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استخدام 2000 دستيار ستادى در دولت

شوراى  مصوبه  جمهور  رئيس  روحانى  حسن  مهر: 
ادارى مبنى بر ضوابط تأمين دستياران ستادى  عالى 
كرد.  ابالغ  اجرا  براى  را  كشور  اجرايى  دستگاه هاى 
برآورد تعداد افراد مورد نياز و تعيين سهميه براى هر 
كدام از دستگاه ها توسط سازمان در سقف 2000 نفر 

براى تمام دستگاه هاى اجرايى مربوط مى باشد.

طرح جديد امنيت آبى در دستور كار

مهر : رحيم ميداني معاون وزير نيرو با اشاره به اوضاع 
ايجاد  بحرانى سفره هاى زيرزمينى آب كشور گفت: 

كامل امنيت آبى در دستور كار وزارت نيرو است. 

شرط معافيت مالياتى اعالم شد

معاون سازمان مالياتى گفت: موديانى كه مطابق قانون 
 مكلف به ثبت نام براى دريافت شماره اقتصادى شده اند، 
كليه  از  تيرماه،  پايان  تا  نام  ثبت  عدم  صورت   در 
 معافيت ها و بخشودگى جرايم قانونى محروم مى شوند. 
مالياتى  به گزارش مهر، وكيلى درباره سقف معافيت 
پايه در سال 93 نيز گفت: در سال 93، درآمد مشمول 
ماليات اشخاص حقيقى تا مبلغ 12 ميليون تومان از 
سال  براى  رقم  اين  كه  بوده  معاف  ماليات  پرداخت 
افزايش  تومان  هزار   800 و  ميليون   13 مبلغ  به   94

يافته است. 

آيين نامه هاى اجرايى قانون 
رفع موانع توليد ابالغ شدند

به گزارش فارس به نقل از پايگاه اطالع رسانى دولت، 
مواد  به  مربوط  اجرايى  نامه  آيين   7 وزيران،  هيئت 
ارتقاى  و  پذير  رقابت  توليد  قانون رفع موانع  مختلف 

نظام مالى كشور را به تصويب رساند.

روايتى از فعاليت هاى 9 ماهه نمايندگى وزارت امور خارجه در استان

تالش با دست خالى
صفحه 7

شليك طاليى نجمه خدمتى به يونيورسياد 2015
 
در پايان مسابقات تيراندازى تفنگ بادى 10 متر زنان و با برگزارى 
فينال اين رشته، نجمه خدمتى نماينده استان خراسان جنوبى به مدال 
طال دست يافت و نخستين مدال طالى كاروان ايران در بيست و 
هشتمين دوره يونيورسياد دانشجويان جهان را به نام خود ثبت كرد... 

6

آزمايشگاه شفا از وزارت بهداشت
 لوح كيفيت گرفت 

آزمايشگاه شفا توانست لوح كيفيت را در شرق 
و جنوب شرق كشور از وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشكى دريافت نمايد...
8

اينك سحر شده است و مرد در نوزدهمين ميعاد به محراب مى رود، به سجده گاه اما دريغ كه حراميان 
شب پرست روپوشيده در نقاب ، بر روى ماه هم تيغ مى كشند. شمشير جهل، ماه را دو نيمه كرده است. 

شق القمر شده است... 

سالروز ضربت خوردن اميرمومنان على (ع) تسليت باد 

خانواده هاى محترم 
بنى اسدى و هاديانى 

ضايعه درگذشت خادم با اخالص 

حضرت ابوالفضل(ع)

مرحوم حاج ابوالفضل بنى اسدى
 را تسليت گفته ، براى آن مرحوم غفران الهى

 و براى بازماندگان صبر جزيل طلب مى نماييم.

ضمنا به اطالع عموم مى رساند: مجلس سوم اين 

عزيز سفر كرده امروز دوشنبه 94/4/15 از ساعت

 5/30 الى 6/30  بعدازظهر در  محل هيئت  ابوالفضلى

 برگزار  مى شود، حضور شما عزيزان موجب امتنان است. 

موسسه خيريه هيئت ابوالفضلى
دارااليتام حضرت ابوالفضل(ع)

 ملك تجارى به متراژ
 200 متر واقع در مدرس 8 

رهن و اجاره 
داده مى شود.
09155611187

نمايندگى محمد باللى
             نقــد        تخفيــف ويــژه

      اقساط        بدون پيش پرداخت 
كسر از حقوق فرهنگيان محترم

سه راه اسدى- جنب تاالر بورس
09155618202-32226825

جناب آقاى دكتر زردست
 مديريت محترم آزمايشگاه شفا

افتخار كسب لوح كيفيت از وزارت بهداشت بيش از شما ، موجبات 
خوشحالى مردم محروم استان شد . اين موفقيت بزرگ را به جنابعالى و 

همكارانتان ، جامعه پزشكى و مردم استان تبريك عرض مى نمايم

جمعى از شهروندان
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وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكى اظهار اميدوارى كرد كه تحول در نظام آموزشى حوزه سالمت به عنوان گام چهارم تحول نظام سالمت تا پيش از پايان 
سال جارى، نهايى شود. به گزارش ايرنا، سيدحسن هاشمى گفت: طول دوره آموزش در برخى رشته ها به همراه تخصص و فوق تخصص، 
بسيار طوالنى است كه در حال مطالعه براى اعمال تغييرات در اين خصوص هستيم. 

 نهايى شدن تحول آموزش پزشكى تا پايان سال

امروز 15 تير 1394 مصادف با
 19 رمضان 1436 و 6 جوالى 2015

 تصويب قرارداد الحاق ايران به سازمان يونسكو در 
پاريس توسط مجلس شوراي ملي (1327ش).

مجلس  در  كشوري  تقسيمات  اليحه  تصويب 
شوراي اسالمي (1362 ش).

رحلت آيت  ا... «سيدجواد خامنه  اى» پدر بزرگوار مقام 
معظم رهبرى «آيت ا... خامنه اى» (1365ش).

ثبت قلعه نهبندان (خراسان جنوبى)
 در فهرست آثار ملي ايران (1376 ش)

قلعه عظيم نهبندان كه از خشت و چينه ساخته شده، 
در داخل شهر نهبندان قرار گرفته است. با توجه به 
نقشه بنا و اشياى سفالي بدست آمده از قلعه، سابقة 
دوران  يعني  اسالم  از  قبل  دوران  به  آن  تاريخي 
اشكاني و ساساني برمي گردد. قلعه در دوران اسالمي 
تا دوران صفويه فعال بوده و در دوره صفويه به طور 
قلعه صحت  اين  وجود  است.  شده  متروك  كامل 
ادعاي بعضي منابع تاريخي كه سابقه شهر نهبندان را 
به دوران پيش از اسالم مي رسانند. تأييد مي كند. اين 
بنا از دوره اشكاني به شماره 1934 در فهرست آثار 

ملى ايران به ثبت رسيده است.

امام در پيامى خطاب به مردم ايران 
درباره برپايى جشن هاى مرسوم سوم 

و پانزدهم شعبان گفتند:(1357ش)

«ما روزى را عيد مى گيريم كه بنيان ظلم و ظالم 
را منهدم كنيم و دست دودمان ستمكار پهلوى را از 
ايران قطع نماييم و آن روز ان شاءا... تعالى نزديك 
عصر  ولى  عيد  و  است  اسالمى  عيد  روز  و  است 

(عجل ا... فرجه).» 
ضربت خوردن امام علي(ع) به دست «عبدالرحمن 

ابن  ملجم مرادي» (40 ق).
و  منجم  كاشاني»  جمشيد  «غياث الدين  وفات 

رياضي دان(832 ق).
روز ملي و استقالل جمهوري «كومور» از استعمار 

فرانسه (1975م).
تولد «دانته اليگيري» اديب و شاعر بلندآوازه ايتاليا 

(1265م).
 مرگ «هانري موپاسان» نويسنده و داستان سراي 

معروف فرانسوي (1893م) .
روز ملي و استقالل «ماالوى» از استعمار انگلستان 

(1964م)

تقويم مناسبت هاى  روز

نظارت برخط بر دارايى هاى موسسات اعتبارى

فارس: شوراى پول و اعتبار با هدف كنترل و محدود 
كردن سرمايه گذارى مؤسسات اعتبارى در دارايى هاى 
ثابت مشهود و نامشهود و هدايت آن ها به ايفاى هر 
چه مؤثرتر نقش واسطه گرى وجوه، «دستورالعمل نحوه 
مؤسسات  ثابت  دارايى هاى  خالص  نسبت  محاسبه 
اعتبارى» را مورد بازنگرى و اصالح قرار داد. در اين راستا موسسات مكلف 
شدند، فرم محاسبه نسبت خالص دارايى هاى ثابت را به صورت ماهانه تهيه و 
به صورت برخط، در اختيار بانك مركزى قرار دهند. همچنين در راستاى ماده 
16 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاى نظام مالى كشور و بخشنامه سال 
گذشته رياست كل بانك مركزى در اين رابطه، مؤسسات اعتبارى مى بايست 
ظرف مدت سه سال از تاريخ ابالغ، حداقل هر سال 33 درصد از مازاد دارايى هاى 

ثابت خود را تا رسيدن به حد مقرر در اين دستورالعمل (75 درصد) واگذار كنند.

اصالح قانون هدفمندى در برنامه ششم 

رئيس كميسيون حمايت از توليد مجلس گفت: قانون 
و  اصالح  برنامه ششم  در  يارانه ها  هدفمندى سازى 
فارس،  گزارش  شد.به  خواهد  اجرايى  آينده  سال  از 
بودجه  بررسى  اظهار كرد: هنگام  حميدرضا فوالدگر 
سال 93 و 94 جلسات مشترك دولت و مجلس در 
رابطه با چگونگى اجراى قانون هدفمندى برگزار و شيوه اجرا مرور شد.  اين 
نماينده مجلس با بيان اينكه طبق قانون دولت از پرداخت يارانه ها پس از يك 
دوره 5 ساله به نقطه اى مى رسيد كه اهداف قانون از بُعد اقتصاد خانوار، توليد، 
هزينه هاى دولت و قيمت  حامل هاى انرژى موفق شود، تأكيد كرد: درحال 
حاضر كه اهداف قانون به طور كامل محقق نشده قاعدتا در برنامه ششم اجراى 
آن تداوم خواهد داشت و بهترين جايگاه براى اجراى آن نيز همين برنامه است 

و در سياست هاى كلى برنامه ششم به اين موضوع اشاره شده است.

سپرده گذارى 1000 ميلياردى براى وام

معاون وزير راه و شهرسازى از سپرده گذارى يكهزار 
ميليارد ريالى در صندوق پس انداز مسكن يكم خبر داد و 
گفت: اين صندوق خيلى موفق عمل كرده به طورى كه 
تاكنون 5200 نفر ثبت نام كردند كه رقم سپرده گذارى 
به حدود يك هزار ميليارد ريال رسيده است.مظاهريان در 
گفتگو با مهر، با بيان اينكه اين رقم سپرده گذارى نشانگر استقبال مردم از وام هاى 
80، 60 و 40 ميليون تومانى مسكن است، افزود: اين صندوق عالوه بر اينكه 
راهى براى خانه دار شدن مردم است، نقدينگى را هم كنترل مى كند.بانك مسكن 
تسهيالت خريد و ساخت مسكن را تحت عنوان صندوق پس انداز مسكن يكم 
به خانه اولى ها پرداخت مى كند كه سقف فردى تسهيالت قابل اعطا بر روى هر 
واحد در تهران 800 ميليون ريال، در شهرهاى بزرگ باالى 200 هزار نفر جمعيت 

600 ميليون ريال و ساير مناطق شهرى معادل 400 ميليون ريال است.

معاون توسعه مديريت و پشتيبانى وزير آموزش  و 
پرورش گفت: بودجه عمومى آموزش  و پرورش 
درصد  به 12  معلمان  رتبه بندى  اجراى طرح  با 
كرد:  اظهار  بطحايى  ايسنا،  گزارش  به  مى رسد. 
هر چند آموزش  و پرورش نهاد مهم و تأثيرگذارى 
است اما اين نهاد با مشكالت مختلفى دست وپنجه 

نرم مى كند و بايد با يك برنامه ريزى منسجم اين 
مشكالت را برطرف كرد. وى افزود: حل مسائل و 
مشكالت آموزش  و پرورش نيازمند خرد جمعى و 
عزم ملى است، ضمن اينكه وزير آموزش  و پرورش 
در اين زمينه از تمام ظرفيت هاى موجود استفاده 
بودن  بهره  كم   كرد:  تصريح  وى  كرد.  خواهد 

برخى مربيان از دانش الزم و مشكالت معيشتى 
فرهنگيان، مشكالت فضاهاى آموزشى، محدوديت  
در روش هاى آموزش  و پرورش، از جمله چالش هاى 
فراروى وزارت آموزش  و پرورش است.وى با بيان 
اينكه در حوزه برنامه ريزى آموزشى يك شاخص 
مهم، ميزان اختصاص بودجه عمومى به آموزش  و 

پرورش است، اظهار كرد: ميزان اختصاص بودجه 
سال 84-83  در  پرورش  و  آموزش   به  عمومى 
نزديك به 15 درصد بود كه سال به سال كاهش 
يافت و در سال 92-91 به 9 درصد رسيد ولى در 
دو سال اخير به 11 درصد رسيده است و با اجراى 

طرح رتبه بندى به 12 درصد خواهد رسيد. 

ارديبهشت  اعتبار در حالى در نيمه  ايسنا: شوراى پول و    
ماه امسال نرخ هاى سود بانكى اعم از تسهيالت و سپرده 
را با توجه به كاهش نرخ تورم مورد بازنگرى قرار داد كه با 
كاهش نرخ سود يكساله سپرده از 22 به 20 درصد، نرخى را 
براى سپرده هاى كوتاه مدت تعيين نكرد و اين موضوع را به 

تصميم گيرى بانكها در چارچوب مصوبه شورا واگذار كرد. 
پس از آن رئيس كل بانك مركزى بر ساماندهى نرخ هاى 
بعد  مدتى  و  كرد  تاكيد  بانكها  عامل  مديران  به  روزشمار 
عبدالناصر همتى، رئيس شوراى هماهنگى بانكها در نامه اى 
به سيف از توافق براى سپرده هاى مشترك بانكى خبر داد 
و اعالم كرد كه بانكها براى سود روزشمار 10 درصد، سه 
ماهه 14 درصد، شش ماهه 16 درصد و 9 ماهه 18 درصد به 
جمع بندى رسيده اند كه البته در واقعيت چنين توافقى مانند 
بسيارى ديگر از توافقات بانكها به اجراى كامل در نيامد. بر 
خالف آنچه مديران بانكها براى نرخ سودهاى سپرده كمتر 

از يكسال به توافق رسيده بودند اين روزها در شعب، اغلب 
ساالنه  درصد  نرخ 20  همان  مرز  تا  مدت  كوتاه  سودهاى 
پيش مى رود. موضوعى كه در ظاهر عدول از مصوبه شوراى 
پول و اعتبار نيست و تقريبا تمامى بانكها نرخ يكساله را 20 
درصد تعيين كرده اند، اما براى زير يكسال پايبندى به توافق 
وجود ندارد و اين هم خالف قانون نيست. به هر حال بنا بر 
آنچه كه مديران بانكى به آن اذعان دارند و با توجه به اينكه 
نمى توانند براى جذب مشترى و ممانعت از خروج سپرده، 
بپردازند سودهاى  شده  تعيين  حد  از  بيش  را  يكساله  سود 
كمتر از يك سال را باالتر از نرخ معمول به مشترى پيشنهاد 
كرده تا از جذابيت بيشترى برخوردار باشد تا به گونه اى خالء 

كاهش دو درصدى سود ساالنه نيز پر شود. 
البته خاص  كه  بانكها -  برخى  در  كه  است  حالى  در  اين 
دولتى يا خصوصى نيست - مشاهده مى شود كه نرخهاى 
مى خورد  رقم  باال  به  درصد  از 19  گاه  سپرده  مدت  كوتاه 

به طورى كه برخى از بانكها براى روزشمار 19 درصد، سه 
ماهه 19,25 درصد، شش ماهه 19,5 درصد، 9 ماهه 19,75 
درصد و در نهايت يكساله 20 درصد نرخ گذارى كرده اند. 
هر چند هستند بانكهايى كه براى روزشمار همان 10 درصد 
مورد توافق را تعيين و در دوره هاى بعدى كمى تغيير ايجاد 
كرده اند. در حالى بانكها براى سود سپرده هاى كمتر از يك 
سال از آزادى عمل برخوردارند كه گرچه اصل موضوع مورد 
پذيرش كارشناسان و مديران بانكى بوده و از دستورى بودن 
تعيين نرخ جلوگيرى كرده و رقابت پذيرى را افزايش مى دهد 
به  نيست.  قبول  مورد  بدين شكل چندان  آنها  اما عملكرد 
طورى كه پيش تر رئيس شوراى هماهنگى بانكها تذكر داده 
بود كه ادامه اين روند، موجب افزايش بهاى تمام شده پول 
در اقتصاد شده و در نهايت ضمن ايجاد رقابت ناسالم، به عدم 
اجرايى شدن مصوبه كاهش نرخ سود تسهيالت بانكى تا 24 
درصد خواهد شد چرا كه در اين حالت با سودهاى سپرده باال 

منابع ناشى از ارائه تسهيالت كشش تامين هزينه تمام شده 
پول را نخواهد داشت. 

رقابت بانك ها در پرداخت سودهاى كوتاه مدت

افزايش بودجه عمومى آموزش وپرورش با اجراى طرح رتبه بندى معلمان 

رهبر انقالب : بورسيه ها آن طور كه با آن 
بازى كردند، نبود و به خيلى ها ظلم شد 

رهبر انقالب در جمع دانشگاهيان اظهار داشتند: هدف 
تحريم ها مسئله  هسته اى و حقوق بشر نيست، مسئله 
فراتر از اينهاست. ايشان افزودند: آنها خود، تروريست پرور 
و ضد حقوق بشرند، مسئله اين است كه يك ملت و 
حركت و هويتى، مبتنى بر مبادى اى مقابل نظام سلطه، 
به وجود آمده است. رهبر انقالب اضافه كردند: دانشگاه را 
از حاشيه سازى و سياست بازى دور نگه داريد، بورسيه ها 
ايشان  نبود.  كردند،  بازى  آن  با  روزنامه ها  كه  آن طور 
افزودند: اگر راست هم بود راهش اين نبود كه مسئله 
لغو كنند. روزنامه اى شود، راه قانونى وجود دارد؛ خب 

رهبر معظم انقالب اضافه كردند: در مسئله  بورسيه ها 
 به خيلى ها ظلم شد و خالف قانون، تدبير و اخالق بود.

همه شواهد، از «توافق» خبر مى دهد 

يكى از مقاماتى كه مستقيما در گفتگوها حضور دارد 
آزمايشى  توافقنامه  ظاهرا  كه  گفت  ان  ان  سى  به 
وجود دارد مبنى بر اينكه اگر توافقنامه امضا شد، با 
برداشته  ها  تحريم  كه  شود  اعالم  اى  بيانيه  صدور 
باشد  داشته  وجود  زمانى  ادامه جدول  در  ولى  شدند 
كه براساس آن براى هر گونه اقدامى كه در برنامه 
جديد  هاى  تحريم  گيرد  صورت  ايران  اى  هسته 
برداشته شوند.شبكه فرانس بيست و چهار نيز گزارش 
داد حسن نيتى واقعى براى رسيدن به توافق بر سر 
برنامه هسته اى ايران نزد طرفين مذاكره كننده وجود 
دارد. بى بى سى هم ادعا كرد در زمينه ابعاد نظامى 
احتمالى برنامه هسته اى ايران، گشايش حاصل شده 
 : نوشت  خصوص  اين  در  نيز  پست  جروزالم  است. 
سه مسئله مهم كه مانع از توافق تاريخى هسته اى 
رسد  مى  نظر  به  شده  جهانى  هاى  قدرت  و  ايران 
توسط كارشناسان اين كشورها ظرف چهل و هشت 
ساعت گذشته برطرف شده است. بنا بر اين گزارش 
توسط  و  اصولى  طور  به  توافق  اين  شود  مى  گفته 
كارشناسان همه طرفها حاصل شده است. با اين حال 
يك مسئول آمريكايى گفت مسايلى باقى مانده است 

كه تنها مى تواند توسط وزرا حل و فصل شود.

هاشمى: آيت ا... خامنه اى در ايران 
جايگزينى به اين آسانى ندارد

سوال  به  پاسخ  در  مصلحت  تشخيص  مجمع  رئيس 
نشريه الوفاق درباره ارتباطش با رهبر انقالب گفت :  
ما خيلى صميمى هستيم؛ من و هم ايشان، همديگر 
من  عيادت  اش  منظره  يك  داريم؛  دوست  خيلى  را 
بسيار  كه  است  جراحيشان  عمل  زمان  در  ايشان  با 
صميمى بود. هاشمى افزود : معتقدم كه در حال حاضر 
آيت ا... خامنه اى در ايران جايگزينى به اين آسانى ندارد؛ 
و ايشان االن محور اساسى هم براى حيات انقالب و 
هم امنيت كشور هستند و ايشان مركز مديريت كشور 

است و ما هم بايد به ايشان كمك كنيم.

 اجراى  نصب  داربست  فلزى 
در اسرع وقت با قيمت مناسب / فروش لوازم داربست    

 09156217507 - 09153637507 
حسينى

اصالحيه
در چاپ آگهى دعوت مجمع عمومى فوق العاده 
«نوبت اول» دوشنبه 94/4/1 شركت تعاونى مسكن 
اتحاد كارگران كويرتاير اصالح ماده 5 اساسنامه درج 

گرديده كه صحيح آن ماده 6 اساسنامه مى باشد
 و بدينوسيله اصالح مى شود.

هيئت مديره تعاونى مسكن اتحاد كارگران 
كويرتاير

 حمل اثاثيه منزل 

با خاور مسقف و كارگر ماهر
09159639065

على آبادى
"ضمنا كارگر تنها نيز داريم"

مركز تخصصى عروس با تخفيف ويژه
زيبايى جلوه ماندگار

خيابان ارتش ، حدفاصل عدل و معلم    32231717

فروشگـاه    كـودك 
 ا ميـــر

افتخار اين را دارد  كه طبق روال سال هاى گذشته 
به  مناسبت فرا رسيدن  ماه مبارك رمضان
 پوشاك خود را با  15%  تخفيف عرضه نمايد.

سجادشهر، امامت 2           32412973   نودهى فاطمى

ان
سم

ك آ
مال

فروش ويژه يك واحد آپارتمان در غفارى 14 ، 60 متر ، دو خواب ، سند آزاد  ا
MDF ، هود ، سينك ، پرده ، كاغذ ديوارى ، نقاشى ، قابل دريافت 10 تا 50 

ميليون وام ، بدون آسانسور ، طبقه سوم ، 12 واحدى ، 65 ميليون  /  10 ميليون 
رهن يا 300 اجاره داده مى شود.      09155611127 - 09155615573      

www. amlakaseman . com       32231772-3

 با ضمانت پاره نشدن و چروك نشدن 
32214989 - 32212979  

    32412300
32412311  - چمنى قـاليشويى گـل ابـريشم صاف صاف   

بدون چروك
قاليشويى و رفوگرى محمد طاهرى با بيش از نيم قرن تجربه

32225807 - 32226161 - 09157615979

   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

تعمير انواع لوازم گازسوز  
خانگى و صنعتى - در اسرع وقت

09158624439 - جانى

ايزوگام و قيرگونى  
   كاظم سالخورده 

از ما خريد نكنيد ، اما قيمت را از ما بپرسيد

       09155612949 - 32331050 
ميدان آزادى – ابتداى خيابان شهيد برگى

با 10 سال بيمه

آگهى حق تقدم در خصوص افزايش سرمايه 
شركت صندوق حمايت از توسعه بخش كشاورزى شهرستان خوسف (سهامى خاص) 

ثبت شده به شماره 4726 و شناسه ملى 10360062150
دراجراى ماده 169 اليحه اصالحى قانون تجارت، به اطالع كليه سهامداران شركت صندوق حمايت از توسعه 
بخش كشاورزى شهرستان خوسف (سهامى خاص) ثبت شده به شماره 4726 مى رساند: با عنايت به مصوبه 
مجمع عمومى فوق العاده مورخ 92/5/26 و تفويض اختيار عملى نمودن افزايش سرمايه به هيئت مديره با 
رعايت ضوابط مندرج در مصوبه مجمع عمومى فوق العاده در خصوص سلب حق تقدم بخشى از سهام جديد  
نظر به اين كه مقرر است سرمايه شركت از مبلغ 20/077/976/898 ريال به مبلغ 28/240/976/898 ريال 
منقسم به 2/824/097 سهم ده هزار ريالى با نام و از طريق آورده نقدى حداكثر در مدت 36 ماه افزايش يابد 
لذا از كليه سهامداران محترم شركت درخواست مى شود از تاريخ نشر اين آگهى طبق ماده 167 اليحه اصالح 
قانون تجارت نسبت به دريافت برگه شرايط الزم عضويت و واريز وجه سهم خريدارى شده بر مبناى طرح 
تاسيس استفاده نمايند و مبلغ رسمى خريد سهام را به حساب سپرده شماره 642909505 اين شركت نزد 

بانك كشاورزى شعبه خوسف واريز و اصل فيش مربوطه را به دفتر شركت واقع در بلوار امام خمينى ، 
جنب شبكه دامپزشكى ، پالك 82 كدپستى 38451-97351 تسليم نمايد.

هيئت مديره شركت

دعوت نامه تشكيل مجمع عمومى فوق العاده شركت تعاونى مسكن اتحاد كارگران كويرتاير (نوبت دوم)

جلسه مجمع عمومى فوق العاده «نوبت دوم» شركت تعاونى مسكن اتحاد كارگران كويرتاير دوشنبه 94/4/29 
ساعت 14/30 در محل هيئت حسينى «واقع در خيابان انقالب» برگزار مى شود. از كليه اعضا دعوت مى شود 
جهت اتخاذ تصميم نسبت به موضوعات ذيل در اين جلسه حضور به هم رسانند. ضمنا چنانچه عضوى بنا به 
داليلى نتواند شخصا حضور يابد، مى تواند همزمان با نماينده تام االختيار خويش با هم به دفتر شركت مراجعه 
و برگ وكالت نامه را تنظيم و برگه ورود به جلسه مجمع را دريافت نمايد. حداكثر آراى وكالتى هر عضو سه 
راى و هر فرد غير عضو يك راى مى باشد. ضمنا با توجه به ثبت مجامع در سامانه ثبت اسناد و امالك كشور 

ارائه تصوير شناسنامه و كارت ملى عضو الزامى مى باشد.

دستور جلسه:
اصالح ماده 6 اساسنامه جديد تعاونى در خصوص تمديد مدت فعاليت تعاونى از تاريخ تاسيس به مدت 15 سال

هيئت مديره شركت تعاونى مسكن اتحاد كارگران كويرتاير



پيام شماپرداخت بيش از يك ميليارد ريال زكات در خراسان جنوبي  
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پيام كوتاه : 3000272424

دوشنبه * 15تير 1394 * شماره 3262

مردم خراسان جنوبى در سه ماه گذشته يك ميليارد و 871 ميليون و 100 هزار ريال زكات پرداخت كردند. معاون توسعه مشاركت هاى مردمى خراسان جنوبى گفت: از اين 
رقم 908 ميليون و 900 هزار ريال زكات واجب و 962 ميليون و 200هزار ريال زكات مستحبى بوده است. حسينى افزود: در اين مدت گندم، جو و گوسفند براى زكات واجب 

خبر اينجا قحط الرجال نيست واقعا من رو برد توى 3و زرشك، زعفران، عناب، پسته و بادام براى زكات مستحبى پرداخت شد. وى افزود: بيشترين زكات پرداختى مربوط به شهرستان هاى سرايان، طبس وخوسف است.
فكر . يعنى واقعا تو استان ما از اين اتفاقات مى افته كه 
مردم خبر ندارن ؟ پس اين همه شعار مسوولين رو 
كجاى دلمون بذاريم كه مردم اينجا نخبه هستن 
! به جوانان اين استان اعتماد دارن ! واقعا دلم براى 

خودم و مردم استانم سوخت . روحانى دست مريزاد .
936 ... 770
از جانب مردم در حقيقت  آواى عزيز ارسال پيامك 
بيان درددل و مشكالت آنهاست پس شما در راستاى 
و  مالحظه  و  توجه  بدون  رسانه  اصحاب  رسالت 
خطايى  قطعًا  نماييد  عمل  خود  وظيفه  به  مماشات 
از جانب شما متصور نيست پس لطفًا گزينشى چاپ 
نشود. چون  محبوبيت شماكاسته  ميزان  از  نكنيدكه 

مردم از شماى بومى انتظار ديگه اى دارند.
915...940

سالم روزنامه مردمى آوا. كاش يكى از مسئولين 
شهردارى منزلش كنار پارك توحيد بود شايد 
به مشكالت اين منطقه رسيدگى مى شد. پاركينگ 
جاى  فتح  هاى  كوچه  در  شب  هاى  نيمه  تا  نداره 
پارك نيست. لطفًا توالت عمومى سرفتح نه را جابجا 

كنند آسايش نداريم از بوى بد فاضالب.
915...629
نمايندگان  و  استانى  مسئولين  استان،  شريف  مردم 
مشكالت  بايد  نيستند  مردم  مطالبات  پاسخگوى 
استان را به فوريت به دفتر مقام معظم رهبرى 
اين  مظلوم  مردم  به حال  فكرى  تا  كنيم  منعكس 

استان بشود.
915...385
موتور  صداى  فرمودن  كه  عزيزى  دوست  سالم، 
آنها  با  بايد  و  ميكنه  اذيتشون  تريل  هاى  سيكلت 
فرهنگ  كه  نفر  يك  خاطر  به  شود،  برخورد 
موتور  بقيه  ندارد  را  اش  وسيله  از  استفاده 

سوارها رو هم متهم نكنيد، ممنون...
915...517

اتوبوس هاى خط پاسداران بى  چرا  آوا.  سالم 
تازه نفس نفس  بينى  نظم اند بعد يك ساعت مى 
زنان وارد خط مى شن. لطفاً اتوبوسرانى جوابگو باشد.
910...361
و  سفيد  پرچم  يادداشت  آوا  عزيز  مسوول  مدير 
در  خودم  من   . خواندم  رو  شما  سكوت  استراتژى 
و  مشغولم  ادارى  هاى  مجموعه  همين  از  يكى 
از  كه  تصويرى  نكنيد  شك   . بينم  مى  نزديك  از 
وضعيت مديريت در استان نشان داديد همان واقعيت 
استان است لطفا اين روند را ادامه بده تا حداقل مردم 
نسبت  كه  را  نمايندگان  برخى  كه هيچى  مسوولين 
در  و  بشناسند   را  تفاوتند  بى  اينقدر  قضايا  اين  به 
دور بعدى انتخابات كه نزديك است به افرادى راى 
بدهند كه منافع مردمشان را بر منافع عده اى خاص 

ترجيح دهند . درود بر غيرت مردميت هاشمزهى 
935 ... 900
سالم آوا جان. به گوش مسئولين محترم و زحمتكش 
دانشگاه علوم پزشكى برسان و بگو از شما مسئولين 
پرداخت  به  نسبت  داريم  درخواست  عاجزانه 

سنوات نيروهاى قراردادى اقدام كنيد. 
915...398

بيرجند  ارتش  مهر  مسكن  يك  فاز  افتتاح  از  سال  دو 
مى گذرد اما 700 خانوار اين مجتمع همچنان از مشكالت 
نبود مسجد، مدرسه، آسفالت، مكان ورزشى، آموزشى و 
سطل زباله رنج مى برند. پروژه احداث مجتمع مسكونى 
آن  كار ساخت   89 از سال  شيرازى  شهيد سپهبد صياد 
آغاز شد اما فاز نخست آن در حالى به بهره بردارى رسيده 

است كه داراى كمبود امكانات است.
واحدى   1500 پروژه  ساكنين  از  يكى  يعقوبى،  مهدى 
شيرازى  صياد  على  سپهبد  شهيد  مسكونى  مجتمع 
با خاورستان، گفت: ساخت اين پروژه  بيرجند در گفتگو 
تعاونى  شركت  بين  قرارداد  طبق  مهر،  طرح  صورت  به 
مسكن مركز آموزش 04 امام رضا(ع) بيرجند با سازمان 
 37 مساحت  به  زمينى  در  استان  شهرسازى  و  مسكن 
آغاز  ناصرى  شهيد  بلوار  در   89 مهرماه  از  هزارمترمربع 
با  اين پروژه  اول  فاز  اوايل سال 92  افزود: در  شد. وى 
مالكين  به  و  رسيد  بهره بردارى  به  مسكونى  واحد   693
اين  دوم  فاز  سال، ساخت  همان  در  و  داده شد  تحويل 
پروژه با 807 واحد آغاز شد كه در حال حاضر از پيشرفت 

50 درصدى برخوردار است.

در اين مجتمع اصًال صداى اذان را نمى شنويم

يعقوبى با بيان اينكه هم اكنون حدود 700 خانوار در فاز 
اول اين مجتمع ساكن هستند، ادامه داد: اين مجتمع فاقد 
نياز بوده و از خدمات  مسجد و هرگونه زيرساخت مورد 
شهرى متعارف هم محروم است. وى ادامه داد: در اين 
ماه  اول  از  و  نمى شنويم  را  اذان  صداى  اصًال  مجتمع 
و  از همسايگان  تعدادى  به همت  را  نمازخانه اى  شعبان 
با رضايت گرفتن از ساكنين و غيرساكنين، در پارگينگ 
بلوكى كه همه خانواده ها در آن ساكن نشده   اند، راه اندازى 
كرديم. يعقوبى افزود: با توجه به برگزارى نماز جماعت در 
پاركينگ، اگر فقط يكى از خانواده ها بخواهد به واحد خود 
نقل مكان كند ديگر نماز جماعت حتى در پاركينگ هم 
برگزار نخواهد شد. وى بيان كرد: با پيگيرى هاى انجام 
شده توسط اهالى در اداره مسكن و شهرسازى استان و 
كه  شد  مشخص  استان  خيريه  امور  و  اوقاف  كل  اداره 
دو قطعه زمين درمنتهى عليه ضلع شرقى مجتمع براى 

ساخت مسجد در نظر گرفته  شده است.
 يعقوبى گفت: زمين مسجد به صورتى جانمايى شده كه 
اگر مسجد هم ساخته شود، بازهم قابل استفاده نخواهد 
كه  آنجايى  از  و  دارد  قرار  در حاشيه مجتمع  بود چراكه 
بايد مسجد در محوريت قرار بگيرد بهترين مكان براى 
احداث آن در ورودى مجموعه است. وى اضافه كرد: در 
مقابل بلوك مزبور  دو قطعه زمين با كاربرى آموزشى با 
اما هنوز  دارد  مربع وجود  متر  تقريبى 19 هزار  مساحت 
تا  نگرفته  تحويل  را  زمين  اين  پرورش  و  آموزش  اداره 

براى ساخت مدرسه اقدام كند.
يعقوبى گفت: اهالى اين پروژه، با توجه به تحويل نگرفتن 
زمين توسط آموزش و پرورش، درخواست دارند كه يكى 
از دو قطعه زمينى كه درمنتهى عليه ضلع شرقى مجتمع 
ساخت  براى  شده  گرفته  نظر  در  مسجد  ساخت  براى 
مدرسه تغيير كاربرى يابد كه با اين اقدام هم در ورودى 
و هم در انتهاى پروژه هم مسجد و هم مدرسه خواهيم 
داشت. يعقوبى ادامه داد: تغيير كاربرى زمين را با رئيس 
گذاشتيم  ميان  در  استان  شهرسازى  و  مسكن  معاون  و 
در  بايد  چراكه  است  سختى  خيلى  كار  دادند  پاسخ  و 
كميسيون هاى تخصصى بررسى شود اما به نظرم با توجه 

به اينكه زمين هنوز تحويل آموزش و پرورش داده نشده 
و فقط در نقشه پيش بينى شده، مى توان تغيير كاربرى را 

انجام داد و نبايد كار خيلى سختى باشد.

هر چه سريعتر متولى ساخت مسجد مشخص شود

 يعقوبى افزود: از يك طرف هيئت امناى 7 نفره اى را به 
اداره اوقاف معرفى كرديم تا توسط اداره اوقاف تأييد شوند 
ساخت  متولى  ديگر  طرف  از  و  نشده اند  تأييد  هنوز  اما 
و  نشده  مشخص  هنوز  هم  اوقاف  اداره  توسط  مسجد 
مسكن  اداره  نشود،  معرفى  ساخت  متولى  كه  زمانى  تا 
و شهرسازى، زمين را به هيئت امنا واگذار نمى كند. وى 
تر  سريع  چه  هر  داريم  درخواست  اوقاف  اداره  از  گفت: 
براى  بتوان  تا  كند  مشخص  را  مسجد  ساخت  متولى 

ساخت مسجد اقدام كرد. 
وى همچنين به استقبال بسيار خوب اهالى به خصوص 
از  برخى  افزود:  و  كرد  اشاره  جماعت  نماز  از  نوجوانان 

محل،  اهالى  خير  اقدام  اين  با  بار  اولين  براى  نوجوانان 
طعم خوش مكبر و موذن بودن را چشيده اند.

هيچ حمايت مالى توسط نهادها نشده ايم

نماز مغرب و  برگزارى  بيان كرد: در ماه شعبان  يعقوبى 
عشاء و طرح تالوت نور را در نمازخانه داشتيم و بحث 
آموزش نماز، احكام و آموزش قرآن را پيگيرى مى كنيم تا 

بتوانيم جوانان و نوجوانانى بيشترى را جذب كنيم
صبح  روز  هر  رمضان  مبارك  ماه  در  كرد:  اضافه  وى 
با  كريم  قرآن  جزء  يك  ختم  طرح  نيم،  و  ده  ساعت 
بانوان برگزار مى شود و از ساعت 6 و 45 دقيقه  حضور 
هم آقايان ختم يك جزء قرآن را دارند كه به نماز مغرب 
و عشا متصل مى شود و اميدواريم مراسم شب هاى احيا 
هيچ حمايت  اينكه  بيان  با  يعقوبى  باشيم.  داشته  را هم 
دريافتى  گفت: كمك هاى  نشده ايم،  نهادها  توسط  مالى 
بوده  شهر  داخل  مساجد  يا  مجموعه  ساكنين  توسط  يا 

به  است و 50 جلد قرآن  توسط ساكنين و غير ساكنين 
نمازخانه اهدا شده و 20 جلد قرآن هم كانون فرهنگى 
هنرى مساجد استان اهدا كرده است. وى ادامه داد: براى 
ميليون   2 به  نزديك  مبلغ  با  صوتى  سيستم  نمازخانه 
نشده  پرداخت  آن  مبلغ  هنوز  كه  شده  خريدارى  تومان 

است و از خيرين و نهادها تقاضاى حمايت داريم.

مشكالتى بين تعاونى مسكن ارتش و شهردارى 
وجود دارد كه دود آن به چشم ساكنين مى رود

بيرجند  شهردارى  عمومى  روابط  مسئول  گفت:  يعقوبى 
قول مساعد براى در اختيار گذاشتن يك دستگاه پخش 
رمضان  ماه  اتمام  از  قبل  تا  اميدواريم  و  دادند  را  اذان 
گوش  به  اذان  تا صداى  دهند  تحويل  ما  به  را  دستگاه 
اهالى برسد. وى با بيان اينكه عمده مشكالت به دليل 
اين است كه اين پروژه هنوز به شهردارى تحويل داده 
حل  مشكالت  از  خيلى  شود  داده  تحويل  اگر  و  نشده 

و  ارتش  مسكن  تعاونى  بين  مشكالتى  گفت:  مى شود، 
شهردارى وجود دارد كه دود آن به چشم ساكنين مى رود.  
شهردارى  مى گويد  ارتش  مسكن  تعاونى  افزود:  وى 
كه  است  معتقد  شهردارى  و  نمى گيرد  تحويل  را  پروژه 
استانداردهايى كه بايد رعايت شود اعم از بحث آسفالت، 
معابر و استانداردهايى كه بايد در داخل ساختمان رعايت 
بر  هم  اين  و  است  نشده  رعايت  پروژه  اين  در  شود، 

مشكالت اهالى افزوده شده است.

نبود فضاى آموزشى و ورزشى

نبود  از مشكالت مجتمع،  ديگر  يكى  داد:  ادامه  يعقوبى 
براى  زمين  قطعه  دو  اينكه  با  است،  آموزشى  فضاى 
مربع  متر  هزار   19 تقريبى  مساحت  با  آموزشى  كاربرى 
اما هنوز آموزش و پرورش زمين را  در نظر گرفته شده 
تحويل نگرفته است. وى افزود: با توجه به اينكه بيشتر  
اين مجتمع در مقطع دبستان و پيش دبستانى  فرزندان 

درس مى خوانند، نياز است كه هر چه سريعتر براى ساخت 
مدرسه اقدام شود چراكه اگر تعللى صورت پذيرد مدارس 

قابل استفاده نخواهند بود.
مربع  متر  هزار  با 37  اين مجتمع  در  اينكه  بيان  با  وى 
مساحت، زمينى با كاربرى ورزشى پيش بينى نشده است، 
مكان  نبود  مجتمع  اين  مشكالت  از  ديگر  يكى  گفت: 
ورزشى است كه باعث شده فرزندان ما در خيابان و بر 

سر چهارراه ها كه حادثه خيز است، بازى كنند. 
يعقوبى گفت: فرزندان ما حتى از وجود يك زمين فوتبال 
با  واليبال خاكى هم محروم هستند. وى اضافه كرد:  يا 
چند نفر از اهالى براى مسطح كردن زمين روبروى بلوك 
اقدام كرديم تا براى ساخت مسجد آن را مسطح كرده و 
درهمان مكان هم قصد ايجاد يك زمين فوتبال خاكى 
تعاونى  دخالت  با  كار  اين  اما  داشتيم  را  فرزندان  براى 
داد  وعده  تعاونى مسكن  و  ماند  بى نتيجه  ارتش  مسكن 
كه اقدامى براى حل موضوع انجام خواهد داد اما از آن 
زمان يك ماه مى گذرد و همچنان اين زمين بال استفاده 

مانده است. به گفته وى مى توان وسايل تندرستى را در 
معابر باز، قرار داد يا حداقل يك زمين خاكى را براى بازى 

بچه ها مسطح كرد تا از اين وضعيت خارج شود.

نبود پارك و فضاى تفريحى

وى ادامه داد: ميان بلوك ها فضاى سبز وجود دارد اما اين 
فضا جاى پارك را نمى گيرد چراكه اين فضا به صورت 
پلكانى تعبيه شده و مكانى براى نشستن ندارد و باعث 
ايجاد مزاحمت براى خانواده هايى كه در دو طرف فضاى 
سبز سكونت دارند، مى شود. يعقوبى گفت: اين پروژه ، به 

حداقل يك پارك با امكانات تفريحى نياز دارد.
وى تأكيد كرد: اگر مسجد ساخته شود، مى توان كتابخانه، 
دفتر پايگاه بسيج، كانون فرهنگى هنرى، مجتمع ورزشى 
و بخشى هم به عنوان تجارى در كنار مسجد براى رفع 

نيازهاى اين مكان احداث كرد.
يعقوبى بيان كرد: با توجه به نبود دور برگردان، افرادى كه 

مى خواهند به داخل شهر تردد كنند بايد 3 كيلومتر مسير 
رفت و برگشتى را بپيمايند كه به نقطه اول برسند، البته 
اين مشكل در شوراى ترافيك استان مطرح شده اما هيچ 

اقدامى در اين زمينه صورت نگرفته است.  

آسفالت، يكى ديگر از مشكالت اهالى

وى با بيان اينكه يكى ديگر از مشكالت اهالى، آسفالت 
است، گفت: در اين مجتمع هر خانواده يك ميليون تومان 
براى آسفالت پرداخت كرده و يك اليه آسفالت سريكن 
ريخته شده كه با گرم شدن هوا قير به الستيك خودرو و 
به كفش مردم مى چسبد و به محض بارندگى در زمستان 
و تردد خودرو بر روى آن، پر از چاله مى شود و هم اكنون 
هم پر از موج است و اصًال شكل و شمايل آسفالت را ندارد. 
وى افزود: يكى ديگر از مشكالت ساكنين، رفت و آمدشان 
به داخل شهر است، در ورودى پروژه و خارج از مجتمع 
يك خط اتوبوس كه ايستگاه آن هم فاقد صندلى و سايبان 
است، از ميدان ابوذر تا مهرشهر به صورت رفت و برگشتى 

پيش بينى شده كه آن هم با تأخير زياد مى آيد.

نبود نانوايى، سطل زباله و سوپر ماركت و ...

خانم هريوندى، يكى ديگر از ساكنين پروژه گفت: يكى 
ديگر از مشكالت اين است كه در اين مجتمع زمين هايى 
با كاربرى تجارى وجود دارد اما هنوز واگذار نشده و اينجا 
يك نانوايى هم وجود ندارد.  وى افزود: در اين مجتمع 
آن هم  دارد كه  ماركت وجود  با 700 خانوار يك سوپر 

نمى تواند پاسخگو همه نيازهاى اهالى باشد. 
اشاره  اين مجتمع  از مشكالت  ديگر  يكى  به  هريوندى 

كرد و گفت: در اين مجتمع، سطل زباله وجود ندارد. 
حجت االسالم محمد مرادى امام جماعت اين مجموعه 
و از ساكنين اين مجتمع مسكونى، با اشاره به اينكه پس 
از هجرت پيامبر(ص) از مكه به مدينه اولين مكانى كه 
احداث شد، مسجد بود، افزود: در مجموعه 1500 واحدى 
اولين قدم ساخت مسجد است كه هنوز هيچ كارى در اين 

خصوص انجام نشده است.
وى با بيان اينكه در جمهورى اسالمى افرادى كه خداوند 
بايد  اقدامشان  اولين  مى نشاند  حكومت  رأس  به  را  آنها 
اقامه نماز باشد، گفت: اعتباراتى كه بايد در جاهاى اصلى 
مصرف شود در تشريفات و مهمانپذيرى صرف مى شود 

پاركينگ، مكان مناسبى براى اقامه نماز نيست

در حالى كه مردم به يك برنامه فرهنگى نيازمند هستند.
مرادى ضمن اشاره به اعتبارات ايام فراغت، گفت: تعداد 
در  اين  شدند  تعطيل  مجتمع  اين  در  دانش آموز  زيادى 
حالى است كه اعتبارات ايام فراغت مى آيد پس اين اعتبار 
مكان  پاركينگ  اينكه  بيان  با  وى  مى شود؟  هزينه  كجا 
اقامه نماز نيست، گفت: براى يك فرش،  مناسبى براى 
سجاده و بلندگو بسيار بدهكاريم و با وجود پيگيرى هاى 
زياد در ادارات هنوز هم به نتيجه اى نرسيده ايم. وى تأكيد 
نام همدلى وهمزبانى  به  كرد: تقاضا داريم در سالى كه 
مسئوالن  شده  نامگذارى  رهبرى  معظم  مقام  سوى  از 
دست دوستى به ما دهند و همدل و همزبان ما باشند و 
مشكالت ما را به طور ويژه دنبال كنند و از آنها دعوت 
مى كنيم كه در نماز جماعت اين مجتمع شركت كنند و 

مشكالت ما را از نزديك ببينند تا برطرف شود.

مجتمع مسكن مهر ارتش بيرجند 

يك اسم و ديگـر هيــچ

پاسخ مسئولين به پيام شما

جوابيه سازمان اتوبوسرانى بيرجند 

پيام  احترامًا در پاسخ به مطلب درج شده در ستون 
هاى  اتوبوس  «چرا  درباره   94/04/14 مورخ  شما 
شهر بيرجند كولر ندارد؟ با اينكه كرايه ها را افزايش 
دادن اما از ارائه تسهيالت بيشتر خبرى نيست...» به 
استحضار مى رساند: تعدادى از اتوبوس ها از زمان 
و  است  بوده  سرمايشى  سيستم  و  كولر  فاقد  قديم 
رانندگان  باشند  مى  كولر  داراى  كه  هايى  اتوبوس 
مورد  چنانچه  باشند.  مى  آن  از  استفاده  به  موظف 
خاصى مدنظر است با ذكر كد اتوبوس مراتب را به 
هاى  تماس  با شماره  آزادى  و  ابوذر  كنترل خطوط 
ضمن  تا  دهيد  اطالع   32311500  -32226545

بررسى برخورد قانونى الزم صورت پذيرد.

مسجد حضرت ابوالفضل (ع)مجتمع مذهبى - فرهنگى  مسجد حضرت محمد رسول ا... (ص)زمان
 شب

نوزدهم
سخنران: حضرت حجت االسالم و المسلمين حسينى

  امام جمعه محترم اسديه
موضوع سخنرانى: آيات اخالقى قرآن

سخنران: حضرت حجت االسالم و المسلمين
  نخعى پور استاد حوزه

موضوع سخنرانى: آخرين كالم و اولين امام
 شب

  بيست
و يكم

 سخنران: حضرت حجت االسالم و المسلمين دكتر وحدانى نيا
رئيس دادگاه ويژه خانواده تهران و استاد دانشگاه علوم قضايى

موضوع سخنرانى: خانواده و سواد رسانه اى

  سخنران: حضرت حجت االسالم و المسلمين
زنجيرى استاد دانشگاه بيرجند

موضوع سخنرانى: عوامل مغفرت و جلب رحمت الهى
 شب

بيست
 و سوم

 سخنران: حضرت حجت االسالم و المسلمين زنجبرى
استاد دانشگاه

موضوع سخنرانى: عوامل مغفرت و جلب رحمت الهى

 سخنران: حضرت حجت االسالم و المسلمين
دكتر وحدانى نيا رئيس دادگاه ويژه خانواده تهران

 و استاد دانشگاه علوم قضايى
موضوع سخنرانى: اخالق نمايشى

خيابان غفارى ، بيست مترى جرجانى ، مجتمع مذهبىمكان
 و فرهنگى مسجد حضرت محمد رسول ا... (ص)

خيابان پاسداران – خيابان 22 بهمن
 مسجد حضرت ابوالفضل (ع)

 قابل توجه همشهريان معزز 
بيرجندى

 مجتمع مذهبى - فرهنگى
 مسجد حضرت محمد رسول

 ا... (ص) و مسجد
  حضرت ابوالفضل (ع)

برگزار مى نمايد
 مراسم معنوى شب هاى قدر
 كه مقدرات يك سال انسان

ضمنا جلسه با قرائت جزء خوانى قرآن شروع و با دعاى پرفيض جوشن ختم مى يابدتعيين مى شود

با سخنرانى: حجت االسالم سيد حميد موسوى
مداحان: حاج غالمحسين عليزاده- كرباليى مهدى سبزه كار

كرباليى رضا هامونى- كرباليى مجتبى ابراهيم زاده

هيئت پياده زيارتى ثامن الحجج (ع) برگزار مى كند:
مراسم ويژه شب هاى قدر (جوشن كبير، مناجات ، عزادارى)

زمان: شب هاى 19 و 21 و 23 رمضان ساعت 23
مكان: سه راه اسدى – منتظرى 24 - روضه الرضا (ع)

آب شيـرين كن خانـگى خواجـوى
تخفيف ويژه ماه مبارك رمضان      نقد و اقساط

خيابان فردوسى ، تقاطع حافظ       09155438760 - 32421633

ديزل ژنراتور رادمان
اجاره و اجراى تخصصى جوش گل ميخ 

براى سقف هاى عرشه فوالدى

صياد شيرازى - ميرداماد - بلوك 84
09151655100

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
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كال جنى كه بيشتر به اسم دره جن ها شناخته شده است، در شمال طبس و در اطراف روستاى ازميغان واقع شده. دره اى زيبا و حيرت انگيز كه بوميان قديمى به 
آن  دره جن ها مى گويند و اين دره را خوف انگيز و محل زندگى ارواح و جن ها مى دانند. عجيب بودن اينجا باعث شده تا ماجراجويان از هر نقطه اى به طبس 
سفر كنند. اين دره به خاطر ديوارهاى بلند و پرشيبى كه داره ممكنه خطرات زيادى داشته باشه.

كال جنى، دره اى براى جن ها در طبس! 4

كاظمى فرد- گروه خبر

 50 و  ميليارد  سه  خيرين  گلريزان،  جش  برگزارى  با 
ميليون ريال به آزاداى زندانيان جرائم غير عمد خراسان 

جنوبى كمك كردند.
مراسم جشن  در  كشور  ديه  ستاد  مالى  و  ادارى  معاون 
غير  جرائم  زندانيان  آزادسازى  مناسبت  به  كه  گلريزان 
اينكه طى  بيان  با  شد،  برگزار  جنوبى  خراسان  در  عمد 
سال 93 در كشور 183 جشن گلريزان برگزارشد، اظهار 
كرد: خيران در اين جشن ها 32 ميليارد تومان به آزادى 

زندانيان جرائم غير عمد كمك كردند.
نفر  هزار   124 گذشته  سال  در  همچنين  وى  گفته  به 
مراجعه به خود پردازها مراجعه داشته اند كه از اين طريق 
آزادى  براى  ديه  ستاد  حساب  به  تومان  ميليارد  دو  نيز 

زندانيان جرائم غير عمد واريز شد.
 35 را  گذشته  سال  مردمى  مجموع كمك هاى  مهربان 
جرائم  زندانيان  بدهى  افزود:  و  كرد  ذكر  تومان  ميليارد 
غير عمد سال گذشته 725 ميليارد تومان بوده است كه 
با وام ها و گذشت هايى كه از شكات گرفته شده 405 

ميليارد تومان براى آزادى زندانيان پرداخت شد.

 8100 زندانى جرائم غير عمد در كشور 
نيازمند 650 ميليارد تومان كمك

در سال  ديه كشور  ستاد  مالى  و  ادارى  معاون  گفته  به 
در  عمد  غير  جرائم  زندانى   498 و  هزار  هشت  گذشته 

كشور آزاد شده اند.
مهربان در ادامه با بيان اينكه امسال 254 جشن گلريزان 
امسال هشت  كرد:  عنوان  خواهد شد،  برگزار  در كشور 
هزار و 100 نفر از زندانيان جرائم غيرعمد نيازمند يارى 

خيران براى آزادى هستند.
امسال  عمد  غير  جرائم  زندانيان  آزادى  وى  گفته  به 

نيازمند 650 ميليارد تومان اعتبار است.
از  زندان ها  مددكاران  همكارى  با  اينكه  بيان  با  وى 
گذشت شكات نيز استفاده خواهد شد، افزود: پيش بينى 
آزادى  تا زمينه  مى شود 350 ميليارد تومان كمك شود 

زندانيان را فراهم كنيم.
معاون ادارى و مالى ستاد ديه كشور اظهار كرد: در حال 
حاضر يك هزار و 24 نفر در اثر حوادث رانندگى، 225 
چهار  كارگاهى،  و  حوادث  ديه  محكومان  قالب  در  نفر 

هزار و 500 نفر به عنوان محكوم مالى، 450 نفر در اثر 
عدم پرداخت نفقه و يك هزار و 831 نفر نيز در اثر عجز 

در پرداخت مهريه در زندان به سر مى برند.
نيز گفت: در جشن گلريزان  استان  زندان هاى  مديركل 
امسال خراسان جنوبى 305 ميليون تومان توسط خيران 
استان عمد  غير  جرائم  زندانيان  آزادسازى  براى   استان 

جمع آورى شد.
گذشته سال  گلريزان  جشن  در  كرد:  اظهار   اربابى 

طورى  به  شد  جمع آورى  كمك  تومان  ميليون   230
عمد  غير  جرائم  زندانى   86 گذشته  مراسم سال  در   كه 

خراسان جنوبى آزاد شدند.
آزادسازى  براى  افزود:  ديه خراسان جنوبى  رئيس ستاد 
86 زندانى جرائم غير عمد سال گذشته 5 ميليارد و 700 
شكاك رضايت  با  توانستيم  كه  بود  نياز  تومان   ميليون 
بگيريم شكاك  از  تومان  ميليون   600 و  ميليارد   3 

قالب تسهيالت و كمك هاى  را ستاد ديه در  مابقى   و 
بالعوض كمك كرد.

غير  جرائم  زندانى  حال حاضر 106  در  اربابى:  گفته  به 
 6 به  نزديك  كه  دارد  وجود  جنوبى  خراسان  در  عمد 

ميليارد تومان براى آزادسازى آن ها نياز است.

عمد غير  جرائم  زندانى   106 تعداد  از  افزود:   اربابى 
زمينه  در  نفر   29 مالى،  محكوميت  دليل  به  نفر   64
در  تصادفات  به  محكوم  نفر   13 و  نفقه  و   مهريه 

خراسان جنوبى هستند.
تعداد كل  امسال  نخست  ماهه  در سه  كرد:  اظهار  وى 
 880 و  ميليارد   5 بدهى  مبلغ  نفر،   6 زندانيان  آزادى 
ميليون و 360 هزار ريال، مبلغ گذشت شاكى 4 ميليارد 
و 840 ميليون و 360 هزار ريال، مبلغ كمك ستاد ديه 
كشور 330 ميليون ريال و تسهيالت بانك تجارت مبلغ 

710 ميليون ريال بود.
جشن  در  گفت:  جنوبى  خراسان  زندان هاى   كل  مدير 
گلريزان سال گذشته  مبلغ تعهدى مردم يك ميليارد و 
584 ميليون و 630 هزار ريال، مبلغ نقدى 999 ميليون 
 و 700 هزار ريال  ومبلغ چك يك ميليارد و 405 ميليون

 و 180 هزار ريال بود.
جرائم  زندانيان  گلريزان  جشن  مراسم  در  افزود:  اربابى 
غير عمد خراسان جنوبى مبلغ 305 ميليون تومان توسط 

خيران جمع آورى شد.

دستان پر مهرخيرين
در جشن گلريزان استان

ديدگاه يك كارآفرين آمريكايى
 درباره روند رشد تكنولوژى در ايران

هيچ چيز خاص و متفاوتى وجود نداشت وقتى كه با 
گروهى از كارآفرينان جوان و باانگيزه ايرانى براى ناهار 
بيرون رفتم. يك غذاى خوب در كنار جمعى شلوغ و 
پرهيجان كه همه سر يك ميز بزرگ نشسته بودند تا 

با هم صحبت كنند.
آنها زنان و مردانى بودند كه درباره آخرين تكنولوژى ها 
با يكديگر صحبت مى كردند، جديدترين ايده هايشان را 
توضيح مى دادند و اين تبادل اطالعات را با استفاده از 
اپليكيشن هاى شبكه هاى اجتماعى به فضاى مجازى 
هم آورده بودند. از يك زن پرسيدم كه چطور با وجود 
سختى ها و موانع خودش را براى راه اندازى يك شركت 
انجام  «با  گفت:  و  زد  لبخندى  او  است.  كرده  آماده 
كارها!» مكث كرد و ادامه داد: «تمام وبالگ هاى مهم 
از  استفاده  با  و  مى خوانم  را  ولى  سيليكون  مطرح  و 
وب سايت ، در بعضى از دوره هاى آموزشى دانشگاه هاى 
استنفورد، وارتون و ديگر دانشگاه ها به صورت آنالين 
شركت مى كنم.» بعضى از آنها موقع ناهار چنگال ها را 
به زمين گذاشته و روى موبايل هاى هوشمندشان به 
من نشان دادند كه در دوره هاى آموزشى آنالين مانند 
«مقدمه اى بر بازاريابى»، «رهبرى بين المللى و رفتار 
غنى تر» شركت  زندگى  بهتر،  «رهبرى  و  سازمانى» 
مى كنند.  مرد جوانى درباره فعاليت استارت آپش براى 
من توضيح داد. اين استارت آپ تقريبا شبيه وب سايتى 
براى اجاره سكونتگاه ها به مسافران در سراسر دنيا بود 
بود؛  طراحى شده  ماجراجويى  اهل  مسافران  براى  و 
يك آژانس مسافرتى مبتنى بر تكنولوژى. او توضيح 
مى دهد كه اين نسل جديد فقط نمى خواهد يك مكان 
را ببيند، آنها مى خواهند بفهمند كه مردم چطور زندگى 
مى كنند، فكر مى كنند و مشغول هستند. جالب است 
به  ايرانيان  خانه هاى  از  درصد   65 حدود  كه  بدانيد 
اينترنت پرسرعت دسترسى دارند؛ تقريبا برابر با اياالت 
متحده آمريكا كه اخيرا تحقيقات موسسه Pew نشان 
اينترنت  به  خانه  در  آمريكايى ها  درصد   70 كه  داد 
پرسرعت دسترسى دارند. آنچه براى من جالب بود در 
مقايسه با سفر سال گذشته ام به ايران، اين است كه 
 3G سال گذشته دسترسى بسيار محدودى به اينترنت
روى گوشى موبايل وجود داشت. در حالى كه آن زمان 
حداكثر يك ميليون نفر مشترك اين سرويس بودند، 
گفته شد كه امسال بيش از 20 ميليون نفر مشترك 
اين سرويس هستند.  همه اينها به معناى آن است 
ايرانى ها دسترسى بى سابقه اى به جهان پيرامون  كه 
خودشان دارند. آنها دانش زيادى براى يافتن راه هاى 
دسترسى به جريان آزاد اطالعات دارند، ايده هايشان 
همكارى هاى  و  مى گذارند  اشتراك  به  يكديگر  با  را 

مختلفى در زمينه دنياى ديجيتال با يكديگر دارند.

از خاطرات كريستوفر شرودر در سفر به ايران

خواندنى ها

روايت دختر شجاعى 
كه از دست بوكو حرام فرار كرد

ماه  نيجريه شش  اهل  ساله  دختر 17  مريم  مشرق- 
در اسارت بوكو حرام بود و او را مجبور كردند با يكى از 
تروريستها ازدواج كند. وى پس از فرار و بازگشت به خانه 
متوجه شد بوكو حرام تمام اعضاى خانواده او را كشته و 

فقط مادرش زنده مانده است.
مريم درباره چگونگى اسارت و گذراندن 6 ماه از عمرش 
نزد بوكو حرام گفت: مردان مسلح به روستاى ما حمله 
بردند.  اسارت  به  را  دختر  و  زن  از 40  بيش  و  كردند 
زمانيكه به محل استقرار بوكو حرام رسيديم هر كدام از 
ما را مجبور به ازدواج با يكى از تروريستها كردند. مريم 
نيز مانند چند دختر ديگر از ازدواج اجبارى امتناع كرد؛ 
را تهديد  آمدند و مريم  او  نزد  اما 4 مرد قوى هيكل 
به بريدن گلويش كردند. مريم سرانجام با يكى از آنها 
ازدواج كرد و در 6 ماه گذشته بارها مورد اذيت و آزار و 

تجاوز قرار گرفت.

 تروريستى كه مريم را نزد خود نگه داشته بود، وى و 
فرزندى كه در شكم داشت را رها كرد و دختر نيجريه اى 
فرصت يافت فرار كند. درصورتيكه مريم فرار نمى كرد او را 
مجبور مى كردند در عمليات انتحارى و تروريستى شركت 
كند. مريم پاى پياده شروع به دويدن كرد و تا زمانيكه 
به روستاى خود برنگشت حتى يك بار هم به پشت سر 
نگاه نكرد. مريم با خود مدرك جالبى از تروريستها آورده 
بود. او سيم كارت گوشى تلفن همراه همسر اجبارى اش 
را سرقت كرد و به دست نيروهاى امنيتى رساند. اين 
سيم كارت حاوى تصاوير ويديويى از بوكو حرام هنگام 
يورش به چندين روستا و كشتن ساكنان بى گناه آن بود. 
شماره تلفن چند نفر از اعضاى بوكو حرام نيز در اين سيم 
كارت وجود داشت. اقدام شجاعانه مريم در ربودن سيم 
كارت يك عضو بوكو حرام نهايت شجاعت اين دختر 17 
ساله را نشان مى دهد.تروريست هاى بوكو حرام دست كم 
2 هزار زن و دختر را در نيجريه ربودند و اغلب آنها را در 

بازار برده فروشان به حراج گذاشتند.

ايرانى كه من ديدم...

خيرين سه ميليارد ريال به آزادى زندانيان جرايم غير عمد كمك كردند

فهرست امــالك مازاد بانك كشاورزى براى مزايده شماره ( ع/94/2)

ف
كاربرىمشخصات ثبتي ملكآدرس ملكردي

متراژنوع مالكيتوضعيت تصرف
توضيحاتقيمت پايه به (ريال )
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1
  بيرجند - خوسف - شهرك صنعتى  

مزايده به صورت نقدى و ساير 90922146/288,653,500,000*  *كارخانه پنبه پاك كنىششدانگ از پالك ثبتى شماره  18 فرعي از 3 فرعي از 928 اصلي بخش 3 ثبتى بيرجندكارخانه توليدى پنبه پاك كنى سپيد وش
پيشنهادات قابل بررسى مى باشد

  نهبندان- كوى بسيج - ميالن اول 2
سمت چپ -پالك 7

 ششدانگ ازپالك ثبتي شماره 937 فرعي از 778 فرعي از 646 و 645 فرعي از يك اصلي
مزايده به صورت نقدى و ساير 348200843,300,000*  *منزل  مسكونى بخش 5 نهبندان 

پيشنهادات قابل بررسى مى باشد

   بيرجند - سجادشهر- بلوار امامت 3
 خيابان سلمان فارسى 12 - پالك 11

 873/6 سهم مشاع از 2016 سهم ششدانگ  از پالك ثبتي  2664 فرعي از 245 اصلى بخش 2 
مزايده به صورت نقدى و ساير 201/60210865,800,000 ** منرل  مسكونىبيرجند

پيشنهادات قابل بررسى مى باشد

 طبس گلشن - حاشيه جاده عشق آباد 4
 بعد از فرودگاه 

ششدانگ ازپالك ثبتي  شماره  1 فرعى از546 اصلى و پالك ثبتي شماره صفر فرعى  از546 اصلي 
مزايده به صورت نقدى و ساير 15947/8011734,464,379,125*  *كشتارگاه صنعتى طيوربخش 3 طبس گلشن

پيشنهادات قابل بررسى مى باشد

 طبس گلشن - شهرك صنعتى 5
 شركت تعاونى توليدى مژان طبس 

5000 سهم از 8000 سهم مشاع عرصه و 616/11  سهم از 985/40 سهم مشاع اعيان از كل ششدانگ 
پالك ثبتي شماره  2 فرعى از 1 فرعى از 387 اصلى واقع در فيروزآباد بخش 2 طبس گلشن

كارخانه توليدى ترشى 
و مربا

مزايده به صورت نقدى و ساير 8000985,42,997,000,000 ** 
پيشنهادات قابل بررسى مى باشد

358/80900,000,000*  *زمين  مسكونىششدانگ از پالك ثبتي  شماره  487 فرعي از  1891  اصلي بخش 11 ثبتى قاين به آدرس قاين  شهرك سيمان 6
مزايده به صورت نقدى و ساير 

پيشنهادات قابل بررسى مى باشد

40 سهم مشاع از 120 سهم مشاع از كل 1440 سهم مزرعه و قناتين اره فورگ و عباس آباد  از پالك  شهرستان درميان - روستاى اره فورگ7
مزايده به صورت نقدى و ساير 402601,021,500,000 * *باغى و زراعىثبتي شماره  66  اصلى بخش 7 بيرجند

پيشنهادات قابل بررسى مى باشد

    بيرجند - شهرك شهيد مفتح - حاشيه 8
بيست مترى شهيد گازارى - پالك 79

سه و يك چهارم دانگ مشاع از ششدانگ پالك  ثبتي شماره  175 فرعى از 247 اصلى بخش 2 
مزايده به صورت نقدى و ساير 3603472,059,687,800 **  مسكونى و تجارىبيرجند

پيشنهادات قابل بررسى مى باشد

بيرجند - بلوار توحيد - بين توحيد 13و 915
10 سهم مشاع از سى و شش سهم عرصه و اعيان ششدانگ يك باب ساختمان پالك ثبتي شماره 

مزايده به صورت نقدى و ساير 1003172,208,333,333 ** تجارى و مسكونى7444 فرعي از 2070 فرعي از 249 اصلي بخش 2 ثبتى بيرجند 
پيشنهادات قابل بررسى مى باشد

10
آدرس بيرجند - كليومتر 15 جاده (بيرجند 
-خوسف) - حاشيه جاده  - مقابل كارخانه 

كوير تاير 
مزايده به صورت نقدى و ساير 1161801,097,901,000*  *مزروعىششدانگ پالك ثبتي شماره 5 فرعي از 1592 اصلي بخش 2 ثبتى بيرجند ، دهستان شهاباد  

پيشنهادات قابل بررسى مى باشد

11
 آدرس بيرجند - خيابان 17 شهريور 

  17 شهريور27- كوچه  چاپخانه زرين 
 بن بست خورشيدى - پالك 28

مزايده به صورت نقدى و ساير 184/22185/40495,000,000*  *مسكونىششدانگ از پالك ثبتي شماره 76 فرعي از 4337 اصلي بخش 1 بيرجند 
پيشنهادات قابل بررسى مى باشد

مديريت شعب بانك كشاورزي استان خراسان جنوبي در نظر دارد: امالك مازاد مشروحه ذيل را از طريق برگزاري مزايده 
عمومي به شرح مندرج در جدول ذيل به فروش برساند . متقاضيان مي توانند از تاريخ اولين انتشار آگهي ، همه روزه به 
استثناي روزهاي تعطيل از ساعت 7 صبح لغايت 14/30 جهت كسب اطالعات بيشتر و اخذ اوراق شركت در مزايده به 
نشاني بيرجند ، ميدان شهدا ، ساختمان مديريت بانك كشاورزي استان خراسان جنوبي ، طبقه دوم ، واحد پشتيباني مراجعه 

نمايند. حداكثر مهلت شركت در مزايده 10 روز از تاريخ انتشار آخرين آگهي تا پايان وقت ادارى 94/4/25 مي باشد . 
تلفن جهت پاسخگويى : 32210060  -   32213312  -  32213000  -  056

توضيحات و شرايط : 
1- اين آگهي در دو نوبت به فاصله 7 روز چاپ مي شود . 

تاريخ انتشار آگهي نوبت اول 94/4/8 ( انتشار در روزنامه هاي آواي خراسان جنوبي ـ خراسان-خراسان جنوبى امروز) 
تاريخ انتشار آگهي نوبت اول 94/4/15 ( انتشار در روزنامه هاي آواي خراسان جنوبي ـ خراسان-خراسان جنوبى امروز) 

2- كليه هزينه هاى درج آگهي مزايده در روزنامه ها و هزينه كارشناسى ملك بر مبناى دستمزد كارشناسى به عهده  برنده 
مزايده مي باشد . 

3-  بانك در رد و ياقبول هر يك يا تمامي پيشنهادها مختار است.  

4- اوراق شركت در مزايده در واحد پشتيباني به آدرس فوق الذكر موجود و پيشنهاد دهندگان بايد يك نسخه از آن را 
دريافت و با قيد قبولي امضا كرده و به پيشنهاد خود ضميمه وبه انضمام فيش واريزي مربوط  به 5 درصد قيمت پايه 
كارشناسى و يا چك تضمينى به عنوان سپرده شركت در مزايده  ، بايد در پاكت الك و مهر شده ( با قيد مربوط به ملك 

رديف ((       ) )  آگهي) تسليم و رسيد دريافت نمايند . 
5- به پيشنهادهاي مبهم ، مشروط و بدون سپرده و پيشنهاداتي كه بعد از انقضاي مدت مقرر در آگهي واصل گردد ترتيب 

اثر داده نمي شود . 
6- در شرايط مساوي اولويت با مالك قبلى ملك خواهد بود و وجوه واريزي نفرات دوم و سوم تا تعيين تكليف نهايي برنده 

مزايده مسترد نخواهد شد . 
7- شركت در مزايده و ارائه پيشنهاد به منزله قبول امتيازات و تكاليف دستگاه مزايده گذار موضوع ماده 01 آئين نامه 

معامالت دولتي مي باشد . 
8- مزايده امالك به صورت نقد و اقساط و با اولويت پيشنهادات نقدى ( پيشنهادات نقد و اقساط قابل بررسى مى باشد ) 

درصد پرداخت نقدى و مدت بازپرداخت الباقى ثمن بايستى در برگه پيشنهادات به صورت شفاف اعالم گردد . 
9- كليه امالك با وضعيت موجود و طبق مفاد اسناد اجرايي صادر شده واگذار مي گردند و در صورت وجود متصرف ، 

تخليه بر عهده خريدار مي باشد .

10- اخذ كليه مجوز ها و پروانه هاى مربوطه در صورت دارا بودن شرايط از ادارات ذيربط 
به عهده خريدار خواهد بود . 

 11- كل هزينه ثبت قرارداد در دفترخانه اسناد رسمي به عهده برنده مزايده خواهد بود . 
21- براي شركت در مزايده ارائه فيش واريزي به ميزان 5 درصد قيمت پايه كارشناسى 
هر ملك به صورت نقدي نزد بانك كشاورزي ( كليه شعب حكم واحد دارد ) به حساب 
دايره مالي مديريت استان خراسان جنوبي با كد (4962 )  بابت مزايده و يا چك تضمينى 
در وجه مديريت بانك كشاورزى استان خراسان جنوبى ،  الزامي است . هر گاه نفرات 

اول ، دوم و سوم از عقد قرارداد امتناع نمايند، سپرده آنها ضبط خواهد شد . 
13- پاكت هاي دريافتي از متقاضيان مربوط به امالك ذيل رأس ساعت 10 صبح مورخ 
94/4/30 در محل مديريت بانك كشاورزي استان خراسان جنوبي به نشاني ، ميدان 

شهدا، ساختمان مديريت بانك كشاورزي استان خراسان جنوبي ، طبقه سوم ، سالن ويدئو 
كنفرانس بازگشايي خواهد شد . 

شركت كنندگان در مزايده مي توانند در موعد ياد شده ، با ارائه كارت شناسايي معتبر و ارائه رسيد تحويل پاكت مزايده 
در جلسه شركت نمايند . 

بديهي است عدم حضور شركت كنندگان در جلسه مزايده ، تحت هر شرايط و به هر دليل اعم از موجه و غير موجه مانع 
از انجام جلسه مزايده و بازگشايي پاكت ها نخواهد شد . 

مديريت شعب بانك در استان خراسان جنوبي  

آگهي مزايده عمومي اموال غير منقول  مازاد بانك كشاورزى  شماره  ع/94/2    (نوبت  دوم)

مديريت استان خراسان جنوبى
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شخصيت خود را پاس بداريد

شما شخصيت و هويت مخصوص به خود داريد
 و نبايد خودتان را براى شخصى

 ديگر تغيير دهيد. يك رابطه عاشقانه
 خوب بايد در بهبود شخصيت شما، 
همان گونه كه هستيد، موثر باشد 

نه اين كه بخواهد از شما فرد ديگرى بسازد.
 شما بايد با ميل خود، نه به زور حرف

 شريك زندگى تان، تغيير كنيد.
 درست است، او بايد بر شخصيت 
شما تاثير مثبتى بگذارد اما تغيير 

تمام جنبه هاى شخصيتى شما اشتباه است.

شبى برتر از هزار ماه

براى پيامبر (ص) داستان مردى از صالحان بنى اسرا  ييل 
را گفتند كه 1000 ماه زره از تن باز نكرد و سالح يه 
زمين نينداخت تا در راه خدا جهاد كند. پيامبر اين داستان 
را كه شنيد آهى كشيد و فرمود : خدايا عمر امت مرا كوتاه 
و عمل آنها را كم قرار داده اى از اين جمله معلوم مى شود 
عمر امتهاى قبلى بيشتر از ما بوده كما اينكه عمر ابراهيم 
(ع) را سيصد سال و بيشتر نوشته اند . خداوند كه اندوه 
پيامبر را ديد جبريل را به سراغ محبوب خويش فرستاد 
و سوره مباركه قدر را نازل فرمود كه: ما در هرسال براى 

امت تو شبى قرار داديم كه از هزار سال بهتر است.
مادرم هميشه مى گفت: خدا به موسى گفت موسى حتى 
نمك غذايت را از من بخواه. باور كنيد دستان خدا بسته 
بخواهد مى دهد.  به هركه  بخواهد  را  نيست و هرچه 
باور كنيد خدا نزديكتر از چيزيست كه تصور مى كنيد. 
كافيست او را صدا بزنيد. اين آيه را نه يكبار نه ده بار كه 

صدها بار بخوانيد. 
حاال ماه ميهمانى شروع شده درهاى بهشت باز شده و 
بهانه ورود به آن يك يارب است. در ماهى كه نفسهايتان 
در آن ثواب تسبيح دارد ثواب تسبيحهايتان چه خواهد 
شد! تا چشم روى هم بگذاريد ميهمانى تمام مى شود و 

اين مائده را جمع مى كنند.

خدايا زياد بگردان در آن بهره مرا از بركاتش 
وآسان كن راه مرا به سوى خيرهايش

 و محروم نكن ما را از پذيرفتن
 نيكى هايش اى راهنماى 

به سوى حـق آشكار .

شب قدر است و دلم سرشار از عشق ديدار
شب قدر است شب عشق بازى با خدا

شب ربنا گفتن و پرواز تا خدا

استقالل براى هر فردى ضرورى و واجب است. شما 
نبايد به خاطر نيازهايتان بلكه بايد به دليل عالقه تان 

به فردى ديگر با او رابطه عاطفى برقرار مى كنيد.

سى شب خرابت مى نشينم تا سحر گاهان
شايد به دست لطف كردى قصد تعميرم
اى اسم هاى اعظمت امن يجيب عشق

هرشب سحرپرمى كشم …اما به زنجيرم

ساكنان دريا صداي
 امواج را نمي شنوند 

و اين قصه تلخ عادت است.

السالم عليك يا اميرالمومنين…
اى ماه سر به مهر سر از سجده بر مدار…

پشت سرت كسى نشسته كه شق القمر كند…
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پيامك روز 

حرف هاى ابريشمى پيامك موفقيت

شعر روز 

پلكى احساس

عارفانه روز

يك لحظه مكث كن

نگرش

آيه روز  

روزى كه از گورها[ى خود] شتابان برآيند گويى كه آنان به سوى پرچمهاى افراشته 
مى دوند. سوره المعارج، آيه 43

حديث روز  

«هر كس شب قدر را احيا بدارد تا سال بعدى عذاب از او برداشته مى شود»
پيامبر اكرم (ص)

دعاى روز  نوزدهم  ماه رمضان

سبك زندگى

طراح: نسرين كارى                        

از  ماهي-   انواع  از   -1 افقي: 
شهرهاي قزوين 2- توانا در خلق 
آثار هنري - سنگ مرمر-  پستاندار 
شبگرد درختي بومي آمريكا 3- 
ابزار كفاشان كه با آن روي چرم 
خط مي كشند - شهري در استان 
آذربايجان غربي- از فصل ها 4 - 
وزن  گيري  اندازه  قديمي  واحد 
- كالم تعجب خانم ها - پوست 
اين حيوان بالي جانش شده  - 
به  اشاره  مهرباني 5-  و  دلي  نرم 
دور-  رشوه گير - داور مسابقه 6- 
هنرمند - زير پاي راننده - عدد 
منفي 7- صداي حزن انگيز- آتش 
سوزي - جاي بازگشت 8- جنگ 
تن به تن - وقت و هنگام - قادر 
9- آقا - مايوس  پرخور 10-  مايع 
حيات - خوردني نوروزي - توهين 
11-  ربيع - اعمال عبادي - پدر 
زنان عرب - عقيم - ساز   -  12
عربي  امارات  در  - شهري  موالنا 
متحده 13– خدمتگزار-  پايتخت 
اكوادور - زيبا و جذاب 14-  نامي 
 - كردن  اميدوار   - خفاش  براي 
سست و بي بنيان 15-  زيرا  - 

آنچه زياد باشد

آفريقاي  پايتخت   -1 عمودي: 
سعيد  معروف  آثار  از   - جنوبي 
پيشگيري  براي   -2 نفيسي 
 – شود  مي  تزريق  بيماري  از 
سخنور- رشته اي در شمشيربازي 
3- از مركبات - كريستال  تيزرو 
4- شبانگاه - حوت - از نهاد برآيد 
- سرخ ناي 5- زميني كه سيل آن 
را كنده باشد - شهري درا ستان 
فارسي  جمع  عالمت   - اصفهان 
6- الهه انديشه و هنر در اساطير 
اينكه 7 - طالع و  براي  يونان - 
و   بيوگرافي-  ضرر  سرنوشت  - 

سارت  كاروانسرا  8 – فيلمي به 
كارگرداني« ويتوريو دسيكا »  - 
اموال باقيمانده از متوفي 9- كبوتر 
صحرايي-  پارچه ابريشمي داراي 
نقش و نگار پول نقد 10 -  مجله 
حاوي مدل هاي لباس-  عضوي 
دهان  گرداگرد   - در صورت 11 
- دوستي  ترشي  12- چشمه - 
نقش هنرپيشه - كليساي تاريخي 
اصفهان پرچم و بيرق 13 – بي 
مذهب - نمونه ساخته شده  بلند 
و كشيده 14 -  بادها  - الهه ماه 
سومريان - حق الشرب 15-  از 

آثار معروف آريا كبيري

جدول 3262
پاسخ جدول 3261
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شب قدر را به معنى منزلت دانسته اند و بعضى ديگر آن 
را به معنى تنگى و گرفتارى دانسته اند. برخى نيز قدر را 

اندازه گيرى و تقدير امور معنى كرده اند.
جميع  كه  شده،  ناميده  «قدر»  اين جهت  به  قدر  شب 
مقدرات بندگان در تمام سال در آن شب تعيين مى شود، 
است  3 و 4 سوره «دخان»  آيات  در  معنى  اين  شاهد 
كه مى فرمايد: «ما اين كتاب مبين را در شبى پر بركت 
نازل كرديم، و ما همواره انذار كننده بوده ايم در آن شب 
تعيين  و  تنظيم  خداوند  حكمت  طبق  بر  امرى  هر  كه 
مى گردد». اين بيان، هماهنگ با روايات متعددى است 
انسان ها  سال  يك  مقدرات  آن شب،  در  مى گويد:  كه 
تعيين مى گردد، و ارزاق و سرآمد عمرها، و امور ديگر، 
اين  البته،  تبيين مى شود.  و  تفريق  مباركه،  ليله  در آن 
مسئله  و  انسان  اراده  آزادى  با  تضادى  هيچگونه  امر 
فرشتگان وسيله  به  الهى  تقدير  كه  چرا  ندارد،   اختيار 

بر طبق شايستگى ها و لياقت هاى افراد، و ميزان ايمان، 
تقوا، پاكى نيت و اعمال آنها است. يعنى: براى هر كس 
آن مقدر مى كنند كه اليق آن است، يا به تعبير ديگر: 
زمينه هايش از ناحيه خود او فراهم شده، و اين نه تنها 

منافاتى با اختيار ندارد، كه تأكيدى بر آن است.
نوزدهم  اول شبهاى قدر است وشب قدر همان  شب 
وفضيلت  خوبى  به  شبى  سال  تمام  در  كه  است  شبى 
آن نمى رسد وعمل در آن بهتر است از عمل در هزار 

امور سال مى شود  تقدير  ماه ودر آن شب (شب قدر) 
ومالئكه وروح كه اعظم مالئكه است درآن شب باذن 
پروردگار بزمين نازل مى شوند وبخدمت امام زمان (ع) 
مشرف مى شوند وآنچه براى هر كس مقدر شده است 

بر امام (ع) عرض مى كنند .

فضيلت ماه مبارك رمضان و شبهاى قدر
ماه رمضان از دو جهت حرمت دارد: مربوط به خود ماه 

مبارك و ديگرى مربوط به قرآن كريم .
همچنين در اين ماه دو نوع حفظ و صيانت وجود دارد

1 . مربوط به حفظ انسان از وسوسه هاى شيطان
2 . حفظ انسان از گرفتارى به عذاب الهى .

در اين ماه دو نعمت وجود دارد: 
1 . گشوده شدن درهاى بهشت 

2 . آرامش جان و روح انسان .
در اين ماه دو هديه به انسان ها داده مى شود: 

1 . خواب روزه دار عبادت است 
2 . سكوت و خاموشى او تسبيح است .

دو فرح و شادمانى روزه دار دارد:
1 . هنگام صرف افطار 2 . هنگام مالقات با خدا .

شب قدر
شب قدر يكى از شب هاى ماه رمضان است كه قرآن 

اكرم (ص)  پيامبر  قلب  بر  آن شب  در  باره  يك  كريم 
نازل شده است. سر اين كه شب نزول قرآن را شب قدر 
ناميده اند آن است كه قدر به معنى اندازه گيرى است و 
شب قدر، شب اندازه گيرى است كه خداوند در آن شب 
حوادث يك سال را از آن شب تا شب قدر سال آينده 
تقدير مى كنند: زندگى، مرگ، رزق و ضيق آن، سعادت 
و شقاوت و . . . پس در هر ماه رمضان از سال، شب 
قدر هست كه در آن شب، امور سال آينده تا شب قدر 

سال بعد، اندازه گيرى و مقدر مى شود . 

عظمت شب قدر
فرمايد:  مى  عظمت  شب  بيان  براى  متعال  خداوند 
عظمت اين شب از هزار ماه بهتر است. منظور از بهتر 
بودن اين شب از هزار ماه، بهتر بودن از حيث فضيلت 
نيز  قرآن  غرض  با  مناسب  كه  اين  چه  است.  عبادت 
كه  است  دراين  قرآن  عنايت  همه  چون  است.  چنين 
مردم را به خدا نزديك و به وسيله عبادت زنده كند. و 

احياء يا عبادت آن شب از عبادت هزار ماه بهتر است.

محروم  رمضان  بركات  از  را  ما  گناه  انجام 
مى كند 

در كار خير افراد فقير آبرومند شناسايى كنيد و به آنها 
و  شويد  خبر  با  همسايه هايتان  احوال  از  كنيد.  كمك 

اگر كسى خبر  آنها كمك كنيد.  به  بودند  اگر مستحق 
نداشته باشد و همسايه اش گرسنه باشد مورد اعتراض 
كافر  نكند،  كمك  و  باشد  خبر  با  اگر  و  مى گيرد  قرار 
گرسنه  همسايه اش  اگر  كسى  كه  داريم  حديث  است. 

باشد، مسلمان نيست. 
آيت ا... مجتهدى تهرانى همچنين اظهار مى كند: خدايا 

من را از قبول حسنات محروم نكن.
مى خوانم  دعاى سحر  و  نماز شب  ابوحمزه  دعاى  اگر 
و روزه مى گيرم، حسنات و ثواب اينها را به من بده و 
من را محروم نكن. يعنى كارى نكنم كه آن حسنات از 
بين برود؛ چون آدم يك غيبت كند، حسنات كارى كه 

كرده از بين مى رود. 
تا 40  بكند،  را  اگر كسى غيبت ديگرى  وى مى گويد: 
نوشته  آن شخص  اعمال  نامه  در  او  اعمال  ثواب  روز 
نمى شود و اين حديث است. غيبت كردن، دروغ گفتن، 
باعث  زدن  كسى  به  بد  گمان  نامحرم،  به  كردن  نگاه 

مى شود كه حسنات آدمى از بين برود. 
آيت ا... مجتهدى تهرانى در خصوص فراز پايانى دعاى 
روز نوزدهم ماه رمضان مى گويد: از خدايى كه ما را به 
دين حق راهنمايى مى كنى، خدا ما را به دين اسالم و 

مذهب شيعه دوازده  امامى راهنمايى كرده است.
 اينكه شيعه مرتضى على (ع) هستيم خيلى مهم است. 

خدايا اين چند دعا را درباره ما مستجاب بفرما.

اى آنكه تويى ز سوز جانم آگاه به درگهت آورده امشب قدر شبى كه فرشته ها به زمين مى آيند
 از غصه پناه رسم است كه تفحه اى 

بر دوست دهند اين تحفه ماست كوله بارى ز گناه
التماس دعا در لحظه هاى قشنگ خداييتان

***
 روزه هنگام سوال است و دعا پر زدن 

با بال همت تا خدا 
شهر يكرنگى و بى آاليشى 

123456789101112131415
بتكراتكاىنوما1
اىالبنىبجماىن2
ناساتىوكنورتس3
درونبامامىدرا4
رهتابابىرجان5
وترزىرفوولوه6
لوااناراپىهلا7
لبورموناسان8
ادوانىتشاببىش9
پىلجتناباتنه10
سدىهاندردرسر11
ىلارجاهىىاىوب12
لارامنامزبنرا13
ورىنبولكه رىان14
ناشفشتاهداىجو15

اكيپ تخصصى سرما در خدمت شما
  نصب و سرويس كولر و غيره  در اسرع وقت     09155622188

پيــچ و روپــالك نمــا
سجاد 36 پالك 22   09156694379 - موذن

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

تجربه كنيد.    09158668002

مژده به همشهريان محترم
توزيع سيم كارت رايگان ايرانسل 

فقط در موبايل اوين 
 15 و  16 تير ماه / نبش كارگران 3

32317783 - نخعى پور

50 عدد فرش 12 مترى 
مــاشينى كاشــان (نـو)
 به دليل مهاجرت با تخفيفات 

خيلى خيلى ويژه به فروش مى رسد.
09155632009

فروش ويژه سه دستگاه خودرو 
يخچالدار نيسان مدل 88 بنزينى 

نيسان مدل 90 ديزلى
 و آذرخش مدل 81
09304160010

الستيك اكبرى
فروش انواع الستيك ايرانى و خارجى

بلوار مسافر، مقابل پايانه
32338348 -  32338354

  09155611355 

گـاز رسـانى

با شرايط مناسب
09159354648- محمدى

مسكونى/ تجارى/  صنعتى

سمسارى قيمت شكن
 تمامى لوازم منزل و ادارى

 را با باالترين قيمت خريداريم.
09159621311 - 09156049468

خدمات فنى ارغوانى
 شارژ گاز كولر اتومبيل 

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

انواع نقاشى ساختمان پذيرفته مى شود
پالستيك - اكروليك - روغنى 

 مولتى كالر- كناف و غيره
09159647370 - مركى

توحيد 18 - نبش فتح 6 - پالك 24

نقاشى ساختمان هزار رنگ 
عضو اتحاديه صنعت ساختمان

اجراى رنگ هاى روغنى ، پالستيك ، 

مولتى كالر، پتينه ، پلى استر، جال ، كناف ، كنيتكس 

و رنگ هاى مخصوص نما و دكوراتيو
در اسرع وقت و قيمت مناسب
مهرشهر، نبش جنت 21

09155626304

نقـاشى ساختمـان
 روغن - پالستيك - اكروليك 

 مولتى كالر - كناف  - كاغذ ديوارى
  09157411071 - 32311541  

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

لولــه بازكنـى شهرونــد
تشخيص تركيدگى و خم زدگى 

 رفع بوى نامطبوع
 ترميم كف سرويس با مصالح

اجراى لوله كشى آب و فاضالب 
دولت 43 - پالك 7

09384422903 -09153084346

فروش كارگاه قارچ درحال توليد 
با تمام امكانات و موقعيت عالى

09366142689

فروش كاميونت ايسوزو 5/2 تن 
يخچالدار

فروش سردخانه  09153631391

فروش باغ ويال 
به متراژ 3800 متر در شهر مود 

روستاى ديناب حصار شده با چاه آب 
مستقل و 2/5 ساعت آب قنات 

با انواع ميوه و 180 درخت زرشك 
100 درخت عناب   فى: توافقى

09153404789

يك آشپز با حقوق عالى و مزاياى بيمه 
نيازمنديم.

09333265876

سمسارى صـادق 
خريد و فروش تمامى لوازم منزل و ادارى 

با باالترين قيمت   09380160779 - 32226210

كار در ارتفاع بدون نياز به داربست
نصب ورق هاى آلومينيوم و ...

09156694379

 مدرك كارشناسى و يا باالتر 
در رشته مهندسى مكانيك و 

برق با حداقل سه سال سابقه 
بيمه در شركت هاى ساختمانى و 
تاسيساتى براى اخذ رتبه شركت 

نيازمنديم.
09153636196

شعار ما: سود كمتر= فروش بيشتر

الستيك مقـدم
مشترى هاى وفادار خود را  در مشكالت اقتصادى 

تنها  نمى گذارد

نبش جمهورى 2 –  جنب باطرى فاروقى

فروش ويژه كامپيوتر و قطعات اصلى 
استوك (دست دوم)

09151239232 - راعى فرد

3000 متر كارگاهى تجارى
 جنب تاالر ايرانيان
09154030029

فــروش شرايـطى آهـن آالت
32450930

09153634633 - هاشمى

كبابى با تمام امكانات و موقعيت عالى 
به فروش مى رسد.

  09158019934 - يعقوبى

انواع رابيتس ، اپن آشپزخانه ، گل سقفى ، درب آكاردئونى
 و حفاظ فرفورژه

تعمير انواع : لباسشويى ، جاروبرقى ، چاى ساز09011864824 - 09151602835 - ترابى
 كولــر و بخــارى ، ماشيــن و موتــور شـارژى

 خدمات فنى تخصصى لوازم خانگى

مهرشهر- حافظ غربى 2
32300547 - 09159611769

محســن

كوتاه ترين راه رسيدن به باغ و ويالى دلخواه تان 

امالك كوروش  كبير
32293143- 09153624820  چاجى

بجد - امالك كوروش 

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

خدمات نرم افزارى رايگان ويژه ماه مبارك رمضانرايانه ثامن بيرجند
آدرس: حدفاصل معلم 22 و 24 - (5خط) 32446431- امير شهريارى
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اخبار ورزشى

شهرخبر: از آنجايى كه رزمارى حاوى اسيد فنوليك است، خاصيت ضد التهابى دارد و مى تواند باعث كاهش دردهاى روماتيسمى شود.مى توانيد 50 گرم 
گل رزمارى را در يك ليتر آب و به مدت دو دقيقه بجوشانيد و سپس اجازه دهيد به مدت 10 دقيقه دم بكشد.محلول را صاف كنيد 
و به عنوان لوسيون روى مفاصل دردناك بكشيد. به مدت يك هفته روزانه دو تا سه مرتبه اين كار را تكرار كنيد.

«رزمارى» براى تسكين دردهاى روماتيسمى

بهترين ها و بدترين ها
 براى دستگاه گوارش 

سالمت نيوز: «موز» كمك به بازگرداندن عملكرد 
روده به حالت طبيعى مى كند، به خصوص اگر 

و  الكتروليت  چنين  هم  باشيد.  داشته  اسهال 
پتاسيمى را كه ممكن است بدنتان از دست داده 
باشد به بدن بازمى گرداند. غالت كامل مانند نان 
كامل گندم، جو و برنج قهوه اى، منبع خوبى از 

فيبر هستند، كه كمك زيادى در هضم و گوارش 
مى كنند. توت براى سالمتى شما خوب است، 
اما آنهايى كه دانه هاى كوچك دارند مى توانند 
براى افرادى كه بيمارى ديورتيكوليت (بيمارى 
مربوط به روده) دارند مشكل ساز باشد و باعث 
شود كه مشكالتى را براى ملتهب شدن و آلوده 

شدن روده بزرگ فراهم كند. خوردن فلفل قرمز 
مى تواند يك مشكل بزرگ را براى افراد مبتال 
به سندرم روده و يا كسانى كه از سوزش سر دل 
حتى به صورت مزمن رنج مى برند فراهم سازد. 

 A خطرات مصرف زياد ويتامين
 

ويتامين  اندازه  از  بيش  وجود  نيوز:  سالمت 
دستگاه  افتادن  كار  از  موجب  بدن  در   A
اى  دريچه  نتيجه  در  و  شده  بدن   ايمنى 
براى ورود عفونت هايى كه بدن در گذشته در 
محققان  شود.  مى  باز  بوده  مصون  آنها  مقابل 
 A متوجه شدند سلول هاى ايمنى كه با ويتامين
تحريك شده بودند، ميزان «سيتوكين» كمترى 
توليد كردند. سيتوكين پروتئين مهمى است كه 

به دفع ميكروب ها كمك مى كند.
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لبنى  محصوالت  و  شير   : سالمانه 
متابوليسم  كلسيم،  داشتن  دليل  به 
بخشند  مى  بهبود  بدن  در  را  ها   چربى 
از  آزادشده  چربى  حجم  كه  شود  مى  باعث  و 
بدن بيشتر شود. مصرف روزانه لبنيات كم چرب 
به تو رفتن شكم و خالص شدن از شر شكم 
چند طبقه كمك مى كند. به لطف ماده اى به 
نام«كاتچين» كه در چاى سبز وجود دارد، شما 
نتيجه  اين  به  محققان  شويد.  الغر  توانيد  مى 
روز  در  كه  افرادى  از  گروه  آن  كه  اند  رسيده 

با  مقايسه  در  خوردند  مى  سبز  چاى  فنجان   5
اين چاى  از  ليوان  روزانه فقط يك  افرادى كه 
شوند.  مى  بيشتر الغر  و  تر  سريع  نوشند،  مى 
همچنين خوردن آجيل به اندازه درست نه تنها 
 شما را فربه تر نمى كند، بلكه به عنوان يكى از 

روش هاى الغرى محسوب مى شود. 

بهترين ميوه ها براي حفظ 
سالمت كبد و كليه ها 

خواص  خاطر  به  «هندوانه»  آنالين:  قدس 

بهترين  از  بي نظير تصفيه و مدر بودن يكي 
كليه  پاكسازي  براي  طبيعي  هاي  خوراكي 
ترين  سالم  از  يكي  است.  كبد  و سالمت  ها 
هندوانه  آب  هندوانه،  مصرف  هاي  روش 
زرد  انگور  به  نسبت  قرمز»  «انگور  است. 
رنگ  چه  هر  دارد.  بيشتري  درماني  خواص 

اكسيدان  آنتي  حاوي  باشد  تر  تيره  آن  قرمز 
تميز  به  و  است  مدر  انگور  است.  بيشتري 
كبد كمك  فعاليت  تحريك  و  ها  كليه  كردن 

مي كند.

تداخالت داروهاى بدون نسخه با غذا

در اين مطلب به تداخالت بعضى از داروهاى بدون 
نسخه با غذا مى پردازيم. آسپرين: مصرف آسپرين 
و داروهاى مسكن مثل ايبوبروفن باعث كمبود 
ويتامين C مى شود. بنابراين بهتر است در هنگام 
 Cمصرف اين داروها  مواد غذايي حاوي ويتامين
نظير مركبات و فلفل دلمه بيشتر مصرف گردد. 
داروهاى مدر: مصرف داروهاى مدر(ادرارآور) باعث 
دفع آب از بدن مى شود كه همراه با دفع آب، 
پتاسيم نيز دفع مى شود پس براى جلوگيرى از 
كاهش پتاسيم بهتر است از مواد غذايى مانند گوجه 
فرنگي، پرتقال، آلوخشك، سيب زمينى و كشمش 
استفاده شود. داروهاى آنتى اسيد: داروهاى آنتى 
قرص  و  هيدروكسيد  منيزيم  مانند شربت  اسيد 
و شربت آلومينيوم ام جى اس نيز باعث كاهش 
جذب فسفر موجود در غذا و كاهش غلظت فسفر 
خون يا هيپوفسفاتمى مى گردد كه عاليمى نظير 
 ضعف و خستگى، بى اشتهايى و كمردرد دارد .

بنابراين بيمارانى كه داروي آنتى اسيد مصرف مى 
نمايند بايد مقادير زيادى از مواد غذايي حاوى فسفر 

مانند گوشت قرمز بدون چربى مصرف كنند.
مركز اطالع رساني داروها و سموم 1490- معاونت 

غذا و دارو دانشگاه علوم پزشكي
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ايستگاه سالمت

حوادث

شليك طاليى نجمه خدمتى
 به يونيورسياد 2015

در پايان مسابقات تيراندازى تفنگ بادى 10 متر زنان و 
با برگزارى فينال اين رشته، نجمه خدمتى نماينده استان 
خراسان جنوبى به مدال طال دست يافت و نخستين 
مدال طالى كاروان ايران در بيست و هشتمين دوره 
يونيورسياد دانشجويان جهان را به نام خود ثبت كرد. 
گفتنى است در اين بخش نمايندگان كشورهاى چك و 
صربستان در مكان هاى دوم و سوم ايستادند. مه لقا جام 
بزرگ نيز ديگر نماينده ايران كه راهى فينال شده بود در 
اين بخش در جايگاه هشتم ايستاد. پيش از اين در بخش 
تيمى تفنگ بادى 10 متر بانوان هم نجمه خدمتى، مه 
لقا جام بزرگ و مائده سادات امين زاده توانستند مدال 
برنز تيمى را از آن خود كنند. بيست و هشتمين دوره 
در  تيرماه   23 تا   12 از  جهان  دانشجويان  يونيورسياد 
گوانجو كره جنوبى برگزار مى شود كه كشورمان در رشته 
تيراندازى با 13 ورزشكار حضور دارد.  نجمه خدمتى پس 
از كسب نخستين مدال طالى كاروان اعزامى ايران به 
بيست و هشتمين دوره يونيورسياد دانشجويان جهان، 
گفت: خوشحالم كه باز هم به عنوان اولين بانو موفق 
شدم در كاروان هاى ورزشى ايران مدال بگيرم. خدا را 

شكر مى كنم كه در يونيورسياد مدال طال گرفتم.

كسب عنوان قهرمانى مسابقات 
واليبال «جام رمضان» 

توسط كاركنان دانشگاه بيرجند

تيم واليبال كاركنان خواهر دانشگاه بيرجند موفق به كسب 
كاركنان  رمضان  جام  واليبال  مسابقات  قهرمانى  مقام 
ادارات استان خراسان جنوبى شد. اين مسابقات با شركت 
پنج تيم از ششم تا دهم تيرماه به صورت دوره اى در سالن 
ورزشى اداره راه و شهرسازى برگزار گرديد. تيم آموزش 
 و پرورش بيرجند و تيم آموزش و پرورش نهبندان نيز 

مقام هاى دوم و سوم را كسب كردند.

«خليلى» قهرمان مسابقات جام رمضان 
پينگ پنگ ليگ دسته دو استان شد 

به مناسبت ماه رمضان مسابقات دسته دو استان به صورت 
دوره اى در سالن شهيد سرحدى بيرجند برگزار شد. محمد 
حسين خليلى مقام اول اين مسابقات را به دست آورد، پويا 
احرارى دوم شد، سهيل صفى زاده از قاين مقام سوم و 
ميالد بهروزيان مقام چهارم را كسب كردند و مجوز حضور 
در مسابقات دسته يك استان را گرفتند. عليرضا عشقى 

مسئوليت برگزارى اين مسابقات را بر عهده داشت.

«شبانى» قهرمان مسابقات پينگ پنگ 
جام رمضان نوجوانان بيرجند شد 

شهرستان  نوجوانان  پنگ  پينگ  قهرمانى  مسابقات 
به مناسبت ماه رمضان در سالن شهيد شهپر  بيرجند 
بيرجند برگزار شد. در پايان، منصوره شبانى و فرانك 
زردست مقام هاى اول و دوم را كسب كردند، آوا حسين 

آبادى و ويانا قالسى مشتركاً سوم شدند.

خودروي سوناتا با سرعت 
190كيلومتر،متوقف شد 

يك دستگاه خودروي سواري سوناتا كه با سرعت غير 
مجاز 190 كيلومتر در حركت بود توسط تيم كنترل 
سرعت پليس راه قاين متوقف و روانه پاركينگ شد. 
سرعت  كنترل  تيم  افزود:  استان  راه  پليس  رئيس 
پليس راه قاين هنگام كنترل خودروهاي عبوري در 
محور قاين- گناباد يك دستگاه سواري سوناتا كه با 
سرعت 190 كيلومتر در حال حركت بود را مشاهده و 
آن را متوقف كردند. سرهنگ رضايي گفت: خودروي 
مذكور به علت ارتكاب سرعت غيرمجاز توقيف و روانه 

پاركينگ شد.  

سوداگران مرگ با  هوشيارى پليس نهبندان  غافلگير شدند

فرمانده انتظامي استان خراسان جنوبي از كشف 274 كيلو و 320 گرم ترياك در اين استان خبر داد. سرتيپ دوم خليل واعظى 
گفت: دو روز گذشته مأموران انتظامى نهبندان طى چهار عمليات جداگانه 274كيلو و320 گرم انواع مواد مخدر كشف كردند. 
 وى افزود: مأموران پاسگاه عملياتي سهل آباد نهبندان دو شب گذشته هنگام گشت زني متوجه عبور چهار نفر از كوه هاي 
اطراف پاسگاه شدند. وي ادامه داد: متهمان به محض مشاهده مأموران با رها كردن كوله هاي خود و با استفاده از تاريكي شب 
متواري شدند. سرتيپ دوم واعظى افزود:مأموران با تعقيب و گريز متهمان، سوداگران مرگ را در ارتفاعات مجاور دستگير كردند 
و در محل رها كردن كوله ها 79كيلو و 500گرم ترياك و 30كيلو و 820گرم حشيش كه به صورت 4 كوله پشتي آماده شده 
بود كشف شد. فرمانده انتظامى استان گفت:در عملياتي ديگر، دو روز گذشته مأموران ايست و بازرسي شهيد حسيني سهل آباد و 
پاسگاه عربخانه هنگام كنترل خودروهاي عبوري به دو دستگاه خودروى پژو پارس نقره اى و پژوپارس سفيد رنگ كه از سيستان 
و بلوچستان عازم شهرهاي شرقي كشور بودند مشكوك و خودرو را به الين بازرسي هدايت كردند. مأموران در بازرسي از اين 
خودروها 133كيلوگرم ترياك كشف و پنج سوداگر مرگ را دستگير كردند. اين مقام انتظامى تصريح كرد: مأموران انتظامى سهل 

آباد طى عملياتى ديگر مقدار 31كيلوگرم ترياك از يك بنز سبز رنگ كه از خاش عازم خراسان رضوى بود كشف كردند.

قتل جوان 18 ساله به خاطر 
چند متر زمين 

يك  وقوع  گزارش  گذشته  هفته  خبرنگاران:  باشگاه 
فقره مشاجره منجر به درگيرى فيزيكى به پليس 110 
داده شد. در بررسى ها مشخص شد دو جوان به علت 
اختالف بر سر ملك و زمين اقدام به درگيرى فيزيكى 
با  با يكديگر كردند. در اين درگيرى يكى از طرفين 
استفاده از سالح سرد طرف مقابل را مجروح كرده كه 
به علت شدت جراحات فرد مصدوم به بيمارستان منتقل 
 مى شود اما به علت خونريزى جان خود را از دست 
مى دهد. سرهنگ زارعى رئيس پليس آگاهى همدان 

گفت:  قاتل متوارى پس از چند روز دستگير شد.

خواستگار قالبى در واتس آپ،
 يك خانم 30 ساله بود

 باشگاه خبرنگاران: رئيس پليس فتا استان فارس گفت: 
خانم جوانى با ارائه مرجوعه قضايى مدعى شد از طريق 
 شبكه اجتماعى «واتس آپ» با مردى در يكى از استان هاى 
كشور آشنا شده است. سرهنگ حسينى افزود: شاكى 
اقدام به ارسال هدايايى با ارزشى بالغ بر30 ميليون ريال 
مى كند و متهم با دريافت هدايا ارتباط خود را با شاكى 
قطع مى نمايد. كارشناسان در نهايت موفق به شناسايى 
متهم و دستگيرى وى شدند. متهم خانمى 30 ساله بوده 
كه با مهندسى اجتماعى و ترفند هاى مختلف و نزديك 

شدن به شاكى دست به اين عمل مجرمانه زده است.

32212519 آدرس : نبش غفارى 4       09151606528 -  
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  بنگاه  قالب بتن 

توكــل 
خريد و  فروش  انواع قالب بتن

داربست  فلزى ، تخته زير پا ، نو  ، دست دوم 

بلوار فرودگاه  -  سه راه صياد شيرازى       

32313600  -  09151615069 جليلى

داخل و خارج شهرهمراه: 1120 561  0915   خراشادى

كاهش سرويس هاى بار 
با يك سرويس ايسوزو

حمل بار و اثاثيه منزل    با ايسوزو چادردار و كارگر ماهر 

 با اتصال به ماهواره با قابليت پخش اذان خودكار ، ذكر، دعاى روز ، تاريخ
 و تقويم اعياد به صورت اتومات ويژه مساجد و ادارات 

اجراى فايل هاى انيميشن و متن از طريق USP و ممورى -  كامال روز ديد 
آدرس: انتهاى مدرس - حاشيه ميدان جماران
32420740-09155622197  درى نژاد

ارزان هم قيمت يك تابلو معمولى  - قابل جابجايى - متن دلخواه

تابلوهاى LED كوير طيف

گرانوليت - كنتكس - نماى رومى
و سيمان كارى با نازل ترين قيمت 

09151614038- نجفى
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ساعات كاري ادارات خراسان جنوبى در روز 19 رمضان تغيير كرد

پيوند علم  با صنعت مهمترين مؤلفه 
مقابله با بحران اقتصادى است

كاظمى فرد- رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت 
با صنعت  دانشگاه  اينكه  به  اشاره  با  خراسان جنوبى 
كه  مؤلفه اى  مهمترين  گفت:  است،  بيگانه  توليد  و 
مى تواند كشور را از بحران اقتصادى نجات دهد ارتباط 
علم با بخش صنعت و توليد است. حقيقى در نشست 
هم انديشى صنعت و دانشگاه اظهار كرد: بخش توليد 
بايد در ارتباط با دانشگاه باشد و دانشگاه بايد به تربيت 
بپردازد.  صنعت  در  كاربردى  رشته هاى  در  افرادى 
واقعيت اين است كه هنوز زمينه هاى اجرايى اين امر 
انجام نشده و فارغ التحصيالن دانشگاه ها متناسب با 
بازار و توليد آموزش نديده اند. وى با بيان اينكه بخش 
عمده از وقت دانشجويان در دانشگاه ها صرف آموزش 
مى شود، گفت: ولى دانشجويان بعد از فارغ التحصيل 
شدن به دنبال پشت ميزنشينى هستند در صورتى كه 

بخش توليد به دانش فنى و مطابق  روز نياز دارد.

سكان فرماندارى بيرجند 
به جزندرى سپرده شد

بيرجند  فرماندارى  سرپرست  جزندرى  حكمى،  طى 
از  خاورستان،  با  گفتگو  در  جزندرى  على  شد. 
داد.  خبر  بيرجند  فرماندارى  بر  شدنش  سرپرست 
مشخص  معارفه  و  توديع  زمان  هنوز  افزود:  وى 
سياسى  معاون  اين  از  پيش  جزندرى،  است.  نشده 

فرماندارى بيرجند بود.

مشعل گاز، زمستان امسال
در زيركوه روشن مى شود

فارس- شهردار حاجى آباد گفت: با اتمام پروژه خط 
انتقال گاز به زيركوه، مشعل گاز، زمستان 94 در اين 
شهرستان روشن مى شود. كريمدادى اظهار كرد: با 
آباد و شركت  مابين شهردارى حاجى  قرارداد  انعقاد 
گاز استان، عمليات حفارى و لوله كشى شهر حاجى 
آباد در هفته دولت كلنگ زنى و آغاز مى شود.وى 
با بيان اينكه در حال حاضر انعقاد قرارداد با پيمانكار 
پروژه در حال انجام است، تصريح كرد: مدت قرارداد 
اجراى اين عمليات يك سال خواهد بود اما اميدواريم 

ظرف مدت 6 ماه اين عمليات را به پايان برسانيم.

پژوهش هاى ما محصول محور نيست

خراسان  فناورى  و  علم  پارك  رئيس  خاورستان- 
محصول  ما  هاى  پژوهش  متأسفانه  گفت:  جنوبى 
محور نيست و صرف پژوهش است و اين در حالى 
چاپ  خارجى  مجالت  در  پژوهش  همين  كه  است 
و  كنند  استفاده مى  مقاالت  اين  از  آنها  و  مى شود 
 تحقيقات ما نيز در حد همان مقاالت و پايان نامه ها

باقى مى ماند. دوستى با اشاره به دغدغه رهبرى در مورد 
 اشتغال و توسعه كشور، گفت: بخش اعظم تحريم ها

كشند.  مى  دوش  به  بنيان  دانش  هاى  شركت  را 
هاى پژوهش  و  مقاالت  اگر  كرد:  خاطرنشان   وى 

ما كاربردى شود، مشكالت بسيارى مرتفع و سرعت 
رشد علمى كشور شتاب خواهد گرفت.

انتشار اولين نشريه مهندسى قدرت ايران 
به صاحب امتيازى دانشگاه بيرجند 

گروه خبر، ناصح- اولين شماره نشريه علمى مهندسى 
قدرت ايران به صاحب امتيازى دانشگاه بيرجند و با 
ايران  الكترونيك  و  برق  مهندسى  انجمن  همكارى 
نشريه  اين   مسئول  مدير  شد.  منتشر   (IAEEE)
دكتر رضا شريعتى نسب و سردبير آن دكتر حميدرضا 
نجفى دانشياران گروه مهندسى برق دانشكده برق و 

كامپيوتر دانشگاه بيرجند مى باشند.

اجراى طرح 20 تعاونى در 20 روستاى استان

گروه خبر، دادرس- مدير تعاون اداره كل رفاه اجتماعى 
اين مطلب  بيان  با  استان  روستايى  توسعه  در جلسه 
بخش  طريق  از  روستايى  توسعه  راستاى  در  افزود: 
تعاون و طرح مشاركت مردم در راه اندازى واحدهاى 
براى  روستا   20 در  تعاونى   20 تشكيل  با  توليدى 
روستاييان عملياتى مى شود. سرورى اظهار كرد: در 
اين طرح سهم آورده هر نفر 2 ميليون ريال است و 
بايد 200 سرپرست خانوار عضو اين تعاونى ها شوند. 
وى از حمايت دولت در صنعتى سازى خبر داد و خاطر 
نشان كرد: دولت از صنعتى سازى و ايجاد واحدهاى 
كوچك و زودبازده در روستاها، با پرداخت تسهيالت 

ارزان قيمت با نرخ 3 درصد حمايت مى كند.

زيرسازى و آسفالت معابر 
طرح 75 هكتارى مهرشهر بيرجند

معابر طرح  آسفالت  و  زيرسازى  گروه خبر، مهربان- 
75 هكتارى مهرشهر در حال انجام مى باشد. شهردار 
بيرجند با بيان اينكه كه با توجه به برآوردهاى انجام 
شده حدود 6 ميليارد تومان هزينه آماده سازى معابر 
است، افزود: زير سازى و آسفالت در معابر بلوار 9 دى، 
به حافظ  بلوار فاطميه، و خيابان منتهى  بلوار همت، 
غربى در حال انجام مى باشد. مديح با اشاره به اينكه 
زيرسازى جاده شكراب نيز انجام شده است، اعالم كرد 
كه تاكنون مبلغ يك ميليارد و يكصد ميليون تومان در 
معابر فوق هزينه شده است. وى افزود: شهردارى در 
محدوده 75 هكتارى، خواستار همكارى هرچه بيشتر 
شركت هاى خدماتى آب، برق، گاز و فاضالب درباره 
از  قبل  زيرزمينى  تأسيسات  تمامى  تعبيه  و  جانمايى 
انجام آسفالت معابر و وصل هرچه سريعتر انشعابات 
و  آسفالت  كارى مجدد  كنده  از  جلوگيرى  منظور  به 

اجحاف در بيت المال مى باشد.

تكميل فاز نخست ورزشگاه غدير 
نيازمند 8 ميليارد تومان اعتبار است

جنوبى  خراسان  جوانان  و  ورزش  مديركل  فارس- 
از 94 درصد پيشرفت فاز نخست ورزشگاه 15 هزار 
تومان  ميليارد   13 هزينه كرد  با  بيرجند  غدير  نفرى 
مانده  باقى  درصد   6 تكميل  براى  گفت:  و  داد  خبر 
اين پروژه 8 ميليارد تومان اعتبار الزم است. عزيززاده 
مقدم اظهار كرد: كلنگ احداث اين ورزشگاه در سال 
و  خورد  زمين  بر  نهم  دولت  مسئوالن  سفر  با   85
مقرر شد با اختصاص اعتبار 6 ميليارد تومانى تا پايان 
كرد:  تصريح  وى  برسد.  بردارى  بهره  به   86 سال 
طى 9 سال اخير حدود 13 ميليارد تومان اعتبار براى 
احداث اين پروژه هزينه شده است و براى تكميل فاز 
نخست آن نيز هشت ميليارد تومان اعتبار مورد نياز 
است. وى اظهار اميدوارى كرد در صورت اختصاص 
فاز  افتتاح  شاهد  امسال  پايان  تا  نياز  مورد  اعتبار 

نخست اين پروژه ملى باشيم.

بهره برداري از ايستگاه آتش نشاني
            روستاي معصوم آباد خوسف  

ها،  دهيارى  روز  مناسبت  به  پور-  خبر، حاجى  گروه 
ايستگاه آتش نشانى روستاى معصوم آباد خوسف به 
بهره بردارى رسيد. فرماندار خوسف گفت: اين ايستگاه 
در ساختمانى با زيربناى 85 مترمربع و با هزينه 300 
ميليون ريال به بهره بردارى رسيد. فرجامى فرد افزود: 
با راه اندازى ايستگاه آتش نشانى روستاى معصوم آباد، 
15 روستاى مجاور نيز با جمعيت بيش از 6 هزار نفر از 

خدمات آن بهره مند شدند.

4 تن گوشت مرغ در بيرجند معدوم شد

گروه خبر، حسينى- رئيس شبكه دامپزشكى بيرجند از 
معدوم سازى بيش از 4 تن گوشت غير قابل مصرف خبر 
داد. نيكپور با اشاره به تشديد نظارت هاى بهداشتى در 
ماه رمضان اظهار كرد: در راستاى اقدامات نظارتى، پايش 
و مراقبت مقدار 4 تن و 700 كيلوگرم مرغ غيربهداشتي 

از كشتارگاهاي طيور ضبط و معدوم شد. 

روايتى از فعاليت هاى 9 ماهه نمايندگى وزرات امور خارجه در استان

تالش با دست خالى
حسين زاده- با گذشت كمتر از 9 ماه از راه اندازى دفتر 
نمايندگى وزارت امور خارجه در بيرجند و با وجود كمبود 
اقتصادى،  مقوله  سه  در  نمايندگى  اين  امكانات،  و  نيرو 
فرهنگى و گردشگرى اقدامات قابل توجهى انجام داده و 

فعاليت كنسولى نمايندگى نيز از امسال آغاز شده است.
رئيس دفتر نمايندگى وزارت امور خارجه در بيرجند در نشستى 
خبرى بابيان اين مطلب گفت: سال گذشته در راستاى مباحث 
جذب سرمايه گذاران خارجى، نشست اقتصادى ويژه استان 
را در هتل بزرگ فردوسى تهران با حضور 22 مدير كل از 
مجموع 24 مديركل سياسى و اقتصادى وزارت امور خارجه 
به رياست استاندار و برخى مديران اقتصادى خراسان جنوبى 
با هدف تشريح و تبيين ظرفيت هاى گردشگرى و اقتصادى 
استان برگزار كرديم كه بى سابقه بود و هيچ استانى چنين 

نشستى را برگزار نكرده بود.

انجام 2 هزار و 700 مكاتبه طى 9 ماه

بالغ بر 2700  اينكه طى 9 ماه گذشته  بيان  با  ابراهيمى 
و  استانى و كشورى  ارگان ها و سازمان هاى  با  مكاتبه 
كرد: خراسان  اظهار  ايم،  داشته  خارجى  سفارتخانه هاى 
جنوبى فرصت هاى فراوانى براى سرمايه گذارى در حوزه 
هاى مختلف دارد و ما در سال گذشته بالغ بر 50 مورد 
مكاتبه از سوى استاندار با سفراى خارجى تنظيم كرديم 
هاى ظرفيت  معرفى  مكاتبات  اين  انجام  از  هدف   كه 

اقتصادى و سرمايه گذارى استان بود. ضمن اينكه مكاتباتى 
بازرگانى  اتاق هاى  با  بيرجند  بازرگانى  اتاق  از سوى  نيز 
هاى بخش  ارتباط  عنوان  تحت  هدف  كشورهاى   در 

خصوصى استان با كشورهاى ديگر انجام شد و با روسيه 
گفته  به  داشتيم.  مكاتبه  آسيا  شرق  كشورهاى  برخى  و 

سركنسولى  سفر  بار  چندين  گذشته  سال  در  ابراهيمى 
كاردار  و  چك  دار  كار  سفر  نيز  و  استان  به  افغانستان 
نفره   100 هيئت  سفر  در  و  داشتيم  را  جنوبى  آفريقاى 
لهستان به تهران نيز هيئتى از بخش دولتى و خصوصى 
استان  تنها  نماينده  عنوان  به  و  كرديم  اعزام  تهران  به 

كشور در نشست هيئت لهستانى حضور داشتم.

انجام امور كنسولى 
در دفتر نمايندگى وزارت امور خارجه در بيرجند

در  كنسولى  فعاليت  مجوز  اينكه  به  اشاره  با  ابراهيمى 
اظهار  كرديم،  اخذ  قبل  سال  ماه  اسفند   27 از  را  بيرجند 
كرد: فعاليت هاى كنسولى در بيرجند عمًال از امسال آغاز 
دانشجويى،  اسناد  تأييد  از  اعم  كنسولى  امور  بيشتر  و  شد 
مسايل مربوط به شهروندان و هم استانى هايى كه با اتباع 
ها سجل  و  خارجى  اسناد  تأييد  اند،  كرده  ازدواج   خارجى 
و ... در دفتر نمايندگى وزارت امور خارجه در بيرجند انجام مى 
شود و زمينه صدور رواديد براى اتباع خارجى نيز ممكن است 
در آينده فراهم شود. وى يادآور شد: با پيگيرى ما چند نفر از 
هم استانى ها كه در خارج از كشور زندانى بودند، آزاد شدند و 
اجساد يكى دو نفر از هم استانى ها كه در خارج از كشور فوت 
كرده بودند از طريق پيگيرى هاى ما تحويل گرفته شد. وى با 
اشاره به انجام مصاحبه با روزنامه هاى انگليسى زبان و عربى 
زبان با هدف معرفى ظرفيت هاى استان از برگزارى سمينار بين 
المللى ايران و افغانستان با محوريت مركز افغانستان شناسى 
دانشگاه بيرجند و سمينار علمى انسانى در غرب آسيا كه امور 
 خارجى آن از جمله دعوت مدعوين و انجام هماهنگى ها

توسط اين دفتر انجام شده به عنوان اقدامات حوزه فرهنگ 
امور  وزارت  نمايندگى  دفتر  تالش  به  اشاره  با  و  برد  نام 

مجموع  در  گفت:  گردشگرى  حوزه  در  بيرجند  در   خارجه 
زيرساخت هاى گردشگرى در كشور ما ضعيف و يا ناقص 
است و در استان ضعف بيشترى در اين بخش داريم و لذا 
با همكارى ميراث فرهنگى شهردارى ها و شوراهاى شهر 
ايجاد  استان  مديران  در  مثبتى  نگرش  تا  كرديم  تالش 
شود و در حال حاضر شهردارى و شوراهاى شهر در جذب 

گردشگران داخلى و خارجى ورود پيدا كرده اند. 

طرح همكارى خراسان جنوبى 
و ايالت كالينيكياى روسيه در دست پيگيرى

به گفته ابراهيمى اجراى پروژه دعوت از تورگردانان داخلى 
در اواخر سال جارى و تورگردانان خارجى در فصل برداشت 
زعفران، دعوت از گروه خبرى پرس تى وى و العالم براى 
پوشش عمليات برداشت زعفران، دعوت از خبرنگاران ملى 
بخش گردشگرى و اقتصادى به استان، برگزارى نشست 
نخبگان استان مقيم خارج از كشور با حضور بالغ بر 800 
نخبه در حوزه هاى علمى و تكنولوژى و سرمايه گذارى 
و ارائه افكار بديع و...، برگزارى كميسيون مشترك ايران 
معاون  سفر  امسال،  ماه  خرداد  دوم  نيمه  در  افغانستان  و 
والى فراه و هيئت اقتصادى از كشور افغانستان به بيرجند 
در مرداد ماه امسال، شركت در كميسيون استانى ايران و 
جنوبى  خراسان  استان  همكارى  طرح  پيگيرى  و  روسيه 
با ايالت كالينيكاى روسيه در اواخر خردادماه و سفر آقاى 
بهرامى سفير ايران در كابل به استان در بحث گردشگرى 
سالمت از جمله برنامه هاى آتى دفتر نمايندگى وزارت امور 
خارجه در بيرجند است. وى سفر آقاى افخمى سركنسول 
افخم  خانم  سفر  ماه،  مرداد  اواخر  در  عراق  در  كشورمان 
سخنگوى وزارت امور خارجه در مردادماه، دعوت مديران 

امور خارجه و مدير كنسولى  ارشد بخش كنسولى وزارت 
خارجى  پروسه سفرهاى سفراى  تكميل  و  وزارتخانه  اين 
به استان تا پايان سال جارى و پيگيرى نتايج اين سفرها و 
اجرايى شدن اين نتايج را از ديگر برنامه هاى دفتر نمايندگى 

وزارت امور خارجه در بيرجند ذكر كرد.

ضرورت جمع آورى اطالعات مربوط به طرح هاى 
برتر سرمايه گذارى استان به زبان انگليسى

ابراهيمى همچنين خواستار جمع آورى اطالعات مربوط 
صورت  به  استان  گذارى  سرمايه  برتر  هاى  طرح  به 
مكتوب و انگليسى براى ارائه به سفراى ايرانى مستقر در 
 خارج از كشور شد. وى يادآور شد: تمامى پيگيرى هاى

نفر  يك  و  من  توسط  نمايندگى  دفتر  مكاتبات  و  ادارى 
به  دفتر  اين  و  شود  مى  و  شده  انجام  دفتر  اين  نيروى 
لحاظ امكانات فيزيكى نيز بامشكل روبروست كه اميدوارم 
ازدفتر نمايندگى وزارت امور خارجه فقط تابلوى سر درب 

ورودى آن مدنظر مسئولين استان نباشد.

كمبود فضاى آموزشى در شهرك هاى اقمارى بيرجند
نماينده مردم بيرجند، درميان و خوسف در مجلس شوراى 
 اسالمى با اشاره به كمبود فضاى آموزشى در شهرك هاى

اقمارى اطراف بيرجند از جمله مهرشهر، بر رفع اين مشكل 
توسط مسئولين و خيرين تأكيد كرد. به گزارش شبستان، 
پرورش  و  آموزش  شوراى  در  عبادى  االسالم  حجت 
پرورش  و  آموزش  امروز  كرد:  اظهار  بيرجند  شهرستان 
شعار  درحد  نبايد  مهم  اين  و  است  ويژه  توجه   نيازمند 
در  آموزان  دانش  علمى  ارتقاى  افزود:  وى   بماند.  باقى 
مدنظر  هدف  يك  عنوان  به  بايد  مختلف  هاى  زمينه 

مسئوالن آموزش و پرورش قرار گيرد. 

افزايش 30 كالس درس در مهر ماه امسال 
به مجموع فضاى آموزشى بيرجند

مدير آموزش و پرورش بيرجند نيز در اين جلسه از كمبود 
شديد مدرسه در شهرك هاى اقمارى اطراف بيرجند خبر 
آموزشى  فضاى  بايد  مشكل  اين  رفع  براى  گفت:  و  داد 
آموزان  راستاى حفظ نشاط و شادابى دانش  بيشترى در 

اختصاص يابد. سيد حسين سجادى نژاد با تأكيد بر اينكه 
و  پرورش  و  آموزش  امور  اداره  در  مردمى  هاى  حمايت 
امسال  مهرماه  در  افزود:  است،  تأثيرگذار  بسيار  مدارس 
30 كالس درس به مجموع فضاهاى آموزشى شهرستان 
با اشاره به فعاليت  بيرجند اضافه مى شود. وى در ادامه 
مدارس هيئت امنايى، مشاركت همه جانبه والدين از اين 
و  دانست  مهم  مدارس  اين  فعاليت  ادامه  در  را  مدارس 
گفت: در سال گذشته از هر دانش آموز در مقطع ابتدايى 
150 هزار تومان، متوسطه اول 180 هزار تومان و متوسطه 

دوم 200 هزار تومان دريافت شد كه اين نرخ براى امسال 
نيز لحاظ خواهد شد.

اين جلسه  در  نيز  بيرجند  فرماندار  معاون  على جزندرى، 
بيرجند خبر داد  آباد  از كمبود مدرسه در روستاى حاجى 
و گفت: نبايد در پذيرش دانش آموزان در مدارس هيئت 
امنايى بين فرزندان فرهنگيان و ديگر مردم تفاوت باشد.

وى خاطرنشان كرد: هم اكنون در مدارس هيئت امنايى 
فرزندان  از  مابقى  و  فرهنگيان  آموزان  دانش  درصد   60

عموم مردم پذيرش مى شود.

گروه خبر- معاون اجتماعى و پيشگيرى دادگسترى 
خراسان جنوبى ريشه اصلى مشكالت خانوادگى و 
طالق در استان را فقر فرهنگى و اقتصادى دانست 
و گفت: متاسفانه آمار طالق هاى توافقى در استان 
رو به افزايش است. حجت االسالم وحدانى نيا در 
نشست اعضاى شوراى بسيج رسانه استان با موضوع 
«نقش رسانه ها در پيشگيرى از طالق» اظهاركرد: 
رسانه ها نقش مؤثرى در آگاهى بخشى جامعه در 
زمينه پيامدهاى طالق دارند. وى با بيان اينكه طالق 
متأسفانه تمامى اقشار را تحت تأثير قرار داده است، 

گفت: بايد تمامى افراد با همدلى و هم صدايى آشنا 
به حق و حقوق و ظايف و تكاليف خود باشند. وى 
عنوان كرد: طالق توافقى يك سم است كه متأسفانه  

امروز در استان بسيار زياد شده است.

رسانه هاى غربى تزلزل بنيان 
خانواده ايرانى را هدف گرفته اند

فرمانده سپاه انصارالرضا(ع) استان نيز در اين جلسه 
كانون  خود  تالش  تمام  با  غربى  رسانه هاى  گفت: 
گرم خانواده ما را هدف گرفته تا از هم بپاشد. سردار 

نظرى اظهار كرد: در زمينه طالق داليل زيادى در 
جامعه مطرح است كه بايد بيشتر روى نكات كليدى تر 
متمركز شويم كه در اين راستا مهم ترين نكته و يا به 
عبارتى نكته نخست به جبهه فرهنگ ما بر مى گردد. 
وى افزود: ريشه اصلى طالق در جامعه فرهنگ است 
و هنگامى كه تحمل پذيرى ما پايين مى آيد به سراغ 
طالق مى رويم به طورى كه در زمان هاى گذشته از 
واژه طالق به عنوان واژه زشت و ننگين ياد مى شد، 
اما امروزه خيلى راحت با كوچكترين اختالف زوجين 

اين واژه را بر سر زبان جارى مى كنند.

فقر فرهنگى و اقتصادى ريشه مشكالت خانوادگى در استان

ساعات كار ادارات خراسان جنوبى در روز 19 رمضان مصادف با دوشنبه (15 تير) با يك ساعت تأخير 
آغاز مى شود. به منظور استفاده از فيوض ليالي قدر، ساعت كاري ادارات در 19 ماه مبارك رمضان 

از ساعت 8:30 دقيقه آغاز مى شود.

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

آدرس: خيابان توحيد - روبروى مسجد توحيد

تلفن: 32424488 - 09151642047 

عرضه انواع چرم طبيعى و مصنوعى – ابزار و يراق چرم دوزى 
سفارش كيف هاى چرمى و دست دوز پذيرفته مى شود.
بين مدرس 25 و فلكه سوم- بازارچه كشاورز    09157286427

فروشگاه و آموزشگاه آريا چرم
  3 2236030   09151605216
ايزوگام سليمانى

خيابان ارتش - سه راه معلم - جنب بيمه البرز   و 
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ايزوگام  شفيعى
آسفالت و قيرگونى 
(محوطه و پشت بام)

  32225494
09151630283
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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

انواع لوله كشى (سرمايشى، گرمايشى و فاضالب)
انواع برق كشى (تك فاز، سه فاز و صنعتى)
نصب و تعمير انواع آبگرمكن ، پمپ و كولر
09151633903- دهشيبى

با كادرى مجرب خدمــات تاسيسـاتى سيـد

مژده     

مژده  

نقاشى ساختمان
فرزانگان

پول نقد نخواستيم با چك 
اجراى انواع رنگ هاى ساختمانى

مدرس 20 - پالك 20
09395617119 - 09158634693-32232917

حمل بار و اثاثيه منزل 
با خاور بزرگ و نيسان

توسط 5 كارگر 
09153636648

 فنودى

حمل اثاثيه 
100 درصد تضمينى با  كارگر ماهر و ماشين اتاق بزرگ

مسير مشهد و  زاهدان

09159618581- فاروقى

فروش ويژه ماه مبارك رمضان 
تا 10 ماه بدون افزايش قيمت

تعميرات تخصصى دستگاه آب شيرين كن 
3 فيلتر بخر 4 عدد ببر
 يك سال گارانتى قطعه تعويض شده

آب شيرين كن مروج
بين معلم 44 و چهارراه قنادى طوس

32442272 - 09151615329

قابل توجه موديان محترم ماليات بر ارزش افزوده:

امروز آخرين مهلت ارائه الكترونيكى اظهارنامه ماليات بر ارزش افزوده دوره بهار 94 از طريق سامانه www. evat. ir مى باشد.
روابط عمومى اداره كل امور مالياتى خراسان جنوبى

فروشگاه  پـرشين باطــرى
فروش انواع باطرى سبك  و سنگين

اقساط 2 الى 3 ماهه

09197491800 - 09159621900  فاروقى
بيرجند - خيابان جمهورى - روبروى پارك آزادى - جنب لوازم يدكى شيبانى
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پيامبر اكرم (ص) : خوشا بحال كسانى كه براى خدا گرسنه و تشنه شده اند
 اينان در روز قيامت سير مى شوند.

(وسائل الشيعه، ج 7 ص 299)
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جنوب  و  شرق  در  را  كيفيت  لوح  توانست  شفا  آزمايشگاه 
پزشكى  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت  از  شرق كشور 

دريافت نمايد.
توسعه،  معاون  و  استانى  مسئولين  حضور  با  مراسمى  در 
انسانى استاندار، مدير كل حوزه استاندار،  مديريت و منابع 
دانشگاه،  معاونين  بيرجند،  پزشكى  علوم  دانشگاه  رئيس 
پزشكان  از  كثيرى  جمع  و  استان  پزشكى  نظام  رئيس 
لوح  دانشگاه  اساتيد  و  استان  تخصص  فوق  و  متخصص 
مديران  مردانى  دكتر  و  زردست  دكتر  آقايان  به  كيفيت 

آزمايشگاه شفا اهدا شد.
پزشكى  علوم  دانشگاه  درمان  معاون  فرد  گنجى  دكتر 
آزمايشگاه  كيفيت  لوح  كرد:  اظهار  مراسم  اين  در  بيرجند 
به  فقط  پزشكى  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت  توسط 
آزمايشگاههاى برتر كشور اهدا مى شود كه آزمايشگاه شفا 

توانست اين لوح را دريافت كند.
آزمايشگاه  اين  حق  لوح،  اين  اهداى  اينكه  بيان  با   وى 
دكتر  آقاى  مديريت  با  شفا  آزمايشگاه  گفت:  باشد،  مى 
آزمايشگاه هاى موفق در  از  زردست و دكتر مردانى يكى 
شرق و جنوب شرق كشور است كه توانسته اعتماد وزارت 

بهداشت را كسب كند.
اشاره به شخصيت  با  معاون درمان دانشگاه علوم پزشكى 
دكتر زردست، افزود: دكتر زردست فردى دلسوز، با دقت و 
قدم  توانسته  آزمايشگاه  فنى  امور  انجام صحيح  و  پشتكار 

خيرى براى بيماران بردارد.
عنوان  به  گذشته  سنوات  در  شفا  آزمايشگاه  وى  گفته  به 
وزارت  و  دانشگاه  تاييد  مورد  استان  مرجع  آزمايشگاه 
رديف  در  نيز  اكنون  و  است  بوده  درمان  و  بهداشت 

آزمايشگاه هاى برتر كشور قرار دارد.

روند توسعه آزمايشگاه شفا

استعانت  با   1378 سال  در  شفا  پاتوبيولوژى  آزمايشگاه 
زردست  محمود  دكتر  آقاى  همت  به  متعال  پروردگار  از 
آقاى  جناب  آزمايشگاه،  رشته  پيشكسوتان  همكارى  و 
نخعى  آقاى  آقاى حسامى،  نژاد،  مهدى  آقاى  نژاد،  شرقى 
پدر   ) نمكين  عبدالحسين  حاج  مرحوم  ياد  زنده  پشتوانه  و 
 300 مساحت  به  فضايى  در  زردست)  دكتر  آقاى  خانم 
مترمربع با اشتغال 10 نفر كارمند در 10 بخش پذيرش و 
جوابدهى ، نمونه گيرى، پاتولوژى، بيوشيمى، هماتولوژى، 
هورمون  شناسى،  قارچ  شناسى،  انگل  شناسى،  ميكروب 
روز  در  بيمار   35 تقريبى  پذيرش  با  سرولوژى  و  شناسى 

آغاز به كار نمود.
از ابتدا ارتقاى كيفيت و خدمت رسانى صحيح و اصولى به 
مردم سرلوحه سياست هاى كالن آزمايشگاه بوده و در اين 
استاندارد،  تجهيزات  مجرب،  انسانى  نيروى  افزايش  راستا 
تنوع خدمات و بهره گيرى از تكنولوژى و دانش روز دنيا به 

صورت مستمر و بى وقفه صورت گرفته به طورى كه پس 
از 9 سال تعداد پرسنل به طور چشمگير افزايش يافته و نياز 

به حضور يك مسئول فنى ديگر حس مى شد.
 1388 سال  در  مردانى  دكتر  آقاى  همكارى  شروع 
در  تنوع  و  دقت  سرعت،  افزايش  كه  بود  عطفى   نقطه 

خدمت رسانى به بيماران آزمايشگاه را نويد مى داد.
جمله  از  مختلف  نهادهاى  سوى  از  تقديرنامه  دريافت 
كميته  درمان،  محترم  معاونت  پزشكى،  علوم  دانشگاه 
باالخره  و  شهرستان  بهزيستى  (ره)،  خمينى  امام  امداد 
از  نشان   1388 سال  در  كشور  سالمت  مرجع  آزمايشگاه 
تعهد، شايستگى و خدمتگزارى اين مجموعه داشته و برگ 

زرينى در كارنامه آزمايشگاه پاتوبيولوژى شفا مى باشد.
با توجه به ضرورت استانداردسازى و استقرار نظام كنترل 
 1388 سال  در  طبى،  تشخيص  هاى  آزمايشگاه  در  كيفى 
گامهاى  پرسنل  همدلى  و  هميارى  با  آزمايشگاه  مديريت 
دريافت  براى  مجموعه  سازى  آماده  براى  را   اصلى 
گواهينامه هاى iso9001:2008 در زمينه مديريت كيفيت 

از شركت اگرين سيس اسپانيا گرديد.
انسانى  نيروى  تعداد   ، پذيرش  افزايش حجم  به  عنايت  با 
براى  مناسب  فضاى  كمبود   ، تجهيزات  گستردگى   و 
رجوع  ارباب  به  بهتر  و  بيشتر  چه  هر  دهى   سرويس 
دغدغه اى بود كه روز به روز پررنگ تر شده و رفع آن در 

رديف اولويت هاى اين مجموعه پويا قرار گرفت. 

جديد  ساختمان  احداث  براى  الزم  هاى  پيگيرى  اينرو  از 
صورت  مستمر  و  جدى  بطور  زردست  دكتر  آقاى  توسط 
پروژه،  گستردگى  به  توجه  با  كه  نحوى  به  گرفت. 
فضايى  و  طبقه   5 در  سال   5 گذشت  از  پس  آزمايشگاه 
پاركينگ اختصاصى  به مساحت 1200 مترمربع، 520 متر 
و  مجرب  پرسنل  نفر   60 از  بيش  با  آزمايشگاه  بيماران، 
 IHC ژئوتايپ و PCR اضافه شدن بخش هاى مولكولى

به شكل فعاالنه كار خود را دنبال كرد. 
واالى  اهداف  به  نيل  زمينه  در  قدم  مهمترين  و  آخرين 
كنترل كيفيت ، تالش براى اخذ لوح كيفيت از آزمايشگاه 
پزشكى  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت  مرجع سالمت 

بود.
آزمايشگاه   25 حدود  كشور  كل  در  است  ذكر  به  الزم 
از  كيفيت  لوح  دريافت  به  موفق  تاكنون  طبى  تشخيص 
وزارتخانه شده اند لذا اين مهم نيز به همت مسئولين فنى 
تهران  از  بابكى  مهندس  آقاى  كيفيت جناب  بهبود  مشاور 
و خصوصا هميارى و همدلى دلسوزانه پرسنل براى اولين 
بار در شرق و جنوب شرق كشور در آزمايشگاه پاتوبيولوژى 

شفا محقق گرديد. 
گفتنى است طى مراسمى اين لوح تقدير توسط قائم مقام 
وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكى و رئيس دانشگاه 
از  مراسم  پايان  در  و  شد  اهدا  قائمى  دكتر  پزشكى  علوم 

تمام پرسنل اين آزمايشگاه قدردانى شد.

آزمايشگاه شفا از وزارت بهداشت
 لوح كيفيت گرفت
رپرتاژ آگهى - كاظمى فرد

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


