دفاع مى كنند و تقويتش مى كنند، 
قابلى  بسيار  كنندگان  مذاكره  آنها  گوييم.  مى  آفرين 

هستند. ما از آنها خيلى چيزها را ياد مى گيريم. 

روزنامه الحيات با ادعاى اينكه ايران در 
امور كشورهاى عربى مداخله مى كند، از 
كشورهاى حوزه خليج فارس خواست در 
المللى از ايران شكايت  دادگاه هاى بين 
شماره  در  لندن  چاپ  روزنامه  اين  كنند. 
ديروز خود در مقاله اى با عنوان «چهار 
مسئله بين المللى در انتظار ايران است» 
نوشت:  العتابى  ناصر  عبدا...  قلم  به 
خارجه  وزارت  سخنگوى  افخم  مرضيه 
گفت  ديويد  كمپ  نشست  درباره  ايران 
ادعاها درباره اقدامات بى ثبات ساز ايران 
جمله  از  ايران  مقامات  است.  تكرارى 
اين  خارجه  وزير  معاون  اميرعبداللهيان 
كند.  مى  تكرار  را  جمله  اين  نيز   كشور 
بر  مبنى  اظهارات  دانستن  مردود  البته 
سوى  از  ايران  ساز  ثبات  بى  اقدامات 
بينى  پيش  قابل  مسئله  افخم  مرضيه 
است و سياستمداران عرب كه با سياست 
ايران آشنايى دارند، منتظر نيستند تهران 

به اين مسئله اذعان كند. 

ايران روند تغيير دمكراتيك را 
تعطيل كرده است !

مقامات  اينكه  وجود  با  حال،  همين  در 
امور  در  را  ايران  مداخله(!)  مسئله  عربى 
بايد  كنند،  مى  مطرح   كشورهايشان 

المللى  اتهام هاى خود را در عرصه بين 
يا  ذيربط  كشورهاى  بايد  كنند.  اثبات 
كشورهاى خليج (فارس) در برابر سازمان 
ذيصالح  المللى  بين  هاى  دادگاه  و  ملل 

چهار دعواى حقوقى اقامه كنند. 
در  ايران  حضور  به  مربوط  اول  دعواى 
دمكراتيك  تغيير  روند  ايران  زيرا  عراق، 

را تعطيل كرده است، از گروه هاى شبه 
نظامى بسيج مردمى در اين كشور حمايت 
هاى  گروه  فرماندهى  تهران  و  كند   مى 

شبه نظامى شيعه را به عهده دارد. 
در  ايران  مداخله  به  مربوط  دوم  دعواى 
دعوا  اين  به  رسيدگى  البته  است  سوريه 

آسان خواهد بود، به ويژه اين كه ايران از 
بشار اسد حمايت مى كند. دعواى سوم به 
تحميل جنبش حزب ا... بر عرصه سياسى 

لبنان مربوط است. 
دعواى آخر مربوط به ايجاد بى ثباتى در 
از گروه حوثى ها  ايران  زيرا  است،  يمن 

حمايت مى كند. 

اعراب و همپيمانانشان بايد در 
اين خصوص فعاليت كنند

در ادامه اين ادعاها، الحيات آورده است: 
كلمه  تواند  مى  دعوا  چهار  اين  اقامه 
امير  افخم،  اظهارات  در  «تكرارى» 

را  ايران  سياسى  مقامات  و   عبداللهيان 
كشورهاى  بايد  فقط  كند،  اعتبار  بى 
حاشيه خليج (فارس) و همپيمانانشان در 

اين چهار محور فعاليت كنند.

حضور ايران در مذاكرات يمن 
الزامى و ضرورى است

جنبش  سياسى  شوراى  حال  همين  در 
انصارا... با صدور بيانيه اى ضمن تشريح 
مواضعش نسبت به آخرين تحوالت يمن، 
خواستار حضور جمهورى اسالمى ايران در 
هر مذاكراتى كه تحت نظارت سازمان ملل 
صورت گيرد، شد. جنبش انصار ا... در اين 
بيانيه اعالم كرد حضور ايران در مذاكرات 

ژنو ضرورى است. 

كشورهاى دوست به اراده ملت 
يمن احترام بگذارند 

شوراى سياسى انصار ا... از همه كشورهاى 
دوست خواست به اراده ملت يمن احترام 
گذاشته از گزينه هاى آن با هدف تكميل 
مسئوليت هاى باقيمانده مرحله انتقالى در 
آنها تكميل تدوين قانون اساسى و  راس 
نظام  اصالح  سپس  انتخابات  برگزارى 

انتخابات حمايت كنند.  

جشنواره خيرين مدرسه ساز در خراسان جنوبىعكس روز 

انصارا... : ايران بايد در مذاكرات يمن باشد

الحيات : اعراب متحد شوند و از ايران شكايت كنند

نوبخت : تغيير وزرا و استانداران  در دستور كار دولت نيست

با اشاره به شايعات مطرح شده در زمينه   سخنگوي دولت 
تغيير وزرا و استانداران گفت: چنين چيزي از بن صحت ندارد 
و به هيچ وجه تغيير وزرا و استانداران در دستور كار دولت 
نيست و صحت ندارد. محمدباقر نوبخت از افزايش اعتبارات 
با ابالغ رئيس  عمراني در كشور به 40 هزار ميليارد تومان 
جمهور خبر داد و گفت: موضوع حذف 4 ميليون نفر از دريافت يارانه از زبان من 

صحت ندارد و اساسا به صراحت مي گويم كه چنين اتفاقي نيفتاده است.

آيت ا...  جنتى : برخى چشم ديدن واليت  فقيه را ندارند 

خبرگان  انتخابات  برگزارى  به  اشاره  با  نگهبان  شوراى  دبير 
رهبرى و مجلس شوراى اسالمى در اسفند امسال گفت: بايد 
با حساسيت از مسائل مربوط به انتخابات و كيفيت فعاليت افراد 
 در آن مطلع باشيد. اآلن افرادى در اين انتخابات فعال شده اند 
ديدن  چشم  اساساً  اما  دارند،  هم  بااليى  مسئوليت هاى  كه 
شان افزايش قدرت خودشان و كاهش اقتدار واليت  واليت فقيه را ندارند و همه َهمِّ

است. البته تا اآلن خدا لطف كرده و مانع تحقق اهداف آنان شده است.

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

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

09357787955   مديريت: سلطانى

فروش لپ تاپ ، تبلت و لوازم جانبى
ساخـت سوله و تيـر ورق  

در اسرع وقت با بهترين كيفيت و نازل ترين قيمت    
آدرس: شهرك صنعتى ، مبتكران 5       09157234706

موسسه خيريه دانش آموزي امام علـي (ع)
 «ارائه دهنده خدمات به دانش آموزان مستعد و نيازمند» 

كه از سال 1378 به شماره ثبت 36 با هيئت امنايي از معتمدين و خيرين شهرستان

 فعاليت مي نمايد براى خدمت رساني بيشتر به جامعه هدف و توسعه فعاليت هاي خود 

با توجه به محدوديت فضاي فعلي براي احداث ساختمان شماره «2» با وجود تامين هزينه 

ساخت از سوي خيرين با مشكل تهيه زمين مواجه مي باشد.

 لذا از كليه اشخاص حقيقي و حقوقي كه امكان مشاركت در ساخت با اهداي زمين يا 
واگذاري زميني با تخفيف را دارند و مايلند نام خود را در رديف نيكوكاران ثبت و باقيات 

 و صالحاتى داشته باشند ، در صورت تمايل و آشنايي بيشتر با دست اندركاران موسسه 
و نوع خدماتي كه  عرضه مي نمايند، مي توانند به آدرس بيرجند - ميدان ابوذر 

 خيابان شهيد اسدزاده - نبش اسدزاده 3 مراجعه و يا با شماره 32232940 مدير عامل 

موسسه تماس و اطالعات الزم را كسب نمايند. 

قدوم خود را بر ديده هاي مان نهيد منتظر ديدار شما خيرخواهان در موسسه مي باشيم. 
هيئت مديره موسسه خيريه دانش آموزي امام علي (ع) 

جناب آقاى مرتضى خامسان
عضو محترم هيئت مديره صندوق قرض الحسنه امام على (ع)

 تسليت واژه كوچكيست در برابر غم بزرگ شما

 از خداوند صبر براى شما و خانواده محترم تان و مغفرت الهى براى آن مرحوم خواهانيم.

اميدواريم غم آخر زندگى تان باشد

صندوق قرض الحسنه امام على (ع)

جناب آقاى مرتضى خامسان 
عضو محترم هيئت امناى موسسه خيريه حضرت رسول ا... (ص)

 درگذشت پدرخانم بزرگوارتان شادروان غالمرضا بهمنى را خدمت شما 

 و خانواده محترم تسليت عرض نموده، براى آن مرحوم رحمت واسعه الهى و براى 

جناب عالى و ساير بازماندگان اجر و صبر مسئلت داريم. ما را در غم خود شريك بدانيد.

موسسه خيريه حضرت رسول ا... (ص) بيرجند

با مجوز و تحت نظارت سازمان بهزيستى استان خراسان جنوبى

آگهى پذيرش عضــو 
 شركت تعاونى مسكن كانون بازنشستگان آموزش و پرورش خراسان جنوبى 

در نظر دارد: تعداد محدودى عضو از متقاضيان فرهنگى اعم از شاغل و 

 بازنشسته واجدشرايط را به عضويت انتخاب نمايد. متقاضيان مى توانند 

به دفتر تعاونى واقع در خيابان شهيد تيمورپور - پالك 81 مراجعه نمايند.


