
240 هزار نفر در استان از كشاورزى نان مى خورند

در همايش ملى پژوهش  هاى نوين در علوم دامى بيان شد:

نارضايتى مردم بيرجند شد. اين  انرژى، باعث نگرانى و  از حامل هاى   افزايش قيمت بنزين و برخى ديگر 
واكنش ها هنگامى به اوج خود رسيد كه خبر «سهميه سوخت خودروهاى عمومى چون تاكسى، وانت بار و 

آژانس ها نيز برخالف تلقى قبلى كه از اول تيرماه قطع مى شود»؛ اعالم شد. (شرح در صفحه 7)

واكنش هاى مردم بيرجند به آزادسازى نرخ بنزين

عراقچى: مذاكرات پيچيده 
و جزئى تر شده 

معاون وزير امور خارجه ايران از جدى و پيچيده تر شدن
 مذاكرات هسته اى خبر داد...

در مراسم گراميداشت روز ملى بيماران خاص و تجليل از خيرين مطرح شد:

راه  اندازى كلينيك اختالالت خواب 
بيماران خاص در خراسان جنوبى

محمود گنجى فرد در همايش تقدير و تشكر از حاميان... 

پنجشنبه 7  خرداد 1394     9 شعبان  1436      28 مى  2015      سال هجدهم       شماره  3231          200 تومان

صفحه7

7

8

گازوئيل دو نرخى مى ماند 

فارس: يك منبع آگاه با بيان اينكه گازوئيل دو نرخى 
ماند، گفت: قيمت سهميه اى گازوئيل 300 و  خواهد 
غير سهميه  اى آن 600 تومان است كه ناوگان عمومى 
جاده اى مى توانند بر اساس ضوابط خاص، گازوئيل غير 

سهميه اى را با رعايت سقف مشخص دريافت كنند.

مهلت سه روزه تامين اجتماعى
 به كارفرمايان براى اطالع حادثه 

بيمه  فنى  امور  كل  مدير  نصيرى  سيروس  مهر: 
شدگان سازمان تأمين اجتماعى گفت: بر اساس ماده 
65 قانون تأمين اجتماعى، درصورت وقوع حادثه ناشى 
از كار، كارفرما مكلف است اقدامات الزم اوليه را براى 
جلوگيرى از تشديد وضعيت  حادثه ديده انجام دهد و 
مراتب را ظرف 3 روز ادارى از تاريخ وقوع حادثه به 

صورت كتبى به سازمان تأمين اجتماعى اطالع دهد.

طرح افزايش حقوق معلمان در مجلس

مجلس  اجتماعى  كميسيون  رئيس  نايب   : فارس 
 140 امضاى  به  معلمان  حقوق  افزايش  طرح  گفت: 
مجلس  جارى  سال  در  افزود:  عارفى  رسيد.  نماينده 

بودجه وزارت آموزش و پرورش را دو برابر كرد. 

بنزين سوپر با كارت نزنيد 

عصرايران: سخنگوى شركت ملى پخش فرآورده هاى 
نفتى ايران، گفت: به منظور جلوگيرى از كاهش سهميه 
دارندگان ذخيره بنزين 700 تومانى، در زمان سوختگيرى 
بنزين سوپر از كارت جايگاهدار استفاده شود. عربعلى 
افزود: چنانچه رانندگان خودروهاى دارنده ذخيره بنزين 
700 تومانى بخواهند بنزين سوپر سوختگيرى كنند، به 
منظور جلوگيرى از كاهش سهميه 700 تومانى شان بايد 

از كارت جايگاهدار استفاده كنند.

آموزشگاه آزاد

  صنايع دستى نگـاره
زير نظر سازمان فنى و حرفه اى

 و اداره تعاون ،كار و رفاه اجتماعى

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

آدرس: معلم 7- پالك 34     تلفن: 32221695

نقد و اقساطبه صورت 

آموزش 

+بيمه+كار

به مناسبت چهلمين روز درگذشت 

شادروان حاجيه معصومه خراشادى 
(همسر سرهنگ سهيل) 

جلسه بزرگداشتى امروز پنجشنبه 94/3/7 از ساعت 4 الى 5 بعدازظهر 

در محل حسينيه قمر بنى هاشم (ع) "واقع در منتظرى 6 " برگزار مى شود 

حضور يكايك شما سروران ارجمند موجب امتنان است.

خانواده هاى: سهيل ، خراشادى ، باباسلطانى ، آرش و ساير بستگان

همكار ارجمند جناب آقاى مهندس مهرورزان   رئيس محترم بخش برق و اتوماسيون

     جناب آقاى حاج غالمحسين عليزاده  نماينده محترم فروش محصوالت

با نهايت تاثر فقدان والد معظم و ابوى همسر مكرمه 

را تسليت عرض نموده
  از درگاه قادر سبحان براى آن مرحوم رحمت و غفران واسعه الهى 

و براى شما بزرگواران و خاندان محترم صبر و سالمتى مسئلت داريم.

مديرعامل ، معاونان ، مديران ، روسا و كاركنان شركت كوير تاير

به مناسبت اولين سالگرد درگذشت

 مرحوم حاج سيد حسين اصغرى
 جلسه يادبودى جمعه 94/3/8 از ساعت 9 الى 10 صبح 

در محل مسجد صاحب الزمانى"عج" (خيرآباد نو) برگزار مى شود

تشريف فرمايى سروران ارجمند موجب امتنان است.

خانواده هاى: اصغرى ، اسالمى و فاميل وابسته

به مناسبت اولين سالگرد درگذشت

مرحوم كرباليى ذبيح ا... قوى
 جلسه بزرگداشتى امروز پنجشنبه 94/3/7 از ساعت 5 الى 6 

 بعدازظهر در محل مسجد الحسين (ع) جواديه 
" واقع در خيابان شهيد برگى " برگزار مى شود

حضور شما سروران معظم موجب امتنان است.

خانواده هاى: قوى ، شهريارى و ساير بستگان

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

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

مدير امور شعب بانك ملى خراسان جنوبى
كه نشان از درايت و توان باالى مديريتى شما مى باشد، تبريك عرض نموده 

براى شما آرزوى موفقيت داريم.

روابط عمومى 

سازمان منطقه ويژه اقتصادى خراسان جنوبى

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

انتصاب شايسته جناب عالى را كه نشان از لياقت ، تجربه و تخصص شما مى باشد 

تبريك عرض نموده، ضمن تقدير و تشكر از زحمات بى دريغ 

جناب آقاى مهندس محسن عباسى
 در زمان سرپرستى امور، توفيق روزافزون تان را از خداوند متعال خواهانيم.

انجمن شركت هاى ساختمانى ، تاسيساتى و راهسازى 
خراسان جنوبى

"هوالباقى"

به مناسبت اولين سالگرد درگذشت مرحوم مغفور 

شادروان محمدصادق ابراهيمى
 پدر شهيدين احمد و محمد ابراهيمى

 (بازنشسته نيروى انتظامى)

 مراسم يادبودى امروز پنجشنبه 94/3/7 از ساعت 17/30 الى 18/30 
در محل هيئت حسينى " واقع در خيابان انقالب" برگزار مى شود 

تشريف فرمايى شما سروران گرامى موجب شادى روح آن مرحوم و تسلى خاطر بازماندگان 

خواهد بود.

خانواده شهيدين ابراهيمى

"هوالباقى"
اولين سالگرد درگذشت مادرى مهربان و دلسوز و همسرى فداكار

شادروان سيده طلعت (سارا) اسالمى 
را به اطالع تمامى دوستان و آشنايان و بستگان مى رساند: به همين مناسبت جلسه بزرگداشتى 

امروز پنجشنبه 94/3/7 از ساعت 16 الى 17 در محل مسجد سيدالشهدا (ع) 
" واقع در ميدان سوم سجادشهر" برگزار مى شود

تشريف فرمايى شما سروران گرامى موجب شادى روح آن مرحومه و تسلى خاطر بازماندگان 
خواهد بود.

خانواده هاى: اسالمى ، اصغرى ، نظام دوست و ساير بستگان

جناب آقاى مهندس على مهرورزان 
خاندان محترم مهرورزان و سركار خانم فرشيد فر
 مصيبت وارده را از صميم قلب خدمت شما و خانواده محترم تان تسليت عرض نموده

 از درگاه ايزد منان صبر جزيل برايتان آرزومنديم. 

دكتر حميد معاضدى و خانواده 
  مهندس على اكبر اربابى و خانواده 

" تشييع و تدفين "
با كمال تاسف و تاثر درگذشت همسرى فداكار و مادرى مهربان مرحومه مغفوره 

شادروان كبرى هريوندى " همسر برات ا... جناغى "
را به اطالع تمامى دوستان و آشنايان محترم مى رساند:. مراسم تشييع و تدفين آن مرحومه

  امروز پنجشنبه 94/3/7 ساعت 3 الى 4 بعدازظهر از محل سالن غسالخانه بيرجند 
 برگزار مى شود، حضور شما سروران محترم در اين مراسم موجب شادى روح آن مرحومه

و تسلى خاطر بازماندگان خواهد بود.

خانواده هاى جناغى و ساير بستگان

دعوت به همكــارى
يك كارخانه در شهرك صنعتى سرايان:

1- حسابدار با سابقه كارى حداقل يك ساله به صورت مستند

2- نيسان يخچالدار با شرايط توافقى 

نيازمند مى باشد.  

زمان تماس: ساعت كارى تا تاريخ 94/3/10   تلفن: 6- 05632886245

برداشت ساالنه بيش از يك ميليارد مكعب آب
 از منابع خراسان جنوبى/ صفحه 7

جناب آقاى مهندس حميد رضا اطمينانى
با كمال مسرت انتصاب بجا و شايسته جناب عالى را به سمت 

مدير كل دفتر فنى استاندارى 
كه نشان از درايت ، لياقت و تخصص شما مى باشد، تبريك عرض 
نموده  از درگاه ايزد منان سالمتى و موفقيت را برايتان آرزومنديم.

گروه عمرانى جهان بتون

سهامى خاص
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فارس: وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: دولت برنامه اى براى آزادسازى قيمت نان ندارد. محمدرضا نعمت زاده در پاسخ به سوالى كه طبق اعالم هاى 
قبلى، قرار بود قيمت نان از تير ماه آزادسازى شود، آخرين تصميم دولت در اين مورد چيست؟ گفت: چنين موضوعى از سوى دولت مطرح نشده و هيچ 
تغييرى نيز در مصوبه سال گذشته دولت در مورد قيمت نان صورت نگرفته است.

وزير صنعت: قيمت نان آزاد نمى شود

حذف 6 ميليون نفر يارانه بگير نهايى شد

با  گفتگو  در  رئيس جمهور  اجرايى  معاون  مشاور 
افراد  اينكه چهار عامل براى حذف  بيان  با  فارس 
غيرنيازمند از دريافت يارانه مشخص شده اند، گفت: 
تعداد عائله خانوار، شهر محل سكونت، برخوردارى 
خودروى  مدل  و  نوع  و  ملكى  مسكونى  منزل  از 
غيرنيازمند  افراد  حذف  در  دولت  نظر  مورد  شاخصه هاى  از  شخصى 
جريان  در  كه  افرادى  البته  داد:  ادامه  همچنين  بهرامى  محسن  است. 
اين موضوع سهواً حذف شده اند مى توانند به سامانه اى كه وزارت رفاه 
ترتيب داده اقدام كنند و مدارك تكميلى را براى اثبات نيازمند بودنشان 
حذف  از  اطالع  از  پس  خودشان  اگر  و  كنند  ارائه  يارانه  دريافت  براى 
غيرنيازمند  پذيرش  و  تأييد  نشانه  به  نكنند  مراجعه  مدارك  ارائه  براى 

بودن تلقى مى شود.

قيمت مرغ و گوشت دولتى براى رمضان اعالم شد 

هزار   138 حدود  ذخيره سازى  از  دام  امور  پشتيبانى  شركت  معاون   
و  داد  خبر  رمضان  ماه  بازار  تنظيم  براى  قرمز  گوشت  و  مرغ  تن 
و  تومان  هزار   21 كيلويى  قيمت  به  برزيلى  قرمز  گوشت  كرد:  اعالم 
عرضه  رمضان  ماه  بازار  در  تومان   5500 كيلويى  ايرانى  منجمد  مرغ 
خريد  شدن  محدود  على رغم  كرد:  اظهار  والوزى  عباس  شد.  خواهد 
ابتداى امسال تاكنون 25 هزار تن از اين محصول از  از  گوشت مرغ 
شده  خريدارى  تومان   7000 تا   6500 كيلويى  قيمت  به  مرغداران 
تن  هزار   130 حدود  به  دام  امور  پشتيبانى  شركت  ذخاير  حجم  و 
رسيده است. وى گفت: براى آغاز عرضه گوشت قرمز يا گوشت مرغ 
ستاد  مصوبه  به  رمضان  ماه  ضيافت  طرح  مانند  طرح هايى  قالب  در 
تنظيم بازار نياز دارد، اما از هم اكنون آمادگى توزيع و تنظيم بازار اين 

داريم.  را  پروتئينى  محصوالت 

قيمت سوخت صنايع تغيير نكرده است
هيچ افزايش قيمتى نداريم 

وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: قيمت حامل هاى 
انرژى براى واحدهاى صنعتى تغيير نكرده، بنابراين 
افزايش قيمت براى هيچ يك از محصوالت از جمله 
فوالد، سيمان و ... پذيرفته نيست. به گزارش ايسنا، 
محمدرضا نعمت زاده اظهار كرد: تغيير قيمت سوخت هيچ گونه آسيبى را در 
صنعت وارد نمى كند. وى با بيان اين كه نفت سفيد در صنعت مورد استفاده 
حوزه  در  كشور  گاز  نفت  مصرف  درصد  حدود 50  گفت:  نمى گيرد،  قرار 
حمل و نقل است كه در حال حاضر قيمت در اين زمينه متعادل شده است. 
نعمت زاده در خصوص گازوئيل نيز گفت: در اين حوزه نه تنها افزايش قيمت 
نداشتيم بلكه با توجه به اين كه در برخى موارد نرخ گازوئيل ليترى 500 تا 

600 تومان بوده، اكنون اين قيمت به 300 تومان رسيده است.

قطعًا قيمت كاالها افزايش نخواهد يافت

اختصاص 2000 ميليارد تومان تسهيالت به صنايع كوچك 

امروز 7 خرداد 1394 مصادف با
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افتتاح اولين دوره مجلس شوراي 
اسالمي (1359 ش)

مجلس،  هفته  آغاز  و  قانون  روز  خرداد،  هفتم 
در  مي باشد.  ش   1359 ماه  خرداد  هفتم  يادآور 
چنين روزي، اولين دوره مجلس شوراي اسالمي 
و  قانون گذاري  مجلس،  اين  وظيفه  شد.  افتتاح 
و  جمهوري  رئيس  عملكرد  بر  مستقيم  نظارت 
هيئت دولت است.  انتخابات اولين دوره مجلس 
شوراي اسالمي، در فاصله حدود يك سال پس 
اسفند 1358  در 24  اسالمي  انقالب  پيروزي  از 
برگزار شد. در اين انتخابات، ملت ايران با شركت 
حدود يازده ميليون نفر در انتخابات به نمايندگان 

خود رأي دادند.
روز قانون و آغاز هفته مجلس.

برگزاري كنگره هفتصدمين سال وفات «خواجه 
نصيرالدين طوسي» (1335ش).

ابن  ابوالقاسم  «قاضي  قدر  عالي  فقيه  درگذشت 
بّراج» (481 ق).

شناس  لغت  و  فقيه  انباري»  «ابن  درگذشت 
مسلمان(577 ق).

دونِْكْرك  بندر  از  متفقين  نيروهاي  عقب نشيني 
فرانسه (1940م).

تصرف كشور بلژيك توسط ارتش آلمان نازي در 
جريان جنگ جهاني دوم (1940م).

نامدار  خاورشناس  بورنوف»  «اوژن  درگذشت 
فرانسوي و كاشف رمز خّط ميخي (1852م).

مرگ «ارنست رنان» اديب و فيلسوف فرانسوي 
(1892م).

و  ايران  بين  «دارسي»  نفتي  قرارداد  امضاي 
انگليس (1901م).

روز ملي و استقالل «آذربايجان» از اتحاد جماهير 
شوروي سابق (1991م).

اولين آزمايش هسته  اي پاكستان (1998م).

خط تلگراف برلينـ  تهران

كمپاني آلماني زيمنس 28 مي 1868 اعالم كرد 
كه كار كشيدن خط تلگرافي را كه از برلين آغاز 
مي شود تا تهران ادامه خواهد داد. اين خط قرار 
بود از خاك امپراتوري روسيه بگذرد و از طريق 

تبريز به تهران برسد.

تقويم مناسبت هاى  روز

سيف:رشد نقدينگى را كنترل كرديم 

در  نقدينگى  رشد  كنترل  از  مركزى  بانك  رئيس كل 
دولت يازدهم خبر داد و گفت: آمارها نشان مى دهد كه 
توانسته ايم تورم را كنترل كنيم و از ركود خارج شويم. 
نقدينگى  با مهر، درباره روند  ا... سيف در گفتگو  ولى 
و  كنترل كرده  را  نقدينگى  رشد  مركزى  بانك  گفت: 
رشد آن در مقايسه با سال هاى قبل كمتر شده است.وى 
با اشاره به موضوع خروج از ركود افزود:  بانك مركزى 
سياست  كه  بودند  متهم  دولت  اقتصادى  مسئوالن  و 
انقباضى در پيش گرفته اند و همه نيرو را بر روى كنترل 
تورم متمركز كرده اند و اصال توجهى به خروج از ركود 
نمى كنند اما آمارها نشان مى دهد كه توانسته ايم تورم را 
كنترل كنيم و از ركود خارج شويم. وى رشد نقدينگى در 
پايان سال 93 را 21.2 درصد اعالم كرد.وى خاطرنشان 
كرد: بررسى هايى در حال انجام است كه براساس آن، 
ظرف 15 روز تا يك ماه آينده با قاطعيت بيشترى نرخ 

تورم پيش بينى پايان سال 94 را اعالم كنيم.

اعالم مدت زمان ويزيت بيماران/ شكايت از 
كم كارى پزشكان

انتقال  نحوه  درباره  بهداشت،  وزارت  درمان  معاون 
معاينه  زمينه  در  پزشكان  كم كارى  از  مردم  شكايات 
دكتر  مهر،  گزارش  به  داد.  ارائه  توضيحاتى  بيماران، 
محمد آقاجانى، درباره زمان استاندارد ويزيت پزشكان 
گفت: استاندارد ويزيت در مصوبه تعرفه سال 94 هيئت 
است.  آمده  پزشكى  خدمات  تعرفه هاى  براى  وزيران 
اين استاندارد براى ويزيت پزشكان عمومى 15 دقيقه، 
پزشكان متخصص 20 دقيقه، پزشكان فوق تخصص 
25 دقيقه و براى روانپزشكان نيز 30 دقيقه است كه به 
همه مراكز درمانى ابالغ شده است.وى همچنين درباره 
نحوه انتقال شكايات درباره كم كارى پزشكان در زمينه 
معاينه بيماران گفت: اين حقوق براى مردم وجود دارد و 
اگر حس مى كنند كه كم توجهى شده است و پزشك به 
اندازه كافى براى تشخيص و معاينه وقت كافى نگذاشته 
است، از طريق سازمان نظام پزشكى و معاونت درمان 

دانشگاه هاى علوم پزشكى قابل پيگيرى است.

  پرداخت يارانه نقدى گام به گام حذف مى شود

رئيس جمهور  اظهارات  به  اشاره  با  مجلس  نماينده 
است،  موقتى  نقدى  يارانه  پرداخت  اينكه  بر  مبنى 
شود  تعديل  ابتدا  يارانه  پرداخت  دارد  احتمال  گفت: 
برنامه  اما  دريافت كنندگان عزل شوند  از  يكسرى  و 
دولت اين است كه به صورت پلكانى و گام به گام 
اين پرداخت نقدى را حذف و ساير روش هاى اعطاى 
در  احمدى  على محمد  كند.  آن  جايگزين  را  يارانه 
گفتگو با ايرنا، افزود: در بودجه سال آينده پيش بينى 
نهادهاى  افراد تحت پوشش  به  تنها  شده كه دولت 
حمايتى، بازنشستگان صندوق هاى كشورى و تامين 
نيم  با درآمد زير دو و  اجتماعى و سرپرستان خانوار 

ميليون تومان يارانه پرداخت كند. 

معاون وزير صنعت، معدن و تجارت خواستار 
تسهيالت  تومان  ميليارد  هزار   2 اختصاص 
به صنايع كوچك شد.  به گزارش مهر، سيد 
فعاليت ها  بيان  با  ابريشمى  سيد  محمدعلى 
و  كوچك  صنايع  سازمان  ماموريت هاى  و 
شهرك هاى صنعتى ايران گفت: در سال هاى 
ايجاد  بر  سازمان  اول  اولويت  گذشته 

زيرساخت هاى عمرانى براى فعاليت واحد هاى 
صنعتى بوده است. مديرعامل سازمان صنايع 
تصريح  ايران  صنعتى  شهرك هاى  و  كوچك 
صنايع  از  درصد   20 حاضر  حال  در  كرد: 
كار  درصد   50 از  كمتر  ظرفيتى  با  كوچك 
مى كنند و مهم ترين كار براى رفع مشكالت، 
دسترسى واحد ها به تسهيالت مورد نياز است.

سيد ابريشمى با بيان اينكه اكنون اولويت اول 
سازمان به بخش دوم فعاليت يعنى حمايت از 
صنايع كوچك تبديل شده است، گفت: ما تقريبا 
فاز اول را پشت سر گذاشته ايم، البته اينگونه 
نيست كه بگوييم كار اتمام يافته و ديگر نيازى 
به ايجاد زيرساخت صنعتى نداريم اما با توجه به 
اينكه بسيارى از واحد هاى صنعتى در سال هاى 

اخير به داليل مختلف دچار مشكالتى شده اند، 
با  است.وى  مشكالت  اين  رفع  ما  اولويت 
اشاره به راه اندازى معاونت صنايع كوچك در 
بانك صنعت و معدن، گفت: اميدواريم كه در 
از  تسهيالت  تومان  ميليارد  سال جارى 2000 
اين طريق در اختيار واحدهاى صنعتى كوچك 

سراسر كشور قرار گيرد. 

سخنگوى دولت گفت: دولت از محل افزايش قيمت ها 3 
هزار ميليارد تومان درآمد خواهد داشت و همچنين طى 2 
ماه گذشته 300 ميليارد تومان يارانه به توليد داده است. 
به گزارش فارس، نوبخت با اشاره به موضوع افزايش قيمت 
بنزين و تك نرخى شدن آن گفت: بايد اين موضوع به گونه اى 
باشد كه جلوى مصرف بى رويه گرفته شود زيرا در شرايط 
نيز بسيار  تحريم هستيم و منابع ارزى و درآمدهاى دولت 
كاهش يافته و كشش ندارد كه بخواهيم در اين صورت با 
اين منابع قليل بنزين وارد كنيم و دولت مايل نيست قيمت ها 
افزايش يابد. وى ادامه داد: آنچه دولت حاضر شده است كه 
اتفاق بيفتد كسب منابع براى هزينه ها بوده و يا اينكه بخشى 
از هزينه ها را انجام ندهيم. در حال حاضر 42 هزار ميليارد 
تومان بين مردم توزيع مى شود و بايد 10 هزار ميليارد تومان 
كسرى جبران شود يا 10 ميليون نفر حذف شوند كه براى اين 
موضوع دقت نظر الزم است و اطالعات جامعه در دست دولت 

وجود دارد. سخنگوى دولت در مورد اينكه چرا سوم خرداد 
براى افزايش قيمت ها مدنظر قرار گرفته شده و آيا در اين 
مورد بدسليقگى صورت نگرفته است،  عنوان كرد:  ارتباطى 
ميان آزادسازى قيمت ها با روزها و مناسبت ها وجود ندارد و هر 
روزى گفته مى شد باز هم بهانه اى وجود داشت. رئيس جمهور 
با هر گونه افزايش قيمت ها مخالف است و اين هم با توجه به 
استدالل كارشناسان همراه بود و به ناچار حدود 3 هزار ميليارد 
تومان براى افزايش ها در نظر گرفته شد كه البته رئيس جمهور 
قيمت بيشتر از هزار تومان را قبول نكرد و همچنين دو نرخى 

بودن بنزين فسادآور است.
حمل ونقل  قيمت  روى  حامل ها  افزايش  آثار  مورد  در  وى 
عمومى اظهار داشت:  بايد استدالل شود چه فشارى مى آورد 
با 20 درصد افزايشى كه اول سال قيمت گذاشته ضرورتى 
ندارد قيمت ها افزايش يابد اما بحث روانى افزايش قيمت ها 
وجود دارد.وى در مورد تسرى افزايش قيمت ها به ساير كاالها 

بيان داشت: سال گذشته بنزين از 400 تومان به 700 تومان 
رسيد و دولت تالش كرد و سازمان ها كنترل هاى مناسبى 
داشتند و به بهانه افزايش قيمت بنزين نبايد قيمت ها افزايش 
يابد. دولت در تالش براى رفع تحريم ها است و اكنون بايد با 
24 ميليارد دالر كشور را اداره كنيم اين همه تقليل منابع در 
كنار كنترل تورم و خروج از ركود با همين منابع انجام شده و 
ما خدمت گذار مردم هستيم. نوبخت با اشاره به اينكه قانون 
گام به گام اصالح شده است، گفت: سال گذشته گام اول 
برداشته شده و حداقل بايد 4 هزار و 800 ميليارد تومان براى 
طرح سالمت صرف مى شد اكنون در شهرها هزينه مردم 
7 درصد و روستاها 3 درصد بوده است ريالى از پولى كه از 
اجراى هدفمندى به دست آمده به دولت داده نشده و به شكل 
مستقيم يا غيرمستقيم به مردم رسيده است.سخنگوى دولت 
اطمينان مى دهم تالش و نظارت كافى وجود  گفت: قطعاً 
خواهد داشت تا بدون دليل و بهانه قيمت كاالها باال نرود و 

اجازه نمى دهيم كه كسى قيمتى را بدون بهانه افزايش دهد؛ 
ظرف 2 ماه گذشته 300 ميليارد تومان يارانه به توليد داديم. 
همچنين قيمت بنزين 1500 تومانى را دولت نپذيرفت و وقتى 
قانون وضع شد اصرار به اجرا بوده و نسبت به پرداخت ها 

اقدام شده است.

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

مزايده اموال عمومي
 ششدانگ يك باب حمام عمومي با ساختمان مستهلك واقع در روستاي 
دل آباد با متراژ يكصد مترمربع كه از شرق و جنوب متصل به راه عام و 
از غرب متصل به ملك آقايان احمدي و از شمال متصل به ملك آقايان 
خاكشور مي باشد. ملك مذكور داراي امتياز آب و برق بوده و با قيمت 

 اعالمي پايه هر متر مبلغ 90 هزار تومان به فروش مى رسد. 
 مزايده به صورت حضوري برگزار مى شود. متقاضيان قيمت هاي پيشنهادي 

خود را تا تاريخ 94/3/22 به دهياري روستا تحويل نمايند. 
 آدرس: بخش مركزي - دهستان الغورات      دهياري روستاي دل آباد 

فراخوان مجمع عمومى فوق العاده موسسه خيريه قيام توانا
دستور جلسه: تجديد اعضاى هيئت امناى موسسه خيريه قيام توانا و تعيين هيئت مديره موسسه 

 از متقاضيان شركت در جلسه درخواست مى شود در تاريخ 94/3/11 ساعت 10 – 12 
به دفتر موسسه واقع در خيابان معلم 39 - آزادگان 2 - پالك 35 مراجعه كنند.

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

 حمل اثاثيه  منزل 

با خاور مسقف و كارگر ماهر
09159639065

على آبادى
"ضمنا كارگر تنها نيز داريم"

فروشگـاه  كـودك 
 اميـــر

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

سجادشهر، امامت 2     32412973 نودهى فاطمى

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

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

09151636824 - 09152206824  
05632222321

كـاشت 
بـولت

خريد انواع فلزات  مستعمل 
ادارى ، ساختمانى ، كشاورزى 

صنايع ، معادن و خانگى
09151602835 -  ترابى

09011864824

فروش ويژه فرهنگيان
 اقســاط 20 ماهـه
فروش و اجراى انواع كاغذ ديوارى 
پاركت - كفپوش - پرده - سنگ آنتيك

بيرجند- بين مدرس 37 و چهارراه سيلو    09151641463-09355311686-32450560
نمايندگى رسمى كاغذ ديوارى Rasch آلمان در خراسان جنوبى

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  

   09151605216

  3 2236030

ايزوگام سليمانى

خيابان ارتش - سه راه معلم - جنب بيمه البرز  
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اجاره تخته كار-  خريد و فروش / پرداخت اقساطى
09151634010     مديريت: بنى اسدى داربست محمد

دعوت نامه تشكيل مجمع عمومى عادى ساليانه (نوبت دوم)
شركت تعاونى مسكن اعضاى نظام پرستارى خراسان جنوبى

جلسه مجمع عمومى عادى ساليانه «نوبت دوم» شركت  تعاونى مسكن اعضاى نظام پرستارى خراسان جنوبى 
پنجشنبه 94/3/21 ساعت 16 در محل نمازخانه بيمارستان امام رضا (ع) تشكيل مى شود. از كليه اعضا دعوت مى شود براى اتخاذ 
 تصميم نسبت به موضوعات ذيل در اين مجمع حضور به هم رسانند. ضمنا چنانچه عضوى بنا به داليلى نتواند شخصا حضور يابد 

مى تواند همزمان با نماينده تام االختيار خويش با هم به دفتر شركت واقع در پروژه فاز 1 مراجعه و برگ وكالتنامه را تنظيم و برگه 
ورود به جلسه را دريافت نمايد.

دستور جلسه:
- استماع گزارش كتبى هيئت مديره و مديرعامل - طرح و تصويب بودجه پيشنهادى سال 94 - طرح و تصويب صورت هاى مالى 
سال هاى91-92- 93  - انتخاب بازرس اصلى و على البدل براى يك سال مالى - تعيين تكليف اعضايى كه به تعهدات مالى خود 

عمل ننموده اند - تصويب تغيير كاربرى پروژه هاى فاز 1 و فاز 2 و احداث نمازخانه
هيئت مديره

شركت ستاره جوش شمسيـان 
 گازرسانى واحدهاى 

مسكونى و تجارى
ساخت درب و پنجره ، نرده و حفاظ

09151602644
مهندس شمس آبادى   

  حمل بار و اثاثيه منزل 
        توسط 4 كارگر با نيسان و خاور

 09153634099  
فرهمند

 والدت با سعادت حضرت على اكبر (ع) نور ديده امام حسين (ع) 

و روز جوان بر همگان مبارك باد

مراسم جشن و مولودى خوانى توسط مداحان اهل بيت (ع)
زمان: جمعه 94/3/8 بعد از نماز مغرب و عشا 

مكان: خيابان شهيد منتظرى - حدفاصل منتظرى 15 و 17 مجتمع  فرهنگى -  مذهبى حضرت  على اكبر (ع)  شهرستان بيرجند



پنجشنبه * 7 خرداد 1394 * شماره 3231

فارس- رئيس اداره ثبت احوال فردوس از صدور بيش از 11 هزار و 454 جلد شناسنامه مكانيزه در اين شهرستان خبر داد. عابدين زاده اظهار كرد: طرح صدور شناسنامه مكانيزه از 
ارديبهشت ماه سال 1390 آغاز و تاكنون 10 هزار و 437 جلد شناسنامه عادى و هزار و 17 جلد شناسنامه المثنى صادر شده است. وى تعداد درخواست هاى كارت ملى هوشمند را نيز 

706 مورد اعالم كرد و افزود: متقاضيان كارت هوشمند ملى در صورت مراجعه و ثبت نام در سامانه، پس از طى مراحل ثبت نام مى توانند كارت ملى هوشمند خود را دريافت كنند.

صدور بيش از 11 هزار جلد شناسنامه مكانيزه در فردوس

3
پيام شما

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

برات  روز  درباره  مهدويت.  دهه  تبريك  و  سالم  با 
خواستم بگم. اگر آمار قبرهاى قبرستان بيرجند فقط 
10000 باشه و براى هر قبر تنها10000 تومان هزينه 
بشه ميشه صد ميليون تومان. اما آيا واقعاً سر هر قبر 
فقط ده هزار تومان هزينه ميشه يا صد هزار تومان؟ 
با احتساب صد هزار تومان ميشه يك ميليارد تومان 
يعنى راحت ميشه مصالى المهدى يا ساختمان 
شيمى درمانى يا بيمارستان در حال تأسيس 
در  رو  ديگر  پروژه  هزاران  يا  (ع)  رضا  امام 
استان افتتاح كرد آيا اين پول ها در اين راه 
خرج بشه بهتر نيست؟ اينطور حداقل باقيات و 
صالحات ميشه و ثوابش 100 درصد به روح اموات 

ميرسه و جلوى اين همه اسراف هم گرفته ميشه. 
935...994

دوسه روز پيش، سر ميدان ولى عصر تو غفارى، يه 
ماشين تو روز روشن انواع قليان رو مى فروخت، سؤالم 
اينه شهردارى يا اداره بهداشت اگر شخصى يك 
كيلو خربزه بدون مجوز يا نون محلى بدون پروانه بده 
كه زود در جهت اخطار و جريمه طرف اقدام مى كنند.

اينجور موقع ها دقيقاً  كجان؟!
915...778

سالم لطفًا به گوش اداره آب و فاضالب برسانيد كه 
پولى  ديگه  مهر  خيابان  مهرشهر  اهالى 
فاضالب  چاه  بار  يك  اى  هفته  ندارند 

منزل را خالى كنند. لطفًا فكرى برداريد.
915...727

سالم. ساكن مهرشهر كوچه عمار 29 هستم 
تو اين كوچه برق نيست لطفا مسئولين اقدامات 

الزم رو انجام دهند.
901...708
از  تكريم  از  كنم  تشكر  خواستم  مى  باسالم 
خدا  مدرس.  خيابان  ملى  بانك  در  مشتريان 

خيرشان بدهد.
915...410

خندانمت  نمى  ديگر  كه  ببخش  مرا  كودكم 
گويند  مى  كه  طور  اين  و  خاليست   دستانم 
دوباره  باز  شايد  زنواست  توافق  به  بسته  ات  آينده 
بهانه  را  بستنى  و  بخرم  را  ات  دوچرخه  بتوانم 

مسموميت قرار ندهم.
915...233 

دفترچه كاردانى به كارشناسى آمد اما بازم مثل دو 
برق  و  كامپيوتر  رشته  بيرجند  دانشگاه  پيش  سال 
وجود  با  كرديم  گناهى  چه  ما  فردوس  به  داده 
دانشگاه در بيرجند بايد بريم فردوس به فكر 

ماهم باشيد. آوا لطفًا پيگيرى كن.
915...633

... مشكل  را  ها  ياداشت چشم  مطلب  به  پاسخ  در 
جامعه ما بدحجابى و ماهواره و ظاهر جوانانمان 
نيست مشكل ريا و ظاهرسازى است وقتى فقط 
به ظاهر گير بدهيم اين مى شود. من مسواك زدن را 
در خانه ام ممنوع كردم و مجازات قطع پول تو جيبى در 
نظر گرفتم نتيجه اش اين شد كه فرزندانم به گزارش 
همسرم دور از چشم من و پنهانى هر روز تا 5 وعده 

مسواك مى زنند اين است نتيجه ممنوعيت جوانان. 
901...166

ملت  تمام  بداند  بايد  جمهور  رئيس  آقاى 
انقالبى ايران پشتيبان برخورد قاطعانه با دشمنان و 
تعامل با كشورهاى موجه جهان هستند و با سازش 
و عقب نشينى مخالفند. اگر منظور آقاى روحانى از 
تعامل با جهان سازش با آمريكاست نه تنها اقليتى 

كوچك بلكه همه ملت مخالفند. 
915...534

قاينات  از  معترض  دانشجوى  يك  من  سالم. 
هستم. به دليل آلوده بودن غذاى سلف، مبتال 
به ويروس اى كوال شديم و به خاطر رسيدگى 
نكردن مسئولين نسبت به اين موضوع تقاضا داريم 

كه به اين موضوع رسيدگى شود. 
 915...927

از  كه  هستيم  مردانى  شاهد  وقتى  است  دلنشين  چقدر 
خطه كوير برخواسته و پله هاى ترقى را يكى يكى پشت 
زادگاه  كشورى  هاى  مسئوليت  منصب  در  و  گذارده  سر 
لباس  هر  در  و  اند  نبرده  ياد  از  را  پدريشان  سرزمين  و 
و  مساعدت  ايشان  دغدغه  اولين  هستند  كه  جايگاهى  و 

خدمت رسانى به زادگاه و هم استانى هايشان است. 
در  كه  است  مردان  اين  از  يكى  موهبتى  طاهر  مهندس 
حضور  آوا  دفتر  در  استان  مركز  به  اخيرش  سفر  حاشيه 
ديدار وى در سالروز شروع طرح تحول سالمت  و  يافته 

سرآغازى براى گپ و گفتى صميمانه  است. 
طاهر موهبتى متولد اول خرداد ماه سال 1348 در خانواده 
مذهبى از شهرستان بيرجند است. روزگار دوران تحصيلش  
را با قلم طاليى بر دفتر خاطرات زندگيش نگاشته است. 
در  عمران  مهندسى  رشته  در  را  دانشگاهى  تحصيالت 
دانشگاه فنى و مهندسى يزد ادامه داده  و پس از آن موفق 
به كسب كارشناسى ارشد مديريت مالى از مؤسسه عالى و 
پژوهشى  شده است. وى به يارى استعدادهاى بالفطره از 
همان اوان جوانى لباس خدمت به مردم به تن كرده و هر 

روزش را به خاطر اين افتخار شكرگذار خداوند است.  
رياست جهاد دانشگاهى استان يزد؛ رئيس طرح گاز استان 
يزد؛ معاون حقوقى مجلس و مشاركت هاى مردمى سازمان 
سازمان  مجلس،  امور  و  حقوقى  معاون  كشور؛  بهزيسى 
و  حقوقى  مالى،  و  ادارى  معاون  كشور؛  اجتماعى  تأمين 
مجلس وزارت رفاه و تأمين اجتماعى؛ معاون برنامه ريزي، 
اداري، مالي و حقوقي سازمان ثبت كشور؛ معاون اداري، 
ايران و...  مالي، حقوقي و مجلس سازمان ملي استاندارد 
از پست هاى مديريتى موهبتى است. وى در حال حاضر 
بهداشت  وزارت  مجلس  امور  و  حقوقي  معاون  عنوان  به 

دانشگاه  امناى  هيئت  عضو  و  پزشكي  آموزش  و  درمان 
علوم پزشكى مشهد مشغول به فعاليت است.

 مي توان در عين اختالف ساليق و نظرات 
در كنار هم و براى آبادانى كشور تالش نمود 

مهندس موهبتى با بيان اين مطلب كه تعلق خاطر سياسى 
احترام  انديشه ها  اين  براي همه  و  ندارد  به جناح خاصى 
قائل است، مى گويد: مهم خدمت است و مي توان در هر 
دولت و يا منصبى كه باشيم خدمت به هم وطنان را براى 

خود افتخار بدانيم.
در  جناحى  هاى  گيرى  موضع  از  برخى  ادامه  در  وى 
شهرستان ها كه منشأ اختالفات و هدر رفتن توانمندي ها 
 مي شود را نوعى اشكال بر اى اين شهرها دانسته و مى گويد:

و  سازمان   8 در  كه  فعاليت  تجربه  مدت خدمت  در طى 
وزارتخانه داشته ام دريافتم كه مي توان در عين اختالف 
ساليق و نظرات در كنار هم و براى آبادانى كشور تالش 

نمود و هنر درست هم وحدت در هم زيستى است.
وى ادامه مى دهد: امروز همه مسئوالن در مقوله ارتقاي 
اتفاق  بهداشت  سطح خدمات رساني در حوزه سالمت و 
نظر دارند و اين يك ظرفيت و فرصت مهم براي پيشبرد 

اهداف مطلوب در اين بخش محسوب مي شود.
و  درمان  بهداشت،  وزارت  مجلس  امور  و  حقوقي  معاون 
آموزش پزشكي در ادامه به اهميت و جايگاه امور حقوقي 
و  ملت  حقوق  از  صيانت  مي كند:  تأكيد  و  كرده  اشاره 
حاكميت نسبت به قانون و مقررات و جلوگيري از تضييع 
حقوق مردم از مهمترين وظايف و مسئوليت هايي است 

كه برعهده ما گذاشته شده است.

موهبتي در بخش ديگري از سخنانش با اشاره به ايجاد 
پايگاه ملي قوانين و مقررات سالمت اظهار مي دارد: اين 
تدوين  در  سازي  روان  و  سازي  شفاف  راستاي  در  طرح 
تمامي  سال  پايان  تا  و  شده  اجرا  بخشنامه ها  و  مقررات 

بخشنامه ها در قالب اين سامانه صادر مي شود.
وي ادامه داد: تصويب يك درصد ماليات برارزش افزوده 
به عنوان ماليات سالمت و 10 درصد هدفمندي يارانه و 
قانون  عنوان  به  رسان  آسيب  خدمات  و  كاالها  عوارض 
دائمي در قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از 
ماده 10 سياست هاي  اجراي  در  كه  دولت  مالي  مقررات 
كلي سالمت ابالغي از سوي مقام معظم رهبري صورت 
گرفته بخش عمده اي از نگراني پايداري منابع سالمت را 

مرتفع نمود.

رضايتمندي 86 درصدى مردم از طرح تحول سالمت

 86 را  سالمت  تحول  طرح  از  مردم  رضايتمندي  وي 
درصداعالم نموده و مى گويد: اين طرح با قوت بيشتر در 

سال 94 تداوم خواهد يافت.
و  درمان  بهداشت،  وزارت  مجلس  امور  و  حقوقي  معاون 
آموزش پزشكي با بيان اينكه ميزان زيرميزي و تخلفات 
پزشكان با سياست هاي جديد وزارت بهداشت كاهش پيدا 
كرده است، مي گويد: ضمن توجه به اينكه گروه پزشكي از 
پاك ترين طبقات اجتماعي كشور هستند و نمي بايست به 
گونه اي عمل نمود كه اعتماد عمومي مردم كاهش يابد، 
در اين زمينه بايد نظارت ها قوي و فعاليت هاي فرهنگي و 

برخوردهاي قانوني صورت گيرد. 
وى با استناد به نظر سنجى انجام شده، بهترين عملكرد 
وزارت  حوزه سالمت،  آن  از  مردمى  رضايت  ميزان  با  را 
و  دانسته  در سال گذشته  خارجه  امور  وزارت  و   بهداشت 
در  بيشتر  جارى  سال  در  خانه  وزارت  رويكرد  گويد:  مى 

بحث پيشگيرى و بهداشت است.

موضوع سالمت از اولويت هاى دولت يازدهم 

طاهر موهبتى يادآور مى شود: دولت يازدهم يكى از معدود 
دولت هايى است كه موضوع سالمت را به عنوان يكى از 

اولويت هاى مهم خود پيگيرى مى كند.
وى مى گويد: در راستاي فرمايش مقام معظم رهبري كه 
بيماري را  بيمار نمي بايست رنجي جز  بارها تأكيد نمودند 
همراه داشته باشد و در چهارچوب سند چشم انداز و احكام 
برنامه پنجم توسعه در سال گذشته هشت بسته تصويب شد 
كه تقريباً همه آنها با موفقيت انجام شده است و مهمترين 
آنها قرار گرفتن بيش از هشت ميليون نفر تحت پوشش 
بيمه و كاهش هزينه هاى مردم در بخش دولتى بسترى از 

38درصد به 6 درصد شهرى و 3 درصد روستايى مي باشد.

كاهش مراجعات مردم  به خارج از بيمارستان
 از  100 درصد به 3 درصد 

در  بيمارستانى  تخت  هزار  سى  از  بيش  نوسازى  از  وى 
بيمارستانى  هاى  تخت  درصد كل   50 بر  بالغ  كه  كشور 
ميزان  بحث  در  و  داده  خبر   93 سال  در  است  كشور 
مراجعات مردم به خارج از بيمارستان مى گويد: در رويكرد 
تهيه  براي  بيمارستان  از  خارج  به  مردم  مراجعات  جديد 
 3 به  100درصد  نزديك  از  دارويى  و  درمانى  تجهيزات 
زايمان  امر  ترويج  درباره  وى  است.  يافته  كاهش  درصد 
طبيعى به چهار صد هزار زايمان طبيعى و ايجاد و توسعه 
366 بلوك زايمان طبيعى كه در بحث مشاوره و هدايت 

زايمان فعاليت مي كند اشاره كرد.

امروز در كشور مركز بهداشتى بدون پزشك نداريم 

وى همچنين از راه اندازى 15 اورژانس هوايى در كشور 
خبر داده و مى گويد: بر مبناى سياست هاى كلى سالمت 
نيز حدود 2000 مركز بهداشتى در كشور ساخته و بازسازى 
شده و به جرات مى توانيم بگوييم امروز در كشور مركز 
بهداشتى فاقد پزشك نداريم و در اين راستا حاشيه شهرها 

نيز تحت پوشش قرار گرفته است.
معاون حقوقى و امور مجلس وزارت بهداشت با اشاره به 
ديگر  هاى  حوزه  با  حوزه سالمت  در  مردم  اينكه حقوق 
مردم  جان  اينجا  در  گويد:  مى  دارد  ترى  متفاوت  جنس 
اولويت دارد و تكريم ارباب رجوع و حقوق شهروندى در 
باالترين سطح در حوزه سالمت موضوعيت داشته و نبايد 
فراموش كرد فلسفه وجودي حكومت ها و دولت ها تأمين 

حقوق ملت هاست.

از 19 سالگي وارد عرصه كارهاي اجرايي شده ام 

او كه خود در جواني در بدنه نظام حضور يافته مي گويد: 
ورود زود هنگام خوب است، اما از آنجا كه جواني فرصتي 
است كه اقتضاعات خاص خود را دارد، افسوس اين دوران 
را نيز به دنبال دارد. مزاح كرده و مي گويد: از 19 سالگي 
كميسيون  دبير  و  بازرگاني  توزيع  مراكز  رئيس  عنوان  به 
عرصه  وارد  بيرجند  اصناف  مركزي  شوراي  بر  نظارت 
دوران  اين  براي حس  و فرصتي  اجرايي شده ام  كارهاي 

پيدا نكرده ام. 

وجود برخى اختالفات
 ظرفيت هاي موجود را ضايع مي كند

موهبتى از ظرفيت هاى بالقوه استان در خصوص مسايل 
فرهنگى و نخبگان ياد كرده و مى گويد: متأسفانه بعضًا 
وجود برخى اختالفات، ظرفيت هاي موجود را ضايع مي كند.

وي ادامه مي هد: بزرگترين ظرفيت بيرجند نيروي انساني 
و فرهنگ عمومي است كه با توجه به قدمت فرهنگي اين 
شهرستان شناسايي منابع انساني ماهر متخصص و كارآمد 
و مديريت آن در مسير اعتالي بيرجند بسيار مؤثر خواهد 
بود. وى ادامه مى دهد: مسئوليت پذيرى بيرجندى ها در 
به  آنان  از  كه  نحوى  به  بوده  زد  زبان  كشور  نقاط  تمام 

عنوان بهترين نيروها در عرصه خدمت به مردم، كارايى، 
مسئوليت پذيرى و توجه به كار ياد مى شود. 

كاش، همانند همرزمانمان 
شربت شهادت را سر مى كشيديم...

در جبهه ها حضور  (14 سالگي)  اواخر سال 62  از  كه  او 
يادآوري خاطرات آن روزها اشك در چشمانش  با  يافته، 
حلقه مي زند و مي گويد: شهيدان ميرزايي، فرهادي، شهپر، 
يعقوب نژاد، شادنوش و... از بچه هاي اتحاديه انجمن هاي 
اسالمي دانش آموزان بيرجند بودند كه به صورت گروهي 
لياقت  افراد  اين  همه  كه  شديم  جنگ  جبهه هاي  راهي 
شهادت داشتند و شهيد شدند، لحظاتي بغض گلويش را 
مي گيرد و از فضاي قشنگ آن سال ها مي گويم از صفاي 
ياد  روزها  آن  سادگي  و  همدلي  وحدت،  خلوص،  باطن، 
پيدا  شهادت  لياقت  هم،  ما  كاش  گويد:  مى  و   مي كند 
مى كرديم و  مانند همسنگران و همرزم هايمان شربت 

شهادت را سر مى كشيديم.

اخبار بيرجند را معموالً در هر كجا باشم رصد مى كنم

وي بهترين دوران زندگيش را روزهاي زندگي و اقامت در 
با  بيرجند ياد كرده و مي گويد: در سال روزي نيست كه 
تماس به مادرم جوياي حال ايشان و شرايط شهر زادگاهم 

نباشم، كه البته اين نيز يك وظيفه است.
با  بيشتر  فرزندم  دلم مى خواهد  گويد:  ادامه مى  در  وى 
فرهنگ وطنش بيرجند آشنا شود و در سال حداقل 5 يا 6 
بار به بيرجند مى آيم و به محض اينكه تلويزيون اسمى از 
بيرجند مى برد تمام حواسم جمع آن شده و اخبار بيرجند 

را معموًال در هر كجا باشم رصد مى كنم.
دوستان  با  ساله    28 وپيمانه  عهد  از  ادامه  در  موهبتى   
دوران دبيرستان مبنى بر گرد هم امدن براى احوالپرسى 
و تجديد خاطره ها  در روز هاى اخر هر سال مى گويد 
و خاطر نشان مى كند: براى تعهد به پيمانم به گونه اى 
براى  با هر مشقتى كه هست  برنامه ريزى مى كنم كه 

حضور در جمع دوستان، خود را مى رسانم.

بايد عقايد ملى و انقالبى را به دور از شعار 
و در عمل به نسل جوان منتقل كنيم 

وى در ادامه با اشاره به تغييرات طرز فكر جوانان امروزى 
و  ملى  عقايد  بايد  ما  گويد:  مى  انقالب  نسل  به  نسبت 
انقالبى را به دور از شعار دادن و در عمل به نسل جوان 
در  عينًا  را  نمود شعارى  ترها  تا جوان  كنيم.  منتقل  خود 

عمل يافته و به سمت آن ترغيب شوند.
اجتماعى،  خوب  خاطرات  از  را  بيرجند  شدن  استان  وى 
از خاطرات شيرين شخصى  را  فرزندش  تولد  و  ازدواج  و 
اش عنوان كرده و مى گويد: فوت پدرم در روز عاشورا در 
شرايطى كه من و برادرم در جبهه از مريضي ايشان باخبر 

شديم از خاطرات تلخ من است.

مهندس موهبتى با حضور در آوا:

مسئوليت پذيرى بيرجندى ها
 در تمام  كشور زبانزد است

 در اولين فرصت فشارخون خود را  اندازه گيري كنيد و از ميزان آن مطلع شويد.
معاونت بهداشتى دانشگاه علوم پزشكى بيرجند   /  گروه تخصصى مبارزه با بيماريها-غيرواگير

برنج ايرانى شاليزار
 با تضمين پخت

عرضه مستقيم برنج شمال 
طارم هاشمى ، دم سياه ، فجر

برنج نيمه دانه
آدرس: خيابان توحيد – نبش مسجد توحيد

تلفن تماس: 32439899 -09151642047

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

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

 32444141 - 09153611928 بهدانى

شهربازى پارك توحيد 
همه روزه آماده خدمات
 به فرزندان دلبندتان

از ساعت 17 الى  پاسى از شب

انتشارات متخصصان آينده /  اولين ناشر تخصصى استان
آمادگى خود را براى اخذ مجوز نشر كتاب و همچنين پخش كتاب در سطح كشور اعالم مى نمايد.

تلفن تماس: 09155610601

تسهيالت انتشارات براى مولفين و گردآورندگان 
اخذ مجوز چاپ كتاب در اولين فرصت/ توزيع كتاب در سطح كشور / حضور در نمايشگاه هاى سطح كشور به خصوص نمايشگاه تهران 

بازاريابى كتب و توزيع كتاب در فروشگاه هاى اينترنتى /  مبادله كتاب با ساير كتب و ساير خدماتى كه بتواند در توزيع كتاب موثر واقع شود. 
  داراى 17 سال سابقه فرهنگى – آموزشى و توزيع و پخش كتاب 

آدرس: بيرجند - چهارراه دوم توحيد – خيابان امام موسى صدر – پالك 40 – مجتمع آموزشى مهدى يار    با مديريت: شعبانى

قابل توجه مهندسين ، اساتيد ، نخبگان و متخصصان استان
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مناسبتها

در اين موزه كه در سال 1372 و پس از موزه باستان شناسى از سوى ميراث فرهنگى، 
در طبقه همكف عمارت مركزى اكبريه به بهره بردارى رسيد، گوشه اى از معيشت، مشاغل و حرف منطقه خراسان جنوبى، 
كه در گذشته اى نه چندان دور مرسوم بوده و اكنون منسوخ شده، به نمايش گذاشته شده است.

 موزه مردم شناسى بيرجند 

4 افتتاح اولين دوره مجلس شوراى اسالمى
 

از  پس  ملى،  شوراى  مجلس  دوره  اولين  انتخابات 
برگزار  اسفند 1358 خورشيدى،   24 در   ،57 انقالب 
گرديد و در تاريخ 7 خرداد 1359 خورشيدى، اولين 

جلسه مجلس اول برگزار شد.
 بيشتر نمايندگان حاضر در اين دوره از مجلس، در 

دوره رژيم پهلوى، از زندانيان سياسى بودند.

رئيس سنى مجلس اول در ابتدا  يدا... سحابى و نايب 
رئيس اول مهندس مهدى بازرگان بود. 

 12 اعتبارنامه  رد  و  اعتبارنامه ها  تصويب  از  پس 
حسن  قشقايى،  خسرو  دادمان،  رحمان  چون  نفر 
 بهروزيه، احمد مدنى و ابوالقاسم حسينجانى انتخاب 
هاشمى  اكبر  و  گرفت  صورت  دايم  رئيسه  هيئت 
رفسنجانى عهده دار رياست مجلس شد و نائب رئيسان 
خوئينى ها،  موسوى  محمد  سيد  پرورش،  اكبر  سيد 
 حبيب ا... عسگراوالدى، محمد يزدى و  سيد محمد

خامنه اى بودند.
پس  ملى،  شوراى  مجلس  دوره  اولين  انتخابات  در 
از پيروزى انقالب اسالمى، گروههايى به غير حزب 
جنبش  و  ايران  آزادى  نهضت  اسالمى،  جمهورى 
مجلس به  راهيابى  به  موفق  نيز  مبارز   مسلمانان 

اول شدند. 
مرتضى الويرى از نمايندگان مجلس اول مى گويد:

داشت.  همخوانى  آن  محتواى  با  اول  مجلس  نام   
برگزارى  نحوه  مانند  مواردى  در  اول  مجلس 
و  اول  انقالب  از  برآمده  نيروهاى  حضور  انتخابات، 

مواجهه با حوادث كليدى انقالب، اول بود..... 
كانديداها  استصوابى  نظارت  اول  مجلس   در 
وجود نداشت. تا آنجا كه در دوره اى سحابى رئيس 
كميسيون برنامه و بودجه مجلس و آقاى بيت اوشانا 
نماينده اقليت هاى مذهبى، رئيس كميسيون بهداشت 
بود. آقاى بيت اوشانا خود را  حزب اللهى و خط امامى 

قلمداد مى كرد.  
اواخر دوره چندروزى او را به اتهام همكارى با حزب 

توده دستگير كردند و به زندان اوين بردند.
اينجا  پرسيدند  او  از  زندان   در  مى گفت:  خودش 

كجاست؟ بيت اوشانا گفت: آخر خط .

كريمو و مصعبى منطقه
 نمونه گردشگرى با جاذبه هاى ديدنى

فاصل  حد  كه  سرسبز  منطقه  اين  بيدار:  سرايان    
فاصله در  باشد  مى  نام  همين  به  روستا   دو 
در  و  شده  واقع  سرايان  شهر  شمال  كيلومترى   28
ميان كوههاى در هم رفته و برخوردار از كشتزارهاى 
 سرسبز و خرم و نهرهاى جارى، دامنه هاى پر گل و 
تخت  تفرجگاه  و  آبشار  مانند  ديدنى  هاى  منظره 
كميلى و صدها مناظر طبيعى ديگر  است كه همواره 
از  بخشى  كه  است  عزيزى  مسافرين  توجه  مورد 
اوقات فراغت خويش را در اين گردشگاه و زيارتگاه 

سپرى مى كنند.

اين منطقه از مناطق شاخص گردشگرى استان است 
كه مدفن دو تن از نوادگان امام جعفر صادق (ع) به 
و  در دهستان مصعبى  (ع)  نام هاى سلطان مصيب 
باشد. سلطان كريم شاه (ع) در روستاى كريمو مى 
بيرجند 195كيلو  تا  ديدنى  و  زيبا  منطقه  اين  فاصله 
از  سرايان،  به شهر  جنوب  از  منطقه  اين  است.  متر 
سمت مغرب به شهرستان فردوس و از سمت شمال 

به بخش كاخك شهرستان گناباد محدود مى شود.
اوليه طرح،  تاكنون عمليات اجرايى شامل: مطالعات 
ساخت  سازى،  محوطه  دسترسى،  پلكان  اجراى 
سرويس  و  نمازخانه  استراحت،  سكوى  و  آالچيق 
راه  ايجاد  و  سايت  برق  و  آب  تأمين  بهداشتى، 
دسترسى از جمله اقدامات در مركز سايت كه مابين 
دو روستا قرار گرفته، مى باشد و همچنين پهنه بندى 
امامزاده  كنار  در  و محوطه سازى و ساخت آالچيق 
به  توجه  با  كه  است  گرفته  انجام  كريمو  روستاى 
اعتبارات  اختصاص  به  نياز  منطقه  بارز  خصوصيات 

بيشتر جهت تكميل مى باشد.
نيازمند  منطقه  هر  گردشگرى  رونق  اين  بر  عالوه 
با  كه  است  خصوصى  بخش  گذاران  سرمايه  ورود  
توجه به فراهم شده زيرساخت هاى مورد نياز آماده 

واگذارى به بخش خصوصى مى باشد.

خراسان  غنى  معادن  و  ظرفيت ها  از  بهره گيرى  ايسنا:  
رونق  براى  رمقى  خشكسالى ها  كه  شرايطى  در  جنوبى 
كشاورزى و دامدارى در خطه طالى سرخ برجا نگذاشته 
است، مى تواند عاملى مهم در زمينه توسعه همه جانبه اين 
استان و محروميت زدايى در منطقه به شمار رود. به گفته 
معدنى  مواد  ذخيره  حاضر  درحال  اقتصادى،  كارشناسان 
استان 2 ميليارد و 388 ميليون تن ماده معدنى در خراسان 
جنوبى است. باوجود معادن فراوانى كه در خراسان جنوبى 
مواد  فرآورى  زمينه  در  استان  اين  متاسفانه  دارد،  وجود 
ندارد را  كافى  صنعتى  واحدهاى  و  تجهيزات   معدنى، 

و شاهد رواج خام فروشى در خراسان جنوبى هستيم.

فرهنگ سازى در افزايش سرمايه گذارى 
در بخش معدن صورت گيرد

استاد دانشگاه  محمد جوانشير دكتراى استخراج معدن و 
 درگفت و گو با ايسنا گفت: ايران از پتانسيل هاى طبيعى

و بويژه معدنى بااليى برخوردار است.
وى افزود: نبود ايجاد فرهنگ فعاليت هاى معدنى در داخل 
و احتماال موقعيت مرزى استان و همجوارى با كشورهايى 
نه چندان ايمن همچون پاكستان و افغانستان باعث شده 
فعاليت هاى  كه  فراوانى  نسبى  مزيت هاى  عليرغم  كه 
اين  در  توجهى  قابل  سرمايه گذارى  دارند،  منطقه  معدنى 

راستا انجام نگيرد.
با سعى و  اميداست،  اظهار كرد:  استخراج معدن  دكتراى 
تالش دست اندركاران از جمله متخصصين بخش معدن، 
صنعت و رسانه، فرهنگ سرمايه گذارى در بخش معدن در 
بين مردم رايج و توجه مسئولين كشور در سطح كالن به 

اين بخش در منطقه خراسان جنوبى معطوف شود.
صورتى  به  معدنى  مواد  بيشتر  اينكه  بيان  با  جوانشير 
را  صنايع  در  مصرف  قابليت  مى شوند،  جدا  زمين  از  كه 
قابل مصرف  استثناء مواد معدنى  به  ندارند، تصريح كرد: 
كاتولن،  ماسه،  شن،  قبيل  از  عمرانى  فعاليت هاى  در 
در  مصرف  قابليت  اينكه  براى  نما  و  تزئينى  سنگ هاى 
روى  بر  كردن  پرعيار  عمليات  بايد  كنند،  پيدا  را  صنايع 

اين گونه مواد معدنى انجام گيرد.
رئيس دانشگاه جامع علمى كاربردى خراسان جنوبى گفت: 
بديهى است ارزش افزوده اى كه طى عمليات پرعيارسازى 
است،  خام  مواد  قيمت  برابر  چندين  مى شود،   ايجاد 
از  صيانت  و  حفظ  منظور  به  مى شود  پيشنهاد  اين  بنابر 
نيز  فرآورى  و  پرعيارسازى  موضوع  در  معدنى  ذخاير 

مطالعات جامع و كاملى انجام شود. جوانشير گفت: معادن 
توليد  افزايش  صنايع،  از  بسيارى  اوليه  مواد  تأمين  در 
ناخالص ملى و افزايش درآمد سرانه كشور و ايجاد اشتغال 

مولد نقش بسزايى دارند.

معادن، مهمترين صنعتى كه 
در توسعه استان حائز اهميت است

نيز  مجتبى محمدى كارشناس معدن در خراسان جنوبى 
بودن خراسان جنوبى  به محروم  توجه  با  ايسنا گفت:  به 
در  گردشگرى  مكان هاى  كمبود  صنعت،  تنوع  لحاظ  از 
راستاى توسعه و درآمدزايى، مهم ترين صنعتى كه مى تواند 

و  معادن  وجود  باشد،  اهميت  حائز  استان  اين  توسعه  در 
ذخائر معدنى است كه خوشبختانه در اين زمينه اين استان 

جزء استان هاى غنى و مهم محسوب مى شود.
افزود:  دانشگاه  مدرس  و  ژئوتكنيك  دكتراى  دانشجوى 
مناسبى  جايگزين  مى تواند  زمينه  اين  در  سرمايه گذارى 

براى جبران كمبود اقتصادى در ساير زمينه ها باشد.
محمدى ادامه داد: توسعه و بها دادن به معادن استان و 
فراهم كردن شرايط مناسب براى استخراج و بهره بردارى 
صحيح و همچنين اعطاى تسهيالت به بخش خصوصى 
منطقه  بومى هاى  براى  اشتغال زايى  بخش  در  مى تواند 

باعث ارتقاء سطح اقتصادى و معيشت مردم شود.
و  معدنى  مواد  پراكندگى  به  توجه  با  كرد:  تصريح  وى 
با   مى توان  استان  شهرستان هاى  بيشتر  در  معادن  وجود 
برنامه ريزى صحيح براى استخراج اين مواد معدنى در هر 
شهرستان، ميزان بيكاران آن شهر را به حدأقل كاهش داد 
و با عرضه كردن اين مواد در بازارهاى داخلى و جهانى 

باعث پيشرفت اقتصاد و باال رفتن نرخ اقتصاد شد.
اين كارشناس معدن افزود: با راه اندازى و ايجاد كارخانه 
به  را  معدنى  مواد  قيمت  مى توان  معدنى  مواد  فرآورى 
چندين برابر افزايش داد كه اين مهم تالش مسئولين را 

براى كمك به بخش خصوصى مى طلبد.
محمدى اظهار كرد: مى توان با معرفى و پيشنهاد چندين 
طرح پژوهشى مناسب در اين زمينه براى ارزيابى معادن 
كشف شده و ارائه راه كارهاى مناسب به منظور شناسايى 
در  را  كاملى  و  جامع  اطالعاتى  بانك  يك  غنى  مناطق 
مورد معادن استان در اختيار سرمايه گذاران داخلى و حتى 

خارجى عالقمند به ورود به اين زمينه قرار داد.

تحقيق و پژوهش زيرساختى
 براى فرآورى محصوالت معدنى

مهران ملك نيا مدرس دانشگاه نيز گفت: در حال حاضر با 
وجود قطب ارزشمند معدنى استان بسيارى از دانشجويان 
رشته معدن و زمين شناسى از وجود اين نعمت هاى الهى 

بى اطالع هستند.
شايسته  كتابخانه اى  طرح هاى  ارائه  جاى  به  افزود:  وى 
است، اساتيد دانشگاه پيشنهاد طرح هاى توليدى و اجرايى  
با درنظر گرفتن ذخاير موجود و بازار ارائه كرده و دوره هاى 
كارورزى به صورت جدى تر در امر بهره گيرى از روش هاى 

پى جويى و اكتشاف و استخراج مواد معدنى برگزار شود.
اين مدرس دانشگاه اظهار كرد: شناخت انواع ماشين آالت 
معدنى توسط دانشجويان و اساتيد صورت گيرد و تنها به 

تصاوير و متون كتب بسنده شود.
و  توليد  زمينه  در  نوين  طرح  بايد  داد:  ادامه  ملك نيا 

بهره بردارى تنظيم و ارائه شود تا سرانجام پايان نامه هاى 
تحصيلى در كتابخانه به دامان خاك نرفته و بتوان از آن 

استفاده بهينه و حتى بروزرسانى انجام شود.
وى تصريح كرد: تحقيق و پژوهش در زمينه راهكارها و 
انواع مجالت  در  پذيرش  و  و طرح هاى صنعتى  روش ها 
فرآورى  براى  زيرساختى  مى تواند  پژوهشى  و  علمى 

محصوالت معدنى باشد.

ذخيره بيش از 2 ميليارد و 388 ميليون تن 
ماده معدنى در خراسان جنوبى

محمد ساالرى معاون امور معادن سازمان صنعت، معدن 
و تجارت خراسان جنوبى نيز به ايسنا گفت: در حال حاضر 
2 ميليارد و 388 ميليون 21 هزارو 459 تن ماده معدنى در 

استان ذخيره شده است.
آهك،  مارن،  گچ،  منيزيت،  معدنى  مواد  بجز  افزود:  وى 
زغال سنگ، خاك صنعتى و مقدارى از سنگ هاى تزئينى 

بقيه مواد معدنى به صورت خام به فروش مى رسد.
معاون امور معادن سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان 
است،  396معدن  معادن  كل  تعداد  اينكه  بيان  با  جنوبى 
غيرفعال70  معادن  و  فعال326  معادن  تعداد  كرد:  اظهار 

معدن است.

تنها راه برون رفت استان
 از عقب ماندگى توجه به معادن است

وى با بيان اينكه حدود 40تا 50 نوع ماده معدنى در استان 
وجود دارد، گفت: با توجه به اينكه خراسان جنوبى بيش 
آب  كمبود  و  خشكسالى  مشكل  از  كه  است  17سال  از 
رنج مى برد، تنها راه برون رفت استان از عقب ماندگى و 

پيشرفت آن توجه به معادن و صنايع معدنى است.
تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  معادن  امور  معاون 
رشد  و عدم  توليد  هزينه هاى  رفتن  باال  جنوبى،  خراسان 
قيمت فروش مواد معدنى، ركورد بازار صادرات مواد معدنى 
على الخصوص گرانيت هاى سبز خاك هاى صنعتى، رشد 
توانايى  عدم  و  معدنى  آالت  ماشين  قيمت  حد  از  بيش 
خريد معدنكاران، افت بسيار شديد قيمت جهانى آهن را از 

مشكالت پيش روى معدن كاران برشمرد.
مراكز  از  دورى  و  معادن  مسافت  بعد  داد:  ادامه  ساالرى 
جمعيتى باعث باال رفتن هزينه هاى حمل و نقل شده به 
ماده  ارزش  از  بيش  نقل  و  حمل  هزينه هاى  كه  طورى 

معدنى است.

قصه تلخ معادن خراسان جنوبى؛ از خام فروشى تا كمبود سرمايه
گردشگرى

تلفن ما را ذخيره نماييد

امداد  باطرى سپهـر؟!
عيب يابي  - استارت دينام - باطري و شارژ  رايگان 

 تعويض باطري در منزل و محل كار بدون هزينه
در هر نقطه شهر

سواري - كاميون - ايراني - خارجي 

با قيمت مصوب شركت
آدرس : خيابان 17 شهريور 29

حسين حقيقي پور  09155615113 - 32220423 

ط
ش بيشتر/  نقد و قس

سود كمتر ،  فرو

 آيا مى دانيد نذرى براى اموات سودمند است كه با ارزش باشد ، ارزش نذرى و صدقه به آن است
 كه به دست مستحق واقعى برسد.
خدمات فنى يخساران

مركز تعمير انواع: يخچال ، لباسشويى 
جارو برقى

خدمات پس از فروش: اسنوا ، دوو  
تكنوگاز ، حاير

تعمير و شارژ انواع كولر اتومبيل 
09153622734 - براتى

32434440  - 32438511
آدرس: از خيابان غفارى نبش جرجانى به نبش 
پرستار 22 تقاطع سوم از غفارى 28 انتقال يافت

بورس انواع كامواهاى ايرانى 
تركى و فانتزى

به مكان جديد انتقال يافت.

فروشگاه رها

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

پوشــاك دادرس
ارائه دهنده انواع كت و شلوار، مانتو ، لباس مجلسى و ...

آماده عقد قرارداد با كليه نهادها و ارگان هاى دولتى و غيردولتى مى باشد.
آدرس: بازار نو - پوشاك دادرس      32220655

ساختمـان  نقـاشى 
پالستيك 2500 تومان        روغنى 8000 تومان

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

نبش نواب صفوى 6       09155626304 - زارع
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لوله بازكني با فنر برقي
 و مواد شوينده با تجربه تضميني 

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

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

           با مصالح و بدون مصالح

09158994086  - 09151104086
به صورت شبانه روزي 

سرويس دهي به سراسر  استان

آدرس: مهرشهر - ولى عصر (عج) 18 
رسولي

ايزوگام  شفيعى
آسفالت و قيرگونى 
(محوطه و پشت بام)

32225494
09151630283

 نبش 17 شهريور 23
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

اجاره قالب فلزى ، جك و كليه تجهيزات  بتونى ، ساختمانى و ديزل ژنراتور
09153613243 - شريفى



پنجشنبه * 7 خرداد 1394 * شماره 3231 

هنگام مواجه شدن با مشكلى 
يادت باشد كه حتماً راه حلى وجود دارد.
زيرا هر چيز با جفتش به وجود مى آيد.

بعد از هر سقوطى ، صعودى و بعد از هر شبى، روزى 
وجود دارد. ذهنت را روى راه حل ها متمركز كن.
براى بيرون آمدن از يك اتاق بايد در را پيدا كنى،

نه اين كه به ديوارها فكر كنى.
همواره از نعمتهايى كه زندگى به تو بخشيده است، 
شاد باش و به خاطر آنچه كه ندارى گله مند نباش.

ساختمان با سنگ هايى ساخته مى شود كه 
در دسترس اند، نه با سنگ هاى حياط خانة ديگران.

كوزه چشم حريصان پر نشد 
 تا صدف قانع نشد پر در نشد

دو مرد در كنار درياچه 
ماهيگيرى  مشغول  اى 
آنها  از  يكى  بودند. 
تجربه  با  ماهيگير 
اما  بود  ماهرى  و 
ماهيگيرى   ديگرى 

نمى دانست.
بزرگ  ماهى  يك  تجربه  با  مرد  كه  بار   هر 
مى گرفت، آن را در ظرف يخى كه در كنار دستش 
بود مى انداخت تا ماهى ها تازه بمانند، اما ديگرى 
دريا  به  را  آن  بزرگ  ماهى  يك  گرفتن  محض  به 

پرتاب مى كرد....
آن مرد چگونه  ديد  اينكه مى  از  با تجربه  ماهيگير 

ماهى را از دست مى دهد بسيار متعجب بود. 
لذا پس از مدتى از او پرسيد:

پرت  دريا  به  را  بزرگى  اين  به  هاى  ماهى  چرا   -
مى كنى ؟

مرد جواب داد : آخر تابه من كوچك است!

بروس وين : هركسى ميتونه قهرمان باشه! 
حتى مردى كه كتشو روى دوش يه 
پسر بچه مى ندازه تا با قوت قلب 

بهش نشون بده دنيا به پايان نرسيده!
فيلم: شواليه ى تاريكى بر ميخيزد 

* تفاوت عمق اقيانوس
 و بركه از بزرگى ماهيهاى

 كه بيرون مى ايند مشخص مى شود
* بيشتر افراد براى مرگ ناگهانى 

آماده ترند تا موفقيت ناگهانى.
* فقط كسى طعم دلتنگى را مى فهمد
 كه طعم وابستگى را چشيده باشد 

بزرگترين ناتوانى ما كوتاه آمدن است
 امن ترين راه براى كاميابى،

 تالش براى يك بار ديگر است

شما آقايونى كه ادعاى
 پارك دوبل داريد فسنجون 

هم بلدين بپزين !؟

دل ميرود ز دستم صاحب دالن خدا را
دردا كه راز پنهان خواهد شد آشكارا

كشتى شكستگانيم اى باد شرطه برخيز
باشد كه بازبينيم ديدار آشنا را...

عجيب است، حتي رفتگر
 محله هم با نفرت نگاهم مي كند، 

انگار ريختن برگ ها هم تقصير من است.

   كاش باران مي دانست 
كه گنجشك، لباسي براي 

عوض كردن ندارد.

وقتى توقعات و انتظارات غيرمنطقى از ديگران داشته باشيد 
يا به طور مداوم آنها را زير ميكروسكوپ قرار دهيم، فقط 
خودمان را اذيت كرده ايم. البته همه ما نيازمند اين هستيم 
كه نيازهاى اصلى و ابتدايى مان در روابط برآورده شود، 
نيازهايى مثل احترام، اما اگر بخواهيد روى چيز ديگرى جز 

اين حساب كنيد، فقط نااميد خواهيد شد.
يادتان باشد كه در مسير زندگى، هر كس در جايگاهى 
متفاوت با ديگرى است، همانطور كه حرف ها و رفتارهاى 
او منعكس كننده آن است. اگر بخواهيد رابطه اى موفق تر 

و شادتر داشته باشيد خيلى مهم است كه…
اين چيزها را از ديگران توقع نداشته باشيد:

1. توقع نداشته باشيد كه همه كارها را طبق 
استانداردهاى شما «درست» انجام دهند.

با هم متفاوت  اخالقيات آدمها براساس عوامل مختلف 
است، عواملى مثل تربيت، فرهنگ، اعتقادات معنوى و از 
اين قبيل. بعنوان مثال، در بعضى كشورهاى آسيايى، گوشت 
سگ خورده مى شود و در اين هيچ اشكالى ديده نمى شود 
چون برايشان به صورت فرهنگ درآمده است. يا ممكن 
است شما اهل فحش دادن نباشيد اما دوستتان مدام اينكار 
را ميكند. اين باعث نمى شود آدم بد يا خوبى باشد البته 
ممكن است طبق استاندارد بعضى ها اينكار خوب نباشد اما 
اينكه توقع داشته باشيد آنطور كه استاندارد شماست رفتار 
كنند، فقط باعث نااميدى شما خواهد شد.فقط سعى كنيد 

كه خودتان به استانداردهاى خودتان پايبند باشيد و اجازه 
بدهيد ديگران هم استانداردهاى خودشان را براى زندگى 

داشته باشند.
2. توقع نداشته باشيد كه كامل باشند.

اگر نقص ها را كمال ببينيد هيچوقت نااميد نخواهيد شد. 
اما خيلى ها هنوز وقتى ديگران اشتباه مى كنند به آنها 
سخت مى گيرند و با همين روش برخورد روابطشان از بين 
مى رود. اين وسواس براى كامل بودن موجب افسردگى، 
خودكشى به  اقدام  خطر  و  مزمن  بيماريهاى   اضطراب، 

مى شود. اجازه بدهيد ديگران اشتباه كنند و از اشتباهاتشان 
درس بگيرند. به اين فكر كنيد كه اگر هيچكس اشتباه 
نمى كرد دنيا واقعاً چه شكلى مى شد. همه ما ربات هايى 
زندگى در  را  لذتى  هيچ  كه  بوديم  احساس  بى  و   سرد 

 تجربه نمى كرديم.
3. توقع نداشته باشيد كه با همه حرف هايتان 

موافق باشند.
با هم هم عقيده  بهترين دوست ها در همه چيز  حتى 
نيستند، پس اگر ديگران با چيزى كه مى گوييد مخالفت 
كردند يا ديدگاهى متفاوت داشتند، ناراحت نشويد. اگر قرار 
بود همه آدمهاى دنيا يك جور فكر كنند، دنيا جاى خسته 
كننده اى مى شد. ديدگاه ها و اعتقادات متفاوت و خاص 
ما باعث ميشود دنيا رشد كند.تصور كنيد اگر با استفاده از 
سوخت فسيلى براى راه انداختن ماشين هايمان، خانه ها يا 
هر چيز ديگر موافق بوديد چه باليى سرمان مى آمد. اگر 

اين اختالفات عقيده اى نبود امروز ماشين ها برقى و انرژى 
خورشيدى نداشتيم.

4. توقع نداشته باشيد كه فكرتان را بخوانند.
به  قادر  ها  خيلى  اما  دارند  ترى  قوى  بينش  ها  بعضى 
فهميدن احساس يا نگاه شما نيستند. اينكه شما نسبت به 
احساس ديگران حساس تر هستيد به اين معنى نيست كه 
بقيه هم بايد همه چيز را از نگاه شما بخوانند. همه دوست 
ندارند روانشناس باشند، به همين دليل خودتان را خيلى 
روشن و واضح ابراز كنيد تا ديگران مجبور نشوند كه فكر 
و احساستان را حدس بزنند! گفتگوى صادقانه و آزاد روابط 

مستحكم ترى مى سازد.

5. توقع نداشته باشيد كه هر بار زمين خورديد، 
بلندتان كنند.

البته دوستان و خانواده خوب وقتى نياز داشته باشيد به 
روى  خاك  كردن  پاك  براى  اما  آيند  مى  شما  كمك 
مشكالت  هم  آنها  باشيد.  نداشته  توقع  آنها  از  لباستان 
درونى خودشان را دارند و نمى توانند هم وزن مشكالت 
شما و هم مشكالت خودشان را تحمل كنند. مى خواهند 
كمكتان كنند اما نه هميشه و نه در همه زمان ها. اين به 
آن معنى نيست كه به شما اهميت نمى دهند، اين يعنى 
گاهى بايد خودتان به تنهايى بار مشكالت و چالشهايتان 

را به دوش بكشيد.
6. توقع نداشته باشيد كه دركتان كنند.

كنند.  نمى  درك  را  شما  زندگى  مسير  آدمها  «همه 
اشكالى ندارد، زندگى آنها نيست كه آن را بفهمند، زندگى 
شماست.» تا وقتى خودتان، خودتان را درك مى كنيد، 
نيازى نخواهيد داشت كه از ديگران تاييديه بگيريد. آنوقت 
ديگر اينكه شما و زندگى تان را درك نمى كنند برايتان 

عذاب آور نخواهد بود.
7. توقع نداشته باشيد كه آنطور كه شما با آنها 

رفتار مى كنيد با شما رفتار كنند.
در حالت ايدآل همه آدمها از قانون طاليى پيروى مى كنند 
اما متاسفانه ما در جهان ايدآلى زندگى نمى كنيم. تازمانيكه 
همه آدمها بامالحظه تر شوند، بايد بپذيريم كه با ما بد رفتار 
كنند چون هنوز نمى توانند رابطه درستى حتى با خودشان 
داشته باشند. با ديدى مهربانانه به رفتار آنها نگاه كنيد تا 
اگر آن اندازه كه شما با آنها مهربان هستيد، با شما مهربان 

نبودند، ناراحت و نااميد نشويد.
8. توقع نداشته باشيد كه همان آدمى بمانند كه 

يك سال پيش بودند.
آدمها برحسب تجربيات و شرايط زندگى شان به مرور زمان 
تغيير مى كنند. همه آدمها هر روز در جنگى سخت دست 
و پنجه نرم مى كنند و هيچكس جز خودشان واقعاً آن را 
درك نميكند. پس وقتى ميخواهيد قضاوتشان كنيد، اين را 
به ياد داشته باشيد. آدمها را با همه تغييراتى كه داشته اند 
دوست داشته باشيد، نه فقط وقتى با ايدآلها و استانداردهاى 

شما همخوانى داشته باشند.
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پيامك روز 

حرف هاى ابريشمى طنز امروز

شعر روز 

پلكى احساس

عارفانه روز

يك لحظه مكث كن

نگرش

آيه روز  

(او)  شاهرگ  از  ما  و  مى دانيم،  را  او  نفس  وسوسه هاى  و  آفريديم  را  انسان   ما 
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حديث روز  

خداوند بنده اي را كه به هنگام خريد و هنگام فروش و هنگام دريافت سهل انگار است دوست دارد.
پيامبر (ص)

سبك زندگى

فالش بك

8  چيزى كه نبايد از كسى توقع داشته باشيد

                        

5

8146

231

6158

37

9174

463

6287

8

348916725
217345698
956278413
689157234
421839576
573462981
894523167
735691842
162784359

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

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

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

جدول شماره 3230 طراح: نسرين كارى 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

تعدادى راننده براى كار در آژانس 
ترجيحا با  ماشين  دوگانه  نيازمنديم.

09376786849

يك نفر نيروى آقا براى كار در باغ 
رستوران نيازمنديم. 09157285321

 يك نفر نقشه بردار ماهر با سابقه
 با حقوق مكفى و بيمه نيازمنديم.

09151606314

 چند نفر نيروى خانم براى كار 
در سالن زيبايى نيازمنديم.

32450229 - 09397690128

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

   32304027 -09159656641 روزى

 يك عدد كارتن 
پيدا شده با دادن 

نشانى  تحويل  بگيريد.
09153634594

 فروش انواع نشاء
 گوجه و بادمجان و غيره 

نهال پسته
 09364782506 -09157212359

09364782605

فروش باغ در بهدان با 10 فنجان آب 
و اشجار قديمى و جديد

09151606547

 فروش دوو اسپرو 94 آلبالويى 
  تميز ، بيمه ، الستيك در حد نو 
فى: توافقى    09383491732

فروش ماشين 405 با رنگ نقره اى 
دور رنگ ، تميز ، 9 سال تخفيف بيمه 
قيمت: 15ميليون  09156217507

فروش منزل دو طبقه ، 60 متر زمين 
125 متر بنا ، دوبلكس ، نبش سپيده  20 

فى: 135 ميليون    09159658993

آهن آالت  مستعمل را نقدا خريداريم
درب و پنجره ، تيرآهن ، ناودانى و ضايعات 

09151636052

 يك نفر خانم يا آقا براى همكارى
 در پوشاك نيازمنديم.

09152695168 - 32220655
سى دى خام با كيفيت عالى 280 تومان

موس با گارانتى 5300 تومان
www.asbirjand.ir حاشيه پاسداران 15

يك نفر فوق ديپلم يا ليسانس 
مكانيك عمران جوش در زمينه 

بازرسى  فنى  نيازمنديم.
09153619771

يك نفر كمك آشپز نوجوان 
آقا براى كار در غذاى آماده 

نيازمنديم.
09155624508

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

پاداش + اياب و ذهاب
32341226 - 09387460747

 فروش ذغال كبابى درجه يك
كلى ، جزيى  (كيلويى 1400)

09303402797

 پروانه كسب مشاور امالك 
همراه كليه وسايل به فروش مى رسد.

09391401787

 يخچال 1/5متر چهاردرب 
به فروش مى رسد.
09159371004

 فروش كافى نت با تمامى امكانات 
 و موقعيت عالى +6 سال سابقه كار 
با قيمت مناسب    09151638146

 فروش استثنايى پوشاك مردانه و زنانه 
 در راسته بازار با موقعيت عالى نقد يا معاوضه 
با خودرو  32224498  - 09376695260

فروش پرايد سفيد ، مدل 82
بى رنگ ، فوق العاده تميز 

تك گانه    09158635475

فروش انواع نهال پيوندى گلدانى 
 خيابان  جمهورى اسالمى 

مقابل  پارك آزادى - اول خيابان قائم

09151632890 - سبزه بين
فروش ويال باالتر از بند اميرشاه با كليه 
امكانات ، 265 متر زمين ، 60 متر زيربنا 
يا معاوضه با ماشين     09305616472

پيــچ و روپــالك نمــا
سجاد 36 پالك 22   09156694379 - موذن

فروش منزل در شهرك چهكند 
 75 متر زمين ، 80 متر بنا 

  دو طبقه ، شمالى 
 بين پيامبر اعظم (ص)  5 و 7 

32329802 - 09157203004
امالك باقران

مجموعه رستوران 
و سفره خانه سنتى

  با موقعيت بسيار بسيار عالى 
واگذار مى شود.

09128460511

تدريس خصوصى رياضى و فيزيك
كليه مقاطع

32421414 - 09158635096

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

32230549

سمسارى پايتخت
 كليه لوازم منزل و ادارى 

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

09155618751
17 شهريور 24 و 26

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

 نقدا خريداريم. در محل  فقط  با يك تماس

نبش 17 شهريور 24 - 09159618050

 آهن آالت مستعمل و ذوبى 
را نقدا خريداريم.

درب و پنجره و فلزات رنگى 
فقط با يك تماس
09151612979

 09151614735
برادران زنگوئى

 فروشنده خانم با تجربه 
براى پوشاك زنانه نيازمنديم.

09378764667 - 32423575

رى
ـا

مك
ى ه

هـ
يك شركت توليدى جهت تكميل كادر خود به افراد ذيل نيازمند استآگ

- كارمند فروش با روابط عمومى باال     يك نفر
- طراح و نقشه بردار صنايع چوب (MDF) با تجربه كافى    يك نفر

- راننده پايه دو (كاميونت)   يك نفر
نيروى خدماتى (محل استراحت و خواب مهيا مى باشد)   يك نفر

32213725 - 09356744371

كلينيك امداد ساختمان
          نــويــن

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

اعزام نيروى ساختمانى كارگر و استاد ماهر
09368545254 - 09155051239

« تخصصى»
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اخبار ورزشى

شهرخبر: شايع ترين علت تشنج در كودكان شش ماه تا پنج سال تب باال در آنهاست. در برخى موارد بعضى بيمارى ها مانند تومورهاى مغزى، مننژيت، عفونت هاى بدن 
و ... مى تواند به وجود آورنده تشنج باشد. عاليم تشنج در نوزادان بسيار خفيف بوده و بيشتر به صورت پلك زدن و حركات ناگهانى اندام نمايان مى شود، اما در سنين باال 
عاليم به صورت قطع ناگهانى هوشيارى به مدت چند دقيقه، سفت شدن تمام اندام بدن و ايجاد عاليمى شبيه به دست و پا زدن همچنين عدم تعادل بروز مى كند. 

مراقب تب باالى كودك تان باشيد 

درمان  عفونت گوش با «زنجبيل» 

عصرايران: عفونت گوش خصوصًا در بين بچه ها 
شايع ترين  گفت  مى توان  مى شود.  ديده  بسيار 

زنجبيل  است.  ميانى  گوش  عفونت  آن  نوع 
داراى خواص دارويى بسيار قوى بوده و براى 
درمان بسيارى از بيمارى ها و اختالالت به كار 
مى رود. زنجبيل به خاطر خواص ضدباكترى و 
ضدالتهابى كه دارد باعث تسكين درد و از بين 

رفتن عفونت مى شود. موقع عفونت گوش، چند 
قطره از عصاره آن را درون گوش تان بماليد.

ارتباط چاقى شكمى با ميگرن 
و آلزايمر 

شهرخبر: متخصصان با اشاره به تحقيقات انجام 
شده در خصوص ارتباط ميان چاقى شكمى و 
حواس پرتى به افراد چاق توصيه مى كنند از 
مواد غذايى كم كالرى و رژيم غذايى مناسب 

كنند. استفاده  شود،  وزن  كاهش  به  منجر  كه 
تجمع چاقى شكمى مى تواند زمينه ساز ابتال به 
اختالالت ذهنى مانند حواس پرتى شود. يكى 
از اثرات چاقى به ويژه چاقى موضعى در ناحيه 
آلزايمر  و  ميگرن  مانند  ذهن  اختالالت  شكم، 
عامل  چاقى  ذهن،  اختالالت  بر  عالوه  است. 
مهمى در ابتال به بيمارى هاى قلبى و عروقى 
مواد  از  شود  مى  توصيه  چاق  افراد  به  است. 
كه  مناسب  غذايى  رژيم  و  كالرى  كم  غذايى 

منجر به كاهش وزن شود، استفاده كنند. 

درمان سنگ كليه با اين گياه 

نامه نيوز: تقويت مو، برطرف كردن سنگ كليه، 
عفونت هاى ادرارى، فرسودگى ناخن ها و بهبود 
مشكالت قلبى از خواص گياه «دم اسب» است.

آلومينيوم،  زيادى  مقدار  داراى  اسب  دم  گياه 
است  ديگر  فالونوئيدهايى  و  منگنز  پتاسيم، 
بدن  براى  متعددى  آن خواص  از  كه هر كدام 
انسان دارد. رفع سنگ كليه، عفونت هاى ادرارى، 
از  قلبى  مشكالت  بهبود  و  ناخن ها  فرسودگى 
خواص ديگر گياه دم اسبى است، اما مصرف آن 
با كلسيم مى تواند براى پيشگيرى از بروز پوكى 
استخوان، آرتريت و بيمارى هاى ديگر مربوط به 

تراكم پايين استخوان نيز مفيد باشد.

5 راز افزايش طول عمر 

محققان  باشيد:  شناس  وظيفه  نيوز:  سالمت 
كارهاى  شناس  وظيفه  افراد  كه  دريافتند 
بيشترى براى محافظت از سالمتى خود انجام 
مى دهند و تصميماتى مى گيرند كه منجر به 
روابط عاطفى قوى تر و مشاغل بهتر مى شود. 
 دوستان زياد داشته باشيد: محققان دريافتند كه 

احتمال مرگ افراد اجتماعى سالمند در يك دوره 
ده ساله، در مقايسه با افرادى كه دوستان بسيار 
كمى دارند، كمتر است. سيگار را كنار بگذاريد: بر 
كسى پوشيده نيست كه ترك سيگار مى تواند عمر 

را طوالنى كند. رژيم غذايى مديترانه اى داشته 
باشيد: رژيم غذايى مديترانه اى برنامه اى پر از 
ميوه و سبزيجات، غالت كامل، روغن زيتون و 
ماهى است.  كاهش وزن : اگر اضافه وزن داريد، 
ديابت،  مقابل  در  از شما  تواند  كاهش وزن مى 
بيمارى قلبى و مشكالت ديگر سالمتى كه موجب 

كاهش عمر مى شوند، محافظت نمايد.

اگر ماهى دوست نداريد 
اين مطلب را بخوانيد 

را در  براى خوردن ماهى  پنج دليل  نيوز:  نامه 
اين مطلب به شما معرفى مى كنيم:

توصيه  افراد  همه  به  قلبى:  مقاوم سازى   *
و  ماهى  هفته،  در  بار  دو  حداقل  كه  مى شود 
زيرا  كنند  ميل  را  دريايى  خوراكى هاى  ديگر 
موجب  آن  در  موجود   3 امگا  باالى  مقادير 
تقويت قلب و كاهش خطر ابتال به بيمارى هاى 
خون:  قند  كاهش   * مى شود.  عروقى  قلبى 
از  يكى  عنوان  به  را  ماهى  بايد  ديابتى ها 
غذاهاى اصلى خود در نظر بگيرند زيرا عالوه بر 
تامين نيازهاى غذايى مى تواند به كنترل مقدار 
قند موجود در خوراكى ها كمك كند. * تضمين 
خصوص  به  ماهى  استخوان ها:  استحكام 
ماهى روغن، كپور و آزاد منبعى غنى از فسفر 
استخوان ها  استحكام  به  و  مى شود  محسوب 
كمك مى كند. * تسريع شيردهى: ماهى حاوى 
كودك  مطلوب  رشد  براى  كه  است  تركيباتى 
عالى است. مصرف ماهى براى بهبود شيردهى 

به مادران جوان توصيه مى شود. 

 اگر ماهى دوست نداريد اين مطلب را بخوانيد

توقيف خودروى زانتيا 
با 21ميليون ريال خالفي در بيرجند

 
رئيس پليس راهنمايي و رانندگي شهرستان بيرجند از 
توقيف خودروى زانتيا با بيش از 21 ميليون ريال خالفي 
در اين شهرستان خبر داد. سرگرد قاسمى گفت: ماموران 
به صورت فعال با خودروهايي كه داراي تخلفات بيش از 
10ميليون ريال است بصورت جدي برخورد مي كنند كه در 
اين زمينه يك دستگاه سوارى زانتيا در شهرستان بيرجند با 
21 ميليون ريال خالفي توقيف و روانه پاركينگ شد.سرگرد 
قاسمى به رانندگان توصيه كرد: با رعايت قوانين و مقررات 
عالوه بر سهيم بودن در ايجاد نظم و امنيت در ترافيك 

عمومي، از  ارتكاب جرايم نيز بدور و محفوظ بمانند. 

كشف168ميليون ريال
 احشام  وكاالى قاچاق در فردوس

 
فرمانده انتظامي فردوس گفت: ماموران پاسگاه انتظامى 
باغستان فردوس در محور فردوس – بجستان  به يك 
دستگاه نيسان حامل 28راس دام غيرمجاز مشكوك و 
:در  افزود  را متوقف كردند. سرهنگ دوم واعظى  آن 
تعداد 28راس  بررسي ها مشخص شد خودرو حامل 
اين  ارزش  كارشناسان  كه  است  مجوز  بدون  دام 
محموله را 112ميليون ريال برآورد كردند.در ماموريتى 
ديگر كاركنان ايستگاه بازرسى گلشن از يك دستگاه 
زنانه  كيف  كشف 269عدد  به  موفق  پرايد  خودروى 

قاچاق به ارزش 56 ميليون ريال شدند.

امدادگران هالل احمر استان 
 به 292 حادثه اعزام شدند

امدادگران جمعيت هالل احمر خراسان جنوبى در 2 ماه 
نخست سال جارى  به 292 مورد حادثه  اعزام شدند. 
مديرعامل جمعيت هالل احمر خراسان جنوبى گفت:  در 
اين حوادث كه 154 مورد آن جاده اى بوده است  به 
1205 حادثه ديده خدمات امدادى ارائه شده است. دكتر 
خامسان افزود: همچنين در اين مدت 349 نفر از خدمات 
اسكان اضطرارى در پايگاه هاى بين شهرى هالل احمر 
استان بهرمند شدند. براى پوشش امدادى حوادث مذكور 
1040 امدادگر و نجاتگر در قالب 338 تيم عملياتى و 240 
دستگاه آمبوالنس به محل وقوع حوادث اعزام شده اند.  

«پسته خندان» خائن را لو داد

واژگونى خودروى كاميون در شهرستان فردوس فرد خائن را لو داد و 650 كيلو پسته مفقود شده كشف شد. فرمانده 
با اعالم مركز فوريت هاى پليسى 110 مبنى بر حركات مشكوك   : انتظامي شهرستان فردوس در اين رابطه گفت 
 . يك دستگاه خودروى كاميون ،ماموران كالنترى اسالميه فردوس به منظور بررسى موضوع به محل اعزام  شدند 
منزلى  در  را  پسته  كيلوگرم   650 كاميون  راننده  شد  مشخص  ماموران  بررسي  در  اظهاركرد:  واعظى  دوم  سرهنگ 
بصورت امانت تخليه كرده و محل را ترك كرده است كه با توجه به احتمال سرقتى بودن بار موصوف ،پسته هاى 
كشف شده به كالنترى داللت داده شد. وى ادامه داد : در تعاقب اين خبر پاسگاه شهيد زارع فردوس خبر واژگونى 
يك دستگاه كاميون حامل پسته را مخابره كرد كه فرضيه سرقتى بودن پسته هاى كشف شده افزايش يافت.فرمانده 
با شناسايى  كه  پليس شروع شد  تحقيقات  و  منتقل  فردوس  به  كاميون  راننده خودروى  كرد:  بيان  فردوس  انتظامى 
 مالك پسته ها و حضور وى در كالنترى پرده از راز اين پرونده برداشته شد و راننده خائن به جرم خود اعتراف كرد .
واعظى گفت : راننده كاميون كه با تخليه قسمتى از بار پسته قصد داشت مالك بار را فريب داده و قسمتى از بار خودرو را به 

سرقت برد به هدف خود نرسيد و با واژگونى خودرو دستگير شد .در اين رابطه دو متهم دستگير شدند.

6
ايستگاه سالمت

حوادث

مسابقات فوتبال بين دانشكده اى 
در دانشگاه بيرجند برگزار شد

به مناسبت سوم خرداد روز مقاومت و پيروزى و سالروز 
دانشكده  بين  فوتبال  مسابقات  خرمشهر،  سازى  آزاد 
هاى دانشگاه بيرجند برگزار شد. در پايان اين مسابقات 
كه با حضور تيم هايى از شش دانشكده اين دانشگاه 
صورت گرفت تيم دانشكده كشاورزى مقام اول را به 
دست آورد، تيم دانشكده تربيت بدنى دوم شد و تيم 

دانشكده مهندسى مقام سوم را كسب كرد.

رقابت ورزشى سرپرستان خوابگاه هاى 
دانشجويى دانشگاه بيرجند

دختران  هاى  خوابگاه  سرپرستان  بى  فريز  مسابقه 
هفته  ورزشى  مسابقات  سرى  از  بيرجند  دانشگاه 
توحيد  خوابگاه  ورزشى  واحد  محل  در  ها  خوابگاه 
با  مسابقه  اين  برتر  نفر  سه  از  پايان  در  شد.  برگزار 
حضور مسئولين حوزه معاونت دانشجويى و اداره امور 

خوابگاه ها قدردانى گرديد.

حضور زهرا چهكندى نژاد تنها نماينده استان 
در اولين كالس مربيگرى و تربيت مدرس 

سطح يك فدراسيون جهانى پينگ پنگ

تربيت  و  مربيگرى  دوره  كشور  در  بار  اولين  براى   
پنگ  پينگ  جهانى  فدراسيون  يك  سطح  مدرس 
خانم  نظارت  و  جهانى  فدراسيون  مدرس  حضور  با 
و  مترجم  عنوان  به  المللى  بين  مدرس  ليموچى 
كه  مربيگرى  يك  سطح  هاى  دوره  اجرايى  مدير 
تهران  آكادمى  در  ماه  خرداد   13 لغايت   9 تاريخ  از 
برگزار خواهد شد، زهرا چهكندى نژاد به عنوان تنها 
بدنى،  تربيت  ليسانس  و  دبير ورزش  استان،   نماينده 
ها  كالس  اين  در   ، ملى  داور  و  يك  درجه  مربى 

شركت خواهد كرد.

شكست پرگل و خداحافظى 
پرسپوليس با آسيا

از  متفاوت  نتايجى  كه  پرسپوليس  فوتبال  تيم  مهر: 
ليگ برتر را در ليگ قهرمانان آسيا كسب كرده بود و 
در ديدار رفت برابر الهالل به پيروزى رسيد، نتوانست 
بازى  در  شكست  با  و  دهد  ادامه  خوبش  روند  به 
برگشت حذف شد. در پايان تيم الهالل با نتيجه 3 بر 

صفر برابر حريف ايرانى خود به پيروزى رسيد.

مزايده استقالل و پرسپوليس
 دوماه به تاخير افتاد

مهر: سبحانى مشاور سازمان خصوصى سازى كشور با 
تاكيد بر اينكه اهليت متقاضيان خريد دو باشگاه پرطرفدار 
دو  مزايده فروش سهام  اعالم كرد  نشد  تاييد  تهرانى 

باشگاه استقالل و پرسپوليس دو ماه به تعويق افتاد.  

آدرس : نبش غفارى 4       
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ايزوگام شرق
 0915  562  2050
0915  562  9033

خيابان ارتش - جنب  جهاد كشاورزى        

3-32233092  بخشى

  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

حمل بار و اثاثيه منزل

 با كاميونت مسقف چادردار 

و كارگر ماهر

 09157213571
صالحى منش

تعمير يخچال  ، فريزر  و ...  در  منزل  
روبروى پايانه   مسافربرى ، جنب  نمايندگى سايپا       09158076574 - نظرى

 نصب و تعمير كولر آبى  
و  لباسشويى  در منزل

  09151643778  - 32315776  - شهريارى

آب شيـرين كن خانـگى خواجـوى
به مناسبت اعياد شعبانيه (تخفيف ويژه)

خيابان فردوسى، تقاطع حافظ   09155438760 - 32421633

شركت نويد گستر زهان براى تكميل كادر فنى به يك خانم 
كارشناس عمران با حداقل 3 سال سابقه كار نيازمند مى باشد.

32434215 -09153610681 م
دي

من
از
ني



مهر- امام جمعه زيركوه با انتقاد از اينكه هنوز يك مركز درمانى شبانه روزى در مركز شهرستان نداريم، گفت: شهرستانى كه 50 هزار نفر جمعيت دارد نيازمند راه اندازى يك مركز بهداشتى و درمانى شبانه 
روزى است. حجت االسالم مرتضائى نيا در ديدار استاندار با مردم زيركوه اظهاركرد: شاخصه خوب مردم اين شهرستان، واليت مدارى است كه همواره در همه صحنه ها حضور چشمگير داشته اند. وى 

افزود: زيركوه، شهرستانى نوپا بوده كه در طول چند سال اخير خشكسالى ها كمر مردم را شكسته است.

شهرستان زيركوه مركز درمانى شبانه روزى ندارد

7
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پوشش 3 هزار نفر از زنان روستايى 
در صندوق اعتبارى خرد 

رحيم زاده- سه هزار و 600 نفر از زنان روستايى، تحت 
پوشش صندوق هاى اعتبارى خرد زنان روستايى در 
زنان  امور  مسئول  كارشناس  هستند.  خراسان جنوبى 
استان  سازمان جهاد كشاورزى  و عشايرى  روستايى 
از فعاليت 76 صندوق اعتبارى خرد زنان روستايى در 
خراسان جنوبى خبر داد و گفت: در حوزه شهرستانى 
نيز شهرستان هاى درميان و سرايان با 700 نفر عضو 
فعال اين صندوق ها هستند. شيبانى آغاز طرح تأسيس 
از سال 84  استان  را در  زنان  اعتبارات خرد  صندوق 
خرد  اعتبارى  نخستين صندوق  افزود:  و  كرد  عنوان 
زنان روستايى كشور در سال 89 در شهرستان سرايان 
تأسيس و طبق ارزيابى هاى صورت گرفته  به عنوان 
برترين صندوق انتخاب شده است. به گفته وى هدف 
توانمندسازى  راستاى  در  صندوق ها  اين  تأسيس  از 
نيروى هاى بالقوه كار و سرمايه، افزايش درآمد، تجميع 
تعاونى  هاى  شركت  تشكيل  و  اندك  سرمايه هاى 
است. وى افزود: از 21 ميليون و 300 هزار نفر جمعيت 
روستايى 10 ميليون و 500 هزار نفر را زنان تشكيل 
مى دهند كه از اين تعداد 317 هزار و700 نفر شاغل 
بوده و  34 درصد در بخش كشاورزى مشغول هستند. 
به گفته شيبانى براى تشكيل اين صندوق  51 درصد 
بخش  توسط  مابقى  و  اعضا  از طريق  آورده سرمايه 

دولتى در قالب كمك بالعوض بوده است.

ارتقاى فرهنگ ايمنى، الزمه پيشگيرى 
از وقوع حوادث ناشى از كار است

مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعى در ديدار با بازرسان 
كار و كارشناسان حوزه روابط كار استان عملكرد حوزه 
و  كرد  ارزيابى  مثبت  را  گذشته  سال  در  كار  روابط 
خواستار ادامه اين روند در سال جارى شد. سنجرى 
بهبود  موجب  را  دقيق  و  صحيح  نظارت  و  بازرسى 
گذشته  سال  گفت:  و  دانسته  حوزه  اين  در  كار  روند 
تمامى  به  توانستيم  اختصاصى  هاى  شاخص  در 
نماييم  را دريافت  امتياز 1000  تعهدها عمل كرده و 
و در شاخص هاى عمومى نيز جز دستگاه هاى برتر 
 استان هستيم. وى ساختمان و معدن را پر حادثه ترين 
بخش هاى استان معرفى كرد و بر بازرسى و نظارت 
جدى و منظم در بازه هاى زمانى سه ماهه تاكيد كرد و 
توجه به بازرسى ادوارى را بسيار حائز اهميت دانست.

رنج تب مالت در زيركوه 30 برابر نرم كشور

شهرستان  درمان  و  بهداشت  شبكه  رئيس  فارس- 
زيركوه  در جلسه سالمت و امنيت غذايى شهرستان 
زيركوه، ضمن بررسى وضع بهداشتى شهرستان گفت: 
افزود:  ناصرى  است.  باال  زيركوه  در  مالت  تب  رنج 
در سال گذشته 352 مورد بيمارى تب مالت در اين 
نرم  برابر  ميزان 30  اين  شهرستان گزارش شده كه 
كشورى است. وى با بيان اينكه 266 مورد تب مالت 
است،  ماهه نخست سال گذشته گزارش شده  در 6 
اقدامات  دامپزشكى  هماهنگى  با  بالفاصله  گفت: 
مفيدى انجام گرفت و آموزش هايى به مردم داده شد 
به طورى كه سبب افت شديد ميزان تب مالت در شش 

ماهه دوم سال گذشته و به تعداد 86 مورد رسيد. 

 برگزارى نشست معاونين آموزشى دانشگاه هاى
 منطقه 9 كشور در دانشگاه بيرجند 

و  ها  دانشگاه  آموزشى  معاونين  نشست  پنجمين 
ميزبانى  به  كشور   9 منطقه  عالى  آموزش  مؤسسات 
دانشگاه بيرجند برگزار شد. رئيس دانشگاه بيرجند ضمن 
پژوهشى  و  پژوهش  به  منجر  كه  آموزشى  به  تأكيد 
كه به كارآفرينى و توليد بينجامد، گفت: توجه بيشتر 
 به بخش هاى ديگر در دانشگاه ها و كاهش كيفيت 
المان هاى آموزشى و نقص هرم تحصيل كرده ها با 
حذف مقطع كاردانى از معضالت آموزشى كشوراست. 
خليلى ولع تحصيل در مقاطع باالى تحصيلى و از بين 
بردن نيروى كار را از ديگر معضالت اين بخش دانست و 
اظهار كرد: نبايد به بهانه پژوهش رسالت اصلى و اساسى 
آموزش مورد غفلت واقع شود. در اين گردهمايى مسايل 
و موارد مربوط به حوزه آموزش دانشگاه هاى منطقه 
مورد بحث و بررسى قرار گرفت. بر اساس تصميمات 
اين نشست برنامه ريزى درسى و راه اندازى رشته هاى 
بين رشته اى به دانشگاه هاى مادر واگذار شد. همچنين 
به دانشگاه هاى مادر اجازه داده شده تا معادل 20 درصد 
دانشجويان استعداد درخشان سال 95 را ازدانشجويان 

خودشان پذيرش نمايند.

مداحان و ذاكران بيرجندى تجليل مى شوند

مهر- همزمان با والدت حضرت على اكبر(ع) و روز 
مى  تجليل  جنوبى  خراسان  جوان  مداحان  از  جوان، 
شود. مسئول كانون مداحان بيرجند با اعالم اين خبر 
و 100  برادر  ذاكر  بيرجند 440  شهرستان  در  افزود: 
نفر ذاكر خواهر شناسايى شده كه همزمان با والدت 
حضرت على اكبر(ع) از برادران ذاكر تجليل خواهد شد 
و همزمان با والدت حضرت معصومه(س) از ذاكران 
خواهر نيز تجليل خواهد شد. سرورى خواستار معرفى 
مداحان و پيرغالمان در عرصه مداحى توسط هيئت 
سايت  رونمايى  از  همچنين  وى  شد.  مذهبى  هاى 
كانون مداحان بيرجند همزمان با والدت حضرت على 
اكبر(ع) خبرداد و افزود: اين سايت با هدف هماهنگى 
و حركت يك سوى مداحان و تكميل بانك اطالعاتى 
مداحان ايجاد شده است. به گفته وى آموزش مداحى 
عكس  گالرى  فرهنگى،  اخبار  مجازى،  فضاى  در 
و  است  سايت  اين  هاى  بخش  ازجمله  گزارشات  و 

استفاده براى عموم كاربران بالمانع است.

برداشت ساالنه بيش از يك ميليارد 
مكعب آب از منابع آبى خراسان جنوبى

جنوبى  خراسان  اى  منطقه  آب  شركت  عامل  مدير 
گفت: در استان 11 هزار و 740 منبع آبى وجود دارد 
و ساالنه يك ميليارد و 200 ميليون مترمكعب آب از 
منابع آب زيرزمينى استان برداشت مى شود كه از اين 
مقدار 4 ميليون مترمكعب به صورت غيرمجاز است. 
برداشت هاى  اظهار كرد:  امامى  تسنيم،  گزارش  به 
 185 كسرى  با  را  استان  آبى  ذخاير  منابع،  از  مازاد 
وى  گفته  به  است.  كرده  مواجه  مترمكعبى  ميليون 
در سطح  آب  مطالعاتى  در حال حاضر 40 محدوده 
استان داريم كه 21 محدوده بحرانى و 20 محدوده 
ممنوعه و در معرض خطر هستند. امامى با اشاره به 
اينكه در خراسان جنوبى 17 درصد مصرف مازاد آب 
بايد 25  اين در حالى است كه  داريم، تصريح كرد: 

درصد كاهش داشته باشيم.

همكارى و مشاركت  شهردارى با شوراى 
هماهنگى ستاد مبارزه با مواد مخدر استان  

دبيرشوراى هماهنگى ستاد مبارزه با مواد مخدر استان 
در ديدار با شهردار بيرجند ضمن تشكر از همكارى و 
مشاركت شهردارى در سالروز جهانى مبارزه با مواد 
مخدر سال گذشته خواستار ادامه همكارى شهردارى 
شد. زندى اظهار كرد: سال گذشته شهردارى در حوزه 
فرهنگى و تبليغات بسيار پررنگ عمل كرد همچنين 
در بحث اختصاص  مكانى  در فرهنگسراى وحدت 
اعتياد  از  پيشگيرى  دائمى  نمايشگاه  عنوان  تحت 
جهانى  سالروز  در  امسال  كه  كرده  شايانى  كمك 
مبارزه با مواد مخدر اين نمايشگاه افتتاح خواهد شد. 
شهردار بيرجند نيز گفت: مشكل اعتياد به مواد مخدر 
را نمى توان تنها با اقدامات يك سازمان رفع كرد يا 
آن را كاهش داد بلكه بايد همه نهادها و سازمان ها 
همكارى داشته و براى رفع اين پديده شوم اجتماعى 

وارد عرصه عمل شوند.

افتتاحيه برنامه هاى اوقات فراغت 
كانون هاى فرهنگى هنرى طبس برگزار شد

شبستان- افتتاحيه برنامه هاى اوقات فراغت كانون هاى 
فرهنگى هنرى طبس با حضور مسئوالن كانون هاى 
مساجد اين شهرستان برگزار شد. در اين مراسم تفاهم 
اوقات فراغت بين مديران كانون هاى فرهنگى  نامه 
هنرى شهرستان طبس و دبيرخانه كانون هاى مساجد 
استان منعقد شد و فعاالن كانون هاى مساجد نظام نامه 
جامع اوقات فراغت را دريافت كردند. همچنين در حاشيه 
اين مراسم جلسه هم انديشى رابطين خواهر كانون هاى 

فرهنگى هنرى طبس برگزار شد.

برگزارى جشنواره «ايران وطن من» 
 در دانشگاه بيرجند

محوريت  با  من  وطن  ايران  بزرگ  ايسنا- جشنواره 
اسالم دين من، ايران وطن من با شركت قوم هاى 
اصيل ايرانى، روزگذشته در دانشگاه بيرجند برگزار شد. 
ايراني، قوم  با حضور قوم هاى اصيل  اين جشنواره 
بلوچ، تركمن، قشقايى،كرد (سورانى،كرمانچى،كلهور) 
و قوم لر، برگزار شد. هر كدام از اقوام با لباس هاى 
دستي،  صنايع  ها،  خوراكى  و  غذاها  انواع  بومى، 
خود  محلى  متفاوت  هاى  گويش  و  اصيل  موسيقى 

به  معرفي قوم خود پرداختند.

طرح «تذكر لسانى» در استان اجرا مى شود

با  همزمان  گفت:  اسالمى  تبليغات  مديركل  مهر- 
آغاز ماه مبارك رمضان طرح «تذكر لسانى» در چهار 
شهر فردوس، طبس، بيرجند و نهبندان اجرا مى شود.
حجت االسالم لطفيان در حاشيه نشست هم انديشى 
ستاد امر به معروف و نهى از منكر استان افزود: در 
راستاى اجراى طرح تذكر لسانى تيم هاى 2 تا 4 نفره 
سازمان دهى شده و در خيابان هاى معلم، مدرس و 
بيان  با  وى  شوند.  مى  مستقر  بيرجند  مركزى  بازار 
و  پارك  هاى  محيط  در  نزديك  آيندهاى  در  اينكه 
بيان  شد،  خواهند  مستقر  افراد  اين  نيز  روها  پيارده 
كرد: طى يك هفته گذشته اين افراد در زمينه هاى 
مباحث اخالقى، حضور در مكان هايى كه بيشترين 
منكرات را مرتكب مى شوند و شيوه هاى مواجهه با 

امر به معروف و نهى از منكر آموزش ديده اند. 

لغو تدريجى تحريم ها معنا ندارد

گفت:  مبارز  روحانيت  مجمع  عضو  خاورستان- 
كه  دارند  تأكيد  انقالب  معظم  رهبر  كه  همانطور 
ملت در جريان روند كار قرار بگيرند و در اين زمينه 
دغدغه اى نداشته باشند، بايد شفاف سازى صورت 
معتقدم  كرد:  اظهار  ابراهيمى  السالم  حجت  بگيرد. 
آمريكايى ها مورد اعتماد نيستند و از دشمن توقعى 
كه  دانند  مى  بين  واقع  افراد  و  نيست  دشمنى  جز 
اشاره  با  وى  بود.  بين  خوش  توان  نمى  آمريكا  به 
در مورد تحريم ها،  مقام معظم رهبرى  به خواست 
گفت: مى خواهيم با امضاى توافقنامه، تحريم ها لغو 
شود و لغو تدريجى تحريم ها معنا ندارد و ملت هم 
جز اين را نمى پذيرند چراكه آمريكايى ها پيمانبردار 
نيستند و هر روز يك بازى تازه درمى آورند، همانطور 
كه در جريان مذاكرات شاهد بوديم كه بخش هايى 

از توافقنامه را ناديده گرفتند.

به گزارش خاورستان، افزايش قيمت بنزين و برخى ديگر از حامل هاى انرژى، باعث 
نگرانى و نارضايتى مردم بيرجند شد. اين واكنش ها هنگامى به اوج خود رسيد كه 
خبر «سهميه سوخت خودروهاى عمومى چون تاكسى، وانت بار و آژانس ها نيز 
برخالف تلقى قبلى كه از اول تيرماه قطع مى شود»؛ اعالم شد. شب و روز گذشته 
(پنجم خرداد) پمپ بنزين هاى بيرجند شاهد صف هاى طوالنى خودروها بودند. 
مردم علت اين شلوغى را به فروش رساندن بنزين هاى تاكسى و وانت داران زير 
قيمت آزاد دانستند. يكى از شهروندان كه در حال سوخت گيرى از پمپ بنزين 
ميدان امام (ره) بيرجند است، گفت: من در حال عبور از اين خيابان بودم و بعد 
 متوجه شدم كه در اين پمپ بنزين، تاكسى و وانت ها سهميه بنزين خود را به فروش 
مى رسانند اين بود كه من هم ماشينم را با بنزين زير قيمت آزاد سوخت گيرى كردم 
و 12 هزار تومان به نفع من شد. يك راننده تاكسى از شلوغ بودن پمپ بنزين ها در 
بيرجند ابراز نگرانى كرد و گفت: از عصر پنجم خرداد تا ساعت 12 پمپ بنزين هاى 

بيرجند شاهد شلوغى و ازدحام بودند به طورى كه امكان در صف ماندن و سوخت 
گيرى وجود نداشت. وى گفت: با آزادسازى سهميه بنزين تاكسى، ما اكنون هيچ 
تفاوتى با وسايل نقليه شخصى نداريم البته راننده تاكسى بايد هزينه هايى چون 

ماليات، عوارض، معاينات فنى و غيره را هم به دوش بكشد. 
يكى ديگر از شهروندان آزادسازى يكباره قيمت بنزين را ظلم در حق مردم دانست و 

افزود: دولت بدون اعالم قبلى و بدون در نظر گرفتن وضع مردم بنزين را گران كرد 
و اين مصداق اين را دارد كه «نه سير از گرسنه خبردارد و نه سواره از پياده».

برخى ديگر از شهروندان نيزمعتقد بودند هرگونه رشد قيمت حامل هاى انرژى به 
عنوان كاالى پايه روى قيمت بسيارى از كاالها اثر مى گذارد و يا حتى مانند قيمت 
بنزين، به يكباره كاالها گران مى شود و ما مردم بايد بار گرانى را به دوش بكشيم.
يكى از فروشندگان مواد غذايى گفت: اين گرانى بنزين قطعاً بقيه اقالم را گران مى كند

 

و همان طور كه لبنيات و برخى ديگر از مواد غذايى را گران كرده است و تنها ظلم 
به افرادى خواهد شد كه درآمد زيادى ندارند. برخى از مردم مى گويند: برخى از 
اصناف از فضاى گرانى سوخت، سوء استفاده كرده و اقالم خود را گران تر به فروش 
مى رسانند. مردم اين روزها، زمانى نگرانى شان از خبر ناگهانى آزاد شدن نرخ بنزين 
بيشتر مى شود كه مى دانند و ديده اند كه افزايش قيمت بنزين و حامل هاى انرژى 

هميشه بقيه اقالم را گران كرده است و آنها بايد اين گرانى را به دوش بكشند.

واكنش هاى مردم بيرجند به آزادسازى نرخ بنزين

در مراسم گراميداشت روز ملى بيماران خاص و تجليل از خيرين مطرح شد:

راه  اندازى كلينيك اختالالت خواب بيماران خاص در استان
 معاون درمان دانشگاه علوم پزشكى بيرجند از راه اندازى كلينيك اختالالت خواب 
در مركز جامع بيماران خاص استان خبر داد. به گزارش مهر، محمود گنجى فرد در 
همايش قدردانى از حاميان مركز جامع بيماران خاص خراسان جنوبى اظهاركرد: كار 
ساخت اين مركز در زمينى به مساحت سه هزار متر و  زيربناى 900 متر  در سال 87 
آغاز و تا مهر 93 كارهاى تجهيز مركز انجام شد. وى بيان كرد: اين مركز با 60 تخت 
سرپايى براى دياليز بيماران غير اورژانسى راه اندازى شده است. وى با بيان اينكه 
طبقه همكف با متراژ 700 متر به بخش دياليز اختصاص يافته است، گفت: در حال 
حاضر حدود 250 بيمار دياليزى در استان داريم كه نيمى از اين بيماران در بيرجند 
زندگى مى كنند. گنجى فرد با اشاره به اينكه قبل از راه اندازى مركز جامع بيماران 
خاص در استان، بخش دياليز بيمارستان ها شرايط مناسبى از نظر فضا و امكانات 
نداشت، بيان كرد: هم اكنون با راه اندازى 20 تخت دياليز در اين مركز، ظرفيتى فراهم 
شد تا بيماران غير اورژانسى نياز به مراجعه بيمارستان نداشته باشند. به گفته وى 127 
بيمار دياليزى در مركز جامع بيمارن خاص استان خدمات درمانى دريافت مى كنند و 

اين مركز همه روزه در ساعات صبح و بعد از ظهر به جز روزهاى جمعه فعال است.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشكى بيرجند از وجود 560 بيمار سرطانى و شيمى 
درمانى در استان خبرداد و افزود: هم اكنون تعداد 20 تخت شيمى درمانى در اين 
مركز فعال بوده و دو پزشك متخصص از سال گذشته در آن شروع به كار كرده اند. 
وى ادامه داد: همچنين در حال حاضر 202 بيمار تاالسمى و هموفيلى، بيش از 130 
بيمار ام اس و 150 بيمار پيوندى از خدمات مركز بهره مند هستند. وى ادامه داد: بنا 
است امسال در راستاى طرح تحول اقدامات وسيعى براى بيماران سرطانى و شيمى 

درمانى انجام شود كه يك نمونه آن تاسيس مراكز جامع است.

راه اندازى درمانگاه هاى تخصصى ويژه بيماران خاص

گنجى فرد از راه اندازى درمانگاه هاى تخصصى ويژه بيماران خاص در مركز جامع 
بيماران خاص استان خبرداد و افزود: در راه اندازى اين مركز تنها ديد درمانى و 
تشخيصى نداريم بلكه با ديد آموزشى و پژوهشى نيز مشكالت بيماران پيگيرى 
مى شود. وى به فعال كردن كلينيك اختالالت خواب در مركز جامع بيماران خاص 
استان اشاره كرد و گفت: در اين كلينيك به دنبال اين هستيم با انجام تحقيقات و 

پژوهش مشكل خواب كه گريبانگير بيماران خاص است را برطرف كنيم. 
مديركانون هموفيلى استان نيز با بيان اينكه بسيارى از بيمارن خاص استان حتى 
براى تأمين هزينه هاى اياب و ذهاب مشكل دارند، گفت: 100 بيمار هموفيلى استان 

به دليل مشكالت مالى نيازمند حمايت هستند. 
برفى پيشنهاد كرد كه به منظور ارائه خدمات حمايتى از بيماران خاص استان در 
مركز جامع بيماران خاص فضاى مددكارى ويژه مستقر و حساب ويژه اى براى 

كمك به اين بيماران در نظر گرفته شود.
گفتنى است در پايان اين همايش از تعدادى از حاميان و خيران مركز جامع بيماران 

خاص استان قدردانى شد.

نماينده مردم شهرستان هاى بيرجند، درميان و خوسف با اشاره به توسعه آموزش 
عالى در كشور و آسيب هاى پيش روى آن خاطرنشان كرد: آموزش عالى در كشور 
مدتى است كه به انحراف رفته كه اين اقدام به نوعى ريشه فرهنگى دارد.حجت 
االسالم عبادى تصريح كرد: تصور اينكه همه بايد به دانشگاه بروند به فرهنگى 
تحصيالت  داشتن  به  اجتماعى  عزت  و  شرافت  و  شده  تبديل  مردم  ميان  در 
توان نمى  را  تحصيالت  مزاياى  اينكه  بيان  با  وى  است.  شده  موكول   عالى 
انكار كرد، گفت: تحصيالت دانشگاهى خوب است اما آيا در اين زمينه بايد يك 

مسابقه بزرگ صورت بگيرد و همه بايد به دنبال تحصيالت عاليه برويم؟

40 درصد فارغ التحصيالن دانشگاهى در ايران بيكارند

عبادى با بيان اينكه عمده بيكاران را افراد تحصيلكرده تشكيل مى دهند، تصريح 

كرد: 40 درصد فارغ التحصيالن دانشگاهى در ايران بيكارند. وى با اشاره به نمونه 
هاى موفق محدودسازى آموزش عالى در برخى كشورها خاطرنشان كرد: 17 
درصد دانش آموزان آلمانى در قالب برنامه اى به آموزش عالى راه مى يابند و در 
 كنار آن فنى و حرفه اى ايجاد شده و دانش آموزان را براى حضور در اين دوره ها

تشويق مى كند و حتى محصالن فنى حرفه اى بورسيه مى شوند.
عضو كميسيون آموزش و تحقيقات با بيان اينكه در قالب اين طرح 11 درصد 
دانش آموزان به آموزش عالى مى روند و 6 درصد باقيمانده از ظرفيت نيز با جذب 
نخبگان ساير كشورها تأمين مى شود كه اين امر به نخبه پرورى، آموزش عالى 
در آن كشور منجر مى شود. وى با بيان اينكه ورود همه به آموزش عالى يك 
خطر بزرگ امنيتى ايجاد مى كند، تأكيد كرد: در اين مسير چالش هاى امنيتى 
بزرگى در آينده نه چندان دور مى بينم چرا كه با خيل عظيم فارغ التحصيالن 

بيكار  دكترى  و  ارشد  كارشناسى  مقاطع 
مواجه خواهيم شد كه جوياى كار هستند. 

رشد كشور در گرو توسعه فنى حرفه اى 

عبادى با تأكيد بر توسعه فنى حرفه اى در كشور تصريح كرد: عزت اجتماعى را به 
گونه اى تعريف كرده ايم كه با كارهاى فنى و يدى منافات دارد. وى با بيان اينكه 
فرهنگ درس خواندن را به صورت افراطى پيگيرى كرده ايم، اذعان كرد: بايد 
شرايطى ايجاد كنيم كه جوان با تحصيالت ديپلم كه به سراغ آموزش هاى فنى 
حرفه اى رفته است احساس نكند عزت اجتماعى پايين ترى دارد. وى تأكيد كرد: 
آموزش عالى مخصوصاً تحصيالت تكميلى بايد محدود شود. به گفته وى درهاى باز 

تحصيالت تكميلى آسيب بزرگى به آموزش عالى و علمى در كشور خواهد بود.

عبادى پيش بينى كرد:

سونامى بيكارى كارشناسان ارشد و دكترى

ادارات استان ركورد زدند:

افزايش 90 درصدى شكايات مردمى از ادارات
رحيم زاده-  قانون گذارى هاى غيركارشناسى 
و قانون گريزى دستگاه هاى اجرايى سبب 
ديوان  سمت  به  مردم  شكايات  مى شود 

عدالت ادارى سرازير شود.
معاون قضايى ديوان عدالت ادارى احقاق حق مردم در حقوق ادارى را از وظايف 
ديوان عدالت ادارى دانست و گفت: سفرهاى استانى ما و برگزارى نشست با مديران 
ارشد استان ها براى  پيشگيرى و كاهش زمان رسيدگى به پرونده هاى قضايى يكى 
از اهداف ماست. حجت االسالمموسى قربانى از  كاهش 15 درصدى پرونده هاى 
وارده به ديوان عدالت ادارى در سال گذشته خبر داد و افزود: در اين مدت110 هزار 
پرونده ورودى و 115 هزار پرونده مختومه به ديوان عدالت ادارى داشته ايم. وى با 
بيان اينكه بيشترين پرونده هاى وارده به ديوان عدالت ادارى در حوزه وزارت بهداشت 
و درمان و درباره  مرخصى زايمان بوده است، يادآور شد: سال گذشته حدود 4 هزار 
پرونده در ارتباط با اجرا نشدن قانون مرخصى زايمان از سوى برخى دستگاه ها در 
ديوان تشكيل شده است. وى در ادامه با يادآورى اينكه  سال گذشته در سطح كشور 

با كاهش ورودى پرونده به ديوان عدالت ادارى مواجه بوديم متأسفانه در خراسان 
جنوبى شاهد افزايش آمار مراجعه كنندگان به ديوان عدالت ادارى بوديم.

قربانى به ورود 3 هزار و 500 پرونده قضايى در ارتباط با مهد كودك ها به ديوان 
از  ارسالى  ادارى در سال گذشته اشاره و عنوان كرد: تعداد پرونده هاى  عدالت 
افزايش90 درصدى  ادارى 652 فقره بوده كه  خراسان جنوبى به ديوان عدالت 
داشته است. وى تصريح كرد: اين در حالى است كه آمار ما در مدت مشابه سال 
قبل  360 پرونده بوده است. وى يادآور شد: سال گذشته 105 پرونده مربوط به اداره 
كل آموزش و پرورش حكم به ورود شكايت (حق با شاكى) و 24 پرونده نيز حكم 
به شكايت (حق با دستگاه مربوطه) داشته است. وى درباره  پرونده هاى وارده از اداره 
كل تعاون كار و رفاه اجتماعى خراسان جنوبى به ديوان عدالت ادارى گفت: در سال 
گذشته 103 پرونده از اين اداره به ديوان عدالت ادارى وارد شده است كه نسبت به 

مدت مشابه سال قبل با تعداد 74 پرونده از رشد 30 درصدى برخوردار بوده است.
به گفته قربانى اداره كلف راه و شهرسازى خراسان جنوبى با50 پرونده در سال 
گذشته، بهداشت و درمان با 49 پرونده ، شهردارى با 45 پرونده، مجموعه قوه 

قضائيه با 20 پرونده، جهاد كشاورزى با 17 پرونده، تعزيرات حكومتى با 14 پرونده، 
رياست جمهورى با 11 پرونده، وزارت نيرو نيز با 17 پرونده در سال گذشته نسبت 
به مدت مشابه سال قبل از افزايش برخوردار بوده اند. وى خاطرنشان كرد: در اداره 
كل آموزش و پرورش خراسان جنوبى در سال گذشته 293 پرونده منجر به رأى شد 
كه از اين تعداد 93 پرونده مرخصى زايمان و 30 پرونده منجر به عمل خاص بوده 
است. وى در ادامه قطع يارانه هاى مردم را ازعوامل نقض قانون گذارى دانست و 
افزود: اى كاش مجلسى ها و دولت ضوابط روشنى براى يارانه ها وضع مى كردند تا 

اكنون بعد از گذشت چند سال با اين مشكالت برخورد نمى كرديم.
 قربانى با  تأكيد بر لزوم وضع ضوابط شفاف و روشن توسط دولت و مجلس براى 
يارانه ملت از مردم خواست براى مواجه شدن علل قطع يارانه خود به ديوان عدالت 
ادارى مراجعه ننمايند زيرا پيگيرى آنها بى نتيجه خواهد ماند. وى اضافه كرد: با توجه 
به اينكه در موضوع يارانه ها از دولت و مجلس خواسته ايم برنامه خود را مشخص 
كنند اما نگاه انتخاباتى نمايندگان مجلس و اين تفكرشان كه در صورت انجام دادن 

اين مهم كه رأى خود را از دست مى دهند، مانع انجام اين كار شده است.

در همايش ملى پژوهش  هاى نوين در علوم دامى بيان شد:

240 هزار نفر در استان از كشاورزى نان مى خورند
نخستين همايش ملى پژوهش  هاى نوين در علوم دامى با محوريت تنش هاى 
محيطى، روز گذشته در دانشگاه بيرجند آغاز شد. آنچنان كه ايرنا گزارش كرد، 
به گفته دبير اجرايى، اين همايش با هدف ارايه آخرين دستاوردهاى علمى و 
كاربردى مبتنى بر تحقيقات اصيل انجام شده و در زمينه  هاى مختلف تغذيه، 
و  تنش  موضوع  افزود:  افضلى  است.  طيور  و  دام  فيزيولوژى  و  نژاد  اصالح 
محيطى بودن آن، نه تنها در تحقيقات مرتبط با دام و طيور، بلكه در بسيارى از 

زمينه  هاى ديگر از علوم كشاورزى نيز از اهميت بااليى برخوردار است.
آن،  پى  در  و  حيوان  عملكرد  نامطلوب  تغيير  سبب  تنش  اينكه  بيان  با  وى 
كاهش قابليت و ظرفيت توليد و سودآورى واحد پرورشى مى  شود، گفت: از 

همين روى محوريت همايش را تنش هاى محيطى انتخاب كرده ايم.
افضلى افزود: تنش محيطى داراى ابعاد گوناگونى است كه مى  توان به اثرات 
آن از زواياى مختلف نگريست كه براى نمونه مى توان به تنش گرمايى اشاره 
كرد كه يكى از سازه  هاى محيطى است و به دليل كاهش اشت ها و مصرف 

ماده خشك، نرخ آبستنى گاو را كاهش مى دهد و موارد ديگرى از اين دست، 
لذا به طور كلى تنش  هاى ناشى از مديريت نامطلوب در يك واحد پرورش دام 
و طيور، بر ماندگارى و پايدارى آن واحد اقتصادى، اثر منفى مى  گذارند. وى در 
بخش ديگرى به محورهاى در نظر گرفته شده در همايش اشاره كرد و گفت: اين 
محورها شامل تغذيه دام و طيور، تغذيه نشخواركنندگان، فيزيولوژى دام و طيور، 
اصالح و ژنتيك دام مى باشند. به گفته افضلى، از مجموع 260 مقاله ارسالى به 
دبيرخانه، بالغ بر 100 مقاله پذيرفته شد كه 12 مقاله به صورت سخنرانى كليدى، 
29 سخنرانى و بقيه به صورت پوستر طى دو روز برپايى همايش ارايه مى شود.

به ازاى هر پنج نفر جمعيت استان يك نفر دانشجو وجود دارد

از قطب هاى علمى  رئيس دانشگاه بيرجند نيز گفت: دانشگاه بيرجند  يكى 
كشور است به طورى كه به ازاى هر پنج نفر جمعيت استان يك نفر دانشجو 
وجود دارد. خليلى افزود: در گروه علوم دامى نيز 12 نفر هيئت علمى حضور 

دارند و در اين گروه چهار رشته كارشناسى، دو كارشناسى ارشد و يك كد رشته 
دكترى وجود دارد.

28 درصد ارزش افزوده اقتصادى استان 
مربوط بخش كشاورزى است

رئيس سازمان جهاد كشاورزى خراسان جنوبى هم گفت: هم اكنون در استان 
240 هزار نفر بهره بردار بخش كشاورزى شامل كشاورزى، باغدارى، دامى، 
طيور، زنبور عسل و كرم ابريشم وجود دارند كه 53 درصد آنها در بخش دام و 
طيور فعاليت دارند. ولى پور مطلق افزود: همچنين 11 هزار و 760 منبع آبى 
داريم كه از اين تعداد سه هزار و 200 حلقه چاه و شش هزار و 329 رشته قنات 

به ثبت رسيده كه البته بالغ بر هزار رشته قنات نيز هنوز به ثبت نرسيده اند.
وى گفت: 28 درصد ارزش افزوده اقتصادى و 35 درصد اشتغال استان مربوط 

به بخش كشاورزى است.

هرهفته = فروش فوق العاده يك  كاالشروع مجدد رايــانه ثــامن بيرجند
آدرس: حدفاصل معلم 22 و 24 - (5خط) 32446431 (با مديريت: امير شهريارى)
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امام جواد (ع) : سه چيز سبب رسيدن به رضوان خداي متعال مي باشد: نسبت به 
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قشقاوى: ديپلماسى عوض دارد و گله ندارد 

امور  وزارت  ايرانيان  و  مجلس  امور  كنسولى،  معاون 
خارجه با بيان اينكه ديپلماسى عوض دارد اما گله ندارد، 
تنها راه برخورد با كشورهايى را كه رفتارى ناشايست 
با تيم هاى فوتبال ايران دارند، مقابله دانست. قشقاوى 
درخصوص برخورد ناشايست عربستانى ها با تيم هاى 
ايران، افزود: تنها راهى كه باقى مى ماند اين  فوتبال 

است كه ما با چنين كشورهايى مقابل به مثل كنيم.

واكنش وزارت خارجه
 به اظهارات دفتر احمدى نژاد 

به دنبال ادعاى دفتر رئيس دولت هاى نهم و دهم 
مصاحبه  انجام  به  قبل  دولت  اجازه   عدم  بر  مبنى 
ماموران آژانس بين المللى انرژى اتمى با دانشمندان 
هسته اى ايران، روابط عمومى وزارت امور خارجه طى 
اطالعيه اى از اتهام نشر اكاذيب به وزير امور خارجه 
كشورمان ابراز تاسف نموده و آن را در زمان مناسب 

خود قابل پيگيرى حقوقى اعالم كرد.

عارف:  تيم مذاكره ما گاف نداده است  
تيم  گفت:  نظام  مصلحت  تشخيص  مجمع  عضو 
مذاكره كننده ما به خوبى متوجه خطوط قرمز هستند، نه 
خودشان مايل هستند و نه مردم اجازه عبور از خطوط 
قرمز را به آنها مى دهند.عارف افزود: ببينيد در چه فضايى 
مذاكره مى كنند در مقابل 6 ابرقدرت و كارشناسان مار 
خورده افعى شده كه خداوند لطف كرده و تيم ما در مقابل 

آنها كم نياورده و هيچ گافى نداده اند.

استانى شدن انتخابات؛  4 هفته ديگر 
درصحن

ضرغام صادقى عضو هيئت رئيسه مجلس، از بررسى 
انتخابيه مجلس» در  استانى شدن حوزه هاى  «طرح 
صحن علنى خانه ملت حداكثر تا 4 هفته آينده خبر داد. 

تفاهم باكشورهاى منطقه اولويت ايران است

وزيرخارجه كشورمان بيان كرد: گفتگو و تفاهم با كشورهاى 
منطقه اولويت سياست خارجى ايران است. ظريف در پاسخ 
به سوالى درباره ديدگاه جمهورى اسالمى ايران در رابطه 
با تنش هاى روز افزون منطقه گفت: مشكل ما مربوط 
به ديدگاه هاى متفاوت نسبت به واقعيت منطقه است؛ 
كشورهاى اين منطقه با چالش هاى متعددى روبرو هستند 
كه شامل همه كشورهاست و گروه تروريستى داعش همه 

كشورها را در معرض تهديد قرار داده است.

زيباكالم: قطعا اگر نامزد انتخابات شوم
 رد صالحيت مى شوم

زيباكالم در پاسخ به سوالى در ارتباط با كانديداتورى 
انتخابات  نامزد  انتخابات مجلس گفت: قطعا اگر من 

شوم رد صالحيت مى شوم.

توافق آمريكا و روسيه 
در مورد تحريم هاى ايران 

يك رسانه غربى از توافق آمريكا و روسيه در مورد روشى 
جديد براى بازگرداندن مجدد تحريم هاى لغو شده ايران 
در صورت نقض توافق احتمالى از طرف تهران خبر داد.
به گزارش آسوشيتدپرس به نقل از ديپلمات هاى غربى 
مى نويسد: آمريكا و روسيه به فرمولى جديد رسيده اند 
كه اختالفات آنها در مورد اعمال مجدد تحريم هاى لغو 

شده ايران را از بين مى برد. 

سخنگوى كاخ سفيد: عراقى ها تمايلى براى 
مبارزه با داعش ندارند

عدم  كه  گفت  سفيد  كاخ  سخنگوى  ارنست،  جاش 
شبه نظاميان  با  مبارزه  براى  عراقى  نيروهاى  تمايل 
تروريست داعش مايه نگرانى است. پيش از آن نيز 
اين  خصوص  در  آمريكا  دفاع  وزير  كارتر،  اشتون 

موضوع ابراز نگرانى كرده بود.

آمانو: بايد به سايت هاى نظامى ايران 
دسترسى داشته باشيم 

يوكيا آمانو مدير كل آژانس بين المللى انرژى اتمى بار ديگر 
گفت بازرسان اين نهاد بايد به تمام سايت هاى هسته اى و 
نظامى ايران دسترسى داشته باشند. آمانو  در مصاحبه با 
خبرگزارى فرانسه گفت در صورتى كه ايران و گروه موسوم 
به 1+5 به توافق دست يابند، بر اساس پروتكل الحاقى، 

دسترسى به «سايت هاى مشكوك» مقدور خواهد بود.

 ارسال كمك هاى ايران به يمن با دو كشتى
معاون امور بين الملل و حقوق بشردوستانه هالل احمر 
با  آن  ارسال  و  «نجات»  كشتى  محموله  تحويل  از 
كشتى هاى «مونا» از جيبوتى به يمن خبر داد و گفت: 
نيمى از محموله 12 هزار تنى كمك هاى هالل  احمر ايران 

(محموله دوم) نيز با كشتى «آرزو» ارسال مى شود.

داعش در حد و اندازه تعرض به ايران نيست

معاون امنيتى وزير كشور تاكيد كرد: اينكه گفته مى شود 
داعش به نزديك مرزهاى ما مى آيد بايد بگويم اين 
گروه تروريستى در حد و اندازه اى نيست كه بخواهد 
به مرزهاى ما تعرض كند. سردار ذوالفقارى در پاسخ 
آيا در مرزهاى غربى كشور  اينكه  بر  به سوالى مبنى 
تحركاتى از سوى گروههاى تروريستى ديده شده است يا 
خير، اظهار كرد: تحركى ديده نشده است و اظهارات وزير 
كشور مبنى بر اينكه اگر اين گروهها به 40 كيلومترى 
مرز ما برسند، واكنشى جدى نشان مى دهيم در پاسخ به 
شايعه اى بود كه برخى مطرح كرده بودند كه اين گروه 

ها ممكن است به مرزهاى ما نزديك شوند.

درخواست  بمب  سنگرشكن از اوباما 
عليه  ايران 

روابط  كميته  جمهوريخواه  و  دموكرات  نماينده  دو 
بمب هاى  تحويل  آمريكا  نمايندگان  مجلس  خارجى 
«نابودى»  براى  صهيونيستى  رژيم  به  سنگرشكن 

تاسيسات هسته اى ايران را خواستار شدند. 

تأكيد  با  اسالمى  انقالب  معظم  رهبر 
هسته اى  مسائل  در  ما  مواضع  اينكه  بر 
مردم  براى  علنًا  است كه  مطالبى  همان 
مذاكره كنندگان  فرمودند:  كرده ايم،  بيان 
مصلحت  اساسى  مواضع  بر  پافشارى  با 

كشور را تأمين كنند.

راه عالج مشكالت تقويت توليد 
داخلى و رعايت انضباط مالى است

حضرت آيت ا... خامنه اى در ديدار رئيس و 
نمايندگان مجلس شوراى اسالمى ضمن 
تأكيد بر لزوم استمرار كار و تالش جدى 
قرار  و  نهم  مجلس  پايانى  سال  يك  در 
نگرفتن تحت تأثير عامل انتخابات، تعامل 
با ديگر قوا بخصوص دولت، اهتمام ويژه 
به موضوع اقتصاد مقاومتى بخصوص در 
بررسى قانون برنامه ششم و بودجه سال 
1395 و پافشارى بر مواضع و مبانى اصلى 
وظايف  مهم ترين  از  را  انقالب  و  نظام 
تأكيد  و  برشمردند  مجلس  نمايندگان 
اقتصادى  مشكالت  حل  كليد  كردند: 
كشور و همچنين موضوع هسته اى، تكيه 
اقتصاد  به  باور  و  درونى  بر ظرفيت هاى 
وجود  بن بستى  كشور  در  است.  مقاومتى 
توليد  تقويت  مشكالت  عالج  راه  ندارد، 

داخلى و رعايت انضباط مالى است.

تعامل با دولت الزم و مظهر 
واقعى همدلى و همزبانى است

ايشان در ادامه سخنانشان به موضوع تعامل 
با ديگر قوا بويژه دولت پرداختند و افزودند: 
دولت مسئوليت مياندارى را در ميان قوا و 
دستگاههاى ديگر به عهده دارد و عملكرد 

موفق آن در حركت ساير دستگاهها تأثيرگذار 
خواهد بود، بنابراين تعامل با دولت الزم و 

مظهر واقعى همدلى و همزبانى است.

كليد حل مشكالت داخلى اقتصاد 
مقاومتى و تقويت توليد است

خصوص  در  اى  خامنه  ا...  آيت  حضرت 
اقتصاد مقاومتى به نكته اى ظريف اشاره 
موضوع  در  كشور،  در  گفتند:  و  كردند 
اقتصاد مقاومتى هم زبانى وجود دارد اما 
بايد همدلى هم بوجود آيد و از بُِن دندان 

به اقتصاد مقاومتى باور پيدا كنيم.
حل  كليد  اينكه  بر  تأكيد  با  ايشان 

مقاومتى  اقتصاد  كشور  داخلى  مشكالت 
قانون  تصويب  از  است،  توليد  تقويت  و 
قدردانى  مجلس  در  توليد  موانع  رفع 
تقويت  را  توليد  ما  اگر  افزودند:  و  كردند 
كنيم  استفاده  داخلى  هاى  ظرفيت  از  و 

حل  داخلى،  مشكالت  حل  بر  عالوه 
 مسائل بيرونى همچون موضوع هسته اى 
انقالب  رهبر  شد.  خواهد  آسان  نيز 
 اسالمى خاطرنشان كردند: براى موضوع 
كه  دارد  وجود  هايى  حل  راه  اى  هسته 
همه آنها منوط به تكيه بر ظرفيت هاى 

داخلى و تقويت توليد است.

مواضع هسته اى را علنى گفتيم

كردند:  تأكيد  اسالمى  انقالب  رهبر 
اصولى  مواضع  بر  همواره  مجلس  اگر 
خطر  كند،  پافشارى  نظام  اساسى  و 
فروغلتيدن به پرتگاه هولناك نظام سلطه 
وجود نخواهد داشت اما اگر خدايى نكرده 
باشد،  نداشته  وجود  ايستادگى  چنين 
خطرها زياد خواهند بود. حضرت آيت ا...

خامنه اى در ادامه به موضوع هسته اى 
در  ما  مواضع  گفتند:  و  كردند  اشاره  نيز 
مسائل هسته اى همان مطالبى است كه 

علنًا براى مردم بيان كرده ايم. 
و  مسئولين  اينكه  بر  تأكيد  با  ايشان 
تالش  و  كار  مشغول  كنندگان  مذاكره 
بر  بايد  آنها  افزودند:  هستند،  سخت 
پافشارى  است  شده  اعالم  كه  مواضعى 
كنند و اميدواريم بتوانند، مصلحت كشور 

و نظام را تأمين كنند.

جشنواره ايران وطن من - سالن فجر دانشگاه بيرجندعكس روز 

 براى موضوع هسته اى راه حل هايى وجود دارد كه همه آنها منوط به تكيه بر ظرفيت هاى داخلى و تقويت توليد است

مذاكره كنندگان با پافشارى بر مواضع اساسى مصلحت كشور را تأمين كنند

عراقچى: مذاكرات پيچيده و جزئى تر شده 

شدن  پيچيده تر  و  جدى  از  ايران  خارجه  امور  وزير  معاون 
مذاكرات هسته اى خبر داد. سيد عباس عراقچى اعالم كرد: 
هرچه به مراحل آخر مذاكرات نزديك تر مى شويم، بحث ها 
اميدواريم  ما  افزود:  وى  مى شود.  جزئى تر  و  پيچيده  جدى، 
به خدا و هدايت هاى مقام معظم رهبرى، حمايت  توكل  با 
رئيس جمهور و مردم عزيز ايران اين مرحله سخت را با اطمينان خاطر و قوت قلب 

به گونه اى طى كنيم كه يك توافق خوب حاصل شود.

توصيه آيت ا... نورى به تيم مذاكره ايران
 

يكى از مراجع تقليد گفت: تيم مذاكره كننده هسته اى كشور الزم 
است از نظر رهبر معظم انقالب پيروى و حمايت كرده و طورى 
حركت كنند كه هميشه عزت اسالم در نظر گرفته شود. آيت ا... 
نورى همدانى افزود: مسلمانان بايد هميشه مد نظر داشته باشند 
كه حركت آنها بايد در راستاى حفظ اسالم باشد.وى بيان كرد: 
طرف هاى مذاكره نبايد عنوان كنند كه ما در مراكز تجهيزات جنگى و رزمى خود چه 

داريم، مگر غربى ها خودشان مى گذارند مراكز جنگى آنها بازديد شود.

جناب آقاى مهندس حميد رضا اطمينانى
انتصاب بجا و شايسته جناب عالى را به سمت 

مدير كل دفتر فنى استاندارى خراسان جنوبى
  كه نشان از لياقت ، درايت و توانمندى شما مى باشد، صميمانه تبريك عرض نموده 

 دوام توفيقات روزافزون شما را از خداوند منان آرزومنديم.

موسسه خيريه هيئت حسينى بيرجند

فراموش شدنى نيستند آنان كه با خط مهر بر قلب مان حك شده اند

سومين سالگرد درگذشت 

شادروان معصومه شادبان
 را با ذكر فاتحه و صلواتى به روح پاكش گرامى مى داريم.

روحش شاد و ياد و خاطرش هميشه جاودان 

خانواده هاى خراشادى زاده

شركت تعاونى مصرف فرهنگيان بيرجند 
از اعضاى محترمى كه در تاريخ 94/3/3 در محل برگزارى جلسه مجمع فوق العاده نوبت اول حاضر شدند 

 تشكر مى نمايد و به اطالع مى رساند: جلسه فوق به دليل عدم حضور دو سوم اعضا كه 5000 نفر است 

رسميت نيافته و موكول به آگهى نوبت دوم به شرح ذيل شده است: 

دعوت مجمع عمومي فوق العاده " نوبت دوم "

شركت تعاوني مصرف فرهنگيان بيرجند
تاريخ انتشار: 1394/3/7   شماره: 94/46 
شناسه ملي: 10360003553

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

در شهرستان هاي بيرجند و خوسف و سربيشه و درميان) مي رساند: 

 مجمع عمومي فوق العاده "نوبت دوم" پنجشنبه 94/3/28 ساعت 16/30 

سجادشهر  ابتداي   - بيرجند  پرورش  و  آموزش  اداره  سالن  محل  در 

برگزار مى شود. 

توصيه مهم: همراه داشتن اصل يا كپي كارت ملي و شناسنامه 

و دفترچه عضويت الزامي است
از كليه اعضا دعوت مي شود راس ساعت و روز مقرر در جلسه مذكور 

حضور  وكالتا  يا  اصالتا  جلسه  موضوعات  به  نسبت  تصميم  اتخاذ  براي 

به هم رسانند. ضمنا چنانچه عضوي به هر دليلي نتواند شخصا حضور 

يابد با نماينده تام االختيار خود به دفتر شركت مراجعه و برگ وكالت 

 و برگه ورود به جلسه دريافت نمايند. حداكثر آراي وكالتي هر عضو 

سه راي و فرد غير عضو يك راي مي باشد.  

، قدس 2 دفتر شركت  نامه: خيابان قدس  آدرس براي تهيه وكالت 

تعاوني مصرف فرهنگيان بيرجند 

دستور جلسه:

1- تطبيق اساسنامه با قانون يا اصالحات 

هيئت مديره شركت تعاوني مصرف فرهنگيان بيرجند 

دعوت مجمع عمومي عادي ساليانه " نوبت اول "
شركت تعاوني مصرف فرهنگيان بيرجند

تاريخ انتشار: 1394/3/7  شماره: 94/47
شناسه ملي: 10360003553

بيرجند  هاي  شهرستان  در  شاغل  يا  (ساكن  بازنشسته)  و  (شاغل  شركت  اعضاي  كليه  اطالع  به 
تاريخ  در  "نوبت اول"  و خوسف و سربيشه و درميان) مي رساند: مجمع عمومي عادي ساليانه 
ابتداي  بيرجند-  پرورش  و  آموزش  اداره  سالن  محل  در   17/30 ساعت   94/3/28 پنجشنبه 

سجادشهر برگزار مى شود.
توصيه مهم: همراه داشتن اصل يا كپي كارت ملي و شناسنامه و دفترچه عضويت الزامي است

از كليه اعضا دعوت مي شود راس ساعت و روز مقرر در جلسه مذكور براي اتخاذ تصميم نسبت 
به موضوعات جلسه اصالتا يا وكالتا حضور به هم رسانند. ضمنا چنانچه عضوي به هر دليلي نتواند 
شخصا حضور يابد با نماينده تام االختيار خود به دفتر شركت مراجعه و برگ وكالت و برگه ورود 
به جلسه دريافت نمايند. حداكثر آراي وكالتي هر عضو سه راي و غير عضو يك راي مي باشد. 
ضمنا داوطلبان شركت در انتخابات بازرسان شركت حداقل به مدت هفت روز از تاريخ انتشار 

آگهي براي تحويل فرم و تكميل مدارك به دفتر شركت مراجعه نمايند.
آدرس براي تهيه وكالت نامه و فرم بازرسي خيابان قدس، قدس 2 دفتر شركت تعاوني مصرف 

فرهنگيان بيرجند
دستور جلسه:

1- استماع گزارش هيئت مديره و بازرسان

2- طرح و تصويب صورت هاي مالي (ترازنامه - عملكرد سود و زيان سال مالي 93)

3- طرح و تصويب ليست بودجه پيشنهادي شركت براي سال مالي 94

4- طرح و تصويب ساخت و ساز در امالك مربوط به تعاوني در صورت تامين بودجه و اعتبار الزم

5- طرح و تصويب دريافت تسهيالت از بانك ها و موسسات مالي در صورت نياز

6- طرح و تصويب وضعيت سهام اعضا و تعيين تكليف اعضاي فعال و غيرفعال ، افزايش و يكسان شدن 

حق عضويت و خريد و فروش سهام

7- طرح وتصويب مبلغي به عنوان استرداد سهام اعضاي  مستعفي و پذيرش عضو جديد 

8- طرح و تصويب وضعيت نيروي انساني شركت

9- طرح و تصويب استرداد سهام از دو اتحاديه كاركنان دولت خراسان رضوي و خراسان جنوبي

10- طرح و تصويب وضعيت خودروي وانت نيسان شركت و تعيين تكليف براي آن

11- انتخاب بازرسين براي يك سال مالي (3 نفر عضو اصلي و يك نفر عضو علي البدل)

 هيئت مديره شركت تعاوني مصرف فرهنگيان بيرجند
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