
80 هزار سند دفاع مقدس
در مركز اسناد اداره كل حفظ آثار استان موجود است 

مسئول نمايندگى وزارت امور خارجه در خراسان جنوبى گفت: هدف ما از حضور كاردار و رايزن تجارى 
جمهورى چك به استان اين است تا زمينه گسترش و توسعه همكارى بين جمهورى چك و خراسان 

جنوبى فراهم شود. (ادامه در صفحه 2)

گسترش و توسعه همكارى هاى اقتصادى
 بين جمهورى چك و خراسان جنوبى

وقيحانه بازجويى از دانشمندان هسته اى 

را خواستار شده اند

دبيركل حزب موتلفه اسالمى گفت: هنوز هيچ افق روشنى از تعهد 
1+5 مبنى بر برداشتن تحريم ها وجود ندارد و...

چند پرده از نمايش تكدى گرى
 بر صحنه شهر 

پرده اول- سوار بر ويلچر است جوانى معلول كه سال هاست در  
خيابان هاى شهر به سوى همه دست گدايى ...
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تك نرخى شدن بنزين 
 در دولت نهايى شد

در  جديد  ماه سهميه  خرداد  به  ورود  وجود  با  فارس: 
كارت هاى سوخت شارژ نشد و پيگيرى هاى رسانه ها 
خودروهاى  براى  را  بنزين  شدن  نرخى  تك  شائبه 

شخصى و موتورسيكلت ها تقويت كرد. 

افزايش 14 درصدى نرخ پوشش 
تحصيلى پيش دبستانى در كشور

فارس : مديركل آموزش پيش دبستانى وزارت آموزش و 
پرورش از افزايش 14 درصدى نرخ پوشش تحصيلى پيش 
دبستانى در كشور خبر داد. رخساره فضلى افزود: ميانگين 

نرخ پوشش اين دوره در كشور اكنون 52 درصد است.

تعيين تكليف بيمه تكميلى 
فرهنگيان تا پايان هفته

پشتيبانى  و  مديريت  توسعه  معاون  بطحايى  فارس: 
تكميلى  بيمه  خصوص  در  پرورش  و  آموزش  وزير 
فرهنگيان اظهار كرد: نظرسنجى صورت گرفته از چهار 
بسته حمايتى بيانگر اين است كه اكثريت فرهنگيان، 
بسته هاى دوم و سوم پيشنهادى را انتخاب كرده اند و 
بيمه تكميلى  پايان هفته وضعيت  تا  تالش مى كنيم 

فرهنگيان را نهايى كنيم. 

افزايش دو برابرى ظرفيت 
دانشكده هاى پرستارى 

ايسنا: ميرزابيگى در خصوص كمبود نيروى پرستارى در 
كشور از افزايش ظرفيت  دانشكده هاى پرستارى از دو الى 
سه ماه پيش خبر داد و گفت: با همكارى خوبى كه بين 
معاونت آموزش، درمان و پرستارى اتفاق افتاد، ظرفيت هاى 

دانشكده هاى پرستارى تا دو برابر افزايش مى يابد.

          مردان خدا چه با صفا مى ميرند
                      راضى به رضاى كبريا مى ميرند

          در لحظه مرگ ياد عاشورايند
                               با عشق حسين (ع) و كربال مى ميرند

چهارم خرداد ماه، خاطره دومين سالگرد درگذشت
 پدر عزيزمان پير غالم اهل بيت (ع) 

شادروان حاج محمد على ماهگلى
 را با ذكر فاتحه اى گرامى مى داريم.

خانواده ماهگلى خانواده هاى محترم

 لطفى پور ، فرهادى ، كرباسچى و خزاعى
با كمال تاسف درگذشت مرحومه حاجيه فاطمه فرهادى

  را تسليت عرض نموده، براى آن مرحومه غفران الهى و براى بازماندگان 
صبر و شكيبايى آرزومنديم.

خانواده هاى: پرتو ، آروين
جناب آقاى مهندس زينلى   مديرعامل محترم شركت كويرتاير

مديريت محترم كارخانه كويرتاير ، مديران محترم منابع انسانى ، حراست ، روابط عمومى
 توليد و ساير دست اندركاران محترم اين مجموعه 

برخود الزم مى دانم از حمايت هاى بى شائبه شما بزرگواران از كاركنان شركت و بازديد خانواده ها 
از خط توليد آن مجموعه كه در نهايت ادب و احترام انجام شد، تقدير و تشكر نمايم.

طول عمر با عزت و موفقيت شما را آرزومندم
مهدى ناصرى شاهرخت

جناب آقاى مهندس مجيد محمدنژاد
معاون محترم بهره بردارى شركت آب و فاضالب خراسان جنوبى

جناب آقاى رضا حسينى
 مدير محترم بازرگانى شركت آب و فاضالب خراسان جنوبى

جناب آقاى مهندس سيد على هاشم آبادى
مدير محترم امور آب و فاضالب شهرى شهرستان بيرجند

جناب آقاى مهندس مهدى آتشكار
مدير محترم امور آب و فاضالب شهرى شهرستان قاين

نويد مسرت بخش انتصاب شايسته حضرات عالى را تبريك و تهنيت عرض مى نمايد 
و از خداوند منان توفيقات روز افزون براى تان آرزومنديم.

جناب آقاى مهندس محمد رضا عيدى
مدير محترم امور آب و فاضالب روستايى شهرستان قاين

انتصاب جناب عالى را به شما تبريك عرض نموده
براى تان توفيق روز افزون و توفيق خدمتگزارى مستمر را 

از درگاه ايزد منان مسئلت مى نمايد. 

فراخوان مشاركت
شركت شميم ابتكار آريـا  آماده سرمايه گذارى و اجراى پروژه هاى مشاركتى با كاربرى هاى 
مسكونى ، تجارى و ... مى باشد. لذا از مالكين اراضى و امالك و همچنين صاحبان سرمايه 
به دفتر شركت و  با مراجعه  به عمل مى آورد  به مشاركت دارند، دعوت  تمايل  كه 

مذاكره حضورى از فرصت سرمايه گذارى بهره مند شوند.

آدرس شركت: بيرجند- خيابان مدرس- ابتداى بيست مترى دوم شرقى- پالك 62

تلفن: 32450550-4

جناب آقاى ابراهيمى
نماينده محترم وزارت امور خارجه

فقدان پدرخانم بزرگوارتان شادروان محمد محمدى شادان
 ما را نيز اندوهگين ساخت. غفران و رحمت الهى براى آن عزيز از دست رفته 
و سالمتى و طول عمر با عزت براى جناب عالى از پروردگار متعال خواهانيم.

شركت مجتمع توليدى مرغ مادر جنوب خراسان 
شركت دامپرورى و كشاورزى ستاره كيان بيرجند

مجمع خيرين مدرسه ساز خراسان جنوبى
برادران خيريه – فرزين - صابرتنها

واگذارى رستوران سنتى با موقعيت عالى به دليل مهاجرت زير قيمت
 فقط 48 ميليون تومان       09151615023

فروش نيسان يخچال دار مدل 89 ، ديزل 
فى: 28 ميليون تومان    09158618908

تشييع جنازه 
شادروان حاج كرباليى

 غالمحسين مهرورزان
  را به اطالع مى رساند: امروز دوشنبه 94/3/4 

ساعت 3 بعدازظهر از محل غسالخانه 
خانواده هاى مهرورزان و ساير بستگان

دعوت نامه جلسه نشست و هم انديشى تعاونى اعتبار اسماء 
خراسان جنوبى (درحال تصفيه)

قابل توجه بانوان محترم عضو تعاونى اعتبار اسماء

به استحضار مى رساند: جلسه نشست و هم انديشى براى بررسى مشكالت تعاونى اعتبار 

مطهرى   خيابان  در  واقع  سادات  حسينيه  محل  در   17 ساعت   94/3/7 پنجشنبه  اسماء 

مطهرى 6 برگزار  مى شود، حضور شما سروران گرامى مزيد امتنان خواهد بود.

 سيده زهره اصغرى - مدير هيئت تصفيه تعاونى اعتبار اسماء

همكار گرامى 

جناب آقاى مهندس على مهرورزان 
با نهايت تاسف و تاثر درگذشت پدر گرامى تان را تسليت 

عرض نموده، براى آن عزيز سفر كرده غفران و رحمت واسعه 
الهى و براى بازماندگان صبر و شكيبايى از خداوند منان 

مسئلت داريم.

كانون كارشناسان رسمى
 دادگسترى خراسان جنوبى

همكار گرامى

جناب آقاى مهندس حميد رضا اطمينانى
انتصاب شايسته جناب عالى را به عنوان 

مدير كل دفتر فنى استاندارى خراسان جنوبى
كه نشان از شايستگى، درايت و توان مديريتى شما مى باشد 
صميمانه تبريك عرض نموده، توفيق روزافزون تان را از درگاه 

باريتعالى آرزومنديم.

كانون كارشناسان رسمى
 دادگسترى خراسان جنوبى
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 ايرنا: ميانگين مصرف بنزين كشور در هفته منتهى به يكم خردادماه امسال، به بيش از 68,8 ميليون ليتر رسيد كه نسبت به هفته پيش از آن كاهش داشته 
است. ميانگين مصرف روزانه بنزين كشور در بازه زمانى 26 ارديبهشت ماه تا اول خردادماه امسال با دو ميليون و 857 هزار ليتر كاهش نسبت به هفته پيش از 
آن، به 68 ميليون و 885 هزار ليتر رسيد.در هفته منتهى به يكم خردادماه امسال، مصرف بنزين كل كشور 482 ميليون و 200 هزار ليتر بود.

كاهش ميانگين مصرف بنزين كشور در هفته گذشته

شناسنامه دار شدن مصنوعات طال 
براى جلوگيرى از قاچاق 

مدير كل دفتر مبارزه با قاچاق طال، ارز و پولشويى 
ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز از شناسنامه دار كردن 
مصنوعات طال در راستاى پيشگيرى از قاچاق طال 
و  گران بها  فلزات  حوزه  در  آن  گردش  شفافيت  و 
سنگ هاى قيمتى خبر داد. محمد تشرفى در گفتگو با ايسنا، تاكيد كرد: 
بررسى و پيشنهاد حذف موانع تجارت قانونى سنگ هاى قيمتى و فلزات 
گران بها از جمله برنامه هاى كالن پيشگيرى و مقابله با قاچاق كاال و ارز به 
شمار مى رود كه اقدامات قانونى الزم در اين زمينه انجام مى شود. تشرفى 
افزود: بعضا شاهد فروش مصنوعات طالى تقلبى هستيم كه خريداران در 
اين زمينه اطالع و تخصصى ندارند لذا با شناسنامه دار شدن آن ها، اين گونه 

مشكالت برطرف مى شود. 

بيش از 33 هزار سبد غذايى در بين كودكان 
دچار سوء تغذيه در استان توزيع شد

برناى تنها- معاون حمايت و سالمت خانواده كميته امداد   
امام خميني (ره) خراسان جنوبي گفت: طى سال گذشته 
33 هزار و 705 سبد غذايى در بين كودكان دچار سوء 
تغذيه تحت حمايت اين نهاد و اقشار نيازمند، توزيع شد. 
علي اكبر نخعي با بيان اينكه طى سال گذشته 3500 كودك زير شش سال در 
استان از سبد غذايى و طرح بهبود تغذيه اين نهاد بهره مند شدند، افزود: كودكان 
زير6 سال كه از نظر شاخص هاي رشد (وزن ، قد و شاخص هاي تغذيه) در 
وضعيت مناسبي نيستند و منحني رشد آنها پايين تر از حد نرمال است توسط مراكز 
بهداشتي و درماني شناسايي و به اين نهاد معرفي شدند. وى خاطر نشان كرد: طى 
سال گذشته 756 حامي در قالب طرح محسنين حمايت خود را از 543 نفر اعالم 

نمودند و يك ميليارد و 552 ميليون ريال به اين عزيزان مساعدت نمودند.

اخذ مجوز برپايى نمايشگاه توانمندى هاى 
معادن خراسان جنوبى در تاجيكستان

خراسان  تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  رئيس 
جنوبى از اخذ مجوز برپايى نمايشگاه توانمندى هاى 
معادن و صنايع معدنى خراسان جنوبى در تاجيكستان 
نمايشگاههاى  شركت  است  قرار  گفت:  و  داد  خبر 
استان مطالعات آن را به زودى طرح كند. به گزارش فارس، سيد نعمت ا... 
حقيقى اظهار كرد:  اكنون موافقت برپايى نمايشگاه در تاجيكستان اخذ شده 
است و شركت نمايشگاههاى استان قرار است مطالعات آن را به زودى طرح 
كند. وى اضافه كرد: سال گذشته تعداد 111 گواهى اكتشاف در خراسان 
جنوبى صادر شده است. حقيقى يادآور شد: همچنين سال گذشته بيش از 
950 پروانه اكتشاف در كشور صادر شده است كه از اين تعداد 103 پرونده 

مربوط به خراسان جنوبى بوده است.

 (ادامه از صفحه1) غالمحسين ابراهيمى در گفتگو با فارس 
با بيان اينكه هدف اين سفر بيشتر اقتصادى و گردشگرى 
است، تصريح كرد: با توجه به اينكه جمهورى چك در زمينه 
صنايع و معدن در اروپا خيلى مطرح است به همين دليل 
الزم ديديم كاردار و رايزن تجارى اين كشور را به خراسان 
جنوبى دعوت كنيم. مسئول نمايندگى وزارت امور خارجه 
در استان گفت: حضور اين افراد در استان و برنامه هايى 
كه براى آنها تدارك ديده شده است سبب حركت بيشتر 
صنايع و معادن استان شده و زمينه معرفى پتانسيل ها و 
ظرفيت هاى استان را فراهم خواهد كرد. ابراهيمى افزود: 
انتقال تكنولوژى جمهورى چك و فراهم شدن زمينه هاى 
از ديگر مزاياى حضور  سرمايه گذارى در خراسان جنوبى 
اين افراد به استان است چرا كه در اين زمينه از تجربه بسيار 
خوبى برخوردار هستند. وى يكى از برنامه هاى سفر كاردار 

و رايزن تجارى جمهورى چك را حضور در بيت گردشگرى 
عنوان كرد و يادآور شد: بازديد از مراكز گردشگرى، ديدار 
گردشگرى  و  دستى  صنايع  فرهنگى،  ميراث  مديركل  با 
حوزه  به  مربوط  مسائل  با  ارتباط  در  نظر  تبادل  و  استان 
گردشگرى از ديگر برنامه هاى اين سفر در نظر گرفته شده 
است. مسئول نمايندگى وزارت امورخارجه در استان ادامه 
داد: همچنين در اين سفر در ارتباط با بحث هاى مديريت 
شهرى و گردشگرى با شهردارى هماهنگى هايى صورت 
گرفته است كه اميد است منتج به رشد اقتصادى و ورود 

سرمايه گذار به استان شود.
 ابراهيمى با اشاره به فراهم كردن زمينه هاى گسترش و 
توسعه همكارى هاى اقتصادى دو كشور ايران و جمهورى 
چك به ويژه خراسان جنوبى تاكيد كرد و افزود: هدف ما 
از اين سفر اين است كه زمينه گسترش و توسعه همكارى 

بين جمهورى چك و خراسان جنوبى را فراهم كنيم. مسئول 
نمايندگى وزارت امورخارجه در استان گفت: سرمايه گذارى 
در خراسان جنوبى زمانبر است كه بخشى از آن به ما برمى 
گردد كه چگونه سرمايه گذاران را جذب كنيم و بخشى از آن 
نيز به زمان بستگى دارد. ابراهيمى به سفرهاى اخير سفرا و 
نمايندگان كشورهاى اروپايى به خراسان جنوبى اشاره كرد 
سفيران  ميزبان  بيرجند  اخير  ماه  چند  طى  شد:  يادآور  و 
رايزن  و  سفير  معاون  افغانستان،  و  سوئيس  كشورهاى 
سركنسول  پاكستان،  اسالمى  جمهورى  كشور  فرهنگى 
تاجيكستان  سفير  معاون  و  مشهد  در  افغانستان  كشور 
استان  امورخارجه در  نمايندگى وزارت  بوده است. مسئول 
خاطرنشان كرد: با توجه به اينكه در حال حاضر تحريم ها 
را داريم نبايد انتظار داشت سفر سفراى خارجى در آن واحد 
نتيجه  در حوزه گردشگرى  اما حداقل  باشد  نتيجه بخش 

بخش خواهد بود. ابراهيمى ادامه داد: اميد است با حضور 
سفراى خارجى در خراسان جنوبى به ويژه كاردار و رايزن 
تجارى جمهورى چك به خراسان جنوبى، در آينده نه چندان 

دور شاهد حركت تجار بين دو كشور باشيم.

گسترش و توسعه همكارى هاى اقتصادى بين جمهورى چك و خراسان جنوبى

خراسان جنوبى ركورددار صدور گواهى اكتشاف در كشور

امروز 4 خرداد 1394 مصادف با
 6 شعبان 1436 و 25 مى 2015

 گشايش موزه قرآن و كتابت 
(صاحب االمر) در تبريز (1380ش)

و  قديمى  مساجد  از  يكى  االمر  صاحب  مسجد 
كهن شهر تبريز است كه در مركز اين شهر واقع 
شده است. اين بنا توسط شاه تهماسب يكم ايجاد 
شده  است و در آغاز متعلق به  وى بوده  است. بعدها 
با حمله سپاهيان عثمانى به ايران، مسجد صاحب 
 االمر به طور كلى ويران گرديد. اين بنا داراى يك 
گنبد و دو مناره است كه شكل گنبد و مناره ها با 
ساير مساجد تفاوت بسيارى دارد. امروزه موزه قرآن 

و كتابت در محل مسجد ايجاد شده  است.

عزل «سيدضياءالدين طباطبايي» از رياست وزرا 
به فرمان احمدشاه قاجار (1300 ش).

سقوط شلمچه در منطقه شرق بصره توسط رژيم 
بعثي عراق(1367 ش).

مسلمان  عالم  خويي»  «ابراهيم  عالمه  شهادت 
ايراني(1325 ق).

درگذشت ميرزا «لطفعلي نصيري» عالم، اديب و 
شاعر صاحب نام معاصر(1350 ق).

كشف خليج گينه در غرب آفريقا توسط دريانوردان 
فرانسوي (1360م).

و  آفريقايي  كشورهاي  سازمان  منشور  امضاي 
تشكيل سازمان وحدت آفريقا (1963م).

عقب نشيني فضاحت بار نيروهاي رژيم 
صهيونيستي از جنوب لبنان (2000م)

رژيم  نيروهاي  1982م،  ژوئن  ششم  روز  در 
اشغال گر قدس، به اين بهانه كه لبنان به مركز 
شده  تبديل  اسرائيل  عليه  تروريستي  عمليات 
به  نيز  و  انداخته  خطر  به  را  رژيم  اين  امنيت  و 
بهانه ايجاد امنيت مرزهاي شمالي اسرائيل حمله 
سراسري و همه جانبه اي را به جنوب لبنان آغاز 
كردند.  پيشروي  نيز  بيروت  جنوب  تا  و  نمودند 
با حمالت پي در پي استشهادي و  اما سرانجام 
وارد آوردن تلفات جاني و مالي بسيار به نيروهاي 
اسرائيل توسط حزب ا... لبنان، رژيم صهيونيستي 
سال  مه   25 در  بار  ذلت  طرزي  به  شد  مجبور 
2000م از جنوب لبنان عقب نشيني نموده و پس 

از هجده سال، خاك لبنان را ترك كند. 

تقويم مناسبت هاى  روز

كارمزد كارت خوان ها در ابهام

مهر: اجراى طرح اخذ كارمزد از كارت خوان ها از سال 93 
به 94 كشيده شد، اما در حال حاضر كه وارد سومين ماه از 
سال 94 شده ايم اين موضوع تعيين تكليف نشده است. 
اين در حالى است كه دستور كار اولين جلسه شوراى پول 
و اعتبار در سال جارى سه موضوع كارمزد تراكنش هاى 
كارت خوان هاى فروشگاهى، بازار غيرمتشكل پولى و 
تسهيالت بخش مسكن بود. عبدالناصر همتى رئيس 
شوراى عالى هماهنگى بانك هاى دولتى، ايجاد تناسب 
پايانه هاى  دارندگان  از  كارمزد  اخذ  و  خريد  مبلغ  بين 
فروشگاهى را پيشنهاد كرده و گفته است: در تمام دنيا 
كارت خوان  دستگاه هاى  دارندگان  از  را  كارمزد  هزينه 
مى   گيرند، اما با واقعيت هاى كشورمان شايد اين روندى 

كه تعيين شده تا حدودى ُتند باشد.

داليل تاخير در آزادسازى سهام عدالت 

تسنيم: سازمان خصوصى سازى با انتشار اطالعيه اى اعالم 
كرد: هيات وزيران در دولت پيشين طى تصويب نامه اى 
ترتيباتى را وضع كرد كه بر اساس مفاد آن، نمايندگان 
دولت بايستى تا زمان آزادسازى سهام عدالت، مسئوليت 
اعمال مالكيت و مديريت شركت هاى واگذار شده در طرح 
توزيع سهام عدالت را عهده دار باشند. اين موضوع در حالى 
رقم مى خورد كه عدم اجراى اين تصويب نامه و مغفول 
ماندن اين مهم در ادوار گذشته موجب بروز نابسامانى هاى 
گوناگون در اداره اين شركت ها و ابراز نارضايتى هايى 
از سوى سهامداران، مسئولين و از جمله برخى نمايندگان 

مجلس شوراى اسالمى شده است.

شرط تبليغ كتب كمك آموزشى
 در مدارس

در  آموزشى  ريزى  برنامه  و  پژوهش  سازمان  رئيس 
گفتگو با مهر درباره تبليغ كتاب هاى كمك آموزشى 
در مدارس و صدا و سيما، اظهار كرد: هر نوع كتابى 
 كه در جشنواره سامان بخشى مورد تاييد قرار مى گيرد 
هاى  كتاب  ديد  بايد  است  قانونى  آن  ترويج  و  تبليغ 
ناشرانى كه در مدارس تبليغ مى شود آيا تاييد شده است 
يا خير. حجت االسالم محمديان  افزود: معموال كتاب 
هاى كمك آموزشى برخى از ناشران كه در مدارس تبليغ 

مى شود مورد تاييد نبوده و غير قانونى است.

تمايل خارجى ها براى خريد زعفران 
ايرانى به اسم ديگران 

ايسنا: نايب رئيس شوراى ملى زعفران با بيان اين كه در حال 
حاضر زعفران ايرانى به صورت فله اى به كشور هاى ديگر 
صادر مى شود، اظهار كرد: اين امر موجب شده كه منافع 
زعفران كاران ايرانى به جيب كشور هاى ديگر برود. احتشام  
ادامه داد: نبود سرمايه در گردش موجب صادرات فله اى 
زعفران و تمام شدن زحمات كشاورز ايرانى به نام كشور هاى 
ديگر شده است. در حال حاضر شرايط به گونه اى شده كه 

توليد زعفران براى كشاورزان منفعت ندارد. 

وزارت  معدنى  اكتشافات  امور  دفتر  مديركل 
ركورد  اينكه  بيان  با  تجارت  و  معدن  صنعت، 
خراسان  توسط  گذشته  سال  اكتشاف  گواهى 
گذشته 840  سال  گفت:  شد،  جنوبى شكسته 
گواهى اكتشاف صادر شد كه از اين تعداد 111 

گواهى مربوط به خراسان جنوبى بوده است.
به گزارش فارس، اسدا... كشاورز اظهار كرد: در 

حال حاضر 70 نوع ماده معدنى در كشور وجود 
وجود  جنوبى  خراسان  در  آن  نوع  كه 50  دارد 
دارد. وى اضافه كرد: همچنين سال گذشته 950 
پروانه اكتشاف در سطح كشور صادر شده است 
كه از اين تعداد 103 پروانه به خراسان جنوبى 
تعلق داشته است. وى گفت: سال گذشته يك 
 ميليارد و 750 ميليون تن ذخاير معدنى داشته ايم 

كه از اين مقدار سهم خراسان جنوبى 380 ميليون 
تن بوده است.مديركل دفتر امور اكتشافات معدنى 
وزارت صنعت، معدن و تجارت به وجود هفت هزار 
معدن در سطح كشور اشاره كرد و گفت: در حال 
حاضر از اين تعداد بيش از 4 هزار معدن فعال 
است.كشاورز عامل اصلى فعال نبودن برخى از 
معادن كشور را بازار آن عنوان كرد و يادآور شد: به 

عنوان مثال معادن استان در سمت جنوب و جنوب 
شرقى و شمال شرق بيرجند تنوع بسيار خوبى از 
گرانيت سبز دارد كه دنيا مشابه آن را ندارد اما بازار 
ندارد.وى به راه اندازى سامانه كاداستر اشاره كرد و 
افزود: اين سامانه 16 اسفندماه سال گذشته در تمام 
كشور راه اندازى شده است كه خراسان جنوبى در 

اين زمينه نيز پيشتاز بوده است. 

مركز تخصصى عروس با تخفيف ويژه
زيبايى جلوه ماندگار

خيابان ارتش ، حدفاصل عدل و معلم    32231717

دعوت نامه تشكيل مجمع عمومى فوق العاده (نوبت سوم)
شركت تعاونى عمرانى كارگشاى سازه بيرجند    تاريخ انتشار: 94/3/4

جلسه مجمع عمومى فوق العاده (نوبت سوم) شركت تعاونى عمرانى كارگشاى سازه بيرجند 
چهارشنبه 94/3/20 ساعت 17 در محل مسجد توحيد واقع در خيابان ميرزا كوچك خان 

جنگلى 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 به دفتر شركت مراجعه و برگ وكالت نامه را 

تنظيم و برگه ورود به جلسه مجمع را دريافت نمايند.

دستور جلسه:
اصالح ماده (7) اساسنامه شركت تعاونى (سهام تعهدى) و تغييرات سرمايه.

هيئت مديره شركت تعاونى عمرانى كارگشاى سازه بيرجند

دعوت مجمع عمومى عادى ساليانه «نوبت اول» شركت تعاونى مصرف كاركنان 
دانشگاه علوم پزشكى و خدمات بهداشتى درمانى بيرجند    تاريخ انتشار: 94/3/4

جلسه مجمع عمومى عادى ساليانه شركت تعاونى مصرف كاركنان دانشگاه علوم پزشكى و خدمات بهداشتى 
درمانى بيرجند سه شنبه 94/3/26 ساعت 17 در محل شركت تعاونى (دفتر شركت) واقع در خيابان معلم 
برگزار مى شود. از كليه اعضاى محترم دعوت مى شود براى اتخاذ تصميم نسبت به موضوعات ذيل در اين 
مجمع حضور به هم رسانند. ضمنا چنانچه عضوى بنا به داليلى نتواند شخصا حضور يابد، مى تواند همزمان 

با نماينده تام االختيار خويش با هم به دفتر شركت مراجعه و برگ وكالت نامه را تنظيم و برگه ورود به 
جلسه مجمع را دريافت نمايند. حداكثر آراى وكالتى هر عضو سه راى و هر فرد غير عضو يك راى مى باشد. 
ضمنا داوطلبان عضويت بازرسى موظفند حداكثر به مدت هفت روز از تاريخ انتشار آگهى يا صدور دعوت 

نامه تشكيل مجمع عمومى عادى مراجعه و نسبت به تكميل فرم ثبت نام و تحويل مدارك مربوطه به دفتر 
شركت تعاونى اقدام نمايند.  دستور جلسه:  استماع گزارش هيئت مديره و بازرسين - طرح و تصويب 

 صورت هاى مالى سال 93  - طرح و تصويب بودجه پيشنهادى سال 94 - انتخاب بازرسين اصلى و 
على البدل براى مدت يك سال مالى - تعيين مبلغ بابت بازپرداخت اعضاى مستعفى - اتخاذ تصميم در مورد 

سود و زيان شركت در سال 93 - تعيين خط مشى آتى شركت  
هيئت مديره شركت تعاونى مصرف كاركنان دانشگاه علوم پزشكى بيرجند

دعوت نامه تشكيل مجمع عمومى عادى ساليانه (نوبت دوم)
شركت تعاونى عمرانى كارگشاى سازه بيرجند

جلسه مجمع عمومى عادى ساليانه (نوبت دوم) شركت تعاونى عمرانى كارگشاى سازه بيرجند 
چهارشنبه 94/3/20  راس ساعت 18 در محل مسجد توحيد 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 به دفتر شركت 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 سمت بازرسى مكلفند حداكثر به مدت يك هفته پس از انتشار آگهى دعوت 

به دفتر شركت تعاونى مراجعه و فرم مربوطه را تكميل نمايند.
دستور جلسه:

گزارش هيئت مديره و بازرس
طرح و تصويب صورت هاى مالى سال 92 و 93

انتخاب بازرس اصلى و على البدل براى مدت يك سال مالى
تصميم گيرى در خصوص بودجه سال 94 و تصويب آيين نامه داخلى

اختيارات به هيئت مديره براى پرداختى حقوق و مزايا و پاداش كاركنان و صرف و صالح شركت

هيئت مديره شركت تعاونى عمرانى كارگشاى سازه بيرجند
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عضو  معتبر اتحاديه     مسئول : دستگردي

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

 حمل اثاثيه  منزل 

با خاور مسقف و كارگر ماهر
09159639065

على آبادى
"ضمنا كارگر تنها نيز داريم"

فروشگـاه  كـودك 
 اميـــر

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

سجادشهر، امامت 2     32412973 نودهى فاطمى

 با ضمانت پاره نشدن و چروك نشدن 
32214989 - 32212979  

    32412300
32412311  - چمنى قـاليشويى گـل ابـريشم صاف صاف   

بدون چروك

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

تاسيس موسسه غيرتجارى اتحاديه صنف فروشندگان لوازم بهداشتى آرايشى و طبى شهرستان بيرجند 
 در تاريخ 94/2/30 به شماره ثبت 327  و شناسه ملى 14004939948 ثبت و امضا ذيل دفاتر

 تكميل گرديده كه خالصه آن به شرح ذيل براى اطالع عموم آگهى مى شود
موضوع موسسه: در اجراى ماده 21 قانون نظام صنفى و آيين نامه هاى مربوطه به منظور حفظ و حمايت از حقوق صنفى و انجام 

وظايف مقرر در قانون و آيين نامه هاى مزبور و نيز ايجاد و تحكيم اصول همكارى بين صنف و بهبود وضع پيشينه و خدمات در ارتباط 
با رفاه مصرف كنندگان بهبود اقتصاد شهر و تسهيل روابط افراد صنفى با موسسات دولتى و خصوصى اتحاديه اى به نام اتحاديه صنف 

فروشندگان لوازم بهداشتى، آرايشى و طبى شهرستان بيرجند تشكيل مى گردد (پس از اخذ مجوزهاى الزم)
 مدت موسسه: از تاريخ ثبت به مدت نامحدود  مركز اصلى موسسه: خراسان جنوبى- بيرجند- خيابان جمهورى اسالمى 8 

نبش جمهورى 8- كدپستى 9717685981    سرمايه موسسه: مبلغ دو ميليون ريال مى باشد.
اولين مديران موسسه: آقاى حسن كميلى به شماره ملى 5239859140 به سمت رئيس هيئت مديره و آقاى على كميلى به شماره 
ملى 0651047684 به سمت نايب رئيس هيئت مديره و آقاى سيد محمد اصغرى به شماره ملى 0650143760 به سمت خزانه دار و 
آقاى حاجى محمد حسينى به شماره ملى 0652424333 و آقاى مصطفى ضابطى نيا به شماره ملى 0652677606 به سمت اعضاى 

اصلى هيئت مديره براى مدت چهار سال انتخاب گرديدند.
آقاى حسن كميلى به شماره ملى 5239859140 به سمت مديرعامل براى مدت دو سال انتخاب گرديد و كليه اوراق بهادار و تعهدآور 
موسسه از قبيل چك، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسالمى با امضاى آقاى حسن كميلى (مديرعامل) و در غياب ايشان با امضاى آقاى 

على كميلى (نايب رئيس هيئت مديره) و امضاى ثابت آقاى سيد محمد اصغرى (خزانه دار) همراه با مهر اتحاديه معتبر مى باشد و 
همچنين كليه اوراق عادى و ادارى با امضاى آقاى حسن كميلى (مدير عامل) و در غياب ايشان با امضاى آقاى على كميلى (نايب رئيس 

هيئت مديره) به همراه مهر اتحاديه معتبر خواهد بود.
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان جنوبى - مرجع ثبت شركت ها و موسسات غير تجارى بيرجند
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به گزارش خاورستان، نائب رئيس اول مجلس شوراى اسالمى 11 خرداد به بيرجند سفر، و در جمع جانبازان استان حضور خواهد يافت. حجت ا... اربابى در اين باره اظهار كرد: حجت االسالم 
محمد حسن ابوترابى فرد به دعوت هيئت فرهنگى مذهبى آزادگان بيرجند، براى شركت در ويژه برنامه سالگرد حاج آقا ابوترابى و سخنرانى در گردهمايى جانبازان استان خراسان جنوبى به 

بيرجند سفر مى كند. اربابى افزود: زيارت مزار شهدا، ديدار با مسئولين، ديدار با آزادگان بيرجند و سخنرانى در ويژه برنامه سالگرد حاج آقا ابوترابى از ديگر برنامه هاى سفر ايشان است.

نائب رئيس مجلس شوراى اسالمى در جمع جانبازان استان سخنرانى مى كند

3
پيام شما

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

با وجود تحويل دو ساله مسكن  چرا  سالم. 
قسط  هنوز  ولى  سربيشه  شهردارى  مهر 
كسى  كنيد.  چاپ  خدا  به  رو  شما  نشده.  بندى 

پاسخگو نيست.
915...140
با سالم. لطفًا مسئولين محترم شهردارى سرسره 
بادى پارك توحيد را بررسى كنند كه آيا ايمنى 
الزم را دارد؟ و مجوز الزم را تهيه كرده است؟ 
چون مشاهده شد كه قسمت جلوى سرسره هيچ 
 گونه مانعى براى جلوگيرى از پرت شدن بچه ها

تشك  هم  زمين  روى  حتى  و  ندارد  بيرون  به 
اتفاقات  از  پيشگيرى  براى  نشده!  پهن  مناسب 

پيگيرى كنيد. متشكرم.
915...522
سالم. استاندارى و مسئولين محترم چى ميشه كه 
يه كم به فكر دهياران روستاها هم مى بوديد 
خورى  به  درد  به  حقوق  نه  هستند  بيمه   نه 
مى گيرند بعد مى خواهيد روستا ها پيشرفت كند 
با اين همه بيكارى در روستا اگر مسئولين اهميت 
بدهند هم اشتغال ايجاد ميشه هم دهياران با جان و 

دل تمام وقت در روستا فعاليت مى كنند.
915...327
لطفًا شهردار محترم پاسخ دهند كه آيا شرعًا و عرفًا 
ما عوارض  از  به عنوان شهروند  درست است كه 
نوسازى بگيرند ولى نزديك به 25 سال است 
كه كوچه ما خاكى و تردد ماشين ها باعث 
خيابان  انتهاى  شود.  مى  دايمى  خاك  گردو 
به  خدمترسانى  آيا  چهار.  ذكرياى  شانزده  غفارى 

مردم فقط در خيابان هاى اصلى و ... است.
915...074
راه  اداره  از  استند  كوه  منطقه  دامداران  ما 
راه  تسطيح  خاطر  به  نهبندان  شهرسازى 

گزرچاه تا بهرو صميمانه تشكر مى كنيم.
915...240
سالم آواجان. لطف كن به گوش اداره راه وترابرى 
برسون ما مردم اسديه مرك درخش و زهان و خيلى 
روستاهاى ديگه چه گناهى كرديم كه با اين وضع 
سوخت براى رفتن به روستا و يا بنزين زدن 

بايدتا پليس راه بريم و برگرديم؟
937...570

به حال  فكرى  از شهردارى خواهشمنديم  سالم 
از  نخاله هاى ساختمانى حاصل  آورى  جمع 
طرح فرزان خيابان جمهورى 29 بكنند تا كى 
بايد اين وضع را تحمل كنيم. انصافاً اگه از محله هاى

 

 ديگر شهر بود همين قدر اهميت مى داديد؟
915...583
مبنى  آوا  روزنامه  مطلب  درباره  خواستم  مى 
براينكه سناريوى گرانى بنزين موقتًا از دستور كار 
به نظر شما حذف سهميه  بگم:  دولت خارج شد، 
اين  گرانى  با  مترادف  آيا  شخصى  خودروهاى 
آن  تيتر  نيست خواهشًا  اگر  نيست؟! پس  فراورده 

را اصالح بفرماييد؟
915...295

خوشحال  ايرانسل  كارت  سيم  خريدن  با 
شدم كه ديگه پيام تبليغاتى از شهر بيرجند 
ندارم اما متأسفانه شماره ام رو وقتى به يك مركز 
من  امثال  و  من  شماره  آقايان  اين  دادم  مذهبى 
رو به چندين جاى مختلف دادند كه هر روز برام 
پيام مى آيد، عزيزان متشرع توجه داشته باشند كه 
صاحبان خطوطى كه رضايت ندارن برايشان پيام 

ارسال شود شرعًا مسئولند.
937...990
آواسالم. چه خوب مى شد اگر روز جمعه هم 

براى خط خوسف سرويس مى گذاشتند.
915...144
با  ما  براى  ها  ويتامين  كمبود  تغذيه،   سوء 
ها،  عرب  شصت  ناز  رسيده،  خدا  به  هاى  قيمت 
و... بحران آب، صادرات آب، هندونه كيلوى خدا 

تومان، واقعًا متأسفم ...
915...899

سالم آوا. لطفًا پيگيرى كن... چرا خيابان خليج 
باال  تردد  وجود  با  را  آباد  حاجى  فارس 

آسفالت نمى كنند؟
915...719

سالم خدمت شهردار محترم. آقا تو رو خدا فكرى 
خيابان  آخر  سجادشهر  اهالى  حال  به 
زير  بكنيد  آب  موتور  روبروى  شكوفه 

گرد و خاك ماشين ها داغون شديم.
915...602

*  برزجى
پرده اول- سوار بر ويلچر است جوانى معلول كه سال ها 
است در  خيابان هاى  شهر به سوى همه دست گدايى 
دراز مى كند. لباس هاى كهنه اى به تن دارد و مدام با 

دستش به رهگذران مى فهماند كه به او كمك كنند. 
تواند نمى  آدم  كه  گيرد  مى  مظلوم  را  اش  قيافه   آنقدر 

بى تفاوت از كنارش بگذرد. 
پرده دوم- لنگ لنگان به سمت خودروهاى پارك شده در 
با حالت زارى  با چهره اى غمبار و  بنزين مى رود  پمپ 
اين  بازيگر  است  پول مى كند گويى سال ها  درخواست 
نقش است. دقيق تر كه به او نگاه مى كنم مى بينم به 
سوى ماشين هاى خاصى مى رود و بيشتر هم به سمت 

خودرويى مى رود كه در آن خانمى نشسته باشد. 
است.  بانوان  لطيف  احساسات  از  استفاده  او  شگرد  گويا 
بازهم به چهره اش دقيقتر نگاه مى كنم به قول معروف 
تابلو است سياهى چهره اش گويا رنگى از اعتياد است. به 
خودروى سمند سفيد نزديك مى شود و با انگشتانش به 
شيشه ماشين مى كوبد راننده توى ماشين نيست؛ خانمى 
كه در صندلى كنار نشسته شيشه را پايين مى كشد و يك 
به سوى  باز  او  و  اسكناس هزارى در دستش مى گذارد 

خودروى بعدى مى رود.
پرده سوم- ساعت 21 خيابان طالقانى نزديك بيمارستان 
امام رضا (ع) خانمى با چادر رنگى يك دستش را زير چادر 
با دست ديگر چند تا عكس راديولوژى و  پنهان كرده و 
نسخه را نشان مى دهد و مدام التماس مى كند كه براى 

خريد داروى فرزند جوانش به او كمك كنند. 
عده اى بى تفاوت از توضيحاتى كه او بابت آن مدارك 
پزشكى مى دهد از كنارش با عجله مى گذرند برخى هم 
مى ايستند و نگاهى به دستان پر از كاغذش مى كنند و با 

كالفگى پولى در دستش مى گذارند. 
پرده چهارم- غروب است و خيابان ها بسيار شلوغ ميدان 
ابوذر در ايستگاه اتوبوس كودكى با سماجت به مسافرانى كه 
در ايستگاه نشسته اند نزديك مى شود آنقدر آهسته سخن 
مى گويد كه به سختى مى توان چيزى از كلماتش را فهميد 
اما گويا مى خواهد چند برگ دعا را كه در دست دارد به زور 

به مسافرين بفروشد و چيزى عايدش شود. 
مقدارى  و  سينى  يك  با  زنى  راه،  سرچهار  پنجم-  پرده 

زغال گر گرفته و اسپند مشغول تكدى گرى است. 
 به داخل خودروها سرك مى كشد و با دودى كه به راه انداخته
چند  از  ها  راننده  برخى  كند.  مى  طلب  پول  رانندگان  از 
مترى، شيشه خودرو را باال مى برند تا از شر اين متكدى 
و دود سپند او راحت شوند. عده زيادى هم پيدا مى شوند 

كه به او پول مى دهند. 
سونوگرافى:   مطب  صبح   11 حدود  ساعت  ششم-  پرده 
دارد و مضطرب؛  در  بسيار شلوغ است هر كسى دردى 
همين هنگام زن جوانى با چادرى مندرس وارد مطب شده 
او را  و مظلومانه تقاضاى كمك مى كند. برخى زير لب 
شماتت مى كنند و مى گويند: زن به اين جوانى چرا گدايى 

كند؛ برو كار كن عوض اينكه دست دراز مى كنى!
بيرون  آهسته  و كنايه ها  نيش  اين  به  تفاوت  بى   او هم 

مى رود تا شايد جايى ديگر را براى گدايى بيابد. 

آرامستان ميعادگاه متكديان 

آرامستان بيرجند،  يكى ديگر از اماكنى است كه جوالنگاه 
متكديان محسوب مى شود به خصوص در روزهاى خاص 
مثل روز برات، روز عاشورا و يا شب هاى جمعه كه تعداد 

زيادى از شهروندان به زيارت اهل قبور مى رود. 
ديدن صحنه هايى كه عده اى گونى هاى پر از خوراكى 
را به دوش كشيده و مدام از اين قبر و به آن قبر مى روند 

تا چيزى گدايى كنند تأسف آور است.
گدايى  اشكال  گوناگون  هاى  تجلى  شاهد  آرامستان  در 
هستيم... گروه تعاونى گدايان! در گروه هاى 3 و 5 نفره 
آرمستان  نقطه  از خانم ها تشكيل شده و در چند  بيشتر 
هم  با  كار  آخر  را  شان  عايدى  تمام  آنها  دارند...  حضور 
هم  اينجا  در  اسپند  قوطى  با  گدايى  كنند...  مى  تقسيم 
اصالح  هستند  هم  محترم  گدايان  البته  دارد..  كاربرد 
اى فاتحه  دست،  در  دعايى  كتاب  با  مرتب  كامًال  كرده 

 

 مى خوانند و پول طلب مى كنند. آرامستان عرصه قدرت 
نمايى انواع و اقسام گدايان مبتدى تا حرفه اى است.   

نقش بازى كردن گدايان در  بيرجند سابقه اى ديرينه دارد. 
عده اى دست يا پاى خود را زير لباس پنهان مى كنند و 
با اين كار احساسات هر عابر و رهگذرى را تحريك و با 
احساسات او را به رحم مى آورند. تا پولى به جيب بزنند.
عده اى در كنار پياده رو مى نشينند و با سوء استفاده از 

نوزادان و كودكان به تكدى گرى مى پردازند. 
يا  هست  خودشان  هاى  بچه  نيست  معلوم  كه  نوزادانى 
كرايه اى؟ بله تعجب نكنيد كم نيستند گدايان حرفه اى 

كه كودكان ديگران را براى گدايى به كار مى گيرند... 

اين متكديان گاهى به صورت حرفه اى و حتى خانوادگى 
به اين كار مى پردازند و چه بسا به صورت باندى هم عمل 
بودن  گير  زمين  پا،  يا  نداشتن دست  نابينا شدن،  كنند... 
 و... از جمله فريب كارى هايى است كه اين افراد به كار

مى برند در حالى كه كامًال سالم مى باشند.

متكديان نسخه به دستى
كه فقط پول مى خواهند ...

اما عده اى ديگر از اين متكديان به افراد نسخه به دست 
معروف هستند. محل كار و كسب آنها معموًال بيمارستان ها،

 

مراكز درمانى و خيابان هايى است كه مطب پزشكان در 
در دست مى  از پزشك  اى  است.  نسخه  واقع شده  آن 
گيرند و با اعالم اينكه پول خريد دارو ندارند، افرادى را كه 

معموًال خود بيمار هستند، را به كمك متقاعد مى كنند. 
يا  نوزاد  آنها  كنند؛  مى  عمل  تر  اى  حرفه  آنها  از  برخى 
كودكى همراه دارند و فيلم نامه هم معموًال يكسان است: 
كارگر  يا  كرده  فوت  پدرش  و  است  مريض  بچه  «اين 
است». نكته جالب اين است كه اگر بخواهى داروى تجويز 
شده در نسخه هاى پزشكى را از داروخانه ها تهيه كنى، 
افراد روبرو مى شوى طورى  اين  ناراحتى و عصبانيت  با 
كه حاضر نيستند اين كار انجام شود و آنها فقط پول مى 
با  گرى  تكدى  هاى  راه  و  ها  شيوه  روزها  اين  خواهند!! 
پيشرفت علم و فن آورى! مدام در حال تغيير است و به 
روز مى شود گدايان هر روز به  دنبال ابتكار و راه هاى 
جديدى هستند تا به راحتى از احساسات مردم سوء استفاده 

كرده و آنها را سركيسه كنند. 

تكدى گرى، بسترى مناسب 
براى رشد و گسترش آسيب هاى اجتماعى

بارها و بارها پديده تكدى گرى از سوى رسانه ها كالبد 
شكافى شده و فقر اجتماعى عامل مهم آن شناخته شده 
اين  دامن  قبل  سال  از  گذرد  مى  كه  سال  هر  اما  است. 

پديده شوم گسترده تر مى شود.  
را  گرى  تكدى  اجتماعى،  مسايل  ارشد  كارشناس  يك 
برآيند نابسامانى اقتصادى خانواده ها عنوان و مى گويد: 

فقر و ندارى از شروع زندگى اجتماعى بشر همزاد انسان 
بوده و روز به روز گونه ها و چهره هاى متفاوتى را به خود 
ديده است. به گفته «فرامرز سنگرى آبيز» از كارافتادگى، 
هاى مهاجرت  و  خانوادگى  مسايل  معلوليت،   اعتياد، 

اين  شدن  عادت  ديگر،  شهرهاى  به  ريزى  برنامه  بدون 
رفتار، ضدارزش نبودن و يا به عبارتى بهنجاربودن چنين 
رفتارهايى در برخى فرهنگ ها و طوائف، گمنامى، تنبلى... 
از جمله عوامل رشد و گسترش تكدى گرى به شمار مى 

رود. وى با اذعان به اينكه تكدى گرى مى تواند 
به عنوان بسترى مناسب براى رشد و گسترش آسيب هاى 
اجتماعى باشد، خاطر نشان مى كند: فرد متكدى از وجهه 

را  انجام هر كارى  لذا  نيست،  برخوردار  اجتماعى درستى 
در  فقط  بلكه  داند  نمى  انسانى  شأن  دون  خودش  براى 

انديشه پول درآوردن است.
اين مدرس دانشگاه از مردم مى خواهد از كمك مستقيم به 
گدايان خوددارى كنند و بر احساسات خود تسلط داشته باشند، 
زيرا به عقيده وى اين موضوع باعث مى شود تا متكديان 
سودجو كه بعضاً در كالن شهرها توسط باندهايى مديريت 

 

همچنين  وى  باشند.  نداشته  گدايى  به  اميدى  شوند  مى 
تأسيس  به  نسبت  انديش،  نيك  خيرين  دهد  پيشنهاد مى 
مؤسسات خيريه اقدام و با نصب بيلبوردهايى شهروندان را به 

وجود چنين مؤسسه اى براى كمك آگاه كنند.

كدام سازمان مسئول است؟

به  اين است كه  دارد  اصلى كه وجود  اين حال سؤال  با 
راستى چه كسى در رابطه با اين موضوع مسئول است؟ 

انتظامى  فرماندهى  اجتماعى  معاون  گفته  به  گرچه 
خراسان جنوبى، حدود 11 ارگان موظف شدند كه با پديده 
تكدى گرى برخورد كرده و آن را ساماندهى كنند، اما در 
نهاد  مردم  سازمان هاى  و  حمايتى  مؤسسات  آنها  كنار 
توانسته اند با شناسايى افراد در معرض خطر و يا پذيرش 
افراد نيازمند با استفاده از كمك هاى مردمى در قالب هاى 

متفاوت گام هاى مؤثرى را بردارند.
البته نبايد از يك سازمان خاص به طور ويژه انتظار داشت 
تا معضلى با اين ابعاد را يك تنه حل كند ولى براى حل 
آن انتظار اين است كه شاهد يك شبكه پيوسته از روابط 
اين  و تقسيم وظايف در ميان اين سازمان ها براى حل 

مشكل در شهرمان باشيم.

مشاوره و آموزش
 سهم كميته امداد در جمع آورى متكديان

على اكبر نخعى معاون حمايت و سالمت خانواده كميته 
امداد استان در گفتگو با آوا ضمن يادآورى اين نكته كه 
كميته امداد امام خمينى (ره) يكى از اعضاى ستاد جمع 
شده  تعريف  وظيفه  گويد:  مى  است،  متكديان   آورى 
براى اين نهاد رسيدگى به خانواده هاى مددجويان تحت 

در  كند:  مى  نشان  خاطر  حال  اين  با  وى  است.  حمايت 
صورتى كه فردى توسط اين ستاد دستگير شد به اين نهاد 
معرفى شود و كميته امداد از طريق حوزه مشاوره با خود 
 متكدى و خانواده وى جلسات مشاوره برگزار مى شود  تا 

آموزش هاى الزم به فرد داده شود.

وجود متكديان هرچند اندك
 شايسته شهر فرهنگى بيرجند نيست

گرچه معاون سياسى اجتماعى فرماندار بيرجند معتقد است 
كه تعداد متكديان بيرجند بسيار محدود است اما به گفته 

او همين تعداد محدود نيز شايسته يك شهر فرهنگى و با 
پيشينه تاريخى نيست.

مسئول  مقام  اين  از سوى  گذشته  سال  كه  آمارى  طبق 
اعالم شده در نيمه نخست سال 93، 122 نفر متكدى از 

سطح شهر جمع آورى شدند.
از وضعيت موجود  در گفته هاى خود  جزندرى همچنين 
مركز نگهدارى معتادان بيرجند كه تنها شامل دو باب اتاق 
مى باشد، انتقاد كرده و خواسته است كه شوراى اسالمى 
و شهردارى بيرجند در اين باره اقدام مطلوبى انجام دهند.

انتقال موقت متكديان به اردوگاه شهردارى

شهردار بيرجند هم در بازديدى كه سال گذشته از بخش 
آورى  جمع  داشت  (ع)  رضا  امام  بيمارستان  روانشناسى 
متكديان را از وظايف شهردارى برشمرده و اذعان داشته 
بود كه در اين زمينه شهردارى به وظيفه خود به درستى 

عمل كرده است.  
از جمع آورى متكديان كه  به گفته وى، شهردارى پس 
دچار مشكالت روحى و روانى و داراى اعتياد مى باشند، 
ويزيت  از  كه پس  دهد  انتقال مى  بخش  اين  به  را  آنها 
و درمان تعدادى تحويل بهزيستى و تعدادى نيز تحويل 

خانواده ها داده مى شوند.
وى همچنين يادآور شد: در مجتمع اردوگاهى شهردارى 
نيز كسانى كه تشخيص داده شوند نياز به نگهدارى موقت 

دارند به اين اردوگاه انتقال داده مى شوند.
دومين جلسه كه 25  و  در سى  نيز  بيرجند  شوراى شهر 
فروردين 93 داشته اند افزايش اعتبار تخصيصى به منظور 
پرداخت هزينه هاى جمع آورى و ساماندهى متكديان را 

به تصويب رسانده اند. 

نيروى انتظامى همكارى كند
يك ساعته متكديان جمع آورى مى شوند

  معاون خدمات شهرى شهردارى بيرجند نيز در گفته هايش
آورى  جمع  ضربتى  طرح  اجراى  در  انتظامى  نيروى  از 

متكديان درخواست همكارى كرده است. 
حسن خانزاد در يكى از كميته هاى ساماندهى امور متكديان 

نيروهاى  اگر  كه  بود  كرده  خاطرنشان  بيرجند  شهرستان 
آورى جمع  مركز  با  شهدا  مزار  يا  راه  پليس  در   انتظامى 

افراد  اين  نگهدارى  به  اقدام  و  كرده  همكارى  متكديان 
حداكثر به مدت يك ساعت كنند، مى توان اين متكديان 

را جمع آورى كرد.  

متكديان زير ذربين طرح هاى ضربتى

مسئول مركز جمع آورى متكديان بيرجند نيز در گفتگويى 
با روزنامه آوا به آمارهاى سال گذشته در بحث جمع آورى 
متكديان اشاره مى كند و مى گويد: سال گذشته 251 نفر 
از اين تعداد 138 نفر مرد و  متكدى جمع آورى شد كه 

113 نفر زن بوده اند. 
به گفته منصوره اميرآبادى در جمع اين متكديان، 67 نفر 
حرفه اى بوده اند كه به دستگاه قضايى معرفى شده اند. 

به خانواده هايشان  به تحويل 79 متكدى  وى همچنين 
اشاره مى كند و مى افزايد: اين افراد در قبال تعهد نامه به 

آغوش خانواده بازگشتند. 

اجراى ماهانه طرح ضربتى در بيرجند

ادامه  در  بيرجند،  متكديان  آورى  جمع  مركز  مسئول 
خبر  بهزيستى  به  گذشته  سال  در  متكدى   11 ارجاع   از 
 18 زير  معتاد  متكدى  كودك   10 گويد:  مى  و  دهد  مى 
سال نيز در بيمارستان امام رضا(ع) بيرجند بسترى و تحت 
درمان قرار گرفتند تا پس از آن با حكم دادگاه به بهزستى 

تحويل شوند. 
اميرآبادى اضافه مى كند: 6 نفر از متكديان سال گذشته 
متكديان  كه  نيز  نفر   56 و  شده  معرفى  امداد  كميته  به 
ساكن شهرهاى ديگر بوده اند به محل سكونت خودشان 

اعزام شده اند. 
وى آمار متكديان جمع آورى شده در سال 94 را 72 نفر 
نفر مرد و 41  تعداد 31  اين  از  اعالم كرده و مى گويد: 

نفر زن بوده اند.
به گفته وى 8 نفر از اين متكديان حرفه اى بوده، 32نفر 
به خانواده هايشان تحويل داده شده اند، 4 نفر معرفى به 
بهزيستى، يك نفر معرفى به كميته امداد، 13 نفر به محل 
سكونتشان برگردانده شده و 6 نفر نيز به دفتر اتباع خارجى 

استان تحويل شده اند. 
همچنين  بيرجند،  متكديان  آورى  جمع  مركز  مسئول 
طى  سال   18 زير  معتاد  متكدى  كودك   4 بسترى  از 
متكديان  آمار  در  همچنين  گفت:  و  داد  خبر  جارى   سال 

جمع آورى شده امسال، 4 نفر متوارى شده اند. 
وى در ادامه سخنانش اعتبار مصوب سال 93 براى مركز 
متكديان بيرجند را ماهانه يك ميليون و 500 ذكر مى كند 
و مى گويد: اين رقم براى سال 94 هنوز مشخص نشده 
است. به گفته اين مقام مسئول در امر متكديان، هر ماه 
مزار شهدا  در  آورى متكديان  روز طرح ضربتى جمع  دو 
اجرا شده و مشابه آن نيز در دو شب در ماه، ويژه متكديان 

حرفه اى در پايان شب اجرا مى شود. 
چرا  بوده  رضايتمندانه  ها  طرح  اين  كه  است  معتقد  او 
كمتر  در شهر  متكديان  تعداد  دهد  نشان مى  كه شواهد 
در  خواست  شهروندان  از  نهايت  در  وى  است.  شده 
صورت مشاهده افراد متكدى در ساعات ادارى با شماره 
به  نسبت  تا  بگيرند  تماس   110 با  يا  و   32252021 

جمع آورى آنان اقدام شوند. 
*****

 در پايان بايد ياد آور شد كه مردم خراسان جنوبى همواره 
در كمك به نيازمندان پيشتاز بوده و نهادهاى مسئول نيز  

با ارايه آمارها اين نكته را تأييد كرده اند. 
جنوبى  خراسان  در  فقيه  ولى  نماينده  مقام  قائم  چنانكه 
و كرده  اشاره  امر  اين  به  هايش  سخنرانى  از  يكى   در 

مردم،  پايين  درآمد  وجود  با  جنوبى  خراسان  گويد:  مى 
بيشترين سطح انفاق را دارد. 

انديش  نيك  مردم  هاى  كمك  كه  است  الزم   پس 
از طريق مراجع و مراكز قانونى به دست نيازمندان واقعى 
جامعه  از  نيز  گرى  تكدى  زشت  پديده  ريشه  تا  رسيده 

بركنده شود. 

چند پرده از نمايش تكدى گرى بر صحنه شهر 
دست درازى متكديان به فرهنگ غنى شهر بيرجند

رنگ آميزى و تزئينات ساختمان

رحيمـى
10 درصد تخفيف

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

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

      09151630741  

حمل اثاثيه 
100 درصد تضمينى

با  كارگر ماهر و ماشين اتاق بزرگ

09159618581- فاروقى

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

  2700 تا 7000 تومان 

پوشــاك مهــر
 خيابان جمهورى ، پاساژ سادسى ، طبقه زيرزمين    

32237782

   ايزوگام و قيرگونى  

   كاظم سالخورده 
از ما خريد نكنيد ، اما قيمت را از ما بپرسيد

       09155612949 - 32331050 
ميدان آزادى – ابتداى خيابان شهيد برگى

با 10 سال بيمه

كلينيك ترك اعتياد كيش مهر خاوران

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

تلفن: 056-32213766

شركت صباح  پخش شعبه خراسان جنوبى در نظر دارد:
  تعدادى فروشنده (ويزيتور) بومى در شهرستان هاى قاين

 و فردوس با شرايط (حقوق ثابت + بيمه و پورسانت)
  استخدام نمايد. متقاضيان مى توانند براى اطالعات بيشتر

 با شماره 32225563 تماس حاصل فرمايند.

آگهى مزايده اموال منقول «نوبت دوم»
چون در پرونده 1678/93 اجرايى در قبال محكوميت آقاى ابوالفضل چاه حوضى به پرداخت مبلغ 

206/110/000 ريال در حق محكوم له آقاى محمدرضا زمانى و پرداخت مبلغ 10/000/000 ريال بابت حق 
االجرا در حق دولت با توجه به معرفى اموال توسط شخص ثالث در اجراى تبصره ماده 34 قانون اجراى احكام مدنى معرفى 
و توقيف گرديده است شامل 29 راس ميش نژاد كردى و يك راس نژاد بلوچى جمعا 30 راس ميش حسب نظريه كارشناس 
به مبلغ 120/000/000 ريال ارزيابى شده است كه از طريق مزايده در روز يكشنبه مورخ 94/3/31 از ساعت 9 الى 10 صبح 

در دفتر اجراى احكام حقوقى به فروش برسد كه قيمت پايه از بهاى ارزيابى شده شروع و به كسانى كه باالترين قيمت را 
پيشنهاد نمايند، فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پيشنهادى فى المجلس از برنده مزايده دريافت و نامبرده مكلف است 

حداكثر تا يك ماه نسبت به پرداخت باقيمانده ثمن معامله اقدام نمايد در غير اين صورت 10 درصد اوليه به نفع دولت ضبط 
و مزايده تجديد خواهد شد. متقاضيان در صورت تمايل مى توانند پنج روز قبل از موعد مزايده به اين اجرا مراجعه تا ترتيب 

بازديد آنان داده شود. هزينه نقل و انتقال به عهده خريدار خواهد بود.
رجبى- مدير اجراى احكام مدنى دادگسترى بيرجند

دادگسترى جمهورى اسالمى ايران

شركت صباح پخش خراسان جنوبى در نظر دارد:
براى تكميل ناوگان توزيع در سطح استان، تعدادى خودروى 

 وانت نيسان يخچال دار به صورت اجاره به شرط تمليك 
 واگذار نمايد. متقاضيان مى توانند براى اطالعات بيشتر

 با شماره 32225563 تماس حاصل فرمايند.
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مناسبت ها

معموال در فجايع سهمگينى نظير زمين لرزه يا توفان هاى مخرب شمارى از قربانيان صرفا به دليل برجاى ماندن در زير آوار جان خود را از دست مى دهند. دانشمندان 
در نظر دارند  براى حل اين چالش از ريزروبات هايى كه در واقع حشرات مجهز به تجهيزات الكترونيكى پيشرفته هستند، استفاده كنند. درحقيقت آنها در تالش بوده اند تا 
شبكه اى حسى متشكل از حشرات زنده توليد كنند. نتيجه اين نگرش دستيابى به حشرات تغييريافته تكنولوژيكى بوده است كه صداى كمك را رديابى مى كنند. 

سوسك ها به كمك افراد زير آوارمانده مى روند

4 4 خرداد ماه روز مقاومت و پايدارى 

برابر  در  دزفول  مردم  مقاومت  نامگذارى  اين  علت 
موشك باران رژيم بعثى در طول جنگ ايران و عراق 
است.اين شهر در دوران دفاع مقدس بارها مورد هجوم 
دشمن و موشك باران رژيم بعث عراق بود تا آنجا كه 
آن را شهر موشك ها گفته اند. همچنين در آغاز جنگ 
موشك باران  بار   200 از  بيش  دزفول  عراق  و  ايران 
وجود  با  دزفول  شدمردم  گلوله باران  بار  هزار   20 و 
موشك باران شديد همچنان مقاومت مى كردند و نماز 
جمعه دزفول هر هفته با حضور مردم و رزمندگان اقامه 
مى شد.شهرستان دزفول در دوران دفاع مقدس هفت 
هزار شهيد، جانباز و مفقوداالثر به اسالم تقديم كرد كه 

از اين تعداد، دو هزار و 600 نفر شهيد هستند. 
قاموس  و  تاريخ  در  دزفول  روز  بهانه چهار خرداد  به 

ما، دوران دفاع مقدس عرصه اى جديد در ادبيات ما 
بوجود آورد كه ثمره آن فرهنگ ايثار و شهادت است. 
دستاوردى كه ثمره خون شهيدان و پايمردى زنان و 
مردان پوالدين استوارى است كه جانانه دراين مبارزه 
نابرابر ايستاده و به اوج اقتدار جهانى رسيدند. فرهنگ 
شهادت ما كه منشاء آن اعتقادات درونى و منبعث از 
دين مبين اسالم و آئين سرخ آزادگى سرور و ساالر 
شهيدان است برگ هاى زرينى در تاريخ ايران اسالمى 

رقم زد و يكى از اين اوراق مزين بنام دزفول است.
اراده قوى آنان چنان به لطف خدا استوار بود كه در هر 
لحظه موشكى يا بمباران دشمن مردم در صحنه ها 
حضور داشته و على رغم احتمال حمالت بعدى جانانه 
در حين  آن سازندگى  از  بارزتر  و  كردند   كمك مى 
جنگ بود كه پس از حمالت دشمن به سرعت عمليات 
بازسازى شهر انجام تا آثار جنگ به سرعت از چهره 
شهر زدوده شود و اين يعنى اوج ايثار مردمانى كه اينك 
در 4 خرداد كه روز مقاومت و پايدارى است بنام دزفول 

شاهد گراميداشت اين روز و اين ايام مقدس باشيم.
و شكست  پيروزى  ماه  خرداد  هر  آستانه  در  اينك  و 
مقاومت  و  حماسه  روز  خرداد  چهارم  روز  دشمن 
دليرمردان و زنانى است كه ايستادند تا ايران اسالمى 
اقتدار  ايران اسالمى در اوج  تا  بماند و جاودانه شدند 
جهانى باشد اين روز كه حماسه اى سترگ را در دل 
دارد ارج نهيم و بدانيم اگر دزفول نمونه ايثار و مقاومت 
است و اين روز در سند ملى روزشمار كشور بنام روز 
دفاع  سال  هشت  دل  از  غوغايى  شده،  درج  دزفول 
مقدس است كه اين پهنه در كشور به وسعت تاريخ 

آن را با مردمانش رقم زد.

دكتر سجادى بانوى رياضيدان بيرجندى در دانشگاه جان هاپكينز
استان خراسان جنوبى يكى از كانونهاى  علم و فرهنگ و 
 هنر در  كشور است و در طول زمان مشاهير و خدمتگزاران

ما  تالش  است  پرورانده  خود  دامان  در  را  شمارى  بى   
فرهنگ  اين  آوران  نام  اين  شناساندن  با  كه  است   اين 

را شكوفاتر كنيم.
سجده سجادى 24 دى 1358  در بيرجند چشم به جهان 
گشود و از همان كودكى هوش فراوانش در يادگيرى مورد 
توجه مادرش  قرار  گرفت او كه دكتراى رياضى خود را در 
كشور آلمان به پايان رساند و بالفاصله دوره پست دكتراى 
خود را در دانشكاه جانز هاپكينزدر شهر بالتيمورآمريكا شروع 

كرد و اكنون دانشجوى ارشد اين دانشگاه مى باشد.

او در گفتگوى با آوا شركت كرد و به سواالت ما  پاسخ داد:
* با سالم و آروزى توفيق و شادكامى براى شما و 
خانواده محترمتان؛ ممنون كه دعوت مصاحبه ما رو 
پذيرفتين براى شروع از خودتان بگوييد؛ مختصرى 

از دوران كودكى وآرزوها و خاطرات تان 
فرهنگى  خانوادهاى  در  من  شما!  از  فراوان  سپاس  با   -
بهره   عين  در  كه  ايى  جامعه   در  و  آمدم  دنيا  به  پيشرو  و 
گرفتن از بسيارى عناصر مدرن، درگير هنجارهاى اجتماعى 
و فرهنگى  متاثر  از  فرهنگ جامعه سنتى بود، پرورش يافتم. 
از  بگويم،  برايتان  ام  كودكى  دوران  چيز  چه  از  دانم  نمى 
باد،  در  بازيگوشى  بادبادكهاى  كبوترها،  پرواز  آبى،  آسمان 
با  سوارى  دوچرخه  داغ،  هاى  كوچه  رنگارنگ،  هاى  توپ 
خواهرم،  كاجهاى پير، مادر بزرگ، روزهاى برفى بيرجند، 
پنجشنبه  مشق،   كرسى،   گرماى  چوبى،  كهنه  نردبام 
و  سبزه  و  نوروز  انتظار  ها،  بچه  كيهان  هفته،  وپايان  ها 
هاى زنبيل  با  هديه  هاى  بسته  با  مادر  انتظارآمدن   گل، 

پر و ... ! 
من  از  مادرم  بودم  كوچك   خيلى  وقتي  مي آيد   يادم 
و  بخوانم  برايش  زاد   فرخ  فروغ  از  شعرى  خواست  مى 
جزئيات  سرى  يك  با  را  كشورها  تمام  اسامى  همچنين 
تك   اسم  و  بودم  ساله   5 حدودا  من  موقع  آن  كنم.  بيان 
كشورها  آن  رهبران  نام  ها،  پايتخت  و  كشورها   تك 
و پرچم شان را  از حفظ مي گفتم و شعر هم مى خواندم. 
در  االن  اما  بود  اين موضوع كمي عجيب  زمان شايد  آن 
اين دوره و زمانه اين موضوعى ويژه  نيست. شيرين ترين 
پدربزرگم  چون   كه  است  اين  دوران،  آن  از  ام   خاطره 
نوشتن  به  قادر  كهولت،  دوران  در  بينايى  ضعف  دليل  به 
اشعار و نامه هاى اداريشان نبودند. از كالس سوم دبستان 

دوران  همان  در  بارها  بودم.  پدربزرگم  كاتب  من  دبستان 
عربى دشوار  لغت  يك  امالى  كه  آمد  پيش  ام،   ابتدايى 

يا پارسى كهن را نمى دانستم ولى تا نمى پرسيدم، ايشان 
نمى گفت كه چگونه بنويسم و اين اعتماد به نفس بااليى 

به من داد.
دبيرستان  تا  ابتدايى  از  خود  تحصيالت  درباره   *
به  مشغول  مدارس  كدام  در  كه  بفرماييد  توضيح 
در دوران  مورد عالقه شما  و درس  بوديد  تحصيل 

تحصيليتون چى بوده؟
- دوران ابتدايى را در دبستان عدالت، راهنمايى را در قدس 
دبستان خط  دوران  در  گذراندم.  عترت  در،  را  دبيرستان  و 
و نقاشى را خيلى دوست داشتم و محبوب ترين معلم من 
و  درس خط  معلم  بلورى،  خانم  سركار  دوران،  دراين  هم 
هندسه  و  مثلثات  دبيرستان،  دوران  در  بودند،   نقاشى 
محبوب ترين درس من بود همينجا الزم مى دانم كه  از 
 سه دبيرتاثيرگذار و گرانقدرم آقايان عبدالرزاق نژاد، رحمانى 

و زارع فرد  هم سپاسگزارى كنم. 
*  كدام يك از دوران تحصيالت قبل دانشگاهتون 

براتون خاطره انگيزه 
مدير  ما  دبيرستان  اينكه  دليل  به  دبيرستان!  دوران  همان 

بسيار توانايى داشت و جو انسانى، برآن حاكم بود. 
تحصيل  دوران  در   دوستانتون  بهترين  از   * 

مى توانيد  نام ببريد؟ 
بلى دوستان خوبى داشته ام، از دبستان تا دبيرستان خانم 

احترامى و در دوران دانشگاه خانم درى و خانم الله.
* در دوران كودكى دوست داشتيد چه شغلى داشته 

باشيد؟ مهندس معمارى
* از دوران تحصيالت تون بگويد و  االن در كدام 
تحصيل  ادامه  مشغول  شهر  كدام  در  و  دانشگاه 

هستيد؟
 2005 سال  در  رياضى،  ليسانس   2003 سال  در   - 
فوق ليسانس رياضى خود را از دانشگاه بيرجند و در سال 
2013  دوره دكتراى رياضى خود را در كشور آلمان به پايان 
رساندم و بالفاصله دوره پست دكتراى خود را در دانشكاه 
جان هاپكينزدر شهر بالتيمورآمريكا شروع كردم وهم اكنون 
با  البته  و  باشم  مى  دانشگاه  اين  كاردر  ادامه  به  مشغول 
دانشگاه بازل سوييس ونيوكاسل انگلستان هم در پروژه اى 

همكارى دارم. 
زمينه  در  مشكالتى  چه  زن  يك  عنوان  به   *
او  و  دارم  شجاعى  مادر  من  داشتيد؟  كار  و  تحصيل 

انسان  اول،  و درجه  آموخته كه هميشه  به من و خواهرم 
هستيم! ولى تعارض بين زندگى پيشرفته امروزى و جامعه 
 سنتى به ما آموخت كه  درجه اول زن هستيم تا انسان و

روى  پيش  هاى  چالش  ترين  مهم  از  زيستن»  «زن   
يك  عنوان  به  بسيارى  مشكالت  با  هم  من  ماست. 
طور  به  آنها  از  يكى  ذكر  با  بگذاريد  ام.  بوده  روبرو   زن 
ملوس ترى توضيح بدهم. يادم مياد كه در شروع  ترم پنجم 
كه در دانشگاه بيرجند به عنوان مدرس مشغول به كار بودم. 
در راه بازگشت از پرديس شوكت آباد به شهر، دختر و پسر 

پسرك  اين  و  نشستند  تاكسى  در  من   با  هم  دانشجويى 
دانشجو از لحظه ورود به تاكسى شروع به متلك پرانى و 
مزه پرانى كرد و راننده  هم سكوت اختياركرده بود و زير 
كردم  و سعى  كردم  مدتى سكوت  تا  من  خنديد.  مى  لب 
گوش ندهم ولى ديدم كه اين آقا دست بردار نيست! با فرياد 
ساكت شو، بى ادب من،  اندكى سكوت حكم فرما شد ولى 
پسرك دانشجو وقيح تر از آن بود كه به حرف هاى زننده 
خود پايان دهد. فقط يادمه كه بهش گفتم كه نتيجه اين 
گستاخى ها و حرفاتو، فردا خواهى ديد!  در حالى كه  هيچ 
اطالعاتى در مورد اين  فرد  نداشتم كه بتونم شكايتى به 
جايى بكنم. روز بعد كالس رياضى عمومى 2  من شروع 
شد، در پايان كالس و در هنگام حضور و غياب دانشجويان 
متوجه حضور اين دانشجو درته كالس خودم شدم و واقعا 
هنوز مطمئن نبودم كه اين همان ديروزى باشد. بعد پايان 
كالس ديدم كه همان آقاى قلدر ديروز، با سرى افكنده، 
بار تكرار  پيش آمد وشروع كرد به معذرت خواهى و چند 

كرد كه نمى دونستم شما اينجا استاديد و از اين جور حرفا . 
شما فقط مغلطه كارى را ببينيد!  خالصه تا پايان ترم كارى 
به هر توهين  بلكه  ها،  خانم  به  توهين  تنها  نه  كه   كردم 

بى پناهى  رو براى هميشه ازذهن مغشوشش پاك كنه!
*  با توجه به اينكه در راه ادامه تحصيل همسر 
تان  همواره همراه شما بوده اند؛ نقش ايشان را 
در تحمل مشكالتى مثل  دورى از وطن و موفقيت 

خودتان چگونه ارزيابى مى كنيد؟
انسانى  موسوى)  محمود  (دكتر  همسرمن  زياد!  بسيار    

واقع بين، توانا، همراه، مشاور، اطمينان دهنده، تجددخواه و 
روشنفكر، محقق، پذيراى افكار نو، خوش بين، هوشيار و... 
هستند و شايد اين همه ويژگى بارز انسانى يكجا در ايشان، 
بى ارتباط به حرفه و تخصصشان كه پزشكى (هسته اى) 

مى باشد، نباشد.
* عمده تفاوت تحصيل در دانشگاه هاى داخلى را با 

دانشگاه هاى اروپا و آمريكا در چه مى دانيد؟ 
من  نظر  به  دارند.  وجود  بسيارى  اساسى   تفاوتهاى 

مهم  ترين و بارزترين تفاوت در كيفيت آموزش است. 
توسط  شده  كسب  بين المللى  جوايز  تعداد  به  نگاهى  با 
دانشگاه هاى اروپايى و آمريكايى، به ويژه جايزه نوبل، اين 

تفاوت ملموس تر ميشود.
امروزى چالش  و  دغدغه  بيشترين  شما  نظر  از   * 

 دانشگاه ها؛ در چه حوزه اى مى تواند باشد؟
  مدرك گرايى و جنسيت گرايى . 

با  آيا  ؟  داشتيد  حسى  چه  عيد  امسال   * 

ايرانى هاى مقيم شهرتون ديد و بازديد و مراسم 
عيد رو برگزار كرديد؟

  نوروزها و خصوصا صبح نوروزها برام خاطره انگيزه!
برآمد باد صبح و بوى نوروز

به كام دوستان و بخت پيروز
مبارك بادت اين سال و همه سال

همايون بادت اين روز و همه روز
 روزهاى قبل از نوروز و سال نو رو هميشه دوست داشتم، 
در  بلى  شه.  مى  تر  رنگ  پر  من  در  زندگى  و  اميد  حس 
از  خارج  در  را  جديد  سال  و  نوروز  كه  سالى  چند  اين 
 ايران آغاز كرده ايم، هميشه اين روز را با دوستان ايرانى، 
غير ايرانى و گاهى هم با همسرم به تنهايى در كنار سفره 

هفت سينمون  جشن گرفته ايم.

تحصيل  مراحل  در  شما  موفقيت  عوامل    *
توانند  مى  چقدر  ها  خانواده  است؟  بوده  چه 
در  تاكنون  آنچه  از  ؟  باشند  موثر  افراد  موفقيت  در 
زندگى به دست آورده ام، راضى ام  ولى هنوز نميتوانم نام 
دارد.  فاصله  من  آل  ايده  با  چون  بگذارم  موفقيت   را  آن 
را  چيزى  چه  كه  دانستم  مى  دقيقا  زندگى  در   هميشه 
مى خواهم و چه نمى خواهم و اين در تصميم گيرى هاى 

من خيلى موثر بوده است. 
در  را  توانا  و  مادرآگاه  يك  خصوصا  و  خانواده  نقش  من 
از  ما صحبت  خانواده  در  دانم.  مى  اساسى  بسيار  خانواده، 
امرى  و  هميشگى  موضوع  يك  مدرسه،  و  ودرس  كتاب 
عادى بود. به ياد دارم كه وقتى پدربزرگم كه مردى اديب 
و فرهيحته بود ازدوران تحصيل و شاگرد اولى خود و تاثير 
مدرسه در مسايل شغلى و زندگى خود تعريف مى كرد، به 
طور غير مستقيم احساس مثبت و لذت بخشى نسبت به 
تحصيل درمن و خواهرم ايجاد مى كرد كه هميشه با هم در 

مورد آن  صحبت مى كرديم.
* و سخن  آخرشما ؟

فزون از خرد نيست در جهان
 فروزنده كهتران و مهان

هر آن كس كه او شاد شد از خرد
 جهان را به كردار بد نسپرد

 دلى كز خرد گردد آراسته 
چو گنجى بود پر زر و خواسته

(حكيم ابوالقاسم فروسى)

* نسرين كارى

مژده     

مژده  

نقاشى ساختمان
فرزانگان

پول نقد نخواستيم با چك 
اجراى انواع رنگ هاى ساختمانى

مدرس 20 - پالك 20
09395617119 - 09158634693-32232917

نقـاشي ساختمان پيشگامـان 
اجراي كليه رنگ هاي پالستيك، 

روغن، اكروليك، مولتي كالر و ...
 " كاغذ ديوارى و لكه گيرى گچ پذيرفته مي شود "

09151630485 معصوميه - صنعت و معدن 3- پالك  30

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

ايزوگام  شفيعى
آسفالت و قيرگونى 
(محوطه و پشت بام)

32225494
09151630283

 نبش 17 شهريور 23

هد
مش

در 
ار 

ه ك
ابق

 س
ال

 س
15

ني
مي

تض
د 

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

بورس انواع كامواهاى ايرانى 
تركى و فانتزى

به مكان جديد انتقال يافت.

فروشگاه رها

سجادشهر، بلوار غدير شرقى ، نبش غدير 4         32414449 - 09153624072 براتى  

فروشگـاه
 ماهيـار

فروش فوق العاده انواع بلور و پالستيك 
از كارخونه به خونه  با نازل ترين قيمت

ميدان طالقانى، نبش بهشتى 2
32226764 - 09120864256 - 09152694541

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

آدرس: خيابان توحيد - روبروى مسجد توحيد

تلفن: 32424488 - 09151642047 

توليد تيرچه كروميت  *  زير قيمت بازار 
آهن آالت سردار  

فروش تيرآهن ، ناودانى ، ورق نبشى

تا يك سرويس حمل رايگان    09151613197 -  32221155

5  الى 20 درصد تخفيف در بيمه نامه شخص ثالث و مسئوليت 
ويژه ماه هاى رجب و شعبان براى كاركنان دولت ، پزشكان  
مهندسين ، اساتيد دانشگاه ، وكالى دادگسترى و قضات و 
دارندگان بيمه بدنه و عمر نزد شـركت بيمـه ميهــن
(براى خودروهاى خارجى چينى و غير چينى نيز تخفيف لحاظ مى شود)

آدرس: بيرجند- ابتداى توحيد 6- شركت بيمه ميهن
 32448011 - 09151602755 - چهكندى نژاد



دوشنبه *4 خرداد 1394 * شماره 3228 

وسوسه خانه خراب كن 
دغدغه اى به نام زندگى بهتر يا بهتر زندگى كردن، بين همه 
انسان ها دغدغه اى مشترك است كه البته راه حل هاى آن 
برخالف خودش بين همه مشترك نيست و هر كس تالش 

مى كند با روش خود زندگى اش را بهتر كند.
است  احساساتى  ترين!  كن  خراب  خانه  جمله  از  وسوسه 
 كه مى تواند به يك فرد دست دهد و در صورتى كه فرد 
دست هاى خود را به عالمت تسليم باال ببرد، خودش بايد 
براى  راه  بهترين  گيرد.  عهده  بر  هم  را  عواقبش  تمامى 
خالص شدن از شر وسوسه ها اين است كه ابعاد و جنبه 
هاى منفى آن را براى خود اغزاق آميز جلوه دهيد و با ساختن 
كوه از كاه بتوانيد خود را متقاعد كنيد كه بايد از اين وسوسه 

دست بكشيد.

عصر يخبندان

بسيارى  يخبندان  عصر  در 
از حيوانات يخ زدند و مردند. 
را  اوضاع  وخامت  خارپشتها 
گرفتند  تصميم  و  دريافتند 
بدين  و  شوند  جمع  دورهم 

ترتيب خود را حفظ كنند ...
ولى خارهايشان يكديگررا زخمى مى كرد با اينكه وقتى 
گرفتند  تصميم  ولى  شدند  مى  تر  گرم  بودند  نزديكتر 
 ازكنار هم دور شوند ولى با اين وضع از سرما يخ زده 
خارهاى  يا  برگزينند:  بودند  مجبور  ازاينرو  مردند  مى 
زمين  روى  از  نسلشان  يا  و  كنند  تحمل  را   دوستان 

محو گردد...
 دريافتند كه باز گردند و گردهم آيند.

 آموختند كه با زخم هاى كوچكى كه از همزيستى بسيار 
نزديك با كسى بوجود مى آيد كنار بيايند

 و زندگى كنند چون گرماى وجود آنها مهمتراست و اين 
چنين توانستند زنده بمانند .

  بهترين رابطه اين نيست كه اشخاص بى عيب و نقص 
را گردهم آورد بلكه آن است هر فرد بياموزد با معايب 

ديگران كنارآيد و محاسن آنان را تحسين نمايد...

آل پاچينو: بزرگترين اشتباه در زندگى اينه 
كه بدون حق الزحمه، كارى رو براى ديگران 
انجام بدى، چون كمى بعد همه فكر ميكنن

 تو يه چهارپا بودى...!
فيلم: تو جك رو نمى شناسى

* الهام بخش زندگى من، شرح حال كسانى بوده 
 است كه امكانات و استعدادهاى خود را به 

كار مى گيرند تا به موفقيت ها و نتايجى تازه، 
چه براى خود و چه براى ديگران دست يابند. 

* راز موفقيت اين است: 
هدف را بى وقفه دنبال كنيد.

* نبوغ را مى توان به عبارت ديگر،
پشتكارو بردبارى و شكيبايى گفت.

بزرگ ترين سرمايه ى انسان
 زندگى و حيات وى مى باشد،

 و بزرگترين گواه و سند اين، عشق است.

اگه يه وقتايى زندگى قشنگ نيست، 
اشكال نداره! سعى كن به چيزاى قشنگ نگاه كنى 

منو نيگا كن، با توام منو ببين

هــر كســى از ظن خــود شــد يـار من
از  درون  مـن  نجســت  اســـرار  مــن

موالنا

گاه مى توان براى يك دوست چند سطر سكوت به 
يادگار گذاشت، تا او در خلوت خود 
هر طور كه خواست آن را معنا كند.

به ياد داشته باش كه 
روى پاى خودت بايستى 

كه اتكا به ديگران افتادن  هم دارد .

بزرگان، پيوسته ماه شعبان را مقدمه ورود به «ضيافة  ا... » دانسته 
 اند. از اين رو، كسب آمادگيهاى فكرى و روحى براى درك هر 

چه بيشتر فيض معنوى «مهمانى خدا»، الزم است
 مناجات شعبانيه، سهمى از اين ره توشه دارد كه امامان معصوم (ع)

بر خواندن آن استمرار داشته  اند. خوان رحمت الهى در ماه 
شعبان گسترده  تر است، و «مناجات»، وسيله حضور در كنار 
اين مائده معنوى است. نمازگزاران و نيايشگران، در محرابى 
مى  ايستند كه همه عارفان و سالكان و پيامبران و امامان، مقيم 
و معتكف آن بوده  اند. اهل دعا، پيمانه از بحر بيكران رحمت 
خدا مى  كشند و مستاِن سر خوِش باده  هاى سحرگاهى و 
شبهاى پر ستاره و روشن از تهجد و سجودند. آنكه به « نماز» 
مى ايستد و به «دعا» مى نشيند، بر سفره رزق روح نشسته است 
و روزى رحمت و استجابت در محراب عبوديت او نازل مى شود. 
«مناجات شعبانيه»، درخواست «روشنايى دل» از خدايى است 
كه هم «نور» است، هم فروغ آفرين. شعبانيه، گامى در زدودن 
«حجاب» از چهره «جان» است، تا جلوه ربوبى، در اين آينه 
بهتر انعكاس يابد و نجواى او در ضميرهاى روشن به گوش 
دل رسد. در مناجات شعبانيه، با امامان معصوم همنوا مى شويم 

تا همه ايام عمر را در سايه نيايش مبارك گردانيم.
است.  پايدار در يك چيز  و  ماندگار  نيكى  و  «بركت»، خير 
«مبارك» بودن يك روز يا يك ماه يا يك مكان و ساعت 
و لحظه، به سرشارى آن از اينگونه نيكى هاى جاودانه است و 
شعبان و رمضان از همين رو «مبارك» است. آنان كه در اين 
ماه ها، دست نيكى به سوى ديگران دراز مى  كنند و گام يارى 

به سوى منزل محرومان بر مى  دارند و زبان خيرخواهى به نفع 
مستمندان مى گشايند، در همين دنيا بار سفر آخرت خويش را 

مى بندند و براى آن «روز نياز»، ذخيره سازى مى كنند.
به قول صائب تبريزى:

اى رهروى كه خير به مردم رسانده  اى آسوده رو، كه بار تو 
بر دوش مردم است. بارى، ايام ما با عبادت و عمل صالح ما 
«مبارك» مى شود و اگر به غفلت و سستى بگذرد، «بى بركت» 
خواهد شد. شب  زنده دارى  هاى عابدان، اشكهاى شب بيداران، 
استغفارهاى متهجدان، «يا رب، يا رب» سحر خيزان، نجواى 
خالصانه دعا خوانان، همه و همه جلوه هايى از «بركت» است 

كه در ساعات و لحظات اين ماه «مبارك» نهفته است.
اعياد خجسته شعبانيه

سوم شعبان : ميالد مبارك سومين امام معصوم، حسين بن على 
حضرت اباعبدا... (ع)، سرور آزادگان جهان، دومين ثمره پيوند 
فرخنده على (ع) و حضرت فاطمه، دختر پيامبر اسالم (ص) در 

خانه وحى و واليت؛ روز پاسدار.
چهارم شعبان: ميالد با سعادت حضرت ابوالفضل العباس (ع)، 
سمبل مقاومت و وفادارى در راه آرمان مقدس جهاد فى سبيل 
ا... و پرچم گذشت و فداكارى و جانبازى در صحراى كربال؛ 

روز جانباز.
پنجم شعبان: ميالد مسعود زينت عبادت كنندگان و سرور 
نيايشگران، معصوم چهارم حضرت امام على بن الحسين زين 

العابدين صلوات ا... و سالمه عليه.
نيمه شعبان: فرخنده  ميالد دوازدهمين پيشواى معصوم، حضرت 

حجة بن الحسن المهدى، امام عصر و زمان - عجل ا... تعالى 
فرجه - گلشن    گل   فروز   مهر گيتي   آل  محمد (ص)، مصلح الهى 

و طاليه دار رهايى بشر.
در فضيلت و اعمال ماه شعبان آمده است كه شعبان ماه بسيار 
شريفى است و منسوب است به حضرت سيد انبياء (ص) و آن 
حضرت اين ماه را روزه مى داشت و وصل مى كرد به ماه 
رمضان و مى فرمود شعبان ماه من است هر كه يك روز از ماه 

مرا روزه بدارد بهشت او را واجب شود.
از حضرت صادق (ع) روايت است كه چون ماه شعبان داخل 
 مى شد حضرت امام زين العابدين (ع) اصحاب خود را جمع
 مى نمود و مى فرمود: اى گروه اصحاب من مى دانيد اين چه 
ماهى است اين ماه شعبان است و حضرت رسول (ص) مى 
فرمود شعبان ماه من است، پس روزه بداريد در اين ماه براى 
محّبت پيغمبر خود و براى تقّرب به سوى پروردگار خود بحّق 
آن خدايى كه جان علّى بن الحسين به دست قدرت اوست 
سوگند ياد مى كنم كه از پدرم حسين بن على (ع) شنيدم كه 
فرمود شنيدم از اميرالمؤ منين (ع) كه هر كه روزه دارد شعبان را 
براى محّبت پيغمبر خدا و تقّرب بسوى خدا دوست دارد خدا او 
را و نزديك گرداند او را به كرامت خود در روز قيامت و بهشت 
را براى او واجب گرداند. بدرستى كه رسول خدا (ص) هرگاه 
هالل ماه شعبان را مى ديد امر مى فرمود ُمنادى را كه ندا مى 
كرد در مدينه: اى اهل مدينه من رسولم از جانب رسول خدا 
(ص) بسوى شما. مى فرمايد آگاه باشيد بدرستى كه شعبان 
ماه من است پس خدا رحمت كند كسى را كه يارى كند مرا 

بر ماه من يعنى روزه بدارد آن را. امام صادق (ع) فرمود : كه 
اميرالمؤ منين (ع) مى فرمود كه فوت نشد از من روزه شعبان از 
زمانى كه شنيدم منادى رسول خدا (ص) ندا كرد در شعبان و 
فوت نخواهد شد از من تا مدتى كه حيات دارم ان شاء ا...تعالى. 
پس مى فرمود كه روزه دو ماه كه شعبان و رمضان باشد توبه 

و مغفرت است از خدا.
فضيلت هاى ماه شعبان

و نيز از حضرت صادق (ع) منقول است كه از آن جناب سؤ ال 
كردند از فضيلت روزه رجب فرمود چرا غافليد از روزه شعبان 
راوى عرض كرد: يابن َرسول ا... چه ثواب دارد كسى كه يك 
روز از شعبان را روزه بدارد؟ فرمود: به خدا قسم بهشت ثواب 
اوست. عرض كرد: يابن رسول ا... بهترين اعمال در اين ماه 
چيست فرمود تصّدق و استغفار هر كه تصّدق كند در ماه شعبان 

حق تعالى آن را تربيت كند.
كاش كاهش چشمگير خطاها و تخلفات و شكايت ها و نزاعها 
كه در اين ماه ها جلوه  گر است، تا ماههاى ديگر هم دامن 
بگستراند و همه ايام، در «طهارت» و «آرامش»، مانند ايام 
شعبان و رمضان گردد. زيانكار، كسى است كه رمضان بگذرد و 
او در «كوره روزه» نگدازد و پاك نشود. خسران زده كسى است 
كه ماه مغفرت بر او بگذرد و غفران الهى شامل حالش نشود و 
حالش تحول نيابد. مگر ما چه قدر فرصت «تجديد ديدار» با 
«فطرت» داريم؟ مگر در طول سال، چند «شب قدر» داريم؟ 
ماهِى جان در درياى «ياد خدا» ست كه حيات مى يابد. و گرنه 

دلهاى جدا از خدا، مشتى گوشت است، سخت  تر از سنگ!...
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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

 فروش يك واحد آپارتمان 100 مترى 
در خيابان سيد جمال الدين 7 (بيست مترى 

سوم مدرس غربى)    09155618252 

 فروش پرايد sx 111 ، آبى تيره  
بدون رنگ ، مدل 91
09153610025

فروش آردى  عدسى  مدل 80، بيمه  
8 ماه، دوگانه سى ان جى  فى: 6 ميليون 

09157550732 

فروش  سوپرماركت  
با موقعيت عالى - خيابان شهدا

بين شهدا 4 و 6 – سوپر ققنوس
  09157719885 - خزاعى

فـروش  فـورى
 ساختمان دو طبقه شمالى 

در دستگرد خيابان حافظ  ، 162 
مترمربع مساحت زمين ، 200 متر 

 ساخت  ، تا مرحله خاك گچ 
 پايان كار گرفته شده است 

سند در نوبت ، بدون اخذ وام ساخت 
170/000/000 تومان

09301807880 - جمالى

فـروش  فـورى
مسكن مهر واقع در دهلكوه 
خيابان احمدى روشن 23  
ساختمان باستيان بنا ، طبقه 

سوم بدون پيلوت ، امكانات كامل  
45 ميليون نقد ، 17 ميليون 

سپرده نزد بانك 
09301807880 - جمالى

فروش 5 هكتار زمين ديم + 300 درخت 
بادام ثمر رسيده واقع در روستاى آغلدر 

جاده مياباد          09159621625

 مغازه سوپر پروتئين با چند سال 
سابقه كار به فروش مى رسد.

دو دهنه با اجاره پايين    09158647833

فروش فورى مقدارى وسايل منزل و ادارى 
فروش حدود 22 متر پاركت پشت فوم دار      

09365611825

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

09151636824 - 09152206824  
05632222321

كـاشت 
بـولت

 چاپ و پخش تراكت تبليغاتى 
پخش كامال ( تضمينى) قيمت استثنايى      

09155051239- مقدم

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

 نقد يا معاوضه با خودرو       32224498

فروش ليفان ايكس 60، سفيد  
مدل دى 92

09159623850

فــروش استثنــايى
 قفسه فروشگاهى (هايپرى) 
 به متراژ 100 متر ، ديوارى 

 و دو طرفه به علت تغيير شغل
 با قيمت عالى   09353721256

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

09155625612

فروش دكل جرثقيل پالفينگر 
3 تن و دو الكتروموتور 15 اسب   

09155626083

فــروش شرايـطى آهـن آالت
32450930

09153634633 - هاشمى
 واگذارى مغازه پوشاك زنانه 

با موقعيت استثنايى
09015250028

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

 32403199 - 09153635925 جعفرپور

يك نفر بازارياب آقا براى كار در مواد غذايى 
با پورسانت  ثابت نيازمنديم.

09151636388

 چند نيروى خانم براى كار 
در پيتزا فروشى  نيازمنديم.

09128399395
32236008

 يك شركت معتبر با محصوالت
 پر فروش از سراسر استان 
بازارياب حرفه اى مى پذيرد.
حقوق ثابت + پورسانت + 

پاداش + اياب و ذهاب
32341226 - 09387460747

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

استخدام مى نمايد.
 09360446441- 32255696

09159632375

نقـاشى ساختمـان
 روغن - پالستيك - اكروليك 

 مولتى كالر - كناف  - كاغذ ديوارى
  09157411071 - 32311541  

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

انواع رابيتس ، اپن آشپزخانه 
گل سقفى ، درب آكاردئونى

 و حفاظ فرفورژه

09151602835 - ترابى

09011864824

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

   32304027 -09159656641 روزى

سمسارى صـادق 
خريد و فروش تمامى لوازم منزل و ادارى 

با باالترين قيمت   09380160779 - 32226210

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

09364115838-32439867 چاپ مهر

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

خدمات فنى ارغوانى
 شارژ گاز كولر اتومبيل 

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

اجراى لوله كشى آب و فاضالب
 شوفاژ ، نصب شيرآالت و رادياتور 

لوله بازكنى با فنر برقى 
تشخيص و رفع تركيدگى ، سرويس كولر

 09158651167- شهريارى

اجراى نماى آلومينيوم     نقد ، اقساط
گارانتى  15 سال ، بيمه نامه ايران 10 سال

09398322907 - عسكرى

 كارت دانشجويى اينجانب جواد بهدانى پور 
 به شماره 910549112 مفقود شده 

 و از درجه اعتبار ساقط مى باشد از يابنده 
تقاضا مى شود به صندوق پستى بياندازد.

مجموعه رستوران 
و سفره خانه سنتى

  با موقعيت بسيار بسيار عالى 
واگذار مى شود.

09128460511
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اخبار ورزشى

شهرخبر: متخصصان در بررسى هاى خود به اين موضوع پرداختند كه چگونه ويتامين E به قوى و مستحكم شدن ماهيچه ها كمك مى كند. به گفته 
متخصصان در بسيارى از سلول ها همچون سلول هاى ماهيچه غشاى پالسما كه محتويات سلول را حفظ و مواد خروجى و ورودى به آن را كنترل 
مى كند بر اثر استفاده دچار آسيب مى شود. ويتامين E به بازسازى اين غشاء كمك كرده در نتيجه به حفظ سالمت ماهيچه ها منجر مى شود. 

ويتامين E ماهيچه ها را مستحكم مى كند 

ورزشى كم هزينه
 براى سوزاندن چربى! 

سالمانه: طناب زدن يك تمرين چربى سوز عالى 

است و از مهم ترين موارد استفاده از اين تمرين 
براى كاهش وزن است. 30 دقيقه طناب زدن 
در يك فرد با جثه متوسط، حدود 300 كالرى 
نيم  كاهش  براى  بنابراين  مى كند  مصرف 
كيلوگرم وزن در هفته، مى توانيد همراه كاهش 

دقيقه   30 روزانه  غذايى،  رژيم  از  كالرى   400
طناب بزنيد. اگر مى خواهيد هم چربى هاى تان 
را بسوزانيد، هم خلق و روحيه اى عالى داشته 
زدن  طناب  نكنيد  فكر  بزنيد.  طناب  باشيد، 
از  يكى  ورزش   اين  بچه هاست.  بازى  فقط 
ورزشى  حركت هاى  رايج ترين  و  محبوب ترين 

دقيقه   10 فوايد  است  شده  تخمين زده  است. 
طناب زدن، با 30 دقيقه دوى آرام تقريبا برابر 
است. همچنين طناب زدن باعث بهبود چابكى، 

سرعت، تعادل و هماهنگى مى شود.

عصرانه اى براى الغر شدن

حاوى  ميان وعده هاى  مصرف  نيوز:  سالمت 
احساس  عصرانه،  عنوان  به  سويا  و  پروتئين 
گرسنگى را به تاخير انداخته و به مقابله با چاقى 
كمك مى كند. بررسى هاى جديد نشان مى دهد 
كه خوردنى هاى حاوى پروتئين و غنى از سويا در 
كاهش احساس گرسنگى نقش دارند. همچنين 
در حالى كه نتايج اين بررسى در افراد بزرگسال 
كه  معتقدند  سالمت  متخصصان  شده  تاييد 
مى توان اين رژيم غذايى را براى كودكان نيز در 
نظر گرفت. مصرف موادغذايى غنى از پروتئين يا 
سويا به عنوان عصرانه به افراد كمك مى كند تا 
كيفيت رژيم غذايى شان را تقويت كرده و اشتهاى 
خود را كنترل كنند. همچنين مصرف اين نوع 
مواد غذايى باعث مى شود تمايل فرد به خوردن 

غذاهاى ناسالم كاهش يابد.

نوشيدنى  مفيد براى فكورها

 تسنيم: مصرف شيربادام عالوه بر تقويت مغز به 
رفع يبوست كمك مى كند و بهتر است افراد 10 
قهوه اى)  پوست  (بدون  كنده  پوست  بادام  عدد 
را با 2 قاشق عسل و يك ليوان آب خنك در 

ميكسر ريخته تا مخلوط به رنگ شير درآيد. اين 
نوشيدنى بسيار مقوى است كه به تقويت قواى 
جسمى كمك مى كند همچنين شير بادام مغز را 
تقويت كرده و براى افرادى كه كارهاى فكرى 

زياد دارند مفيد است.

پونه، مفيد براى كنترل سياه سرفه

اخالط  كردن  پاك  براى  «پونه»  سالمانه: 
خراش  سوزش  رفع  سرفه،  سياه  كنترل  سينه، 

از سكسكه، آشفتگى و دل به  سينه، جلوگيرى 
دردهاى  كننده   آرام  معده،  مقوى  خوردگى،  هم 
موضعى، ضد نفخ و صفرا آور مورد استفاده است. 
برگ هاى تازه  گياه داراى تانن و اسانس بوده و 

به  كه  است  مانتول  آن  اسانس  ماده   مهم ترين 
كننده   آرام  و  معده  مقوى  دهنده،  طعم  عنوان 
دردهاى موضعى مورد استفاده دارد. اسانس گياه 
پونه داراى پوله ژون و آزولن (ضدالتهاب) بوده 
و از آن به عنوان ضد نفخ و صفرا آور استفاده 

مى شود.

روغن شاهدانه و گردو، 
محافظ قلب شما

 
سالمانه: روغن گردو اسيدهاى چرب زيادى دارد 
و احتماًال خطر بيمارى قلبى را از شما دور مى كند، 
ولى چون زود به دود كردن مى افتد، بهتر است 
روى ساالد بريزيد. روغن شاهدانه اسيدهاى چرب 
امگا 3، 6 و 9 زيادترى نسبت به روغن هاى ديگر 
پخت وپز دارد و اسيدهاى چرب اشباع شده اش، 
نصف روغن زيتون است. كافى است يك قاشق 
سوپ خورى (15 ميلى ليتر) از آن بخوريد تا 94 

درصد از نياز روزانه تان به امگا 3 برطرف شود.

آنتى هيستامين ها و عوارض آن ها

جام جم سرا: آنتى هيستامين ها باعث ايجاد خواب 
براى  مسئله  اين  شك  بدون  مى شوند.  آلودگى 
رانندگان و صاحبان مشاغلى كه كارشان نياز به 
هشيارى كامل دارد، خطرساز است. سرگيجه نيز 
آنتى هيستامين هاست.  زياد  جزو عوارض مصرف 
بعضى از آنتى هيستامين ها در برخى افراد باعث ايجاد 
دردهاى شكمى مى شود. حالت تهوع و اختالالت 
گوارشى نيز جزو مشكالتى است كه برخى افراد با 

مصرف آنتى هيستامين تجربه مى كنند.

نوشيدنى  مفيد براى فكورها

مامور قالبى پليس دستگير شد 
 

ايسنا: رئيس پليس آگاهى استان خوزستان گفت: در پى 
كسب خبرى مبنى بر اين كه افرادى ناشناس كه يك 
نفر از آنان ملبس به لباس نيروى انتظامى بوده با يك 
دستگاه خودروى پرايد در آبادان اقدام به اخاذى و سرقت 
از شهروندان كرده اند، رسيدگى به موضوع در دستوركار 
ماموران قرار گرفت. سرهنگ خواجوى افزود: ماموران 
موفق به شناسايى دو متهم شدند  و در يك عمليات 
غافلگيرانه، آنان را در مخفيگاهشان دستگير كردند. دو 
متهم در بازجويى هاى اوليه به يك فقره سرقت از مغازه 
و چندين فقره اخاذى از كسبه و شهروندان تحت عنوان 

مامور پليس اعتراف كردند. 

«آتش قليان»، مسكن مهر را 
به آتش كشيد

باشگاه خبرنگاران: يك خانه مسكن مهر در شهرستان 
ميناب به علت سهل انگارى در آتش سوخت.  ذاكرى 
اين  اثر  بر  گفت:  ميناب  آتش نشانى  سازمان  رئيس 
طبقه  پنج  ساختمان  دوم  طبقه  در  كه  سوزى  آتش 
مسكن مهر به علت روشن بودن قليان در بالكن خانه 
رخ داد، تمامى اسباب و لوازم خانه در آتش سوخت.  
رئيس سازمان آتش نشانى ميناب، ميزان خسارت اين 
آتش سوزى را 70 ميليون تومان اعالم كرد و گفت: 
آتش سوزى ساعت 15 دو روز گذشته رخ دارد و با 

تالش يك ساعته آتش نشانان آتش خاموش شد.

فروش خودرو هاى سرقتى 
به روش «سند نمره»!

باشگاه خبرنگاران : رئيس پليس آگاهى تهران بزرگ 
از شناسايى و دستگيرى باند حرفه اى سرقت خودرو 
خبر داد. سرهنگ محمديان گفت: اين باند هفت نفره، 
73 دستگاه خودرو شامل زانتيا، پژوپارس، پژو جى ال 
افزود:  اند. وى  پرايد را سرقت كرده  ايكس، سمند و 
خريد  به  اقدام  حرفه اى  باند  اين  اعضاى  از  تعدادى 
خودروهاى تصادفى و تعدادى ديگر نيز خودروهايى با 
همان رنگ و مدل سرقت مى كردند.وى گفت:  سارقان، 
خودروهاى سرقتى را به جاى خودروهاى تصادفى (سند 

نمره) به فروش مى رساندند.

نقشه فرار از زندان بى نتيجه ماند

شهرستان  انتظامى  فرمانده  خبرنگاران:  باشگاه 
مرودشت گفت: ماموران مطلع شدند كه افرادى قصد 
دارند با سپردن يك فقره سند جعلى يكى از زندانيان را 
آزاد كنند، به همين جهت موضوع را در دستور كار قرار 
دارند. سرهنگ شيبانيان افزود: ماموران پس از شناسايى 
كامل جاعالن به صورت نامحسوس محل دادگاه را 
تحت نظر قرار دادند و پس از چند روز مراقبت هاى 
ويژه سرانجام، جاعالن كه سه نفر بودند هنگامى كه 
قصد تحويل سند به عنوان وثيقه را داشتند، دستگير 
كردند. اين سندجعلى مربوط به قطعه زمينى به ارزش 

ريالى بالغ بر 5 ميليارد و پانصد هزار ريال بود.

شليك گلوله مرگ به خاطر پول

باشگاه خبرنگاران : فرمانده انتظامى شهرستان خاش 
گفت: در پى وقوع قتل فردى با استفاده از سالح گرم 
بررسى موضوع در دستور كار كاراگاهان قرار گرفت. 
سرهنگ اربابى افزود: كاراگاهان اطالعاتى از دخالت 3 
نفر در خصوص اين قتل به دست آوردند. وى تصريح 
كرد: ماموران اين متهمان را طى يك عمليات هدفمند 
از محل يك  بازرسى  در مخفيگاه شان دستگير و در 
نيز كشف كردند. متهمان در  را  قبضه سالح كمرى 
تحقيقات تخصصى به ارتكاب قتل اعتراف و انگيزه 
خود از اين جرم را اختالفات مالى بيان كرده كه پس از 

تكميل پرونده به مراجع قضايى معرفى شدند.
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حوادث

رئيس هيئت كونگ فو استان به دوره 
مدرسى داورى ملى دعوت شد

فدراسيون كشورى كونگ فو غالمرضا رضايى رئيس 
دوره  به  را  استان  رزمى  و هنرهاى  فو  هيئت كونگ 
مدرسى داورى ملى سطح سه دعوت كرد. رضايى تنها 
نماينده واجد شرايط استان است كه به اين دوره دعوت 
شده  است. اين دوره در روزهاى ششم و هفتم خرداد 
در فدراسيون كونگ فو برگزار مى شود. نامبرده پيش از 

اين به دريافت حكم فنى دان 6 نائل آمده بود.

 گزينه پرسپوليس گزينه مربيگرى استقالل!
با  نيوز: هر چند گفته مى شود حسين فركي  جهان 
سپاهان قرارداد دارد و در اين تيم ماندگار است ولى 
از شواهد پيداست كه فركى تمايل چندانى به ماندن 
در اصفهان ندارد. در حالى از حسين فركي به عنوان 
و  شود  مي  برده  نام  استقالل  سرمربيگري  گزينه 
جالب اينكه وي فصل گذشته نيز گزينه سرمربيگري 
پرسپوليس بود!. اين شايعات در حالي منتشر شده كه 

فركي با سپاهان يك فصل ديگر قرارداد دارد.

كواچ: تالش مى كنيم فاصله مان
  با آمريكا را كم كنيم 

عملكرد  از  گفت:  واليبال  ملى  تيم  سرمربى  ايسنا: 
مسابقه  دو  در  چك  جمهورى  برابر  ايران  بازيكنان 
پايان  در  كواچ  اسلوبودان  ام.  راضى  تداركاتى 
ايران  هاى  تيم  دوستانه  و  تداركاتى  مسابقه  دومين 
مسابقه  اين  در  ايران  تيم  افزود:  چك  جمهورى  و 
در  آمريكا  با  مسابقه  درباره  وى  كرد.  بازى  جدى تر 
چارچوب ليگ جهانى واليبال نيز گفت: سعى كرديم 
اين تيم را به خوبى آناليز كنيم. آمريكا تيم قدرتمندى 
سرويس  از  تالش  نهايت  با  مى كنيم  سعى  و  است 
كاهش  را  ها  تفاوت  و  شويم  بهره مند  خوبى  هاى 
دهيم. تيم ملى واليبال ايران در دو مسابقه دوستانه 
و تداركاتى با جمهورى چك به برترى سه بر صفر 
دست يافت. اين تيم پراگ را به مقصد لس آنجلس 
دو  جهانى  ليگ  سوم  هفته  در  تا  كرد  ترك  آمريكا 

مسابقه با تيم ملى آمريكا برگزار كند. 

اعالم تاريخ و محل برگزارى فينال 
جام حذفى فوتبال كشور

ايران،  فوتبال  ليگ  سازمان  مسابقات  كميته   : مهر 
بين  فينال جام حذفى  ديدار  برگزارى  و محل  زمان 
تيم هاى نفت تهران و ذوب آهن اصفهان را اعالم 
كرد. ديدار فينال مسابقات جام حذفى فوتبال كشور، 
آزادسازى خرمشهر، فصل (94-93) دوشنبه  يادواره 
تهران  تختى  ورزشگاه  در   18:30 ساعت  خرداد   11
آهن  ذوب  تيم  دو  بين  ديدار  اين  شود.  مى  برگزار 

اصفهان و نفت تهران برگزار خواهد شد.

حمل بار و اثاثيه منزل

 با كاميونت مسقف چادردار 

و كارگر ماهر

 09157213571
صالحى منش

آدرس : نبش غفارى 4       

 09151606528

32212519  
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تعمير يخچال  ، فريزر  و ...  
در  منزل  

روبروى پايانه   مسافربرى ، جنب  نمايندگى سايپا       

09158076574 - نظرى

انتقـال يافـت
نمايشگاه اتومبيل پرشين 

از انتهاى توحيد به ابتداى بلوار صياد شيرازى 

انتقال يافت.   09155610262- سيد مهدى فاطمى

  بنگاه  قالب بتن 

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

بلوار فرودگاه  -  سه راه صياد شيرازى       

32313600  -  09151615069 جليلى

 نصب و تعمير كولر آبى  
و  لباسشويى  در منزل

  09151643778  - 32315776  - شهريارى

همراه: 1120 561  0915   خراشادى
داخل و خارج شهر

كاهش سرويس هاى بار با يك سرويس ايسوزو

حمل بار و اثاثيه منزل    با ايسوزو چادردار و كارگر ماهر 

فشارخون باال عامل خطر اول بيماري هاي قلبي عروقي است.
معاونت بهداشتى دانشگاه علوم پزشكى بيرجند   /  گروه تخصصى مبارزه با بيماريها-غيرواگير

ايزوگام شرق
0915  562  9033- 0915  562  2050

خيابان ارتش - جنب  جهاد كشاورزى        3-32233092  بخشى
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بازديدمعاون سياسى سپاه پاسداران 
از خبرگزارى دفاع مقدس استان

رحيم آبادى- معاون سياسى سپاه پاسداران انقالب 
اسالمى صبح ديروز از دفتر خبرگزارى دفاع مقدس 
خراسان جنوبى بازديد كرد. سنايى راد در اين بازديد 
كه مسئول نمايندگى ولى فقيه در سپاه انصار الرضا(ع) 
و مديركل حفظ آثار و نشر ارزش هاى دفاع مقدس 
اينكه  با اشاره به  خراسان جنوبى نيز حضور داشتند 
دنياى جديد، دنياى اطالعات است، اظهار كرد: خبر، 
آيد و جنگ ها  پايه دنياى اطالعات به حساب مى 

كرد:  تصريح  وى  است.  هوشمند  هاى  جنگ  نيز 
نيروهاى  آفند  و  پدافند  به مشابه يك  هرخبرگزارى 
ارزشى به حساب مى آيد كه مى تواند در حاكميت 

ارزش هاى اسالمى و انسانى به حساب آيد.

عمليات ساختمانى باغ پرندگان
 و نمايشگاه دايمى گل در بيرجند آغاز شد

ايرنا- عمليات ساختمانى نمايشگاه و فروشگاه دايمى 
گل و گياه و باغ پرندگان شهردارى بيرجند با حضور 
مسئوالنى از حوزه منابع طبيعى و محيط زيست استان، 
در  ديروز  بيرجند،  اسالمى شهر  و شوراى  شهردارى 
مراسمى آغاز شد. اين نمايشگاه با هدف ايجاد مركز 
عرضه تخصصى گل و گياه با تنوع نامحدود در زمينى 
بالغ بر هزار و 700 مترمربع و در قالب 16 غرفه و با 
اعتبارى معادل 22 ميليارد ريال در پارك خانواده و در 

جوار چهارشنبه بازار احداث مى شود.

كشف موقوفه اى پس از 100 سال در نهبندان

فارس- به گفته سرپرست اداره اوقاف و امور خيريه 
نهبندان پس از 100 سال موقوفه اى مجدداً در يكى از 
روستاهاى شهرستان كشف و ثبت سامانه شد. مختارى 
همچنين گفت: طى دو دهگردشى كه در شهرستان 
انجام شد 2,5 شبانه روز آب و اراضى كشاورزى جديد 

در يكى از روستاهاى نهبندان كشف شد.

نرگس زار خوسف ثبت ملى شد

نرگس زار خوسف پس از بررسى در كميته تخصصى 
ثبت و حريم ميراث طبيعى مورخ 94/2/19 در فهرست 
ميراث  ثبت  كارشناس  ثبت شد.  ملى  ميراث طبيعى 
پنجمين  عنوان  به  نرگس  گل  گفت:  استان  طبيعى 
و  توجه  نيازمند  جنوبى،  خراسان  صادراتى  محصول 
شكوفايى  براى  عاملى  بتواند  تا  است  جدى  حمايت 
اقتصادى اين استان كويرى باشد. ملكوتى افزود: 27 
هكتار از سطح اراضى خراسان جنوبى زير كشت گل 
بيشترين  با 11 هكتار  نرگسى  نرگس است و دشت 
خود  به  استان  در  را  نرگس  گل  كشت  زير  سطح 
اختصاص داده است. وى تصريح كرد: از تاريخ ثبت، 
نظارت،  تحت  اثر  اين  مالكانه،  حقوق  رعايت  ضمن 
مراقبت و حمايت اين سازمان بوده و هرگونه اقدام و 
عملياتى كه منجر به تخريب يا تغيير در اصالت اثر شود 
ممنوع است. لذا تعيين عرصه، حريم و ضوابط حفاظتى 

آن نيز به عهده اين سازمان خواهد بود.

اختصاص800 ميليون ريال به ورزش روستايى 

تسنيم- سرپرست هيئت ورزش هاى سنتى و بازى 
برنامه  تحقق  راستاى  در  گفت:  استان  محلى  هاى 
ورزش  وزارت  روستاها،  در  شادابى  و  توسعه  هاى 
جنوبى  خراسان  به  را  ريال  ميليون   800 وجوانان 
با  ارسالى  مبلغ  كرد:  اظهار  عليزاده  داد.  اختصاص 
به  نياز  ميزان  بررسى  ها،  شهرستان  نياز  به  توجه 
امكانات در دستور كار است كه در چند مرحله توزيع 
مى شود. وى از برگزارى نخستين همايش سراسرى 
هاى  بازى  و  سنتى  ورزشى  هاى  هيئت  رؤساى 
كرد:  اظهار  و  داد  خبر  ها  شهرستان  ومحلى  بومى 
جنوبى  خراسان  هيئت  ورزشى  بسته  برنامه  اين  در 
هدف  وى  شود.  مى  داده  تحويل  ها  شهرستان  به 
فعال  فراغت،  منظور  به  را  اين همايش  برگزارى  از 

سازى خانه هاى ورزش روستايى اعالم كرد.

اجازه نخواهيم داد بيگانگان 
كوچكترين دخالتى در كشور داشته باشند

سياست  و  ملى  امنيت  كميسيون  عضو  فارس- 
بيگانگان  داد  نخواهيم  اجازه  گفت:  مجلس  خارجى 
كوچكترين دخالتى در كشور داشته باشند. اسماعيل 
سپاه  در  پاسدار  روز  بزرگداشت  مراسم  در  كوثرى 
انصارالرضا (ع) استان اظهار كرد: ملت بزرگ ايران با 
بيش از 200 هزار شهيد نخواهد گذاشت اندك دست 
هشت  آزادگان  و  جانبازان  و  شود  كشور  به  درازى 
در  را  ايستادگى  اين  نيز  اسالمى  انقالب  دفاع  سال 
تصريح  وى  دادند.  نشان  عراق  مخوف  هاى  زندان 
كرد: ايران اسالمى به رهبرى امام خامنه اى به دنيا 
و سازمان ملل و مستكبران جهان اجازه نمى دهند 

كه كوچكترين دستورى را بر ما تحميل كنند.

ايران،  قلب تپنده جهان اسالم 

شبستان- همزمان با سالروز ميالد باسعادت حضرت 
ابوالفضل (ع) و روز جانباز، امام جمعه بيرجند و برخى 
از مديران بنياد شهيد و امور ايثارگران خراسان جنوبى 
مقدس  دفاع  جانبازان  از  تن  سه  منزل  در  حضور  با 
جمعه  امام  كردند.  گفتگو  و  ديدار  آنها  با  نزديك  از 
بيرجند گفت: اگر امروز ايران اسالمى به قلب تپنده 
جهان اسالم تبديل شده و با قدرت در برابر استكبار 
مى ايستد به خاطر رشادت هاى رزمندگان در 8 سال 
دفاع مقدس است. حجت االسالم رضايى افزود: ملت 
بزرگ ايران همواره قدردان رشادت ها و فداكارى هاى 

رزمندگان 8 سال دفاع مقدس بوده و خواهد بود.

پروازهاى داخلى و خارجى
 از فرودگاه بيرجند افزايش مى يابد

از  بيرجند، درميان و خوسف  نماينده مردم  شبستان- 
افزايش پروازهاى داخلى و خارجى از فرودگاه بيرجند خبر 
داد. حجت االسالم عبادى به ديدار خود با مديرعامل 
شركت هواپيمايى ماهان كه به همراه استاندار خراسان 
جنوبى و مدير فرودگاه بيرجند برگزار شد، اشاره كرد 
و گفت: در اين ديدار بحث افزايش پراوازهاى داخلى، 
خارجى و توريستى از فرودگاه بين المللى بيرجند مطرح 
پروازهاى  افزايش  بر  تأكيد  با  ديدار  اين  در  وى  شد. 
از  پروازهايى  همچنين  و  بالعكس  و  تهران  بيرجند- 
مركز استان به ديگر استان هاى كشور افزود: در اين 
ديدار مسئوالن شركت هواپيمايى ماهان قول مساعد در 

راستاى افزايش پروازها از فرودگاه بيرجند را دادند.

بازديد معاون كتابخانه هاى عمومى كشور 
از بزرگترين كتابخانه روستايى كشور 

مدير  كشور،  عمومى  هاى  كتابخانه  توسعه  معاون 
كل كتابخانه هاى عمومى استان و جمعى از مقامات 
شهرستان نهبندان از كتابخانه روستايى خوانشرف بازديد 
كردند. در اين مراسم مدير كل كتابخانه هاى عمومى 
استان، كتابخانه خوانشرف را با عنوان بزرگترين كتابخانه 
روستايى كشور معرفى كرد و افزود: اين كتابخانه با  متراژ 
280 متر مربع،حدود 40 هزار نسخه كتاب دارد و در حال 
حاضر داراى  تعداد 360 عضو فعال است. معاون توسعه 
كتابخانه ها و كتابخوانى نهاد كتابخانه هاى عمومى 
 كشور نيز اظهار اميدوارى كرد كه با توجه به سياست هاى

كنونى نهادكتابخانه هاى عمومى كشور، تأمين منابع 
كتابخانه هاى عمومى در زمره الويت ها است.

برگزارى صبحگاه مشترك
  به مناسبت سوم خرداد در سپاه درميان

صبحگاه  خرمشهر  آزادسازى  سالروز  مناسبت  به 
و  انتظامى  و  نظامى  نيروهاى  حضور  با  مشترك 
بسيجيان  و مسئولين ادارات در ناحيه مقاومت بسيج 
سپاه درميان برگزار شد. سخنران اين مراسم  حجت 

اسالم حسينى امام جمعه  شهرستان بود.

در طرح علمداران حماسه 94
 81 نفر از جانبازان استان تجليل مى شوند

ايكنا- مديركل بنياد شهيد و امور ايثارگران خراسان 
جانبازان سرافراز  از  نفر  امسال 81  داد:  خبر  جنوبى 
مى  تجليل   94 حماسه  علمداران  طرح  در  استان 
شوند. حجت االسالم معصومى گفت: سه سال است 
كه در سراسر كشور طرح علمداران حماسه اجرا مى 
شود و در اين طرح ائمه جمعه سراسر استان به ديدار 

تعدادى از جانبازان مى روند. 

برگزارى مراسم تجليل از خانواده معظم شهدا 
و جانبازان و آزادگان در 04 بيرجند

امام  سعادت  با  ميالد  شعبان،  ماه  حلول  آستانه  در 
ابوالفضل  ميالد حضرت  و  پاسدار)  (روز  (ع)  حسين 
از  تجليل  و  جشن  مراسم  جانباز)  (روز  (ع)  العباس 
تاالر  در  آزادگان  و  جانبازان  و  شهدا  معظم  خانواده 

ميالد مركز آموزش 04 امام رضا (ع) برگزار شد.

ثبت نام 225 نفر در طرح تربيت حافظان زيركوه

ايكنا- رئيس اداره اوقاف زيركوه اظهار كرد: از ابتداى 
امسال ثبت نام طرح تربيت حافظان قرآن كريم در 
اين  در  نفر   225 تاكنون  كه  شده  شروع  شهرستان 
طرح شركت كرده اند. جحت االسالم رحيمى گفت: 
در سال جارى سهميه شهرستان 310 نفر است كه 
با ثبت نام 225 نفر تاكنون در اين طرح 73 درصد 

سهميه شهرستان محقق شده است.

طالب  توجيهى  نشست  در  جنوبى  خراسان  اسالمى  تبليغات  سازمان  مديركل 
حوزه هاى علميه شهرستان بيرجند به منظور اجراى «تذكرلسانى» در استان كه در 
محل حوزه علميه رضوى بيرجند برگزار شد، اظهار كرد: با توجه به اينكه مجلس 
شوراى اسالمى اجراى امر به معروف و نهى از منكر را تبديل به قانون و ملزم 
به اجرا نموده، مى بايست تمام دستگاه هاى اجرايى و مردم در چارچوب اين قانون 
اقدامات الزم را انجام دهند. حجت االسالم لطفيان در ادامه گفت: به منظور آشنايى 
اجراى صحيح تذكرلسانى، دوره ها و كارگاه هاى  براى  گروه هاى مختلف جامعه 
آموزشى پيش بينى شده تا افراد در جريان مسايل رفتارى، اخالقى و حقوقى قرار 
بگيرند. وى بيان كرد: براى موفقيت در امر به معروف و نهى از منكر مخاطب شناسى، 
موقع شناسى، رعايت مراتب تذكرلسانى، استفاده از ظرفيت ها، هوشمندى و اجتناب از 
افراط و تفريط و استمرار آن مد نظر قرار بگيرد. لطفيان در بخش ديگرى از سخنان 
خود به موارد كليدى در زمينه تذكرلسانى اشاره كرد و يادآور شد: آمر به معروف و 
ناهى از منكر بايد رفتار او دلسوزانه، با نيت خالصانه و انصاف، خوش بيان و خوش 
اخالق و به دور از تعصب و لجبازى باشد.وى افزود: مهمترين اولويت هاى امر به 
معروف و نهى از منكر شامل؛ دفاع از نظام مقدس به عنوان يكى از معروفات، 
ترغيب به پيروى از توحيد، توجه به معروف و منكرهاى سياسى، پيشگيرى از شيوع 
و گسترش منكرات خاص( مواد مخدر، مشروبات الكى و فساد) مى باشد. وى اظهار 
كرد: در تذكرلسانى ما حق ورود به حريم خصوصى افراد را نداريم، البته در قانون 

جديد حمايت از آمران به معروف و ناهيان از منكر حدود نيز اعالم شده است.

اشخاص حقيقى يا حقوقى حق ندارند 
در برابر اجراى امر به معروف و نهى از منكر مانع ايجاد كنند

نماينده دادستان بيرجند نيز در اين نشست با تبريك اعياد شعبانيه و گراميداشت روز 
پاسدار و جانباز به تشريح طرح حمايت از آمران به معروف و ناهيان از منكر پرداخت 
و اظهار كرد:  قانون گذار با لبيك به اولياى معنوى جامعه، قوانين الزم را احياى 
فرضيه الهى امر به معروف و نهى از منكر تصويب كرد تا آمر به معروف و ناهى از 

منكر پيشتيبان قانونى داشته باشد. 
حجت االسالم الهى منش به وظيفه اى كه قانون گذار براى قوه قضائيه در نظر گرفته 
اشاره كرد و افزود: در قانون جديد حمايت از آمران به معروف و ناهيان از منكر، 
قانو گذار خواستار تشكيل شعبه ويژه رسيدگى به جرايم اين حوزه در قوه قضائيه شده 
است. وى با بيان اينكه در قانون جديد، مجازات اشخاصى كه مبادرت به اعمال 
مجرمانه نسبت به آمر به معروف و ناهى از منكر داشته باشند، غيرقابل تخفيف و 
تعليق است، گفت: اشخاص حقيقى يا حقوقى حق ندارند در برابر اجراى امر به 
معروف و نهى از منكر مانع ايجاد كنند و ايجاد هر نوع مانع و مزاحمت كه به موجب 
قانون جرم شناخته شده است؛ عالوه بر مجازات مقرر، موجب محكوميت به حبس 

تعزيرى يا جزاى نقدى درجه هفت نيز مى شود.

مقابله با شبكه هاى تهيه و توزيع مشروبات الكلى و توزيع كنندگان 
تجهيزات ماهواره از مهمترين برنامه هاى پليس امنيت اخالقى 

رئيس پليس اداره نظارت بر اماكن عمومي  استان هم با بيان اينكه اصناف يكى 
از بزرگترين اقشار جامعه هستند، بيان كرد: دشمن در اين حوزه برنامه ريزى هايى 
را در راستاى تهاجم فرهنگى و جنگ نرم كرده است. سرهنگ مهدوى كيا اظهار 
كرد: در حوزه اصناف دو مأموريت در سطح بازار و اماكن عمومى دنبال مى شود. 
وى افزود: اولويت هاى پليس اداره نظارت بر اماكن عمومى استان در بخش صنوف 
شامل؛ سفره خانه هاى سنتى، مراكز عرضه محصوالت فرهنگى، آرايشگاه هاى زنانه 
و مردانه، باشگاه هاى ورزشى زنانه و مردانه و امكان عمومى مى باشد. به گفته وى 
سالم سازى فضاى جامعه از ناهنجارى، اصالح چهره بازار، رصد و جلوگيرى از توليد 
و توزيع هرگونه آرم و عالئم غربى، پخش موسيقى هاى غيرمجاز در اماكن عمومى، 
در معرض ديد قراردادن البسه زيرزنانه و مانكن هاى نامتعارف در واحدهاى صنفى، به 
 نمايش گذاشتن تصاوير زنان در آتليه هاى عكاسى (در قالب آلبوم هاى عروسى و ...)،

سگ گردانى، وضعيت ظاهرى فروشندگان اصناف و مزاحمت هاى جشن عروسى از 
مأموريت هاى پليس اداره نظارت بر اماكن عمومى ناجا است.

سرهنگ محمدى رئيس پليس امنيت اخالقى استان نيز و اظهار كرد: مقابله با باندها 
و شبكه هاى تهيه و توزيع مشروبات الكلى(خارجى و دست سازى) و توزيع كنندگان 

تجهيزات ماهواره از مهمترين برنامه هاى پليس امنيت اخالقى است.

اصالح چهره بازار،  وضع ظاهرى فروشندگان، مزاحمت هاى جشن عروسى و ...  
از مأموريت هاى پليس نظارت بر اماكن عمومى 

خشكسالى فراگير در فردوس و طبس
تأثير  تبيين  براى  كميته اى  تشكيل  لزوم  بر  استان  كشاورزى  جهاد  رئيس 
خشكسالى در خراسان جنوبى تأيد كرد. به گزارش ايسنا، ولى پورمطلق در كارگروه 
تخصصى خشكسالى، سرمازدگى و مخاطرات كشاورزى، گفت: كشاورزى يكى از 
ويژگى هاى منحصر به فرد استان است كه باوجود رنج خشكسالى همچنان در 
استان پويا است. وى با بيان اينكه خشكسالى تنها كم آبى نيست، افزود: در بحث 
خشكسالى به سمت محصوالت مزيت دارى رفتيم كه با شرايط كم آبى سازگارى 
دارد. وى اظهار كرد: كرم خراط در استان بيشترين آسيب را به مزارع و باغات زده 

كه نياز است در اين باره طرح هايى به كميته خشكسالى ارائه شود.
ولى پور مطلق درباره مصوبات كارگروه گفت: پروژه هايى كه مى تواند از سرفصل 
و  شود  ارسال  دبيرخانه  به  جارى  20خرداد  تاريخ  تا  بگيرد  اعتبار  خشكسالى 

دبيرخانه ظرف 48 ساعت بررسى الزم را به عمل آورد.
وى ادامه داد: همچنين در بحث طرح هاى پژوهشى كارگروه بحران، اعتبارى 

براى تهيه آن درنظر گرفته شود. 

وى يادآور شد: اعتبارات مرتبط با خشكسالى با حوزه كشاورزى نيز توزيع شود.

فردوس و طبس پيشتاز در خشكسالى خراسان جنوبى

مديركل هواشناسى استان نيز اعالم كرد: فردوس و طبس پيشتاز در 17 سال 
خشكسالى خراسان جنوبى است. عليرضا خندان رو با اشاره به بررسى بارندگى ها 
در استان، گفت: بعد از فروردين بارش خوبى به ويژه در بيرجند داشتيم، اما به 

صورت كلى 10 درصد كاهش بارندگى نسبت به بلند مدت داريم.
وى افزود: شهرستان هاى فردوس و طبس بيشترين كاهش بارندگى در سال 

زراعى 93-94 را داشته اند.
مديركل هواشناسى با اشاره به افزايش دما در استان، اظهاركرد: اين افزايش در 

برخى مناطق خسارات شديدى  به بار آورده است. 
درگير  استان  شمال  از  عظيمى  بخش  حاضر  حال  در  اينكه  بيان  با  خندان رو 

خشكسالى است، افزود: در بحث هواشناسى نيازمند افزايش ايستگاه ها هستيم.

لزوم توجه به صنعت شتر دارى به عنوان دومين صنعت كشورى

مدير كل دامپزشكى نيز در اين جلسه، گفت: موضوع خشكسالى متوجه صنعت 
دامدارى نيز مى شود. وى افزود: در موضوع خشكسالى، امراض ناشى از آن كه براى 
دام ها وجود دارد خسارات زيادى به دامدارن استان وارد كرده همچنين از نظر امنيت 
غذايى وضعيت نامناسبى در پى دارد. رفيعى پور اظهار كرد: باتوجه به خشكسالى 17 
ساله استان توجه به صنعت شتر دارى به عنوان دومين صنعت كشورى، بسيار قابل 
ملموس است. وى به ساخت آزمايشگاه تخصصى دامپزشكى در راستاى افزايش 

كيفيت در محصوالت و كاهش هزينه هاى توليد در استان تأكيد كرد.

رحيم آبادى- مراسم قدردانى از رزمندگان و جانبازان عمليات بيت المقدس در 
هشت سال دفاع مقدس با حضور جمعى از رزمندگان و جانبازان و مسئولين 
استانى در اداره كل حفظ آثار و نشر ارزش هاى دفاع مقدس خراسان جنوبى 
برگزارشد. مدير كل حفظ آثار و نشر ارزش هاى دفاع مقدس استان در اين 
دانست  مقدس  دفاع  سال  هشت  آفرينان  افتخار  را  استان  رزمندگان  مراسم 
و  گسترده  بسيار  نقش  مقدس  دفاع  دوران  در  جنوبى  خراسان  كرد:  بيان  و 
ارزشمندى را ايفا كرد. مجنونى، خواستار تالش در راستاى انتقال فرهنگ و 
شهادت به نسل جوان شد و افزود: با همكارى شما ايثارگران، فرهنگ ايثار و 

شهادت را به صورت الگوسازى نسل به نسل منتقل خواهيم كرد.

مجنونى با بيان اينكه شهداى خراسان جنوبى  مظلوم واقع شده اند، تصريح 
كرد: بعضى شهرها شهداى خود را شاخص كرده اند اين در حالى است كه در 
استان در اين زمينه كم كارى شده است. به گفته وى با رزمندگان، جانبازان 
و ايثارگران مصاحبه هايى صورت گرفته است و تمامى عكس ها و اسناد در 
سيستم نرم افزارى مأوا به صورت استانى ذخيره مى شود و ان شاء ا... در سال 
هاى آينده كشورى خواهد شد. وى با اشاره به كتابخانه تخصصى انقالب و 
دفاع مقدس اذعان كرد: تاكنون بيش از 3 هزار عنوان كتاب جمع آورى شده و 

اميد است به بزرگترين كتابخانه دفاع مقدس در منطقه تبديل شود.

افتتاح كتابخانه دفاع مقدس در نهبندان

ارزش هاى دفاع مقدس  آثار و نشر  اداره كل حفظ  مدير تحقيق و پژوهش 

استان نيز در اين مراسم از افتتاح كتابخانه دفاع مقدس در آينده نزديك در 
شهرستان نهبندان خبر داد و گفت: اكنون كتابخانه تخصصى انقالب و دفاع 

مقدس با 300 عضو فعال در بيرجند فعال است.
سرهنگ احمد قاسمى با بيان اينكه اين كتابخانه ابتدا با 1500 عنوان و 2000 
جلد تأسيس شد، تصريح كرد: هم اكنون 6000 جلد كتاب با 4 هزار و 330 

عنوان در كتابخانه موجود است. 
وى از وجود 80 هزار سند دفاع مقدس در مركز اسناد اداره كل حفظ آثار و 
نشر ارزش هاى دفاع مقدس خبر داد و عنوان كرد: از اين تعداد 60 هزار سند 

مربوط به سازمان ها و مابقى مربوط به اشخاص است. 
شايان ذكر است در پايان از تعداد 40 نفر از رزمندگان عمليات بيت المقدس 

خراسان جنوبى تجليل و قدردانى شد.

در مركز اسناد اداره كل حفظ آثار استان موجود است:

80 هزار سند دفاع مقدس

ابتداى فعاليت خراسان  مديرعامل سابق شركت نيروى برق استان گفت: در 
جنوبى 187 هزار مشترك برق در استان وجود داشت كه امروز با سعى و تالش 
استان  در  برق  مشترك  هزار   320 برق  شركت  رسانى  خدمات  گسترش  در 
داريم. ضامن در مراسم توديع و معارفه مدير عامل شركت توزيع نيروى برق 
خراسان جنوبى، اظهار كرد: با تالش و همكارى 10 ساله تالشگران شركت 
توزيع برق خراسان جنوبى توانستيم 92 ميليارد تومان اعتبارات داخلى و 125 
اعتبارات جارى در اين مدت در شركت برق استان جذب كنيم. وى  ميليارد 
توزيع برق خراسان جنوبى 39  به شركت  نيز  استانى  اعتبارات  از نظر  افزود: 
ميليارد تومان اعتبار داده شده است كه در اين مدت توانستيم 27 ميليارد تومان 

از اين اعتبارات استانى را جذب كنيم.
معاون هماهنگى امور عمرانى استاندارى نيز گفت: اميد است با نگاه فرابخشى 

تالش كنيم اين نقطه از كشور به ويژه در صنعت برق، صنعتگران در مناطق 
محروم و مرزى مشكلى به نام برق نداشته باشند كه تحقق اين امر نياز به 
كمك ملى و استانى است. نخعى نژاد اظهار كرد: خراسان جنوبى به يمن تالش 
مديران و تالشگران در زمينه تأمين و توزيع برق در استان از وضعيت مطلوبى 

برخوردار است اما كار زيادى در پيش رو داريم. 
محمد ابراهيم شركاء شيروان، مدير عامل جديد شركت توزيع برق استان هم 
اظهار كرد: اولويت ها كاهش تلفات برق، ارتقاى نيروى انسانى، افزايش سطح 
خدمات و كاهش پيك مصرف در استان همگاك با كشور است كه اميد است با 

همكارى و پشتيبانى ستاد توانير برنامه هاى مطلوبى در استان ارائه دهيم.
معاون هماهنگى توزيع شركت توانير كشور نيز گفت: تلفات در زمينه برق در 
انديشيده شده در سال 92 به  با تدابير  سال 86 به ميزان 19 درصد بود كه 

14.82 درصد رسيد و با حركت جهادى در سال 93 اين ميزان كاهش تلفات به 
12.8 درصد در كشور رسيده است. خوش خلق  افزود: شركت توانير در راستاى 
خدمات رسانى به مردم كار توليد، انتقال و توزيع برق را در سطح كشور دارد 
و در خراسان جنوبى تنها امر توزيع را داشته است ولى با كوشش مديران اين 

شركت در استان بقيه بخش ها شامل توليد و انتقال را هم پيگيرى داشته اند.

كاهش 52 ثانيه اى خاموشى به ازاى هر مشترك در استان

ثبت   14004911903 ملى  شناسه  و   1279 ثبت  شماره  به   94/2/20 تاريخ  در  خاص»  «سهامى  بشرويه  برق  كوشاكار  فنى  خدمات  شركت   تاسيس 

و امضا ذيل دفاتر تكميل گرديده كه خالصه آن به شرح ذيل براى اطالع عموم آگهى مى شود

موضوع شركت: خدمات فنى برق شامل: الف) خدمات برق ساختمان شامل: 1- برق كشى كلى ساختمان هاى مسكونى ، تجارى ، ادارى و غيره 2- رفع معايب برق خانگى 
3- نصب انواع آيفون 4- نصب دوربين مداربسته ب) خدمات برق صنعتى شامل: 1- انجام مناقصه هاى اداره برق ، شركت ها و كارخانجات و غيره 2- نصب تابلوى برق 3- رفع معايب تابلوى 

برق (پس از اخذ مجوز از مراجع ذيصالح) ضمنا ثبت شركت مذكور با موضوعات فعاليت مذكور به منزله اخذ و صدور پروانه فعاليت نمى باشد.
مدت شركت: از تاريخ ثبت به مدت نامحدود  مركز اصلى شركت: خراسان جنوبى- شهرستان بشرويه- ميدان شهدا- ضلع شرقى- روبروى شركت تعاونى اسالم كدپستى : 9781894183

سرمايه شركت: مبلغ يك ميليون ريال منقسم به يكهزار سهم هزار ريالى با نام مى باشد كه تماما توسط موسسين طى گواهى بانكى شماره 347 مورخ 94/2/8 نزد بانك كشاورزى شعبه 
بشرويه پرداخت گرديده است. اولين مديران شركت: آقاى محمود مهرعلى با شماره ملى 0859771733 به سمت رئيس هيئت مديره ، آقاى مجتبى عباسى با شماره ملى 0859965491 

به سمت نايب رئيس هيئت مديره و آقاى رضا مهرعلى با شماره ملى 0850027292 به سمت عضو اصلى هيئت مديره و مديرعامل براى مدت دو سال انتخاب گرديدند.
دارندگان حق امضا: كليه اوراق و اسناد رسمى و بهادار و بانكى و تعهدآور و قراردادها با امضاى آقاى محمود مهرعلى (رئيس هيئت مديره) و آقاى رضا مهرعلى (مديرعامل) همراه با مهر 

شركت معتبر مى باشد و نامه هاى عادى و ادارى با امضاى آقاى رضا مهرعلى (مديرعامل) همراه با مهر شركت معتبر مى باشد.
بازرس اصلى و على البدل: آقاى يوسف وكيل زاده ثانى به شماره ملى 0850128511 به عنوان بازرس اصلى و آقاى حسن وكيل زاده ثانى به شماره ملى 0859842428 به عنوان بازرس 

على البدل براى مدت يك سال مالى انتخاب گرديدند. روزنامه آواى خراسان جنوبى براى درج آگهى هاى شركت انتخاب شد.

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان جنوبى -  مرجع ثبت شركت ها و موسسات غير تجارى فردوس

حمل بار و اثاثيه منزل 
با خاور بزرگ و نيسان

توسط 5 كارگر 
09153636648

 فنودى

ليك عطر، ادكلن ، آرايشى    ال
بين معلم 22 و 24

فروش پى كى مدل 84 - بيمه تا آخر سال - نقره اى و بدون رنگ - 90 هزار كار 
واقعى - كامال خانگى و استثنايى    فى: 7/800       09157403787



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

ن 
ستا

ز ا
رك

ى م
رع

ش
ت 

وقا
ا

   WWW.AVA724.IRسامانه پيام كوتاه : 3000272424

پيامبر اكرم (ص) : آگاه باشيد نماز سفره گسترده خدا در زمين است كه خداوند 
آن را روزى پنج بار براى اهل رحمتش (افراد شايسته رحمت) گوارا نموده است.

(مستدرك الوسايل ، ج 1، ص 170)

12 : 31
19 : 54
23 : 42
3 : 51
5 : 29

رضايت اكثر نمايندگان از توضيحات ظريف 

حسن قشقاوى معاون وزير خارجه با بيان اينكه اكثريت 
قاطع مجلس از تبادل نظر در جلسه غير علنى ديروز 
بسيار راضى بودند، گفت: در اين جلسه از دو فراكسيون 
فراكسيون  و  مجلس  واليت  رهروان  اصولگرايان 
اصولگرايان، نمايندگانى به طرح نظراتشان پرداختند، 
اما به نظر من اكثريت قاطع مجلس از تبادل نظر و 

جلسه ديروز بسيار راضى بودند. 

باهنر هم از دبه غربى ها مى گويد  
سرداران  گفت:  مهندسين  اسالمى  جامعه  دبيركل 
جدى  قرمز  خطوط  رعايت  بر  نظام  و  ما  ديپلمات 
هستند. محمدرضا باهنر اظهار كرد: به نظر مى رسد 
زياد  آمريكا  آن  رأس  در  و  كردن هاى 5+1  دبه  كه 
را دبه كرده اند و حتى زير  تا 5 مورد  آنها 4  شده و 
برخى تفاهمات لوزان زده اند و گفته اند كه مى خواهند 

با 29 كارشناس هسته اى ما مصاحبه كنند.

رعايت خطوط قرمز ضامن توافق خوب  
محسن رضايى دبير مجمع تشخيص مصلحت گفت: 
را  قرمز  بيشتر خطوط  مذاكره كنندگان  كه  چقدر  هر 
توجه  انقالب  معظم  رهبر  رهنمودهاى  به  و  رعايت 
كنند، بيشتر به نفع ما و هر چه خطوط قرمز رعايت 

شود، موفقيت در مذاكرات بيشتر خواهد بود.

توضيحات  الريجانى  درباره  نشست  با ظريف

رئيس مجلس با اشاره به جلسه غير علنى ديروز گفت: 
اميدواريم مذاكرات به سبك خوب و متينى ادامه يابد و 
دستاوردهاى مناسبى براى ملت داشته باشد. الريجانى 
افزود: اميدواريم در اين گفتگوها به نتايج خوبى برسيم. 

آيت ا... مكارم  به آل سعود: درب مدارس 
خبيثه تروريست پرور را ببنديد 

آيت ا... مكارم شيرازى با محكوم كردن جنايات وهابيت 
علماى  به  خطاب  عربستان،  شيعيان  عليه  تكفيرى 
اين ها در وهابيت شماست؛  تمام  وهابى گفت: ريشه 
درب مدارسه خبيثه را ببنديد؛ چراكه اين تعاليم خبيثه را 
منتشر مى كنند. اين مرجع تقليد افزود: ريشه تمام اين ها 
در وهابيت شماست، كتب درسى دوره دبيرستان آنها را 
آورده بودند و ما مشاهده كرديم صريحا نوشته شده بود 
زوار قبور مشرك هستند و جان و مال و خون شان مباح 

است و اين شامل شيعه و اهل سنت مى شود. 

ظريف بى ادبى كرد و جوابش را هم گرفت

مهدى كوچك زاده نماينده مجلس گفت كه صحبت 
هايش با ظريف «آرام و البته چالشى» بوده و افزود: اصوال 
فضاى گفتگو، بلند صحبت كردن بود، نه دعوايى بود و نه 
كسى به كسى فحش داد. ايشان بى جهت صدا را برد باال 

و بى ادبى كرد و جوابش را هم گرفت و رفت.

نظرسنجى«راشاتودى»درباره كمك ايران 

فروند  ارسال يك  درباره  تودى»  شبكه خبرى «راشا 
كشتى حامل كمك هاى دارويى و غذايى ايران به يمن 
از مخاطبان خود نظرسنجى كرد. در اين نظرسنجى 
پرسيده شده آيا كشتى حامل كمك هاى بشردوستانه 
كشورهاى  ائتالف  كارشكنى  وجود  با  يمن  به  ايران 
كشور  اين  به  سعودى  عربستان  رهبرى  به  مهاجم 
مى رسد يا خير؟. در اين نظرسنجى بيش از 10 هزار 
نفر شركت كرده اند كه حدود 70 درصد از مخاطبان به 
اين سوال پاسخ مثبت داده  و معتقدند كه ايران توانايى 

پهلو گرفتن در بندر حديده يمن را داشته است.  

نامزد جمهوريخواه: اوباما در آستانه 
توافقى وحشتناك با ايران است

 2016 انتخابات  نامزدهاى  از  يكى  فيورينا»  «كارلى 
آمريكا در رد مذاكرات هسته اى دولت اين كشور با ايران 
گفت كه باراك اوباما در آستانه «توافقى وحشتناك» با 
تهران است. وى ضمن رد مذاكرات هسته اى ايران و 

گروه 1+5،  مفاد جارى آن را به شدت رد كرد.

نگرانى فرمانده ناتو در افغانستان از رشد 
داعش در اين كشور

فرمانده ناتو با ابراز نگرانى از گسترش داعش در افغانستان 
مى گويد اين گروه تروريستى در شش ماه اخير بطور قابل 
است.«جان كمپل» مى گويد  اى رشد كرده  مالحظه 
داعش در افغانستان به صورت وسيع سربازگيرى مى كند.

آيت ا... جوادى آملى:داعش حاصل دورى 
از اسالم ناب است 

يكى از مراجع تقليد شيعيان مشكالت و ناهنجارى ها 
و جنايت گروه هاى جنايتكار تروريستى مانند داعش 
و تكفيرى ها را به خاطر دورى از اسالم عنوان كردند. 
و  جامعه  مى بينيم  اگر  گفت:  آملى  جوادى  ا...  آيت 
دنيا از اين همه مشكالت و جنايت گروهاى جنايتكار 
تروريستى مانند داعش و تكفيرى ها رنج مى برد، به 

خاطر اين است كه اثرى از اسالم ناب وجود ندارد.

فدريكا موگرينى: تالش مى كنيم 
به توافق جامع برسيم 

مسئول سياست خارجى اتحاديه گفت تالش مى كنيم 
فدريكا  كنيم.  پيدا  دست  ايران  با  جامع  توافقى  به 
موگرينى كه براى حضور در نشست وزيران اتحاديه 
قطر  دوحه  در  فارس  خليج  حوزه  كشورهاى  و  اروپا 
به سر مى برد، با اشاره به مذاكرات هسته اى ايران و 
گروه 1+5 گفت: «تالش مى كنيم به توافقى جامع با 

ايران دست پيدا كنيم.» 

پاسخ موشكى ارتش يمن
 به پايگاه مرزى عربستان

ساختمان  مردمى  نيروهاى  همراهى  با  يمن  ارتش   
پايگاه گارد مرزى عربستان را در جيزان مورد حمالت 
موشكى قرار دادند. وزارت كشور عربستان اعالم كرد 

كه به دنبال اين حمالت هفت نفر زخمى شدند.

سرزمين  اينكه  بيان  با  جمهور  رئيس 
شده  اشغال   5+1 توسط  ما  اقتصادى 
سرداران  كه  همانطور  گفت:  است، 
كردند،  آزاد  را  خرمشهر  ما  نظامى 
خرمشهرهاى  هم  سياسى  سرداران 

جديد را آزاد مى كنند. 
حجت االسالم حسن روحانى در هشتمين 
بيان  با  ايثارگران  از  تجليل  ملى  كنگره 
خرمشهر  فتح  مانند  پيروزى  هيچ  اينكه 
زيادى  پيروزى هاى  ما  گفت:  نيست، 
پيروزى ها  اين  از  يك  هيچ  اما  داشتيم 

جاى فتح خرمشهر را نمى گيرد.

آزادى خرمشهر 
يك پيروزى ملى بود

رئيس جمهور با تأكيد بر اينكه در جنگ 
به  نيازى  داديم  نشان  همه  به  تحميلى 
عمليات هاى  گفت:  نداريم،  كسى  هيچ 
هيچ  اما  داديم  انجام  جنگ  در  بسيارى 
نگرفت.  را  خرمشهر  فتح  جاى  چيز 
پيروزى  يك  را  خرمشهر  فتح  روحانى 
ناميد و گفت: فتح خرمشهر متعلق  ملى 
جناح  اين  به  مربوط  بود؛  مردم  همه  به 
و آن جناح و اين دين و آن دين نيست. 
شدند؛  خوشحال  پيروزى  اين  از  همه 
زرتشتى  يهودى،  و  ارمنى  جوان،  و  پير 

و مسيحى، از چپ چپ تا راست راست 
همه خوشحال بودند و اين يك كار ملى 
بود كه تمام آحاد جامعه يك حس واحد 

نسبت به آن داشتند. 
از  خيلى  جنگ  در  داد:  ادامه  روحانى 

يك  خرمشهر  اما  كرد  سقوط  منطقه ها 
خرمشهر  كه  روز  آن  و  بود  ديگر  چيز 
ما  براى  روز  دردناك ترين  كرد،  سقوط 
خرمشهر  آزادسازى  با  مردم  همه  بود. 

احساس كردند كه خود آزاد شده اند.

اراده ملى ما آزاد كردن 

خرمشهرهاى جديد است

ما مى خواهيم  تاكيد كرد:  رئيس جمهور 
سوم  ايران  در  وقت  هر  بگوييم  دنيا  به 
از  خردادى پيش آيد و هر وقت بخشى 

دشمنان  دست  به  ناروا  به  ما  سرزمين 
آزاد  ما  ملى  اراده  شود،  تصرف  غدار 

كردن خرمشهر جديد است. 

سرزمين اقتصادى مان را بايد 
به عنوان خونين شهر جديد از 

دست دشمن آزاد كنيم

روحانى خاطر نشان كرد: امروز سرزمين 
عفلقيان  توسط  مردم  شما  اقتصادى 
امنيت  شوراى  و   5+1 يعنى  جديد 
سازمان ملل اشغال شده است. امروز در 
دنياى اقتصاد جلوى ما را گرفته اند و ما 
مى خواهيم  ديپلماسى  و  سياسى  ابزار  با 
و  اشغال  ناروا  به  كه  اقتصادى  سرزمين 

تصرف شده را آزاد كنيم.

تاكيد الريجانى بر استفاده از 
ظرفيت ديپلماسى براى حل 

موضوع هسته اى

رئيس مجلس شوراى اسالمى بر استفاده 
براى  ديپلماسى  هاى  ظرفيت  تمامى  از 
حل مسايل هسته اى تاكيد كرد و گفت: 
ها  ظرفيت  تمامى  از  استفاده  ما   رويكرد 
اى،  هسته  موضوعات  حل   براى 

بين المللى و منطقه اى است.
با  منطقه  در  افزود:  الريجانى  على 
موجوداتى وحشى روبه رو هستيم كه تيغ 
و  كشند  مى  مسلمانان  روى  بر  را  خود 
نگاه كنيم  اتفاقات سوريه و يمن  به  اگر 
جاى  به  كه  است  شكلى  به  وضعيت 
با  كنند  مبارزه  ها  آمريكايى  با  كه  اين 
هستند،  ها  آن  برادران  كه  مسلمانان 

مبارزه مى كنند. 

نقاشى ديوارى در خيابان مدرس بيرجند  عكس: نسرين كارىعكس روز 

رئيس جمهورى: در جنگ تحميلى نشان داديم نيازى به هيچ كس نداريم

سرزمين اقتصادى ما در اشغال 1+5 و شوراى امنيت است

وقيحانه بازجويى از دانشمندان هسته اى را خواستار شده اند

دبيركل حزب موتلفه اسالمى گفت: هنوز هيچ افق روشنى از تعهد 
1+5 مبنى بر برداشتن تحريم ها وجود ندارد و اگر در اين مورد 
راستى آزمايى صورت نگيرد براى كشور ما زيانبار است. محمدنبى 
حبيبى افزود:آمريكا پس از توافق لوزان بدعهدى مى كند و به 
زياده خواهى خود ادامه مى دهد. دولت بايد متناسب با اين زياده 
خواهى ها موضع شفاف داشته باشد.در حالى كه ما در مذاكرات انعطاف عملى و نظرى 

داشتيم هيچ انعطافى از سوى دشمن ديده نمى شود و هر روز يك درخواست جديد دارند.

ظريف: مذاكرات را با قدرت جلو مى بريم 

يك نماينده مجلس در توضيحات جلسه غيرعلنى روز يكشنبه 
مجلس با حضور ظريف و عراقچى گفت كه به جز چند نماينده 
كه ساز ناهماهنگى با مجلس مى زنند، اكثر نمايندگان از اين جلسه 
راضى بودند. پيرموذن افزود: آقاى ظريف در ابتداى صحبت هايشان 
تأكيد كردند كه توافق عزتمندانه را دنيا قبول دارد. وى گفت: بيشتر 
انتقادات نمايندگان به موضوع پروتكل الحاقى بود كه ظريف پاسخ داد كه اغلب كشورهاى 

عضو ان پى تى پروتكل الحاقى را پذيرفته اند و اين تنها براى ايران نيست.

قابل توجه موديان محترم مالياتى:
آيا مى دانيد از همين امروز مى توانيد نسبت به تكميل و ارسال اظهارنامه الكترونيكى عملكرد سال 93 خود از طريق سامانه www.TAX.gov.ir اقدام نماييد؟

روابط عمومى اداره كل امور مالياتى خراسان جنوبى

شمارهنوع هديهنام ونام خانوادگيرديف
202695كمك هزينه عتبات عالياتسيده زهرا حسينى1
204217كمك هزينه عتبات عالياتمهديه رزمى2
202727كمك هزينه عتبات عالياتامير محمدى3
204828كمك هزينه عتبات عالياتسعيد اكبرى4
202632كمك هزينه مشهد مقدسميالد مواليى5
200296كمك هزينه مشهد مقدسعليرضا ربانى6
204239كمك هزينه مشهد مقدسگلثوم جعفرى7

شماره برندگان  دوچرخه  به تعداد 10دستگاه :
204700 - 202676 - 202967- 202969 - 202475 - 204233 - 204122 - 202967 -202705 -204555

شمارهنوع هديهشمارهنوع هديه

 بن خـــريد كاال
10فقره

202302 - 204353 - 202943 - 202922 
201027 - 204727 - 200961 - 202496 

202808 - 202683

كارت 
هديه500000

 ريالى20 فقره  

  204425 - 202736 - 200220 -204818 -204625
  203993 -203996 -204133 -202424 -204077 202435

  2047701 - 204756 - 204783 -202385-201863
201813 - 202518 -204710-203914

چــــادر 
20فقره

203281 - 204176 - 201949 - 204196 - 204284 - 201115 - 204343 - 202438 -201109 -202417 -202990 
204785 - 204653 - 204030 - 201160 - 202329 - 202321 -204340 -200218 -203974

201730- 207114- 204839- 200948- 201738- 204055- 200048- 204836- 202349 - 203954توپ

 201880- 202889- 203844- 202435- 202351-  201154- 202877- 200034- 203958- 202860- 201883لباس ورزشى
201029 -204211 -201947 -204942 -202363 -204561 -201758 -200911 -204673

كارت 
هديه200000 
ريالى100 فقره

202411 -201878 -200314 -201877 -201870 -201814 -201815 -200213 -201813 -201884 -201812 
201898 -201826 -204992 -202874 -201732 -200237 -202743 -202219 -202214 -202424 -202416 
200049 -202864 -204166 -202701 -202608 -201749 -201983 -202327 -203879 -201171 -201901 
203873 -204503 -201737 -204684 -204548 -201624 -202925 -204767 -204686 -201960 -204502 
202885 -201197 -201794 -200960 -204260 -203925 -204696 -204664 -202692 -201755 -204623 
204383 -200070 -202681 -200021 -202684 -201861 -201777 -203277 -202626 -202441 -204045 
204382 -204726 -201018-201987 -202833 -204726 -202996 -204005 -203850 -202478 -204526 
203860 -202713 -201775 -200965 -202369 -202622 -203282 -204907 -200003 -203267 -201793 
202411 -201915 -204306 -201132 -201930 -202393 -201929 -204771 -204709 -201812 -203266 
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با عرض تبريك اعياد شعبانيه و ميالد باسعادت امام حسين(ع) و تشكر از عموم مردم واليتمدار و شهيد پرور شهرستان بيرجند كه با حضور گسترده خود همراه 

با قائم مقام نماينده ولى فقيه در استان و امام جمعه محترم شهرستان بيرجند حضرت حجت االسالم و المسلمين جناب آقاي دكتر رضايي صحنه هاى باشكوهى 

را در همايش پياده روي خانوادگي آدينه15  به نمايش گذاشتند ، بدين وسيله  اسامي خواهران و برادران كه در اين همايش به قيد قرعه برنده شده اند به شرح 

ذيل اعالم مي شود:

 مهلت مراجعه برندگان عزيز از تاريخ دوشنبه 3/4/ 1394 لغايت 20/ 3 /1394 به آدرس مطهري 14 دفتر قائم مقام نماينده ولى فقيه در استان و ستاد نماز
جمعه شهرستان بيرجند مى باشد.

دفتر قائم مقام نماينده ولى فقيه در استان و ستاد نماز جمعه شهرستان بيرجند

اطالعيـــه

هدايت تربيتى و تحصيلى مطلوب در مدارس غيردولتى هدايت
شهروندان گرامى:

مدارس مجتمع آموزشى غيردولتى هدايت با پشتوانه 25 سال سابقه آموزشى و پرورشى مطلوب و چشمگير 
و داشتن معلمينى مجرب و دلسوز ، امكانات مناسب رفاهى ، كارگاهى ، آزمايشگاهى و كالس هاى هوشمند 
براى سال تحصيلى 95-94 در مقاطع پيش دبستانى ، دبستان (دوره هاى جداگانه اول و دوم) و دبيرستان 

(دوره اول) ثبت نام مى نمايد. براى كسب اطالعات بيشتر شخصا مراجعه يا تلفنى تماس حاصل فرماييد.

شركت فرهنگى هدايت
نشانى: انتهاى مدرس 22 - پيش دبستانى و دبستان هدايت    تلفن : 32433990

دبيرستان دوره اول متوسطه   تلفن : 32446340
تلفن همراه مديرعامل: 09151614363

جناب آقاى محمد مهدى لطفى پور
رئيس محترم امور ادارى بنياد مسكن انقالب اسالمى خراسان جنوبى

ضايعه درگذشت مادر گرامى تان را خدمت شما و تمامى بازماندگان گرامى آن مرحومه 
تسليت عرض نموده ، ما را در غم خود شريك بدانيد.

شركت بنياد بتن خراسان 

جناب آقاى مهندس حميد رضا اطمينانى
انتصاب جناب عالى را به سمت 

مدير كل دفتر فنى استاندارى خراسان جنوبى
  به عنوان نشانه اى از دانش تخصصى و توانايى مديريتى 

 تبريك عرض نموده و برايتان آرزوى توفيق و سرافرازى دارم.
دكتر غالمرضا  نوروزى  -  هيئت  علمى  دانشكده  مهندسى دانشگاه  بيرجند

اداره كل امور مالياتى خراسان جنوبىاداره كل امور مالياتى خراسان جنوبى


