
اينجا بيرجند است تغيير كاربرى آسان

وزير ورزش و جوانان گفت: 4500 ميليارد تومان براى ازدواج جوانان در سال 94 در نظر گرفته شده است. 
به گزارش فارس، محمود گودرزى گفت: دولت براى سال جديد 4500 ميليارد تومان براى ازدواج جوانان 

در نظر گرفته است. ( ادامه در صفحه 2)

اختصاص 4500 ميليارد تومان براى ازدواج جوانان
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بيانيه موسسه اعتبارى ميزان 
درباره رويدادهاى اخير

همانگونه كه شاهد هستيد از اوايل بهمن ماه سال گذشته 
تاكنون موسسه اعتبارى ميزان با مشكالتى ...

بانوان شاغل در شركت ملى

 پخش فرآورده هاى نفتى تجليل شدند

 در مراسمى كه به اين منظور برگزار شد اصغرى مدير منطقه و 
حجت االسالم عارفى نژاد امام جماعت اين اداره...
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صفحه3

ناباورانه هاى استان ما
*هرم پور

  شايد شما هم مثل من گاهى اسير توهم شده باشيد. 
و  توهم  بين  كه  را  مرزى  فالسفه  دانم  نمى  اصًال  
خيال تعريف مى كنند چه حد و اندازه اى دارد؟ ولى 
اين روزها احساس مى كنم كًال آدم متوهمى شده ام. 
بعضى چيزهايى كه نبايد به ذهنم مى رسد و بعضى 

چيزهايى را كه نبايد، مى بينم و مى شنوم. 
مدتيست خيلى از دوستانم مى گويند نبايد بعضى از 
من...  و  بنويسى  حتى  يا  بشنوى  يا  ببينى  را   چيزها 
شود  تعريف  او  براى  «نبايد»  كه  قلمى  گويم  مى 
و  اخالقى  شده  مشخص  قرمزهاى  خط  (وراى 
مذهبى) ديگر قلم نيست، تكه چوبيست كه به واسطه 
و  گذارند  مى  خودش  انگشت  الى  گاهى  نويسنده، 
گاهى بر تن جامعه مى زنند. شايد شما هم مثل من 

گاهى اسير توهم و خيال شده باشيد. 
مثل اينكه احساس مى كنيد قيمت ها به صورت روزانه 
و هفته اى باال و باالتر مى روند. يا اينكه با همان سپرده 
سال قبلتان كه براى خيلى از كارها برنامه ريزى كرده 
بوديد، حاال هيچ كارى نمى توانيد انجام دهيد. يا اينكه 
پسر فالن مسئول زودتر از فرزند شما در اداره اى استخدام 
شده است و اين در حالى بوده  شايستگى فرزند شما و 
سايرين از او بيشتر هم بوده است. يا همسر فالن مسئول 
يا برادر فالن مدير يا خواهرزن فالن رئيس يا پسرعموى 
و  مشاور  سمت  در  كل  اداره  معاون  فالن  پسرخاله 
معاون و منشى، مشغول به كار شده است. يا هر روز 
 صبح كه از خانه بيرون مى رويد، بايد شنونده شايعه اى 
جديد يا خبرى از يك فساد مالى كالن يا دعوايى در 

خيابان يا ناهنجارى اخالقى باشيد....
 تازه حاال مى فهمم خدابيامرز سهراب سپهرى چقدر 
خوب و سنجيده دهها سال قبل گفته بود «چشم ها را 
بايد شست، جور ديگر بايد ديد». البته اين چشم شستن 

قطعاً مربوط به من و شماى شهروند است.
 (ادامه در صفحه 2)

يادداشت

راهپيمايى مردم بيرجند در حمايت از مردم يمن / صفحه 7

فـروش باغ 
 در بهترين موقعيت آب و هوايى

 واقع در 5 كيلومترى بيرجند ، روستاى بوشاد 

 جاده آسفالت - گاز - برق - آب قنات - مشجر

تلفن تماس: 09367706125

همكار ارجمند 

جناب آقاى على نوكندى
اينك كه روزهاى آغازين سال نو با پايان 30 سال خدمت صادقانه شما 

در صنعت برق مصادف شده است خداقوت ما را بپذيريد.

 مدير و پرسنل امور ديسپاچينگ 

و دفتر نظارت بر بهره بردارى شركت توزيع برق خراسان جنوبى

 

روحت شاد و نامت ماندگار
 همسر و فرزندان 

"هوالباقى"

زنده ياد محمد حسين جبارى
(پيشكسوت ورزش استان)

در پنجمين سال نبودنت هنوز ياد و خاطره ات

 در شكوفه هاى بهارى متجلى است.

 

خانواده سرحدى

هرگز يـاد تو از لوح دل و جان نـرود 
3 سـال است كه نگاه مهربان عزيزترين مان

 شادروان عزت بيكـى
 را در خيال خويش مى جوييم تا هميشه به يادت خواهيم بود 

با ذكر فاتحه و صلواتى به روح پاكش ياد و خاطره خوبى هايش را 
گرامى مى داريم.

مراسم تشييع مرحوم مغفور

كرباليى محمد حسين سرحدى
 (فرزند محمد باقر سرحدى)

 امروز شنبه 94/1/29 ساعت 3 الى 4 بعدازظهر 
از محل غسالخانه برگزار مى شود.

همسر و فرزندان

نـان آوران عـدل
29 فروردين 

 روز حماسه آفرين نيروى زمينى بر تمامى غيور مردان
 ارتش جمهورى اسالمى مبارك باد

 به همين مناسبت نانوايى الغدير سابق ارتش واقع در ابتداى خيابان ارتش 
جنب بانك حكمت ايرانيان آماده ارائه خدمات جديد به همشهريان عزيز مى باشد.

تفتان فرى سنتى- سنگك سنتى
 لواش بالشتكى سبوس دار

داراى پيك ماشينى
              09155615773 - 32232490    با مديريت: محمود على پور

اطالعيه مهــم

قابل توجه مالكين محترم خودروهاى وانت بــار

نظر به ابالغ دستورالعمل ساماندهى ناوگان بار از سوى ستاد حمل و نقل و سوخت 
كشور در راستاى اجراى بهينه سازى مصرف سوخت مهلت ساماندهى ناوگان 
براى  توانند  مى  محترم  متقاضيان  شد.  تمديد  شهرى  درون  بار  نقل  و  حمل 
تشكيل پرونده و اخذ پروانه فعاليت حداكثر تا پايان وقت ادارى 94/2/20 به سازمان 

تاكسيرانى بيرجند واقع در خيابان جمهورى اسالمى 4 مراجعه فرمايند.
 بديهى است در صورت عدم مراجعه سهميه سوخت خودروى آنها كاهش خواهد يافت

سازمان تاكسيرانى بيرجند

جناب آقاى مهندس مجيد محمدنژاد
 معاون محترم بهره بردارى شركت آب و فاضالب خراسان جنوبى

جناب آقاى مهندس سيد على هاشم آبادى
مدير محترم امور آب و فاضالب بيرجند

جناب آقاى مهندس مهدى هدى آتشكار
مدير محترم امور آب و فاضالب قاين

 انتصاب بجا و شايسته شما را به سمت هاى جديد سازمانى تبريك گفته
از خداوند منان توفيق روزافزون تان را خواستاريم.

شركت آب و ابنيه كيا آبنوس

جناب سرهنگ احمد قاسمى
معاون محترم تحقيق و پژوهش اداره كل حفظ آثار و نشر ارزش هاى دفاع مقدس

همزمان با 29 فروردين ، روز ارتش
 ارتقاى درجه جناب عالى را كه حاكى از لياقت و واليتمدارى شماست، تبريك مى گوييم.

روابط عمومى و تبليغات اداره كل حفظ آثار و نشر ارزش هاى دفاع مقدس خراسان جنوبى

 اجراى نماى آلومينيوم با پايين ترين قيمت
09157201009 - 09151655537

مزايــده
برساند.  به فروش  مزايده عمومي  از طريق  را  اموال مشروحه ذيل  يك سازمان دولتي در نظر دارد: 
متقاضيان مي توانند براى بازديد و دريافت فرم شرايط شركت در مزايده در زمان و محل اعالمي مراجعه يا براى 

كسب اطالعات بيشتر با شماره 32400001-056 تماس حاصل نمايند.

1- تعداد 37 دستگاه خودرو / سبك
2- تعداد 10 دستگاه خودرو/ سنگين

3- تعداد 3 دستگاه موتورسيكلت
از ساعت پايان وقت اداري شنبه 94/2/5  لغايت  سه شنبه 94/2/1  از  اداري  به مدت 4 روز  بازديد   زمان 

 (8/30 صبح الي 13)   "جمعه 94/2/4 تعطيل مي باشد"

پيامبر اعظم  بلوار غدير (بلوار  انتهاي  بيرجند -  محل بازديد و تسليم پيشنهادات: استان خراسان جنوبي-   

مواد  با  مبارزه  هماهنگي  (پاركينگ شوراي  استان-  انتظامي  نيروي  روبروي   - اداري شهرستان  - سايت  (ص) 

مخدر استان) 
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مشاور رئيس جمهورى در امور اقتصادى از آغاز مطالعات مقدماتى براى حذف يارانه گروه هاى پردرآمد خبر داد. به گزارش فارس، مسعود نيلى گفت: وزارت 
تعاون، كار و رفاه اجتماعى هم اكنون مطالعات مقدماتى براى حذف يارانه گروه هاى پردرآمد را آغاز كرده است. وى با تاكيد بر اين كه انجام اين مطالعات بايد 
با دقت و بدون خطا صورت گيرد، افزود: اين مطالعات بايد به گونه اى انجام شود كه استمرار آن را تضمين كند.

مطالعات مقدماتى براى حذف يارانه پردرآمدها آغاز شد

زمان ثبت نام كالس اولى ها

زمان  آغاز  پرورش،  و  آموزش  وزير  معاون 
براى  ابتدايى  اول  پايه  آموزان  دانش  نام  ثبت 
گزارش  به  كرد.  اعالم  را  آينده  تحصيلى  سال 
آموزان  دانش  نام نويسى  به  زرافشان  على  مهر، 
كرد:  تاكيد  و  اشاره  آينده  تحصيلى  سال  براى 
اول  از  ابتدايى  اول  آموزان  دانش  نام  ثبت 
هاى  پايه  ساير  آ موزان  دانش  نام  ثبت  و  شود  مى  انجام   خرداد 
 تحصيلى بعد از اعالم نتايج امتحانات خرداد (15 خرداد به بعد)  انجام مى شود. 
 ثبت نام دانش آموزان ميان پايه در همان مدرسه محل تحصيل انجام 
مى شود و فقط دانش آموزان پايه هاى ورودى هفتم و دهم به دليل تغيير 

مقطع تحصيلى نياز به تغيير مدرسه خود دارند.

بيمه دندانپزشكى براى افراد زير 14 سال

براى نخستين بار خدمات دندانپزشكى براى افراد زير 
14 سال تحت پوشش بيمه سازمان سالمت ايران 
عامل سازمان  مدير  فارس،  گزارش  به  قرار گرفت. 
خدمات  پس  اين  از  افزود:  ايرانيان،  سالمت  بيمه 
فلورايد  پيشگيرى،  آموزش،  قالب  در  دندانپزشكى 
درمانى، جرم گيرى و پر كردن دندان در تعهدات بسته 
خدمات بيمه سالمت قرار دارد. وى همچنين گفت: جراحى تعويض مفصل 
و نيز واكسن  پنتاواالن هم زير پوشش بيمه اى سازمان بيمه سالمت ايران 
قرار گرفته بود. به گفته محسنى بندپى در يك تفاهم نامه مورد تأييد دو وزير 
تعاون، كار و رفاه اجتماعى و بهداشت و درمان حدود 750 قلم داروى مورد نياز 

بيماران صعب العالج مورد حمايت 80 تا 90 درصدى بيمه قرار دارند.

معاون وزير كار: به جاى يارانه، كارانه بدهيم

در صورت  اينكه  بيان  با  تعاون  وزير  رفاه  معاون   
رفع احتمالى تحريم ها، اشتغال افزايش پيدا نمى كند 
شود،  دنبال  عمومى  اشتغال  سياست  آنكه  مگر 
استفاده  با  بايد  بدهيم  يارانه  آنكه  جاى  به  گفت: 
كارانه  اقتصادى  سيستم  به  جديد  فرصت هاى  از 
ميدرى،  احمد  جهان،  گزارش  به  شود.  پرداخت 
تعاونى ها در كل دنيا بهترين  با توجه به ساختار مالكيت،  اظهار داشت: 
دارد.  وجود  پايين  هزينه  با  توليد  و  درآمد  عادالنه  توزيع  براى  ظرفيت 
به سستى و  به جاى كارانه منجر  يارانه  پرداخت  اينكه  به  اشاره  با  وى 
تنبلى سيستم مى شود، گفت: در صورت پرداخت كارانه فرصت هاى جديد 

شناسايى شده و در حوزه هاى جديدى ورود پيدا خواهيم كرد. 

اجتماعى  تامين  معاون فنى و درآمد سازمان 
نظام  در  مختلف  اقشار  بيمه اى  وضعيت 
كرد.  تشريح  را  اجتماعى  تامين  چنداليه 
در  ايسنا،  با  گفتگو  در  زدا  محمدحسن 
جايگاه  و  وضعيت  درباره  پرسشى  به   پاسخ 
در  اجتماعى  تامين  سازمان  بگيران  مستمرى 
هم  كه  اجتماعى  تامين  چنداليه  نظام  طرح 
با مشاركت سازمانهاى  رفاه  وزارت  در  اكنون 

ذيربط در دست تدوين است، اظهار كرد: قرار 
است جايگاه مردم و بيمه شدگان صندوق هاى 

مختلف در يك نظام تعريف شود. 
وى افزود:  به عنوان مثال احتماال افرادى كه 
فاقد شغل اند و توانمند نيستند در اليه اول قرار 
مى گيرند و بايد مشخص شود كه متولى بيمه 
آنها چه نهادى است؟ در اليه دوم متولى بيمه 
كمى  درآمد  اما  شغل اند  صاحب  كه  افرادى 

ترتيب  همين  به  و  مى شود  مشخص  دارند 
تعريف  تكميلى  بيمه هاى  سطح  تا  اليه ها 
تامين  سازمان  درآمد  و  فنى  معاون  مى شود. 
اليه هاى  تعريف  با  اينكه  بيان  با  اجتماعى 
مختلف، تكليف روشن مى شود و همپوشانى ها 
و موازى كارى ها پايان مى يابد، گفت: در نظام 
جايگاه  كردن  دنبال مشخص  به  بندى  اليه 
اقشار اجتماعى هستيم و به هيچ وجه مسائلى 

چون سطوح پرداخت مستمرى و غيره مطرح 
نيست. 

زدا ادامه داد:  اكنون مشخص نيست متولى فرد 
فاقد سرپرست و بسيارى ديگر از اقشار مردم 
چه نهادها و ارگان هايى هستند. گروه هايى را 
داريم كه بيمه نيستند و هيچ كس مسئوليت 
آن را برعهده نمى گيرد لذا در نظام چنداليه 

جايگاه افراد مشخص مى شود.

عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس گفت: طرحي براي 
مشخص شدن سود بانكي در كميسيون مشترك برنامه و 
 بودجه و اقتصاد آماده شده است و يكشنبه براي رأي گيري 

درباره فوريت آن به صحن علني مجلس مي آيد. 
منافع  گفت:  مقدم  مصباحي  غالمرضا  مهر،  گزارش  به 
بانكها تابع بخش واقعي اقتصاد يعني بازار كاال و خدمات 
است و سود سپرده ها بايد بر اساس سود اين بازار تعيين 
شود. عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس، مشكل نظام 
بانكي را مشكل بلوكه شدن منابع بانكي دانست و افزود: 
كردن  وارد  صورت  به  ها  سپرده  سود  نرخ  كاهش  نبايد 
داشته  ماليمي  شيب  بايد  كاهش  اين  بلكه  باشد  شوك 
باشد. وى گفت: در شرايطي كه نرخ تورم 40 درصد بود، 

نرخ سود بانكي تا 28 درصد افزايش يافت و سپرده گذاران 
كاهش درآمد داشتند اما اكنون نرخ تورم 15 درصد شده 
است و نرخ سود سپرده ها نيز بايد كاهش يابد. وي نرخ 
 سود سپرده ها را باليي دانست كه بانكها سر خود آورده اند 
و گفت: نرخ سود سپرده ها را اگر بانكها با توجه به تورم 
درباره  مقدم  مصباحي  آنهاست.  نفع  به  دهند،  كاهش 
و  سياه  بازار  در  گذاران  سرمايه  گذاري  سپرده  احتمال 
بخش غيربانكي گفت: وجود بازار سياه پول با نرخ 36 تا 
40 درصد؛ بازاري بسيار كوچك است و اگر بانكها سود خود 
 را كاهش دهند اين بازار نيز سودش را كاهش مي دهد.
اگر  اينكه  بيان  با  هم  بانك ها  هماهنگي  شوراي  رئيس 
از نرخ  بانكي 3 تا 4 درصد بيشتر  نرخ سود سپرده هاي 

تورم و حدود 20 درصد باشد، بانكها با آن موافقند، گفت: 
الزاماتي براي پايين آوردن نرخ سود بانكي مطرح كرديم 
است.  حجت  ما  براى  جمهور  رئيس  اخير  سخنان  اما 
در عرضه  پول چه  بازار  در  اينكه مشكالتي  بيان  با  وي 
اكنون  گفت:  دارد  وجود  بازار  فعاالن  عرصه  در  چه  و 
 80 دولت  است.  درصد   28 تا   27 بانكي  بين  سود  نرخ 
ديگر  از  ها  بانك  مطالبات  بر  افزون  تومان  ميليارد   هزار 
بخش ها به نظام بانكي بدهكار است و اگر فكري براي عرضه 
 منابع نكنيم، مشكل باقي مي ماند.وي گفت: اگر مشكل 
بانك ها حل نشود، سود بانكي كاهش نمي يابد و اكنون 
بانك ها ضرر عملياتي دارند و پرداخت سودشان از دريافت 

آن بيشتر است.

طرح ويژه مجلس براى تعيين تكليف نرخ سود بانكى 

وضعيت بيمه اى اقشار مختلف در نظام چنداليه تامين اجتماعى 
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فارس  خليج  در  جوشن  قهرمان  ناوچه  حماسه 
(1367 ش).

نيروي  و  ايران  اسالمي  جمهوري  ارتش  روز 
زميني.

پاسبان هاي تهران به علت اينكه شش ماه حقوق 
 دريافت نكرده بودند اعتصاب كردند و پست هاي 
و  مشيرالدوله  تالش  نمودند.  ترك  را  خود 

وستداهل به جايي نرسيد(1301ش).
عليه  عبدالناصر»  «جمال  موفقيت  آميز  كودتاي 

«محمد نجيب» در مصر (1954م).

وفات «ابوالقاسم شاطبي» معروف
 به «امام الُقّراء» عالم و قاري مشهور 

قرآن كريم(590 ق)

ابوالقاسم شاطبي در سال 538 ق به دنيا آمد. وي 
عالوه بر قرائت، در تجويد و تفسير قرآن، حديث، 
نحو، لغت و ساير علوم ديني متداول عصر خود از 

دانِش خوبي برخوردار بود.

درگذشت «آلبرت انيشتين» فيزيك دان 
شهير و مبتكر فرضيه اتمي (1955م) 

 (Albert Einstein :به آلمانى) آلبرت انيشتين
آوريل   18 درگذشته   -  1879 مارس   14 (زاده 

1955) فيزيك دان نظرى، زاده آلمان بود.

تقويم مناسبت هاى  روز

ناباورانه هاى استان ما

( ادامه از صفحه اول )
وگرنه مسئولين محترم  كه واقعًا از همان اول هم 
جور ديگر ديده اند، جور ديگر شنيده اند و جور ديگر 
عمل كرده اند. اصًال از نظر آنها مشكل، معضل يا 
و  ندارد  نقصان وجود  و  نام كمبود  به  اساسًا چيزى 
همان  جزو  بنويسد،  يا  بگويد  چيزى  هم  كسى  اگر 
براى  بايد  كه  است  مواجبى  و  مزد  بى  متوهمين 
درمانش اقدامى عاجل كرد! اين ها كه به پندار من 

و شما مى آيند، همه خيالند. 
خيال هايى كه گاهى خنده به لب مى آورند و گاهى 
پيش  روز  مثل همانى كه من چند  بر چشم.  اشك 
دارى  سرمايه  آنجا  شنيدم.  اى  جلسه  حاشيه  در 
آغوش  و  استان  هاى  مزيت  از  بود.  نشسته  كنارم 
سرمايه  از  استقبال  براى  مسئولين  و  مردم  باز 
برايش صحبت مى  در بخش هاى مختلف  گذارى 
كردم و احيانًا در لفافه، تشويق و ترغيبى هم براى 

 

سرمايه گذارى در خراسان جنوبى.
 لبخند تلخى زد و گفت: «در 6 استان ديگر كشور 
ولى  ام.  كرده  كشاورزى  و  صنعتى  گذارى  سرمايه 
استاندارى  به  حضورى  مراجعه  بار  چندين  از  پس 
استان شما هنوز موفق به برگزارى يك جلسه چند 
و  ها  ارائه طرح  براى  استان  مسئولين  با  اى  دقيقه 
داده  من  به  مالقاتى  وقت  اصال  ام.  نشده  نظراتم 

نشده است.» تعجب كردم. 
استقبال  رويكردها  اين  از  كه  مسئولين   گفتم 
از  ديگرى  تعداد  كه   من،  نه   » گفت:  كردند!  مى 
و  اند  داشته  مكررى  مراجعات  هم  گذاران  سرمايه 
به  «هم  گفت  مى  است.»  نشده  توجهى  متأسفانه 
دنبال اشتغال است و هم به دنبال سود و هر دو را 

در اين استان مى تواند بيابد.» مصداق خواستم.
به  نياز  همه  اين  كردم.  تعجب  داد.  فاميل  و  اسم   
سرمايه گذارى در استان و شعارهاى بلند باال براى 
پهن كردن فرش قرمز براى استقبال از آنان و  حاال 
اين برخورد هاى غير حرفه اى؟! خنديدم؛ به خودم 
توسعه  براى  ام  درونى  هاى  آل  ايده  و  آرزوها  و 
چه  گاهى  دنيا  اينكه  از  شد  تر  چشمم  و..  استان 
را بزك مى كند و پيش رويت مى گذارد  ماجرايى 
روزگار  مردمان  هم  و  بشناسى  را  روزگارت  هم  تا 
ناخوشايند  احساس  همان  دوباره  كه  واعجبا  را! 
نيست.  توهم  كه  البته  است.  آمده  سراغم  به   توهم 
كه  ماست  استان  در  شده  باور  هاى   ناباورانه 
تماشا  به  پرده  روى  را  آنها  هاست   سال 

نشسته ايم.

 (لطفا نظر و پيشنهاد خود در رابطه با يادداشتهاى 
روزنامه را به شماره 500010004068438
 ارسال فرماييد)

يادداشت

اختصاص 4500 ميليارد تومان
 براى ازدواج جوانان

(ادامه از صفحه 1) وزير ورزش و جوانان گفت: 4500 
ميليارد تومان براى ازدواج جوانان در سال 94 در نظر 
گرفته شده است. محمود گودرزى افزود: 1.5 ميليون 
نفر در نوبت وام  ازدواج قرار دارند كه 300 هزار نفر 
وام را دريافت كرده اند و امسال هم سعى مى كنيم 
بخش عمده اى از وام هاى ازدواج پرداخت شود. وزير 
يكى  جوانان  اشتغال  كرد:  تصريح  جوانان  و  ورزش 
ديگر از اهداف رئيس جمهور است كه در دولت تدبير 

و اميد اين موضوع به طور جدى پيگيرى مى شود.

تعمير انواع لوازم گازسوز 
 در منزل و در اسرع وقت  

   09158624439 - جانى

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

*  فروش يا معاوضه آپارتمان 75 مترى خيابان مفتح 100 ميليون ،  50 نقد و 50 وام ، تخليه  ،آماده تحويل 

    *  فروش يا معاوضه آپارتمان 100 و 180 مترى در حال ساخت واقع در سپيده  ، آورده اوليه 35 ميليون           

وام  مسكن 50 ميليون  

   *  فروش منزل وياليى واقع در انقالب 1 ،  180 متر زمين 85 بنا ، جديد ساز ، 100 ميليون 

پيمانكارى و مشاركت در ساخت منطقه خوب يا فقط حاشيه خيابان هاى اصلى

 امالك آسمان در خدمت همشهريان
بيست مترى دوم غربى مدرس ، بين كوچه 1 و 3          3-32231772 و 09155611127

فروشگـاه  كـودك 
 اميـــر

شيك / مناسب / متنوع
پوشاك بچگانه و سيسمونى – انواع اسباب بازى 

سجادشهر، امامت 2     32412973 نودهى فاطمى

قاليشويى و رفوگرى محمد طاهرى با بيش از نيم قرن تجربه
32225807 - 32226161 - 09157615979

گچ كارى و گچ برى با قيمت مناسب 
پذيرفته مى شود. (شهر و روستا)     

09159658659

مركز تخصصى عروس با تخفيف ويژه
زيبايى جلوه ماندگار

خيابان ارتش ، حدفاصل عدل و معلم    32231717

ايزوگام مصطفى هريوندى
محالتى - بين توحيد و مدرس  09153619297

برق كشى ساختمان پذيرفته مى شود

دستگـاه ساب سيـار اميرآبادى زاده
 ساب انواع سنگ هاى 

مرمر گرانيت و موزاييك ساده       09156706538

رنگ آميزى و تزئينات ساختمان

رحيمـى
10 درصد تخفيف

- اجراى انواع رنگ هاى ساختمانى
- اجراى پتينه ، كنيتكس ، كناف

- اجراى رنگ و كاغذ ديوارى تركيبى
بيست مترى سوم- روبروى حج و زيارت     

      09151630741  

nlp با ما باشيد با 
كسب ثروت ، ارتباطات سالم و موثر، تكنيك هاي رسيدن به آرامش

 و هر آنچه شما را  به هدف مي رساند. براي اولين بار در بيرجند

 توسط مدرس از تهران - با ارائه مدرك بين المللي از دانشگاه برلين (آلمان)  

همـراه با معـارفه رايگـان
تلفن رزرو: 32235499

ورزش  از  دل  مردگي و در نتيجه بي  نشاطي جلوگيري مي كند.
روابط عمومى اداره كل ورزش و جوانان خراسان جنوبى

 اجراى  نصب  داربست  فلزى 
در اسرع وقت با قيمت مناسب  

  09153637507   
09156217507 - حسينى

مژده     

مژده  

نقاشى ساختمان
فرزانگان

پول نقد نخواستيم با چك 
اجراى انواع رنگ هاى ساختمانى

مدرس 20 - پالك 20
09395617119 - 09158634693-32232917

(راه هاي رسيدن به ثروت ، احساس ارزشمند بودن ، خود سازي )
* دوره آموزشي ضمير ناخودآگاه (12 ساعت )

*كارگاه يك روزه افزايش عزت نفس (3 ساعت )
توسط استاد زينب سلگي
تلفن رزرو : 32235499

ره پويان دانش و انديشه برگزار مى كند:
هيچ گاه براي تبديل شدن به آن فردي كه مي خواهيد ، دير نيست ...

 نقـاشي ساختمان پيشگامـان
 اجراي كليه رنگ هاي پالستيك،
روغن، اكروليك، مولتي كالر و ...
 " كاغذ ديوارى پذيرفته مي شود "
09151630485 معصوميه - صنعت و معدن 3- پالك  30
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فارس- با حضور مدير اجرايى صندوق قرض الحسنه پست بانك ايران و مسئوالن استانى و شهرستانى نخستين صندوق قرض الحسنه توسعه پايدار كشور در خراسان جنوبى و در 
شهرستان سرايان تشكيل شد. اين صندوق به دنبال انعقاد تفاهم نامه بين معاون وزير و رئيس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزدارى كشور و مديرعامل صندوق قرض الحسنه پست 

بانك ايران با هدف تجميع صندوق هاى خرد روستايى ايجاد شده است.

3نخستين صندوق قرض الحسنه توسعه پايدار كشور در سرايان ايجاد شد
پيام شما

تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583
سامانه پيام كوتاه : 3000272424

شهرستان  كه  است  سال  ده  مدت  سالم.  با 
بيرجند اداره فرهنگ و ارشاد اسالمى ندارد و 
هيچكدام از مديران جوابگو نيستند از استاندار محترم 

عاجزانه تقاضاى رسيدگى به اين امر مهم را داريم.
915...008

باسالم از مسئولين محترم شهرى و انتظامى 
ظهر  از  بعد  روز  يك  خواهشمنديم  بيرجند 
بازديدى از خيابان جمهورى محدوده ميدان 
امام تا سه راهى اسدى داشته باشند و وضع 
نابسامان اجتماعى و امنيتى منطقه را به خصوص 
روبروى بازار مالحظه نمايند واقعًا اين وضعيت در 

خور مردم بيرجند نيست.
915...242

بچه هاى  برسانيد  مسئولين  به گوش  آوا.  سالم 
محله الهيه شهرك بهزيستى به خاطر نداشتن 
اند! بريده  را  ما  امان  پارك  و  بازى   ميدان 

مسئولين  به فكر باشند.
915...281

باسالم. آيا شهردارى قصد احداث سرويس 
بهداشتى و لوله كشى آب شرب پارك الهام 

خاكشور را ندارد.
915...769

غدير  بلوار  حاشيه  باير  هاى  زمين  سالم.  با 
و  معتادان  تجمع  محل  سجادشهر  شرقى 
سگ هاى ولگرد در شب ها و باعث انتشار 
محترم  مسئولين  است  شده  موذى  حشرات 
اين  حال  به  فكرى  شهرى  زمين  و  شهردارى 

مشكل بكنند.
915...417

زمانى عربستان با كاهش قيمت نفت، قصد ضربه 
لغو  با  ماست  نوبت  حاال  داشت،  را  ايران  به  زدن 
به  است)  (كه يك سفر مستحبى  سفرهاى عمره 

وهابى هاى عرب ضربه بزنيم.
915...226

سالم. چرا شهردارى با ديوارنويسان خيابان 
اند  زده  هم  به  را  محله  زيبايى  كه  نرجس 

برخورد نمى كند.
915...484

سالم. چرا مسئولين اداره راه و شهرسازى، شركت 
... كه مسئول ساخت بخشى از مسكن مهر است 
را مورد بازخواست قرار نمى دهند؟ سه قطعه از 
خانه هاى واقع در خيابان امام خمينى مهر 
شهر را به حال خود رها كرده و هيچ كارى 
كه  بهانه  اين  به  دهند  نمى  انجام  آن  روى 

مهندس تأييد نمى كند. باتشكر از آوا.
939..322

شركت  دلسوز  مسئولين  لطفاً  آوا.  سالم 
هاى  خانه  ورودى  روشناى  به  نسبت  برق 
بنيادمسكن شوكت آباد فكرى كنيد كه معلوم 

نيست بايد توى اين تاريكى از كدام راه رفت!!
915...953
باسالم. ما كسبه چهار راه ترمينال تا فلكه فرودگاه 
مورد  سال  چند  كه  اى  زباله  سطل  هستيم. 
شهردارى  را  بوده  كسبه  و  مسافر  استفاده 

جمع كرده است! شما بگوئيد زباله را كجا بريزيم.
915...192

هاى  گزارش  از  سپاسگزارم  و  ممنون  آوا.  سالم 
زيبا و جامع تان به خصوص قليان. خداقوت

936...564
مثنوى نان و سفره جالب بود ....

915...226

از راهنمايى رانندگى و شهردارى خواهشمنديم  براى 
پاركينگ طبقاتى  جلوى  تصادفات  از  جلوگيرى 
سرعتگير و عاليم هشدار دهنده نصب كنند تا 

شاهد اين همه برخورد خودرو نباشيم.
915...700
صرفه  سال  به  عنايت  با  بيرجند  شهردار  سالم   
جويى است و در شوراى ترافيك نيز مصوب شده 
باز  را  بريدگى  ناصرى  شهيد  بلوار  در  چرا 

نمى كنيد تا 1500خانواده دعايتان بكنند. 

 915...956
از  بازديد  تبليغات  بيرجند  شهردارى  كاش  سالم. 
درياچه طبيعى ابتداى خيابان نسرين كه به 
خاطر شيب بندى نامناسب جوى آب ايجاد 
كرد!  مى  نصب  نوروزى  مسافران  براى  را  شده، 

كلى درآمد براى شهر ايجاد مى شد.
915...347

*حسين زاده

نوع  تعيين  مفهوم  به  هاى شهرى  زمين  كاربرى  تعيين 
و نحوه استفاده با توجه به فعاليت هاى شهرى مى باشد. 
عموماً كاربرى اراضى در طرح هاى تفصيلى و جامع تعيين 
مى شود. كاربرى اراضى بر اساس تراكم جمعيتى و نحوه 
توزيع جمعيت شهرى مشخص مى شود و در برگيرنده تمامى 
نيازهاى زندگى شهرى از قبيل آموزشى، بهداشتى، ورزشى، 

تجارى، مسكونى و ... است.
البته تغيير كاربرى هاى تعيين شده در طرح تفصيلى اغلب 
چندان منطقى و اصولى نيست اما از آنجا كه شهر همانند 
به  نياز  گاه  است،  توسعه  و  رشد  حال  در  زنده  موجودى 

جابجايى يا تغيير كاربرى اراضى وجود دارد.
سرانه كاربرى هاى خدماتى تعيين شده در طرح تفصيلى، 
حقى از حقوق شهروندان است و برحسب قانون شهردارى ها 
موظف به رعايت و حفظ و حراست از تأمين اين كاربرى ها 
هستند چرا كه حذف هرگونه كاربرى خدماتى از يك نقطه 
شهر باعث كمبود فضاى تأمين آن خدمات شده و ساكنين 
 آن محل طى زمان بايد براى دريافت آن خدمات هزينه هاى

متنوعى را متحمل شوند. لذا از ديد بسيارى از كارشناسان 
چنانچه در مراحل تهيه و تصويب طرح تفصيلى دقت الزم 
صورت گرفته باشد نبايد در طول مدت اعتبار طرح تفصيلى 
جامعيت و پويايى خود را از دست بدهد و دچار تغيير شود 
از دست دادن حق  با  اين حال عموم شهروندان  چون در 
قانونى خويش در دراز مدت متحمل هزينه خواهند شد. آنچه 
مسلم است بنا به هر دليلى اعم از  نبود حساسيت و صيانت 
هاى دستگاه  ويژه  به  متولى  هاى  دستگاه  سوى  از   الزم 
دولتى از جمله كميسيون ماده 5، راه و شهرسازى و استاندارى 
از يكسو و نگاه درآمدزاى شهردارى به مقوله تغييركاربرى 
از ديگر سو باعث شده كه حجم تغيير كاربرى هاى تعيين 
انتظار و  از حد مورد  شده طرح تفصيلى در شهر ما بيش 
متعارف باشد كه از عوارض آن نبود تعادل در خدمات شهرى، 
باال رفتن هزينه هاى نانوشته و نامحسوسى است كه در 
طول زمان به شهروندان تحميل خواهد شد، استفاده ناثواب 
از ارزش افزوده اراضى تغيير كاربرى يافته و  حاصل شده 
... خواهد بود. متأسفانه در شهر بيرجند شاهد برخى تغيير 
كاربرى هااز اين دست بوده و هستيم كه از آن جمله مى توان 
 به تغيير كاربرى هاى آموزشى و ورزشى به كاربرى هاى
از  مسكونى  به  باغچه  و  باغ  هاى  كاربرى  تغيير  انتفاعى، 
كاربرى  تغيير  و معصوميه،  جمله در محدوده هاى سراب 
بهداشتى به مسكونى در محدوده جنوب شهر، تغيير كاربرى 
 از فضاى سبز به مسكونى در شمال شهر، تغيير كاربرى هاى
متعدد از مسكونى به تجارى در نقاط مختلف شهر، اشاره كرد.

هرگونه موافقت با تغيير كاربرى 
بايد بر اساس ضوابط طرح تفصيلى 

و ارائه مستندات منطقى و كارشناسى باشد

اخيراً نامه اى از سوى جمعى از ساكنين محدوده 20 مترى 
ياس، 16 مترى ياسمن و نسترن 8 در خيابان غفارى (مقابل 
دانشگاه آزاد اسالمى) به دفتر روزنامه ارسال شده كه در آن 
گاليه از تغيير كاربرى يك زمين مسكونى به ادارى مطرح 
شده است. ساكنين اين محله در اين نامه با اشاره به وجود 
سايت ادارى فعال و فراهم بودن زمين براى استقرار ادارات 
در آن كه با همين هدف استقرار ادارات ايجاد شده، اين تغيير 
كاربرى را با توجه به حجم مراجعين به ادارات و ظرفيت 
معابر فرعى كه در حد رفع نياز قطعات مسكونى ديده شده، 
غيرمنطقى و مغاير با طرح تفصيلى دانسته و با اشاره به مفاد و 

بندهاى قانونى، از تبعات اين تغيير كاربرى ابراز نگرانى كرده اند.

مصلحت شهر و منفعت شهروندان
فداى منافع اشخاص ذى نفوذ

قاسم زاده شهروند بيرجندى با انتقاد از تغيير كاربرى ها 
تحت اعمال نفوذ افراد و سازمان ها مى گويد: متأسفانه در 
شهر بيرجند از گذشته هاى دور مصلحت شهر و منفعت 
شهروندان فداى منافع شخص يا اشخاص ذى نفوذ شده 
است سال ها پيش از اين مسير معابر شهر هم به لحاظ 
عوض  نفوذ  داراى  و  قدرتمند  افراد  امالك  گرفتن   قرار 

رفتن  بين  از  باعث  ها  كاربرى  تغيير  هم  حاال  و  مى شد 
فضاهاى خدماتى مورد نياز شهروندان در شهر زياد ديده مى 
 شود و اين يعنى اينكه عده اى قوانين را دور مى زنند و به 

آن حرمت نمى گذارند.

بستن معبرى 100 ساله و احداث ساختمانى 
چند طبقه در بافت تاريخى با كدام منطق؟!

وى از بناى ساختمان استاندارى در حريم ميراث فرهنگى 
ياد مى كند و مى افزايد: شما فكر مى كنيد احداث همين 
ساختمان چند طبقه و ناهمگون استاندارى در بافتى كامًال 
ضوابط  و  قوانين  با  منطبق  و  منطقى  قديمى  و  تاريخى 
شهرى است؟ يا تصور مى كنيد بستن معبرى زيبا و يكصد 
ساله در حاشيه ساختمان استاندارى و قطع درختان در اين 
را  سازمانى  و  ادارى  فضاهاى  احداث  واسطه  به   محدوده 
مى توان با داليل منطقى و قانونى توجيه كرد. پس به راحتى 
مى توان دريافت كه زمينه براى انجام برخى امور در تضاد 
با قوانين و مصالح فراهم است.وقتى خيابان عام به بهانه 
تملك شهردارى(به  از  قبل مصوب شده  چند سال  اينكه 
 نمايندگى از مردم) خارج و به تملك استاندارى در مى آيد

يا در حريم ميراث فرهنگى، ساختمان چندين طبقه ساخته 
مى شود و در همين محدوده فضاى سبز را تصرف مى كنند 
و خانه سازمانى مى سازند معلوم مى شود در اين شهر تغيير 
البته  كاربرى برخالف ساير نقاط كشور خيلى آسان است 
 اگر طرف حساب سازمان ها يا افرادى ذى نفوذ باشند مثل 

آب خوردن است.

موارد متناقض در تغيير كاربرى ها 
مصداق يك بام و دو هوا است

اگر   : گويد  مى  هم  بيرجندى  ديگر  شهروند  اميرآبادى 
موضوع تغيير كاربرى هاى رايج در شهر مغايرتى با قوانين 
ندارد چرا براى تغيير كاربرى باغ كارگشا در سجادشهر كه 
چندصد شهروند پيگير آن هستند، كارى انجام نمى شود. آيا 

اين موارد متناقض، مصداق يك بام و دو هوا نيست؟
عضو سابق شوراى اسالمى شهر بيرجند هم درباره تغيير 
كاربرى ها مى گويد: در جريان تغيير كاربرى هاى يكى دو 
ساله اخير نيستم ولى در دو دهه قبل از آن شاهد مواردى 
بوديم كه تغيير كاربرى بر خالف نظر بسيارى از كارشناسان 
و بدون رعايت صرفه و صالح عموم شهروندان از سوى 
مصاديق  كه  گرفت  مى  صورت  قدرت  و  نفوذ  صاحبان 
متعددى نيز در اين باره مى توان ارائه نمود. فخار اظهار مى 
دارد: در شهر بيرجند به خاطر اينكه بخش اعظم زمينهاى 
شهرى متعلق به بنياد، اوقاف و سازمان هاى دولتى مى باشد، 
بيشترين درخواست تغيير كاربرى هم از سوى آنها مطرح 

بوده است.
از سوى ديگر سازمان هاى متولى كاربرى هاى خدماتى (به 
عنوان مثال آموزش و پرورش براى كاربرى آموزشى، ورزش 
و جوانان براى كاربرى ورزشى، علوم پزشكى براى كاربرى 
بهداشتى، فرهنگ و ارشاد براى كاربرى فرهنگى و ...) چون 
بودجه خريد اين گونه از اراضى و ساخت و ساز در آنها را 
ندارند اغلب مقاومت الزم براى تغيير كاربرى اين زمينها را از 
خود نشان نداده در حالى كه طبق قانون متولى حفظ و احياى 

آن هستند، موافق تغييركاربرى اين زمين ها مى باشند.

 مالكين زمين ها همواره به دنبال تغيير كاربرى هاى
پايين تر به كاربرى هاى با ارزش تر هستند

وى تصريح مى كند: از آنجا كه كاربرى زمين بيانگر ميزان 
ارزش آن است، همواره مالكين اراضى به دنبال تغيير كاربرى 
از كاربرى هاى پايين تر (باغ و باغچه، بهداشتى، ورزشى، 
آموزشى، تأسيسات شهرى و... ) به كاربرى هاى با ارزش 
تر (مسكونى، تجارى، كارگاهى، پذيرايى و جهانگردى و ... ) 
هستند. از سوى ديگر از آنجا كه شهردارى به ازاى هر تغيير 
كاربرى از كاربرى پايين تر به كاربرى با ارزش تر و باالتر 
درصدى از زمين يا مبلغى را از مالكين دريافت مى نمايد، مى 
توان ادعا نمود شهردارى هم مثل مالكين اراضى و برخالف 
نظر طراحان و مهندسين شهرساز (مشاور طرح تفصيلى شهر) 

تمايل به انجام تغيير كاربرى دارد.

فخار در مورد راه هاى به حداقل رساندن تغيير كاربرى در 
شهر و حفظ و صيانت از اصول طرح تفضيلى كه حقوق همه 
شهروندان است نيز مى گويد: رعايت دقيق تمامى ضوابط 
قانونى تعيين شده در مراحل تغيير كاربرى در كميسيون ماده 5 
شوراى عالى و معمارى و شهرسازى مستقر در استان، كاهش 
اعمال نظر بخش هاى دولتى و كاهش فشار بر كميسيون 
ماده 5 از سوى بخش دولتى به ويژه استاندارى و فرماندارى 
كاهش وابستگى بودجه شهردارى از محل درآمد ناشى از 
تغيير كاربرى اراضى و نظارت و مراقبت بيشتر شوراى شهر 
بر مصوبات كميسيون ماده 5 و درخواست اعمال نظر و رأى 
بيشتر شورا و شهردارى و نظام مهندسى، مشاورين ذيصالح 
شهرسازى و مشاور طرح تفضيلى درتركيب كميسيون مذكور 

از جمله راهكارهاى موجود است.

نبود نظارت دستگاه هاى ذيربط 
دليل انجام اغلب تغيير كاربرى ها

عضو سابق شوراى شهر بيرجند مى افزايد: انجام بازنگرى 
هاى ادوارى (حداقل 4 ساله) در طرح تفصيلى از سوى مراجع 
ذيصالح، اعمال حساسيت بيشتر از سوى متوليان كاربرى هاى 
خدماتى و موضع گيرى جدى تر در قبال تغيير كاربرى هاى 
خدماتى، تأمين به موقع بودجه از سوى دستگاه هاى متولى 
كاربرى هاى خدماتى براى جذب و احياى اراضى مذكور و 
به حداقل رساندن امكان تغيير كاربرى آموزشى و ورزشى و 
 پاركينگ و ... اراضى واقع در مالكيت اوقاف و بنياد مستضعفان 
رساندن  حداقل  به  هاى  راه  ازديگر  شهرسازى  و  راه  و 
اصول  از  حفاظت  و  شهر  طرح  در  كاربرى   تغيير 
طرح تفصيلى مى باشد. فخار اظهار مى دارد: آنچه به آن 
اشاره شد مربوط به تغيير كاربرى هاى رسمى است كه از 
 طريق مراجع ذيربط و اداره كل راه و شهرسازى اتفاق افتاده و 
 مى افتد اما متاسفانه بخش قابل توجهى از تغيير كاربرى ها

هم در سطح شهر رخ داده كه عمدتاً به دليل نبود نظارت و 
مراقبت الزم از سوى دستگاه هاى ذيربط از جمله شهردارى 
اتفاق افتاده كه از اين قبيل مى توان به ساخت و سازهاى 
دهه  دو  (طى  اراضى شمال شهر  در  انجام شده  غيرمجاز 
همچنين  نمود.  اشاره  شهر  حاشيه  نقاط  ساير  و  گذشته) 
تفكيك ها و بعضاً ساخت و سازهاى انجام شده در اراضى 

كشاورزى و باغات سطح شهر انجام شده است.

تأثير منفى اجاره واحدهاى مسكونى 
از سوى ادارات بر نرخ اجاره امالك

از فخار درباره مشكالت استفاده غير از كاربرى هاى تعيين 
شده مى پرسيم كه مى گويد: اين مسئله نيز تبعاتى دارد. 
به عنوان مثال اجاره فضايى با كاربرى مسكونى و استفاده 
از آن به عنوان يك فضاى ادارى اوًال براى ساكنين محل 
به خاطر پيش بينى نكردن پاركينگ، حجم مراجعات متعدد، 

سرو صدا و ... مشكالتى به وجود مى آورد و آرامش ساكنين 
را بر هم مى زند. 

از سوى ديگر اجاره واحدهاى مسكونى توسط ادارات اثر 
بدى بر نرخ اجاره امالك در سطح شهر مى گذارد.

مشاورين طرح تفصيلى شهر
قطعاً استفاده از كاربرى ادارى در عمق 

 

محدوده هاى مسكونى را مجاز ندانسته است

وى در ادامه يكى از اصول تهيه طرح هاى تفصيلى در 
 قالب نقشه شهر را رعايت موازين براى تغيير كاربرى ها

ذكر كرده و مى گويد: اين تغيير كاربرى ها با توجه به تراكم 
 جمعيت، عرض معابر و تناسب همجوارى با ساير كاربرى ها
فاكتورهايى  شهرى  طراحى  اين  در  گيرد.  مى  صورت 

مربوط به محدوده مسكونى (آسايش، عدم حريم شخصى، 
همبستگى محدوده مسكونى و ...) و ساير كاربرى ها از جمله 
آموزشى، ادارى و ... لحاظ شده و به طور  قطع مشاورين 
در  ادارى  كاربرى  از  استفاده  بيرجند،  شهر  تفصيلى  طرح 
عمق محدوده هاى مسكونى را مجاز ندانسته و به همين 
دليل كاربرى هاى ادارى در حاشيه معابر اصلى (به منظور 
مزاحمت)  ايجاد  عدم  و  رجوع  ارباب  دسترسى   سهولت 
براى محدوده هاى مسكونى ديده شده و حتى فراتر از آن 
ادارى  سايت  ويژه  منطقه  يك  در  ادارى  مجموعه  كل 

طراحى شده است.
رونقى معاون فنى و امور عمرانى فرماندارى شهرستان 
بيرجند نيز درباره روند تغيير كاربرى ها در شهر بيرجند 
عضو   5 ماده  كميسيون  در  من  گويد:  مى  كوتاه  خيلى 
نيستم و اطالعى از روند موضوع ندارم اما بر اساس روال 
قانونى هرگونه تغيير كاربرى در شهرها بايد در كميسيون 
به  معمارى  و  شهرسازى  عالى  شوراى  قانون   5 ماده 
تغييركاربرى  با  موافقت  القائده  على  و  برسد   تصويب 
مستندات  ارائه  و  طرح  ضوابط  اساس  بر  بايست  مى 

منطقى و كارشناسى باشد.

تغيير كاربرى زمين مسكونى به ادارى 
در خيابان ياس هنوز قطعى نشده است 

يك مقام مسئول كه نخواست نامش فاش شود در پاسخ 
به اعتراضات اهالى خيابان ياس، به تغيير كاربرى ملكى  در 
اين خيابان از مسكونى به ادارى مى گويد: خيابان ياس نقش 
جمع كننده و بخش كننده براى ديگر معابر محله را دارد و 
اين معبر خود داراى بار ترافيكى نسبتاً بااليى است كه با توجه 
به تراكم باالى اين منطقه و وجود يك قطعه آموزشى در اين 
بيست مترى بار ترافيكى اين محدوده در آينده افزايش خواهد 
يافت. لذا استقرار ادارات در اين معبر مشكالت زيادى براى 

شهروندان  ايجاد خواهد نمود. 
اين  در  اداره  يك  دائمى  استقرار  دهد:  مى  ادامه  وى 

بافت  با توجه به حجم باالى مراجعات اين اداره ، و نبود 
نگرانى هاى از  ازآن،  ناشى  ترافيك  نياز و   پاركينگ مورد 

ساكنين منطقه است . اما الزم به ذكر است مراحل تصويب 
اعتراضات  به  توجه  با  و  نرسيده  پايان  به  هنوز  طرح  اين 
گسترده مردمى مسئولين مربوطه به اين مساله  رسيدگى 
خواهند كرد و تمام سعى بر اين است كه با همكارى ارگانهاى 
مربوطه ، در خصوص مكان يابى اداره مذكور تجديد نظر شود 

تا حقى از شهروندان فهيم اين شهر ضايع نشود.
اين مقام در ادامه در پاسخ به اين سوال كه آيا اين تغيير 
كاربرى بر اساس طرح تفضيلى بيرجند صحيح است يا خير 
مى گويد : سايت ادارى يكى از زيرساخت هايى دانست كه 
براى تجميع ادارات و سازمان ها  و دسترسى راحت تر مردم به 
آنها در نظر گرفته شده است . و لذا كليه ادارات مى بايست در 
سايت ادارى مستقر شود. و اگر اداره اى بنا به داليلى در بافت 

شهر باقى بماند قطعاً  بايد ضوابط مربوط به ساختمان هاى

 

نحوه  و  معابر  يابى، عرض  مكان  و  استقرار  از  اعم  ادارى 
دسترسى ها، حداقل مساحت الزم قطعات ، تأمين پاركينگ 
ارگانهاى  و  ادارت  اينكه  به  توجه  نمايند.با  رعايت  را   ... و 
 دولتى از لحاظ كاربرى در مقياس شهرى و فراتر قرار دارند 

مى بايست در جوار خيابان هاى اصلى شهر قرار گيرند. 

احداث ساختمان ادارى خارج از اصول 
و ضوابط شهرى يك بناى ملى را  
از فهرست ميراث جهانى حذف كرد

پرسيديم پاسخ مسئولين در خصوص اين تغيير كاربرى 
از  يكى  به  منتهى  معابر  انسداد  مشابه همچون  موارد  و 
ايجاد مشكالت  و  آباد  باغ رحيم  ادارات اصلى در حريم 

متعدد براى ساكنين آن منطقه چيست؟
 وى در پاسخ به نظر كارشناسان ميراث فرهنگى استناد 
كرد كه بيرجند را پس از يزد و ميبد سومين شهر داراى 
بافت تاريخى ارزشمند دانسته اند. و باغ رحيم  آباد كه در 
فهرست آثار ملى ثبت شده و با تمام اصول و ضوابط باغ 

ايرانى از منظر ميراث فرهنگى منطبق است. 
احراز  وجود  با  فرهنگى  ميراث  كل  اداره  وى  گفته  به 
تعرض به حريم اين باغ براى ساخت يك ساختمان بلند 
مرتبه، به دليل دستورالعمل ابالغى رئيس جمهور قبل كه 
محاكم  در  دعوا  طرح  از  را  دولتى  ادارات  آن  اساس  بر 
قضائى عليه يكديگر منع كرده بود، شكايتى عليه آن اداره 
مطرح نكرد! لذا اين مسئله در كنار ايجاد مشكالت زياد 
مسدود  دليل  به  ساكنين محل  براى  مقياس شهرى  در 
نمودن برخى از معابر اطراف اداره مذكور به خاطر رعايت 
مقياس  در  ناپذيرى  جبران  لطمات  باعث  امنيتى،  حريم 
ملى شده است. اين مسئله هشدارى است براى نهادهاى 
مسئول و متولى معمارى و شهرسازى استان كه با ترجيح 
منافع يك سازمان ادارى به منافع مردم باعث حذف يك 

بناى ملى از فهرست ميراث جهانى شده اند.

اينجا بيرجند است تغيير كاربرى آسان، مثل آب خوردن

انجمن خيريه حمايت از بيماران كليوى خراسان جنوبى

با حمايت از بيماران ((خاص)) نيازمند 
كليوى غنچه اميد را درقلب هايشان 

شكوفا سازيم.
بيماران نيازمند دياليزى و پيوندكليه

به يارى شما مى انديشند.
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دوربين عكاسى

اصطالحات شبكه هاى اجتماعى

بخش علوم زندگى گوگل با همكارى شركت پزشكى Johnson & Johnson پروژه ساخت روبات هاى دستيار جراح را آغاز كرده اند تا در سال هاى آينده 
بتوانند از روبات هاى گوگل در حين اعمال جراحى استفاده كنند. مزيت روبات هاى جراح به نسبت جراح هاى انسان را مى توان در دقت، سرعت و همينطور 
كاهش هرگونه خطاى احتمالى دانست.

گوگل روبات هاى جراح مى سازد 

ستون شبكه هاى اجتماعى را 
هر شنبه در روزنامه آوا بخوانيد.

  post يا Status
ماماااااان بزا اينو بنويسم ميام االن. 

چرا هيشكى پست نمى زاره؟ مث كه گروه 
متروكه شده هاااااااا!

پست يا استاتوس عنوانى است كه براى نشر متون 
شما مورد استفاده قرار مى گيرد. شما مى توانيد اين 
مطالب را از قول كسى نقل كنيد يا خودتان نويسنده 

مطلب خاصى باشيد.
راحتى  به  بوك  فيس  مانند  ها  شبكه  برخى  در 
خاصى  خوانندگان  خود  متون  براى  توانيد  مى 
همه  يا  دوستان  از  برخى  مثال  كنيد  مشخص 
شما پروفايل  به  كه  كسانى  همه  اصال  يا   آنها 

سر مى زنند.

پستامو  منو!  كن  اد  هستى  اليك  پايه  اگه   :Like
چرا كسى اليك نمى كنه؟؟ زير آبين شما؟ اليكاتون 
كووووووو؟ باليك تا باليكم! هركى اليك بيشترى 

بگيره برنده اس!!!

يكى از عمومى ترين اصطالحات شبكه هاى 
اجتماعى همين كلمه است اليك.

در  و  شود  مى  معنى  پسنديدن  لغت  در   اليك 
دارد  را  كاربرد  تقريبا همين  نيز  شبكه هاى مختلف 
شما در اغلب شبكه ها با ديدن عكس يا مطلبى كه 
را اليك  آن  توانيد  كند مى  را جلب مى  توجه شما 
را  عكس  كه  كسى  يا  نويسنده  بدينوسيله  تا  كنيد  
منتشر كرده متوجه شود شما از چيزى كه وى منتشر 
كرده خوشتان آمده و آن را پسنديده ايد. البته اليك 

كردن فقط به مطالب محدود نمى شود.
اليك مى تواند به يك صفحه اختصاص يابد به طور 
مثال شما در فيسبوك مى توانيد با اليك كردن يك 
پيگيرى  روزه  هر  را  آن  شده  منتشر  مطالب  صفحه 
كنيد البته حتما به اين نكته توجه داشته باشيد بقيه 
افراد نيز به راحتى مى توانند صفحات اليك شده شما 

را مشاهده كنند. 
مجازى اليك شدن  دنياى  به  ورود شما  ابتداى  در 
چون  داشت  خواهد  شما  براى  خاصى  لذت  مطالب 
ذات انسان تشويق پذير و تحسين طلب است. ولى 
اعتقادات  و  انرژى، شخصيت  است همه وقت،  بهتر 
نكنيد  صرف  مجازى  هاى  اليك  براى  را  خود 
داشته  بااليى  تعداد  هم  چقدر  هر  ها  اليك  اين 
خاطر  به  هميشه  را  اين  مجازيند  هم  باز   باشند 

داشته باشيد!

ياسر سليمانى
soleimani_yaser@ yahoo.com

10 باور اشتباه در زمان خريد دوربين هاى عكاسى

جان گرينگو يك عكاس كاركشته است كه سابقه ى 
فعاليت در فروشگاه عرضه ى دوربين و لوازم عكاسى 
به  انتشار ويدئويى هشت دقيقه اى  با  دارد. وى  نيز  را 
عكاسى  دوربين هاى  خريداران  نادرست  باور  بيان 10 
پرداخته است. بسيارى از افراد در زمان خريد دوربين هاى 
عكاسى با باورهاى اشتباهى به سراغ فروشگاه ها مى روند 
و دوربين هايى را خريدارى مى كنند كه تناسبى با نيازشان 
ندارد. در ادامه به خالصه اى از مواردى خواهيم پرداخت 
كه از نظر جان گرينگو جزو باورهاى نادرست در زمان 

خريد دوربين هاى عكاسى است:
* مشاوره ى بد و دنبال كردن راهنمايى هاى شخصى كه 

خود اصال سررشته اى در زمينه ى عكاسى ندارد
* دست كم گرفتن گزينه ها و امكاناتى كه مى توان با 

هزينه ى در نظر گرفته شده خريدارى كرد
* وسوسه شدن از طريق دوربين هاى تخفيف دار

* باور داشتن به اين موضوع كه هزينه ى بيشتر نتيجه ى 
بهترى خواهد داشت

* كم اهميت دانستن هزينه كردن براى تجهيزات جانبى
در  شده  عنوان  فاكتورهاى  حد  از  بيش  توجه   *

بررسى هاى آنالين
* عدم انجام تحقيقات در مورد دوربين هاباور داشتن به 

اين نكته كه تنها دوربين ها عامل ثبت تصاوير با كيفيت هستند. 

4
توجهات   10 ويندوز  معرفى  با  مايكروسافت  عصرايران؛  
بسيارى را به سوى خود جلب كرده است و عرضه نسخه 
نهايى اين سيستم عامل در ادامه سال جارى ميالدى مى تواند 
راحتى و سرگرمى هرچه بيشتر و بى نيازى از سيم در رايانش 
رايانه هاى شخصى را به همراه داشته باشد.  سخت افزارهاى 
جديد مى تواند در شرايطى كه قدرت رايانه هاى شخصى 
و  ببخشند  بهبود  نيز  را  باترى  عمر  دهند،  مى  افزايش   را 
ويژگى هاى بى سيم مى توانند اين دستگاه ها را از شر كابل 
هاى مزاحم رها سازند. در ادامه با برخى از اين ويژگى ها 

بيشتر آشنا مى شويم.

تشخيص چهره

يكى از اهداف مايكروسافت با ويندوز 10 حذف گذرواژه ها 
محسوب مى شود و اميدوار است اين اقدام به واسطه احراز 
هويت از طريق چهره، اثر انگشت و عنبيه چشم صورت بگيرد. 
 Real Sense لپ تاپ هاى مجهز به دوربين سه بعدى
اينتل قادر به تشخيص چهره و استفاده از اين قابليت براى 
دسترسى كاربر به ويندوز خواهند بود. انتظار مى رود نسل 
آينده دوربين هاى بكار گرفته شده در رايانه هاى شخصى 
مجهز به ويندوز 10 در تشخيص اشيا، اندازه گيرى فواصل و 

حتى گرفتن سلفى عملكرد بهترى داشته باشند.

حسگرها

يكى از ويژگى هاى مهم در ويندوز 10 كه آن را از ويندوز 8 
جدا مى سازد توانايى سوئيچ خودكار بين رابط كاربرى تبلت 

و رايانه شخصى است. اين مهم از طريق حسگرهايى كه 
موقعيت لپ تاپ را شناسايى مى كنند امكان پذير شده است. 
همچنين، قابليت هايى مانند اندازه گيرى دما، فشار محيط و 
سطح دى اكسيد كربن در دستگاه هاى مجهز به ويندوز 10 

از سوى مايكروسافت مطرح شده اند.

عملكرد بهتر

ويندوز 10 براى سازگارى كامل با تراشه هاى جديد اينتل 
كه به نام اسكاى ليك شناخته مى شوند، توسط مايكروسافت 
ارتقا  بر  افزون  جديد  هاى  پردازنده  اين  شود.  مى  تنظيم 
گرافيك و كاربردها، عمر باترى در لپ تاپ ها را نيز بهبود 
مى بخشند. همچنين اسكاى ليك پلتفرمى براى رهايى لپ 

تاپ ها از كابل هاى مختلف است.

رايانش بدون سيم

مختلف  هاى  كابل  شر  از  را  ها  تاپ  لپ  دارد  قصد  اينتل 
براى  شركت  اين  جديد  سيم  بى  شارژ  فناورى  سازد.   رها 
لپ تاپ ها در ادامه سال جارى ميالدى عرضه خواهد شد 

و از اين رو كاربران ديگر نياز به حمل شارژرهاى سنگين و 
بزرگ خود نخواهند داشت. شارژ لپ تاپ به سادگى قرار دادن 
آن روى يك ميز يا سطحى ديگر خواهد بود. اينتل قصد دارد 
 اين فناورى را به گزينه اى حاضر در همه جا مانند فناورى

 واى فاى مبدل سازد و گفتگوهاى خود با فرودگاه ها، كافه ها 
و ديگر اماكن براى نصب ميزها و سطوح شارژ بى سيم براى 

مشتريان را آغاز كرده است.
همچنين، اينتل لپ تاپ ها را به نمايشگرها، دستگاه هاى 

ذخيره سازى و لوازم جانبى ديگر بى سيم از طريق فناورى 
WiGig متصل خواهد كرد. اين فناورى انتقال داده ها با 

سرعت 7 گيگابيت در ثانيه را امكان پذير مى كند.
لپ تاپ ها دريافت تراشه وى گيگ را آغاز خواهند كرد اما 
انتظار براى معرفى نمايشگرها و دستگاه هاى سازگار ديگر با 

اين فناورى بيشتر طول خواهد كشيد.

نمايشگرهاى پيشرفته

شركت دل به واسطه عدم پشتيبانى ويندوز 8 از نمايشگرهاى 
OLED قادر به استفاده از آنها در لپ تاپ هاى خود نبود. 
اما اين شركت اعالم كرده است كه ويندوز 10 و نمايشگرهاى 
OLED را در محصوالت آينده خود ارائه خواهد كرد. اين 
نوع از نمايشگرها بيشتر در تلويزيون ها، تبلت ها و تلفن هاى 
هوشمند مورد استفاده قرار مى گيرند و تاكنون در رايانه هاى 

شخصى ويندوزى بكار گرفته نشده اند.

ارتقا سخت افزارى

با  توانند  مى   10 ويندوز  به  مجهز  شخصى  هاى   رايانه 
كارت هاى گرافيك كه از ديركت اكس 12 پشتيبانى مى كنند، 
همراهى شوند كه تجربه گيمينگ در رايانه هاى شخصى را 
بهبود خواهد بخشيد. با ديركت اكس 12 عمر باترى لپ تاپ 
ها نيز بهتر مى شود. در ادامه سال جارى ميالدى، لپ تاپ ها 
مى توانند با حافظه DDR4 نيز عرضه شوند كه انتقال داده 

داخلى بين حافظه، پردازنده و اجزا ديگر را بهبود مى بخشد.

همراهى ويندوز 10 با فناورى هاى سخت افزارى جديد

صداى من، رمز عبور من!

 وبسايت معتبر اندرويدپليس در گزارشى آورده است كه برخى از افراد پس 
يك  اندرويد،  از  نسخه  اين  به  آپديت  از 
 Trusted عنوان  تحت  جديد  ويژگى 
بخش  تنظيمات  منوى  در  را   Voice
اين  كرده اند.  مشاهده   Smart Lock
 ابزار به شما اجازه مى دهد تا با گفتن عبارت

را  خود  گوشى  قفل   “OK Google“
باز كرده و به آن دسترسى پيدا كنيد. البته 
وقتى از روش كالمى استفاده مى كنيد، بايد اين مطلب را بدانيد كه همانند 
ويژگى تشخيص چهره، Trusted Voice نيز از امنيت پايين ترى نسبت 
به روش هاى سنتى الگوى نقطه اى يا پين كد برخوردار است. اگر هنوز اين 

ويژگى جديد را در گوشى خود مشاهده نمى كنيد، بايد كمى صبر كنيد.

ساعت هوشمند ديوارى

در حالى كه شركت هاى بزرگ و كوچك اسير رقابت ساعت هوشمند مچى 
هستند، يك استارت آپ اتريشى مسير متفاوتى 
ديوارى  پيش گرفته و ساعت هوشمند  در  را 

توليد كرده است.
كه  است  پروژكتور  يك  واقع  در  ساعت  اين 
به  و  مى تاباند  ديوار  روى  را  ساعت  تصوير 
اپليكيشنى  با  البته  تلفن همراه وصل مى شود. 
موجود،  تم  ده ها  ميان  از  مى توان  مخصوص 
يكى را براى نمايش ساعت انتخاب كرد. اما اين پايان ماجرا نيست، زيرا 
نمايش پست هاى شبكه هاى اجتماعى، آب و هوا و حتى موقعيت مكانى از راه 

دور، از ديگر ويژگى هاى Coolest Clock است.

قاب محافظ براى شارژ تلفن همراه

از  مى توانيد  نداريد،  را  پاوربانك  يا  اضافه  باترى  حمل  حوصله  اگر 
وسيله  اين  كنيد.  استفاده   CrankCase
عالوه بر اين كه قاب محافظ است، تلفنتان 
را هم شارژ مى كند. اين قاب در پشت خود 
يك دسته چرخان دارد كه با از جا در آوردن 
و چرخاندن آن مى توان باترى گوشى را شارژ 
كرد. اين محصول فعال براى آيفون ساخته 
شده، اما يك پورت يو.اس.بى هم روى آن 
وجود دارد كه هر وسيله ديگرى را هم شارژ مى كند. به گفته سازنده با پنج 
دقيقه چرخاندن دسته اين قاب مى توان به ميزان 15 دقيقه مكالمه، باترى 

تلفن همراه را شارژ كرد.

فناورى  دوچرخه

دوچرخه ب ام و با چاشنى توليد محدود

براى كسانى كه عالقمند هستند تا همواره با يك وسيله 
نقليه ب ام و به هركجا كه دوست دارند بروند، نسخه توليد 
محدود ب ام و كروز ام-بايك مى تواند گزينه اى ايده آل 
باشد. از اين دوچرخه تنها 500 دستگاه توليد خواهد شد 
و اداى احترام به خودروهاى سرى ام ب ام و محسوب 
مى شود. رنگ زرد متاليك نخستين چيزى است كه 
نوعى  به  و  كند  مى  جلب  خود  سوى  به  را  توجهات 
دى ان اى مشترك بين خودرو و دوچرخه محسوب مى 
شود. از سوى ديگر، قوس قسمت باالى بدنه به نوعى 
بازتاب دهنده طراحى موتورسيكلت  ب ام و است.بدنه اين 
دوچرخه از آلومينيوم ساخته شده و اجزا فيبر كربنى آن 
را تكميل مى كنند. از اين رو، دوچرخه اى سبك وزن، 
پايدار، بادوام و مستحكم شكل گرفته است. فرمان قابل 
تنظيم به صورت مستقل و ترمزهاى ديسكى هيدروليكى 
ديگر ويژگى هاى دوچرخه توليد محدود ب ام و هستند. 

دانش  و فناورى

 مركز نيكوكارى محله غفارى

با محوريت مساجد محل  

پل ارتباطى ميان توانمندى ها و تخصص جامعه با نيازهاى محرومين

از تمامى خيرين و موسسات خيريه ، موسسات آموزشى ، فرهنگى و مذهبى ، فعاالن بخش پزشكى و درمان، فرهنگيان و اساتيد 
محترم حوزه و دانشگاه ، اصناف ، مردم و فعاالن بخش ها و تخصص هاى مختلف عالقه مند خدمت به محرومين در جهت رفع 

نيازهاى واقعى شناسايى شده و در راستاى خودكفايى و توانمند سازى نيازمندان جامعه 
دعوت به هميارى و همكارى افتخارى مى نمايد. 

امور قابل واگذارى:

حمايت از ايتام ، دانش آموزان و دانشجويان و سالمندان نيازمند

كمك هاى نقدى و غير نقدى شامل (سبدهاى غذايى و معيشتى ، پوشاك، غذاى گرم 

كمك جهيزيه و ارائه وام هاى قرض الحسنه و ...)

فعاليت هاى داوطلبانه: امور پزشكى و درمانى ، امور فرهنگى و آموزشى ، اشتغال

 و كاريابى ، امور مربوط به مسكن، ازدواج ، امور حقوقى، معيشت و ...

شماره حساب: 107713410 نزد بانك رفاه شعبه خيابان معلم  به نام مركز نيكوكارى 
 محله  غفارى

آدرس:  بيرجند  

خيابـان  غفارى   

بيست  مترى  جرجانى

 مسجد  حضرت  محمد  رسول   ا...  (ص)

شماره هاى تماس:
32424323 
09151639086 - 09151602439  

درمانگاه خيريه ولى عصـر (عج) 
وابسته به دارالشفاء فاطمه زهرا (س)   

آماده ارائه خدمات ذيل براى رفاه حال همشهريان محترم
 همه روزه به جز ايام تعطيل 

 در شيفت هاى صبح و بعدازظهر مى باشد: 
 ويزيت پزشكان: عمومى- متخصص داخلى- قلب و عروق- عفونى- اطفال- زنان 
 خدمات پاراكلينيكى: دندانپزشكى- مركز مشاوره ( گروه درمانى ، مشاوره فردى) 

كلينيك سوء مصرف مواد- داروخانه – آزمايشگاه- مامايى
 (مشاوره فردى و گروهى براى بانوان) 

 تزريقات – پانسمان - بخيه – ختنه - آندوسكوپى- اكو- نوار قلب - راديوگرافى دندان 
 نشانى: بيرجند - خيابان جمهورى اسالمى 19- ميدان شهيد سندروس (فرهنگ سابق) 

تلفن: 32227361 - 32227363 - 32227364
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لوله بازكني با فنر برقي
 و مواد شوينده با تجربه تضميني 

- عقد قرارداد با كارخانه ها و شركت ها
- تشخيص تركيدگي و رفع بوي نامطبوع 

- ترميم كف آشپزخانه و سرويس
- لوله كشي و پيمانكاري ساختمان

           با مصالح و بدون مصالح

 09151104086

09158994086 
به صورت شبانه روزي 

سرويس دهي به سراسر  استان

 رسولي

ايزوگام شفيعى
آسفالت و قيرگونى 
(محوطه و پشت بام)

32225494
09151630283
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توليد تيرچه كروميت  *  زير قيمت بازار 
آهن آالت سردار  

فروش تيرآهن ، ناودانى ، ورق نبشى

تا يك سرويس حمل رايگان    09151613197 -  32221155

بخـار گستـر  مهـر ايرانيـان
نمايندگى  خراسان جنوبى

    خدمات مهندسى ديگ هاى بخار، شيرآالت صنعتى فشار قوى
تاسيسات و تجهيزات بخار، ماشين آالت صنايع غذايى

شعبه مركزى : تهران- خيابان طالقانى - پاساژ روشن   4- 77625693 - 09122050609
شعبه بيرجند : خيابان محالتى -  جنب اداره كل فرهنگ و  ارشاد  اسالمى

32323551 -  09155623575   حسينى

اجاره قالب فلزى ، جك و كليه تجهيزات  بتونى ، ساختمانى و ديزل ژنراتور
09153613243 - شريفى

برنج ايرانى شاليزار
برنج ايرانى با تضمين پخت

64/000 تومان
عرضه مستقيم برنج شمال 

آماده همكارى با:
رستوران ها ، فروشگاه ها و ادارات 

آدرس: خيابان توحيد – نبش مسجد توحيد
تلفن تماس: 32439899 -09151642047

فروشگاه و آموزشگاه آريا چـرم
 به مناسبت فرا رسيدن سال جديد يك دوره آموزش مقدماتى چرم دوزى كيف 

(رايگان) براى مبتديان برگزار مى كند.  شماره ثبت نام: 09157286427

آدرس: بين مدرس 25 و فلكه سوم - بازارچه كشاورز
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ضرب المثل بيرجندى
آيينى چل شهر!
آيينه چهل شهر

به آدم بى آبرو، بد دهن و بدنام گفته مى 
شود

اتش ارپاك نم بود
آتش برپاكن نبايد (نمى بايد) بود.

طلب،  (آشوب  كن  برپا  آتش  نبايد  انسان 
فتنه انگيز) باشد.

دعوت به مسالمت و اجتناب از ايجاد اختالف 
در بين مردم.

اميد

تنها بازمانده يك كشتى شكسته توسط جريان آب 
به  بيقرارى  با  او  برده شد،  به يك جزيره دورافتاده 
او  بخشد،  نجات  را  او  تا  دعا مى كرد  درگاه خداوند 
ساعتها به اقيانوس چشم مى دوخت، تا شايد نشانى 
از كمك بيابد اما هيچ چيز به چشم نمى آمد. سرآخر 
نااميد شد و تصميم گرفت كه كلبه اى كوچك خارج 

از ساحل بسازد ....
تا از خود و وسايل اندكش را بهتر محافظت نمايد، 
روزى پس از آنكه از جستجوى غذا بازگشت، خانه 
رفته  آسمان  به  دود  يافت،  آتش  در  را  كوچكش 
عصبانى  او  بود،  داده  رخ  ممكن  چيز  بدترين  بود، 
و اندوهگين فرياد زد: «خدايا چگونه توانستى با من 

چنين كنى؟»
صبح روز بعد او با صداى يك كشتى كه به جزيره 
نزديك مى شد از خواب برخاست، آن مى آمد تا او را 

نجات دهد.
متوجه  «چطور  پرسيد:  دهندگانش  نجات  از  مرد 

شديد كه من اينجا هستم؟»
كه  را  دودى  عالمت  «ما  گفتند:  جواب  در  آنها 

فرستادى، ديديم!» 

پرواز اندازه ى آدمو بر مال مى كنه هر چى باالتر 
مى رى باال و باالتر مى رى دنيا از ديد تو بزرگتر 

مى شه و تو از ديد دنيا كوچكتر !

شهاب حسيني-شوق پرواز 

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

دست نزند …
**********************

دنبال كسى نباشيد كه همه مشكالت شما را حل 
آن  با  تنهايى  به  نگذارد  باشيد كه  كنددنبال كسى 

مشكالت روبرو شويد ! 

گر نمى توانى مدادى باشى كه خوشبختى يك نفر را 
بنويسد پس حداقل سعى كن پاك كنى باشى كه غم 

كسى را پاك كند !

ضرب المثل داييم وقتى داره مهمون دعوت ميكنه: در 
خانه ما رونق اگر نيست واى فاى هست !! حتما بياين!!

در انـدرون مـن خستـه دل نـدانـم كـيســت
كـه مـن خموشم و او در فغـان و در غوغاست

حافظ شيرازى

براي هر كس كه ادعاي عاشقي مي كند،
 در را باز نكن، خيلي ها مثل بچه ها 

در را مي زنند و فرار مي كنند.

 مهم نيست كه چه اندازه مى بخشيم  بلكه مهم اين 
است كه در بخشايش ما چه مقدار عشق وجود دارد. 

دكتر على شريعتى

ما همه جوره به راست گويى دعوت شده ايم. حتى خيلى 
نفع  به  اگر  حتى  بگوييد  راست  شده  سفارش  ها  وقت 
شما نباشد. حاال اينكه چه اتفاقى افتاده كه از اين قانون 
سرپيچى مى كنيم موضوع بحث ما نيست. موضوع بحث 
ما اين است كه چطور مى توانيم آدم هاى دروغ گوى را 

بشناسيم و در مقابل شان از خودمان دفاع كنيم.
را  ما  باورهاى  فقط  نه  شان  هاى  دروغ  با  ها  آدم  اين 
عمر يك  حاصل  ها  وقت  خيلى  كه  روند  مى   نشانه 

تالش مان را هدف مى گيرند. جاى نگرانى نيست، چون 
تمام دروغ گويان، جز افرادى كه داراى اختالالت روانى 
هستند، عالئمى را از خودشان بروز مى دهند كه با كمى 
دقت مى توان آنها را شناخت. اين عالئم فقط ال به الى 
حرف هاى ضد و نقيض شان پنهان نشده اند بلكه بيشتر 
از حرف ها در زبان بدن آنها جا گرفته اند. ما بارزترين 
عالئمى كه دست دروغ گوها را رو مى كند به شما مى 

گوييم. تمرين كنيد و به موقع مچ شان را بگيريد!
دماى اتاق را چك كنيد

همه در يك اتاق با دماى معين نشسته ايد، اما شخصى 
كه نقش گوينده جمع را ايفا مى كند خيس عرق شده 
است در حالى كه بقيه افراد هيچ مشكلى با دماى اتاق 
ندارند. اگرچه دليل اين امر مى تواند به پركارى تيروئيد 
هم برگردد، اما خيلى وقت ها عرق كردن گوينده غير 

يك  اين  اوست.  گويى  دروغ  نشانه  بودن،  خجالتى  از 
سعى  تنها  نه  كه  است  بدن  جانب  از  طبيعى  واكنش 
كرده،  گير  آن  در  كه  وضعى  با  را  خودش  كند  مى 
ما هم مى كند  را در حق  اين لطف  بلكه  تطبيق دهد 
 و يادمان مى اندازد يك جاى كار اين آقا يا خانم متكلم 

وحده مى لنگد!

اين گلو پاره شد!
نه، اشتباه نكنيد. آدم هاى دروغ گو داد نمى زنند بلكه 
بيش از حد گلوى شان را صاف مى كنند. دليل اين امر 
باز هم فيزيولوژيك است. وقتى بدن در شرايط فشار و 
سختى قرار بگيرد، استرس باعث خشك شدن گلو مى 
شود. براى همين چنانچه عاليم از آب ريزش بينى يا تب 
و لرز در طرف مقابل نمى بينيد و متوجه شده ايد مرتب 
و هر چند ثانيه يك بار نفس مى گيرد و گلويش را صاف 
مى كند احتمال دروغ گويى او را جايى در ذهن تان درنظر 

بگيريد تا بتوانيد به موقع اقدامات الزم را انجام دهيد!
دهانى كه خشك شده

در حالت عادى موقع قورت دادن آب دهان اتفاق خاصى 
رو  را  گو  دروغ  اتفاقى كه دست دوستان  اما  افتد؛  نمى 
مى كند سخت فرودادن آب دهان است! مى پرسيد چرا؟ 
چون باز هم به خاطر استرس رطوبت كافى در دهان شان 

وجود ندارد و اصطالحا دهان اين افراد خشك شده است! 
پس خيلى طبيعى است كه سعى كنند بزاق گم شده را 
به زور پيدا كنند تا بلكه دهان و گلوى شان تر شود. حتى 
ممكن است وسط هاى سخنرانى غراء خود ديگر طاقت 

نياورند و درخواست يك ليوان آب كنند.

حركت هاى عجيب مربوط به فك
شايد شما هم اين تصوير ذهنى را تجربه كرده باشيد؛ با 
يك آدم خالى بند توى جمعى بوده ايد. طرف گوى سخن 
را از بقيه ربوده و شروع كرده به خالى بندى، بعد از چند 
دقيقه نوبت به فرد ديگرى رسيده كه صحبت كند. اگر 
در زمان صحبت شخص دوم به فرد خالى بند نگاه كنيد 
احتماال متوجه يكى از اين دو حالت مى شويد: يا دهانش 
به حالت نيمه باز قرار گرفته و فك او به طور واضحى 
عقب و جلو مى رود يا اينكه طرف نيمه هوشيارش ملتفت 
است كه اين حركت در جمع خوب نيست و با دهان بسته، 
فك پايينش را حركت مى دهد. هركدام از اين دو عالمت 
را ديديد، مى توانيد روى دروغ گو بودن اين آدم مهر تاييد 
بزنيد، فقط به شرطى كه مطمئن باشيد اين حركت او 

ناشى از تيك عصبى و استرس نيست!
از چشم هاى شان چشم برنداريد

درست  هم  كامال  و  است  روح  آينه  چشم  گويند   مى 

مى گويند. البته خيلى وقت ها الزم نيست دقيقا در خود 
چشم ها چيز خاصى ببينيد كه البته اگر آدم شناس خوبى 
در  اگر  اما  كند،  به شما كمك مى  كار هم  اين  باشيد، 
شناخت احساسات از روى چشم ها تبحر نداريد، كافى 
دقت  روح  قد  تمام  هاى  آينه  اين  هاى  حالت  به  است 
مى  برمال  گفتن  دروغ  موقع  كه  عالئمى  از  كنيد.يكى 
شوند جهتى است كه چشم مدام رد آن را مى گيرد. خب، 
هاى  آدم  خروجى!  در  اولين  كجاست؟  مسير  اين  حاال 
دروغ گو هميشه مسيرهاى «در رو» را مدنظر دارند، چون 
تمام مدتى كه دروغ مى گويند دچار استرس هستند و در 
ذهن شان لحظه اى را مجسم مى كنند كه از اين وضع 

خالص شده اند و رفته اند.

تغيير حالت ناگهانى
يكى ديگر از عالئم دروغ گويى حركت ناگهانى سر است. 
تان  دوست  از  واضحى  سوال  است  ممكن  مثال  براى 
بپرسيد و او باالفاصله بعد از شنيدن سوال سرش را به 
سرعت خم كند، عقب ببرد يا پايين بيندازد. با اينكه اين 
عالئم ممكن است نشانه هايى براى مضطرب بودن افراد 
باشد، اما چون بسيارى از مواقع، آدم ها موقع دروغ گفتن 
اين  توان  اغماض مى  با كمى  هم مضطرب مى شوند 

حركت را نشانه اى براى دروغ گويى در نظر گرفت.
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پتينه  پاكت  10 كيلويى 47/000 تومان
09151608440 - چهكندى نژاد

فروش بهاره

يك كارگاه تعمير و توليد مبل با 
بهترين موقعيت به فروش مى رسد.

 شاگرد  براى كار در آب شيرين كن  معصوميه09367362756
 در شيفت صبح نيازمنديم. (ترجيحا ساكن معصوميه)

09395068668

قابل توجه تمامى ادارات دولتى و همشهريان  محترم  
اكيپ تخصصى سرما در خدمت شما  نصب و سرويس كولر و غيره  در اسرع وقت   09155622188

فروش نشاء گوجه و بادمجان 
 32228886 

09151608712 -09156657502

پيش فروش آپارتمان خيابان رسالت (150 مترى) 
فى : مترى 16/000/000 ريال

09354851937

فروش پوشاك مردانه در راستاى بازار 
با موقعيت عالى و پروانه كسب

32224498

فروش انواع نهال پيوندى گلدانى 
 خيابان  جمهورى اسالمى 

مقابل  پارك آزادى - اول خيابان قائم
09151632890 - سبزه بين

اجاره يك باب واحد  تجارى با دهانه 7 متر 
و  متراژ 40 مترمربع  با  كليه امكانات 

و  موقعيت  عالى 
واقع در نبش  غفارى  21

09151614825

فروش باغ سر آب  در كوچ خراشاد
 داراى جاده آسفالت  

  ساختمان مسكونى  دو طبقه
 دو كنتور برق - كنتور آب 
و امكان سيم  كشى  تلفن

همراه 38 فنجان  آب و اراضى ديگر 
با درختان 3 ساله

09379373319

 فروش ساندويچى با موقعيت عالى
 به دليل مهاجرت
09157913248

كارواش با موقعيت عالى 
 به اجاره واگذار مى شود.

09390182905

فروش يك واحد آپارتمان 110 مترى 
 استاندارى (سپيده كاشانى) 
فول امكانات    قيمت: توافقى

تماس هر روز از ساعت 15 به بعد
09151041922

 يك نفر خانم براى نگهدارى
 از سالمند نيازمنديم.

32311457- 32313945
09155610476

يك نفر كارشناس عمران با 3 سال سابقه 
بيمه در زمينه راه و يا آب براى اخذ گريد 

نيازمنديم.     09151607144

يك خانم با مدرك ليسانس كامپيوتر 
براى انجام امور ادارى نيازمنديم. 
32233958 - 09364297571

واگذارى طالسازى  رضايى
با كليه وسايل آبكارى و آموزش يادگيرى

آدرس: بازار ، كوچه بانك ملى
مبلغ درخواستى : 20/000/000 تومان  

09354705189

يك نفر ليسانس عمران در زمينه 
آب با سه سال سابقه بيمه براى اخذ 
گريد نيازمنديم.  09155622188

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

را تجربه كنيد.   09158668002

كارمندان و فرهنگيان محترم به صورت نقد و اقساط

الستيك مقـدم

نبش جمهورى 2 – جنب هتل مقدم
با خريد الستيك ، باد نيتروژن رايگان بزنيد

فروشگاه الستيك اسدزاده
اقساط 12 ماهه  براى فرهنگيان

انقالب 8 و 10
09153624878

سمسارى تهران پارس
 تمام لوازم منزل و ادارى را با باالترين قيمت

 نقدا خريداريم. در محل  فقط  با يك تماس

09159618050

نقـاشى ساختمـان
 روغن - پالستيك - اكروليك - مولتى كالر

 كناف  - كاغذ ديوارى
09384928910 - 09157411071 - 32311541  

 باقرى
پاسداران 7 - چهارراه اول سمت چپ - پالك 12

نقاشى ساختمان
 روغن ، پالستيك ، اكروليك

32305191 - 09151631664  خسروى

خيابان جنت - خيابان اميد - بلوك دوم

آهن آالت مستعمل
 را نقدا خريداريم

درب و پنجره ، تيرآهن ، ناودانى
 و ضايعات

09151636052

آنتى ويروس نود 32 دوكاربره يك ساله با 
50% تخفيف 19 هزار، نصب و آپديت رايگان

www.asbirjand.ir - حاشيه پاسداران 15

قابل توجه ادارات و شركت ها 
چاپ A4 ، تيراژ باال /39 تومان   

09364115838-32439867 چاپ مهر

اتومبيل تصادفى يا چپى را با 
باالترين قيمت  نقد خريداريم. 

09159647685

 كارت   هوشمند  راننده   بارى  اينجانب 
 ابوذر كمالى  راد به  شماره  2157799 

مفقود شده  و  از درجه  اعتبار ساقط  مى باشد.

قيمت هاى باور نكردنى
لباس زير ، انواع جوراب ، شال و روسرى

  2700 تا 7000 تومان 

پوشــاك مهــر
 خيابان جمهورى ، پاساژ سادسى ، طبقه زيرزمين    

32237782

اجراى لوله كشى آب و فاضالب
 شوفاژ ، نصب شيرآالت و رادياتور 

لوله بازكنى با فنر برقى 
تشخيص و رفع تركيدگى ، سرويس كولر

 09158651167- شهريارى

يك شاطر لواش و تافتون پز 

نيازمنديم .     09151177892

ايزوگام شرق (سلطانى)
09155144213

09156689831

32425209

سجادشهر - نبش امامت 1 ت
ان
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خيابان ارتش - سه راه معلم  جنب بيمه البرز  

  3 2236030   09151605216

ايزوگام سليمانى
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تعمير يخچال  ، فريزر  و ...  
 در  منزل

   09158076574- نظرى
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اخبار ورزشى

سالمانه: پيازچه از دسته خوراكى هايى است كه كالرى كم اما مواد مغذى زيادى دارد. يك قاشق غذاخورى پيازچه خرد شده، صفر گرم چربى، صفر 
گرم پروتئين و صفر گرم كربوهيدرات دارد ولى 3 درصد از ويتامين «آ» و «سى» مورد نياز روزانه بدن را تأمين مى كند. باال بردن كيفيت خواب، قدرت 
يادگيرى و حافظه و احتماًال مبارزه با افسردگى نيز از ويژگى هاى اين گياه است.

از خواص پيازچه غافل نشويد

همايش كوهپيمايى خانوادگى كاركنان 
اداره كل راه و شهرسازى استان

 به مناسبت هفته بزرگداشت مقام زن

شهرستان  راه  كل  اداره  ورزش  مسئول  پور:  قلى 
تعداد  ما گفت:  با خبرنگار  گفتگو  در  خراسان جنوبى 
منظور  به  آنان  هاى  خانواده  و  كاركنان  از  نفر   75
ارتفاعات  به  گذشته  روز  زن  مقام  هفته  بزرگداشت 
در  كردند.  صعود  خوسف  شهرستان  جنگال  كال 
ها  خانواده  بين  كشى  طناب  مسابقات  همايش   اين 
برگزار شد كه در پايان به 7 نفر از شركت كنندگان به 
قيد قرعه هدايايى اهدا شد. گفتنى است؛ اين كوهپيمايى 

به سرپرستى محمدحسين رفيعى انجام شد.

مسابقات قهرمانى پينگ پنگ بيرجند 
بزرگداشت عطار نيشابورى برگزار شد

عطار  بزرگداشت  مناسبت  به  پنگ  پينگ  مسابقات 
و  نونهاالن، خردساالن  رده هاى سنى  در  نيشابورى 
جوانان شهرستان بيرجند با معرفى نفرات برتر به كار 
خود پايان داد. در رده سنى نونهاالن اين مسابقات، پويا 
احرارى مقام اول را به دست آورد، حسين يعقوب نژاد 
مقام دوم را كسب كرد و حميدرضا صادقى و حميدرضا 
سوم شدند. در رده سنى خردساالن،  بهمنى مشتركاً 
مقام  عندليب  سپهر  سيد  شد،  اول  طاهرى  مصطفى 
دوم را كسب كرد و عليرضا عباسپورفرد و سيد صدرا 
خراشادى زاده مشتركاً سوم شدند. در رده سنى جوانان، 
محمد  آورد،  دست  به  را  اول  مقام  تهورى  عليرضا 
حسين خليلى مقام دوم را كسب كرد و مهدى عشقى 

و امير حسين عباسپور مشتركاً سوم شدند.

كواچ فهرست نهايى ملى پوشان را اعالم كرد

جهان نيوز: اسامى بازيكنان مورد نظر اسلوبودان كواچ 
براى شركت در ليگ جهانى 2015 واليبال به  شرح 
زير است:شهرام محمودى، ميالد عبادى پور، سامان 
محمد  سيد  قائمى،  فرهاد  معروف،  سعيد  فائزى، 
موسوى، حمزه زرينى، فرهاد ظريف، عادل غالمى، 
ميرزاجان پور،  مجتبى  پيروت پور،  فرهاد  غفور،  امير 
مهدى مهدوى، آرش كشاورزى، مصطفى شريفات، 
وادى،   محمدطاهر  فياضى،  پوريا  عليزاده،  عبدالرضا 
عابدينى،  رضا  تاجر،  ميكائيل  مرندى،  مهدى 
محمدجواد  رضايى،  حامد  صنوبر،  محمدحسن 
معنوى نژاد و رسول نجفى. ليگ جهانى سال 2015 
از هشتم خرداد ماه در 3 سطح و با حضور 32 كشور 
جهان آغاز مى شود كه تيم ملى واليبال ايران در گروه 
دوم سطح يك با تيم هاى آمريكا، روسيه و لهستان 
هم گروه است. تيم ملى واليبال ايران روزهاى نهم و 
دهم خرداد ماه در ديدارهاى اول و دوم خود در شهر 
لس آنجلس آمريكا به مصاف اياالت متحده مى رود. 

نكاتى براي جلوگيري
 از افزايش دوركمر

 
سالمت نيوز: در اين مطلب نكاتي براي مراقبت 

از اندازه دور كمرتان آورده شده است:
يك شيشه يا بطري آب بزرگ را كنار دستتان 
داشته باشيد و به دفعات آن را دوباره پر كنيد. 
اشتباه  گرسنگي  با  را  تشنگي  ما  اوقات  اغلب 
جويدن  براي  ميلتان  رفع  براي  مي گيريم. 

با  شكالت  و  آبنبات  مصرف  جاي  به  چيزي، 
نظير  شده  بسته بندي  ترد  وعده هاي  ميان 
پذيرايي  خودتان  از  هويج  و  سيب  برش هاي 
باشيد،  فعال  و  شويد  بلند  خود  جاي  از  كنيد. 
حتي اگر شده يك دور در اطراف محل كارتان 
زده يا چند دقيقه در راه پله ها باال و پايين برويد. 

استفاده  اندام  تناسب  براي  خود  ناهار  زمان  از 
كنيد. به جاي نشستن در يك سالن غذاخوري 
پياده روي  به  را  خود  زمان  رستوران،  يك  يا 
كالس  براي  ورزشي  باشگاه  يك  به  رفتن  يا 

ظهرگاهي اختصاص دهيد.

پيشگيرى از زوال شناختى 
با خوردن «اسفناج»

 
كه  بزرگساالنى  دريافتند  محققان  سالمانه: 
سبزيجات از جمله اسفناج و كلم مصرف مى كنند 
در كهنسالى كمتر از ديگران دچار زوال حافظه 
و شناختى مى شوند. مواد مغذى موجود در برگ 
سبزيجات تيره از جمله ويتامين «كا» در بهبود 
مى تواند  حافظه  زوال  است.  موثر  مغز  عملكرد 
منجر به بيمارى هايى مانند آلزايمر و جنون شود 
نقشى  مى تواند  تازه  سبزيجات  از  استفاده  كه 

كليدى در محافظت از مغز ايفا كند.

بيماران كليوى سبوس برنج نخورند
 

قابل توجهى  مقادير  داراى  سبوس  سالمانه: 
كه  بيمارانى  بنابراين  است  غذايى  فيبرهاى  از 
باال مى توانند  باال، چربى خون  دچار فشارخون 
غذايى  برنامه  در  را  خوراكى  ماده  اين  مصرف 
خود بگنجانند. با توجه به اينكه در مبتاليان به 
بيمارى مزمن كليوى، سطح پتاسيم و فسفر خون 
بايد مدام كنترل شود و از آنجا كه تمام سبوس ها 
پوسته  حتى  تا  گرفته  گندم  و  برنج  سبوس  از 
بيرونى حبوبات غنى از پتاسيم و فسفر هستند، 
بنابراين بيماران كليوى نبايد از سبوس استفاده 

فسفر  و  پتاسيم  ميزان  افزايش  چراكه  كنند 
مى تواند خطر مرگ را به دنبال داشته باشد. 

كاهش وزن با طعم ترش
 

سالمت نيوز: «ليموترش» در كاهش وزن سريع، 

كاهش  بر  عالوه  ليمو  اسيد  است.  موثر  بسيار 
 كالري، مشكالت گوارشي را نيز برطرف مي كند.

 اگر به دنبال كاهش بيشتر و سريع تر كالري 
هستيد، دارچين را له كنيد يا اين كه يك يا 2 

چوب دارچين به آب ليمو اضافه كنيد. 

سير عالوه بر اين كه براي رفع مشكالت گوارشي 
شود.  مي  نيز  وزن  كاهش  باعث  است،   مفيد 
كافي است يك حبه سير رنده شده را به آب 
ليمو اضافه و مصرف كنيد. نعناع كاهش دهنده 
ليمو  آب  به  نعناع  افزودن  است.  كالري  موثر 

باعث كوچك شدن شكم مي شود.

فوايد شيرين «شكالت تلخ» 

كه  داده  نشان  تحقيقات  اخيرا  عصرايران: 
شكالت تلخ خواص زيادى دارد و براى سالمتى 
مفيد است. *شكالت تلخ براى قلب خوب است:  

كمى  تكه  خوردن  كه  مى دهد  نشان  تحقيقات 
از شكالت 2 يا 3 بار در هفته به كاهش فشار 
خون كمك مى كند. شكالت تلخ جريان خون را 
بهبود مى بخشد و از لخته شدن خون جلوگيرى 
است:  خوب  مغز  براى  تلخ  *شكالت  مى كند. 
شكالت تلخ جريان خون را در مغز و به همان 
نسبت در قلب افزايش مى دهد. بنابراين مى تواند 
تلخ  بهبود بخشد. شكالت  را  عملكرد شناختى 

خطر سكته مغزى را نيز كاهش مى دهد.
*شكالت تلخ به كنترل قند خون كمك مى كند:  
را سالم نگه  تلخ رگ هاى خونى شما  شكالت 

مى دارد و از ديابت نوع 2 جلوگيرى مى كند. 

خواص درمانى لوبيا سبز 
 

شهرخبر: لوبيا سبز منبع فوق العاده  منگنز بوده و 
براى زنان يائسه بسيار مفيد است. افزودن يك 
فنجان لوبيا سبز به ساالدهاى مورد عالقه تان 
باعث مى شود كه ميزان پتاسيم دريافتى تان به 
ميزان 19 درصد افزايش پيدا كند. واقعيت اين 
است كه بين آرتروز دست ها و زانوها و ميزان 
دارد.  وجود  زيادى  ارتباط  خون  پتاسيم  كم 
ويتامين C آنتى اكسيدانى بسيار قوى است كه 
به جذب آهن كمك مى كند و در ساخت كالژن 

تأثير مى گذارد. 

  كاهش وزن با طعم ترش

مرگ نوجوان 14 ساله فردوسى 
در استخر آب

ايسنا : فرمانده انتظامي فردوس از جان باختن نوجوان 
14 ساله بر اثر غرق شدن در استخر موتور پمپي در شهر 
اسالميه خبر داد. سرهنگ دوم واعظي گفت: دو روز 
گذشته با اعالم مركز فوريت هاي پليسي 110 مبني بر 
غرق شدگي در شهر اسالميه بالفاصله گشت انتظامي 
به محل اعزام و مشاهده شد بدن نوجواني 14 ساله روي 
آب استخرعميق چاه موتور شناور است.وى تصريح كرد: 
بدن نوجوان مذكور توسط واحدهاي امدادي كه هنوز 
عاليم حيات داشت به بيمارستان منتقل شد كه اين 

نوجوان بر اثر عوارض غرق شدگي فوت كرد.

تصادف زنجيره اى 18 خودروى 
كاروان عروس

مهر : سخنگوى سازمان آتش نشانى تهران، گفت: دو 
شب گذشته 18 خودروى كاروان خودروى عروس در 
بزرگراه بابايى به صورت زنجيره اى با يكديگر برخورد 
حادثه  گذشته  شب  دو  داشت:  اظهار  ملكى  كردند. 
برخورد 18 دستگاه خودرو در بزرگراه بابايى به سازمان 
حادثه  محل  به  ماموران  و  اعالم  تهران  آتش نشانى 
اعزام شدند كه مشاهده كردند 18 خودرو با يكديگر 
اين  برخورد كرده اند كه در بررسى ها مشخص شد 
خودروها براى كاروان خودروى عروس بوده است. در 

اين حادثه دو خانم دچار آسيب ديدگى شدند.

مزاحمت براى عابران با شمشير

گفت:  سنندج  انتظامى  فرمانده  خبرنگاران:  باشگاه 
ماموران يگان امداد سنندج در حال گشت زنى بودند 
از  و  مراجعه كرده  آنان  به  از شهروندان  تعدادى  كه 
يك  سرنشينان  توسط  عابران  براى  مزاحمت  ايجاد 
دستگاه سوارى پژو 405 خبر دادند. سرهنگ زيستى 
از آن داشت كه سرنشينان  افزود: بررسى ها حكايت 
با در دست داشتن 2 تيغه شمشير،  خودروى مذكور 
اقدام به عربده كشى و ايجاد مزاحمت براى تعدادى از 
شهروندان كرده اند، كه در اين زمينه با اقدام سريع و 
ضربتى ماموران خودرو متوقف و راننده و 2 سرنشين 

مربوطه دستگير شدند. 

پستچى قالبى دستگير شد

باشگاه خبرنگاران: فرمانده انتظامى شهرستان سقز از 
اين  در  پست  اداره  قالبى  مامور  دستگير شدن يك 
شهرستان خبر داد. سرهنگ سلمانى افزود: اين متهم 
با مراجعه به درب منازل اهالى، پس از تحويل يك 
پاكت نامه حاوى كاغذ باطله، مبلغ 100 هزار ريال وجه 
نقد تحت عنوان هزينه خدمات پستى از آنان دريافت 
كرده بود كه با اعالم شكايت يكى از شهروندان در 
اقدامى ضربتى توسط ماموران شد. متهم در تحقيقات 
اوليه به چندين فقره اخذ وجه از شهروندان به شيوه 
فوق اعتراف كرد كه در اين زمينه شناسايى شاكيان 

پرونده در دستور كار قرار گرفته است.

دريافت ماهانه 90 ميليون ريال 
يارانه با هويت جعلى

اطالع  پى  در  گفت:  گلستان  انتظامى  فرمانده  ايرنا:   
از فعاليت چند تبعه يكى از كشورهاى همسايه كه با 
 استفاده از اسناد جعلى به صورت غيرمجاز در على آباد 
زندگى مى كردند، موضوع در دستور كار ماموران قرار 
گرفت.سردار ميرفيضى ادامه داد: در بررسى ها مشخص 
 شد كه اين افراد با جعل اسناد هويتى و خريد شناسنامه هاى 
افراد فوت شده در اين شهرستان اقامت داشته و حتى 
توسط اين اسناد، ماهانه 90 ميليون ريال يارانه نقدى 
دريافت مى كنند.پس از اطمينان از درستى اخبار مورد 

نظر، اين افراد دستگير شدند.
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ايزوگام شرق
      0915  562  2050

0915  562  9033  
آدرس: خيابان ارتش

 جنب  جهاد كشاورزى 

32233092-3

حمل بار و اثاثيه منزل
 با كاميونت مسقف چادردار 

و كارگر ماهر

 09157213571
صالحى منش

  بنگاه  قالب بتن 
توكــل 

خريد و  فروش  انواع قالب بتن
داربست  فلزى ، تخته زير پا ، نو  ، دست دوم 

بلوار فرودگاه  -  سه راه صياد شيرازى       
32313600  -  09151615069 جليلى

نصب و تعمير كولر آبى
 و  لباسشويى  در منزل

   09151643778 - شهريارى

آهن آالت سپــاهــان 
تيرآهن - ميلگرد- ناودانى - نبشى - ورق و ...
برش ورق از 3 ميل تا 30 ميل به طول 6 متر

توليد تيرچه كروميت و كمپوزيت 
آدرس: معصوميه – مقابل آتش نشانى

 تلفن: 32206311 - 32206090 - 09153617589 - 09155614084

باتخفيف ويژه



تعداد 27 نفر از دانش آموزان مدرسه شهيد شريفى پناه بيرجند با يك روز سربازى در مركز آموزش 04 امام رضا (ع) نزاجا بيرجند آشنا شدند. در اين بازديد دانش آموزان پس از حضور در سر 
مزار شهيد گمنام، از آسايشگاه و اماكنى كه سربازان در آن دوره هاى رزم مقدماتى را طى مى كنند بازديد و با قرار گرفتن در ميدان صبحگاه شاهد رژه سربازان بودند. هدف از اين بازديد آشنا 

نمودن دانش آموزان با نحوه آموزش سربازان و انس و الفت گرفتن آنان با محيط پادگانى بوده و اين اولين بارى است كه دانش آموزان مدرسه اى از اين مركز بازديد مى نمايند.

راهپيمايى مردم بيرجند در حمايت از مردم يمنآشنايى دانش آموزان مدرسه شهيد شريفى پناه با يك روز سربازى

مردم متدين و واليت مدار بيرجند بعد از نماز عبادى و 
سياسى جمعه همراه با استاندار خراسان جنوبى، امام 
جمعه بيرجند و جانشين فرماندهى آجا در استان براى 
نشان دادن انزجار خود از حمله عربستان به مردم مظلوم 
يمن راهپيمايى كردند. در اين راهپيمايى، راهپيمايان 

شعار «ا... اكبر» و «ال اله اال ا...» سر دادند.

صادرات 2238 هزار تن كاال از پايانه ماهيرود

مدير كل حمل و نقل استان گفت: در سال 93 جمعًا 
ماهيرود  مرزي  پايانه  از  كاال  تن  و 353  هزار   238
صادر شد كه نسبت به سال گذشته 6 درصد كاهش 
نشان مي دهد. نصرى افزود: بار ترانزيت شده طي 
سال 93 مقدار 96 هزار و 530 تن بوده است كه در 

مقايسه با سال قبل 57 درصد كاهش داشته است.

بزرگداشت روز بين المللى بناها
و محوطه هاى تاريخى در استان

  اداره كل ميراث فرهنگى استان با اجراى برنامه هاى
متنوع، 29 فروردين را به عنوان روز بين المللى بناها 
روز  اين  دارد.  مى  گرامى  تاريخى  هاى  محوطه  و 
مورد  در  عمومى  آگاهى  بردن  باال  فرصت  خاص، 
براى  نياز  تنوع ميراث جهانى و كوشش هاى مورد 
حمايت و حفاظت از آنها را فراهم مى آورد همچنين 
منظور، جلب توجه نسبت به آسيب پذيرى آنها است. 
گفتنى است كه برگزارى نمايشگاه هاى معرفى بناها، 
روند مرمت  نمايشگاه  برگزارى  تاريخى،  بافت هاى 
بافت ها، بازديد مردم از اين بناها از طريق تورهاى 

رايگان را از جمله برنامه هاى اين طرح است.

برگزيدگان اولين جشنواره عكس 
        «كوير و زندگى» در طبس تجليل شدند  

 در آيين اختتاميه كه در محل سالن آمفى تئاتر اداره 
فرهنگ و ارشاد طبس برگزار شد، برگزيدگان اولين 
جشنواره سراسرى عكس «كوير و زندگى» معرفى و 
تجليل شدند. شايان ذكر است  2 هزار و 230 اثر به 
دبيرخانه اين ارسال شد كه 57 اثر به مرحله نهايى 
برگزيده معرفى  آثار  به عنوان  اثر  يافت و شش  راه 
مراسم  اين  در  نيز  ارشاد  و  فرهنگ  مديركل  شد. 
و  «كوير  عكس  جشنواره  دايمى  دبيرخانه  ايجاد  از 

زندگى» در اين شهرستان خبر داد. 

بهره بردارى از بيمارستان فردوس تا پايان سال

بشرويه  طبس،  فردوس،  مردم  نماينده  فارس- 
يكصد  بيمارستان  افتتاح  از  مجلس  در  سرايان  و 
داد.  خبر  جارى  سال  پايان  تا  فردوس  تختخوابى 
عبدا... زاده در بازديد از بيمارستان شهيدچمران فردوس 
يادآور  بيمارستان  اين  پرستاران  و  پرسنل  با  ديدار  و 
شد: بيمارستان فعلى از قدمت بسيار بااليى برخوردار 
است و راه اندازى بيمارستان جديد حق مسلم مردم و از 

مطالبات اصلى مردم اين شهرستان است.

7 عمل موفقيت آميز در اولين روز فعاليت 
بخش آنژيوپالستى بيمارستان ولى عصر (عج)

كاظمى فرد- در اولين روز فعاليت بخش آنژيوپالستى 
موفقيت  عمل   7 بيرجند  (عج)  عصر  ولى  بيمارستان 
آميز بر روى بيماران با گرفتگى عروق كرونر انجام شد. 
كاظمى رئيس مركز تحقيقات قلب و عروق استان افزود: 
همزمان براى اين بيماران فنرگذارى انجام شده است. 
با حضور فلوشيپ  اندازى اين بخش  به گفته وى راه 
استان صورت  مركز  در  مقيم  به صورت  آنژيوپالستى 
 گرفته و بيماران را  از مراجعه به استان هاى ديگر بى نياز

مى كند. وى افزود: تا كنون 25 دستگاه ICD و 95 
 دستگاه ضربان ساز قلبى براى بيماران استفاده شده است.

عطر ياس بهشتى كانون پرورش فكرى 
كودكان و نوجوانان را معطر كرد 

مقام  گراميداشت  هفته  از  روز  ششمين  با  همزمان 
زن و مادر با حضور اعضاى كارگاه ادبى، عصر شعر 
بشرويه  هنرى  فرهنگى  مركز  در  بهشتي»  «ياس 
مقام  پاسداشت  براى  شعر  عصر  اين  شد.  برگزار 
آسمانى مادر و تشويق اعضا به نوشتن آثار ادبى اجرا 
شد كه 16 اثر در قالب  شعر و قطعه ادبي با موضوعات 
«حضرت فاطمه زهرا ( س)  و مادر» توسط كودكان 

 و نوجوانان عضو كارگاه ادبى خوانش شد. 
 معرفى1250 پرونده مشاغل خانگى 

به بانك هاى عامل در سال گذشته

 برناى تنها- معاون اشتغال و خودكفايي كميته امداد 
مشاغل  پرونده   1250 تعداد  گذشته  سال  در  گفت: 
خانگي به بانك هاي عامل معرفي شدند كه از اين 
تعداد 735 نفر از تسهيالت وام مشاغل خانگى بهره 
نوبت پرداخت وام  مند شدند و مابقي پرونده ها در 
توليد،  هاي  هزينه  كاهش  عرب  خزاعي  هستند. 
افزايش بهره وري و ارتقاي مديريت كسب و كار را 

از جمله ويژگي هاي اشتغال خانگي عنوان كرد.
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بانوى دو عالم صديقه  به مناسبت سالروز ميالد فرخنده 
كبرى (س) بانوان شاغل در شركت ملى پخش فرآورده 
هاى نفتى تجليل شدند. در مراسمى كه به اين منظور برگزار 
شد اصغرى مدير منطقه و حجت االسالم عارفى نژاد امام 
جماعت اين اداره به ايراد سخنانى پيرامون مقام و منزلت 

فاطمه زهرا (س) و جايگاه مادر پرداختند. 

با  همزمان  نمادى  حركت  يك  در  كه  است  ذكر  شايان 
گراميداشت هفته زن و نكوداشت مقام مادر نيز تعدادى از 
بانوان شاغل در اين شركت با حضور در خانه سالمندان و 
دلجويى از آنها، مقام و منزلت مادر را ارج نهاده و با اهداى 
گل و هدايايى لبخند و شادى را به آنان هديه دادند و براى 

همه آنها آرزوى سالمتى كردند.

همزمان با گراميداشت هفته زن و نكوداشت مقام مادر؛

بانوان شاغل در شركت ملى پخش فرآورده هاى نفتى تجليل شدند

ارتش جمهورى اسالمى مايه عزت و افتخار كشور است

 كاظمى فرد- امام جمعه بيرجند با بيان اينكه امنيت زمينه ساز رشد و تعالى 
همه جانبه كشور است، گفت: امروز ارتش جمهورى 
گوناگون  ابعاد  در  خداوند  لطف  به  ايران  اسالمى 

مى درخشد و مايه عزت و افتخار ملت است. 
حجت االسالم رضايى در ديدار با كاركنان نيروهاى 
ارتش  هفته  گراميداشت  مناسبت  به  استان  مسلح 

اظهار كرد: بايد همه ما وضع موجود خود را ارزيابى و آسيب شناسى كنيم و 
بايد اين مناسبت ها نقطه عطفى براى حركت ما باشد. وى افزود:  امروز ايران 
با وجود رهبرى با درايت و حمايت مردمى به جاى رسيده كه دنيا مجبور است 
او را بپذيرد. رضايى از برگزارى همايش امنيت ملى درآينده نزديك در استان 

خبرداد و گفت: امنيت زمينه ساز رشد و تعالى همه جانبه كشور است.

كاظمى فرد- بزرگترين آزمايشگاه شرق كشور تا پايان 
سال در بيرجند بهره بردارى مى شود. 

معاون توسعه مديريت و منابع انسانى سازمان دامپزشكى 
كشور با اعالم اين خبر افزود: با راه اندازى اين آزمايشگاه 

بسيارى از مشكالت دامپزشكى بر طرف مى شود. 
خداوردى با بيان اينكه تضمين ايمنى مواد غذايى جزو 
وظايف دامپزشكى است، عنوان كرد: در حوزه صادرات 
فرآورده هاى  تجارت  مبحث  در  المللى  بين  مجامع  نيز 
دامى دامپزشكى را مى شناسند و اين سازمان يك گواهى 
از  ديگرى  بخش  در  وى  است.  زمينه  اين  در  الزام آور 
و  كرد  اشاره  مرز  در  قرنطينه  موضوع  به  خود  سخنان 
است  آن  پيگير  سازمان  كه  بخش هايى  از  يكى  افزود: 
مباحث  از  يكى  كه  است  مرزى  استان هاى  در  قرنطينه 
نيز جزو همين  جنوبى  خراسان  و  است  و حساس  مهم 

استان هاى مرزى محسوب مى شود.
كنترل   طرح  درباره  ما  خبرنگار  سؤال  پاسخ  در  وى 
ورديابى دام در كشور گفت: در سازمان دامپزشكى براى 
ار ائه خدمات 11 سامانه وجود دارد كه خدمات به صورت 
الكترونيكى ارائه مى شود و يكى از اين سامانه ها سامانه 
قرنطينه است كه تمامى مجوزات و دستورات به صورت 
بايد  در كجا  است و مشخص مى شود كه  الكترونيكى 
بارگيرى و تخليه انجام شود. وى بيان كرد: 5 هزار و 200 

نفر كمبود نيرو در حوزه دامپزشكى وجود دارد.

تكميل آزمايشگاه، نيازمند 3 ميليارد ريال اعتبار

تكميل ساختمان  براى  استان هم  دامپزشكى  مدير كل 
ميليارد   3 بر  بالغ  اعتبارى  استان  دامپزشكى  آزمايشگاه 

ريال را مورد نياز دانست. 

مجهزترين  از  يكى  آزمايشگاه  اين  افزود:  پور  رفيعى 
آزمايشگاه شرق كشور است كه با راه اندازى آن بسيارى 

از مشكالت دامپزشكى برطرف مى شود.
زمينه  در  استان  دامپزشكى  سازمان  كرد:  اظهار  وى 
پروژه آزمايشگاه تخصصى دامپزشكى در شرق كشور از 
سازمان  كه  كرده  آغاز  را  آن  ساخت  عمليات   91 سال 
دامپزشكى كشور بيش از 5 ميليارد تومان تجهيزات اين 
آزمايشگاه را متقبل و آمادگى خود را اعالم كرده است. 

وى با بيان اينكه براى تكميل اين آزمايشگاه 3 ميليارد 
تومان اعتبار ديگر نياز است، بيان كرد: اين اعتبار بايد از 
منابع استانى تأمين شود كه هنوز تخصيص نيافته است. 
وى با بيان اينكه 100 درصد اعتبارات دامپزشكى استان 
در سال 93 تخصيص يافته  است گفت:  در سال 94 به 

دنبال افزايش 2 برابرى اعتبارات هستيم. 

رفيعى پور افزود: از برنامه هاى اصلى دامپزشكى در استان 
ايجاد قرنطينه در بازارچه ماهيرود براى ورود دام سبك 
بخش  گذار  سرمايه  دو  تاكنون  كه  باشد  مى  سنگين  و 
اند.  خصوصى اعالم آمادگى براى سرمايه گذارى كرده 

را  مرزها  كيلومترى   100 در  دامى  سالمت  تأمين  وى 
يكى از برنامه هاى اين سازمان عنوان كرد و گفت: ما 
بهداشتى، درمانى،  در تالش هستيم خدمات تخصصى، 

آزمايشگاهى و مايه كوبى را فرامرزى ارائه كنيم.
مديركل دامپزشكى خراسان جنوبى در ارتباط با صادرات 
براى  محدوديتى  هيچ  سازمان  گفت:  نيز  خام  پوست 
صادرات فراورده هاى خام دامى قائل نيست و صادرات 
پوست به صورت خام به دليل انتقال بيمارى ممنوع است 
اما با نمك سود كردن آن، در حالى كه هزنيه زيادى دارد 

صادرات آن هيچ محدوديتى ندارد.

بزرگترين آزمايشگاه شرق كشور تا پايان سال در بيرجند بهره بردارى مى شود

اعالم محدوديت هاى ترافيكى 29 فروردين 

رئيس پليس راهور استان محدويت هاى ترافيكى روز 29 فروردين ماه مصادف 
براى  اظهار كرد:  اعالم كرد. رضايى  بيرجند  در شهرستان  را  ارتش  روز  با 
تسهيل در عبور و مرور و افزايش ضريب ايمني براي شهروندان و جلوگيري 
از مشكالت ترافيكي به هم استانى هاى توصيه مى شود در زمان اعمال 
محدوديت هاى ترافيكى از خيابان هاى مجاور و جايگزين براى تردد استفاده 
نمايند. وى تصريح كرد: ممنوعيت تردد و توقف در خيابان شهيد صياد شيرازى 
حدفاصل تقاطع خيابان امام رضا(ع) تا تقاطع پاسداران و بالعكس، خيابان 
شهيد قرنى حدفاصل تقاطع شهيد ناصرى تا سه راهى دانشگاه (17 شهريور) 
و بالعكس، خيابان ارتش حدفاصل ميدان ابوذر تا سه راه عدل و بالعكس و 
خيابان پاسداران حدفاصل ميدان قدس تا تقاطع پاسداران-ارتش (مسير جنوب 

به شمال) است كه از ساعت 6:30 صبح تا پايان مراسم مى باشد.

كرسى آزادانديشى با محوريت امر به معروف 
و نهى از منكر در دانشگاه ها برگزار شود

خواستار  استان  (ع)  انصارالرضا  سپاه  فرمانده 
به  امر  محوريت  با  انديشى  آزاد  كرسى  برگزارى 

معروف و نهى از منكر در دانشگاه ها شد.
سردار نظرى تأكيد كرد: در سال جارى بنا بر تجربياتى 
هاى برنامه  داشته ايم  گذشته  سال هاى  در   كه 

ستاد احياى امر به معروف و نهى از منكر را به صورت تخصصى و با 
كاركردهاى تأثيرگذار و اولويت دار استان ترسيم و اجرايى خواهيم كرد. 
فضاى  اساس  بر  اوًال  بايد  معاونت ها  فعاليت هاى  امسال  افزود:  وى 
تخصصى  به صورت  دومًا  باشد،  استان  سياسى  و  اجتماعى  فرهنگى، 

برنامه ريزى و نقش فعاليت شهرستان ها در آن مشخص و تبيين شود.

در خبر كارگروه توسعه صادرات استان مطلب «يك 
در  كشور  معدنى  شده  اكتشاف  قطعى  ذخاير  پنجم 
سال 93 متعلق به خراسان جنوبى مى باشد» صحيح 

است كه بدين وسيله اصالح مى گردد. 
همچنين در خبر كميته هماهنگى خريد گندم استان، 
مطلب «قيمت هر كيلو خريد تضمينى گندم از كشاورزان 
باشد» مى  تومان   155 و  هزار  يك  دولت   توسط 

صحيح است كه بدين وسيله اصالح مى گردد.

اصالحيه

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

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

 واقع در محله موسى بن جعفر(ع) با ارائه خدمات حمايتى به خانواده هاى نيازمند واقعى
  در حال حاضر با بيش از 500 خانواده بيمار صعب العالج - از كار افتاده - بى سرپرست و ... 
160 نفر يتيم نيازمند آماده دريافت كمك هاى نقدى و غيرنقدى شما مردم خيرخواه اعم از 
 كاالهاى نو و بال استفاده مازاد- فطريه - كفاره-  نذورات- زكات- مواد غذايى - پوشاك 

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

از تمامى خيرين  ، موسسات خيريه  ، موسسات فرهنگى مذهبى  

فعاالن پزشكى و درمان ،  اساتيد حوزه  و دانشگاه ، فعاالن بخش 
خصوصى و اصناف  ، مراكز كاريابى و ...  دعوت مى شود ما را در اين كار 

خداپسندانه  همراهى نمايند. آدرس: موسى بن جعفر (ع) 5  (صمدى 8)
 داخل صحن مسجد حضرت  جواداالئمه (ع)  : 32313472 - 09151631855- 

طاهرى    شماره حساب  كمك هاى  مردمى بانك  ملى:  0109831823009                
                            مركز نيكوكارى جواد االئمه (ع)

نقاشى  ساختمان 
مولتى كالر ، پالستيك ، روغنى     

09159617909 - تنگلى

رجايى 8 - پالك 20     32312714

حمل اثاثيه 
100 درصد تضمينى

با  كارگر ماهر و ماشين اتاق بزرگ

09159618581- فاروقى

ايزوگام و قيرگونى  
   كاظم سالخورده 

از ما خريد نكنيد، اما قيمت را از ما بپرسيد

       09155612949 - 32331050 
ميدان آزادى – ابتداى خيابان شهيد برگى

با 10 سال بيمه



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

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

اذان ظهر
اذان مغرب 

نيمه شب شرعى
اذان صبح 

طلوع آفتاب

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

  امام على (ع) :  از مجادله و ستيزه جويى بپرهيزيد زيرا اين دو، دل ها را 
نسبت به برادران دينى بيمار [و مكّدر] مى كند و بذر نفاق را

 بر اين دو پرورش مى دهد. (منبع : اصول كافى ج2/ص 300)
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19 : 25
23 : 49
4 : 33
6 : 00

ظريف يكى از 100 شخصيت اثرگذار دنيا
 

وزير  ظريف»،  جواد  «محمد  تايم  آمريكايى  مجله 
شخصيت   100 از  يكى  عنوان  به  را  ايران  خارجه 
در مطلبى كه  تايم  انتخاب كرد. مجله  دنيا  اثرگذار 
خندان  «چهره  را  وى  نوشته،  ظريف  آقاى  براى 

انقالب عبوس ايران» معرفى كرده است.

احضار ظريف توسط جامعه مدرسين

جامعه مدرسين حوزه علميه قم از توضيحات صالحى 
بار  دومين  براى  و  نشد  قانع  «لوزان»  بيانيه  درباره 
محمد جواد ظريف  وزير خارجه را به شوراى عالى اين 
مجمع فراخواند. اعضاى ارشد جامعه مدرسين خواستار 
انتشار جزئيات بيانيه «لوزان» و «فكت شيت» ايران 
شده اند. آشتيانى يك عضو اين جامعه اعالم كرده كه 
ظريف براى توضيحات بيشتر به مجمع فراخوانده شده 

تا در خصوص ابهامات بيانيه «لوزان» توضيح دهد.

مجلس خبرگان از 68 به 99 نفر مى رسد

عضو هيئت رئيسه مجلس خبرگان رهبرى گفت : نامه 
وزير كشور براى افزايش 13 نفرى اعضاى اين مجلس 
به تصويب رسيد. با توجه به اين افزايش، تعداد اعضاى 

مجلس از 86 نفر كنونى به 99 نفر افزايش مى يابد.

نتانياهو : قدرت هاى جهانى «مرگ بر 
آمريكا و اسرائيل» در ايران را نمى شنوند

 
غريو  صداى  جهانى  هاى  قدرت  گفت:  نتانياهو 
را  ايران  در  اسرائيل»  بر  و مرگ  آمريكا  بر  «مرگ 
گفت:  او  اند.  زده  ّكرى  به  را  خود  و  شنوند  نمى 
و  ها  ظرفيت  بردن  بين  از  براى  تالش  جاى  به 
قابليت هاى هسته اى ايران، قدرت هاى جهانى در 
چارچوب توافق با ايران عقب نشينى هاى جدى در 

پذيرش برنامه هاى هسته اى ايران داشته اند.

آمريكا : لغو تحريمى در كار نيست
 

جف راتكه سخنگوى وزارت خارجه آمريكا در پاسخ 
به اين سوال كه آيا موضع دولت آمريكا اين است كه 
 زمانى كه ايران به مفاد توافق عمل كرد، تحريم ها 
به  كنم  مى  فكر  من   : گفت  شد؟  خواهد  برداشته 
يابد. آيد. تحريم ها تخفيف مى  تعليق درمى  حالت 
اين موضع تغيير نكرده است. تخفيف تحريم ها نيز 

بستگى عمل ايران به ملزومات دارد.

پوتين : اس 300 ، پاداش ايران است  

سامانه  دادن  گفت:  روسيه  جمهور  رئيس  پوتين 
به  پاداشى  ايران،  به   300 اس  ضدهوايى  موشكى  
دليل نرمش در مذاكرات هسته اى است. تحويل دادن 
سامانه موشكى اس 300 به ايران اقدام بازدارنده در 

خاورميانه به ويژه به دنبال حوادث يمن است.

بيانيه موسسه اعتبارى ميزان درباره رخدادهاى اخير

مشتريان گرامى؛ با تقديم سالم و احترام
همانگونه كه شاهد هستيد از اوايل بهمن ماه سال گذشته تاكنون موسسه اعتبارى ميزان با مشكالتى در تامين نقدينگى روبرو شده كه اين امر پرداخت وجوه برخى از مشتريان را با 
 مشكل و تاخير مواجه كرده است. ميزان، با حدود 15 سال سابقه، جزو موسساتى است كه همواره زبانزد خاص و عام بوده و امروز با بيش از يكصد و ده شعبه، توانسته فرصت هاى 

شغلى خوبى براى هزاران نفر فراهم آورد و شما نيز در اين موفقيت ها سهم بسزايى داشته و داريد.
همانگونه كه مى دانيد، ميزان در آستانه دريافت مجوز از بانك مركزى، در يك حركت ناجوانمردانه از سوى عده اى خاص مورد هجوم قرار گرفت. شايعه از يك شهر كوچك شروع و به سرعت توسط شايعه سازان، به ساير شهرهاى استان هاى خراسان، 
تسرى يافت. انتشار شايعات، باعث شد تا به يكباره ميزان با درخواست شمار زيادى از مشتريان براى دريافت وجوه و سپرده هايشان مواجه گردد. روشن است با توجه به اينكه سپرده هاى مشتريان در قالب وام به بخش هاى مختلف اعطا شده است، امكان 

دسترسى فورى به آن وجود ندارد و اين موضوع براى تمام بانكها و موسسات مشابه صدق مى كند. لذا با عنايت به اين وضعيت كه متاسفانه منجر به رنجش و نارضايتى بسيارى از مشتريان شده، نكات ذيل به استحضار مى رسد:
1- تنها مشكل موسسه ميزان، كمبود نقدينگى است. سوال اينجاست، آيا اگر نامهربانى هايى كه بر موسسه ميزان روا داشته شده، در بزرگترين و قديمى ترين بانك هاى كشور نيز نمود مى يافت، نتيجه چيزى جز اين مى توانست باشد؟ كدامين بانك يا 

موسسه آمادگى آنى براى بازپرداخت سپرده تمامى سپرده گذاران خود را دارد؟ از اين رو، شما مشتريان گرامى را دعوت به دورى از حركت هاى احساسى مى كنيم و اطمينان مى دهيم ميزان، مشكل مالى ندارد و دارايى هاى آن در حد قابل توجهى است.
2- به گفته مقامات استانى، كشورى و كارشناسان خبره بانكى كه اكنون در حال مساعدت و همكارى با ميزان هستند، هرگونه ايجاد تنش و ملتهب كردن فضا، جز اينكه تمركز مديران موسسه را از حل مشكل دور سازد، تاثيرى در حل موضوع ندارد و 

اينگونه اقدامات تامين نقدينگى را با مشكل مواجه خواهد كرد.
3- طبق مذاكرات جارى، در آينده نزديك، يكى از بانك هاى معتبر كشور، با ما در تامين نقدينگى و پاسخگويى هر چه سريعتر به شهروندان مشاركت موثرى خواهد كرد. همچنين تالش هاى ديگرى براى تامين نقدينگى در جريان است 

كه در آينده به ثمر مى رسد.
4- سپرده هاى شما به همان امنيت پيشين، در نزد اين موسسه در حال سودافزايى است. ما همچنان، شفاف و صادق آماده پاسخ گويى هستيم. دستور اكيد به تمامى شعب و كارمندان اين بوده كه همواره حق با مشترى است و بايد با تمام 

توان، پاسخگو باشند.
5- به منظور پاسخ دهى به اصلى ترين سوالى كه ممكن است ذهن تمامى عزيزان را به خود مشغول كرده باشد، به اطالع مى رساند طبق برنامه ريزى هاى انجام شده عمر اين بحران به پايان خود نزديك است و تنها خواسته ما از شما در اين مدت، شكيبايى 

و همراهى است كه اگر غير از اين باشد، هر آنچه كه ممكن است آينده روشن اين موسسه را به خطر اندازد، شما را ديرتر به نتيجه مطلوبى كه در انتظارش هستيد، خواهد رساند.
6- شما سپرده گذاران محترم، در طول ساليان طوالنى همراهى با اين موسسه، تجارب خوبى از سرمايه گذارى مطمئن در ميزان و كسب سود براى سپرده هاى خود داشته ايد. آيا امروز، همان روزى نيست كه شما بايد صبورانه همراه باشيد تا اين موسسه 

بتواند اين دوران كوتاه گذرا را به سالمتى سپرى نمايد؟.
7- امروز و در اين برهه حساس از تاريخ ايران اسالمى، دشمنان از هيچ فرصتى براى وارد كردن ضربات خود فروگذار نمى نمايند. تجربه عمر پرخير و بركت نظام مقدس جمهورى اسالمى ايران نشان داده است كه اين دشمنان، همواره آماده هستند تا از 
هر آب گل آلودى ماهى گرفته و احساسات مردم را به نفع خود مصادره نمايند. نمونه اين امر، گزارش دوشنبه شب يك شبكه معاند از وقايع رخ داده در موسسه ميزان بود به طورى كه اين شبكه با استفاده از برخى عناصر خود سعى در افزايش تنش و تهيه 

خوراك تبليغاتى براى بيگانگان داشته و دارند. از اين رو، هوشيارى شما مشتريان گرامى نقش به سزا در جلوگيرى از تبديل اين بحران نه چندان بزرگ به يك معضل دارد.
 8- موسسه اعتبارى ميزان به تمامى سپرده گذاران، سهام داران، مشتريان و شهروندان محترم اطمينان مى دهد كه اين موسسه يكى از قدرتمندترين، تواناترين و سالم ترين موسسات موجود در كشور است كه به يارى خداوند متعال، در چارچوب يكى از 

راه حل هاى مطرح شده و در حال كارشناسى از بحران موجود عبور خواهد كرد.
در پايان ضمن عذرخواهى از مشتريان گرانقدر به عرض مى رساند تالش شبانه روزى هيئت مديره، مشاوران و تك تك نيروهاى خدوم ميزان بر اين است كه اين دوران گذرا با كمترين آسيب سپرى شود و از آنجايى كه اين تالش ها در قالب برنامه هايى 

در حال پيگيرى مى باشد، بى شك به زودى نتايج شيرين آن را همه سپرده گذاران مشاهده خواهند كرد.
ديروز ما يكى از پرتوان ها بوديم، امروز يكى از پر تالش ها هستيم و فردا در سايه حضرت حق و به لطف و صبر و شكيبايى شما عزيزان يكى از سربلندان خواهيم بود.

موسسه اعتبارى ميزان

شركت دارويى باريج اسانس
براى تكميل كادر بازاريابى خود 

ويزيتور در خراسان جنوبى "بومى شهر بيرجند" 

با مدرك تحصيلى باالى ديپلم ، سابقه كار 

 مرتبط و شرايط حقوق ثابت 

 بيمه تامين اجتماعى + بيمه تكميلى 

 پورسانت و هزينه اياب و ذهاب نيازمند است

 الزم به ذكر است، مصاحبه در شهر بيرجند 

انجام مى پذيرد.

05136676705 - 05136676706

مهلت ثبت نام تا شنبه 94/1/29 مى باشد

ويژه كاركنان دولت و فرهنگيان محترم  25 درصد نقد 
مابقى طى سه فقره چك بدون كارمزد و افزايش قيمت

بيرجند: شعبه يك - بيست مترى اول مدرس شرقى 
پالك 16  تلفن: 32234286

09357787955   مديريت: سلطانى

فروش لپ تاپ ، تبلت و لوازم جانبى

سقفـــى مطمئــــن
توليد تيرچه كروميت و اجراى سقف كروميت كمپوزيت تا دهانه 12 متر

با اخذ تاييديه مهندس ناظر   باالترين كيفيت – كمترين زمان
09155614161 -كريم آبادى

فروشى 
760 متر زمين در حاجى آباد مقداد 17  – سند دار         09155629878










