
2 هزار و 300 زائر حرم در انتظار وسيله نقليه
در جلسه ستاد ارتحال امام (ره) مطرح شد :

يك مقام مسئول با بيان اينكه سهميه كارت هاى سوخت صرفا بنزين معمولى 700 تومانى است، گفت: 
مردم اگر براى خريد بنزين سوپر از كارت خود استفاده كنند، ضمن كسر سهميه براى هر ليتر بايد 

1200 تومان پرداخت كنند. (ادامه در صفحه 2)

هشدار درباره كسر سهميه بنزين كارت ها 

چه كسى حق دارد با لحن بى ادبانه نسبت به 
سردار جبهه ديپلماتيك حرف بزند

رئيس جمهورى در همايش استانداران و فرمانداران سراسر كشور، با 
تاكيد بر اينكه...

كركره بازارچه هاى مرزى
 باال مى رود

چند سالى است كه بازارچه هاى مرزى خراسان جنوبى از طرف 
افغانستان مورد بى مهرى قرار گرفته و...
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متقاضيان نوسازى 20 ميليون
 وام مى گيرند 

اميد  كارآفرينى  صندوق  مديرعامل  نوراله زاده  ايسنا: 
به  الحسنه  قرض  وام  تومان  ميليون  اختصاص20  از 
متقاضيان نوسازى واحدهاى مسكونى خبر داد و ايجاد 
تحول در حوزه كسب و كارهاى خرد و كوچك را از 

اولويت هاى صندوق عنوان كرد.

آغاز ثبت نام وام ضرورى
  بازنشستگان كشورى

صندوق  مشترك  بازنشستگان  ضرورى  وام  ثبت نام 
بازنشستگى كشورى در حالى آغاز شد كه مبلغ اين 
گزارش  به  است.  شده  اعالم  ريال  ميليون   20 وام 
خرداد  شانزدهم  تا  مى توانند  بازنشستگان  جهان، 
ضرورى  وام  درخواست  فرم  ضوابطى،  به  توجه  با 
و  تكميل   cspf.ir آدرس  به  مراجعه  طريق  از   را 

ثبت نام كنند.

تعريف رده هاى خدمتى جديد 
در گروه پرستارى

ايرنا: نايب رئيس شوراى عالى نظام پرستارى، از تعريف 
سه رده خدمتى بيماريار، كمك پرستار و پرستار در گروه 
پرستارى خبر داد. نصرتى، تعريف سه رده خدمتى در 
گروه پرستارى را اقدامى مثبت براى بهبود روند مراقبت 

از بيماران در سيستم بهداشت و درمان كشور دانست.

صدور 2 ميليون گواهينامه 
 مهارت در سال

رفاه  و  كار  تعاون،  وزير  معاون  پرند  كوروش  ايسنا: 
اجتماعى از راه اندازى مراكز سنجش مهارت الكترونيكى 
ميليون  دو  ساالنه  گفت:  و  داد  خبر  كشور  سراسر  در 

گواهينامه الكترونيكى مهارت صادر مى شود.
موتور سوارى فقط با اجازه كاله هوشمند / صفحه 7

اختراع جوان نخبه بيرجندى

برادر بزرگوار 

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

مدير كل دفتر فنى استاندارى خراسان جنوبى
 تبريك عرض مى نماييم.

شركت ساختمانى و تاسيساتى بيرجند آرك - پويان

جناب آقاى مهندس نخعى نژاد
 معاون محترم هماهنگى و امور عمرانى استاندارى خراسان جنوبى

جناب آقاى مهندس بشيرى زاده  
 فرماندار محترم شهرستان درميان

جناب آقاى مهندس شهابى
مدير كل محترم دفتر امور شهرى و شوراهاى استاندارى خراسان جنوبى

جناب آقاى مهندس امامى
مديرعامل محترم شركت آب منطقه اى خراسان جنوبى

بر خود الزم مى دانيم مراتب تقدير و تشكر خود را از شما بزرگواران در

 بازديد از پروژه هاى عمرانى در دست اقدام شهردارى گزيك و قول مساعد در تسريع روند 

پروژه هاى مذكور و همچنين ساماندهى رودخانه مرزى و بهبود وضعيت آب شرب 

اعالم داريم.

شهردارى و شوراى اسالمى شهر گزيك

به مناسبت چهلمين روز درگذشت مرحوم مغفور 

كرباليى ميرزا غالمرضا رضائى ُگل
جلسه بزرگداشتى امروز يكشنبه 94/3/10 از ساعت 5 الى 6 بعدازظهر 

در محل مسجد جامع توحيد منعقد است
حضور سروران گرامى موجب شادى روح آن مرحوم و تشكر بازماندگان 

خواهد بود. 
خانواده هاى رضائى و ساير بستگان

به مناسبت سومين روز درگذشت همسرى فداكار و مادرى مهربان مرحومه مغفوره

 شادروان كربالئيه فاطمه عبدالرزاق نژاد
"همسر آقاى حاج محمد حيرت مفرد  ،  والده آقاى حاج رضا حيرت مفرد"

جلسه ترحيمى امروز يكشنبه 94/3/10 از ساعت 5 الى 6  بعدازظهر در محل هيئت حسينى 

" واقع در خيابان انقالب " برگزار مى شود، حضور شما سروران گرامى در اين جلسه موجب 

شادى روح آن مرحومه و تسلى خاطر بازماندگان و مزيد امتنان خواهد بود.

خانواده هاى: حيرت مفرد ، عبدالرزاق نژاد و ساير بستگان

اگر لطف بيكران الهى و همراهى و همدلى فاميل ، دوستان عزيز و ياران مهربان

 ادارات ، ارگان ها ، نهادها و هيئت هاى مذهبى نبود تحمل اين بار گران بسيار شكننده تر 

 مى نمود. اكنون به حكم ادب و حق شناسى از همه خوبان و سروران گرامى كه در مراسم 

تشييع و تدفين و ترحيم عزيز سفر كرده

 شادروان حاج كرباليى غالمحسين مهرورزان
 شركت نموده و يا با ارسال پيامك ، تاج گل ، درج آگهى در جرايد ، پرده نويسى و تماس تلفنى 

همدلى و هم آوايى فرمودند، صميمانه سپاسگزاريم.

خانواده هاى: مهرورزان ، موحدفر
 عليزاده بيرجندى ، فرشيدفر

با نهايت تاسف درگذشت مرحومه مغفوره

شادروان فاطمه كبرى محمدى فر
" همسر آقاى دكتر بهنيا و خواهر آقاى دكتر مهدى محمدى فر "

 را به اطالع مى رساند: 

مراسم  تشييع امروز يكشنبه 94/3/10  ساعت 4 بعد ازظهر از محل  غسالخانه

 برگزار مى شود، حضور سروران معظم موجب امتنان است.

خانواده هاى: بهنيا و محمدى فر

يك شركت معتبر راهسازى براى همكارى در پروژه اى حومه بيرجند

 به افراد ذيل نيازمند است:
1- مهندس عمران با حداقل 10 سال سابقه كار و تجربه كافى در زمينه راه و آسفالت

2- مهندس عمران با حداقل 5 سال سابقه كار دفتر فنى

3- اپراتور گريدر با تجربه كافى   4- فوق ديپلم برق يا مكانيك ماشين آالت 

تلفن تماس:  051-38436397

قابل توجه همشهريان محترم
سازمان آتش نشانى بيرجند از دوشنبه 94/3/11  

به سجادشهر – تقاطع خيابان امامت و فرشته - طبقه فوقانى ايستگاه شماره 2 
انتقال و جوابگوى شهروندان عزيز خواهد بود.

تلفن تماس: 056-32416666
روابط عمومى آتش نشانى بيرجند

اطالعيهاطالعيه

مزايده زمين سفره خانه سنتي حاشيه پارك صياد  
سازمان پاركها و فضاي سبز شهرداري بيرجند در نظر دارد: به استناد مصوبه هيئت مديره سازمان

زمين واقع در حاشيه پارك صياد شيرازي، جنب هتل كوير متعلق به خود را براى راه اندازي سفره 
خانه سنتي به شرح ذيل طبق آيين نامه معامالت شهرداري تهران- تسري به مراكز استان ها 
مصوب 1355/1/25 از طريق مزايده عمومي به صورت اجاره ماهيانه و دو ساله واگذار نمايد. 
سايت  به  مزايده  اسناد  دريافت  براى  شود  مي  تقاضا  حقوقي  و  حقيقي  متقاضيان  كليه  از  لذا 
تكميل  از  و پس  نمايند  نشاني  www.birjandpark.ir  مراجعه  به  و فضاي سبز  پاركها  سازمان 
اسناد حداكثر تا پايان وقت اداري (14:30) مورخ 94/3/24 كليه مدارك را به آدرس خراسان 

جنوبي - بيرجند - ميدان ابوذر- شهرداري بيرجند - دبيرخانه حراست تحويل نمايند. 
 * قيمت پايه اجاره ماهيانه مبلغ 10/000/000 (ده ميليون) ريال مي باشد.

* متقاضيان مي بايست مبلغ 12/000/000 (دوازده ميليون) ريال به عنوان سپرده شركت در مزايده 
را به صورت ضمانت نامه بانكي معتبر با اعتبار حداقل سه ماهه و قابل تمديد و يا چك تضميني 
يا فيش واريزي به حساب سپرده  پاركها و فضاي سبز شهرداري بيرجند  بانكي در وجه سازمان 

100786981786 سازمان نزد بانك شهر شعبه مدرس بيرجند ارائه نمايند.
 * سپرده نفرات اول و دوم در صورتي كه حاضــر به انعقاد قرارداد نشــوند به نفع سازمان ضبط 

خواهد شد.
* سازمان در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار مي باشد.

* كليه هزينه هاي نشر آگهي به عهده برنده مزايده مي باشد.
* جلسه كميسيون معامالت 94/3/25 ساعت 10 صبح در سالن جلسات شهرداري برگزار مى شود.

براى كسب اطالعات بيشتر با شماره 3-32450661 امور پيمان و قراردادهاي سازمان تماس 
حاصل فرماييد. 

مجتبي انصاري - مديرعامل سازمان پاركها و فضاي سبز شهرداري بيرجند

 آگهي دعوت مجمع عمومي عادي ساالنه 
نظام مهندسي ساختمان استان خراسان جنوبي  

 «نوبت دوم» 
بدينوسيله به اطالع كليه اعضاي محترم سازمان نظام مهندسي ساختمان استان خراسان 
جنوبي  مي رساند: جلسه مجمع عمومي عادي ساالنه سازمان يكشنبه مورخ 94/3/17 
ساعت 18 در محل سالن جلسات اداره كل راه و شهرسازي برگزار مي شود. لذا از 
كليه اعضاي محترم سازمان دعوت به عمل مي آيد راس ساعت و در روز مقرر در 

جلسه مذكور حضور به هم رسانند.

دستور جلسه:
1- استماع گزارش ساليانه هيئت مديره سازمان

2- ارائه گزارش بازرسين محترم سازمان
لغايت   93/1/1 تاريخ  از  سازمان  مالي  ترازنامه  تصويب  و  مالي  هاي  صورت  بررسي  و  طرح   -3

 93/12/29
4- طرح و تصويب بودجه پيشنهادي براي سال مالي جديد از تاريخ 94/1/1 لغايت 94/12/29 

5- تعيين روزنامه كثيراالنتشار براي اطالعيه هاي سازمان نظام مهندسي ساختمان استان
6- اتخاذ تصميم در خصوص ساير مواردي كه به موجب قانون و آيين نامه هاي مربوطه و نظامنامه 
باشد.  مي  در صالحيت مجمع عمومي  و  بوده  مهندسي ساختمان  نظام  بر عهده سازمان   داخلي 

از قبيل:  
الف: تعيين و تصويب حق وروديه و حق عضويت ساالنه اعضا و ساير منابع درآمدي براي سازمان

ب: ديگر موارد حسب ضرورت و بنا به تاييد هيئت رئيسه مجمع

هيئت مديره سازمان نظام مهندسي ساختمان خراسان جنوبي   

جناب آقاى دكتر محمدى فر
جناب آقاى دكتر بهنيا

مصيبت وارده را تسليت عرض مى نماييم.

دكتر گلبوئى - دكتر اژدرى - امير حسين گلبوئى

استاد ارجمند جناب آقاى دكتر محمد رضا بهنيا

با نهايت تاثر، فقدان همسر مكرمه را تسليت عرض نموده

  از درگاه قادر سبحان براى آن فقيده سعيده ، رحمت واسعه الهى

 و براى جناب عالى و خاندان معظم طول عمر با عزت

 صبر و سالمتى مسئلت داريم.

اتاق بازرگانى ، صنايع، معادن و كشاورزى بيرجند
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كمتر از دو هفته مانده به آغاز ماه مبارك رمضان، قيمت هر كيلوگرم زولبيا و باميه با موافقت اتاق اصناف ايران، 10 هزار تومان تعيين شده است. على 
بهره مند، در گفتگو با مهر، گفت: براساس موافقت اتاق اصناف ايران، قيمت هر كيلوگرم زولبيا و باميه براى عرضه در ماه مبارك رمضان، 10 هزار تومان 
تعيين شده است.رئيس اتحاديه قنادان افزود: نرخ نامه به تمامى قنادى ها ارسال شده است و هيچ كس حق فروش بيش از اين قيمت را ندارد. 

قيمت زولبيا و باميه رمضان كيلويى 10 هزار تومان 

تسهيالت حمايتى براى استقرار صنايع در شهرك ها 

معاون سازمان صنايع كوچك و شهرك هاى صنعتى 
اظهار كرد: بر اساس برنامه ها، امكان واگذارى زمين در 
شهرك ها و نواحى صنعتى به صورت 30 درصد نقد و 
70 درصد اقساط 30 ماهه و 15 درصد نقد و اقساط 
36 ماهه در مناطق كمتر توسعه يافته فراهم شده است. 
سليمانى در گفتگو با ايسنا، گفت: بر اساس ابالغيه وزير، در واگذارى حق انتفاع 
و بهره بردارى از زمين، اعيانى و تاسيسات در شهرك ها و نواحى صنعتى واقع 
در مناطق غير برخوردار به جز استان تهران تخفيف 10 درصدى شامل حال 
متقاضيان خواهد شد. از سوى ديگر اعطاى تسهيالت سرمايه ثابت و سرمايه در 
گردش به واحدهاى صنعتى كوچك و متوسط براى راه اندازى، توسعه و تثبيت 
اشتغال واحدهاى صنعتى از محل طرح كمك هاى فنى و اعتبارى و تفاهم 

نامه هاى منعقده با بانك هاى عامل نيز امكان پذير است. 

آخرين خبر از استخدام هاى جديد دستگاه ها 

سازمان  انسانى  سرمايه  معاون  سرپرست  فارس: 
استخدام  زمان  براى  برنامه ريزى  گفت :  مديريت 
آموزش و پرورش به سازمان مديريت اعالم نشده 
است و همچنين در حال بررسى استخدام هاى آبان  
ماه هستيم. على صفدرى با اشاره به استخدام هاى 
آموزش و پرورش اظهار كرد: اين دستگاه از سازمان مديريت و برنامه ريزى 
مجوز 5 هزار استخدام را دريافت كرده و منتظر هستيم تا مسئوالن آموزش 
و پرورش زمان و برنامه ريزى برگزارى آزمون خود را به سازمان اعالم كند. 
وى در مورد استخدام هاى جديد دستگاه ها بيان كرد: بر اساس برنامه ريزى 
انجام شده مقرر شده تا در آبان ماه نيز آزمون استخدامى جديد برگزار شود و 
اكنون درخواست برخى دستگاه ها براى جذب نيروى انسانى در حال بررسى 

است، تا بتوان براى آنها تصميم گيرى كرد.

14 خدمت انتقال خون تعرفه دار شد 

تعرفه گذارى   از  خون  انتقال  سازمان  عامل  مدير 
كرد:  تاكيد  و  داد  خبر  خون  انتقال  خدمت   14
داشت.  نخواهد  مردم  بر  مالى  بار  هيچ  اقدام  اين 
دكتر پورفتح ا... در گفتگو با ايسنا، گفت: اوال اين 
انتقال  كه  است  خدماتى  ارزش گذارى  تعرفه ها،  
خون روى خون و فرآورده هاى خونى انجام مى دهد و به هيچ وجه خود 
اجرا مى كنيم خون  تعرفه گذارى نشده است. در سيستمى هم كه  خون 
همچنان به صورت كامال رايگان در اختيار مراكز درمانى قرار مى گيرد. 
وى با اشاره به سياست هاى وزارت بهداشت مبنى بر كاهش پرداختى از 
جيب مردم، افزود: نكته مهم ديگر اين است كه با تعرفه گذارى خدمات 
نخواهد  صورت  مردم  توسط  پرداخت ها  اين  وجه  هيچ  به  خون  انتقال 

گرفت و فرانشيز آن هم حذف خواهد شد.

كوچ بيكارى از شهرها به روستاها/ 10.7 ميليون روستايى غيرفعال شدند!

هشدار درباره كسر سهميه بنزين كارت ها 

امروز 10 خرداد 1394 مصادف با
 12 شعبان 1436 و 31 مى 2015

آيت ا... خمينى به مناسبت سالگرد 
قيام 15 خرداد نطقى ايراد كردند

 از جمله فرمودند:(1357ش)

اين چه وضعى است كه در ايران است؟ اين چه آزادى 
است كه اعطا فرمودند؟ مگر آزادى اعطا شدنى است؟ 
خود اين كلمه جرم است، كلمه اينكه آزادى را اعطا 
كرديم جرم است. آزادى مال مردم است، قانون آزادى 
داده، خدا به مردم آزادى داده، اسالم آزادى داده، اعطا 
كرديم چه غلطى است؟ بتوچه كه اعطا بكنى؟ تو 
اصًال چه كاره هستى اين آقاى دروازه تمدن بزرگ، 
خود تهران را مالحظه كرده است؟ اينطورى كه آقايان 
نوشته اند چهل و چند منطقه است كه در اين مناطق 
زاغه نشينها و چادرنشينها هستند، ملت ايران جنايات 

15 خرداد را فراموش نخواهد كرد.

ا...  عزيز  آيت  ا... «حاج شيخ  جليل  فقيه  رحلت 
خسروي زنجاني» (1374 ش).

آغاز قيام مردمي سربداران خراسان عليه نيروهاي 
خونخوار مغول(738 ق).

درگذشت «سيد االطّباء» طبيب و فقيه(1316 ق).
درگذشت آيت ا... شيخ حسين حلى (1375ق).

فرمان  به  روم  در  مسيح(ع)  دين  يافتن  رسميت 
امپراتوري روم (529م).

«لويي  توسط  سياه زخم  بيماري  عامل  كشف 
پاستور» پزشك فرانسوي (1881م).

روز جهاني مبارزه با دخانيات.

تقويم مناسبت هاى  روز

(ادامه از صفحه 1) به گزارش مهر، محسن 
كارت  از  استفاده  اينكه  به  اشاره  با  روحانى 
بنزين  كنندگان  مصرف  نفع  به  جايگاهدار 
سوپر است، گفت: چنانچه براى خريد بنزين 
سوپر از كارت خودرو خود استفاده كنند، ضمن 
اينكه از سهميه كارت كسر مى شود، براى هر 

ليتر براساس نرخ جديد 1200 تومان محاسبه 
سوخت  هوشمند  سامانه  مدير  شد.  خواهد 
شركت ملى پخش فرآورده هاى نفتى با بيان 
اينكه دارندگان خودروهاى سوارى شخصى 
و موتورسيكلت ها نگران ذخيره سوخت 700 
تصريح  نباشند،  خود  هاى  كارت  در  تومانى 

كرد: سهميه يارانه اى باقيمانده در كارت ها، 
مربوط به ارديبهشت ماه 94 و ماه هاى پيش 
امسال  شهريورماه  پايان  تا  و   است  آن  از 
از اين ذخيره استفاده كنند.  مهلت دارند كه 
باقيمانده  مسئول سهميه  مقام  اين  گفته  به 
سوارى  خودروهاى  براى  تنها  ها  كارت  در 

براى  و  است  ها  موتورسيكلت  و  شخصى 
طبق  خرداد  اول  از  كه  عمومى  خودروهاى 
از  بود،  شده  شارژ  آنها  كارت  بندى  سهميه 
ساعت 24 روز سه شنبه پنجم خرداد ماه صفر 
شده و از اين پس براى هر ليتر بنزين معمولى 

يكهزار تومان محاسبه مى شود.

روستاها  به  بيكارى  پاى  مى دهد  نشان  آمارها  جديدترين 
باز شده و به صورت ميليونى جمعيت ساكن در روستاهاى 
غيرفعال  جمعيت  و  مطلق  بيكاران  صورت  به  را  كشور 
اقتصادى تحت تاثير قرار داده است. به گزارش مهر، پديده 
بيكارى جوانان و ناتوانى در يافتن شغل يكى از بزرگترين 
معضالت و آسيب هايى است كه امروز در جامعه وجود دارد 
و اين مسئله به شدت خانواده ها را با خود درگير كرده است. 
دانشگاه  التحصيل  فارغ  بيكارانى كه  مورد  در  اين معضل 
ها هستند، به مراتب بدتر و بحرانى تر از ساير گروه هاى 
بيكار است. بررسى آمارهاى مركز آمار ايران درباره وضعيت 
جمعيت در سن كار كشور و همچنين تعداد ميليونى جمعيت 
غيرفعال كشور نشان دهنده اين است كه در شرايط فعلى 
به داليل گوناگون از جمله نبود فرصت هاى شغلى و ناتوانى 
نيروى كار در ورود به بازار اشتغال، بيش از 40 ميليون نفر 
از 63 ميليون نيروى فعال به لحاظ اقتصادى، دچار نوعى 

سردرگمى و خانه نشينى شده اند به نحوى كه اين جمعيت 
بازى  اقتصاد كشور  ميليونى هيچگونه نقشى در توسعه و 

نمى كنند و كامال مصرف كننده محسوب مى شوند.

مهاجرت جوانان از روستا به شهر به اميد كار

در روستاها مشاغل بيشتر از طريق افراد انجام پذير است و 
در شهرها از طريق ابزار و امكانات و تكنولوژى. با اين وجود، 
نمى توان اين نكته را نيز از ياد بُرد كه درصدى از جوانانى 
كه امروز از آنها به عنوان بيكاران شهرى ياد مى شود، در 
واقع همان جوانانى هستند كه به دليل ورود به دانشگاه ها 
و داشتن تحصيالت دانشگاهى، به اميد يافتن شغل راهى 
شهرها شده اند.پديده بيكارى امروز از شهرها و مناطق صنعتى 
كشور خارج شده و به روستاها نيز كشيده شده است. در حال 
حاضر بخش قابل توجهى از جمعيت بيكاران روستايى كشور 
به اميد يافتن شغل و زندگى بهتر راهى شهرها شده اند اما 

بخش قابل توجهى از بيكاران نيز در روستاها مانده و جزو 
نيروى جوياى كار كشور محسوب مى شوند. در جديدترين 
روستاهاى  در  ساكن  جمعيت  باره،  اين  در  شده  ارائه  آمار 
كشور 21 ميليون و 900 هزار نفر اعالم شده است كه از 
 اين تعداد، 17 ميليون و 600 هزار نفر در سن كار هستند.

10.7 ميليون روستايى فعاليت اقتصادى ندارند

نكته حائز اهميت و قابل تامل اينكه از جمعيت 17 ميليون 
و 600 هزار نفرى ساكن در روستاها، هم اكنون 10 ميليون 
و 700 هزار نفر جزو جمعيت غيرفعال محسوب شده و عمال 
بيشتر ساكنان روستاهاى كشور هيچ نقشى در كسب درآمد، 
رشد  و  خود  زندگى  توسعه  نتيجه  در  و  اقتصادى  فعاليت 
اقتصادى كشور ندارند. از داليل مهم اين مسئله مى تواند 
نبودن زمينه هاى شغلى و فرصت مناسب براى ورود افراد 
به بازار كار باشد.از سويى، 900 هزار نفر از كل جمعيت در 

سن كار روستاهاى كشور در حال حاضر جزو افراد جوياى 
كار محسوب مى شوند كه در صورت فراهم شدن زمينه هاى 
كار، مى تواند اين امكان را به كشور بدهد كه از حدود يك 
ميليون نيروى بالقوه ساكن در روستاها در راستاى توسعه 
آبادانى و رشد كشور بهره مند شود. بنابراين امروز بيكارى نه 
تنها در شهرها سايه افكنده، بلكه جوانان و جويندگان كار در 

روستاهاى كشور را نيز درگير خود كرده است. 

 (ادامه از ستون مقابل) اما بازماندگان براى چشم 
كنند.  حركت  راستا  اين  در  شوند  مى  ناچار  خلق 
 پاره كردن اين زنجيرها شجاعت همراه با صداقتى 
مى خواهد كه در اين عرصه بايد بكار برد. زمان آن 
فرهنگى  بت هاى خود ساخته  از  كه  است  رسيده 
يابيم.  خالصى  فايده  بى  پاگير  و  دست  رسوم  و 
فراهم  يكجا  را  هزينه  كوچك  قطرات  همين  اگر 
 كنيم دريايى مى شود كه با آن مى توان كارهاى 
فوق العاده ارزشمندى انجام داد. پيشنهاد مى كنم از 
امسال هزينه هاى مراسم برات يا حداقل تشريفات 
آن را در يك صندوق ملى و اجتماعى استان ذخيره 
مقاومتى،  اقتصاد  شرايط  در  است  حيف  كنيم. 
سرمايه ملى را بر اساس تقليد به دست خويش هدر 

دهيم . به قول موالنا:
خلق را، تقليدشان بر باد داد      

 اى دو صد لعنت بر اين تقليد باد

چراغ برات

دكتر حافظى 
پزشك و پژوهشگر بيرجندى

مراسم برات كه در بيرجند به چراغ برات نيز معروف 
مكتوب  تاريخ  از  قبل  قدمت  به  اى  سابقه  است 
در  رسم  اين  دارد.  پيش)  سال  هزار  سه  از  (بيش 
تمام كره زمين اجرا شده و مى شود. جشن هالووين 
مصر  تا  بيلوروس  از  راستاست.  اين  در  ها  فرنگى 

هم سابقه دارد.
جامعه باور داشت كه ارواح مردگان و رفتگان دوباره 
به دنيا بر مى گردند و از خانه و كاشانه خويش شروع 
در  خانه  در  سر  بر  چراغ  افروختن  با  لذا  كنند  مى 
 زمان معينى كه گمان مى كردند اين اتفاق مى افتد 
روح مردگان را راهنمايى مى كردند. اين رسم در هر 
جامعه اى قبل از عيد اصلى ساالنه و خانه تكانى 
چون  ايران  شهرهاى  بسيارى  در  شد.  مى  انجام 
به  نوروز  از  قبل  و  اسفند  روزهاى  آخرين  تهران 
آرامگاه رفتگان رفته خيرات و مبرات مى كنند. بعد 
از صفويه و اعالم تشّيع به عنوان دين رسمى كشور 
اين مراسم به قبل از عيد تولد امام زمان منتقل شد. 
بازماندگان  از يك تا سه روز مانده به تاريخ فوق، 
در   ... و  روغنى  هاى  نان  ميوه،  شيرينى،  توزيع  با 

آرامگاهها، ياد رفتگان خويش را گرامى مى دارند.
جنبه  كم  كم  جهانى  و  همگانى  ساده  رسم  اين 
تشريفات گرفته نه تنها سرمايه هاى جامعه را هدر 
جا،  بى  هاى  چشمى  هم  و  رقابت  بلكه  دهد  مى 

آسيب هاى اجتماعى فراوانى نيز وارد مى كند.
ها  زمينه  اين  در  كه  دارند  باور  اجتماع  دلسوزان 
نياز به پااليش فرهنگى داريم. بدعت هايى را كه 
خود  پاى  و  دست  بر  تاريخ  طول  در  وار  عنكبوت 

تنيده ايم بايد با صبر، حوصله و مدارا باز كنيم.
از همين مراسم و در همين بيرجند، رسم خيمه برپا 
كردن حذف شد و همه پذيرفتند. فرهنگ سازى نياز 
 به تساهل و اعتدال دارد. از سوى ديگر مقاومت هاى 
كه  دارد  وجود  مقابل  در  اى  متعصبانه  و  خشك 
چون  جمعى  هاى  رسانه  كرد.  تحريك  آنرا  نبايد 
مجازى،  فضاهاى  منابر،  سيما،  و  صدا  مطبوعات، 
كانونهاى فرهنگى، علمى و ... در تالشند تا در اين 
راستا روشن گر باشند. شايسته است بدعتهاى دست 
و پاگير خود را شناسايى و در مسير صحيح، كاناليزه 
 كنيم. جامعه فرهنگى خراسان جنوبى دغدغه هاى 
همكارى  كرده  درك  خوبى  به  را  اجتماعى 
به فال نيك گرفت. همه  بايد  ارزشمندى دارد كه 
مى دانند هيچكس از اين شيوه برگزارى چراغ برات 
در شهر و روستا سود نمى برد حتى به درگذشتگان 

هم خيرى نمى رسد (ادامه در ستون مقابل)

از قلم شما

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

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

 خيابان صدف /  130ميليون 
 ، اسالمى  جمهورى  خيابان   ، ساخت  حال  در  وياليى  منزل  فروش   *
 پشت پاركينگ طبقاتى شهردارى ، همكف ، 160متر زمين ،80 متر بنا

تحويل  تير ماه  / 130ميليون 
كاشانى بنا، سپيده  متر   130، متر زمين   * فروش منزل وياليى 200 

 در حال ساخت ، تكميل  / 150 ميليون 
* فروش واحد آپارتمان 75 مترى مجموعه سه واحدى، خيابان مفتح، بسيار 
شيك و مرتب / 100 ميليون ،50 م نقد و 50 م وام   نقدى تخفيف دارد
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آگهى مزايده اموال غير منقول «نوبت دوم»
مبلغ  پرداخت  به  ا...  توفيق  فرزند  كاظمى  امير  آقاى  قبال محكوميت  در  اجرايى  پرونده 2144/93  در  چون 

441/332/382 ريال در حق محكوم له آقاى محمد درميانى و پرداخت مبلغ 18/850/000 ريال بابت حق االجرا در حق 
دولت و با توجه به اين كه شخص ثالث در اجراى تبصره ماده 34 قانون اجراى احكام مدنى پالك ثبتى شماره 27 فرعى 
از 869 اصلى بخش يك بيرجند به آدرس بيرجند بين خيابان شهدا 1 و 3 با مساحت عرصه 97/30 مترمربع و با كاربرى 
 70/000/000 تجارى  كاربرى  با  مترمربع  هر  ارزش  كارشناسى  هيئت  نظريه  حسب  كه  گرديده  توقيف  و  معرفى  تجارى 
ريال مى باشد كه ارزش كل آن 6/811/000/000 ريال ارزيابى گرديده است كه از طريق مزايده در روز چهارشنبه مورخ 
ارزيابى شده  بهاى  از  پايه  قيمت  كه  برسد  فروش  به  احكام حقوقى  اجراى  دفتر  در  الى 11 صبح  از ساعت 10   94/3/27
از  المجلس  فى  پيشنهادى  مبلغ  فروخته خواهد شد. 10 درصد  نمايند،  پيشنهاد  را  قيمت  باالترين  كه  به كسانى  و  شروع 
برنده مزايده دريافت و نامبرده مكلف است حداكثر تا يك ماه نسبت به پرداخت باقيمانده ثمن معامله اقدام نمايد در غير 
اين صورت 10 درصد اوليه به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد خواهد شد. متقاضيان در صورت تمايل مى توانند پنج روز 
بود. به عهده خريدار خواهد  انتقال  و  نقل  آنان داده شود. هزينه  بازديد  ترتيب  تا  اجرا مراجعه  اين  به  از موعد مزايده  قبل 

رجبى- مدير اجراى احكام مدنى دادگسترى بيرجند

جناب آقاى مهندس سيد موسى موسوىدادگسترى جمهورى اسالمى ايران
مصيبت درگذشت پدر خانم گرامى تان 

 را صميمانه تسليت عرض نموده، از خداوند منان براى آن مرحوم 
علو درجات و براى بازماندگان محترم صبر و بردبارى مسئلت مى نماييم.

رئيس و كاركنان راه و شهرسازى درميان 

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

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

فروشگـاه  كـودك 
 اميـــر

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

سجادشهر، امامت 2     32412973 نودهى فاطمى

اجاره تخته كار-  خريد و فروش / پرداخت اقساطى
09151634010     مديريت: بنى اسدى كلينيك ترك اعتياد كيش مهر خاورانداربست محمد

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

   تلفن: 056-32213766

در صورتي كه شيوه زندگي نا مناسب داريد ، با كاهش مصرف سديم يا نمك در رژيم غذايي 

ترك مصرف دخانيات ،كاهش چاقي به خصوص چاقي شكمي ،حفظ وزن مطلوب ، افزايش 

معاونت بهداشتى دانشگاه علوم پزشكى بيرجند   فعاليت بدني ،كنترل قند خون  و كنترل اختالالت چربي خون آن را اصالح كنيد.
گروه تخصصى مبارزه با بيماريها-غيرواگير
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رئيس ورزش هاى بومى و محلى استان گفت: 800 ميليون ريال اعتبار ملى براى تجهيز خانه هاى ورزش مناطق مرزى خراسان جنوبى اختصاص يافت.
 به گزارش باشگاه خبرنگاران بيرجند؛ عليزاده افزود: اين اعتبار را وزارت ورزش و جوانان و ستاد مبارزه با مواد مخدر كشور براى تجهيز خانه هاى ورزش شهرستان هاى مرزى 

زيركوه، نهبندان، درميان و سربيشه اختصاص داد با اين اعتبار وسايل ورزشى همچون ميز پينگ پنگ، ميز فوتبال دستى، ميز دارت و صفحه شطرنج خريدارى مى شود.

تجهيز خانه هاى ورزش مناطق مرزى خراسان جنوبى با اختصاص 800 ميليون ريال اعتبار ملى

3
پيام شما

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

سالم به گوش مسئوالن برسانيد ماشين هايى كه 
مشهد  بروند  خواهند  مى  آيند،  مى  مرك  از طرف 
مى خواهند بنزين بزنند بايد از چند كيلومتر از پمپ 
برگردند  كيلومتر  چند  دوباره  بگيرند  فاصله  بنزين 
بنزين بزنند دوباره بيان از پليس را برگردند بنزين به 
اين گرانى چرا اينقدر مردم را اذيت مى كنند؟
938...316

سالم در جواب دوستى كه نوشته بود آقاى رئيس 
جمهور مشكالت را بزرگ نمايى مى كند حتمًا شما 
ميليونى  حقوق  آيد  مى  در  گرمى  جاى  از  نفستان 
وضعيت  بينين،  را  كارگران  وضعيت  گيريد  مى 
مردم كه براى يك قرص نان حاضرند داخل 
آشغالى كه بوى گند مى دهد را خالى كنند. تا 

كى بايد تحمل كرد...
915...039

از بيماران هموفيلى  سالم. پدرم به همراه تعدادى 
تهران  در  دكتر  اشتباه  تجويز  دليل  به   84 سال 
مبتال به هپاتيتB شده اند كه باپيشنهاد خود دكتر 
تنظيم  بيمارستان ولى عصر (ج)  از طرف  شكايتى 
اون  از  ولى  بگيرن  رو  ديه  بتوانند حداقل  شده كه 
موقع هيچ پيگيرى نشده يا اگه هم شده در جريان 
نيستيم. فقط خواستم بگم تو اين وضعيت اقتصادى 
و هزار جور مشكل ديگه شما بگيد يه آدم مريض 
ها  گرونى  و  ها  خرج  اين  با  كارافتاده  از  و 

چيكار بايد بكنه. آوا خواهشًا پيگيرى كن.
915...505

بازار  چهار شنبه  يا  خانواده  پارك  چرا  سالم 
و  پرجمعيت  خيلى  شبها  ندارد؟  مسجد  بيرجند 
است.  شلوغ  واقعًا  چهارشنبه  و  شنبه  سه  روزهاى 

لطفًا مسئوالن اقدامات الزم را مبذول فرمايند.
915...929
سالم. شهرستان خوسف در موضوع هواشناسى 
الزم  هاى  زيرساخت  سازى  فراهم  نيازمند 
باشد.  مى  ها  ايستگاه  افزايش  و  هواشناسى 

مسئولين پيگير امور باشند.
915...008

با سالم. با تشكر از سازمان ميراث فرهنگى، 
گردشگرى و صنايع دستى در ثبت «نرگس 
زار خوسف» در فهرست ميراث طبيعى ملى 
و توجه به اين سرمايه ملى، ما قدردان زحمات شما 

عزيزان هستيم.
915...008
يك  بيرجند  كاظميه  اهالى  ما  جان.  آوا  سالم 
باشگاه ورزشى بزرگ و يك خانه بهداشت تازه 
ساز داريم كه بيش از يك سال و نيم حسرت 
استفاده از آن به دلمان مانده. شما به مسئولين بگو 

قبل از متروكه شدن فكرى براى افتتاح آن بردارند.
915...534

 از لهجه اش پيداست اردبيلى است و در يكى از دانشگاه هاى
 شهر در حال تحصيل است، سال گذشته به اتفاق يكى 
از دوستان بيرجند اش در مراسم روز برات شركت كرده و 
در اين باره مى گويد: اگرچه گراميداشت اموات كار خوبى 
است اما اين مراسم بيشتر به صورت نمادين برگزار شده و 
جز اسراف و تجملگرايى و چشم و همچشمى، عمًال تأثير 
چندانى ندارد و اين مسأله براى افرادى كه براى اولين بار 

در اين مراسم شركت مى كنند كامًال مشهود است.

با خيرات انواع خوراكى ها، مشكلى حل نمى شود

يكى از پزشكان شهرمان نيز با اشاره به وجود جمعيت زيادى 
از بيماران صعب العالج در استان مى گويد: بسيارى از اين 
بيماران به دليل فقر و هزينه هاى باالى درمان از درمان باز مى 
مانند اين در حالى است كه ساالنه طبق آمار بيش از 2 ميليارد 
 تومان در قالب مراسم روز برات و خيرات انواع خوراكى ها

حيف و ميل شده و عمًال مشكلى از كسى حل نمى شود.
به  استان  فهيم  مردم  ديدگاه  اگر  دهد:  ادامه مى  محمدى 
نحوى تغيير يابد كه اين مخارج در مسير درست كمك به 
نيازمندان آبرومندى هزينه شوند كه براى حفظ آبرو با سيلى 
صورتشان را سرخ نگه داشته اند، نه تنها به عنوان باقيات 
و صالحاتى مستمر است كه كمترين رهاورد آن، احساس 

آرامش در زندگى فردى و اجتماعى است.

سوء استفاده از  نوع دوستى و روحيه پاك مردم كوير

وى با يادآورى حضور برخى از افراد در روز برات و در ميان 
دوستى  نوع  حس  از  اى  عده  متأسفانه  گويد:  مى  مردم، 
ظاهرى  با  و  كرده  استفاده  سوء  كوير  مردم  پاك  روحيه  و 
ژوليده و با استفاده از شگردهاى تكدى گرى اقدام به جمع 
آورى غنايم غذايى نموده و بعضى در طول زمان با قيمتى 
پايين اقدام به فروش آنها نموده و مسايل بهداشتى را براى 
 مردم به وجود مى آورند. محمدى به وجود خشكسالى هاى
تعطيلى  گويد:  مى  و  كرده  اشاره  استان  در  پى  در  پى   
بسيارى از كارهاى كشاورزى و كارخانجات صنعتى، بيكارى 
 و  افزايش درصد نيازمندى ها را به دنبال داشته است. وى 
مى گويد: با توجه به تأكيدات اسالم، مبنى بر كمك به خويشان 
و همسايگان نيازمند، در شرايط فعلى اين امر مستلزم درك باال 
و هوشيارى مردم است تا كمك ها وخيراتشان را در قالب 
كمك هاى نقدى و يا حتى غير نقدى ساماندهى كرده و با نيت 

كمك و شادى روح درگذشتگان، بارى از دوششان بردارند. 

گاليه مندى از نقش كمرنگ رسانه ها 
در تبيين مصاديق خيرات  

 يكى از فرهنگيان با اظهار گاليه مندى از نقش كمرنگ رسانه ها
در تبيين مصاديق خيرات در اين باره مى گويد: از آنجا كه 
رسانه ها نبض تپنده فرهنگ جوامع هستند و بهترين ابزار 
نهادينه كردن فرهنگ ها محسوب مى شوند، متأسفانه در چند 
سال اخير با سكوت در برابر ترويج اسراف، تجملگرايى، فخر 
فروشى و چشم و همچشمى اين فرهنگ حسنه جايگاه خود 
 را به ضد فرهنگ تغيير داده و لزوم دخالت ابزار رسانه هاى
عمومى در جهت نشر اصل اين سنت پسنديده كه همان 
خيرات براى رفع  نيازمندى و كمك به نيازمندان واقعى است 

بر هيچ كس پوشيده نيست.
مرد ميانسالى كه نانواست نيز در اين باره مى گويد: روز قبل از 
برات اكثر قريب به اتفاق مردم براى تهيه خمير به نانوايى ها 
مراجعه كرده و اقدام به پخت انواع كماچ و قلفى و نان روغن 

جوشى مى كنند كه اگر همين هزينه هاى اندك در قالب 
كمك هاى نقدى و حتى غير نقدى سرجمع و ساماندهى  
شده و به دست نيازمندان واقعى برسد، هم بارى از دوششان 

برداشته شده و هم نوعى خيرات نيكو تلقى مى شود.

هم انديشى هنرمندان درباره برات...

 در اين راستا جمعى از هنرمندان استان، با هم انديشى انجام 
شده، پيشنهادات خود را با عنوان آيين برات، بايدها و نبايدها 
ارائه نموده اندكه از آن جمله مى توان به  تأييد و تأكيد كليت 
كار و آيين روز برات به عنوان يك سنت كهن و پسنديده،  

تالش براى ثبت جهانى اين ميراث ماندگار از طريق سازمان 
فرهنگى هنرى يونسكو، زدودن پيرايه هاى غلط و فرهنگ 
سازى در همه ابعاد نظرى و عملى محوريت كار با هدايت 
گيرى  بهره  استان،  عمومى  فرهنگ  شوراى  پشتيبانى  و 
از توان نهادهاى تأثيرگذار از جمله ائمه جمعه و جماعات، 
كانون مساجد، شهردارى، رسانه هاى نوشتارى، صدا و سيما 
و ظرفيت عظيم آموزش و پرورش، بهره گيرى و استفاده از 
ظرفيت نهادهاى حمايتى از جمله كميته امداد امام خمينى (ره)  
و تبيين آسيب هاى اجتماعى مبتال به جامعه به منظور آگاهى 
بخشى مردم و ضرورت پرهيز از اسراف و تبذير و هدايت 

صدقات و خيرات  سرگردان به جايگاه احسن  اشاره كرد.
احمدعلى فرودى اقدامات كوتاه مدت در آستانه روز برات را، 
بهره گيرى از سامانه هاى اطالع رسانى مجازى و پيامكى، 

نصب بنر، ايجاد پايگاه هاى ثابت و سيار براى جذب هداياى 
مردم از طريق نهادهاى مربوطه، توزيع بروشورهاى مفيد و... 
عنوان كرده و مى گويد: استفاده از توان سخت افزارى و نرم 
افزارى شهردارى و سازمان بهشت متقين با تدوين ساز و 
كارى حساب شده، توزيع بروشورهاى اطالع رسانى به خانواده 
متوفيان و توجيه وعاظ مراسم تدفين، به عنوان اقدامات بلند 
مدت و فرهنگ ساز براى حركت در جهت اهداف تعيين شده 
به طور يقين كارآمد و مفيد خواهد بود. وى اظهار اميدوارى 
كرد: اين راهكارها گامى ارزشمند در اعتالى فرهنگ عمومى 
جامعه، ضمن پايبندى به سنت هاى ديرين و ارزشمند از جمله 
آيين روز برات در جهت دهى سالم و زدودن زنگارهاى غلط و 

ريخت و پاش هاى زايد باشند.      
مدير كل كميته امداد استان گراميداشت اموات را امرى فطرى 
عقلى و شرعى عنوان كرده و مى گويد: متأسفانه در سال هاى 
اخير اين سنت حسنه دستخوش تغييرات شده و به سمت 
اسراف چشم و همچشمى و هزينه كردهاى بى اثر پيدا كرده 
است. سيد جواد رضوى مى گويد: با اسراف و تجملگرايى 
روح اموات شاد نمى شود و وقتى جامعه نيازمندان با نيازهاى 
مشخص و تعريف شده وجود دارد چرا مخارج هزينه هاى 

برات را براى ساماندهى نيازمندان هزينه نكنيم.

در استان بيش از 4ميليارد تومان
 در روز برات هزينه مى شود

وى برآورد هزينه هاى برات را در خراسان جنوبى 4 ميليارد 

تومان عنوان كرده و ميگويد:  تنها در شهرستان بيرجند در 
 روز برات بالغ بر 2 ميليارد تومان هزينه مى شود كه با اين مبلغ

مى توان بيش از 850 نوعروس كه در صف تهيه جهيزيه 
هستند راهى خانه بخت نمود و دعاى خيرشان را به بيمه 
به همراه  اموات  روح  آمرزش  براى  و خيراتى مهم  زندگى 
داشت. رضوى با تأكيد بر لزوم باز تعريف فرهنگ برات در 
جامعه مى گويد:  با توجه به تأكيد دين اسالم مبنى بر يارى 
خويشان در مرحله اول، همسايگان در وهله دوم و كمك به 
سازمان هاى خيريه و امداد در مرحله سوم مردم فهيم استان 
بايد با نگاهى واقع بينانه و عارى از تعصب، مخارج اين روز را 

در مسير درست كمك به هم نوعان ساماندهى نمايند.

وجود بيش از 1400بيمار صعب العالج 
تحت حمايت كميته امداد

رضوى در ادامه به وجود 95هزار و 500نفر نيازمند و وجود 
بيش از 1400بيمار صعب العالج تحت حمايت اين نهاد در 
استان اشاره و بر فرهنگسازى اين امر و اجتناب از اسراف و 

تجملگرايى از سوى مردم و مسئوالن تأكيد مى كند. 
روز  خيرات  هاى  هزينه  اگر  كند:  مى  نشان  خاطر  وى 
برات جمع بندى شده و در اختيار افراد نيازمند جامعه قرار 
شود  مى  برداشته  نيازمندان  دوش  از  بارى  تنها  نه  گيرد 
ادامه  نيز به دنبال دارد. وى در  كه شادى روح اموات را 
با يادآورى اينكه بسيارى از انواع خوراكى هاى جمع شده 
از سوى متكديان سودجو دوباره در مسير خريد و فروش 
غير  گويد: عرضه  گيرد، مى  قرار مى  تر  پايين  قيمتى  با 
بهداشتى اين خوراكى ها قابل تأمل بوده و لزوم نگاه ويژه 

مردم و مسئوالن را مى طلبد.

اجتناب از استفاده خودروهاى تك سرنشين، 
براى كاهش ترافيك در روز برات

رئيس سازمان بهشت متقين بيرجند نيز در گفتگو با آوا خطاب 
 به مردم از آنها مى خواهد حتى االمكان از تردد با اتومبيل هاى

تك سر نشين در اين روز خوددارى تا مشكالت ترافيكى 
محدوده به حداقل ممكن كاهش يابد. 

تسطيح   و  پاركينگ هاى جديد  احداث  از  ادامه  در  بهدانى 
قسمتى از معابر و تپه هاى خاكى حاشيه كمربندى پيامبر 
اعظم (ص) خبر مى دهد و مى گويد: در اين باره همچنين 
كانال مجاور ميدان قتلگاه منتهى به پل پيامبر اعظم در كف 
كالنال تسطيح شده و قابليت پارك خودرو را پيدا كرده است. 

آرامستان، زباله دان نيست ...

وى با اشاره به نصب بيش از 30 سطل زباله در داخل آرامستان 
قديم و نصب بيش از 10 سطل زباله بزرگ در حاشيه اصلى 
 آرامستان  در سال جارى از مردم مى خواهد از ريختن زباله ها

در محيط آرامستان جلو گيرى كرده و در اين باره نيز توزيع 
پالستيك زباله  نيز در اين ايام در دستور كار قرار دارد.

بهدانى با يادآورى گناه اسراف در اسالم مى گويد: امسال 
اولين سالى است كه كميته امداد با هدف جلوگيرى از اسراف و 
كمك به نيازمندان شناسايى شده با اسكان در داخل آرامستان 
در قالب چادرهاى جمع اورى كمك هاى مادى و يا حتى 
خيرات مردمى سعى در نهادينه كردن فرهنگ درست خيرات 
در روز برات را دارد. وى همچنين از ديگر برنامه هاى پيش 
بينى شده براى روز برات، به تردد برخى تاكسى ها در داخل 

آرامستان براى رفاه حال شهروندان  اشاره كرد.      

چراغ برات وخاموشى خانه نيازمندان ...

جوابيه شركت مخابرات خراسان جنوبى

احتراماً در پاسخ به مطلب درج شده در ستون پيام شما 
استحضار مى رساند: آهنگ  به  مورخ مورخ 94/3/3 
صورت  به  ترافيك  كه  موارد  بعضى  در  شده  پخش 
مقطعى افزايش مى يابد در راستاى تكريم ارباب رجوع 
با هدف اطمينان از برقرار بودن ارتباط مى باشد اين 
قابليت قبل از هزينه اى شدن ارتباط 118 هم وجود 

داشته است در ضمن هر دقيقه 30 ريال مى باشد.

جوابيه بانك ملى ايران
 

احتراماً در پاسخ به مطلبى درباره «كسر آبونمان ارسال 
به   1394 خرداد   8 جمعه  در  مشتريان»  به  پيامك 
استحضار مى رساند: با توجه به كسر مبلغ 50000 ريال 
تحت عنوان آبونمان ساپتا از حساب برخى از مشتريان 
دريافت كننده سرويس پيامكى بانك ملى ايران در چند 
روز اخير، براى آگاهى مشتريان و تنوير افكار عمومى 
درباره جزئيات و نحوه كسر مبلغ يادشده مواردى به شرح 
ذيل اعالم مى شود: مبلغ مزبور از حساب مشتريانى 
كسر شده است كه بر اساس اطالع رسانى قبلى كه 
طى چندين نوبت از طريق رسانه هاى ارتباطى مختلف 
اعم از ارسال پيامك- سايت بانك و جرايد كثيراالنتشار 
صورت گرفته بود، در بازه زمانى تعريف شده انصراف 
خود را از دريافت اين سرويس اعالم ننموده و تمايل به 
دريافت پيامك براى تمامى عمليات بانكى خود را كما 
فى السابق داشته اند. بانك ملى ايران در سال 1393 
مبلغ 24 ميليارد تومان هزينه ارسال پيامك به اپراتورها 
پرداخت نموده و اين مبلغ براى سال 1394 حدود 50 
ميليارد تومان برآورد شده است كه بخ دليل هزينه باالى 
اين خدمت براى برقرار ماندن آن و برخوردارى مشتريان 
بانك از اين سرويس، تصميم گرفته شد مشابه تعدادى از 
بانك ها، اين سرويس در دو سطح عمومى و ويژه دسته 
بندى و سرويس عمومى به صورت رايگان به مشتريان 
ارائه شده و براى سرويس ويژه كه شامل ارسال پيامك 
براى تمامى عمليات بانكى مشتريان مى باشد، آبونمان 
ساالنه به مبلغ يكصد هزار ريال در دو نوبت (هر نوبت 
ابتداى  از  اساس  همين  بر  شود.  اخذ  ريال)  هزار   50
سال جارى الزام پرداخت آبونمان ساالنه براى دريافت 
خدمت ويژه ساپتا، طى چندين نوبت اطالع رسانى شده 
و بازه زمانى مشخصى براى اعالم انصراف از دريافت 
خدمت و عدم كسر آبونمان ساالنه براى مشتريان در 
نظر گرفته شد كه در دوره ياده شده 49 هزار و 600 
نفر از مشتريان خدمت انصراف خود را اعالم نمودند. 
شايان ذكر است با توجه به امكان عدم اطالع برخى 
از مشتريان از تغيير نحوه ارائه اين خدمت، مشتريانى 
كه تا پايان خرداد ماه سال جارى از طريق ارسال عدد 
1 به شماره 100064140 و اقدام به انصراف از خدمت 
مزبور نمايند مبلغ آبونمان كسر شده (50 هزار ريال) به 
حساب آنان برگشت داده خواهدشد. بديهى است اين 
اقدام درجهت ايجاد امكان براى بانك ملى جهت توسعه 
فعاليت هاى بانكدارى الكترونيكى و موبايل بانك براى 

مشتريان عزيز مى باشد. 

* رحيم زاده- قسمت پايانى

بازارچه هاى مرزى خراسان جنوبى  كه  است  چند سالى 
از طرف افغانستان مورد بى مهرى قرار گرفته و وضعيت 
با  امروز  كه  افتاده  رونق  از  ها  بازارچه  اين  در  صادرات 
پيگيرى هاى مسئوالن استانى و كشورى خبرهاى خوشى 
از بازگشايى اين بازارچه ها در چند ماه آينده، به گوش مى 
رسد. به گزارش ايرنا، بازارچه هاى مرزى خراسان جنوبى 
براى تأمين معيشت مرزنشينان اين استان محروم در دهه 
1370 راه اندازى شده و از اين زمان تا اواسط دهه 80 رتبه 
هاى اول تا سوم را در زمينه صادرات در بين بازارچه هاى 
مرزى كشور داشته اند. اما از سال 1386 بود كه بازارچه 
از  درميان  شهرستان  گلورده  و  زيركوه  شهرستان  يزدان 
رونق اصلى خود در زمينه صادرات افتاده و در اين زمينه 
اند نداشته  خود  افتتاح  زمان  به  نسبت  خوبى   عملكرد 
سال  اواخر  به خصوص  و  گذشته  سال  يك  در  اينكه  تا 
اين  در  بر  مهرى  بى  قفل  افغانستان  كشور  گذشته 
 بازارچه هاى زده و تمام نيروهاى گمركى خود را از اين 

بازارچه هاى فراخوان كرده است.
تعطيلى بازارچه هاى مرزى خراسان جنوبى در اواخر سال 
گذشته باعث تشكيل صف 9 كيلومترى در بازارچه ماهيرود 
خراسان  فعال  بازارچه  تنها  عنوان  به  سربيشه  شهرستان 
جنوبى شد كه اين عامل نارضايتى تجار خراسان جنوبى 
و در پى آنها مشكالتى جديدى براى آنها به دنبال داشته 
براى  استانى  اخير مسئوالن  است. هر چند در يك سال 
هاى پيگيرى  جنوبى  خراسان  هاى  بازارچه  كردن   فعال 
زيادى داشته اند اما اين پيگيرى ها رضايت تجار استان 
را جلب نكرده و باعث انتقاد مكرر تجار از مسئوالن شده 
است. همچنين استاندار نيز طى سفر هفته گذشته خود به 
شهرستان زيركوه خبر از بازگشايى بازارچه هاى استان طى 
چند ماه آينده را داده كه اميد است با بازگشايى اين بازارچه 

فعاليت هاى تجارى اين استان محروم رونق گيرد.

وجه ا... خدمتگزار، فعال سازى بازارچه هاى مرزى استان 
از جمله سياست هاى كارى به منظور تثبيت جمعيت  را 
در نقاط مرزى و عشايرى دانسته و گفته، در سفر رئيس 
تمامى  سازى  فعال  موضوع  ايران،  به  افغانستان  جمهور 
بازارچه هاى مرزى استان مطرح و به تصويب رسيد كه 
اميدواريم روند اجرايى شدن آن در كشور افغانستان هرچه 

سريعتر انجام شود.

بازگشايى بازارچه هاى خراسان جنوبى

مديركل گمركات خراسان جنوبى با بيان اينكه استاندار 
قول  زيركوه  شهرستان  مردم  جمع  در  جنوبى  خراسان 
با  افزود:  داده  را  استان  مرزى  هاى  بازارچه  بازگشايى 
خراسان  تجار  معيشتى  دغدغه  ها  بازارچه  بازگشايى 

جنوبى رفع مى شود. 
بازارچه  گذشته  سال  يك  در  افزود:  خاشى  على  محمد 
كشور  طرف  از  مرتب  صورت  به  جنوبى  خراسان  هاى 
زمان  هر  دلخواه  صورت  به  و  شد  مى  بسته  افغانستان 
دوست داشتند اين بازارچه ها را به صورت دو تا سه روز 
فعال مى كردند. وى اضافه كرد: بالتكليفى صادرات در 
بازارچه هاى خراسان جنوبى نارضايتى تجار اين استان را 

به دنبال داشته است.
مشكل  مهمترين  جنوبى،  خراسان  گمركات  مديركل 
اين  نشناختن  رسميت  به  جنوبى  خراسان  هاى  بازارچه 
بازارچه از طرف افغانستان دانست و افزود: بازارچه ماهيرود 
و  جنوبى  خراسان  صادراتى  اصلى  معبر  تنها  عنوان  به 
معابر  تعداد  افزايش  دنبال  به  كه  است  مطرح  افغانستان 

اصلى صادراتى بين استان و افغانستان هستيم.
يزدان  بازارچه  اندازى  راه  مصوبه  در  شد:  يادآور  خاشى 
اصلى  گمرك  عنوان  به  بازارچه  اين  زيركوه  شهرستان 

معرفى شده كه تاكنون اجرايى نشده است.

بازارچه ماهيرود تنها معبر صادراتى كاال به افغانستان

مديركل بازارچه هاى مرزى خراسان جنوبى نيز گفت: در 
افغانستان  به  بيشتر صادرات خراسان جنوبى  حال حاضر 
شود.  مى  انجام  سربيشه  شهرستان  ماهيرود  بازارچه  از 
گلورده  بازارچه  سه  هر  اينكه  بيان  با  فجر  محمدرضا 
دوكوهانه  و  زيركوه  شهرستان  يزدان  درميان،  شهرستان 
شهرستان نهبندان در تعطيلى به سر مى برند، افزود: اين 
از طرف كشور  ماه سال گذشته  اواخر دى  از  بازارچه ها 

افغانستان غيرفعال شده است.
وى درباره پيگيرى هاى مسئوالن استانى براى بازگشايى 
مسئوالن  طرف  از  تاكنون  كرد:  اظهار  ها  بازارچه  اين 
هاى  پيگيرى  هاى  بازارچه  اين  بازگشايى  براى  استانى 
زيادى شده ولى به نتيجه نرسيده است. وى به سفر اخير 
رئيس جمهور افغانستان به جمهورى اسالمى ايران اشاره 
كرد و گفت: در جريان اين سفر استاندار خراسان جنوبى 
مشكالت بازارچه هاى مرزى استان را با مسئوالن ارشد 

جمهورى افغانستان مطرح كرده است.

افزايش 105 درصدى صادرات 
به افغانستان در دو ماه نخست امسال

مديركل بازارچه هاى مرزى خراسان جنوبى اضافه كرد: 
كميته  در  استان  هاى  بازارچه  مشكالت  شدن  مطرح  با 
جمهور  رئيس  افغانستان،  و  ايران  اقتصادى  تخصصى 
افغانستان دستور بازگشايى بازارچه هاى خراسان جنوبى و 

استقرار مأموران گمرك در اين بازارچه ها را داده است.
براى  گرفته  صورت  هاى  پيگيرى  با  كرد:  تصريح  فخر 
ديگر  ماه  سه  تا  جنوبى  خراسان  هاى  بازارچه  بازگشايى 
 خبرهاى خوشى مبنى براى فعال شدن دائم اين بازارچه هاى
به گوش مى رسد. وى با اشاره به اينكه به طور متوسط 

طريق  از  صادراتى  كاالهاى  حامل  كاميون   250 روزانه 
بازارچه ماهيرود به كشور افغانستان صادر مى شود، گفت: 
مصالح ساختمانى، گچ و سيمان، انواع شوينده ها و آهن 
آالت از مهمترين كاالهاى صادراتى به كشور افغانستان 
كاال  واردات  جارى  سال  ابتداى  از  كرد:  بيان  وى  است. 
استان  گمرك  و  بازارچه  طريق  از  افغانستان  كشور  از 
به  كاال  صادرات  امسال  از  كرد:  عنوان  وى  ايم.  نداشته 
كشور افغانستان از نظر وزنى 105 درصد و از نظر ارزش 
بازارچه  از  يافته كه اين صادرات تنها  افزايش  57 درصد 

ماهيرود شهرستان سربيشه بوده است.

بازارچه گلورده درميان همچنان در تعطيلى

فرماندار درميان هم با بيان اينكه بازارچه گلورده شهرستان 
افغانستان  كشور  طرف  از  گذشته  سال  اواخر  از  درميان 
پيگيرى  استانى  مسئوالن  از  ما  انتظار  گفت:  بسته شده، 

براى هرچه سريعتر فعال شدن اين بازارچه ها است.
محمد بشيرى زاده با بيان اينكه با تعطيلى بازارچه مرزى 
شهرستان درميان اقتصاد محلى اين شهرستان با چالش 
مواجه شده، افزود: ما به دنبال اجراى سهميه خرده فروشى 
عشاير و مرزنشينان در اين بازارچه هستيم. وى اظهار كرد: 
بازارچه مرزى گلورده از سال 72 تا 85 مقام اول تا سوم را 

در زمينه صادرات در كشور داشته است.
گلورده  مرزى  بازارچه  مشكل  مهمترين  درميان  فرماندار 
آن  در  افغانستان  گمرگ  استقرار  عدم  را  شهرستان  اين 
سوى بازارچه دانست و گفت: با رايزنى مسئوالن و استقرار 
مسئوالن گمرك افغانستان مشكالت اين بازارچه حل مى 
شود. بشيرى زاده يادآور شد: بازارچه گلورده از دهه 70 در 
اين شهرستان راه اندازى شده و در سال هاى اوليه خود از 

نظر صادرات در كشور بى نظير بوده است.

از  گفت:  نيز  زيركوه  شهرستان  بازرگانى  فعاالن  از  يكى 
اين  يزدان  بازارچه  كلى  صورت  به  گذشته  سال  اواخر 

شهرستان از طرف كشور افغانستان بسته شده است.
نيز  گذشته  در  البته  كرد:  اضافه  موهبتى  محسن  محمد 
صادرات در اين بازارچه نابسامان بوده و اين بازارچه از سال 
86 رونق اصلى خود را از دست داده است. وى پيگيرى هاى 
مسئوالن استانى براى حل مشكالت بازارچه هاى خراسان 
جنوبى را بسيار كند دانست و گفت: نياز است با توجه به 

مشكالت تجار استان اين پيگيرى هاى تسريع شود.
رييس شوراى شهر زيركوه از انباشت كاالهاى برخى تجار 
در بازارچه يزدان خبر داد و افزود: بيشتر كاالهاى انباشت 
به كشور  ماهيرود  بازارچه  از طريق  بازارچه  اين  در  شده 

افغانستان صادر شده است.

حل مشكالت بازارچه هاى خراسان جنوبى
 در گرو رايزنى با افغانستان

بازارچه هاى مرزى خراسان  به مشكل  اشاره  با  موهبتى 
جنوبى گفت: بازارچه هاى استان از طريق كشورمان فعال 
زده  بازارچه  اين  در  بر  مهرى  بى  قفل  افغانستان  تنها  و 
كه حل مشكالت اين بازارچه ها در گرو رايزنى با كشور 
افغانستان است. وى بيان كرد: تاكنون مسئوالن براى حل 
مشكالت بازارچه هاى استان بسيار ضعيف عمل كرده اند. 
وى با بيان اينكه بازارچه مرزى يزدان از سال 86 رونق 
اصلى خود را از دست داده، تصريح كرد: در اين دوران اين 
بازارچه به عنوان معبر اصلى تلقى شده و چارت سازمانى 
و نيرو گرفته كه درحال حاضر نيروى هاى اين بازارچه در 

بازارچه ميل 78 شهرستان سربيشه فعاليت دارند.
بازارچه يزدان به معبر  موهبتى همچنين خواستار ارتقاى 

اصلى صادراتى خراسان جنوبى شد.

كركره بازارچه هاى مرزى
 باال مـى رود

پاسخ مسئولين به پيام شما
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بافته هاى دارى و زيراندازها قدمت بسيار طوالنى در منطقه خراسان جنوبى داشته و نقش بسيار مهمى در خودكفايى مردم منطقه ايفا كرده است. مقدسى در 
كتاب احسن التقاسيم مى نويسد از واليت قهستان كرباس هاى نيكو و پالس هاى خوب و زيلوها مانند جهرمى مى بافند و بيشتر در تون مى باشد و از آنجا 
به نيشابور و ديگر واليات مى برند. سيسيل ادواردز نيز در كتاب ( قالى ايران ) اشاره اى به نوعى قاليچه هاى عربى بافت منطقه فردوس داشته است.

صنايع دستى خراسان جنوبى

4
كوه قلعه فردوس

 
قلعه فردوس، كوهى است كه در 10 كيلومترى  كوه 
جنوب شهر فردوس قرار داشته و محل يكى از قلعه ها و 
دژهاى مهم اسماعيليه و مركز استقرار اين فرقه در ايالت 
قهستان و در جنوب خراسان بزرگ بوده است. قلعه واقع 
در قله اين كوه، با شماره 29931 در فهرست آثار ملى 
ايران به ثبت رسيده است. عطاملك جوينى در تاريخ 
جهان گشاى درباره اين قلعه مى گويد: «از 70 دژى كه در 
قهستان قرار داشت، شايد وسيع ترين و عظيم ترين آنها 
در 5 كيلومترى جنوب غربى فردوس باشد.» اسماعيليان، 
قلعه نظامى خود را در باالى اين كوه ساخته بودند كه در 
بلندترين نقطه دشت فردوس واقع شده و از تمام جهات 
بر منطقه مشرف است. موقعيت اين قلعه به گونه اى است 

كه از سه جهت به پرتگاه هايى منتهى مى شود و تنها راه 
دسترسى به قلعه از طريق تنگه اى است كه در جنوبى 
غربى كوه، كه شيب كمترى دارد، قرار گرفته است. اين 
قلعه در 6 حصار مختلف ساخته شده و مركز فرماندهى 
در طبقه ششم و در نوك قلعه قرار دارد. طبقات ديگر 
از جهات مختلف، محل  آن داراى دروازه هاى ورودى 
نگهدارى آذوقه، اسلحه خانه، اصطبل، آب انبار، برج و 
بارو و حمام و تاالرها و سربازخانه هستند. ارتفاع برج ها 
حدود 5 متر بوده و تمام آنها به كمك سنگ هاى الشه 

و مالت گچ و ساروج ساخته شده اند.
اين قلعه در دوران آبادى داراى دو ديوار و حصار تو در 
تو و چند برج ديده بانى بوده است. محيط بيرونى ترين 
ديوار، حدود يك هزار متر است. در قسمت پايانى قلعه، 
آب انبارهايى درون سنگ ها كنده شده كه طول هر يك 
حدود 10 متر و عرض آنها در حدود 2 متر بوده و از 
آب باران و برف پر مى شده اند. اين آب انبارها در هنگام 
محاصره، به عنوان آب شرب اهالى مورد استفاده قرار 
مى گرفته اند. همچنين اين آب انبارها، ذخيره تمام اهالى 
قلعه نبوده اند؛ زيرا در پايين ديوار و در جنوب قلعه چاهى 

كنده بودند كه امروزه به چاه قنوت مشهور است.

ايسنا: در شرع مقدس اسالم در مورد ارزش و اهميت صدقه 
سفارشات زيادى شده و در آيات قرآن و روايات زيادى نيز 
كيفيت و اهميت صدقه بيان شده است. در اسالم دو نوع 
صدقه مطرح است، يكى صدقه واجب كه همان زكات است و 
در آيات قرآن و روايات مقدار مصرف آن و مستحقين آن بيان 
شده و ديگرى صدقه مستحبى كه در اخبار و روايات وارده از 
فضيلت صدقه بسيار آمده و فوايد زيادى براى آن بيان شده 
است؛ مانند اين كه صدقه سبب زيادى رزق و روزى، شفاى 
بيمارى ها، دورى از آتش جهنم، دفع 70 بال و مصيبت در دنيا 

و طوالنى شدن عمر مى شود.
امام صادق(ع) به نقل از رسول خدا(ص) فرمود: زمين قيامت، 
آتش است مگر سايه مؤمن و جوار او كه صدقه وى او را سايه 
انداخته و حفظ كرده است. در روايت آمده است: هر كس صبح 
صدقه بدهد، از بالهاى آسمانى در آن روز مصون مى ماند و 
اگر در اول شب صدقه دهد، از بالهاى آسمانى در آن شب در 
امان مى ماند و اگر كسى اهل بيت مسلمانى را كفايت نمايد، 
گرسنگى شان را رفع كند، بدن آنها را بپوشاند و آبروى آنها را 

حفظ كند از هفتاد حج برتر است.

كمك كردن به فاميل هاى نيازمند 
ارزش مندتر از كمك  به ديگران

حسين سبحانى يك شهروند بيرجندى گفت: هر صبح قبل 
از روشن كردن ماشينم مبلغى براى صدقه مى گذارم و با دلى 

قرص بدون هيچ دلهره اى روز را به شب مى رسانم.
وى افزود: وقتى پولى به صندوق صدقات مى اندازم، احساس 

امن و آرامى دارم انگار كه از گزند حوادث محفوظ مى مانم.
كه  چرا  دارم،  صدقه  به  اعتقاد  گفت: شخصا  شهروند  اين 
مطمئن هستم با اين اندك پولى كه من به صندوق مى اندازم 
گره مشكلى هر چند كوچك از  بنده خدايى باز مى شود كه 

من نيز در ثواب آن شريك هستم.
نيازمند  فاميل هاى  به  اينكه كمك كردن  بيان  با  سبحانى 
ارزش مندتر از كمك  به ديگران است، اظهار كرد: صدقه از 
مهم ترين آموزه هاى دينى است كه در قرآن تاكيد شده است.

صدقه دادن موجب وسعت رزق مى شود

ريحانه امينى يك شهروند ديگر گفت: در اسالم تكدى گرى 
زشت شمرده شده و تأكيد دارد كه افراد مستحق و نيازمند 
نبايد دست تكدى پيش اين و آن دراز كنند، بنابراين ترجيح 
به  كمك  يا  صدقات  صندوق  داخل  را  صدقه ام  مى دهم 
موسسات خيريه كنم. وى با بيان اينكه صدقه دادن موجب 

وسعت رزق مى شود، افزود: زمانى كه مردم پول خود را به 
صندوق صدقه مي اندازند، از اين بابت مطمئن هستند كه در 
جاي مناسبي هزينه مي شود.اين شهروند اظهار كرد: بيشتر 
متكديان سطح شهر وانمود به فقر مى كنند، بنابراين كمك 
به اين افراد صحيح نبوده چرا كه نيازمندان واقعى هستند كه 

تحت پوشش كميته امداد و يا نهادهاى ديگر هستند.

صدقه، موجب آرامش روح مى شود

مهدى يوسفى كه سالهاست در بازار بيرجند كار مى كند، به 
ايسنا گفت: براى بسيارى از مردم اين فرهنگ نهادينه شده 
كه كمك هاي خود را به صندوق صدقات بيندازند، چرا كه 

درجايى درست هزينه مى شود. وى افزود: هر روز صبح وقتى 
وارد مغازه ام مى شوم، مبلغى بعنوان صدقه كنار مى گذارم و با 
اين كار دل و روحم آرامش مي گيرد و احساس مي كنم با 
كمك خود مي توانم تا حدودي مشكالت نيازمندان را رفع 
كنم. اين فروشنده اظهار كرد: دربحث كمك هميشه سعى 
مى كنم اولويت با اطرافيان و آشنايانم باشد و اگر كسى پولى 
بعنوان قرض بخواهد كمك مى كنم، چراكه قرض الحسنه و 
صدقه هردو از سنت هاى اسالمى هستند كه در آموزه هاى 

دينى فراوان به آنها توصيه شده است.

حق تقدم خويشاوندان در صدقه

حجت االسالم سيد حسن سيدى يك كارشناس دينى نيز 
گفت: در فرهنگ ديني هر صدقه و انفاقي مقبوليت ندارد، 
بلكه صدقه اي مورد قبول حق قرار مي گيرد كه آداب و شرايط 

انفاق بطور كلي رعايت شود. وى، رضايت خدا، همراه با منت 
و آزار نبودن، از اموال و اشياء مورد عالقه و محبت انسان 
بودن را ازجمله اين شرايط عنوان كرد. سيدى اظهار كرد: در 
روايات صدقه به عنوان امري مستحب چنان مورد تأكيد قرار 
گرفته كه مي توان آن را در زمره مستحبات موكد برشمرد. 
وى ادامه داد: امام صادق(ع) فرمود: «براي شيطان هيچ چيز 
از صدقه دادن مؤمن گران تر نيست و صدقه قبل از آن كه به 
دست بنده برسد، در دست پروردگار متعال قرار مي گيرد.» اين 
كارشناس دينى گفت: براي شناخت اهميت و ارزش صدقه 
مي توان به آثار و كاركردهاي اجتماعي و معنوي و يا همان 

كاركردهاي دنيوي و اخروي آن اشاره كرد.

رشد 21 درصدى صدقه در خراسان جنوبى

سيدرضا حسينى معاون توسعه مشاركت هاى مردمى كميته 
اينكه  بيان  با  نيز  جنوبى  خراسان  (ره)  خمينى  امام  امداد 
اعتماد مردم به كميته امداد زياد است، گفت: سال گذشته 
رشد صدقه21 درصد بوده است. گفت: ميانگين نرخ مشاركت 
هر اراني در كشور21 هزارتومان است درحالى كه در خراسان 
جنوبى 32 هزار تومان است. وى افزود: در حال حاضر 151 
هزار و 300 خير در كميته امداد داريم كه از اين تعداد 132 

هزار و21 نفر خير در بخش صندوق صدقات هستند.
معاون توسعه مشاركت هاى مردمى كميته امداد امام خمينى 
(ره) خراسان جنوبى گفت: امسال 10 هزار و 226 مشترك به 

مشتركان صندوق صدقه افزوده شد.
حسينى، ميانگين صدقات ماهانه مردم را 309 ميليون تومان 

صندوق  و 755  هزار   125 استان  در  گفت:  و  كرد  عنوان 
كوچك، 2 هزارو 6 صندوق متوسط و 4 هزار و 260 صندوق 
بزرگ وجود دارد. وى ادامه داد: بر اساس موازين شرعى در 
سرفصل هاى ابن سبيل، ازدواج، بهداشت و درمان، فرهنگى، 
هزينه تحصيلى دانش آموزان و دانشجويان، اشتغال و مسكن 
هزينه مى شود.معاون توسعه مشاركت هاى مردمى كميته امداد 
امام خمينى (ره) خراسان جنوبى تصريح كرد: نماينده كميته 
امداد با يونيفرم مخصوص و كارت شناسايى و حكم ماموريت 

هستند، بنابراين مردم دقت الزم را داشته باشند. 
حسينى اظهار كرد: امروزه شبكه هاى اجتماعى نيز شايعاتى 
در بحث صدقات راه انداخته كه موجب ايجاد شبه در بين 
مردم مى شود، كه نياز است برخورد جدى ترى با اينگونه افراد 

صورت گيرد.

سرقت صندوق  صدقات 
در استان به ندرت اتفاق مى افتد

وى در پاسخ به سوالى مبنى بر اينكه آيا از صندوق هاى صدقه 
سرقت مى شود، اظهار كرد: باتوجه به فرهنگ سازى صورت 
گرفته و همكارى مردم ونيروى انتظامى، آمار سرقت صناديق 
صدقه در استان پايين بوده و به ندرت اتفاق مى افتد.حسينى با 
بيان اينكه در حال حاضر 70 موسسه خيريه در استان داريم، 
گفت: سال گذشته3 ميليارد و500 ميليون تومان كمك از اين 

موسسات جمع آورى شد.

كمك هاى دانش آموزى، 
صرف نيازمندان مدارس مى شود

وى جشن عاطفه ها، جشن نيكوكارى وطرح احسان را ازجمله 
كرد  عنوان  كمك ها  جمع آورى  در  دانش آموزى  طرح هاى 
و افزود: كميته امداد بخشي از كمك هاى جمع آورى شده 
نيازمندان  اين طرح را به مدارس بر ميگرداند تا صرف  در 
پوشاك  و  تحصيلي  هزينه  را صرف  مابقي  و  شده  مدارس 
دانش آموزان بي بضاعت تحت پوشش امداد مى كند. معاون 
توسعه مشاركت هاى مردمى كميته امداد امام خمينى (ره) 
خراسان جنوبى در خصوص متكديان نيز  افزود: كمك به 
متكديان سطح شهر نتيجه اجتماعى مفيدى ندارد و چهره 
شهر را خدشه دار مى كند. اين واقعيت را بايد پذيرفت كه، 
كمرنگ شدن تكدى گرى در سايه اعتماد به صندق صدقات 

ممكن مى شود.

سرنوشت وجوهات جعبه هاى زرد و آبى چه مى شود؟
جاذبه گردشگرى

مشاهير خراسان جنوبى

مرتضى حسن پور، اولين پرستار مرد ايرانى
 

 1321 سال  در  وى 
خراشاد  روستاى  در 
بخش  توابع  از 
شهرستان  مركزى 
آمد.  دنيا  به  بيرجند 
اتمام  از  پس  وى 
مقدماتى  تحصيالت 
در زادگاه خود، براى 
به  تحصيل  ادامه 

مشهد رفت و پس از تكميل دوره متوسطه در دبيرستان 
مستوفى وارد آموزشگاه عالى پرستارى جرجانى مشهد 
شد. پس از تكميل دوره ليسانس از دانشگاه مشهد در 
سال 1347 و اخذ درجه ليسانس مديريت پرستارى از 
دانشگاه شيراز در سال 1353 جهت تكميل تحصيالت 
ارشد  كارشناسى  مدرك  اخذ  با  او  شد.  آمريكا  عازم 
پرستارى از دانشگاه ايالتى كاليفرنيا و مدرك دانشورى در 
تعليم و تربيت گروه پزشكى از دانشگاه كاليفرنياى جنوبى 
و با ناتمام گذاشتن دوره دكترى در تعلم و تربيت گروه 
پزشكى در دانشگاه كاليفرنياى جنوبى در سال 1358 به 
ايران بازگشت و به عنوان عضو هيئت علمى، در دانشگاه 

علوم پزشكى مشهد به تدريس پرداخت.
تحصيالت  با  مرد،  پرستار  اولين  عنوان  به  پور  حسن 
بهداشت  سپاه  در   1348 سال  از  ايران،  در  آكادميك 
بندرعباس مشغول به خدمت بود و سپس در دانشگاه 
پرداخت. وى عالوه  تدريس  به  پزشكى مشهد،  علوم 
بر رياست دانشكده پرستارى و آموزشكده پيراپزشكى 
كارشناسى  دوره هاى  مشهد،  پزشكى  علوم  دانشگاه 
پرستارى را در دانشگاه هاى شهرهاى بيرجند، سبزوار، 
و  راديولوژى  راديوتراپى،  كاردانى  رشته هاى  و  گناباد 
تكنيسين اتاق عمل و كارشناسى علوم آزمايشگاهى را 

در دانشگاه علوم پزشكى مشهد، راه اندازى نمود.
زمينه  در  تاليفاتى  داراى  اينكه  بر  عالوه  پور  حسن 
پرستارى مى باشد، از سال 1380، كالسهايى را در جهت 
سالمت فردى و اجتماعى، براى دانش آموزان مناطق 
محروم شهرى و روستايى برگزار مى كند. وى پس از 
بازنشستگى در سال 1384، هم اكنون به پژوهش در 
مربى  عنوان  به  وى  از  مى دهد.  ادامه  سالمتى  حوزه 
نمونه توسط دكتر محمد فرهادى وزير وقت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشكى تقدير به عمل آمد. همچنين در 
سال 1382 از وى به عنوان پيشكسوت جامعه پرستارى 
توسط دكتر مسعود پزشكيان وزير وقت و در همان سال 
به عنوان استاد پرستارى توسط خاتمى رئيس جمهور 

وقت، تجليل به عمل آمد.
وزير  لنكرانى  باقرى  كامران  دكتر  نيز  در سال 1386 
به  وى  از  وقت  پزشكى  آموزش  و  درمان  و  بهداشت 
پرستارى  نظام  تقدير كرد. سازمان  پيشكسوت  عنوان 
ايران، در سال 1386 از وى به عنوان اولين پرستار مرد 

ايران، تقدير به عمل آورد. 

دستگـاه ساب سيـار 
اميرآبادى زاده

ساب انواع سنگ هاى مرمر گرانيت 
و موزاييك ساده   

09156706538    

آيا مى دانيد از جمله چيزهايى كه عذاب و فشار قبر را از ميت برطرف مى كند
 و نفع آن زود عايد او مى شود، صدقه و هديه دادن براى ميت است.
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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

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

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

 09153634099  
فرهمند

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

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
به روال همه ساله اما در آدرس جديد

شارژ و تعمير انواع كولر
 اتومبيل سبك و سنگين 

نوع گاز اسكون

  با 20 درصد  تخفيف
با ارائه ضمانت نامه كتبى (در هنگام 

مراجعه ارائه كارت خودرو الزامى است)
 خيابان غفارى 28- تقاطع سوم

 نبش پرستار 22 (براتى)
   32434440 - 41             32438511

09153622734

   09151605216

  3 2236030

ايزوگام سليمانى

خيابان ارتش - سه راه معلم - جنب بيمه البرز  
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ايزوگام  شفيعىقي

آسفالت و قيرگونى 
(محوطه و پشت بام)

32225494
09151630283

 نبش 17 شهريور 23

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

خيابان فردوسى، تقاطع حافظ   09155438760 - 32421633

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



يكشنبه * 10 خرداد 1394 * شماره 3233 

تمام آن هايى كه پولدار شده اند از روز اول 
اين همه سرمايه نداشتند و با استفاده از ذهن 
اقتصادى خود پول زيادى به دست آورده اند.

 بعضى كارها هستند كه حتى بدون سرمايه اوليه 
مى شود انجام شان داد اما الزمه آن تحقيق كردن، 
وقت گذاشتن و مهم تر از آن عجول نبودن است. 

پس نگران نباشيد، كمى وقت بگذاريد 
و فرصت هاى شغلى منطقه زندگى خود را بشناسيد. 

به دنبال نيازهاى منطقه بگرديد. براى اين كار 
بايد مدتى در محل زندگى تان بچرخيد

 و درددل هاى كسبه و مشتريان را بشنويد.

يك شانس براى تغيير زندگى

در سال هاى دور پادشاه 
دانايى يك تخته سنگ 
را در وسط جاده  بزرگ 
اينكه  براى  و  داد  قرار 
رهگذارن  العمل  عكس 
در  را  خودش  ببيند  را 
كرد.  مخفى  جايى 

بى  پادشاه  ثروتمند  نديمان  و  بازرگانان  از  بعضى 
بسيارى  گذشتند  مى  سنگ  تخته  كنار  از  تفاوت 
هم غرولند مى كردند كه اين چه شهرى است كه 
عرضه  بى  مرد  عجب  شهر  اين  حاكم  ندارد  نظم 
اى است. اين داستان ادامه داشت تا اينكه نزديك 
غروب يك روستايى كه پشتش بار ميوه بود نزديك 
را  سنگ  تخته  بود  كه  زحمتى  هر  با  و  شد  سنگ 
از وسط جاده برداشت و آن را كنار جاده قرار داد. 
ناگهان كيسه اى ديد كه زير تخته سنگ قرار داده 
شده بود كيسه را باز كرد داخل آن سكه هاى طال 
هر سد  بود:  نوشته  نامه  پيدا كرد. در  نامه  و يك 
تغيير  براى  تواند يك شانس  مانعى مى  و 

زندگى انسان باشد

پدر:على پسرم كار مى كنم كه پول در بيارم، اون 
وقت مى تونيم خونه بخريم ، ماشين بخريم... 

على: بابا واسه زهرا هم كفش مى خرى؟

فيلم: بچه هاى آسمان

بزرگترين دشمن دانش جهل نيست، 
بلكه توهم دانستن است . . .

 مشكالتى كه هميشه حل نشده باقى مى مانند 
را بايد سواالتى كه به نحو اشتباه

 پرسيده مى شوند دانست . . .
انسان فقط به اين دليل عذاب مى كشد چون 

چيزهايى كه خدا براى لذت بردن ساخته است 
جدى مى گيرد . . .

دوست داشتن كسي كه معني دوست داشتنت را نفهمد، 
درست مثل توضيح دادن قانون نسبيت براي مادربزرگت 

است. تو چانه مي زني و او بافتني اش را مي بافد.

آيا مى دانيد مورچه ها چقر مى خوابند؟
منم نمى دونم 

تا آيا نمى دانيد ديگر بدرود

زندگى غربت غريبى هست،غرق دلتنگى و خزان زدگى
دور از عندليب چشمانت،كرده ام از بهار عمر عبور 

سعيد عندليب

ايجاد تغييرات بزرگ زندگي
 تاحدي ترسناك است، اما مي دانيد
 ترسناك تر از آن چيست؛ حسرت.

وقتي راه نروي و ندوي،
 زمين هم نمي خوري. زمين نخوردن

 محصول سكون است، نه مهارت.

گذشته  از  تر  پيچيده  اى  مسئله  به  اشتغال  امروزه 
ورود  دور،  چندان  نه  اى  گذشته  در  است.  شده  تبديل 
قدر  آن  مشاغل  نه  نبود؛  دشوار  حاال  مثل  كار  بازار  به 
تخصصى و پيچيده بودند كه ناچار باشيم براى آن ها 
نه  و  كنيم  كسب  اى  ويژه  هاى  دانش  يا  ها  مهارت 
سرعت تغييرات آن چنان زياد بود كه در مدت كوتاهى 
با  دوران  آن  در  افراد  نتيجه  بمانيم.در  عقب  قافله  از 
كردن،  شاگردى  يا  كوتاه  آموزشى  دوره  يك   طى 
مى توانستند در شغلى خوب فعاليت كرده و سال ها و 
را در آن سر كنند؛ در حالى  بسا سراسر عمر خود  چه 
عمر قدر  آن  گاه  بخواهند،  افراد  هم  اگر  امروزه   كه 

سازمان ها كوتاه است يا حوزه هاى فعاليت سازمان ها با 
تغيير شرايط، دگرگون مى شود كه تصور يك عمر حضور 
بى دغدغه و بازنشسته شدن بيشتر به شوخى مى ماند.

ما بايد رويكردى متفاوت به مقوله «شغل» داشته باشيم. 
ديگر حتى تنها طى كردن دوره اى آموزشى براى چند 
سال و اخذ مدركى دانشگاهى، كفايت نمى كند تا بتوانيم 
انتظار  در  باال  درآمدى  و  خوب  شغلى  باشيم  اميدوار 
ماست. اين روزها تورم مدرك بيشتر از پيش به چشم 
مى آيد و به وضوح مى توان انبوهى از فارغ التحصيالن 
دانشگاهى را ديد كه مدارك دانشگاهى دارند اما يا شغل 
ندارند يا اگر هم دارند، در موقعيتى پايين تر از انتظارشان، 
با درآمدى كمتر و نارضايتى بشيار روزگار مى گذرانند.
است اين  مسئله  مناسب؛  شغل  يا  ال  ايده  شغل 

بى شك هر فرد معيارهايى از شغل ايده آل خود در ذهن 
دارد كه مى تواند شامل ميزان درآمد، همكاران، محيط 
كارى، مزايا، امكانات، ميزان خالقيت يا آزادى عمل در 
كار، امكان رشد و پيشرفت، پرستيژ اجتماعى و... باشد.
گذارى سرمايه  زمينه  اين  در  خود  روى  ما   اصوال 
 نمى كنيم و نسبت به خودمان كر و كوريم. از سوى 
ديگر به دليل آنكه آگاهى كافى نسبت به اجتماعى كه 
در آن زندگى مى كنيم نداريم، فرصت ها و تهديدهايى 
بينيم  نمى  دارند،  وجود  كارمان  و  خود  مورد  در  كه  را 
كنيم ارزيابى  درستى  به  را  ها  آن  توانيم  نمى  يا  و 

واجد  و  نداريم  توجهى  اجتماع  در  قدرت  مناسبات   به 
مهارت  رهبرى،  توانايى  نظير  اجتماعى  هاى  مهارت 
ارتباطى  و  تعاملى  هاى  مهارت  تغيير،  مديريت  هاى 
با  مشاركت  نيز  و  افراد  ساير  با  همكارى  و  ديگران  با 
نمى  درنتيجه  نيستيم،  گروهى  هاى  فعاليت  در  ها  آن 
موقعيت  در  و  اجتماع  در  اثربخش  حضورى  توانيم 
رضايت  تنها  نه  نهايت  در  و  باشيم  داشته  خود  شغلى 
بلكه  داشت،  نخواهيم  خود  شغل  از  عميق  و  درونى 
كمتر  بسيار  درآمدى  طوالنى  زمان  مدت  در  احتماال 
كرد. خواهيم  كسب  داريم،  را  آن  انتظار  آنچه  از 

و  بار  زندگى كسالت  دارى هستيم كه  پول  آدم  گاهى 
خسته كننده اى را سپرى مى كنيم و آن شور و شوقى 
كه رضايت درونى برايمان داشته باشد، تجربه نمى كنيم.
در نهايت قطعا همه ما در جست و جوى شغلى هسيتم 

كه نه تنها عاشق آن باشيم، بلكه عملكرد خوبى نيز در 
آن داشته باشيم و پول خوبى هم از آن نصيبمان شود؛ 
اين است كه چگونه مى توانيم چنين  اما سوال اصلى 

شغلى داشته باشيم؟
در پاسخ به اين سوال فارغ از اينكه در حال حاضر چه 
مى كنيم و در چه شغلى مشغوليم، به نظر مى رسد مسير 
اصلى كه بايد سعى كنيم روى آن سرمايه گذارى كنيم، 

اين چنين است.

گام اول: خودت را بشناس و شور و شوق اصلى يا معناى 
زندگى ات را پيدا كن. درواقع نخست بايد چيزهايى را در 
 وجود خود كشف كنيم كه ما را تمام و كمال از درون بر
 مى انگيزانند، خواب را از چشمانمان مى گيرند و فكركردن 
به آن ها مو به تنمان سيخ مى كند و حاضريم با همه وجود 
و انرژى، براى تحقق يا به دست آوردن آن ها تالش كنيم.

اين اشتياق سوزان و انگيزه ناب درونى، ربط مستقيمى 
است  مربوط  چيزهايى  آن  به  بيشتر  و  ندارد  پول  به 
رضايت  احساس  ما  به  زندگى،  لحظه  لحظه  در  كه 
آنچه  تمامى  به  اگر  دهد.حتى  مى  خيرى  به  عاقبت   و 
مى خواسته ايم نرسيده باشيم؛ مثال اگر بهبود كيفيت 
يا آموزش، مرا بر مى  از طريق مربيگرى  افراد  زندگى 
انگيزاند و فعاليت در اين حوزه براى من رضايت و شادى 
واقعى در پى دارد، بايد بكوشم فعاليت هاى خود را در 

همين حوزه متمركز كنم.

حوزه با  مرتبط  هاى  مهارت  و  دانش  دوم:  گام 
  تمركز خود در زندگى را كه به شور و شوق و انگيزه 
درونى تان پر و بال مى دهد، فرا گيريد.با اين كار درواقع 
توانيد  مى  كه  دهيد  قرار مى  موقعيتى  در  را  خود  شما 
شغلى داشته باشيد كه نه تنها عاشق آن هستيد، بلكه در 
آن شغل عملكرد خوبى هم داريد؛ بنابراين تا اينجا دست 
كم آدم خوشحالى هستيد كه هنوز درآمد چندانى ندارد.

گام سوم: و حاال نوبت به سومين و آخرين گامى است 
كه بايد برداريد؛ يعنى با كارى كه عاشق آن هستيد و 
ايد، پول  نيز كسب كرده  را  با آن  مهارت هاى مرتبط 
خوب درآوريد. خوشبختانه شما كارى را انجام مى دهيد 
كه عاشق آن هستيد؛ پس تالش بيشتر و صرف ساعت 
هاى بيشتر نه تنها براى شما رنج آور نيسَت، و از آن 
لذت هم مى بريد. از سوى ديگر مهارت هاى الزم را 
كه  نيستيد  آن  نگران  نتيجه  در  و  ايد  كرده  نيز كسب 
باشيد. نداشته  خوبى  عملكرد  يا  كنيد  كارى  خراب 
فقط كافى است كمى صبور باشيد و به تالش خود ادامه 
را  ارتباطى خود  نرويد، شبكه  فرو  در الك خود  دهيد. 
در  شوقتان  و  شور  درباره  ديگران  با  و  دهيد  گسترش 

زندگى حرف بزنيد. 
و  دهيد  نشان  ها  آن  به  در عمل  را  مهارت هاى خود 
فراموش نكنيد كه شما آماده ايد تا با فرصت ها مواجه 
شويد و شانس ماندگار، فقط به سراغ آدم هايى مى رود 

كه خود را براى مواجهه با فرصت ها آماده كرده باشند.

5

پيامك روز 

حرف هاى ابريشمى طنز امروز

شعر روز 

پلكى احساس

عارفانه روز

يك لحظه مكث كن

نگرش

آيه روز  

خدا به سر منزل سعادت و سالمت مي خواند و هر كه را مي خواهد به راه مستقيم 
هدايت مي كند. يونس آيه 25

حديث روز  

سه چيز از كارهاي نيكان است: انجام واجبات الهي، ترك و دوري از گناهان، مواظبت و رعايت مسائل و احكام دين.
امام جواد (ع)

سبك زندگى

فالش بك

چگونه شغلى را كه دوست داريم، پيدا كنيم؟

طراح: نسرين كارى                        

بازيهاي  افقي: 1- ورزش محبوب 
زمينه  در  سينا  ابن  كتاب  المپيك- 
ثابت  قيافه-  و  شكل   -2 پزشكي 
3-بله،  دندان  برس  برقرار-  و 
نقاشي  سرخ  گل  صورتك-  آري- 
سوغات  يافته-  اختصاص    -4
چك-   -5 ميالدي  ماه  زمستان- 
رويداد دردناك و غ مانگيز- نويسنده، 
خانمانه!-  ناراحتي  6-صداي  كاتب 
اين پارك ملي داراي اكوسيستمهاي 
كوهستاني مرتفع و آبي مي باشد و 
نزديك دامنه جنوب غربي دماوند واقع 
شده - كشوري در امريكاي التين – 
دهان 7- بعد چهارم – حركت دايره 
داشته  عموميت  كه  چيز  هر  مانند- 
غربي  شهرهاي  از  يكي   -8 باشد 
سرازيري-  ايران-  استاني  مراكز  و 
مخصوص خداوند است و بس 9- نام 
كوچك آل وز بازيكن برزيل- ايالت 
در  عضوي  امريكا-  كشور  پنجاهم 
دستگاه  عاميانه-  يك  صورت 10- 
مصر  رود  جفت-  سردكن-  آب 
كوه  مخفف  اينك-  خاك-   -11
12- گشايش در كار- لقب موالنا- 
پايگاه اينترنتي  13- بدنام- محكم 
بي  دختر   -14 ناسيونال  قاطع-  و 

از  ترسناك 15-  پدر- ساز سيمي- 
نهاي  رما  از  يكي  نفت-  مشتقات 
جالل آل احمد نويسنده معاصر ايران

پرده  روي  فيلمي   -1 عمودي:  
سينماها به كارگرداني مهرشاد كارخاني 
با بازي سحر قريشي، سروش صحت 
و شهره قمر- ريا 2- چاهي است در 
بوكان-  حوالي  در  شهري  جهنم- 
خوشه  ناگوار-  سخت،   -3 روييدن 
برنج- روا داشتن و جايز گردانيدن 4- 
يار پت!- پيچ و تاب- بوي كهنگي- 
نغمه و غنا- درس نخوانده 5- به هم 
خسته  نفس  پسرانه-  نام  چسبيده- 
6- خرس فلكي- شكارچي- خاطر 

هانگيز خانوادگي 7- جد قوم عاد- 
جزئيات  معرفي  راهنماي  يا  كتابچه 
كاال، خدمات، امكانات و...- نامعلوم 
8-آلودگي- عمل منافق- بهانه 9- 
سالخ شتر- سم يترين گياه موجود 
در نيمكره غربي- لوله گوارشي 10- 
اين بازيگر مي خنداند- سوره دهم و 
همچنين نام پيامبري- مظهر سبكي 
برنا  اهريمن-  مذهبي-  شهر   -11
تمسخر-  حرف  خميازه-   -12
سر  ضربه  موالنا-  ساز  لرز-  همراه 
فوتباليست 13- ناوارد و ناشي- نوعي 
از خودرو پورشه- خرما فروش 14- 
ضد پشتك- درمانگاه- زبان كشيدن 

15- اثر بيدل- بدون حقه بازي
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پاسخ جدول 3232

123456789101112131415
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

123456789101112131415
هتسكشروشىاجنگ1
امىلهنزورنمىر2
تسروروىزسراكا3
مرلادرىاتعون4
سنزبابنىابتب5
فساتراكنرىاه6
ردسدىدناكتىدا7
اركاىعسناور8
گنهاوهالادناو9
ىتلسانابااكل10
لساملامومسمى11
هاجورتمنتاقا12
مىالمكلسمخلسم13
راىوراونالاىر14
دباكوىستناورس15

قابل توجه تمامى ادارات دولتى و همشهريان  محترم  
اكيپ تخصصى سرما در خدمت شما  نصب و سرويس كولر و غيره  در اسرع وقت   09155622188

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

تجربه كنيد.    09158668002

 يك كانون تبليغات  تعدادى بازارياب 
خانم و آقا به صورت تلفنى و حضورى نيازمند 
است.    09365403880 - 32226589

يك منشى خانم براى كار در دفتر 
نظافتى نيازمنديم.    32232860

تعدادى نيروى نظافتى خانم و مراقب 
براى شركت نظافتى نيازمنديم.

32232860
 دو نفر كارگر خانم 

براى كار در نانوايى نيازمنديم.
09155612839

استخــدام
پخش مواد غذايى آذين 
 با شماره ثبت 121- 15/93 

براى تكميل كادر پرسنل خود تعدادى 
بازارياب آقا و خانم با روابط عمومى باال، 

حقوق ثابت و بيمه نيازمند است.
مدرك تحصيلى :  حداقل ديپلم

 افرادى كه داراى مدرك باالتر هستند 
در اولويت مى باشند

آدرس: خيابان شهدا 4 ، ساختمان تجارى 
مسجد النبى (ص) طبقه 2، واحد 7

 056 - 32238729
 ساعت مراجعه : 8 صبح تا 14 

شركت لبن پخش باران
 به تعدادى نيروى خانم و آقا

 با روابط عمومى باال
 نيازمند مى باشد 

09151408169-32237958

آگهى استخدام

شركت شاهسوند پخش فراز
براى تكميل كادر فروش و توسعه و بازآفرينى شبكه فروش خود بازارياب با تجربه 

 كافى در امور بازاريابى با حداقل مدرك تحصيلى ديپلم استخدام مى نمايد. 

عالقه مندان از تاريخ درج آگهى به مدت يك هفته از ساعت 8 صبح الى 12 به دفتر 

شركت واقع در توحيد 16 مراجعه و يا با شماره هاى ذيل تماس حاصل فرمايند.

شماره دفتر: 05632433398         09155610365 - محمد على جعفرى

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

پيــچ و روپــالك نمــا
سجاد 36 پالك 22   09156694379 - موذن

تدريس خصوصى رياضى و فيزيك
كليه مقاطع

32421414 - 09158635096

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

09151636824 - 09152206824  
05632222321

كـاشت 
بـولت

فروش آرايشگاه زنانه با  كليه وسايل
09353843672

حراج لباس عروس نو ، وسايل سفره 
عقد به علت تغيير شغل

09309959572

پيش فروش واحد مسكونى در بهترين 
نقطه بيرجند با شرايط استثنايى

32212553 - 09155621006

 چهار ديوارى به همراه آب و برق و نما 
شده براى سفره خانه سنتى ، كارواش 

و ... رهن و اجاره داده مى شود.
حاشيه خيابان قدس - معلم

09155621006
32212553

مغازه پيتزا و نوشيدنى واقع در 
خيابان مدرس با وسايل در حد 
نو و آكبند به فروش مى رسد.  

09156695564

فروش مصالح ساختمانى با 
موقعيت عالى در بهترين نقطه 

 شهر به علت تغيير شغل 
يا معاوضه با خودروى پرايد

09156665660
09153622236

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

09155051239- مقدم

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

09151606547

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

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

   32304027 -09159656641 روزى

سمسارى پايتخت
 تمامى 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

 فروش انواع نشاء
 گوجه و بادمجان و غيره 

نهال پسته
 09364782506 -09157212359

09364782605

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

32230549

فروش دكل جرثقيل پالفينگر 
3 تن و دو الكتروموتور 15 اسب   

09155626083

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

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

 كارگر  25 /  32318157  - 09158651167- شهريارى

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

09398322907 - عسكرى

فروشگاه الستيك اسدزاده
اقساط 12 ماهه  براى فرهنگيان

انقالب 8 و 10
09153624878



يكشنبه* 10 خرداد 1394 *شماره 3233 

اخبار ورزشى

نامه نيوز: نوجوانان مبتال به اضافه وزن دو برابر بيشتر در معرض ابتال به سرطان روده هستند و اين رقم در نوجوانان چاق باالتر است. متخصصان تاكيد 
دارند كه مصرف گوشت قرمز فرآورى شده و چربى شكمى با خطر ابتال به سرطان روده مرتبط است. در حقيقت رابطه آشكارى بين چاقى دوران نوجوانى 
و خطر ابتال به سرطان روده در سال هاى آتى زندگى وجود دارد و چاقى يكى از فاكتورهاى خطرزا در بروز اين نوع از سرطان است. 

ارتباط چاقى نوجوانى با سرطان روده 

با خواص «شاتوت» آشنا شويد! 

براى  مفيدى  خواص  «شاتوت»  سالمانه: 
سالمت دارد، از جمله جلوگيرى از عفونت هاى 

دستگاه ادرارى، سرطان، بيمارى هاى وابسته به 
سن و سكته مغزى. شاتوت حاوى منبع خوبى 
است.  بااليى  آنتى اكسيدان  و   C ويتامين  از 
شاتوت ها منبع خوبى از آهن هستند كه بندرت 
ميوه  اين  مى شود.  پيدا  توت ها  انواع  ديگر  در 

منيزيم  و  منگنز  پتاسيم،   از  سرشار  همچنين 
است. پتاسيم بخش مهمى از سلول و مايعات 
بدن است كه ميزان ضربان قلب و فشار خون را 
كنترل مى كند. اين نوع توت حاوى مقدار بسيار 
و  ريبوفالوين  نياسين،   ،B6ويتامين از  خوبى 

اسيدفوليك است. 

عوارض ديابت باردارى 
براى مادر و جنين

 
دوران  در  خون  قند  كنترل  معموًال  سالمانه: 

صورت  مناسب  غذايى  رژيم هاى  با  باردارى 
مى گيرد اما اگر رژيم غذايى كارساز نباشد، بايد 
تزريق انسولين را براى كنترل قند خون و حفظ 

سالمت مادر و جنين در برنامه او قرار دهيم. 
از طى  باردارى پس  ديابت  بسيارى،  موارد  در 
اين دوران از بين مى رود اما اين خانم ها مستعد 
بعدى  سال هاى  در  ديابت  و  چاقى  به  ابتال 
به  مبتال  مادران  فرزندان  متاسفانه  هستند. 
مستعد  آينده  سال هاى  در  هم  باردارى  ديابت 
ابتال به ديابت و چاقى خواهند بود. از اين رو، 
اين  بدنى  فعاليت هاى  و  غذايى  رژيم  كنترل 

بچه ها هم از اهميت زيادى برخوردار است.
 اگر قند خون خانم هاى مبتال به ديابت باردارى 
كنترل نشود، عوارضى براى مادر و جنين، حتى 
تا سر حد مرگ جنين را در پى خواهد داشت. 
آسيب به مادر و جنين حين زايمان هم از ديگر 
است  ممكن  اينكه  ضمن  است.  آن  عوارض 
به  مبتال  و  درشت  بسيار  مادرها،  اين  جنين 

زردى يا يرقان طوالنى مدت هم شوند.

چاى سبز بخوريد،  
دندانپزشكى نرويد! 

  
شهرخبر:  نوشيدن يك فنجان چاى سبز در روز 

مى تواند تا حد زيادى نياز انسان به دندانپزشك را 
برطرف كند! . چاى سبز حاوى مولكول هاى ضد 
ميكروبى به نام «كاتچين» هستند كه سالمت 
اثرات ضد  دندان را تقويت مى كنند. چاى سبز 

باكترى دارد كه تنها در صورتى كه بدون شكر 
مصرف شود، براى دندان ها مفيد است.

منابع پنهان قندها را بشناسيد 

سالمت نيوز: بيشتر نوشيدنى هاى انرژى زا كه 

گفته مى شود به شما انرژى مى بخشند، مقدار 
زيادى شكر و كافئين نيز وارد بدنتان مى كنند. 
سس ماكارونى طعم دلپذير و غير شيرين دارد اما 
اكثر سس هاى ماكارونى در هر نصف فنجان سس 

بين 6 تا 12 گرم شكر دارند. اين مقدار شكر برابر 
همان مقدارى است كه در يك كلوچه شكالتى 
وجود دارد. ماست سرشار از كلسيم و پروتئين است 
اما حتى ماست هاى طعم دار كم چرب هم در هر 
سهم ( 225 گرم) 17 تا 33 گرم شكر دارند كه 
اين مقدار به اندازه دو اسكوپ (يك فنجان) بستنى 

شكالتى است. جو، سرشار از مواد مغذى و فيبر 
است كه براى سالمتى مفيد مى باشد اما بسيارى 
از محصوالت جوى آماده طعم دار بين 10 تا 15 
گرم شكر در هر بسته دارند.  ميوه خشك كه آب 
آن تبخير شده است، مقدار قند بيشترى نسبت به 
ميوه هاى تازه دارد. يك مشت كشمش (38 گرم) 

بيش از 25 گرم قند طبيعى دارد.
 

2 ماده غذايى مفيد كه 
در تابستان مضر هستند

 
شهرخبر: سير: سير داراى خواص آنتى بيوتيكى 
فراوانى است. اما چرا بايد از آنها در طول تابستان 
كمتر استفاده كرد ؟ دليل آن اين است كه باعث 
به هم خوردن تعادل دمايى بدن شده و همچنين 
باعث عدم تعادل در مايعات بدن نيز مى شود. شما 
مى توانيد به جاى سير در فصل تابستان مقدار 

كمى زنجبيل يا رازيانه و يا نعنا استفاده كنيد.
  ليمو: مصرف نوشدنى هاى حاوى ليمو در فصل 
تابستان باعث افزايش شيره معده مى شود كه به 
دنبال آن عوارضى مانند سوهاضمه ، سوزش سر 
دل، رفالكس اسيد معده، زخم معده و… را به 
 ، ليمونادها  براى  مناسب  جايگزين  دارد.  دنبال 

نوشيدنى هاى گياهى و آب نارگيل مى باشد.

2 ماده غذايى مفيد كه در تابستان مضر هستند

كيف قاپ مى خواست  اموال مسروقه 
را در خودروى پليس مخفى كند! 

باشگاه خبرنگاران : زن 40 ساله اى كه در مراكز شلوغ و 
تجارى مشهد كيف زنى مى كرد، توسط پليس شناسايى 
و دستگير شد.وى هنگام انتقال به كالنترى كيف دستى 
سرقتى را در بين صندلى خودروى گشت پليس مخفى 
كرد تا هنگام بازرسى چيزى از او كشف نشود. اين زن 
كه راهى جز بيان حقيقت نمى ديد به كيف زنى در مراكز 
شلوغ و تجارى مشهد اعتراف كرد. بوستانى جانشين 
رئيس پليس مشهدگفت:ماموران 413هزار تومان وجه 
نقد به همراه 40 قطعه يكصد دينارى عربستان و يك 

گوشى تلفن همراه از متهم كشف كردند. 

سارقان خشن 60 ميليارد به جيب زدند 

باشگاه خبرنگاران: فرمانده انتظامى اصفهان گفت: در پى 
وقوع چند فقره سرقت مسلحانه محموله كابل مسى و 
شكايت تعدادى از رانندگان خودروهاى باربرى كه توام با 
ضرب و شتم آنها بود، موضوع مورد رسيدگى قرار گرفت. 
سردار آقاخانى افزود: سرانجام پس از دو ماه كار ويژه 
عملياتى و تالش شبانه روزى كارآگاهان و جمع آورى 
مدارك و سرنخ هايى از اين پرونده ماموران توانستند 
تمامى محل هاى سكونت و مخفيگاه هاى اين باند را 
شناسايى و در يك عمليات همزمان سردسته باند و تمامى 
اعضاى آن را دستگير كردند. مجموع ارزش سرقت هاى 

صورت گرفته توسط آنها 60 ميليارد ريال بوده است.

اعمال قانون 3 هزار فقره تخلف 
حادثه ساز در جاده هاى استان

فارس: فرمانده پليس راه خراسان جنوبى گفت: در طى 
هفته گذشته 2 هزار و 927 فقره تخلف حادثه ساز در 
جاده هاى استان اعمال قانون شد.رضايى افزود: در طى 
هفته گذشته تعداد تصادفات فوتى در جاده هاى استان 
يك مورد بوده است. وى با بيان اينكه در طى هفته 
گذشته 19 فقره تصادفات جرحى در جاده هاى استان 
گزارش شده است، تصريح كرد: در اين تصادفات 33 نفر 
مجروح شدند. رضايى از اعمال قانون 6 هزار و 948 فقره 
تخلف در جاده هاى استان خبر داد و افزود: از اين ميزان 2 

هزار و 927 فقره جزو تخلفات حادثه ساز بوده است.

سرقت 130 ميليونى با  ارسال پيامك 

باشگاه خبرنگاران: رئيس پليس فتا فارس گفت: شاكى 
در اظهارات خود بيان كرد حدود پنج ماه پيش پيامكى 
مبنى بر برنده شدن در قرعه كشى بر روى تلفن همراهش 
ارسال  شد كه از وى درخواست مى شود براى دريافت وجه 
به خودپرداز مراجعه كند. شاكى در حالى كه مى دانسته پيام 
از طرف كالهبرداران است يك حساب بانكى كه وجه 
نقدى در آن نبوده را انتخاب و به درخواست كالهبردار 
پاسخ مثبت مى دهد. حسينى افزود: پس از پنج ماه، 130 
ميليون ريال وام به همين حساب واريز شده كه كمتر از دو 
ساعت توسط فرد كالهبردار از حسابش برداشت مى شود.

در نهايت ماموران موفق به شناسايى متهم شدند.

پليس هند يك كبوتر را بازداشت كرد

ايسنا : پليس هند يك كبوتر را به ظن جاسوسى براى 
پاكستان، بازداشت كرده است. پليس پنجاب در هند 
اعالم كرد كه يك پسر 14 ساله در روستايى در نزديكى 
مرز پاكستان اين كبوتر را پيدا كرد و زمانى كه متوجه 
وجود يك پيغام چاپ شده روى بدن كبوتر شد، آن را 
تحويل پليس داد. روى پرهاى اين پرنده، ُمهر يكى از 
مناطق بخش پاكستانِى استان پنجاب چاپ شده بود. 
ماموران پليس هند اين كبوتر را براى عكسبردارى به 
يك دامپزشكى بردند اما هيچ ماده يا وسيله خطرناكى 
در داخل بدن آن يافت نشد. با اين حال ماموران تاكيد 

كردند كه اين كبوتر فعال آزاد نخواهد شد.
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حوادث

تيم هندبال منيزيم فردوس 
به مسابقات آسيايى راه يافت

فارس: از سرى مسابقات ليگ برتر هندبال كشور به 
شمش  هندبال  تيم  دو  فردوس،  شهرستان  ميزبانى 
منيزيم فردوس و هپكوى اراك به مصاف هم رفتند.

در اين بازى تيم شمش منيزيم فردوس با نتيجه 38 
بر 27 تيم هپكوى اراك را در هم كوبيد و عالوه بر 
اينكه نايب قهرمانى خود را در ليگ برتر هندبال كشور 
مسجل كرد سهميه حضور در بازى هاى آسيايى را نيز 
بدست آورد. عليرضا شعبان پور سرمربى تيم هندبال 
شمش منيزيم فردوس گفت: بازى بعدى تيم شمش 
برتر  ليگ  رقابت هاى  آخر  هفته  در  فردوس  منيزيم 
هندبال كشور، 12 خردادماه مقابل سنگ آهن بافق و 

در شهرستان يزد برگزار مى شود.

معرفى برترين هاى مسابقات 
دو صحرانوردى «جام شهيد يوسفى»

فارس : ششمين دوره از مسابقات دو صحرا نوردى 
«جام شهيد ابراهيم يوسفى» خراسان جنوبى برگزار 
شدند.  قهرمانى  سكوهاى  فاتح  سرايانى  دوندگان  و 
در اين مسابقات حدود 100 دونده از شهرستان هاى 
و  سربيشه  قاينات،  سرايان،  طبس،  خوسف،  طبس، 
ورزشكار  مزار شهيدان  كيلومترى   6 بيرجند مسافت 
حضرت  مزار  قلى زاده  محمد  تاج  و  قايمى  سعيدا... 
شهيد  مزار  تا  نصرآباد  روستاى  اباالقاسم  سلطان 
على  پيمودند.  را  خوسف  پرچ  سر  يوسفى  ابراهيم 
قربانى، سيد حسين كوهستانى، حميد رفعتى و سيد 
محمد كوهستانى، همه از شهرستان سرايان رتبه هاى 

اول تا چهارم را از آن خود كردند.

قهرمان تيم ملى واترپلوى ايران 
دريك تورنمنت  

جهان نيوز: تيم ملى واترپلوى ايران به عنوان قهرمانى 
و مدال طالى مسابقات توسعه جهانى واترپلو دست 
ديدار  كننده  برگزار  ايران  واترپلوى  ملى  تيم  يافت. 
تيم  مقابل  واترپلو  جهانى  توسعه  مسابقات  فينال 
اوروگوئه بود كه در نهايت با كسب پيروزى 13 بر 5 
به عنوان قهرمانى و مدال طالى اين رقابت ها رسيد.
بعد از اوروگوئه  كه نايب قهرمان شد، اتريش و مالت 

به عناوين سوم و چهارم رسيدند.

 دليل حضور برانكو در تمرين تيم ملى 
جهان نيوز: برانكو ايوانكوويچ سرمربى پيشين تيم ملى 
فوتبال ايران كه در تمرين تيم ملى فوتبال ايران حاضر 
همكارم  تا  آمدم  ملى  تيم  تمرين  به  بود،گفت:  شده 
كارلوس كى روش را از نزديك ببينم و برايش بهترين 
ها را آرزو كنم. همچنين با مسعود شجاعى و آندرانيك 

تيموريان كه شاگردان قديمى من بودند ديدار كنم. 

آدرس : نبش غفارى 4       

 09151606528

32212519  
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  نمايشگاه بزرگ مبلمان 
و سرويس خواب 

براى شما آخرين مدل هاى 

روز تهران را گلچين نموديم 

مبلمان پاسارگاد نماد تعهد و كيفيت 

با  شرايط استثنايى 

ضمناً اقساط 12 ماهه بدون پيش پرداخت ويژه فرهنگيان عزيز 

تلفن :  32450085 - 09155623695 

آدرس : خيابان معلم - چهار راه بهدارى - طبقه پايين بانك رفاه 

مودى

تعمير يخچال  ، فريزر  و ...   در  منزل   09158076574- نظرى

ايزوگام شرق
 0915  562  2050

0915  562  9033

خيابان ارتش - جنب  جهاد كشاورزى        

3-32233092  بخشى

حمل بار و اثاثيه منزل

 با كاميونت مسقف چادردار 

و كارگر ماهر

 09157213571
صالحى منش

 نصب و تعمير كولر آبى  
و  لباسشويى  در منزل

  32315776 -  09151643778  
 شهريارى

تورهاى گروهى سرعين – آستارا و اردبيل حركت 20 خرداد

شمال (محمودآباد) حركت 18 خرداد- مشهد مقدس 19 خرداد
كيش گروهى- قشم با قطار (ويژه بازنشستگان لشكرى) و عموم 

تورهاى خارجى : استانبول- آنتاليا- مالزى- چين- هند و. ...

شركت ميناب سير شرق            09373751404 - 32221719

  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

فروش تعدادى الستيك دست دوم  

(1000×20 ) اتوبوس
09153620261



تسنيم- مدير عامل شركت گاز استان خراسان جنوبى گفت: مشعل گاز همزمان با دهه فجر امسال در شهرهاى اسديه و قهستان شهرستان 
درميان روشن مى شود. دشتى از پيشرفت فيزيكى 60 درصدى اجراى خط انتقال گاز به شهرستان درميان خبرداد و اظهار كرد: اين طرح با 

اعتبار 53 ميليارد تومان به طول 98 كيلومتر و قطر 12 اينچ اجرا مى شود.

مشعل گاز در شهرستان درميان دهه فجر روشن مى شود
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پايان خرداد مهلت دارندگان مجوزهاى 
معدنى براى ثبت نام در سامانه معادن

 سازمان صنعت، معدن و تجارت استان در اطالعيه اى
از تمامى دارندگان مجوزهاى معدنى خواست با ثبت 
نام در سامانه و دريافت كد رهگيرى براى فعال سازى 
و انتساب محدوده خود به اين سازمان مراجعه نمايند. 
متقاضيان تا پايان خرداد ماه مهلت دارند در سامانه 
مذكور ثبت نام نمايند. در اين اطالعيه ارائه هرگونه 
خدمات به متقاضيان وابسته به اخذ كد رهگيرى و 

انتساب محدوده شده است. 

حضور استاندار بر سر مزار معلم دبيرستان

توابع  از  بيهود  روستاي  به  سفر  جريان  در  استاندار 
شهرستان قاينات بعد از حضور در گلزار شهداي اين 
روستا متوجه دفن معلم دوران دبيرستان خود در اين 
روستا شد و بالفاصله بر سرمزار ايشان حاضر و با قرائت 
فاتحه به مقام شامخ ايشان اداي احترام كرد. گفتني 
است؛ حاج عبداله كريم زاده در تاريخ 22 فروردين ماه 
1320 در روستاي بيهود متولد و در تاريخ 31 مردادماه 
1393 چشم از جهان فروبست و به مدت 40 سال به 
شغل شريف معلمي و استادي اشتغال داشته و عالوه 
بر آن نيز به عنوان مفسر و قاري قرآن كريم به فعاليت 
به  ايشان همچنين  است،  است. شايان ذكر  پرداخته 
عنوان استاد كالس هاي فرهنگي و ديني در استان 
خراسان شمالي (شهرستان شيروان) مشغول به فعاليت 

بوده است؛ روحش شاد و يادش گرامي باد.

جشنواره بومى و محلى 
بسيجيان زيركوه برگزار مى شود

زيركوه  سپاه  بسيج  مقاومت  ناحيه  فرمانده  فارس- 
با  زيركوه  بسيجيان  محلى  و  بومى  جشنواره  گفت: 
مى شود.  برگزار  روستاها  تمامى  ورزشكاران  حضور 
از  امور جوانان شهرستان  ميرى در ستاد ساماندهى 
آمادگى كامل بسيج در برگزارى كالس هاى مختلف 
نخستين  كرد:  تصريح  وى  داد.  خبر  فراغت  اوقات 
بسيجى شهر  و محلى جوانان  بومى  دوره مسابقات 
تا  هستيم  آن  دنبال  به  و  شده  برگزار  آباد  حاجى 
جشنواره بومى و محلى بسيجيان را براى ورزشكاران 

تمامى روستاها برگزار كنيم.

 فرآوري و صادرات 2هزار و400 تن پسته 
باز آغاز امسال 2 هزار و 400 تن پسته در خراسان 
جنوبى فرآورى و به بازارهاى داخلى و خارجى صادر 
جهاد  مديرصنايع  سيما؛  و  صدا  گزارش  به  شد. 
شده  فرآورى  پسته  افزوده  ارزش  استان،  كشاورزى 
اين  گفت:  مودى  كرد.  عنوان  ريال  ميليون  را 360 
مقدار پسته در يك واحد فرآورى استان پوست گيرى 
فرآورى شد. وى مقصد صادراتى  به خالل پسته  و 
را  جنوبى  خراسان  پسته  شده  فرآورى  محصول 
افغانستان عنوان كرد و افزود: فرآورى اين محصول 
از آغاز امسال براى شش نفر در استان شغل ايجاد 
كرده است. پارسال نيز 13 هزار تن پسته به ارزش 
واحد   122 در  ريال  ميليون   950 و  ميليارد  يك 

فرآورى استان خالل و بسته بندى شد.

بهره برداري از مدرسه خير ساز در قاين

يك مدرسه 12 كالسه خيرساز در شهر قاين خراسان 
جنوبى به بهره بردارى رسيد. به گزارش صدا و سيما؛ 
استان  مدارس  تجهيز  و  توسعه  نوسازى،  كل  مدير 
گفت: هزينه يك ميليارد و 500 ميليون تومانى اين 
بيكى  است.  كرده  تقبل  كويتى  خير  يك  را  مدرسه 
افزود: اين مدرسه در زمينى به مساحت 3هزار و 650 
از  آموز  دانش   300 تا  است  شده  ساخته  مربع  متر 

مزاياى آن بهره مند شوند.

توقيف 7 محموله غير مجاز دام در خوسف

از ابتداي امسال 7 دستگاه خودروى حمل غير مجاز 
دام در خوسف توقيف شد. رئيس شبكه دامپزشكى 
توقيف  شتر  نفر   122 راستا  اين  در  گفت:  خوسف 
شفائى  شدند.  معرفي  قضايي  مراجع  به  متخلفان  و 
از  نفر  سه  غيرمجاز  هاى  محموله  صاحبان  افزود: 

متهمان به پرداخت جريمه نقدي محكوم شدند.

افزايش 10 درصدي جوجه ريزي دراستان

بيماري هاي طيور  و مديريت  بهداشت  اداره  رئيس 
دامپزشكي استان از جوجه ريزى بيش از  5 ميليون  
قطعه طي 2 ماه نخست امسال 94 در مرغدارى هاى 
استان خبر داد. بخشي با اعالم اين خبر افزود: اين 
تعداد جوجه ريزى نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
حدود 10 درصد رشد داشته است. وى با بيان اينكه 
بيش از 700 واحد مرغداري گوشتي در استان فعاليت 
دارند، از مرغداران خواست نسبت به اخذ مجوزهاي 
و  تخليه  گواهي  ريزي،  جوجه  نظير  الزم  بهداشتي 
دامپزشكي  با  كشتارگاه  به  بهداشتي  حمل  مجوز 

شبكه هاي دامپزشكي همكاري نمايند.

اعزام 350 نفر از مددجويان
  تحت حمايت به مرقد امام راحل 

آمادگى  از  استان  امداد  كميته  فرهنگي  امور  مدير 
تحت  مددجويان  از  نفر   350 اعزام  براى  نهاد  اين 
كبير  بنيانگذار  ارتحال  سالگرد  مناسبت  به  حمايت، 
انقالب اسالمي، به مرقد امام خميني (ره) خبر داد.

عرب هدف از اعزام مددجويان تحت حمايت به مرقد 
امام را تجديد بيعت با آرمان هاي امام راحل عنوان 
كرد و افزود: اين افراد از خانواده هاي مشمول طرح 

نظام جامع آموزشي تربيتي مي باشند.

صادرات 520 هزار دالري محصوالت دامي  

آغاز  از  جنوبى  خراسان  دامى  محصوالت  صادرات 
گزارش  به  داشت.  ارزآورى  دالر  هزار   520 امسال 
صدا وسيما مديركل دامپزشكى استان گفت: از آغاز 
و  هزار   2 قرمز،  گوشت  تن   140 همچنين  امسال 
550 تن گوشت سفيد و هزار و 865 تن تخم مرغ 

درخراسان جنوبى توليد شد. 

برگزاري كارگاه آموزشي گفتمان سازي 
   اقتصاد مقاومتي در 108 دانشگاه كشور  

تا  مقاومتى  اقتصاد  سازى  گفتمان  آموزشى  كارگاه 
شود.  مى  كشوربرگزار  دانشگاه   108 در  سال  پايان 
به گزارش صدا و سيما؛ شاه حسينى معاون اداره كل 
فرهنگى اجتماعى معاونت فرهنگى اجتماعى سازمان 
گفتمان  آموزشى  كارگاه  در  كشور  اجتماعى  تأمين 
سازى اقتصاد مقاومتى در بيرجند هدف از برگزارى 
اين كارگاه ها را بررسى راهكارهاى دستيابى به مؤلفه 
هاى اقتصاد مقاوتى، تبيين ضروريات و مفاهيم تأمين 
اجتماعى از طريق دانشگاه و دانشجويان عنوان كرد. 
گفتنى است؛ در اين كارگاه 150 نفر از دانشجويان، 
اعضاى هيئت علمى دانشگاه هاى بيرجند، كارمندان 
و كارشناسان تأمين اجتماعى خراسان جنوبى درباره 

نحوه عملياتى كردن اقتصاد مقاومتى گفتگو كردند.

سمن هاى برتر جوان استان تجليل مى شوند

تسنيم- معاون فرهنگى و امور جوانان سازمان ورزش 
و جوانان خراسان جنوبى با اشاره به اينكه كشورمان 
از ظرفيت جوان خوبى برخوردار است، گفت: امروز 10 
خرداد در چهارمين روز از هفته جوان بعد از نماز مغرب 
و عشا در محل باغ موزه اكبريه 30 سمن برتر جوان 
در اين استان تجليل مى شوند. مهرور ضمن تبريك 
هفته جوان اظهار كرد: بنا داريم در چهارمين روز از اين 
هفته از سازمانهاى مردم نهاد جوان و برتر تجليل كنيم، 
سازمان هاى مردم نهادى كه برترين هاى توسعه ورزش 
اخالق مدارى بودند. وى بيان كرد: هدف از برگزارى اين 
مراسم نكوداشت تالش هاى سمن هايى است كه در 
ايجاد بستر الگوگيرى جوانان براى توسعه تشكل هاى 
غير دولتى در راستاى كمك به عرصه هاى مختلف اعم 

از فرهنگى و اجتماعى تالش كردند.

18 متر مربع فرش اهدايي به عتبات عاليات   
مردم خراسان جنوبى 18 متر مربع فرش دستباف براى 
كمك به بازسازى حرم ائمه اطهار در عراق اهدا كردند. 
به گزارش صدا و سيما، مسئول ستاد بازسازى عتبات 
را 100  ها  اين فرش  ارزش  عاليات خراسان جنوبى 
ميليون ريال اعالم كرد و گفت: اين فرش ها را 70 
نفر از مردم روستاهاى نيك و گزدز سربيشه و مهديه 
افزود:  محمدى  بافتند.  روز   120 مدت  در  خوسف، 
مردم شهرستان خوسف تا كنون 90 متر مربع و مردم 
شهرستان سربيشه تا كنون 300 متر مربع فرش براى 
كمك به بازسازى عتبات عاليات بافته و اهدا كرده اند. 
در  و  مربع  متر  اكنون در شهرستان خوسف 42  هم 
براى  شهرستان سربيشه 185 متر مربع فرش ديگر 
بازسازى حرم ائمه اطهار در عراق در حال بافت است.

بهره برداري از 4 طرح عمراني در استان

سه طرح عمران شهرى و يك طرح ميراث فرهنگى 
در خراسان جنوبى به بهره بردارى رسيد. به گزارش 
بوستان  آسفالت  شامل  ها  طرح  اين  سيما،  و  صدا 
گردشگرى نهرين به مساحت 50 هكتار، آسفالت فاز 
به مساحت 2 هزار مترمربع  اميرالمؤمنين  دو خيابان 
و گلكارى و درختكارى هزار و 500 مترمربع از بلوار 
شكيبى طبس و مركز آموزش صنايع دستى شهرستان 
زيركوه است. مقدس زاده شهردار طبس هزينه اجراى 
3 طرح عمران شهرى را 2 ميليارد و 650 ميليون ريال 
اعالم كرد و گفت: اين طرح ها در مدت يك ماه اجرا 
شد. مسئول ميراث فرهنگى زيركوه هم گفت: براى 
ساخت مركز آموزش صنايع دستى اين شهرستان با 

زيربناى 50 متر مربع، 500 ميليون ريال هزينه شد.

بازسازي 700 كيلومتر ايل راه در استان

700 كيلومتر ايل راه در خراسان جنوبى مرمت و بازسازى 
امور عشايرى  مديركل  و سيما،  گزارش صدا  به  شد. 
استان گفت: اين ايل راه ها در فروردين و ارديبهشت 
امسال در اثر سيل و باران خسارت ديد كه با هزينه 84 
ميليون تومان بازسازى شد. ابراهيمى افزود: ايل راه هاى 
خراسان جنوبى با توجه به صعب العبور بودن و همچنين 
خسارت هاى ناشى از سيالب هاى فصلى، هر سال 
چند بار مرمت مى شوند. در خراسان جنوبى 6هزار و 18 
كيلومتر ايل راه وجود دارد كه حدود 80 هزار عشاير از 
آن استفاده مى كنند. ايل راه ها، مسيرهاى ارتباطى ميان 

ييالق و قشالق عشاير است.

براى گسترش  نامه همكارى  تفاهم  امضاى 
فعاليت هاى ايجاد اشتغال و تعاون

ايجاد  هاى  فعاليت  گسترش  منظور  به  فارس- 
اشتغال و تعاون، تفاهم نامه اى بين اداره كل آموزش 
اجتماعى  رفاه  و  كار  تعاون،  كل  اداره  و  پرورش  و 
خراسان جنوبى به امضا رسيد. مدير كل تعاون، كار 
و رفاه اجتماعى استان اظهار كرد: بايد واقعيت هاى 
آينده را به جوانان بگوييم. سنجرى با بيان اينكه بايد 
نگاه ما به تعاون، فرهنگ كار گروهى و كار جمعى 
تعاون،  حوزه  كرديم  سعى  استان  در  افزود:  باشد، 

كارآفرينى و مهارت كار را بررسى كنيم. 

تشكيل تيم هاى امداد و نجات روستايى در طبس

از  طبس  احمر  هالل  جمعيت  رئيس  تسنيم- 
در  روستايى  نجات  و  امداد  هاى  تيم  اندازى  راه 
ضمن  فخارى  داد.  خبر  شهرستان  اين  روستاهاى 
قدردانى از حضور دهياران اظهار كرد: در روستاهاى 
روستايى  نجات  و  امداد  هاى  تيم  نفر   250 باالى 
تشكيل مى شود. وى تصريح كرد: هدف از تشكيل 
اين تيم ها تقويت توان پاسخگويى سريع، صحيح، 
مؤثر و كارآمد، كاهش مرگ و مير و ناتوانايى هاى 
و  آسيب  اوليه  ارزيابى  و  باليا  و  سوانح  از   ناشى 

اطالع رسانى سريع و صحيح است.

در جلسه ستاد ارتحال امام (ره) مطرح شد:

2 هزار و 300 زائر حرم در انتظار وسيله نقليه
رئيس ستاد ارتحال امام(ره)در خراسان جنوبى گفت: به رغم ثبت نام از 2 هزار 
و 300 نفر براى اعزام به مرقد امام(ره) اما به دليل فراهم نشدن وسيله نقليه از 

سوى استاندارى اعزام زائران هنوز قطعى نيست.
به گزارش مهر، قاسمى ه در نشست خبرى تشريح برنامه هاى سالگرد رحلت 
بنيانگذار جمهورى اسالمى ايران اظهار كرد: به منظور بزرگداشت سالگرد اين 
روز برنامه هاى متنوعى توسط مجموعه بسيج و سپاه در سطح استان برگزار 
شده كه عمده آن اعزام كاروان به مرقد امام (ره) همانند سنوات گذشته است.
وى از اعزام 2 هزار و 300  زائر از استان به مراسم بزرگداشت ارتحال امام 
(ه) خبر داد و گفت: اين كاروان ها در روز 12 خردادماه جارى با استفاده از 55 

دستگاه اتوبوس به مرقد مطهر امام(ره) اعزام مى شوند.
كرد:  بيان  جنوبى  خراسان  الرضا(ع)  انصار  سپاه  كننده  هماهنگ  معاون 
شود.  مى  انجام  بيرجند  سپاه  محل  از   13 ساعت  بيرجند  از  كاروان  حركت 
وى گفت: حركت اين كاروان ها در شهرستان هاى قاينات نيز ساعت 14 از 
از محل مزار شهدا،  اين شهرستان، بشرويه ساعت 18  محل پشتيبانى سپاه 
زيركوه ساعت 13 از محل سپاه، خوسف ساعت 13 از محل حوزه  چمران اين 
شهرستان و درميان ساعت 13 از محل منصورآباد بخش قهستان خواهد بود.

قادر به اعزام تمامى متقاضيان نيستيم

قاسمى اضافه كرد: در همه شهرستان ها بيش از ظرفيت مورد نياز  درخواست 
 ثبت نام داشته ايم و همچنان استقبال وجود دارد اما به دليل برخى محدوديت ها
قادر به ثبت نام بيشتر متقاضيان نيستيم. وى به كاهش 50 درصدى ظرفيت 
اعزام كاروان ها براى شركت در مراسم سالگرد ارتحال امام (ره) اشاره كرد و 

گفت: در سال گذشته حدود چهار هزار و 500 نفر از خراسان جنوبى به اين مراسم 
اعزام شدند كه امسال به دليل كمبود وسيله نقليه اين سهيمه كاهش يافته است. 
وى با اشاره به اينكه موضوع تقسيم كار بين وزارت كشور و مجموعه سپاه و 
بسيج يكى از مشكالتى بوده كه همه ساله در اين ارتباط داريم، بيان كرد: طبق 
سنوات هر ساله مسئوليت تأمين وسايل نقليه با وزارت كشور و استاندارى ها و 

ثبت نام، اعزام و مديريت با مجموعه سپاه است.قاسمى ادامه داد: قرار است با 
پشتيبانى شهردارى هر شهرستان و شارژى كه استاندارى خواهد كرد شهردارى 
ها مسئله اجاره وسيله نقليه را انجام دهند اما تاكنون اين امر روى زمين مانده و 

تنها سه روز ديگر براى اين كار فرصت دارند.

توقف اعزام كاروان ها در صورت عدم تأمين وسيله نقليه

قاسمى با تأكيد بر اينكه در حال حاضر در ساير استان ها اين مشكل وجود ندارد و 
در تنها در خراسان جنوبى وقفه در انجام امور وجود دارد، عنوان كرد: چنانچه مسئله 

تأمين وسيله نقليه رفع نشود اعزام كاروان ها انجام نخواهد شد و سپاه و بسيج هيچ 
تعهدى در اين زمينه ندارد. به گفته وى 26 سال است كه اين كاروان ها به مراسم 
ارتحال امام(ره) اعزام مى شوند و استاندارى وسايل نقليه آن را تهيه مى كند اما 
امسال اين كار به تعويق افتاده و سه روز وقت داريم تا قرارداد قطعى را با پايانه ها 
ببنديم. قاسمى در ادامه گفت: زائران مرقد امام(ره) بعد از زيارت مسجد جمكران، 
شب را در پاكدشت استراحت و صبح چهاردهم در مراسم ارتحال امام (ره) حضور 
خواهند يافت.وى اضافه كرد: بعد از ظهر همان روز برگشت به سمت بيرجند از مسير 

مشهد و زيارت در مشهد خواهد بود.

برگزارى 17 عنوان برنامه  ويژه بزرگداشت ارتحال امام (ره) در استان

قاسمى از برگزارى 17 عنوان برنامه توسط بسيج و سپاه در استان براى بزرگداشت 
سالگرد ارتحال بنيانگذار جمهورى اسالمى ايران خبر داد و افزود: در حال حاضر 
تشكيل ستاد سالگرد ارتحال امام(ره) در همه شهرستان ها و بخش ها انجام شده 
و براى همه اقشار برنامه هايى پيش بينى شده است. وى به حضور آيت ا...حائرى 
به مدت سه روز در استان اشاره كرد و گفت: ديدار بسيجيان و نيروهاى مسلح، 
ديدار اساتيد و دانشجويان در دانشگاه پيام نور بيرجند، شركت در جشن ميالد 
امام زمان (عج) در مهديه بيرجند و سفر به شهرستان هاى سربيشه و درميان از 
برنامه هاى ايشان در استان خواهد بود.وى اضافه كرد: سفر دادستان كل كشور 
و حجت االسالم ابوترابى، نائب رئيس اول مجلس، به استان از ديگر برنامه هاى 
اين ايام است. وى عنوان كرد: مراسم ارتحال امام (ره) نيز با حضور 20 هزار نفر 
مثل سنوات گذشته در حسينيه جماران بيرجند با همكارى ارگان ها، نهادها و 

خيران برگزار مى شود.

حمايت  به  نياز  مخترعين  گفت:  بيرجندي  جوان  مخترع 
دارند تا بتوانند دستگاه اختراع شده خود را به توليد انبوه 

برسانند تا براى استان و كشور درآمد زايى ايجاد كنند.
به گزارش ايسنا، عليرضا سبزه كار متولد 1376 دانشجوى 
كمش  سن  با  تاكنون  كه  ابن حسام  دانشكده   IT رشته 

توانسته ايده ها و اختراعات زيادى را به ثبت برساند.
كاله ايمنى هوشمند از مهم ترين ايده هايش است كه فرد 
را مجبور مى كند در زمانى كه سوار موتور سيكلت مى شود 
كاله را سرش گذاشته و در غير اين صورت اين سيستم 

هشدار مى دهد و فرد نمي تواند موتور را روشن كند.
سيستم ضد تك چرخ (حركات نمايشى) كه با اين سيستم 
سيستم  اين  ابتدا  بزند،  چرخ  تك  مى خواهد  كه  فردى 
هوشمند هشدار مى دهد و اگر فرد مقررات را رعايت كرد 
موتور به راه خودش ادامه مى دهد در غير اين صورت اگر 
دوباره تك چرخ زد سيستم چرخ دنده هاى آن را به حالت 

قفل در مى آورد و از حركت مى ايستد.
ايده هايش  ديگر  از  نيز  پزشكى  مراكز  با  تماس  سيستم 
است كه اگر براى فرد موتور سوار حادثه اى رخ دهد اين 
مراكز  به  تلفنى  تماس   gsm تماس  طريق  از  سيستم 
پزشكى تماس گرفته و مكان و موقعيت فرد حادثه ديده را 

اعالم مى كند. سبزه كار در ساخت دستگاه رپورتون كه به 
صورت گروه است همكاري مي كند. رپورتون دستگاهى 
است كه بتون را به صورت سبك و به اندازه هاى مختلف 

چه به صورت بتن و بلوك سبك به ما مى دهد.

كسى كه بتواند تغيير ايجاد كند، نخبه است

اين نخبه استان معتقد است؛ كسى كه فكر جديدى دارد 
و مى خواهد تحولى ايجاد كند و بتواند در يك روال عادى 

تغييرى ايجاد كند، چه نخبه سياسى چه نخبه قرآنى، هر 
كسى كه بتواند تغييرى ايجاد كند، نخبه است.

بعد خانواده اش هستند كه  و  اول خدا  پشتوانه هر كسى 
پدرم هميشه مشوقم در اين زمينه بوده است و بعد از آن 
سازمان بسيج علمى پژوهشى بوده كه با حمايت هاى خود 

به من كمك كرده است.

حمايت مادى، قصه پر تكرار نخبگان

اختراع  بتوانند دستگاه  تا  دارند  به حمايت  نياز  مخترعين 
شده خود را به توليد انبوه برسانند تا براى استان و كشور 
درآمدزايى ايجاد كرده تا گره اى از مشكالت مردم را باز 
كه  معنوى  و  مادى  حمايت هاى  به  اشاره  با  وى  كنند. 
مى شود از يك مخترع كرد، افزود: بعضى از دستگاه ها از 
جمله بسيح و سپاه حمايت هايى از نخبگان انجام مى دهند 
و پارك علم و فناورى نيز مى تواند حمايت مادى كرده و 
هم كارگاه هاى مورد استفاده براى مخترع را در اختيارشان 
قرار دهد. سبزه كار همچنين از بسيج علمى پژوهشى كه 
امكانات مورد نياز براى پژوهش را در اختيارش قرار داده 

تا به دنبال ايده هاى خود برود، تشكر كرد.

مشكالت، باعث عقب نشينى ام نشد

به همه هم سن سال هاى خودم به عنوان يك برادر كوچك 
مى گويم كه گره هاى كوچك، بزرگ و مشكالت زياد است 
و بايد تپه خاكى كه جلومان را گرفته درون چاهى كه بر سر 
راه پيشرفت ما قرار دارد، بريزيم تا مشكالت را رفع كنيم. 
بايد براى آنچه در چشم انداز خود داريم  همه ما انسان ها 
تمام سعى خود را بكنيم تا بتوانيم به آنها دست پيدا كنيم و 

با هر مشكلى كه سر راهمان بود، عقب ننشينيم.

اختراع يك جوان نخبه بيرجندى

موتورسوارى فقط با اجازه كاله هوشمند

انرژى هسته اى بهانه است، دشمن مى خواهد حاكميت قرآن را از تاريخ جدا كند
استاد اخالق حوزه علميه بيرجند گفت: انرژى هسته اى 
بهانه است چرا كه دشمن مى خواهد حاكميت قرآن را از 
تاريخ خارج كند و بر عقيده و افكار مسلمانان مسلط شود.
عبادى  سيدعليرضا  االسالم  شبستان، حجت  گزارش  به 
اكبر  على  هيئت حضرت  در  جوان  روز  مراسم جشن  در 
(ع) مهرشهر بيرجند با اشاره به اينكه برگزارى جلسات با 
جوانان و نوجوانان، اهميت بسيار دارد، اظهار كرد: آينده 
از آن شما جوانان است. وى با بيان اينكه نسل قديم بايد 
تجربيات خود را به نسل جديد كه همان آينده داران كشور 
كه  كنيد  سعى  جوانان  شما  افزود:  كنند،  منتقل  هستند، 
به بهترين شكل از جوانى خود استفاده كنيد. وى گفت: 
حضرت على اكبر(ع) از نظر صورت و اخالق شبيه ترين 

شخص به پيامبر(ص) بود.
انرژى  مسئله  اسالمى  ايران  در  امروز  كرد:  بيان  عبادى 
هسته اى در اولويت است. وى با بيان اينكه دنياى امروز 
شود  قطع  انرژى  اگر  و  است  پيشرفت  و  تكنيك  دنياى 
بيشتر  امروز  كه  انرژى  افزود:  شود،  مى  قطع  امور  همه 
انرژى فسيلى است كه در  از آن بهره مند هستند  مردم 
اينكه دليل آلودگى ممنوع  آينده يا تمام خواهد شد و يا 
خواهد شد. وى با اشاره به اينكه از 200 سال قبل غربى ها 

در منطقه خاورميانه نفوذ پيدا كردند و به اموال مسلمانان 
به خصوص در زمينه نفت و انرژى چنگ زدند، گفت: اگر 
پادشاهان ايران در گذشته خوشگذران نبودند دشمن اين 

همه از ثروت كشور را به غارت نمى برد.

دشمن مى خواهد دست ايران را از انرژى هسته اى 
خالى كند تا بتواند به راحتى به امور ما تسلط پيدا كند

استاد اخالق حوزه علميه بيرجند با اشاره به اينكه ايران 
بود كه  زيادى  معادن  و  گاز  نفتى،  ثروت  داراى  اسالمى 
به دليل بى كفايتى پادشاهان دشمن آنها را به غارت برد، 
ما  ايران عرضه مى داشتند دشمنان  پادشاهان  اگر  افزود: 
بايد براى گرفتن انرژى پيش ما كوچك مى شدند اما به 
و  نفت  غرب  ايران،  پادشاهان  برخى  بى عرضگى  دليل 

ثروت كشور را برد و بر ما فخر هم مى فروخت.
باشد و  اگر دست مسلمانان خالى  اينكه  به  اشاره  با  وى 
دست دشمن پر، آن وقت آنها ما را حتى به نوكرى هم 
نمى پذيرند، افزود: شما جوانان با اين آينده مواجه هستند، 
آينده اى كه دشمن سعى دارد تا انرژى پاك هسته اى را 
به  خود  سلطه  با  بتواند  بعد  و  بگيرد  مسلمانان  دست  از 
فرهنگ و ناموس مسلمانان دست پيدا كنند. وى با بيان 

اينكه دشمن سعى دارد تا انرژى هسته اى كه توليد بومى 
فرزندان اين ميهن است را از ما بگيرد و در نتيجه جلوى 
بگيرد،  را  آينده جوانان و كشور  و  آموزى  پيشرفت، علم 
افزود: غربى ها مانند سگ وحشى هستند كه اگر فرار كنيم 
هيچ  كنيم،  مقاومت  آنها  برابر  در  اگر  اما  را مى گيرند  ما 

غلطى نمى توانند بكنند. 
وى گفت: دشمن مى خواهد دست ملت ايران را از انرژى 
ما  امور  به  راحتى  به  بتواند  تا  كند  اى خالى  پاك هسته 
تسلط پيدا كند، هسته اى بهانه است آنها مى خواهند بر 

عقيده و افكار مسلمانان مسلط شوند.

مسئوالن مذاكره كننده خطوط قرمز را رعايت كنند

عبادى، بيان كرد: مسئوالن تيم مذاكره كننده ايران هم 
بايد بدانند كه به نمايندگى از مردم مذاكره مى كنند لذا 
نبايد به هيچ وجه خطوط قرمز را زير پا بگذارند. وى با 
مذاكره  تيم  كه  دهند  نمى  اجازه  ايران  مردم  اينكه  بيان 
كنند بيش از مسائل هسته اى در ساير موضوعات بخواهد 
با دشمن مذاكره كند، گفت: تيم مذاكره كننده خدمتگزار 

مردم هستند و بايد به خواسته ملت عمل كنند.
عبادى اظهار كرد: تيم مذاكره كننده هسته اى كارى نكند 

بماند  كشور  براى  ديگر  شاهى  ناصرالدين  ارث  يك  كه 
چراكه انرژى هسته اى يك مسئله ملى است.

باشيم،  فقيه  زمانى كه پشتيبان واليت  تا  داد:  ادامه  وى 
دشمن هيچ غلطى نخواهد توانست بكند.

اين استاد اخالق حوزه علميه در ادامه به تبيين مهمترين 
مسائل جهان اسالم به خصوص مسئله يمن پرداخت و 
گفت: اگر در سال 61 ظلم و جور را بر خاندان پيامبر(ص) 

وارد كردند امروز بر همه مسلمانان وارد مى كنند.
عبادى با اشاره به اينكه دشمن مى خواهد حاكميت قرآن 
را از تاريخ خارج كند، گفت: دشمن مى خواهد مردم ما را 
بترساند و از صحنه خارج كند. وى با بيان اينكه دشمن 
تنها زبان قدرت را مى فهمد و استدالل و حقوق بشر را 
به هيچ وجه نمى فهمد، افزود: بايد خودتان را قوى كنيد 

تا دشمن نتواند به كشور ضربه بزند.

رانت خوارى از منكرات جدى ادارات است
امام جمعه درميان، رانت خوارى را از منكرات جدى ادارات 

خواند و گفت: بايد گلوگاه هاى فسادخيز بسته شود. 
چه  اگر  گفت:  فارس، حجت االسالم حسينى  گزارش  به 
امر به معروف و نهى از منكر يك فريضه واجب همگانى 
به  نسبت  دادن  تنّبه  و  معروفات  به  توصيه  اما  است، 
منكرات، در سطح عاّمه مردم، با تذكر لسانى و استقبال 
از معارف و انزجار از بدى ها محقق مى شود. وى تصريح 
برخورد  و  داشته  اقامه  به  نياز  اّما  معارف  از  بخشى  كرد: 
يا  ورود حاكم شرع  نيازمند  منكرات  از  بسيارى  با  سلبى 
بيان  با  وى  است.  باشد،  مأذون  وى  جانب  از  كه  كسى 
اينكه يكى از عرصه هايى كه بايد مظهِر حاكميت اسالمى 
نظام  در  مى رود  انتظار  گفت:  است،  ادارى  محيط  باشد، 
نوع  هر  از  عارى  حاكميت  به  وابسته  نهادهاى  اسالمى، 

منكر و مزّين به معارف باشند.

موسيقى مبتذل، پوشش هاى غير اسالمى،  نداشتن 
انضباط اجتماعى و ادارى، همه منكر هستند 

از جمله منكراتى كه در سطح جامعه  داد:  ادامه  حسينى 
وجود دارد؛ نگاه غلط به فريضه امر به معروف و نهى از 
منكر است. وى اضافه كرد: اينكه فقط برخى از منكرات 
غفلت  منكرات  ساير  از  و  باشند  دغدغه  و  توجه  مورد 
مى كند،  ايجاد  را  حساسيت هايى  و  نبوده  مطلوب  شود 
گرفته  اسالمى  غير  پوشش هاى  و  مبتذل  موسيقى  از 
منكر  همه  اينها  ادارى،  و  اجتماعى  انضباط  نداشتن  تا 
نهادينه  و  تثبيت  چه  اگر  اينكه  بيان  با  حسينى  هستند. 
اولويت سنجى  به  نياز  فوق  موارد  از  سالم  الگوى  كردن 
دارد، تصريح  كرد: اما نبايد حتى از منكرات به اصطالح 

كوچك نيز چشم پوشى كرد.

يكى از منكرات ادارى
 عدم شايسته ساالرى در انتصابات است 

امام جمعه درميان با بيان اينكه يكى از منكرات ادارى، 
كمال  با  كه  است  انتصابات  در  ساالرى  شايسته  عدم 
تأسف ضربه مهلكى بر پيكره اجتماع وارد مى كند، گفت: 
عزم  فقط  و  فقط  منكر  اين  با  مواجهه  صحيح  حل  راه 
همگانى را مى طلبد، بدين صورت كه اگر مردم به ويژه 
مسئوالن  به  نسبت  مطالبه گرى  رويكرد  فرهيختگان، 
و  مديران  و  مى شود  حل  مرور  به  مشكل  باشند،  داشته 
مسئوالن ناشايست و كم توان يا فاسد، در گردونه مطالبه 
كنار  و  شده  رسوا  شفاف سازى  و  نظارت  پاسخگويى،  و 
خواهند رفت. اين مسئول تصريح كرد: پيچيدگى مناسبات 
منكرات  از  ديگر  يكى  بازى  كاغذ  اصطالح  به  يا  ادارى 

الكترونيكى  ارتباطات  توسعه  با  مدت  كوتاه  در  كه  است 
حل مى شود و در بلند مدت نياز به تجديد نظر و اصالح 

ساختار ادارى دارد. 
حسينى اظهار كرد: فساد اقتصادى، ارتشاء و رانت خوارى 
نيز جزء منكرات حوزه ادارى هستند كه براى مقابله نياز به 

برنامه موقت و همچنين برنامه ريزى زيربنايى دارند. 
و  تعارف  بدون  بايد  موقت  به طور  كرد:  خاطرنشان  وى 
دارند  آشكار  جرم  كه  مفسدينى  از  دسته  آن  با  تبعيض 
صورت  اين  در  كه  گيرد  صورت  قضايى  شديد  برخورد 
اعتماد مردم به نظام بيش از اين خواهد شد اما در بلند 
مدت نيز بايد گلوگاه هاى فسادخيز شناسايى شده و تحت 
فقيه  ولى  نمايندگى  نهاد  يا  قضائيه  قوه  مستقيم  نظارت 
به  نياز  موارد  از  بسيارى  در  طرح  اين  كه  كنند،  فعاليت 

وضع قانون دارد.
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امام حسن (ع) : انسان  تا وعده  نداده ، آزاد است . اما وقتى  وعده  مى دهد زير بار 
مسئوليت  مى رود  و تا به  وعده اش  عمل  نكند رها نخواهد شد.
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دولت حق ندارد در انتخابات دخالت كند 

آيت ا... جنتى گفت: برخى از افراد كارهايى مى كنند كه 
با هيچ معيارى جور در نمى آيد. رفتار و موضع گيرى هايى 
از برخى مسئولين ديده مى شود كه مناسب براى فضاى 
برگزارى انتخابات نيست. بعضا اين افراد اعالم مى كنند 
كه اگر مجلس را گرفتيم در پست خود باقى مى مانيم و 
در اين غير اين صورت جايگاه خود را از دست مى دهيم، 
چنين اظهارنظرهايى پذيرفته نيست. وى افزود : برخى 
افراد در سمت هاى دولتى گرايش هاى سياسى مختلفى 
مى كنند.  اعالم  را  گرايشات  اين  به صراحت  و  دارند 

دولت حق ندارد در انتخابات دخالت كند.

به تجمع براى هسته اى مجوز نمى دهيم 

براى موضوع  خيابانى  تجمع  به   : وزير كشور گفت   
هسته اى مجوز نمى دهيم . رحمانى فضلى  افزود: بنده 
به عنوان وزير كشور اعالم مى كنم كه هيچ مجوزى 
به اين موضوع كه مورد اجماع عمومى و رهبرى است 

نخواهيم داد و با شدت با آن برخورد مى كنيم.

رابط انتخاباتى دولت و اصالحات كيست؟

جبهه  هماهنگى  شوراى  انتخابات  كميته  رئيس 
رابط  خصوص  در  سوالى  به  پاسخ  در  اصالحات 
انتخاباتى دولت و اصالح طلبان گفت: مجيد انصارى به 
شكلى ارتباط بين اصالح طلبان و دولت را برقرار كرد 
انتقادى اصالح طلبان نسبت به  و ديدگاه ها و نظرات 
دولت را منتقل مى كند، يونسى هم بسيارى از ديدگاه ها 
و انتقادها را منتقل كردند اما اقدام جدى نكرده  است. 

 براى وحدت بايد از سليقه ها بگذريم

جز  راهى  اصولگرايان  اينكه  به  اشاره  با  عادل  حداد 
وحدت ندارند، گفت: بنده اينجا به سليقه هاى مختلف 
اصولگرايى عرض مى كنم اگر قرار شود كه هر كدام 
حرفى بزنيم و اصرار كنيم كه غير از حرف ما حرف 

ديگرى نباشد، غلط است و وحدت ايجاد نمى شود.

اين حرف ها شايعه است و نتيجه توهم 

جنتى  ا...  آيت  به سخنان  اشاره  با  هريسى  ا...  آيت 
در خصوص اينكه عده اى به دنبال تضعيف رهبرى 
هستند تا به خبرگان ورود پيدا كنند، گفت: همه اينها 
شايعات است چرا كه مى خواهند مردم را از خبرگان 
بترسانند. همه جناح ها به رهبرى وفادار هستند و اين 

خياالت نتيجه توهم برخى از افراد است.

 تيم مذاكره كننده با الفاظ بازى نكند

نماينده تهران درمجلس با بيان اينكه تيم مذاكره كننده 
دقيانوس  عهد  چون  نكند  بازى  الفاظ  با  است  بهتر 
نيست،گفت: بر سر منافع ملى نمى شود زد و بند سياسى 
كرد. ميركاظمى افزود: هر گونه تخطى از چارچوب ها 

حتماً مورد پيگرد قانونى و نظارت مجلس قرار مى گيرد.

طرح عربستان براى حمله موشكى
 به مسجد الحرام و مقصر كردن حوثى ها 

اطالعاتى  هاى  سازمان  نوشت:  پانوراما  ايست  ميدل 
به  حمله  براى  آمريكايى  سعودى-  طرح  از  روسيه 
متهم  منظور  به  آن  اطراف  مناطق  و  الحرام  مسجد 
اين  گفته  به  دادند.  خبر  يمن  انصارا...  جنبش  كردن 
كارشناسان، سعودى ها در پى موفقيت هاى اخير ارتش 
يمن و پيشروى آن، با حمايت آمريكا به چنين جنايتى 

عليه مقدسات اسالمى متوسل خواهند شد.

پيام نمر به جوانان خشمگين عربستانى  

شيخ نمر روحانى مبارز شيعه عربستانى كه در زندان 
تروريستى  انفجار  به حادثه  به سر مى برد در واكنش 
مسجد امام على (ع) در قطيف از جوانان اين منطقه 
خواست قوانينى كه ضامن امنيت منطقه است را نقض 
نكنند. بعد از حادثه انفجار قطيف كه حدود 22 شهيد 
برجاى گذاشته بود، مردم اين منطقه خواستار تشكيل 
شيعه  مناطق  امنيت  حفظ  براى  مردمى  كميته هاى 

نشين شده بودند كه با مخالفت دولت مواجه شد.

انصارا... سفارت عربستان را اشغال كرد  

انصارا... در حمله اى به سفارت آل سعود در   جنبش 
در  عربستان  سفارت  حراست  اعضاى  تمامى  صنعاء 
در  عربستان  سفارت  حراست  راند.  بيرون  را  صنعاء 
صنعاء بدون مقاومتى اين ساختمان را تحويل دادند و 

سالح هايشان را نيز در همانجا باقى گذاشتند.

همپيمان شدن قطر، تركيه و عربستان 
براى تغيير نظام سوريه    

گزارشى  در  آلگماينه»  «فرانكفورتر  آلمانى  روزنامه 
نام  به  جديدى  تروريستى  گروه  پيشروى   : نوشت 
«جيش الفتح» در ادلب سوريه و تصرف شهر «اريحا» 
بار  تركيه،  با  كشور  اين  مرزهاى  نزديك  مناطق  در 
در  عربستان  و  تركيه  همكارى  نشان دهنده  ديگر 
هدف  با  تروريستى  مختلف  گروه هاى  از  حمايت 

سرنگونى دولت سوريه در منطقه است.

در عراق در كنار ايران نمى جنگيم  

نماينده ويژه رئيس جمهور آمريكا ، حمايت از نيروهاى 
شيعه حامى ايران در مبارزه با داعش را تكذيب كرد. 
آلن در پاسخ به سوالى مبنى بر اينكه آمريكا به صورت 
غيرمستقيم در حال جنگ با داعش در كنار ايران است 
نيستند.»  يكپارچه  شيعه  نظاميان  شبه  «خير،  گفت: 
وى افزود : متحدان ما به دعوت سال گذشته آيت ا... 
سيستانى از همه عراقى ها براى مبارزه در زير پرچم 

عراق عليه داعش حضور يافته اند.

آخرين تحليل غرب از مذاكرات هسته اى  

ديپلمات ها و منابع آگاه به مذاكرات هسته اى، مى گويند 
همزمان با ديدار جان كرى با ظريف اختالفاتى اساسى 
بين دو طرف حل نشده باقى مانده اند. يكى از دشوارترين 
موضوعات، همان طور كه انتظار هم مى رود، موضوع 

دسترسى به دانشمندان و اماكن هسته اى ايران است.

رئيس جمهورى در همايش استانداران و 
فرمانداران سراسر كشور، با تاكيد بر اينكه 
« در انتخابات اسفندماه، رئيس جمهورى 
به عنوان مجرى قانون اساسى وارد عمل 
خواهد شد»، گفت: پيروزى دولت در اين 
پرشور،  انتخابات  يك  امسال  كه  است 
رقابتى، آزاد و سالم به حول و قوه الهى 

برگزار كند.

مبادا در شهرستانى شنيده 
شود كه دولت، طرفدار اين فرد 

و يا آن فرد است

بايد  اينكه  بر  تاكيد  با  جمهورى  رئيس 
انتخاباتى برگزار كنيم كه مايه آبروى نظام 
شود، افزود: هيچ تفكر سياسى و جناحى در 
كشور قابل حذف نيست و البته انتخابات 
نيست.  پذير  امكان  رقابت  بدون  نيز 
افراد  صالحيت  عدم  و  صالحيت  معيار 
بر مبناى نظر مراجع  قانون،  در چارچوب 
قانونى است و نه چيز ديگر. به هيچ وجه 
نمى  شايعات  و  اتهامات  به  انتخابات  در 
توانيم توجه كنيم. دكتر روحانى اظهار كرد: 
مبادا در شهرستانى اين حرف شنيده شود 
كه دولت، سپاه و ارتش، صدا و سيما و يا 
استاندار، طرفدار اين فرد و يا آن فرد است. 

اين براى انتخابات سم است.

 خواب نمى بينيم و به فال و 
جن گير هم معتقد نيستيم 

به  «بايد  اينكه  بر  تاكيد  با  روحانى  دكتر 
تمام وعده هايمان كه به مردم داديم، عمل 
كنيم» ، گفت: مسيرى كه دولت انتخاب 
كرده، مسير درستى است. ما داراى عصمت 

نيستيم، خواب هم متاسفانه نمى بينيم و به 
فال و جن گير هم معتقد نيستيم. مبناى 
هر اقدام دولت ما، مشورت با صاحبنظران 
بوده و هست. رئيس جمهورى با اشاره به 
بخواهند  و گروهى  اى  اينكه «اگر دسته 
گذشت  قابل  بزنند،  لطمه  مردم  اميد  به 

نيست»، اظهار كرد: اين راى مردم است 
كه اقتصاد و سانتريفيوژ بايد با هم بچرخد 
خطوط  و  نظام  چارچوب  مبناى  بر  ما  و 

قرمز، اين خواسته را محقق مى كنيم.

اين چه ّسرى است كه از لبخند 
مردم مى ترسند

رئيس جمهورى افزود: چه كسى حق دارد 
جبهه  سردار  به  نسبت  ادبانه  بى  لحن  با 
ديپلماتيك حرف بزند، از كجا اين بى ادبى 
مردم  به  است.  شده  نازل  زشت  زبان  و 
شود.  مى  آشكار  دروغ  اين  نگوييد  دروغ 
رئيس جمهور ادامه داد: چرا عده اى وقتى 

مى بينند، دولت با تدبير مذاكرات هسته اى 
را پيش مى برد؛ عده اى نمى دانم چرا هيچ 
وقت نمى خواهند كام مردم شيرين باشد، 
مردم  لبخند  از  كه  است  سرى  چه   اين 
مى ترسند. مسئله هسته اى مسئله اين قوه 
و آن قوه و حزبى نيست، اين يك مسئله 

هسته اى و بارش به دوش نظام است. 

وا... مى دانيم بايد آب بخوريم

روحانى اضافه كرد: حاال يك وقت رهبرى 
معظم يك نصيحتى مى كنند، ايشان رهبر 
هستند و حاال همه راه مى افتند و توصيه 
آب  بايد  و  تشنه اى  دولت  كه  مى كنند 

بخورى، وا... مى دانيم بايد آب بخوريم. 

بايد مردم را خوشحال كنيم

و  مجلس  از  مردم  گفت:  جمهور  رئيس 
مى گويند  و  نمى كنند  انتقاد  قضائيه  قوه 
به  انتقاد  براى  اما  كنيم  زندگى  بگذاريد 
دولت و رئيس جمهور زبان ها باز مى شود. 
روحانى تأكيد كرد: وظيفه ما اين است كه 
مردم را خوشحال كنيم و بار از دوش مردم 
برداريم. چرا در زمينه هسته اى دولت اين 
همه تالش مى كند و گاهى زخم  زبان هاى 

بسيار زشت را تحمل مى كند، براى چه؟.

حضور استاندار خراسان جنوبي بر سر مزار معلم دوران دبيرستانعكس روز 

چه كسى حق دارد با لحن بى ادبانه نسبت به سردار جبهه ديپلماتيك حرف بزند

روحانى : اين چه سّرى است كه از لبخند مردم مى ترسيد 

 فعاالن انتخاباتى به دنبال بركنارى من هستند  

وزير اطالعات با اعالم اينكه برخى مجموعه ها كه دستى در 
انتخابات دارند، از هم اكنون جهت گيرى كرده و از همين حاال 
براى جايگزينى من در وزارت اطالعات تالش مى كنند، گفت: 
ما انقالب كرديم تا آبروى مردم حفظ شود، ما رضاى خدا را 
مالك قرار داده و اجازه نمى دهيم به خاطر جهت گيرى هاى 
سياسى آبروى كسى به بازى گرفته شود. علوى با اشاره به اينكه رهبرى فرموده اند 
راى مردم حق الناس است، خاطر نشان كرد: خطا در راى مردم قابل گذشت نيست.

مصاحبه با دانشمندان و بازرسى كامال منتفى است
 

عراقچى ، عضو ارشد تيم مذاكره كننده هسته اى در پاسخ به 
اين سوال كه ديروز اعالم كرديد كه ايران قاطعانه موضوع 
اما  است  رد كرده  را  نظامى  مراكز  از  بازرسى  و  دانشمندان 
دشوارترين  از  يكى  كه  اند  گفته  امروز  غربى  منابع  برخى 
اختالف همين موضوع است، گفت: بحث  موضوعات مورد 
مصاحبه با دانشمندان و بازرسى از مراكز نظامى به طور  كامل منتفى است ولى در 
چارچوب رويه هايى كه پروتكل الحاقى پيش بينى كرده گفتگوهاى ما ادامه دارد.

هركس كار نيك و خوبى انجام دهد بهتر از آن را پاداش مى گيرد.  (سوره نمل آيه 89)

مركز نيكوكارى جواد االئمه (ع) بيرجند
(يعنى پيوند نياز محرومين به توانمندى و تخصص مردم)

 واقع در محله موسى بن جعفر(ع) با ارائه خدمات حمايتى به خانواده هاى نيازمند واقعى
  در حال حاضر با بيش از 500 خانواده بيمار صعب العالج - از كار افتاده - بى سرپرست و ... 
160 نفر يتيم نيازمند آماده دريافت كمك هاى نقدى و غيرنقدى شما مردم خيرخواه اعم از 
 كاالهاى نو و بال استفاده مازاد- فطريه - كفاره-  نذورات- زكات- مواد غذايى - پوشاك 

 كمك جهيزيه - انجام مراسم عقيقه به روش هاى شرعى و ارائه هر گونه خدمات و تخفيفات شما
 به نيازمندان مى باشد.

از تمامى خيرين  ، موسسات خيريه  ، موسسات فرهنگى  و 

مذهبى  ، فعاالن بخش پزشكى و درمان ،  اساتيد حوزه  و دانشگاه ، 
فعاالن بخش خصوصى و اصناف  ، مراكز كاريابى و ...  دعوت مى شود ما را در 

اين كار خداپسندانه  همراهى نمايند. آدرس: موسى بن جعفر (ع) 5  (صمدى 8)
 داخل صحن مسجد حضرت  جواداالئمه (ع)  : 32313472 - 09151631855 

طاهرى  -  شماره حساب  كمك هاى  مردمى بانك  ملى:  0109831823009                
                            مركز نيكوكارى جواد االئمه (ع) بيرجند

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

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

09357787955   مديريت: سلطانى

فروش لپ تاپ ، تبلت و لوازم جانبى

سركار خانم طلعت چهكندى نژاد
 به پاس تالش هاى بى شائبه و سازنده شما معلم عزيز، دلسوز و مهربان در رشد 

پرورش و تعليم و تربيت فرزندمان امير حسين حامدى نيا سپاسگزارى مى نماييم 

و از خداوند متعال براى شما و خانواده محترم تان سالمتى، سربلندى و موفقيت 

روزافزون آرزومنديم.

حامدى نيا و بانو

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

 مديركل دفتر فنى استاندارى خراسان جنوبى
 تبريك عرض نموده و سربلندى روزافزون تان را آرزومنديم.

دفتر طراحى ايرسا

      به زودى  ...
بزرگ ترين نمايندگى پوشاك كودك و نوجوان در خراسان جنوبى 

بين معلم 7 و 9

«شـميم»
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امالك و مستغالت

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

آساسنسور فى 80م 09153614183

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

09155496373

فروش واحد 75 مترى سايت ادارى 
پاركينگ و آساسنسور 75 م

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

امتياز مسكن ارتش، معصوميه پايين 
واريزى15/700 

فى توافقى  09157414784

فروش فورى زمين 
موقعيت عالى مهر شهر 

09155612171

فروش انواع زمين درمحل 
چاه برزگانى وروستاى مزگ 

 09388974795
فروش زمين يا معاوضه امير آباد  
250متر شمالى كوچه10مترى 

زيرفى    09155614099 

فروش باغچه 150-200-250مترى 
باآب، بند امير شاه
09155623347

  فروش يك باب منزل وياليى تازه 
ساز واقع در قاين ،خيابان امام حسين

09155611987

فروش سه  طبقه ساختمان همكف 
سه دربندمغازه دوطبقه مسكونى 

اميرآباد   09155616872 

فروش ساختمان 3دربندمغازه 
2واحدمسكونى درنهبندان 

09393631326
فروش زمين به مساحت 300 متر 

داراى سند واقع در ابتداى جمهورى 
اسالمى  09373138466 

فروش منزل وياليى دونبش داراى 
پايان كارواقع در حسين آباد 

 09151635436
فروش يك واحدآپارتمان 

شمالى(نورگير،حياط دار)طبقه 
اول،واحددوم  09158650907 

فروش يامعاوضه3200 متردر 
معصوميه جزئى ياكل زمين 

 09155625297

فروش آپارتمان يك واحد 77مترى 
فول امكانات 58م.بلوار مجيديه
 الهيه    09155034684 

فروش آپارتمان 72مترى غفارى
 سند آزاد.قيمت مناسب

 09151614238 

فروش يك قطعه زمين 6 هزارمتر  
 سند تك برگ ششدانگ 

09151632566

خريدار آپارتمان شمال شهرتا 
مبلغ50 -55م نقد
09155614270

فروش آپارتمان مهرشهر
طبقه همكف.اول.دوم.سوم

 09155618396

فروش  آپارتمان75 متر
آسانسور ,پاركينگ اختصاصى و 

انبارى  09158669351 
فروش منزل وياليى درحسين 

آبادسادات يا معاوضه باواحدآپارتمان 
درشهريازمين 09158650989 

فروش مسكن مهرتراشكاران75متر 
دوخوابه امكانات كامل.

فى 68 +20وام  09158627428 

فروش منزل در شكرآب خاك گچ 
200 مترزمين 120 متر بنا 
فى توافقى 09158633502

فروش يا معاوضه وياليى 
360مترزمين 180مترزيربنا

 09155625452

فروش آپارتمان  كنار جاده شكرآب  
با موقعيت عالى  طبقه اول روى 

پيلوت  09153621050 

فروش 2 واحد دربست وياليى
 از بنيادمسكن شوكت آباد.

09153619624
فروش زمين كشاورى تقاب 
لب جاده به متراژ 1000متر 

 ونيم ساعت آب  09159616274 

فروش باغ 600متر مشجر 
ماشين رو نيمروز آب بهترين ويو 

 09151606610

فروش آپارتمان 100متر 
واقع در خوسف.زير فى

09158647085

فروش زمين  بند سار 5800متر
 سند مالكيت شش دانگ معاوضه با 

تراكتور  09151632566 

فروش يك قطعه بند در2كيلومترى 
حاجى آباد سند ششدانگ

         فى20م   09151632566 

فروش منزل وياليى دو طبقه بنا 
  140مترزمين75مترتجارى 15متر 

 09151600337

فروش مسكن مهر از شركت
     مولوى 75مترى آماده تحويل 

 09350561900

فروش زمين منتظرى 17
 متراژ 140متر

 09153625171

فروش منزل شمالى واقع در دستگرد 
168 متر90 متر زير بنا سفتكارى

فى65م 09150033510 

فروش  آپارتمان 85مترمجتمع  
فرهنگيان حاشيه بلوار ميالد  فى

63  م +20م وام 09159620985 

فروش منزل 171متر شمالى 
  76زيربنا (سفتكارى) داراى پايانكار 

 09156700437
فروش يامعاوضه فورى يك 

واحدمسكونى ازواحدهاى بهزيستى 
ويژه معلولين  09338107289 

فروش واحد مسكونى واقع در خيابان 
مهزيار داراى دوآسانسور پاركينگ 
انبارى فى 5809338107289 

فروش آپارتمان ارتش واقع در 
معصوميه. 27 م تومان واريزى. 

09155618381

فروش آپارتمان150مترى
 بيست مترى چهارم مدرس عدالت2 

09105468068

فروش منزل وياليى 262مترزمين  
مدرس 40 شمالى جنوبى

 فى 650م  09159611753
فروش 1000متر زمين مزروعى 
با1ساعت آب قنات در روستاى 

       ميرعلى   09159645585 

فروش آپارتمان حدود 110متر 
زير بنا واقع در دولت 31فى135م 

 09157566606

فروش امتياز آپارتمان فا ز2ارتش 
شهيد ناصرى فى: توافقى

 09353242617
فروش امتياز تجارى فوق العاده 
استثنايى اول غفارى تماس از 
18الى 23   09157412611 

فروش منزل 2طبقه 60 مترزمين 
125متربنا در1واحددوبلكس
 2خوابه  09159658993 

فروش منزل وياليى شوكت آباد
 175 متر امكانات كامل

 09151607030
فروش امتياز اپارتمان 130 مترى از 

پروژه نگين معصوميه واريزى 21,2   
    فى كارشناسى  09195605878 

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

رهن و اجاره

رهن و اجاره 115مترآپارتمان 
در3طبقه اسانسور باتمامى امكانات  

 09338107289
اجاره انبارى 200 مترى

    واقع در حاشيه جاده شمس آباد. 
 09156041846

رهن واجاره يك واحد آپارتمان 85 
مترى بنياد مسكن شوكت آباد 
150 +1 م 09156030300 

رهن يك طبقه آپارتمانى از منزل 
3طبقه واقع در خيابان نرجس
 دو خوابه  09158619004 

نيازمنديك آپارتمان اجاره اى دو 
خوابه پيلوت ياطبقه اول بارهن 7م 

زوج جوان  09388704655 

رهن واجاره منزل 
.واقع دراميرآباد خيابان وليعصر 

 09151640507

متقاضى اجاره مغازه
 بزرگتراز35متر

 09378764699

اجاره مغازه جهت آژانس با متراژ 
حداقل 20متر در محدوده چهارراه 
تامين اجتماعى 09159638196 

جوياى مغازه اجاره اى
 نهايت20متر

 09105463787

اجاره واحد سه خواب با كليه امكانات 
شيك پونه 14پالك 11  16رهن 

و300اجاره  09158641080

خودرو پرايد

فروش پرايد سفيد بدون رنگ
 مدل 88، زيرپا و موتورى عالى

 فى 13/400  09156176785 

فروش پرايد سفيد 86بدون رنگ 
بيمه برج8 تخفيف كامل الستيك 

80 درصد  09153613212 

فروش پرايد 141 نقره اى دوگانه 
كارخانه  مدل 86 

 فى 11/5م   09155625167 

فروش پرايد مدل 85 بى رنگ
بيمه تا برج10تخفيف كامل

      فى10،800م  09157267466 

فروش 132مدل 88 سفيد
 بدون رنگ فى 13/800

 09353318808

فروش 111 مدل 91 فول يك 
درب و گلگير رنگ بيمه 10 ماه 

 09153624517

فروش پرايد 84مقدارى رنگ
 فى 8/700

 09158624967

فروش هاچ بك 84 سفيد
 بسيارتميز  فى11م
 09196062070

فروش پرايد 141 سفيد اس ال 
مدل6690هزاركار
09153178121

فروش پرايد83خانگى سفيد دوگانه 
cngتميز قابل معاوضه باتك گانه 

 09153624802

فروش پرايدمدل83تمام رنگ 
10ماه بيمه رنگ قرمز

فى 7م   09153616875 

فروش پرايد سفيد خانگى
 دوگانه كارخانه مدل87 

 09151607457
خريدار111خشك

 نقدا 20م
 09301884247

فروش پرايد 84 نقره اى دوگانه 
دستى دور رنگ فى 8500

 09157412611
خريدار 131مدل92 دوگانه كارخانه 

سفيديانوك مدادى كاركرد زير
چهل هزار   09301884247 

فروش پرايدنقره اى85تميز
فرمان هيدروليك تك گانه 
فى11م  09365619067 

فروش پرايد111 سفيد فول 92 
بيمه الستيك كامل بيرنگ

 فى 18/300م  09151639348 

فروش پرايد كره اى مدل 78 سفيد 
دور رنگ بيمه فى7/200 

 09155610038

فروش پرايد مدل82 موتور 
گيربكس تعمير اساسى 11 ماه بيمه 

 09359057779
فروش پرايد141SLمدل90سفيد.
بيمه تا12/25نصف گلگير عقب 
رنگ.14م   09155625021 

فروش  فورى پرايد 83 مشكى بيمه 
تابرج پنج يك گلگير  رنگ 

فى 7800  09159624911 
فروش هاچ بك سفيدمدل 87بى 
رنگ بيمه ندارد الستيك روكش 
فى توافقى  09361292379 

خودرو پژو
 

فروش پژو 206مدل 86بدون رنگ 
يكسال بيمه و الستيك فى20م 

 09150905627

sd_v8 خريدار
   مدل90،91،سفيد،بيرنگ،پول نقد 

 09153617836

فروش آردى سفيدبيرنگ مدل82 
تخفيف بيمه 13 سال
 09155614099

فروش آردى مدل 81سبز دو بدنه 
رنگ سقف صندوق كاپوت بيرنگ 

فى.توافقى  09365611825 

فروش پژو405بژ متاليك  دور رنگ 
مدل85فنى عالى بيمه برج 11
   فى14/500   09371609326 

 فروش 206مدل 84تيپ دو نوك 
مدادى تمام رنگ قيمت توافقى 

09155639755

فروش پژو پارس 88سفيد بيمه 
   10ماه بدون خط وخش فى25م 

 09151632106

فروش.پارس.خشك.مدل.94.
فى.37/600

 09151637218

خريدارحواله پژوپارس سال 
       دوگانه تحويلى تيريا مرداد 

 09153623565

فروش پارس نقره اى مدل85
بيمه 9سال تخفيف يامعاوضه

 باپرايددوگانه   09159617026 

فروش 206 تيپ 2 مدل 88 
سقف رنگ فنى بسيار سالم 
فى 20 م  09159373464 

فروش پزو 405نقره اى دوگلگير
 جلو رنگ مدل 87 بيمه برج10 
 16/500م   09155623416 

فروش 206مدل84بى رنگ 
كاركرد180 بى خش 

فى 18م    09361292379 
 

خودرو متفرقه

فروش فورى موتورپيشروپارس 
دويست رنگ نارنجى مدل 88 
فى 1/800  09011859354 

فروش ايفا كمپرسى 9 سال 
تخفيف بيمه داراى كارت هوشمند 

22م9151632566

فروش موتور هندا 
مدل 86 فى 800
09307882078
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ر فروش ريو 89سفيد 
بيمه وال ستيك كامل
 09151632577

فروش تيبا  مدل90مشكى
  بدون رنگ بيمه والستيك كامل 

 09151632577
فروش  نيسان مدل 75موتورژاپنى 

دوگانه بنزينى تميز بدون رنگ 
فى توافقى  09157935048 

فروش فورى پيكان مدل 80
تخفيف كامل

 09159626266
فروش پيكان مدل 78 خانگى سالم 

فى توافقى 
 09159612511

فروش سمندlx نقره اى متاليك 
بسيارتميز مدل 84 بدون رنگ
 فى 16م   09151632339 

فروش پيكان وانت دوگانه مدل 
89بدون رنگ الستيك فيكس 

فى11م  09365010342 

فروش موتورهنداپيشتاز مدل92 
يا معاوضه با دستگاه باد يادستگاه 

جوش  09158621728 
فروش فورى تيبا دو 

 مدل 93خيلى تميزفى 25/300 
 09153632761

فروش ريو مدل 86 سفيد دور رنگ 
فنى عالى سفيد فى 16م

09156663370
فروش موسو اتومات 6سيلندر 

نوك مدادى فنى عالى
 09151607030

فروش پيكان وانت مدل 85 دوگانه 
كارخانه بدون رنگ بيمه كامل 
      الستيك نو 09158652861 

متفرقه 

خريدار
 سيستم گاز ال پى جى

09159626921

واگذارى فروشگاه لوازم 
يدكى اتومبيل باكليه امكانات 

 09157555080

فروش يك عدد درب آپارتمان عرض 
1/20 همراه باچهارچوب قفل كليد 

 09151602437

فروش دستگاه مولد برق هفت 
ونيم كيلو وات سالم قيمت توافقى 

 09153621483
فروش مغازه ساندويچى واقع در 

خيابان معلم در حال كار با 
     درآمد عالى 09389761008 

فروش 2عدديخچال
 ايستاده سوپرى

 09156669526

فروش فورى لوازم گاز ال پى جى 
براى خودرو سوارى
 09154957422

فروش 
يك دستگاه نان لواش پز

 09154957422

فروش چهار حلقه الستيك نو بارز 
با رينگ اسپرت پرايد 

فى 850   09159659386 

واگذارى مغازه ظروف يكبارمصرف 
  باموقعيت مناسب همراه با 

جوازكسب  09197359408 

فروش نردبان نقاشى نو
 سه مترى با چوب تخت 

      قيمت 220  09156632370 

فروش آرايشگاه مردانه
      باموقعيت عالى قيمت مناسب. 

 09105463787

خريدار مغازه تره بار
با موقيت عالى

 09152694134

فروش دوچرخه ثابت 
      كم كار فقط400000تومان 

 09393196949

خريدارلوازم سى ان جى 
منبع بزرگ پژو 

 09159611356

واگذارى آژانس
        با 70زنگ به قيمت مناسب 

 09155628196

فروش رستوران با موقعيت عالى  با 
چند سال سابقه كارى به قيمت 

مناسب   09158612338 

فروش مقدارى كفش زنانه مردانه 
بچه گانه به صورت كلى

 09151639008 

فروش فورى اره آتشى پروفيل بر 
يك حلقه  الستيك فابريك اردى نو 

 09159626266.

فروش فورى لوازم آرايشگاه زنانه 
به قيمت مناسب 
 09154982679

فروش 
تاكسى متر

 09150903828

فروش سوپرماركت باموقعيت عالى 
يامعاوضه  باخودرو.
 09382508978

فروش دوربين مداربسته ديد 
درشب و دزدگير با كليه امكانات. 

 09157405909

فروش دستگاه پرس لوله 
پنج اليه نيوپايپ فقط 3 م

 09382801620

فروش ميزكامپيوتركمددار
جاروشارژى مولينكس
 09153638963

فروش كمپرس نيسان سالم با 
وسايل جانبى و2عددرينگ زاپاس 

 09156659228

فروش وسايل CNG بامخزن
60 ليترى درحدنوفى700000تومان. 

 09156659228
فروش مغازه ى پوشاك زنانه واقع 
در زيرزمين پاساژ سادسى با كليه 

اجناس 09157210414 

 فروش دو درب آلومينيوم سرويس 
وحمام قيمت هر درب 

  150 هزار تومان  09151639663 

فروش يك دستگاه دوچرخه 16 
بسيارتميز در حدنو  

قيمت توافقى.09158628762

فروش دوچرخه ثابت
 كم كار فى توافقى
 09393196949

  رايانه و همراه

 فروش يك عددگوشى لمسى 
گلكسى يانگ 3اينچى تميزوسالم 

 09335616463

فروش گوشى Sony v ضد آب، يك 
glass ماه كار با گارد و برچسب
فى توافقى  09152067707 

 pc704p فروش تبلت پرى گاردين
   تميز بارزوليشن باال، قيمت 220 

 09151632007
 

جوياى كار
جوانى متاهل با سوارى چرى آماده 

همكارى با ارگانهاى دولتى و 
       خصوصى 09159639352 

جوياى كار20ساله متأهل 
   دانشجوكارپاره وقت وشيفت شب 

 09017824286

راننده پايه يك فنى جوياى 
        كار درادارات. شركتهاوغيره 

 09155611860

جوانى 27ساله متاهل با پژو405 
صفردوگانه سوز آماده همكارى 

 09158671899
به يك نفربازنشسته براى مشاورامالك 

درمحدوده مهرشهرنيازمنديم
 09155618396

به تعدادى راننده با خودروى ترجيحا 
دوگانه سوز به صورت تمام وقت و نيمه 
وقت  نيازمنديم 09151609815

به تعدادى راننده باماشين دوگانه 
جهت كار در آژانس نيازمنديم 

 09151923638

به تعدادى راننده پايه دو باماشين 
دوگانه  ومدل باال جهت كار در 

آژانس نيازمنديم 09155628196 

جوان جوياى كار
 22ساله مجرد

 09157230642
جوانى باخودروهايلوكس ياپيكاب  

آماده همكارى باادارات دولتى 
 09156552703

 لوازم منزل

فروش يك تخته فرش 12 مترى 
زمينه قرمز سالم و تميز در حد نو 

 09155623167

فروش فرش12مترى مشهد 
         500شانه 800هزار تومان 

 09393196949

فروش گاز سه شعله نو
(استفاده نشده ) فى 100هزار تومان

 09157550583

فروش كولر ابى رو ميزى باقدرت 
و سرماى باال تميز فى300ت 

09157405909


