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 نوربخش مديرعامل سازمان تامين اجتماعي در گفتگو با ايسنا، با بيان اينکه حدود ١٦٠ هزار زن سرپرست خانوار 
تحت پوشش صندوق تامين اجتماعي قرار دارند، اظهار کرد: علي رغم اينکه سازمان هدفمندي ريالي بابت سهم 

حق بيمه زنان سرپرست خانوار پرداخت نکرده، بيمه اين گروه را قطع نکرده ايم و هنوز پوشش ادامه دارد. 

سازمان هدفمندى ريالى بابت حق بيمه زنان
 سرپرست خانوار پرداخت نكرده است 

مردانى كه در چنگال دشمن سرود آزادى خواندند

مردانى از جنس ايمان و استقامت 

همواره در طول تاريخ انسان هايى بوده اند كه با رشادت ها و 
پايمردى هاى خود توانسته اند در ياد و اذهان مردم باقى مانده 
و هيچگاه گرد و غبار گذشت زمان موجب فراموشى آنها نشده ...

عراقچى: برخى دلواپس نيستند،
 دل شكنند

عراقچى سرپرست تيم مذاكره كننده هسته اى گفت:  مى توانم 
شهادت بدهم كه باالى 90 درصد مخالفان 
دلسوز هستند. اكثريت دلواپسين ...

تصويب طرح ممنوعيت 
به كارگيرى بازنشستگان 

نمايندگان مجلس با قيد دو فوريت رسيدگي به طرح 
ممنوعيت بکارگيري بازنشستگان موافقت کردند. به 
بيکاري  رفع  براي  سيما،  و  خبرگزاري صدا  گزارش 
شده  ارائه  طرح  اين  دولت  سازي  چابک  و  جوانان 
بازنشستگي  سن  در  که  وزرايي  از  استفاده  و  است 

هستند جزو استثنائات اين طرح است. 

عودت هزينه آزمون استخدامى آموزش 
و پرورش به افراد ناموفق در ثبت نام

رئيس مرکز برنامه ريزي نيروي انساني و فناوري اطالعات 
آموزش و پرورش گفت: هزينه ثبت نام متقاضياني که 
«امکان اتمام فرآيند ثبت نام» در آزمون را نداشتند، به 
آنها عودت خواهد شد. جهرمي در گفتگو با فارس، افزود: 
هزينه ثبت نام متقاضياني که سيستم از سن آنها يا از رشته 
تحصيلي اشکاالتي گرفته است و نتوانستند فرايند ثبت نام 

را به پايان برسانند، به آنها عودت خواهد شد.

گام جديد دولت درباره مسكن اجتماعى

ربيعي وزير کار در گفتگو با مهر، با اعالم اينکه بحث و 
بررسي مسکن اجتماعي در دولت به پايان رسيده است، 
گفت: برنامه و نگاه ما براي استفاده از توانمندي هاي 

بخش تعاون در اين طرح کامال جدي است. 

زمان آغاز اعزام زائران حج تمتع

رئيس سازمان حج و زيارت از آغاز اعزام زائران تمتع 
از هفته آينده خبر داد و گفت: مشکلي در صدور ويزاي 
زائران ايجاد نشده است. به گزارش مهر، اوحدي افزود: 
هاي  ايستگاه  از  عربستان  به  زائران  اعزام  عمليات 

پروازي مختلف اول شهريورماه آغاز خواهد شد.
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ثبت نام كالس هاى آموزشى دوره دوم هيئت تنيس آغاز شد

آقايــان             خانــم ها      
مهلت ثبت نام تا 31 مرداد ماه    

تلفن تماس : 32424646 
   09151646982 

بدون محدوديت سنى

ضمن تشكر از تمامى بستگان ، همسايگان و آشنايان 
با نهايت ادب اولين سالگرد درگذشت مادر عزيزمان 

مرحومه فاطمه رضايى اسفهرود
 (همسر شادروان استاد عباس فتاده)

 را به اطالع اقوام و آشنايان مى رساند: به همين مناسبت جلسه بزرگداشتى 
امروز دوشنبه 94/5/26 از ساعت 5 الى 6 بعدازظهر در محل مسجد مرتضوى 

منعقد مى باشد، حضور يكايك شما سروران ارجمند مزيد امتنان است.

خانواده هاى: افتاده ، فتاده ، رضايى اسفهرود ، نداف مقدم
 حسنى و ساير فاميل وابسته

فروش فورى ابزار آالت ساخت كابينت 
فلز و صنايع فلزى

خم - نقطه - هواگاز - پمپ باد و ...
09157202235 - شباب

رقابت 138 هنر جو در نهمين جشنواره
 هنرستان هاى كار و دانش كشور در بيرجند/صفحه7
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 ايسنا: در حال حاضر حداقل ميزان مجاز براي داخلي سازي خودروهاي سواري مونتاژي در کشور ١٤ درصد است. اين به اين معنا است 
که حداقل ١٤ درصد قطعات تمام خودروهاي سواري در حال مونتاژ در کشور بايد در داخل کشور توليد شود. با اين حال وزارت صنعت، 
با هدف افزايش فعاليت صنايع قطعه سازي داخلي حداقل ميزان داخلي سازي خودروهاي سواري را به ٢٠ درصد افزايش داد. 

خودروهاى مونتاژى داخلى سازى مى شوند 

واريز سرانه 200 ميليارد تومانى مدارس تا قبل از مهر

وزير آموزش و پرورش در خصوص سرانه ۲۰۰ ميليارد 
توماني مدارس گفت: پيگير هستيم تا قبل از آغاز سال 
تحصيلي، بخشي از اين مبلغ را بين مدارس توزيع کنيم 
و بديهي است در مدارسي که مشکالت بيشتري دارند 
و اولويت شان از نظر ما باالتر است، بين آنها توزيع 
مي شود. به گزارش فارس، فاني در خصوص کمبود معلم در دوره ابتدايي، گفت: 
ما يک تعداد معلمان دوره باالتر را در دوره ابتدايي به کار مي گيريم و با توجه به 
٨ ماه فعاليتي که ساماندهي نيروي انساني انجام شده است، آمادگي کامل براي 
بازگشايي مدارس در مهر ٩٤ را داريم. وي در خصوص طرح رتبه بندي و مناطق 
مرزي اضافه کرد: بله، به قوت خود باقي است. يعني حق مرزي که از اول تيرماه 

٩٤ پس از چندين سال توقف برقرار کرديم، به قوت خود باقي است.

 كارت هاى هوشمند ملى چند منظوره مى شوند 

 ۳ تا  اينکه  بيان  با  احوال  ثبت  سازمان  رئيس 
ميليون کارت هوشمند ملي  آينده حدود ۶۰  سال 
بعدي  فاز  ايرانيان صادر مي شود، گفت: در  براي 
هاي  کارت  به  هوشمند  هاي  کارت  طرح،  اين 
مهر،  گزارش  به  شد.  خواهند  تبديل  چندمنظوره 
سيدعليرضا آوايي اظهار کرد: تاکنون حدود ۳ ميليون کارت هوشمند ملي 
در کشور صادر شده است و بنا داريم براساس تقاضاي مراجعه کنندگان، تا 
پايان امسال اين تعداد را به ۸ ميليون کارت افزايش دهيم. وي اضافه کرد: 
کارت هوشمند ملي با افزودن تراشه هاي مختلف، براي هر فرد مانند يک 
کامپيوتر شخصي عمل خواهد کرد و به تدريج، امکانات مختلفي از جمله 

کارت بانکي، دفترچه بيمه و گذرنامه بر روي آن تعبيه مي شود. 

نوسازى بافت هاى فرسوده قفل شد

دبير کانون سراسري انبوه سازان با بيان اينکه بخش 
فرسوده  بافت هاي  نوسازي  به  تمايلي  خصوصي 
به دليل سود ۲۴درصدي تسهيالت اين بخش ندارد، 
فرسوده  بافت  نوسازي  وام  از  استفاده  براي  گفت: 
سامانه اي طراحي شده که متقاضيان در آن ثبت نام 
جهان،  گزارش  مي شود.به  پرداخت  وام  اولويت بندي  براساس  و  کرده 
پورحاجت، با يادآوري اين که سود اين تسهيالت ۱۴ درصد است، تصريح 
کرد: اين در حالي است که بانک ها قراردادهاي اين تسهيالت را به گونه اي 
تنظيم مي کنند که سود بانکي آن ۲۴ درصد است.وي افزود: به دليل اين که 
بانک ها قرارداد را با سود ۲۴ درصد تنظيم مي کنند، انبوه سازان رغبتي براي 

حضور در بخش نوسازي بافت هاي فرسوده ندارند.

 ١٤٤٠ نرخ  اين که  وجود  با  گفت:  کشاورزي  جهاد  وزير 
تصويب  به  گذشته  سال  در  شيرخام  خريد  براي  توماني 
رسيد و ابالغ شد، صنايع لبني لجبازي مي کنند و حاضر 

نيستند حتي امسال هم اين نرخ را اعمال کنند. 
به گزارش ايسنا، محمود حجتي، اظهار کرد: امسال هم به 
رغم اين که دولت تلويحا اين نرخ را به عنوان نرخ مصوب 
پذيرفت، صنايع لبني به اشتباه لجبازي مي کنند و اين نرخ 
را همچنان رعايت نمي کنند. در حالي که عدم تمکين به 
اين قانون به ضرر خودشان است، چرا که صنايع لبني و 
با اشاره  دامداران به هم متصل و متکي هستند. حجتي 
به  و  کنيم  قانون عمل  در چارچوب  بايد  اين که همه  به 
آن احترام بگذاريم، تاکيد کرد: شير و فرآورده هاي لبني 

اين محصول و  بوده و مسئوالن روي  براي دولت مهم 
بازار  در  کششي  اگر  و  دارند  حساسيت  توليد کنندگانش 
هم وجود نداشته باشد سازمان تعاون روستايي موظف به 
خريداري مازاد شير توليد شده در بازار است. وزير جهاد 
کشاورزي همچنين اظهار کرد: امسال يک ميليون و ٤٠٠ 
هزار تن گندم بيشتر از سال گذشته خريداري مي کنيم، چرا 
که تاکنون ميزان خريد تضميني اين محصول به بيش از 
هفت ميليون و ٦٠٠ هزار تن رسيده است و تا پايان فصل 
برداشت و خريد آن، به بيش از هشت ميليون تن خواهد 
رسيد. در حالي که سال ١٣٩٢، چهار ميليون و ٧٠٠ هزار 
تن و سال ١٣٩٣ نيز شش ميليون و ٧٠٠ هزار تن گندم 
خريداري شد. وي با اشاره به محدوديت هاي مالي دولت 

به عنوان عامل باقي ماندن مطالبات کشاورزان ادامه داد: 
با  کشور  برنامه ريزي  و  مديريت  سازمان  راستا  اين  در 
به  خصوصي  بانک هاي  از  يکي  با  که  مشترکي  قرارداد 
امضا رسانده است  همچنين از محل خزانه دولت ٢٠٠٠ 
ميليارد تومان تامين و تا چند روز آينده مطالبات کشاورزان 
را پرداخت مي کند. حجتي عنوان کرد: نرخ هاي پيشنهادي 
زراعي  سال  براي  کشاورزي  محصوالت  تضميني  خريد 
پيش رو از سوي وزارت جهاد کشاورزي مورد ارزيابي قرار 
گرفته و به دولت ارائه شده است که با توجه به تکليف 
قيمت هاي  نرخ ها،  اين  ابالغ  و  تصويب  بر  مبني  قانوني 
پايان  تا  کشاورزي  محصوالت  تضميني  خريد  جديد 

شهريورماه تصويب و ابالغ مي شود.

انتقاد حجتى از لجبازى و كارشكنى صنايع لبنى

طرح  چهارم  بسته  گفت:  بهداشت  وزير 
اجرايي  مهرماه  از  سالمت  نظام  تحول 
مي شود. به گزارش فارس، هاشمي با بيان 
سال  ارديبهشت   ١٥ از  تحول  طرح  اينکه 
به  تاکنون  بسته  چهار  در  و  شده  آغاز   ٩٣
اجرا درآمده است، گفت: اين بسته ها شامل 

اورژانس  درمان،  هزينه ها،  کاهش  بسته 
تعرفه هاي  اصالح  بهداشت،  و  هوايي 
بهداشت  وزير  مي شود.  آموزش  و  پزشکي 
با تأکيد بر اينکه بسته چهارم يعني آموزش 
گفت:  مي شود،  اجرايي  امسال  مهرماه  از 
طبعًا نمي توان گفت که ما در اجراي طرح 

تحول، صددرصد موفق بوده ايم، چرا که از 
اما  هستند  زيادي  عوامل  اجرا،  تا  سياست 
مي توانم بگويم بخش عمده اي از کار اجرا 
شده است که حاصل آن را در رضايتمندي 
دريافت کنندگان از خدمات مي بينيم.وي در 
بيماران  و  بيماران  براي  دارو  تأمين  مورد 

من  عقيده  به  خاص  بيماران  گفت:  خاص 
منحصر  شده  مصوب  که  بيماري  چهار  به 
نمي شود، اما تصويب بيماري ديگري نياز به 
اعتبارات دارد که ما اکنون قادر به انجام آن 
نيستيم. اکنون دولت ٩٠ تا ١٠٠ درصد پول 

داروي بيماران خاص را پرداخت مي کند.

اجراى بسته چهارم طرح تحول سالمت از مهرماه

آيا اين نوع بانكدارى صرفه اقتصادى دارد   

امروز تعداد بانک ها و موسسات مالي اعتباري يا تعاوني 
خصوصي و شبه خصوصي که براي فعاليت در سطح 
 کشور مجوز دريافت کرده اند، هيچ تناسبي با شاخص هاي 
اقتصادي کشور ندارد و اين تعداد موسسات مالي و پولي 
را در هيچ يک از اقتصادهاي توسعه يافته و در حال 

توسعه جهان نمي توان مشاهده کرد.
همين عدم تناسب ميان افزايش شتاب آلود موسسات پولي 
و مالي با شاخص هاي نه چندان مثبت اقتصادي کشور 
اين شائبه را به ذهن متبادر مي سازد که هدف اصلي از 
تاسيس اين موسسات، بيشتر به دست آوردن سهمي از 
نقدينگي سرگردان در جامعه است که امروز بعضي منابع 
رسمي و نيمه رسمي آن را حدود چهارصد هزار ميليارد 
تومان تخمين مي زنند و کارشناسان اقتصادي از آن به 
عنوان يکي از عوامل مخرب در اقتصاد کشور و افزايش 
دائمي نرخ تورم و بحران کنوني در بازار مبادالت ارز ياد 
مي کنند. از نظر منطق عقاليي نيز در شرايطي که کشور 
 هنوز از تحريم هاي اقتصادي رنج مي برد و شاخص هاي 
مهم اقتصادي يعني توليد ناخالص داخلي، نرخ رشد سرمايه 
گذاري، نرخ رشد اقتصادي و نرخ بيکاري عاليم چندان 
رضايت بخشي از خود نشان نمي دهند، انسان حق دارد 
درباره نقشي که اين همه بانک و موسسه مالي و اعتباري 
خصوصي منطقا بايد در توسعه اقتصادي کشور ايفا کنند، 
دچار ترديد شود! و در اين صورت کامال طبيعي است که 
به اغلب اين موسسات به چشم تجارتخانه هايي در خدمت 
سوداگري پول و کسب سود به هر قيمت نگاه کنيم. نرخ 
سودهايي که به ويژه موسسات مالي، اعتباري به سپرده 
گذاري ها مي پردازند و متقابال نرخ سود بسيار سنگيني 
که  از متقاضيان دريافت مي کنند، شاهد گويايي بر نقش 
صرف سوداگرانه اين قبيل موسسات است که فارغ البال 
از نرخ هاي سود تعيين شده از سوي شوراي پول و اعتبار 
و انواع محدوديت هايي که از سوي بانک مرکزي براي 
بانک هاي دولتي و خصوصي ايجاد شده، به تجارت پول 
با حاشيه سودهاي بسيار باال ادامه مي دهند و کسي هم 

مزاحم کار آنها نمي شود. 
نکته سوال برانگيزتر در ارتباط با بعضي از بانک ها و 
موسسات مالي اعتباري و تعاوني در کالنشهرهاي کشور 
دست و دلبازي اين موسسات براي خريد يا رهن و اجاره 
مغازه هاي بزرگ و به اصطالح چند دهنه در مناطق 
عمدتا باالي شهر به منظور داير کردن شعب است که به 
 يک سوداگري بسيار وسوسه انگيز براي مالکان اين نوع 
مغازه ها تبديل شده تا جايي که مي توان گفت امروز معيار 
قيمت گذاري براي فروش ملک، سرقفلي يا رهن و  اجاره 
مغازه هاي با متراژ باال و به اصطالح آژانس هاي معامالت 
امالک، قيمتي است که بانک ها و موسسات مالي اعتباري و 
تعاوني خصوصي براي خريد يا رهن و اجاره آنها مي پردازند 
و صنوف مختلف با دريافت مبالغ هنگفت و باورنکردني، 
 جاي خود را به شعب اين قبيل موسسات پولي و مالي 

داده اند. (ادامه در ستون مقابل)

يادداشت

(ادامه از ستون مقابل) اين موسسات هيچ گونه جانمايي 
کارشناسي هم براي انتخاب محل داير کردن شعب 
منطقه  هر  در  که  پتانسيلي  مقدار  نظر  نقطه  از  خود 
انجام  دارد،  وجود  منابع  و  مشتري  براي جذب   شهر 
مي  مشاهده  که  است  به همين سبب  و  دهند  نمي 
به طول حداکثر دو  کنيم مثال در دو طرف خياباني 
کيلومتر در يکي از محالت نسبتا باالي  پايتخت، ده 
اعتباري و  مالي،  بانک دولتي، خصوصي و  ها شعبه 
منطق  نظر  از  اغلب  که  رنگارنگي  اسامي  با  تعاوني 
نامگذاري متاسفانه هيچ گونه سنخيتي با فعاليت چنين 
موسساتي ندارد، داير شده است. همين چند ماه پيش 
در يکي از همان خيابانهاي تهران يک مغازه بزرگ 
توليد و عرضه نان هاي فانتزي که وجود هر دوي آنها 
سخت مورد نياز اهالي محل بود، جاي خود را به شعبه 
يک بانک خصوصي و يک موسسه مالي، اعتباري نه 
چندان خصوصي داده اند. تحقيقات نشان داد که مغازه 
نان فانتزي فروشي به مبلغ ماهي بيست و پنج ميليون 
تومان اجاره و پانصد ميليون تومان پيش پرداخت به 
يک موسسه مالي، اعتباري رهن و اجاره داده شده و 
صاحب مغازه ميوه و تره بار فروشي هم مغازه خود را 
چند برابر بيشتر از نرخ مرسوم در محل، به يک بانک 

شبه خصوصي تازه تاسيس فروخته است.
حجم  کردن  تبديل  آيا  که  اينجاست  سوال  حال 
و  مالي  موسسات  و  ها  بانک  سرمايه  از  بااليي 
چه  شهرها  در  غيرمنقول  هاي  دارايي  به  اعتباري 
پولي  موسسات  قبيل  اين  براي  اقتصادي  توجيه 
مالي  گردش  مگر  باشد.  داشته  تواند  مي  مالي  و 
حاصل  سود  حاشيه  و  اعتباري  مالي،  موسسه  يک 
به  مشابه  موسسه  ها  ده  مجاورت  در  عملکرد  از 
مي  حاضر  موسسه  که  است  چقدر   ، رقيب  ظاهر 
شود چند صد ميليون پيش پرداخت و ماهي بيست 
خود  شعبه  اجاره  و  رهن  بابت  تومان  ميليون  وپنج 
آنها  به  پاسخ  است که  اين ها سوال هايي  بپردازد. 
تاسيس  براي  مجوز  کننده  نهاد صادر  مسئوليت   در 
بانک ها و موسسات مالي، اعتباري / تعاوني خصوصي 
 و شبه خصوصي در کشور است و اگر به اين نوع سوال ها 
گسترش  و  بروز  نشود،  داده  شفاف  و  دقيق  پاسخ 
انواع شائبه هاي مرتبط با هدف تاسيس از اين قبيل 
موسسات در جامعه، چندان دور از انتظار نخواهد بود. 
مردم عادي اقتصاددان نيستند، اما به پشتوانه درک 
اين  درآمد  مگر  کنند،  سوال  دارند  حق  خود  عرفي 
قبيل موسسات مالي، اعتباري چقدر است که چنان 
 سودهاي بااليي به سپرده گذاران مي پردازند و چنان 
هزينه هاي هنگفتي را صرف خريد يا اجاره شعب و 

پرداخت حقوق و مزاياي پرسنل خود مي کنند؟.
سايت اکونيوز

 حمل اثاثيه منزل 

با خاور مسقف و كارگر ماهر
09159639065

على آبادى
ضمنا كارگر تنها نيز داريم"

نصب رايگان   /   چك دو ماهه
نبش مدرس 69       09153616358

درب هاى اتوماتيك
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

رى
ـو

ــ
ش  ف

رو
ــ

فـ
w

w
w

.a
m

la
ka

se
m

an
.co

mامــالك آسمــان

آدرس: بيست مترى دوم غربى -  بين نواب 1 و 3   09155615573 - 09155611127   32231772-3

آگهى نوبت دوم ثبت نام انتخابات اتحاديه صنف
فروشندگان لوازم خانگى

از  نظام صنفى)  قانون   22) هاى صنفى  اتحاديه  انتخابات  اجرايى  نامه  آيين  به  عنايت  با 
شرايط  داراى  كه  الذكر  فوق  اتحاديه صنف  بازرس  و  مديره  هيئت  در  عضويت  داوطلبان 
ذيل مى باشند، دعوت مى شود ظرف مدت 10 روز از تاريخ 94/5/27 با ارائه مدارك ذيل 
 براى ثبت نام به دبيرخانه هيئت اجرايى نظارت بر انتخابات واقع در خيابان شهيد مطهرى

سازمان صنعت، معدن و تجارت (اداره امور اصناف و تشكل ها) مراجعه نمايند.
شرايط داوطلبان:

ايران-  اسالمى  نظام جمهورى  به  عملى  الزام  و  اعتقاد   - ايران  اسالمى  تابعيت جمهورى 
نداشتن سوءپيشينه كيفرى موثر- عدم ممنوعيت تصرف در اموال مانند حجر، ورشكستگى 
و افالس-  عدم اشتغال در ارگان ها و دستگاه هاى اجرايى (موضوع ماده 5 قانون خدمات 
كشورى) و همچنين كاركنان اتحاديه ها و اتاق اصناف - عدم اعتياد به مواد مخدر- عدم 
اشتهار به فساد- داشتن حداقل مدرك تحصيلى ديپلم براى افراد فاقد سابقه عضويت در 
هيئت مديره اتحاديه - حداكثر سن در زمان ثبت نام 75 سال-  داشتن پروانه كسب معتبر 

دائم - وثاقت و امانت
مدارك مورد نياز:

تمام صفحات شناسنامه (2 سرى) -  از  پروانه كسب معتبر (2 برگ) - فتوكپى  فتوكپى 
فتوكپى مدرك پايان خدمت نظام وظيفه و يا معافيت (براى متولدين 1337 به بعد )- عكس 
4×3 رنگى (6 قطعه) - فتوكپى كارت ملى (2 برگ) - فتوكپى آخرين مدرك تحصيلى- 

گواهى عدم سوء پيشينه كيفرى- گواهى عدم اعتياد به مواد مخدر
 داشتن اصل مدارك فوق زمان ثبت نام الزامى است 

 رئيس هيئت اجرايى نظارت بر انتخابات اتحاديه هاى صنفى بيرجند

آگهى نوبت اول ثبت نام انتخابات اتحاديه صنف
شيشه فروشان و آلومينيوم كاران

از  نظام صنفى)  قانون   22) هاى صنفى  اتحاديه  انتخابات  اجرايى  نامه  آيين  به  عنايت  با 
شرايط  داراى  كه  الذكر  فوق  اتحاديه صنف  بازرس  و  مديره  هيئت  در  عضويت  داوطلبان 
ذيل مى باشند، دعوت مى شود ظرف مدت 15 روز از تاريخ 94/5/27 با ارائه مدارك ذيل 
 براى ثبت نام به دبيرخانه هيئت اجرايى نظارت بر انتخابات واقع در خيابان شهيد مطهرى 

سازمان صنعت، معدن و تجارت (اداره امور اصناف و تشكل ها) مراجعه نمايند.
شرايط داوطلبان:

تابعيت جمهورى اسالمى ايران - اعتقاد و الزام عملى به نظام جمهورى اسالمى ايران
نداشتن سوءپيشينه كيفرى موثر- عدم ممنوعيت تصرف در اموال مانند حجر ، ورشكستگى 
و افالس - عدم اشتغال در ارگان ها و دستگاه هاى اجرايى (موضوع ماده 5 قانون خدمات 
كشورى) و همچنين كاركنان اتحاديه ها و اتاق اصناف - عدم اعتياد به مواد مخدر- عدم 
اشتهار به فساد - داشتن حداقل مدرك تحصيلى ديپلم براى افراد فاقد سابقه عضويت در 
هيئت مديره اتحاديه - حداكثر سن در زمان ثبت نام 75 سال-  داشتن پروانه كسب معتبر 

دائم-  وثاقت و امانت
مدارك مورد نياز:

فتوكپى پروانه كسب معتبر (2 برگ)- فتوكپى از تمام صفحات شناسنامه (2 سرى)- فتوكپى 
مدرك پايان خدمت نظام وظيفه و يا معافيت (براى متولدين 1337 به بعد) - عكس 4×3 
رنگى (6 قطعه)- فتوكپى كارت ملى (2 برگ) - فتوكپى آخرين مدرك تحصيلى- گواهى 

عدم سوء پيشينه كيفرى- گواهى عدم اعتياد به مواد مخدر
 داشتن اصل مدارك فوق زمان ثبت نام الزامى است 

 رئيس هيئت اجرايى نظارت بر انتخابات اتحاديه هاى صنفى بيرجند

 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

 اجراى  نصب  داربست  فلزى 
در اسرع وقت با قيمت مناسب / فروش لوازم داربست     09153637507 - 09156217507 حسينى

تعمير انواع لوازم گازسوز  خانگى در اسرع وقت 

   09158624439 - جانى

يك خانم ترجيحا مجرد 
 براى خدمات  منزل

 با دستمزد عالى نيازمنديم.
09300912977-32446441

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

حمل اثاثيه 
100 درصد تضمينى

  با  كارگر ماهر 
و ماشين اتاق بزرگ

مسير مشهد و  زاهدان
09159618581- فاروقى



پيام شمااستاندار 26 مردادماه، سالروز ورود آزادگان به ميهن اسالمي را گرامى داشت
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پيام كوتاه : 3000272424

دوشنبه * 26 مرداد 1394 * شماره 3294
 سالم. از شهردار محترم و مديرعامل سازمان پارك ها3

نصب  و  روشنايى  حال  به  فكرى  خواهشمنديم 
سكوى استراحت براى پارك نيلوفر بكنند، مردم 
محل مجبورند به ساير پارك هاى شهر مراجعه كنند.
936…343
مى  تقاضا  درميان  شهرستان  آب  اداره  از  سالم  با 
شود فكرى به حال آب شرب روستاى درميان 
بردارند عالوه بر قطع آب روزانه، كيفيت آب 

هم بسيار پايين است.
939…756
با  رابطه  در  ديروزت  مطلب  بابت  ممنون  آوا.  سالم 
فكر  به  مسئوالن  استان.  به  ها  افغان  مهاجرت 
دست  روى  دست  خواهند  مى  كى  تا  باشند 
كه  هستند  پدرانى  اينقدر  خدا  به   ... بگذارند؟ 
كارگرى  شان  خانواده  مخارج  تأمين  براى  مجبورند 
اين  براى  لطفًا  كارگرى!  همين  از  دريغ  ولى  بكنند 

بيكارى فكرى بكنيد.
915…505
تقاضا  فاضالب  و  آب  محترم  شركت  از  سالم.  با 
به  مشتركينى كه مبلغ آب واحدشان  مى شود 
صورت تصاعدى محاسبه مى شود در قبوض 

آب درج شود. با تشكر
939…756

سالم اينقدر به دولت گير ندهيد آخه در دولت 
قبل هر روز قيمت ها باال مى رفت در اين دولت 
ثابت مانده. در مورد بودجه و طرح ها هم در گذشته 
بودجه بر اساس نفت بشكه اى80 دالر بسته مى شد. 
با 80 دالر  اما االن  نفت رو مى فروختند 150 دالر 
بسته ميشه ولى مى فروشند 47 دالر. اين همه كسرى 
كه  ميشه  اعالم  هم  روز  هر  كنند  جبران  كجا  از  را 

اختالس كردند. آقا جان خزانه رو خالى كردند...
915…608

استخدامى  آزمون  اين  با  پرورش  و  آموزش 
لحاظ  از  چه  و  نام  ثبت  هزينه  لحاظ  از  چه 
جذب نيرو تمام ملت را مسخره خودش كرد. 

واقعًا جاى تأسف دارد.
915…590
روستا   360 كه  حاال  بگوييد  مسئوالن  به  آوا  سالم 
اگر صالح است  اينترنت متصل مى كنند  به  را 
خطوط تلفن ثابت را هم به اميرآباد بكشند 

تا بتوانيم به اينترنت متصل شويم. با تشكر
915…503

بلوار شهداى  تقاطع  در  يك هفته شده  سالم 
عبادى و بلوار پيامبر اعظم بوى بسيار مشمئز 
كننده اى به مشام مى رسد كه حالت تهوع ايجاد 

مى كند لطفًا اداره مربوطه پيگيرى كند.
915…039

استاندار طى پيامى سالروز ورود آزادگان به ميهن اسالمي را گرامى داشت. در اين پيام آمده است: 26 مرداد ماه، سالروز بازگشت آزادگان 
سرافراز و سربلندي است كه با ايمان راسخ در برابر تمامي سختي ها، مشكالت و فشارهاي جسمي و روحي دشمنان ايستادگي كردند... 
 در قسمت ديگرى از اين پيام آمده است: اينجانب با گراميداشت اين روز ضمن ارج نهادن به مقام شامخ همه ايثارگران و آزادگان، از درگاه 

باريتعالي توفيقات روزافزون همگان و عزت بيش از پيش ايران اسالمي را در ظل توجهات حضرت ولي عصر(عج) مسئلت مي نمايم.

* نسرين كارى

 همواره در طول تاريخ انسان هايى بوده اند كه با رشادت ها و پايمردى هاى
و  گرد  هيچگاه  و  مانده  باقى  مردم  اذهان  و  ياد  در  اند  توانسته  خود 
غبار گذشت زمان موجب فراموشى آنها نشده و به يك اسطوره تبديل 
با  كه  هستند  تاريخى  مردان  اين  جمله  از  سرافراز  آزادگان  اند.  شده 
شجاعت و دالور مردى هاى خود برگ زرينى بر تاريخ حماسه ايرانيان 
افزودند. دليرمردانى كه با صبر و مقاومت براى هميشه نام خود را در 
دفتر مجاهدت و ايثار 8 سال دفاع مقدس با افتخار ثبت و سهم عظيمى 
اختصاص  خود  به  كفن  گلگون  شهداى  همراه  را  پيروزى  قله  فتح  از 
ايران اسالمى است  به  آزاده  بازگشت عزيزان  دادند. 26 مرداد سالروز 
كبوتران مهاجرى كه پس از سال ها كوچ و اسارت از قفس آزاد شده 
و با سر دادن نغمه خوش رهايى به آشيانه اى خود باز گشتند و تولدى 

دوباره را آغاز كرده اند.
 

برخورد عراقى ها خشن و دور از انسانيت بود

خاطرات  و  پيش  سال   25 از  ارتش  بازنشسته  افسر  فر،  حكمتى  على 
دوران اسارتش مى گويد: سه فرزند دارم. زمانى كه اسير شدم 20 سال 
داشتم و از 16 سالگى در جبهه بودم. حكمتى فر در سال 67 در منطقه 
ها عراقى  برخورد  از  وقتى  بود.  اسارت  در  ماه  و 26  اسير شد   شرهانى 
مى پرسم، مى گويد: برخورد بعثى ها بسيار خشن و دور از انسانيت بود. 
ما را با چشم بسته شكنجه مى كردند يا با قنداق تفنگ كتك مى زدند. 
 ما وقتى مى خواهيم نيرويى را تنبيه كنيم به او اضافه خدمت مى دهيم يا 
مى گويم 24 ساعت بايد در يگان بمانى ولى آنها حتى به سربازان خودشان 
رحم نداشتند و هرگاه يكى از آنها را مى خواستند تنبيه كنند، مى ديديم با 

دست و پاى شكسته و لنگان و صورت كبود برمى گردد. 
وى ادامه داد: زمانى كه اسير شديم تعداد اسيرها از 10 هزار به 40 تا 
50 هزار رسيد و ما را با كمپرسى و ماشين هاى كوچك به اردوگاه مى 
بردند. واقعًا وضع بحرانى بود. اسرا روى هم تلنبار مى شدند و 9 روز 
طول كشيد به منطقه االماره عراق رسيديم. منطقه اى  بسيار سخت، 
بدون هر گونه امكانات و بهداشت واقعًا در معذوريت بوديم. حتى آب 
نداشتيم گاهى ماشين هاى آتشنشانى از پشت پنجره رويمان آب مى 
ريختند تا كمى اوضاع بهتر شود بعد از آن ما را تقسيم كردند و من به 

منطقه رمادى عراق منتقل شدم. 
 

در اردوگاه اوقات فراغت را به آموزش 
مسايل دينى و زبان خارجه مى گذرانديم

حكمتى فر با بيان اينكه عمده فعاليت مان در اردوگاه يادگيرى و ياددهى 
 احكام و يادگيرى زبان خارجه بود مى گويد: گروه هاى چند نفرى مى شديم

و به هم آموزش مى داديم. مسايل دينى و قران و گاهى آموزش زبان هاى 
خارجى. همدلى خوبى بين دوستان برقرار بود. وى ادامه مى دهد: 6 ماه 

اول جزو اسراى مفقودى بودم بعد صليب سرخ آمد و نشان دار شديم و كم 
كم خانواده مطلع شدند. اين آزاده ادامه مى دهد: يكسال اول فقط در غم 
و اندوه گذشت كه چه اتفاقى مى افتد ولى وقتى قطعنامه صلح امضا شد 

وضع بدتر بود هر شب مى گفتيم آيا فردا آزاد مى شويم يا نه؟

بهترين خاطره دوران اسارتم 
زيارت مرقد امام حسين(ع) بود

و  (ع)  حسين  امام  مرقد  زيارت  را  خاطراتش  بهترين  همشهرى  آزاده 
حضرت ابوالفضل (ع) مى داند و مى گويد: روزى تاريخى برايمان بود 
وارد  اذيت شديم.  و  آزار  كمتر  و  بود  اسارت  دوران  در  روز خوب  يك 
صحن كه شديم دوستان ضريح را كه گرد و غبار گرفته بود با دستمال 
و آستين پاك مى كردند. در زمان حكومت صدام كربال و نجف يتيم بود. 

زمانى كه با اتوبوس از شهر رد مى شديم مهربانى و اشك را در چشمان 
از ديگر خاطرات دوران  اين شهرها لمس مى كرديم.وى  مردم عادى 
اسارتش از طرح جذب نيرو توسط منافقين در اردوگاه در روزهاى آخر 
اسارت و بعد از قطعنامه صلح مى گويد و بيان مى كند: در اين زمان گروه 
منافقين براى جمع آورى نيرو به اردوگاه ها مى آمدند و با فريبكارى و 
دروغ از اسرا مى خواستند به آنها بپيوندند زمانى كه افراد اين گروه به 
اردوگاه ما آمدند و پشت ديوار اردوگاه بودند يكى از آنها در بلندگو شروع 
به صحبت كرد و گفت: من مهدى ابريشم چى هستم هنوز شروع نكرده 
بود كه اسيران با دمپايى و صابون تنها سالحى كه داشتند بلندگوه ها را 

پايين آوردند و ديگر نتوانست حرف بزند. 
يك همت و مردانگى بين همه بود و شروع به شعار دادن كردند. آن روز 
راحت باش كه هميشه 10 دقيقه طول مى كشيد4 ساعت طول كشيد و 
حتى اسرا غذا نخوردند و كارى كردند كه منافقين فرار را بر قرار ترجيح 

دادند. بچه هاى انقالب بچه هاى واليتمدار و انقالبى بودند.  
حكمتى فر در مورد روز آزاد شدنش نيز مى گويد: از 3 شب كه خبر دادند تا 
ساعت 5 عصر كه به قصر شيرين و مبادله اسرا رسيديم باورمان نمى شد. 
ولى در اين زمان هم رفتار عراقى ها تنفرآميز بود و حتى آب به ما ندادند.

با اشك شوق، خاك وطن را 
بر سرمان ريختيم و بوسيديم

اين آزاده ادامه مى دهد: وارد ايران كه شديم. لذتبخش ترين قسمتش، 

صحبت با يك همزبان و يك فارسى زبان بود. برخورد بچه هاى سپاه 
برادر خوش آمدى و اشك  با لحن مهربان مى گفتند  بسيار خوب بود 
در چشمانمان جمع شده بود. ما گروه هفتم آزادگان بوديم كه در سوم 
را   با شوق خاك وطن  و  گذاشتيم  عزيزمان  ايران  به خاك  پا  شهريور 
بوسيديم و آن را بر سرمان ريختيم. بعد از انجام تشريفات چند روزى در 
باختران بوديم و سپس به مشهد رفته و از آنجا به قاين كه دايى ام آنجا 

زندگى مى كرد، رفتم.
حكمتى فر اين دوران را سخت توصيف مى كند و مى افزايد: ولى خدا را 
شكر امتحان خوبى داديم و رفوزه نشديم. استقبال مردم از آزادگان خيلى 

باشكوه بود و مردم واقعًا استقبال خوبى كردند.
 

6 ساعت، زير آوار سنگر بودم

سيد محمد مبرقعي، آزاده جانباز بيرجندى كه به گفته خودش از 16 سالگي 
پيروزي  از  بعد  شد.  انقالبي  مبارزات  وارد  و  پيوست  انقالبيون  جمع  به 
انقالب، از سوي ژاندارمري وقت به طور داوطلب به كردستان اعزام شد و 

9 ماه به عنوان محافظ فرماندار شهر فعاليت كرد.
وي كه 62 ماه در جبهه هاي نبرد و در چند عمليات حضور داشته 4 بار 
مجروح شده است. وي در آخرين عملياتش در لشكر ويژه شهدا مسئوليت 
جانشين گردان را بر عهده داشته و در عمليات نصر 4 با اينكه مجروح 
بوده به دنبال تك دشمن، از 4 محور زير آوار سنگر گرفتار شده و بعد از 6 
ساعت نجات پيدا مى كند، اما به اسارت نيروهاي عراقي در مى آيد. وي 
ضمن بيان خاطراتي از دوران اسارت مى گويد: جزو اسرايي بودم كه تا 
لحظه آزادي نامم در صليب سرخ ثبت نشد زيرا رژيم بعثي عراق از سال 
65 ايراني هايي را كه به اسارت در مي آورد به صليب سرخ معرفي نمي 

كرد و اين افراد در ايران به عنوان مفقوداالثر شناخته مي شدند.
اختيار  بودم در  آنها  بين  اينكه گروه اسرايي كه من هم در  بيان  با  وي 
استخبارات حزب بعث بود و ارتش عراق، صليب سرخ، خانواده اسرا و دولت 
ايران هيچ خبري از ما نداشتند، مى افزايد:  طي 4 سال در 16 اردوگاه يا 
زندان حزب بعث جابه جا مي شدم در حالي كه در ايران شهيد محسوب مي 
شدم. حتي چند نوبت قرار بود كه به صورت نمادين مراسم تشييع من انجام 

شود ولي پدرم مخالف بود، زيرا خواب ديده بود من زنده ام.

در دوره اى از اسارت 
ما بر دشمن تسلط داشتيم

او دوران اسارت خود را شامل 3 مرحله مى داند؛ در مرحله اول دشمن 
100 درصد بر اسراي ايراني كه توسط استخبارات حزب بعث نگهداري مي 
شدند، تسلط داشت تا حدي كه اسرا هيچ حقي براي برگزاري مراسم يا 
اعمال عبادي نداشتند. اما بر اثر مقاومت اسرا و با شهيد شدن حدود 100 
اسير شرايطي فراهم شد كه اسرا به بعضي از اهداف مورد نظر خود دست 
يافتند. به گفته وى در مرحله بعدي نيز با اقدام هايي كه توسط اسرا انجام 
شد، توانستيم 100 درصد بر دشمن تسلط پيدا كنيم. به نحوي كه مي توان 
گفت دشمن به اسارت ما درآمد. به عنوان مثال در اين مقطع زماني از 
دوران اسارت نماز جمعه برگزار مي كرديم و حتي از برنامه هاي تلويزيون 

ايران استفاده مي كرديم.
 وي با بيان اينكه كمبود آب در آسايشگاه ها باعث بروز بيماري هايي

اسرا  از  نفر   125 حدود  مسئله  اين  پي  در  و  بود  شده  اسرا  بين  در 
 شهيد شدند درباره چگونگي به جا آوردن اعمال عبادي در اين دوران 
مى گويد: در 6 ماه اول اسارت نماز را به شكل اشاره مي خوانديم. با 
اينكه در سخت ترين شرايط قرار داشتيم هيچ يك از اسرا حاضر نبودند 
از اعتقادات خود دست بردارند. وي مى افزايد: هر يك از اسرا با بهره 
 گيري از تخصص خود بدون داشتن امكانات مورد نياز به ديگر اسرا در

زمينه هاي مختلف آموزش مي داد.

 
احياي مخفيانه احكام مذهبى 

مبرقعى با ذكر خاطراتي تكان دهنده از دوران اسارتش در زمينه چگونگي 
مى  نشان  خاطر  ايراني،  اسراي  با  بعث  استخبارات حزب  مأموران  رفتار 
كند: مراسم مذهبى را با وجود ممنوع بودن، مخفيانه برگزار مي كرديم 
و از كمترين امكانات، بيشترين بهره را مي برديم. وي با اشاره به اينكه 
پس از شروع آزاد كردن اسرا، مرحوم حجت االسالم ابوترابي و تعدادي 
ديگر از همراهانش را نزد ما آوردند، تصريح كرد: چند نوبت به ما قول ثبت 
 نام در صليب سرخ و برگشت به ايران داده شد ولي چون قصد نگهداري

حجت االسالم ابوترابي را داشتند با اين كه در نزديكي مرز ايران و عراق 
قرار داشتيم پس از درگيري با مأموران عراقي، ما را به پادگاني در شهر 
مندلي عراق منتقل كردند تا اينكه 2 ماه بعد از آزادي ديگر اسراي ايراني 

آزاد شديم و پس از چند روز اقامت در تهران به بيرجند برگشتيم.
وي تأكيد مى كند: پس از بازگشت به ايران به دليل اينكه اعمال و رفتار 
ما مبتني بر فرهنگ دوران دفاع مقدس بود، بعضي از مردم با تعجب به 
ما نگاه مي كردند و مي گفتند ديگر دوران دفاع مقدس تمام شده است.
اوضاع به وجود آمده در جامعه با دوران دفاع مقدس خيلي تفاوت دارد و اگر 
 رسانه ها كه هر سال يك بار از آزادگان ياد مي كنند، در اين زمينه فعاليت 

نمي كردند استقامت و پايداري آزادگان به فراموشي سپرده مي شد.
 

تشنگى36 ساعته اسراى ايرانى
 

كاظم خسروى، آزاده اى كه در تاريخ 4 اسفند 62 در عمليات خيبر، در 
منطقه حور الهويزه و شهر القرنه عراق به اسارت درآمد با بيان اينكه در 
26 آبان 1361 وارد سپاه شدم مى گويد: در مهر سال 1362 دوره تئورى 
آموزش پزشك يارى را در مشهد گذراندم و در 8 بهمن 62 به جبهه اعزام 

و به عنوان كادر سپاه و پزشك يار گردان مشغول فعاليت شدم. 
وى ادامه مى دهد: در عمليات خيبر جمهورى اسالمى ايران بيش از 2000 
اسير داشته است و تشنگى 36 ساعته از بدترين شكنجه هاى اول اسارت 
بود. خسروى با بيان اين مطلب كه چندين عمليات با هدف گرفتن بصره 
كه گلوگاه عراق به شمار مى رفت انجام شد، بيشترين تعداد اسير، شهيد 

و جانباز مربوط به آن است مى افزايد: در ساعت يازده سوار قايق شديم 
و صبح روز بعد به منطقه عملياتى عراق رسيديم و تا نزديك غروب با 
نيروهاى عراقى درگير شديم. ارتباط ما با بى سيم نيز قطع شد و چاره 
اى جز تسليم نداشتيم. وى با بيان اين مطلب كه در عمليات خيبر دو 
 تركش به بدنم اصابت كرد و در همين منطقه اسير شدم، ادامه مى دهد:
در اين منطقه رنج سنى اسرا، 13 سال تا 60 سال بود.وى تشنگى مدت 
36 ساعت را از بدترين شكنجه ها در اوايل اسارت خود مى داند و اظهار 
مى كند: نيروهاى بعثى عراق خوى يزيديان را داشتند و با وجود نزديكى 

به رودخانه دجله و فرات اسيران را تشنگى مى دادند. 
خسروى  ادامه داد: عراقى ها  اسيران را مورد آزار و اذيت قرار مى دادند و 
حتى اجازه وضو گرفتن را به ما نمى دادند و با همان لباس هاى خونى و 
پاره نماز مى خوانديم. اين آزاده دفاع مقدس، شيرين ترين خاطره دوران 
اسارتش را زيارت حرم حضرت على (ع) و امام حسين (ع)  و تلخترين 
خاطره  را رحلت امام خمينى (ره ) عنوان مى كند و مى افزايد: هنگامى كه 
در سال 67 تا 69 ايران و عراق درگير قطعنامه 598 بود اسرا اين جنگ و 

اسارت را با تمام وجود خود حس كردند.
 

من در ساعت ده و هفده دقيقه 
و بيست و سه ثانيه وارد خاك ايران شدم 

خسروى به حال و هواى زمان آزادى اسرا اشاره مى كند و مى گويد: 
ايران  وارد خاك  ثانيه  بيست و سه  من در ساعت ده و هفده دقيقه و 
شدم و اولين كارم سجده بر خاك ايران بود. وى مى افزايد: از شعارهاى 
از  خوشحاليم  ما  كه  بود  اين  ايرانى  اسيران  تحويل  هنگام   صدام 
اينكه اسراى ايرانى را به طورى تحويل مى دهيم كه تبديل به پوست 
استخوان شده باشند. وى درباره زمان اسير شدنش مى گويد: پس از 24 
روز حضور در جبهه در عمليات خيبر اسير شدم و مدت 6 سال و نيم 
اسير بودم. تأثيرى كه شكنجه هاى عراق بر من گذاشت به حدى بود كه 

الاقل هفته اى يك بار من خواب اين شكنجه ها را مى بينم.

عراقى ها را اسير خود كرده بوديم

خسروى خاطرنشان مى كند: معنويت خاصى در شب ها و مخصوصاً شب 
عاشورا در اردوگاه وجود داشت و همه بچه ها براى نماز شب بيدار مى 
شدند و همان طور كه امام حسين (ع) براى نماز نگهبان گذاشتند ما نيز 
براى نماز نگهبان مى گذاشتيم و خيلى از موارد براى نمازخواندن شهيد 
داديم و شكنجه شديم. گروه هاى 8 نفره تشكيل داده بوديم و هر 8 نفردر 
يك ظرف غذا مى خورد و همان8 نفر به صورت رديفى مى ايستاديم و نماز 
جماعت مى خوانديم و چون هر 8 نفر به صورت جداگانه نماز مى خواندند 

آنها متوجه نمى شدند كه نماز به صورت جماعت است. 
خسروى ادامه مى دهد: پس از مدتى اين 8 نفر را تبديل به 50 نفر و بعد 
تبديل به كل آسايشگاه كرديم، به طورى كه شكنجه هاى عراقى ها در 
برگزارى نماز جماعت بى تأثير بود و ديگر كالفه شده بودند. وى اضافه 
مى كند: يك بار كه براى تفتيش، اسراى همه آسايشگاه ها بيرون آمدند 
نماز جماعتى با بيش از هزار نفر اقامه شد و طورى درمانده شده بودند كه 

مى گفتند شما اسير ما نيستيد و ما اسير شما هستيم.

 
صبر و استقامت اسرا 

از كربال الگوگيرى شده بود

خسروى خاطر نشان مى كند: صبر و مقاومت اسرا از كربال الگوگيرى 
شده بود و همان طور كه اسراى كربال پيام اباعبدا... را به مردم مدينه 
مى  مردم  به  را  شدند  شهيد  كه  اسرايى  و  شهدا  پيام  هم  ما  رساندند 
رسانديم. وى راهيان نور يكى از فرصت هايى مى داند كه جوانان امروزى 
را از اتفاقاتى كه در جنگ افتاده است، آگاه و باعث مى شود كه جوانان 

نوعى ارتباط با شهدا برقرار كنند.

مردانى از جنس ايمان و استقامت

جوابيه بنياد مسكن انقالب اسالمى

احتراماً در پاسخ به مطلب درج شده در ستون پيام شما 
مورخ 94/05/18 درباره «اجراى طرح هادى روستاى 
افضل آباد» به استحضار مى رساند: اجراى طرح هادى 
تاكنون مبلغ  از سال90 شروع و  آباد  افضل  روستاى 
900 ميليون ريال بابت انجام عمليات ذيل با هماهنگى 
شورا و دهيارى انجام گرفته است: آسفالت 4000 متر 
مربع، زيرسازى 4000 متر مربع، جدول كانيوو 840 
متر طول و جدول تك 100 متر طول ضمناً اين بنياد 
آمادگى دارد در صورت تصويب و تخصيص اعتبار از 

هر محل ممكن جهت ادامه طرح اقدام نمايد.

جوابيه هاى شهردارى بيرجند  
1- احتراماً در پاسخ به مطلب درج شده در ستون پيام شما 
 مورخ 94/05/1 درباره «دربستى سوار نمودن تاكسى ها
توجه  با  رساند:  مى  استحضار  به  آزادى»  ميدان  در 
تاكسى  ايستگاه  در  شده  انجام  كشى  انجام خط  به 
در  مجازند  تاكسى  دستگاه   3 حداكثر  آزادى  ميدان 
تعرفه مصوب و  برابر  و  باشند  ايستگاه توقف داشته 
بر اساس تاكسيمتر نسبت به اخذ كرايه اقدام نمايند 
اين  بازرسين  توسط  تخلف  مشاهده  صورت  در  كه 
سازمان با متخلفين اعمال قانون مى شود. لذا تأكيد 
مى شود كه سوار نمودن مسافر به صورت دربستى 
خود  تقاضاى  به  بنا  مگر  شود  مى  محسوب  تخلف 
در صورت مشاهده  تقاضا مى شود  باشد كه  مسافر 
هرگونه تخلف مراتب را با ذكر كد تاكسى به شماره 
تلفن هاى 6-32226005 سازمان اعالم تا پيگيرى 

جدى به عمل و نتيجه در اسرع وقت اعالم شود.
ستون  در  شده  درج  مطلب  به  پاسخ  در  احترامًا   -2
سازى  «محوطه  درباره   94/04/30 مورخ  شما  پيام 
مجتمع 320 واحدى مسكن مهر باطرى سازان» به 
شده  اعالم  قبال  كه  همانگونه  رساند  مى  استحضار 
است آماده سازى و محوطه سازى بر عهده شهردارى 

نبوده و در تعهدات تعاونى مسكن مى باشد.

پاسخ مسئوالن به پيام شما

مردانى كه در چنگال دشمن سرود آزادى خواندند

 جنـاب آقـاى اليـق
انتصاب شايسته جناب عالى را به عنوان

  مدير شعب بانك تجارت استان خراسان جنوبى
 كه نشان از درايت و لياقت شما بزرگوار در تصدى مقام جديد مى باشد

تبريك عرض نموده ، توفيق روزافزون تان را از درگاه ايزد يكتا خواستاريم.
شركت غزال گوشت بيرجند

از كماالت اختصاصى انسان، احسان است. اين موهبت عظمى كه آيت كبراى الهى است، مختص خداوند سبحان و انسان است و بهاى هر انسان 
به اندازه احسان اوست.

 موسسه خيريه آبشار عاطفه ها با بدرقه دعاى خير شما مردم شريف در راستاى گسترش احسان و نيكوكارى و مساعدت از مستمندان، ايتام
 دانش آموزان مستعد، بيماران و ... دست در دست شما و با چشمانى منتظر، قدرت و نعمت الهى را به تماشاى تامل و تفكر در بخشش اليزال خداوندى 

به دست نيكوكارانى چون شما گذاشته است.
انديشه اى در كمك به  با مشاركت و معاضدت مالى، معنوى و  با همت و حميت وسيع و وثيق  الهى  از فيض اليتناهى  با بهره گيرى   از اين كه 
موسسه خيريه آبشار عاطفه ها با تعميق شناخت آثار خيرات و بركات احسان و نيكوكارى، با حس همسويى و همگرايى، سخاوتمندانه و كريمانه اهتمام 

ورزيديد؛ سپاسگزارى نموده و به شكرانه اين توفيق الهى و به پاس اين عمل صالح و پسنديده، با تكيه بر اشاعه و توسعه اين كار خداپسندانه
 آرزو داريم توفيق رفيق طريق تكامل معنوى و معرفتى شما گردد و اين الگوى بايسته در سطح جامعه تعميم و تكثير يابد. ان شاا...

به دعا آمده ام هم به دعا دست برآر               كه وفا با تو قرين باد و خدا ياور ما
لطفا كمك هاى نقدى خود را از طريق شماره حساب ذيل مبذول نماييد.

شماره حساب: 0106760157007  (بانك ملى)
شماره كارت: 6063731011719102 (بانك مهر ايران)

آدرس: انتهاى خيابان حكيم نزارى - روبروى بانك مهر ايران-  طبقه فوقانى صندوق انصار المهدى (عج)

 رفع نم زدگى و عايق بندى سرويس بهداشتى
 حمام ، تراس و پشت بام ، عايق بندى

تخصيص استخر و منابع آب و جلوگيرى
از هدر رفت آب ، اجراى جايگزين ايزوگام 

32238568 - 09155628497

حمل بار و اثاثيه منزل 
با خاور بزرگ و نيسان

توسط 5 كارگر 
09153636648

 فنودى



اهل دل و سخنوران او را مى شناسند ژوليدگى، بى قرارى و 
ذكر «ياحق» و «ياعلى» كليدواژه هاى آشنايى، شناسنامه 
زيستن،  ساده  اوست.  ارتباطى  حلقه  و  اجتماعى  رفتار 
قناعت چارچوب حيات  و  عارفانه، عزت  افتادگى، مسلك 
فردى او را تشكيل مى دهد و ژوليدگى ظاهرى او انعكاس 
آراستگى و صفاى سينه اوست و اين خاصيت ساغر مينايى 

لطف ازلى است، زيرا باور دارد كه :
خمار آلوده جانم را خم خمار مى بايد   
صفاى سينه ام را ساغر اسرار مى بايد  
سحار  صافى  معنوى،  هاى  بارقه  و  عاطفى  هاى  لطيفه 
ذهن و كالمش را پالوده است تا ذهن نقادش سره را از 
ناسره برگزيند و دلش را به آيه هاى خويش روشن نمايد 
پرغوغايش  درون  در  را  شعر  شمع  سوزان  هاى  شراره  و 

فروزان گرداند.
مرا پير خرابات مغان روز ازل گفتا   

  كه درد عاشقى را طاقت بسيار مى بايد
اگر ترسا بتى غارت كند در ملك ايمانم    

چليپاى دو زلفش در كمر زنار مى بايد  
به بوجهالن چه خوانى آيه هاى عشق قرآنى 

كه شعر مولوى را شمس آتش خوار مى بايد
حدود بيست سال قبل به مناسبتى به ديدارش رفتم در خانه 
ساده و بى پيرايه اش نشستم تا از سفره هاى هفت رنگ 
سادگى و صفا غزلى مرا مهمان كند و شرح حالى به خط 
خويش ارزانى دارد. وقت مراجعت به دست خطى بدرقه ام 
بلند صحيفه اى نوشته  بر پيشانى  با خطى جلى  كرد كه 

بود»آن ذره كه در حساب نايد ماييم.
در آن زمان، آن عبارت را كه صدرنشين كاغذ بود بر تكلف 
و تصنف هاى شاعرانه حمل كردم و در انتظار نشستم تا 
را  متشاعران  خودخواهانه  ردپاى  بعدى  عبارات  رديف  در 

مشاهده كنم كه هرگز چنين نشانى در آن نديدم. 
بعدها كه حشر و نشر بيشترى با او برايم ميسر شد و در 
يكى از دبيرستانها اتفاق همكارى پيش آمد آن عبارت را در 
شمار خصلت هاى ذاتى و رفتارهاى انسانى او به مشاهده 
دريافتم كه آن ذره پرورده ى آن روزگاران مانند خورشيدى 
از سرزمين خيال پرور خوسف برآمده است و پهنه بى كرانه  
«پايتخت» مزار ابن حسام تا كوهپايه هاى زادگاه نزارى را 

با سحر كالم و شهد بيان، روشن ساخته است.
حاصل  پيامش  امروزى  آموزى  معرفت  و  كالم   افسون 
است.  دل»  «پير  مكتب  در  او  ديروز  هاى  آموزى  درس 

از اسرار نهانى  با اكسير واليت  و والى حق  مكتبى كه 
با  جوانمردانى  آن  سايه ى  در  تا  دارد  مى  بر  پرده  عشق 
با كرامت به  با حميت و خدا دانانى  مروت و صفاسوزانى 

جامعه ارزانى دارد:
تا ز پير مكتب دل درس ها آموختيم   
در كالس معرفت اول وفا آموختيم  
تا كه اكسير والى دوست را بر دل زديم   
از رموز عشق، شوق كيميا آموختيم
از جوانمردان مروت از صفاسوزان صفا   
از خدادانان كرامات خدا آموختيم  
اجتماعى، سيرت و صورت خاص خود  ناقوس در زندگى 
را دارد و ارزيابى رفتار او از حوصله اين گفتگو خارج است 
ارزانى او  آشنايى  كه  دشوارنيست  آن  به  دستيابى   ولى 

همگان است. 
بلند  ديوار  پشت  در  شود  مى  را  اش  شاعرى  شخصيت 
سايه  در  كه  شخصيتى  كرد.  شناسايى  و  رديابى  شعرش 
بستر جسم او پنهان مانده و كمتر توانسته است در آفتاب 
مشاهده، ظاهر شود. او در غوغاى زندگى از مردم بى صفت 
گريخته است تا در پناه دل بر مسند معرفت بنشيند و اين 
معرفت شناسى است كه به او آموخته در زندگى براى خود 
زندگى كند و فارغ از نام  و ننگ اين و آن سر در گريبان 
دل فرو برده و در خلوت خانه خويش ببالد و گوهر شعرش 

را بپروراند:
بر مسند معرفت نشستن چه خوش است   
از مردم بى صفت گسستن چه خوش است  
به روى تو چشم دل گشودن چه نكوست   
بر غير تو درب خانه بستن چه خوش است  

از  دارد سرشار  غزلياتى  و  است  استاد مسلم غزل  ناقوس 
جوش  و خروش عارفانه با نوايى شورانگيز و گوش نواز 
و آميخته با چاشنى محبت؛ اما غزل تنها مدل هنرنمايى 
شعرى او نيست.هنرمند او پيرايه همه ميدان هاى شعرى 
هاى  قالب  همه  ى  عرضه  و  عرصه  دار  ميدان  او  است. 
قصايدى  رباعى،  و  مثنوى  غزل،  كنار  در  است.  شعريش 
دارد مطنطن، با شكوه و وقار كه وزن هاى نسبتا سنگين 
و واژه هاى فخيم و استوار بر متانت آنها افزوده و معانى 
را در كالم ماندگارى داده است.با اين همه از سرودن شعر 

نيمايى و نو و سپيد هم غافل نمانده است:
از سر حكمت چو اين گردونه گردان ساختى 

سقف مينا را چنين گسترده دامان ساختى

بر كبودين آسمان الماس اختر ريختى  
اختران را در دل شب شمع تابان ساختى  

چرخ كيهان عالم امكان چو آوردى پديد  
عرش خود را بر فراز تخت كيوان ساختى  

تا به قدرت آفريدى تار و پود كاينات  
كايناتى را مطيع حكم و فرمان ساختى  

مثنوى  و  اوست  هنرآفرينى  ميدان  ديگر  مثنوى،  قالب 
عارفانه «خدا و عشق و دل» پهنه عرض و سان واژه ها و 

محشر مفاهيم دينى و ارزش هاست.
و  جوشيده  حق  الطاف  ژرفاى  از  موحدانه  هاى  ارزش 
مفاهيم را در جويبار زالل انديشه و واژه ها جارى ساخته 

است تا كعبه دل ها را به اشك شوق صفا و جال دهد:
ايزد به نام حق بناى كن فكان زد  

با عشق دل نقش زمين و آسمان زد  
دل را گلبانگ وفا آوازها داد    

جان جهان را زخم سوز و ساز ها داد
عشق حقيقى معنى اصل حيات است   
عشق مجازى بى ثبات و  بى اساس است
جانا به اشك ديده دل را شستشو كن   
چون صحبت دل مى كنى اول وضو كن
خوبان كه اندر روزگاران ماندگارند   
در دل هميشه جوشش عشق تو دارند

حفظ شعر و بكارگيرى آن در اهداف و مقاصد بلند مردمى 
برآن  افزون  اوست.  ويژگى هاى شاعرى  ديگر  از  ملى  و 
همراهى با جامعه ، همدلى با غم و شادى مردم، همگامى 
هاى  ارزش  از  طرفدارى  دينى،  هاى  ارزش  و  انقالب  با 
اصيل اجتماعى و دورى از معركه داران غوغا ساالر و دين 
به دنيافروشان حرفه اى و دكان داران دكه هاى سياسى از 
ديگر اختصاصات شاعرى ناقوس مى باشد كه در كارنامه 

شاعرى اش به ثبت رسيده است.
باصفا و بى  نقد مردى  ترازوى  ناقوس در ميدان شعر و   
آاليش است و مرورى كوتاه بر اشعارش گواه اين ادعاست 
به گونه اى كه مى توان گفت اين صفا و صداقت در راز و 
نيازهاى شاعرانه اش به اوج مى رسد و بارشى از عاطفه را 
به بار مى نشاند و همچنان مى جوشد، تا جوشش برخاسته 

از دل را به دامن عرش درآويزد.
 او در اين گونه مناجات گونه ها سر نياز به بارگاه صمد 
بى نياز مى سايد و دردمندانه مى نالد تا كيمياى لطف الهى 
ديوار دشمنى ها را از ميان فرزندان آدم بردارد و دل هاى 

آنان را در گلشن لطف خويش مصفا گرداند:
يا رب به حق حرمت دلهاى خسته   
يارب به عشق عاشقان دل شكسته
يارب به حرمانى كه درمانى ندارد   
يارب به هجرانى كه پايانى ندارد
يارب به داغ الله افروز جگرها   
يارب به زخم سينه و سوز جگرها
يارب به صهبايى كه از جان الست است   
يارب به شيدايى كه از عشق تو مست است
يارب به غوغايى كه از عشق تو جوشد   
يارب به سرمستى كه صهباى تو نوشد
بركن ز بن بين بشر ما و منى را    
بردار ديوار بلند دشمنى را
لبريز كن پيمانه دل ها ز شادى   
از بيخ و بن بركن اساس نامرادى
ملك جهان را رشك فردوس برين كن    
بر خاتم دلها محبت را نگين كن
دلهاى ما را گلشن سبز صفا كن   
ما را به رمز و راز عشقت آشنا كن
ديوان عشقت گرچه پايانى ندارد   
«ناقوس» جز شرم از سخندانى ندارد
چندى به سودايت اگر سرگرم باشم   
كمتر ز عجز طبع خود در شرم باشم

حسين زنگويى

خـدا و عشـق و دل

«جشن بانوى مهر وماه»به مناسبت روز دختر در طبس
مراسم  روز دختر، ويژه بانوان طبسى با حضور  معاون استاندار و فرماندار ويژه شهرستان طبس، مسئول كميته امور بانوان و ... همراه با 
برنامه هاى شاد و متنوع مانند تئاتر طنز و  با حضور خاله پروانه و ننه قربان، با اجراى فهيمه سادات حقانى ، 24 و 25  مرداد ماه
4 در سالن آمفى تئاتر هالل احمر شهرستان طبس، ساعت 18 الى 20 برگزار شد.  خواندنى ها
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ركوردشكنى با طوالنى ترين 
پرواز بدون توقف جهان

خطوط هوايى امارات طوالنى ترين پرواز دنيا را از آن 
سيتى  پاناما  و  دبى  بين  پرواز  اين  است.  كرده  خود 
دقيقه   35 و  ساعت   17 مدت  به  و  مى شود  انجام 
طى مسير مى كند.كشور امارات، در حال برنامه ريزى 

براى طوالنى ترين پرواز بدون توقف بين دبى و شهر 
هزار   13 حدود  پرواز  اين  است.مسافت  سيتى  پاناما 
بدون  مسير  طوالنى ترين  و  است  كيلومتر   821 و 
از  مى شود.پيش  محسوب  هوايى  خطوط  در  توقف 
اين طوالنى ترين پرواز دنيا مربوط به پرواز مستقيم 
بين دبى و لس آنجلس بود كه در بين طوالنى ترين 
اين  مى گيرد.  قرار  جهان  توقف  بدون  پروازهاى 
دارد. را  محملوله  تن   16,5 حمل  توانايى  هواپيما 

مركزى  امريكاى  به  ورود  دروازه  اولين  پاناماسيتى 
خواهد بود.اين سرويس جديد بين فرودگاه بين المللى 
 (PTY) و فرودگاه بين المللى توكامن (DXB) دبى

آغاز به كار مى كند. 

ترسناك  ترين هتل دنيا در پرو
اگر از عالقه مندان به طبيعت بكر و وحشى آمريكاى 
جنوبى هستيد و دوست داريد سفرتان با چاشنى ترس 
و دلهره همراه باشد، حتما از اقامت در ترسناك ترين 
در  واقع  مقدس  دره ى  در  به تازگى  كه  دنيا  هتل 
منطقه ى كاسكو (Cusco) كشور پرو احداث شده، 
 Skylodge Adventure لذت خواهيد برد. هتل
از سوئيت هاى معلق در روى  Suites مجموعه اى 
و  بى نظير  چشم اندازى  با  دره  سنگى  ديواره ى 
دسترسى  مسير  پيمودن  حتى  كه  است  تكان دهنده 
مى شود.  محسوب  پرهيجان  ماجراجوى  يك  آن  به 
زمانى  كاسكو،  مقدس  دره   باشيد.  همراه  كجارو  با 
اينكا  سرخپوستان  و  بود  اينكا  باستانى  تمدن  مركز 
حاصلخيز،  زمين هاى  داشتن  دليل  به  را  محل  اين 
برترى  و  سرشار  طبيعى  منابع  عالى،  آب وهواى 
را  آن  و  مى دانستند  مقدس  سرزمينى  استراتژيكى، 

پرستش مى كردند.
 اين دره بعضى از زيباترين مناظر را در تمام دنيا دارد.

ترسناك ترين هتل دنيا كه سوئيت هاى آن در ارتفاع 
400 مترى روى ديواره ى سنگى دره ى مقدس نصب 
شده اند، بى هيچ ترديدى شايسته ى اين لقب است و 

اقامت در آن شهامت زيادى مى طلبد.

گردشگرى

طرح گردشگري مصعبى كريمو 
در سال مالى 93 به پايان رسيد

از محل اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي استانى 
سال (1393) عمليات اجرايى طرح گردشگري مصعبى 

كريمو به پايان رسيد.
به گزارش روابط عمومى اداره كل ميراث فرهنگى، صنايع 
دستى و گردشگرى خراسان جنوبى، معاون گردشگرى، 
سرمايه گذارى و تامين منابع اداره كل گفت: جهت اجراي 
اين طرح گردشگري مبلغ 500 ميليون ريال اعتبار مصوب 
گرديد. مرتضى عربى ضمن بيان اينكه، شرح عمليات 
طرح مذكور در سال 1393 شامل محوطه سازى و احداث 
آالچيق مى باشد، افزود: در سالهاى قبل نيز پروژه هاى 
محوطه سازى، احداث سرويس بهداشتى، برق رسانى و 
آب رسانى كارشده است.وى اذعان داشت: تاكنون مبلغ 
(3554) ميليون ريال بابت اين پروژه هزينه گرديده است.

قلعه نهبندان از محل اعتبارات
 ملى مرمت شد

مسئول ميراث فرهنگى شهرستان نهبندان گفت: برداشت 
ديوار شمالى جهت جلوگيرى از رانش آوار، ترميم ديوارها، 
جرزهاى فرسوده و ريخته و اجراى يك اليه حفاظتى 
براى جرزها، برداشت اندود فرسوده كاهگلى، شيب بندى 
و ساماندهى ديوار مشرف به خيابان قائم و اجراى ديوار 
سنگى و آجرى در ديوار شمالى از جمله عمليات مرمتى 
صورت گرفته مى باشد. حسين شبانى افزود: اين اثر يكى 

از محوطه ها و قالع باستانى بسيار مهم شهرستان نهبندان 
است. در منابع تاريخى از ايزيدور خاراكسى تا مورخان سده 
هاى اخير مكرر از وجود قلعه نه سخن گفته اند. از اين 
رو اين قلعه كه بر روى يك پشته مصنوعى ساخته شده، 
 داراى اليه هاى زياد باستانى بوده و يك كاوش نظام مند
مى تواند در تعيين گاهنگارى و شناخت مواد فرهنگى 
نخستين  داد:  ادامه  وى  نمايد.  شايانى  كمك  منطقه 
گزارش از قلعه نه توسط ايزيدور خاراكسى ارائه مى شود 
و سپس مورخان اسالمى از ابن خرداذبه، استخرى، ابن 
حوقل و غيره تا مورخان و سياحان اروپايى همانند ييت، 

خانيكوف، گابريل و ... از اين قلعه ياد كرده اند.

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

  3 2236030   09151605216

ايزوگام سليمانى
خيابان ارتش - سه راه معلم 
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بيمه ايران 
 نمايندگى نوكى

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

صدور بيمه نامه شخص ثالث 
در چندين قسط 

صدور بيمه نامه ثالث فرهنگيان 
در 8 قسط

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

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

نمايندگى ايزوگام 
عبـاسـى

ى
تب

ه ك
نام

ت 
مان

 ض
ال

 س
10

ان
ير

ه ا
نام

ه 
يم

ل ب
سا

 7

32422592- 09159644492
حدفاصل چهارراه دوم توحيد و سيلو

ايزوگام، قيرگونى،آسفالت

به شيرينى سراى بيرجند 
بياييد و پذيرايى شويد

ابتداى خيابان معلم 
 جنب بانك سپه

اسامى برندگان مسابقه فرهنگى اقامه 1- مرداد ماه 1394
نام پدرنام و نام خانوادگىرديفنام پدرنام و نام خانوادگىرديف

سيد غالمرضا سيد على اكبر حسينى20غالمرضا مهدى درويش زاده1
محمدمرضيه خدادوست21غالمرضامحمد رمضانى چاهك2
رجبعلىمرضيه خدادوست22غال محسينعليرضا  رحيمى3
ولىمعصومه ابوالقاسمى23محمدرضامليحه مومن4
حسنفاطمه سبزه كار24سيد مهدىفائزه سادات علوى5
پرويزوحيد چاحوضى25ابراهيمفاطمه رحيمى6
محسنفاطمه كيوانى26محمدزهره حجازيان7
قنبرزهرا على آبادى27اسماعيلمحسن حيدرى8
ميرمحمدسبحان مصطفايى28نورعلىفاطمه وطن دوست9
علىافسانه اعتماد29محمدباقرصديقه سبزه كار10
محمدرضا كاميار گلرو30ابوترابنجف ترابى بهلگرد11
علىاحمد احمدى31محمدزهرا دركى12
سيد مهدىبى بى زهرا ميرعباسى32حسن آسيه مزروعى13
غالمرضا مريم اميرآبادى زاده33محمدعلى لشكرى14
رضامريم محمدى34غالم عباسصديقه بافنده15
محمودفرزانه عرفانى35عبدا...زبيده عوض پور16
علىنساء حسنى36غالمرضامحمد غالمى17
محمدسميه حيران37جبارفرشته خاراشكن18

--رضاحسين حبيبى فر١٩
ضمن تشكر از همه عزيزانى كه در مسابقه فرهنگى اقامه 1 به مناسبت پنجم مرداد ماه، سالروز اقامه 
اولين نماز جمعه به فرمان معمار كبير انقالب اسالمى حضرت امام خمينى (ره) شركت كرده اند، 
بدينوسيله به اطالع مى رساند: براى دريافت جوايز از چهارشنبه 94/5/28 به آدرس مطهرى 14 دفتر 
امامت محترم جمعه - ستاد اقامه نماز جمعه شهرستان بيرجند مراجعه نمايند. (در پايان پاسخنامه 

مسابقه ارائه مى گردد.)                               ستاد نماز جمعه شهرستان بيرجند
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خاطره اي از دوران اسارت

درزماني كه خفقان عجيبي در اردوگاه حاكم بود و حدود 
6 ماه بود از ايران خبر نداشتيم در همين زمان مأمورين 
يكي  كه  اردوگاه شدند  وارد  بازديد  صليب سرخ جهت 
انگليسي تسلط داشت به مأمورين  به زبان  از اسرا كه 
خبري  كه  كرد  زيادي  اصرار  خبر؛  چه  ايران  از  گفت: 
بگيرد كه يكي از مأمورين به زبان فرانسوي به ديگري 
گفت يك مطلبي سرهم كن و به اسرا بگو؛ دراين زمان 
يكي از اسرا كه به زبان فرانسوي مسلط بود سريع به 
در  گفتي.  چه  بگويم  اسرا  به  خواهي  مي  گفت:  مأمور 
چقدر  گفتند  به هم  آلماني  زبان  به  مأمورين  حال  اين 
آلماني  زبان  به  كه  اسرا  از  يكي  زمان  اين  در  شد؛  بد 
تسلط داشت گفت ديگر ادامه ندهيد كه وضعيت خود را 
خيلي خراب مي كنيد. مأمورين صليب سرخ كه متحير 
و انگشت به دهان مانده بودند به ناچار خبرهايي ازايران 

به اسرا دادند.
حاج ابراهيم ايجادى

چيزى بدتر از آن نيست 
كه شخصى به هنگام بدبختى
 روزگار خوشى را به ياد بياورد .

 عصر حجر، عصر ارتباطات، عصر اطالعات، عصر
 فن آورى، عصر ديجيتال، همه اينا ثابت مى كنند 

كه پيشرفت بشر هميشه در عصر صورت گرفته و از 
صبح زود بيدار شدن آدمى به جايى نميرسه

آزادگان، مفاخر ايران خوش آمديد 
اركان استقامت و ايمان خوش آمديد

اى از قفس رهاشدگان، طائران قدس 
بر َطْرف اين شكوفه گلستان خوش آمديد

بخشودن كسى كه به تو بدى كرده 
تغيير گذشته نيست، 

تغيير آينده است

در جهان تنها دو گروه از مردم هستند 
كه هرگز تغيير نمى يابند:

برترين خردمندان و پست ترين بى خردان !

ورق  انقالب  تقويم  از  ديگر  برگى   ،1369 مرداد   26
خورد و يوم ا... ديگرى متولّد شد. ثانيه هاى انتظار به 
كندى مى گذشت. شهر به استقبال پرنده هاى مهاجر 
آمده بود كه در سال هاى سخت هجران از وطن، بال 
و پر خود را در زير شكنجه هاى كفر شكسته بودند. 
البته هرچند جسم آنان دربند بود، ولى هيچ گاه روح 
و انديشه بلندشان تسخير نشد و قلبشان به ياد دين و 
ايمان و آسمان وطن مى تپيد. 26 مرداد روز بازگشايى 
قفس ما بود، روز شادمانى شهر و مردم، روز شادباش و 
 تبريك، روز وصل و ديدار. آغوش وطن گشوده شده بود 
و فوج فوج مردانگى در آن جاى مى گرفت به راستى 
كدامين ساعت مى تواند شكوه آن لحظات را در خود 
لحظه  آن  شوق  تواند  مى  تقويم  كدامين  و  بگنجاند 

ديدار را در خود ثبت كند.
طلوع دوباره زندگى

و  دلير  بودند؛  رفته  كه  طور  همان  آمدند  آزادگان 
مقاوم، نستوه و استوار، اميدوار و دالور. آمدند با همان 
بودند.  رفته  ديروز  كه  طور  همان  هميشگى،  صالبت 
امروز كه آمدند، بوى اسپند و دود، بوى عطر خاطرات، 
از  سرشار  را  ها  دل  فضاى  انتظار  و  مهربانى  بوى  و 

شور و شعف كرد.
به  اقاقيا  بود. عشق خودنمايى مى كرد.  حّس غريبى 
استقبال آمده و آفتابگردان صورت خود را به خورشيد 

سپرده بود. نسيم، مژده وصل مى داد. انتظار پايان يافت 
جوانى  و  پير  هر  كه  بود  پرستوها، سخنى  بازگشت  و 
آزادى بهار  و  اسارت  پاييز  بود.  كرده  خود  زبان   ورد 

بر شما مبارك باد.
آرى، آن روز عشق طلوع كرد. همان عشقى كه هشت 
استقبالش  به  اينك  و  كرديم  اش  بدرقه  پيش   سال 
به  نه  بود،  بار  اشك  همگان  هاى  چشم  رويم.  مى 
خاطر غم و اندوه، بلكه اين بار از شوق وصال؛ چرا كه 
وعده خدا محقق شده بود « به درستى كه پس از هر 

سختى آسانى است».

نيمه پنهان دفاع مقدس
اين از معراج برگشتگان، اينك با حضور خود در جامعه، 
آمده اند تا در صحنه هاى سازندگى حماسه اى ديگر 
روح  ديروزشان،  سنگران  هم  دوش  هم  و  بيافرينند 

بزرگى و صالبت را در جامعه بدمند.
 اينك رسالت ما، به ويژه نسل جوان اين است كه با 
از سيره اين سرافرازان، كشور خود را در  دنباله روى 
برابر دشمنان به كمين نشسته بيمه كنيم. بايد قدر اين 
آزادمردانى  دانست؛  را  انقالب  ارزشمند  هاى  گنجينه 
با  و  بازگشتند  وطن  به  پايدارى  و  عّزت  اوج  در  كه 
صالبت و ايستادگى، براى خدمت در سنگر سازندگى 
اجتماعى،  مختلف  هاى  صحنه  در  آباد  و  آزاد  ايران 

يادگاران  اين  اند.  مقاوم  و  آماده  سياسى  و  فرهنگى 
هاى  گام  با  خون،  و  آتش  روزهاى  و  مقدس  دفاع 
مطمئن و دل هاى سرشار از عشق و ايمان به خدا و 
ايستاده  ظفر  و  فتح  هاى  قلّه  به  رسيدن  براى  وطن، 
اند؛ پس ما نيز بايد صبورى شان را ارج نهيم و پاى 

غفلت بر آن نگذاريم.

ضرورت ترويج فرهنگ اسارت
آزادگان، گنجينه هاى ارزشمندى هستند كه در درون 
است.  نهفته  اسارت  دوران  ساز  انسان  فرهنگ  آن، 
فرهنگ  انتقال  براى  است  پلى  اسارت،  وقايع  ثبت 
ميهن  شهرهاى  به  ها  اردوگاه  درون  از   اسارت 

اسالمى مان، ايران.
بر حامالن اين فرهنگ است كه ضمن حفظ آن، چاره 
اين  بيان  زمينه  بينديشند. در  آن  ترويج  براى  نيز  اى 
به صورت  انتقال  و  ابزار خط، تصوير  از سه  فرهنگ، 
سينه به سينه مى توان بهره گرفت، اّما مهم اين است 
بس  كارى  و  حياتى  امرى  اسارت،  فرهنگ  بيان  كه 

سترگ براى جامعه جوان ماست.
موجود  امكانات  همه  از  بايد  اسالمى  نظام  بنابراين،   
تا  كند،  بردارى  بهره  فرهنگى  ارزشى  اين حركت  در 
رسوالن  اين  ناپذير  وصف  مقاومت  و  مجاهدت  اثر 
انقالب، به صورت فرهنگ مصّور و مكتوب و به مثابه 

كليد راه هدايت براى نسل آينده و همه بيداردالن و 
آزادگان جهان محفوظ بماند.

فرهنگ  اين  ترويج  در  انديشى  چاره  ديگر،  ضرورت 
در جامعه است و تأثيرپذيرى فرهنگ شهر از فرهنگ 

جبهه و جنگ مقاومت در اسارت».

هنگامه كوچ
به  ديار  از  دور  فراق،  و  درد  هاى  سال  در  كه  آنان 
شيرين  و  تلخ  خاطرات  از  بارى  كوله  بردند،  مى  سر 
به همراه دارند كه هركدام از آن ها، درس بزرگى از 

استقامت و آزادگى است.
ماندنى  ياد  به  ساعتى   ،1369 مردادماه   27 «عصر 
سخن  ها  چشم  بود.  ناشدنى  فراموش  اى  منظره   و 

مى گفت، اما زبان ها ساكت و آرام بود. 
دست ها باالجبار گشوده مى شد و يار و رفيق تنهايى 
ها و شريك لحظه هاى غم و اندوه را به آغوش مى 
كشيد. در اين ميان، جوانى را ديدم كه خلوت گزيده 
و با تالوت قرآن دلى خوش كرده بود. به آرامى سالم 

كردم و گفتم: مگر قصد كوچ ندارى؟
گفت:  و  كرد  پرمعنايى  نگاه  بعد  و  بوسيد  را  قرآن   
ُحسن  لذا  و  ببندم  خير  به  را  اسارت  كتاب  خواستم 
ختامى بهتر از قرآن نيافتم. سپس آيه اى از قرآن را 

با صداى دل انگيزى قرائت كرد».

5

حرف هاى ابريشمى طنز روز

شعر روز 

پلكى احساس

عارفانه روز

يك لحظه مكث كن

حكايت

آيه روز  

مؤمنان همان كسانى اند كه چون خدا ياد شود دلهايشان بترسد و چون آيات او بر آنان 
خوانده شود بر ايمانشان بيفزايد و بر پروردگار خود توكل مى كنند . سوره االنفال، آيه 2

حديث روز  

آزادگان پنج خصلت دارند: اول: وفادارى دوم: تدبير سوم: حيا چهارم: خوش اخالقى و پنجم: كه چهار خصلت ديگر را نيز در خود داردـ  آزادگى 
و حريت ـ است.امام جعفر صادق (ع)

با آزادگان

آزادگـان؛ مردان قبيله غيرت

راه رفتن سگ روي آب 

سگي  بود،  خريده  جديدي  سگ  پرنده  شكارچي 
اين سگ مي  داشت.  فردي  به  منحصر  ويژگي  كه 
توانست روي آب راه برود. شكارچي وقتي اين را ديد 
نمي توانست باور كند و خيلي مشتاق بود كه اين را 
به دوستانش بگويد. براي همين يكي از دوستانش را 
به شكار مرغابي در بركه اي آن اطراف دعوت كرد.

چند  و  كردند  شروع  را  شكار  دوستش  و  او 
كه  داد  دستور  به سگش  بعد  كردند.  شكار   مرغابي 
تمام  در  كند.  جمع  را  شده  شكار  هاي  مرغابي 
 مدت چند ساعت شكار، سگ روي آب مي دويد و 
مرغابي ها را جمع مي كرد. صاحب سگ انتظار داشت 
دوستش درباره اين سگ شگفت انگيز نظري بدهد يا 

اظهار تعجب كند، اما دوستش چيزي نگفت.
در راه برگشت، او از دوستش پرسيد آيا متوجه چيز 
پاسخ  است؟دوستش  شده  سگش  مورد  در  عجيبي 
داد: «آره، در واقع، متوجه چيز غيرمعمولي شدم. سگ 

تو نمي تواند شنا كند.»
شرح حكايت

ابعاد و نكات منفي توجه  به  افراد هميشه  از  بعضي 
متمركز  كاري  هاي  تيم  منفي  وجوه  روي  دارند. 
نشويد. با توجه به جنبه هاي مثبت و نقاط قوت، در 

كاركنان و تيم هاي كاري ايجاد انگيزه كنيد.

افقي: 1- نوعي از كبابهاي ايراني 
پارسا،   -2 چلسي  سرمربي   –
پاكيزه – شاه صفوي – سراميك 
لوله شيشهاي مدرج  زينتي 3- 
اشرافي  لقب  آزمايشگاه– 
 -4 شده  پوشيده   – اروپا  غرب 
كشاورزي – يادداشت – وسيله 
روفتن 5- دوال چرمي – آدينه 
– شهري در استان كردستان – 
از  ماه هشتم  تمسخر 6-  حرف 
بنوسياه   – حنا   – سال شمسي 
سحر  مرغ   – خانه  ورودي   -7
بندري  و  شهر   -8 مرجمك   –
در جمهوري اوكراين – گلوله – 
پيگيري 9- چربي حيوان – پاسخ 
محكم و دندان شكن – ماركي بر 
خودروي ون 10- رود مرزي – 
نام دخترانه – قسمي نان سنتي 
11- عيد ويتنام – دشت بلند و 
هموار – نام گلي – واحد عملي 
 -12 برق  رسانايي  سنجش 
چاهي متبرك در جنوب مدينه 
حضرت  فرزند   – رسانا  فلز   –
بازيگر مشهور  آدم 13- سبد – 
فرانسوي با نام آلن – باني مكتب 
رومانتيسم 14- عقيم – مبتدي 
– مته 15- شركت خودروسازي 

ژاپن – گهواره بچه

عمودي: 1 - داستاني محبوب و 
كودكانه – چخماق 2- شكستني 
كشتي   – گزارش   – ورزش  در 
 – جذاب  و  جالب   -3 جنگي 
شيطان – وان 4- حيرت كردن 
– پا يين و قعر – غريو 5- دست 
برهان  علت،   – ديدن   – نوشته 
مهتابي   – انگور   – بخشش   -6
ماه   – دوره  و  عصر   -7 مايه   –
ميالدي – نمونه نمايشي 8- گلر 
منچسترسيتي – يكي از دوازده 

بنايي  مخلوط   – مسيح  حواري 
 – چشم  تخم   – سالخورده   -9
 -10 آفريقا  جنوب  در  كشوري 
زنگ  صداي   – اينترنتي  صفحه 
روشنايي  شهر   – زنان  سوره   –
11- جايگاه – زمان مستقبل – 
شمار  به   – سراسر  رازيانه 12- 
معصيت 13- سازمان  آوردن – 
پيمان آتالنتيك شمالي – سندها 
– حضور داشتن 14- قسمتي از 
سردرد  گلي خوشبو –  اوستا – 
عروقي 15- اديت – مركز ايالت 

هاوايي

پيامك 

* آن چيزى كه جرئت و شهامت و نشاط را براى 
جوانان اين مملكت و نسل هاى پى در پى 

و رزمندگان حفظ كرد، همين صبر و شجاعتى
 بود كه خانواده هاى شهدا

 و مفقودان و اسرا از خود نشان دادند.
*شما [آزادگان ] نشان دهنده اين حقيقت هستيد كه 

رنج ها مى گذرد و اجرها مى ماند.
*ما قابل نيستيم كه از آزادگان و ايثارگران تشّكر 

كنيم. اجر آنها با خداست
*آزادگان عزيز! در دوران اسارت، هر نفسى كه 

كشيديد، پيش خدا حسنه است.
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تمامى لوازم دست دوم منزل را 
خريداريم. با يك تماس اختالف قيمت را 

تجربه كنيد.    09158668002
اجـرا و نصـب

 سقف هاى شيــروانى
سوله، سايبان، آالچيق، پاركينگ
09159633438 - اسحاقى

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

09371089336
يك منشى ساده خانم براى كار دفترى 

نيازمنديم.
32322169 - 09155628113 غالمى

تعدادى راننده براى كار در آژانس 
نيازمنديم.

09159658860

يك كمك آشپز يا آشپز براى كار 
در سفره خانه سنتى واقع در 

بند اميرشاه در شيفت بعدازظهر 
نيازمنديم.

09155615024

تعميرات تخصصى ركتى فاير
32311719 - 09151632362

تدريس دروس جبرانى (رياضيات - 
شيمى - فيزيك و ...) مدرس: 

استاد دانشگاه   09371581461

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

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

تعميرات تخصصى و تضمينى 
آيفون هاى تصويرى

09153634767 - 09153613074
خيابان 15 خرداد - تقاطع بعثت

سمسارى صـادق 
خريد و فروش تمامى لوازم منزل و ادارى 

با باالترين قيمت   09380160779 - 32226210

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

سمسارى ونك
  خريد و فروش كليه لوازم منزل و ادارى با باالترين قيمت 

نبش 17 شهريور 32        09365643596

فروش كليه لوازم مربوط به چوب و 
mdf (سالم و در حد نو) دستگاه برش و 

نوارزن  PVC نداريم.   32228737

فروش پياز زعفران
09011251205

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 
امتياز اتوبار مصلى با 9 سال 

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

32229950

تعويض يا فروش
منزل وياليى واقع در حاجى آباد 

خيابان مقداد 21 ، 84 متر، با كليه 
امتيازات ، بسيار تميز  فى: 48 

ميليون    09157219311

فروش فورى فروش فورى 
منزل وياليى واقع در دستگرد

250 مترمربع زيربنا در 2 طبقه 
با پايان كار، بدون وام ، داراى 

امتيازات مجزا با امكانات لوكس 
داخل و بيرون  فى: توافقى

09152040225   

فروش منزل وياليى
خيابان غفارى ، دوطبقه ، 250 
متر زمين ، 420 متر زيربنا  
داراى پكيج و امتيازات مجزا

 يك طبقه بازسازى شده ، داراى 
پرده     09150804089

نقاشـى ساختمـان
روغنى - پالستيك - اكروليك - مولتى كالر 

كناف - كاغذ ديوارى
09157411071- 32311541

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

گـاز رسـانى

با شرايط مناسب
09159354648- محمدى

مسكونى/ تجارى/  صنعتى

خدمات فنى ارغوانى
 شارژ گاز كولر اتومبيل 

فقط 60 هزار تومان با 6 ماه ضمانت    

 پاسداران 8 - پالك 24   09153618984

خدمات الكترونيك محمودآبادى
تعميرآيفون ، تبديل ضبط و پخش

 به فلش پلير
سيم كشى ساختمان 

32202173 - 09158623356

تعمير موتور آالت كشاورزى 
و صنعتى

برق ، آب ، جوش ، تيلر
نبش غفارى 3 - شيدرى

32221457 - 09156040480

واگذارى رستوران و سفره خانه سنتى 
دهكده با تمام وسايل و پرسنل واقع 
در بند اميرشاه     09153491377

فــروش شرايـطى آهـن آالت
32450930

09153634633 - هاشمى

آگهــى استخـــدام
شركت شميم ابتكار آريا براى تكميل كادر فنى خود

 يك نفر آقا داراى ليسانس شيمى (منحصرا) با شرايط ذيل استخدام مى نمايد:
حداقل 3 سال سابقه كار مفيد مرتبط با آزمايشگاه هاى صنعتى

مقيم بيرجند
عدم اشتغال به تحصيل - معدل ليسانس باالى 14- داراى ضامن معتبر
ضمنا در شرايط مساوى افرادى كه داراى مدرك تحصيلى باالتر باشند 

در اولويت خواهند بود.
لطفا در صورت احراز شرايط فوق با همراه داشتن تصوير مدارك شناسايى، 

تحصيلى و سابقه كار به دفتر شركت به نشانى: خيابان مدرس - خيابان نواب 
صفوى شرقى - پالك 62 در ساعات ادارى مراجعه فرماييد.
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اخبار ورزشى

شهرخبر: يکي از مهمترين وظايف ويتامين B در بدن، کمک به سلول هاي بدن براي توليد انرژي است. کمبود ويتامين B۱۲ در گياهخواران و زنان باردار 
بيشتر ديده مي شود. مهمترين عوارض کمبود ويتامين B۱۲ عبارتند از : کم شدن اشتها، از دست دادن وزن، احساس خستگي و ضعف، افسردگي، اختالل 
حافظه و تفکر،  احساس بي حسي و سوزن سوزن شدن دست و پا، از دست دادن تعادل، زخم دهان و زبان، يبوست و مشکالت گوارشي و کم خوني.

تا مى توانيد ب 12 مصرف كنيد! چون ...

آب موز و ويتامين هاى موجود در آن

مغذي  مواد  از  کلکسيوني  موز  آب  شهرخبر: 
است و عضو مهمي از يک برنامه غذايي سالم 
محسوب مي شود. اگر يکي از طرفداران آب 

خوش  ميوه  آب  اين  توانيد  مي  هستيد،  موز 
ميوه  آب  اين  کنيد.  درست  منزل  در  را  طعم 
پتاسيم، منيزيم، منگنز و به  از  طبيعي سرشار 
ويژه، ويتامين هاي B است. پس اين بار که 

درست  موز  آب  يک  خود  براي  شديد،  تشنه 
عالوه  نوشيدني  اين  در  موجود  فيبر  کنيد. 
که  کساني  براي  گوارش،  دستگاه  تنظيم  بر 
است.  مفيد  هم  دارند  الغري  غذايي  برنامه 
مي  باعث  فيبر  از  سرشار  هاي  ميوه  مصرف 
شود که کمتر احساس گرسنگي کنيد و مدت 

طوالني تري سير بمانيد و اين به کاهش وزن 
شما کمک مي کند. نوشيدن آب موز راه بسيار 
خوبي براي حفاظت از دستگاه گوارش است و 
از داروهاي شيميايي هم بسيار ارزان تر است. 

روز،  در  موز  آب  ليوان  يک  نوشيدن  با  پس، 
و  کنيد  تامين  را  خود  بدن  نياز  مورد  پتاسيم 

سالم و خوش اندام بمانيد.

مراقبت هاى ديابت در فصل گرما
 

سيمرغ: آب وهواي داغ بر ميزان قند خون تأثير 
بنابراين اگر ديابت داريد الزم است  مي گذارد، 
هنگام افزايش درجه حرارت، تدابير الزم را به 
كمك  شما  به  نكات  اين  رعايت  بنديد.   کار 
تا ديابت را در فصل گرما کنترل  خواهد كرد 
کم آبي  از  تا  بنوشيد  آب  زيادي  مقدار  کنيد: 
و  داغ  آب وهواي  هم  شود.  جلوگيري  بدنتان 
هم قند خون باال مي توانند باعث کم آبي بدن 
شود. با دکترتان درباره هر تنظيمي در ميزان 
کنيد.  ورزش صحبت  انجام  از  پيش  انسولين 
ژل،  کنيد.  چک  مکرر  به طور  را  خونتان  قند 
قرص گلوکز يا کيت هورمون گلوکاگون را به 
همراه داشته باشيد تا در موارد افت قند خون 
از آن استفاده کنيد. اسنک يا چاشت هاي سالم 
را هنگام مسافرت همراه داشته باشيد. داروها 
و مکمل ها را در جايي نگهداريد که در معرض 
حرارت بيش از حد قرار نگيرد. آفتاب سوختگي 
قند  بر  و  کند  وارد  استرس  بدن  بر  مي تواند 

محافظت  براي  بنابراين  بگذارد،  تأثير  خون 
انجام دهيد.  را  احتياط هاي الزم  پوستتان  از 
مراقب نشانه هاي فرسودگي گرما شامل تعريق 
بيش از حد و افزايش نبض (تپش قلب) در اثر 
گرم شدن بيش از حد بدن باشيد، به خصوص 
مي کنيد.  ورزش  يا  کار  بيرون  فضاي  در  اگر 

در جايي خنک ورزش کنيد. در سالن ورزش 
ابتدايي  ساعت  در  يا  مطبوع،  تهويه  داراي 
پاياني بعدازظهر ورزش کنيد  يا ساعت  بامداد 

که درجه حرارت پايين تر است.

كدام نوشيدنى كليه ها را
 تخريب مى كند؟ 

سالمت نيوز: نتايج تحقيقات پژوهشگران نشان 
داده رژيم غذايي که بر پايه مصرف نوشابه باشد 
عملکرد کليه ها را تا دو برابر کاهش مي دهد. در 

گازدار،  شيرين  نوشيدني  اين  نوشيدن  حقيقت 
مشکل  با  بدن  سموم  پاکسازي  در  را  کليه ها 
مواجه مي کند. فشار خون باال از ديگر عوارض 
با  زيرا  است  نوشيدني  اين  مصرف  ناخوشايند 

اختالل در عملکرد کليه ها، بدن ديگر کنترلي 
در حالي  اين  داشت.  نخواهد  فشار خون  روي 
کاهش  را  نوشابه  روزانه  اگر مصرف  که  است 
براي  عادت  اين  حالت  بهترين  در  يا  دهيم 
اميدوار بود  هميشه کنار گذاشته شود مي توان 
بدن  در  مناسب  عملکرد  با  بتوانند  کليه ها  که 
فشار خون را کنترل و روند پاکسازي سموم را 

بدون مشکل انجام دهند.

رژيم غذايى ضد آكنه

شهرخبر: افراد درگير با آکنه، بايد غذاهاي چرب 
را با احتياط مصرف کنند؛ به طور مثال، غذاهاي 
تند، کافئين، قهوه، کاکائو، شکالت و نوشابه را 
نبايد زياد مصرف کنند. از موادغذايي حاوي قند 
و شکر(مانند شيريني هاي تر) نيز حتي االمکان بايد 
پرهيز کرد. توصيه مي  شود نوجوان ها و جوان ها 
نيز که اکثر گروه مبتاليان به آکنه را تشکيل مي 
 دهند، به جاي مصرف هله  هوله  هاي مختلف، ميان 
 وعده هايي مانند سبزيجات و ميوه جات بخورند. اگر 
مبتاليان به آکنه از پوست خود مراقبت کنند و آن 
را تميز نگه  دارند و اگر دايم جوش ها را دستکاري 
 نکنند و اگر يک رژيم غذايي متعادل داشته باشند، 

مي  توانند نتيجه مطلوبي بگيرند. 

مراقبت هاى ديابت در فصل گرما
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حوادث

ورزشكاران استان در مسابقات ورزشى 
مهر رضوى 10 مدال كسب كردند

معلوالن  و  جانبازان  ورزش  هيئت  رئيس  فارس: 
خراسان جنوبي گفت: در مسابقات جشنواره فرهنگي 
معلول  و  جانباز  ورزشکاران  رضوي  مهر  ورزشي  ـ 
آويختند.  گردن  به  را  رنگارنگ  مدال   ١٠ استان 
از ٢٠ تا ٢٥  شريعتي فر اظهار کرد: اين ماراتن ملي 
مردادماه جاري به مناسبت گراميداشت دهه کرامت 
به ميزباني مشهد برگزار شد و ورزشکاران ٢٥ استان 
کشور در ٢٤ رشته ورزشي به رقابت مي پردازند. وي 
با اشاره به رقابت ١٤ ورزشکار در مسابقات باستاني 
تصريح کرد: در ماده ميل گيري ايستاده، جواد رضايي 
از خراسان جنوبي قهرمان شد. در ماده چرخ نيز جواد 
رضايي از خراسان جنوبي بر سکوي نخست ايستاد و 
دو  در رشته  را تصاحب کرد.  مدال طالي مسابقات 
جنوبي  خراسان  از  زحمتکش  زهرا  بانوان  ميداني  و 
ماده  در  و  شد  نايب قهرمان  ديسک  پرتاب  ماده  در 
پرتاب وزنه نيز آسيه شکرويي از خراسان جنوبي در 
رشته  در  گفت:  وي  ايستاد.  مسابقات  سوم  سکوي 
پرتاب  ماده  در  استانمان  نماينده  مردان  دووميداني 
نيزه نايب قهرمان شد، در ماده پرتاب ديسک حميد ا...  
کرد  را کسب  مقام سوم  جنوبي  از خراسان  الهياري 
نقره  مدال  طول  پرش  ماده  در  نيز  اشتري  علي  و 
رشته  در  داد:  ادامه  شريعتي فر  آويخت.  گردن  به  را 
جايگاه  در  جنوبي  خراسان  از  محمدي  زهرا  بوچيا، 
سوم قرار گرفت. در رشته بدمينتون اين جشنواره نيز 
سکوي  بر  طال  مدال  سه  کسب  با  ناصري  رضوان 
نخست ايستاد و مينا محمدي با کسب رتبه دوم مدال 
را به گردن آويخت.اين مقام مسئول  نقره مسابقات 
خاطرنشان کرد: جام نايب قهرماني مسابقات باستاني 
جشنواره فرهنگي ـ ورزشي مهر نيز به جواد رضايي 

نماينده خراسان جنوبي اهدا شد.

«اخوت» فاتح قله دماوند

جنوبي  خراسان  انتظامي  جمعي  اخوت»  «برات 
١٣مردادماه جاري به قله ٥٦٧١ متري دماوند طي دو 
روز و به صورت انفرادي صعود کرد.وي فاتح قله ٧١٣٤ 
 متري لنين در کشور قرقيزستان در سال ١٣٩١ مي باشد 
و تاکنون به اکثر قله هاي کشور صعود کرده است و 

براي سومين بار موفق به فتح قله دماوند شده است.

كفاشيان: بسيارى از تيم هاى اروپايى 
خواهان بازى با ايران هستند

 ايرنا: رئيس فدراسيون فوتبال گفت: بسياري از تيم هاي 
اروپايي پس از توافق هسته اي خواهان برگزاري بازي 
با  گفت:  کفاشيان  هستند.  ايران  ملي  تيم  با  دوستانه 
هاي  تيم  از  بسياري  وجودآمده  به  شرايط  به   توجه 
اند  کرده  آمادگي  ابراز  ايران  با  ديدار  براي   اروپايي 

که البته بازي با تيم ژاپن فعال قطعي شده است.

تغيير مسير ناگهانى به مرگ
 راكب موتورسيكلت انجاميد

فارس : تغيير مسير ناگهاني يک موتورسيکلت و عدم 
استفاده از کاله ايمني باعث مرگ راکب موتور سيکلت 
ديگري شد که به طور هم مسير در جنوب به شمال 
بزرگراه شهيد چمران در حال حرکت بودند.رئيس مرکز 
اطالع رساني پليس راهور فاتب اظهار کرد: ديروز تصادف 
دو دستگاه موتورسيکلت به پليس اعالم شد.اين ٢ دستگاه 
موتورسيکلت که به طور هم مسير در حال حرکت بودند 
به علت تغيير مسير ناگهاني يکي از موتورسيکلت ها با 
راکب  داد:  ادامه  مرادي  مي کنند.سرهنگ  برخورد  هم 

موتورسيکلت به علت شدت ضربه در دم فوت مي کند.

خواب آلودگى راننده اتوبوس 
جان 6 تن را گرفت 

 
ايسنا: تصادف يک دستگاه اتوبوس مسافربري با کاميون 
حامل بار تيرآهن شش کشته برجاي گذاشت. سرپرست 
مرکز اطالعات و کنترل ترافيک پليس راهور ناجا، گفت: 
اين حادثه ديروز در محور سقز - ديوان دره رخ داد و 
در پي آن يک دستگاه اتوبوس مسافربري «مان» با 
قسمت عقب يک دستگاه کشنده تريلي «ماک» که 
بود برخورد کرد. سرهنگ رحماني  بار تيرآهن  حامل 
افزود: گزارش کارشناسان پليس راه نشان مي دهد که 
علت سانحه بي توجهي راننده اتوبوس به دليل خستگي 

و خواب آلودگي بوده است. 

كشف و ضبط چهار قطعه تيهو 
در شهرستان زيركوه

و  کشف  زيرکوه  شهرستان  در  تيهو  قطعه  چهار 
ضبط شد. مرتضي خيري رئيس نمايندگي حفاظت 
ماموران  گفت:  زيرکوه  شهرستان  زيست  محيط 
از  قانوني  مجوز  اخذ  با  شهرستان  حفاظت  يگان 
يک  از  بازرسي  به  اقدام  شهرستان  قضايي  مراجع 
که  نمودند  شهرستان  اين  در  مسکوني  منزل  باب 
تيهو  قطعه  چهار  تعداد  ضبط  و  کشف  به  موفق 
متخلف  نفر  يک  رابطه  اين  در  افزود:  وي  شدند. 
مراجع  تحويل  قانوني  رسيدگي  براي  و  دستگير 

قضايي شهرستان شد.

سرقت منزل مقابل دوربين مداربسته 

تابناک: پليس در تعقيب سارقي است كه هنگام سرقت 
از منزلي تصويرش در دوربين مداربسته محل حادثه ثبت 
كالنتري ١٢١  به  مردي  امسال  تيرماه  است.٢٦  شده 
سليمانيه رفت و از سرقت لوازم منزلش شكايت كرد.شاكي 
گفت: چند شب قبل به همراه خانواده ام به خانه يكي از 
بستگان رفتيم. پس از بازگشت متوجه چيز مشكوكي 
در خانه نشديم تا اينكه وقتي به سراغ محل نگهداري 
طالهايمان رفتيم و فهميديم كه در نبود ما سارقي به 
خانه ما دستبرد زده است. از آنجايي كه منزل ما مجهز به 
دوربين مداربسته است و متوجه شديم همان شب جوان 

ناشناسي اين سرقت را انجام داده است.

ناپديد شدن هواپيماى 
مسافربرى اندونزى

در  اندونزي  مسافربري  هواپيماي  فروند  يک  ايسنا: 
با  اين هواپيماي مسافربري  ناپديد شد.  پاپوآ  منطقه 
از دست  برج مراقبت  با  را  ارتباط خود  ٥٤ سرنشين 
تاييد  با  اندونزي  ترابري  و  راه  وزارت  داد.سخنگوي 
اين هواپيما، گفت: در حال حاضر  ناپديد شدن  خبر 
در مورد سرنوشت هواپيما مطمئن نيستيم و در حال 
همکاري با مقامات محلي براي کشف اطالعات بيشتر 
هستيم. به گفته مقامات وزارت راه و ترابري اندونزي 
هم اکنون شرايط جوي مساعد نيست و منطقه قطع 

ارتباط هواپيما با برج مراقبت، کوهستاني است.

تعمير يخچال  ، فريزر  و ... 
در  منزل  

روبروى پايانه مسافربرى ، جنب نمايندگى سايپا   
    09158076574 - نظرى

داخل و خارج شهرهمراه: 1120 561  0915   خراشادى

كاهش سرويس هاى بار 
با يك سرويس ايسوزو

حمل بار و اثاثيه منزل    با ايسوزو چادردار و كارگر ماهر 

نصب و تعمير كولر آبى  
و  لباسشويى  در منزل

  09151643778  - 32315776  شهريارى

حمل بار و اثاثيه منزل

 با كاميونت مسقف چادردار 

و كارگر ماهر

 09157213571

صالحى منش

آدرس : نبش غفارى 4       

32212519  - 09151606528

ايزوگام سليمانى 

ن
را

 اي
مه

بي
و 

ت 
مان

 ض
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 10

ول
حص

ع  م
نو

ت

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

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

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

مجـرى ذيصـالح
شركت صلصال سازه جنوب شرق

 به شماره ثبت 2835 داراى مجرى ذيصالح 
مسكن و شهرسازى آماده همكارى با كليه 

مالكان و تعاونى هاى مسكن مى باشد
   09155616079 -09331316418

32201385         مديريت: احرارى

انواع رابيتس ، اپن آشپزخانه 
گل سقفى ، درب آكاردئونى

 و حفاظ فرفورژه

09011864824

09151602835 - ترابى

ايزوگام  شفيعى
آسفالت و قيرگونى 

(محوطه و پشت بام)

09151630283 - 32225494
 نبش 17 شهريور 23

هد
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د ت
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00

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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وزير اقتصاد تكليف سپرده گذاران 
مؤسسه ميزان را مشخص كند

و خوسف  درميان  بيرجند،  مردم  نماينده  خبر-  گروه 
در تذكرى به وزير اقتصاد تأكيد كرد: چناچه تكليف 
مؤسسه ميزان روشن نشود و تسريع در حل مشكل 
اقتصاد  وزير  استيضاح  نگيرد،  صورت  سپرده گذاران 
نطق  در  عبادى  االسالم  حجت  بود.  خواهد  قطعى 
اينكه  به  اشاره  با  مجلس  علنى  صحن  در  شفاهى 
متأثر  مركزى  بانك  مقابل  سپرده گذاران  هم اكنون 
هستند، گفت: مردم از دولت انتظارى جز اينكه پول 
آنها را برگرداند، ندارند. وى بيان كرد: درخواست آنها 
وام، كمك و صدقه نيست، بلكه فقط پول خودشان 
نامناسبى كه دولت  را مى خواهند و به خاطر نظارت 
داشته با اين مشكل مواجه شده اند و اميدواريم پيگيرى 
در  وى  گيرد.  تر صورت  سريع  مردم  درخواست هاى 
بخش ديگرى از سخنانش در تذكرى به رئيس جمهور 
خواستار شفاف سازى در شاخص هاى توزيع اعتبارات 
در سفرهاى استانى  شد و اظهار كرد: رئيس جمهور بايد 
در اين زمينه به مردم توضيح دهد تا شبهات نسبت به 
بى عدالتى در توزيع اعتبارات در سفرهاى استانى هيئت 
دولت روشن شود. عبادى در ادامه در تذكرى به وزير 
بهداشت نسبت به تسريع و تكميل در پروژه احداث 
مركز بيماران سرطانى بيرجند تأكيد كرد و اظهار كرد: 
وزير بهداشت توجه ويژه اى به پزشكان متخصص كه 
است  و الزم  باشد  داشته  مناطق محروم هستند،  در 
نظر  در  پزشكان  ماندگارى  براى  ويژه اى  امتيازات  تا 
گرفته شود. وى همچنين در تذكر به وزير صنعت بر 
لزوم توجه به كاالهاى داخلى تأكيد كرد و گفت: چرا به 
كارخانه هاى خودروسازى اجازه داده  مى شود، الستيك 
است  در صورتى  اين  و  كنند  وارد  كشور  خارج  از  را 
كه در داخل كشور كارخانه هاى الستيك سازى وجود 
از نطق شفاهى خود در  دارد. وى در بخش ديگرى 
تذكرى به وزير نيرو خواستار تسريع در تبديل وضعيت 

اپراتورهاى پست هاى فشارقوى برق شد.

مشكالت زيرساختى درحوزه ارتباطات 
و فناورى اطالعات خوسف بررسى شد

با حضور وزير ارتباطات و فناورى اطالعات، استاندار 
و  درميان  بيرجند،  مردم  نماينده  جنوبى،  خراسان 
و  استانى  مديران  از  چند  تنى  و  در مجلس  خوسف 
شهرستانى مسائل و مشكالت زيرساختى شهرستان 
مورد  اطالعات  فناورى  و  ارتباطات  درحوزه  خوسف 
بحث و بررسى قرار گرفت. وزير ارتباطات و فناورى 
 اطالعات، در اين جلسه با بيان اينكه زيرساخت هاى
بايد  استان  هاى  شهرستان  تمامى  در  ارتباطى 
و  مسايل  بايد  ذيربط  مسئولين  گفت:  شود،  تقويت 
مشكالت موجود در اين حوزه را احصا و به صورت 
به  نهايى  تصميمات  اخذ  براى  را  آنها  كارشناسى 
دهند.  ارائه  اطالعات  فناورى  و  ارتباطات  وزارت 
پست  نمايندگى  ارتقاء  درخصوص  همچنين  وى 
داد.  مساعد  قول  پست  اداره  به  خوسف  شهرستان 
استاندار خراسان جنوبى نيز در اين جلسه به احصاء 
درحوزه  استان  مسايل  و  مشكالت  شده  كارشناسى 
IT وICT اشاره كرد و افزود: در جلسه اى كه در 
آينده اى نزديك در استان با حضور مسئولين ذيربط 
از كشور برگزارخواهد مى شود تصميمات الزم براى 
مرتفع شدن آنها اخذ خواهد شد. خدمتگزار استفاده 
از توان بخش خصوصى، خصوصًا در حوزهICT را 
كاروان  اخير  سفر  در  افزود:  و  داد  قرار  تأكيد  مورد 
نرخ سود تسهيالت صندوق  استان  به  اميد  و  تدبير 
توسعه ملى به ميزان قابل توجهى كاهش يافت كه 
سرمايه  حضور  براى  خوبى  بسيار  مشوق  تواند  مى 
مشكالت  و  بوده  استان  در  بخش  اين  در  گذاران 

موجود در اين زمينه را به حداقل برساند.

بيش از 8 تن گوشت بلدرچين
 وارد بازار مصرف شد

تحت  بلدرچين  گوشت  تن   8 از  بيش  امسال  طي 
نظارت و كنترل هاي بهداشتي دامپزشكي وارد چرخه 
توليد و بازار مصرف شد. مديركل دامپزشكي با بيان 
قطعه  هزار   44 تعداد  امسال  طي  افزود:  مطلب  اين 
بلدرچين در كشتارگاه هاي طيور استان كشتار و مقدار 
8 تن گوشت تحت نظارت دامپزشكي استحصال و به 
بازار عرضه شده است. رفيعي پور تعداد مراكز فعال در 
استان را 3 مزرعه عنوان كرد و اظهار كرد: خراسان 
جنوبي ظرفيت پرورش و توليد اين محصول را بيش از 
اين دارد كه بايد در جهت تشويق توليدكنندگان در اين 

حوزه بيشتر اطالع رساني كنيم. 

نگارخانه مجازى طراحى و راه اندازى مى شود
شبستان- معاون هنرى و سينمايى فرهنگ و ارشاد اسالمى خراسان جنوبى از طراحى و راه اندازى نگارخانه مجازى در پرتال 
اين اداره كل خبر داد و گفت: هدف از انجام اين كار آشنايي مردم با هنر و هنرمندان استان و حمايت از آثار هنرمندان است. 
زمزم اظهار كرد: با راه اندازي نگارخانه مجازي اقدام به فروش توليدات هنري هنرمندان خراسان جنوبي مى شود تا از اين طريق 

عالوه بر دستگاه هاي اجرايي، ديگر اقشار جامعه نيز بتوانند آثار هنري مورد عالقه خود را خريداري كنند.

با حضور وزير ارتباطات و فناورى اطالعات و تني چند 
مقدمات  شدن  اجرايى  تفاهم نامه  استاني،  مديران  از 
مديرعامل  بين  در خراسان جنوبى  الكترونيك  دولت 
به  جنوبى  خراسان  استاندار  و  ايران  پست  شركت 
امضاء رسيد.  اين تفاهم نامه در بازديد وزير ارتباطات 
و فناورى اطالعات از اداره كل پست خراسان جنوبى 
به امضاى استاندار خراسان جنوبى و مديرعامل شركت 
اين  شد.  مبادله  نيز  آن  اسناد  و  رسيد  ايران  پست 
تفاهم نامه شامل هفت بند است كه با اجراى آن عالوه 

مرسوالت  توزيع  در  بخشى  سرعت  و  ساماندهى  بر 
پستى، ضرورتى براى حضور فيزيكي افراد وجود ندارد 
و پست به عنوان درگاه خدمات نسبت به تقويت دفاتر 
پيشخوان اقدام و تمامى امور سازمان هاى دولتى نيز 
به پست واگذار خواهد شد. گفتني است تقويت دفاتر 
ICT روستايى در اين تفاهم نامه مد نظر است و به 
هر شهروند خراسان جنوبى يك ايميل پستى و نرم 
افزار GES اختصاص مى يابد كه سبب هوشمند سازى 
اماكن و دسترسى آسان گروه هاى امدادى و خدماتى 

در مواقع بحران مى شود.
حسين مهرى مديرعامل شركت پست در اين جلسه 
گفت: پياده سازى سامانه يكپارچه نشانى ايرانيان از 
نامه  تفاهم  اجراى  تفاهم نامه است. وى  اين  اهداف 
را مقدمه اى براى اجرايى شدن دولت الكترونيك در 
نامه  تفاهم  اين  در  افزود:  و  دانست  خراسان جنوبى 
بر  كارگاه  فعاليت   ،ISIC كد  درج  با  پست  شركت 
اساس نظام طبقه بندى بين المللى، درج كد پارسل 

به ازاى هر كد پستى جديد را تعهد كرده است.

تفاهم نامه اجراى دولت الكترونيك در استان امضاء شد

حسين زاده- مدير كل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان از 
برگزارى چهارمين جشنواره ملى نقاشيخط و حروف نگارى 
رضوى در خراسان جنوبى خبر داد. محبى در نشست خبرى 
و  فرهنگى  المللى  بين  بنياد  اين خبر گفت:  اعالم  ضمن 
امام رضا (ع) حدود 12 سال است در كنار وزارت  هنرى 
فرهنگ و ارشاد اسالمى فعاليت مى كند و هدف از  تشكيل 
برتر  آثار  پديدآورندگان  و  كنندگان  توليد  گراميداشت  آن 
فرهنگى در زمينه سيره ، شخصيت و معارف امام رضا (ع) 

و كمك به انتشار گسترده اين آثار مى باشد.

امام رضا (ع) المللى  بين   برنامه هاى جشنواره 
در 75 كشور دنيا به اجرا در مى آيد

محبى افزود: اين جشنواره تحت حمايت دستگاه هاى مسئول 
كميسيون  و  اسالمى  شوراى  مجلس  ويژه  عنايت  نيز  و 
فرهنگى مجلس در چند بخش برگزار مى شود كه برنامه هاى 
ملى آن توسط ادارات كل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان ها 
و سازمان ها و حوزه ها و معاونت هاى تخصصى وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمى در قالب 85 شاخه علمى، پژوهشى، 
فرهنگى، هنرى، سينمايى، مطبوعاتى، كودك و نوجوان و... 
برگزار مى شود. برنامه هاى بين المللى جشنواره هم در خارج 
از كشور در 75 كشور دنيا با بهره گيرى از ظرفيت دانشمندان 
و ارادتمندان امام هشتم (ع) در سراسر جهان با رويكرد علمى، 
پژوهشى  هنرى و با محوريت سازمان فرهنگ و ارتباطات 
اسالمى، مجمع جهانى اهل بيت، جامعه المصطفى العالميه و 
مركز مدارس خارج از كشور برگزار مى شود. به گفته محبى 
عالوه بر اين برنامه هاى عمومى و مردمى نيز با ساماندهى 
جشنواره ها و جشن هاى مردمى با مشاركت 17 كارگروه از 
نهادها و تشكل هاى مردمى با نظارت ستاد عالى كانون هاى 
فرهنگى و هنرى مساجد و تعداد 30 دستگاه فرهنگى مرتبط 

برگزار مى شود. ضمن اينكه برنامه هاى روز پنجم ذى القعده 
به عنوان روز تكريم امامزادگان و بقاع متبركه هم با محوريت 
سازمان اوقاف و امور خيريه دراين اماكن مقدس به اجرا در 
مى آيد. وى با اشاره به اين كه برنامه روز ششم ذى القعده 
با هدف بزرگداشت حضرت احمد بن موسى (شاهچراغ) در 
تقديم رسمى كشور با محوريت آستان مقدس آن حضرت به 
عنوان سومين حرم اهل بيت در برنامه هاى دهه كرامت قرار 
دارد، اظهار كرد: برنامه بعدى بزرگداشت قدمگاه حضرت امام 
رضا (ع) در مسير جاده واليت است كه اين مراسم در سالروز 
نيشابور  قدمگاه  در  مردم  توسط  آن حضرت  تاريخى  ورود 

و مسير جاده (از شلمچه تا مرو) با راه اندازى كاروان هاى 
نمادين با حضور اقشار مردم برگزار مى شود.

پيشنهاد افزوده شدن امامزاده حسين بن موسى 
الكاظم (ع) به حرم هاى محورى جشنواره 

محبى گفت: در مراسم اختتاميه جشنواره بين المللى امام 
فرهنگ  خادمان  انتخاب  داوران كميته  از سوى  (ع)  رضا 

رضوى جشنواره، تعداد 16 چهره برجسته علمى، فرهنگى و 
هنرى در داخل و خارج از كشور كه داراى خدمات برجسته 
در ساحت مقدس رضوى مى باشد معرفى و با اهداى نشان 
رضوى از آنان تجليل مى شود.  وى با بيان اينكه افتتاحيه 
جشنواره بين المللى امام رضا (ع) در شهر مقدس قم برگزار 
 مى شود، گفت: مراسم اختتاميه نيز پس از اجراى برنامه ها
ميالد  ميالد  در شب  جهان  نقاط  اقصى  و  استان   31 در 
امام رضا (ع) در شهر مقدس مشهد برگزار مى شود. وى 
اينكه اين جشنواره در سه حرم امام رضا (ع)  با اشاره به 
برگزار  (ع)  شاهچراغ   حضرت  و  (س)  معصومه   حضرت 

صورت  در  تا  كنيم  پيشنهاد  قصدداريم  گفت:  شود،  مى 
موافقت دبيرخانه جشنواره امامزاده حسين بن موسى الكاظم 
(ع) شهر طبس هم به اين سه حرم اضافه شود كه البته 

منوط به موافقت دبيرخانه جشنواره مى باشد. 

شركت 21 استان در جشنواره 
ملى نقاشيخط و حروف نگارى رضوى

به گفته محبى از سال 90 تاكنون به جز يك سال، جشنواره 
ملى نقاشيخط و حروف نگارى رضوى در استان خراسان 
جنوبى برگزار شده و تفاوت اين جشنواره با ساير استان ها 
نيز برگزارى كارگاه هاى آموزشى مى باشد. وى زمان شروع 
تبليغات چهارمين جشنواره ملى نقاشيخط و حروف نگارى 
رضوى را از ديماه سال 93 ذكر كرد و گفت: كارگاه آموزشى 
نيز در روزهاى ششم و هفتم خرداد ماه امسال با حضور 
رشته  اين  در  از 20 هنرمند  بيش  و شركت  استاد چارئى 
برگزار شد. وى تعداد آثار ارسال شده به دبيرخانه جشنواره 
را 525 اثر شامل 340 نقاشيخط و 185 اثر حروف نگارى 
(خط نگاره) اعالم كردو افزود: در هر رشته حدود 20 نفر به 
انتخاب داوران براى مرحله حضورى شركت خواهند كرد. 
ضمن اينكه 21 استان كشور در اين جشنواره شركت كرده 
اند و بيشترين آثار ارائه شده نيز مربوط به استان تهران و 

استان خراسان جنوبى مى باشد.
مرداد   28 و   27 را  علمى  كارگاه  برگزارى  زمان  محبى 
اعالم  بيرجند  اكبريه  باغ  و عمارت  ماه جارى در محل 
و  نقاشيخط  ملى  افتتاحيه جشنواره  مراسم  اظهار كرد:  و 
در محل  مرداد  روز سه شنبه 27  نگارى رضوى  حروف 
باغ تاريخى اكبريه و مراسم افتتاحيه نيز روز پنجشنبه 29 
مرداد ماه در محل سالن عالمه فرزان اداره كل فرهنگ و 

ارشاد اسالمى استان برگزار خواهد شد. 
وى از استاد جواد بختيارى، استاد ايرج ميرزا عليخانى و 
استاد على تن به عنوان داوران اين جشنواره  نام برد و 
و شركت  از حضار  نفر  به 14  اختتاميه  مراسم  در  گفت: 
كنندگان از طريق كارتهاى قرعه كشى كمك هزينه سفر 

به مشهد مقدس اهدا خواهد شد. 
در  قبل  هاى  جشنواره  برگزيده  آثار  محبى  گفت  به 

نگارخانه سرو به نمايش گذاشته مى شود.

خراسان جنوبى ميزبان چهارمين جشنواره ملى نقاشيخط و حروف نگارى رضوى
ارسال 525 اثر به دبيرخانه جشنواره 

مردم نبايد به هيچ وجه نگران تأمين هزينه هاى 
مديران  با  ديدار  در  استاندار  باشند.  خود  درمانى 
ارشد بيمه سالمت استان با بيان اين مطلب گفت: 
تأمين سالمت مردم و رفع دغدغه هاي اجتماعي 
در اين زمينه از جمله مهمترين سياست هاي كاري 
اقدامات بسيار  تاكنون  اميد است و  دولت تدبير و 

خوبي نيز در اين رابطه صورت گرفته است. 

خدمتگزار گفت: با اجراي طرح تحول سالمت در 
كشور كه از سوي وزارت بهداشت به انجام رسيد 
تا حد زيادي اين دغدغه كاهش يافته است. وي 
رابطه  اين  در  مشكالت  برخي  هنوز  اينكه  بابيان 
مورد  كادر تخصصي  تأمين  يادآورشد:  دارد،  وجود 
نيز  و  دورافتاده  مناطق  و  ها  شهرستان  در  نياز 
درماني  و  بهداشتي  مراكز  ها،  بيمارستان  تجهيز 

مواردي  جمله  از  پزشكي  نياز  مورد  تجهيزات  به 
بابيان  وي  گيرد.  قرار  توجه  مورد  بايد  كه  است 
اينكه تقريبًا تمامي مردم استان تحت پوشش بيمه 
هستند، گفت: در صورتي كه مشكلي در اين رابطه 
به  را  آن  بايد  امر  متوليان  و  دارد، مسئولين  وجود 
صورت كارشناسي شده ارائه دهند تا پيگيري هاي 

الزم براي رفع آنها در مركز به انجام برسد.

مردم نبايد به هيچ وجه نگران تأمين هزينه هاي درماني خود باشند

 قائم مقام دبير ستاد امر به معروف و نهى از منكر خراسان 
جنوبى از برگزارى جشن هاى مختلط در سوله هاى اطراف 
با متوليان  ابزار نگرانى كرد و گفت: برخورد  بيرجند  شهر 
برگزار كننده در حال پيگيرى است. به گزارش مهر، سيد 
هادى موسوى زاهد در ديدار با رئيس پليس اماكن و امنيت 
با  برخورد  راستاى  در  اظهاركرد:  جنوبى  خراسان  اخالقى 

متوليان برگزار كننده اين جشن ها مردم تماس هاى زيادى 
با ستاد امر به معروف و نهى از منكر داشته اند. وى با اشاره 
به اينكه دستگاه هاى نظارتى و فرهنگى استان نيز بايد در 
اين زمينه اقدامات الزم را دنبال كنند، افزود: دستگاه هاى 
آسيب هاى  در جريان  را  تا شهروندان  است  نياز  فرهنگى 
با  ادامه  اجتماعى و فرهنگى قرار دهند. موسوى زاهد در 

اشاره به اينكه در بخش تاالرهاى عروسى نيز نگرانى هايى 
نيز  اين بخش  بايد نظارت ها در  وجود دارد، عنوان كرد: 
تشديد شود. وى بر برخورد با عرضه و نمايش پوشاك و 
مانكن هايى كه مروج بى حجابى و بى حيايى نيز تأكيد كرد.

اصناف نقش و سهم بسزايى در توليد امنيت دارند

رئيس اداره نظارت بر اماكن عمومى انتظامى خراسان جنوبى 
نيز در اين جلسه گفت: با همكارى اتاق اصناف، اداره بهداشت، 
اداره فرهنگ و ارشاد اسالمى و اتحاديه ها نظارت هاى مستمر 
از تاالرها، رستوران ها و سفره خانه ها، آرايشگران مردانه و زنانه، 

مشاورين امالك، نمايشگاه هاى اتومبيل، پوشاك فروشى ها 
انجام مى شود. سرهنگ محمدى با بيان اينكه اصناف نقش 
و سهم بسزايى در توليد امنيت دارند، عنوان كرد: امنيتى كه 
پليس در جامعه اسالمى دنبال مى كند با امنيت در جوامع 
غربى و غير اسالمى متفاوت است. وى با اشاره به اينكه 
عرضه قليان در رستوران ها و سفره خانه ها ممنوع است، گفت: 
تا كنون اصناف در اين حوزه همكارى خوبى با پليس داشته 
اند. وى همچنين گفت: بعد از مراسم هاى عروسى جلساتى 
در باغ هاى خارج از شهر برگزار مى شود كه موجب نارضايتى 

اهالى شده كه در اين حوزه اقدامات الزم انجام شده است.

برگزارى جشن هاى مختلط 
در سوله هاى اطراف بيرجند نگران كننده است

رقابت 138 هنر جو در نهمين جشنواره 
هنرستان هاى كار و دانش كشور در بيرجند

آموزش  وزارت  دانش  كار  آموزش  دفتر  مديركل 
نهمين  در  جو  هنر   138 رقابت  از  كشور  پرورش  و 
كشور  دانش  و  كار  هنرستان هاى  هنر  جشنواره 
نهمين جشنواره هنر  اختتاميه  در  آذركيش  داد.  خبر 
هنرستان هاى كار و دانش كشور، افزود: از اين تعداد 
126 نفر دختر و 12 نفر پسر هستند. وى بيشترين 
آثار ارسالى را مربوط به تهران، اصفهان و خراسان 
وترغيب  تشويق  كرد:  بيان  و  كرد  ذكر  رضوى 
آشنايى  پذيرى،  رقابت  روحيه  تقويت  هنرجويان، 
و  دانش  و  كار  و  فرهنگ  هاى  شاخه  با  مسئوالن 
اهداف  از جمله  آموزش هاى مهارتى  بهبود كيفيت 
برگزارى اين جشنواره است. به گفته وى 40 درصد 
دانش  را  كشور  در  متوسطه  مقطع  آموزان  دانش  از 
آموزان مدارس كاردانش تشكيل مى دهند. زرافشان، 
معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش نيز 
در اين جلسه سال آينده را سال خوبى براى دانش 
آموزان مدارس كاردانش و فنى و حرفه اى دانست 
به تجهيز مدارس كار و  تومان  ميليارد  و گفت: 70 

دانش كشور اختصاص يافت.

بهره بردارى از 253 پروژه 
بخش كشاورزى در هفته دولت 

بهره  بردارى از 253 پروژه خدماتى و زيربنايى بخش 
كشاورزى با اعتبارى بالغ بر 22 ميليارد تومان در هفته 
دولت به بهره  بردارى مى  رسد. رئيس جهادكشاورزى 
 خراسان جنوبى با بيان اين مطلب گفت: اين پروژه  ها
امور  مربوط به بخش آب و خاك و فنى مهندسى، 
تبديلى  صنايع  آبزيان،  امور  و  شيالت  باغبانى،  دام، 
عشاير  امور  آبخيزدارى،  و  طبيعى  منابع  تكميلى،  و 
و  آب  بخش  در  وى  گفته  به  است.  دامپزشكى  و 
باغبانى  پروژه،   55 دام  امور  در  پروژه،   148 خاك  
منابع طبيعى 12  پروژه،  تبديلى4  پروژه، صنايع   12
پروژه، امور عشاير 4 پروژه و دامپزشكى 5 پروژه به 
بهره  بردارى خواهند رسيد. ولى پورمطلق افزود: اين 
بيرجند  پروژه،   12 بشرويه  در  تفكيك  به  پروژه  ها 
15پروژه،  درميان  پروژه،  هشت  خوسف  پروژه،   47
زيركوه 28پروژه، سرايان 9 پروژه، سربيشه 11 پروژه، 
65پروژه  قاين  پروژه،   11 فردوس  پروزه،   3 طبس 
با  يادآورشد:  وى  بود.  خواهند  پروژه   44 نهبندان  و 
افتتاح و به ره بردارى از اين پروژه  ها 352 نفر شغل 
ايجاد خواهد شد كه 22 هزار و 981 خانوار از مزاياى 

اين طرح  ها برخوردار خواهند شد.

شوراى هماهنگى تبليغات اسالمى 
خراسان جنوبى، برترين شوراى كشور شد

خاورستان- در مراسمى كه صبح ديروز در تهران برگزار 
شد، شوراى هماهنگى تبليغات اسالمى خراسان جنوبى 
به عنوان شوراى هماهنگى برتر كشور معرفى شد و 
حجت االسالم ابراهيم زاده به عنوان رئيس برتر شوراى 
هماهنگى تبليغات اسالمى، از دست آيت آ... جنتى لوح 
يادبودى دريافت كرد. همچنين در اين مراسم، محمد 
شوراى  در  كشورى  برتر  كارمند  عنوان  به  راستگو 

هماهنگى تبليغات اسالمى معرفى و تجليل شد.

امروز فناورى محور توسعه كشور
 در تمامى بخش هاست

نشستى  در  كه  اطالعات  فناورى  و  ارتباطات  وزير 
و  ارتباطات  حوزه  فعاالن  و  نخبگان  با  صميمى 
فناورى اطالعات استان سخن مى گفت با بيان اين 
مطلب افزود: اگر درگذشته كشاورزى و صنعت محور 
توسعه بود، امروز فناورى اطالعات به عنوان محور و 
پشتيران توسعه كشور در تمامى بخش ها مورد توجه 
است. واعظى بابيان اينكه آماده هر گونه حمايت از 
شركت هاى دانش بنيان هستيم گفت: قطعًا بارشد 
و توسعه شركت هاى دانش بنيان و حمايت از آنان 
مى توان به توسعه پايدار در تمامى بخش ها دست 
يافت. وى افزود: خراسان جنوبى داراى ظرفيت هاى 
مناسبى در بعد نيروى انسانى و نرم افزارى است و 
بايد در يك برنامه زمان بندى مشخص بتوان از اين 

ظرفيت به نحو مطلوب و استفاده شده بهره گرفت.

دعوت نامه تشكيل مجمع عمومى عادى ساليانه به طور فوق العاده
       شركت تعاونى مصرف كاركنان دولت بيرجند    تاريخ: 94/5/26  شماره: 70

جلسه مجمع عمومى عادى ساليانه به طور فوق العاده «نوبت اول» شركت تعاونى مصرف كاركنان 
دولت بيرجند شنبه 94/6/21 ساعت 9 صبح در محل دفتر كار شركت واقع در خيابان قدس جنب 
ميدان قدس برگزار مى شود. از كليه اعضا دعوت مى شود براى اتخاذ تصميم نسبت به موضوعات 
 ذيل در اين مجمع حضور به هم رسانند. ضمنا چنانچه عضوى بنا به داليلى نتواند شخصا حضور يابد 
مى تواند همزمان با نماينده تام االختيار خويش با هم به دفتر شركت 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 داوطلبان عضويت در سمت بازرسى و هيئت مديره 
مى توانند از تاريخ انتشار آگهى دعوت تشكيل مجمع عمومى به دفتر شركت مراجعه و فرم هاى 
مربوطه را دريافت و موظفند حداكثر ظرف هفت روز از تاريخ انتشار آگهى صدور دعوت نامه تشكيل 
مجمع عمومى عادى ساليانه به طور فوق العاده فرم هاى تكميل شده همراه با مدارك مربوطه را به 

دفتر شركت تحويل نمايند.

دستور جلسه:
استماع گزارش هيئت مديره و بازرس- طرح و تصويب صورت هاى مالى سال 93- طرح و تصويب 
بودجه پيشنهادى سال 94- طرح و تصويب تغييرات اعضا و سرمايه- انتخاب 5 نفر عضو اصلى هيئت 
مديره و دو نفر عضو على البدل هيئت مديره براى مدت 3 سال كامل شمسى- انتخاب يك نفر بازرس 
اصلى و يك نفر بازرس على البدل براى مدت يك سال مالى- اتخاذ تصميم در خصوص اخذ وام از 
منابع بانكى- تصويب و تعيين خط مشى آتى شركت - اتخاذ تصميم در خصوص تعيين ميزان پاداش 

هيئت مديره و بازرس           هيئت مديره شركت تعاونى مصرف كاركنان دولت بيرجند

آگهى حق تقدم در خصوص افزايش سرمايه شركت صندوق حمايت از توسعه بخش كشاورزى 
شهرستان خوسف (سهامى خاص) ثبت شده به شماره 4726 و شناسه ملى 10360062150

در اجراى ماده 169 اليحه اصالحى قانون تجارت، به اطالع كليه سهامداران شركت صندوق حمايت از توسعه بخش 
كشاورزى شهرستان خوسف (سهامى خاص) ثبت شده به شماره 4726 مى رساند:

 با عنايت به مصوبه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 92/5/26 و تفويض اختيار عملى نمودن افزايش سرمايه به هيئت 
مديره با رعايت ضوابط مندرج در مصوبه مجمع عمومى فوق العاده در خصوص سلب حق تقدم بخشى از سهام 
جديد، نظر به اين كه مقرر است سرمايه شركت از مبلغ 20/076/920/000 ريال به مبلغ 28/236/920/000 ريال 
منقسم به 2/823/692 سهم ده هزار ريالى با نام و از طريق آورده نقدى حداكثر در مدت 36 ماه افزايش يابد. لذا 
از كليه سهامداران محترم شركت درخواست مى شود از تاريخ نشر اين آگهى طبق ماده 167 اليحه اصالحى قانون 
تجارت نسبت به دريافت برگه شرايط الزم عضويت و واريز وجه سهم خريدارى شده بر مبناى طرح تاسيس استفاده 
نمايند و مبلغ رسمى خريد سهام را به حساب سپرده شماره 642909505 اين شركت نزد بانك كشاورزى شعبه 
خوسف واريز و اصل فيش مربوطه را به دفتر شركت واقع در بلوار امام خمينى ، جنب شبكه دامپزشكى ، پالك 82 

كدپستى 38451-97351 تسليم نمايند.
هيئت مديره

ايزوگام و قيرگونى  
   كاظم سالخورده 

از ما خريد نكنيد ، اما قيمت را از ما بپرسيد

       09155612949 - 32331050 
ميدان آزادى – ابتداى خيابان شهيد برگى

با 10 سال بيمه

آگهى فقدان سند مالكيت 
نظر به اين كه خانم حديقه فضائلى به استناد دو برگ استشهاديه گواهى شده منضم به تقاضاى كتبى خواستار 
صدور سند مالكيت المثنى نوبت اول را از اين اداره نموده است و مدعى است كه سند مالكيت هشتاد و دو سهم از 

نود سهم مشاع ششدانگ پالك 18 فرعى از شماره 209 - اصلى واقع در بخش دو شهرستان بيرجند كه متعلق به وى مى باشد به 
علت نامعلومى مفقود شده است با بررسى دفتر امالك معلوم شد سند مالكيت اوليه ذيل ثبت 2825 صفحه 577 دفتر امالك جلد 
24 به نام آقاى على ژوليده ثبت و سند مالكيت صادر و تسليم گرديده كه دفتر امالك بيش از اين حكايتى ندارد. عليهذا مراتب تا 
چنانچه كسى مدعى سند مالكيت نزد خود يا معامله اى نسبت به آن انجام داده مراتب به اين اداره اعالم فرمايند واال بعد از مدت 

10 روز بعد از آگهى مذكور سند مالكيت المثنى به نام متقاضى برابر مقررات صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار: 94/5/26
 رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان  بيرجند

پخش تراكت  تبليغاتى    2099  928  0938 الستيـك فـرازى
 نقدى تخفيف ويژه

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

به سمت مزار شهدا
09155622291

32211684

سيم كشى ساختمان كلى و جزيى
تعمير و سرويس كولر

تعمير و سرويس تلفن و آيفون
09380353223     آدرس: فلكه نيك اختر

برقكـارى زود خيـزى



حديث روز روزنامه اجتماعى ، فرهنگى ، ورزشى و اقتصادى 
 مديرمسوول و صاحب امتياز : غالمرضا جعفرپور مقدم 
سردبير : على جعفرپور مقدم
بيرجند، ميدان شهدا ، جنب بانك صادرات  ، ساختمان آوا   
صندوق پستى 136 - 97148-  تلفن : 32224582 ( 5 خط ) نمابر : 32234583 
 صفحه آرايى : واحد رايانه روزنامه آوا - چاپ : شركت چاپ و نشر گلرو
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   WWW.AVA724.IRسامانه پيام كوتاه : 3000272424

امام سجاد (ع) : از دروغ کوچک و بزرگ
 در هر جّدي و شوخي بپرهيزيد، زيرا چون کسي دروغ کوچک

 گفت بر دروغ بزرگ نيز جرأت پيدا مي کند. 
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نشست نخبگان و فعاالن با وزير فناورى و اطالعات  عكس: ايسناعكس روز 

تهديد كره شمالى به پاسخ متقابل به آمريكا
 

كره  كه  كرد  اعالم  يكشنبه  روز  ان  ان  سى  شبكه 
تمرينات  آمريكا  اگر  كه  است  كرده  تهديد  شمالى 
نظامى مشترك با كره جنوبى را كه قرار است امروز 
يانگ  پيونگ  كافى  پاسخ  با  نكند،  لغو  برگزار شود، 

روبرو خواهد شد.

انتقاد كلينتون از اظهارات «جرج بوش» 

رياست  انتخابات  دموكرات  نامزد  كلينتون  هيالرى 
نامزد  اظهارات  از  شدت  به  آمريكا  جمهورى 
دولت  سياست هاى  نقش  در خصوص  جمهوريخواه 
گروه  پيدايش  و  عراق  كردن  ثبات  بى  در  اوباما 
را عامل  انتقاد كرد و جرج بوش  تروريستى داعش 

اصلى وضعيت كنونى عراق معرفى كرد.

در مذاكرات هسته اى با دانشمندان 
اسرائيلى مشورت مى كرديم

 
وزير انرژى آمريكا فاش كرد اين كشور در مذاكرات 
رژيم  هسته اى  دانشمندان  با  ايران،  با  اى  هسته 
است.  بوده  تماس  در  مرتب  طور  به  صهيونيستى 
اسرائيلى  روزنامه  با  مصاحبه  در  مونيز  ارنست 
هيئت  و  واشنگتن  كرد:  فاش  آحارونوت  يديعوت 
با  به صورت دوره اى  آمريكا در وين  مذاكره كننده 
دانشمندان هسته اى اسرائيلى در طول مذاكرات با 

ايران، مشورت مى كردند. 

واليتى: درخواست كنارگيرى بشار اسد 
غيرمنطقى است 

واليتى گفت: چگونه مى توان انتظار داشت اين خواسته 
غيرمنطقى و بى دليل دشمنان مبنى بر كنار رفتن بشار 
اسد انجام شود و اين حق مردم مقاوم سوريه نيست كه 

امروز برخى كشورها به دنبال تجزيه اين كشور باشند.

ائتالف بزرگ عليه داعش يك دروغ است

على الريجانى رئيس مجلس شوراى اسالمى، با اشاره 
به اينكه ائتالف بزرگ عليه داعش يك دروغ است، 
خاطر نشان كرد: تا امروز نديديم يك حركت درست 
است كه مقصود  انجام دهند، مكشوف  داعش  عليه 
مى خواهند  بلكه  نيست،  داعش  با  شدن  درگير  آنها 

داعش را مديريت كنند.

«اوباما» و «كرى» اسرائيل را فروختند  
«دونالد ترامپ» نامزد انتخابات رياست جمهورى آمريكا 
با انتقاد از توافق هسته اى دولت اوباما با ايران گفت: جان 
كرى و باراك اوباما اسرائيل را فروختند.وى وعده داد 
 در صورت پيروزى در انتخابات، موضع سختگيرانه ترى 
در قبال ايران اتخاذ خواهد كرد و اجازه نخواهد داد تا 
با اشاره به  يابد. وى   ايران به سالح هسته اى دست 
راهپيمايى هاى گسترده مردم ايران و سر دادن شعارهاى 
 مرگ بر آمريكا و اسرائيل گفت: وقتى اينها به خيابان 
مى آيند و شعار مرگ بر آمريكا و اسرائيل سر مى دهند 

نبايد اجازه داد سالح هسته اى داشته باشند.

ايستادگى در برابر فشارها دانش هسته اى را به تثبيت رساند

با اشاره به  على الريجانى رئيس مجلس شوراى اسالمى، 
پرونده هسته اى ايران گفت: نتيجه پايدارى ملت، ايستادگى 
در برابر فشارها بود تا دانش هسته اى را به تثبيت برساند؛ 
جلسات  در  و  نمى پذيرفت  ايران  در  را  غنى سازى  غرب 
كشورها  همه  ندارد  دليلى  كه  مى كرد  عنوان  خصوصى 
غنى سازى  حق  و  بوديم  تى»  پى  «ان  عضو  ما  اما  باشند،  داشته  غنى سازى 

اورانيوم را داريم.

عراقچى: برخى دلواپس نيستند، دل شكنند

عراقچى سرپرست تيم مذاكره كننده هسته اى گفت:  مى توانم 
شهادت بدهم كه باالى 90 درصد مخالفان دلسوز هستند. اكثريت 
دلواپسين، دلسوزند. البته يك اقليت دل شكنى هم اين وسط بودند.
جزئيات مذاكرات توسط ما به رهبرى گزارش مى شد. به نظر من 
طبيعى است كه يك فرمانده خط مشى ها و كليات را مشخص 
كند ولى ديگر اينكه سربازان در جبهه چطورى تفنگ دست مى گيرند و چطورى شليك 

مى كنند جزئياتى است كه آن فرمانده و سرباز در صحنه درباره آن تصميم مى گيرند.

فيروزآبادى: آزمايش هاى موشكى ايران 
در زمان خود انجام مى شود 

در پى بيانيه 204 نماينده مجلس خطاب به رئيس ستاد 
كل نيروهاى مسلح، سرلشكر فيروزآبادى اظهار كرد: 
آزمايش هاى موشكى ايران برابر مصوبات مقام معظم 

فرماندهى كل قوا در زمان خود انجام خواهد شد. 

پاسخ صالحى به انتقادات: گويى 
عقب نشينى خائنانه اى رخ داده

على اكبر صالحى با بيان اين كه در بعد فنى اطمينان 
ما  آميز هسته اى  فعاليت صلح  نگران  مى دهم كه 
نباشيد، گفت: البته دولت بايد در بعد سرمايه گذارى 
شود.  قائل  اولويت  بخش  اين  براى  و  كند  كمك 
 صالحى افزود: دوستانى كه مدعى هستند به گونه اى 
اتفاق  گويى  كه  كنند  مى  مشوش  را  عمومى  افكار 

ناگوار و عقب نشينى خائنانه اى رخ داده است. 

بعضى ها به محض اين كه به قدرت مى رسند 
نفرات قبل از خود را مقصر مى دانند

اين  بيان  با  رهبرى  خبرگان  نماينده  يزدى  مصباح 
كه اگر مى خواهيد در حوادث گم نشويد با بصيرت با 
حوادث برخورد كنيد، افزود: برخى به محض اين كه به 
قدرت مى رسند نفرات قبل از خود را مقصر مى دانند و 
اين نشان از بى بصيرتى و كمبود ايمان آنان است؛ اما 
در مقابل بزرگان دين ما مى داند كه براساس ظرفيت 

هر فرد تا چه اندازه وى را حمايت كند. 

درگيرى دو نماينده درباره زمين خوارى  
و  خبرى  ويژه  گفتگوى  در  نعيمى رز  سخنان  از  پس 
از  يكى  بستگان  زمين خوارى  مورد  در  وى  افشاگرى 
نمايندگان مردم اردبيل در گردنه حيران، جلسه علنى 
نماينده  دو  اين  لفظى  درگيرى  شاهد  مجلس  ديروز 
مجلس بود.پيرموذن در صحن علنى مجلس با صداى 
بلند فرياد مى زد و نعيمى رز را به دزدى متهم مى كرد؛ 
نعيمى رز نيز با در دست داشتن برگه هايى، اعالم مى كرد 
كه سند زمين خوارى بستگان پيرموذن را در اختيار دارد.

آيت ا... هاشمى و جنتى اختالف ديدگاه 
دارند، اين تفاوت بوده، هست و خواهد بود 

آيت ا... محسن غرويان استاد حوزه و دانشگاه خاطرنشان 
كرد:  واقعيت اين است كه آيت ا.. هاشمى و جنتى داراى 
تفاوت قرائت از نظام جمهورى اسالمى، دين و اسالم 
هستند و اين تفاوت موجود بوده، هست و خواهد بود. وى 
افزود: روحانيون و مراجع ما قرائت و تفسيرهاى متفاوتى 
دارند، صحنه سياست جامعه صحنه رقابت بين قرائت ها 
و ديدگاه هاست، اكنون ممكن است ديدگاه جديدى وارد 
مجلس و خبرگان شود، همانطور كه در انتخابات رياست 
جمهورى گذشته اتفاق افتاد، بنابراين در مجلس خبرگان 

هم اين جابجايى ديدگاه ها ممكن است اتفاق بيفتد.

محسنى اژه اى: پرونده دكل هاى نفتى در دادسراست

مرتضوى به حبس و ردمال محكوم شده
سخنگوى قوه قضائيه با اعالم خبر صدور 
حكم دادستان سابق تهران، در مورد پرونده 
بابك زنجانى گفت: اين پرونده 209 جلد 
دارد كه هر جلد حداقل 200 صفحه است.

هشت وكيل در حال مطالعه 
پرونده بابك زنجانى هستند

افزود:  اى،  اژه  محسنى  االسالم  حجت 
پرونده نفتى آقاى بابك زنجانى و دو نفر از 
متهمين، هشت وكيل دارد كه چهار نفر از 
طرف وزارت نفت، يك نفر از طرف بابك 
زنجانى و سه نفر از طرف دو متهم ديگر 
بيان  با  وى  هستند.  آن  مطالعه  مشغول 
اوراق  و  است  سنگين  پرونده  اين  اينكه 
زيادى دارد، ادامه داد: 11 مهر سال جارى، 
جلسه رسيدگى به اين پرونده تعيين شده 
تمام  را  تا آن موقع مطالعه  اگر وكال  كه 

كنند، دادگاه برگزار مى شود. 
حكم  صدور  از  قضائيه  قوه  اول  معاون 
تهران  سابق  دادستان  مرتضوى  سعيد 
به  هنوز  حكم  اين  گفت:  و  داد  خبر 
دست من نرسيده و از جزئيات آن مطلع 
محسنى  كنم.  رسانى  اطالع  تا  نيستم 
اين  كه  آنجا  از  كرد:  خاطرنشان  اى  اژه 
از  است  نظرخواهى  تجديد  قابل  دادنامه 
برخى  از  او  اما  معذورم  آن  بيان جزئيات 

برخى  به  نسبت  و  تبرئه  اتهامى،  موارد 
محكوم  ردمال  و  حبس  به  ديگر  موارد 

شده است.

قابل پخش بودن دادگاه 
مهدى هاشمى به تشخيص 

دادگاه بستگى دارد

كه  سوالى  به  پاسخ  در  اى  اژه  محسنى 
در  اوين  به  ورود  از  قبل  هاشمى  مهدى 
بيانيه اى عالوه بر اينكه حكم خود را قبول 
جلسات  تمامى  پخش  خواستار  نداشته، 
دادگاه خود شده، گفت: در اينكه يك مجرم 
خود سخنى  حكم  به  نسبت  محكومى  و 
طبيعى  غيره  و  متنظره  غير  باشد  داشته 
نيست. محسنى اژه اى افزود: اينكه دادگاه 

و  علنى  قضايى  پرونده  يك  به  رسيدگى 
قابل پخش و يا غيرعلنى و غير قابل پخش 

باشد به تشخيص دادگاه است.

يادم نمي آيد شكايتي از 
پورمحمدي شده باشد

به  پاسخ  در  قضائيه  قوه  سخنگوي 
نزديكان  از  يكي  اينكه  بر  مبني  سوالى 
دهم  دولت  است  مدعي  نژاد  احمدي 
وزير  كه  زماني  در  پورمحمدي  عليه  
هايي  شكايت  بوده  نهم  دولت  كشور 
داشته كه به آن ها رسيدگي نشده است، 
گفت: بنده چنين چيزي در ذهن ندارم كه 
شكايت حقوقي از آقاي پورمحمدي شده 
ياد دارم مطالبي را در  بنده به  البته   باشد 

اما  كردند  مي  مطرح  رسانه  و  ها  سايت 
اينكه شكايتي صورت گرفته شده باشد آن 
 هم به صورت حقوقي بنده اطالعي ندارم. 
 حجت االسالم والمسلمين محسني اژه اي 
پورمحمدي   از  مشايي  شكايت  درباره 
گفت : هر كس شكايت كند طبيعي است 

شكايت او در دادگستري ثبت مي شود.

اينكه مى گويند رحيمى به زندان 
برنگشته، صحت ندارد

خبرنگارى از محسنى اژه اى در مورد اين 
رحيمى  آقاى محمدرضا  گويا  موضوع كه 
مرخصى گرفته  و قرار بوده خود را در وقت 
زندان  به  اما  كنند،  معرفى  زندان  به  مقرر 
محسنى اژه اى  كه  كرد  سوال  نرفته اند،  
گفت: خير، ايشان همچنان در زندان هستند 
و مرخصى نيامده اند، البته من در برخى از 
سايت ها و اس ام اس ها اين موضوع را ديدم 

ولى صحت ندارد.
 وى در پاسخ به سوالى مبنى بر اينكه پرونده 
دكل هاى گم شده نفتى در چه مرحله اى 
است، خاطر نشان كرد: بازرسى كل كشور 
به اين موضوع ورود كرد و دو يا سه مرحله 
گزارش تهيه كرد و به دادسرا ارجاع داد كه 
حال  در  پرونده  شدند،  احضار  هم  افرادى 
رسيدگى است و هنوز به دادگاه نرفته است.

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

عنوان رشتهكد رشته
ظرفيت پذيرش

كد اشتغالجنسيت پذيرش شاغلآزاد
120زن، مرد4530كاردانى حرفه اى امور دهيارى و شوراها5053
120زن، مرد35-كاردانى حرفه اى مديريت- امور ادارى5171
120زن، مرد4530كاردانى حرفه اى حقوق- حقوق ثبتى5414
120زن، مرد4530كاردانى حرفه اى حسابدارى- حسابدارى دولتى6449

مركز آموزش علمى – كاربردى شهردارى اسديه
وابسته به موسسه آموزش عالى مديريت شهرى و روستايى وزارت كشور

در مقطع كاردانى بدون كنكور دانشجو مى پذيرد.

پذيرش در دوره كاردانى بدون محدوديت نوع مدرك ديپلم
ثبت نام از تاريخ 94/5/24 لغايت 94/5/31

تعريف شاغل: شاغل به فردى اطالق مى گردد كه در استاندارى، فرماندارى،بخشدارى، شهردارى، دهيارى و شوراى اسالمى شهر و روستا به صورت رسمى، پيمانى يا قراردادى در حرفه 
منطبق با رشته انتخابى مشغول به كار باشد.

www.sanjesh.org ثبت نام از طريق سايت سازمان سنجش به نشانى
اسديه – خيابان امام حسين (ع) - حد فاصل امام حسين (ع) 15 و 17 – جنب تعاونى مرزنشينان      تلفن تماس: 32124899

جهت رفاه حال شهروندان ثبت نام در محل دانشگاه نيز انجام مى شود

مـزايده (مرحله اول) 
شهرداري بيرجند در نظر دارد: برابر مصوبه 94/459/ش - 94/3/7 شوراي 
اسالمي شهر بيرجند و با رعايت آيين نامه معامالت شهرداري تهران مصوب 

1355 و قانون اصالح و تسري آن بر مراكز استان ها نسبت به واگذاري طبقه 

فوقاني ساختمان ايستگاه آتش نشاني واقع در ميدان امام خميني (ره) و يك 

باب رستوران و سفره خانه سنتي واقع در قلعه پايين شهر به صورت اجاره 

براي مدت دو سال اقدام نمايد. لذا از كليه متقاضيان واجد شرايط شركت 

در مزايده دعوت مي شود حداكثر تا پايان وقت اداري چهارشنبه 94/6/11 

شهرداري  امالك  واحد  به  مزايده  در  شركت  اسناد  و  فرم  دريافت  براى 

مركزي واقع در ميدان ابوذر مراجعه فرمايند. زمان برگزاري جلسه مزايده 

پنجشنبه 94/6/12 مي باشد. 

ضمنا شهرداري در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار خواهد بود

ارائه مجوزات الزم براي شغل مورد نظر الزامي است 

 1- قيمت پايه مزايده طبقه فوقاني ساختمان ايستگاه آتش نشاني  

 مبلغ: 6/000/000 ريال

2- قيمت پايه مزايده رستوران و سفره خانه سنتي قلعه پايين شهر   

مبلغ: 9/000/000 ريال 

                       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)


