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اليحه دائمى شدن قانون مديريت 
خدمات كشورى به دولت رفت

معاون سازمان مديريت گفت: اليحه دائمى  شدن قانون 
مديريت خدمات كشورى تدوين شده و براى تصويب 
به دولت ارسال شده است.صفدرى در گفتگو با فارس، 
با اشاره به اينكه قرار است دستگاه هاى اجرايى تا 4 ماه 
آينده برنامه مربوط به نيروى انسانى خود را در مدت 3 
تا 5 ساله پيش  رو به سازمان مديريت ارسال كند، اظهار 
كرد: اين موضوع نياز به مطالعات و بررسى هاى دقيق 
كارشناسى دارد تا بتوان براساس اين گزارش ها وضعيت 

نيروهاى دستگاه ها را مشخص كرد.

قيمت خودرو كاهش نمى يابد

بر  تاكيد  با  مهر  با  گفتگو  در  وزير صنعت،  نعمت زاده 
اينكه قيمت خودروهاى داخلى پس از توافق هسته اى 
كاهش نمى يابد، گفت: توافق نامه هايى با برخى كشورها 
براى گسترش همكارى هاى تجارى آماده شده است كه 

بعد از رفع تحريم ها امضا مى شود.

جبران كمبود نيروى انسانى با پرداخت 
حق التدريس به معلمان شاغل و بازنشسته

فارس : سليمى جهرمى رئيس مركز برنامه ريزى نيروى 
نيروى  كمبود  گفت:  پرورش  و  آموزش  وزارت  انسانى 
انسانى در آموزش و پرورش با پرداخت حق التدريس به 

معلمان شاغل و بازنشسته جبران مى شود. 

انتشار سند آمايش آموزش عالى تا مهر   
ايسنا: شريعتى معاون آموزشى وزير علوم، با اشاره به طرح 
آمايش آموزش عالى گفت: اين طرح اكنون در معاونت 
آموزشى وزارت علوم در دست تدوين است و پيش بينى 

مى شود تا آخر شهريورماه قابل ارائه و انتشار باشد.

صفحه 3

اين  پرسنل  و  امدادگران  داوطلبان،  توسط  واحد خون  اهداى56  از  بيرجند  احمر  رئيس جمعيت هالل   
جمعيت به مناسبت ماه مبارك رمضان امسال خبر داد. خدمتى با اعالم اين خبر گفت: 23 واحد خون 

توسط خواهران و 33 واحد خون توسط برادران اهدا شد. (شرح در صفحه 7)

توافق هسته اى پيام آور صلح و امنيت 

در خاورميانه است 

 آيت ا... جوادى آملى از مراجع تقليد گفت: توافق هسته اى ايران با 
كشورهاى غربى پيام آور صلح و امنيت در خاورميانه است
 زيرا ايران توانست آنان را به عقل و آگاهى...

4

ناقوس شاعرى توانمند:
از سرزمين نرگس هاى شهال و شاعران شيدا

خوسف سرزمين نرگس هاى شهال و شاعران شيداست 
و تاكنون مردان و زنان هنرمند زيادى را در زمينه هاى مختلف 
موسيقى، شاعرى، هنرهاى تجسمى و ...
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اهداى56 واحد خون توسط جمعيت هالل احمر بيرجند

اعتقاد و اعتماد مردم به وقف
با كسب رتبه اول استان در ثبت موقوفات محقق شد:

دوست و همكار گرامى 

جناب آقاى محمد عباس نيا طهرانى
با نهايت تالم و تاسف درگذشت عموى گرامى تان 

شادروان مهدى مهران عباس نيا طهرانى 
 را خدمت جناب عالى و خانواده محترم تان تسليت عرض مى نماييم

 براى آن مرحوم غفران واسعه الهى و براى شما و ساير بازماندگان صبر و بردبارى آرزومنديم.

غالمرضا بنى اسدى مقدم- امير بنى اسدى مقدم

خاندان محترم عباس نيا طهرانى
با نهايت تاسف و تالم مصيبت وارده را خدمت شما سروران ارجمند

 صميمانه تسليت عرض نموده
  از درگاه باريتعالى براى آن عزيز سفر كرده رحمت و مغفرت الهى

 و براى تمامى بازماندگان صبر و اجر آرزومنديم.

شركت حمل و نقل پيمان بار بيرجند - كريم پور

ضمن آرزوي قبولي طاعات و عبادات و عرض تبريك عيد سعيد فطر بدينوسيله به مصداق حديث نبوي:

ُجل َو لَم يَشُكرُه َفَليَس هللا بِشاِكر" " اِذا اَجري َعلي يَد َرُجل َخيَر الرَّ

از مساعي ارزشمند و صميمانه همه اعزه بخش دياليز شهرستان بيرجند به ويژه برادران: 

آقايان دهقاني ، محمدي ، دكتر جهاني ، طاهري ، نصراللهي ، بهلولي ، خزاعي و راستگو 
 خواهران: خانم ها دكتر مرشدي ، دكتر صارمي ، دكتر طاهري ، خالدي ، طالبي ، تهوري ، سعيدي

 شجري ، محمدي ، عباسي ، نژاد عبدا... ، بيكي ، سميعي ، عبداللهي و مزگي نژاد
 كه در مدتى طوالني از مرحومه مادرمان خانم فاطمه يوسفي پرستاري نمودند، تشكر و قدرداني نموده 

آرزوي صحت و سالمت و موفقيت روزافزون را براي ايشان و شفاي عاجل بيماران را از خداوند منان خواهانيم. 
خانواده هاي فوالدي

تقدير و تشكر

اجراى نماى آلومينيوم
 * نقد    * چك    
 09151655537
09157201009 

جناب سرهنگ على آبادى
 فرماندهى محترم بسيج اصناف شهرستان بيرجند

ارتقا به درجه سرهنگ دومى را كه نشان از لياقت و تالش هاى 
بى پايان شما در مجموعه بسيج مى باشد، تبريك گفته 

برايتان آرزوى موفقيت در ادامه راه پيش رويتان
 از خداوند متعال مسئلت مى نماييم.

شوراى حوزه و فرماندهان پايگاه هاى بسيج اصناف بيرجند

خاندان معزز محبيان
مصيبت وارده را تسليت عرض نموده

 برايتان از خداوند منان صبر و اجر مسئلت مى نماييم.

وطن چى - ترشيزى

اقامه  نماز بندگى در استان / صفحه 7 



2
دوشنبه * 29 تير 1394*شماره 3271 

مديركل دفتر استانداردهاي فني، مهندسي، اجتماعي و زيست محيطي آب و آبفاى وزارت نيرو با تاكيد بر اينكه استاندارد حريم كيفي منابع آب كشور عملياتى مى شود، از ابالغ 
پيش نويس و عملياتى شدن استاندارد رعايت حريم كيفي منابع آب كشور خبر داد. به گزارش مهر، عبادي ضمن اظهار اميدواري از اينكه در بلندمدت كارهاي اصولي تري 
انجام گيرد، گفت: پيش نويس استاندارد رعايت حريم كيفي منابع آب تدوين شده و به بيشتر شركت ها ابالغ شده است كه به  زودي در كل كشور عملياتي خواهد شد.

ابالغيه جديد درباره كيفيت آب
در هيجان پساتحريم

 بحران آب را هم دريابيد ...

على عباسى - دلفت- هلند

موضوع هسته اى ايران با تمام فراز و فرودهايش و با 
تالش و درايت فراوان تيم مذاكره كننده و نيز آنان كه 
در پشت پرده از اين مذاكرات حمايت مى كردند، به سر 
منزل مقصود رسيد. اينكه منزل اين توافق خوب است 
يا بد، نه در تخصص نگارنده مى باشد و نه موضوع اين 
نوشتار. در اندك روزهاى پس از توافق، بسيار گفته اند 
و نوشته اند اندر باب فوايد اين توافق و دورانى كه آن 
را اصطالحاً «پسا تحريم» يا «پساتوافق» مى نامند. 
نگارنده اميدوار است دولت با برنامه اى حساب شده 
و با در نظر گرفتن تمام جوانب و مشكالت و مسائل 
موجود و نيز حد توان و قدرت خود در كنترل امور، از 
اين فرصت پيش آمده كه باعث خوشحالى و شادمانى 
و هيجان مردم ايران شده است، استفاده نموده و زمينه 
را براى تداوم خوشحالى و هيجان منطقى و واقعى 

مردمان ايران زمين فراهم نمايد.
نزديك  خود  پايان  به  اى  هسته  موضوع  كه  حال 
مى شود، انتظار مى رود كه دولتمردان به حل مشكالت 
اساسى و بنيادى مملكت كه اهميت آن ها از موضوع 
هسته اى اگر بيشتر نباشد مطمئناً كمتر نيست، بپردازند. 
بحرانهايى كه متأسفانه طى اين روزها به كلى تحت 
تاثير فضاى مذاكرات هسته اى قرار داشت و آن طور 
مى رسيد  بايد  كه  آنان  گوش  به  صدايشان  بايد  كه 
نرسيد. بحرانهايى كه صد افسوس، عليرغم شدت هنوز 
خواب غفلت را از چشم مسئوالن نبرده است. تداوم 
خشكسالى و به تبع آن مهاجرت روستائيان كه خود 
عواقب دراز مدت جبران ناپذيرى به دنبال خواهد داشت، 
تلخى صحنه هايى كه روستائيان بيش از 450 روستاى 
انتظار تانكرهاى آب رسان   خراسان جنوبى را چشم 
مى بينى تا شايد جرعه اى آب براى نوشيدن به دست 
آورند، گوشه اى از اين بحران هاست كه گويا از بس 
به آن عادت كرده ايم، ديگر بحرانى تلقى نمى گردند. 
اگر واقعاً به دنبال خوشحالى واقعى و تعبير شيرين اين 
توافق هستيد بد نيست، اندكى آرام و بدور از هياهوى 

تبليغاتى فكرى به حال اين مردمان كنيد. 
درياچه اروميه را خوب به ياد داريم. هم  زمان زيبايى اش را 
 و هم زمانى كه در كنار بسيارى از درياچه ها و تاالب هاى 
كشور به عنوان نماد بد مديريتى در منابع آب، ما را به 
جهانيان معرفى نمود. آنجا اگر پديده گرد وغبارهاى 
نمكى و رسيدن آن ها به شهرهاى مجاور و نيز تهران 
شما را به تحرك واداشت تا كارى كنيد(البته هر چند 
تاكنون آنجا هم ميزان هياهو بيش از اقدام هاى عملى 
بوده است)، اينجا انسانهايى هستند كه بايد ترك ديار 
كنند و چون غبارى خسته همراه با توفان خشكسالى 
به مناطق و شهرهاى مجاور و گاهى فرسنگ ها آن 
طرف تر با فرهنگى كامًال متفاوت و فضايى كامًال 

غريب كوچ اجبارى نمايند. (ادامه در ستون مقابل)

از قلم شما

امروز 29 تير 1394 مصادف با
 3 شوال 1436 و 20 جوالى 2015

سازمان  امنيت  شوراي   598 قطعنامه  تصويب 
ملل متحد درباره لزوم پايان جنگ ايران و عراق 

(1366ش).
درگذشت عالم رباني آيت  ا... «ذبيح  ا... قوچاني» 

(1414 ق).
مرگ «امريكو وْسپوس» دريانورد ايتاليايي و يكي 

از كاشفان آمريكا (1512م).

تقويم مناسبت هاى  روز

بانك مسكن به عنوان تنها بانك عامل طرح مسكن مهر 
پروژه  به كل  بانكى  پرداخت تسهيالت  اعالم كرد: حجم 
ميليارد  هزار   45 مرز  به  مهر  مسكن  طرح  مشمول  هاى 
تومان رسيد. به گزارش ايرنا، از ابتداى اجراى طرح مسكن 
مهر تا نيمه تير ماه سال 94 از محل خط اعتبارى مسكن 
مهر در مجموع 44 هزار و 766 ميليارد تومان تسهيالت 
مسكن  احداث  هاى  پروژه  به  ساخت  و  سازى  آماده 
ميزان  اين  با  كه  شده  پرداخت  فرسوده  بافت  و  روستايى 
تسهيالت، دو ميليون و 374 هزار و 863 واحد مسكونى 

ساخته شده است.
و  راه  وزير  مقام  قائم  دفتر  اخيرا  كه  اطالعاتى  براساس 
بود،  كرده  اعالم  مهر  مسكن  ويژه  مجرى  و   شهرسازى 

تا كنون حدود يك ميليون و 100 هزار واحد مسكونى صرفا 
در قالب مسكن مهر از كل واحدهاى طرح، تحويل قطعى 
مراحل  پايان  به  نيز  ديگر  واحد  هزار   300 حدود  و  شده 
ساخت و نازك كارى رسيده است اما به دليل نبود خدمات 
تاكنون  هستند،  ديگرى  نهادهاى  آن  متولى  كه  زيربنايى 
تحويل متقاضيان نشده است. بانك مسكن در سال 88 از 
طرف بانك مركزى به عنوان تنها بانك متولى تامين مالى 

كل پروژه هاى طرح مسكن مهر، تعيين شد. 
مسكن  طرح  مشمول  هاى  پروژه  مالى  تامين  روش 
طبق  واحد  هر  ازاى  به  كه  است  صورت  اين  به   مهر 
معرفى نامه مراجع صدور تسهيالت متعلقه با نرخ يارانه اى 
4، 7 و 9 درصد پرداخت و مابقى نيز از محل آورده نقدى 

متقاضيان تامين خواهد شد. بانك مسكن با مجوز شوراى 
پول و اعتبار مجاز است بعد از مصرف كامل خط اعتبارى 
45 هزار ميليارد تومانى، مابقى تسهيالت تعهد شده را از 
محل بازگشت اقساط ماهانه وام هاى مسكن مهر، تامين 
كه  كسانى  از  دسته  آن  حاضر  حال  در  كند.  پرداخت  و 
توجه  با  اند،  كرده  دريافت  را  خود  مهر  مسكن  واحدهاى 
اقساطى (طبق مصوبه  مانده دوران فروش  باقى  به مدت 
دولت مجموع دوره هاى مشاركت مدنى و فروش اقساطى 
به  ماهانه  كدام  هر  است)  گرديده  تعيين  20سال  حداكثر 
تومان  هزار   250 تا  هزار   220 حدود  مبلغى  متوسط  طور 
و يا بسته به مدت باقيمانده دوران فروش اقساطى گاهى 
واريز  دريافتى،  تسهيالت  بازپرداخت  بابت  باالترى،  مبالغ 

مى كنند و مقرر شده به مدت پنج سال اين اقساط صرف 
تكميل پروژه هاى نيمه تمام مسكن مهر شود.

تسهيالت پرداختى به مسكن مهر در مرز 45 هزار ميليارد تومان

اجتماعى  بيمه  صندوق  بيمه اى  معاون 
كشاورزان، روستائيان و عشاير با بيان اينكه 
فرد  كار،  از  ناشى  كارافتادگى  از  در صورت 
مشمول  بيمه پردازى،  سابقه  ميزان  هر  با 
بيمه  دوسوم حق  معادل  مستمرى،  دريافت 
در  فردى  هر  گفت:  مى شود،  پرداختى اش 
بدو ورود نوع شغل خود را به صندوق اعالم 
مى كند. عباس اورنگ در گفتگو با ايسنا، با 
صندوق  اين  هدف  جامعه  اينكه  به  اشاره 
كشاورز،  خانوار  ميليون  هفت  تا  شش 

در  كرد:  اظهار  هستند،  عشاير  و  روستايى 
بيمه  هزار   300 و  ميليون  يك  حاضر  حال 
توسعه  براى  اقداماتى  همواره  و  داريم  شده 
چراكه  است  انجام  حال  در  پوشش  اين 
بقاى صندوق هاى بيمه اى، در جامعه تحت 

پوشش است. 
بيمه  از  استفاده مشموالن  وى درباره نحوه 
از كار افتادگى گفت: برخوردارى از مستمرى 
از  نخست  دارد.  حالت  دو  افتادگى  كار  از 
افتادگى  كار  از  و  كار  از  ناشى  كارافتادگى 

ناشى از غيركار. معاون بيمه اى صندوق بيمه 
با  عشاير  و  روستائيان  كشاورزان،  اجتماعى 
بيان اينكه در هنگام از كارافتادگى ناشى از 
بيمه پردازى،  ميزان سابقه  با هر  را  فرد  كار 
پرداختى اش،  بيمه  حق  دوسوم  معادل 
مستمرى دريافت مى كند، گفت: نوع كار را 
فرد در بدو ورود، به صندوق اعالم مى كند 
شغلش  كرد  اعالم  مثال  عنوان  به  اگر  و 
هنگام ساختمان  به  اما  است،  «كشاورزى» 
افتادگى شد،  از كار  سازى دچار معلوليت و 

بلكه  از كار محسوب نمى شود،  ناشى  ديگر 
شد،  حادثه  دچار  كشاورزى  زمين  در  اگر 
مشمول از كار افتادگى ناشى از كار خواهد 
شد. اورنگ ادامه داد: اما اگر از كار افتادگى 
ناشى از غيركار باشد، فرد بايد سابقه 10 سال 
بيمه پردازى را دارا باشد و 90 روز حق بيمه 
در آخرين سال حيات او پرداخت شده باشد. 
پزشكى  نظر كميسيون  بايد طبق  همچنين 
مشخص شود كه زمان حادثه ديدگى بعد از 

تاريخ بيمه پردازى باشد.

نحوه برقرارى مستمرى ازكارافتادگى روستائيان 

سالى 50 ميليارد براى صنايع كوچك

شهرك هاى  و  كوچك  صنايع  سازمان  ايسنا:معاون 
صنعتى ايران از پرداخت ساالنه 40 تا 50 ميليارد تومان 
يارانه سود تسهيالت به صنايع كوچك خبر داد. مقيمى 
از صنايع كوچك حمايت هاى  اينكه در دنيا  بيان  با 
خاص مى كنند، گفت: ما نيز اين كار را انجام مى دهيم 
و منابعى را به صورت يارانه سود تسهيالت به صنايع 
كوچك مى دهيم. مبلغ اين اعتبارات حدود ساالنه 40 تا 50 ميليارد تومان است 
كه بسيار كم است، اما با توجه به اينكه ما اين مبلغ را به صورت يارانه هاى 5 
درصدى پرداخت مى كنيم، تعداد زيادى از واحدها را شامل مى شود. ما اين مبلغ 
را در اختيار بانك ها قرار مى دهيم و بانك ها نيز پس از ارائه تسهيالت به صنايع 

كوچك بخشى از سود خود را از اين محل تامين مى كنند. 

باالرفتن دريافتى كارگران با طبقه بندى مشاغل 
 

كشور   پيمانى  و  قراردادى  كارگران  اتحاديه  رئيس 
اجراى طرح صحيح طبقه بندى مشاغل در كارگاه ها را 
خواستار شد و گفت: تا زمانى كه فاصله بين حداقل 
دستمزد با دستمزد واقعى كاهش نيابد، كارگر ايرانى 
تامين نخواهد شد. به گزارش بولتن نيوز، بيات افزود: 
حقوق و دستمزد كارگران بايد شفاف سازى و به طور مشخص اعالم شود. وى 
تاكيد كرد: ما مى توانيم نحوه تعامل و برخورد كارفرما و كارگر در كشورهاى 
ديگر را بررسى كنيم و ببينيم در اين كشورها كارفرما چگونه از نيروى كار خود 
حمايت و او را تامين مى كند،سپس بر اساس معيارهاى خود مدلى را براى 
دستمزد كارگر طراحى كنيم كه هم به باال بردن دريافتى كارگر كمك كند و 

هم بهره ورى كارگاه و كيفيت توليد كارفرما را به دنبال داشته باشد. 

تجميع بيمه ها خواست مشترك وزارت بهداشت 
و سازمان بهداشت جهانى است

گفت:  پزشكى  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزير 
بهداشت  وزارت  مشترك  خواست  ها  بيمه  تجميع 
و سازمان بهداشت جهانى براى اجراى موفق طرح 
سيد  دكتر  ايرنا،  گزارش  به  است.  سالمت  تحول 
حسن هاشمى افزود: اگر اجراى اين طرح منجر به استقرار كامل شبكه 
به  شود  كشور  ميليونى   77 جمعيت  كل  براى  پيشگيرى  هاى  برنامه  و 
بخشى از اهدافمان در اجراى اين طرح رسيده ايم. وى همچنين گفت: 
مهم ترين هدف ما در اجراى طرح تحول سالمت در حوزه درمان كاهش 
هزينه هاى درمانى از جيب مردم و همين طور افزايش دسترسى بيماران 

به خدمات بوده است. 

 (ادامه از ستون مقابل) مطمئن باشيد حل عواقب و كوچ هاى 
بحران  به حل  قادر  اگر  مردمان، حتى  اين  اجبارى 
گردوغبار باشيد، به اين آسانى ميسر نخواهد بود چرا 
پديده هايى  با  داريد  غبار سروكار  با گردو  آنجا  كه 
كامًال قابل شناخت و اينجا با انسانهايى كه حداقل 
تاكنون نشان داده ايد كه آن ها را خوب نشناخته ايد 
و فراوانند از اين دست مسائل (يا مصائب) كه همه 
زاييده بحران و كمبود آن و يا به عبارت بهتر نبود آب 
اين مجال فرصت  در خراسان جنوبى هستند و در 
خود  و  باشد  نمى  آن ها  به  پرداختن  براى  مناسبى 

يادداشت جداگانه اى را مى طلبد.  
اين است  انتظارى كه مى توان داشت  شايد حداقل 
بلوكه شده  دارايى هاى  آزاد سازى  با  اكنون كه  كه 
تمام  گرفتن  نظر  در  (با  توجهى  قابل  دارايى  ايران، 
به  است  قرار  آن)  مبلغ  در  موجود  اختالف هاى 
آن  به جاى صرف  گردد،  اضافه  دولت  داشته هاى 
فضاى  تأثير  تحت  صرفا  و  عجوالنه  اقدام هاى  در 
در  منطقى  سرمايه گذارى  فكر  به  تأمل  با  جامعه، 
مادر  كشورمان  در  اكنون  كه  آب  بحران  خصوص 

تمام بحرانهاى ديگر مى باشد، باشيم.
 بياييد اندكى هم به فكر مناطقى باشيم كه نه صداى 
بى آبى آن ها به جايى رسيده و نه كسى گويا قصد 
شنيدن صدايشان را دارد. باور كنيد ايران فقط درياچه 
اروميه و يا زاينده رود و يا كارون نيست. يقيناً اين 
حوزه ها به شدت با مشكل آب دست و پنجه نرم 
مى كنند، اما مناطق شرق كشور هم همان حداقل 
داشته هاى آبى سالهاى قبلشان را اكنون ندارند و 
نيازمند يك سرمايه گذارى درازمدت و قابل توجه در 
 اين زمينه هستند. به اميد آنكه حل بحران هسته اى 
بحرانهاى  ساير  حل  در  اساسى  تحوالت  سرمنشا 
 سرزمين عزيزمان كه اين روزها تحت تاثير بحران هاى 
بزرگ و بسيار بزرگ (بحرانهايى كه روزگارى ريز و 

درشت بودند) حال خوشى ندارد، باشد.   

 حمل اثاثيه منزل 

با خاور مسقف و كارگر ماهر
09159639065

على آبادى
"ضمنا كارگر تنها نيز داريم"

مركز تخصصى عروس با تخفيف ويژه
زيبايى جلوه ماندگار

خيابان ارتش ، حدفاصل عدل و معلم    32231717

 اجراى  نصب  داربست  فلزى 
در اسرع وقت با قيمت مناسب / فروش لوازم داربست     09153637507 - 09156217507 حسينى

فروشگـاه    كـودك 
 ا ميـــر

  طبق روال سال هاى  گذشته 
 پوشاك  خود را با  تخفيف  عرضه مى نمايد.

سجادشهر، امامت 2           32412973   نودهى فاطمى

تعمير انواع لوازم گازسوز  
خانگى و صنعتى 

 در اسرع وقت
09158624439 - جانى

دعوت نامه تشكيل مجمع عمومى فوق العاده 
شركت تعاونى سهام عدالت شهرستان بيرجند

تاريخ انتشار: 94/4/29

جلسه مجمع عمومى فوق العاده " نوبت دوم" شركت تعاونى سهام عدالت بيرجند 
 به شماره ثبت 2006 پنجشنبه 94/5/15 ساعت 9 صبح در محل مجتمع 

فرهنگى - مذهبى خيريه ابن حسام واقع در بيرجند - طالقانى 13 برگزار مى شود.
 از كليه نمايندگان منتخب دعوت مى شود در جلسه مجمع حضور به هم رسانند.

دستور جلسه: 
اصالح ماده 6 اساسنامه (تغيير آدرس شركت تعاونى) - اصالح تبصره 1 ماده 24 اساسنامه

اصالح ماده 34 اساسنامه - اصالح تبصره 1 و 2 ماده 34 اساسنامه
اصالح ماده 36 اساسنامه - اصالح بند 2 ماده 47 اساسنامه

هيئت مديره شركت تعاونى سهام عدالت بيرجند

فراخوان مناقصه عمومى همراه با ارزيابى كيفى
(مناقصه عمومى يك مرحله اى به شماره 94/33/33)

" نوبت دوم "

نام و نشانى دستگاه مناقصه گذار: اداره كل حمل و نقل و پايانه هاى خراسان 
جنوبى-  بيرجند – نبش غفارى 25

موضوع مناقصه: تكميل ساختمان مسافرى پايانه مرزى ماهيرود
شرايط متقاضيان : دارا بودن حداقل پايه 5 در رشته ابنيه و ساختمان

نوع و مبلغ تضمين شركت در مناقصه: مبلغ 1/200/000/000 ريال به صورت ضمانت بانكى ، فيش 
واريزى يا چك تضمين شده مى باشد.

برنامه زمانى مناقصه:
 مهلت دريافت اسناد و كاربرگ هاى استعالم ارزيابى كيفى پيمانكاران از تاريخ 94/4/28 لغايت 94/5/1 

در ساعات ادارى
آخرين مهلت عودت اسناد ارزيابى كيفى: پايان وقت ادارى 94/5/12

اعالم تاريخ نتايج ارزيابى كيفى و ارسال دعوت نامه شركت در مناقصه و اسناد آن: 94/5/17
آخرين مهلت عودت اسناد مناقصه: 94/5/31 ساعت 9 صبح

زمان و محل قرائت پيشنهادها: شنبه 94/5/31  ساعت 10 صبح - اتاق جلسات اداره كل حمل و نقل 
و پايانه هاى خراسان جنوبى (در صورت طوالنى شدن روند ارزيابى كيفى تاريخ جديد تحويل و بازگشايى 

اسناد به شركت هايى كه حائز امتياز مكتسبه شده اند اعالم مى شود)
محل دريافت و برگشت اسناد: بيرجند- خيابان غفارى- نبش غفارى25- امور ادارى

شركت هاى واجد شرايط مى توانند با مراجعه به آدرس مندرج در آگهى (امور ادارى) مراجعه و اسناد 
ارزيابى كيفى را دريافت نمايند. دعوت نامه شركت در مناقصه به همراه اسناد آن به مناقصه گرانى كه 

حداقل امتياز قابل قبول در ارزيابى كيفى را كسب نمايند، ارسال و در زمان ذكر شده مفتوح خواهد شد. 
براى كسب اطالعات بيشتر مى توانيد با شماره هاى سانترال 9-32342137 واحد فنى : 32342131 

تماس و يا به سايت پايگاه اطالع رسانى مناقصات كشور به آدرس http://iets.mporg.ir مراجعه نماييد.

معـامله بـا سپـرده ميـزان
1- زمين 302 متر مشاع ، موقعيت و آينده عالى ، آخر پونه 2 – 45 ميليون

2- پيش فروش آپارتمان 100 مترى ، سپيده كاشانى - 36 ميليون
3- امتياز آپارتمان معصوميه نگين ارتش - 20 ميليون

4- واحد آپارتمان سفت كارى شده 2 واحدى كوثر خوسف - 20 ميليون مى
اس
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 09
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611

127

 با ضمانت پاره نشدن و چروك نشدن 
32214989 - 32212979  

    32412300
32412311  - چمنى قـاليشويى گـل ابـريشم صاف صاف   

بدون چروك

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

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

خدمات فنى و مهندسى حسـام
مشاوره و اجراى سيستم هاى نوين برودتى (اسپيلت)
نصب و اجراى لوله كشى اسپيلت با نازل ترين قيمت

ابن حسام - پالك 33      09155615463 - 09158636100

فروش ويژه         فروش ويژه        
 اقساط 10 ماهه  بدون افزايش قيمت 

و پيش پرداخت
11 سال سابقه فعاليت/ تعميرات تخصصى
3 فيلتر بخر 4 فيلتر ببر

آب شيرين كن مروج
دفتر مركزى: بيرجند – بين معلم 44 و چهارراه 

قنادى طوس   09151615329 - 32442272
نهبندان: 09152509960 -  فرشيد فيروزى



پيام شماجمع آوري فطريه و كفاره روزه داران در بيش از هزار پايگاه استان 
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پيام كوتاه : 3000272424

دوشنبه * 29 تير 1394 * شماره 3271

 فطريه و كفاره روزه داران خراسان جنوبى در هزار و 196 پايگاه جمع آورى مى شود. از صبح شنبه و همزمان با برگزارى نماز عيد سعيد فطر 848 پايگاه كميته امداد
و 348 پايگاه بهزيستى براى جمع آورى فطريه و كفاره روزه مردم خراسان جنوبى در مصلى هاى نماز جمعه و نماز عيد فطر، ميادين شهر و روستا و مراكز نيكوكارى استان 

توانست 3بر پا شده است. حسينى، معاون توسعه مشاركت هاى مردمى كميته امداد استان گفت: اين پايگاه ها تا پايان هفته نيز براى جمع آورى فطريه و كفاره مردم، بر پاست. كه  االن  خواهيم  مى  محترم  دولت  از  ما 
هايى  زورگويى  و  تهديدها  منطق  و  سياست  با 
كشورهاى قدرتمند را مديريت كند وقت آن است 
در  بعضاً  و  رفته  داخلى  تهديدهاى  وقت  سر 
بر  تخصص  بدون  كه  مديرانى  نصب  و  عزل 
پست هاى مديريتى تكيه زده اند نظارتى شود 
و  اقتصادى  باعث شكوفايى و رونق  اين موضوع  تا 

اميدوارى مردم در جامعه شود...
915...757
شهردارى بيرجند لطفاً نسبت به تعويض المپ هاى 
سوخته فضاى سبز خيابان شهيد فكورى و نظافت 

آن با توجه به فصل تابستان اقدام نماييد.
930...247

آوا لطفاً در مورد مصوبات سفر يك روزه رئيس 
و  جنوبى  خراسان  به  دولت  هيئت  و  جمهور 
كنيد  تهيه  گزارشى  آن  پيشرفت  و   تحقق 

و چاپ بشه تا مردم نيز مطلع شوند.
915...684
رفتيم  سينما  به  خانواده  همراه  به  فطر  عيد  روز  در 
خانم  دو  كرديم  مشاهده  تعجب  كمال  در   و 
روسرى هايشان را در آوردند و هيچ كس هم 
تذكرى به آنها نداد! اوضاع طورى شده كه ديگه 

جرأت نمى كنيم سينما هم برويم...
935...994

با سالم. چرا مزار كاهى كه جاى زيارتى است 
از لحاظ بهداشتى سطح پايينى دارد؟

935...869
ضمن تشكر از سردار جبهه ديپلماسى آقاى ظريف 
محترم  استاندار  از  هست  توافق  عصر  كه  اكنون 
خواهش مى كنيم تا براى رونق اقتصادى استان 
مشكل بازارچه هاى مرزى استان و همسويى 
ادارات در زمينه جذب گردشگر فراهم شود. 
توريست  جذب  زمينه  در  كه  گذار  سرمايه  از  الاقل 
نوبه خودش  به  نهادى  بشه هر  اقدام كرده حمايت 
موقعيت  بهترين  ما  استان  كند مطمنًا  اگر همكارى 
براى جذب توريست را داراست و به رشد اقتصادى و 

ايجادشغل و شكوفايى منجرخواهد شد.
915...233
مركزى  بخش  توابع  از  سرو  روستاى  سالم 
فشار  كه  دو سال مى شود  به  نزديك  درميان 
همسايه  اگه  كه  است  كم  آنقدر  كشى  لوله  آب 
قطع آب  ديگه  همسايه  خانه  كنه  باز  رو  آب   شير 

مى شود. مى گويند چاه آب ندارد واقعاً رئيس اداره آب و 
فاضالب خودش حاضره تو اين شرايط زندگى كنه...

915...311
با سالم در رابطه با پيام شهروندى كه فرمودند «ديروز 
از بس افغانى تو بازار بودند فكركردم برعكس شده و 
من تو افغانستانم» عرض مى شود كه شهروند گرامى 
گرامى  همشهريان  بلكه  نيستند  افغانى  آنها 
خودمان هستند كه با لباس محلى براى خريد 

عيد سعيد فطر به بازار مى آيند...
915...445
سالم مسئولين آموزش و پرورش چرا نسبت به حكم و 
حقوق دانشجويان دانشگاه فرهنگيان اقدام نمى كنيد. 
لطفاً اول به امور استخدامى هاى قبلى برسين 

بعد دم از استخدام نيروى جديد بزنيد.
915...958
جاى بسى تأسف است كه هرروز شهروندان زيادى 
پيام  موسوى  هاى  زمين  تكليف  تعيين  درباره 

ميدن اما متأسفانه هيچ ارگانى پاسخگو نيست.
 915...680
مورد  در  كه  عزيزى  دوست  پاسخ  در   سالم. 
تاكسى هاى داخل شهر ابراز محبت كردن بايد عرض 
كنم مگه فقط گرانى و ماليات براى شماست يا اينكه 
ما زن و بچه نداريم و خرج زندگى نمى دهيم... نرخ 
كرايه تاكسى بيرجند در بين تمام استان ها پايين ترين 

نرخ را دارد لطفاً كور خود و بيناى مردم نباشيم.
935...086

حسين زاده- به ياد دارم چهار سال پيش كه به عنوان 
كرد،  كار  به  آغاز  استان  خيريه  امور  و  اوقاف  كل  مدير 
اولين خبرنگارى بودم كه با وى گفتگو كردم. آن موقع بر 
اجراى دقيق قانون درباره موقوفات استان تأكيد داشت. 
بازگشت اراضى موقوفه به وقفيات و به روز نمودن اجاره 

موقوفات از دغدغه هاى اصلى وى بود.

مديرى كه به تعهداتش پايبند است

يكى از مستأجران امالك اوقافى بيرجند به ما مى گويد:  ملكى 
 وقفى در اختيارم بود كه همانند بسيارى ديگر از موقوفات 
فاصله  واقعى  مبلغ  با  كه  اى  اجاره  داشت،  پايينى  اجاره 
زيادى داشت. در همين زمان من به بيمارى سختى دچار 
شده بودم و زندگى ام از بركت افتاده بود. با حضور مدير 
كل جديد اوقاف و امور خيريه پيگيرى هاى جدى و دقيقى 
اجاره موقوفات آغاز شده بود و من هم  براى بروزرسانى 
مانند ديگر مستأجران موقوفات، براى بروزرسانى اجاره از 
طريق اداره كل وارد عمل شدم و احساس مى كنم از زمانى 
كه اجاره واقعى را بابت موقوفه در اختيارم پرداخت مى كنم، 
نه تنها زندگى ام متحول شده و درآمدم بركت پيدا كرده 
بلكه بيمارى سختى كه داشتم نيز بهبود يافته و اين همه را 
مديون عملكرد اداره كل اوقاف و امور خيريه استان در اين 
مدت هستم و شب و روز دعاى خير من و خانواده ام پشت 

سر مسئوالن آن به ويژه مدير  اوقاف است. 

يك كارنامه چهار ساله

با گذشت حدود چهار سال از اولين مصاحبه ام در آغاز كار 
مديركل اوقاف بر آن شدم تا در گفتگويى دوباره با وى از 
آنچه كه در اين مدت براى اداى حق و حقوق موقوفات 
استان انجام شده مطلع شويم و گزارشى از كارهاى انجام 

شده را به اطالع هم استانى هاى عزيز برسانيم. 
بدون  هميشه  مثل  گرايلى  طاهر  محمد  االسالم  حجت 
تشريفات و محدوديت هاى مرسوم ما را پذيرفت و آنچه 

در ادامه مى خوانيد حاصل گفتگوى ما با او است.

بازگشت بيش از 11 هزار هكتار 
اراضى موقوفه طى 4 سال 

مدير كل اوقاف و امور خيريه استان با اشاره به اينكه در 
ابتداى كار دغدغه بازگشت اراضى موقوفه به وقفيات را 
ادارات  اختيار  در  وقفى  اراضى  از  بخشى  گفت:  داشتيم، 
از طريق  يا  و  تفاهم  با  لذا  و  بود  و دستگاه هاى دولتى 
شديم  وقفى  اراضى  اين  بازگشت  پيگير  قضايى  مراجع 
بازگشت و مردم  به موقوفات  اراضى  از  بزرگى  و بخش 
اراضى وقفى در  بازگرداندن  براى  ادامه خودشان  در  نيز 

اختيارشان پيش قدم شدند. 
در اين راستا در طول چهار سال گذشته 11 هزار هكتار 
عالوه  است.  بازگشته  استان  وقفيات  به  موقوفه  اراضى 
بر اين 700 تا 800 موقوفه را نيز خود مردم به وقفيات 
بازگرداندند. حجت االسالم گرايلى با بيان اينكه طى 4 
سال اخير بيش از 2 هزار سند موقوفات را در استان اخذ 
كرديم، افزود: اين در حالى بود كه طى سه سال قبل از 

آن در مجموع 360 سند موقوفات اخذ شده بود.
به گفته وى در گذشته فرآيند اخد سند موقوفات توسط 
كارمندان اداره اوقاف انجام مى شد و آنها در اين راستا 
هم حق مأموريت مى گرفتند و هم حقوق دريافت مى 
كردند و هم از امكانات ادارى استفاده مى كردند عالوه 
بر اينها از طرف موقوفه نيز پاداش هايى به كارمندى كه 
سند را اخذ مى كرد، پرداخت مى شد كه ما جلوى اين 
را برون سپارى  كار را گرفتيم و كار اخذ سند موقوفات 
كرده و از دانشجويان و جوانان جوياى كار واجد شرايط 
براى اين كار دعوت كرديم و به اين ترتيب 30 نفر به 

كار گرفته شدند.

در سال 93 تعداد 95 پروژه 
را در امامزادگان در دست اجرا داشتيم

مديركل اوقاف و امور خيريه انجام ساخت و سازها براى 
امكان  شدن  فراهم  هدف  با  امامزادگان  بقاع  توسعه 
امور  و  اوقاف  كارهاى  ديگر  از  را  بيشتر  زائران  پذيرش 
بهره  براى  اقدامات  اين  و گفت:  استان ذكر كرد  خيريه 
پيگيرى مى  امامزادگان  از  بيشتر  فرهنگى  بردارى هاى 
در  را  پروژه   95 تعداد   93 سال  در  كه  طورى  به  شود 

امامزادگان استان در دست اجرا داشتيم. 
وى با اشاره به اينكه طبق ماده 177 برنامه پنجم توسعه، 
تمامى مؤسسات خيريه بايد زير نظر اوقاف و امور خيريه فعاليت 
 كرده و درباره دريافتى ها و هزينه كرد خود شفاف سازى
كنند، اظهار كرد: در اين بين برخى مؤسسات به عناوين 
تالش  ما  كه  بودند  فرارى  ها  نظارت  اعمال  از  مختلف 

كرديم جلوى اين مسايل را نيز بگيريم.
اوقاف،  قانون   7 ماده  اساس  بر  دهد:  مى  ادامه  گرايلى 
نماينده  از  مجوز  اخذ  به  حتمًا  موقوفه  اراضى  واگذارى 
ولى فقيه وابسته است و لذا اگر قرار است از هر متولى 
كننده،  واگذار  از  بايد  كنيم  اخذ  زمينى  اى  مجموعه  يا 
تقاضاى مجوز واگذارى نماييم و يا موضوع را به اوقاف و 
امور خيريه اطالع دهيم در غير اين صورت تبعات ناشى 

از اين اقدام به خود ما بازخواهد گشت.
استان  موقوفات  درصد   80 از  بيش  اينكه  بيان  با  وى 
آب  كمبود  به  توجه  با  كرد:  اظهار  بوده،  كشاورزى 
لذا  استان نيست و  كشاورزى سنتى به صرفه موقوفه و 
كارگروه كشاورزى را با حضور متخصين براى اولين بار 
در كشور در خراسان جنوبى تشكيل داديم تا اين كارگروه 
از تمامى موقوفات در استان بازديد و با توجه به وضعيت 
اقليمى و ميزان آب و اراضى هر موقوفه درباره نحوه و 
ابتكارى در  اين كار  نمايد كه  نوع كشت تصميم گيرى 

ساير استان ها نيز الگو بردارى شده و به اجرا درآمد. 
اكنون نيز ما اراضى كشاورزى وقفى را بر اساس تصميم 
كارگروه مذكور اجاره مى دهيم و نوع كشت هر زمين هم با 

توجه به وضع اقليمى هر منطقه تعيين مى شود. 

شوكت آباد به زودى به مركز تفريحى و 
گردشگرى آبى و ماهيگيرى تبديل مى شود

گرايلى از موقوفه 6 دانگ مزرعه و قنات شوكت آباد به 
افزود:  نام بردو  بيرجند  از موقوفات مهم در  عنوان يكى 
اين موقوفه در گذشته يك منطقه گردشگرى سرسبز بود 
كه بر اثر خشكسالى هاى مداوم و عدم توجه و رسيدگى 
اشجار آن خشك و يا دچار افت شده و كارگروه كشاورزى 
با هماهنگى جهاد كشاورزى رسيدگى به وضع اين منطقه 
گردشگرى را در دستور كار قرار داد و از آن پس قنات 

شوكت آباد اليروبى مى شود. 
وى با اشاره به اينكه در گذشته بر طبق كشاورزى سنتى 
آبيارى  باغ  هكتار   20 و  كشت  زير  اراضى  از  هكتار   5 
 10 كشاورزى  كارگروه  طرح  با  گفت:  است،  شده  مى 
انار  عناب،  انگور،  با محصوالتى شامل  باغ جديد  هكتار 
و گل محمدى احداث شد. اراضى كشاورزى نيز به 20 
هكتار رسيد و در مجموع رشدى 6 برابرى داشته است. 
آب  آورى  جمع  استخر  بزگترين  احداث  اينها  بر  عالوه 
استان را در شوكت آباد داشتيم و براى جلوگيرى از هدر 
رفت آب، با لوله گذارى آب را از مظهر قناب شوكت آباد 
تا مزارع هدايت كرديم. زيرساخت هاى كار آماده است 
به  آباد  باغ و عمارت شوكت  آينده نزديك مزرعه،  و در 
يك مركز تفريحى و گردشگرى آبى و ماهيگيرى براى 

استفاده عموم مردم تبديل خواهد شد.
مدير كل اوقاف و امور خيريه استان در ادامه گفت: هدف 
ما اين بوده و هست كه در روستاهاى دور افتاده اراضى 
كشاورزى با اجاره هاى طوالنى مدت در اختيار كشاورزان 
قرار گيرد تا تبديل به باغ شود و بتوانيم از آب و اراضى 
اين كار، حفظ موقوفه،   باشيم كه  بهترى داشته  استفاده 
افزايش درآمد ان و اجراى بهتر نيت واقف را در پى دارد.
يا همان مدرسه  امام رضا (ع)  به گفته گرايلى، حسينيه 
شوكتيه در حال تخريب بود كه به همت ميراث فرهنگى 
به  و  رسيد  انجام  به  آن  مرمت  كار  آنها  هماهنگى  با  و 
و  شد  تبديل  استان  در  قران  حفظ  مربيان  تربيت  مركز 
مكان  اين  در  نيز  فرهنگى  و  مذهبى  هاى  برنامه  ساير 
در سال  فرهنگى  برنامه هاى  مورد  در  برگزار مى شود. 
جارى اولين استان كشور بوديم كه سهميه 5 هزار نفرى 
حفظ قران را در استان محقق كرديم و اين كار را با ثبت 
شماره شناسنامه، كارت ملى و آدرس پستى حافظين براى 
راستى آزمايى به سرانجام رسانديم كه 90 درصد راستى 

آزمايى ها نيز در اين زمينه درست بوده است.

ثبت 470 وقف جديد 
و كسب رتبه اول كشور در اين زمينه

مديركل اوقاف و امور خيريه خراسان جنوبى با بيان اينكه 
در  وقف جديد  تعداد 23  و 89  و 88  در سال هاى 87 

استان داشتيم، اظهار كرد: در 4 سال اخير بيش از 470 
وقف جديد در استان به ثبت رسانديم. ميانگين ثبت وقف 
نفر يك وقف  ازاى هر 8 هزار  به  هاى جديد در كشور 
اما در خراسان جنوبى به ازاى هر 1400 نفر يك  است 
در  را  اول  رتبه  جمعيت  تناسب  به  و  داريم  جديد  وقف 
اين  و  كرديم  در كشور كسب  جديد  وقف  ثبت  موضوع 
توفيق نشان از بازگشت اعتماد مردم استان به اداره اوقاف 

و امور خيريه است.
گرايلى با اشاره به اينكه ارائه آمارهاى اشتباه و خالف واقع 
از مشكالتى بود كه با آن روبرو بوديم، افزود: با تالش 
ها و پيگيرى هايى كه انجام شد اين مشكل را به حداقل 
موقوفات  از  را  بيرجند  آبلوله  خيريه  بنگاه  وى  رسانديم. 
قديمى استان معرفى كرد كه در سال 1302 توسط 30 
نفر از خيرين با هدف تأمين آب شرب شهر تأسيس شد. 
تاكنون خدمات  بيرجند  آبلوله  خيريه  بنگاه  وى  گفته  به 
قابل توجهى به مردم داشته و جا دارد از زحمات متوليان 

اين مؤسسه وقفى قدردانى كنيم. 
ب  بند  طبق  گفت:  سخنانش  از  ديگرى  بخش  در  وى 
ايجاد  منظور  به  توسعه  پنجم  برنامه  قانون   177 ماده 
حقيقى  اشخاص  تمامى  موقوفات  جامع  اطالعات  بانك 
كلى  اطالعات  هستند  موظف  وقف  متولى  حقوقى  و 
و  صدقات  محبوسات،  باقيه،  اثالث  نذورات،  موقوفات، 
روى  بر  را  توليت  داراى  و  متصرفى  غير  عام  موقوفات 
توسط  توسعه  برنامه  اول  سال  پايان  تا  كه  اى  سامانه 

سازمان اوقاف و امور خيريه ايجاد مى شود، قرار دهند.
در اين راستا به تمام متوليان به صورت كتبى ابالغ شده 
تا به تكليف قانونى خود عمل كنند. كاربرى و رمز عبور 
اين سامانه در اختيار متوليان قرار داده مى شود و تمامى 
فعاليت هاى اداره امور موقوفه از قبيل تنظيم سند اجاره، 
از طريق سامانه امكان پذير  ... فقط  رويدادهاى مالى و 
از  نيز  اعمال متوليان  بر  اوقاف  اداره  باشد و نظارت  مى 

طريق همين سامانه صورت مى گيرد.

يكى از دغدغه ها به روزرسانى اجاره موقوفات بود

گرايلى پايين بودن و به روز نبودن اجاره هاى موقوفات و 
امالك وقفى را از ديگر مشكالت در استان ذكر كرد و افزود: 
 در استفتائات مراجع عظام هم داريم كه اگر موقوفه اى

مابه  مستأجر  شود،  داده  اجاره  واقعى  اجاره  از  كمتر  به 
التفاوت را به واقف بدهكار و مديون مى شود. مقام معظم 
رهبرى نيز مى فرمايند «كوتاهى ما در امر موقوفات مردم 
را به حرام خوارى مى اندازد.» چرا بايد اجاره يك ملك 
و  باشد  تومان  هزار   240 به  مثًال  خيابان  يك  در  وقفى 
اجاره ملكى غير وقفى در مجاورت همان ملك در همان 
خيابان 840 هزار تومان؟ و بعد در توجيه اين عمل هم 

گفته شود كه ملك ارزانتر موقوفه است. 
به  راستاى  در  مسايل  گونه  اين  از  جلوگيرى  براى 
و  اموال  و  كرديم  اقدام  موقوفات  هاى  اجاره  روزرسانى 
امالك را در قالب مزايده و به قيمت واقعى اجاره داديم 
كرديم  اخذ  مستأجرين  از  نيز  را  الزم  هاى  تضمين  و 
پرداخت شود  موقع  به  ه  اجاره  باعث شد  كارها  اين  كه 
كاهش  نيز  قضايى  محاكم  در  ما  هاى  پرونده  حجم  و 
حدود  و  شد  اجرا  هم  واقفين  نيت  اينكه  ضمن  يابد. 
ها  اجاره  همين  دريافت  محل  از  جهيزيه  سرى   70
شد.  اهدا  نيازمندان  به  و  تأمين  خيرين  برخى  كمك  با 
ها حمايت  از  دارد  جا  باره  اين  در  دهد:  مى  ادامه   وى 
استان  مسئولين  و  محترم  جمعه  ائمه  هاى  صبورى  و 
تشكر ويژه اى داشته باشم كه اگر اين حمايت ها نبود 

اين توفيقات به راحتى حاصل نمى شد.
به گفته گرايلى در بيش از 95 درصد پرونده هاى مطرح 
شده در محاكم قضايى به نفع موقوفات حكم صادر شده 
است كه دليل آن نيز جمع آورى مستندات كامل و توجه 

ويژه به موضوع موقوفات مى باشد.

اقبال بخش خصوصى به سرمايه گذارى در 
اراضى موقوفات براى اولين بار 

مديركل اوقاف و امور خيريه با اشاره به اينكه در سال 93 
بازسازى و تعمير  از مركز براى  از 3 ميليارد تومان  بيش 
گفت:  كرديم،  جذب  استان  در  متبركه  بقاع  و  موقوفات 
بازرسى ويژه و سرزده از امامزادگان و ادارات مربوطه در 
دستور كار ما بوده و در اين راستا هر ساله هر اداره سه تا 
چهار بار مورد بازرسى قرار مى گيرد و هدف از اين بازرسى 
ها نيز بررسى نحوه عملكرد ادارات بر اساس برنامه ابالغى 

سال و رفع مشكالت شهرستان ها مى باشد.
گرايلى همچنين گفت: از مشكالت ديگرى كه با آن روبرو 
بوديم اين بود كه برخى اراضى موقوفات در مناطقى از 
اختيار  در  آيسك  و  بياض  و دشت  مانند خضرى  استان 
دانسته مى  اراضى  اين  مالك  را  خود  آنها  و  بوده   مردم 

و هزينه هايى نيز در اين اراضى متحمل شده بودند براى 
رفع اين مشكل كارگروه ويژه اى تشكيل شد و بررسى 
اين  و  كند  مى  طى  را  خود  پايانى  مراحل  محوله  امور 
اقدامات حدود يك ميليارد تومان براى اوقاف هزينه در 
به سرمايه  ازاقبال بخش خصوصى  است. وى  داشته  بر 
براى  داخل شهرها  در  موقوفات  اراضى  روى  بر  گذارى 
اولين بار از زمان تأسيس استان خبر داد و افزود: در اين 
مدت 2 نمايشگاه فرصت هاى سرمايه گذارى را با هدف 
معرفى فرصت هاى سرمايه گذارى در موقوفات در سطح 

استان بر پا كرديم كه با استقبال خوب مردم همراه شد.
گرايلى عمل به قانون و دستورات شرعى و نيت واقفين 
را خط قرمز اداره كل اوقاف و امور خيريه استان ذكر كرد 
و گفت: تالش كرده ايم تا براى اجراى نيات واقفين از 
در شناساندن  امر  اين  نماييم كه  استفاده  مردم  پتانسيل 

موقوفات نقش مهمى داشته است.

استقبال بيش از حد انتظار مردم استان
از برنامه هاى فرهنگى بقاع متبركه

حساب  تصفيه  گذشته  در  كه  حالى  در  وى  گفته  به 
موقوفات به صورت دستى انجام و ساالنه به حدود 500 
اندازى سامانه جامع براى تمامى  راه  با  مورد مى رسيد، 
موقوفات داراى درآمد استان تا پايان سال 93 كار تصفيه 
اندازى  با راه  انجام و حسابرسى هاى اوقاف نيز  حساب 

اين سامانه به روز شده است.
بر  مبنى  رهبرى  معظم  مقام  فرمايش  به  اشاره  با  وى 
كرد:  اظهار  فرهنگى  هاى  قطب  به  متبركه  بقاع  تبديل 
اداره كل اوقاف و امور خيريه خراسان جنوبى در اين راستا 
تعريف كرده  متبركه  بقاع  براى  را  اى  ويژه  برنامه هاى 
است. البته تمامى بقاع به صورت درآمد هزينه اداره مى 
 شوند و درآمدهاى هر بقعه در همان جا هزينه مى شود
و شرعًا و قانونًا امكان استفاده از درآمد يك بقعه در بقعه اى

 

سه  به  را  بقاع  درآمدهاى  نيز  ما  و  ندارد  وجود  ديگر 
درصد صرف  كه 50  به طورى  ايم  كرده  تقسيم  بخش 
امور عمرانى، 20 درصد صرف امور فرهنگى و 30 درصد 
چند  به هرحال  جارى مى شود.  و  مديريتى  امور  صرف 
برنامه فرهنگى محورى از جمله طرح آرامش بهارى در 
تابستان و  نوروز، طرح نشاط معنوى در طول  تعطيالت 
طرح ضيافت الهى در ماه مبارك رمضان در بقاع شاخص 
 استان به اجرا در مى آيد و استقبال مردم نيز از اين طرح ها

فراتر از حد انتظار بوده است.
مبارك رمضان هر شب  ماه  اينكه در طول  بيان  با  وى 
از حدود 800 تا 2500 زائر در امامزادگان شهداى باقريه 
برگزارى  است،  شده  پذيرايى  ساده  افطارى  با  بيرجند 
متبركه  بقاع  از  برخى  در  وعده  در هر سه  نماز جماعت 
در  پيش  سال  سه  از  قران  ترتيل  جلسات  برگزارى  و 
رمضان  مبارك  ماه  طول  در  استان  شاخص  امامزادگان 
را از جمله اقدامات فرهنگى در استان ذكر كرد و استقبال 
شاخص  امامزادگان  در  قدر  هاى  شب  مراسم  از  مردم 
بيرجند  باقريه  شهداى  امامزادگان  در  ويژه  به  و  استان 

را قابل توجه دانست.

كسب رتبه سوم كشورى در موضوع عملكرد 
توسط اوقاف و امور خيريه استان 

طى دو سال پياپى

حريم  اينكه  به  اشاره  با  خيريه  امور  و  اوقاف  مديركل 
تابلو  نصب  با  را  استان  شهرهاى  در  موقوفات  اراضى 
جنوبى  خراسان  موقوفات  تمامى  و  ايم  كرده  مشخص 
داراى سيستم GLS شده اند و مكان يابى دقيق درمورد 
آنها انجام شده است، اظهار كرد: اداره كل اوقاف و امور 
خيريه استان طى 4 سال گذشته دست همكارى به سوى 
با  استان  اجرايى  هاى  دستگاه  و  نهادها  ادارات،  تمامى 
با  و  كرده  دراز  موقوفات  و  مردم  به  بهتر  خدمت  هدف 
مؤثرى  هاى  گام  ها،  بخش  تمام  همراهى  و  همكارى 
است  پياپى  به طورى كه 2 سال  برداشته  راستا  اين  در 
رتبه  جنوبى  خراسان  خيريه  امور  و  اوقاف  كل  اداره  كه 
را  ابالغى  هاى  برنامه  اساس  بر  عملكرد  بهترين   سوم 

در كشور كسب كرده است.

با كسب رتبه اول استان در ثبت موقوفات محقق شد:

اعتقاد و اعتماد مردم به وقف

جوابيه اداره كل ورزش و جوانان 

 6 صفحه  در  شده  درج  مطلب  به  پاسخ  در  احترامًا 
ستون ورزشى درباره «قهرمان استان، براى حضور در 
رقابت هاى جهانى كاراته، خودروى خود را فروخت» 
فدراسيون  از  استعالم  پيرو  رساند:  مى  استحضار  به 
كاراته تاكنون درخواستى از سبك مذكور براى چنين 
امور  انجام  براى  كاراته  فدراسيون  به  اى  مسابقه 
مربوط به صدور و اخذ مجوز از شوراى برون مرزى 
وزارت ورزش و جوانان صورت نگرفته است و اظهار 
بى اطالعى كردند. بهرام عزيززاده مقدم، مدير كل 
غير  را،  مسابقات  نوع  اين  استان،  جوانان  و  ورزش 
رسمى دانست و تصريح كرد: حمايت هاى موردى 
اداره كل در چارچوب سند برنامه اى توسعه ورزش 
استان و به منظور اجراى برنامه ى آمايش سرزمينى 
و استفاده بهينه از منابع و ساماندهى اولويت ها و در 
چارچوب برنامه هاى هيئت استانى و با هماهنگى و 
نظارت دستگاه ورزش انجام مى شود. وى اظهار كرد: 
وظيفه داريم در چارچوب ضوابط قانونى و پس از انجام 
بررسى هاى الزم، اقدام بكنيم و با عنايت به چارچوب 
كاراته كيوكوشين  برگزارى مسابقات سبكى جهانى 
يونيون آلمان، حمايتى در اين زمينه صورت نگرفته 
است. البته فقدان حمايت مالى به منزله عدم پيگيرى 
براى  استان  ورزشكاران  حضور  بستر  ايجاد  براى 

تجربه فضاهاى ورزشى خارجى نيست.

پاسخ مسئولين

ديزل ژنراتور رادمان
اجاره و اجراى تخصصى جوش گل  ميخ براى سقف هاى عرشه فوالدى

صياد شيرازى - ميرداماد - بلوك 84            09151655100

حمل بار و اثاثيه منزل 
با خاور بزرگ و نيسان

توسط 5 كارگر 
09153636648

 فنودى

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

مسير مشهد و  زاهدان

09159618581- فاروقى

گرانوليت - كنتكس - نماى رومى
و سيمان كارى با نازل ترين قيمت 

09151614038- نجفى

پايبندى به شرع و قانون و عمل به نيت واقفين خط قرمز ماست
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اوباما رئيس جمهور آمريكا عيد فطر را به مسلمانان جهان از جمله مسلمانان آمريكا تبريك گفت و اعالم كرد نيويورك 
قصد دارد عيد فطر را به تعطيالت رسمى مدارس خود اضافه كند و در تالش هستيم كه اين تعطيالت در آمريكا به 
رسميت شناخته شود. زيرا با انجام اين كار نقش مسلمانان در امور سياسى و اجتماعى آمريكا را نشان مى دهيم.

عيد فطر در آمريكا هم تعطيل اعالم مى شود

4

* راستى

خوسف سرزمين نرگس هاى شهال و شاعران شيداست 
زمينه  در  را  زيادى  هنرمند  زنان  و  مردان  تاكنون  و 
 ... و  تجسمى  هنرهاى  موسيقى، شاعرى،   هاى مختلف 

در دامان پرمهر خود پرورده است.
شرق  شمال  كيلومترى  دو  در  واقع  «سرپرچ»  روستاى 
جنوبى،  خراسان  خطه  نامدار  شاعر  زادگاه  خوسف  شهر 
محمد  پدرش  است،  يوسفى(ناقوس)  غالمحسين  استاد 
زرع   و  كشت  راه  از  كه  بود  زحمتكش  و  مومن  مردى 
روزگار مناعت  با  و  پرداخت  مى  روزى حالل   به كسب 
مى گذرانيد. مادرش زنى مهربان و باذوق بود كه اشعار 
محلى و نوحه هاى زيادى در حافظه داشت و گاهى آنان 

را براى فرزندانش زمزمه مى كرد:
گرفت                                   جان  مادر  عشق  زبان  از  ناقوس  شعر 

ورنه دل را غير او دلدار ديگر كو كجاست؟
دبستان در  را  ابتدايى  دوران  يوسفى   غالمحسين 
همچون  معلمانى  تعليم  تحت  و  خوسفى  حسام  ابن 
و  شعر  با  توام  او  آموزش  كه  گذراند  قاسمى»  «مرحوم 
سرود و حركات نمايشى بود. او قرآن را طى سه ماه در 
زيادى كه  با عالقه  و  گرفت  فرا  مكتب «ميرزا حبيب» 
به حفظ شعر داشت سالى نگذشت كه غزليات حافظ را 
به خاطر سپرد. به گفته خودش آنچه بيش از هر چيزى 
او را به وادى شعر و شاعرى كشاند حفظ سطربه سطر 
و نكته به نكته كتاب «نصاب الصبيان» بود كه آن را در 
تنها گنجينه اى  نه  باعث شد  بود و  يافته  مسجد روستا 
از لغات را حفظ كند بلكه با اوزان عروضى شعر فارسى 
كم  محرم  ايام  در  و  نوجوانى  آغاز  در  او  شود.  آشنا  نيز 
كم به نوحه خوانى روى آورد. ناقوس پس از اتمام دوره 
شش ساله ابتدايى عازم بيرجند شد؛ رشته ادبيات را براى 
ادامه تحصيل انتخاب و سرودن شعر را در سال هاى اول 
در  دبيرستان  دوره  گذراندن  از  آغاز كرد. پس  دبيرستان 
رشته حقوق دانشگاه شيراز پذيرفته شد ولى هرگز به آن 
دانشگاه نرفت. او به استخدام آموزش و پرورش درآمد و 
سپس در رشته تاريخ دانشگاه فردوسى مشهد در مقطع 
كارشناسى ادامه تحصيل داد. در اين دوران اشعارش در 

مجالت و روزنامه هاى مختلف چاپ مى شد.
بر معلمى و دانشجويى به قلم  در آن دوران وى عالوه 
در  ادبى  محافل  در  و  پرداخت  روزنامه خراسان  در  زدن 
مشهد شركت مى كرد. پس از آن وارد راديو  خراسان شد 
و عالوه بر حضور در شوراى نويسندگان، گوينده و مجرى 

برخى از برنامه هاى راديو شد. ناقوس عالوه بر حضور در 
جبهه هاى نبرد به منظور ثبت الهامات و آفرينش هاى 
هنرى، به تدريس ادبيات و تاريخ در آموزش و پرورش و 
دانشگاه هاى بيرجند پرداخت و در سال 76 بازنشسته شد 
او انجمن ادبى ابن حسام را به همراه چند شاعر محلى 
ديگر تاسيس كرد از جمله مجموعه هاى چاپ شده استاد 
ناقوس سرمه خيال، شعر شهادت، ديوان معرفت، صحبت 

سجاده ها و آن سوى پرواز را نام برد.

ناقوس از معدود شخصيت هايى است 
كه به محضر آقا مشرف شده است

به دنبال انتشار خبر تجليل از استاد ناقوس بنا داريم كه 
مردم  اقشار مختلف  ميان  در  گزارشاتى  قالب سلسله  در 
و  فرهنگى  هاى  شخصيت  با  آنها  آشنايى  موضوع  به 
هنرمندان از جمله استاد ناقوس بپردازيم. در اين شماره به 
ميان مردم شهرمان آمديم تا ببينيم كه چقدر با اين شاعر 
آينده   هاى  شماره  در  دارند.  آشنايى  اشعارش  و  گرانقدر 
و  دوستان  فرهيختگان،  هنرمندان،  با  گفتگوهايى  بيشتر 
آشنايان استاد و مسئولين خواهيم داشت. منتظر گزارش 
با  زنم  كتاب سر مى  فروشگاه  به  باشيد.  ما  بعدى  هاى 
مورد  در  كنم،  مى  باز  را  صحبت  سر  فروشگاه  مسئول 
شناختش از استاد ناقوس جويا مى شوم؛ مسئول فروشگاه 
مى گويد چند بار از نزديك با ايشان هم صحبت شده ام 
براى  عنوان هديه  به  كتاب  تهيه  براى  بارى  استاد چند 
از  همانطوركه  است،  آمده  ما  فروشگاه  به  دوستانشان 
ظاهرش پيداست انسانى افتاده و عرفان مسلك است، من 
ايشان را شاعرى اهل دل و هنرمند ديدم؛ در مجالس و 
مراسم هاى  مختلفى از اجراى ايشان فيض برده ام بسيار 
مسلط به شعرخوانى است. اما افراد زيادى هستند كه با  اين 
چهره هاى هنرمند آشنايى ندارند. الزم است افرادى كه 
 در قيد حيات هستند را دريابيم و چقدر خوب است كه در
 مناسبت ها و اعياد از شعراى محبوب بومى براى شعرخوانى 
دعوت به عمل آيد. رضايى كه جوانى است دانشجو در 
جزو  ايشان  گويد:  مى  ناقوس  استاد  از  شناختش  مورد 
معدود شخصيت هايى است كه دفعات زيادى به محضر 
 مقام معظم رهبرى مشرف شده و در حضور آقا شعرخوانى
را  رهبرى   محضر  در  اجرايشان  بار  چند  من  كند،  مى 
ام، باعث  از اشعارشان بهره برده  ام و  تلويزيون ديده  از 
افتخار است كه خطه خراسان جنوبى  چنين هنرمندان و 

چهره هاى سرشناسى را در دل خود جاى داده است.

و  خبرنگارى  كسوت  در  ها  سال  كه  ديگرى   شهروند 
استاد  فعاليت  از  است  داشته  فعاليت  نگارى  روزنامه 
ناقوس در عرصه مطبوعات  سخن مى گويد و اين گونه 
و  فرهنگى  زمينه هاى  در  ناقوس  استاد  دهد:  ادامه مى 
روزنامه  سردبيرى  و  داشته  فعاليت  همواره  اجتماعى 
در  را  مشهد  راديو  در  نويسندگى  و  گويندگى  خراسان، 
پيشكسوت  ايشان  اينكه  از  دارد. خوشحالم  كارنامه خود 
كه  رود  مى  انتظار  هست،  نيز  نگارى  روزنامه  زمينه  در 
ويژه تقديرى  طوالنيشان  هاى  سال  زحمات   براى 

به عمل آيد.

شايسته است به پاس زحمات استاد، 
مكانى به نام ايشان نامگذارى شود

شهروندى كه فرهنگى بازنشسته است، فعاليت سال هاى 
طوالنى استاد را بازگو مى كند، سال هايى كه استاد در 
بيرجند  دانشگاه هاى  و  بيرجند  و  دبيرستان هاى مشهد 
تدريس مى كرد ادامه مى دهد: استاد ناقوس همكار ما 
ام كه در  افرادى ديده  ايشان  بود و من كمتر در سطح 
مختلفى  هاى  زمينه  در  و  داشته  ها حضور  عرصه  همه 
ايشان تقدير ويژه اى  از  فعاليت داشته باشد. الزم است 
به عمل آيد، آثار ايشان به نسل جوان و فرهيختگان در 
قالب نمايشگاه هايى معرفى شود و آثار و مجموعه هاى 

اشعار ايشان در دسترس عموم قرار گيرد.
ابراز  است،  بومى  غير  و  ادبيات  رشته  دانشجوى  على 
اينكه در شهرى فرهنگى مشغول  از  خرسندى مى كند 
ادب  و  بزرگان شعر  با  آشناييش  از  او  است.  به تحصيل 
اين خطه مانند حكيم نزارى و ابن حسام خوسفى سخن 
مى گويد و ادامه مى دهد استاد ناقوس از شاعران بزرگ 
اين خطه است من  در شب شعرهايى كه با حضور ايشان 
برگزار مى شود شركت مى كنم، تواضع و افتادگى استاد 
كنم  مى  تعجب  است.  ايشان  اخالقى  خصلت  بارزترين 
انتظار اند،  توجه كرده  ايشان  به   كه چرا مسئولين كمتر 
مى رود به چنين هنرمندانى كه در قيد حيات هستند توجه 
در  شايد  كه  هنرمندانى  ما  شهر  در  مثال  شود  بيشترى 
اين حد هم محبوب و سرشناس نباشند براى ارج نهادن 
به   فرهنگى  مكان  يا  خيابان  يك  حداقل  زحماتشان  به 
نامشان ثبت مى شود اما من در بيرجند هيچ خيابانى به 
اسم ناقوس نديده ام. شايسته  است كه به پاس زحمات 
حداقل  و  شده  جاودانه  نامش  استاد  طوالنى  هاى  سال 
بهتر است  ثبت شود.  ايشان  نام  به  يك مكان فرهنگى 

دريابيم.  قيد حيات هستند  در  زمانى كه  تا  را  هنرمندان 
جامعه  اقشار  همه  نظرات  با  داريم  قصد  كه  آنجايى  از 
نشينيم،  مى  گفتگو  به   دار  خانه  خانمى  با  شويم  آشنا 
كه  است  اين  نظرش  و  شناسد  نمى  را  ناقوس  استاد  او 
براى شناخت چهره هاى فرهنگى و هنرى استان فعاليت 
براى  باشد  بهتر  شايد  است.  نگرفته  صورت  درخورى 
شناساندن هنرمندان و فرهيختگان خطه خودمان تالش 
بزرگواران  اين  نام  به  مكانى  اگر  مثال  بكنيم  بيشترى 
پيدا  افراد  اين  با  بيشترى  آشنايى  هم  مردم  عموم  بود 
در  مردم  اينكه  براى  بود  تلنگرى  حداقل  و  كردند  مى 

جستجوى شناخت بزرگان باشند.
بيجارى يكى از كسبه هاى بازار است كه صحبتش را با 

شعرى از «ديوان معرفت» ناقوس آغاز مى كند:
اگر از خويشتن رستى به وصل دوست پيوستى 

كسى كاو با خدا باشد ز خود بيگانه خواهد شد
او مى گويد در اشعار ناقوس مى توان اعتقاد به يگانگى 
خدا را به خوبى حس كرد، اشعارش سرشار از عشق به 
خداست من همواره با زمزمه اين اشعار ياد خدا را در دلم 

زنده نگه مى دارم.
حسين جوانى است 21 ساله به همراه دوستش مشغول 
قدم زدن در خيابان است، او نيز با استاد ناقوس آشنايى 
ندارد. اما نظرش درباره تجليل از بزرگان و فرهيختگان 
مثبت است، حسين مى گويد: همايش و مراسم تجليل 
آشنايى  برگزار مى شود موجب  بزرگواران  اين  براى  كه 
نسل جوان و عموم مردم با هنرمندان و شخصيت هاى 
اسم  من  دهد  مى  ادامه  دوستش  استان مى شود.  فعال 
استاد ناقوس را شنيده ام اما درباره فعاليت هايش چيزى 
نمى دانم ، او از مسئولين امر و دستگاه هاى مربوطه مى 
زمينه  در  فعال  هاى  شخصيت  معرفى  براى  كه  خواهد 

علمى، فرهنگى و هنرى تالش بيشترى كنند. 

ناقوس انسانى صبور و آزاده كه 
در مقابل بى عدالتى سكوت نمى كند

خوشحال، فرهنگى بازنشسته اهل خوسف مى گويد: من 
از نزديك با استاد ناقوس و خانواده ايشان آشنايى كامل 
دارم، پدر و مادر ايشان جزو معتمدين محل بودند و استاد 
آمد.  دنيا  به  متدين  و  احترام  و  عزت  با  اى  خانواده  در 
ايشان قبل از انقالب با آقا در ارتباط كامل بود و جلسات 
اشعار  با  شد  مى  برگزار  آقا  حضور  با  كه  را  روشنگرى 
ايشان  نوحه هاى عاشورايى  آغاز مى كرد.  انقالبى اش 

توسط دسته هاى عزا در خوسف خوانده مى شد و بسيارى 
از اين نوحه ها ماندگار شده است.

دارد كه:  اذعان مى  ناقوس  اشعار  از  درباره شناخت  وى 
اشعارش  مضامين  گويد،  مى  شعر  خوب  يوسفى  استاد 
اشعارش  در  كه  است  شاعرانى  از  و  بوده  عرفانى  بيشتر 
پند نهفته است. ناقوس معلم ادبيات و استاد دانشگاه بود 
و دانشجويان و دانش آموزان زيادى را تحويل جامعه داده 
است. آزادگى از خصوصيات برجسته ايشان بوده، فردى 
بى تكلف و به دور از تشريفات است، مانند عوام زندگى 
مى كند و در مقابل بى عدالتى هيچ گاه سكوت نمى كند. 
فردى صبور و بزرگوار است بطورى كه هيچ گاه نديديم 
تابى كند، همواره  بى  فرزندش  دادن  از دست  در سوگ 

راضى به رضاى پروردگار متعال است.
اش  قديمى  دكان  در  كه  رو  خنده  و  مهربان  پيرمردى 
روى صندلى نشسته و مشغول مطالعه است، و پيداست 
را  ناقوس  اسم  وقتى  است  عالقمند  بسيار  مطالعه   به 
مى شنود از ميان كتابهايش مجموعه شعر «سرمه خيال» 
ناقوس را بيرون مى آورد و مى گويد: من به شعر عالقه 
فراوانى دارم. استاد ناقوس در سرودن غزل بسيار توانمند 
است، بكارگيرى قافيه هاى مناسب اشعارش را دلنشين 
مى كند. وى ادامه مى دهد شنيده ام كه مراسمى براى 

تجليل از ايشان قرار است برگزار شود، اين خبر خيلى مرا 
از هنرمندان در قيد حيات كارى  خوشحال كرد؛ تجليل 
از  شود.  مى  قشر  اين  دلگرمى  مايه  كه  است  شايسته 
افرادى كه به فكر تجليل از بزرگان هستند به نوبه خودم 
براى  مراسم   گونه  اين  كه  اميدوارم  و  كنم  مى  تشكر 
بزرگان ديگر شهرمان نيز  سرپا شود. چند جلد از كتابهاى 
ناقوس را در ميان كتابهايش مى بينم و از او مى خواهم 
كه ما را به شعرى از استاد ميهمان كند، ابياتى از قصيده 

توحيديه را انتخاب مى كند:

از سر حكمت چو اين گردونه گردان ساختى              
سقف مينا را چنين گسترده دامان ساختى
بر كبودين آسمان الماس اختر ريختى                         
  اختران را دل شب شمع تابان ساختى
چرخ كيهان عالم امكان چو آوردى پديد                     
عرش خود را بر فراز تخت كيوان ساختى
تا به قدرت آفريدى تار و پود كاينات                            
كايناتى را مطيع حكم و فرمان ساختى

تا سرود سبز هستى در جهان سارى شود                
  آب و خاك و باد و آتش ابر و باران ساختى
از شكوه خلقت انسان ستودى خويش را                       

ناقوس شاعرى توانمند:

از سرزمين نرگس هاى شهال و شاعران شيدا
دبير بازنشسته، استاد دانشگاه، روزنامه نگار و نويسنده كه چندين مجموعه شعر را به چاپ رسانده است

بيمه  سينا  نمايندگى قرشى فريز
10 الى 25 درصد تخفيف ثالث  -  20 الى 55 درصد تخفيف بدنه

آدرس: خيابان توحيد - روبروى مسجد توحيد

تلفن: 32424488 - 09151642047 

مژده     

مژده  

نقاشى ساختمان
فرزانگان

پول نقد نخواستيم با چك 
اجراى انواع رنگ هاى ساختمانى

مدرس 20 - پالك 20
09395617119 - 09158634693-32232917

مهندسى توان تهويه

خدمات پس از فروش لوازم خانگى 

در شهرستان بيرجند در مركز پكيج و كولرهاى گازى ال جى
ذيل انجام مى پذيرد:

09151648057  -  32442653    LG آدرس دفتر: چهار راه دوم توحيد- نمايندگى

بزرگ ترين و سريع ترين مركز تخصصى نصب و خدمات 
محصوالت ال جى در استان خراسان جنوبى با كادرى مجرب 

و متخصص در خدمت همشهريان گرامى مى باشد

خسروى كد 25479

ايزوگام  شفيعى
آسفالت و قيرگونى 
(محوطه و پشت بام)

  32225494
09151630283
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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
09158994086  - 09151104086

به صورت شبانه روزي 
سرويس دهي به سراسر  استان

آدرس: مهرشهر - ولى عصر (عج) 18 
رسولي

آب شيـرين كن خانـگى خواجـوى
      نقد و اقساط

خيابان فردوسى ، تقاطع حافظ       09155438760 - 32421633

عرضه انواع چرم طبيعى و مصنوعى – ابزار و يراق چرم دوزى 
سفارش كيف هاى چرمى و دست دوز پذيرفته مى شود.
بين مدرس 25 و فلكه سوم- بازارچه كشاورز    09157286427

فروشگاه آريا چرم

انواع لوله كشى (سرمايشى، گرمايشى و فاضالب)
انواع برق كشى (تك فاز، سه فاز و صنعتى)
نصب و تعمير انواع آبگرمكن ، پمپ و كولر
09151633903- دهشيبى

با كادرى مجرب خدمــات تاسيسـاتى سيـد

فروشگاه  پـرشين باطــرى
فروش انواع باطرى سبك  و سنگين

اقساط 2 الى 3 ماهه

09197491800 - 09159621900  فاروقى
بيرجند - خيابان جمهورى - روبروى پارك آزادى - جنب لوازم يدكى شيبانى

قابل توجه مديران و كارفرمايان و حسابداران
خدمات انجمن صنفى حسابداران درراستاى تنظيم اظهارنامه مالياتى 

 مشاوره تا پايان 94/4/31 به صورت رايگان 
تنظيم اظهارنامه مالياتى به صورت تخصصى توسط حسابداران عضو انجمن

 * زيرنظرحسابداران باتجربه استان 
آدرس:بيرجند خيابان توحيد-چهارراه دوم توحيد- امام موسى صدر- پالك 40 

تلفن تماس:05632431910- 09155610601

الستيـك فـرازى
نقدى تخفيف ويژه 

اقساط به دلخواه شما؟؟؟
نبش جمهورى 30 و 28 

به سمت مزار شهدا
09155622291

32211684

مجرى و طراحى سقف هاى 
كاذب ، ديوارپوش ، كفپوش، 

پاركت آيدا و ...
با نازل ترين قيمت در اسرع وقت

خيابان شهيد كاوه، كاوه 3، پالك 32
09158652889 - صحرانورد

انواع رابيتس ، اپن آشپزخانه 
گل سقفى ، درب آكاردئونى

 و حفاظ فرفورژه

09011864824

09151602835 - ترابى

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



* كاغذ سفيد رو هر چقدر هم تميز و زيبا باشه 
كسي قاب نميگيره، براي ماندگاري در ذهنها 

بايد حرفي براي گفتن داشت. 
* حكمت وزيدن باد رقصاندن شاخه ها نيست. 

بلكه امتحان ريشه هاست... 
*  اين روزها باد مى وزد ... 

آسياب  هم  بسازى،  ديوار  هم  مقابلش  در  توانى  مى 
بادى،  تصميم با تو است . . . 

* تو زندگى اگه رسيدى به يك در بزرگ كه يه قفل 
بزرگتر هم بهش بود نترس و نااميد نشو چون اگه قرار 

بود اون در هيچ وقت باز نشه حتمًا 
به جاش يك ديوار مى ساختند. 

دوشنبه *29 تير 1394 * شماره 3271 

اگر در جاده روياهاتان سفر مى كنيد ، به آن متعهد 
باشيد . هيچ درى را باز نگذاريد تا بهانه شود . بهانه 
اين دقيقا همان چيزى   ، : «خوب  اينكه  اى مثل 
نيست كه مى خواستم» . بذر شكست در همين جا 
نهفته است.مسير خود را بپيماييد حتى اگر گام هاى 
شما نا مطمئن است ، حتى اگر مى توانستيد اين 
مسير را بهتر بپيماييد . اگر امكانات خود را در لحظه 
اكنون بپذيريد ، بى ترديد در آينده پيشرفت خواهيد 
كرد . اما اگر محدوديت هاى خود را انكار كنيد ، 
هرگز از آنها رها نمى شويد . شجاعانه با مسئول 
.و  نهراسيد  ديگران  انتقاد  از  و   ، روبرو شويد  خود 
فلج  «خودانتقادى»  با  نگذاريد   ، همه  از  مهمتر   ،
شما  همراه  خوابى  بى  هاى  شب  در  شويدخداوند 
خواهد بود ،  و با عشق خويش اشك هاى شما را 

خواهد زدود. خداوند يار شجاعان است.

بستن پاى فيل

نيرنگ  با  تواند  مى  سيرك،  حيوانات  مربى  يك 
بسيار ساده اى بر فيل ها غلبه كند: وقتى فيل هنوز 
كودك است، يك پايش را به تنه درخت مى بندند. 
بچه فيل هر چه تالش مى كند نمى تواند خودش 
را آزاد كند. اندك اندك به اين تصور عادت مى كند 
كه  هنگامى  است  تر  نيرومند  او  از  درخت  تنه  كه 
بزرگ مى شود و قدرت شگرفى مى يابد، تنها كافى 
است يك نفر طنابى دور پاى فيل گره بزند و او را 
كردن  آزاد  براى  تالشى  فيل  ببندد.  نهال  يك  به 

 خودش نمى كند همچون فيل ها  پاهاى ما اغلب
اسير بند هاى شكننده اند 

درخت  تنه  قدرت  به  آنجا كه هنگام كودكى  از  اما 
بى  نداريم.  را  مبارزه  شهامت  ايم،  كرده  عادت 
براى  ساده  متهورانه  عمل  يك  تنها  بفهميم   آنكه 

دست يافتن ما به آزادى كافى است

من خودم را زندگى مى كنم و برايم مهم نيست 
چگونه قضاوت مى شوم ...

چه انتظارى از مردم دارى ؟؟؟
آنها حتى پشت سر خدا هم حرف مى زنند...!!!!

االن كه خوب فكر ميكنم مى بينم ديگه جوك هاتون 
خوشحالم نمى كنه، عادى شده برام شماره حساب 

ميدم واسم پول بريزيد شايد خوشحال شدم!

برفُتم در ، سـرا ور در زُدم مــه
چو در َر وانكرد، َور سر زُدم مـه
َدَر وا ِكرد،نگاهى هم به ما ِكرد
ز شوق ديدنش، پر پر زُدم مــه

رمضان نجف پور

آنچه بار زندگى را بردوش
 ما سنگين تر مى سازد عمومًا 
زياده روى در خود زندگى است

ناراحتيد؟ غمگينيد؟ احساس نااميدى مى كنيد؟
من فقط با شما به اندازه يك دعا فاصله دارم، 

با من حرف بزنيد. خدا

5

پيامك روز 

حرف هاى ابريشمى طنز امروز

شعر روز 

پلكى احساس

عارفانه روز

يك لحظه مكث كن

نگرش

آيه روز  
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حديث روز  

چيزى نيست كه چشمانت آن را بنگرد، مگر آن كه در آن پند و اندرزى است.
امام موسى كاظم (ع)

سبك زندگى

طراح: نسرين كارى                        

افقي: 1 - بهشت زير پاي اوست 
– رفت و آمد زياد از حد، به كدورت 
در   -2 انجامد  مي  آزردگي  دل  و 
معروف   – مقام تحسين مي كشند 
رنگي  خطهاي  با  براق  آبنبات   –
مؤسس   – طول  و  كشيدگي   -3
 – ترتيبي  اعداد  از   -4 دستيابي   –
عصب – عهده دار غرامت – مايعات 
دهان  ظرفهاي  در  آن  وسيله  به  را 
كاخ   – بسيار   -5 ريزند  مي  تنگ 
لويي  دستور  به  كه  فرانسه  مشهور 
سيزدهم بنا شد – زاري و شيون  6- 
كنارهها و اطراف – بندگي – سطح، 
كنگر   – آرام  و  آهسته    -7 رويه 
سرگشته   -8 ملت  جمع   – فرنگي 
– سرشك – مهارتي در فوتبال  9- 
سمنان  استان  در  شهري   – فوري 
آدم  هنوز  فرنگي 10-  سرهنگ   –
دخترانه  نامى   – زنجير   – نشده! 
11- ظهور، پديداري – شاعر قرن 
هشتم – تير پيكاندار 12-  خطاب 
بي ادب – ترمز كشتي – خطاب بي 
 – رايگان  بسيار 13-  چه   – ادبانه 
ميوه بم – فحش 14- ديگ استوانه 
اي – نوعي بيماري كه در دستگاه 
ايمني و توسط ويروس نقص ايمني 
ايجاد مي شود – شهري در استان 

كرمان -15 مثنوي نظامي گنجوي 
شرفنامه  بخش  دو  شامل  كه 
پول مقدار   – است  اقبالنامه  و 

عمودي: 1 - بازيگر فيلم سينمايي 
به  ديگران  و  پرويز  شهدخت،  آذر، 
عضو   – افخمي  بهروز  كارگرداني 
دونده 2- نيم تنه گرم – دوستدار – 
ورم  3-  نمايش غم انگيز – كوشش 
سخن   -4 فرنگي  غذاي   – كننده 
المللي  بين  ورزش  يك   – ناگفتني 
– بي تجربه – سوره انجير در قرآن 
مجيد  5-  از مرورگرهاي اينترنتي – 
نوعي اسلحه گرم كمري – دشمن 

از  بخشي   – خودآرايي   -6 سخت 
اوستا – چانه  7- بخشش – گذرگاه 
سيل – ارزان نيست  8-  از دروس 
– نهيب – پيامبر بني اسرائيل  9- 
حنا – زيبا – بشر 10- خجستگي 
– مركز كشور قطر – احسنت 11- 
سخت،   – ناشايست   – روسي  بله 
صفتي   – ميهن    -12 محكم 
اقامت   – چين  سخن  دهان  براي 
ذوق   13- حيا  خجالت،   – گزيدن 
كباب   – نيشدار  حرف   – شخصي 
اين شهر معروف است14- دلخوشي 
– قفل قديمي – قراول 15- حرفي 
هندي غذاي   – كجي  دهان  براي 
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شاد زندگى كردن آرزوى هر شخصى است و تالش هاى 
هاى  روش  به  بار شما  اين  كند.  مى  آن  براى  بسيارى 

مستربين زنگى شادى داشته باشيد.
در دنياى كمدى، هنرپيشه اى انگليسى وجود دارد كه او 
 را با نام مستربين Mr.Bean مى شناسيم. از آنجا كه
فيلم هايش در تلويزيون خودمان هم بارها پخش شده 
است، حتما شما خواننده عزيز هم او را مى شناسيد و حداقل 
چند كليپى از او ديده ايد؛ بحث ما درباره نوع نگاهى است 

كه اين شخصيت به زندگى دارد.
مستربين مردى است كه نه تحصيل كرده، نه پول دارد و 
نه خوش قيافه است. او نه هنرى دارد، نه خانواده اى، نه 
خانه اى از خود و نه حتى دوست و آشنايى. دائم خراب 
كارى مى كند، اما شاد است. در همان دنياى كوچك و به 
چشم ما خالى خودش، خوشحال است. به خاطر از دست 
دادن چيزى غصه نمى خورد، حسرت چيزى را ندارد. تنها 
كس و كار او يك خرس عروسكى كهنه است كه با تخيل 
خودش به او موجوديت مى بخشد، با او حرف مى زند و 
او را همه جا با خود مى برد.البته كه مستر بين كاراكترى 
ساخته و پرداخته ذهن نويسنده و كارگردان است و نقطه 
ضعف هاى بسيارى هم دارد، اما دروغ محض نيست. در 
واقع همه ما در زندگى روزمره با كسانى مواجه مى شويم 
كه به زعم ما چيزى ندارند، اما احساس شادى و خوشبختى 

دارند؛ راستى راز شادمانى اين افراد چيست؟

مستربين مانند  زندگى  در  بودن  شاد   براى 
 در لحظه زندگى كنيد

آنچه شادى ها را از ما مى گيرد و پاى غصه ها را به زندگى 
ما باز مى كند، فارغ بودن از لحظه حاضر و پرداختن به 
گذشته و آينده است. خاطرات تلخ، حسرت ها، آرزوهاى بر 
بادرفته، خوشبختى از دست رفته در گذشته و نيز رنج ها 
و مخاطرات هنوز نيامده، ترس هاى مبهم، اضطراب هاى 
نامعلوم، نگرانى هاى بى اساس در آينده باعث مى شود 
از زمان حال غايب باشيم و نتوانيم خوبى هاى لحظه را 
ببينيم و از آن لذت ببريم. فرض كنيد در يك روز بهارى 
شروع  بارانى  و  باد  ناگهان  كه  رويد  مى  راه  خيابان   در 
مى شود كه زمين و زمان را به هم مى ريزد. ممكن است 
وقوع چنين رخدادى، خرابى، خسارت يا ترسى را به يادتان 
آورد. ممكن است با مقايسه اوضاع كشورى كه پيش از 
ديده  آنجا  در  هوايى  و  آب  چنين  وحشتناك  زلزله  يك 
شده بود، بترسيد كه مبادا اين آب و هوا هم زلزله بدى 
به دنبال داشته باشد يا نگران شويد كه نكند لباس هاى 
روى بند رختتان را باد ببرد و... در صورت چنين تصوراتى 
در لحظه حضور نخواهيد داشت و نمى توانيد لطافت هوا و 
 خنكاى باران را روى پوست صورتتان احساس كنيد. پرواز 
شكوفه ها و برگ هاى نورس را در هوا و تغيير رنگ و 
حالت دم به دم آسمان را ببينيد و به اين ترتيب يكى از 
از دست  را  و بصرى طبيعت  تابلوهاى سمعى  زيباترين 

خواهيد داد. مستربين در لحظه زندگى مى كند. به هر 
اتفاقى در همان لحظه اى اهميت مى دهد كه وجود دارد. 
وقتى گذشت فراموشش مى كند و به دنبال لحظه بعد مى 
رود؛ لذا مزه هاى تلخ زير زبانش نمى ماند و ترس از آينده 

عيشش را منقص نمى كند.
در زندگى تان كم توقع باشيد تا با شادى زندگى كنيد

رشته آرزو، دراز است و هرگز به آخر نمى رسد. همواره آنچه 
را داريم نمى خواهيم و آنچه را نداريم مى خواهيم. واضح 
است كه ناكام مى شويم، خشمگين مى شويم. افسرده مى 
شويم و شادى از كفمان مى رود. هر چه از دنيا كمتر توقع 
داشته باشيم، روزگار بر ما خوش تر خواهد گذشت.مستربين 
از هيچ كس توقع ندارد و البته خودش را هم ملزم نمى داند 

كه ضرورتا همه توقعات ديگران را برآورده كند.
آسان گيرى يكى ديگر از روشهاى شاد زندگى كردن است 
بعضى از ما آدم ها گويى آفريده شده ايم زندگى را بر خود 
و ديگران سخت بگيريم و تلخ كنيم. كمال گرايى از آن 
صفاتى است كه متاسفانه نزد خيلى ها حسن محسوب مى 
شود و به آن مباهات مى كنند، اما كمال گرايى در اصل 
نوعى نقطه ضعف است. وقتى ما دلمان مى خواهد كه همه 
چيزمان در حد كمال باشد، خانه مان بسيار تميز، مرتب 
و لوكس باشد. كارمان در حد اعال، ظاهرمان بى نقص، 
فرزندمان شاگرد اول، همسرمان همه چيز تمام باشد، يعنى 
ما خود را بى نقص و كامل تر از ديگران مى دانيم و انتظار 

نداريم نقصى در خود و زندگى مان وجود داشته باشد. حال 
آنكه آنچه بى نقص تصور مى كنيم، در ظاهر امر است و 

نقص ها همه در جايى قرار دارند كه ديده نمى شوند. 
نقص هايى مانند تكبر، خودخواهى، خودمحورى و...تالش 
براى بى نقص بودن باعث مى شود نسبت به خود و ديگران 
سخت گير شويم و به همه چيز بيش از حد اهميت بدهيم و 
دائم نگران به وجود آمدن نقصى در هر قسمت از مجموعه 
زندگى مان شويم، همين شادى را از ما مى گيرد و تنش 
و اضطراب را جايگزين آن مى كند. فرض كنيد خانواده 
و شادى غذاى لذت  با  بخواهند  و  باشند  ميز جمع   دور 

خوشمزه اى را دور هم بخورند و مثال خانم خانه مدام 
نگران باشد كه مبادا غذا روى روميزى بريزد و آن را لك 
كند. «مواظب باش»، «نريزى ها»، «دست كثيفت را روى 
ميز نگذار»... آيا ديگر لذت و شادى باقى مى ماند؟ مستربين 
آسان گير است، نسبت به چيزى تعصب و حساسيت ندارد، 
هميشه ساده ترين راه حل را انتخاب مى كند و از آن بسيار 
لذت مى برد.براى شاد بودن در زندگى تان براى خودتان 
زندگى كنيد بسيارى از ما براى خود زندگى نمى كنيم، بلكه 
براى جلب رضايت ديگران زندگى مى كنيم، خود را جورى 
مى آراييم كه ديگران خوششان بيايد، لباسى مى پوشيم كه 
باب طبع ديگران باشد، خانه را جورى تزيين مى كنيم كه 
ديگران بپسندند، از موضوعاتى حرف مى زنيم، كتاب هايى 

مى خوانيم، به چيزهايى عالقه نشان مى دهيم... 

شاد زندگى كردن به سبك مستربين

اكيپ تخصصى سرما در خدمت شما
  نصب و سرويس كولر و غيره  در اسرع وقت       09155622188

پيــچ و روپــالك نمــا
سجاد 36 پالك 22   09156694379 - موذن

كار در ارتفاع بدون نياز به داربست
نصب ورق هاى آلومينيوم و ...

09156694379 - موذن

براى اولين بار در استان
قابل توجه دانش آموختگان 

رشته هاى روانشناسى ، مشاوره
 و علوم تربيتى

 (على الخصوص فرهنگيان 
و مربيان محترم پيش دبستانى)

برگزارى دوره كوتاه مدت
 اختالالت ويژه يادگيرى توسط مركز 
غيردولتى مشكالت ويژه يادگيرى 

بهار و مركز جهاد دانشگاهى
 با ارائه گواهينامه معتبر

با حضور دكتر مصطفى تبريزى 
استاد ممتاز روانشناسى و مشاوره 
دانشگاه عالمه طباطبايى و چهره 
شناخته شده راديو و تلويزيون 
09156669643-32229234 

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

تجربه كنيد.    09158668002

نقاشى ساختمان هزار  رنگ 
عضو اتحاديه صنعت ساختمان

اجراى رنگ هاى روغنى ، پالستيك ، 

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

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

09155626304

فروش به علت دو شغله بودن
 پوشاك با موقعيت عالى 
در خيابان جمهورى (بازار)
نقدى يا معاوضه با خودرو

09307861430

حسابدار با تجربه خانم براى كار در يك 
شركت پخش مواد غذايى نيازمنديم.

05632338051 -09151637232
ساعت تماس: 8 الى 2 بعدازظهر

يك آشپز ماهر نيازمنديم.
09157565659
05658323317

يك مهندس عمران يا معمارى داراى 
پروانه پايه سه براى همكارى نيازمنديم.

09335415090

يك نفر ماهر در كار پيتزا 
نيازمنديم.

09155616550
تعدادى بازارياب خانم و آقا براى همكارى 

در يك شركت تبليغاتى نيازمنديم.
09365403880 - 32226589

دعوت به همكارى
يك نيروى رشته حسابدارى براى همكارى 
در شركت آتيه سازان حافظ نيازمنديم. 

جهت ثبت نام از تاريخ 4/29 لغايت 
94/5/1 به آدرس شركت واقع در 

خيابان 15 خرداد - تقاطع توحيد - جنب 
اداره كل بيمه سالمت مراجعه فرماييد.

 تعدادى فروشنده خانم 
با روابط عمومى باال و ترجيحا با 
سابقه كار در پوشاك نيازمنديم.

32442606 -09153622760

فروش آپارتمان  98/5 متر، امكانات كامل  
طبقه 4، سه نبش ، شهيد آوينى ، سند آزاد 

فى: 140 ميليون    09153113569

شركت معتبر پخش 
مواد غذايى براى تكميل 
كادر فروش خود تعدادى 

 بازارياب خانم و آقا 
با حداقل مدرك ديپلم 

استخدام مى نمايد. 
(شرايط  عالى)

شهرك شهيد مفتح
 خيابان شهيد يوسفى 5 

پالك 84
32258019

 فروش كارواش 
 برق 3 فاز با كليه وسايل و 

موقعيت عالى  09360482068
فروش ملك تجارى - مسكونى واقع در 
روبروى رسالت 10يا معاوضه با ملك در 
مشهد 09151634925 - 32430684

سمسارى قيمت شكن
 تمامى لوازم منزل و ادارى

 را با باالترين قيمت خريداريم.
09393618929 - 09156049468

الستيك اكبرى
فروش انواع الستيك ايرانى و خارجى

بلوار مسافر، مقابل پايانه
32338348 -  32338354

  09155611355 

فــروش شرايـطى آهـن آالت
32450930

09153634633 - هاشمى
خدمات فنى ارغوانى

 شارژ گاز كولر اتومبيل 
فقط 60 هزار تومان با 6 ماه ضمانت    

 پاسداران 8 - پالك 24   09153618984

تعمير انواع : لباسشويى ، جاروبرقى ، چاى ساز
 كولــر و بخــارى ، ماشيــن و موتــور شـارژى

 خدمات فنى تخصصى لوازم خانگى

مهرشهر- حافظ غربى 2
32300547 - 09159611769

محســن

گـاز رسـانى

با شرايط مناسب
09159354648- محمدى

مسكونى/ تجارى/  صنعتى

انواع نقاشى ساختمان پذيرفته مى شود
پالستيك - اكروليك - روغنى 

 مولتى كالر- كناف و غيره
09159647370 - مركى

توحيد 18 - نبش فتح 6 - پالك 24

سمسارى صـادق 
خريد و فروش تمامى لوازم منزل و ادارى 

با باالترين قيمت   09380160779 - 32226210

فروش آپارتمان 86 مترى ، فول امكانات 
معلم 42 ، پالك 21  فى: توافقى  

09371200162 - 09158610783

نقـاشى ساختمـان
 روغن - پالستيك - اكروليك 

 مولتى كالر - كناف  - كاغذ ديوارى
  09157411071 - 32311541  

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

موسسه ايثار همراه سفر و امداد ايثار ملى به زودى در استان خراسان جنوبى افتتاح مى شود

اين موسسه براى تكميل كادر خود:
تعدادى راننده جهت كار در استان خراسان جنوبى (بيرجند) نياز دارد

تعدادى امدادگر متخصص در تعميرات خودرو در هر شهر از استان خراسان جنوبى نياز دارد 
نماينده استان خراسان جنوبى - اقبالى نيا              09015862801

ايستـا داربـست 
اجرا و نصب داربست و پيچ روپالك

با مناسب ترين قيمت و كادرى مجرب
 و با تجربه - داخل و خارج شهر

09151613901- 09151609715- فرج زاده
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اخبار ورزشى

 سالمت نيوز: متخصصان تغذيه، مصرف مواد غذايي مفيد و مغذي را براي مقابله با گرما پيشنهاد مي كنند. سيب عالوه بر داشتن طعم خوب، سرشار از فيبر است 
كه سموم مضر را دفع و به حفظ تعادل بدن كمك مي كند. كلم برگ خاصيت ضدباكتري و ضد ويروسي دارد. اين دو خاصيت در مقابله با گرماي هوا بسيار موثر 
است. كلم بروكلي با كمك به هضم غذا و دفع سموم به بدن كمك مي كند تا به طور موثري با گرما مقابله كند.سير به بدن در مقابله با گرما كمك مي كند. 

با غذا به جنگ گرمازدگى برويد

عسل، تخم مرغ و گوجه فرنگى 
شما را شاد مى كنند!

مى دهد  نشان  تحقيقات  جديدترين  سالمانه: 
ميان وعده  عنوان  به  ساالد  و  ميوه  از  استفاده 

باعث احساس شادابى و  ناهار  تا  بين صبحانه 
اساس  بر  مي شود.  روز  طى  نگرانى ها  كاهش 
واحد   8 تا   7 مصرف  كارشناسان،  اين  توصيه 
افرادى  از گروه سبزى ها مثل گوجه فرنگى در 

و  روانى  استرس هاى  انواع  معرض  در  كه 
كاهش  در  موثرى  نقش  هستند،  اضطراب 
آنها  روحي  افزايش شادابى  و  اضطراب  عاليم 
ميوه ها  سبزى ها،  انواع  مصرف  داشت.  خواهد 
تنش هاى  كاهش  باعث  موادغذايى  برخى  و 
روحى روزانه مي شود كه در اين بين كاكائوى 

تلخ، عسل و تخم مرغ، 3 ماده غذايى اي هستند 
باعث  ناهار مصرف شود  از وعده  اگر قبل  كه 
نتيجه كاهش  به مغز و در  افزايش خونرسانى 

اضطراب و افزايش شادابى مى شود. 

عاليم ابتال به سرطان حنجره 

اينكه گرفتگى صدا  بيان  با  شهرخبر: محققان 
در  حنجره  سرطان  عالمت  اولين  مى تواند 
اگر  كنند  مى  تاكيد  باشد،  صوتى  پرده هاى 
شخصى دچار گرفتگى صدا شد و اين گرفتگى 
كرد  پيدا  ادامه  روز   10 تا  هفته  يك  از  بيش 
كند.  مراجعه  متخصص  پزشك  به  حتما  بايد 
عاليم بسته به اينكه تومورها در كدام قسمت 
بسيارى  است.  متفاوت  شوند،  ايجاد  حنجره 
اوقات سرماخوردگى و مصرف غذاى تحريك 
كننده يا فريادزدن باعث گرفتگى صدا و تورم 
حنجره مى شود كه باقى ماندن آن تا چند روز 
طبيعى است ولى طوالنى شدنش را بايد حتما 
بررسى كرد. اگر سرطان در قسمت هاى باالتر 
حنجره ايجاد شده باشد، ممكن است خود را به 
صورت درد ته حلق بويژه هنگام بلع و قورت 
دادن غذا نشان دهد. همچنين بروز تغييراتى در 
صدا هم از ديگر عاليم است. اگر هم تومورها 
صوتى  طناب هاى  از  پايين تر  قسمت هاى  در 
آن  عالمت  نخستين  باشند،  كرده  پيدا  بروز 
مى تواند تنگى نفس باشد. محققان قرار گرفتن 
در معرض مواد شيميايى را بيش از هر عامل 
ديگرى در بروز سرطان حنجره مهم مى دانند 

بخصوص كسانى كه دخانيات مصرف مى كنند 
بيشتر در معرض ابتال قرار دارند. عادات غذايى 
و  ريفالكس  وجود  هوا،  آلودگى  نادرست، 
حنجره  روى  كه  حلق  به  معده  اسيد  بازگشت 
تاثير مى گذارد نيز از ديگر عوامل ابتال به اين 

نوع از سرطان هستند.

آشنايى با غذاهاى دوستدار استخوان 
 

مواد  دهد  مى  نشان  جديد  تحقيقات  سالمانه: 
تقويت  به  ايزوفالونها  نام  به  گياهى  شيميايى 

در  ايزوفالونها  كنند،  مى  كمك  استخوانها 
يافت مى شوند. به وفور  غذاهاى حاوى سويا 
دهد.  مى  تشكيل  را  استخوانها  اساس  كلسيم 
از جمله غنى ترين و بهترين منابع كلسيم شير 
خواه  ليتر)  ميلى   250) شير  ليوان  يك  است. 
كامل  يا  چرب  كم  خواه  باشد،  گرفته  چربى 

300 ميلى گرم كلسيم دارد. اگر عالقه اى به 
شير نداريد، با مصرف يك ليوان ماست نيز به 
اندازه يك ليوان شير كلسيم دريافت مى كنيد. 
سبزيجات برگ تيره مانند كلم برگ،كلم پيچ و 

برگ شلغم حاوى مقدار زيادى كلسيم هستند. 

 پاى پرانتزى قابل پيشگيرى است؟
 

سالمت نيوز: پاى پرانتزى عارضه اى است كه 
به دنبال نرمى استخوان، عوامل فيزيولوژيكى 
رخ  استخوان  رشد  محل  تومورال  ضايعات  يا 
مى دهد و شيوع آن در دختران بيشتر از پسران 
است. تغذيه با شير مادر و تابش نور آفتاب در 
كاهش ابتال به پاى پرانتزى موثر است.محققان 
با توصيه به والدين به ويژه مادران براى داشتن 
تغذيه سالم حين باردارى و بعد از آن مى گويند 
تغذيه سالم و مناسب با مصرف تركيبات كلسيم 
و سبزيجات تازه مى تواند نقش مؤثرى در عدم 
باشد  داشته  پرانتزى  پاى  به  كودكان  ابتالى 
هفته اى  را  كودكان  مى شود  توصيه  همچنين 
مستقيم  معرض  در  دقيقه   10 مدت  به  يكبار 
آنها  بدن   D ويتامين  تا  دهيم  قرار  نور  آفتاب 
سالمت  در  مادر  شير  با  تغذيه  شود.  تأمين 
پرانتزى  پاى  به  ابتال  عدم  ويژه  به  كودك 
مؤثر است بنابراين مادران با دادن شير خود به 
فرزندان شان ضمن تأمين سالمت روانى، زمينه 
عدم ابتالى كودك به بسيارى از اختالالت و 

بيمارى ها را فراهم كنند.

پاى پرانتزى قابل پيشگيرى است؟

6
ايستگاه سالمت

حوادث

قهرمانى تيم واليبال سازمان پاركها 
 در مسابقات جام رمضان كاركنان دولت

مسابقات واليبال جام رمضان كاركنان دولت با حضور 
ادارات دولتى شهر  از نهادها و  11 تيم شركت كننده 
بيرجند برگزار گرديد. تيم واليبال سازمان با شكست تيم 
هاى دانشگاه بيرجند، بانك رفاه، يگان ويژه و آتشنشانى 
به فينال اين مسابقات راه يافت و در مسابقه پايانى، با 
نتيجه 2 بر 1 تيم اداره علوم پزشكى را شكست داد و به 
قهرمانى اين دوره از مسابقات دست يافت . الزم به ذكر 
است تيم واليبال سازمان قهرمان 6 دوره از اين مسابقات 
در سنوات گذشته بوده است. مهدى اميرآباديزاده ،محسن 
اميرآباديزاده  على  اميرآباديزاده،  ،مرتضى  اميرآباديزاده 
هادى  اميرآباديزاده،  عليرضا  اميرآباديزاده،  ،حسن 
واليبال  تيم  اعضاى  آبادى  على  هادى  و  اميرآباديزاده 

سازمان پاركها را تشكيل مى دهند.

جوايزمسابقات فوتسال جام رمضان  
سربيشه به طرح هماى رحمت اهدا شد

در اقدامى خداپسندانه تيم هاى برتر مسابقات فوتسال جام 
رمضان در شهرستان سربيشه جوايز خود را به طرح هماى 
رحمت هالل احمر اهدا كردند. در مسابقات فوتسال جام 
رمضان كه با حضور 8 تيم در سربيشه برگزار شد تيم 
هالل احمر به قهرمانى رسيد و تيم هاى كانون شهيد 
آوينى و مواد غذايى قدس به ترتيب در جايگاه دوم و سوم 
قرار گرفتند.در مراسم اختتاميه اين مسابقات كه با حضور 
امام جمعه و فرماندار و جمعى از مسئوالن شهرستان 
برگزار شد تيم هاى برتر جوايز خود را به طرح ملى هماى 
رحمت هالل احمر هديه كردند تا براى كمك به افراد 

نيازمند هزينه شود.

تيم واليبال هالل احمر قاين 
قهرمان مسابقات جام رمضان شد

مسابقات واليبال جام رمضان قاين با قهرمانى تيم جوانان 
هالل احمر اين شهرستان به پايان رسيد.در بخش آزاد 
اين رقابت ها كه با حضور 9 تيم برگزار شد تيم جوانان 
هالل احمر قاينات در فينال مقابل تيم واليبال هيئت 
ابا عبدا... قاين با نتيجه سه بر صفر به پيروزي رسيد و 

قهرمان اين رقابت ها شد. 

«خسروى» قهرمان مسابقات پينگ پنگ 
اوقات فراغت شهرستان بيرجند

مسابقات قهرمانى پينگ پنگ اوقات فراغت بيرجند به 
مناسبت عيد فطر با حضور 21 بازيكن در سالن شهيد 
سرحدى بيرجند برگزار شد. در پايان اين مسابقات سهيل 
خسروى و حسين رضايى مقام هاى اول و دوم را كسب 
كردند، اميرعلى طاهرى و حامد سورگى مشتركاً سوم 
شدند. حسين رفيعى، اشكان رفيعى ومحسن اميرآباديزاده 

مسئوليت برگزارى مسابقات را برعهده داشتند.

سرقت تلفن همراه با قمه

ماموران  تيرماه  يكم  و  بيست  خبرنگاران:  باشگاه 
تجسس كالنترى 119مهرآباد جنوبى در حين گشت 
زنى بودند كه ناگهان فردى خود را به ماموران رساند 
و اظهار كرد كه دو نفر با قمه بنده را مورد ضرب و 
جرح قرار داده و گوشى و مبلغ دو ميليون و هفتصد 
هزار تومان وجه نقد را از من زورگيرى كرده اند و از 
از شاكى  با گرفتن مشخصات  محل متوارى شدند. 
با موتورسيكلت فاقد پالك در حال  افراد درحاليكه 
مشاهده  محض  به  كه  شدند  شناسايى  بودند  تردد 
ماموران متوارى شدند. پس از تعقيب و گريز فراوان 

در نهايت هر دو متهم دستگير شدند.

زورگير چاقو به دست در پاتوق 
خالفكاران شهر به دام افتاد 

 
باشگاه خبرنگاران: پانزدهم تيرماه با توجه به مراجعه 
اينكه  بر  مبنى  شكوائيه  برگ  يك  ارائه  و  فردى 
توسط شخصى مورد زورگيرى واقع شده است و پول 
و گوشى ايشان به سرقت رفته است  شناسايى متهم 
با توجه به سوابق متعدد شرارت اين فرد در دستور 
كار  ماموران قرار گرفت. در تحقيقات مشخص شد 
 اين فرد در يكى از مكانهاى پاتوق افراد خالفكار و 
سابقه دار در محله مرتضوى تهران پنهان شده است 
كه متهم در محل شناسايى و در حالى كه از فرمان 

پليس سرپيچى مى كرد دستگير شد.

سقوط از ارتفاعات نهبندان 
جان يك جوان را گرفت

ارتفاعات نهبندان مرگ يك جوان را رقم  از  سقوط 
نهبندان  ارتفاعات  در  حادثه  وقوع  اعالم  پى  در  زد. 
بالفاصله تيم امداد و نجات كوهستان جمعيت هالل 
احمر اين شهرستان به همراه امكانات و تجهيزات  به 
محل حادثه اعزام شدند. تيم عملياتى با توجه به صعب 
العبور بودن منطقه پس از حدود 5 ساعت كوهپيمايى  
اواسط شب خود را به مصدوم رسانده و پس از فيكس 
كردن مصدوم اقدام به انتقال وى كردند كه متاسفانه 
در مسير انتقال به بيمارستان اين جوان 34 ساله به 

علت شدت جراحات وارده جان باخت.

قتل بخاطر گوش نكردن به درد و دل

باشگاه خبرنگاران: مهر سال 89 مرد جوانى نزد پليس 
رفت و پرده از يك جنايت برداشت. اين مرد به ماموران 
گفت: وقتى دوستم را به خانه ام دعوت كردم با او درگير 
شدم و او را كشتم. با اين اظهارات ماموران به خانه او رفتند 
و با جسد يك مرد مواجه شدند. متهم به ماموران گفت: 
خيلى وقت بود كه وضع مالى ام خراب شده بود و اوضاع 
بدى داشتم. مقتول از دوستانم بود و وضع مالى خوبى 
داشت. روز حادثه او را به خانه ام دعوت كردم و با او درد 
دل كردم. ولى مقتول بدون اينكه واكنشى نشان دهد مى 
خواست برود رفتارش مرا عصبانى كرد. براى همين در 

يك لحظه كنترلم را از دست دادم و او را خفه كردم. 

حركت دنده عقب پدر در اتوبان، 
مرگ دردناك كودكش را رقم زد 

باشگاه خبرنگاران: روز گذشته در اتوبان زنجان به تبريز 
سانحه تلخ و ناگوارى رخ داد و والدين يك پسربچه 
5 ساله داغدار شدند. راننده خودروى سوارى پژو 405 
بى توجه به عواقب خطرناك حركت با دنده عقب در 
اتوبان اين حادثه دلخراش را رقم زد و جان كودك را 
كه در صندلى عقب خودرو قرار داشت، گرفت. وقتى 
خودرو پژو 405 به صورت دنده عقب در حال حركت 
بود به يكباره يك دستگاه خودروى سوارى پرايد از راه 
رسيده و با خودرو كه حالت مورب پيدا كرده بود از بغل 

برخورد مى كند و اين حادثه رخ مى دهد.

كوتاه ترين راه رسيدن به باغ و ويال دلخواه تان 

امالك كوروش  كبير
32293143- 09153624820  چاجى

بجد - امالك كوروش 

تعمير يخچال  ، فريزر  و ...  
در  منزل  

روبروى پايانه   مسافربرى ، جنب  نمايندگى سايپا       

09158076574 - نظرى

آدرس : نبش غفارى 4       

32212519  - 09151606528
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آگهى استخدام
شركت يكتا پخش شرق نماينده معتبرترين برندهاى صنايع غذايى و بهداشتى جهت ارتقاى 

كادر فروش خود از عالقه مندان به شغل بازاريابى با شرايط زير دعوت به همكارى مى نمايد.

1-داشتن فن بيان و آشنا به بازار                 2-كارت پايان خدمت

3-مدرك تحصيلى حداقل ديپلم

* متقاضيان داراى مدرك تحصيلى باالتر در اولويت هستند

* فروشندگان داراى سابقه مفيد مشمول مزاياى ويژه خواهند شد.

فروش  جوايز  و  پورسانت  بيمه،  كار،  مزاياى  عالوه  به  كار  قانون  حقوق  از  شدگان  پذيرفته 

برخوردار خواهند شد.
 www.yektapakhshco.com       2آدرس: بيرجند- سجادشهر-امامت 7-پالك

تلفن: 32327144-46

داخل و خارج شهرهمراه: 1120 561  0915   خراشادى

كاهش سرويس هاى بار 
با يك سرويس ايسوزو

حمل بار و اثاثيه منزل    با ايسوزو چادردار و كارگر ماهر 

  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  - 32315776  شهريارى

چند كارگر ساده براى كار در كارگاه درب و پنجره سازى آلومينيوم 

با مزاياى بيمه نيازمنديم

همراه: 09155624784

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

ايزوگام، قيرگونى،آسفالت

بيمه ايران 
 نمايندگى نوكى

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

صدور بيمه نامه شخص ثالث 
در چندين قسط 

صدور بيمه نامه ثالث فرهنگيان 
در 8 قسط

 با خريد بيمه نامه خودرو 
در قرعه كشى ماهانه ما شركت نماييد

آدرس: بيرجند - نبش توحيد 13
تلفن: 32440966 -09151609589
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بهره بردارى از 27 واحد مسكونى ويژه سيل زدگان نهبندان

مرمت 10 شىء سفالى در آزمايشگاه مرمت 

گروه خبر- 10 شىء سفالى كه پنج شىء از آنها مربوط 
به محوطه تاريخى رزه مى باشد در آزمايشگاه مرمت 
بازسازى  و  مرمت  استان  فرهنگى  ميراث  كل  اداره 
شدند. شعيبى مسئول آزمايشگاه گفت: اين اشياء شامل 

كوزه، بشقاب و كاسه هاى كوچك مى باشد. 

 مدارس استان آماده پذيرايي از مسافران  

خراسان  مدارس  در  درس  207 كالس  خبر-  گروه 
جنوبى، آماده پذيرايى از مسافران دور دوم سفرهاى 
كل  اداره  رفاه  و  تعاون  اداره  رئيس  است.  تابستانى 
 24 در  ها  كالس  اين  گفت:  پرورش  و  آموزش 
پذيراى  تا  است  شده  تجهيز  و  سازى  آماده  مدرسه 
مسافران در دور دوم سفرهاى تابستانى باشد. مهدى 
مسافران  شهريور،   25 تا  استان  مدارس  افزود:  نژاد 

 تابستانى را اسكان مى دهد.
استقبال يك هزار و 421 نفر از كالس هاى 
 طرح اوقات فراغت در ميقات الرضاى طبس

تابستان و  با فرا رسيدن فصل  گروه خبر- همزمان 
موسى  بن  حسين  حضرت  آستان  مدارس،  تعطيلي 
قرآني،  علوم  هاي  كالس  برگزاري  با  الكاظم(ع) 
معارف اسالمى، هنري، علمي و ورزشي طرح غني 
از  نفر   1421 جذب  به  اقدام  فراغت  اوقات  سازي 
كودكان، نوجوانان، جوانان و بزرگساالن در قالب 46 
تيرماه   6 از  كه  ها  كالس  اين  است.  كرده  كالس 

لغايت پانزدهم مرداد ماه برگزار مي شود.

آسفالت 20 كيلومتر از راه 
روستاى «چاه مسافر» دستگردان طبس

بخش  مسافر  چاه  روستاى  راه  از  كيلومتر   20
ميليارد   20 هزينه  با  طبس  شهرستان  دستگردان 
ريال آسفالت شد. رئيس اداره راه و شهرسازى طبس 
20كيلومتر  مسير  اين  طول  كيلومتر   63 از  گفت: 
خانوار  تا49  شد  آسفالت  ريال  ميليارد  هزينه20  با 
افزود:  شوند. كالنى  مند  بهره  آن  مزاياى  از   عشاير 
آسفالت 20 كيلومتر ديگر با اعتبار 22 ميليارد ريال در 

دستور كار قرار دارد.

بيمه 29 هزار هكتار از اراضى كشاورزى

كشاورزى  محصوالت  بيمه  صندوق  مدير  تسنيم- 
از  هكتار  هزار   29 از  بيش  گفت:  جنوبى  خراسان 
اراضى كشاورزى استان بيمه شد. جواد غنچه اظهار 
كرد: از ابتداى سال زراعى جارى 33 هزار و 722 عقد 

قرارداد با بهره برداران منعقد شده است.

طرح مطالعات كشاورزى 
در مقياس كوچك در استان اجرا مى شود

در  كشاورزى  مطالعات  طرح  جايكا،  پروژه  فارس- 
كاهش  براى  روستايى  توسعه  و  كوچك  مقياس 
جهاد  سازمان  رئيس  شود.  مى  اجرا  استان  در  فقر 
از  هدف  گفت:  خبر  اين  اعالم  با  استان  كشاورزى 
مقياس  در  كشاورزى  مطالعات  پروژه،  اين  اجراى 
كوچك و طرح توسعه روستايى براى كاهش فقر در 
استان است. ولى پور مطلق تصريح كرد: هدف اين 
توسعه  برنامه   (MIP) جامع  طرح  تدوين  مطالعات 
پايدار از طريق ارتقاى معيشت كشاورزان خرده پا با 

مشاركت روستاييان است.

شپشك سفيد 750 هكتار از 
جنگل هاى دست كاشت را نابود كرد

گفت:  جنوبى  خراسان  طبيعى  منابع  مديركل  ايرنا- 
از  هكتار   750 سفيد  شپشك  آفت  جارى،  سال  در 
جنگل هاى دست كاشت استان را نابود كرده است. 
شريفى، هجوم آفات را يكى از اثرات خشكسالى در 
هاى  جنگل  ها  خشكسالى  گفت:  و  دانست  استان 
آفات  انواع  برابر  در  را  استان  مراتع  و  كاشت  دست 
افزود: درختان جنگل هاى  ضعيف كرده است. وى 
دست كاشت استان تنها 10 تا 15 سال عمر داشته 
و  ميليون   12 با  جنوبى  خراسان  وى  گفته  به  اند. 
935 هزار هكتار اراضى بيابانى و مراتع كمتر بيابانى، 
به  توجه  با  كه  است  كشور  بيابانى  استان  دومين 
پديده  با  استان  مساحت  درصد   86 اقليمى  شرايط 

بيابان درگير هستند.

ايجاد 4 كد رشته جديد در مركز 
علمى كاربردى جهاد دانشگاهى بيرجند

كاربردى  علمى  عالى  آموزش  مركز  خبر-  گروه 
سال  اول  نيمسال  براى  بيرجند  جهاددانشگاهى 
رشته  كد   10 اجراى  مجوز   94-95 تحصيلى 
كارشناسي و 8 كد رشته كارداني را اخذ كرده است 
كه 4 كد رشته آنها جديد هستند. ثبت نام در دوره 
هاي كارداني و كارشناسي مركز از مرداد ماه آغاز مي 
ارسال عدد  با  توانند  نام مي  ثبت  متقاضيان  و  شود 
94 به سامانه پيامكي 30005612221020 از زمان 

دقيق ثبت نام مطلع شوند.

مجموعه فيلم «داستان هاى 
كوتاه رضوى» توليد مى شود

اى،  قالب مجموعه  در  بيرجندى  هنرمند  خبر-  گروه 
را  رضا(ع)  امام  حرم  مجاوران  و  زائران  هاى  داستان 
روايت مى كند. صادق دهقانى هنرمند بيرجندى فعال 
تاكنون حدود 12فيلم مستند  استان كه  فيلم  درحوزه 
مجموعه 10  گفت:  باره  اين  در  است،  كرده  توليد  را 
قسمتى داستان هاى كوتاه مربوط به زائران و مجاوران 
حرم رضوى را براى نمايش از شبكه هاى ملى در دهه 

كرامت با همكارى استان قدس رضوى توليد مى كند.

27 واحد مسكونى جديد ويژه سيل زدگان نهبندان به بهره بردارى رسيد. مدير كل بنياد مسكن انقالب اسالمى خراسان جنوبى گفت: اين واحدها در روستاهاى 
 طبسين عليا، سفلى و كهنو نهبندان ساخته به متقاضيان واگذار شد. آسمانى مقدم افزود: به هريك از متقاضايان اين واحدها 20 ميليون تومان وام 4 درصد 

و 3 ميليون تومان نيز كمك بالعوض پرداخت شد. به گفته وى 190 واحد مسكونى ديگر براى سيل زدگان نهبندان در حال ساخت است.

گروه خبر- رئيس جمعيت هالل احمر بيرجند از اهداى56 
اين  پرسنل  و  امدادگران  داوطلبان،  توسط  خون  واحد 
امسال خبر داد.  به مناسبت ماه مبارك رمضان  جمعيت 
توسط  خون  واحد   23 گفت:  خبر  اين  اعالم  با  خدمتى 
اهدا شد. وى  برادران  خواهران و 33 واحد خون توسط 

ادامه داد: اهداى خون، اهداى زندگى به بيماران نيازمند و 
نجات جان انسان هاست. وى با بيان اينكه جمعيت هالل 
احمر بيرجند به طور مستمر با حضور در پايگاه هاى انتقال 
خون اين شهرستان با نيت سالمتى بيماران نيازمند خون 
خود را اهدا مى كنند، افزود: نياز به خون، وابسته به فصل 

يا زمان خاصى نيست و در هر زمان ممكن است براى 
نجات جان بيمارى به خون احتياج باشد از اينرو به تمامى 
توصيه  برخوردارند  خون  اهداى  شرايط  از  كه   كسانى 
مى شود كه اهداى خون را جزو برنامه هاى زندگى خود 

بدانند و در تقويم زندگى خود بگنجانند. 

اهداى56 واحد خون توسط جمعيت هالل احمر بيرجند

گيوكى- نماز عيد سعيد فطر با حضور گسترده مردم خراسان 
جنوبى در مصلى ها و مساجد استان برگزار شد. در اين مراسم 
خيل عظيم مردم استان از مرد و زن و پير و جوان و حتى 
كودكان در صف هاى طويل و باشكوه كنار يكديگر ايستادند 
تا پس از 30 روز روزه دارى، بار ديگر عبوديت خود را در برابر 
خالق خويش اعالم كنند. اين مراسم در مركز استان به امامت 
حجت االسالم رضايى امام جمعه بيرجند در مصلى المهدى 
(عج) اين شهر برگزار شد. امام جمعه بيرجند، عيد فطر را عيد 
شكوفايى خلقت ها دانست و گفت: عيد واقعى زمانى است كه 
به نهايت كمال برسيم و زمينه الزم براى فرج امام عصر (عج) 
را فراهم كنيم. رضايى افزود: بايد سعى كنيم بعد از ماه رمضان 
هم اعمال و رفتار خود را بر اساس سيره ائمه اطهار (ع) انجام 

دهيم تا به سعادت دنيا و آخرت دست يابيم. 
مردم بشرويه هم پس از يك ماه ميهمانى خداوند با حضور با 

شكوه خود در نماز عيد بزرگ مسلمانان، بندگى خود را به اثبات 
رساندند. حجت االسالم شمس الدين، امام جمعه بشرويه در 
اين مراسم گفت: يكى از مهمترين دستورات و سفارشات 
دينى، پرداخت زكات است كه موجب گشايش روزى مى شود 
و طرح تشكيل ستاد جمع آورى فطريه و تجميع آن، باعث 
سهولت در پرداخت شده است كه جاى قدردانى دارد. حجت 
االسالم خزاعى نيز در خطبه هاى نماز عيد فطر نهبندان گفت: 
امنيت امروز به بركت نظام اسالمى و حضور ولى فقيه در 
رأس امور است. وى به موضوع تكميل مصالى امام على(ع) 
نهبندان نيز اشاره كرد و گفت: در حال حاضر تقريباً 50 درصد 
مصال تكميل شده است كه براى تكميل ساير بخش هاى 
آن مردم بايد همت كنند. حجت االسالم مهاجريان مقدم هم 
در خطبه هاى نماز عيد سعيد فطر در طبس كه در محل 
آستان مبارك حضرت حسين بن موسى الكاظم(ع) اين شهر 

برگزار شد، با اشاره به مذاكرات هسته اى ايران و گروه 5+1 
اظهار كرد: پس از سال ها، جمع بندى مذاكرات هسته اى انجام 
شد كه سند افتخارى براى جمهورى اسالمى ايران و مردم 
ماست كه البته توافق اصلى و اساسى در ادامه و به تدريج 
حاصل مى شود. نماز عيد فطر سربيشه نيز به امامت حجت 
االسالم سنجرى برگزار شد. حجت االسالم سنجرى با بيان 
اين مطلب كه خالى كردن مساجد و تكايا از آرزوهاى دشمن 
مى باشد خواستار حضور پررنگ مردم در تمام ايام سال در 

مساجد و تكايا شد. 
حجت االسالم اصفهانى امام جمعه قاين هم در خطبه هاى 
نماز عيد فطر گفت: عيد فطر روز مزدگرفتن و موسم سپاس 
و شكرگذارى خداوند است و مؤمنين با پرداخت فطريه در اين 

روز بزرگ عيد خود را تكميل مى كنند.
گفتنى است در ساير شهرستان ها، شهرها و روستاهاى استان 
مردم دين دار و خدا دوست براى برپايى اين عيد باشكوه 

حضور به هم رساندند و بندگى خود را به اثبات رساندند.

   اقامه نماز بندگى در استان  

سال  بشرويه  سابق  فرماندار  نژاد  مهدى  زاده-  حسين 
گذشته بر ضرورت تكميل و راه اندازى پايانه در ايستگاه 
راه آهن نيگنان اين شهرستان و ايجاد پايگاه اورژانس و 

آتش نشانى در اين ايستگاه تأكيد كرده بود.

پيگيرى براى جلوگيرى از هدررفت آب
در شبكه فرسوده شهر بشرويه

به  باره  اين  در  شهرستان  جديد  فرماندار  قربانى  على 
گزارشگر آوا گفت: اين پروژه بنا به درخواست مسافران و 
پيگيرى هاى فرماندارى در برنامه راه آهن شرق قرار گرفته 
كه طى آخرين گزارشات از ايستگاه راه آهن نيگنان، پروژه 
احداث سالن مسافربرى، نمازخانه و سرويس هاى بهداشتى 

در متراژ 100 متر مربع در دست طراحى مى باشد.
اجراى  به  كمك  براى  همچنين  بشرويه  سابق  فرماندار 

پروژه نوسازى و اصالح شبكه فرسوده آب شهر بشرويه 
به مديرعامل شركت آب و فاضالب خراسان جنوبى وعده 
اظهار  باره هم  اين  در  بشرويه  فرماندار  قربانى  بود.  داده 
كرد: به منظور جلوگيرى از هدررفت آب شرب شهرى از 
محل اعتبارات عمرانى سال 93، عمليات احداث حوضچه 
و نصب شيرآالت فشارشكن در سه نقطه از شهر بشرويه 
در دست اجرا مى باشد. عالوه بر اين اصالح و نوسازى 
يك كيلومتر شبكه موجود آب شهر در دست اقدام است.

دو پروژه ورزشى در انتظار تخصيص اعتبار

مهدى نژاد فرماندار سابق بشرويه سال گذشته از نياز 700 
بشرويه و  استخر سرپوشيده  براى تكميل  تومان  ميليون 
قربانى  بود.  داده  خبر  نزديك  آينده  در  مبلغ  اين  جذب 
فرماندار بشرويه در اين زمينه هم اظهار كرد: سال گذشته 

استخر  پروژه  براى  مصوب  اعتبار  تومان  ميليون   500
باالترين  جزو  كه  شد  گرفته  درنظر  بشرويه  سرپوشيده 
اعتبارات اداره كل ورزش و جوانان استان بود. اما به دليل 
تخصيص پايين، پروژه پيشرفت كندى داشته و در مرحله 
اجراى كاسه استخرى مى باشد و با تخصيص اعتبارات 

مناسب در سال هاى آتى قابل بهره بردارى خواهد بود.
باقرى درباره تكميل سالن ورزشى روستاى غنى آباد نيز 
تومان  ميليون   400 به  نياز  سابق  فرماندار  گفته  به  كه 
ماده 180  اعتبارات  از محل  دارد، گفت: سال 93  اعتبار 
يكصد ميليون تومان اعتبار براى اين پروژه درنظر گرفته 
شده بود كه حدود 45 درصد آن تخصيص يافت و ديوار 
حال  در  ادارى  قسمت  احداث  و  ساختمان  اطراف  چينى 
انجام است و بهره برداى از اين پروژه نيازمند حدود 500 
ميليون تومان اعتبار مى باشد كه با تخصيص اعتبار مورد 

نيازدر سال هاى آينده به بهره بردارى خواهد رسيد.
براى   94 سال  در  بود  گفته  سابق  فرماندار  نژاد  مهدى 
مركزى  بخش  روستاهاى  در  همراه  تلفن  ارتباط  تقويت 
شهرستان تالش خواهد شد. باقرى فرماندار جديد در اين 
مورد نيز گفت: در بخش مركزى پيگير اجراى طرح هاى 

مخابراتى كه چندين روستا را پوشش مى دهد، هستيم. 
بندى  جمع  هدف  با  متعددى  جلسات  اين  بر  عالوه 
روستاها  ساكنين  مخابراتى  مسايل  انعكاس  و  مشكالت 
پيگيرى  همچنين  ايم.  كرده  برگزار  ذيربط  مسئولين  به 
فناورى  و  ارتباطات  كل  مدير  دلگير  آقاى  حضور  براى 
اطالعات و آقاى عيدى زاده مدير عامل شركت مخابرات 
استان و نماينده شركت كوه نور در جلسه كميته فناورى 
اطالعات به منظور بررسى مشكالت مخابراتى روستاهاى 

شهرستان را داشته ايم.

تكميل پايانه ايستگاه راه آهن نيگنان در برنامه راه آهن شرق

آگهى خريد تملك 
نظر به اين كه شهردارى بيرجند بر اساس طرح جامع و تفصيلى شهر و مصوبه شوراى اسالمى شهر به شماره 
94/685/ ش و در اجراى اليحه قانونى نحوه خريد تملك اراضى و امالك مصوبه 78/12/17 شوراى انقالب 
 قصد خريد و تملك قسمتى از پالك 1523 اصلى به مساحت 4278 مترمربع واقع در حاشيه بلوار امام رضا (ع)

را دارد. لذا بدينوسيله از مالك يا مالكين (نقشه پيوست ) ملك مورد نظر درخواست مى شود ظرف مدت 10 روز 
از تاريخ اعالم در روزنامه با در دست داشتن اسناد مالكيت براى واگذارى ملك به دايره حقوقى امالك شهردارى 
مراجعه نمايد در غير اين صورت شهردارى پس از انقضاى مهلت مذكور بر اساس اختيارات حاصله از اليحه 

فوق الذكر برابر مقررات اقدام قانونى خواهد نمود.
عباسعلى مديح- شهردار بيرجند

آگهى مزايده اموال منقول " نوبت اول "
چون در پرونده 1303/93 اجرايى در قبال محكوميت شركت همواره آذر به پرداخت باقيمانده محكوم به مبلغ 
138/000/000 ريال در حق آقاى احمد صنعت پيشه و پرداخت مبلغ 1/000/000 ريال بابت حق االجرا در حق 

دولت و با عنايت به توقيف خودروى سمند به شماره پالك 464 ب 74 ايران 52 از محكوم عليه كه حسب نظريه كارشناس خودروى 
مذكور مدل 1389 و پايه گازسوز و فاقد باطرى بوده و وضعيت ظاهرى آن سالم و موتور و گيربكس خودرو فاقد روغن ريزى بوده و با 
توجه به اظهارات فوق به مبلغ 195/000/000 ريال ارزيابى گرديده است كه از طريق مزايده در روز يكشنبه مورخ 94/5/18 از ساعت 
10 الى 11 صبح در دفتر اجراى احكام حقوقى به فروش برسد كه قيمت پايه از بهاى ارزيابى شده شروع و به كسانى كه باالترين قيمت 
را پيشنهاد نمايند، فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پيشنهادى فى المجلس از برنده مزايده دريافت و نامبرده مكلف است حداكثر تا 
يك ماه نسبت به پرداخت باقيمانده ثمن معامله اقدام نمايد در غير اين صورت 10 درصد اوليه به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد خواهد 
شد. متقاضيان در صورت تمايل مى توانند پنج روز قبل از موعد مزايده به اين اجرا مراجعه تا ترتيب بازديد آنان داده شود. هزينه نقل و 

انتقال به عهده خريدار خواهد بود.
رجبى- مدير اجراى احكام مدنى دادگسترى بيرجند

دادگسترى جمهورى اسالمى ايران

آگهى تحديد حدود ثبت امالك يك قسمت از بخش 2 شهرستان بيرجند

پيرو آگهى  شماره      به موجب ماده 14 قانون ثبت امالك تحديد حدود شماره هاى زير:
ششدانگ يك قطعه باغ ميمى پالك 665 فرعى از 1156- اصلى بخش 2 بيرجند واقع در مزرعه مود مورد تقاضاى 

داوود عابدپور وكيل خانم عذرا كاظمى مود احدى از ورثه اسداله كاظمى مود 
در روز 94/5/27 ساعت 10 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد. لذا به موجب ماده 14 قانون ثبت امالك به صاحبان امالك 
و حقوق ارتفاقى و مجاورين شماره هاى فوق الذكر بوسيله اين آگهى اخطار مى گردد كه در روز و ساعت مقرر باال در محل حضور 
به هم رسانند. چنانچه هر يك از صاحبان امالك يا نماينده قانونى آنها در موقع مقرر حاضر نباشند مطابق ماده 15 قانون مزبور 
ملك مورد آگهى با حدود اظهار شده از طرف مجاورين تحديد خواهد شد و اعتراضات مجاورين نسبت به حدود و حقوق ارتفاقى و 
نيز صاحبان امالك و حقوق ارتفاقى كه در موقع مقرر حاضر نبوده اند مطابق ماده 20 قانون ثبت فقط تا سى روز از تاريخ تحديد 
حدود پذيرفته خواهد شد و از تاريخ تسليم اعتراض به اداره ثبت ظرف يك ماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذيصالح قضايى 

تقديم و گواهى الزم از مرجع مذكور اخذ و به اين اداره تسليم نمايند.

تاريخ انتشار :  94/4/29        رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان بيرجند

آگهى نوبت اول ثبت نام انتخابات اتحاديه صنف
فروشندگان لوازم بهداشتى و آرايشى

با عنايت به آيين نامه اجرايى انتخابات اتحاديه هاى صنفى (22 قانون نظام صنفى) از داوطلبان عضويت در هيئت 
مديره و بازرس اتحاديه صنف فوق الذكر كه داراى شرايط ذيل مى باشند، دعوت مى شود ظرف مدت 15 روز 
 از تاريخ 94/4/29 با ارائه مدارك ذيل براى ثبت نام به دبيرخانه هيئت اجرايى نظارت بر انتخابات واقع در خيابان 

شهيد مطهرى - سازمان صنعت، معدن و تجارت (اداره امور اصناف و تشكل ها) مراجعه نمايند.

شرايط  داوطلبان:
تابعيت جمهورى اسالمى ايران  - اعتقاد و الزام عملى به نظام جمهورى اسالمى ايران - نداشتن سوءپيشينه كيفرى 
موثر - عدم ممنوعيت تصرف در اموال مانند حجر، ورشكستگى و افالس -  عدم اشتغال در ارگان ها و دستگاه هاى 
اجرايى (موضوع ماده 5 قانون خدمات كشورى) و همچنين كاركنان اتحاديه ها و اتاق اصناف - عدم اعتياد به مواد 
مخدر - عدم اشتهار به فساد - داشتن حداقل مدرك تحصيلى ديپلم براى افراد فاقد سابقه عضويت در هيئت مديره 

اتحاديه  - حداكثر سن در زمان ثبت نام 75 سال -  داشتن پروانه كسب معتبر دائم -  وثاقت و امانت

مدارك مورد نياز:
فتوكپى پروانه كسب معتبر (2 برگ) - فتوكپى از تمام صفحات شناسنامه (3 سرى) - فتوكپى مدرك پايان 
 خدمت نظام وظيفه و يا معافيت (براى متولدين 1337 به بعد ) - عكس 4×3 رنگى (6 قطعه) - فتوكپى كارت ملى
 (2 برگ)  - فتوكپى آخرين مدرك تحصيلى - گواهى عدم سوء پيشينه كيفرى - گواهى عدم اعتياد به مواد مخدر  

داشتن اصل مدارك فوق زمان ثبت نام الزامى است 

 رئيس هيئت اجرايى نظارت بر انتخابات اتحاديه هاى صنفى بيرجند

آگهى نوبت دوم ثبت نام انتخابات اتحاديه صنف
ارتباطات و محصوالت فرهنگى

با عنايت به آيين نامه اجرايى انتخابات اتحاديه هاى صنفى (22 قانون نظام صنفى) از داوطلبان عضويت در هيئت مديره 
و بازرس اتحاديه صنف فوق الذكر كه داراى شرايط ذيل مى باشند، دعوت مى شود ظرف مدت 10 روز از تاريخ 94/4/29 
با ارائه مدارك ذيل براى ثبت نام به دبيرخانه هيئت اجرايى نظارت بر انتخابات واقع در خيابان شهيد مطهرى - سازمان 

صنعت، معدن و تجارت (اداره امور اصناف و تشكل ها) مراجعه نمايند.

شرايط  داوطلبان:
تابعيت جمهورى اسالمى ايران -  اعتقاد و الزام عملى به نظام جمهورى اسالمى ايران - نداشتن سوءپيشينه كيفرى 
موثر عدم ممنوعيت تصرف در اموال مانند حجر،  ورشكستگى و افالس -  عدم اشتغال در ارگان ها و دستگاه هاى 
اجرايى (موضوع ماده 5 قانون خدمات كشورى) و همچنين كاركنان اتحاديه ها و اتاق اصناف - عدم اعتياد به مواد 
مخدر - عدم اشتهار به فساد - داشتن حداقل مدرك تحصيلى ديپلم براى افراد فاقد سابقه عضويت در هيئت مديره 

اتحاديه  - حداكثر سن در زمان ثبت نام 75 سال -  داشتن پروانه كسب معتبر دائم - وثاقت و امانت

مدارك مورد نياز:
فتوكپى پروانه كسب معتبر (2 برگ) - فتوكپى از تمام صفحات شناسنامه (2 سرى) - فتوكپى مدرك پايان خدمت 
نظام وظيفه و يا معافيت (براى متولدين 1337 به بعد) - عكس 4×3 رنگى (6 قطعه) - فتوكپى كارت ملى (2 برگ)   

فتوكپى آخرين مدرك تحصيلى - گواهى عدم سوء پيشينه كيفرى - گواهى عدم اعتياد به مواد مخدر 
داشتن اصل مدارك فوق زمان ثبت نام الزامى است 

رئيس هيئت اجرايى نظارت بر انتخابات اتحاديه هاى صنفى بيرجند

آگهي نوبت اول ثبت نام انتخابات اتحاديه صنف  خياطان 
با عنايت به آيين نامه اجرايي انتخابات اتحاديه هاي صنفي (22 قانون نظام صنفي) از داوطلبان عضويت در هيئت 
مديره و بازرس اتحاديه صنف فوق الذكر كه داراي شرايط ذيل مي باشند، دعوت مي شود ظرف مدت 15 روز از تاريخ 
94/4/29 با ارائه مدارك ذيل براى ثبت نام به دبيرخانه هيئت اجرايي نظارت بر انتخابات واقع در خيابان شهيد مطهري 

سازمان صنعت، معدن و تجارت (اداره امور اصناف و تشكل ها) مراجعه نمايند.  

شرايط داوطلبان:
1- تابعيت جمهوري اسالمي ايران  2- اعتقاد و الزام عملي به نظام  جمهوري اسالمي ايران  3- نداشتن سوءپيشينه 
كيفري موثر 4- عدم ممنوعيت تصرف در اموال مانند حجر، ورشكستگي و افالس  5- عدم اشتغال در ارگان ها و 
دستگاه هاي اجرايي (موضوع ماده 5 قانون خدمات كشوري) و همچنين كاركنان اتحاديه ها و اتاق اصناف 6- عدم 
اعتياد به مواد مخدر 7- عدم اشتهار به فساد 8- داشتن حداقل مدرك تحصيلي ديپلم براي افراد فاقد سابقه 
عضويت در هيئت مديره اتحاديه  9- حداكثر سن در زمان ثبت نام 75 سال  10-  داشتن پروانه كسب معتبر دائم 

 11-  وثاقت و امانت

 مدارك مورد نياز: 
1- فتوكپي  پروانه كسب معتبر (2 برگ)  2- فتوكپي  از تمام صفحات شناسنامه (3 سري)  3- فتوكپي  مدرك پايان 
خدمت نظام وظيفه و يا معافيت (براى متولدين 1337 به بعد )  4- عكس 4×3 رنگي (6 قطعه)  5- فتوكپي  كارت ملي 
(2 برگ)   6- فتوكپي  آخرين مدرك تحصيلي  7- گواهي عدم سوء پيشينه كيفري  8- گواهي عدم اعتياد به مواد مخدر 

داشتن اصل مدارك فوق زمان ثبت نام الزامي است
رئيس هيئت اجرايي نظارت بر انتخابات اتحاديه هاي صنفي بيرجند 

آگهى مزايده اموال منقول " نوبت دوم"
چون در پرونده 98/94 و 82/94 اجرايى در قبال محكوميت شركت تعاونى مسكن مهر شماره 3 به پرداخت مبلغ 
70/500/000 ريال در حق محكوم له آقاى على سبزى كاران و مبلغ 58/500/000 ريال در حق محكوم له آقاى 

مسعود رمضانى و پرداخت مبلغ 2/000/000 ريال بابت حق االجرا بابت هر دو پرونده فوق و با توجه توقيف و كارشناسى اموال طبق 
جدول ذيل:

مبلغ به ريالشرحنام لوازمرديف
4/000/000لوله داربست فلزى يك مترى به تعداد 100 عدد هر عدد 40/000 رياللوله1
67/200/000درب پى وى سى 80*210 به تعداد 28 عدد هر عدد 2/400/000 ريالدرب2
60/800/000پنجره پى وى سى 125*125 به تعداد 32 عدد هر عدد 1/900/000 ريالپنجره3
8/000/000تانكر ده هزار ليترى متصل با پمپ آب كه روى آن نصب شده 1 عددتا نكر4
23/000/000درب چوبى اطاق به اندازه 80*210 به تعداد 20 عدد هر عدد 1/150/000 ريالدرب5
900/000جعبه كلكتور شوفاژ 45*90 به تعداد 2 عدد هر عدد 450/000 ريالجعبه كلكتور6
2/100/000لوله شوفاژ 2/5*2/5 يك توپ 70 مترى هر متر 30/000 رياللوله شوفاژ7
2/392/500لوله شوفاژ پنج اليه 20*20 حدودا 165 متر هر متر 14500لوله شوفاژ8

لوله فرمى عايق شوفاژ 10 بسته 2 مترى هر بسته 100 عدد حدودالوله 9
 1000 عدد هر عدد 3000 ريال

3/000/000

30/000/000لوله داربست فلزى 6 مترى به تعداد 150 عدد هر عدد 200/000لوله10
5/000/000بست داربست حدودا 250 عدد هر عدد 20/000 ريالبست11
1/520/000رابط داربست فلزى حدودا 80 عدد هر عدد 19/000 ريالرابط داربست12

جاكنتورى پالستيكى براى 2 كنتور به ابعاد 40*40*30 به تعداد 10 عدد جاكنتورى13
1/500/000هر عدد 150/000 ريال 

209/412/500جمع كل: دويست و نه ميليون و چهارصد و دوازده هزار و پانصد ريال
كه از طريق مزايده در روز چهارشنبه مورخ 94/5/21 از ساعت 9 الى 10 صبح  در دفتر اجراى احكام حقوقى به فروش برسد كه 
 قيمت پايه از بهاى ارزيابى شده شروع و به كسانى كه باالترين قيمت را پيشنهاد نمايند، فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پيشنهادى 
فى المجلس از برنده مزايده دريافت و نامبرده مكلف است حداكثر تا يك ماه نسبت به پرداخت باقيمانده ثمن معامله اقدام نمايد در غير 
اين صورت 10 درصد اوليه به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد خواهد شد. متقاضيان در صورت تمايل مى توانند پنج روز قبل از موعد 

مزايده به اين اجرا مراجعه تا ترتيب بازديد آنان داده شود. هزينه نقل و انتقال به عهده خريدار خواهد بود.
رجبى- مدير اجراى احكام مدنى دادگسترى بيرجند

دادگسترى جمهورى اسالمى ايران

ابالغ اخطاريه ارزيابى 9300554
بدينوسيله به آقاى احمد طوسيان فرزند محمد به ش ش 454 ابالغ مى گردد به موجب پرونده اجرايى كالسه 
9300554 مطروحه در شعبه سوم اجراى ثبت مشهد له: تعاونى اعتبارى افضل توس عليه: عباسعلى صديق و 

غيره با توجه به اعتراض تعاونى اعتبارى افضل توس به مبلغ ارزيابى آقاى سعيد رسولى به عنوان كارشناس دادگسترى جهت 
ارزيابى مجدد از طرف رياست محترم اداره ثبت اسناد و امالك ناحيه يك مشهد به قيد قرعه تعيين شده اند كه مراتب بدين وسيله 

محمد  جوانمرد - رئيس ثبت اسناد و امالك ناحيه يك مشهدجهت اطالع به شما ابالغ مى گردد.



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
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   WWW.AVA724.IRسامانه پيام كوتاه : 3000272424

پيامبر اكرم (ص): «لغزشهاى مسلمانان را نجوييد كه هر كس لغزشهاى برادرش 
را پى جويد خداوند لغزشهاى او را پيگيرى مى كند و هر كه را كه خداوند 
عيب جويى كند رسوايش مى سازد هر چند در اندرون خانه خود باشد.»  
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جمع آورى فطريه و كفاره مردم در بيرجند     عكس: عبدىعكس روز 

رهبر معظم انقالب در خطبه هاى نماز عيد 
 سعيد فطر به موضوع مذاكرات هسته اى 
تشكر  با  ايشان  پرداختند.  غرب  و  ايران 
و  طوالنى  مذاكرات  اندركاران  دست  از 
زحمات  خصوص  به  اى  هسته  نفسگير 
افزودند:  و تالشهاى هيئت مذاكره كنند، 
بايد مسير  براى تصويب متن تهيه شده، 
قانونى پيش بينى شده طى شود البته چه 
اين متن تصويب شود چه نشود اجر مذاكره 

كنندگان محفوظ است ان شاءا... .

به هيچكس اجازه خدشه بر اصول 
اساسى نظام اسالمى را نمى دهيم

حضرت آيت ا... خامنه اى خطاب به دست 
 اندركاران بررسى «متن تهيه شده هسته اى» 
و  كشور  مصالح  براساس  كردند:  تأكيد 
منافع ملى با دقت كار خود را انجام دهيد 
گردن  با  را  ها  بررسى  حاصل  بتوانيد  تا 
افراشته به ملت و خداوند ارائه دهيد. ايشان 
با  اسالمى  جمهورى  مقابله  بر  تأكيد  با 
هرگونه سوءاستفاده از «متن تهيه شده» 
افزودند: چه متن تهيه شده تصويب شود 
بر  خدشه  اجازه  هيچكس  به  نشود،  چه 
اصول اساسى نظام اسالمى را نمى دهيم. 
رهبر انقالب با اشاره به فضاى تهديدآميز 
موجود و تكيه دشمنان بر مسائل دفاعى 

ايران، افزودند: به فضل الهى قابليت هاى 
دفاعى و حريم امنيت كشور حفظ خواهد 
تسليم  هرگز  اسالمى  جمهورى  و   شد 

زياده خواهى دشمنان نخواهد شد. 

سياستهاى ما و آمريكا در منطقه 
صد و هشتاد درجه اختالف دارد

رهبر انقالب اسالمى با تأكيد بر اينكه در 
هر صورت سياست ملت و نظام جمهورى 
اسالمى در مقابل آمريكا هيچ تغييرى نخواهد 
جانبه،  دو  مسائل  درباره  ما  افزودند:  كرد، 
منطقه اى و جهانى هيچ مذاكره اى با آمريكا 
نخواهيم داشت مگر در موارد استثنا همچون 
هسته اى كه قبل از اين هم سابقه داشته 
 است.ايشان با انتقاد شديد از سياست هاى 
تروريستى  دولت  از  «حمايت  در  آمريكا 

تروريست  و  صهيونيسم  كش  كودك  و 
لبنان»  ا...  خواندن مجاهدان فداكار حزب 
افزودند: سياستهاى ما و آمريكا در منطقه 
بنابراين  دارد  اختالف  صد و هشتاد درجه 

چگونه مى توان با آنها گفتگو و مذاكره كرد. 
حضرت آيت ا... خامنه اى در ادامه تذكرات 
اى  هسته  مسئله  باب  در  خود  نكات   و 
آمريكايى ها  اخير  به رجزخوانى چند روز 
اشاره كردند و افزودند: دولت مردان و دولت 
زنان آمريكا اين روزها براى حل مشكالت 
خوانى  رجز  مشغول  ناچار،  به  داخلى 
آنها حقيقت  زياده گويى هاى  اما  هستند 
ندارد. ايشان با اشاره به يكى از رجزهاى 
آمريكايى مبنى بر جلوگيرى از توليد سالح 
ايران خاطرنشان كردند: ما  هسته اى در 
فتواى  اسالم،  مبانى  براساس  قبل  سالها 

ايم  داده  اى  هسته  سالح  توليد   حرمت 
و براى توليد اين سالح، مانع شرعى داريم 
به  گاهى  اينكه  با وجود  ها  آمريكايى  اما 
در  كنند،  مى  اذعان  فتوا  اين  اهميت 
تبليغات و رجز خوانى ها دروغ مى گويند 
و ادعا مى كنند تهديد آنها جلوى ساخت 

سالح هسته اى ايران را گرفته است.

تسليم ايران را مگر 
به خواب ببينيد

رهبر انقالب افزودند: مقامات فعلى آمريكا 
از تسليم ملت ايران حرف مى زنند البته پنج 
رئيس جمهور قبلى آنها نيز پس از انقالب از 
اين آرزوها داشتند اما يا مردند يا در تاريخ گم 
شدند و شما هم مثل آنها، تسليم ايران را مگر 
 به خواب ببينيد.حضرت آيت ا... خامنه اى 
با اشاره به اعتراف رئيس جمهور كنونى آمريكا 
به چند مورد از اشتباهات گذشته اين كشور 
در قبال ايران از جمله كودتاى 28 مرداد و 
حمايت از صدام افزودند: اينها تنها مشتى از 
خروار است و اشتباهات بسيارى وجود دارد 
كه آمريكايى ها هنوز حاضر نيستند به آنها 
آمريكايى  مقامات  به  ايشان  كنند.  اعتراف 
توصيه كردند از اشتباهات جارى دست بردارند 
تا مقامات آينده اين كشور مجبور نشوند به 

اشتباهات فعلى آنها اذعان كنند.

قابليت هاى دفاعى وامنيت كشورحفظ خواهد شد

وجود نگرانى درباره متن مذاكرات و پيش نويس قطعنامه
 

فرمانده كل سپاه پاسداران گفت: در مورد جمع بندى مذاكرات 
امنيت نگرانى هايى  هسته اى و پيش نويس قطعنامه شوراى 
وجود دارد. سرلشكر جعفرى در خصوص موضوع مذاكرات 
وجود  زمينه  اين  در  نگرانى هايى  اينكه  بيان  با  هسته اى، 
دارد، گفت: انشاءا... بايد ببينيم نتيجه در عمل چه مى شود. 
 وى افزود: اميدواريم همدلى و همزبانى دولت و ملت كارها را بيشتر جلو ببرد و 

سختى ها را پشت سر بگذاريم.

توافق هسته اى پيام آور صلح و امنيت در خاورميانه است 

 آيت ا... جوادى آملى از مراجع تقليد گفت: توافق هسته اى ايران 
با كشورهاى غربى پيام آور صلح و امنيت در خاورميانه است زيرا 
ايران توانست آنان را به عقل و آگاهى دعوت كند. وى افزود: ايران 
اسالمى با سرافرازى توانست در مذاكرات هسته اى به آمريكا و 
ديگر كشورهاى غربى نشان دهد كه با جنگ نمى توان به همه 
دنيا دست يافت و آن را اداره كرد. وى گفت: آنچه تيم مذاكره كننده ايران بايد مدنظر 

داشته باشد، رعايت خطوط قرمز است كه تاكنون موجب تسليم شدن غرب شده است. 

 افشاى تالش آيپك دركنگره عليه توافق 
روزنامه يديعوت آحارونوت از سفر روز سه شنبه «اشتون 
كارتر» وزير دفاع آمريكا به فلسطين اشغالى و گفت وگو 
را  سفر  اين  ايران،  هسته اى  مذاكرات  پايان  درباره 
عجيب ترين سفر مقامات آمريكايى خواند و در ادامه 
تشريح كرد كه البى آيپك و عربستان تالش خواهند 

كرد كه توافق هسته اى را بر هم بزنند.

سخنان اوباما با موضوع توافق هسته اى 

رئيس جمهور آمريكا به منتقدان مذاكرات هسته اى با 
اوباما گفت: باالخره آمريكا و  ايران واكنش نشان داد. 
شركاى بين المللى اش به آن چيزى دست يافتند كه 
سال ها دشمنى و خصومت آن را به همراه نداشت. توافقى 
كه مانع از دستيابى ايران به سالح هسته اى خواهد شد.

ديويد كامرون: توافق هسته اي خوب است 
اما با ايران متحد نشده ايم 

با  تاريخى  توافق هسته اى  انگليس گفت  نخست وزير 
ايران به معناى هم پيمانى با ايران نيست. ديويد كامرون، 
افزود: «اين توافق براى منطقه خوب است. براى ثبات 

منطقه اى خوب است. اما ما با ايران متحد نشده ايم.»
 

انفجار خودروهاى اعضاى حماس در غزه  
شبكه تلويزيونى الجزيره خبر داد، افراد ناشناس شش 
جنبش  اعضاى  به  آنها  بيشتر  كه  را  خودرو  دستگاه 

حماس تعلق داشت در غزه منفجر كردند.

ماجراى تعبير رهبرى از «الف در غريبى» 

طرف  نظامى  تهديدات  به  واكنش  در  انقالب  رهبر 
آمريكايى فرمودند: «اين آقا (رئيس جمهور آمريكا) گفته 
 است مى تواند ارتش ايران را نابود كند. قديمى هاى 
ما اين جور حرف ها را الف در غريبى مى گفتند. اگر 
مى خواهند درست بفهمند اگر مى خواهند از تجربه هاى 
خود درست استفاده بكنند بدانند اگر جنگى اين جا اتفاق 
بيفتد آن كسى كه سرشكسته از جنگ خارج خواهد شد 
آمريكاى متجاوز و جنايتكار است.»الف در غريبى مربوط 
به يكى از ضرب المثل هاى قديمى است كه اين مثل به 
افرادى گفته مى شود كه با وقاحت در حضور كسانى كه 

به خوبى از سوابق آنها خبر ندارند، الف مى زنند. 

سرداران ديپلماسى بر جنگ پيروز شدند   
كه  اين  بر  تاكيد  با  رئيس جمهورى  روحانى  حسن 
غبارى  و  گرد  بين المللى  ديپلماسى  در صحنه  امروز 
كه توسط استكبار جهانى بر چهره جمهورى اسالمى 
مقاومت،  چهره  و  شده  زدوده  بود،  نشسته  ايران 
استدالل، منطق و تعامل سازنده مردم ايران به خوبى 
دالوران  و  ايران  بزرگ  ملت  گفت:  است،  نمايان 
و  پيروز  جنگ  در  روزى  مقدس  دفاع  سال  هشت 

امروز سرداران ديپلماسى بر جنگ پيروز شدند. 

گزارش ظريف و صالحى به مجلسى ها

براساس دستور هفتگى مجلس، قرار است وزير امور 
در  حضور  با  اتمى  انرژى  سازمان  رئيس  و  خارجه 
جلسه علنى روز سه شنبه از روند مذاكرات جمهورى 
اسالمى ايران با كشورهاى 1+5 و نتايج بدست آمده 

در آن به نمايندگان مجلس گزارش ارايه دهند.

2 اولويت  مجلس در خصوص جمع بندى 
مذاكرات هسته اى 

رئيس مجلس درباره اولويت مجلس بعد از جمع بندى 
داخلى  مهم  اولويت  دو  گفت:  هسته اى،  مذاكرات 
درخصوص مذاكرات هسته اى در دستور كار مجلس 
قرار دارد. الريجانى افزود: اولين اولويت توجه كامل 
به مسائل اقتصادى و حل اين مسائل در داخل كشور 
است. دومين موضوع نيز همگرايى داخلى در كشور 

براى فايق آمدن بر مشكالت است.

واكنش فرمانده كل ارتش به اظهارات اوباما 

همه  و  سپاه  ارتش،  اينكه  بيان  با  ارتش  كل  فرمانده 
به سر  مناسبى  انتظامى در شرايط  و  نظامى  نيروهاى 
مى برند، تاكيد كرد: همان طور كه حضرت آقا فرمودند، هر 
كه مى خواهد اين توان را امتحان كند بسم ا... . سرلشكر 
صالحى در واكنش به اظهارات آمريكايى ها كه به خيال 
خود مى توانند ارتش ايران را شكست دهند، گفت: اين ها 
در همه آرزوهايشان در خواب طوالنى به سر مى برند و 

فكر مى كنند اين هم جزو آرزوهاى جديدشان است.

دنيا  نمى تواند   منتظر كنگره بماند 

وندى شرمن معاون وزير خارجه آمريكا در پاسخ به 
انتقادها از دولت آمريكا براى تصويب قطعنامه شوراى 
با ايران پيش از  امنيت درخصوص توافق هسته اى 
كه  است  دشوار  گفت:  آمريكا،  كنگره  در  آن  تاييد 

آمريكا به جهان بگويد منتظر كنگره بماند.

 درخواست آيت ا... سيستانى  درباره داعش
ا...  آيت  سخنگوى  الكرباليى  المهدى  عبد  شيخ 
سيستانى مرجع عاليقدر شيعه در عراق به نقل از ايشان 
المللى خواست بغداد را به سالح هاى  از جامعه بين 
با داعش مجهز كنند. مقابله  براى  بيشترى  پيشرفته 
وى به نقل از آيت ا... سيستانى از كشورهاى همسايه 
خواست با بستن مرزهاى خود به روى تروريست هاى 
در  النصره  جبهه  و  داعش  به  پيوستن  براى  خارجى 

عراق و سوريه آب به آسياب دشمن نريزند.

 افشاى جاسوسى 20 ساله آمريكا از پوتين
روزنامه تايمز در گزارشى نوشت والديمير پوتين رئيس 
نظر  تحت  گذشته  سال   20 طى  روسيه   جمهورى 

آژانس هاى اطالعاتى آمريكا بوده است. 

كرى: از توافق با ايران راضى هستم 

كرى وزير خارجه آمريكا مذاكره در كنار گروه 1+5 با ايران 
براى رسيدن به تفاهم را وظيفه اى دشوار توصيف كرد اما 

گفت از نتايج حاصل شده «خوشحال و راضى» است. 

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