
سود زياد، استقبال كم
مدير كل تعاون، كار و رفاه اجتماعى در گفتگو با آوا، داليل جذب نشدن تسهيالت مشاغل خانگى را بيان كرد:

طي حكمي از سوي استاندار خراسان جنوبي، محمد حسيني معاون سياسي ، امنيتي استاندار به عنوان 
شد.  منصوب  استان  در  خبرگان  مجلس  دوره  پنجمين  و  مجلس  دوره  دهمين  انتخابات  ستاد  رئيس 

(ادامه در صفحه 2)

حسينى، رئيس ستاد انتخابات خراسان جنوبى شد

امير پوردستان: هر تهديدى در نطفه خفه مى شود 

فرمانده نيروى زمينى ارتش گفت: فرزندان  ملت در ارتش و نيروهاى 
مسلح در شرايط آمادگى رزمى كامل به سر مى برند و دستانشان روى 
ماشه هاى سالح هايشان قرار دارد...

مانور تجمل به بهانه شبى كه 
هزار شب نمى شود

با وجود گرانى مسكن و گرانى اسباب و اثاثيه زندگى 
خوشبختانه هنوز صداى  هلهله در شهر شنيده مى شود ،
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مابه التفاوت حقوق فروردين ميالد فرخنده سيدالساجدين امام زين العابدين (ع) مبارك باد
بازنشستگان در خرداد پرداخت مى شود

فارس: بيات رئيس كانون عالى بازنشستگان سازمان 
فروردين  حقوق  مابه التفاوت  گفت:  اجتماعى  تأمين 
خرداد  حقوق  با  اجتماعى  تأمين  بازنشستگان  ماه 

پرداخت مى شود.

طرح ويژه تعاون براى آزادسازى 
سهام عدالت 

فارس: مديركل تعاونى هاى خدماتى وزارت كار با اشاره 
به اينكه به زودى طرح ويژه وزارت تعاون براى آزادسازى 
سهام عدالت از طريق تعاونى هاى فعلى ارائه خواهد شد، 
اظهار كرد: در اين طرح از مسير تعاونى ها بخشى از سهام 
افزود: سناريوى  ناطقى  آزاد مى شود.  بورس  در  عدالت 
ديگر پيش روى دولت طبق پيشنهاد وزارت امور اقتصادى 
و دارايى صندوق هاى قابل معامله در بورس ETF ها 

هستند كه بايد درباره آن تصميم گيرى شود.

 
واكنش به احتمال توقف 

سهميه بندى بنزين

در  نفتى  فرآوره هاى  پخش  ملى  شركت  سخنگوى 
خصوص ابطال شدن سهميه 700 تومانى در كارتهاى 
ابطال  بر  مبنى  خبرى  تاكنون  كرد:  اظهار  سوخت 
سهميه 700 تومانى اعالم نشده است. عربعلى افزود: 
دليل عدم واريز سهميه بنزين خودروهاى شخصى به 

دليل تصميم گيرى هاى دولتى است.

سرانه درمان براى هر ايرانى 13 هزار 
تومان در سال است

سرانه  گفت:  عمومى  جراحان  انجمن  رئيس  ايرنا: 
است. سال  در  تومان  هزار   13 نفر  هر  براى  درمان 

رحمانى افزود: تا زمانى كه پرداخت سازمان هاى بيمه 
نشود،  واقعى  نيز  نداشته و سرانه درمان  افزايشى  گر 

مشكالت نظام سالمت به قوت خود باقى است. 

مدير كل كتابخانه هاى عمومى استان خبر داد:

افزايش50 درصدى كتابخانه هاى روستايى صفحه 7

جناب آقاى يزدانى
مدير محترم امور شعب بانك ملى استان خراسان جنوبى

انتصاب بجا و شايسته جناب عالى را به عنوان
  مدير اداره امور شعب بانك ملى تبريك عرض نموده 

موفقيت شما را در سمت جديد از درگاه ايزد متعال خواستاريم.

شركت تعاونى مسكن راهيان نور سرايان
ادامه در صفحه 2

خاندان محترم اسكندرى
فقدان هنرمند فقيد عرصه موسيقى مرحوم اكبر اسكندرى 

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

 و براى خانواده محترم صبرى جميل خواستاريم.

گروه موسيقى هزاردستان

خانواده هاى محترم 

فرهادى ، لطفى پور ، كرباسچى ، پارسا ، خزاعى و چوبدارى
با كمال تاسف و تاثر درگذشت بانوى بزرگوار زنده ياد حاجيه خانم فرهادى

 را صميمانه تسليت عرض مى نماييم.

بهنيا و خانواده

 ضمن تشكر و سپاس از حضور تمامى اقوام ، دوستان و آشنايان محترم ، ادارات مختلف 

در مراسم تشييع و تدفين

 مرحومه حاجيه فاطمه فرهادى
 (همسر حاج محمد حسين لطفى پور)

 را  به اطالع مى رساند: جلسه  ختم آن مرحومه  امروز  يكشنبه 94/3/3  از  ساعت 
4/30  الى  5/30  بعدازظهر  در  محل مسجد  امام حسين (ع)  برگزار مى شود.

خانواده هاى: لطفى پور، فرهادى و ساير بستگان

مـادرى داشتيم
مثل يك شاخه گل ، جانمازش پر نور ، دست هايش همه خير

 چشم هايش همه مهر و دلى چون شيشه كه در آن عطر خزان را به خدايش بخشيد.
 وقتى آن شيشه شكست ، دل ما نيز شكست

ياد مادر مهربان مان

 مرحومه حاجيه فاطمه سلطان تهورى
 را در سومين سالگرد تنهايى مان گرامى مى داريم.

همسر و فرزندان

"من لم يشكر المخلوق لم يشكر الخالق"

جناب آقاى مهندس زينلى
مديرعامل محترم شركت كويرتاير

خشنوديم كه جناب عالى همواره در برنامه هاى خود همكاران را 

 سرمايه هاى اصلى شركت دانسته و با ايجاد رفاه و امنيت شغلى

  در رفع مسايل و مشكالت كارگران اهتمام ورزيده ايد و اين مهم 

 بى شك بر هيچ يك از خانواده بزرگ كويرتاير پوشيده نيست 

لذا صميمانه، مراتب سپاس و قدردانى خود را از زحمات صادقانه جناب عالى اعالم مى داريم.

درود بر پاى استوارتان كه تا پاى ايستادگى، ايستاده است

نمايندگان كارگران در كميته طبقه بندى مشاغل 
و جمعى از كارگران شركت كويرتاير

هنوز رفتنت را باور نكرده ايم ، چگونه دو سال نبودنت را باور كنيم
دو سال قبل در چنين روزى غم انگيزترين پيام زندگى مان را شنيديم و 

بهارمان تبديل به خزان شد. دو سال از سفر بى بازگشت همسر و پدر عزيزمان 

شادروان كرباليى على اكبر نورس فرد
 گذشت.

به ياد تمام خوبى هايش امروز يكشنبه 94/3/3 بر سر مزارش گرد هم مى آييم
 و شاخه گلى به زيبايى سوره حمد نثارش مى كنيم.

همسر و فرزندان

  مناقصه شماره 61 شركت كويرتاير
اياب و ذهاب پرسنل خود را از طريق مناقصه براى مدت يك سال به  شركت كويرتاير در نظر دارد: سرويس 
پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد. از موسسات و شركت هاى متقاضى دعوت مى شود از تاريخ نشر آگهى ضمن 
بازديد از كارخانه و دريافت اسناد مناقصه ، پيشنهاد كتبى به همراه سوابق كارى و مستندات هويتى خود را تا پايان 
وقت ادارى دوشنبه 94/03/10 در پاكت دربسته به واحد تداركات كارخانه واقع در كيلومتر 11 جاده بيرجند - كرمان 

مراجعه نمايند. شركت كوير تاير در رد يا قبول پيشنهادها مختار است.   تلفن تماس : 32255366   

  روابط عمومى شركت كويرتاير

مناقصه خدمات كارگرى و نظافتى شماره 60 شركت كويرتاير
بارگيرى  و  ها)  محوطه   ، توليد  خط   ، انبارها   ، ها  (كارگاه  نظافتى  خدمات  مجموعه  دارد:  نظر  در  كويرتاير  شركت 
محصوالت ، بازكردن پالت هاى مواد اوليه و انجام برخى امور توليدى مانند حمل و نقل مواد و محصوالت يا بارگيرى 
يك  مدت  براى  مناقصه  طريق  از  را  آن  نظاير  و  سبز  فضاى   ، ساختمانى  امور   ، آالت  ماشين  با  كار   ، آنها  تخليه  و 
بازديد  ضمن  آگهى  نشر  تاريخ   از  شود  مى  دعوت  متقاضيان  كليه  از  نمايد.  واگذار  شرايط  واجد  پيمانكار  به  سال 
پاكت  تحويل  براى   94/03/10 يكشنبه  ادارى  وقت  پايان  تا  و  اقدام  مناقصه  اسناد  دريافت  به  نسبت  كارخانه  از 
شركت  نمايند.  مراجعه  كرمان  بيرجند-  جاده  كيلومتر 11  در  واقع  كارخانه  تداركات  واحد  به  مناقصه  در  پيشنهادى 
كوير تاير در رد يا قبول پيشنهادها مختار است.  تلفن تماس: 32255366       روابط عمومى شركت كويرتاير

آگهي تشكيل مجمع عمومي عادي ساليانه
شركت معدني مواد نسوز بيرجند «سهامي خاص»

شماره ثبت: 142194      شماره ملي: 10101851842

جلسه  در  شود  مي  دعوت  خاص»  «سهامي  بيرجند  نسوز  مواد  معدني  شركت  سهامداران  كليه  از 

آباد-  يوسف  خيابان   - تهران  در  صبح   10 ساعت  راس    94/3/25 دوشنبه  كه  عادي  عمومي  مجمع 

خيابان ابن سينا - نبش خيابان 31- شماره 82 تشكيل مي شود، حضور به هم رسانند.

دستور صورتجلسه:
1- استماع گزارش هيئت مديره ، بازرس قانوني درباره فعاليت و عملكرد سال مالي منتهي به 93/12/29

2- طرح و تصويب ترازنامه ، صورت حساب سود و زيان و عملكرد سال 93
3- انتخاب بازرس قانوني اصلي و علي البدل و حسابرس براي سال مالي 94 و تعيين حق الزحمه آنان

4- انتخاب روزنامه كثيراالنتشار
5- انتخاب اعضاي هيئت مديره

6- ساير مواردي كه در صالحيت مجمع عمومي عادي مي باشد.
هيئت مديره

آگهي تشكيل مجمع عمومي عادي ساليانه
شركت تهيه و توليد مواد نسوز كشور "سهامي خاص"

شماره ثبت: 27263     شماره ملي: 10100727308

از كليه سهامداران شركت تهيه و توليد مواد نسوز كشور "سهامي خاص" دعوت مي شود در جلسه 
مجمع عمومي عادي كه دوشنبه 94/3/25 راس ساعت 9 صبح در تهران - خيابان يوسف آباد- خيابان 

ابن سينا- نبش خيابان 31- شماره 82 تشكيل مي شود، حضور به هم رسانند.

دستور صورتجلسه:
1- استماع گزارش هيئت مديره ، بازرس قانوني درباره فعاليت و عملكرد سال مالي منتهي به 93/12/29

2- طرح و تصويب ترازنامه ، صورت حساب سود و زيان و عملكرد سال 93
3- انتخاب بازرس قانوني اصلي و علي البدل و حسابرس براي سال مالي 94 و تعيين حق الزحمه آنان

4- انتخاب روزنامه كثيراالنتشار
5- انتخاب اعضاي هيئت مديره

6- ساير مواردي كه در صالحيت مجمع عمومي عادي مي باشد.
هيئت مديره

آگهى تشكيل مجمع عمومى عادى ساليانه
شركت معدنى نسوز سميرم «سهامى خاص»

شماره ثبت: 156388      شماره ملى: 10101991224
از كليه سهامداران شركت معدنى نسوز سميرم «سهامى خاص» دعوت مى شود در جلسه مجمع 
عمومى عادى كه دوشنبه 94/3/25 راس ساعت 11 صبح در تهران - خيابان يوسف آباد- خيابان ابن 

سينا- نبش خيابان 31- شماره 82 تشكيل مى شود، حضور به هم رسانند.

دستور صورتجلسه:
استماع گزارش هيئت مديره ، بازرس قانونى درباره فعاليت و عملكرد سال مالى منتهى به 93/12/29

طرح و تصويب ترازنامه ، صورت حساب سود و زيان و عملكرد سال 93
انتخاب بازرس قانونى اصلى و على البدل و حسابرس براى سال مالى 94 و تعيين حق الزحمه آنان

انتخاب روزنامه كثيراالنتشار
انتخاب اعضاى هيئت مديره

ساير مواردى كه در صالحيت مجمع عمومى عادى مى باشد.
هيئت مديره

آگهى برگزارى جلسه مجمع عمومى عادى ساالنه  نظام مهندسى معدن استان خراسان جنوبى
شرح در صفحه 2

جناب آقاى حسن رضا يزدانى
با تهنيت اعياد شعبانيه، انتصاب شايسته جناب عالى را به سمت

  مدير امور شعب بانك ملى خراسان جنوبى 

و دبير كميسيون هماهنگى بانك هاى استان
 تبريك عرض نموده و برايتان آرزوى توفيق داريم.

شركت گليزه شرق و سفال نيلوى شرق

جناب آقاى مهندس حميد رضا اطمينانى
مدير كل محترم دفتر فنى استاندارى خراسان جنوبى

انتصاب شايسته جناب عالى را كه نشان از لياقت و توانمندى شما است ، تبريك عرض نموده 

 از درگاه حضرت حق موفقيت و بهروزى تان را در راه خدمت بيشتر به نظام مقدس جمهورى اسالمى 

و مردم شريف خراسان جنوبى مسئلت مى نماييم.

هيئت مديره و روابط عمومى سازمان نظام مهندسى ساختمان استان خراسان جنوبى
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ايرنا:سخنگوى كميسيون بهداشت و درمان مجلس گفت: 97 درصد داروهاى مورد نياز كشور در داخل توليد مى شود. قربانى طرح تحول نظام سالمت را از خدمات 
خوب دولت خواند و اضافه كرد: تا به امروز بيشتر منابع مالى در اجراى طرح تحول نظام سالمت براى درمان هزينه مى شد اما در مراحل بعدى وزارت بهداشت، 
كميسيون نظارت و سند ابالغى توجه ويژه به مرحله پيشگيرى دارند. وى اظهار كرد: كاهش پرداختى از جيب مردم يكى از برنامه هاى خوب اين طرح است.

97 درصد داروهاى مورد نياز در كشور توليد مى شود

لزوم پوشش خدمات نابارورى از سوى بيمه

رئيس سازمان نظام پزشكى كشور گفت: در دور جديد 
اقدامات خوبى در شوراى عالى بيمه اتفاق افتاد و بخش 
مورد  تشخيصى  روش هاى  و  دارو  از  توجهى  قابل 
حمايت بيمه هاى پايه قرار گرفت اما كافى نيست. به 
گزارش فارس، عليرضا زالى با اشاره به آسيب شناسى 
نظر  از  ازدواج  رفتن سن  باال  در  نابارورى تصريح كرد:  زمينه  در  اجتماعى 
پزشكى و فيزيولوژى با آسيب هاى جدى روبه رو هستيم در حالى كه شانس 
بروز سقط هاى مكرر در زير سنين 30 سالگى كمتر از 10 درصد است اين 
ميزان در سنين باالى 30 سالگى به 40 درصد مى رسد.وى ادامه داد: گسيل 
داشتن همه امكانات كشور براى كمك به زوج هاى نابارور در دور جديد كارهاى 
خوبى در شوراى عالى بيمه اتفاق افتاد و بخش قابل توجهى از دارو و روش هاى 

تشخيصى مورد حمايت بيمه هاى پايه قرار گرفت اما كافى نيست .

حسينى، رئيس ستاد انتخابات خراسان جنوبى شد

(ادامه از صفحه1) به گزارش خاورستان: در اين حكم آمده است، پيش 
با  شايسته،  انتخابات  برگزاري  براي  الزم  اقدامات  همه  تمهيد  و  بيني 
حضور و مشاركت حداكثري مردم در فضايي امن و توام با نشاط و آرامش، 
پيگيري برگزاري تمام مراحل انتخابات بر اساس قوانين و مقررات مربوط 
جمله  از  داوطلبين  و  دهندگان  راي  كليه  حقوق  رعايت  و  انتخابات  به 
ضرورياتي است كه اميد است با اتكال به خداوند متعال با هماهنگي مقام 
عالي دولت در استان و بهره گيري از همه امكانات و ظرفيت هاي موجود 
در اجراي منويات مقام معظم رهبري نسبت به آن اهتمام و تالش جدي 
به عمل آوريد. همچنين در بخش ديگري از اين پيام آمده است؛ كليه 
معاونين استاندار، مديران ستادي، روساي ادارات و سازمان هاي وابسته به 
استانداري، فرمانداري ها و بخشداري هاي سراسر استان نهايت همكاري 

را با جنابعالي به عمل خواهند آورد.

متولدان دهه 70 به سن كار رسيدند

بيكارى  بند  از  نتوانسته اند   60 دهه  متولدان  هنوز 
رهايى يابند كه دهه هفتادى ها نيز از راه رسيده اند. 
از اين پس رقابت جديدى در بازار كار ايران بر سر 
به  گيرد.  مى  شكل  شغلى  هاى  فرصت  تصاحب 
و  دهه 60  در  انفجار جمعيتى كشور  مهر،  گزارش 
افزايش يكباره جمعيت خانواده ها در اين دهه، باعث شد تا كشور در دهه 
80 و به ويژه 90 با معضلى به نام بيكارى جوانان جوياى كار مواجه شود. 
دولت ها وعده مى دهند به دنبال حل معضل بيكارى جوانان هستند و در 
اينباره برنامه هايى را به مرحله اجرا خواهند گذاشت. طى دو دولت گذشته 
نيز برخى طرح هاى ضربتى اشتغال زايى به مرحله اجرا گذاشته شد، اما هيچ 
يك نتوانست مرهمى بر زخم هاى بازار كار ايران باشد چرا كه اين مسئله 

همچنان پابرجاست و بيكارى جوانان در سطح گسترده اى وجود دارد.

 يك مقام آگاه از تهيه سناريو هاى تركيبى منابع و مصارف 
گفت:  و  داد  خبر  هدفمندى  قانون  در  انرژى  حامل هاى 
قرار  گيرى  تصميم  براى  دولت  ميز  روى  سناريو ها  اين 

گرفته است.  
بنزين  نشدن سهميه  واريز  به  توجه  با  فارس،  گزارش  به 
خردادماه خودروهاى سوارى زمزمه تغيير در روش افزايش 
به  توجه  با  يارانه ها  هدفمندى  و  انرژى  حامل هاى  قيمت  
بر  گرفت.  قوت  بخش  اين  در  دولت  درآمدهاى  كسرى 
از  دولتى  مقامات  برخى  گذشته  روزهاى  اساس، طى  اين 
كسرى  جبران  چگونگى  براى  دولت  مختلف  سناريوهاى 
هدفمندى يارانه ها كه به گفته اين مقامات حدود 17 تا 20 
هزار ميليارد تومان محاسبه شده است، تصميم گيرى كنند 
طبق سناريوهاى موجود، يكى از مباحث مربوط به افزايش 
قيمت حامل هاى انرژى و يا تك نرخى شدن قيمت بنزين 

پر  يارانه  تركيبى حذف  خبر مى دهد. همچنين ساز و كار 
درآمدها به همراه كاهش مبلغ يارانه براى برخى اقشار در 
كنار پرداخت 9 بار يارانه نقدى به جاى 12 بار در سال از 

جمله اين مباحث تلقى مى شود. 
يكى ديگر از سناريوهاى موجود، افزايش يارانه 45 هزار و 
500 تومانى اقشار ضعيف بوده كه در اين راستا على ربيعى 
وزير تعاون، كار و رفاه نيز پيش از اين عنوان كرده بود كه 
اقشار ضعيف و كم درآمد تحت پوشش  يارانه نقدى  بايد 
نهادهاى حمايتى افزايش يابد. در اين باره يك مقام مسئول 
دولتى عنوان كرد: سناريوهاى مختلف افزايش درآمدهاى 
دولت در اجراى قانون هدفمندى يارانه ها با توجه به كسرى 
فاحش موجود روى ميز هيئت وزيران قرار دارد و هرگونه 

تصميم گيرى در اختيار دولت است.
وى تاكيد مى كند طبق قانون بودجه سال 94 دولت مى تواند 

نرخ  افزايش  محل  از  تومان  ميليارد  هزار   48 سقف  تا 
حامل هاى انرژى درآمد كسب كند و افزايش حامل ها نيز 

منافاتى با قانون ندارد.
يارانه  آگاه معتقد است: ستاد كارگروه هدفمندى  اين مقام 
نهايى  گيرى  نتيجه  و  كرده  تهيه  را  مختلف  سناريوهاى 
بر عهده هيئت دولت است. براين اساس به گفته نوبخت 
هدفمندى  اجراى  محل  از  دولت  درآمد  دولت،  سخنگوى 

يارانه ها در سال گذشته 39 هزار ميليارد تومان بوده است.
ارزيابى  حال  در  دولت  مى رسد  نظر  به  فارس،  گزارش  به 
شرايط براى افزايش برخى نرخ حامل هاى انرژى در راستاى 
جبران كسرى درآمد هدفمندى يارانه بوده و تك نرخى شدن 
بنزين به عنوان يكى از گزينه هاى محتمل روى ميز دولت در 
كنار حذف يارانه پر درآمدها و ساير حامل هاى انرژى قرار دارد. 
بر اين اساس، دولت نسبت به منابع و مصارف اجراى قانون 

هدفمندى يارانه ها طبق تبصره 20 قانون بودجه براى جبران 
كسرى منابع هدفمندى يارانه ها تصميم گيرى خواهد كرد.

سناريو هاى منابع و مصارف هدفمندى روى ميز هيئت دولت

آغاز ثبت نام اينترنتي دومين آزمون متقاضيان صنعت ساختمان، بخش هاى
 صنايع دستي، فرش و... سال 1394 در خراسان جنوبى

امروز 3 خرداد 1394 مصادف با
 5 شعبان 1436 و 24 مى 2015

آزادسازي خرمشهر پس از 578 روز 
اسارت در جريان عمليات 

بيت المقدس (1361ش)

چهارمين مرحله عمليات پيروزمندانه بيت المقدس 
در اول خرداد 1361 به قصد آزادسازي خرمشهر 
روز  بامداد  دقيقه   15 و   6 ساعت  در  شد.  آغاز 
يكشنبه دوم خرداد سال 1361 شمسي سپاهيان 
درآورند  خويش  محاصره  به  را  خرمشهر  اسالم، 
و دشمن زبون را كه چاره اي جز فرار نداشت با 
بلندگو دعوت به تسليم كردند. امام خميني(ره) در 

اين باره فرمودند: «خرمشهر را خدا آزاد كرد». 

مانور بزرگ واليت با حضور مقام معظم رهبرى 
حضرت آيت  ا...«خامنه اى» (1375ش).

روز مقاومت و پيروزي.
انقالب)  (شاعر  آقاسى  محمدرضا  درگذشت 

1384 ش.
ايران  برجسته  ساز  فيلم  حقيقى  نعمت  تولد 

1318 ش.
ابوالقاسم  «ميرزا  برجسته  عالم  درگذشت 

اردوبادي» (1333 ق).
حسين  آقا  «حاج  قرآن  مفسر  و  مبلغ  درگذشت 

اثني عشري» (1384 ق).
والدت حضرت امام سجاد(ع) (38 ق).

دانشمند  رازي»  زكرياي  بن  «محمد  درگذشت 
نامدار جهان اسالم(313 ق).

و  ايران  بين  تركمانچاي  ى  معاهده  تصويب 
روس (1243 ق).

شيمي  «پاراْسلوْس»  توسط  «روْي»  فلز  كشف 
دان سوئيسي (1541م).

و  رياضي دان  كوپرنيك»  «نيُكال  درگذشت 
ستاره شناس مشهور لهستاني (1543م).

اسپانيا  استعمار  از  «اكوادور»  استقالل  روز 
(1822م).

بزرگ  نقاش  و  شاعر  بليك»  «ويليام  مرگ 
انگليسي (1827م).

كشف واكسن ضد حصبه (1888م).
معروف  نويسنده  شولوخوف»  «ميخائيل  تولد 

روسي (1905م).
اشغالي  سرزمين هاي  به  اتيوپي  يهوديان  انتقال 

توسط رژيم صهيونيستي (1991م).

تقويم مناسبت هاى  روز

تورم فرودين 15.5 درصد شد

بر اساس اعالم بانك مركزى، شاخص بهاى كاالها 
و خدمات مصرفى در مناطق شهرى ايران (شاخص 
در  رسيد؛   219.6 عدد  به   94 فروردين  در  تورم) 
نسبت  نقل  و  بهاى گروه حمل  ماه مذكور شاخص 
گزارش  به  يافت.  افزايش  درصد   1.5 قبل  ماه  به 
فارس، شاخص بهاى كاالها و خدمات مصرفى در 
فروردين  در  تورم)  (شاخص  ايران  شهرى  مناطق 
ماه  به  نسبت  كه  رسيد   219,6 عدد  به   1394 ماه 
مشابه  تغيير  اين  داشت؛  افزايش  درصد   1,3 قبل 
بوده   1393 ماه  اسفند  به  مربوط  افزايش  ميزان 
است. شاخص مذكور نسبت به ماه مشابه سال قبل 

معادل 16,5 درصد افزايش يافت .

خدمات داوطلبى در كشور 
بايد ساماندهى شود

رئيس سازمان داوطلبان جمعيت هالل احمر با تاكيد 
نتايج مطلوب، خدمات داوطلبى  اينكه براى كسب  بر 
بايد ساماندهى شود، گفت: كشورهاى توسعه يافته با 
ساماندهى خدمات داوطلبى، موفقيت هاى بسيارى كسب 
كرده اند. به گزارش ايرنا، فرح ناز رافع با بيان اينكه از 
ضروريات رسيدن به عدالت اجتماعى در جامعه اين نوع 
فعاليت هاست، تصريح كرد: هيچ دولتى به تنهايى قادر 

به كاهش آسيب هاى اجتماعى نخواهد بود. 

كاهش 11,4 درصدى تلفات حوادث 
رانندگى در فروردين 94   

جان  نفر  امسال 1338  فروردين  رانندگى  حوادث  در 
خود را از دست دادند اين رقم در مقايسه با مدت مشابه 
سال قبل كه آمار تلفات 1511 نفر بود، 11,4 درصد 
كاهش يافته است. به گزارش ايسنا، در فروردين ماه 
سال جارى استان هاى خراسان رضوى با 112، فارس 
استان هاى  و  بيشترين  فوتى  با 99  تهران  و  با 109 
ايالم با 11، اردبيل با 14 و كهگيلويه و بويراحمد با 
15 فوتى كمترين آمار تلفات حوادث رانندگى را در اين 
مدت داشته اند. در حوزه مصدومان حوادث رانندگى نيز 
استان هاى تهران با 2486، خراسان رضوى با 1899 و 
خوزستان با 1779 نفر بيشترين آمار را در فروردين ماه 

به خود اختصاص داده اند. 

ماهانه حدود سه هزار نفر در كشور 
متقاضى اهداى عضو هستند

قائم مقام رئيس اداره پيوند وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشكى با بيان اينكه حدود سه درصد مردم 
ايران كارت اهداى عضو دارند، گفت: ماهانه يكهزار 
تا سه هزار نفر متقاضى اهداى عضو در كشور وجود 
دارد. به گزارش ايرنا، دكتر قبادى افزود: كارت اهداى 
عضو به هيچوجه، وجهه قانونى ندارد، اگر كسى دچار 
فرد، عضو  با رضايت خانواده  مرگ مغزى شد حتما 

اهدا مى شود.

ثبت نام از متقاضيان آزمون سنجش مهارت در 
حوزه هاي صنعت ساختمان و صنايع دستي، 
و  اينترنتي  صورت  به  و...  غله  و  نان  فرش، 
هماهنگ كشوري از ساعت 8:00 صبح مورخ 
 94/3/7  ،24:00 ساعت  تا  و  آغاز   94/2/31
ادامه مى يابد. به گزارش روابط عمومى اداره 

كل آموزش فنى و حرفه اى خراسان جنوبى، 
آزمون سنجش مهارت در حوزه هاي  دومين 
صنايع   ) ها  نامه  تفاهم  ساختمان،  صنعت 
) سال 1394  و...  غله  و  نان  و  دستي، فرش 
برگزار  جارى  سال  ماه  خرداد   21 تاريخ   در 
تاريخ  از  توانند  مى  داوطلبان  شود.  مي 

سايت به  مراجعه  با   94/3/7 تا   94/2/31 
http://advari.irantvto.ir پس از خريد 
كارت اعتباري در حرفه مورد نظر خود ثبت نام 
نمايند. آزمون هر حرفه شامل دو مرحله كتبي 
و عملي است كه متقاضيان بخش هاي صنعت 
ساختمان، تفاهم نامه ها( صنايع دستي، فرش 

و نان و غله و...) بايستي پس از ثبت نام در 
با مراجعه به  آزمون از 94/3/18 تا 94/3/20 
با   http://advari.irantvto.ir سامانه 
درج شناسه پرداخت و شماره پرونده و يا با درج 
مشخصات فردى، كارت ورود به جلسه آزمون 

را دريافت نمايند. 

 حمل اثاثيه  منزل 

با خاور مسقف و كارگر ماهر
09159639065

على آبادى
"ضمنا كارگر تنها نيز داريم"

دعوت نامه تشكيل مجمع عمومى فوق العاده (نوبت دوم)
شركت تعاونى خدمات فنى و مهندسى كوير گستر ساقى 

به شماره ثبتى: 4356 و شناسه ملى: 10360058073  تاريخ انتشار: 94/3/3
جلسه مجمع عمومى فوق العاده (نوبت دوم) شركت تعاونى خدمات فنى و مهندسى كوير گستر ساقى به شماره 
ثبتى: 4356 و شناسه ملى: 10360058073 يكشنبه 94/3/24 ساعت 8 صبح در محل نمازخانه شركت آب و 
فاضالب روستايى واقع در بلوار شهداى عبادى ضلع جنوبى جهاد كشاورزى برگزار مى شود. از كليه اعضا دعوت مى 
شود جهت 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 واقع در طبقه 
همكف شركت آب و فاضالب روستايى مراجعه و برگ وكالت نامه را تنظيم و برگه ورود به جلسه مجمع را دريافت 

نمايد. حداكثر آراى وكالتى هر عضو سه راى و هر فرد غير عضو يك راى مى باشد.
دستور جلسه:

 طرح و تصويب اساسنامه جديد شركت تعاونى وفق قانون اصالح موادى از قانون بخش تعاونى اقتصاد جمهورى 
اسالمى ايران - اصالح ماده 3 اساسنامه شركت تعاونى (موضوع فعالت شركت) - اصالح ماده 6 اساسنامه شركت 

تعاونى (تغيير آدرس)
هيئت مديره 

آگهى نوبت سوم ثبت نام انتخابات اتحاديه صنف  صافكار و رادياتورساز
 با عنايت به آيين نامه اجرايى انتخابات اتحاديه هاى صنفى (22 قانون نظام صنفى) از داوطلبان عضويت در هيئت مديره و بازرس اتحاديه صنف فوق الذكر كه داراى شرايط ذيل 

مى باشند، دعوت مى شود ظرف مدت 10 روز از تاريخ 94/3/3 با ارائه مدارك ذيل جهت ثبت نام به دبيرخانه هيئت اجرايى نظارت بر انتخابات واقع در خيابان شهيد مطهرى - سازمان 
صنعت، معدن و تجارت (اداره امور اصناف و تشكل ها) مراجعه نمايند.

شرايط داوطلبان: تابعيت جمهورى اسالمى ايران  - اعتقاد و الزام عملى به نظام جمهورى اسالمى ايران - نداشتن سوءپيشينه كيفرى موثر - عدم ممنوعيت تصرف در اموال مانند 
حجر، ورشكستگى و افالس -  عدم اشتغال در ارگان ها و دستگاه هاى اجرايى (موضوع ماده 5 قانون خدمات كشورى) و همچنين كاركنان اتحاديه ها و اتاق اصناف - عدم اعتياد به مواد 

 مخدر - عدم اشتهار به فساد - داشتن حداقل مدرك تحصيلى ديپلم براى افراد فاقد سابقه عضويت در هيئت مديره اتحاديه  - حداكثر سن در زمان ثبت نام هفتاد و پنج سال 
  داشتن پروانه كسب معتبر دائم  -  وثاقت و امانت

مدارك مورد نياز: فتوكپى پروانه كسب معتبر (2 برگ) - فتوكپى از تمام صفحات شناسنامه (2 سرى) -  فتوكپى مدرك پايان خدمت نظام وظيفه و يا معافيت (جهت متولدين 1337 
به بعد ) - عكس 4×3 رنگى (6 قطعه) - فتوكپى كارت ملى (2 برگ)  - فتوكپى آخرين مدرك تحصيلى - گواهى عدم سوء پيشينه كيفرى

گواهى عدم اعتياد به مواد مخدر - داشتن اصل مدارك فوق زمان ثبت نام الزامى است 

رئيس هيئت اجرايى نظارت بر انتخابات اتحاديه هاى صنفى بيرجند

آگهى برگزارى جلسه مجمع عمومى عادى ساالنه
نظام مهندسى معدن استان خراسان جنوبى

در تاريخ 94/3/20
مجمع عمومى عادى ساالنه سازمان نظام مهندسى معدن استان خراسان جنوبى در تاريخ 94/3/20 از ساعت 
17 تا 19 در محل سالن گلبانگ واقع در خيابان شهيد مطهرى - مطهرى 23 برگزار خواهد شد. اعضايى كه 
داراى عضويت معتبر هستند حق راى خواهند داشت. براى تسهيل ، اعضايى كه بدهى حق عضويت داشته 

باشند، مى توانند بدهى خود را در همان روز نقدا پرداخت كرده و برگ ورود به جلسه را دريافت كنند.

دستور كار مجمع به شرح ذيل است:
شنيدن گزارش عملكرد ساالنه - بررسى و تصويب ترازنامه مالى سال 1393- تصويب برنامه و بودجه سال 94 
تصويب پيشنهادهاى هيئت مديره براى تعيين حق عضويت ، وروديه و ساير دريافتى ها و پرداخت هاى اركان 
سازمان طبق دستورالعمل هاى مصوب - تعيين روزنامه كثيراالنتشار – بررسى ضرورت تشكيل مجمع عمومى 

فوق العاده - بررسى ساير امور

هيئت مديره سازمان نظام مهندسى معدن استان خراسان جنوبى
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عضو  معتبر اتحاديه     مسئول : دستگردي

دعوت نامه تشكيل مجمع عمومى عادى ساليانه (نوبت اول)
 شركت تعاونى خدمات فنى و مهندسى كوير گستر ساقى

 به شماره ثبتى: 4356 و شناسه ملى: 10360058073        تاريخ انتشار: 94/3/3
جلسه مجمع عمومى عادى ساليانه (نوبت اول) شركت تعاونى خدمات فنى و مهندسى كوير گستر ساقى يكشنبه 94/3/24 راس ساعت 
10 در محل نمازخانه شركت آب و فاضالب روستايى واقع در بلوار شهداى عبادى ضلع جنوبى جهاد كشاورزى برگزار مى شود. از كليه 
اعضا دعوت مى شود جهت 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 واقع در طبقه همكف شركت آب و فاضالب 
روستايى مراجعه و برگ وكالت نامه را تنظيم و برگه ورود به جلسه مجمع را دريافت نمايد. حداكثر آراى وكالتى هر عضو سه راى و هر 

فرد غير عضو يك راى مى باشد.
دستور جلسه:

استماع گزارش هيئت مديره و بازرسان - تصويب صورت هاى مالى 90-91-92-93 - تصويب بودجه پيشنهادى سال 94 - انتخاب 
اعضاى اصلى و على البدل هيئت مديره به مدت 3 سال شمسى - انتخاب اعضاى اصلى و على البدل بازرسان براى يك سال مالى - اتخاذ 
 تصميم در خصوص اخذ تسهيالت از منابع بانكى يا سرمايه - افزايش سرمايه شركت از طريق فروش سهام به اعضا و عضو گيرى جديد 

 تصميم گيرى در خصوص نابرابر كردن سهام
رئيس هيئت مديره 

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

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

 خيابان صدف /  130ميليون 
* فروش منزل وياليى در حال ساخت ، خيابان جمهورى اسالمى 

  پشت پاركينگ طبقاتى شهردارى ، همكف ، 160متر زمين ،80 متر بنا
تحويل  تير ماه  / 130ميليون 

كاشانى بنا، سپيده  متر   130، متر زمين   * فروش منزل وياليى 200 
 در حال ساخت ، تكميل  / 150 ميليون 

* فروش واحد آپارتمان 75 مترى مجموعه سه واحدى ، خيابان مفتح، بسيار 
شيك و مرتب / 100 ميليون ،50 م نقد و 50 م وام   نقدى تخفيف دارد
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ثبت نام در محل / تلفن تماس و  ثبت نام:
 09152470300 - 32214166 

دارالقرآن امام على بن ابيطالب (ع) تهران شعبه بيرجند

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

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

فروشگـاه  كـودك  اميـــر
 ضمن  تبريك فرا رسيدن والدت امام حسين (ع) و امام سجاد (ع) 

و حضرت ابوالفضل (ع) 
 اجناس  با  10 درصد  تخفيف  عرضه مى شود 

سجادشهر، امامت 2         32412973-  نودهى  فاطمى سيسمونى ، پوشاك ، اسباب بازى



يكشنبه * 3 خرداد 1394 * شماره 3227

به گزارش خبرگزارى صدا و سيما؛ مسئول نمايندگى ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى بشرويه با اعالم اين خبر گفت: اين خانه تاريخى در اواخر دوره صفوى و اوايل 
 دوره قاجار در شهر بشرويه ساخته شد. اتفاقى افزود: در اين فصل از مرمت سبك سازى بام، استحكام بخشى ايوان، آجر فرش و نورپردازى خانه تاريخى ذبيحى در مدت 4 ماه 

و با هزينه 800 ميليون ريال انجام شد. وى تصريح كرد: ثبت خانه تاريخى ذبيحى بشرويه در فهرست آثار ملى تأييد شده و در نوبت دريافت شماره ثبت ملى است.

خانه تاريخي ذبيحي شهرستان بشرويه مرمت شد 

3
پيام شما

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

باسالم. چرا با وجود تراكم جمعيت و نياز به مدرسه 
در خيابان نارنج، چند سال است كه آموزشگاه 

دكتر گنجى نيمه كاره رها شده است؟
915...178

ادارى  كودكان سايت  براى  اميدوارم  سالم. 
امكانات  تا  احداث بشه  پارك  و شمال شهر 

شهرى به همه جا برسه.
915...975
خيابان  روشناى  براى  برق  اداره  چرا  باسالم. 
مصطفى خمينى كه خيلى فرسوده شده فكرى 

برنمى دارد؟ هر شب در اينجا تصادف مى شود.
915...953

بعد  مخابرات!  درآمد  كسب  جديد  راه  سالم 
كه  شد  اين   118 با  تماس  براى  هزينه  اعالم  از 
شنبه از ساعت 9 تا 12 هر بار با 118بيرجند تماس 

گرفتم چند دقيقه آهنگ پخش مى كرد. 
915...608

باشد:  پاسخگو  اطالعات  اداره  لطفًا  سالم. 
وضعيت مجوز شركت ... سپيده 6 از لحاظ قانونى 

چگونه است؟
915...614  

جمعه شب پسرم را بردم پارك توحيد.  بليط گرفتم 
براى قايق گفتند فقط بچه ها بيايند داخل والدين 
بيرون باشند. هنوز چند دقيقه نگذشته بود كه قايق  
چپ شده بود و پسرم توى آب افتاده بود وقتى به 
مسئول آنجا گفتم چرا مواظب بچه ها نيستيد كه  
مشكلى  و  بود  كوچك  بچه  اگه  شده  چپ  قايق 
با  تعجب  كمال  در  شد؟  مى  چى  آمد  مى  پيش 
بداخالقى تمام گفت به ما ربطى نداره وقتى بچه 
وسط حوض آب است ما كارى از دستمان ساخته 
نيست! لطفاً مسئولين در انتخاب پيمانكاران 

حساسيت بيشترى داشته باشند.
915...693

اداره كل راه و شهرسازى نسبت به ايمن سازى 
چهار راه مسلم معصوميه پايين و تبديل آن 

به فلكه اقدام كند.
915...614

سالم آوا جان. پيگيرى كن  اداره راه و مسكن 
و شهرسازى از شهردارى محترم ياد بگيرد و به 

پيام هاى مردم جوابيه بدهد.
915...019  

پاسخ مسئولين به پيام شما

جوابيه هاى شهردارى بيرجند

1- احتراماً در پاسخ به مطلب درج شده در ستون پيام 
عبور  محل  كشى  «خط  درباره  مورخ 94/2/10  شما 
عابران در ميدان آزادى» به استحضار مى رساند: با 
هماهنگى پليس راهور و شوراى ترافيك خط كشى 

در برنامه كارى منطقه يك مى باشد.
2- احتراماً در پاسخ به مطلب درج شده در ستون پيام 
شما مورخ 94/2/5 درباره «احداث پارك در مهرشهر» 
به استحضار مى رساند: تاكنون به جز پارك هايى كه 
در مهرشهر اجرا شده است زمين با كاربرى فضاى 
سبز به شهردارى تحويل نشده است كه به محض 

تحويل زمين اجراى پارك آغاز خواهد شد.

رحيم زاده- با وجود گرانى مسكن و گرانى اسباب و اثاثيه 
شنيده  شهر  در  صداى  هلهله  هنوز  خوشبختانه  زندگى 
مى شود ، هنوز دختر و پسرهايى هستند كه به دنبال آغازى 
نو هستند ، هستند دختران سفيد پوش همراه با آرزوهاى 
سبز، با نيلوفران آبى كه بر روى گيسوان خود مى گذارند 
زندگى  داشتن  به  روشنايى  به  اميد  با  كه  پسرانى  و 
سعادتمندانه فكر مى كنند. ازدواج كه به قولي نيمي از دين 

ما را تكميل مي كند امروزه ماهيتش تغيير كرده است. 
پايه هاي  بر  را  خود  عروسي  رؤيايي  خانه  افراد  از  برخي 
تشكيل  در  را  معنويت  و  مي سازند  همچشمي  و  چشم 

است  مدتي  سپرده اند.  فراموشي  به  را  جديد  زندگي  يك 
ازدواج  برپايي مراسم  در  داغ چشم و همچشمي  كه تب 
همه گير شده و هرازگاهي در گوشه و كنار دنيا خبرهايي 
از مجلل ترين مراسم عروسي مي شنويم؛ گاهي هم منشأ 
اين خبرها دور نيستند و همين اطراف ماست. اينكه پول 
خوشبختي نمي آورد جمله اي كليشه اي و تكراري است اما 

با واقعيت هم چندان فاصله ندارد. 
هنوز در شهر عروس و دامادهاى جوانى هستند كه تنها 
براى برگزارى يك شب به يادماندنى بيش از30 ميليون 
مى دانند  كه  است  حالى  در  اين  و  مى كنند  هزينه  تومان 
بعد از پايان عروسى باز هم حرف و حديث ها درباره نحوه 

برگزارى مراسمشان ادامه دارد....
به نظر شما آيا گرفتن مراسم مجلل ضرورى است يا يك 

عروسى ساده كافى است؟

 زوجين بايد خشت اول زندگى مشترك 
را برمبناى وفاق و همدلى بنا نهند 

با على و زهرا  زوج جوانى كه در حال خريد عروسى در 
بازار بيرجند هستند، همراه مى شويم. 

على درباره چشم و همچشمى در ازدواج مى گويد: بهتر 
است زوجين در مورد هزينه هاى ازدواج به توافق برسند و 
در حد امكان خرج كنند وخشت اول زندگى مشترك خود 

را برمبناى وفاق و همدلى بنا نهند.
زهرا نيز با تأييد حرف همسرش مى گويد: برگزارى جشن 
به بهترين نحو ممكن دغدغه همه زوج هاست    عروسى 
اما اين مراسم بايد دور از اسراف و تجمل گرايى برگزار شود 
چرا كه  هزينه كرد زياد در اين باره خوشبختى  را تضمين 
نمى كند. وى ادامه مى دهد: برخى از افراد اقدام به برگزارى 
مالى خود  تمكن  از  و خارج  باال  با هزينه هاى   مجالسى 

ايجاد بدهى هاى زياد براى  مى كنند كه اين كار باعث 
آنها مى شود و اثرات آن از هم پاشيدگى زندگى مشترك 
را به دنبال دارد. خانواده هايى را مى شناسم كه با گذشت 
از  بسيارى  درگير  هنوز  زندگى مشترك،  آغاز  از  ها  سال 

مسايل مالى مراسم ازدواجشان هستند. 

كار شبانه روزى براى جبران هزينه هاى ازدواج

مادر داماد در ادامه صحبت عروسش با اعتقاد به اين امر 
و  آرزوى هر دختر  دامادى  و  لباس عروسى  پوشيدن  كه 
به  بنا  عروسي  مراسم  برگزارى  گويد:  مى  است  پسرى 
اعتقادات برخى افراد الزم است اما درحد توان مالي داماد 
... نه اينكه بعد از عروسي زوج ها آنقدر غرق بدهكاري، 
وام و قرض شوند كه مجبور باشند براى جبران بدهى خود 

شبانه روز كار كرده و از زندگى كردن غافل بشوند.
 جوان ديگرى نيز مى گويد: مهريه و جهيزيه هاى سنگين 
است  منطقه  اين  جوانان  ازدواج  راه  سر  موانع  ديگر   از 
را  نبوى  سنت  اين  مادران  و  پدران  مى كند  ايجاب  و 
آسان بگيرند و از سختگيرى و سنگ اندازى هاى بى مورد 

خوددارى كنند.

 ازدواج آسان مطابق سيره نبوى 
ضمانت خوشبختى زوجين است 

 حسينى ادامه مى دهد: يكى از موانع مهم ازدواج آسان 
جوانان، نداشتن برنامه اقتصادى با حساب و كتاب و ناديده 
نبوى  آسان و روش و سيره  گرفتن سنت هاى حسنه و 
الگو و سرلوحه زندگى  بايد جوانان اين مهم را  است كه 

خود قرار دهند تا در دنيا و آخرت خوشبخت شوند.
پاى  وقتى  دخترها  از  خيلى  كند:  مى  نشان  خاطر  وى 

عمل مى رسند زير حرف هاى خود زده و با خواسته هاى 
نامعقول حاصل از چشم و همچشمى زندگى خود را از هم 
متالشى مى كنند. چرا به جاى اينكه به زيبايى مراسم فكر 
كنند به دنبال اين هستند كه به گرانترين آرايشگاه بروند و 

يا  مراسم شان را در گرانترين تاالر بگيرند.

 چشم و همچشمى 
اولين قدم در راه بدبختى... 

وى ادامه مى دهد: اين چشم و همچشمى ها از گستردگى 
بااليى برخوردار است به نحوى كه حتى در موضوع مهريه 
هم به برخى از اقوام با مهريه هاى باال الگو مى گيرند و در 
خواست مهريه هايى به سال تولد و ... دارند و در اين بين 
 پسر بيچاره بين مخارج زندگى و ازدواج از يكسو و عالقه اش

به دختر مورد نظر گير كرده و قدرت تصميم گيرى خود 
را از دست مى دهد. 

اين  براى  ها،  زوج  از  كدام  هر  اگر  دهد:  مى  ادامه  وى 
ازدواج مى كنند كه چشم فاميل را درآورده و يا از دختر 
و پسرهاى فاميل عقب نمانند و يا از انتخاب همسرشان، 
انگيزه اى جز رو كم كنى از خواستگار قبلى يا دخترى كه 

قبًال جواب رد داده ندارند، مطمئن باشند با اين كار اولين 
قدم در راه  بدبختى را برداشته اند!

مريم عباسى دانشجوى مهندسى صنايع با اظهار تأسف از 
چشم و هم چشمي در ازدواج مى گويد: اين عمل موجب 
ترويج تجمل گرايي شده و در نتيجه خيلي ها نمي توانند 

به موقع ازدواج كنند. 
وى ادامه مى دهد: عروسى و وليمه آن سنت است حتى 
را  خود  زره  و  شمشير  كار  اين  براى  (ع)  على  حضرت 
فروخت و مراسم ازدواج با دختر پيامبر را در نهايت سادگى 

برگزار نمودند.

 حرف مردم تمامى ندارد...

گذارند  مى  سر  پشت  را  عقد  دوران  كه  ديگرى  زوج  با 
گفتگو مى كنيم.

بهزاد معتقد است هيچكس از يك عروسى مجلل و يك 
بايد در  آيد ولى هر كس  ياد ماندنى بدش نمى  به  شب 
حد متعارف و به اندازه توان خود و خانواده اش هزينه كند 
و البته  با هزينه كمتر هم مى شود شبى به يادماندنى را 

براى زوجين و ميهمانان به وجود آورد.
او در ادامه مى گويد: به نظر من بهتر است سرمايه هايى كه 
 خرج عروسى هاى تجملى مى شوند به عنوان ذخيره اى

در زندگى مشترك استفاده شوند. 
او ادامه مى دهد: مهم اين است كه زن و مرد با دل خوش 
زندگى مشتركشان را آغاز كرده و زياد به حرف مردم بها 
ندهند و به اين توجه داشته باشند كه حرف مردم تمامى 

نداشته و هميشه موردى براى عيب جويى پيدا مى شود.

خوشبختى خريدنى نيست 
زيرا براى آن قيمتى وجود ندارد

مراسم  هاى  هزينه  درباره  بايد  زوجين  سمانه   عقيده  به 
متقاعد  نيز  را  ها  خانواده  و  رسيده  توافق  به  ازدواج 
اجاره  عروس،  لباس  مدل  آخرين  كرايه  او  نظر  از  كنند. 
در  تأثيرى  گزاف  هاى  هزينه  انجام  و  تاالرها  گرانترين 
و  عروس  هاى  خانواده  و  نداشته  زوجين  خوشبختى 
داماد  و  عروس  نظر  از  حمايت  با  توانند  مى  نيز  داماد  
كنند،  دعوت  مهمان  زيادى  تعداد  اينكه  جاى  به 
پذيرايى  و  كرده  دعوت  را  نزديك  خويشاوندان   فقط 

كامل ترى از آنها به عمل بياورند. 
وى ادامه مى دهد: شايد به عقيده عده اى بتوان با پول 
خوشبختى  كه  است  اين  واقعيت  اما  رسيد  چيز  همه  به 

خريدنى نيست زيرا براى آن قيمتى وجود ندارد.

ارزش گذارى اجتماعى 
بر مبناى هزينه هاى مختلف  ازدواج...

اساتيد  از  يكى  و  رواشناسى  كارشناس  خزاعى  دكتر   
دانشگاه هاى بيرجند در گفتگو با آوا مى گويد: متأسفانه 
را  خود  اجتماعى  گذارى  ارزش  زوجين  از  برخى  امروزه 
برمبناى هزينه هاى مراسم ازدواج، خريد جهيزيه و مهريه 
دانسته و برگزارى مراسم ازدواج به عرصه رقابت در اين 

مبحث تبديل شده است.
ازدواج ،  تهيه  براى  سنگين  هزينه هاى  گويد:  مى  خزاعى 
مسكن، وجود مهريه هاى سنگين و نظاير آن نيز از جمله 
مشكالتى است كه جوانان در پاسخ به فرار از ازدواج، مطرح 
مناسب  همسر  يك  كردن  پيدا  از  بعد  اينها  همه  و   كرده 

مطابق با معيارها و نظرات خانواده به وجود مى آيد. 

چشم همچشمى ازدواج را در سراشيبى
از تجمالت قرارداده است 

به گفته وى  چشم و همچشمى در پيرامون ازدواج از خريد 
آينه  شمعدان و خنچه عقد تا  تهيه جهيزيه و تشريفات 
سراشيبى  در  را  ازدواج  عروس،  ماشين  يا  لباس  مختلف 
ازدواج  آمار  آمدن  پايين  موجب  و  قرارداده  تجمالت  از 
شده است. وى معتقد است متأسفانه بعضى خانواده هاى 
اى  موارد، مشكالت عديده  اين  به  زدن  دامن  با  زوجين 
از  آورند كه منشأ بسيارى  به وجود مى  ازدواج  امر  را در 

اختالفات بعدى زوجين نيز محسوب مى شود.
به عنوان مثال خانواده دختران بيشتر راغب به برگزارى 
عروسى با شكوه هستند چرا كه بر اين باورند اگر هزينه هاى 

عروسى باال باشد شأن دخترشان نيز باال مى رود. 

مسئولين بايد به اين پديده 
به عنوان آسيب اجتماعى توجه نمايند

زندگى  آغاز  براى  جوانان  امروزه  دهد:  مى  ادامه  خزاعى 
هزينه هاى زيادى را متحمل مى شوند و در اكثر موارد بعد 
از عروسى فشار بدهى موجب اختالف بين زوجين شده چرا 
كه پسر در اثر فشارهاى مالى، دختر را مقصر دانسته و همين 

مسأله به جر و بحث و اختالف منجر بين آنها مى شود. 
ساده زيستى  سمت  به  چقدر  هر  اينكه  يادآورى  با  وى 
خطاب  رود  مى  باال  ازدواج  آمار  برويم  سنتى  زندگى  و 
گويد: مى  و  شده  آنها  بيشتر  توجه  خواستار  مسئولين   به 

مسئولين بايد به اين پديده به عنوان آسيب اجتماعى توجه 
كرده و با فرهنگسازى در قالب كارگاه هاى آموزشى جوانان 

و خانواده ها را به ساده زيستى تشويق و ترغيب نمايند. 
از  كاذب  و  غلط  الگوى  اينكه  به  اشاره  با  ادامه  در  وى 
نشان  خاطر  مى گيرد،  سرچشمه  هزينه  پر   مراسم هاى 
پا  بر  مى كند: و وقتى در فاميل فردى مراسم پر هزينه 
مى كند، ديگر جوانان در سن ازدواج  نيز تمايل به  برگزارى 
 اين گونه مراسم پيدا كرده و به انجام آن ترغيب مى شوند.

 

مانور تجمل به بهانه شبى كه هزار شب نمى شود

كلينيك  امداد ساختمان
          نــويــن

نظافت هتل ها ، ادارات ، منازل ، پله ، 
پيلوت  (با نيروى خانم و آقا)

اعزام نيروى ساختمانى كارگر و استاد ماهر
09368545254 - 09155051239

 تخصصى

آگهى تغييرات شركت آيدا سرام «سهامى خاص» به شماره ثبت 1149 و شناسه ملى 10360028859
به استناد صورت جلسه هيئت مديره مورخ 93/12/11 تصميمات ذيل اتخاذ شد:

1- آقاى فريدون قربانى به شماره ملى 0901801895 به سمت رئيس هيئت مديره، آقاى حسين بابائيان به شماره 
ملى 0652456022 به سمت نايب رئيس هيئت مديره و آقاى محسن ناصرى به شماره ملى 0880084804 به سمت منشى 

هيئت مديره براى مدت دو سال انتخاب گرديدند.
2- آقاى احمد على هامونى به شماره ملى 0651665809 به عنوان مديرعامل شركت براى مدت دو سال انتخاب گرديد و 
كليه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شركت از قبيل چك، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسالمى با دو امضا از سه امضاى 
آقايان فريدون قربانى (رئيس هيئت مديره) و حسين بابائيان (نايب رئيس هيئت مديره) و احمد على هامونى (مديرعامل) 

همراه با مهر شركت معتبر مى باشد.
با ثبت اين مستند تصميمات تعيين سمت مديران، تعيين دارندگان حق امضاى انتخاب شده توسط متقاضى در سوابق 

الكترونيك شخصيت حقوقى مرقوم ثبت و در پايگاه آگهى هاى سازمان ثبت قابل دسترس مى باشد.

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

آگهى تغييرات شركت آيدا سرام «سهامى خاص» به شماره ثبت 1149 و شناسه ملى 10360028859

به استناد صورت جلسه مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده مورخ 93/12/11 تصميمات ذيل اتخاذ شد:

1- آقايان فريدون قربانى به شماره ملى 0901801895، حسين بابائيان به شماره ملى 0652456022 و محسن ناصرى به شماره 
ملى 0880084804 به عنوان اعضاى اصلى هيئت مديره براى مدت دو سال انتخاب گرديدند.

2- روزنامه كثيراالنتشار آواى خراسان جنوبى جهت درج آگهى هاى شركت انتخاب شد.
با ثبت اين مستند تصميمات انتخاب مديران، روزنامه كثيراالنتشار انتخاب شده توسط متقاضى در سوابق الكترونيك 

شخصيت حقوقى مرقوم ثبت و در پايگاه آگهى هاى سازمان ثبت قابل دسترس مى باشد.

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

تاسيس شركت خانه سبز بيرجند «سهامى خاص» در تاريخ 94/2/31 به شماره ثبت 5047 و شناسه ملى 
14004944209 ثبت و امضا ذيل دفاتر تكميل گرديده كه خالصه آن به شرح ذيل براى اطالع عموم 

آگهى مى شود
 موضوع شركت: كليه فعاليت هاى مربوط به طراحى و دكوراسيون داخلى، گرافيكى، ساختمان و راه سازى، مشاوره، تاسيسات، 
نقشه بردارى پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذيصالح. ضمنا ثبت شركت مزبور با موضوعات فعاليت هاى مذكور به منزله 

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

مركز اصلى شركت: بيرجند- سجادشهر- سجاد 38- پالك 22- كدپستى 9718816519
سرمايه شركت: مبلغ يك ميليون ريال منقسم به يكصد سهم ده هزار ريالى با نام مى باشد كه تماما توسط موسسين طى 

گواهى بانكى شماره 242/42/23 مورخ 94/2/3 نزد بانك كشاورزى شعبه بيرجند پرداخت گرديده است.
اولين مديران شركت: خانم مهرى قاسمى بجد به شماره ملى 0652481612 به سمت رئيس هيئت مديره ، آقاى عليرضا 

نجفى به شماره ملى 5239624429 به سمت نايب رئيس هيئت مديره و مديرعامل و خانم مهناز نجفى به شماره ملى 
0653173326 به سمت عضو اصلى هيئت مديره براى مدت دو سال انتخاب گرديدند.

 دارندگان حق امضا: كليه اوراق و اسناد تعهدآور شركت از قبيل چك و سفته و كليه اوراق عادى با امضاى آقاى 
عليرضا نجفى (مديرعامل) و مهر شركت معتبر خواهد بود.

بازرس اصلى و على البدل: آقاى نيما خراشادى زاده به شماره ملى 0640234623 به عنوان بازرس اصلى و خانم فريبا 
داودى به شماره ملى 3621256563 به عنوان بازرس على البدل براى مدت يك سال مالى انتخاب گرديدند.

روزنامه آواى خراسان جنوبى جهت درج آگهى هاى شركت انتخاب گرديد.

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

آگهى تحديد حدود ثبت امالك يك قسمت از بخش يك بيرجند
پيرو آگهى  شماره      به موجب ماده 14 قانون ثبت امالك تحديد حدود شماره هاى زير:

ششدانگ يك باب منزل پالك 4718- اصلى بخش يك بيرجند واقع در تقاطع بلوار موسى ابن جعفر (ع) با بلوار 
جواديه مورد تقاضاى آقاى ابراهيم كدخدايى در روز 94/4/7 ساعت 10 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد.

لذا به موجب ماده 14 قانون ثبت امالك به صاحبان امالك و حقوق ارتفاقى و مجاورين شماره هاى فوق الذكر بوسيله اين 
آگهى اخطار مى گردد كه در روز و ساعت مقرر باال در محل حضور به هم رسانند. چنانچه هر يك از صاحبان امالك يا 

نماينده قانونى آنها در موقع مقرر حاضر نباشند مطابق ماده 15 قانون مزبور ملك مورد آگهى با حدود اظهار شده از طرف 
مجاورين تحديد خواهد شد و اعتراضات مجاورين نسبت به حدود و حقوق ارتفاقى و نيز صاحبان امالك و حقوق ارتفاقى 

كه در موقع مقرر حاضر نبوده اند مطابق ماده 20 قانون ثبت فقط تا سى روز از تاريخ تحديد حدود پذيرفته خواهد شد و از 
تاريخ تسليم اعتراض به اداره ثبت ظرف يك ماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذيصالح قضايى تقديم و گواهى الزم از 

مرجع مذكور اخذ و به اين اداره تسليم نمايند.

تاريخ انتشار: 94/3/3
 رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان بيرجند

آگهى تغييرات شركت آيدا سرام «سهامى خاص» به شماره ثبت 1149 و شناسه ملى 

10360028859 به استناد صورت جلسه هيئت مديره مورخ 93/12/11 تصميمات ذيل اتخاذ شد:

عطف به صورت جلسه هيئت مديره مورخ 93/12/11 نقل و انتقال سهام وفق مواد 39 و 40 اليحه اصلى قانون تجارت 
مربوط به امور داخلى شركت هاى سهامى بوده و از موارد ثبت و آگهى نمى باشد.

با ثبت اين مستند تصميمات نقل و انتقال سهام انتخاب شده توسط متقاضى در سوابق الكترونيك شخصيت حقوقى مرقوم 
ثبت و در پايگاه آگهى هاى سازمان ثبت قابل دسترس مى باشد.

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

آگهى مزايده اموال غيرمنقول «مرحله دوم»
پرونده كالسه 9309985617100148 به موجب اجرائيه صادره از شعبه اول دادگاه عمومى دادگسترى شهرستان 
سربيشه آقاى حسن قنبرى شكوه محكوم است به پرداخت مبلغ 100/810/017 ريال بابت اصل خواسته به 

همراه خسارت تاخير تاديه و هزينه دادرسى در حق آقاى حسن رضا بخشى و مبلغ 4/000/000 ريال بابت نيم عشر دولتى در 
حق دولت. لذا مقرر گرديده است دو ساعت آب از چاه قنبرشكوه با آبدهى 25 ليتر در ثانيه به همراه هفت درصد از باغ پسته 
اى (به مساحت حدود هشت هكتار با حدود 4000 درخت بزرگ و كوچك متعلق به نامبرده كه حسب نظريه كارشناس ارزش 
ملك فوق الذكر مبلغ 1/270/000/000 ريال كارشناسى گرديده است از طريق مزايده با قيمت كارشناسى در تاريخ يكشنبه 
94/3/17 از ساعت 10 الى 11 صبح در دفتر اجراى احكام حقوقى دادگسترى شهرستان خوسف به فروش برسد كه قيمت 
پايه از بهاى ارزيابى شده شروع و به فردى كه باالترين قيمت را پيشنهاد نمايد، فروخته خواهد شد. 10 درصد ثمن معامله 
فى المجلس از برنده مزايده اخذ و نامبرده مكلف است مابقى را حداكثر ظرف يك ماه به صندوق دادگسترى توديع و قبض 
مربوطه را تسليم اجراى احكام نمايد. در غير اين صورت 10 درصد سپرده وى پس از كسر هزينه مزايده به نفع دولت ضبط 
و مزايده تجديد خواهد شد. بديهى است در صورت پرداخت كل ثمن در موعد مقرر و عدم اعتراض به مزايده و تاييد توسط 
مقام قضايى ذيصالح، اموال مذكور به برنده مزايده تحويل خواهد شد. لذا متقاضيان در صورت تمايل مى توانند پنج روز قبل 

از موعد مزايده به اين اجرا مراجعه تا ترتيب بازديد آنان داده شود.

كوچى- مدير اجراى احكام مدنى دادگسترى شهرستان خوسف

دادگسترى جمهورى اسالمى ايران

آگهى مزايده اموال منقول «مرحله دوم»
(حقوقى)  عمومى  دادگاه  چهارم  شعبه  از  صادره  اجرائيه  موجب  به   9309985610400354 كالسه  پرونده 
دادگسترى شهرستان بيرجند شركت پتروپارت شرق به مديريت محمدناصر پارسائيان به آدرس خوسف - شهرك 

صنعتى فدشك محكوم است به پرداخت مبلغ 120/000/000 ريال بابت مطالبات كارگرى در حق محكوم له آقاى صادق ايوبى 
فرزند ذبيح ا... و مبلغ 1/000/000 ريال بابت نيم عشر دولتى در حق دولت. لذا مقرر گرديده است دو دستگاه پمپ روغن دنده 
اى 2 و 1/2 همراه با دينام و شاسى و يك دستگاه پمپ گريز از مركز 2 و 1/2 همراه با شاسى و دينام كه حسب نظريه كارشناس 
ارزش هر يك از دو دستگاه پمپ روغن دنده اى 2 و 1/2 همراه با دينام و شاسى 35/000/000 ريال و ارزش يك دستگاه پمپ 
گريز از مركز 2 و 1/2 همراه با شاسى و دينام 45/000/000 ريال كارشناسى گرديده است از طريق مزايده با قيمت كارشناسى 
در تاريخ شنبه 94/3/23 از ساعت 10 الى 10:30 صبح در دفتر اجراى احكام حقوقى دادگسترى شهرستان خوسف به فروش 
برسد كه قيمت پايه از بهاى ارزيابى شده شروع و به فردى كه باالترين قيمت را پيشنهاد نمايد، فروخته خواهد شد. 10 درصد 
ثمن معامله فى المجلس از برنده مزايده اخذ و نامبرده مكلف است مابقى را حداكثر ظرف يك ماه به صندوق دادگسترى توديع و 
قبض مربوطه را تسليم اجراى احكام نمايد. در غير اين صورت 10 درصد سپرده وى پس از كسر هزينه مزايده به نفع دولت ضبط 
و مزايده تجديد خواهد شد. بديهى است در صورت پرداخت كل ثمن در موعد مقرر و عدم اعتراض به مزايده و تاييد توسط مقام 
قضايى ذيصالح، اموال مذكور به برنده مزايده تحويل خواهد شد. لذا متقاضيان در صورت تمايل مى توانند پنج روز قبل از موعد 

مزايده به اين اجرا مراجعه تا ترتيب بازديد آنان داده شود.
كوچى- مدير اجراى احكام مدنى دادگسترى شهرستان خوسف

دادگسترى جمهورى اسالمى ايران

دعوت نامه تشكيل مجمع عمومى عادى ساليانه (نوبت اول)
شركت تعاونى فراگير ملى بهزيست تالش

شماره ثبت: 4409     شناسه ملى: 10360058639    تاريخ انتشار: 94/3/3
جلسه مجمع عمومى عادى ساليانه (نوبت اول) شركت تعاونى فراگير ملى بهزيست تالش يكشنبه 94/3/31 راس ساعت 10 صبح 
در محل مهرشهر، جنت 10 ، بلوك يك جنوبى، طبقه 2 برگزار مى شود. از كليه اعضا دعوت مى شود براى اتخاذ تصميم نسبت به 
موضوعات ذيل در اين مجمع حضور به هم رسانند. ضمنا چنانچه عضوى بنا به داليلى نتواند شخصا حضور يابد، مى تواند همزمان 
با نماينده تام االختيار خويش با هم به دفتر شركت واقع در مهرشهر، جنت 10 ، منزل اول جنوبى، طبقه دوم مراجعه و برگ 
وكالت نامه را تنظيم و برگه ورود به جلسه مجمع را دريافت نمايد. حداكثر آراى وكالتى هر عضو سه راى و هر فرد غير عضو يك 
راى مى باشد. ضمنا داوطلبان هيئت مديره و بازرس موظفند حداكثر ظرف يك هفته پس از انتشار آگهى دعوت به دفتر شركت 

تعاونى مراجعه و مدارك مربوطه را تحويل نمايند.

دستور جلسه:
استماع گزارش هيئت مديره و بازرس - رسيدگى و اتخاذ تصميم درباره ترازنامه و حساب سود و زيان و ساير گزارش هاى مالى سال 
هاى 91- 92 – 93 هيئت مديره - تصويب آيين نامه حقوق و مزايا و پاداش هيئت مديره و آيين نامه حدود و اختيارات مديرعامل   
اخذ تصميم نسبت به ذخاير و پرداخت سود و مازاد درآمد و تقسيم آن طبق اساسنامه - انتخاب اعضاى اصلى و على البدل هيئت 

مديره براى مدت سه سال شمسى - انتخاب بازرسان اصلى و على البدل براى مدت يك سال - بودجه پيشنهادى سال 94

هيئت مديره

جناب آقاى غالمحسين ابراهيمى
مسئول محترم نمايندگى وزارت امور خارجه استان خراسان جنوبى

 درگذشت پدر خانم گرامى تان را تسليت عرض نموده 
 براى آن عزيز علو درجات را مسئلت داريم.

شركت پارس كيازر قهستان

اجاره تخته كار-  خريد و فروش  
پرداخت اقساطى

09151634010     مديريت: بنى اسدى

داربست محمد

پوشــاك 
دادرس

ارائه دهنده انواع كت و شلوار، مانتو، لباس مجلسى و ...
 آماده عقد قرارداد با تمامى نهادها و ارگان هاى دولتى

 و غيردولتى مى باشد.
آدرس: بازار نو- پوشاك دادرس      32220655



يكشنبه * 3 خرداد  1394 * شماره 3227 

مناسبت ها 

روستاى چنشت از توابع شهرستان سربيشه در داخل ارتفاعات جنوب شهرستان بيرجند قرار گرفته است به دليل مورفولوژى خاص و موقعيت جغرافيايى 
آن و هم چنين داشتن مردمى با آداب و رسوم ويژه، وجود امامزاده سيد حامد علوى و دو غار معروف، كلكسيونى از انواع جاذبه هاى گردشگرى را 
درخود جاى داده است كه در اغلب ايام سال گردشگران زيادى از استان و خارج از استان را در خود جاى مى دهد.

روستاى چنشت از جاذبه هاى گردشگرى خراسانى جنوبى
آزادسازى خرمشهر

 1361 خرداد  سوم  روز  در  خرمشهر   سازى  آزاد 
خورشيدى پس از 578 روز اشغال به عنوان مهم ترين 
هدف عمليات بيت المقدس در دوره جنگ ايران و عراق 
توسط ارتش جمهورى اسالمى ايران (به فرماندهى على 
(به  اسالمى  انقالب  پاسداران  و سپاه  صياد شيرازى) 
فرماندهى محسن رضايى) انجام گرفت. اين آزادسازى 
در پى مرحله چهارم عمليات بيت المقدس كه از 1 تا 4 

خرداد 1361 انجام شد، محقق گرديد. امام خمينى (ره)  
در 3 خرداد 1361 به مناسبت آزادى خرمشهر پيامى 
 خطاب به ملت ايران صادر كرد. در اولين بخش اين بيانيه 

آمده است:
با تشكر از تلگرافاتى كه در فتح خرمشهر به اينجانب 
كشور  كه  قادر  خداوند  بر  بى حد  سپاس  است،  شده 
اسالمى و رزمندگان متعهد و فداكار آن را مورد عنايت 
و حمايت خويش قرار داد و نصر بزرگ خود را نصيب 

ما فرمود.
نيروى  آزادسازى خرمشهر حدود 16 هزار  در جريان 
عراقى كشته و زخمى شدند و همچنين 19 هزار نفر 
نيروى عراقى به اسارت نيروهاى ايرانى درآمدند. ايران 
در جريان عمليات 26 روزه بيت المقدس كه به آزادى 
خرمشهر انجاميد 6000 كشته  و 24 هزار مجروح داد.

در  عطفى  نقطه  نظامى  لحاظ  از  خرمشهر  آزادسازى 
تاريخ جنگ ايران و عراق شناخته مى شود. در ايران از 
اين عمليات و روز به عنوان نمادى از پيروزى، مقاومت 
و ايستادگى در برابر دشمن ياد مى شود. شوراى عالى 
انقالب فرهنگى سوم خرداد را در تقويم رسمى ايران 
نامگذارى  پيروزى  و  ايثار  مقاومت،  روز  عنوان  به 

كرده است.
نيمه شب دهم  در  بيت المقدس  آغاز عمليات  پى  در 
ارديبهشت سال 1361 چند هدف عمده استراتژيك و 
تاكتيتكى از جانب نيروهاى ايرانى دنبال مى شد اين 

اهداف عبارت بودند از:
مرزهاى  پشت  به  متجاوز  نيروهاى  راندن  بيرون   *

بين المللى
و  نظامى  سياسى -  قدرت  برترى  دادن  نشان    *
او  حاميان  و  عراق  به  اسالمى  جمهورى   اجتماعى 

در منطقه
*  انهدام نيروهاى متجاوز در منطقه بين غرب كارون 

تا خط مرزى
*  آزادسازى خرمشهر از اشغال متجاوزين

4

است  اين  ملــــى  بانــــك  بـــانكى  راهبرد  فرد-   كاظمى 
درصد   24 باالى  تسهيالت  ندارد  حق  هيچوجه  به  كس  هيچ   كه 

پرداخت كند.
عضو هيئت مديره بانك ملى كشور در مراسم توديع معارفه مدير امور 
شعب بانك ملى استان اظهار كرد: يكى از اهداف مهم بانك ملى اقتصاد 

سالم و رونق كسب و كار در كشور مى باشد.
ركود  از  براى خروج  كارهاى خوبى  اميد  و  تدبير  دولت  در  افزود:  وى 

انجام شده است. 
  كريمى با بيان اينكه مشكالت اقتصادى در جامعه بايد با كمك به توليد

به  بايد  بانكى  سيستم  كرد:  عنوان  شود  برطرف  كار  و  رونق كسب  و 
انجام  خوبى  اقداماتى  ملى  بانك  تاكنون  و  كند  كمك  كشور  اقتصاد 

داده است.
وى با اشاره به اينكه بانك ملى يك بانك دولتى بوده و هيچوقت از 
دولت جدا نخواهد شد گفت: در ايران بانك ملى با مردم و سرمايه مردم 

تاسيس شده است و خود را هميشه در كنار مردم مى داند.

معوقات بانكى استان بسيار پايين است

عضو هيئت مديره بانك ملى كشور با بيان اينكه خراسان جنوبى استانى 

بكر در حوزه سرمايه گذارى و كسب و كار است افزود: مطالبات معوق 
در  يادآورشد:  باشد.كريمى  مى  پايين  بسيار  جنوبى  ملى خراسان  بانك 

استان خراسان جنوبى 6 درصد تهسيالت پرداختى معوق است. 
به گفته وى بانك ملى استان خراسان جنوبى 40 درصد تسهيالت خود 

را در حوزه توليد و صنعت پرداخت كرده است.
وى با اشاره به اينكه بانك ملى در طرح هاى بزرگى در استان سرمايه 
گذارى و حمايت كرده و در كنار توليد كنندگان بوده است گفت: يكى 
از طرح هاى بانك ملى در استان سيمان باقران است كه رقم ريالى آن 
استان  به  آينده  تا هفته  به تصويب هيئت مديره رسيد و  هفته گذشته 

تزريق خواهد شد و همه شاهد راه اندازى سيمان باقران خواهند بود.
با بيان اينكه هدف بانك ملى پرداخت تسهيالت ارزان قيمت  كريمى 
است گفت: استراتژى بانك ملى اين است كه به هيچ وجه كسى حق 

ندارد تسهيالت با سود باالى 24 درصد پرداخت كند. 

عضو هيئت مديره بانك ملى يادآور شد: بانك بايد توليد ثروت داشته 
باشد و بتواند سپرده بگيرد و تسهيالت كم بهره پرداخت نمايد. 

با سابق  شعب  امور  مدير  راد»  «ساعى  زحمات  از  تشكر  با   وى 
نيروهاى  از  استفاده  ملى  بانك  اهداف  از  يكى  افزود:  استان  ملى  كد 
جنوبى  خراسان  در  اقدام  اين  كه  استانهاست  شعب  امور  در   بومى 

گرفته شده است.

بانك ها بايد در حوزه كسب و كار و توليد
 تسهيالت كم بهره پرداخت كنند

رضايى معاون برنامه ريزى و اشتغال استاندارى نيز در اين مراسم گفت: 
بانك ملى در سرمايه گذارى در استان خوب عمل كرده و انتظار اين 

است كه بحث رشد اشتغال و سرمايه گذارى را  دنبال كند.
تورم و  باشيم  داشته  گذارى  سرمايه  رشد  بايد  اينكه  بيان  با   وى 
را كنترل كنيم افزود: سالمت مالى يكى از موضوعات مهم در سيستم 
بانكى كشور است. رضايى با اشاره به اينكه در استان خراسان جنوبى 
در حوزه سرمايه گذارى و توليد قدمهاى خوبى برداشته شده گفت: در 
بايد به كمك  استان عمده تسهيالت به سمت مستغالت مى رود كه 

بانك به طرف كسب و كار توليد روانه شود. 
به گفته وى اكنون در استان پروژه هاى داريم كه نياز به اعتبار كمى 
توانند  مى  و  برطرف  توليد  مشكل  اعتبارات  اين  تزريق  با  كه  دارند 
اشتغال خوبى ايجاد نماييد. معاون برنامه ريزى و اشتغال استاندارى با 
بيان اينكه در استان هزينه و درآمد نسبت به سطح كشور متوسط است 
بايد از مشاغل خانگى و مباحث پشتيبان و سرمايه  عنوان كرد: بانك 

در گردش حمايت كند. 
سرمايه  و  معدنى  هاى  توانمندى  نمايشگاه  برگزارى  به  اشاره  با  وى 

در  استان  معدنى  ماده   38 حاضر  حال  در  گفت:  استان  در  گذارى 
نمايشگاه در معرض ديد عموم و سرمايه گذاران قرار گرفته كه بانك 
خوبى كمك  اقتصادى  هاى  پروژه  در  توانند  مى  گذاران  سرمايه   و 

 به استان داشته باشند. 

مشكلى در پرداخت تسهيالت سرمايه در گردش نداريم 
تامين مالى طرح هاى نيمه تمام از اهداف بانك ملى استان

بانك ملى در  اينكه  بيان  با  استان  بانك ملى  امور شعب  يزدانى مدير 
بانك ملى  برداشته است گفت:  حوزه سرمايه گذارى قدم هاى خوبى 
استان كمترين امالك تمليكى را داشته است. وى يكى از اهداف خود را 
كمك به رونق كسب و كار و توليد دانست و افزود: تالش خواهيم كرد طرح 
هاى نيمه تمام بانك را تامين مالى كنيم تا ساهد اشتغال بيشترى در استان 
شاهد باشيم. يزدانى درباره كمك به واحدهاى توليدى به خصوص در حوزه 
سرمايه در گردش گفت: طرح هاى كه به علت كمبود نقدينگى مشكل 
دارند تالش كنند تامين مالى شوند. مدير امور شعب بانك ملى اظهار كرد: 
بانك ملى استان بيش از پولى كه داشته است تسهيالت پرداخت كرده 
است. در پايان اين مراسم در غياب ساعى راد مدير شعب بانك ملى 
 استان از وى قدردانى و يزدانى به عنوان مدير شعب بانك ملى استان

 و مسئول كميسيون هماهنگى بانك هاى استان معرفى شد.  

در مراسم توديع معارفه رئيس امور شعب بانك ملى استان عنوان شد:

هيچ كس حق پرداخت تسهيالت باالى 24 درصد را  ندارد 
اعتبار مورد نياز سيمان باقران تا هفته آينده تزريق مى شود

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

09156706538     

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

آدرس: بيرجند- خيابان جمهورى - سه راه اسدى - جنب مصلى 
تلفن تماس: 32237666 - 09358461519 

موسسه فرهنگى - مذهبى حضرت ابوالفضل (ع)
ارائه دهنده بهترين و سريع ترين نوع اطالع رسانى
ارسال انبوه پيامك ويژه مراسم تشييع، ترحيم و ... در كوتاه ترين زمان ممكن

ارسال بر اساس پيش كد ، خيابان به خيابان ، كدپستى ، مشاغل و اصناف 

فروشگاه

با همكارى سازمان بهشت متقين چاپ و تكثير انواع برگه هاى ترحيم
با نازل ترين قيمت

آموزشگاه  خياطى ترمه
آموزش دوره هاى مختلف 
خياطى از مبتدى تا 
پيشرفته با مجوز رسمى 
از سازمان آموزش فنى و 
حرفه اى كشور 

 .................................
خيابان معلم – ميدان 7 تير

 32444141 - 09153611928 بهدانى

 اجاره قالب فلزى ، جك 
 و كليه تجهيزات  بتونى ، ساختمانى

 و ديزل ژنراتور

09153613243 - شريفى
ايزوگام  شفيعى

آسفالت و قيرگونى 
(محوطه و پشت بام)

32225494
09151630283

 نبش 17 شهريور 23

هد
ش

ر م
ر د

 كا
قه

ساب
ل 

سا
 15

ي
مين

ض
د ت

رص
1 د

00

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

خدمات فنى يخساران
مركز تعمير انواع: يخچال ، لباسشويى 

جارو برقى
خدمات پس از فروش: اسنوا ، دوو  

تكنوگاز ، حاير
تعمير و شارژ انواع كولر اتومبيل 

09153622734 - براتى
32434440  - 32438511

آدرس: از خيابان غفارى نبش جرجانى به نبش 
پرستار 22 تقاطع سوم از غفارى 28 انتقال يافت

ساختمـان  نقـاشى 
پالستيك 2500 تومان        روغنى 8000 تومان

اكروليك  6000 الى  25000 تومان    پتينه هاى هنرى برجسته 
و طرح هاى دكراتيو 15/000 الى  90/000 تومان

نبش نواب صفوى 6       09155626304 - زارع
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سبك زندگى تابع تفسيرمان از زندگى است

رفتار اجتماعى و سبك زندگى، تابع تفسير ما از زندگى است: 
هدف زندگى چيست؟ هر هدفى كه ما براى زندگى معين 
كنيم، براى خودمان ترسيم كنيم، به طور طبيعى، متناسب با 
خود، يك سبك زندگى به ما پيشنهاد مى شود. يك نقطه ى 
اصلى وجود دارد و آن، ايمان است. يك هدفى را بايد ترسيم 
كنيم - هدف زندگى را - به آن ايمان پيدا كنيم. بدون ايمان، 
پيشرفت در اين بخشها امكان پذير نيست؛ كاِر درست انجام 
نمى گيرد.  باالخره به يك چيزى بايد ايمان داشت، اعتقاد 
اعتقاد پيش رفت. مسئله ى  و  ايمان  اين  دنبال  به  داشت، 
ايمان، مهم است. ايمان به يك اصل، ايمان به يك لنگرگاه 

اصلى اعتقاد؛ يك چنين ايمانى بايد وجود داشته باشد. 

نيكى و كمك پنهانى

گاه  كه  داشتند  پسرعمويى  العابدين(ع)  زين  امام 
امام اين،  وجود  با  پرداخت.  مى  امام  اذيت  و  آزار   به 

زين العابدين(ع) كه از وضع مالى وى مطلع بود براى 
صورت  به  شبانه  او،  اجتماعى  حيثيت  و  آبرو  حفظ 
 ناشناس به وى كمك مالى مى كرد و مبالغى را در اختيار

 او مى گذاشت.
 او كه از اين امر خبر نداشت از امام زين العابدين شكوه 
مى كرد و به بدگويى آن حضرت مى پرداخت كه امام 

به او كمك نمى كند و به ياد او نمى باشد.

پناهگاه درماندگان و مأمن پناهجويان

سركردگى  به  اميه  بنى  سپاهيان  وحشيانه  حمله  در 
 «شرف بن عقبه» به مدينه و قتل عام آن شهر، زنان 
و كودكانى كه فرصت فرار نيافته بودند پناهگاه و مأمنى 

مطمئن تر از خانه امام زين العابدين(ع) نيافتند.
نشينى سپاه شرف  و عقب  پايان جنگ  تا  رو  اين  از   
بن عقبه در خانه آن حضرت ماندند. امام(ع) نيز از آنها 
پذيرايى كردند و حتى لباس مورد نياز پناه آورندگان را 

در اختيار آنان قرار دادند.

 جكى (برد پيت) : من تو آمريكا زندگى مى كنم،
 و تو آمريكا تو بايد رو پاى خودت بايستى. 

آمريكا يه كشور نيست، يه بنگاهه! 
حاال زود باش پولمو بده

فيلم: به آرامى بكش-اندرو دومينيك

گل باغ ياسين خوش آمد
امام العابدين خوش آمد

اين پسر مرآت ُحسن پيغمبر است
زبانش ذوالفقار دست حيدر است

اين پسر بر حسين، حسين ديگر است
نجل حبل المتين خوش آمد

والدت با سعادت امام سجاد(ع) مبارك باد

آدم هاى خوب مانند گل قالى هستند؛ نه باران را 
انتظار مى كشند و نه از اين مى ترسند

 كه روزى آن ها را بچينند.

يارو ميزنه به بى خيالى وايميسه
 پليس بياد كروكى بكشه !

سجاده اش هميشه پر از عطر يار بود
پيشاني اش به سجده دائم دچار بود
هم زين العابدين زمان بود و هم لبش
گل خانه ي صحيفه ي سبز بهار بود

تا هر وقت كه تلخى زندگى افراد اطراف 
خود را به شيرينى تبديل مى كنى، 

بدان كه زنده هستى.

جاده جوانى لغزنده است 
زنجير ايمان را ببنديد

حضرت امام زين العابدين (ع) چهارمين امام شيعيان بنا به 
قولي مشهور، در پنجم شعبان سال 38 هجري قمري متولد 
شدند. امام زين العابدين فرزند امام حسين (ع) و شهربانو، 
دختر يزگرد سوم پادشاه ايران، بود كه در زمان فتح ايران 
توسط مسلمين به اسارت گرفته شدند و سپس بر اساس 

انتخاب خودشان به عقد حسين ابن على (ع) در آمدند.
 امام زين العابدين (ع) زماني ديده به جهان گشود كه زمام 
امور در دست جد بزرگوارش امام علي بن ابيطالب (ع) بود. 
آن حضرت 3 سال از خالفت علوي و حكومت چند ماهه 
امام حسن عليه السالم را درك كرد. امام سجاد (ع)  در 
عاشوراي سال 61 هجري قمري حضور داشت و در آن واقعه 
به صورتي معجزه آسا نجات يافت و پس از شهادت پدرش 
 امام حسين (ع) مسئوليت زمامداري شيعيان از جانب خدا

 بر عهده او گذاشته شد.

رسالتها در عصر امام سجاد (ع)
مردم مسلمان عصر امام (ع)  به علت تبليغات و فعاليتهاي 
حقايق  برابر  در  نامشروع  حكومتهاي  فرهنگي  و  سياسي 
سر  به  ديني  بي  و  جهالت  نهايت  در  مذهبي  و   سياسي 
مي بردند. بدعتها و عقايد گمراه كننده و باطل به عنوان 
مسلمانان  عمل  و  اعتقاد  مورد  مذهبي،  عقايد  و  احكام 
قرار گرفته بود. در چنين شرايطي، بزرگترين و مهمترين 
 مسئوليت امام سجاد عليه السالم، احياي مجدد اسالم ناب 
محمدي (ص)، تبيين جايگاه امامت و رهبري اهل بيت (ع)، 

مبارزه با جهالت سياسي و مذهبي مردم و تربيت مجاهدان 
واقعي بود. امام (ع)  مي بايد در برابر حقايق سياسي اسالم 
روشنگري مي كردند بويژه كه درباره امامت و رهبري و 
افشاگري عليه حكومتهاي غاصب و ظالم و ترويج فرهنگ 
جهاد و شهادت الزم بود كه شيعيان و مسلمانان را براي 
مبارزه و جهاد عليه ظلم، بدعت و گمراهي آماده مي ساختند. 
با  و  ترين شرايط  آن حضرت موفق شدند كه در سخت 
در  مبارزاتي،  و  تبليغاتي  از ظريفترين شيوه هاي  استفاده 

اهداف خويش موفق و پيروز شوند.

نقش امام سجاد در تربيت موالي
«موالي» يعني: عده اي از ايرانيان كه به عراق آمده و در 
از جمله موضوع هاى  با تشييع آشنا شده. همچنين  آنجا 
شايع در قرن اول و دوم هجري تربيت موالي بود. اين افراد 
عمدتاً به علت داشتن استعداد مناسب و نيز آمادگي كسب 
علم و نيز با احساس ضعفي كه ايشان در برابر عرب ها 
داشتند و درصدد بودند كه آن را جبران كنند، به خوبي در 
زمينه حديث كار كردند و در نتيجه توانستند در مدت زماني 
كوتاه از فقها و محدثين مراكز عمده اسالمي شوند. اين افراد 
در خانواده هاي مختلف عرب، تربيت شده بودند كه طبعًا 

 

انگيزه هاي سياسي و مذهبي جاري و مرسوم در آن قبايل و 
عشيره ها، به اينان نيز سرايت كرده بود، به ويژه كوفه، بيشتر 
گرايش شيعي داشت و «موالي» آن نيز چنين بودند، از اين 

رو اهل بيت (ع) نيز از اين ويژگي براي تربيت موالي استفاده 
كردند. در اين ميان، سياست علي بن الحسين (ع) شايان 
توجه بسيار است. امام مي كوشيد تا در مدينه، با تربيت طبقه 
«موالي»، راه را براي آينده باز كند. و اسالم صحيح و سليم را 
به آنان (كه زمينه كافي داشتند) انتقال دهد، پس با شخصيتي 
كه امام داشت به شايستگي مي توانست در روحيه موالي اثر 

بگذارد و احساسات شيعي را به آنان انتقال دهد.

 دوران امام سجاد(ع)
همه كرد،  مي  زندگي  آن  در  سجاد(ع)  امام  كه   دوراني 
ارزش هاي ديني دستخوش تحريف و تغيير امويان قرار 
گرفته بود و احكام اسالمي بازيچه دست افرادي چون ابن 
زياد، حجاج و عبدالملك بن مروان بود. حجاج عبدالملك 
را مهم تر و برتر از رسول خدا (ص) مي شمرد و برخالف 
نصوص ديني ازمسلمانان جزيه مي گرفت و با اندك تهمت 
و افترايي مردم را به دست جالدان مي سپرد. در سايه چنين 
حكومتي آشكار بود كه تربيت ديني مردم تا چه اندازه تنزل 
كرده و ارزش هاي جاهلي چگونه احيا شده است؛ به طوري 

كه دو خطر بزرگ جامعه اسالمي را تهديد مي كرد: 
فرهنگ هاي متنوع بيگانه, خطر تجمل پرستي.از اين رو 
الزم بود در زمينه علمي كاري انجام شود تامسلمانان به 
از  قانون گذاري ويژه خود كه  اصالت فكري و شخصيت 

كتاب و سنت در اسالم الهام مي گيرد، واقف گردند. 

دعاهاى امام سجاد در اين عصر او نشان دهنده اين مطالب 
است كه در هر حال ولو اين كه همه امكانات مبارزه از يك 
نفر گرفته شود و به فرض اين كه تنها هم باشد، باز هم 
مسئوليت تالش و كوشش از او سلب نمي گردد و بايد از دعا 

به عنوان حربه مبارزه در راه حق استفاده شود
صحيفه سجاديه از گنجينه هاي ارزشمند دعاهاي امامان(ع) 
است كه در بردارنده برخي از دعاهاي حضرت سجاد(ع) است. 
صحيفه سجاديه كانوني از معارف بلند الهي در ابواب مختلف 
است و در يك ارزيابي واقع بينانه مي توان آن را ابزار رساي 
فرهنگي براي مقابله با هجوم فرهنگي دانست كه خلفاي 
ناشايست باب آن را گشوده بودند. بي ترديد اگر اين حركت 
ارزشمند فرهنگي در كنار گستره فرهنگي ديگر امامان نبود، 
ناب محمدي(ص)  اسالم  از  اثري  فرهنگي  مهاجمان  اين 
باقي نمي گذاشتند. اهل دانش اذعان دارند كه كتاب صحيفه 
سجاديه از نظر جايگاه ارزشي سومين كتابي است كه در صدر 
اسالم پس از قرآن كريم و نهج البالغه پديد آمده و مانند 
نسيم صبا در اطراف و اكناف عالم منتشر شده و از اين رو 
مردم آن را مورد اهتمام و توجه قرار داده اند. سراسر اين كتاب 
پر ازحقايقي است كه خداوند سبحان هنگام خلوت آن را بر 
زبان آن حضرت(ع) روان ساخته است و هر كتاب ديگري كه 
در اين فن تنظيم يافته از اين كتاب بهره و نصيبي برده است. 
به طوري كه ديگر دانشمندان كتب ادعيه خود را بر مبناي 

دعاهاي اين صحيفه به رشته تحرير درآورده اند.
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پيامك روز 

حرف هاى ابريشمى طنز امروز

شعر روز 

پلكى احساس

عارفانه روز

يك لحظه مكث كن

با معصومين

آيه روز  

آيا مردم فكر مى كنند همين كه بگويند «ايمان آورديم»به حال خود رها مى شوند و 
آزمايش نخواهند شد؟! عنكبوت آيه 2

حديث روز  

خشنودى از پيشامدهاى ناخوشايند، بلند ترين درجه يقين است.  
امام سجاد (ع)

سبك زندگى

فالش بك

والدت حضرت على بن حسين امام سجاد (ع)

طراح: نسرين كارى                        

از   – شناسي  زمين   -1 افقي: 
مرواريد   -2 مازندران  ديدني  نقاط 
– ساعي – آقا در لفظ فرانسه 3- 
بسيار   – كديور   – نواختن  به  امر 
رخشندگي   – نكوهش   -4 روان 
بزرگ   -5 رنج   – رنگ  حالل   –
 -6 گور   – رسيدن  كمال  به   –
كشتارگاه  كارگر   – جويدني  سقز 
استان  در  شهري   -7 دودلي   –
 -8 آزرم   – گاهنامه   – كرمانشاه 
يافتن  زينت   – داروغه   – روييدن 
اثر   – ترشي  عضو   – همدم   -9
 – موضوع   -10 بوشهر  تاريخي 
براي تخريب مكه لشكر   – نامدار 
كشيد 11- گذشته – مظهر عدالت 
– نت بيمار! 12- ضمير مفعولي – 
 – عمر  ميزان   – بنگالدش  مركز 
نزديكي   – تكانه   -13 پسوندها  از 
تك   -14 شدن  مغلوب   – جستن 
امپراتوران  از   – آسايش   – تك 
نخل  دريافت  نامزد   -15 روم  
 2013 كن  فيلم  جشنواره  در  طال 
كارگرداني  به  است  فيلمي  كه 
الكساندر پين – آواز دستگاه شور

عمودي: 1- روغن مو – اثري از 

هوارد فاست 2- گياهي براي دام 
– چهره پرداز – سوار 3- شركت 
تريلي،  سازنده  معروف  خارجي 
نويسنده   – اتوبوس  و  كاميون 
درفش   -4 سركرده   – هيوال 
از   – وسيله  به   – دينداري   –
زادگاه   -5 جاسوسي  نهاي  سازما 
عبيد – ساختماني تقريبًا به شكل 
نيمكره – فرد 6- غرغر كردن – 
را  يكديگر   – خانه  پوشش  تمام 
استوار   – درنده جنگلي   -7 ديدن 
آذربايجان  جمهوري  در  رودي   –

8- اتوبوس فضايي – آدمكشي – 
برادر شوهر  زن   -9 دريغ خوردن 
رودخانه   – خزنده  حيوانات  از   –
اي به طول 72 كيلومتر در كوزوو 
طور  به   – بم  آواي   – بلبل   -10
مستمر و پياپي 11- مادر – مرمر 
 – عقلي  سبك   -12 مالمت   –
فرمانده بدن – نوعي كبك – لقب 
دفتر   – كال  مقابل   -13 اروپايي 
كار تاجر – شادماني 14- سرزمين 
– نام دخترانه – نوعي 15- چهره 

اصلي ناتوردشت - منقار كوچك
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اكاوىشهركركض5
تكلاسمىتىراع6
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شزاونتشادبابر14
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قابل توجه تمامى ادارات دولتى و همشهريان  محترم  
اكيپ تخصصى سرما در خدمت شما  نصب و سرويس كولر و غيره  در اسرع وقت   09155622188

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

تجربه كنيد.    09158668002

يك منشى و يك نيروى خانم 
آشنا با كار پيتزا - اسنك با 

حقوق توافقى نيازمنديم
32434522 - 09156695564

 تعدادى چرخكار حرفه اى خانم يا آقا 
براى  كار در توليدى نيازمنديم.

 32403199 - 09153635925 جعفرپور

 يك نفر (خانم ، آقا) براى همكارى
 در پوشاك نيازمنديم. 

09152695168 - 32220655 
يك نفر فروشنده نيازمنديم.

09151630802

يك كارگر ساده خانم يا آقا نيازمنديم.
 محالتى - نبش 22 بهمن 

 رستوران مدائن   32442231
ساعت مراجعه: 8 صبح تا 2 بعدازظهر 

و 7 تا 10 شب

فروش استثنايى  پوشاك مردانه  در راسته 
بازار با موقعيت عالى به علت مهاجرت

 نقد يا معاوضه با خودرو       32224498

يك همكار خانم براى كار در سالن 
زيبايى نيازمنديم. 32222428

موقعيت عالى براى خانم هايى كه با سرمايه 
كم مى خواهند صاحب آرايشگاه شوند. 

32406219  - 09156047004

 واگذارى مغازه پوشاك زنانه 
با موقعيت استثنايى
09015250028

فروش يك دستگاه موتور جوش 
موزا ساخت ايتاليا در حد نو با 

روشنايى برق     09155615786

 طبقه همكف از منزل وياليى 
دو طبقه واقع در پاسداران 26 
رهن و اجاره (ترجيحا رهن) داده 

مى شود.   09156687906

فروش ليفان ايكس 60، سفيد  
مدل دى 92

09159623850

 قنات  محمد مهدى  با  مساحت  تقريبى 
 10 هكتار با حدود 600 اصله درخت (عناب  

زرشك - پسته و ...) در 60 كيلومترى 
بيرجند و 30  كيلومترى سربيشه با موقعيت 

و امكانات مناسب به فروش مى رسد.
09158604697- خزاعى

يك فقره  چك بانك كشاورزى  شعبه 

نهبندان  به  نام حميد رضا نخعى  به 

تاريخ  94/8/1 و مبلغ 25/000/000 

ريال  مفقود گرديده  ، يابنده  با  شماره 

 09157913124 تماس حاصل نموده 

و مژدگانى  دريافت نمايد.

فروش پژو  SDV8 206 مدل 93، سفيد 
خانگى ، فوق العاده تميز و بدون رنگ 
كاركرد: 33000      09151633633

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

09151636824 - 09152206824  
05632222321

كـاشت 
بـولت

وسايل سوپرماركت اعم از يخچال ، 
فريزر، قفسه ، ترازو و ... خريداريم. 

09155625612

تعدادى فروشنده (بازارياب) 
براى فروش محصوالت نيازمنديم. 

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

09158173050

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

   32304027 -09159656641 روزى

فروش فورى 100 متر زمين 
در سپيده 17، چهارديوارى شده 
با قيمت مناسب  / امالك باقران

09157203004

فروش دكل جرثقيل پالفينگر 
3 تن و دو الكتروموتور 15 اسب   

09155626083

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

32236008  - 09128399395

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

32230549
فروش باغ در بهدان با 10 فنجان آب 

و اشجار قديمى و جديد
09151606547

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

 نقدا خريداريم. در محل  فقط  با يك تماس

نبش 17 شهريور 24 - 09159618050

 آهن آالت مستعمل و ذوبى 
را نقدا خريداريم.

درب و پنجره و فلزات رنگى 
فقط با يك تماس

 09151614735 - 09151612979
برادران زنگوئى

فروش انواع نهال پيوندى گلدانى 
 خيابان  جمهورى اسالمى 

مقابل  پارك آزادى - اول خيابان قائم

09151632890 - سبزه بين

گواهى موقت پايان تحصيالت 
كاردانى معمارى معصومه صمدى 

فرزند جعفر مفقود و از درجه 
اعتبار ساقط مى باشد.

مدرك كارشناسى پرستارى دانشگاه 
 آزاد اسالمى اينجانب سيما محمدى نوده 

مفقود شده و از درجه اعتبار
 ساقط مى باشد.   

سمسارى پايتخت
 كليه لوازم منزل و ادارى 

را با باالترين قيمت خريداريم.
با يك تماس و در محل

09155618751
17 شهريور 24 و 26

فروشگاه الستيك اسدزاده
اقساط 12 ماهه  براى فرهنگيان

انقالب 8 و 10
09153624878

وسايل سوپرماركت اعم از يخچال ، 
فريزر، قفسه ، ترازو و ... خريداريم. 

09155625612

فروش ملك استثنايى در شهر مود
1- باغ حصار شده با انواع درختان ميوه 2 ساله به  مساحت 1600 مترمربع نبش بلوار امام رضا (ع)

2- باغ با حصار قديمى داخل محدوده خدماتى شهردارى داراى 80 اصله درخت زرشك 
20 ساله و استخر ذخيره آب حدود 2000 مترمربع

3- مقدار زيادى زمين قابل كشت داخل مزرعه پايين
4- مقدارى زمين كشاورزى سمت شمال جاده بيرجند - زاهدان

5 -350 مترمربع زمين مسكونى
6- شش ساعت آب از قنوات ثالثه مود به قيمت استثنايى به فروش مى رسد.

09155623695
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اخبار ورزشى

سالمت نيوز: متخصصان توصيه مى كنند در اتوبوس و اماكن عمومى حداكثر و تا جايى كه مى توانيم بايستيم. تحقيقات اخير نشان مى دهد ايستاده بودن حتى 
در حال تحرك نداشتن باعث الغرى مى شود. ايستاده بودن به بهبود جريان خون در بدن كمك مى كند و سبب مى شود در طوالنى مدت اندامى متناسب داشته 
باشيم.دانشمندان با انجام آزمايشاتى بر روى 150 نفر دريافتند ايستادن 50 درصد نسبت به نشستن حتى اگر تحرك و فعاليتى نداشته باشيم سبب الغرى مى شود. 

مى خواهيد الغر شويد، بايستيد! 

مبتاليان به اين بيمارى
 «نعناع» بخورند 

سالمت نيوز: گياه نعناع در تسكين و بهبود سندرم 

روده تحريك پذير نقش مهمى دارد. سندرم روده 
رايجى است كه  (IBS)، عارضه  پذير  تحريك 
روده بزرگ يا كولون را تحت تاثير قرار مى دهد. 
اين بيمارى منجر به گرفتگى و انقباض عضالت 
روده، درد شكم، تجمع گاز، اسهال و يبوست مى 

شود. افراد مبتال به اين سندرم اغلب با كنترل 
رژيم غذايى و كاهش استرس مى توانند بيمارى 
خود را مديريت كنند. نعناع از طريق مهار التهاب 
روده  در  درد  ضد  هاى  واكنش  كردن  فعال  و 
بزرگ به بهبود عاليم سندرم روده تحريك پذير 

كمك قابل مالحظه اى مى نمايد.

پوست در بهار به آفتاب حساس تر است 

ممكن  مختلف  فصول  در  آفتاب  نور  شهرخبر: 
ناپذير،  بروز صدمات شديد، جبران  باعث  است 

آفتاب سوختگى و ضايعات غيرقابل برگشت در 
پوست شود. زمانى كه فصل تغيير مى كند و به 
دليل اينكه آفتاب در زمستان با شدت نمى تابد، 
در فصل بهار پوست به آفتاب حساس تر است 
و تقريبا حدود يك ماه تا يك ماه و نيم طول 
مى كشد كه پوست در برابر آفتاب مقاومت خود 
را به دست آورد. بنابراين در اين مدت پوست به 
مراقبت بيشترى نسبت به ساير فصول نياز دارد. 
ضدآفتاب ها با ضخامت و به صورت يك اليه 
نازك، پوست فرد را در برابر اشعه ماوراء بنفش 
حفظ مى كنند. بهتر است در زمستان روزانه دو 
با  آفتاب  از ضد  نوبت  تابستان سه  در  و  مرتبه 
روى  بر  نازك  اليه  يك  به صورت   30 SPF
سطح پوست استفاده شود. ميزان تشعشع آفتاب 
به پوست از ساعت 12 تا 15 بسيار زياد است. 
به همين دليل همه افراد در هر سنى مى توانند 
با استفاده از كاله آفتابى، عينك آفتابى، پوشش 
روشن، مناسب و انواع ضد آفتاب از بروز هرگونه 

آسيب به پوست خود جلوگيرى كنند. 

تقويت حافظه سالمندان
 با پياده روى دسته جمعى

جديد،  پژوهش هاى  براساس   سالمانه: 

باعث  روزانه  و  جمعى  دسته  روى هاى  پياده 
محققان  مى شود.  سالمندان  حافظه  تقويت 
گروهى  صورت  به  كه  سالمندانى  دريافتند 
فعاليت هاى  ديگر  و  روزانه  روى هاى  پياده  در 

 فيزيكى شركت مى كنند از لحاظ ذهنى آماده تر
هستند. محققان دريافتند افرادى كه پياده روى 
و  فيزيكى  لحاظ  به  داشتند  مداومى  و  بيشتر 
بودند،  برخوردار  بيشترى  سالمت  از  روانى 
با مشكالت  كمتر  و  بوده  تر  قوى  حافظه شان 

چربى و فشار خون روبرو بودند.

سفيدكردن دندان با ريحان
 

باعث  تنها  نه  سفيد  دندان هاى  نيوز:  سالمت 

لحاظ  به  بلكه  مى شود،  شما  لبخند  زيبايى 
شخصيتى هم شما را جذاب تر مى كند. ريحان 
مفيد  بسيار  لثه  خونريزى  از  جلوگيرى  براى 
بوده و به عنوان سفيد كننده دندان نيز استفاده 
مى شود. هم مى توانيد آن را به صورت خشك 
و هم پودرشده استفاده كنيد. هر شكل از آن را 
با روغن خردل يا پوست پرتقال مخلوط كرده و 

دندان تان را با آن بشوييد.

خوراكى هاى مفيد و مضر 
براى سردمزاج ها

سالمانه: مصرف بيش از حد مواد لبنى، ترشى 
است  مزاج سرد مضر  با  افراد  براى  نشاسته  و 
مثل  شيرين  خوراكى هاى  خوردن  مقابل  در  و 
سكنجبين و مربا به آنها توصيه مى شود. افراد 
كم خواب  اندام،  الغر  خشك  و  سرد  مزاج  با 
و  هستند  خشك  و  تيره  پوست  با  معموًال  و 
مواد  محاسبه گر هستند.  و  منظم  دقيق،  اغلب 
تر مضر  و  مزاج سرد  با  افراد  براى  غذايى كه 
و  ترشى  لبنى،  مواد  از حد  بيش  است مصرف 
سركه، برنج، سيب زمينى، ماكارونى، سوپ جو، 
است. حلوا  و  شيربرنج  تازه،  ماهى  كله پاچه، 
ميوه هاى ترش، نارنگى، كيوى، هندوانه، خيار، 
كاهو، گوجه، كدو، موز، آلو و اسفناج نيز براى 
بادام، گردو، فندق،  افراد توصيه نمى شود.  اين 
پسته، عسل، شيره خرمايى يا انگور براى اين 
افراد مفيد است همچنين مى توانند سكنجبين، 
گوشت  با  كه  آبگوشت هاى  مختلف،  مرباهاى 
روغن  يا  زيتون  روغن  مى شود،  تهيه  پرندگان 

گردو را مصرف كنند.

پوست در بهار به آفتاب حساس تر است 

عكس يادگارى بالى جان
 پسر جوان شد

باشگاه خبرنگاران:جوان 35 ساله اى در آبشار شلماش 
سردشت به خاطر انداختن عكس يادگارى جان خود را 
از دست داد. اين جوان همراه خانواده به منظور گذراندن 
اوقات فراغت و بازديد از آبشار شلماش از شهر سنندج 
استان كردستان به سردشت سفر كرده بود. امينى مسئول 
آتش نشانى سردشت گفت: اين جوان به منظور عكس 
گرفتن روى يكى از صخره هاى باالى آبشار اول شلماش 
رفته بود كه به علت ليز خوردن به داخل آبشار سقوط كرد 
و جان باخت. بعد از سه ساعت آتش نشانان جسد اين 

جوان را از آب خارج و به بيمارستان منتقل كردند.

دستبرد ميلياردى كارمند ناخلف بانك 
به حساب مردم 

باشگاه خبرنگاران: فرمانده انتظامى كهگيلويه و بويراحمد 
گفت: به دنبال گزارشى از برداشت هاى غير مجاز در 
شعب يكى از بانك ها در ياسوج، كارآگاهان براى پيگيرى 
موضوع به محل اعزام شد.سردار غالمزاده اظهار كرد: در 
تحقيقات مشخص شد متصدى يكى از بانك ها با سوء 
استفاده از شغل خود اقدام به برداشت وجوهى به ميزان 
دو ميليارد ريال و واريز آنها به حساب هاى مشخصى 
كرده است. وى تصريح كرد: متهم به جرم خود اعتراف 
كرد و اظهار كرد : مبلغ 200 ميليون تومان به صورت 

غيرمجاز از حساب ها برداشت كرده ام.

كالهبردارى  در پوشش نماينده 
شركت هاى معروف

از  آگاهى كردستان  پليس  رئيس   : باشگاه خبرنگاران 
دستگيرى كالهبردار عراقى در سنندج خبر داد. سرهنگ 
سلمانى افزود: اين متهم در پى حكم قضايى از يكى از 
استان هاى همجوار تحت تعقيب مراجع قضايى بود كه 
توسط ماموران آگاهى كردستان دستگير شد.  وى افزود: 
متهم كه اهل كشور عراق است با معرفى خود به عنوان 
نماينده شركت هاى مختلف اقدام به كالهبردارى كرده 
است. وى با اشاره به اعتراف متهم به 29 فقره كالهبردارى 
تصريح كرد: متهم تحت الحفظ به مرجع قضايى خواهان 

در يكى از استان هاى همجوار انتقال يافت.

متالشي شدن باند سوداگران مرگ 
در نهبندان 

ايسنا: فرمانده انتظامي نهبندان از انهدام باند حمل كننده 
مواد مخدر در اين شهرستان  خبر داد. سرهنگ شاهوردي 
گفت: ماموران هنگام كنترل خودروهاي عبوري به يك 
دستگاه خودروي پرايد كه از مسير زاهدان به شهرهاي 
مركزي كشور در حركت بود مشكوك شدند و خودرو 
را تحت نظر قرار دادند. وي ادامه داد: راننده خودرو به 
محض مشاهده ماموران متواري شد. در محل توقيف 
سه  صورت  به  كه  ترياك  كيلوگرم  مقدار 61  خودرو 
كوله پشتي آماده شده بود كشف شد. ماموران با پيگيري 

عمليات، سوداگران مرگ را دستگير كردند . 

تصادفات درون شهرى  استان
 28 مجروح بر جاى گذاشت

فارس : رئيس پليس راهنمايى و رانندگى خراسان جنوبى 
گفت: در طى هفته گذشته بر اثر تصادفات در جاده هاى 
درون شهرى استان 28 نفر مجروح شدند.سرهنگ رضايى 
تقدم  نكردن حق  رعايت  را  تصادفات  دليل  مهم ترين 
دانست و افزود: دليل 38 درصد از تصادفات درون شهرى 
توجه نكردن به جلو، چهار درصد سرعت غيرمجاز و هشت 
درصد نيز ساير علل بوده است.وى از ثبت 4 هزار و36 فقره 
انواع تخلفات رانندگى در هفته گذشته خبر داد و افزود: در 
اين مدت 144 دستگاه موتورسيكلت و14دستگاه خودرو 

كه داراى تخلف بوده اند، توقيف شدند.
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حوادث

دومين حضور نجمه خدمتى در سال 2015 
براى كسب سهميه المپيك

فارس: رئيس هيئت تيراندازى خراسان جنوبى از دومين 
جهانى 2015  جام  مسابقات  در  خدمتى  نجمه  حضور 
آلمان براى كسب سهميه المپيك ريو خبر داد. محمد رضا 
ناياب اظهار كرد: اين مسابقات در رشته هاى تفنگ بادى، 
درازكش، سه وضعيت و در تپانچه بادى و 25 متر و در دو 
بخش مردان و زنان از پنجم تا 13 خرداد ماه با حضور 906 
ورزشكار از 86 كشور جهان در شهر مونيخ آلمان برگزار 
مى شود و برترين هاى اين مارتن بين المللى، سهميه المپيك 
2016 ريو را كسب مى كنند. وى با بيان اينكه از جمهورى 
اسالمى ايران ورزشكارانى در دو رشته تفنگ و تپانچه 
شركت مى كنند، گفت: در رشته تفنگ، الهه احمدى، مه لقا 
جام بزرگ، نرجس امام قلى نژاد، نجمه خدمتى(خراسان 
جنوبى)، صفيحه صحرا گرد، حسين باقرى، مهدى جعفرى 
پويا، پوريا نوروزيان به همراهى الزلو سوچك سرمربى اين 
رشته و ابراهيم اينانلو به عنوان مربى و همچنين در رشته 
تپانچه نيز بهناز غالمى، فاطمه حسينى، سارا ميرابى، الهام 
 هريجانى، محمد احمدى به مربيگرى سكينه خدابنده لو 
و به سرپرستى اميرحسين صولت تيم كشورمان را همراهى 
مى كنند. نجمه خدمتى، نماينده شايسته خراسان جنوبى در 
براى  كاملش  آمادگى  از  تيراندازى كشورمان  ملى   تيم 
افتخار آفرينى در اين مسابقات گفت و خاطرنشان كرد: با 
دعاى خير مردم شريف و قدرشناس ايران و لطف خداوند 
متعال از اين فرصت طاليى كمال استفاده را خواهم كرد 
و بهره گيرى از تجربيات مسابقات جام جهانى كره جنوبى، 
اميدوارم با كسب رتبه برتر بزرگترين افتخار دوران حرفه اى 

ورزش خود را رقم بزنم.

مركز آموزش 04 امام رضا(ع) بر سكوى 
سوم مسابقات فوتبال نزاجا ايستاد

شمال شرق  قرارگاه  بدنى  تربيت  مسئول  فارس: 
فوتبال  سراسرى  ليگ  رقابت هاى  در  گفت:  نزاجا 
تيم  ايران،  اسالمى  جمهورى  ارتش  زمينى  نيروى 
بيرجند سوم شد.على  امام رضا(ع)  آموزش 04  مركز 
آزادى  سالروز  مناسبت  به  كرد:  اظهار  رساخيرآبادى 
خرمشهر و گراميداشت روز ملى مقاومت، ايثار و پيروزى 
رقابت هاى ليگ سراسرى فوتبال نيروى زمينى ارتش 
جمهورى اسالمى به ميزبانى تيپ 128 سنندج برگزار 
شد و بهترين هاى اين دوره معرفى شدند. وى افزود: 
در پايان اين مسابقات اداره عقيدتى سياسى نزاجا به 
مقام قهرمانى رسيد، پشتيبانى قرارگاه نزاجا در جايگاه 
بيرجند  رضا(ع)  امام  آموزش 04  مركز  و  ايستاد  دوم 
بر سكوى سوم ايستاد. رسا خيرآبادى خاطرنشان كرد: 
كاپ اخالق رقابت هاى ليگ سراسرى فوتبال نيروى 
زمينى ارتش جمهورى اسالمى ايران به تيم تيپ 128 
سنندج اهدا شد، سعيد مالمحمدى و آرش اكبرى از 
تيم عقيدتى سياسى نزاجا نيز به عنوان بهترين مربى و 

بازيكن معرفى شدند.

حمل بار و اثاثيه منزل
 با كاميونت مسقف چادردار 

و كارگر ماهر
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  بنگاه  قالب بتن توكــل ت
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
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خيابان ارتش - جنب  جهاد كشاورزى        

3-32233092  بخشى

تعمير يخچال  ، فريزر  و ...  
در  منزل  

روبروى پايانه   مسافربرى ، جنب  نمايندگى سايپا       

09158076574 - نظرى



مدير كل دفتر فني استانداري، معاون فرماندار شهرستان بشرويه و بخشدار مركزي اين شهرستان منصوب شدند. 
به گزارش خاورستان، طي احكامى جداگانه از سوي استاندار حميدرضا اطميناني به عنوان مدير كل دفتر فني استانداري، حسين مرادي 

به عنوان معاون فرماندار شهرستان بشرويه و مجيد كيال به عنوان بخشدار مركزي اين شهرستان منصوب شدند.

امضاى استاندار پاى حكم سه مسئول ديگر در استان
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 وقفى به ارزش 176 ميليون تومان در بيرجند
از وقف  بيرجند و درميان  اوقاف  اداره  ايكنا- رئيس 
ساخت  براى  تومان  ميليون   176 ارزش  به  زمينى 
مسجد امام حسين(ع) در روستاى حسين آباد بيرجند 
خبر داد. خدايى با اعالم هشتمين وقف در سال 94 
توسط مردم شهرستان بيرجند گفت: خانم ها كبرى و 
طلعت حسين آبادى زمينى به مساحت 880 متر مربع 

را در روستاى حسين آباد سادات وقف كردند.

هيئت مذاكره كننده ايرانى 
بايد با قدرت سر ميز مذاكره حاضر شود

سپاه  در  فقيه  ولى  نمايندگى  سياسى  معاون  فارس- 
هيئت  اى  هسته  مذاكرات  بحث  در  گفت:  پاسداران 
مذاكره كننده كشور ما بايد با قدرت بر سر ميز مذاكره 
حاضر شده و از حق قانونى ملت دفاع كند. سردار رسول 
سنايى راد در جمع كاركنان منطقه پدافند هوايى شرق 
ضمن تبريك اعياد شعبانيه و سوم خرداد ماه سالروز 
حماسه آزادسازى خرمشهر، اظهار كرد: فتح خرمشهر 
فتح ارزش ها بود و رزمندگان ما با وجود كمبود امكانات 
الهى  هاى  ارزش  از  برخوردار  روحيه  با  تجهيزات  و 
انتخابات پيش  به  آزاد كنند.وى  را  توانستند خرمشهر 
روى كشور اشاره كرد و يادآور شد: انتخابات فرصتى 
براى تزريق خون تازه به نظام است بنابراين بايد پرشور و 
با نشاط بوده و افرادى كه صادقانه قصد خدمت و روحيه 

كار جهادى دارند به مجلس راه پيدا كنند.

صدور گواهينامه هاى هوشمند الكترونيكى 
مهارت براى اولين بار در خراسان جنوبى

سامانه صدور گواهينامه الكترونيكى مهارت در استان 
با هدف ارائه خدمات بهتر به مخاطبين آموزش هاى 
مهارتى راه اندازى شد. سپاهى، رئيس اداره سنجش و 
با  اداره كل آموزش فنى و حرفه اى استان  ارزشيابى 
اعالم اين خبر گفت: صدور اين گواهينامه ها براى اولين 
بار در استان با صدور 40 كارت از تاريخ 94/2/20 آغاز 

شد و تا كنون 590 كارت هوشمند صادر شده است. 

زمان آزمون و خطا پايان يافته است 

فارس- مديركل ورزش و جوانان استان با بيان اينكه 
امروزه ديگر زمان آزمون و خطاى مديريتى نيست، گفت: 
بايد از جايگاه دانش آموزى به پايگاه دانش اندوزى ارتقا 
يابيم. عزيززاده مقدم در ديدار كاركنان جديداالستخدام 
حوزه ورزش و جوانان خراسان جنوبى شريان حياتى 
كار و فلسفه وجودى ورزش و جوانان را توسعه نشاط 
و شادابى و ارتقاى سالمت در جامعه دانست و افزود: 
جوانان  و  ورزش  تشكيالت  در  تالش  و  كار  فضاى 
بسيار گسترده است و اميد مى رود با خالقيت، پشتكار، 
صداقت و انضباط كارى، زمينه خدمت رسانى مطلوب تر 
براى مردم بيش از گذشته فراهم شود. وى يادآور شد: 
به مناسبت اعياد با بركت شعبانيه 19 نفر از نيروهاى 
جديد حوزه ورزش در استان كار خويش را آغاز كرده 
اند. در اين جلسه نيروهاى جديد با تبيين انگيزه و اهداف 
خود، به طرح نظرات و ديدگاه هاى خويش پرداختند و از 
آمادگى خود براى جامه عمل پوشانيدن و انجام صحيح 

وظايف محوله سخن گفتند.

 غربالگرى شنوايى 2500 نوزاد قاينى
تسنيم- مدير بهزيستى قاين با اشاره به اينكه در طرح 
آگاه سازى پيشگيرى از معلوليت ها 3 هزار و 845 
نفر تحت پوشش قرار گرفتند، گفت: در سال گذشته 
2 هزار و 577 نوزاد در طرح غربالگرى شنوايى در 
اظهار  خزاعى  شدند.  رايگان  معاينه  شهرستان  اين 
كرد: عملكرد واحد پيشگيرى بهزيستى قاين در سال 
بينايى تعداد كودكان معاينه  93 در طرح غربالگرى 
كنندگان  دريافت  تعداد  و  نفر   299 و  هزار   3 شده 

هزينه عينك 88 نفر بود.

300 كيلو ماهي فاسد در بشرويه معدوم شد

رئيس شبكه دامپزشكى بشرويه  از كشف و معدوم 
و  فاسد  فله   ماهى   كيلوگرم   300 از  بيش  سازى 
خبر  گرد  دوره  فروشنده  يك  از  مصرف  قابل  غير 
مورد  يك  به  باتوجه  كرد:  اظهار  رمضانى  داد. 
در يك  تازه  ماهى  فروش  بر  مبنى  مردمى  گزارش 
دامپزشكى  نظارتى  اكيپ  شهرستان،  روستاهاى  از 
از  بعد  و  نظر  مورد  محل  به  مراجعه  با  شهرستان 
حمل  مجوز  فاقد  كه  نظر  مورد  محموله  ارزيابى 

بهداشتي دامپزشكي بود را توقيف كردند.

30 درصد سهميه آرد 9 نانوايى متخلف 
در خراسان جنوبى كسر شد

درصد   30 گفت:  استان  بازرسى  اداره  رئيس  ايرنا- 
سهيمه آرد حمايتى 9 واحد صنفى نانوايى به دليل بى 
توجهى به رعايت ضوابط و مقررات صنفى، كسر شد. 
تهورى افزود: بر اساس مصوبه كميسيون گندم، آرد و 
نانوايى كه  از واحدهاى صنفى  نان استان، آن دسته 
مرحله  در  نكنند  رعايت  را  مقررات صنفى  و  ضوابط 
نخست و دوم با كسر 30 و 50 درصدى سهميه آرد 
سوم،  مرحله  در  تخلف  تكرار  صورت  در  و  حمايتى 
وى  شد.  خواهند  مواجه  آرد،  سهميه  كامل  قطع  با 
مهمترين تخلفات منجر به كسر سهميه آرد را عرضه 
از ترازوى ديجيتال و  خارج از شبكه، فقدان استفاده 

تعطيلى غيرمجاز و كاهش ساعات پخت ذكر كرد.

برگزارى طرح ملى دادرس در بيرجند

بيرجند  احمر  هالل  جمعيت  سرپرست  خاورستان- 
در  خواهران  ويژه  دادرس  ملى  طرح  برگزارى  از 
شهرستان خبر داد. قاسمى گفت: اين طرح به منظور 
مدارس  كاهش خطرپذيرى  و  ايمنى  افزايش سطح 
كشور با تكيه بر تربيت تيم هاى دانش آموزى آماده 
براى مقابله با حوادث و توسعه و ترويج ظرفيت هاى 

خودامدادى در ميان دانش آموزان برگزار مى شود.

بهره بردارى از پارك تون تا پايان سال

فارس- شهردار فردوس گفت: عمليات اجرايى پارك 
تا  پارك  اين  و  است  انجام  در حال  تون  گردشگرى 
پايان سال جارى بهره بردارى مى شود. حالج مقدم 
اظهار كرد: تعريض خيابان فرهنگ از سه راهى خيابان 
صنفى و صنعتى تا ميدان صاحب الزمان(عج) و تكميل 
و  مهم  هاى  پروژه  جمله  از  تون  گردشگرى  پارك 
است.  جارى  سال  در  فردوس  شهردارى  دار  اولويت 
وى از ادامه آسفالت معابر سطح شهر خبر داد و افزود: 
در سال جارى روكش آسفالت بيش از 250 هزار متر 
مربع از معابر اولويت دار سطح شهر انجام و آسفالت 
فرسوده معابر اصلى سطح شهر نيز نوسازى مى شود.

نبود داروخانه مهمترين 
مشكل دارالشفاى فاطمه زهرا(س)بيرجند

خاورستان- دارالشفاى فاطمه زهرا(س) بيرجند يكى از 
مراكز خيريه درمانى است كه تعرفه خدمات ارائه شده 
در آن با 50 درصد ارزان تر از مراكز خصوصى بوده و 
در محله چهاردرخت بيرجند قرار دارد. جوانمرد، مدير 
عامل دارالشفاى فاطمه زهرا(س)  يكى از مشكالت اين 
دارالشفاء را نبود داروخانه عنوان و افزود: عليرغم پيگيرى 
هاى صورت گرفته هنوز مجوز صادر نشده است. وى 
و  دانست  نيازمند  اقشار  به  را كمك  مركز  اين  هدف 

خواستار توجه بيشتر مسئولين به اين مراكز شد.

برگزارى جشنواره دانشجويي غذاي سالم 

60 دانشجوى دانشگاه علوم پزشكى بيرجند، در جشنواره 
غذاى سالم، آشپزى كردند. به گزارش صدا و سيما؛ انواع 
كوكو، كوفته تبريزى، كشك بادمجان، نون محلى و 
انواع آش و دسر از جمله غذاهايى بود كه دانشجويان در 
اين جشنواره پخت كردند و به نمايش گذاشتند. در پايان 
اين جشنواره به 10 نفر از دانشجويانى كه بهترين غذاها 

را تهيه كردند جوايزى اهدا شد.

مصرف آنتى بيوتيك در مرغدارى ها 
توجيه اقتصادى ندارد

بيوتيك  آنتي  گفت:  دامپزشكى  كل  مدير  ايسنا- 
زماني مصرف خواهد شد كه مرغداري دچار بيماري 
هاي ميكروبي و عفوني شده باشد در غير اين صورت 
هيچ توجيه اقتصادي نخواهد داشت. رفيعى پورافزود: 
مرغدار بايد بر اساس دستورالعمل مصرف دارو يك 
از  به كشتارگاه  ارسال مرغ  از  قبل  روز  تا 10  هفته 
مصرف آنتي بيوتيك خودداري كند. وى اظهار كرد: 
در صورت گزارش و يا مشاهده مصرف دارو در پايان 
كشتار  از  جلوگيري  ضمن  ها،  مرغ  پرورش  دوره 

متخلف به مراجع قضايي معرفي مي شود.

 مديركل كتابخانه هاى عمومى خراسان جنوبى از افزايش50 درصدى تعداد كتابخانه 
هاى روستايى استان در سال جارى خبر داد. به گزارش مهر، محمدرضا رضايى در 
 نشست خبرى با اصحاب رسانه  كه با حضور معاون توسعه نهاد كتابخانه هاى
عمومى كشور برگزار شد، اظهاركرد: توجه ويژه نهاد كتابخانه هاى عمومى استان 
در سال جارى به كتابخانه هاى روستايى خواهد بود و در همين راستا امسال تعداد 
افتتاح  از  يابد. وى  افزايش مى  كتابخانه هاى روستايى استان حدود 50 درصد 
كتابخانه روستايى در شهرستان نهبندان خبر داد و گفت: امروز (شنبه) با حضور 
معاون توسعه نهاد كتابخانه هاى عمومى كشور كتابخانه شهرى در قاين به بهره 
بردارى رسيد. وى با بيان اينكه طبق قانون بايد نيم درصد از درآمدهاى شهردارى 
به كتابخانه هاى عمومى اختصاص يابد، افزود: در سال 92 حدود 20 درصد اين 

درآمد تحقق يافت و اين رقم  در سال 93 به 50 درصد رسيد.

آغاز روند اجرايى كتابخانه مركزى استان در سال جارى

رضايى اظهار اميدوارى كرد كه در سال جارى بتوانيم 100 درصد اين اعتبار را جذب 
كنيم. وى به پروژه احداث كتابخانه مركزى در استان اشاره كرد و افزود: يكى از 
مشكالت ما بر روى زمين اين پروژه بود كه با پيگيرى هاى انجام شده طى يك 
هفته گذشته مشكل آن رفع و  در حال حاضر مشكل خاصى در اين زمينه وجود 
ندارد. وى اضافه كرد: با توجه به اينكه در ابتدا براى اين پروژه حدود پنج هزار متر 
زمين در نظر گرفته شده بود اما نهاد كتابخانه هاى عمومى استان 10 هزار متر 

درخواست كرده بود كارهاى اجرايى پروژه به طول انجاميد. 

رضايى با بيان اينكه آخرين مكان اين كتابخانه در بلوار شهيد ناصرى بيرجند در 
نظر گرفته شده است، بيان كرد: اميدواريم ظرف يك ماه آينده عقد قرار دارد با نهاد 

كتابخانه ها انجام و در سال 94 كار اجرايى شود. 
مديركل دفتر امور اجتماعى استاندارى نيز در اين جلسه، عدالت فرهنگى را زيربناى 
توسعه اقتصادى و اجتماعى عنوان كرد و گفت: در سال هاى گذشته براى عدالت 
فرهنگى كارهاى زيادى انجام شده اما هنوز در استان به عدالت واقعى نرسيده ايم.

صرفه جويى5 ميليارد ريالى به دليل عدم حضور در نمايشگاه كتاب

معاون نهاد كتابخانه هاى عمومى كشور نيز  با اشاره به عدم حضور اين نهاد در 
نمايشگاه بين المللى كتاب و صرفه جويى پنج ميلياردى اعتبارات گفت: اين هزينه 
الهيارى به وجود سه هزار و 200  صرف خريد كتاب براى استان ها مى شود. 
كتابخانه عمومى در كشور اشاره كرد و گفت: در چند سال گذشته دولت تالش 
كرد تا با برگزارى نمايشگاه كتاب استانى تا حدودى عطش مردم براى حضور در 

نمايشگاه تهران را كم و بيشتر به نمايشگاه هاى استانى سوق داده شوند. 

برگزارى دوره هاى قصه خوانى براى 67 كتابدار كشور

 الهيارى با بيان اينكه نهاد كتابخانه هاى عمومى كشور تالش مى كند عالوه 
برغنى كردن كتابخانه ها، كتابداران را تبديل به مشاوران امين كند، بيان كرد: در 
همين راستا در طول سال گذشته پنج دوره براى كتابداران برگزار شد. وى اضافه 
كرد: اين دوره آموزشى براى كتابداران خراسان جنوبى با حضور كتابدارانى از خراسان 

رضوى و سيستان و بلوچستان برگزار مى شود كه اميدواريم به زودى شاهد تجمع 
اين كتابداران در استان باشيم. وى با تأكيد بر توانمندسازى كتابداران حوزه كودك 
و نوجوان بيان كرد: هم اكنون دوره هاى جمع خوانى قصه در كتابخانه ها برگزار 
مى شود و در ارديبهشت ماه امسال بالغ بر 67 نفر از كتابداران كشور اين دوره قصه 
گويى را گذرانده اند. وى ادامه داد: در حوزه محتوايى نيز گروه سنى كودك و نوجوان 

مورد توجه نهاد است.

برگزارى آزمون استخدامى نهاد كتابخانه هاى عمومى در سال جارى

 به گفته الهيارى تا پايان سال 12 سرى مستمر ارسال كتاب براى كتابخانه هاى 
سراسر كشور انجام و اين ارسال عالوه بر ارسال هاى مستمر خواهد بود. وى 
از برگزارى آزمون استخدامى نهاد كتابخانه هاى عمومى در سال جارى خبر داد 
و افزود: امسال ما برابر مصوبه هيئت امنا آزمون جذب نيرو از بين دانشجويان 
كتابدارى در سال 94 را خواهيم داشت. وى در ادامه گفت: در حال حاضر كار 
ديجيتال سازى بيش از شش هزار جلد كتاب در حال اتمام است و نهاد خود را 

مكلف مى داند اين ديجيتال سازى بر اساس حقوق ناشر باشد.

مديركل كتابخانه هاى عمومى استان خبر داد:

افزايش 50 درصدى كتابخانه هاى روستايى

مدير كل تعاون، كار و رفاه اجتماعى در گفتگو با آوا، داليل جذب نشدن تسهيالت مشاغل خانگى را بيان كرد:

 سود زياد، استقبال كم
حسين زاده- مدير كل تعاون، كار و رفاه اجتماعى خراسان 
جنوبى در ارديبهشت سال گذشته گفته بود: تعهد اشتغال 
استان در سال 93 بدون احتساب شهرستان طبس 7 هزار 

و 875 نفر مى باشد. 

اعتبارات مشاغل خانگى استان در سال 93
 57 ميليارد ريال بوده است

براى كسب اطالع از ميزان اشتغال ايجاد شده در استان طى 
سال گذشته با مدير كل تعاون، كار و رفاه اجتماعى استان 
گفتگو كرديم كه محمد سنجرى در اين باره گفت: تعهد 
اشتغال استان در سال 93 براساس مفاد سند توسعه اشتغال 
و سرمايه گذارى استان 10 هزار نفر بوده است اما براساس 
گزارش اخذ شده از سامانه ملى رصد مشخصات، حدود 11 
استان در  براى  نفر شاغل در سامانه مذكور  هزار  و 666 
سال گذشته به ثبت رسيده است. وى درباره تأمين تسهيالت 
براى اجراى طرح مشاغل در استان طى سال 93 نيز گفت: 
اعتبارات مشاغل خانگى سهميه سال 93 در استان 57 ميليارد 
ريال بوده كه در شهريور ماه سال گذشته به بانك هاى عامل 
استان ابالغ شد. سنجرى اظهار كرد: از اين محل، مبلغ 5 
هزار و 782 ميليون ريال به 171 نفر از متقاضيان مستقل 
تسهيالت پرداخت شده است. ضمن اينكه اعتبارات پرداختى 
مشاغل خانگى مستقل در سال 93 قرض الحسنه نبوده است. 
يكى از مهمترين داليل جذب نشدن تسهيالت مذكور باال 

بودن نرخ تسهيالت و استقبال نكردن متقاضيان مى باشد. 

هدفمندى آموزش هاى مهارتى
با نياز بازار كار استان در طرح نيازسنجى 

جنوبى  خراسان  اجتماعى  رفاه  و  كار  تعاون،  كل  مدير  از 
درباره ميزان پرداخت اعتبارات سرمايه در گردش در استان 
در سال 93 پرسيديم كه سنجرى پاسخ داد: اعتبارات مربوط 
به توان تسهيالت دهى بانك هاى عامل كه در ارديبهشت 
ابالغ شد مبلغ 78 ميليارد  اداره كل  اين  به  ماه سال 93 
بوده است  بانك هاى عامل  از محل منابع داخلى  تومان 
كه از اين ميزان حدود 7 ميليارد تومان  جذب شد. اعتبارات 
مذكور براى طرح هاى متقاضى توسعه، سرمايه در گردش 
و نيمه تمام قابل پرداخت بوده است و با نرخ سود مصوب 
شوراى پول و اعتبار بوده است و به علت باال بودن نرخ 
سود، كمتر مورد استقبال متقاضيان قرار گرفته است. وى 
با  كار  بازار  سنجى  نياز  طرح  اجراى  گذشته  سال  در  كه 
همكارى دستگاه هاى مربوطه را ضرورى دانسته بود، در 
گفتگو با آوا درباره هدف اجراى اين طرح، اظهار كرد: طرح 
نياز سنجى بازار كار با هدف شناسايى مهمترين نيازهاى 
بازار كار استان به منظور هدفمندى آموزش هاى مهارتى 
در استان و انطباق اين آموزش ها با نياز بازار كار انجام شده 
است. تهيه و تدوين اين طرح پژوهشى در كارگروه اشتغال 
در اواخر سال 92 مصوب و در سال 93 توسط اداره كل 

آموزش فنى و حرفه اى استان انجام شده است.

تعيين و ارائه آموزش هاى مهارتى مورد نياز
بازاركار مختص هر يك از شهرستان هاى استان

سنجرى در مورد طرح تعيين آموزش هاى مهارتى مورد 
تعيين  اصلى  داد: هدف  توضيح  اينگونه  نيز  كار  بازار  نياز 
آموزش هاى مهارتى موردنياز بازار كار (ميان مدت) استان 
در سه بخش صنعت، كشاورزى و خدمات در استان خراسان 
جنوبى مى باشد. وى اظهار كرد: در اين طرح، رشته هاى 
مهارتى موردنياز فعلى واحدهاى توليدى به ترتيب اولويت 
بيان شده كه اين نياز سنجى براى هر يك از شهرستان 
هاى استان به تفكيك بخش هاى مختلف اقتصادى انجام 
ريزى  برنامه  مذكور  طرح  نتايج  به  توجه  با  و  است  شده 
آموزش فنى و  اداره كل  آموزشى در  برگزارى دوره هاى 

حرفه اى استان براين اساس انجام مى شود.

انعقاد 6 تفاهم نامه با هدف توسعه بخش تعاون

همچنين  استان  اجتماعى  رفاه  و  كار  تعاون،  كل  مدير 
انعقاد تفاهم نامه براساس توانايى  سال گذشته خواستار 
دستگاه ها شده بود تا در قالب آن مقدمات توسعه بخش 
تعاون فراهم شود. سنجرى درباره اقدامات صورت گرفته 
زمينه  اين  در  گفت:  آوا  گزارشگر  به  نيز  راستا  اين  در 
ذيربط  هاى  دستگاه  با   93 سال  هايى طى  نامه  تفاهم 

تعاون  اتاق  با  نامه  تفاهم  انعقاد  شامل  كه  شده  منعقد 
امور  از  بخشى  واگذارى  موضع  با   93/02/30 تاريخ  در 
تصدى گرى ها (تشكيل و نظارت بر تعاونى و واگذارى 
بخشى از پودمان هاى آموزشى تعاونى ها)، انعقاد تفاهم 
نامه با دانشگاه پيام نور در تاريخ 93/06/01 با موضوع 
انعقاد  دانشگاهى،  تعاون  و  كارآفرينى  واحد  اندازى  راه 
تفاهم نامه با پارك علم و فناورى در تاريخ 93/07/12 
با موضوع تشكيل و حمايت از تعاونى هاى دانش بنيان، 
با   93/10/24 تاريخ  در  استاندارى  با  نامه  تفاهم  انعقاد 
موضوع تشكيل كارگروه توسعه و حمايت از بخش تعاون 
در استان، انعقاد تفاهم نامه با شوراهاى اسالمى استان 
در تاريخ 93/11/3 با مضوع ايجاد اشتغال و كارآفرينى 
در روستاهاى استان و انعقاد تفاهم نامه با دانشگاه آزاد 
اسالمى در تاريخ 93/11/20 با موضع راه اندازى واحد 

كارآفرينى و تعاون دانشگاهى مى باشد.  
حضور  بندى  زمان  برنامه  تهيه  كرد:  اظهار  سنجرى 
به  تعاونى  و  شغلى  مشاوره  براى  كل  اداره  كارشناسان 
دانشگاه هاى آزاد و پيام نور و پارك علم و فناورى، تشكيل 
كميته اجراى تفاهم نامه هاى منعقد شده با معرفى رابط از 
دستگاه هاى مذكور و ارسال بسته هاى آموزشى و فرهنگى 
به دانشگاه ها از ديگر كارهاى انجام شده در راستاى توسعه 

بخش تعاون در استان بوده است. 

هفتمين جلسه شوراى توسعه فعاليت هاى قرآنى خراسان 
جنوبى ديروز شنبه برگزار شد و همه اعضا بر اين نكته 
مؤسسات  طريق  از  بايد  طرح ها  كه  داشتند  نظر  اتفاق 

قرآنى اجرايى و از موازى كارى جلوگيرى شود.
در  اسالمى  ارشاد  و  فرهنگ  مديركل  ايكنا،  گزارش  به 
جامعه  يك  ايجاد  براى  نشست ها  اين  گفت:  جلسه  اين 
قرآنى يك دست برگزار مى شود تا اعضا به صورت شفاف 
طرح هاى خود را ارائه كرده و از آن دفاع كنند. محبى بيان 
كرد: اعضا طرح هاى خود را ارائه كنند تا بعد از يك بازه 
زمانى كوتاه طرح بررسى و طرح هايى كه توسط كارشناسان 

تأييد شود نسبت به تصويب آن اعالم نظر شود.

مباحث قرآنى را به صورت صنفى و گروهى نبينيم 
قرآنى  مباحث  نبايد  گفت:  نيز  اسالمى  تبليغات  مديركل 
را به صورت صنفى و گروهى ببينيم بلكه بايد در سطح 
استان كالن نگر باشيم تا تأثير بيشترى بر فرهنگ عمومى 
جامعه ما داشته باشد. حجت االسالم لطفيان با اشاره به 
مباحث  فراگيرى  براى  استان  روستايى  جامعه  ظرفيت 
قرآنى يادآور شد: اين در حالى است كه متأسفانه مشاهده 
مى كنيم بيشتر برنامه هايى كه اساتيد قرآنى ايجاد مى كنند 
در شهرهاست، در حالى كه شيوه نامه توسعه فعاليت هاى 
قرآنى مقرر مى كند كه 40 درصد طرح ها و برنامه ها بايد 

در مناطق محروم اجرا شود.

جاى خالى تجليل از نخبگان قرآنى

اشاره  با  هم  استان  اسالمى  تبليغات  دارالقرآن  رئيس 
توسعه  شوراى  به  دستگاه  اين  پيشنهادى  طرح هاى  به 
فعاليت هاى قرآنى استان بيان كرد: برگزارى مسابقات قرآنى 
ويژه روستائيان، برگزارى دوره هاى تخصصى قرآن كريم، 
طرح توسعه فعاليت هاى قرآنى در فضاى مجازى، كرسى هاى 
تالوت قرآن به اين شيوه كه قارى كه آيات را تالوت مى كند 
خودش ترجمه آيات را نيز بخواند، برگزارى دوره هاى حفظ 
قرآن ويژه كاركنان دولتى و برگزارى دوره هاى حفظ عمومى 

از جمله طرح هاى پيشنهادى است. 

اشرفى مقدم اظهار كرد: يكى از طرح هايى كه اگر با همكارى 
همه دستگاه ها و نهادهاى استان اجرايى شود بازخورد مناسبى 
خواهد داشت تجليل از نخبگان قرآنى استان است كه جاى 

آن در ميان فعاليت هاى قرآنى خالى است.
و  ورزش  كل  اداره  نماينده  نشست  اين  در  همچنين، 
جوانان گفت: طرح اين اداره كل طرح آموزش قرآن كريم 
را تحت  افراد جامعه  آنالين هست كه عموم  به صورت 

پوشش خواهد داشت. 
و  كميته  موافقت  مورد  طرح  اين  اگر  شد:  يادآور  مهرور 
توسط  گيرد  قرار  قرآنى  فرهنگ  توسعه  شوراى  اعضاى 

مؤسسه بلد االمين اجرايى خواهد شد.

در هفتمين جلسه شوراى توسعه فرهنگ قرآنى عنوان شد:

طرح آموزش قرآن كريم به صورت آنالين

آگهى تحديد حدود عمومى حوزه ثبتى نهبندان
آگهى تحديد حدود امالك يك قسمت از بخش 5 شهرستان نهبندان پيرو آگهى نوبتى منتشر شده شماره 3201-94/2/1 مندرج در روزنامه آواى خراسان جنوبى به موجب ماده 14 قانون ثبت 

امالك تحديد حدود شماره هاى ذيل:  2- اصلى مزرعه همرى 1- پالك 1249 فرعى موقوفه عزادارى به تصدى اداره اوقاف و امور خيريه نهبندان ششدانگ يك قطعه زمين مزروعى  سه اصلى مزرعه 
نقشرمى  2- پالك 461 فرعى موقوفه عبدا... كرباليى حسين به تصدى اداره اوقاف و امور خيريه نهبندان ششدانگ يك قطعه زمين مزروعى  3- پالك 462 فرعى موقوفه محمد كرباليى اكبر به تصدى اداره 
اوقاف و امور خيريه نهبندان ششدانگ يك قطعه زمين مزروعى در تاريخ 94/3/25 پالك چهار اصلى مزرعه سوقات 4 - پالك 254 فرعى موقوفه جعفر به تصدى اداره اوقاف و امور خيريه نهبندان ششدانگ 
يك قطعه زمين مزروعى 5- پالك 255 فرعى موقوفه جعفر به تصدى اداره اوقاف و امور خيريه نهبندان ششدانگ يك قطعه زمين مزروعى 6- پالك 434 فرعى موقوفه حاجى غالمرضا به تصدى اداره اوقاف 
 و امور خيريه نهبندان ششدانگ يك قطعه زمين مزروعى 7- پالك 456 فرعى موقوفه حاجى حسن عباس به تصدى اداره اوقاف و امور خيريه نهبندان ششدانگ يك قطعه زمين مزروعى در تاريخ 94/3/26 
پالك 5- اصلى مزرعه خالق آباد 8- پالك 259 فرعى موقوفه على اكبر حسين كرباليى محمد به تصدى اداره اوقاف و امور خيريه نهبندان ششدانگ يك قطعه زمين مزروعى 9- پالك 474 فرعى از 357 
فرعى آقاى يارى زارعى ششدانگ يك قطعه زمين مزروعى در تاريخ 94/3/26 مستثنيات مرتع چاهداشى پالك 410- اصلى 10- پالك 1052 فرعى آقاى حبيب جهان نما ششدانگ يك قطعه زمين 
مزروعى 11- پالك 1061 فرعى آقاى حبيب جهان نما ششدانگ يك قطعه زمين مزروعى 12- پالك 1184 فرعى آقاى خدابخش حيدرى ششدانگ يك قطعه زمين مزروعى 13- پالك 1185 فرعى آقاى 
غالم قانونى ششدانگ يك قطعه زمين مزروعى 14- پالك 1194 فرعى آقاى رضا نادمى ششدانگ يك قطعه زمين مزروعى 15- پالك 1202 فرعى آقاى حبيب جهان نما ششدانگ يك قطعه زمين مزروعى 
16- پالك 1204  فرعى آقاى حسن حيدرى ششدانگ يك قطعه زمين مزروعى در تاريخ 94/3/27 مستثنيات مرتع حسن آباد كرق سنگ پالك 637- اصلى 17- پالك 1102 - اصلى آقاى حسنقلى 
بهرامى ششدانگ يك قطعه زمين مزروعى 18- پالك 1106 اصلى آقاى حسنقلى بهرامى ششدانگ يك قطعه زمين مزروعى  در تاريخ 94/3/30  مستثنيات مرتع خوانشرف و كالته مالحسن پالك 
783- اصلى 19- پالك 1100 – اصلى آقاى حسين قاينى نژاد ششدانگ يك قطعه زمين بندسار و ديمه زار 20- پالك 1101 – اصلى آقاى حسين قاينى نژاد ششدانگ يك قطعه زمين بندسار  در تاريخ 
94/3/31 ساعت ادارى. لذا به موجب ماده 14 قانون ثبت به صاحبان و حقوق ارتفاقى و مجاورين شماره هاى فوق الذكر بوسيله اين آگهى اخطار مى گردد كه در روز و ساعت مقرر در محل حضور به هم رسانند 
چنانچه هر يك از صاحبان امالك يا نماينده قانونى آنها در موقع مقرر حاضر نباشند مطابق ماده 15 قانون مزبور ملك مورد آگهى با حدود اظهار شده از طرف مجاورين تحديد خواهد شد و اعتراضات مجاورين 
نسبت به حدود و حقوق ارتفاقى و نيز صاحبان امالك و حقوق ارتفاقى كه در موقع مقرر حاضر نبوده اند مطابق ماده 20 قانون ثبت فقط تا سى روز از تاريخ تحديد حدود پذيرفته خواهد شد و از تاريخ تسليم 

اعتراض به اداره ثبت ظرف يك ماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذيصالح قضايى تقديم و گواهى الزم از مرجع مذكور اخذ و به اين اداره تسليم نمايند.

تاريخ انتشار:94/3/3                 حسين براتى- رئيس اداره ثبت اسناد و امالك نهبندان

كلينيك ترك اعتياد كيش مهر خاوران

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

تلفن: 056-32213766

   09151605216

  3 2236030

ايزوگام سليمانى

خيابان ارتش - سه راه معلم - جنب بيمه البرز  
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  حمل بار و اثاثيه منزل 
        توسط 4 كارگر با نيسان و خاور

 09153634099  
فرهمند

با اصالح شيوه زندگي نامناسب ، فشار خون خود را كمتر از 140/90 ميلي متر 
معاونت بهداشتى دانشگاه علوم پزشكى بيرجند   /  گروه تخصصى مبارزه با بيماريها-غيرواگيرجيوه و در حد طبيعي حفظ كنيد.



حديث روز روزنامه اجتماعى ، فرهنگى ، ورزشى و اقتصادى 
 مديرمسوول و صاحب امتياز : غالمرضا جعفرپور مقدم 
سردبير : على جعفرپور مقدم

بيرجند، ميدان شهدا ، جنب بانك صادرات  ، ساختمان آوا   
صندوق پستى 136 - 97148-  تلفن : 32224582 ( 5 خط ) نمابر : 32234583 
 صفحه آرايى : واحد رايانه روزنامه آوا - چاپ : شركت چاپ و نشر گلرو

اذان ظهر
اذان مغرب 

نيمه شب شرعى
اذان صبح 

طلوع آفتاب

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

امام سجاد (ع) : هركس مومن گرسنه اى را طعام دهد خداوند او را از ميوه هاى بهشت اطعام 
مى نمايد، و هر كه تشنه اى  را آب دهد خداوند از چشمه گواراى بهشتى سيرابش مى گرداند، 
و هركس مومن برهنه اى را لباس بپوشاند  خداوند او را از لباس سبز بهشتى خواهد پوشاند. 
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بررسى تحوالت سياسى دهه اخير 
با حضور نماينده مردم تهران در بيرجند

تحوالت  بررسى   » عنوان  با  دانشجويى  همايش 
سيد  االسالم  حجت  حضور  با  اخير  دهه  سياسى» 
محمود نبويان، دوشنبه هفته جارى برگزار مى شود.

اين برنامه دوشنبه 4 خرداد ساعت 20 در مزار شهداى 
دانشگاه علوم پزشكى بيرجند برگزار مى شود.الزم به 
دانشجويى  بسيج  همت  به  همايش  اين  است  ذكر 

دانشگاه علوم پزشكى بيرجند برگزار خواهد شد.

 طرح جامع مجلس مقابل كارشكنى آمريكا
اينكه  بيان  با  مجلس  نماينده  كارخانه اى  ابراهيم 
سريال ادامه دار تحريم هاى آمريكا نشان از توطئه آنها 
دارد، گفت كه مجلس با طرح جامعى مقابل كارشكنى 
آمريكا مى ايستد. وى افزود: اين اقدام آمريكا هشدارى 
هيچ  به  آمريكايى ها  كه  است  مذاكره كننده  تيم  به 
دنبال  به  آنها  واقع  در  نيستند،  اعتماد  قابل  عنوان 
اين هستند كه بتوانند به هر طريق ممكن جمهورى 

اسالمى ايران را محدود كنند.

الريجانى نقد بهتر از عارف نسيه  است  
عضو شوراى مركزى حزب كارگزاران با تأكيد بر اينكه 
رقابت دعوت  براى  را  ناطق نورى  آقاى  اصالح طلبان 
رياست  براى  را  الريجانى  آقاى  ما  گفت:  مى كنند، 
مجلس به موقعيت نسيه و غيرنقد آقاى عارف ترجيح 
ترجيح  و  مجلس  رياست  درباره  عطريانفر  مى دهيم. 
براى عارف يا الريجانى گفت: با اكثريت اصولگرا حتمًا  
خروجى  كه  چرا  مى دهيم  ترجيح  را  الريجانى  آقاى 
«نقد قابل اعتماد» جناب آقاى الريجانى احتماًال براى 
ما مناسب تر از «موقعيت نسيه و غير نقد» آقاى عارف 

است كه نمى دانيم چه اتفاقى خواهد افتاد. 

 ظريف و عراقچى امروز به مجلس مى روند 
وزير امور خارجه و معاونش براى ارايه گزارش درباره 
آخرين تحوالت در مذاكرات هسته اى امروز به مجلس 
مى روند. حسن قشقاوى معاون كنسولى، امور مجلس 
و  ظريف  آقاى  گفت:  خارجه  امور  وزارت  ايرانيان  و 
به  مربوط  تحوالت  آخرين  از  را  گزارشى  عراقچى 

مذاكرات جارى هسته اى ارائه خواهند كرد. 

انهدام پهپادهاى فرضى 
بر فراز تاسيسات هسته اى 

خاتم االنبياء(ص)  هوايى  پدافند  قرارگاه  فرمانده 
مركز  فراز  بر  فرضى  مهاجم  پهپادهاى  انهدام   از 
توان  اسماعيلى  امير  داد.  خبر  خنداب  اى  هسته 
عملياتى و آمادگى رزمى منطقه پدافند هوايى غرب 
شبكه  خداوند  يارى  به  گفت:  و  دانست  مناسب  را 
يكپارچه قرارگاه پدافند هوايى آمادگى دفاع و مقابله 

با هر گونه تهديد احتمالى را دارد.

احتمال اعالم بسيج عمومى از سوى نصرا... 

دبيركل حزب ا... لبنان گفت: ما در هر جايى و با چشم هاى 
باز خواهيم جنگيد و كسى كه از گزينه هاى ما راضى 
با  نصرا...  دهد.  انجام  است،  توانش  در  چه  هر  نيست 
اشاره به امكان اعالم بسيج عمومى عليه تكفيرى ها و 
تروريست ها اعالم كرد: ما از تمام قدرت و امكاناتمان 

براى رويارويى با تكفيرى ها استفاده خواهيم كرد.

واشنگتن پست به اوباما: عربستان را
تحريم كن!  

يك رسانه آمريكايى با توجه به ادامه مخالفت ها و سنگ 
اندازى هاى عربستان در مسير توافق هسته اى ايران، 
به كاخ سفيد توصيه كرد براى رها شدن از اين وضعيت 
از گزينه زور عليه رياض استفاده كند.نويسنده اين مطلب 
در ادامه با مقايسه عربستان كنونى با آلمان غربى در 
دوران جنگ سرد و نياز شديد نظامى رياض به آمريكا 
مى نويسد كه آمريكا با توجه به نيازهاى نظامى گسترده 
رياض به واشنگتن مى تواند از اين وضعيت استفاده كرده 
و با تهديد عربستان به تحريم تسليحاتى، عصبانيت آل 

سعود را از توافق هسته اى با ايران مديريت كند. 

فروش1.8ميليارد دالر سالح واشنگتن
 به تل آويو 

وزارت دفاع آمريكا اعالم كرد كه بنا به درخواست تل 
آويو، بيش از 1.8 ميليارد دالر سالح، تجهيزات و ذخاير 

نظامى به رژيم اسرائيل مى فروشد.

 اوباما طرح نظارت كنگره بر توافق 
هسته اى را امضا كرد 

 باراك اوباما رئيس جمهور آمريكا طرحى را امضا كرد 
كه به كنگره حق بررسى توافق احتمالى در خصوص 
برنامه هسته اى ايران را مى دهد. اين قانون به كنگره 
اين قدرت را مى دهد تا توافق هسته اى احتمالى با 
ايران را براى30 روز بررسى كند و مانع اقدام اوباما به 
لغو تحريم هاى كنگره عليه ايران طى آن دوره شود. 

 S300 نتانياهو، پوتين را از فروش
 به ايران منصرف كرد

يك روزنامه كويتى نوشت: نخست وزير اسرائيل در سفر 
محرمانه اخيرش به مسكو، پوتين را متقاعد كرده است تا 
قرارداد فروش سامانه موشكى اس300 به ايران را لغو كند. 
«الجريده» ادعا كرد روسيه در حال بررسى است كه سامانه 
موشكى ضد هوايى و موشك هاى دور بردى به ايران 

بدهد كه در مقايسه با اس سيصد كمتر پيشرفته است.

هشدار مقتدى صدر به عربستان 

رهبر جريان صدر عراق به عربستان نسبت به وقوع 
بهار عربى در اين كشور در صورت تكرار رخداد روز 
با  صدر،  مقتدى  داد.  هشدار  القطيف  شهر  در  جمعه 
اشاره به حمله  تروريستى به مسجد شيعيان در شهر 
«القطيف» كه 21 شهيد و 123 زخمى برجاى گذاشت، 
گفت بعيد نيست كه گروه هاى دولتى در عربستان در 

اين كشور تندورى را تقويت كنند.

حضرت آيت ا... خامنه اى با اشاره به اينكه 
هر حنجره اى كه در جهت اختالف افكنى 
كار كند بلندگوى دشمن است، فرمودند: 
برابر  در  تسليم  مشكالت،  عالج  نسخه 
قرآن و تسليم نشدن در برابر تحميل هاى 

جاهليت مدرن است. 
حضرت آيت ا... خامنه اى با تأكيد بر لزوم 
زندگى فردى  ابعاد  تمام  در  قرآن  حضور 
به  رسيدن  الزمه  مسلمانان،  اجتماعى  و 
«بصيرت»  عنصر  دو  را  واال  هدف  اين 
و «عزم» دانستند و گفتند: نسخه عالج 
تسليم  اسالم،  دنياى  كنونى  مشكالت 
تسليم  و  قرآن  دستورات  برابر  در  بودن 
جاهليت  هاى  تحميل  برابر  در  نشدن 
مدرن و مقاومت در برابر زورگويى هاى 

اين جاهليت است.

ايجاد اختالف و دو دستگى 
در ميان امت اسالمى، يكى از 
برنامه هاى اصلى دشمنان است

خاطرنشان  خامنه اى  ا...  آيت  حضرت 
دستگى  دو  و  اختالف  ايجاد  كردند: 
از  يكى  امروز  اسالمى،  امت  ميان   در 
برنامه هاى اصلى دشمنان است، بنابراين 
فرياد  مبادا  تا  باشند  مراقب  بايد  همه 
دشمنان  بلندگوى  و  دهند  سر  اختالف 

افزودند:  ايشان  شوند.  قرآن  و  اسالم 
و  شيعه  عناوين  تحت  اختالف  ايجاد 
و  ها  قوميت  و  عجم  و  عرب   سنى، 
مليت ها و تعصب هاى ناسيوناليستى، در 
قرار  اسالمى  امت  بدخواهان  كار  دستور 
در  و «عزم»  با «بصيرت»  بايد  كه  دارد 

مقابل آن ايستاد.

تشخيص صحيِح «دوست» و 
«دشمن» ضرورى است

رهبر انقالب، بصيرت و تشخيص صحيِح 
را بسيار ضرورى  «دوست» و «دشمن» 
دانستند و تأكيد كردند: هنگامى كه عزم 

و اراده در كنار بصيرت قرار گيرد، پيمودن 
و  فشارها  برابر  در  ايستادگى  و  مسير 
تحميل ها و توطئه ها، آسان خواهد شد و 

اين، همان نصرت الهى است.

بيدارى اسالمى حقيقتى است 
كه از بين رفتنى نيست

گسترش  اى  خامنه  ا...  آيت  حضرت 
را  جامعه  در  قرآن  با  انس  روزافزون 
با  و  خواندند  كننده  اميدوار  و  نويدبخش 
مسئوالن  جدى  اهتمام  لزوم  بر  تأكيد 
و  جوانان  بايد  گفتند:  قرآن،  موضوع  به 
پيدا  قرآن  با  بيشترى  انس  روشنفكران، 

معارف  از  ذهن  شدن  غنى  زيرا  كنند، 
و  رفتار  و  گفتار  بر  را  خود  تاثير  قرآن، 
تصميم گيرى هاى كالن خواهد گذاشت.

ايشان انس با قرآن را تضمين كننده آينده 
روشن و همراه با سعادت دانستند و تأكيد 
كردند: امروز خوشبختانه حركت به سمت 
اسالم و قرآن در ميان جوامع اسالمى نيز 
شروع شده كه بيدارى اسالمى از بركات 
آن است. رهبر انقالب خاطر نشان كردند: 
بيدارى اسالمى حقيقتى است كه از بين 
رفتنى نيست و آثار آن روزبه روز گسترش 

خواهد يافت.

دولت هاى اسالمى بيشتر از آنكه 
درباره قرآن حرف بزنند، در عمل 

با آن آشنا شوند

علما،  وظيفه  اى  خامنه  ا...  آيت  حضرت 
دانشجويان،  نويسندگان،  روشنفكران، 
دانش پژوهان و قاريان و حافظان قرآن 
را در گسترش روزافزون بيدارى اسالمى، 
بايد  كردند:  تأكيد  و  برشمردند  مضاعف 
 مردم را به راهى كه قرآن بشارت مى دهد، 
اميدوار كرد. ايشان اظهار اميدوارى كردند 
درباره  آنكه  از  بيشتر  اسالمى  دولت هاى 
آشنا  آن  با  عمل  در  بزنند،  حرف  قرآن 

شوند و دستورات آن را اجرا كنند.

ششمين جشنواره غذاهاى دانشجويى بيرجند  عكس: كمال زادهعكس روز 

نسخه عالج مشكالت، تسليم در برابر قرآن و تسليم نشدن در برابر تحميل هاى جاهليت مدرن است

حنجره اى كه در جهت اختالف افكنى كار كند، بلندگوى دشمن است

محسن رضايى: قوا از جهت دادن به آراى مردم بپرهيزند
 

دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: اين بار بايد بگوييم 
كه اگر بخواهد اتفاقى در مرزهاى ما بيفتد،  آنچنان جواب ما 
محكم و جدى باشد كه توطئه هايشان تداوم نيابد و وقت ما را 
در سازندگى  و پيشرفت كشور نگيرد. رضايى ادامه داد: نخستين 
موضوعى كه در جلسه مجمع تشخيص مطرح شد دخالت قواى 
سه گانه در انتخابات بود. مقرر شد كه دخالت قواى سه گانه در انتخابات در چارچوب 

قانون باشد و اين قوا از هر نوع اعمال قدرت و جهت دادن به آراى مردم پرهيز كنند. 

امير پوردستان: هر تهديدى در نطفه خفه مى شود 

فرمانده نيروى زمينى ارتش گفت: فرزندان  ملت در ارتش و 
نيروهاى مسلح در شرايط آمادگى رزمى كامل به سر مى برند 
و دستانشان روى ماشه هاى سالح هايشان قرار دارد و چنانچه 
دشمنى قصد تعرض به خاك مقدس جمهورى اسالمى ايران 
را داشته باشد در همان نطفه خفه  خواهند كرد.امير پوردستان 
خطاب به كشورهاى دوست و همسايه گفت: با اتحاد و همدلى مى توانيم هر نوع دشمنى 

را كه قصد ورود به منطقه را دارد رصد كرده و در مقابل تهديدات شان ايستادگى كنيم.

جناب آقاى حاج حسن رضا يزدانى
انتصاب بجا و شايسته جناب عالى را به سمت 

رئيس اداره امور شعب بانك ملى استان خراسان جنوبى 
صميمانه تبريك عرض نموده و توفيقات روزافزون تان را از درگاه ايزد منان خواستارم.

ياسر بهدانى

مديرعامل شركت ساختمانى دژ آسه شرق و فرم و فن خاوران

مدت محل اجرانام مناقصه
پيمان 

مبلغ تضمين شركت مبلغ برآورد (ريال)
در مناقصه (ريال)

 تاريخ تحويل اسناد
 و پيشنهادات

تاريخ بازگشايى پيشنهادات

 تهيه، ساخت، حمل ، نصب و 
راه اندازي 4 عدد برج 

روشنايي چند وجهي جهت 
استاديوم شهيد قاضي نهبندان

ساعت 13 مورخ 341830559116800000دو ماهشهر نهبندان 
94/03/20

9 صبح مورخ 94/03/21

تضمين شركت در مناقصه : ضمانت نامه هاى معتبر مورد اشاره در آيين نامه تضمين براى معامالت دولتى و مورد قبول كارفرما به مدت 3 ماه از تاريخ افتتاح پيشنهاد و قابل 
تمديد براى سه ماه مى باشد. محل تحويل اسناد و پيشنهادات : دبيرخانه اين اداره كل واقع در بيرجند - خيابان مفتح 27 - استاديوم ورزشي آزادي و محل گشايش پيشنهادها 
اتاق جلسات اين اداره كل مى باشد. مدارك مورد نياز براى شركت در مناقصه: توليد كننده يا داشتن نمايندگى يا ليسانس از شركت هاى توليدكننده ، سابقه انجام ، داشتن 
مصالح ، امكانات ، ماشين آالت و نيروهاى متخصص مورد نياز مجرب و همچنين داشتن بيمه و گارانتى محصول به مدت 18 ماه ، ارائه خدمات پس از فروش. ساير اطالعات و 

جزئيات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.
 اداره كل ورزش و جوانان خراسان جنوبى

فراخوان مناقصه عمومى – يك مرحله اي
شماره : 02/ع/94

اداره كل ورزش و جوانان خراسان جنوبى "مناقصه گذار و به نشانى بيرجند – خيابان مفتح 27- استاديوم ورزشي آزادي" در نظر دارد: مناقصه مشروحه ذيل را بر اساس قانون 
 برگزارى مناقصات از طريق فراخوان عمومى اجرا كند. لذا از كليه شركت هاي توليد كننده داراي صالحيت و پروانه بهره برداري از وزارت صنعت ، معدن و تجارت تقاضا 
مى شود از تاريخ آخرين نوبت نشر آگهي براى دريافت اسناد مربوطه به مدت 5 روز كاري به اين اداره كل واقع در بيرجند به آدرس فوق اداره امور حقوقى  مراجعه نمايند.

ضمنا اين آگهى در پايگاه ملى اطالع رسانى مناقصات http://iets.mporg.ir نيز منتشر شده است .

دعوت مجمع عمومي عادي ساليانه "نوبت دوم"
شركت تعاوني چند منظوره عام شاهد بيرجند

جلسه مجمع عمومي عادي ساليانه "نوبت دوم" شركت تعاوني چند منظوره عام شاهد بيرجند دوشنبه 94/3/18 راس ساعت 5 بعدازظهر در محل حسينيه امام هادي (ع) واقع در 
انتهاي بلوار مدرس- فلكه جماران برگزار مي شود. از كليه اعضاي محترم دعوت به عمل مي آيد براى اتخاذ تصميم نسبت به موضوعات ذيل در اين مجمع حضور به هم رسانند. 
ضمنا چنانچه عضوي بنا به داليلي نتواند شخصا حضور يابد، مي تواند همزمان با نماينده تام االختيار خويش به دفتر شركت مراجعه و برگ وكالت نامه را تنظيم و برگ ورود به 
جلسه مجمع را دريافت نمايند. حداكثر آراي وكالتي هر عضو سه راي و هر فرد غير عضو يك راي مي باشد. از داوطلبان عضويت در سمت بازرسي و هيئت مديره دعوت مي 
شود حداكثر به مدت 7 روز از تاريخ انتشار آگهي تشكيل مجمع عمومي عادي تا 94/3/10 براى تكميل فرم و ارائه مدارك مربوطه (كپي شناسنامه - كارت ملي - 2 قطعه عكس و 

مدرك تحصيلي) به دفتر شركت تعاوني مراجعه نمايند. بديهي است به درخواست هاي ارائه شده بعد از تاريخ فوق ترتيب اثر داده نخواهد شد. 

ضمنا ارائه دفترچه عضويت شركت همراه با كارت ملي براى ورود به جلسه الزامي است
دستور جلسه:

1- استماع گزارش هيئت مديره و بازرسين  2- طرح و تصويب صورت هاي مالي سال 93  3- طرح و تصويب بودجه پيشنهادي هيئت مديره براي سال مالي 94 4- انتخاب بازرسين 
اصلي و علي البدل براي مدت يك سال مالي 5- انتخاب اعضاي اصلي و علي البدل هيئت مديره براي مدت 3 سال شمسي 6- تفويض اختيار به هيئت مديره براى اخذ تسهيالت از 
منابع بانكي و موسسات اعتباري و ساير عقود متعارف و خريد و فروش قسمتي از دارايي هاي منقول و غيرمنقول شركت حسب ضرورت  7- تصميم گيري در خصوص افزايش حق 

عضويت به  مبلغ حداقل 500/000 ريال به ازاي هر عضو  8- تعيين خط مشي آينده شركت
هيئت مديره شركت تعاوني چند منظوره عام شاهد بيرجند

تاريخ انتشار: 94/3/3

دعوت مجمع عمومي فوق العاده  " نوبت دوم "
شركت تعاوني چند منظوره عام شاهد بيرجند

تاريخ انتشار: 94/3/3 

جلسه مجمع عمومي فوق العاده "نوبت دوم" شركت تعاوني چند منظوره عام شاهد 
بيرجند دوشنبه 94/3/18 راس ساعت 6 بعدازظهر در محل حسينيه امام هادي (ع) واقع 
در انتهاي بلوار مدرس- فلكه جماران برگزار مي شود. از كليه اعضاي محترم دعوت 
به عمل مي آيد براى اتخاذ تصميم نسبت به موضوع ذيل در اين مجمع حضور به هم 
رسانند. ضمنا چنانچه عضوي بنا به داليلي نتواند شخصا حضور يابد، مي تواند همزمان با 
نماينده تام االختيار خويش به دفتر شركت مراجعه و برگ وكالت نامه را تنظيم نمايند. 

حداكثر آراي وكالتي هر عضو سه راي و هر فرد غير عضو يك راي مي باشد.

دستور جلسه:
1- طرح و تصويب اساسنامه جديد شركت وفق قانون اصالحى موادي از قانون بخش 

تعاون جمهوري اسالمي ايران

هيئت مديره شركت تعاوني چند منظوره عام شاهد بيرجند

هر كه دارد هوس كرببال بسم ا...

اعزام كربال - زمينى    ثبت نام محدود   94/3/9
تلفن:32223444      شركت زيارتى فدك - خيابان جمهورى اسالمى - جنب مصلى

جناب آقاى حاج محمد ابراهيم مددى
خادم ضيوف الرحمن و كارگزار محترم حج و زيارت خراسان جنوبى

با عرض تسليت درگذشت پدر بزرگوارتان شادروان حاج محمد على مددى
 در جلسه سوم آن روانشاد كه امروز يكشنبه 94/3/3 از ساعت 3:30 الى 5 بعدازظهر 
 در محل مسجد جامع شهر قاين برگزار مى شود، شركت نموده و ضمن ابراز همدردى
 علو درجات آن فقيد سعيد را به بركت ايام مسعود شعبانيه مسئلت خواهيم نمود.

جمعى از كارگزاران و دوستان بيرجندى
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امالك و مستغالت

فروش واحد 85 مترى مفتح 23 
واحد 8،انبارى و پاركينگ بدون 

آساسنسور فى 80م 09153614183

فروش وياليى 200 مترى واقع در 
زاهدان يا معاوضه با ملك در بيرجند

09155496373

فروش واحد 75 مترى سايت ادارى 
پاركينگ و آساسنسور 75 م

09153614183
فروش امتياز زمين هاى اتحاديه درب
 و پنجره سازان واقع در مهرشهر
فى توافقى 09151641433 

امتياز مسكن ارتش، معصوميه پايين 
واريزى15/700 

فى توافقى  09157414784

فروش زمين با موقعيت عالى 
دستگرد خيابان بنياد مسكن

 فى توافقى 09157248399 

فروش يك ساعت آب با5200 
مترزمين كشاورزى چاه موسوى  

       محمديه 09382064313 

فروش يا معاوضه دو باب مغازه 
حاشيه خيابان امامت  فى كارشناسى 

 09155613291

فروش زمين در وليعصر حاجى آباد
نيمه ساز.125 متر.فى42م يا معاوضه

 با ماشين 09156701356 
فروش باغى از چاه پيگدار سده با 
دوساعت و نيم آب و 220 درخت 

 09153619720

فروش منزل وياليى درحسين 
آبادسادات يا معاوضه بازمين داخل 
شهر، ياماشين  09158650989 

فروش 1000 متر زمين كشاورزى در 
حاشيه كمربندى، باالتر از سه راهى 

حاجى آباد 09151600891 

  فروش يك باب منزل وياليى
 تازه ساز واقع در قاين نبش

 امام حسين15  09155611987 

فروش يامعاوضه3200 متردر 
معصوميه جزيى ياكل زمين 

 09376250669

فروش 2000متر زمين مزروعى 
دشت بجد نيم ساعت آب

 09156883912
فروش آپارتمان؛آوينى نيلوفر68مترى 
آفتابگيرسندآزاد كاغذديوارى باكليه 
امكانات 112م 09155614808 

فروش باغ 2750 متر با يك 
ساعت آب چاه، ديوار كشى شده 

 09151604808

فروش منزل110مترحاشيه 
  خيابان مصطفى خمينى فى225م 

 09158632953
فروش ملك 150مترى باكاربرى 

تجارى مسكونى داراى  
      برق سه فاز 09156046559

فروش واحد60مترى 
ازمجموعه5واحدى 
 09366919942

فروش دوواحد آپارتمان طبقه اول 
    ودوم واقع در ظفر به متراژ 112 

 09151631577
فروش منزل60مترى واقع در

 حاجى آباد يك خواب نيمه تمام 
فى35م     09156692559 

     فروش 200 متر زمين270 بنا 
واقع در بلوار شعبانيه
 09155614099

فروش آپارتمان 76مترى درمدرس 
طبقه اول پكيج،كابينتmdf،نورگير

119م     09151634656 

فروش يك واحد طبقه دوم واقع 
درانتهاى ظفر4 مجموع 3 واحدى با 

امكانات   09151631577 

فروش يك ساعت آب با5200 
مترزمين كشاورزى چاه موسوى

 50م 09382064313

فروش مسكن مهر 75,متر مفيد
خيابان 9دى. جنوبى 
 09153633517

فروش واحدزيرفى مجتمع 
اركيده 2خيابان نارنج97مترى 

باشرايط140م   09153617584 

فروش زمين 65مترى- تجارى 
دستگرد حاشيه كوثر روبروى 

 فضاى سبز  09151408195 

فروش باغ به متراژ1200درخت 
سه ساله آبيارى قطره اى مكان
 فى 55م   09151600337 

فروش300 متر زمين يكجا 
يا به صورت دوقطعه دستگرد 

 09155623797

فروش منزل 171مترشمالى 76زيربنا 
داراى پايانكارچهكند فى زيرقيمت 

كارشناسى  09158626265 

فروش زمين  بجدپشت كوشا 
اكسيژن باسندمترى60 هزارتومان  

 09353327259
خريدار يك قطعه زمين در خوسف 
.كوشه .ياروستاى مهديه هستيم 

09158621728

 فروش آپارتمان75 مترى خيابان 
مهزيار فى58 20ميليون وام 3سال   

       پرداختى  09151643646 

فروش زمين وياليى حدوداهزارمتر 
واقع در17كيلومترى بيرجند 

با26فنجان آب  09157212305 

  فروش باغ تقاب معصوم 
آباددرمتراژمختلف
 09375620458

فروش استثنايى و شرايطى امتياز 
زمين 302 ارتش بعد از  

دانشگاه آزاد   09125913645

فروش منزل60مترى دونبش 
   بسيار شيك   شهرك شهيد مفتح

 85م  09151600541 

فروش امتياز آپارتمان فا ز2ارتش 
واقع در خيابان شهيد ناصرى

 فى: توافقى  09353242617 
فروش آپارتمان حدود 110متر زير 

بنا واقع در دولت 31فى135م
09157566606

 فروش يامعاوضه چند قطعه زمين
 د رحاجى آباد و معصوم آباد 
وخوسف   09376250669 

فروش منزلى با بافت فرسوده در 
روستاى چهكند با مساحت 

   400صدمتر  09017609959 

فروش آپارتمان 110مترى امكانات 
فول افتابگير سپيده مجتمع معراج    

 09155610426

فروش آپارتمان142مترى در زاهدان 
مجتمع6واحدى، زمين500متر 
فى125    09155617282 

فروش 6ساعت آب ازچاه عبداللهى 
واقع درمعصوم آباد

    فى كارشناسى09157201840 
فروش باغ سرچاه زينى حسن پور   

1200متر با 40 متر مسكونى و 
   35درخت ثمرده  09105451251 

فروش يامعاوضه آپارتمان ازفاز5  
شهردارى 85 مترى فول امكانات

 فى 55م 09011215833

فروش،زمين مشاع زراعى 
در حسين آباد خليالن 
فى12م.09153622791

فروش زمين مزروعى ،داراى6 ساعت 
اب و 3000هزار نهال پسته و زرشك  

      دشت بجد   09151636065 

 فروش منزل وياليى با موقعيت عالى 
در سه طبقه ،تعويض با ماشين
 يا خانه  09151611896 

3000 متر محوطه كارگاهى حصار 
كشى شده براى انواع كسب و كار 

09154030029   

فروش زمين وباغ منزل 
روستاى عباس آباد
 09156633578

خريدار منزل شمال شهر 
تا مبلغ50 ميليون نقد  

 09155614270

معاوضه آپارتمان مهرشهر
حاشيه خيابان همت با منزل

وياليى در دستگرد  . 09155618396 

فروش منزل نيمه ساز
    دركالته بجديا معاوضه باماشين 

 09157408805

فروش منزل وياليى غفارى 22 
شمالى 300 متر زمين 180 متر 

زيربنا . 09358854996

رهن و اجاره 

رهن واجاره مغازه با زيرزمين 
به صورت يكجا واقع در خيابان 
جمهورى 31 09155610089

اجاره واحدطبقه دوم 113مترى 
       شهيدناصرى 2م270اجاره 

 09156692686
اجاره يك زيرزمين مستقل در فلكه 
توحيد مستقل كف وديوار سراميك 

 230كرايه   09155623107

اجاره يك طبقه وياليى 
مستقل 6خوابه در فلكه توحيد 

 09155623107

اجاره يك واحد مسكونى 3 خوابه 
طرح شكسته داراى دو حال 150 

متر شيك  09151611589 

لطفًا جهت پيشنهاد هاى تبليغاتى تماس گرفته نشود !
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لطفًا جهت پيشنهاد هاى تبليغاتى تماس گرفته نشود !

اجاره انبارى 200 مترى
    واقع در حاشيه جاده شمس آباد. 

 09151642113

اجاره يك واحديك خوابه خيابان 
جمهورى19ميدان فرهنگ

 09153635509

رهن و اجاره آپارتمان 
20مترى دوم غربى
 09151614906

رهن اجاره آپارتمان
 شمال شهر 1م+180
 09157210219

اجاره يك واحد 100 مترى 2خوابه 
همكف ميدان امام خيابان قائم 

 09153634396
رهن و اجاره يك واحد سايت ادارى 

90 متر طبقه اول 12 م 
09158604910    5000+         

رهن و اجاره سوييت واقع در 
سجادشهر 

09151636065

اجاره مغازه يا دفتر،حاشيه تقاطع
مفتح شيرين 200 تومان 

09153610089

رهن و اجاره طبقه همكف حياط 
مستقل غفارى بيست مترى 

        بزرگمهر    09151603286 

جوياى مغازه اجاره اى
 20مترى

 09105463787

خودرو پرايد

فروش پرايد81دور رنگ
 3سال تخفيف فى8م
 09153620789

فروش پرايد مدل80 سفيد
بيمه يكسال كامل فى توافقى

09159659309 

فروش پرايدنقره اى مدل85
فى  11م بدون رنگ
 09158619926

فروش پرايد111سفيد.مدل90
بدون رنگ.روكش.كفپوش.دزدگير

16.5م  09159612546 
فروش فورى پرايد 86 بدون رنگ 
تميز بيمه والستيك كامل تخفيف 
8سال تمام   09153613212 

معاوضه پرايدمدل 87 رنگ 
نقره آبى بدون رنگ باپرايد

مدل باالتر   09151602658

فروش پرايد مدل 83رنگ سفيد 
بيمه 6ماه فى 8/800م

09158612606

فروش پرايد سفيد مدل 81 دوگانه 
بدون رنگ، 12 سال تخفيف 

بيمه09155629397

فروش 132مدل 88دوگانه 
   دستى سفيد بدون رنگ فى15م 

 09157213610

معاوضه ماشين پرايدمدل مدل 85 
سفيدرنگ تخفيف كامل باهاچ بك 

تميز.   09159616993 

فروش هاچ بك 84 سفيد
 بسيارتميز فى11
 09196062070

فروش پرايد 141 سفيد اس ال 
تميز66هزاركار فى 13 م

 09153178121

se فروش يا معاوضه پرايد 141سفيد
مدل92بدون رنگ كم كار

 فى 16/500م  09153624877 

فروش پرايد 141 نقره اى دوگانه 
كارخانه مدل 86 با بيمه كامل .
 فى11/5م. 09155625167 

فروش 111 مدل 91 رنگ آبى 
    كاربنى. بدون رنگ . فى 17 م 

 09153610025

فروش فورى،پرايد 141مشكى تمام 
رنگ مدل 84بيمه تابرج نه تخفيف  

        نه سال  09158782519 

خودرو پژو

خريدار پژو 405دوگانه كارخانه
     تو كرم مدل 90يا91  بدون رنگ و تميز       

09156652108

فروش پژوپارس دوگانه كارخانه 
سفيد مدل 93 ؛يورو4 با كاركرد 

2500 كيلومتر  09355640457 

فروش 405مدل81دوگانه،
فنى وبدنه سالم،بيمه برج6

     فى: توافقى  09155619686 

فر وش پارس مدل 83دوررنگ 
دوگانه مخزن بزرگ فى 15م.  

 09159634115

فروش فورى پژو آردى مدل 80 
رنگ يشمى بيمه يكسال  الستيك
 60 درصد  09158017242 

فروش 206مدل 84تيپ دو رنگ 
نوك مدادى تمام رنگ جلو عقب سالم 

 09155639755

فروش پژو 206مدل 86بدون رنگ 
يكسال بيمه و الستيك سالم 
فى 20م   09157481035 

خريدار پژو پارس TU5  ترجيحا 
رنگ سفيد مدل 92 / 93 تميز ,لطفا 
پيامك كنيد.  09155612533 

,SD, V8 ,206 خريدار پژو
 مدل 90 به باال, سالم 

 09157560717
فروش 405مدل 89بى رنگ

 بيمه كامل فى21 معاوضه با  
  خودرى باالتر  09385614178 

فروش پژو405 مدل آخر91.نقره اى
تك گانه.تميز.فى23,500م

 09159624844

فروش پارس نقراى بدون رنگ 
        معاوضه با سمند 89به باال 

 09157202154

فروش پژو آردى.مدل 85.رنگ 
نوك مدادى.بدون رنگ.بيمه تابرج 9
فى9700   09381620871 

فروش 206مدل 93رنگ سفيد
 تيپ 5فول

09333493130 

خريدار405
مدل 88و89

 09151602955

خودرو متفرقه

فروش ام وى ام مدل 90 چهار 
سيلندر رنگ سفيد روكش چرم
 فى 16 م  09151642553 

فروش سمند 82 ،سفيد ال 
ايكس(آبرنگ بخاطر رنگ پريدگى 

وتميزى)  09155628381 

فروش زانتيا مدل 86بى رنگ تميز 
بيمه 8ماه رنگ نوك مدادى 
 فى 41 م   09385614178

فروش سوارى چرى 
مدل 89 نقره اى فورى 

09159639352

فروش مينى بوس بنز 
مدل 65مدارك كامل 

 09151643782
فروش پيكان مدل 82 يك 

گلگيررنگ بيمه تابرج 7
    فى 6500 م    09151641635 

فروش تيبا  مدل90
       مشكى بيمه والستيك كامل 

 09151632577

فروش ام وى ام 530 نوك مدادى 
مدل 91 خيلى كم كاروتميز 

 09151611494

فروش تيبا2مدل93رنگ آبى 
روشن با تجهيزات  فى25/200  

 09151636620
فروش سيلو81.سبز كم رنگ.كاپوت 
نصفه رنگ.روكش.كف پوش .دزدگير.

فى 12م    09391285477 

فروش سمندlxمدل 84
بدون رنگ دوگانه دستى

فى توافقى   09151632339 

خريدارموتورهندا
 ازمد85تا88

 09365010342 

فروش يا معاوضه شرولت نوا دنده 
اتومات فنى سالم الستيك نو  

09151638853

فروش يا معاوضه كاميونت آميكو
4,5 تن سفيد اتاق كانكس

 فى 27 م   09155635007

فروش بيل مكانيكى هيدرومك
 مدل 2007 تميز 
 09154969261

فروش فورى موتور پيشتاز 
مدل 94خشك بدون بنزين 

09158635610

فروش پى كى مدل 84 بدون رنگ 
نقره اى خانگى تميز.
 09157579145

فروش موتورسيكلت احسان
125سى سى ،قرمزمشكى

 09158627501 

فروش ال نود مدل 89رنگ نقره اى 
فول بدون رنگ 
09151603286

فروش پى كى مدل 83بيمه يكسال 
موتورى سالم سندتك برگ 

فى 6500 م   09158632953 
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متفرقه
 CNG فروش وسايل

        بامخزن60ليترى درحدنو . 
 09156659228

فروش سوپر ماركت روبرو 
بيمارستان وليعصربا ده سال سابقه 

 09156660560
فروش ماشين شارژى دو 

موتوره وكنترلدار وباطرى نو 
فى520هزارتومان  09158629388 

فروش فورى مزون 
 با موقعيت عالى با كليه لوازم

قيمت توافقى  09355598886 

به يك دستگاه جوش
      ويك دستگاه باد نيازمنديم 

 09158621728
فروش مصالح فروشى 

و اجاره انبار
 09153634755 

فروش يكدستگاه بيل عقب تراكتور 
جهت كانال كنى (نو)

فى توافقى  09151630439 

فروش دوربين مداربسته ديد  
    درشب و دزدگير با كليه امكانات. 

 09157405909

فروش يكدستگاه اكوهمراه تميز با 
باطرى قابل شارژودوميكروفنه 
        فى250   09156692559 

فروش مزون عروس باموقعيت 
عالى،نقد،اقساط

09159644097

خريدارانواع چرخ خياطى اعم ازچرخ 
ژانومه.پس دوز.صنعتى.سردوز  

 09307215001
فروش موتورتوليدبرق ليسترتك 

سيلندر دو دستگاه بسته شده روى 
شاسى آماده كار 09382064313 

فروش دستگاه تراش چينى يك 
مترى سه ميل . كم كار  تميز
  فى 7 م  09151614100 

فروش 2عدد
يخچال ايستاده سوپرى

 09156669526

فروش باسكول 200 كيلوگرمى
 فى توافقى  

 09151641635

فروش مغازه مواد غذايى وخشكبار 
واقع در معلم به علت مهاجرت 
معاوضه با خودرو 09155617031 

فروش تانكر  ورق سياه 
 1700 ليترى فى توافقى 

 09159647810
فروش سالن زيبايى با كليه 
      وسايل داراى جواز درجه يك 

 09158672140
به يك دستگاه جوش ودستگاه با  

كوچك نيازمنديم معاوضه با اتاق 
پيكان وانت  09158621728 

خريدارسينى(مجمعه)
 نان پزى عشايرى 
 09378764699

فروش آرايشگاه زنانه 
    بالوازم و پروانه كسب.فى :توافقى 

 09351102373

فروش پوشاك مردانه در راسته بازار 
با موقعيت عالى و پروانه كسب به 

 09157710431

فروش كمپرس نيسان سالم
 با وسايل جانبى 
 09156659228

فروش اره آتشى،ترانس جوش،قيچى 
ورق بر،گيره،سنگ فرز

   2عدددرچوبى 09371645694 
فروش پخش سى دى وفلش خور 
  مارشال باجفت باند مارشال فى220 

 09196062070

فروش كليه لوازم كابينت سازى 
(فلزى)  فى توافقى
 09153613862

فروش كليه وسايل كابينت سازى فلزى
 دستگاه خم،نقطه وغيره فى توافقى

 09361069639

فروش مغازه ساندويچى
 باقيمت عالى  

 09363821969

فروش يك عدد درب آپارتمان 
عرض 20/1همراه باچهارچوب

 قفل كليد   09151602437 

فروش چهار حلقه الستيك نو بارز 
با رينگ اسپرت لطفا پيام بدهيد 

 09159659386

فروش يك عدد كمپرسور
                پرايد فى توافقى 
 09016975620

فروش فريزر ايستاده 2درب 
     تهران برودت ويژه سوپر ماركت 

 09159641426

فروش مغازه ى پوشاك زنانه 
واقع در زيرزمين پاساژ سادسى

قيمت توافقى. 09157210414 
 

فروش يا اجاره آرايشگاه
 باموقعيت عالى

 09105463787

فروش مغازه به علت تغيرشغل 
ترشى ملس واقع درمدرس 

 09381128775

فروش كپسول ال پى جى 
80كيلويى با تمام تجهيزات پژويى 

در حد نو 09151604703 

فروش مقدارى كفش زنانه  
     مردانه بچه گانه به صورت كلى 

 09151639008

فروش دكور و ويترين ام.دى.اف،
    مناسب براى استفاده در مغازه. 

 09159354735

 رايانه و همراه

 samsong galaxi.فروش دوگوشى
s2وsony c اصلى تميزوسالم .قابل 

معاوضه  09153624802 

 Gt7722فروش گوشى سامسونگ
تمام لمسى دوسيم.دوربين5.
فى 180   09159624844 

فروش نوكيامدل آشا305لمسى.
دوسيم كارت.رم خوردوربين

فى100تومان  09150610724 

جوياى كار

به يك نفر فروشنده آقا جهت فروش 
در  در چهارشنبه بازارنيازمنديم 

 09157553403

تعدادى بازارياب باتجربه؛با روابط 
عمومى باال آقا و خانم نيازمنديم

 09157553403

تعدادى راننده با خودرو ترجيحا 
دوگانه بصورت تمام وقت ونيمه وقت 

نيازمنديم   09365613536 

جوانى متاهل با سوارى چرى آماده 
همكارى با ارگانهاى دولتى 

      و خصوصى  09159639352 

به تعدادى راننده باماشين 
جهت كاردرآژانس نيازمنديم 

09151614993
جهت كار در آژانس 

   به تعدادى راننده با خودرو نيازمنديم 
 09153636224

راننده پايه يك،جوياى 
       كار درشركتها،ادارات،و غيره 

 09155611860

لوازم منزل

خريدار 
يك دست مبل سلطنتى 

09159626514 

خريدار يه دستگاه آبگرمكن 
تميز ديوارى برقى
 09151220786

خريدار
كولرآبى 7500

 09151600341

فروش يك عدد دستگاه بخارشور 
       خانگى درحد نو650 هزار 

 09157238035

LCDخريدار
دست دوم قيمت مناسب

 09153635874

فروش فريزربدون برفك 15فوت 
امرسان رنگ سفيد،7كشويه،داراى 
نمايشگر ديجيتال  09156692246 

فروش كولر روميزى 
باقدرت و سرما باال 
09157405909

فروش گنجه قهوه اى رنگ 
يك دست مبل راحتى 

كرم قهوه اى  09153637019 

فروش تلويزيون
 پارس21 140 هزار تومان

 09159639138

فروش سرويس چينى فوق العاده 
لوكس 135 پارچه نو داخل كارتون 

09217873629

 مبلمان منبت 9 نفره به همراه 
غذاخورى 6 نفره و گنجه 6,5 م

 09307962464

فروش فرش 12مترى نو دستباف 
ريزماهى داراى ابريشم  

بدون پرداخت    09300592099 


