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مدير کل تعاوني هاي توزيعي وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي گفت: در صورت تامين منابع مالي از سوي 
دولت، يک و نيم واحد مسکوني در طرح مسکن اجتماعي ظرف مدت پنج سال ساخته خواهد شد. به 
گزارش ايسنا،  بيگدلي شاملو افزود: دولت متناسب با اعتبارات و امکانات خود هدف گذاري کرده که ظرف 
پنج سال طرح مسکن اجتماعي را به انجام برساند. وي گفت: وزارت تعاون درصدد است تا گروه هاي کم 

درآمد نظير جامعه کارگري و بهزيستي را از اين طريق صاحب خانه کند.

ساخت يك و نيم ميليون واحد مسكن اجتماعى 

نان به نرخ روز؛
 كيفيت به وقت ديروز 
در خراسان جنوبى كيفيت نان ها شايد در فاز اول گرانى نان، 
بهتر شد اما مدتى بعد دوباره گاليه ها از افزايش قيمت ...

مديرعامل شركت شهرك هاى صنعتى استان : 

 18 درصد از واحدهاى صنعتى 
خراسان جنوبى تعطيل اند 
مديرعامل شركت شهرك هاى صنعتى استان با بيان اينكه در 
استان511 پروانه صنعتى تشكيل شده است، اظهار كرد: ... 

صفحه ٧

با كاهش 30 درصدى اعتبارات تملك دارايى و سرمايه اى بيرجند؛ 
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تجديد پيمان با مسافران بهشت
صفحه 7

زنهار از ادعا!

*هرم پور

يادمان  از  را  چيزها  خيلى  مزه  ها،  گى  روزمره 
هايمان،  زندگى  دور  هاى  سال  مزه  است؛  برده 
آلوده  كه  را  معنويتى  از  سرشار  هاى  خوشى  مزه 
دغدغه  و  معرفت  و  مرام  مزه  و   نبودند  گناه  به 
سال  چند  كه  خوب  چقدر  و  را  ايمانمان  و  دين 
را  چيزها  خيلى  مزه  دوباره  ها  گى  روزمره  باز  بعد 
ببرند؛  يادمان  از  ميبينيمشان،  و  هستند  امروز  كه 
مزه  گناه،  از  پر  هاى  لذت  مزه  ها،  فراموشى  مزه 
را.  ها  فرع  اصل شدن  و  ها  اصل  رفتن  حاشيه  به 
حضرت امير (ع) مى فرمايند: «مردم، فرزندان دنيا 
توان  نمى  مادر  دوستى  بر  را  كس  هيچ  و  هستند 
جمله  اين  بود  اى  گفته  گل  چه  و  كرد.»  سرزنش 
ها  نوشتن  با  بدانيم  را  خودمان  تكليف  هم  ما   كه 

و فرياد زدن ها و واگويه هايمان. 
همه يادمان هست و بيشتر از شما خودم كه ديروز 
بايد  امروز  و  زدم  مى  ناله  بيرجند  در  بدحجابى  از 
گردى  گناه  از  ديروز  بزنم،  فرياد  حجاب  كشف  از 
سگ  از  امروز  و  گفتم  مى  شهر  هاى  خيابان  در 
آمار  از  ديروز  خودروها،  و  روها  پياده  در  گردانى 
طالق  رواج  از  امروز  و  نوشتم  مى  طالق  باالى 
زندگى  البالى  به  بد  فرهنگ  رسوخ  مثال  سفيد. 
ما، مثال همان اسب بى افساريست كه لجامش از 
دست رفته و به هر طرفى مى رود و رام كردنش 
اراده مى خواهد و همت كه در مسئولين ما نه اراده 
پنجشنبه  (كه  را  همتش  نه  و  داريم  سراغ  را  اش 
فعلى  و  سابق  مديران  معارفه  و  توديع  جلسه  در 
حوزه هنرى، آقاى حبيبى به صراحت گفت كه در 
موضوع فرهنگ در استان كجاى كاريم) و اين اسب 
سركش به ناكجا آباد مى رود و سوارش سرخوش 
از لحظه هاى بى غمى به سراب آبادى كه موطن 
صفحه2)  در  (ادامه  نابسامانى.  منزل  و  است   شيطان 

يادداشت

اجراى نماى آلومينيوم
 * نقد    * چك    

09157201009 - 09151655537

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

آگهى همكارى
شركت معدنى براى كارگاه خود 
در نهبندان به كمپرسى با راننده 

مجرب نيازمند است.
09125221491 - 09126754593

فروش وانت

وانت پيكان مدل 89
فنى و بيمه سالم و كامل

09157252576 -09126754593

" من لم يشكر المخلوق لم يشكر الخالق "

جناب آقاى دكتر قائمى
رئيس محترم دانشگاه علوم پزشكى بيرجند

جناب آقاى دكتر باريك بين
معاون محترم توسعه مديريت و منابع دانشگاه

نشست صميمى شما بزرگواران با جمعى از خواهران و برادران بازنشسته
 به عنوان نماينده اين عزيزان

 بارقه اميد در امور رفاهى ، فرهنگى ، درمانى و اجتماعى را در دل اين 
فرهيختگان به وجود آورد كه بدينوسيله از حسن توجه شما بزرگواران 

به پيشكسوتان دانشگاه صميمانه تشكر و قدردانى مى نماييم.
مديرعامل و هيئت مديره كانون

رئيس محترم اداره اوقاف شهرستان سربيشه
خادمين ارجمند آستانه مباركه بى بى زينب خاتون (س)

بدينوسيله صميمانه ترين سپاس و قدردانى خودمان را از شما سروران ارجمند خصوصا برقكار 
محترم و زحمتكش آن مجموعه در امر برق رسانى و پذيرايى دعاى ندبه جمعه مورخ 94/5/16 

اعالم مى نماييم ، پيروزى و سالمتى شما عزيزان را از درگاه باريتعالى آرزومنديم.

جمعى از بيرجندى هاى مقيم مشهد

جناب آقاى
 مهدى خدمتى
 انتصاب بجا و ارزشمند 
جناب عالى را  به عنوان

 رئيس جمعيت هالل احمر 
شهرستان بيرجند

  كه نشان از تجربه ، تخصص 
و تعهد كارى شما مى باشد 

 صميمانه تبريك عرض مى نمايم 
بهروزى و سالمتى شما را از درگاه 

خداوند منان مسئلت دارم.
امير بى خويش
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معاون مديرعامل شرکت پااليش و پخش فرآورده نفتي با تاکيد بر اينکه بيش از يک ميليارد ليتر سهميه ۷۰۰ توماني در کارت هاي 
سوخت باقي مانده است، گفت: با توجه به روند مصرف احتمال مي رود اين سهميه تا شهريور ماه به اتمام نرسد. به گزارش باشگاه 
خبرنگاران، رياحي افزود: هيئت دولت در خصوص تمديد سهميه بنزين ۷۰۰ توماني تاکنوني اطالعيه صادر نکرده است. 

بنزين 700 تومانى چه زمانى مى سوزد؟

امروز 21 مرداد 1394 مصادف با
 26 شوال 1436 و 12 آگوست 2015

قتل  جرم  به  كرماني»  رضا  «ميرزا  اعدام 
ناصرالدين شاه (١٢٧٦ ش).

رحلت عالم بزرگوار، «احمد سبط الشيخ انصاري» 
از نوادگان شيخ مرتضي انصاري (١٣٧٤ ش).

درگذشت مفّسر و مورخ شهير مسلمان «محمدبن 
جرير طبري» (٣١٠ ق).

ا... «سيدعبدالمحمد موسوي» عالم  رحلت آيت 
مسلمان(١٢٩٣ ق).

ارتحال فقيه رباني «سيد هبة الدين شهرستاني» 
عالم مجاهد و آگاه(١٣٨٦ ق).

و  فرانسوي  خاورشناس  بورنوف»  «اوژن  تولد 
كاشف رمز خط ميخي (١٨٠١م).

آلماني  نامور  خاورشناس  ِكِرْنكو»  «فريتز  تولد 
(١٨٧٢م).

«گوادال  به  معروف  ژاپن  و  آمريكا  نبرد  وقوع 
كانال» در جريان جنگ جهاني دوم (١٩٤٢م).

آلماني  برجسته  نويسنده  مان»  «توماس  مرگ 
(١٩٥٥م).

معروف  شيمي دان  ساْمِنر»  «ِجيمز  مرگ 
آمريكايي (١٩٥٥م).

پرتاب اولين ماهواره جهان به نام «اكو» توسط 
اياالت متحده آمريكا (١٩٦٩م).

روز جهاني جوانان. 

تقويم مناسبت هاى  روز

هزينه دريافت كارت ملى هوشمند
 

ملي  کارت  هر  هزينه  گفت:  ارتباطات  وزير  معاون 
افزوده  ارزش  با  و  تومان  هزار   ۱۰ حدودا  هوشمند 
اخذ  متقاضيان  از  بايد  که  مي شود  تومان   ۱۰۹۰۰
گردد. به گزارش تسنيم، حسين مهري در پاسخ به 
اين سوال که چه زماني کارت هاي ملي هوشمند به 
 در خانه مردم ارسال مي شود؟، گفت: حدود پنج شش ماه است تفاهم نامه  اي 
با ثبت احوال اجرايي شده و جلسات کارشناسي را به صورت فشرده طي سه 
ماه گذشته با اين سازمان داشتيم؛ البته بخش هايي از کار باقي مانده که به 
تدريج اجرايي مي شود و گمان مي کنم از ابتداي مهرماه شاهد ارسال کارت 
هوشمند به در خانه مردم باشيم. مهري گفت: هزينه هر کارت حدودا ١٠ هزار 

تومان و با ارزش افزوده ١٠٩٠٠ تومان مي شود.

انتقاد جهانگيرى از موسسات پولى غيرمجاز 

زياد  تعداد  از  انتقاد  با  جمهور  رئيس  اول  معاون 
آنها،  عملکرد  نحوه  و  غيرمجاز  پولي  موسسات 
گونه  اين  با  قانوني  برخورد  و  ساماندهي  خواستار 
موسسات در عين حفاظت از حقوق مردم شد. به 
گزارش مهر، اسحاق جهانگيري گفت: اراده  نظام 
در برخورد با اينگونه موسسات غيرمجاز جدي است و مقام معظم رهبري، 
دولت، قوه قضائيه و شوراي عالي امنيت ملي نيز بر اين موضوع تاکيد دارند.

معاون اول رئيس جمهور از موسسات مالي و اعتباري غيرمجاز به عنوان 
يک موضوع و پديده  جدي در کشور ياد کرد و افزود: اين موسسات عالوه 
بر اينکه سياست گذاري هاي پولي و مالي کشور را رعايت نمي کنند، از 

مجوز فعاليت نيز برخوردار نبوده و تخلفات زيادي مرتکب مي شوند.

برطرف كردن نيازهاى ساخت
 مسكن مهر با فروش اراضى 

 
از  بخشي  گفت:  شهرسازي  و  راه  وزير  معاون 
فروش  با  مهر  مساکن  ساخت  در  موجود  نياز 
تمامي  در  تقريبا  که  شد  خواهد  برطرف  اراضي 
شده  ايجاد  عزمي  چنين  موجود  شهرهاي 
مسکن  طرح  کرد:  اظهار  مهرآبادي  اصغري  ايسنا،  گزارش  به  است. 
شهر   ١٠٠ و  هزار  از  بيش  در  که  است  گسترده  و  عظيم  طرحي  مهر 
شتابزدگي  دليل  به  اما  شد  تصويب  خيرخواهانه  اهداف  با  کشور 
هاي  هزينه  اجرا  در  و  داده  رخ  اشتباه  نقاط  برخي  در  يابي  مکان   در 
زيادي به دولت تحميل کرده است. وي تاکيد کرد: عزم دولت بر اتمام 

پروژه هاي مسکن مهر است. 

وزير آموزش و پرورش به برخي پرسش ها درباره ضوابط 
آزمون استخدامي آموزش و پرورش پاسخ داد و گفت: از 
طريق ٢٠ درصد افزايش نمره آزمون با احتساب سوابق 
خدمتي مربيان پيش دبستاني، اولويت هايي را براي اين 

گروه قائل شده ايم. 
مربيان  درباره سهم  فاني،  اصغر  علي  ايسنا،  گزارش  به 
پرورش  و  آموزش  استخدامي  آزمون  در  دبستاني  پيش 
و همچنين نحوه شرکت کارکنان دولت در اين آزمون، 
اظهار کرد: «استخدام»، تابع مقرراتي است که سازمان 
شما  افزود:  وي  مي کند.  تعيين  برنامه ريزي  و  مديريت 
و  باشد  سالگي   ٤٠ سن  در  داوطلب  يک  کنيد  تصور 
يک دوره يک ساله پس از قبولي در آزمون در دانشگاه 
فرهنگيان بگذارد؛ وي بايد ٣٠ سال خدمت کند، بديهي 
است فرد ٧١ ساله نمي تواند به خوبي ارائه خدمت دهد. 

فاني با بيان اينکه شرايط سني براي شرکت در آزمون 
فوق  مدرک  با  و  ليسانس٣٠ سال  مدرک  با  استخدامي 
درباره  کرد:  اظهار  است،  شده  تعيين  سال   ٣٥ ليسانس 
مربيان پيش دبستاني نيز بايد گفت شرايط بر روي سايت 
سازمان سنجش و آموزش و پرورش قرار گرفته است. 
دبستاني  پيش  مربيان  براي  را  اولويتي  داد:  ادامه  وي 
کسب  که  نمره اي  هر  اساس  اين  بر  تا  کرده ايم  تعيين 
مي کنند متناسب با سنواتي که با آموزش و پرورش در 
سال هاي گذشته همکاري داشتند، درصدي به نمره شان 
اضافه شود که سقف آن تا ٢٠ درصد است. وي با اشاره 
همان  آزمون  نمره  در  درصدي   ٢٠ تاثير  اين  اينکه  به 
قائل  دبستاني  پيش  مربيان  براي  که  است  اولويتي 
شديم، گفت: مصوبه مجلس هم همين است که در هر 
آزمون استخدامي که آموزش و پرورش برگزار مي کند، 

مربيان پيش دبستاني در اولويت باشند. وزير آموزش و 
اينکه  به پرسش ديگري در خصوص  پاسخ  در  پرورش 
حق التدريس  فرهنگيان  سن  کاهش  براي  امتيازاتي  آيا 
نظر  در  آزمون  براي  پرورش  و  آموزش  قراردادي  و 
گرفته شده است يا خير؟ گفت: ما درباره اين موضوعات 
استخدامي  ضابطه  کشوريم.  استخدامي  مقررات  تابع 
ما  به  مديريت  سازمان  که  است  سقفي  داراي  کشوري 
فاني همچنين  را رعايت مي کنيم.  اعالم کرده و ما آن 
دانشگاه  در  ساله  يک  دوره  گذراندن  هزينه هاي  درباره 
فرهنگيان پس از قبولي در آزمون استخدامي نيز گفت: 
کنند.  تقبل  بايد  داوطلبان  را  هزينه  عمده  از  بخشي 
بيني  اعتبارات پيش  اين دوره  براي  اين است که   علت 
که  کرد  خواهيم  اعالم  زماني  را  جزئيات  نکرده ايم. 
هماهنگي هاي الزم را با بخش هاي ديگر انجام دهيم. 

تشريح ضوابط آزمون استخدامى آموزش و پرورش

کار  تعاون،  وزارت  اجتماعي  رفاه  معاون 
ژنتيک  زمينه مشاوره  در  اجتماعي  رفاه  و 
کرد:  اعالم  معلوليت  از  پيشگيري  براي 
ترين  اثربخش  معلوليت  از  پيشگيري 
ايسنا،  گزارش  به  است.  اجتماعي  حمايت 
دکتر احمد ميدري افزود: در همه کشورها 
فقرا  فقيرترين  معلولين  ايران  جمله  از 

 هستند، به اين معني که در بين گروه هاي 
فقراي  که  اي  دسته  در  فقر  شدت  فقير، 
داد:  ادامه  وي  است.  بيشتر   معلولند 
احتمال  معلول،  داراي  هاي  خانواده 
فقيرشدنش بيشتر است و به همين دليل در 
 حوزه حمايت هاي اجتماعي گفته مي شود 
 که دولت ها و خيرين حوزه حمايت هاي 

صرف  را  خود  تالش  بايد  اجتماعي 
وي  دهند.  انجام  معلوليت  از  جلوگيري 
براي  ما  خوشبختانه  کرد:  خاطرنشان 
طي  ژنتيک  هاي  معلوليت  از  جلوگيري 
به ويژه در سال ٩٣  و  سال هاي گذشته 
اقدامات خوبي انجام داده ايم. معاون رفاه 
اجتماعي وزارت کار و رفاه اجتماعي ادامه 

داد: سال گذشته در چهار شهرستان طرح 
مشاوره قبل از ازدواج و مشاوره ژنتيک قبل 
از ازدواج اجرايي شد و اميدواريم در نيمه 
ها  استان  تمامي  در  نيز   ١٣٩٤ سال   دوم 
که  معنا  اين  به  شود،  اجرايي  طرح  اين 
در هر شهرستان مشاوره ژنتيک به شکل 

بخشي از فرآيند ثبت ازدواج دربيايد. 

اجراى طرح مشاوره ژنتيك قبل از ازدواج، امسال سراسرى مى شود 

زنهار از ادعا!

 (ادامه از صفحه 1) خوشحال بودم كه امروز هواى 
نوشتن از توليد داخل و اهميت آن و لزوم توجه به 
آن به سرم زده و با ذكر اين گل جمله از حضرت 
على(ع) كه «همانا خداى سبحان روزى فقرا را در 
فقيرى  پس  است،  داده  قرار  داران  سرمايه  اموال 
گرسنه نمى ماند جز به كاميابى توانگران و خداوند 
به  سرى  پرسيد»؛  خواهد  گرسنگى  درباره  آنان  از 
كشيد  خواهم  استان  اقتصادى  مشكالت  و  توليد 
يادم  كه  ها،  كارى  كم  همه  به  نهيبى  هم  بعد  و 
 آمد از مزه هاى خوشى كه سال هاست به واسطه 
دندان  زير  مشكوك  و  مجهول  هاى  تدبيرى  بى 
نه مزه گندمى كه آب وطن  نيست،  ما ديگر  نسل 
را داشته باشد و بوى نسيم كشور را و نه مزه ميوه 
و برنج و چاى ايرانى يا عناب و زرشك و زعفران 
خراسان جنوبى؛ كه صادراتش گران و مابقى كاالى 

شب نشينى اعيان و بر سفره خوشى اشراف. 
تابوت شهيدان گمنام  با خودم گفتم ديروز كه زير 
گرفته  سينه  به  شهدا  خط  از  پيروى  بيرق  و  علم 
ادعايت  دوش  به  را  بيت  اهل  پرچم  و   بودى 
از  برنيامد  ات  چهره  بر  خجالتى  كشيدى،  مى 
چه  پس  شهيدان؟.  خون  به  ها  نااهلى  همه  باب 
و  كاال  و  محصول  و  توليد  از  نوشتن  براى  لزومى 
معضالت اقتصادى كه آنهم كليد واژه تكرارى همه 
صفحات روزنامه ها شده است و بى فايده و ارزش. 
 بچسب به حفظ حرمتى كه سال هاست شعارش را 
اعتقاد  و  آرمان  از  دارى.  را  ادعايش  و  دهيم  مى 
امروز جاى ديگرى  پيروى مى كرديم، شايد  شهدا 

بهتر از اينجا بوديم. زنهار از همه ادعاهايمان!. 
(لطفا نظر و پيشنهاد خود در رابطه با يادداشت هاى روزنامه 

را به شماره 500010004068438 ارسال فرماييد)

يادداشت

امكان ثبت نام معلوالن در آزمون 
استخدامى آموزش و پرورش 

سازمان  کارآفريني  و  اشتغال  دبيرخانه  رئيس 
بهزيستي کشور همزمان با ثبت نام فارغ التحصيالن 
در آزمون استخدامي آموزش و پرورش از جذب ٩٣ 
معلول براساس الزام قانون بر جذب ٣ درصد معلوالن 
خبر داد. به گزارش ايسنا، مهناز کاشي گفت: بر اين 
باالتر  و  ديپلم  فوق  مدرک  دارنده  معلوالن  اساس 
اين  در  بودن  شرايط  واجد  صورت  در  مي توانند 
رشته هاي  اينکه  بيان  با  وي  کنند.  شرکت  آزمون 
و  استادکار، هنرآموز  به سه گروه  آزمون  اين  شغلي 
مجموع  در  شد:  يادآور  است،  شده  تقسيم  عمومي 
استان ها  نياز  به  توجه  با  رشته   ٥٦ فارغ التحصيالن 
مي توانند در اين آزمون استخدامي شرکت کنند؛ اين 
آزمون ٢٧ شهريور برگزار و ٢٤ شهريور کارت ورود 

به جلسه منتشر مي شود. 

معاون وزير اقتصاد:واقعى ماليات مى گيريم 

از  تعدادي  گفت:  مالياتي  امور  سازمان  کل  رئيس 
خالف  اطالعات  خود  مالياتي  اظهارنامه  در  مؤديان 
از درآمد  را بسيار کمتر  واقع مي دهند و درآمد خود 
واقعي خود اظهار مي کنند اما ما بر اساس اطالعات 
و درآمد واقعي، ماليات از آنها اخذ مي کنيم.به گزارش 
تسنيم، علي عسکري افزود: حدود يک ميليون و ٥٠٠ 
تا يک ميليون و ٦٠٠ هزار فعاليت در زمينه مشاغل 
خودرو است و ٢٣٠ هزار شغل هم اشخاص حقوقي 
هستند. وي ادامه داد : از حدود دو ميليون و ٩٠٠ هزار 
فعاليت شغلي ، امسال پيش بيني شده است حدود سه 
هزار ميليارد تومان ماليات از ٧٥ هزار ميليارد تومان 
البته  افزود:  وي  بگيريم.  را  شده  بيني  پيش   ماليات 
نمي توانيم در مدت يکسال به همه اصناف رسيدگي 
را  مؤديان  از  درصد   ١٥ سال  هر  مجبوريم  و  کنيم 

رسيدگي و ماليات آنها را نزديک به واقعيت کنيم.

ايزوگام مصطفى هريوندى
محالتى - بين توحيد و مدرس  09153619297

برق كشى و كليه امور ساختمانى پذيرفته مى شود

صدابردارى ، نورپردازى ، اجراى موزيك ميان برنامه در مهدكودك ها  گروه موسيقى دلنوازان 

 اجراى  نصب  داربست  فلزى دانشگاه ، مجالس عروسى و...  09151601862 - مهدى هريوندى
در اسرع وقت با قيمت مناسب / فروش لوازم داربست    

 09153637507 - 09156217507 حسينى

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

جلسه مجمع عمومى فوق العاده "نوبت سوم" شركت تعاونى مسكن اتحاد كارگران كويرتاير دوشنبه 
94/6/2 ساعت 14/30 در محل هيئت حسينى واقع در خيابان انقالب برگزار مى شود. از كليه اعضا 
اين جلسه حضور به هم رسانند.  اتخاذ تصميم نسبت به موضوعات ذيل در  براى  دعوت مى شود 
ضمنا چنانچه عضوى بنا به داليلى نتواند شخصا حضور يابد، مى تواند همزمان با نماينده تام االختيار 
خويش با هم به دفتر شركت مراجعه و برگ وكالت نامه را تنظيم و برگه ورود به جلسه مجمع را 
دريافت نمايد. حداكثر آراى وكالتى هر عضو سه راى و هر فرد غير عضو يك راى مى باشد. ضمنا با 
توجه به ثبت مجامع در سامانه ثبت اسناد و امالك كشور ارائه تصوير شناسنامه و كارت ملى عضو 

الزامى مى باشد.

دستور جلسه: طرح و تصويب اساسنامه جديد (متعارف)

هيئت مديره شركت تعاونى مسكن اتحاد كارگران كويرتاير 

مناقصه عمومى " نوبت اول"

چهار  واگذارى  به  نسبت  دارد:  نظر  در  بيرجند  شهردارى 
از  لذا  نمايد.  اقدام  بخش خصوصى  به  خود  دوچرخه  ايستگاه 
كليه متقاضيان كه تمايل به همكارى دارند، تقاضا مى شود براى  
سايت  به   94/5/24 تاريخ  تا  مناقصه  اسناد  و  شرايط  دريافت 

www.ets.birjand.ir مراجعه نمايند.

دكتر عباسعلى مديح- شهردار بيرجند

مديريت بازنشستگى در نظر دارد

اميد  خانه  در  غرفه  تعدادى  واگذارى  به  نسبت   
بازنشستگان واقع در پارك آزادى به صورت اجاره اقدام 
نمايد. متقاضيان مى توانند در وقت ادارى با شماره هاى 

32347313 و 32347305 تماس حاصل نمايند.

 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

1- منزل وياليى در انقالب 1 ، 180 زمين 85 بنا ، جديدساز ،  100 ميليون
2- امتياز آپارتمان نگين ارتش معصوميه 11/200 واريزى ، 15 ميليون/ معاوضه با ماشين 

3- آپارتمان 90 مترى در خوسف ، طبقه دوم ، سفت كارى ، 20 ميليون / معاوضه با ماشين و ...
4- 302 متر زمين مزروعى در آخر پونه ، موقعيت عالى و آينده درخشان ، 45 ميليون نقد و قسط يا معاوضه با ماشين   

5-  امتياز آپارتمان در سپيده كاشانى ، 100 مترى 36 ميليون  
6- زمين 300 مترى با 6 واحد پروانه در سپيده كاشانى ، 300 ميليون
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آدرس: بيست مترى دوم غربى - بين نواب 1 و 3   09155611127-09155615573   32231772-3

 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

نصب رايگان   /   چك دو ماهه
نبش مدرس 69       09153616358

درب هاى اتوماتيك

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

مسير مشهد و  زاهدان

09159618581- فاروقى

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

 گچ كارى و گچ برى پذيرفته مى شود 
به قيمت مناسب در اسرع وقت (شهر- روستا)

09159658659



پيام شمابرگزاري يادواره 11 شهيد در شهرستان هاى درميان و زيركوه 
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پيام كوتاه : 3000272424

*  نسرين كارى

خدا بيامرز پدربزرگ مى گفت وقتى سر و كله سيلوها پيدا 
شد و كارگرها بيل و پارو به دست رفتند توى كاميون 10 
 تن تا گندم را توى سيلو خالى كنند، ديگر بركت از سفره 
همه رفت. آخر آدم با چكمه مى رود روى بركت خدا؟! 

بعد هم غر بزند كه از كت و كول افتاديم؟ 
كه  مى ديد  نانى  تكه  وقتى  هم  خيابان  و  كوچه  توى 
گوشه اى  و  مى بوسيد  مى شد،  خم  افتاده  زمين   روى 

مى گذاشت كه زير پا نرود. 
نان هميشه غذاى اصلى مردم بوده؛ غذاى فقير و غنى. 
هم  نان  بوده  هرچه  و  بوده  نمكى  و  نان  نبوده  هرچه 
بوده. اما نان هم مثل هر چيز ديگرى در اين سال ها از 
آفت شهرنشينى بى نصيب نبوده. اول سفيد و بى سبوس 
همين  با   و  همه  اين  با  بى كيفيت.  و  نازك  بعد  شد 
وضعى كه دارد باز هم هويت اصلى سفره ايرانى است. 
قيمت اش باال و پايين مى رود - البته پايين كه نمى رود- 
كيفيت اش، چيزهاى عجيب و غريب به آن مى افزايند 
اما باز هم نان، نان است؛ قوت اليموت. اين روزها انگار 
براى قوت اليموت دارند تصميماتى مى گيرند؛ آزادسازى 

قيمت، طبقه بندى نانوايى ها و چيزهايى از اين دست. 
اول  فاز  نان ها شايد در  اما در خراسان جنوبى كيفيت 
هاى  گاليه  دوباره  بعد  مدتى  اما  شد  بهتر  نان،  گرانى 
ها  نان  بودن  كيفيت  بى  و  قيمت   افزايش  از  مردمى 
مردم  شديم  كه  كيفيتى  بى  اين  جوياى  شد.  شروع 
نانوايان را مقصر و نانوايان آرد بى كيفيت را علت اصلى 
افت شديد كيفيت نان اعالم كردند. اين بى كيفيتى در 
انواع نان ها از جمله  سنتى سنگك، بربرى و تافتون به 
چشم مى آيد. سوختگى، خمير بودن و افت سريع كيفيت 
نان به فاصله چند ساعت پس از پخت و كاهش حجم 
نارضايتى مردم و  از جمله مواردى است كه زمينه  نان 

مشاجره آنها با نانوايان را فراهم كرده است.
 

نانوايان، هراسى از شكايت مردم ندارند

يكى از شهروندان بيرجندى با اظهار گاليه از نان هاى 
توليدى در شهر اظهار مى كند: نان سنگك را بيشتر از 
بقيه نان ها مى خرم چون مى گويند سالم تر است ولى 
 سنگك هم اين روزها يا خمير شده يا سوخته و اندازه اش

هم كوچك شده است. وى عنوان مى كند: بسيارى از 
نانوايان شايد به دليل اينكه اهرمى بازدارنده براى تخلف 
آنها نيست هراسى از شكايت ندارند  و وقتى از نامطلوب 
 بودن كيفيت نان و خمير بودن نان گاليه مى كنى مى گويند

نخريد برويد شكايت كنيد.
مسئوالن  كند:  مى  اظهار  نيز  از شهروندان  ديگر  يكى 
قصد داشتند با اجراى قانون، جلوى ضايعات فراوان نان 
البته به دليل قيمت باالى نان و كاهش  را بگيرند كه 
سرانه مصرف، مردم به تحقق اين هدف كمك كرده اند. 

قاسمى  ادامه مى دهد: كيفيت نان هاى عرضه شده در 
نانوايى ها با رشد قيمت همخوانى ندارد.

وى مى افزايد: ماندگارى برخى نان ها به علت نامرغوب 
بودن آن پايين است اگرچه مردم با وجود گرانى چندباره 
قيمت نان ديگر توانى براى خريد ندارند. وي خاطر نشان 
مي كند: نان پخت شده در برخي از نانوايي هاي شهر 
تازه  شكل  به  را  آن  توان  مي  فقط  و  ندارد  ماندگاري 
خوري مصرف كرد. وي تصريح مي كند: نان محلي كه 
منازل پخت مي شود در  افراد  توسط  ها  نانوايي  آرد   از 
كيفيت بهتري دارد كه اين موضوع نشان دهنده مهارت 
نان  پخت  اينكه  بيان  با  وي  است.  آن  پخت  در  افراد 
ديگر مشكالت  از  ها  نانوايي  برخي  در  به شكل سنتي 
از  برخي  كند:  مي  اضافه  است،  بخش  اين  در  اساسي 
 نانوايان طبق روال سنتي و سابق به پخت نان مي پردازند

و  جديد  هاي  روش  از  آن  توليد  در  بايد  كه  حالي  در 
استاندارد بهره ببرند.

 
كم وزنى و  بى كيفيتى نان 
اين روزها زياد شده است

يكى از شهروندان بيرجندى  در اين باره مى گويد: قيمت 
نان افزايش يافته اما كيفيت همچنان نامرغوب است و 

ها نانوايى  بر  بيشترى  نظارت  بايد   مسئوالن شهرستان 
مى رود  انتظار  افزايد:  مى  عليزاده  مليحه  باشند.  داشته 
با افزايش قيمت نان، كيفيت آن نيز باال برود اما كامًال 
اين  مردم  كند:  مى  اضافه  وى  مى شود.  عمل  برعكس 
نان مواجه شده اند كه  افزايش قيمت  با  روزها در حالى 
همچنان پخت نان هاى بى كيفيت تنور نان خشكى ها را 

داغ نگه داشته و كيفيت در نانوايى ها پايين است.
آنها  بودن  نامرغوب  به  هم  نان ها  بودن  وزن  كم  البته 

اضافه شده است و برخى نان ها وزن كم دارند.
 

به كار گيرى شاطر مجرب با توجه به 
باال بودن دستمزدها مقرون به صرفه نيست

يكي از نانوايان با بيان اينكه پخت نان با كيفيت، مستلزم 

وجود آرد با كيفيت است، مي گويد: در حال حاضر آرد با 
18 درصد سبوس گيري در نانوايي ها استفاده مي شود 
كه آرد بسيار مطلوبي است. مرادي مي افزايد: ماندگاري 
خمير و استفاده مناسب از خمير مايه تأثير بسيار زيادي 
با كيفيت دارد. وي اظهار مى كند: شاطر  نان  در توليد 
مجرب كم است و به كارگيري آن از ديگر شهرستان ها 
با توجه به باال بودن دستمزدها مقرون به صرفه نيست. 
وى ادامه مى دهد: آرد بى كيفيت و گرانى علت اصلى 

افت شديد كيفيت نان است. 
افزايش  ميزان  اين  اينكه  بيان  با  بيرجندى  نانواى  اين 
جبران  را  كارگر  هاى  هزينه  نان  قيمت  و  آرد   كيسه 
قيمت  نان،  شدن  گران  با  كند:  مى  تصريح  كند،  نمى 

خمير مايه و ... نيز افزايش مى يابد.
 

عمًال هيچ افزايش قيمت نانى نداشته ايم

در  نيز  نانوايى   200 و  جنوبى  خراسان  در  نانوايى   650
بيرجند  نانوايان  اتحاديه  رئيس  مى كنند.  فعاليت  بيرجند 
در گفتگو با آوا، با بيان اين مطلب درباره گرانى قيمت 
نان مى افزايد: از ابتداى سال جارى كه به دستور سازمان 
صنعت و معدن و تجارت كه 20 درصد نانوايى هاى شهر 
اجرايى  نانوايى  واحد   13 در  تاكنون  و  اند  شده  پز  آزاد 

 شده است آرد را با نرخ آزاد تهيه و با نرخ آزاد به فروش 
مى رسد مى توانيم بگويم عمًال هيچ افزايش قيمتى در 

نرخ نان نداشته ايم.
عليرضا پرتوى در مورد قوانين و حد مجاز گران شدن 
نان  تصريح مى كند:  در اين رابطه دولت تصميم گيرى 

مى كند و از حوزه اختيارات اتحاديه خارج است.
به گفته وى تيم هاى بازرسى مختلفى به صورت مستمر 
بر كار نانوايان نظارت مى كنند عالوه بر اين نيز سامانه 

مردم  پيشنهادات  و  شكايات  دريافت  آماده  نيز   124
كيفيت  افزايش  عامل  را  قيمت  افزايش  پرتوى  است. 
درآمد  افزايش  با  نانوايان  دهد:  مى  ادامه  و  عنوان  نان 
هاى  دستگاه  بازسازى  و  بهسازى  يا  تعويض  به  اقدام 
افزايش  باعث  موضوع  اين  كه  مى كنند  خود  فرسوده 

كيفت توليدات آنهاست.
 

با توجه به افزايش هزينه ها 
نانوايان متضرر هم شده اند

افزايش هزينه هاى  با توجه به  پرتوى عنوان مى كند: 
جارى نانوايى ها از قبيل حق و حقوق كارگرى 25 درصد، 
بيمه تأمين اجتماعى 50 درصد، گاز و آب و برق و اجاره 
ملك 20 درصد و عدم افزايش نرخ نان از سال 1390 و 

با عنايت به اينكه ميزان فروش نان در سال 90 روزى 
12 كيسه بوده و عليرغم افزايش تورم 25 درصد در سال 
ايم. بوده  كيسه   8 به  ميزان  اين  كاهش  شاهد   جارى 
رئيس اتحاديه نانوايان بيرجند همچنين ادامه مى دهد: 
در نرخ نامه اعالم شده سال 93 فقط افزايش قيمت آرد 
لحاظ شده است كه نه تنها هيچ سودى براى نانوا نداشت 
بلكه با توجه به افزايش 46 درصد قيمت آرد و 30 درصد 

قيمت نان، نانوايان متضرر هم شده اند.
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به 3 باعنايت  مسكن.  بنياد  مديركل  خدمت  سالم 

هادى  طرح  براى  ريالى  ميليارد   60 بودجه 
از  چاهك  روستاى  براى  فكرى  لطفاً  استان، 
توابع قاينات برداريد. باتوجه به جمعيت باالى 4 
هزار نفرى اولين اولويت را براى اجراى طرح هادى 
دارد تا به انتظار بيش از ده سال مردم براى اجراى 
طرح مذكور پايان داده شود و جلوى مهاجرت باالى 
اميد  به  شود.  گرفته  همجوار  شهرهاى  به  جوانان 

ايرانى آزاد و روستايى آباد.
915…283

استاندار محترم و نمايندگان عزيز از اينكه پيگير 
از  ميزان هستيد  گذاران  حل مشكالت سپرده 

شما قدردانى مى نماييم. اجركم عندا...
915…739

به  را  ملك  تفكيك  عوارض  بيرجند  شهردارى 
اين  كه  درحالى  است!  داده  افزايش  برابر  ده 
بايست  مى  تفضيلى  طرح  براساس  افزايش 

متناسب با درآمد مردم منطقه باشد.
915…148
به  بود  باردار  كه  را  همسرم  پيش  روز  چند  سالم. 
بيمارستان تأمين اجتماعى بردم ولى به علت داشتن 
از پذيرش وى خوددارى  بيمه نيروهاى مسلح 
شد و مجبور شديم در شرايط بسيار خطرناكى كه بيمار 
داشت و نزديك زايمان او بود با ماشين شخصى وى را 
به بيمارستان غفارى منتقل كرديم كه بالفاصله بعد از 
رسيدن به بيمارستان، بچه به دنيا آمد. اگه در طول اين 

مدت اتفاقى مى افتاد چه كسى  پاسخگو بود...
915…123

باسالم. شهردارى لطف كند تابلوى خيابان نارون 
كه پشت درخت قرار گرفته را جابجا و تابلوى 
نارون 2 را سركوچه نصب نمايند. همچنين سطل 

زباله نارون 1/2 را عوض كنيد. با تشكر
915…038

با عرض سالم و خسته نباشيد. مسئولين محترم لطفًا 
بفرماييد،  پيگيرى   7 سپيده  آسفالت  درباره 

مسير خاكى و صعب العبور است.
915…181
ولى  اهالى  براى  فكرى  مخابرات  شركت 
تلفن  نعمت  از  كه  مهرشهر   18 عصر(عج) 
كرديم  درخواست  وقت  هر  بردارد،   محرومند 

مى گويند مشكل تأسيساتى دارد...
915…900
سالم. بانك ها و مؤسسات نبايد از وضع اقتصادى 
و معيشتى كه خود براى مردم درست كردن از مردم 
را  اقساط خودشان  باشند كه وام ها و  انتظار داشته 
بسيار  مردم  مالى  وضع  كنند!  پرداخت  موقع  به 

بسيار بد است...
919…920
سالم آوا جان. لطفًا چاپ كن... به نظرمن هر موقع 
كه مسئولين شركت گاز يا فاضالب داخل كوچه ها 
چاله اى حفر مى كنند، ُپر كردنش با خداست... يا اگر 
زمانى هم لطف كردند چاله را پر كردند آنقدر خراب 
ُپر مى كنند كه... بلوار شعبانيه، خيابان نرجس 
ماه  يك  خيابون  وسط   2 فرعى  روبروى   .2
 است كه چاه را پر نكردند هر روز ماشين هاى

بيشتر  مسئولين  لطفًا  چاله.  داخل  افته  مى  مردم 
نظارت داشته باشند.

915…927
باسالم. مسئولين محترم شهر جناب استاندار، جناب 
از هزينه سنگين تصويب جديد شوراى  آيا  فرماندار 
شهر براى ساخت و ساز كه به مردم ضعيف از نظر 

اقتصادى تحميل مى شود باخبريد؟
915…829

سالم. چرا شهردارى بيرجند به وضع نابسامان 
اطراف ديوار يخچال طبيعى در خيابان شهيد 

محالتى رسيدگى نمى كند؟
901…495

نان به نرخ روز، كيفيت به وقت ديروز

ياد و خاطره 11 شهيد هشت سال دفاع مقدس در مراسمى جداگانه در شهرستان هاى درميان و زيركوه گرامى داشته شد. يادواره هفت شهيد روحانى در شهر حاجى آباد 
و 4 شهيد در درميان برگزار شد. سخنرانان در اين مراسم به جايگاه برجسته شهدا در انقالب اسالمى اشاره كردند و خواستار توجه ويژه نسل جديد به آرمان و ارزش هاى 

دفاع مقدس شدند. اين سخنرانان بر نهادينه كردن فرهنگ ايثار و شهادت بين مردم به ويژه نسل جوان و الگو گرفتن از مقاومت و ايستادگى شهدا تأكيد كردند.

بررسى وضع نان در نانوايى هاى بيرجند

آگهى تحديد حدود ثبت امالك يك قسمت از بخش 2 شهرستان بيرجند

به موجب ماده 14 قانون ثبت امالك تحديد حدود شماره هاى زير:
ششدانگ يك باب مغازه پالك 6 فرعى از فرعى 1160 اصلى بخش 2 بيرجند مزرعه دشت دهن آب مود مورد تقاضاى 

خانم اسما ظهر 
در روز 94/6/15 ساعت 10 در محل شروع و به عمل خواهد آمد.

لذا به موجب ماده 14 قانون ثبت امالك به صاحبان امالك و حقوق ارتفاقى و مجاورين شماره هاى فوق الذكر بوسيله 
اين آگهى اخطار مى گردد كه در روز و ساعت مقرر باال در محل حضور به هم رسانند. چنانچه هر يك از صاحبان 
امالك يا نماينده قانونى آنها در موقع مقرر حاضر نباشند مطابق ماده 15 قانون مزبور ملك مورد آگهى با حدود اظهار 
شده از طرف مجاورين تحديد خواهد شد و اعتراضات مجاورين نسبت به حدود و حقوق ارتفاقى و نيز صاحبان امالك 
و حقوق ارتفاقى كه در موقع مقرر حاضر نبوده اند مطابق ماده 20 قانون ثبت فقط تا سى روز از تاريخ تحديد حدود 
پذيرفته خواهد شد و از تاريخ تسليم اعتراض به اداره ثبت ظرف يك ماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذيصالح 

قضايى تقديم و گواهى الزم از مرجع مذكور اخذ و به اين اداره تسليم نمايند.
تاريخ انتشار: 94/5/21
رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان بيرجند

مگه ميشه؟
شيرينى سراى بيرجند

خدمات الكترونيك محمودآبادى
تعميرآيفون ، تبديل ضبط و پخش به فلش پلير

سيم كشى ساختمان    09158623356 - 32202173

تعمير موتور آالت كشاورزى و صنعتى
برق ، آب ، جوش ، تيلر

نبش غفارى 3، شيدرى  09156040480 - 32221457

فروشى
باغ در محدوده خدماتى شهردارى مود به مساحت 2000 متر و 80 اصله درخت زرشك  با 

استخر ذخيره آب و 6 ساعت آب قنات  فى: توافقى            09155623695

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

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

وى
شي

آر
س : 

عك



ثروتمندترين زن ايران چه كتابى مى خواند؟

سيده فاطمه مقيمى كارآفرين ايرانى  كتاب خودش را براى مخاطبان و كسانى كه مى خواهند كسب و كارى راه بياندازند، معرفى 
مى كند. او مى گويد:«كتابى با نام 5 ايده خوب پرفروش ترين كتاب سال آمريكا و كانادا بوده است، من اين كتاب را به فارسى 
ترجمه كرده ام. در اين كتاب راه هاى شروع يك كسب و كار را پله پله براى شرايط مختلف توضيح داده است. 4 تقويم تاريخ
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خواندنى ها

كوچك ترين كوهنورد دنيا! 

اردو  به  والدينش  با  بودى  بارى كه  اولين  الپالس - 
رفت تنها پنج روز، سن داشت. پس از آن بودى قبل از 
دوسالگى، به همراه مادرش كه فرزند دومش را باردار بود 
و پدرش بليك، 483 كيومتر سفر كردند. پسرها عالقه 

بسيارى به سفر و مسيريابى در كوهستان دارند.

چشمان دختر دهلرانى 
شيشه توليد مى كند

ايرنا: سارا سليمانى دختر 14 ساله دهلرانى هر روز چهار 
تا پنج مرتبه با اين مشكل مواجه مى شود و از چشمش 
جسم شيشه اى بيرون مى آيد و با هربار خارج شدن 
شيشه از چشمش با درد شديد در كره چشم مواجه و 
دختر  اين  كند.خانواده  تحمل  را  درد  اين  است  ناچار 
بشدت نگران بوده و بدنبال اين هستند تا با مراجعه به 
متخصص چشم اين پديده را معالجه كنند.در مراجعاتى 
كه اين دختر به چشم پزشك داشته عنوان كرده اند 
كه اين پديده از نظر علمى غير قابل توجيه است.سارا 
سليمانى در اين باره مى گويد: از فروردين ماه سال 
دارد. ادامه  و همچنان  عارضه شده  اين  دچار  جارى 
وى افزود: هنگام نگاه كردن به آيينه در اثر برخورد 
توپ با آن و شكسته شدن آيينه، بعد از سه روز دچار 
اين عارضه شد.وى با اشاره به اين كه بعد از برخورد 
شيشه به چشمم تا يك ساعت قدرت بينايى خود را 
از دست دادم، تاكيد كرد: روزانه چهار تا شش قطعه 
شيشه از چشمش خارج مى شود و بعد از خروج هر 
شيشه دچار درد شديد مى شودپدر سارا سليمانى مى 
گويد: بعد از سه روز با ديدن اين صحنه بسيار تعجب 
مراجعه  آباد  زرين  بخش  عمومى  پزشك  به  و  كرده 
كرديم كه پزشك عنوان كرد بايد به متخصص چشم 
مراجعه كنيد.بهزاد سليمانى اضافه كرد: چهار ماه است 
كه دخترم با اين عارضه مواجه شده و چشم پزشكان 
به  بايد  از معالجه آن عاجز هستند و براى مداوا  نيز 
شيشه  اين  كه  اين  بيان  با  كنيم.وى  مراجعه  مركز 
ها در اسيد نيز حل نمى شوند، افزود: چشم پزشكان 
اظهار نظر خاصى نكرده اند ولى آنرا شيشه خارجى 

عنوان مى كنند.

«دستان پرتوان» نامى است كه براى يك كارگاه كوچك 
توليدى انتخاب شده كه دستانى طاليى در آن كار مى كنند كه 
شايد در نگاه اول باورش برايت سخت باشد كه اين همه هنر 
را چند معلول ذهنى آفريده باشند.از در كه وارد شدم حياطى 
قديمى و بزرگى را ديدم، يك طرفم درختان انار كاشته شده 
بود كه معلوم بود چند سال بيشتر از عمر آن نمى گذرد، در 
آن سو ضايعات آهن به چشم مى خورد پشت درخت هاى انار 
ساختمانى قديمى ديده مى شد، در نگاه اول شك كردم كه 
آدرس را درست آمده بودم يا نه، به من گفته بودند كارگاه 
مى كرد.  فرق  داشتم  ذهن  در  من  كه  تصورى  با  توليدى، 
دوباره به سمت در برگشتم براى اطمينان بازهم نگاهى به 
تابلو انداختم، نوشته شده بود: «كارگاه حمايتى توليدى دستان 

پرتوان»
در وهله اول معنى اين حرف را شايد درست درك نكرده 
بودم اما وقتى وارد ساختمان شدم تازه متوجه شدم چه معنا و 

مفهومى پشت دستان پرتوان نهفته است.
از همان در ورودى كيف هاى سنتى، پارچه هاى سنتى، مانتو و 
نمونه كارهاى ديگرى از كاركنان اين كارگاه با ظرافت خاصى 
چيده شده بود، تخته اى توجه ام را به خود جلب كرد روى آن 
ليست سفارشات كه خيلى هم زياد بودند نوشته شده بود انگار 

كار و كاسبى اين كارگاه قديمى سكه است.
اما اصًال تصورش را هم نمى كردم كه اين همه ذوق و هنر 
كه بعد از چندين ماه توى ذهن من باقى مانده بود به دستان 
يك معلول توليد شده، معلوالن ذهنى اى كه به گفته پزشكان 

كشش ذهنى آن ها بين 50 تا 70 است.
كارگاه  اينجا  فهم،  مى  را  پرتوان  دستان  معنى  االن  آرى 
توليدى است كه تنها معلوالن ذهنى، جسمى و حتى معلوالن 

داراى سندروم دان در آن كار مى كردند.

آغاز فعاليت «دستان پرتوان» از سال 85

به گزارش مهر كارگاه حمايتى توليدى دستان پرتوان كارگاه 
خيريه اى بود كه به قول مدير آن براى ايجاد روحيه خودباورى 

و وارد كردن معلوالن به جامعه ايجاد شده بود.
 اين كارگاه از  سال 85 با 10 معلول كار خود را آغاز كرده 
بود اما امروز توليدات 36 معلول ذهنى و جسمى را به خارج از 

كشور  از جمله استراليا و آمريكا صادر مى كند.
به سراغ يكى از  اين معلوالن مى روم، از اينكه به من جواب 
اما  ميز مى گذارد  روى  را  و سرش  بدهد خجالت مى كشد 
دوستش به جاى او پاسخ مى دهد و مى گويد: اسمش رقيه 

است و االن دو سال كه در اين كارگاه شولبا بافى مى كند.
مريم يكى ديگر از دخترانى است كه با وجود معلوليتى جسمى 

كه دارد حتى نمى تواند سوزن نخ كند و بايد ديگران پاى او 
را روى پدال چرخ بگذارند اما بعد از گذشت 9 سال كار در 
اين كارگاه توليداتى دارد كه حتى مربيان و مسئوالن كارگاه را 
متعجب كرده و همه در موردكارهاى او مى گويند: او  نقاشى 
مى كند به جاى گلدوزى.عفت داورى يكى از مربيانى است 
كه از سال 88 در اين كارگاه مشغول آموزش گلدوزى به 
از  يكى  مريم  او مى گويد:  است،  توان ذهنى  معلوالن كم 
معلوالن جسمى است كه همانند دو خواهر ديگر خود معلول 

است.
او ادامه مى دهد: دو خواهر ديگر مريم درس مى خوانند اما 
همراه  به صبح  روز صبح  هر  و  برگزيده  را  كار  اين  مريم 
مادرش به سركار مى آيد. داورى مى گويد: مريم حتى دستش 

توانايى ندارد كه دنده چرخ را بگيرد و بچه ها پاى او را روى 
پدال مى گذارند و چرخ را برايش نخ مى كنند اما كارش به 
گونه اى است كه همه مى گويند او نقاشى مى كند به جاى 
گلدوزى. به گفته وى مريم اكنون حدود 9 سال است كه در 

اين كارگاه فعاليت كرده و كارهاى او مشتريان زيادى دارد.
داورى از عشقش به اين كار مى گويد: خودم مربى فنى و 
حرفه اى هم هستم، گاهى اوقات سطح توقع كارآموزان در 
آموزشگاها زياد است اما بچه هاى اينجا واقعاً بى غل و غش 
هستند، مهربان و دوست داشتنى اند و من كار با اين بچه ها را 
از ته دل دوست دارم. اين مربى، گلدوزى را به رانندگى تشبيه 
كرده و مى گويد: من هميشه اين را براى بچه ها مثال مى زنم 
كه گلدوزى مثل رانندگى است چراكه هم ظريف است و هم  
يك بى دقتى مى تواند براى خود فرد حادثه درست كند براى 

همين آموزش آن به خصوص به اين بچه ها سخت است.
اين وجود كارهاى بچه ها در حد  با  اضافه مى كند:  داورى 
صادراتى است و به كشورهاى ديگر صادر مى شود البته اين ها 

فقط گلدوزى مى كنند و كارهاى مونتاژ را خودمان مى كنيم.
دستان پرتوان

 36 دختر كم توان ذهنى هنر مى آفريند

مدير كارگاه حمايتى و توليدى دستان پرتوان نيز با اشاره به 
آغاز فعاليت اين كارگاه از سال 85، اظهار كرد: در حال حاضر 
هنرآموزان اين كارگاه در زمينه هايى از جمله در رشته گلدوزى، 
روبان دوزى، سرمه دوزى، رودوزى سنتى، بافت گليم، گبه 
و تابلو فرش فعاليت دارند. سارا راغبى با بيان اينكه معلوليت 
محروميت نيست، بيان كرد: معلوليت جسمى در دنياى امروز 

معلوليت نيست و نمونه بارز آن نيز هلن كلر است.
وى با اشاره به اينكه در حال حاضر 36 دختر كم توان ذهنى 

در اين كارگاه مشغول به فعاليت هستند، عنوان داشت: اين 
افراد داراى كشش ذهنى بين 50 -70 هستند كه معلوالن 

ذهنى آموزش پذير محسوب مى شوند.
مدير كارگاه حمايتى و توليدى دستان پرتوان اضافه كرد: 
همچنين دو نفر از توليد كنندگان ما داراى سندروم دان هستند 

كه در گروه معلوالن ذهنى بين 20 تا 36 قرار مى گيرند.

صادرات هنر معلوالن پرتوان به آمريكا و استراليا

راغبى به صادرات توليدات اين معلوالن كم توان ذهنى به 
كشورهاى استراليا و امريكا اشاره كرد و گفت: هيچ شخصى 
فكر نمى كرد روزى برسد كه اينقدر سفارش داشته باشيم و 

روز به روز نيز بر تعداد آن افزوده شود.
وى بيان داشت: در دنياى امروز تصور مى شود كه معلوالن 
كم توان ذهنى خالقيت، ظرافت و دقت ندارند و نمى توانند 
كار انجام دهند در حالى كه امروز خودتان خالقيت و دقت 

آن ها را مشاهده كرديد.
وى با تاكيد بر اينكه در اينجا فضاى كارى، آموزش و حتى 
رفتار مناسب با هنرآموزان انجام مى شود، گفت: من در روز 
اول به اساتيد گفته ام  حتى اگر تا هزار مرتبه ناچار شديد 
چيزى را توضيح دهيد بازهم نبايد دلخور شويد و اگر بعد از 
هزار مرتبه بازهم مشكلى وجود داشت خود من هزار بار ديگر 
آموزش مى دهم. مدير كارگاه حمايتى و توليدى دستان پرتوان 
ادامه داد: چيزى كه شما امروز در اين كارگاه مى بينيد حاصل 
تكرارهاى مداوم با رفتارهاى مناسب است كه سبب شده كه 
«مژگان» با وجود سندروم دان بتواند كار كند.راغبى با بيان 
اينكه در اينجا هنرآموز نگران نيست كه كار اشتباهى انجام 
دهد، بيان كرد: بچه ها ابتدا حتى نمى توانستند رنگ ها را از هم 
تشخيص دهند اما امروز حتى رنگ قرمز را از آلبالويى و... و. 
تشخيص مى دهند كه نتيجه فعاليت و كار مدوام است.وى با 
اشاره به اينكه در اينجا تمام مواد و وسايلى كه در اختيار بچه ها 
قرار مى گيرد رايگان است، عنوان كرد: روى توليدات هر كدام 
توليدات فروش  از هنرآموزان كد مى خورد و وقتى كه آن 

رفت، پولش به حساب خود فرد واريز مى شود.

طرح توانمندسازى زنان افغان
 و سرپرست خانوار در دستان پرتوان 2

مدير كارگاه حمايتى و توليدى دستان پرتوان، ميانگين درآمد 
هر كدام از افراد شاغل در كارگاه را بين 150 تا 500 هزار 
تومان بسته به نوع كار آن ها عنوان كرد و گفت: بچه ها بر 
مبناى تالش و توانشان پول مى گيرند، قرار نيست كسى به 
آن ها ترحم كند بلكه شما به عنوان يك مشترى با آن ها 
برخورد مى كنيد. راغبى اضافه كرد: حتى از خيران خواسته ايم 
تنها  پول  با  چراكه  بگيرند  سفارش  ما  از  پول  بجاى  كه 
نمى توان كار انجام داد. وى فرهنگ سازى و ايجاد اعتماد 
به معلوالن را يكى ديگر از نقاط مثبت كارگاه دانست و افزود: 
آمادگى  داريم تا در صورتى كه ساير استان ها تمايل داشته 
باشند، نمونه هايى از اين كارگاه را در تمام استان هاى كشور 

راه اندازى كنيم.
بر  تاكيد  با  پرتوان  دستان  توليدى  و  كارگاه حمايتى  مدير 
اينكه ما تابع مرزها نيستيم، بيان كرد: در همين راستا طرح 
توانمندسازى زنان افغان و زنان سرپرست خانوار در كارگاه 
دستان پرتوان 2 اين مجموعه در حال فعاليت است.راغبى 
ادامه داد: براى راه اندازى اين كارگاه دولت نروژ تقبل كرد 
كه 150 هزار دالر پول كمك كند كه از ان ها خواستيم 
تا اين كمك ها در قالب تجهيزات باشد و االن هنرآموزان با 

تجهيزات فوق مدرن در حال كار هستند.

كارگاه كوچك با صادرات جهانى

هفتادمين سالگرد آخرين حمله اتمى تاريخ
 

آكوست   9 با   مصادف  مرداد   18  - ايران  عصر 
بشر  تاريخ  اتمى  حمله  آخرين  سالگرد  هفتادمين 
است، حمله اى كه پس از انجام آن امپراتورى ژاپن 
به عنوان آخرين كشور مقاومت كننده در برابر گروه 
اتحاد  آمريكا،  (شامل  متفقين  به  موسوم  كشورهاى 
زمان  در  چين)  و  فرانسه  بريتانيا،  شوروى،  جماهير 

جنگ دوم جهانى مجبور شد تسليم شود.
كشته  هزار  هفتاد  از  بيش  ناگازاكى  شهر  به  حمله 
نيز در  اين حمله  از  بر جاى گذاشت. سه روز پيش 
نخستين حمله اتمى تاريخ بشر هواپيماهاى آمريكايى 
با ريختن بمب اتمى بر فراز شهر هيروشيما فاجعه اى 
عنوان  به  را  آمريكا  كشور  نام  و  كردند  خلق  ديگر 
نخستين استفاده كننده از مخرب ترين سالح ساخته 

شده به دست بشر در تاريخ ثبت كردند.

پس از حمله دوم به شهر ناگازاكى، پرزيدنت ترومن 
- رئيس جمهور وقت آمريكا - به دولتمردان ژاپنى 
ثابت كرد كه در عزم خود براى به تسليم واداشتن 
ژاپن جدى است و اگر دولت امپراتورى ژاپن تسليم 
نشود، حمالت اتمى تا زمان نا بودى كامل اين كشور 

ادامه خواهد يافت.
پس از حمله دوم اتمى به ژاپن در تاريخ 9 آگوست 
1945، امپراتورى ژاپن اعالم تسليم كرد و اين كشور 
به  موسوم  هاى  دولت  كشور  آخرين  عنوان  به  نيز 
جنگ  به  ژاپن)  و  ايتاليا  آلمان،  (شامل   متحدين 

خاتمه داد.
اتمى  حمله  آخرين  سالگرد  هفتادمين  در  امسال 
مراسمى  ناگازاكى  شهر  صلح  پارك  در  بشر  تاريخ 
 به مناسبت گرامى داشت قربانيان اين حادثه برگزار

شد كه نخست وزير ژاپن به همراه شهردار ناگازاكى 
و هزاران نفر از مردم اين شهر و فعاالنى از 75 كشور 

جهان در آن حضور دارند.
چيدن شمع در پارك صلح ناگازاكى يك روز پيش از 
برگزارى مراسم هفتادمين سالگرد حمله اتمى آمريكا 
به اين شهر طبق سنت ساالنه شهردار ناكازاكى در 
سخنان خود خواستار برچيده شدن كامل همه سالح 
 11,02 ساعت  در  شد.  جهان   سراسر  از  اى  هسته 
صبح (به وقت محلى) نيز به مدت يك دقيقه سكوت 

براى اداى احترام به قربانيان اين حادثه برگزار شد.

وقتى فعل خواستن 
با معلوليت صرف مى شود

ايزوگام  شفيعى
آسفالت و قيرگونى 
(محوطه و پشت بام)

  32225494
09151630283
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لوله بازكني با فنر برقي
 و مواد شوينده با تجربه تضميني 

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

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

           با مصالح و بدون مصالح
09158994086  - 09151104086

به صورت شبانه روزي 
سرويس دهي به سراسر  استان

آدرس: مهرشهر - ولى عصر (عج) 18 
رسولي
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32422592- 09159644492
حدفاصل چهارراه دوم توحيد و سيلو

ايزوگام، قيرگونى،آسفالت

الستيـك فـرازى
نقدى تخفيف ويژه 

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

به سمت مزار شهدا
09155622291

32211684

  3 2236030   09151605216
ايزوگام سليمانى
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دستگـاه ساب سيـار اميرآبادى زاده
ساب انواع سنگ هاى مرمر گرانيت و موزاييك ساده     

09156706538  

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

PVC ، سقف كاذب ، كناف ، پاركت ، كف پوش
 09151630741- رحيمى

بيست مترى سوم ، روبروى حج و زيارت
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ظاهر  مورد  در  را  ساده  راهنمايى  چند 
ناديده  اغلب  كه  بازاريابان  و  فروشندگان 

گرفته مى شوند: 
از  كه  است  اين  ها  توصيه  ترين  مهم  از  يكى   *
به  كنيد.  اجتناب  رنگ  و  سبك  در  تفريط  و  افراط 
قوانين نانوشته لباس پوشيدن در محيط هاى كسب 
از  مديران  كه  است  بهتر  باشيد.  داشته  توجه  كار   و 
لباس هاى رنگ آبى، خاكسترى و يا مشكى استفاده 
قرمز  شلوار  و  كت  پوشيدن  كه  است  درست  كنند. 
 شما را متمايز و برجسته مى كند، اما باعث مى شود

كه خيلى جدى گرفته نشويد.
در  كه  زمانى  در  يا  و  خانه  در  توانند  مى  مديران   *
تعطيالت هستند شلوار جين بپوشند اما هرگز وسوسه 
حتى  بپوشيد.  جين  مالقات  قرار  يك  در  كه  نشويد 
اهميتى  براى مشترى  زمانى كه مطمئن هستيد كه 

ندارد و خود او لباس راحت مى پوشد.
* چيزى كه در بسيارى از افراد در زمينه ى كسب و 
كار مشترى است اين است كه آنها مى خواهند موفقيت 
خود را از طريق اشياى باارزشى كه دارند، نشان دهند. 
حضور  جلسات  در  قيمت  ارزان  خودكار  يك  با  پس 
نيابيد. به جاى آن در تولد بعدى تان به خودتان يك 

خودنويس زيبا و باكيفيت و گران قيمت هديه دهيد.
* به جزئيات توجه داشته باشيد. استفاده از خودنويس 
مورد قبلى براى نوشتن در دفترچه اى كهنه و زشت 

مانند پوشيدن كت و شلوار زيبا با گيوه است.
* در زدن عطر محتاط باشيد. ممكن است شما عطر 
و بوى خاصى را دوست داشته باشيد اما براى مشترى 
شما خوشايند نباشد و يا حتى به واكنش آلرژيك دچار 
شود. همچنين به ياد داشته باشيد كه يك ارتباط قوى 
بين عطر و حافظه وجود دارد. برخى از عطرها ممكن 

است خاطرات بدى را براى افراد تداعى كنند.

عاشق كسانى باشيد 
كه شما را ديدند، وقتى براى هركس

 ديگرى ناپيدا بوديد !

”اين از كجا اومد؟“ چيست ؟
رايج ترين سوال 

در كالس هاى رياضى !

به صحرا مى روم با شاپرك ها جست و جويت را
به ُكرِت خانه مى آرم گل صحرايى خود را

سعيد عندليب

از فشار زندگى نترسيد 
به ياد داشته باشيد فشار، توده زغال سنگ 

را به الماس تبديل مى كند

وقتى قدرت انتقام را دارى 
”گذشت“ باالترين درجه عقل توست 

و ”انتقام“ اولين نشانه ضعفت !

5

حرف هاى ابريشمى طنز روز

شعر روز 

پلكى احساس

عارفانه روز

يك لحظه مكث كن

حكايت

آيه روز  

از رحمت خدا مايوس نشويد،كه تنها گروه كافران، از رحمت خدا مايوس مى  شوند! 
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حديث روز  

همه خير در خانه اي نهاده شده و كليدش را زهد و بي رغبتي به دنيا قرار داده اند .
امام جعفر صادق (ع)

سبك زندگى

                        

9516

23

172

8265

3148

614

21

5723

897425316
152863947
643197582
469251738
738649125
521738694
314572869
285916473
976384251

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

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

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

جدول 3290

كامًال طبيعى است كه همه ما هميشه بخواهيم بهتر شويم، 
بيشتر داشته باشيم و كارهاى بيشترى انجام دهيم. اما در مسير 
زندگى اغلب فراموش مى كنيم كه چيزى كه براى شاد بودن 
نياز داريم همان چيزى است كه درست روبرويمان قرار دارد. ما 
در تالش براى موفق بودن يادمان مى رود به خودمان گوشزد 
كنيم كه كامليم، كافى هستيم و درست همين لحظه را داريم. 
چرا با بدخلقى آن را خراب كنيم؟ چرا همين االن شاد نباشيم؟ 
در زير به6 نكته اى اشاره مى كنيم كه براى شاد بودن و بهره 

بردن از زمان حالتان به آنها هيچ نيازى نداريد:
نگران بودن درمورد اشتباهات گذشته

اين واقعيت كه در گذشته اشتباهاتى مرتكب شده ايد يكى 
آن  بخاطر  و  بزنيد  لبخند  بايد  كه  است  داليلى  از  ديگر 
خوشحال باشيد. تعجب كرديد؟ خوب، بايد بگوييم كه اگر هيچ 
اشتباهى در زندگى تان مرتكب نمى شديد، چيزهاى مهمى كه 
امروز مى دانيد را نمى دانستيد. زندگى فراز و نشيب هاى خود را 
دارد و اين زيبايى زندگى است. افتادن بهترين راهى است كه 
چيزى ياد بگيريد. گذشته شما، هرچقدر هم كه سخت بوده 
باشد، نبايد مانع راه آينده تان شود. چرا خودتان را اذيت كنيد 
و به جاى اينكه روى حال و آينده تان تمركز كنيد خودتان را 
درگير گذشته كنيد؟ زندگى شما در دستانتان است. بخاطر 
اينكه مى ترسيد دوباره زمين بخوريد، خودتان را از اتفاق هاى 
خوبى كه ممكن است برايتان بيفتد محروم نكنيد. چون چيزى 
كه مهم است اين است كه هميشه مى توانيد بلند شويد و به 

راهتان ادامه دهيد.
هر اتفاق ديگرى كه در مكان ها و زمان هاى ديگر مى افتد

همه چيزى كه داريد همين لحظه است. خوب يا بد ما به همه 
مكان ها و زمان ها دسترسى نداريم. اينكه روى روز ديگر و 
زمان ديگرى تمركز كنيد فقط لحظه حالتان را خراب خواهد 
كرد.  پس سعى كنيد از مسير لذت ببريد، لحظات خوب و بد 
آن را پشت سر گذاشته و از آنها درس بگيريد. آينده به هر حال 

مى رسد. پس بهتر است امروز كارى انجام دهيد.
لحظه ناب و شرايط ايده آل

اين  يادآور شويم  بيشتر وقت ها به خودمان  بايد  چيزى كه 
زمان دنبال  به  نبايد  چيزى  كردن  شروع  براى  كه   است 

ايده آل باشيم. درمورد خوشبختى هم همينطور است، نبايد 
را  آن  بايد  بيفتد،  اتفاق  برايمان  خوشبختى  بمانيم  منتظر 
كردن  عوض  با  مى توانيم  را  اينكار  بسازيم.  خودمان  براى 
طرز فكرمان نسبت به زندگى انجام دهيم. قدرشناسى براى 
چيزهاى كوچكى كه در زندگى داريم تاثير بسيار قابل توجهى 
در ديد ما نسبت به اطرافمان دارد. از هر لحظه لذت ببريد و 
زيبايى را در چيزهاى عادى زندگى ببينيد تا بفهميد براى اينكه 

هر روز شاد باشيد نياز به چيز زيادى نداريد.
وحشت از فصل هاى زندگى

همانطور كه آب وهوا فصل هاى مختلف دارد، زندگى ما هم 
همينطور است. اگر به آن فكر كنيد، همه چيز در زندگى در 
حال تغيير است. هيچ چيز براى مدتى طوالنى يكجور نمى ماند. 
درمورد ما هم همينطور است. مطمئناً ما كسى كه پارسال يا 
سال هاى قبل بوديم نيستيم. بنابراين دفعه بعدى كه از چيزى 
احساس استرس كرديد، به خودتان يادآور شويد كه هيچ چيز 
در زندگى دائمى نيست، حتى نگرانى هايتان. يادتان باشد كه 

اتفاقاتى كه االن برايتان مى افتد فقط يك دوره از زندگى شما 
هستند و با قوى ماندن مى توانيد راحت تر آنها را پشت سر 
بگذاريد. از اينكه كنترلى روى همه جنبه هاى زندگى تان نداريد 
وحشت نكنيد. گاهى اوقات الزم بوده كه چيزهاى جديدى 
تجربه كنيد تا درس جديدى بگيريد تا رشد كرده و قوى تر 
شويد. فقط به اين دليل كه االن كل تصوير را نمى بينيد به اين 

معنى نيست كه هيچوقت آن را نخواهيد ديد.
همه چيزهايى كه نداريد

براى  كه  به هدف هايى  نتوانسته ايد  كه  خاطر  اين  به  فقط 
خودتان تعيين كرده ايد برسيد به اين معنى نيست كه نبايد 
به خودتان اجازه دهيد همين االن شاد باشيد. ممكن است 
فكر كنيد كه فقط وقتى مى توانيد شاد باشيد كه به چيزهايى 
كه مى خواهيد رسيده باشيد. اين يك تله است. بايد كسى كه 
هستيد و چيزهايى كه داريد را تحسين كنيد. براى هر لحظه اى 
كه سپرى مى كنيد، هر بار كه زمين مى افتيد، هر بار كه بلند 
مى شويد، هر كسى كه كنارتان هست و هر كسى كه تنهايتان 
گذاشته، شكرگزار باشيد. قدرشناسى يكى از كوتاهترين راه ها 

به سمت خوشبختى است.
تاييد ديگران

مى ترسند  باشند  خودشان  ديگران  جلو  اينكه  از  خيلى ها 
چون تصور مى كنند خوِد واقعى شان به اندازه ماسكى كه بر 
چهره دارند مورد قبول ديگران نيست. آنها سعى مى كنند با 
را  زندگى هايشان  خودشان  از  ديگران  توقع  كردن  برآورده 
با  تا زمانيكه وقت كافى  افراد  اين  ببرند. خيلى اوقات  پيش 
خودشان نمى گذرانند به اين مسئله پى نمى برند. اينكه فقط 

براى خودتان وقت بگذاريد كيفيت زندگى تان را باال خواهد 
برد. باعث مى شود بتوانيد افكارتان را جمع كرده، زندگى تان 
را اولويت بندى كرده و چيزهاى بيشتر درمورد خودتان كشف 
كنيد. تنهايى وقت گذراندن كمكتان مى كند با احساساتتان 
زندگى  فرد  مهمترين  كه  بگيريد  ياد  و  كرده  برقرار  ارتباط 
خودتان هستيد. پس چرا بايد نگران اين باشيد كه ديگران چه 
فكرى مى كنند؟ چرا بايد از خود واقعى تان خجالت بكشيد؟ چرا 
بايد درمورد چيزهايى كه واقعاً برايتان مهم هستند و كارهايى 
كه مى خواهيد در زندگى تان انجام دهيد احساس ترديد كنيد؟ 
اينكه بخواهيد بنا بر انتظارات ديگران زندگى كنيد، شادتان 
نمى كند اما صادق بودن با خودتان مطمئناً اعتمادبه نفستان را 

باال برده و قوى تر و شادترتان مى كند.
يك زندگى ايده آل

زندگى هيچكس ايده آل نيست. درواقع، هيچ چيز در زندگى 
كامل نيست. كمال چيزى نيست كه به دنبالش باشيد. ممكن 
است تصور كنيد كه باعث شادى تان مى شود اما احتمال اينكه 

اينكار را نكند بيشتر است.
قدر زندگى را همانطور كه هست - چالش انگيز، رنگى، جالب 
و پر از موانع و مشكالت - دانستن، چشم هايتان را به اين 
داشتن  به  نياز  بودن  شاد  براى  كه  كرد  خواهد  باز  واقعيت 
يك زندگى كامل نداريد. سختى ها، موانع و مشكالت شما 
را قوى تر مى كنند و كمكتان مى كنند زيبايى زندگى را درك 
نكنيد. دعا كنيد  آسان دعا  زندگى  براى داشتن يك  كنيد. 
قدرتى داشته باشيد كه بتوانيد سختى ها را تحمل كرده و قدر 

زندگى تان را بدانيد.

براى داشتن زندگى عالى به اين 6 چيز نيازى نداريد

زاهد و مرد مسافر
كرد،كنار  مى  زندگى  كوهستان  در  كه  زاهدى  مرد 
تا آبى بنوشد و خستگى در كند. چشمه اى نشست 
سنگ زيبايى درون چشمه ديد. آن را برداشت و در 
به  راه  در  داد.  ادامه  راهش  به  و  گذاشت  خورجينش 
مسافرى برخورد كرد كه از شدت گرسنگى با حالت 
ضعف افتاده بود.كنار او نشست و از داخل خورجينش 
نانى بيرون آورد و به او داد. مرد گرسنه هنگام خوردن 
خورجين  درون  بهاى  گران  سنگ  به  چشمش  نان، 
افتاد. نگاهى به زاهد كرد و گفت: « آيا آن سنگ را 

به من مى دهى؟ »
زاهد بى درنگ سنگ را درآورد و به او داد. مسافر از 
خوشحالى در پوست خود نمى گنجيد. او مى دانست 
آن فروش  با  كه  است  قيمتى  آنقدر  سنگ  اين   كه 
مى تواند تا آخر عمر در رفاه زندگى كند  بنابراين سنگ 
را برداشت و با عجله به طرف شهر حركت كرد .چند 
روز بعد، همان مسافر نزد زاهد آمد و گفت :« من خيلى 
فكر كردم، تو با اين كه مى دانستى اين سنگ چه قدر 
ارزش دارد، خيلى راحت آن را به من هديه كردى. بعد 
دست در جيبش برد و سنگ را در آورد و گفت: من 
 اين سنگ را به تو برمى گردانم ولى در عوض چيز
كه  بده  ياد  من  به  خواهم.  مى  تو  از  بهاترى  گران 

چگونه مى توانم مثل تو باشم ؟

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

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

تجربه كنيد.    09158668002

جوياى كار مرد 55 ساله براى نگهبانى 
يا آبدارچى و ...

09389282099

تعدادى بازارياب غذايى با تجربه باال 
براى تكميل كادر شركت نيازمنديم.

09371089336

گـاز رسـانى

با شرايط مناسب
09159354648- محمدى

مسكونى/ تجارى/  صنعتى

فروش پياز زعفران
09011251205

قابل توجه دفاتر پيشخوان دولت و پست بانك
فروش دستگاه خودپرداز با شرايط استثنايى

09155621833

فروش 1/2 يا  1/3 يا  كل زمين به مساحت 70 هزار 
مترمربع واقع در حاشيه جاده 33 كيلومتر (مود) نزديك 

به شبكه آب و برق   فى: توافقى    09151607852

فروش  كليه  وسايل آرايشگاه زنانه
09335213578

سمسارى صـادق 
خريد و فروش تمامى لوازم منزل و ادارى 

با باالترين قيمت   09380160779 - 32226210

 تعميـر لـوازم گازسـوز 
خانـگى و صنعتى در اسرع وقت  
32252174-09150570409 رجبى

فروش ملك واقع در حاشيه ميدان 
دستگرد ، 156/5 متر ، سفتكارى شده 
با پايان كار، 20 متر دهنه ، 100 ميليون
فروش زمين در نرجس 31 ، قطعه 9 

جنوبى ، 160 متر ، 85 ميليون
09155629979

خدمات فنى ارغوانى
 شارژ گاز كولر اتومبيل 

فقط 60 هزار تومان با 6 ماه ضمانت    

 پاسداران 8 - پالك 24   09153618984

سمســارى  قيمــت   شكــن
تمامى لوازم منزل و ادارى را با باالترين قيمت 
خريداريم.  09156049468 - 09393618929

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

سمسارى ونك
  خريد و فروش كليه لوازم منزل و ادارى 

با باالترين قيمت 
نبش 17 شهريور 32
09365643596   

سمسارى خزاعى
خريد و فروش كليه لوازم منزل و ادارى 

لوازم به باالترين قيمت خريداريم 

اختالف قيمت را با ما تجربه كنيد

  نبش 17شهريور 28   09156633937

نقاشـى ساختمـان
روغنى - پالستيك - اكروليك - مولتى كالر 

كناف - كاغذ ديوارى
09157411071- 32311541

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

الستيك اكبرى
فروش انواع الستيك

 ايرانى و خارجى
بلوار مسافر، مقابل پايانه

32338348 - 32338354
  09155611355 

فروش يا معاوضه يك دستگاه خودروى 
سمند دوگانه سى ان جى ، تازه تعمير 

بيمه 4 ماه ، زير فى    09216298542

نيازمند خودرو 206 سفيد رنگ 
مدل 92 به باال   09335161991

خانه اجاره اى واقع در امامت 22
 200 متر مجزا   09015901760

يك نيروى خدماتى مرد به صورت پاره وقت 
نيازمنديم.     32238970

تماس در ساعت ادارى

 2 يا 3 نفر آشپز ماهر تخته كار 
در رستوران نيازمنديم.

09152044971-32444462

فروش زمين واقع در شهرك 
چهكند ، خيابان مالك اشتر

 نبش نبوت 5 ، 100 متر ، 
حصار شده ، با مدارك قرارداد 
بنياد فى: كارشناسى يا معاوضه 
با ماشين    09158640145

فروش MVM110 مدل 89  
رنگ سفيد ، بيمه 6 ماه ، دو تا 

ستون رنگ  فى: 10 ميليون    

09153622693

فروش 
امتياز اتوبار مصلى با 9 سال 

 سابقه فعاليت ، 2 خط ثابت
 و يك همراه  فى: توافقى

32229950

فروش باغ با موقعيت عالى
جنب هتل كوهستان

براى ويال سازى و سرمايه گذارى
نصب بازى و تعويض ويندوز 09155618449

پذيرفته مى شود. 
حتى در محل كار شما

بين مطهرى 2 و 4 - نمايندگى سروش
05632227056

يك صندوقدار مسلط به نرم 
افزار حسابدارى و روابط عمومى 

باال براى كار در غذاى آماده 
نيازمنديم.     09155624508

آبكـش شهـرى حمل آب با تانكر 
نيسان  به  تمام  نقاط با قيمت  مناسب  ، ظرفيت 

تانكر: 2200 ليتر         09379316676

فروشگاه الستيك اسدزاده
اقساط 12 ماهه  براى فرهنگيان

انقالب 8 و 10
09153624878

داربست موذن
اجراى پيچ و روپالك نما

نصب داربست و بنرهاى تبليغاتى
در صورت لزوم اجرا با طناب
09156694379 - موذن

 آهن آالت مستعمل و ذوبى 
را نقدا خريداريم.

درب و پنجره و فلزات رنگى 
فقط با يك تماس
09151612979

 09151614735
برادران زنگوئى

شعار ما: سود كمتر= فروش بيشتر

الستيك مقـدم
مشترى هاى  وفادار خود را  در مشكالت اقتصادى 

تنها  نمى گذارد

نبش كوچه پارك آزادى ، نرسيده به هتل مقدم

فــروش شرايـطى آهـن آالت
32450930

09153634633 - هاشمى
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اخبار ورزشى

شهرخبر: يک بررسي جديد نشان مي دهد که «تيالکوئيدها»، مواد شيميايي که در اسفناج يافت مي شوند، به صورت فرموالسيون هاي تغليظ شده 
مي تواند باعث ايجاد سيري و مهار ميل مفرط به غذا شود. بر اساس اين بررسي هنگامي که اين ترکيبات مصرف مي شوند، باعث آزاد شدن 
هورمون هاي سيري در بدن مي شوند که هضم چربي را آهسته مي کنند.

عصاره «اسفناج» گرسنگى و ميل مفرط به غذا را كاهش مى دهد 

«خيارشور» احتمال سرطان را 
افزايش مى دهد 

دستگاه  سرطان هاي  به  ابتال  در   : نيوز  نامه 
بسيار  تغذيه  نوع  و  محيطي  عوامل  گوارش 

موثر تر از ژنتيک است. استفاده از ترشي و شور 
مصرف  که  صورتي  در  ماست،  فرهنگ  جزو 
يا  خيارشور  مانند  موادي  و  نمک  حد  از  بيش 
براي  عاملي  غذايي،  مواد  خواباندن  سرکه  در 

افزايش سرطان معده است ولي در عين حال 
به  ابتال  خطر  مي تواند  فيزيکي  فعاليت هاي 

سرطان را کاهش مي دهد.

چطور فشار خونمان را تنظيم كنيم؟ 

و  سالم  سالمندي  دوره  داشتن  براي  نيوز:  نامه 

فرار از ابتال به فشار خون بايد از دوران کودکي 
غذاهاي  از  کنيم.  رعايت  را  نکات  سري  يک 
از  روزانه  ديگر  عبارت  به  کنيد  استفاده  متنوع 
مواد غذايي موجود در ۵ گروه اصلي غذايي نان 

پروتئين  و  شير  سبزي ها،  و  ميوه ها  غالت،  و 
به مقدار توصيه شده مصرف کنيد. از غذاهاي 
سرشار از فيبر نظير نان سنگک و جو از نوع کم 
نمک، ماکاروني سبوس دار، ميوه ها و سبزي هاي 
تازه استفاده کنيد. روزانه از سبزي ها و ميوه ها به 
مقدار بيشتري استفاده کنيد(حداقل ۵ وعده در 
روز) . روغن هاي گياهي را به جاي روغن هاي 
اسيد  حداقل  با  غذاهايي  کنيد.  انتخاب  حيواني 
از مصرف  کنيد.  انتخاب  اشباع  و  ترانس  چرب 
کيک ها،  پر چرب،  گوشت  شده،  سرخ  غذاهاي 
کلوچه و شيريني  خامه اي پرهيز کنيد. نان هايي 
را مصرف کنيد که در آن از جوش شيرين استفاده 
نشده باشد. مصرف غذاهاي کنسروي و غذاهاي 
آماده را که در خارج از منزل تهيه مي شوند را 
محدود کنيد.  براي بهبود طعم غذا به جاي نمک 
از انواع سبزي هاي معطر، سير، آب ليمو و آب 

نارنج استفاده کنيد.

از سندرم پيشگيرى 
 پيش از قاعدگى با دو ماده مغذى

 
سيمرغ: سندرم پيش از قاعدگي يکي از اختالالت 
اخير  زنان جوان است. تحقيقات  ميان  شايع در 
نشان مي دهند که کلسيم و ويتامين D نقش 
قابل مالحظه اي در پيشگيري و کنترل عاليم اين 

سندرم دارند.  شايع ترين عاليم و نشانه هاي اين 
سندرم عبارتند از: دل درد، اختالالت خلق و خو، 
تنش، سردرد، افزايش يا کاهش اشتها، تپش قلب، 
ضعف، سرگيجه، ورم دست و پا، ميل شديد به 
شيريني جات، احساس ورم و نفخ شکم، افسردگي، 
ضعف حافظه و بي خوابي. اگر به اين سندرم مبتال 

هستيد، موارد زير را رعايت کنيد: سالم غذا بخوريد. 
تغذيه مناسب همراه با کاهش مصرف چربي ها 
اهميت زيادي دارد. بيش از ٤ تا ٥ ساعت گرسنه 
نمانيد، تنظيم قندخون به کاهش عاليم کمک مي 

کند. تا جايي که ممکن است، مصرف قندهاي 
ساده را کاهش دهيد. از مصرف آبنبات، شکالت، 
شيريني و بستني خودداري کنيد و در عوض ميوه 
هاي تازه بيشتر بخوريد. مصرف نمک را به شدت 
کاهش دهيد. از آنجا که نمک سبب احتباس آب 
با کاهش نمک، ورم کاهش  در بدن مي شود، 

مي يابد. سبوس را به برنامه غذايي خود اضافه 
کنيد. بعضي از خانم ها در طول دوره قاعدگي دچار 
يبوست مي شوند. سبوس سرشار از فيبر است و از 

يبوست پيشگيري مي کند.

5 تغيير سالم در زندگى كه باعث 
چربى سوزى بيشتر مى شود

سالمانه: صبح شروع با قهوه: زماني که شما به 
دنبال افزايش سوخت و ساز بدن هستيد، مي توانيد 
روزانه  قهوه  فنجان  يک  کنيد.  استفاده  قهوه  از 
مي تواند متابوليسم را ۵ تا ۸ برابر افزايش دهد. 
بيشتر آب بنوشيد: شايد شنيده باشيد که آب روي 
کاهش وزن تأثير دارد، بله واقعيت دارد، چون آب 
باعث افزايش متابوليسم بدن مي شود. مطالعات 
ليوان آب  افرادي که در روز ۸ تا ۱۲  نشان داد 
مي نوشند، نسبت به کساني که ۴ ليوان مي نوشند، 
چربي سوزي بيشتر داشته اند. انتخاب يک ناهار 
با پروتئين باال: رژيم غذايي سالم هم مي  تواند به 
چربي سوزي بيشتر کمک کند و هم پتانسيل بدني 
شما را افزايش دهد. زماني براي آرامش: مشغله 
زياد و استرس براي شما که به فکر کاهش چربي 
در  بدن  که  .زماني  نيست!  خوب  هستيد،  بدن 
شرايط استرسي است، غدد آدرنال مقدار زيادي 
هورمون استرس يا کورتيزول ترشح مي کند و 
در نتيجه موجب کاهش توانايي بدن در سوختن 
چربي مي شود. خواب خوب شبانه: اگر شما ۷ يا ۸ 
ساعت خواب توصيه شده در شب نداشته باشيد، 

دچار افزايش وزن مي شويد.

چطور فشار خونمان را تنظيم كنيم؟ 

6
ايستگاه سالمت

حوادث

جام جهانى تيراندازى؛ الهه احمدى 
و نجمه خدمتى مسافر ريو شدند

ايرنا: الهه احمدي و نجمه خدمتي با کسب مدال طال 
آذربايجان،  جام جهاني  بادي  تفنگ  مسابقات  برنز  و 
هاي  رقابت  آوردند.  دست  به  را  ريو  المپيک  سهميه 
تفگ بادي زنان جام جهاني جمهوري آذربايجان ديروز 
با حضور الهه احمدي، مه لقا جام بزرگ، نرجس امام 
قلي نژاد و نجمه خدمتي نمايندگان ايران در اين رقابت 
ها پيگيري شد. در رقابت هاي اين ماده ۱۱۴ ورزشکار 
از سراسر جهان حضور داشتند که نجمه خدمتي، مه لقا 
جام بزرگ و الهه احمدي به مرحله نهايي صعود کردند. 
الهه احمدي و نجمه خدمتي در مرحله نهايي اين ماده 
که در شهر گاباالي آذربايجان پيگيري شد با پيروزي 
قرار  و سوم  اول  مکان  در  برابر حريفان جهاني خود 
گرفتند تا سهميه المپيک ريو ٢٠١٦ در کشور برزيل را 

براي ايران به ارمغان بياورند.

رقابت سه گانه كاران خراسان جنوبى 
در مسابقات ليگ باشگاه هاى كشور

گفت:  جنوبي  خراسان  سه گانه  هيئت  رئيس  فارس: 
نمايندگان استان در مسابقات ليگ سه گانه باشگاه هاي 
کشور به رقابت مي پردازند. حسن خسروي اظهار کرد: 
مسابقات با حضور ١٦ تيم به صورت تيمي و انفرادي و 
در دو رده سني جوانان و بزرگساالن ٣١ مرداد سال جاري 
به ميزباني استان لرستان در خرم آباد برگزار مي شود. وي 
تصريح کرد: امين نظري، رضا خسروي و علي رضواني 
ورزشکاران استان در مسابقات ليگ سه گانه باشگاه هاي 
مسلم  و  سرمربي  صالحي  محسن  که  هستند  کشور 
مهرپويا سرپرستي اين تيم را برعهده دارند. شايان ذکر 
است؛ سعيد و مسعود عليزاده که دوقلوهاي ملي پوش 
خراسان جنوبي با سابقه کسب چندين مدال قهرماني 
آسيايي و کشوري رشته  سه گانه هستند، در اين دوره از 
رقابت ها به دليل نبودن اسپانسر در استان، با تيم باشگاه 

نفت تهران به مصاف رقيبان مي روند.

ستارگان فوتبال جهان به ايران 
مى آيند/ فيگو و كاناوارو در آزادى

براي  دنيا  فوتبال  پيشين  هاي  ستاره  از  برخي  مهر: 
برگزاري ديداري نمادين با ستاره هاي فوتبال ايران به 
تهران سفر خواهند کرد. براساس برنامه ريزي صورت 
تيمي  است  قرار  هنرمندان  باشگاه  سوي  از  گرفته 
منتخب از ستارگان فوتبال جهان روز ۶ شهريورماه در 
ديداري نمادين که در ورزشگاه آزادي برگزار مي شود، 
به مصاف تيم منتخب ستاره هاي پيشين فوتبال ايران 
برود. بدو ايلگنر و ويکتور بايا، روبرتو کارلوس، کاناوارو، 
فرناندو هيرو، سالگادو، فرناندو کوتو، مارسي دسايي، 
لوئيس فيگو، منديتا، ادگارد داويدز، گري لينکر، پائولتا و 
پاتريک کاليورت از جمله بازيکناني هستند که تاکنون 

حضورشان در تهران قطعي شده است.

دستگيرى كيف قاپ سابقه دار
 حين پرسه زنى 

 
ايسنا: رئيس کالنتري ١١٢ ابوسعيد از دستگيري يکي 
با  رازي  نواب و  بازار،  از کيف قاپان سابقه دار محدوده 
گفت:  حسنوند  سرهنگ  داد.  خبر  سرقت  فقره  ده ها 
پليسي  با مرکز فوريت هاي  در پي تماس شهروندان 
 تهران بزرگ مبني بر بروز يک فقره کيف قاپي ناموفق ، 
ماموران به محل اعزام شدند. وي ادامه داد:  ماموران 
با بررسي هاي انجام شده و تحقيقات صورت گرفته و 
مشخصاتي که شاهدان عيني ارائه دادند، متوجه شدند 
که متهم يکي از سارقان سابقه دار به نام «م.ش» است 

که پيش از اين به اتهام کيف قاپي دستگير شده بود. 

پسر عموى جنايتكار از 
چوبه دار رهايى يافت

باشگاه خبرنگاران: قاتل محکوم به اعدام اهل اسفراين 
خراسان شمالي که سال ۹۱ پسرعموي خود را کشته 
يافت.  نجات  دار  چوبه  از  دم  اولياي  رضايت  با  بود، 
دفاتر محضر  از  يکي  در  با حضور  مقتول  دم  اولياي 
اين شهرستان، رضايت خود را از قاتل فرزند خويش 
اعالم کرده و بدين ترتيب قاتل ۳۱ ساله از چوبه دار 
نجات يافت.قاتل و مقتول، پسرعمو بودند و سال ۹۱ در 
شهرستان گرگان در يک مرغداري مشغول به کار بودند 
که بر اثر اختالف، قاتل پسرعموي خود را به قتل رسانده 

و پس از دستگيري به قتل نيز اعتراف مي کند.

چاقوكشى براى سرقت

باشگاه خبرنگاران: سه جوان خالفکار که با همکاري 
يکديگر اقدام به زورگيري از مردم مي کردند، با هوشياري 
يکي از اهالي منطقه پيروزي لو رفتند و دستگير شدند. 
چند روز گذشته يکي از شهروندان طي تماس تلفني با 
مرکز فوريت هاي پليسي اعالم نمود که سه نفر جوان 
در حال وارسي محتويات چندين کيف زنانه و مردانه در 
منطقه پيروزي هستند. با حضور ماموران کالنتري ١١٠ 
شهدا ، اين سه جوان شناسايي و براي انجام تحقيقات 
به کالنتري منتقل شدند. هر سه متهم دستگير شده لب 
به اعتراف گشوده و به سرقت تمامي کيف هاي کشف 

شده به شيوه زورگيري و با چاقوکشي اعتراف کردند. 

داشتن رمز كارت بانكى، 
متهم را فريب داد 

قدس آنالين: رئيس پليس فتا آذربايجان شرقي گفت: 
فردي که با به دست آوردن رمز دوم حساب بانکي اقدام 
به برداشت غير مجاز مي کرد شناسايي و دستگير شد. 
قاسملو اظهار کرد: در پي شکايت يکي از شهروندان، 
مبني بر اينکه فردي از حساب بانکي به طور غيرمجاز 
قرار  کارآگاهان  کار  دستور  در  مراتب  کرده،  برداشت 
گرفت.وي تصريح کرد: متهم شناسايي و به پليس فتا 
دعوت شد و در بازجويي ها اعالم کرد به دليل اينکه 
فکر مي کردم از طريق اينترنت اين موارد قابل پيگيري 

و رديابي نيست به اين کار اقدام کردم.

دستگيرى باند افغان هاى موبايل قاپ 

باشگاه خبرنگاران: دو پسر افغان شرور که با پرسه زدن 
در خيابان اقدام به موبايل قاپي از شهروندان پايتخت 
شدند.  دستگير  و  شناسايي  پليس  توسط  مي کردند، 
هفدهم مردادماه عوامل يگان کالنتري ١١٥ حين گشت 
زني مشاهده کردند ٢ نفر سارق موبايل قاپ در حال فرار 
هستند. ماموران موفق شدند سارقان را که هر دو تبعه 
افغانستان بودند را دستگير کنند.در ادامه مشخص گرديد 
يکي از متهمان با همراهي دوستش تصميم به انجام 
سرقت هاي خشن مي نمايند و با اين شيوه و شگرد که 
يکي از آنها رانندگي و ديگري پس از انتخاب سوژه، اقدام 

به موبايل قاپي و کيف قاپي مي کند.

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 

آدرس : نبش غفارى 4       

32212519  - 09151606528

ايزوگام سليمانى 
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  نمايشگاه بزرگ مبلمان 
و سرويس خواب 

براى شما آخرين مدل هاى روز تهران 

را گلچين نموديم 

مبلمان پاسارگاد نماد تعهد و كيفيت 

با  شرايط استثنايى 

ضمناً اقساط 12 ماهه بدون پيش پرداخت ويژه فرهنگيان عزيز 

تلفن :  32450085 - 09155623695 

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

مودى

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

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: مدرس 5 - پالك 29

تلفن: 32229154   فاكس: 32229051

تعمير و سرويس 
آبگرمكن و كولر آبى 

فقط با يك تماس 

آدرس: 17 شهريور 29 - پالك 11 

   همراه:09156653138  

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
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مسايل راه هاى استان بررسى شد

در  جنوبى  خراسان  استاندار 
وزير  حضور  با  كارى  نشستى 
و  مباحث  شهرسازى،  و  راه 
موضوعات مهم و زيربنايى در 
نيز  و  ارتباطى  هاى  راه  حوزه 
مسكن استان را مورد بحث و 
بررسى قرار داد. خدمتگزار، به سفر معاون اول رئيس 
جمهور در آينده اى نزديك به استان اشاره و اظهار 
كرد: با توجه به اخذ رديف اعتبارى ويژه براى پروژه 
اتصال استان به خط ريلى راه آهن سراسرى، در سفر 
آغاز  به  نسبت  استان  به  جمهور  رئيس  اول  معاون 
عمليات اجرايى اين پروژه به گونه اى اقدام مى شود تا 
اين اقدام دولت نمود اجتماعى مناسبى داشته و مردم 
به وجود  آينده بهره مند شوند. وى  بركات آن در  از 
برخى مشكالت زيرساختى در فرودگاه بيرجند اشاره 
كرد و افزود: در اين جلسه مقرر شد نسبت به افزايش 
زيرساختى كه  رفع مشكالت  نيز  و  استان  پروازهاى 
اقدامات  دارد  وجود  بيرجند  المللى  بين  فرودگاه  در 
الزم از سوى رئيس سازمان هواپيمايى كشور صورت 
گيرد. وى ايجاد 100 كيلومتر بزرگراه در استان را از 
جمله مصوبات سفر هيئت دولت به استان برشمرد و 
راه و شهرسازى قول مساعد  خاطر نشان كرد: وزير 
داد در نخستين فرصت براى تخصيص اعتبارات مورد 
نياز اقدامات مناسبى صورت گيرد. خدمتگزار پرداخت 
مطالبات پيمانكاران در حوزه راه هاى استان را از جمله 
شهرسازى  و  راه  وزارت  از  استان  هاى  درخواست 
دانست و تصريح كرد: بعد از طرح اين مشكل مقرر 
شد اين امر نيز در دستور كار متوليان امر در وزارت راه 
و شهرسازى قرار گيرد تا مطالبات پيمانكاران در اين 
بخش نيز پرداخت شود. خدمتگزار بر پيگيرى جدى 
و  كرد  تأكيد  مسكن  و  راه  حوزه  در  استان  مطالبات 
يادآور شد: اميدواريم در سفر معاون اول رئيس جمهور 

به استان بخش اعظمى از اين موانع برطرف شود.

رئيس حوزه هنرى منصوب شد 

امور  مديركل  حضور  با  مراسمى  در  فرد-  كاظمى 
استان ها و مجلس حوزه هنرى و تنى چند از مسئوالن 
استانى، سرپرست حوزه هنرى خراسان جنوبى معرفى 
هنرى  حوزه  مجلس  و  ها  اموراستان  مديركل  شد. 
كشور در اين مراسم اظهار كرد: سخت كوشى و خطر 
پذيرى دو عامل محورى در موفقيت هاى ملت هاست 
تنبلى و ترس را سرلوحه كار  چرا كه هرجا ملت ها 
خود قرار دادند شكست خورده اند. مصلحى با اشاره 
هنرمندان خراسان  بين  در  اينكه فضاى صميمى  به 
جنوبى حاكم است، افزود: مسئولين بايد در كارى كه 
به آنها سپرده شود تكليف گرا باشند. وى تصريح كرد: 
مسئوليت پذيرفتن امروز در جامعه اسالمى سخت و 
كارى  وجدان  براساس  مسئولين  بايد  و  است  دشوار 
انجام وظيفه كنند.كريميان، رئيس جديد حوزه هنرى 
يك  هنرمندان  بدون  هنرى  حوزه  اينكه  بيان  با  نيز 
اهداف  هنرمندان  با  و  آيد  مى  شمار  به  خالى  سازه 
خود را پيش مى بريم، افزود: تالش ما اين است كه 
هنر را به عموم مردم عرضه كنيم و نمونه اى از آن 
را مى توان به اكران جشنواره  اسالمى عمار دانست 
و در اين راستا نيز گام برخواهيم داشت. مدير سابق 
حوزه هنرى خراسان جنوبى نيز اظهار كرد: با وجود 7 
سال تالش در استان برخود شرمساريم كه بر شهر و 
استانى كه تار و پودش فرهنگى است كار هنرى نشده 
است و كم كارى كرديم. حبيبى تصريح كرد: خراسان 
جنوبى ظرفيت مفقوده اى در ادبيات پايدارى و مفاخر 
دارد و هر جا به بزرگان بپردازيم ارج و قرب خود را 
افزايش داده ايم. گفتنى است: در اين مراسم از زحمات 
مهدى حبيبى رئيس سابق حوزه هنرى استان قدردانى 

و مجيد كريميان به عنوان رئيس جديد معرفى شد.

ضرورت افزايش سرمايه گذارى هاى اقتصادى 
براى ايجاد اشتغال پايدار در فردوس

مردم بايد به جاى قراردادن سرمايه خود در بانك ها، در 
سرمايه گذارى هاى اقتصادى شركت كنند تا اشتغال 
در  فردوس  فرماندار  فراهم شود.  جوانان  براى  پايدار 
كميته اشتغال و سرمايه گذارى اين شهرستان، با بيان 
اين مطلب اظهار كرد: فردوس در بحث اشتغال به حد 
مطلوب آن مرحله اى كه بايد، نرسيده چراكه در كشور 
سودآورى الزم را با توجه به سيستم اقتصادى فعلى 
نداريم. رجبى مقدم  افزود: بايد با آموزش هاى الزم 
فنى و حرفه اى به جوانان، مشاغل خانگى را توسعه داد 
تا با توليد محصول انبوه، جريان اقتصادى مطلوبترى 
داشته باشيم. وى تصريح كرد: بايد با بازاريابى مناسب 
محصوالت  فروش  راستاى  در  امن  بسترى  ايجاد  و 
توليد كننده براى داشتن اقتصادى پويا تالش كرد. وى 
ادامه داد: بايد تالش كنيم واحدهاى موجود را پرورش 
دهيم و مشكالت آنها را برطرف كنيم، چراكه اين مهم 

بهتر از راه اندازى واحدى جديد با مبلغى كالن است.
رئيس كميته امداد فردوس نيز اعتبارات اشتغال اين 
نهاد در سال جارى را يك ميليارد و 360 ميليون تومان 
اعالم و تصريح كرد: اين اعتبارات تاكنون فقط ابالغ 

شده و هيچ تخصيصى صورت نگرفته است.

خراسان جنوبى در سالروز شهادت
امام جعفر صادق (ع) غرق در ماتم شد

همزمان با سالروز شهادت حضرت امام جعفر صادق 
خراسان  واليت  و  امامت  تابناك  اختر  ششمين  (ع)، 
جنوبى سراسر غرق در عزا و ماتم شد. روز گذشته، 
محافل عزادارى و سوگوارى در جاى جاى اين استان 
برپا بود و حضور جوانان در دستجات عزادارى و سينه 
بخشيد.  عزا  به مجالس  اى  ويژه  و هواى  زنى حال 
برگزارى  با  طهارت  و  بيت عصمت  اهل  دوستداران 
داغ  اين  ماتم  در  هيئتى،  و  خودجوش  هاى  مراسم 
بزرگ اشك ريختند و بر ادامه راه آن بزرگواران تأكيد 
كردند. برتن كردن جامه سياه و برافراشتن بيرق هاى 
ماتم و نصب پارچه سياه بر سردرب ادارات و مغازها و 
بازارها گوشه اى ديگر از عزادارى شهادت امام جعفر 
صادق (ع) در اين استان بود. شايان ذكر است: مراسم 
شهادت امام جعفر صادق(ع) در ساير شهرستان هاى 
طبس،  بشرويه،  سرايان،  فردوس،  جمله  از  استان 

خوسف، زيركوه، نهبندان و سربيشه نيز برگزار شد.

واكنش رئيس شوراى اسالمى استان نسبت 
به سهميه استخدامى آموزش و پرورش

پرورش  و  آموزش  استخدامى  سهميه  زاده-  حسين 
برخى  مسئولين  كه  شده  ابالغ  حالى  در  استان 
درميان،  زيركوه،  نهبندان،  جمله  از  ها  شهرستان 
قاينات و طبس اين سهميه را بسيار اندك و ناكافى 
مى دانند. اين مطلب را رئيس شوراى اسالمى استان 
در گفتگو با خبرنگار آوا عنوان كرد و گفت: سهميه 
استخدامى درنظر گرفته شده براى آموزش و پرورش 
در كل استان 73 نفر مى باشد و اين در حالى است 
كه برخى  از شهرستان هاى استان به 50 تا 100 نفر 
قبًال  اينكه  بيان  با  قرايى  دارند. محمدرضا  نياز  نيرو 
ها  شهرستان  پرورش  و  آموزش  استخدامى  سهميه 
افزود:  تأمين مى شده،  نيروهاى غيربومى  از طريق 
اين بار تأكيد بر جذب نيروى بومى بوده كه با توجه 
به اختصاص سهميه اندك براى استان اميد خيلى از 
جوانان داراى مدرك شهرستان هاى خراسان جنوبى 
كه چشم انتظار استخدام در آموزش و پرورش محل 
سكونتشان بودند به يأس مبدل شده است. به گفته 
قرايى از آنجا كه در اين باره نظر مديران شهرستانى اخذ 
نشده به شهرستانى كه به عنوان مثال با كمبود معلم 
 رياضى مواجه بوده سهميه جذب معلم عربى داده اند
مشكل  موضوع  اين  در  نيز  ها  ناهماهنگى  اين  و 
مشكل  اين  اينكه  به  اشاره  با  وى  است.  شده  ساز 
را با نمايندگان استان در مجلس و آقاى ديمه ور در 
ايم،  گذاشته  ميان  در  نيز  پرورش  و  آموزش   وزارت 
استان  نفع  به  ها  پيگيرى  اين  كرد:  اميدوارى  ابراز 
رسمى  تعطيلى  به  توجه  با  برسد.  مطلوب  نتيجه  به 
استان  آموزش و پرورش  با مسئوالن  امكان گفتگو 
و  نشد  فراهم  ما  براى  باره  اين  در  آنان  نظر  اخذ  و 
باره  اين  در  توضيحاتى  ارائه  به  مايل  آنها  چنانچه 

باشند در شماره هاى آتى به چاپ خواهد رسيد.

گازرسانى به شهرهاى باقيمانده و روستاهاى 
واجد شرايط استان از محل بند «ق» 

و  باقيمانده  شهرهاى  به  گازرسانى  خبر-  گروه 
 « «ق  بند  محل  از  استان  شرايط  واجد  روستاهاى 
برنامه  تبصره 2 قانون بودجه سال 1393 كشور در 
شركت گاز خراسان جنوبى قرار دارد. دشتى با بيان 
اين مطلب فوق اظهار كرد: در حال حاضرگازرسانى 
به 16 شهر و 109 روستاى استان معادل 87 درصد 
جمعيت شهرى و 23 درصد جمعيت روستايى استان 
با اعتبارى بالغ بر 6250 ميليارد ريال انجام پذيرفته 
است و تا پايان سالجارى نيز گازرسانى به 3 شهر و 
افزود:  بردارى خواهد رسيد. وى  بهره  به  28 روستا 
كشور،  بودجه  قانون   2 تبصره  «ق»  بند  براساس 
گازرسانى به شهرها و روستاهاى واجد شرايط استان، 
اعتبار  اساس  همين  بر  كه  دارد  قرار  كار  دستور  در 
سال  پايان  تا  مذكور  طرح  اجراى  جهت  نياز  مورد 
شود.  مى  برآورد  ريال  ميليارد   7000 بر  بالغ   1396
به  تخصيص  صورت  در  كرد  اميدوارى  اظهار  وى 
موقع اعتبارات، برابر برنامه ريزى هاى به عمل آمده 
پيش بينى مى شود تا پايان سال 1396 ، 100 درصد 
جمعيت  از  اى  توجه  قابل  درصد  و  جمعيت شهرى 

روستايى استان از نعمت گاز برخوردار شوند.

تقويت سيستم روشنايى در سه پارك بيرجند

پارك هاى شهرى  گروه خبر- اهميت روشنايى در 
نه تنها از جنبه ايجاد حس امنيت در شب، بلكه يكى 
از ملزومات پارك ها براى ايجاد ديد بهتر به فضاى 
داخل پارك، نشان دادن فضاهاى دلنشين و تمركز بر 
روى آنها و همچنين نياز به روشنايى در شب جهت 
سهولت حركت به داخل پارك ها است. مديرعامل 
سازمان پارك ها و فضاى سبز شهردارى بيرجند با 
بيان اين مطلب اظهار كرد: اجراى سيستم روشنايى 
جديد در پارك فرزان با هزينه بالغ بر 200 ميليون  
ريال شامل نصب 15 عدد پايه چراغ خيابانى 400 وات 
 بخار هليوم، نصب تابلوى برق جديد از برنامه هاى
به  همچنين  انصارى  است.  بوده  سازمان   94 سال 
در  روشنايى  شاخه   6 با  مترى   9 نورى  برج  نصب 
پايه  اجراى 10 عدد  و  خيابان دولت  در  واقع  پارك 
تقويت  براى  توحيد،  پارك  در  هليوم  خيابانى  چراغ 

روشنايى اين دو پارك اشاره نمود. 

كاظمى فرد- در سالروز شهادت امام جعفر صادق (ع)، پيكر 
پاك پنج شهيد دوران دفاع مقدس با حزن و اندوه بر دستان 
هزاران نفر از مردم شهيد پرور شهرستان بيرجند تشييع شد. 
مراسم وداع با اين شهدا (چهار شهيد گمنام و شهيد احمد 
دليل از روستاى ورزگ قاين) در هيئت محبان الزهرا (س) 
از  زيارت عاشورا و حضور خيل عظيمى  قرائت  با  بيرجند 
مردم و مسئوالن اين شهر برگزار شد. در مراسم تشييع اين 
شهدا مردم متدين اين شهر با شعار «حسين حسين شعار 
ماست، شهادت افتخار ماست» پيكر اين شهدا را از هيئت 
محبان الزهرا (س) تا ميدان ابوذر اين شهر تشييع و بار ديگر 

با آرمان هاى شهدا تجديد پيمان كردند.

دشمنان كشور از گسترش 
فرهنگ دفاع مقدس نگران هستند

نماينده مردم شهرستان هاى بيرجند، درميان و خوسف كه 
بوده  الزم  كه  جا  هر  گفت:  بود،   مراسم  اين  سخنران 
مردم در صحنه بوده اند و اين ارادت ملت به شهدا قابل 
استقبال  از  قدرانى  و  سپاس  بايد  و  نيست  ارزش گذارى 
شايسته مردم بيرجند از شهداى گمنام دوران هشت سال 
اينكه  بيان  با  عبادى  االسالم  حجت  كرد.  مقدس  دفاع 
شهدا براى چه هدفى از جان خودشان گذشته اند، عنوان 
كرد: نخستين هدف شهدا معامله اى بوده كه فرزندان اين 
ناموس،  دين،  از  دفاع  آن  از  بعد  و  با خداوند كرده  ملت 
خاك و مبارزه با ظلم از جمله مهمترين داليل اين هدف 
واالى شهدا بوده است. وى جايگاه شهدا را بسيار رفيع 
كه  پيام هايى  و  وصيت نامه ها  در  گفت:  و  دانست  باال  و 
شهدا براى ما به يادگار گذاشته اند خواسته آنها پيشتيبانى 
از واليت بوده است. وى با اشاره به اينكه دفاع از حريم 

واليت آزمون و آزمايش بزرگى براى انسان هاى دين دار 
است، افزود: شهداى واالمقام كشور از جمله كسانى هستند 

كه در اين راه و آزمايش الهى سربلند بيرون آمدند.
عبادى اظهار كرد: زمانى وظيفه بزرگ مردم ايران پيروزى 
انقالب اسالمى بود، اما بعد از آن و در حال حاضر حفاظت 
بزرگى  و  سنگين  بسيار  وظيفه اى  انقالب  دستاوردهاى  از 
است. وى به عرصه هاى جديد تهاجم دشمن بر عليه ايران 

ديپلماسى،  فرهنگى،  جنگ  كرد:  اظهار  و  اشاره  اسالمى 
رسانه اى و اقتصادى عرصه هاى جديدى هستند كه دشمن 
براى انقالب اسالمى طرح ريزى كرده است و بايد هوشيار 
و مراقب باشيم. وى با بيان اينكه دشمنان كشور از گسترش 
فرهنگ دفاع مقدس نگران هستند، بيان كرد: فرهنگ دفاع 
مقدس انقالب اسالمى نقطه قوت فرهنگى كشور است و 

اين نعمت بزرگى است كه خداوند به ما اعطا كرده است.

روز گذشته 5 الله سرخ در بيرجند تشييع شدند:

تجديد پيمان با مسافران بهشت

نشست دهه كرامت با عنوان «هشت كتاب، هشت نقد» در بيرجند برگزار مى شود

نشست دهه كرامت امسال، دومين نشست از سلسله نشست هاى حلقه هاى كتاب و انديشه است كه با موضوع دهه كرامت، در بيرجند 
برگزار مى شود. رئيس اداره كتابخانه هاى عمومى شهرستان در اين باره گفت: اين نشست، با هدف تبيين سير مطالعاتى در زندگى و 

سيره امام رضا (ع) و حضرت معصومه (س) از 26 مرداد تا 4 شهريور ماه سال جارى برگزار خواهد شد. 

كاظمى فرد- رئيس سازمان جهاد كشاورزى استان با بيان اينكه محصوالت 
نيازمند تقويت  المللى  بازارهاى ملى و بين  كشاورزى استان براى فروش در 
ناتوانى  دليل  به  اين تشكل ها  از  بسيارى  تشكل هاى كشاورزى است، گفت: 

مالى و از دست دادن اعتماد مردم فرسوده شده اند.
ولى پور مطلق در جمع خبرنگاران اظهار كرد: خبرنگاران حلقه ارتباطى براى 
كمك به بخش خصوصى و دولتى هستند و نتيجه آن اتفاق بايد اين باشد كه 
بخش هاى اقتصادى به توسعه پايدار برسند. وى با بيان اينكه توفيقات خوبى 

در بخش كشاورزى در سال زراعى 94 – 93 حاصل شده است كه بخشى از 
اين موفقيت ناشى از همكارى سازنده رسانه ها با اين بخش است، تصريح كرد: 
نتايج فعاليت همه بايد منجر به اين شود كه دولت را براى رسيدن به توسعه 
متعادل و پايدار كمك كند. وى همچنين به جشنواره ملى دوساالنه رسانه اى 
بخش كشاورزى اشاره كرد و افزود: اين جشنواره امسال در كرمانشاه برگزار 
شد و روابط عمومى جهاد كشاورزى استان توانست در سه بخش كارشناسى 
در فيلم هاى آموزشى، تعداد فيلم هاى آموزشى، بخش عكس و خبر حائز رتبه 
برتر شود. وى با اشاره به اقدامات در حوزه آبيارى نوين، گفت: سال گذشته 
حدود 27 ميليارد تومان براى آبيارى تحت فشار براى استان در نظر گرفته شد 

 كه از اين ميزان 8 ميليارد تومان آن اختصاص يافته است.
بيش از 4500 هكتار از اراضى استان

 مجهز به سيستم آبيارى كم فشار است 

 833 و  هزار  يك  در  اينكه  بيان  با  استان  كشاورزى  جهاد  سازمان  رئيس    

افزود:  آبيارى تحت فشار در حال اجرا است،  اراضى كشاورزى استان  هكتار 
از سال 83 تاكنون 4 هزار و 596 هكتار از اراضى كشاورزى استان به آبيارى 
تحت فشار مجهز شده است. ولى پور مطلق از اجراى آبيارى كم فشار در 175 
هكتار از ارضى كشاورزى استان خبر داد و بيان كرد:  هم اكنون در يك هزار 
و 440 هكتار آبيارى كم فشار در حال اجرا است. وى با بيان اينكه يك درصد 
اما  به خراسان جنوبى است، تصريح كرد:  اراضى كشاورزى كشور مربوط  از 
حدود 5,3 درصد از مجموع اعتبارات آبيارى تحت فشار براى اين استان در 
نظر گرفته شده و حدود 20 درصد از مجموع اعتبارات ملى قنوات به خراسان 
جنوبى اختصاص مى يابد. وى درباره اعتبارات سفر رياست جمهورى به بخش 
تأمين نشد و قرار  اين زمينه  نقدينگى در  بيان كرد: سال گذشته  كشاورزى، 
شده امسال اين اعتبارات به صورت 100 درصدى اختصاص يابد. ولى پور مطلق 
با تأكيد بر اينكه براى بازار فروش محصوالت كشاورزى بايد تشكل هاى كشاورزى 
تقويت و احيا شوند، گفت: بيشتر خريدهاى كشاورزى توافقى است كه بايد تشكل ها 

وارد كار شده و از نظر تقدينگى مناسب با بهره پايين آنها را حمايت كنيم.

فروش محصوالت كشاورزى استان، نيازمند تقويت تشكل هاى كشاورزى 

در  بيرجند  شهرستان  فرماندار  سرپرست  زاده-  حسين 
جلسه كميته برنامه ريزى شهرستان كه با موضوع توزيع 
اعتبارات تملك دارايى و سرمايه اى سال 94 شهرستان 
را  امسال شهرستان  اعتبارات  برگزار شد مجموع  بيرجند 
و  ريال ذكر كرد  ميليارد  اين محل 141 هزار و 900  از 
ريال  ميليون  و 196  هزار  مبلغ 27  اين  بر  گفت: عالوه 
از محل اعتبارات ماده 180 به شهرستان اختصاص يافته 
حدود  به  را  استان  مركز  شهرستان  اعتبارات  سرجمع  و 
17 ميليارد تومان رسانده است كه حدود 21 درصد كل 

اعتبارات استان در اين بخش را شامل مى شود. 

مالك فرماندارى در جابجايى اعتبارات
 گزارش دهى دستگاه ها خواهد بود

عنوان  به  بيرجند  شهرستان  اينكه  بيان  با  جزندرى  على 
شهرستان  ساير  به  را  خدماتى  استان  مركز  شهرستان 
هاى خراسان جنوبى در بحث ادارت كل، مراكز بهداشتى 
اغلب  اظهار كرد:  ارائه مى دهد،   ... و  فرودگاه  درمانى،  و 
ساير  از  اطراف  روستاهاى  و  بيرجند  شهر  نشينان  حاشيه 
نقاط استان هستند و لذا شهرستان بيرجند نيازمند اعتبارات 
ويژه از سرجمع اعتبارات استان است تا از پس هزينه هايى 
كه به واسطه مركزيت به آن تحميل مى شود، برايد كه 
از طريق نماينده مردم در مجلس و نيز سازمان مديريت 

با  اميدواريم  و  اين موضوع هستيم  پيگير  ريزى  برنامه  و 
موافقت شوراى برنامه ريزى استان اين پيگيرى ها به نتيجه 
برسد. به گفته جزندرى اعتبارات تملك دارايى و سرمايه اى 
شهرستان بيرجند در سال 94 نسبت به سال گذشته كاهشى 
30 درصدى دارد. وى با اشاره به اينكه در توزيع اعتبارات 
تملك دارايى و سرمايه شهرستان بيرجند فرماندارى تنها 
اجازه دارد 10 درصد اعتبارات را جابجا كند، افزود: در سال 
آينده مالك فرماندارى در جابجايى آن بخش از اعتبارات 

كه اجازه آن به فرماندارى داده مى شود، فقط و فقط گزارش 
دهى دستگاه ها در فواصل سه ماهه خواهد بود و اگر اين 
گزارشات از سوى دستگاهى ارائه نشود تصميماتى اتخاذ 
خواهد شد و لذا دستگاه هاى شهرستان بايد روند اجراى 

پروژه ها و تكميل انها را به فرماندارى گزارش دهند.

مشكالت عديده مركز استان در تكميل مسكن 
مهر، حاشيه نشينى، فرسودگى شبكه آب و ...

به  نيز  بيرجند  شهرستان  فرماندارى  عمرانى  امور  معاون 
اختصاص حدود 27 ميليارد ريال اعتبارات ماده 180 با تعيين 
سهم دستگاه هاى شهرستان اشاره كرد و افزود: البته اين 
اعتبارات هنوز ابالغ نشده و دستورالعمل آن هم مشخص 
نيست. سعى خواهيم كرد در صورت ابالغ اعتبارات برخى 

كمبودها را از اين محل جبران كنيم. رونقى در ادامه گفت: 
در بخش مسكن مهر شهرستان بايد با حدود 2 ميليارد تومان 
از  واحد  هزار   17 زيرا  باشيم  مشكالت  پاسخگوى  ديگر 
حدود 24 هزار واحد مسكونى استان در شهرستان بيرجند 
احداث شده كه تكميل آنها نيازمند اعتبارى است كه در كل 

تأمين  اينكه  باشد. ضمن  مى  اثرگذار  شهرستان   اعتبارات 
 زيرساخت هاى الزم در روستاهاى اطراف شهر كه جمعيتى

انفجار دارند نيز بسيار هزينه بر است. در موضوع   در حد 
فضاهاى ورزشى نيز وضعيت خوبى نداريم. فرسودگى 28 
درصد شبكه آب شرب شهر بيرجند را نيز داريم كه اين موارد 
در شاخص هاى توزيع اعتبارات ديده نمى شود، البته هر ساله 

ما اين موارد را پيگيرى مى كنيم. 

تعريف 9 پروژه جديد با اعتبار 986 ميليون تومان 

اعتبارات  كاهش  بيشترين  اينكه  به  اشاره  با  رونقى 
بخش  به  مربوط  شهرستان  اى  سرمايه  و  دارايى  تملك 
راه بوده كه پر هزينه ترين بخش مى باشد، اظهار كرد: 
در  تومان  ميليون   986 اعتبار  سرجمع  با  جديد  پروژه   9 
بخش هاى راه، برق رسانى روستايى و ... براى شهرستان 
بيرجند در سال 94 تعريف شده كه معادل 5/6 درصد از 
سرجمع اعتبارات تملك دارايى و سرمايه اى و ماده 180 

شهرستان بيرجند مى باشد.
جهانشاهى، دبير كميته برنامه ريزى شهرستان بيرجند هم 
گفت: سهم شهرستان بيرجند حدود 21 درصد كل اعتبارات 
تملك دارايى و سرمايه اى استان مى باشد و در نهايت 184 
پروژه در قالب 17 فصل در بين 34 دستگاه اجرايى شهرستان 

بيرجند براى اين اعتبارات تهيه و تنظيم شده است.

كاظمى فرد- در حال حاضر 18 درصد از واحدهاى صنعتى 
با  امسال  باشند كه  تعطيل مى  به  داليل مختلف  استان 
همت استاندار تمامى شهرك هاى صنعتى خراسان جنوبى 
از معافيت مالياتى برخوردار شدند كه اين امر مى تواند در 

رونق شهرك هاى صنعتى استان كمك نمايد.
مديرعامل شركت شهرك هاى صنعتى خراسان جنوبى در 
پروانه  استان511  در  اينكه  بيان  با  مطبوعاتى  كنفرانس 
از  درصد   95 كرد:  اظهار  است،  شده  تشكيل  صنعتى 
كوچك  واحدهاى  را  جنوبى  خراسان  صنعتى  واحدهاى 
تشكيل مى دهند كه اين تعداد براى 57 درصد از جمعيت 
استان ظرفيت اشتغال فراهم و براى 6 هزار و 200 نفر 
بايد تالش شود  اينكه  بيان  با  ايجاد شد. جرجانى  شغل 
تا تمامى صنعتگران از امكانات شبكه گاز استفاده كنند، 
افزود: بايد تالش شود تا در مكان هايى كه از نعمت گاز 
تا  شود  استفاده  گازى  سوخت هاى  از  هستند  برخوردار 

سوخت فسيلى كمتر استفاده شده و باقى بماند.

بايد  صنعتى  شهرك هاى  ايمن سازى  براى  وى  گفته  به 
ابتدا زيرساخت هاى الزم فراهم شود تا بتوان از ايستگاه 
آتش نشانى در شهرك هاى صنعتى استفاده كرد و امسال 

شهرك صنعتى قاين به استاندارد الزم رسيد. 

آب مصرفى شهرك هاى صنعتى تنها يك درصد 
از مصرف كل آب استان را شامل مى شود

مناسب  آب  وضعيت  استان   در  اينكه  بيان  با  جرجانى 
براى  موجود  آب  حاضر  حال  در  كرد:  عنوان  نيست، 
موجود  هستند،  فعاليت  حال  در  كه  صنعتى  شركت هاى 
بايد  باشيم،  داشته  صنعتى  استانى  بخواهيم  اگر  و  است 
با  وى  باشد.  نداشته  نياز  زياد  آب  كه  برويم  سمتى  به 
و  كوچك  صنايع  نفر،   50 زير  واحدهاى  به  اينكه  بيان 
زير 150 نفر صنايع متوسط گفته مى شود، گفت: متأسفانه 
استفاده  به درستى  آن  خدمات  از  و  گازرسانى  شبكه  از 
نمى شود. جرجانى افزود: در خراسان جنوبى آب مصرفى 

آب  از مصرف كل  درصد  تنها يك  شهرك هاى صنعتى 
استان را شامل مى شود. 

290 واحد صنعتى در استان فعال است 

معاون صنايع كوچك شركت شهرك هاى صنعتى استان 
نيز با بيان اينكه صنايع كوچك فرصت هاى شغلى زيادى 
ايجاد  تكنولوژى  كردن  بومى  جذب  در  باال  قدرت  با  را 
مى كند، گفت: در حال حاضر 290 واحد صنعتى در خراسان 
قرارداد  از 550  بيش  افزود:  عابدينى  است.  فعال  جنوبى 
ايم داشته  جنوبى  خراسان  در  صنعتى  بخش   متقاضى 

كه از اين تعداد 290 واحد به بهره بردارى رسيد.
وى اظهار كرد: از اين تعداد 56 مورد در حوزه صنايع كانى 
و غير فلزى است كه پروانه بهره بردارى دارند و يكى از 
دليلى  هر  به  كه  است  واحدهايى  اندازى  راه  ما  اهداف 
تعطيل شده اند. عابدينى بيان كرد: رونمايى از بسته صنايع 
كوچك يكى از برنامه هايى است كه امسال در دستور كار 

توزيع محصوالت صنايع  با هدف  اين طرح  و  دارد  قرار 
كوچك، به منظور كاهش ريسك توليد است.

صنايع  بخش  مشكالت  از  يكى  اينكه  بيان  با  عابدينى 
كوچك فعاليت هاى مجزا و غير شبكه اى است، افزود: در 
راستاى گسترش بخش صنايع كوچك، توسعه شبكه اى، 
بيان  با  وى  است.  مدنظر  فرعى  پيمانكارى  سازى  پياده 
اينكه صندوق ضمانت سرمايه گذارى از صنايع كوچك تا 
سقف 70 درصد وثيقه مورد نياز صنايع كوچك در مناطق 
توسعه يافته و 85 درصد در مناطق كمتر توسعه يافته تا 
سقف 3 ميليارد تومان مى دهد، گفت: در خراسان جنوبى 
از سال 89 در بحث خوشه آغاز به كار شده و تاكنون 4 
خوشه كسب و كار، شناسايى طيور، خوشه خشكبار، خوشه 
حوله و جاجيم و خوشه فرش دستباف شناسايى شدند كه 
استان  در  خوبى  ظرفيت  با  طيور  خوشه  نخست  گام  در 
شكل گرفته و مراحل مطالعات، شناسايى و برنامه ريزى 

براى خوشه طيور انجام شد.

18 درصد از واحدهاى صنعتى استان تعطيل است 

با كاهش 30 درصدى اعتبارات تملك دارايى و سرمايه اى بيرجند؛

بودجه مركز استان آب رفت
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سردبير : على جعفرپور مقدم
بيرجند، ميدان شهدا ، جنب بانك صادرات  ، ساختمان آوا   
صندوق پستى 136 - 97148-  تلفن : 32224582 ( 5 خط ) نمابر : 32234583 
 صفحه آرايى : واحد رايانه روزنامه آوا - چاپ : شركت چاپ و نشر گلرو

اذان ظهر
اذان مغرب 

نيمه شب شرعى
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طلوع آفتاب

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

امام علي (ع) : کسي که نهان و آشکار، کردار و گفتارش تفاوتي نکند
 به راستي امانتش را ادا و عبادتش را خالص کرده است.

(منبع : نهج البالغه فيض االسالم، ص٨٨۴)

12 : 39
19 : 43
23 : 53
4 : 24
5 : 55

آيين وداع با الله ها   عکس: رحيم آبادي، نوفرستيعكس روز 

 آل سعود پايش را از گليم خود درازتر كرد
در  سعودي  عربستان  خارجه  وزير  الجبير»  «عادل 
اظهاراتي مداخله جويانه درباره ايران و برنامه هسته اي 
آن تصريح کرد: ايران براي تضمين صلح آميز بودن 
برنامه هسته اي خود بايد غني سازي اورانيوم را متوقف 
کند. وي همچنين افزود: اگر ايران به تعهدات خود در 
قبال برجام پايبند نباشد، تحريم ها عليه آن به صورت 

فوري بازگردانده خواهد شد.

اوباما: ايران كشورى كهن، پرذوق و 
داراى مردمانى مستعد و باهوش است 

رئيس جمهوري آمريکا در پاسخگويي به سواالت مردم 
از سراسر جهان به دفاع از توافقنامه هسته اي ايران 
پرداخت و گفت: ايران کشوري کهن و داراي مردماني 
پرذوق، مستعد و باهوش است. اوباما، بار ديگر تاکيد 
کرد: افراط گرايان مخالف توافقنامه در ايران، با مخالفان 

توافقنامه در آمريکا جنبشي مشترک تشکيل داده اند. 

امضاى طومار براى بازداشت نتانياهو 

معترضان به حضور نتانياهو در انگليس در اعتراض به سفر 
وي، با انتشار طوماري، بازداشت وي در صورت ورود به 

لندن به دليل ارتکاب جنايت جنگي را خواستار شده اند. 

پيغام «اسد» براى سران سعودى 

به  سوريه  ملي  امنيت  دفتر  رئيس  مملوک»  «علي 
نمايندگي از بشار اسد در جريان ديدار با وليعهد عربستان 
از  متوقف کردن حمايت  با  که  اين کشور خواست  از 
تروريست ها و تغيير برنامه هاي خود در قبال دولت سوريه 

«حسن نيت» خود را نشان دهند.

سفر ظريف به تركيه به تعويق افتاد  
سفر  چارچوب  در  است  قرار  ايران  خارجه  وزير 
منطقه اي از کشورهاي خليج فارس و لبنان و سوريه 
که  بود  کشورهاي  از  يکي  نيز  ترکيه  کند.  بازديد 
به  آن کشور  مقامات  با  ديدار  براي  بود  قرار  ظريف 
آنکارا سفر کند که بنا به اعالم وزارت خارجه ترکيه 

اين سفر به تعويق افتاده است.

 شناسايى عامل حمله به كنسولگرى آمريكا
عامل حمله به کنسولگري آمريکا در استانبول مشخص 
شد. جبهه آزادي ملت از گروههاي چپي ترکيه مسئوليت 
حمله به کنسولگري آمريکا در استانبول را برعهده گرفت 

و آمريکا را دشمن ملت هاي خاورميانه دانست. 

 اذعان گاردين به شكست اوباما در سوريه
باراک  عملکرد  ارزيابي  به  مطلبي  در  گاردين  روزنامه 
اوباما رئيس جمهوري آمريکا در زمينه سياست خارجي 
پرداخته و آورده است: اوباما مشغول فعال کردن سياست 
خارجي خود با ايران و کوبا است اما به نظر مي رسد که 

در سوريه سياست هاي وي شکست خورده است.

كلينتون: رئيس جمهور آمريكا شوم 
توافق هسته اى ايران را حفظ مى كنم    

جمهوري  رياست  انتخابات  نامزد  کلينتون  هيالري 
آمريکا اعالم کرد در صورت انتخاب به عنوان رئيس 
جمهور آمريکا همه تالش خود را براي حفظ توافق 
هسته اي با ايران به کار خواهد گرفت. او همچنين 
گفت: «تالش مي کنم ائتالفي را عليه ايران درباره 

ديگر اقدامات خطرناک آنها تشکيل دهم.» 

برجام نياز به تصويب مجلس ندارد 

وزارت  الملل  بين  و  حقوقي  امور  معاون  عراقچي 
امور خارجه گفت: از نظر سياسي، وزارت امورخارجه 
براي حفظ منافع ملي کشور صالح  معتقد است که 
نيست که برجام در مجلس به تصويب برسد چرا که 
هيچ کدام از کشورهاي ١+٥ آن را در پارلمان هاي 

کشورهايشان به تصويب نمي رسانند.

عباسى: بايد قبول كنيم كه مى خواهيم 
فردو را به تعطيلى بكشانيم  

اتمي  انرژي  سازمان  سابق  رئيس  عباسي  فريدون 
گفت: بايد امکان سنجي کنيم تا در فردو براي تغيير 
مأموريت الزم است چه کارهايي انجام دهيم و نبايد 
شتاب زده عمل کنيم و قبول کنيم ما مي خواهيم فردو 
را به تعطيلي بکشانيم و همان طور که غربي ها ديکته 

کرده اند آن را انجام دهيم. 

احمدى  نژاد برنامه اى براى انتخابات ندارد 

الهام، سخنگوي دولت دهم در پاسخ به سوالي مبني بر 
اينکه آيا احمدي نژاد برنامه اي براي انتخابات دارد، گفت: 

احمدي نژاد هيچ گونه برنامه اي براي انتخابات ندارد.

زيباكالم: مجلس بايد تيم 
مذاكره كننده را به صالبه بكشد!  

صادق زيبا کالم گفت: اين که مجلس نه در هشت سال 
دفاع مقدس و نه در آن هشت سال دولت احمدي نژاد 
نبوده  خوب  است  نکرده  دخالت  هسته اي  امور  در 
که  خوشحالم  است.  رفته  ملت  چشم  در  دودش  و 
خارجه  وزير  مجلس،  ملي  امنيت  کميسيون  مي بينم 
و تيم مذاکره کننده را به مجلس مي برند و از آن ها 
سوال مي کنند. اتفاقا مجلس بايد تيم مذاکره کننده 
را به صالبه بکشد نه اين که بگويد اين ها وکالي ما 

هستند و از حقوق ما بايد دفاع کنند.

فشارها به سمت گرفتن عفو 
و مرخصى هاى آنچنانى مى رود  

سليماني نماينده مردم تهران در مجلس با بيان اينکه 
قوه  براي  زريني  برگ  هاشمي  مهدي  حکم  اجراي 
قضائيه است، گفت: زين پس بايد مسئوالن مراقب 
باشند تا به فشارها براي گرفتن عفو و مرخصي هاي 

آنچناني براي مهدي هاشمي تن درندهند.
 

انصارى: طرح سوال، به وزرا 
فشار سنگين روحى وارد مى كند!  

مجيد انصاري معاون امور پارلماني رئيس جمهور با 
وزرا گفت: شيوه طرح  از  نحوه طرح سوال  از  انتقاد 
سوال در مجلس موجب شده است که وزرا در برخي 
مواقع گاليه مند باشند و فشارهاي سنگين روحي بر 

آنها وارد شود.

ميک  سايت  با  گفتگو  در  اوباما  باراک 
گفت: آنچه من هنوز نشنيده ام، استداللي 
مبني بر رد اين توافق است که منجر به 
فرصت بيشتر براي جلوگيري از دستيابي 
توافق  شود.  اي  هسته  سالح  به  ايران 
زيادي  فاصله  با  حاضر  حال  در  کنوني 

بهترين گزينه پيش روي ماست.

    همواره همراه اسرائيل بوده ايم 

جمهور  رئيس  انتخاب،  گزارش  به 
است  مهم  کنم  مي  فکر  گفت:  آمريکا 
با  من  که  کنيم  درک  را  مسئله  اين   که 
نيستم.  مخالف  اسرائيل  وزير  نخست 
اختالف اصلي ما درباره اين است که آيا 
بايد توافقي با ايران کنيم که همه مسيرها 
اي  به سالح هسته  ايران  دستيابي  براي 
رد  را  توافق  يک  بايد  اينکه  يا  ببندد  را 
فرار  تواند  مي  ايران  آن،  طي  که   کنيم 
سانتريفيوژهاي  نصب  و  کند  اي  هسته 
پيشرفته را آغاز کرده و به طور بالقوه بدون 
دنبال  به  باشد  نظارتي  هيچ  آن  بر  اينکه 
سالح هسته اي باشد، اينکه با هيچ مانع 
مهمي روبرو نباشد و زماني متوجه خواهيم 
شد که ديگر خيلي دير شده است. ما اين 

حال  اين  با  داريم  را  شديد  نظر  اختالف 
درباره طيف گسترده اي از مسايل به ويژه 
در ارتباط با امنيت اسرائيل، همواره همراه 
اسرائيل بوده ايم و حتي دولت نتانياهو نيز 

خود به اين مسئله معترف است.

آرمان مشترك مخالفان 
در ايران و آمريكا 

اوباما اضافه کرد: من همواره با مخالفان 
به  هستم.  صحبت  حال  در  توافق 
اين  گفتم  من  آنچه  باشيد  داشته  ياد 
بيشترين  ايران  در  تندروها  که  است 
اين  از  من  دارند.  توافق  با  را  مخالفت 
آرمان  آنها  که  گفتم  را  مسئله  اين  نظر 

که  دارند  افرادي  با  مشترکي  هدف  و 
هستند.  مخالف  توافق  با  آمريکا  در 
فکر  هستند.  برابر  آنها  که  نگفتم   من 
هستند  افرادي  بينيم  مي  آنچه  کنم  مي 
غيرقابل  رويارويي  کنند  مي  فرض  که 

اجتناب است و عالقه اي به اين احتمال 
توافقي را شکل  توانيم  ندارند که ما مي 
حل  را  مشکالت  همه  اگرچه  که  دهيم 
نمي کند اما مشکلي بسيار جدي را بدون 

توسل به جنگ حل خواهد کرد.

تنها آنچه در توافق است را بخوانيد

من  آنچه  افزود:  آمريکا  جمهور  رئيس 

همچنان  که  گفتم  هايي  دموکرات  به 
است  اين  توافق هستند  بررسي  حال  در 
که تنها آنچه در توافق است را بخوانيد. 
به استدالل ها گوش دهيد ببينيد که در 
چه  مقابل  طرف  مخالف  هاي  استدالل 
مسايلي مطرح مي شود. دموکرات هايي 
خواهند بود که در نهايت با توافق مخالفت 
که  همانطور  حدي  تا  که  کرد  خواهند 
گفتم حس نزديکي است که همه ما در 
برابر اسرائيل داريم. همانطور که مي دانيد 
زماني که اسرائيل مخالف مسئله اي باشد 
بسياري از دموکرات ها و جمهوريخواهان 
اين  تفاوت  حال  اين  با  کنند.  مي  توجه 
دموکرات  سناتورهاي  بيشتر  که  است 
به  و  خواندند  را  توافق  و  گذاشتند  وقت 

استدالل ها گوش کردند. 
که  از جمهوريخواهان  توجهي  قابل  شمار 
حتي پيش از آنکه جوهر توافق خشک شود با 
آن مخالفت کردند اين مسئله تا حدي موجب 
اين احساس مي شود که اين مخالفت تحت 
تا  است  ايدئولوژي  يا  تاثير سياست حزبي 
تحليل. اوباما گفت مدتهاست منتظر شنيدن 
توسط  اي  هسته  توافق  جايگزين  گزينه 
نامزدهاي حزب جمهوريخواه هستم و ترديد 

دارم که آنها بتوانند آن را ارائه کنند.

اوباما: جمهوريخواهان پيش از آنكه جوهر توافق ايران خشك شود با آن مخالفت كردند

مدتهاست كه منتظر شنيدن گزينه جايگزين توافق هستم

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

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

09357787955   مديريت: سلطانى

فروش لپ تاپ ، تبلت و لوازم جانبى

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

برگزارى دوره آموزشى دارويــار (نسخه پيچى)

 توسط انجمن داروسازان خراسان جنوبى
 (تنها مرجع داراى مدرك معتبر براى به كارگيرى آموزش ديده ها)

مراجعه براى ثبت نام: بيرجند- خيابان طالقانى
 روبروى طالقانى 17 - داروخانه دكتر محمدى

آگهى مزايده و فروش خاك
شركت غله و خدمات بازرگانى خراسان جنوبى در نظر دارد: خاك استحصالى 

به فروش  مزايده عمومى  از طريق  را  بيرجند  مكانيزه  انبار  و  از عمليات سيلو 

تا  حداكثر  مربوطه  فرم  دريافت  براى  توانند  مى  محترم  متقاضيان  برساند. 

تاريخ 94/5/26 به اين شركت واقع در خيابان مدرس - چهارراه سيلو مراجعه 

فرمايند.
دوربين مداربستــه شركت غله و خدمات بازرگانى خراسان جنوبى

 + 600TVL 2 عدد دوربين ديد در شب
(HDMI + 4 كانال + تك صدا) DVR

270/000                    350/000
09197147874  - 32341226

                       موسسه خيريه دانش آموزي امام علـي (ع)
                                                                                                  «ارائه دهنده خدمات به دانش آموزان مستعد و نيازمند» 

كه از سال 1378 به شماره ثبت 36 با هيئت امنايي از معتمدين و خيرين شهرستان فعاليت مي نمايد براى خدمت رساني بيشتر به جامعه هدف و توسعه فعاليت هاي خود با توجه به محدوديت فضاي 

فعلي براي احداث ساختمان شماره «2» با وجود تامين هزينه ساخت از سوي خيرين با مشكل تهيه زمين مواجه مي باشد.

  لذا از كليه اشخاص حقيقي و حقوقي كه امكان مشاركت در ساخت با اهداي زمين يا واگذاري زميني با تخفيف را دارند و مايلند نام خود را در رديف نيكوكاران ثبت و باقيات و صالحاتى داشته باشند 

در صورت تمايل و آشنايي بيشتر با دست اندركاران موسسه و نوع خدماتي كه  عرضه مي نمايند ، مي توانند به آدرس بيرجند - ميدان ابوذر -  خيابان شهيد اسدزاده - نبش اسدزاده 3 مراجعه و يا با 

شماره 32232940 مدير عامل موسسه تماس و اطالعات الزم را كسب نمايند. 

قدوم خود را بر ديده هاي مان نهيد منتظر ديدار شما خيرخواهان در موسسه مي باشيم. 
هيئت مديره موسسه خيريه دانش آموزي امام علي (ع)

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

بزرگواران شما  هاى  كمك  و  حمايت  با  را  معلول   سيصد 

گذشته  سنوات  همچون  دارد  آمادگى  و  است  دار  عهده 

نذورات نقدى و غير نقدى شما را با دل و جان 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


