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چند نكته
پيش انتخاباتى
* سردبير

انتخابات  نام  ثبت  پايانى  روند  بررسى  و  تحليل   
خبرگان رهبرى و  مجلس شوراى اسالمى، نشان 
با  دوره  اين  در  استانى  نامزدهاى  عمده  دهد  مى 
و تخصص هاى  ها  توانمندى  بر سه محور  تكيه 
و  اى  منطقه  عمران  به  دلسوزانه  نگاه  شخصى، 
حمايت احزاب سياسى وارد ميدان شده اند. اين در 
حاليست كه به نظر مى رسد اين دوره نامزدها نگاه 
فنى تر و افق هاى ديد وسيع و ملّى ترى را براى 
خود در نظر گرفته اند و با اشتياق بيشتر و انگيزه 
باالترى نيز ثبت نام كرده اند. (اميد است اين نگاه 
كه قطعًا مى بايد نگاه غالب بر تحركات انتخاباتى 
افراد شركت كننده در اين ماراتن مهم سياسى باشد 

تا انتها نيز باقى بماند.) 
انتخاب كنندگان و  به عنوان  اين ميان مردم   در 
عناصر تعيين كننده سرنوشت اين مسابقه سياسى، 
تعيين  روند  آينده  روزهاى  طى  كه  نامزدهايى  از 
 صالحيت هاى آنان آغاز و تعدادى براى فعاليت هاى 
گرفت،  خواهند  مجوز  مقرر  موعد  در  تبليغى 
استان  خاص  شرايط  گمان  بى  دارند.  انتظاراتى 
كه  دارد  اى  ويژه  اقتضائات  نيز  جنوبى   خراسان 
بايد به آن توجه شود. بد نيست چند نكته مهم را 

در همين زمينه با هم مرور نماييم:
 1-تا حدودى و در برخى از موارد چنين به نظر مى رسد 
مردم  رأى  به  آنكه  از  بيش  نامزدها  از  بعضى  كه 
اميدوار باشند به حمايت احزاب و گروهها و جريانات 
را  چپ  و  راست  پرچم  و  اند  شده  دلگرم  سياسى 
هاى  گيرى  موضع  و  ها  سخنرانى  در  و   برداشته 
آشكار و پنهان، تكان مى دهند.  ( ادامه در صفحه 2 )

امروز؛سرمقاله
پدرعلم

تعليم  و تربيت 
كشور در بيرجند

تجليل مى شود

دكتر مجيدى، رئيس كتابخانه، موزه و مركز اسناد مجلس :

دكتر شكوهى ، فرزند برومند 
خوسف ، افتخار خراسان جنوبى
و چهره ماندگار ملى است
صفحه 3

اهتمام مردم به نماز، عامل كاهش آسيب هاى اجتماعى در خراسان جنوبى
در نخستين اجالس استانى نماز عنوان شد : 

صفحه 7

هديه آيت ا... سيستانى
به مركز بيماران سرطانى

صد ميليون ريال براى ساخت مركز خيريه درمانى استان توسط يكى از مراجع عاليقدر شيعيان اختصاص يافت

صفحه 4

پكيج و رادياتور فرولى
نقد و چك با نصب رايگان

تلفن: 32424841  همراه: 09151639262
فرجامى   

قابل توجه داوطلبين استخدام پيمانى در شهردارى هاى 
استان خراسان جنوبى

مهلت ثبت نام داوطلبين استخدام پيمانى در شهردارى هاى 

خراسان جنوبى تا ساعت 24 سه شنبه 94/10/8  تمديد گرديد

داوطلبين استخدام مى توانند براى اطالع از شرايط و نحوه ثبت نام به آگهى هاى 
استخدام منتشر شده در روزنامه آواى خراسان جنوبى 94/9/23 ، خراسان جنوبى 
94/9/23 و بيرجند امروز 94/9/25 يا پايگاه اطالع رسانى استاندارى خراسان جنوبى 

به آدرس Ostkj.ir مراجعه نمايند.
ضمنا با توجه به تجديد نظر انجام شده دارندگان مدرك تحصيلى ليسانس و فوق 
ليسانس مهندسى عمران گرايش راه و ترابرى نيز مى توانند در رشته شغلى كارشناس 

امور حمل و نقل ثبت نام نمايند.

دفتر امور شهرى و شوراهاى استاندارى

آخرين مهلت ثبت نام دوره هاى كارشناسى ارشد

 و دكترى دانشگاه آزاد اسالمى بيرجند تا 94/10/9 
شرح در صفحه 2

           با نهايت ادب و احترام و تواضع ضمن تقدير و تشكر از 
تمامى بزرگوارانى كه در مراسم تشييع و تدفين و ترحيم همسرى 

مهربان ، پدرى دلسوز و برادرى فداكار مرحوم مغفور

 شادروان غالمرضا شيدرى
 (بازنشسته آموزش و پرورش)

 ما را مورد لطف و دلجويى قرار دادند، به اطالع مى رساند:
 به مناسبت چهلمين روز درگذشت آن عزيز  جلسه يادبودى 

يكشنبه 94/10/6 از ساعت 2 الى 3 بعدازظهر در محل هيئت 
ابوالفضلى (مصلى) برگزار مى گردد، حضور سروران گرامى موجب 
شادى روح آن مرحوم و تسلى خاطر و امتنان بازماندگان خواهد بود.

خانواده هاى: شيدرى ، آفتابى و ساير فاميل وابسته

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

تعداد 7 دستگاه خودرو به شرح ذيل از طريق مزايده به فروش برساند

تاريخ توزيع اسناد و شرايط مزايده:
از امروز شنبه 94/10/5 لغايت 94/10/16 به مدت 10 روز كارى

آدرس محل توزيع و تحويل شرايط مزايده و بازديد خودروها:

بيرجند – خيابان مدرس- بين مدرس 30 و 32 ، اداره كل بنياد شهيد 

و امور ايثارگران استان- پشتيبانى
تلفن : 056-32432062

تعداد نوع خودرورديف

2 دستگاهپرايد1
يك دستگاهنيسان پيكاپ2
يك دستگاهپژو 3405
3 دستگاهوانت مزدا دوكابين4

بنياد شهيد و امور ايثارگران خراسان جنوبى

فروش ويژه انواع بخارى ژاپنىگازى و نفتى
با ضمانت و تعميرات تخصصى             آدرس: نبش سجاد 13

جلسه ارتباط مستقيم فرمانده مرزبانى استان خراسان جنوبى

 با مردم و مرزنشينان 

زمان: دوشنبه 94/10/7 از ساعت 9 صبح الى 11 ظهر
مكان: بيرجند- دفتر نظارت همگانى 197 واقع در خيابان شهيد بهشتى

معاونت اجتماعى مرزبانى خراسان جنوبى

شرح در صفحه 4 قصــر نـــور

جناب آقاى دكتر مهدى محمود زاده واشان
اخذ مدرك دكتراى تخصصى مديريت بازرگانى 

را خدمت جناب عالى تبريك عرض نموده، توفيق روزافزون شما را از خداوند متعال خواستارم.

مهرداد ارشادى فر

روزها را چه غريبانه به شب رسانديم
 و اشك را خوراك روز و شب كرديم

چه سخت است در دل گريستن و به زبان هيچ نگفتن
 و تكيه گاهى مطمئن را از دست دادن 

4 دى ماه ، 13 زمستان صد ساله از سفر ناباورانه و بى بازگشت 

زنده ياد حسن بى باك 
مى گذرد. با ذكر فاتحه ياد و خاطرش را گرامى مى داريم

خانواده بى باك

نهمين سالگرد
 درگذشت همسرى مهربان و پدرى عزيز

 شادروان احمد محتشمى نيا 
را با صلوات و فاتحه اى گرامى مى داريم. روحش شاد

همسر و فرزندان

كه نشان از پشتوانه آشنايى، دانايى و توانمندى هاى علمى و مديريتى شما بوده ، در كمال امتنان و افتخار 
تبريك و تهنيت عرض نموده، موفقيت بيش از پيش شما و همكاران تان را از درگاه حق تعالى آرزومنديم.

شركت حفارى آبارساز
نمايندگى انحصارى پمپيران و موتوژن در خراسان جنوبى

جناب آقاى مهندس مهدى هاشمى مقدم
نويد مسرت بخش انتصاب شايسته و بايسته جناب عالى را به عنوان

 مدير عامل شركت آب و فاضالب خراسان جنوبى 

فراخوان طراحى استقبال از بهار 1395 بيرجند
 www.birjand. ir اطالعات تكميلى در سايت شهردارى بيرجند به نشانى

شهردارى بيرجندقابل دسترسى مى باشد. اطالعيــه
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سخنگوي هيئت رئيسه مجلس با تاكيد بر اينكه منابع گسترده براي همسان سازي حقوق بازنشستگان در اختيار دولت نيست، گفت: سرعت نرخ تورم بيشتر از 
افزايش مستمري بازنشستگان است . به گزارش مهر، مصري، گفت: با توجه به اينكه دولت هنوز اليحه برنامه  ششم را ارائه نكرده، نمي توان گفت كه دولت چه 
تدابيري را براي همسان سازي حقوق بازنشستگان در اليحه برنامه در نظر گرفته اما به طور حتم يكي از دغدغه هاي مجلس تامين معيشت بازنشستگان است . 

  مجلس موافق افزايش حقوق بازنشستگان است

امروز ٥ دي ١٣٩٤ مصادف با
 ١٤ ربيع االول ١٤٣٧ و  ٢٦ دسامبر ٢٠١٥

ا... «سيد  آيت   فقيه كبير  رحلت عالم جليل و 
علي سيداالطّباء مرعشي»(1277 ش).

زادروز رودكى از نخستين شاعران پارسى گوى 
(239ش). 

سالروز وقوع زلزله شديد بم (1382ش).

تقويم مناسبت هاى  روز

 برنامه ريزي براي خانه دار شدن بيش از 11 هزار 
خانواده داراي دو معلول و بيشتر

وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي گفت: در كل 
كشور  11   هزار و 500 خانواده داراي دو معلول 
الزم  ريزي  برنامه  و  شده  شناسايي  بيشتر  و 
 96 سال  اوايل  تا  آنان  شدن  دار  خانه  براي 
در  تعاون  وزير  ربيعي  است.  علي  شده  انجام 
 3700 معادل  و  تعداد  اين  از  درصد   32 افزود:  ايرنا،  با  گفتگو 
و  هزار  هفت  كه  ديگر  و  68   درصد  هستند  روستايي  خانواده، 
گفت:  كنند   . وي  مي  زندگي  شهرها  در  باشند  مي  خانواده   800
 در اين راستا برنامه ريزي هاي الزم در قالب سبد حمايتي از اين 

خانواده ها صورت گرفته است  . 

اولتيماتوم سيف به دارندگان حساب هاي راكد

ارائه آمار به شدت  رئيس كل بانك مركزي، گفت: بانك مركزي در 
با ايرنا، با  ا... سيف در گفتگو  وسواس دارد . ولي 
سال  سه  تا  دو  در  مركزي  بانك  اينكه  يادآوري 
گذشته ساماندهي موسسه هاي اعتباري غيرمجاز و 
بازار غيرمتشكل پولي را به صورت جدي در دستور 
كار خود قرار داده است، گفت: اين ساماندهي سبب 
شده منابع سپرده هاي اين موسسه ها در پايان دوره هاي مختلف در 
محاسبه هاي نقدينگي بانك ها و موسسه هاي داراي مجوز قرار گيرد. 
وى در پاسخ به پرسشي درباره تعيين تكليف حساب هاي راكد نيز گفت: 
بخش نظارت و مبارزه با پولشويي بانك مركزي به شدت به دنبال تعيين 

تكليف حساب هاي راكد و بدون هويت است  .

 افزايش قيمتي براي لوازم خانگي اعالم نكرده ايم

معاون صنايع فلزي سازمان حمايت با رد افزايش 6 درصدي قيمت 
مشمول  خانگي  گفت  :  لوازم  خانگي  لوازم 
نبوده  قيمت گذاري  براي   1 اولويت  كاالهاي 
و ما هيچ افزايش قيمتي را براي لوازم خانگي 
تائيد يا اعالم نكرده ايم . شهرام ميرآخورلو در 
گفتگو با فارس، در پاسخ به اينكه برخي خبر 
سازمان  سوي  از  خانگي  لوازم  قيمت  درصدي   8 تا   6 افزايش  از 
خانگي  لوازم  كرد:  تصريح  موضوع  اين  رد  با  مي دهند،  حمايت 
اگر  عام هم  به صورت  تازه  و  نيست  قيمت گذاري  اولويت  مشمول 
بخواهيم قيمت لوازم خانگي را افزايش دهيم فضاي كنوني حاكم بر 

بازار و ركود اجازه چنين چيزي را نمي دهد . 

آينده  سال  براي  تا  دارد  قصد  شهرسازي  و  راه    وزارت 
رقم وام مسكن را به 120 ميليون تومان افزايش دهد  . به 
گزارش مهر، طرح افزايش وام مسكن يكي از موضوعاتي 
است كه از ابتداي آغاز به كار وزارت راه و شهرسازي در 
با افزايش قدرت خريد  دولت يازدهم پيگيري مي شود تا 
مردم، رقم وام مسكن هم با قيمت واحدها همخواني داشته 
باشد. در واقع يكي از ايراداتي كه همواره به وام مسكن 
مطرح مي شود، اين است كه مبلغ وام، كمتر از نرخ تورم 
براي  خريد  قدرت  يك  عنوان  به  بنابراين  است،  مسكن 
بخش مسكن نمي توان روي آن حساب كرد  . اين در حالي 
پوشش  را  قيمت  از  بايد 80 درصد  وام مسكن  است كه 
دهد تا قدرت خريد متقاضي را باال برده و كمكي به رونق 
متقاضيان  اين شيوه  با  اينكه  بر  بكند، عالوه  اين بخش 

دار  خانه  اين طريق مي توانند  از  و  بازار شده  وارد  واقعي 
شوند، ضمن  آنكه استقبال از وام هايي كه تاكنون از سوي 
دولت مطرح شده هم تمايل مردم را به وام هايي با نرخ باال 
نشان مي دهد   .  براين اساس، وزارت راه و شهرسازي فعال 
نرخ وام مسكن را تا 80 ميليون تومان افزايش داده است 
و متقاضيان مي توانند از طريق صندوق پس انداز مسكن 
و سپره گذاري يكساله مبلغ 40 ميليون تومان، 80 ميليون 
البته دريافت اين وام  از بانك مسكن وام بگيرند،  تومان 
شرايط خاصي دارد از جمله اينكه بايد حتما متقاضي خانه 
اولي باشد  . وام ديگري كه مشمول همه متقاضيان مي شود، 
حساب ممتاز بانك مسكن است كه مبلغ وام اين حساب به 
تازگي به 60 ميليون تومان افزايش يافته كه البته در كنار 
آن، مي توان از وام 10 ميليون توماني جعاله هم استفاده 

كرد، بنابراين وام 70 ميليون توماني قدرت خريد بهتري را 
نسبت به قبل در اختيار متقاضي قرار مي دهد  . براين اساس، 
شنيده ها حاكي از آن است كه وزارت راه و شهرسازي باز 
هم به دنبال افزايش قيمت اين وام است و هنوز نرخ وام 
را براي بخش مسكن كافي نمي داند، بنابراين در جلسات، 
پيشنهاداتي را براي افزايش اين نرخ در سال آينده مطرح 
كرده و در حال پيگيري است تا وام مسكن متناسب با نياز 
متقاضيان باشد  . بر اين مبنا، پيشنهادات در سال گذشته اين 
بود كه وام مسكن تا نرخ 120 ميليون تومان افزايش پيدا 
كند، در واقع رقم وام بايد به 100 ميليون تومان افزايش 
يابد و وام جعاله هم 20 ميليون تومان شود كه در نهايت 
وام مسكن بتواند تا رقم 120 ميليون تومان تسهيالت را در 

اختيار متقاضي قرار دهد  . 

احتمال افزايش وام خريد مسكن به 120 ميليون تومان

وزير آموزش و پرورش درباره موافقت دولت 
براي استخدام 12 هزار نيروي انساني در 
كلي  صحبت هاي  كرد:  اظهار  آينده  سال 
در اين خصوص مطرح شده است؛ اما بايد 
ابتدا از سازمان مديريت مجوز استخدام را 
اطالع رساني  آن  درباره  سپس  و  دريافت 
كنيم  . به گزارش ايسنا، علي اصغر فاني با 

بيان اينكه سياست جدي ما پذيرش نيرو 
از بوم براي بوم است، اظهار كرد: ممكن 
است در شروع كار مشكالتي وجود داشته 
اين  اما ما  باشد كه بعضا مطرح مي شود 
سياست را رها نخواهيم كرد زيرا ماندگاري 
در  است  . وي  اهميت  حايز  ما  براي  نيرو 
ادامه در پاسخ به پرسشي درباره موافقت با 

استخدام 12 هزار نيروي انساني در آموزش 
و پرورش در دولت براي سال آينده اظهار 
كرد: صحبت هاي كلي مطرح شده است 
دريافت  مجوز  مديريت  سازمان  از  بايد  و 
مجوزهاي  آمار  آنكه  محض  به  كنيم. 
كتبي  صورت  به  ما  اختيار  در  استخدامي 
كرد  . وي  خواهيم  اعالم  شود  داده  قرار 

افزود: البته سعي مي كنيم آزمون را زودتر 
برگزار كنيم تا براي طي مراحل الزم زمان 
كافي در اختيار داشته باشيم . فانى از حل 
مشكل پذيرش دانشجو معلمان 93 و 94 
دانشگاه فرهنگيان خبر داد و گفت:  احكام 
اين دانشجو معلمان در آينده نزديك صادر 

خواهد شد  .

استخدام 12 هزار نيروي انساني آموزش و پرورش درگروي اخذ مجوز

سرمقاله

   ارائه خدمات درماني به معلمان
 به روش صندوقي

وزير آموزش و پرورش ابراز اميدواري كرد: كسري 
پايان امسال جبران شود .  تا  اين وزارتخانه  بودجه 
به  پاسخ  در  فارس،  با  گفتگو  در  فاني  علي اصغر 
اين پرسش كه «بيمه آتيه سازان حافظ اعالم كرده 
است، 150ميليارد تومان از آموزش و پرورش طلب 
داشته و قصد توقف خدمات خود را دارد، نظرتان 
در اين خصوص چيست؟»، اظهار كرد: اجازه دهيد 
مبلغ آن را دقيق محاسبه كنيم؛ ما مدتي است كه 
به روش صندوقي، خدمات درماني به معلمان ارائه 
مي  كنيم و ديگر مانند قبل شركت خاصي طرف 
آموزش  بدهي  مبلغ  درباره  نيست  . وي  ما  قرارداد 
را  آن  مبلغ  گفت:  آتيه سازان  بيمه  به  پرورش  و 
امسال  بودجه  كسري  مبلغ  ندارم  . فاني  ذهن  در 
اميدواري  ابراز  ولي  نگفت  را  پرورش  و  آموزش 

كرد، اين كسري تا پايان امسال جبران شود  .
  

توليد خودرو در كشور كاهش يافت  

گفت:  خودرو  سياستگذاري  شوراي  سخنگوي 
مجموع توليد خودرو در كشور تاكنون، تعداد 682 
 17,4 ميزان  اين  كه  بوده  دستگاه   529 و  هزار 
قبل  سال  مشابه  مدت  به  نسبت  كاهش  درصد 
داشته است . به گزارش  بولتن نيوز، ساسان قرباني 
سياستگذاري  شوراي  گزارش  اساس  بر  گفت: 
خودرو، توليد خودروي سواري تاكنون به 626 هزار 
به  نسبت  درصد   10,8 كه  رسيده  دستگاه  و 101 
مدت مشابه در سال 93 كاهش داشته است  .  وي 
وزير  زاده  نعمت  محمدرضا  اظهارات  به  اشاره  با 
زاده  نعمت  كرد:  اظهار  تجارت  و  معدن  صنعت، 
مشاركت و همكاري خودروسازان و قطعه سازان و 
انجمن هاي مرتبط براي دستيابي به نتيجه مطلوب 
و اجرايي را ضروري دانسته و بر قراردادهاي بلند 
مدت با قطعه سازان و لزوم عقد قراردادهاي 3 تا 5 

ساله بين خودروساز با قطعه ساز تاكيد كرد .

چند نكته پيش انتخاباتى
(ادامه از صفحه اول) «مردم» بيشتر و بهتر مى دانند 
به  اينك مستحضر  از هم  انتخاباتى كه  نامزد  كه 
چنين رويه هايى باشد در صورت پيروزى، وام دار 
مواضع،  اغلب  و در  بود  خواهد  احزاب  و  گروهها 
كه  مردم  نماينده  نه  خود،  تحركات  و  ها  فعاليت 
نماينده همان طيف و جريان خواهد شد. وابستگى 
هاى سياسى، نه دور از انتظار است و نه مذموم و 
نه مى توان آن را تكفير كرد، چه بسا در شرايطى 
اما  است.  دموكراسى  الزامات  از  و  مطلوب  بسيار 
حداقل براى شهر بيرجند و استان خراسان جنوبى 
كه در شرايط خاص خود نيازمند همتى جدى براى 
جهش واقعى به سوى توسعه يافتگيست، شايسته 
رويكردهايى  چنين  اينكه  كما  نيست.  بايسته   و 

مى تواند مشكوك و قابل تأمل هم باشد. 
2- با آغاز روند بررسى صالحيت ها، بدون شك 
صالحيت  محترم  نامزدهاى  از  بيشترى  تعداد 
اين  نيز  كمترى  تعداد  احتماًال  و  احراز  را  الزم 

 

صالحيت ها را احراز نخواهند كرد. چنين وضعيتى 
براى  نامزدها  نافى عدم صالحيت  به هيچ عنوان 
و  ها  توانمندى  قطعًا  و  نيست  مردم  به  خدمت 
سو  آن  از  و  بوده  باقى  خود  جاى  در  ها  ظرفيت 
انتظار مى رود روند شكايت ها و پيگيرى ها نيز به 

دور از هياهو و در عين توجه به قانون باشد.
عهد  خودمان  با  و  مردم  با  خدا،  با  بياييم   -3
ببنديم كه در راستاى تخريب همديگر و   اخالقى 
بداخالقى هاى سياسى و انتخاباتى حتى يك قدم 
هم برنداريم و دامان پاك ديگران را به تهمت ها 

و ناراستى ها و افتراها آلوده نكنيم.
4- درگيرودار انتخابات، اولويت ها معموًال فراموش 
آبادانى،  و  پيشرفت  ما،  استان  اولويت  شوند.  مى 
به  توجه  خشكسالى،  با  مقابله  اقتصادى،  رونق 
هاى  ظرفيت  افزايش  صنعتى،  مراكز  و  صنعت 
و  اقتصادى  جديد  هاى  سازى  ظرفيت  و  اشتغال 
نيز خروج از ركود و از همه مهم تر تزريق انگيزه و 

اميد به آينده بهتر در مردم استان است. 
آغاز  تا  كه  شرايطى  در  و  روزها  همين  5- از 
باقيست،  زيادى  فرصت  انتخاباتى  تبليغات   رسمى 
خبرها،  انواع  از  مملو  اجتماعى  هاى   شبكه 
حمايت ها يا احيانًا توهين ها به نامزدهاى مطرح 
شده است. چنين فضايى نه شايسته استان فرهنگى 
ما و نه شايسته مرام آزادگى و پيروى از دستورات 

اخالقى اسالم است. 
انتخاب  يك  بسترهاى  كه  نشود  6- فراموشمان 
خوب، در بازه زمانى آغاز و پايان فرآيندهايى شكل 
مى گيرند كه  نيت ها، اهداف و برنامه ها در آن 
هميشه  ما  هاى  انتخاب  دارند.  اى  ويژه  جايگاه 

سرنوشت سازند. مى توانيم بيشتر دقت كنيم. 

با استعانت از الطاف الهى يك روياى ديرين محقق شد. 
بزرگ ترين رخداد علمى ، فرهنگى و آموزشى

 در زمينه گسترش تحصيالت تكميلى
قابل توجه عالقه مندان به تحصيالت تكميلى

عناوين رشته هاى جديد و ساير رشته هاى كارشناسى ارشد و دكترى دانشگاه آزاد اسالمى بيرجند و اطالعيه ثبت نام آزمون دكتراى تخصصى و كارشناسى 

ارشد سال 95 دانشگاه آزاد اسالمى بيرجند با مراجعه به سايت WWW.AZMOON.ORG  در رشته هاى جدول ذيل: 

كد رشتهمقطع تحصيليرشته و گرايشمجموعه امتحانيگروه امتحانيرشته 
20818دكتري تخصصيحقوق كيفري و جرم شناسيحقوق كيفري و جرم شناسيعلوم انساني1
21216دكتري تخصصيمديريت منابع انساني- مديريت دولتي  مديريت دولتيعلوم انساني2
21247دكتري تخصصيمديريت بازاريابي-مديريت بازرگانيمديريت بازرگانيعلوم انساني3
21301دكتري تخصصيحسابداريحسابداريعلوم انساني4
20701دكتري تخصصيروانشناسي بالينيروانشناسي بالينيعلوم انساني5
20702دكتري تخصصيروانشناسي تربيتيروانشناسي تربيتيعلوم انساني6
20705دكتري تخصصيروانشناسي عموميروانشناسي عموميعلوم انساني7
20807دكتري تخصصيحقوق خصوصيحقوق خصوصيعلوم انساني8
40101دكتري تخصصيالكترونيك- مهندسي برقمهندسي برقفني و مهندسي9
41002دكتري تخصصينرم افزار- مهندسي كامپيوترمهندسي كامپيوترفني و مهندسي10
20101دكتري تخصصيزبان وادبيات فارسيزبان وادبيات فارسيعلوم انساني11
20407دكتري تخصصيفقه ومباني حقوق اسالمي- الهيات و معارف اسالمي فقه ومباني حقوق اسالميعلوم انساني12
60206دكتري تخصصيمعماريمعماريهنر13
30113دكتري تخصصيآناليز- رياضي رياضيعلوم پايه14
50206دكتري تخصصيتوسعه و ترويج و آموزش كشاورزيتوسعه و ترويج و آموزش كشاورزيكشاورزي و منابع طبيعي15
50207دكتري تخصصياصالح نباتات و بيوتكنولوژياصالح نباتات و بيوتكنولوژيكشاورزي و منابع طبيعي16
50208دكتري تخصصيزراعتزراعتكشاورزي و منابع طبيعي17
50220دكتري تخصصيگياهان دارويي، ادويه اي و نوشابه اي-علوم باغبانيعلوم باغبانيكشاورزي و منابع طبيعي18

95مشخصات رشته هاي دكتري تخصصي دانشگاه آزاد اسالمي واحد بيرجند سال 

روابط عمومى دانشگاه آزاد اسالمى بيرجند

مــژده    مــژده

آخرين مهلت ثبت نام تا 94/10/9

شــركت  تعــاونى 
شميم شترمرغداران يك پارچه كوير

 براى تامين خوراك با كيفيت و مطلوب در تمامى رده هاى سنى و مولد اقدام به توزيع خوراك آماده 
شترمرغ با امكان ارسال در سطح استان مى نمايد.

ضمنا براى خدمات رسانى، اين تعاونى به تعداد محدود از فعالين در عرصه شترمرغ عضو مى پذيرد.
جهت كسب اطالع بيشتر مى توانيد به دفتر تعاونى

 به آدرس: بيرجند- بلوار صياد شيرازى- واحدهاى تجارى ارتش- طبقه فوقانى 
واحد 134 مراجعه نماييد.  تلفن: 05632222400     همراه: 09152672008

 تاسيس شركت فناوران به زيست شرق «سهامى خاص» در تاريخ 94/9/17 به شماره ثبت 5204 
و شناسه ملى 14005457043 ثبت و امضا ذيل دفاتر تكميل گرديده كه خالصه آن به شرح زير جهت 

اطالع عموم آگهى مى گردد
موضوع شركت: كاشت، توليد، فرآورى، خالص سازى، بسته بندى، توزيع، خريد، فروش و ارائه خدمات مشاوره اى در زمينه گياهان 
دارويى و فرآورده هاى ارگانيك (پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذيصالح در صورت ضرورت قانونى) ضمنا ثبت شركت مزبور با 
موضوعات فعاليت هاى مذكور به منزله اخذ و صدور پروانه فعاليت نمى باشد. مدت شركت: از تاريخ ثبت به مدت نامحدود مركز اصلى 
شركت: خراسان جنوبى- بيرجند- خيابان مدرس- پارك علم و فناورى خراسان جنوبى- كدپستى 9717911153 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 79/4745/5 
مورخ 94/9/4 نزد بانك تجارت شعبه بيرجند پرداخت گرديده است. اولين مديران شركت: آقاى محمد على بهدانى به شماره ملى 
0652468845 به سمت رئيس هيئت مديره و آقاى محمد حسن پور فرد به شماره ملى 0651688892 به سمت نايب رئيس هيئت 
مديره و خانم ريحانه هوشيار به شماره ملى 0651875188 به سمت منشى هيئت مديره و مديرعامل براى مدت 2 سال انتخاب گرديدند. 
دارندگان حق امضا: كليه اسناد و اوراق بهادار از قبيل چك و سفته و غيره با امضاى خانم ريحانه هوشيار (مديرعامل) به همراه آقاى 
محمد على بهدانى (رئيس هيئت مديره) معتبر است و اوراق عادى و ادارى با امضاى منفرد خانم ريحانه هوشيار (مديرعامل) به همراه 
مهر شركت معتبر خواهد بود. بازرس اصلى و على البدل: خانم بهناز بهدانى به شماره ملى 0651781604 به عنوان بازرس اصلى و 
خانم نفيسه هوشيار به شماره ملى 0653188005 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

تاسيس شركت ستاره ابنيه خاوران «سهامى خاص» در تاريخ 94/10/3 به شماره ثبت 5218 و شناسه 
ملى 14005489336 ثبت و امضا ذيل دفاتر تكميل گرديده كه خالصه آن به شرح زير جهت اطالع 

عموم آگهى مى گردد
موضوع شركت: اجرا و مشاوره و نظارت بر كليه پروژه هاى عمرانى، ساختمانى، راهسازى و تاسيساتى از قبيل ساخت و ساز كليه اماكن 
اعم از مسكونى و ادارى و بهداشتى و آموزشى و صنعتى و ساخت خانه هاى وياليى و انبوه سازى مسكن و ساخت ساير سازه ها و ابنيه 
و راهسازى از قبيل زيرسازى و آسفالت جاده ها اعم از شهرى و بين شهرى و ساخت انواع پل و زير گذر و بزرگراه ها و راه هاى ريلى و 
ساخت انواع پل اعم از بتونى، سنگى و خاكى و تاسيسات از قبيل اجراى كليه پروژه هاى مكانيكى و هيدرومكانيكى و برقى و سيستم هاى 
سرد كننده و گرم كننده اماكن و نصب كليه سيستم هاى اعالم و اطفاى حريق و هشدار دهنده، ساخت و اجراى كليه خطوط انتقال از 
قبيل آب و برق و گاز و فاضالب و ساير خطوط انتقال و صادرات و واردات كليه كاالهاى مورد نياز شركت (پس از اخذ مجوزهاى الزم از 
مراجع ذيصالح در صورت ضرورت قانونى) ضمنا ثبت شركت مزبور با موضوعات فعاليت هاى مذكور به منزله اخذ و صدور پروانه فعاليت 
نمى باشد. مدت شركت: از تاريخ ثبت به مدت نامحدود مركز اصلى شركت: خراسان جنوبى- بيرجند- خيابان 15 خرداد- حدفاصل 
فلكه 7 تير و پاسداران – پالك 66- كدپستى 9717743663 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 1131 مورخ 94/9/18 نزد بانك ملى شعبه بيرجند پرداخت گرديده 
است. اولين مديران شركت: آقاى حسين فيروزى مقدم با شماره ملى 0640142176 به سمت رئيس هيئت مديره و آقاى جواد مزگى 
نژاد با شماره ملى 3610145099 به سمت عضو هيئت مديره و مديرعامل و آقاى موال مزگى نژاد با شماره ملى 0652463665 به سمت 
عضو اصلى هيئت مديره شركت براى مدت دو سال انتخاب گرديدند. دارندگان حق امضا: كليه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شركت 
از قبيل چك و سفته و غيره با امضاى آقاى جواد مزگى نژاد (مديرعامل) همراه با مهر شركت و اوراق عادى و ادارى با امضاى هريك از 
اعضاى هيئت مديره همراه با مهر شركت معتبر مى باشد. بازرس اصلى و على البدل : آقاى على قابل به شماره ملى 0653227809 
به عنوان بازرس اصلى و آقاى مهدى قليزاده به شماره ملى 0640136451 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

توجه    فروشگاه كودك  اميـر     توجه
پوشاك زمستانه خود را با 20 درصد تخفيف عرضه  مى نمايد سجادشهر، امامت 2  /   32412973



چرابه  برسونين  اسنادوامالك  ثبت  اداره  مسولين  اطالع  به  لطفا 
پرونده هاى مربوط به هيئت تعين تكليف اراضى فاقد سند.دربيرجند  
اينقدرديررسيدگى ميشه.درحاليكه درشهرهاى ديگركشور هيئاتها خيلى  

فعالتروسيعتر عمل مينمايند

915…974
ميدان  تبليغاتى  تابلوى  اون  بگو  بيرجند  به شهردار محترم  آوا:  سالم 
آزادى كه به مناسبت حضور يك روزه دكتر روحانى، فقط يك روز و 
اون هم بطور نصفه و نيمه روشن شد، االن چند ماهه كه به خواب 
زمستانه رفته، طورى كه حتى با برخورد يك كاميون با گوشه اش باز 
هم از خواب بيدار نشد، فكر نكنم خوابش از خواب مسؤولين سنگين 

تر باشد. ممنون

915…863

زمان  براى  بود:(شعارگرايى  گفته  كه  شهروندى  به  سالم،درپاسخ 
نباشيد)بايدبگويم  نگران  ميشه  حل  بشه  تموم  و  است  انتخابات 
باشعارمشكالت حل نميشه.شعاردادن و بدست آوردن آراى مردم براى 
مردم  به  خيانت  جز  مردم  حقوق  كردن  وبعدفراموش  شدن  انتخاب 

وعهدشكنى نيست.

915…891
با سالم.از طرف خودم وتمام مشتركان اوا در خيابان غفارى از زحمات 

.بى دريغانه مسئول توزيع روزنامه اوا  كمال تشكر رو دارم.

915…982
مزايده  بيرجندشماكه  دادگسترى  مسئولين  خدمت  سالم 
برگذارميكنيدچرابدهى هامالياتى وغيرو ملك راازپولى كه خريدارپرداخت 
راصادرنميكنيد؟  ملك  تخليه  حكم  كنيدوهچنين  كسرنمى  ميكنه 
عمل  چراقانونى  ،پس  كرده  روشن  تكليف    صراحت  به  كه  قانون 

نميكنيد؟؟؟ 

915.…388
با سالم خدمت مسئوالن محترم!خواهشمند است هر چه سريعتر طرح 
خصوص  به  شهر  سطح  از  رو  مزاحم  و  صدا  و  پرسر  صنوف  انتقال 
كنيد.با �ذشت چندين سال  اجرايى  رو  در خيابان عدل  واقع  صنوف 
از پيشنهاد اين طرح و اعتراض مردم و درخواست صنوف از مسئولين 
لطفا هر چه سريعتر جهت رفاه حال شهروندان اين طرح را اجرا و به 

پايان رسانيد.

915…287
با سالم 

از مسئولين خواهشمندم نسبت به جمع آورى سرعت گير هاى پشت 
چراغ قرمز هاى سطح شهر بيرجند اقدام كنند .

915…067
اندازهاى  دست  براى  محترم.لطفاتفكرى  مسووالن  خدمت  باسالم 
بر اتالف وقت  بيرجند بكنند.زيرا عالوه  پشت چراغ راهنماهاى شهر 

وايجاد خسارت به مردم توهينيست به شعور همشهريان !

939…594
سالم

شايد  'يا  موقت  وادغام  ميزان  موسسه  مشكالت  گيرى  پى  از  پس 
از  'خواهشمندم  مشكالت  حل  ادعاى  'و  صادرات  نك  با  نمايشى 
به  مردم  دردونياز  رساندن  مانده جهت  باقى  حلقوم  تنها  اين  روزنامه 

گوشبا مسئولين يا به عبارتى منسوبين بى درد
باقيمانده ' ' لطفا از روند اجرايى آن گزارش تهيه فرماييد وتا پرداخت 
نهايى مطالبات مردم پى گير باشيد ' شايد اين موسسه وابسته به ديوان 

عدل و داد كمتر حق مردم را بخورد و كمى جوابگو باشد 
متشكريم

جمعى از مال با ختگان و فريب خوردگان 

915…267

همه  روبه  مرك  كنارابشارروستاى  درختان  كندن  سالم.ميخاستيم 
مسعولين بخصوص دهيارروستاى مرك كه دستوركندن دادن تبريك 

بگم 

933…534
بيرجنديهاى عزيز اگر هنوز زنده هستيد ميتونيد يه سرى به بيمارستان 
بزنيد.تواين  بيمارستان  اين  اورژانس  الخصوص  على  عصر،  ولى 
از حد  بيش  توجه  از  برميگرديد،باتشكر  مرده  ميرويد  زنده  بيمارستان 

پرستاران و دكترهاى بيمارستان.از طرف يك شهروند داغدار

بنيانگذار  و  فرهنگى  ميراث  قبلى  مدير  فر  مكرمى  آقاى  خاطره  يادو 
موزه هاى خراسان جنوبى هيچگاه ازحافظه تاريخ اين سرزمين محو 

نخواهد شد هركجا هست خدا يار و نگهدارش باد
915...008

متأسفم براى مسئوالن يك سال پيش از شخصى در 20 كيلومترى 
بيرجند  زمين خريديم دوستان تمام ديواراى زمين هاى ما رو خراب 
كردند ولى خانه اى بنده خدا رو كه حتى كوه رو تراشيده و روش ويال 
به خدا  ما كه  تا چه حد!  بازى  وپارتى  رفاقت  نكردند.  ساخته، خراب 

واگذار كرديم
915…010

من:
16/12/2015  ،8:06

سالم آواى عزيز. شهردارى منطقه دو عليرغم توان قانونى سد معبر مدرس 
35 را رفع نمى نمايد بارها پيام داده ايم بى اثر است. لطفاً شهردارى مركز 

كمكى كند.
915.…011
بزرگ  ميدان  براى  كارى  يك  و  كند  همتى  خوسف  شهردارى  اگر 

شهداى عبادى بكند.
935.…584
سالم عليكم و رحمة ا...و بركاة .چدن 200 نفر .سيمان درميان و طبس 
.كك  قاين  فوالد  نخست  بخش  شاءا...بأذنه  .إن  نفر   450 كدام  هر 
طبس .بجان م قسم پيگيرى دهه فجر 94 بهره بردارى واقعى اشتغال 
آفرين شانبا توكل بخدا .توسل به پول .توجه به بازديد دقيق و پيگيرى 

فوق العاده خصوصا نماينده گان دو ماه ديگر .إن شاءا...
935...032

سالم آواى عزيز:
توليدماءالشعير(توى  اقتصادى بجاى  ويژه  توجيهى منطقه  براى طرح 
چرا  داره  ساليانه  آب  هزارمترمكب  چهل  نيازبه  كوير)كه  آب  قحط 

فرآورى محصوالت كشاورزى استان رو چاپ نمى كنيد؟
915..891

من:
16/12/2015  ،8:06

جان مادرت بخون كه دلم خونه ،نميدانم تو چه مملكتى داريم زندگى 
ميكنيم يكسال است تو موسسه ميزان پولمو گذاشتم 50 م از بانك 
ديگه بود با نرخ 30 چون موقع عيد بود ومن هم مغازه موادغذايى دارم 
ميخواستم اجيل وغيره بخرم يك روز نشد كه گفتد به مشكل خورده 
االن يكسال شد به خدا به هر كجا كه گويى رفتم دادگاه گفت بايد 
برى چند درصد پولو بريزى بعد بيا اقامه دعوا كن واز اين مسايل اخه 
بى انصاف بهمن به ارم خودت اعتماد كردم خالصه از اين حرفهايى كه 
خودتون بهتر خبر داريد االن سود يكسال رو نميدند سود سال 93 رو 
5درصد كم ويكنند وتازه صادرات از مبالغ كم هم شروع كرده كه تازه 
معلوم نيست كى نوبت ما برسه وقتى براى برداشت حساب يا همان 
دزدى قانون دارند گه ميگند بانك مركزى گفته برداريد واين قدر راحت 
تو رو به هردينى كه دارى نمى دونم قران ومسلمونى رو قبول دارى 
يا نه به خدا زندگيم فلج شده شب كه ميرم خونه جرات نگاه كردن به 
بچه هامو ندارم اخه ميگفتند اگر مسلمانى در هر نقطه از جهان نداى 
مظلوميت سر بده بايد دستشو بگيرند به خدا ما باهم هم وطنيم من 
سياسى نيستم لبنان وفلسطينو هر چه قدر ميخواند بدند ولى پولمون 
كه ابروى ماست رو بدند اينقدر به ما ظلم نكند ما چوب كى رو داريم 
ميخوريم خدا ميدونه اگر خواندى واندگى دلت به حال بچه هام سوخت 
هر كار ميتونى بكن بلكه تويى كه بچه دارى گوشه دلت هنوز تيره 
نشده باشه ى كارى بكنى دست ما كه تو شهرستان به جايى بند نيست 

شما ى كارى بكن هرچيز گزارش وغژره خدابهتون اجر بده

939…788

اطراف  زند  نمى  جارو  را   اهللا  بقيه  بلوار  مدتى شده كسى  سالم چرا 
سطل هاى آشغال ،آشغالهاى زيادى جمع شده (تصوير هم مى خواهيد 

براتون بفرستيم)

915…687
سالم درددل نانواراچاپ كرديد ولى شمارابخدا يك گزارش واقعى  از 
درد دل نانوا تهيه وچاپ كنيد شايد مسؤ لينى كه سرشان رازير برف 

كردندوخودشان رابخواب زدند كمى بيدار شوند

915…073

ببينيد چكار ميكنه حقيقا چند وقت پيش زمينى  بازى  رفاقت وپارتى 
وهمان  كاشتيم   نهال  داخلش  كه  بيرجند  20كيلومترى  در  گرفتم 
وقت  چند  ساخت  ويال  و  كرد  خراب  رو  كوه  رفت  زمينمان  صاحب 
جدى  ديدم  وهمسايه  خودمان  ديوار  روى  رو  جهاد  اخطار  گذشت 
نگرفتم ويك روز كه رفتيم ديدم تمام ديوارهاى مارو خراب كردند ولى 
حتى نگاه همسايمون هم نكرده بودند مسعولين حداقل ميگفتيد چى 
.باتشكر  نميكرديد  روهم خراب  ما  تاديوارهاى  ميداديم  تا  مى خواين 

فراوان از (اوا)

915…010
سالم

مسيولين محترم به فكر مشكالت مهرشهر باشند
خيابان 20مترى حافظ شرقى خط كشى ندارد.

919…013

بازهم دولت قبل يارانه كه برقرارشد آبونمان وعوارض حذف شد ولى 
تومان  آبونمان10500و عوارض 2000  تومان  حاال مصرف گاز 9500 

شركت گازدولت تدبيرواميدجواب خوبى ملت اينه  ؟
915…785
سالم،من ازپرستاران بخش مامايى بيمارستان وليعصر شاكى ام چون 

همگيشون يك عده دانشجوهستندكه هيچى ياد ندارند
935…643
تورم نقطه به نقطه بليط هواپيما، قطار، آب ، برق ، گازدر چه حدى است 
؟ دولت براى مسافرت قشر آسيب پذير ، توليد درشكه را در دستور كار 

قرار دهد.چون ما سفر با هواپيما و قطار را در خواب ميبيم.
915…905
الهيه  خيابون  ايستگاه  اولين  برا  كنيد  ؛لطف  بار  هزارومين  براى 
منتظر  بايد  بدون سرپناه  بارون  توى  بذاريد  بون وصندلى  غربى1سايه 
باشى تاشايد شانست اتوبوس بياد يا يه خداشناس تورو سوار كنه يامنتظر 

باشى وليچ آب
915…263

لطفا براى مسكن هاى مهر الهيه اتوبوس بيشتر بذارين چون مسير واقعا 
دور وتاكسى گير نمى ياد همه چشمشون به اتوبوسه خدا خيرتون بده

915…263
اين ديگه نوبره كه  توى اتوبوس خط كوير تاير،بهزيستى مامور نظارت 
بر زدن كارت واحدگذاشتن،شما اگر توى شهرهاى بزرگ مسئول مى 

بوديد چه كار مى كرديد؟!

915…263
من جند روز قبل درجهار راه نيروى هوايى با يك 206تصادف كردم من 

را مقصر درأوردند وافسر راهنمايى ورانندكى فرمودند 
بس  نيست  قانون  مالك  جهارراه  206درداخل  ماشين  باالى  سرعت 

مىشود در جهارراه200كيلومتر سرعت داشته باشى 
جناب افسر حساب ما باشد سربل سراط

915…556
بازاردست  چرا  محترم  مسولين  بازار  وگرونى  بنزين  وضع  سالم.بااين 
فروشها رو به غفارى انتقال دادن نزديكترين مسير براى همه بود لطفا 

پيگيرى بفرماييد

938…002
سالم.به چه دليلى بازار دست فروشها رو به غفارى منتقل كردن جايى 
كه مسيرش دوره ومردم نمتوانند خريد هاى خود را انجام بدهند با اين 

وضعيت گرونى 

915…904
باسالم و خسته نباشيد تقاضا دارم از راهنمايى و رانندگى كه فكرى براى 
احمربردارند. ايت اهللا گازارى دانشگاه علمى كاربردى هالل  راه  چهار 

هفته اى سه بار تصادف ميشه.

936…913

سالم آوا جان تو رو خدا به گوش مسئوالن محترم شهردارى برسون 
بابا دست مريزاد خسته نباشيد واقعًا جاى تأسفه دوسال متوالى هست كه 
صبح بعد از رحلت رسول (ص) پرچم هاى ايام سوگوارى را جمع ميكنن 
حاال دور خيابونا روى درختا جالب نيست ولى در بانك ها و مؤسسات 
مالى ديگه خيلى خنده داره چون تحصيلدار بانك خودش بالفاصله بعد 
از شهادت يا والدت در ايام معمولى سال پرچم ها رو جمع ميكنه ولى 
اين اتفاق كه دو سال هست بعد از چهل و هشتم براى بانك ما اتفاق 

ميفته خيلى جالبه واقعًا متأسفم
935…520

س خانم س م .ساكن خيابان مهزيار چند بار به بهداشت روبروى خانه 
ام مراجعت كردم هر بار خانم مسول اتاق مامايى من رو به جاى ديگه 
پاس ميدن از خانمهاى همسايه سوال كردم همين بال بسرشون اومده 
اداره  لطفا  كار  امدن سر  پارتى  با  يا  ندارن  كارو  اين  يا خانم تخصص 

بهداشت استان رسيدگى كنيد تا خانم كسى نكشتن

915…826

براى اون پزشك وپرستارى كه همچين كارى درحق بچه هفت ساله 
انجام دادن متاسفم فكر نكنم كافر چنين كارى بكند توى كشور اسالمى 

هيچ بشرى چنين كارى نميكندكه اين افراد كردن

938…313
جهت  ماه  اذر  شانزدهم  تاريخ  در  هستم  ترانزيت  راننده  بنده  سالم  با 
بارگيرى الستيك به شركت كوير تاير رفتم كه به وقت ناهار با صحنه 
شد  بيرجند  دوست  فرهنگ  مردم  ما  تاسف  باعث  كه  مواجه شدم  اى 
تفاوت  و  بود  از كارگران جدا  تعجب سالن غذاخورى مديران  با كمال 
فاحشى در نوع غذا بود مگر زحمت توليد بر دوش كارگران نيست كه 
مديران از دسترنج انها ميخورند و خود را تافته جدا بافته ميدانند و در 

پايان متاسفم---

915…756
سالم اوا

بارندگى  هنگام  بعد.در  به  رو  راه  از سه  فردوس  به  بيرجند  جاده  بخدا 
بينهايت لغزنده اس.حتما بايد چند نفر تو اين مسير كشته بشن كه راه 

وشهرسازى خراسان جنوبى به فكر بشه؟؟؟اخه تا كى كوتاهى؟؟

915…173

باسالم خدمت استانداروامام جمعه عزيز بررسى فرمايد بانك ملى شعبه 
طالقانى به استنادكدام مجوز وقانون بدون اطالع صاحب حساب اقدام 
به بزاشت وجه وغيرفعال نمودن سيستم پيامك همراه بانك همزمان 
دورباخانواده  توراه  حساب  صاحب  شايد  رانميكنند  آيافكراين  ميكند 

ويادربيمارستان گرفتار باشد عاجزانه تقاضاى بررسى داريم  باتشكر

915…038
كه  سجادشهر  سوم  فلكه  ورزشى  سالن  از  گزارشى  آوا،لطفا  به  سالم 

تبديل به فروشگاه شده است بفرماييد.،

915.…106
باسالم . خواهشمنديم از مسولين محترم نسبت به پروژه هايى كه در 
روستاى شكراب در حال احداث هست نظارت  و در نقشه كشى دقت 
بيشترى كنند  تا ديگر شاهد نباشيم راسته خيابان از اول تا اخر جدول 

پيام شماامروز، پدر علم تعليم و تربيت كشور در بيرجند تجليل مى شود
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پيام كوتاه : 3000272424

شنبه * 5 دى 1394 * شماره 3401
3 گروه خبر- همايش ملى دو ساالنه آموزش ابتدايى كشور و بزرگداشت دكتر غالمحسين شكوهى اولين وزير آموزش و پرورش بعد از 

انقالب اسالمى و پدر علم تعليم و تربيت، امروز  شنبه پنجم و فردا يك شنبه ششم دى ماه در بيرجند با حضور وزير آموزش و پرورش، 
وزير علوم تحقيقات و فناورى و 600 چهره علمى كشور در سالن دانشگاه پيام نور بيرجند برگزار مى شود. گفتنى است خراسان جنوبى براى 

نخستين بار ميزبان اين همايش مى باشد و تا كنون يك هزار و 735 مقاله به دبيرخانه همايش ارسال و مورد داورى قرار گرفته است.

دكتر شكوهى، فرزند برومند خوسف 
افتخار خراسان جنوبى و چهره ماندگار ملى است

باسالم خدمت مسئوالن محترم. لطفًا تفكرى براى 
بيرجند  شهر  راهنماهاى  چراغ  پشت  سرعتگيرهاى 
بكنند. زيرا عالوه بر اتالف وقت و ايجاد خسارت به 

مردم توهينى است به شعور همشهريان!
939…594

تو  اخبار  اعتبار  خصوص  در  گزارشى  لطفًا  جان  آوا 
بنويس.  ها  خبرگزارى  بعضى  و  تلگرام  هاى  گروه 
كه  كسى  برن  مى  باال  دارن  دوست  كه  رو  كسى 
 به مذاق خودشون خوش نمى ياد رو منافق معرفى 
مى كنن. باور كن ديگه به جز آوا به هيچ رسانه اى 

اعتماد ندارم. ازت ممنونم. 
935 ... 034

به خواب زمستونى  بنياد شهيد  آوا. مسئوالن  سالم 
رفته اند فرزند شهيدم در تعاونى شاهد 7 ماهه حقوق 
از  شهيد  بنياد  اينكه  با  ام  نگرفته  را  كارم  قانون 
كوچكترين  اما  كردم  مراجعه  و  دارد  اطالع  مشكلم 
كارى حتى يك تماس جهت رفع مشكلم نگرفته اند. 

خوشا به حال مسئوالنى كه شرمنده شهدا نيستند.
915…936

خدا قوت آوا. براى دهه فجر 94 افتتاح سيمان درميان، 
قاين، سيمان طبس و كك طبس و  اول فوالد  فاز 

چدن وعده دادند خدا كند تكذيب عملى نشه. 
935…032

سالم آوا. عدل خدا داره خودشو نشون ميده. 4 روز 
حقوق كارمندا عقب افتاد. ميخاستن سكته كنن حاال 
بفهمن ما كه تو شركتا كار مى كنيم 4 ماه حقوقمون 
اقتصادى  نظر  از  كشور  وقتى  كشيم،  مى  عقبه چه 
خرابه لزومى نداره اين همه كارمند سركار باشن فقط 

با گوشياشون بازى كنن و صحبت كنن.
915…381

پيگير  تا  شد  پيدا  مسئول  يك  باالخره  سالم. 
مسئوالن  اگر  نباشيد  خسته  واقعًا  شود  مشكالت 
براى رفع مشكالت قدم بردارند چه مى شود واقعًا 
خدا قوت و خسته نباشيد. سردار برادر غياثى اهالى 
دهستان كاهشنگ براى رفع مشكالت منتظر توجه 

ويژه شما مى مانند. 
930…662

براى  زمينى  دنبال  به  فرهنگى  ميراث  كه  حاال 
بازارچه دائمى صنايع دستى هست كاش شهردارى 
و مسئوالن امر همكارى كنند و زمين مدنظر رو در 
مناطقى كه مسكن مهر ساخته شده انتقال بدن كه 

اين مناطق از سوت و كورى در بياد.
936…849

رنگ  درون.  سر  از  دهد  مى  نشان  رخسار  رنگ 
رخسار شهر بيرجند نشان مى دهد در شورا چه خبر 
است. خدا مى دونه جواب حق الناس رو چه جورى 
انتخاب  در  عزيز  لطفًا همشهريان  بدن؟  مى خوان 

خود دقت كنيد.
915…357

به  را  شما  ولى  كرديد  چاپ  را  نانوا  دل  درد  سالم 
خدا يك گزارش واقعى از درد دل نانوا تهيه  چاپ 
كنيد شايد مسئوالنى كه سرشان را زير برف كردند 

وخودشان را به خواب زدند كمى بيدار شوند.
915…073

هنر  و  فرهنگ  شهر  در  است  تأسف  جاى  سالم 
هيچ  متأسفانه  و  شود  تر  فجيع  روز  به  روز  حجاب 
مسئوالن  وقتى  بله،  نگيرد...  صورت  هم  اقدامى 
خواب باشند و يك امر واجب مثل امر به معروف و 
نهى از منكر ترك شود بايد هم وضعيت حجاب در 

اين شهر روز به روز بدتر شود.
915…576

مزايده  كه  شما  بيرجند  مسئوالن  خدمت  سالم 
برگذار مى كنيد چرا بدهى هاى مالياتى و... و ملك 
را از پولى كه خريدار پرداخت ميكنه كسر نمى كنيد 
كنيد؟  نمى  را صادر  ملك  تخليه  و همچنين حكم 
قانون كه به صراحت تكليف روشن كرده، پس چرا 

قانونى عمل نمى كنيد؟
915.…388

مى خواستيم كندن درختان كنار آبشار روستاى مرك 
رو به همه اونايى كه دستور كندن دادن تبريك بگم.
933…534

باسالم خدمت مدير كل بنياد مسكن خراسان جنوبى 
اى كاش كمى هم به بنياد مسكن خوسف رسيدگى 
اذيت  را  مردم  چقدر  بازديد  يك  براى  كردين   مى 

مى كنند آخر هم براى بازديد نمى آيند.
915…576

مدت هاست هيچ پروژه اى از شهردارى نديديم آيا 
طرحى نيست يا هنوز به مرحله بهره بردارى نرسيده 

است! اين بودجه ها چه مى شود؟
935...647 

جان هر كى دوست دارين بخونين كه دلم خونه! نمى 
دانم تو چه مملكتى داريم زندگى مى كنيم يكسال 
ميليون   50 گذاشتم  پولمو  ميزان  مؤسسه  تو  است 
با نرخ 30 چون موقع عيد بود و  بود  بانك ديگه  از 
من هم مغازه مواد غذايى دارم مى خواستم اجيل و 
غيره بخرم يك روز نشد كه گفتند به مشكل خورده 
االن يكسال شد به خدا به هر كجا كه گويى رفتم. 
 5 رو  سال 93  سود  دند  نمى  رو  يكسال  سود  االن 
درصد كم مى كنند و تازه صادرات از مبالغ كم هم 
شروع كرده كه تازه معلوم نيست كى نوبت ما برسه 
كه  دارند   ... همان  يا  حساب  برداشت  براى   وقتى 
مى گويند بانك مركزى گفته برداريد و اين قدر راحت. 
تو رو به هر دينى كه دارى نمى دونم قران ومسلمونى 
رو قبول دارى يا نه به خدا زندگيم فلج شده شب كه 
ميرم خونه جرأت نگاه كردن به بچه ها مو ندارم آخه 
مى گفتند اگر مسلمانى در هر نقطه از جهان نداى 
با  ما  خدا  به  بگيرند  دستشو  بايد  بده  سر  مظلوميت 
هم هموطنيم. من سياسى نيستم. پولمون كه آبروى 
ماست رو بدند اينقدر به ما ظلم نكند ما چوب كى رو 
داريم مى خوريم خدا ميدونه اگر خواندى و اندكى دلت 

به حال بچه هام سوخت هر كار ميتونى بكن
939...788

زادگاه  جنوبى،  در خراسان  فردا  و  امروز  گزارش-  گروه 
همايشى  ايران  تربيت  و  تعليم  علم  پدر  دكتر شكوهى، 
براى تجليل از اين چهره ماندگار كشور برگزار مى شود. 
به همين مناسبت گفتگويى با  دكتر محمدرضا مجيدى، 
استاد دانشگاه تهران، رئيس كتابخانه، موزه و مركز اسناد 
سابق  نماينده  و  سفير  داشتيم.  اسالمى  شوراى  مجلس 
جمهورى اسالمى در يونسكو با اشاره به شخصيت علمى 
و فرهنگى اين استاد فرزانه و با تأكيد بر ضرورت معرفى 
گفت  نو  هاى  نسل  به  فرهنگى  و  علمى  هاى  سرمايه 
خراسان  افتخار  خوسف،  برومند  فرزند  شكوهى  دكتر   :

جنوبى و چهره ماندگار ملى است. 

بايد در مراكز علمي خود شرايط و 
امكانات را به گونه اي فراهم آوريم 

كه امثال شكوهي ها بتوانند ده ها بلكه 
صدها مانند خود را پرورش دهند

وى با يادآورى مراسم بزرگداشت اين استاد برجسته در 
انجمن آثار و مفاخر فرهنگى در سال هاى گذشته گفت: 
استاد دكتر محقق رئيس اين  انجمن كه خود از مفاخر 
ملى هستند ـ در بيان ويژگى هاى استاد گفتند: «دكتر 
غالمحسين شكوهي مي كوشيد كه مباني تربيتي را كه 
غرب  از  كه  آنچه  با  بود،  آورده  به دست  خود  ميهن  در 
آموخته بود تلفيق دهد و نسل جوان را به گونه اي تربيت 
كند كه متأّدب به آداب سّنتي خود باشند و در عين حال 
آنچه را جهان علم بدان دست يافته فرا بگيرند. ما بايد در 
مراكز علمِي خود شرايط و امكانات را به گونه اي فراهم 
آوريم كه امثال شكوهي ها بتوانند ده ها بلكه صدها ماننِد 
است  تأّسف  كمال  موجب  اين  دهند.  پرورش  را  خود 
با صراحت  مي رود  ما  ميان  از  كه  توانايي  استاِد  هر  كه 
مي گوييم «بدون جانشين» است و اين كامًال بر خالف 
بايد  دانشجو  مي گفتند  كه  است  ما  گذشته  علمِي  سّنت 
آنچه را كه استاد مي داند فراگيرد و خود نيز بر آن چيزي 
اگر  است.  بوده  همين  در  علوم  پيشرفت  سرِّ  و  بيفزايد 
استادي نتواند دانشجو را بهتر از خود تربيت كند علوم به 

سراشيبي انحطاط مي رود.» 

آموزش ابتدايى كليدى ترين
 بخش نظام آموزش كشور است

پدر  ارزشمند  خدمات  به  اشاره  با  تهران  دانشگاه  استاد 
تعليم و تربيت نوين كشورمان گفت: اميد است معلّمان 
جوان با الگوگيرى از اين معلم وارسته، تالش و كوشش 
فرزندان  به  آن  آموزش  و  دانش  كسب  براى  را  ايشان 
اين سرزمين سرلوحه كار خود قرار دهند تا شاهد حضور 

هزاران شكوهي در جامعه علمى كشور باشيم.
علمى  آموزشى،  سازمان  در  كشورمان  سابق  سفير 
موضوع  به  اشاره  با  (يونسكو)  متحد  ملل  فرهنگى  و 
كشور  آينده  گفت:  كشورها  ساير  تجربيات  و  همايش 
است.  پرورش  و  آموزش  در  گذارى  سرمايه  گرو  در 
گذارى  سرمايه  نان  پيشرفته  و  يافته  توسعه  كشورهاى 
در آموزش و پرورش خود را مى خورند و در اين ميان، 
آموزش ابتدايى كليدى ترين بخش نظام آموزش كشور 
است زيرا خميرمايه و شالوده شخصيتى فرد در اين دوره 
معلم  اجتماعى  منزلت  به  اشاره  با  گيرد. وى  شكل مى 
تأكيد مى كند: اينكه شأن و شغل معلم، شأن و شغل انبيا 
است، فقط يك شعار نيست بلكه بايد به شعور فكرى و 
فرهنگى و اجتماعى تبديل شود و از خانواده تا اليه ها و 
سطوح مختلف جامعه و به ويژه در سطوح سياستگذارى 
ايجاد شود  باور  اين  و قانونگذارى و اجرايى و مديريتى 
كه آينده كشور در دست معلمان و دبيران و نظام آموزش 
و پرورش است كه آينده سازان اين سرزمين را تربيت و 

تعليم و پرورش مى دهند.

 بايد از نظر اجتماعى به گونه اى شأن
 و منزلت معلم تقويت شود كه كودكان 

ما آرزوى معلمى داشته باشند

دكتر مجيدى تأكيد كرد:  آموزه هاى دينى ما بر آموزش 
از  فراگير دانش در هر زمان و مكان و هر سن و فارغ 
هرگونه  تمايزى تأكيد دارد، دينى كه رسالت پيامبرش با 
«خواندن» شروع مى شود و كتاب، معجزه اش است و 
قلم، شعار كليدى اش. چهارده قرن پيش آنچه در قرن 
بيست و يكم ميالدى تحت عنوان «آموزش براى همه» 
مورد تأكيد قرار مى گيرد را مطرح و دستورالعمل حيات 
فردى و اجتماعى قرار مى دهد. وى اضافه كرد: همين 
آموزه ها برتكريم و تعظيم معلم و رعايت شأن و مكانت 
اجتماعى او تأكيد مى كند. امام على (ع) مى فرمايد: من 
َعلمنى حرفًا فقد سيرنى عبدا. همه مى دانيم كه پس از 
نهاد خانه و خانواده كه كانون پر مهر و محبت پدر و مادر 
مهمترين  مدرسه  است،  تعليم  و  تربيت  جايگاه  اولين  و 
مكان براي آموزش و تربيت و پرورش به شمار مى آيد. 
جايي كه محل بروز و ظهور رسالت خطير معلمي است. 

معلمين مهمترين عنصر نهاد آموزش و پرورش هستند 
و توجه همه جانبه مسئوالن به آنان مى تواند كارايى اين 
نهاد را تضمين نمايد. بايد از نظر اجتماعى به گونه اى 
شأن و منزلت معلم و معلمى تقويت شود كه كودكان و 

نوجوانان ما آرزوى معلمى داشته باشند.

شفاى استاد دكتر شكوهى 
را از درگاه احديت طلب كنيم

رئيس كتابخانه مجلس شوراى اسالمى گفت: اجازه دهيد 
به پيشگاه تمام معلمان سر تعظيم فرود آوريم و از خداى 
بزرگ براى آنان كه از ميان ما رفتند علو درجات و براى 
طول  هستند  ما  ميان  در  فروزان  شمع  چونان  كه  آنان 
و  ببوسيم  را   دستشان  و  شويم  خواستار  عزت  با  عمر 
درگاه  از  را  دكتر شكوهى  استاد  شفاى  ويژه  به صورت 

احديت طلب كنيم.

توليد و تأمين منابع انسانى
انسان ساز از شاخصه هاى فرهنگى
و علمى خطه خراسان جنوبى است

عضو شوراى فرهنگ عمومى خراسان جنوبى با اشاره به 
استان گفت: مزيت نسبى  جايگاه آموزش و پرورش در 
خطه خراسان جنوبى به ويژه مركز آن بيرجند و توابع ـ 
كه اينك به چند شهرستان تبديل شده است ـ  در سده 

اخير حوزه آموزش و پرورش بوده است. 
توليد و تأمين منابع انسانى انسان ساز يعنى تربيت دبيران 
و معلمان زبده كه استان هاى مجاور را پوشش مى داده 
است از شاخصه هاى فرهنگى و علمى اين خطه است 
استان  يك  جنوبى  خراسان  و  بيرجند  نيز  اكنون  هم  و 

فرهنگى و دانشگاهى است. 
نظر  از  جنوبى  خراسان  استان  هرچند  كرد:  اضافه  وى 
پراكندگى  مشكل  و  است  گسترده  جغرافيايى  مساحت 
جمعيت وجود دارد، ولى مى توان در عرصه هاى گوناگون 
براى اين جمعيت  برنامه ريزى مناسب داشت و نه تنها 
مشخص  بندى  زمان  يك  در  بلند  همت  با  توان  مى 
بيسوادى را از استان هشتصد هزار نفرى خراسان جنوبى  
در  نمونه  استانى  به  را  استان  اين  بلكه  كرد،  ريشه كن 
زمينه آموزش و تحصيل علم نافع و مفيد در حيات فردى 

و اجتماعى تبديل كرد. 
سابقه فرهنگى اين خطه نشان مى دهد كه خانواده ها 
به امر تحصيل و آموزش فرزندان و پيشرفت علمى آنان 
در  آموزشى  مراكز  بودن  ديرينه  و  اند  داشته  ويژه  توجه 
اشكال قديم و جديد نشان از آن دارد. آينده استان و ايران 
 اسالمى در گرو دانش آموزى و دانشجويى و دانش پژوهى
و  شهر  در  بايد  است.  تتبع  و  تحقيق  و  پژوهشگرى  و 
روستا، خانواده به خانواده، كوچه به كوچه، محله به محله، 
مدرسه،  به  مدرسه  و  مسجد  به  مسجد  كوى،  به  كوى 
با  مبارزه  و  اجتماعى  معروف  عنوان  به  دانش  فراگيرى 
جهل و بيسوادى به عنوان منكر اجتماعى در دستور كار 
سازى  مدرسه  نهضت  با  كه  سوادآموزى  نهضت  باشد. 

همراه است بايد با نهضت اراده هاى فردى و اجتماعى 
براى ياد گيرى همراه شود.

سفير سابق ايران در يونسكو گفت: چند سال گذشته در 
 يكى از روزنامه هاى استان خبرى با عنوان «مدرسه اى
شهرستان  روستاهاى  از  يكى  در  آموز»  دانش  يك  با 
خوسف منتشر شد. احتماًال مشابه اين كالس و مدرسه 
از  هر  و  دارد  وجود  اسالمى  ميهن  كنار  و  گوشه  در 
شود  مى  منتشر  آنها  اخبار  ها  رسانه  در  هم  گاه  چند 
با  و شايد حداكثر  اخبار عبور  اين  كنار  از  به سادگى  و 
تحسينى قلبى و زبانى يادى از آن مى شود. بايد از آن 
و  كوش  سخت  آموز  دانش  آن  تالش  و  دلسوز  معلم 
خانواده اش و همت متوليان در امر آموزش اين شهروند 
اين  است  اميد  و  شود  شايسته  تقدير  اسالمى  ايران 
تالش ها انعكاس شايسته ترى در افكار عمومى داشته 
در  كه  ايام  آن  در  هست  يادم  كرد:  اضافه  وى  باشد. 
مسئوليت نمايندگى كشورمان در يونسكو بودم اين خبر 
با دو اقدام و برنامه جهانى همزمان شد: يكى نمايشگاه 
هفته  ديگرى  و  مدرسه»   هاى  هاى  «راه  المللى  بين 
جهانى اقدام به نفع «آموزش براى همه». در آن روزها 
جاى  نمايشگاه،  آن  در  گفتم  همكاران  و  دوستان  به 
آموزى  دانش  تك  مدرسه  اين  چون  مدارسى  تصاوير 

 خالى است. الزم است دستگاه هاى ذيربط و رسانه هاى
ها  تالش  اين  المللى  بين  و  ملى  انعكاس  در  استان 

همت بيشترى داشته باشند.

هر دانش آموز به 
يك آموزگار نيازمند است

دكتر مجيدى اضافه كرد: در اين سال ها، براى جلب توجه 
افكار عمومى جهانيان، با توجه به اولويت ها و ضرورت ها، 

تعيين  جهانى  هفته  اين  براى  شعارى  يونسكو  سوى   از 
مى شد. در آن سال، شعار بدين قرار بود: «هر دانش آموز 
به يك آموزگار نيازمند است». اين شعار اذعان به نقش 
قرن  در  امروز  اگر  است.  آموزش  نظام  در  معلم  محورى 
بيست و يكم ، اين شعار را يونسكو بر مى گزيند، چهارده 
قرن پيش خاتم اديان الهى بر عنصر معلم در تعليم علم و 
پيش از آن تهذيب نفس تأكيد مى كند و شأن و منزلتى 
گفت:  ادامه  در  و  كند.  مى  بيان  معلم  براى  را  واال  بس 
امسال، سال پايانى دهه بين المللى «آموزش براى همه» 
است. سال 1391 در نشستى با حضور دبير كل سازمان 
ملل متحد در يونسكو از برنامه اى تحت عنوان «آموزش، 

اولويت سازمان ملل متحد» سخن گفته شد و قرار شد در 
حد بسيار گسترده ترى با محوريت آن سازمان و همكارى 

يونسكو به اين موضوع پرداخته شود. 

164 كشور متعهد شدند تا سال 2015 
اقدامات جديدى را در كشورهاى خود 

در زمينه دسترسى به امكانات آموزشى 
متناسب و با كيفيت فراهم سازند

پانزده سال پيش، 164 كشور در اجالس جهانى آموزش 
را  جديدى  اقدامات  سال 2015  تا  شدند  متعهد  داكار  در 
در كشورهاى خود در زمينه دسترسى به امكانات آموزشى 
با كيفيت براى كودكان، جوانان و بزرگساالن  متناسب و 
فراهم سازند. كشورهاى شركت كننده در اجالس داكار تعهد 
كردند، شش هدف آموزشى را تحقق بخشند كه عبارتند از: 
گسترش آموزش و مراقبت اوان كودكى، بهبود دسترسى 
كامل به آموزش رايگان و با كيفيت براى همه كودكان، 
افزايش فرصت ها و مهارت هاى يادگيرى براى جوانان و 
بزرگساالن، بهبود نرخ سوادآموزى بزرگساالن تا 50 درصد،  
فراهم ساختن فرصت هاى برابر آموزشى براى دختران و 

پسران در مدارس و بهبود همه جنبه هاى آموزش كيفى. 

 مدتى است متأسفانه جريان مدرك گرايى
در دانشگاه ها و يأس از اشتغال 

به دليل عدم تناسب تحصيل و مدرك 
با نيازهاى گريبانگير جامعه شده است

و  نافع  علم  مقوله  به  مجدد  اشاره  با  مجيدى  دكتر 
متأسفانه  است  مدتى  كرد:  تأكيد  هدفمند  آموزش 
جريان مدرك گرايى در دانشگاه ها و يأس از اشتغال، 
نيازهاى  با  مدرك  و  تحصيل  تناسب  عدم  دليل  به 

فلسفه  اساس  و  است  شده  جامعه  گريبانگير  كشور، 
 آموزش و يادگيرى را به چالش مى كشد. بر سر زبان ها
مى افتد كه «از اين درس خواندن به كجا رسيدند كه 
از فريضه علم  آنگاه كه تصوير روشنى  ما برسيم؟!!!» 
جاى  به  آفرينى  مدرك  و  باشد  نداشته  وجود  آموزى 
پرورش و تربيت انسان هاى خالق و كار آفرين نتيجه 
بينانه  واقع  غير  و  كاذب  توقعات  سطح  و  باشد  كار 
بحران  با  آنگاه  يابد،  افزايش  دانشگاهى  مدارك  از 
و  آموزى  دانش  نفس  شويم.  مى  روبرو  آموزى  علم 
دانشجويى و ارتقاى سطح دانش و سواد عمومى براى 
در  افزايى  بصيرت  و  بخشى  آگاهى  و  جامعه  ارتقاى 

جامعه ضرورى است و موضوعيت دارد. 

 شهروندى آگاه  و هوشيار و وظيفه شناس
و آشنا به حقوق خود، مخاطب مديران 

جامعه و مقررات است

در جامعه اى كه نرخ سواد و آگاهى باال باشد، اداره آن 
جامعه بر پايه قوانين و مقررات و حقوق و تكاليف فردى 
و اجتماعى آسان تر است، زيرا شهروندى آگاه و هوشيار 
و وظيفه شناس و آشنا به حقوق خود، مخاطب مديران 
نظام  از  مطالبات  كف  اين  است.  مقررات  و  جامعه 
آموزش است و درجات باالتر آن تا سقف مطالبات كه 
همانا توسعه و پيشرفت كشور برپايه دانش و پژوهش و 

توليد علم و فناورى است. 
اساس  بنيان  دانش  توسعه  امروز،  جهان  در  كه   چرا 
برنامه هاى توسعه و پيشرفت است. البته امروزه از نسل 
جديد دانشگاه ها با عنوان دانشگاه كارآفرين سخن به ميان 
مى آيد تا برخى از بحران هايى كه اشاره شد پيشگيرى 
هاى تجربه  هم  و  دينى  هاى  آموزه  هم  اساسًا  و  شود 

 

به  پاسخگويى  و  ها  آموزش  بودن  هدفمند  بر  بشرى 
و  مفيد  اشتغال  ايجاد  آن  رهگذر  از  و  جامعه  نيازهاى 

ترويج فرهنگ كار و تالش تأكيد دارند.

تا مردم در زمينه آمورش و پرورش 
ورود پيدا نكنند نمى توان انتظارداشت 

دانش افزايى جريانى فراگير شود

رئيس كتابخانه مجلس، به نكته اى در زمينه نقش مردم 
درست  گفت:  و  كرد  اشاره  پرورش  و  آموزش  نظام  در 
است كه آموزش و پرورش از وظايف ذاتى و اوليه دولت 
است، ولى هم سابقه تاريخى و هم تجربه عملى ملى و 
بين المللى نشان مى دهد تا مردم در اين زمينه ورود پيدا 
نكنند، نمى توان انتظار داشت آموزش و يادگيرى و دانش 
افزايى جريانى فراگير شود. نهادهايى چون نهاد وقف در 
امر آموزش از پيش دبستان تا سطوح عالى بايد به كمك 
جريان دولتى آموزش بيايد. شوراهاى شهر و روستا هم 

در اين زمينه داراى مسئوليت هستند. 

بزرگانى چون دكتر شكوهى نيازى
به اين برنامه ها ندارند، بلكه جامعه 

و نسل هاى نو نيازمند آن هستند

دكتر مجيدى در پايان با تشكر از معاونت آموزش ابتدايى 
وزارت آموزش و پرورش و  اداره كل آموزش و پرورش 
برگزارى  اندركاران  دست  تمامى  و  جنوبى  خراسان 
بزرگداشت  و  نكوداشت  ويژه  به  علمى  همايش  اين 
دكتر  چون  بزرگانى  كرد:  تأكيد  شكوهى  دكتر  استاد 
جامعه  بلكه  ندارند،  ها  برنامه  اين  به  نيازى  شكوهى 
ها نكوداشت  زيرا  هستند،  آن  نيازمند  نو  هاى  نسل   و 
به  ملى  مواريث  و  مشاهير  معرفى  براى  است  فرصتى 

نسل هاى نو و به جهانيان. 
كشور  علمى  حركت  به  بخشيدن  شتاب  براى  امروز 
پيشگامى علمى تمدن  با سرمايه هاى ملى كه در  بايد 
آشنا  بيشتر  اند  ايفا كرده  ـ اسالمى نقش مهمى  ايرانى 
شد و ظرفيت هاى نسل هاى ايرانى را در اين زمينه به 
نمايش گذاشت. وى در باب ثبت مواريث و قرارگرفتن 
اضافه  يونسكو  جهانى  هاى  فهرست  در  مشاهير  نام 
نام  قرار گرفتن  آثار ملى در عرصه جهانى و  ثبت  كرد: 
مشاهير در فهرست نكوداشت هاى يونسكو عالوه بر آثار 
فرهنگى، علمى و معنوى چنين اقدامى كه به ماندگارى 
آثار و زنده ماندن نام و ياد مشاهير كمك مى كند و نوعى 
ايجاد مى شود، در  آنان  با  تعلق خاطر جهانى در رابطه 
حوزه اقتصاد نيز با پيوستگى و ارتباط تنگاتنگى كه ميان 
حوزه هاى گوناگون اعم از گردشگرى، ميراث فرهنگى و 
صنايع دستى و نيز ساير حوزه ها وجود دارد اثر گذار بوده 
و در كنار اشتغال زايى ودرآمدزايى براى منطقه مورد نظر، 
نشانگر  نوعى  به  خارجى،  و  داخلى  گردشگران  با جذب 
ثبات و امنيت در آن منطقه است كه از شروط الزم براى 

ورود سرمايه و سرمايه گذار محسوب مى گردد.

فرهنگ وتمدن خراسان جنوبى چونان 
زمين بكرى است كه با شخم زدن آن به 

گنج هاى فراوانى دست پيدا مى كنيم

سفير سابق كشورمان در يونسكو به دو نمونه قرار گرفتن 
نام عالمه بيرجندى در فهرست نكوداشت هاى يونسكو 
و نيز ثبت باغ اكبريه بيرجند در فهرست ميراث جهانى 
اشاره كرد و گفت: فرهنگ و تمدن خراسان جنوبى چونان 
هاى گنج  به  آن  زدن  شخم  با  كه  است  بكرى   زمين 

فراوانى دست پيدا مى كنيم. 
كنوانسيون هاى مختلف فرهنگى كه زمينه ثبت مواريث 
ملى را در فهرست هاى جهانى و به سخن ديگر جهانى 
شدن اين آثار و مواريث را فراهم مى كند، مى توانند به 
عنوان فرصت هاى بى بديلى در اين رابطه مورد استفاده 
بيرجند  اكبريه  باغ  ثبت  ارتباط،  همين  در  گيرند.  قرار 
عالمه  نام  ثبت  همچنين  و  جهانى  ميراث  فهرست  در 
فرصت  يونسكو  هاى  نكوداشت  فهرست  در  بيرجندى 
در  بيرجند  نيز شهر  و  استان  معرفى  براى  را  اى  ارزنده 
طوالنى  راه  جنوبى  خراسان  نمود.  فراهم  جهانى  سطح 
توسعه و پيشرفت را در پيش دارد و بايد با نگاه و رويكرد 
و  كشور  ساله  بيست  انداز  چشم  افق  در  پايدار  توسعه 
استان، همه ظرفيت ها را به خدمت گيرد تا زمينه جذب 
همچنين  و  خصوصى  و  دولتى  هاى  بخش  در  سرمايه 

داخلى و خارجى فراهم شود. 
اين  فرهنگ  خرمن  چين  خوشه  بايد  سياست  و  اقتصاد 
باشند و اهالى فرهنگ و ادب و  ايران اسالمى  از  خطه 
اصحاب كتاب و قلم بايد پيشگامى و پيش قراولى خود 
را نشان دهند و مديران و تصميم گيرندگان نيز توجه و 

عنايت الزم را به اين حوزه داشته باشند. 
معرفى هر چه بهتر و بيشتر استان و شخصيت هاى آن 
در عرصه هاى ملى، منطقه اى و بين المللى، بستر مناسب 
تحقق برنامه هاى توسعه استان را فراهم مى كند و حوزه 
فرهنگ از جمله حوزه هايى است كه به عنوان پيشانى يك 

منطقه مى تواند در اين زمينه پيشگام باشد.

دكتر مجيدى: رئيس كتابخانه، موزه و مركز اسناد مجلس: 
معرفى هر چه بهتر و بيشتر خراسان جنوبى و شخصيت هاى آن 

در عرصه هاى ملى، منطقه اى و بين المللى، بستر مناسب تحقق برنامه هاى 
توسعه استان را فراهم مى كند وحوزه فرهنگ از جمله حوزه هايى است

كه به عنوان پيشانى يك منطقه مى تواند در اين زمينه پيشگام باشد

دكتر  مجيدى،  رئيس كتابخانه، موزه و مركز اسناد مجلس: 



فضاى مجازى هنر و فرهنگ اسالمى
 را نشانه گرفته است

آثار و نشر ارزش هاى دفاع  بنياد حفظ  مهر- مديركل 
ساالنه  دو  اختتاميه  آيين  در  جنوبى  خراسان  مقدس 
سومين جشنواره سراسرى عكس و چهارمين جشنواره 
فيلم بسيج استان خراسان جنوبى اظهار كرد: فرهنگ 
براى هر كشورى اصل و اساس است. وى ضمن اشاره 
به فرمايش امام خمينى (ره) كه اگر كشورى در موضوع 
فرهنگ استقالل پيدا كند مى تواند روى پاى خود بايستد، 

افزود: استقالل فرهنگى در جامعه اولويت است.

وى با بيان اينكه كليد فتح جامعه اسالمى در تمامى 
صحنه ها وحدت بوده است، گفت: هنر وسيله انتقال براى 
بهتر شدن مفاهيم است كه به انديشه بشرى كمك مى كند 
تا حوادث را بهتر درك كند. على قاسمى  بيان داشت: هنر 
بعد از پيروزى انقالب اسالمى تا كنون در بيدارى اسالمى 
كمك كار بوده است. وى با بيان اينكه دشمن اثرگذارى 
را از فضاى مجازى شروع كرده است، افزود: 72 درصد 
درآمد فضاهاى مجازى مربوط به صهيونيست ها است.وى 
با اشاره به اينكه دشمن با تشكيل فضاهاى مجازى وقت 
و انديشه جوانان جامعه اسالمى را از راه صحيح منحرف 
كرده است، گفت: بيش از 80 درصد از وقت جوانان صرف 

چيزهايى مى شود كه نبايد شود.
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بازديد نظارتي کارشناس اداره کل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري از هتل ها و مهمانپذيرهاي سطح شهر بيرجند 
انجام شد.به گزارش روابط عمومي اداره کل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري خراسان جنوبي، در بازديد از سه 
هتل و پنج مهمانپذير بيرجند بازرسي بعمل آمد و نواقص و معايب موجود به متصديان و متوليان واحدها اعالم شد.

بازديد كارشناس نظارتى ميراث فرهنگى از هتل ها و مهمانپذيرهاى بيرجند
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مدير مجمع خيرين سالمت خراسان جنوبي در تشريح ميزان پيشرفت 
پروژه بزرگ مرکز بيماران سرطاني عنوان کرد: در سال جاري عمليات 
اجرايي مرکز راديوتراپي و شيمي درماني استان که به همت خيرين و 
پيشرفت  درصد   ٩٠ باالي  گرديده  آغاز   ١٣٩٠ سال  از  انديشان  نيک 
فيزيکي دارد و ان شاء ا... بزودي شاهد بهره برداري از اين پروژه مهم 
درماني استان خواهيم بود. حسيني افزود: بحث تجهيزات و نيروي انساني 
مرکز نيز ماههاست در حال پيگيري است و در آخرين جلسه  برگزار شده 
در تاريخ ٢٥ آذرماه امسال با حضور دکتر قائمي رياست محترم دانشگاه 
علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند موارد مرتبط با تجهيز 

مرکز مطرح گرديد و ايشان قول دادند با تمام توان پيگيري تجهيزات 
مرکز راديوتراپي و شيمي درماني استان را در وزارتخانه انسجام دهند.

وي ضمن قدرداني از مساعدتهاي بي دريغ خيرين و مردم شريف بيرجند 
و مساعدتهاي دولت محترم از هديه ١٠٠ ميليون ريالي مرجع عاليقدر 
شيعه حضرت آيت ا... سيستاني به مرکز سرطانيهاي بيرجند خبر داد و 
افزود: اين وجه که توسط حجت االسالم نجم الهدي عندليب نماينده 
ايشان در منطقه از بيت شريف ايشان در نجف دريافت و اهدا گرديده 
است و داراي ارزش معنوي و نمادين است که به مراتب بيش از ارزش 

مادي آن مي باشد که انشاء ا... منشا برکت و خير نيز خواهد بود.

هديه صد ميليون ريالى
 آيت ا... سيستانى به مركز خيريه بيماران سرطانى بيرجند

كارگروه مد و لباس اسالمى ايرانى 
در خراسان جنوبى تشكيل شد 

 
لباس  و  مد  كارگروه 
هدف  با  ايرانى  اسالمى 
دست  به  بخشى  هويت 
اندركاران و ارتقاى قدرت 
انتخاب مردم در حوزه مد 
و لباس در خراسان جنوبى 
تشكيل شد.  محبى در كارگروه مد و لباس استان  ضمن 
گاليه از عدم حضور برخى از دستگاه هاى عضو كارگروه 
گفت:اين كارگروه در استان به منظور حفظ و تقويت 
فرهنگ و هويت ايرانى و اسالمى و بومى منطقه، تبيين 
الگوهاى بومى براى ترغيب مردم به پرهيز  و ترويج 
از انتخاب الگوهاى بيگانه با فرهنگ و هويت ايرانى 
تشكيل مى شود.  مدير كل فرهنگ وارشاد اسالمى 
خراسان جنوبى افزود: مسئله مد و لباس از جمله مسائلى 
است كه بر اساس مصوبات مجلس شوراى اسالمى 
قانون مشخصى دارد و قانون ساماندهى اين عرصه در 
سال 85 به تصويب رسيد. وى تصريح كرد:بعداز تصويب 
آن،كارگروهى زير نظر وزارت فرهنگ وارشاد اسالمى 
االختيار  تام  نمايندگان  با حضور  شد  مقرر  و  تشكيل 
و  صنايع  پروش،بازرگانى،  و  آموزش  هاى  وزارتخانه 
معادن، سازمان صدا و سيما،سازمان مديريت و برنامه 
ريزى،نمايندگان صنوف ذى ربط و يك نفر نماينده از 
كميسون مجلس شوراى اسالمى بعنوان ناظر فعاليت 
نمايند و در سال 87 آيين نامه اجرايى قانون در هيئت 
دولت تصويب و به سازمانها و نهاد ها مرتبط ابالغ شد. 
وى با تشريح وظايف دستگاه هاى عضو اين كارگروه، 
ساماندهى  كارگروه،  اى  دبيرخانه  امور  گفت:انجام 
فرهنگى و هنرى طراحان پارچه و لباس استان و تشكيل 
بانك اطالعات جامه، فراهم نمودن زمينه حضور فعال 
ساير در  استان  متعهد  و  ممتاز  طراحان  و   هنرمندان 
 استان ها و كشورها، فراهم كردن امكان ثبت هنرى آثار 
طراحان پارچه و لباس و راه اندازى مؤسسات فرهنگى 
و هنرى با موضوع طراحى و مد لباس از مهم ترين 
وظايف اين اداره كل در اين كارگروه برشمرد. محبى در 
ادامه،برپايى نمايشگاه هاى فصلى يا ساالنه مد و لباس، 
نظارت مستمر و موثر به صنوف توليدكننده و عرضه 
كننده، شناسايى توليدكنندگان و فروشندگان موفق و 
حمايت از كارخانه ها و توليدكنندگان لباس منطبق با 
الگوى ايرانى و اسالمى ،از وظايف دستگاه هاى عضو 
كارگروه مد و لباس است. محبى در ادامه افزود: چنانچه 
طراحان استان بتوانند به خوبى در اين زمينه ورود پيدا 
الگوهاى  با  مى توانند  مناسب  طرح هاى  ارائه  با  كنند 
فرهنگى در نمايشگاه هاى بزرگ مد و لباس حضور پيدا 
كنند.وى با اشاره به اينكه با نقد و بررسى قرار دادن 
طرح ها مى توان به ساماندهى نگرش هاى آحاد جامعه 
به مقوله پوشاك و لباس دست يافت،ازهمه طراحان در 
خواست كرد تا به ارائه متدهاى جديد و مطابق با فرهنگ 
و اقيلم استان در دست يابى به اهداف اين كارگروه به 

اعضا كمك كنند.

توجه  با  جنوبي  خراسان  استاندار 
به  سالگرد حضور رئيس جمهور در 
استان، به مصوبات سفر كاروان تدبير 
و اميد به استان در سال گذشته اشاره 
كرد و گفت: مصوبات سفر رئيس جمهوري و كاروان دولت تدبير و اميد به 
استان خراسان جنوبي در دو  قالب تفاهمات ابالغي و تصميمات ابالغي يعني 
تفاهمات صورت گرفته با وزراء محترم  و وعده ها و قول هاي رئيس جمهور 
در سخنراني ها در طي سفر به استان،  ابالغ شده است. وجه ا... خدمتگزار، 
تعداد كل طرحهاي مصوبات سفر را 21 طرح  در قالب تفاهمات صورت گرفته 

اعالم كرد  و تصريح كرد: كل اعتبار اين پروژه ها  270 ميليارد تومان  مي 
باشد كه اعتبار پيش بيني شده براي سال 94،  264 ميليارد تومان و مابقي 
آن  در سال 95 تامين خواهد شد .وي ادامه داد: تصفيه خانه آب بيرجند كه 
در سال گذشته بصورت آزمايشي وارد مدار و در سال جاري نيز توسط معاون 
اول رئيس جمهور رسماً افتتاح گرديد و منطقه ويژه اقتصادي بيرجند كه مجوز 
آن صادر ، و در سال گذشته نيز افتتاح و شروع بكار كرد، از وعده هاي  سفر 
رئيس جمهور محترم به استان بوده كه محقق شده است.  وي با بيان اينكه 
از طرحهاي مصوب سفر  تعداد 17 پروژه در حال حاضر فعال و تعداد 2 پروژه 
نيمه فعال است، گفت: تعداد 3 پروژه آبرساني بيرجند از دشت مختاران ، 

مجتمع 17 هكتاري گمرك و بيمارستان بشرويه نيز در مرحله مناقصه و تهيه 
اسناد و  پروژه راه آهن نيز در دست مطالعه مي باشد.وي با بيان اينكه پروژه 
هاي  «احداث 8 مجتمع گلخانه اي «و « انتقال آب بطول 600 كيلومتر به 
مزارع  «مربوط به جهاد كشاورزي «نيز تا كنون غير فعال بوده اند كه با 
پيگيري هاي به عمل آمده اعتبارات مربوطه اخيرا ابالغ شده است بطوريكه 
مبلغ 11ميليارد تومان به احداث زير ساختهاي 8 مجتمع گلخانه اي و 25ميليارد 
تومان براي انتقال آب با لوله بطول 600كيلومتر به مزارع استان ابالغ شده 
استاستاندار خراسان جنوبي به گازرساني به نهبندان اشاره كرد و افزود: پروژه 
گاز رساني به شهر نهبندان با پيگيري هاي استان  و بر اساس مصوبه اخير 

هيات مديره شركت ملي گاز ايران  از تامين گاز از طريق سي. ان. جي  به 
اجراي خط انتقال تغيير يافته و مراتب به شركت مهندسي و توسعه گاز ايران 
ابالغ ، و  اقدامات الزم جهت اجراي آن از طريق آن شركت بزودي صورت 
خواهد پذيرفت.خدمتگزار، خاطر نشان ساخت: در اجراي مصوبات سفر كاروان 
تدبير و اميد به استان و با پيگيري هاي مجدانه اي كه به انجام رسيد، هيئت 
وزيران در جلسه مورخ 18 آذرماه جاري به پيشنهاد وزارت كشور و تاييدسازمان 
مديريت وبرنامه ريزي كشور مبلغ يكهزار و نود ميليارد ريال اعتبار با تصويب 
هيات وزيران به منظور تكميل طرح هاي مقابله و پيشگيري از خشكسالي و 

ساير حوادث احتمالي به تفكيك طرح و پروژه به استان اختصاص داد.

استاندار از اختصاص بودجه مصوب سفر دولت براى مواجهه با حوادث احتمالى خبر داد

مدرسه  زبان بيرجند
انگليسى- آلمانى  
ايتاليايى-  اسپانيايى

www.lanschool.ir

خيابان مدرس 16- پالك 85
تلفن: 32237549

مشاوره و ثبت نام عصرها

ساخـت نسـل جديـد 
استخرهـاى ذخيـره آب 

كشـاورزى و پـرورش مـاهى
با ورق (ژئوممبران و نانو)  با ماندگارى 100 ساله

حاشيه ميدان آزادى- جنب موسسه مالى و اعتبارى 

ثامن الحجج (ع) ساختمان تجارى كارگر-  طبقه سوم

شركت سبزكوشان مشرق زمين  

09157235800     056-32316358  

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

ايزوگام  شفيعى
آسفالت  و قيرگونى 
(محوطه و پشت بام)

09151630283 - 32225494
 نبش 17 شهريور 23

ثبت نام ترم زمستان آغاز شد
* دوره هاى ترمى آموزش زبان انگليسى در سطوح كودكان ، نوجوانان، بزرگساالن

* دوره هاى مكالمه مبتدى و پيشرفته 
با تخفيف ويژه براى دانش آموزان مدارس شمال شهر

آموزشگاه زبان هاى خارجى صدرا  (دختران)
با مجوز رسمى از وزارت آموزش و پرورش

آدرس: بلوار شعبانيه ، خيابان نرجس ، نبش نرجس 3 
روبروى مجتمع آموزشى امام رضا (ع)

تلفن: 32317334

تنها نمايندگى پنجره وين تك  در خراسان جنوبى 
نمايندگى پنجره دكتر وين
مجرى نماى  فريملكس
مجرى نماى كرتين وال
آدرس: خراسان جنوبى- بيرجند
 خيابان توحيد- بين توحيد 1 و 3 - پالك 29
09153620106 -05632447312
قيمت مناسب + كيفيت عالى= رضايت مشترى

مركز فروش پنجـره و شيشه شكرانى

توليد و پرورش شترمرغ كسرى
فروش جوجه از يك روز تا 3 ماه ...

فروش گوشت درجه يك (تحويل درب منزل)
روغن شترمرغ درجه يك (اصلى)

خريد و فروش شترمرغ پروارى و مولد

كيفيت را با ما تجربه كنيد
تلفن سفارش و مشاوره : 09155619170

آدرس مزرعه: بيرجند - روستاى پسوچ

ا

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

09153623627 - 05632211244-32232039

نمايشگاه تخصصى پرده

           پارسـا
نقـد    اقسـاط

زبرا، سانليت، ويندو، كركره فلزى
اجراى سالن هاى آمفى تئاتر

فروش ويژه اقساطى
با همكارى بانك حكمت ايرانيان ويژه كارمندان محترم ارتش

PVC ، سقف كاذب ، كناف ، پاركت ، كف پوش
 09151630741- رحيمى

بيست مترى سوم ، روبروى حج و زيارت

خدمات بيل مكانيكى زنجيــرى و پيكــور
معدنى- حفارى- ترانشه زنى قنات و غيره    09151613389 - بنى اسدى

اعتبار 1 هزار و 90 ميليارد ريالى براى مقابله با خشكسالى و حوادث احتمالى



نسرين كارى

شنبه *5 دى   1394 * شماره 3401 

جنگ براى به دست آوردن حق تان

شما چه تعريفى براى خود و زندگى تان داريد؟ خودتان 
را زنى مى بينيد كه در اجتماع حضور دارد، كار مى كند و 
حتى اگر سر كار نرود، راهى ديگر براى رشد اجتماعى 
پيدا مى كند؟ همسرتان زن آينده اش را چطور مى بيند؟ 
او از آن دست مردهايى است كه معتقد است كار تنها 
ابزارى براى پول در آوردن است و اگر نيازى به پول بيشتر 
نباشد، دليلى براى حضور شما در اجتماع وجود ندارد؟ قبل 
از ازدواج درمورد نگاهى كه به زندگى و خودتان داريد با 
خواستگارتان صحبت كنيد و به اينكه اين نگاه چقدر با 
تصوير همسرتان از زن زندگى اش مطابقت دارد. نگذاريد 
او ايجاد محدوديت را به عنوان ابزارى براى نشان دادن 
توجه به شما معرفى كند و براى به دست آوردن تك تك 
حقوق تان شما را به جنگى فرساينده وارد كند. مردى 
كه شيوه شما براى زندگى را قبول ندارد و نمى گذارد 
خودتان باشيد، حتى با جيب پرپول هم نمى تواند گزينه 
مناسبى براى انتخاب همسر باشد.مردى كه حاضر نيست 
پايش را از خانه بيرون بگذارد و اهل سفر و تفريح نيست، 
باشيد  اما مراقب  باشد.  مى تواند همسر كسل كننده اى 
براى پيدا كردن يك همسر ماجراجو كه از دور جذاب و 
هيجان انگيز به نظر مى رسد، خودتان را به دردسر ديگرى 
نيندازيد. مردى كه دوستان زيادى دارد و حلقه حمايتى 
گسترده اى در اطرافش است، شايد گزينه خوبى براى 
انتخاب شريك زندگى باشد، اما اگر مرزى كه بعد از 
ازدواج ميان روابط دوستانه و خانوادگى اش بايد بگذارد را 
نشناسد، اجتماعى بودنش به يكى از اصلى ترين داليل 
البته مشخص كردن  تبديل مى شود  ميان شما  تنش 
اندازه اجتماعى يا اجتماع گريز بودن همسرتان، بستگى 
زيادى به شخصيت شما و شرايط زندگى تان دارد. پس 
بدون آسان گيرى بيش از اندازه همه چيز را در كنار هم 

بررسى كنيد و بعد تصميم بگيريد.

توريست ثروتمند و تسويه حساب بدهکارها

در شهري توريستي در گوشه اي از دنيا درست هنگامي 
که همه در يک بدهکاري بسر مي برند و پولي در بساط 
هيچکس نيست، ناگهان، يک مرد بسيار ثروتمندي وارد 
اسکناس ١٠٠  شود،  مي  هتلي  وارد  او  شود.  مي  شهر 
يوروئي را روي پيشخوان هتل مي گذارد و براي بازديد 
رود.صاحب  مي  باال  طبقه  به  آن  انتخاب  و  هتل  اتاق 
هتل اسکناس ١٠٠ يوروئي را برمي دارد و در اين فاصله 
مي رود و بدهي خودش را به قصاب مي پردازد. قصاب 
سراغ  عجله  با  و  دارد  برمي  را  يوروئي   ١٠٠ اسکناس 
دامداري مي رود و بدهي خود را به او مي پردازد.دامدار، 
اسکناس ١٠٠ يوروئي را با شتاب براي پرداخت بدهي اش 
به تامين کننده خوراک دام که از او براي گوسفندانش 
خريد کرده مي دهد.يونجه فروش براي پرداخت بدهي 
خود، اسکناس ١٠٠ يوروئي را با شتاب به شهرداري مي 
برد. حسابدار شهرداري اسکناس را با شتاب به هتل مي 
آورد. زيرا شهرداري به صاحب هتل بدهکار بود و هنگامي 
که چند کارمند و بازرس از پايتخت به شهرداري اين شهر 
آمده بودند يک شب در اين هتل اقامت کرده بودند.حاال 
دوباره هتل دار اسکناس را روي پيشخوان خود دارد. در 
اين هنگام توريست ثروتمند پس از بازديد اتاق هاي هتل 
برمي گردد و اسکناس ١٠٠ يوروئي خود را برمي دارد و 
مي گويد از اتاق ها خوشش نيامد و شهر را ترک مي 
کند. ولي به هر حال همه شهروندان در اين هنگام به 
هم بدهي ندارند همه بدهي هايشان را پرداخته و تسويه 

حساب کرده اند و ... اين است تعريف ساده اقتصاد.

آدم هاى خوب مانند گل قالى هستند؛ نه باران
 را انتظار مى كشند و نه از اين مى ترسند

 كه روزى آن ها را بچينند.

خدا زمين رو مدور آفريد تا به انسان بگه همون 
لحظه اي كه فكر مي كني به آخر دنيا رسيده اي 

درست در نقطه آغاز هستي .

عاشق شده ام به آن گناهى كه تويى
از سينه من گذشت آهى كه تويى

دريا بودم ابر شدم كوچيدم
به كوه زدم به عشق ماهى كه تويى

تا هر وقت كه تلخى زندگى افراد اطراف 
خود را به شيرينى تبديل مى كنى، 

بدان كه زنده هستى.

چه نيكو بخشش و هديه اى
 است پند و اندرز

باغباني کاري است که از روي عشق انجام مي شود. عشقي 
که شما به زمين مي ورزيد، آن هم از نوع خالصش... 

چنين کاري به ما مي آموزد عاشق زندگي در تمام ابعاد 
مختلف آن باشيم.

افرادي که با جان و دل باغباني مي کنند، خصوصياتي 
از  فردي  به  منحصر  تلفيق  آنها  شخصيت  دارند.  هم 
است.  مهرباني  و  ذکاوت  خالقيت،  بينش،  صبر،  ميزان 
جزو  قطعا  بايد  نيز  را  زندگي  به  فناناپذيرشان   تمايل 

همين ويژگي ها دانست. 
نشان مي دهد  کنيم که  اشاره مي  به داليلي  اينجا  در 
بهتري  همراهان  هستند،  باغباني  عاشق  که  افرادي 
او  امتيازات  است،  فردي  چنين  اگر همسر شما  هستند. 

را بهتر بشناسيد.
١- توانايي ايجاد روابطي عميق را دارند

يکي از اصول يک رابطه طوالني مدت وابستگي عميق 
بين افراد آن رابطه است. يک ارتباط عميق به جاي تمرکز 
بر موقعيت اقتصادي و اجتماعي فرد بر احساساتي که در 
اعماق قلبش دارد، تمرکز مي کند. افراد باغبان نسبت به 
ساير افراد رابطه عميق تري با زوج خود برقرار مي کنند. 
روابط عميق آنها با گياهان، زمين و خود باغچه، باعث 

بهبودي روابط انساني آنها هم مي شود.

٢- دوست دارند در هواي آزاد باشند
اگرچه باغباني در فضاي بسته هم بسيار خوب است ولي 
زماني که از اين کار صحبت مي کنيم، منظورمان باغباني 

در فضاي آزاد است. 
معموال کساني که باغباني مي کنند، دوست دارند در فضاي 
باز اين کار را انجام دهند، پس اگر شما عاشق فضاي باز 
هستيد بايد کسي را پيدا کنيد که عاشق وقت گذراني در 
طبيعت است يا حداقل تمايلي به باغباني دارد. در نتيجه 
بيرون هستيد، کارهاي زيادي داريد که  او  با  زماني که 

انجام دهيد.
٣- به خوبي از همسرشان مراقبت مي کنند

عاشق  فقط   آنها  دارد.  آنها جريان  در رگ هاي  عشق 
زنده  به همه موجودات  آنها  بلکه عشق  نيستند  گياهان 
است. اين افراد ذاتا با توجه هستند و بعيد است در همراهي 
با آنها احساس بي توجهي کنيد. به خاطر همين تمايل 
ذاتي به مراقبت از همسر، با چنين فردي يک رابطه ثابت 
کنار  در  و شادي  غم  در  او  داشت.  خواهيد  سعادتمند  و 

شما خواهد بود.
٤- صبور هستند

عاشقان باغباني، افرادي بسيار شکيبا هستند. کثيف کردن 

دست ها در باغ و ساعت ها صرف توجه به گياهان و ميوه 
ها کردن، مستلزم صبر و بردباري بسيار است. صبر ويژگي 
مهم يک همسر است. در يک زناشويي موفق، هميشه نياز 

به آن داريد.
٥- بسيار فعال هستند

افرادي که باغباني را دوست دارند، سرشار از انرژي و پويايي 
هستند. آنها نه تنها روزهاي تعطيل بلکه هميشه دوست 
دارند در باغ کار کنند. آنها در باغ هميشه مشغول کاري 
هستند. اين در مورد کارهاي ديگر هم صادق است. براي 
داشتن يک رابطه زنده و پويا شما قطعا به فرد فعالي نياز 
داريد که هيچ گاه ايده ها و هيجاناتش براي گذراندن اوقاتي 

خوش با شما تمام نمي شود.
٦- از نظر جسمي و روحي سالم هستند

باغباني محرک و نيروبخش است. باغبانان از نظر جسمي 
بسيار فعال هستند و باغباني روش خوبي براي ورزش کردن 
است، حتي بدون اين که متوجه باشيد اين کار را انجام 
مي دهيد. اين مشغوليت باعث آزاد شدن اندروفين و بهتر 
باعث  باالي سالمتي،  شدن روحيه هم مي شود. سطح 
ترقي و پيشرفت در رابطه زناشويي مي شود و داشتن رابطه 
اي خوب و بدون مشکل را تضمين مي کند. سالم بودن 
همچنين به اين معنا است که شما مي توانيد به خوبي از 

خود و افرادي که براي تان اهميت دارند، مراقبت کنيد.
٧- از زندگي شان راضي هستند

افرادي که از باغباني لذت مي برند از زندگي شان راضي 
هستند و کمتر عالئم ناراحتي و نارضايتي نشان مي دهند. 
باغباني يک سرگرمي عالي است که باعث مي شود افراد 
احساس کنند زندگي شان باارزش است. باغبانان از نوعي 
احساس خوش بيني ذاتي برخوردارند. افراد خوشحال اين 
قابليت را دارند که زندگي ديگران را هم سرشار از شادي 
مي کنند. قطعا مي خواهيد چنين همسري داشته باشيد. آنها 
همچنين روحيه شما را خوب مي کنند و باعث مي شوند 

احساس باارزش بودن کنيد.
٨- شخصيت آنها با مهرباني

 شکل گرفته است
باغبانان، سمبل مهرباني هستند. آنها موجودات حساسي 
با  آنها  برسانند.  آزار  ديگران  به  خواهند  نمي  که  هستند 
گياهان، پرنده ها، حيوانات، بچه ها و هر موجود ديگري 
مهربان هستند. احتماال دلسوزي براي ديگران مهمترين 
ويژگي آنهاست. افراد مهربان قطعا عشاق خوبي مي شوند. 
به فکر احساسات طرف مقابل بودن، ارتباط عميق با آنها را 
تضمين مي کند. باغبانان با قلب مهربان شان تا زماني که 

نياز به درک و توجه شان داريد، رهاي تان نمي کنند.
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حرف هاى ابريشمى موفقيت

شعر روز 

پلكى احساس

عارفانه روز

يك لحظه مكث كن

نگرش 

آيه روز  

تا بر آنچه از دست شما رفته اندوهگين نشويد و به [سبب] آنچه به شما داده است شادمانى 
نكنيد و خدا هيچ خودپسند فخرفروشى را دوست ندارد. سوره الحديد، آيه 23

حديث روز  

چهار چيز است كه هريك از آنها وارد خانه اى شود آن خانه خراب مى شود و به بركت آباد نگردد : خيانت، دزدى، شرابخوارى، 
زنا. پيامبر اكرم (ص)

سبك زندگى

همسر شما هم عاشق باغبانى است؟

طراح: نسرين كارى                        

افقى: 1- انفجار ابرها – سناريو 
2- شكل و قالب - گزارش – ضبط 
اموال 3- ضد پشتك – دريچه اي 
 -4 صحيح   – چشم  عنبيه  در 
ستاره دنباله دار - همراه ذهاب - 
بله نجار  5- برگ برنده - سالن – 
درخشان 6-  قوت اليموت - شك 
و گمان - تكانه – محل 7-پرتاب 
سنگ - گازي بدبو و قابل احتراق 
به  ميهماني   - سفيد  شعله  به 
يا  سرايندگان  8- سخن  سبك 
قبلي  انديشه  بدون  كه  شعري 
بيان شود - فرزند – گلي زينتي 
9- اشاره به نزديك – ناهمخواني 
جنوبي  امريكاي  در  كشوري   -
10- همراه مرد - حكاك آلماني 
- چوب گردن گاو - حوض خرد 
و كوچك 11- مسلك و عقيده - 
حل مشكل - پيشتاز دو رقمي ها 
12- جايز - مسافر - عضو گوش 
13- جامه نازك - نان پاره گدايي 
- منافق 14-كوه همدان - كالم 
علم   -15 شنوايي  عضو   - نارسا 
تشكيل،  ميكروسكوپي  بررسي 
ساختار و كاركرد باف تها - تراز 

كردن حسابهاي مالي

و  ايراني  دودماني   -1 عمودي: 
شيعه - ويزيتور 2- عقايد - ماهي 
كنسروي - چند وكيل 3- نوعي 
حج - شهري در استان اردبيل - 
انس گرفته 4- مخترع ماشين بخار 
- همان يك است - محل ورود - 
ضمير عربي 5- همه - شهري در 
پليد    - مسطح   - فارس  استان 
6-گلي با نام فرنگي - طبيعي7- 
اسم   - حباب   - لگاريتم  مخترع 
دخترانه 8- الشه جانور - هالك 
تابستاني 9- بمب  شدن - ميوه 

آمدن  پديد   - ويرانگر  و  مهلك 
و  دارا   - ترعه   -10 فراموشي   -
غني11- پراكندگي - ترنج – به 
-12 فرنگي  كاله   - دگر  معني 
چون صد آيد پيش ماست - قلب 
تابستاني  روانداز   - گونه   - قرآن 
13-اعتراف - عمل باريدن - باني 
مكتب رومانتيسم 14- ممكن - 
باال و پايين رفتن آب دريا - فلز 
چهره 15- نشريه اي كه به طور 
مرتب هر هفته يك بار منتشر مي 

شود - خوراك سفر
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جدول شماره 3401 تمامى لوازم دست دوم منزل را 
خريداريم. با يك تماس اختالف قيمت را 

تجربه كنيد.    09158668002

مغازه كفش فروشى با دكوراسيون عالى و 
كفش هاى شيك با شرايط عالى واقع در بازار 
به فروش مى رسد.     09158600545

آپارتمان 100 مترى واقع در خيابان 
طالقانى 11 به رهن و اجاره داده مى شود.

09151607325

مغازه كفش فروشى  در راسته بازار 
به فروش مى رسد. نقد و اقساط 

يا معاوضه با خودرو    09362399262

استــاپ
حــراج       حــراج

شلوار كتان ، بافت ، كاپشن
خيابان معلم – نبش فردوسى 1- ايوبى

اجراى  پتينه
در طرح هاى مختلف 09019759900 

 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 دو نفر نيروى كار ماهر براى كار 
در غذاى آماده نيازمنديم.

32221525 -09153635587

به يك نفر حسابدار خانم براى كار
 در شركت راهسازى نيازمنديم.

32345095   ساعت تماس: 8 الى 12

به مدرك مهندسى عمران گرايش آب و 
مهندسى مكانيك با سه سال سابقه بيمه اى 

براى رتبه بندى شركت نيازمنديم.
09391645699- حسينى

خريد گل نرگس به صورت  كلى
09158872006

بازارياب با روابط عمومى باال 
 حقوق ثابت و پورسانت 

در نمايندگى بيمه
  نيازمنديم. 

32436370 -09153174630

خانگى و صنعتى در اسرع وقت
09158624439- جانى

تعمير لوازم گازسوز

فروش زمين تجارى با پروانه 
120متر واقع در خيابان مطهرى 

(محدوده سه راه اسدى)
يا معاوضه با آپارتمان يا وياليى

09309035265

سوله فروشى واقع در شهرك صنعتى 
بيرجند ، بهترين موقعيت 

09153613787

 فروش فورى يك واحد آپارتمان 
از مجتمع كويرتاير واقع در خيابان الهيه

75 متر مفيد با امكانات كامل 
(كابينت MDF و ...) فى: كارشناسى

09155629616 -09156043812

فروش انواع درب هاى 
اتوماتيك ، بازوئى 

 كركره اى، ريلى، شيشه اى
اقساط 5 ماهه  
با ضمانت كيفيت

نبش پاسداران 17
09153613074
09153634767

32436882

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

09153613243- شريفى

سمسارى مرتضى
خريد و فروش لوازم منزل و ادارى  با باالترين 

قيمت     09159632924- اميرآبادى

نقاشـى ساختمـان 
انواع رنگ هاى روغنى و پالستيك 

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

09156633230 - برگى

تعويض روغن ، كارواش، پنچرگيرى
ماشين هاى سبك و سنگين

 مــارال
شمس آباد - حاشيه جاده اصلى 

09395067689

نمايندگى ايزوگام دوست على
انواع ايزوگام دليجان شرق و تهران  

قيرگونى   نبش بهشتى 14
09156636045 -09156666675

سالن زيبايى ماه چهـره 
ارائه  كليه 

خدمات آرايشى
آدرس: خيابان 

معلم - معلم 39 - پالك 1
32443408

09157554469
ضمنا به دو نفر داراى 
سابقه كار آرايشگرى 

نيازمنديم.

آگهى استخدام شركت پخش پارسيان 
شركت پخش پارسيان با داشتن 40 برند كاالى معروف براى تكميل كادر خود با مشخصات ذيل

 نيرو استخدام مى كند. متقاضيان محترم با داشتن يك برگ كپى شناسنامه و يك قطعه عكس 4*3 
در ساعات ادارى به آدرس شهرك صنعتى - نبش همت 4 مراجعه فرمايند.

تلفن تماس: 32255630-056   09102140937   ساعت تماس: 8 الى 14
حقوق ثابت اداره كار – بيمه تامين اجتماعى - پورسانت فروش - حق ماموريت - عيدى و سنوات و ...

تعدادشرايطمدرك عنوان شغلرديف

داشتن حداقل 3 سال سابقه  ديپلم به باالسرپرست فروش1
در شركت هاى پخش

3 نفر آقا
 و خانم 

2 نفر آقاداراى كارت هوشمندديپلم به باالراننده ايسوزو- خاور 2

بازارياب براى بيرجند3
 و ساير شهرهاى استان

6 نفر آقا داراى فن بيان ديپلم به باال
و خانم

خانممدرك مرتبطليسانسكارشناس فروش4
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اخبار ورزشى

شهرخبر:  استحمام با آب گرم: بخار، مجراهاي بيني را مرطوب ساخته و در نتيجه التهاب آن ها كمتر شده و تاثير آن به از بين رفتن عاليم سرماخوردگي 
كمك مي كند  . در صورتي كه دچار سرماخوردگي شده ايد به خود استراحت دهيد. اگر در دوره بيماري هم ورزش مي كنيد الزم است از شدت و 
مدت آن بكاهيد. براي به دست آوردن نيرو و انرژي از دست رفته خود و از بين بردن عاليم سرماخوردگي الزم است خواب كافي داشته باشيد .

چند توصيه براي رهايي از سرماخوردگي  

افت فشار خون  بدون آب قند! 

6
ايستگاه سالمت

حوادث

قهرمانان مسابقات شطرنج بانوان 
خراسان جنوبي تجليل شدند

فكري  بازي هاي  و  شطرنج  هيئت  دبير   : فارس 
خراسان جنوبي گفت: نفرات برتر مسابقات قهرماني 
شطرنج بانوان استان برگزار شد و برترين ها تجليل 
ايجاد شور و  شدند .  ميزاني اظهار كرد: در راستاي 
استعدادهاي  پرورش  و  شناسايي  اجتماعي،  نشاط 
بالقوه ورزشي و گراميداشت هفته وحدت مسابقات 
شطرنج قهرماني بانوان استان برگزار شد .  وي افزود: 
در اين مسابقات 35 شطرنج باز هشت رده سني 8 تا 
20 سال در تاالر شطرنج مجموعه ورزشي واليت 
بيرجند در پنج دور به روش سوئيسي با يكديگر به 
وطني،  عباسي،  كرد:  تصريح  پرداختند  .  وي  رقابت 
تازه رود و ثامني بر سكوي قهرماني رده هاي سني 
زير 8 تا  14   سال مسابقات شطرنج قهرماني بانوان 
استان ايستادند .  ميزاني يادآور شد: مهرنوش آرميد، 
مرضيه  و  اژدري  عاليه  شبستري،  ميراب  آيلين 
ذابحي در جايگاه نخست رده هاي سني 16 تا باالي 

 20   سال اين دوره از مسابقات قرار گرفتند . 

معرفي برترين هاي مسابقات 
تنيس روي ميز خراسان جنوبي

خراسان  ميز  روي  تنيس  هيئت  رئيس   : فارس 
جنوبي گفت: در مسابقات قهرماني تنيس روي ميز 
انتخابي تيم استان، طاهري صدرنشين خردساالن 
شد و احراري بر سكوي نخست نونهاالن ايستاد  .  
حميدي اظهار كرد: در راستاي شناسايي و پرورش 
هفته  گراميداشت  و  ورزشي  بالقوه  استعدادهاي 
وحدت مسابقات تنيس روي ميز قهرماني انتخابي 
شد . وي  برگزار  كشوري  مسابقات  به  استان  تيم 
و  خردسال  تنيس باز   12 مسابقات  اين  در  افزود: 
نونهال استان به صورت دو حذفي در سالن ورزشي 
شهيد سرحدي مجموعه ورزشي خاتم االنبياء(ص) 
بيرجند با يكديگر به رقابت پرداختند .  وي تصريح 
خردساالن  سني  رده  در  طاهري  كرد  : مصطفي 
و سيد سپهر  ايستاد  قهرماني  بر سكوي  مسابقات 
عندليب در جايگاه دوم قرار گرفت .  حميدي يادآور 
ميز  روي  تنيس  مسابقات  نونهاالن  رده  در  شد: 
خراسان جنوبي پوريا احراري قهرمان شد و حسين 
كرد .   خود  آن  از  را  قهرماني  نايب  يعقوب نژاد 
به  مسابقات  از  دوره  اين  برتر  نفرات  افزود:  وي 
قهرماني كشور  رقابت هاي  در  استان  از  نمايندگي 

به مصاف ملي پوشان خود خواهند رفت . 

رضازاده ركورد دار ماند

هاي  دوپينگي  ليست  اعالم  از  بعد  نيوز:  جهان 
رشته وزنه برداري الكسي لوچوف وزنه بردار روس 
آمد   . وزنه بردار روس در دسته  در  از آب  دوپينگي 
جهاني  رقابت هاي  اخير  دوره  در  كيلوگرم   105

موفق به شكستن ركورد رضازاده شده بود  .

غذاي چرب چه بر سر سيستم 
گوارش مي آورد؟  

شده  سرخ  و  چرب  غذايي  مواد  جم:   جام 

مي توانند منجر به آسيب رساندن به معده و 
اسيد معده و سوزش سر  همچنين رفالكس 
زمان  مدت  غذاهاي چرب  دل شود  .  هضم 
زيادي را طلب مي كند و افراد پس از مصرف 

معده  در  سنگيني  احساس  چرب،  غذاهاي 
غذايي  مواد  كردن  سرخ  همچنين  مي كنند .  
اين مواد دچار  باعث مي شود هضم و جذب 
پروتئين ها،  ويتامين ها،  اكثر  و  شود  اختالل 
به  كربوهيدرات ها  و  امالح  و  معدني  مواد 
درستي جذب نشده و دفع شود .  مواد غذايي 

آسيب  به  منجر  مي تواند  شده  سرخ  و  چرب 
اسيد  رفالكس  همچنين  و  معده  به  رساندن 
و  هميشه  معده  شود.  دل  سر  سوزش  و 
كه  بدي  و  خوب  غذاهاي  به  نسبت  حتما 

مي دهد .   نشان  واكنش  خود  از  مي خوريم 
مانند؛  مضر  غذايي  مواد  يكسري  خوردن  از 
اجتناب  زياد  چاي  و  فود ها  فست  و  نوشابه 
كنيد. قهوه، چاي زياد و نوشيدني هاي گازدار 
مي شود،  معده  اسيد  افزايش  باعث  تنها  نه 
بلكه مي تواند به عنوان ديورتيك عمل كرده 
و منجر به اسهال و گرفتگي عضالت شود .  
به  روده  عملكرد  بازگرداندن  به  كمك  موز 
در  هم  ماست  و  است  موثر  طبيعي  حالت 

هضم غذا كمك مي كند . 

تأثير مصرف  گوشت قرمز در 
ابتال به سنگ كليه

علل  جمله  از  ژنتيكي  زمينه  نيوز:  سالمت 
عمده ابتال به سنگ كليه بوده و كساني كه در 
خويشاوندان نزديك خود، اين بيماري را داشته 
باشند، احتمال ابتاليشان به سنگ كليه بيش تر 
اين  با  بار  يك  كه  بيماراني  است  . همچنين 
مشكل مواجه شده، نسبت به جمعيت عمومي 
افراد  دارد .   آنها وجود  در  ابتالي مجدد  ميزان 
چاق نسبت به كساني كه وزن معمولي دارند، 
بدنشان براي سنگ سازي مستعدتر است. جذب 
كالري، پروتئين و اگزوالت نيز از عوامل مهم 

بيماري به شمار مي رود .   اين  بروز  تغذيه اي در 
آجيل  انواع  هم چون  غذايي  مواد  در  اگزوالت 
و چاي پررنگ و سرد وجود دارد كه اين ماده 
قابل رسوب در بدن بوده و برخي نيز معتقدند 
اگزوالت در ريواس، كرفس و بادمجان وجود 
بدن، حداقل مصرف  دارد  . براى حفظ سالمت 

8 تا 10 ليوان آب توصيه مي شود .  مصرف زياد 
گوشت و نمك فراوان سبب ايجاد سنگ كليه 
مى شود و هرچه مصرف نمك را  افزايش دهيم، 
كليه ها كلسيم بيش تري را دفع مي كنند و اين 

سنگ سازي را در بدن افزايش مي دهد و جالب 
اين بوده كه كليه ها اين كلسيم را از استخوان 
بدن برمي دارند .  مصرف غذاهاي فرآوري شده، 
نيمه آماده، فست فود و انجام نمك سود كردن و 
فريز كردن غذا سبب افزايش احتمال ابتال به 

سنگ كليه مي شود .  

افت فشار خون  بدون آب قند! 

پايين  افراد،  اغلب  باور  برخالف  شهرخبر: 
نمي تواند  تنهايي  به  خون  فشار  عدد  بودن 

خون  فشار  افت  به  مبتال  را  فرد  شود  سبب 
خون  فشار  افت  عاليم  داشتن  بلكه  بدانيم؛ 
است كه مي تواند بيانگر كم شدن فشار خون 
فرد از سطح طبيعي باشد.  خوب است بدانيد 
قند  افت  معناي  به  هميشه  خون  فشار  افت 
خون نيست؛ اگر چه برخي عاليم باليني آن 
خون  قند  افت  باشد.  هم  شبيه  است  ممكن 
افراد  در  يا  طوالني  گرسنگي هاي  در  بيشتر 
ديابتي و نيز در برخي بيماري هاي متابوليكي 
خاصي  عاليم  با  كه  دهد  رخ  است  ممكن 
فشار خون  افت  نشانه هاي  با  و  است  همراه 
مى  عنوان  نيست.محققان  مشابه  هميشه 
تعريق،  لرزيدن،  چشم،  رفتن  سياهي  كنند 
پريدگي  رنگ  گرسنگي،  احساس  سردرد، 
گزگز  احساس  خلق،  ناگهاني  تغيير  پوست، 
كاهش  حتي  و  گيجي  دهان،  اطراف  در 
سطح هوشياري از نشانه هاي افت قند خون 
شامل  قند خون  افت  درمان  بي شك،  است. 
شيرين  مواد  كمك  به  خون  قند  بردن  باال 
اما در كساني كه  تزريقي مي شود.  يا گلوكز 
درمان  روند  هستند  خون  فشار  افت  دچار 
علت  كردن  برطرف  شامل  و  است  متفاوت 
سطح  به  خون  فشار  رساندن  و  فشار  افت 

طبيعي با روش هاي درماني مي شود. 

اخاذي با واي فاي مجاني  

باشگاه خبرنگاران: پسر جواني كه در شيراز با ارايه اينترنت رايگان با سرقت 
اطالعات افراد از آنان اخاذي مي كرد، توسط پليس شناسايي و دستگير شد  .  
رئيس پليس فتا فرماندهي انتظامي فارس اظهار كرد:  اين جوان با ارايه اينترنت 
رايگان از طريق واي فاي به هك گوشي هاي هوشمند افرادي كه از اين واي 
فاي به ظاهر مجاني استفاده مي كردند، اقدام مي نمود . سرهنگ حسيني، گفت: 
چندي پيش چند نفر از شهروندان با مراجعه به پليس فتا اعالم كردند كه فردي 
ناشناس كه تمام اطالعات شخصي آنان را دارد، با تهديد به انتشار اين اطالعات 
در فضاي مجازي قصد اخاذي دارد .وى افزود: با توجه به اينكه اكثريت اين افراد 
در يك محله و محدوده از شهر بودند تحقيقات در اين زمينه آغاز و مشخص شد 
همگي اين افراد از يك واي فاي رايگان بدون پسورد استفاده كرده اند  . حسيني 

ادامه داد: پس از اقدامات فني متهم شناسايي و بازداشت شد .

درخواست مقتول از قاتل 
براي اعتراف به جنايت  

تابناك: معماي قتل هولناك مرد ميانسال با اعترافات پسر 24 
ساله اش رازگشايي شد . قاتل كه از روز جنايت به عنوان مظنون 
دستگير شده بود وقتي پدرش به خواب او رفت و خواست به 
جنايت اعتراف كند تصميم گرفت سكوت خود را بشكند. در 
بررسى ها مشخص شد كه قرباني مرد 55ساله اي است كه با 
27ضربه چاقو به قتل رسيده است.قاضى دستور بازداشت پسر 
مقتول را به عنوان مظنون جنايت صادر كرد.متهم بعد از گذشت 
15روز اقرار كرد كه پدرش را به قتل رسانده است و گفت كه 
پدرم در خواب بارها به من گفت كه مرا بخشيده است و براي 

اينكه عذاب وجدان رهايم كند بايد راز قتلش را فاش كنم.

داماِدخانواده، مزاحم اينترنتي
 از آب درآمد

فارس : رئيس پليس فتا بوشهر از شناسايي و دستگيري فردي 
كه با انتشار شماره تلفن خواهر همسرش در فيس بوك باعث 
ايجاد مزاحمت براي وي شده بود، خبر داد . سرهنگ پورسعيد 
گفت:ماموران در پي شكايت مرد جواني مبني بر ايجاد مزاحمت 
افراد ناشناس براي همسرش از طريق شبكه اجتماعي موضوع 
ها مشخص  بررسي  در  افزود:  داد  . وي  قرار  كار  دستور  در  را 
انتشار شماره تلفن خانم مورد نظر  شد فرد مزاحم نسبت به 
در فيس بوك اقدام نموده است . كاراگاهان متهم را شناسايي 
كردند و در بررسى ها مشخص شد، انتشار دهنده شماره تلفن 

داماد خانواده بوده است . 

راه حل عجيب پسر 18 ساله
 براي فرار از زندان

 فارس : پسري هجده ساله كه به جرم سرقت در زندان بسر 
مي برد، براي فرار از زندان به دروغ اعتراف كرد .  اين پسر گفت: 
از مدت ها پيش به جرم سرقت  در زندان بسر مي برم اما ديگر 
تحمل زندان را ندارم و به همين دليل حدود دو هفته پيش با 
هم فكري هم بندي هايم تصميم گرفتم با اعتراف دروغين به 
قتل يك قاچاقچي، از زندان فرار كنم .  وي گفت: فكر مي كردم 
به  بيايم  آگاهي  به  قتل  پرونده  به  رسيدگي  براي  كه  زماني 
راحتي مي توانم فرار كنم اما نتوانستم اين كار را انجام دهم و 
حاال مجبور به اعتراف هستم . ماموران متوجه شدند وي براي 

فرار از قانون دروغ گفته است .  

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

آدرس : نبش غفارى 4       

32212519  - 09151606528

ايزوگام سليمانى 
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نصــب و  تعميــر   
لباسشويى در منزل      

  09151643778 - 32315776   شهر يارى

به همه خبر بدين كه:

امداد  باطرى سپهـر؟!
عيب يابي  - استارت دينام - باطري و شارژ  رايگان 

 تعويض باطري در منزل و محل كار بدون هزينه
در هر نقطه شهر

سواري - كاميون - ايراني - خارجي 

با قيمت مصوب شركت
آدرس : خيابان 17 شهريور 29

حسين حقيقي پور  09155615113 - 32220423 
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/  ن
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متر
د ك
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صوتى - تصويرى - مخابراتى 

انصارى فرد و پسران
LED- پالسما - سينما خانگى و ميز 

آدرس: ميدان امام - كوچه اول بازار 
تلفن تماس: 32224852

بـرنـج ام-كــي 

خوش عطر، خوش پخت و 100 درصد خالص
تنها يك بار امتحان كنيد

كيفيت حاصل تالش متخصصان ماست

شماره هاي تماس:
دفتر مشهد: 051-33690847-8

بيرجند: 09351285847

برنج سفيد دانه بلند از بهترين و مرغوب ترين شاليزارها
تأييد شده و داراي مجوز رسمي وزارت بهداشت

اجراى كليه آيتم هاى ساختمان و بازسازى با مجرب ترين اكيپ هاى اجرايى و طبق برنامه زمان بندى

پيمـانكــارى  ساختمــــان

شركت ساختمانى پوالد سازه پايدار ملل   شماره ثبت: 4981
آدرس: معلم 26 – پالك 252    شماره تماس: 09155639864

 09151605216
  3 2236030  

ايزوگـام

سليمانــى

خيابان ارتش - سه راه معلم - جنب بيمه البرز  
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برگزارى جشن وحدت شيعه و سنىپيش بينى وقوع روان آب در نواحى مركزى و جنوبى استان در پى باران هاى امروز بعد از ظهر 
 در مسجد النبى بيرجند

شبستان- جشن وحدت با حضور علماى شيعه و سنى 
و مردم خراسان جنوبى در مسجد النبى بيرجند برگزار 
با  مراسم  اين  در  بيرجند  اهل سنت  امام جمعه  شد. 
تأكيد بر اينكه وحدت نبايد شعارى و ظاهرى باشد و 
اگر اينگونه باشد، فايده اى ندارد، گفت: بايد راهكارهاى 
عملى وحدت را تقويت كنيم. مولوى غالم حيدر فاروقى 
تأكيد كرد: راه خروج از فتنه ها كه در آخر الزمان بيشتر 

مى شود چنگ زدن به ريسمان الهى و حبل ا... است.

كارگاه فرصت ها و تهديدها 
در روابط عاطفى همسران برگزار شد 

برزجى- به همت مكتب نرجس بيرجند كارگاه فرهنگى 
تربيتى، فرصت ها و تهديدها در روابط عاطفى همسران 
برگزارشد. شركت كنندگان اين كارگاه به مدت دو روز 
با مباحثى چون ارتباط كالمى بين زوجين، نگاهى به 
آفرينش زن و مرد، وظايف زن و مرد در تثيبت زندگى 
و حقوق زناشويى آشنا شدند. اين كارگاه آموزشى ويژه 
بانوان و توسط اساتيد برجسته استان اجرا شد. الزم به 
ذكر است كارگاه فرهنگى، تربيتى فرصت ها و تهديدها 
در روابط عواطفى همسران روزهاى چهارشنبه دوم و 
پنجشنبه سوم ديماه با استقبال پر شور بانوان جوان و 

دانشجويان برگزار شد. 

تشكيل 40 پرونده تخلف 
در طرح نظارتى شب يلدا در استان

تسنيم- رئيس اداره نظارت و بازرسى سازمان صنعت، 
معدن و تجارت خراسان جنوبى گفت: در طرح نظارتى 
ارزش  به  استان، 41 پرونده تخلف  يلداى  ويژه شب 
بيش از 40 ميليون ريال تشكيل و به مراجع قانونى 
آذر   25 از  طرح  اين  كرد:  اظهار  تهورى  شد.  ارسال 
همكارى  با  هفته  يك  به مدت  دى ماه  دوم  لغايت 
دستگاه هاى مرتبط در سطح استان برگزار شد و در 
صنفى  واحدهاى  بار،  تره  و  ميوه  ميادين  طرح  اين 
فروش  صنفى  واحدهاى  و  قنادى ها  ميوه فروشى، 
قرار  بازرسى ها  رأس  در  خشكبار  و  آجيل  سوغات 
داشتند كه 42 بازرس سازمان در اين مدت از يك هزار 

و  560 واحد صنفى بازرسى به عمل آوردند.

برگزارى مانور امداد و نجات
 جاده اى در فردوس

فارس- همزمان با هفته ايمنى در برابر زلزله و بالياى 
طبيعى، مانور امداد و نجات جاده اى در محور سه راهى 
هدف  با  مانور  اين  شد.  برگزار  فردوس  زارع  شهيد 
سنجش آمادگى دستگاه هاى امدادى و نيز شناسايى 
نقاط ضعف و قوت دستگاه هاى امدادرسان شهرستان 
برگزار شد. كه دستگاه هايى نظير جمعيت هالل احمر، 
فرماندارى، فرماندهى نيروى انتظامى، راه و شهرسازى، 
كارگروه  اعضاى  همچنين  و  آتش نشانى  شهردارى ، 

امداد و نجات فردوس در آن همكارى داشتند.

فارس- كارشناس سازمان هواشناسى خراسان جنوبى گفت: با تقويت سامانه بارشى از روز گذشته تا اواخر امروز شنبه بارش هاى نسبتاً شديدى در نواحى مركزى و جنوبى استان شاهد 
خواهيم بود كه سبب وقوع روان آب در مناطق مذكور دور از انتظار نيست. فاطمه زارعى افزود: همچنين بارش برف و تشكيل مه در ارتفاعات شمالى و شرقى سبب ايجاد اختالل در ترددهاى 
 جاده اى خواهد شد. وى تصريح كرد: توصيه مى شود، اقدامات تهويه و تنظيم دما و كنترل و پوشش رطوبت گلخانه ها و سالن هاى پرورش قارچ، مرغ دارى ها، دامدارى ها و انبارى ها انجام شود. 

وى ادامه داد: كشاورزان و دامداران بايد نسبت به پاك سازى راه آب مزارع و باغات اقدام كرده و همچنين از چراى دام در مسير سيالب ها و حاشيه  رودخانه ها در اين مدت خوددارى كنند.

ششمين آزمون جامع حافظان قرآن كريم 
ويژه كاركنان ناجا برگزار شد

حسين زاده- ششمين آزمون جامع حافظان قرآن كريم 
ويژه كاركنان فرماندهى انتظامى استان پنجشنبه گذشته 
برگزار شد. رئيس عقيدتى سياسى فرماندهى انتظامى 
استان گفت: دراين آزمون 714 نفر از كاركنان ناجا در 
رشته هاى حفظ يك تا سه جزء شركت كرده اند و آنان كه 
 امتيازات باالترى كسب كنند به دوره هاى بعدى براى حفظ 
كنند.  مى  پيدا  راه  كريم  قرآن  از  بيشترى  هاى  جزء 
عرفانى از برگزارى مسابقات قرآنى طبق سنوات گذشته 
در بين كاركنان ناجا در سطح استان خبر داد و افزود: در 
 مرحله مقدماتى اين مسابقات 1180 نفر شركت كرده اند
 كه 625 نفر از آنها در رشته هاى مختلف قرائت، ترتيل، 
حفظ و اذان و 555 نفر در رشته درك مفاهيم به رقابت 
پرداختند. به گفته وى در مرحله استانى اين مسابقات 
نيز 369 نفر حضور داشتند كه 86 نفر به مرحله منطقه 
نفر  از شركت 538  پيدا كردند. وى همچنين  راه  اى 
كنى  ريشه  طرح  حضورى  هاى  دوره  در  كاركنان   از 

بى سوادى قرآنى ناجا در سطح استان خبر داد. 

برگزارى انتخابات مجمع كانون هاى 
فرهنگى و تبليغى خراسان جنوبى

مهر- مسئول امور تشكل هاى مذهبى تبليغات اسالمى 
خراسان جنوبى از برگزارى اولين دوره انتخابات مجمع 
استانى كانون هاى فرهنگى و تبليغى استان در چهارم 
كانديدا   20 اينكه  بيان  با  رضايى  داد.  خبر  ماه  دى 
براى انتخابات اين مجمع ثبت نام كرده اند، گفت: در 
اين انتخابات هفت نفر به عنوان عضو اصلى و دو نفر 

على البدل انتخاب خواهند شد.

سطح كيفى و كمى موسيقى  ارتقا مى يابد

با  ارشاد اسالمى گفت:  تسنيم- مدير كل فرهنگ و 
تشكيل جلسات بيشتر و هدفمند كردن امور و تشكيل 
ارتقا  استان  موسيقى  كمى  و  كيفى  سطح  فكر   اتاق 
مى يابد. محبى در جلسه هيئت مديره انجمن موسيقى 
در  زيادى  مستعد  هنرجويان  اينكه  به  اشاره  با  استان 
زمينه موسيقى در استان درحال فعاليت هستند، افزود: 
منظور  به  موسيقى  گروه هاى  شناسايى  و  ساماندهى 
انجمن موسيقى  از  آموزش صحيح  تقويت  و  حمايت 
انتظار مى رود. در اين مراسم از فريبرز مالكى مسئول 
سابق انجمن موسيقى استان قدردانى و عادل قاسمى 
به عنوان مسئول جديد انجمن معرفى شد. در اين جلسه 
همچنين فرزاد برات زاده، فريبرز مالكى، مهدى شيفته و 
جواد هادى به عنوان اعضاى جديد هيئت مديره انجمن 

موسيقى استان معرفى شدند. 

ماليى- قائم مقام ستاد اقامه نماز كشور گفت: خراسان جنوبى 
به نسبت جمعيت، كمترين ميزان آسيب هاى اجتماعى را دارد 
كه اين موضوع نشانه توجه خوب مسئوالن و مردم به امر 
نماز است. نخستين اجالس استانى نماز، مسجد و وقف در 
سالن اجالس دانشگاه پيام نور بيرجند روز پنج شنبه با حضور 
دبير شوراى فرهنگى وزارت كشور، قائم مقام ستاد اقامه نماز 
كشور، نماينده مردم بيرجند، درميان و خوسف در مجلس، 
استاندار، جمعى از مديران دستگاه هاى اجرايى و دادستان كل 
كشور برگزار شد. قائم مقام ستاد اقامه نماز كشور در اين جلسه 
گفت: بايد شيوه هاى دعوت به نماز درست اجرا شود. محمود 
مظفر ادامه داد: هدف از اقامه نماز تنها خواندن نماز نيست 
بلكه برپايى نماز در اول وقت، به جماعت و در مسجد خواندن 
است كه بايد مورد توجه جامعه قرار گيرد. وى خاطرنشان كرد: 
وجود بسيارى از آسيب هاى اجتماعى نشان از اين است كه 
نماز در جامعه تضييع شده و آن را بزرگ ندانسته ايم. مظفر 
افزود: برگزارى اجالس هاى استانى نماز براى اين است كه 
هر سال يكبار پرونده استان در زمينه نماز باز شود و بهترين، 

اشعار، فيلم ها، مساجد و فعاالن نماز معرفى و تجليل شوند.

نماز سيماى دين مدارى است

براى  نماز  گفت:  جلسه  اين  در  نيز  كشور  كل  دادستان 
انسان غافل، زنگ خطرى است كه در محضر خدا مراقب 
باشد و براى انسان آگاه و فردى كه حضور قلب دارد نقطه 

اوج و كمال براى اوج گرفتن بيشتر است. 

اجتماعى  نبايدهاى  و  بايد  افزود:  رئيسى  االسالم  حجت 
در زندگى فردى و جمعى بايد در حوزه اخالق، معنويت، 

عقالنيت، عدالت و توحيد باشد.
 وى ادامه داد: نظام سازى اسالمى بر پايه چهار اصل اقامه 
 نماز، اعطاى زكات، امر به خوبى ها و نهى از زشتى ها

استوار است. وى افزود: اساس آنچه اعطاى زكات و امر 
به معروف و نهى از منكر را به دنبال دارد اتصال و ارتباط 

با خداوند است كه جلوه كامل آن در نماز شكل مى گيرد. 
رئيسى خاطرنشان كرد: حتى نماز براى فردى كه ترجمه 
با  بداند  كه  است  نداند همين بس  را  قرآن  نورانى  آيات 
مخاطبى كه سخن مى گويد سخنش را مى شنود و اين 

خود مقدمه اى براى سلوك الى ا... خواهدبود. 

وقف، به عنوان يك اصل دينى است

و  برادرى  اخوت،  نماز  اثرات  از  يكى  گفت:  نيز  استاندار 
محبت نسبت به يكديگر است. خدمتگزار ادامه داد: امروز 
بركت  به  اهل سنت و شيعه در خراسان جنوبى  برادران 
نماز با اخوت و برادرى كامل در كنار يكديگر زندگى مى 

تاريخچه  به  وى  است.  آنان  وحدت  نشانه  اين  كه  كنند 
وقف در اين استان اشاره كرد و ادامه داد: اين امر به عنوان 
يك باور دينى و اسالمى مورد توجه جدى قرار داشته به 
به  وقف  استان  اين  در  قبل  سال   900 در  كه  اى  گونه 

عنوان يك اصل دينى مورد توجه بوده است. 
تنگناهاى  برغم  نيز  وقف  موضوع  در  افزود:  خدمتگذار 
مالى كه مردم اين استان با آن مواجه هستند اما با تكيه 
در  استان  اين  دينى، مردم  باورهاى  و  قلبى  اعتقادات   بر 

رتبه هاى باالى كشورى قرار دارند.
بركت  به  امروز  اينكه  بيان  با  عبادى هم  حجت االسالم 
انقالب اسالمى، نماز در تمامى دانشگاه ها برگزار مى شود 
افزود: امروز خراسان جنوبى، شلوغ ترين مساجد را دارد و 
بسيارى از جوانان با عشق و عالقه به مساجد مى آيند و اين 

سرمايه بزرگى براى استان محسوب مى شود.
حسن قشقايى دبير شوراى فرهنگى وزارت كشور نيز گفت: 
طبق ارزيابى هاى انجام شده در شوراى اقامه نماز وزارت 
كشور، خراسان جنوبى در سال گذشته در زمينه نماز، رتبه 
چهارم را كسب كرده كه شايسته قدردانى ويژه است. در 
پايان اين مراسم از  39 دستگاه برتر و جمعى از فعاالن 

عرصه نماز سال 93 در خراسان جنوبى تجليل شد.

در نخستين اجالس استانى نماز، مسجد و وقف عنوان شد:

اهتمام مردم به نماز، عامل كاهش آسيب هاى اجتماعى در خراسان جنوبى

كاظمى فرد- شانزدهين ميز صادارات خدمات كشور به رياست استاندار در استان 
براى شناسايى و قابليت خدمات استان، ارائه صادرات خدمات به ساير كشور تشكيل 
مى شود. معاون تجارت خارجى سازمان صنعت، معدن و تجارت استان در نخستين 
ميز صادارات خدمات استان گفت: ترانزيت استان خراسان جنوبى با توجه به وجود 
ظرفيت ها و زير ساخت هاى مرزى و با توجه به موقعيت پايانه مرزى ماهيرود خوب 
است و در اين راستا به دنبال واگذارى صادرات عام در اين پايانه مرزى هستيم. 
ماهگلى افزود: در زمينه صادرات معرفى آن تنها به ارسال يك سرى كاال به خارج 
كشور معرفى مى شود، اما مقوله صادرات خدمات ارائه خدمات به كشور ها ديگر 
است كه تاكنون در كشور ما آن گونه كه بايد پرداخت نشده است. وى تصريح 
كرد: موضوع صادرات خدمات با توجه به اهميت و ويژگى هايى كه دارد در راستاى 
اقتصاد مقاومتى نيز اثرگذار بوده و مورد پيگيرى سازمان توسعه تجارت ايران قرار 
گرفته است. ماهگلى بيان كرد: در زمينه خدمات صادرات از ظرفيت هاى مطلوبى 
در داخل كشور برخوردار هستيم اما آن گونه كه بايد شناخته شده نيست و در زمينه 
فرودگاه ها نيز در حال حاضر در استان با توجه به زير ساخت هايى كه وجود دارد به 
عنوان يكى از گزينه هاى صادرات خدمات در صنعت هوايى و ترانزيت استان بايد 
استفاده شود. ماهگلى اظهار كرد: در زمينه ترانزيت، خراسان جنوبى با دارا بودن پايانه 
مرزى ماهيرود تاكنون توانسته ترانزيت سوخت را از اين مبادى مرزى انجام دهد 

و با توجه به موقعيت اين پايانه به دنبال واگذارى صادرات عام به اين پايانه مرزى 
هستيم كه سبب رونق اقتصادى و ايجاد سرمايه گذارى مى شود. به گفته وى در 
زمينه مرزى استان نيز مى توانيم با ارائه خدمات درمانى با توجه به اينكه روزانه بيش 
از هزار نفر كارگر در پايانه هاى مرزى استان خدمات كاال و جابه جايى آن را انجام 
مى دهند ارائه دهيم.  ماهگلى بيان كرد: در زمينه ارائه خدمات بهداشتى و درمانى به 
داخل افغانستان نيز در دستور كار سازمان بازارچه هاى مرزى استان قرار گرفته است 
كه خدمات درمانى در بحث بازارچه ها از شهروندانى كه در آن طرف و اين طرف مرز 

قرار دارند و نياز به خدمات درمانى دارند با كمترين هزينه پذيرش و درمان شوند.

 شناسايى خدمات استان از اهداف ميز صادارات خدمات است

رئيس گروه صادرات و خدمات سازمان توسعه و تجارت ايران در اين نشست با 
بيان اينكه خراسان جنوبى از توانمندى هاى بسيارى در صادرات خدمات فنى و 
مهندسى برخوردار است كه بايد به آنها توجه شود، اظهار كرد:  نشست تخصصى 
صادرات خدمات فنى و مهندسى بايد به  طور ماهانه در خراسان جنوبى برگزار شود 
و به رفع موانع صدور خدمات بپردازد. حسينى با اشاره به اهميت صادرات خدمات 
افزود: بخش هاى مختلفى در توسعه اقتصادى كشور از طريق هماهنگى و تبادل 
اطالعات در ايجاد فضاى مناسب براى تجارت نقش دارند. وى تصريح كرد: تحليل 

وضعيت صادرات خدمات استان، پيش بينى اهداف كمى صادرات خدمات، تهيه 
متون مصوبات پيشنهادات، پيشنهاد سياست هاى حمايتى و مشوق هاى صادراتى، 
بررسى و پيشنهاد در مورد ايجاد برند و نام و نشان تجارى، برنامه ريزى براى انجام 
تحقيقات بازار در بازارهاى هدف، بررسى روابط سياسى و اقتصادى ايران با ساير 
كشورها، گردآورى و ارائه اطالعات تخصصى در زمينه بازاريابى خدمات صادرات، 
برنامه ريزى و پيشنهاد در رابطه با برگزارى و اجراى همايش ها، نمايشگاه ها و... از 

وظايف سازمان صنعت، معدن و تجارت در حوزه صادرات است.
مير شريفى رئيس گروه فرهنگى صادرات و خدمات سازمان توسعه و تجارت ايران 
نيز  افزود: غيرقابل لمس بودن، غيرقابل رؤت بودن، غيرقابل انبار كردن، نداشتن 
تعرفه، كنترل شدن با قوانين و مقررات و بودن در انحصار دولت از ويژگى هاى اين 
خدمات است. به گفته وى 91 شركت سال گذشته در حوزه خدمات فنى و مهندسى 

فعاليت خارجى داشتند كه اين 91 شركت سال گذشته 673 پروژه را انجام دادند.

شانزدهمين ميز صادرات خدمات كشور، در خراسان جنوبى تشكيل مى شود
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دفتر: توحيد 21، نبش نبوت 21، پالك 105
عضو  معتبر اتحاديه     مسئول : دستگردي

 كركره برقى -  جك پاركينگى

نبش مدرس 69    09153616358

چك دو ماهه

داربست مهـدى  نصب ، رولپالك ، سايبان ، خريد و فروش لوازم 
بلوار فرودگاه ، سه راه صياد شيرازى     32319263-09151642377 - وسيله كار

با تخفيف ويژه قيرگونى
محالتى - بين توحيد و مدرس
09153619297  

ايزوگـــام
 مصطفى هريوندى

 گچ كارى و گچ برى پذيرفته مى شود 
به قيمت مناسب در اسرع وقت 
(شهر- روستا)   09159658659

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

مسير مشهد و  زاهدان

09159618581- فاروقى

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

فروش يا معاوضه واحد 100 مترى (آسمان دو) در حال ساخت 
30 ميليون امسال ، 30 ميليون سال آينده ، 60 ميليون وام مسكن

موقعيت و آينده عالى ، حاشيه بيست مترى سپيده 

امالك آسمان  فروش ويژه ملك/ خريد/ فروش/ معاوضه/ مشاركت در ساخت و پيمانكارى با شماست

بيرجند- خيابان مدرس- بيست مترى دوم غربى نبش نواب3   09155615573 - 09155611127   32231772-73 ww
w.a

ml
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آگهي مزايده اموال منقول - نوبت اول
چون مقرر گرديده: در پرونده كالسه 1843/94 اجرايي 40 عدد سماور روشن جمعا به مبلغ 95/000/000 ريال 

كارشناسي شده در قبال بدهي آقاي علي بني اسدي به مبلغ 91/548/189 ريال در حق آقاي علي اكبري زادنبه و مبلغ 1/500/000 
ريال حق االجرا در حق دولت از طريق مزايده روز يكشنبه مورخ 94/10/20 از ساعت 9 الي 10 صبح در دفتر اجراي احكام مجتمع 
شوراي حل اختالف بيرجند به فروش برسد كه قيمت پايه از بهاي ارزيابي شده شروع و به شخصي كه باالترين قيمت را پيشنهاد نمايد 
فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پيشنهادي في 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. لذا متقاضيان 
در صورت تمايل مي توانند پنج روز قبل از موعد مزايده به اين اجرا واقع در خيابان طالقاني- بين طالقاني 14 و 16 مجتمع شوراهاي حل 
اختالف بيرجند مراجعه و از مورد مزايده بازديد به عمل آورند. هزينه نقل و انتقال به عهده خريدار خواهد بود. ضمنا آگهي مزايده از وب 

سايت دادگستري به آدرس  www.dadkj.ir  قابل مشاهده مي باشد.
حاجي پور- مدير ا جراي احكام مجتمع شوراهاي حل اختالف بيرجند 

دادگسترى كل استان خراسان جنوبى

آگهى مزايده اموال غيرمنقول - نوبت اول
نظر به اين كه در پرونده كالسه 681/92 اجرايى تعداد 3300 سهم از 12097 سهم از اراضى ديمى و مزروعى با پالك 

ثبتى 237 فرعى از 1832 اصلى بخش 2 بيرجند واقع در اراضى حاجى آباد متعلق به خانم مهديه سبزه بين به مبلغ 138/600/000 ريال 
كارشناسى شده در قبال بدهى آقاى احمد مهدوى نسب فرزند عزيز اله به مبلغ 131/715/083 ريال در حق زهرا – رقيه- كنيز- فاطمه 
كبرا- حسين – مريم – حسن همگى اميرآبادى زاده و مبلغ 2/300/000 ريال حق االجرا در حق دولت از طريق مزايده روز دوشنبه 
مورخ 94/10/14 ساعت 9 الى 10 صبح در دفتر اجراى احكام مجتمع شوراى حل اختالف بيرجند به فروش برسد كه قيمت پايه از بهاى 
ارزيابى شده شروع و به شخصى كه باالترين قيمت را پيشنهاد نمايد، 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. لذا متقاضيان در صورت تمايل مى توانند پنج روز قبل از موعد مزايده به اين اجرا واقع 
در خيابان طالقانى- بين طالقانى 14 و 16 مجتمع شوراهاى حل اختالف بيرجند مراجعه و از مورد مزايده بازديد به عمل آورند. هزينه نقل 

و انتقال به عهده خريدار خواهد بود. ضمنا آگهى مزايده از وب سايت دادگسترى به آدرس www.dadkj.ir قابل مشاهده مى باشد.
حاجى پور- مدير اجراى احكام مجتمع شوراهاى حل اختالف بيرجند

دادگسترى كل استان خراسان جنوبى

آگهى مزايده اموال منقول - نوبت دوم

چون مقرر گرديده در پرونده كالسه 2642/93 اجرايى اموال شامل: 1- فريزر صندوقى 4 درب استيل مستعمل به مبلغ 
5/500/000 ريال 2- راديو ضبط 3 باند پاناسونيك كاركرده به مبلغ 1/500/000 ريال 3- ميز نهارخورى كاركرده به مبلغ 1/600/000 
ريال 4- تخت خواب فلزى به مبلغ 2/400/000 ريال جمعا به مبلغ 11/000/000 ريال كارشناسى شده در قبال بدهى آقاى محمد 
كيانى به مبلغ 14/459/537 ريال در حق آقاى محمد يعقوبى و مبلغ 650/000 ريال حق االجرا در حق دولت از طريق مزايده روز شنبه 
مورخ 94/10/19 ساعت 9 الى 10 صبح در دفتر اجراى احكام مجتمع شوراى حل اختالف بيرجند به فروش برسد كه قيمت پايه از بهاى 
ارزيابى شده شروع و به شخصى كه باالترين قيمت را پيشنهاد نمايد، 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. لذا متقاضيان در صورت تمايل مى توانند پنج روز قبل از موعد مزايده به اين اجرا واقع 
در خيابان طالقانى- بين طالقانى 14 و 16 مجتمع شوراهاى حل اختالف بيرجند مراجعه و از مورد مزايده بازديد به عمل آورند. هزينه نقل 

و انتقال به عهده خريدار خواهد بود. ضمنا آگهى مزايده از وب سايت دادگسترى به آدرس www.dadkj.ir قابل مشاهده مى باشد.
حاجى پور- مدير اجراى احكام مجتمع شوراهاى حل اختالف بيرجند

دادگسترى كل استان خراسان جنوبى



حديث روز روزنامه اجتماعى ، فرهنگى ، ورزشى و اقتصادى 
 مديرمسوول و صاحب امتياز : غالمرضا جعفرپور مقدم 
سردبير : على جعفرپور مقدم

بيرجند، ميدان شهدا ، جنب بانك صادرات  ، ساختمان آوا   
صندوق پستى 136 - 97148-  تلفن : 32224582 ( 5 خط ) نمابر : 32234583 
 صفحه آرايى : واحد رايانه روزنامه آوا - چاپ : شركت چاپ و نشر گلرو

اذان ظهر
اذان مغرب 

نيمه شب شرعى
اذان صبح 

طلوع آفتاب

    EMAIL:AVA.KHJNEWS@YAHOO.COM
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   WWW.AVA724.IRسامانه پيام كوتاه : 3000272424

پيامبر اکرم (ص) : از جمله بندگان آن كس پيش خدا محبوبتر است
 كه براي بندگان سودمندتر است .
(نهج الفصاحه ص ١٦٩ ، ح ٨٦)

11 : 34
16 : 55
22 : 50
5 : 06
6 : 35

جشن وحدت شيعه و سنى در مسجد النبى بيرجند    عكس: سعيد كاظمىعكس روز 

مشاور هاشمى : احمدى نژاد مجلس 
جديد را از دست اصولگرايان خارج كرد

غالمعلى رجايى، مشاور هاشمى رفسنجانى ، رئيس 
مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت : احمدى نژاد 
مجلس جديد را از دست اصولگراها خارج كرد و تصور 
 مى كنم به دليل پيمان اصولگرايان با احمدى نژاد 
هشت  آن  مردم  خورد  كشور  به  كه  اى  ضربه  و 
سال را مدنظر قرار دهند و به سمت مجلس معتدل 
بدون  و  كشور  مصالح  اساس  بر  بتواند  كه  بروند 

دروغ و فريب كارش را پيش ببرد.  

وزير كشور: من از افزايش حضور 
داوطلبان براى انتخابات نگرانى ندارم    

داوطلبان  حضور  افزايش  از  من  گفت:  كشور  وزير 
اظهار نگرانى ندارم اگر كسى فكر مى كند كه افرادى 
پشت پرده اى دارند به نهادهاى مربوطه مثل وزارت 
درباره  آمارى  بيان  با  وى  دهند.  اطالع   ، اطالعات 
رهبرى  خبرگان  مجلس  داوطلبان  ثبت نام هاى 
گفت:  در دور قبلى 493 نفر ثبت نام كردند. اين دوره 

داوطلبان به 801 نفر رسيدند.

تنزل رسانه ملى به يك رسانه حزبى 

محمد باقر نوبخت ، سخنگوى دولت در واكنش به 
پخش نشدن مصاحبه وزير امور خارجه تصريح كرد: 
برخى ها جايگاه صداوسيما را از يك رسانه ملى و 

فراگير به يك رسانه حزبى تنزل داده اند. 

 800 نفر براى خبرگان ثبت نام كرده اند 
يعنى اهداف ديگرى پشت پرده است

 رئيس مجلس خبرگان رهبرى با اشاره به ثبت نام 
گفت:  رهبرى  خبرگان  مجلس  براى  نفر   800
اين  پرده  پشت  ديگرى  اهداف  مى رسد  نظر  به 
زيرا  بود  مراقب  بايد  بنابراين  نام نويسى هاست 

وضعيت حساسى بر اين مجلس حاكم است.
  

الريجانى: مستقل وارد انتخابات شده ام 

رئيس مجلس گفت : من مستقل وارد اين انتخابات 
انقالب   اهداف  و  اصول  است  مهم  آنچه  و  شده ام 
است. الريجانى افزود : دغدغه من حركت در مسير 
اهداف انقالب است و هر حزبى و جناحى كه به اين 

مورد نزديك باشد را يارى خواهم كرد.

صديقى : گمان نمى  كردم كه روزى 
انقالب با برخى از معّممين به خطر بيفتد

حجت  االسالم والمسلمين صديقى امام جمعه موقت 
از  انقالب  از اول  اين كه نگرانى ما  بيان  با  تهران 
نبود،  نظام  و  انقالب  مخالف  مختلف  هاى  گروه 
انسان گمان  ايام حساسى است  ايام،  تصريح كرد: 
نمى  كرد كه روزى نگران باشد كه انقالب با برخى 
از معّممين به خطر بيفتد و امروز نگرانى ما بيرونى 

نيست، بلكه از خودى و از معّممين است.

انتقاد جمهوريخواهان از دولت اوباما   
حزب  ارشد  نمايندگان  نوشت:  آسوشيتدپرس 
جمهورى خواه آمريكا روز چهارشنبه دولت اوباما را 
متهم كردند با اطمينان دادن به ايران درباره قوانين 
جديد رواديد، روح اين قانون را ناديده گرفته است. 
به  ويزا  بدون  سفر  به  مربوط  مقررات  قانون  اين 

آمريكا را براى مرتبطان با ايران تشديد مى كند.

توافق دولت اوباما و كنگره درباره 
 دريافت غرامت 2 ميليارد دالرى از ايران 
اوباما  و  كنگره  نوشت  گزارشى  در  بلومبرگ   
توافق كردند كه ايران بايد به قربانيان حادثه هاى 
بمب گذارى  و  بيروت  در   1983 سال  بمب گذارى 
سعودى  عربستان  در  ّخبر  برج هاى   1986 سال 
«مارك  كند.  پرداخت  دالرى  ميليارد   2 غرامت 
دوبويتز» مدير اجرايى موسسه دفاع از دموكراسى 
به  اعالم كرد: در صورتى كه دولت درباره كمك 
قربانيان جدى باشد آنها مى توانند توافق هسته اى 
از  را  غرامت  كه  كنند  سازماندهى  گونه اى  به  را 

درآمدهاى نفتى بلوكه شده دريافت كنند.

دولت سوريه با  گروه داعش توافق كرد   
به گزارش سايت شبكه روسيه اليوم ، دولت سوريه 
اعالم كرد كه توافق با گروه تروريستى داعش براى 
خروج اعضاى اين گروه به همراه خانواده هايشان از 
مناطق جنوبى دمشق نهايى شده و به زودى اين افراد 

جنوب دمشق را ترك خواهند كرد.

وزارت خارجه قوى تر واكنش دهد    
مردم ساالرى  حزب  دبيركل   ، كواكبيان  مصطفى 
قانون محدوديت ويزا كه چندى پيش كنگره آمريكا 
عليه ايران وضع كرد را نقض برجام دانست و گفت: 
وزارت امورخارجه واكنش قوى ترى در اين خصوص 

  اتخاذ كند و فقط به نامه كرى اكتفا نشود .
  اصالح طلبان مظلوم نمايى نكنند 

در  موتلفه  حزب  مركزى  شوراى  عضو  بادامچيان 
برخى  خوردن  هم  به  خصوص  در  سوالى  به  پاسخ 
همايش هاى اصالح طلبان، تاكيد كرد: مسئولين وزارت 
كشور اعالم كردند كه در اين روزها اين همه جلسات 
گوناگون گذاشته شده است و حاال فرض كنيد از ميان 
200 همايش، در دو همايش هم دعوا بوجود مى آيد. 
من به هر دو طرف تذكر مى دهم كه از اين مسائل 

بهره بردارى هاى سياسى و مظلوم نمايى نكنند.

نظر صريح شجوني در برنامه تلويزيونى  
حجت االسالم شجوني گفت وگوي صريحي در برنامه 
ديد در شب داشته كه در آن مطالبى چون : «مردم 
در  «روحانى   ، دانند»  مى  دوم  منتظرى  را  هاشمى 
انتخابات باخت، او عليه خودش كار مى كند، بشكند 
دست ملتى كه دوباره به او راى بدهند » ، «روحانى 
خوابيده  ها  طلب  اصالح  و  كارگزاران  لحاف  وسط 
است» ، «براى على مطهرى متاسفم، آبرو و حرمت 
پدر را حفظ نكرد» ، «پدر سيد محمد خاتمى گفت: 

پسرم آخوند ژيگول است» را مطرح كرده است.

ناطق نورى : اينكه نتوانيم همديگر را تحمل كنيم، عقب افتادگى است 
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام با تاكيد بر ضرورت تحمل ديدگاههاى سياسى احزاب نسبت به هم گفت: اگر نتوانيم ديدگاههاى همديگر 
 را تحمل كنيم جامعه پيشرفت نخواهد كرد. على اكبر ناطق نورى ادامه داد: در مجلس پنجم با وجودى كه من جزو گروه اكثريتى بودم ولى به 
گونه اى عمل كردم كه حتى يك روز بين گروه اكثريت و گروه اقليت تنشى ايجاد نشود و حتى در مواردى دستگير گروه اقليت در مجلس بودم. ناطق 
نورى در ادامه با اشاره به داشتن اتحاد در عين تفاوت ديدگاه ها گفت: در انتخابات رياست جمهورى سال 76 با وجود شكست خوردن، پيش از شمارش آرا و اعالم نتايج به رئيس 

دولت اصالحات تبريك گفتم و اين كار آسيب و ضررى به نظام و انقالب وارد نكرد.وى افزود: اگر نتوانيم همديگر را تحمل كنيم اين دليل عقب افتادگى ماست.

سردار نقدى : مردم، منحرفين از انقالب را تا قائم مقام رهبرى هم كنار مى زنند
سردار محمدرضا نقدى رئيس سازمان بسيج مستضعفين گفت: در طول تاريخ همواره كسانى كه قدرت به دست مى گرفتند، در پى زر اندوزى و 
كسب منافع شخصى خود بودند و اين آفت بسيارى از انقالب ها بوده است. نقدى تصريح كرد: اين افراد گاهى تا عالى ترين مسئوليت ها از جمله 
رياست جمهورى و قائم مقام رهبرى هم رسيدند كه نهايتا مردم آنها را كنار زدند. وى با اشاره به تكرار اين موضوع در فتنه 88 گفت: در جريان فتنه 
نيز برخى تنها راى به خود را قابل قبول مى دانستند و تمام جريان رسانه اى غرب از جمله بى بى سى فارسى و شبكه هاى اجتماعى از جمله فيسبوك و توئيتر با آنها كامال 

همراه بودند. رئيس سازمان بسيج مستضعفين با اشاره به اوج وقاحت فتنه گران گفت: سوزاندن مسجد لوالگر، حجت ملت در دشمنى با فتنه گران بى دين بود.

 آيت ا... جنتى خطيب نماز جمعه تهران 
در خطبه هاى دوم در سخنانى، گفت: آنها 
كه به حصر سران فتنه اعتراض مى كنند، 
توقع  بعضى  افزود:  نيستند. وى  با مردم 
اين  كه  كنيم  تاييد  را  همه  دم  از   دارند 

حق الناس است.
آمار  افزايش  از  تاسف  ابراز  با  جنتى 
خبرگان  مجلس  در  كانديداها  ثبت نام 
كرد:  اظهار  اسالمى  شوراى  مجلس  و 
ابهام است  بنده نمى دانم و برايم خيلى 
كه واقعا كسانى كه ثبت نام مى كنند آيا 
كرده اند  ثبت نام  كه  نفرى   800 حدود 
بين  آيا  مى دانند؟!  مجتهد  را  خودشان 
مجتهديم.  ما  مى گويد  خدا  و  خودشان 
به برخى از آنها يك كتاب عربى بدهند 
برسد  بخوانند چه  به درستى  نمى توانند 
به  بخوانند.  قرآن  بخواهند  اينكه  به 
برخى از آنها اگر يك كتاب فقهى و يا 
قرآن بدهى نمى توانند تشخيص بدهند.

هم  مجلس  براى  كسانى  گفت:   وى 

دارند؟  انتظارى  چه  مى كنند  نام  ثبت 
بايد  را  كه صالحيت ها  مى گويند  برخى 
مردم تعيين كنند و مردم به هر كسى كه 
راى دادند، صالحيتش را قبول كردند و 
به هر كس كه راى ندادند صالحيتش را 
تاييد نكردند و اين يعنى «قانون هيچى» 

و كنار گذاشته شده است.
زمينه  همين  در  جمعه  نماز  خطيب 
بايد  مى گويند  برخى  اينكه  كرد:  تاكيد 
صالحيت ها توسط مردم تعيين شود اين 
است كه قانون اساسى و شوراى نگهبان 
صالحيت ها  فقط  و  شود  گذاشته  كنار 
هيچ  در  اين  شوند.  تعيين  مردم  توسط 
دنيا  جاى  هر  و  ندارد  سابقه  دنيا  جاى 
آن  نام  ايران  در  كه  دارند  تشكيالتى 
شوراى نگهبان است و در جاهاى ديگر 
مى كنند  دقت  و  نظارت  و  هست  هم 
قرار  بررسى  مورد  را  صالحيت ها  و 
مى دهند. جنتى اضافه كرد: برخى توقع 
انتخابات  بر  اينكه  به  توجه  با  كه  دارند 

صالحيت  تاييد  همه  مى شود  نظارت 
شوند زيرا اين حق الناس است. 

بر  مبنى  انقالب  رهبر  سخنان  به  وى 
حق الناس بودن آراى مردم در انتخابات 

از  شياطين  برخى  گفت:  و  كرد  اشاره 
كردند  استفاده  سوء  ايشان  اين سخنان 
بايد  آمد  كه  كس  هر  كه  مى گويند  و 
تاييد شود و به مجلس برود، سوال اين 
قانون  در  خودتان  كه  چيزى  كه  است 

نوشته ايد و مى گوييد كه فرد بايد التزام 
عملى داشته باشد چه مى شود؟ كسى كه 
نمازخوان  بايد  مى شود  صالحيت  تاييد 
اگر  و  كند  رعايت  را  مردم  و حق  بوده 
كسى رسيدگى كرد و به او گفت كه شما 
فرضا اسالم را رعايت نمى كنيد بنابراين 
بين  از  حق الناس  آيا  ندارى،  صالحيت 
رفته است؟ اين فرد حق ندارد و حق با 
كسى است كه شرايط داشته باشد و به 
مجلس برود. البته مردم هم همين توقع 

را دارند و حق مردم بايد رعايت شود.
كرد:  تصريح  تهران  جمعه  نماز  خطيب 
مردم انتظار دارند كه افراد خدمتگزار به 
مى روند  آنجا  به  افرادى  بروند،  مجلس 
كه زد و بند و معامله مى كنند و گاهى 
صالح  به  اينها  مى كنند،  چاق كنى  كار 
كه  است  اين  حق الناس  نيست.  مردم 
اجازه ندهند اين طور افرادى كه به ضرر 
مردم كار مى كنند به مجلس بروند، اين 

حق الناس است.

تعداد زياد ثبت نام كنندگان در خبرگان براى من ابهام دارد
برخى شياطين از «حق الناس» گفتن رهبرى سوء استفاده كردند و مى گويند كه هر كس كه آمد بايد تاييد شود

آيت ا... جنتى در خطبه هاى  نماز جمعه تهران : 

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

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

 واقع در محله موسى بن جعفر(ع) با ارائه خدمات حمايتى به خانواده هاى نيازمند واقعى
  در حال حاضر با بيش از 500 خانواده بيمار صعب العالج - از كار افتاده - بى سرپرست و ... 

160 نفر يتيم نيازمند آماده دريافت كمك هاى نقدى و غيرنقدى شما مردم خيرخواه اعم از كاالهاى نو 
و بال استفاده مازاد- فطريه - كفاره-  نذورات- زكات- مواد غذايى - پوشاك -كمك جهيزيه - انجام 

مراسم عقيقه به روش هاى شرعى و ارائه هر گونه خدمات و تخفيفات شما به نيازمندان مى باشد.

از تمامى خيرين  ، موسسات خيريه  ، موسسات فرهنگى  و مذهبى  ، فعاالن بخش پزشكى و درمان ،  اساتيد حوزه  و 

دانشگاه  فعاالن بخش خصوصى و اصناف  ، مراكز كاريابى و ... دعوت مى شود

 ما را در اين كار خداپسندانه  همراهى نمايند. 

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

 شماره كارت مركز خيريه جواداالئمه: 6037991899549160
شماره حساب  كمك هاى  مردمى بانك  ملى:  0109831823009                

                       مركز نيكوكارى جواد االئمه (ع) بيرجند

ثبت نام كربال - زمينى   تعداد محدود 
دفتر زيارتى عماد بيرجند
ميدان شهدا - شهدا 8 - ساختمان آوا    32224113 

           اعزام

94/10/10 

 

 

 

 05/10/94تاريخ:          "يك مرحله اي عمومي آگهي مناقصه"                   
 11279شماره

فردوس اداري شهرهاي  انجام فعاليتهاي برونسپاري نيروهاي بخش بهره برداري،مشتركين و امور شركت آب و فاضالب خراسان جنوبي درنظردارد

واهي صالحيت از سـازمان كـار و رفـاه    گكليه شركتهاي خدماتي كه داراي  لذا ازاگذارنمايـد. به پيمان و ماه) 24سال( 2را به مدت و اسالميه 

سايرشـرايط   اطـالع از  و دعوتنامـه ارزيابي و دعوت مي شود جهت تهيه اسنادواهي صالحيت ايمني مي باشند،گهمچنين  رتبه بندي آب و اجتماعي و

يا جهـت كسـب    ي عبادي روبروي پست برق مراجعه وشهدا ردادهاي شركت واقع در بيرجند:بلوارقرا روز به دفتر 4خ درج آگهي به مدت تاري مناقصه از

 تماس حاصل فرمايند.056-32234013يا با شماره تلفن: وآگهي عات بيشتربه سايتهاي درج شده دراطال

 زدرج آگهي مناقصهروز پس ا 4قراردادها و سايت ملي مناقصات و سايت شركت آبفا ، محل دريافت اسناد:دفتر زمان و -1

به پاكتهاي خـارج از   در پاكتهاي الك ومهر شده به دبيرخانه ستاد تحويل شود 26/10/94تاريخ  14تا ساعت  زمان و محل تحويل اسناد: -2

 وقت مقرر رسيدگي نخواهد شد.

 27/10/94تاريخ  جلساتاتاق پيشنهادات قيمت: محل و زمان بازگشايي پاكات ارزيابي و -3

 تحويل شود.وچك تضمين شده بانكي ريال كه ميبايست بصورت ضمانتنامه بانكي  296.770.000:مناقصه ميزان تضمين شركت در -4

 سرمايه اي(طرحهاي غيرعمراني)تامين شده است. –ريال كه ازمحل اعتبارات جاري 5.935.450.000:برآورد اوليه -5

 قابـل دريافـت خواهـدبود.    وسايت ملي مناقصـات  طريق سايت آب وفاضالب خراسان جنوبياسناد ارزيابي و دعوتنامه و مستندات مناقصه از  -6

                                       khj.ir-WWW.abfa                                   http://iets.mporg.ir                                     

 هزينه درج آگهي بعهده برنده مناقصه خواهد بود. -7

 شركت آب و فاضالب خراسان جنوبي  - دفتر قراردادها

 

 
 
 

قابل توجه موديان محترم ماليات بر ارزش افزوده:
مهلت ارائه الكترونيكى اظهار نامه ماليات بر ارزش افزوده دوره پاييز 94 از طريق سامانه www.evat.ir حداكثر تا 15 دى ماه مى باشد.

روابط عمومى اداره كل امور مالياتى خراسان جنوبى


