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صفحه 3

سخنگوى دولت گفت: تأخير دو روزه واريز يارانه نقدى خرداد و تيرماه 94 خللى در پرداخت يارانه ها ايجاد 
نكرده است و يارانه نقدى خانوارها طبق قانون پرداخت خواهد شد. به گزارش مهر، محمدباقر نوبخت با 
اشاره به تبصره 20 قانون بودجه سال 94 گفت: دولت طبق اين قانون موظف است يارانه نقدى را هر ماه به 

حساب خانوارها واريز كند و ما نيز همين كار را انجام خواهيم داد. (ادامه در صفحه 2)

آملى الريجانى : 
نبايد درباره توافق ذوق  زده شويم

رئيس قوه قضائيه با اشاره به توافق هسته اى گفت: 
بنا نيست اين توافق مسيرى براى دسترسى بيگانگان 
به ارزيابى مقوله هاى امنيتى و نظامى باشد... 

7

آموزش هاى فنى حرفه اى بايد 
كاربردى و منجر به ايجاد اشتغال شود

 آموزش هايى كه در اداره كل آموزش فنى و حرفه اى ارائه مى شود 
بايد كامًال كاربردى بوده و منجر به ايجاد اشتغال پايدار 
و افزايش بهره ورى در تمام حوزه ها باشد...

8

تاخير در واريز يارانه نقدى به روايت نوبخت 

خزانه خالى ، تدبير عالى ؟
استفاده دولتى ها از كولر گازى ممنوع شد

دوباره  جهش  و  افزايش  بينى  پيش  به  توجه  با  مهر: 
مصرف برق ايران در روزهاى باقيمانده تابستان و به 
ويژه مردادماه، تدابيرى به منظور كاهش اوج مصرف 
گرفته  قرار  نيرو  وزارت  مسئوالن  كار  دستور  در  برق 
اجراى  منظور  به  ريزى هايى  برنامه  رو  اين  از  است. 
در  گازى  كولرهاى  شدن  خاموش  و  دولت  مصوبات 

ساختمان ها و ادارات دولتى آغاز شده است.

اعالم زمان ثبت نام اعزام 
زائران عتبات در محرم و اربعين

مهر: نظافتى مديركل عتبات و عاليات سازمان حج  و 
به  نفر  هزار  تا سه   2 روزانه  اينكه  به  اشاره  با  زيارت 
عتبات اعزام مى شوند، گفت: پيش ثبت نام براى اعزام 
ايام محرم و اربعين زائران از شهريورماه آغاز مى شود. 

كاهش قيمت لوازم خانگى
 در پايان نيمه دوم سال 

بولتن نيوز: طحان پور رئيس اتحاديه فروشندگان لوازم 
خانگى گفت: پيش بينى ما اين است كه با تك نرخى 
شدن ارز و كاهش قيمت مواد اوليه در اواخر نيمه دوم 

سال شاهد كاهش قيمت لوازم خانگى باشيم.

توسعه گردشگرى نيازمند حركتى بسيجى

*مدير مسئول

امروزه اهميت گردشگرى و جهانگردى و لزوم بررسى 
مهم  هاى  نقش  به  توجه  با  آن  مورد  در  تحقيق  و 
اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى بر هيچ كس پوشيده 
ترين  مهم  از  يكى  به صورت  فعاليت  اين  و  نيست 
عوامل توليد ثروت، كار، ايجاد پويايى، جابجايى انسانها 

و ثروت ملت ها در آمده است. (ادامه در صفحه2)

مديران استان از اعتبارات مى گويند ؛ آيا با بودجه مصوب مى توان به توسعه استان اميدوار بود 

دوست عـزيزمان

جناب آقاى كيارش زارع
 موفقيت چشمگير و غرورآفرينت را در قبولى كنكور سراسرى 

گروه علوم تجربى با رتبه 7 كشورى كه نشان از پشتكار و تالش هاى 
بى وقفه ات مى باشد، صميمانه تبريك عرض مى نماييم
اميدواريم در تمامى مراحل زندگى موفق و پيروز باشيد.

شهاب شيبانى ، عقيل قسمتى

خواهرزاده عـزيزمان 

آقاى وحيد مهدوى زاده
موفقيت افتخارآفرينت را در كنكور سراسرى گروه علوم تجربى با رتبه عالى

 كه نشان از توانمندى و پشتكارت مى باشد، صميمانه تبريك عرض مى نماييم 
موفقيت روزافزونت را از خداوند منان آرزومنديم.

خاله طاهره – خانواده شعيبى

فروش باغ روبروى مجتمع 

زندان (زينى) يا معاوضه

 با آپارتمان در مشهد
09155623000

 نمايندگى چاى سياق 
در استان خراسان جنوبى تعدادى 

بازارياب و مدير فروش فعال و سابقه 
كار با شرايط عالى نيازمند است.

 آدرس: بلوار صياد شيرازى
 ساختمان 112   تلفن: 32214452-3

 

 

 

مركز آموزش عالي علمي 
كاربردي جهاد دانشگاهي 

 بيرجند

ثبت نام 
شروع 

 شد
پذيرش بدون 

94آزمون مهر  
32223073 
32236998 

 پذيرش بدون آزمون در مقطع كارداني از بين دارندگان مدرك ديپلم در رشته هاي 

 مترجمي زبان انگليسي حسابداري دولتي
حقوق ثبتي -حقوق  حسابداري واحدهاي صنفي  

اينترنت و شبكه هاي گسترده-فناوري اطالعات  امور فرهنگي 
سيستم هاي كامپيوتري -كامپيوتر   طراحي لباس 

را به شماره  94زمان ثبت نام:      جهت اطالع از زمان ثبت نام هم اكنون عدد 
ارسال نماييد 30005612221020  

 پذيرش بدون آزمون در مقطع كارشناسي از بين دارندگان مدرك كارداني در رشته هاي 
 مترجمي خبر انگليسي مهندسي شبكه هاي كامپيوتري 

تسي فناوري اطالعامهند حقوق ثبتي -حقوق    
 مديريت امور فرهنگي مهندسي امنيت اطالعات

 حسابداري مالي مهندسي تجارت الكترونيك
نقشه برداري-مهندسي عمران مهندسي الكترونيك صنعتي  

را به شماره  94ثبت نام هم اكنون عدد زمان ثبت نام:      جهت اطالع از زمان 
ارسال نماييد 30005612221020 نشانى : تقاطع غفارى و قدس 

سازمان پاركها و فضاي سبز شهرداري بيرجند در نظر دارد: به استناد مصوبه هيئت مديره سازمان، يك قطعه زمين 
واقع در پارك توحيد متعلق به خود را براى راه اندازي مجموعه بازي هاي تفريحي به شرح ذيل طبق آيين نامه 
معامالت شهرداري تهران- تسري به مراكز استان ها- مصوب 1355/1/25 از طريق مزايده عمومي به صورت اجاره 
ماهيانه و دو ساله واگذار نمايد. لذا از كليه متقاضيان حقيقي و حقوقي تقاضا مي شود براى دريافت اسناد مزايده 
از تكميل اسناد  نمايند و پس  به نشاني  www.birjandpark.ir  مراجعه  پاركها و فضاي سبز  به سايت سازمان 
حداكثر تا پايان وقت اداري (14:30) مورخ 94/5/17 كليه مدارك را به آدرس خراسان جنوبي- بيرجند- ميدان 

ابوذر- شهرداري بيرجند- دبيرخانه حراست تحويل نمايند. 
* قيمت پايه اجاره ماهيانه مبلغ 8/500/000 (هشت ميليون و پانصد هزار)  ريال مي باشد

* مبلغ پيشنهادي در هر حال نبايد از قيمت پايه اعالم شده كمتر باشد 
 * متقاضيان مي بايست سپرده شركت در مزايده را به صورت ضمانت نامه بانكي معتبر با اعتبار حداقل سه ماهه 
واريزي  يا فيش  بيرجند  پاركها و فضاي سبز شهرداري  بانكي در وجه سازمان  يا چك تضميني  و  قابل تمديد   و 

 به حساب سپرده 100786981786 سازمان نزد بانك شهر شعبه مدرس بيرجند ارائه نمايد
 * سپرده نفرات اول و دوم در صورتي كه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند به نفع سازمان ضبط خواهد شد

* سازمان در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار مي باشد
* كليه هزينه هاي نشر آگهي به عهده برنده مزايده مي باشد

* جلسه كميسيون معامالت 94/5/18 ساعت 10 صبح در محل سالن جلسات شهرداري برگزار مى شود
* ساير توضيحات مورد نياز در فرم شرايط مزايده درج گرديده است

 * براى كسب اطالعات بيشتر با شماره 3-32450661 امور پيمان و قراردادهاي سازمان تماس حاصل فرماييد.
سازمان پاركها و فضاي سبز شهرداري بيرجند

 به اطالع شهروندان گرامى مى رساند: به مناسبت سومين روز درگذشت 
مرحوم مغفور 

كرباليى حسن بذرافشان
 «بازنشسته هالل احمر» 

جلسه ترحيمى سه شنبه 94/5/6  از ساعت 5 الى 6 بعدازظهر
 در محل هيئت حسينى "واقع در خيابان انقالب" برگزار مى شود.

خانواده بذرافشان و ساير بستگان

مـزايده «نوبت دوم»

آموزشگاه آزاد

  صنايع دستى نگـاره
زير نظر سازمان فنى و حرفه اى

 و اداره تعاون كار و رفاه اجتماعى
 تابلو فرش ، گليم ، گبه ، سرمه دوزى 

روبان دوزى ، چهل تكه دوزى

آدرس: معلم 7- پالك 34    -  تلفن: 32221695

نقد و اقساطبه صورت 
آموزش 

+بيمه+كار پيرو درج آگهى مناقصه اداره كل كميته 
امداد امام خمينى (ره) 

در مورخ3/ 5/ 94 تاريخ تسليم پيشنهادات
 پايان وقت ادارى 22/ 5/ 94 و تاريخ بازگشايى
 پاكت ها 24/ 5/ 94 ساعت 11 صحيح مى باشد 

كه بدينوسيله اصالح مى گردد.

يادداشت

جاذبه هاى خراسان جنوبى،
 گردشگران ترك را شگفت زده كرد/صفحه 7
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 ايسنا: على ربيعى وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعى از تدوين و طراحى برنامه هاى مختلف براى توسعه شبكه تعاونى ها خبر داد 
و گفت: هفته آينده برنامه خود در حوزه كشاورزى را ارائه مى كنيم ضمن آنكه دولت نيز براى حمايت از تعاونى ها
 اليحه اى تهيه كرده و ما نيز سند توسعه بخش تعاون را اصالح كرده ايم. 

اليحه دولت براى حمايت از تعاونى ها آماده شد 
توسعه گردشگرى نيازمند حركتى بسيجى

 (ادامه از صفحه 1) استان خراسان جنوبى على رغم 
هاى  محروميت  و  پى  در  پى  هاى  خشكسالى 
مناظر  از  مندى  بهره  دليل  به  اقتصادى  و  صنعتى 
طبيعى گوناگون على الخصوص در موضوع كوير از 

پتانسيل خوبى براى گردشگرى برخوردار است.
 با نگاهى به گذشته مى بينيم دولت دهم بارها اولويت 
رشيد  نمود،  ذكر  گردشگرى  توسعه  را  استان  اول 
استاندار وقت در بيستم آبان 91 در نشست مسئوالن 
استان با راهنمايان تور و فعاالن صنعت گردشگرى با 
ذكر اولويت اول گردشگرى در استان گفت: طى چند 
سال اخير اقدامات بسيار خوبى در اين زمينه به انجام 
اعتبارات  تخصيص  كويرنوردى،  توسعه  كه  رسيده 
را  اعتبارات  و  به روستاهاى هدف گردشگرى  الزم 
ذكر نمود و حتى معاون عمرانى وقت هم در پانزدهم 
مرداد 91 اعالم كرد «129 هزار و 155 نفر سهميه 
جذب گردشگر خارجى سال 91 استان بوده است» 
ولى دريغ از ورود يك گردشگر خارجى و اجراى يك 

پروژه در كوير.
سفير  با  ديدار  در   93 بهمن  اول  در  نيز  خدمتگزار 
تورهاى  تمام  از  پذيرايى  آماده  گفت:  سوئيس 
گردشگرى جهان هستيم چرا كه اين استان در اين 
زمينه ظرفيت هاى مناسب و فراوانى دارد. استاندار 
گردشگرى  راهنمايان  كانون  رئيس  با  ديدار  در 
ايران گفت: دولت يازدهم نگاه ويژه اى به موضوع 
گردشگرى دارد و با توجه به ظرفيت هايى كه در 
اين زمينه وجود دارد الزم است كه مسئوالن امر در 

استان به صورت جدى تر وارد عمل شوند. 
حرفهاى  تاكنون  است  آشكار  و  محرز  آنچه  اما 
نگاه  رغم  على  متاسفانه  ولى  شده  زده  زيادى 
حداقل  و  ايم  بوده  عملى  اقدام  شاهد  كمتر  ويژه 
صنعت  در  استان  باالى  ظرفيت  به  توجه  با 
راستا  اين  در  اقدامى  هيچ  هنوز  كويرنوردى 

است. نگرفته  صورت 
در  خارجه  امور  وزارت  نمايندگى  اندازى  راه  با 
و  بومى  ديپلمات  يك  معرفى  و   93 ماه  آبان 
در  جديدى  افق  خارجه  امور  وزارت  سابقه  با 
خارجى  تجارت  و  گردشگرى  توسعه  بحث 
ها  تورگردان  و  خارجى  سفراى  از  دعوت   با 
و  شد  باز  المللى  بين  هاى  همايش  برگزارى  و 
چندين  برگزارى  شاهد  گذشته  هاى  هفته  در 
بسيج  موضوع  با  نمايندگى  اين  سوى  از  جلسه 
تورگردانان  از  دعوت  با  استانى  گردشگرى 
و  اجرايى  هاى  زمينه  بررسى  منظور  به  خارجى 
هاى  دستگاه  و  خصوصى  بخش  مشاركت  نحوه 
اندركاران  درست  استانى،  مسئوالن  با  استان 
اقشار  و  اصناف  و  صنايع  مدير  گردشگرى، 
قابل  ابتكارى  خود  نوع  در  كه  ايم  بوده  مختلف 

تحسين است. (ادامه در ستون مقابل)

يادداشت

خبر خوش سيف براى فعاالن اقتصادى 

رئيس كل بانك مركزى درباره حساب هاى جعلى بانك 
گفت: 300 ميليون حساب در نظام بانكى وجود دارد 
كه 38 ميليون آن حساب هايى است كه داراى شماره 
شناسه و كد ملى تطبيق داده نشده است و از اين تعداد 
30 ميليون حساب راكد و 8 ميليون حساب فعال است كه 
ارقام آن كوچك مى باشد و هنوز شناسايى نشده اند. به 
گزارش مهر، ولى ا... سيف، فاز جديد حمايت نظام بانكى از توليد و فعاليت هاى 
اقتصادى را به عنوان يك خبر خوش به فعاالن اقتصادى اعالم كرد. براساس 
پيش بينى ها رفع تحريم هاى بانكى چهار تا پنج ماه زمان نياز دارد و با رفع تحريم 
ها شرايط مورد نظر بهبود يافته و رقابتى مى شود، ضمن اينكه زمانى كه ارتباطات 

بين المللى برقرار شود، تحرك مجدد در نظام بانكى ايجاد خواهد شد.

اجراى قانون مرخصى 9 ماهه زايمان الزام است

اجتماعى مجلس گفت: مرخصى 9  عضوكميسيون 
ماهه زايمان يكى از حقوق بانوان است كه تبديل به 
قانون شده و عدم اجراى آن از سوى دولت نه تنها 
مصوبه مجلس را ناديده گرفته كه بى توجهى به اصل 
10 قانون اساسى است. فاطمه آليا، در گفتگو با مهر 
افزود: دستگاه ها اعتبارات مشخص شده اى دارند و بخشى از اعتباراتى را نيز 
در اختيار دارند كه در زمان كمبود بودجه مى توانند از محل اين اعتبارات براى 
اقدامات ديگر هزينه كنند و به هر حال توجيه اجرا نكردن قانون به دليل نداشتن 
بودجه قابل قبول نيست. وى با تأكيد بر اينكه به هر بهانه اى نمى توان از 
اجراى قانون سر باز زد، تصريح كرد: نكته ديگر اين است كه مجلس در قانون 

دولت را مكلف به اجرا نكرده است بلكه از واژه ملزم استفاده شده است.

 شرايط تغيير سند اراضى ملى اعالم شد 

اعالم در  با  مديرعامل سازمان ملى زمين و مسكن 
جريان بودن صدور سند ملكى براى اراضى ملى به نام 
سازمان ملى زمين و مسكن و وزارت راه و شهرسازى 
از برنامه هاى دولت براى حمايت از سرمايه  گذارانى كه 
مسكن اقشار كم درآمد را تامين مى  كنند، خبر داد. به 
گزارش فارس، سيد محمد پژمان درباره تعيين تكليف اراضى ملى و زمين هايى كه 
به نوعى در اختيار دولت هستند ولى هنوز سندملكى ندارند، گفت: براساس قانون، 
تمامى زمين هايى كه اراضى دولتى محسوب مى شوند واجد سند هستند.وى ادامه 
داد: در اين بين، آن دسته از اراضى ملى  كه تحت اختيار منابع طبيعى و سازمان 
امور اراضى بوده و در مدت زمان هاى مختلف در اختيار وزارت راه و شهرسازى يا 

سازمان ملى زمين و مسكن قرار گرفته است در حال تغيير سند هستند. 

رئيس كميسيون اجتماعى مجلس به منظور تعيين تكليف 
نهايى دو شركت پديده شانديز و موسسه ميزان نامه اى به 

رئيس جمهور ارسال كرد.
عزيزى  عبدالرضا  خبرنگاران،  باشگاه  گزارش  به 
به  ذيل  در  كه  است  پرداخته  نكاتى  به  نامه  اين   در 
بديهى،  اصل  يك  نقض  عنوان  به  شود.  مى  اشاره   آن 
از هجوم  تنها در مراحل پيشينى و قبل  نه  اطالع رسانى 
سپرده گذاران و سهامداران براى افتتاح حساب مشاركت، 
صورت نگرفت بلكه اكنون نيز به درستى صورت نمى گيرد 
و اين خود يكى از مشكالت جدى است كه آثار روانى را نيز 

به ابعاد اجتماعى – اقتصادى قضيه مى افزايد.
پيشنهاد مشخص اين كميسيون آن است كه حضرتعالى طى 

دستورى كليه مبادى نامبرده را موظف به ارائه گزارش هاى 
روشن از اقدامات حمايتى و جبرانى خود بنماييد تا ضمن 
ارسال نسخه اى از اين گزارش ها به كميسيون اجتماعى در 
معرض اطالع نمايندگان مردم قرارگيرد و به نحو مقتضى و 
با رعايت موارد امنيتى در جهت تلطيف فضا و باز گرداندن 

اعتماد عمومى به كار گرفته شود.
در اين خصوص فرجه اى نيز تعيين شود تا دستگاه هاى درگير 
بتوانند با محوريت استانداران ضمن اينكه گزارش هاى خود 
را در قالب يك گزارش واحد ارايه مى كنند، سرعت را نيز 

در كنار دقت لحاظ نمايند.
در يك اقدام پيشگيرانه، مسئوليت مراكز امنيتى و اقتصادى 
استان در مورد تاييد نهايى و نظارت مستمر بر پروژه هاى 

اقتصادى مهم هر استان مشخص شود و در مورد موسسه 
و شركت مذكور نيز دليل و انگيزه كم كارى احتمالى آنان 
گزارش  حضرتعالى،  دستور  با  است  الزم  شود.  تشريح 
ديگرى نيز از كم و كيف اجراى امور در هيئت يا هيئت هاى 
تصفيه، به اطالع برسد و در آن مشخص شود كه «تقويم» 
اموال و دارايى هاى «ميزان» چه زمان به پايان مى رسد و 

تاكنون چه معلوماتى حاصل شده است.
را  خود  شغل  نيز  موسسات  اين  كاركنان  مردم،  كنار  در 
از دست داده اند، دولت محترم تدبير و اميد چه راهكارى 
اصولى  غير  عملكرد  تاوان  كه  ضعيف  قشر  اين  براى  را 
يا  انديشيده  مى دهند،  پس  را  اجرايى  دستگاه هاى  برخى 

مى نمايد. پيشنهاد 

نامه رئيس كميسيون اجتماعى به رئيس جمهور براى تعيين تكليف پديده شانديز و موسسه ميزان

كرد:  تصريح  نوبخت  صفحه1)  از  (ادامه   
يارانه  واريز  روزه  دو  تأخير  اساس،  بر همين 
ها  يارانه  پرداخت  در  خللى  تير 94  و  خرداد 
خانوارها  نقدى  يارانه  و  است  نكرده  ايجاد 
سخنگوى  شد.  خواهد  پرداخت  قانون  طبق 
دولت با اشاره به برنامه ريزى هاى دولت در 
چارچوب تنظيم چگونگى هزينه كرد دارايى 
هاى آزاد شده، گفت: در اين خصوص برنامه 
ششم توسعه مناسب ترين برنامه اى است كه 

مى تواند اين مأموريت را بر عهده گيرد چرا 
كه زمان اجراى اين برنامه تقريباً مصادف با 
بود.وى  خواهد  ها  تحريم  لغو  شدن  اجرايى 
تدوين اين برنامه ريزى را در حيطه وظايف 
عنوان كرد  ريزى  برنامه  و  مديريت  سازمان 
و افزود: رقم مورد نياز سرمايه گذارى برنامه 
ششم توسعه بيش از هزار و شصت و سه هزار 
ميليارد تومان است كه يقيناً رقم حدود 120 
ميليارد دالرى دارايى هاى آزاد شده نمى تواند 

پاسخگوى چنين حجم سرمايه گذارى باشد. 
نوبخت با اشاره به انتظار مردم براى كاهش 
قيمت ها و دوران بعد از لغو تحريم ها افزود: 
ارزانى كاالها از طريق افزايش واردات از خارج 
از كشور به هيچ عنوان در سياست هاى دولت 
نيست؛ بلكه سياست اصلى ما ايجاد ارزانى از 
طريق افزايش توليدات داخلى ناشى از سرمايه 
گذارى هايى است كه از منابع خارجى و داخلى 
بعد از تحريم ها فراهم خواهد شد. نوبخت با 

اشاره به سفرهاى اخير هيئت هاى اقتصادى 
كشورهاى مختلف به ايران تصريح كرد: ما 
حتى براى اين هيئت هايى كه مستمراً وارد 
 ايران مى شوند بسته هايى را آماده كرده ايم 
تا بدانيم از هر هيئت خارجى چه چيزى بايد 
اى  زمينه  چه  در  آنها  حضور  از  و  بخواهيم 
اختيار  در  معنى  به  اين  ولى  كنيم  استفاده 
گذاشتن بازار كشور به آنها و زمينگير كردن 

توليدكنندگان داخلى با واردات نخواهد بود.  

تاخير در واريز يارانه نقدى به روايت نوبخت 

 (ادامه از ستون مقابل) غالمحسين ابراهيمى هدف از 
برگزارى اين جلسات را با عنايت به فرمايشات مقام 
معظم رهبرى مبنى بر ضرورت رهايى از اقتصاد نفتى و 
تاكيد ايشان بر بهره گيرى از ظرفيت هاى گردشگرى 
 كشور ذكر نموده و با ارائه چند پروژه از جمله ترويج 
قالب  در  استان  گردشگرى  هاى  جاذبه  المللى  بين 
و  خبرنگاران  راهنمايان،  تورگردانان،  از  دعوت 
گردشگران داخلى و خارجى، جشنواره بين المللى غذا و 
شيرينى (با طعم زعفران و زرشك ) خواستار مشاركت 
بخش هاى دولتى و خصوصى در اجراى اين پروژه ها 
شد كه ضمن عرض خداقوت به اين مسئول پر تالش 

چند نكته را يادآور مى شوم:
از  و  است  شده  فراهم  فضايى  چنين  كه  اينك   -
استان  گردشگرى  متوليان  و  ارشد  مسئوالن  طرفى 
 نيز بر رونق صنعت گردشگرى تاكيد دارند بايد همه

دستگاه هاى دولتى تالش خود را نموده تا اقدامات 
 مناسبى جهت جذب گردشگر بيشتر به اين استان انجام و 
زيرساخت هاى الزم نيز در حمل و نقل و پذيرايى از 

گردشگران فراهم شود.
و  دولتى  بخش   ، روستايى  گردشگرى  توسعه  -در 
بخش خصوصى و حتى شوراهاى اسالمى روستايى 
و  ها  برنامه  منطقه،  موقعيت  اساس  بر  بايست   مى 

طرح هاى مناسبى را طراحى نمايند.
اصولى و  ريزى  برنامه  نيازمند  توسعه گردشگرى   -
و  نهادها  و  منطقه  مردم  همه  مساعدت  و  هميارى 
سازمان هاى اجرايى مى باشد تا اين استان به عنوان 
يكى از مناطق و قطب هاى گردشگرى كشور مطرح 

شود و عزم جدى تمام مديران استان را مى طلبد.
و اما 2 درخواست از متوليان امر

- اولويت گردشگرى در 2 دولت متوالى مورد تاكيد 
عملكردها  بررسى  با  است  الزم  حال  گرفته   قرار 
در اين مدت ميزان گرايش شعار به واقعيت را سنجيده 
اقدامات  و  يافته  اختصاص  بودجه هاى  بررسى  با  و 
را  هدف  اين  تحقق  در  موفقيت  ميزان  شده  انجام 
سوال  پاسخ  هاى  داده  از  استفاده  -با  نمايند.  اعالم 
قبل، رويكرد آينده خود را در صورت تاييد روال گذشته 
تقويت و در صورت مشاهده عدم كارايى سياستهاى 
خود  جديد  هاى  برنامه  اهداف  از  انحراف  و  گذشته 
اميدواريم  نمايند.  اعالم  گردشگرى  توسعه  براى  را 
هرچه سريعتر شاهد رونق اين بخش و به ثمر نشستن 
تالش همه آحاد جامعه باشيم و اين مهم جز در حركتى 
كه  اين  پايانى  سخن  و  شد  نخواهد  ميسر  بسيجى 
آينده مكانى نيست كه به آنجا مى رويم، جائيست كه 
 آن را به وجود مى آوريم. راه هايى كه به آينده ختم 
 مى شوند يافتنى نيستند بلكه ساختنى اند و ساختن آن ،
هم سازنده را و هم مقصد را دگرگون مى كند. انشاءا...

مركز تخصصى عروس با تخفيف ويژه
زيبايى جلوه ماندگار

خيابان ارتش ، حدفاصل عدل و معلم    32231717

دعوت نامه تشكيل مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده (نوبت اول)
شركت تعاونى تاكسيرانى بيرجند و حومه

شماره ثبت: 193   شناسه ملى: 10360009238   تاريخ انتشار: 94/5/5
جلسه مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده " نوبت اول " شركت تعاونى تاكسيرانى بيرجند و حومه 
دوشنبه 94/5/26 راس ساعت 22 در محل مسجد امام رضا (ع) واقع در چهار راه جواديه برگزار مى 
شود. از كليه اعضا دعوت مى شود براى اتخاذ تصميم نسبت به موضوعات ذيل در اين مجمع حضور به 
هم رسانند. ضمنا چنانچه عضوى بنا به داليلى نتواند شخصا حضور يابد، مى تواند همزمان با نماينده 
نمايد.  دريافت  را  به جلسه مجمع  ورود  برگه  و  مراجعه  دفتر شركت  به  با هم  االختيار خويش  تام 

حداكثر آراى وكالتى هر عضو سه راى و هر فرد غير عضو يك راى مى باشد
 ضمنا متقاضيان سمت هيئت مديره و بازرس مى توانند حداكثر ظرف مدت 7 روز از تاريخ انتشار
 به همراه مدارك به دفتر تعاونى واقع در خيابان شهيد فهميده 3 - پالك 73 مراجعه نموده و فرم

 ثبت نام را تكميل نمايند.
دستور جلسه:

استماع گزارش هيئت مديره و بازرس - تصويب صورت هاى مالى 93
انتخاب اعضاى اصلى و على البدل هيئت مديره براى مدت سه سال شمسى

انتخاب بازرسين اصلى و على البدل براى مدت يك سال مالى
تصويب بودجه پيشنهادى سال 94

هيئت مديره

دعوت نامه تشكيل مجمع عمومى فوق العاده (نوبت دوم)
شركت تعاونى تاكسيرانى بيرجند و حومه

شماره ثبت: 193   شناسه ملى : 10360009238   تاريخ انتشار: 94/5/5

حومه  و  بيرجند  تاكسيرانى  تعاونى  شركت   " دوم  نوبت   " العاده  فوق  عمومى  مجمع  جلسه 
راه جواديه  واقع در چهار  (ع)  امام رضا  دوشنبه 94/5/26 راس ساعت 21 در محل مسجد 
برگزار مى شود. از كليه اعضا دعوت مى شود براى اتخاذ تصميم نسبت به موضوعات ذيل در 
اين مجمع حضور به هم رسانند. ضمنا چنانچه عضوى بنا به داليلى نتواند شخصا حضور يابد، 
مى تواند همزمان با نماينده تام االختيار خويش با هم به دفتر شركت واقع در خيابان شهيد 
فهميده نبش شهيد فهميده 3 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 اساسنامه جديد شركت تعاونى وفق قانون اصالح موادى از قانون بخش تعاونى 

اقتصاد جمهورى اسالمى ايران - اصالح ماده 6 اساسنامه شركت تعاونى (تغيير آدرس)
هيئت مديره

دعوت نامه تشكيل مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده " نوبت اول "
شركت تعاونى مسكن كانون بازنشستگان آموزش و پرورش خراسان جنوبى

شماره: 197   تاريخ:94/5/4    تاريخ انتشار: 94/5/5    
جلسه مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده " نوبت اول " شركت تعاونى مسكن كانون بازنشستگان 
آموزش و پرورش خراسان جنوبى سه شنبه 94/5/27 ساعت 9 صبح در محل باشگاه فرهنگيان واقع 
در خيابان معلم برگزار مى شود. از كليه اعضا دعوت مى شود براى اتخاذ تصميم نسبت به موضوعات 
ذيل در اين مجمع حضور به هم رسانند. ضمنا چنانچه عضوى بنا به داليلى نتواند شخصا حضور يابد 
مى تواند همزمان با نماينده تام االختيار خويش با هم به دفتر شركت واقع در بلوار مدرس – خيابان 
را  به جلسه مجمع  ورود  برگه  و  تنظيم  را  نامه  وكالت  برگ  و  مراجعه  تيمورپور- پالك81  شهيد 

دريافت نمايد. حداكثر آراى وكالتى هر عضو سه راى و هر فرد غير عضو يك راى مى باشد
(حضور توام عضو با نماينده وى در جلسه ممنوع است)

كليه اعضاى متقاضى عضويت در بازرسى شركت مى بايست واجد شرايط بندهاى (1 و2 و3) 
ماده 34 اساسنامه باشند و تا يك هفته پس از نشر آگهى براى كسب اطالع از شرايط اساسنامه

 و ثبت نام به دفتر شركت مراجعه نمايند.

دستور جلسه:
تصويب صورت هاى مالى منتهى به سال 93 پى از ارائه گزارش هيئت مديره و بازرس

طرح و تصويب بودجه پيشنهادى هيئت مديره براى سال 94
تصميم گيرى در مورد نحوه سرعت اجرا و تحويل تعدادى از واحدها به اعضا

طرح و تصويب تغييرات اعضا و سرمايه
انتخاب بازرس اصلى و على البدل براى يك سال مالى

هيئت مديره تعاونى مسكن كانون بازنشستگان آموزش و پرورش بيرجند

 حمل اثاثيه منزل 

با خاور مسقف و كارگر ماهر
09159639065

على آبادى
"ضمنا كارگر تنها نيز داريم"

فروشگـاه    كـودك 
 ا ميـــر

متنوع ترين سيسمونى نوزاد ، شيك ترين لباس 
 بچگانه ، اسباب بازى ، بازى فكرى از 6 ماهه 

تا بزرگ سال ، سه چرخه ، با مناسب ترين قيمت 
از فروشگاه كودك امير تهيه فرماييد.

سجادشهر ،  امامت 2           32412973  - نودهى فاطمى

 با ضمانت پاره نشدن و چروك نشدن 
32214989 - 32212979  

    32412300
32412311  - چمنى قـاليشويى گـل ابـريشم صاف صاف   

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

32225807 - 32226161 - 09157615979

   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

مغـز پستــه 42/000 تومــان
پسته و خشكبار رزاقى- نبش بهشتى 21

فروش ويژه         فروش ويژه        
اقساط 10 ماهه 
بدون افزايش قيمت و پيش پرداخت
  11 سال سابقه فعاليت
  تعميرات تخصصى
  3 فيلتر بخر 4 فيلتر ببر

آب شيرين كن مروج
دفتر مركزى: بيرجند – بين معلم 44 و چهارراه 
قنادى طوس   09151615329- 32442272 
دفتر نهبندان: 09152509960  -  فرشيد فيروز ى

ديگر نگران رسوب شيرآالت خود نباشيد
تصفيه ورودى ساختمان  فقط 395000 تومان



پيام شماآزادى پنج زندانى جرائم غيرعمد استان در تيرماه
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پيام كوتاه : 3000272424

دوشنبه * 5 مرداد 1394 * شماره 3277

مديرعامل ستاد ديه مردمى خراسان جنوبى از آزادى پنج زندانى جرائم غيرعمد در استان در تير ماه سال جارى خبر داد. اربابى اظهار كرد: هشتمين جلسه هيئت 
مديره ستاد ديه استان برگزار شد كه در اين جلسه با پرداخت بدهى پنج نفر از زندانيان با كمك يكى از خيران موافقت شد و اين پنج زندانى در تيرماه سال 

جناب آقاى شهردار و مسئولين اداره اوقاف و ميراث 3جارى آزاد شدند. وى تصريح كرد: مجموع بدهى اين پنج نفر، مبلغ 347 ميليون ريال بوده كه اين افراد در زمينه هاى مالى، مهريه و نفقه بدهكار بودند.
اطراف  هاى  كوچه  بيرجند:  شهرستان  فرهنگى 
حسينيه امام رضا (ع) كه داراى سنگ فرش مناسب 
مى باشد و باعث زيبايى اطراف حسينيه بود به دليل 
اداره برق تخريب  انجام عمليات زير ساختى توسط 
شده و هنوز به حالت اوليه برنگشته است. در رابطه 
مسئولين چه پاسخى دارند؟ در  اين موضوع  با 
موزاييك  بخواهد  عادى  شهروند  يك  كه  صورتى 
پروسه  يك  از  بايد  نمايند  تعويض  را  خود  حياط 

طوالنى ادارى عبور كند، حال قضاوت با مردم...
915...385

چند روز  نوغاب هندواالن هستم.  روستاى  اهالى  از 
چند  گوسفند   4 اينكه  ادعاى  با  فردى  پيش 
شاخه جارو خورده اند گوش هاى هر 4 گوسفند 
را به طرز فجيعى بريد... جداً باعث تأسف است كه 
در اين دوره چنين افرادى با اين اخالق ديده مى شوند.
915...133
عدالت يعنى چه؟ عدالت يعنى، قطع يارانه فرهنگيان 
بازنشسته اى كه دريافت حقوق ماهيانه زير يك ميليون 

تومان دارند. اين شكايت را به كجا بايد برد.
915...627
تمامى  به  قلم شيوايتان  با  لطفاً  پور  آقاى هرم  سالم 
مسئولين درباره ساخت و سازهاى مسير رودخانه 
بند امير شاه از سرچشمه تا انتها تذكر بدهيد زيرا 
ديرى نخواهد گذشت كه سيل باليى را كه سر جاده 

چالوس آورد سر اين منطقه هم خواهد آورد. متشكرم.
915...742
راه  اداره  مسئولين  خدمت  نباشيد  خسته  و  سالم 
مشكل  حل  و  پيگيرى   بابت  بيرجند  شهرسازى  و 
جاده محمدسلطان براچ. چند ساله اين جاده 
زيرسازى شده است ولى هنوز براى آسفالت 
است!...  نگرفته  صورت  اقدامى  هيچ   آن 

لطفًا اقدام فرمائيد.
937...057
نباشيد مى گويم  خسته  استان  مسئولين  خدمت 

براى حل مشكل ارضى موسوى... خداقوت.
915...699
است  خواهشمند  استان  راهور  پليس  فرماندهى  از 
را  آوا  روزنامه  در  شنبه  روز  گرامى  شهروند  پيامك 
پيگيرى و با پليس خاطى برخورد جدى شود و 
به هم استانى هاى محترم اطالع رسانى شود تا ديگر 
اين گونه برخوردهاى زشت و ناپسند تكرار نشود. با 
تشكر از مجموعه پليس راهور استان و همكاران پر 

تالش آن مجموعه.
915...236
بيرجند  شهردارى  محترم  مسئولين  از  سالم.  آوا 
خواهشمنديم به سايت كوير تاير و بلوار ميالد 
انتهاى موسى بن جعفر (ع) توجه بيشترى 
سمت  به  ميالد  بلوار  رو  پياده  باشند.  داشته 
 سايت كوير قسمتى نشست كرده و از سر چهار راه

به سمت مدرسه پياده رو يا بسته و يا پر از خاك و 
سنگ است. همچنين نسبت به ايجاد فضاى سبز در 

داخل سايت كوير و بلوار ميالد اقدام فرماييد.
915...236

جوابيه هاى شهردارى بيرجند

1- احتراماً در پاسخ به مطلب درج شده در ستون پيام 
شما مورخ 94/3/24 درباره «تابلوى ميدان توحيد و 
ميدان تمناى باران در ميان فضاى سبز ناپيداست» به 
استحضار مى رساند: مورد بررسى و رفع نقص گرديد.

2- احتراماً در پاسخ به مطلب درج شده در ستون پيام 
شما مورخ 94/3/27 درباره «لطفاً فكرى به حال جدول 
آهنى  رجبعلى  خيابان شهيد  انتهاى  آسفالت  و  كشى 
نماييد» به استحضار مى رساند: جدول كشى و آسفالت 
انتهاى محل مذكور پس از تملك و پرداخت هزينه هاى 
آماده سازى در دستور كار شهردارى قرار خواهد گرفت.

3- احتراماً در پاسخ به مطلب درج شده در ستون پيام 
روشنايى  حال  به  «فكرى  درباره   94/4/4 مورخ  شما 
 محوطه انتهاى بهشتى 4 نماييد» به استحضار مى رساند:
محل مورد نظر در تملك شهردارى نبوده و اقدامى ندارد.

پاسخ مسئولين به پيام شما

* حسين زاده
پنجشنبه  استان  توسعه  و  ريزى  برنامه  شوراى  جلسه 
جداول  گذاشتن  رأى  به  و  بررسى  موضوع  با  گذشته 
اعتبارات  نيز  و  اى  سرمايه  و  دارايى  تملك  اعتبارات 
كه  در خبرى  برگزار شد.  در سال 94  استان  اى  هزينه 
محدوديت  لحاظ  به  شد  چاپ  جلسه  اين  از  شنبه  روز 
اعتبارات  درباره  استان  كل  مديران  سخنان  فضا 
به  مطلب  اين  در  كه  نرسيد  چاپ  به  يافته  تخصيص 
 مرور صحبت هاى مطرح شده تعدادى از مديران استان 

در اين جلسه مى پردازيم.

با پنج ميليون تومان براى توسعه صنايع 
دستى در اين شهرستان چه مى توان كرد

مدير كل ميراث فرهنگى صنايع دستى و گردشگرى استان 
در موضوع اعتبارات تملك دارايى و سرمايه اى سال 94 
توسعه  و  ايجاد  برنامه  تحقق  براى  اينكه  بيان  با  استان 
صنايع دستى با 5 ميليون تومان اعتبار در اين شهرستان 
ترين  بازده  زود  و  بيشترين  گفت:  بكنيم؟  بايد  كار  چه 
شود. مى  حاصل  دستى  صنايع  بخش  همين  از   اشتغال 
امكان اعتبارات،  كمبود  به  توجه  با  رمضانى  گفته   به 

ترميم و بازسازى آثار تاريخى استان وجود ندارد و عليرغم 
اين بخش  اعتبارات  تاريخى  آثار  اين  تعداد  و  پراكندگى 

هرساله كاهش مى يابد.

فقط نام ميراث فرهنگى در رديف خدمات 
فرهنگى و هنرى آمده تا خوشحال شويم!...

رمضانى با اشاره به اينكه در رديف برنامه هاى خدمات 
اعتبارى  اما  آمده  فرهنگى  ميراث  نام  و هنرى  فرهنگى 
حالى  در  اين  كرد:  اظهار  است،  نيافته  اختصاص  ما  به 
رسوم  و  رسم  و  ها  آيين  از  اى  عمده  بخش  كه  است 
فرهنگى ميراث  را   ... و  تاريخى  مساجد  مرمت   كهن، 

انجام مى دهد و مگر مى شود در اين بخش اعتبار نداشته 
باشيم؟! فقط نام ميراث فرهنگى در اين رديف آمده است 

تا خوشحال شويم؟

با اين اعتبار فقط مى توان 
چراغ اداره را روشن نگه داشت

رمضانى با اشاره به اينكه در بخش گردشگرى نيز يك 
ميليارد و 800 ميليون تومان كاهش اعتبار داريم، گفت: 
در مورد موزه ها با اين ميزان اعتبار فقط مى توان چراغ 

اداره را روشن نگهداشت. 
وى به هزينه هاى نگهدارى موزه ها و ارائه خدمات به 
گردشگران اشاره كرد و افزود: سال گذشته كه اعتبارات 
استانى ما 37 ميليارد ريال بود مركز 50 ميليارد ريال در 
اختيار ما قرار داد اما امسال كه سهم ما از اعتبارات استانى 
به 20 ميليارد ريال كاهش يافته چه انتظارى مى توانيم از 

ميراث فرهنگى كشور داشته باشيم؟

پاداش پرداخت نشده 
نيروهاى بازنشسته راه و شهرسازى

مدير كل راه و شهرسازى استان هم با اشاره به افزايش 

 20 افزايش  و  بخش  اين  ملى  اعتبارات  درصدى   100
درصدى اعتبارات راهدارى از محل بودجه ملى، گفت: از 
محل اعتبارات استانى نيز درخواست سهم بيشترى داريم. 
ضمن اينكه اعتبارات بحش حمل و نقل 13 تا 14 درصد 
يكصد  اخير  سال   3 طى  جعفرى  گفته  به  دارد.  كاهش 
نفر نيرو بازنشسته شدند كه به لحاظ محدوديت اعتبارات 
پاداش آنان پرداخت نشده است. وى كمبود نيرو را نيز از 

دغدغه هاى راه و شهرسازى استان ذكر كرد.

آيا با اين اعتبار مى توان 
به وظايف و وعده ها عمل كرد؟

رئيس سازمان صنعت معدن و تجارت خراسان جنوبى نيز 
با اشاره به اينكه سهم حوزه صنعت از سرجمع اعتبارات 

اعتبار  ميزان  اين  با  آيا  گفت:  است،  درصد   5  استانى 
مى توانيم به وظايف خود و به تعهدات و وعده هايى كه 

داده ايم عمل كنيم؟

شهرك هاى صنعتى استان 
گنجايش تأمين زيرساخت براى حضور 
سرمايه گذار يكصد ميلياردى را ندارند

اينكه هيچ كدام از شهرك هاى صنعتى  با بيان  حقيقى 
استان گنجايش فراهم كردن زيرساخت هاى الزم براى 
را  ميلياردى  يكصد  سرمايه  با  گذار  سرمايه  يك  حضور 
ندارند، اظهار كرد: به عنوان يك خادم در استان با اين 
داريم  برنامه  در  را كه  كارهايى  از  اعتبارات، يك درصد 
 18 به  كه  حالى  در  برسانيم.  سرانجام  به  توانيم  نمى 
به  ما  اعتبارات  داريم، سرجمع  نياز  اعتبار  تومان  ميليارد 

2/5 ميليارد تومان هم نمى رسد.
پرسنل  مزاياى  و  حقوق  تأمين  مشكل  به  اشاره  با  وى 
و  معدن  صنعت  سازمان  پرسنل   188 مجموع  از  گفت: 

تأمين  وزارتخانه  از طريق  نفر   44 استان حقوق   تجارت 
پاداش  و  كارى  اضافه  حق  از  افراد  اين  كه  شود   مى 
بى بهره اند. ضمن اينكه براى توسعه و نظارت بر 400 
انجام  به  نياز  معادن  اين  بيشتر  درآمد  كسب  و  معدن 
مأموريت هاى بيشتر از سوى پرسنل است كه اين موارد 

بايد در اعتبارات ديده شود. 

ضرورت توزيع عادالنه تر اعتبارات دستگاه ها

رئيس سازمان جهاد كشاورزى استان هم در اين جلسه 
مدنظر قرار دادن مبناى عادالنه ترى را در توزيع اعتبارات 
و  شد  خواستار  استان  هاى  دستگاه  بين  در  جارى  سال 
گفت: با تشكيل گروه هاى كار كارشناسى شاخص هاى 
اعتبارات  توزيع  در  آينده  سال  براى  حداقل  ترى  دقيق 

هاى  شهرستان  فرمانداران  از  پور  ولى  شود.  مشخص 
استان نيز خواست در توزيع اعتبارات شهرستانى، تمامى 

دستگاه ها را ببينند.

آموزش و پرورش در تخصيص اعتبارات 
مظلوم واقع شده است

حوزه  اعتبارات  نيز  استان  پرورش  و  آموزش  كل  مدير 
آموزش و پرورش استان را بسيار ناچيز دانست و اظهار 
استان  پرورش  و  آموزش  دارايى  تملك  اعتبارات  كرد: 
ها  در شهرستان  نياز  مورد  ادارى  تجهيزات  تأمين  براى 
كافى نيست و آموزش و پرورش در تخصيص اعتبارات 

مظلوم واقع شده است.
ادارات  هاى  ساختمان  ساز  و  ساخت  المعى  گفته  به 
لحاظ  به  استان  هاى  شهرستان  در  پرورش  و  آموزش 
كمبود اعتبارات بعضًا آنقدر طوالنى شده كه اگر چاره اى 
انديشيده نشود در يكى دو سال آينده بايد آنها را به عنوان 

آثار تاريخى به ميراث فرهنگى تحويل دهيم!

گاليه از تفاوت فاحش حقوق پرسنل 
در دستگاه هاى مختلف

مدير كل تعاون كار و رفاه اجتماعى استان نيز تأمين حق 
 و حقوق نيروهاى قراردادى اين اداره كل را از دغدغه هاى

دستگاه ها ذكر كرد و گفت: اى كاش نمايندگان استان در 
مجلس شوراى اسالمى و يا حداقل رئيس مجمع نمايندگان 
هاى دغدغه  و  داشتند  مى  حضور  جلسه  اين  در   استان 

ما را درباره كمبود اعتبارات مى ديدند.
در  پرسنل  مزاياى  افزايش  اينكه  به  اشاره  با  سنجرى 
ضرورت  بر  است  نشده  ديده  يافته  تخصيص  اعتبارات 
تفاوت  از  گاليه  با  و  كرد  تأكيد  پرسنلى  بخش  تقويت 
افزود:  مختلف  هاى  دستگاه  در  پرسنل  حقوق  فاحش 
متناسب  بايد  دستگاه  هر  در  كاركنان  حقوقى   سرانه 

تأمين  و  شود  گرفته  نظر  در  دستگاه  آن  وظايف   با 
سالمت ادارى نيز بسته به اين است كه دستگاه ها مديون 

پرسنل خود نباشند.

ضعف پايه بودجه استان 
ظلم مضاعف به پرسنل است

سنجرى ضعيف بودن پايه بودجه استان را ظلم مضاعف 
به پرسنل دستگاه ها دانست و اظهار كرد: دستگاه هاى 
استان بزرگ شده اند اما اعتبارات متناسب با دستگاه ها 

افزايش نيافته است.
كرد:  اظهار  استان  اجتماعى  رفاه  و  كار  تعاون  مدير كل 
در  بايد  اجرايى  هاى  دستگاه  از  ها  شهردارى  مطالبات 

اعتبارات ديده شود.
آرامنش مدير كل حفاظت محيط زيست استان هم در اين 
جلسه گفت اگر در اعتبارات استان گشايش شد با توجه به 
اينكه حفاظت محيط زيست در ماده 180 جايگاهى ندارد، 

هزينه هاى مأموريتى پرسنل ما ديده شود.

اعتبارى براى پرداخت پرسنلى 
به نيروهاى جديد در نظر گرفته نشده است

معاون توسعه و مديريت منابع دانشگاه علوم پزشكى نيز با 
بيان اينكه بخش بهداشت و درمان با كسرى 35 درصدى 
اعتبارات روبروست، گفت: با وجود افتتاح سه بيمارستان 
جديد در استان و اضافه شدن 310 نفر پرسنل به سيستم 
بهداشت و درمان خراسان جنوبى اعتبارى براى پرداخت 
پرسنلى ديده نشده است و ناچاريم از نقدينگى پرداخت 
كنيم. ضمن اينكه در اجراى طرح تحول سالمت نيز 260 

نفر پرستار جديد استخدام كرده ايم.
رديف  خوسف  بيمارستان  اينكه  به  اشاره  با  بين  باريك 
محدود  اعتبارات  به  توجه  با  افزود:  ندارد،  اعتبارى 
تخصيص يافته امكان تملك و احداث اورژانس بين راهى 

در استان وجود ندارد.

بودجه فرهنگى استان به ويژه در فصل پنج 
نسبت به ساير استان ها ضعيف است

مدير كل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان هم با بيان اينكه 
اعتبارات فصل 5 محل مانور دستگاه هاى فرهنگى است، 
گفت: بودجه ما به ويژه در فصل 5 نسبت به استان هاى 

ديگر ضعيف است.
به گفته محبى در شهرستان هاى تازه تأسيس كه قرار 
است ادارات ايجاد شود و در شهرستان هايى مثل قاين و 
سربيشه و ... كه پروژه هاى بزرگى در دست اجرا داريم با 

مشكل اعتبارى رو برو هستيم. 
روستايى  فاضالب  و  آب  شركت  مديرعامل  بسكابادى 
استان نيز با اشاره به اينكه در شهرستان هاى زيركوه و 
خوسف ساختمان بهره بردارى نداريم، گفت: در خواست 
اين دو  به وجود مشكل زمين در  با توجه  مى كنيم كه 
شهرستان كار مبادله موافقت نامه به منظور اخذ زمين از 

طريق مسكن و شهرسازى به انجام برسد.
عدم  از  هم  استان  عشايرى  امور  كل  مدير  ابراهيمى 
تخصيص اعتبارات ماده 180 به جامعه عشايرى و ديده 

نشدن اين بخش گاليه كرد.

مدير خوب مديرى است 
كه بتواند با حداقل اعتبارات مديريت كند

گفت:  ادارات  مديران كل  به  پاسخ  در  ادامه  در  استاندار 
از سر دلسوزى  دانيم كه صحبت ها  به خوبى مى  البته 
استان  اختيار  در  منابع  حال  هر  به  اما  شود  مى  بيان 
مشخص و بسيارمحدود و تقاضا بسيار زياد است و بايد 
و  كنيم  تنظيم  موجود  منابع  اين  با  را  خود  هاى  برنامه 
مدير خوب هم مديرى است كه بتواند با حداقل اعتبارات 
به  بايد  اولويت  اينكه  بيان  با  خدمتگزار  كند.   مديريت 
پروژه هايى كه زودتر به بهره بردارى مى رسد و آثار و 
بركات آن براى استفاده عموم مردم مشهود تر است داده 
شود و كيفيت كار نيز مدنظر قرار گيرد. در ادامه جلسه هم 
با وجود اعتراضاتى كه به موضوع توزيع اعتبارات تملك 
دارايى و سرمايه استان از سوى مديران مطرح شد جدول 
توزيع اين اعتبارات با 12 رأى موافق و 5 رأى مخالف به 

تصويب شوراى برنامه ريزى و توسعه استان رسيد.

خزانه خالى ، تدبير عالى ؟
بودجه ما نسبت به ساير استان ها ضعيف است

تعمير انواع لوازم گازسوز  خانگى و صنعتى  

در اسرع وقت 09158624439 - جانى

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

 09153637507 - 09156217507 حسينى

آگهى مزايده اموال منقول " نوبت دوم "
چون در پرونده 443/94  اجرايى در قبال محكوميت آقاى سيد حسن جعفرى به پرداخت مبلغ 282/762/085 ريال در 

حق محكوم له آقاى محمد رمضانى و پرداخت مبلغ 13/500/000 ريال بابت حق االجرا در حق دولت و با توجه به توقيف يك دستگاه 
خودروى پژو پارس به شماره انتظامى 748 ب 17 ايران 52 از محكوم عليه كه حسب نظريه كارشناس اتومبيل مذكور مدل 85 به رنگ 
نقره اى و كاپوت جلو تعويضى مى باشد و جلو پنجره و يك عدد چراغ جلو مه شكن ندارد كه در حال حاضر به مبلغ 180/000/000 ريال 
ارزيابى گرديده است كه از طريق مزايده در روز يكشنبه مورخ 94/5/25 از ساعت 10 الى 11 صبح در دفتر اجراى احكام حقوقى به فروش 
برسد كه قيمت پايه از بهاى ارزيابى شده شروع و به كسانى كه باالترين قيمت را پيشنهاد نمايند، فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ 
پيشنهادى فى المجلس از برنده مزايده دريافت و نامبرده مكلف است حداكثر تا يك ماه نسبت به پرداخت باقيمانده ثمن معامله اقدام نمايد 
در غير اين صورت 10 درصد اوليه به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد خواهد شد. متقاضيان در صورت تمايل مى توانند پنج روز قبل از 

موعد مزايده به اين اجرا مراجعه تا ترتيب بازديد آنان داده شود. هزينه نقل و انتقال به عهده خريدار خواهد بود.
رجبى- مدير اجراى احكام مدنى دادگسترى بيرجند

دادگسترى جمهورى اسالمى ايران

كالسه 93/2461  اجرايى شورا
آگهى مزايده اموال منقول " نوبت دوم"

چون مقرر گرديده : اموال شامل1- موتور برق هندا بنزينى استارتى به مبلغ 13/500/000 ريال 2- كولر آبى 
بزرگ مستعمل داراى موتور سالم به مبلغ 1/500/000 ريال 3- كولر آبى خانگى كوچك با موتور سالم به مبلغ 1/000/000 
ريال جمع اموال به مبلغ 16/000/000 ريال كارشناسى شده در قبال بدهى آقاى محمد حسن احمدى به مبلغ 28/370/000 
ريال در حق اسماعيل قربانى و مبلغ 1/400/000 ريال حق االجرا در حق دولت از طريق مزايده روز چهارشنبه مورخ 94/5/28 
از ساعت 9 الى 10 صبح در دفتر اجراى احكام مجتمع شوراى حل اختالف بيرجند به فروش برسد كه قيمت پايه از بهاى 
ارزيابى شده شروع و به شخصى كه باالترين قيمت را پيشنهاد نمايد، فروخته خواهد شد.10 درصد مبلغ پيشنهادى فى المجلس 
از برنده مزايده دريافت و نامبرده مكلف است حداكثر تا يك ماه نسبت به پرداخت باقيمانده ثمن معامله اقدام نمايد در غير اين 
صورت 10 درصد اوليه به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد خواهد شد. لذا متقاضيان در صورت تمايل مى توانند پنج روز قبل 
از موعد مزايده به اين اجرا واقع در خيابان طالقانى- بين طالقانى 14 و 16 مجتمع شوراهاى حل اختالف بيرجند مراجعه و از 

مورد مزايده بازديد به عمل آورند. هزينه نقل و انتقال به عهده خريدار خواهد بود.
برمقدم- مدير اجراى احكام مجتمع شوراهاى حل اختالف بيرجند



به دنبال ثبت در كتاب ركورد هاى گينس

كاروان راه آزادى/ در گذرگاه زمان بى تاب مى تازد/ در سرش سوداى 
استقالل/ سينه اش از عشق ماالمال/ مى رود تا كاخ جالدان تاريخ هزارساله 

را از بن براندازد...
پايان  موضوع  كه  يوسفى)  غالمحسين  استاد  ارشد  يوسفى(فرزند  پيام 
هاى انديشه  و  آثار  احوال،  بررسى  به  را  خود  ارشد  كارشناسى   نامه 

غالمحسين يوسفى اختصاص داده است در زمينه دوران زندگى ناقوس 
در بيرجند، مى نويسد:

وى از سال 1359 در بيرجند نخستين شب هاى شعر را پايه گذارى كرد و 
در اين محافل ادبى به سواالت مشتاقان شعر و ادب پاسخ داد. او در مجالس 
شعرخوانى و بررسى آثار بزرگانى از جمله موالنا نيز حضور مى يافت. ناقوس 

اشعار عرفانى خود را در مجموعه اى به نام :ديوان معرفت منتشر كرد.

چرا ناقوس؟

توسط  تخلص  عنوان  به  «ناقوس»  انتخاب  علت  مورد  در  يوسفى  پيام 
در  دوستان  از  تن  چند  با  شبى  شاعر  نويسد:  مى  يوسفى   غالمحسين 
بيابان هاى خراسان جنوبى  ره مى سپردكه با ساربانى پيرو قافله شترهايش 
برمى خورد. در سكوت آن شب كوير، صداى جرسى كه گردن آويز يكى 
از شتران بوده جلب توجه مى كند و ساربان در جواب آنها كه مى گويند: 
اين زنگوله از بهر چيست؟ برمى شورد كه اين زنگوله نيست، ناقوس است. 
صداى ناقوسى كه سكوت آن شب كويرى را در هم شكست مدت ها در 
گوش شاعر جوان طنين انداز بود و تامل و تفكر او را در پى داشت كه در 

انتخاب اين تخلص بى تاثير نبوده است.
فرزند ارشد استاد يوسفى در مورد اشعار سپيد ناقوس نيز اظهار مى دارد:  شعر 
نو و به ويژه قالب هاى نيمايى آن، زمانى يكى از قالب هاى غالب در شعر 
ناقوس بوده است ولى بعد از گرايش شديد او به غزلسرايى، حضور شعر نو 

در اشعار او كمرنگ تر شد.
زندگى را بايد از برگ بياموزيم/ و مرگ را از درخت/تا زنده ايم سبز باشيم/ 

و در پايانه پاييز ايستاده از مرگ استقبال كنيم...
در باره  اشعار مذهبى استاد غالمحسين يوسفى نيز بايد گفت: ناقوس شرح 
ارادت خويش به ائمه اطهار (ع) را بر تارك اشعار خود نشانده است. عالوه 
بر سرودن اشعارى براى اكثر خاندان عصمت و طهارت براى بزرگوارانى 
چون حضرت على(ع)، حضرت سيدالشهدا(ع) و حضرت صاحب الزمان(عج) 
اشعار فراوانى در قالب هاى متنوع چون قصيده و تركيب بند سروده كه تنها 

تعدادى از آنها منتشر شده است. 
عالوه بر اين در اشعارى به ذكر حضرت سبحان و تعظيم شعائر دينى مانند 
نماز، قرآن و ... پرداخته است و مثنوى دوهزار بيتى با حال و هواى مثنوى 

عارفانه «عشق و دل» او در ديوان معرفت به چشم مى خورد.

استاد يوسفى غزلسراى توانايى است

در ادامه گزارشهاى تهيه شده پيرامون اقشار آشنايى اقشار مختلف مردم 
با استاد ناقوس، در اين شماره با هنرمندان به صحبت مى نشينيم. شب 
شعرهايى كه همواره يكشنبه شب ها در محل كانون هنرمندان استان 
برپاست و دوستداران شعر و شاعرى را دور هم جمع مى كند، اين هفته 
ما را نيز به محفل ادبى خود كشاند. در ميان اهالى شعر حضور يافتيم و با 

آنها هم كالم شديم:
سعادت فر فرهنگى بازنشسته و از فعاالن حوزه شعر و ادب كه دو كتاب 
«طريق سعادت» و «نويد عشق» را به چاپ رسانده است، در خصوص 
آشنايى خودش با استاد ناقوس مى گويد: آشنايى من با ايشان از طريق پدرم 

دكتر سعادت فر كه استاد ادبيات بود انجام گرفت. 
آن زمان ما در قاين زندگى مى كرديم و در شب شعرهايى كه آنجا برگزار 
مى شد با ايشان آشنا شدم،  بعد از آن هم در بيرجند با ايشان ارتباط بيشترى 
داشتم. استاد يوسفى دست توانايى در غزل دارد، غزل هاى خيلى خوب و با 
محتوايى سروده است، حسن بيان و خواندن شعر ايشان عالى است، اشعارش 

مطلب دارد و دربرگيرنده انتقادهاى روز جامعه و مسائل مردمى است. 
جمله اى كه پدرم همواره درباره اشعار ايشان مى گفت اين بود كه: «استاد 
يوسفى غزلسراى توانايى است». بيشتر مطالب شعرى ايشان غزل است، در 

زمينه شعر محلى كمتر كار كرده اند.
على سعادت فر درباره ويژگى هاى اخالقى استاد مى گويد: اصوال همه 
و  و طبع  اند  روحى حساس  نظر  از  دارند،  نگاه عميقى  مسائل  به  شعرا 
 ذوق لطيفى دارند. در مردم دوستى و وفاى به جامعه نسبت به بقيه مردم
دقيق تر عمل مى كنند، البته استاد ناقوس از سالهاى دور در انجمن ادبى 

ابن حسام فعاليت داشت. 
وى معرفى و تجليل از هنرمندان در قيد حيات را فعاليتى بسيار ارزشمند 
دانست و افزود: مراكز ادبى و دستگاه هاى ذيربط بايد براى معرفى اين 
شخصيت ها تالش كنند مثال اشعارشان براى چاپ در نشريات محلى 
از  اگر  شود  مى  برگزار  كانون  توسط  كه  شعرهايى  شب  شود،  انتخاب 
نظر موضوع و قشر شركت كننده حمايت شود و به توده مردمى منتقل 
تنها محدود از زمانى كه  بود  تاثيرگذارتر خواهد  تر و  باارزش   شد بسيار 

 به هنرمندان باشد.
 سعادت فر در زمينه برگزارى همايش ها نيز گفت: شايسته است كه در 
چنين مراسم هايى كه براى تقدير از بزرگان وهنرمندان برگزار مى شود، از 
هنرمندان بزرگ ساير نقاط كشور نيز براى حضور در مراسم دعوت به عمل 
آيد هرچندكه هزينه هاى زيادى دارد اما حضور يافتن فرهيختگان در اين 

خطه بسيار مفيد واقع خواهد شد.

آثار بزرگان اين خطه مورد بى مهرى 
واقع شده است

مصطفى عليزاده جوان فرهنگى كه اصالتا اهل خوسف است عالقمند به 
شعر و شاعرى و به قول خودش دستى هم در سرودن شعر دارد. صحبتش 
درباره آشنايى با اشعار و شخصيت استاد ناقوس را اين گونه آغاز مى كند: 
من از كودكى با ايشان آشنايى كامل دارم، مجموعه هاى اشعار و آثارشان را 
مطالعه كرده ام، اما بيشتر از 8 سال پيش كه به حيطه شعر و شاعرى ورود 
پيدا كردم با استاد در ارتباط هستم و گاهى نظرشان را درباره اشعارم جويا 
مى شوم. استاد بيشتر غزلسرا هستند و اشعار كالسيك مى گويند اما چند 
شعر سپيد هم از آثارشان ديده ام، مضامين اشعارشان عرفانى و ارادت به اهل 
بيت است و تحت تاثير موالنا اين عارف بزرگ قرار دارد بطوريكه مفاهيم 

عرفانى آثار موالنا در اشعار استاد كامال مشهود است.
وى درباره تجليل از بزرگان مى گويد: شعر استان خراسان جنوبى را با 
ناقوس مى شناسند و تا زمانى كه ايشان در قيد حيات است بايد مراسمى 
درخور به پاس فعاليت هاى فرهنگى ارزنده شان صورت گيرد، همين طور 
الزم است كه براى شناساندن آثار بزرگان ديگر اين خطه مانند حكيم نزارى 
و ابن حسام خوسفى، شاعر گويشى مرحوم معاضدى، پروفسور معتمد نژاد، 
پروفسور گنجى و... نيز بيشتر تالش كنيم، اين افراد آثار بى نظيرى به جامعه 
تقديم كرده اند مثال خاوران نامه ابن حسام در حماسه هاى مذهبى بسيار 
برجسته است و در استان ما واقعا مورد بى مهرى واقع شده  بطوريكه من 
براى داشتن يك نسخه خطى از اين اثر مجبور شدم كه از شهرهاى ديگر 
تهيه كنم. اما جاى خرسندى است كه افراد و نهادهايى دغدغه شناساندن 
اين بزرگان را دارند، از فعاليت هاى انجام شده در اين زمينه تشكر مى كنم 

و اميدوارم كه اين فعاليت ها براى ساير بزرگان نيز ادامه يابد.

براى اينكه فرهيختگان در سطح ملى شناخته شوند 
بايد آثارشان بازتاب ملى داشته باشد

حجت االسالم حسينى دبير فرهنگى وزرات نيرو در استان و امام جمعه 
شهرستان درميان است، درباره نحوه آشنايى اش با استاد ناقوس مى گويد: 
من از سال هاى 77 به بعد در مجالس سياسى با ايشان آشنا شدم و چون 
مدتى هم امام جمعه خوسف بودم ارتباطات صميمانه اى با استاد داشتم، 
اولين خصلتى كه از استاد يوسفى به ذهنم مى رسد بى آاليشى است، هيچ 
گونه وابستگى به دنيا و ماديات ندارد. اشعارش بيشتر رويكرد معرفتى و 
عرفانى دارد و اين موضوع كامال در اشعارش متبلور است، به صنايع شعرى 
كامال مسلط بوده، بديهه گويى دارد يعنى شعرگفتن برايش سخت نيست و 

براى گفتن شعر دست و پنجه نرم نمى كند، منش شاعرانه اى دارد.

 وى ادامه مى دهد: معموال شعر شاعران در يك دوره به پختگى و بلوغ 
اشعار دارم  آشنايى  ايشان  اشعار  با  من  كه  جايى  تا  اما  رسد   مى 

دهه 50 و 60 ايشان هم پخته است، و از نظر فنى و شعرى نيازى به نقد 
ندارد چرا كه كامال استادانه شعر مى گويد. من دو اثر استاد تحت عنوان 
«ديوان معرفت» و «در سايه سار نقره اى رچ» را كه از خود ايشان هديه 
گرفته ام مطالعه كردم؛ از آنجايى كه از طريق رسانه منبر با جامعه در ارتباط 
هستم معموال جلسات را با غزل، آثار و يا روايات شروع مى كنم و بارها از 

اشعار ايشان در منبرهايم استفاده كرده ام. 
قابل طرح مى  از دو منظر  را  از فرهيختگان  امام جمعه درميان تجليل 
داند و مى افزايد: ابتدا اينكه تجليل از فرهيختگان در قيد حيات اقدامى 
شايسته است، در وهله بعد فردى كه قرار است مورد تجليل قرار بگيرد بايد 
لياقت آن جايگاه را داشته باشد و انتخاب ناقوس به عنوان استاد مسلم شعر 
 درست بوده است چرا كه همگان سيادت ايشان را بر ساير شاعران معاصر

 استان مى پذيرند.
وى اذعان كرد: خراسان جنوبى استان فرهيختگان است، ما در اين استان 
از نيروى انسانى خوبى برخورداريم الزم است مجالس و همايش هايى كه 
برگزار مى كنيم بازتاب ملى داشته باشد، چه بسا افراد معروفى كه در مناطقى 
بسيار دورافتاده اى از كشور زندگى مى كنند اما شخصيت و آثارشان در 
سطح ملى مطرح و براى همگان شناخته شده است، شايد اگر استاد ناقوس 

هم شهرهاى ديگرى را براى زندگى انتخاب مى كرد شناخته شده تر بود.

انجام چند دهه فعاليت فرهنگى استاد
 نشان از جديت باالى ايشان دارد

آذرى نصرآباد يكى ديگر از شركت كنندگان در شب هاى شعر، عالقمند 
به شعر و شاعرى و دستى هم درسرودن اشعار طنز دارد. ناقوس را استاد 
خود مى داند و مى گويد: از همان اوايل كه در شب شعرها شركت مى 
كرديم ايشان همواره حضور فعالى داشتند و ما هم از حضورشان بهره مى 
برديم؛ اشعار استاد ناقوس بيشتر در قالبهاى غزل و مثنوى و با محتواى 
عرفانى است، اخيرا هم شعر گويشى با لهجه خوسفى گفته اند. فكر مى 
كنم عموم مردم با ايشان آشنايى داشته باشند الزم است به پاس زحماتشان 
 مراسمى درخور براى تقدير برگزار شود و از اصحاب هنر و شعرا هم دعوت

به عمل آيد.
مهدى ذبيحى از اعضاى شاخه ادبى كانون هنرمندان، از شاعران نوگراى 
عرصه شعر كه در قالبهاى شعرى غزل و شعر سپيد فعاليت دارد.  صحبتش 
را اين گونه آغاز مى كند: از سال 80 كه دانشجو بودم در انجمن هاى 
شعرى دانشجويى عضويت داشتم و همين طور در شب هاى شعر هفتگى 
كه در سطح شهر بود نيز حضور مى يافتم از جمله شب شعر ابن حسام كه 

چهارشنبه  شب ها در سالن گلبانگ برگزار مى شد، با استاد ناقوس، خاموش 
و آقاى غالمى آشنا شدم و اين اولين آشنايى من با آنها بود.

 وى ادامه مى دهد: استاد ناقوس در حوزه غزل و شعر كالسيك داراى 
سبك خاص خودشان بودند، اشعارشان پخته بود. يكى از ويژگى هاى بارز 
استاد اين است كه خيلى به فكر جوانان هستند  و به جوان تر ها هم ميدان 

مى دهند،  در حاليكه ديگران توجهى به اشعار جوانان نداشتند.
 استاد ناقوس اين جايگاه را براى جوانان قائل بود كه از آنها براى شعرخوانى 
ارتباط  انجام مى شد، استاد ما بودند و  دعوت مى كرد و نقد و تشويق 
استاد على رغم جديتشان در شعرگويى  با جوانان داشتند.  صميمانه اى 
شخصيت طنازى دارد و در جلسات با طنزگويى حال و هواى خاصى به 
مراسم مى دهد. اشعارشان رنگ و بوى عرفانى دارد و در سبك كارى 

خودشان داراى جايگاه و اسم و رسم بوده و شاعر مطرحى هستند.
ذبيحى اذعان مى دارد: كه براى انجام فعاليت هاى فرهنگى بايد انگيزه 
بااليى داشت و فردى جدى بود، اينكه استاد چند دهه فعاليت فرهنگى داشته 
قابل تحسين است بايد از ظرفيت هاى ايشان و همه افرادى كه اين گونه با 
انگيزه عمل مى كنند بهره بردارى حداكثرى داشته باشيم؛ تجليل از ايشان 
بايد خيلى قبل تر انجام مى گرفت اما در حال حاضر هم اين حركت را به فال 

نيك مى گيريم و اميدواريم در اين زمينه اقدامات خوبى صورت بگيرد.

ادامه دارد....
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عليرضا صادقى در اثر بيمارى فلج اطفال توانايى راه رفتن را از دست داده است. وى ركورد خود را كه پرتاب توپ
 به داخل سبد از سمت ديگر زمين بسكتبال مى باشد (حدود 26 متر) در كشور به ثبت رسانده 
و هم اكنون در حال ثبت در كتاب گينس مى باشد. 4

توجه، تشويق و نقد اشعار نسل جوان از خصوصيات بارز استاد
در جمع هنرمندان:

شايد اگر استاد ناقوس
 شهر بزرگ ترى را براى زندگى 

انتخاب مى كرد شناخته شده تر بود

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

مسير مشهد و  زاهدان

09159618581- فاروقى

   09151605216

  3 2236030

ايزوگام سليمانى

خيابان ارتش - سه راه معلم - جنب بيمه البرز  
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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

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

آدرس: خيابان توحيد - روبروى مسجد توحيد

تلفن: 32424488 - 09151642047 

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

فروشگاه آريا چرم

ايزوگام هريوند ى  ( را بد ون پيشوند و پسوند  بشناسيد)
فروش و نصب انواع عايق هاى رطوبتى
نمايندگى ايزوگام آذرگام و آذين بام

آدرس: طالقانى 5 - باالتر از مطب دكتر شكيبى   تلفن: 32235987 - 09151632150  
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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

فروشگاه  پـرشين باطــرى
فروش انواع باطرى سبك  و سنگين

اقساط 2 الى 3 ماهه

09197491800 - 09159621900  فاروقى
بيرجند - خيابان جمهورى - روبروى پارك آزادى - جنب لوازم يدكى شيبانى

الستيـك فـرازى
نقدى تخفيف ويژه 

اقساط به دلخواه شما؟؟؟
نبش جمهورى 30 و 28 

به سمت مزار شهدا
09155622291

32211684

ايزوگام  شفيعى
آسفالت و قيرگونى 
(محوطه و پشت بام)

  32225494
09151630283

 نبش 17 شهريور 23
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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

نمايندگى ايزوگام 
عبـاسـى
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32422592- 09159644492
حدفاصل چهارراه دوم توحيد و سيلو

ايزوگام، قيرگونى،آسفالت

ايزوگام و قيرگونى  
   كاظم سالخورده 

از ما خريد نكنيد ، اما قيمت را از ما بپرسيد

       09155612949 - 32331050 
ميدان آزادى – ابتداى خيابان شهيد برگى

با 10 سال بيمه مجرى و طراحى سقف هاى 
كاذب ، ديوارپوش، كفپوش، 

پاركت آيدا و ...
با نازل ترين قيمت در اسرع وقت

خيابان شهيد كاوه، كاوه 3، پالك 32
09158652889 - صحرانورد

ديزل ژنراتور رادمان
اجاره و اجراى تخصصى جوش گل ميخ 

براى سقف هاى عرشه فوالدى

صياد شيرازى - ميرداماد - بلوك 84
09151655100

انواع رابيتس ، اپن آشپزخانه 
گل سقفى ، درب آكاردئونى

 و حفاظ فرفورژه

09011864824

09151602835 - ترابى
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اوستادى كم قرين بود او به كشور هم جهان
گوى سبقت برده از امثال خويش و همگنان

اوستادى كو به دور عمر پربارش نمود
نشر دانش مستمر هم با قلم هم با زبان

صاحب تاليف بسيار است او در فن خويش
هست ز آنها عده اى مرجع به نزد بخردان

ترجمه كرده است آثار گراسنگى كه هست
حاصل عمر نوابغ هم از آنها ترجمان

هم مقاالتى است او را عالمانه پر ز بار 
نام او را كرده اين آثار بى شك جاودان 

بود در تاسيس دانشگاه شهر ما سهيم
سعى اندر اعتاليش كرد آنهم بى امان

سازمانى در هوا و جو شناسى كرده است
او بنا در كشور ما زير كران تا آن كران

كان بود امروز فخر از بهر ابنا وطن
آبروى كشور است آرى يقين اين سازمان

پرفسور عنوان گرفت از مجمعى علمى بحق
كسب اين عنوان نباشد سهل و آسان هان و هان

برتر از اين ها همه بود اوستادى بس خليق
خلق و خوى و مكرمتهايش بود ورد زبان

زين مكارم در تواضع بود بى شك او فريد
همگى باشند بر اين قول و هم مذعن بر آن

شاهدش تنديس او باشد كه گرديده است نصب
در رديف نامداران وطن هم نخبگان

مرتبه اش در نزد حق هم بس رفيع است و بلند
چون مداد عالم است افضل ز خون شاهدان

شهرت و فاميلش ار پرسى تو دكتر گنجى است
يافت تركيب از محمد با حسن اسمش بدان

(كثر ا...) مثل او گويم من از روى خلوص
چونكه عالم دارد آثارى ز حق و هم نشان

بعد يكصد سال رخت از اين جهان بربست و رفت
غرق ماتم كرد ياران را و هم بيگانگان

رحمت حق آرزو دارم برايش من بسى
اين دعاى من غنى هست از خداى انس و جان

كاظم غنى

بهترين آدمهاى زندگى
 شما آنهايى هستند كه چايتان

 پيش هم يخ كرده است.

به مامانم مى گم چرا تو خونه همش دمپايى پات 
مى كنى ؟ ميگه: يه كابوى هيچوقت از اسلحه اش 

دور نمى مونه. منم قانع شدم، چون مسلح بود!!!

روزهايم مى شود هرشب سياه از دست تو
برده اى صبر از دل ديوانه آه از دست تو

ناصر دالكه

براى هر مشكلى راهى است
 هر چند كوتاه و براى هر راهى
 مشكلى است هر چند كوچك

نگرانى مشكالت فردا 
را دور نمى كند بلكه تنها آرامش

 امروز را دور مى كند.

5

حرف هاى ابريشمى طنز امروز

شعر روز 

پلكى احساس

عارفانه روز

يك لحظه مكث كن

حكايت

آيه روز  

به راه راست هدايت مى كند پس به آن ايمان آورديم و هرگز كسى را شريك پروردگارمان 
قرار نخواهيم داد. سوره الجن، آيه 2

حديث روز  

هر كه قرآن بخواند بى نياز شود و نيازى پس از آن نيست( و اگر به قرآن بى نياز نشود) هيچ چيز لو را بى نياز نكند.
امام صادق (ع)

در رثاى پرفسور گنجى

طراح: نسرين كارى                        

گنبد  شهر  قديم  نام   -1 افقي: 
كوهي 2-كثرت  ريحان   - كاووس 
واحد   - مغولي  فرمان   - و شد  آمد 
پول مشترك اروپا 3-كمك - خوش 
دودمان   -4 تنها   - دلربا   و  اندام 
مرغ  تخم    - شباهت  پسوند   -
فرنگى- عمامه 5- چشمه - نوعي 
مرتجع   - گياهي  الياف  از  پارچه 
 - است  ايرانيان  نزد   -6 الستيكي 
لقب پادشاهان روم - پارسنگ ترازو 
برد   - جاهليت  عصر  در  بتي   -7
معروف - فاقد شفافيت 8- كاهو - 
مادر 9- شكلك  رزمايش - خواهر 
- حيواني كه در آتش نمي سوزد - 
قباحت 10- كاريز – قسمت اصلي 
دانماركي  نقاش  بنيادي چيزي-   و 
قرن بيستم 11- ضمير جمع - مقابل 
ميوه   -12 كردن  نزديك   -  رفتن 
خوشه اي - نت چهارم موسيقي - گل 
نوميدي  - زمين تركي 13 - سي و 
چهارمين سوره قرآن - كشيدگي و 
از   - ويرگول   -14 تخمه   - راستا 
كشور   - شمشيربازي  هاي  رشته 
با  مهره  بي  جانوري   -15 فالسفه 
انگليس خرد  پول   - بندبند  بدن 

نوعي   - بحيره   -1 عمودي: 

سال  دهم  ماه   -2 خارجي  جشن 
از   -3 شريك   - سمبل   - قمري 
از   - خام  چرم   - ايراني  سازهاي 
واحد   - ناالن   -4 يونانى  حروف 
سطح - كشتي جنگي  5 - سطح 
چيزي - پيشي گرفتن- شهر گدايان 
امتداد   - دريايي  نيروي  سرباز   -  6
يافته - شبانگاه 7- كلمه پرسش - 
طغيان -  پيمان اقتصادي كشورهاي 
آمريكاي شمالي و مركزي 8 - عقيم 
- فرار كننده - سخنوران 9-  نوعي 
نان - از قله هاي معروف كشور نپال 

خداحافظ   -10 ايران  مرزي  رود   -
بيگانه - از اجزاى چاپگر-  پايبندي 
11-   بي چيزي-  از القاب حضرت 
عاميانه  مساوي   - (س)  فاطمه 
12- بعدا ز آذر – روشنايي-  خراش 
نامحسوس - مامور تشريفات عصر 
صفوي 13- ديدن به چشم - اثري 
از موالنا - خودپسندي 14- كركس 
چين  پول   - شجاع   و  باك  بي   -
15  - تيزاب  - گروهي از كانيهاي 
كاغذ  ساخت  براي  كه  سخت 
رود مي  كار  به  جواهرات  و  سنباده 
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بيشتر ما كودكي مان را در خانه هاي بزرگ گذرانده ايم. 
تنگ  كوچك  آپارتمان هاي  اول  نگاه  در  همين  براي 
به  كه  پذيرايي  يك  مي رسند.  نظرمان  به  دلگير  و 
ديوارهاي كم عرضش  حاشيه  مي توانيم  را  مبلمان  زور 
باشيم  داشته  شانس  اگر  كه  خواب  اتاق  يك  بچينيم، 
كه  آشپزخانه  يك  مي شود،  جا  آن  در  تختخواب مان 
وقتي آشپز دو تا مي شود، ديگر براي نفر سوم جا ندارد 
و در آخر هم يك دستشويي و حمام كه گاهي با هم 

شريك مي شوند.
كوچك  حجم هاي  همين  از  مجموعه اي  خانه  همه 
مسئله اي  هر  اما  دلگير.  كوچك  حجم هاي  است؛ 
خيلي  مي خواهيم  صفحات  اين  در  دارد.  هم  راه حلي 
كوتاه هم راهكارهايي را براي چيدمان بهتر خانه هاي 
كوچك ارائه دهيم و هم شايد مهم تر از آن، بگوييم چه 

كارهايي را نبايد در چيدمان اين خانه ها انجام داد.

بي خاصيت  ديوار  روي  را   تلويزيون 
نصب كنيد

ديواري را براي نصب تلويزيون انتخاب كنيد كه براي 
نشستن و چيدن مبلمان مناسب نباشد. ميز تلويزيون را 
با طراحي قفسه هاي افقي روي  حذف كنيد. مى توانيد 
ديوار تلويزيون جايي براي مجسمه ها بسازيد؛ اين يعني 

صرفه جويي در فضاي اصلي خانه.

فضاهاي متنوع داشته باشيد
حتي در يك خانه 50 متري هم مي شود تنوع فضايي 
و  فضاي  مهمان  نشيمن،  فضاي  كار،  فضاي  داشت. 
نبايد اين  اما  ناهارخوري را مي توانيم از هم جدا كنيم 

فضاها را با ايجاد مانع از هم جدا كرد. 
با تغييري كوچك روي ديوار فضاي مورد نظر مي شود 
حس جداسازي را به آن فضا القا كرد؛ مثال قرار دادن 
يك ميز بسيار كوچك در كنج بي استفاده و ساختن چند 
قفسه باالي آن براي نگهداري كتاب يا وسايل ديگر 
مي تواند فضاي كار ايجاد كند، بدون آنكه با مانعي از 

فضاهاي ديگر جدا شود.

كتابخانه ديواري بسازيد
اگر كتاب هاي زيادي داريد، مي توانيد روي ديوار باالي 
كه  جايي  خالى-  ديوارهاى  از  يكى  روى  يا  مبلمان 
افقي   قفسه هاي  نمي شود-  برخاست  و  نشست  مزاحم 
كتابخانه  اين  كنيد.  كتاب هاي تان نصب  براي  مانندى 

خالق مي تواند همرنگ دسته مبلمان تان باشد.

ميز ناهارخوري متناسب انتخاب كنيد
حرف  متري   50 خانه  يك  در  ناهارخوري  از  وقتي 
مي زنيم، منظورمان يك ميز كوچك دونفره است. اين 

ميز بهتر است مستطيل شكل و ظريف باشد.

به  را  ميز  دو ضلع  مي توانيد  نداريد  كافي  فضاي  اگر   
ديوار بچسبانيد تا جاي كمتري را اشغال كند.

فضاي كم نور را رنگ روشن كنيد
اگر مي خواهيد خانه تان دلبازتر و بزرگ تر به نظر برسد 
از يك رنگ روشن گرم مثل رنگ سفيدي كه به ميزان 
كمي با رنگ زرد يا صورتي آميخته شده، استفاده كنيد 

تا كم نوري اتاق جبران شود.

 گل درشت نخريد
از كاغذديواري هاي ساده يا با بافت ريز استفاده كنيد. 
بافت هاي درشت  اتاق را كوچك تر نشان مي دهد. طرح 
فرش هايي با گل بوته ها و نقش هاي ريزتر اتاق كوچك 

را بزرگ نشان مي دهد. 
اتاق ها  اين  براي  ريز  برگ هاي  با  گلدان هايي  حتي 
از  قديمى ها  قول  به  خالصه  هستند.  مناسب تر 

«گل درشت» پرهيز كنيد.

 از اشياى بزرگ استفاده نكنيد
مجسمه هاي بزرگ، گلدان هاي حجيم، ميزهايي با بدنه 
كوچك  خانه هاي  براي  درشت  مبل هاي  و  يك دست 
مناسب نيستند. آنها ممكن است در مغازه زيبا به نظر 
برسند اما خانه شما را كوچك تر كرده و احساس خفقان 

مناسب  اشياى  خانه اي  هر  درواقع  مي كنند.  ايجاد 
خودش را مي خواهد. همين اشياى بزرگ در خانه هاي 

بزرگ مي توانند احساس بهتري ايجاد كنند.

 خانه را رنگارنگ نكنيد
براي مبلمان و پرده ها و چه ديوارها  در كل خانه چه 
از دو يا سه رنگ استفاده كنيد. رنگ هاي متنوع باعث 
احساس آشفتگي و كالفگي در شما مي شود. تازه اين 
انتخاب  مثال  باشد؛  جور  با هم  بايد  هم  رنگ  دو، سه 
يك تركيب دوتايي يا سه تايي از آبي، سفيد و قهوه اي 
يا سبز، سفيد و قهوه اي يا قهوه اي، سفيد و كرم انتخاب  

مناسبي مي تواند باشد.

 از رنگ هاي تند استفاده نكنيد
سريع  اما  جذابند  اول  نگاه  در  تند  رنگ هاي  اينكه  با 
لباسي  باشد خانه شما  يادتان  را مي زنند.  هم دل شما 
نيست كه فقط در يك  مهماني بپوشيد. شما مي خواهيد 
در اين خانه زندگي كنيد و احتياج به احساس آرامش 
درازمدت داريد بنابراين از رنگ هايي مثل قرمز، نارنجي 
تند و زرد براي رنگ غالب فضا مثال ديوارها و سقف 
وسايل  براي  رنگ ها  اين  از  مي توانيد  نكنيد.  استفاده 
كوچك  گليم  يك  يا  كاناپه  يك  مثل  تعويض  قابل 

كمك بگيريد.

با اين ترفندها خانه تان را دلبازتر كنيد

ثناگويى امير دزدان...

شاعرى پيش امير دزدان رفت و ثنايى بر او بگفت. فرمود تا 
جامه ازو بركنند و از ده به در كنند.

مسكين، برهنه به سرما همى رفت...
 سگان در قفاى وى افتادند. خواست تا سنگى بردارد و سگان 

را دفع كند. در زمين يخ گرفته بود. 
سگ  مردمانند،  حرامزاده  چه  اين  گفت:  شد،   عاجز 

را گشاده اند و سنگ را بسته! 
امير از غرفه بديد و بشنيد و بخنديد، گفت: اى حكيم، از من 
چيزى بخواه. گفت جامه خود را مى خواهم اگر انعام فرمايى.

اميدوار بود آدمى به خير كسان
مرا به خير تو اٌميد نيست، شر مرسان

ساالر دزدان را رحمت بر وى آمد و جامه باز فرمود و قبا 
پوستينى، بر او مزيد كرد و درمى چند.

برگرفته از: گلستان - سعدى
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اكيپ تخصصى سرما در خدمت شما
  نصب و سرويس كولر و غيره  در اسرع وقت       09155622188

فروش  ساختمان تجارى واقع در محالتى جنب محيط 
زيست ، 4 طبقه ، 285 متر زيربنا ، با  كليه امكانات 

فى : 800 ميليون تومان       09158679823

فروش خودرو 405 مدل 85 ، بيمه 
كامل ، بسيار تميز    فى: توافقى

09156217507

غذاى آماده و رستوران 
با موقعيت عالى به دليل 
مهاجرت واگذار مى شود.

09365036268

 رهن كامل منزل وياليى 
واقع در خيابان معلم ، 200 متر بنا

 265 متر زمين
مبلغ رهن: 35 ميليون تومان

09128460511

آپارتمان فروشى
 سايت ادارى ، بلوك جام جم

 85 متر، با كليه امكانات (كابينت 
MDF ، پكيج، كاغذ ديوارى ، پرده 
و ...) پاركينگ ، آسانسور، طبقه 5 

 40 قسط پرداخت شده 
فى: توافقى    09153637085

 جوياى كار   حسابدارى و كارپردازى 
با نرم افزار حسابدارى محك ، هلو و ...

09371645561

تعدادى كناف كار ماهر 
نيازمنديم. 09384515003

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

تجربه كنيد.    09158668002

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

09156694379 - موذن

پيــچ و روپــالك نمــا
سجاد 36 پالك 22   09156694379 - موذن

گـاز رسـانى

با شرايط مناسب
09159354648- محمدى

مسكونى/ تجارى/  صنعتى

تعميرات تخصصى و تضمينى 
آيفون هاى تصويرى

09153613074 -09153634767 
خيابان 15 خرداد - تقاطع بعثت

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

نقاشـى ساختمـان
روغنى - پالستيك - اكروليك - مولتى كالر 

كناف - كاغذ ديوارى
09157411071- 32311541

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

فروش تعدادى جوجه شترمرغ 
يك ماهه    09355615115

فروش سمند LX بنزينى مدل 86 ، بدون رنگ 
فنى عالى ، بيمه 4 ماه ، كاركرد 184/000 

قيمت: 17ميليون تومان
09156043479

 سالن زيبايي واقع در خيابان معلم 
به افراد ذيل نيازمند است:

1- يك نفر خانم آشنا به امور آرايشگري
2- يك نفر خانم براى انجام امور خدماتي ، نظافتي

ساعت كاري از 11 صبح الي 7 بعدازظهر
 (به صورت يكسره)         32441344

فروش خودرو نيسان ديزل مدل 90 ، كاركرد 
83/000 ، فنى عالى ، اتاق ، كفى ، بدون رنگ 
قيمت: 25 ميليون تومان   09156043479

يك شركت پخش معتبر تعدادى 
بازارياب با سابقه و حقوق عالى 
نيازمند است.      32220024

آماده همكارى  راننده به همراه نيسان يخچالى 
آماده همكارى با كليه نهادها ،ارگان هاى دولتى  

خصوصى و ...      09158644930

فــروش شرايـطى آهـن آالت
32450930

09153634633 - هاشمى

سمسارى صـادق 
خريد و فروش تمامى لوازم منزل و ادارى 

با باالترين قيمت   09380160779 - 32226210

به آدرس جديد: 
بين مطهرى 19 و 21 انتقال يافت.   

نمايشگاه 
پرنده جنوب 

(روبروى استاندارى)
09153613681 / صالحى

32239519

-----------------------------------------

تعمير انواع : لباسشويى ، جاروبرقى ، چاى ساز
 كولــر و بخــارى ، ماشيــن و موتــور شـارژى

 خدمات فنى تخصصى لوازم خانگى

مهرشهر- حافظ غربى 2
32300547 - 09159611769

محســن

خدمات فنى ارغوانى
 شارژ گاز كولر اتومبيل 

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

انواع نقاشى ساختمان پذيرفته مى شود
پالستيك - اكروليك - روغنى 

 مولتى كالر- كناف و غيره
09159647370 - مركى

توحيد 18 - نبش فتح 6 - پالك 24

ايستـا داربـست 
اجرا و نصب داربست و پيچ روپالك

با مناسب ترين قيمت و كادرى مجرب
 و با تجربه - داخل و خارج شهر

09151613901- 09151609715- فرج زاده

پخش تراكت  تبليغاتى

0938  928  2099

سمسارى قيمت شكن
 تمامى لوازم منزل و ادارى

 را با باالترين قيمت خريداريم.
09393618929 - 09156049468

الستيك اكبرى
فروش انواع الستيك ايرانى و خارجى

بلوار مسافر، مقابل پايانه
32338348 - 32338354

  09155611355 

كبابى و غذاى سنتى شاهچراغ 
 انتهاى منتظرى 6 

جنب فضاى سبز با ويوى عالى
 سفارشات پذيرفته مى شود.

09151643571
09364116092

فروش ويژه نوت بوك و تبلترايانه ثامن بيرجند
آدرس: حدفاصل معلم 22 و 24 - (5خط) 32446431- امير شهريارى
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اخبار ورزشى

شهرخبر: عرق كاسنى و عرق شاه تره بهترين نوشيدنى براى صفراوى مزاج هاست. بهترين دارو براى اين افراد هندوانه، گرمك، روغن زيتون، سوپ جو، 
سبزيجات از جمله اسفناج، گشنيز و ليموترش است. نوشيدنى هاى داغ به خصوص چاى به صفراوى مزاج ها توصيه نمى شود و آن ها مى توانند 
با شناخت مزاج خود و رعايت بايدها و نبايدها منجر به تقويت سالمتى خود شوند. نوشيدنى هاى گرم موجب بر هم خوردن تعادل صفروى مزاج ها مى شود. 

صفراوى مزاج ها «چاى داغ» نخورند! 

عاليم حمله قلبى را مى شناسيد؟ 

شهرخبر: گاهى حمله قلبى با مشكالت گوارشى 
از جمله سوء هاضمه، درد معده، تهوع و استفراغ 
موارد  اغلب  در  عاليم  اين  گرچه  است.  همراه 

ناشى از حمله قلبى نيستند اما بايد مورد توجه 
قرار گيرند. تعريق به ويژه عرق سرد، احساس 
سبكى در سر و بى حالى نيز مى توانند از عاليم 
احساس فشار در فك  و  باشند.درد  قلبى  حمله 

باشد.  قلبى  حمله  عاليم  از  تواند  مى  گوش  و 
و  گردن  درد  چون  عاليمى  نيز  بيماران  برخى 
كنند. مى  تجربه  قلبى  زمان حمله  در  را  كتف 
خستگى مفرط، متوالى و ادامه دار، عالمت ديگر 
به قلب  قلبى است. نرسيدن خون كافى  حمله 
اين  كه  قلب  به  كافى  اكسيژن  نرسيدن  يعنى 

امر موجب تنگى نفس خواهد شد. اين عالمت 
حالى  در  دهد،  رخ  ناگهانى  شكل  به  مى تواند 
فعاليت  يا  و  استراحت هستيد  كه شما در حال 
بدنى كمى داريد. تنگى نفس مى تواند قبل و يا 

همزمان با درد قفسه سينه رخ دهد و يا حتى مى 
تواند تنها عالمت حمله قلبى باشد.تعريق به ويژه 
عرق سرد، احساس سبكى در سر و بى حالى نيز 
مى توانند از عاليم حمله قلبى باشند. اين عاليم 
اشتباه گرفته مى شوند.  با سرماخوردگى  اغلب 
اگر بدون اين كه كار سنگينى انجام داده باشيد 
دچار ضربان تند و نامنظم قلب شده ايد، حتما به 
پزشك مراجعه كنيد. اين عالمت يكى از عاليم 

شايع حمله قلبى به شمار مى رود.

از بين بردن درد دندان با اين گياه 

نامه نيوز: «ميخك» يك نوع ادويه مورد استفاده 
در غذاهاى مختلف مى باشد و همچنين در طب 
گياهى كاربرد دارد. ميخك را به عنوان چاشنى 
به نوشابه و چاى اضافه مى كنند، همچنين به 
عنوان يك عنصر مهم در شيرينى زنجفيلى و 
ترشى نيز بكار مى رود. گاهى اوقات درد دندان 
به قدرى طاقت فرساست كه نمى توان تا رسيدن 
به دندانپزشك، آن را تحمل كرد. يكى از ساده 
ترين و موثرترين راه ها براى از بين بردن درد 
غلبه  براى  باشد.  از ميخك مى  استفاده  دندان 
موضعى بر درد دندان، تا دستيابى به دندانپزشك 
در اسرع وقت، گياه ميخك مشكل اساسى درد 

دندان را درمان مى كند. ميخك حاوى تركيب 
شيميايى به نام «اوژنول» است كه در پزشكى 
و به ويژه دندانپزشكى سنتى، كاربرد گسترده اى 
ميخك  روغن  دارد.  موضعى  مسكن  عنوان  به 
اما  است  درد  دندان  درمان  براى  راه   بهترين 

مى توانيد از ميخك كامل هم استفاده كنيد.

«آب گيالس» يك نوشيدنى 
براى تسكين فورى درد 

چربى  التهاب هاى  گيالس  آب  سيمرغ: 

مى دهد.  كاهش  را  قلبى  التهاب  و  شكمى 
اين دو مشكل ارتباط مستقيمى با بروز مشكالت 
و بيمارى هاى قلبى عروقى دارند؛ به خاطر اينكه 
به خصوص  آنتى اكسيدان ها  از  گيالس سرشار 
ضدالتهابى  خواص  كه  است  «آنتوسيانين ها» 
در  زيادى  شهرت  گيالس  آب  دارند.  بااليى 

بيمارى هايى  از  ناشى  مفاصل  دردهاى  كاهش 
مانند آرتريت يا بيمارى هاى التهابى ديگر دارد.
را  هسته  بدون  گيالس  فنجان  يك  تا  نصف 
هم  و  بريزيد  مخلوط كن  در  آب  ليوان  يك  با 

بزنيد تا كامًال يكدست شود. سپس آب ميوه به 
اگر مى خواهيد  كنيد.  نوش جان  را  آمده  دست 
اثر آب ميوه و فيبر موجود در آن را افزايش دهيد 
بهتر است نصف فنجان شاه توت و يك فنجان 

آب سيب نيز به تركيب اضافه كنيد. 

افزايش ابتال به سرطان  دهان 
با مصرف سيگار

 
سالمانه: دود ناشى از استعمال هر نوع مواد دخانى 
مثل سيگار يا قليان و مواد مخدر سنتى و صنعتى، 
وقتى وارد دهان و گلو مى شود، يك سرى عوارض 
مخرب و زيان آور به همراه دارد. صددرصد افراد 
سيگارى  افراد  زبان  و  دهان  سرطان  به  مبتال 
هستند و بيش از 95 درصد سرطان هاى حنجره 
نيز در مصرف كنندگان مواد دخانى ديده مى شود. 
زخم هاى دهانى يكى از نشانه هاى سرطان است 
كه بايد جدى گرفته شود و به مصرف كنندگان مواد 
دخانى هشدار مى دهيم در صورت بروز هر گونه 
زخم در ناحيه دهانى كه معموًال خود را با آفت هاى 
طوالنى مدت نشان مى دهند به پزشك متخصص 
نيز  طوالنى مدت  صداهاى  تغيير  كنند.  مراجعه 
مى توانند زنگ خطرى براى هشدار بروز سرطان 

در ناحيه هاى دهانى و حنجره باشد. 

از بين بردن درد دندان با اين گياه 
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برترين هاى مسابقات ووشو 
خراسان جنوبى معرفى شدند

فارس: رئيس هيئت ووشو خراسان جنوبى گفت: در 
راستاى شناسايى و پرورش استعدادهاى بالقوه ورزشى 
مسابقات ووشو قهرمانى بسيج خراسان جنوبى برگزار 
شد. على اكبر مجديان اظهار كرد: در اين مسابقات 
30 ورزشكار از سراسر استان و در 9 وزن با يكديگر 
به رقابت پرداختند.وى تصريح كرد: دانيال سبزه كار، 
رازى،  ابراهيمى،  سبزه كار،  حسين  امير  چوپانى، 
رتبه هاى  بابائيان  و  مزيدى  صمدى،  كاووسى، 
نخست هر وزن را از آن خود كردند. مجديان افزود: 
بسيج خراسان  قهرمانى  برترين هاى مسابقات ووشو 

جنوبى به رقابت هاى كشورى اعزام خواهند شد.

خراسان جنوبى قهرمان مسابقات 
بدمينتون شرق كشور شد

فارس: رئيس هيئت بدمينتون خراسان جنوبى گفت: 
بر  كشور  شرق  مسابقات  در  استان  بدمينتون بازان 
كرد:  اظهار  ثانى  عليرضا  ايستادند.  نخست  سكوى 
در اين مسابقات حدود 50 بدمينتون باز از استان هاى 
و  سيستان  و  جنوبى  رضوى،  شمالى،  خراسان 
بلوچستان در مجموعه ورزشى شهيد بهشتى مشهد با 
يكديگر به رقابت پرداختند.وى تصريح كرد: بيجارى، 
ناهيد  تقى زاده،  سادات  فاطمه  ميربلوكى،  خدمتى، 
در  استان  ورزشكاران  سيروسى  و  مسعودى  خباز، 
اين مسابقات بودند. ثانى با اشاره به كسب رتبه برتر 
بدمينتون بازان خراسان جنوبى در مسابقات بدمينتون 
شرق كشور يادآور شد: نمايندگان استان با كسب چهار 
مقام قهرمانى بر سكوى نخست مسابقات ايستادند. 
وى خاطرنشان كرد: برگزيدگان اين رويداد ورزشى به 

مسابقات همگانى بدمينتون كشورى دعوت شدند.

 اعتراض پر سپوليس به محروميت مكانى
جهان نيوز: در آستانه شروع فصل پانزدهم ليگ برتر 
اعالم حكم محروميت سه  جلسه اى سوشا مكانى،  و 
كرد.كميته  اعتراض  راى  اين  به  پرسپوليس  باشگاه 
انضباطى دروازه بان اصلى پرسپوليس را به خاطر اتفاقات 
با عمران زاده سه  درگيرى  و  استقالل  برابر  ديدار  آخر 

جلسه از همراهى پرسپوليس محروم كرده است.

بهرام افشارزاده : 7 بازيكن جديد
 به استقالل پيوستند 

شدن  قطعى  از  استقالل  باشگاه  عامل  مدير  ايرنا: 
انتقاالت  و  نقل  فصل  در  جديد  بازيكن   7 جذب 
رحمتى،  سيدمهدى  گفت:  افشارزاده  بهرام  داد.  خبر 
روزبه   انصارى،  جابر  مجيدى،  امين حاج محمدى،ميثم 
استقالل  به  اسماعيلى  فرشيد  و  ريوالدو  چشمى، 
پيوسته اند و تكليف پروپيچ به زودى مشخص مى شود.

تصاحب اموال مردم
 با وكالت نامه جعلى

باشگاه خبرنگاران:جانشين فرماندهى نيروى انتظامى 
اسناد  جعل  بر  مبنى  خبرى  كسب  با  گفت:  لرستان 
و مدارك يك باب مغازه توسط فردى در خرم آباد، 
قرار  موضوع به صورت ويژه در دستور كار ماموران 
راستا  اين  در  افزود:  تبار  احمدى  سرهنگ  گرفت. 
و  گسترده  تحقيقات  با  انتظامى  نيروى   ماموران 
جمع آورى مستندات كافى در اين خصوص، جاعل 
كردند. دستگير  و  شناسايى  آباد  خرم  حوالى  در  را 
شده  ارايه  مستندات  و  ادله  با  مواجه  در  كالهبردار 

توسط پليس به جرم خود اعتراف كرده است.

دعواى مرگبار جوانان شرور
 در حوالى پليس راه

باشگاه خبرنگاران: فرمانده انتظامى تربت جام گفت: 
در  جمعى  دسته  نزاع  بر  مبنى  خبرى  تيرماه  ام  سى 
حوالى پليس راه تربت جام به مركز فوريت هاى پليسى 
110 مخابره و تيمى از ماموران كالنترى شهر احمد 
آباد صولت براى بررسى موضوع به محل حادثه اعزام 
شدند. سرهنگ مختارى اظهار كرد: با حضور ماموران 
مشخص شد 5 جوان موتورسوار با هم درگير شدند. 
مصدومان به بيمارستان منتقل و يكى از مجروحان به 
ماموران موفق  وارده فوت كرد.  دليل شدت جراحات 

شدند طرفين نزاع را دستگير كنند.

قطار حادثه ديده  مشهد - اصفهان 
هيچ مصدومي نداشت

ايسنا: مديركل راه آهن شرق، گفت: در حادثه  خروج قطار 
مسافرى مشهد - اصفهان از خط در ايستگاه دهشور 
طبس هيچ يك از مسافران اين قطار صدمه اى نديده اند. 
اقبالى افزود: قطار مشهد اصفهان ساعت 14 از مشهد 
به سمت اصفهان حركت كرد كه در ساعت 21 و 45 
دقيقه دو شب گذشته در ايستگاه دهشور دچار سانحه 
شد و از خط خارج شد. وي گفت: در اين سانحه هيچ 
يك از مسافران آسيب جدى نديدند و تنها چند نفر دچار 
جراحات سطحى و شوك ناشى از ترس شدند كه در 

محل به وسيله نيروهاى امدادى مداوا شدند.

دعواى خيابانى منجر به قتل شد

باشگاه خبرنگاران: 15 مهر سال 82 ماموران پليس در 
جريان وقوع يك جنايت قرار گرفتند و با حضور در محل 
حادثه به تحقيق در اين رابطه پرداختند. در بررسى ها 
مشخص شد كه مرد جوانى با ضربات چاقوى مردى به 
قتل رسيده است كه بالفاصله قاتل دستگير شد و در 
بازجويى ها به جرم خود اعتراف كرد. وى به ماموران 
گفت: من و همسرم داشتيم در جاده ساوه مى رفتيم كه 
ناگهان مقتول با خودروى پرايدش جلوى ما پيچيد و 
شروع به فحاشى كرد. در نهايت از ماشين پياده شد و با 
قفل فرمان به من حمله كرد. من هم براى دفاع از خودم 

چاقويى برداشتم و به او ضربه اى زدم. 

 سرقت از حساب كارفرما

فارس : فرمانده انتظامى مرند گفت: در پى شكايت 
فردى مبنى بر اينكه از حساب وى به صورت متعدد 
و غيرمجاز مبلغ 45 ميليون ريال برداشت شده است، 
موضوع در دستور كارآگاهان قرار گرفت.على طاحونى 
اظهار كرد: ماموران پليس فتا تحقيقات خود را در اين 
زمينه آغاز و متهم را شناسايى و دستگير كردند. وى 
تصريح كرد: متهم در تحقيقات اوليه اعتراف كرد با 
دست  به  با  و  كارش  صاحب  غفلت  از  سوءاستفاده 
انتقام  منظور  به  وى  بانك  عابر  كارت  رمز  آوردن 
جويى، از حسابش مبلغ 45 ميليون ريال به صورت 

غيرمجاز شارژ تلفن همراه خريدارى كرده است.

حمل بار و اثاثيه منزل

 با كاميونت مسقف چادردار 

و كارگر ماهر

 09157213571

صالحى منش

آدرس : نبش غفارى 4       

32212519  - 09151606528

ايزوگام سليمانى 
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  بنگاه  قالب بتن 

توكــل 
خريد و  فروش  انواع قالب بتن

داربست  فلزى ، تخته زير پا ، نو  ، دست دوم 

بلوار فرودگاه  -  سه راه صياد شيرازى       
32313600  -  09151615069 جليلى

نصب و تعمير كولر آبى  و  لباسشويى  در منزل
  09151643778  - 32315776  شهريارى

تعمير يخچال  ، فريزر  و ...  
در  منزل  

روبروى پايانه   مسافربرى ، جنب  نمايندگى سايپا       

09158076574 - نظرى

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 

شركت  فنى مهندسى راه كران نيروى آسيا
مجموعه اى از معتبرترين محصوالت صنعتى

طراحى ، مشاوره و ساخت تابلوهاى برق صنعتى
اتوماسيون صنعتى ، PLC ، اينورتر

انواع دستگاه هاى اندازه گيرى حرارت و رطوبت
آدرس: بيرجند- ميدان طالقانى- روبروى دادگسترى كل استانمحمودى راد

كيفيت و ارزانى

را از ما بخواهيد 

                 كوتاه ترين راه رسيدن به باغ و ويال دلخواه تان 

            امالك كوروش  كبير
32293143- 09153624820  چاجى                     بجد - امالك كوروش 
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وزارت امور خارجه وضعيت ويزاى 
دانشجويان خارجى را روشن كند

دانشجوى  پذيرش  از  بيرجند  دانشگاه  رئيس  مهر- 
ويژه  به  همجوار  كشورهاى  هاى  دانشگاه  از  خارجى 
امور  تاجيكستان خبر داد و گفت: وزارت  افغانستان و 
خارجه الزم است مسأله ارايه ويزا به دانشجويان خارجى 
را روشن كند. دكترخليلى اظهار كرد: دانشگاه بيرجند 
امكان پذيرش دانشجو دكترى و كارشناسى ارشد را دارد 
و همه مجوزهاى الزم را نيز اخذ كرده است. اما يك 
مشكل اساسى در اين زمينه وجود دارد كه درباره ويزايى 
است كه براى دانشجو صادر مى شود.  وى تأكيد كرد: 
صدور ويزاى دانشجويى دو شرط دارد كه اگر اين دو 
شرط اجرا نشود اين برنامه در كل كشور ناموفق خواهد 
بود. اول اينكه به دانشجو خارجى اعالم مى كنند به 
عنوان مثال حداكثر ظرف دو ماه نتيجه تقاضاى ويزا، 
به آنها اعالم مى شود. اين موضوع به برنامه پذيرش 
دانشجو خارجى لطمه مى زند. خليلى افزود: دوم اينكه 
بايد ويزاى دانشجويى براساس دوره تحصيلى به اين 
دانشجويان اعطا شود اگر مدت تحصيل آنها دو سال 
ادامه داد:  ارايه شود.وى  آنان  به  است ويزاى دو ساله 
اينكه يك ويزاى سه ماه ارايه دهيم و براى دانشجو 
مشخص نباشد كه اين ويزا تمديد مى شود يا خير، باعث 
نمى شود كه دانشجو براى تحصيل در دانشگاه هاى 
داخل اقدام كند بنابراين الزم است كه وزارت امور خارجه 

صريح و روشن اين مسأله را مشخص كند.

اهداى 18 متر مربع فرش 
 با ارزش 100 ميليون ريال به عتبات عاليات 

گروه خبر- مردم مؤمن شهر طبس 2 تخته فرش 9 
كردند.  اهدا  عاليات  عتبات  بازسازى  براى  را  مترى 
مسئول ستاد بازسازى عتبات عاليات طبس در مراسم 
 100 كه  ها  فرش  اين  گفت:  ها  فرش  اين  اهداى 
شهر  بانوان  از  نفر   80 را  دارد  ارزش  ريال  ميليون 
طبس در مدت 2 ماه بافتند. مهريان افزود: از سال 
92 تاكنون مردم اين شهرستان 821 متر مربع فرش 

را براى بازسازى عتبات عاليات اهدا كرد. 

باكمك خيران استان تعدادى نوعروس 
راهى خانه بخت شدند

گروه خبر- تعدادى جهيزيه به نوعروسان زير پوشش 
پوشش  زير  نوعروسان  به  سرى   14 و  امداد  كميته 
رضوى  شد.  اهدا  جنوبى  خراسان  استان  بهزيستى 
خيران  گفت:  جنوبى  خراسان  امداد  كميته  مديركل 
نوعروسان  جهيزيه  تهيه  براى  ريال  ميليون   165
بارانى  كردند.  اهدا  خوسف  و  قاين  هاى  شهرستان 
مدير بهزيستى شهرستان نهبندان هم، كمك خيران 
به نوعروسان اين نهاد را 350 ميليون ريال اعالم كرد. 
سرويس  و  بخارى  يخچال،  آشپزخانه،  لوازم  فرش، 
خواب از اقالم اهدا شده به نوعروسان نيازمند است. 
عامرى،  محمدرضا  دكتر  مرحوم  خانواده  همچنين 
و  پزشكى  تجهيزات  خريد  براى  ريال  ميليون   100

درمانى بيمارستان شفاى بشرويه اهدا كردند.

برخوردارى223 روستاى سربيشه از نعمت برق 

حال  در  گفت:  سربيشه  برق  توزيع  مدير  تسنيم- 
نعمت  از  شهرستان  اين  روستاى   223 حاضرتعداد 
كالته  و  شبو  روستاى   2 و  است  برخوردار  برق 
حمزه از طريق انرژى خورشيدى برق دار شده است. 
پايان سال گذشته كل  تا  اظهار كرد:  به  آيين  جواد 
مشترك   195 و  هزار   17 شهرستان  اين  مشتركان 
بوده كه شامل 4946 مشترك شهرى، 11 هزارو944 
يا  ديماندى  مشترك   350 و  روستايى  مشترك 
سنگين است. وى گفت: روستاى شبو 12 خانوار و 
روستاى كالته حمزه 4 خانوار جمعيت دارد و براى 
اجراى برق رسانى خورشيدى به اين روستاها 1700 
ميليون ريال سرمايه گذارى شده است. وى افزود: در 
بخش انرژى خورشيدى نصب 10 كيلووات سيستم 
يك  و  مهديه  يك  مدرسه،  يك  براى  خورشيدى 
مشترك به صورت on grid با اعتبار يك ميليارد و 

133 ميليون ريال اجرا شده است. 

طرح هجرت دانش آموزى در بشرويه اجرا مى شود

آغاز  از  بشرويه  دانش آموزى  بسيج  فرمانده  تسنيم- 
اجراى طرح هجرت 3 در بشرويه خبر داد و اظهار كرد: 
حدود 100 نفر از دانش آموزان دختر و پسر شهرستان 
در اين طرح ثبت نام كرده و در قالب گروه هاى جهادى 
سازماندهى شده اند و با آغاز طرح هجرت براى خدمت 
اينكه  با اشاره به  رسانى اعزام خواهند شد. قاسميان 
هنوز امكان ثبت نام فراهم است، بيان كرد: با توجه به 
استقبال دانش آموزان براى شركت در اين طرح، زمان 

ثبت نام تمديد شده و همچنان ادامه دارد.

برگزارى نخستين كارگاه آموزشى 
تشريفات خراسان جنوبى در مركز قاين

فارس- به مناسبت هفته مهارت و آموزش هاى فنى و 
حرفه اى نخستين كارگاه آموزشى تشريفات خراسان 
جنوبى در مركز قاين برگزار شد. رئيس مركز آموزش 
فنى و حرفه اى برادران قاينبا بيان اين مطلب گفت: 
تعداد 100 نفر از عالقه مندان اين رشته با همكارى 
مركز آموزش علمى كاربردى فنى و حرفه اى قاين و 
كردند.  شركت  كارگاه  اين  در  قاين  خواهران  مركز 
كه  كارگاه  اين  در  كرد:  تصريح  مظلوم  محمدحسن 
توسط يكى از اساتيد خبره و برجسته تهران در روابط 
و  مهم  موارد  با  عالقه مندان  شد،  برگزار  بين الملل 
اصول تشريفات آشنا شدند. وى افزود: تشريفات به 
طور بسيار خالصه، مجموعه اى از آداب شامل حسن 
سلوك، نزاكت و رعايت ترتيبات، قوانين، مقررات و 

كنوانسيون هاى داخلى و بين المللى است.

سالروز عمليات مرصاد فرصتى براى ترسيم 
و تبيين پيوند منافقين با اردوگاه سلطه است

مهربان- بنياد حفظ آثار و نشر ارزش هاى دفاع مقدس 
خراسان جنوبى در بيانيه اى با گراميداشت پنجم مرداد 
را فرصتى  ماه، سالروز عمليات غرورانگيز «مرصاد» 
براى ترسيم و تبيين پيوند منافقين با اردوگاه سلطه 
و صهيونيسم در دشمنى عليه انقالب اسالمى و ملت 
است:  آمده  بيانيه  اين  از  قسمتى  در  دانست.  ايران 
عمليات مرصاد نماد رسوايى، سرافكندگى و شكست 
سناريوهاى  ناكامى  و  منافقين  و  صدام  سفيد،  كاخ 
در صحنه اى  كه  بود  ـ صهيونيستى  غربى  رسانه اى 
اردوگاه  و  بعثى  با دشمن  منافقين  پيوند شوم  واقعى 
سلطه و صهيونيسم را در معرض قضاوت جهانيان قرار 
بيانيه نيز ضمن تأكيد بر ضرورت  اين  پايان  داد. در 
جنگ  در  ايران  ملت  پايدارى  و  مقاومت  بازنمايى 
خيانت  و  جاسوسى  پروسه   استمرار  نيز  و  تحميلى 
منافقين عليه نظام و ميهن اسالمى آمده است: ملت 
ايران در شرايط خطير جارى با هوشمندى و هوشيارى 
جبهه  پنهان  و  پيدا  نقشه هاى  و  مواضع  مضاعف؛ 
دشمن را رصد و اجازه نخواهد داد خطاهاى محاسباتى 
با  بالندگى كشور را كند و  آنان روند پيش روندگى و 

چالش ها و تنگناهاى آزموده شده  مواجه سازد.

اهداي 90 درخت شجره طيبه در طبس

ناصح- كشاورزان و باغداران شهرستان طبس 90 اصله 
اهدا  طيبه  زكات شجره  براى  زيتون  و  پسته  درخت 
امداد طبس گفت: عوايد حاصل  كردند. مدير كميته 
از فروش محصوالت اين درختان بين نيازمندان توزيع 
مى شود. رفيعى افزود: از ابتداى امسال تاكنون 368 
ميليون و 150 هزار ريال زكات از محل درآمد باغات و 

مزارع كشاورزى شهرستان طبس جمع آورى شد.

پايان دوره آموزشى پارچه بافى
در روستاى خيرآباد شهرستان درميان

شهريارى- دوره آموزش پارچه بافى روستاى خيرآباد 
شهرستان درميان كه با هدف اشتغال خانگى بانوان اين 
روستا برگزار شده بود، به پايان رسيد. مسئول ميراث 
فرهنگى درميان افزود: يكى از برنامه هاى اصلى اين 
روستاهاى  در  خصوص  به  بانوان  اشتغال  شهرستان 
آسيب پذير مى باشد، كه برگزارى دوره آموزشى پارچه 
بافى در روستاى مرزى خيرآباد بخش گزيك در همين 
راستا بود. صالحى گفت: طى اين دوره 15 نفر از بانوان 
روستا در مقطع مقدماتى آموزش ديدند و هنر آموزان 
اين  گواهينامه  آزمون،  در  قبولى  نمره  از كسب  پس 
دوره را دريافت مى كنند و با ارائه اين گواهينامه مى 

توانند نسبت به ايجاد گارگاه خانگى اقدام نمايد.

ثبت خانه حسين پور در فهرست آثار ملى

شهرستان  در  واقع  پور  حسين  خانه  نصرآبادى- 
به  ملى  آثار  فهرست  در   31256 شماره  با  بشرويه 
استان گفت: قدمت  آثار  ثبت  ثبت رسيد. كارشناس 
اين اثر به قاجاريه بر مى گردد و از بارزترين ويژگى 
هاى اين بنا قرار داشتن در يكى از محله هاى قديمى 
باشد. مال  ميانده مى  يعنى  تاريخى شهر بشرويه  و 
امام  ميدان  بشرويه،  شهر  در  بنا  اين  افزود:  اندوز 
خمينى، خيابان مال عبدا... تونى بشروى، كوچه مال 

عبدا... تونى 3 (مهرى) قراردارد.

مجيد كريميان سرپرست حوزه هنرى شد

امور  كل  مدير  مصلحى  مجيد  حكم  با  خبر-  گروه 
كريميان  مجيد  هنرى،  حوزه  مجلس  و  استان ها 
از  سرپرست حوزه هنرى خراسان جنوبى شد. پيش 
اين مهدى حبيبى به مدت هفت سال هدايت حوزه 
هنرى خراسان جنوبى را بر عهده داشت كه با قبول 
و  استان ها  هنرى  فرهنگى  معاونت  در  مسئوليت 
مجلس سرپرستى اين مركز به كريميان واگذار شد.

عمليات اجرايى طرح گردشگرى 
آبشار گيوك به اتمام رسيد

گيوكى- از محل اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه 
طرح  اجرايى  عمليات   (1393) سال  استاني  اي 
پايان  به  مالى 93  در سال  آبشار گيوك  گردشگرى 
رسيد. معاون گردشگرى، سرمايه گذارى و تأمين منابع 
اداره كل ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى 
مبلغ  طرح  اين  اجراي  براى  گفت:  جنوبى  خراسان 
عربى  بود.  شده  مصوب  اعتبار  ريال  ميليون   500
افزود: شرح عمليات طرح مذكور شامل محوطه سازى، 
جدول گذارى سنگفرش، اجراى سكوى استراحت و 
تكميل برق رسانى و روشنايى محوطه بوده است. اين 

طرح در تير ماه 94 به اتمام رسيد.

تحقق 101 درصدى تعهدات 
آموزش مراكز فنى و حرفه اى بيرجند

ايرنا- از ابتداى سال جارى حدود 101 درصد تعهدات 
شهرستان  اين  اى  حرفه  و  فنى  مراكز  در  آموزشى 
محقق شده است. رئيس مركز آموزش فنى و حرفه 
اى بيرجند با بيان اين مطلب گفت: از ابتداى سال 
جارى تاكنون 261 هزار و 444 نفر ساعت در مراكز 

فنى و حرفه اى بيرجند ارائه شده است.

شرايط براي توليد مرغ 
بدون آنتى بيوتيك فراهم است

نصرآبادى- شرايط براي توليد مرغ بدون آنتي بيوتيك 
در خوسف فراهم است. سرپرست شبكه دامپزشكى 
خوسف با بيان اين مطلب گفت: دامپزشكي از توليد 
از  و  نموده  اسقبال  بيوتيك  آنتي  بدون  مرغ  گوشت 
كند.  مي  حمايت  خصوص  اين  در  توليدكنندگان 
شفاهي از آغاز فعاليت يك واحد پرورش مرغ بدون 
آنتى بيوتيك در شهرستان خبر داد و گفت: اميدواريم 
با همكاري ساير مرغداران  بتوان طرح پرورش كوتاه 
مدت مرغ گوشتي، بدون استفاده از آنتي بيوتيك ها 
تبادل  آن  حاصل  كه  نماييم  اجرا  شهرستان  در  را 
اطالعات و تجربيات و كاهش تلفات، ضايعات، و به 

عبارتي جلوگيري از هدر رفتن سرمايه ملي است. 

كاظمى فرد- آموزش هايى كه در اداره كل آموزش فنى و 
حرفه اى ارائه مى شود بايد كامًال كاربردى بوده و منجر به 
ايجاد اشتغال پايدار و افزايش بهره ورى در تمام حوزه ها 
باشد. استاندار در ديدار با مديركل و جمعى از پرسنل اداره 
كل فن حرفه اى خراسان جنوبى با بيان اينكه آموزش امرى 
مهم و زير بنايى در تمام بخش ها است اظهار كرد: بايد 
توسعه آموزش ها و سطح مهارت ها در تمامى بخش ها و 
زمينه هاى دولتى و خصوصى مورد توجه جدى مسئولين و 

برنامه ريزان و متوليان امر قرار گيرد. 

آموزش ها بايد متناسب با بازار كار باشد

خدمتگزار افزود: اداره كل آموزش فنى و حرفه اى يكى از 
نهادهايى است كه مى تواند ارتباطى درست و منطقى بين 
فارغ التحصيالن دانشگاهى و بازار كار در بخش هاى صنعت، 
معدن، تجارت و... برقرار نمايد. وى در ادامه بر نهادينه كردن 
فرهنگ كار و كارآفرينى در جامعه تأكيد و عنوان كرد: فارغ 
التحصيالن دانشگاهى تنها به دنبال كار ادارى نباشند، چراكه 
مى توان با كسب آموزش هاى الزم و ورود به بازار كار در 
زمره كارآفرينان قرار گرفته و نه تنها براى خود، بلكه براى 
ديگران نيز ايجاد اشتغال نمايند. به گفته خدمتگزار، آموزش 
ها بايد متناسب با بازار كاربوده و كامًال كاربردى و عملياتى 
ارائه شود تا متقاضيان بتوانند از آنها در جهت اشتغال و افزايش 
تسهيالت  نرخ سود  كاهش  كنند. وى  استفاده  ورى  بهره 
براى  مناسب  فرصتى  را  استان  در  ملى  توسعه  صندوق 
دريافت تسهيالت از اين صندوق دانست و بر تقويت بخش 
خصوصى، خصوصاً در حوزه هاى آموزشى تأكيد كرد. وى 
افزود: آماده هرگونه حمايت و همكارى با سازمان ها و مراكز 
آموزشى فعال در بخش خصوصى هستيم، چرا كه معتقديم 
افزايش سطح آموزش در جامعه، موجب كاهش هزينه ها و 

افزايش بهره ورى در تمامى بخش ها خواهد شد.

آموزش بيش از 2 ميليون و 650هزار نفر ساعت 
در سال گذشته توسط فنى و حرفه اى

مديركل فن حرفه اى استان نيز در اين جلسه اظهار كرد: 
فاقد  كار،  جوياى  جوانان  اى  حرفه  و  فنى  هدف  جامعه 
و  بوده  اشتغال  و  كار  دنبال  افرادى كه  تمامى  و  مهارت 
همچنين افرادى كه دنبال مهارت هستند، است. خوشايند 
با بيان اينكه  طول دوره هاى آموزشى اين نهاد 10 ساعت 
تا يك هزار و 800 ساعت براى كار آموزان پيش بينى شده 
سن  انتخاب  در  حرفه اى  و  فنى  مراكز  در  گفت:  است، 
افراد  تمامى  ندارد و  و حرفه هيچگونه محدوديتى وجود 
عالقه مند به حرفه آموزى با حداقل سن 12 تا 65 سال 

مى توانند آموزش هاى فنى و حرفه اى را فرا بگيرند.
به  موفق  گذشته  سال  در  نهاد  اين  خوشايند  گفته  به 
برگزارى آموزش به ميزان  2 ميليون و 651 هزار و 466 
آموزشى  دوره  نفر   949 و  هزار   16 قالب  در  ساعت  نفر 
در  ارائه شده  آموزش هاى  اينكه  بيان  با  است. وى  شده 

كارگاه هاى جوار دانشگاهى، پادگان، مراكز ثابت شهرى، 
عشايرى، روستايى، زندان، سيار شهرى، صنايع و اصناف، 
گذشته  سال  در  افزود:  است،  صنايع  و  شاگردى  استاد 
در  آموزش  ساعت  نفر   766 و  هزار   424 و  يك ميليون 
قالب 7 هزار و 253 نفر دوره نيز در مراكز ثابت آموزش 

فنى و حرفه اى استان ارائه شده است. 

حرفه اى  و  فنى  آموزش  سازمان  فعاليت  گفت:  خوشايند 
راستا  اين  در  كه  است  و خصوصى  دولتى  بخش  دو  در 
22 مركز آموزش فنى و حرفه اى دولتى در استان وجود 
دارد كه اين ميزان در كشور 700 مركز آموزشى است و با 
توجه به اينكه يك درصد جمعيت كشور را استان خراسان 
مراكز  درصد   3 حوزه  اين  در  مى دهد  تشكيل  جنوبى 

آموزش فنى و حرفه اى كشور در خراسان جنوبى است.

فنى و حرفه اى استان ساالنه آمادگى
 آموزش يكصد هزار و 500 نفر را دارد

و  فنى  آموزش  مراكز  ساالنه  اينكه  به  اشاره  با  خوشايند 
حرفه اى در استان ظرفيت پذيرش يكصد هزار و 500 نفر 
را دارند، بيان كرد: در اين 22 مركز آموزش فنى و حرفه اى 
در استان 125 كارگاه مجهز وجود دارد كه 380 حرفه را در 

طول سال به كار آموزان آموزش مى دهد. وى با بيان اينكه 
امسال 19 هزار و 190 نفر در بخش دولتى انواع شيوه هاى 
آموزش را در استان فرا گرفتند، افزود:  رشته هايى كه زمان 
كوتاهترى مى برند و افراد رغبت به برگزارى آن دارند به 
بخش خصوصى واگذار شده است كه در اين راستا 155 
آموزشگاه آزاد در استان وجود دارد كه در حال حاضر 141 

آموزشگاه فنى و حرفه اى در بخش خصوصى فعال است.
خوشايند با بيان اينكه تمامى خدماتى كه در بخش دولتى 
مراكز آموزش فنى و حرفه اى استان ارائه مى شود رايگان 
و  فنى  سازمان  در  ما  رسالت  ترين  مهم  افزود:  است، 

حرفه اى آموزش و مهارت آموزى است.

در ارتباط با آموزش استاد شاگردى
 44 نفر شيوه نوين آموزشى را فرا گرفتند

خوشايند افزود: در 4 ماهه ابتداى امسال 5 هزار و 581 نفر 
در رشته هاى مختلف آموزش هاى مورد نظر را فرا گرفتند. 
وى با بيان اينكه در سال گذشته در حوزه مشاغل خانگى 
250 نفر تعهدات اين سازمان بوده است كه در اين راستا در 
استان 252 نفر را آموزش داديم، افزود: در ارتباط با آموزش 
استاد شاگردى 44 نفر شيوه نوين آموزشى را فرا گرفتند 
در  استاد شاگردى  رابطه  است كه  آن  از  و شواهد حاكى 
است.  برخوردار  ارزشمندى  از جايگاه  آموزش سنتى  نظام 
وى افزود: در زمينه آموزش نانوايان نيز 321 نفر در سال 93 
در راستاى ارتقاى عملكرد نانوايان آموزش هاى مورد نظر 
را فرا گرفتند. به گفته وى همچنين در 141 آموزشگاه  آزاد 
در استان در سال گذشته 6 هزار و 913 نفر از ظرفيت هاى 

آموزش فنى و حرفه اى استفاده كردند. 
نيز در  اينكه هشت پروژه عمرانى  بيان  با  ادامه  وى در 
اين سازمان در حال اجرا است، تصريح كرد: سال گذشته 
رسيده  بهره بردارى  به  عمرانى  پروژه  سه  تعداد  اين  از 
است و سه پروژه ديگر شامل مركز فنى و حرفه اى دو 
منظوره ديهوك، مركز آموزش فنى و حرفه اى خواهران 
پيش  امسال  براى  نيز  بشرويه  و  سربيشه  در شهرستان 
ميليون   300 به  كه  برسد  پايان  به  بايد  كه  شده  بينى 

تومان اعتبار نياز دارد.
به گفته مديركل مركز آموزش فنى و حرفه اى استان دو 
پروژه نيز شامل مركز فنى و حرفه اى خواهران طبس و 
اعتبار يك ميليارد تومان دارد براى  به  نياز  نيز كه  قاين 

سال 95 پيش بينى شده است.

آموزش هاى فنى حرفه اى بايد كاربردى و منجر به ايجاد اشتغال شود
16 هزار و 800 نفر از آموزش هاى فنى و حرفه اى در استان بهره مند شدند

و  استان  گردشگرى  صنعت  توسعه  راستاى  در  حسينى- 
در  آن  گردشگرى  و  طبيعى  تاريخى،  هاى  جاذبه  معرفى 
سطح بين المللى نشستى با حضور مدير كل ميراث فرهنگى، 
صنايع دستى و گردشگرى خراسان جنوبى، دفتر خدمات 
«ايلهان  استان،  گردشگرى  معاون  پرواز،  آسيا  مسافرتى 
كاراگيه» مدير آژانس گردشگرى «امواج تروال» تركيه و 
ساير هيئت همراه ترك در اداره كل ميراث فرهنگى استان 
از  ورودى  تورهاى  درباره  رايزنى هاى الزم  و  برگزار شد 

كشور تركيه به استان صورت گرفت. 
مدير كل ميراث فرهنگى استان در اين جلسه گفت: جاذبه 
هاى استان خراسان جنوبى دست نخورده و بكر است و نرخ 
تمام شده ورود گردشگران به اين استان نسبت به ساير استان 
ها پايين تر است و اين به نفع مؤسساتى است كه در جذب 
گردشگر تالش مى كنند. رمضانى به امكانات مناسب استان 
در زمينه گردشگرى اشاره كرد و افزود: وجود 750 اثر ثبت 
شده در استان از 35 هزار سال پيش تا دوره معاصر، داشتن 

يك اثر ثبت شده در ميراث جهانى و يك اثر در آستانه ثبت، 
وجود 2 روستا از 7 روستاى شگفت انگيز ايران در اين استان، 
كوير و صحراهاى بكر، وجود مرتفع ترين تپه هاى شنى 
جهان در كوير استان، چشمه هاى آبگرم معدنى، وجود دو 
فرودگاه در استان (بيرجند و طبس)، جايگاه مهم در حيات 
جانورى كشور به عنوان تنها پناهگاه يوز پلنگ آسيايى و ... از 

جمله امكانات استان براى جذب گردشگر است.

و  شهرها  مسير  در  جنوبى  خراسان  داد:  ادامه  رمضانى 
تركيه  گردشگران  توجه  مورد  تواند  مى  كه  هاى  استان 
باشد مانند يزد، مشهد و ... قرار دارد و از اين قابليت استان 
نيز مى توان براى برگزارى تورهاى مختلف بهره برد. وى 
به  ما  استان  از  زيادى  گردشگران  ساالنه  اينكه  بيان  با 
سفرها  اين  كرد:  اميدوارى  اظهار  كنند،  مى  سفر  تركيه 
دوطرفه شوند و در آينده نزديك بتوان به برقرارى پرواز از 

تركيه به خراسان جنوبى فكر كرد.

سفر به خراسان جنوبى مى تواند آغاز خوبى 
براى برگزارى تورهاى تركيه به ايران باشد

تروال»  «امواج  گردشگرى  آژانس  مدير  كاراگيه»  «ايلهان 
تركيه نيز گفت: در اين سفر اطالعات جالبى دريافت كردم كه 
تاكنون خبر نداشتم و از اين همه جاذبه در اين استان شگفت 
زده شدم. وى افزود: خراسان براى مردم تركيه شناخته شده و 
جذاب است و مردم حتى از شيراز و اصفهان بيشتر با آن آشنا 
هستند. وى افزود: سفر به خراسان جنوبى مى تواند آغاز خوبى 
براى برگزارى تورهاى تركيه به ايران باشد. وى خاطر نشان 
كرد: تركيه آمادگى برقرارى پرواز به خراسان جنوبى را دارد و 
اين پروازها مى تواند به صورت چارترى درخواست شود. الزم 
بذكر است: در حاشيه اين ديدار وى از مجموعه جهانى باغ 
و عمارت اكبريه و همچنين موزه هاى مردم شناسى، باستان 

شناسى و حيات وحش نيز بازديد كرد.

جاذبه هاى خراسان جنوبى، گردشگران ترك را شگفت زده كرد

دادرس- در نيروهاى مسلح استان بهترين افراد را داريم كه به بركت هوشيارى 
توديع  و  تكريم  مراسم  در  استاندار  داريم.  را  مرزها  امن ترين  آنها  آمادگى  و 
رئيس سازمان قضايي نيروهاي مسلح خراسان جنوبي با بيان اين مطب گفت: 
كاركرد حوزه قضايى كار دشوارى نسبت به ماهيت  ها و ويژگى هاى خاص 
آبرو، حيثيت، شرافت،  با  اين سازمان  اينكه  به  با اشاره  خود است. خدمتگزار 
ناموس و جان مردم در ارتباط است، افزود: اگر دقت، مراقبت و مواظبت الزم 
انجام نشود جبران آن خيلى سخت خواهد بود به خصوص درامور مربوط به 
در  توانمند  نيرويى  عنوان  به  تا  حفظ  آن  توانمند  اقتدار  بايد  مسلح  نيروهاى 

درون و بيرون بدرخشد.
خدمتگذار ادامه داد: اگر در جايى احساس امنيت و آرامش دچار خدشه شود 
شد:  يادآور  وى  مى  كند.  برخورد  آنها  با  آرامش  با  كه  است  قضايى  دستگاه 
سازمان قضايى نيروهاى مسلح به منظور حفظ اقتدار نظامى شكل گرفته تا در 
چارچوب قانون به متخلفان در حوزه  هاى نظامى و انتظامى برخورد كند. وى 
با اشاره به اينكه در قانون اساسى براى حقوق تك تك مردم احترام ويژه  اى 
قائل شده است، خاطرنشان كرد: با توجه به نزديكى به انتخابات تالش كنيم 

حداكثر مردم پاى صندوق رأى بهترين انتخابات را داشته باشند.

آموزش نيروهاى قضايى جدى گرفته شود

رئيس سازمان قضايى نيروهاى مسلح نيز در اين جلسه بر جدى گرفتن موضوع 

آموزش  نيروى  هاى قضايى تأكيد كرد و گفت: عدالت موضوع مهمى است كه 
مهم ترين آن عدالت قضايى است كه بايد هر كجايى كه مورد انحرافى به وجود 
آيد دستگاه قضايى وارد و آن را برطرف كند. حجت االسالم بهرامى با بيان 
اينكه با عدالت قضايى مى  توان جان، مال، حيثيت و آبرو را از تعرض مصون 
و در امان داشت، تصريح كرد: آموزش  نيروى  هاى قضايى را بايد جدى گرفت 

كه در عمل نيز آثار و بركات اين كار ديده شده است. 

كاهش جرايم نيروهاى مسلح در سطح استان

جرايم  كاهش  شاهد  گفت:  هم  جنوبى   خراسان  انتظامى  نيروى  فرمانده 
كرد:  اظهار  واعظى  سردارخليل  بوده ايم.  استان  سطح  در  مسلح  نيروهاى 
براى  تربيتى  ابزارى  عنوان  به  مسلح  نيروهاى  قضايى  سازمان  امروزه 
 ارتقاى جايگاه نيروهاى مسلح شناخته مى شود. وى با اشاره به اينكه تمركز
شاهد  افزود:  است،  پيشگيرى  عنوان  با  مسلح  نيروهاى  قضايى  سازمان 

كاهش جرايم نيروهاى مسلح در سطح استان هستيم. 
واعظى تصريح كرد: سازمان قضايى با كاربرد و ابزار قضايى براى رسيدن به 
انجام  پژوهش  و  مطالعاتى  پيشگيرى،  آموزش،  كار  بلكه  نمى كند  كار  هدف 
مى دهد. وى با اشاره به اينكه بخشى از نيروهاى مسلح مرتكب جرم مى شود، 
اين  آينده پژوهشى سازمان  باشد و در  انسان ساز  بايد مجازات ها  اظهاركرد: 
مورد در نظر گرفته شود. وى تأكيد كرد: نسبت به گذشته مجازات ها از حالت 

تحقيرآميز بودن خارج شده و ما همه هستيم تا كاهش جرم و اقتدار نيروهاى 
مسلح به نحو مطلوب انجام شود.

در آگاه سازى نيروهاى مسلح جزء پنج استان برتر كشور بوده ايم 

غالمرضا نصرتي، رئيس سابق سازمان قضايي نيروهاي مسلح خراسان جنوبي 
نيز با اشاره به اينكه اگر در سازمانى موفقيتى حاصل مى شود نتيجه همدلى 
و همكارى ها است، خاطر نشان كرد: در آگاه سازى نيروهاى مسلح جزء 5 
رتبه  دادگاه  پرونده هاي  بوده ايم و در مورد كاهش محدود  برتر كشور  استان 

يك كشوري را كسب كرده ايم. 
الزم به ذكر است، در پايان اين مراسم از زحمات 14 ساله غالمرضا نصرتى 
به  ناصرى  على  و  قدردانى شد  استان  نيروهاى مسلح  قضايى  رئيس سازمان 
عنوان رياست جديد اين سازمان معرفى شد. همچنين در اين جلسه محمد حسين 

محمدپور نيز به عنوان دادستان جديد نظامى خراسان جنوبى منصوب شد.

هوشياري نيروهاى مسلح، راز امنيت مرزهاى استان

پايانه هاى  و  نقل  و  حمل  مديركل  پور-  حاجى 
خراسان جنوبى از اجراى طرح نوسازى ناوگان حمل 

و نقل عمومى بارى در خراسان جنوبى خبر داد.
نصرى اظهار كرد: در راستاى نوسازى ناوگان حمل 
و نقل عمومى بارى و ايجاد تسهيالت براى تقويت 
نوسازى  طرح  نو،  ناوگان  متقاضيان  مالى  بنيه 

ناوگان حمل و نقل عمومى بارى آغاز شده است.
و  تمام خودروهاى حمل  اين طرح  در  افزود:  وى 

نقل عمومى بارى فرسوده با ظرفيت ناخالص بيش 
و  بوده  فعال  كارت هوشمند  داراى  كه  تن   10 از 
در سال 93 داراى كاركرد به ميزان 12 بارنامه يا 
10 هزار كيلومتر كاركرد با بارنامه باشند، مشمول 

اجراى اين طرح مى شوند.
مديركل حمل و نقل و پايانه هاى استان بيان كرد: 
ميزان تسهيالت براى نوسازى ناوگان حمل و نقل 
عمومى بين شهرى حداكثر 70 درصد قيمت خودرو تا 

سقف 3 هزار ميليون ريال براى انواع برندهاى اروپايى 
و كره اى و با نرخ سود 12 درصد و تا سقف 2 هزار 
ميليون ريال براى انواع برندهاى چينى و روسى با نرخ 
سود 15 درصد در نظر گرفته شده است. وى از تمام 
مالكان ناوگان فرسوده مشمول طرح درخواست كردند 
با مراجعه به موقع به مراكز ثبت نام از جمله شركت هاى 
خودروساز و يا دفاتر نمايندگى شركت هاى مذكور در 

استان ها مراجعه و ثبت نام كنند.

طرح نوسازى ناوگان حمل و نقل عمومى بارى دراستان اجرا مى شود

ارسال 525 اثر از خراسان جنوبى براى شركت در چهارمين جشنواره ملى نقاشيخط رضوى

گيوكى- مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمى خراسان جنوبى گفت: بيش از 525 اثر از 152 نفر از استان براى شركت در چهارمين جشنواره ملى نقاشى خط و حروف نگارى 
رضوى ارسال شد. محبى اظهار كرد:  براساس برنامه ريزى انجام شده نتايج اوليه جشنواره 15مرداد و داورى نهايى آثار 27 و 28 مرداد انجام و نمايشگاه چهارمين جشنواره 

«نقاشيخط  و حروف نگارى رضوى» و مراسم اختتاميه 29 مرداد برگزار مى شود.
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برداشت انگور در بيرجند     عكس : عبدىعكس روز 

اعراب دست از دشمنى با ايران بردارند و 
آغازگر «روابط عربى ايرانى» باشند 

القدس العربى نوشت: سران عرب بهتر است به جاى 
باز  كشور  اين  با  روابط  در  نو  فصلى  ايران،  با  ستيز 
كنند. در اين مقاله با عنوان «عرب ها مى جنگند و 
 ايرانى ها سود مى برند» آمده است : توافق هسته اى 
اثبات كرد كه  بار ديگر  را  اى  قاعده  ايران و غرب، 
 سران عرب از آن غافل بودند، قاعده اى كه مى گويد 
دوستى  نه  و  دارد  وجود  هميشگى  دشمنى  نه 

هميشگى، بلكه منافع هميشگى وجود دارد.

 فابيوس به عنوان يك مقام مى آيد نه متهم
وزير دادگسترى با اشاره به اينكه سفر فابيوس به ايران 
پيامى جز معذرت خواهى و تسليم در برابر اقتدار ايران 
ندارد، گفت: فابيوس در حال حاضر به عنوان مقام رسمى 
به ايران مى آيد و به عنوان متهم نمى آيد. اگر پرونده اى 
اتهامى هم در ميان باشد، بايد مسير خود را تعقيب كند.

 پاسخ منفى كنگره اشتباه بزرگى خواهد بود  
بازرسى  موضوع  خارجه  وزارت  معاون   ، عراقچى 
مراكز حساس و نظامى ايران را «حل شده» خواند و 
 درباره احتمال مخالفت كنگره آمريكا و برداشته نشدن 
 تحريم ها ، بيان كرد : اجازه بدهيد ببينيم اين اتفاق 
اين  مسلما  بگيريم.  تصميم  بعد  و  خير  يا  افتد  مى 
 يك اشتباه بزرگى از طرف كنگره خواهد بود و اعتبار 

بين المللى دولت آمريكا را زيرسوال خواهد برد.

داور توافق وين سوت نزده خيانت كرد!

كيهان نوشت : در حالى كه آژانس بين المللى انرژى 
و  ايران  ميان  هسته اى  توافق  داور  عنوان  به  اتمى 
خيانت  اولين  در  نهاد  اين  است،  شده  تعيين   5+1
با  توافق محرمانه  توافق وين، محتواى  از  خود پس 
ايران درباره ابعاد نظامى احتمالى را فاش كرد. افشاى 
از سوى  آژانس  و  ايران  ميان  اخير  توافق  اطالعات 
از  آن پس  خيانت  اولين  بايد  را  بين المللى  نهاد  اين 
توافق وين تلقى كرده و منتظر ساير سنگ اندازى ها، 
ناداورى ها و خيانت هاى اين نهاد بود. اعتماد به چنين 
اطالعاتى  بازوى  آمريكايى ها  اعتراف  به  كه  نهادى 
آنهاست، مى تواند خسارات و لطمات جبران ناپذير و 

پشيمان كننده اى به همراه داشته باشد.

داود اوغلو: تا تهديد هست مى جنگيم

عمليات  گفت:  تركيه  وزير  نخست  اوغلو  داود  احمد 
نظامى عليه گروه هاى تروريستى عليه هدف واحدى 
نيست بلكه تا زمانى كه تهديدات عليه تركيه وجود 

داشته باشد اين عمليات ادامه خواهد يافت.

استقبال  هاشمى  از جنگ تركيه با داعش

هاشمى رفسنجانى ، رئيس مجمع تشخيص مصلحت 
با داعش و  نظام گفت: ورود تركيه به صحنه جنگ 
اجازه استفاده از پايگاه هوايى اينجرليك به آمريكايى ها 
اميدى  نقطه  مى تواند  داعش،  مواضع  بمباران  براى 

براى اضمحالل اين گروه باشد.

آملى الريجانى : نبايد درباره توافق ذوق  زده شويم

بنا  گفت:  هسته اى  توافق  به  اشاره  با  قضائيه  قوه  رئيس 
نيست اين توافق مسيرى براى دسترسى بيگانگان به ارزيابى 
مقوله هاى امنيتى و نظامى باشد. آيت ا... آملى الريجانى با 
تشكر از تيم مذاكره كننده و به ويژه از مقام معظم رهبرى 
افزود: ذوق زدگى هم در اين خصوص نبايد داشته باشيم زيرا 
محدوديت هاى سنگينى را در همين توافق نامه از لحاظ تعداد سانتريفيوژها، تحقيق 

و توسعه و نوع سانتريفيوژها پذيرفته ايم.

نمايندگان نبايد از مذاكرات نگرانى داشته باشند 

آقاى  كرد:  تصريح  مجلس،  واليت  رهروان  فراكسيون  عضو 
ارزيابى هاى  كه  گفت  فراكسيون  اين  جلسه  در  الريجانى 
جمع بندى مذاكرات وين انجام شود تا كار كارشناسى بر روى 
آن صورت گيرد. جليلى اضافه كرد: رئيس مجلس در ادامه اين 
جلسه به نگرانى هاى نمايندگان در رابطه با جمع بندى مذاكرات 
وين اشاره كرد و گفت كه اين موضوع در بخش هاى مختلف كارشناسى در حال بررسى 

است، بنابراين نبايد جاى هيچ گونه نگرانى براى نمايندگان مجلس وجود داشته باشد.

شكايت احمدى نژاد از جهانگيرى 

اسحاق  از  سابق  جمهور  رئيس  نژاد  احمدى  محمود 
كرده  شكايت  جمهور  رئيس  اول  معاون  جهانگيرى 
استمرار   » را  شكايت  دليل  بهار  دولت  سايت  است. 
افتراها و اكاذيب نسبت داده شده از سوى آقاى اسحاق 
دولتهاى  عليه  يازدهم  دولت  اول  معاون  جهانگيرى 
نژاد  احمدى  وكيل  است.  كرده  اعالم  دهم»  و  نهم 
در گفتگو با دولت بهار در اين باره گفته است: آقاى 
اسحاق جهانگيرى در سال هاى اخير با هدف تخريب 
باورهاى مردم و تشويش در اذهان عمومى، اقدام به 
طرح اتهامات بى اساس عليه دولت قبل كرده كه در 
هاى  شبكه  و  مكتوب  هاى  رسانه  در  وسيعى  سطح 

مجازى و صوتى و تصويرى منتشر شده است.

قدردانى ظريف از مراجع تقليد 

وزير امور خارجه طى نامه هاى جداگانه اى از رهنمودها، 
حمايت ها و دعاهاى خير آيات عظام نسبت به اعضاى 
تشكر  خالصانه  كشورمان  هسته اى  مذاكره كننده  تيم 
اظهارات  نامه  اين  از  بخشى  در  ظريف  دكتر   كرد. 
دلگرمى  موجب  را  تقليد  عاليقدر  مراجع  آميز  محبت 
ملت  حقوق  احقاق  مسير  در  بيشتر  اميد  و  مضاعف 

مسلمان و انقالبى كشورمان ارزيابى كرده است.

 دادگسترى همه كاره و هيچ  كاره است 

مصطفى پورمحمدى وزير دادگسترى با بيان اينكه اين 
وزارتخانه از وزارتخانه هاى سهل و ممتنع است، گفت: 
وزارت دادگسترى تنها وزارتخانه اى است كه در قانون 
اساسى آمده اما تكليفش مشخص نيست و به نوعى 

هم همه كاره و هم هيچ كاره است.

حبيبى: مردم رفتارهاى اصالح طلبان در 
مجلس ششم را از ياد نمى برند 

مردم  اينكه  بيان  با  اسالمى  موتلفه  حزب  دبيركل 
ياد  از  را  ششم  مجلس  در  طلبان  اصالح  رفتارهاى 
مانند  مجلسى  باشيم  مراقب  بايد   : گفت  نمى برند، 
به گونه اى  اصالح طلبان  نگيرد،  شكل  ششم  مجلس 

رفتار مى كنند تا مردم فتنه را فراموش كنند.

وقتى احمدى نژاد مى تواند، قطعا ظريف 
مى تواند اولى تر رئيس جمهور باشد

نماينده مردم تبريز در مجلس در مورد اينكه برخى 
معتقدند بعد از دوره هشت ساله روحانى، آقاى ظريف 
دارد  را  جمهورى  رياست  براى  محبوبيت  و  قابليت 
براى  مى توانند  بخواهند  ظريف  آقاى  اگر  گفت: 
و  شوند  نيز  جمهور  رئيس  و  كنند  تبليغ  خودشان 
در  فرد  اگر  كه  داشت  توجه  نكته  اين  به  بايد  البته 
همه  در  كه  نيست  اين  معنايش  است  موفق  جايى 
 جا موفق است. پزشكيان خاطر نشان كرد كه وقتى 
احمدى نژاد مى تواند رئيس جمهور باشد قطعا آقاى 

ظريف مى تواند اولى تر رئيس جمهور باشد. 

 رئيس جمهور خطاب به مردم گفت: امروز 
و  فشار  برابر  در  ايران  ملت  پيروزى  روز 
 12 از  بعد  ما  مردم  است.  جهانى  تهديد 
سال مقاومت و ايستادگى در ميدان منطق 
و مذاكره توانستند عظمت ملت ايران را به 
رخ جهانيان بكشند. وى افزود: ديپلمات ها ، 
فرزندان رشيد و قهرمان شما در برابر شش 
قدرت بزرگ و جهانى به پيروزى تاريخى 
دست يافتند و چه كسى فكر مى كرد در 
ايران  مى گفتند  قدرت ها  همه   كه  حالى 
نبايد انرژى هسته اى داشته باشد شما ملت 
در  را  جهان  ايستادگى تان،  و  مقاومت  با 

برابر ايران تسليم كرديد.

آمريكا، ايرانيان را تهديد نكنيد

انرژى  از  كه  اين  بيان  با  جمهور  رئيس 
ايران  انرژى ملت بزرگ  هسته اى مهمتر 
است، گفت: شما ملت با قهرمانى و انرژى 
كارى  توانستيد  ايستادگى تان  و  بى پايان 
كنيد كه امروز قدرت  بزرگ جهانى يعنى 
تسليم  ايران  كه  مى كند  اعتراف  آمريكا 
خارجه  وزير  كه  اين  بود.  خواهد  ناپذير 
آمريكا در مجلس سناى آمريكا به صراحت 
اين  به  نكنيد  تهديد  را  ايرانيان  مى گويد 
قهرمان  و  شجاع  ملت  كه  است  معنى 
ايران در تمام مصاف ها از روز اول تا امروز 

همواره با اتكا به خداوند در برابر دشمنان 
ادامه  روحانى  است.  بوده  پيروز  رقيبان  و 
جمهورى  نظام  و  ايران  دولت  اگر  داد: 
ايران و مقاومين اين سرزمين و  اسالمى 
اربيل و بغداد  ايران نبودند امروز  دالوران 
بود،  كرده  سقوط  تروريست ها  دست  به 
ملت هاى  همه  پشتيبان  ايران  ملت  اما 

از سنندج  مظلوم است و ما همانطور كه 
دفاع مى كنيم از دهوت و اربيل سليمانيه، 
كه  منطقه هر سرزمينى  تمام  در  و حتى 
آن  از  بگيرد  قرار  تجاوز  مورد  بخواهد 
جمهور  رئيس  كرد.  خواهيم  دفاع  مظلوم 
همچنين اظهار كرد:  به حول و قوه الهى 
عراق و تمام منطقه مان را از تروريست ها با 
وحدت و انسجام پاك خواهيم كرد. ما ملت 
بزرگى هستيم كه نشان داديم پيچيده ترين 

يعنى  جهان  سياسى  مسئله  مهمترين  و 
موضوع هسته اى را پاى ميز مذاكره حل 
ساير  قادريم  بنابراين  كرده ايم.  فصل  و 
مسائل را هم در منطقه و جهان پاى ميز 

مذاكره حل و فصل كنيم.
وى با بيان اينكه ما امروز در جايگاهى قرار 
گرفته ايم كه به همه دنيا گفته ايم با فشار 

و تهديد و تحريم نمى توانيد ملت ايران را 
تسليم كنيد، اظهار كرد: با اين وجود جهان 
ايستادگى  و  عظمت  و  خواست  برابر  در 
ملت ايران يك بار ديگر در وين سر تعظيم 
در  كرد:  اضافه  جمهور  رئيس  آورد.  فرود 
ادامه راه به خاطر وحدت ملت مان و هدايت 
رهبر معظم انقالبمان، به خوبى راه را ادامه 
خواهيم داد البته طرف مقابل متاسفانه در 
سرزمين خود مشكالت فراوان دارد و به 

خاطر اين مشكالت فراوان است كه گاهى 
و  لغزش ها  دچار  ها  حرف  اين  برابر  در 

خطاهاى نابه جا مى شود.

پايه هاى آن ميزى كه از او حرف 
مى زنيد در هم شكسته است

روحانى با خطاب قرار دادن دولت آمريكا 
اظهار كرد:  من به مسئولين دولت آمريكا 
و سياسيون اين دولت مى گويم كه تصميم 
تكانى  خانه  سياسى تان  اتاق  در  بگيريد 
او حرف  از  كه  ميزى  آن  پايه هاى  كنيد. 

مى زنيد در هم شكسته است. 

يك راه بيشتر وجود ندارد و آن 
احترام در برابر ملت بزرگ ايران

وى تاكيد كرد : همه جهانيان بدانند يك 
راه بيشتر وجود ندارد و آن احترام، تكريم 
بزرگ  ملت  برابر  در  فروتنى  و  تواضع  و 
بخش  در  وى  است.  حرف حق  و  ايران 
ديگرى از سخنان خود با مورد توجه قرار 
انسجام و وحدت در ميان  دادن موضوع 
ايران  ملت  كرد:  نشان  ايران خاطر  ملت 
بين شيعه و سنى فرق نمى گذارند. شيعه 
و سنى برادر و متحد يكديگر هستند و ما 

برادر و برابريم. 

روحانى خطاب به آمريكا : 

 تصميم بگيريد در اتاق سياسى تان خانه تكانى كنيد 

ساخـت سوله
 و تيـر ورق  

در اسرع وقت با بهترين كيفيت 
و نازل ترين قيمت    

آدرس: شهرك صنعتى ، مبتكران 5       
09157234706

جناب آقاى سيد هادى حسينى و  سركار خانم حسينى
والدين گرامى سيد محمد امين حسينى 

قبولى چشمگير و غرورآفرين فرزند عزيزتان را در كنكور سراسرى 

گروه علوم انسانى با رتبه 7 منطقه كه مويد تالش و زحمات بى شائبه 

آن فرزند عزيز و حمايت هاى بى دريغ شما بزرگواران مى باشد 

صميمانه تبريك عرض مى نماييم.

پدربزرگ ، مادربزرگ ، عموها و عمه ها

سي و ششمين مرحله قرعه كشي 
 حساب هاي 

قرض الحسنه پس انداز بانك ملي ايران 
بانك ملي ايران از محل سپرده هاى قرض الحسنه مشتريان 
عزيز عالوه بر پرداخت تسهيالت ارزان قيمت قرض الحسنه 
، دانشجويي   ، درمان   ، جهيزيه  تهيه   ، ازدواج   نظير 
كارگشايي   ، ضروري  احتياجات  رفع   ، مسكن  وديعه 
پس انداز  سپرده هاي  جذب  محل  از  متقاضيان  به   ... و 
به  و  قانون  اساس  بر  نيز  را  منابع  اين  از  مردم، درصدى 
خير  و  عام المنفعه  امور  براي  گذاران  سپرده  از  نيابت 
 ، بيمارستان  ساخت  به  كمك   ، مدرسه سازي  نظير 
، درمانگاه   ، متبركه  بقاع   ، نمازخانه   ، مصلي   ،  مساجد 

مركز نگهداري ايتام و كودكان بي سرپرست ، حمايت مالي 
از دانش آموزان نخبه يتيم ، تجهيز كتابخانه ، خريداري و 
جرايم  زندانيان  آزادي  و  آمبوالنس  دستگاه  چند  اهداي 

مالي غير عمد ناشي از ديه تخصيص مي دهد.
الحسنه  قرض  هاي  حساب  صاحبان  كه  آنجايي  از   "
المنفعه  عام  امور  در  مشاركت  قصد  به  انداز  پس 
قدم  راه  اين  در  معنوي  اجر  از  برخورداري  و 
هديه  حكم  در  آنها  به  بانك  جوايز    ، گذارند   مي 
 و به قصد تجليل و تقدير از حسن نظرشان اعطا  مي شود ".
كشي  قرعه  مرحله  ششمين  و  سي  جوايز  سبد  تركيب 
ملي  بانك  انداز  پس  الحسنه  قرض  سپرده  هاي  حساب 

ايران به شرح جدول ذيل تعيين شده است:

شايان ذكر است، حسب مجوز بانك مركزي جمهورى 
اسالمى ايران دوره قرعه كشي مرحله سي و ششم حساب 

هاي قرض الحسنه از 12ماه به 14ماه (1393/4/1 
 لغايت1394/5/31) تغيير يافته و بر اين اساس 

آخرين مهلت براي افتتاح حساب و يا تكميل موجودي 
اين گونه حساب ها پايان مرداد 1394 مي باشد و 
حداقل موجودي براي شركت در قرعه كشي اين 

مرحله 500،000 ريال مي باشد. 
روابط عمومى بانك ملى ايران 

اداره امور شعب استان خراسان جنوبى

مبلغتعدادشرح
500ميليون ريالى87جايزه ويژه ( نقدي)

350ميليون ريالى387كمك هزينه خريد خودرو
 كمك هزينه سفر زيارتي

(عتبات عاليات)
30 ميليون ريالى1087

 كارت خريد صنايع دستي و
فرش دستباف

10ميليون ريالى2187

 11ميليون ريالى5087سكه يك بهار آزادي
5/5ميليون ريالى10/887سكه نيم بهار آزادي
3 ميليون ريالى34/887سكه ربع بهار آزادي

836/887جايزه نقدي 500،000ريالي

به اطالع شهروندان محترم مى رساند:
معلول  سيصد  نگهدارى  (ع)  اكبر  على  حضرت  توانبخشى  خيريه  موسسه 

را با حمايت و كمك هاى شما بزرگواران عهده دار است و آمادگى دارد 

با دل و جان  همچون سنوات گذشته نذورات نقدى و غير نقدى شما را 

پذيرا باشد.

شماره حساب كمك هاى مردمى:
كارت بانك پاسارگاد: 5022291900043355 - حساب بانك ملى: 0105625232002

بانك كشاورزى: 48988685    آدرس: بيرجند - شهرك شهيد مفتح - باالتر از فنى و حرفه اى

جناب آقاى مهندس على بذرافشان 
با نهايت تاسف و تاثر درگذشت پدر گرامى تان 

شادروان كرباليى حسن بذرافشان 
را خدمت جناب عالى و ساير بستگان محترم تسليت عرض مى نماييم 

 از درگاه باريتعالى براى آن فقيد سعيد رحمت واسعه الهى و براى شما صبر مسئلت داريم.

دفاتر زيارتى: وحيدنيا ، فدك ، عماد 

خانواده هاى محترم بذرافشان 
با نهايت تاسف و تاثر درگذشت خادم اهل بيت (ع)

شادروان كرباليى حسن بذرافشان 
را خدمت شما عزيزان تسليت عرض مى نماييم 

 از درگاه باريتعالى براى آن فقيد سعيد رحمت واسعه الهى و براى شما صبر مسئلت داريم.

موسسه خيريه هيئت حسينى بيرجند


