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آهن آالت سپــاهان
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اعطاي وام 3 ميليون توماني به 10 هزار شاغل خانگي صنايع دستي كشور

صفحه 3

پرداخت يارانه نقدى شهريور ماه در هفته دوم
فرزين، دبير ستاد هدفمندى يارانه ها در خصوص پرداخت يارانه نقدى شهريورماه 
گفت: قاعدتاً اين يارانه در هفته دوم ماه پرداخت مى شود. وى رقم يارانه را همان 
45.500 تومان براى هر نفر اعالم و خاطرنشان كرد: ميزان يارانه همين رقم 

است مگر اينكه اجراى هدفمندى يارانه  ها وارد فاز دوم شود.

سالمندى 30 درصد جمعيت كشور تا سال 1430 
باقر الريجاني ، رييس دانشگاه علوم پزشكي تهران گفت: 30 درصد جمعيت 
كشور تا سال 1430 سالمند مي شوند بنابراين الزم است تحقيقات پايه و 

كاربردي در اين زمينه گسترش يابد.

زائران حج تمتع از 15 مهرماه اعزام مي شوند 
از 15  امسال  تمتع  زائران حج  اعزام  زيارت گفت:  و  رييس سازمان حج 
مهرماه به سرزمين وحي آغاز مي شود و قرار است 97 هزار نفر از زائران 
ايراني به مناسك حج امسال مشرف شوند. علي ليالي افزود: مقدمات كار 

براي سهولت اين سفر و راحتي اعزام حجاج انجام شده است. 

اعالم نتايج كنكور ارشد قبل از عيدفطر
كنكور  نهايى  نتايج  گفت:  كشور  آموزش  سنجش  سازمان  مقام  قائم 
كارشناسى ارشد سال 90 در هفته جارى و قبل از فرا رسيدن عيد سعيد 
فطر منتشر مى شود و داوطلبان مجاز مى توانند براى مشاهده نتايج به 
در  خدايى  ابراهيم  كنند.  مراجعه  كشور  آموزش  سازمان سنجش  سايت 
گفتگو با مهر اضافه كرد: نتايج نهايى كنكور كارشناسى ارشد سراسرى سال 
90 و اسامى پذيرفته شدگان تا پيش از عيد فطر يعنى طى روزهاى دوشنبه 

يا سه شنبه هفته جارى اعالم مى شود.

زمان نام نويسى عمره
اعالم  آينده  هفته  دوشنبه  تا  سپرده  گذارى  زمان  و  عمره  نام حج  ثبت  
در  زيارت  و  سازمان حج  رييس  خبر،  مركزى  واحد  گزارش  به  مى شود. 
اردبيل گفت: مبلغ آن براى افراد بزرگسال800 هزار تومان و براى كودكان 
زير 12 سال نيز 600 هزار تومان تعيين شده است. ليالى زمان اعزام زائران 

ثبت  نام شده را سال 93 اعالم كرد.

واردات 13 ميليون دالر وسايل بازي به كشور
در چهار ماه نخست سال جاري بيش از 13 ميليون دالر انواع ادوات بازي 
و اسباب بازي به صورت قانوني وارد كشور شد. بزرگترين محموله وارداتي 
ميليون و600  از سه  بيش  ارزش  به  به چين  اسباب بازي مربوط  و  بازي 
از كل واردات بازي و  هزار دالر بوده است. همچنين بيش از 50 درصد 

اسباب بازي به كشور مربوط به محصوالت ساخت چين بوده است.
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از  كشور  صنايع دستي  معاونت  سرپرست 
امام  مهر  صندوق  با  اوليه  توافقات  انجام 
به  تسهيالت  اعطاي  پيرو  (ع)  رضا 
صنايع دستي  خانگي  مشاغل  صنعتگران 

خبر داد.
حيدري پور  اسفنديار  فارس،  گزارش  به 
برگزاري  دنبال  به  پيش  هفته  گفت: 

امام  مهر  صندوق  با  مشترك  نشست  يك 
زمينه  اين  در  اوليه  توافقات  (ع)  رضا 
قرار  اينكه  به  اشاره  با  وي  شد.  انجام 
معاونت  ميان  مشتركي  تفاهم نامه  است 
امام  مهر  صندوق  و  كشور  صنايع دستي 
شود،  منعقد  آتي  روزهاي  در  (ع)  رضا 
(ع)  رضا  امام  مهر  صندوق  داشت:  اظهار 

راستاي  در  نيز  گذشته  سال هاي  طي 
كشور  صنايع دستي  صنعتگران  از  حمايت 

گام هاي موثري برداشته است. 
سرپرست معاونت صنايع دستي بيان داشت: 
 10 به  تفاهم نامه  اين  انعقاد  با  شد  توافق 
فعال در بخش صنايع دستي  هزار صنعتگر 

طي سال 90 تسهيالتي اعطا شود.

تسهيالتي  حداقل  كرد:  تأكيد  حيدري پور 
كه براي صنعتگران اين بخش توافق شده 
افزود:  وي  است.  تومان  ميليون   3 مبلغ 
مجموع تسهيالتي كه براي سال 90 طبق 
اين تفاهم نامه پيش بيني شده 30 ميليارد 
تخصيص  صورت  در  كه  است  تومان 
از  حمايت  راستاي  در  توجهي  قابل  رقم 

صنعتگران مشاغل خانگي خواهد بود.
با  كشور  صنايع دستي  معاونت  سرپرست 
بيان اينكه بازپرداخت تسهيالت مورد نظر 
است،  شده  گرفته  نظر  در  ممكن  حداقل 
گفت: قرار شده اين تسهيالت با بازپرداخت 
مشاغل  صنعتگران  اختيار  در  درصد   4

خانگي صنايع دستي قرار گيرد.  

معاون سياسى امنيتى استاندار: 

محيط دانشگاهي استان داراي كمترين معضل است
بهره برداري از12 پروژه دانشگاه بيرجند با اعتباري نزديك به  6 ميليارد تومان

با حضور استاندار:  

كارخانه كاشى ترنج قاين افتتاح شد

صفحه 2 

زنان ايران مي توانند الگوي متعالي 

براي زنان جامعه بشري باشند

صفحه 8

دستاوردهاى جديد وزارت اطالعات 

در حوزه سايبرى و ضد جاسوسى

صفحه 8

يك ورزشكار خوب، بايد از اخالق 

خوبي برخوردار باشد

صفحه 7

وضعيت اعطاى مسكن متأهلى

به دانشجويان

صفحه 2

وجود امامزادگان استان را

بيمه مي كند  

صفحه 5

آهن آالت سپــاهان

قابل توجه انبوه سازان و پيمانكاران 
مسكن مهر

تيرآهن، ميلگرد ، نبشى، ناودانى و ....

حمل رايگان
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جناب آقاى حاج ابوالفضل نوفرستى
مدير كل محترم حج و زيارت خراسان جنوبى 

برخود الزم مى دانيم از تالش ها و پيگيرى هاى مجدانه جناب عالى در
 افزايش دو برابرى آمار زائرين عمره و عتبات، افزايش 40 درصدى زائرين حج تمتع1390، 

راه اندازى پروازهاى مستقيم بيرجند – دمشق و بيرجند – بغداد 
و افتتاح 7 دفتر زيارتى جديد در سطح استان

 تشكر و سپاسگزارى نماييم. 
شركت مركزى خدمات زيارتى خراسان جنوبى

«من لم يشكر المخلوق لم يشكر الخالق»

از زحمات بى دريغ 

برادر بزرگوار جناب آقاى محمد باقر سورگى 
كه در مدت مديريتشان همكارى الزم با صندوق وام ضرورى آموزش و پرورش بيرجند داشته اند 

تشكر و قدردانى نموده و انتصاب 
برادر محترم جناب آقاى محمد زمانى   رابه سمت مدير آموزش و پرورش بيرجند  تبريك مى گوييم . 

هيأت مديره صندوق وام ضرورى آموزش و پرورش بيرجند

به مناسبت اولين سالگرد درگذشت 

شادروان جانى مهاجر
  (بزرگ خاندان،كارمند بازنشسته بانك ملى و پيشكسوت ورزش استان)

 جلسه بزرگداشتى امروز يكشنبه مورخ 90/6/6 از ساعت 4/5 الى 5/5 بعد از ظهر 
در محل مسجد امام حسن مجتبى (ع) (واقع در خيابان معلم) منعقد مى گردد. 

حضور سروران گرامى قرين امتنان خواهد بود. 
خانواده هاى: مهاجر، وفايى فرد و ساير فاميل وابسته

جناب آقاى مهندس كاظم بقايى فرد
با نهايت تأثر درگذشت والده گراميتان را 

خدمت جناب عالى و خانواده محترمتان تسليت عرض نموده،از درگاه خداوند منان براى آن مرحومه 

مغفرت و براى بازماندگان صبر و اجر آرزومندم. 

محمد رضا گلرو

مراتب تشكر و قدردانى خود را از كليه اقوام ، دوستان، آشنايان ، همسايگان و كليه سروران گرامى بويژه 

ادارات دولتى ، شركت هاى خصوصى و دولتى، مرغداران محترم ، جامعه ورزشى استان 
 هيئات و تشكل هاى مذهبى و كسبه محترم 

كه ما را در مراسم تشييع، تدفين و ترحيم 

شادروان حاج مهدى دباغى
 يارى نمودند و يا از طريق درج آگهى در روزنامه، پارچه نويسى، تماس تلفنى وحضور گرمشان

 ابراز همدردى نمودند  و مرهمى بر قلوب داغدارمان بودند اعالم مى داريم
از درگاه باريتعالى براى كليه عزيزان صحت و سالمتى آرزومنديم. 

خانواده هاى: دباغى و رباعى

فرماندهى ارشد نظامى آجا در خراسان جنوبى و پرسنل محترم پادگان امام رضا(ع) 

 مدير و پرسنل محترم سازمان آتش نشانى بيرجند، مدير و پرسنل محترم سرپرستى 

بانك سپه استان خراسان جنوبى 

مدير و پرسنل محترم شركت آيدين ، مودى هاى محترم مقيم بيرجند و كليه همسايگان گرامى

از تمامى سروران بزرگوارى كه با حضور خود در مراسم تشييع ، تدفين و ترحيم عزيزمان 

شادروان  فاطمه ابراهيمى مود
 و يا با پرده نويسى ، تلفن و فاكس ابراز همدردى نمودند، كمال تشكر و امتنان را داريم. 

خانواده عبيرى

مزايده «نوبت اول»
شهردارى بيرجند در نظر دارد :

نسبت به فروش مقدارى از لوازم مازاد و اسقاط خود واقع در كشتارگاه نيمه صنعتى را با رعايت آيين نامه مالى شهردارى ها مصوب 55/1/25 از طريق مزايده عمومى به فروش برساند. لذا از كليه 
متقاضيان تقاضا مى شود حداكثر تا پايان وقت ادارى 90/6/16 جهت دريافت شرايط و اسناد مزايده به اداره پيمان و رسيدگى شهردارى مركزى بيرجند مراجعه نمايند و پس از تكميل اسناد حداكثر 

تا پايان وقت ادارى 90/6/24 كليه مدارك و پيشنهادات را به آدرس: خراسان جنوبى – بيرجند – ميدان ابوذر – شهردارى بيرجند – اداره پيمان و رسيدگى تحويل نمايند. 

پيشنهاد دهندگان مى بايست مبلغ 10/000/000 ريال را به عنوان سپرده شركت در مزايده به صورت ضمانت نامه بانكى طبق فرم هاى قابل قبول در وجه شهردارى بيرجند با 

اعتبار حداقل سه ماهه وقابل تمديد و يا چك تضمينى بانكى معتبر يا وجه نقد واريزى به حساب 100610 نزد بانك شهر شعبه مدرس بنام شهردارى بيرجند ارايه دهند.

جلسه كميسيون معامالت در ساعت 12 مورخ 90/6/26 در اداره پيمان و رسيدگى شهردارى برگزار خواهد شد. 

به پيشنهادهاى فاقد سپرده، مبهم و مخدوش، مشروط و خارج از موعد مقرر هيچگونه ترتيب اثرى داده نخواهد شد. 

نوع، قيمت پايه و ساير اطالعات و جزئيات در اسناد مزايده ذكر گرديده است.

شهردارى در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار مى باشد.

كليه هزينه هاى نشر آگهى به عهده برنده يا برندگان مزايده مى باشد. 

براى كسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن 3 - 2222200 داخلى 205 تماس حاصل فرماييد. 

Peyman.gharardad@yahoo.com اداره پيمان و رسيدگى شهردارى بيرجند

جناب آقاى محمد زمانى 
حسن انتصاب جناب عالى را بسمت 

رييس اداره آموزش و پرورش بيرجند 
كه نشان از لياقت  و توانمندى شما مى باشد 

تبريك عرض نموده، از خداوند منان توفيق روز افزونتان را آرزومنديم .

مجيد رضا و حميد رضا لطيفى- رامين تهورى 
 مرتضى عندليب

اسامى برندگان سيزدهمين مسابقه تاليف كتاب نماز در سال 1389 
شرح در صفحه 7ستاد اقامه نماز استان خراسان جنوبى



گراميداشت
هفته دولت  

اخبار كوتاه  اجتماعى اقتصادى
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وزارت گردشگري ويتنام به منظور توسعه گردشگري در شهرهاي مختلف اين كشور به ترويج هنرهاي رزمي و ديگر فعاليت هاي 
فرهنگي به عنوان يك جاذبه گردشگري روي آورد. به گفته رييس بخش فرهنگ، ورزش و گردشگري شهر هوشي مين سيتي 
ويتنام، اگر چه كارهاي بسياري براي توسعه صنعت گردشگري اين كشور صورت گرفته اما هيچ يك كارساز نبوده و از اين رو 

روي آوردن به جنبه اي جديد از فعاليت هاي سرگرم كننده، ضروري ديده شده است.

هنرهاي رزمي؛ جاذبه جديد گردشگري ويتنام

ناصر حجازي به دليل وخامت حالش به كما رفت. 

تبديل وضعيت 17 هزار معلم از مهر

2
پس از تهران، استانهاى فارس با 330 و اصفهان 281 نفر، استانهاى داراى باالترين آمار سال گذشته و قم و خراسان جنوبى 
هر كدام با 9 نفر پايين  ترين آمار مرگهاى ناشى از سوء مصرف مواد مخدر را در سال 1389 دارا هستند. يكهزار و 218 نفر 
در 4 ماهه اول امسال بر اثر سوء  مصرف مواد مخدر جان خود را از دست دادند كه 79 نفر از اين آمار زن و يكهزار و 139 

نفر آنها مرد هستند. 

وزير آموزش و پرورش گفت: امسال 17 هزار نفر به صورت تبديل وضعيت در آموزش و پرورش استخدام مى شوند عالوه بر آن زنان 
فرهنگى با سابقه بيش از 25 سال نيز مى توانند به طور عادى بازنشسته شوند. حاجى بابايى با بيان اينكه در سراسر كشور هيچگونه 
كسرى معلم در هيچ استانى نداريم خاطرنشان كرد: هر 15 روز يكبار وضعيت نيروى انسانى استان ها را كنترل مى كنيم و از ابتداى 

مهر ماه نيز 17 هزار نفر به صورت تبديل وضعيت از حق التدريس به آموزشيارى استخدام خواهند شد.

خراسان جنوبى پايين ترين آمار مرگ هاى ناشى از سوءمصرف مواد مخدر را دارد

كاهش تلفات تب برفكى در كشور
رييس سازمان دامپزشكى با بيان اينكه امسال تب برفكى 
در وضعيت مناسبى قرار دارد، گفت: تلفات تب برفكى در 
5 ماهه ابتداى امسال براى دام سبك به 748 راس و دام 
سنگين به 332 مورد كاهش يافت. به گزارش مهر، سيد 
محسن دستور  اظهار داشت: وضعيت تب برفكى در كشور 
مناسب است و فعال كانون هاى بيمارى در حالت عادى 
قرار دارند اما در مجموع هنگاميكه ويروسى در كشور وجود 

دارد احتمال بازگشت آن هست.

رواج بيكارى پنهان 50 درصدى در كشور
و  توليد  در  نامناسب  بازده  كار،  نيروى  پايين  بهره ورى 
خدمات، افزايش ساعات غيرمفيد كارى، گرايش به مشاغل 
از  با كمترين تالش  تمايل به كسب درآمد  غيررسمى و 
نشانه هاى رواج بيكارى پنهان در كشور است. به گزارش 
از  بخشى  بودن  غيرمفيد  همان  يا  پنهان  بيكارى  مهر، 
ساعات كارى افراد در بنگاه ها و ادارات مختلف موضوعى 
تنبلى  بروز  و  افراد  انگيزه  بودن  پايين  به دليل  است كه 
شغلى رخ مى دهد كه باعث كاهش بهره ورى شاغالن و 

پايين آمدن بازده نيروى كار مى شود.

كرده  اعالم  دانشجويان  رفاه  صندوق  مقام  قائم 
به  متأهلى  مسكن  اعطاى  اجرايى  گام هاى  بود 
اوايل شهريور در جلسه اى مشخص  دانشجويان 
اين  اعطاى  درباره  تصميم  آخرين  اما  مى شود 
جلسه  اين  برگزارى  وجود  با  حاكيست  مسكن 
هنوز  تحصيلى  سال  آغاز  به  شدن  نزديك  و 
پس  مهر،  گزارش  به  دارد.  ادامه  بررسى ها 
رفاه  صندوق  مقام  قائم  بخشنامه  اينكه  از 

دانشجويان وزارت علوم مبنى بر هماهنگى هاى 
دانشجويان  متأهلى  مسكن  تأمين  درباره  اوليه 
تماس هاى  در  متأهل  دانشجويان  شد،  منتشر 
آخرين  از  اطالع رسانى  خواستار  مهر  با  مكرر 
جديد  طرح  اين  از  استفاده  شرايط  وضعيت 
شدند.  علوم  وزارت  دانشجويان  رفاه  صندوق 
مهر  با  گفتگو  در  گودرزى  حبيب پور  منصور 
شهريور  اوايل  بود  مقرر  كه  جلسه اى  گفت: 

برگزار  دانشجويان  متأهلى  مسكن  درباره  ماه 
حال  در  هنوز  اما  است  شده  برگزار   شود، 
شرايط  درباره  بعدى  پيگيرى هاى  و  بررسى 
متأهلى  مسكن  با  مرتبط  اجرايى  روندهاى  و 
اجرايى  گام هاى  بنابراين  هستيم.  دانشجويان 
بعدى  فرصت هاى  در  متأهلى  مسكن  اعطاى 

مى شود. اطالع رسانى 
كرده  مقرر  دانشگاه ها  به  بخشنامه اى  در  وى 

دانشجويان  مشخصات  ليست  دانشگاه ها  است، 
كارشناسى  مقطع  دكترى،  مقطع  تفكيك  به 
مسكن  متقاضى  كه  كارشناسى  مقطع  و  ارشد 
دانشجويان  رفاه  صندوق  به  را  هستند  متأهلى 

كنند. ارسال 
اين  در  دانشجويان  رفاه  صندوق  مقام  قائم 
يك  متأهلى  مسكن  است:  كرده  اعالم  نامه 
مسكن  تومان،  ميليون   9 پرداخت  با  خوابه 

متأهلى دو خوابه با پرداخت 16 ميليون تومان 
مى  صورت  بانكى  وام  طريق  از  بقيه  (پرداخت 
دانشگاه ها  برخى  مى باشد.   قابل حصول  گيرد) 
كه  كرده اند  اعالم  جداگانه  اطالعيه هايى  در 
مشخصات  جمع آورى  زمينه  در  دانشگاه  اقدام 
در  متأهلى  مسكن  متقاضى  متأهل  دانشجويان 
اين مرحله صرفاً جهت ارسال اسامى متقاضيان 
است  علوم  وزارت  دانشجويان  رفاه  صندوق  به 

يا  رد  قبال  در  مسووليتى  هيچ گونه  دانشگاه  و 
قبول درخواست هاى ارسالى ندارد.

قائم مقام صندوق رفاه دانشجويان پيش از اين 
به مهر گفته بود: بخشنامه اى كه درباره مسكن 
شده  ارسال  دانشگاه ها  به  دانشجويان  متأهلى 
است نشان دهنده اين است كه گام هاى اجرايى 
دانشجويان  رفاه  صندوق  در  متأهلين  مسكن 

برداشته شده است.

وضعيت اعطاى مسكن متأهلى به دانشجويان

• فرمانده پليس راه خراسان جنوبى از صدور 4 هزار و 809 
برگه جريمه در هفته گذشته در جاده هاى خراسان جنوبى 
خبر داد. عليرضا امينى اظهار داشت: در هفته گذشته 15 فقره 
تصادف در جاده هاى استان رخ داده است. وى با بيان اينكه 
پنج فقره از تصادف هفته گذشته خسارتى بوده است، افزود: 
يك فقره از اين تصادفات فوتى بوده كه منجر به فوت يك نفر 
شده است. فرمانده پليس راه خراسان جنوبى تصريح كرد: 9 
فقره از تصادفات هفته گذشته نيز جرحى بوده كه منجر به 

مجروح شدن 12 نفر شده است. 
• مسوول بسيج سازندگي خراسان جنوبي  از اعزام يك گروه 
جهادي نخبگان كشوري به مناطق محروم خبر داد. زهرايي 
گفت: يك گروه جهادي از نخبگان كشوري به استعداد 23 نفر 
با همكاري بنياد ملي نبخگان استان در تاريخ 11 شهريورماه 
سال جاري به تعدادي از روستاهاي محروم دهستان دهك 
علمي،  هاي  عرصه  در  و  اعزام  نهبندان  شهرستان  ازتوابع 
آموزشي، بهداشتي، درماني و تحقيقاتي به فعاليت خواهند 

پرداخت.  
• سرگرد فالحي جانشين سازمان بسيج سازندگي خراسان 
جنوبي گفت: از تاريخ 10 شهريور دو گروه جهادي دانشجويي 
در  نفر   60 استعداد  به  بيرجند  حسام  ابن  آموزشكده  از 
مود  بخش  توابع  از  حومه  و  مختاران  چنشت،  روستاهاي 
شهرستان سربيشه مستقر و در عرصه هاي علمي، آموزشي و 

فرهنگي بمدت 15 روز به فعاليت خواهند پرداخت.  
• با احيا و مرمت قنوات ماهيرود و زين آباد نرگسك شهرستان 
قنوات  اين  آبدهي  استان  سربيشه توسط بسيج سازندگي 
افزايش يافته و موجابت خوشحالي و رضايتمندي مردم را 

فراهم كرده است. 
 • احيا و مرمت قنوات نوكند جينان، حسن آباد زهان، زردان، 
بيناباج، اكبريه، بنرگ و زوگ از توابع شهرستان قاين توسط 
اتمام رسيده است كه  به  بسيج سازندگي خراسان جنوبي 
موجبات رضايت مندي اهالي اين روستاها را فراهم كرده است. 
• مسوول خانه قرآن ضحي روستاي سورند از برگزاري كالس 
قرائت سطح يك در روستاي سورند خبر داد.  وي افزود: اين 
كالس همه روزه بعد از ظهرو با حضور تعداد 25 نفر از مشتاقان 
يادگيري كالم وحي در محل خانه قرآن اين روستا برگزار 

مي شود. 
برگزاري از  درميان  اسالمي  تبليغات  اداره  مسوول   • 
كالس هاي طرح نهضت قرآن آموزي در روستاي سيد آباد 
خبر داد و گفت: اين كالس ها در 23 جلسه دو ساعتي در 
محل حسينيه روستاي سيد آباد و با استقبال خوبي از طرف 

بانوان روبرو بوده است.

در  نهبندان  فرماندار  سرابندي-  نهبندان؛ 
اينكه  بيان  با  شهرستان  اين  مردم  جمع 
و  هوشياري  و  (ره)  امام  هاي  انديشه 
ايستادگي مردم و بيداري اسالمي افزون بر 
شكستن ابهت آمريكا و اسرائيل، معادالت و 
و دشمنان  استكباري  قدرتهاي  نقشه هاي 

اسالم را با شكست و بن بست مواجه كرده است 
گفت: حاكمان ستمگر و نامشروع كشورهاي 
منطقه در آينده نزديك به سرنوشت ذلت 
بار فرعون مصر و حكام خودكامه كشورهاي 
تونس و ليبي دچار مي شوند. وي شهرستان 
از برداري  بهره  تعدد  لحاظ  به  را  نهبندان 

استان  در  پيشتاز  دولت،  هفته  هاي  طرح 
در  گفت:  و  كرد  معرفي  جنوبي  خراسان 
گراميداشت هفته دولت 150 پروژه مختلف 
با 10 ميليارد  و 200 ميليون تومان سرمايه 
برداري  بهره  به  شهرستان  اين  در  گذاري 

مي رسد. 

وي متوسط شاخص برخورداري برق شهري، 
آب و فاضالب شهري و مخابرات در شهرستان 
نهبندان را برابر متوسط شاخص هاي خراسان 
جنوبي اعالم كرد و گفت: اين در حالي است 
آب  خدمات  پوشش  شاخص  متوسط  كه 
و فاضالب روستايي در شهرستان نهبندان 

0/45 درصد از ميانگين 84 درصدي شاخص 
استان باالتر است. وي تعداد روستاهاي باالي 
20 خانوار فاقد راه آسفالته شهرستان نهبندان 
را 32 روستا عنوان كرد و اظهار داشت: از اين 
تعداد 20 روستا در سال 90 و 12 روستاي 
ديگر در سال 91 از جاده آسفالت برخوردار 

مي شوند. شرافتي با بيان اينكه توسعه پايدار 
در سايه امنيت پايدار تحقق مي يابد از راه 
اندازي هنگ مرزي شهرستان نهبندان خبر 
داد و گفت: با راه اندازي اين هنگ و انجام

ماموريت هاي مرزباني در حد فاصل مناطق 
مرزي شهرستان هاي سربيشه و زابل ضريب 

امنيت در شهرستان نهبندان و خراسان جنوبي 
ارتقا مي يابد. او همچنين همكاري و مشاركت 
اجراي  زمينه  در  نهبندان  شهرستان  مردم 
طرح سرشماري عمومي نفوس و مسكن و 
برگزاري انتخابات نهمين دوره مجلس شوراي 

اسالمي در سال جاري را خواستار شد.  

فرماندار نهبندان اعالم كرد:   با راه اندازي هنگ مرزي نهبندان ضريب امنيت در خراسان جنوبي افزايش يافت

كارخانه  دولت  هفته  از  روز  باسومين  همزمان 
استاندارخراسان  حضور  با  قاين  ترنج  كاشى 
در  قاينات  شهرستان  مردم  نماينده  جنوبى، 
ازمديران  چند  وتنى  اسالمى  شوراى  مجلس 
قرار  بردارى  بهره  مورد  وشهرستانى  استانى 
گرفت. استاندارخراسان جنوبى در مراسم افتتاح 
اقدامات  ودهم  نهم  دولت  در  گفت:  پروژه  اين 
صنعت،  زمينه  در  مناسبى  بسيار  وخدمات 

كشاورزى ، مسكن مهر و... صورت گرفته است.
به گزارش اداره روابط عمومى وامور بين الملل 
استاندارى خراسان جنوبى، قهرمان رشيد ادامه 
ايجاد  خراسان جنوبى  استان  تعهد  امسال  داد: 
حاليست  در  اين  است  شغلى  فرصت  هزار   24
كه در سال گذشته سهم استان ايجاد 10 هزار 
فرصت شغلى بود كه اين رقم تا 14 هزار فرصت 
شغلى محقق شد. وى با اشاره به اينكه اشتغال 
افزود: با بايد به معنى واقعى كلمه پايدار باشد 

پيگيرى هايى كه صورت گرفته است و با همكارى 
بانك هاى استان براى اعطاى تسهيالت وهمچنين 
تالش فرمانداران و مسووالن ذيربط، تعهد ايجاد 

شد.  خواهد  محقق  شغلى  فرصت  هزار   24
ترنج  كاشى  كارخانه  پروژه  است؛  ذكر  به  الزم 
بانك  تومانى  ميليون   800 مشاركت  با  قاين 
ايجاد 40  وبا  زمينه پخت سوم كاشى  ملى در 
ظرفيت  وبا  كارى  شيفت  يك  در  اشتغال  نفر 
500 هزار مترمربع كاشى در سال ، در زمينى 
به مساحت 8 هزار متر و 3 هزار متر مربع زير بنا 

مورد بهره بردارى قرار گرفت.

عمليات اجرايى دانشكده پرستارى 
شهرستان قاينات آغاز شد

مامايى  و  پرستارى  دانشكده  اجرايى  عمليات 
با  بنا  زير  متر مربع  با 3هزار  قاينات  شهرستان 
مردم  نماينده   ، استاندارخراسان جنوبى  حضور 
اسالمى  شوراى  مجلس  در  قاينات  شهرستان 
آغاز  وشهرستانى  استانى  ازمديران  چند  وتنى 
پروژه  اين  به  يافته  تخصيص  اوليه  اعتبار  شد. 
17 ميليارد ريال مى باشد كه در مدت 24 ماه 
براى  كه  حاليست  در  اين  شد،  خواهد  احداث 

اعتبار  ريال  ميليارد  پروژه21  اين  كامل  اجراى 
مورد نيازاست.

عمليات اجرايى توسعه بيمارستان 
شهداى قاين آغاز شد

 120 بيمارستان  توسعه  اجرايى  عمليات 
حضور  با  قاينات  شهرستان  شهداى  تختخوابى 
استاندارخراسان جنوبى، نماينده مردم شهرستان 
تنى چند  و  قاينات در مجلس شوراى اسالمى 
ازمديران استانى و شهرستانى آغاز شد. با توسعه 
بيمارستان شهداى قاين بخش هاى دياليز، قلب 
و اورژانس به مساحت 2 هزارو 400 مترمربع و 
با اعتبارى بالغ بر 2 ميلياردو 400 ميليون تومان 

احداث خواهد شد.

پروژه گازرسانى به روستاى اسفشاد قاين 
افتتاح شد

وجلگه  اسفشاد  روستاى  به  گازرسانى  پروژه 
بهره  مورد  قاينات   شهرستان  توابع  از  سده 
جنوبى  استاندارخراسان  گرفت.  قرار  بردارى 

در مراسم افتتاح اين پروژه گفت: تا پايان سال 
شرب  آب  از  مند  بهره  روستاهاى  تعداد   84
بهداشتى 510 روستا بود كه اين رقم در پايان 
سال 89 به 765 روستا افزايش يافته است، اين 
به218  نهم  دولت  ابتداى  از  كه  حاليست  در 
اعتبارى  با  آبرسانى  خانوار   20 باالى  روستاى 
معادل 609 ميليارد و 252 ميليون ريال صورت 

گرفته است.
وى بابيان اينكه 17 هزار واحد مسكونى روستايى 
از سال 84 تاكنون مقاوم سازى يا احداث شده 
تا  تلفن خانگى  داراى  ، گفت: روستاهاى  است 
سال 84 تعداد 222روستا بوده است در حاليكه 

روستا   996 به   89 سال  پايان  در  رقم  اين 
زمينه  در  دولت  اقدامات  به  وى  است.  رسيده 
توسعه مراكز آموزش عالى در استان اشاره كرد 
 147 با  آموزشى  مركز  تعداد 39  وافزود:اكنون 

رشته تحصيلى در استان فعال هستند.
 25 از  بيش  اجراى  حاكيست،  گزارش  اين 
، نصب يك  توزيع  كيلومتر خط تغذيه وشبكه 
ايستگاه تقليل فشار باظرفيت 5 هزا متر مكعب 
در ساعت و نصب 536 انشعاب گاز با اعتبار 8 
ميليارد و800 ميليون تومان از ويژگى هاى اين 
از  اين پروژه 700 خانوار  اجراى  با  پروژه است. 

نعمت گاز طبيعى برخوردار شدند.

با حضور استاندار:  كارخانه كاشى ترنج قاين افتتاح شد

دفتر: توحيد21 ،نبش نبوت 21 ،پالك 105 

عضو معتبر اتحاديه-مسوول: دستگردى

4447714،4447712، 09155614593-4424320-2 
هميشه آشنا - هميشه با شماقاليشويى و مبل شويى ايران

مشاور امالك سعيدى
كارشناسى – خريد – فروش 

 رهن  واجاره 
وابسته به سيستم معامالت امالك و مستغالت كشور

بين معلم 11-9 
 09360021414 - 09155615024 – 2237676

فروش سيم و كابل خراسان
  افشار نژاد

با نازلترين قيمت
 قبل از خريد با ما تماس بگيريد

09155619135 - 4332391- ولى زاده

تيرچه و بلوك رمضانى  
توليد و اجراى سقف كروميت و كامپوزيت 

 آدرس كارخانه: فاز 3 شهرك صنعتى  جنب كارخانه 

كاشى آيدا سرام  دفتر: خيابان 15خرداد

 نرسيده به فلكه نيك اختر جنب پالك 215
همراه: 09155624598 تلفن:4433286

كارگاه درب و پنجره سازى

 برج ســـازان 
سازنده انواع درب هاى كر كره اى، 
آكاردئونى، حفاظ دربهاى آپارتمانى 

و درب و پنجره
09151637495 - 4440808

رشتهرديف
محل تشكيل جنس

كالسها زنمرد

بيرجند**گل و گياه زينتى1

بيرجند**تكنولوژى توليدات باغى – زراعى و باغى2

نهبندان**توليد نهال3

نهبندان**توليد و بهره بردارى از گياهان دارويى4

پرديس قاين**تكنولوژى توليدات زراعى5

پرديس قاين**آبخيزدارى6

پرديس قاين**آبخيزدارى  - فرسايش و رسوب7

پرديس قاين**مرتع8

بيرجند**حفاظت و حمايت از منابع طبيعى9

بيرجند**پرورش طيور10

بيرجند**بهداشتيار دامپزشكى11

بيرجند**هواشناسى12

بيرجند**توليد دانه هاى روغنى13

بيرجند/ **گياهپزشكى14
پرديس قاين

پرديس قاين/**انتقال و توزيع آب كشاورزى15
نهبندان

پرديس قاين/ **مكانيزاسيون كشاورزى16
نهبندان

نهبندان**نگهدارى  و بهره بردارى از قنات17

رشته هاى مقطع كارشناسى

رشتهرديف
محل تشكيل جنس

كالسها زنمرد

بيرجند**گل و گياه زينتى1

بيرجند**توليد و بهره بردارى از گياهان دارويى2

بيرجند**مكانيزاسيون كشاورزى3

پرديس قاين**مديريت تلفيقى آفات4

قابل توجه دانش آموزان ديپلم و فوق ديپلم كليه رشته ها 

پذيرش دانشجو
مركز آموزش جهاد كشاورزى خراسان جنوبى از طريق آزمون دانشگاه جامع علمى – كاربردى

 براى سال تحصيلى 90-91 در مقاطع كاردانى و كارشناسى (ناپيوسته) با مدرك مورد تاييد وزارت علوم، 
تحقيقات و فناورى به شرح ذيل دانشجو مى پذيرد:

تاريخ شروع ثبت نام: 90/6/6 از طريق باجه هاى پستى سراسر كشور
رشته هاى مقطع كاردانى

آدرس : بيرجند- كيلومتر 18 جاده خوسف- مركز آموزش جهاد كشاورزى خراسان جنوبى (محمديه)
تلفن مركز بيرجند:2232380 - 2223004 – 2224845 - 0561

آدرس و تلفن پرديس قاينات: قاينات – كيلومتر 35 جاده گناباد 
0562 - 5373401-5373402

ايزوگام هريوندى ( را بدون پيشوند يا پسوند بشناسيد )  
فروش و نصب انواع عايق هاى رطوبتى

 نوع S-O-A با ضمانت بيمه ايران و آسيا 

 آسفالت و قيرگونى پذيرفته مى شود
آدرس : طالقانى 5 باالتر از مطب دكتر شكيبى  تلفن : 2235987   همراه : 09151632150     

ت 
مان

ل ض
 سا

ده
نقد و اقساط 

توجه                                       توجه
انواع فلزات مستعمل ادارى، ساختمانى ، كشاورزى ، صنايع و معادن و 

خانگى شما را نقداً خريداريم.
بيرجند – بلوار شهداى عبادى – جنب شركت ايران گاز 2225388- 09151613394 - 2225560-خداپرست

كيفيت اتفاقى نيست 

ايزوگام معلميان 
ميدان دوم سجادشهر -مقابل بانك سپه 

تلفن هاى تماس:4313604 

09153612256

قاليشويى خاوران
09151647069-2255257

كرميت كامپوزيت مافى 
اجراى سقف 
09159633092

چاپ فلــكس و بنر 
بنر خام – استند براى همكار

09155177532 - مالكى

ميدان امام خمينى ، جمهورى 15

تلفن تماس: 2211244- 2232039 

فاكس: 2223598 سيادت
}هتــل قائــم 

گروه مهندسين ايستا هرم 
(نما سازى مدرن)

متخصصين صنعت نماى آلومينيوم 

2213355- 0561 و 09151637429 
نماى آلومينيوم مركزى خراسان جنوبى

ديوار پوش PVC در 24 طرح و رنگ متنوع

تاشو MDF در 10 طرح و رنگ

قرنيز
بيرجند – خيابان مدرس – نبش مدرس 35

4446771 - 09155057045

فروش انواع شال خارجى مخصوص محصوالت 
كشاورزى (زرشك) در اندازه هاى مختلف

09151632362 – 4334100
20 مترى دوم غربى – پالك 200 – الكترود ايران

نصب و سرويس

 انواع كولر، آبگرمكن، بخارى
نيكويى 09156671490

فروش استثنايى رنگ هاى مولتى كالر پارس 

و آريا با قيمت 23/500 تومان
شماره تماس: 09151635189 – 09351102262

موسوى



٤٧ استفاده نشده هنوز

جنوبي  خراسان  آواي  روزنامه  محترم  مديرمسئول 
فوتبال ساحلي چهار سال  تيم  واسه  ها  بچه  باوركن 
ولي  نيفته  برتر كشور  ليگ  از  تاتيم  زحمت كشيدن 
باهمت مسئولين عزيز تيم نابودشد من خودم شخصا 
از دست دادم اي كاش  بخاطراين تيم خيلي چيزارو 
ميشدتاماهم حرفامون راحت تو روزنامه بزنيم تاخيلي 

چيزا روشن بشه
0939...487

هفته دولت كرامي باد طرح نيمه تمام كارخانه فوالد 
بيرجند به كجا انجاميد يتروشيمي خوسف جرا متوقف 
است ؟ريئس سازمان صنايع و معادن لطفا ياسخكويي 

نمايند آيا ايجاد اشتغال دغدغه كاري آنها نيست؟
0915...031

ميدان  مجسمه  داشتم:  محترم  شهردار  از  سوال  يه 
شهدا رو از تونل وحشت كدوم شهربازى برداشتن؟

0935...670
اوا سالم نميدانم چراهر كار خوبي كه مسئوالن ميكنند 
مورد تهاجم منفي مردم قرار ميگيرد تنديس ميدان 
شهدا عاليست!!!!ولي محل مناسبي قرار ندارد لطفا با 
انتقال دهيد!!!!!!تا  به ورودي مزار شهدا  انرا  تشريفات 

ديگر انتقادي نباشد
0915...674

رنگ  هفت  دنياى  ازاين  نگيرد  آدمى  چطوردل 
برودفروشندگى  ليسانس  بامدرك  آدم  كه  وفانى 
منت  وهزارويك  كارروزانه  با10ساعت  كنداونم 
هشتادهزارتومان  باحقوق  صاحبكار،اونوقت  وسرزنش 
دليلى  چه  دگه  افسردگى  واسه  وهزارمشكل.مگه 

الزمه؟
0936....297

ها  انتقالي  تمام  با  بودم  مى  سازمان  اگررييس  بنده 
موافقت مى كردم چون دليلي ندارد نيرويى را عليرغم 
ميل باطني اش در جايى نگه دارند وعمرش را تلف 

نمايند.

0915...939
سالم برطرفدارن عدل وانصاف ،بعداز اين همه نامه به 
رئيس جمهور وصحبت بامعاون وزير ونامه به مقامات 
بانيروهاىباالى  گرفتن  تصميم  برق  اداره  ،رئساى 
باالى  باسابقه  نيروهاى  ،چون  ببندند  قراداد  10سال 
5،6سال تعدادشون زياده،اين هم از تالش ما ،خدابه 
همه انصاف بده،وعاقبت مارو بااين اداره ختم به خير 

كنه
0915...183

واقعأ كه اداره راه سه ماه پيش قير پاشي كردي چرا 
طورمان  صدگل  القورات  حومه  كني  نمي  آسفالت 

هادرباد
0915...259

مردم روستاي دهن رود بخش خوسف مردماني صبور 
، سخت كوش و مهربان هستند اين مردم جون كوه 
مسوولين  كنند  مي  زندكي  آنجا  در  و  اند  ايستاده 
و  ،انس  وفا  ،اهل  نجيب  مردم  اين  آبرساني  مشكل 
مهررا كه حاضرنيستند سرزمين آبا ء و اجدادي خود 

را ترك كنند را حل كنند
0915...031

از  يكي  جنوبي  خراسان  خوسف  شهر  باستاني  قلعه 
شاهكارهاي مهارت دست هاي جيره دست كذشتكان 
ما است سازمان ميراث فرهنكي و كردش كري با بي 
توجهي به آن ، نكدارد ميراث'رانبهاي آنها دستخوش 

خرابي و ويراني كردد .
0915...031

كارشناسان  از  خواستم  مى  سالم  محبوب  آواى 
حقوقى اداره كل آموزش و پرورش استان و كارشناس 
خاطر  به  استان  مدارس  نوسازى  كل  اداره  حقوقى 
قدردانى  و  تشكر  شان  متواضعانه  و  شايسته  برخورد 
نمايم خداوند در اين ماه مبارك جزاى خيرشان عطا 

فرمايد.
0915...380

رفتن  آماده ى  پيش  آوا،دو سال  و  سالم همشهريان 
به روستا بوديم كه پسرم اول رفت سوار ماشين شد 
سوار شدن  موقع  و  زد  كامپوتو  شاستى  ناخودآگاه  و 
متوجه زدن شاستى نشدم،در حال حركت بوديم كه 

ناگهان كامپوت زد باال،خدا خيلى به ما رحم كرد،واين 
يك  كه  كرد  خطور  ذهنم  به  زمان  همان  از  ايده 
رومحيا  سرنشينان  ايمينى  ميشه  ساده  بسيار  روش 
هستش  ايمنى  بند  كمر  در  كه  سيستمى  كرد،همن 
مشابه  حوادث  از  كرد،كه  طراحى  كامپوت  زير  رو 

جلوگيرى بشه،التماس دعا�
0938...617

رضا  امام  بيمارستان  رييس  از  شما  كاش   . باسالم 
پا  زير  رو  وجدان  دكترها  از  بعضى  چرا  كه  بپرسيد 
له ميكنند وتا زير ميزى نگيرند مريض رو عمل نمى 
كنند. كاش اين دكتر ها بترسند از آه مظلوم و ازياد 

نبرند سوگند ى رو كه در پيشگاه خدا خوردند .
0939...368

باسالم و تشكر از شما مسولين محترم پليس راهنمايى 
از  اهالى خيابان نصر خسته شديم  و رانندگى ما (ما 
اين همه ديدن صحنه هاى تصادف خوب شد كه شما 
ما مورين پليس شاهد تصادفات بو ديد ب خصو ص 
در روز چهارشنبه 26 /5 بوديدكه باصداى آژير آمبو 
النس وصداى بر خورد نا به هنجار ماشين ها ما ديگر 
خسته شديم لطفا با گذاشتن چراغ راهنما در چهاراه 
نصر واقع در غفارى 2 مارا از اين دغدغه نجات دهيد 

باتشكر از شما. (اهالى محل)
0915..099

باشين  كردن  درست  فكرايستگاه  به  جااينكه  به 
سوال:مگه  شهرونداباشين؛اصاليه  حال  فكررفاه  به 
باشه؟نه  نبايديكى  اتوبوس  ايستگاه  هاى  فاصله 
عدل  نه  3تابيمارستان  طالقانى  ايستگاه  فاصله  به 
تاطالقانى؛�لطفأايستگاه ابوذرودوباره راه بندازين؛البته 

اگه واقعابه فكرمايين؛�مرسى آواكه چاپش كردى
0935...210

اونم  ابوذرمنتظراتوبوسم  ايستگاه  چراهروقت 
سرظهروتوهواى گرم دوتااتوبوس معلم ودوتاپاسداران 
ميادكه  غفارى  داغون  اتوبوس  دونه  يه  مياداونوقت 
برانشستن  جايى  ديگه  ديرميادكه  اينقدم  كولرنداره 

نيست
0935...210

شهردار منطقه يك براي گر فتن عوارض خانه وماشين 
كه به مردم امان نميدهيد نه به اسفالت خيابوناي شهر 
اين كوچه  به  نه  نزاشته  براي مردم  كه ماشين سالم 
وپالستيك  روبه  ازخاك  كه  كارگران  خيابان  هاي 
پرشده وكسي نيست كه جارو كند ان وقت پول بيت 
المال راصرف ياپله برقي مي كنند وبعدجمع مي كنند 
بايدجواب  كه  هم هست  قيامتي  شهدا  ميدان  يامثل 

بديد
0915...140

بپوشم/نه  چشم  نگهت  زفيض  كه  آنم  من  الهي!نه 
نگاهى/دراگربازنگرددنروم  به  گداراننوازي  كه  توآنى 
بازبه جايى/پشت ديوارنشينم چوگدابرسرراهى/كس به 
دركه  نخواهى/بازكن  چه  بخواهى  چه  غيرازتونخواهم 

جزاين خانه مرانيست پناهى
0915....871

انديشمند  اصطالح  به  داوران  شاهكار  اين  بر  آفرين 
وفضاى  پاركها  سازمان  خرد  صاحبان  و  تهرانى 
بى  طرح  انتخاب  و  داورى  امر  در  بيرجند  شهردارى 
محتوا و نامربوط با نام حضرت امام خمينى (ره) براى 
ميدان امام من نمى دانم چطور به خود اجازه حيف 
و ميل كردن بيت المال را مى دهيد آيا در اين شهر 
كسى نيست شما ها را مورد بازخواست قرار بدهد من 
ندانم  اين همه  از  نظام  ارشد  نمى دانم چرا مسؤلين 

كارى جلوگيرى نمى كنند
0915...988

استاندارمعزز  ،جناب  عزيزاستان  و  محترم  نمايندگان 
وبزرگوار وفرماندار فرهيخته محترم بيرجند آياازحال و 
و روز سرآمدان هنرهاى تجسمى شهرتان كه درسطح 
باسيلى  كه  هستيد  باخبر  هستند  مطرح  كشور 
بزرگواران  شما  اند  داشته  نگه  سرخ  را  صورتشان 

باوجوداينكه از توان هنرى آنها آگاه هستيد چرا آنها 
از تجربياتشان  رامورد حمايت قرار نمى دهيد و چرا 
وبه كارگيرى آنها در شوراى فرهنگى وادارى استان در 
مجموعه استاندارى و فرماندارى استفاده نمى كنيد تا 
اين همه شاهد كارهاى نامطلوب فرهنگى وهنرى كه 
زيبنده مردم اين ديار نيست نباشيم در انتظار پاسخ 
مثبت وعاجل شما فرهيختگان گرانقدر و دلسوزدولت 

مهرورز هستيم
0915...988

شبكه  اندكار  دست  مسوؤلين  به  آوا  باسالم 
سيماىخاوران برسونيدهمان دعاىسحرى كه ازشبكه 
صداى خاوران پخش ميشه را بگذراند خوشتر وبهتره
0915...328

مورد  در  شهرداري  اقدام  ديكه  بسه  باباجان 
انسداد درب كارواش غيرقانوني انقالب 18/2 به 
ايجاد فضاي سبزانتهاي ميالنهاي  كجا رسيد ؟!! 
كيست؟!!  باسخكو  ؟  شد  جي   15 تا   7 انقالب 

منتظران انقالبي
0915...695

نكردين  چاپ  دادم  پيامك  بهتون  هروقت  چرا 
خصومت شخصيه؟ مشكليه؟

0915...963

اگه دولت عدالت پرورمهر باكمبود عدالت مواجه 
روداريم!  شنيدنش  ماطاقت  ماهابگن!  به  شده 
اخه اول قراربود كساني كه يارانه هاي قبلشورن 
رونگرفتن روپرداخت كنن ولي خبري نشد.نكنه 

اونارو ميفرستن براي فلسطين و لبنان
0915....583

نبروي  فرماندهي  از  خواستم  مي  اوجون  سالم 
انها  دراختپار  كه  مشمولپني  از  چرا  كه  انتظامي 
خانه  ولوازم  كوكروبخچال  براي  شود  مي  گزاشته 
چرا  مبكنند  استفاده  سوم  طبقه  به  شخصي 

؟؟؟؟؟؟؟؟
0915...071

اتحاديه  ازمستاجرى  شديم  خداخسته  شماروبه 

نام  مسكن مهرفرهنگيان شمال شهر4ساله ثبت 
امروزفرداميكنن  هى  گرفتن  پول  14م  كرديم 

فقط پول ميگيرن تاكى صبركنيم .يك فرهنگى
0915...193

روكش  و  ترميم  شما  نظر  به  محترم  شهردار 
و  بريده  را  مردم  امان  كه  شهر  سطح  آسفالت 
ماشين  جلوبندى  ازسيستم  سالمى  قطعه  ديگر 
ميادين  سازى  زيبا  از  نذاشته  باقى  مردم  هاى 
كه  شهدا  نيست؟!ميدون  تر  واجب  شهر  سطح 
رد شه!ميدون  بعد  به  ميكنه 9شب  آدم وحشت 
پارك وسط خيابان.اگه اسمشو  يه  امام كه شده 
امام بهتره.فقط چند تاب وسرسره  بذارين پارك 

كم داره!خدا عاقبت ميدون قدس رو بخير كنه!
0915....572

از 15  تلويزيون در روستاى گلندر پس  ايستگاه 
در  خدايا  بار  است  نشده  اندازى  راه  هنوز  ماه 
سيماراتوفيق  و  صدا  مسئولين  مبارك  ماه  اين 

خدمتگزارى به مردم عنايت بفرما
0915...804

فضاى  لطفا  عزيز  شهردار  آقاى   ، شهردار  آقاى 
سبز خيابان شهيد آوينى جنب استخر غفارى را 

تكميل كنيد سپاسگذارم .
0915...288

قبول_قرائت5بارسوره  وعبادات  سالم_طاعات 
مباركه قدربراي آزادي امام موسي صدر ودعابراي 
قدرربوده  درشب  قبل  آزاديشان_ايشان33سال 
مسلمين  آغوش  قدرنيزبه  درشب  اميدكه  شدند 

بازآيند ان شاءا...
0915....699

سرى  يك  لطفا  اجتماعى  تامين  محترم  رياست 
به  ميده  پاس  دكتر  بزنيد  بيمارستان  به  شب 
وپذيرش  دكتر  به  ميده  پاس  اورژانس  اورژانس 

اونوقت مى گند فوتبال ما تاكتيك نداره!!؟!
0915 ...414

امر  ازمسسؤلين   0 بيرجند  اواي  سالم 
كارمندان  حقوق  به  نسبت  كه  خواهشمنديم 
 300 كه  زحمتكش  قشر  بيرجنداين  شهرداري 
تا400هزار تومان ميباشد توجه نمايند ولي بقيه 
بيشتر  تومان  از600هزار  ديگر  ادارات  كارمندان 
ميخواهد  كي  هماهنگ  طرح  اين  پس  ميگيرند 
اجرا بشودايا با اين حقوق كم كه نصف انرا قسط 

ميدهيم ميشود زندگي كرد?.

0915....915
مورد  و  جذاب  تغييراتى  با  شهدا  ميدان  المان 

تحسين مى شود.ما امادگى اين كارو داريم.

0915....287
عبادات  و  طاعات  وقبولى  سالم  عرض  ضمن 
ازاداره كل محترم آموزش وپرورش استان انتظار 
يكسان  وجود  با  ،چرا  بفرمايند  بررسى  رود  مى 
استان،  فرهنگيان  افطارى  به  اعتبارمربوط  بودن 
ولى مقدار و نحوى افطارى اداره آموزش و پرورش 
سربيشه نسبت به شهر بيرجند قابل مقايسه نبود 
وجود  تبعيض  بايد  .چرا  داشت  زيادى  تفاوت  و 

داشته باشد؟!
0938...966

ايا  كه  بدونم  ميخواستم  ابادم  حاجي  ساكن 
ها  همسايه  ازخونه  اهالي  اكثر  كه  عدالته  اين 
مشتركن برق داشته باشن براي اينكه اداره برق 
دوطبقه  ويا  نميده  انشعاب  دهياري  نامه  بدون 
هاي  قبض  وقت  واون  باشن  كنتورداشته  يه  ها 
هفتادهزارتوماني بياد و كلي از مردم ازبرق رايگان 

استفاده كنن !
0915...583 

با سالم ازمسئوالن دانشگاه علوم پزشكى خواهش 
ما  براى  زنان  پزشك  استقرار  به  نسبت  ميكنم 
فقير وبيچاره ها دركلنيك امام رضا اقدام فرمايند 

.متشكرم
0915...508

به  ديد!  موش  تله  مزرعه  درخانه صاحب  موشى 
مرغ وگوسفندوگاوخبرداد. همه گفتند: تله موش 
مشكل توست به ماربطى ندارد! مارى درتله افتاد 
سوپ  برايش  ازمرغ  راگزيد!  دار  مزرعه  زن  و 
كنندگان  عيادت  گوسفندرابراى  كردند!  درست 
كشتند!  ترحيم  مراسم  گاورابراى  سربريدند! 
ديوارنگاه ميكردوبه  ازسوراخ  ودراين مدت موش 
فكرميكرد!!!  نداشت  ربط  ديگران  به  كه  مشكلى 
قحطي در سومالي مشكل ما هم هست0 امتحان 

ماست0
0915...134

تا كي ابرو ريزي تو رو خدا فلكه شهدا رو جمع 
كنيد

0915...937
ورانندگي  راهنمايي  ماموران  به  ميگم  قوت  خدا 

كه بهترين ساعت روز روبراي جريمه كردن مردم 
گرم  درساعت  بدونم  وميخواستم  كردن  انتخاب 
اين  كجايند  و...  وترافيك  باردندگي  وگردوغبارو 

مردان پر ادعا
0915...583

خطاب به جناب استاندارمحترم:چرا بايد مسكن مهر فرهنگيان بيرجند درشمال شهرساخته و آماده واگذاري باشد؛اما اعضادرحسرت سكونت در آنهاباقي بمانند؟!چراكه مشكل جدي نبودفاضالب،معضل اساسي اين ساختمانهاست.(چرا بايدآقايان بعد ازيافتن مناره به فكر حفرچاه بيفتند؟)
انتظار ما ازشمارفع سريع اين مشكل اساسي است. يك عضو تعاوني مسكن مهر فرهنگيان بيرجند

0915...422
جدوالتونو خود طراحم گمون نكنم بتونه حل كنه!!!

0936..129

مسول محترم و دلسوز با وام 25درصد بهره تعاونى ها وموسسات مالى روزى حالل پيدا نميشه
09395617150

ايران  ايران هم بودند ما در  اينقدر كه به فكر مردم كشورسومالى هستند به فكر مردم  اى كاش 
كسانى را داريم كه نان شبه خودشونو ندارند آخه مسئولين چرا آخه؟آخه چرا؟

0915...310

تنهاتيربرق  المپ  خاطرتعويض  بيرجندبه  برق  اداره  كش  زحمت  نباشيد.ازكاركنان  خسته  سالم 
قائم10سپاسگذاريم!!!لطفااقدام شود!!

0936...952
سايت همراه اول محمد شهر كى افتتاح ميشود مخابرات

0915...135
شركت گاز كى ميخواهد روستاهاى سيوجان تقاب راگاز كشى كند جمعيت اين روستاهااز شهر 

خوسف بيشتر است
0915...135

سالم ازراهنمايي ورانندگي خواهشمنديم فكري براي ماشينهاي دوره گردميوه وافرادي كه زمان 
شلوغي خيابان كارگران مخصوصا اول شب مي آيند تو ورودي كوچه كارگر 5وخيابان پارك مي 

كنندفكري برداريد
0915 ....140

شهردار منطقه يك براي گر فتن عوارض خانه وماشين كه به مردم امان نميدهيد نه به اسفالت 
خيابوناي شهر كه ماشين سالم براي مردم نذاشته نه به اين كوچه هاي خيابان كارگران كه ازخاك 
روبه وپالستيك پرشده وكسي نيست كه جارو كند ان وقت پول بيت المال راصرف ياپله برقي مي 

كنند وبعدجمع مي كنند يامثل ميدان شهدا قيامتي هم هست كه بايدجواب بديد
0915...140

نژاد دعوت  آقاى نخعى  از  بيرجند  براى پست شهردارى  با سالم خدمت شوراى محترم شهر.چرا 
نميكنيد كه وضعيت شهر اين طور نباشه؟هر روز ميدون درست كنن روز بعد جابجا كنن.پل هوايى 
بسازن چند ماه بعد جمع بشه.اينا هزينه صرف نميكنه؟وضعيت ميادين شهر افتضاحه.اوا خودت 
ميدونى زحمات آقاى نخعى نژاد شهردار سابق بيرجند بر هيچ شهروندى پوشيده نيست.چرا براى 
چاپش  ميكنم  خواهش  بيرجندى.آوا  شهروند  نميكنين.يك  سنجى  نظر  مردم  از  شهردار  انتخاب 

كن.درضمن هيچ گونه نسبتى با اقاى نخعى نژاد ندارم كه شكى در كار نباشه.
0915...214

سالم،ازشهردارى محترم خواهش ميكنم بعداز چند سال كه از فاز دوم بلوارجواديه ميگذره كمى به 
حاشيه و فضاى سبزبلواربرسن. هفته دولت هم شروع شد...

0915...508
اكثرمربيان خانم آموزش مهارتهاى عملى رانندگى در مراكزمجرى آموزش مهارت رانندگى دربيرجند 
، خودشان ابتدايى ترين اصول عملى رانندگى را نميدانند،واى به حال هنرآموزان !مسؤلين فكرى 

بردارندونظارت داشته باشند.
0915...458

از صدا و سيما خواشمنديم اذان قبلى آقاى موذن زاده را پخش كند خيلى زيبا تر بود
0910...091

چراشركت گازخيابان نيروى هوايى23و25منازل فرهنگيان راگازكشى نمى كند.
0915...815

سالم،ميخواستم به اون عزيزانى كه بچه هاشون ازميدان شهدانمى ترسندعرض كنم براى ترساندن 
بچه هاازتاريكى كوچه قائم10استفاده كنند!!!

0915....213
سالم اوجون مي خواستم از فرماندهي نبروي انتظامي كه چرا از مشمولپني كه دراختپار انها گزاشته 

مي شود براي كوكروبخچال ولوازم خانه شخصي به طبقه سوم استفاده مبكنند چرا ؟؟؟؟؟؟؟؟
0915...071

سالم صداى بلندگوها دربشرويه موجب سلب آسايش مردم شده است
0915....840

باسالم من يك راننده وانت هستم ك كل مايحتاج زندگيم ازطريق همين كاربدست مى آيد!برج 
قبل 50ليترازسهميه بنزينمان كم كردند وقول دادند اين برج كسرى ماه قبل را بريزند!ولى هنوز كه 

به لطف خداخبرى نشده!ازمسؤلين خواهشمندم بررسى كنند!
0939...644

از همه مومنان و بانيان خير كه در برگزارى مراسم شب قدر در پارك آزادگان زحمت كشيدن كمال 
تشكر داريم. اجرتان با آقا صاحب الزمان (عج)

0915....015

ديروز كنترل نامحسوس بى تقصيروگناه هم جريمه كرد منو هل موتورمو گرفت. ايرادنداره دنياى 
ديگه اى هم هست.از راهنمايى ورانندگى واهللا نميگذرم

0915....477

با سالم اداره كل تعاون با بر داشتن مدير عامل اتحاديه تعانيهاى مسكن خيانت كرد به اعضا بايد 
جوابگو باشد .
0915...742

باسالم جناب آقاى قاسم زاده نداف فرماندارسخت كوش بيرجندازشماخواهشمنديم موضوع آبرسانى 
به روستاهاى منظريه ،رقويى وحسين آبادرابررسى وپيگيرى نماييد.باتشكر.

0915....078
با سالم : اداره كل ورزش ، اجراى4 پروژه ورزشى با آن اختالف قيمت در هر متر پيدا كنيد پرتقال 

فروش را ؟
0915...742

سالم اداره محترم راه سربيشه دلمان خوش بود بااتمام پل روستاى نوك مود(بعد3سال) مشكل حل 
شود ولى كال ارتباط روستا قطع شده مگر خاكريزى چقدرزمان ميبرد؟

0915....084
ازمسولىن  برند  مى  رنج  آبى  150خانوارازبى  باالى  باجمعىت  شوشود  روستاى  مردم  سالم 

خواهشمندىم براى رفع مشكلمان چاره اى بىندىشند.
0915....404

كوهنوردى  مجمع  چرابعدازكذشت15ماه  برخوردكندكه  بدنى  باتربيت  نيست  اياكسى 
روبرگزارنميكندتاريس هيت كوهنوردى انتخاب بشه .اخه چه قدرپارتى

0915....456
لوله گذارى خيابان جمهورى 37مردم بى صبرانه منتظر  به دليل  از شركت محترم گاز  با تشكر 

نصب المكها مى باشند
0938...443

آقاى دكتر وردى آيا اين انصاف است كه نيروهاى پيمانى تربيت بدنى كه سال گذشته استخدام شده 
اند برخالف دستور وزير كه اين نيروهانبايد در مركز استان استخدام شوند،امسال به بيرجند منتقل 

شوند ومادبيران با سابقه درمناطق بمانيم شما روبه خدا فكرى كنيد كه حق امثال ما ضايع نشود
0915...105

آقاى مدير عامل شركت...كه هايلوكس سوار مي شى وهر چند ماه يه جرثقيل وكاميون ميخرى 
مباركت باشه پس چرا حقوق كارگراتو نمي دى اون دنيا بايد جواب بدى.آوا تو رو خدا چاپش كن 

.
0937...597

وضعيت حجاب دربيرجند افتضاح شده به خاطرحرمت ماه مبارك رمضان مسعوالن اقدام نمايند 
واينقدرتعلل ننمايند .

0915...220
سالم ! اون ازژيمناستيك كه به چه حال وروزي رسيد! اين هم از فوتبال ساحلي: اينه كه ورزش 

استان... يك شهروند
0937...840

شماكه  بسازين  10طبقه  جاى2طبقه  درصيادبه  كه  بودن  گفته  كه  شهروندى  ان  درجواب 
ابرودارشهريدبرج ايفل2رادربيرجندبسازيدكه ابروى شهرحفظ شود

0915...874
از شهردار محترم تقاضا مى شود كه كه مجسمه ميدان شهدا را به چهار راه جواديه انتقال دهيد تا 

جوان ها ازترس كمتر سر چهار راه جمع شوندباتشكر
0936....484

سالم؛با تشكر از مطالب خوبتون.�لطفا بيشتر در مورد مسكن متاهلى دانشجويان توضيح دهيد؛بايد 
ب كجا مراجعه كنيم؟؟؟

0913...463
سالم خسته نباشيد . از مسئولين شركت گاز مى خوام بپرسم كى گاز به خيابون نرجس (شمال 

شهر ) ميخواد بياد ، هنوز جاى علمك بعضى كوچه ها رو مشخص نكردن
0935...886

برخوردهاي  خاطر  به   ، بيرجند  پرورش  و  آموزش  بدني  تربيت  محترم  كارمندان  و  مديريت  از 
محترمانه وخوبشان كمال تشكر را دارم-

0915....539
سالم خدمت ريس بانك مركزي سپه حتما فكري اساسي برا رفتار بسيار بد كارمنداش كنه كمي 

نضارت بد نيست اوا حتما جاب كن ممنون

0915...470
ميخواستم به اون عزيزي كه گفته بود دنبال خونه ميگردم بگم حقيقتأ دركت ميكنم چون خودم 

همين درد رودارم الهي كه خير نبينند كسا يي كه اينقدر اجاره خونه ها رو باال بردند@ امين.
0915...744

واقعأ متأسفم واسي اون آقايي كه شب احياي 23 آمده جا فلشي وفلش بخش ماشينم رو تو محله 
موسي بن جعفر دزديده ! اخه احمق همه شب احياآدم ميشن، توبه ميكنند تو باز اومدي وسايل 

هاي ماشينم رو باز كردي خدا تو رو شفا بده
0915...607

از بازرسي شركت گاز تقاضا دارم كه بر كار كارمندان خود نظارت كنند كه رشوه نگيرند كسي كه 
ندارد چه گناهي كرد

0915....096
سالم آوا ؛ به راننده وانت مزدا يا زاميادى كه درب عقب وانتش را نبسته و حين عبور ازخ مفتح _ 
مفتح 18 به سمت خ مدرس ، درب ماشينش به سمند پارك شده اينجانب برخورد كرده (ماليده 
شده و آژيرش به صدا درآمد) و بدون توجه به بى احتياطى اش ، براى يك عذر خواهى ساده توقف 

نكرد جدا متاسفم ، پس رعايت حقوق ديگران چى ميشه ؟
0915....257

تنديس ميدان  از  انتقاد شد  از بس  نباشيد.بابا ديگه خسته شديم  با سالم و ضمن عرض خسته 
زينب  اسارت حضرت  و  عاشورا  نماد  تنديس  نميشه.اين  توجه  تنديس  مفهوم  عمق  شهداء.چرابه 
اونجا نصب  تنديس رو  اين  هست و چون تجمع هيات هاى عزادارى معموال ميدان شهدا هست 

كردند.از زحمات اكيپ ساخت اين تنديس سپاسگزارم
0915...500

شركت محترم آب و فاضالب،لطفا فشار كم آب در مدرس 66 رو بررسي بفرماييد.
0915...874

�23ماه  شب  احياى  مراسم  در  بيرجند  حسين  امام  مسجد  بلندگوهاى  صداى  ـوضعيت  باسالم 
مبارك رمضان بسيارنامطلوب وضعيف بود وجمعيت قابل توجهى ازخواهران از فيض مراسم محروم 

شدند
0915...893

ومديران  امضاءرانندگان  به  كه  قبل  دوسال  گزارش  پيرو  احتراما  بازرگاني  مسءولين  توجه  قابل 
اژانسها تحت عنوان افزايش كرايه ارسال گرديده وقول مساعدت داده شده كه تاكنون نتيجه اي 
ومورد  مطرح  ارايشگران  ازسوي  ونطقي  وحكمت  مبناء  چه  وانتقاداست  ابهام  جاي  حال  نداشته 
ايا دردولت عدالت محور درست است  بوده  اندكي  واژانسها  انان مواجه  نرخ  باافزايش  توجهند كه 
نرخ  اياافزايش  نمايند  قضاوت  مردم  ماچيست  قرارگيرندگناه  مهري  بي  قشرمورد  ازاين  حمايت 
حق ماست يا ارايشگران بهر حال خداكريمه ماهم خدايي داريم اميداست خواسته هاي اين قشر 

موردتوجه مسءولين قراروعدالت اجراگردد ودرپايان اززحمات اقاي راعي فرتشكر ميگردد
0915...277

ديگر خيلى قحط الرجال شده شهردارى يك استان يك نفر با سواد نداشت كه راننده ماشين اشغالى 
را شهردار سجادشهر گذاشتند! چه شود...

0937...853
امسال هم هفته دولت امدو پارك بلوار شعبانيه اماده بهره بردارى نشد اين هم وعده هاى تو خالى 

مسوالن ان شا اهللا وعده ماسال 1400
0915...151

ساعت شروع راهپيمايى زود بود
0915...421

چرااداره برق براخانهاي حاشيه شهر به راحتي برق ميده ولي براحاجي اباد نه
0915...583

سالم بر اوا ! شايد بارها شنيده باشيد كه ميگن چرا خدا رحمت خودش رو از مردم دريغ ميكنه؟ 
چرا باران رحمتش رو بر سر ما فرو نمى ريزه؟ چرا خشكساليه؟ خالصه چرا هاى زيادى هست! همه 
ما مردم از خدا طلبكاريم! در شهرى مثل بيرجند اون قدر مردمش بى انصاف و طمعكارشدن كه به 
عنوان مثال اجاره ها رو اون قدر باال بردن كه اگر يك كارمند ساده باشى كه هيچ ،حتما بايد پست 
بااليى داشته باشى تا بتونى خونه اجاره كنى! اينجاست كه ميگن وقتى بنده به بنده رحم نميكنه 
پس خدا هم به بنده رحم نميكنه! پس نبايد از خدا هم توقع داشت.... اى كاش اين قدر كه ما بنده 
ها در كار دنيا و دنيادارى اين قدر حساب و كتاب ميكنيم براى يك لحظه هم كه شده به ياد اون 

دنيا و حساب و كتاب خدا با بندگانش هم مى بوديم ! يا على!
0936...615

جاب  مسؤولين  باسخكويي  راجهت  تا15   9 انقالب  اهالي  و   18/2 انقالب  اهالي  نداي  جرا 
نميفرماييد

0915...595

از مسئولين محترم كه روى صندلى مى نشينند و مى خوابند تقاضا داريم كه هرچه زودتر نسبت به 
آسفالت ورودى دهلكوه اقدام نمايند.جمعى از ساكنان دهلكوه.

0915...477
عابران  فكر  ماه كندن همين طور ولش كردن.به  نبش مدرس 7 يك  رو  پياده  اين  اوا..چرا  سالم 

باشيد
0912..220

باسالم.ميخوام بگم نمادميدان شهداواقعأعاليه بايك نورپردازى خوب كه داخل وخارج نماد انجام 
بشه خيلى بهترهم ميشه،باتشكرازتمام كسانى كه زحمت كشيدندبراى سالمتيشون صلوات.

0937...616
سه راهي اول جاده چهكند خيلي خطرناك است لطفا قبل از هر اتفاقي فكري كنيد

0915...096
باسالم از مسئولين محترمى كه در تالش آبرسانى به روستاى رقويى (يك كيلومترى شهر) هستند 

متشكريم.
0915...094

قانون جديد راهنمايي و رانندكي: كردش به راست فقط براي ماشين هاي راهنمايي و رانندكي آزاد 
است و ساير خودروها ممنوع مي باشد مديريت محترم راهنمايي لطفا باسخ دهيد؟

0915...766

وسط  كه  نمادمادرشهيدى  ولي  شهرهستيد  فكرزيباسازى  به  ازاينكه  نباشيد،ممنون  خسته  سالم 
ميدان شهداگذاشتيد خيلي توشب ترسناكه،ميتونيدازمردم نظربخوايد حتما طرحهاي بهتري پيدا 

ميكنيد
0919..138

و  دستجردي  مهندس  اقاي  بيرجند  شهرستان  وترابري  راه  محترم  ريس  از  فراوان  باتشكر  سالم 
راداريم  تشكر  كمال  اند  نموده  اقدام  جهكند  جاده  تعريض  به  نسبت  كه  ايشان  محترم  همكاران 

اجرشان با علي ابن ابيطالب 0حسني به نمايندكي اهالي شهرك جهكند
0915...993

مگه تواستان خراسان جنوبي همين يك كارشناس امالك ومستغالت روداريم كه باعكس وتبليغات 
تكراري همش چاپ ميكني بخداخسته شديم خودتون خسته نشديد.

0910...158
آواي عزيز ،آواي مردمان خوب خراسان جنوبي ،اي آوايي كه رسالتت را در خدمت به مردم محروم 

اين ديار مي داني ، يانزدهمين سال تولدت مبارك *اهالي روستاي دهن رود
0915...031

سالم اداره محترم راه سربيشه دلمان خوش بود بااتمام پل روستاى نوك مود(بعد3سال) مشكل حل 

االن بهترين موقعيته كه بافروش ادوات نظامى و 
حمايت از بعضى گروهها ميتونيم سومالى رو به 
نقشه ايران عزيزمون اضافه كنيم و معادن زغال 

سنگشو رو قبل از اروپا صاحب بشيم
0915...249

پيام شما 

جزو  هم  بلوارجواديه  دوم  فاز  حاشيه  ،مامردم  سالم 
زندگى  خاك  توى  شده  سال  چند  كه  هستيم  ها  آدم 
مى كنيم ،همون چندتادرختى كه وسط بلوار هم كاشتيم 
،شهردارى از بين برد تا خودشون درخت بكارن ،هنوز بعد 

از چند سال خبرى نيست.
0915...704

عرضه  سيار  هاى  ماشين  به  كه  بزرگوارى  شهروند  به 
مىكنم  ،عرض  بود  كرده  اعتراض  خيابان  كنار  ميوه 
و  گردها  دوره  همين  اگر  ها  يارانه  هدفمندى  بعداز 
پنج شنبه بازارنباشد مگر درآمدقشر ضعيف ومتوسط اجازه 
مىدهدازمغازه ها يك كيلو ميوه بخرند از مغازه ها فقط 
مديران و بعضى ازبازاريان مىتوانند خريدنمايندمن به اين 
بازارسرىبزنند  پنجشنبه  به  آخرشب  دارم  عزيزپيشنهاد 

ودرد ندارى رامتوجه شوند.
0915...024
براى مسوولين اداره برق بيرجند متاسفم كه طى حدود2ماه 
17دفعه تماس گرفتيم براى تعويض المپ تنهاتيربرق قائم 
10اما هنوزاقدام نكرده اند!جادارددرهفته دولت مسوولين 

استان ازسرعت كارپرسنل اداره برق تجليل كنند!!!
0915...339
زده  گردن  ازدوجا  كه  نيستن  شتر  آباد  حاجي  ساكنين 
شوند! شهرداري بايدبهشون گيربده يادهياري؟ چرااينقدربه 

ساكنين اين روستافشارميارن؟

پيام شما
تلفن: 2224582  نمابر: 2234583  صندوق پستى : 136

30009900094582  : كوتاه  پيام  سامانه 

3 يكشنبه 6 شهريور  1390   سال پانزدهم     شماره  2172   اجتماعى

واقعا سازمان انتقال خون با كمبود اهدا مواجه است؟من 
اهدا كننده مستمر هستم از 4دفعه اى كه برا اهداى خون 
رفتم فقط 1دفعه اش تونستم خون بدم!يه دفعه خونگير 
جلسه است يه دفعه دكترو...چهارشنبه شب  رفتم ساعت 
22:50 بود خونگير گفت اهدا زياد داشتيم امشب ديگه 

خون نمى گيريم!
0935...779

از مسوول محترم حفاري منطقه يك شهرداري بيرجند 
كمال تشكر راداريم (اهالي خيابان دولت ونرجس)

0915...783
از مسوولين نمايندگى سايپا ... نزديك پمپ شعله تقاضا 
رو  ماشين  ديركرد  و  بنزين  كيلومتر   1000 پول  دارم 

بپردازن هر چى زنگ ميزنم كسى جواب گو نيست . 
0915..117

به  مردم  اينقدر  چرا  دانم  نمى  من   ، عزيز  آواى  سالم 
اون  راستى   !!! كنند  مى  اعتراض  شهدا  ميدان  مجسمه 
براى آن  و  را در طول چند روز ساختند  و آن  نمادچيه 

چقدر هزينه كرده اند. لطفاً جواب دهيد ؟
0915 ....097

بسى جاى تعجب وتأثراست بااين همه پيشرفت درصنعت 
قدمت  همه  باآن  ماشينى  وفريز  وتكنولوژى،درمحورگل 
وفرسودگى مسافرين راجابجا كندوباجان آنها بازى نمايد.

لطفامسوولين پايانه هاى حمل ونقل پيگيرى كنند.
0915...913
به آن بزرگوارى كه به دليل نگرفتن سبدكاال پيام اعتراض 
مى  كمك  سومالى  به  چرا  اينكه  از  بودوناراحت  سرداده 
كنند:1 چند نفردربيرجند مى شناسيد كه براى نان شب 
محتاجندوزير پوشش يك نهاد نيستند.2 مسأله سومالى 
اقال  كنى  كمك  خواهى  نمى  زندگيست  و  مرگ  مسأله 

تبليغ منفى نكن.
0915...190

ازنعمت  عصر(عج)22دهلكوه  ولي  انتهاي  اهالي  سالم، 
خواهشمنداست  آب  اداره  اند  بهره  بي  آشاميدني  آب 
امتيازوانشعاب آب رابه ماواگذاركنيد آب تانكرجوابگونيست 

. باتشكر(جمعي ازاهالي)
0915...928

باسالم كارگران 25سطل زباله ندارد.
0915...534

سالم از مسوولين محترم مربوطه بپرسيدآيا پارك شعبانيه 
آن  رفتيم  خانواده  با  يه شب  ندارد  بان  پارك  و  مسوول 
قدر اراذل و اوباش برق را قطع و وصل كردن كه از رفتن 
پشيمان شديم ازطرفي با وجود آن جمعيت، يك پارك در 

آن منطقه كافي است؟

0915...665
باسالم آوا لطف كن پيگيرقراردادى شدن شركتى هاباش 
وچرامسوولين حرف مي زنند ولى عمل نمى كننددرحق 

ماشركتى ها ظلم مىشود.
0915..035

پاسخ مسوولين به پيام شما

جوابيه هاي شهرداري بيرجند

1- احتراماً در پاسخ به مطلب مندرج در ستون پيام شما 
بيرجند»  در  زباله  «بازيافت  در خصوص  مورخ 90/5/12 
بنا بر اعالم معاونت خدمات  شهرى شهرداري بيرجند به 
استحضار مي رساند: طرح جامع مديريت پسماند از سوي 
حوزه خدمات شهري با همكاري دانشگاه بيرجند در حال 
اجرا مي باشد. همچنين طرح تفكيك از مبدا پسماند شهر 
نيز از سوي اين حوزه در حال عقد قرارداد با بخش خصوصي 
مي باشد طرح ستاد نخاله شهري نيز براى مراحل اجرايي 
به شوراي شهر فرستاده شده است  هم اكنون بازيافت در 

مقصد نيز توسط پيمانكار انجام مي شود.  
پيام  ستون  در  مندرج  مطلب  به  پاسخ  در  احتراماً   -2
شما مورخ 90/5/8 در خصوص «برخورد با دست فروش 
هاي افغاني در بازار» بنا بر اعالم منطقه يك به استحضار 
مي رساند: با هر نوع سد معبر و دستفروشي از سوي واحد 
اجرائيات و سد معبر منطقه به شدت برخورد مي گردد.  

3- در پاسخ به مطلب مندرج در ستون پيام شما مورخ 
شهرداري»  كارمندان  «حقوق  خصوص  در   90/5/11
استحضار  به  بيرجند  شهرداري  اداري  امور  اعالم  بر  بنا 
نظام  قانون  تابع  ها  شهرداري  كارمندان  رساند:  مي 
خدمات  مديريت  قانون  مشمول  و  باشند  مي  هماهنگ 
پرسنل  اكثريت  اينكه  به  توجه  با  و  باشند  نمي  كشوري 
باشند  مي  كار  به  مشغول  قراردادي  بصورت  شهرداري 
امور  و  كار  مقررات  و  قوانين  براساس  مزايا  و  لذا حقوق 

اجتماعي پرداخت مي شود.

دانشگاه  12پروژه  افتتاح  مراسم  يوسفي- 
بيرجند، روز گذشته با حضور فرماندار بيرجند، 
رييس  استاندار،  امنيتي  سياسي-  معاون 
دانشگاه بيرجند و جمعي از مسوولين استاني 
معاون  خبرنگارما،  گزارش  به  شد.  برگزار 
با  همزمان  گفت:  استاندار  امنيتي   - سياسي 
به  استان  پروژه در  از 750  بيش  هفته دولت 
بهره برداري مي رسد. افشاري با اشاره به اين 
پررنگ  حضور  تاكنون،  انقالب  ابتداي  از  كه 
نظام  اقتدار  قدس،  روز  راهپيمايي  در  مردم 
ازبين برده است، ياد آور شد:   صهيونيستي را 
تفكر و  از  برگرفته  حضور مردم در روز قدس 

راه امام خميني(ره) است.  

مسوولين سياسي و اجرايي استان
 به مجموعه دانشگاهي نگاه ويژه دارند 

معاون سياسي - امنيتي استاندار عنوان كرد: 
جنوبي  خراسان  استان  دانشگاهي  محيط 
داراي كمترين معضل است. وي بر استفاده از 
توانمندي دانشگاه ها در كارگروه هاي مختلف 
تاكيد كرد و افزود: مسوولين سياسي و اجرايي 
استان به مجموعه دانشگاهي نگاه ويژه دارند. 
وي ادامه داد: همواره سعي ما بر اين است تا 

جامعه خدمت  به  تعامل  بر  مبتني  فضايي  در 
اذعان داشت: در خصوص معرفي  نماييم. وي 
داريم  عهده  بر  سنگيني  وظيفه  نظام  عملكرد 
چون همواره دشمن سعي دارد نظام جمهوري 

اسالمي ايران را ناكار آمد معرفي نمايد. 

بهره برداري از12 پروژه 
دانشگاه بيرجند با اعتباري نزديك به

 6 ميليارد تومان 
مراسم  اين  در  نيز  بيرجند  دانشگاه  رييس 
پروژه   12 از  برداري  بهره  براي  الزم  اعتبار 
بيرجند  دانشگاه  ورزشي  و  فرهنگي  عمراني، 
را نزديك به 6 ميليارد تومان برشمرد و عنوان 
غذاخوري  سالن  شامل  ها  پروژه  اين  كرد: 
مربع  متر   602 و  هزار   4 با  دانشجويان 
زيربنا ،بلوك  D  دانشكده مهندسي با يك هزار 
و 850 متر مربع زيربنا، افتتاح خيابان بينش با 
6 هزار و 500 متر مربع زيربنا، افتتاح تصفيه 
خوابگاه  سازي  محوطه  دانشگاه،  جديد  خانه 
ايستگاه  زيربنا،  مربع  متر  هزار   18 با  سرو 
تندرستي  سرو،ايستگاه  خوابگاه  تندرستي 
خوابگاه صدف، سالن چند منظوره دانشجويي 
پرديس امير آباد با يك هزار و 460 متر مربع 

زيربنا، سالن ورزش باستاني پرديس امير آباد 
با 100 متر مربع زيربنا، روشنايي زمين چمن 
دانشگاه ، سيستم هوشمند موتورخانه مركزي 
دانشگاه و خوابگاه خودگردان اميد 2 واقع در 

پرديس امير آباد مي باشد.  

ورود 2 هزار و 500 دانشجوى جديد
 در دانشگاه بيرجند 

دانشگاه  عصر(عج)  ولي  مسجد  افتتاح  ميرى، 
يك  اختصاص  ماه،  مهر  در  آباد  امير  پرديس 
به  گازرساني  براى  اعتبار  تومان  ميليارد 
دانشگاه شوكت آباد بيرجند ، دانشگاه پرديس 
همچنين  و  قاين  فني  دانشگاه  و  آباد  امير 
شوكت  دانشگاه  شرب  قابل  آب  مشكل  حل 
از  آباد را  امير  آباد بيرجند و دانشگاه پرديس 

جمله پروژه هاي دردست اقدام ذكر كرد. وي 
اذعان داشت: در سال تحصيلي جديد 2 هزار و 
500 دانشجو از مقطع كارداني تا دكتري وارد 
است،  شد.  گفتني  خواهند  بيرجند  دانشگاه 
با  بهمن  پژوهشي  و  آموزشي  مركز  همچنين 
زيربناي يك هزار و 540 متر مربع و با اعتبار 

670 ميليون تومان به بهره برداري رسيد. 

 12 پروژه دانشگاه بيرجند  افتتاح شد  

معاون  استاندار: محيط دانشگاهي استان خراسان جنوبي داراي كمترين معضل است 

چهارمين روز از هفته دولت در حالي آغاز شد 
كه استاندار خراسان جنوبي و مسووالن استان 
ده ها پروژه را در شهرستان هاي قاين و بشرويه 

افتتاح كردند.  
به گزارش فارس ، استاندار خراسان جنوبي در 
افتتاح پروژه هاي شهر قاين گفت: امسال 131 

پروژه در شهرستان قاين در هفته دولت افتتاح 
مي شود.قهرمان رشيد ادامه داد: در هفته دولت 
در  پروژه   160 بشرويه،  در  پروژه   27 امسال 
در  پروژه   48 درميان،  در  پروژه   63 بيرجند، 
در  پروژه   76 سربيشه،  در  پروژه   58 سرايان، 
فردوس، 115 پروژه در نهبندان و 76 پروژه با 

ماهيت استاني مورد بهره برداري قرار مي گيرد.
به  گازرساني  پروژه  اجرايي  عمليات  آغاز  وي 
جايگاه  پنج  به  گازرساني  سربيشه،  شهرستان 
سي.ان.جي، گاز رساني به شش روستاي قاين، 
عمليات  فردوس،  روستاهاي  به  گازرساني 
و  سربيشه  فاضالب  جمع آوري  شبكه  اجرايي 

آب  تامين  مترمكعبي  هزار   5 مخزن  احداث 
از  را  بيرجند  شهر  شمال  مسكوني  واحدهاي 
عمليات  كه  كرد  عنوان  پروژه هايي  مهم ترين 

اجرايي آن در هفته دولت آغاز شده است.
افتتاح  با  گفت:  جنوبي  خراسان  استاندار 
پروژه هاي هفته دولت براي 8 هزار و 487 نفر 

در سطح استان اشتغال مستقيم ايجاد مي شود.
اخير  سال  شش  در  دولت  خدمات  به  رشيد 
اشاره كرد و يادآور شد: اينكه مي گوييم دولت 
نهم و دهم چندين برابر دولت هاي گذشته كار 
كرده به اين تعبير نيست كه دولت هاي گذشته 

خدمتي نداشته اند.

در چهارمين روز از 
آغاز بهره برداري از ده ها پروژه قاين و بشرويههفته دولت انجام شد؛

در چهارمين روز از هفته دولت طرح اليه روبي 
در  مسووالن  حضور  با  آبخيزداري  و  قنوات 
بهر ه برداري  به  و  افتتاح  بشرويه  شهرستان 
بشرويه  فرماندار  فارس،   گزارش  رسيد. به 
از  دوره  يك  در  داشت:  اظهار  مراسم  اين  در 
داشتند  اعتقاد  كه  بودند  عده اي  انقالب  تاريخ 
جمعيت  كم  و  افتاده  دور  جاهاي  براي  نبايد 
شعار  اصلي  ترين  ولي  كرد  سرمايه گذاري 

تمام  به  خدمت رساني  دهم  و  نهم  دولت هاي 
مردم در دور افتاده ترين نقاط كشور است.

در  كه  كساني  داد:  ادامه  پورسلطاني  غالمرضا 
مناطق محروم حضور دارند هم از بيت المال و 
اندازه ساير مردم  فعاليت هاي دولت سهمي به 

برخوردارند.
بشرويه  منطقه  سپاه  سازندگي  بسيج  مسوول 
نيز با اشاره به نحوه اجراي طرح اليه روبي قنات 

خداآفريد گفت: انجام اين كار در خرداد ماه سال 
شد.مهدي  واگذار  سازندگي  بسيج  به  جاري 
سهرابي نژاد افزود: در اين مدت با انجام 10 هزار 
فعاليت هاي  انجام  و  خاك برداري  مكعب  متر 
با  و  قنات  صعب العبور  مسير  در  شبانه روزي 
متر   80 ريال،  ميليون   110 بر  بالغ  هزينه اي 
انجام شد.حجت االسالم  قنات  براي  كول گذاري 
روستاي  در  مستقر  روحاني  ثقفي،  مهدي 

خداآفريد نيز با تقدير از خدمات دولت در منطقه 
مردم  خانه هاي  به  آبرساني  گفت:  خداآفريد 
و  غسالخانه  مخابرات،  حمام،  از  بهره برداري  و 
جاده از ديگر مواردي است كه مي تواند به بهبود 

وضعيت مردم منطقه كمك كند. 

آب   لوله كشي  نياز ويژه
 اهالى خدا آفريد 

در ادامه اين مراسم تني چند از مردم و اهالي 
بيان  به  بشرويه  شهرستان  خداآفريد  روستاي 
عدالت  دولت  از  خود  خواسته هاي  و  مشكالت 
اهالي  از  يكي  . محمد غالمي  پرداختند  محور 
اين روستا توجه ويژه به آب لوله كشي خانه ها را 
خواستار شد  و اظهار داشت: حضور مسووالن 

در اين منطقه از شهرستان جاي تقدير و 
تشكر دارد. 

افتتاح طرح آبخيزداري و اليه روبي قنوات بشرويه

تيرچه و بلوك محمدى
توليد و اجراى انواع سقف تيرچه و بلوك 

كروميت كامپوزيت
با تخفيف ويژه

دفتر: سجاد شهر – نبش امامت 27-تلفن: 4430899
كارخانه: كيلومتر 10 جاده خوسف – روبروى كوير تاير 

09151613998 – 2510155
محمد حسين محمدى

فروشى
منزل قديمى 2 طبقه 

100 متر زمين،منتظرى 16
09155611422-حاجى رضايى

 تلفن تماس: 3 - 4440001درجه يك 
لول ميبره 

                      كاور شده    

                                  لول مياره

سجادشهر بين سجاد 9 و 11  همراه: 09151606320 آسفالت - ايزوگام و قير گونى اميدى نيا         

گروه توليدى آكام
به چند نفر MDF كار ماهر و نيمه ماهر 

نيازمند است
09155613220 - يوسفى

مزايده حضورى فروش محصوالت پسته سردرختى
اداره كل آموزش فنى و حرفه اى خراسان جنوبى در نظر دارد:

 محصول پسته سردرختى سال 1390 مركز آموزش فنى و حرفه اى شهرستان فردوس را از طريق مزايده 
حضورى به فروش برساند. لذا ازعموم خريداران محترم دعوت مى شود جهت بازديد به مركز آموزش 

فنى و حرفه اى فردوس واقع در جاده خانكوك مراجعه و به منظور ثبت نام با در دست داشتن يك فقره ضمانت نامه بانكى 
به مبلغ 30/000/000 ريال (سى ميليون ريال) به اداره كل آموزش فنى و حرفه اى خراسان جنوبى (دفتر حقوقى) و يا به 

مركز آموزش فنى و حرفه اى شهرستان فردوس واقع در بلوار امام رضا (ع) نرسيده به شهر اسالميه مراجعه نمايند. 
آخرين مهلت براى دريافت و تحويل اسناد پايان وقت ادارى چهارشنبه مورخ 90/6/16 مى باشد

روابط عمومى اداره كل آموزش فنى و حرفه اى خراسان جنوبى

نمايندگى انحصارى نودر خراسان جنوبى
نمايندگى انحصارى درب استيل پالست (نودر) خراسان جنوبى

 اولين سازنده درب هاى فلزى روكش دار و چهارچوب هاى الكترو گالوانيزه در ايران 
چهارچوب – در – پانل نما – پارتيشن درب هاى ايمنى و ضد حريق

تلفكس: 4449255 همراه: 09158600125
آدرس: بيرجند: چهار راه دوم توحيد – امام موسى صدر- پالك 68- مديريت: مرتضى محمدى



امام على(ع):
شجاعت عزتى است آماده، ترس ذلتى است 

آشكار.

حضرت على(ع):

آبروى خود را هدف تير گفتار هر گوينده اى 
نساز .

امام على(ع):
هر كس براى اصالح خود، خويشتن را به 
زحمت بيندازد، خوشبخت مى شود هر كس خود 
را در لذت ها رها كند، بدبخت مى گردد و بى بهره 

مى ماند.

حضرت رسول(ص) فرمودند:
در طلب دنيا معتدل باشيد و حرص نزنيد ، زيرا 

به هر كس هر چه قسمت اوست مى رسد .

امام على(ع):
با اندرزهاست كه (پرده) غفلت كنار مى رود.

امام صادق(ع):

هرگاه مؤمن به برادر [دينى] خود تهمت بزند، 
ايمان در قلب او از ميان مى رود، همچنان كه 

نمك در آب، ذوب مى شود.

كافى، ج 2، ص 361، ح 
حديث امروز:

امام جواد (ع):

ثالث يبلغن بالعبد رضوان اهللا تعالى: كثرة 
االستغفار و لين الجانب و كثرة الصدقة.

سه چيز است كه بنده را به رضوان خدا مى 
رساند : 1 - زيادى استغفار ، 2 - نرمخويى ، 3 - 

صدقه بسيار دادن .

مستند االمام الجواد، ص

آيه و حديث

سخن

حديث نماز

حديث نور

نگرش

نگرش نگرش
موفقيت 

شميم

فروع كافى، ج 4 ص 62، ح 1 
2- فلسفه روزه 

قال الصادق عليه السالم: 
انما فرض اهللا الصيام ليستوى به الغنى و 

الفقير. 

من ال يحضره الفقيه، ج 2 ص 43، ح 1 
3-روزه آزمون اخالص 

قال اميرالمومنين عليه السالم: 
فرض اهللا ... الصيام ابتالء الخالص الخلق 

نهج البالغه، حكمت 252 

وسائل الشيعه، ج 4 ص 4 ح 5 علل الشرايع، 
ص 10 

الكافى، ج 4، ص 62، ح 3
الكافى، ج 4 ص 162 

7-اهميت روزه 
الصوم فى الحر جهاد. 

رسول خدا صلى اهللا عليه و آله فرمود: 
روزه گرفتن در گرما، جهاد است. 

بحار االنوار، ج 96، ص 257 

8-روزه نفس 
قال اميرالمومنين عليه السالم 

صوم النفس عن لذات الدنيا انفع الصيام. 

غرر الحكم، ج 1 ص 416 ح 64 

بحار ج 93 ص 249 
غرر الحكم، ج 1، ص 417، ح 80 

11-روزه چشم و گوش 
قال الصادق عليه السالم 

اذا صمت فليصم سمعك و بصرك و شعرك 
و جلدك. 

الكافى ج 4 ص 87، ح 1 
12-روزه اعضا و جوارح 

عن فاطمه الزهرا سالم اهللا عليها 
ما يصنع الصائم بصيامه اذا لم يصن لسانه و 

سمعه و بصره و جوارحه. 

بحار، ج 93 ص 295 
13-روزه ناقص 

قال الباقر عليه السالم 
ال صيام لمن عصى االمام و ال صيام لعبد 
ابق حتى يرجع و ال صيام المراه ناشزه حتى 

تتوب و الصيام لولد عاق حتى يبر. 
امام باقر عليه السالم فرمود: 

روزه اين افراد كامل نيست: 
1 - كسى كه امام (رهبر) را نافرمانى كند. 

2 - بنده فرارى تا زمانى كه برگردد. 
3 - زنى كه اطاعت شوهر نكرده تا اينكه 

توبه كند. 
4 - فرزندى كه نافرمان شده تا اينكه 

فرمانبردار شود. 
بحار االنوار ج 93، ص 295. 

14-روزه بى ارزش 
قال اميرالمومنين عليه السالم 

كم من صائم ليس له من صيامه اال الجوع 
و الظما و كم من قائم ليس له من قيامه اال 

السهر و العناء. 

امام على عليه السالم فرمود: 
چه بسا روزه دارى كه از روزه اش جز 
گرسنگى و تشنگى بهره اى ندارد و چه بسا 
شب زنده دارى كه از نمازش جز بيخوابى و 

سختى سودى نمى برد. 
نهج البالغه، حكمت 145 

15-روزه و صبر 
قال الصادق عليه السالم فى قول اهللا 

عزوجل 
واستعينوا بالصبر و الصلوه  

قال: الصبر الصوم. 
امام صادق عليه السالم فرمود: خداوند عزو 
جل كه فرموده است: از صبر و نماز كمك 

دعاى روز بيست و هشتم
بسم اهللا الرحمن الرحيم

اللهّم وّفر حّظى فيِه من الّنوافِِل واكِرْمنى فيِه بإْحضاِر 
الَمسائِِل وَقّرِب فيِه وسيلتى اليك من بيِن الوسائل يا من ال 

يَْشَغُلُه الحاُح الُملِّحين .

خدايا زياد كن بهره مرا در آن از اقدام به مستحبات و 
گرامى دار در آن به حاضر كردن و يا داشتن مسائل و 
نزديك گردان در آن وسيله ام به سويت از ميان وسيله ها 
اى آنكه سرگرمش نكند اصرار و سماجت اصرار كنندگان 

.

دعاى روز بيست و نهم
بسم اهللا الرحمن الرحيم

اللهّم َغّشنى بالّرْحَمِة واْرُزْقنى فيِه الّتوفيِق والِعْصَمِة وَطّهْر 
قلْبى من َغياِهِب التُّْهَمِة يا رحيماً بِعباِدِه المؤِمنين .

خدايا بپوشان در آن با مهر و رحمت و روزى كن مرا در آن 
توفيق و خوددارى و پاك كن دلم را از تيرگى ها و گرفتگى 

هاى تهمت اى مهربان به بندگان با ايمان خود .

قضاوت با شما 
1) هيچ وقت آرزو نكن در دنيا جاى كسى باشى، چون 
اگر آرزويت برآورده بشود جاى خودت در دنيا خيلى خاليه.

2) زندگى مسابقه نيست، يك سفر است. تو آن مسافرى 
باش كه در هر گامش ترنم لحظه ها جارى ست.

3) يك روز «عشق» و «فضولى» و «حسادت» و «ديوانگى» 
با هم قايم باشك بازى مى كردند. فضولى، حسادت را پيدا 
مى كند، حسادت از روى حسودى اش به ديوانگى مى گويد 
عشق پشت گل سرخ قايم شده، ديوانگى خارى را برمى 
دارد و به طرف عشق پرتاب مى كند و عشق براى هميشه 
كور مى شود. ديوانگى قول مى دهد تا آخر عمرش پيش 
عشق بماند و تنهايش نگذارد و قول مى دهد جاى چشم 
هاى عشق باشد. براى همين است كه هر كس عاشق مى 

شود، ديوانه است.

  

آيت   ا...     بهاء   الديني   مي   فرمود : 

 رياضتهاي   نادرست
  « گاهي   براي   تعديل   قواي   بدني،   خود   را   به   رياضت   وا   مي   داشتم   و   اكنون  

 كه   فكر   مي   كنم   مي   بينم   راههاي   ديگري   هم   وجود   داشت   و   من   از   آنها  
 استفاده   نمي   كردم .»

 عاقبت   بداخالقي   با   والدين
  « در   ماه   مبارك   رمضان،   عالوه   بر   كارهاي   روزانه،   گاهي   ساعتي   نزد  
 مادرم   مي   ماندم   و   پس   از   صرف   افطار   به   ادامه   درس   و   بحث   و   مطالعه  

 مي   پرداختم .

 شبي   دير   وقت   به   خانه   برگشتم،   به   طوري   كه   يك   ساعت   بيشتر   به   اذان  
 صبح   نمانده   بود  ! ه

نگامي   كه   وارد   خانه   شدم،   مادرم   را   چنان   ناراحت   و   آشفته   خاطر   ديدم  
 كه   ناگهان   به   سوي   من   آمد   و   گفت  : چرا   اين   قدر   دير   كردي؟  ! از   ناراحتي   و  

 نگراني   تا   االن   نخوابيده   ام .
 و   بنده   با   غرور   جواني   اي   كه   داشتم،   به   جاي   اظهار   محبت   و   عذرخواهي   از  

 ايشان   گفتم  : بي   خود   نخوابيده   ايد،   مي   خواستيد   بخوابيد .
 اما   چندي   نگذشت   كه   چوب   اين   برخورد   غلط   را   خوردم  . هر   چند   آن  
 شب   در   پي   كار   خوب   و   پسنديده   بودم،   ولي   به   خاطر   پايمال   كردن   حقوق  

 ديگران   و   اذيت   پدر   و   مادر   تنبيه   شدم . «
 انسان   در   فقر   محض   است  

 روزي   مي   فرمودند :

«  يكي   از   آقايان   مشهور   كه   االن   از   دنيا   رفته   مي   گفت  : با   اين   مشكل   و  
 گرفتاري   چه   كنم؟  

 اين   كه   مريدان   و   عالقه   مندان   تا   در   منزل   همراه   من   مي   آيند،   اما   چون  
 پاي   خود   را   به   داخل   منزل   مي   گذارم،   همسرم   با   كفش   و   داد   و   فرياد   از  

 من   پذيرايي   مي   كند !!
 گفتم  : او   از   جانب   خدا   مأمور   است،   تا   منيت   و   شركهاي   دروني   تو   را   از  

حكايت نامه

خدايا ! به عدد تمامي كساني كه در اين ماه بر آنها درود فرستاده اي و چندين برابر آنها كه فقط خود قادر به شمارش آن هستي بر ما درود فرست.

امام صادق (ع ) : 
هر كس دو ركعت نماز بخواند و بداند چه مى 
گويد، از نماز فارغ مى شود، در حالى كه ميان اوو 
ميان خداى عز و جل گناهى نيست ، مگر اينكه 

خداوند براى او مى بخشايد.

پيامبر (ص )
نماز وسيله سنجش است .

پيامبر (ص ) 
نمازموجب اجابت دعا و قبولى اعمال است .

پيامبر (ص )
نماز سالح مؤمن عليه كافراست .

امام على (ع ) 

نمازخواندن وسيله نزديكى به خدا است براى 
هر شخص پرهيزكار.

پيامبر (ص ) 
نماز چهره شيطان را سياه مى كند.

امام على (ع 

پيامبر (ص )
كسى كه مطيع نماز نباشد، 
نمازش كامل نيست و اطاعت 
ازنماز همان دورى  از فحشاء 
و منكر است . (نمازى نيست 
براى كسى كه اطاعت و پيروى 
از نماز نكند. سپس پيامبر (ص 
) مى افزايد: طاعت و پيروى 

از نماز به اين 
است كه نماز

او را از 
فحشاء و 
منكرات 
وزشتيها باز 

دارد.)

امام صادق 
(ع )

فرانسيس بيكن

شاتو بريان

سعادت  مانند توپ فوتبال  است  وقتي  از ما 
دور مي  شود  دنبال آن مي دويم و وقتي  مي 
ايستد با يك ضربه  آنرا از خود  دور مي سازيم .  

   مونترالن

قهرمان واقعي كسي  است  كه سبب خوشي  
ديگران مي گردد . 

شامفور

براي اينكه بشر بتواند  در دنيا خوشبخت 
زندگي كند بايد از قسمتي از توقعات خود 

بكاهد . 

سيسرون

احمق  هيچوقت  سعادتمند نمي شود

ژوبر

اميد جزيي از خوشبختي است

لردبايرون

خاطره يك خوشبختي  هرگز خوشبختي 
نخواهد بود  اما خاطره درد و رنج هميشه درد 

و رنج  است

منتسكيو

ما هميشه  ديگران را بيش  از  آن حدي كه 
خوشبختند، خوشبخت تصور 

مي كنيم

فلوريان

براي آنكه بتوانيد خوشبخت زندگي كنيد 
اسرار خود را بهركس نگوييد

البروير

گاه انسان  

حكايت نامه

 مواردي   را   انتخاب   كنيد   كه   با   كمترين   تالش،   بيشترين   تاثير  
 را   روي   افزايش   درآمد   شما   خواهند   داشت  . بار   ديگر   افكار   و   ايده  
 هايي   را   كه   با   ارزش   ها   و   اعتقادات   شما   مغايرت   دارد   را   از   ليست  
 حذف   كنيد  . با   اين   روش   قادر   خواهيد   بود   در   مدت   زمان   كمي  
 بهترين   و   مثبت   ترين   روش   مناسب   براي   خود   را   پيدا   كنيد   تا  

 به   هدفتان   برسيد . 
 چيزهاي   خيلي   ساده   اي   مثل   يك   دفترچه   يادداشت   و   يك  
 خودكار   مي   توانند   كارآيي   و   نيروي   بالقوه   فكر   و   ذهن   شما   را   به  
 ميزان   قابل   توجهي   افزايش   دهند  . به   طور   مثال،   شما   مي   توانيد    ?   
 هدف   مهم   و   حياتي   زندگي   خود   را   از   جنبه   هاي   مختلف   توصيف  
 كنيد   مثل   خانواده،   كار،   ارتباطات،   پيشرفت   و   رشد   شخصي،  
 درآمد   و   دارايي،   سالمتي   و   اجتماع  . با   نوشتن   آنها   روي   كاغذ،  
 مي   توانيد   ليستي   از   مهمترين   كارها   و   برنامه   هاي   طوالني   مدت  
 براي   هر   كدام   از   آنها   تهيه   كنيد،   مثالً    ?    مورد   براي   هر   كدام   از  
 آنها  . بعد   مي   توانيد   هر   كار   را   در   ناخودآگاه   خود   بررسي   كنيد   و  
  ?    راه   مؤثر   و   كارآمد   براي   رسيدن   به   آنها   پيدا   كنيد  . با   اينكار   شما  
 نمودار   زندگي   خود   را   ترسيم   كرده   ايد   و   با   پيروي   از   هر   جهت  
 آن   ميتوانيد   به   خوشبخت   ترين   انسان   روي   زمين   تبديل   شويد  
 و   به   افراد   ديگر   كه   در   مسير   زندگيتان   قرار   مي   گيرند   نيز   كمك  
 كنيد  . يكي   از   مهمترين   ويژگي   هاي   اين   نمودار   اين   است   كه   مي  
 توانيد   با   به   دست   آوردن   علم   و   آگاهي   هاي   بيشتر،   هر   زمان   كه  
 خواستيد   روي   آن   اصالحات   و   تغييراتي   انجام   دهيد   و   چيزهايي  
 از   آن   كم   يا   زياد   كنيد  . براي   گرفتن   تصميمات   مهم   در   زندگي   هم  
 ميتوانيد   به   اين   نمودار   رجوع   كنيد   و   با   توجه   به   اهدافتان   تصميم  
 بگيريد  . اميدوارم   توانسته   باشم   در   اين   مقاله   شما   را   با   روشي   براي  

 بهتر   فكر   كردن   آشنا   كنم !

وسط صفحه:
 

 اين   حقير   كثيرالتقصير   و   المعاصى   را   فراموش   ننمائيد   و   در   شب  
 جمعه   صد   مرتبه   ،   و   در   عصر   روز   جمع   صد   مرتبه   سوره   قدر   بخواند، 
   و   از   جمله   ابواب   عظيمه   ايمان   ،   حب   فى   ا...   -  جل   جالله  -  و   بغض  

 فى   ا...   -  جل   جالله ) -  يعنى   مهر   و   كين   در   راه   خدا  ( مى   باشد،
   و   قد   عقدله   فى   الوسائل   و   غيرها   من   كتب   االخبار   بابا   مستقال،  

 فارجع   اليها،   لعلك   تعرف   عظمته   و   تاخذ   لنفسك   نصيبا   منه   
 يعنى   در   كتاب   وسايل   و   ديگر   كتب   روائى   فصل   مستقلى   به   اين  
 موضوع   اختصاص   داده   شده   است   ،   پس   به   آنها   مراجعه   نما،   تا   شايد  

 عظمت   آن   را   دريابى   ،   و   بهره   اى   از   آن   براى   خويش     برگيرى . (2)

شايد استفاده شود:
و آخرين جمعه ماه مبارك هم گذشت و نيامدى...

لبم را از ذكر مدام خود لبريز كن. 
صدايم را به من برگردان تا باز هم بتوانم با صداى بلند 

بخوانمت.
نفسم را از عطر نامت خوشبو كن؛ 

مانند گل هايى كه با نام تو دهان به سالم باز مى كنند.
چشم هايم را به آبشارها بسپار تا با تمام وجودم،

سال هاى اشتباهم را با گريه توبه كنم.
من به قد قامت تو ايستاده ام تا دوباره بخوانيم.

صداى اذان را كى مى شنويم؟
يا نور! 

كوچه هاى تاريك روزهايم را با چراغ نام تو روشن نگه داشته ام. 
مى خوانمت؛

بلندتر از هميشه. 
صدايت مى كنم،

در حجم افق هاى مه آلودى كه چشم اندازم را تيره كرده اند.
اى اميد دل هاى بى پناه!

گناهان بى شمارم را سر بر ديوار مى كوبم و در غروبى چنين 
دلگير، اميدوار طلوع خورشيد بخشايشت هستم.

روشنم كن و جارى؛ 
چون رودى كه آفتاب در چشمانش خانه كرده است 

يا نُوٌر َعلى نُوٍر!

نگرش:
خدايا چرا من؟

آرتور اشى قهرمان افسانه اى تنيس ويمبلدون به خاطر خون 
آلوده اى كه در جريان يك عمل جراحى در سال 1983 دريافت 
كرد، به بيمارى ايدز مبتال شد و در بستر مرگ افتاد. او از سراسر 
دنيا نامه هايى از طرفدارانش دريافت كرد. يكى از طرفدارانش 
نوشته بود :»چرا خدا تو را براى چنين بيمارى دردناكى انتخاب 

كرد؟» آرتور در پاسخش نوشت : 
دردنيا، 50 ميليون كودك بازى تنيس را آغاز مى كنند، 5 
ميليون نفر ياد مى گيرند كه چگونه تنيس بازى كنند،500 هزار 
نفر تنيس را در سطح حرفه اى ياد مى گيرند، 50 هزار نفر پا به 
مسابقات مى گذارند، 5 هزار نفرسر شانس مى شوند، 50 نفر به 
مسابقات ويمبلدون راه پيدا مى كنند، چهار نفر به نيمه نهايى 
مى رسند و دو نفر به فينال... و آن هنگام كه جام قهرمانى را 
روى دستانم گرفته بودم، هرگز نگفتم خدايا چرا من؟ و امروز هم 

كه از اين بيمارى رنج مى كشم، نيز نمى گويم خدايا چرا من؟

شايد الزم شود

براى عيد فطر
عيد فطر؛ نماد رستاخيز

تعيين يك ماه براى رياضت و انجام تكاليفى كه اغلب دشوار 
است و پايان يافتن آن با جشن و سرور، فرصت و بستر مناسبى 

است تا همگان را متوجه داستان زندگى كند .
خواست الهى و يكى از سنتهاى تغييرناپذير او آن است كه به 
شكلهاى مختلف روز قيامت و برخاستن انسانها براى ديدن نتايج 

اعمال خويش را به او يادآورى كند. 

براى مثال خزان و بهار طبيعت از جمله مواردى است كه 
طبق آموزههاى دينى بايد آدمى را به ياد ريزش و رويش مجدد 
خويش اندازد. هركس بايد چنان شود كه حافظ شد و چنان 
گويد كه او گفت : «مزرع سبز فلك ديدم و داس مه نو ؛ يادم از 

ِكشته خويش آمد و هنگام درو»!

ماه مبارك رمضان و عيد خجسته فطر نيز از اين گونه موارد 
است. تعيين يك ماه براى رياضت و انجام تكاليفى كه معموالً و 
عادتاً دشوار است و پايان يافتن آن با جشن و سرور، بايد همگان 
را متوجه داستان زندگى كند. همانگونه كه روزهاى اين ماه 
اندك و البته پربركت است (اياماً معدودات) و به سرعت سپرى 
ميشود، روزهاى زندگى نيز كوتاه ولى غنيمت شمردنى است 

(انفاساً معدوده).
در اين دوران كوتاه بايد به دستوراتى كه ظاهراً دشوار هستند 
(تكليف) عمل كرد و بعد براى هميشه جشن گرفت؛ جشنى كه 
به معناى واقعى خود «عيد» است؛ همان كه على(ع) فرمود: عيد 

ما روزى است كه در آن معصيت نشود!
ماه رمضان گذشت؛ اما چگونه؟ براى آنان كه گوش به فرمان 
آفريدگار خويش بودند، به سرعت و شيرينى گذشت و از اين پس 
بهرهمند از همه آثار آن خواهند بود. اما براى آنان كه تخلف و 
نافرمانى كردند، بسيار طوالنى و سخت و اكنون شرمنده از كردار 
و رفتار خود خواهند بود. آنان با نافرمانى خود به كسى زيان 
نرساندند؛ مگر به خودشان و امروز كه آن روزهاى عزيز گذشته 
است، هركس آنچه را كه كاشته، درو ميكند. فرمانبرداران با 
چهرههاى خندان مزد خويش ميگيرند و تبهكاران نيز كيفر كرده 

خود ميبينند و حسرت ميخورند.

اين همان خالصه داستان مرگ و زندگى و حشر است كه 
امامان و راهنمايان ما تالش كردهاند از آن غافل نمانيم. آنگونه 
كه شيخ صدوق نقل كرده در چنين روزى چشمان حقيقت بين 
امام حسن مجتبى(ع) به مردمى ميافتاد كه در روز عيد خندان 
و سرگرم بودند. آن حضرت كه آموزگار نكته سنج و وقتشناس 
همه تاريخ بوده و هست، رو به ياران و همراهان كرد و آنان را 
به درس گرفتن از عيد فطر فرا خواند. ايشان فرمودند: «خداوند 
عزوجل ماه رمضان را ميدان مسابقهاى براى بندگان خويش 
قرارداد تا با اطاعت و جلب رضايت الهى با يكديگر رقابت كنند؛ 
گروهى كوشيدند و پيروز شدند و گروهى نيز نافرمانى كردند 

و باختند!»
امام مجتبى (ع) با اين تمثيل قيامت را به ياد آوردند و لذا 
چنين ادامه دادند: «شگفتا! شگفتا از آنان كه امروز هم سرگرم 
بازى و خنده هستند؛ روزى كه نيكوكاران پاداش ميگيرند و 
بدكاران زيان ميبينند. به خدا قسم اگر پرده از چشمان شما 
بيفتد، خواهيد ديد كه هر دو گروه مشغول اعمال خويش 

هستند.»

پايان اين حديث ارزشمند اشارهاى به تجسم اعمال است و 
آنچه در قيامت براى ما عيان خواهد شد. قيامت حقيقتى موجود 
است كه ما نميبينيم، نه آنكه حادثهاى باشد كه در آينده پديد 
خواهد آمد. «اِذا َوَقَعِت الواقعه» يعنى اين حادثه اتفاق افتاده و 
لذا فرمود كه اگر پرده بيفتد آن را هم اكنون مشاهده خواهيد 

كرد.
شب عيد فطر كمتر از شب قدر نيست

اين درِس بزرگ است كه اول شوال را عيد سعيد ميكند و اگر 
كسى چنين درسى گرفت، قدر آن را دانسته است. براى همين 
روايت شده كه شِب آن كمتر از شب قدر نيست. شِب عيد فطر 

شِب انديشه و بيدارى است و روِز آن روِز عمل و مردمدارى.
آنان كه يكماه خدا را اطاعت كردهاند، امروز و قبل از هر كاِر 
ديگرى بايد به ياد بندگان محروم و نيازمند خدا باشند. حق آنان 
را از ماِل خود ادا كنند و تالش نمايند به بهترين شكل هم ادا 

كنند و اين حتى بر نماز و اداى حق خدا هم مقدم است!
«َقْداَْفلََح َمن تََزّكى و َذَكَر اسَم َربِِّه َفَصلّى». رستگارى و كاميابى 
از آِن كسى است كه زكات مخصوص فطر را بدهد و با ياد 

پروردگار نماز بگذارد!
تأمين نياز محرومان از مهمترين آداب عيد فطر

از آداب و اعمال عيد فطر است كه ابتدا نياز محرومان را تأمين 
كنى و بعد به دانه خرمايى افطار نمايى. سپس همراه خيل 
جمعيت به صحرا رو آورى و بسان قطرهاى به درياى بندگان 

صالح بريزى و از عفو، رحمت، تقوى و مغفرت درخواست كنى!
چه زيبا و نمادين است اين دستور كه در صورت امكان، كمى 
هم از تربت پاك ساالر شهيدان بايد تناول كرد تا كام جان به 
شيرينى ايثار و شهادت هم شيرين شود و آنگاه كه آماده خروج 
از منزل ميشويم، بايد گفت: «بارالها! در اين روز هركس آماده 
ميهمانى بندهاى از بندگانت ميشود تا از ضيافت و بخشش او 
بهرهمند گردد. اما من، اى پروردگار بزرگ، تنها آماده ميهمانى 
تو هستم و به كرامت و بخشش و عطاياى تو چشم دوختهام! 
امروز يكى از عيدهاى امت پيامبر تو است و من به اتكاى اعمال 
صالح يا به اميد بندگانت در اين جشن شركت نكردهام. بلكه 
فروتنانه و معترف به گناهان و خطاها آمدهام. پس اى بزرگ! 
اى بزرگ! اى بزرگ! گناهان بزرگ مرا ببخشاى؛ چرا كه گناهان 
بزرگ را جز تو كسى نخواهد بخشيد. به جز تو خدايى نيست اى 

مهربانترين مهربانها».

به راستى آيا رسيدن به اين حال، خود بزرگترين عيد و رسيدن 
به «احسنالحال» نيست؟! اين حاِل خوش  روزِى همه ما باد.
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ميهمانى خدا

مناجات / شايد استفاده شود:
و آخرين جمعه ماه مبارك هم گذشت و نيامدى...

لبم را از ذكر مدام خود لبريز كن. 
صدايم را به من برگردان تا باز هم بتوانم با صداى بلند 

بخوانمت.
نفسم را از عطر نامت خوشبو كن؛ 

مانند گل هايى كه با نام تو دهان به سالم باز مى كنند.
چشم هايم را به آبشارها بسپار تا با تمام وجودم،

سال هاى اشتباهم را با گريه توبه كنم.
من به قد قامت تو ايستاده ام تا دوباره بخوانيم.

صداى اذان را كى مى شنويم؟
يا نور! 

كوچه هاى تاريك روزهايم را با چراغ نام تو روشن نگه داشته ام. 
مى خوانمت؛

بلندتر از هميشه. 
صدايت مى كنم،

در حجم افق هاى مه آلودى كه چشم اندازم را تيره كرده اند.
اى اميد دل هاى بى پناه!

گناهان بى شمارم را سر بر ديوار مى كوبم و در غروبى چنين 
دلگير، اميدوار طلوع خورشيد بخشايشت هستم.

روشنم كن و جارى؛ 
چون رودى كه آفتاب در چشمانش خانه كرده است 

يا نُوٌر َعلى نُوٍر!

نگرش:
شايد استفاده شود:

شايد استفاده شود:

براى عيد فطر
عيد فطر؛ نماد رستاخيز

تعيين يك ماه براى رياضت و انجام تكاليفى كه اغلب دشوار 
است و پايان يافتن آن با جشن و سرور، فرصت و بستر مناسبى 

است تا همگان را متوجه داستان زندگى كند .
خواست الهى و يكى از سنتهاى تغييرناپذير او آن است كه به 
شكلهاى مختلف روز قيامت و برخاستن انسانها براى ديدن نتايج 

اعمال خويش را به او يادآورى كند. 

براى مثال خزان و بهار طبيعت از جمله مواردى است كه 
طبق آموزههاى دينى بايد آدمى را به ياد ريزش و رويش مجدد 
خويش اندازد. هركس بايد چنان شود كه حافظ شد و چنان 
گويد كه او گفت : «مزرع سبز فلك ديدم و داس مه نو ؛ يادم از 

ِكشته خويش آمد و هنگام درو»!

ماه مبارك رمضان و عيد خجسته فطر نيز از اين گونه موارد 
است. تعيين يك ماه براى رياضت و انجام تكاليفى كه معموالً و 
عادتاً دشوار است و پايان يافتن آن با جشن و سرور، بايد همگان 
را متوجه داستان زندگى كند. همانگونه كه روزهاى اين ماه 
اندك و البته پربركت است (اياماً معدودات) و به سرعت سپرى 
ميشود، روزهاى زندگى نيز كوتاه ولى غنيمت شمردنى است 

(انفاساً معدوده).
در اين دوران كوتاه بايد به دستوراتى كه ظاهراً دشوار هستند 
(تكليف) عمل كرد و بعد براى هميشه جشن گرفت؛ جشنى كه 
به معناى واقعى خود «عيد» است؛ همان كه على(ع) فرمود: عيد 

ما روزى است كه در آن معصيت نشود!
ماه رمضان گذشت؛ اما چگونه؟ براى آنان كه گوش به فرمان 
آفريدگار خويش بودند، به سرعت و شيرينى گذشت و از اين پس 
بهرهمند از همه آثار آن خواهند بود. اما براى آنان كه تخلف و 
نافرمانى كردند، بسيار طوالنى و سخت و اكنون شرمنده از كردار 
و رفتار خود خواهند بود. آنان با نافرمانى خود به كسى زيان 
نرساندند؛ مگر به خودشان و امروز كه آن روزهاى عزيز گذشته 
است، هركس آنچه را كه كاشته، درو ميكند. فرمانبرداران با 
چهرههاى خندان مزد خويش ميگيرند و تبهكاران نيز كيفر كرده 

خود ميبينند و حسرت ميخورند.

اين همان خالصه داستان مرگ و زندگى و حشر است كه 
امامان و راهنمايان ما تالش كردهاند از آن غافل نمانيم. آنگونه 
كه شيخ صدوق نقل كرده در چنين روزى چشمان حقيقت بين 
امام حسن مجتبى(ع) به مردمى ميافتاد كه در روز عيد خندان 
و سرگرم بودند. آن حضرت كه آموزگار نكته سنج و وقتشناس 
همه تاريخ بوده و هست، رو به ياران و همراهان كرد و آنان را 
به درس گرفتن از عيد فطر فرا خواند. ايشان فرمودند: «خداوند 
عزوجل ماه رمضان را ميدان مسابقهاى براى بندگان خويش 
قرارداد تا با اطاعت و جلب رضايت الهى با يكديگر رقابت كنند؛ 
گروهى كوشيدند و پيروز شدند و گروهى نيز نافرمانى كردند 

و باختند!»
امام مجتبى (ع) با اين تمثيل قيامت را به ياد آوردند و لذا 
چنين ادامه دادند: «شگفتا! شگفتا از آنان كه امروز هم سرگرم 
بازى و خنده هستند؛ روزى كه نيكوكاران پاداش ميگيرند و 
بدكاران زيان ميبينند. به خدا قسم اگر پرده از چشمان شما 

بيفتد، خواهيد ديد كه هر دو گروه مشغول اعمال خويش 
هستند.»

پايان اين حديث ارزشمند اشارهاى به تجسم اعمال است و 
آنچه در قيامت براى ما عيان خواهد شد. قيامت حقيقتى موجود 
است كه ما نميبينيم، نه آنكه حادثهاى باشد كه در آينده پديد 
خواهد آمد. «اِذا َوَقَعِت الواقعه» يعنى اين حادثه اتفاق افتاده و 
لذا فرمود كه اگر پرده بيفتد آن را هم اكنون مشاهده خواهيد 

كرد.
شب عيد فطر كمتر از شب قدر نيست

اين درِس بزرگ است كه اول شوال را عيد سعيد ميكند و اگر 
كسى چنين درسى گرفت، قدر آن را دانسته است. براى همين 
روايت شده كه شِب آن كمتر از شب قدر نيست. شِب عيد فطر 

شِب انديشه و بيدارى است و روِز آن روِز عمل و مردمدارى.
آنان كه يكماه خدا را اطاعت كردهاند، امروز و قبل از هر كاِر 
ديگرى بايد به ياد بندگان محروم و نيازمند خدا باشند. حق آنان 
را از ماِل خود ادا كنند و تالش نمايند به بهترين شكل هم ادا 

كنند و اين حتى بر نماز و اداى حق خدا هم مقدم است!
«َقْداَْفلََح َمن تََزّكى و َذَكَر اسَم َربِِّه َفَصلّى». رستگارى و كاميابى 
از آِن كسى است كه زكات مخصوص فطر را بدهد و با ياد 

پروردگار نماز بگذارد!
تأمين نياز محرومان از مهمترين آداب عيد فطر

از آداب و اعمال عيد فطر است كه ابتدا نياز محرومان را تأمين 
كنى و بعد به دانه خرمايى افطار نمايى. سپس همراه خيل 
جمعيت به صحرا رو آورى و بسان قطرهاى به درياى بندگان 

صالح بريزى و از عفو، رحمت، تقوى و مغفرت درخواست كنى!
چه زيبا و نمادين است اين دستور كه در صورت امكان، كمى 
هم از تربت پاك ساالر شهيدان بايد تناول كرد تا كام جان به 
شيرينى ايثار و شهادت هم شيرين شود و آنگاه كه آماده خروج 
از منزل ميشويم، بايد گفت: «بارالها! در اين روز هركس آماده 
ميهمانى بندهاى از بندگانت ميشود تا از ضيافت و بخشش او 
بهرهمند گردد. اما من، اى پروردگار بزرگ، تنها آماده ميهمانى 
تو هستم و به كرامت و بخشش و عطاياى تو چشم دوختهام! 
امروز يكى از عيدهاى امت پيامبر تو است و من به اتكاى اعمال 
صالح يا به اميد بندگانت در اين جشن شركت نكردهام. بلكه 
فروتنانه و معترف به گناهان و خطاها آمدهام. پس اى بزرگ! 
اى بزرگ! اى بزرگ! گناهان بزرگ مرا ببخشاى؛ چرا كه گناهان 
بزرگ را جز تو كسى نخواهد بخشيد. به جز تو خدايى نيست اى 

مهربانترين مهربانها».

به راستى آيا رسيدن به اين حال، خود بزرگترين عيد و رسيدن 
به «احسنالحال» نيست؟! اين حاِل خوش  روزِى همه ما باد.

-------------------------------------
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ضيافت انديشه
شميم

نيمه   پر   ليوان   را   ببينيد

تصوير   ذهني   درخشاني   از   وضعيت   مطلوب   در   سر  
 بپرورانيد .  تصوير   ذهني   در   واقع   برداشت   دروني   از   دنياي  
 بيروني   است،   بنابراين   هر   طور   كه   دنيا   را   از   دريچه   نگاه  
 و   ذهن   خود   مشاهده   كنيم،   آثار   و   پيامدهاي   متناسب   با  

نگرش

نگرش

ضيافت انديشه 
توسل به حضرت زهرا(س) در گرفتارى ها

افقي:

 1- كوچكترين واحد اجتماع - خبر خوش 
و هوشيار  زيرك   - گياه  پرسيدن 2- دشمن 
از مايعات يا غالت  با آن چيزي  - ظرفي كه 
در  شهري   - كننده  نقد   -3 گيرند  اندازه  را 
و  خوبي   -4 معدن   - خوزستان  استان 
خوش  آواز  به  زمزمه   - سحاب   - نيكويي 
5- خاندان - سربست كارخانه - روشها و طريقه 
ها - خيس و آبدار - حرف انتخاب 6- امام و 
پيشوا - شكوه و رفعت - همنشيني و همدمي 
بلند  7- خاطر و حافظه - خنده دار - جاي 
8- صوفي و شاعر قرن 4 و 5 از قديميترين 
كساني كه اصول تصوف را در خراسان اشاعه 
داد و قول و سماع را بين خانقاهيان متداول 
كرد 9- غله نارس - خود را بزرگ پنداشتن 
آلمان  در  دان  موسيقي  و  معروف  خانداني   -
10- پي در پي - برهنه - گالبي 11- از اعداد 
يك رقمي - واحد مساحت - چهره و صورت 
- تراشيدن - راز 12- واحد طول براي پارچه 
در انگلستان و آمريكاي شمالي - شوريدن دل 
- درست و بي عيب 13- عقايد - شهري در 
 - مهرباني   -14 گشادگي  و  وسعت   - تركيه 
هالك و نابودي - دوست 15- فيلمي از عباس 

كيارستمي - خجالت. 
عمودي:

شيلي  نويسنده  آلنده  ايزابل  از  اثري   -1  

زبانه   - آسمان  كرانه  و سروري 2-  بزرگي   -
آتش - درياچه اي در استان فارس 3- نسل 
انگليسي  معاصر  فيلسوف   - سرما   - فرزند  و 
و برنده جايزه نوبل 1950 ميالدي 4- بسيار 
زياده   -5 محبت   - منظوم  سخن   - گردنده 
در  كارشناس   - مزاحم  راندن   - خواهي 
و  تند  بويي  با  گازي   - ساختماني  كارهاي 
زننده كه هنگام رعد و برق توليد مي شود 6- 
تصفيه كننده هوا - برتري و رجحان - فرياد  
و خروش 7- نزد ايرانيان است و بس - مرز و 

كرانه - فكر و تأمل در كار 8- وهم و پندار - 
برنج شوشتر - از جهات اربعه 9- ژاله - بامداد 
- زادگاه نيما 10- آسمان - دشواري و سختي 
در كار - بندر 11- ماه پرتابي - اتاق بزرگ - 
گشودن گره - مركز ايتاليا 12- شهر مركبات 
- كوچانيدن - دسته و گروه 13-سپاسگزار - 
آگاه و مطلع - حاضر و آماده 14- خودخواهي 
و خودپسندي - سفت و سخت - آتش 15- 

هادي - بهره مندي و كاميابي 
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شعر روز

ما خستگانيم و تويى صد مرهم بيمار ما           
                  ما بس خرابيم و تويى هم از كرم معمار ما

من دوش گفتم عشق را اى خسرو عيار ما            
             سر درمكش منكر مشو تو برده اى دستار ما

ايجاد   مناسب   موقعيتهاي  زيستن  خوشبخت   براي  بايد  ما 
كنيم،نه اينكه  در انتظار آن باشيم

آيه روز

و اينكه براى كسانى كه به آخرت ايمان نمى آورند عذابى پر درد 
آماده كرده ايم

سوره اسراء، آيه 10

پيامبر (ص): نمازهاى پنج گانه به نهر جارى گوارايى مى مانند كه 
بر در خانه هايتان روان است وهر روز پنج بار خود را در زالل آن 

شست و شو مى دهيد، ديگر هيچ پليدى باقى  نمى ماند.

سخن روزحديث نماز
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حديث نور
(جهنم)  آتش  سپر  روزه  فرمود:  (ص)  خدا  رسول 
آتش  از  انسان  گرفتن  روزه  بواسطه  «يعنى  است. 

جهنم در امان خواهد بود.» 

ذكر روز
يا ذوالجالل و االكرام 

دعاى روز بيست وهفتم 

آن فضيلت  در  مرا  روزى كن  خدايا 
شب قدر را و بگردان در آن كار هاى مرا از سختى به 
آسانى و بپذير عذر هايم و بريز از من گناه و بار گران 

را اى مهربان به بندگان شايسته خويش .
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مىلستامنتناما1

ىهراسخرموجهب2

بتهكرتتصرفار3

دبعسنىترامملا4

ىراسدارافسامم5

كدنارقمكپوپ6

قلگنجىتاراىس7

روادلىسنوىكر8

نىسپاوجشاشبم9

رقومملىندوب10

ناوردروكرنىلم11

زنطناتسغادهىت12

دهناىعرىرغلر13

ىبىعنروناىسج14

كورتمردبمرتحم15

انديشه منفى
 نتايج منفى به بار مى آورد 

 متاسفانه كار كرد ضمير ناخود آگاه براى همه روشن 
نيست و فقط برخى از افراد در تنگناها از ضمير باطن 

خود طلب يارى مى كنند. 
زندگى  در  آن  نقش  و  ضمير  اين  مورد  در  امروزه 
نوشته شده كه همگى در يك مطلب هم  صدها كتاب 
باطن  به ضمير  را  اهداف خود  و  «آرزوها  صدا هستند؛ 
بسپاريد تا با دقت روى آن كار كند و نتيجه صحيح را 
ها  خواسته  و  آرزوها  دهد».سپردن  قرار  اختيارتان  در 
به  چنانچه  آن  از  راه حل  درخواست  و  باطن  به ضمير 
صورت يك عادت روزمره درآيد، به حل مشكالت كمك 

موثرى خواهد كرد.
همه ما استعداد نابغه شدن داريم، به شرطى كه قادر 
و  كنيد  باشيم.اراده  خود  خالق  انديشه  از  استفاده  به 
ها،  آرمان  كانون  شما  ناخودآگاه  ضمير  دهيد  اجازه 
مانند  ناخودآگاه  ضمير  باشد.  هايتان  خواسته  و  اهداف 
ساير اعضاى بدن موقتا به خواب نمى رود، بلكه پيوسته 
و  مثبت  افكار  بنابراين  تكاپوست؛  و  فعاليت  حال  در 
ناخودآگاه  ضمير  به  ناخواسته،  يا  خواسته  شما،  منفى 
قرار مى  ارزيابى  نگاه موشكافانه مورد  با  و  يابد  راه مى 
گيرد. البته بهتر است با بكارگيرى «اراده» افكار مثبت 
و سازنده را به ضمير ناخودآگاه انتقال دهيد، زيرا افكار 
منفى و مخرب پاسخ هاى ناخوشايندى را نيز به دنبال 
هاى  خواسته  به  همواره  باطن  داشت.ضمير  خواهند 

درونى اعم از مثبت يا منفى پاسخ مى دهد. 
با  را  آن  دايماً  و  بترسيد  موضوعى  از  اگر  نتيجه  در 
همان  شما  از  تبعيت  بدون  نيز  مغز  كنيد،  تكرار  خود 
پاسخى را مى دهد كه شما پيش خود تكرار كرده ايد.

شدنى  عوض  من  كه  افكار  اين  با  را  خود  ذهن  هرگز 
اين  با  ام  زندگى  ام،  آمده  دنيا  به  جورى  اين  نيستم، 
حرف ها تغيير نمى كند يا وضع من با ديگران فرق دارد 
آلوده نسازيد، زيرا انديشه منفى همواره به نتايج منفى 
ديگر  اى  دريچه  از  را  زندگى  كنيد  سعى  انجامد.  مى 

ببينيد تا پاسخى جديد و اميد بخش نصيبتان گردد. 

حاج آقا مجتبى تهرانى
اين ماه، ماه دعا است. دعا   يعنى درخواست عبد از ربش در اين ماه مقبول است و به تعبيرى كه در روايات داريم، بين 
عبد و رب ديگر هيچ حجابى در ميان نيست. لذا ما اين تعبير را مى كنيم كه ماه مبارك رمضان، ماه گسستن و ماه پيوستن 

است؛ گسستن از غير رب و پيوستن به رب.
اينكه در روايات متعدد به دعا در ماه مبارك رمضان سفارش شده، براى همين است كه ديگر حجابى در كار نيست و آنچه 

را كه عبد بخواهد با ربّش راز و نياز كند، بدون هيچگونه حجابى به رب او مى رسد و حتى مقبول هم واقع مى شود. 
درهاى آسمان گشوده شده است. روايت از پيغمبر اكرم(ص) است كه حضرت فرمودند: . تمام در هاى آسمان  اشاره به 
جهت ِعلوى است، يعنى آن عالم برتر از عالم ماده  در اولين شب ماه رمضان،باز مى شوند؛ و اين درها تا آخرين شب ماه 

مبارك رمضان بسته نمى شوند. 

امام على(ع) در روايتى فرمودند :  آگاه باشيد! تمام درهاى آسمان از اولين شب ماه مبارك رمضان باز است. (بحاراألنوار، 
ج93، ص371) آگاه باشيد! دعا در اين ماه مبارك پذيرفته شده است.چه بسا آن روايت پيغمبر اكرم (ص) كه فرمودند 
ماه رجب ماه خداوند است، ماه شعبان ماه من است و ماه رمضان ماه امت من است، اشاره اى به اين باشد كه امت من كه 
ربوبيت حق را پذيرفته اند در اين ماه مى توانند از ربوبيت حق كمال استفاده را كنند.لذا مى فرمايد ماه رمضان، ماه امت من 
است؛ نمى فرمايد ماه خدا يا ماه من است. لذا خواستم به دوستان عرض كنم كه بايد هر لحظه از لحظات اين ماه را قدر 

بدانيم و از آن بهترين بهره را نسبت به درخواست هاى ماّدى و معنوى بگيريم.

رمضان، دار ضيافت ا... و ميزبان كريم

در روايت داريم كه پيغمبر اكرم (ص)در خطبه اى كه خواند، فرمود:  شما در ماه رمضان به مهمانى خدا دعوت شده ايد. به 
همين دليل است كه اهل معرفت مى گويند ماه رمضان «دار ضيافت ا...» است. اين ماه رمضان، خانه مهمانى خدا است.سؤال 
اين است: اگر يك مهمان تقاضايى از ميزبانش داشت، وقتى همان ابتدا كه به خانه ميزبان رسيد به صاحب خانه گفت من 
چنين گرفتارى اى دارم، كرامت او چه اقتضا مى كند؟ آيا اين طور اقتضا مى كند كه بگذارد وقتى مهمان مى خواست از اين 

خانه برود، حاجتش را به او بدهد، يا همين كه وارد خانه شد، همان جا بدهد؟!

توسل به حضرت فاطمه زهرا(س)

حاال وسيله مى خواهى؟! وسيله هم برايت مى آورم! همان وسيله اى را مى آورم كه از بعضى ائمه(صلوات ا... عليهم) نقل شده 
است كه هر وقت گرفتارى پيدا مى كردند به او متوسل مى شدند. مى گويند حضرت بلند مى گفت: «يا فاطمه»...

«شانس» را  آن  مردم  كه  چيزى  بررسى  براى  مطالعه 
بدانم  خواستم  شد.مى  شروع  قبل  سال  ده  خوانند،  مى   
زند،  مى  را  ها  بعضى  خانه  در  هميشه  اقبال  و  بخت  چرا 
چرا  ديگر  عبارت  به  مانند.  مى  محروم  آن  از  اماسايرين 
«بدشانس»  ديگر  عده  شانس»و  «خوش  مردم  از  بعضى 
هستند؟آگهى هايى در روزنامه هاى سراسرى چاپ كردم 
و از افرادى كه احساس مى كنندخوش شانس يا بدشانس 
هستند خواستم با من تماس بگيرند.صدها نفر براى شركت 
در مطالعه من داوطلب شدند و در طول سال هاى گذشته 
از  و  گرفتم  نظر  زير  را  شان  زندگى  كردم،  مصاحبه  باآنها 
آنها خواستم درآزمايش هاى من شركت كنند. نتايج نشان 
غافلند،  موضوع  اين  از  كلى  به  افراد  اين  هرچند  كه  داد 
كليد خوش شانسى يا بدشانسى آنها در افكار و كردارشان 
نهفته است. براى مثال، فرصت هاى ظاهرا خوب در زندگى 
چنين با  مرتبا  شانس  خوش  افراد  بگيريد.  نظر  در  را 

 فرصت هايى برخورد مى كنند، درحالى كه افراد بدشانس 
نه.با ترتيب دادن يك آزمايش ساده سعى كردم بفهمم آيا 
آنها در شناسايى چنين فرصت  ازتوانايى  ناشى  اين مساله 
و  شانس»  «خوش  افراد  گروه  دو  هر  نه.به  يا  است  هايى 
«بدشانس» روزنامه اى دادم و از آنها خواستم آن را ورق 
مخفيانه  به طور  است.  آن  در  بگويند چند عكس  و  بزنند 
يك آگهى بزرگ را وسط روزنامه قرار دادم كه مى گفت: 
را آگهى  اين  كه  بگوييد  مطالعه  اين  سرپرست  «اگربه 

 ديده ايد 250 پوند پاداش خواهيد گرفت.» اين آگهى نيمى 
از صفحه را پر كرده بود و به حروف بسيار درشت چاپ شده 
بود. با اين كه اين آگهى كامال خيره كننده بود، افرادى كه 
احساس بدشانسى مى كردند عمدتا آن را نديدند، درحالى 
كه اغلب افراد خوش شانس متوجه آن شدند. مطالعه من 
نشان داد كه افراد بدشانس عموما عصبى تر از افراد خوش 
شانس هستند و اين فشار عصبى توانايى آنها در توجه به 
آنها  نتيجه،  كند.در  مى  مختل  را  غيرمنتظره  هاى  فرصت 
فرصت هاى غيرمنتظره را به خاطر تمركز بيش از حد بر 
مهمانى  به  وقتى  مثال  براى  از دست مى دهند.  سايرامور 
كه  هستند  نقصى  بى  جفت  يافتن  غرق  چنان  روند  مى 
از دست  را  يافتن  دوستان خوب  براى  عالى  فرصت هاى 
مى دهند.آنها به قصد يافتن مشاغل خاصى روزنامه را ورق 
مى زنند و از ديدن ساير فرصت هاى شغلى بازمى مانند.
بارزترى هستند،  تر و  افراد خوش شانس آدم هاى راحت 
آنچه  فقط  نه  و  دارد  وجود  اطرافشان  در  آنچه  نتيجه  در 
من  تحقيقات  بينند.  مى  هستند،  آنها  جستجوى  در  را 
براساس  اقبال  خوش  هاى  آدم  كه  داد  نشان  مجموع  در 
آنها  اوال  كنند..  مى  ايجاد  فرصت  خود  براى  اصل،  چهار 
دارند،  مهارت  مناسب  هاى  فرصت  يافتن  و  ايجاد  در 
آن  براساس  و  سپارند  مى  گوش  شهود  قوه  به  ثانيا 
تصميم هاى مثبت مى گيرند. ثالثا به خاطر توقعات مثبت، 
هر اتفاق نيكى براى آنها رضايت بخش است و رابعا نگرش 

مى  بدل  اقبالى  خوش  به  را  بدبيارى  آنها،  پذير  انعطاف 
مى  آيا  پرسيدم  خود  از  مطالعه،  نهايى  مراحل  در  كند. 
توان از اين اصول براى خوش شانس كردن مردم استفاده 
كرد. از گروهى از داوطلبان خواستم يك ماه وقت خود را 
و  روحيه  ايجاد  براى  كه  كنند  هايى  تمرين  انجام  صرف 
بود.اين  آنها طراحى شده  رفتار يك آدم خوش شانس در 
تمرين ها به آنها كمك كرد فرصت هاى مناسب را دريابند، 
به قوه شهود تكيه كنند، انتظار داشته باشند بخت به آنها 
ماه  دهند.يك  نشان  انعطاف  بدبيارى  مقابل  در  و  كند  رو 
كردند.  تشريح  را  خود  تجارب  و  بازگشته  داوطلبان  بعد، 
هاى  آدم  گفتند  آنها  درصد   80 بود:  انگيز  حيرت  نتايج 
شادترى شده اند، از زندگى رضايت بيشترى دارند و شايد 
مهم تر از هر چيز خوش شانس تر هستند و باالخره اين 

كه من «عامل شانس» را كشف كردم.

 چند نكته براى كسانى كه مى خواهند
خوش اقبال شوند

اغلب  كارى  چنين  كنيد،  گوش  خود  باطنى  غريزه  به 
نتيجه مثبت دارد.

عادات  و  شويد  روبرو  تازه  تجارب  با  خاطر  گشادگى  با 
روزمره را بشكنيد.

هر روز چند دقيقه اى را صرف مرور حوادث مثبت زندگى 
كنيد.

چرا برخى مردم بى وقفه در زندگى «شانس» مى آورند
 درحالى كه سايرين هميشه «بدشانس» هستند؟
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1-اميد در زندگى همان قدر اهميت دارد كه بال آ
براى پرنده .

دست  كه  است  چيزى  آخرين  آرزو  و  اميد    -2
از گريبان انسان برمى دارد. دوست داشتنى ترين 
تمركز  برترش  خوِد  روى  كه  است  كسى  شخص 

كند.
از  همه  شود  نابود  اگر  كه  است  سرابى  3-آرزو 

تشنگى خواهند مرد.
 4-اميد دارويى است كه شفا نمى دهد ولى درد 

را قابل تحمل مى كند.
5-بشر وقتى از ادامه ى اميدها و آرزوها باز ماند 

مرده اى بيش نيست .
َممات  همسر  و  همدوش  اميد،  بدون  6-حيات 

است.
7-آرزو ريشه ى حيات ماست. اگرچه اين ريشه ، 

حيات ما را به تدريج مى سوزاند ، ولى همين ريشه 
مايه ى زندگى است .

8-آرزو كردن چقدر شعف انگيز است . اما وقتى 
مى  بر  رخت  ما  درون  از  شعف  رسيديم  آرزو  به 

بندد.
آرزو  و  هستند  آفريننده  و  معمار  خوب  9-افكار 
تواند  مى  ما  جانب  به  را  هرچيز  كه  است  قالبى 

بكشد.
10-اميد مادر ايمان است.

11-اميد نان روزانه ى آدمى است .
دست  از  كه  است  بختانى  تيره  رفيق  12-اميد 

ساقى دهر جرعه ى بى مهرى نوشيده اند.
13-انسان در عين نوميدى ، اميدوار است.

زنده  اميد  با  آدمى  و  برپاست  اميد  با  دنيا   -14
است. 15-اميد، نيمى از خوشبختى است.

آگهى تغييرات شركت ابر دژ سازه
 خراسان جنوبى سهامى خاص به شماره ثبت 

3400 و شناسه ملى 10360048123
مورخ  مديره  هيأت  و  ساليانه  عادى  عمومى  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
1390/5/26 تصميمات ذيل اتخاذ شد: 1- آقاى محمد امين احمدى تبار به 
البدل براى  عنوان بازرس اصلى، آقاى مرتضى دزگى به عنوان بازرس على 
يك سال مالى انتخاب گرديد.2- روزنامه كثير االنتشار آواى خراسان جنوبى 
قرار  به  مديره  هيأت  اعضاء   -3 انتخاب شد.  هاى شركت  آگهى  نشر  جهت 
ذيل مى باشد:آقاى مهدى على آبادى و آقاى ابوالفضل درويشى گازار و آقاى 
حسين درويشى و خانم آسيه مهربان و خانم مهديه احمدى تبار و آقاى سيد 

حامد حسينى نسب و آقاى حميد رضا ظفر اسد اله پور تا تاريخ 1392/5/26
4- سمت اعضاء هيأت مديره به قرار ذيل تعيين گرديدند:آقاى مهدى على 
آبادى به سمت رييس هيأت مديره و آقاى ابوالفضل درويشى گازار به سمت 
عضو  به سمت  پور  اسداله  ظفر  حميدرضا  آقاى  و  مديره  هيأت  رييس  نايب 
خانم  و  مديره  هيأت  عضو  سمت  به  درويشى  حسين  آقاى  و  مديره  هيأت 
نسب  حسينى  حامد  سيد  آقاى  و  مديره  هيأت  عضو  به سمت  مهربان  آسيه 
به سمت عضو هيأت مديره و خانم مهديه احمدى تبار به سمت عضو هيأت 
مديره و آقاى مهدى على آبادى به سمت مدير عامل. 5- كليه اوراق و اسناد 
تعهدآور شركت از قبيل چك و سفته و غيره با امضاى آقاى مهدى على آبادى 
(مديرعامل) و آقاى ابوالفضل درويشى گازار (نايب رييس هيأت مديره) و در 
غياب نايب رييس هيأت مديره (آقاى ابوالفضل درويشى گازار) با امضاى خانم 
مهديه احمدى تبار (عضو هيأت مديره) و مهر شركت معتبر است.  در تاريخ 
1390/6/3 ذيل دفتر ثبت شركت ها و موسسات غير تجارى ثبت و مورد تأييد 

محمدرضا ابراهيمىو امضاء قرار گرفت.
سرپرست اداره ثبت اسناد و امالك بيرجند واحد ثبتى بيرجند

آگهى تاسيس شركت فوم بتن خاوران سهامى خاص
از لحاظ امضاى  اداره به ثبت رسيده و در تاريخ 1390/05/30  شركت فوق در تاريخ 1390/05/30 تحت شماره 4191 و شناسه ملى 10360056369 در اين 
ذيل  دفاتر تكميل گرديده و خالصه اظهار نامه آن به شرح زير جهت اطالع عموم در روزنامه هاى رسمى و كثير االنتشار آواى خراسان جنوبى آگهى مى شود .  
1- موضوع شركت: اجرا و مشاوره و نظارت بر كليه پروژه هاى ساختمانى از قبيل ساخت اماكن مسكونى و ادارى و صنعتى و آموزشى و بهداشتى و ساخت 
ساير اماكن و انبوه ساز مسكن، نقشه بردارى و نقشه كشى ساختمان ، توليد فرم پروتئينه و اجراى بتن سبك از قبيل كف سازى و شيب بندى و ساخت بلوكه 
هاى سيمانى سبك و شركت در كليه مناقصه ها در رابطه با امور فوق، راه سازى شامل زيرسازى و روسازى و ماسه پاشى و آسفالت و تأسيسات شامل انجام كليه 
امور مربوط به انتقال آب و برق گاز و فاضالب و سيستم هاى گرمايشى و شركت در مناقصه ها در رابطه با امور فوق. 2- مدت شركت : از تاريخ ثبت به مدت 
نامحدود  3- مركز اصلى شركت : 1-3-استان خراسان جنوبى – شهر بيرجند – خيابان طالقانى – طالقانى 15- مجتمع تجارى عسل – واحد 2 4- سرمايه 
شركت: مبلغ 1/000/000 ريال منقسم به يكصد  سهم  10/000 ريالى كه تعداد يكصد سهم  با نام مى باشد كه مبلغ 1/000/000 ريال توسط موسسين طى 
گواهى بانكى شماره 90/0059/313  مورخ 1390/5/1 نزد بانك كارآفرين شعبه ابوذر  بيرجند پرداخت گرديده است.   5- اولين مديران شركت:  1-5- آقاى 
خليل خسروى به سمت رييس هيات مديره  2-5- خانم سمانه ساالرى  سمت  نايب رييس هيات مديره  3-5- آقاى مهدى مقدم به  سمت عضو هيأت مديره  
4-5- خانم سمانه ساالرى  به سمت مدير عامل  به مدت 2 سال انتخاب گرديدند.  6- دارندگان حق امضا: كليه اوراق واسناد تعهد آور شركت از قبيل چك و 
سفته و  غيره با امضاى خانم سمانه ساالرى (مدير عامل) و  مهر شركت معتبر است.  7- اختيارات مدير عامل : طبق اساسنامه  8- بازرس اصلى و على 

البدل:  1-8- خانم سيده زهره زهرايى  به عنوان بازرس اصلى  2-8- آقاى عليرضا خرم شاهى  به عنوان بازرس على البدل  
محمد رضا ابراهيمى  - رييس اداره ثبت اسنادو امالك بيرجند واحد ثبتى بيرجند 

آگهى تاسيس شركت تعاونى دانش بنيان
 فكر برتر خاوران  

ملى  شناسه  و   4192 شماره  تحت   1390/05/30 تاريخ  در  فوق  شركت 
10360056373 در اين اداره به ثبت رسيده و در تاريخ 1390/05/30 از لحاظ 
امضاى ذيل دفاتر تكميل گرديده و خالصه اظهار نامه آن به شرح زير جهت 
اطالع عموم در روزنامه هاى رسمى و كثير االنتشار آواى خراسان جنوبى آگهى 
مى شود .  1-موضوع شركت: 1. آموزش، توانمند سازى، و بازآموزى دانش 
آموختگان و دانشجويان براى ورود به فضاى كسب و كار 2. زمينه يابى جهت 
ايجاد اشتغال دانش آموختگان و  ارائه مشاوره در زمينه هاى كار آفرينى، اشتغال 
انتقال تسهيالت و  و كاربردى سازى اختراع و تحقيق 3- شناسايى، جذب و 
كمك ها به مخترعين، كارآفرينان و پديدآورندگان طرح هاى علمى و تحقيقاتى 
و ساير موارد مندرج در ماده سه اساسنامه. 2- مدت شركت : از تاريخ ثبت 
به مدت نامحدود  3- مركز اصلى شركت : 1-3-استان خراسان جنوبى – 
شهر بيرجند - خيابان شهريور – شهريور 22- كوچه شهيد كيوانى 9- پالك 
و چهار  بيست  به  منقسم  ريال  مبلغ 7/200/000  4- سرمايه شركت:   9
سهم  300/000 ريالى كه تعداد بيست و چهار سهم  با نام مى باشد كه مبلغ 
بانكى شماره 4000/685662  2/400/000 ريال توسط موسسين طى گواهى 
مورخ 1390/4/25 نزد بانك توسعه تعاون شعبه مركزى  بيرجند پرداخت گرديده 
است. و الباقى سرمايه در تعهد صاحبان سهام مى باشد.  5- اولين مديران 
شركت:  1-5- آقاى جبار افشار كهن به سمت رييس هيات مديره  5-2- 
آقاى عباس افشار كهن به سمت  نايب رييس هيات مديره  3-5- آقاى بهزاد 
محمودى به  سمت عضو هيأت مديره (بعنوان عضو على البدل)  4-5- آقاى 
امير افشار كهن به سمت منشى هيأت مديره به عنوان اعضاى هيات مديره به 
مدت سه سال انتخاب گرديدند. 5-5- آقاى جبار افشار كهن به سمت مدير عامل  
به مدت 2 سال انتخاب گرديد.  6- دارندگان حق امضا: كليه قراردادها و 
اسناد رسمى و تعهد آور بانكى شركت از قبيل چك و سفته، برات و اوراق بهادار 
با امضاى آقاى جبار افشار كهن (مدير عامل) و آقاى عباس افشار كهن (نايب 
رييس هيأت مديره) و مهر شركت معتبر است و اوراق عادى و نامه ها با امضاى 
آقاى جبار افشار كهن (مدير عامل) و مهر شركت معتبر است.  7- اختيارات 
مدير عامل : طبق اساسنامه  8- بازرس اصلى و على البدل:  1-8- آقاى 
صادق زينلى  به عنوان بازرس اصلى  2-8- خانم فاطمه حاجى زاده  به عنوان 

بازرس على البدل 
(حمد رضا ابراهيمى -سرپرست اداره ثبت اسناد و امالك بيرجند واحد ثبتى بيرجند )

نيازمنديم
تهران كباب به يك نفر كارگر ساده  و يك نفر 

آشپز ماهر جهت كباب زدن و پخت برنج 
با حقوق باال نيازمند است

4445052 - 09351280070

به افراد ذيل جهت همكارى نيازمنديم:

 1-يك نفر خانم مسلط به كامپيوتر و صندوق

2- يك نفر آقا يا خانم جهت سالن
09159611422 - 4420635

به چند نفر شاطر نانوايى سنگك - تفتان - 

لواش در روستاهاى مختلف نيازمنديم
09151605095

يك شركت معتبر پخش مواد غذايى
 چند نفر بازارياب آقا و خانم به صورت

 پاره وقت يا تمام وقت استخدام مى نمايد.
09155611219 - 4420021

به 2 نفر خياط خانم
 چرخ كار راسته دوزى

 جهت كار در پرده فروشى
4441321 - 09158611878

به يك كفى سه محور جهت اجاره
مسيح 09395609780

فروشى
تعداد 20 هزار سهم سيمان باقران 

به فروش مى رسد
09155089075

خودروى پرايد 141 مدل 88 رنگ 
نوك مدادى فوق العاده تميز  فى توافقى 

09151609803

تعداد  محدودى مانيتور LG17 طرح لبخند 
4441325 - 09365875551

سوپر ماركت با موقعيت عالى واقع در سجاد 
شهر فلكه نيك اختر  خيابان 15 خرداد

بصورت نقد و اقساط و يا معاوضه با خودرو
09157080802

سوپر ماركت با كليه امكانات و موقعيت عالى
09156033035

فروش – معاوضه
يك سوئيت با متراژ 38 متر همكف- 2 نبش 

واقع در اول بازارچه شهرك گل ها 
پالك 11 با كليه امكانات فروشى و معاوضه با 

منزل فى: 38 ميليون و پانصد هزار تومان
09157213655



ياد ياران
شهيد :

حسينعلي حسينايي خزان
محل والدت :

 1336
تاريخ و محل شهادت:

 1364/12/11 منطقه فاو 
شهيد ازنخستين پيام آوران حركت اسالمي در روستاي 
بسيج  عضويت   به  انقالب  ي  ازپيروز  بعد  بود  خزان 
درآمد پس از مدتي از طريق بسيج عازم مناطق جنگي 
فاو   درمنطقه  دالورانه  نبرد  مدتها  از  بعد  شدسرانجام 
مورداصابت تركش خمپاره قرارگرفته و به فيض شهادت 

نايل آمد. 
بنياد شهيد و امور ايثارگران شهرستان بيرجند 

آيامى دانيد 

اخبار فناورى

يكشنبه 6شهريور 1390   سال پانزدهم     شماره  2172   5 گوناگون 

سيره    عملي   امام   خمينى (  ره)
  در   ماه   رمضان

عالمان   رباني،   چلچراغ هاى   پر   فروغى   هستند   كه   در  
 هرعصرى،   در   آسمان   علم   و   عمل   مى درخشند،  و   با   كسب  
 نور   و   گرما   از   خورشيد   رسالت   و   امامت،   بر   زمينيان   تجلى  
 مى كنند   و   آنان   را   به   سوى   منابع   نور   و   بركت   دودمان   وحى،  

 رهنمون   مى سازند  .
 در   ميان   دين   باوران   كفر   ستيز،   چهره   محبوب   قرن،  
 فقيه   تيزبين   سياست   مدار،   فيلسوف،   عارف   ژرف   نگر،   عالم  
 متخلق   و   رهبر   و   بنيان   گذار   جمهورى   اسالمى،   حضرت   امام  
 خمينى   رضوان   ا...  عليه،   از   موقعيتى   واال   و   ويژه   برخودار  
 است،   زيرا   روزها   و   ساعت ها   و   لحظه هاى   عمر   او،   با   مراقبه  
 و   محاسبه   سپرى   شد   و   صدها   آيه   قرآن   را   مجسم   ساخت  
 و   عينيت    بخشيد  . در   اين   مبحث   به   سيره   عملي   امام  
 مي   پردازيم   تا   ره   توشه   اي   براي   عاشقان   ماه   رمضان   باشد .

 حضرت   امام(ره)  توجه   ويژه اى   نسبت    به   ماه   رمضان  
اين   داشته   و   بدين   جهت،   به   دعا   و   تالوت   قرآن   و  ... در 

ماه مى پرداختند .
يكى   از   اعضاى   دفتر   ايشان،   دراين   باره   مى گويد :

 پنجاه   سال   است   كه   نماز   شب   امام،   ترك   نشده   است.  
 امام   در   بيمارى   و   در   صحت   و   در   زندان   و   در   خالصى   و  
 در   تبعيد،   حتى   بر   روى   تخت    بيمارستان   قلب   هم   نماز  

 شب   خواندند.
يكى   از   ياران   امام،   در   اين   باره   گفته   است  :

 در   اين   ماه،   ايشان   شعر   نمى خواندند   و   نمى سرودند   و  
 گوش   به   شعر   هم   نمى دانند  .  خالصه،   دگر   گونى   خاصى  
 متناسب   با   اين   ماه   در   زندگى   خود   ايجاد   مى كردند،   به  
 گونه اى   كه   اين   ماه   را،   سراسر،   به   تالوت   قرآن   مجيد   و  
 دعا   كردن   و   انجام   دادن   مستحبات   مربوط   به   ماه   رمضان  

 سپرى   مى كردند .
 ايشان،   به   هنگام   سحر   وافطار،   بسيار   كم   مى خوردند،  
 به   گونه اى   كه   خادم شان   فكر   مى كردند   كه   امام،   چيزى  

 نخورده   است .
 حضرت   امام   رحمة   ا...  عليه   درباره   رمضان   چنين  

 مى سرايند :
 ماه   رمضان   شد،   مى   و   ميخانه   بر   افتاد  

 عشق   و   طرب   و   باده،   به   وقت    سحر   افتاد
افطار   به   مى   كرد   برم   پير   خرابات

گفتم   كه   تو   را   روزه،   به   برگ   و   ثمر   افتاد
با   باده،   وضو   گير   كه   در   مذهب   رندان

در   حضرت   حق   اين   عملت    بارور   افتاد

رشد 75 درصد آموزش
 بخش حمل و نقل جاده اي استان 

در 4 ماهه ابتداي سال  
استان  جاده اي  نقل  و  حمل  بخش  كارى-آموزش 
جاري ،75   سال  اول  چهارماهه  در  جنوبي  خراسان 
درصد نسبت به زمان مشابه سال قبل رشد داشته 

است.  
پايانه هاي  اداره كل حمل و نقل و  روابط عمومي    
با   : خبرگفت  اين  اعالم  با  جنوبي  خراسان  استان 
مطابق  مدت  كوتاه  آموزشي  دوره  هشت  برگزاري 
و  ونقل  حمل  بخش  در  آموزشي  هاي  استاندارد  با 
باهدف ارتقاى معلومات تخصصي فعالين حمل و نقل 
آموزش  پايان  گواهينامه   ، ايمني  فرهنگ  وارتقاى 

جهت افراد شركت كننده صادر گرديد . 
    

اين گزارش حاكي است در چهار ماهه نخست سال 
جاري بيش از يك هزار و 671 نفر در بخش رانندگان 
اين  ديدندكه  آموزش  استان  حرفه اي برون شهري 
آموزشي  نفر دوره  با گذراندن 13هزار و 810  افراد 
در دوره هاي قوانين و مقررات،مهارت هاي رانندگي ، 
مهار بار ، اخالق حرفه اي بخش هاي باري و مسافري 
و نيز دوره هاي بدو خدمت و  ابعاد و اوزان بارهاي 
ترافيكي ، آموزش هاي الزم را بصورت تئوري و عملي 

فرا گرفتند .  

از  روز  چهارمين  در  سرابندي-  نهبندان؛ 
از  برداري  بهره  دولت،  هفته  گراميداشت 
وخدماتي  كشاورزي  و  عمراني  طرح   24
ريال  953ميليون  و  ميليارد   16 صرف  با 
اعتبار با حضور جمعي از مسووالن استاني 

و محلي در شهرستان نهبندان آغاز شد. 
به گزارش خبرنگار ما ، مجتمع آبرساني به 
امام  روستاهاي سيد مراد، كالته مير، مزار 
راهي و سيكوري   ، ، طارق  زاده سيد علي 
با  اعتبار  با 5 ميليارد و 903 ميليون ريال 
فاضالب  و  آب  شركت  عامل  مدير  حضور 

امام  و  فرماندار  جنوبي،  خراسان  روستايي 
رسيد.  برداري  بهره  به  نهبندان  جمعه 
روستايي  فاضالب  و  آب  اداره  رييس 
اين  اجراي  گفت:براي  نهبندان  شهرستان 
گذاري  لوله  متر   300 و  هزار   16 با  طرح 
لوله  متر   900 و  هزار   5 و  انتقال  خط  در 
متر حصار  و 200  توزيع  گذاري در شبكه 
كشي، يكباب ايستگاه پمپاژ ، 41 حوضچه 
 4 و  جاده دسترسي  متر   3500 شيرآالت، 
باب مخزن ذخيره در مجموع به حجم 280 

متر مكعب احداث شده است. 

غالمرضا نخعي افزود: 475 خانوار روستايي 
شدند.  مند  بهره  طرح  اين  مزاياي  از 
مسووالن  از  جمعي  حضور  با  همچنين 
جنوبي  خراسان  كشاورزي  جهاد  سازمان 
پروژه استخر دو منظوره روستايي ابراهيمي 
شهرستان نهبندان با حجم 170 متر مكعب 
با صرف  كيلومتر   2 به طول  بتني  كانال  و 
برداري  بهره  به  اعتبار  ريال  ميليون   400
نهبندان  كشاورزي  جهاد  رسيد.  مدير 
همچنين ازافتتاح 5 باب استخر ذخيره آب 
با حجم آبگيري 2400 متر مكعب با اعتبار 

380 ميليون ريال با مشاركت كشاورزان و 
اين  در  دولت  هفته  با  همزمان  سهامداران 

شهرستان خبر داد. 
ادامه اين خبر حاكي است پروژه احداث بند هاي
آباد،  افضل  سربند،  روستاهاي  خاكي 
 4 اعتبار  با  علي  سيد  مزار  و  سيكوري 
ميليارد و 605 ميليون ريال و پروژه اصالح، 
ايجاد و توسعه معابر شهر شوسف و چاه آب 
شهرك  دوم  فاز  به   آبرساني  نيز  و  شرب 
ريال  ميليون   680 و  ميليارد  با4  شوسف 

سرمايه گذاري به بهره برداري رسيد. 

ايران  معمارى  فهم  دبيركارگاه  كارگاه  دبير 
اظهار  فارس  با  گفتگو  در  بيرجند  پنجره  از 
معمارى  فهم  كارگاه هاى  برگزارى  از  داشت: 
زمان  آن  گشوده  شده  پنجره هاى  و  ايران 
با  افزود:  قاسمى  وحيد  نمى گذرد.   زيادى 
اين برنامه ها به  وجود جوان  بودن اين تجربه، 
ريشه هايي  صاحب  توانسته  است  متعدد  علل 
در  كه  كساني  شك  بدون   و  شود  خود  براي 
كرده اند  تالش  كارگاه ها  اين  آمدن  به  وجود 
همه  از  و  هيات  علمي  تا  برگزاركنندگان  از 
مهم تر شركت كنندگان جوان و مشتاق، نقشي 
مؤثر در تثبيت ريشه هاي اين تجربه در خاك 

معماري و شهرسازِي ايران داشته  و دارند. 
به  را  عملي  آنكه  براي  شد:  يادآور  قاسمى 
درستي به انجام برسانيم، نياز داريم تا درباره 
به  شناخت  اين  اگر  و  كنيم  پيدا  شناخت  آن 
شكلي درست صورت پذيرد مي توان نواقص آن 
را رفع و از خطا در عمل پرهيز كرد.وى يادآور 
شد: براي فهم حقيقت معماري و شهر مي توان 
شيوه هاي مختلفي را برگزيد اما مهم اين است 
كه همواره توجه داشته باشيم آثار معماري و 

شهر به جز كالبد روي ديگري نيز دارد.
پنجره  از  ايران  معمارى  فهم  كارگاه  دبير 
بيرجندافزود: زندگي مردم بيرجند، رفتارها، و 
فضاهاي زندگي آنها همه آن  چيزي است كه 

خواسته اند  بيرجند  در  بهتر  زندگي  براي  آنها 
و مي خواهند.به  نظر مي رسد اگر در رفتارهاي 
مردم بيرجند و فضاهايي كه متناسب با زندگي 
آنها است و بر اساس رفتارهايشان ساخته  شده 
به  زماني  هر  در  هستيم  ،قادر  كنيم  دقت 

داستان ساختن بيرجند پي ببريم و به ساختن 
آن بپردازيم.

قاسمي ادامه داد: دقت و توجه به ارتباط دو 
سويه شيوه زندگي مردِم بيرجند و نسبت آن با 

فضاي زندگي آنها كه حاصل آزمودگي و تجربه 
زندگي در بيرجند است مهم ترين نكته اي است 
كه ما در اين كارگاه به دنبال فهم آن هستيم.

كارگاه  اين  برگزاري  قالب  به  اشاره  با  وي 
گفت: اين كارگاه قالبي است كارآمد كه براي 

شده  انتخاب  برنامه  مجموعه  اين  برگزاري 
معماري  با  بي واسطه  مواجهه  كه  چرا  است؛ 
در  مردم،  زندگي  تجربه  درك  و  شهرسازي  و 
اين  كه  كساني  تمامي  مشترك  تجربه  كنار 

برنامه را شكل مي دهند اعم از برگزاركنندگان، 
هيات علمي و شركت كنندگان و اشتراك آرا و 
تجارب به  همراه بيان يافته ها و نگاه به آينده 
اين مسير راهي است كه براي تحقق و تجربه 

اين رويكرد انتخاب شده است. 

پنجره  از  ايران  معماري  فهم  دبيركارگاه 
بيرجند مي شود برگزاركنندگان اين همايش را 
به مركز  وابسته  رويدادهاي معماري  دبيرخانه 
معماري  و  شهرسازي  تحقيقات  و  مطالعات 
در  يونسكو  منطقه اي  دفتر  همكاري  با  ايران 
كل  اداره  و  جنوبي  خراسان  استانداري  ايران، 
دستي  صنايع  و  گردشگري  فرهنگي،  ميراث 
كرد.قاسمى   عنوان  جنوبي  خراسان  استان 
بهشتي،  شهيد  دانشگاه  همچنين  شد:  يادآور 
ايراني  فرهنگ  كاربردي  تحقيقات  پژوهشكده 
معماري  تاريخ  دانشنامه  تهران،  دانشگاه 
ايرانشهر، بنياد مسكن انقالب اسالمي، دانشگاه 
ساختمان  مهندسي  نظام  سازمان  بيرجند، 
و  مسكن  سازمان  جنوبي،  خراسان  استان 
فرمانداري  جنوبي،  خراسان  استان  شهرسازي 
شهرداري  بيرجند،  شهر  شوراي  بيرجند، 
بيرجند،  واحد  اسالمي  آزاد  دانشگاه  بيرجند، 
شركت  معماري،  كاوش  مشاور  مهندسان 
احياي ميراث كوير و موسسه فرهنگي هندسه 
مشاركت  كارگاه  اين  برگزاري  در  فرهنگ 

دارند. 

عمومي  روابط  انتخاب  دوره  سومين 
امسال  ماه  آبان    9 و   8 كشور  برتر  هاي 
بين  كنفرانس  دايمي  دبيرخانه  سوي  از 
المللي روابط عمومي ايران برگزار مي شود.

عمومي  روابط  كارگزار  موسسه  نماينده   
اين  اعالم  با  جنوبي  خراسان  در  ايران  
هاي  عمومي  روابط  كليه  گفت:  مطلب 
دولتي  ،موسسات  كل  ادارات  ها،  سازمان 
حقوقي  و  حقيقي  اشخاص  و  غيردولتي  و 
تا  جنوبي  خراسان  دراستان  شرايط  واجد 
براي  دارند  فرصت  جاري  پايان شهريورماه 
روابط  انتخاب  دوره  سومين  در  شركت 
را  خود  آثار  كشوري  برتر  هاي  عمومي 
و  انتشارات  اصلي،  ويژه،  بخش  چهار  در 
فعاالن روابط عمومي به دبيرخانه جشنواره 

آثار  افزود:  قرباني  نمايند.محمد  ارسال 
در  برتر  هاي  عمومي  روابط  جشنواره 
اي، رسانه  ارتباط  پژوهش،  هاي  زيربخش 

سازماني،  درون  ارتباط  مردمي،  ارتباط   
بازاريابي،  و  الكترونيكي،تبليغات  ارتباط 
كتاب و بروشور، پذيرفته و ارزيابي و به آثار 
برتر جايزه اهدا مي شود.وي با اشاره به اين 
موضوع كه در بخش فعاالن روابط عمومي 
و  عمومي، مديران  روابط  حامي  مديران  از 
خواهد  قدرداني  عمومي  روابط  كارشناسان 
امسال  بار  نخستين  براي  داد:  ادامه  شد، 
سال  ويژه  جايزه  عمومي،  روابط  نشان 
عمومي  روابط  بهترين  برگزيده  جايزه  و 
افرادي  و  ها  سازمان  به  و  شده  طراحي 
و  ايده  يك  توليد  در  كه  گيرد  مي  تعلق 

بسترهاي  ،ايجاد  مديريتي  عملكرد  يك  يا 
پاسداري  تخصصي،  ساختارهاي  و  حقوقي 
و  شعور  تكريم  اي،  حرفه  استانداردهاي  از 
آگاهي مردم و به طور كلي  براي توسعه و 
هاي  فعاليت  كشور  عمومي  روابط  اعتالي 
داده  انجام  موثري  و  تاثيرگذار  مشخص، 

باشند.
عمومي  روابط  كارگزار  موسسه  نماينده 
انتخاب  گفت:  جنوبي  خراسان  در  ايران  
گروهي  توسط  جشنواره  آثار  معرفي  و 
با  كارشناسان  و  نظران  اساتيد،صاحب  از 
صورت  ارتباطات  و  عمومي  روابط  تجربه 
پايان تصريح كرد:  در  خواهد گرفت.قرباني 
داده  شركت  جشنواره  اين  در  آثاري  فقط 
 1389 سال  فاصل  حد  در  كه  شوند  مي 

گفت:  همچنين  باشند.قربانى   شده  توليد 
دومين سمينار تخصصي مديريت تشريفات 
برگزار جاري  سال  مهرماه   10 كاربردي 

 مي شود.
موضوعات  سمينار،  اين  يادآورشد:در  وى 
تنظيم  غيركالمي،  ارتباطات  تخصصي 
مديريت  و  طراحي  تشريفاتي،  برنامه  يك 
و  آداب  و  عمومي  مجامع  و  جلسات 
خواهد  ارايه  ها  همايش  برگزاري  ترتيبات 
شد.مديران و كارشناسان تشريفات و روابط 
عمومي مخاطبان اصلي اين سمينار هستند 
را  خود  هاي  آموخته  برگزاري  طي  در  كه 

بازنگري و اصالح خواهند كرد.
اين سمينار  براساس اين گزارش، سخنران 

استاد علي محمد بيدار مغز خواهد بود. 

مدير آب و خاك و امور فني و مهندسي 
سازمان جهاد كشاورزي استان خبر داد:

اختصاص 280 ميليارد ريال براي احيا 
و مرمت قنوات در خراسان جنوبي 

و  فني  امور  و  خاك  و  آب  مدير  سرابندي-  ؛  نهبندان 
در  جنوبي  خراسان  كشاورزي  جهاد  سازمان  مهندسي 
گفتگوي اختصاصي با خبرنگار ما گفت: براي نخستين بار 
ريال اعتبار ملي براي احيا  در سال جاري 280 ميليارد 
آب،  سازي  ذخيره  استخرهاي  احداث  و  قنوات  مرمت  و 
اجراي سيستم آبياري نوين و تسطيح و يكپارچه سازي 
اختصاص  استان  اين  كشاورزي  اراضي  به  آب  انتقال  و 

مي يابد. 
اصغري با اشاره به خشكسالي هاي پياپي افزود: با اجراي 
طرح هاي مزبور عالوه بر صرفه جويي در مصرف انرژي و 
منابع آبي و افزايش نسبي توليد محصوالت زراعي و باغي 
در واحد سطح، راندمان آبياري اراضي كشاورزي در سطح 

استان كاهش خواهد يافت.  
وي قرار گرفتن تمامي اراضي كشاورزي خراسان جنوبي 
تحت پوشش سيستم آبياري زير فشار را از اولويت هاي 
استان عنوان كرد و اظهار  كاري سازمان جهادكشاورزي 
داشت: شهرستان نهبندان مقام اول استان خراسان جنوبي 
را در زمينه تسطيح و يكپارچه سازي اراضي كشاورزي به 

خود اختصاص داده است. 

 27 تا 31 شهريور ماه؛ 

كارگاه فهم معماري ايران از پنجره بيرجند برگزار مي شود

وجود امامزادگان، استان را بيمه مي كند  
امور خيريه خراسان جنوبي  اوقاف و  مدير كل 
اجراي  را  متبركه  بقاع  تبليغ  براي  راه  بهترين 
اماكن  اين  در  قرآني  و  فرهنگي  هاي  فعاليت 

مقدس برشمرد. 
خيريه  امور  و  اوقاف  عمومي  روابط  گزارش  به 
طاهر  االسالممحمد  ،حجت  جنوبي  خراسان 
گرايلى  گفت: استان خراسان جنوبي داراي 67 
بقعه متبركه مي باشد كه وجود اين امامزادگان 
راه  بهترين  و  بيمه مي كند  را  استان  نوعي  به 
مقابله با فرق انحرافي حضور در اين اماكن مي 

باشد. 
وى تصريح كرد: جامعه امروز تشنه قرآن است و 
اين زمينه را همه بايد فراهم كنند و خوشبختانه 

همه مسوولين استان افراد فرهنگي و معتقدي 
بوده و بايد از فضاي الزم براي گسترش فرهنگ 

قرآن استفاده كنند.  
اينكه سي  به  اشاره  با  گرايلى   االسالم  حجت 
و چهارمين دوره مسابقات قرآن كريم اوقاف و 
امور خيريه مازندران مهرماه سال جاري برگزار 
مي شود گفت:  حضور حداكثري در اين مسابقات 
در  مسابقات  اين  و  است  اصلي  مالك هاي  از 
 20  ،10 پنج،  نيم،  دو  يك،  حفظ  رشته هاي 
جزء و حفظ كل و رشته قرائت،ترتيل و مفاهيم 
تخصصي ويژه برادران و خواهران در دو مقطع 

سني بزرگساالن و شكوفه ها برگزار مي شود.  
اين  شهرستاني  مرحله  كرد:  خاطرنشان  وى 

هفدهم  تا  يكم  از  كرامت  دهه  در  مسابقات 
در  برتر  نفرات  و  شود  برگزارمى   90 مهرماه 
رقابت  به  استاني  مسابقات  در  دهه واليت  ايام 
خواهند پرداخت.  مدير كل اوقاف و امور خيريه 
قرائت،  ارتقاي  شد:  يادآور  خراسان جنوبي 
گسترش فرهنگ حفظ بين اقشار جامعه، ايجاد 
با حضور در مسابقات  بين جوانان  رقابت سالم 
ديگر  از  استان  در سطح  قرآني  فضاي  ايجاد  و 
است.  گرايلي  قرآني  مسابقات  برگزاري  اهداف 
خاطر نشان كرد: مسابقات حفظ، قرائت، ترتيل و 
مفاهيم تخصصي قرآن كريم در دو مقطع سني 
شكوفه ها و بزرگساالن و مفاهيم عمومي مختص 

گروه سني بزرگساالن برگزار مي شود. 

با 17 ميليارد ريال سرمايه گذاري صورت گرفت؛

بهره برداري از 24 طرح عمراني و كشاورزي در شهرستان نهبندان 

8 و 9 آبان ماه جاري؛جشنواره روابط عمومي هاي برتر كشور برگزارمي شود

 3,0 USB ويندوز 8 از
پشتيبانى مى كند

در  هم  اكنون  مايكروسافت  شركت  سيستم-  همكاران 
خود  رايانه اي  سيستم عامل  آينده  نسخه  تكميل  حال 
موسوم به Windows 8 است و بر اساس آخرين اخبار 
با پورت  دستگاه هايي  از  منتشر شده، اين سيستم عامل 

USB 3,0 پشتيباني مي كند.
با  وبالگي  راه اندازي  با  تازگي  به  مايكروسافت  شركت 
براي عرضه  را  عنوان  Buliding Windows 8 خود 
سيستم عامل ويندوز 8 آماده مي كند، اين وبالگ جديد 
به  مربوط  تحوالت  تازه ترين  درباره  اطالع رساني  ضمن 
ويندوز 8 به معرفي و تشريح قابليت هاي آينده اين سيستم 
عامل مي پردازد.استيون سينوفسكي، مدير بخش ويندوز و 
ويندوز اليو شركت مايكروسافت به تازگي با انتشار پستي 
در اين وبالگ اعالم كرد: سيستم عامل ويندوز 8 با نسل 
آينده پورت USB يعني USB 3,0 و 10 ميليارد ابزارهاي 

USB در سراسر جهان سازگار خواهد بود.

امكان مشاهده تازه ترين پست هاى 
گوگل پالس در جى ميل

همكاران سيستم- شركت گوگل پس از راه اندازي شبكه 
يكپارچه سازي  درحال  اكنون  هم  گوگل پالس  اجتماعي 
ميل  سرويس جي  به  پالس  گوگل  قابليت هاي  انتقال  و 
گوگل  مهندسان شركت  از  يكي  استريبك،  مارك  است. 
پست هاي  تازه ترين  افزودن  حال  در  گوگل  كرد:  اعالم  
منتشر شده در شبكه اجتماعي گوگل پالس به صفحه جي 
ميل كاربران است.  كاربران به زودي مي توانند تازه ترين 
پست هاي منتشر شده در شبكه اجتماعي گوگل پالس را 
از طريق بخش widget مربوط به ارسال كننده ايميل در 

گوشه باالي سمت راست جي ميل خود مشاهده كنند. 
در بخش widget جي ميل اطالعات مربوط به ارسال 
كننده نمايش داده مي شود كه اين جعبه شامل گزينه هايي 
براي چت، ارسال ايميل، برقراري تماس با شخص ارسال 

كننده ايميل و تازه ترين پيغام هاي دريافت شده است. 
شده  ارسال  ايميل  در  نفر  يك  از  بيش  كه  صورتي  در 
را  اسامي  تمام  كاربران   Widget باشد،  داشته  حضور 
بيشتري  اطالعات  به  مي توانيد  شما  و  مي دهد  نمايش 

دست يابيد.

ساخت بزرگترين حافظه رايانه اى 
جهان با گنجايش 120 ميليون گيگابايت

شركت IBM قصد دارد با استفاده از 200 هزار حافظه 
رايانه اى، رشته حافظه اى با گنجايش 120 پتافالب را به 
وجود آورده و با اين كار ركورد بيشترين گنجايش حافظه در 
جهان را به نام خود ثبت كند. به گزارش مهر، يك پتابايت 
گنجايش براى ذخيره اطالعات ، برابر يك كوادريليون بايت 
يا هزار ترابايت اطالعات است. امروزه بسيارى از كاربران از 
هارددرايوهاى يك ترابايتى استفاده مى كنند كه البته در 
حال حاضر بيشترين ميزان گنجايش براى ذخيره اطالعات 
8 كاربران خانگى ترابايت است. 120 پتافالب برابر 120 
حافظه بزرگترين  حافظه  اين  است.  گيگابايت  ميليون 

 رايانه اى است كه تا كنون در جهان ساخته شده است.

تاكيد  پرورش  و  آموزش  وزير  دانيد:  مى  آيا   *
راهنمايى  مدارس  پنجشنبه  روزهاى  كرد:تعطيلى 

اجبارى نيست؟
تروريستى  گروهك  عضو  :چهار  دانيد  مى  آيا   *
روز  در  را  خرابكارانه  عمليات  قصد  كه  جندالشيطان 

قدس و عيد فطر داشتند شناسايى و دستگير شدند؟
كمك  آورى  جمع  آغاز  با  همزمان  دانيد:  مى  آيا   *
براى قحطى زدگان سومالى تا پايان هفته گذشته مردم 
مسلمان  مردم  به  ريال  ميليارد   270 ايران  نوعدوست 

سومالى كمك نقدى كردند؟
امور  راهبري  و  بين الملل  مديركل  دانيد:  مى  آيا   *
ميزان  افزايش  امكان  از  زيارت  و  حج  سازمان  زيارتي 
در  پرواز   80 به  عاليات  عتبات  به  زائران  هوايي  اعزام 

هفته خبر داد؟
پايان  * آيا مى دانيد: هزار واحد مسكونى مهر نيز تا 
هزار   25 زير  شهرهاى  در  ساكن  متقاضيان  به  امسال 

نفر واگذار مى شود.
* آيا مى دانيد: سازمان پزشكي قانوني از مرگ 1218 
نفر بر اثر سوء مصرف مواد مخدر در سال جاري خبر 

داد؟
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مرد كالهبردار براي شكار طعمه هاي خود و سرقت از آنها 
خودش را كارمند بانك معرفي مي كرد. به گزارش  فارس،  
كالنتري  به  مراجعه  با  ساله اي   35 زن  امسال  تير   21 در 
109 بهارستان طي شكايتي اعالم كرد: براي كاري بانكي به 
يكي از شعبات بانك در خيابان مجاهدين اسالم رفتم، يك 
مرد بسيار شيك پوش در قالب كارمند اداري كه اين طرف 
همان  كارمند  عنوان  به  معرفي خود  با  بود  بانك  باجه هاي 
بانك به من گفت: «براي اين كه معطل نشويد مبلغ را به من 
بدهيد تا كارتان را زودتر انجام بدهم».وي ادامه داد: اين مرد 
مبلغ 720 هزار تومان را از من گرفت و به آن طرف باجه 
در قسمت كارمندان بانك رفت و با يكي از كارمندان بانك 
خيلي صميمي شروع به صحبت كرد. من كه با ديدن اين 
وضعيت از كارمند بودنش مطمئن شدم به سمت صندلي هاي 
مخصوص انتظار مشتريان برگشتم و روي يكي از صندلي ها 
پيگيري  براي  كه  بعد  دقايقي  شد:  مدعي  زن  نشستم.اين 
اين مرد كارمند  از  اثري  به سمت پيشخوان رفتم،  موضوع 
بانك نبود. به آن سمت پيشخوان رفتم. نشاني هاي كارمند 
بانك را كه پول ها را از من گرفته بود به يكي از كارمندان 
دادم و موضوع را برايش گفتم. كارمند بانك گفت اين مرد 
كارمند نبوده و در آن لحظه پيش من آمد و سؤاالتي بانكي 

وقتي هيچ ردي  اين لحظه  از من پرسيد. شاكي گفت: در 
از اين مرد در بانك نديدم، مطمئن شدم كه وي يك شياد 
در  پرونده  تشكيل  با  است.  شده  متواري  بانك  از  و  بوده 
بازپرس شعبه  به دستور دشتي  و  بهارستان  كالنتري 109 
و  شناسايي  براي  پرونده  تهران،   12 ناحيه  دادسراي  ششم 
دستگيري متهم به كارآگاهان مبارزه با كالهبرداري پايگاه 
هفتم پليس آگاهي تهران بزرگ ارجاع شد.در روزهاي بعد، 
چند مالباخته ديگر نيز با اظهاراتي مشابه شاكي نخست و 
هفتم  پايگاه  به  قضايي  مرجع  طريق  از  كه  شكايت هايي  با 
ارجاع شده بود، به پايگاه هفتم مراجعه كردند. در تحقيقات 
كارآگاهان و با مشخصاتي كه از اين متهم اعالم شد، مشخص 
با تهيه تصويري  نفر است.  اين پرونده ها يك  شد متهم در 
از دوربين مداربسته يكي از بانك ها از اين متهم، كارآگاهان 
در مراجعه چندين باره خود به بانك هاي مختلف به دنبال 
با ظاهري شيك و اداري در بانك ها و  اين متهم بودند كه 
طعمه  دنبال  به  باور  زود  و  ساده  مشتريان  به  خود  معرفي 
از مالباختگان كه  تاريخ 25 مرداد يكي  خود مي گشت. در 
براي كار بانكي به بانك ملي شعبه خيابان سعدي رفته بود 
به صورت ناگهاني متوجه شد اين مرد وارد بانك شده و در 
گوشه اي از بانك نشسته و به دنبال طعمه خود مي گردد. 

مالباخته بالفاصله از بانك خارج شده و به سرعت خود را به 
كالنتري 109 بهارستان رساند. با اظهارت مالباخته، مأموران 
شعبه  سمت  به  و  شده  عمل  وارد  سرعت  به  نيز  كالنتري 
متهم  كه  اين  به  توجه  با  رفتند.  سعدي  خيابان  در  بانك 
را  بود طعمه خود  نتوانسته  و هنوز  داشت  بانك حضور  در 
شناسايي كند، توسط مأموران كالنتري دستگير و با دستور 
قاضي پرونده در اختيار كارآگاهان پايگاه هفتم قرار گرفت. 
از  به مداركي كه  با توجه  نام حميدرضا 35 ساله  به  متهم 
وي به دست آمده بود و اظهارات مالباخته، در روز نخست 
دستگيري خود فقط به همين يك فقره اعتراف كرد و ساير 
موارد را انكار مي كرد. اما با دعوت از سه نفر شاكي ديگر 
پرونده به پايگاه هفتم، همگي آنان متهم را از بين چند متهم 
و ارباب رجوع شناسايي كردند. با توجه به مدارك ديگري كه 
از سوي هر يك از مالباختگان ارايه شده بود، متهم اعتراف 
كرد كه از آنان نيز كالهبرداري كرده است. سرهنگ كارآگاه 
علي غياثوند رييس پايگاه هفتم پليس آگاهي تهران بزرگ 
گفت: تاكنون نزديك به 10 نفر از مالباختگان در اين پرونده 
، 3 و 5  با مبالغي حدود 2  افراد  اين  از  شناسايي شده اند. 
شده  كالهبرداري  تومان  ميليون   20 به  نزديك  ميليوني، 
است. وي ادامه داد: از آنجايي كه متهم از سال گذشته اقدام 

به كالهبرداري از مشتريان بانكي مي كرده به نظر مي رسد 
تعداد مالباختگان بسيار بيشتر باشد لذا از شهرونداني كه از 
سال گذشته و در شعبات بانك هاي مختلف به شيوه فوق از 
آنان كالهبرداري شده دعوت مي شود جهت شناسايي متهم، 
پيگيري پرونده يا طرح شكايت به پايگاه هفتم پليس آگاهي 
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تهران مراجعه كنند.

مسن ترين زن جهان
 115 ساله شد

ساله   115 جمعه  روز  كه  جهان  زن  مسن ترين  نام 
شد، در كتاب ركودهاي گينس ثبت شد.

در  سالمنداني  خانه  در  كه  ايسنا،   گزارش  به 
عنوان  به  ژانويه  ماه  در  مي كند  زندگي  مونرئو  شهر 

مسن ترين فرد جهان معرفي شد.
اما اين عنوان چند ماه بعد به «ماريا گمز» از برزيل 

كه 48روز از او بزرگتر بود، داده شد.
در 21 ژوئن با فوت «ماريا گمز» اين عنوان دوباره به 
«كوپر» داده شد. فرزند 76 ساله «كوپر» اظهارداشت 
است  قادر  و  نشده  مشكل  دچار  مادرش  حافظه  كه 
 80 «كوپر»  ايسنا  گزارش  كند.به  صحبت  راحتي  به 

درصد از روز را در خواب است.

سارقي دستگيري 
 كه در پوشش امدادخودرو، اتومبيل 

مي كرد سرقت 
قصد  پرايد  خودروي  يك  سرقت  از  پس  كه  سارقي 
از  خودرو  امداد  خودروي  از  استفاده  با  را  آن  داشت 

زنجان خارج كند، دستگير شد.
جانشين  جعفري،  مراد  سرهنگ  ايسنا،  گزارش  به 
گفت:  مورد  اين  در  زنجان  استان  انتظامي  فرماندهي 
جمعه  شب  قزوين»   – «زنجان  پليس راه  ماموران 
پرايد  خودروى  دستگاه  يك  به  گشت زني  حين  در 
مي شد،  حمل  خودرو  امداد  دستگاه  يك  توسط  كه 
براي  را  خودرو  ماموران  افزود:  وي  شدند.  مشكوك 
بررسي بيشتر متوقف كرده كه در بررسي اوليه مشخص 
از شهر زنجان مورد  شد خودروى پرايد دو هفته قبل 
سرقت واقع شده است و سارق قصد داشت با اين روش 

خودروى مسروقه را از زنجان خارج كند.

كشف الماس 10 هزار دالري از 
داخل شكم سگ جواهر فروش

امريكا  ايالت جورجياي  در  فروشي  صاحب يك جواهر 
داخل  در  را  دالري اش  هزار   10 شده  مفقود  الماس 
شكم سگي كه به او در نگهداري جواهر فروشي كمك 

مى كرد، پيدا كرد. 
دو  رز»  «جان  و  روبرتز»  «چوك  ايسنا،  گزارش  به 
دو  كه  هستند  جواهرفروشي  اين  صاحبان  و  شريك 
هفته پيش بسته حاوي الماس هايشان را به ارزش 10 
بسيار  جستجوي  از  پس  آنها  كردند.  گم  دالر،  هزار 
در  و  نرسيدند  نتيجه  به  الماس ها  پيداكردن  براي 
همكارشان  سگ  بون»،  «هاني  گرفتند  تصميم  نهايت 
آن  شكم  داخل  راديوگرافي  با  و  ببرند  كلينيك  به  را 

را بررسي كنند. 
به گزارش خبرگزاري يونايتدپرس، تصاوير راديوگرافي 
داد.  نشان  سگ  اين  شكم  داخل  را  سياهي  لكه هاي 
بين  از  شدند  موفق  جواهرفروش  دو  روز،  يك  از  پس 
فضوالت سگ بدون اينكه آسيبي به حيوان وارد شود، 

دوباره به الماس هاي گم شده دست پيدا كنند. 

گلوله اي كه همسفر30 ساله مرد است
ايالت تگزاس علي رغم وجود گلوله اي در  مردي ساكن 
سرش همچنان زنده مانده است.به گزارش ايسنا، «جيم 
اين گلوله  ساندرز» در 24 آگوست 1981 مورد اصابت 
قرار گرفت.اين گلوله در موقعيت حساسي بين دو عصب 
به همين دليل  و  قرار دارد  نيم كره مغزش  بينايي و دو 
سابق  همسر  نيستند.  آن  كردن  خارج  به  قادر  پزشكان 
«جيم» هنگامي كه در خواب بوده است، به او تيراندازي 
قتل  به  اقدام  به جرم  را  او  پليس  و  بكشد  را  او  تا  كرد 
گزارش  به  كرد.  محكوم  حبس  سال   20 به  و  دستگير 
زنده  دارد،  كه  مشكالتي  تمام  وجود  با  «جيم»  ايسنا، 

مانده است.

عالقه دختر براي زندگي در خارج 
باعث جدايي شد

مردي در دادگاه خانواده گفت: همسرم به دليل اينكه 
پدرش به خارج از كشور سفر كرده است، خواهان جدايي 
ايسنا،  گزارش  بماند.به  او  كنار  هميشه  براي  تا  است 
طالق  درخواست  خانواده  دادگاه  در  حضور  با  زوجي 
توافقي خود را ارايه كردند و در اين ميان زن جوان در 
خواهان  دليل  چه  به  اينكه  بر  مبني  پرسشي  به  پاسخ 
جدايي هستيد اظهاركرد: من و همسرم يك سال است 
كه به عقد يكديگر درآمديم و هنوز زندگي مشترك مان 
را  كوتاه همسرم  در همين مدت  اما  نكرده ايم  را شروع 
هستم.وي  او  از  جدايي  خواهان  و  شناختم  خوبي  به 
ادامه داد: همسرم فردي بدبين است، او به همه چيز و 
همه كس مشكوك است و من خدا را شاكر هستم كه 
از  انتخابم  زيرا  نكرده ام،  شروع  او  با  را  مشترك  زندگي 

ابتدا نادرست بوده است و من به علت عالقه شديدي كه 
به او داشتم او را گزينه مناسبي براي ازدواج مي دانستم. 
گفت:  مي زند،  لبخند  كه  درحالي  جوان  زن  اين  شوهر 
دروغ هاي  دليل  اما  هستم،  توافقي  طالق  به  راضي   من 
اين قدر دروغ مي گويد، من  نمي فهم كه چرا  را  همسرم 
و او قرار است به صورت توافقي از يكديگر جدا شويم و 
عذاب  دروغ گويي  با  آخر،  لحظات  اين  در  ندارد  دليلي 
عنوان  جوان  مرد  كنيم.اين  بيشتر  را  خودمان  وجدان 
كرد: من عاشق همسرم هستم و او نيز اين مساله را به 
خوبي مي داند، اما او به دليل اينكه پدرش به خارج كشور 
سفر كرده است، مي خواهد زندگي خود را خراب كند و 
پيش پدرش برود، ابتدا خيلي سعي كردم مانع از رفتن او 
شوم، اما نتوانستم زيرا عالوه بر خود همسرم، خانواده اش 
نيز مشوق او هستند. وي افزود:  اكنون راضي به جدايي 
هستم و براي همسرم آرزوي موفقيت مي كنم. به گزارش 
ايسنا، قاضي دادگاه بعد از شنيدن اظهارات طرفين حكم 

طالق توافقي را صادر كرد.

شكار طعمه در لباس كارمند بانك

آموزش دزدى پدر به پسر 10 ساله
   پدرى به پسر 10 ساله اش آموزش دزدى داد تا به خانه 
همكالسى هايش رفته و دست به سرقت بزند.پسر دانش آموز 
خانم  با  وقتى  نداشت  را  گذشته  جنب وجوش  ديگر  كه 
خانه شان  تاريك  دنياى  از  پرده  كرد،  درددل  دلسوز  معلم 
برداشت.اواخر مردادماه سال جارى، يك معلم به همراه پسر 
نوجوانى به دادسراى شهيد محالتى تهران رفت و خواستار 
تعقيب پدر يكى از شاگردانش شد.اين خانم معلم به داديار 
پرونده گفت: «سعيد روزى كه به مدرسه آمد، پسرى شاد 
مودبانه  مى خواند، سر كالس  درس  و خوب  بود  خندان  و 
معلمش  چهارم  و  سوم  پايه  دو  در  من  مى كرد.  شوخى 
بودم و روحياتش را مى شناختم تا اينكه ديدم مدتى است 
گوشه گير شده و زياد سر به سر دوستانش نمى گذارد».وى 
خانواده ها  اخالقى  و  مالى  شرايط  از  مدرسه  در  ما  افزود: 
دارد  متوسطى  زندگى  سعيد  مى دانستيم  و  هستيم  مطلع 
سركار  است  مدتى  اعتياد  خاطر  به  پدرش  بودم  شنيده  و 
نمى رود، احتمال دادم همين موضوع موجب افسردگى اين 
پسر شده باشد. به همين خاطر ديروز وقتى مدرسه تعطيل 
شد از سعيد خواستم در كالس بماند تا در باره موضوعي با 
بود، ترس در  برايم عجيب  بزنيم.دستپاچگى اش  هم حرف 
چهره اش به راحتى ديده مى شد، احساس كردم رازى دارد 
گفتم  و  باشد  آرام  خواستم  مى دانم!  من  داشته  تصور  كه 
داشت،  معلم كه بغض  باشم.خانم  مى توانم سنگ صبورش 

افتاد، وقتى شنيدم  گريه  به  ابتدا  ادامه داد: «سعيد همان 
از 7 ماه پيش پدر و مادرش طالق گرفته اند و او بايد نزد 
پدر معتادش زندگى كند، خيلى ناراحت شدم اما اين دليل 
كتك  را  او  نه تنها  پدرش  نبود،  شاگردم  افسردگى  اصلى 

خانه  به  ميهمانى  بهانه  به  مى كند  مجبورش  بلكه  مى زند 
دوستانش برود و در يك فرصت مناسب از آنها دزدى كند 
تا پول براى اعتياد پدرش تهيه كند».با ادعاهاى اين خانم 
معلم دلسوز، سعيد نيز گفت: من از دزدى خوشم نمى آيد و 

همه دوستانم مثل برادرانم هستند، آنها اعتماد مى كنند و 
من را به خانه هاى شان مى برند و خيلى ناراحتم...وى افزود: 
از  مادرم پس  اينكه  تا  از 3 سال پيش معتاد است  «پدرم 
از سر كارش  بابا كريم را  اقدام براى ترك وى وقتى  بارها 
اخراج كردند، تصميم به طالق گرفت و همين موجب شد 
من و خواهر 2 ساله ام از هم جدا شويم، پدرم براى اذيت 
كردن مادرم اجازه نداد من با او باشم. از وقتى مادرم رفت، 
خانه مان پاتوق دوستان پدرم شد، از ترس به اتاقم رفته و 
شد  تمام  كريم  بابا  پول هاى  اينكه  تا  مى كردم  قفل  را  در 
حاضر  گفت،  من  به  كردن  نوازش  از  پس  شب  يك  او  و 
است اجازه بدهد من با مادر و خواهرم زندگى كنم اما يك 
شنيدم  وقتى  مى پذيرم،  باشد  هر شرطى  دارد.گفتم  شرط 
مى خواهد به خانه دوستانم رفته و دزدى كنم تعجب كردم، 
اصرار  پدرم  اما  است  بدى  كار  دزدى  مى شنيدم  هميشه 
داشت من اين كار را بكنم و چون مى خواستم از خانه اش 
دوستانم  از  يكى  خانه  به  كه  نخست  دفعه  پذيرفتم.  بروم، 
دادم،  پدرم  به  و  رفتم  كش  غذاخورى  چنگال  يك  رفتم 
ياد  من  به  باباكريم  بعد  و  خوردم  كتك  حسابى  روز  آن 
سرك  خانه  كجاهاى  به  و  كنم  سرقت  چيزهايى  چه  داد 
به  و  مى كردم  دزدى  پول  و  من طال  بعد  به  آن  از  بكشم، 
پدرم مى دادم، هر بار وعده ماه ديگر را مى داد تا من به نزد 
مادرم بروم».سعيد با گريه گفت: گاهى بچه ها به من متلك 

مى گفتند كه نشان مى داد به من شك دارند. به روى خودم 
نمى آوردم تا اينكه از خودم بدم آمد، نمى خواستم دوستى 
و  شدم  تنها  تقريبا  كنم،  دزدى  خانه شان  از  و  كنم  پيدا 
خانم معلم فهميد.با ادعاهاى ناراحت كننده اين خانم معلم 
و پسر دانش آموز داديار پرونده دستور داد پليس پدر تبهكار 
سعيد را بازداشت كند. اين مرد گفت: «هيچ پدرى دوست 
ندارد پسرش دزدى كند اما اعتيادم موجب شد همه غيرت 
و اراده ام را از دست بدهم، هميشه از دود بدم مى آمد اما 
وقتى يك بار به روستايمان رفتم و چند روزى آنجا ماندم 
آن  از  بعد  و  كردم  مصرف  مخدر  مواد  تفريحى  صورت  به 
منقلى شدم تا جايى كه از محل كارم دزدى كردم و آنها 

من را اخراج كردند.»
وى افزود: همسرم نيز من را تنها گذاشت البته حق داشت 
نفرت انگيز شده بودم، من دزدى بلد نبودم و پولى در بساط 
و چون  دادم  آموزش  به پسرم  به خاطر همين  بود  نمانده 
را  آن  باشد  خواهرش  و  مادر  نزد  دارد  دوست  مى دانستم 
شرط رهايى اش گذاشتم.پدر سعيد گفت: هر روز پشيمان 
مى ديدم  را  پسرم  گريه هاى  نداشتم،  اراده اى  اما  مى شدم 
اين  هستم.بنابر  بدى  پدر  خيلى  من  مى بستم،  چشم  اما 
پدر  براى  بازداشت  قرار  صدور  با  پرونده  داديار  گزارش، 
و  كرد  ارجاع  سرپرستى  اداره  به  را  سعيد  پرونده  تبهكار، 

پيشنهاد داد حضانت وى به مادرش داده شود.

كبابـى محمـد 
همه روزه افطارى حليم - آش رشته - سوپ جو - شله زرد - فرنى 

سفارش كوبيده جهت مجالس در ماه مبارك رمضان پذيرفته مى شود 

آدرس: خيابان معلم - معلم 37 جنب ميوه و تره بار شبديز
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پوشك كامل بچه
 Merci مرسى 

ضد حساسيت و عرق سوز شدن 

با تضمين صد در صد در بسته بندى 
بزرگ و مقرون به صرفه اقتصادى 

نمايندگى انحصارى :
 شركت پخش پارسيان 2211240 

راز سالمتى خود را از طبيعت بخواهيد 

عرق چهل گياه نادر
( ضد نفخ)، عرق شويد نادر(چربى سوز) 

عرق شاهتره( جوش و آكنه) ،

 عرق كلپوره( ايمنى بدن) عرق يونجه

( پوكى استخوان)، عرق خارشتر( سنگ شكن) 
گالب نادر با بيش از نيم قرن تجربه 

نمايندگى انحصارى :

شركت پخش پارسيان 2211240 

روغن هاى مايع خوراكى 

 FAMILA فاميال
صد در صد گياهى بدون بو و تغيير رنگ 
با درجه حرارت باالى 190 درجه زيتون 

شور فاميال، زيتون با مغز بادام فاميال، زيتون 
با مغز سيرفاميال، زيتون با مغز فلفل فاميال، 

زيتون با مغز ليمو فاميال
 جهت شادابى پوست و سالمتى قلب 

نمايندگى انحصارى:
 شركت پخش پارسيان- 2211240

دستمال كاغذى طاليى و نقره اى سافتلن 
فوق العاده نرم 

پودر ماشين لباسشويى سافتلن طاليى 
معروف به پودر جادويى

 بهترين كيفيت در ايران و خاورميانه 
نرم كننده حوله و لباس سافتلن طاليى 

فوق العاده غليظ وخوشبو 
AVE مايع دستشويى اوه
خوشبو و ضدحساسيت 

نمايندگى انحصارى :
 شركت پخش پارسيان- 2211240

ايزوگام -آسفالت -قيرگونى
شفيعـى

09151630283-2225494
آدرس:نبش17 شهريور 23

كانون آگهى و تبليغات 

ارسطـو 
به مكان جديد

 بين فلكه سوم غربى مدرس و فلكه اول 
توحيد طبقه فوقانى چاپ شمس

 انتقال يافت 
4422958-4422959

مجتمع فناورى اطالعات 

رايانه ثامن بيرجند
فروش انواع لپ تاپ و نوت بوك 

اعطاء تسهيالت به فرهنگيان 
خيابان معلم بين معلم 22 و24 

4441564-4446431-09155615770
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همراه:   09151605216 

تلفن:      2236030 
ايزوگام سليمانى

خيابان ارتش - سه راه معلم -جنب بيمه البرز   ران
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قطر رسمًا درخواست ميزبانى المپيك 2020 را ارايه كرد

كميته انضباطى فدراسيون از احضار مجدد محمد مايلى كهن به اين كميته خبر داد. كميته انضباطى فدراسيون فوتبال از 
احضار مجدد محمد مايلى كهن به  اين كميته به دليل عدم رعايت مفاد 23 آيين نامه انضباطى و مصاحبه هاى درج شده 

بر روى خروجى سايت ها و شكايت على فتح ا... زاده سرپرست باشگاه استقالل در روز سيزدهم شهريورماه خبر داد.

احضار دوباره مايلي كهن به كميته انضباطي

كشور قطر پس از موفقيت در كسب ميزبانى جام جهانى 2022، رسماً درخواست ميزبانى المپيك 2020 را نيز به كميته 
المپيك درخواست  المللى  بين  با ژاك روگ، رييس كميته  توافق شفاهى  با  ارايه كرد.كشور قطر  المپيك  بين المللى 

ميزبانى المپيك تابستانى 2020 را ارايه كرد.

خواندنى هاى سالمت

بي قراري كودكان هنگام رويش دندان طبيعي است

زمان شكافتن لثه و رويش دندان اكثر كودكان ناآرام و بي قرار مي شوند كه امري طبيعي است و بايد بدون نگراني و با اشيايي 
مناسب مثل حلقه هاي مخصوص براي جويدن درد آنان را تسكين داد. زماني كه دندان هاي يك كودك شروع به شكافتن 
لثه مي كند و آماده براي ظاهر شدن مي شود غالباً لثه هاي كودك متورم، حساس و دردناك مي شود. طفل در اين موقعيت به 

علت ناراحتي حركاتي مخصوص و شبيه شكلك درآوردن در صورت خود ظاهر مي سازد و بي قرار مي شود.

پيشكسوتان امروز، جوانان ديروز  

اهميت اخالق در ورزش از ديدگاه پيشكسوت كشتي استان: 

با پيشكسوتان اين هفته :
 محمد رضا كوزه گران 

هاي  نشست  ادامه  در  اصغري-  راستي؛ 
استان  ورزش  پيشكسوتان  با  آوا  صميمي 
هفته گذشته با استاد محمد مهرور به گفتگو 
نشستيم. اين هفته يكي از شاگردان ايشان 
ميهمان صفحه ورزش آوا ست. استاد مهرور 
مهدي  مرحوم  خاطره  و  ياد  گراميداشت  با 
رابطه  در  چوبدار  مهدي  مرحوم  و  دباغي 
از  او  گويد:  مي  گران  كوزه  رضا  محمد  با 
تشك  روي  وقتي  كه  بود  گيراني  كشتي 
مي رفت من به عنوان سرپرست تيم و يا مربي 
كشتي  خوب  آنقدر  داشتم.  اطمينان  او  به 
مي گرفت كه مطمئن بودم در پايان مسابقات 
يكي از سكوها را مي گيرد و همين طور هم 
بود، مسابقه اي نبود كه مدالي كسب نكند و 
روي سكو نرود. او به همراه مرحوم دباغي و 
مرحوم چويدار كشتي را با هم شروع كردند. 
مرحوم چوبدار در مسابقات كشتي آموزشگاه ها 
باستاني  به  ابتدا  از همان  اما  مقام مي آورد 
نيز  دباغي  مرحوم  داشت.  بيشتري  عالقه 
درعنفوان  و  كرد  پيشرفت  در كشتي خوب 
جواني و در اوج قدرت پايش آسيب ديد و 
در  سه  هر  بود.  مواجه  درد  اين  با  هميشه 
كشتي استان مدال آور و صاحب نام بودند. 
آنچه مي خوانيد ماحصل گفتگو با محمد رضا 

كوزه گران پيشكسوت كشتي استان است: 
خوانندگان  بيشتر  آشنايي  براي  لطفا 
خودتان را معرفي كنيد و سابقه تحصيلي 

و ورزشى تان را بيان بفرماييد؟ 
محمد رضا كوزه گران متولد بيرجند 1321 
، ساكن مشهد هستم. تحصيالت ابتدايي را 
در دبستان پرويز گذراندم. پس از اتمام دوره 
به  مشغول  پدرم  كفاشي  مغازه  در  ابتدايي 
ابتدايي  از همان دوران  را  كار شدم. ورزش 
با پرش ارتفاع شروع كرده و در رشته كشتي 
نيز در كالس با دوستانم كشتي مي گرفتم. 
زمانيكه در مغازه پدرم مشغول به كار شدم 

مدرسه  به  كشتي  تماشاي  براي  ها  شب 
شوكتيه مي رفتم. در ابتدا به دليل وزن كمي 
دادند  نمي  تمرين  اجازه  من  به  داشتم  كه 
اما با اصرار زياد توانستم روي تشك بروم و 
كشتي بگيرم . در اولين شب شروع 2 كشتي 
با شهيد مسعود افسر و محمد گرگاني گرفتم  
تشك  از  وقتي  اما  باختم  را  كشتي  دو  هر 
پايين آمدم مي خنديدم ، يكي از تماشاگران 
در  داري  كه  خوبي  روحيه  با  گفت:  من  به 
آينده كشتي گير خوبي خواهي شد. من در 
وزن 52 كيلو كشتي مي گرفتم. با پشتكار و 
تمرين فراوان هنوز يك ماه از شروع تمريناتم 

از  را  رقيبان  همه  توانستم  كه  بود  نگذشته 
پيش رو بردارم و همواره در مسابقات برنده 
كردم  شركت  كه  اي  مسابقه  اولين  بودم. 
در سال 1340 در تربت جام بود به همراه 
مقدم،  محموداطلسي  حيدري،  علي  آقايان 
با مربيگري  و  ، كريم محمدي  فاروق  جواد 
آقاي تقي كاشاني. براي اين دوره از مسابقات 
فقط 3 شب تمرين داشتيم.  چون معموال هم 
مراسم هايي مانند سخنراني، روضه، نمايش 
و  شد  مي  برگزار  شوكتيه  مدرسه  در  و... 
تشك كشتي جمع بود، براي ديگر مسابقات 

نيز زياد تمرين نداشتيم. در مسابقات زيادي 
آخرين  كه  تاسال 1348  مي كردم  شركت 

كشتي را گرفتم. 
در چه مسابقاتي شركت كرديد و چند 

دوره قهرمان شديد؟ 
دو  جام  تربت  مسابقات  در  سال 1340  در 
از حريفانم كشتي گير  كشتي گرفتم، يكي 
صاحب نامي بود و توانستم او را ضربه فني 
هاي  آموزشگاه  قهرمان  ديگر  حريف  كنم، 
كشور بود كه بااو مساوي كردم و در اين دوره 
از مسابقات مقام دوم خراسان بزرگ را كسب 
سوم  مقام  نيز  گناباد  مسابقات  در  كردم. 

خراسان بزرگ را به دست آوردم دربيرجند 
هم با توجه به اينكه درهر دو رشته فرنگي 
باخت  گاه  هيچ  گرفتم،  مي  كشتي  آزاد  و 

نداشتم . 
شيرين ترين خاطره از دوران فعاليت در 
رشته كشتي كه در ذهن تان مانده است 

را بيان بفرماييد؟ 
شيرين ترين خاطرات رادركنار استادم محمد 
مهرور و دوستان خوبم آقايان مرحوم دباغي، 
سياري، مرحوم فاروق فرقاني داشتم.  مرحوم 
دكتر فاروق فرقاني از دوستان صميمي بنده 

بود، زمانيكه در روستاي سيوجان زلزله شد، 
مرحوم فاروق آنجا معلم بود من احوال مردم 
و معلمين روستا را بعد از زلزله جويا شدم. 
همه گفتند معلمين اين روستا در كالس ها زير 
آوار مانده اند. و از بين رفته اند، با شنديدن 
گريه  و  شده  ناراحت  به شدت  موضوع  اين 
مي كردم بعد از ظهر آنروز نيز همانطور كه 
غمگين بودم و گريه مي كردم در خيابان با 
فاروق مواجه شدم، از روستا برگشته بود، او را 

در آغوش گرفته و اشك شوق ريختم.  
چه پيامي براي نسل جوان امروز داريد؟ 
بدانند  و  رفته  ورزش  سراغ  به  ورزشكاران 
كه با حضور در محيط هاي ورزشي از همه 
انحراف ها دور مي شوند به ورزشكاران نسل 
براي  را  ورزش  كه  كنم  مي  توصيه  جوان 
سالمتي و تندرستي انجام دهند نه براي پول 

و شهرت ومقام . 
از خصلتهاي ورزشكاران گذشته بگوييد؟ 

خصوصيات  از  فروتني  و  تواضع  گذشت، 
گذشته  ورزشكاران  و  پهلوانان  منشهاي  و 
بود، آنها به منزله درختي بودند كه هر چه 
بيشتر بارور مي شود شاخه هايش بيشتر به 
زمين مي رسد يعني هر چه مقامشان باالتر 
بيشتر  نيز  فرد  افتادگي  و  تواضع  رفت  مى 
مي شد. ورزشكار هر چه متواضع تر باشدبهتر 
است. يك ورزشكار خوب بايد اخالق خوبي 

داشته باشد. 
ورزش  جامعه  براي  هايي  توصيه  چه 

استان داريد؟ 
 مربيان نبايد خودنمايي كنند، با ورزشكاران 
در  مسابقات  در  باشند،  صميمي  و  مهربان 
رعايت  را  انصاف  و  كرده  دقت  دادن  امتياز 
ويژه  توجه  نيز  ورزشكاران  روحيه  به  كنند، 

داشته باشند. 
در خاتمه از اين اقدام و حركات خداپسندانه 
ضمن  كه  شما  روزنامه  پسندانه  مردم  و 
زنده كردن ياد و خاطرات پهلوانان و قهرمانان 
گذشته استان ، آنها را به نسل آتي شناسانده    
راه  در  كه  عزيزاني  براي  شوند  مي  والگو 

ورزش و قهرماني گام بر مي دارند. 

يك ورزشكار خوب، بايد از اخالق خوبي برخوردار باشد

عكس قهرماني محمد رضا كوزه گران در برابر دوستش
شهيد سيد هاشم كوشه اى در اوايل سال 1350 

با حضور استاندار در چهارمين روز از هفته دولت 

سالن ورزشي آدينه آرين شهر 
افتتاح شد  

آرين شهر؛ صفرزاده- همزمان با چهارمين 
جنوبي،  خراسان  استاندار  حضور  با  دولت  هفته  از  روز 
قاينات و هيات همراه سالن چند منظوره  مردم  نماينده 
آدينه آرين شهر افتتاح گرديد. استاندار خراسان جنوبي در 
آيين افتتاح اين پروژه گفت: در هفته دولت در شهرستان 
قاينات مجموعا 31 پروژه عمراني با اعتباري بالغ بر 22 
ميلياردتومان افتتاح كه سالن ورزشي آرين شهر يكي ازاين 
پروژه هاست  . اين سالن ورزشي شصت و دومين پروژه 

ورزشي استان با مساحت 1417 متر مربع و با هزينه اي 
بالغ بر 5 ميليارد و 41 ميليون و 294 هزار ريال احداث 
استاندار  ورود  ابتداي  در  است  شايان ذكر  است.  گرديده 
شهداي  پارك  محل  در  همراه  هيات  و  جنوبي  خراسان 
گمنام اين شهر حضور يافته و ضمن قرائت فاحته ياد و 
خاطره شهدا به ويژه شهداي هفته دولت رجايي و باهنر 

را گرامي داشتند.   

دور حذفي مسابقات فوتسال
  جام رمضان آغاز شد

 16 تيم صعود كننده به دور حذفي از جمعه شب رقابتهاي 
خود را آغاز كردند. در اولين شب از دور حذفي 4 ديدار 
برگزار گرديد كه در پايان اين نتايج بدست آمد. شركت 
فروزان با 2 گل برق گسترخراسان رااز دور رقابتهاحذف 
تكنيكي  با  ازبازيكنان  كه  زدا  كوير  فوتسال  تيم  كرد. 
برخوردار است با 6 گل سرخه حصار را از پيش رو برداشت 
صالحين  موسسه  بر7   8 پنالتي  ضربات  در  انرژي  آريا   .
پژوهان  نقش  بر 1  رضا(ع) 4  امام  و 04  داد  را شكست 
رامغلوب كرد. بدين ترتيب 4 تيم پيروز به دور يك هشتم 

نهايي راه يافتند. 

گراميداشت
هفته دولت

مصرف كربوهيدرات ها 
استرس را كاهش مي دهد

در  ماده سروتين  آزاد شدن  ها، سبب  مصرف كربوهيدرات 
عوامل  از  يكي  استرس  كند.  مي  آرامش  ايجاد  و  مغز شده 
تأثيرگذار بر شيوه زندگي بوده و رژيم غذايي متعادل و تمرين 
تنفس عميق ازساده ترين و به صرفه ترين روش هاي كنترل 
استرس است. برنج، ماكاروني، سيب زميني، نان، ذرت بو داده 
و كلوچه هاي كم كالري از جمله مواد غذايي است كه استرس 
را كاهش مي دهد. براي رهايي از استرس توصيه مي شود 
عدد  يك  يا  و  برنج  ماكاروني،  بشقاب  يك  معادل  افراد  كه 

سيب زميني مصرف كنند.

استفاده مداوم از هدفون مي تواند 
موجب افت شنوايى شود 

استفاده مداوم از هدفون و گوش دادن به موسيقي با صداي 
از گوشي  فرد  افت شنوايي مي شود. زماني كه  بلند موجب 
هدفون براي شنيدن موسيقي با صداي بلند استفاده مي كند، 
فركانس هاي صوتي به صورت مستقيم به پرده گوش مي رسند 
مي يابد.  افزايش  شنوايي  آسيب  احتمال  ترتيب  اين  به  و 
همچنين تداوم استفاده از گوشي هاي هدفون براي شنيدن 
موسيقي با صداي بلند هم آسيب رسان است و موجب افت 
شنوايي در فرد مي شود. افرادي كه به موسيقي با صداي بلند 
گوش مي دهند، معموال متوجه وارد آمدن آسيب به سيستم 
متوجه مي شوند كه شنوايي  زماني  و  نيستند  شنوايي خود 

آن ها كاهش يافته است.

تنگي نفس نشانه بيماري است
نه بيماري

بيماري هاي ريوي و قلبي عروقي به عنوان سردسته ابتال به 
متوسط  به طور  روز  فرد در شبانه  هر  نفس هستند.  تنگي 
انجام  بازدم  و  دم  آگاه  ناخود  صورت  به  دقيقه  در  بار   12
فرآيند  فرد  وقتي  بنابراين  نيست  آن مطلع  از  كه  مي دهد 
تنفس خود را احساس مي كند، تنفس از حالت عادي خارج 
شده است. تنگي نفس اشكال متفاوت دارد و در افزايش تعداد 
يا  و  سينه  روي  سنگيني  احساس  خميازه،  تنفس،  عمق  و 
را  خود  بااليي  سر  و  پله  از  رفتن  باال  در  زودرس  خستگي 
همراه  و حمالت  خوني  كم  كليه،  نارسايي  دهد.  مي  نشان 
نفس  تنگي  بروز  در  شايع  كمتر  عوامل  از  نيز  اضطراب  با 
مهمترين  از  ريوي  مزمن  انسدادي  بيماري   و  آسم  هستند. 
زير شاخه هاي بيماري هاي ريوي موثر در ايجاد تنگي نفس 
هستند، البته بيماري هايي مانند بيماري پرده جنب، آمبولي 
ريه، عفونت هاي ريه و بيماري هاي ناشايع ديگر هم مي توانند 

در اين زمينه موثر باشند.

تب و سرفه هاي طوالني مدت را 
جدي بگيريد

سل،  و  خس  خس  صداي  با  همراه  و  شديد  سرفه هاي 
به  منجر  مي توانند  كه  هستند  مسري  شديد  بيماري هاي 
مرگ شوند. سرفه به طور طبيعي در واكنش غيرارادي تنفس 
صورت مي گيرد. افراد به دليل خالي كردن مجاري تنفسي از 
مواد خارجي تحريك پذير، سرفه مي كنند. سرفه همچنين 
مواد مخاطي را از ريه و راه هاي هوايي بيرون مي راند. سه نوع 
سرفه وجود دارد؛ هنگامي كه سرفه به وجود مي آيد، شخص 
هوا را فرو برده و بيرون مي آورد و سپس هوا را با فشار داخل 
ريه  رها مي كند. شما مي توانيد سرفه را توسط صداي متمايز 

آن تشخيص دهيد. 

قبل و بعد از شنا در استخر دوش بگيريد
به كساني كه به استخرها مراجعه مي كنند توصيه مى شود 
قبل و بعد از شنا در استخر دوش بگيرند تا تماس آب آلوده 
با چشم كاهش يابد. عالوه بر محلول هايي كه توسط پزشك 
از كمپرس يخ نيز در  براي درمان تجويز مي شود، استفاده 
موثر  به كلر  از حساسيت  التهاب ناشي  كم شدن خارش و 
است. اغلب به منظور كم كردن ميزان آلودگي، غلظت كلر 
مراكز  توسط  كلر  ميزان  البته  مي دهند.  افزايش  آب  در  را 
توجه  بايد  اما  مي شود  اندازه گيري  كلرومترها  و  بهداشتي 
ايجاد  به  منجر  مورد  اين  در  استاندارد  رعايت  عدم  كردكه 
مواجه  مشكالتي  با  را  فرد  و  شده  اگزما  عفونت،  آلرژي ها، 

مي كند.

چند راهكار ساده براي پيشگيري 
از سرطان

بروز  از  پيشگيري  براي  موثر  راهكار  چند  به  متخصصان 
نتيجه  در  و  بدن  سلول هاي  در  غيرطبيعي  فرايندهاي 

پيشگيري از سرطان اشاره كرده اند.
* قبل از هر اقدامي سيگار را ترك كنيد.

* مصرف غالت را افزايش دهيد. 
* وزن خود را تا حد امكان پايين بياوريد. 

* ورزش كنيد. ورزش كردن نه تنها به كنترل وزن، بلكه به 
پيشگيري از ابتال به انواع سرطان ها كمك مي كند.

* مصرف آنتي اكسيدان ها را افزايش دهيد. 
* اگر مي توانيد سير بخوريد . 

* از پوست خود در برابر آفتاب محافظت كنيد .
كنيد.  مصرف  دي  ويتامين  و  تخم مرغ  كه  اين  باالخره  و 
بررسي هاي اخير نشان مي دهد كه مصرف تخم مرغ مي تواند 
از ابتال به سرطان سينه پيشگيري كند و ويتامين دي نيز 

احتمال ابتال به سرطان سينه و روده را كاهش مي دهد.

آگهى مزايده اموال غير منقول موضوع ماده 34- اصالحى قانون ثبت
ششدانگ اعيان احداثى بر روى عرصه يك قطعه زمين به مساحت 3000 مترمربع (قطعه شماره 110) از پالك 20 فرعى از 3 فرعى از 
928- اصلى بخش 3 بيرجند واقع در شهرك صنعتى خوسف ملكى دولت جمهورى اسالمى ايران به نمايندگى سازمان جهاد كشاورزى 
استان خراسان جنوبى كه سند مالكيت ششدانگ پالك ذيل ثبت 6662 صفحه 346 دفتر جلد 83 امالك بخش 3 بيرجند صادر و تسليم 
گرديده محدود به حدود اربعه ذيل به شرح پرونده ثبتى (حدود ششدانگ) شماالً به طول 687 متر مرزى ات به باقيمانده 3 فرعى شرقاً 
به طول 402 متر مرزى ات به پالك 19 فرعى از 928 اصلى جنوبا به طول 415 متر مرزى ات به باقيمانده 3 فرعى غربا به طول 300 متر 
مرزى ات به باقيمانده 3 فرعى كه برابرسند رسمى اجاره شماره 86/1/21 – 78138دفتر 4 بيرجند با شرايط مندرج در سند مذكور جهت 
اجراى طرح فرآورى و بسته بندى زعفران به شركت آترين زعفران شرق (سهامى خاص) ثبت شده به شماره 288778 ثبت شركت 
هاى تهران با امضاى آقاى امير راعى فرد به عنوان مدير عامل واگذار شده است و سپس اصل ملك به موجب سند رهنى شماره 87/7/7 
– 63349 و متمم مربوط و مازاد آن طى سند رهنى شماره 87/7/14- 62456 دفتر اسناد رسمى شماره 6 بيرجند در قبال به ترتيب مبالغ 
1989447506 ريال و 984000000 ريال به انضمام خسارت تأخير تاديه بدهى شركت نامبرده فوق در رهن بانك ملى ايران شعبه مركزى 
بيرجند قرار گرفته است. به دليل اينكه شركت بدهكار ظرف مدت مندرج در اسناد رهنى مذكور به تعهدات خود در قبال مرتهن عمل 
ننموده به تقاضاى بانك ملى شعبه مركزى بيرجند مستند به ماده 34 اصالحى قانون ثبت از دفترخانه تنظيم كننده سند اجراييه هاى بر 
عليه شركت مديون و راهن صادر گرديده و پرونده هاى طرح كالسه 38-104  و 36-105 در اين خصوص نزد شعبه اجراى اداره ثبت 
اسناد بيرجند تشكيل شده است. اوراق اجراييه در تاريخ هاى 89/12/11 و 89/12/12 به علت عدم حضور مديران شركت در آدرس 
هاى تعيين شده الصاق و ابالغ قانونى و صحت ابالغ توسط متصديان مربوطه گواهى شده است پس از گذشت مدت 10 روز مهلت مقرر 
قانونى چون بدهكار هيچگونه وجهى را بابت بدهى خود پرداخت و يا در صندوق ثبت توديع ننموده بنابراين بنا به درخواست بستانكار 
و به موجب صورتجلسه مورخ 89/12/24 مميز اجرايى ثبت و نظريه شماره301/90/767 مورخ 90/1/15 كارشناس رسمى دادگسترى 
ششدانگ اعيان احداثى بر روى عرصه زمين موصوف با زير بناى 777/49 متر مربع كه به صورت كارخانه بسته بندى زعفران درآمده 
باحدود اجمالى زير شماال بطول 37/5 متر ديواريت به راه شرق به طول 80 متر ديواريت به پالك مجاور جنوباً به طول 37/5 متر درب 
به طول 80 متر ديواريت به پالك مجاور (فاقد حقوق ارتفاقى) و واحد صنعتى فوق مجموعاً به صورت سوله  و ديواريت به خيابان غرباً 
و دو لنتو (بچه سوله) كه در طرفين احداث گرديده و داراى سقف كاذب تا زير سقف سراميك شده است كف سوله ها سنگ و نماى 
جنوبى آن گرانيت و نماى ساير جهات آن با سيمان سياه سيمان كارى شده است و بقيه بنا به صورت محوطه كه ديوارهاى آن به ارتفاع 
2/5 متر نماى داخل قاب با آجر 3 سانتى و داخل قاب ها سيمان كارى و نماى جنوبى آن آجر 3 سانت و بر روى ديوار نرده كشى شده 
است در لنتو هاى طرفين اموال آزمايشگاه، سرويس بهداشتى قرار دارد. تأسيسات آب و برق سيستم كنترل شامل انشعاب برق 100 كيلو 
وات، كابل كشى كارخانه، ماشين آالت، تجهيزات، تابلوهاى قدرت و فرمان و پست خازنى و شبكه روشنايى، انشعاب آب با شبكه 
وله كشى و تأسيسات آب، سيستم كنترل حفاظتى با 8 دستگاه دوربين و تجهيزات مرتبط به مبلغ 2110000000 (دو ميليارد و يكصد و  ل
ده ميليون ريال) ارزيابى و به جهت رد اعتراض واصله قطعيت يافته است و در روز يكشنبه مورخ 90/6/27 در محل شعبه اجراى ادارى 
ثبت اسناد بيرجند از طريق مزايده به فروش خواهد رسيد. مزايده نقدى و حضورى بر مبلغ ارزيابى شده فوق شروع و به باالترين قيمت 
پيشنهادى واگذار خواهد شد. مورد مزايده برابر نامه شماره 1360 مورخ 90/3/21 بانك ملى شعبه مركزى بيرجند فاقد بيمه نامه و بر طبق 
نامه شماره 19920 مورخ 90/3/7 سازمان تأمين اجتماعى شعبه بيرجند مبلغ 42391241 ريال (چهل و دو ميليون و سيصد و نود يك هزار 
و دويست و چهل و يك  ريال) بدهى داشته و ساير هزينه هاى احتمالى اعم از حق انشعاب و مصرف آب ، برق و گاز بر عهده برنده 

مزايده و هزينه هاى دولتى به شرح ماده 40 - آيين نامه اجرا و وصول خواهد شد. 
تاريخ انتشار: 90/6/6- محمد رضا ابراهيمى - سرپرست ثبت اسناد و امالك بيرجند

شهرستاننام پدرنام و نام خانوادگىرديف
جوايز 

كارت هديه به مبلغ رياللوح ياد بوددستگاه الكترونيكى مرجع 4لوح تقدير

6/000/000**بيرجندسيد علىسيد اسماعيل شكروئى1

200/000*بيرجندحميدامير حسين رضوانى2

200/000*بيرجندعلىمهدى عليپور3

1/000/000**بيرجندحسنعاطفه مطهرى نيا4

200/000*بيرجندمحمدزهرا بهارشاهى5

200/000*بيرجندكهزادفرنوش گل محمدى6

200/000*بيرجندعلى اكبرسوسن صادقى7

200/000*بيرجندعلى اكبرسودابه صادقى8

200/000*بيرجندمحمدفهيمه ملك آبادى9

200/000*بيرجندعلىمطهره اكبرى10

200/000*بيرجندحسينفاطمه زنگويى11

200/000*بيرجندمحمدگلى رادمنش 12

200/000*بيرجندحسناعظم نجارى مقدم 13

200/000*فردوسابوالقاسمفاطمه صالحى14

200/000*بيرجند-محمد طيورى15

200/000*بيرجندعلىآمنه فرجى16

200/000*بيرجندحسينعلىطاهره برزگران17

200/000*سربيشهعبد الحسينفاطمه ساالرى18

200/000*سربيشهحاجى رضافهيمه كارمندى19

200/000*سربيشهعلى اكبرعذرا رئوفى فر20

200/000*سربيشهحبيبمليحه عنايتى21

200/000*سربيشهعليرضافائزه حسينى22

200/000*سربيشهنورمحمدمهناز ساالرى23

200/000*درميانعزت الهفرناز ايمانپور24

200/000*قاينحميد راضيه جعفرى 25

200/000*قاين-فاطمه انصارى26

200/000*قاينرضاصديمه ديمه كار27

1/000/000**قاينمحمد حسيندرسا اسماعيل پور مقدم28

200/00*قاينغالمحسينفاطمه صمدى29

200/000*قاينغالمحسينحسن صمدى30

4/000/000**قاينسيد حميدفروغ السادات حجتى31

4/000/000**قاينرمضانالهه حاجى نژاد32

200/000*قاينعليرضا سميه عابدى پور33

200/000*قاينعباسفاطمه عابدى پور 34

200/000*سرايانحسنفهيمه علمدار آيسك35

200/000*سرايان ابراهيمسعيد رمضانى36

200/000*سرايانمحمد حسين زينب حسينى37

200/000*سرايانعلىفاطمه فرهادى38

200/000*سرايانمحمد عاطفه عرب39

200/000*بشرويهعباسعليرضا نامور40

200/000*بشرويهعلىفائزه فرخ پور41

اسامى برندگان  سيزدهمين مسابقه تاليف كتاب نماز در سال 1389
ستاد اقامه نماز استان خراسان جنوبى 

افراد مذكور جهت دريافت جوايز خود به ستاد اقامه نماز شهرستان مربوطه مراجعه نمايند .



گفتم به باالترها بگو زور مجلس بيش تر است
محمد رضا باهنر، نايب رييس مجلس هشتم در گفتگو با 
مشرق با اشاره به ماجراى انتصاب ملك زاده به معاونت 
وزارت امور خارجه گفت: خود بنده با آقاى صالحى تماس 
گرفتم و گفتم با توجه رفاقتى كه با شما دارم و مواضع 
شما را نيز در مجموع مى پسندم، ولى اين كار نبايد انجام 
و  فشار  باالسرى ها  طرف  از  گفت:  صالحى  آقاى  شود. 
اصرار است. به او گفتم به باالترها سالم برسان و بگو اين 

بار فشار مجلس بيش از فشار شماست. 

داوود احمدى نژاد از دولت مى رود
روزهاى  طى  شده  شنيده  نوشت:  خراسان  روزنامه 
دايمى  دبيرخانه  انتقال  پيشنهاد  با  جمهور  رييس  اخير 
مسلح  نيروهاى  كل  ستاد  به  دولت  از  غيرعامل  پدافند 
موافقت كرده و اين دبيرخانه با سازمان پدافند غيرعامل 
ادغام خواهد شد. با اين ادغام، داوود احمدى نژاد ديگر 

مسووليتى در دولت نخواهد داشت.

مشايى از سايه بيرون آمد
شعار  با  يارانش  از  جمعى  و  رحيم مشايى  اسفنديار 
 90 انزواى  رو،  پيش  انتخابات  در  اصالحات  آراى  جذب 
گامشان  اولين  و  شكستند  را  سياست  عالم  از  روزه شان 
برداشتند.  بهارستان  كرسى هاى  تصاحب  براى  را 
از  به ظاهر  بود  ماه  به سه  قريب  كه  آنها  نوشت:  اعتماد 
سياست و حواشى آن دورى مى كردند روز شنبه در اقدامى 
هماهنگ از پيله خودساخته شان بيرون آمدند و شعار جذب 

آراى اصالحات در انتخابات آتى مجلس را سر دادند. 

دادگاه فائزه هاشمى به تاخير افتاد
به  رسيدگى  جلسه ى  اولين  بود  قرار  كه  حالى  در 
با  شود  برگزار  گذشته  روز  هاشمى  فائزه  اتهامات 
تا  دادگاه  برگزارى  شده،  انجام  استمهال  درخواست 
غالمعلى  ايسنا،  گزارش  به  افتاد.  تاخير  به  ماه  يك 
با درخواست  دادگاه  اظهار داشت:  باره  اين  در  رياحى 
وقت  اساس  براين  و  كرده  موافقت  موكل  استمهال 
تبليغى  فعاليت  اتهام  به  جلسه رسيدگى خانم هاشمى 

عليه نظام تجديد شده است.

بيانيه آيت ا... مكارم درباره سوريه
حضرت آيت ا... مكارم شيرازى با صدور بيانيه اى، ضمن 
هشدار نسبت به نقشه هاى آمريكا و رژيم صهيونيستى 
در سوريه، از تمامى مسلمانان و آزادگان جهان خواست با 
حفظ هوشيارى در برابر اين نقشه ها، از ويرانى يك كشور 
رسا، حضرت  گزارش  به  كنند.  جلوگيرى  ديگر  اسالمى 
هاى نقشه  اى،  بيانيه  صدور  با  شيرازى  مكارم  ا...  آيت 

 آمريكا و اسراييل براى بى ثباتى كشور سوريه را مورد 
براى  مسلمانان  از  درخواست  ضمن  و  داده  قرار  توجه 
برخى  سران  همراهى  از  موضوع،  اين  در  هوشيارى 
ابراز  كشورهاى اسالمى با دشمنان اسالم در اين زمينه 

ناخرسندى نمود.

يك زن رقيب احتمالى اوباما در انتخابات
خواهان  جمهورى  نامزد  انتخاب  براى  نظرسنجى  در 
عنوان  به  باكمن  ميشل  آمريكا،  هاى  ايالت  از  يكى  در 
برنا، در  اين حزب برگزيده شده است. به گزارش  نامزد 
اين نظرسنجى كه حدود 17 هزار نفر شركت كرده اند، 
اين  اساس  بر  اند.  داده  راى  باكمن  به  آنها  درصد   29
گزارش، تا به حال  مطرح ترين كانديدا در بين جمهورى 
خواهان ميت رامنى، فرماندار پيشين ايالت ماساچوست 
بوده است و اين موفقيت باكمن، رقابت وى با رامنى را 

تشديد خواهد كرد.

توافق دو گروه مخالف دولت يمن باهم
شبكه خبري الجزيره شنبه شب اعالم كرد: گروه «حوثي ها»

چند  از  پس  يمن»،  در  اصالح  براي  تجمع  «حزب  و   
با هم به توافق رسيدند. به  ماه درگيري هاي مسلحانه، 
گزارش ايرنا ، حزب تجمع براي اصالح در يمن، به منظور 
حوثي  گروه  با  مسلحانه  هاي  درگيري  به  دادن  پايان 
به  الضمين  حسين  تعيين   نيز  و  الجوف  استان  در  ها 
عنوان استاندار جديد اين استان به توافق رسيدند. شبكه 
الجزيره ادامه داد: استان الجوف دومين استان يمن مي 
عبدا...  علي  حكومت  كنترل  از  خارج  تابحال  كه  باشد 

صالح، رييس جمهور اين كشور بوده است .

عباس از مالقا ت هاي محرمانه پرده برداشت
عباس،  محمود  كرد:  اعالم  شنبه  فلسطيني  مقام  يك 
در  وي  كه  ساخت  فاش  گردان  خود  تشكيالت  رييس 
صلح،  رسيده  بست  بن  به  مذاكرات  احياي  براي  تالش 
چهار مرتبه به طور محرمانه با شيمون پرز مالقات كرده 
كه  كرد  نقل  عباس  از  مقام  اين  ايرنا،  گزارش  به  است. 
است: من  روز جمعه گفته  در نشست حزب «فتح» در 
بر  صلح  فرآيند  و  مذاكرات  سرگيري  از  براي  تالش  در 
يك پايه و اساس صحيح، چهار نوبت در عمان و لندن 
با شيمون پرز مالقات كردم. مقام فلسطيني كه به شرط 
عدم افشاي هويت خود صحبت مي كرد، افزود : بنيامين 

نتانياهو مانع از اين تالش ها شده است.

رشوه  ايتاليا به طالبان
هفته نامه ايتاليايى زبان اسپرسو اعالم كرد: ايتاليا براى 
نيروهاى  امنيت  تضمين  منظور  به  طوالنى  زمان  مدت 
آنها  متحدان  به  و  طالبان  به  افغانستان   در  اش  نظامى 
واحد مركزى خبر  به گزارش  است.  پرداخت كرده  پول 
اين پايگاه اينترنتى نوشت: بر اساس اين گزارش ها،  بوش 
برلوسكنى  سيلويو  از  بارها  آمريكا  وقت  جمهور  رييس 
كرده  سوال  ها  پرداخت  اين  درباره  ايتاليا  وزير  نخست 
بود. اين پايگاه همچنين اينترنتى نوشت : در تاريخ ششم 
ژوئن سال 2008 ميالدى، رونالد اسپولى، سفير آمريكا 
در ايتاليا در ديدار با برلوسكنى و يكى ديگر از مسووالن 
آزار  هاى  گزارش  بود  گفته  آنها  دوى  هر  به  ايتاليايى  
اربابان  ايتاليايى ها و پرداخت پول به  دهنده اى درباره 

جنگ هاى محلى و ديگر مبارزان دريافت كرده است. شاتل هاي فضايي ديسكاوري و اينديور در فلوريدابرگزاري آيين هندو «شيتال ماتا» در هندماشين خورشيدي در استاديوم المپيك شهر آمستردام
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هرچه  دولت  گفت:  مجلس  نماينده  يك 
سياست هاي  شدن  اجرايي  زمينه  سريعتر 
بي شك  كه  چرا   كند،  فراهم  را  اشتغال  كلي 
به  دستيابي  از  مانع  مهم  اين  به  توجه  عدم 
فارس،  گزارش  به  است.  اشتغال  اهداف 
ميان  نطق  طي  ناصرآبادي  دهقاني  غالمرضا 
اظهار داشت:  علني مجلس  دستور در صحن 
مقام  سوي  از  اسالمي  انقالب  چهارم  دهه 
پيشرفت  و  عدالت  دهه  نام  به  رهبري  معظم 

مهم  اين  شدن  شده  كه   اجرايي  نامگذاري 
در  معظم له  كه  دارد  الزم  را  كارهايي  و  ساز 
ابتداي هر يك از سال هاي اين دهه با سلسله 
پيام هايي كه هر يك الزم و ملزوم يكديگرند، 
ضمن تبيين سياست هاي كلي و روشن كردن 
حركت كشور، همگان را از خطرات احتمالي 
آن  با  كشور  قدرت،  تساهل  صورت  در  كه 
افزود:  وي  مي كنند.  گوشزد  مي شود،  مواجه 
اما آنچه در اين سال وظيفه و مسووليت همه 

نامگذاري  مي كند،  چندان  دو  را  نظام  اركان 
نام  به  رهبري  مقام معظم  از سوي  اين سال 

سال جهاد اقتصادي است.
از  يكي  داد:  ادامه  مجلس  نماينده  اين 
سرلوحه  بايد  كه  جاري  سال  استراتژي هاي 
در  فراگير  و  عظيم  جهاد  دهيم،  قرار  امور 
جهت شناسايي موانع داخلي و خارجي رشد 
اصلي  موضوعات  از  كه  است  كشور  توسعه  و 
تأكيدات مقام معظم رهبري در ابتداي سال و 

در سفر به منطقه پارس جنوبي بود. نماينده 
كازرون در خانه ملت خاطرنشان كرد: موضوع 
جالي  و  رنگ  را  اقتصادي  جهاد  كه  ديگري 
كلي  سياست هاي  ابالغ  مي بخشد،  ديگري 
اشتغال از سوي مقام معظم رهبري است كه 
اين امر نشانگر اهميت و حساسيت موضوع و 

دغدغه معظم له به مقوله اشتغال است.
دهقانى در پايان گفت: الزم است دولت هرچه 
سريعتر زمينه اجرايي شدن اين سياست ها را 

فراهم كند، چراكه بي شك عدم توجه به اين 
امر مانع از دستيابي به اهداف اشتغال كشور 

است.

رصد موانع داخلى و خارجى ،محور توسعه كشور

دولت فورًا زمينه اجراي  سياست هاي كلي اشتغال را فراهم كند

 

و  ملي  امنيت  كميسيون  رييس 

شوراي  مجلس  خارجي  سياست 
خط  انفجار  پي  در  گفت:  اسالمي 
اقدامات  با  به تركيه و  ايران  لوله گاز 
نفر  كشور،  اطالعاتي  نيروهاي 
پ.ك.ك  تروريستي  گروهك  دوم 
ايرنا،  گزارش  به  است.  شده  دستگير 
اقدامات  بروجردي،  الدين  عالء 

گروهك تروريستي پژاك در مرزهاي 
غربي ايران را واكنشي به حركت هاي 
قدرتمندانه و اقدامات بسيار تاثير گذار 
البته  افزود:   و  دانست  پاسداران  سپاه 
بود.  همين  نيز  سپاه  از  مردم  انتظار 
را  پ. ك. ك  دوم  نفر  بازداشت  وي 
اقدامي بسيار مهم دانست و ادامه داد: 

عكس العمل اين گروهك تروريستي 
تدافعي است و تاثيري در وضعيت ما 

نخواهد داشت.
دولت انگليس تسليم خواست 

مردم شود
و  ملي  امنيت  كميسيون  رييس 
سياست خارجي مجلس در خصوص 

كشور  در  بشر  حقوق  نقض  وضعيت 
انگليس نيز گفت: اتفاقات اخير كشور 
انگليس نمايش تمام عيار نقض حقوق 
بشر و كشيدن خط بطالن بر تمامى 
ادعاهاي انگليس و مجموعه كشورهاي 

اروپايي و آمريكايي مي باشد.
كشور  اين  كرد:  تصريح  بروجردي 

رعايت حقوق  ادعاهاي خود،  رغم  به 
كه  مردمي  آزادي هاي  و  شهروندي 
را  است  مردم  اعتراضات  حداقل 
برنمي تابد و در اين كشور با اقدامات 
و  سگ  و  اسب  با  حمله  و  وحشيانه 
سالح گرم تاكنون 6 نفر كشته و صدها 

نفر دستگير و به زندان رفته اند.

بروجردي دستگيري فرد شماره 2 پ .ك.ك توسط ايران را تاييد كرد

دفاعي  تبليغات  و  فرهنگي  معاون 
نيروهاي مسلح گفت: سقوط  ستادكل 
امپراتوري آمريكا جدي است و نخبگان 
را  جهاني  نوين  مديريت  الگوي  بايد 
تدوين و براي جهان بدون اين امپراتوري 

برنامه ريزي كنند.
پاسدار  سرتيپ  سردار  ايرنا،  گزارش  به 
سيدمسعود جزايري در جمع صدها تن از 
دانشجويان ارتش جمهوري اسالمي ايران 

در مركز آموزش تكاوري نيروي زميني 
اظهار داشت: آمريكا در حالي وارد دوران 
سرطاني شدن بنيادهاي مالي و اقتصادي 
مي شود كه در جمهوري اسالمي ايران 
با انجام يك جراحي بزرگ روند سالمت 

امور مالي و اقتصادي آغاز شده است.
شهروندان  همه  بنابراين  افزود:  وي 
حافظان  خصوص  به  و  اسالمي  ايران 
اين  مرزهاي  كنندگان  حراست  و 

مملكت بايد با چشمان باز و به دور از 
خواب آلودگي،مراقب دشمن باشند و با 
و  طرح ها  چارچوب  در  اقداماتش  رصد 
برنامه هاي حساب شده و در يك جبهه 
گسترده شامل قرارگاه هاي تعريف شده 
به مقابله با هجمه كنندگان و اشغالگران 
موضوع  برشماري  با  جزايري  بپردازند. 
اصلي ترين  عنوان  به  دشمن شناسي 
اهتمام  بايد مورد توجه و  پديده اي كه 

خصوص  به  و  اسالمي  جامعه  جدي 
نخبگان، دانشگاهيان، مديران، نيروهاي 
گفت:  گيرد،  قرار  رسانه ها  و  مسلح 
قرار  عيار  تمام  يك جنگ  در  ما  امروز 
نابودي  براي  ديروز  كه  دشمن  داريم، 
خود  بقاي  براي  امروز  مي جنگيد،  ما 
دشمن  كرد:  تصريح  وي  مي جنگد. 
چنگ  ابزاري  هر  به  خود  بقاي  براي 
مي  زند و همچون سگ هاي وحشي از 

انقالب  هر حربه اي براي ضربه زدن به 
اسالمي استفاده مي كند و به خصوص 
با بهره گيري از شيوه ها و ابزارهاي جنگ 
نرم بي محابا تاخت و تاز مي كند ، لذا ما 

در دوران حساسي قرار داريم.
وي ادامه داد: بايد مدل مهندسي جنگ 
برابرش  در  و  بشناسيم  را  دشمن  نرم 
صف آرايي مناسب را انجام دهيم. چنانچه 
اين مرحله را به سالمت طي كنيم راه 

براي جهاني شدن مدل حكومتي انقالب 
اسالمي هموار خواهد شد.

نخبگان بايد براي جهان بدون امپراتوري آمريكا برنامه ريزي كنند

اهداى خون روزه داران در شب قدرپايگاه حامى يابى و كمك به مردم قحطى زده سومالى

احياء در مسجد امام حسن عسكرى(ع)مراسم احيا  در زورخانه امير عرب

اقامه نماز جماعت در پارك آزادگان
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عكس: گرگىعكس: رادنيا

جوانان  براي گرفتن چند ميليون وام در بانك ها تحقير مي شوند

سقوط هر ديكتاتور منطقه فروپاشي يك خاكريز صهيونيست هاست

 موتور سوارى يك دوچرخه      عكس: قاسمىانقالبيون ليبي در خيمه قذافي در منطقه باب العزيزيه طرابلسسرباز آمريكايي در حال انجام عمليات در هلمند افغانستان
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رييس جمهور با بيان اين كه زنان نقش برجسته 
امروز  ايفا مي كنند،گفت:  و ممتازي در جامعه 
مي توانيم ادعا كنيم كه جامعه زنان ايران مي تواند 
به عنوان يك الگوي متعالي براي زنان جامعه 
محمود  ايرنا،  گزارش  به  شود.  معرفي  بشري 
احمدي نژاد روز گذشته در ديدار با جمعي از 
فعاالن و مديران عرصه زنان و خانواده در سالن 
شهيد بهشتي نهاد رياست جمهوري گفت: امروز 
زنان ايران زمين در همه سطوح و بخش هاي 
هنر،  تربيت،  مديريت،  صنعت،  علم،  گوناگون 
سياست و خانواده نقشي بسيار برجسته و بلكه 
را در ميان ساير جامعه زنان در  برترين نقش 

جهان ايفا مي كنند. رييس جمهور اظهار داشت: 
ارزش ها و زيبايي هاي عملكردي و اعتقادي در 
جامعه زنان ايران به حدي باالست كه توصيف 
آن كار ساده اي نيست و نمي توان آن را در 

فرصت كوتاه بيان كرد.
احمدي نژاد در بخش ديگري ازسخنان خود با 
اشاره به موضوع استيفاي حق زنان و ضرورت 
است  قرار  اگر  گفت:  موضوع  اين  اهميت  و 
استيفا  و  مطرح  جامعه  از  خاصي  قشر  حق 
به  را  شعارشان  همه  قشر  آن  اعضاي  و   شود 
كرد  خواهند  ضرر  حتما  دهند،  اختصاص  اين 
چون اينگونه تالش براي استيفاي حق موجب 

خواهد شد تا عده اي به مقاومت در مقابل آن 
قشر بپردازند. رييس جمهور افزود: اما اگر هدف 
باالتري را نشانه گيري كنيم و براي استيفاي 
حق انسان تالش كنيم در اين صورت به طور 
طبيعي زمينه استيفاي حقوق همه اقشار و همه 

انسان ها از جمله زنان فراهم خواهد شد.
ما  زنان جامعه  اگر  داشت:  اظهار  نژاد  احمدي 
خود  حقوق  استيفاي  موضوع  به  باالتر  نگاه  با 
انسان  حق  بايد  كه  كنند  فكر  اينگونه  و  نگاه 
در  نيز  زنان  حق  خود  به  خود  شود،  استيفا 
چنين شرايطي استيفا خواهد شد. رييس قوه 
مجريه در ادامه گفت: هر قدر كه براي استيفاي 

چون  عناويني  برخي  شود  تالش  زنان  حقوق 
مي  ها  تالش  اين  به  فمينيستي  فعاليت هاي 
دهند يا برچسب هاي ديگري به آن مي زنند 
و ممكن است عده اي هم پيدا  شوند تا از اين 
استفاده  كاذب  فضاي  يك  ايجاد  براي  فرصت 
كنند. وي تاكيد كرد: ما بايد براي تعالي انسان 
كار كنيم و اگر هدف تعالي انسان را اصل و پايه 
قرار دهيم، حقوق همه اقشار از جمله زنان نيز 

استيفا خواهد شد.
رييس جمهور با تاكيد بر ضرورت حل مشكالت 
جامعه و بيان اين كه مسايل زيادي چون طالق ،
 ظلم و تبعيض در جامعه وجود دارد اين سوال 

را  مسايل  همه  مي توان  آيا  كه  كرد  مطرح  را 
يك جا حل كرد و براي رسيدن به تمام صفات 
افزود:  ادامه  در  وي  نمود؟  ريزي  برنامه  خوب 
از  مورد  دو  يكي  خوب  صفات  همه  بين  بايد 
برنامه ريزي  با  و  انتخاب كنيم  را  آنها  بهترين 
دقيق روي آن، مي توان به صفات خوب ديگرى

نيز دست يافت.

زنان ايرانى؛متعهد به وظيفه ،معتقد به مبانى دينى

زنان ايران مي توانند الگوي متعالي براي زنان جامعه بشري باشند

وزير اطالعات گفت: دستگاه اطالعاتى 
ايران در حوزه هاى ضد جاسوسى و 
فضاى سايبرى به دستاوردهاى بسيار 
االسالم  حجت  است.  رسيده  خوبى 
در  مهر،  با  گفتگو  در  مصلحى  حيدر 
خصوص دستاوردهاى اطالعاتى ايران 

در  اطالعات  وزارت  داشت:  اظهار 
اخير دستاوردهاى مختلفى  ماه  چند 
ابعاد گوناگون داشته است كه در  در 
حوزه سايبرى با توجه به برنامه ريزى 
موفقيت  است  توانسته  استكبار  هاى 
بياورد  بدست  زمينه  اين  در  خوبى 

ناكامى  با  را  دشمنان  هاى  نقشه  و 
مواجه كند.

ضد  حوزه  در  همچنين  افزود:  وى 
بسيار  هاى  توانمندى  به  جاسوسى 
ايم  توانسته  و  ايم  رسيده  خوبى 
بسيارى از تحركات و اقدامات دشمن 

معنا  نفوذ  و  خنثى  زمينه  اين  در  را 
دشمن  هاى  مجموعه  در  را  دارى 

داشته باشيم.
خصوص  در  همچنين  اطالعات  وزير 
فرا رسيدن هفته دولت اظهار داشت: 
موفقيت دولت زمانى حاصل مى شود 

كه در آن ايثارگرى، از خود گذشتگى 
باشد  داشته  وجود  خالصانه  تالش  و 
كه با لطف خداوند در اين دولت و در 

ميان وزرا اين حاالت وجود دارد.

دستاوردهاى جديد وزارت اطالعات در حوزه سايبرى و ضد جاسوسى

وزير امور خارجه در خصوص پيروزى 
من  پيام  گفت:  ليبى  مردم  انقالب 
مراقب  كه  است  اين  ليبى  مردم  به 
دشمنان اصليشان باشند، نگذارند در 
انقالبى كه با اين همه حجم خسارات، 
ويرانى، ايثار و شهادت به ثمر رسيده 

عده اى بيايند و انقالبشان را مصادره 
كنند.

اظهارات  به  واكنش  در  صالحى 
لزوم  بر  مبنى  آمريكايى  مقامات 
كناره گيرى بشار اسد ،رييس جمهور 
با  مغاير  را  اظهارات  نوع  اين  سوريه 

كنوانسيون هاى بين المللى، وقيحانه 
و ناشى از خوى استكبارى دانست.

وى گفت: آمريكا هنوز در حال و هواى 
جهان تك قطبى است و فكر مى كند 
از  متاسفانه  كه  است  جهان  ژاندارم 
وى  كند.  مى  نظرها  اظهار  نوع  اين 

نظرها  اظهار  اين  خيلى  كرد:  اضافه 
اين  اگر  چون  گرفت  جدى  نبايد  را 
اظهار نظرها مى توانست كارساز باشد 
مساله افغانستان تا االن حل شده بود. 
وزير امور خارجه بيان كرد: در ارتباط 
سوريه  كرد  تاكيد  بايد  سوريه  با 

كنوانسيون  است  مستقلى  كشور 
دهد  نمى  اجازه  المللى  بين  هاى 
جويانه  مداخله  كشورى  مقامات  كه 
گيرى  موضع  ديگرى  كشور  درباره 
گويند  مى  اينها  طرف  يك  از  كنند. 
نبايد در امور داخلى كشورها دخالت 

سياست  اصل  يك  را  آن  و  كرد 
طرفى  از  و  كنند  مى  ادعا  خارجى 
علت  دارند.  اظهاراتى  چنين  وقيحانه 
اين سخن ها تكبر و استكبارى است 

كه دارند.

صالحى: دخالت  آمريكا در سوريه وقيحانه   است
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طلوع آفتاب

حضرت زهرا عليها السالم فرمود: 
روزه دارى كه زبان و گوش و چشم و جوارح خود را حفظ 

نكرده روزه اش به چه كارش خواهد آمد. 

12 : 35 

19 :25

04 :39

06: 05

12 : 43

19 : 39

04 :39

06 : 8

12 : 35

19 :25

04 :39

06 : 05

12 : 38

19 :28

04 :42

06 :08

12 : 33

19 : 21

04 :37

06 : 03

12 : 39

19 : 31

04 : 41

06 : 08

12 : 35

19 :27

04 : 36

06 : 4

12 :32

19 :19

04 :38

06 :3

حضور دركنار احمدي نژاد
پس ازغيبت 113روزه

روزه،   113 حدود  غيبت  از  پس  رحيم مشايي  اسفنديار 
با  دولت  هيات  پيمان  تجديد  مراسم  در  را  احمدي نژاد 
فارس،  گزارش  به  كرد.  همراهي  راحل  امام  آرمان هاي 
كه  جمهور  رييس  دفتر  رييس  رحيم مشايي،  اسفنديار 
از حضور در جلسات هيات دولت  ماه گذشته  طي چند 
خودداري  مختلف  مراسم  در  جمهور  رييس  همراهي  و 
با  اعضاي هيات دولت  پيمان  مي كرد، در مراسم تجديد 

آرمان هاي امام راحل حضور يافت.

ليست جداگانه تحت عنوان 
«نو اصالح طلبان»

علوم  و  تهران  دانشگاه  دانشجويي  بسيج  مسوول سياسي 
پزشكي تهران گفت: طبيعي است امثال مطهري، كاتوزيان 
و عباسپور در ليست اصولگرايان قرار نخواهند داشت و بهتر 
است تحت عنوان «نو اصالح طلبان» ليست جداگانه اي ارايه 
و از ظرفيت اصالح طلبان استفاده كنند. وي افزود: با تمام 
اختالف سليقه هايي كه در جريان هاي مختلف اصولگرايي 
وجود دارد بر روي اين اصل توافق شده كه افرادي كه در 
فتنه سال 88 مواضع نزديك به اصالح طلبان داشتند، امكان 

حضور نامشان در ليست انتخاباتي اصولگرايان وجود ندارد.

دفاع اژه اى از محاكمه جاسوسان
جاسوس   3 محاكمه  اينكه  بيان  با  اژه اي  حجت االسالم 
آمريكا در ايران عين استقالل نظام جمهوري اسالمي است، 
تأكيد كرد : در جمهوري اسالمي ايران، قوه قضاييه قوه اي 
اژه اي،  محسني  غالمحسين  حجت االسالم  است.  مستقل 
دادستان كل كشور در گفت و گو با فارس، با اشاره به محاكمه 
جاسوسان آمريكا در داخل كشور و ادعاهاي برخي مقامات 
آمريكايي مبني بر اينكه 2 آمريكايي محكوم گروگان گرفته 
شده اند، گفت: آمريكا بايد هم از اين حرف ها بزند؛ غير از اين 
هم نبايد از آنها انتظار داشت؛ چرا كه خودشان متاسفانه 
همه مسايل را با چنين ديدگاه هايي دنبال مي كنند و فكر 

مي كنند كه جمهوري اسالمي هم اين طور است.

باهنر: اصالح طلبي تفكري نيست 
كه بميرد

اسالمي  شوراي  مجلس  اصولگرايان  فراكسيون  سخنگوي 
گفت: اصالح طلبان بايد بيايند و موضع شان را نسبت به سران 
فتنه به روشني تعريف كرده و به صورت شفاف اصالح طلبي 
با بيان  را تعريف كنند. به گزارش ايسنا؛ محمدرضا باهنر 
اين كه «اصالح طلبي تفكري نيست كه بميرد»، گفت: اين 
طيف به محض اين كه يخشان باز شد، تفكرشان هم شكل 
گرفت و امروز اين طيف به چند دسته تقسيم شده اند كه 
عده اي از آن ها خارج نشين شده و انتخابات را تحريم مي كنند 
و گروه هاي ديگر سعي دارند با مهره هاي سوخته و مهره هاي 

سفيد و بي سابقه در انتخابات ورود پيدا كنند.

احتمال فرار قذافى به الجزاير
با يك  بامداد جمعه  برخي منابع اعالم كردند كه قذافى 
كاروان خودرو زره پوش از مرزهاى شرقى ليبى وارد خاك 
از  آگاه  منبع  يك  فارس،  گزارش  به  است.  شده  الجزاير 
انقالبيون ليبى اعالم كرد كه جمعه يك كاروان متشكل از 
6 خودرو مرسدس زره پوش از ليبى وارد خاك الجزاير شد 
و اين احتمال وجود دارد كه همراه اين كاروان مسووالن 
بلندپايه ليبى ، معمر قذافى و پسرانش باشند كه از ليبى 

فرار كرده اند.

سرنوشت نامعلوم 400 زن 
محافظ قذافي

با فتح مقر قذافي در  باب العزيزيه  ابهام ها در مورد مخفيگاه
وي  زن  400محافظ  همچنين  و  فرزندانش  و  قذافي   
سوژه  همواره  كه  محافظي  زنان  است؛  يافته  افزايش 
و  رسانه ها  اينك  بودند  بين المللي  رسانه هاي  جنجالي 
نگران سرنوشت  همه   از  بيشتر  مخاطبانشان،  از  بسياري 
آنها هستند! محافظان قذافي تنها از ميان دختران ليبيايي 
انتخاب نمي شدند بلكه در ميان آنها دختراني از كوبا و ساير 
كشورهاي عربي وجود داشت هرچند كه برخي گزارش ها 

تاكيد دارند كه اكثريت آنها كوبايي هستند. 

غارتگران ليبى به راه افتادند
يك روزنامه فرانسوى از تصميم رييس جمهور فرانسه و 
نخست وزير انگليس براى سفر به ليبى در روزهاى آينده 
خبر داد. به گزارش مهر، كشورهاى انگليس و فرانسه كه 
عهده  بر  ليبى  به  ناتو  نيروهاى  حمله  در  را  اصلى  نقش 
داشتند اكنون با سقوط پايتخت اين كشور به فكر جمع 
كردن غنيمت افتاده اند و از همين رو  نيكوال سازكوزى 
كشور  اين  به  آينده  روزهاى  ظرف  كامرون   ديويد  و 

مى روند تا سهم خود را از ذخاير اين كشور تصاحب كنند.

مصر درخواست تل  آويو را نپذيرفت
اعالم كرد كه مصر درخواست  روزنامه صهيونيستى  يك 
اسراييل براى برافراشتن مجدد پرچم اين رژيم بر باالى 
سفارتشان در قاهره را نپذيرفت. به گزارش فارس، روزنامه 
صهيونيستى «اسراييل اليوم» نوشت: شوراى عالى نظامى 
مصر درخواست وزارت امور خارجه اسراييل براى برافراشتن 
مجدد پرچم رژيم صهيونيستى بر سر در نمايندگى هايش 

در مصر را نپذيرفت.

ضيافت افطارى سفير اسراييل در آمريكا
بنا بر اعالم سفارت اسراييل در آمريكا، اين نخستين بار 
مراسم  برگزارى  به  اقدام  كشور،  اين  سفارت  كه  است 
اين مراسم  آزادنگار نوشت: در  افطارى مى كند.  ضيافت 
كه در اقامتگاه  ميكاييل اورن، سفير اسراييل در واشنگتن 
برگزار شد، برخى مقامات دولتى و مسلمانان محلى حضور 
داشتند و  طالب شريف، رييس انجمن نظامى مسلمانان 

آمريكا امام جماعت بود.

احمدي نژاد:

شركت آسانسور 
ايمن صنعت

(شماره ثبت 3738)
•طراحى و نصب آسانسور و كليه خدمات مربوطه 

•توليد انواع باالبرهاى ساختمانى و فروشگاهى
آدرس: بين پاسداران ، 56 و 58 روبروى ويل برگر

شماره هاى تماس:09151633207 – 09156676947 
4444702
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