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در جلسه هم انديشى دست اندركاران دانشگاه بيرجند و منطقه ويژه اقتصادى خراسان جنوبى كليد خورد ؛

تعامل اقتصاد و دانشگاه دراستان
 براى توسعه خراسان جنوبى 

يارانه نقدى شهريورماه ساعت 24 
شنبه هفته آينده واريز مى شود

 سازمان هدفمندي يارانه ها اعالم کرد: يارانه نقدي 
شهريورماه ساعت ٢٤ شنبه ٢٨ شهريورماه به حساب 
سرپرستان خانوار واريز و قابل برداشت مي شود. به 
گزارش ايرنا، يارانه شهريورماه پنجاه و پنجمين مرحله 
نقدي شهريورماه ٤٥  يارانه  است.  نقدي  يارانه  واريز 
هزار و ٥٠٠ تومان براي هر نفر است که به حساب 

سرپرستان خانوار واريز خواهد شد.

توزيع كارت آزمون فرهنگيان از سه شنبه

کشور  آموزش  سنجش  سازمان  رئيس  عالي  مشاور   
اعالم کرد: اطالعيه آزمون فرهنگيان ديروز در پايگاه 
اطالع رساني اين سازمان منتشر و کارت آزمون نيز از 
سه شنبه ۲۴ شهريورماه توزيع مي شود. توکلي در گفتگو 
با فارس، گفت: آزمون استخدام پيماني مشاغل آموزشي 
وزارت آموزش و پرورش سال ٩٤ صبح روز جمعه ٢٧ 

شهريور امسال در ٦٢ شهرستان برگزار مي شود.

مبلغ عيدى كارمندان دولت تعيين شد

 نوبخت رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور در 
گفتگو با فارس، با اعالم اينکه عيدي کارمندان دولت 
در سال گذشته ۶۰۳ هزار تومان بود، گفت: امسال اين 
مبلغ ۶۸۷ هزار تومان خواهد بود و در بودجه سال آينده 

نيز به ۷۵۰ هزار تومان خواهد رسيد. 

آخرين مهلت ثبت  نام دانش  آموزان 

و  آموزش  وزير  متوسطه  آموزش  معاون  زرافشان   
پرورش در گفتگو با فارس، از پيش بيني ثبت نام حدود 
۱۳ ميليون و ۵۰۰ هزار دانش آموز در مدارس براي سال 
تحصيلي جديد خبر داد و گفت: ثبت نام دانش آموزان تا 

پايان شهريورماه به اتمام خواهد رسيد.

صفحه ٧

سخنگوي دولت با بيان اينکه خودروسازان بايد به مطالبات مردم توجه کنند، از سه سناريوي قيمت نفت در 
بودجه ۹۵ رونمايي کرد. به گزارش مهر، نوبخت، با بيان اينکه بخشنامه تدوين اليحه بودجه سال آينده 
ابالغ شده است، افزود: افزايش حقوق کارکنان نيز کمتر از ۱۰ درصد نخواهد بود و پيش بيني مي  کنيم 

نرخ تورم نيز به ۱۰ تا ۱۱ درصد برسد. (ادامه در صفحه٢)

خودروسازان به مطالبات مردم توجه كنند

مدير كل منابع طبيعى استان خبر داد : 

افزايش مبارزه با  پديده
زمين خوارى در استان
مديركل منابع طبيعى و آبخيزدارى خراسان جنوبى گفت: ...

شهادت جواد االئمه (ع)
بر رهروان راه آن حضرت

تسليت باد
5

7

جناب آقاى حاج عباس عسكرى
درگذشت برادر بزرگوارتان 

حاج محمد حسن زاده 
را صميمانه تسليت و تعزيت عرض نموده، ما را در غم خود شريك بدانيد. 

شركت تعاونى مرغداران وحدت سربيشه

جناب آقاى حاج عباس عسكرى
مصيبت درگذشت برادر بزرگوارتان حاج محمد حسن زاده 

را صميمانه تسليت عرض نموده، از خداوند منان براى آن مرحوم علو درجات 

و براى بازماندگان محترم صبر و بردبارى مسئلت مى نمايم.

اصغرزاده - مديرعامل شركت تعاونى مرغداران وحدت سربيشه

آگهي مزايده شماره 91 شركت كويرتاير

برگشتى  كامپاند  تن  پنجاه  و  يكصد  حدود  دارد:  نظر  در  كويرتاير  شركت 

موجود در محل كارخانه را (مناسب براى قطعه سازى ها) از طريق مزايده يكجا 

به فروش برساند. از كليه متقاضيان دعوت مى شود از تاريخ نشر آگهى پس 

از بازديد و دريافت اسناد شركت در مزايده، پيشنهاد كتبي خود را حداكثر 

تداركات  واحد  به  دربسته  پاكت  در   94/06/30 دوشنبه  اداري  وقت  پايان  تا 

اين شركت به نشانى بيرجند - كيلومتر 11 جاده كرمان تحويل نمايند. شركت 

كويرتاير در رد يا قبول يك يا همه پيشنهادات مختار است.

تلفن تماس: 32255366-056           روابط عمومى شركت كويرتاير

يك شركت توليدى معتبر براى تكميل كادر خود نياز به 

يك نفر مسئول ادارى - كارگزينى داراى مدرك تحصيلى 

قوانين  با  و آشنايى  كار مفيد  با سابقه   ، ليسانس مرتبط 

كار و تامين اجتماعى و تسلط به كامپيوتر دارد

 متقاضيان مى توانند رزومه كارى خود را حداكثر ظرف مدت 

10 روز به آدرس: بيرجند- صندوق پستى 441 ارسال نمايند.

آگهى استخدام

همكار ارجمند جناب آقاى ضيايى
مصيبت وارده را خدمت شما و خانواده محترم تان 

تسليت عرض مى نماييم.

پرسنل شركت فراز پليمر فردوس

جناب آقاى دكتر نعمت ا... حقيقى 
رياست محترم سازمان صنعت ، معدن و تجارت خراسان جنوبى

انتخاب شايسته جناب عالى را به
 عضويت شوراى مركزى سازمان نظام مهندسى معدن كشور

 تبريك عرض نموده و ضمن آرزوى توفيق براى شما 
اميدواريم شاهد رونق بيشتر اين صنعت در استان باشيم.

هيئت رئيسه اتاق اصناف مركز استان و اتحاديه هاى وابسته

استعدادهاى مددجويان 
كميته امداد شناسايى شود
  صفحه7

مهندس فتاح :
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  به گزارش جهان، عيدي آخر سال کارگران براي سال جاري بر اساس قانون کار تعيين مي شود. براين اساس حداقل 
دستمزد کارگران ۷۱۲هزار تومان بوده که طبق قانون حداقل عيدي دو برابر حقوق پايه يعني يک ميليون و
 ۴۲۴ هزار تومان و حداکثر آن ۲ ميليون و ۱۳۷ هزار تومان خواهد بود.

كارگران امسال چند تومان عيدى مى گيرند؟

تاريخ مصرف وام ازدواج رو به اتمام است

عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس گفت: دولت بايد 
تا قبل از سر رسيد مصوبه مجلس در مورد وام ازدواج، 
دستگاه هاي ذي ربط را ملزم به اجراي قانون کند. به 
گزارش باشگاه خبرنگاران، يوسفيان در مورد اعطاي وام 
ازدواج ۱۰ ميليون توماني و فروش اقساطي لوازم خانگي 
به زوجهاي جوان گفت:بر اساس قانون، مبلغ وام ازدواج از ۱۰ ميليون تومان 
شروع مي شود ولي حد و سقفي نيز براي آن تعيين نشده است، شوراي اقتصاد، 
بانک مرکزي و شوراي عالي بانک ها هم مي توانند تا سقف ۳۰ ميليون تومان 
تسهيالت ارائه کنند. وي افزود: باتوجه به اينکه قانون بودجه يکساله است و در 
پايان سالجاري به پايان مي رسد، دولت بايد تا قبل از سررسيد اين تاريخ، بانک ها 

را ملزم به اجراي قانون و پرداخت وام ۱۰ ميليوني ازدواج به جوانان کند. 

موافقت بانك مركزى با افزايش سقف وام مسكن مهر

قائم مقام وزير راه در طرح مسکن مهر از تصويب 
افزايش سقف وام مسکن مهر در کميسيون اعتبارات 
بانک مرکزي خبر داد. به گزارش مهر، مهرآبادي، گفت: 
پارسال شوراي پول و اعتبار با افزايش ۵ ميليون توماني 
تسهيالت مسکن مهر (از ۲۵ ميليون تومان به ۳۰ 
ميليون تومان) موافقت کرد اما به علت اينکه سقف اعتبارات تسهيالت ۵۰ هزار 
ميليارد تومان ثابت مانده بود، امکان افزايش اين تسهيالت براي تمام واحدهاي 
مسکن مهر وجود نداشت و تسهيالت ۳۰ ميليون توماني فقط مشمول ۲۷۰ 
هزار واحد مسکوني شد.وي گفت: وزير راه در نامه اي به معاون اول رئيس 
جمهور درخواست کرد سقف تسهيالت مسکن مهر ۵ هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان 

افزايش يابد و سقف تسهيالت ۵۵ هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان تعيين شود.

كمپين «خودروى ايرانى نخريم» بى فايده 
است/خودرو را گران مى كنيم!

 
دبير انجمن خودروسازان با بيان اينکه شکل گيري 
کمپين «نه به خريد خودروي صفر» بي فايده است، 
گفت: خودرو را گران خواهيم کرد. به گزارش جهان، 
نعمت بخش اظهار کرد: رکود موجود در بازار خودرو 
ناشي از وضعيت اقتصادي کشور است و اين بازار نيز مانند تمامي بخش هاي 
اقتصادي کشور در رکود چند سال گذشته به سر مي برد.وي افزود: اين که 
عده اي رکود ناشي در بازار خودرو را ناشي از کمپين نخريدن خودروي صفر 
مي دانند، تحليل غلط و غير واقعي است.وي با تاکيد بر افزايش قيمت خودرو 
در ماه هاي آينده اظهار کرد: به طور حتم قيمت خودرو افزايش مي يابد و اين 

موضوع هيچ ربطي به بحث هاي مطرح شده در چند وقت اخير ندارد.

سامانه  به  مراجعه  با  نقدي  يارانه  حذف  به  معترضان 
مربوطه براي اعالم درخواست خود با پيامي مواجه مي 

شوند که ابهام آنها را بيشتر از قبل مي کند.
سامانه  گرچه  ايسنا،  گزارش  ز به  ا

سوي وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي به منظور ثبت 
اعتراض حذف شدگان از دريافت يارانه نقدي از خردادماه 
امسال راه اندازي شد ولي متقاضيان اغلب با مشکالتي 
در اين رابطه مواجه مي شوند که پاسخي هم براي آن 
وجود ندارد. سامانه اينترنتي در حالي از پنجم خرداد تا دو 
ماه پس از حذف يارانه خانوار شکايات آنها را ثبت مي کند 
که در مواردي با وجود اينکه يارانه خانواري حذف شده، 
بعد از وارد کردن کد ملي و شماره حساب، به آنها اعالم 
مي شود که « اطالعات شما در سامانه ثبت درخواست 
تغييري  تاکنون  شما  يارانه  وضعيت  در  نيست.  موجود 

برخي  به  شرايطي  در  پاسخ  اين  است»  نشده  ايجاد 
حذف شدگان اعالم مي شود که گرچه پيگيري موضوع 
ها  يارانه  هدفمندي  سازمان  مربوطه-  سازمانهاي   از 
به  شفافي  پاسخ  اجتماعي-  رفاه  و  تعاون،کار  وزارت  و 
دنبال نداشت ولي عنوان کردند که حتما از دو ماه فرصت 
به  اينکه  يا  و  اطالعات گذشته  ورود  براي  تعيين شده 
تازگي يارانه آنها حذف شده و چند روز براي به روز شدن 
اطالعات زمان الزم است. اين در حالي است که در بين 
حذف شده ها که با اين پاسخ -يارانه شما حذف نشده 
شوند  مي  رو  روبه  خود  وضعيت  استعالم  براي  است- 
خانوارهايي حضور دارند که يارانه آنها در شهريور و يا 
مرداد ماه حذف شده و مبلغي به حسابشان واريز نشده 
است و يا خانوارهايي که از ابتداي سال يارانه اي دريافت 
معاونان  تر  پيش  که  همانطور  وجود  اين  با  اند.  نکرده 

با  توانند  مي  کردند حذف شدگان  اعالم  تعاون  وزارت 
از داليل حذف  وارد کردن اطالعات در سامانه مذکور 
آگاه شده و اعتراض خود را ثبت کنند که بعد از انجام 
بررسي ها در صورت تاييد صالحيت دريافت يارانه نقدي، 
مجددا به ليست سازمان هدفمندي يارانه ها باز خواهند 
آبادي -قائم مقام وزارت کار-  فيروز  آنطور که  گشت. 
اعالم کرده است تاکنون حدود دو ميليون نفر از دريافت 
يارانه نقدي حذف شده اند که در اين بين حدود ١٧ هزار 
 نفر بعد از انجام بررسي دوباره مشمول دريافت شده اند. 
اعالم  براي  ربيعي  باره  چند  وعده  برخالف  تاکنون 
رساني  اطالع  هيچ  بگيران،  يارانه  حذف  هاي   شاخص 
در اين مورد نشده است ولي شواهد نشان مي  هد که 
از شاخص هاي  اتومبيل و امالک  موقعيت جغرافيايي، 

غربالگري اين وزارتخانه است. 

يك پاسخ مبهم براى حذف شدگان از يارانه نقدى 

(ادامه از صفحه١) رئيس سازمان مديريت و 
هنوز  البته  کرد:  تصريح  ريزي کشور  برنامه 
تالش  و  است  نشده  قطعي  بودجه  اليحه 
پايين  حقوقشان  که سطح  کساني  مي کنيم 
است از جمله بازنشستگان بيشتر تقويت شوند 
و تا ۱۵ آذر تالش مي کنيم اليحه بودجه سال 

آينده را تقديم مجلس کنيم. نوبخت درباره 
پيش بيني قيمت نفت، اظهار کرد: سه گزينه 
۴۲ و ۴۵ و ۵۰ دالر را با وزارت نفت پيش 
بيني کرده ايم و انتظار داريم در مجموع ۶۸ 
هزار ميليارد تومان از اين محل نصيب دولت 
آينده  سال  در  دولت  عمراني  بودجه  و  شود 

نوبخت  بود.  خواهد  تومان  ميليارد  هزار   ۳۸
در ادامه درباره قيمت خودرو نيز گفت: اينکه 
مردم ايران شايسته استفاده از محصوالت با 
کيفيت و خودروي خوب هستند مورد تأييد 
از خودروسازان هم  و حمايت دولت است و 
کنند.  توجه  مردم  مطالبات  به  داريم  انتظار 

يکي از مختصات اقتصاد مقاومتي حمايت از 
داريم  انتظار  مردم  از  و  است  داخل  توليدات 
از محصوالت با کيفيت داخلي استفاده کنند 
برنامه هاي  هم  خودروسازان  خوشبختانه  و 
 خوبي دارند و اميدواريم کيفيت افزايش يابد و 

قيمت ها هم متناسب شود.

خودروسازان به مطالبات مردم توجه كنند

چند درصد درآمد ايرانى ها
 هزينه بنزين مى شود؟

حاضر  حال  در  کرد  اعالم  گزارشي  طي  بلومبرگ   
شهروندان ايراني ۱.۸۵ درصد از درآمد ساالنه خود را 
صرف خريد بنزين مي کنند. به گزارش فارس، در شرايط 
کنوني و علي رغم صرف هزينه هاي باالي دولتي ۱.۸۵ 
درصد از کل درآمد ايرانيان صرف هزينه هاي مصرف 
بلومبرگ، در حال  ارزيابي  بر اساس  سوخت مي شود. 
معادل  روز  در  دالر  ايرانيان ۱۴  درآمد  متوسط  حاضر 
حدود ۴۷ هزار تومان است و حدود ۱۰ درصد از اين 
مبلغ براي خريد يک گالن بنزين نياز خواهد بود. از نظر 
قيمتي ايران پس از ونزوئال، عربستان، کويت و مصر 

پنجمين بنزين ارزان جهان را دارد. 

جديدترين آمار از عضويت 
ايرانى ها در تلگرام

 رئيس مرکز ملي فضاي مجازي درباره عضويت ايراني 
ها در تلگرام گفت: هم اکنون ۱۳ ميليون نفر بر اساس 
ارتباطات عضو تلگرام هستند و اين در  اعالم وزارت 
حالي است که شبکه هاي داخلي بومي  مي توانند اين 
تعداد کاربر را جذب کرده و از لحاظ اقتصادي و فرهنگي 
انتظاري،  مهر،  گزارش  بود.به  خواهد  کشور  نفع  به 
افزود: برنامه جامع براي دسترسي به محتواي سودمند 
و جلوگيري از محتواي مضر در شوراي عالي فضاي 
مجازي تحت عنوان «طرح فضاي مجازي سالم» به 
تصويب رسيده است که فضاي مجازي ايمن، سالم و 

مفيد بدون فيلتر را در اختيار کاربران قرار مي دهد.

تولد تضمينى 8 هزار كودك 
به شرط تامين اعتبار

 وزير بهداشت درباره بسته حمايت از زوج هاي نابارور 
در برابر هزينه هاي سنگين دارو و درمان، افزايش مراکز 
درمان ناباروري و گسترش تجهيزات اين مراکز، با بيان 
اينکه هنوز اقدام جديدي در زمينه اين بسته انجام نشده 
و به جايي نرسيده است، گفت: اين برنامه هنوز به نتيجه 
نرسيده است؛ چرا که ابتدا بايد اعتبار آن تزريق شود و بعد 
از آن اقدامات خود براي اجراي اين بسته را آغاز کنيم. 
به گزارش ايسنا، هاشمي به يکي از طرح هاي وزارت 
بهداشت در راستاي سياست هاي جمعيتي ابالغي مقام 
معظم رهبري اشاره کرد و گفت: البته در صورت تامين 
رقمي حدود ۱۰۰ ميليارد تومان، مي توانيم ۸۰۰۰ فرزند را 

با تضمين از بخش خصوصي دريافت خدمت کنيم.

هزينه توليد هر قطعه اسكناس اعالم شد 

هزينه توليد هر قطعه اسکناس براساس تعداد و شرايط 
متفاوت بين ١٠٠ تا ١١٠ تومان است. به گزارش بولتن 
و  اسکناس  توليد  سازمان  توليد  معاون  آذرمهر،  نيوز، 
مسکوک اظهار کرد: سازمان توليد اسکناس و مسکوک 
در سال ١٣٦٢ توانست تمامي نيازهاي کشور به خارج را 
فراهم کند، به طوري که اکنون در بخش چاپ فقط جوهر 

مرکب هنوز به مرحله بومي سازي نرسيده است. 

امروز 23 شهريور 1394 مصادف با
 30 ذى القعده 1436 و 14 سپتامبر 2015

تشكيل سازمان كشورهاي صادر كننده نفت 
موسوم به «اوپك» در بغداد (١٣٣٩ ش)

با اكتشاف نفت، عمليات كشف، استخراج، توزيع و 
فروش اين ماده مهم، در دست كمپاني هاي بزرگ 
غربي قرار گرفت و آنان بهاي نفت را به ميل خود 
تعيين كرده، منافع و مصالح توليدكنندگان را ناديده 
مي گرفتند. تا اين كه در اواسط تابستان ١٣٣٩ ش، 
خريداران نفت، قيمت اين ماده را كاهش دادند. يك 
ماه پس از اين كاهش يك جانبه، نمايندگان پنج 
كشور صادركننده نفت شامل: ايران، عراق، عربستان، 
كويت و ونزوئال در بغداد گرد هم آمدند و براي حفظ 
منافع خود در برابر اقدامات خودسرانه شركت هاي 
نفتي، سازماني به نام «سازمان كشورهاي صادركننده 

نفت» موسوم به اوپك، به وجود آوردند.

در  شهريور   ١٧ شهداي  سوگواران  تجمع 
بهشت زهرا و تظاهرات آنان عليه رژيم پهلوي 

(١٣٥٧ش) .
افتتاح خانه عكاسان ايران (١٣٧٣ ش) .

درگذشت استاد «مرتضي راوندي» پژوهشگر و 
مورخ نامي معاصر (١٣٧٨ ش).

درگذشت آيت  ا... «شيخ عبدالكريم زنجاني» از 
علماي برجسته ايراني مقيم نجف (١٣٤٧ ش).

گيالني  مشهور  شاعر  فومني؛  شيون  درگذشت 
(١٣٧٧ش).

 ۱۸ تيپ  فرمانده  برونسي؛  شهيد  سردار  زادروز 
جواداالئمه (ع) (١٣٢١ش).

شهادت امام نهم حضرت جواداالئمه(ع) 
به دستور معتصم عباسي(٢٢٠ ق).

عثماني  امپراتوري  توسط  صربستان  تصرف 
(١٣٨٩م).

«ناپلئون  توسط  روسيه  پايتخت  مسكو  تصرف 
ُبناپارت» (١٨١٢م).

پنجمين  و  بيست  كيْنلي»  َمْك  «ويليام  ترور 
رئيس  جمهور آمريكا (١٩٠١م).

مطالعات  در  بار  نخستين  براي  بالن  از  استفاده 
هواشناسي در فرانسه (١٨٠٤م).

تقويم مناسبت هاى  روز

yaraneh١٠.ir

تعمير انواع لوازم گازسوز  خانگى در اسرع وقت 
   09158624439 - جانى

                                                  

 23/06/94 تاريخ:                 "آگهي مناقصه عمومي دو مرحله اي"          

 11273شماره                                                               
كنتور، شيرآالت  برنجي،لوله و اتصاالت ،كلكتور،حوضچه كنتـور،  :ت آب شاملشركت آب و فاضالب خراسان جنوبي درنظر دارد كيت كامل انشعابا

 را مطابق مشخصات پيوست اسناد مناقصه ، طبق قانون برگزاري مناقصات و آئيننامه معامالت داخلي خود خريداري نمايد. لذا از كمربندها و لوله محفظه

و اطالع از ساير شرايط مناقصـه از   ارزيابياندارد و صالحيت دعوت ميشود جهت تهيه اسناد كليه شركتها و كارخانجات واجد شرايط و داراي گواهي است

روز به دفتر قراردادهاي شركت واقع در بيرجند:بلوارشهداي عبادي روبروي پست برق مراجعه و يا جهت كسب اطالعات بيشتر  4تاريخ درج آگهي به مدت

 يد.تماس حاصل فرماي 056-32236618با شماره تلفن:

 توضيحات ضروري:

 روز پس از درج آگهي مناقصه  4و محل دريافت اسناد:دفتر حقوقي و زمان  -1

 دبيرخانه شركت آب و فاضالب خراسان جنوبي14/07/94تاريخزمان و محل تحويل اسناد: -2

 اتاق جلساتدر محل  15/07/94تاريخ: بررسي و ارزيابي اسنادزمان  -3

 خواهد بود.برعهده گروه كنترل كيفيت شركت آبفا بازرسي و كنترل كيفيت كاالها و لوازم  -4

در و  مدارك پيوست مشخص شـده،  درمشخصات فني لوله و لوازم مورد نياز انشعابات آب به همراه توليد گنندگان مورد تائيد گروه كنترل كيفيت شركت آبفا  -5

 ين كننده موظف به اجرا خواهد بود.متا ليد كنندگان اقدام خواهد كرد وتو لوازم و در حين اجرا نسبت به تغيير نوع لوله و شركت آب و فاضالب صورت نياز

 از طريق سايت آب و فاضالب خراسان جنوبي و سايت ملي مناقصات قابل دريافت خواهد بود.  ارزيابياسناد  -6

http://iets.mporg.ir 

khj.ir-www.abfa            
 دفتر قراردادها                                                                                                                                                                               

 يشركت آب و فاضالب خراسان جنوب                                                                 
 

آگهى دعوت مجمع عمومى فوق العاده شركت خدماتى شهرك صنعتى بيرجند 

(سهامى خاص) به شماره ثبت 2971 و شناسه ملى 10980181476

بدينوسيله به اطالع كليه سهامداران شركت خدماتى شهرك صنعتى بيرجند (سهامى خاص) مى رساند: 
جلسه مجمع عمومى فوق العاده شركت خدماتى شهرك صنعتى بيرجند شنبه 94/7/6 راس ساعت 
11 صبح در محل سالن اجتماعات آرد گلبرگ واقع در شهرك صنعتى بيرجند تشكيل مى گردد. لذا 
از كليه سهامداران محترم دعوت مى شود راس ساعت مقرر در جلسه مذكور حضور به هم رسانند. 
آن عده از سهامداران كه امكان حضور در جلسه برايشان ميسر نيست با دادن وكالت كتبى به ساير 
سهامداران حق راى خود را تفويض نمايند. ضمنا هر عضو عالوه بر راى خود مى تواند با داشتن وكالت 

براى سه نفر راى دهد.

دستور جلسه:
اصالح ماده 40 اساسنامه- نقل و انتقال سهام

هيئت مديره شركت خدماتى شهرك صنعتى بيرجند

آگهى تغييرات شركت تعاونى مسكن ميعاد خراسان جنوبى 
به شماره ثبت 4599 و شناسه ملى 10360060621

به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 93/12/13 تصميمات ذيل اتخاذ شد:
1- اساسنامه جديد شركت تعاونى با 78 ماده و 63 تبصره مورد تصويب قرار گرفت.

2- محل شركت از آدرس بيرجند - خيابان معلم - اداره كل آموزش و پرورش خراسان جنوبى به بيرجند - خيابان پاسداران 16 
پالك 27 تغيير يافت و در نتيجه ماده 5 اساسنامه اصالح گرديد.

با ثبت اين مستند تصميمات تصويب اساسنامه جديد، تغيير محل (تغيير نشانى در يك واحد ثبتى) 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 غير تجارى بيرجند

مـزايده (مرحله اول)

شهردارى بيرجند در نظر دارد: برابر مصوبه 94/459/ش- 94/3/7 
معامالت  نامه  آيين  رعايت  با  و  بيرجند  شهر  اسالمى  شوراى 
بر  آن  تسرى  و  اصالح  قانون  و  مصوب 1355  تهران  شهردارى 

مراكز استان ها نسبت به واگذارى دو باب كيوسك واقع در ابتداى خيابان مدرس به 
صورت اجاره براى مدت دو سال اقدام نمايد. لذا از كليه متقاضيان واجد شرايط شركت 
در مزايده دعوت مى شود حداكثر تا پايان وقت ادارى شنبه 94/7/11 براى دريافت 
فرم و اسناد شركت در مزايده به واحد امالك شهردارى مركزى واقع در ميدان ابوذر 

مراجعه فرمايند. زمان برگزارى جلسه مزايده يكشنبه 94/7/12 مى باشد. 
ضمنا شهردارى در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار خواهد بود. ارائه مجوزات 

الزم و پروانه كسب معتبر براى شغل مورد نظر الزامى است.
كيوسك ابتداى خيابان مدرس سمت راست (بستنى و آبميوه فروشى)

 مبلغ پايه مزايده : 10/000/000 ريال
كيوسك ابتداى خيابان مدرس سمت چپ (محصوالت فرهنگى) مبلغ پايه مزايده : 
6/000/000 ريال                                                         شهردارى بيرجند

   www. iranwash. ir     32 44 66 66    32 42 43 20 -2 قاليشويي و مبل شويي ايـران
دفتر: توحيد 21، نبش نبوت 21، پالك 105
عضو  معتبر اتحاديه     مسئول : دستگردي

 اجـراى  نصب  داربـست  فلـزى 
بـا پيـچ و رولـپـالك  

 09153637507 - 09156217507 حسينى

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

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

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

1-  منزل وياليى 2 نبش ، تميز ، 250 متر زمين 150  بنا  در سجادشهر امامت 19  فى: 260 ميليون
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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پيام شماتجهيز 1800 هكتار از اراضي استان به سيستم آبياري نوين  
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پيام كوتاه : 3000272424

دوشنبه* 23 شهريور 1394* شماره 3318
سالم. بودجه كل استان 270 ميليارد تومان است و 3

بودجه ستاد ... 79 ميليارد! تازه استاندارى هم بايد به 
نهاد  اين  استانى  بودجه  براى  درخواست هاى مكرر 
پاسخ مثبت بدهد.... من شوكه شدم 1سال 79 با 
9 عددصفر جلوش اونم با تومان چه كارا كه 

نميشه كرد خدا...
915…608
پاركينگ  ساخت  از  جلوگيرى  قانون  گويا  سالم. 
استان نمى شود   ... پياده روها شامل  اختصاصى در 
كه تمام پياده رو عمومى را تمامًا پاركينگ اختصاصى 
با نگهبان و زنجير كرده و يا شهردارى جرأت و 

قدرت برخورد ندارد؟
915…893
سالم. لطفاً پيگيرى كنيد چرا دستگاه هاى راه سازى 
جاده تخته جان به اسديه رو جمع كردن مگر اعتبار 2 
ميليارد و 500 تومانى در عرض چهار ماه براى 

15 كيلومتر تمام شد. تا كى بايد انتظار بكشيم؟
915…383

آيا شهردارى فقط زمين هايى  آوا جون.  سالم 
كه براش منافع داره كاربرى شو عوض ميكنه؟ 
كه  معصوميه  بنزين  پمپ  روبروى  هاى  زمين  مگر 

15ساله همين جورى مونده صاحباش آدم نيستند؟ 
915…010
سالم. با تشكر از تالش هاى دكتر مديح. لطفاً جاده 
سالمت را تا مصلى المهدى (عج) ادامه دهيد.
915…903
سالم آواجون من قبًال كاسب بودم كه كم كم بدهى 
باال آوردم به هر جورى و بدبختى بود دادم االن 2 تومان 
مونده رفتم ستاد ديه چون آشنا نداشتم ميگن بايد برى 
همسايه  هاى  كشور  براى  كمك  همه  اين   ... زندان 
جمع مى كنيد يك كم هم به فكرما بدبخت هايى 

باشين كه روزگار با ما سر ناسازگارى داره....
915…311
عمليات اجرايى مركز آموزش صنايع دستى خوسف 
كه يكى از اولويت هاى اصلى در احيا و بازيابى هويت 

تاريخى منطقه مى باشد كى آغاز مى شود؟
915…008

هزار و 800 هكتار از اراضى خراسان جنوبى به سيستم نوين آبيارى مجهز شد. مدير آب و خاك سازمان جهاد كشاورزى استان 
گفت: اين اراضى در يك سال گذشته با هزينه 9 ميليارد تومان به سيستم آبيارى نوين تجهيز شد. شفيعى افزود: هم اكنون نيز 
تجهيز 2 هزار و 200 هكتار ديگر از اراضى كشاورزى استان به سيستم نوين آبيارى در دست اجراست. به گفته وى امسال 42 

ميليارد تومان براى اجراى سيستم هاى آبيارى نوين به استان ابالغ شده كه اين اعتبار 7 برابر اعتبار سال هاى قبل است. 

* رحيم زاده

مهر  هاى  مسكن  ساخت  از  سال  چند  گذشت  وجود  با 
از سوى  متعدد  قول هاى  به رغم  بيرجند  در شمال شهر 
مسئوالن در آبادانى هر چه بيشتر اين منطقه، كمبود فضاى 
از  از مهمترين مشكالت مردم اين قسمت  آموزشى يكى 
شهرمان است. حسينى يكى از ساكنان بلوار احمدى روشن 
در گفتگو با آوا مى گويد: با وجود داشتن سه دختر مدرسه 
مدارس  مسافت،  بعد   به  توجه  با  مختلف  مقاطع  در  اى 

تحصيل آنها برايم به يك معضل تبديل شده است.

مدارس مقاطع مختلف در مركز شهرك
قرار دارند و حاشيه ها در حاشيه اند...

حسينى ادامه مى دهد: مدارس مقاطع مختلف به صورت 
 متمركز در مركز شهرك قرار دارند و خيابان هاى حاشيه اى

بسيارى  مشكالت  با  خود  آموزشى  نيازهاى  تأمين  براى 
مواجهند. وى مى گويد: در ايام مدارس صبح ها مجبورم 
مسافت طوالنى فرزندانم را به محل تحصيل آنها برسانم. 
به  گويد:  نيز مى  مهرشهر  از ساكنين  ديگر  يكى  حسنى 
روز  هر  مجبورم  فرزندم،  مدرسه  تا  خانه  راه  دورى  دليل 
صبح اين فاصله را به همراه پسرم كه در مقطع دبستان 
در حال تحصيل است طى كرده و او را به خيابان شعبانيه 
نزديكترين  اينكه  به  توجه  با  دهد:  مى  ادامه  وى  ببرم. 
انتهاى  مدارس  شهرك،  در  ما  زندگى  محل  به  مدرسه 
كارگران و خيابان شعبانيه است و از طرفى در خيابان هاى 
حاشيه اى شهرك هيچ گونه مدرسه اى ساخته نشده است 

باالجبار فرزندم را براى تحصيل به داخل شهر مى برم.

نبود دبيرستان ها و هنرستان ها در مهرشهر 

رستمى دختر جوانى است كه در گفتگو با آوا با اشاره به 
مشكالت نبود دبيرستان ها و هنرستان هاى مختلف در 
مهرشهر مى گويد: بعضى از دانش آموزان رشته هاى فنى 
مجبورند براى ادامه تحصيل هر روز مسافت بسيارى را تا 
مركز شهر پيموده و اين مسأله گاهًا مسائل و مشكالت 

بسيارى را براى آنها به دنبال  مى آورد. 
وى ادامه مى دهد: با توجه به جمعيت زياد مردم ساكن 
ايجاد  لزوم  آموزان  دانش  بسيار  جمعيت  و  محل  اين  در 

مدارس متعدد در مقاطع مختلف امرى ضرورى است.

مقاطع  در  ما  فرزندان  گويد:  مى  سكنه  از  ديگر  يكى 
خيابان  به  مدرسه  به  رفتن  براى  بايد  پسرانه  راهنمايى 
بهجت در ابتداى مهرشهر بروند كه متأسفانه مجبورند هر 

روز صبح  مسير بسيار زيادى را طى كنند.
محمد نژاد ادامه مى دهد:  متأسفانه اتوبوس تا خيابان امام 
خمينى (ره) مى آيد و فرزندان ما آن مسير را تا منزل چند  

بلوار بايد پياده بروند... 

ساخت بيش از 130 كالس درس 
در مسكن مهر خراسان جنوبى 

مديركل نوسازى، توسعه و تجهيز مدارس خراسان جنوبى 
با بيان اينكه نزديك به 425 كالس درس در سايت هاى 
نياز است، گفت: تا مهرماه امسال در  مسكن مهر استان 

تحويل  و  ساخته  درس  كالس   134 استان  مهر  مسكن 
آموزش و پرورش داده مى شود.

در  آموزشى  فضاى  كمبود  افزود:  بيگى  رضا  محمد 
سايت هاى مسكن مهر يكى از مواردى است كه همواره 
دغدغه ما است و در مجموع نزديك به 425كالس درس 
در سايت هاى مسكن مهر خراسان جنوبى نياز بود كه تا 

مهرماه امسال 134 كالس تحويل داده شد.

 425 كالس درس در سايت هاى
 مسكن مهر مورد نياز است  

بيگى اظهار كرد: در مجموع نزديك به 425 كالس درس 
در  امسال  و  است  نياز  مورد  مهر  مسكن  سايت هاى  در 
دومين سال متوالى رتبه نخست را در برگزارى هفدهمين 

جشنواره خيران مدرسه ساز كسب كرديم.
به  بيرجند  مهرشهر  در  مدرسه  دو  تعداد  تحويل  از  وى 
ظرفيت 24 كالاس درس در سال جارى خبر داد و افزود:  
از اين دو كالس درس يك مدرسه در هفته دولت به بهره 
بردارى رسيد و ديگرى در مهر ماه سال جارى تحويل مى 
با 26 هزار و163 واحد  اينكه مهرشهر  بيان  با  شود. وى 
مسكونى نيازمند فضاى آموزشى است، افزود: اين منطقه 
يكى از  سايت هاى مسكن مهر شهرستان بيرجند است 
بيان  با  نيازمند ساخت 720 كالس درس است. وى  كه 
ساخته  منطقه  اين  در  درس  كالس   125 تاكنون  اينكه 
شده است، تصريح كرد: 170 كالس نيز در دست ساخت و 

همچنين نيازمند ساخت 425 كالس درسى جديد است.
افزود:  استان  مدارس  تجهيز  و  توسعه  نوسازى،  مديركل 
به  بيرجند  اقمارى شهرستان  يا شهرك  تعداد 9 روستا و 

مدرسه  ساخت  به  نياز  روستاها  ساير  از  مهاجرت  علت 
 دارند.بيگى، تعداد مدارس مورد نياز شهرك هاى اقمارى و 
دانست  مدرسه  باب   29 را  بيرجند  شهرستان   مهرشهر 
و اعتبار مورد نياز براى ساخت كالس هاى شهرك هاى 

اقمارى و مهر شهر را 403 ميليارد ريال عنوان كرد.

مسكن مهر، به خصوص مهرشهر بيرجند
با كمبود شديد مدرسه مواجه است

در  هاى  كالس  تعداد  استان،  مدارس  نوسازى  مديركل 
حال اجراى شهرك هاى اقمارى و مهرشهر بيرجند را 68 
كالس درس عنوان كرد و گفت: در راستاى اجراى اين 
بيگى  است.  الزم  اعتبار  ريال  ميليارد   107 تعداد كالس 
كالس   83 استان  مهر  مسكن  در  تاكنون  اينكه  بيان  با 
درس احداث شده، افزود: ساخت اين كالس ها از محل 
اعتبارات داخلى اين اداره كل بوده است. وى با انتقاد بر 
اينكه متأسفانه در مسكن مهر استان به خصوص مهرشهر 
در  گفت:  هستيم،  مواجه  مدرسه  شديد  كمبود  با  بيرجند 
سال جارى موجى جديد از اسكان جمعيت در مسكن مهر 
به  نياز  كه  ايم  داشته  بيرجند  به خصوص شهر  و  استان 

احداث پروژه آموزشى را دو چندان مى كند.

 احداث مجتمع حيات طيبه مهرشهر بيرجند

بيگى بيان كرد: در حال حاضر در استان 70 پروژه آموزشى 
در دست احداث است كه اين پروژه ها بيش از 50 درصد 
تحصيلى  سال  در  وى  گفته  به  دارند.  فيزيكى  پيشرفت 
گذشته تعداد زيادى از دانش آموزان در مهر شهر بيرجند 
در آپارتمان تحصيل مى كردند و تراكم دانش آموز در هر 
كشورى  استاندارد  برابر  دو  منطقه  اين  در  درس  كالس 
بيرجند  مهرشهر  طيبه  حيات  مجتمع  احداث  وى  است. 
را يكى از بزرگترين پروژه هاى آموزشى در مسكن مهر 
 10 زيربناى  با  مجتمع  اين  كرد:  بيان  و  برشمرد  استان 
است. احداث  حال  در  درس  و 50 كالس  مترمربع  هزار 
مديركل نوسازى، توسعه و تجهيز مدارس خراسان جنوبى 
از مهر شهر  طيبه  حيات  مجتمع  اكنون  هم  كرد:   اضافه 
تاكنون  كه  است  برخوردار  فيزيكى  پيشرفت  درصد   20
اعتبار هزينه  اين پروژه 800 ميليون تومان  براى احداث 
ميليارد  هشت  از  بيش  به  پروژه  اين  تكميل  براى   و 

تومان اعتبار نياز داريم.

دانش آموزان مهرشهر در كالس بى مهرى روزگار

پاسخ مسئوالن به پيام شما

جوابيه هاى شهردارى بيرجند

ستون  در  شده  درج  مطلب  به  پاسخ  در  احتراماً   -1
پيام شما مورخ  94/5/28 درباره «اصالح پل ورودى 
مجتمع قرارگاه سلمان در انتهاى خيابان شهيد آوينى» 
به استحضار مى رساند: برابر طرح تفصيلى شهر، محل 
مذكور از سمت آوينى داراى راه ارتباطى نمى باشد و 

مى بايست از سمت خيابان نارنج تردد صورت پذيرد.
2- احترامًا در پاسخ به مطلب درج شده در ستون پيام 
كانيووهاى  بد  «اجراى  درباره   94/5/22 مورخ  شما 
كانيووهاى  رساند:  مى  استحضار  به  مدرس30» 
مدرس 30 به علت عمر زياد فرسوده شده است لذا 
اجراى جوبه هاى فرعى خيابان هاى مدرس و معلم 

در پروژه هاى شهردارى قرار دارد.
3- احتراماً در پاسخ به مطلب درج شده در ستون پيام شما 
مورخ 94/5/21 درباره «آسفالت سپيده 7» به استحضار 
مى رساند: آسفالت سپيده 7 در دستور كار شهردارى قرار 

گرفته است و به زودى انجام خواهد شد.

مشکالت تحصيلي دانش آموزان مهرشهر

پيش دبستانى غيردولتى  رضوان

خيابان طالقانى 5 - شهيد كوشه اى 11- پالك 5« با  رويكـرد  قرآنـى »
تلفن : 32229234 - 09156669643
پدر و مادر گرامى: 
آيا مى دانيد كودك دلبند شما با وجود بدنى 
سالم و با نشاط و هوش باال ممكن است 
دچار مشكالت حافظه و يادگيرى در دوران 
تحصيل شود؟

اين پيش دبستانى به عنوان اولين و تنها 
مركز پيشگيرى از مشكالت يادگيرى احتمالى 
(رياضى، خواندن، نوشتن ، دقت و ...)
با همكارى و نظارت تخصصى مركز مشكالت
 ويژه يادگيرى بهار در خدمت كودكان
 پيش دبستانى شماست.

جناب آقاى محمد رضا خوشحال   مدير محترم كاروان

جناب آقاى عليرضا ساالرفرد   مداح محترم كاروان
 از تالش و زحمات بى شائبه شما بزرگواران در برنامه هاى سفر زائرين 

به عتبات عاليات تقدير و تشكر نموده
 توفيق روزافزون تان را از درگاه خداوند متعال خواستاريم.

زائرين كاروان زيارتى 94/6/8 خانواده هاى: حيدرى ، معتمدى نيا و مركى

سيسمونى و اسباب بازى دنياى فرشته ها

بلوار شعبانيه ، بين نرجس 6 و 8         09153612963 - 32317866

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

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

مسير مشهد و  زاهدان

09159618581- فاروقى

حمل بار و اثاثيه منزل 
با خاور بزرگ و نيسان

توسط 5 كارگر 
09153636648

 فنودى



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

دوشنبه * 23 شهريور  1394 * شماره 3318 

به گزارش عصر ايران، در اين كيك 74,9 ميليون دالرى بيش از 4 هزار قطعه الماس به كار رفته است. « دبى وينگهام» 33 ساله كه به 
سفارش يكى از مشتريان اماراتى خود اين كيك را تهيه كرد، پيش از اين نيز گران ترين لباس عروس جهان را به ارزش 11 ميليون پوند 
دوخته و در آن الماس هاى قرمز و سياه به كار گذاشته بود.تهيه اين كيك تولد 74,9 ميليون دالرى 1100 ساعت كار زمان برد. 

گرانترين كيك جهان  فناورى اطالعات

نكات كليدى براى خريدارى لپ تاپ

براى خريد لپ تاپ چند نكته كليدى وجود دارد كه بايد 
به آنها توجه كنيد. قبل از آن توجه داشته باشيد

يكى از مهم ترين داليل تفاوت مدل ها، وجود اختالف 
در مشخصات فنى لپ تاپ ها است و قطعاتى مانند 
پردازنده، حافظه، باترى، هاردديسك و بخش گرافيكى 
انتخاب  چندين  پردازنده  مورد  در  گيرد.  مى  بر  در  را 
وجود دارد كه شامل نسل هاى قديمى و جديد اينتل 
و AMD است. در مورد پردازنده ويژگى هايى مانند 
تعداد هسته، فركانس و حافظه درونى مهم هستند و 

عالوه بر آن پلتفرم سيستم نيز اهميت دارد
باترى در لپ تاپ هايى كه از پردازنده هاى سندى بريج 
استفاده مى كنند، دوام بيشترى دارد و سه تا چهار ساعت 
عمر باترى براى اغلب مدل ها رايج است. شارژ بيشتر 
به معنى استفاده طوالنى تر از دستگاه بدون نياز به برق 
است.هاردديسك بخش ذخيره سازى اطالعات در لپ 
تاپ ها را تشكيل مى دهد و در لپ تاپ هاى گران 
قيمت اين بخش از نوع SSD انتخاب مى شود كه 

چندان رايج نيست. 
بخش گرافيكى در لپ تاپ ها به دو شكل ديده مى 
شود. برخى از مدل ها از همان هسته گرافيكى پردازنده 
استفاده مى كنند و داراى كارت گرافيكى مستقل نيستند. 
اين هسته گرافيكى درون پردازنده قرار دارد و كارآيى 
آن براى بازى مناسب نيست. اما توانايى پردازش هاى 
نرم  با  فعاليت هاى روزانه  گرافيكى دو بعدى و تمام 
افزارهاى آفيس و برنامه هاى اينترنتى را دارد. اين هسته 
هاى گرافيكى براى پخش فيلم نيز بهينه سازى شده اند 
و كارآيى مطلوبى دارند. تراشه هاى گرافيكى مستقل، 
ساخت دو شركت انويديا و AMD هستند كه مدل 
هاى ساخت انويديا با نام جيفورس و مدل هاى ساخت 

AMD با نام رادئون شناخته مى شود.
ويژگى هاى ظاهرى:

هاى  ويژگى  مهمترين  از  يكى  نمايش  اندازه صفحه 
ظاهرى است. لپ تاپ هايى كه داراى صفحه نمايش 
15 اينچ و بزرگ تر هستند وزن بيشترى دارند و حمل 
آنها كمى دشوارتر است. با اين حال اندازه صفحه نمايش 
به مشاهده جزييات بيشتر كمك مى كند. مدل هايى 
كه داراى صفحه نمايش 13 يا 14 اينچ هستند معموال 
وزنى بين 1,8 تا 2,4 كيلوگرم دارند و امكان جابجايى 
آنها بيشتر است. يكى از فناورى هاى مرتبط با صفحه 
نمايش سيستم نور پس زمينه است و در برخى مدل ها 
از شيوه تامين نور LED استفاده مى شود. در اين روش 
نور تنها در قسمتى از تصوير كه روشن است تابيده مى 
شود و ميزان كنتراست در تصوير را افزايش مى دهد. 

عالوه بر اين باعث مصرف كمتر باترى خواهد شد.
وضوح تصوير هم در كيفيت نمايش موثر است. معموال 
لپ تاپ ها از دقت تصوير 768×1366 پشتيبانى مى 
جزييات  باشد،  باالتر  مقدار  اين  چقدر  هر  كه  كنند 

بيشترى در تصوير قابل مشاهده است.
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با تخلص  راستى - محمدعلى رحيمى شاعر 
«خاموش» اهل و ساكن شهر خوسف زادگاه 

استاد ناقوس است.
 هم اكنون در مقطع دكترا رشته زبان و ادبيات 
يكى  و  باشد  مى  تحصيل  به  مشغول  عرب 
فعاليتهاى  او  است.  ديار  اين  ممتاز  از شعراى 
اجتماعى نيز دارد و رئيس شوراى شهر خوسف 
است و با مطالعات زياد به همه اصول و فنون 

شعر آشناست. 
است  سال  بيست  قريب  رحيمى  على  محمد 
از  و  دارد  فعاليت  كه در حوزه شعر كالسيك 
كودكى با ناقوس و احوال و اشعارش آشنايى 
دارد، فرهنگى است و در حال حاضر پايان نامه 

دكتراى خود را مى نگارد. 

به گفته خودش به احوال و آثار استاد بهتر از 
هر كس ديگرى آشنايى دارد. اظهار نظر ايشان 

را در مورد ناقوس باهم مى خوانيم:
معموال در مورد اصحاب فرهنگ و هنر از دو 

منظر اظهار نظر مى شود:
از منظر احوال شخصى و آثار.

از  ناقوس  استاد  فضايل  و  خصائص  واكاوى 
از  كه  طلبد  مى  را  درازى  بحث  منظر،  اين 
حوصله يك مصاحبه و صفحات يك جريده 
عرايضى  مجال  فراخور  به  اما  است   بيرون 

را تقديم مى دارم؛
ساده  اى  خانواده  يافته  پرورش  ناقوس  استاد 
اخالق  به  متعهد  و  زحمتكش  پارسا،  زيست، 
دامان  در  يافتن  پرورش  است.  انسانى  كريمه 

به  مشهور  پدرى  و  نجيب  و  پارسا  مادرى 
شده  باعث  انسانى  كرامات  از  برخوردارى 
 است كه وى بيش از هر چيز از جوهر محبت 
و  بخشش  كرامت،  بويژه  انسانى  اخالق  و 
احوال  ديگر  از  باشد؛  برخوردار  دستى  گشاده 
متمايز شخصى ناقوس مى توان از شوريدگى 

شاعرانه وى نام برد.
با قاطعيت مى توانم بگويم كه كمتر شاعرى را 

از اين لحاظ به ايشان شبيه يافته ام. 
شدت  به  كه  گونه  مولوى  شوريدگى  اين 
خلق  باعث  دارد  ظهور  و  نمود  شعرش   در 
از  دور  به  و  روان  آثار  و  ماندگار  هاى  غزل 

هرگونه تصنع گرديده است.

اما از منظر آثار: آنچه در برايت امر به نظر 
مى رسد ناقوس شاعرى پايبند به اصول شعر 
با  عرفانى  شعر  مباحث  به  عالقمند  و  سنتى 
چاشنى تصوف باشد البته آنان كه با آثار ناقوس 
كم و بيش آشنايى دارند مى دانند كه ناقوس 
در آغاز راه شاعرى تجربه هاى خوبى در حوزه 
شعر نو و مضامين اجتماعى روز و قالب هاى 

جديد داشته است.
احوال  بيانگر  كه  خيال»  ارزشمند«سرمه  اثر 
است  سالگى)  پنج  و  (بيست  شاعر  جوانى 
تركيبى از سنت و نوگرايى بوده و شايد در آن 
اثر پيش بينى  با  تكيه بر همان يك  روزگار 
تغيير نگرش به سمت و سوى قالب هاى سنتى 

قضاوتى دور از حقيقت جلوه مى نمود.
اما برگشت ناقوس به زادگاه و هم نشينى با 

اساتيد سنت گراى مركز استان به ويژه مرحوم 
محمد قاليبافان و فهيم مالكى دلبستگى هاى 

ذاتى وى را به شعر عارفانه و سنتى بيشتر و 
بيشتر مى كند تا جايى كه «ديوان معرفت» 
به  از اساس رنگ و بوى شعر عرفانى  استاد 
خود مى گيرد و شايد از بهترين آثار عرفانى 
به  گاه  هيچ  اثر  اين  البته  باشد  معاصر  شعر 
تبليغات  عدم  و  استان  مركز  در  نشر  دليل 
صحيح چنان كه بايد و شايد شناخته نشد و 
چون ديگر آثار منتشر شده در استان مظلوم 

واقع شد.
اثر  بهترين  را  آن  هم  هنوز  من  كه  اثر  اين 
آهنگين،  هاى  غزل  از  مملو  دانم  مى  استاد 
و  بديع  تصاوير  از  پر  و  جوششى  روان، 

مبتكرانه و خاص استاد است.
به اين مطلع شورانگيز دقت كنيد:

مست قرابه بر دوش در كوى يار گرديم  
ساقى كرامتى كن تا كم خمار گرديم

ديروز شرح مستى امروز شرط توبه  
فردا كه بشكنيمش توبه شكار كرديم
تعريض كه  دلنشين  و  زيبا  بيت  اين  به   تا 

به كوير و ساربانى و قطار شتران دارد:
ما بار شيشه داريم اشتر به بيشه داريم  
چون ساربان عاشق گرد قطار گرديم

بيشه و ساربان عاشق و  اشتران  و  بار شيشه 
گرد قطار  اشتران گشتن همه و همه تصاويرى 
است كه اوال فى اللحظه خلق شده اند و در 
ثانى در ضمير ناخودآگاه شاعر لمس شده اند و 
در لحظات بى تابى سرودن به داد شاعر رسيده 

اند و اينگونه در جان غزل نشسته اند.
يكى ديگر از ويژگى هاى شعرى استاد آهنگين 
بودن اشعارش است كه در اشعار شعراى ديگر 
داراى  ناقوس  اشعار  شود،  مى  ديده  كمتر 
تصنيف است و در واقع مى توان گفت آهنگ 

سرخود دارد.
ادامه دارد...

شوريدگى مولوى گونــه
ناقوس  موجب خلق آثارى
دور از تصنــع شده است

سينمايى

پرويز پرستويى با «حاج كاظم»مى آيد

نجفى  فيلم ساخته مسعود  اين  به گزارش سينماخبر، 
كوتاه،  فجر،  فيلم  جشنواره هاى  در  اين  از  پيش  كه 
حقيقت، دفاع مقدس و تصوير سال به نمايش درآمده 
عرضه  پاسارگاد  گستر  تصوير  موسسه  توسط  است 
نامزد  اين  از  خواهد شد.«حاج كاظم» همچنين پيش 
شهيد  بزرگ  جايزه  در  مقدس  دفاع  مستند  بهترين 
آوينى شده است.اين فيلم با حضور پرويز پرستويى در 
60 دقيقه روايت مشكالت اعزام جانبازى هفتاد درصد 

كشور  از  خارج  به  مداوا  جهت  افشارى  ناصر  نام   به 
و موانع ايجاد شده بر سر راه او است. در خالصه فيلم 
پس  شيشه اى»  «آژانس  است:  آمده  كاظم»  «حاج 
بار نه در پرده نقره اى  از 15 سال تكرار مى شود. اين 
بلكه در دنياى واقعى و حاج كاظم دوباره عباس خود را 
پيدا كرده است.نجفى كه عالوه بر كارگردانى تحقيق، 
تهيه و تصويربردارى اين فيلم را بر عهده داشته، پيش از 
اين مستند «قيصر، 40 سال بعد» را وارد شبكه نمايش 
خانگى كرده است. زنده ياد اميد بهكار تدوين اين فيلم 
را انجام داده، حسن هندى مدير توليد و عكاس بوده 
و محمد تهرانى نيز صداگذارى اين مستند را عهده دار 

بوده است.

ازدواج قريب الوقوع «بنيامين بهادرى»
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 سالگى اش در اقدامى پر سرو صدا اعالم كرد كه در 
آينده اى نزديك قصد ازدواج مجدد دارد و از دوستدارانش 
خواست با انرژى مثبت و دعاهاى خيرشان او و دخترش 
را براى زندگى آينده شان اميدوار تر كنند. بنيامين كه 
29 آذر سال 92 در اثر سانحه رانندگى همسرش «نسيم 
حشمتى» را از دست داد و پس از اين اتفاق، موجى از 
همدردى اهالى موسيقى و دوستدارانش را در مراسم ختم 
شاهد بود، چيزى حدود دو سال پس از اين ماجرا آن 
طور كه خودش اعتقاد دارد براى آسايش بيشتر دخترش 

«بارانا» تصميم به ازدواج مجدد گرفته است.

ناقوس از ديدگاه صاحبنظران:

  3 2236030   09151605216
ايزوگام سليمانى

خيابان ارتش - سه راه معلم - جنب بيمه البرز  
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لوله بازكنى و لوله كشى ممتاز
با فنر برقى و مواد شوينده بدون خرابى

تشخيص نم ، رفع نم و از  بين بردن بوى نامطبوع از ساختمان بدون 
تخريب ، ترميم كف سرويس ها و آشپزخانه و وصل فاضالب شهرى

شعبه اول در مشهد         شعبه دوم در بيرجند

شبـانه روزى

09158626228 - 09391139076 - 09308685770  اسحاقى

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 
ضمنا آمادگى اين را داريم كه با يك تلفن 

خودروى شما را از هر مكانى براى خدمات انتقال دهيم.
نبش جمهورى 28 و 30 به سمت مزار شهدا (قلعه)   09155622291 - 32211684

الستيـك  فـرازى

عروس و داماد و مجالس ، سنتى و اسپرت و
آتليه مخصوص كودك

 فيلمبردارى مجالس با تصويربردارى 
و تدوين حرفه اى توسط آقا و خانم 

و همراه با فيلمنامه با تعيين وقت قبلى 
تهيه آلبوم هاى ويژه با هزينه هاى مناسب

 و متناسب با نياز شما

آتليه عكاسى و 

فيلمبردارى افق

آدرس: خيابان فردوسى، بعد از فردوسى 1 
به طرف حافظ، جنب مطب دكتر هنرور
تلفن: 32448015- 09390032235

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

صدور بيمه نامه شخص ثالث در چندين قسط   
صدور بيمه نامه ثالث فرهنگيان 

در 8 قسط
 با خريد بيمه نامه خودرو 

در قرعه كشى ماهانه ما شركت نماييد
آدرس: بيرجند - نبش توحيد 13

تلفن: 32440966 -09151609589

نمايندگى نوكى

ايزوگام و قيرگونى كاظم سالخورده 
از ما خريد نكنيد ، اما قيمت را از ما بپرسيد
       09155612949 - 32331050 

ميدان آزادى – ابتداى خيابان شهيد برگى

با 10 سال بيمه

از كودكان 6 ماه تا 6 سال شما
 ثبت نام مى كند

پونــه
خيابان معلم 38 بين 7تير 2 و 4   (پاسداران 48)

09155623001 / 32434341 -2

ايرانئون
تابلوهاى LED ، حروف برجسته چلنيوم

www.iraneon.com
09128576225 - على مكانيكى

* خريد       * فروش     * رهن      * اجاره

اعتماد    سرمايه گذارى       پيشرفت
نبش ميرداماد 5

09155611453 - معين    09151602348 - بازرگان

امـالك ميـرداماد

شركت ويال پوشش شاكرى
* فروش انواع ورق كركره  

شادوالين ، پرچين
* مجرى پاركينگ هاى ادارى

 و خانگى در طرح هاى مختلف 
 * اجراى سقف سبك 
براى افزايش طبقه خانه

 * اجراى سقف هاى وياليى 
و آالچيق ، پيمانكارى ويال

* اجرا و فروش قرنيز جديد
(باران گير ديوارهاى منازل) 

  09153612717 
09151604496

فقط 100 تومان سود قيمت خريد+ 100 تومان= قيمت فروش
كليه اجناس شوينده ، خوراكى

 لبنيات ، پوشك بچه و ...
بيست مترى چهارم مدرس ، خيابان طهماسبى ، پالك 41
فروشگاه بزرگ پامچال    09354734772-32444436

با  مديريت  
جعفرى



تخته  گذاشتن-  باقي   -1 افقي: 
بيوسفر-   -2 ماهي  شاه  نازك- 
پزي  نان  بالشتك  سرشوي-  گياه 
در  دستگاهي  قهوه-  فنجان   -3
 -4 هماهنگ  خودمان-  موسيقي 
بهشت شداد - كتاب آلفرد دوموسه 
مخصوص  بوي   - نگرش   -5
تنگه  كردن-  داغ   - ده  ما  غذاي 
نشان  ديگر  طور   -6 استراتژيك 
با  بدن 7-  - عنصر  دادن- چهره 
ناز آيد - خوش مزه - زرد انگليسي 
8- رشته باريك- توپولوژي- مركز 
ايالت بروتاين فرانسه 9- قوچ - بي 
ايران 10-   از پياده - نيروگاه  خبر 
دانا   - رايحه  انداز-  سنگ  وسيله 
روسيه-  در  شهري   -11 حكيم  و 
بازيكن  تلخ-  نشده-   شاد  هنوز 
سابق تيم يوونتوس 12- عندليب- 
همسر زن 13-  ديوانه- پندارها- 
يازده 14- سطل آبكشي- كاپيتان 
روي  بزرگ  جعبه  ليورپول-  دوم 
جمع-  شخص  سوم    -15 قطار 
يك  ليتري-  نيم  و  چهار  ظرف 
كننده  سرگرم  انيميشني  مجموعه 
سال  5 تا   2 خردساالن  براي 

سروده  شعري   -1 عمودي: 
 -2 رنجوري   - اوستا  مهرداد 
ناسيونال  شيرازي-  دايي  نترس- 
خوراك  دندان-  گل  3-كشيش- 
ايراني 4-كامل تر- مونس- انباره 
5- طرح نظام قديم آموزشي- مايه 
دارويي- هنگام 6- دانا و هوشمند- 
يكي از گروههاي خوني- سم 7- از 
حواريون خائن- شهري در خراسان 
رضوي- غيرت، تعصب 8- پايتخت 
كشور ايتاليا- خندان- مخفف ساو 

فرد-  به  منحصر  كهنه-  چاه   -9
توكل كننده 10- كار نسنجيده - 
از اساطير مصر باستان- شهر قائم 
هندبا-  دايره-  كانون   -11 مقام 
لباس  نادان-   -12 سفره  بركت 
بي آستر- داستان كوتاه 13- يكي 
از اياالت صنعتي امريكا- هرزنامه 
مشتري  قمر  الكترونيكي- 
حادثه  نويسنده  تازه-  14-پنير 
اعداد  طليعه  انهدام15-  درويشي- 
- اثر آنجل دساودرا اديب اسپانيايي
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شخصيت افراد را با زنگ موبايل بشناسيم

باشگاه خبرنگاران جوان:  آهنگ تلفن همراه مى تواند با 
ويژگى هاى شخصيتى افراد ارتباط داشته باشد. 

*افراد هيجان طلب و احساساتى امير خجسته 
كاشانى روانشناس و مدرس دانشگاه با اشاره به ارتباط 
آهنگ  زنگ موبايل با ويژگى هاى شخصيتى افراد مى 
گويد: افرادى كه آهنگ پر صدا را براى زنگ موبايل خود 
انتخاب مى كنند داراى شخصيت برون گرا و هيجان طلب 
براى  را  آرام  آهنگ  كه  اشخاصى  همچنين  هستند. 
زنگ گوشى همراهشان برمى گزينند احتماال درون گرا، 

احساساتى و به جلب توجه ديگران تمايلى ندارند.
*افراد متزلزل مدام زنگ موبايل خود را عوض 
مى كنند اگر برخى افراد به جاى صداى زنگ گوشى 
همراه خود از صداى خودشان همواره استفاده مى كنند 
به نوعى افراد خود شيفته هستند و همچنين انسان هايى 
كه دايما صداى زنگ گوشى همراه خود را تغيير مى 

دهند به نوعى انسان هاى متزلزل يا بى ثبات هستند.
* افرادى  كه حالت ويبره استفاده مى كنند

اگر افرادى در طى شبانه روز بيشتر از حالت ويبره (لرزنده) 
گوشى هاى همراه خود استفاده مى كنند يا انسان هاى 
برجسته ، خيلى مهم، پر  كار و فعالى هستند كه فرصت 
جواب دادن به گوشى همراه خود را ندارند و يا اينكه براى 
اشخاص پيرامون خود ارزش  زيادى قائلند و نمى خواهند 

كسى از صداى موبايلشان آزرده خاطر شود.
*صداى زنگ موبايل و عدم وابستگى 

نبايد انتخاب نوع زنگ موبايل به گونه اى باشد كه فرد 
را وابسته كرده و نسبت به انتخاب يا تغيير آن توجه 
غير ضرورى و بيش از حد داشته باشد همچنين صداى 
زنگ گوشى همراه نبايد موجبات آزار رساندن ديگران 

را فراهم كند.

صحنه اى شگفت آور از امام جواد (ع)
حكيمه عّمه امام محّمد جواد (ع)، حكايت كند:چون 
هنگام والدت حضرت جواد (ع)نزديك شد، حضرت 
همسرش،  همراه  به  مرا  (ع)   رضا  امام  ابوالحسن، 
خيزران با يك نفر قابله (ماما) داخل يك اتاق قرار 
داد و درب اطاق را بست .وقتى نيمه شب فرا رسيد، 
و  گشت؛  تاريك  اتاق  و  شد  خاموش  چراغ  ناگهان 
در  تاريكى،  آن  در  كه  شديم  متحّير  و  ناراحت  ما 
چنين موقعّيتى حّساس چه كنيم ؟در همين تشويش 
زايمان  درد  ناگاه  كه  برديم  مى  سر  به  اضطراب  و 
بر خيزران عرض شد؛ و اندكى بعد وجود مبارك و 
نورانى حضرت ابوجعفر، (ع)  از مادر تولّد يافت و با 
روشن گشت.حكيمه  اتاق  تمام  نورش  طليعه  ظهور 
به  كريم  خداوند  گفتم:  خيزران  مادرش،  به  گويد: 
تو  عزيز،  نوزاد  اين  نورانى  و  مبارك  وجود  واسطه 
را از روشنائى و نور چراغ بى نياز گردانيد.پس چون 
تشعشع  نور  و  نشست  گرفت،  قرار  زمين  بر  نوزاد 
آن  تا  فرا گرفت،  را  بدنش  اطراف  تمام  الهى،  انوار 
ابوالحسن،  بزرگوارش حضرت  پدر،  و  كه صبح شد 
علّى بن موسى الّرضا (ع) تشريف آورد؛ و با لبخندى 
نوزاد عزيز را در آغوش گرفت ؛ و پس از لحظه اى 
 ! به من فرمود: اى حكيمه  نهاد و  را در گهواره  او 

سعى كن كه هميشه كنارش باشى

سعي نكن انسان موفق باشي
 بلكه سعي كن انسان 
ارزشمندي باشي. انيشتن

براى انديشيدن زمان صرف كنيد؛
ولى وقتى كه زمان عمل فرا رسيد، 

ديگر فكر نكنيد، عمل كنيد.

خانه ى دل از غم آن آشنا آتش گرفت
يا كه گويم قلب او هم از جفا آتش گرفت

زهر كينه همچو ميخى روى سينه جا گرفت
سينه و قلب و همه جاى شما آتش گرفت

هرگز بخاطر اينكه كسى
 احساس كند در اوج است، 
خودتان را خوار و ذليل نكنيد

اميدوارم آنقدر خوب باشيم و زيبا زندگى كنيم 
كه وقتى از خط پايان زندگى 
مى گذريم كسى دست نزند

چندان  (ع)  جواد  امام  زندگى  درباره  تاريخى  آگاهيهاى 
گسترده نيست؛ زيرا افزون بر آن كه محدوديتهاى سياسى 
 همواره مانع از انتشار اخبار مربوط به امامان معصوم (ع) 
چندان  (ع)   جواد  امام  زندگى  آن،  بر  افزون  گرديد.  مى 
طوالنى نبوده است كه اخبار فراوانى هم از آن در دسترس 
ما قرار گيرد. هنگامى كه مأمون بعد از شهادت امام رضا (ع) 
در سال 204 به بغداد بازگشت، از ناحيه حضرتش اطمينان 
خاطر پيدا كرده بود، ولى اين را مى دانست كه شيعيان پس 
از امام رضا (ع)  فرزند او را به امامت خواهند پذيرفت و در 

اين صورت خطر همچنان بر جاى خود خواهد ماند.
او سياست كنترل امام كاظم (ع)  توسط پدرش را- كه 
ياد داشت و  به  بود-  آورده و زندانى كرده  بغداد  به  را  او 
گرفت،  پيش  در  را  رفتار  اين سياست، همين  از  الهام  با 
كه  اى  گونه  به  فريبكارانه،  و  آراسته  ظاهرى  با   ولى 
مى كوشيد نه تنها در ظاهر امر مسأله زندان و مانند آن در 
كار نباشد، بلكه با برخورد دوستانه، چنين تبليغ شود كه او 

عالقه و محبت ويژه نيز به ايشان دارد.
اينك نوبت امام جواد (ع)  فرا رسيده بود تا به نحوى كنترل 
شود. مأمون براى انجام اين هدف، دختر خود را به عقد وى 
درآورد و او را داماد خود كرد. از همين رهگذر بود كه مأمون 
به راحتى مى توانست از طرفى امام را در كنترل خود داشته 
باشد و از طرف ديگر آمد و شد شيعيان و تماس هاى آنان را 
با آن حضرت زير نظر بگيرد. بر اساس برخى نقلها، مأمون 

پس از ورود به بغداد- در سال204- بالفاصله امام جواد (ع)  
را از مدينه به بغداد فراخواند. افزون بر اين، مأمون متهم 
 بود كه امام رضا (ع)  را به شهادت رسانده است. اكنون 
مى بايست با فرزند وى به گونه اى رفتار كند كه از آن اتهام 
نيز مبّرى شود. از روايتى كه شيخ مفيد از ريان بن شبيب 
نقل كرده، چنين بر مى آيد: موقعى كه مأمون تصميم به 
ازدواج ام فضل با امام جواد (ع) عليه مأمون در مقابل اين 
برخورد، مجلسى برپا كرد و امام جواد (ع)  را به مناظره 
علمى با يحيى بن اكثم، بزرگترين دانشمند و فقيه سنى آن 
عصر، فراخواند تا بدين وسيله مخالفان و اعتراض كنندگان 

عباسى را به اشتباه خود آگاه كند. 

مكتب علمى امام جواد عليه السالم
مي دانيم كه يكى از ابعاد بزرگ زندگى ائمه ما، بعد فرهنگى 
آنها است. اين پيشوايان بزرگ هركدام درعصر خود فعاليت 
فرهنگى داشته در مكتب خويش شاگردانى تربيت مى كردند 
آنان در جامعه منتشر  را توسط  دانشهاى خود  و علوم و 
مى كردند، اما شرائط اجتماعى و سياسى زمان آنان يكسان 
نبوده است، مثال در زمان امام باقر(ع) و امام صادق (ع)

شرائط اجتماعى مساعد بود و به همين جهت ديديم كه 
تعداد شاگردان و راويان حضرت صادق (ع)  بالغ برچهار 
هزار نفر مى  شد، ولى از دوره امام جواد تا امام عسكرى 
(ع) به دليل فشارهاى سياسى و كنترل شديد فعاليت آنان 

از طرف دربار خالفت، شعاع فعاليت آنان بسيار محدود بود 
و از اين  نظر تعداد راويان و پرورش يافتگان مكتب آنان 
نسبت  به زمان حضرت صادق (ع) كاهش بسيار چشمگيرى 
را نشان مي دهد. بنابراين اگر مى خوانيم كه تعداد راويان 
و اصحاب حضرت جواد (ع) قريب صد و ده نفر بوده اند 
(جمعا 250 حديث از آن حضرت نقل شده)، نبايد تعجب 
كنيم، زيرا از يك سو، آن حضرت شديدا تحت مراقبت و 
كنترل سياسى بود و از طرف ديگر، زود به شهادت رسيد 
و به اتفاق نظر دانشمندان بيش از بيست و پنج  سال عمر 
بايد توجه داشت كه در ميان همين  نكرد! درعين حال، 
چهره هاى  حضرت،  آن  راويان  و  اصحاب  محدود  تعداد 
درخشان و شخصيتهاى برجسته اى مانند: على بن مهزيار، 
احمد بن محمد بن ابى نصر بزنطى، زكريا بن آدم، محمد 
بن اسماعيل بن بزيع، حسين بن سعيد اهوازى، احمد بن 
محمد بن خالد برقى بودند كه هر كدام در صحنه علمى 
داراى  برخى  و  مى رفتند،  شمار  به  خاصى  وزنه  فقهى  و 
امام  احاديث  روايان  ديگر،  ز طرف  بودند.  متعدد  تاليفات 
جواد (ع)  تنها در محدثان شيعه خالصه نمى شوند، بلكه 
حقايقى  و  معارف  نيز  تسنن  اهل  دانشمندان  و  محدثان 
نمونه  به عنوان  نقل كرده اند.  از آن حضرت  را  از اسالم 
«خطيب بغدادى » احاديثى با سند خود از آن حضرت نقل 
كرده است. هم چنين حافظ «عبد العزيز بن اخضر جنابذى » 
مانند:  نيز  مؤلفانى  و  الطاهرة »  العترة  «معالم  كتاب   در 

ابو بكر احمد بن ثابت، ابواسحاق ثعلبى، و محمد بن مندة 
بن مهربذ در كتب تاريخ و تفسير خويش رواياتى از آن 

حضرت نقل كرده اند. 

نحوه شهادت حضرت
فراخوانى آن حضرت به بغداد، در سال 220، توسط معتصم 
عباسى، آن هم درست در همان اولين سال حكومت خود، 
نمى توانست بى ارتباط با جنبه هاى سياسى قضيه باشد. به 
ويژه كه درست همان سال كه حضرت جواد (ع) به بغداد 
آمد، رحلت كرد؛ اين در حالى بود كه تنها 25 سال از عمر 
شريفش مى گذشت. عناد عباسيان با آل على (ع)  به ويژه با 
امام شيعيان كه در آن زمان جمعيت متنابهى تابعيت مستقل 
آنها را پذيرفته بودند، شاهدى است بر توطئه حكومت در 
شهادت امام جواد (ع)  همچنين خواستن آن حضرت به 
بغداد و درگذشت وى در همان سال در بغداد، همگى شواهد 
به دست عوامل  بزرگوار  آن  بر شهادت  انكارى  غيرقابل 
عباسى مى باشد. مسعودى روايتى نقل كرده كه بنابر آن، 
شهادت آن حضرت به دست ام فضل، در زمانى رخ داده كه 

امام از مدينه به بغداد نزد معتصم آمده بود. 
ام فضل پس از شهادت امام، به پاس اين عمل خود به حرم 
خليفه پيوست. باالخره امام جواد عليه السالم به شهادت 
رسيد و حرم مطهر ايشان در كاظمين عراق قرار دارد كه 

ملجا و پناهگاه عاشقان ايشان است .
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حرف هاى ابريشمى موفقيت

شعر روز 

پلكى احساس

عارفانه روز

يك لحظه مكث كن

حكايت

آيه روز  

[عيسى] جز بنده اى كه بر وى منت نهاده و او را براى فرزندان اسرائيل سرمشق [و 
آيتى] گردانيده ايم نيست. سوره الزخرف، آيه 59

حديث روز  

تواضع و فروتني زينت بخش علم و دانش است، أدب داشتن و اخالق نيك زينت بخش عقل مي باشد، خوش روئي با افراد زينت 
بخش حلم و بردباري است.  امام محمد تقى (ع)

سبك زندگى

نگاهى به زندگى امام محمد تقي (ع)

123456789101112131415

اىوجهداوناخردپ1
باشكرامنادلاى2
ورتروىاگاهمد3
ذىناپنعومجما4
رگهلىحانىسنس5
غرافماسقامارا6
فلدىرتجدننس7
امىردىحهلمحجك8
روتسدبرقععا9
ىقاركرابمماسر10
رزراخبهتسراو11
مهفوكشپالفىا12
ىبهپتزوكرمبى13
هىدىورهدنخرال14
ندركهسىكرسهدند15

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

تجربه كنيد.    09158668002

رهن و اجاره  آپارتمان 3 خوابه ، فول 
امكانات ، نوساز (پونه 11 پالك 15طبقه 
اول)  فى: توافقى   09123124408

به تعدادى بازارياب با روابط عمومى باال براى 
ويزيت مواد غذايى و شوينده نيازمنديم.

 حقوق ثابت + پورسانت    09156666621

به چند نفر بازارياب با پورسانت عالى 
نيازمنديم. خدمات فنى مهندسى نورهان

09199702654

 يك نفر خانم مسلط به كامپيوتر 
با روابط عمومى خيلى قوى براى كار در

 شركت بازرگانى نيازمنديم.  32443131

به يك همكار خانم آشنا به نرم افزار 

حسابدارى براى كار در رستوران (منشى) 

و يك آشپز و كمك آشپز نيازمنديم.

32425002 - 09128460511

شركت پخش مواد غذايى استخدام مى نمايد
بازارياب تلفنى 3 نفر خانم/ حسابدار 2 نفر آقا يا خانم

اپراتور يك نفر خانم / بازارياب 4 نفر/ توزيع كننده يك نفر (40 سال به باال)
حقوق ثابت ، پورسانت ، پاداش و بيمه

32322802 - 09150069386

يك شركت توليدى براى انجام 
امور حمل و نقل خود دو دستگاه 

نيسان يخچال دار با راننده نياز دارد. 
056-32238981-09376377198

نگهدارى  سالمند
مسكن رايگان + حقوق

09153612771
آگهى استخدام

به يك نفر نيروى مرد با حداقل مدرك 
كارشناسى شيمى گرايش پليمر 

براى كار در واحد كنترل كيفيت 
نيازمنديم.

7-32255026-056 داخلى :101

آگهى  استخدام
به يك منشى خانم با روابط عمومى 
عالى براى كار در مجتمع آموزشى 

شريف بيرجند نيازمنديم.
09152651500-32423300

يك فرصت استثنايى  براى شغل جديد 
قابل توجه  فروشندگان لوازم خانگى 

تمامى اجناس به صورت كلى زير قيمت تهران  
توافقى به فروش مى رسد.

09387592012

تعميرات تخصصى و تضمينى 
آيفون هاى تصويرى

09153634767 - 09153613074
خيابان 15 خرداد - تقاطع بعثت

نقاشى  ساختمان هزار  رنگ 
عضو اتحاديه صنعت ساختمان

اجراى رنگ هاى روغنى ، پالستيك ، 

مولتى كالر، پتينه ، پلى استر، جال ، كناف ، كنيتكس 

و رنگ هاى مخصوص نما و دكوراتيو
در اسرع وقت و قيمت مناسب
مهرشهر، نبش جنت 21

09155626304

نقاشـى ساختمـان
روغنى - پالستيك - اكروليك - مولتى كالر 

كناف - كاغذ ديوارى
09157411071- 32311541

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

گـاز رسـانى
با شرايط مناسب

 مسكونى/ تجارى / صنعتى
  09159354648  -  محمدى

پوشــاك 200
فروش كليه اجناس مغازه

 به قيمت خريد
خيابان فردوسى  09361526176

انواع رابيتس ، اپن آشپزخانه 
گل سقفى ، درب آكاردئونى 

و حفاظ فرفورژه
09151602835 - ترابى

09011864824

به يك نفر خانم براى كار در استوديو 
نيازمنديم.    09151637866

سمسارى مرتضى
خريد و فروش لوازم منزل و ادارى با باالترين 

قيمت    09159632924- اميرآبادى

پخش تراكت  تبليغاتى

0938  928  2099

كليه لوازم دست دوم منزل و ادارى را 
نقدا با باالترين قيمت در محل خريداريم. 

با يك تماس     09159618050

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

فروش تضمينى   09369352508

كليه لوازم مغازه پيتزا و ساندويچى 
به فروش مى رسد.
09382816048

فروش زمين بهترين گزينه  براى 
سرمايه گذارى يا ساخت باغ و ويال و ... 
با حداقل سرمايه    09376234005

فروش پشم  سنگ
32259237 - 09151609887

فــروش 
مغـازه پوشاك با موقعيت عالى

09361526176

كباب سرا با كليه امكانات 
و موقعيت عالى به فروش مى رسد.

09358864342

فروش پياز زعفران
09011251205

فــروش شرايـطى آهـن آالت
32450930

09153634633 - هاشمى

كـاشت 
بـولت

                (ميلگرد) در بتــون و سنگ
                                     بـا ضمانت كشش

ابتداى خيابان غفارى - روبروى گمرك 
 اطلس كمپرسور    09151636824- نوكى

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 اجناس مغازه ظروف يك بار 
مصرف نايلكس ،انواع پالستيك 

دستمال كاغذى ، شوينده و بهداشتى 
به قيمت فاكتور به فروش مى رسد.

 09197359408
آژانـس سيمـاى كوثـر

سرويس دهى به بانوان و دانشجويان محترم 
در محدوده هاى جماران ، معلم ، پاسداران 

غفارى ، بيست مترى چهارم مدرس 
و سرويس مدارس

آدرس: هفت تير 8       32441300

شركت پخش زاگرس 
جهت تكميل كادر فروش خود نياز 
به تعدادى بازارياب داراى مدرك 

تحصيلى ديپلم به باال دارد 
حقوق ثابت - پورسانت فروش - بيمه

32255380-09156686898
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اخبار ورزشى

سالمانه: آلزايمر از جمله بيماري هاي عصبي است که ميزان شيوع آن روز به روز در حال افزايش است. بها دادن به تغذيه افراد مبتال به آلزايمر اهميت 
بااليي دارد زيرا اين افراد گاه حتي از ياد مي بردند که گرسنه هستند. وجود تمام گروه هاي غذايي و ريز مغذي ها در برنامه غذايي فرد سالمند الزم است
 و در صورت لزوم بايد از مکمل هاي غذايي کمک گرفت.

ارتباط آلزايمر و سوء تغذيه

 مراقب باشيد سوخت و ساز بدنتان كم نشود

6

موادغذايي كه نبايد ناشتا مصرف شود
 

مواد  از  برخي  ناشتاي  مصرف  نيوز:  سالمت 
آسيب  روده  ديواره  به  اسيد  از  سرشار  غذايي 

مي رساند و به عفونت معده منجر مي شود. اگر 
رژيم ميوه داريد و بايد روزي ۳ بار ميوه مصرف 
کنيد بهتر است اول يک ليوان آب ولرم مصرف 
خالي  شکم  با  نبايد  که  غذايي  مواد  اما  کنيد. 

اسيد  از  نوشيدني سرشار  نوشابه:  شود:  مصرف 
کربونيک است که با مخلوط شدن با اسيد معده 
باعث حالت تهوع مي شود. گوجه فرنگي: مصرف 
اسيد  به  اسيد گوجه  باعث مي شود  آن  ناشتاي 
گوارش واکنش نشان دهد و در مواردي باعث 
ايجاد سنگ در معده شود. قهوه: کافئين موجود 

در آن براي معده مضر است و بهتر است ابتدا 
پرادويه:  غذاهاي  کنيد.  مصرف  آب  ليوان  يک 
آسيب  معده  ديواره  به  دادن  نشان  واکنش  با 
روي  آن  در  اسيد  زياد  ميزان  چاي:  مي رساند. 

اين  اگرچه  تأثير مي گذارد. ماست:  ديواره معده 
لبنيات سرشار از پروبيوتيک (باکتري مفيد) است 
با  مفيد  باکتري هاي  اين  تماس  در صورت  اما 
مي شود.  گوارشي  مشکالت  باعث  معده،  اسيد 
موز: با مصرف ناشتاي موز، منيزيم در بدن به 
طور ناگهاني افزايش پيدا مي کند و تعادل منيزيم 

و کلسيم در بدن به هم مي ريزد.

«قرص آهن» را در دوران 
باردارى قطع نكنيد

 
بروز  باردار حتي در صورت  نيوز:  زنان  سالمت 
به هيچ عنوان  را  عوارض، مصرف قرص آهن 
قطع نکنند. در دوران بارداري نياز بدن به آهن 
کمبود  بارداري  دوران  در  و  شده  قبل  برابر  دو 
و فقر آهن در بدن باعث بروز مشکالتي براي 
جنين و مادر مي شود. براي پيشگيري از عوارض 
ناشي از فقر آهن در دوران بارداري الزم است 
که از شروع هفته شانزدهم بارداري تا سه ماه بعد 
از زايمان روزي يک قرص آهن مصرف شود.  
زايمان زودرس، عدم رشد کافي جنين و حتي 
خطر مرگ مادر از عوارض ناشي از کمبود آهن 
زنان باردار است. گاه مصرف قرص آهن در افراد 
يبوست  يا  اسهال  معده،  درد  تهوع،  بروز  باعث 

مي شود، اما توصيه اکيد مي شود در صورت بروز 
اين حاالت مصرف قرص متوقف نشود؛ چراکه 
بعد از مدت زماني کوتاه يا عوارض کامال رفع 
عنوان  هيچ  به  اما  مي شود،  تحمل تر  قابل  يا 
نبايد مصرف قرص آهن را قطع کرد. محققان 
با تاکيد بر اينکه بهتر است مصرف قرص آهن 

شب ها قبل از خواب انجام شود، عنوان مي کنند 
با شير  نبايد همراه  عنوان  به هيچ  آهن  قرص 
يا فرآورده هاي لبني مصرف شود؛ چراکه کلسيم 
مختل  را  بدن  در  آهن  جذب  آنها  در  موجود 

مي کند. گروه حبوبات و انواع مغزها غني از آهن 
اين گروه هاي  بر  است و الزم است که عالوه 
با منابع غذايي حاوي آهن منابع  مغذي همراه 
سبزيجات  و  مرکبات  مانند   C ويتامين  حاوي 
مصرف شود؛ چراکه اين گروه غذايي جذب آهن 

در بدن را افزايش مي دهد.

مراقب باشيد سوخت و ساز
 بدنتان كم نشود

 
سالمانه: متابوليسم و روند سوخت و ساز با افزايش 

سن کاهش پيدا مي کند بنابراين به طور ميانگين 
زنان در ميانسالي هر سال حدود ٧٠٠ گرم دچار 
اضافه وزن مي شوند، از اين رو به طور کلي در 
دهه پنجم زندگي حدود ٢٠ کيلوگرم اضافه وزن 
دارند. براي جلوگيري از چاقي و اضافه وزن در 
ميانسالي اين مطلب را بخوانيد. به اندازه کافي غذا 
نمي خوريد: کاهش زياد کالري باعث مي شود که 
بدن روند سوخت و ساز را متوقف کند. بنابراين به 
اندازه بخوريد تا احساس گرسنگي رفع شود. از 
خوردن کافئين پرهيز مي کنيد: کافئين، تحريک 
کننده سيستم عصبي است، بنابراين مصرف روزانه 
قهوه در حد مناسب، سوخت و ساز بدن را ٥ تا ٨ 
درصد افزايش مي دهد. نوشيدن يک فنجان چاي 
سوخت و ساز بدن را ١٢درصد افزايش مي دهد. 
فيبر مصرف نمي کنيد: با خوردن نان سبوس دار، 
ميوه و سبزي، ميزان فيبر در بدن افزايش مي يابد. 
نتايج نشان مي دهد که مصرف فيبر مي تواند 
چربي سوزي را ٣٠ درصد افزايش دهد. آبي که 
 مي نوشيد، دماي اتاق را دارد: محققان دريافته اند 
نوشيدن ٦ فنجان آب سرد در روز مي تواند روند 
سوخت و ساز را تا ٥ درصد افزايش دهد يعني 
است  ممکن  وزن.  کاهش  کيلوگرم   ٢,٥ سالي 
افزايش سوخت و ساز به علت تالش بدن براي 

رساندن دماي آب به دماي داخلي بدن باشد.

ايستگاه سالمت

حوادث

فردوس ، قهرمان نهمين دوره مسابقات 
فوتسال كاركنان دامپزشكى

 تيم فردوس قهرمان نهمين دوره مسابقات فوتسال 
کارکنان دامپزشکي ويژه گراميداشت روز دامپزشكي 
دامپزشكي  كل  اداره  عمومي  روابط  گزارش  به  شد. 
خراسان جنوبي، در اين دوره از مسابقات كه با عنوان 
جام «همدلي» و به ميزباني فردوس برگزار شد، ١٠ 
تيم از ادارات دامپزشكي استان شرکت داشتند كه طي 
١٩ تا ٢١ شهريورماه به مدت ٣ روز با يكديگر به رقابت 
پرداختند. در ديدار پاياني اين مسابقات كه بين تيم هاي 
استان  دامپزشکي  نظام  و  فردوس  دامپزشکي  شبکه 
برگزار شد، تيم دامپزشکي فردوس با نتيجه ٣ بر دو از 
سد تيم نظام دامپزشکي گذشت و قهرمان شد. مسعود 
خياطي افزود: ديدار رده بندي بين تيم هاي اداره کل 
دامپزشکي و شبکه دامپزشکي نهبندان برگزار شد که 
اين ديدار در وقت قانوني به تساوي ٢ بر ٢ رسيد و در 
ضربات پنالتي تيم اداره کل دامپزشکي با نتيجه ٦ بر 
٥ نهبندان را شکست داد و به مقام سوم رسيد. طي 
نهمين دوره مسابقات تيم نهبندان به عنوان با اخالق 

ترين تيم معرفي و کاپ اخالق را کسب کرد. 

اسب الكس با سواركارى «اكبرى» 
قهرمان مسابقات اسب دوانى بيرجند شد

 فارس : سرپرست اداره ورزش و جوانان بيرجند گفت: 
در  تندر  باشگاه  از  اکبري  سوارکاري  با  الکس  اسب 
نخستين دوره مسابقات قهرماني اسب دواني بيرجند بر 
سکوي نخست ايستاد. سيد حسين اصغري اظهار کرد: 
در راستاي ترويج ورزش اسب سواري در خراسان جنوبي 
مسابقات  دوره  نخستين  شهروندان،  خوب  استقبال  و 
اسب دواني قهرماني شهرستان بيرجند با مشارکت اداره 
ورزش و جوانان و باشگاه تندر بيرجند برگزار شد. وي 
افزود: در اين مسابقات هشت سوارکار از شهرستان هاي 
قاينات و بيرجند در پيست شوکت آباد بيرجند با يکديگر 
با  الکس  اسب  کرد:  تصريح  پرداختند.وي  رقابت  به 
سکوي  بر  بيرجند  تندر  باشگاه  از  اکبري  سوارکاري 
نخست ايستاد، اسب ستاره با سوارکاري فالحتي نايب 
قهرمان شد و اسب سليما با سوارکاري عبدي مقام سوم 

را از آن خود کرد.

آزادكاران ايران 5 سهميه المپيك 
2016 را تصاحب كردند  

 جهان نيوز: شاگردان رسول خادم ۵ سهميه المپيک 
آزاد  کشتي  تيم  کردند.  خود  آن  از  را   ۲۰۱۶ ريو 
در  بزرگساالن جهان  در مسابقات جهاني  کشورمان 
الس وگاس در نهايت توانستند از ۶ سهميه ممکن، 
نيز  فرنگي  از آن خود کنند. در کشتي  را  ۵ سهميه 
در  اخالقي  حبيب  کيلوگرم،   ۷۵ در  عبدولي  سعيد 
۸۵ کيلوگرم و قاسم رضايي در ۹۸ کيلوگرم سهميه 

المپيک ريو را از آن خود کردند. 

كشف 99 كيلو ترياك در عمليات 
تعقيب و گريز پليس نهبندان

فرمانده انتظامي نهبندان از کشف ٩٩ کيلو و ٥٠٠ گرم 
ترياک در اين شهرستان خبر داد. سرهنگ شاهوردي 
کنترل  هنگام  نهبندان  امداد  يگان  ماموران  گفت: 
خودروهاي عبوري به يک دستگاه خودروي پژو ٤٠٥ 
نقره اي که از نهبندان عازم بيرجند بود مشکوک شدند 
به راننده دستور ايست دادند. وي افزود: راننده خودرو 
اقدام به فرار کرد که بالفاصله ماموران يگان امداد پس 
از ١٠ کيلومتر تعقيب و گريز خودرو را متوقف کردند. 
سرهنگ شاهوردي تصريح کرد: در بازرسي از خودرو 

٩٩ کيلو و ٥٠٠ گرم ترياک کشف شد.

پسر بى رحم، پدرش را در 
باغ سيب سنگسار كرد

باشگاه خبرنگاران: هفته گذشته زن ميانسالي در پاسگاه 
انتظامي گوجگي از گم شدن مرموز شوهرش خبر داد. 
پسر کشاورز معتاد به شيشه به عنوان مظنون شناسايي 
شد. اين جوان ماجراي جنايت در باغ سيب را فاش کرد.

متهم گفت قرار بود پدرم باغ سيب را به من بدهد اما او از 
اين که من معتاد بودم بسيار ناراحت بود. روز حادثه پدرم 
در باغ مشغول حفر چاه بود و من مشغول مصرف شيشه 
شدم که پدرم شروع کرد به ناسزا گفتن و سپس داخل چاه 
رفت من هم ٢ سنگ بزرگ را داخل چاه انداختم پس از 

آن هم خاک و سنگ هاي ديگر را درون چاه ريختم.

قتل بخاطر شوخى بچگانه

باشگاه خبرنگاران: چندي پيش ماموران در جريان وقوع 
يك قتل در شهريار قرار گرفتند و موضوع را در دستور 
كار خود قرار دادند. با حضور ماموران در محل مشخص 
شد كه پسر جواني كه كارگر پيتزا فروشي بوده از سوي 
همكارش با تيغ موكت بري كشته شده است. بنابراين 
متهم دستگير شد.  وي در بازجويي ها به ماموران گفت: 
روز  بود،  فروشي  پيتزا  كارگر  مقتول هم  و  پيك  من 
حادثه داشتيم با هم شوخي مي كرديم، او با تيغ موكت 
بري مرا ترساند و من هم براي تالفي تيغ موكت بري 
ديگري برداشتم و مي خواستم او را بترسانم كه ناگهان 

سرش را تكان داد و تيغ گردنش را بريد. 

توقيف سوارى پژو پارس با 
200 كيلومتر سرعت

کنترل  تيم  گفت:  جنوبي  خراسان  راه  پليس  رئيس   
راه سربيشه هنگام کنترل خودروهاي  پليس  سرعت 
عبوري در محور سربيشه– نهبندان يک دستگاه سواري 
پژو پارس سفيد رنگ که با سرعت ٢٠٠ کيلومتر در حال 
حرکت بود را مشاهده و آن را متوقف کردند. سرهنگ 
ساز  حادثه  تخلفات  ارتکاب  علت  به  گفت:  رضايي 
سرعت و سبقت غيرمجاز خودروي پژو پارس توقيف 
و روانه پارکينگ شد. وي افزود: در سوابق گواهينامه 
راننده خاطي ١٠ نمره منفي ثبت شد که پس از اعمال 

قانون خودرو روانه پارکينگ شد.

زلزله خوسف خسارتى نداشت

فارس: صباغي معاون فرماندار خوسف گفت: زمين 
لرزه اي ساعت پنج و ٣٥ دقيقه روز گذشته در ٦٠ 
ديهوک  کيلومتري   ٨١ و  خوسف  شهر  کيلومتري 
خور  دهستان  در  و  زمين  کيلومتري   ٩ عمق  در 
لرزه  زمين  وقوع  از  پس  بالفاصله  است.  داده  رخ 
معاون  شدند.  اعزام  محل  به  امدادي  اکيپ هاي 
فرماندار خوسف تصريح کرد: اکيپ هاي امدادي در 
با  شده  برقرار  تماس هاي  در  و  شدند  حاضر  محل 
محل  به  نزديک  روستاهاي  شوراهاي  و  دهياران 
و  منعکس  خساراتي  هيچ گونه  لرزه،  زمين  وقوع 

مخابره نشده است.

انجمن خيريه حمايت از بيماران كليوى خراسان جنوبى

با حمايت از بيماران ((خاص)) نيازمند كليوى 

غنچه اميد را درقلب هايشان شكوفا سازيم.

بيماران نيازمند دياليزى و پيوندكليه

به يارى شما مى انديشند.
 هم اكنون نيازمند يارى سبــزتـــان هستيم

شماره حساب هاى كمك هاى مردمى:
شماره كارت: 6037701199502144

بانك ملى: 0105783779007
بانك كشاورزى: 69961169

 آدرس: مدرس5 - پالك29
تلفن: 32229154   فاكس: 32229051

داخل و خارج شهرهمراه: 1120 561  0915   خراشادى

كاهش سرويس هاى بار 
با يك سرويس ايسوزو

حمل بار و اثاثيه منزل    با ايسوزو چادردار و كارگر ماهر 

آدرس : نبش غفارى 4       

32212519  - 09151606528
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بنگاه  قالب بتن            

توكـل 
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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32422592- 09159644492
حدفاصل چهارراه دوم توحيد و سيلو

ايزوگام، قيرگونى،آسفالت

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)

 حمل اثاثيه منزل 

با خاور مسقف و كارگر ماهر
09159639065

على آبادى
ضمنا كارگر تنها نيز داريم

خدمات فنى مهندسى نورهان
مجرى پروژه هاى برق رسانى 

و سيستم هاى حفاظتى و كنترلى 
(دوربين هاى مداربسته) اعالم حريق 

UPS- روشنايى اضطرارى - نورپردازى 
و تزئينات      09199702654

نصب  و  تعمير كولر آبى  
و  لباسشويى  در منزل

  09151643778 - 32315776  شهر يارى

             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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مديرعامل انتقال خون خراسان جنوبى با بيان اينكه در مدت 5 ماه امسال 10 هزار و 441 نفر براى اهداى خون در 
استان مراجعه كردند، گفت: در اين مدت از 8 هزار و 760 نفر خونگيرى شد. عاملى اظهار كرد: از اين تعداد 8 هزار و 
174 نفر آقا و 586 نفر خانم بودند كه نسبت به مدت مشابه اهداى خون 9,3 درصد افزايش داشته است. وى افزود: 

بيشترين گروه خونى اهدا شده گروه خونى O مثبت و كمترين گروه خونى AB منفى بود است.

قطع 8 ساعتي گاز 
تعدادي از مشتركين شهر طبس

گروه خبر- به منظور وصل گرم و تزريق گاز شبكه 
جديد، گاز تمامى مشتركين واقع در محدوده خيابان 
هاي ضلع شرقي بلوار گلستان، شهرك امام حسين 
فاصل  حد  شرقي  ضلع  قدس،  آستان  شهرك  (ع)، 
ضلع  (ره)،  خميني  امام  ميدان  تا  آزادگان  ميدان 
ميدان  تا  (ره)  خميني  امام  ميدان  حدفاصل  شمالي 
قدس و ضلع غربي بلوار شهيد بهشتي شمالي شهر 
طبس در روز سه شنبه 94/06/24 قطع خواهد شد. 
گفت:  مطلب  اين  بيان  با  طبس  گاز  اداره  رئيس 
عمليات تزريق گاز مناطق مذكور حدود 8 ساعت به 
طول خواهد انجاميد. وي از مشتركين واقع در اين 
مناطق خواست تا تمهيدات الزم در اين خصوص را 
لحاظ و به منظور جلوگيري از بروز خطرات و حوادث 
احتمالي شير اصلي گاز را قطع نمايند و در صورت 
هرگونه مشكل مراتب را از طريق شماره تلفن 194 

به امدادگاز اطالع دهند.

توليد پودر جوهر پرينتر ليزرى در مركز 
رشد خالقيت و نوآورى بسيج استان

گروه خبر- با توجه به مصرف باالى پودر جوهر پرينتر 
و چاپگر در مراكز ادارى، چاپ خانه ها و .... واردات 
مقدار  ساالنه  كشورها  ساير  از  پرينتر  جوهر  پودر 
تيم  يابد،  اختصاص مى  اين محصول  به  ارز  زيادى 
تحقيقاتى مركز رشد خالقيت و نوآورى بسيج پس از 
تالش 2 ساله موفق به توليد جوهر انواع پرينتر ليزرى 
 Canon, HP, Panasonic, TOSHIBA,
بسيج  سازمان  مسئول  پور  عقيلى  شدند.    Sharp
 علمى پژوهشى و فناورى اظهار كرد: تمامى ارگان ها

از  را  پودر  اين  با قيمت مناسب  توانند  ادارات مى  و 
مركز رشد تهيه نمايند. 

ششم مهرماه، يادواره شهداى گمنام 
زيركوه برگزار مى شود

شهيد  پنج  يادواره  گفت:  حاجى آباد  شهردار  فارس- 
بوستان  در  مهرماه  ششم  زيركوه  شهرستان  گمنام 
مى شود.  برگزار  حاجى آباد  گمنام  شهداى  بزرگ 
كريمدادى با بيان اينكه نمايشگاه دفاع مقدس نيز از 
چهارم مهر ماه به مدت سه روز داير مى شود، تصريح 
اجرايى  دستگاه هاى  عملكرد  نمايشگاه  اين  در  كرد: 
شهرستان با رويكرد و حال و هواى دفاع مقدس به 
مردم معرفى مى شود. گفتنى است فاز نخست بوستان 
برگزارى  با  گمنام حاجى آباد همزمان  بزرگ شهداى 

يادواره شهداى گمنام به بهره بردارى خواهد رسيد.

اكران فيلم «محمد رسول ا...» 
براى فعاالن رسانه اى 

كارگردانى  به  (ص)  رسول ا...  محمد  فيلم  فارس- 
مجيد مجيدى پنجشنبه 26 شهريورماه ساعت 8:30 
در سينما بهمن بيرجند براى اصحاب رسانه استان و 
خانواده آنها به صورت رايگان اكران مى شود. مسئول 
بسيج رسانه خراسان جنوبى با اعالم اين خبر گفت: 
ظرفيت اين سينما 265 نفر است كه هيچ محدوديتى 
براى حضور خبرنگاران و خانواده آنها با توجه به اين 

ظرفيت وجود نخواهد داشت. 
در  حضور  با  مى توانند  خبرنگاران  افزود:  رضايى 
بليط  دريافت  به  اقدام  استان  رسانه  بسيج  دفتر 
نمايند و يا از طريق ارسال نامه اى از طرف مديران 
مسئول رسانه هاى استان كه نام خبرنگاران و تعداد 
درخواست هاى بليط براى خانواده هاى آنها در آن قيد 

شده باشد اقدام به دريافت بليط كنند.

وجود 43 معدن استخراج سنگ در سربيشه

اداره صنعت، معدن و تجارت سربيشه گفت:  رئيس 
سربيشه  شهرستان  در  سنگ  استخراج  معدن   43
وجود دارد. براتى افزود: وجود ذخاير معدنى يكى از 
مى تواند  كه  است  شهرستان  اقتصادى  استعدادهاى 
وى،  باشد.  آورى  ارز  و  اشتغالزايى  در  مؤثرى  گام 
عدم  را  شهرستان  معدنكاران  مشكل  اصلى ترين 
فروش محصوالت استخراج شده دانست و يادآورشد: 
سوم  يك  با  سربيشه  معادن  شده  باعث  عامل  اين 
توان مشغول به كار باشند و يا به صورت نيمه فعال 

مشغول استخراج سنگ از دل زمين باشند.

استعدادهاى مددجويان 
كميته امداد شناسايى شود

امداد  كميته  برنامه هاى  مهم ترين  از  يكى  تسنيم- 
شناسايى استعدادهاى خانواده هاى تحت حمايت اين 
نهاد به منظور خودكفايى خانواده ها است. فتاح رئيس 
كميته امداد امام خمينى(ره) كشور با بيان اين مطلب 
افتتاحيه اردوهاى رهپويان واليت كه در  در مراسم 
شد،  برگزار  (ره)بيرجند  امام  يادگاران  اردوگاه  محل 
گفت: اگر امروز در دنيا سربلند و سرافراز هستيم و 
اگر مى خواهيم مشكل  و  است  باال  دنيا  در  ما  شأن 
هسته اى ما حل شود بايد ابتدا مشكالت داخل كشور 
را برطرف سازيم و به مردم كمك كنيم و مالك در 
عالم نزديكى به خدا است. گفتنى است در اين جلسه 
به  را  معال  كربالى  سفر  كشور  امداد  كميته  رئيس 
دختران تحت حمايت حاضر در اين جلسه هديه داد.

مبارزه با زمين خوارى رو به افزايش است

ايرنا- در سال 94 در اجراى طرح مبارزه با زمين خوارى 
181 هكتار اراضى كه در اختيار زمين خوران بود، خلع 
آبخيزدارى خراسان  يد شد. مديركل منابع طبيعى و 
جنوبى با اعالم اين خبر گفت: اين مقدار زمين در قالب 
186 پرونده بود كه از 75 پرونده با 151 هكتار رفع 
تصرف شده است. شريفى عنوان كرد: در اين مدت 40 
مورد تخريب تصرف با 102 هكتار نيز صورت گرفت. 
وى با بيان اينكه امسال روند تخريب و تصرف اراضى 
در استان رو به كاهش است، بيان كرد: در زمينه خلع 

يد تعداد پرونده ها افزايش يافته است.

راه اندازى سه طرح توليدى 
با مشاركت مردم در درميان مصوب شد

فرماندارى  عمرانى  امور  و  ريزى  برنامه  معاون  ايرنا- 
درميان از تصويب سه طرح توليدى با مشاركت مردم 
اندازى  راه  براى  گفت:  و  داد  خبر  شهرستان  اين  در 
اين واحدها چهار ميليارد ريال سهم آورده مردم است. 
بخشى در جلسه بررسى راهكارهاى مشاركت مردم در 
برابر  افزود:  روستاها،  در  توليدى  واحدهاى  اندازى  راه 
آخرين سقف پرداختى مردم، تا 9برابر اين آورده، دولت 
به متوليان اين واحدهاى توليدى تسهيالت بدون كارمزد 
پرداخت مى كند. وى ادامه داد: اين واحدهاى توليد در 
زمينه بسته بندى و صنايع تبديلى محصوالت كشاورزى 
فعاليت خواهند داشت كه براى دريافت تسهيالت به 
صندوق توسعه كارآفرينى معرفى مى شوند. وى عنوان 
كرد: ايجاد اشتغال و افزايش توليد در بخش خدمات با 
توجه به مرزى بودن شهرستان، از مهمترين راه هاى 
برون رفت از مشكالت اقتصادى و جلوگيرى از مهاجرت 

روستائيان به شهرهاى بزرگ است.

ارزياب يونسكو به استان سفر مى كند 

گروه خبر- ارزياب يونسكو به منظور تكميل پرونده 
به خراسان  بلده فردوس  قنات  نامزدي ثبت جهاني 
جنوبى سفر مى كند. رمضانى مديركل ميراث فرهنگي 
با اشاره به اينكه به زودي ارزياب يونسكو به همراه 
معاون ميراث فرهنگي كشور به خراسان جنوبى سفر 
مى كند، افزود: اين سفر به منظور ارزيابى ميدانى و 

ثبت جهانى قنات بلده انجام مي گيرد.

سينما سيار در شهرستان هاى 
بدون سينما راه اندازى مى شود

ايرنا- معاون امور هنرى و سينمايى اداره كل فرهنگ 
و ارشاد اسالمى خراسان جنوبى از راه اندازى سينما 
سيار در شهرستان هاى بدون سينماى استان خبر داد.  
زمزم افزود: تاكنون مجوز خريد يك سيستم ديجيتال 
سيار براى استان اخذ شده است و در خواست يك 
دستگاه سيار ديگر به مركز ارائه شد. وى هزينه خريد 
هر دستگاه ديجيتال سيار براى راه اندازى سينما سيار 

را 300 تا 600 ميليون ريال ذكر كرد.

آمادگي مجتمع غدير كميته امداد سربيشه براى 
حضور دانش آموزان در سال تحصيلي جديد

گروه خبر- مجتمع فرهنگي، تربيتي و خوابگاهي غدير 
كميته امداد سربيشه براي حضور 70 نفر از دانش آموزان 
تحت حمايت در سال جديد تحصيلى آمادگى دارد. قريب 
مدير كميته امداد شهرستان با بيان اين مطلب گفت: اين 
مجتمع از خوابگاه هاي مطرح كميته امداد در سطح 
استان است كه توانسته نقش مهمي در توانمندسازي 
و رشد استعدادهاي بالقوه دانش آموزان در مدت فعاليت 
خود ايفا كند و افرادي شايسته تحويل جامعه بدهد. قريب 
يادآور شد: بخش تغذيه خوابگاه طي مناقصه به بخش 
خصوصي واگذار تا كاركنان اين مجتمع فرهنگي فرصت 

كافي جهت پيگيري امور پرورشي را داشته باشند. 

معاون سياسى و امنيتى استاندار خراسان جنوبى با تاكيد بر اينكه هر فرد در 
انتظار  است، گفت:  امنيت  و كويرى خراسان جنوبى يك عامل  نقطه مرزى 
گزارش  به  كنيم.  اقليمى تالش  با شرايط  تثبت جمعيت  براى  كه  است  اين 
مهر، حسينى در مراسم افتتاحيه هفتمين هفته از سى و سومين دوره اردوهاى 
رهپويان واليت اظهار كرد: خراسان جنوبى با 150 هزار كيلومتر وسعت سومين 
كيلومتر   460 داشتن  كرد:  بيان  وى  مى شود.  محسوب  كشور  پهناور  استان 
با استان سيستان و  از هم مرز بودن  افغانستان، متأثر  با كشور  مرز مشترك 
نفر  ميليون  از يك  و جمعيت كمتر  روزه سيستان  بادهاى 120  و  بلوچستان 
سبب شده كه خدمت رسانى در اين استان بسيار سخت باشد. وى با انتقاد از 
اينكه در نگاه مسئوالن مركز خدمت رسانى در شهرى مانند مازندران با بيرجند 
دليل  به  كه  است  حالى  در  اين  كرد:  عنوان  مى شود،  گرفته  نظر  در  يكسان 
مسافت طوالنى و محروميت خدمت رسانى به يك مددجو در خراسان جنوبى 
بسيار سخت تر از استان هاى ديگر است. حسينى همچنين از مسئوالن خواست 
تا اين موضوع را در تصميمات خود لحاظ كنند. وى سرمايه هاى فرهنگى و 
نيروى انسانى را يكى از سرمايه هاى بزرگ خراسان جنوبى عنوان كرد و گفت: 
با وجود همه محروميت ها و مشكالت پنج نفر از شخصيت هاى بزرگ علمى 

كشور به عنوان پدران علوم جديد از اين استان هستند.
حسينى با تأكيد بر اينكه اگر قرار است تغييراتى ايجاد كنيم بايد ابتدا ظرفيت 
سازى كرده و از ظرفيت هاى موجود استفاده كنيم، عنوان كرد: متأسفانه بيشتر 

ما  اينكه  به فرهنگ  و  نگاه ملى مى شود  نگاه هاى سازمانى جايگزين  اوقات 
مسئول بيت المال هستيم توجه نداريم. وى ادامه داد: بنابراين انتظار اين است 
كه مجموعه مددجويان كميته امداد را از امكانات موجود محروم نكنيم و اگر 

بتوانيم اين كار ها را به صورت مشترك بين سازمان ها انجام دهيم.

شركت 1600 دانش آموز در اردوهاى رهپويان واليت 

مديركل كميته امداد امام خمينى (ره) خراسان جنوبى از حضور يك هزار و 600 
دانش آموز در سى و سومين دوره اردوهاى رهپويان واليت استان خبر داد. رضوى 

به برگزارى فعاليت هاى تقويتى در حوزه پيوند دين و سالمت با نگاه قرآنى اشاره 
كرد و افزود: كارگاه حجاب برتر و اخالق برتر از ديگر برنامه هاى اين اردوها بوده 
است. وى ادامه داد: همچنين با توجه به اقليم استان مسابقه آب مايه حيات برگزار 
شد تا حساسيت نسبت به اين موضوع در جامعه ايجاد شود. وى بابيان اينكه در 
اردوهاى رهپويان واليت برنامه هاى آموزشى خوب و تأثيرگذارى تدارك ديده شده 
است، گفت: برگزارى مسابقات طرح يك آيه يك داستان باهدف آشنايى با قرآن 
از برنامه هاى اين اردوها در استان بوده است. رضوى ادامه داد: برگزارى آيين هاى 
سنتى استان توسط مادران، مسابقه نردبان معرفت، مسابقه راهى به سوى بهشت 
و دل نوشته اى به خدا از ديگر برنامه هاى اين اردوها بوده است. وى به برگزارى 
نمايشگاه هاى حيات طيبه با موضوع سبك زندگى اسالمى و نمايشگاه يادواره 
شهدا در حاشيه برگزارى اين اردوها اشاره كرد و افزود: جلسات مشاوره فردى و 

گروهى نيز براى شركت كنندگان در اين اردوها برگزار مى شود.

سربلندى امروز نظام به دليل توجه به مردم است

 رئيس كميته امداد كشور نيز گفت: سربلندى و سرافرازى امروز نظام جمهورى 
اسالمى ايران به خاطر توجه به مردم است كه آن را از مكتب امام(ره) آموخته ايم. 
فتاح خطاب به مددجويان شركت كننده در اين اردو ها، اظهار كرد: يكى از زيبا ترين 
جلسات همين جلساتى است كه شما حضور داريد. وى بيان كرد: ترديد ندارم 

جلساتى كه شما حضور داريد نظر الهى حكم است پس بايد قدر ان را بدانيم. 

در افتتاحيه هفتمين هفته از سى و سومين دوره اردوهاى رهپويان واليت عنوان شد:

هرفرد در نقطه مرزى استان يك عامل امنيت است

فرهنگى  معاون  بيرجند،  دانشگاه  رئيس  خبر-  گروه 
اجتماعى دانشگاه به همراه چند تن از اساتيد اين دانشگاه 
ديگر  و  جنوبى  خراسان  دانشجويى  بسيج  مسئول  و 
بسيج  جهادى  گروه هاى  از  دانشجويى،  بسيج  همكاران 
و  اسماعيل آباد  روستاهاى  در  بيرجند  دانشگاه  دانشجويى 

ذهاب از توابع شهرستان نهبندان بازديد كردند.
اينكه  بابيان  بازديد  اين  در حاشيه  بيرجند  دانشگاه  رئيس 
اردوهاى جهادى يك نماد و فعاليت گروهى در جهت كمك 
به همنوعان و درك محروميت ها است، گفت: افرادى كه 
در اردوهاى جهادى حاضر مى شوند ضمن اينكه به ديگران 
نيز  خودشان  در  استقامت  ايجاد  موجب  مى كنند  كمك 

مى شود كه نوعى منفعت براى خودشان محسوب مى شود. 
خليلى با بيان اينكه مديران آينده مملكت اگر اردوى جهادى 
رفته باشند بهتر مى توانند به كشور خدمت كنند گفت: تا 

مشكالت را نشناسيم نمى توانيم آنها را حل كنيم.
مسئول بسيج دانشجويى استان نيز خودسازى دانشجويان در 
مواجه با مشكالت را اولين تأثير اردوهاى جهادى برشمرد و 
اظهار كرد: به طوركلى هدف از برگزارى اين اردوها كار براى 

رضاى خدا، خدمت به محرومان و جهاد با نفس است.
گفتنى است، در اين اردوى 10 روزه كه به منظور خدمت رسانى 
و محروميت زدايى از مناطق محروم نهبندان برگزارشده است، 

50 نفر از دانشجويان دانشگاه بيرجند شركت كردند.

يكى  گفت:  جنوبى  خراسان  زيارت  و  حج  مدير  خبر-  گروه 
در  باالبر  سقوط  حادثه  پى  در  كه  جنوبى  خراسان  زائران  از 
بيمارستان سعودى بسترى شده بود به رحمت ايزدى پيوست.
به  تسليت  و  خبر  اين  اعالم  ضمن  نوفرستى  ابوالفضل 
اتاقى هاى  هم  و  كاروان  مدير  افزود:  مرحوم  آن  بازماندگان 
يكى از زائرين اين استان به نام ولى اسمعيلى 65 ساله اهل 

وقوع  از  قبل  ساعتى  مذكور  زائر  كه  كردند  اعالم  نهبندان 
محل  به  نيز  شب  و  خارج  هتل  از  مكرمه  مكه  در  طوفان 

اسكان مراجعت نكرده است. 
در  كه  مى رفت  احتمال  اين  خبر  اين  اعالم  با  داد:  ادامه  وى 
سانحه سقوط جرثقيل در مسجدالحرام دچار آسيب شده باشد. 

بررسى گسترده  با  افزود:  زيارت خراسان جنوبى  و  مدير حج 

زائر  اين  بيمارستان هاى سعودى مشخص شد  از  و سركشى 
بيمارستان هاى  از  يكى  در  و  دچار مصدوميت شده  نهبندانى 

سعودى بسترى شده است. 
نوفرستى عنوان كرد: متأسفانه اين زائر عزيز در روز گذشته 
در بيمارستان دار فانى را وداع گفت و بنا به درخواست وراث 

متوفى مقرر شد جنازه به ايران منتقل شود.

درگذشت يك زائر از خراسان جنوبى در مكه مكرمه تأييد شد

در جلسه هم انديشى دست اندركاران دانشگاه بيرجند و منطقه ويژه اقتصادى خراسان جنوبى كليد خورد؛

تعامل اقتصاد و دانشگاه در استان، براى توسعه خراسان جنوبى
معاونين  رئيس،  انديشى  هم  جلسه  زاده-  حسين 
نيز  و  بيرجند  دانشگاه  علمى  هيئت  اعضاى  و 
پيشكسوتان اين دانشگاه با مدير و معاونين منطقه 

ويژه اقتصادى خراسان جنوبى برگزار شد.
عامل  مدير  زاده  صفدرى  مهندس  جلسه  اين  در 
و  ها  ظرفيت  به  اشاره  با  اقتصادى  ويژه  منطقه 
قابليت هاى اين منطقه گفت: با ايجاد منطقه ويژه 
سرعت  براى  بستر  جنوبى  خراسان  در  اقتصادى 
حتى  و  اقتصادى  تجارى،  توسعه  به  بخشيدن 
خدماتى در استان فراهم شده و موتور محرك اين 
به  ايده ها و تفكرات صاحب نظران و  نيز  توسعه 

ويژه دانشگاهيان است. وى تعامل مراكز علمى و 
راستاى  در  توليدى  و  صنعتى  مراكز  با  تحقيقاتى 
خواستار  و  دانست  ضرورت  يك  را  استان  توسعه 
تشكيل اتاق فكر مشترك دانشگاه بيرجند و منطقه 
ويژه اقتصادى استان شد. وى اظهار كرد: دانشگاه 
مى تواند به عنوان مركزى علمى با توجه به شناخت 
كاملى كه از استان دارد طرح جامعى را بر اساس 
قوانين منطقه ويژه اقتصادى تهيه نمايد و سازمان 
منطقه ويژه اقتصادى نيز منابع موجود در اين زمينه 
را در اختيار دانشگاه قرار مى دهد.دكتر خليلى رئيس 
دانشگاه بيرجند نيز با اظهار خوشحالى از اقدامات 

ويژه  منطقه  توسعه  راستاى  در  كه  خوبى  بسيار 
اقتصادى استان صورت گرفته آمادگى اين دانشگاه 
را براى تعامل با منطقه ويژه اقتصادى اعالم كرد و 
گفت: تأكيد ما در دانشگاه بيرجند حركت به سوى 
رفع موانع و مشكالت استان است ضمن اينكه اين 
دانشگاه آمادگى مشاركت در فعاليت هاى اقتصادى 

و اجراى طرح هاى موجه اقتصادى را نيز دارد.
اعضاى هيئت علمى  و  پيشكسوتان  اين جلسه  در 
راستاى  در  نظراتشان  بيان  ضمن  بيرجند  دانشگاه 
توسعه منطقه ويژه اقتصادى سؤاالتى را مطرح كردند 

كه مدير عامل اين منطقه به اين سؤاالت پاسخ داد.

8 هزار و 760 نفر در استان خون اهدا كردند

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

قابـل توجـه اصنـاف محتـرم
با عنايت به مصوبه ستاد شناسايى واحدهاى صنفى فاقد پروانه 
مبنى بر پلمپ اينگونه واحدها بدينوسيله به اطالع مى رساند: 
 چنانچه واحدهاى صنفى بدون پروانه، بازگشايى و يا فعاليت 

مى نمايند هر چه سريع تر به اتحاديه هاى مربوطه مراجعه و نسبت 
به طى مراحل قانونى و اخذ پروانه كسب اقدام در غير اين صورت 

واحد صنفى پلمپ و وفق مقررات با آنان رفتار خواهد شد.
ستاد شناسايى واحدهاى صنفى فاقد پروانه

رئيس دانشگاه بيرجند در بازديد از اردوهاى جهادى روستاهاى اسماعيل آباد و ذهاب مطرح كرد:

اردوهاى جهادى يك نماد و فعاليت گروهى در جهت كمك به همنوعان و درك محروميت ها است 
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زندگى برعكس مى شود! اين خانه در لهستان واقع شده استعكس روز 

تا 2025 بر سركالهك هاى هسته اى كه به 
غنيمت گرفته ايم مذاكره خواهيم كرد  

با  مستضعفين  بسيج  سازمان  رئيس   ، نقدى  سردار 
در  توانست  نخواهد  نكته كه هيچ سالحى  اين  بيان 
در  پيش  ماه  كند، گفت: يك  ايستادگى  ايران  مقابل 
 گفتگو با تلويزيون فلسطين گفتم كه تا سال 2025 در 
از  كه  هسته اى  كالهك هاى  سر  بر  المقدس  بيت 

اسرائيل گرفته ايم با 1+5 به مذاكره خواهيم نشست. 

پيشنهاد اسرائيلى ها به اوباما :
  خاك در برابر توافق هسته اى ايران  

 شمارى از صاحبنظران و مقامات اسرائيلى پيشنهاد 
ايران  اى  هسته  توافق  با  آويو  تل  موافقت  كردند 
با الحاق منطقه كرانه غربى  منوط به موافقت اوباما 
منطقه  و  نشين  اسرائيلى  هاى  شهرك  فلسطين، 
مقامات  اين  باشد.  اسرائيل  خاك  به  سوريه  جوالن 
و نخبگان اسرائيل تاكيد كردند اوباما با چنين كارى 
در واقع خسارت هاى وارده به اسرائيل در اثر توافق 

هسته اى ايران را جبران مى كند.

ناو هواپيمابر آمريكا متوجه حضور 
زيردريايى ايران در كنار خود نشد 

ارتش  دريايى  نيروى  زيرسطحى  فروند  يك  اخيرا 
جمهورى اسالمى ايران در حين ماموريت در منطقه 
تنگه هرمز توانسته است با حضور در كنار يك فروند 
ناو،  اين  شناسايى  ضمن  آمريكايى  هواپيمابر  ناو 

تصاوير آن را نيز در اختيار بگيرد.

ظريف: هر گونه اقدام كنگره براى لغو 
برجام بايد توسط دولت آمريكا متوقف شود 

از جانب  اقدام  گونه  وزير خارجه كشورمان گفت هر 
كنگره براى لغو برجام بايد توسط دولت آمريكا متوقف 
در  گروهى  افزود:  وى  است.  برجام  نقض  زيرا  شود 
منطقه ما باالخص اسرائيل و جنگ طلب هاى آمريكا 
با هر توافقى مخالف هستند. اين دولت و دولت هاى 

بعدى آمريكا موظف به اجراى برجام هستند.

گفتگوهاى بى سر و صداى آمريكا و 
اسرائيل بر سر پيامدهاى توافق هسته اى 

گفتگوهاى  گويند  آمريكايى مى  و  اسرائيلى  مقامات 
به  رسمى  شكل  آتى  هاى  هفته  در  آنها  غيررسمى 
 خود مى گيرد و با ديدار نتانياهو و اوباما به اوج خود 
صداى  و  سر  بى  و  غيررسمى  مذاكرات  رسد.  مى 
آمريكا و اسرائيل در مورد عواقب و پيامدهاى توافق 

ايران از دو هفته پيش آغاز شده است.

هيچ جايگزينى براى نظام اسد نيست 

سخنگوى كرملين اعالم كرد كه مسكو تالش هاى 
صورت گرفته براى تحميل تصميم بر مردم سوريه و 
آينده اين كشور از سوى جناح هاى خارجى را غيرقابل 
قبول مى داند. ديميترى پسكوف ضمن تاكيد بر اينكه 
جهت  سوريه  مشروع  دولت  براى  جايگزينى  هيچ 
داعش  با  مقابله  و  كشور  وحدت  و  امنيت  تضمين 
نيست، انتقادات باراك اوباما، رئيس جمهورى آمريكا 

درباره استراتژى روسيه در سوريه را رد كرد.

برجام و قطعنامه، هدف مذاكرات يعنى
 لغو تحريم ها را تضمين نمى كند

على  جليلى،  سعيد  به حضور  اشاره  با  حسينى  نقوى 
ويژه  كميسيون  نشست  در  عباسى  فريدون  و  باقرى 
برجام، اظهار كرد: جمع بندى آقاى جليلى و همكاران 
و  برجام  كه  بود  اين  گفتگو  ساعت  پنج  از  پس  وى 
قطعنامه، هدف مذاكرات يعنى لغو تحريم ها را تضمين 
نمى كند، چرا كه ساختار تحريم ها در سه حوزه آمريكا، 

اتحاديه اروپا و شوراى امنيت باقى است.

احمد توكلى : برجام در مجلس راى 
مى آورد، دولت اليحه دو فوريتى بدهد

احمد توكلى نماينده مردم تهران گفت: بايد ابتدا كليات 
شود  راى گيرى  سپس  و  مطرح  مجلس  در  برجام 
به  بياورد،  راى  مى زنم  حدس  من  كه  آورد  راى  اگر 
كميسيون رفته و در آنجا فرض به قبول همه موارد 
در مجلس تصويب  برجام  اگر  تاكيد كرد:  است. وى 
شود قدرت چانه زنى  با دشمن بيشتر است و اگر هم 
تصويب نشود تكليف ملت روشن خواهد شد. توكلى 
به  بايد  برجام  نظرتان  به  كه  سوال  اين  به  پاسخ  در 
صورت اليحه به مجلس ارائه شود يا خير، گفت: طبق 
آيين نامه داخلى مجلس، توافقى كه تعهد براى ملت 

بياورد بايد به حالت دو فوريتى ارائه شود.

نوبخت : تحريم ها آخر امسال يا اواخر 
سال آينده حذف مى شود 

ها  تحريم  هنوز  گفت:  دولت  سخنگوى  نوبخت، 
برطرف نشده است و آخر امسال يا اواخر سال آينده 
و  شود  حذف  ها  تحريم  كه  كنيم  مى  بينى  پيش 
براى دوره پساتحريم و شرايط جديدى كه در زمينه 
آزادسازى منابع ارزى و همچنين جذب سرمايه گذار 
خارجى ايجاد مى شود برنامه ريزى كاملى داريم كه 

از اين فرصت ها به طور بهينه استفاده كنيم. 

پيش بينى 4 ساله شدن رياست  جمهورى 
روحانى توسط روزنامه اصالح طلب

روزنامه شرق نوشت : گروهى نگرانند رئيس جمهور با 
بى اعتنايى به مطالبات اجتماعى و سياسى، محبوبيتش 
را از دست دهد و اولين كسى باشد كه فقط 4 سال بر 
بعيد  اين پيش بينى آن قدر  تكيه مى زند.  مسند دولت 
است كه در تجربه سياست داخلى ايران كمى مضحك 
به نظر مى رسد. اما در عرصه سياست، احتماالت ضعيف 

هم براى عقال قابل اعتنا و درخور تأمل است. 

ابالغ تسليت رهبر انقالب در پى 
درگذشت حجاج ايرانى در حادثه مكه

حجت االسالم محمدى گلپايگانى در تماس تلفنى با 
حجت االسالم قاضى عسگر، جوياى حال زائران ايرانى 
و آخرين وضعيت مداواى آسيب ديدگان شد. رئيس دفتر 
مقام معظم رهبرى همچنين از طرف ايشان درگذشت 
تعدادى از هم وطنان در اين حادثه را تسليت گفت و 

علّو درجات آنان را از خداوند متعال مسئلت كرد.

وزير كشور: امكان تخلف انتخاباتى صفر است  
 

و  انتخاباتى  تخلفات  مورد  در  فضلى  رحمانى  عبدالرضا 
مكانيزم  به  توجه  با  گفت:  تخلفات،  اين  با  برخورد  مكانيزم 
برگزارى انتخابات امكان تخلف سازماندهى شده در انتخابات 
صفر است. وى افزود: در اجراى انتخابات هيئت هاى اجرايى 
در كنار شوراى نگهبان كه ناظر اصلى محسوب مى شود و 
از ابتدا تا انتها موضوع ثبت نام و رأى گيرى را زيرنظر دارد، نمايندگان نامزدها نيز 

حضور دارند، بنابراين امكان تخلف سازماندهى شده صفر است.

متكى: برجام راه برگشت تحريم را بازگذاشته است 

وزير خارجه اسبق كشور با بيان اينكه برجام را نبايد سياسى 
چارچوب هاى  ابتدايى ترين  با  كه  كسانى  تمام  گفت:  كرد، 
دست  مى دانند  باشند،  داشته  آشنايى  بين المللى  و  حقوقى 
آمريكا براى بازگشت باز است و مى تواند همه تحريم ها را با 
هر بهانه اى باز گرداند. منوچهر متكى با اشاره به تالش تيم 
مذاكره كننده فعلى افزود : ما تالش هايى كه در دو سال گذشته صورت گرفته را 

نبايد فراموش كنيم چراكه اين افراد مذاكرات سختى را دنبال كرده اند.

 بابت پاسخ ضعيف اياالت متحده به «جنبش سبز» در ايران پشيمانم

كلينتون : اين توافق بخشى از يك راهبرد بزرگتر است
پيشروى  نامزد  كلينتون،  هيالرى 
دموكرات ها در انتخابات رياست جمهورى 
آمريكا در سخنانى در انديشكده بروكينگز 
متحده  اياالت  پاسخ ضعيف  بابت  گفت: 
پشيمانم،  ايران  در  سبز»  «جنبش  به 
باشيم  اين  به دنبال  بايد  نيز  هم اكنون 
چه كارى  دقيقًا  متحده  اياالت  كه 
ايجاد  تغيير  يك  تا  دهد  انجام  مى تواند 
مسير  در  بايد  «يا  افزود:  كلينتون  كند. 
فرصت  اين  از  و  برويم  پيش  ديپلماسى 
استفاده كنيم يا يك مسير خطرناك تر را 
در پيش بگيريم كه مى تواند به يك آينده 

بسيار خطرناك تر منجر شود».

تحريم هاى يك جانبه آمريكا 
تأثير چندانى نداشتند

رياست  به  اوباما  كه  «زمانى  افزود:  وى 
ايران به سرعت در حال  جمهورى رسيد، 
بود  هسته اى  توانمندى  به سوى  حركت 
نصب  و  ساخته  را  سانتريفيوژ  هزاران  و 
اشاره  با  ادامه  در  كلينتون  بود».  كرده 
گفت:  ايران  عليه  اعمالى  تحريم هاى  به 
تأثير  آمريكا  يك جانبه  «تحريم هاى 
تك تك  سراغ  به   ما  نداشتند.  چندانى 
انرژى  تقاضاى  پر  و  بزرگ  مشتريان 
همچون هند و كره جنوبى رفتيم تا خريد 

انرژى از ايران را قطع كنيم».

وى گفت كه با سلطان عمان ديدار داشته 
براى  را  سوليوان  جك  خود  دستيار  و 
فرستاده  ايران  با  محرمانه  گفتگوهاى 
(رياست  انتخابات  از  پس  تا  كه  است 
ادامه   2013 سال  در  ايران)  جمهورى 

يافت. كلينتون گفت: «بدون توافق، بازه 
ماه  دو  به  ايران  هسته اى  گريز  زمانى 
كاهش مى يافت اما با اين توافق به يك 

سال افزايش يافته است».
وى گفت: «نقطه آغاز من عدم اعتماد و 
بتوانيم  بايد  ما  بود.  خواهد  راستى آزمايى 

ايران را پيش بينى كنيم».
كلينتون افزود: «پيام من به شما رهبران 
شما  به  متحده  اياالت  است:  اين  ايران 
به  هسته اى  سالح  يك  نمى دهد  اجازه 

اياالت  اين تعهد هميشگى  آوريد،  دست 
توافق  به  اشاره  با  وى  است».  متحده 
هسته اى ايران گفت: «من از اين توافق 
از يك  به عنوان بخشى  حمايت مى كنم، 

راهبرد بزرگتر در قبال ايران».

كه  گفت  آمريكا  پيشين  خارجه  وزير 
توافق با ايران مستحكم است و حتى با 
وجود دسترسى هاى همراه با تأخير براى 

بازرسى «كارا و خوب است». 
اسرائيلى ها  به  خطاب  كلينتون  هيالرى 
درباره  نيست  الزم  هرگز  «شما  گفت: 
اياالت  با شما پرسش كنيد.  ما  همراهى 

متحده همواره با شما خواهد بود».
وى گفت: «ما حمايت خود از اسرائيل را 
در حوزه دفاع در مقابل موشك ها افزايش 

به  را  اف ــ35  جنگنده هاى  مى دهيم. 
سيستم  يك  و  فروخت  خواهيم  اسرائيل 
شمالى  مناطق  براى  را  موشكى  دفاع 

اسرائيل توسعه خواهيم داد».

من باور دارم كه اين توافق
 و راهبرد اجرايى آن، اسرائيل

 را امن تر مى كند

وى افزود: «اگر براى يك ثانيه فكر كنم 
خطرناك  اسرائيل  براى  توافق  اين  كه 
است، از آن حمايت نخواهم كرد. من باور 
اجرايى آن  راهبرد  توافق و  اين  دارم كه 
اسرائيل را امن تر مى كند. اگر به رياست 
را  اسرائيل  نخست وزير  برسم  جمهورى 
به  جمهورى  رياست  اول  ماه  يك  طى 

كاخ سفيد دعوت خواهم كرد.
روابط  تعميق  و  تقويت  به  متعهد  من   
موضوع  در  هستم».  اسرائيل  و  آمريكا 
سوريه نيز هيالرى كلينتون گفت: «براى 
بر  كافى  فشار  بايد  سياسى  راه حل  يك 
آموزش  شامل  كه  كرد  وارد  اسد  بشار 
ميانه روى  نظامى  (نيروهاى  تجهيز  و 
در  بايد  متحده  اياالت  است.  معارض) 
پيشرو  پناهجويان  بحران  به  واكنش 
با  همواره  بايد  «ما  گفت:  وى  باشد». 
ايران و  روسيه گفتگو كرده و هزينه هاى 

آن ها را در سوريه افزايش دهيم».

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
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استاد گرانمايه 

سركار خانم مهندس طّناز كاظمى خلخالى
با ابراز مسرت فراوان، قبولى سركار عالى را در مقطع دكترا صميمانه تبريك 

عرض مى نماييم و موفقيت هاى پى در پى علمى و اجتماعى شما را از خداوند منان 

خواستاريم

بى شك نقش خالق و تاثيرگذار همراه با حسن خلق شما هيچ گاه از خاطر و حافظه 

دانشجويان رشته معمارى محو نخواهد شد.
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