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سخنگوي دولت در نشست هفتگي خود در جمع خبرنگاران، در پاسخ به سوالي درباره برنامه هاي دولت 
براي حذف يارانه پردرآمدها و نيز اينکه دولت چه برنامه هايي در اين زمينه دارد، گفت: همانطور که بيان 
شده است، در تبصره ۲۰ قانون بودجه سال۱۳۹۴ مقرر شده که منابعي که از يارانه ها حاصل مي شود، 

بخشي از آن به صورت نقدي به خانوارهايي داده شود که نيازمند هستند. (ادامه در صفحه٢)

مسئول حذف يارانه پر درآمدها مشخص شد

با حضور ميهمانان كشورى مهرماه امسال برگزار مى شود

چهارمين همايش سراسري دانشجويان
و دانش آموختگان فرش كشور 
در خراسان جنوبى

رمز ايستادگى تيم مذاكره
 از زبان صالحى

رئيس سازمان انرژى اتمى با بيان اينكه توكل به خدا رمز 
ايستادگى تيم  مذاكره كننده برابر 1+5 بود، گفت: بايد بتوانيم 
فصل جديدى كه ...

صفحه ٧
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تنبلى هاى غير تاريخى!

*هرم پور

مختلفى  هاى  تنبلى  گذشته  هاى  سال  همان  از 
توانيم  مى  نه  گذرد  مى  زمان  چه  هر  كه  داريم 
بى خيال  و  نبينيم  را  آنها  اينكه  نه  و  كنيم  باورشان 
از كنارشان بگذريم. از تنبلى در كار وكوشش گرفته 
تنبلى  حتى  و  حقمان  احقاق  براى  تالش  و  دفاع  تا 
در چيزى مثل مطالعه. اين ها تنبلى هاى تاريخى ما 
ها  حوزه  اين  در  ما  گذشته  هاى  نسل   نيستند چون 
و  اند  كرده  مى  اقدام  تر  مناسب  و  بهتر  مراتب  به 
ثمره آن هم امروز به عنوان ميراث گرانبهايى از همه 
فرهنگى  و  علمى  مفاخر  عنوان  به  كه  آنچيزيست 

مكتوب برايمان به جاى مانده است. 
 گاهى داخل مسجد و بعد از نمازهاى جماعت قرآن ها 
اى  تبرك صفحه  به  نمازگزاران  تا  آورند  مى  كه  را 
و  زيبا  چقدر  اسالم  گويم  مى  خودم  با  كنند.  قرائت 
جمعى  دسته  مطالعه  هم  آن  مطالعه  فرهنگ  جالب 
و  مطالعه  زيباتر  چقدر  و  داده  رخنه  ما  زندگى  به  را 
اما وقتى  پيوند زده است.  را كنار هم  مذهب و دين 
 آمار مطالعه در كشور را بررسى كنيد با واقعيت هايى 
مثل  هايى  عبارت  تلقى  شايد  كه  شويد  مى  مواجه 

فاجعه دردناك براى آن بهتر از هر چيزى باشد. 
و  قحطى  از  ملتى  هيچ  كه  است  اين  تاريخ  واقعيت 
خشكسالى و جنگ و خونريزى بى نام و نشان نشده، اما 
از فقدان مهارت در مراقبت از فرهنگ و آداب و رسومش 
پرده در نقاب بى نامى و فراموشى كشيده است. متأسفانه 
عليرغم همه تأكيدها و تشويق ها نه نظام آموزش و پرورش 
كشور و نه شرايط حاكم بر اجتماع به هيچ وجه حمايت 
كننده از بحث مطالعه نيست. حضور ماهواره، اينترنت، 
شبكه هاى متعدد تلويزيونى داخلى و اخيراً شبكه هاى 

 

اجتماعى موبايلى مثل تلگرام، واتس آپ، الين، تانگو ، 
وايبر و ... باعث شده است نه تنها زمينه الزم براى رشد 
فرهنگ مطالعه مكتوب در جامعه ايرانى و اسالمى ما 

ايجاد نشود. (ادامه در صفحه 2)

يادداشت

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

همكار محترم جناب آقاى حميد زارعى
با نهايت تاسف درگذشت پدر عزيزتان

 شادروان احمد زارعى
 را تسليت عرض نموده و در جلسه يادبود آن روانشاد كه امروز چهارشنبه 

94/5/28 از ساعت 4 الى 5 بعدازظهر در محل هيئت حسينى بيرجند 
برگزار مى شود، شركت خواهيم نمود.

اتحاديه عكاسان و فيلمبرداران بيرجند

جناب آقاى على اكبر يعقوبى
معاون محترم مجمع خيرين سالمت استان

 با نهايت تاسف و تالم درگذشت پدر خانم بزرگوارتان را خدمت جناب عالى 
و خانواده محترم صميمانه تسليت عرض نموده، از درگاه ايزد منان براى شما 

و ساير بازماندگان صبر و اجر و براى آن مرحوم علو درجات آرزومنديم.

مديرعامل ، اعضاى هيئت مديره و كميته تبليغات

مجمع خيرين سالمت خراسان جنوبى

به مناسبت سومين روز درگذشت پدرى مهربان و دلسوز مرحوم مغفور

 شادروان احمد زارعى
" داماد مرحوم حاج غالمحسين ساجد "

جلسه ترحيمى امروز چهارشنبه 94/5/28 از ساعت 4 الى 5 بعدازظهر 
در محل هيئت حسينى (واقع در خيابان انقالب) 

برگزار مى شود، حضور شما سروران گرامى موجب امتنان است.

خانواده هاى : زارعى ، ساجد و ساير بستگان

آموزشگاه آزاد

  صنايع دستى نگـاره
زير نظر سازمان فنى و حرفه اى

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

روبان دوزى ، چهل تكه دوزى

آدرس: معلم 7- پالك 34    تلفن: 32221695

نقد و اقساطبه صورت 
آموزش 

+بيمه+كار جناب آقاى مهندس يعقوبى
عضو محترم هيئت امناى 

موسسه خيريه حضرت رسول (ص)
با نهايت تاسف درگذشت پدرخانم گرامى تان 

را تسليت عرض نموده، خود را در غم شما شريك مى دانيم.

مدير عامل و هيئت مديره موسسه خيريه 
حضرت رسول (ص) - كارگاه حمايتى دستان پرتوان 

استاندار در ديدار معاون برنامه ريزي و نظارت بنياد ملي نخبگان كشورتأكيد كرد:

233 ميليارد ريال اعتبار به شهرستان نهبندان اختصاص خواهد يافت/صفحه7
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رئيس کميسيون برنامه و بودجه مجلس پيش بيني کرد، امسال هدفمندي يارانه ها ۷ هزار ميليارد تومان کسري داشته باشد.
تاجگردون در گفتگو با فارس، اظهار کرد: به نظر مي رسد تا پايان سال حدود ٦ تا ٧ هزار ميليارد تومان کسري اين بخش
 باشد و از محل حذف يارانه ثروتمندان رقم قابل توجهي به دست نخواهد آمد.

هدفمندى يارانه ها امسال 7 هزار ميليارد تومان كسرى دارد

امروز 28 مرداد 1394 مصادف با
 4 ذى القعده 1436 و 19 آگوست 2015

توسط  آبادان  ركس  سينما  آتش سوزي  فاجعه 
ُعّمال رژيم پهلوي (١٣٥٧ ش).

تشكيل نخستين مجلس خبرگان 
قانون اساسي جمهوري اسالمي با 
پيام امام خميني(ره) (1358 ش)

اولين  برگزاري  و  اسالمي  انقالب  پيروزي  از  بعد 
و  حكومت  نوع  تعيين  به  منجر  كه  انتخابات 
تشكيل جمهوري اسالمي در ايران گرديد، بحث 
درباره تعيين قانون اساسي نظام در محافل مختلف 
گسترش يافت. اين مرحله از استقرار نظام نيز با 
با  امام خميني(ره)  آينده نگري حضرت  تيزبيني و 
موفقيت پشت سرگذاشته شد. از اين رو، پيش نويس 
قانون اساسي به دستور حضرت امام نگارش يافت 
و پس از بحث و بررسي پيرامون آن به اطالع مردم 
انتخابات   ١٣٥٨ سال  مرداد  دوازدهم  در  و  رسيد 
خبرگان قانون اساسي صورت گرفت و در ٢٨ مرداد 
قانون  اولين جلسه مجلس خبرگان  نيز  آن سال 

اساسي با پيام حضرت امام(ره)، آغاز گرديد. 
و  ايران  ملي  نهضت  عليه  آمريكا  كودتاي 

سرنگوني دولت «دكتر مصدق» (١٣٣٢ ش).
باكتري   و  محقق  اندامي؛  آذر  دكتر  درگذشت 

شناس برجسته ايران (١٣٦٣ش).
وفات «مهلبي» كاتب و دانشمند مصري(٦٥٦ ق).

درگذشت «عطاملك جويني» سياست مدار و مورخ 
شهير ايراني(٦٨١ ق).

امامزادگان  المللي  بين  کنگره  نخستين  آغاز 
(١٤٣٤ش).

معروف  نويسنده  ريچاْرْدسون»  «ساموئل  تولد 
فرانسوي (١٦٨٩م).

درگذشت «ِجيمز وات» دانشمند برجسته انگليسي 
(١٨١٩م).

و  انگليسي  مستشرق  نيِكْلسون»  «ِرينولد  تولد 
مترجم مثنوي (١٨٦٨م).

مرگ «لودويکو آريوْستو» اديب مشهور ايتاليايي 
(١٥٣٣م).

كشف جريان برق (١٧٢٧م).
درگذشت «واسيلي بارتوْلْد» از مشاهير خاورشناسان 

روسي (١٩٣٠م).
مرگ «ابونضال» يكي از شخصيت  هاي معروف 

فلسطيني (٢٠٠٢م).

تقويم مناسبت هاى  روز

هشدار كارشناسان به افزايش تسهيالت مسكن مهر 
 

درحالي که قائم مقام وزير راه و شهرسازي اعالم کرده 
است که در حال حاضر ۷۹۱ هزار واحد مسکن مهر 
نيازمند افزايش تسهيالت از ۲۵ به ۳۰ ميليون تومان 
است، کارشناسان نسبت به افزايش وام مسکن مهر 
هشدار مي دهند. به گزارش ايسنا، اصغري مهرآبادي 
گفته است: با توجه به تحريم ها و تورم ها، قيمت مصالح ساختماني افزايش يافت 
که تاثير مستقيم خود را در هزينه تمام شده ساخت مسکن گذاشته و مسکن 
مهر نيازمند مبلغ پنج هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان ديگر است. اما کارشناسان 
اقتصاد مسکن معتقدند با توجه به ضرباتي که مسکن مهر درخصوص پايين 
آوردن ارزش پول ملي و فشار به صنايع وابسته بخش مسکن ايجاد کرده، 

تزريق تسهيالت به اين بخش بايد از روش هاي ضدتورمي تبعيت کند.

تدبير آموزش و پرورش براى تامين كمبود معلم

فناوري  و  انساني  منابع  برنامه ريزي  مرکز  رئيس 
اطالعات وزارت آموزش و پرورش، گفت: از نيروهاي 
موظف به صورت حق التدريس براي تامين کمبود معلم 
در سال تحصيلي ۹۵-۹۴ استفاده مي شود. سليمي 
جهرمي در گفتگو با مهر، درباره کمبود ۵۰ هزار نيرو 
اظهار کرد: تامين کمبود نيروي انساني در آموزش و پرورش پيش بيني شده 
است. وي افزود: نيروي موظف هميشه در آموزش و پرورش کمتر از حد نياز 
بوده است، بنابراين مابه التفاوت نياز از نيروي موظف به صورت حق التدريس 
جبران مي شود. وي تصريح کرد: نيروهاي مازاد را که در متوسطه هستند، طي 
گذراندن دوره هاي آموزشي به مقطع ابتدايي يا متوسطه اول منتقل مي شوند و 

اين امر متناسب سازي نيروي انساني براي نيازهاي جديد تلقي مي شود. 

آغاز اعزام مددجويان كميته امداد به
 عتبات عاليات از هفته آينده 

 
به  اشاره  با  خميني(ره)  امام  امداد  کميته  رئيس 
آغازحرکتي جديد در اعزام مددجويان و نيازمندان به 
سفرهاي زيارتي از اعزام نخستين جامعه مددجويي در 
قالب کاروان عتبات عاليات خبر داد و گفت: طي سه ماه 
 گذشته تعامالت خوبي با سازمان حج و زيارت صورت گرفته و برنامه ريزي هاي 
دقيقي براي اعزام مددجويان به عتبات عاليات انجام شده است. به گزارش 
ايسنا، پرويز فتاح با بيان اينکه تمام هزينه هاي سفر مددجويان به عتبات 
اعزامي  کاروان  نخستين  افزود:  شد،  خواهد  تامين  خيرين  توسط  عاليات 
مددجويان از هفته آينده آغاز مي شود که پيش بيني مي کنيم تا پايان سال 

١٠هزارمددجو به عتبات سفر کنند. 

(ادامه از صفحه١) به گزارش جهان، محمدباقر نوبخت افزود: 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي در حال حاضر و براساس 
قانون بودجه ۹۴ اقدام به شناسايي افراد نيازمند کرده است. 
همانطور که وزير تعاون که مسئول اين کار است به دفعات 
به حذف  دارد نسبت  تدريج  به  اطالع رساني کرده است، 
دولت  مي شود. سخنگوي  اقدام  پردرآمد  خانوارهاي  يارانه 
همچنين از رسانه ها خواست همانطور که شما از وزارت تعاون 
خواسته ايد که عدالت در توزيع يارانه نقدي رعايت شود و اين 
امر استمرار داشته باشد بنابراين خواهش بنده اين است که 
نسبت به اين اقدام، همانطور که در آغاز همه کمک کرده اند 
که اين قانون اجرا شود، اآلن هم در جهت بهبود اجرا کمک 
کنند. نوبخت افزود: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي اعالم 

کرده است که احتمال اشتباه در حذف يارانه پردرآمدها وجود 
دارد که به همين جهت امکان اعتراض را به اين اقدام براي 
خانوارهايي که پردرآمد تشخيص داده شده اند را محفوظ 
دانستند و آنها مي توانند اعتراض کنند. بنابراين دارد به اين 
جريان رسيدگي مي شود و باخبرم که تعدادي از افرادي که 
اعتراض کرده اند اعتراضشان درست بوده وخيلي ها نادرست 
اما  انجام مي شود.  دارد  کار  اين  ترتيب  به هر  است.  بوده 
امکان خطاي چند درصدي هم وجود دارد. وي در همين 
زمينه اظهار کرد: توقع ما حداقل از همان رسانه هايي که 
همواره دولت را ترغيب به حذف يارانه خانوارهاي پردرآمد 
مي کردند اين است که اآلن هم تالش نکنند يک نفر که 
اظهار مي کند يارانه اش حذف شده حتي ممکن است درست 

باشد، آن را به عنوان مواردي از مشکالتي که در اين راستا 
وجود دارد، مطرح کنند. زيرا اين امر باعث مي شود که روند 
حذف کندتر شود. سخنگوي دولت با تأکيد بر اينکه حق 
اعتراض براي کساني که ممکن است يارانه شان به نادرستي 
حذف شده باشد، وجود دارد، گفت: به نظر مي رسد که تا 
اينجا در راستاي قانون، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي به 
خوبي دارد عمل مي کند؛ البته اگر اشتباهاتي هم وجود داشته 
باشد، پيگيري و رفع مي شود. نوبخت ادامه داد: خواهش بنده 
از رسانه هاي عمومي که تا اآلن خيلي به دولت در راستاي 
اخالق حرفه ايشان کمک کرده و تالش کرده اند واقعيت ها 
را به جامعه منعکس کنند در راستاي هدفمندي يارانه ها نيز 

اين است که دولت را ياري کنند.

مسئول حذف يارانه پردرآمدها مشخص شد

پرورش  و  آموزش  عالي  شوراي  دبيرکل 
دانش آموزان  نمرات  «ترميم  تصويب  از 
و  آموزش  عالي  در شوراي  کنکور»  براي 
اساس  اين  بر  گفت:  و  داد  خبر  پرورش 
به شرکت در کنکور  تمايل  داوطلباني که 
نمرات  که  دروسي  در  مي توانند  دارند 

در  ديگر  بار  يک  براي  است  پايين  آنها 
کنند. شرکت  نهايي  امتحانات 

ايسنا،  با  گفتگو  در  ادهم  نويد  مهدي 
و  سنجش  قانون  به  توجه  با  کرد:  اظهار 
درنظر  ضرورت  بر  که  دانشجو  پذيرش 
آموزان  دانش  تحصيلي  سوابق  گرفتن 

دارد،  تأکيد  دانشگاه ها  در  پذيرش  براي 
شوراي عالي آموزش و پرورش مصوبه اي 
را در خصوص ترميم نمرات دانش آموزي 
داشت. نويد ادهم افزود: تعدادي از دانش 
ترميم  درخواست  خانواده ها  و  آموزان 
نمرات تحصيلي خود را داشتند و براساس 

پرورش  و  آموزش  عالي  شوراي  مصوبه 
بار  يک  براي  مي شود  داده  اجازه  آنها  به 
آزاد  داوطلب  صورت  به  آموز  دانش  هر 
شرکت  متوسط  دوره  نهايي  امتحانات  در 
چند  يا  يک  نمره  ارتقاي  براي  و  کرده 

درس خود اقدام کنند. 

امكان ترميم نمرات امتحانات نهايى داوطلبان كنكور فراهم شد 

تنبلى هاى غير تاريخى!

(ادامه از صفحه1) بلكه به نوعى با رسوخ فرهنگ هاى 
متضاد  شفاهى، توان تحليل و قدرت تصميم مبتنى 
را هم كه سرچشمه اش مطالعه و   بر تفكر منطقى 
رفته  رفته  ما  جوانان  از  است  ذهنى  هاى  اندوخته 
ديگر  گذشته،  هاى  سال  خالف  بر  امروز  بگيرد. 
 گرانيگاهى به نام لذت مطالعه در فرهنگ شهر نشينى 
رفع  بر  مبتنى  تبليغى  اقدام  يا  شعار  چند  جز  به  ما 
تعدادى  به جز  تكليف مشاهده نمى شود، مسئولين 
معدود كه خادم كتاب و اهل  مطالعه اند و متأسفانه 
اندرزهاى  و  پند  محاق  در  نيز  آنان  دلسوزانه  فرياد 
سياسى كارانه برخى بزرگواران ديگر گم شده است، 
هيچگونه اقدام مثبت و عملى براى نجات اين غريق 
در حال موت انجام نمى دهند، بازار كتاب هم بدون 
حمايت و با قيمت هاى فروش باال، نه قصد لبخند 
به نويسندگان را دارد و نه قصد كمك به مخاطبين 
اميدها  تنها  ميان،  اين  در  و  را  خودش  كتابخوان 
كتاب  چند  يا  فصلى  كتابى  بازار  يا  نمايشگاهى  به 
فروشى معتبر در سطح استان و نيز جلساتى دوستانه 

براى احياى اين فرهنگ الزم و بى جانشين است.
محكم  ايم،  گذاشته  كم  كجا  هر  ما  متأسفانه 
ايم و فرهنگ مطالعه به ويژه بين كودكان  خورده 
است  بزنگاههايى  آن  از  جوانان  و  نوجوانان  و 
و  زندگى  ريشه  به  تيشه  پياپى  آن  از  غفلت  كه 
تاريخى  هاى  تنبلى  ها  اين  زد.  خواهد  فرهنگمان 
صد  كه  هستند  ما  عارضى  هاى  تنبلى  نيستند،  ما 
البته و با كمال تأسف، حسابى به آنها عادت كرده 
ايم.كاش حداقل در استانى مثل خراسان جنوبى كه 
داعيه فرهنگ كهن و ديرينه را داريم، براى دوباره 
برداشتن پرچم بر زمين مانده چنين فرهنگ هايى 

اقدام مى كرديم. 
(لطفا نظر و پيشنهاد خود در رابطه با يادداشت هاى روزنامه 

را به شماره 500010004068438 ارسال فرماييد)

يادداشت

خريد گندم بيشتر از وعده حجتى   
به  توجه  با  گفت:  کشاورزي  جهاد  وزير  معاون 
به  گندم،  برداشت  از  ماه  يک  از  بيش  باقي ماندن 
محصول  اين  تضميني  خريد  ميزان  مي رسد  نظر 
بيشتر از هشت ميليون تن که وزير جهاد کشاورزي 
با  گفتگو  در  قنبري  علي  شود.  است،  داده  وعده 
تاکنون  برداشت  ابتداي فصل  از  اظهار کرد:  ايسنا، 
به  گندم  تن  هزار   ٧٠٠ و  ميليون  هفت  از  بيش 
کشاورزان  از  تومان  ميليارد   ٨٩٠٠ بر  بالغ  ارزش 
ميزان  مي شود  پيش بيني  که  است  شده  خريداري 
ماهه  شش  مدت  در  محصول  اين  تضميني  خريد 
باقي مانده به بيش از هشت ميليون و ٢٠٠ هزار تن 
نياز داخلي کشور  افزود: در اين صورت  برسد. وي 
به اين محصول استراتژيک تامين مي شود و امسال 

گندمي به کشور وارد نخواهد شد. 

1-  منزل وياليى 2 نبش ، تميز ، 250 متر زمين 150  بنا  در سجادشهر  فى: 60 ميليون
2-  منزل وياليى 204 متر زمين 90 بنا ، 120 ميليون يا معاوضه با زاهدان بالمانع

3- آپارتمان معلم 62  سه واحدى ، طبقه دوم ، 140 متر، شيك  فى: 225 ميليون يا معاوضه با واحد كوچكتر
4-  منزل وياليى 2 طبقه در پاسداران 61 ، تميز، شمالى ،  250 زمين  380 بنا  فى:   440 ميليون

5- آپارتمان در حال ساخت 100 مترى در سپيده، وام 50 ميليون ،آورده شما 36 ميليون، باقى طى دوران ساخت
شرايط چك معتبر بالمانع يا معاوضه بالمانع
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آگهى نوبت دوم ثبت نام انتخابات اتحاديه صنف
پارچه فروشان

با عنايت به آيين نامه اجرايى انتخابات اتحاديه هاى صنفى (22 قانون نظام صنفى) از داوطلبان عضويت در هيئت مديره و بازرس اتحاديه صنف فوق الذكر 
كه داراى شرايط ذيل مى باشند، دعوت مى شود ظرف مدت 10 روز از تاريخ 94/5/31 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:

(براى  يا معافيت  پايان خدمت نظام وظيفه و  از تمام صفحات شناسنامه (2 سرى) - فتوكپى مدرك  فتوكپى پروانه كسب معتبر (2 برگ) - فتوكپى 
 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 تغييرات شركت درون شهرى صبوران عاشق "سهامى خاص" 

به شماره ثبت: 3801 و شناسه ملى: 10360052268 
 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى مورخ 94/3/25 تصميمات ذيل اتخاذ شد:

 1- خانم فاطمه نيكرو به شماره ملى 0640434487 و آقايان محمد كريم رضائى به شماره ملى 0889969949 و مصطفى نيكرو
 به شماره ملى 5639718404 به عنوان اعضاى اصلى هيئت مديره براى مدت دو سال انتخاب گرديدند.

2- خانم تكتم كاظم نژاد به شماره ملى 0946151989 به عنوان بازرس اصلى و خانم سلطان زنگويى به شماره ملى 0650527143 
به عنوان بازرس على البدل براى مدت يك سال مالى انتخاب گرديدند. 3- روزنامه آواى خراسان جنوبى جهت درج آگهى هاى 
شركت انتخاب گرديد. با ثبت اين مستند تصميمات انتخاب مديران، انتخاب بازرس، انتخاب روزنامه كثيراالنتشار انتخاب شده 

توسط متقاضى در سوابق الكترونيك شخصيت حقوقى مرقوم ثبت و در پايگاه آگهى هاى سازمان ثبت قابل دسترس مى باشد.

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

نصب رايگان   /   چك دو ماهه
نبش مدرس 69       09153616358

درب هاى اتوماتيك

 يك خانم ترجيحا مجرد براى خدمات  منزل
 با  دستمزد عالى نيازمنديم.
09300912977-32446441

داربست مهدى   نصب، خريد و فروش لوازم
بلوار فرودگاه ، سه راه صياد شيرازى

09151642377 - وسيله كار

 حمل  اثاثيه  منزل 

با خاور مسقف و كارگر ماهر
09159639065

على آبادى
ضمنا كارگر تنها نيز داريم"

فروشگـاه    كـودك 
 ا ميـــر

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

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

سجادشهر ،  امامت 2           32412973  - نودهى فاطمى

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

مسير مشهد و  زاهدان

09159618581- فاروقى



پيام شما13 طرح هادى روستاهاى استان تكميل شد
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پيام كوتاه : 3000272424

چهارشنبه * 28 مرداد 1394 * شماره 3296
مسئوالن امر به خصوص راه و شهرسازى از همين 3

پليس  مسير  سوم  الين  احداث  فكر  به  االن 
و  تا سه راهى ورودى شهرستان درميان  راه 
بالعكس باشند جاده فعلى خصوصًا در ايام تعطيل 

جوابگوى تردد خودروها نيست.
915...280
چرا مدت زيادى است خط كشى عابرين پياده 

ميدان شهدا رنگ آميزى نمى شود؟
915...604
سالم آوا. مطلبى درباره «نگهدارى از پيكره بند دره و 
تأمين امنيت و نظافت آن» در مورخ 94/2/13 چاپ 
شد اما معلوم نشد آيا مسئولين دلسوز محلى در اين 
باره واكنش مؤثر و مثبتى نشان دادند يا خير! يا اينكه 
هدف همان ِگل كردن آب است و هدردادن منابع.
درباره اينكه اين مكان ارزشمند و آبخيز به سازمان 
آب و فاضالب تحويل شود آيا بزرگان مسئوليت پذير 
محلى به تفكر و عمل پرداختند يا طبق معمول به 
تاكنون  كه  ضرورى  امر  يك  شد.  سپرده  فراموشى 
بايد انجام مى شد ولى متأسفانه نشده، حصاركشى 
يا فنس كشى محيط بند است تا مجدداً شاهد 
مرگ عمدى يا غيرعمدى احدى از همشهريان 
نباشيم و تميزى و نظافت نيز بهتر محفوظ بماند و 

محلى براى خودكشى تلقى نشود. با تشكر پورداود
935...994
گويا مسئوالن بيرجند در اين اقليم خشك و بيابانى از 
ويرانگرى فضاى سبز لذت مى برند. به جاى اينكه 
بيابان زدايى كنند فضاى سبز زدايى مى كنند! 
از بهترين اكوسيستم هاى  باغ زرشكى يكى 

نياكان  سوغات  و  بيرجند  ارزشمند  طبيعى 
و  به علت ساخت  حال  متفكر و مؤمن ما است. 
شود  مى  ويران  دارد  نامشروع  و  درآمد  پر  سازهاى 
نگين سبز در  اين  ويرانگران  به  و مسئوالن گرامى 
مركز شهر كه براى مردم حالت يك فيلتر بسيار مؤثر 
دارد با سكوت و بى تفاوتى خويش به به و چه چه 
مى گويند. بهتر است مفهوم سخن زيباى «ديگران 
كاشتند ما خورديم...» به «ما ويران كنيم تا ديگران 
مسئولين  از  احدى  اميدواريم  دهيم  تغيير  نخورند» 
خويشتن را به خواب نزده باشد چون طبق فرمايش 
باشد  زده  خواب  به  را  خود  كه  آدمى  موال  حضرت 

هرگز بيدار نخواهد شد.
935..712
چندبار تماس  باشد:  پاسخگو  شهردارى منطقه 2 
ورودى  پل  كردن  درست  جهت  كه  بگيريم 
خيابان  انتهاى  در  سلمان  قرارگاه  مجتمع 

شهيدآوينى اقدام شود؟
915...561
در برخى كشورهاى اروپايى بيشتر وسايل مورد نياز 
مردم  به  وام  از طريق  خودرو  و  مانند مسكن  مردم 
درصد  سه  تا  دو  بين  سودهايى  با  شود  مى  واگذار 
كه بيشتر حالت دستمزد دارد از آن سو مردم هم با 
برنامه و درست كار كردن درصدد پرداخت اقساط آن 
هستند و به نوعى اقتصاد آنها را طورى هدايت 
مى كند براى بهتر كار كردن. ولى نمى دانم چرا 
وطن  جان هم  داريم  دوست  ها  وام  پرداخت  در  ما 
خود را بگيريم و چنان سودى بگيريم كه طرف ديگر 

از زندگى بيزار شود. حال شما مردم قضاوت كنيد
915...720
روز  هر  غربى  قدس  معلم،  خيابان  اهالى  ما  سالم. 
فرهنگيان  باشگاه  فاضالب  بد  بوى  از  صبح 

امان مان بريده لطفًا مسئوالن پيگيرى نمايند.
915...594

13 طرح هادى روستاهاى استان تكميل شد. معاون عمران روستايى بنياد مسكن انقالب اسالمى استان با اعالم اين خبر گفت: براى اجراى 
اين طرح ها 14 ميليارد و 400 ميليون ريال هزينه شد. تنها افزود: اين طرح ها در هفته دولت به بهره بردارى مى رسد. به گفته وى با بهره 
بردارى از اين طرح ها 2هزار و 976 خانوار از مزاياى آن برخوردار مى شوند. وى افزود: امسال 59 ميليارد ريال اعتبار براى اجراى طرح هاى 

هادى در استان اختصاص يافته است. از 908 روستاى باالى 20 خانوار خراسان جنوبى تاكنون طرح هادى 384 روستا اجرا شده است. 

با حضور ميهمانان كشورى مهرماه امسال برگزار مى شود

چهارمين همايش سراسري دانشجويان
و دانش آموختگان فـرش كشور 

در خراسان جنوبى
* كمالى

چهارمين همايش سراسرى دانشجويان و دانش آموختگان فرش كشور 
و همايش ملى فرش دستباف خراسان جنوبى  در روزهاى 15 و 16 
مهرماه در بيرجند برگزار مى شود.  مدير كميته گردهمايى هاى علمى 
برگزارى همايش سراسري  از  ايران هدف  فرش  علمى  انجمن  هنرى 
دانشجويان و دانش آموختگان فرش كشور را بررسى آموزش دانشگاهى 
رشته فرش دستباف و بهره مندى متقابل بخش توليد و دانشگاهى از 
يكديگر و كمك به توسعه علمى فرش دستباف عنوان كرد و افزود: اين 
همايش از سوى انجمن علمى فرش ايران و با ميزبانى دانشگاه بيرجند 

و مشاركت دستگاه هاى استانى در بيرجند برگزار مى شود. 

برگزارى جشنواره آثار دانشجويى 
و فارع التحصيالن فرش در حاشيه همايش

محمد صميمى اول با يادآورى اينكه دوره هاى اول تا سوم اين همايش 
در شهرهاى تهران، تبريز و اردكان برگزار شده و استان خراسان جنوبى 
آثار  جشنواره  برگزارى  از  است  همايش  اين  دوره  چهارمين  ميزبان 
داد  خبر  همايش  اين  حاشيه  در  فرش  التحصيالن  فارغ  و  دانشجويى 
و ايجاد رقابت و كاربردى نمودن  آموخته هاى علمى را  از اهداف اين 
جشنواره برشمرد.  وي افزود: در اين جشنواره آثار ارسال شده در زمينه  
طراحى فرش، نقشه كشى فرش، نقشه هاي رايانه اي، بافت، مرمت، 
رنگرزى، فيلم كوتاه فرش و وبالگ برتر فرش مورد داورى قرار گرفته 

و آثار برتر ملى، داوري و آثار برتر انتخاب خواهند شد. 
ديگر  از  كشور  فرش  برتر  دانشجوى  و  برتر  نامه  پايان   انتخاب 
برنامه هاي همايش مذكور است. همچنين و از آنجايي كه فرش دستباف 
در  برآيندي  و  ارزشمند  داراي جايگاه  باشد  از كشور كه  منطقه  در هر 
 سطح ملي و جهاني است، نيازمند نگاه وسيع و در سطوح فرا منطقه اي
آموختگان  دانشجويان و دانش  از همايش سراسري  بعد  است، در روز 
خواهد  برگزار  نيز   جنوبي  خراسان  فرش  ملي  همايش  كشور،  فرش 
از 1100  بيش  را  جنوبى  در خراسان  دستباف  فرش  سابقه  وى  گرديد. 
سال پيش عنوان كرد به گونه اى كه مرحوم مقدسى ملقب به ابو عبدا... 
در سال 346 هجرى قمرى در عبور از منطقه قهستان از فرش هاى اين 

منطقه سخن گفته است.
وي افزود: خراسان جنوبي از مناطق مهم و نه گانه فرش كشور است كه 
مود و درخش از مناظق شاخص فرش در اين استان بوده و هم اكنون 

مناطق بسياري از استان به اين هنر صناعي اشتغال دارند. 
وى خاطرنشان كرد: در گذشته صنعت فرشبافى از رونق بسزايى برخوردار 

بوده و هنرمندان در صنايع وابسته شامل طراحى و نقشه كشى فرش، 
رنگرزى گياهى، مرمت و پرداخت فرش فعاليت هاى بسيارى داشته اند 
كه متأسفانه در گذر زمان اين رشته ها در استان كم فروغ شده و مورد بى 

توجهى قرار گرفته است.

نبود توليدكنندگان بزرگ 
و بى برنامگى از مشكالت بزرگ  فرش استان

هدف بى  را  بيرجند  فرش  فراروى  مشكالت  عمده   صميمى 
توليد  و   كار  استاد  نبود  توليد،  نامه  برنامه  و  طرح  نبود  از  ناشي  بافى 
 كنندگان مجرب ، مهيا نشدن بستر فعاليت براي تشكل ها و شركت هاى
مرتبط با توليد فرش در استان عنوان كرد و افزود: عدم اهميت به فرش 

در استان به عنوان يك رشته با دامنه اشتغال باال پس از كشاورزى و 
دامدارى، هدايت توليدات فرش توسط توليدكنندگان جز و بدون برنامه، 
نبود توليد كنندگان بزرگ و برنامه محور از ديگر مشكالت پيش روى  

صنعت  فرش بافى در استان است. 
ايران  فرش  علمى  انجمن  هنرى  علمى  هاى  گردهمايى  كميته  مدير 
در ادامه با يادآورى مزيت هاى بسيار فرش توليدى استان گفت: وجود 
نيروى انسانى فراوان و خالق  و با سابقه فرشبافى، توليد ارزان و متناسب 

با بازار جهانى فرش، كيفيت مناسب فرش هاى بيرجند در قياس با قيمت 
آن، وجود مواد اوليه با كيفيت باال در منطقه و قابليت توليد سايزهاى 
مختلف فرش و با رج شمارهاى متفاوت از مهمترين مزاياى فرش استان 
است. وى اظهار تأسف كرد با وجود مزيت هاى سرشار و قابليت هاي 
فرش  در صنعت  انساني  امنيت  و  اجتماعي  فرهنگي،  اقتصادي،  متعدد 
بافى استان تحليلى درست از اين هنر صناعى و ارزشمند وجود ندارد و 
امور فرش دستباف در استان صرفًا در حال سپرى شدن است نه پيش 

بردن و هدايت كردن. 
خشتى،  ريزماهى،  شامل  را  منطقه  فرش  هاى  طرح  عمده  صميمى 
محرمات، بته جغه، كله اسبى، ربعي سعدى، واگيراى و نايينى برشمرد و 
افزود: در حال حاضر طرح هاى ريزماهى و خشتى رايج ترين طرح هاى 
رايج در بيرجند هستند كه تقريبًا 95 درصد توليدات فرش را در برگرفته 

و 5 درصد باقيمانده شامل ساير طرح ها است. 

فرش در رديف ديگر دغدغه هاى استان 
بايد مورد توجه قرار گيرد

مجموعه  كرد:  تأكيد  استان  فرش  مشكالت  يادآورى  با  ادامه  در  وى 
دستگاه هاى استانى بايد فرش دستباف را عنوان يك قابليت منحصر به 

فرد در استان در جهت تأمين اشتغال، ترميم معيشت و پايدارى جمعيتى 
روستايى  پذيرفته و فرش را در رديف ديگر دغدغه هاى استان از قبيل 
راه، آب كشاورزى، دامدارى، برق و.... بايد عميقًا و مستمراً مورد توجه 
شغل  سومين  عنوان  به  رشته  اين  به  را  خود  نگاه  و سطح  دهند  قرار 

پردامنه استان تغيير دهند. 
وى با تأكيد بر اينكه به دليل ويژگي هاي جغرافيايي، اقليمي و آب و 
مناطقي  براي  تنها  صنايع  و  دامداري  كشاورزي،  توسعه  استان  هوايي 
منابع  دليل محدوديت  به  نمود،  اظهار  است،  ريزي  برنامه  قابل  معدود 
آبي و كم استعداد بودن بسياري از اراضي استان براي كشاورزي، فرش 
اقتصاد  ترميم  روستاها،  پايداري  حفظ  براي  ارزشمند  فرصتي  دستباف 

روستايي و افزايش ضريب اشتغال در اين مناطق به شمار مي رود. 
تأسيس  براي  محور  اشتغال  و  جامع  هاي  برنانه  تدوين  با   همچنين 
مهاجرين  ميزبان  عمومًا  كه  شهرها  حاشيه  در  قاليبافي  هاي  مجتمع 
بروز  آنان،  سازي  توانمند  و  جذب  با  توان  مي  است   روستايي 
با  از سويي  را تقليل داد و  ناهنجاري هاي متعدد فرهنگي و اجتماعي 
را فراهم نمود در  توليدات فرش  ارتقاي كيفي  نظارت متمركز، شرايط 
توليد فرش  نظام  در  متعدد  دليل ضعف هاي  به  اهداف،  اين  مجموعه 
در استان، كمك گرفتن از توليد كنندگان مطرح و توانمند كشور براى 

سرمايه گذارى در فرش استان اجتناب ناپذير است. 

با سوء رفتار و كاهش سطح كيفى فرش ها، 
بافندگان پرتالش نيز به حقوق واقعى خود نمى رسند

وي تصريح كرد:  كم توانى توليد كنندگان فعلى بيرجند و نداشتن برنامه 
و هدف، سبب سيال شدن امور توليد فرش و كم فروغ شدن توليدات 
ارزشمند در استان شده و  لذا به دليل نبود توليد كننده با قابليت هاى 
باالى اقتصادى، تخصصى، هدفگرا و برنامه محور، نه تنها فرش استان 
 به اضمحالل رفته است بلكه با سوء رفتار و كاهش سطح كيفى فرش ها،
بافندگان پرتالش نيز به حقوق استحقاقي و واقعى خود نمى رسند و به 
اندك، دارهاى فرشبافى  بهاي فروش  يا  قليل،  دليل دريافت مزدهايى 
را رها كرده و عطاى فرشبافى را به لقايش بخشيده اند. وى در پايان 
به تشكيل، تقويت، توانمند سازى و حمايت از تشكل هاى توليد فرش 
و هنرهاى وابسته استان جهت فراهم نمودن بستر رشد كمى و كيفى 
فرش و هنرهاى وابسته در حال محو شدن در استان  از قبيل رنگرزى، 
طراحى فرش، مرمت و نظارت بر توليد اشاره و افزود: در شرايط فعلى 
استان شديداً از نبود توليدكننده برنامه گرا و توسعه خواه رنج مى برد و 
افراد فعلى نه توليدكننده بلكه صرفًا تداركات چى توليد فرش بوده خود 

را فارغ از هرگونه مسئوليت توجه و برنامه ريزى مى داند.

دعوت مجمع عمومى عادى و مجمع عمومى فوق العاده
 شركت صندوق حمايت از توسعه بخش كشاورزى شهرستان خوسف (سهامى خاص) 

ثبت شده به شماره: 4726 و شناسه ملى: 10360062150 

 به اطالع صاحبان سهام شركت صندوق حمايت از توسعه بخش كشاورزى شهرستان خوسف ( سهامى خاص) مى رساند: جلسه 
مجمع عمومى عادى و مجمع عمومى فوق العاده شركت مذكور دوشنبه 94/6/9 به ترتيب در ساعات 9 و 10 در محل سالن 
مديريت جهاد كشاورزى شهرستان خوسف واقع در شهرستان خوسف - بلوار شهيد بهشتى برگزار مى گردد. بدينوسيله از كليه 
صاحبان سهام و نمايندگان قانونى صاحبان سهام دعوت به عمل مى آيد با در دست داشتن معرفى نامه از تشكل خود (براى 
 سهامداران حقوقى) و داشتن كارت شناسايى معتبر (براى سهامداران حقيقى) در روز و ساعت مقرر در محل مذكور حضور 

به هم رسانند.
الف) دستور جلسه مجمع عمومى عادى :

استماع گزارش هيئت مديره در خصوص عملكرد شركت - بررسى و تصويب اصالحيه بودجه سال مالى منتهى به 94/6/31
بررسى و تصويب بودجه پيشنهادى هيئت مديره براى سال مالى منتهى به 95/6/31 – انتخاب اعضاى هيئت مديره

ب) دستور جلسه مجمع عمومى فوق العاده:
1- بررسى و تصويب نقل و انتقال سهام - پرداخت سرمايه تعهدى

ضمنا اصالحيه بودجه و بودجه پيشنهادى سال آينده و ساير مستندات براى ارائه به سهامداران محترم در دفتر شركت آماده مى باشد.
هيئت مديره

دعوت نامه تشكيل مجمع عمومى عادى ساليانه " نوبت اول "

شركت تعاونى مسكن پويش كار شرق خراسان جنوبى

جلسه مجمع عمومى عادى ساليانه "نوبت اول" شركت تعاونى مسكن پويش كار شرق خراسان جنوبى يكشنبه 
94/6/22 ساعت 4 بعدازظهر در محل دفتر شركت تعاونى مسكن پويش كار شرق واقع در خيابان پاسداران 15 
رسالت 3 پالك 32 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 هيئت مديره يا بازرسى موظفند حداكثر ظرف مدت هفت روز از تاريخ انتشار آگهى يا 

صدور دعوت نامه تشكيل مجمع عمومى عادى مدارك مربوطه را به دفتر شركت تعاونى تحويل نمايند.

دستور جلسه:
گزارش هيئت مديره و بازرس شركت - طرح و تصويب صورت هاى مالى سال 93 پس از استماع گزارش هيئت 
مديره و بازرس- طرح و تصويب بودجه پيشنهادى سال 94 - انتخاب بازرس اصلى و على البدل به مدت يك سال 

مالى - تصميم گيرى در خصوص فروش وسايل نقليه (وانت پيكان) - تعيين خط مشى آتى شركت

هيئت مديره شركت تعاونى مسكن پويش كار شرق خراسان جنوبى

دعوت نامه تشكيل مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده
 شركت تعاوني مسكن كاركنان  دانشگاه علوم پزشكي (نوبت اول) 

بيرجند  علوم پزشكي  دانشگاه  تعاوني مسكن كاركنان  العاده شركت  فوق  به طور   جلسه مجمع عمومي عادي 
"" نوبت اول " چهارشنبه 94/6/11 ساعت 4/30 بعدازظهر در محل مسجد دانشگاه علوم پزشكي بيرجند برگزار 
مي شود. از كليه اعضا دعوت مي شود شخصا براى اتخاذ تصميم نسبت به موضوعات ذيل در اين مجمع حضور به 
هم رسانند. با توجه به ماده 10 آيين نامه نحوه تشكيل مجمع عمومي آراي وكالتي هر عضو حداكثر سه راي و هر 

شخص غير عضو تنها يك راي خواهد بود. 
 دستور جلسه:

 1- گزارش كتبي هيئت مديره و بازرس شركت 2- طرح و تصويب صورت هاي مالي سال هاي 91-90-89-
92-93 3- تغييرات اعضاي عضو تعاوني و سرمايه 4- طرح و تصويب بودجه پيشنهادي سال 94 5- تصويب نحوه 
قرعه كشي 45 واحد احداثي واقع در سايت اداري 6- تصميم گيري در خصوص تصفيه حساب اعضاي 45 واحدي 
با توجه به اتمام پروژه 7- طرح و تصويب و پرداخت مبلغي به عنوان استرداد حق سهام اعضاي مستعفي شركت 
تعاوني 8- طرح و تصويب و تعيين پاداش هيئت مديره و بازرس و مديرعامل با توجه به اتمام پروژه 45 واحدي 

تعاوني 9- تعيين خط مشي آتي شركت و اتخاذ تصميم  در مورد اراضي (15 هكتاري ) كالته بابا   
مدير عامل و هيئت مديره شركت تعاوني مسكن كاركنان دانشگاه علوم پزشكي بيرجند

آگهي تغييرات شركت درون شهري صبوران عاشق "سهامي خاص" 
به شماره ثبت: 3801 و شناسه ملي: 10360052268 

به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 94/4/5 تصميمات ذيل اتخاذ شد:

  1- آقاي محمد كريم رضائي به شماره ملي 0889969949 به سمت رئيس هيئت مديره و آقاي مصطفي نيكرو به شماره  ملي 
5639718404 به سمت نايب رئيس هيئت مديره و خانم فاطمه نيكرو به شماره ملي 0640434487 به سمت عضو اصلي هيئت مديره 
براي مدت دو سال انتخاب گرديدند.  2- آقاي محمدرضا برزجي به شماره ملي 0651108330 به عنوان مدير عامل شركت براي مدت دو 
سال انتخاب گرديد و كليه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و اوراق عادي و اداري شركت از قبيل چك و سفته و غيره با امضاي آقاى محمدرضا 
برزجى (مدير عامل) و آقاي محمد كريم رضائي (رئيس هيئت مديره) و در غياب مدير عامل يا رئيس هيئت مديره با امضاى خانم فاطمه 
نيكرو (عضو هيئت مديره) و مهر شركت معتبر است.  با ثبت اين مستند تصميمات تعيين دارندگان حق امضا ، تعيين سمت مديران انتخاب 

شده توسط متقاضي در سوابق الكترونيك شخصيت حقوقي مرقوم ثبت و در پايگاه آگهي هاي سازمان ثبت قابل دسترس مي باشد.    

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان جنوبي - مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجاري بيرجند 

دعوت نامه تشكيل مجمع عمومى فوق العاده شركت تعاونى مسكن كاركنان دانشگاه علوم پزشكى
 (نوبت دوم)

جلسه مجمع عمومى فوق العاده شركت تعاونى مسكن كاركنان دانشگاه علوم پزشكى بيرجند "نوبت دوم" چهارشنبه 
94/6/11 ساعت 6/30 بعدازظهر در محل مسجد دانشگاه علوم پزشكى بيرجند برگزار مى شود. از كليه اعضا دعوت 
مى شود شخصا براى اتخاذ تصميم نسبت به موضوعات ذيل در اين مجمع حضور به هم رسانند. با توجه به ماده 
10 آيين نامه نحوه تشكيل مجمع عمومى آراى وكالتى هر عضو حداكثر سه راى و هر شخص غير عضو تنها يك 

راى خواهد بود. 
دستور جلسه:

تصميم گيرى در خصوص انحالل شركت تعاونى مسكن

مدير عامل و هيئت مديره شركت تعاونى مسكن كاركنان دانشگاه علوم پزشكى بيرجند

دعوت نامه تشكيل مجمع عمومي فوق العاده شركت تعاوني مسكن كاركنان دانشگاه  علوم پزشكي بيرجند 
(نوبت اول)

  جلسه مجمع عمومي فوق العاده شركت تعاوني مسكن كاركنان دانشگاه علوم پزشكي بيرجند "نوبت اول" 
چهارشنبه 94/6/11 ساعت 5/30 بعدازظهر در محل مسجد دانشگاه علوم پزشكي بيرجند برگزار مي شود. از كليه 

اعضا دعوت مي شود شخصا براى اتخاذ تصميم نسبت به موضوعات ذيل در اين مجمع حضور به هم رسانند. با 
توجه به ماده 10 آيين نامه نحوه تشكيل مجمع عمومي آراي وكالتي هر عضو حداكثر سه راي و هر شخص غير 

عضو تنها يك راي خواهد بود. ضمنا افراد داوطلب هيئت تصفيه مي توانند حداكثر ظرف يك هفته از تاريخ انتشار 
آگهي تقاضاي كتبي خود و مدارك مربوطه را به دفتر تعاوني تحويل نمايند.  

دستور جلسه: 1- انتخاب 3 نفر هيئت تصفيه  2- تعيين حق الزحمه هيئت تصفيه

مدير عامل و هيئت مديره شركت تعاوني مسكن كاركنان دانشگاه علوم پزشكي بيرجند
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جمعه  امام  فرماندار  حضور  با  سربيشه  مطبوعات  خانه 
شهرستان  اين  خبرى  رابطان  و  مسئوالن  از  جمعى   و 
راه اندازى شد. مدير عامل خانه مطبوعات خراسان جنوبى  
تشكل  را  مطبوعات  خانه  مركز،  اين  افتتاحيه  مراسم  در 
صنفى اصحاب رسانه براى پشتيانى و حمايت  از اين قشر 
دانست و افزود:خانه مطبوعات استان  با 10 سال سابقه 
و  تقويت حوزه رسانه  و   ايجاد تحول  دنبال  به  فعاليت  

اصحاب مطبوعات است 

قلم سازنده نقش بسيار مهمى 
در توسعه كشورها دارد

على جعفر پور مقدم گفت: مطبوعات و قلم سازنده نقش 
بسيار مهم و بى بديلى در توسعه كشورها دارد چنانكه با 
نظرها  نقطه  و  حساسيتها  موضوع  يك  شدن  اى  رسانه 
ان  براى  حلى  راه  باالخره  و  بزرگ  مسئله  آن  مورد  در 
در  رسانه  نقش  و  جايگاه  به  شودوى  مى  پيدا  موضوع 
تقسيم  استان اشاره و افزود : خوشحاليم كه اولين خانه 
ارتباطات  علم  پدر  زادگاه  در  را  شهرستانى  مطبوعات 

(پروفسور معتمدنژاد ) راه اندازى كرده ايم 
فرماندار شهرستان سربيشه نيز در اين جلسه با اشاره به 
گزارش هاى دقيق و عميق خبرنگار به رخدادها و وقايع 

خبري، بيان كرد: توجه به اولويت هاي جامعه و نظام با 
جمله  از  عمومي  آرامش  و  انسجام  وفاق،  حفظ  رويكرد 
عوامل موثر در ارزش بخشيدن به كاركرد خبرنگار است.

تاكيد  واقعيت ها  بيان  در  مسئوالن  صداقت  بر  خدادادى 
اخبار  امانتدار،  به عنوان  بايد  خبرنگاران  افزود:   و  كرد 

دريافتى را در معرض ديد جامعه قرار دهند.
انعكاس دقيق خبرنگاران  بدون  فعاليتى  افزود: هيچ  وى 
حرفه  اين  در  البته  نمى كند،  پيدا  را  خود  واقعى  جايگاه 
صداقت و وجدان كارى در ارائه اخبار مفيد و اميد بخش 

كه  افرادى  دليل  همين  به  و  است  اهميت  حائز  بسيار 
وارد اين حوزه مى شوند بايد به لحاظ اعتقادى بنيه قوى 
رابطان  و  مراسم خبرنگاران  اين  ادامه  در  باشند.   داشته 
خبرى اين شهرستان مشكالت خود را مطرح و قول هاى 
مساعد در اين خصوص نيز داده شد . در همين راستا خانه 
مطبوعات نيز ضمن دعوت از عالقه مندان به حوزه خبر 
و اطالع رسانى براى حضور در اين صحنه گفت : انشاا... 
به زودى اولين دوره آموزش خبرنگارى مقدماتى را در اين 

شهرستان برگزار خواهد شد .

شايان ذكر است قبل از مراسم افتتاح اين مركز اعضاى 
هيئت مديره خانه مطبوعات با حضور در دفتر امام جمعه 
و فرماندار سربيشه ضمن استماع نظرات ايشان به تبيين 

وضعيت رسانه و اطالع رسانى  پرداختند. 

خبرنگاران چشم بيناى
 جامعه هستند

در اين ديدار حجه االسالم سنجرى امام جمعه سربيشه 
بر  مبنى  رهبرى   معظم  مقام  فرمايش  به  استناد  با  نيز 
كشور  سرتاسر  در  انقالب  مسولين   جمعه  ائمه  اينكه 
هستند  و مسئول انقالب بايد  به موقع  زنگ خطر  در 
مواقع لزوم زنگ خطر را به صدا دراورند  گفت: معتقديم 
توانند   مى  جامعه   بيناى  چشم  عنوان  به  خبرنگاران 
رسانى  اطالع  خطير  وظيفه  انجام  در  را  جمعه  امامان 
خانه  افتتاح  ادامه  در  وى  نمايند  يارى  سازى  اگاه  و 
مطبوعت را  گامى مهم در انسجام خبرنگاران شهرستان 
بعنوان  خبرنگاران  نمود:  اميدوارى  اظهار  و  كرد  عنوان 
مشكالت  مسئولين   و  مردم  ميان  محكم  ارتباطى  پل 
گوش  به  خود  قلم  و  نگاه  با  را  مردم  درخواست هاى  و 
مسئولين رسانده  و از طرفى عملكرد مسئولين را نيز به 

مردم اطالع مى دهند.

خانه مطبوعات شهرستان سربيشه راه اندازى شد

كشف985 گرم شيشه در «قاين» 
 به گزارش پايگاه خبري پليس ، سرهنگ» اميرآبادي زاده» در اين رابطه گفت : مأموران انتظامي شهرستان قاين هنگام كنترل خودروهاي عبوري 
در ايست و بازرسي اين شهرستان به يك دستگاه خودروي پژو 405 خاكستري رنگ كه از زاهدان به سمت شمال كشور در حركت بود مشكوك 
شدند و خودرو را متوقف كردند كه در بازرسي از خودرو 985 گرم مواد مخدر صنعتي شيشه كه به طرز ماهرانه اي جاساز شده بود كشف شد. 4 مناسبت ها

چهارشنبه *28 مرداد 1394 * شماره 3296 

گشايش مجلس خبرگان براى بررسى 
نهايى قانون اساسى جمهورى اسالمى ايران

اولين خبرگان رهبرى 23 تير ماه 1362 اولين نشست 
مجلس خبرگان رهبرى (پس از انتخابات نخستين دوره 
مجلس خبرگان در 19 آذر 1361) افتتاح شد و در اين 
دوره از مجلس خبرگان با شركت 69 تن از نمايندگان 

خبره مردم سراسر كشور گشايش يافت.
مجلس خبرگان رهبرى بر اساس قانون اساسى وظيفه 
رسيدگى به امور و وظايفى را دارد كه بر اساس اصل 
110 قانون اساسى بر عهده مقام رهبرى نهاده شده 
است. در جمهوري اسالمي ايران، رهبري، ركن اساسي 
و محور اصلي نظام است و اين جايگاه رفيع، در قانون 
اساسي به عنوان ضامن عدم انحراف سازمانهاي مختلف 
از وظايف اصيل اسالمي خود شناخته شده است. حوزه 
وسيع و سنگين مسئوليتهاي رهبري و نقش بنيادين آن 

در سالمت نظام سياسي ايجاب مي كند كه شايسته ترين 
فرد، عهده  دار آن شده و شخص رهبر، داراي باالترين 
صالحيتهاي علمي، اخالقي، سياسي و از برترين تواناييها 
برخوردار باشد. از اين رو، براي آنكه انتخاب اين مقام بر 
طبق معيارهاي الزم صورت گيرد، انتخاب رهبر از سوي 
مردم، به وسيله نمايندگان خبره آنان صورت مي پذيرد، 
به اين ترتيب كه خبرگان، منتخب مردم هستند و رهبر، 
منتخب خبرگان. رهبر منتخب خبرگان، واليت امر و 
همه مسئوليتهاي ناشي از آن را بر عهده خواهد داشت. 
همچنين در صورتي كه رهبري از انجام وظايف قانوني 
خود كه در قانون اساسي مذكور است، ناتوان شود، از 
مقام خود بركنار خواهد شد كه تشخيص اين امر نيز 
برعهده خبرگان رهبري است و مجلس خبرگان يكى 
از نهادهاى عالى است كه در قانون اساسى جمهورى 
مهِم  وظيفه  سه  و  شده  بينى  پيش  ايران  اسالمى 
شناسايى، انتخاب و نظارت بر رهبرى را عهده دار مى 
باشد كه اعضاى اين نهاد عالمانى متعهدند كه از سوى 
مردم برگزيده مى شوند. بر اين اساس اولين مجلس 
خبرگان رهبري در شرايطي كه كشور، در حال نبردي 
نابرابر با حكومت عراق و دنياي استكبار بود و متجاوزان 
عراقي براي شكست ملت قهرمان ايران، هر روز متوسل 

به شيوه اي جديد در جنگ مي شدند، تشكيل شد.
اولين دوره مجلس خبرگان رهبري، با شركت هجده 
ميليوني مردم شجاع و مقاوم ايران در 19 آذر 1361 
برگزار گرديد و 75 نفر از نمايندگان مجلس خبرگان 

تعيين شدند. 

فرهنگ و هنر

ماجراى عروسكى 
كه روستاييان را پولدار كرد 

نوجوان  و  كودك  آموزشى  و  پژوهشى  امور  سئول 
عروسك  گفت:  فرهنگى  ميراث  پژوهشگاه 
بدهكارى هاى شان  روستاييان  باعث شد  «دهتوك» 
كشاورزى شان  بپردازند؛  محلى  صندوق هاى  به  را 

رونق بگيرد و آنها را در روستا ماندگار كرد.

ليال كفاش زاده، با بيان اينكه نهضت دهكده جهانى 
و  فرهنگ ها  به  بسيار  شد،  ُمد  دنيا  در  مدتى  كه 
خرده فرهنگ ها لطمه زد اظهار كرد: در اين دهكده 
مصرف كننده  ديگران  و  مى كنند  توليد  عده  يك 
با  مى رسيد  آنها  عقل  كه  كشورهايى  كه  هستند 
با اشاره به  آن مقابله كردند. به گزارش تسنيم وى 
عروسك  خراسان جنوبى كه اولين عروسكى بود كه 
در كشور به ثبت ملى رسيد تصريح كرد: در 23 مهر 
سال گذشته اولين عروسك ملى به اسم «ُدهتوك» 
از روستاهاى  تاجمير سربيشه  كه عروسك روستاى 
ناملموس  ميراث  فهرست  در  بود  جنوبى  خراسان 
اين  اينكه  بيان  با  زاده  كفاش  شد.  ثبت  كشورمان 
روستا آنقدر صعب العبور است كه فقط بايد با ماشين 
گفت:   داشت  رفت وآمد  آنجا  به  مى توان  شاسى بلند 
زنان آن روستا به دليل همين عدم ارتباط با خارج، 
و  داشتند  حافظه  در  قديم  از  را  عروسك سازى  فن 
احيا  عروسك  اين  شكل  بهترين  به  خداروشكر 
روستا  آن  مردم  كه  شد  ايجاد  روستا  در  موجى  و 
توانستند بدهكارى هايشان را به صندوق هاى محلى 
پرداخت كنند؛ به كشاورزى، ماندگارى شان در روستا 
شد.  كمك  محلى شان  جامعه  پايدار  توسعه  به  و 
نوجوان  و  كودك  آموزشى  و  پژوهشى  امور  مسئول 
اين يك سال  در  افزود:  ميراث فرهنگى  پژوهشگاه 
هيچ  كه  سربيشه»  «تاجمير  روستاى  زنان  گذشته، 
زنان  به  بود،  نشنيده  حتى  هم  را  آنها  اسم  كس 
عروسك ساز تبديل شدند كه فروش خيلى خوبى هم 
داشتند؛ جشنواره هاى زيادى براى آنها برگزار شد و 

موزه هاى زيادى به راه اندازى شدند.

با حضور مسئوالن و اصحاب رسانه ؛

رئيس اداره نظارت بر حيات وحش خراسان جنوبى گفت: 
به  ايران  ميش  و  قوچ  بزرگ ترين  اوريال  ميش  و  قوچ 
عنوان يكى از گونه هاى نادر و شاخص جانورى ايران و 

خراسان جنوبى است.
«بهمن مودى» ، با بيان اينكه اين قوچ بزرگ ترين قوچ 
ايران است، گفت: قوچ وميش اوريال از راسته زوج سمان 

و خانواده گاو سانان مى باشد.
وى با اشاره به اينكه نر هاى اين حيوان داراى شاخ هاى 
استان  در  شده  ثبت  ركورد  كه  افزود:  هستند  بلند 
ركورد  و  دارد  طول  متر  سانتى   93 كه  درميان  مربوط  
ملى پارك  به  مربوط  كه  طول  متر  113سانتى   جهانى 

 گلستان است.

وى تصريح كرد: شاخ هاى اين حيوان حلزونى شكل است، 
كه به اطراف و پهلوى صورت هم مى رسند و همچنين 
بلند و سفيد هستند و  نر ها داراى موهاى پيش سينه اى 

ماده ها داراى شاخ هاى كوتاهى هستند.
رييس اداره نظارت بر حيات وحش استان ادامه داد: قوچ 
به عنوان  ايران  بزرگ ترين قوچ و ميش  اوريال  و ميش 
يكى از گونه هاى نادر و شاخص جانورى ايران و خراسان 

جنوبى است.
به   IUCN قرمز  ليست  در  اوريال  قوچ  افزود:  مودى 

عنوان يك گونه حساس و آسيب پذيرمعرفى شده است.
در  آمده  عمل  به  ميدانى  بازديد هاى  به  اشاره  با  وى 
سال هاى اخير، تصريح كرد: اكثر كارشناسان بر اين باورند 

كه با توجه به ويژگى هاى موفولوژپيك قوچ و ميش واقع 
با  آن  بارز  تفاوت هاى  و  درميان  در منطقه حفاظت شده 
ساير قوچ و ميش هاى اوريال، اين گونه مستقل از ساير 
مجزا  گونه اى  عنوان  به  اوريال،  ميش  و  قوچ  گونه هاى 

شناخته شده است.
رييس اداره نظارت بر حياوت وحش استان، با بيان اينكه 
و  مهم  بسيار  ايران  ميش هاى  و  قوچ  رده بندى  وضعيت 
وميش  قوچ  جايگاه  تعيين  براى  افزود:  است،  پيچيده 
اوريال در رده بندى جهانى نياز مبرمى به انجام مطالعات و 

تحقيقات مختلف به خصوص از لحاظ ژنتيكى است.
تپه هاى  اوريال  قوچ  زيستگاه  كرد:  خاطرنشان  مودى 

ماهور و دامنه كوهستان است.

بزرگ ترين قوچ و ميش اوريال ايران، ميهمان خراسان جنوبى

دستگـاه ساب سيـار 
اميرآبادى زاده

 ساب انواع سنگ هاى 
مرمر گرانيت و موزاييك ساده       

09156706538

ايزوگام و قيرگونى  
   كاظم سالخورده 

از ما خريد نكنيد ، اما قيمت را از ما بپرسيد

       09155612949 - 32331050 
ميدان آزادى – ابتداى خيابان شهيد برگى

حمل بار و اثاثيه منزل با 10 سال بيمه
با خاور بزرگ و نيسان

توسط 5 كارگر 
09153636648

 فنودى

الستيـك فـرازى
نقدى تخفيف ويژه 

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

به سمت مزار شهدا
09155622291

32211684

نمايندگى ايزوگام 
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32422592- 09159644492
حدفاصل چهارراه دوم توحيد و سيلو

ايزوگام، قيرگونى،آسفالت

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

نبش غفارى 3، شيدرى  09156040480 - 32221457

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

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
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اندوه و دلشكستگى

كنار آمدن با اندوه، يكى از مشكل ترين كارهايى است 
كه فرد دلشكسته مجبور است انجام دهد. اندوه مى تواند 
از كارآيى فرد بكاهد زيرا وقتى او مبتال به اندوه است، از 
انرژى اش كاسته مى شود و توان برخورد با مشكالت را 

نخواهد داشت و در نتيجه موفقيتى عايدش نمى شود.
هميشه  زندگى  در  نيست  قرار  كه  بينديشيد  خود  با 
مشكالت  اگر  و  بيايد  پيش  ناراحت كننده  موضوعات 
وجود نداشتند، زندگى مانند يك جاده صاف و مستقيم، 
كلى  طور  به  و  بلندى  و  پستى  و  دره  و  تپه  بدون 
زندگى  دره ها، جاده  و  تپه ها  واقع  در  بود.  كسل كننده 
هدفتان  به  اگر  مى كنند.  هيجان انگيزتر  و  جذاب  را 
نرسيده ايد، به اين معنا نيست كه آن هدف دست نيافتنى 
در  به هدف،  براى رسيدن  و  كنيد  را حفظ  آن  است. 
 برنامه تان تغييرات كوچكى بدهيد. مثال ضرب االجل آن 

را عقب تر بيندازيد.

فاصله گرفتن از آدم هايى كه دوستشان
 دارى بى فايده است زمان به ما نشان 
خواهد داد كه جانشينى براى آنها نيست

 اگه مامان من 100 كيلو سيب زمينى
 هم سرخ كنه تا من ميام يكيشو بردارم 

ميگه دست نزن كمه !

آى رفقا اين جا ديار موده
 اينجا پر از ترانه وسروده
اينجا ديار دانش و سواده
اينجا ديار معتمد نژاده

زبان استخوانى ندارد اما آنقدر قوى
 هست كه بتواند قلبى را بشكند 

مراقب حرفهايتان باشيد

تو نامحدودى پس نامحدود ببين و نامحدود 
بينديش توان تو محدود به حدودى

 است كه خود ساخته اى

ما  بدن  از  عضوى  به  تبديل  روزها  اين  همراه   تلفن 
شده اند و كمتر پيش مى آيد كه مدت زمانى طوالنى 
 را از ما جدا باشند. اپليكيشن هاى هيجان انگيز، دنياى 
بى نهايت اينترنت و صد ها عامل ديگر، اين دستگاه هاى 
كوچك را به شدت براى ما جذاب مى كنند و البته باعث 
 مى شوند تا رفتار ما و روابط اجتماعى ما نيز بر اساس 

آن ها، دستخوش تغيير شود.
خانم آژا فراست، مقاله اى را در فوربز به رشته تحرير 
درآورده كه در آن تاثير كنار گذاشتن موبايل را بر روى 

روابط انسانى مورد بررسى قرار مى دهد.
فراست معتقد است كه بدون تلفن همراه، ما انسان هاى 
دلنشين ترى براى معاشرت مى شويم و به همين ترتيب 
قادر خواهيم بود روابط اجتماعى بهترى را به وجود آوريم. 
وى مى گويد: من همكارى به نام آلن دارم كه تا به حال 
نديده ام، موبايل به دست داشته باشد. مطمئن هستم كه 
آلن موبايل دارد؛ ما با هم پيامك رد و بدل مى كنيم و 
در حين حركت صحبت مى كنيم، اما هيچ وقت نشده 
كه به صورت حضورى، آلن را با موبايلش مشاهده كنم.
 موارد زير، نتايجى هستند كه در اين يك هفته توانستم

 به آن ها دست پيدا كنم.

1. افراد قانون من را تكرار كردند
از همكارانم  با يكى  بايد  طى يك جلسه چهار ساعته، 

بر روى پروژه اى بسيار مهم و حساس، كار مى كردم. 
در طول اين چهار ساعت، به هيچ وجه به سراغ موبايلم 
بر روى  كار من  اين  ديدم كه  تعجب  در كمال  نرفتم. 
به سراغ  كم  بسيار  او هم  و  گذاشته  تاثير  نيز  همكارم 

موبايلش مى رود.
موردش صحبت  در  كه  همكارى  كه  بدانيد  نيست   بد 
مى كنم، يك كاربر بسيار فعال در شبكه هاى اجتماعى 
است و هميشه با دنياى مجازى ارتباط تنگاتنگى دارد. 
رفتارم  نداشتم  انتظار  هم  خودم  بخواهيد،  را  راستش 
هفته  يك  طول  در  اما  بگذارد.  تاثير  او  روى  اينچنين 
 اى كه پشت سر گذاشتم، تنها همين يك مورد نبود كه

تحت تاثير قانون من قرار گرفت. 
وقتى كه با كسى مشغول معاشرت هستيد و به هيچ وجه 
به سراغ موبايلتان نمى رود، طرف مقابل نيز تحت فشار 
قرار مى گيرد تا زمان چك كردن موبايلش را بسيار كوتاه 

كند و از دفعات اين كار نيز بكاهد.
اگر بخواهم به همان جلسه چهار ساعته اى كه در ابتدا 
به آن اشاره كردم باز گردم، بايد بگويم كه نتيجه پروژه 
را مى كرديم  آن چيزى كه فكرش  از  تر  بسيار سريع 

حاصل شد و همين نحوى بهبود روابط اجتماعى است.
 باور كنيد كه افزايش راندمانى كه از چك نكردن مرتب 
موبايل به دست مى آيد، به تاخيرى چند ساعته در پاسخ 

به ايميل ها، مى ارزد.

من  با  بيشتر  داشتند  دوست  افراد   .2 
صحبت كنند

من با هيچ كس درباره نقشه خود درباره كنار گذاشتن 
موبايل صحبتى نكرده بودم و همكارانم از اين موضوع 
داد  رفتار آن ها نشان مى  اين حال  با  نداشتند،  اطالع 
كه ناخودآگاهشان از تصميم من لذت برده است و اين 
زمانى  در  داشت.  بسزايى  تاثير  من  اجتماعى  روابط  در 
باالى  توجه  ها  آن  كردم،   مى  معاشرت  ديگران  با  كه 
من به خود را درك مى كردند و اين باعث بهبود روابط 
من  شنيدن  مهارت  مدت  اين  در  است.  من  اجتماعى 
از عواملى شد كه  اين موضوع يكى  باال رفت و  بسيار 
در ارتباطم با ديگران تاثير بسيار مثبتى گذاشت.در نتيجه 
اين اتفاق در روابط اجتماعى من تاثير فراوانى گذاشته 
بود، مكالمات رنگ و بويى ديگر پيدا كرد. هنگامى كه 
افراد تعريف مى كردم، آن ها  براى  را  بامزه  موضوعى 
بيشتر مى خنديدند و يا زمانى كه مكالمه اى جدى را 
بيشترى سخن  با صداقت  مخاطبان  كردم،  مى   شروع 
مى گفتند.رفتار من حتى باعث شده بود تا شخصيتم بيش 
همكارانم  كند.  جلب  خود  به  را  ديگران  توجه  پيش  از 
ديگر صرف داشتن يك مكالمه و اظهار ادب، سؤاالتى از 
قبيل «چطورى؟» يا «چه خبرها؟» را نمى پرسيدند و در 
عوض با صرف زمان بيشترى، به دقت پيگير موضوعات 

شخصى يا پروژه هايم مى شدند.
3. افراد به من اعتماد بيشترى كردند

به تازگى تحقيقاتى به انجام رسيده است كه نشان مى دهد 
استفاده از موبايل، زمانى كه در كنار افراد ديگرى هستيد، 
شخصيتى غير قابل اعتماد را از شما در ذهن ديگران به 
ثبت مى رساند و باعث تخريب روابط اجتماعى مى شود 
به گفته محققين، موبايل ها يادآور اين موضوع هستند كه 
در خارج از ديوار ها، شبكه اى گسترده از افراد وجود دارد 
كه ما مى توانيم با آن ها در رابطه باشيم. همين موضوع، 
باعث مى شود عمق روابط اجتماعى كاهش پيدا كند و 
نزديكى كمترى بين افراد شكل بگيرد و بايد بگويم كه 
من در طول يك هفته تجربه ام، از نزديك نتيجه اين 

تحقيقات را احساس كردم.
آنچنان  آلن  استراتژى  كه  كنم  اعتراف  بايد  نهايت   در 
تاثير گذار بود كه من تصميم گرفتم آن را به صورت دائم 
اين  پياده سازى  بگويم،  نمى خواهم  دروغ  نمايم.  اجرا 
موضوع بسيار سخت و دشوار است، اما من به مرور زمان 

تكنيك هايى را پيدا كردم كه در اجرا به كمك آمد:
فردى  مالقت  به  خواهم  مى  دانم  مى  كه  هنگامى   –

بروم، موبايلم را خاموش مى كنم.
در  و  كرده  خارج  جيبم  از  را  موبايلم  جلسات،  در   –
به دسترسى  بدين شكل  تا  دهم  مى  قرار  كيف   داخل 

آن سخت تر باشد.
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حرف هاى ابريشمى طنز روز

شعر روز 

پلكى احساس

عارفانه روز

يك لحظه مكث كن

حكايت

آيه روز  

و هر جا كه باشم مرا با بركت ساخته و تا زنده ام به نماز و زكات سفارش كرده است
سوره مريم، آيه 31

حديث روز  

آن كس كه خود را در معرض تهمت قرار دهد نبايد كسى را كه به او گمان بد برده است مالمت كند.
امام رضا (ع)

سبك زندگى

                        

846

15

2987

391

16

496

8395

12

148

126539478
593748612
847126593
432875169
685912734
971463285
354691827
218357946
769284351

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

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

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

جدول 3296

براى بهبود روابط، موبايل تان را كنار بگذاريد

مرد فانوس به دست

در خبرها اورده اند كه مردى صبح گاهان براى اداى 
نماز صبح روانه مسجد شد در راه پايش سر خورد و در 
گودالى اب فرود آمد به منزل برگشت و پس از تعويض 

لباس دوباره روانه مسجد شد.
دوباره همانجا سر خورد و به گودال افتاد. مرد به سوى 
خانه برگشت براى بار سوم لباس پوشيد و روانه خانه 
خدا گرديد. وقتى به گودال آب رسيد ديد مردى فانوس 

به دست منتظر او ايستاده ...
مرد فانوس به دست گفت من منتظر تو هستم تا تو را 
به سالمت به  مسجد رسانم عابد قصه ما از او تشكر 
كرد و با هم روانه مسجد شدند. وقتى به مقصد رسيدند 
مرد عابد از مرد فانوس به دست پرسيد: تو كه هستى 
و براى چه به من كمك كردى .. مرد فانوس به دست 
جواب داد . من شيطانم .. بار اول كه به زمين خوردى 
دوست مى داشتم كه از برگشتن منصرف شوى.  ولى 
تو با برگشت خود موجب  شدى خداوند تمام گناهان 
خويشاوندانت را عفو نمايد و در مرتبه دوم كه به زمين 
خوردى لباس پوشيدى و برگشتى.خداوند گناهان تمام 
به  ديگر  بار  اگر  بخشيد.ترسيدم  را  ات  دهكده  مردم 
زمين بخورى خداوند به خاطر تو از سرتقصيرات تمام 
مردم زمين بگذرد بنابراين چاره را در آن ديدم كه شما 

را به سالمت به مقصد رسانم.

پيامك 

* همانگونه كه يك تكه گوشت طى زمان زيادى 
ايجاد مى شود و در چند دقيقه خورده مى شود

 آبروى انسان نيز طى سالها ايجاد شده 
و طى چند دقيقه ريخته مى شود.

* موفقيت به دست آوردن چيزهايى است 
كه دوست دارى و خوشبختى دوست داشتن 

چيز هايى است كه دارى.
 * عشق به ديگرى يك نياز است نه يك ضرورت 

عشق به وطن يك ضرورت است نه يك نياز
 عشق به خدا هم ضرورت است هم نياز.
* سعى كن آنچه تو را راضى مى كند.

 به دست آورى وگرنه زمانى مى رسد كه ناچارى
 به آنچه به دست آورده ايى راضى باشى.

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

تجربه كنيد.    09158668002

فروش آپارتمان دو خوابه 
بسيار تميز و  كامل 
متراژ 100 مترمربع

خيابان نارنج 6 – اركيده يك
09151611842

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

فروش كالته اى با سند و چند سوئيت و 
يا مقدارى از ملك باالتر از بوشاد (آبشار 
مسيحا) فى: توافقى  09151607852

فروش ملك تجارى – مسكونى واقع در 
روبروى رسالت 10 يا معاوضه با ملك در 
مشهد  32430684 - 09154509414

رهن و اجاره
يك باب مغازه 50 مترى ، طبقه باالى
 پاساژ سادسى    09151600562

زمين ديم به متراژ 3 هكتار واقع در 
روستاى آغل در به فروش مى رسد.

09159621625

فروش زمينى به مساحت 70000 متر حاشيه  جاده 
اصلى نزديك شبكه براى احداث مرغدارى ، گاودارى 

رستوران و ...  فى : توافقى      09151607852

پخش تراكت  تبليغاتى

0938  928  2099

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 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 فورى ابزار آالت 
ساخت  كابينت فلز و صنايع فلزى
خم - نقطه - هواگاز - پمپ باد و...

09157202235 - شباب

فروش 
امتياز اتوبار مصلى با 9 سال 

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

32229950

فروش
سوپر با تمامى امكانات و بيش 
از 10 سال سابقه كار همراه با 
فروش عالى واقع در حاجى آباد

09153623505

فروش
يخچال ايستاده 6 درب ، يخچال 

فريزر مخصوص سوپر، پنكه 
سقفى ، 3 عدد كولر آبى ، قفسه  
ترازو  ديجيتال ، تلويزيون رنگى

09153623505

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   

فــروش شرايـطى آهـن آالت
32450930

09153634633 - هاشمى

يك مجموعه فرهنگى براى تكميل كادر ادارى خود به افراد ذيل نيازمند است:

طراح 2 نفر (مسلط به فتوشاپ ، اينديزاين و نرم افزارهاى گرافيكى)
مدير داخلى  يك نفر (ترجيحا بازنشسته خانم / آقا)
كارپرداز  يك نفر                     روابط عمومى 2 نفر 

عالقه مندان براى كسب اطالعات حداكثر تا پايان وقت ادارى 94/5/29 با شماره 
09156669482 تماس حاصل نمايند.

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

تعدادى جوشكار براى كار 
در شهرستان نيازمنديم.

09157234706

تعدادى راننده براى كار در تاكسى 
تلفنى ترجيحا تمام وقت نيازمنديم. 

09376786849

يك نفر خانم براى كار در 
شركت مهندسى پزشكى 

براى واحد فروش 
و بازاريابى نيازمنديم.

09158650645
32229096

خدمات الكترونيك محمودآبادى
تعمير آيفون ، تبديل ضبط و پخش

 به فلش پلير
سيم كشى ساختمان 

32202173 - 09158623356

جوياى كار
مردى 55 ساله براى نگهبانى و ... با حقوق 
پايين و بدون بيمه     09389282099

چند خياط راسته دوز ماهر يا نيمه ماهر 
براى پرده دوزى نيازمنديم.

32422970 - 09155616606

 يك منشى مسلط به امور تايپ و تكثير
دعوت به همكارى مى شود.

  09011619631- 32225151

فروش
آرايشگاه زنانه با امكانات كامل 

واقع در سجادشهر با قيمت فقط 3 
ميليون تومان  09151635798

 فروش مقدارى وسايل سوپرماركت شامل: 
 2 عدد يخچال 6 درب - قفسه هاى 
خود ايستا و سبدهاى فروشگاهى 

 2 عدد سايبان چادرى - قفسه آجيل 
و ترازو (همگى در حد نو ، 4 ماه كاركرد) 

با قيمت توافقى       32439094
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اخبار ورزشى

شهرخبر: عناب آرامش بخش و ضد بد خلقي بوده و از آن به عنوان دارويي که سبب کاهش اضطراب مي شود و تقويت کننده معده و طحال و سيستم گوارشي 
است، استفاده مي کنند.عصاره آن موجب مهار اثر راديکال هاي آزاد (به عنوان عامل افزايش التهاب) مي گردد. ترکيبات اتري موجود در آن عامل مهار کننده اي 
در افزايش قند خون است. در طب سنتي مصرف جوشانده عناب براي درمان سرفه، سرماخوردگي و آنفلوانزا و انواع گلودرد بسيار توصيه شده است. 

خواص دارويى عناب 

نوشيدنى هايى كه خلق وخو را
 بهتر مى كند

 
سالمت نيوز: وقتي که استرس داريد، چاي بابونه 
و  اضطراب  تسکين  باعث  بابونه  چاي  بنوشيد. 

کردن  اضافه  مي شود.  عصبي  تحريک پذيري 
تاثير  بابونه،  چاي  و  شير  ترکيب  به  عسل 
احساس  که  وقتي  مي کند.  ايجاد  فوق العاده اي 
بنوشيد.  آلبالو  آب  داريد،  بي خوابي  و  بي قراري 

مطالعات نشان مي دهد که اگر ۲ بار در روز آب 
آلبالو بنوشيد، به شما کمک مي کند که شب ها 
منبع  آلبالو،  بخوابيد.  بيشتر  دقيقه   ۹۰ حدود 
طبيعي «مالتونين» و اسيد آمينه «تريپتوفان»  
است و براي همين خواب طبيعي شما را بهتر 
مي کند. وقتي که سر حال نيستيد، چاي سياه با 

دارچين بخوريد. مطالعات نشان مي دهد که حتي 
افزايش هوشياري  باعث  دارچين مي تواند  بوي 
اين که  ضمن  دهد.  کاهش  را  بدخلقي  و  شود 
نگه  ثابت  را  خون  قند  سطح  مي تواند  دارچين 

دارد و براي همين مي تواند خلق وخوي شما را 
خيلي بهتر کند.

آبسه دندانتان را جدى بگيريد 

شهرخبر: آبسه دنداني مرحله اي از انتشار عفونت 
است که تنها درمان دندان راه حل برطرف سازي 
مشکل نيست. بلکه بايد بافت نرم و استخوان هم 
تحت مداوا قرار بگيرد. اين مشکل در ابتدا، ميناي 
دندان را درگير مي کنند (ايجاد پوسيدگي)، سپس 
اين پوسيدگي به عاج دندان مي رسد و نهايتا ريشه 
دندان و عروق خوني آن را درگير خواهند کرد. 
در صورتي که اين مشکل (پوسيدگي) در مراحل 
ابتدايي و اوليه که هنوز در قسمت سطحي دندان 
است، برطرف گردد از پوسيدگي و ورود به مراحل 
دارو  گاهي مصرف  جلوگيري خواهد شد.  ديگر 
براي تسريع بهبودي الزم است با توجه به اين 
که حتما بايد تحت نظر متخصص باشد تا باعث 

مصرف اشتباه دارو و گم شدن عاليم نشود. 

بهترين شيرين كننده چاى 
براى ديابتى ها 

 
اهميت  حائز  اين جهت  از  نکته  اين   شهرخبر: 

است که بيماران ديابتي به علت طبيعت بيماري 
خود نمي توانند و نبايد همانند افراد عادي از قند، 
شکر يا ساير شيرين کننده ها استفاده کنند. يکي 
از شيرين کننده هايي که مصرف آن همراه چاي 
مرسوم مي باشد خرماست. خرما حاوي فيبر زياد، 
ويتامين ها و مواد معدني مي باشد، از طرفي قند 

موجود در خرما قند ميوه (فروکتوز) مي باشد. فيبر 
زياد موجود در خرما باعث مي شود که جذب قند 
از  مانع  نتيجه  پذيرد و در  به کندي صورت  آن 
ايجاد نوسانات زياد قند خون مي شود و طبيعتًا 

فشار کمتري به لوزالمعده افراد ديابتي براي ترشح 
انسولين وارد مي شود. به عالوه فيبر موجود در 
خرما نيز باعث مي شود تا اين ميوه براي دستگاه 
نتيجه  در  باشد  مفيد  نيز  ديابتي  افراد  گوارشي 
خرما مي تواند يک شيرين کننده مناسب همراه 
چاي براي افراد ديابتي باشد که عالوه بر مصرف 

همزمان با چاي مي تواند بخشي از انرژي روزانه 
افراد ديابتي را تامين کند. ولي بيماران ديابتي بايد 
توجه داشته باشند که همه ميوه ها از جمله خرما 
حاوي قند مي باشند و مصرف بيش از حد آن ها 

به هيچ وجه توصيه نمي شود.

چه طور در مقابل مسموميت 
غذايى واكنش نشان دهيم؟

رعايت  اسهال،  يا  غذايي  مسموميت  موارد  در 
يک قانون طاليي ضروري است: آب کافي براي 
بدن تان را تأمين کنيد! يک کند کننده گوارش 
يا يک ضد تهوع مي توانند وضعيت تان را بهتر 
طي  خودبه خود  مشکالت  کلي،  طور  به  کنند. 
زمان  با گذشت  بدن  مي شود.  برطرف  روز  سه 
سم را از بين مي برد. اگر عاليم مدت زيادي در 
بدن باقي بمانند و همراه تب، دردهاي شکمي، 
لرز و حتي افت فشار خون باشند، چه بايد کرد؟ 
کنيد.  مراجعه  پزشک  به  حتمًا  صورت  اين  در 
احتماًال يک آنتي بيوتيک براي غلبه بر عفونت 
ضروري خواهد بود. ترفندهايي براي جلوگيري 
از  مانع  بهداشت  رعايت  غذايي:  مسموميت  از 
بروز اتفاقات ناخوشايند و ناخواسته مي شود. قبل 
از دستشويي دست هاي  از غذا خوردن و پس 
تان را بشوييد. در سفر، ژل ضدعفوني کننده در 
هر شرايطي به شما کمک مي کند. قبل از آماده 
کردن غذا، دست هاي تان را بشوييد و ميوه ها و 

سبزيجات را به خوبي بشوييد.

چه طور در مقابل مسموميت غذايى واكنش نشان دهيم؟

6
ايستگاه سالمت

حوادث

تيم ملى  جوانان قهرمانى 
درجهان    كشتى آزاد 

جهان نيوز: در پايان رقابت هاي کشتي آزاد جوانان 
برزيل  داباهيا  سالوادور  شهر  در  که  جهان  قهرماني 
برگزار شد، تيم ايران با کسب ۲ مدال طال و چهار 
مدال نقره و کسب ۶۲ امتياز براي دومين سال پياپي 
و   ۵۸ با  آذربايجان  هاي  تيم  و  شد  جهان  قهرمان 

روسيه با ۴۹ امتياز دوم و سوم شدند.

گودرزى: با تخلفات داورى  فوتبال 
جدى برخورد مى كنيم   

ايسنا: وزير ورزش و جوانان تاکيد دارد که اگر تخلفي 
در زمينه داوري صورت گرفته باشد قطعا با خاطيان 
برخورد جدي صورت مي پذيرد. گودرزي مي گويد در 
حال کارشناسي اعتراضات باشگاه ها هستيم. وي در 
مورد اعتراضاتي که به نحوه قضاوت داوران فو تبا ل 
اين  در  کرد:  اظها ر  شده،  مطرح  اخير  هفته هاي  در 
مورد گزارشاتي به من داده اند که در خصوص داوري 
عليه دو تيم تهراني مواردي وجود داشته که البته در 
حال بررسي آن هستيم. او ا دا مه  داد: عالوه بر اين دو 
تيم تهراني سه تيم ديگر نيز وجود دارند که در اين 
خصوص اعتراضاتي را مطرح کرده اند، به خصوص بر 
روي پر سپوليس که به نظرم مي آيد اتفاقاتي رخ داده، 
اما هنوز محرز نشده است و در حال بررسي آن توسط 
کارشناسان هستيم. اگر براي ما يقين شود که جفايي 
در حق اين تيم ها صورت گرفته است و يا با سوء نيت 
بر نامه ريزي عليه اين تيم ها رخ داده و يا احيانا، تباني 
صورت گرفته است قطعا برخورد جدي خواهيم کرد. 

مكانى: برانكو بايد ساليان سال 
در پرسپوليس بماند

فارس: دروازه بان تيم فوتبال پرسپوليس گفت: نه تنها 
االن بلکه در آينده هم نبايد بحث تغييرات در کادر فني 
مطرح شود و برانکو و همکارانش بايد ساليان سال در 
پرسپوليس بمانند. سوشا مکاني در پاسخ با اين سوال 
فني  کادر  در  تغييرات  خواهان  منتقدان  از  برخي  که 
تنها  نه  گفت:  نظر شما چيست،  پرسپوليس هستند؟ 
االن بلکه اين مسائل هيچ وقت نبايد مطرح شود. کادر 
فني پرسپوليس و شخص برانکو افرادي اليق،  باتجربه 
و با شخصيت هستند و فکر مي کنم در ايران هيچ تيمي 
کادر فني اش مثل کادر فني ما نباشد و بايد ساليان سال 

همين کادر فني در پرسپوليس باقي بماند.

قرارداد منصوريان با نفت تمديد شد  
تيم  سرمربي  منصوريان  عليرضا  قرارداد  نيوز:  جهان 
باشگاه  با  پايان فصل ۹۵-۹۶  تا  تهران  نفت  فوتبال 
نفت تهران تمديد شد و منصوريان گزارشي از عملکرد 

تيم و نتايج آن را به حاضرين ارائه داد.

خودروي پژو 405 با سرعت 
200 كيلومتر، متوقف شد 

 يک دستگاه خودروي پژو ٤٠٥ كه با سرعت غير مجاز 
٢٠٠ كيلومتر در حركت بود توسط تيم كنترل سرعت 
پليس راه «ديهوک» خراسان جنوبي متوقف و روانه 
پاركينگ شد. رئيس پليس راه خراسان جنوبي گفت: 
كنترل  هنگام  ديهوک  راه  پليس  كنترل سرعت  تيم 
خودروهاي عبوري در محور ديهوک- راور، يک دستگاه 
سواري ٤٠٥ را كه با سرعت٢٠٠ كيلومتر در حال حركت 
بود مشاهده و بالفاصله آن را متوقف كردند. سرهنگ 
رضايي،گفت: خودروي مذكور به علت سرعت و سبقت 

غير مجاز توقيف و روانه پاركينگ شد.

سرقت در گيالن ،كشف در 
خراسان جنوبى

 فردي که خود را اهل و ساکن استان گيالن معرفي 
کرده بود با مرکز فوريت هاي پليس طبس تماس گرفت 
و خبر از سرقت طالجات منزلش را داد و گفت:  از منزلم 
چند قطعه طال به ارزش ٦٠ ميليون ريال سرقت شد و 
سارق که از بستگانم است با يك دستگاه سمند در مسير 
طبس در حركت است .فرمانده انتظامي طبس گفت: با 
دريافت گزارش از شاکي بالفاصله مأموران جاده اصلي 
را کنترل کردند که خودروي اعالمي شناسايي و متوقف 
شد. سرهنگ جالليان بيان کرد : در بازرسي از خودرو تمام 

اموال مسروقه كشف شد که راننده خودرو دستگير شد.

پسته هاي خندان،اشك سارقان را درآورد 

فرمانده انتظامي فردوس از کشف ٤٠٠ کيلوگرم پسته 
و دستگيري باند سرقت پرده برداشت. سرهنگ واعظي 
اظهار کرد: با وقوع سرقت هاي سريالي از باغ هاي پسته 
شهروندان، بررسي موضوع در دستور کار مأموران قرار 
فردوس،  اسالميه  کالنتري  افزود:مأموران  گرفت.وي 
هنگام کنترل محورهاي مواصالتي، به يک دستگاه 
خودرو نيسان مشکوک شدند. راننده خودرو ابتدا منکر 
هرگونه سرقت پسته از باغات شد اما در بررسي از داخل 
خودرو تعدادي کيسه پسته خالي کشف شد.متهم ناچار 
لب به اعتراف گشود و دو همدستش را لو داد و ماموران 

مقدار٤٠٠ کيلوگرم پسته سرقتي را کشف کردند.

10 كيلومتر تعقيب پژو منجر به 
كشف مواد مخدر شد

 فرمانده انتظامي نهبندان از کشف ٢٥ کيلوگرم ترياک در 
اين شهرستان خبر داد.سرهنگ شاهوردي گفت: مأموران 
يگان امداد نهبندان هنگام کنترل خودروهاي عبوري در 
محور نهبندان-بيرجند به يک دستگاه خودروي پژو ٤٠٥ 
مشکوک شدند و به راننده دستور ايست دادند.وي ادامه 
داد:راننده که قصد نداشت خودرو را متوقف کند پس از 
١٠ کيلومتر تعقيب و گريز الستيک هاي خودرويش مورد 
اصابت گلوله پليس قرار گرفت و خودرو متوقف شد. وي 
تصريح کرد: با توقف خودرو، راننده و سرنشين آن دستگير 

شدند و  ٢٥ کيلوگرم ترياک کشف شد.

43 نمره منفي،خودروي پژو 
405 را روانه پاركينگ كرد 

كنترل  تيم  گفت:  جنوبي  خراسان  راه  پليس  رئيس 
خودروهاي  كنترل  هنگام  قاين  راه  پليس  سرعت 
عبوري در محور «قاين- بيرجند»،يک دستگاه سواري 
٤٠٥ كه با سرعت١٦٠ كيلومتر در حال حركت بود را 
مشاهده و آن را متوقف كردند. سرهنگ رضايي،افزود: 
با استعالمات گرفته شده مشخص شد خودروي مذكور 
داراي ٣٣ نمره منفي بوده که با تخلف سرعت غيرمجاز 
١٠نمره منفي نيز در سابقه گواهينامه منظور و با کسب 
٤٣ نمره منفي گواهينامه ضبط و راننده به مدت ٩٠ روز 

از رانندگي محروم شد.

تعمير يخچال  ، فريزر  و ... 
در  منزل  

روبروى پايانه مسافربرى ، جنب نمايندگى سايپا   
    09158076574 - نظرى

حمل بار و اثاثيه منزل

 با كاميونت مسقف چادردار 

و كارگر ماهر

 09157213571

صالحى منش

آدرس : نبش غفارى 4       

32212519  - 09151606528
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فـــروش
باغ در محدوده خدماتى شهردارى مود به مساحت 2000 متر و 80 اصله درخت زرشك  

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

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

هركس كار نيك و خوبى انجام دهد بهتر از آن را پاداش مى گيرد.  (سوره نمل آيه 89)

مركز نيكوكارى جواد االئمه (ع) بيرجند
(يعنى پيوند نياز محرومين به توانمندى و تخصص مردم)

واقع در محله موسى بن جعفر(ع) با ارائه خدمات حمايتى به خانواده هاى نيازمند واقعى  در حال حاضر با بيش از 500 خانواده بيمار صعب العالج 
 از كار افتاده - بى سرپرست و ...  160 نفر يتيم نيازمند آماده دريافت كمك هاى نقدى و غيرنقدى شما مردم خيرخواه اعم از كاالهاى نو و بال استفاده 
مازاد- فطريه - كفاره-  نذورات- زكات- مواد غذايى - پوشاك - كمك جهيزيه - انجام مراسم عقيقه به روش هاى شرعى و ارائه هر گونه خدمات و 

تخفيفات شما  به نيازمندان مى باشد.

از تمامى خيرين  ، موسسات خيريه  ، موسسات فرهنگى  و مذهبى  ، فعاالن بخش پزشكى 
و درمان ،  اساتيد حوزه  و دانشگاه ، فعاالن بخش خصوصى و اصناف  ، مراكز كاريابى و ...  دعوت مى 

شود ما را در اين كار خداپسندانه  همراهى نمايند. 

آدرس: موسى بن جعفر (ع) 5  (صمدى 8)  داخل صحن مسجد 
حضرت  جواداالئمه  (ع)    32313472 - 09151631855 طاهرى 

  شماره حساب  كمك هاى  مردمى بانك  ملى:  0109831823009                

                                           مركز نيكوكارى جواد االئمه (ع) بيرجند

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
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آغاز به كار جشنواره منطقه اى 
اختراعات رويش در بيرجند

با  رويش  اختراعات  منطقه اى  جشنواره  زاده-  رحيم 
حضور 96 منتخب در خراسان جنوبى آغاز به كار كرد. 
معاون پژوهش، برنامه ريزى و نظارت بنياد ملى نخبگان 
در مراسم افتتاحيه اين جشنواره توسعه و تحول كشور 
را مبتنى بر شناسايى و حمايت از نخبگان و ايده هاى نو 
دانست و افزود: با توجه به اينكه بيرجند شهر معروف 
به تدين، فرهنگ و دانش دوستى است تصميم گرفته 
شد اولين جشنواره سال 94 با رويكرد جديد در اين 
بنياد  در  تالش  منتظر  غالمعلى  شود.  برگزار  شهر 
ملى نخبگان را تواناسازى و ايجاد بستر مناسب براى 
حركت رو به تعالى نخبگان عنوان كرد و گفت: مخترع 
فردى است كه داراى ذهن خالق است و ما به دنبال 
اين هستيم تا اذهان خالق كه دست آنها تهى است، 
نگرانى نداشته و پا در اين عرصه بگذارند. وى افزود: 
داوران ظرف اين سه روز ميزان ابداع، فناورانه بودن، 
تازگى و بازارى بودن اختراعات را مدنظر قرار مى دهند. 
وى افزود: انتظار داريم اين جشنواره پايان يك فرايند 
نبوده بلكه آغاز يك فرايند باشد تا در پايان يك دهه به 
ثمر برسد. رئيس بنياد ملى نخبگان خراسان جنوبى نيز 
از حضور 111نفرى شركت كنندگان در مرحله اوليه 
خبرداد و افزود: در داورى اين مرحله 96 نفر به مرحله 
دوم جشنواره راه پيدا كردند. احمدى زاده با اشاره به 
از  جشنواره  اين  مخترعان  درصد   60 از  بيش  اينكه 
خراسان جنوبى، رضوى و شمالى هستند، افزود: باقى 
ملى  در سطح  و  ها  استان  ساير  از  كنندگان  شركت 
رئيس  و  ويتنام  در  ايران  اديبى، سفير  هستند. صالح 
بنياد ملى نخبگان كردستان نيز اين قبيل جشنواره ها 
را پل ارتباطى بين منطقه و خارج از كشور عنوان كرد 
و افزود: در حال حاضر  بحث ديپلماسى علمى بسيار 
از  يكى  اندوزى  علم  كه  آنجا  از  و  است  توجه  مورد 
فضيلت هاى اين استان است مى توان از نخبگان اين 
كرد.  استفاده  نيز  منطقه  و  كشور  از  خارج  در  استان 
وى خاطرنشان كرد: آمادگى كامل داريم تا در بحث 
زرخيز  استان  اين  براى  بتوانيم  كارى  هر  ديپلماسى 

طالى سرخ انجام دهيم. 

تهديد بنيان خانواده ها با مواد مخدر

استاندارخراسان جنوبي در ديدار با سردار هادي نژاد 
معاون مقابله با عرضه و امور بين الملل ستاد مبارزه با 
مواد مخدر رياست جمهوري با بيان اين مطلب گفت: 
مواد مخدر را مي توان با يك اقدام دسته جمعي و يك 
اراده عمومي ريشه كن كرد، همانگونه كه در تمامي 
عرصه هايي كه از توان عمومي مردم بهره گرفتيم 
موفق بوديم. خدمتگزار، با بيان اينكه ريشه بسياري از 
ناهنجاري هاي اجتماعي در مواد مخدر نهفته است، 
گفت: در حال حاضر رشد فزاينده مصرف مواد مخدر 
تهديد  معرض  در  ها  خانواده  بنيان  تا  شده  موجب 
موجود  مشكالت  از  اعظمي  بخش  وي  گيرد.  قرار 
در استان در حوزه مواد مخدر را ناشي از مشكالت 
در  عمومًا  كرد:  تصريح  و  دانست  ها  استان  ساير 
عنوان  به  جنوبي  خراسان  مخدر،  مواد  موضوع 
قاچاقچيان  استفاده  مورد  و عبوري  ترانزيتي  استاني 
نژاد  و سوداگران مرگ قرار مي گيرد. سردار هادي 
خوب  همكاري  و  هماهنگي  به  ديدار  اين  در  نيز 
بامواد  مبارزه  باستاد  جنوبي  خراسان  استان  مديران 
مخدر رياست جمهوري اشاره كرد و ادامه داد: انسداد 
 مبادي ورودي در مرزهاي شرقي جزو اولويت هاي
كاري ستاد مبارزه با مواد مخدر در كشور است. وى 
يكي  عنوان  به  كوير  پوشش  موضوع  كرد:  تصريح 
كار  دستور  در  نيز  مخدر  مواد  ترانزيت  هاي  راه  از 
در  نيز  اقدامات خوبي  تاكنون  و  دارد  قرار  اين ستاد 
خرده  موضوع  وي  است.  گرفته  صورت  زمينه  اين 
در  بسيار مهم  آفات  از جلمه  را  مواد مخدر  فروشي 
زمينه مبارزه با مواد مخدر دانست و تصريح كرد: در 
اين زمينه نيز برنامه هاي جامع و خوبي در دست اجرا 
قرار دارد كه اميدواريم بتوانيم تا پايان سال جاري به 

توفيقات مورد نظر در اين زمينه دست پيدا كنيم.

 5هزار موقوفه تا پايان سال سند دار مى شود 
خراسان  خيريه  امور  و  اوقاف  كل  مدير  برزجى- 
موقوفات  براى  سند   160 از  بيش  اخذ  از  جنوبى 
برنامه  داد و گفت: طبق  ابتداى سال خبر  از  استان 
و  موقوفه  هزار   5 سال  پايان  تا  گرفته  انجام  ريزى 
رقبات سند دار مى شود. حجت االسالم گرايلى طى 
گفتگويى با اشاره به ثبت 31 وقف جديد از ابتداى 
سال 94 گفت: سند دار شدن 160 موقوفه و تشكيل 
كارگروه كشاورزى  از برنامه هاى سال جارى اوقاف 
جهت افزايش بهره ورى موقوفات بوده است. وى از 
انجام پروژه 10 هكتارى كشاورزى در مزرعه شوكت 
رونق  براى  زيادى  و گفت: طرح هاى  داد  آباد خبر 
موقوفات داريم كه منتظر سرمايه گذار بومى هستيم.  
يزد  از  گذارانى  سرمايه  استقبال  به  اشاره  با  گرايلى 
و مشهد خاطر نشان كرد: از بخش خصوصى براى 
سرمايه گذارى در موقوفات استان دعوت كرديم اما 

هنوز مراجعه اى نداشته اند.

مصلى المهدى بيرجند، به تجهيزات ورزشى مجهز مى شود
تجهيزات  به  المهدى»  بيرجند «مصلى  امام جمعه  موافقت  با  بيرجند گفت:  و جوانان  مدير ورزش   
ورزشى مجهز مى شود و در اختيار عموم ورزشكاران و ورزش دوستان شهرستان قرار مى گيرد. اصغرى 
اظهار كرد: در آينده اى نزديك مصلى المهدى بيرجند مجهز به تجهيزات ورزشى مى شود و بانوان در 

روزهاى فرد و آقايان در روزهاى زوج به غير از روز جمعه، مى توانند از اين تجهيزات استفاده كنند.

 رحيم زاده- چهارمين جشنواره ملى نقاشيخط و حروف 
نگارى رضوى در خراسان جنوبى با حضور اساتيد بزرگ 
و هنرمندانى از سراسر كشور در باغ و عمارت باغ اكبريه 
اسالمى  ارشاد  و  فرهنگ  كل  مدير  شد.  آغاز  بيرجند 
ضمن  جشنواره  اين  افتتاح  مراسم  در  جنوبى  خراسان 
تبريك دهه كرامت، اين جشنواره را  از سرى برنامه هاى 
و  دانست  (ع)  امام رضا  المللى  بين  سيزدهمين جشنواره 
حروف  بخش  در  و  اثر   340 نقاشيخط  بخش  در  افزود: 

نگارى 185 اثر به دبيرخانه جشنواره ارسال شده است.
 احمد محبى، بيشترين آثار ارسالى به جشنواره را از استان هاى
اين  در  داد:  ادامه  و  دانست  جنوبى  خراسان  و  تهران 
جشنواره هنرمندانى از 21 استان كشور شركت دارند كه 
آشنايى با شخصيت امام رضا (ع) از مزيت هاى برگزارى 

اين جشنواره است. وى با اشاره به برگزارى سيزدهمين 
در  كرامت  دهه  ايام  در  (ع)  رضا  امام  جشنواره  دوره 
اين  هاى  برنامه  ميزبان  كشور   75 امسال  افزود:  كشور 

هاى  و جشن  رضا(ع)  امام  المللى  بين  از جشنواره  دوره 
داورى  اينكه  به  اشاره  با  محبى  باشند.  مى  كرامت  دهه 
در  نگارى رضوى  نقاشيخط و حروف  ملى  آثار جشنواره 

از  دو مرحله انجام مى شود، افزود: در هر رشته 20 نفر 
هنرمندانى كه آثار شاخصى را به دبيرخانه جشنواره ارسال 

كرده اند انتخاب مى شوند.
به  شده  انتخاب  هنرمند   40 رابطه  اين  در  وى  گفته  به 
را  آثار خود  داوران  در حضور  زنده  به طور  روز  دو  مدت 
خلق خواهند كرد كه برگزيدگان نهايى جشنواره از ميان 

اين تعداد با رأى هيئت داوران انتخاب مى شوند.
گفتنى است كارگاه عملى چهارمين جشنواره ملى نقاشيخط 
و حروف نگارى رضوى از ديروز در باغ و عمارت اكبريه 
آغاز و تا 28 مرداد ماه جارى صبح و عصر در بيرجند ادامه 
دارد و مراسم اختتاميه جشنواره 29 مرداد در محل سالن 
عالمه فرزان اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمى خراسان 

جنوبى برگزار مى شود.

تهران و خراسان جنوبى، صاحبان بيشترين آثار در جشنواره ملى نقاشيخط رضوى

استاندارخراسان جنوبي در ديدار دكتر منتظر معاون 
و  كشور  نخبگان  ملي  بنياد  نظارت  و  ريزي  برنامه 
دكتر اديبي سفير ايران در ويتنام با بيان اينكه طرح 
آمايش سرزمين مي تواند كمك بسيار خوبي براي 
توسعه استان باشد، گفت: بايد زمينه هاي استفاده از 
دانش فني نخبگان علمي و دانشگاهي استان فراهم 
شود تا بتوان نسبت به ماندگاري آنان در استان اميدوار 
بود. خدمتگزار افزود: خراسان جنوبي استاني فرهنگي 

و دانشگاهي است كه داراي چهره هاي علمي فراواني 
اليحه  تهيه  در  كرد  خواهيم  تالش  بنابراين  است، 
برنامه ششم توسعه اجتماعي و اقتصادي كشور ظرفيت 
نخبگان به عنوان يك امر مهم مورد توجه قرار گيرد. 
وي گفت: ما در استان به دنبال انجام كارهايي هستيم 

كه به توسعه علمي منجر شود. 
معاون برنامه ريزي ونظارت بنياد ملي نخبگان كشور 
، نيز در اين نشست، بنياد نخبگان را نهادي فرابخشي 

دانست و تصريح كرد: اين بنياد در راستاي حمايت 
از استعدادهاي خاص و كساني كه داراي توانمندي 
هاي بسيار بااليي هستند تشكيل شده است. دكتر 
منتظر، بابيان اينكه آماده هرگونه حمايت و كمك در 
اين زمينه هستيم، گفت: اين آمادگي وجود دارد تا در 
صورت نياز به وضع قوانين جديد و يا رفع موانع قانوني 
در زمينه تسهيل كمك به نخبگان در سطح استان و 

كشور، اقدامات و پيگيري هاي الزم صورت گيرد.

استفاده از دانش نخبگان براى ماندگارى در استان

اداري  شوراي  جلسه  در  كه  جنوبي  خراسان  استاندار 
شهرستان  اين  مسئولين  جمع  در  و  نهبندان  شهرستان 
سخن مي گفت با بيان اين مطلب افزود: از محل اعتبارات 
تملك دارايي هاي سرمايه اي استان خراسان جنوبي در 
سال 94 اعتباري بالغ بر 23 ميليارد و 300 ميليون تومان 
به شهرستان نهبندان اختصاص يافته است كه مسئولين 
مربوطه بايد پيگيري هاي الزم براي جذب اين اعتبارات 
را صورت دهند. خدمتگزار، با بيان اينكه 19 ميليارد تومان 
اعتبار به منظور دوبانده كردن راه هاي ارتباطي شهرستان 
يافته است، گفت:  نيز در سال جاري اختصاص  نهبندان 
8 دستگاه ماشين حمل زباله و يك دستگاه ماشين آتش 

نشاني نيز به اين شهرستان اختصاص يافته است.

فعال كردن بازارچه هاي مرزي به عنوان اولويت 
مهم كاري مورد توجه مسئولين قرار گيرد

دانست  مرزي  شهرستاني  را  نهبندان  شهرستان  استاندار 

در  كه  مرزي  هاي  بازارچه  كردن  فعال  كرد:  تصريح  و 
اين شهرستان وجود دارد بايد به عنوان يك اولويت مهم 
كاري مورد توجه مسئولين اين شهرستان قرار گيرد. وي 

در  افزود:  و  دانست  غني  بسيار  معادن  داراي  را  نهبندان 
حال حاضر مشكالتي در زمينه استخراج و فرآوري معادن 
اين شهرستان وجود دارد كه رفع اين موانع و نيز ايجاد 

اشتغال درآنها از ديگر اولويت هاي كاري است كه مورد 
توجه دولت تدبير و اميد در اين شهرستان قرار دارد.

از  را  نهبندان  شهرستان  هاي  زيرساخت  توسعه  استاندار 

شهرستان  اين  در  مسئوالن  مهم  دستوركارهاي  ديگر 
به عنوان  اين شهرستان  به  ذكر كرد و گفت: گازرساني 
يك مطالبه جدي مردمي مورد توجه بوده و پيگيري هاي 

بسيار خوبي نيز دراين زمينه به انجام رسيده كه اميدواريم 
در آينده اي نزديك اين پيگيري ها و تالش ها به نتيجه 

مطلوب منجر شود. 
خدمتگزار به تالش هاي صورت گرفته در راستاي تقويت 
شهرستان  و  استان  در  مرزنشينان  و  روستائيان  معيشت 
كرد  اشاره  مرزي  شهرستان  يك  عنوان  به   نهبندان 
كه  هايي  پيگيري  با  نيز  زمينه  اين  در  داد:  ادامه   و 
انجام شد توانستيم مجوز فروش سوخت ويژه مرز نشينان 

را اخذ كنيم.

فرماندار جديد نهبندان معرفى شد

شايان ذكر است در اين جلسه طي حكمي از سوي وزير 
نظافت  اصغر  جنوبي  خراسان  استاندار  با حضور  و  كشور 
از  و  معرفي  نهبندان  فرماندار جديد شهرستان  عنوان  به 
تالش ها وخدمات عباس ابراهيمي در مدت تصدي پست 

سرپرستي اين فرمانداري تقدير و تشكر به عمل آمد.

233 ميليارد ريال اعتبار به شهرستان نهبندان اختصاص خواهد يافت

يك هزار و صد و هفتاد هكتار
 از تاغ زارهاى استان خشك شد

رحيم زاده- يك هزار و 170 هكتار از تاغ زارهاى  استان 
در اثر آلودگى با آفت شپشك سفيد خشك شده اند. 
مديركل منابع طبيعى خراسان جنوبى با اشاره به آلودگى 
16 هزار هكتار از جنگل هاى دست كاشت استان با 
آفت شپشك سفيد، گفت: اين افت  بيش از 140 ميليارد 
ريال به استان خسارت وار كرده است. شريفى همچنين 
به ورود آفت ملخ كوهان دار در سطح هزار و 900 هكتار 
جنگل هاى دست كاشت استان اشاره و افزود: بر اثر اين 
افت نيز يك ميليارد و 600 ميليون تومان خسارت به 
 تاغ زارهاى استان وارد شده است و به دنبال خشكسالى ها 
و ورود آفات در سطح بيش از 700 هزار هكتار قطع 
برش درختان را انجام داده ايم. وى در ادامه از افتتاح 
11 پروژه با اعتبار بيش از يك ميليارد تومان همزمان با 
هفته دولت خبر داد و افزود: اين پروژه ها در بخش هاى 
آبخيزدارى، جنگلدارى، مرتع، افتتاح ساختمان اداراى و 
كمربند حفاظتى است. شريفى با بيان اينكه همزمان با 
هفته دولت صندوق حمايت از منابع طبيعى در استان 
راه اندازى خواهد شد، افزود: اين صندوق در نهبندان 
و درميان افتتاح مى شود و 972 خانوار در 24 روستاى 
استان از منافع اين پروژه ها بهره مند مى شوند. وى 
درباره آمار تخريب و تصرف در حوزه منابع طبيعى استان 
نيز گفت: در 5 ماهه امسال 186 فقره خلع يد زمين به 
مساحت 181 هكتار داشته ايم و 75 مورد رفع تصرف با 
151 هكتار، 40 مورد تخريب تصرف با 102 هكتار نيز 
در پنج ماهه امسال انجام شده است. وى، از تفاهم نامه 
و  خبرداد  بانك كشور  پست  و  بين سازمان جنگل ها 
ترسيب كربن در سطح  گفت: طرح تشكيل صندوق 
كشور براساس مالك و معيار خاصى انجام مى شود كه 
خراسان جنوبى توانسته دربين 18 استان اولين استانى 
باشد كه اين طرح را با موفقيت انجام دهد و از پست 

بانك 28ميليون تسهيالت 4درصدى دريافت كند.

روابط عمومي ها نقش برجسته اي
در افزايش بهره وري سازمان ها دارند 

گروه خبر- معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار 
خراسان جنوبي در گردهمايي مديران روابط عمومي 
دستگاه هاي اجرايي استان كه به منظور برنامه ريزي 
برگزار  دولت  هفته  گراميداشت  مراسم  هماهنگي  و 
افزود:  مطلب،  اين  بابيان  گفت  مي  سخن  بود  شده 
برنامه هاي  برگزاري  با  توانند   روابط عمومي ها مي 
فرح بخش و نشاط آور، موجب تقويت همبستگي درون 
سازماني شده و بهره وري سازماني را افزايش دهند. 
به  عمومي  روابط  مقوله  به  نگاه  بايد  افزود:  حسيني 
عنوان يك علم و دانشي نوين باشد تا بتوان به اهدافي 
كه در اين زمينه پيش بيني شده است دست يافت. وي 
با بيان اينكه روابط عمومي ها از موضع انفعال بايدبه 
حالت فعال درآيند، گفت: تقويت ارتباط با رسانه ها و 
از  با جامعه خبري استان  نيز برخورد مناسب و مؤثر 
ديگر موارد بسيار مهمي است كه بايد از سوي متوليان 
و دست اندركاران امر مورد توجه جدي قرار گيرد. وي 
هاي برنامه  به  نگاه  تاكنون  اينكه  بيان  با  ادامه   در 
گفت:  است،  بوده  افزاري  سخت  نگاه  دولت  هفته 
بايد اين نگاه تغيير كرده و نگاه ما به اين برنامه ها 

با رويكردهاي فرهنگي و اجتماعي باشد.

كاشت 5 هزار مترمربع از فضاى سبز 
سرايان با گياهان دارويى

كه  دارويى  گياه  گونه  فضاهاى سبز سرايان 20  در 
سرايان  شهردار  شد.  كاشته  است  خشكى  به  مقاوم 
بومادران،  دوس،  استخو  گفت:  مطلب  اين  بيان  با 
تاج خروس،  كنگر، ميخك،  رزمارى، گل محمدى، 
انواع ختمى وكتان از جمله گياهان دارويى است كه 
در فضاهاى سبز اين شهر كاشته شد توكلى افزود: 
زيادى  آب  به  نياز  گياهان  ساير  و  زينتى  هاى  گل 
گياهان  كشت  به  اقدام  شهردارى  بنابراين  دارند 
بر  تا عالوه  دارويى كه مقاوم به خشكى است كرد 
صرفه جويى در آب هزينه هاى نگهدارى فضاى سبز 

هم با فروش اين گياهان تأمين شود.

همايش «سبدهاى بشارت» در تاالر ميقات 
الرضا (ع)طبس برگزار شد

«سبدهاى  همايش  كرامت،  دهه  از  روز  دومين  در 
بشارت» ويژه فرماندهان و مديران پايگاه هاى مقاومت 
بسيج و حلقه هاى صالحين(هيئت عاشقان واليت) در 
تاالر ميقات الرضا برگزار شد. سخنرانى حجت االسالم 
آموزش خانواده در  موسوى مدير كارگروه تخصصى 
استان، تالوت قرآن، قرائت صلوات خاصه حضرت امام 
رضا(ع)، پخش كليپ حضرت معصومه(س)، خير مقدم 
جمله  از  و...  طبس  بسيج  مقاومت  ناحيه  فرماندهى 

برنامه هاى اين گفتمان دينى معرفتى بود.

برزجى-  مدير عامل آستان حضرت حسين بن موسى الكاظم(ع) و زيارتگاه 
حضرت  محوريت  با  امامزادگان  ملى  كنگره  برگزارى  از  مدرس(ره)  شهيد 
حسين بن موسى الكاظم(ع) با همكارى سازمان اوقاف و امور خيريه كشور در 
شهرستان طبس خبر داد و گفت: تاكنون بيش از 160 مقاله از سراسر كشور به 

دبيرخانه اين كنگره ارسال شده است. 

سپهريان با اعالم اين مطلب گفت: برنامه ريزى برگزارى اين كنگره ملى از 
يك سال و نيم قبل انجام و طى جلسات متعددى كه با مسئوالن مرتبط برگزار 
الكاظم(ع)  موسى  بن  محوريت حضرت حسين  با  كنگره  اين  شد  مقرر  شده، 
كرد:   نشان  خاطر  وى  شود.  برگزار  طبس  در  مهرماه  و 14  روزهاى 13  طى 
وجود مراقد مطهر امامزادگان به عنوان كانون هاى جوشش عواطف و احساسات 
دينى و همچنين بررسى سيره زندگانى آن بزرگواران از جهات معنوى، علمى، 
جهادى، اجتماعى و فرهنگى بسترهاى رشد و تعالى روح انسان را فراهم آورده 
و از محورهاى اساسى ترويج فرهنگ معارف معصومين(ع) محسوب مى شود.  
وى درباره هدف برگزارى اين كنگره ملى، تصريح كرد: در راستاى فرمايش مقام 

معظم رهبرى «بقاع متبركه امامزادگان بايد به قطب فرهنگى تبديل شود» و به 
منظور همگرايى و هم افزايى با ديگر سازمان ها و نهادهاى فرهنگى كشور و 
بهره گيرى از آثار بركات اين مراكز نورانى و مقدس، كنگره ملى امامزادگان با 

محوريت حضرت حسين بن موسى الكاظم(ع) برگزار مى شود. 

آثار رسيده به كنگره در نوع خود فاخر و ارزشمند هستند

به دبيرخانه كنگره خبر داد و گفت: ارسال مقاالت  از تمديد زمان   سپهريان 
شناسى  شخصيت  محور   3 در  را  خود  مقاالت  توانند  مى  عالقمندان 
بررسى  و  امامزادگان  فرهنگى  نقش  الكاظم(ع)،  موسى  بن  حسين  حضرت 
موضوعات  با  متبركه  بقاع  و  امامزادگان  مقدس  آستان  معمارى  هاى  جلوه 
 مختلف تا تاريخ 15 شهريورماه سال جارى از طريق آدرس هاى الكترونيكى

 WWW.Awqaf.ir   يا WWW.Mighatalreza.ir ارسال نمايند.
وى با بيان اينكه تاكنون مقاالت زيادى از سراسر كشور دريافت شده است 
اظهار كرد: آثار رسيده به كنگره در نوع خود فاخر و ارزشمند هستند. وى با ياد 
آورى اين نكته كه مقاالت در قالب كتاب چاپ مى شود، گفت: افراد برتر نيز 

دعوت شده و در روز برگزارى كنگره با حضور مسئولين تجليل مى شوند. 
مدير عامل آستان امامزاده حسين بن موسى الكاظم (ع) اظهار كرد: شهرستان 
طبس به علت وجود بارگاه امامزاده حسين بن موسى الكاظم (ع) و قرار گرفتن 
در مسير زائران بارگاه رضوى در سال حدود سه ميليون زائر از 29 استان كشور 

داشته و هزار خادم و راهنما نيز در اين آستان مشغول خدمت هستند.
اين آستان سابقه وقف 700 ساله وجود دارد،  اينكه در  به  با اشاره  سپهريان 
يادآور شد: اين آستان مجهز به امكانات رفاهى، فرهنگ سرا، كتابخانه مجهز 
اين آستان  به واحد پژوهش و سمعى بصرى است و همچنين مهمان سراى 

بيش از 70 درصد پيشرفت فيريكى داشته است.
الكاظم(ع)  موسى  بن  آستان حضرت حسين  فرهنگى  معاون  فروزان  حسن  
 نيز با بيان اينكه 30 شهريورماه نتايج انتخاب مقاالت رسيده به كنگره اعالم 

مى شود، گفت: 5 نفر اول تنديس و لوح تقدير و 30 ميليون ريال جايزه نقدى، 
5 نفر دوم تنديس و لوح تقدير و25 ميليون ريال، 5 نفر سوم و 5 نفر چهارم 
نيز عالوه بر تنديس به ترتيب 20 ميليون ريال و 15 ميليون ريال جايزه نقدى 

دريافت مى كنند. 

واگذارى توليت امامزادگان به آستان قدس نياز به مجوز خاص دارد

مديركل اوقاف و امور خيريه استان خراسان جنوبى نيز در اين نشست خبرى 
مقدس  هاى  مكان  اين  از  بردارى  بهره  را    كنگره  اين  برگزارى  از   هدف 
و  كرد  عنوان  فرهنگى  قطب  به  متبركه  بقاع  تبديل  و  امامزادگان  ترويج  و 
گفت: گرچه اوقاف متولى آستان مقدس حسين بن موسى الكاظم(ع) نيست اما 
كنگره ملى امامزادگان با محوريت اين آستان مقدس كار مشتركى است كه 

طرح آن در تهران مطرح و تأييد شده و به زودى در طبس اجرا خواهد شد. 
حجت االسالم گرايلى با اشاره به اهتمام جدى اوقاف در زمينه تبديل بقاع به 
قطب فرهنگى اظهار كرد:  يكى از برنامه ها در اين جهت، تجليل و تكريم 
از امامزادگان در روز 5 ذى القعده است كه در هر شهرستان در يك امامزاده 
برنامه محورى است. وى با بيان اينكه برخى مى پرسند چرا اوقاف خراسان 
جنوبى توليت امامزادگان استان را به آستان قدس واگذار نمى كند تا خدمت 
رسانى بهترى صورت گيرد، گفت: واگذارى توليت امامزادگان به آستان قدس 

نياز به مجوز خاص دارد و تحت هر شرايطى صورت نمى گيرد.
اوقاف  درآمد هزينه هستند، تصريح كرد:  متبركه  بقاع  اينكه  يادآورى  با  وى 
اجراى  به   اقدام  متبركه  بقاع  درآمد  محل  از  امامزادگان  متولى  عنوان   به 

برنامه هاى عمرانى، فرهنگى و ... مى كند. 
به  نيز  جنوبى  خراسان  اوقاف  كل  اداره  اجتماعى  و  فرهنگى  معاون  مؤمنى 
استان  متبركه  بقاع  از  برخى  در  امامزادگان  بزرگداشت  مراسم   برگزارى 
خبر داد و گفت: اين مراسم در امامزادگان شاخص هر شهرستان در روزهاى 

معين برگزار مى شود. 

طبس، 13 و 14 مهرماه ميزبان كنگره ملى امامزادگان

استاندار در ديدار معاون برنامه ريزي ونظارت بنياد ملي نخبگان كشورتأكيد كرد:

  3 2236030   09151605216
ايزوگام سليمانى
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سمسارى خزاعى
خريد و فروش كليه لوازم منزل و ادارى 

لوازم به باالترين قيمت خريداريم 

اختالف قيمت را با ما تجربه كنيد

  نبش 17شهريور 28   09156633937

نقاشـى ساختمـان 
انواع رنگ هاى روغنى و پالستيك 

اكروليك ، مولتى كالر، كنتكس ، كناف 
و ... با قيمت مناسب

09156633230 - برگى

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

 با ضمانت پاره نشدن و چروك نشدن 
32214989 - 32212979  

    32412300
32412311  - چمنى قـاليشويى گـل ابـريشم صاف صاف   

بدون چروك

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

فروشگاه الستيك اسدزادهآدرس: طالقانى 5 - باالتر از مطب دكتر شكيبى   تلفن: 32235987 - 09151632150  
اقساط 12 ماهه  براى فرهنگيان

انقالب 8 و 10
09153624878

ايزوگام   شفيعى
آسفالت و قيرگونى 
(محوطه و پشت بام)

  32225494
09151630283

 نبش 17 شهريور 23
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لوله بازكني با فنر برقي
 و مواد شوينده با تجربه تضميني 

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

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

           با مصالح و بدون مصالح
09158994086  - 09151104086

به صورت شبانه روزي 
سرويس دهي به سراسر  استان

آدرس: مهرشهر - ولى عصر (عج) 18 
رسولي



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

اذان ظهر
اذان مغرب 

نيمه شب شرعى
اذان صبح 

طلوع آفتاب

    EMAIL:AVA.KHJNEWS@YAHOO.COM
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ا

   WWW.AVA724.IRسامانه پيام كوتاه : 3000272424

امام صادق (ع) :چون خداي تعالي بنده اي را دوست دارد و او 
عمل كوچكي انجام دهد، خدا او را پاداش بزرگ دهد.

(اصول كافي، ج ٣، ص ١٣٧ – ١٣٨)
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گذرگاه تيان ِمن در چينعكس روز 

ايران در فلسطين سفير خواهد داشت 

آزادى بخش  سازمان  اجرايى  كميته  عضو  مجدالنى 
تشكيالت  رئيس  سفر  اينكه  اعالم  با  فلسطين 
خودگردان به تهران اكتبر آينده انجام خواهد شد، گفت: 

ايران به زودى در فلسطين سفير خواهد داشت.

پيام جديد داعش اين بار براى اردوغان 

دفتر رسانه اى موسوم به «والية الرقه» كه وابسته به 
انتشار  با  است  سوريه  در  داعش  تروريستى  گروهك 
از  شمارى  تركيه»  به  «پيامى  عنوان  تحت  ويدئويى 
انتقام گيرى  به  را  كشور  اين  دولت  و  تركيه  عناصر 
تهديد كرد. يكى از عناصر ُترك زبان داعش در اين 
ويدئو اعالم مى كند كه پس از پايان دوران «آتاتورك» 
الئيك، دوران «اردوغان» خائن و طاغوتى فرارسيده 
كه  مى كند  چيزى حكم  آن  غير  به  كه  است؛ كسى 

خداوند نازل كرده است».

سناتور كوركر: توافق هسته اى، آمريكا را 
در برابر ايران شكننده مى كند   

سنا  خارجى  روابط  كميته  رئيس  كوركر  باب  سناتور 
است  كرده  تاكيد  همواره  آمريكا  دولت  كه  گفت 
بر  را  فشار  تا  داد  خواهد  اجازه  ما  به  توافق  اين  كه 
ايران حفظ كنيم اما توافق هسته اى اين گونه نيست 
شكننده  ثروتمند تر  ايران  يك  برابر  در  را  آمريكا  و 
مى كند. بنابراين كنگره بايد اين توافق را رد كند و آن 

را به رئيس جمهور بازگرداند. 

 حمايت هاى مالى عربستان از «شيخ فتنه»
«احمد األسير» سركرده سلفى هاى لبنان در جديدترين 
اعترافات خود به حمايت هاى مالى عربستان و قطر 
لبنان در جريان    فتنه  اذعان كرده است. شيخ  از وى 
بازجويى ها همچنين با بيان اينكه وى از حمايت هاى 
است  گفته  است،  بوده  برخوردار  نيز  لبنان  در  داخلى 
هاى  حمايت  نظامى  و  سياسى  مقامات  از  برخى   كه 

گسترده اى از وى به عمل آورده اند.

نتانياهو غيرمستقيم ايران را تهديد كرد 

نخست وزير رژيم صهيونيستى تلويحا ايران را تهديد 
كرد و گفت: «هر كسى (از طريق مرزهاى شمالى) 
به  مى رسانيم».  آسيب  آن  به  برساند،  آسيب  ما  به 
ادعاى پايگاه خبرى «تايمز اسرائيل»، اشاره وى به 
اراضى  مرز  در  حزب ا...  و  ايران  فزاينده  فعاليت هاى 
هر  براى  «ما  اينكه  بيان  با  نتانياهو  است.  اشغالى 
سناريويى آماده هستيم»، گفت، از آمادگى و قاطعيت 

نيروهاى نظامى تحت تاثير قرار گرفته است.

نامه 340 خاخام يهودى به كنگره
 براى حمايت از توافق هسته اى 

340 خاخام يهودى در نامه اى با اعالم حمايت خود از 
توافق هسته اى از اعضاى كنگره نيز خواستند تا از اين 
توافق حمايت كنند. در اين نامه خطاب به كنگره آمريكا 
آمده است: ما از اعضاى سنا و مجلس نمايندگان كنگره 

درخواست مى كنيم تا از توافق با ايران حمايت كنند.

وزير دفاع: هفته آينده قرارداد اس 300 امضا مى شود 

آينده  هفته  كه  كرد  اعالم  مسلح  نيروهاى  و  دفاع  وزير 
فاصله  در  آن  از  پس  و  امضا  روسيه  در   300 اس  قرارداد 
اسالمى  جمهورى  اختيار  در  سامانه  اين  كوتاهى  زمانى 
حوزه  در  گفت:  دهقان  حسين  سردار  مى گيرد.  قرار  ايران 
فعاليت هاى صنعتى وزارت دفاع، در هوافضا تمركز بر انواع 
موشك هاى بالستيك است و با توجه به تهديداتى كه محتمل مى دانيم براى برد 

اين موشك ها تالش كرده ايم. 

رمز ايستادگى تيم مذاكره از زبان صالحى
 

رئيس سازمان انرژى اتمى با بيان اينكه توكل به خدا رمز 
ايستادگى تيم  مذاكره كننده برابر 1+5 بود، گفت: بايد بتوانيم 
را  است  شده  ايجاد  بين الملل  روابط  در  كه  جديدى  فصل 
حفظ كرده و آن را توسعه دهيم. صالحى، در ادامه با اشاره 
به مذاكرات هسته اى ايران و 1+5 تاكيد كرد: اگر ملت ايران 
از پشتيبانى هاى مردمى محروم مى شد  نيز  پشت دولت را خالى مى كرد و دولت 
بدون شك تيم مذاكره كننده هسته اى كشورمان نمى توانست كارى از پيش ببرد.

ايران اجازه نفوذ آمريكا را نخواهد داد 

تشخيص  مجمع  استراتژيك  تحقيقات  مركز  رئيس 
مصلحت نظام با اشاره به سخنان مقام معظم رهبرى 
ايران گفت: جمهورى  منطقه اى  درباره سياست هاى 
اسالمى ايران اجازه نفوذ به دولت آمريكا را در منطقه 
اول  قدرت  ايران  اينكه  بيان  با  داد.واليتى  نخواهد 
در  را  مهمى  نقش  ايران  كرد:  تصريح  است،  منطقه 
حمايت از خط مقاومت در برابر سلطه جويى آمريكا و 

توسعه طلبى صهيونيسم ايفا مى كند.

اموال گمشده بابك زنجانى 
نزد رضا ضراب است 

به  اشاره  با  مجلس  تفحص  و  تحقيق  كميته  عضو 
اينكه ثروت بابك زنجانى 5 ميليارد دالر است، گفت: 
بابك  داريم  دست  در  كه  اطالعاتى  به  توجه  «با 
بخش  و  نيستند  هم  از  جدا  ضراب  رضا  و  زنجانى 
اعظم اموال بابك زنجانى كه ايران به دنبال آن است 
پيش رضا ضراب است. سلطانى،  افزود: اين پول به 

تركيه انتقال پيدا كرده است.

نامه «پيرموذن» به «جهانگيرى»
 درباره «حيران» 

اردبيل در پى موضوع زمين خوارى در  نماينده مردم 
گردنه حيران به معاون اول رئيس جمهور نامه نوشت. 
پيرموذن در نامه به جهانگيرى مستنداتى را همراه با 
اسامى موثر در تخلف گردنه حيران افشا كرده است. 

جعفرزاده: برخى استيضاح ها شائبه 
انتخاباتى بودن را ايجاد مى كند   

اين كه  بيان  با  مجلس  اصولگراى  نماينده  يك 
منطقى  روال  مجلس  در  مطرح  استيضاح هاى 
شائبه  استيضاح ها  از  برخى  كه  گفت  ندارد،  را  خود 
انتخاباتى بودن را ايجاد مى كند. جعفرزاده اظهار كرد: 
صحبت هايى كه از تريبون مجلس مطرح مى شود از 
و  نبوده  پيدايشان  ديروز  تا  كه  است  كسانى  سوى 
امروز مشكل اصناف دغدغه اصلى آنها مى شود؛ آن 
هم كسانى كه يك بار هم پا بين مردم نگذاشته اند و 

فقط در تريبون هاى سياسى حضور داشته اند. 

على مطهرى: يكى از نمايندگان مى گفت 
مى خواهيم روحانى را عصبانى كنيم 

على مطهرى نماينده مردم تهران در مجلس گفت: چند 
بار گفتم كه دولت و شخص رئيس جمهورى كم تحمل 
است و ضرورت ندارد كه خود رئيس جمهورى به هر 
مسئله اى پاسخ بدهد. حتى يكى از نمايندگان مى گفت 
يك  است،  كم تحمل  روحانى  كه  مى دانيم  ما  چون 
آقاى  به  من  شود.  عصبانى  او  كه  مى گوييم  چيزى 
رئيس جمهورى پيغام دادم كه هر كسى چيزى گفت 

يا تمسخر كرد شما الزم نيست جواب بدهيد.

نوبخت اعالم كرد:

با نفوذ هر كشورى در شرايط پساتحريم مقابله مى كنيم
سخنگوى دولت در خصوص نگرانى رهبر 
انقالب در مورد نفوذ آمريكا، گفت: من از 
اين  در  را  دولت  همين جا موضع رسمى 
تاكيد  نوبخت  كنم.  مى  اعالم  خصوص 
بلكه  آمريكا  نفوذ  با  تنها  نه  دولت  كرد: 
با نفوذ هر كشورى در شرايط پساتحريم 
همانطور  افزود:  وى  كرد.  خواهد  مقابله 
كه امروز آمريكايى ها نگران هستند ايران 
در مذاكرات دست باال داشته است ما در 
مقايسه با ديگر كشورها منابع ملى مان را 
هيچ  نفوذ  اجازه  و  مى دهيم  قرار  نظر  مد 
كشورى را نخواهيم داد. سخنگوى دولت 
در خصوص اسناد محرمانه برجام گفت: ما 
برجام  نداريم،  برجام  در  محرمانه اى  سند 
شفاف است، در مورد ارتباطمان با آژانس 
نيز هيچ نگرانى وجود ندارد و شوراى عالى 

امنيت بر آن نظارت خواهد داشت.

وضعيت فرمانداران 
ناهمسو با دولت

بر  تاكيد  با  همچنين  دولت  سخنگوى 
سياست هاى  با  فرمانداران  بودن  همسو 
كه  كنيم  قبول  بايد  گفت:  يازدهم  دولت 
نماينده عالى دولت در استان ها، استانداران 
و در شهرستان ها، فرمانداران هستند و بايد 
فرمانداران سياست هاى دولت تدبير را به 

نباشند،  همسو  اگر  كه  كنند  اجرا  خوبى 
اجراى سياست ها و منويات دولت  امكان 
وجود نخواهد داشت به همين جهت وزارت 
كشور تالش كرده است كه اگر ناهماهنگى 

وجود دارد، آن را هماهنگ كند.

بعيد است اليحه شفاف سازى 
منابع مالى كانديداها در مجلس 

نهم تصويب شود

اليحه  كه  سوال  اين  به  پاسخ  در  وى 
چه  كانديداها  مالى  منابع  شفاف سازى 
گفت:  مى شود؟  ارسال  مجلس  به  زمان 
برنامه  اليحه  اول  بخش  آينده  ماه  تا  ما 
آخر  تا  مى كنيم.  مجلس  تقديم  را  ششم 

آذرماه نيز اليحه بودجه 95 را به مجلس 
مى دهيم و بعد از آن نيز مجددا كليه برنامه 
ششم و قبل يا بعد از انتخابات به مجلس 
مى رود و به نظر نمى آيد با توجه به تعداد 

طرح ها و لوايحى كه در دستور كار مجلس 
است، اليحه شفاف سازى انتخابات در اين 

مجلس به تصويب برسد.

استقبال از مناظره با 
دولتمردان دهم

پيشنهاد  خصوص  در  همچنين  نوبخت 
مناظره از سوى دولتمردان دهم، گفت: ما 
از اين موضوع استقبال مى  كنيم كه آنان 
نظر خود را به رسانه ها منعكس كنند و 

اگر مطلب اصالح گرايانه اى داشته باشند، 
ما از نظرات آنان استفاده خواهيم كرد.

ارسال اليحه برجام به مجلس 
به مصلحت نيست

يكسرى  برجام  گفت:  دولت  سخنگوى 
يكسرى  و  ايران  براى  محدوديت ها 
محدوديت ها براى طرف مقابل است و ما 
بلكه  نكرده ايم  امضا  را  توافقنامه اى  هيچ 
ملل،  سازمان  امنيت  شوراى  قطعنامه  با 
تحريم هاى عليه ايران برداشته شد و هيچ 
به  را  برجام  نيز   5+1 كشورهاى  از  كدام 
مجلس شان نبردند كه ما اين اقدام را انجام 
مصلحت  به  كارى  چنين  بنابراين  دهيم؛ 
خصوص  در  همچنين  نوبخت  نيست. 
شكايت هاى مطرح شده ميان دولتمردان 
يكى  كه  روزى  در  گفت:  فعلى  و  گذشته 
فعلى  دولت  به  نسبت  قبلى  دولتمردان  از 
شكايتى را اعالم كرد، بالفاصله دستگير شد 
و اين سوال مطرح شد كه آيا با شكايت ما 
دستگيرى صورت گرفته است؟. وى افزود: 
من در گذشته هم توضيح دادم كه اسناد و 
مداركى در اختيار ما وجود دارد و ما به جاى 
آنكه به ايراد برخى اتهامات بپردازيم و آن را 
رسانه اى كنيم، مداركمان را به قوه قضائيه 

ارسال مى كنيم؛ چراكه اخالقى نيست.

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

مناقصه عمـومي
 (يك مرحله اي) شماره (94-24)

خدمات  و  پزشكي  علوم  دانشگاه  مناقصه:  كننده  برگزار  دستگاه   (1

بهداشتي درماني بيرجند 

2) موضوع مناقصه : واگذاري حمل و نقل و اياب و ذهاب دانشجويان

3) شرايط شركت در مناقصه: كليه شركت هاي داراي مجوز و داراي 

صالحيت از مراجع ذيصالح

4) مدت و محل انجام كار : 10 ماه شمسي از تاريخ عقد قرارداد 

5) مدارك الزم براى خريد اسناد مناقصه : 

الف) واريز مبلغ 000 150ريال به شماره حساب 2178162198007 بانك ملي 

(سيبا) و ارائه فيش آن به انتشارات نسبت به خريد اسناد اقدام نمايند.

آدرس به  مناقصات  ملي  پايگاه  از  اسناد  رايگان  دريافت   ب) 

  http://iets.mporg.ir 

حاصل  تماس   32395251 شماره  با  بيشتر  اطالعات  دريافت  براى  ج) 

فرماييد. 

6) نوع و مبلغ تضمين شركت در مناقصه : ضمانت نامه معتبر بانكي به 

به  وجه  نقدي  واريز  يا  بانكي  شده  تضمين  چك  يا  ريال   14/200/000 مبلغ 

حساب شماره 2643856 بانك رفاه شعبه معلم بيرجند به نام سپرده 

جاري دانشگاه (شركت در مناقصه)

7) مهلت خريد اسناد : از تاريخ 94/05/28 لغايت 94/06/01

8) مهلت تحويل اسناد :  94/06/11

9) محل تحويل اسناد : خراسان جنوبي – دبيرخانه مركزي دانشگاه علوم 

پزشكي بيرجند تحويل و رسيد دريافت گردد.

10) تاريخ و محل شروع فرآيند بازگشايي پاكت ها : 94/06/14 ساعت 9 

صبح – سالن جلسات معاونت توسعه دانشگاه 

در ضمن هزينه چاپ و نشر آگهي بر عهده برنده مناقصه بوده و دانشگاه 

در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات تابع آئين نامه مالي معامالتي خويش 

مختار مي باشد.

روابط عمومي دانشگاه علوم پزشكي بيرجند

يك نفر خانم
  مسلط به كامپيوتر 

براى كار در شركت نيازمنديم.
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