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يادداشت

روز قدس،
 روز حمايت 
از آرمان هاى 
فراموش نشدنى
*هرم پور

دلهاى  سرزمين  اما  كوچك  كشور  اين  فلسطين، 
بزرگ، سالهاست كه رنج و محنت آوارگى مردمانش 
را  فرزندانش  بختى  سياه  و  است  ديده  چشم  به  را 
به نظاره نشسته است. نظام پليد صهيونيسم، پنجه 
خونين خويش را بر حلقوم آزادى اين گوهر گرانمايه 
جهان اسالم فشرده است و در طى بيش از نيم قرن 
تاريخ معاصر، جز يغما و غارت و خونريزى به چيز 

ديگرى نينديشيده است.
 فلسطين چرا براى ما مهم است؟ و چرا آخرين جمعه 
از ماه مبارك رمضان به پيشنهاد معمار كبير انقالب 
قدس  يادمان  روز  خمينى(ره)  امام  حضرت  اسالمى 
شريف نام گذارى شده است؟. پاسخ به اين سوال، پاسخ 
به سوال بزرگ چرايى تولد اسرائيل است. رژيم غاصبى 
كه عليرغم محدوديت شديد جغرافيايى و انسانى نه تنها 
در غرب آسيا كه در كل جهان به دست اندازى، تاراج 
تفكر و هويت انسانى و تاريخى مشغول است. رژيم 
جعلى صهيونيست، غده چركين ايجاد شده در ميان 
ناخواسته در جهان  انشقاق و گسستهاى خواسته و 
اسالم و مولود پليد اختالف ها بين مسلمانان است كه 
به مدد سرويس دهى هاى اطالعاتى عظيم آمريكا و 
انگليس، لنگر كشتى شوم خويش را بر صخره هاى 
مقدس قبله گاه اول مسلمانان جهان و بر سرزمين 
مطهرى كه جاى جاى آن معطر به بوى پيامبرى از 

انبياء خداست، انداخته است. ( ادامه در صفحه 2 ) 

با وجود هزينه هاى ميلياردى در نبود نيروى متخصص

ابراز نگرانى يك مسئول 
از بال استفاده ماندن امكانات 
بيمارستان تأمين اجتماعى بيرجند
 
مدير درمان تأمين اجتماعى گفت: اين نگرانى وجود دارد ...
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فرياد ظريف در مذاكرات: هيچ وقت 
يك ايرانى را تهديد نكنيد 
مهر گزارش داد: دوشنبه شب گذشته، مذاكرات فشرده و 
چالش برانگيزى ميان ايران و اعضاى 1+5 پاى ميز مذاكرات وجود 
داشته است. در اين جلسه، تيم مذاكره كننده هسته اى آمريكا ...
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 بار ديگر روز جهاني قدس، روز لبيك همه مسلمانان و آزادگان جهان به فرياد هميشه خروشان حضرت امام 
خميني (ره) براي آزادي بيت المقدس فرا مي رسد و اين در حاليست كه مردم مسلمان منطقه با تاسي از آرمان هاى 
مقدس آن امام بزرگ بر سر ديكتاتورهاي كشورهاي خود فرياد كشيدند و يكي پس از ديگري آن ها را از كاخ 

ظلمشان به زيرافكنده ونقشه هاى چندين و چند ساله استكبار جهانى را نقش بر آب كردند. (شرح در صفحه7)

بيانيه بسيج رسانه و خانه مطبوعات استان 
به مناسبت روز جهانى قدس

احياى بيداردالن در دومين شب قدر / صفحه 7

فرا رسيدن ايام ضربت خوردن
و شهادت شير خدا ، ياور پيامبر (ص)

حضرت على (ع) 
را به همه شيعيان واقعى آن حضرت 

تسليت عرض مى نماييم.
صنايع كاشى نيلوفر

جناب آقاى مهندس خدمتگزار 
استاندار محترم خراسان جنوبى

به پاس حضور صميمانه جناب عالى و هيئت همراه تان در مراسم 
افطارى گل هاى پاك و معصوم موسسه خيريه توانبخشى

 حضرت على اكبر (ع) مراتب تقدير و سپاس مان را  تقديم 
محضر پر مهرتان مى نماييم.

دعاى  خير ما بدرقه راه تان باد

روابط عمومى موسسه توانبخشى حضرت على اكبر(ع)

دست هايى كه شفا مى دهند مقدس تر از لب هايى هستند كه دعا مى خوانند
پزشكان حاذق و توانمند:

جناب آقاى دكتر احمد آموزشى   فوق تخصص جراحى قلب
سركار خانم دكتر فاطمه حميدى   فوق تخصص قلب
و پرسنل جراحى قلب باز بيمارستان ولى عصر (عج) 

كه در عمل موفقيت آميز قلب باز به جسم اينجانب نيرويى تازه بخشيديد

 با تشكر فراوان از تعهد و اخالص تان. اميدوارم ستاره زندگى و اختر دانش تان 

پيوسته ايام بر دل بيماران بتابد و همواره دعاى بندگان بدرقه راه شما باشد.

حبيب مهربان

فزت و رب الكعبه

از زبان سوسن آزاده ام آمد به گوش  

كاندرين دير كهن كار سبكباران خوشست

همراه مى شويم با مناجات مواليمان

 على بن ابيطالب (ع) در نجوا با پروردگار

 يكتا كه (آه من قله الزاد) ما را تكانى سخت 

بايد در اندوختن توشه آخرت 

كه شهدا مصداق حقيقى و

 شهيد محمد رضا فرهادى
 عارفى وارسته در تاسى به مواليش و شهادت او در اين ماه نشانه بارز آن.

زمان: ليله القدر 23 ماه مبارك رمضان (شب جمعه) ساعت 9/30

مكان: مسجد جامع علوى (حائرى)  
خانواده شهيد محمد رضا فرهادى

لحظه ها روز شدند، روزها سالى شد، سال ها بى تو گذشت

بوتـــه ها غنچـــه زدنــــد، غنچــه ها بى تو شكفت

در دل ما اما ... غنچــــه يـــاد تو هر روز شكفـت
هفت سال دورى همسر و مادر عزيزمان 

مرحومه رقيه سلطان بهتــرين 
را با ذكر فاتحه و صلوات گرامى مى داريم.

همسر و فرزندان

جناب آقاى دكتر حاج محمد على تفكر 
جناب آقاى مهندس پژمان نايب زاده

صدور مجوز تاسيس موسسه اعتبارى آرمان ايرانيان (فرشتگان- فردوسى) 

از سوى بانك مركزى جمهورى اسالمى

 را خدمت شما عزيزان و مديريت محترم تبريك عرض مى نماييم.
محمد حسين نايب زاده و خانواده

چه ناباورانه يك سال گذر زمان را نظاره كرديم

  و اشك هاى مان تنها مرهم 

دردهاى بى تو بودن بود

 از خداوند براى مان صبورى بخواه تا بار غم

 از دست دادنت را آسان بر دوش كشيم. 

افسوس كه ديگر در بين ما نيستى

به مناسبت اولين سالگرد درگذشت

 شادروان حاج محمد على خياط 
جلسه بزرگداشتى امروز پنجشنبه 94/4/18 از ساعت 16 الى 17 در محل 

موسسه فرهنگى - مذهبى ابن حسام "واقع در طالقانى 13 " برگزار مى شود 

حضور شما سروران معظم موجب شادى روح آن مرحوم و تسلى خاطر بازماندگان خواهد بود.

خانواده هاى: خياط ، رحيمى و ساير بستگان

جناب آقاى رجـبى
سرپرست محترم اداره كل بهزيستى استان خراسان جنوبى

به پاس حضور گرم و صادقانه جناب عالى و هيئت همراه تان در مراسم افطارى گل هاى پاك 

 و معصوم موسسه خيريه توانبخشى حضرت على اكبر (ع) 

مراتب تقدير و سپاس مان را تقديم محضر پر مهرتان مى نماييم.

روزگارتان سبز و عمرتان طوالنى باد

روابط عمومى موسسه توانبخشى حضرت على اكبر (ع)

هركجا هست همه ذكر نكوكارى توست      
 اى نكومرد نشايد كه تو از ياد روى

در چهارمين سالگرد درگذشت پدر عزيزمان

مرحوم فلك ناز سازنده 
(پدر شهيد غالمرضا سازنده)

يادش را گرامى مى داريم. براى شادى روحش صلوات

خانواده سازنده

جمعه همه مى آييم

آزادى قدس را فرياد مى زنيم
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تسنيم :رئيس هيئت مديره انجمن جايگاه داران عرضه كننده سوخت كشور اعالم كرد: 70 درصد سوخت گيرى در جايگاه هاى بنزين با كارت سوخت جايگا ه داران انجام 
مى شود كه نشان مى دهد، 70 درصد كارتهاى سوخت مردم استفاده نمى شود. حاج محمدرضا، با بيان اين كه از زمان حذف سهميه بندى و تك نرخى شدن بنزين بيش از 
70 درصد از سوخت گيرى با كارت سوخت جايگاه داران انجام مى شود، گفت: پيش از اين تنها بخشى از عرضه بنزين آزاد با كارت سوخت جايگاه داران انجام مى شد.

70 درصد كارت هاى سوخت مردم به بايگانى رفت
روز قدس، روز حمايت از آرمان هاى 

فراموش نشدنى

ها  غفلت  مديون  اسرائيل  تولد  صفحه1)  از   (ادامه 
 و تداوم حياتش برآيند سهم خواهى ها و رفاه زدگى ها 
مرهون  گرفتنش  قدرت  و  ها  طلبى  عافيت   و 
بى خبرى ها و خيانت ها و ثابت شدن پايش بر تن 
در  موجود  هاى  جهل  مديون  اسالم  جهان  رنجور 
جهان به ويژه در ميان سران برخى كشورهاى عرب 
و مسلمان است. سنت الهى اين است و در غبار اين 
غفلت ها، جز تيره بختى نبايد انتظار داشت و در شوره 
زار سهل انگارى جز تباهى سرنوشت نبايد چيزى يافت. 
اكنون كه اين مولود پليد به دنيا آمده و سالهاست چنگ 
در جان و مال و ناموس مسلمانان، چه فلسطينى و چه 
لبنانى و عراقى و سورى و ايرانى انداخته است؛ وظيفه 
من و شما به عنوان شهروندى مسلمان در خراسان 

جنوبى از خيل عظيم ميليون ها ايرانى چيست؟. 
 آيا با مشت هاى گره كرده بر همه اين دژخيمى ها 
چند  حضورى  با  آيا  كشيد؟.  بطالن  خط  توان  مى 
برچيده  به  توان  مى  راهپيمايى  يك  در  ساعته 
هاى  پليدى  و  ها  خونريزى  همه  بساط   شدن 
چنين رژيمى اميدوار بود؟. آيا با چند شعار عليه رژيمى 
ترين  پيشرفته  و  ترين  قوى  خودش  ادعاى  به   كه 
و  الكترونيكى  و  زرهى  و  انسانى  و  نظامى  قدرت 
دارد  آسيا  غرب  كشورهاى  ميان  در  را  اى  هسته 
است:  اين  جواب  آورد؟.  در  زانو  به  را  او  توان  مى 
همه  براى  و  شما  براى  و  ما  براى  توان.  مى  بله. 
همه  براى  كرباليند،  سرخ  خط  پيرو  كه  كسانى 
تفكر  پيرو  كه  سنى  چه  و  شيعه  چه   مسلمانان 
براى  هستند،  مهربانى  و  رحمت  پيامبر  ستيز  ظلم 
همه دلدادگان خمينى(ره) پاسخ از پيش هم مشخص 
رژيم  اسرائيل  كه  چرا  توان.  مى  بله.  است:  بوده 
نامشروعيست كه اساس تفكر تأسيس آن بر پليدى 
و دروغ و تزوير بنا شده است و خانه اى كه از اساس 

تهى باشد محتوم و محكوم به ويرانيست. 
در  جنوبى  خراسان  شهروندان  عنوان  به  ما  حضور 
راهپيمايى روز قدس مبتنى بر تفكريست كه قبل از 
هر چيز برايمان تجلى ساز وحدت است و سلول به 
 سلول جانمان را براى مقابله با همه فريب كارى هاى 

چنين رژيم غاصبى آماده مى كند. 
جهالت مدرن، تحريم هاى ظالمانه، دست اندازى به 
انسانى، صدها هزار شهيد و جانباز و  منابع مادى و 
آزاده، تشكيل و حمايت از جريانهاى تروريستى مثل 
داعش و النصره و بوكوحرام و...، و همه آنچه مصيبت 
در جهان امروز است نشأت گرفته از منبع مصيبت ها 
يعنى اسرائيل غاصب است؛ جالد خون آشامى كه اين 
روزها بر بام كشورهاى عربى جا خوش كرده و از با 
و همه  ما  اسالمى  و  ايرانى  اسلحه مخربش هويت 
دستاوردهاى بزرگمان پس از انقالب اسالمى و نسل 
فردايمان را نشانه گرفته است. (ادامه در ستون مقابل)              

يادداشت

امروز 18 تير 1394 مصادف با
 22 رمضان 1436 و 9 جوالى 2015

از رشت در پي  خروج ميرزا كوچك خان جنگلي 
فعاليت  هاي كمونيستي در اين شهر (1299 ش).  
رحلت آيت ا... «سيدكاظم اخوان مرعشي» مدرس 

برجسته حوزه علميه مشهد (1381 ش).
ا... حاج شيخ على پناه  درگذشت عالم پارسا آيت 

اشتهاردى (1387ش).

در گذشت مهدى آذر يزدى نويسنده 
داستانهاى كودك و نوجوان( 1388 ش)

داستانهاى  معروف  نويسنده  يزدى  آذر  مهدى 
يزد  حومه  خرمشاه  در   1301 سال  به  كودكان 
داستانهاى  نگارش  به كار  آنكه  از  قبل  متولد شد. 
از  و  گوناگون  مشاغل  به  پردازد،  به  كودكان 
است.  داشته  اشتغال  كتابفروشى  و  عكاسى   جمله 
وى از سال 1336 با توجه به زمينه و مطالعات وسيع 
قبلى اش شروع به نوشتن داستانهاى گوناگون براى 
كودكان نمود. پنج كتاب در مجموعة «قصه هاى 
خوب براى بچه هاى خوب » و پنج كتاب كوچكتر 
در مجموعة « قصه هاى تازه از كتابهاى كهن » 

انتشار داد.
ثبت مسجد وكيل شيراز (فارس) در فهرست آثار 

ملى ايران(1311ش).
سومين شب قدر.

از  پس  اسرائيل  و  اعراب  ميان  دوباره جنگ  آغاز 
تشكيل رژيم صهيونيستي (1948م).

تقويم مناسبت هاى  روز

فرياد ظريف در مذاكرات: هيچ وقت يك ايرانى را تهديد نكنيد 

مهر گزارش داد: دوشنبه شب گذشته، مذاكرات فشرده و چالش برانگيزى ميان 
ايران و اعضاى 1+5 پاى ميز مذاكرات وجود داشته است. در اين جلسه، تيم 
مذاكره كننده هسته اى آمريكا ضمن تهديد خواندن توان موشكى ايران براى 
ثبات خاورميانه، با لحنى تهديد آميز از ايران خواسته است تا به خواسته هاى دقيق 

واشنگتن در قبال تحريم تسليحاتى و توان موشكى خود تن دهد.
يك ديپلمات روس در تشريح واكنش محمد جواد ظريف به اين رويكرد و رفتار طرف آمريكايى ادامه داد: 
«وزير امور خارجه ايران در واكنش به تهديد علنى طرف آمريكايى، با لحنى قاطعانه و فريادى بلند خطاب 
به تيم مذاكره كننده هسته اى آمريكا تمام مشكالت موجود در منطقه را متاثر از رفتار آنها و حمايت مالى 
و تسليحاتى غرب از تروريست ها عنوان كرده و به آنها مى گويد شما اساسا در موقعيت و جايگاهى قرار 

نداريد كه براى توان موشكى كشور ما تعيين تكليف كنيد.»
اين منبع مطلع روسى ادامه داد: «پس از اين واكنش قاطع ظريف، خانم موگرينى وارد بحث شده و ايران 
را تهديد به ترك مذاكرات مى كند كه وزير خارجه ايران عقب ننشسته و با قاطعيت خطاب به غربى ها 

مى گويد: يادتان باشد هيچ گاه يك ايرانى را تهديد نكنيد. »
وى در پايان گفت: « اين موضع گيرى قاطعانه محمد جواد ظريف با استقبال سرگئى الوروف وزير امور 

خارجه روسيه مواجه شد و او در پى اين جمله ظريف بالفاصله گفت: همچنين يك روس را»!.

اين قدر مى مانيم تا به سرانجام برسيم 

گفت:  ايران  ارشد  كننده  مذاكره  يك   
مقدس  ما  براى  ضرب االجلى  هيچ 
زمانى  هر  تا  داريم  آمادگى  ما  نيست. 
در  مذاكرات  ادامه  براى  باشد  كه الزم 
به  روز  مذاكرات  اگر  حتى  بمانيم  وين 
اصلى تحريم هاى  درباره  ما  گفت:  عراقچى  شود.  تمديد   روز 
تحريم  درباره  اما  رسيديم  جمع بندى  به  مالى)  و  (اقتصادى 
تسليحاتى اختالفات ادامه دارد. وى افزود: اگر كشورهاى مقابل 
تحريم  به  را  خود  نگاه  نوع  و  رويكرد  بايد  مى خواهند  توافق 
عوض كنند و دلبستگى به تحريم ها را كنار بگذارند و در اين 
صورت است كه مى توانيم به توافق برسيم. او خاطرنشان كرد: 
از نظر ما بحث تمديد مثل گذشته منتفى است و آمادگى داريم 
كه اين قدر در اينجا بمانيم تا مذاكرات به سرانجام برسد. برخى 
طرف ها با ضرب االجل هايى كه به خودشان مربوط است مواجه 

هستند و بايد رعايت كنند و اين مشكل ما نيست.

از روند مذاكرات احساس غرور مى كنم 

 رئيس جمهورى گفت: خدا را گواهم 
را كه  كه هر وقت من متن مذاكرات 
دنبال  روز  به  روز  و  لحظه  به  لحظه 
مى كنم ، به سهم خود احساس غرور 
مى كنم و افتخار مى كنم كه فرزندان 
شجاع تيم هسته اى اين سرزمين به خوبى از حقوق مردم 
تا اين لحظه دفاع كرده و تا پايان دفاع مى كنند. روحانى در 
ضيافت افطار با جمعى از اساتيد دانشگاهها اظهار اميدوارى 
مذاكرات موفق  از جمله صحنه  ها  در همه صحنه  كرد كه 
باشيم. وى ادامه داد: كسانى كه امروز در مصاف هسته اى 
 ايستاده اند و مذاكره مى كنند، تربيت شده همين دانشگاه ها 
استفاده  خود  دانشگاهى  توان  همان  از  امروز  و   هستند 
سرانجام  به  مذاكرات  اين  اگر  كرد:  تصريح  وى  كنند.  مى 
در  دالورتان  فرزندان  كه  ديد  خواهيد  شما  برسد  مطلوب 

مصاف با قدرت هاى جهانى چگونه سخن گفتند.

از موافقت دولت  برنامه ريزى   رئيس سازمان مديريت و 
با بازنشستگى پيش از موعد كارمندان خبر داد. به گزارش 
با  موافقت  نحوه  بخشنامه  نوبخت،  محمدباقر  فارس، 
مصوبه  موضوع   94 سال  در  موعد  از  پيش  بازنشستگى 
و  مديريت  سازمان   1394/4/3 مورخ   50960 شماره 

برنامه ريزى كشور را به شرح زير ابالغ كرد.
قانون  مشمول  اجرايى  دستگاه هاى  كليه  به  بخشنامه 
بازنشستگى پيش از موعد كاركنان دولت مصوب 86/6/5 

و قانون تمديد آن:
بودجه  قانون  واحده  ماده   (18) تبصره  (ج)  بند  اجراى  در 
سال 1394 كل كشور، بازنشستگى پيش از موعد كاركنان 

سنوات  بدون  مذكور  قانون  مشمول  اجرايى  دستگاه هاى 
ارفاقى و با رعايت موارد زير مجاز مى باشد:

قانون  رعايت  با  كاركنان  موعد  از  پيش  بازنشستگى   -1
آيين نامه  و  دولت  كاركنان  موعد  از  پيش  بازنشستگى 
اجرايى آن و ساير قوانين و مقررات ذيربط در سقف حداكثر 
پنج درصد (5درصد) اعتبارات هزينه اى دستگاه هاى اجرايى 
(ملى و استانى) با مسئوليت باالترين مقام اجرايى دستگاه 
قانون محاسبات  يا مقام مجاز موضوع مواد (52) و (53) 
كامل  پرداخت  با  و  ارفاقى  سنوات  بدون  كشور،  عمومى 
پاداش پايان خدمت و ذخيره مرخصى موضوع ماده (107) 
قانون مديريت خدمات كشورى با رعايت سقف حداكثر پنج 

درصد (5درصد) اعتبارات هزينه اى مجاز است.
كه  افرادى  جاى  به  جديد  استخدام  درخواست  ارائه   -2  
مى شوند  بازنشسته   (18) تبصره  (ج)  بند  مجوز  محل  از 
نظام  چارچوب  در  استخدامى  هرگونه  و  ندارد  موضوعيت 
جامع نيروى انسانى كه از سوى شوراى عالى ادارى ابالغ 

شده است، امكان پذير است.
شش ماهه  مقاطع  در  موظفند  اجرايى  دستگاه هاى   -3  
بازنشسته  مذكور  مجوز  از محل  كه  را  كاركنانى  فهرست 
به  آنان  از  يك  هر  استخدامى  مشخصات  قيد  با  شده اند 
سازمان  اين  انسانى  سرمايه  و  مديريت  توسعه  معاونت 

ارسال نمايند.

موافقت دولت با بازنشستگى پيش از موعد كارمندان

وزير آموزش و پرورش با اعالم اينكه پايه هاى 
پنجم و ششم ابتدايى دو معلمى خواهند شد، از 
آغاز طرح رتبه بندى معلمان از مهر ماه امسال خبر 
داد. به گزارش مهر، على اصغر فانى شايعه تعويق  
آزمون استخدامى آموزش و پرورش را رد كرد و 
گفت: اين آزمون تابستان امسال برگزار خواهد شد. 

وى افزود: آزمون استخدامى آموزش و پرورش 
به صورت مستقل و جدا از آزمون فراگير سازمان 
سنجش آموزش كشور برگزار خواهد شد و نحوه 
اجراى آن نيز بر عهده آموزش و پرورش گذاشته 
شده است. وزير آموزش و پرورش همچنين از 
دو معلمى شدن پايه هاى پنجم و ششم ابتدايى 

از سال تحصيلى آينده خبر داد و گفت: به دليل 
افزايش تعداد كتاب هاى درسى در اين دو پايه 
تدريس تعدادى از كتاب ها بر عهده يك معلم 
و تدريس ساير كتاب ها نيز بر عهده معلم دوم 
خواهد بود. وى ادامه داد: طرح رتبه بندى معلمان 
امسال با هزار و 350 ميليارد تومان اعتبار اجرايى 

خواهد شد و از مهر امسال احكام حقوقى معلمان 
بر اساس رتبه بندى جديد اِعمال خواهد شد. وى 
از اعتبار 500 ميليارد تومانى دولت براى تامين 
براين  گفت:  و  داد  خبر  نيز  مدارس  شير  يارانه 
اساس توزيع شير در مدارس امسال نيز همانند 

سال گذشته اجرايى خواهد شد.

رتبه بندى معلمان از مهر/ كالس  پنجم و ششم ابتدايى 2معلمى مى شوند

از اينكه ما مردمانى  (ادامه از ستون مقابل) غافل   
و  اميد، شجاع، زمان شناس و دشمن شناسيم  پر 
حضورمان در راهپيمايى بزرگى چون روز قدس نيز 
منكوب  و  دشمنان  همه  سالح  خلع  براى  مبنايى 

كردن آنان در صحنه عمل است. 
افتخار  مذاكرات  پايان  آستانه  در  شك  بى 
ماه  از  ديگر  اى  جمعه  در  و  اى  هسته  آفرين 
فردا  را  ديگرى  شگفتى  جهان  رمضان،  مبارك 
ميليونى  راهپيمايى  در  و  قدس  جهانى  روز  در  و 
خراسان  مردم  نقش  كه  است  شاهد  ايران  مردم 
زدنى  مثال  و  بديل  بى  قطعًا  آن  در  نيز  جنوبى 

 

 خواهد بود. پيشاپيش نيت هايتان قبول و گام هايتان 
استوار، اى فرزندان خلف اسالم راستين.

(لطفا نظر و پيشنهاد خود در رابطه با يادداشت هاى روزنامه 
را به شماره 500010004068438 ارسال فرماييد)

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

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

 09153637507 - 09156217507 حسينى

لبنيـات سنتى قائـم (عج)

توليد كننده  انواع فرآورده هاى لبنى
(داراى مجموعه مكانيزه و كامال بهداشتى 

در خراسان جنوبى)

عرضه: شير- دوغ- پنير- ماست 
تازه- انواع ماست چكيده- كره 
خرما  عسل-   - كشك   - خامه 

نان محلى و …

كيفيت حاصل تالش و تجربه است

فلكه سوم مدرس- باهنر غربى 
(بيست مترى سوم به سمت پاسداران)

نبش چهارراه شهيد نوربخش
32421000-09151613591   مديريت: رستمى

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

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

   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

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 
18/910/070/000 ريال به مبلغ 27/073/070/000 ريال منقسم به 2/707/307 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 كد پستى 38451-97351 تسليم نمايد.
هيئت مديره

دعوت مجمع عمومى عادى ساليانه (نوبت اول) شركت خدماتى شهرك صنعتى 

بيرجند (سهامى خاص) به شماره ثبت 2971 و شناسه ملى 10980181476

جلسه مجمع عمومى عادى ساليانه (نوبت اول) شركت خدماتى شهرك صنعتى بيرجند (سهامى 
خاص) شنبه 94/5/3 ساعت 11 صبح در محل سالن اجتماعات آرد گلبرگ واقع در شهرك صنعتى 
بيرجند تشكيل مى گردد. از كليه سهامداران محترم دعوت مى شود در اين جلسه حضور به هم 
رسانند. ضمنا چنانچه هريك از سهامداران بنا به داليلى نتواند شخصا در جلسه حضور يابد با دادن 

وكالت كتبى به يكى ديگر از سهامداران حق راى خود را تفويض نمايد. 
يادآورى مى شود حداكثر آراى وكالتى هر سهامدار سه راى مى باشد

دستور جلسه:
گزارش هيئت مديره و بازرس شركت

طرح و تصويب صورت هاى مالى سال 93
طرح و تصويب بودجه پيشنهادى سال 94

طرح و تصويب تغييرات سرمايه و اعضا و سهام
اتخاذ تصميم در خصوص تعيين حق جلسات هيئت مديره و بازرس

هيئت مديره شركت خدماتى شهرك صنعتى بيرجند

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

تعمير انواع لوازم گازسوز  
خانگى و صنعتى 

 در اسرع وقت
09158624439 - جانى

مزايده  (مرحله اول)
شهردارى بيرجند در نظر دارد: برابر مصوبه 94/459/ش- 94/3/7 شوراى 
اسالمى شهر بيرجند و با رعايت آيين نامه معامالت شهردارى تهران مصوب 
1355 و قانون اصالح و تسرى آن بر مراكز استان ها نسبت به واگذارى يك 

باب مغازه واقع در ابتداى خيابان جمهورى – جنب ايستگاه اتوبوس به صورت اجاره براى مدت 
دو سال اقدام نمايد. لذا از كليه متقاضيان واجد شرايط شركت در مزايده دعوت مى شود حداكثر 
تا پايان وقت ادارى شنبه 94/5/3 براى دريافت فرم و اسناد شركت در مزايده به واحد امالك 
شهردارى مركزى واقع در ميدان ابوذر مراجعه فرمايند. زمان برگزارى جلسه مزايده يكشنبه 
94/5/4 مى باشد. ضمنا شهردارى در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار خواهد بود. 

ارائه مجوزات الزم براى شغل مورد نظر الزامى است.
                      1- مبلغ پايه مزايده: 9/800/000 ريال          شهردارى بيرجند

آگهى تغييرات شركت خدمات مسافرت هوايى جهانگردى و زيارتى كويران بيرجند
 (سهامى خاص) به شماره ثبت 1322 و شناسه ملى 10360030520

به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 94/3/11 تصميمات ذيل اتخاذ شد:
 1- خانم صديقه رشيدى به شماره ملى 0651627109 به سمت رئيس هيئت مديره و مديرعامل و خانم سوسن خادمى نژاد 

به شماره ملى 0653171501 به سمت نايب رئيس هيئت مديره و آقاى مهرزاد خادمى نژاد به شماره ملى 0651784387
 به سمت منشى هيئت مديره براى مدت دو سال انتخاب گرديدند.

2- كليه اوراق و اسناد تعهدآور از قبيل چك ، سفته ، اوراق عادى و بهادار با امضاى خانم صديقه رشيدى (مديرعامل) و مهر 
شركت معتبر مى باشد.

با ثبت اين مستند تصميمات تعيين سمت مديران ، تعيين دارندگان حق امضا انتخاب شده توسط متقاضى در سوابق الكترونيك 
شخصيت حقوقى مرقوم ثبت و در پايگاه آگهى هاى سازمان ثبت قابل دسترس مى باشد.

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

شهادت شفيع شيعيان و موالى متقيان 

حضرت على عليه السالم تسليت باد

امالك آسمان (قاسمى)

پاسخ ما    به اعتماد شما
تشريفات جشن عروسى

3/000/000 تومان وام قرض الحسنه 

جهيزيه %4
بدون سپرده -  فورى

 آشيــانه مهــر
09159610516 -32424788

حدفاصل فلكه جماران و رستوران زيتون 
 نبش ستايش



پيام شمامردم خراسان جنوبى در شب هاى قدر 446 واحد خون اهدا كردند
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پيام كوتاه : 3000272424

پنجشنبه * 18تير 1394 * شماره 3264

كردند.  اهدا  نيازمند  بيماران  به  واحد خون  تعداد 446  قدر  هاى  در شب  استان  مردم  گفت:  جنوبى  خراسان  انتقال خون  مديركل  ايرنا- 
 عاملى افزود: در شب 19 ماه مبارك رمضان 190 نفر براى اهداى خون مراجعه كردند كه تنها 151 نفر موفق به اهداى خون خود شدند 

به 3و در شب شهادت حضرت على(ع) نيز 351 نفر مراجعه كردند كه از اين تعداد 295 نفر موفق به اهداى خون شدند. مسوولين  پاسخگويى  دنبال  لطفا   ، آوا  سالم 
حروم  رو  اينقدر صفحاتت  و  نباش  مردم   مطالبات 
اين حرفا نكن كه آنها اگر جوابى داشتند قبل از اينها 
به مردم پاسخگو بودند . ياد همون حرف پير قديم 
افتادم كه كسى كه خوابه با يه تلنگر بيدار مى شه اما 

اونى كه خودش رو به خواب زده ... 
936...770

سالم. اى كاش در آزمون استخدامى كه وزارت 
براى  دارد،  مردادماه  در  پرورش  و  آموزش 
بازنشسته آموزش و پرورش همانند  فرزندان 
فرزندان شاهد و جانباز سهميه اى جداگانه در 
نظر مى گرفتند، نه اينكه در صورت امتياز برابر با 
فرزند غير فرهنگى اولويت با فرزند فرهنگى مى باشد. 
مگر فرزندان بازنشسته آموزش و پرورش از فرزندان 
دارن كه در حسرت  ادارات چى كم  ديگر  بازنشسته 
استخدام به جاى پدران يا مادرانشان در اداره آموزش 
و  آموزش  بازنشستگان  و  باشند.كارمندان  وپرورش 
پرورش درسته زياد هستن ولى زيادى نيستند، باوجود 
اينكه بيشتر بيكاران از فرزندان فرهنگى بازنشسته مى 
استخدامى فقط  آزمون  اين  باشد، چه خوب مى شد 
مختص فرزندان اين قشر زحمتكش و فرهنگى اجرا 
مى شد. خواهشاً مسئولين مربوطه درمورد اين امر مهم 

تصميم جدى بگيرند.
915...571
با سالم. مديرعامل شركت مخابرات خراسان جنوبى 
تلفن  خطوط  واگذارى  براى  اى  چاره  لطفاً 
ثابت با قابليت اتصال به اينترنت در فاصله 5 

كيلومترى بيرجند روستاى اميرآباد بينديشيد. 
915...301
سالم آوا. براى دفعه چندم اس ميدم ولى دريغ از چاپ 
ما اهالى بجد هستيم از اداره ثبت و اسناد و امالك 
تعدادى  مجاز  غير  ثبت  مورد  در  خواهيم  مى 
را  ما  پارتى زمين هاى كشاورزى  با  افراد كه 
بدون اينكه متوجه بشيم ثبت وتحديد حدود 
نامه  دفعه  چند  گيرد.  صورت  برخورد  كنند  مى 

كتبى نوشته ايم دريغ از جواب ...
933...558
مسئولين اداره راه لطفًا روشنايى ورودى خوسف 
تا شهرك صنعتى شهيد رحمانى را در دستور 

كارقرار دهيد.
915...008

* نسرين كارى
يادش  نبود.  هيچ كس  خدا  از  غير  نبود؛  يكي  بود  يكي 
و قصه هاى مجيد،  ها  بچه  كيهان  با  بوديم  بچه  بخير 
قصه هاى خوب براى بچه هاى خوب، خاطره ها داشتيم.  
با اين نشريات بزرگ شديم و هر وقت اين مجالت  ما 
چاپ مى شد با ذوق آنها را مى خوانديم ولى االن ديگه 
جذابيت  اون  هم  شده  كم  خيلى  هم  كودكان،  نشريات 
گذشته رو نداره. براساس آمار خانه كتاب وابسته به وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمي، در زمستان سال90، 4 هزار و 
97 عنوان كتاب كودك منتشر شد كه اين آمار در بهار 
سال 91 با كاهش زيادي همراه بود و در تابستان 91 به 

هزار و 994 عنوان كتاب كاهش يافت. 
 در خراسان جنوبي وضعيت توليد كتاب كودك نامطلوب تر
تعداد  استان  اين  در  چون  است  كشور  نقاط  ديگر  از 

انفرادي  شكل  به  حوزه  اين  در  نويسنده  معدودي 
نهادها  سفارش  براساس  هم  موارد  بيشتر  در  و  فعاليت 
كنند. مي  كتاب  توليد  به  اقدام  دولتي  هاي  سازمان   و 
از سوي ديگر هيچ تشكل خاصي هم با هدف حمايت از 
نشده  ايجاد  استان  اين  در  كودك  كتاب  كنندگان  توليد 
كودك  كتاب  توليد  بودن  اهميت  كم  امر  اين  كه  است 
متبادر  ذهن  به  را  فرهنگي  هاي  دستگاه  مسئوالن  نزد 
در  كه  هم  نويسندگاني  معدود  همچنين  سازد.  مي 
فروش  براي  خود  گفته  به  كنند  مي  فعاليت  زمينه   اين 
كتاب هايي كه با سختي فراوان چاپ و منتشر كرده اند 

دچار مشكالت زيادى هستند. 

وجود استعدادهاي زياد در استان 

يكي از نويسندگان كتاب كودك كه اهل فردوس است، 
در مصاحبه اى گفته است: به دليل 18 سال تدريس در 
حوزه  در  كودكان،  به  زياد  و عالقه  ابتدايي  اول  كالس 
كردم  شروع  را  خود  فعاليت  و  كودك  كتاب  نويسندگي 
ترك  را  كار  اين  فراوان  مشكالت  وجود  با  هم  هنوز   و 
نكرده ام. به عقيده «نجمه طاليي»، استعدادهاي بالقوه 
استان وجود دارد  براي نوشتن كتاب كودك در  فراواني 
ولي مشكالت و هزينه هاي زياد چاپ كتاب، مانع آن است 
شكوفا  جنوبي  خراسان  در  موجود  استعدادهاي  همه  كه 
هايم كتاب  چاپ  دليل  همين  به  افزايد:  مي  وي   شود. 

را از طريق انتشارات مشهد انجام مي دهم زيرا با آشنايي 
كه طي سال هاي گذشته با آنها پيدا كرده ام عالوه بر 
 پرداخت هزينه كمتر براي انجام كار، آنها موافقت مي كنند

تا بخشي از مبلغ مورد نظر را قبل از تحويل كتاب و بقيه 
آن را چند ماه بعد از انتشار و فروش پرداخت كنم. 

وي كه كتاب هايي چون «شاهزاده»، «اسب سخنگو»، 
«دود  نيست»،  بازي  اسباب  «دارو  نان»،  لقمه  «يك 
تنور» و... را به زيور طبع آراسته است، تصريح مي كند: 
چاپ كتاب در كالن شهرها موجب افزايش كيفيت توليد 
توسط  كه  كارهايي  از  بسياري  در  اينكه  حال  شود  مي 
شود  مي  انجام  استان  مركز  هاي  چاپخانه  و  انتشارات 
يكجا  را  كتاب  شده  تمام  هزينه  همه  اينكه  بر  عالوه 

دريافت مي كنند، كتاب ها كيفيت خوبي ندارد. 
 

در جشنواره ادبى بين المللى امام رضا (ع)
 مقام چهارم را كسب كردم

از  ادبيات  دبيرستان  سوم  ساله،   17 نوروزى  احمدرضا 
 نوجوانان نويسنده و عضو كانون پرورشى استانمان مى گويد:

من نوشتن را از سال اول دبيرستان شروع كردم. جالب  
است بدانيد اول به شعر و نويسندگى عالقه اى نداشتم 
ولى وقتى شروع كردم 180 درجه چرخيدم. نورزى ادامه 
داد: خانم حسينى فر مربى ادبى كانون كمك زيادى به 
آيد  مى  يادم  شدم.  تشويق  بسيار  كانون  در  و  كرد  من 
اولين قطعه ادبى كه سرودم درباره محرم بود. اين نوجوان 
نويسنده افزود: بيشتر شعر و نمايشنامه مى نويسم و خودم 
فى  و  هستند  خالق  ها  بازى  اكثر  كنم.  مى  بازى  هم 
اينكه هم عضو  بيان  با  انجام مى شود. نوروزى  البداهه 
كارگاه ادبى كانون و هم عضو گروه هاى نمايشى كانون 
در  رضوى  المللى  بين  ادبى  جشنواره  در  افزود:  هستم، 
سال90 كه درباره امام رضا (ع) بود مقام چهارم كشورى 
را كسب كردم. وى خاطر نشان كرد: بيشتر قطعات ادبى 
سوژه  چهار  در  و  بيت  اهل  و  مذهبى  راستاى  در  من 

مهدوى، علوى، حسينى و رضوى مى باشد.
 

كار در حوزه ادبيات كودك مطالعه فراوان مى خواهد

تخصصى  و  سخت  كودكان  ادبيات  داد:  ادامه  نوروزى 
است و كسانى كه در اين حوزه كار مى كنند بايد سخت 
هم  كار  چون  باشند  داشته  زيادى  مطالعه  و  كنند  كار 

سخت و هم حساس است.
 

سهم اندك كودكان از برنامه هاى جديد

فتاد، پس  به كودك  از قديم گفته اند چون سر و كارت 
زبان كودكى بايد گشاد. اين گفته مى تواند به برنامه سازى 
برنامه هاى  شايد  اما  كند،  پيدا  تعميم  هم  كودكان  براى 
دينى و مقوله تربيت دينى به دليل حساسيت هاى متعدد 

قابل طرح به زبان كودكان نباشد. 
ضرورت  بر  دينى  كارشناس  اسماعيلى،  السالم  حجت 
تأثيرگذارى برنامه هاى دينى تأكيد مى كند و خالقيت را 
الزمه آن مى داند. وى معتقد است، در يك برنامه خوب 
بايد به همه ابهامات بچه ها توجه شود، حتى پرسش هايى 

از اين جمله كه خدا كيست؟ كجاست؟ 
همراه  به  كودكانه  زبان  دينى،  كارشناس  اين  گفته  به 
دينى،  و موضوعات  از مسايل  دقيق  و  اطالعات درست 
بتواند  تا  مى شود  محسوب  برنامه ساز  براى  مهمى  ابزار 
برنامه اى مناسب بسازد و نظر كودكان را جلب كند. وى  
برنامه هايى  چنين  ساخت  سال  تمام  در  گرچه  مى گويد: 
و عبادت،  نماز  بر  تمركز  ماه رمضان  در  اما  است،  مفيد 
تأثير چنين برنامه هايى را دوچندان مى كند. هر برنامه اى 
نمايشى  برنامه هاى  دارد؛  را  زبان و لحن خاص خودش 
مفاهيم  از  قصه ها  دل  در  مى توانند  و  مى گويند  قصه 
حضور  از  تركيبى  برنامه هاى  و  بگويند  سخن  دينى 
يا  داشتنى  دوست  چهره هاى  مطرح،  شخصيت هاى 
روحانيون عالم و آگاه بهره مند هستند و مى توانند از زبان 
اسماعيلى  نگاه  از  بدهند.  توضيح  را  دينى  مفاهيم  آنها 
با هر زبانى كه سخن بگويند،  از اين برنامه ها  هر كدام 
فقط كافى است لحن مهربانى را انتخاب كنند تا مخاطب 
از  با بچه ها  بايد  جلب و جذب شود. وى اظهار مى كند: 
زبان مهر و درباره مهر سخن گفت. بايد مهربانى خدا را 
برنامه هاى كودك  آنچه در  بايد هر  و  داد  نشان  آنها  به 
مطرح مى شود، در عمل به نمايش درآيد تا مخاطب آن را 
به گوش جان بشنود و بپذيرد. وى معتقد است، تلويزيون 
بايد گام هاى اوليه را براى ارائه تجربه هاى درست بردارد 
تا آرام آرام ديگر نهادها هم از ظرفيت هاى رسانه اى آن 

براى آموزش هاى درست و مؤثر بهره بگيرند.

از دهه40 به بعد 
رشد ادبيات كودك افزايش يافت

استان  نوجوانان  و  كودكان  فكري  پرورش  كانون  مدير 
از نويسندگان حوزه كتاب كودك خراسان  هم كه يكي 

جنوبي است و كتاب هاي «قصه خاله رعنا و عمه نسا» 
و «تو نوك طال هستي» از جمله آثار او است كه توسط 
كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان كشور منتشر 
تعريف  يك  در  گويد:  مى  كودك  تعريف  در  است  شده 
كودك كسى است كه در سن 4 تا 16 سال قرار دارد اما 
در تعريف ديگر كودك كسى است كه سرشار از انرژى، 

شادابى، نشاط و دوستى و صداقت است. 
عبدالرضا صمدى با بيان اينكه پيشينه ادبيات كودك در 
كشور ما بسيار طوالنى نيست و شايد كمتر از صد سال 
است كه به ادبيات كودك به شكل جدى ترى نگاه شده 
و فعاليت صورت گرفته است، افزود: اما از دهه چهل به 
بعد با ايجاد شوراى كتاب كودك و كانون پرورش فكرى 
ادبيات  ما  استان  در  يافت.  افزايش  كودك  ادبيات  رشد 
نويسندگان  و  شاعران  و  ندارد  اى  سابقه  چندان  كودك 

مؤثر و سرشناسى در استان وجود ندارد.
مدير كانون پرورش فكرى كودكان و نوجوانان مى گويد:  
يك كتاب خوب بايد متناسب با سن كودك باشد، قابل 
جذابى  اتفاق  و  حادثه  داراى  باشد.  كودك  فهم  و  درك 
باشد، به كودك اميد بدهد. او را آماده پذيرفتن مسئوليت 

اجتماعى كند. كتاب كودك بايد روان و ساده باشد.
 

نشريات كودك وضع مطلوبى ندارند

وى با بيان اينكه در مجموع وضع نشريات كودك ما در 
شرايط مطلوبى نيست و تعداد نشريات بسيار كم است، 
جدى  مشكل  با  كشور  سراسر  در  نشريات  توزيع  افزود: 
در  شوند  مى  بزرگ  هاى  بچه  از  بسيارى  است  مواجه 
حالى كه با خيلى از نشريات آشنا نمى شوند تنها نشريه 

رشد است كه كماكان با آن آشنا هستند.
وى ادامه داد: اولين مركز كانون در شهرستان بيرجند در 
سال 1355 تأسيس مى شود. اكنون در شهر بيرجند سه 
مركز وجود دارد و در اين سال ها تنها 2 مركز اضافه شده 

است در حالى كه رشد جمعيت بسيار بيشتر بوده است.
گويد:   مى  است،  كودك  نويسنده  خود  كه  صمدى 
تعدادى  ام  نوشته  زيادى  شعرهاى  و  ها  قصه  تاكنون 
نيز  اثر  دو  است  شده  چاپ  كودكان  مجالت  در  آنها  از 
توسط كانون در قالب كتاب چاپ شده است. آثار ديگرى 
بتوانم  اميدوارم  كه  ام  داده  كانون  به  بررسى  براى  هم 
 نقشى در بين خواندنى هاى كودكان داشته باشم يكى از

كتاب هايم اكنون به چاپ ششم رسيده است.
نوجوانان  و  كودكان  از  بسيارى  كرد:  نشان  خاطر  وى 
تا  كنيم  مى  تالش  نيز  ما  هستند  نوشتن  به  عالقمند 
كودكان و نوجوانان بيشترى بنويسند چرا كه از اين طريق 
به رشد زبان فارسى كمك مى كنيم. كودكان عالقمند به 
نوشتن بايد پشتكار داشته باشند بيشتر آنچه مى نويسند 

بايد بخوانند و مطالعه كنند.

وضع توليد كتاب كودك 
در خراسان جنوبى نامطلوب است

جوابيه شركت مخابرات خراسان جنوبى

پيام  ستون  در  درج شده  مطلب  به  پاسخ  در  احتراماً 
شما مورخ 94/4/7 به استحضار مى رساند: مشتركين 
محترم مى توانند با استفاده از سامانه 2000 از وضعيت 
شوند  مطلع  خود  تلفن  آخرين صورتحساب  پرداخت 
بدهى  فاقد  آنها  دوره  آخرين  و چنانچه صورتحساب 
اعالم شود نيازى به پرداخت مجدد قبض دريافتى نمى 
باشد. شايان ذكر است مشتركين با سامانه 2000 به 
راحتى و بدون نياز به شناسه پرداخت در كمترين زمان 
ممكن مى توانند صورتحساب دوره اى و به روز خود را 

پرداخت نمايند و از جوايز آن نيز بهره مند شوند.

جوابيه سازمان اتوبوسرانى بيرجند

پيام  احترامًا در پاسخ به مطلب درج شده در ستون 
شما مورخ 94/4/15 درباره «چرا اتوبوس هاى خط 
پاسداران بى نظم اند بعد يك ساعت مى بينى تازه 
نفس نفس زنان وارد خط مى شن. لطفًا اتوبوسرانى 
خط  در  رساند:  مى  استحضار  به  باشد»  جوابگو 
پاسداران 6 دستگاه اتوبوس با فاصله زمانى هر 11 
يا  ساعت  چنانچه  نمايند.  مى  دهى  سرويس  دقيقه 
كنترل  به  را  مراتب  باشد  مى  مدنظر  خاصى  زمان 
خطوط آزدى به شماره تماس 32311500 اعالم تا 

ضمن بررسى اقدام الزم صورت پذيرد.

پاسخ مسئولين به پيام شما

جديدترين روش تصفيه آب در جايگاه برداشت 

آب شيرين 
معصوميـه
صنعـت و معـدن 5

شهربازى پارك توحيد 
همراه  با قايق  بادى 
همه  روزه آماده  خدمات 
 به فرزندان  دلبندتان

از ساعت 17 الى  پاسى از شب

آگهى تغييرات شركت خدمات مسافرت هوايى جهانگردى و زيارتى كويران بيرجند (سهامى خاص) 
به شماره ثبت 1322 و شناسه ملى 10360030520

به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى مورخ 94/3/11 تصميمات ذيل اتخاذ شد:
1- آقاى مهرزاد خادمى نژاد به شماره ملى 0651784387 و خانم صديقه رشيدى به شماره ملى 0651627109  و خانم سوسن 

خادمى نژاد به شماره ملى 0653171501  به عنوان اعضاى اصلى هيئت مديره براى مدت دو سال انتخاب گرديدند.
2- خانم هانيه ارجمند فرد به شماره ملى 0653217358 به عنوان بازرس اصلى و آقاى هادى اكبرى به شماره ملى 0651926408 

به سمت بازرس على البدل براى مدت يك سال مالى انتخاب شدند.
3- روزنامه آواى خراسان جنوبى جهت درج آگهى هاى شركت تعيين شد.

با ثبت اين مستند تصميمات انتخاب بازرس، انتخاب مديران، انتخاب روزنامه كثيراالنتشار انتخاب شده توسط متقاضى در سوابق 
الكترونيك شخصيت حقوقى مرقوم ثبت و در پايگاه آگهى هاى سازمان ثبت قابل دسترس مى باشد.

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

سخنران: حجت االسالم حاج آقاى واعظى و مداحى مداحان اهل بيت (ع)
آدرس: نبش مدرس 48 - جنب فرماندارى           

تبليغات  حسينيه  جواد االئمه (ع)

حسينيه جواد االئمه (ع)  برگزار مى نمايد:
تالوت 30 جزء كالم ا... مجيد هر روز بعد از نماز ظهر و عصر

 تا پايان ماه مبارك رمضان  *** دعاى جوشن كبير 
  سخنرانى و عزادارى ليالى قدر از نوزدهم الى بيست و سوم 

ساعت 22/30 الى 24/30
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كالك، ساعتى مجهز به موتور و بازيگوش است كه تنها يك بار به شما فرصت ُچرت زدن خواهد داد. اگر از خواب برخاستيد كه هيچ، وگرنه اين ساعت دگر بار 
شروع به زنگ زدن كرده و در عين حال پا به فرار مى گذارد. اين ساعت بامزه مى تواند تا ارتفاع يك متر سقوط را تحمل كرده و به راحتى به اطراف حركت كند. 
انرژى اين جست و خيز توسط  4 عدد باترى نيم قلمى تأمين مى شود.

بهترين ساعت براى بيدار شدن صبح!  4
برداشت مازاد از چاه هاى كشاورزى نفس  آب را به شماره انداخت

روزه دارى را با اين اصول آسان تر كنيد

تغذيه اى  نكات  كردن  رعايت  صحيح،  كردن  ورزش 
در وعده هاى سحر و افطار، استفاده از كربوهيدرات و 
پروتئين به مقدار كافى و مناسب، مواردى هستند كه 
با رعايت آنها مى توانيم روزه دارى را آسان كنيم. توجه 
كردن به سالمت جسم در ماه مبارك رمضان همواره 
به اندازه سالمت روح از اهميت بااليى برخوردار است.

ورزش كردن يكى از مواردى است كه در اين ماه براى 
سالمتى جسم و روح سفارش شده است. 

 فوايد ورزش كردن در ماه رمضان
ورزش در ماه رمضان از تجمع چربى در بدن جلوگيرى 
مى كند،  تسهيل  را  ساز  و  سوخت  عمل  و  كرده 
به طورى كه ورزشكارانى كه روزه مى گيرند، كمتر دچار 
ورزشكاران  مى شوند.  خون  قند  و  گوارش  مشكالت 
مى توانند با يك برنامه غذايى غنى، انرژى مورد نياز 
را براى انجام فعاليت هاى ورزشى و حفظ ساختار بدنى 
بدست آورند.ورزشكاران مى توانند برنامه ورزشى صبح 
خود را به عصر و بعد از افطار منتقل كنند و به اين 
ترتيب احتمال وقوع مشكالت را به حداقل برسانند. 
تداوم ورزش راهى مناسب براى سالمت و لذت بردن 
بيشتر از اين ماه است. اگر فرد اصول تغذيه اى صحيح 
را رعايت كند، مى تواند در كناره روزه دارى به ورزشى 

منظم نيز بپردازد.

 ورزش كردن را به بعد از افطار انتقال دهيد
بر اساس توصيه متخصصان تغذيه با توجه به اينكه 
ماه رمضان امسال در فصل تابستان است و به علت 
گرماى هوا شخص ممكن است دچار كمبود آب شود، 
لذا توصيه بر اين است كه ترجيحا ورزش را به وعده 
بعد از افطار منتقل كنند و تقريبا دو ساعت بعد از افطار 

زمان مناسبى براى ورزش كردن است.
انجام  حرفه اى  و  سنگين  ورزش هاى  كه  كسانى 
مى دهند، حتما بايد تمرينات ورزشى را به بعد از افطار 
انتقال دهند، اما در صورتى كه در حد يك نرمش ساده 
باشد، مشكلى نيست و مى توانند بعد از اينكه صبح از 

خواب بيدار شدند، ورزش را انجام دهند.
 جهت تامين آب الزم بدن از حدود يك ساعت بعد از 
افطار تا نيم ساعت قبل از سحر به روزه داران توصيه 
توجه  و  بنوشند  آب  ليوان  شش  دست كم  مى شود، 
داشته باشند كه از خوردن چاى پررنگ، قهوه، كاكائو 
و موادى كه باعث دفع بيشتر آب بدن مى شود، پرهيز 
كنند.بنابراين توصيه مى شود، در سحرى از موادغذايى 
پر فيبر نظير سبزيجات و به ويژه ميوه ها استفاده كنند، 
زيرا ميوه ها سرشار از منبع فيبر هستند و ثانيا قند موجود 
در ميوه ها در حالت خاص و بدون فيبر هم ديرتر از 
قندهاى ساده جذب مى گردد.از مواد غذايى سرخ شده، 
پرچرب و شيرين پرهيز گردد و از غالت و حبوبات به 

ميزان دلخواه در غذاى سحرى استفاده گردد.

كالهبرداري با ترفند كمك 
به نيازمندان در ماه مبارك رمضان

به گزارش پايگاه خبرى پليس، متأسفانه برخي افراد 
سودجو با استفاده از اين فرصت در فضاي سايبر اقدام 
به جمع آوري كمك تحت عنوان اين عزيزان مي كنند 
در حاليكه كمك هاي جمع آوري شده هيچ گاه به 
نيازمندان نمي رسد. مجرمان سايبري در ماه  دست 
از مستأجران بي  انتشار تصاويري  با  مبارك رمضان 
خانمان يا كودكان بيمار و... در شبكه هاي اجتماعي 
تالش دارند احساسات انسان دوستانه كاربران روزه دار 
را تحريك كنند تا بتوانند برنامه هاي مجرمانه خود 
را پيش ببرند.  حتي در اين خصوص شاهد بارگذاري 
سايت هاي جعلي هستيم كه ادعاى فعاليت خيرخواهانه 
و در راستاي رفع مشكالت نيازمندان و ايتام فعاليت 

دارند در حاليكه اين امر صحت ندارد.
از اين رو به كاربران توصيه مي شود: حتما براي كمك 
به نيازمندان و ايتام به مؤسسات شناخته شده و داراي 
مجوز مراجعه كنند و فريب پيام ها و سايت هاي جعلي 
را نخورند.حتي احتمال دارد درگاه هاي بارگذاري شده 
در سايت هاي دروغين خيريه ها فيشينگ باشد، لذا 

كاربران دقت داشته باشند تا در دام فيشرها نيفتند.
در نهايت پليس فتا از هموطنان درخواست مي كند در 
صورت مواجهه با موارد مشكوك آن را از طريق سايت 
Cyberpolice.irبخش  آدرس  به  فتا  پليس 

تماس با ما گزارش نمايند.

دانستنى ها

ايسنا ، در شرايطى كه بر اساس آمارهاى اعالم شده ميانگين 
بارندگى هاى استان در سال هاى اخير كاهش يافته و كسرى 
بارش ها، بحران كم آبى و هشدارهاى در وضعيت قرمز منابع 
برداشت مازاد و حفر غير مجاز  آورده است،  را بوجود  آبى 
چاه هاى كشاورزى منجر به افت آب هاى زيرزمينى شده و 

منابع آبى را به خطر مى اندازد.
از آب» مساله اى است  استفاده  «مديريت مصرف و نحوه 
كه به ويژه در ماه هاى اخير بارها درباره آن گفته و شنيده 
شده است. مفهوم چاه غير مجاز و برداشت بيش از حد مجاز 
چيست؟طبق قانون استفاده از منابع آب زيرزمينى از طريق 
حفر هر نوع چاه، قنات و توسعه چشمه در هر منطقه از كشور 

بايد با اجازه و موافقت وزارت نيرو انجام شود.
وزارت نيرو با توجه به خصوصيات زمين شناسى و وضعيت 
سفره آب زيرزمينى منطقه و مقررات پيش بينى شده در اين 
زمينه، نسبت به صدور پروانه حفر و بهره بردارى اقدام مى كند، 
لذا حفر هر نوع چاه بدون گرفتن مجوز، غير قانونى بوده و 
اين عمل جرم محسوب مى شود.از طرفى در پروانه هايى كه 
براى چاه هاى عميق و نيمه عميق صادر مى شود، با توجه 
به وضعيت منابع آب زيرزمينى منطقه، كارشناسان مربوطه 
مشخص مى كنند كه از چاه مورد نظر چه مقدار آب در سال 
بر  شده،  مشخص  ميزان  از  بيش  برداشت  شود.  برداشت 
خالف قانون بوده و سرپيچى از قانون تخلف است.بنابراين؛ 
حفر چاه بدون پروانه بهره بردارى «چاه غير مجاز»، همچنين 
است،  داراى مجوز  از چاهى كه  آب  از حد  بيش  برداشت 
هر دو تخلف از قانون و جرم محسوب شده و طبق قانون 
براى متخلفان جريمه در نظر گرفته مى شود.متاسفانه در حال 
حاضر تعدادى از افراد سودجو با حفر چاه هاى غير مجاز بدون 
اخذ مجوز اقدام به برداشت آب از منابع آب زيرزمينى كرده 
و باعث به هم خوردن تعادل آب ورودى و خروجى منابع آب 

زيرزمينى مى شوند.

نشست زمين، نتيجه خالى شدن 
منابع آب زيرزمينى

نشست، پديدهاي است كه در اثر آن سطح زمين به صورت 
تدريجي و در برخي موارد به طور ناگهاني فرو مي نشيند، 
اين نشست باعث ايجاد ترك و شكاف هايي در زمين شده و 
باعث تأثير بر روي الگوي جريان هاي زيرزميني و سطحي، 
تغيير كيفيت آب هاي زيرزميني، تغيير شكل سطح زمين، 
سيل خيزي منطقه و ... مي شود، به طوري كه اين تغييرات و 
عوامل خسارات جدي به مناطق شهري، صنعتي و كشاورزي 
وارد مي كند. عوامل متعددي از جمله؛ آب شدن يخ ها، حركت 

آرام زمين، خروج گدازه از دهانه آتشفشان ها و فعاليت هاى 
انسان شامل؛ عمليات بهره بردارى از معادن، برداشت آب هاي 
زمين  نشست  ايجاد  باعث  نفت،  استخراج  و  زيرزميني 
افت  ما  مي شوند، مهمترين عامل نشست زمين در كشور 
بين عوامل  است.در  زيرزميني  شديد سطح سفره هاى آب 
مؤثر در ايجاد فرونشست، برداشت بيش از حد مجاز از منابع 
آب زيرزمينى، ضخامت اليه رسوبى و ويژگى هاي مهندسى 

رسوبات، عوامل اصلى ايجاد فرونشست است.

بيش از 3200 حلقه چاه آب
 در خراسان جنوبى وجود دارد

خراسان  منطقه اى  آب  مديرعامل شركت  امامى»  «حسن 
جنوبى گفت: بيش از 3 هزار و299 حلقه چاه آب در خراسان 
جنوبى وجود دارد. وى افزود: 6 هزار و252 رشته قنات با 
تخليه 266,6 ميليون مترمكعب و 2 هزارو189 دهنه چشمه 
دارد.  وجود  استان  در  مترمكعب  ميليون   64,1 تخليه  با 
مديرعامل شركت آب منطقه اى خراسان جنوبى اظهار كرد: 

محدوده هاى مطالعاتى بشرويه و بيرجند با تخليه 118,03 
و 1105,5 ميليون مترمكعب بيشترين تخليه آب زيرزمينى 

را دارند.
هجوم  و  سطحى  آب  منابع  محدوديت  داد:  ادامه  امامى 
و  حفظ  ضرورت  زيرزمينى،  آب  منابع  سمت  به  گسترده 
حراست از منابع با ارزش و استراتژيك آب هاى زيرزمينى را 
دو چندان مى كند. وى تصريح كرد: افت سطح آب زيرزمينى 
و كسرى مخزن در دشت هاى استان، محدوديت هاى زيادى 
آنها  مهم ترين  كه  آورده  وجود  به  بردارى  بهره  به  توسعه 
از  جلوگيرى  براى  دشت ها  از  آب  برداشت  شدن  ممنوعه 
تشديد افت، شور شدن تدريجى آب زيرزمينى، كاهش توان 

آبدهى چاه ها، خشك شدن قنوات، كمبود آب براى تامين 
آب شرب و صنعت و سرانجام ايجاد موانع براى رشد وتوسعه 
استان است.امامى گفت: در حال حاضر از همه ظرفيت ها و 
پتانسيل هاى آبى استان به ويژه آبهاى زيرزمينى، استفاده 
شده و نه تنها امكان توسعه بهره بردارى وجود ندارد، بلكه 

بهره بردارى پايدار نيز درخطر جدى قرار گرفته است.

برداشت 170 ميليون متر مكعب
 برداشت مازاد از چاه هاى كشاورزى

تغيير  و  كم بازده  كشاورزى  چاه هاى  خريد  داد:  ادامه  وى 
بهداشت و  و  تامين مصارف شرب  براى  آنها  نوع مصرف 
صنعتى، ممنوعه كردن منطقه و عدم مجوز حفر چاه جديد 
براى هر نوع مصرف، مسلوب المنفعه كردن چاه هاى غير 
مجاز، تبديل  روش هاى آبيارى سنتى به روش هاى مدرن در 
راستاى كاهش حجم آب مصرفى، تغيير نوع كشت منطقه به 
محصوالت كم آب بر در مناطق داراى محدوديت منابع آب، 
انتقال و ذخيره سازى آب در مجارى و مخازن سر پوشيده به 

لحاظ جلوگيرى از تلفات آب، آبيارى در شب و در ساعات 
خنك از شبانه روز در صورت امكان  از جمله راهكارهاى 
حفاظت و صيانت از آب زيرزمينى و جلوگيرى از افت سطح 

آب و پيدايش بيابان است.
مدير عامل شركت آب منطقه اى خراسان جنوبى گفت: در 
با 170 ميليون متر مكعب كسرى  حال حاضر اين استان 
مخازن آبى مواجه است.امامى با اشاره به اينكه هم اكنون 
حدود 750 ميليون متر مكعب پروانه برداشت از  چاه هاى 
متاسفانه   گفت:  داريم،  جنوبى  خراسان  در  كشاورزى 
ها چاه  اين  از  پروانه ها  بر  مازاد  مكعب  متر  ميليون   170 

برداشت مى شود.

چاه هاى آب خراسان جنوبى
 به كنتورهاى هوشمند مجهز مى شود

«سعيد سرورى» معاون حفاظت و بهره بردارى شركت آب 
منطقه اى خراسان جنوبى نيز گفت: براى استفاده بهينه از 
زيرزمينى كنتورهاى هوشمند جايگزين دو كنتور  آب هاى 
موجود در چاه ها مى شود.وى ادامه داد: پروژه كنتور هوشمند 
تغذيه  بخشى،  تعادل  طرح  پروژه هاى  از  يكى  برق  و  آب 
مصنوعى و پخش سيالب است كه اجرا و تحقق آن اقدامى 
ملى براى مديريت همزمان با منابع آب وانرژى است.معاون 
حفاظت و بهره بردارى شركت آب منطقه اى خراسان جنوبى 
ياد شده ضمانت  از كنتورهاى  افزود: نصب و بهره بردارى 
اجرايى الگوى مصرف بهينه آب است كه در سند ملى آب 
آمده و در پروانه هاى بهره بردارى بهينه چاه هاى كشاورزى 
آب كشاورزى درج شده است. وى تاكيد كرد: خريد كنتورهاى 
هوشمند آب و برق از سال 1385 از محل اعتبارات طرح 
تعادل بخشى آغاز شده به طورى كه تاكنون يك هزارو 539 
دستگاه كنتور هوشمند آب و برق خريدارى شده و توسط 
پيمانكار تحويل شركت توزيع برق خراسان جنوبى شده است.
معاون حفاظت و بهره بردارى شركت آب منطقه اى خراسان 
كنتورهاى  دور  راه  از  قرائت  موضوع  اظهاركرد:  جنوبى 
هوشمند آب و برق نيز در دستور كار است، به طورى كه سه 
مودم بر روى كنتورهاى هوشمند آب و برق دشت بيرجند در 
سال 93 به صورت پايلوت نصب شده است.سرورى گفت: 
پروژه گشت و نظارت از چاه ها و منابع آبى خراسان جنوبى 
خراسان  منطقه اى  آب  سهامى  شركت  تأسيس  از  پس  
جنوبى بدون وقفه انجام شده و با گذشت زمان و با پيوستن 
شهرستان هاى فردوس، بشرويه و طبس بر تعداد گروه هاى 
راستا  اين  در  افزود:  وى  شد.  افزوده  بازرسى  و  گشت 
اندازه گيرى ميزان آبدهى چاه، قرائت كنتور و بررسى صحت 
عملكرد آن، كنترل منصوبات چاه، تكميل فرم اطالعاتى، 
پرونده  تشكيل  براى  الزم  مدارك  و  اطالعات  جمع آورى 
براى اشخاصى كه مبادرت به حفر چاه غير مجاز مى كردند 
انجام شده است.معاون حفاظت و بهره بردارى شركت آب 
منطقه اى خراسان جنوبى تصريح كرد: سال گذشته با توجه 
به اهميت موضوع منابع آب زيرزمينى و بحران هاى به وجود  
آمده بر اثر خشكسالى هاى اخير و محسوس تر شدن اثرات 
سوء كاهش منابع آب زيرزمينى دولت و وزرا بر آن شدند تا 
پروژه طرح احيا و تعادل بخشى منابع زيرزمينى را با جديت 
و تقويت مضاعف از لحاظ اعتبارى و نيروى كار از امسال در 

دور تازه اى آغاز كنند.

هشدار پليس فتا

خواندنى ها

چرا رستوران و غذا در گوگل مجانى است ؟

هيچ شخصى در گوگل نبايد از غذا بيش از 200 قدم 
گوگل  از  كه  كسانى  از  بسيارى  باشد  داشته  فاصله 
بازديد كرده اند يا حداقل به عكسهاى فضاى كارى اين 
شركت نگاهى انداخته اند با يك چيز مواجه شده اند. 
فراهم  روى  گوگل  سرمايه گذارى شركتهايى  چون 
كردن امكانات رفاهى صرفا براى ترغيب كاركنان به 
اختصاص زمان بيشتر در محل كار نيست بلكه ايجاد 
چنين فضايى حتى مى تواند به خالقيت بيشتر كاركنان 
 Laszlo كه  روست  همين  از  كند.  كمك  هم 
Bock يكى از مديران گوگل در كتابش مى نويسد 
هدف اصلى ايجاد كافه ها و آشپزخانه هاى كوچك در 
محل كار اين است كه كاربران را ترغيب كند تا ميز 
خود را ترك كنند و كسانى كه ميزشان نزديك به هم 

نيست با هم مراوده كنند.

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

آسفالت و قيرگونى 
(محوطه و پشت بام)

  32225494
09151630283
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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

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

مسير مشهد و  زاهدان

09159618581- فاروقى

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

 09153634099  
فرهمند

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

خيابان فردوسى ، تقاطع حافظ       09155438760 - 32421633

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

  3 2236030   09151605216
ايزوگام سليمانى

خيابان ارتش - سه راه معلم - جنب بيمه البرز  
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بيمه سينا   نمايندگى مصطفايى فريز
تخفيفات ويژه شخص ثالث:

35 % ويژه طالب و روحانيون محترم
 25 % ويژه دانشجويان و كاركنان پيام نور و علمى - كاربردى و خانواده آنها 

22 % ويژه كاركنان بانك كشاورزى و بانك سينا
15 % ويژه  كليه كاركنان دولت و سازمان ها ، دانشجويان و  بستگان آنها

20 % ويژه بيمه گذاران درمان شركت بيمه سينا
10 الى 15 % ويژه بيمه گذاران ثالث سال قبل شركت بيمه سينا 

20 الى 55 % تخفيفاف ويژه بدنه             نقد / اقساط
آدرس: خيابان پاسداران- بين ميدان قدس و قدس 1 - روبروى چسب سهيل

تلفن: 09158651005-32436814

بيمه ايران 
 نمايندگى نوكى

مشاوره و صدور انواع بيمه نامه اموال ، اشخاص ، 
مسئوليت و...

صدور بيمه نامه شخص ثالث 
در چندين قسط 

صدور بيمه نامه ثالث فرهنگيان 
در 8 قسط

 با خريد بيمه نامه خودرو 
در قرعه كشى ماهانه ما شركت نماييد

آدرس: بيرجند - نبش توحيد 13
تلفن: 32440966 -09151609589

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

پ رايگان
چكا

آيا تاكنون براى آينده فرزندتان سرمايه گذارى كرده ايد؟
هزينه براى تحصيل فرزندان تان بهترين سرمايه گذارى 
مطمئن براى آينده آنهاست. امكان سرويس دهى به تمام نقاط شهر

دبيرستان پسرانه دارالعلوم (دوره اول)
دبستان  پسرانه دارالعلوم (دوره اول و دوم)
 دبستان دخترانه گل نرگس (دوره اول و دوم)

آينده اى درخشان و سراسر موفقيت با 

ثبت نام فرزندتان در مدارس غيرانتفاعى

خيابان شهيد آوينى – خيابان صدف 8- جنب پارك الهام
تلفن: 32430263-32436357 - 09155611930

موفقيت فرزندان تان مهمترين هدف و تبليغ ماست

با دبيرانى مجرب و دلسوز و سرشناس و كالس هايى با آمار استاندارد
با 21 سال سابقه درخشان

موسسه خيريه دانش آموزى امام علـى (ع) 
برگزار  مى كند:

(color educating بر اساس متد) آموزش روباتيك
ويژه كودكان و نوجوانان
همراه با مسابقات هيجان انگيز و اعطاى جوايز 

* روبات كوچولوى من (3 تا 7 سال)
* روبات جنگجو : روبووار (3 تا 16 سال) مقدماتى

* روبات فوتباليست: كيتا روبو (3 تا 16 سال) پيشرفته 1
* روبات مسيرياب : سنسو روبو (3 تا 16 سال) پيشرفته 2

براى كسب اطالعات بيشتر و ثبت نام با شماره هاى 43 - 32232940 تماس بگيريد يا به 

آدرس ميدان ابوذر - خيابان شهيد اسدزاده 3 - موسسه امام على(ع) مراجعه نماييد

ايزوگام و قيرگونى  
   كاظم سالخورده 

از ما خريد نكنيد ، اما قيمت را از ما بپرسيد

       09155612949 - 32331050 
ميدان آزادى – ابتداى خيابان شهيد برگى

ديزل ژنراتور رادمانبا 10 سال بيمه
اجاره و اجراى تخصصى جوش گل ميخ 

براى سقف هاى عرشه فوالدى

صياد شيرازى - ميرداماد - بلوك 84
09151655100

پخش نگار
خيابان آزادى - پالك 19    32319401 - 09151634663 خسروى

عرضه انواع:
 برنج هندى ، پاكستانى ، روغن ، قند
قابل توجه فرهنگيان خريد اعتبارى

   سينما بهمـن    سينماى خانـواده 
سينما بهمن ، مكانى امن و با نشاط براى خانواده هاى محترم 

گـــينساكران فيلم
ساعات  شروع 

سانس ها
18:00  16:15   14:3021:15

32222636056تلفن

تخفيف 25 درصدى بهاى بليت سينما بهمن تمامى سانس ها ويژه ماه 
مبارك رمضان اكران فيلم سينمايى «رستاخيز» روايت سينمايى از 

نهضت امام حسين (ع) در عيد فطر همزمان با سينماهاى سراسر كشور
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سودوكو جدول اعدادى است كه امروزه يكى از سرگرمى هاى رايج 
در كشورهاى مختلف جهان به شمار مى آيد. سودوكو مخفف يك 

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

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

طراح: نسرين كارى

پنجشنبه *18  تير 1394 * شماره 3264 

آيا راهى درست براى زندگى كردن وجود دارد؟ 

براى هر كدام از ما درست زندگى كردن فرق مى كند و 
شما تنها قاضى هستيد كه مى تواند در مورد آن تصميم 
بگيرد. ما فقط مى خواهيم به شما يادآور شويم كه ما 
فقط انسان هستيم و چيزهايى كه تحت كنترل ما باشد 
بسيار محدود است. نگران بودن جلوى افتادن اتفاق هاى 
بد را نمى گيرد؛ فقط تشخيص اتفاقات خوب زندگى را 
به تعويق مى اندازد. با اينكه اتفاق هاى بد هميشه براى 
آدم هاى خوب مى افتد، اما دليل آن اين است كه فقط 
آنها هستند كه مى توانند علت اين اتفاقات را درك كرده 
و نقاط مثبت آن را ببينند. خداوند هيچوقت فراتر از توان 

انسانى به او درد و رنج نمى دهد. 

در فضيلت قران كريم

سرم خوش است و به بانگ بلند مى گويم
كه مظهر سالله احمد نزول قرآن است

رسيد مژه به احمد ز دادگر اعال
كه برتر از همه معجزات قرآن است

اگر چه نغمه داوود و صوت او خوش بود
همان كه برده ز سر هوش لحن قرآن است

چه خوش نوا به قرائت نشست پيغمبر (ص)
فرشته شد به تماشا كه صوت قرآن است

تمام علم وجود و فقه و فلسفه، منطق 
ز ذات و جوهر و معنى درون قرآن است

ز گهكشان و افالك تا به ثابت و سيار 
رسند جمله به جايى كه امر قرآن است

دلم گرفته بود از حديث اسكندر
حديث نوچو بخواهى حديث قرآن است

خوشا به حالم و خوشتر به مومن پاكى 
كه ورد سحرگاهش درس قرآن است

توهم به مجلس قرآن نشين غفارى
كه برتر از همه لذات فهم قرآن است

داريوش غفارى بيرجندى

خدايا بگشا به رويم در اين ماه درهاى فضلت
 و فرود آر برايم در آن بركاتت را 

و توفيقم ده در آن براى موجبات خوشنوديت
 و مسكنم ده در آن وسط هاى بهشت

 اى اجابت كننده خواسته ها و دعاهاى بيچارگان.

نبردهاى زندگى هميشه به نفع قويترين ها 
پايان نمى پذيرد بلكه دير يا زود برد 
با آن كسى است كه بردن را باور دارد

يكى از كليدهاى موفقيت اين است كه پيوندى 
سازنده بين كارهايى كه انجام مى دهيم 

و چيزهايى كه دوست داريم به وجود آوريم.

امشب طلب عشق ِزدلدار كنيم
شيطان رجيم را سر دار كنيم

امر فرجش اگر مهيا باشد
اين ماه كنار يار افطار كنيم

به خودتان قول بدهيد، 
هيچوقت به اميد تغيير دادن

 كسى با او وارد زندگى مشترك نشويد .

لقمان حكيم: فرزندم ! دل بسته به رضاى مردم 
و مدح و ذم آنان مباش ؛ زيرا هر قدر انسان 

در راه تحصيل آن بكوشد به هدف نمى رسد و هرگز
 نمى تواند رضايت همه را به دست آورد

5

پيامك روز 

حرف هاى ابريشمى پيامك موفقيت

شعر روز 

پلكى احساس

عارفانه روز

يك لحظه مكث كن

شعر

آيه روز  

بگو اگر خدا را دوست داريد از من پيروى كنيد تا خدا دوستتان بدارد و گناهان شما را 
بر شما ببخشايد و خداوند آمرزنده مهربان است.سوره آل عمران، آيه 31

حديث روز  

درهاى آسمان در اولين شب ماه رمضان گشوده مى  شود و تا آخرين شب آن بسته نخواهد شد.
پيامبر اكرم (ص)

دعاى روز  بيست و دوم  ماه رمضان

سبك زندگى

جدول 3264

امشب، شب بيست و سوم ماه مبارك رمضان است ديگر 
زماني باقي نمانده، بايد تمام تالش خود را بكار برد تا در 

پناه رحمت خداوند متعال قرار گرفت... 
زيرا اگر كسي در ماه مبارك رمضان بخشيده نشود بنا بر 

فرموده پيامبر اكرم (ص) «شقي» است.
اعمال شب هاى قدر بر دو نوع است؛ يكى آن كه در هر 
سه شب بايد انجام داد و ديگر آنهايي كه مخصوص هر 

شبى است.
اعمال مشترك شبهاى قدر  در  مقاله اعمال شب بيست 

و يكم توضيح داده شده است.
اين شب، از دو شب قبل برتر است و از احاديث متعدد 
شب  همين  قدر  شب  كه  مي شود  داده  احتمال  اينگونه 
است. در روايتي از امام باقر(ع) نقل شده است كه مردي 
آن  به  و  آمد  (ص)  خدا  رسول  خدمت  رمضان  ماه  در 
حضرت عرض كرد: من در بيرون مدينه به سر مي برم 
و شتر و گوسفند دارم كه نمي توانم همه شب در مدينه 

حاضر شوم. 
دوست دارم شبي را به من معرفي كني تا آن شب را به 
مدينه بيايم و در نماز و عبادت حاضر باشم. حضرت او 
را به نزد خود فراخواند و به طور در گوشي اين شب را 

معرفي كرد.
آن مرد نيز وقتي شب هاي بيست و سوم ماه رمضان فرا 
مي رسيد، با همه خانواده و فرزندان و غالمان به مدينه 

منزل  به  صبحگاهان  و  مي ماند  را  شب  آن  و  مي آمد 
خويش بر مي گشت.

همچنين در روايت ديگري نقل شده است كه رسول خدا 
(ص) در شب بيست و سوم ماه رمضان به سر و روي 
خانواده اش آب مي پاشيد تا به خواب نروند  و از فضيلت 

اين شب بهره بگيرند.
نيز داريم كه مي گويد: شب قدر،  روايات متعدد ديگري 
شب بيست و سوم است. مرحوم «عالمه مجلسي» نيز 
در كتاب «زادالمعاد» مي گويد:« اكثر احاديث معتبر داللت 

دارد كه شب بيست و سوم، شب قدر است».
بر اساس حديث شيعه كه از حماد بن عثمان كه وى از 
حسان بن على از امام ششم شيعيان امام جعفر صادق نقل 
شده است؛ شب قدر تا قيامت باقى است و در ماه رمضان 

واقع است. 
در روايات شيعه آمده است كه شب قدر يكى از سه شب 
شب  احتمال  كه  است  رمضان  ماه  در   23 يا   21  ،19
بيست وسوم بيش تر است. در اصول كافى نيز آمده است 
كه تقدير در شب نوزدهم و ابرام در شب بيست و يكم و 

امضا در شب بيست و سوم است

اعمال شب بيست و سوم ماه رمضان

در شب بيست و سوم ماه مبارك رمضان، غير از اعمال 

مشترك شب هاي قدر، اعمال ديگري نيز وارد شده است 
تا فردي كه اين شب را به احيا مي گذراند در كنار اعمال 
مشترك شبهاي قدر، آنها را نيز انجام دهد، كه شرح آن 

در ادامه مي آيد:
1- سوره عنكبوت و سوره روم را بخواندكه امام صادق(ع) 
فرمود: «هركس در شب بيست و سوم، سوره هاي عنكبوت 

و روم را بخواند، به خدا سوگند! اهل بهشت است».
2- هزار مرتبه سوره «انا انزلناه» (سوره قدر) را بخواند.

3- سوره « حم دخان» (سوره دخان) را بخواند.

آن شب قدرى كه گويند اهل خلوت امشب است
 يارب اين تاثير دولت از كدامين كوكب است

ماه مبارك رمضان،  بيست و سوم  بودن شب  شب قدر 
يكم  و  بيست  و  نوزدهم  هاى  شب  و  است    يقينى 

وسيله اى براى دست يافتن به آن است .
قرآن در شب 23 رمضان نازل شده است. از سوى ديگر 
بر حسب دو آيه از قرآن، اين كتاب آسمانى در ماه رمضان 
و در شب قدر نازل شده است ، بنابراين شب قدر شب 23 

رمضان است .

آيا شب قدر در تمام كره زمين يك شب معين 
است يا متفاوت است ؟

بعضى معتقدند، از آن جا كه شروع ماه هاى قمرى در همه 
مناطق همزمان نيست، شب قدر هم در همه بالد، يك 

شب خاص نخواهد بود. 
برخى ديگر مى فرمايند: آغاز ماه هاى قمرى، در كليه 
مناطق يكى است و اگر در شهرى از شهرها هالل رؤ 
يت شود، آن شب در جميع مناطقى كه با محل رؤيت در 
بخشى از شب مشتركند، اول ماه است و آن گاه پس از 
گذشت 23 شب از رويت هالل رمضان، آن شب «ليلة 

القدر» است .
دليل اين بزرگان، اطالق صحيحه هشام بن حكم از امام 

صادق (ع) است كه فرمودند:
كسى به واسطه نديدن هالل، 29 روز ماه رمضان را روزه 
گرفت، سپس بينه عادله پيدا شد بر اين كه در شهرى از 
شهرها سى روز روزه گرفته اند، به واسطه رويت هالل در 

شب قبل آن، بايد يك روز قضا كند.
و اما از آنجا كه اكثر فقها صحيحه هشام را مقيد دانسته 
اند، لذا بر ماست كه رعايت احتياط كرده و ضمن توجه 
به رويت هالل در شهرهاى نزديك و يا موافق در افق، 
شب بيست و سوم پس از رويت هالل در بلد خود را نيز 

احيا بداريم
از رويت هالل در  بيست و سوم پس  و همچنين شب 
شهرهاى دور و يا مخالف در افق را نيز احيا بگيريم تا 

مطمئن به درك فضيلت شب قدر گرديم .

شب بيست و سوم ماه مبارك رمضان
* شب قدر شبى است كه بايد شكواييه هجران را 
درنورديد و به اميد وصل و ديدار، بيدار نشست و از 
جام طهور «سالم» تا مطلع «فجر» سرمست بود.
* شبى كه بايد در عاشقى ثابت قدم بود. در طلب 

كوشيد و بيدار ماند و ديدار جست و احيا گرفت و به 
نيايش پرداخت و كار خير كرد و صالحات به جا آورد 

و به نيازمندان رسيد و دانايى طلبيد
 و به دانش آموزى پرداخت.

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

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

خيلى خيلى ويژه به فروش مى رسد.
09155632009

گـاز رسـانى

با شرايط مناسب
09159354648- محمدى

مسكونى/ تجارى/  صنعتى فروش كاميونت ايسوزو 5/2 تن 
يخچالدار

فروش سردخانه  09153631391

 لوازم آرايشى و بهداشتى
  با كليه امكانات ، قيمت مناسب 

و موقعيت عالى به فروش مى رسد
 در صورت تمايل به اجاره مغازه 

با امتياز سابقه و موقعيت خوب جواز 
كسب هم موقتى واگذار مى شود.

 بين مطهرى 8 و 10 
 جنب دفتر زيارتى كويران

09367398770- فروشگاه سارينا

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

09156694379 - موذن

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

32230549

 آهن آالت مستعمل و ذوبى 
را نقدا خريداريم.

درب و پنجره و فلزات رنگى 
فقط با يك تماس
09151612979

 09151614735
برادران زنگوئى

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

ما قيمـت ها را شكستيم
 فروش ويژه رم ، فلش 

 گيرنده ديجيتال ، لوازم جانبى
كلى و جزيى

بين مطهرى 2 و 4- نمايندگى سروش

جذب مربى ويژه اختالالت يادگيرى 
قابل توجه دانش آموختگان خانم 
رشته هاى روانشناسى ، مشاوره 

و علوم تربيتى سراسر استان
32229234 -09156669643 

مركــز بهــار

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

09151636052

سمسارى قيمت شكن
 تمامى لوازم منزل و ادارى

 را با باالترين قيمت خريداريم.
09159621311 - 09156049468

مشاركت با سود باالى %35 
+ سند تضمينى

09371295679
فروش كارگاه قارچ در حال توليد 

با تمام امكانات و موقعيت عالى
09366142689

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

 it  فروش كامپيوتر با رم 4 و هارد
 با يك سال گارانتى 820 هزار تومان
Asbirjand.ir    15 رابيتس بندى برادران دالكهحاشيه پاسداران

 به تعدادى كارگر ساده 
و استاد كار نيازمند است.

09155612885

توجه              افتتاح  شد             توجه
www.birjandniaz.com/shop

بزرگ  ترين   هايپر ماركت  تلفنى -  اينترنتى 
بير جند

 با حمل رايگان ، تحويل درب منزل و زير 
قيمت بازار  تلفن سفارشات : 32441536

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

لوله بازكنى شهروند
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

خريد انواع فلزات مستعمل 

ادارى ، ساختمانى ، كشاورزى 

صنايع ، معادن و خانگى

09151602835 -  ترابى

09011864824

الستيك اكبرى
فروش انواع الستيك ايرانى و خارجى

بلوار مسافر، مقابل پايانه
32338348 -  32338354

  09155611355 

كوتاه ترين راه رسيدن به باغ و ويالى دلخواه تان 

امالك كوروش  كبير
32293143- 09153624820  چاجى

بجد - امالك كوروش 
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اخبار ورزشى

قدس آنالين: مطالعات مى گويند تركيبى از رژيم مديترانه اى و دش(DASH) - راهكارهاى رژيمى كنترل فشارخون - براى مغز نيز مفيد است. اين رژيم ها از 
لحاظ ميوه و سبزى غنى بوده و مصرف آجيل و خشكبار را توصيه مى كنند. همين طور در اين رژيم ها غالت تصفيه شده با غالت كامل جايگزين شده است و 
مصرف ماهى، مرغ و دانه ها تاكيد شده است. لبنيات، تخم مرغ و گوشت قرمز محدود شده و مصرف لبنيات بيشتر از پنير يا ماست كم چربى تأمين مى شود.

كليد پيشگيرى از آلزايمر در بشقاب تان است  

اين ها را بخوريد كمتر گرمتان شود 
 

غذايى  ماده ى  چند  مطلب  اين  در  شهرخبر: 
گرما  تحمل  كه  مى كنيم  معرفى  را  فوق العاده 

را آسان تر مى كنند. 

به  ليموترش  آب  كمى  مى توانيد  ليموترش: 
باعث  كار  اين  بچكانيد.  خنكتان  آب  داخل 
مى شود كه آب بيشترى بنوشيد و البته بدنتان 
خنك تر بماند. هويج رنده شده: خوردن هويج 

گذاشته ايد  يخچال  در  قبل  از  كه  شده  رنده 
زيادى  ميزان  مى كند  خنكتان  اينكه  بر  عالوه 
فيبر  و  آنتى اكسيدان ها  معدنى،  مواد  ويتامين، 
سرشار  خيار:خيار  ساالد  مى رساند.  بدنتان  به 
زياد  مصرف  براى  زمان  بهترين  است.  آب  از 
براى  نتيجه  در  است.  روزهاى گرم سال  خيار 

تهيه   كار  بهترين  گرما  تحمل  و  شدن  خنك 
از بهترين  ساالد خنك با خيار تازه است.يكى 
تهيه   بدن  آب  تأمين  و  رفع عطش  روش هاى 
به  حتمًا  است.  سبزيجات  با  سرد  سوپ هاى 

كنيد  اضافه  نيز  گوجه فرنگى  اين گونه سوپ ها 
تا عالوه بر آب از ويتامين ها و مواد معدنى آن 

نيز بهره مند شويد.

درمان دلهره با طب سنتى

حمام  سنتى،  طب  متخصصان  سالمانه: 
افكار  از  پرهيز  و  خوردن  صبحانه  كردن، 
عنوان  دلهره  كاهش  راهكارهاى  از  را  منفى 
مى  توصيه  اضطراب  كاهش  براى  كنند.  مى 
و  تهيه  منظم  روزانه  برنامه  يك  كه  شود 
براساس آن رفتار شود. در اين برنامه عالوه 
است  بهتر  كافى  تحرك  و  كردن  ورزش  بر 
متنوع  خوراكى هاى  از  مناسبى  غذايى  رژيم 
و مقوى نيز تدارك ديده شود. عدم استعمال 
هاى  خوراكى  مصرف  كاهش  و  دخانيات 
كافئين دار مثل چاى، قهوه و شكالت كه به 
راهكارهاى  ديگر  از  شود  مصرف  باال  ميزان 
كاهش دلهره و اضطراب است.مصرف برخى 
جوشانده ها مثل سنبل الطيب، بادرنجبويه و 
ضداسترس  خاصيت  چون  است  مفيد  بابونه 
همچنين  است  اعصاب  آرامبخش  و  داشته 
ماهى  و  مرغ  تخم  خوردن  و  امگا3  مصرف 

نيز توصيه مى شود.

بايدها و نبايدهاى غذايى 
براى مبتاليان به آرتريت زانو

 
خاص  غذايي  برنامه  اگرچه  نيوز:  سالمت 
 براي مبتاليان به آرتريت وجود ندارد اما نتايج 
بررسي ها نشان مي دهد كه حفظ يك برنامه 

غذايي سالم با مصرف كم مواد غذايي چرب و 
افزايش مصرف  و  شيرين  و كم  فرآوري شده 
ميوه و سبزي در كاهش التهاب زانو موثر است. 
خواص  داراي  اي،  ريشه  گياه  اين  زردچوبه: 

ضدالتهابي و آنتي اكسيدان است. اين گياه كه 
از آن در طب چين و هند براي درمان آرتريت 
استفاده مي شود، باعث كاهش درد، التهاب و 
از  سرشار  موز  ميوه:  شود.  مي  مفصل  سفتي 
را  استخوان  تراكم  كه  است  منيزيم  و  پتاسيم 
افزايش مي دهد. پرتقال نيز منبع عالي ويتامين 

كمك  ها  رباط  طبيعي  رشد  به  كه  است   C"
دهد  مي  نشان  ها  بررسي  نتايج  كند.  مي 
از  مانع   C ويتامين  هاي  مكمل  مصرف  كه 
شود.  مي  استخوان  و  مفصل  التهاب   بروز 

نوشابه  قوطي  يك  هر  گازدار:  هاي  نوشيدني 
كه  است  شكر  خوري  چاي  قاشق   10 حاوي 
در  و  انجامد  مي  وزن  افزايش  به  آن  مصرف 
پي آن فشار بيشتري به زانوها وارد مي شود. 
غذاهاي سرخ شده و غذاهاي آماده و يخ زده: 
با كاهش مصرف غذاهاي سرخ شده و غذاهاي 
آماده و يخ زده مي توان التهاب بدن را كم كرد. 
اين امر باعث كاهش وزن و در پي آن كاهش 

فشار روي زانو مي شود.

«تخم شربتى» دانه اى براى الغرى 
 

طبيعت  در  زيادى  مغذى  دانه هاى  سالمانه: 
وجود دارد. در بين اين دانه ها «دانه هاى چيا» يا 
تخم شربتى خواص فوق العاده اى دارد كه تأثير 
زيادى در الغرى دارد. اين دانه هاى ريز عالوه 
بر اين كه منبع كلسيم هستند اشتها را كنترل 
كرده و به الغرى كمك مى كنند. تخم شربتى 
سرشار از فيبرهاى محلول در آب است كه به 
سيرى طوالنى مدت كمك زيادى مى كند. اين 
دانه هاى ريز در مجاورت با آب، حجيم شده و 
جاى بيشترى در معده اشغال مى كنند. به اين 
ترتيب اشتها را كنترل كرده و ميل به پرخورى 

را از بين مى برد.

درمان دلهره با طب سنتى

6
ايستگاه سالمت

حوادث

انتخاب « چمنى» به عنوان رئيس كميته 
همگانى و محيط زيست هيئت پينگ پنگ 

استان  پنگ  پينگ  هيئت  رئيس  حميدى  عليرضا 
و  پيشكسوتان  از  كه  را  چمنى  عليرضا  حكمى  طى 
قهرمانان كشورى، مربى درجه يك و داور درجه دو 
رئيس  عنوان  به  را  باشد  استان خراسان جنوبى مى 
پنگ  پينگ  هيئت  زيست  محيط  و  همگانى  كميته 

استان خراسان جنوبى منصوب كرد.

الزلو: از اين پس «خدمتى» در تركيب 
اصلى تيم سه وضعيت خواهد بود   

كه  ايران  تيراندازى  ملى  تيم  تيم  سرمربى  ايسنا: 
را   2015 يونيورسياد  در  دانشجويان  تيم  هدايت 
از  پيش  تا  خدمتى  نجمه  گفت:  دارد،  برعهده  نيز 
اما  بود  وضعيت  سه  تفنگ  تيم  ذخيره  مسابقه  اين 
كرد،  كسب  مسابقه  اين  جريان  در  كه  امتيازى  با 
از اين پس جزو تركيب اصلى تيم ملى قرار خواهد 
مى خواستم  را  آنچه  افزود:  الزلو  سوچك  گرفت. 
تيراندازان در ميدان اجرا كردند و اين درحالى است 
كه چهار سال است كه آنان در چنين رقابتى شركت 

نكرده بودند. 

حضور على دايى در ملوان منتفى شد

فوتبال  ملى  تيم  پيشين  سرمربى  دايى  على  ايرنا: 
درخواست  به  تهران،  پرسپوليس  و  كشورمان 
تيم  اين  قبول هدايت  براى  ملوان  باشگاه  مسئوالن 
در ليگ پانزدهم، پاسخ منفى داد تا حضور او در ملوان 

رسما منتفى شود.

مسعود شجاعى در راه پرسپوليس! 

پرسپوليس  به  شجاعى  «مسعود  عصرايران: 
باشگاه  نزديكان  از  يكى  را  خبر  اين  نزديك شده» 
پرسپوليس تاييد مى كند. خبرى كه نشان مى دهد 
سرخ هاى پايتخت به دنبال جذب ستاره براى سال 

بعد هستند. 

درخشنده: محروميت واليبال ايران 
غير ممكن است

ايرنا: رئيس كميته رويدادهاى بين المللى فدراسيون 
دليل  به  ايران  واليبال  محروميت  گفت:  واليبال 
است.  ممكن  غير  زن  تماشاگران  حضور  ممنوعيت 
به  آيا  كه  سوال  اين  به  پاسخ  در  درخشنده  سعيد 
دليل ممنوعيت حضور زنان در سالن امكان اجراى 
گفت:  دارد؟  وجود  ايران  براى  هايى  محروميت 
انجام  را  كار  اين  واليبال  المللى  بين   فدراسيون 
به  مربوط  اى  مسئله  ممنوعيت،  اين  دهد،زيرا  نمى 
شرايط فرهنگى كشور ماست و قطعا آنان نيز در اين 

زمينه بسيار ظريف عمل مى كنند.

دستگيري كالهبردار 210 ميليوني 

دستگيري  از  سربيشه  شهرستان  انتظامي  فرمانده 
شهرستان  اين  در  غير  مال  فروختن  با  كه  فردي 
كالهبرداري كرده بود خبر داد. سرهنگ دوم فوالدي 
گفت: با اعالم شكايت فردي 52 ساله بر عليه فردى 
مبني بر فروش مال غير، پيگيري موضوع در دستور 
قرار  سربيشه  شهرستان  آگاهي  پليس  مأموران  كار 
گرفت. وى افزود: كارآگاهان دريافتند كه متهم يك 
به مساحت 5 هزار  را  به شاكي  قطعه زمين متعلق 
كرد:  نشان  خاطر  است. وي  رسانده  فروش  به  متر 
كارشناسان ارزش ريالي اموال كالهبردارى شده را  

210 ميليون ريال برآورد كردند.

كشف 48كيلو ترياك در استان

در چند روز گذشته 48كيلو ترياك از قاچاقچيان مواد مخدر 
در خراسان جنوبي كشف شد. فرمانده انتظامي طبس 
گفت: مأموران ايست و بازرسي ديهوك هنگام كنترل 
خودروهاي عبوري به يك دستگاه خودروي پرايد كه 
از زرند عازم شهرهاي شرقي كشور بود مشكوك شدند.
سرهنگ جالليان افزود: مأموران در بازرسي از اين خودرو 
28كيلو و400گرم ترياك كشف كردند.طي عملياتي ديگر 
مأموران ايست و بازرسي علي آباد شهرستان بيرجند در 
بازرسي از يك دستگاه تويوتا هايلوكس كه از سيستان 
مقدار 19كيلو  بود  جنوبي  خراسان  عازم  بلوچستان  و 

و600گرم ترياك كشف كردند.

نزاع خانگى در «بيرجند» جان صاحبخانه را گرفت

رئيس پليس آگاهى خراسان جنوبى از دستگيرى قاتل نزاع خانگى در 
شهرستان بيرجند خبر داد. سرهنگ عرب زاده گفت: گزارش كالنتري11 
توحيد شهرستان بيرجند حاكي است در ساعت سه و 50 دقيقه بامداد 30 
خرداد ماه، نزاع و درگيري منجر به چاقو كشي در يكى از شهرك هاى اطراف 
بيرجند به مأموران گزارش شد.وى گفت : مأموران گشت كالنترى به محل 
مراجعه كردند كه مشاهده  شد فردي با ورود غير قانونى به منزل يكى از 
شهروندان صاحب خانه و دختر 14 ساله و پسر 8 ساله اش را با چاقو مجروح 
كرده است.وى گفت : صاحب خانه به دليل شدت جراحات و صدمات وارده 
به بخش مراقبت هاى ويژه بيمارستان منتقل شد و ساير مجروحان به مركز 
درمانى اعزام شدند. با درمان مجروحان پسر و دخترخانواده پس از معالجه 

مرخص شدند ولى صاحب خانه به دليل شدت جراحات وارده فوت كرد.

دستگيري سارق روغن در فردوس 

دستگيري  از  فردوس  شهرستان  انتظامي  فرمانده 
سرهنگ  داد.  خبر  شهرستان  اين  در  منازل  سارق 
شهروندان  از  يكي  شكايت  اعالم  با  گفت:  واعظي 
مبني بر سرقت روغن از منزل در شهرستان فردوس 
موضوع در دستور كار مأموران قرار گرفت.وى افزود: 
مأموران در ادامه تحقيقات پليسي به فردي مشكوك 
شده و وي را دستگير كردند. با بررسي هاي ميداني 
و با توجه مستندات موجود، متهم به سرقت 17 كيلو 
روغن حيواني اعتراف كرد. كارشناسان ارزش ريالي 
اموال مسروقه را سه ميليون و چهار صد هزار ريال 

برآورد كردند.  

 سارق موتورسيكلت حين سرقت 
دستگير شد

دستگيري  از  سربيشه  شهرستان  انتظامي  فرمانده 
سارق موتورسيكلت حين سرقت خبر داد. سرهنگ 
دوم فوالدي گفت: با اعالم مركز فوريت هاي پليسي 
110 مبني بر وقوع يك فقره سرقت موتورسيكلت، 
در  بالفاصله  سربيشه  شهرستان  كالنتري  مأموران 
محل حاضر شدند. وي افزود: سارق هنگام سرقت 
موتورسيكلت كه بدون قفل و زنجير جلوي در منزل 
موقع  به  حضور  با  داشت  فرار  قصد  و  بود  پارك 
سرقت  حين  بالفاصله   ، مردم  همكاري  و  مأموران 

دستگير شد.

حمل بار و اثاثيه منزل

 با كاميونت مسقف چادردار 

و كارگر ماهر

 09157213571

صالحى منش

(نوشابه)

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

09151614038- نجفى

  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

آدرس : نبش غفارى 4       

32212519  - 09151606528

ايزوگام سليمانى 

ن
را

اي
ه 

يم
 ب

 و
ت

ان
ضم

ل 
سا

 10

ول
حص

ع  م
تنو

نصب و تعمير كولر آبى
  و  لباسشويى  در منزل

  09151643778  - 32315776  شهريارى

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 

  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  

روبروى پايانه   مسافربرى ، جنب  نمايندگى سايپا   
      09158076574 - نظرى

تلفن ما را ذخيره نماييد

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

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

سواري - كاميون - ايراني - خارجي 

با قيمت مصوب شركت
آدرس : خيابان 17 شهريور 29

حسين حقيقي پور  09155615113 - 32220423 

ط
ش بيشتر/  نقد و قس

سود كمتر ،  فرو

به تعدادى بازارياب خانم با روابط عمومى باال 
جهت ويزيت تلفنى نيازمنديم.

09151408169-32237958
نيازمنديم
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مسير راهپيمايى روز قدس در بيرجند اعالم شد

هم افزايى رسانه هاى انقالبى
 رويكرد اصلى بسيج رسانه است

فارس- مسئول سازمان بسيج رسانه خراسان جنوبى 
انقالبى  هاى  رسانه  افزايى  هم  و  همراهى  گفت: 
رويكرد اصلى بسيج رسانه است. رضايى در نشست 
خراسان  رسانه  بسيج  خواهران  واحد  كار  به  آغاز 
جنگ  حال  در  حاضر  حال  در  كرد:  اظهار  جنوبى، 
فرهنگى هستيم و دشمن در اين جنگ مانند جنگ 
فعاالن  و  شود  نمى  ديده  مقدس  دفاع  سال  هشت 
دارند.وى  قرار  جبهه  اين  مقدم  خط  در  اى  رسانه 
افزود: در حوزه اقتصادى تنها راهكارى كه مى تواند 
اقتصاد  هاى  سياست  اجراى  كند  متحول  را  كشور 
ها سياست  اين  اجراى  در  اگر  و  است   مقاومتى 

از  اند شايد بخشى  تاكنون مسئوالن كوتاهى كرده 
با  وى  باشد.  ها  رسانه  كارى  كم  با  ارتباط  در  آن 
اشاره به اينكه فعاالن رسانه اى تشكيالت منسجمى 
ندارند، خاطرنشان كرد: برگزارى حلقه هاى صالحين 
براى فعاالن عرصه رسانه مى تواند سبب هم افزايى 
براى رفع مشكالت شود. مسئول تعليم و تربيت سپاه 
انصارالرضا (ع) استان نيز گفت: تشكيل حلقه هاى 
در  مستحكم  جبهه  يك  تشكيل  واقع  در  صالحين 
مقابل كفر و نفاق است. حجت االسالم رحيم آبادى 
كارى  توانند  مى  رسانه  عرصه  فعاالن  كرد:  اظهار 

كنند تا اهداف نظام سريعتر محقق شود.

جشنواره ملى كارآفرينى برگزار مى شود

خراسان  اى  حرفه  و  فنى  آموزش  مديركل  ايرنا- 
كارآفرينى  ملى  جشنواره  هاى  برنامه  گفت:  جنوبى 
با  اى همزمان  و حرفه  فنى  آموزش هاى  ترويج  و 
در  اجرا مى شود. خوشايند  استان  در  سراسر كشور 
استان  مهارت  ملى  هفته  بزرگداشت  ستاد  نشست 
كارآموزان،  دستاوردهاى  نمايشگاه  برپايى  افزود: 
مجلس  نمايندگان  و  فرماندار  جمعه،  ائمه  بازديد 
مراكز  مختلف  هاى  كارگاه  از  اسالمى  شوراى 
مديران  مختص  آموزشى  كارگاه  برپايى  آموزشى، 
آموزشى  هاى  رشته  معرفى  و  آزاد  هاى  آموزشگاه 

مراكز و ... از جمله برنامه هاى اين هفته است.

آغاز ثبت نام جشنواره اختراعات 
منطقه اى استان هاى خراسان

گروه خبر- رئيس بنياد نخبگان استان خراسان جنوبى از 
 آغاز ثبت نام جشنواره اختراعات منطقه اى  استان هاى

تا 30 مردادماه سال جارى خبر  آبان  از 28  خراسان 
داد. احمدى زاده اظهار كرد: اين جشنواره با شركت 
شمالى  رضوى،  خراسان  هاى  استان  از  مخترعينى 
و جنوبى و به ميزبانى خراسان جنوبى در دو بخش 
داورى و تجارى سازى برگزار مى شود و متقاضيان 
مى توانند در اين دو بخش شركت كنند. وى افزود: 
به  مراجعه  با  توانند  مى  شرايط  واجد  مندان  عالقه 
سايت بنياد نخبگان استان به نشانى sk.bmn.ir تا 

مهلت تعيين شده در اين جشنواره ثبت نام كنند.

نخبگان قرآنى زيركوه تجليل شدند

گروه خبر- طى مراسمى در سالروز شهادت حضرت 
قرآنى  نخبگان  از  مسئوالن  حضور  با  على(ع)  امام 
اين  در  تجليل شد.  زيركوه  خبرنگاران شهرستان  و 
و  سى  شهرستانى  مرحله  برگزيده   40 از  مراسم 
شهرستان  در  كريم  قرآن  مسابقات  دوره  هفتمين 
زيركوه، قاريان برتر شهرستان و فعاالن عرصه رسانه 
سالروز  با  همزمان  همچنين  شد.  قدردانى  خبر  و 
شهادت مولى الوحدين امام على(ع)، با حضور قارى 
مصرى محفل انس با قرآن كريم در زيركوه برگزار 
استقبال  و  حضور  با  كه  نورانى  محفل  اين  در  شد. 
پرشور مردم  و علماى اهل سنت و شيعه همراه بود، 
اهل  المللى  بين  قاريان  از  منصور  رضا جمعه  استاد 

كشور مصر به تالوت آياتى از قرآن كريم پرداخت.

نتيجه مذاكرات تأثيرى 
در راهپيمايى روز قدس نداشته باشد

نتيجه  گفت:  بيرجند  سنت  اهل  جمعه  امام  ايسنا- 
مذاكرات نبايد تأثيرى در راهپيمايى روز قدس داشته 
روز  كرد:  اظهار  فاروقى  حيدر  غالم  مولوى  باشد. 
قدس، نمايش بزرگ وحدت و انسجام جهان اسالم 
در حمايت از مردم مظلوم فلسطين است. وى با بيان 
اسالم  جهان  مشكل  بزرگترين  تفرقه  امروز  اينكه 
است، افزود: وحدت، سد دفاعى امت در مقابل تفرقه 
افكنى دشمنان و نياز اصلى براى آزادى قدس است. 
به گفته وى: تفرقه سبب از بين رفتن شوكت و قدرت 
مسلمانان شده و امروز وحدت سبب كوتاه كردن دست 
استكبار جهانى از بالد اسالمى مى شود. وى ادامه داد: 
مسئله فلسطين و قدس همواره به عنوان مهمترين 
ايران  در صحنه  ملت هميشه  و  بوده  اولويت مطرح 

حاميان هميشگى مردم فلسطين هستند.

بيانيه بسيج رسانه و خانه مطبوعات استان 
به مناسبت روز جهانى قدس

بار ديگر روز جهاني قدس، روز لبيك همه مسلمانان و 
آزادگان جهان به فرياد هميشه خروشان حضرت امام 
و  مي رسد.  فرا  بيت المقدس  آزادي  براي  (ره)  خميني 
اين در حالي است كه مردم مسلمان منطقه با تأسي از 
آرمان هاى مقدس آن امام بزرگ بر سر ديكتاتورهاي 
كشورهاي خود فرياد كشيدند و يكي پس از ديگري آنها 
را از كاخ ظلمشان به زيرافكنده و نقشه هاى چندين و 
چند ساله استكبار جهانى را نقش برآب كردند. امروز در 
رأس هرم جنايت هاى تفكرى، داعش و كودك كشى 
رژيم جاهليت آل سعود قرار دارد. يمن مدت هاست در 
شعله هاى آتش كه آل سعود با حمايت هم پيمانانش 
يعنى رژيم غاصب صهيونيستى برافروخته، مى سوزد و 
غاصبان وخيانتكاران عرب به كشتار وحشيانه مردم، به 
ويژه زنان وكودكان مشغولند و اين داغ سنگين را بر قلب 
آزادگان جهان نشانده اند. اينك در آستانه  آخرين جمعه ماه 
رمضان مردم غيور و هوشمند و هميشه در صحنه ايران و 
مسلمانان بيدار جهان يك بار ديگر فرياد عدالت خواهي 
خود را براي احقاق حقوق مظلومان فلسطين و ديگر 
مردم تحت ستم منطقه سر خواهند داد و اثبات خواهند 
كرد و همچنان پايبند به ارزش هاي انقالب اسالمي خود 
و يار و ياور مظلوميني هستند كه راه قيام را برگزيده و بر 
ستمگران مي شورند. ما فعاالن رسانه اى خراسان جنوبى 
همراه و همگام با مردم واليت مدار و شهيدپرور استان 
با تبريك پيروزي هاي اخير مردم منطقه و حمايت از 
خيزش هاي انقالب اسالمي و با گراميداشت روز جهانى 
قدس، اين يادگار ارزشمند معمار كبير انقالب اسالمى، 
حضرت امام (ره) و منويات مقام عظماى واليت، ضمن 
ميثاق مجدد با آرمان آزادى فلسطين و اعالن پيمان 
پر  حضور  با  اسالمى  مقاومت  فرزندان  با  همبستگى 
قدس،  روزجهانى  شكوهمند  راهپيمايى  در  صالبت 
فرياد بلند وحدت مسلمين عليه مستكبران و اشغالگران 
قدس شريف را به گوش جهانيان خواهيم رساند. وعده 
ما آخرين جمعه ماه مبارك رمضان راهپيمايى روز جهانى 
قدس در سراسر استان مرگ بر آمريكا مرگ بر اسرائيل 

نصرمن ا... و فتٌح قريب.

توزيع لوح فشرده «راه بندگى» با هدف ارتقاى 
انگيزه و نگرش نوجوانان به عبادت خدا

گروه خبر- لوح فشرده «راه بندگى» با هدف ارتقاى 
سطح انگيزه، نگرش و اهتمام نوجوانان نسبت به عبادت 
خداوند و تقويت روحيه تعبد و تسليم قلبى با مشاركت 
دفتر مركزى اتحاديه انجمن هاى اسالمى دانش آموزان، 
تهيه و جهت استفاده شبكه دانش آموزى و پشتيبان (كادر 
و مربيان) به سراسر استان توزيع شد. اين لوح شامل 
مجموعه «گفتارهايى پيرامون اهميت و ارتقاى امر نماز» 
از بيانات نماينده مقام معظم رهبرى در اتحاديه، حجت 
االسالم و المسلمين حاج على اكبرى كه توسط مؤسسه 
مهر هشتم و با مشاركت دفترمركزى اتحاديه، تهيه شده 
و براى استفاده شبكه دانش آموزى و پشتيبان (كادر و 
مربيان) محتواى بسيار مناسبى مى باشد. اين محصول 
مبتنى بر اهداف ارتقاى سطح معرفت و محبت نوجوان 
نسبت به عبادت خداوند و تقويت روحيه تعبد و تسليم 
قلبى و عملى با تأكيد ويژه برنماز، ارتقاى سطح انگيزه، 
نگرش و اهتمام نسبت به ارتباط با خدا و شناخت اهميت 

و راهكارهاى تقويت فريضه نماز مى باشد.

افزايش 16 درصدى درآمد صدقات مردم

مردمى  هاى  مشاركت  توسعه  معاون  تنها-  برناى 
كميته امداد استان اعالم كرد: در3ماه نخست امسال 
ميزان درآمد صدقات درمقايسه با مدت مشابه سال 
قبل 16 درصد رشد داشته است. حسينى اظهار كرد: 
ريال  ميليون  و650  بر10ميليارد  بالغ  مدت  اين  در 
و  احيا  راستاى  در  جنوبى  خراسان  سخاوتمند  مردم 
به  كمك  منظور  به  انفاق  حسنه  هاى  سنت  ترويج 
محرومان ونيازمندان صدقه دادند. وى افزود: بيشترين 
هاى شهرستان  به  مربوط  صدقات  درآمد   ميزان 

بيرجند، طبس و قاين بوده است.

اعضاى ستاد انتخابات مجلس 
در بيرجند مشخص شدند

دوره  دهمين  انتخابات  ستاد  اعضاى  خاورستان- 
انتخابات  دوره  پنجمين  و  اسالمى  شوراى  مجلس 
شدند. مشخص  بيرجند  در  رهبرى  خبرگان  مجلس 

على جزندرى (معاون سياسى و اجتماعى فرماندارى 
و سرپرست فرماندارى بيرجند) رئيس ستاد انتخابات، 
و  سياسى  امور  اداره  (رئيس  جهانديده  محمدعلى 
زمانزاده  عليرضا  ستاد،  دبير  فرماندارى)  اجتماعى 
فرماندار) مسئول  مالى  و  ادارى  برنامهريزى،  (معاون 
كميته تداركات و پشتيبانى، مهدى معلمى (كارشناس 
حراست) مسئول كميته استعالمات و حفاظت فيزيكى، 
شهرستان)  تأمين  شوراى  (دبير  ماهگلى  عباسعلى 
مسئول كميته امنيت، قائم قيروانى (كارشناس فنآورى 
على  اطالعات،  آورى  فن  كميته  مسئول  اطالعات) 
بشيرى (كارشناس امور اجتماعى و انتخابات) مسئول 
كميته آموزش، ولى اله احمدى (كارشناس امور سياسى 
محمدرضا  سيد  حقوقى،  كميته  مسئول  انتظامى)  و 
كميته  مسئول  عمومى)  روابط  (كارشناس  اميرآبادى 

اطالع رسانى ستاد انتخابات بيرجند مى باشند.

زيرساخت هاى شهر بيرجند پاسخگوى نياز نيست

ضرورت اعتبار ويژه براى مركز استان
حسين زاده- عدالت به معناى تساوى حقوق نيست بلكه به 
معناى اعطاى حق هر صاحب حقى است و لذا در بحث توزيع 
اعتبارات شهرستانى، شهرستان بيرجند به عنوان مركز استان 

بايد مورد توجه ويژه قرار گيرد.

امكانات مركز استان پاسخگوى جمعيت ساكن نيست

نماينده مردم شهرستان هاى بيرجند، درميان و خوسف در 
مجلس شوراى اسالمى در سومين جلسه شوراى برنامه ريزى 
و توسعه استان در سال جارى ضمن بيان اين مطلب گفت: 
سرريز جمعيت از نقاط مختلف استان به شهرستان بيرجند 
مهاجرت مى كنند و اين شهرستان بار جمعيتى زيادى را متحمل 
شده و به همه مردم استان خراسان جنوبى تعلق دارد و در 
بحث اعتبارات با ساير شهرستان ها متفاوت است زيرا از تمام 
 نقاط استان در اين شهرستان حضور دارند و زيرساخت هاى

شهرستان مركز استان پاسخگوى نياز جمعيت نيست.
حجت االسالم عبادى با اشاره به ضرورت توجه به تأمين 
زيرساخت هاى مورد نياز در شهرستان بيرجند، اظهار كرد: 
عدم توجه به اين موضوع مشكالت عديده اى را در مهرشهر 
و ساير شهرك هاى اقمارى بيرجند به وجود آورده به طورى 
كه به عنوان مثال در بحث فضاهاى آموزشى هيچ نقطه اى از 
استان همچون مهرشهر و ساير شهرك هاى اقمارى بيرجند 
از جمله حاجى آباد از مشكل كمبود فضاى آموزشى رنج نمى 
برند و همان  افرادى كه از ساير شهرستان ها به بيرجند 
مهاجرت كرده اند به كمبود امكانات مورد نياز معترض هستند 
و دستگاه هاى استانى نيز كه به اين مسايل ورود پيدا مى 
كنند وقتى با كمبود اعتبار مواجه مى شوند از ادارات شهرستان 
مطالبه مى كنند حال آنكه اين مسايل و مشكالت به واسطه 

مركزيت استان به بيرجند تحميل شده است.
به گفته اين نماينده مجلس مساحت كم شهرستان بيرجند و 

جمعيت باالى آن، عدم تأمين زيرساخت هاى مورد نياز اين 
جمعيت و استفاده ادارات كل از امكانات و توان محدود ادارات 
شهرستان مشكالت بيرجند را مضاعف كرده است و رفع اين 
مشكالت نگاه ويژه مديريت استان در تخصيص اعتبارات به 
مركز استان را مى طلبد.  البته زيادى خواهى در هر زمينه اى 
براى هيچ نقطه اى به درد دنيا و به درد آخرت ما نمى خورد 
اما بحث ما احقاق حق با توجه به نيازهاى مشهود است كه 

بايد در توزيع اعتبارات مورد توجه قرار گيرد.

به مشكالت شهرستان مركز استان واقف هستيم

استاندار خراسان جنوبى نيز در اين جلسه گفت: در توزيع 
اجرايى  تا جايى كه دستورالعمل هاى  امكانات  اعتبارات و 
اجازه مى دهد سعى كرده و سعى خواهيم كرد عدالت و توجه 
به خواسته هاى به حق مردم سراسر استان را مورد توجه قرار 
داده و با اعتبارات محدود، بخشى از مطالبات آنان را در اقصى 
نقاط استان پاسخگو باشيم. البته هم ما و هم مديران استان 
به مشكالت شهرستان مركز استان واقف هستيم و بايد براى 

مشكالت در مركز استان و ساير شهرستان ها بر مبناى ساز 
و كار قانونى چاره انديشى نماييم و از نمايندگان محترم نيز 
درخواست داريم كه از محل اعتبارات متمركز در اختيار مجلس 
 پيگير جذب كمك به مركز استان  و ساير شهرستان ها

 باشند و مديران هم از طريق وزارتخانه ها در راستاى جذب 
اعتبارات بيشتر تالش مضاعفى داشته باشند.

خدمتگزار با اشاره به تأكيد وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعى 

خواستار ارائه آمار و اطالعات دقيق و به روز در بحث اشتغال 
شد و در ادامه گفت: فرماندار خوسف پيشنهاد كرده كه براى 
اجراى برخى پروژه ها كه ماهيت استانى و يا ملى دارند و 
شهرستان مجرى پروژه نيز اعتبار الزم براى اجراى آن ندارد 

از محل اعتبارات استانى و ملى كمك شود.

تكميل و تحويل 2 هزار و 331 واحد مسكن مهر 
طى هفته دولت در استان

استاندار درخواست فرمانده مرزبانى استان مبنى بر كمك به 
انجام برخى امور در پاسگاه هاى مرزى و رسيدگى به مرزبانان 

و حمايت از آنان كه تالش هاى بى وقفه اى در ايجاد امنيت 
و مبارزه با مواد مخدر دارند را نيز در اين جلسه مطرح كرد.

مدير كل راه و شهرسازى استان هم از آسفالت حدود 80 
درصد از معابر طرح 64 هكتارى مسكن مهر در بيرجند خبر 
داد و با اشاره هب اين كه امسا ل 2900 تن قير يارانه اى 
دريافت كرده ايم، گفت: با توجه به توانايى نداشتن متقاضيان 
مسكن مهر تحت پوشش بهزيستى در تأمين سهم آورده 
كافى از طريق مكاتبه با وزير راه و شهرسازى پيگير اخذ 
كمك هستيم. جعفرى از تحويل تعداد 2 هزار و 331 واحد 

مسكن مهر طى هفته دولت امسال در استان خبر داد.
اعتبارات  توزيع  اين جلسه تصويب شاخص هاى  ادامه  در 
تملك دارايى و سرمايه اى سال 94 استان به رأى گذاشته 

شد كه با رأى اكثريت اعضا به تصويب رسيد.

عدم تصويب احداث ساختمان ستاد 
مبارزه با مواد مخدر در زمين 8 هزار مترمربعى

تصويب  براى  زيربنايى  امور  كارگروه  دو مصوبه  همچنين 
مطرح شد كه به ترتيب موضوع الحاق مطالعات شهرستان 
طبس به طرح ناحيه استان خراسان جنوبى به تصويب رسيد 
با مواد مخدر در  اما موضوع احداث ساختمان ستاد مبارزه 
زمينى مساحت 8 هزار متر مربع در مجاورت سايت ادارى 

رأى نياورد و مصوب نشد.
در اين جاسه استاندار خواستار پيگيرى جذب يك دستگاه 
بالگرد از طريق هالل احمر شد كه مقرر شد: حجت االسالم 
عبادى و خدمتگزار (استاندار) در اين باره ديدارى با رئيس 
جمعيت هالل احمر كشور در تهران داشته باشند. همچنين 
مقرر شد جلسه بعدى شوراى برنامه ريزى و توسعه استان 
براى تعين سهم هر شهرستان از محل اعتبارات تملك دارايى 

و سرمايه اى روز شنبه يا يكشنبه هفته آينده برگزار شود.

با  خوسف  و  درميان  بيرجند،  مردم  نماينده  خبر-  گروه 
بيان اينكه شركت هاى تأمين اجتماعى بايد به موضوع 
گفت:  شوند،  وارد  استان  كشاورزى  و  صنعت  اقتصاد، 
بسيار  ظرفيت  دارويى  گياهان  زمينه  در  خراسان جنوبى 
خوبى دارد بنابراين احداث كارخانه داروسازى در استان 
ضرورى است. حجت االسالم عبادى در ديدار با مسئوالن 
سازمان تأمين اجتماعى استان ضمن تشكر از تبديل شعبه 
اقمارى تأمين اجتماعى درميان به شعبه اصلى اظهار كرد: 
بايد به بازنشستگان تأمين اجتماعى توجه ويژه اى شود، 

اين افراد سال ها تالش كرده اند و اكنون به توجه روحى 
درخواست  افزود:  همچنين  وى  دارند.  نياز  عاطفى  و 
جديدالتأسيس  بيمارستان  در   MRI واحد  راه اندازى 

تأمين اجتماعى به مجلس داده شده است. 
درصد   42 گفت:  نيز  استان  اجتماعى  تأمين  مديركل 
جمعيت استان از خدمات بيمه تأمين اجتماعى بهره مند 
هستند كه اين تعداد نسبت به مدت مشابه سال گذشته 

9 درصد افزايش را نشان مى دهد. 
درويشى در ادامه گفت: ساختمان مديريت اسناد پزشكى 

استان در حال حاضر 90 درصد پيشرفت فيزيكى داردكه  
در هفته دولت امسال به بهره بردارى مى رسد.

مدير درمان تأمين اجتماعى هم گفت: اين نگرانى وجود 
بيمارستان  در  ميلياردى  هاى  هزينه  و  امكانات  دارد 
تأمين اجتماعى بيرجند به دليل نبود نيروى متخصص 

بالاستفاده بماند. 
اجتماعى  تأمين  درمان  بخش  كرد:  اظهار  فيروزى 
بهبود  و  توسعه  استان در سالى كه گذشت دستخوش 

چشمگيرى شده است.

نماينده مردم شهرستان هاى قاين و زيركوه در مجلس گفت: در حال 
حاضر بيش از 100 پروژه عمرانى در دو شهرستان قاين و زيركوه 
در حال اجراست و با همه كمبودها و كاستى ها آهنگ تحول در اين 
شهرستان ها به صدا درآمده است. به گزارش فارس، جواد هروى در 
اميرمؤمنان  با تسليت سالروز شهادت  آبيز  جمع عزاداران روستاى 
حضرت على (ع) به ذكر فضايل آن حضرت پرداخت و بر بهره گيرى 

از اين ماه پر بركت تأكيد كرد.
اينكه فشارها،  عليرغم  در چند سال گذشته  وى خاطرنشان كرد: 

در  را  اعتبارى  رديف  پايين ترين  و  بوده  زياد  تحريم ها  و  تهديدها 
سه سال گذشته داشته ايم اما با جرأت مى توان گفت بزرگترين و 
مهم ترين پروژه هاى عمرانى در اين دو شهرستان آغاز شده است. 
وى پروژه آبرسانى به محالت عشاير را يكى از بزرگترين پروژه هاى 
عمرانى كشور دانست كه با پيگيرى و تالش مستمر به نتيجه رسيد. 
هروى بيان كرد: در حال حاضر بيش از يكصد پروژه عمرانى در دو 
شهرستان قاين و زيركوه در حال اجرا است و با اطمينان مى توان 
گفت با همه كمبودها و كاستى ها آهنگ تحول در شهرستان هاى 

قاين و زيركوه به صدا در آمده است. وى به يكى ديگر از پروژه هاى 
بزرگ عمرانى در بخش شاسكوه اشاره كرد و گفت: مسافت 42 
كيلومتر جاده مركز شهرستان تا كريزان و اتصال آن به خراسان 
رضوى از عمده ترين پروژه هايى است كه اميدواريم به زودى شاهد 
اجراى اين پروژه بزرگ در بخش شاسكوه باشيم. هروى برقرارى 
حق مرزى فرهنگيان را دستاورد تالش دو نماينده قاينات و سقز 
بزرگى  گام هاى  خالى  با دست  يازدهم  دولت  در  افزود:  و  دانست 

برداشته شده كه مردم طعم آن را خواهند چشيد.

آهنگ توسعه در شهرستان هاى قاين و زيركوه به صدا درآمده است

ايرنا- رئيس شوراى هماهنگى تبليغات اسالمى خراسان جنوبى گفت: مسير راهپيمايى روز جهانى قدس در بيرجند، امسال از ميدان ابوذر آغاز و به سمت مسجد امام حسين(ع) 
مى باشد و بعد از پايان راهپيمايى نيز نماز جمعه اين هفته در همين مسجد اقامه خواهد شد. حجت االسالم ابراهيم زاده افزود: سخنران مراسم نيز حجت االسالم سيد ابراهيم 

رئيسى نماينده مردم استان در مجلس خبرگان رهبرى و دادستان كل كشور مى باشند. وى اظهار كرد: مراسم ساعت 10 و 30 دقيقه صبح آغاز مى شود.

مبارك  ماه  يكم  و  بيست  قدر  شب  مراسم  خبر-  گروه 
رمضان با حضور گسترده مردم در اغلب شهرها، روستاها 
و مناطق استان خراسان جنوبى برگزار شد. در اين مراسم 
سخنرانان و مداحان اهل بيت به شرح فضيلت شب قدر و 
مدح موالى متقيان حضرت على (ع) پرداختند و همچنين 
عاشقان اميرمؤمنان نيز در سوگ آن امام همام سينه زنى 
يكم  و  بيست  آيين مخصوص شب  و  و عزادارى كردند 
ماه مبارك رمضان و برسرگرفتن قرآن كريم در فضايى 

روحانى و معنوى برگزار شد. 
در مراسمى كه به همين مناسبت در مكتب نرجس بيرجند 
برگزار شد، مدير گروه معارف دانشگاه بيرجند گفت: شب 
قدر بهترين فرصت براى پيوند مركز حيات معنوى دل با 
خداوند و سازندگى روح است. حجت االسالم شهاب افزود: 
اگر بخواهيم موفقيت و سعادت خود در زندگى را ارزيابى 
كنيم، بايد ببينيم كه امام على(ع) چه شاخصه هايى را به 

ما معرفى مى كند. همچنين در مراسمى جداگانه با حضور 
پهلوانان، ورزشكاران و مردم بيرجند در زورخانه امير عرب 

اين شهر نيز مراسم احياى شب قدر برگزار شد.

مسئول نمايندگى دبيرخانه كانون هاى فرهنگى هنرى مساجد 
طبس هم گفت: بايد سعى كنيم از محافل معنوى فاصله 

نگيريم چراكه سبب لغزش انسان خواهد شد و كسانى كه 
مى خواهند عاقبت به خير شوند تصميم جدى گرفته و به 
سمت ديندارى بروند. حجت االسالم آئين پرست در مراسم 

احيا در مسجد بقعه سجاديه اظهار كرد: اى كاش بزرگان و 
سروران خود را بهتر از اين بشناسيم و پيرامون دين تفحص و 

مطالعه كنيم و آن قدر مطالعه كنيم تا به حد يقين برسيم.
نماينده مردم بيرجند، درميان و خوسف نيز با اشاره به اينكه 
نخستين راه اتصال با خداوند ترك گناه و طلب استغفار 
خواهيم مى  اگر  و  دعاست  وقت  قدر،  شب  گفت:   است 

دعايمان مستجاب شود براى ديگران هم بايد دعا كنيم. 
حجت االسالم عبادى در اجتماع بزرگ عزاداران آستان 
مقدس شهداى باقريه(ع) بيرجند افزود: مردم در اين ايام 

براى تيم هسته اى كشور دعا كنند.
حجت االسالم بحرالعلوم ميردامادى پژوهشگر و محقق 
حوزه علميه اصفهان هم در مراسم شب شهادت حضرت 
على(ع) در بيرجند افزود: بيايد در شب قدر، شب پيمان با 
خداوند، دل ها را صاف كنيم و يكبار ديگر از ته دل و از 
روى خلوص ايمان با امام زمان(عج) تجديد پيمان كنيم 
كه اگر كمى از مسير ائمه(ع) دور شده ايم، تالش كنيم 

دوباره در راه درست تغيير مسير بدهيم.

در سرتاسر استان برگزار شد:

احياى بيداردالن در دومين شب قدر

دعوت نامه تشكيل مجمع فوق العاده «نوبت سوم»
شركت تعاونى روستايى دامداران كرك آوران سربيشه

تاريخ انتشار: 94/4/18
بنا به تصويب هيئت مديره جلسه مجمع فوق العاده «نوبت سوم» شركت تعاونى روستايى دامداران كرك 
آوران سربيشه سه شنبه 94/4/30 ساعت 8 صبح در محل مسجد امام حسن مجتبى (ع) سربيشه جنب 
كافه قديم برگزار مى گردد. از كليه اعضا دعوت مى شود براى اتخاذ تصميم نسبت به موضوعات ذيل در اين 
مجمع حضور بهم 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.

دستور جلسه:
طرح و تصويب اصالح ماده 36 اساسنامه (تغيير تركيب هيئت مديره) - طرح و تصويب اساسنامه جديد

هيئت مديره تعاونى

دعوت مجمع عمومى عادى ساليانه شركت بيرجند گستر 
به شماره ثبت 348 و شناسه ملى 10360014014

بدينوسيله از كليه سهامداران شركت ساختمانى بيرجند گستر (سهامى خاص) دعوت مى شود در جلسه 
مجمع عمومى عادى ساليانه كه در تاريخ 94/5/3 ساعت 17 در محل دفتر شركت واقع در خيابان انقالب 

نبش انقالب 21 - پالك 78 تشكيل مى شود، حضور به هم رسانند.

دستور جلسه:
استماع گزارش بازرسان و هيئت مديره و تصويب صورت هاى مالى منتهى به سال 93

انتخاب اعضاى اصلى و على البدل هيئت مديره
انتخاب بازرس اصلى و على البدل براى مدت يك سال

ساير موارد در صالحيت مجمع
32440380 - 09379106100هيئت مديره شركت بيرجند گستر

باشگـاه ورزشى اكسيـژن 
نخستين باشگاه مجهز به سيستم كنترل تردد اعضا در استان

مجهزترين باشگاه بدنسازى در استان خراسان جنوبى با محيطى وسيع 
مجهز به جديدترين دستگاه هاى بدنسازى با استاندارد IFBB ، تهويه مطبوع، كف پوش گرانولى، 
تلويزيون LCD، بوفه، كمد رختكن، دستگاه هاى هوازى شامل: تردميل، الپتيكال، دوچرخه ثابت، ويبره 

از كف و صندلى ماساژور

بيرجند- حاشيه ميدان دوم مدرس
مديريت: سعيد نجارى

با وجود هزينه هاى ميلياردى در نبود نيروى متخصص

ابراز نگرانى يك مسئول از بال استفاده ماندن امكانات بيمارستان تأمين اجتماعى بيرجند



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

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

اذان ظهر
اذان مغرب 

نيمه شب شرعى
اذان صبح 

طلوع آفتاب

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

امام على (ع):  خداوند بزرگ، مومنى را كه دانشمند و فقيه و پارسا و فروتن و
 باحيا و دانا و خوش اخالق و ميانه رو و با انصاف است، دوست مى دارد. 

(منبع: البحار 78 ⁄ 6)

12 : 39
20 : 07
23 : 49
3 : 52
5 : 33

اين روزها همه از دردها ، كوه مى سازند

از بيمارى ها ، طوفان مى سازند

با ديدن معلوالن آه مى كشند

گذراندن لحظات با معلوالن ، برايشان سخت است

اين روزها هيچكس طاقت تحمل سختى ندارد

اين روزها هيچكس مشقت و درد را دوست ندارد

اين روزها همه دنبال آسايش و لذت  دنيوى هستند

ولى من خدا را شكر مى كنم كه معلول هستم

خدا را شكر مى كنم كه هميشه درد جسمى و روحى دارم

خدا را شكر مى گويم كه ظاهرم نقص دارد و متفاوت 

است

خدا را شكر مى كنم كه نگاهم به زندگى متفاوت است

هنوز  مشقات،  تمام  وجود  با  كه  كنم  مى  شكر  را  خدا 

بندگى مى كنم

خدا را شكر مى كنم كه در اوج تنهايى 

تنها يارم خداست و الغير...
تزديك غروب است. توانجويان مركز لباس فرم پوشيده و 
و ساده و بى آاليش در كنار ديوار به صف نشسته اند. گاه 
گاهى سخنى به زبان مى آورند و گاه بى مقدمه و آسان 
مى خندند.... استاندار خراسان جنوبى با هيئت همراه به جمع 
ميهمانان و ميزبانان پيوسته و جوياى احوال هر كدامشان 
مى شود. اين امر باعث قوت قلب آنها شده و شادى را در 

نگاهشان دو چندان مى كند.

قول استاندار براى افزايش اعتبارات 
بهزيستى نسبت به  سالهاى گذشته  

يك ميليارد تومان كمك دولت
به بهزيستى خراسان جنوبى

استاندار خراسان جنوبى در مراسم ضيافت افطارى با فرزندان 
مركز توانبخشى حضرت على اكبر (عليه السالم) نگهداري از 
معلولين را حركت نوع دوستانه و انساني دانست و افزود: بدون 
شك خدمت به معلوالن، خدمت به شريف ترين افراد جامعه 

بوده و الزمه آن كه  قدردانى از مربيان است.
وجه اله خدمتگزار در ادامه، اعتبارات كمك شده از محل 
اعتبارات تملك دارايى استاندارى خراسان جنوبى به بهزيستى 
استان را در سال 1391 مبلغ 522 ميليون تومان، در سال 
1392 مبلغ 1 ميليارد و 197 ميليون تومان و در سال 1393 
به  دانست و نسبت  تومان  ميليون  ميليارد و 255  مبلغ 1 

افزايش اين اعتبارات در سال 1394 قول جدى داد.
به  رهبرى  معظم  مقام  ويژه  عنايت  به  اشاره  با  وى 
افزود:  معلوالن  نگهدارى  مراكز  مربيان  و  مددجويان 
بسيارى از خانواده ها از سر ناچارى عزيزان خود را تحويل 
مراكز نگهدارى مى دهند اما همواره قلبشان با آنان بوده و 

هميشه دعاگوى مربيان هستند.
 عضو هيئت امناى مركز توانبخشى حضرت على اكبر (ع) 
بيرجند نيز در اين  ديدار، به آغاز به كار مجتمع توانبخشى 
پذيرش  با  و    76 سال  از  خيران  كمك  با  اكبر(ع)  على 
حدود 120 معلول در بيرجند اشاره كرد و افزود: در حال 
حاضر 300 معلول در اين مجموعه در دو بخش خواهران 
اين  در  پرسنل  نفر  و 110  مى شوند  نگهدارى  برادران  و 

مجموعه مشغول به فعاليت هستند.
 حسين كريمپور، با اشاره به اينكه در بخش توان بخشيدن 
انجام  درمانى  گفتار  و  فيزيوتراپى  كاردرمانى،  معلوالن   به 

آب  مجتمع  حاضر  حال  در  همچنين  داد:  ادامه  شود،  مى 
درمانى موسسه با بودجه دولتى و با پيشرفت 60 درصدى 

در حال ساخت است.

28 ميليون تومان كسرى در هر ماه براى 
حقوق  و دستمزد كارمندان

وى همچنين به آموزشهاى متنوع ارايه شده از سوى اين 
مركز در بخش هاى گليم، معرق، منبت، گلدوزى، نقاشى، 
 60 از  بيش  افزود:  و  كرد  اشاره  غيره   و  موسيقى درمانى 

حرفه آموز از اين آموزش ها بهره مند مى شوند. 
كريمپور با بيان اينكه مركز توانبخشى حضرت على اكبر(ع) 
بيرجند در بحث پرداخت حقوق و دستمزد كارمندان هر ماه 
درآمد  ميزان  شد:  يادآور  دارد،  كسرى  تومان  ميليون   28
مجموعه كمتر از هزينه است كه اين كمبود درآمد از طريق 

كمك هاى خيرين جبران مى شود. 
وى با تاكيد بر اينكه مددجويان اين مركز از نظر عاطفى 
و توانمندى درونى بسيار پر انرژى هستند،گفت: بازديد و 
حضور بيشتر مسئوالن در مركز توانبخشى حضرت على 
و  اطمينان  افزايش  و  مربيان  دلگرمى  موجب   اكبر(ع) 

كمك هاى مردمى به اين مركز خواهد بود.

در اعتبارات دولتى 20 درصد كسرى براى 
پرداخت حقوق پرسنل داريم 

در اين ديدار سرپرست بهزيستى خراسان جنوبى نيز مركز 
على اكبر(ع) را با زميني به مساحت 5 هكتار و زيربناي 5 
هزار متر بزرگترين مركز استان و شرق كشور دانست و با 

تاكيد بر اينكه در اعتبارات دولتى 20 درصد كسرى براى 
پرداخت حقوق پرسنل داريم، افزود: با توجه به تصميمى كه 
در گذشته در سازمان بهزيستى اتخاذ شده مى توانيم براى 
رفع نيازهاى مركز از مشاركت مردم استفاده و به صورت 
هيئت امنايى خدماتى را ارائه كنيم. رجبى افزود: اگر دولت 
به تنهايى در اين زمينه فعاليت مى كرد كيفيتى كه االن 
در اين مراكز وجود دارد مشاهده نمى شد به طورى كه در 
حال حاضر در دستگاه هايى كه از مشاركت مردم، محروم 

هستند با كمبود اعتبار و مشكالتى ديگر در مجموعه خود 
مواجه هستند.

صداى اذان فضا را پر كرده و مسئوالن پس از اقامه نماز جماعت 
 به جمع پاكترين انسانهاى روى زمين بر كنار سفره هاى 
افطار حاضر مى شوند... تكتم يكى از  توانجويانى است كه 
مى توان تمام سكوت جهان را در چشمانش خالصه كرد، 
آرام و بى صدا در گوشه اى از سفره افطار در كنار استاندار 
و همسرش نشسته است و اين بار با لبخند پر مهر استاندار 

و همسرش افطار مى كند ... 
از  و  كرده  شادى  احساس  استاندار  كنار  در  توانجويان 
هم  ديگر  شبهاى  در  جمعشان  در  حضور  براى  مدعوين 

دعوت مى كنند....
از ساير  و هيئت همراه  استاندار  تمام مى شود  كه  افطار 
بخش هاى  اين موسسه بازديد كرده و با حضور در جمع 
مادران پير و ساير توانجويان بارقه هاى اميد را در دلهايشان 

زنده مى كنند... 

افطارتوانجويان موسسه على اكبر(ع) بيرجند 

با لبخند مسئوالن   

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

ساخـت سوله و تيـر ورق  
در اسرع وقت با بهترين كيفيت و نازل ترين قيمت    
آدرس: شهرك صنعتى ، مبتكران 5       09157234706

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

جناب آقاى دكتر عليرضا حسنى
انتصاب بجا و شايسته جناب عالى را به سمت 

رئيس دانشگاه آزاد اسالمى بيرجند 
تبريك عرض مى نماييم.

شركت فن آورى اطالعات آدلى
 (مجرى پيامك استان)- كدخدا

جناب آقاى دكتر عليرضا حسنى
انتصاب بجا و شايسته جناب عالى را به سمت 

رئيس دانشگاه آزاد اسالمى بيرجند 
تبريك عرض مى نماييم.

شوراى اسالمى و دهيارى روستاى جالل

انجمن خيريه حمايت از بيماران كليوى خراسان جنوبى

با حمايت از بيماران ((خاص)) نيازمند كليوى 

غنچه اميد را درقلب هايشان شكوفا سازيم.

بيماران نيازمند دياليزى و پيوندكليه

به يارى شما مى انديشند.
 هم اكنون نيازمند يارى سبــزتـــان هستيم

شماره حساب هاى كمك هاى مردمى:
شماره كارت: 6037701199502144

بانك ملى: 0105783779007
بانك كشاورزى: 69961169

 آدرس: مدرس5 - پالك29
تلفن: 32229154   فاكس:32229051
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امالك و مستغالت

فروش پيلوت مسكونى - دهخدا 8  
معاوضه با زمين خيابان بهمن

09155612798

فروش آپارتمان فاز 2 نظام پرستارى 
بلوار شهيد فايده 110 مترى

09151641339

فروش امتياز اپارتمان 90متر دو 
خواب صياد شيرازى روبرو پارك 

فى: 45م 09151642874

منزل فروشى - غفارى 300 متر 
زمين 640 متر زيربنا درسه طبقه

09365984036

آپارتمان 114 مترى بسيار شيك 
مدرس 68 فروشى يا معاوضه با 
خودرويا مغازه 09151611494

فروش واحد 75 مترى سايت ادارى 
امكانات كامل بسيار شيك
فى توافقى09153614103

فروش واحد 70مترى دو خواب.
پيلوت.پونه

09358531890 .

فروش آپارتمان-  پامچال 
105متر مفيد پاركينگ انبارى 
45ميليون وام 09157235956

پيش فروش واحد 130مترى ظفر
مرحله سفتكارى.تحويل اسفند

09358531890

فروش آپارتمان 85مترى
 مهر شهر - فى 40م 

09159626255

آپارتمان140مترمفيد از مجموعه
3واحدى خيابان شهيد ناصرى
 فى: توافقى09153634929

فروش كليه
 لوازم كابينت سازى 

09153613862

معاوضه دو واحد 130 مترى در حال 
ساخت واقع در ظفر با ملك وياليى 

جنوب شهر.  09358531890

آپارتمان فروشى طبقه اول 
روى پيلوت

فى:  54 م  09153621050

تريلى ماك با شرايط عالى 
به فروش ميرسد 
09153356232 

فروشى منزل جنوبى 153متر
 زمين 90زيربنا دستگرد

 فى: توافقى09157712375

45 هزار مترمربع زمين با 12
ساعت اب از چاه - جلگه ماژان 
 فى 85 م  09151613087

مزرعه اى در سه كيلومترى بيرجند- 
2 هكتار زمين - دو كاريز پر اب كامال 
مستقل فى 85 م 09151613087

باغ فروشى دستگرد بانيم ساعت 
آب چاه و120نهال پسته معاوضه 
باماشين ياخانه 09153625090

فروش يامعاوضه 3200 مترزمين 
درمعصوميه به صورت كلى ياجزئى

09155625297

فروش يك ويال در مغل آبادهاونان 
يامعاوضه با ملك و ماشين

09155625297

يك خانه دوطبقه در شهرك چهكند
 به فروش مرسد قيمت 120 دو 

دربند مغازه 09159626571

فروش آپارتمان مهرشهر طبقه 
همكف شركت آزاد بنا

 فى35م  09155618396

فروش آپارتمان شمال 
شهربسيارشيك -105مترمفيد 
شمالى-.سندآزاد 09155618396

فروش زمين در دستگرد با متراژ 
230 متر دو نبش فى 24م 

09151911558

فروش يك واحد آپارتمان 86 مترى 
با تمام امكانات فقط 77 م معصوميه 

خ بهارستان 09158634036

فروش زمين مسكونى ورودى 
مهرشهر24مترباپروانه ساخت 

09157556797

منزل فروشى واقع درمعصوميه 
105متر زمين  فى 140م يامعاوضه 

درشهر09158641723

آپارتمان فروشى :78متر سنددار 
امامت 47فى100ميليون.

09158671542

زمين 250مترى 2كله حاشيه 
نرجس معاوضه با دو واحدى هاى 
كويرتاير- معصوميه  09370416005

فروش منزل 2طبقه تازه ساز 
مهرشهرساخت تعاونى مسكن 

09156635072

امتياز آپارتمان فروشى- خيابان 
شهيد ناصرى واريزى مبلغ30ميليون 

فى توافقى  09353242617

يك واحد آپارتمان حدود110متر 
دولت31فاز ارتش- طبقه اول

فى: كارشناسى  09157566606

معاوضه85مترى فول،طبقه1،
سايت ادارى بامحدوده غفارى تا 

امامت09153638963

فروش آپارتمان ارتش بلوارناصرى 
113مترمفيدفى كارشناسى

09151633202

منزل فروشى شهرك بعثت 
250 مترزمين -300 زيربنا 
 فى 250 م 09157210513

فروش فورى دو عدد كانكس 36 
مترى و يك عدد 18 مترى به 
قيمت مناسب 09154958464

فروش فورى دو واحد از مسكن مهر 
چسبيده به فضاى سبز با قيمت 

مناسب 09154958464

فروش منزل 2طبقه 
فى165م  مهرشهر 
09156635072

خريدار آپارتمان جنوب شهر 
از مجموعه سه واحدى 125م 
نقدالباقى وام 09157238004

فروشى مغازه تجارى - دوطبقه 
متراژ55فى: كارشناسى

 معصوميه باال 09159611578

فروش     واحد مسكن مهر 78 مترى 
فى 45 م وام 22 م
09155610354

 فروش   زمين130مترى .اميرآباد.
تاييد اصالت شده . فى 30م   

09151638937

زمين فروشى حاجى اباد 250متر 
تك برگ سند.فى 8ميليون مقطوع 

09120845295

فروش زمين در دستگرد با متراژ 
230 متر دو نبش فى 24م 

09151911558

فروشى اپارتمان 110مترى امكانات 
فول افتابگير سپيده مجتمع معراج 

09155610426

زمين فروشى نرجس 11 
قطعه پنجم شمالى 
09151630283

فروش امتيازاپارتمان 120مترى 
واريزى 15م تومان فى توافقى 

09159626184

فروشى: واحد 85 مترى 
از بنيادمسكن شوكت آباد. 

09153619624

فروش آپارتمان 76مترى-رمدرس 
mdfطبقه اول/پكيج،كابينت

سندازاد،116م09151634656

امتياز اپارتمان فروشى ، 90متر 
مفيد باواريزى 23500 تحويلى 
اخر94فى توافقى 09153638074

آپارتمان نوساز 90 مترى 
طبقه 6 خ عدالت فى 190 م

09156044960 

باغ فروشى درتقاب2هزارمترداراى 
سندودرخت و نيم ساعت آب 

32م09302658212 

فروش واحد85 مترى باكليه امكانات 
شوكت آبادشهرك جديد،65م . 

09158632953

فروش يا م دوطبقه وپيلوت مهرشهر 
چهاراه وليعصر و دكترحسابى 
ف200   09158619837 

امتيازتعاونى مسكن بازنشستگان
 اموزش وپرورش صيادشيرازى

 واريزى20ميليون 09151643219 

باغ متراژ 1200تعداد نهال سه ساله 
130اصل ميوه ابيارى قطراى مكان 
سورگ فى 40م 09151600337

مغازه تجارى فروشى خ نبش 
سعدى2 سندشش دانگ31 متر

09373831253

زمين وباغ منزل فروشى 
روستاعباسادبهدان تماس 

خريدارواقعى 09156633578

زمين 75مترتجارى 14متر 
ساختمان2طبق حاشيه 30مترى 
فى135م معصوميه 09151600337

فروش آپارتمان مهرشهر
طبقه همكف شركت آزاد بنا 
فى35ميليون 09155618396

فروش ملك وياليى دوبلكس 
در معلم نقدى يا معاوضه

09159626514

فروش ملك وياليى 300 ميليون 
يا معاوضه با آپارتمان كوچك

09153634160

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

رهن و اجاره

متقاضى اجاره سوله تامبلغ 150 
هزارتومان هستم كه سقفش بلند 

باشه. 09010477769 

دو باب مغازه با تمام امكانات 
جهت اجاره و رهن داده ميشود. 

09368417802

منزل اجاره اى 
خيابان17شهريور 
09155619359

رهن واجاره مغازه24متر همكف 
+زيرزمين كوچه مسجد آيتى

09155612382

رهن كامل 7 ميليون 65 
مفيد طبقه روپيلوت تازه ساز 

09155616598

اجاره يك واحد اپارتمان مستقل 
باتمام امكانات- خيابان توحيد به 
متراژ 60مترى 09155611813

رهن و اجاره يك واحد آپارتمان75 
مترى دو ميليون رهن 250 اجاره. 

09159189910

  يك باب مغازه 18مترخيابان 
مصطفى خمينى اجاره داده 

ميشود09158669351

خودرو پرايد

فروشى پرايدمدل 81
رنگ سفيد

09156693515 

132sxمدل 91نوك مدادى،بيمه 
يكسال،روكش،كفپوش،فى 17م 

09151636030

فروش
پرايد85 نقره اى 
09157200941

پرايد مشكى 82 نياز به تعمير 
ودست كشى دارد 6100

09153632327

پرايد89نوك مدادى بدون رنگ 
فى 13م معاوضه بامدل پايين 

09151614187

پرايدمدل 84دوگانه كارخانه سفيد 
چهارتيكه رنگ بيمه تابرج12الستيك 

نو فى9.5    09156653701

پرايد89نوك مدادى بدون رنگ بيمه 
4ماه تخفيف دارد فى 13م معاوضه 

بامدل پايين09151614187

فروش يك دستگاه پرايدمشكى 
دوگانه مدل84،نقدوشرايطى 

09367397952

فروش هاچ بك مشكى 87 
هيدروليك بيمه تااخر9تميزفى13  

09354672325

پرايدمدل 82زغالى دوتكه رنگ 
بيمه آخر سال تكميل فى 8500م 

09158600118

فروش پرايد سفيد دوگانه 
انژكتورمدل 83تميز- فنى عالى

 فى 10م09156676468

پرايد فروشى مدل93در حد صفر 
بيمه تا اخر مرداد دوگانه سوز 
فى:19ميليون  09157566606

فروشى 111 مدل 91 بيمه 
تابرج10 معاوضه با خودرو تا 20 

ميليون   09153624517

فروش پرايد اطلسى دوگانه انژكتور 
مدل 80 تميز فى 9500

09153624278

فروشى پرايدمدل 81
رنگ سفيد

09156693515

فروش فورىپرايدسفيدتك مدل81 
تازه بيمه شده بدون تخفيف 
دوررنگ  09380401322

پرايدمدل 82زغالى دوتكه رنگ 
بيمه آخر سال تكميل فى 8500م 

09158600118

خريدار پرايد مدل 85 تا 87 مصرف 
كننده وكم كار هستم تامبلغ 12 

ميليون 09157212133

 فروش 141 مدل 87 بژ دوگانه 
يك سرگلگيررنگ دارد فى توافقى 

09151601972

فروشى پرايد مدل 84 بدون رنگ 
سرمه اى متاليك
09158615047

خودرو پژو

پارس سال دوگانه داشبورد جديد 
خاكسترى مدل بهمن 93 

فى 36200     09153635766

فروش فورى 206اس دى.v9فول 
دنده اتومات مدل89سفيد

چندلكه رنگ. 09159610195

خريدار405مدل 
90يا91تميزودوگانه فابريك

9384836103

پژو73نوك مدادى،فنى 
سالم،بيمه6ماه كمى رنگ دوگانه
 ال پى جى 09157410810

پژو405tu5كارتكس دارتحويلى 
خردادفى31/500 
09152035375

فروش206مدل82تيپ5آلبالويى 
الستيك80درصدبيمه3ماه تازه تعمير

فى13ميليون09011569508

پژو 2000 تمام رنگ بيمه 9 ماه 
تخفيف بيمه 5 سال رنگ البالويى 
فى 6 ميليون 09398068116

خودرو متفرقه

فروش وانت 84 بدون رنگ بيمه 
يكسال تخفيف 10سال خانگى 
09157712375    63000000

مزدا دوكابين شاسى بلند ژاپنى 
مدل 92 - فنى و موتورى عالى. 
فى 33 ميليون. 09151613087

فروش تيباهاج بك سفيد 93بدون 
رنگ تك برگ سند 25 ميليون 

(معاوضه با پرايد)   09153632761

وانت 87تمام رنگ تازه تعميردوگانه 
كارخونه يكسال بيمه معاوضه 
يا9/500   09303935644

پيكان فروشى مدل 80 بيمه تا آخر 
سال دوگانه سى ان جى و چهار 
حلقه الستيك نو09159647249

فروش دوچرخه كراس مشكى دنده 
شيمانو. فروشى . قيمت توافقى

09153610025

فروشى،پيكان مدل79،
تك گانه

09157410894

پيكان سفيد مدل78 دوگانه مايع
 فى 4500

09151643168

خريدار انواع موتورهاى 
قديمى تريل و مينى سوزوكى 

وياماها09151611612

تيبا2 مدل 93رنگ سفيد رينگ 
اسپرت كم كارفوق العادتميز 
25ميليون 09153620703

فروش فورى ياماها 125
فى توافقى 

09158604807

زانتيامدل 87نقره اى يك لكه رنگ 
بيمه 11ماه زيرپاعالى 

  فى كارشناسى 09151633202

فروش موسو اتومات 6 سيلندر 
نوك مدادى فنى عالى

09151607030

يك دستگاه ال90مدل 88 بيمه 
تا95/1 تمام رنگ جلو عقب سالم 
فى 20 مليون 09157976748

خريدارsdمدلv8، 92_90سفيد، 
بيرنگ،پول نقد به قيمت كارشناسى 
(مصرف كننده)  09153617836

پيكان 76بيمه كامل تغييررنگ 
رينگ اسپرت دوگانه ال پى جى 
پخش باند فى 5م09364566967

پاترول2درب مشكى،مدل77تك 
برگ سند،زيرقيمت
09012535846

فروش تيبا مدل94 
سفيد 23400

09159626920

فروش وانت پيكان مدل 92 بيمه 
الستيك نو ..باربند و كفى ,دوگانه 
فى 15ميليون  09159590311

فروش ريوسفيدمدل88فوق 
العاده تميز فى:24500    

09158625753

پيكان وانت مدل 88
 فى 8,5 

09388815162

موتورياماها 125 سالم
 فى توافقى

09158604807 

پيكان سوارى م 78ت 8سال 
موتورى باضمانت دوگانه قيمت 

باتماس 09159612511

موتور هرمز 125مدل آخر90مشكى 
بيمه ندارد.فى 1800تومان. 

09363137221

خريدار تاكسى درون شهرى 
معاوضه باپرايد82 تمام رنگ  

09151606610
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رايانه و همراه

تبلت اصل
 فروشى

09386414606 

فروشىسيستم كامپيوترخانگى
 فقط 200هزارتومن.
09105461571

فروش يك دستگاه
 كامپيوتر

09159614180 

گوشى دست دوم شما 
را خريداريم

09158384238

جوياى كار

پرستار كودك با سابقه كار مرتبط 
ومعرف معتبر نيازمنديم

09153626412

به يك فروشنده
 نيازمنديم

09156171405 

جوانى23ساله آشنابه جوشكارى 
وداراى گواهينامه جوياى 
كارهستم09156677352

جوانى 27ساله متاهل 
با گواهينامه ماشين 

وموتورسيكلت09358751787

جوياى كاردر شيفت بعداز ظهر.
داراى كارت پايان خدمت.

09157914459

استخدام جهت
 كار در مرغدارى
09151603820 

به شاگرد درارايشگاه زنانه
نيازمنديم

09153412086

جوانى 22 ساله متاهل.آشنابه فن 
آرايشگرى دنبال آرايشگاه واسه 
همكارى هستم09159651120

جوانى 19 ساله هستم 
جوياى كار در شيفت بعد از ظهر.

09362387853

به دو پيك موتورى با 
روابط عمومى باال نيازمنديم

09156702730

جوانى 25 ساله داراى گواهينامه 
پايه يك .اماده همكارى 

09381859093

جوانى 23 ساله 
جوياى كار هستم
09365798984

نيازمنديم. يك نفر ماهر جهت كار 
در كافى نت بصورت درصدى

09152694134

به يك خانم جهت منشى 
نيازمنديم با حوق ماهى 150 

 09380505556

به يك خانم شينيون كار حرفه اى 
جهت كار در سالن آرايشى درجه 
يك نيازمنديم. 09153624978

 به تعدادى راننده با خودروى 
دوگانه سوز جهت كاردرآژانس 

نيازمنديم 09159637817

لوازم منزل

فروش تعدادى مبل و وسايل
 تزيينى با شرايط مناسب 

09151604006

دو جفت پشتى دستباف تركمن، 
نو،استفاده نشده، جفتى 250تومان

09151636030

فروش ميز نهار خورى
 هشت نفره

09371215096

يك عددميزLCDترك نشكن ويك 
عددميزكامپيوتربه فروش ميرسد 

09368417677
 

چرخ خياطى ژانومه 813
تميز فروشى

09385645888 

فروش تلويزيون 29 اينچ ال 
جى بهمراه ميز شيشه دودى 
500هزارتومان 09151602454

فروش تلويزيون 21اينچ الجى
 كامال سالم 230هزارت

09105469391

فروش اسپيكر فلش خور 
maxeeder فى 160هزار ت

09331104909

متفرقه

فروش ميز ادارى مديريتى در حد 
نو تميز بهمراه باكس قيمت 250     

09151642874

فروشى يك دسگاه ترانس جوش 
نو فى: توافقى ويامعاوضه باماشين 

لباس شوى 09305536977

فروش سوپرماركت باموقعيت عالى 
سجاد25جنب نانوايى

09382508978

فروشى 2 شاخه تير اهن 12 مترى 
نو نمره 18 زير قيمت بازار 40 

هزارتوما 09151632141

فروشى .چهاررينگ اسپرت پرايدى 
وتيبايى بدون كار 500تومان. 

09363137221

فروش پرينتر سامسونگ 3كاره 
(پرينتر،كپى،فاكس)كم كار درحد نو 

09011637166

فروش مغازه پوشاك درطبقه همكف 
پاساژسادسى با10سال سابقه فعاليت 

پيامك بزنيد 09157234123

فروش كليه لوازم آرايشگاه بافى 
مناسب وموقعيت كارى عالى 

09352376866

كولر آبى 4000 موتور نو فروش 
فورى قيمت 300 تومن ، 

09157864814

2 عدد كبسول 50 كيلويى هر كدام 
200000 ت  1 عدد كبسول 11 
كيلويى 60000   09158653716

فروش مغازه كانكس به همراه وسايل 
شامل يخچال -فريزر -  قفسه و ... 

09153613669

فروش جوجه شتر مرغ 2 
ماهه قيمت 350 هزارتومان 

09155623167

ترانس جوش350آمپر،سالم 
تميز250تومن،دوعدددرب چوبى 

چهارچوب نو09157418930

واگذارى فورى آژانس با زنگ خور 
حدودا 60با جواز 4ساله فى 7500م 

09159638196

دستگاه بدنسازى چندكاره نو واكبند 
مخصوص باشگاه بانوان 

زير قيمت بازار   09157710106

فروش تعدادى روشويى كابينتى 
(فول ست)و گاز صفحه اى زير 

قيمت فروش .   09151636964

فروش كليه ضايعات يه شركت 
ساختمانى به دليل اتمام پروژه از 
قبيل اهن االت و...09154958464

فروش پوشاك مردانه در راسته بازار 
با موقعيت عالى
32224498

فروش فورى يكدستگاه 
تاور كرين سه تنى با قيمت 

مناسب09154958464

  فروش چهار دست روكش فابريك 
پرادو، كمرى،زانتيا در حد نو..

09373417877

كارواش باموقعيت عالى باقيمت 
مناسب تفاوقى

 0935480474210

  فروش كتابهاى پيام نور رشتهاى    
مديريت وحسابدارى بانازلترين 

قيمتها 09156701923

  mdf  كارگاه
با كليه امكانات خريداريم 

09153633935

تاكسى تلفنى فعال واگذار ميشود
 يا معاوضه با خودرو
09155619072

پروانه كسب نمايشگاه اتومبيل 
واگذار يا اجاره داده ميشود

09306703037

تعدادى سهام سيمان باقران
 به فروش ميرسد.
09359542242

فروش صالح شكارى 
كاليبر12نخجير 
09155619359

 
فروش فيش عمره دوعدد 

45000000 ريال.  
09151603562

فروش فيش حج عمره
 دو عدد 5 تومان 
09307252100

فروشى .پنجاه درصد سهام 
شركت راهسازى با رتبه 5. 

09159612230

فروش كارواش باموقعيت عالى
 باقيمت مناسب 

توافقى09355576499

فروش سوپر ماركت 
حاشيه غفارى

09301322568 


