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كاهش 500 درصدى عوارض
شهردار بيرجند : در راستاى رونق ساخت و ساز در مركز استان انجام مى شود؛

همسان سازى حقوق ها قطعى شد

از طريق ابالغ بخشنامه به   وزارت کار اعالم کرده 
استان ها با جديت به دنبال اجراي طرح همترازي و 
يکسان سازي حقوق و دستمزد نيروهاي شرکتي شاغل 
در بازار کار کشور است که تعداد آنها ۴.۳ ميليون نفر 
برآورد مي شود. به گزارش مهر، تيرماه امسال معاون 
روابط کار وزارت کار بخشنامه اي را به مديران کل 
تبعيض  رفع  لزوم  بر  آن  ابالغ کرد که در  استان ها 
در پرداخت حقوق به نيروهاي کار شرکتي و همسان 

سازي حقوق ها در مشاغل همرديف تاکيد شده بود.

خبر ربيعى از  راه اندازى چهار صندوق مسكن 

در  اجتماعي  رفاه  و  کار  تعاون،  وزير  ربيعي  علي   
ويژه  صندوق  چهار  راه اندازي  از  مهر،  با  گفتگو 
کارگران  بازنشستگان،  اجتماعي  و  حمايتي  مسکن 
اعتبارات  با تخصيص  و گفت:  داد  نيازمندان خبر  و 

ويژه، اين افراد به مرور داراي مسکن مي شوند. 

اعمال نرخ قانونى شير خام وظيفه 
وزارت جهادكشاورزى نيست

 حجتي وزير جهادکشاورزي در گفتگو با ايرنا، در زمينه 
اجرايي نشدن نرخ مصوب شير خام، گفت: اين موضوع 
در دولت، ستاد تنظيم بازار، معاونت امور اجرايي رياست 
 جمهوري و سازمان حمايت از توليدکنندگان دنبال مي شود، 

جهادکشاورزي مسئول اجراي اين مصوبه نيست. 

پيش بينى طيب نيا درباره نرخ ارز 
در روزهاى آينده 

با   طيب نيا، وزير امور اقتصادي و دارايي در گفتگو 
ارز گفت:  بازار  آينده  روزهاي  درباره  وضعيت  ايسنا، 
نوسانات قيمت ارز کوتاه مدت است و فکر نمي کنم 

روندي براي تغيير قيمت ارز اتفاق بيفتد. 

 وزير کار از تصويب نظام يکپارچه سياست هاي رفاهي در دولت خبر داد و گفت: با تصويب اين طرح، رفاه 
و فرصت هاي برابر شغلي، اجتماعي و مسکن در اليه هاي پايين اجتماعي نيز ايجاد مي شود. به گزارش مهر، 
ربيعي گفت: چنانچه بخواهيم به اليه هاي پايين اجتماعي مانند معلوالن، زنان سرپرست خانوار و بيماران 
خاص فرصت هاي برابر و خدمات رفاهي ارائه دهيم، بايد سياست هاي رفاهي يکپارچه اي را تدوين کنيم که 

اين موضوع با تصويب در کميسيون اجتماعي دولت در راه تحقق است.(ادامه در صفحه٢)

تصويب نظام رفاهى يكپارچه در كميسيون اجتماعى دولت

معاون وزير نيرو :

هيچ تصميمى درباره 
تعرفه آب گرفته نشده است 
معاون وزير نيرو گفت: وزارت نيرو از دو سال پيش تعرفه هاي
 آب را علي رغم نرخ تورم افزايش نداد و تاکنون نيز ...

امام جمعه بشرويه عنوان کرد :

هفته دفاع مقدس تلنگرى براى 
نسلى كه جنگ را لمس نكرده است
 برگزارى مراسم هاى هفته گراميداشت دفاع مقدس تلنگرى براى 
نسلى است كه دوران جنگ تحميلى را لمس نكرده است...
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صفحه ٨

يك واحد قنادى با تمام تجهيزات 
به فروش مى رسد.

09153177703

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

بزرگواران شما  هاى  كمك  و  حمايت  با  را  معلول   سيصد 

گذشته  سنوات  همچون  دارد  آمادگى  و  است  دار  عهده 

نذورات نقدى و غير نقدى شما را با دل و جان پذيرا باشد.

شماره حساب كمك هاى مردمى:
كارت بانك پاسارگاد: 5022291900043355 

كارت بانك توسعه تعاون : 5029081016528099

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

اجراى نماى آلومينيوم
 * نقد    * چك    

09157201009 - 09151655537

پكيج و رادياتور فرولى
نقد و چك  با نصب رايگان

تلفن: 32424841  همراه: 09151639262
فرجامى   

رنج پسته خراسان جنوبى
 از شورى آب و دانش فني كم
صفحه ٤
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بولتن نيوز: با احتساب هزينه اي که دولت براي توليد آب مي پردازد و هزينه اي که براي مصرف از مردم مي گيرد، براي مصرف آب در 
يک ۲۴ ساعت، ۱۱.۶ ميليارد تومان يارانه دولتي پرداخت مي شود.جانباز مديرعامل شرکت مهندسي آب و فاضالب کشور گفت: توليد 
هر مترمکعب آب ١٠ هزار ريال هزينه در بردارد و از مشترکين شهري به ازاي هر مترمکعب آب ٣٢٠ تومان دريافت مي  شود.

يارانه 11 ميليارد تومانى براى مصرف آب 
لوازم التحرير، لوازم التحقيرمان نشود!

*هرم پور

شده  گرم  حسابي  التحرير  لوازم  بازار  روزها،  اين   
است. دانش آموزان و والدين پاشنه مغازه هاي داخل 
و خارج بازار را از جا درآورده اند و خريدهايشان براي 
اول مهر را کامل مي کنند. در چند ساله اخير به ويژه 
قالب  در  فرهنگي محسوسي که  به هجمه  توجه  با 
محصوالت مختلف از سوي دشمنان ايجاد شده بود، 
حجم  جايگزيني  براي  مطلوبي  و  مناسب  اقدامات 
بااليي از لوازم التحرير، کيف و حتي البسه وارداتي با 
نمادهاي ضد فرهنگي و گاه ضداخالقي نقش بسته 
روي آن صورت گرفت که نتيجه آن به خصوص در 

اين دو ساله اخير محسوس و قابل مشاهده بود. 
در  ايراني  التحرير  لوازم  نمايشگاههاي  برگزاري   
شهرهاي بزرگ، اقدامات حمايتي مناسب از طراحان و 
 توليدکنندگان محصوالت ايراني و نيز اقدامات رسانه اي 
خانواده  ترغيب  و  تشويق  براي  جامعه  سطح   در 
دانش آموزان براي خريد و استفاده از اين وسايل، از 
 جمله فرايندهاي پيگير و مستمر قابل تقديري  بوده اند 

که در ابعاد زياد، اما نه کافي، انجام شده اند. 
و  گرم  بازار  در  هم  باز  مباحث  اين  همه  عليرغم   
با  تحريري  اقالم  عرضه  شاهد  روزها،  اين  شلوغ 
همان نمادها و تصاوير و نقش هاي خاص در برخي 
شهر  نشين  اعيان  مناطق  در  ويژه  به  ها  مغازه  از 
هستيم. مشاهده چنين صحنه هايي چند نکته مهم و 
قابل توجه را به همه ما يادآوري مي کند: اول اينکه 
دشمن براي هدف قرار دادن فکر و ذهن کودکان ما 
سالهاست به ترويج نمادهاي مورد نظرش از طريق 
تلويزيون و سينما پرداخته است. شخصيت هايي مثل 
بن تن، عروسک باربي در انواع مختلف، مرد عنکبوتي 
و اخيرًا نيز شخصيت هايي از انيميشن هاي خارجي، 
 از جمله اين نمادها بوده اند. آيا درکشور ما نيز چنين 
نمادهاي  به طراحي  اقدام  از  قبل  هايي  بسترسازي 
ارزشي و ديني انجام شده است؟. حلقه مفقوده عدم 

توجه به اين مهم چه چيزي بوده است؟. 
ها  قيمت  فاحش  تفاوت  به  دوم  نکته    
تحريري  کاالهاي  واردات  عليرغم  گردد.  مي  بر 
از  کاالها  اين  عمدتًا  فرهنگي،  ضد  نمادهاي   با 
تا  هستند.  تر  ارزان  کشور  داخل  مشابه  هاي  نمونه 
جايي که مثال برخي نمونه هاي دفتر خارجي هزار 
اسالمي  و  ايراني  طراحي  با  داخلي  نمونه  از  تومان 
ارزان تر است.  نکته مهم بعدي لزوم تبليغ و توجه 
توليد  تحرير  کاالي  مناسب  کيفيت  به  مردم  دادن 
مطلوب  کارشناسان،  اعتراف  به  که  است  داخل 
آن  بيان  که  ديگري  مسئله  است.  قبول  قابل  و 
انجام  به  توجه  و  تأکيد  لزوم  نيست  لطف  از   خالي 
طراحي هاي مناسب تر و قابل هضم تر براي سنين 

مختلف است. (ادامه در ستون مقابل)

يادداشت

 (ادامه از ستون مقابل) از انصاف نبايد دور شد که 
ايراني  گرافيست هاي  و  بحث طراحي، طراحان  در 
با  و  سليقه  خوش  زبردست،  بسيار  استاني،  هم  و 
خودشان  اينکه  تر  مهم  همه  از  و  هستند  تجربه 
ها  ذائقه  به  و  کنند  مي  زندگي  مردم  بين   در 
نمادهاي  طراحي  يا  انتخاب  در  ولي  آشناترند. 
دفاع  با  مرتبط  حتي  و  ارزشي  و  ديني  فرهنگي، 
ها  سنت  از  شده  برگرفته  نمادهاي  حتي  يا   مقدس 
و آداب استان خراسان جنوبي، آنگونه که بايد با جمع 
نگري، تنوع نگري و تطابق شرايط سن و روحيات 
کار  استاني  و  ايراني  آموز  دانش  دختران  و  پسران 
نشده است. به گونه اي که هنوز مي توان اعتراف 
کرد برخي از اين نمادها انتقال دهنده واقعي فرهنگ 

و تمدن ايراني و اسالمي و استاني ما نيستند.
محترم،  هاي  خانواده  به  تأکيدي  نيز  پاياني  نکته   
برنامه ريزان و متوليان فرهنگي استان -که امسال 
در  نيز  استاني  نمادهاي  از  تقدير،  قابل  ابتکاري  در 
هنرمندان  نيز  و  بودند-  کرده  استفاده  ها  طراحي 
خراسان جنوبي به ويژه در حوزه طراحيست؛ بررسي 
 شاخصه هاي رواني و اجتماعي مردم ما نشان مي دهد 
را  آنان  ذائقه  نتواند  جوانب  همه  از  کااليي  چنانچه 
تأمين نمايد، در شرايط برابر، کاالي ارزان تر را انتخاب 
مي کنند. پس طراحي مطلوب، کيفيت خوب و قيمت 
توانند  مي  که  هستند  مهمي  شاخصه  سه   مناسب 
در توليد لوازم التحرير ايراني رعايت شوند و بازار را به 
راحتي بدست بگيرند. سعي کنيم لوازم التحرير دانش 
آموزانمان و نوع انتخاب آن، لوازم التحقير خودمان و  
فرهنگ ناب ايراني و اسالمي و استاني مان  نباشد.  
(لطفا نظر و پيشنهاد خود در رابطه با يادداشت هاي روزنامه 

را به شماره ٥٠٠٠١٠٠٠٤٠٦٨٤٣٨ ارسال فرماييد)

فروش مكمل در پمپ بنزين ها ممنوع شد

شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران، فروش 
هر گونه مکمل، افزودني و اکتان افزا در جايگاه هاي 
مهر،  گزارش  به  کرد.  ممنوع  را  سوخت کل کشور 
و  عرضه  ممنوعيت  طرح  اجراي  درباره  سيدمومني 
فروش مکمل بنزين در جايگاه هاي سوخت کشور، 
گفت: بنزين توليدي که در جايگاه هاي سوخت عرضه مي شود، سوختي 
از جمله باال بودن اکتان، فشار بخار مطلوب و  کامل است و همه موارد 
جلوگيري از ايجاد صمغ در خودرو در آن پيش بيني شده است.رئيس مهندسي 
فرآورده شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران تاکيد کرد: مکمل هاي 
بنزين نه تنها کمکي به افزايش به سوزي يا اکتان افزايي نمي کنند بلکه به 

موتور خودرو خسارت مي زنند؛ بنابراين استفاده از آنها توصيه نمي شود.

هيچ تصميمى درباره تعرفه آب گرفته نشده است 
 

معاون برنامه ريزي و اقتصادي وزارت نيرو گفت: وزارت 
نيرو از دو سال پيش تعرفه هاي آب را علي رغم نرخ 
تورم افزايش نداد و تاکنون نيز شوراي اقتصاد هيچ 
تصميمي در اين زمينه نگرفته است. عليرضا دائمي در 
گفتگو با ايسنا، با بيان اين که هنوز هيچ تصميمي در 
اين زمينه گرفته نشده است، اظهار کرد: تصميم گيري در شوراي اقتصاد در 
حوزه رئيس جمهور است و تاکنون نيز چيزي به وزارت نيرو مبني بر قبولي بسته 
پيشنهادي ما ابالغ نشده است. پيشتر، معاون وزير نيرو در امور آب از برنامه اين 
وزارتخانه براي افزايش تعرفه آب براي مشترکان پرمصرف خبر داده و با اشاره به 
اينکه ٧٢ درصد مصرف کنندگان آب محدوده مصرف معقولي دارند، گفت: هدف 

وزارت نيرو از افزايش تعرفه آب براي پرمصرف ها، کسب درآمد نيست .

حجتى: در واردات روغن رانت وجود دارد

واردات   در  رانت  وجود  از  جهادکشاورزي  وزير 
روغن خام خبر داد و گفت: عده اي مي خواهند 
مردم  به  را  ارزان شده  دنيا  در همه  را که  روغن 
هاي  دانه  نخريدن  به  نسبت  و  بفروشند  گران 
گزارش  به  کنند.  مي  تهديد  داخل  توليد  روغني 
که  کنند  تهديد مي  روز  هر  روغن  افزود: صنايع  ايرنا، محمود حجتي، 
 دانه روغني سويا را نمي خريم يا پول توليدکنندگان کلزا را نمي دهيم، 
بيان  با  است. وي  بي صاحب  نمي خريد مگر کشور  بيخود کرديد که 
اينکه چهار ميليارد دالر واردات انجام شده است، اظهار کرد: تمام اين 
پول از سرمايه هاي بين نسلي ما يعني نفت است که ارزان به فروش 

رسيده و به جاي آن دانه هاي روغني وارد کشور شده تا بخوريم. 

در  همچنين  کرد:  تاکيد  وي  صفحه١)  از  (ادامه   
براي  رفاهي  نظام  سياست هاي  توسعه،  ششم  برنامه 
که  شد  خواهد  تدوين  اجتماعي  پايين  اليه هاي 

نيز بر عهده بنده است.  مسئوليت اين موضوع 
ايجاد  براي  گفت:  اجتماعي  رفاه  و  کار  تعاون،  وزير 
مهارت و اشتغال در سطوح باالتر سياست هايي را در 
نظر گرفته ايم که با همکاري سازمان فني و حرفه اي 
حرکت  اشتغال  ايجاد  و  توانمندسازي  جهت  در 
خواهيم کرد. وي يادآور شد: در حال حاضر با ايجاد 
شناسايي  سمت  به  رفاه،  وزارت  در  اطالعاتي  پايگاه 
رسيده ايم  آنها  شبکه بندي  حتي  و  پايين  اليه هاي 
را  رفاهي  برنامه هاي  ارائه  پايگاه،  اين  ايجاد  با  که 

اينکه  به  اشاره  با  وي  مي کنيم.  هدفمند  آنها  براي 
بسيار خوب عمل کرده ايم، گفت:  بيمه ها  در موضوع 
موفق  بيمه گر  سازمان هاي  با  هماهنگي  در خصوص 
بوده ايم و توانسته ايم بخشي از عقب ماندگي هايي که 
در گذشته وجود داشت را در راستاي ارزش دادن به 
دارويي  اقالم  مطالبات،  پرداخت  و  بيمه  دفترچه هاي 
انجام  خاص  بيماري هاي  دادن  قرار  پوشش  تحت  و 
سازمان هاي  تالش   دليل  به  موضوع  اين  که  دهيم 

بيمه گر رخ داده است. 
هزينه  درصد   ۷۵ از  بيش  اينکه  به  اشاره  با  ربيعي 
در  تاخير  گفت:  بيمه هاست،  عهده  بر  تحول  طرح 
اين  اما  کند،  نگران  را  همه  است  ممکن  پرداخت ها 

به  و  ندارد  بيمه اي  نظام  عملکرد  به  ربطي  موضوع 
خاطر متصل بودن به منابع عمومي است. 

به  غذايي  سبد  پرداخت  در  تاخير  مورد  در  وي 
سبد  اعتبار،  تامين  محض  به  گفت:  نيازمندان، 
تومان  هزار   ۱۲۰ حداکثر  که  را  نيازمندان  غذايي 
ربيعي  مي کنيم.  پرداخت  قبل  دوره هاي  مانند  است، 
براي  معلوالن  حقوق  از  حمايت  اليحه  امضاي  از 
و  داد  خبر  رئيس جمهور  سوي  از  مجلس  به  ارسال 
گفت: دکتر روحاني اليحه حمايت از حقوق معلوالن 
تصويب  با  و  کردند  امضا  مجلس  به  ارسال  براي  را 
ايجاد  معلوالن  زندگي  در  اساسي  تحول  اين اليحه، 

خواهد شد.

تصويب نظام رفاهى يكپارچه در كميسيون اجتماعى دولت

 معاون فني ودرآمد سازمان تأمين اجتماعي، 
سازمان  اين  هديه  را  ازدواج  هزينه  کمک 
به بيمه شدگاني دانست که تشکيل خانواده 
مي دهند، افزود: بيمه شدگان تامين اجتماعي 
ازدواج  پاداش  عنوان  به  حقوق،  ماه  يک 
دريافت مي کنند. به گزارش فارس،  محمد 
حسن زدا افزود: اين کمک هزينه به بيمه 

شدگاني پرداخت مي شود که  براي نخستين 
بار ازدواج مي کنند و ميزان آن، معادل يک 
است  بيمه شده  يا حقوق  مزد  متوسط  ماه 
 مشروط بر اينکه از حداقل دستمزد مصوب 
شوراي عالي کار در زمان عقد کمتر نباشد. 
هر  حقوق  يا  مزد  متوسط  کرد:  اظهار   وي 
حقوق  مجموع  کردن  تقسيم  از  شده  بيمه 

دريافتي بيمه شده در  دو سال قبل از ازدواج 
که بر مبناي آن از وي حق بيمه کسر شده 
است، بر عدد ٢٤ (تعداد ماه هاي دو  سال) به 
دست مي آيد.  زدا افزود: دائم بودن نوع عقد 
ازدواج و ثبت آن در دفتر اسناد رسمي،  قطع 
نشدن رابطه استخدامي بيمه شده با کارفرما 
بيمه حداقل  پرداخت حق  تاريخ عقد و  در 

از  ازدواج  از  پيش  سال  پنج  در  روز   ٧٢٠  
شرايط بهره مندي کمک هزينه ازدواج بيمه 
شدگان سازمان تأمين اجتماعي  است. وي 
گفت: در صورتي که زوجين در زمان عقد 
باشند،  ازدواج  کمک  دريافت  شرايط  حائز 
حمايت  مذکور به هر دو نفر آنان پرداخت 

مي شود.

بيمه شدگان تامين اجتماعى يك ماه حقوق، به عنوان پاداش ازدواج دريافت مى كنند

بازگشت خودكفايى در توليد گندم
 تا 4 سال ديگر 

و  گندم  خوداتکايي  از  کشاورزي  جهاد  وزير  معاون   
 برگزاري جشن خوداتکايي تا چهار سال آينده خبر داد . 
به گزارش ايسنا، عباس کشاورز اظهار کرد: با اجراي 
برنامه هاي وزارت جهاد کشاورزي ميانگين عملکرد 
گندم آبي از ٢,٧ تن به ٣,٢ تن در هکتار افزايش يافته 
است. وي ضريب خود اتکايي در توليد گندم در ايران 
را حدود ٨٥ درصد عنوان کرد و افزود: اگر کشوري در 
توليد يک محصول به ضريب خوداتکايي ٩٠ درصد 
آن  توليد  زمينه  در  کشور  آن  گفت  توان  مي  برسد 
محصول خودبسنده است. وي افزود: اگر روند توليد 
ادامه داشته باشد طي چهار سال آينده شاهدخودکفايي 
در توليد گندم خواهيم بود و مجددا جشن هاي خود 

اتکايي گندم در کشور برگزار مي شود. 
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عضو  معتبر اتحاديه     مسئول : دستگردي

 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

دعوت نامه تشكيل مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده " نوبت اول "
شركت تعاونى مسكن خاوران فاز 3     تاريخ انتشار: 94/6/18

جلسه مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده " نوبت اول " شركت تعاونى مسكن خاوران فاز 3 چهارشنبه 94/7/8 ساعت 8 بعد از نماز 
مغرب و عشا در محل هيئت محبين االئمه "ع" (مدرس 23) برگزار مى شود. از كليه اعضا دعوت مى شود براى اتخاذ تصميم نسبت 
به موضوعات ذيل در اين مجمع حضور به هم رسانند. ضمنا چنانچه عضوى بنا به داليلى نتواند شخصا حضور يابد، مى تواند همزمان با 
نماينده تام االختيار خويش با هم به دفتر شركت مراجعه و برگ وكالت نامه را تنظيم و برگه ورود به جلسه مجمع را دريافت نمايد. حداكثر 
آراى وكالتى هر عضو سه راى و هر فرد غير عضو يك راى مى باشد. ضمنا داوطلبان عضويت در سمت 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: طرح و تصويب صورت هاى مالى سال هاى 92 و 93 پس از استماع گزارش كتبى هيئت مديره و بازرس- بودجه 
پيشنهادى هيئت مديره براى سال 94- انتخاب اعضاى اصلى و على البدل هيئت مديره براى مدت 3 سال مالى- انتخاب بازرس براى 
مدت يك سال مالى - تصميم گيرى نهايى در خصوص زمين هاى ملكى شركت - تصميم گيرى در خصوص زمين هاى تداخلى و جاده 

و مجاور بنياد - تعيين خط مشى آتى شركت تعاونى
 هيئت مديره

دعوت نامه تشكيل مجمع عمومى فوق العاده " نوبت اول"
شركت تعاونى مسكن خاوران فاز 3    تاريخ انتشار: 94/6/18

جلسه مجمع عمومى فوق العاده شركت تعاونى مسكن خاوران فاز 3 چهارشنبه 94/7/8 ساعت 9 شب در محل هيئت محبين االئمه "ع" 
(مدرس 23) 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.

دستور جلسه: طرح و تصويب اساسنامه جديد- اصالح ماده (5) اساسنامه تمديد مدت فعاليت تعاونى
 هيئت مديره

دعوت نامه تشكيل مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده " نوبت اول"
شركت تعاونى مصرف كاركنان استاندارى خراسان جنوبى و فرماندارى هاى تابعه

تاريخ انتشار: 94/6/18

جلسه مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده " نوبت اول " شركت تعاونى مصرف كاركنان استاندارى خراسان جنوبى و فرماندارى 
هاى تابعه شنبه 94/7/11 ساعت 13/30 در محل سالن اجتماعات فرماندارى بيرجند 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 متقاضيان عضويت 
در سمت هيئت مديره و بازرس مى توانند تقاضاى كتبى خود را حداكثر از تاريخ انتشار اين آگهى به مدت يك هفته به آدرس خيابان 

مطهرى - جنب استاندارى خراسان جنوبى دفتر شركت تعاونى تحويل نمايند.

دستور جلسه:
استماع گزارش هيئت مديره و بازرس- طرح و تصويب صورت هاى مالى سال 1392-1393 - طرح و تصويب بودجه پيشنهادى در 
سال مالى 1394- تعيين مبلغى براى بازپرداخت اعضاى مستعفى- تعيين پاداش هيئت مديره - تعيين حق الزحمه بازرس- انتخاب 

هيئت مديره اصلى و اعضاى على البدل به مدت 3 سال - انتخاب بازرس اصلى و على البدل براى مدت يك سال مالى
هيئت مديره

پيـش دبستانى غيـردولتى رضـوان
«بـا رويكـرد قرآنـى»

اولين و تنها مركز پيشگيرى از مشكالت يادگيرى 
احتمالى كودكان در دوران تحصيل (رياضى ، 
خواندن ، نوشتن و...)
 با همكارى و نظارت تخصصى مركز مشكالت ويژه 
يادگيرى بهار
خيابان طالقانى 5 - شهيد كوشه اى 11- پالك 5
تلفن : 32229234 - 09156669643

1-  منزل وياليى 2 نبش ، تميز ، 250 متر زمين 150  بنا  در سجادشهر امامت 19  فى: 260 ميليوناجراى  نصب  داربست  فلزى با پيچ و رولپالك  09153637507 - 09156217507 حسينى
2- آپارتمان در معلم 62  سه واحدى ، طبقه دوم ، 140 متر، شيك  فى: 225 ميليون يا معاوضه با واحد كوچكتر

3-  منزل وياليى 2 طبقه در پاسداران 60 ، تميز، شمالى ،  250 زمين  380 بنا  فى:   440 ميليون
4- آپارتمان در حال ساخت 100 مترى در سپيده، وام 50 ميليون ،آورده شما 36 ميليون ، باقى طى دوران ساخت

5 -  فروش ويژه 2 واحد آپارتمان 190 مترى دو كله ،  واقع در حافظ با شرايط عالى
6 -  30 متر زمين تجارى ، حاشيه بلوار شهداى عبادى  ، 100 ميليون
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آدرس: بيست مترى دوم غربى -  بين نواب 1 و 3   09155615573 - 09155611127   32231772-3

آگهى مزايده اموال غير منقول " نوبت دوم"

نظر به اين كه در پرونده 917/93 اجرايى مبنى بر دستور فروش دعوى خانم طاهره پورحجى به طرفيت آقاى 
مهدى و كنيزرضا و بهروز شهرت همگى پورحاجى و محمدرضا مبين در اجراى دادنامه صادره به شماره 9309975610400405 
مورخ 93/4/26 از شعبه اول حقوقى در خصوص فروش پالك هاى ثبتى به شماره 2532 و پالك 1 فرعى از 4090 اصلى بخش 
يك بيرجند كه حسب نظريه كارشناس پالك ثبتى 2532 اصلى بخش يك بيرجند واقع در بازار ملك روبروى پاساژ سادسى كه 
به متراژ حسب سند رسمى به ميزان 35 متر و نوزده دسيمتر مربع كه به مبلغ 9/677/250/000 ريال ( نه ميليارد و ششصد 
و هفتاد و هفت ميليون و دويست و پنجاه هزار) و پالك ثبتى به شماره يك فرعى از 4090 فرعى بخش يك بيرجند واقع در 
خيابان جمهورى اسالمى 29 پالك 141 كه به ميزان عرصه و اعيان يك باب منزل به مساحت 168/54 يكصد و شصت و هشت 
متر و پنجاه و چهار دسيمتر مربع كه به مبلغ 4/213/500/000 ريال ( چهار ميليارد و دويست و سيزده ميليون و پانصد هزار) 
ارزيابى شده است كه از طريق مزايده در روز يكشنبه مورخ 94/7/12 از ساعت 10 الى 11 صبح در دفتر اجراى احكام حقوقى 
به فروش برسد كه قيمت پايه از بهاى ارزيابى شده شروع و به كسانى كه باالترين قيمت را پيشنهاد نمايند، فروخته خواهد 
شد. 10 درصد مبلغ پيشنهادى فى المجلس از برنده مزايده دريافت و نامبرده مكلف است حداكثر تا يك ماه نسبت به پرداخت 
باقيمانده ثمن معامله اقدام نمايد در غير اين صورت 10 درصد اوليه به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد خواهد شد. متقاضيان 
در صورت تمايل مى توانند پنج روز قبل از موعد مزايده به اين اجرا مراجعه تا ترتيب بازديد آنان داده شود. هزينه نقل و انتقال 

به عهده خريدار خواهد بود.
 مدير اجراى احكام مدنى دادگسترى بيرجند

دادگسترى جمهورى اسالمى ايران

داربست مهـدى 
  نصب ، رولپالك ، سايبان ، خريد و فروش لوازم 

بلوار فرودگاه ، سه راه صياد شيرازى     
32319263-09151642377 - وسيله كار

منزلى با زير بناى حدود  250 متر 

مربع واقع در حكيم نزارى 1 جهت 

مسكونى و ادارى واگذار  مى شود 
تلفن : 09359818152



پيام شما30 هزار متر مربع فرش دستباف خراسان جنوبى به كشورهاى اروپايى صادر شد
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پيام كوتاه : 3000272424

چهارشنبه* 18 شهريور 1394* شماره 3314
بار تماس گرفتم 3 با شهردارى منطقه 2 چند  سالم. 

جهت درست كردن پل ورودى مجتمع قرارگاه 
ولى  آوينى  شهيد  خيابان  انتهاى  در  سلمان 

اقدامى نشده است! لطفًا شما پيگيرى كنيد. 
915...561
باسالم. از اداره راه و شهرسازى كه در هفته دولت سنگ 
تمام گذاشت از تأمين روشنايى ورودى حاجى آباد گرفته 
تا ورودى حسين آباد سادات و احداث و افتتاح زيرگذر 
اميراباد تشكر فراوان داريم. خواهشمند است روشنايى 
جاده را تا محمدشهر (محمديه) تكميل كنيد و 
روشنايى قسمت باقى مانده جاده حاجى آباد تا 
بلوار شهيد حاجى آبادى را نيز تكميل كنيد. دعاى 

خير مردم محروم اين منطقه پشت و پناهتان...
939...165
به  ميكنى  چاپ  را  ما  دل  درد  كه  جان  آوا  سالم 
خداوندى خدا مؤسسه ميزان پول ما رو نميده بيچاره 
كى  و  چى  به  آخه  باشه؟  پيگير  بايد  كى  شديم 

ميشه اعتماد كرد؟
915...297
سالم جناب استاندار محترم. الزم نيست ديگران را 
قسم دهيد خود شما مشكالت قشر زحمتكش نانوا را 
حل كنيد بعد ديگران را قسم دهيد. دو سال است 
درخواست مالقات با شما را كرديم ولى خبرى 

نشد!! اول خودتان بعداً ديگران...
915...073

مسئوالن  پيگيرى  منتظر  بايد  تاكى  سالم. 
بود  شده  جمع  زحمت  به  كه  هاى  سرمايه  باشيم 
را  هايمان  زخم  از  دردى  بعداً  تا  گذاشتيم  پديده  در 
دوا كنيم حاال خودش زخمى شده بر دردهايمان. چرا 

مسئوالن پيگيرى مطالبات مردم را نمى كنند؟
915...308
ا... مى گذرد  بقيه  بلوار  افتتاح  از  ماه  سالم، چندين 
راه  چهار  يك  نقشه  مسئوالن  است  خواهشمند 
از خيابان رجايى و ربط آن به جاده متصل به 

ورودى شهر را طراحى نمايند.
915...576

شايد  كه  بوديم  خوشحال  و  گفتيم  مى  سالم. 
جاده اى از جنس آسفالت داشته باشيم رو به 
اسديه. انگار در رويايمان بايد دنبالش بگرديم. انگار 
دستگاه هاى جاده سازى تخته جان-اسديه هم پير 

شده اند و نيازمند عصا هستند و انگار و انگار.... 
915...383

تعويض  به  نسبت  بدنى  تربيت  مسئولين  لطفًا 
اقدام  تختى  پهلوان  جهان  باشگاه  تابلوى 

بفرمايند واقعًا در شان مركز استان نيست. باتشكر
 915...237

رئيس اتحاديه توليدكنندگان و بافندگان فرش دستباف خراسان جنوبى گفت: در 5 ماهه نخست امسال 30 هزار متر مربع فرش 
دستباف از خراسان جنوبى به كشورهاى اروپايى صادر شده است.  كاميابى مسك اظهار كرد: در 5 ماهه ابتداى امسال 55 هزار متر 
مربع فرش دستباف به ارزش تقريبى 20 ميليارد تومان توسط بافندگان فرش استان بافته شده است. وى افزود: در زمينه صادرات نيز 

بيش از 30 هزار متر از اين فرش هاى دستباف بافته شده توسط بافندگان استان به ارزش 3,5 ميليون دالر صادر شده است.

* نسرين كارى
تابستان به روزهاى انتهايى اش مى رسد. او هم وسايلش 
را جمع مي كند و مثل هر شهروند ديگري كه گاهي دلش 
از هياهوي شهر مي گيرد، راهي سفر مي شود. او هم مثل 
هر ايراني كه در اين سرزمين زندگي مي كند، حق دارد 
از مواهب طبيعي و آثار تاريخي كشورش ديدن كند و از 
آن لذت ببرد. اما همين لذت هاي كوچك براي خيلي از 

معلوالن كشور ما پر است از دغدغه و دردسر. 
كافي است خودتان را روي ويلچر فرض كنيد، آن وقت به 
راحتي متوجه مي شويد نه اتوبوس ها و نه ناوگان حمل و 
نقل ما براي معلوالن مناسب سازي شده است و نه شهرها 

و اماكن تاريخي ما !...
و  اكبريه  باغ  به  از شما  احتماًال خيلي  برويم،  راه دور  چرا 
بايد  ديدنش  براى  ايد، همان جايي كه  رفته  موزه هايش 
با ورود به اين مكان تاريخي، امكان  پله ها را باال رفت. 
بنا ديدن  اين  پله هاي مرتفع  انبوه  از  بتواند  ندارد معلولي 
بايد طوري مناسب سازي مي شد كه هر  بنايي كه  كند؛ 
از آن  بتواند  توانايي هاي جسمي اش  از  شهروندي، فارغ 
راحت  خيلي  كه  تاريخي  بناهاى  از  بسيارى  كند.   ديدن 
مي شود آن را براي رفت و آمد همگان مناسب سازي كرد، 
 مجالي براي رفت و آمد معلوالن نمي دهد و تنها افرادي 
مي توانند از اين بنا ديدن كنند كه چهار ستون بدنشان كامًال 
سالم باشد. اينها دغدغه هاي معلوالن اين سرزمين است كه 
ها، اين دغدغه  پردازد. جنس  آن مي  به  اي  رسانه   كمتر 

آن قدر ساده است كه شايد به چشم خيلي از ما نيايد.
يا  براي يك فرد توان ياب مهم است مكان گردشگري 
به  باشد و همين موضوع  تاريخي داراي سطح شيب دار 
ظاهر ساده مي تواند باعث شود خيلي از بناهاي تاريخي و 

اماكن گردشگري براي معلوالن قابل دسترسي بشود.
 

خودروهاى نامناسب اولين مانع 
براى گردشگرى معلوالن مى باشد

يك  است  معتقد  كه  است  توانى  كم  دختر  زهرا  فاطمه 
معلول با روحيه و شاد، بازدهي بهتر و بيشتري نسبت به 
معلولى كه افسرده و خموده در گوشه خانه كز كرده باشد، 
دارد. وى مى گويد: خودروها و وسايل حمل  و  نقل عمومى 
مناسب سازي شده يا داراي تجهيزات مناسب براي سوار 
شدن افراد داراي معلوليت را مي توان به عنوان اولين مانع 

براي گردشگري در نظر گرفت. 
به اعتقاد وى در حالي كه سفر با هواپيما ممكن است براي 
برخي افراد به علت هزينه باال حتي با وجود تخفيف 50 
درصدي شركت هاي هوايي دولتي امكان پذير نباشد ساير 
گزينه ها براي افراد معلول به علت فراهم نبودن امكانات 
انتخاب  دايره  از  زيادي همراه است و عمًال  با مشكالت 
مانند  يا تجهيزات  ويلچر  نظر گرفتن  در  حذف مي شوند. 

واكر افراد معلول به عنوان بار از جمله تخلفاتي است كه 
گاهًا مشاهده شده و باعث افزايش هزينه سفر براي افراد 

داراي معلوليت مي شود.
 

هتل ها براى رفت و آمد معلوالن 
مناسب سازى نشده اند

 خانم اعتمادى مادر يك معلول در اين خصوص مى گويد:
مسافرت هاي  در  توان  كم  افراد  عمومًا  كه  مشكالتي 
نبودن  استفاده  قابل  هستند،  روبرو  آن  با  جاده اي 
سرويس هاي بهداشتي جاده اي است كه حتي ممكن است 
براي افراد سالمند نيز كه با محدوديت هاي حركتي مواجه 
صورتي  در  افزايد:  مى  وى  نباشد.  استفاده  قابل  هستند، 
كه فرد داراي معلوليت بتواند طي مسير كرده و به مقصد 
و  هتل ها  در  متعددي  موانع  با  برسد  نظر  مورد  تفريحي 
مراكز تجاري و تفريحي مواجه خواهد بود كه حلقه آخر 

يك سفر تفريحي است.
بر مناسب سازي هتل ها  ادامه مى دهد: عدم نظارت  وى 
تجربه  گزينه  مي شود  باعث  معلوليت  داراي  افراد  براي 

سفر، از زندگي بسياري افراد معلول حذف شود.
 

 حتي هتل هاي درجه يك كشور هم
 «اتاق معلوالن» ندارند

و  سرد  لبخندش  ندارد،  را  درشتش  اندام  تحمل  ويلچر 
قدرت  احساس  خيلي  مي گويد:  است،  مهربان  نگاهش 
است.  قدرتمندتر  من  از  زمان  كه  نبود  يادم  اما  مي كردم 
اولين بار كه تصميم گرفتم در يكي از اردوهاي معلوالن 
شركت كنم زماني بود كه بعد از معلوليت روحيه ام را به 
شدت از دست داده بودم. حادثه  دردناكي برايم اتفاق افتاده 
بود. شوكه شده بودم و كمتر با كسي حرف مي زدم اما در 
اين  از  بگويم  نمي توانم  كردم.  بازيابي  را  خودم  سفر  آن 
كه دچار معلوليت شده ام خوشحالم، اما مطمئنم با داشتن 
جسم معلول هم مي توان شاد زندگي كرد. او ادامه مي دهد: 
را  خود  و  شده  آشنا  جديدي  دوستان  با  مسافرت  آن  در 
بازيابي كردم. حاال به شادي بعد از معلوليت هم رسيده ام 

و مي توانم احساس خوشبختي  كنم.
«افشين» كه ضعف عضالني دارد و براي تردد از ويلچر 
اين سفرها  از مزيت هاي  استفاده مي كند، مي گويد: يكي 
اين است كه معلول مي فهمد ضعفش را چطور بايد جبران 
در  معلول  فرد  وقتي  برسد.  به خودباوري  و مي تواند  كند 
خانه است خانواده كمكش مي كند ولي بيرون كه مي آيد 
مشكالت  اين  بر  وقتي  و  چيست  مشكالتش  مي فهمد 
كه  مي فهمد  و  مي شود  بهتر  روحيه اش  مي آيد  فائق 
مي تواند در جامعه زندگي كند. وي در ادامه با بيان اينكه 
وقتي مشكلمان را با معلولي كه مثل خودمان است مطرح 

است،  مشترك  مشكل  اين  مي شويم  متوجه  مي كنيم، 
اظهار مي كند: اگر فكر كنم اين سختي ها فقط مخصوص 

من است، مدام فكر مي كنم كه چرا اين طور شده ام.
افشين در عين حال با انتقاد از برخي سرويس دهي ها در 
كشور  يك  درجه  هتل هاي  حتي  مي گويد:  مسير  طول 
اساس  بر  معلوالن هستند؛ در صورتي كه  اتاق  فاقد  هم 
استانداردهاي جهاني، تمام اقامت گاه ها بايد حداقل داراي 

يك يا دو اتاق معلوالن باشند.
«زهرا» نيز كه معلوليتش كوتاهي يك پا است، مي گويد: 
بعضي از معلوالن در محيط هاي جمعي دستپاچه مي شوند 
و نمي توانند خود را جمع و جور كنند، ولي اين جاها اين طور 
نيستند و اعتماد به نفسشان بيشتر است و احساس رضايت 
آنها  از  بعضي  البته  مي دهد:  ادامه  مي كنند. وي  بيشتري 
وقتي از اين مسافرت ها برمي گردند به همان كنج تنهايي 
خودشان مي روند و اين خوب نيست؛ به خصوص معلوالني 

كه بيكار هستند، روحيه شان شكننده است.

هزينه اياب و ذهاب براى معلول
 بسيار گران مى باشد

فرد  گويد:  مى  نيز  حركتى  جسمى  معلول  عبدى  رضا 
كار  به  اشتغال  يا  و  است  دانشجو  و  محصل  كه  معلولى 
دارد، حداقل روزى 14 هزار تومان هزينه رفت و آمد دارد! 
هزار   400 ماهيانه  كنيم  محاسبه  اگر  تقريبى  صورت  به 
تومان مى شود. آيا فرد معلول به غير از هزينه اياب ذهاب، 

هزينه ديگرى براى زندگى ندارد؟ 
وى ادامه مى دهد: شعارمان اين است كه افراد معلول و 
تحقق  شعار  اين  آيا  اما  دارند،  برابرى  حقوق  غيرمعلول، 
يافته است؟ افراد غيرمعلول مى توانند با اتوبوس، وسايل 
نقليه عمومى به تردد بپردازند نهايت هزينه شان مى شود 
هزار   30 حدود  ماهيانه  و  روز  در  تومان  هزار  الى   500
ماهيانه حدود 400  چه؟  معلول  فرد  اما  مى شود.  تومان 
هزار تومان هزينه اياب ذهاب! هر چند تا چندى قبل تا 
اياب ذهاب را سازمان بهزيستى،  از هزينه هاى  حدودى 
تأمين مى كرد ولى آن هزينه ها هم كه قطع شده است! 
ذهاب  اياب  هزينه  معلوالن  از  كمى  بسيار  تعداد  فقط  و 
دريافت مى كنند. بقيه معلولين چه كنند؟ عبدى مى گويد: 
مورد  در  داريم  تقاضا  بهزيستى  و  از مسئوالن شهردارى 
هزينه اياب ذهاب پايانه ويژه معلوالن تجديد نظر نموده 
و به شرايط ويژه معلوالنى كه نمى توانند از وسايل نقليه 
معلوالنى  كنند.  توجه  بيشتر  كمى  كنند  استفاده  عمومى 
هستند كه فقط مى توانند از ماشين هاى مناسب سازى 
پرداخت  توانايى  ولى  نمايند  استفاده  معلوالن  ويژه  شده 

هزينه هاى هنگفت اياب ذهاب را ندارند. 
 

شركت هواپيمايى استان حتى 

با كارت ويژه معلوالن خدمات نمى دهد

يك مسئول فروش بليت مى گويد: تنها پرواز هاى نوع ايران 
اير هستند كه به معلوالن خدمات مى دهند و هنگام خريد 
اختيار  در  را  اطالعات  اين  بايد  هوايى  آژانس هاى  بليت 
ايران  پروازهاى  از  اينكه  بيان  با  دهند. وى  قرار  معلوالن 
اير  تنها در شهرهاى بزرگ استفاده مى شود، عنوان مى كند: 
متأسفانه فقط اين خدمات تنها به فرد معلول داده مى شود 
و شرايط حمل  و نقل هوايى در ايران براى معلوالن مطلوب 

نيست و با استانداردهاى بين المللى فاصله دارد.  
تنها  اينكه  بيان  با  حركتى  جسمى  معلول  يك  عليرضا 
در  نيم بها  بليت  كه  است  اير  ايران  هواپيمايى  شركت 
با  مقايسه  در  بيان مى كند:  مى د هد،  قرار  معلوالن  اختيار 
را  الزم  كيفيت  ايران  در  خدمات  جهانى  استانداردهاى 
وسايل حمل  فرودگاه ها  از  بسيارى  در  او  گفته  به  ندارد. 
 و نقل براى معلوالن پيش بينى نشده است، آنها يا ويلچر 
ندارند و يا ويلچر مناسب ندارند. وى ادامه مى دهد: يك 
مشكل در اين خصوص اين است كه فقط خود معلول حق 
بليط نيم بها هواپيما را دارد و زمانى كه يك  از  استفاده 
معلول جسمى حركتى همراهى نداشته باشد واقعًا چگونه 

مى تواند به تنهايى به سفر برود؟!
يكى از مسئوالن بهزيستى در اين باره مى گويد: در استان 
ما هنوز فرهنگسازى كامل صورت نگرفته است و با وجود 

اينكه بعضى از معلوالن استان داراى كارت معلوليت بوده 
و اين كارت داراى اعتبار كشورى است شركت هواپيمايى 
از  استفاده  جهت  نامه  اخذ  براى  را  معلوالن  آن  هم  باز 

خدمات هواپيمايى به بهزيستى ارجاع مى دهند. 
وى ابراز اميدوارى مى كند: مشكالت معلوالن در استان 
به همت نهادها و مسئولين مربوطه حل و فصل شود و به 
مانند خيلى از استان ها و پايتخت معلوالن استان ما هم 

بتوانند از حقوق شهروندى خود استفاده كنند.

در حال حاضر 125 خانوار در شهرها و 132 
خانوار در روستاهاى استان فرزند معلول دارند

مردمى  مشاركت هاى  معاون  زاده  طالب  گفته  به  بنا 
حاضر  حال  در  اينكه  بر  مبنى  جنوبى  خراسان  بهزيستى 
125 خانوار در شهرها و 132 خانوار در روستاهاى استان 
تأمل  قابل  نكته  بيشتر هستند،  و  معلول  فرزند  دو  داراى 
اينجاست كه چه بسا همين نياز بزرگ معلوالن براي خيلي 
ها اصًال به عنوان نياز تعريف نشود! ولي اگر مي خواهيم 
همه شهروندان بدون تبعيض از امكانات طبيعي كشورشان 
استفاده كنند و هيچ كسي به دليل ضعف جسمي از مواهب 
حال  به  است  واجب  نشود،  محروم  سرزمينش  طبيعي 
گردشگري معلوالن فكري كرده و به اين حق طبيعي و 

شهروندي معلوالن، بيشتر احترام بگذاريم.

جوابيه هاى شركت توزيع نيرورى برق استان

در ستون  درج شده  مطلب  به  پاسخ  در  احترامًا   -1
پيام شما مورخ 94/6/8 درباره «برقرسانى به خيابان 
به  توجه  با  بيرجند»  اميرآباد  روستاى  (ع)  على  امام 
اينكه آدرس دقيق محل متقاضى مشخص نمى باشد 
لذا امكان بررسى دقيق وجود ندارد در عين حال به 
 9 و   7 و   5 على  امام  خيابان  رساند:  مى  استحضار 
خارج از طرح هادى روستا بوده و براى تأمين برق 
به نامه دهيارى و يا بخشدارى مركزى نياز مى باشد 
الزم به ذكر است تا كنون 150 انشعاب در خيابان 

مذكور واگذار شده است.
ستون  در  شده  درج  مطلب  به  پاسخ  در  احتراماً   -2
ورودى  «روشنايى  باره  در   94/6/9 مورخ  شما  پيام 
چهكند بلوارالهيه» به استحضار مى رساند: روشنايى 
محل مذكور خارج از محدوده طرح هادى روستا بوده 
و ضمن پيگيرى هاى صورت گرفته مقرر شده طرح 
و شركت  روستا  اسالمى  مشاركت شوراى  با  مذكور 
توزيع برق اجرا شود لذا به محض اقدام و تحويل محل 
از سوى شوراى روستا اين شركت آماده ارائه خدمات 

درباره تأمين روشنايى محل مذكور خواهد بود.

پاسخ مسئوالن به پيام شما

معلوالن از ديــدن 
زيبايي هاي كشورشان 
محروم مـــانده اند

مكان هاى گردشگرى استان مناسب 
سازى شده براى معلوالن نيست

آگهى تغييرات شركت جهان فوالد بيرجند " سهامى خاص "

 به شماره ثبت 5024 و شناسه ملى 14004864960

به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده مورخ 94/5/19 تصميمات ذيل اتخاذ شد:
1- آقايان حسين خسروى ميناخو به شماره ملى 0068634358 و امين بارانى به شماره ملى 0640247520 و كاظم 
فرهادى نيا به شماره ملى 0889935327  و على عرب زاده به شماره ملى 0640243290 و محمدعلى بارانى به شماره 

ملى 0653249802 به عنوان اعضاى اصلى هيئت مديره براى مدت 2 سال انتخاب گرديدند.
ملى  شماره  به  شيرى  سعيد  آقاى  و  اصلى  بازرس  عنوان  به   0640125931 ملى  شماره  به  مكى  حميد  آقاى   -2

0640260438 به عنوان بازرس على البدل شركت براى مدت يك سال مالى انتخاب گرديدند.
روزنامه آواى خراسان جنوبى جهت درج آگهى هاى شركت انتخاب گرديد.

با ثبت اين مستند تصميمات انتخاب روزنامه كثير االنتشار، انتخاب مديران، انتخاب بازرس انتخاب شده توسط متقاضى در 
سوابق الكترونيك شخصيت حقوقى مرقوم ثبت و در پايگاه آگهى هاى سازمان ثبت قابل دسترس مى باشد.
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آگهي تغييرات شركت جهان فوالد بيرجند " سهامي خاص "
 به شماره ثبت 5024 و شناسه ملي 14004864960 

به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 94/5/19 تصميمات ذيل اتخاذ شد:
 1- آقاي امين باراني به شماره ملي  0640247520 به سمت رئيس هيئت مديره و آقاي حسين خسروي ميناخو به شماره ملي 
0068634358 به سمت نايب رئيس هيئت مديره و آقاي كاظم فرهادي نيا به شماره ملي 0889935327  به سمت منشي هيئت 
مديره و آقاي علي عرب زاده به شماره ملي 0640243290 و محمدعلي باراني به شماره ملي 0653249802 به عنوان اعضاي اصلي 
هيئت مديره براي مدت 2 سال انتخاب گرديدند.  2- آقاي حسين خسروي ميناخو به شماره ملي 0068634358 به عنوان مديرعامل 
شركت براي مدت 2 سال انتخاب گرديد و كليه اوراق و اسناد تعهدآور شركت از قبيل چك و سفته و غيره با امضاي آقاي امين باراني 
و مهر شركت معتبر است 3- آدرس شركت از محل قبلي به آدرس جديد: بيرجند- خيابان پاسداران - بين پاسداران 14 و 16 باالي 
باطري فروشي دالكه با كدپستي 9717678317 تغيير يافت.  با ثبت اين مستند تصميمات تغيير محل (تغيير نشاني در يك واحد 
ثبتي )، 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.
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 آگهى تغييرات شركت جهان فوالد بيرجند

" سهامى خاص" به شماره ثبت 5024

 و شناسه ملى 14004864960

به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 94/6/10 تصميمات 
ذيل اتخاذ شد:

كليه اوراق و اسناد عادى با امضاى آقاى حسين خسروى 
ميناخو به شماره ملى 0068634358 (مديرعامل) و آقاى 
امين بارانى به شماره ملى 0640247520 (رئيس هيئت 
اسناد  و  اوراق  كليه  و  است  معتبر  شركت  مهر  و  مديره) 
تعهدآور شركت از قبيل چك و سفته و غيره با امضاى آقاى 
امين بارانى و مهر شركت معتبر است. با ثبت اين مستند 
تصميمات تعيين دارندگان حق امضا انتخاب شده توسط 
متقاضى در سوابق الكترونيك شخصيت حقوقى مرقوم ثبت 
و در پايگاه آگهى هاى سازمان ثبت قابل دسترس مى باشد.

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

آگهى ابالغ اجرائيه كالسه: 139404008026000050/1

بدينوسيله به آقاى فرامرز استانستى فرزند ابراهيم به شماره ملى 0651084301 و به شماره شناسنامه 
397 صادره بيرجند به عنوان وام گيرنده ابالغ مى گردد كه بانك كشاورزى شعبه بيرجند به استناد قرارداد الزم االجرا 
شماره 681293319 مشمول قانون عمليات بانكى بدون ربا راجع به وصول مبلغ 10/000/000 ريال بابت اصل طلب و 
مبلغ 35/008/446 ريال بابت سود و مبلغ 8/106/137 ريال بابت خسارت تاخير تاديه تا تاريخ 94/2/24 جمعا به مبلغ 
53/114/583 ريال به انضمام جريمه ديركرد تا روز وصول تقاضاى صدور اجرائيه عليه شما و ضامن را نموده است نظر به 
اينكه بر طبق گزارش مامور ابالغ آدرس  شما به شرح متن قرارداد شناسايى نگرديده لذا بر طبق ماده 18 آيين نامه اجرا و 
به موجب اين آگهى مفاد برگ اجرائيه به شرح فوق به شما ابالغ مى گردد و اجرائيه از تاريخ انتشار اين آگهى كه فقط يك 
نوبت در روزنامه كثيراالنتشار محلى درج و منتشر گرديده ابالغ شده محسوب است و مستفاد از ماده مذكور چنانچه ظرف 
مدت 10 روز از تاريخ انتشار نسبت به پرداخت بدهى خود اقدامى ننماييد عمليات اجرايى عليه شما ادامه خواهد يافت و 

به جز آگهى مزايده آگهى ديگرى منتشر نخواهد شد.
تاريخ انتشار: 94/6/18         رئيس اداره ثبت بيرجند    

تاسيس شركت جهان فوالد بيرجند "سهامى خاص"  در تاريخ  94/2/2 به شماره ثبت 5024 و شناسه ملى 14004864960 
ثبت  و امضا ذيل دفاتر تكميل گرديده كه خالصه آن به شرح ذيل براى اطالع عموم آگهى مى شود

موضوع شركت: طراحى، مشاوره و نظارت و نقشه بردارى – محوطه سازى و انجام كليه پروژه هاى عمرانى از قبيل 
احداث ساختمان و راه و پل و سد و يا شبكه هاى آب رسانى و كليه فعاليت هاى مربوط در حوزه هاى عمرانى اعم از شخصى و 

دولتى و شركت در مناقصات (پس از اخذ مجوز از مراجع ذيصالح)
ضمنا ثبت شركت با موضوعات فعاليت هاى مذكور به منزله اخذ و صدور پروانه فعاليت نمى باشد.

مدت شركت: از تاريخ ثبت به مدت نامحدود مركز اصلى شركت: استان خراسان جنوبى- بيرجند- خيابان شهيد مطهرى- 
مطهرى 10- فرعى 10/2 – پالك 21- كدپستى 9714946776 سرمايه شركت: مبلغ يك ميليون ريال منقسم به يكصد سهم 
ده هزار ريالى با نام مى باشد كه تماما توسط موسسين طى گواهى بانكى شماره 54015/435 مورخ 93/12/27 نزد بانك ملت 
شعبه بلوار معلم بيرجند پرداخت گرديده است.  اولين مديران شركت: آقاى امين بارانى به شماره ملى 0640247520 به سمت 
رئيس هيئت مديره و مديرعامل، آقاى محمدعلى بارانى به شماره ملى 0653249802 به سمت نايب رئيس هيئت مديره و آقاى  

على عرب زاده به شماره ملى 0640243290 به سمت منشى هيئت مديره براى مدت 2 سال انتخاب گرديدند.
دارندگان حق امضا: كليه اوراق و اسناد تعهدآور شركت از قبيل چك و سفته و غيره و اوراق عادى و نامه هاى ادارى با امضاى 

آقاى امين بارانى (مديرعامل) و مهر شركت معتبر است.
بازرس اصلى و على البدل : آقاى حميد مكى به شماره ملى 0640125931 به عنوان بازرس اصلى و آقاى سعيد شيرى به 

شماره ملى 0640260438 به عنوان بازرس على البدل براى مدت يك سال مالى انتخاب گرديدند.
روزنامه آواى خراسان جنوبى جهت درج آگهى هاى شركت انتخاب گرديد.

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



از ديگر رسانه ها

گردشگرى استان

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

تازه ترين آلبوم على زندوكيلى رونمايى شد 
آلبوم «يادى به رنگ امروز» عصر روز دوشنبه(16 شهريور) رونمايى شد. على زندوكيلى، اجراى آن را به روح ا... خالقى، بيژن ترقى و 
محمد رحمانيان تقديم كرد.پس از اجراى اين اثر كه به صورت چهار نفره اجرا شد، آلبوم «يادى به رنگ امروز» رسما رونمايى شد و 
حاضرين در جمع در كنار خالقان اين اثر عكسى به يادگار گرفتند. 4

چهارشنبه * 18 شهريور 1394 * شماره 3314 

خراسان جنوبى با داشتن بيش از 15 هزار هكتار باغات 
از  يكى  عنوان  به  محصول  اين  توليد  زمينه  در  پسته 
ششم  رتبه  داراى  كشور  استراتژيك  و  مهم  محصوالت 
است.به گزارش ايسنا، پسته از محصوالت استراتژيك و 

صادراتى خراسان جنوبى با ارزش اقتصادى باال است.
دليل  به  استراتژيك  محصوالت  از  يكى  به عنوان  پسته 
كم آب طلبى به خوبى با اقليم آب و هوايى خراسان جنوبى 
قابل پرورش و رشد است، هرچند كشاورزان به دليل اين 
كه اين محصول در مدت زمان هفت سال بارور مى شود، 

كمتر به سراغ آن مى روند.
اين    پرورش  سراغ  به  كامل  آگاهى  با  كه  كشاورزانى 
نوع محصول مى روند شايد در كوتاه مدت سود چندانى 
عايدشان نشود ولى در درازمدت از فروش محصول پسته 

و صادرات آن درآمد هنگفتى كسب مى كنند.
باتوجه به اينكه بهترين نوع پسته جهان در كشور ما وجود 
دارد، ايران يكى از بزرگ ترين صادركنندگان مهم پسته در 

جهان به حساب مى آيد.
پسته نه تنها در دو نوع خام و بو داده از جمله اجزاى مهم 
آجيل هاى شور و شيرين است، بلكه نوع تازه آن نيز كه 
در اواخر تابستان و اوايل پاييز به بازار مى آيد، طرفداران 

بسيارى دارد.
مغز پسته از نظر طب قديم ايران گرم و خشك است و 

براى افراد گرم مزاج مناسب نيست.
پسته بسيار مقوى است و حاوى ويتامين هاى ب 1، ب 3، 
ويتامين E بوده و امالح مغذى شامل آهن، پتاسيم، فسفر 

و كلسيم را داراست.
مغز پسته به دليل دارا بودن آهن، خون ساز است و به 
افرادى كه از كم خونى فقر آهن رنج مى برند، مصرف آن 

توصيه مى شود.

خواص پسته در طب سنتى
مريم نواب زاده پزشك و محقق طب اسالمى نيز با بيان 
اينكه پوست سبز پسته تازه نيز خواص متفاوتى داراست، 
به ايسنا گفت: در برخى منابع آن را درمان مناسبى براى 
رفع بوى بد دهان ذكر مى كنند و جويدن آن را براى التيام 
استحكام  براى  و  دانسته  مناسب  دهان  داخل  زخم هاى 

لثه ها، ماليدن آن را بر روى لثه سودمند ذكر مى كنند.
به هم  افزود: دم كرده پوست سبز پسته حالت دل  وى 
خوردگى و استفراغ را از بين مى برد و براى رفع سكسكه 

پوست سبز پسته مناسب است.
پزشك و محقق طب اسالمى اظهار كرد: مغز پسته حاوى 
اسيدهاى چرب مفيد بوده، اما مصرف آن به افرادى كه 
ميزان ترى گليسريد خون بااليى دارند، توصيه نمى شود، 
مناسب  معده  براى  آن  دشوار  هضم  دليل  به  همچنين 

نيست.
وى با اشاره به اينكه مغز پسته از نظر طب قديم ايران گرم 
و خشك است، افزود: مغز پسته بعلت داشتن آهن خون 
بايد  افرادى كه مبتال به كم خونى هستند،  ساز است و 

روزانه مقاديرى پسته بخورند.
باز  و ذهن،  مغز  تقويت  اسالمى،  و محقق طب  پزشك 

كردن  آرام  و  قلب  بخش  آرامش  كبد،  مجارى  كردن 
اعصاب، تقويت معده، تسكين سرفه، درمان اسهال معمولى 

و اسهال خونى را ازجمله خاصيت هاى پسته برشمرد.
از نظر طب  تازه  اظهار كرد: پوست سبز پسته  نواب زاده 
قديم ايران سرد وخشك است و براى رنگرزى، رفع بوى 
بد دهان ، التيام زخم هاى داخل دهان، استحكام لثه، رفع 

دل بهم خوردگى و استفراغ، رفع سكسكه مفيد است.

بيش از 15 هزار هكتار از اراضى 
كشاورزى زيركشت پسته قرار دارد

هاشم ولى پورمطلق رئيس سازمان جهادكشاورزى خراسان 
جنوبى نيز در گفت و گو با ايسنا گفت: در حال حاضر 15 

هزارو 378 هكتار از باغات استان زير كشت پسته است.
تا  و  مردادماه شروع  اواسط  از  پسته  برداشت  افزود:  وى 
اواخر شهريور ماه ادامه دارد.رئيس سازمان جهادكشاورزى 
خراسان جنوبى اظهار كرد: مهمترين ارقام پسته در استان 
پسته  و  احمدآقايى  اوحدى،  اكبرى،  قوچى،  كله  شامل؛ 
سفيد است.ولى پورمطلق تصريح كرد: بيشترين سطح زير 
كشت پسته استان مربوط به كدام شهرستان بشرويه با 6 
هزار و 119 هكتار است.  رئيس سازمان جهادكشاورزى 
خراسان جنوبى ادامه داد: سال گذشته 12 هزارو 182 تن 
افزود:  است.ولى پورمطلق  شده  برداشت  استان  در  پسته 
خراسان جنوبي مقام ششم سطح زير كشت و توليد پسته 

در كشور را دارا است.

وى تصريح كرد: مهمترين اقدامات انجام شده در خصوص 
افزايش توليد پسته، اجراى طرح هاى تغذيه با روش هاى 
باغات  نوار كود و هرس مناسب  محلول پاشى، چالكود، 
كشاورزى  جهاد  سازمان  كرد:  اظهار  است.ولى پورمطلق 
محل  از  كم بهره  تسهيالت  اعطاى  خصوص  در  استان 
كارگروه توسعه كشاورزى و كمك هاى فنى اعتبارى در 

اختيار متقاضيان احداث و نوسازى باغات قرار داده است.
وى افزود: ارائه مشاوره هاى تخصصى به باغداران توسط 
كارشناسان سازمان و كارشناسان مديريت جهاد كشاورزى 
ديگر  اقدامات  از  مربوط  امورات  راستاى  در  شهرستان ها 

سازمان است.
رئيس سازمان جهادكشاورزى خراسان جنوبى يادآور شد: 
خرده مالكي و مشكالت موجود استفاده از ادوات مكانيزه، 
شورشدن منابع آب و خاك «منابع آبي كه موجود بوده در 
هنگام احداث باغ به تدريج با برداشت آب ساالنه درصد 
امالح آن باال رفته و شورتر مي شود» و افت آب هاي زير 
زميني، دانش فني كم باغداران، رعايت نكردن اصول فني 
پسته مشكالت  باغات  مناسب  تغذيه  و عدم  باغ  احداث 

پيش روي پسته كاران استان است.

كشورهاى حوزه خليج فارس و عربى؛  
مقصد صادراتى پسته خراسان جنوبى

محمد مودى مدير صنايع كشاورزى خراسان جنوبى نيز 
ايسنا، مقصد صادراتى محصول پسته  با  در گفت و گو 
فروارى شده استان را كشورهاى افغانستان، تركيه، هنگ 
كنگ و حوزه خليج فارس اعالم كرد.وى افزود: از ابتداى 
فصل برداشت پسته تاكنون 2400 تن پسته در خراسان 
صادر  خارجى  و  داخلى  بازارهاى  به  و  فرآورى  جنوبى 
شد.مدير صنايع كشاورزى خراسان جنوبى، ارزش افزوده 
و  كرد  اعالم  ريال  ميليارد   360 را  شده  فرآورى  پسته 
پوستگيرى  فعال  واحد  در شش  پسته  مقدار  اين  افزود: 
محصول  صادراتى  مقصد  است.مودى،  شده  فرآورى  و 
فرآورى شده پسته خراسان جنوبى تصريح كرد: فراورى 
اين محصول از آغاز امسال براى 6 نفر بصورت مستقيم 
و 50 نفر بصورت غير مستقيم شغل ايجاد كرده است.وى 
يادآور شد: سال گذشته نيز 13 هزار تن پسته به ارزش 
استان  فراورى  واحد   12 در  ريال  ميليارد   1950 افزوده 

خراسان جنوبى پوستگيرى و بسته بندى شد.

نخستين اقامتگاه هاى بوم گردى رنج پسته خراسان جنوبى از شورى آب و دانش فني كم
در اصفهك طبس

تاريخى  بافت هاى  سالم ترين  و  زيباترين  از  اصفهك 
ملى  فهرست  در  جارى  شهريور ماه  دوم  در  طبس 
بافت هاى تاريخى كشور ثبت شد و به زودى نخستين 
اقامتگاه هاى بوم گردى شهرستان براى اقامت توريست 

داخلى و خارجى در اين روستا راه اندازى مى شود.
اين روستا از شرق به روستاى چيروك، از جنوب غربى 
به  غربى  شمال  و  شمال  از  و  عباس آباد  روستاى  به 

روستاى سنج و كوه اصفهك محدود مى شود .
شهرستان  قديمى  روستاهاى  از  اصفهك  روستاى   
از  زرك،  امامزاده  آرامگاه  كه  مى رود  شمار  به  طبس 
بناهاى تاريخى روستا است كه قدمتى طوالنى دارد.
شايد زيباترين وجه توريستى اصفهك، روستاى تخريب 
و  دارد  قرار  جديد  روستاى  كنار  در  كه  باشد  شده اى 
اين زلزله،  از  بعد  از بين رفت و  در زلزله سال 1357 
مردم روستا تغيير مكان دادند و در كنار محل قديمى 

خانه هايشان را بنا كردند.
خانه هاى روستا، اغلب در يك طبقه با سقف گنبدى، 
و  شده اند  ساخته  كوچك  پنجره هاى  و  در  و  نورگير 
خانه هاى قديمى اغلب با خشت و گل ساخته شده اند 
هستند. سيمانى  و  آجرى  بيشتر  جديد  خانه هاى  اما 
 38 در  كه  است  ديهوك  توابع  از  اصفهك  روستاى 
روستاهاى  بيشتر  مثل  و  دارد  قرار  طبس  كيلومترى 
طبس به سرسبزى و سرشارى معروف است. اين روستا 
به دليل آب و هواى منحصر بفردى كه دارد، مستعد 
رشد و پرورش هر نوع محصول كشاورزى است و يكى 
مى رود. شمار  به  طبس  مناطق  گردشگرپذيرترين  از 
اصفهك در كنار كوه قرار گرفته و به همين دليل در 
تابستان حداقل 5 تا 6 درجه سردتر از طبس است و 
مى توان با سفر به اصفهك شانس تماشاى شب هاى 

كوير را در خنكاى اين روستا پيدا كرد.
مردم اصفهك اگرچه بيشتر به دامدارى و كشاورزى 
مشغول هستند اما قالى بافى، مهم ترين صنعت دستى 
آنها است و البته خرما و زعفران و نعنا هم مهم ترين 
داشتن  به  اصفهكى ها  و   منطقه  اين  سوغاتى هاى 
معروف اند  متنوع  محلى  آبگوشت هاى  و  آش  انواع 
.اگر گذارتان به اين منطقه افتاد مى توانيد از محلى ها 
بخواهيد شما را به غذاهاى محلى شان مهمان كنند.

قلمرو  در  را  آب  منابع  غنى ترين  اصفهك،  روستاى 
شهرستان طبس دارد و ريزش آب چاه عميقى كه آب 
شرب روستا را تأمين مى كند، از جاذبه هاى طبيعى اين 

روستا به شمار مى رود.

تعبير وارونه يك رويا با كمك هاليوود
 به «محمد رسول ا... (ص)»!

شبستان- در حالى كه هنوز دومين هفته از اكران فيلم 
سينمايى «محمد رسول ا... (ص)» در سينماهاى كشور 
به اتمام نرسيده كه فروش نزديك به سه ميليارد تومانى 
اين فيلم، در كنار نمايش شوق و استقبال بى نظير مردمى، 
واكنش هاى منفى همچون اعالم حرمت تماشاى اين 
فيلم از سوى وهابيت و گروه هاى تكفيرى يا نقدهاى 
منفى از سوى برخى غرض ورزان داخلى را در پى داشته 
است. غرض ورزانى كه اين فيلم را از حيث محتوا خالى 
از اشكال نمى دانند و سندهاى تاريخى آن را زير سوال 
مى برند اين در حالى است كه مجيد مجيدى، كارگردان 
فيلم، نظرات بزرگانى همچون آيات عظام مكارم شيرازى، 
و  سيستانى  آيت ا...  گلپايگانى،  صافى  خراسانى،  وحيد 
جوادى آملى را بدرقه و همراه اثر خود كرده است. اما اين 
نوشتار درصدد پاسخ به يكى از علل ممنوعيِت تماشاى 
فيلم «محمد رسول ا... (ص)» از سوى وهابيت و گروه 
هاى تكفيرى است آن هم در زمانى كه هنوز اين جريان 
اثر  انحرافى ديدگان بى بصيرت خود را به جمال اين 
روشن نكرده و آن را نديده، چشم بسته غيب گفتند كه ايها 
المسلمون! چهره پيامبر اسالم (ص) در اين فيلم به نمايش 
در آمده و ناله وامصيبتاه! سر دادند كه نبايد اين فيلم را به 
تماشا نشست.جدا از اين مساله كه وحشت از روشن شدن 
بسيارى از حقايق تاريخى و داراى زاويه 180 درجه اى با 
نظرات وهابيت و داعش، با نمايش فيلم «محمد رسول 
ا... (ص)» بر دل اين گروه جعلى سايه انداخته كه مبادا  
توهمات ذهن بيمارشان پس از ديده شدن اين ساخته 
شيعى ديگر چنگى به دل نزند!، گويا پاى عامل مهمترى 
براى ممنوعيت تماشاى اين فيلم در ميان است كه ناله 
حرام! حرام! بودن اين اثر را در بوق و كرنا كرده اند؛ عاملى 
كه نمى توان از اهميت آن غافل شد. به نظر مى رسد 
آنچه تكفيرى ها و اربابانشان را به هول و هراس انداخته 
،حضور عواملى از بزرگان هاليوودى است چرا كه اين 
مساله موجب مى شود غربى ها مشتاق و كنجكاو شوند 
تا به تماشاى فيلمى بنشينند كه افرادى همچون «ويتوريو 
استورارو» ، فيلمبردار مشهور هاليوود  «اى. آر. رحمان» 
تهيه كننده موسيقى، آهنگساز فيلم، موسيقيدان، و خواننده 
سرشناس هندى؛ «روبرتو پرپينانى» ،تدوين گر ايتاليايى، در 
توليد آن نقش داشته اند و اى بسا اين امر زمينه پاك شدن 
اذهان غربى ها را از اسالم ساختگى و خونريِز وهابيت و 
داعشى ها فراهم كرده و روياى آنها اينچنين تعبير وارونه 
اى داشته باشد!با اين وجود به نظر مى رسد استقبال بى 
نظير مردمى و آمار فروش باالى اين فيلم كه ركوردى 
كم سابقه در تاريخ سينماى كشور رقم زده و نيز استقبال 
بين المللى از آن شاهدى است بر اين مدعا، تالش هاى 
وهابيت و گروه هاى تكفيرى براى تحريم و حرام اعالم 
كردن اين اثر فاخر را بى نتيجه كرده است، به گونه اى 
كه توسلشان به ماهواره ها براى رسيدن به هدف بسان 

كوبيدن آب در هاون است.
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نقدى تخفيف ويژه ويژه     اقساط به دلخواه شما؟؟؟
ضمنا تعويض روغن و خدمات تاير در همان مكان انجام مى شود

باالنس تضمينى ، گاز نيتروژن با دستگاه هاى تمام اتوماتيك ايتاليايى 
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 مرمر گرانيت و موزاييك ساده   
09156706538  

حمل بار و اثاثيه منزل با خاور بزرگ و نيسان توسط 5 كارگر
09153636648  فنودى
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خواب آرام 

در جوامعى كه دسترسى بيشترى به فضاى رسانه اى 
بى  دارند،  موبايل)  و  اينترنت  تا  گرفته  تلويزيون  (از 
خوابى شبانگاهى نيز بيشتر است. در قديم (و نيز جوامع 
قديمى)، بدون حضور اين رسانه ها كه بى شرمانه به 

حريم خانه تجاوز كرده اند، شب مايه ى آرامش بود.
در تصحيِح سبك زندگى، برخى نكات است كه اگر 
رعايت شود، بخش عظيمى از سبك زندگى اصالح 
شده است. يكى خوراك است. يكى ديگر هم، خواب 

است. 
آداِب خواب در اسالم مواردى دارد كه اگر توسط يك 
نفر رعايت شود، ولو آن فرد مسلمان هم نباشد، قطعًا 
انسان عاقل و قابل احترامى خواهد بود. در اين آداب 
است كه «شب بهترين وقِت خواب است.» خوابيدن 
در زماِن بين الطلوعين يعنى همان زمانى كه ميتوان 
نماِز صبح را خواند، و نيز خوابيدن پس از ظهر و نيز 
هنگاِم غروب كراهت دارد. خواِب قيلوله يعنى حدود 
يك ساعت قبل از اذاِن ظهر نيز مستحب است. در 
كناِر اين موارد كه در دين تذكر داده شده است، گويا 
بر اثر تحقيقات، مقداِر خواب براى افراد بالغ و سالم 
بين 6 الى 8 ساعت در نظر گرفته شده است. البته 
بستگى به فرد دارد و گفته ميشود فرد بايد خودش 

مقداِر خواِب مورد نيازش را بر اثر تجربه بفهمد.   
از ديگر آداِب خوابيدن اين موارد است: 1- خوردِن 
اعتدال در خوردِن شام 3- مسواك كردن  شام 2- 
اذكاِر  و  قرآن  به  بردن  5-پناه  گرفتن  وضو   -4

سفارش شده. 
حديث هم بسيار است كه بيدارى در بين الطلوعين 
بركت  پر  آدم  وقِت  اصًال  است.  بركات  نزول  باعِث 

ميشود.

آنقدر كه از دست دادن چيزى
ما را افسرده مى كند

از داشتن همان چيز احساس خوشبختى نميكنيم..

رفتم پاركينگ ماشينو بگيرم، يارو ميگه :ميخاى 
برى تو؟؟!! گفتم نه مزاحمتون نميشم به ماشين 

بگيد بياد دم در منتظرشم!!

اى قـوم بــه حج رفتـه كجاييد كجاييد
معشــوق هميــن جـاست بياييد بياييد

موالنا

اينــجا…براى از تــــو نــــــوشتن،
هـــــوا كـــم اسـت…

دنـــيا… براى از تـــــو نـوشتن،
مــــــرا كـــــم اسـت…
اكسيـــر من،نه اينكه مرا

شعر تــازه نيست،من از تو مينويسم و
ايـن… ”كيــمـيا“

كــم است‘…

 فقط 21 روز كافي است تا ما عادت جديدي در خود به 
وجود آوريم. به مدت 21 روز هر روز 3 اتفاق جديد مثبت را 
كه در زندگي تان مي افتد، يادداشت كنيد و حتي بهتر است 
به كسي قول بدهيد كه روزانه اين 3 مورد را به اطالعش 

خواهيد رساند تا مجبور شويد حتما اين كار را انجام دهيد.

تسليم احساسات منفي نشويد

شايد اين سناريوي فرضي كمي اغراق آميز باشد؛ مخصوصا 
اگر با مفهوم مثبت انديشي و مثبت نگري آشنا باشيم و آن 
را در زندگي روزمره به كار بگيريم، چون معموال زندگي مان 
دلپذيرتر و آسان تر خواهد شد؛ ولي گاهي اوقات براي يك 
روز يا حتي مدت زمان بيشتري به نظر مي رسد از زمين و 
آسمان برايمان پيشامدهاي منفي مي رسد كه در اين موارد 
حتي مثبت ترين افراد هم گاهي به اصطالح كم مي آورند 
و تسليم احساسات منفي مي شوند؛ در صورتي كه اتفاقا در 
اين موارد است كه مثبت انديشي بيشتر ضرورت و ارزش 
پيدا مي كند، وگرنه در شرايط ايده آل و در ميان كلي اتفاق 
خوب همه مي توانند خوشحال و مثبت باشند! مثبت  ماندن 
در اين شرايط قدرت زيادي مي طلبد كه بيشتر افراد فكر 
مي كنند چنين قدرتي ندارند و بنابراين زود تسليم مي شوند 
كه البته حق با آن هاست ولي چيزي كه نمي دانند اين 
است كه همان طور كه با انجام تمرينات ورزشي مي توانيم 

قدرت بدني مان را افزايش دهيم، اگر مغزمان را نيز تمرين 
دهيم، قدرت روحي مان افزايش مي يابد.

مغزتان را ورزش دهيد: 

بله، درست متوجه شديد! بايد مغزمان را تمرين بدهيم! ولي 
چرا مغز؟ در واقع تمام برداشت ما از دنياي اطرافمان حاصل 
پردازش مغز ما از اطالعاتي است كه از محيط دريافت مي 
كنيم. اين مغز ماست كه طبق عادت به هر چيزي برچسب 
خوب، بد يا مثبت و منفي مي زند و تصميم مي گيرد در 
مقابل هر اتفاقي چه برداشتي داشته باشيم و نيز ما را وادار 
مي كند براساس همان برداشت، واكنش نشان دهيم. در 
واقع حادثه اي كه رخ مي دهد پس از عبور از فيلتر افكار ما، 
برايمان ماهيت خوب يا بد پيدا مي كند. مغز ما عادت كرده 
است كه اگر خودروي مان روشن نشد، به شكلي خودكار 
به اين نتيجه برسد كه فاجعه عظيمي رخ داده است! از 
طرفي ما تحت تاثير عوامل بي شماري، عادت كرده ايم كه 
توجهمان را روي حوادث به اصطالح منفي متمركز كنيم. 
وقتي از تاكسي پياده شديم، فقط بحثي كه با راننده داشتيم 
در ذهنمان مي ماند، نه آن لبخند زيبايي كه از يك نوزاد 

دوست داشتني در آغوش پدرش دريافت كرديم.

ديدتان را اصالح كنيد:

 اولين مطلبي كه در اين رابطه بايد ياد بگيريم اين است 

كه نوع نگرشمان به اتفاقات و محيط اطرافمان را اصالح 
كنيم. فرض كنيد عينكي به چشم داريد كه شيشه آن آبي 
رنگ است، مطمئنا به هر چيزي نگاه كنيد، آن را آبي مي 
بينيد. اگر نگاهي به گذشته خود بيندازيم و حوادثي را كه در 
زمان خود به نظرمان ناگوار بوده، مرور كنيم، در 90 درصد 
موارد متوجه مي شويم آن پيشامد در ظاهر بد چقدر به 
صالح ما بوده است. در باقي موارد هم اگر منصف باشيم، 
مي بينيم درسي كه از آن پيشامد گرفتيم، امروز بخشي از 
شخصيت ما را شكل داده و موجب رشد و تقويت روحي 

ما شده است.
هر چيزي حكمتي دارد: 

برخي حوادث تلخ مثل مرگ و مير، بخشي از سير طبيعي 
زندگي است و بايد آن ها را به عنوان واقعيت بپذيريم؛ پس 
در اين جا هم «بد» معني خود را از دست مي دهد. اگر 
ايمان قوي داشته باشيم به مرور اين مطلب برايمان جا 
مي افتد كه هر چيزي كه اتفاق مي افتد، حتما حكمتي دارد 
و براي منظور خاصي رخ مي دهد. در اين زمان است كه 
هنگام مواجهه با شرايط بد به جاي اين كه خودمان را ببازيم 
و به زمين و زمان ناسزا بگوييم، با خودمان فكر مي كنيم 
وجود اين وضعيت براي من چه معنايي دارد؟ چه چيزي بايد 
ياد بگيرم؟ يا حتي مي گوييم: «خدايا شكرت، نمي دانم با 
اين اتفاق مرا در مقابل چه باليي محافظت كردي.» قدري 

كه اين مهارت تغيير نوع نگرش را تمرين كنيد تازه متوجه 
مي شويد ذهن و مغز ما چه نقش مهمي در شكل گيري 

واكنش هاي ما ايفا مي كند.

اتفاقات مثبت را يادداشت كنيد: 

ديدن  به  مغزمان  دادن  عادت  الزم،  مهارت  دومين 
جنبه هاي مثبت وقايع است. همان طور كه گفتيم مغز 
ما به مرور تحت تاثير محيط عادت مي كند توجه ما را 
روي انواع موارد منفي متمركز كند؛ در صورتي كه بي 
اتفاق مثبت در زندگي روزمره همه ما رخ مي  نهايت 
دهد كه چون آن ها را بي اهميت تلقي مي كنيم اصال 
به آن ها توجه نمي كنيم و اين امر، به مرور به صورت 

يك عادت در ذهن ما جا افتاده است.
 21 مدت  به  را  كاري  ما  اگر  تحقيقات  برخي  طبق 
صورت  به  ما  براي  كار  آن  دهيم  انجام  متوالي  روز 
روز   21 فقط  ديگر  عبارت  به  آيد.  درمي  عادت  يك 
كافي است تا ما عادت جديدي در خود به وجود آوريم. 
كه  را  مثبت  جديد  اتفاق   3 روز  هر  روز   21 مدت  به 
بهتر  حتي  و  كنيد  يادداشت  افتد،  مي  تان  زندگي  در 
است به كسي قول بدهيد كه روزانه اين 3 مورد را به 
اطالعش خواهيد رساند تا مجبور شويد حتما اين كار 

را انجام دهيد. 

5

حرف هاى ابريشمى طنز روز

شعر روز 

پلكى احساس

يك لحظه مكث كن

حكايت

آيه روز  

مگر كسانى كه بعد از آن [بهتان] توبه كرده و به صالح آمده باشند كه خدا البته آمرزنده 
مهربان است. سوره النور, آيه 5 

حديث روز  

حضرت على عليه السالم: فكر تو گنجايش هر چيز را ندارد، پس آن را براى آنچه «مهم» است، فارغ گردان.
غررالحكم: ج2، ص606

سبك زندگى

تسليم احساسات منفي نشويد

درهمى براى صلح

«روزى درويشى، ريسمانى را كه عيالش بافته بود، به 
راسته بازار برد و آن را به يك درهم بفروخت تا با آن 
قوتى تهيه كند. در ميانه راه دو شخص را ديد كه براى 
با خود  درويش  اند.  پرداخته  به خصومت  درهم  يك 
بگفت: «من يك درهم دارم، بهتر است آن را به ايشان 

دهم و آن دو را از اين خصومت بازدارم».
بنابراين، دست تهى به خانه آمد و شرح حال با عيال باز 
گفت. عيال نيز قماشه ايكهنه به وى داد و بگفت: «آن 
امروز چيزى بخر.» درويش  براى قوت  را بفروش و 
در ميانه راه به مردى بگذشت كه يك ماهى داشت 
و در طلب مشترى بر پاى مانده بود و نزديك بود كه 
ماهى در اثر شدت گرما فاسد گردد. وى قماشه را با 
ماهى معاوضه نمود و به خانه برد. چون عيالش شكم 
ماهى را بشكافت در آن دانه اى دّر يافت. مرد دانه را 
برگرفت و به بازار دّرفروشان ببرد و به صد و بيست 
هزار درم بفروخت. چون قدم در خانه نهاد سائلى فرياد 
زد كه از آنچه خدا به شما داده ما را هم سهيم كنيد. 
مرد، سائل را فرا خواند و نيمى از آن سكه ها را به او 
درويش  من  بگفت:  درويش  هنگام،  اين  در  بخشيد. 
نيستم، بلكه فرستاده خدايم نزد تو تا اعالم كنم كه 
در عوض يك درهمى كه در راه رفع خصومت ميان 
دو مؤمن خرج كردى، حق تعالى اين چنين عوض آن 

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

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

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

نسرين كارىجدول 3314 تمامى لوازم دست دوم منزل را 
خريداريم. با يك تماس اختالف قيمت را 

تجربه كنيد.    09158668002

آپارتمان رهن كامل ، 100 متر، 4 سال 
ساخت ،MDF ، پكيج، نورگير كامل، 23 ميليون 
طالقانى 10، نبش مفتح 2   09109859871 

به يك نفر خانم براى كار در استوديو 
نيازمنديم.     09151637866

به چند نفر خانم 
براى كار در سالن زيبايى نيازمنديم.
32450229 - 09397690128

يك شركت معتبر ساختمانى و  راه سازى به  يك 
نفر منشى  خانم با روابط  عمومى  باال نيازمند است.  

32313289 - 09105706375

به يك نفر مهندس يا كاردان عمران 
با سابقه اجرايى مفيد با حقوق و مزاياى 
مكفى در شهرستان سرايان نيازمنديم.

056-32424467
09155618814

به يك نفر منشى خانم ترجيحا رشته 
معمارى يا عمران براى كار در دفتر 

شركت  ساختمانى نيازمنديم.
056-32424467
09155618814

از فارغ التحصيالن كارشناسى و 
كارشناسى ارشد رشته هاى ژنتيك، سلولى 
و مولكولى و زيست شناسى براى همكارى 
در پروژه هاى علمى – پژوهشى دانشگاهى 
 دعوت به همكارى مى شود. عالقه مندان 
مى توانند مشخصات شخصى و تحصيلى 

خود را به آدرس ذيل ايميل نمايند.
researchgroupbirjand@gmail.com

به يك نيروى منشى مسلط به كامپيوتر 
براى كار در شركت ساختمانى نيازمنديم.   

05632446218

به چند نفر خانم براى كار در رستوران 
نيازمنديم.    09305584367 

 آدرس: خيابان محالتي - جنب پارك

كـاشت 
بـولت

                (ميلگرد) در بتــون و سنگ
                                     بـا ضمانت كشش

ابتداى خيابان غفارى - روبروى گمرك 
 اطلس كمپرسور      09151636824

مهر روستا مهد ستاره نصرآباد مفقود شده و از درجه 
اعتبار ساقط مى باشد. از يابنده تقاضا مى شود آن را به 
مهد ستاره واقع در روستاى نصرآباد خوسف تحويل دهد.

تعميرات تخصصى و تضمينى 
آيفون هاى تصويرى

09153634767 - 09153613074
خيابان 15 خرداد - تقاطع بعثت

داربست موذن
اجراى پيچ و رولپالك نما

نصب داربست و بنرهاى تبليغاتى
در صورت لزوم اجراى كار با طناب

09156694379 - موذن

توسط اكيپ ماهر

بيمه  مسئوليت
كليه لوازم دست دوم منزل و ادارى را 

نقدا با باالترين قيمت در محل خريداريم. 
با يك تماس      09159618050

فروش فورى امتياز آپارتمان كارگشا 
(بسيجيان) ميدان سفير اميد

09155614840

فروش سوپرماركت با موقعيت 
بسيار عالى   09351444336
يك قطعه زمين به مساحت 180 متر مربع 
واقع در خيابان سپيده 16 به فروش 

مى رسد. فى: توافقى  09157401867

فروش مغازه شال و روسرى
انتهاى معلم با 10 سال سابقه و 

فروش تضمينى   09369352508

فروش فورى امتياز فاز 2 ارتش
واريزى: 32/600 ميليون

 فى: 34/5 ميليون 09151602659

فروش ام وى ام 110 مدل 89 ، رنگ 
دو ستون ، سفيد  فى: 9/700 تومان

09153622693

فروش پياز زعفران
09011251205

فــروش شرايـطى آهـن آالت
32450930

09153634633 - هاشمى

فروش باغ و زمين مزروعى بزرگ 
در روستاى سورگ (سر ناوه) 
همراه يك ساعت آب قنات 
به باالترين قيمت پيشنهادى

  09151604940 
09122433554

فروش لوازم آشپزخانه صنعتى
09155616181

فــروش 
مغـازه پوشاك با موقعيت عالى

09361526176

گـاز رسـانى
با شرايط مناسب

 مسكونى/ تجارى / صنعتى
  09159354648  -  محمدى

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

فروشگاه الستيك اسدزاده
اقساط 12 ماهه  براى فرهنگيان

انقالب 8 و 10
09153624878

نقاشـى ساختمـان
روغنى - پالستيك - اكروليك - مولتى كالر 

كناف - كاغذ ديوارى
09157411071- 32311541

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

سمسارى مرتضى
خريد و فروش لوازم منزل و ادارى

 با باالترين قيمت    
 09159632924 - اميرآبادى

* خريد       * فروش     * رهن      * اجاره

اعتماد    سرمايه گذارى       پيشرفت

نبش ميرداماد 5
09155611453 - معين   
 09151602348 - بازرگان

امـالك ميـرداماد
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اخبار ورزشى

سالمانه: کره گاو، لطيف ترين کره هاست, ملين بوده و چاق کننده بدن  است. مصرف کره براي صاف کردن صدا, خشونت حلق
 و سرفه خشک مفيد است. زياده روي در مصرف آن سبب ضعف و سستي معده شده و اشتها را کم مي کند، 
يا عسل است. همچنين مصلح کره شکر 

 زياده روى در مصرف كره موجب ضعف معده و كاهش اشتها مى شود

 براى مقابله با «آسم» اين 
خوراكى ها را مصرف كنيد

 
سالمت نيوز: آسم يک بيماري التهابي و رايج 
گريبان  متأسفانه  که  است  تنفسي  مجاري 

شماره  به  را  نفس شان  و  گرفته  را  خيلي ها 
غذايي  مواد  برخي  خوشبختانه  است.  انداخته 
مي توانند از بروز اين مشکل پيشگيري کنند. 
گشاد  باعث  قهوه  در  موجود  کافئين  قهوه: 

شدن مجاري هوايي مي شود. يک يا دو فنجان 
آسم  باعث کاهش سريع حمالت  غليظ  قهوه 
مي شود. پياز: مصرف منظم پياز باعث کاهش 
حمالت آسم مي شود. اين ماده غذايي حاوي 
«کرستين»  جمله  از  ضدالتهابي  ترکيبات 
محسوب  قوي  آنتي اکسيدان  يک  که  است 

که  مي دهد  نشان  پژوهش ها  نتايج  مي شود. 
کرستين مانند برخي از داروهاي ضدآسم مانع 
و  سيب  مي  شود.  التهاب زا  ترکيبات  ترشح  از 
کرستين  حاوي  پياز  مانند  نيز  سيب  توت ها: 

است و بنابراين به کاهش حمالت آسم کمک 
جايي  سيب  پوست  در  ترکيب  اين  مي کند. 
هست  فالوونوئيد  زيادي  ميزان  حاوي  که 
توت ها  در  همچنين  ترکيب  اين  دارد.  تمرکز 
نيز وجود دارد. چاي سبز: چاي سبز نيز مانند 
همچنين  و  کرستين  از  سرشار  سيب  و  پياز 
روزانه  مصرف  است.  «اپيگالوکاتچين» 
که  مواقعي  در  حداقل  سبز  چاي  فنجان  دو 

حمله اي وجود ندارد کمک کننده است. 

براى سالمت دستگاه گوارش 
«پسته» بخوريد

 
بيوتيک  پري  خواص  داراي  پسته  عصرايران: 
غير  غذايي  ترکيبات  ها  بيوتيک  پري  است. 
که  هستند  غذايي  فيبرهاي  مانند  هضم  قابل 
عنوان  به  و  مانده  باقي  گوارش  مجراي  در 
مصرف  به  روده  هاي  باکتري  غذايي   منبع 
مفيد  هاي  باکتري  سطح  پسته  رسند.  مي 
موجود در دستگاه گوارش را تغيير داده و از اين 
طريق سالمت اين سيستم را بهبود مي بخشد. 
مهمي  نقش  گوارش  مجراي  هاي  ميکروب 
ايفا مي کنند.  انسان  يعني  ميزبان  در سالمت 
اصالح اين محيط ميکروبي براي حفظ سالمت 

دستگاه گوارش و همچنين سالمت کلي بدن 
با  پسته  مطالعات،  اساس  بر  و  است  ضروري 
گوارش  دستگاه  سالمت  به  مکانيسم  اين 
پسته  توجهي مي کند.  همچنين  قابل  کمک 
منبع خوب ويتامين B٦، مس، منگنز، فسفر و 

ويتامين B١ (تيامين) مي باشد.

 تا مى توانيد اين ويتامين را بخوريد 

به  منجر  بدن  در   D ويتامين سالمانه: کمبود 
خون  فشار  ديابت،  همچون  بيماري هايي  بروز 

رابطه  ويتامين  اين  شد.کمبود  خواهد  چاقي  و 
بدن  استخوان  ناحيه  در  اختالل  با  مستقيمي 
دارد که کمبود آن مي تواند باعث بروز بيماري 
در  استخوان  پوکي  و  کودکان  در  راشيتيسم 
مي تواند  ويتامين  اين  کمبود  شود.  بزرگساالن 
افسردگي  همچون  ديگري  بيماري هاي  عامل 

و مشکالت عصبي هم باشد.  

خواص دارويى و آرام بخش «ذرت» 

ايران  قديم  طب  نظر  از  «ذرت»  شهرخبر: 
سرد و خشك است. ذرت غذاي خوبي براي 
از  استفاده مداوم  از سرطان است.  پيشگيري 
كند  مي  جلوگيري  دندان  پوسيدگي  از  ذرت 
.روغن ذرت كلسترول خون را پايين مي آورد  
پوستي  هاي  بيماري  و  اگزما  درمان  براي  و 
زيادي  مقدار  داراي  ذرت  كاكل  است.  مفيد 
پتاسيم است، به همين دليل دم كرده آن ادرار 
آور است و آرام كننده دستگاه ادراري است و 
 درد و ناراحتي هاي دستگاه ادراري را تسكين 
مثانه  درد  و  ،  التهاب  مثانه  . سنگ  مي دهد 
از  . براي دفع سنگ مثانه  از بين مي برد  را 
در   . كنيد  استفاده  ذرت  هاي  برگ  جوشانده 
قديم براي معالجه سوزاك از جوشانده ساقه 

بالل استفاده مي كردند .

دويدن، پيرى را به تعويق مى اندازد 

دويدن  محققان،  اخير  يافته  طبق  شهرخبر: 
روند  افتادن  تعويق  به  در  روي  پياده  از  بيش 
پيري تاثير دارد. قدم زدن در سنين باال بسيار 
مفيد بوده و موجب تقويت حافظه و جلوگيري 
باال  سنين  در  دويدن  شود.  مي  بيماري  از 

جلوي پيري سلول ها را خواهد گرفت.

 براى سالمت دستگاه گوارش «پسته» بخوريد

6
ايستگاه سالمت

حوادث

بانوان تيرانداز بيرجندى در نخستين 
المپياد ورزشى استان قهرمان شدند

جنوبي  خراسان  تيراندازي  هيئت  رئيس  فارس:   
مدال هاي  کسب  با  بيرجندي  تيرانداز  بانوان  گفت: 
سکوي  بر  تيمي  و  انفرادي  بخش  دو  در  رنگارنگ 
قهرماني نخستين المپياد ورزشي ايستادند. محمدرضا 
ناياب اظهار کرد: در اين ماراتن فرهنگي ورزشي ٤٠ 
بيرجند،  شهرستان هاي  از  خراساني  تيرانداز  بانوي 
مشهد، فردوس و بجنورد در سالن ورزشي  شهرستان 
تصريح  وي  پرداختند.  رقابت  به  يکديگر  با  فردوس 
کرد: قهرماني رشته تيراندازي نخستين المپياد ورزشي 
خراسان جنوبي با هنرنمايي بانوان بيرجندي متشکل 
از صديقه آبدار، اکرم کياني، مهال کريم آبادي، عاطفه 
خورد.  رقم  چاجي  شقايق  و  جمالي پور  ندا  زنگويي، 
از  متشکل  فردوسي  تيرانداز  تيم  شد:  يادآور  ناياب 
سعيده  صانعي پور،  فاطمه  شريعتي،  سادات  شوکت 
فاطمي زاده، فائزه احمدي و مهديه سادات سيدمحبوب 
هالل  تيم  و  گرفت  قرار  قهرماني  نايب  جايگاه  در 
مليحه  درايتي،  عارفه  حضور  با  نيز  فردوس  احمر 
رجبي، هانيه فخار، عاطفه خازني و فائزه تکفلي مقام 
سوم تيمي را از آن خود کرد. وي خاطرنشان کرد: در 
مسابقات تيراندازي انفرادي نخستين المپياد ورزشي 
خراسان جنوبي صديقه آبدار از بيرجند با کسب مدال 
طال بر سکوي قهرماني ايستاد، اکرم کياني از بيرجند 
آورد و  را بدست  نايب قهرماني  نقره  با کسب مدال 
از فردوس با کسب مدال برنز جايگاه  فائزه احمدي 
سوم را از آن خود کرد. شايان ذکر است، سر داوري 
مسابقات تيراندازي نخستين المپياد ورزشي خراسان 
جنوبي را خانم مقصودي مود (مادر نجمه خدمتي) و 
اميني و  زينب  آزاد،  را نجمه  رقابت ها  داوري  کمک 

آسيه فاطمي زاده بر عهده داشتند.

نهمين دوره مسابقات فوتسال كاركنان 
دامپزشكى استان برگزار مى شود

 نهمين دوره مسابقات فوتسال با عنوان جام همدلي 
با حضور ١١ تيم از شبکه هاي دامپزشکي از پنجشنبه 
هفته جاري در فردوس آغاز مي شود. اين مسابقات  از 
١٩ تا ٢١ شهريورماه به مدت ٣ روز در فردوس برگزار 
خواهد شد. مسعود خياطي با بيان اينکه اين مسابقات 
يکي از برنامه هاي ورزشي در راستاي بزرگداشت ١٤ 
مهر، روز ملي دامپزشکي است، عنوان کرد: طي اين 
دوره ٨ تيم از شبکه هاي دامپزشکي، ٢ تيم از اداره 
کل دامپزشکي و يک تيم از نظام دامپزشکي استان 
به صورت دوره اي با يکديگر رقابت خواهند کرد. وي 
يادآور شد: طي ادوار گذشته اين مسابقات، تيم هاي 
نظام دامپزشکي ، اداره کل دامپزشکي ، شبکه هاي 
دامپزشکي بيرجند، سرايان و فردوس سابقه قهرماني 
دارند که در آخرين دوره تيم نظام دامپزشکي استان 

به عنوان قهرماني دست يافت.

146 كيلوگرم ترياك 
در سربيشه كشف شد

کيلوگرم   ١٤٦ کشف  از  سربيشه  انتظامي  فرمانده 
ترياک طي ٤٨ ساعت گذشته در اين شهرستان خبر 
داد. سرهنگ فوالدي گفت: با اطالعات به دست آمده 
از مرزباني استان مبني بر حمل محموله موادمخدر در 
جاده هاي فرعي سربيشه ٥ تيم عملياتي به مسيرهاي 
تردد محموله مواد مخدر اعزام شدند.يکي از تيم هاي 
اعزامي به خودروي پژو ٤٠٥ مشکوک شد. با توقف و 
بازرسي خودرو، متهمان تعقيب شدند که سه قاچاقچي 
مواد مخدر دستگير شدند و در بازرسي از خودرو ١٤٦ 

کيلوگرم ترياک در قالب ٦٨ بسته کشف شد .

دستگيرى كالهبردار حرفه اى در بيرجند

 رئيس پليس آگاهي خراسان جنوبي از دستگيري کالهبردار حرفه اي در بيرجند خبر داد. سرهنگ پرويز عرب زاده گفت : با اخبار 
به دست آمده مبني بر تردد غير مجاز يک دستگاه کاميونت در شهرستان بيرجند، توقيف خودرو توسط کارآگاهان پليس آگاهي 
پيگيري شد . وي گفت : کارآگاهان در تحقيقات خود متوجه شدند خودروي کاميونت با ترفندهاي خاصي به فروش رسيده و در 
دسترس نيست که موضوع به طور ويژه در دستور کار ماموران اداره جعل و کالهبرداري پليس آگاهي قرار گرفت. وي ادامه داد: با 
ردزني کارآگاهان اداره مبارزه با جعل و کالهبرداري، آخرين فردي که خودرو در اختيار وي بوده شناسايي و احضار شد . سرهنگ 
عرب زاده افزود : متهم با اطالع از کشف و شناسايي شدنش، خود را از ديد مأموران مخفي کرد که پس از هماهنگي قضايي در 
عملياتي غافلگيرانه دستگير شد. وي گفت : متهم در ابتدا منکر مالکيت خودرو شد که پس از رويت مدارک لب به اعتراف گشود 
و عنوان کرد: قبول دارم که خودرو در اختيار من بوده ولي براي جلوگيري از توقيف آن با تغيير وضعيت ظاهري خودرو که مالک 
اصلي خودرو يا پليس قادر به شناسايي و توقيف آن نباشد آن را به فروش رساندم. وي خاطرنشان کرد :متهم با تشکيل پرونده 
به مقام قضايي معرفي و روانه زندان شد . سرهنگ عرب زاده به شهروندان توصيه کرد : خريد و فروش خودرو را حتما در مراکز 

رسمي دفاتر ثبت اسناد انجام دهند و از فروش خودرو به افراد ناشناس و غير بومي در قبال چک مدت دار خودداري کنند.

كشف كاالى قاچاق در «طبس»

 ٦٣ کشف  از  طبس  شهرستان  انتظامي  فرمانده   
ميليون ريال کاالي قاچاق در اين شهرستان خبر داد. 
سرهنگ جالليان گفت: مأموران ايست گاه بازرسي 
«ديهوک»طبس هنگام کنترل خودروهاي عبوري به 
يک دستگاه اتوبوس اسکانيا مشکوک شدند و راننده 
خودرو را متوقف کردند.وي گفت :مأموران خودرو را 
بازرسي کردند که در بازرسي از خودرو ١٧٥ثوب انواع 
که  شد  کشف  ٩٦کيلوگرم  وزن  به  خارجي  پوشاک 
کارشناسان ارزش آن را ٦٣ ميليون ريال برآورد کردند. 
سرهنگ جالليان تصريح کرد : متهم با تشکيل پرونده 

به مراجع قانوني معرفي شد.

دستگيرى توزيع كننده هروئين 
در «بشرويه»

اجراي  در   : بشرويه گفت  انتظامي شهرستان  فرمانده 
طرح ارتقاي امنيت اجتماعي و با کسب اخبار و اطالعات 
از منابع محلي و گزارش هاي مردمي مبني بر اين که 
فردي سابقه دار به صورت گسترده اقدام به فروش و 
توزيع هروئين مي کند ، بررسي موضوع در دستور کار 
قرار گرفت. سرهنگ علي پور گفت: مأموران در تحقيقات 
خود فردي سابقه دار را شناسايي  و تحت نظر قرار دادند . 
وي گفت : با مطمئن شدن مأموران از حمل مواد مخدر و 
احتمال فرار متهم، نامبرده را دستگير کردند .در بازرسي از 

متهم ٢٦ گرم هروئين کشف شد.

  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

تعمير يخچال  ، فريزر  و ... 
در  منزل  

روبروى پايانه   مسافربرى ، جنب  نمايندگى سايپا       

09158076574 - نظرى

آدرس : نبش غفارى 4       

32212519  - 09151606528

ايزوگام سليمانى 
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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

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 

انتهاى غفارى ، روبروى غفارى 29 جنب بانك رفاه   
09302511101-32345000-32345050

غذاى آماده 
پاتيــل 

غذاى لذيذ
با يك تماس

ساعت كارى 11 ظهر الى 1 بامداد 
(ويژه ادارات و مجالس)

             اولين آموزشگاه آزاد فنى و حرفه اى

     پيرايش مردانه كوروش 
(شعبه  بيرجند) 

در رشته هاى پيرايشگر مردانه درجه 2- درجه 1
آدرس: خيابان توحيد - بين توحيد 3 و 5 - پالك 53

فتتاح شد
ا

تلفن پاسخگوى شما    09158638589 - 09157704271
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بولتن نيوز: با احتساب هزينه اي که دولت براي توليد آب مي پردازد و هزينه اي که براي مصرف از مردم مي گيرد، براي مصرف آب در 
يک ۲۴ ساعت، ۱۱.۶ ميليارد تومان يارانه دولتي پرداخت مي شود.جانباز مديرعامل شرکت مهندسي آب و فاضالب کشور گفت: توليد 
هر مترمکعب آب ١٠ هزار ريال هزينه در بردارد و از مشترکين شهري به ازاي هر مترمکعب آب ٣٢٠ تومان دريافت مي  شود.

يارانه 11 ميليارد تومانى براى مصرف آب 
لوازم التحرير، لوازم التحقيرمان نشود!

*هرم پور

شده  گرم  حسابي  التحرير  لوازم  بازار  روزها،  اين   
است. دانش آموزان و والدين پاشنه مغازه هاي داخل 
و خارج بازار را از جا درآورده اند و خريدهايشان براي 
اول مهر را کامل مي کنند. در چند ساله اخير به ويژه 
قالب  در  فرهنگي محسوسي که  به هجمه  توجه  با 
محصوالت مختلف از سوي دشمنان ايجاد شده بود، 
حجم  جايگزيني  براي  مطلوبي  و  مناسب  اقدامات 
بااليي از لوازم التحرير، کيف و حتي البسه وارداتي با 
نمادهاي ضد فرهنگي و گاه ضداخالقي نقش بسته 
روي آن صورت گرفت که نتيجه آن به خصوص در 

اين دو ساله اخير محسوس و قابل مشاهده بود. 
در  ايراني  التحرير  لوازم  نمايشگاههاي  برگزاري   
شهرهاي بزرگ، اقدامات حمايتي مناسب از طراحان و 
 توليدکنندگان محصوالت ايراني و نيز اقدامات رسانه اي 
خانواده  ترغيب  و  تشويق  براي  جامعه  سطح   در 
دانش آموزان براي خريد و استفاده از اين وسايل، از 
 جمله فرايندهاي پيگير و مستمر قابل تقديري  بوده اند 

که در ابعاد زياد، اما نه کافي، انجام شده اند. 
و  گرم  بازار  در  هم  باز  مباحث  اين  همه  عليرغم   
با  تحريري  اقالم  عرضه  شاهد  روزها،  اين  شلوغ 
همان نمادها و تصاوير و نقش هاي خاص در برخي 
شهر  نشين  اعيان  مناطق  در  ويژه  به  ها  مغازه  از 
هستيم. مشاهده چنين صحنه هايي چند نکته مهم و 
قابل توجه را به همه ما يادآوري مي کند: اول اينکه 
دشمن براي هدف قرار دادن فکر و ذهن کودکان ما 
سالهاست به ترويج نمادهاي مورد نظرش از طريق 
تلويزيون و سينما پرداخته است. شخصيت هايي مثل 
بن تن، عروسک باربي در انواع مختلف، مرد عنکبوتي 
و اخيرًا نيز شخصيت هايي از انيميشن هاي خارجي، 
 از جمله اين نمادها بوده اند. آيا درکشور ما نيز چنين 
نمادهاي  به طراحي  اقدام  از  قبل  هايي  بسترسازي 
ارزشي و ديني انجام شده است؟. حلقه مفقوده عدم 

توجه به اين مهم چه چيزي بوده است؟. 
ها  قيمت  فاحش  تفاوت  به  دوم  نکته    
تحريري  کاالهاي  واردات  عليرغم  گردد.  مي  بر 
از  کاالها  اين  عمدتًا  فرهنگي،  ضد  نمادهاي   با 
تا  هستند.  تر  ارزان  کشور  داخل  مشابه  هاي  نمونه 
جايي که مثال برخي نمونه هاي دفتر خارجي هزار 
اسالمي  و  ايراني  طراحي  با  داخلي  نمونه  از  تومان 
ارزان تر است.  نکته مهم بعدي لزوم تبليغ و توجه 
توليد  تحرير  کاالي  مناسب  کيفيت  به  مردم  دادن 
مطلوب  کارشناسان،  اعتراف  به  که  است  داخل 
آن  بيان  که  ديگري  مسئله  است.  قبول  قابل  و 
انجام  به  توجه  و  تأکيد  لزوم  نيست  لطف  از   خالي 
طراحي هاي مناسب تر و قابل هضم تر براي سنين 

مختلف است. (ادامه در ستون مقابل)

يادداشت

 (ادامه از ستون مقابل) از انصاف نبايد دور شد که 
ايراني  گرافيست هاي  و  بحث طراحي، طراحان  در 
با  و  سليقه  خوش  زبردست،  بسيار  استاني،  هم  و 
خودشان  اينکه  تر  مهم  همه  از  و  هستند  تجربه 
ها  ذائقه  به  و  کنند  مي  زندگي  مردم  بين   در 
نمادهاي  طراحي  يا  انتخاب  در  ولي  آشناترند. 
دفاع  با  مرتبط  حتي  و  ارزشي  و  ديني  فرهنگي، 
ها  سنت  از  شده  برگرفته  نمادهاي  حتي  يا   مقدس 
و آداب استان خراسان جنوبي، آنگونه که بايد با جمع 
نگري، تنوع نگري و تطابق شرايط سن و روحيات 
کار  استاني  و  ايراني  آموز  دانش  دختران  و  پسران 
نشده است. به گونه اي که هنوز مي توان اعتراف 
کرد برخي از اين نمادها انتقال دهنده واقعي فرهنگ 

و تمدن ايراني و اسالمي و استاني ما نيستند.
محترم،  هاي  خانواده  به  تأکيدي  نيز  پاياني  نکته   
برنامه ريزان و متوليان فرهنگي استان -که امسال 
در  نيز  استاني  نمادهاي  از  تقدير،  قابل  ابتکاري  در 
هنرمندان  نيز  و  بودند-  کرده  استفاده  ها  طراحي 
خراسان جنوبي به ويژه در حوزه طراحيست؛ بررسي 
 شاخصه هاي رواني و اجتماعي مردم ما نشان مي دهد 
را  آنان  ذائقه  نتواند  جوانب  همه  از  کااليي  چنانچه 
تأمين نمايد، در شرايط برابر، کاالي ارزان تر را انتخاب 
مي کنند. پس طراحي مطلوب، کيفيت خوب و قيمت 
توانند  مي  که  هستند  مهمي  شاخصه  سه   مناسب 
در توليد لوازم التحرير ايراني رعايت شوند و بازار را به 
راحتي بدست بگيرند. سعي کنيم لوازم التحرير دانش 
آموزانمان و نوع انتخاب آن، لوازم التحقير خودمان و  
فرهنگ ناب ايراني و اسالمي و استاني مان  نباشد.  
(لطفا نظر و پيشنهاد خود در رابطه با يادداشت هاي روزنامه 

را به شماره ٥٠٠٠١٠٠٠٤٠٦٨٤٣٨ ارسال فرماييد)

فروش مكمل در پمپ بنزين ها ممنوع شد

شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران، فروش 
هر گونه مکمل، افزودني و اکتان افزا در جايگاه هاي 
مهر،  گزارش  به  کرد.  ممنوع  را  سوخت کل کشور 
و  عرضه  ممنوعيت  طرح  اجراي  درباره  سيدمومني 
فروش مکمل بنزين در جايگاه هاي سوخت کشور، 
گفت: بنزين توليدي که در جايگاه هاي سوخت عرضه مي شود، سوختي 
از جمله باال بودن اکتان، فشار بخار مطلوب و  کامل است و همه موارد 
جلوگيري از ايجاد صمغ در خودرو در آن پيش بيني شده است.رئيس مهندسي 
فرآورده شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران تاکيد کرد: مکمل هاي 
بنزين نه تنها کمکي به افزايش به سوزي يا اکتان افزايي نمي کنند بلکه به 

موتور خودرو خسارت مي زنند؛ بنابراين استفاده از آنها توصيه نمي شود.

هيچ تصميمى درباره تعرفه آب گرفته نشده است 
 

معاون برنامه ريزي و اقتصادي وزارت نيرو گفت: وزارت 
نيرو از دو سال پيش تعرفه هاي آب را علي رغم نرخ 
تورم افزايش نداد و تاکنون نيز شوراي اقتصاد هيچ 
تصميمي در اين زمينه نگرفته است. عليرضا دائمي در 
گفتگو با ايسنا، با بيان اين که هنوز هيچ تصميمي در 
اين زمينه گرفته نشده است، اظهار کرد: تصميم گيري در شوراي اقتصاد در 
حوزه رئيس جمهور است و تاکنون نيز چيزي به وزارت نيرو مبني بر قبولي بسته 
پيشنهادي ما ابالغ نشده است. پيشتر، معاون وزير نيرو در امور آب از برنامه اين 
وزارتخانه براي افزايش تعرفه آب براي مشترکان پرمصرف خبر داده و با اشاره به 
اينکه ٧٢ درصد مصرف کنندگان آب محدوده مصرف معقولي دارند، گفت: هدف 

وزارت نيرو از افزايش تعرفه آب براي پرمصرف ها، کسب درآمد نيست .

حجتى: در واردات روغن رانت وجود دارد

واردات   در  رانت  وجود  از  جهادکشاورزي  وزير 
روغن خام خبر داد و گفت: عده اي مي خواهند 
مردم  به  را  ارزان شده  دنيا  در همه  را که  روغن 
هاي  دانه  نخريدن  به  نسبت  و  بفروشند  گران 
گزارش  به  کنند.  مي  تهديد  داخل  توليد  روغني 
که  کنند  تهديد مي  روز  هر  روغن  افزود: صنايع  ايرنا، محمود حجتي، 
 دانه روغني سويا را نمي خريم يا پول توليدکنندگان کلزا را نمي دهيم، 
بيان  با  است. وي  بي صاحب  نمي خريد مگر کشور  بيخود کرديد که 
اينکه چهار ميليارد دالر واردات انجام شده است، اظهار کرد: تمام اين 
پول از سرمايه هاي بين نسلي ما يعني نفت است که ارزان به فروش 

رسيده و به جاي آن دانه هاي روغني وارد کشور شده تا بخوريم. 

در  همچنين  کرد:  تاکيد  وي  صفحه١)  از  (ادامه   
براي  رفاهي  نظام  سياست هاي  توسعه،  ششم  برنامه 
که  شد  خواهد  تدوين  اجتماعي  پايين  اليه هاي 

نيز بر عهده بنده است.  مسئوليت اين موضوع 
ايجاد  براي  گفت:  اجتماعي  رفاه  و  کار  تعاون،  وزير 
مهارت و اشتغال در سطوح باالتر سياست هايي را در 
نظر گرفته ايم که با همکاري سازمان فني و حرفه اي 
حرکت  اشتغال  ايجاد  و  توانمندسازي  جهت  در 
خواهيم کرد. وي يادآور شد: در حال حاضر با ايجاد 
شناسايي  سمت  به  رفاه،  وزارت  در  اطالعاتي  پايگاه 
رسيده ايم  آنها  شبکه بندي  حتي  و  پايين  اليه هاي 
را  رفاهي  برنامه هاي  ارائه  پايگاه،  اين  ايجاد  با  که 

اينکه  به  اشاره  با  وي  مي کنيم.  هدفمند  آنها  براي 
بسيار خوب عمل کرده ايم، گفت:  بيمه ها  در موضوع 
موفق  بيمه گر  سازمان هاي  با  هماهنگي  در خصوص 
بوده ايم و توانسته ايم بخشي از عقب ماندگي هايي که 
در گذشته وجود داشت را در راستاي ارزش دادن به 
دارويي  اقالم  مطالبات،  پرداخت  و  بيمه  دفترچه هاي 
انجام  خاص  بيماري هاي  دادن  قرار  پوشش  تحت  و 
سازمان هاي  تالش   دليل  به  موضوع  اين  که  دهيم 

بيمه گر رخ داده است. 
هزينه  درصد   ۷۵ از  بيش  اينکه  به  اشاره  با  ربيعي 
در  تاخير  گفت:  بيمه هاست،  عهده  بر  تحول  طرح 
اين  اما  کند،  نگران  را  همه  است  ممکن  پرداخت ها 

به  و  ندارد  بيمه اي  نظام  عملکرد  به  ربطي  موضوع 
خاطر متصل بودن به منابع عمومي است. 

به  غذايي  سبد  پرداخت  در  تاخير  مورد  در  وي 
سبد  اعتبار،  تامين  محض  به  گفت:  نيازمندان، 
تومان  هزار   ۱۲۰ حداکثر  که  را  نيازمندان  غذايي 
ربيعي  مي کنيم.  پرداخت  قبل  دوره هاي  مانند  است، 
براي  معلوالن  حقوق  از  حمايت  اليحه  امضاي  از 
و  داد  خبر  رئيس جمهور  سوي  از  مجلس  به  ارسال 
گفت: دکتر روحاني اليحه حمايت از حقوق معلوالن 
تصويب  با  و  کردند  امضا  مجلس  به  ارسال  براي  را 
ايجاد  معلوالن  زندگي  در  اساسي  تحول  اين اليحه، 

خواهد شد.

تصويب نظام رفاهى يكپارچه در كميسيون اجتماعى دولت

 معاون فني ودرآمد سازمان تأمين اجتماعي، 
سازمان  اين  هديه  را  ازدواج  هزينه  کمک 
به بيمه شدگاني دانست که تشکيل خانواده 
مي دهند، افزود: بيمه شدگان تامين اجتماعي 
ازدواج  پاداش  عنوان  به  حقوق،  ماه  يک 
دريافت مي کنند. به گزارش فارس،  محمد 
حسن زدا افزود: اين کمک هزينه به بيمه 

شدگاني پرداخت مي شود که  براي نخستين 
بار ازدواج مي کنند و ميزان آن، معادل يک 
است  بيمه شده  يا حقوق  مزد  متوسط  ماه 
 مشروط بر اينکه از حداقل دستمزد مصوب 
شوراي عالي کار در زمان عقد کمتر نباشد. 
هر  حقوق  يا  مزد  متوسط  کرد:  اظهار   وي 
حقوق  مجموع  کردن  تقسيم  از  شده  بيمه 

دريافتي بيمه شده در  دو سال قبل از ازدواج 
که بر مبناي آن از وي حق بيمه کسر شده 
است، بر عدد ٢٤ (تعداد ماه هاي دو  سال) به 
دست مي آيد.  زدا افزود: دائم بودن نوع عقد 
ازدواج و ثبت آن در دفتر اسناد رسمي،  قطع 
نشدن رابطه استخدامي بيمه شده با کارفرما 
بيمه حداقل  پرداخت حق  تاريخ عقد و  در 

از  ازدواج  از  پيش  سال  پنج  در  روز   ٧٢٠  
شرايط بهره مندي کمک هزينه ازدواج بيمه 
شدگان سازمان تأمين اجتماعي  است. وي 
گفت: در صورتي که زوجين در زمان عقد 
باشند،  ازدواج  کمک  دريافت  شرايط  حائز 
حمايت  مذکور به هر دو نفر آنان پرداخت 

مي شود.

بيمه شدگان تامين اجتماعى يك ماه حقوق، به عنوان پاداش ازدواج دريافت مى كنند

بازگشت خودكفايى در توليد گندم
 تا 4 سال ديگر 

و  گندم  خوداتکايي  از  کشاورزي  جهاد  وزير  معاون   
 برگزاري جشن خوداتکايي تا چهار سال آينده خبر داد . 
به گزارش ايسنا، عباس کشاورز اظهار کرد: با اجراي 
برنامه هاي وزارت جهاد کشاورزي ميانگين عملکرد 
گندم آبي از ٢,٧ تن به ٣,٢ تن در هکتار افزايش يافته 
است. وي ضريب خود اتکايي در توليد گندم در ايران 
را حدود ٨٥ درصد عنوان کرد و افزود: اگر کشوري در 
توليد يک محصول به ضريب خوداتکايي ٩٠ درصد 
آن  توليد  زمينه  در  کشور  آن  گفت  توان  مي  برسد 
محصول خودبسنده است. وي افزود: اگر روند توليد 
ادامه داشته باشد طي چهار سال آينده شاهدخودکفايي 
در توليد گندم خواهيم بود و مجددا جشن هاي خود 

اتکايي گندم در کشور برگزار مي شود. 
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 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

دعوت نامه تشكيل مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده " نوبت اول "
شركت تعاونى مسكن خاوران فاز 3     تاريخ انتشار: 94/6/18

جلسه مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده " نوبت اول " شركت تعاونى مسكن خاوران فاز 3 چهارشنبه 94/7/8 ساعت 8 بعد از نماز 
مغرب و عشا در محل هيئت محبين االئمه "ع" (مدرس 23) برگزار مى شود. از كليه اعضا دعوت مى شود براى اتخاذ تصميم نسبت 
به موضوعات ذيل در اين مجمع حضور به هم رسانند. ضمنا چنانچه عضوى بنا به داليلى نتواند شخصا حضور يابد، مى تواند همزمان با 
نماينده تام االختيار خويش با هم به دفتر شركت مراجعه و برگ وكالت نامه را تنظيم و برگه ورود به جلسه مجمع را دريافت نمايد. حداكثر 
آراى وكالتى هر عضو سه راى و هر فرد غير عضو يك راى مى باشد. ضمنا داوطلبان عضويت در سمت 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: طرح و تصويب صورت هاى مالى سال هاى 92 و 93 پس از استماع گزارش كتبى هيئت مديره و بازرس- بودجه 
پيشنهادى هيئت مديره براى سال 94- انتخاب اعضاى اصلى و على البدل هيئت مديره براى مدت 3 سال مالى- انتخاب بازرس براى 
مدت يك سال مالى - تصميم گيرى نهايى در خصوص زمين هاى ملكى شركت - تصميم گيرى در خصوص زمين هاى تداخلى و جاده 

و مجاور بنياد - تعيين خط مشى آتى شركت تعاونى
 هيئت مديره

دعوت نامه تشكيل مجمع عمومى فوق العاده " نوبت اول"
شركت تعاونى مسكن خاوران فاز 3    تاريخ انتشار: 94/6/18

جلسه مجمع عمومى فوق العاده شركت تعاونى مسكن خاوران فاز 3 چهارشنبه 94/7/8 ساعت 9 شب در محل هيئت محبين االئمه "ع" 
(مدرس 23) 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.

دستور جلسه: طرح و تصويب اساسنامه جديد- اصالح ماده (5) اساسنامه تمديد مدت فعاليت تعاونى
 هيئت مديره

دعوت نامه تشكيل مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده " نوبت اول"
شركت تعاونى مصرف كاركنان استاندارى خراسان جنوبى و فرماندارى هاى تابعه

تاريخ انتشار: 94/6/18

جلسه مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده " نوبت اول " شركت تعاونى مصرف كاركنان استاندارى خراسان جنوبى و فرماندارى 
هاى تابعه شنبه 94/7/11 ساعت 13/30 در محل سالن اجتماعات فرماندارى بيرجند 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 متقاضيان عضويت 
در سمت هيئت مديره و بازرس مى توانند تقاضاى كتبى خود را حداكثر از تاريخ انتشار اين آگهى به مدت يك هفته به آدرس خيابان 

مطهرى - جنب استاندارى خراسان جنوبى دفتر شركت تعاونى تحويل نمايند.

دستور جلسه:
استماع گزارش هيئت مديره و بازرس- طرح و تصويب صورت هاى مالى سال 1392-1393 - طرح و تصويب بودجه پيشنهادى در 
سال مالى 1394- تعيين مبلغى براى بازپرداخت اعضاى مستعفى- تعيين پاداش هيئت مديره - تعيين حق الزحمه بازرس- انتخاب 

هيئت مديره اصلى و اعضاى على البدل به مدت 3 سال - انتخاب بازرس اصلى و على البدل براى مدت يك سال مالى
هيئت مديره

پيـش دبستانى غيـردولتى رضـوان
«بـا رويكـرد قرآنـى»

اولين و تنها مركز پيشگيرى از مشكالت يادگيرى 
احتمالى كودكان در دوران تحصيل (رياضى ، 
خواندن ، نوشتن و...)
 با همكارى و نظارت تخصصى مركز مشكالت ويژه 
يادگيرى بهار
خيابان طالقانى 5 - شهيد كوشه اى 11- پالك 5
تلفن : 32229234 - 09156669643

1-  منزل وياليى 2 نبش ، تميز ، 250 متر زمين 150  بنا  در سجادشهر امامت 19  فى: 260 ميليوناجراى  نصب  داربست  فلزى با پيچ و رولپالك  09153637507 - 09156217507 حسينى
2- آپارتمان در معلم 62  سه واحدى ، طبقه دوم ، 140 متر، شيك  فى: 225 ميليون يا معاوضه با واحد كوچكتر

3-  منزل وياليى 2 طبقه در پاسداران 60 ، تميز، شمالى ،  250 زمين  380 بنا  فى:   440 ميليون
4- آپارتمان در حال ساخت 100 مترى در سپيده، وام 50 ميليون ،آورده شما 36 ميليون ، باقى طى دوران ساخت

5 -  فروش ويژه 2 واحد آپارتمان 190 مترى دو كله ،  واقع در حافظ با شرايط عالى
6 -  30 متر زمين تجارى ، حاشيه بلوار شهداى عبادى  ، 100 ميليون
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omامــالك آسمــان

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

آگهى مزايده اموال غير منقول " نوبت دوم"

نظر به اين كه در پرونده 917/93 اجرايى مبنى بر دستور فروش دعوى خانم طاهره پورحجى به طرفيت آقاى 
مهدى و كنيزرضا و بهروز شهرت همگى پورحاجى و محمدرضا مبين در اجراى دادنامه صادره به شماره 9309975610400405 
مورخ 93/4/26 از شعبه اول حقوقى در خصوص فروش پالك هاى ثبتى به شماره 2532 و پالك 1 فرعى از 4090 اصلى بخش 
يك بيرجند كه حسب نظريه كارشناس پالك ثبتى 2532 اصلى بخش يك بيرجند واقع در بازار ملك روبروى پاساژ سادسى كه 
به متراژ حسب سند رسمى به ميزان 35 متر و نوزده دسيمتر مربع كه به مبلغ 9/677/250/000 ريال ( نه ميليارد و ششصد 
و هفتاد و هفت ميليون و دويست و پنجاه هزار) و پالك ثبتى به شماره يك فرعى از 4090 فرعى بخش يك بيرجند واقع در 
خيابان جمهورى اسالمى 29 پالك 141 كه به ميزان عرصه و اعيان يك باب منزل به مساحت 168/54 يكصد و شصت و هشت 
متر و پنجاه و چهار دسيمتر مربع كه به مبلغ 4/213/500/000 ريال ( چهار ميليارد و دويست و سيزده ميليون و پانصد هزار) 
ارزيابى شده است كه از طريق مزايده در روز يكشنبه مورخ 94/7/12 از ساعت 10 الى 11 صبح در دفتر اجراى احكام حقوقى 
به فروش برسد كه قيمت پايه از بهاى ارزيابى شده شروع و به كسانى كه باالترين قيمت را پيشنهاد نمايند، فروخته خواهد 
شد. 10 درصد مبلغ پيشنهادى فى المجلس از برنده مزايده دريافت و نامبرده مكلف است حداكثر تا يك ماه نسبت به پرداخت 
باقيمانده ثمن معامله اقدام نمايد در غير اين صورت 10 درصد اوليه به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد خواهد شد. متقاضيان 
در صورت تمايل مى توانند پنج روز قبل از موعد مزايده به اين اجرا مراجعه تا ترتيب بازديد آنان داده شود. هزينه نقل و انتقال 

به عهده خريدار خواهد بود.
 مدير اجراى احكام مدنى دادگسترى بيرجند

دادگسترى جمهورى اسالمى ايران

داربست مهـدى 
  نصب ، رولپالك ، سايبان ، خريد و فروش لوازم 

بلوار فرودگاه ، سه راه صياد شيرازى     
32319263-09151642377 - وسيله كار

منزلى با زير بناى حدود  250 متر 

مربع واقع در حكيم نزارى 1 جهت 

مسكونى و ادارى واگذار  مى شود 
تلفن : 09359818152


