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معلول، زيباست
 و معلوليت، يعنى زندگى!
* هرم پور

 مثل همه روزها و هفته هايى كه به بهانه اى به نام 
قشرى اسم گذارى شده و گرامى داشته مى شود، 
هفته معلوالن هم در تقويم ها، در ميان يادمان هاى 
گاهاً شعارى مديران و مسئوالن و در البالى حرف ها 

 

و صحبت ها، روزنه اى باز كرده است. آنقدر در هزار 
 توى زندگى يك معلول، مشكالت، دردها، رنج ها 
كنم  نمى  فكر  كه  دارد  وجود  ها  اعتنايى  بى   و 
عزيز،  قشر  اين  از  جامعه  غفلت  و  انگارى  سهل 
آنقدر برايشان چشمگير و پر اهميت باشد. اما وقتى 
معلوليت هم يك زندگى مى شود، به دنبالش حتمًا 

توقع، انتظار و اندكى مطالبه هم مى آيد. 
(ادامه در صفحه2)

يادداشت

28 صفر سالروز وفات پيامبر اكرم (ص) و شهادت امام حسن مجتبى (ع)  
30 صفر سالروز شهادت امام رضا (ع) بر تمامى مسلمانان تسليت باد

تب آنفوالنزا در استان

استاندار در بازديد از كارخانه شمش چدن خوسف عنوان كرد :

سرمايه گذاري موجب توسعه زيرساخت ها
صفحه 7

صفحه 3

يخبندان در راه است
صفحه 7

واژگونى يك اتوبوس 
در محور بيرجند - مشهد

صفحه 6

تشكيل ستاد فرماندهى 
اقتصاد مقاومتى

صفحه 8

داعش به مشكل مالى 
خورد؛ البغدادى حقوق 

تروريست ها را كاهش داد
صفحه 8

رتبه بندي معلمان به زودي اعالم مي شود

 معاون وزير آموزش و پرورش گفت: پروژه رتبه بندي 
به  و  است  رسيده  اتمام  به  معلمان  ساماندهي  و 
زودي نتايج كار از طريق رسانه ها اعالم مي شود.  
 به گزارش ايسنا، مرضيه گرد افزود: ارتقاى كيفيت 
و  است  وزارتخانه  اين  اصلي  استراتژي  آموزشي 
هيئت  غيردولتي،  مدارس  در  استراتژي  اين  اجراي 

امنايي و مدارس راه دور در دستور كار قرار دارد .

افزايش قيمت برق در سال 95 قطعي شد  

دور سوم افزايش نرخ برق در دولت يازدهم به سال 
95 موكول شده و اين افزايش در سال آينده قطعي 
شده است اما در خصوص زمان اعالم آن و ميزان 
افزايش، هنوز تصميم گيري نشده است .  به گزارش 
 بولتن نيوز، در طول فعاليت دولت يازدهم تاكنون دوبار 
ها  بررسي  است.  يافته  افزايش  برق   تعرفه مصرف 
حاكي از اين است كه دولت براي دور سوم افزايش 

تعرفه برق در حال برنامه ريزي است. 

يك مسئول دانشگاه علوم پزشكى بيرجند : مردم توصيه هاى بهداشتى را جدى بگيرند

2 بيمار شناسايى شده در خراسان جنوبى درمان شده اند

جناب آقاى مهندس ناصرى
فرماندار محترم شهرستان بيرجند

جناب آقاى مهندس موهبتى
مديركل محترم امور هماهنگى و بين الملل استاندارى

در كمال مسرت انتصاب بجا و شايسته شما عزيزان را تبريك عرض نموده
 توفيق روزافزون و خدمتگزارى در اين خطه از ايران عزيز را

 از خداوند منان آرزومنديم.

اتاق تعاون خراسان جنوبى

جناب آقاى دكتر رئيسى 
  رئيس محترم بيمارستان ولى عصر (عج)

از زحمات بى شائبه و مهربانانه جناب عالى ، كادر بيمارستان به خصوص پرستاران و كاركنان بخش داخلى 
مردان سپاسگزاريم و برايتان اجر الهى را خواستاريم.

خانواده اكبرى

برادران محترم ندا
با نهايت تاسف و تاثر درگذشت پدر گرامى تان

 را تسليت عرض نموده و در اين ايام عزاى پايان ماه صفر از خداوند منان به حرمت اوليايش غفران 
ابدى براى آن مرحوم كه عمر شريفش در خادمى اهل بيت (عليها السالم) سپرى شد و صبر و اجر 

براى شما و خانواده محترم مسئلت داريم.

قاسمى  ، پناهى

جناب آقاى حاج حسين مجاهد 
با نهايت تاسف درگذشت پدر گرامى تان شادروان 

حجت االسالم حاج شيخ احمد مجاهد
  را خدمت شما و خانواده محترم تان تسليت عرض نموده

 علو درجات آن فقيد سعيد و صبر و اجر بازماندگان را مسئلت داريم.

همسفران حج تمتع و عتبات عاليات دفتر زيارتى عماد

با نهايت احترام و تواضع ضمن تقدير و تشكر از كليه بزرگوارانى كه 
در مراسم تشييع و تدفين و ترحيم همسر و پدر عزيزمان شادروان

حاج على اكبر قربانى
ما را مورد تفقد و دلجويى قرار دادند به اطالع مى رساند:

 آيين بزرگداشت چهلمين روز درگذشت آن مرحوم جمعه 94/9/20 
از ساعت 9:30 الى 10:30 صبح در محل مسجد امام حسين (ع)

 برگزار مى شود، حضور سروران گرامى موجب امتنان است.

خانواده هاى: قربانى ، صندوقى و ساير بستگان

داروخانه هالل احمر
 به ميدان طالقانى - ابتداى خيابان بهشتى- نبش بهشتى 3 

(مركز بيماران خاص) منتقل گرديد

عرضه كننده داروهاى بيماران دياليز- ام اس-پيوندى و سرطانى
بدينوسيله از همه همسايگان خيابان حكيم نزارى حالليت مى طلبيم.

قابل توجه همشهريان عـزيز

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند در نظر دارد: اجراي عمليات تكميلى 
بيمارستان 32 تختخوابى شهرستان بشرويه را به شرح ذيل به صورت سرجمع (بخشنامه 
100/6405- 89/02/04) به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد. بدين منظور از شركت هاي 
داراي ظرفيت آزاد و تجربه انجام كارهاي مشابه دعوت به عمل مي آيد ظرف مدت يك هفته 
پس از انتشار آگهي نوبت دوم با در دست داشتن درخواست كتبي و با هماهنگي قبلي براى 

دريافت  اسناد توان ارزيابي اجراي كار به مهندسين مشاور مراجعه نمايند.

كار فرما : دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتى درماني بيرجند.
نشاني مهندسين مشاور: تهران - بلوار آفريقا - بعد از پل ميرداماد - خيابان تابان غربي 

مجتمع اداري تابان- طبقه سوم- واحد 33     تلفن: 88794186

 محل اجراى
پروژه

 متراژ پروژه
(مترمربع)

 مدت
 اجراى

كار (ماه)

 مشخصات كلى
پروژه

 مبلغ تقريبى
 برآورد براساس
 فهارس بهاى

سال 94 (ريال)

 بيمارستان
 32تختخوابى

بشرويه
300024

 تكميل عمليات
 سفت كارى و

 اجراى عمليات
 نازك كارى
 وتأسيسات

مكانيكى و برقى

65/000/000/000

توجه: براى دريافت پيامك هاى مناقصات ساختمانى و پيمانكارى دانشگاه مى توانيد عدد 21 
را به شماره 3000484877 ارسال فرماييد.

                                                                         
 روابط عمومي دانشگاه علوم پزشكي بيرجند

فراخوان عمومي ارزيابي (نوبت اول) 
توان اجراى عمليات تكميلى

 بيمارستان 32 تختخوابى بشرويه

جناب آقاى مهندس غالمرضا توكلى  رئيس محترم سازمان نظام مهندسى ساختمان خراسان جنوبى
جناب آقاى دكتر سيد رضا سرفرازى  نايب رئيس محترم سازمان نظام مهندسى ساختمان خراسان جنوبى
جناب آقاى مهندس محمد رضا امينى  خزانه دار محترم سازمان نظام مهندسى ساختمان خراسان جنوبى

جناب آقاى مهندس مهدى اكبرى  دبير محترم سازمان نظام مهندسى ساختمان خراسان جنوبى
سركار خانم مهندس بنفشه ميركاظمى و آقايان مهندسين محسن نصرآبادى ، محمدرضا فاطمى ، عباس عامرى  و آقاى دكتر فريد فروزانفر

 اعضاى محترم اصلى هيئت مديره 
و آقايان مهندسين مهدى فدويان ، مير محمد بى باك ، حسين گلكارى ، وحيد ناصرى و عليرضا نيك شعار 

اعضاى محترم على البدل هيئت مديره
انتخاب و انتصاب بجا و شايسته شما عزيزان را به سمت اعضاى اصلى و على البدل هيئت مديره سازمان نظام مهندسى ساختمان خراسان جنوبى صميمانه تبريك عرض نموده

 بدينوسيله ضمن خداقوت و خسته نباشيد به اعضاى محترم هيئت مديره قبلى  
گروه عمرانى جهان بتونسالمتى و سربلندى همه بزرگواران را از درگاه ايزد منان مسئلت داريم.

نالد مدام مرغ دلم در عزاى تو        اى مادرم به فداى صفاى تو
طومار زندگى تو بسته گشت و گشت   قلبم بود دو نيم از غم اين ماجراى تو

اولين سالگرد غروب غمبار مادرى مهربان و همسرى فداكار و دلسوز

مرحومه حاجيه صديقه ولوى
دبير بازنشسته و همسر حاج عبداله خزاعى (بازنشسته مخابرات)

را در جلسه جمعه مورخ 94/9/20 از ساعت 9:30 الى 10:30 صبح در محل حسينيه مسجد 
آيت ا... آيتى برگزار خواهيم كرد، حضور سروران گرامى موجب امتنان است.

خانواده هاى: خزاعى ، ولوى

لباقى
هوا

آه اى جارى تر از خورشيد خوب      كاشكى هرگز نمى كردى غروب
سالى غم انگيز از درگذشت فرهنگى فرهيخته 

مرحومه مرضيه اكرامى
 گذشت. به ياد تمام خوبى ها و مهربانى هايش جلسه بزرگداشتى برگزار مى گردد

حضور شما سروران موجب امتنان است.
زمان: پنجشنبه 94/9/19 از ساعت 9:30 الى10:30 صبح  مكان: مسجد باقرالعلوم (ع) خيابان عدالت

خانواده هاى: شفيع پور ،  اكرامى و فاميل وابسته

 سالگرد 
اولين

برادران محترم آقايان حاج حسين و خليل مجاهد
با نهايت تاسف و تاثر درگذشت پدر بزرگوارتان

 حجت االسالم حاج شيخ احمد مجاهد
 را حضور شما و خانواده محترم تان تسليت عرض نموده

ضمن ابراز همدردى، از درگاه باريتعالى براى آن روانشاد علو درجات
 و براى شما و بازماندگان صبر و طول عمر با عزت مسئلت مى نمايم.

شركت حمل و نقل شتاب سوخت خراسان جنوبى
 (محمدرضا راعى فرد) 
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   ادامه تحصيل فرهنگيان داراي مدرك معادل طي سال هاي 1377 تا 1381 با ابالغ رئيس شوراي عالي انقالب فرهنگي فراهم شد .  به گزارش جهان، با ابالغ 
مصوبه شوراي عالي انقالب فرهنگي توسط رئيس جمهور و رئيس شوراي عالي انقالب فرهنگي، امكان ادامه تحصيل فرهنگيان با مدرك معادل فراهم 
شد .  اين مصوبه به وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، وزارت بهداشت و دانشگاه آزاد ابالغ شده و اين نهادها موظف به اعمال ابالغيه مذكور هستند . 

 خبر خوش تحصيلي براي فرهنگيان

امروز ١٨ آذر ١٣٩٤ مصادف با
 ٢٧ صفر ١٤٣٧ و  ٩  دسامبر ٢٠١٥

«سيدمحمدرضا  العظمي  آيت  ا...  رحلت 
قم  علميه  حوزه  عاليقدر  زعيم  گلپايگاني» 

(١٣٧٢ ش).
معرفي عراق به عنوان متجاوز از سوي سازمان 

ملل متحد (١٣٧٠ش).
كشورهاي  سران  كنفرانس  هشتمين  آغاز 

اسالمي در تهران (١٣٧٦ش).
الدين ايوبي» سردار شجاع  درگذشت «صالح 

مسلمان در جنگ هاي صليبي (٥٨٩ ق).

تقويم مناسبت هاى  روز

 نعمت زاده از تفاهم با خودروسازي هاي 
فرانسه، آلمان و سوئد خبر داد

وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: با شركت هاي 
سوئد  و  آلمان  فرانسه،  كشورهاي  خودروسازي 
عملياتي  منتظر  آنها  اما  است  شده  انجام  تفاهم 
محمدرضا  ايرنا،  گزارش  به  هستند .   برجام  شدن 
همچون  كشورهايي  با  تفاهم  افزود:  زاده  نعمت 

ايتاليا و ژاپن نيز در مراحل اوليه قرار دارد .   

يك چهارم ايراني ها مستاجرند

مسكن  ايرانى  خانوارهاى  درصد   64  /4 حالى  در 
ملكى دارند كه نرخ خانوارى كه در مسكن استيجارى 
سكونت دارند به 6/ 25 درصد مى رسد و  2/ 9 درصد 
مردم ايران در خانه هاى رايگان و كمتر از يك درصد 
در خانه هايى در برابر خدمت سكونت دارند. دولت در 
سال هاي اخير با اجراي طرح هايي مانند افزايش سقف 
وام مسكن، معرفي طرح مسكن قسطي و همچنين 
درصدد  اجتماعي  مسكن  مانند  طرح هايي  اجراي 
برآمده است نسبت به بهبود وضعيت مسكن در كشور 
اقدام كند. تورم مداوم در سال هاي اخير سبب شده 
ايراني  اجاره نشيني هزينه سنگيني را به خانوارهاي 
تحميل كند .  به گزارش انتخاب، بيش از 40 درصد 
هزينه هاي  تامين  به  ايراني  خانوارهاي  هزينه هاي 
مسكن اختصاص دارد. آمارهاي ارائه شده از سوي 
گذشته  دهه  يك  در  مي دهد  نشان  مركزي  بانك 
بيشترين تعداد مستاجران در سال 1390 و كمترين 
تعداد مستاجران در سال 1384 در بازار حضور داشته اند. 
تعداد كساني كه در واحدهاي مسكوني رايگان زندگي 
مي كنند، هر چند در سال 1384 حدود هفت درصد 
گزارش شده اما تعداد اين خانوارها در سال هاي پس از 

1390 به بيش از 9 درصد افزايش يافته است . 

فراخوان مشموالن «ديپلم و زيرديپلم» 
در آذرماه امسال

مهر: سازمان وظيفه عمومى ناجا ضمن فراخوان 
 1355 متولد  غيرغايب  و  غايب  مشموالن  كليه 
دوره  خدمت  انجام  براى   1376 آذرماه  پايان  تا 
كليه  كرد:  اعالم  اى  اطالعيه  طى  ضرورت، 
مشموالن ديپلم و زير ديپلم سال هاى مذكور كه 
 برگ آماده به خدمت به تاريخ نوزدهم آذرماه سال 1394 دريافت كرده اند، 
مى بايست در ساعت و محلى كه توسط سازمان وظيفه عمومى ناجا 
در برگ معرفى نامه مشموالن اعالم شده، حضور يابند. مشموالنى كه 
موفق به دريافت برگ معرفى نامه نشده اند، مى توانند به نزديكترين 

دفتر خدمات الكترونيك انتظامى (پليس+10) مراجعه كنند.

حذف گواهي سوءپيشينه از پيش شرط هاي 
مجوزهاي كسب و كار  

تسهيل  براي  دولت  گفت:  دادگستري  وزير 
از  را  سوءپيشينه  گواهي  كار  و  كسب  امور 
كار حذف  و  پيش شرط هاي صدور مجوز كسب 
كرده و برخي تأييد و تحقيق ها را به ساير ارگان ها 
مي دهيم .  به گزارش فارس ، مصطفى پورمحمدي 
وزارت  از سوي  شناسنامه دار  كارهاي  و  براي كسب  موانع  به حذف 
دادگستري اشاره كرد و گفت: زماني برگه سوءپيشينه پيش شرط شروع 
يك كسب و كار بود، اما با تصميم دولت، گواهي صدور سوءپيشينه از 
پيش شرط هاي مجوز اوليه كسب و كار حذف خواهد شد و برخي تأييد 

و تحقيق ها را به ساير ارگان ها مي سپاريم . 

زعفران كيلويي 300 هزار تومان گران شد

نايب رئيس شوراي ملي زعفران از افزايش 300 هزار توماني قيمت هر 
كيلوگرم از اين محصول خبر داد  .  ميري در گفتگو 
با مهر، با بيان اينكه در حدود چند روز اخير قيمت 
زعفران مجددا افزايش يافته است، گفت: در اين 
مدت قيمت هر كيلوگرم طالي سرخ 300 هزار 
تومان گران شده است. وي درباره داليل گراني 
اخير زعفران در بازار افزود: دالالن و حتي مردم عادي به منظور كسب 
سود بيشتر اقدام به خريداري زعفران هاي عرضه شده به بازار و احتكار 
آنها مي كنند كه همين مسئله باعث افزايش قيمت محصول شده است. به 
گفته وى در حال حاضر حداقل قيمت هر كيلوگرم طالي سرخ 4 ميليون 

و 500 هزار تومان و حداكثر 5 ميليون و 800 هزار تومان است.   

بسته  دوم  فاز  اجراي  براي  انتظار  مدت ها  از  پس 
وام  تكليف  مركزي  بانك  باالخره  دولت،  اقتصادي 
خريد كاال را روشن كرد و انتظار مي رود به زودي بازار 
از بالتكليفي خارج و متقاضيان براي دريافت آن دست 

به كار شوند.
در  بازار  فعلي،  در شرايط  به هر حال  مهر،  گزارش  به 
انتظار اجراي فاز دوم طرحي كه حاال تغيير يافته، است 
و به نظر مي رسد بانك مركزي بايد سريعا برنامه هاي 
تصميم  باالخره  كند.  اعالم  بخش  اين  در  را  عملياتي 
مسئوالن بانك مركزي اين شد كه طرح كارت اعتباري 
عام  كارت  طرح  و  نشود  اجرايي  دين  خريد  قالب  در 
جايگزين آن شود   .  به نظر مي رسد دليل اين تغيير هم 
نقدينگي و  افزايش  به  بانك مركزي نسبت  به نگراني 

در نتيجه افزايش تورم و از بين رفتن دستاورد اقتصادي 
دولت يازدهم در كاهش و كنترل تورم بازگردد. 

بر پايه اين گزارش، در ابتداي امر قرار بود طرح فروش 
اقساطي كاال شامل بخشي از افراد از جمله بازنشستگان 
و كارمندان دولت باشد. هفته گذشته نيز اعالم شد كه 
قرار است اجراي اين طرح با اختصاص آن به كارمندان 
در  كارت ها  صدور  و  شود  آغاز  پرورش  و  آموزش 
فناوري  مديركل  گذشته  روز  دو  اما  است،  انجام  حال 
اعتباري  كارت  طرح  تغيير  از  مركزي  بانك  اطالعات 
در  و گفت:  داد  عام»   خبر  به طرح «كارت  كاال  خريد 
اين طرح خريد كاالي ايراني با نرخ سود 12 درصد و 
كاالي خارجي با نرخ سود 21 درصد در نظر گرفته شد.  
 ناصر حكيمي درباره شرايط متقاضيان دريافت وام كاال 

نيز توضيح داد: استفاده از اين تسهيالت به چك، سفته 
تنها كارمندان دولت و كساني  نيست.  نيازي  يا ضامن 
گواهي  اين  ارائه  با  دارند،  حقوق  از  كسر  گواهي  كه 
آن  به جز  و  بهره مند شوند  اين تسهيالت  از  مي توانند 
هم به تشخيص خود بانك عامل كارت اعتباري خريد 

كاال قابل ارائه به مشتريان بانك خواهد بود .
محدوديتي  طرح  اين  كرد:  عنوان  همچنين  حكيمي 
براي اقشار مختلف ندارد و رويكرد آن درازمدت در نظر 
گرفته شده است. مدت بازپرداخت تسهيالت خريد كاال 
12 ماه است.  حال بايد منتظر روزهاي آينده و اجرايي 
شدن اين طرح با وجود ورود كاالهاي خارجي به ليست 
خريد كاال بود و واكنش بازار و متقاضيان به اين امكان 

جديد تسهيالتي را ديد. 

قفل وام خريدكاال باالخره باز شد

مدير كل فني بيمه شدگان سازمان تامين 
اجتماعي گفت: زناني كه 10 سال و يا كمتر 
اند  داشته  را  كارگاهي  در  اشتغال   سابقه 
بيمه  با شرايطي تحت پوشش  توانند  مي 
گفتگو  در  نصيري  گيرند .   قرار  اختياري 
حال  در  كه  زناني  بيمه  مورد  در  مهر  با 
اما در گذشته سابقه  حاضر شاغل نيستند 

كه  افرادي  افزود:  دارند،  را  پردازي  بيمه 
كار  به  مشغول  كارگاه  يك  در  سال  چند 
بودند و پس از مدتي استعفا داده و يا خود 
را بازخريد كردند، مي توانند تحت پوشش 
بيمه تامين اجتماعي قرار گيرند.  وي تاكيد 
كرد: بيمه اختياري اين افراد براساس سابقه 
سال هاي قبل فعاليت شان محاسبه شده 

و در قراردادي كه بين آنها منعقد مي شود 
از بيمه درمان بازنشستگي و فوت برخوردار 
خواهند شد.  وي گفت: آخرين آمار اين زنان 
36 هزار و 707 نفر بوده كه تحت پوشش 
بيمه اختياري تامين اجتماعي قرار گرفتند.  
به گفته نصيري افرادي كه سابقه زير 10 
براي  دارند  اجتماعي  تامين  در  بيمه  سال 

حداقل  آنها  پرداختي  بيمه  حق  محاسبه 
محاسبه  ها  سال  اين  دستمزد  حداكثر  تا 
و سپس مبلغ حق بيمه تعيين خواهد شد 
و چنانچه سابقه بيمه آنها باالي 10 سال 
باشد ميانگين360 روز پاياني فعاليت آنها در 
جايي كه مشغول به كار بودند محاسبه و 

براساس آن حق بيمه تعيين مي شود.

شرايط بيمه اختياري زنان داراي سابقه اشتغال

يادداشت

معلول، زيباست و معلوليت، 
يعني زندگي!

 (ادامه از صفحه اول) معلوليت، يك زندگيست، با همه فراز 
و نشيب هايش، با همه تلخى و شيرينى هايش، با همه 
زيبايى هايش و با همه توانمندى ها و قابليت هايش. و 
معلول، قهرمان بى همتاى اين زندگيست كه با دردها، 
مبارزه  بايد  ناماليماتش  با همه  و  كمبودها  برخى  با 
كند، بايد بردبارى پيشه كند و بايد هميشه بخندد. اما 
انتظار، يك مطالبه به حق و يك  مى دانم كه يك 
 توقع واقعى، هميشه در دل معلوالن و خانواده هايشان 
بدون  واقعى  توجه  «يك  است؛  داشته  وجود 
حقيقى مشكالت. يك  درك  عبارتى  به  فراموشى». 
رسيده  معلوليتش  باور  به  زندگى،  ادامه  براى  معلول 
است و جامعه هم كه ادعاى كمك به شيرين تر و 
بايد  مى  دارد،  را  قشر  اين  زندگى  شدن  تر  مطلوب 
به باور ظرفيت ها و قابليت هاى يك معلول برسد. 
همه بايد از خودمان شروع كنيم. بايد پرده شعارهاى 
نگاه  تابوى  بايد  بدريم.  را  نظرانه  تنگ  و   سخيف 

كوته بينانه مان به معلوالن جامعه را بشكنيم.
 اگر مدير و مسئوليم، مرد و مردانه آستين باال بزنيم و 
وسط ميدان، بيل و كلنِگ آوار كردن تفكرات جزيره اى 

 

كارمندى  اگر  بگيريم.  بدست  را  معلوالن  حوزه  در 
معلوالن هستيم،  به  حوزه خدمت  در  خدمتگزارى  و 
رفتارهايمان بوى باور مشكالت اين قشر، بوى محبت، 
بوى تالش، بوى منت نگذاشتن، بوى تافته ى جدا 
بافته بودن براى معلول و بوى تالش براى كم كردن 

رنج ها و به حداقل رساندن دردهايشان را بدهد. 
اين  از  حمايت  به  نگاهمان  هستيم،  كارآفرين  اگر   
قشر باشد و اگر در حوزه فرهنگ و اجتماع دستى بر 
آتش داريم، تالشمان براى تغيير نگاهها را به اين قشر 
مضاعف كنيم. امروز، متأسفانه بيشتر آنچه در حوزه 
معلوالن مى بينيم و مى شنويم، بدور از هر تعارفى، 
فقط شعار است و بس. شاهد مدعاى ما، دهها و صدها 
 معلوليست كه پشت درهاى آهنين اين شعارها و وعده ها 
خورده  و  قفل  و  قطور  درهاى  پشت  چه  اند.  مانده 
 حمايت هاى تحصيلى و فرهنگى، اشتغال، حمايت هاى 

مالى، و شايد حتى فعاليت هاى اجتماعى. 
 امروز همه ما به نوبه خود در پيشگاه اين عزيزان و 
خانواده هايشان شرمنده و مسئوليم .اين روزها ، وقتى 
به بهانه معلوالن، فقط بخشى از دردها و رنج هايشان 
در گوشه و كنار مى آيد و نوشته مى شود، جز خجالت 
اقدامات انجام نشده براى آنها ،چه چيزى براى ما مانده 
است؟. مايى كه حتى گاهى از يك تغيير فضاى ساده 
در شهر، كمى تحمل بيشتر در ارتباطات اجتماعى با 
معلول جسمى يا ذهنى، و يا حتى يك نگاه محبت آميز 
به معلولى در همين اطرافمان يا تالشى براى اندكى 

بهتر شدن زندگى اش، دريغ كرده ايم؟.
(لطفا نظر و پيشنهاد خود در رابطه با يادداشت هاى روزنامه 

را به شماره 09304943831 ارسال فرماييد)

مزايده عمـومي- نوبت دوم
اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان خراسان جنوبى در نظر دارد: خودروهاى سنگين و سبك  مشروحه ذيل 
را از طريق مزايده عمومي و با شرايط اعالم شده به فروش برساند. متقاضيان مي توانند از تاريخ درج آگهي نوبت اول تا پايان 

 وقت اداري 94/9/26 به نشاني بيرجندـ  خيابان ارتشـ  سه راه معلمـ  اداره كل منابع طبيعى استان خراسان جنوبى 
(امور قرارداد ها) اسناد مزايده را دريافت نمايند

1- زمان و نحوه بازديد متقاضيان از خودروها : از تاريخ درج آگهى لغايت 94/9/26 در محل  نهالستان واقع در بيرجند 
خيابان غفارى – غفارى 2

2- تضمين شركت در مزايده : طبق شرايط مندرج در اسناد مزايده تهيه و ارائه گردد 
 3- آخرين مهلت تسليم  پيشنهادها پايان وقت اداري 94/10/1 و گشايش پيشنهادها و قرائت ساعت  9 صبح  94/10/2 

در محل اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان خراسان جنوبى  مي باشد 
4- ساير شرايط مطابق اسناد مزايده مي باشد

5- هزينه هاي درج آگهي و ثبت در دفتر خانه اسناد رسمي و نقل و انتقال اسناد مالكيت، بيمه و هزينه كارشناسى به عهده 
برندگان مزايده خواهد بود

ضمناً اين آگهي و ساير اسناد در پايگاه اطالع رساني مناقصات به نشاني http://iets.mporg.ir و پايگاه اطالع رساني اداره 
كل منابع طبيعي وآبخيزداري استان  خراسان جنوبى به نشانى www.nrskh.ir نيز درج گرديده است

كد
 نوع

كدمدلتيپكاربرى
 نوع

مدلتيپكاربرى

 وانت199310تانكر- ولوو f12 كاميون1
 دو كابين

1381مزدا

 وانت199311تانكر-ولوو f12كاميون2
       تك

1382كابين مزدا

كاميون3
 تانكر- بنز

 وانت138212آتيكو
       تك

1382كابين مزدا

كاميون4
 تانكر - بنز

 وانت138213آتيكو
      تك كابين

1382مزدا

كاميون5
 تانكر - بنز

 وانت138214آتيكو
        تك

1382كابين مزدا

 وانت138615دو كابين پاژن وانت6
        تك

1382كابين مزدا

لودر138616دو كابين پاژن وانت7
فيات اليس 

FR 1601991

گريدر138217دو كابين پاژن وانت8
كاترپيالر

G141991

 وانت9
   دو كابين مزدا

لودر138118
فيات اليس 

FR 1601991

روابط عمومى اداره كل منابع طبيعي وآبخيزداري استان خراسان جنوبى

آگهى مزايده اموال منقول - نوبت اول
 چون در پرونده اجرايى 127/94 در قبال محكوميت آقاى محمد على هدايتى به پرداخت مبلغ 1/613/158/577 ريال در حق آقاى محمد سليمى و پرداخت مبلغ 67/500/000

 ريال بابت حق االجرا در حق صندوق دولت و با عنايت به معرفى و توقيف اموال از سوى محكوم عليه و كارشناسى آنها توسط كارشناس كه شامل

قيمت كلقيمت واحدلوازم و قطعات خودرويىرديفقيمت كلقيمت واحدلوازم و قطعات خودرويىرديف
51/200/000600/000 عدد چراغ پله مسافر31/950/0005/850/00011 عدد كوشش رادياتور1
1213/000156/000 عدد پيچ ضربه گير الستيكى پايه اتاق211/000/00022/000/00012 عدد موتورگردان2
208/500170/000 عدد پيچ ضربه گير الستيك اتاق212/000/000424/000/00013اتاق كاميونت ترميم شده npr 2 عدد3
375/000225/000 عدد شير تخليه رادياتور212/000/000424/000/00014اتاق كاميونت ترميم شده آبى npr 2 عدد4
1244/000528/000 عدد پين پايه اتاق3212/000/000636/000/00015 عدد اتاق كاميونت ترميم شده آبى5
7130/000910/000 عدد بوش دنده سينى جلو2680/0001/360/00016 عدد درپوش داخل ستون سينى جلو چپ6
430/0002/150/000 5 عدد پاتاقان ميل بادامك پمپ انژكتور2680/0001/360/00017 عدد درپوش داخل ستون سينى جلو راست7
914/250128/250 عدد اشپيل قفل كن اتاق10380/000380/00018 عدد درپوش پالستيكى زوار گردگير8
21/050/0002/100/000 عدد پروانه رادياتور81/400/00011/200/00019 عدد موتور برف پاك كن جلو ايسوز9
81/350/00010/800/00020 عدد موتور برف پاك كن عقب ايسوز10

 كه جمعا به مبلغ 1/547/337/250 ريال ارزيابى شده است كه از طريق مزايده در روز شنبه مورخ 94/10/5 از ساعت 9 الى 10 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

رجبى- مدير اجراى احكام مدنى دادگسترى بيرجندمراجعه تا ترتيب بازديد آنان داده شود. هزينه نقل و انتقال به عهده خريدار خواهد بود

دادگسترى جمهورى اسالمى ايران

دعوت مجمع عمومى عادى و مجمع عمومى فوق العاده شركت صندوق حمايت از توسعه بخش كشاورزى
 شهرستان نهبندان (سهامى خاص) ثبت شده به شماره : 344 و شناسه ملى 14003440417

به اطالع كليه صاحبان سهام شركت صندوق حمايت از توسعه بخش كشاورزى شهرستان نهبندان (سهامى خاص ) مى رساند: جلسه مجمع عمومى 
عادى و مجمع عمومى فوق العاده شركت مذكور چهارشنبه  1394/10/02 به ترتيب درساعات 3 و 4 عصر در محل نمازخانه مديريت جهادكشاورزى 
شهرستان نهبندان (واقع در بلواركشاورز) برگزارمى گردد. بدينوسيله از نمايندگان قانونى صاحبان سهام دعوت به عمل مى آيد با دردست داشتن 

معرفى نامه از تشكل خود و افراد حقيقى با دردست داشتن كارت شناسايى معتبر در روز و ساعت مقرر در محل مذكور حضور به هم رسانند 

دستور جلسه مجمع عمومى عادى
1) ارائه گزارش هيئت مديره ، بازرسين قانونى و حسابرس شركت درخصوص عملكرد شركت منتهى به 1394/06/31   2)  بررسى و تصويب صورت 
هاى مالى (ترازنامه و حساب سود و زيان) شركت براى سال مالى منتهى به 1394/06/31  3) بررسى و تصميم گيرى درخصوص نحوه تقسيم 
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شهردارى   يا  بيرجند  رانندگى  و  راهنمايى  از  سالم 
خواهش  مى كنيم  اين  سرعتگيرهاى  پالستيكى 
كه از عوامل خرابى جلوبندى ماشين ها است 

را از سطح خيابان ها جمع كنيد.  
915…782

از شهردارى بيرجند به جهت حذف المان هاى نازيبا 
همچنان  زيباسازى  روند  اين  اميدواريم  متشكريم 
از سرباز و  پرتردد  به خصوص در مسيرهاى  باقوت 
دانشجو و مسافر و بيمار ادامه يابد. مثل بلوار غفارى
935…473

و  و شهرسازى  و مسكن  فرماندار  و  استاندار  از  سالم 
پالك  براى  فكرى  شود  مى  تقاضا  محترم  مسئوالن 

4951 بكند كه به النه فساد معتادين تبديل شده است.
915…709

مديريت  و  دهيارى  از  فراوان  تشكر  آواجان.  باسالم 
هاى  كوچه  آسفالت  جهت  سامان  مسكن  پروژه 

چهكند را داريم. خدا قوت وخسته نباشيد. 
915…139

دهد  مى  اجازه  خود  به  شهردارى  چطور  آوا.  سالم 
اخطاريه به ساكنين مدرس 48 بدهد در صورتى كه 
كوچكترين خدمات شهرى آسفالت، گاز و غيره نمى 
استاندارى خالف  استاندارى مى ترسد  از  دهد؟! البد 
كرده (بستن راه، تجاوز از حريم تاريخى، رعايت نكردن 
حق و حقوق ساكنين) دست مريزاد به مسئوالن. قبل 
از احداث در خواب و به فكر امنيت استاندارى نبودن و 

حاال به اهالى زور مى گويند وآب راه مى بندند...
915…326

انقالب  انقالب حد فاصل كالهدوز و  سالم. خيابان 
با وجود 2  باشد،  پياده مى  فاقد خط كشى عابر   10

مدرسه در خيابان هاى ياد شده. لطفًا پيگيرى كنيد.
915…822

راستى: آيا آن هفت هزار پزشك كه به سريال مهران 
كودك  بخيه  كردن  باز  به  كردند  اعتراض  مديرى 

چهار ساله معترض شدند؟
915…905

هشدار شركت آب و فاضالب در مورد يخ زدگى كنتورها و تأسيسات آب

چهارشنبه * 18 آذر 1394 * شماره 3389
3 گروه خبر- مدير روابط عمومى شركت  آب و فاضالب استان، اظهار كرد: نگهدارى بهينه از كنتورهاى آب و لوله هاى روباز از يخ زدگى در فصل زمستان و انجام اقدامات پيشگيرانه 

براى جلوگيرى از آسيب هاى احتمالى به اين تأسيسات در فصل زمستان ضرورى و به عهده مشتركين است. سامره مهربان با اشاره به برودت هوا و پيش بينى هاى سازمان 
هواشناسى مبنى بر كاهش دما و احتمال تركيدگى لوله هاى رو باز و كنتورهاى آب مشتركين از همشهريان خواست نسبت به استفاده از پوشش هاى مناسب از جمله پشم شيشه، 

موكت و گونى و ... براى عايق بندى كنتورها و لوله هاى روباز اقدام كنند.  شهروندان مى توانند در صورت بروز مشكل با شماره تماس 122 با اين مركز تماس حاصل نمايند.

* رحيم زاده- در پى شيوع آنفوالنزاى خوكى در 
استان هاى كرمان و سيستان و بلوچستان و مرگ 
بيش از30 نفر از هموطنان مان در اين مناطق و 
با خراسان  استان ها  اين  به همجوارى  با توجه 
از  ابتال به اين بيمارى در برخى  جنوبى دغدغه 
همشهريان تا حدى است كه بعضى با هراس در 

تكاپوى تهيه واكسن آنفوالنزا برآمده اند.
ويروس آنفلوانزاى خوكى نخستين بار نيست كه 
در ايران خودنمايى مى كند، عامل اين بيمارى كه 
اين  به گفته پزشكان مقاوم تر مى شود،  هرسال 
بار در كرمان توانسته 22 نفر را تا اواخر وقت روز 
گذشته از پاى درآورد و منجر به فوت بيش از 8 نفر 
مبتال به آنفلوآنزاى خوكى در سيستان و بلوچستان 
شود. نخستين مورد از اين بيمارى در اول تيرماه 
سال 88 در ايران ثبت شده است و نخستين نفر 
اين  به  ابتال  دليل  به  كه  بود  مراغه اى  زنى  نيز 
بيمارى جان باخت. اما از آن زمان در هر دوره بروز 
ويروس اين بيمارى چهره جديدى به خود گرفت و 

هجومى تر خودنمايى كرده است.

گونه جديد، از وحشى ترين
هجومى ترين ويروس هاى آنفوالنزاست

به گزارش فرارو، از حدود يك ماه قبل براى چندمين 
بار اين بيمارى در استان كرمان مجدداً شيوع يافت 
اما به گفته رئيس دانشگاه علوم پزشكى كرمان 
اين گونه جديد يكى از وحشى ترين و هجومى ترين 
ويروس هاى آنفوالنزا محسوب مى شود كه در ايران 
تعطيلى  به  يافته است ويروسى كه منجر  شيوع 

مدارس اين استان نيز به مدت دو روز شده است. 

زودتر مراجعه كنيد كه تمام نشود...

وقتى تلفنى از يكى از داروخانه هاى سطح شهر 
درباره واكسن آنفوالنزا مى پرسيم در همان ابتداى 
مكالمه يكى از پرسنل داروخانه مى گويد: واكسن 

آنفوالنزا امروز رسيده اگر مى خواهيد زودتر مراجعه 
كنيد كه تمام نشود.

انگار واكسن آنفوالنزا 
در شرايط موجود كمياب شده 

و به ندرت گير مى آيد 

يكى از همشهريان بيرجندى نيز مى گويد: به بيش از 
5 داروخانه براى تهيه واكسن هاى آنفوالنزا مراجعه 
نموده ام اما انگار اين واكسن ها در شرايط موجود 
كمياب شده و به ندرت گير مى آيند.  وى مى افزايد: 
با وجود بيمارى ديابت در من و همسرم احتياط در 
فعلى  وضع  با  و  زند  مى  را  اول  حرف  پيشگيرى 

استفاده از واكسن ضرورى تر به نظر مى رسد.
پير مردى 72 ساله مبتال به آسم كه براى خريد 
واكسن به داروخانه مراجعه كرده، مى گويد: با توجه 
به شنيده ها مبنى بر اينكه  ويروس جديد آنفوالنزا 
براى افراد با سن باال و داراى بيمارى هاى قلبى، 
عروقى و آسم خطرناك تر است به اصرار اعضاى 
خانواده براى تهيه واكسن آنفوالنزا اقدام كرده ام. 

با وجود قيمت باال قشر كم درآمد 
قادر به استفاده از واكسن ها نيستند

مادر فرزند 7 ماهه اى كه از تب كودكش نگران 
است، مى گويد: تا كنون تب و اسهال فرزندم را 
دندان وى  از عوارض  و  از سرماخوردگى   ناشى 
اينكه  احتمال  فعلى  شرايط  با  اما  دانستم  مى 
كودكم مبتال به آنفوالنزا باشد، مرا نگران كرده 
است. وى ادامه مى دهد: آنهايى كه مى توانند 
راحت  خيالشان  نمايند  تهيه  آنفوالنزا  واكسن 
است اما قشر كم درآمد كه در سير كردن شكم 
واكسن،  باال  هاى  قيمت  اين  با  اند  مانده  خود 
چگونه خود و فرزندانشان را واكسينه كنند؟! نكته 
اينجاست كه تنها پولدارها حق زندگى سالمتر و 
بهتر را دارند....!! وى ادامه مى دهد: با توجه به 

اينكه در استان هاى همجوار اتباع بيگانه عامل 
با وجود  و  آنفلوانزاى خوكى خوانده شده  شيوع 
زائران  و  استان  در  بيگانه  اتباع  زياد  جمعيت 
عتبات، مردم بايد آگاهانه عمل نمايند  و مديران 
با  را  مردم  آگاهى عمومى  بايد  نيز  و مسئوالن 

تبليغات گسترده باال ببرند.
در تماس با داروخانه اى در منطقه شمال شهر وى 
با اشاره به نبود واكسن آنفوالنزا در داروخانه مزبور 
مى گويد: واكسن مورد نظر امروز براى ما رسيده و 
با توجه به استقبال مردم احتماًال تا فردا تمام شود. 

هاى  داروخانه  از  ديگر  يكى  در  فروش  متصدى 
بيرجند مى گويد:از صبح امروز تعداد 100 واكسن 
دريافت داشته ايم كه در 8 ساعت اول امروز، بيش 

از 20 واكسن به فروش رفته است.

 تبليغات گسترده و آموزش دهى 
به موقع مى تواند در پيشگيرى از 
گسترش اين ويروس مؤثر باشد

وى معتقد است: طيف هاى مختلف مردم براى 
پيشگيرى از ابتال به ويروس H1N1 اين واكسن 
را استفاده مى نماند و به نظر مى رسد دانشگاه 
علوم پزشكى با تبليغات گسترده و آموزش دهى 

به موقع مى تواند در پيشگيرى از گسترش اين 
ويروس مؤثر باشد.

مشكلى درخصوص تعداد
ارائه  واكسن وجود ندارد

 
دكتر يكى از داروخانه هاى شبانه روزى بيرجند نيز 
مى گويد: واكسن آنفوالنزا در دو مدل فرانسوى و 
ايتاليايى با قيمت هاى 23 هزار تومان و 26 هزار 
و  ارايه مى شود  به مردم  داروخانه ها  در  تومان 

مشكلى درخصوص تعداد ارائه  واكسن وجود ندارد. 
در  تواند  مى  واكسن  اين  اينكه  به  اشاره  با  وى 
 H1N1 جلوگيرى  از ابتال به بيمارى آنفوالنزاى
نيز مؤثر باشد نيز مى گويد: در حال حاضر روزانه 

بيش از60 واكسن به فروش مى رسد.

 H1N1 دو مورد آنفوالنزا
در استان شناسايى شده است

پزشكى  علوم  دانشگاه  بيمارى هاى  گروه  مدير 
بيرجند در گفتگو با گزارشگر اوا از تشخيص دو 
در   H1N1 نوع  آنفلوانزاى  به  مبتال  فرد  مورد 
خراسان جنوبى خبر داد و يادآور شد: با توجه به 

اينكه در طى دو هفته گذشته 16 مورد مشكوك 
به بيمارى آنفوالنزا داشته ايم از اين موارد تنها، دو 

مورد H1N1 مثبت تشخيص داده شده اند.
دكتر شايسته با شاره به اينكه دو فرد مبتال به اين 
ويروس آقا و خانم هستند حال عمومى اين دو فرد 
خوب دانست و افزود: خوشبختانه مورد مرگ و مير 
ايم.  آنفوالنزاىH1N1 در استان نداشته  از  ناشى 
وى گفت: تب، آب ريزش بينى، بدن درد، تنگى 
نفس، مشكالت گوارشى، تهوع، اسهال و استفراغ 

از عاليم اين بيمارى است.

رعايت نكات بهداشتى 
عامل اصلى كنترل آنفلوانزا

دكتر شايسته با تأكيد بر اينكه به خاطر شيوع اين 
آنفوالنزا در استان كرمان و سيستان و بلوچستان 
لزوم پيشگيرى از اين آنفوالنزا در استان ما بسيار 
جدى است، خاطر نشان كرد: آموزش پيش از ابتال 
از اهميت بسزايى برخوردار بوده و باز هم بايد به 
اين نكته تأكيد كرد كه در اين فصل تا جاى ممكن 
افراد پير و سالخورده در فضاى آزاد و اماكن عمومى 

قرار نگيرند و نكات پيشگيرى را رعايت نمايند. 
را  بيمارى  اين  پيشگيرانه  اقدامات  جمله  از  وى 
استفاده از دستمال يك بار مصرف هنگام سرفه 
و عطسه و  معدوم كردن دستمال در سطل زباله 
دردار، شستشوى مرتب دست ها و پرهيز از دست 
زدن به چشم ها و بينى، استفاده از ماسك معمولى 
در بيماران دانست و تصريح كرد: با توجه به اينكه 
اين ويروس مى تواند هشت تا 10 ساعت بر روى 
 سطوح زنده بماند شستشوى مكرر دست ها مى تواند

در پيشگيرى از ابتال به اين بيمارى مؤثر باشد. وى 
 در خصوص واكسن هاى آنفوالنزا گفت: واكسن هاى

اين ويروس ساخته نشده  مقاوم  نوع  براى  موجود 
و با توجه به اينكه فرصت استفاده از واكسن هاى 
آنفوالنزاى معمولى حداكثر تا پايان آبان ماه است 

تأثير چندانى در پيشگيرى نخواهند داشت.

ويروسى  ضد  داروهاى  از  استفاده 
كاهش طول درمان را به دنبال دارد

 
پزشكى  علوم  دانشگاه  بيمارى هاى  گروه  مدير 
بيرجند با اين توضيح كه عالئم اين بيمارى ممكن 
است در برخى از موارد بيشتر از دو هفته طول به 
طول انجامد، افزود: اين ويروس در بيماران دچار 
نارسايى قلبى، ديابتى، كليوى، تنفسى و به ويژه 
از  اين دسته  بيشترى داشته و  باردار شدت  زنان 
توجه  خود  از  مراقبت  خصوص  در  بايد  بيماران 

بيشترى داشته باشند. 
شايسته تأكيد كرد: گروه هاى پرخطر در صورت 
پزشك  به  بالفاصله  احتمالى،  عالئم  مشاهده 
مراجعه كنند زيرا مراجعه سريع و به موقع بيمار به 
مراكز پزشكى و استفاده از داروهاى ضد ويروسى 

كاهش طول درمان را به دنبال دارد.

تزريق واكسن آنفوالنزا 
بعد از مهرماه چندان سودى ندارد

علوم  دانشگاه  دانشيار  و  عفونى  متخصص 
پزشكى بيرجند نيز در گفتگو با آوا درباره استفاده 
از  پس  كه  توضيح  اين  با  آنفوالنزا  واكسن  از 
تزريق واكسن، آنتى بادى در بدن توليد مى شود 
و بعد از دو ماه به پيك خود مى رسد و نهايتًا تا  
4 ماه در بدن  باقى مى ماند، مى گويد: فصل 
و  است  پاييز  اوايل  در  آنفوالنزا  واكسن  تزريق 
اصوًال در ماه مهر انجام مى شود و تزريق بعد از 

اين زمان چندان سودآور نخواهد بود. 
تزريق  زاده  توصيه مى كند:  ابراهيم  آزاده  دكتر 
و استفاده از واكسن هاى موجود تنها با تجويز و 
مشورت پزشك معالج صورت گيرد زيرا ممكن است 
در شرايط فعلى براى بيمار مناسب نباشد. به اعتقاد 
وى واكسن موجود در بازار براى افرادى كه اندى 
كاسيون تزريق دارند مفيد مى باشد اما آنفوالنزاى

H1N1 واكسن تأييد شده اى علمى ندارد.

2 بيمار شناسايى شده در خراسان جنوبى درمان شده اند

 تب آنفوالنزا در استان
يك مسئول دانشگاه علوم پزشكى بيرجند: مردم توصيه هاى بهداشتى را جدى بگيرند

پاسخ مسئوالن به پيام شما

جوابيه اداره كل ثبت احوال خراسان جنوبى

احتراماً در پاسخ به مطلب درج شده در ستون پيام شما 
مورخ 12 //94/9 درباره «گرفتن عكس در ادارات ثبت 
احوال و بخش كارت هوشمند ملى در اداره پست» به 
استحضار مى رساند: با عنايت به اينكه اخذ تصوير زنده 
بخش مهمى از فرايند ثبت اطالعات كارت هوشمند 
ملى بوده كه به منظور خدمترسانى مطلوب و سريع تر، 
عدم ايجاد بانك اطالعاتى عكس در كنار مشخصات 
روتوش  و  جابجايى  عدم  عكاسى،  در  افراد  هويتى 
عكس انجام مى شود و قطعاً تصوير ردارى ديجيتال، 

حرفه عكاسى محسوب نمى گردد.

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

ثبت شده به شماره: 4819 و شناسه ملى: 10360063259

به اطالع كليه صاحبان سهام شركت صندوق حمايت از توسعه بخش كشاورزى شهرستان 
درميان (سهامى خاص) مى رساند: جلسه مجمع عمومى عادى و مجمع عمومى فوق العاده 
شركت سه شنبه 94/10/1 به ترتيب در ساعات 8 و 9 صبح در محل سالن اجتماعات مديريت 
جهاد كشاورزى شهرستان درميان واقع در درميان- ميدان ابوذر- جنب بلوار وحدت برگزار مى 
گردد. بدينوسيله از كليه سهامداران و نمايندگان قانونى صاحبان سهام دعوت به عمل مى آيد تا 
با در دست داشتن معرفى نامه از تشكل خود و افراد حقيقى با در دست داشتن كارت شناسايى 

معتبر در روز و ساعت مقرر در محل مذكور حضور به هم رسانند.

الف- دستور جلسه مجمع عمومى عادى
ارائه گزارش هيئت مديره و بازرسين قانونى و حسابرس شركت در خصوص عملكرد شركت 
منتهى به 94/6/31- بررسى و تصويب صورت هاى مالى (ترازنامه و حساب سود و زيان) شركت 
براى سال مالى منتهى به 94/6/31- بررسى و تصميم گيرى در خصوص نحوه تقسيم سود 
ساليانه شركت- بررسى و تصميم گيرى در خصوص پرداخت پاداش اعضاى هيئت مديره ، 
مديرعامل و كاركنان شركت- بررسى و تصميم گيرى در خصوص حق الزحمه بازرس- انتخاب 
بازرسين قانونى شركت- انتخاب حسابرس- تعيين روزنامه كثيراالنتشار جهت درج آگهى هاى 

شركت- اصالحيه بودجه سال مالى منتهى به 95/6/31

ب ) دستور جلسه مجمع عمومى فوق العاده
 بررسى و تصويب نقل و انتقال سهام

به  ارائه  بازرسين جهت  و  مديره  هيئت  گزارش  و  مالى شركت  هاى  گزارش صورت  ضمنا 
سهامداران محترم در دفتر صندوق آماده مى باشد

هيئت مديره

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

سهامى خاص  ثبت شده به شماره : 4726 و شناسه ملى: 10360062150 

 به اطالع صاحبان سهام شركت صندوق حمايت از توسعه بخش كشاورزى شهرستان خوسف  
سهامى خاص مى رساند: جلسه مجمع عمومى عادى و مجمع عمومى فوق العاده شركت مذكور 
دوشنبه 94/9/30 به ترتيب در ساعات 15 و 16 در محل سالن اجتماعات مديريت جهاد 

كشاورزى شهرستان خوسف واقع در بلوار شهيد بهشتى برگزار مى گردد
 بدينوسيله از كليه سهامداران حقيقى دعوت به عمل مى آيد شخصا با در دست داشتن كارت 
شناسايى معتبر و نمايندگان قانونى صاحبان سهام دعوت مى شود با در دست داشتن معرفى 

نامه از تشكل خود در روز و ساعت مقرر در محل مذكور حضور به هم رسانند.

الف) دستور جلسه مجمع عمومى عادى 
ارائه گزارش هيئت مديره، بازرسين قانونى و حسابرس در خصوص عملكرد شركت در سال 
 مالى منتهى به شهريور 94 - بررسى و تصويب صورت هاى مالى (ترازنامه و صورت حساب سود
 و زيان ) شركت براى سال مالى منتهى به شهريور 94- بررسى و تصميم گيرى در مورد نحوه 
تقسيم سود ساليانه شركت- بررسى و تصميم گيرى در خصوص پرداخت پاداش اعضاى هيئت 
مديره ، مديرعامل و كاركنان شركت - بررسى و تصميم گيرى در خصوص حق الزحمه بازرس  
انتخاب بازرسين قانونى شركت- انتخاب حسابرس شركت- تعيين روزنامه كثيراالنتشار جهت 

درج آگهى هاى شركت- اصالحيه بودجه سال مالى منتهى به شهريور 95

ب: دستور جلسه مجمع عمومى فوق العاده
 بررسى و تصويب نقل و انتقال سهام

ضمنا گزارش صورت هاى مالى شركت و گزارش هيئت مديره و بازرسين جهت ارائه به سهامداران 
محترم در دفتر صندوق آماده مى باشد

هيئت مديره

آگهى تغييرات شركت صندوق حمايت از توسعه بخش كشاورزى شهرستان درميان (سهامى خاص) به شماره ثبت 
4819 و شناسه ملى 10360063259 به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 94/8/23 تصميمات ذيل اتخاذ شد

1- شركت مادر تخصصى صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذارى در بخش كشاورزى به شماره ثبت 81046 و شناسه 
ملى 10101257100 با نمايندگى آقاى وحيد ضيائيان احمدى با كد ملى 0651784956 به سمت رئيس هيئت مديره و آقاى عبدا... 
ساالرى طبس با كد ملى 5239613966 به سمت نايب رئيس هيئت مديره و آقاى حسن كيانى با كد ملى 0653163797 به سمت منشى 
هيئت مديره و آقاى سيد محمد عسكرى با كد ملى 5239407630 به سمت عضو اصلى هيئت مديره و آقاى على همزه اى با كد ملى 
5239438889 به سمت عضو اصلى هيئت مديره انتخاب گرديدند. آقاى سجاد اكبرى به شماره ملى 0640002102 به عنوان مديرعامل 
شركت تا پايان مدت تصدى هيئت مديره انتخاب گرديد. 2- كليه چك ها، اسناد و اوراق مالى، اعتبارى، معامالتى، تجارى و تعهدآور با امضاى 
ثابت آقاى سجاد اكبرى (مديرعامل) و آقاى وحيد ضيائيان احمدى (رئيس هيئت مديره) و در صورت غياب رئيس هيئت مديره ، با امضاى 
آقاى عبدا... ساالرى طبس (نايب رئيس هيئت مديره) همراه با مهر صندوق معتبر خواهد بود. اوراق عادى و ادارى با امضاى آقاى سجاد اكبرى 
(مديرعامل) و مهر صندوق معتبر است. با ثبت اين مستند تصميمات تعيين دارندگان حق امضا ، تعيين سمت مديران 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

آگهى تحديد حدود ثبت امالك يك قسمت از بخش 6 شهرستان بيرجند
پيرو آگهى  شماره      به موجب ماده 14 قانون ثبت امالك تحديد حدود شماره هاى زير: 1- ششدانگ 101 قطعه زمين پالكهاى 

2 و 3 و 8 و 9 و 13 و 15 و 17 و 19 و 32 و 34 و 36 و 50 و 55 و 58 و 80 و 81 و 82 و 88 و 93 و 95 و 98 و 104 و 105 و 107 و 
122 و 130 و 132 و 137 و 142 و 164 و 150 و 154 و 159 و 172 و 176 و 178 و 183 و 187 و 190 و 193 و 196 و 205 و 206 و 
208 و 211 و 214 و 215 و 226 و 238 و 243 و  244 و 256 و 258 و 264 و 271 و  273و 275 و 277 و 278 و 281 و 283 و 287 و 
294 و 300 و 304 و 305 و 320 و 323 و 328 و 330 و 335 و 342 و 348 و 349 و 354 و 363 و 368 و 372 و 376 و 378 و 384 و 
395 و 400 و 405 و 411 و 413 و 420 و 425 و 429 و 430 و 431 و 437 و 438 و 447 و 451 و 456 و 457 و 459 و 461 و 468 و 
479 فرعى از 38- اصلى بخش 6 بيرجند واقع در اراضى مزرعه كهنك مورد تقاضاى اداره اوقاف و امور خيريه سربيشه 2-  ششدانگ مزرعه و 
قنات كهنك پالك 38- اصلى بخش 6 بيرجند مورد تقاضاى اداره اوقاف و امور خيريه سربيشه 3- ششدانگ زمين هاى پالك 61 و 106 و 111 
و 168 و 173 و 175 و 264 و يك باب حمام پالك 21 فرعى از 1118 – اصلى بخش 2 بيرجند واقع در مزرعه شواكند مورد تقاضاى اداره 
اوقاف و امور خيريه سربيشه 4- ششدانگ قنات شواكند پالك 1143- اصلى بخش 2 و قنات فنود پالك 1104 – اصلى و قنات هريوند پالك 
1088- اصلى بخش 2 بيرجند مورد تقاضاى اداره اوقاف و امور خيريه سربيشه در روزهاى 13 تا 94/10/17  ساعت 10 صبح در محل شروع و 
به عمل خواهد آمد. لذا به موجب ماده 14 قانون ثبت امالك به صاحبان امالك و حقوق ارتفاقى و مجاورين شماره هاى فوق الذكر بوسيله اين 
آگهى اخطار مى گردد كه در روز و ساعت مقرر باال در محل حضور به هم رسانند چنانچه هر يك از صاحبان امالك يا نماينده قانونى آنها در موقع 
مقرر حاضر نباشند مطابق ماده 15 قانون مزبور ملك مورد آگهى با حدود اظهار شده از طرف مجاورين تحديد خواهد شد و اعتراضات مجاورين 
نسبت به حدود و حقوق ارتفاقى و نيز صاحبان امالك و حقوق ارتفاقى كه در موقع مقرر حاضر نبوده اند مطابق ماده 20 قانون ثبت فقط تا سى 
روز از تاريخ تحديد حدود پذيرفته خواهد شد و از تاريخ تسليم اعتراض به اداره ثبت ظرف يك ماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذيصالح 

قضايى تقديم و گواهى الزم از مرجع مذكور اخذ و به اين اداره تسليم نمايند
تاريخ انتشار: 94/9/18         رئيس اداره ثبت اسناد بيرجند

آگهى فقدان سند مالكيت 
نظر به اين كه آقاى حاجى محمدعلى يوسفى با ارائه دو برگ استشهاديه گواهى امضا شده تقاضاى كتبى جهت دريافت المثنى 
نوبت اول به اين اداره مراجعه نموده است و مدعى گرديده سند مالكيت ششدانگ پالك ثبتى 119/13 – اصلى واقع در بخش 

14 قاين به علت سرقت مفقود شده است. فلذا با بررسى ثبت دفاتر امالك و پرونده ثبتى معلوم گرديد كه ششدانگ يك باب منزل به پالك فوق 
ذيل ثبت 843 صفحه 292 دفتر 6 به نام حاجى محمد على يوسفى فرزند محمد ثبت و سند  مالكيت صادر و تسليم گرديده است، دفتر امالك 
سابقه اى بيش از اين ندارد. لذا مراتب به استناد ماده 120 آيين نامه اصالحى قانون ثبت مصوب 80/11/8 يك نوبت آگهى و متذكر مى گردد كه 
هركس نسبت به ملك مورد آگهى معامله اى انجام داده كه در اين آگهى ذكر نشده و يا مدعى سند مالك نزد خود مى باشد بايد تا 10 روز پس 
از انتشار آگهى به اين اداره مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالكيت يا سند معامله تنظيم نمايد و اگر ظرف مهلت مقرر اعتراض 

نرسد يا سند ارائه نشود سند مالكيت المثنى نوبت اول صادر و به متقاضى  تسليم خواهد شد
تاريخ انتشار: 94/9/18            على صفايى فر- رئيس اداره ثبت اسناد و امالك قاينات

آگهى تغييرات شركت تعاونى عمرانى سجاد فرهنگيان بيرجند  به شماره ثبت 1239 و شناسه ملى 
10360029700 به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 94/3/23 تصميمات ذيل اتخاذ شد

1- آقاى سيد نجف طالبى گل به شماره ملى 0652010733 به عنوان مديرعامل شركت تعاونى براى مدت سه سال انتخاب گرديد. 2- كليه 
اسناد مالى و اوراق بهادار از قبيل چك  و سفته و برات با امضاى آقاى حسن صالحى (رئيس هيئت مديره) و آقاى  سيد نجف طالبى گل 
(مديرعامل) و در غياب رئيس هيئت مديره با امضاى نايب رئيس هيئت مديره (سيد حسين اصغرى) و مهر شركت معتبر است و اوراق عادى و 
نامه ها با امضاى مديرعامل و مهر شركت معتبر است. با ثبت اين مستند تصميمات تعيين دارندگان حق امضا، تعيين سمت مديران 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

آگهى تغييرات شركت تعاونى عمرانى سجاد فرهنگيان بيرجند
 به شماره ثبت 1239 و شناسه ملى 10360029700

به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى ساليانه مورخ 94/3/16 تصميمات ذيل اتخاذ شد
1- آقايان حميد امينى به شماره ملى 0651694019 و حميد توكلى به شماره ملى 0651684579 و غالمرضا اصغرى به شماره 
ملى 0650418816 به عنوان بازرسان اصلى و آقايان على على پور به شماره ملى 0652090222 و مهدى راستگو به شماره ملى 
0652349854 به عنوان بازرسان على البدل شركت براى مدت يك سال مالى انتخاب گرديدند. 2- ترازنامه و صورتهاى مالى سال 
1393 شركت مورد تصويب قرار گرفت. 3- تعداد اعضاى تعاونى از 2362 نفر به 2371 نفر افزايش يافت كه در نتيجه سرمايه شركت 
از مبلغ 1/181/000/000 ريال منقسم به 2362 سهم 500/000 ريالى به 1/185/500/000 ريال منقسم به 2371 سهم 500/000 
ريالى افزايش يافت. با ثبت اين مستند تصميمات افزايش سرمايه، انتخاب بازرس، تصويب ترازنامه و صورتهاى مالى 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

آگهى تغييرات شركت صندوق حمايت از توسعه بخش كشاورزى شهرستان درميان 
(سهامى خاص) به شماره ثبت 4819 و شناسه ملى 10360063259 به استناد صورتجلسه 

مجمع عمومى عادى مورخ 94/6/9 تصميمات ذيل اتخاذ شد
شركت مادر تخصصى صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذارى در بخش كشاورزى ثبت شده به شماره ثبت 81046 و شناسه 
ملى 10101257100 با نمايندگى آقاى وحيد ضيائيان احمدى با كد ملى 0651784956 و آقاى على همزه اى با كد ملى 
5239438889 و آقاى سيد محمد عسكرى با كد ملى 5239407630 و آقاى حسن كيانى با كد ملى 0653163797 و آقاى 
عبدا... ساالرى طبس با كد ملى 5239613966 به عنوان اعضاى اصلى هيئت مديره براى مدت دو سال انتخاب شدند. آقاى 
محمدرسول يعقوبى با كد ملى 5239270341 و شركت تعاونى عشايرى اتحاد درميان به شماره ثبت 3349 و شناسه ملى 
10360047593 با نمايندگى آقاى عبدالحكيم دادار با كد ملى 5239687161  به عنوان اعضاى على البدل هيئت مديره براى 
مدت دو سال انتخاب شدند. با ثبت اين مستند تصميمات انتخاب مديران 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

تاسيس شركت دما تجهيز خراسان جنوبى (سهامى خاص) در تاريخ 94/9/15 به شماره ثبت 5201 و شناسه ملى 
14005451865 ثبت و امضا ذيل دفاتر تكميل گرديده كه خالصه آن به شرح زير جهت اطالع عموم آگهى مى گردد

موضوع شركت: ارائه كليه خدمات مشاوره، مطالعه، طراحى، نظارت، نقشه بردارى ، محاسبه، اجرا در زمينه هاى شهرسازى، طراحى 
شهرى، معمارى و معمارى داخلى، ساختمان هاى مسكونى ، تجارى، ادارى، صنعتى، نظامى، آموزشى، ورزشى، فرهنگى، بهداشت و درمان پروژه 
هاى سدسازى ، آب و فاضالب، سازه هاى دريايى و خطوط انتقال آب و فاضالب ، ارائه كليه خدمات مشاوره، مطالعه، طراحى، نظارت، نقشه بردارى، 
محاسبه، اجراى كليه پروژه هاى تاسيساتى اعم از تاسيسات برقى و مكانيكى، حرارتى و برودتى، اطفا  و اعالم حريق ، بوستر پمپ هاى آبرسانى، منابع 
آب هوايى و زمينى، آب نما، اتوماسيون صنعتى، هوشمند سازى و كنترل مصرف انرژى ، شبكه هاى تله مترى، تصفيه خانه هاى آب و فاضالب، آب 
آشاميدنى ، سيستم هاى آبيارى تحت فشار ، تامين قطعات و ماشين آالت و دستگاه ها در كليه زمينه هاى فوق الذكر ، ارائه كليه خدمات مشاوره ، 
مطالعه، طراحى، نظارت، نقشه بردارى، محاسبه، اجراى كليه پروژه هاى كارخانجات صنعتى، مونتاژ دستگاه هاى صنعتى، شركت در نمايشگاه هاى 
داخلى و خارجى ، واردات و صادرات كليه كاالهاى مجاز بازرگانى در رابطه با موارد فوق ، اخذ اعتبارات و تسهيالت مالى ، دريافت وام از موسسات 
مالى و اعتبارى بانكى سراسر كشور مدت شركت: از تاريخ ثبت به مدت نامحدود مركز اصلى شركت: خراسان جنوبى- بيرجند- چهارراه غفارى 
بلوار خليج فارس طبقه فوقانى فروشگاه مهدى – كد پستى 9717983834 سرمايه شركت: مبلغ يك ميليون ريال منقسم به صد سهم ده هزار 
ريالى با نام مى باشد كه تماما توسط موسسين طى گواهى بانكى شماره 79/4735/1 مورخ 94/8/23 نزد بانك تجارت شعبه معلم بيرجند پرداخت 
گرديده است. اولين مديران شركت: آقاى مهدى صادق پور به شماره ملى 0653213662 به سمت رئيس هيئت مديره و خانم بى بى راضيه 
حسينى به شماره ملى 0651927161 به سمت نايب رئيس هيئت مديره و آقاى عليرضا قديرى به شماره ملى 0452792797 به سمت عضو 
اصلى هيئت مديره و آقاى وحيدرضا شهريارى به شماره ملى 0651836743 به سمت عضو اصلى هيئت مديره و مديرعامل و خانم طاهره نوفرستى 
به شماره ملى 0651227569 به سمت منشى هيئت مديره براى مدت 2 سال انتخاب گرديدند. دارندگان حق امضا: كليه اسناد و اوراق بهادار از 
قبيل چك و سفته و غيره و اوراق عادى و ادارى با امضاى آقاى وحيدرضا شهريارى (مديرعامل) و آقاى مهدى صادق پور (رئيس هيئت مديره) به 
همراه مهر شركت معتبر خواهد بود. بازرس اصلى و على البدل: آقاى مهدى على آبادى به شماره ملى 0651903718 به عنوان بازرس اصلى 
و آقاى مرتضى دزگى به شماره ملى 0651924766 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
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پروفسور نيما ارکاني حامد «سي و دومين» نفر در ليست صد نابغه زنده دنيا است و از ۱۴ سالگي در نظريه و قوانين نيوتون تحقيق 
کرده است. وي در حال حاضر استاد دانشگاه هاروارد و داراي کرسي استادي در دانشگاه پرينستون است. اين کرسي از سال ۱۹۳۳ 
تا ۱۹۵۵ در انحصار آلبرت انيشتن بوده است او دکتراي خود را در سال ۱۹۹۷ دريافت کرد 
و به بخش SLAC در دانشگاه استانفورد به منظور ادامه تحصيل در پست دکتري رفت.

تكيه نابغه  ايرانى  بر كرسى انيشتن

4
مناسبت ها

يا  جسمي  درد  هيچ  عمرشان  طول  در  افراد  از  برخي 
فيزيکي را احساس نمي کنند که بخواهند براي تسکين 
دردهايشان به مصرف داروها پناه ببرند اما برعکس افراد 
دردهاي  با  بار  يک  ماهي  حداقل  که  هستند  ديگري 
جسماني در نقاط مختلف بدن شان مواجه مي شوند. به 
همين دليل محققان مطالعات جديدي را براي مبارزه با 

احساس درد فيزيکي و جسماني آغاز کردند.
به گزارش عصر ايران گروهي از محققان انگليسي موفق 
به کشف علت دردهاي جسماني و فيزيکي شده اند که 

مي تواند راه حلي براي پايان دادن به اين دردها باشد. 
راه حل قديمي که براي پاسخ به يک سوال از روش انتها 

به ابتدا استفاده مي شد.
مقاله مي گويد:  اين  نويسنده   John Wood پرفسور
اکنون  مختلف  داروهاي  بررسي  دهه  يک  از  «بعد 
 Nav۱.۷ يوني  کانال  که  ايم  رسيده  نتيجه  اين  به 
عنصري حياتي در دردهاي انساني محسوب مي شود.» 
را  افرادي  مطالعه  اين  در  همکارانش  و  وود  پرفسور 
ژنتيکي خاصي  دادند که دچار جهش  قرار  بررسي  مورد 

بوده و تحت هيچ شرايطي درد را احساس نمي کردند.
مطالعات محققان در سال ۲۰۰۶ ميالدي نشان داده بود، 
است  معمولي  هاي  انسان  در  سديمي  کانال   Nav۱.۷
 که نقش بسيار مهمي را در ارسال سيگنال هاي درد ايفا 
مي کند. کانال Nav۱.۷ در افرادي که دردي احساس 
نمي کنند، غيرفعال است.اما محققان انگليسي يک گام 
که  هايي  انسان  رسيدند،  نتيجه  اين  به  و  رفته  فراتر 
 کانال سديم Nav۱.۷ در آنها غيرفعال است و همچنين 
موش هاي آزمايشگاهي که در اين تحقيق مورد مطالعه 

قرار گرفته بودند، ترکيبات مخدر طبيعي بيشتر از سطح 
گمشده  حلقه  ترکيبات  اين  و  کنند  مي  توليد  معمولي 

زندگي بدون درد هستند.
زندگي  راز  دريافتند،  روش  اين  از  استفاده  با  محققان 
بدون درد در ترکيبات مخدر نهفته و اين تيم معتقد است 
تواند  مي   Nav۱.۷ و  پايين  دوز  با  مخدرهاي  ترکيب 
زندگي بدون درد در افرادي که با جهش هاي نادر مواجه 
بودند را شبيه سازي کند. نتايج اين بررسي با موفقيت بر 

موش هاي اصالح نشده مورد آزمايش قرار گرفت.

نكاتى كه براى خريد گوشى دست دوم بايد بدانيد!
خواندنى ها

تشكيل شوراي عالي انقالب فرهنگي
 به فرمان «امام خميني» ره (١٣٦٤ ش)

پس از پيروزي انقالب اسالمي، گروهك هاي مختلف، 
دانشگاه ها و مدارس كشور را عرصه تاخت و تاز خود 
ساخته و روند تحصيل و تدريس را مختل كرده بودند. 
بسياري از استادان منحرف، به كار مشغول بودند و هيچ 
تغيير بنيادي در برنامه و شيوه تدريس و تربيت و اهداف 
آنها رخ نداده بود. در نتيجه، دانشگاه هاي سراسر كشور 
براي مدتي تعطيل شد. پس از تعطيلي دانشگاه ها، به 
منظور ساماندهي به امور فرهنگي مدارس و دانشگاه ها، 
به فرمان امام خميني(ره)، اولين تركيب شوراي انقالب 
شكل  فرهنگي  انقالب  ستاد  عنوان  تحت  فرهنگي 
گرفت. با تشكيل اين ستاد، علي رغم كارشكني هاي 
امام در  برخي اشخاص و گروه هاي سياسي، حضرت 
سال ١٣٦٠، از ستاد خواستند كه در باز شدن دانشگاه ها 

تسريع نمايد.
 با بازگشايي دانشگاه ها، ضرورت توسعه و تعميق كار اين 
ستاد ايجاب كرد كه در نوزدهم آذر ١٣٦٤، امام، رؤساي 
سه قوه و تعداد ديگري از انديشمندان فرهنگي كشور را 
به اعضاي آن بيفزايند. گسترش و نفوذ فرهنگ اسالمي 
در شئون جامعه، تزكيه محيط هاي علمي و فرهنگي 
مراكز  و  مدارس  و  دانشگاه ها  تحول  مادي،  افكار  از 
فرهنگي و هنري بر اساس فرهنگ صحيح اسالمي، 
حفظ و احياء و معرفي آثار و مآثر اسالمي و ملي از جمله 
اهداف اين شورا و نيز تدوين اصول سياست فرهنگي 
نظام جمهوي اسالمي و تعيين اهداف و جهت گيري 
تعيين مراجع  آموزشي و علمي،  برنامه هاي فرهنگي، 
براي طرح و تدوين برنامه هاي فرهنگي و علمي، تدوين 
استادان و معلمان دانشگاه ها و  براي گزينش  ضوابط 
نظارت بر امور كتاب هاي درسي و... از جمله وظايف 

شوراي عالي انقالب فرهنگي مي باشند.

كشف راه حلى براى پايان دردهاى جسمانى

اگر شما هم وقتي صحبت از خريد تلفن هاي کارکرده به 
ميان مي آيد نظر مخالفتان را اعالم مي کنيد و معتقديد نبايد 
در  آن  از  استفاده   نوع  از  که  الکترونيکي خريد  دستگاهي 
گذشته بي خبريد و نمي دانيد آيا قبال تعمير شده يا خير، بد 
نيست اين مطلب را مطالعه فرماييد!افرادي را که به دنبال 

خريد گوشي اند در سه دسته مي توان جاي داد:

زواياي گوشي ضرب ديدگي
 يا شکستگي نداشته باشد

گوشي  خريد  مخالف  همراه  تلفن  به  عالقه مندان  اکثر 
مالک  استفاده  نوع  از  چون  احتماال  کارکرده اند،  هوشمند 
هم  حق  البته  و  نيست،  دستشان  در  کاملي  اطالع  قبلي 
قرار  دوستان  اين  اختيار  در  راه حل  چند  اينجا  اما  دارند. 
مي دهيم تا شايد بتوانند با هزينه کمتر، امکانات بيشتري 
به دست بياورند.اول از همه بايد به ظاهر گوشي موردنظر 
دقت کنيد و ببينيد از زواياي مختلف دچار ضربه نشده باشد؛ 
يعني در زواياي گوشي ضرب ديدگي يا شکستگي نباشد و 

درپوش هاي قسمت شارژ و رم و سيم کارت موجود باشد.
دوم اينکه به پيچ هاي گوشي دقت کنيد. نبايد آثري از آچار 
يا پيچ گوشتي روي آنها باشد. البته در بعضي مدل ها روي 
يک يا چند پيچ برچسب پلمپ هست که اگر آنها آسيب ديده 
باشند، صددرصد گوشي قبال باز شده است.موضوع بعدي به 
باتري دستگاه مربوط است که در درجه اول نبايد تغيير حالت 
فيزيکي داده باشد و برچسب سفيد کوچک کنار باتري نيز 
نبايد تغيير رنگ داده باشد؛ در غير اين صورت باتري دستگاه 
يا فاسد است يا رطوبت ديده. البته راه هايي براي تشخيص 
سالمت دستگاه هايي که باتري داخلي دارند هم وجود دارد، 

تا ۳ ساعت فول  بين ۲  باتري معموال  مانند تست شارژ: 
شارژ مي شود. حال اگر باتري موردنظر شما در زمان خيلي 
کمتري شارژ شود يا شارژش زود خالي شود، نشانه فساد 
اما  باتري است.اين مسائل مربوط به ظاهر گوشي است، 
براي شناختن و خريد گوشي کارکرده کافي نيست. شما بايد 

دستگاه را در حالت روشن نيز امتحان کنيد.

اولين و مهم ترين قسمت تست
 آنتن تلفن همراه است

است.  همراه  تلفن  آنتن  تست  قسمت  مهم ترين  و  اولين 
باشيد  قادر  بايد  گوشي،  در  سيم کارتتان  دادن  قرار  از  بعد 
و  شما  صداي  هم  که  طوري  کنيد،  برقرار  تماس  آن  با 
اگر  مقابل واضح و شفاف شنيده شود.  هم صداي طرف 
آنتن دستگاه مدام  يا  مشکلي در اين تماس داشته باشيد 
آنتن دارد.يکي ديگر  کم وزياد شود، گوشي مشکل ضعف 

از قسمت هاي تست گوشي روشن صفحه نمايش يا همان 
را  اين کار  به روش هاي مختلفي  LCD است. مي توانيد 
انجام دهيد، اما بهترين حالت، که کارتان را راحت تر مي کند 
و باعث مي شود چند تست را همزمان انجام دهيد، روش 
از سالم  از روشن شدن دستگاه و اطمينان  زير است.پس 

بودن فيزيکي صفحه نمايش (نداشتن ترک و شکستگي)، 
انتخاب گزينه دوربين نخست از يک صفحه  با  مي توانيد 
سفيد با فالش و يک صفحه مشکي بدون فالش عکس 
بگيريد و همچنين با دوربين جلو گوشي هم عکس بگيريد.

با اين کار هم دوربين مکالمه تصويري، هم دوربين اصلي و 
هم فالش دستگاه را تست کرده ايد و در ضمن، با رفتن به 
گالري گوشي و ديدن عکس هاي سفيد و مشکي، مي توانيد 
ببينيد آيا مانيتور گوشي پيکسل سوخته دارد يا خير، يا رنگ 
يا  تغييري کرده است  به حالت اصلي  تصوير شما نسبت 
نه.به ياد داشته باشيد بر اثر استفاده زياد اطراف مانيتور زرد 

به گوشي  اگر  ادغام مي شود و  يا رنگ ها در هم  مي شود 
از  بيشتري  نور  قسمت ها  آن  در  تصوير  باشد،  آب خورده 
خود ساطع مي کند.اين نکته را فراموش نکنيد که در برخي 
به هم  تاچ و ال سي دي گوشي  مانند سامسونگ،  برندها، 
به نام  ضدخش  تقريبا  و  محافظ  اليه  يک  اما  متصل اند، 
گلس روي آن قرار دارد که خيلي ها از وجودش بي خبرند 
و هنگام بروز مشکل هزينه هايي گزاف بابت تعويض تاچ 
و ال سي دي پرداخت مي کنند. همچنين در برخي مدل هاي 
قديمي تر کال قسمت تاچ و ال سي دي جدا از هم هستند و، 
بسته به نوع آسيب، ممکن است فقط تعويض يکي از آن 

دو الزم باشد.

صداي گوشي، بلوتوث
 و واي فاي را تست کنيد

قسمت  به  بايد  مي رسد.  تنظيمات  به  نوبت  اين  از  پس 
و  بلوتوث  ژيروسکوپ،  گوشي،  صداي  و  برويد  تنظيمات 
واي فاي را تست کنيد. حتما بايد با WiFi گوشي به يک 
مودم در همان جا وصل شويد و ببينيد دستگاه به اينترنت 
وصل مي شود يا خير. در تست بلوتوث همين که گوشي 
بتواند چند بلوتوث را جستجو و پيدا کند، کافي است و ارسال 
دو  بايد  گوشي  براي صداي  نيست.  فايل الزم  يا  عکس 
نکته را مد نظر داشته باشد: اول اينکه صداي مناسب داشته 
باشد (يعني کمتر از حد معمول نباشد) و دوم اينکه صداي 
پخش شده نويز و خش خش نداشته باشد. در پايان بخش 
ژيروسکوپ گوشي مهم است که باعث مي شود وقتي حالت 
نمايش  جهت  مي دهيد،  تغيير  را  گوشي  عمودي  يا  افقي 

تصوير هم عوض بشود.

قانون، ترافيك، ايمنى

پارک وسايل نقليه در پياده روها

تردد و توقف وسايل نقليه در پياده روها يکي از معضالت 
ترافيکي و موجب سلب آسايش و آرامش عابرين پياده 
است. برابر ماده ١٩٢ آيين نامه راهنمايي و رانندگي تردد 
و پارک وسايل نقليه در پياده روها ممنوع و پليس نيز 
برابر وظيفه ذاتي ملزم به اعمال قانون اين وسايل نقليه 
مي باشد. برخي رانندگان با تصور اينکه پل روبروي در 
منازل آنها حريم خصوصي آنهاست خودرو را بر روي 
اين پل ها مي نمايند طوري که مقدار زيادي از پياده رو 
تصرف مي شود و در اکثر مواقع مانع عبور عابرين پياده 
است. لذا به رانندگان عزيز توصيه مي شود با رعايت و 
احترام به حقوق ساير شهروندان از تردد و پارک وسايل 

نقليه خود در پياده روها جدا خودداري فرمايند. 
پليس راهنمايي و رانندگي خراسان جنوبي

سخنرانى و عزادارى سه شنبه 94/9/17 الى شنبه 94/9/21
آغاز مراسم شب ها: ساعت 7/15 

پنجشنبه 9/19 رحلت پيامبر (ص) و شهادت امام حسن مجتبى (ع) ساعت 10 صبح الى 12
شنبه 9/21 شهادت امام رضا (ع) ساعت 10 صبح الى 12

سخنران: حجت االسالم دكتر شهاب    مداح: حاج غالمحسين نارمنجى
آدرس: خيابان شهيد منتظرى 3- جنب مسجد خضر على (ع)

مراسم عزادارى
هيئت جان نثاران اباعبدا... الحسين (ع)

ايام آخر ماه صفر

 09151605216
  3 2236030  

ايزوگـام
سليمانــى

خيابان ارتش - سه راه معلم - جنب بيمه البرز  
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مراسم سخنرانى و عزادارى رحلت رسول اكرم (ص) و شهادت امام حسن (ع) و امام رضا (ع)   

سخنران: حجت االسالم و المسلمين يعقوبى
زمان: چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه   ساعت 19:30

مكان: بيت العباس (عليه السالم)

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

فروشگاه لوله و اتصاالت 
كـاظمـى

طرح تعويض شيرآالت قديمى
با شيرآالت اهرمى

با  كمترين هزينه 
صاحب شيرآالت اهرمى شويد

بين مدرس 35 و 37 
09151638890 -09123024066

www. iranwash. ir قاليشويي و مبل شويي ايـران

   2- 20 43 42 32    66 66 44 32     صاِف صاف      لوِل لول      تخِت تخت
دفتر: توحيد 21، نبش نبوت 21، پالك 105
عضو  معتبر اتحاديه     مسئول : دستگردي

ارائه انواع البسه و پوشاك زنانه، مردانه و بچگانه

شال و روسرى و آرايشى

خيابان امامت، نرسيده به امامت 2/1       32413336

پوشــاك  عصــر جـديد
با 15 درصـد تخفيف

فروشگاه مروج 
بين معلم 44 

و چهارراه 15 خرداد
09151615329
32442272

فرصت را از دست ندهيد  (فقط 100 روز)
فروش آب شيرين كن /  اقساط 10 ماهه بدون افزايش قيمت
6 مرحله اى/ 7 مرحله اى
تعميرات تخصصى با گارانتى و فيلتر رايگان

كركره برقى -  جك پاركينگى 

نبش مدرس 69    09153616358

چك دو ماهه

مصطفى  سوگ  به  خورشيد 
(ص) مى گريد  مهتاب به حال 
مجتبى (ع) مى گريد   در مشهد 
دل چه كرباليى برپاست   قومى 

به شهادت رضا (ع) مى گريد

رحلت پيامبر اكرم (ص) و شهادت امام حسن مجتبى (ع)
 و آفتاب هشتم امامت حضرت على ابن موسى الرضا (ع) تسليت باد

امالك آسمان- قاسمى

در انتهاي زمين چه خبر است؟ 

 مساحت قطب جنوب حدود ١٤ ميليون کيلومتر مربع 
در  دما  است.  اروپا  قاره  اندازه ي  هم  تقريبا  که  است 
قطب جنوب به منفي ٩٠ درجه سانتي گراد و سرعت 
باد در سواحل شرقي آن به حدود ٨٠ کيلومتر بر ساعت 

مي رسد. اما در زندگي در آنجا چگونه جريان دارد؟
به گزارش سي ان ان، شرايط زندگي در آنجا به طور 
عادي براي انسان مهيا نيست. از اين رو مي توان آن را 
«انتهاي زمين» و يا حتي «آخر دنيا» ناميد. اسامي مناطق 
جغرافيايي نيز همين حس را به ما تحميل مي کند: خليج 
وحش و جزيره فريب.تعداد افرادي که براي پژوهش 
به قطب جنوب رفته اند در زمستان حدود هزار نفر و 
برناسکوني،  است.الکس  نفر  تابستان حدود ٤٥٠٠  در 
عکاس مشهور ايتاليايي، به مناطق مختلفي از جهان 

سفر کرده و عکس هاي زيبايي را گرفته است. کتاب 
جديد او به نام «يخ آبي» که پس از کتاب «آفريقاي 
وحشي» منتشر شده است، به سفر به طبيعت و حيات 

وحِش قطب جنوب اختصاص دارد. 
چنين  براي  زمان  سال  دو  که  مي گويد  برناسکوني 
سفري نياز است؛ چرا که شرايط طبيعي گاهي اوقات 
بسيار خطرناک مي شود و نمي توان به راحتي ادامه داد. 
برناسکوني تمام تجهيزات الزم و انواع لنزها را همراه 
خود داشته تا بتواند بهترين عکس ها را بگيرد. او براي 
جهان  شکارچيان  خطرناک ترين  از  برخي  از  عکاسي 
شهرت دارد که در اين باره مي گويد: «سعي مي کنم تا 

مي توانم به سوژه نزديک شوم.»
عکس هايتان  «اگر  مي گويد:  عکاس،  کاپا،  رابرت 
بايد  که  طور  آن  سوژه  به  که  بدانيد  نمي شود،  خوب 
از اين رو، برناسکوني مي گويد که  نزديک نشده ايد.» 
صورت  در  و  شود  نزديک  سوژه ها  به  مي کند  سعي 
مورد  در  بکشد.برناسکوني  دراز  زمين  روي  بر  امکان، 
را  آن  ما  باشيد.  زمين  زمين مي گويد: «مراقب  سياره 
 از اجدادمان به ارث نبرده ايم، بلکه آن را از نوادگانمان

 به امانت گرفته ايم.»
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32
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579214683
318976245
246583791
782635914
693421857
154798362
961352478
425867139
837149526

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.

شماره 3389

چهارشنبه * 18 آذر  1394 * شماره 3389 

اسمان براى گرفتن ماه تله 
نمى گذارد اين ازادى ماه است 

كه او را پايبند مى كند.

هرچه انسان، وجود ارزشمندترى
 داشته باشد به همان اندازه

 مودب و فروتن است

پيامبر اکرم (ص ) در پي رؤياي شيريني ديد که، مسلمانان 
به  انجام فريضه حج هستند.  الحرام مشغول  در مسجد 
مسلمانان ابالغ فرمود براي سفر عمره در ماه ذيقعده آماده 
شوند. همه آماده سفر شدند. قافله حرکت کرد. چون اين 
سفر در ماه حرام انجام شد و مسلمانان جز شمشيري که هر 
مسافر همراه خود مي برد چيزي با خود نداشتند و از سوي 
ديگر با مقاومت قريش روبرو شدند و بيم خونريزي بسيار 
بود، پيامبر (ص ) با مکيان پيماني برقرار کرد که به «پيمان 
حديبيه « شهرت يافت. مطابق اين صلح نامه پيامبر (ص ) 
و مسلمانان از انجام عمره صرف نظر کردند. قرار شد سال 
ديگر عمل عمره را انجام دهند. اين پيمان، روح مسالمت 
جوئي مسلمانان را بر همگان ثابت کرد. زيرا قرار شد تا 
از بين برود و رفت  ده سال حالت جنگ بين دو طرف 
و آمد در قلمرو دو طرف آزاد باشد. اين صلح در حقيقت 
پيروزي اسالم بود، زيرا پيامبر (ص ) از ناحيه دشمن داخلي 
خطرناکي آسوده خاطر شد و مجال يافت تا فرمانروايان 
کشورهاي ديگر را به اسالم دعوت فرمايد. در اوايل سال 
١١ قمري، بيماري و رحلت پيامبر (ص) پيش آمد. چون 
بيماري پيامبر (ص) سخت شد، به منبر رفت و مسلمانان را 
به مهرباني با يکديگر سفارش فرمود و گفت اگر کسي را 
حقي بر گردن من است بستاند، يا حالل کند و اگر کسي 
را آزرده ام اينک براي تالفي آماده ام. وفات پيامبر (ص) در 
٢٨ صفر سال ١١ ق، يا به روايتي در ١٢ ربيع االول همان 

سال در ٦٣ سالگي روي داد.
 پيامبر بارها از رحلت خود خبر مي دهد

 ١- در فرصتهاي پراکنده
 ابن عباس و سدي:  پيامبر (ص) فرمود: (اي کاش مي 
دانستم مرگ من چه موقع خواهد بود؟)پس از آن سوره 
نصر نازل گرديد، پس از نزول سوره نصر، پيامبر (ص ) 
 در نماز، بين تکبير و قرائت، سکوت مي کرد و مي فرمود: 
ال کردند؟  را سؤ  آن  پيامبر (ص) علت  از  ا...)  (سبحان 
فرمود: (خبر مرگ مرا دادند) پس از آن گريه شديدي کرد، 
عرض شد: اي رسول خدا (ص)، آيا بخاطر مرگ گريه 
مي کنيد؟ در حالي که خداوند گناهان گذشته و آينده تو 
را آمرزيده است؟ پيامبر (ص)فرمود: (پس ترس انتقال به 
آخرت، تنگناي قبر، تاريکي لحد و ترسهاي فراوان قيامت 
چه مي شود؟) و بعد از نزول سوره ياد شده به مدت يکسال 
زنده ماند. در مجمع هم از ام سلمة آمده است: رسول خدا 
(ص ) در اين اواخر، نمي نشست و برنمي خاست و رفت و 
آمد نمي کرد، سوره نصر را قرائت مي کرد. مرحوم عالمه 
طباطبائي مي گويد: در اين معنا با اختالفاتي اندک در گفته 
رسول خدا (ص )، روايات بسياري آمده است و در اين که 
چگونه اين سوره داللت دارد بر فرارسيدن ايام رحلت گويد: 
مضمون آيه داللت دارد بر فراغ پيامبر (ص ) از تالش و 
مجاهدت و پايان يافتن و تماميت ماءموريت او، و پس از 

اتمام ماءموريت هنگام زوال فرا مي رسد.

 ٢- در مراسم حجه الوداع
 به روايت جابر گويد: در حجة الوداع در حضور پيامبر اکرم 
(ص ) بوديم، در هنگام رمي جمرات فرمود: (مناسک خود 
را از من فراگيريد، شايد بعد از امسال ديگر به حج نيايم ) 
و به همين مضمون در کامل ابن اثير است به اضافه اين 
جمله هرگز مرا ديگر در اين جايگاه نخواهيد ديد. پيامبر در 
هنگام بازگشت از حجة الوداع در اجتماع بزرگ حاجيان 
از نزديک بودن ارتحال خود خبر مي دهد: خداوند لطيف 
و آگاه به من خبر داده است: و اين که نزديک است فرا 

خوانده شوم و من دعوت خداي را اجابت نمايم.
٣ - در مدينه

 ابو مويهبة خادم رسول خدا (ص ) گويد: شبي پيامبر اکرم 
(ص ) مرا از خواب بيدار کرد، و فرمود: من ماموريت دارم 
براي اهل بقيع استغفار کنم (پس با من بيا) گويد: من با 
پيامبر (ص ) خارج شدم، تا بقيع آمديم، آنگاه پيامبر (ص) 
به اهل بقيع سالم کرد، و سپس فرمود: گوارا باد بر شما 
آنچه را فعال در آن قرار داريد، در حقيقت فتنه ها هم 
چون شب تار روي آور گرديده است، آنگاه فرمود: کليد 
خزينه هاي زمين به من واگذار شد، و اين که زندگي 
جاويد در دنيا داشته باشم، و در پايان نيز بهشت از آن من 
باشد، و يا اين که ديدار پروردگار را برگزينم، و من ديدار 

خداوند را برگزيدم. 

کسب اجازه از پيامبر (ص) براي قبض روح 
از امام سجاد (ع)روايت شده که فرمود:از پدرم شنيدم که 
مي گفت: سه شب پيش از وفات رسول خدا (ص) جبرئيل 
بر ايشان نازل شد و گفت: اي احمد، خداوند براي احترام 
درباره  و  است  فرستاده  نزدتان  مرا  شما  بزرگداشت  و 
چيزي که خود نسبت به آن آگاهتر است پرسش مي نمايد 
و مي فرمايد: چگونه اي اي محمد؟ آن حضرت فرمود: اي 
جبرئيل، غمگينم، اي جبرئيل، احساس اندوه مي کنم.روز 
سوم جبرئيل همراه با ملک الموت به اتفاق فرشته اي که 
در آسمان به نام اسماعيل است با هفتاد هزار فرشته ديگر 
فرود آمدند. جبرئيل پيشاپيش آنان بود و عرض کرد: اي 
احمد، همانا خداي عز و جل مرا به احترام و بزرگداشت 
نزدتان فرستاده و درباره چيزي که خود بدان آگاهتر است 
مي پرسد آنگاه ملک الموت اجازه خواست. جبرئيل عرض 
اجازه  از شما  اين فرشته مرگ است که  يا احمد،  کرد: 
مي خواهد؛ او تاکنون از کسي اجازه نگرفته و پس از شما 
نيز از کسي اجازه نخواهد گرفت. رسول خدا (ص)فرمود: 
اي ملک الموت! واقعا چنين مي کني؟ گفت: آري به اين 
مامور شده ام که هر چه فرمودي انجام دهم. جبرئيل به 
پيامبر (ص) گفت: يا احمد! خداوند تبارک و تعالي مشتاق 
ديدار شماست. پس آن حضرت فرمود: اي ملک الموت! 

هر چه دستور داري اجرا نما.
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حرف هاى ابريشمى موفقيت

شعر روز 

پلكى احساس

عارفانه روز

يك لحظه مكث كن

شهادت امام حسن (ع) 

آيه روز  

پس فرعون با لشكريانش آنها را دنبال كرد و[لى] از دريا آنچه آنان را فرو پوشانيد 
فرو پوشانيد. سوره طه، آيه 78

حديث روز  

بين حّق و باطل به اندازه چهار انگشت فاصله است، آنچه با چشمت بينى حّق است و چه بسا با گوش خود سخن باطل بسيارى 
را بشنوى. امام حسن مجتبى (ع)

شهادت امام رضا (ع)

آه و واويال، كه چشمان پيمبر بسته شد
باب وحى و خانة زهراى اطهر بسته شد
دست فتنه، باز شد بازوى حيدر بسته شد

هم عزاى مصطفى، هم غربت شيرخداست

اگر كسى را دوست دارى،
 به او بگو  زيرا قلبها معموًال

 با كلماتى كه ناگفته ميمانند، مى شكنند.

داشتن هدف و رفتن به دنبالش، 
خوب است ولى عاشق هدف بودن 
و گرفتار شدن چيز ديگرى است. 

گذرگاه تاريخ شهادت امام رضا (ع)

٣٠ صفر مصادف با سالروز شهادت امام هشتم شيعيان 
جهان حضرت ثامن االئمه علي بن موسي الرضا(ع) است. 
سالروز وفات ايشان نيز اختالف نظر وجود دارد و محققين 
وفات ايشان را طي سالهاي ٢٠٢، ٢٠٣ و ٢٠٦ هجري 
قمري محتمل دانسته اند. اما قول مشهور در مورد والدت 
آن بزرگوار سال ١٤٨ هجري قمري و در خصوص وفات 
ايشان سال ٢٠٣ هجري قمري است. با پذيرش چنين 
اقوالي طول عمر با بركت امام رضا (ع) پنجاه و پنج سال 
مي شود. دوران ٢٠٠ ساله امام حضرت ثامن االئمه(ع) با 
حكومت پنج ساله هارون الرشيد، سه ساله خالفت محمد 
امين و ١٣ ساله زمامداري عبدا... مامون همزمان است. 
حضرت علي بن موسي الرضا (ع) دوران امامت خود را از 
سال ١٨٣ هجري قمري در اوج خفقان سياسي دنياي 
اسالم و اقتدار حكومت عباسيان آغاز كرد. اين مرحله 
از تاثيرگذارترين مراحل تاريخ  از دوران زندگي ايشان 
تشيع است، عزيمت اجباري امام به خراسان بنا بر اصرار 
مامون و پذيرفتن تقاضاي سياسي خليفه عباسي مبني 
بر در دست گرفتن زمامداري مسلمين و پذيرش منصب 
واليتعهدي به اجبار و اكراه از وقايع مشهور تاريخ اسالم 
استقبال  به مرو،  از مدينه  امام  تاريخي  است. هجرت 
گستره شيعيان و هواداران اهل بيت در مسير حركت 
كاروان آن حضرت و انتشار حديث سلسله الذهب و اقدام 
به برگزاري نماز عيد فطر و برگزاري جلسات مناظره با 
علماي اهل كتاب از اين دوره زندگي امام در تاريخ به 
يادگار مانده است. عاقبت با توجه به اوج گيري احساسات 
مذهبي به نفع امام رضا (ع) و بروز اختالفات خانوادگي در 
خاندان عباسي، آن امام بزرگوار به دسيسه چيني مامون 
خليفه عباسي مسموم و به شهادت رسيدند و پيكر مطهر 

ايشان در حوالي طوس به خاك سپرده شد.

باران اشك از چشم ستاره ها در مرثيه رسول پاكى ها

چگونگى شهادت امام حسن عليه السالم

حسن  امام  بر  صلح  تحميل  از  پس  اموى  حكومت 
عليه السالم گرچه به بسيارى از اهداف خود رسيده 
السالم  عليه  حسن  امام  وجود  چنان  هم  ولى  بود، 
مانع از به اجرا درآوردن برخى از نّيات پليد آنان بود. 
تعيين  كرد  مى  دنبال  معاويه  كه  اهدافى  جمله  از 
جانشين براى خود بود. وى از اجراى اين تصميم كه 
برخالف مفاد صلح نامه او با امام حسن عليه السالم 
زمان  در  اگر  كه  دانست  مى  و  داشت  وحشت  بود 
حيات آن حضرت به چنين كارى دست بزند، بدون 
السالم  با مخالفت شديد حسن بن على عليه  شك 
روبه رو خواهد شد. بر اين اساس تصميم گرفت از 
هر راه ممكن امام عليه السالم را به شهادت برساند. 
حسن امام  همسر  جعده  زياد  هاى  بررسى  از   پس 
عليه السالم را مناسب ترين فرد براى تحقق بخشيدن 
به اين هدف پليد ديد. آن گاه به صورت محرمانه و 
با ارسال صدهزار درهم به جعده، به او قول داد كه 
اگر امام حسن عليه السالم را به شهادت برساند او 
را به همسرى يزيد درخواهد آورد. بدين وسيله جعده 
آن حضرت را با ريختن زهر در آب آشاميدنى مسموم 
كرد و طولى نكشيد بر اثر آن، امام حسن عليه السالم 

به شهادت رسيد.

طراح: نسرين كارى

 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 

نبش جمهورى 28 و 30 به سمت مزار شهدا (قلعه)   09155622291 - 32211684

الستيك فرازى

به يك نفر براى همكارى در فروشگاه  
نيازمنديم.

09158419682 -09153634065

استخدام بازارياب حرفه اى
 به صورت محدود

استخدام بازارياب و ويزيتور 
حرفه اى و متعهد به كار با آموزش 
بازاريابى توسط اساتيد و نيروهاى 

متخصص در اين رشته همراه 
با حقوق ثابت + مزايا + بيمه + 

پورسانت  عالى
09154891459 - 32320146

09159625349   

به يك منشى خانم با روابط عمومى باال آشنا 
به حسابدارى به صورت دو شيفت نيازمنديم.     

32234838 -09153612181

فروش منزل وياليى جنوبى 
273 مترمربع  معلم 7 - پالك 34

09155620967

فروش مغازه مواد لبنى پروتئينى 
احسان واقع در بازار محله  كارگران 
غرفه شماره 4    09365402009

فروش مغازه كارت عروسى
 با موقعيت عالى

09153227735

 آهن آالت مستعمل و ذوبى 
را نقدا خريداريم.

درب و پنجره ، مس و آلومينيوم 
فقط با يك تماس
09151612979

 09151614735
برادران زنگوئى

خانگى و صنعتى در اسرع وقت
09158624439- جانى

تمامى لوازم دست دوم منزل و ادارى را تعمير لوازم گازسوز
نقدا با باالترين قيمت در محل خريداريم. 

با يك تماس     09159618050

معاوضه خودروى BMW مدل 1978
 با پاترول چهار درب يا لندكروز دو كابين
 يا تويوتا دو كابين  09157916121

كارواش بخار با موقعيت و درآمد عالى 
به دليل خدمت سربازى نقد و اقساط 

به فروش مى رسد.   09358994585

اجاره قالب فلزى ، جك و كليه تجهيزات 
بتونى ، ساختمانى و ديزل ژنراتور

09153613243- شريفى

اجراى پتينه
در طرح هاى مختلف 09019759900

پخش تراكت  تبليغاتى

0938  928  2099

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

تعميرات تخصصى ركتى فاير
32311719 - 09151632362

تعويض روغن ، كارواش، پنچرگيرى
ماشين هاى سبك و سنگين

 مــارال
شمس آباد - حاشيه جاده اصلى 

09395067689

نقاشـى ساختمـان 
انواع رنگ هاى روغنى و پالستيك 

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

09156633230 - برگى

رهن و اجاره  زيرزمينى به مساحت 
240 مترمربع واقع در حاشيه طالقانى

09151614581

فروش پشم  سنگ
32259237 - 09151609887

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

تجربه كنيد.    09158668002

آدرس: بيرجند 
ميدان امام خمينى (ره) - جمهورى 15

09153623627 - 05632211244-32232039

نمايندگى ايزوگام 
عبـاسـى
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32422592- 09159644492
حدفاصل چهارراه دوم توحيد و سيلو

ايزوگام، قيرگونى،آسفالت

دستگاه ساب سيار
 اميرآبادى زاده

ساب انواع سنگ هاى  مرمر گرانيت و 

موزاييك ساده      09156706538

  نمايشگاه و فروشگاه بزرگ

 مبـل شاهيـن

بيرجند- ميدان شهدا- ابتداى خيابان منتظرى   32224632
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r

فروش اقساطى

 با چك معتبر بدون سود
طرف قرارداد  فرهنگيان
 و شركت كويرتاير

عرضه مستقيم و بى واسطه از بزرگ ترين و معتبرترين 
توليد كنندگان تهران (يافت آباد)
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اخبار ورزشى

سالمت نيوز: مصرف مركبات عالوه بر اين كه مملو از ويتامين «ث» بوده و طول دوره سرماخوردگي را كاهش مي دهد، از بروز  چين و چروك  صورت در اثر 
قرار گرفتن در سرما نيز جلوگيري مي كند . چاي سبز محافظ و التيام دهنده التهاب پوست است و از بروز آكنه جلوگيري مي كند. تخم مرغ نيز منجر به ترميم 
بافت پوست مي شود .  گوجه فرنگي از مضرات اشعه ماوراى بنفش جلوگيري مي كند و مانعي براي پيري زودرس و ابتال به سرطان پوست محسوب مي شود. 

مقابله با چين و چروك در اين فصول سرد سال !

مبتاليان به آنفلوآنزا انار بخورند  

6
ايستگاه سالمت

حوادث

برگزارى مسابقات قهرمانى پينگ پنگ 
شهرستان بيرجند به مناسبت روز دانشجو 

بيرجند  شهرستان  پنگ  پينگ  قهرمانى  مسابقات 
به مناسبت روز دانشجو برگزار شد. اين مسابقات با 
حضور ده بازيكن به صورت دو حذفى در سالن شهيد 
آرمين  و  علمى  عبدا...  شد.  برگزار  بيرجند  سرحدى 
عبداللهى عناوين اول و دوم را كسب كردند، عميد 
حسين  شدند.  سوم  مشتركًا  رياسى  آريا  و  آزادگان 
برگزارى  مسئوليت  اميرآباديزاده  محسن  و  رفيعى 

مسابقات را بر عهده داشتند.

مظلومى هفته آينده ليست مي دهد

هاي  برنامه  كه  است  هايي  تيم  جمله  از  استقالل 
دارد  . به  فصل  نيم  انتقاالت  و  نقل  براي  مفصلي 
جاسم  مثل  نفراتي  جدايي  با  «ورزش سه»،  گزارش 
كرار و ريوالدو برزيلي ميانه ميدان استقالل با كمبود 
خاطر  همين  به  شد  روبرو  طراح  و  خالق  بازيكنان 
پرويز مظلومي سخت در تالش است تا با جذب نفرات 
شايسته جاي خالي مهره هاي خارجي اش را پر كرده و 
ضعف هاي تيمش در ميانه ميدان را به حداقل برساند. 
نشست هيئت  در  افشارزاده  بهرام  كه  گزارشي  طبق 
مديره ارائه داد قرار است پرويز مظلومي بعد از بازي 
حساس هفته آينده برابر تراكتورسازي در نشستي با او 

ليست نفرات مدنظرش را به باشگاه ارائه دهد.

مصدوميت در عملكردم در 
المپيك ريو تاثيرگذار خواهد بود

ايرنا: قهرمان وزنه برداري دسته فوق سنگين جهان 
و المپيك گفت: مصدوميتم به طور حتم بر عملكردم 
در المپيك 2016 ريو تاثيرگذار خواهد بود چرا كه از 
تمرينات عقب مانده ام .  سليمي افزود :  زمان بازگشت به 
تمرينات دقيقا مشخص نيست چرا كه پايم بايد كامال 

خوب شود. زمان بازگشتم را بايد پزشكان اعالم كنند .

جدايي رسمي توني از تراكتورسازي

توني اوليويرا كه در تمرين تراكتورسازي حضور پيدا 
نكرد و دستيارانش بازيكنان را تمرين دادند، در نهايت 
از اين تيم جدا شد .  به گزارش «ورزش سه»، در جلسه 
اي كه به همين دليل در باشگاه تراكتورسازي انجام 
شد، مسئوالن با توني بر سر جدايي به توافق رسيدند.  

 نام سرمربي جديد تراكتور هنوز اعالم نشده است . 

مكاني : برايم مهم نيست كدام گلر
 به پرسپوليس مي آيد

دروازه بان پرسپوليس معتقد است كه اگر كسي بدون 
توجه به جدول بازي پرسپوليس را تماشا كند، اين تيم 
را صدرنشين ليگ مي داند  . به گزارش «ورزش سه»، 
سوشا مكاني گفت: هر كس بخواهد به نظر كادر فنى، 
به پرسپوليس بيايد برايم اهميتى ندارد. من كار خودم 
را مى كنم و همه مى دانند كه سوشا اهل رقابت است 

اگر اين طور نبود دروازه بان پرسپوليس نمى شدم. 

توصيه هايي براي 
پيشگيري از آنفلوآنزا  

عصرايران: افراد باالتر از 65 سال، كودكان زير 

5 سال، مبتاليان به بيماري هاي قلبي و ريوي 
سرطان  به  مبتاليان  باردار،  خانم هاي  مزمن، 
بيماري  به  مبتاليان  هستند،  درمان  تحت  كه 
ديابت و نارسايي كليه و كساني كه به هر دليلي 

دچار نقص سيستم ايمني هستند از جمله افراد 
در معرض خطر هستند كه بيماري آنفلوآنزا در 
اين افراد عارضه شديدتري دارد .  متخصصان بر 
پيشگيري  براي  فردي  بهداشت  نكات  رعايت 
بر  تاكيد  با  و  كنند  توصيه مى  بيماري  اين  از 
اينكه شستشوي دست ها با آب و صابون براي 

ضروري  بسيار  آنفلوآنزا  بيماري  از  پيشگيري 
تنفسي  آداب  رعايت  كنند  مى  عنوان  است، 
از  العاده زيادي در پيشگيري  نيز اهميت فوق 
بيماري دارد  .  افراد مبتال به بيماري يا مشكوك 

به بيماري از بوسيدن و دست دادن با يكديگر 
خوددرماني  گونه  هر  از  كنند.  خودداري  جدا 
نمايند .  مراجعه  پزشك  به  و  كنند  خودداري 
مصرف آنتي بيوتيك در بسياري از موارد ابتال 
به اين بيماري اصال ضرورتي ندارد و بعضي از 
مبتاليان الزم است با تشخيص پزشك تحت 

درمان هاي دارويي ويژه قرار گيرند . 
 رعايت آداب تنفسي يعني استفاده از دستمال در 
هنگام عطسه و سرفه و قرار دادن دستمال در 
كيسه پالستيكي و سپس قرار دادن آن در سطل 
زباله اهميت فوق العاده زيادي در پيشگيري از 
بيماري دارد . رعايت فاصله حداقل يك متري با 
بيمار مبتال بسيار ضروري است و فرد مبتال بايد 
به اندازه كافي استراحت نمايد بنابراين از حضور 
در مدرسه يا محل كار تا زماني كه پزشك اجازه 

نداده است بايد اكيدا خودداري شود  . 

مبتاليان به آنفلوآنزا انار بخورند  

قدس آنالين : انار شيرين خاصيت آنتي اكسيداني 
را براي مهار يا خنثي سازي راديكال هاي آزاد دارد 
و با داشتن اين خاصيت مي تواند با بيماري هاي 
آنفلوآنزا مقابله كند.  مبتاليان  از جمله  مختلف 
به آنفلوآنزا با عوارضي مانند تب، بي اشتهايي، 

تهوع و استفراغ و اسهال روبرو مي شوند كه نياز 
به دريافت تغذيه مناسب، در فرد مبتال افزايش 
مي يابد .  كاهش مصرف غذا ناشي از بي اشتهايي 
در طول روز، باعث كاهش پروتئين دريافتي در 
افراد مبتال و در نتيجه كاهش تدريجي مقاومت 
از  استفاده  مي شود .   ميكروب ها  برابر  در  بدن 

ايجاد  امكان  علت  به  شيرين  خيلي  مايعات 
اختالالت گوارشي توصيه نمي شود .  شير بهترين 
نمونه از مايعات است كه انرژي، پروتئين، بخشي 
از ويتامين ها، مواد معدني و مايعات الزم مورد 

نياز بيمار را تامين مي كند .  استفاده از انواع غالت 
و فرآورده هاي آن مانند برنج، ماكاروني، نان هاي 
همچنين  و  طبيعي  آبميوه هاي  و  دار  سبوس 
و  كنجد  مثل  دانه ها  و  مغزها  انواع  مصرف 
الزم  معدني  مواد  و  ويتامين ها  سوپ،  مصرف 

براي بهبود بيماري را تامين مي كند . 

آشنايي با 3 آنتي بيوتيك 
صددرصد طبيعي  

شهرخبر: با روش هاي طبيعي و رعايت بهداشت 

از  استفاده  بدون  مي توان  راحتي  به  غذايي 
برخي  به  ابتال  از  شيميايي   آنتي بيوتيك  هاي 
سرماخوردگي،  مانند  ويروسي  بيماري هاي  از 
پيشگيري  غيره  و  آنژين  گوش،  ورم  آنفلوآنزا، 
كرد . سير: سير يكي از بهترين  آنتي بيوتيك  هاي 
تركيبي  حاوي  غذايي  ماده  اين  است.  طبيعي 
آنتي اكسيدان  يك  كه  است  «آليسين»  نام  به 
نتايج  مي شود .   محسوب  قوي  ضدالتهاب  و 
پژوهش ها نشان مي دهد كه مصرف روزانه دو 
تا سه حبه سير به بدن كمك مي كند كه با انواع 
ريوي  بيماري هاي  عامل  قارچ هاي  از  مختلفي 
مقابله كند  .  زردچوبه: اگر طرفدار غذاهاي پرادويه 
هستيد بدانيد كه خدمت زيادي به سالمتي تان 
مي كنيد  . حتما به تمام غذاهايتان زردچوبه بزنيد؛ 
كمك  بدن  به  ادويه  اين  منظم  مصرف  چون 
مي كند تا با انواع مختلفي از باكتري ها مقابله 
كند. زردچوبه قدرت بااليي در مقابله با عاليم 
سرطاني  سلول هاي  از  پيشگيري  و  افسردگي 
دارد .  گريپ فروت: اگر به طور مرتب از نفخ و 
احساس خستگي و افسردگي رنج مي بريد الزم 
است كه به فكر تقويت سيستم ايمني بدن تان 
باشيد. گريپ فروت سرشار از فالوونوئيدها است 
كه خواص آنتي بيوتيكي قوي داشته و از بدن در 
برابر800 نوع قارچ و ويروس محافظت مي كنند . 

كشف 104 كيلوگرم ترياك و حشيش در نهبندان 

و  ترياك  كيلوگرم   104 كشف  از  نهبندان  شهرستان  انتظامى  فرمانده 
ماموران   : گفت  شاهوردى  سرهنگ  داد.  خبر  شهرستان  اين  در  حشيش 
امنيت  ارتقاى  طرح  از  مرحله  دومين  اجراى  در  نهبندان  امداد  يگان 
اى  نقره   405 دستگاه  يك  به  عبورى  خودروهاى  كنترل  هنگام   اجتماعى 
ماموران  مشاهده  با  راننده  دادند.  ايست  دستور  راننده  به  و  شدند  مشكوك 
فرعى  هاى  جاده  در  خودرو   ، پليس  عملياتى  اقدام  با   . شد  متوارى 
ترياك  گرم   700 و  كيلو   71 خودرو  از  بازرسى  در  و  شد  توقيف  شهرستان 
 : كرد  بيان  شاهوردى  .سرهنگ  شد  كشف  حشيش  گرم   700 و  كيلو   25  و 
در دو عمليات جداگانه نيز شش كيلو و 600 گرم ترياك از دو خودروى پژو و پرايد 
كشف شد . وى تصريح كرد : در مجموع اين عمليات ها سه متهم دستگير و سه 

دستگاه خودرو توقيف شد.

واژگونى يك دستگاه اتوبوس 
در محور بيرجند - مشهد

يك  گذشته  روز   14 ساعت  ماليى- 
بيرجند  از   vip اسكانيا  اتوبوس  دستگاه 
كه  كرد  حركت  مقدس  مشهد  مقصد  به 
 55 كيلومتر  در  بعدازظهر   15 ساعت  در 
از  تخطى  علت  به  قاين   - بيرجند  محور 
سرعت مطمئنه واژگون شد.به گفته پليس 
استان خراسان جنوبى همه سرنشينان  راه 
اند و از 25 نفر  اتوبوس مجروح شده  اين 
بيرجند  به  تعدادى  اتوبوس  اين  سرنشين 

شدند.   منتقل 

سارقان موتورسيكلت در زيركوه 
دستگير شدند

سارقان  دستگيرى  از  زيركوه  شهرستان  انتظامى  فرمانده 
بخشي  سرهنگ  داد.  خبر  شهرستان  اين  در  موتورسيكلت 
اظهار كرد: با وقوع سرقت هاى موتورسيكلت در روستاهاي 
دستور  در  سارقان  دستگيري  و  ،شناسايي  زيركوه  شهرستان 
و  پرونده  پيگيري  با   : گفت  گرفت.وى  قرار  ماموران  كار 
شناسايى  سارقان  از  نفر  دو  تجسس  نيروهاى  كردن  فعال 
دستگير  سرقتى  موتورسيكلت  كردن  اوراق  هنگام  كه  شدند 
كرد:  تصريح  بخشى  .سرهنگ  شدند  منتقل  كالنترى  به  و 
اعزام شدند و تحقيقات  به دادسرا  با تشكيل پرونده  سارقان 

در خصوص اين پرونده ادامه دارد.
 

تصادف اتوبوس و كاميون در بيرجند
 يك نفر را روانه بيمارستان كرد

صياد  شهيد  بلوار  در  اتوبوس  دستگاه  يك  بامداد   5/05 ساعت  گذشته  روز 
اين  اعالم  با  شد.  بيمارستان  روانه  نفر  يك  و  برخورد  كاميون  با  شيرازى 
خبر به سامانه 125 سازمان آتش نشانى بيرجند تيم امداد و نجات ايستگاه 
در  گفت:  باره  اين  در  اعزامى  تيم  فرمانده  شدند.  اعزام  حادثه  محل  به   1
با  شدت  به  اتوبوس  دستگاه  يك  شيرازى  صياد  شهيد  بلوار  كندرو  الين 
يك دستگاه كاميون كه پارك بوده برخورد وكاميون به داخل جوى سقوط 
كرده و راننده اتوبوس بين اتوبوس و كاميون گرفتار شده بود. جنگى افزود: 
نجاتگران پس از ايمن سازى محل با استفاده از امكانات موجود و تجهيزات 
هيدروليك راننده گرفتار را به بيرون هدايت و تحويل عوامل اورژانس حاضر 

در صحنه دادند.

بنگاه قالب بتن        
 

خريد و  فروش  انواع قالب بتن 
   داربست  فلزى ، تخته زير پا ، نو  ، دست دوم 
بلوار فرودگاه  -  سه راه صياد شيرازى       

32313600  -  09151615069 جليلى

توكــل

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 

 09151605216
  3 2236030 

ايزوگام سليمانى

خيابان ارتش - سه راه معلم - جنب بيمه البرز  
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ل 
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نصــب و تعميــر
   لباسشويى  در منزل

   09151643778 - 32315776  شهر يارى

ايزوگام  شفيعى
آسفالت و قيرگونى 
(محوطه و پشت بام)

09151630283 - 32225494
 نبش 17 شهريور 23

مدرسه  زبان بيرجند
انگليسى، آلمانى،  ايتاليايى،  اسپانيايى

www.lanschool.ir
خيابان مدرس 16- پالك 85

تلفن: 32237549
مشاوره و ثبت نام عصرها

داربست مهـدى  نصب ، رولپالك ، سايبان ،  خريد و فروش لوازم  
بلوار فرودگاه ، سه راه صياد شيرازى     32319263-09151642377   وسيله كار
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مهر- مديركل هواشناسى از ادامه بارش برف و باران در استان تا اوايل امروز خبر داد. خندان رو بيان كرد: به تدريج شاهد كاهش ابر و كاهش محسوس 
دما در استان خواهيم بود كه تا پايان هفته اين كاهش دما به حدود شش تا هفت درجه سانتى گراد نيز خواهد رسيد و شاهد وقوع يخبندان در استان 
خواهيم بود. وى بيشترين ميزان بارندگى هاى اين مدت را مربوط به تپه داغ طبس عنوان كرد و افزود: طى اين مدت 3.7 ميلى متر بارندگى در ايستگاه 

تپه داغ طبس به ثبت رسيده است. خندان رو ادامه داد: همچنين در طى اين مدت حدود سه سانتى متر برف در پير حاجات طبس به زمين نشست.

برگزارى نشست هاى سياسى به مناسبت يخبندان، در راه است
روز دانشجو در دانشگاه هاى بيرجند

روز  آذر   16 مناسبت  به  سياسى  نشست  ماليى- 
دانشجو در دانشگاه آزاد اسالمى با حضور اسماعيل 
برگزارشد.  نفوذ  موضوع  با  سياسى  فعال  حشمتى 
همچنين برنامه مناظره اى با عنوان نفوذ و ابعاد آن 
از ديدگاه جنبش دانشجويى در دانشگاه علوم پزشكى 
بيرجند با حضور امير حسين يزدان پناه و ناصر عاملى 

فعاالن سياسى مطبوعاتى برگزار شد. 

اولين همايش بيمه كارآفرينى  برگزار شد

كاظمى فرد- اولين همايش كارآفرينى و صنعت بيمه 
به همت شركت بيمه كار آفرين استان در بيرجند برگزار 
شد. اين همايش با حضور زرگرى رئيس بيمه كار آفرين 
شعبه خراسان جنوبى، على كريمى نماينده برتر صنعت 
بيمه در كشور و جمعى از دانشجويان، افراد جوياى كار، 
شهرستان  در  بيمه  هاى  شركت  كاركنان  و  مديران 
بيرجند برگزار شد. زرگرى مدير شركت بيمه كار آفرين 
استان با بيان اينكه اين اولين همايش كار آفرينى در 
ايجاد  گفت:  شود،  مى  برگزار  كه  است  بيمه  صنعت 
فرصت مناسب تعامل بين دانشجويان و عالقه مندان 
در حوزه صنعت بيمه، پرسش و پاسخ و ارتباط مستقيم با 
اساتيد بيمه و بازريابى و  ايجاد محيطى مبتنى بر اعتماد 
براى ارتباط با صنعت بيمه  و معرفى روند رسيدن به 
بازاريابى در صنعت بيمه از اهداف برگزارى اين سمينار 
است. كريمى از نمايندگان برتر صنعت بيمه كشور نيز 
با برشمردن محاسنات بيمه على الخصوص بيمه هاى 
زندگى از مدعوين خواست جهت فرهنگ سازى بيمه 

 عمر در يك طرح درآمد زا فعاليت نمايند.
پيش بينى بهره بردارى از خط توليد 
كارخانه سيمان باقران تا پايان سال 

افتتاح كارخانه سيمان  ايرنا- فرماندار درميان گفت: 
باقران تا پايان سال جارى نه تنها در ايجاد اشتغال و 
رونق فعاليت هاى اقتصادى در اين شهرستان مرزى 
بلكه براى توسعه تجارت خراسان جنوبى با افغانستان 
اختصاص  با  افزود:  زاده  بشيرى  دارد.  زيادى  تأثير 
توليدى  واحد  اين  به  تسهيالت  ريال  ميليارد   345
امسال  كارخانه  اين  توليد  خط  شود  مى  بينى  پيش 
پيشرفت  اينكه  بيان  با  وى  برسد.  بردارى  بهره  به 
خواهيم  تالش  گفت:  است،  مناسب  پروژه  فيزيكى 
كرد تا موانع احتمالى بر سر راه بهره بردارى از اين 
پروژه را رفع كنيم تا زمينه اشتغال جوانان شهرستان 
و رونق اقتصادى منطقه فراهم شود. وى بيان كرد: 
كمبود اعتبار تاكنون باعث شده كه اين كارخانه در 

برنامه زمان بندى به بهره بردارى نرسد.

28 هيئت مذهبى شهرستان بيرجند 
به پابوسى امام رئوف رفتند

مهر- رئيس اداره تبليغات اسالمى بيرجند از اعزام 28 
هيئت عزادارى شهرستان بيرجند به مشهد مقدس در 
آستانه شهادت امام رضا (ع) خبر داد. حجت االسالم 
لطفى اظهار كرد: در آستانه ايام شهادت امام رضا(ع) 
اكرم(ص)  پيامبر  رحلت  و  مجتبى(ع)  حسن  امام  و 
اقامه  براى  بيرجند  شهرستان  عزادارى  هيئت   28
و  افزايى  معرفت  سوگوارى،  مجالس  و  عزادارى 
مشهد  به  رضا(ع)  امام  مطهر  حرم  زيارت  همچنين 
مقدس اعزام مى شوند. وى بيان كرد: اين تعداد فقط 
تبليغات  در سازمان  ثبت شده  به هيئت هاى  مربوط 
دريافت  شناسايى  كد  سازمان  اين  از  كه  هستند 
كرده اند. وى همچنين از اعزام شش هيئت پياده به 

مشهد مقدس خبر داد.

كاهش 10 درصدى نفت گاز پس از اجراى 
طرح فروش نفت گاز بر اساس پيمايش

هاى  فراورده  پخش  ملى  شركت  مدير  خبر-  گروه 
نفتى منطقه خراسان جنوبى گفت: پس از دو ماه از 
اجراى طرح فروش نفت گاز در بخش حمل و نقل 
بر اساس پيمايش در خراسان جنوبى ماه هاى مهر 
آبان نسبت به مدت مشابه سال قبل و ماه هاى  و 
اصغرى  داشتيم.  كاهش  درصد   10 ميزان  به  قبل 
نياز  تأمين سوخت مورد  براى  افزود: تمهيدات الزم 
در فصل زمستان اتخاذ شده و مشكلى در اين زمينه 
 نخواهيم داشت. وى از توزيع 550 ميليون ليتر انواع

فرآورده هاى نفتى در هشت ماهه اول سال خبرداد 
كه از اين ميزان مقدار  164 ميليون ليتر بنزين بوده 
بنزين  عرضه  با شروع  همزمان  گفته وى  به  است. 
تك نرخى و حذف بنزين 700 تومانى، مصرف بنزين 
مدت  به  نسبت  امسال  ماه  آذر  اول  دهه  در  استان 

مشابه ماه قبل، 8 درصد كاهش داشته است.

براى مقابله با تهاجم فرهنگى
 كار فرهنگى نياز است

ايرنا- فرماندار قاينات گفت: تهاجم فرهنگى در پى 
خأل فرهنگى پيش مى آيد و براى مقابله با آن بايد 
كار فرهنگى انجام شود. كهن ترابى در جلسه شوراى 
فرهنگ عمومى شهرستان افزود: با توجه به كاهش 
از  و  مناسب  زيرساخت هاى  نبود  و  فرهنگى  اعتبار 
وجود  كه  فرهنگى  خألاى  و  مردم  مطالبات  طرفى 
دارد؛ مسايل و مشكالتى در سطح شهرستان به وجود 
آمده است. وى افزود: بايد در شهرستان به دنبال اين 
باشيم كه تمام امور بر اساس كار كارشناسى، منطبق 
و عقالنيت باشد و در بررسى و انجام كار فرهنگى 
بر  مبتنى  عملى  راهكار  و  خوددارى  گويى  كلى  از 
مردم  نيازهاى  و  باشد  شهرستان  نياز  ها،  واقعيت 

منطقه در نظر گرفته شود.

يك تن و 400 كيلوگرم گوشت سفيد و قرمز 
در بيرجند معدوم شد

بيرجند  شهرستان  دامپزشكى  شبكه  رئيس  ماليى- 
گفت: طى بازديد صورت گرفته از يكى از واحدهاى  
عرضه و نگهدارى فراورده هاى خام دامى شهرستان 
بيرجند، مقدار يك تن و 411 كيلوگرم گوشت قرمز و 
سفيد تاريخ مصرف گذشته كشف و ضبط شد. حسين 
نمونه گيرى و اعالم  از  اينكه پس  به  اشاره  با  زاده 
نتايج آزمايشگاهى با دستور مقام قضايى اين مقدار 
حدود  مقدار  اين  از  كرد:  اظهار  شد،  معدوم  گوشت 
كيلوگرم   800 حدود  مرغ،  گوشت  كيلوگرم   530
گوشت قرمز و مابقى گوشت ماهى بود كه به صورت 
غير بهداشتى نگهدارى مى شد. به گفته وى ارزش 

محموله معدومى حدود 240 ميليون ريال است.

بازديد از مركز معاينه فنى مكانيزه بيرجند

گروه خبر- مركز مكانيزه معاينه فنى شهرستان بيرجند به 
صورت سرزده مورد بازديد مسئوالن پليس راه و اداره كل 
حمل و نقل و پايانه هاى استان قرار گرفت. نصرى، مدير 
كل حمل و نقل و پايانه هاى استان گفت: در اين بازديد 
تمامى دستگاه هاى ذيربط و نحوه ارائه خدمات و فرايند 
صدور برگ معاينه فنى بررسى و كنترل گرديد. الزم به 
ذكر است كه در استان تعداد 3 مركز مكانيزه فنى در 

شهرستان هاى بيرجند،قاين و فردوس فعاليت دارند.

اعزام 30 نفر از مددجويان امداد 
بشرويه به عتبات عاليات

گروه خبر- مدير كميته امداد شهرستان بشرويه از اعزام 
30 نفر از زنان تحت حمايت اين نهاد به كربال تا پايان 
سال جارى خبر داد. برمك با بيان اينكه از اين تعداد 
7 نفر در پايان آذر ماه و ساير افراد تا پايان سال اعزام 
مى شوند، افزود: اين نهاد براى چهار روز اقامت و با 
محاسبه زمان رفت و برگشت 4 روزه در نهايت به مدت 
8 روز برنامه ريزى كرده است كه هزينه هاى اعزام 
 مددجويان به عتبات عاليات با استفاده از حمايت هاى

اين نهاد و ظرفيت خيرين تأمين مى شود.

 تأكيد بر صرفه جويي ادارات و سازمان هاي
دولتي در كاهش مصرف گاز طبيعي

گروه خبر- مدير عامل شركت گاز خراسان جنوبي با 
اشاره به كاهش دما در استان بر لزوم رعايت الگوي 
خصوصًا  گاز  مشتركين  توسط  طبيعي  گاز  مصرف 
تمامى ادارات و سازمان هاي دولتي تأكيد كرد. دشتي 
جمهوري  رياست  اول  معاون  بخشنامه  به  اشاره  با 
مانند سال  نيز  امسال  افزود:  آذرماه سال گذشته،  در 
گذشته رعايت بخشنامه صرفه جويي در ادارات توسط 
بازرسين شركت گاز مورد پايش قرار خواهد گرفت و 
در صورت تخلف از موارد مندرج در بخشنامه اخطاريه 
براي دستگاه اجرايي صادر خواهد شد كه در صورت 

عدم ترتيب اثر مي تواند منجر به قطع گاز نيز گردد.

برگزارى همايش همياران وقف در استان

فارس- مديركل اوقاف و امور خيريه خراسان جنوبى 
از برگزارى همايش همياران وقف در هفته وقف در 
استان خبر داد. حجت االسالم گرايلى با اشاره به آغاز 
هفته وقف از 18 آذرماه، گفت: غبار روبى مزار شهدا، 
راه اندازى ايستگاه همه واقف باشيم، همايش ياوران 
وقف شامل خادمان، هيئت امناى امامزادگان، اصناف 
و دهياران روستاها از جمله برنامه هاى اجرايى در اين 
هفته عنوان كرد. وى تصريح كرد: برپايى خيمه هاى 
عمرانى  پروژه هاى  افتتاح  محورى،  بقاع  در  معرفت 
امامزادگان، قرائت زيارت حضرت رسول(ص) در محل 
بقاع متبركه و برگزارى عزادارى در محل امامزادگان 
از ديگر برنامه هاى اجرايى در هفته وقف است. وى 
همچنين نشست صنفى با مهندسين، همايش همياران 
وقف، همايش شيخ هادوى را از برنامه هاى محورى 

هفته وقف در خراسان جنوبى عنوان كرد.

دانشجويان نهبندان از خدمات 
ايستگاه سالمت هالل احمر بهره مند شدند

تسنيم- رئيس جمعيت هالل احمر نهبندان از بهره مندى 
دانشجويان پيام نور از ايستگاه سالمت اين شهرستان 
خبر داد. رضايى ضمن تبريك 16 آذر، روز دانشجو اظهار 
كرد: به مناسبت روز دانشجو با همت كانون دانشجويى 
هالل احمر اين شهرستان ايستگاه سالمت در محل 
دانشگاه برپا شد كه با استقبال دانشجويان همراه بود. 
وى ادامه داد: اين ايستگاه كه به مدت دو روز در محل 
دانشگاه برپا شده است توانست به بيش از 40 نفر از 

دانشجويان تاكنون خدمات ارائه دهد.

محور نهبندان به شهداد- كرمان 
در اثر طوفان شن بسته شد

ايرنا- رئيس پليس راه خراسان جنوبى گفت: محور 
نهبندان به شهداد كرمان روز گذشته در اثر طوفان 
افزود:  رضايى  شد.  بسته  شديد  غبار  و  گرد  و  شن 
همچنين تردد در گردنه هاى خونيك و ثمن چاهى 
خراسان جنوبى به علت مه شديد به كندى صورت 
از  عبور  قصد  كه  رانندگانى  وى  گفته  به  گيرد.  مى 
مسير قاين - بيرجند دارند به علت وجود مه شديد، 

خودرو آنها مجهز به چراغ مه شكن باشد.

دولت  گفت:  خوسف  چدن  شمش  كارخانه  از  بازديد  در  گذشته  روز  استاندار 
اين بخش حمايت  از سرمايه گذاران و فعاالن  توان  تمام  با  دارد  بنا  يازدهم 
كند و در اين مسير به استانداران و ساير مديران استاني اختيارات الزم را نيز 
استانداري،  روابط عمومي  اداره كل  گزارش  به  كرد.  خواهد  و  كرده  تفويض 
داد:  ادامه  و  اشاره كرد  استان  در  به موضوع مهم سرمايه گذاري  خدمتگزار، 
قطعًا حمايت از سرمايه گذاري در استان موجب توسعه بسياري از زيرساخت ها

 

از جمله توسعه صنعت حمل و نقل و... خواهد بود. 
و تصريح كرد:  دانست  دانشگاهي  و  فرهنگي  استاني  را  وي خراسان جنوبي 
با توجه به اينكه در آينده اي نزديك بسياري از دانشجويان اين استان فارغ 
اين  ورود  براي  الزم  هاي  بيني  پيش  تا  است  الزم  شد،  خواهند  التحصيل 
عزيزان به بازار كار انجام شود و در اين راستا بايد از سرمايه گذاران و فعاالن 

اين بخش حمايت هاي الزم را صورت داد. 
هرگونه  آماده  مركز  در  اندركار  دست  مسئوالن  و  دولت  اينكه  بيان  با  وي 
مساعدت و همكاري در اين زمينه هستند، گفت: دولت تدبير و اميد توجه و 

نگاه ويژه اي به استان هاي كمتر برخوردار و محروم از جلمه خراسان جنوبي 
دارد. وي به توفيقات تيم هسته اي كشورمان اشاره كرد و ادامه داد: در حال 

حاضر با تدابير و سياست هاي دولت تدبير و اميد، ايران با بسياري از كشورهاي 
دنيا عالوه بر مناسبات سياسي داراي ارتباطات اقتصادي خوبي نيز مي باشد كه 

اين امر مي تواند به عنوان يك فرصت بسيار خوب براي رشد، توسعه، عمران 
و آباداني استان مورد توجه قرار داشته باشد. 

وي به پايبند بودن سرمايه گذاران به تعهدات خود تأكيد كرد و ادامه داد: در 
به  مختلف  در بخش هاي  گذاران  از سرمايه  مديران  كه  هايي  كنار حمايت 
انجام مي رسانند، سرمايه گذاران و فعاالن اقتصادي نيز بايد به تعهدات خود 
پايبند بوده و به آن عمل كنند تا بتوان به اهداف مورد نظر كه ايجاد اشتغال و 

توسعه منطقه است دست يافت. 
بر پايه اين گزارش، صبح روز گذشته استاندار از كارخانه شمش چدن خوسف 

بازديد كرد و از نزديك در جريان روند انجام امور در اين پروژه قرار گرفت.
اين گزارش حاكي است، كارخانه شمش چدن خوسف در زميني به مساحت 
دالر  هزار   500 و  ميليون   27 با  خوسف  صنعتي  شهرك  در  هكتار   15 
هزار   100 و  ريالي  گذاري  سرمايه  ريال  ميليارد   300 ارزي،  گذاري  سرمايه 
تن ظرفيت توليد ساالنه از پيشرفت فيزيكي85 درصدي برخوردار است كه با 

افتتاح آن براي 225 نفر به صورت مستقيم اشتغال ايجاد خواهد شد.

سرمايه گذاري موجب توسعه بسياري از زيرساخت هاي استان خواهد شد

حسين زاده- اگر سنت حسنه وقف توسعه يابد و موقوفات احيا شود بر اساس نيت 
واقفين مى توان خدمات گسترده اى را به جامعه ارائه كرد و در راستاى تحقق اقتصاد 

مقاومتى، اشتغالزايى، خدمات درمانى و ... از ظرفيت وقف استفاده نمود.

ثبت بيش از 450 وقف جديد طى پنج سال گذشته در استان

مدير كل اوقاف و امور خيريه استان در همايش «وقف و رسانه چشم انداز فرارو» 
كه در مجتمع فرهنگى ايثار بيرجند برگزار شد، ضمن بيان اين مطلب، به رتبه 
اول استان در ايجاد وقف هاى جديد در كشور اشاره كرد و گفت: طى 5 سال اخير 
بيش از 450 وقف جديد در استان به ثبت رسيده است. حجت االسالم گرايلى با 
ذكر اين نكته كه بايد گلوگاه و موانع بر سر راه معرفى و ترويج وقف شناسايى و 
رفع شود، اظهار كرد: اگر بتوانيم سنت حسنه وقف را به گونه اى تعريف كنيم كه 
مردم متوجه شوند اين سنت حسنه مى تواند ابزارى براى ارتقاى سطح فرهنگ 

و اقتصاد جامعه باشد به وظيفه خود عمل كرده ايم.

نقش غيرقابل انكار رسانه ها
 در معرفى و ترويج سنت حسنه وقف

وى به اهميت نقش رسانه ها در تمامى امور و از جمله در معرفى و ترويج سنت 
حسنه وقف اشاره كرد و افزود: امام (ره) با استفاده از رسانه گفتگو بر قلوب مردم 

حاكم شد و بزرگترين انقالب را پس از انقالب پيامبر عظيم الشأن اسالم رقم زد. 
البته دشمن هم از ابزار رسانه ها براى جلب توجه مردم استفاده مى كند كه براى 

ايستادگى در برابر هجمه رسانه اى دشمنان بايد هر يك از ما يك رسانه باشيم.
نبوى  اگر سنت  اينكه  بيان  با  نيز  استان  اسالمى  ارشاد  و  فرهنگ  مدير كل 

و علوى وقف به درستى در جامعه جارى و سارى شود بخش اعظم مسايل 
اگر  گفت:  شد،  خواهد  مرتفع  اقتصادى  و  اجتماعى  فرهنگى،  مشكالت   و 

اطالع رسانى خوبى در جامعه صورت نگيرد سنت حسنه وقف همچنان در بين 
مردم مغفول باقى مى ماند و لذا رسانه ها بايد به اين موضوع ورود پيدا كنند و 
ورود رسانه ها بسط و گسترش وقف را در پى خواهد داشت و باعث خواهد شد 

تا اين سنت حسنه از مهجوريت خارج شود.

تربيت خبرنگاران متخصص و ايجاد رسانه هاى تخصصى 
براى تبيين مباحث مربوط به وقف

محبى تربيت خبرنگاران متخصص و ايجاد رسانه هاى تخصصى با هدف تبيين 
 بهتر مباحث مربوط به وقف را ضرورى دانست و گفت: بايد با ورود رسانه ها

جلوى تصرف موقوفات و موقوفه خوارى توسط افراد گرفته شود.
به گفته وى رسانه مى توانند در اين راستا به معرفى واقفان، آموزش احكام 
وقف و جهت دهى نيات واقفين به سوى مسايل روز جامعه، بيان دستاوردهاى 
اوقاف در طول تاريخ، ارائه گزارشات متنوع از موقوفات به عنوان ميراث هاى 
ابهامات در خصوص وقف، پرداختن  به  معنوى، برگزارى ميزگردها و پاسخ 
از شب شعر ها و تجليل  به موضوع وقف، برگزارى و حمايت  غير مستقيم 
از واقفان و نكوهش تجمل گرايى و ثروت اندوزى و هدايت سرمايه ها به 
رسانه  اصحاب  و  خبرنگاران  از  همايش  اين  پايان  در  بپردازند.  وقف  سوى 

فعال در حوزه وقف استان تجليل شد. 

با ورود رسانه ها جلوى تصرف موقوفات و موقوفه خوارى گرفته شود

بسيارى از مسايل جامعه با احياى سنت حسنه وقف قابل رفع است

كاظمى فرد - مراسم روز دانشجو در تاالر واليت دانشگاه 
 بيرجند با حضور استاندار و جمعى از مسئوالن دانشگاه هاى

استان برگزار شد.
استاندار  در اين مراسم  با اظهار خرسندى از حضور در جمع 
دانشجويان و با قدردانى از جايگاه ارزشمند دانشجويان به 
ذكر خاطرات دوران دانشجويى خود پرداخت و گفت: براى 
دانشجويان  جمع  در  امروز  كه  است  بزرگى  افتخار  من 
هستم.  وى با اشاره به مبارزه حق طلبانه دانشجويان در 
روز 16 آذر 1332 گفت: از اين تاريخ به بعد جنبش هاى 
نظام  برعليه  خود  جهانى  و  پيگير  مبارزه  به  دانشجويى 
سلطه، استكبار، استعمار، نابرابرى ها و بى عدالتى ها به طور 
مستمر ادامه داده  و اين روز نماد و سمبلى مناسب براى 

مبارزه با ظلم و استبداد است. 
از  تن  را خاطره  حماسي شهادت سه  آذر  خدمتگزار؛ 16 
ستيزي  استكبار  روز  و  اسالمي  ميهن  مبارز  دانشجويان 
خواند و خاطر نشان كرد: 16 آذر سر آغازى براى مبارزه با 

استكبار و پيروزى انقالب در 22 بهمن 57 شد.
ستيزي،   استكبار  روح  يادآور  را  سال  هر  آذر   16 وي 
دانشجوي  آزاديخواهي  و  عدالت طلبي  استقالل خواهي، 
ايراني در پرتو آموزه هاي اسالم عزيز دانست و گفت: 16 
آذر كابوس كشتار دانشجويان نبود بلكه نمادي از زندگي 
و طراوت دانشجويي بود و نشان داد دانشجو قشرى پويا 
است. استاندار با بيان اينكه دانشجويان فهيم و روشنفكر 
آن روز دين خود را به كشور ادا كردند، خاطرنشان كرد: بي 
ترديد دانشجويان و دانشگاهيان همواره، از تأثيرگذارترين 
بصيرت  بخشي،  آگاهي  در  جامعه  اقشار  پيشروترين  و 
افزايي و ايجاد شور و شعور انقالبي بوده و در تاريخ معاصر 
كشورمان چه در زمان انقالب و چه در جنگ تحميلي و 
 پس از آن كارنامه اي درخشان از خود به جاي گذاشته اند.

وى دوران دانشجويى را بهترين دوران زندگى دانست و 
گفت: دانشجويان بايد از اين فرصت استفاده نمايند و  با 
تالش در حوزه علم و دانش و پژوهش براى سرافرازى و 

جايگاه ملى و منافع كشور تالش نمايند.
شما  دست  به  كشور  آينده  اينكه  بيان  با  خدمتگزار 
دانشجويان ساخته مى شود، افزود: در اين راستا چند الزام 

از جمله خودسازى معنوى حفظ روحيه و عمل جهادى و 
پرورش دادن استعدادهاى خود وجود دارد و بايد خود را 

براى آينده متناسب با استعداد، توانمند كنيم.

61 مركز آموزش عالى با 56 هزار دانشجو
 در استان فعاليت علمى دارند

خدمتگزار در بخش ديگرى از سخنان خود افزود: خراسان 
جنوبى استانى كامًال دانشجويى است و اكنون 61 مركز 
آموزش عالى با 56 هزار دانشجو در استان مشغول فعاليت 

موضوع  به  ادامه  در  وى  هستند.  دانشجويى  و  علمى 
هاى سال  در  گفت:  و  كرد  اشاره  اى  هسته   مذاكرات 

گذشته پروژه هاى ايران هراسى در تمام دنيا بر عليه ايران 
مطرح بود اما اكنون به لطف خداوند متعال و رهنمودهاى 
مقام معظم رهبرى، خون شهدا و پيگيرى و پشتكار رئيس 
جمهور و زحمات تيم مذاكره كننده ايران به عنوان يك 

كشور تأثيرگذار در دنيا معرفى شده و كشور هاى زيادى 
خواهان روابط با ايران هستند.

مقدمات برگزارى دو انتخابات مهم 
در استان كامًال فراهم است

در  انتخابات مهم  دو  بودن  رو  پيش  به  اشاره  با  استاندار 
اسفند ماه سال جارى در كشور گفت: مقدمات برگزارى 
دوره  پنجمين  و  اسالمى  شوراى  مجلس  دوره  دهمين 
است.  فراهم  كامًال  استان  در  رهبرى  خبرگان  مجلس 

قانونى مشخصى  اينكه چارچوب هاى  بيان  با  خدمتگزار 
كه  همانگونه  گفت:  دارد،  وجود  نظارت  و  اجرا  بحث  در 
رهبر معظم انقالب نيز در ابتداى سال جارى فرمودند بايد 
با همدلى و محبت و با محوريت قانون به انجام وظايف 
مشخص شده پرداخت تا بتوان به هدف مقدسى كه در 

پيش رو داريم دست پيدا كنيم.
وى با تأيد بر حفظ منابع و منافع ملى در انتخابات پيش رو 
 گفت: ما زمينه الزم براى حضور تمامى ساليق و ديدگاه هاى

پذيرفته شده نظام را براى حضور در مجامع و پايگاه هاى 
هيچ  به  اما  كرد  خواهيم  و  كرده  فراهم  استان  مردمى 
شخص يا گروهى اجازه نخواهيم داد كه در راستاى اين 
ابراز عقيده از منابع و منافع ملى به نفع خود استفاده كند.

نيز  بيرجند  دانشگاه  رئيس  خليلى  مراسم  اين  ابتداى  در 
از  گزارشى  همراه  هيئت  و  استاندار  به  مقدم  خير  ضمن 
اين قشر مطلع  افزود:  و  بيان كرد  دانشگاه  فعاليت هاى 
ترين و آشناترين قشر نسبت به وقايع و رويدادهاى روز 
هستند. وى همچنين حق طلبى و آرمانگرايى و نشاط و 
اميد به آينده را از ديگر ويژگى هاى دانشجويان برشمرد.

رئيس دانشگاه بيرجند از دانشگاه به عنوان محل تمرين و 
يادگرفتن ياد كرد و پرگويى و اظهار نظر غير كارشناسى و 
بدون اطالع از مسايل را از آفات جامعه دانست. وى تأكيد كرد: 
 آنچه را مطمئن هستيم و براساس شواهد تحليل كرده ايم

بيان كنيم و براساس دانش، پژوهش و اطالع تصميم گيرى 
نماييم. در ادامه اين مراسم استاندار به همراه معاون سياسى 
اجتماعى و امنيتى، رئيس دانشگاه، مديركل فرهنگ و ارشاد 
را تقديم دانشجويان  ... شاخ هاى گل نرگس  اسالمى و 
كردند. در پايان اين مراسم سه تن از دانشجويان به بيان 
ديدگاه ها و مشكالت دانشگاه خود پرداختند كه استاندار  

قول داد در جلسه پاسخگوى سؤاالت دانشجويان باشد.

مراسم روز دانشجو در تاالر واليت دانشگاه بيرجند برگزار شد

استاندار: كمبود اعتبار، واقعيت است
استاندار با تأكيد بر اينكه بايد فضايى در دانشگاه ها فراهم 
شود تا همه در چارچوب هاى پذيرفته شده حرف بزنند، گفت: 
با برهم زنندگان اجتماعات قانونى برخورد جدى خواهيم كرد. 
به گزارش مهر، خدمتگزار روز گذشته در ديدار با تشكل هاى 
دانشجويى دانشگاه بيرجند اظهار كرد: دانشجو و دانشگاه بايد 
به صورت ويژه ديده شده و همه دستگاه هاى اجرايى مرتبط 
با دانشگاه بايد حرمت، عزت و كرامت دانشگاه را حفظ كنند. 
وى با بيان اينكه ما به دانشجو به عنوان يك ذخيره، سرمايه 
سازان  آينده  دانشجويان  كرد:  بيان  مى كنيم،  نگاه  اميد  و 
كشور بوده و به عنوان يك سرمايه غنى براى كشور هستند 

كه بايد به بهترين وجه مورد استفاده نظام قرار گيرند. وى 
 دانشجو و دانشگاهيان را به عنوان يك بازوى كمكى براى 
تصميم گيرى ها دانست و گفت: نسل دانشجو يك نسل پويا، 
با انگيزه و عالقمند به پيشرفت كشور و استان خود است كه 
بايد مورد توجه ويژه قرار گيرد. خدمتگزار ادامه داد: وظيفه 
مسئوالن و مديران دانشگاه است كه بر اساس امكانات و 
ظرفيت هاى دانشگاه به پذيرش دانشجو اقدام كرده و ما نيز 
موظف هستيم كه در حد امكانات خود در خدمت دانشجويان 
باشيم. وى با اشاره به اينكه در حال حاضر كشور و به تبع آن 
استان با مشكل كمبود منابع و اعتبار روبرو است، بيان كرد: 

همه خواسته هاى مردم و به خصوص دانشجويان به حق بوده 
اما بايد در نظر بگيريم كه در حال حاضر كشور از نظر منابع 

در وضعيت مناسبى قرار ندارد.
استاندار با تأكيد بر اينكه نمى توان با شعار زندگى كرد و بايد 
واقعيت ها را پذيرفت، عنوان كرد: مردم مطمئن باشند اگر يك 
ريال در اختيار خزانه استان باشد آن را هزينه مى كنيم اما بايد 
كمبود اعتبار را پذيرفت. خدمتگزار با بيان اينكه بودجه اى كه 
در اختيار استان گذاشته مى شود تعريف و هزينه كرد مشخصى 
دارد، عنوان كرد: همه دستگاه هاى اجرايى از جمله دانشگاه ها 
بودجه مشخص و رديف معينى دارد و آن بخش هم كه در 

اختيار استاندارى است بايد در قالب تعريف و مصوبه مجلس 
هزينه شود. وى ادامه داد: بودجه سال جارى مصوب و ابالغ 
شده و امكان تزريق اعتبار به دانشگاه ها خارج از بودجه تعيين 
كمك  حتم  طور  به  آينده  سال  بودجه  در  اما  نيست  شده 
مى كنيم تا در جايى كه نياز است به دانشگاه هاى استان بودجه 
اختصاص يابد. وى با تأكيد بر اينكه از استقالل دانشگاه به 
شدت حمايت مى كنم، عنوان كرد: تاكنون در همه جلساتى 
كه برخى افرادى كه اخبار ناقص و خالف واقع شنيده و بر 
اساس آن تصميم گيرى مى كرده اند از دانشگاه حمايت كرده ام 
و تأكيد داشته ام كه حرمت دانشجو و دانشگاه بايد حفظ شود.

 حمل  اثاثيه  منزل 

با خاور مسقف و كارگر ماهر
09159639065

على آبادى
ضمنا كارگر تنها نيز داريم

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

مسير مشهد و  زاهدان

09159618581- فاروقى
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داعش به مشكل مالى خورد؛ البغدادى 
حقوق تروريست ها را كاهش داد    

بر اساس نتيجه تحقيقى كه يك مؤسسه مستقر در 
لندن منتشر كرد داعش ماهانه 80 ميليون دالر در 
سرزمين هايى كه در سوريه و عراق تحت كنترل 
مالى  مشكالت  با  اما  كند  مى  كسب  درآمد  دارد، 
بودجه  توازن  براى  اكنون  مواجه است. داعش هم 
ناچار  اخيرا  گروه  اين  است.  مواجه  مشكل  با  خود 
شده حقوق جنگجويان خود را كاهش و هزينه هاى 

خدماتى مانند برق را افزايش داده است.

رسايى: قوه قضائيه با وزير صنعت به 
عنوان يك متخلف از قانون برخورد كند

نماينده تهران در مجلس با اشاره به ارائه كارت زرد 
سوم مجلس شوراى اسالمى به محمدرضا نعمت زاده 
وزير صنعت،  با  كه  است  مكلف  قضائيه  قوه  گفت: 
معدن و تجارت به عنوان كسى كه از قانون تخطى 
كرده است، برخورد كند. رسايى با اشاره به مجازات 
اين گونه متخلفان تصريح كرد: بر اساس اين قانون 
متخلفان بايد 6 ماه تا يك سال از خدمت منفصل 
شوند و اگر اين موضوع را پنهان كرده باشند بايد به 
طور كامل از خدمت دولتى منفصل شوند. رسايى به 
ثروت صدها ميلياردى وزير صنعت اشاره كرد و گفت: 
ايشان حدود چند سال پيش بازنشسته شدند ولى بار 
ديگر با روى كار آمدن دولت يازدهم دوباره مشغول 
مجلس  دوشنبه  روز  جلسه  در  و  شدند  فعاليت  به 

پاسخى براى ثروت عظيم شان نداشتند.

طبق پيش نويس قطعنامه شوراى حكام 
پرونده PMD بسته مى شود

 
معاون وزير خارجه گفت: مفاد پيش نويس شوراى 
حكام كامال روشن است و براساس آن پى ام دى را 
صريح و مستقيم مى بندند و آن را بسته شده اعالم 
مذاكرات  از  نتيجه اي كه  كنند. عراقچي گفت:  مى 
رسيده  ثبت  به  رسمي  سندي  قالب  در  شد  حاصل 
است و روز 24 آذر درباره آن راي گيري خواهد شد. 
ايران و  راه ميان  نقشه  اجراي  افزود: همچنين  وي 
آژانس را كامل شده اعالم مي كنند و به اين موضوع 
راه  نقشه  در  كه  اقداماتي  همه  كه  دهند  مي  توجه 

تعيين شده انجام داده ايم و كامل شده است.

راه اندازى نزديك شبكه فارسى سعودى

از متوقف  وزارت اطالع رسانى رژيم سعودى پس 
توسط  المنار  و  الميادين  هاى  شبكه  پخش  كردن 
شبكه  الوقوع  قريب  اندازى  راه  از  سعود  آل  رژيم 

فارسى زبان توسط عربستان خبر داد.

خشم تركيه از صراحت انتقادات ايران 

احمد داوود اوغلو گفت: اگر اقدامات خصمانه ايران 
ضربه  كشور  دو  روابط  نشود،  متوقف  تركيه  عليه 
ادعاى  با  تركيه  وزير  نخست  ديد.  خواهد  شديدى 
ايران  اسالمى  جمهورى  هاى  مقام  سخنان  اينكه 
عليه تركيه بسيار بد است، ادعا كرد: تركيه مى تواند 

تدابيرى را ضد ايران به اجرا درآورد.

هيئت دولت درباره تعيين رئيس سازمان 
امور مالياتى تصميم مى گيرد   

سازمان  رئيس  عسكرى  استعفاى  خبر  به  توجه  با 
وزير  موافقت  مورد  ايرنا  نوشته  به  كه  مالياتى  امور 
قرار گرفته است در جلسه هيئت دولت  نيز  اقتصاد 
اكنون  هم  كه  نژاد  تقوى  صالحيت  خصوص  در 
جايگزين  عنوان  به  است،  سپه  بانك  مديرعامل 
رئيس سازمان امور مالياتى تصميم گيرى  مى شود. 
مالياتى  امور  رئيس سازمان  تغيير  گفته مى شود كه 
تحت فشارهايى است كه اصناف ناراضى از وضعيت 

ماليات ها داشته اند.

على عسكرى : استعفا نداده ام   
در روزهاى گذشته شايعاتى مبنى بر استعفاى على 
در  مالياتى  امور  سازمان  رياست  سمت  از  عسكرى 
رسانه هاى مختلف منتشر شد، اما وى ديروز در جمع 

خبرنگاران اعالم كرد كه استعفا نداده است.

شريعتمدارى در كيهان : خبر موثق دارم
 كه پرونده PMD بسته نمى شود

شريعتمدارى در كيهان نوشت: خبر موثق دارم كه  
حكايت از آن دارد شوراى حكام آژانس بين المللى 
انرژى اتمى پيش نويس قطعنامه نهايى خود را تهيه 
كرده است. در اين پيش نويس برخالف آنچه ادعا 
عنوان  با  نيز  كشورمان  محترم  مسئوالن  و  شده 
ياد مى كردند، كمترين  از آن  «قول و قرار قبلى»! 
 اشاره اى به بسته شدن پرونده PMD نشده است.
انتقاد مجلس از مخفى كارى مالى دولت  

جديد  قراردادهاى  رونمايى  از  دهدشتى  حسين 
نفتى پيش از كسب نظر مجلس انتقاد كرد و گفت: 
درصورتى كه اين قراردادها مغاير منافع ملى باشد 

مجلس ورود كرده و قراردادها بايد اصالح شود.

احتمال عدم حمايت اصالحات از روحانى

موسوى تبريزى نائب رئيس شوراى سياست گذارى 
حمايت  وضعيت  درباره  طلبان  اصالح  انتخاباتى 
اصالح طلبان از روحانى در انتخابات آتى و احتمال 
حمايت از چهره هاى اصالح طلبى چون عارف، تاكيد 

كرد: بله، چه اشكالى دارد. ممكن است.

ابتكار : سال 92 كه برگشتم ديدم
 از 84 هم عقب تر رفته ايم 

معصومه ابتكار رئيس سازمان محيط زيست كشور 
هيچ  بازگشتم  سازمان  به  كه   92 سال  در   : گفت 
كه  زمانى  كه  حالى  در  نداشت  وجود  استانداردى 
زيست  محيط  سازمان  مسئوليت  قبل  دوره  در 
و   83 هاى  سال  فواصل  در  و  داشتم،  عهده  بر  را 
84 دويست كارخانه و توليد غيراستاندارد شناسايى 
بازگشتيم  وقتى  و  رفتيم  اما  بودند.  شده  تعطيل  و 
ديديم وضعيت در اين عرصه بسيار خراب شده است 

و حتى به 10 سال قبل از سال 84 برگشته ايم.

سخنگوى دولت : ظريف به باالتر از اردوغان گفت كه هيچ وقت يك ايرانى را تهديد نكند 
اردوغان درباره  آقاى  اخير رئيس جمهور تركيه درباره تهديد روحانى گفت: اظهارات  محمدباقر نوبخت سخنگوى دولت در واكنش به سخنان 
ايران هم نادرست و هم سوال برانگيز است. وى افزود: آقاى اردوغان اگر ادعا، تهديد و هشدار داده، بداند كه وزير خارجه ما به باالتر از او گفت 
كه هيچ وقت يك ايرانى را تهديد نكند. باالتر از اينها نتوانستند ما را تهديد كنند. نوبخت در پاسخ به سوالى مبنى بر اينكه دانشجويان در مراسم 
روز دانشجو در دانشگاه شريف، از رئيس جمهورى درباره آخرين اقدامات دولت و شخص آقاى روحانى براى رفع حصر و رفع ممنوع التصويرى رئيس دولت اصالحات، 
سوال كردند كه ايشان پاسخى ندادند، شما به عنوان سخنگوى دولت، چه پاسخى براى اين سوال داريد؟، گفت: دولت اقدامات خود را انجام مى دهد و به محض اينكه 
به نتيجه اى برسد حتمًا مطبوعات را در جريان مى گذاريم. اين موضوعات در حال بررسى هستند. وى افزود: تا به امروز دولت آنچه را اقدام كرده، اطالع رسانى كرده 

است. رئيس جمهورى از هيچ كدام از وعده هايى كه به مردم داده است چشم پوشى نمى كند.

اعالم  با  رئيس جمهور  پارلمانى  معاون 
برخى  و  رئيس جمهور  ديدار  از  جزئياتى 
از  با مقام معظم رهبرى،  اعضاى دولت 
تغيير نام ستاد راهبرى اقتصاد مقاومتى به 
ستاد فرماندهى اقتصاد مقاومتى خبر داد.

چهارمين  حاشيه  در  انصارى  مجيد 
اجالسيه دوره ششم اتاق اصناف ايران در 
از برگزارى جلسه ويژه  جمع خبرنگاران 
اقتصاد مقاومتى با حضور رئيس جمهور و 
برخى اعضاى دولت در محضر مقام معظم 
مقام  تاكيد  با  گفت:  و  داد  خبر  رهبرى 
معظم رهبرى، ستاد راهبرى و مديريت 
اقتصادمقاومتى به ستاد فرماندهى اقتصاد 
مقاومتى تغيير نام داد و دو شب گذشته 
نيز مقام معظم رهبرى تاكيد مجددى بر 
كردن  مردمى  و  سياست ها  اين  اجراى 

اقتصاد تاكيد فرموده اند.
معاون پارلمانى رئيس جمهور افزود: از اين 
پس بنا شده در قالب اجراى سياست هاى 
اقتصاد مقاومتى، دولت صرفاً سياستگذار، 
و  امور  و  باشد  اقتصاد  در  ناظر  و  حامى 
داده  خصوصى  بخش  به  واقعى  ميدان 
يازدهم  دولت  كرد:  تصريح  شود.وى 
بر  ظالمانه  تحريم هاى  تا  است  مصمم 
به سمت  بردارد و شتابان  را  ايران  عليه 

توسعه متوازن اقتصادى حركت كند.

به گفته انصارى، براى اجراى اين هدف 
اقتصادى 8  رشد  متوسط  است  بنا  مهم 
به صورت  از ركود  باشد و كشور  درصد 
رشد  به  كه  نحوى  به  شود  خارج  كامل 

اقتصادى پايدار دست يابد.

معاون پارلمانى رئيس جمهور اظهار كرد: 
هدف دولت آن است كه در روان سازى 
مقررات  در  خصوص  به  امور  تسهيل  و 
بانكى گام هاى جدى بردارد، البته دولت 
احكام  كردن  دائمى  براى  را  اليحه اى 
تقديم  مجلس  به  توسعه اى  برنامه هاى 

كرده است.
دولت  چنانچه  كرد:  خاطرنشان  وى 
بانك ها را پرداخته  به  بدهى معوق خود 

و تسهيالت تكليفى و تحميلى به بانك ها 
را قطع كند، اتفاق مهمى در اقتصاد رخ 
خواهد داد، چرا كه در گذشته دولت هر 
كجا براى ارائه تسهيالتى اعم از مسكن 
مهر يا يارانه به مشكل برمى خورد، تكاليف 

پرداخت تسهيالت را به بانك ها تحميل 
مى كرد. انصارى گفت: هدف دولت، خروج 
بانك ها از بنگاه دارى و فروش مازاد اموال 
و دارايى هاى آنهاست به نحوى كه توان 
بانك ها در تسهيالت دهى را افزايش دهد.

معاون پارلمانى رئيس جمهور تصريح كرد: 
عليرغم اينكه دولت سال مالى سختى را 
پشت سر گذاشته و همچنان با مشكالتى 
درگير  يارانه ها  و  مهر  مسكن  همچون 

بتواند  پساتحريم  در  اميدواريم  اما  است 
اتفاقات مثبتى را مديريت كند.

وى در ادامه به حضور هيئت هاى تجارى 
و امضا و عملياتى شدن چندين تفاهمنامه 
در حوزه نفت و گاز با كشورهاى خارجى 
خبر داد و خاطرنشان كرد: در حوزه پارس 
بر  مبنى  مثبتى  بسيار  اتفاقات  جنوبى 
انجام  حال  در  خارجى ها  سرمايه گذارى 
است و اميدواريم 25 فاز اين ميدان را تا 

دو سال آتى به بهره بردارى برسانيم.
انصارى ادامه داد: قرار است با بهره بردارى  
رسيدن كامل پارس جنوبى، يك ميليون 
به  كه  شود  توليد  گازى  ميعانات  بشكه 
هيچ عنوان دولت اجازه خام فروشى آنها را 
نخواهد داد.معاون پارلمانى رئيس جمهور 
مقاومتى،  اقتصاد  نرم افزار  كرد:  اظهار 
به  و  است  ايران  اقتصاد  شفاى  نسخه 
خصوص با جلسه دو شب گذشته هيئت 
دولت و رئيس جمهور با مقام معظم رهبرى 
حول محور اقتصاد مقاومتى، اين نرم افزار 
خواهد  پياده سازى  بيشترى  قدرت  با 
همه  كرد:  خاطرنشان  ادامه  در  شد.وى 
پياده سازى  با  اين است كه  هدف دولت 
خصوصى سازى واقعى در عرصه اقتصاد 
بتواند بر مشكالت اقتصادى فائق آمده و 
كار را به فعاالن اقتصادى واقعى بسپارد.

ستاد فرماندهى اقتصادمقاومتى تشكيل شد 
بنا شد دولت صرفاً سياستگذار، حامى و ناظر در اقتصاد باشد و امور و ميدان واقعى به بخش خصوصى داده شود

جزئيات ديدار دولتمردان با رهبرى ؛

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

بزرگواران شما  هاى  كمك  و  حمايت  با  را  معلول   سيصد 

عهده دار است و آمادگى دارد همچون سنوات گذشته 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

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشكى و خدمات بهداشتى درمانى بيرجند 
در راستاى اجراى سياست هاى كالن دولت و وزارت بهداشت، درمان و 

آموزش پزشكى و به منظور شناسايى و ايجاد بانك اطالعاتى دارندگان مدارك تحصيلى رشته 
هاى پرستارى و پيراپزشكى آماده به كار براى معرفى به شركت هاى طرف قرارداد دانشگاه 
سامانه اى را در سايت دانشگاه به آدرس http://medcare.bums.ac.ir فعال نموده است. 

لذا افراد آماده به كار مى توانند در سايت مذكور ثبت نام نمايند.
بديهى است ثبت نام در سايت ذكر شده هيچگونه تعهدى را براى دانشگاه در بر نخواهد داشت 

و صرفا به منظور شناسايى افراد آماده به كار خواهد بود.
روابط عمومى معاونت درمان دانشگاه علوم پزشكى بيرجند

اطالعيه شماره  1

دعوت مجمع عمومي عادي و مجمع عمومى فوق العاده
 شركت صندوق حمايت از توسعه بخش كشاورزي شهرستان بشرويه (سهامي خاص)

ثبت شده به شماره: 1190     شناسه ملى: 14003539586
به اطالع كليه صاحبان سهام شركت صندوق حمايت از توسعه بخش كشاورزي شهرستان بشرويه 
(سهامي خاص) مي رساند: جلسه مجمع عمومي عادي و مجمع عمومى فوق العاده شركت مذكور 
چهارشنبه 1394/10/02 به ترتيب در ساعات 8 و 10 در محل سالن شهيد مفتح واقع در خيابان 
مالعبدا... بشروى برگزار مي گردد. بدينوسيله از كليه سهامداران و نمايندگان قانونى صاحبان سهام 
دعوت به عمل مى آيد با در دست داشتن معرفى نامه از تشكل خود و افراد حقيقى با در دست داشتن 

كارت شناسايى معتبر در روز و ساعت مقرر در محل مذكور حضور به هم رسانند.
الف: دستور جلسه مجمع عادي

ارائه گزارش هيئت  مديره، بازرسين قانونى و حسابرس شركت در خصوص عملكرد شركت منتهى 
به 94/6/31 - بررسى و تصويب صورت هاى مالى (ترازنامه و حساب سود و زيان) شركت براى سال 
مالى منتهى 94/6/31- بررسى و تصميم گيرى در خصوص نحوه تقسيم سود ساليانه شركت-  بررسى 
 و تصميم گيرى در خصوص پرداخت پاداش اعضاى هيئت مديره، مديرعامل و كاركنان شركت 
بررسى و تصميم گيرى در خصوص حق الزحمه بازرس- انتخاب بازرسين قانونى شركت - انتخاب 
حسابرس - تعيين روزنامه كثير االنتشار جهت درج آگهى هاى شركت - اصالحيه بودجه براى سال 

مالى منتهى به 1395/06/31
 ب : دستور جلسه مجمع فوق العاده

  هيئت مديرهبررسي و تصويب نقل و انتقال سهام 

مزايده خودرو
اداره كل بنياد شهيد و امور ايثارگران استان خراسان جنوبى در نظر دارد:

تعداد 8 دستگاه خودرو به شرح ذيل از طريق مزايده به فروش برساند.
تاريخ توزيع اسناد و شرايط مزايده: از چهارشنبه 94/9/18 لغايت 94/10/1 

به مدت 10 روز كارى
آدرس محل توزيع و تحويل شرايط مزايده و بازديد خودروها:

بيرجند- خيابان مدرس- نبش مدرس 30- اداره كل بنياد شهيد و امور ايثارگران
 استان خراسان جنوبى- پشتيبانى     تلفن: 32432062

مالحظاتتعدادنوع خودرورديف
2 دستگاهپرايد1
1نيسان پيكاپ2
2پژو 3405
3وانت مزدا دو كابين4

بنياد شهيد و امور ايثارگران خراسان جنوبى

اداره كل خراسان جنوبى

با نهايت تاسف و تاثر درگذشت

 شادروان كرباليى

 سلطان محمد  اكبرزاده 
(بازنشسته آتش نشانى)

را به اطالع دوستان، آشنايان و همشهريان عزيز مى رساند:
 مراسم تشييع و تدفين آن روانشاد امروز چهارشنبه 94/9/18 ساعت 2 الى 3 بعدازظهر 

از محل غسالخانه برگزار مى گردد، حضور شما سروران گرامى موجب امتنان است.
ضمنا مراسم سوم آن مرحوم پنجشنبه 94/9/19  از ساعت 2:30 الى 3:30 بعدازظهر

در محل مسجدالنبى (ص) پايين شهر برگزار  مى شود.

خانواده هاى: اكبرزاده ،كوره پز و ساير فاميل وابسته
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