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پايين ترين اعتبارات فرهنگى كشور
مربوط به خراسان جنوبى است

استفاده از بازنشستگان براى 
«حق التدريسى» ممنوع

 احمدي الشکي عضو کميسيون آموزش و تحقيقات 
مجلس در گفتگو با ميزان، با تاکيد بر الزم االجرا بودن 
مصوبه «بکارگيري مربيان پيش دبستاني و نيروهاي 
شرکتي به صورت حق التدريس» گفت: مراکز آموزش 
به  را  بازنشستگان  از  مجدد  استفاده  حق  پرورش  و 

منظور تامين نياز حق التدريسي خود ندارند.

افزايش چك هاى برگشتى 
در مرحله اول اجراى چكاوك   

 احمدي دبيرکل بانک مرکزي در گفتگو با ايسنا، اظهار 
کرد: در سامانه چکاوک شرايط به گونه اي پيش مي رود 
که دارنده چک مطمئن است چکي که به بانک مي برد 
به محض ارائه هيچ کسي نمي تواند در عدم پرداخت 
آن دخالت کند، بنابراين طبيعي است که در مرحله  اول 

چک هاي برگشتي وجود داشته و حتي افزايش يابد. 

توزيع 4 مرحله سبد امنيت غذايى 
توسط شبكه تعاونى ها

 کالنتري معاون وزير تعاون، در گفتگو با فارس، گفت: 
توزيع سبد امنيت غذايي همچنان توسط تعاوني ها توزيع 

مي شود و تاکنون نيز چهار مرحله توزيع شده است.

معلوالن شديد «حداقل دستمزد» را 
در قالب مستمرى دريافت مى كنند   

 ايسنا: نحوي نژاد معاون توانبخشي بهزيستي کشور، با بيان 
اينکه ٣٥٠ هزار نفر در حوزه توان بخشي، مستمري بگير 
هستند که اکثرا شدت معلوليت بااليي دارند،گفت: طرح 
اگر  که  داريم  کار  دستور  در  را  جامع  قانون  اصالحيه 
تصويب شود از سال آينده معلوالن با شدت باال، حداقل 

دستمزد را به عنوان مستمري دريافت خواهند کرد. 

صفحه ٣

صفحه ٧

مگاوات  هر  يا  و  شيرين  آب  مترمکعب  هر  توماني  يکهزار  توليد  هزينه  به  اشاره  با  نيرو  وزير   
گرفت.  پيشي  کشور  برق  توليد  از  مصرف  جاري  سال  تابستان  کرد:  اعالم  خورشيدي،   برق 

صفحه٢) در  (ادامه 

جزئيات عرضه آب و برق 1000 تومانى
مصرف از توليد برق پيشى گرفت

رئيس كميته امداد كشور : 

سعى مى كنيم، حامى خوبى براى 
خراسان جنوبى در تهران باشيم
مهندس فتاح گفت :  با درك هر چه بيشتر شرايط موجود در 
استان خراسان جنوبى، سعى مى كنيم از اين پس...

صالحى در واكنش به اظهارات جليلى : 

اگر غنى سازى را شما گرفتيد
 سند را هم امضا مى كرديد
على اكبر صالحى با حضور در كميسيون ويژه برجام
 به سواالت نمايندگان پيرامون توافق هسته اى پاسخ داد ...
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اعطاى نمايندگى رسمى بيمه كار آفرين
در  استان خراسان جنوبى

شرح در صفحه آخر

يك طوطى خاكسترى (كاسكو) مفقود شده  
 خواهشمند است در صورت يافتن اطالع دهيد 

و مژدگانى دريافت نماييد.
09153634619 - 32430197

مراسم سومين روز درگذشت مرحوم مغفور

 شادروان مهندس بهروز خليلى تنها 
امروز يكشنبه94/6/22 از ساعت 5/15 الى 6/15 بعدازظهر

در محل هيئت ابوالفضلى(مصلى) برگزار مى شود
حضور شما سروران گرامى موجب شادى روح آن مرحوم 

و تسلى خاطر بازماندگان خواهد بود.

خانواده هاى خليلى تنها و ساير بستگان

" انا هللا و انا اليه راجعون "

درگذشت ناباورانه پدرى فداكار ، همسرى مهربان و برادرى دلسوز مرحوم مغفور 

شادروان كرباليى اسداله زينل نژاد 
(بازنشسته ارتش) را به اطالع مى رساند: مراسم تشييع پيكر آن 

مرحوم امروز يكشنبه 94/6/22 ساعت 15 الى 16 از محل غسالخانه 
بيرجند به سوى آرامگاه ابدى آن عزيز سفر كرده برگزار مى شود.

خانواده هاى زينل نژاد و ساير بستگان

به مناسبت سومين روز درگذشت مادرى دلسوز، مادر خانمى مهربان
 خواهرى فداكار و مادر بزرگ عزيزمان 

مرحومه كربالئيه فاطمه آرام
جلسه ترحيمى امروز يكشنبه 94/6/22 از ساعت 3:30 الى 4:30 بعدازظهر 

در محل مسجد امام جعفر صادق (ع) "واقع در ميدان اول سجادشهر" برگزار مى شود 
حضور شما سروران گرامى موجب امتنان است.

خانواده هاى: آرام ، برزگران ، اربابى

آگهى مزايده كتبى فروش زمين (نوبت دوم)
شهردارى طبس گلشن

شرح در صفحه  2

درخواست همكارى
شركت مهندسين مشاور براى نظارت بر پروژه هاى گازرسانى در سطح 
و  مكانيك  مهندسى  رشته  التحصيالن  فارغ  از  جنوبى  خراسان  استان 

شيمى دعوت به همكارى مى نمايد.
32400512 - 09158667196

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

بزرگواران شما  هاى  كمك  و  حمايت  با  را  معلول   سيصد 

گذشته  سنوات  همچون  دارد  آمادگى  و  است  دار  عهده 

نذورات نقدى و غير نقدى شما را با دل و جان پذيرا باشد.

شماره حساب كمك هاى مردمى:
كارت بانك پاسارگاد: 5022291900043355 

كارت بانك توسعه تعاون : 5029081016528099

آدرس: بيرجند - شهرك شهيد مفتح - باالتر از فنى و حرفه اى

اجراى نماى آلومينيوم
 * نقد    * چك    

09157201009 - 09151655537

آگهى تحديد حدود عمومى
 حوزه ثبتى بيرجند

شرح در صفحه 4

مرمت دو باب از آسبادهاى تاريخى نهبندان

جناب آقاى رضا خبيرى      مدير محترم كاروان

جناب آقاى محمد رضا باقرى نژاد مداح محترم كاروان
از تالش و زحمات بى شائبه شما بزرگواران در برنامه هاى سفر زائرين به عتبات عاليات 

تقدير و تشكر نموده ، توفيق روز افزون تان را از درگاه خداوند متعال خواستاريم.

زائرين كاروان زيارتى 94/6/7 دفتر زيارتى مبين بيرجند 



2
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رئيس هيئت مديره انجمن صنفي کارگران ساختماني گفت: فاصله معنادار تعرفه هاي درماني بين مراکز دولتي و خصوصي 
دغدغه اي براي قشر متوسط جامعه در حوزه سالمت است. اکبر شوکت در گفتگو با ايسنا، افزود: قشر متوسط جامعه که 
جامعه کارگري را نيز شامل مي شود توان پرداخت هزينه هاي بيمارستان هاي خصوصي را ندارند. 

فاصله معنادار تعرفه هاى درمانى دولتى و خصوصى 

 يك ميليون خانه خالى ظلم به مستاجران است

رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور با بيان اينکه 
بيش از يک ميليون خانه خالي در کشور وجود دارد، 
گفت:در کشور خانه هاي خالي زياد است و اگر قرار 
به  نشود ظلم  استفاده  خالي  خانه هاي  اين  از  باشد 
کساني است که مي خواهند خانه بخرند يا اجاره کنند. 
 به گزارش مهر، عسکري درباره اينکه با چه مکانيزمي مي توان تعداد خانه هاي 
اقتصاد  در  اطالعات  گردش  زمانيکه  تا  افزود:  کرد،  شناسايي  را  خالي 
 کشور مسير مشخصي را پيدا نکند به درستي نمي توان تعداد اين خانه ها 
را شناسايي کرد.وي افزود: براي اجرايي شدن طرح بايد اطالعات اقتصاد مردم 
را کامل کنيم و با توجه به اينکه شهرداري مجوز ساخت و پايان ساخت به 

ساختمان ها را مي دهد، بايد اطالعات را در اختيار نظام مالياتي قرار دهند.

وقوع خشكسالى بى سابقه در ايران/ ذخيره
 آب در 158 سد بزرگ

وزير نيرو با بيان اينکه از ۶۰۰ سد کشور، ۱۵۸ سد در 
طبقه بندي بين المللي جزو سدهاي بزرگ است، گفت: 
منابع آب تجديدپذير کشور، کاهش يافت.به گزارش 
مهر، چيت چيان با بيان اينکه امروزه مسئله آب براي 
همه جوامع بشري يک مسئله اصلي است و براي ما که در منطقه خشک 
خاورميانه واقع شده ايم از اهميت ويژه اي برخوردار است، گفت: در سال هاي 
گذشته با يک خشکسالي بي سابقه روبرو بوده ايم. وي عنوان کرد: احداث چند 
صد کيلومتري شبکه و خطوط انتقال آب براي تأمين آب شرب شهرها و استقرار 
سامانه هاي آب شيرين کن در مجاورت درياي عمان و خليج فارس از ديگر 

اقدامات تأمين آب شهرهاي کشور براي برون رفت از چالش کم آبي است.

دليل شكست طرح مشاغل خانگى/ كمبود شديد 
تكنسين ماهر در بازار كار

نبودن  اينکه سيستماتيک  بيان  با  کار  وزير  معاون 
باعث عدم موفقيت طرح مشاغل خانگي شد، گفت: 
کشور اکنون به شدت به تکنسين ماهر نياز دارد به 
گزارش مهر، کورش پرند با بيان اينکه کشور اکنون به 
شدت به تکنسين ماهر نياز دارد، افزود: نظام صالحيت حرفه اي با هماهنگي 
دستگاه هاي اجرايي مرتبط قبال تنظيم و به تصويب دولت رسيده و امروز 
نياز است تا کمک کنيم تا اين نظام در کشور اجرا شود. وي، اجراي نظام 
صالحيت حرفه اي براي ارتقاي بهره وري نيروي کار را ضروري دانست و 
افزود: در حوزه تعاون، کشور نياز به آموزش دارد و نياز است به صورت جدي 

در حوزه تعاون در واحدهاي علمي - کاربردي برنامه ريزي شود.

 وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي، گفت: طبق صحبت 
با وزارت صنعت معدن تجارت قرار شده خودروهايي 
داخلي  توليد  از طريق  دارد  براي معلوالن کاربرد  که 

شود.  تامين 
اينکه  به  پاسخ  در  ربيعي،  علي  ايسنا،  گزارش  به   
به  داخلي  خودروي  که  پذيرفته اند  خودروسازان  آيا 
معدن  صنعت،  وزارت  با  بله  گفت:  بدهند؟  معلوالن 
و  شد  بحث  دولت  اقتصادي  کميسيون  در  تجارت  و 
خودروهايي  که  کنند  ايجاد  را  آمادگي  اين  شد  قرار 
توليد داخلي  از طريق  دارد  براي معلوالن کاربرد  که 
مستمري  افزايش  درخصوص  ربيعي  شود.  انجام 
ديده  قانون  در  مستمري  افزايش  گفت:  معلوالن 
اعالم  نشود  تصويب  تا  دهيد  اجازه  ولي  شده 

همچنين  اجتماعي  رفاه  و  کار  تعاون،  وزير  نکنيم. 
از  يکي  کرد:  اظهار  معلوالن  مسکن  به  اشاره  با 
به طور  که  است  ما مسکن  توانمندسازي  برنامه هاي 
با  ماهيانه  و  هستيم  آن  روي  بر  کار  حال  در  جدي 
وزارت  و  مسکن  بنياد  مستضعفان،  بنياد  همکاري 
تا  هستيم.  مسکن  تحويل  حال  در  شهرسازي  و  راه 
صاحب  باال  به  معلول  دو  خانواده هاي   ١٣٩٥ سال 
توجه  با  گفت:  همچنين  وي  شد.   خواهند  مسکن 
دولت  معلوالن،  حقوق  از  حمايت  قانون  اصالحيه  به 
مکلف شده آموزشهاي الزم را متناسب با جسم افراد 
اين خصوص صندوق  انجام دهد. در  داراي معلوليت 
پولي  با  اميد  کارآفريني  صندوق  يا  شغلي  فرصتهاي 
به آن  برابر نسبت  تا دو  که در آن گذاشته مي شود 

ربيعي  دهد.   مي  قرار  اختيار  در  ناچيز  بهره  با  وام 
افزود: در گام بعدي به طور جدي نگهداري در خانه 
که  کساني  دستمزد  داريم  قصد  و  مي کنيم  تقويت  را 
در خانه نگهداري مي شوند را افزايش دهيم تا بدين 
ايجاد کنيم  انگيزه  براي خانواده هاي معلوالن  ترتيب 

تا افراد داراي معلوليت را در خانه نگهداري کنند. 
افزود:  و  دانست  ازدواج  بحث  را  ديگر  مساله  وي 
و  معلول  با  ازدواج  بحث  مصوبات  اين  ديگر  نکته 
تشکيل خانواده براي معلوالن است که دولت خودش 
را مکلف کرده تا حمايتهاي حقوقي از معلوالن را در 
مصوبات  اين  مجموع  در  و  دهد  افزايش  زمينه  اين 
يک يادگاري است تا بتوانيم وضع معلوالن را در اين 

کنيم.  بهتر  دولت 

ربيعى: خودروسازان داخلى مكلف به توليد خودرو ويژه معلوالن شدند 

بيان  با  مرکزي  بانک  اعتبارات  مديرکل   
اينکه پيشنهاد مي دهيم شهرداري ها با انتشار 
اوراق مشارکت در تأمين منابع مالي بازسازي 
و  راه  وزارت  به  شهري  ناکارآمد  بافت هاي 
پرداخت  گفت:  برسانند،  ياري  شهرسازي 
وام مسکن از سوي ليزينگ ها نياز به مجوز 

جداگانه شوراي پول و اعتبار دارد. به گزارش 
فارس، ميرمحمدصادقي در خصوص همکاري 
نکردن برخي بانک ها در پرداخت تسهيالت 
پرداخت  مصوبه  کرد:  اظهار  فرسوده  بافت 
واحدهاي  بازسازي  متقاضيان  به  تسهيالت 
مسکوني فرسوده در هيئت دولت به تصويب 

رسيد و به همه بانک هاي عامل در بهمن ماه 
که  است  حالي  در  اين  شد.  ابالغ  سال ٩٣ 
نداده  را هم  بانک ها حتي سهميه سال ٩٣ 
بودند. وي در پاسخ به پرسشي در خصوص 
در  آن  بررسي  و  مسکن  ليزينگ  راه اندازي 
که  مصوبه اي  گفت:  اعتبار  و  پول  شوراي 

شوراي پول و اعتبار مبني بر لغو انحصار بانک 
مسکن در پرداخت وام مسکن و نيز اعطاي 
مجوز پرداخت تسهيالت ٦٠ ميليون توماني 
خريد يا ساخت مسکن از سوي ساير مؤسسات 
پولي صادر کرده است، تنها شامل بانک ها شده 

و به ليزينگ ها اختصاص نمي يابد.

پرداخت وام مسكن از سوى ليزينگ ها نياز به مجوز شوراى پول و اعتبار دارد

جزئيات عرضه آب و برق 1000 تومانى 
مصرف از توليد برق پيشى گرفت

(ادامه از صفحه١) به  گزارش مهر، حميد چيت چيان،  
بزرگترين مشکل در صنعت آب و برق را عدم توازن 
درآمدها و هزينه ها در اين صنعت عنوان کرد و افزود: 
هزينه توليد هر کيلووات ساعت برق در کشور حدود ۸۰ 
تومان بدون احتساب هزينه سوخت نيروگاهي است که 
دولت آن را به قيمت هر کيلووات ساعت ۶۰ تومان در 
اختيار مشترکان قرار مي دهد و از اين ميزان به ازاي هر 
کيلووات ساعت، ۱۰ تومان نيز به سازمان هدفمندي 
يارانه ها مي پردازد. وي ادامه داد: توليد هر مترمکعب 
آب شرب نيز براي وزارت نيرو يک هزار تومان هزينه 
به قرار  نيز  را  اين وزارتخانه آب مذکور  بردارد که  در 
هر متر مکعب ۳۳۰ تومان در شهرها و ۱۰۰ تومان در 
روستاها در اختيار مشترکان قرار مي دهد که در نتيجه 
باعث خواهد شد وزارت نيرو با کمبود منابع مالي مواجه 

شده و از اهداف خود باز ماند.

سهام عدالت در مسير مجلس

 معاون امور تعاون وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي، گفت: 
سهام عدالت در مراحل برگزاري نشست هاي تخصصي 
نحوه آزادسازي قرار دارد. سيدحميد کالنتري در گفتگو 
با فارس، در پاسخ به سوالي مبني بر اينکه سهام عدالت 
سرمايه گذاري هاي  و  تعاوني  شرکت هاي  توسط  که 
شد؟  خواهد  آزاد  زماني  چه  مي شود،  مديريت  استاني 
گفت: اين موضوع فعًال در مرحله تدوين اليحه قرار 
سهام  آزادسازي  جريان  در  تعاوني ها  افزود:  وي  دارد. 
عدالت همچنان حضور خواهند داشت که امکان تغيير 
سازوکار آزادسازي آن از قالب تعاوني ها به صندوق هاي 

سرمايه گذاري قابل معامله بورسي وجود دارد. 

پيش نويس نهايى طرح كدينگ كاال 
تدوين و به دولت ارايه شد

 مديرکل حقوقي و بين الملل ستاد مرکزي مبارزه با 
قاچاق کاال و ارز رياست جمهوري، از تدوين و ارايه پيش 
نويس نهايي طرح کدينگ کاال( شناسه کاال و شناسه 
رهگيري) به دولت خبر داد و گفت: پس از بررسي نهايي 
از سوي دولت، اين طرح بزودي ابالغ مي شود. معصومي 
در گفتگو با ايرنا، طرح کدينگ کاال را جايگزين مناسبي 
براي طرح شبنم دانست و افزود: پيش نويس نهايي 

طرح کدينگ کاال به دولت ارايه شده است.

جشن عاطفه ها 2 مرحله اى شد   
 بنابر اظهارات معاون امور مشارکت هاي مردمي کميته 
امداد امام خميني(ره)، جشن عاطفه هاي امسال در دو 
مرحله برگزار مي شود. به گزارش ايسنا، خاکسار قهرودي، 
اظهار کرد: اولين مرحله اين جشن در ٢٦ و ٢٧ شهريور 
ماه توسط کميته امداد و مرحله دوم آن در هشتم مهرماه 

توسط آموزش و پرورش برگزار خواهد شد. 

امروز 22 شهريور 1394 مصادف با
 29 ذى القعده 1436 و 13 سپتامبر 2015

 شهادت فقيه امامي آيت  ا... «حاج ميرزا ابراهيم 
خويي» (١٢٨٦ش).

 ١٣٢٢) متحد  ملل  اعالميه  به  ايران  پيوستن 
ش).

در  السالم)  (عليه  جواد  امام  شدن  مسموم 
بغداد(٢٢٠ ق ).

هاي  جنگ  جريان  در  «منصوره»  نبرد  وقوع 
صليبي بين فرانسه و مصر (١٢٥٠م).
اختراع آسانسور در آمريكا (١٧٨٠م).

فرود اولين سفينه مه  نورد شوروي به نام لونيك 
٢ در سطح كره ماه (١٩٥٩م).

ايران  امپراتوري  بين  ساله  پايان جنگ هاي ٢٤ 
و روم (٦٢٧م).

بلندآوازه  شاعر  و  اديب  اليگيري؛  دانته  مرگ 
ايتاليايي (١٣٢١م). 

تقويم مناسبت هاى  روز

اجراى كشورى طرح جامع زنان سرپرست 
خانوار نيازمند تصويب دربرنامه ششم

 رئيس ستاد طرح جامع توانمندسازي زنان سرپرست 
زنان  جامع  طرح  کشوري  اجراي  گفت:  خانوار 
سرپرست خانوار نيازمند تصويب آن در برنامه ششم 
مهر،  با  گفتگو  در  جلودارزاده،  سهيال  است.  توسعه 
جامع  اطالعات  بانک  نيازمند  حاضر  حال  گفت:در 
که  هستيم  کشور  کل  براي  خانوار  سرپرست  زنان 

بايد در برنامه ششم مورد توجه قرار گيرد. 

معاون وزير جهادكشاورزى: صادرات 
تخم مرغ تا مرداد 31درصد رشد داشت

بر  تاکيد  با  جهادکشاورزي  وزارت  دام  امور  معاون   
عليرغم  گفت:  مرغ  تخم  صادرات  در  کشور  توفيق 
مشکالت صادراتي، طي پنج ماه نخست سال جاري 
٢٨ هزار و ٦١٧ تن تخم مرغ به کشورهاي همسايه 
صادر شد که اين ميزان نسبت به مدت مشابه سال 
گذشته ٣١ درصد رشد نشان مي دهد. حسن رکني در 
گفتگو با ايرنا، افزود: سال گذشته صادرات تخم مرغ به 

کشورهاي متقاضي ٢١ هزار و ٨٣٢ تن بوده است. 
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دفتر: توحيد 21، نبش نبوت 21، پالك 105
عضو  معتبر اتحاديه     مسئول : دستگردي

دعوت نامه مجمع عمومى عادى ساليانه 
صاحبان سهام شركت سيمان باقران (سهامى عام) شماره ثبت 1397 (نوبت دوم)

با توجه به حد نصاب نرسيدن مجمع عمومى عادى ساليانه "نوبت اول" بدينوسيله از كليه سهامداران 
محترم شركت سيمان باقران (سهامى عام) دعوت مى شود در جلسه مجمع عمومى عادى " نوبت دوم" 
باقران كه چهارشنبه 94/7/15 ساعت 15:00 به آدرس: خراسان جنوبى- درميان-  شركت سيمان 
كيلومتر 34 جاده اسديه به بازارچه مرزى ميل 73 - كارخانه سيمان باقران برگزار مى گردد، حضور به 
هم رسانند. شايان ذكر است سهامداران محترمى كه مايل به حضور در جلسه مذكور مى باشند، الزم 
است براى دريافت برگ ورود به جلسه با در دست داشتن برگه سهام و كارت شناسايى و يا وكالت نامه 
معتبر در ساعات ادارى روزهاى 94/7/7 لغايت 94/7/14 (به جز روزهاى تعطيل) به امور سهام شركت 
واقع در خراسان جنوبى – بيرجند- خيابان غفارى- بيست مترى ياس - شركت سيمان باقران مراجعه 
نمايند. كليه افراد يا موسسات واجد شرايطى كه تصميم به كانديدا شدن به عنوان بازرس يا حسابرس 
قانونى را دارند براى تكميل فرم و ارائه مدارك شناسايى مى بايست تا پنج روز قبل از تشكيل مجمع 

به شركت سيمان باقران مراجعه نمايند.
دستور جلسه:

استماع گزارش هيئت مديره و بازرس قانونى- تصويب ترازنامه و صورت هاى مالى مربوط به سال مالى 
منتهى به 93/12/29- انتخاب بازرس اصلى و على البدل و حسابرس شركت براى مدت يك سال

تعيين روزنامه كثيراالنتشار به منظور درج آگهى هاى شركت - ساير مواردى كه در صالحيت مجمع 
فوق باشد.

هيئت مديره شركت سيمان باقران (سهامى عام)

دعوت نامه تشكيل مجمع عمومى فوق العاده "نوبت دوم"
شركت تعاونى مصرف كاركنان استاندارى خراسان جنوبى و فرماندارى هاى تابعه

تاريخ انتشار: 94/6/22
جلسه مجمع عمومى فوق العاده (نوبت دوم) شركت تعاونى مصرف كاركنان استاندارى خراسان جنوبى و فرماندارى 
هاى تابعه دوشنبه 94/7/6 ساعت 13 در محل سالن اجتماعات فرماندارى بيرجند برگزار مى شود. از كليه اعضا 
دعوت مى شود براى اتخاذ تصميم نسبت به موضوعات ذيل در اين مجمع حضور به هم رسانند. ضمنا چنانچه 
عضوى بنا به داليلى نتواند شخصا حضور يابد، مى تواند همزمان با نماينده تام االختيار خويش با هم به دفتر شركت 
مراجعه و برگ وكالت نامه را تنظيم و برگه ورود به جلسه مجمع را دريافت نمايد. حداكثر آراى وكالتى هر عضو 

سه راى و هر فرد غير عضو يك راى مى باشد.

دستور جلسه:
 طرح و تصويب اساسنامه شركت تعاونى وفق قانون اصالح موادى از قانون بخش تعاون اقتصاد جمهورى اسالمى

 ايران                                                                                                                هيئت مديره

آگهى مزايده اموال غيرمنقول " نوبت دوم"
چون در پرونده 502/94 اجرايى در قبال محكوميت آقاى سجاد عديلى به پرداخت مبلغ 211/260/000 ريال در حق 

محكوم له آقاى ابراهيم غفورى بجد و پرداخت مبلغ 10/331/000 ريال بابت حق االجرا در حق دولت و با عنايت به معرفى و توقيف 
پالك ثبتى 499 فرعى از 1427 اصلى بخش 2 بيرجند از ناحيه شخص ثالث در اجراى تبصره ماده 34 قانون اجراى احكام مدنى و 
حسب نظريه كارشناس پالك مذكور واقع در مفتح 30 پالك 23 و به مساحت عرصه 261/60 مترمربع و مساحت اعيانى آن در طبقه 
همكف و زيرزمين جمعا به متراژ 212/15 مترمربع و داراى يك امتياز آب و دو برق و دو گاز مى باشد و به مبلغ 3/000/000/000 
ريال ارزيابى شده است كه از طريق مزايده در روز سه شنبه مورخ 94/7/14 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

 با ضمانت پاره نشدن و چروك نشدن     32212979 - 32214989قــاليشويــــــى كدبانـــــو 

آگهى مزايده كتبى فروش زمين (نوبت دوم)

شهردارى طبس گلشن در نظر دارد: با اجازه حاصله از صورتجلسه هيئت عالى معامالت خود كه تحت 
شماره 9413/94 مورخ 94/5/28 ثبت دبيرخانه شهردارى شده، نسبت به فروش تعداد چند قطعه 
زمين باقيمانده از مرحله اول مزايده شماره 6048/94 مورخ 94/4/3 به شرح ذيل از طريق مزايده 

عمومى كتبى در نوبت دوم اقدام نمايد.
1- تعداد 6 قطعه زمين با كاربرى صنعتى واقع در مجتمع ساماندهى مشاغل مزاحم شهرى

2- تعداد 2 قطعه زمين موقوفه آستانه مباركه با كاربرى تجارى واقع در بلوار 100 مترى حرم جنب 
دامپزشكى 

 3- تعداد 17 قطعه زمين موقوفه آستانه مباركه با كاربرى مسكونى واقع در ضلع جنوبى بلوار 100 مترى حرم
4- تعداد 10 قطعه زمين با كاربرى مسكونى واقع در بلوار 30 مترى جوان ، جنب دانشكده پرستارى (بيمارستان 

سابق)
شرايط شركت در مزايده:

1- شركت كنندگان در مزايده بايستى به ازاى هر قطعه زمين مورد نظر پيشنهادى معادل 5 درصد 
قيمت پايه را بابت سپرده شركت در مزايده به حساب شماره 59931 شهردارى نزد بانك تجارت واريز 

و اصل رسيد تاييد شده را در پاكت دربسته ارائه نمايند.
2- برندگان اول و دوم و سوم مزايده هرگاه برابر ساير مفاد مندرج در فرم شرايط خاص، حاضر به انعقاد 

قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتيب به نفع شهردارى ضبط خواهد شد.
3- ساير اطالعات و جزئيات مربوط به اين معامله (مزايده) در فرم شرايط خاص مزايده و مشخصات 
آن مندرج است كه در فرجه قانونى برگزارى مزايده به طريق مختلف مندرج در بند شش/6 ذيل قابل 

دسترسى و ارائه است.
4- شهردارى در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است.

5- مهلت تحويل پيشنهادها پانزده / 15 روز پس از انتشار آگهى دوم (آخرين آگهى) مى باشد.
مزايده  به  مربوط  قطعات  مشخصات  دريافت  براى  بيشتر  اطالعات  كسب  جهت  متقاضيان   -6
طبس شهردارى  سايت  يا  و  طبس  شهردارى  امالك  واحد  به  ادارى  وقت  در  روزه  هر  توانند   مى 

www.tabas.ir يا سايت هاى محلى شهرستان طبس مراجعه نمايند.
7- ساير اطالعات و جزئيات مربوط به مزايده در اسناد مزايده (فرم شرايط خاص) مندرج مى باشد.

توسط شركت  دولتى  معامالت  در  كارمندان  مداخله  منع  قانون  عدم شمول  تعهدنامه  8- سپردن 
كنندگان در مزايده الزامى مى باشد، در غير اين صورت پيشنهاد ناقص تلقى و به آن ترتيب اثر داده 

نخواهد شد.
 9- بازگشايى پاكت ها روز پنجم بعد از روز آخر اتمام مهلت پانزده روز ياد شده در رديف چهار فوق 

مى باشد كه اگر آن روز تعطيل رسمى يا جمعه باشد؛ روز بعد بازگشايى پاكت ها خواهد بود.

پيام بخشى طوسى - شهردار طبس گلشن

مسكن رايگان + حقوق               
09153612771

دادگسترى جمهورى اسالمى ايران

دعـوت به همكـارى 
نمايندگى رسمى 3043 بيمه كارآفرين با كادرى مجرب براى تكميل كادر 

فروش خود از طريق مصاحبه حضورى دعوت به همكارى مى نمايد. 
شرايط الزم : 1- روابط عمومى باال و فن بيان قوى 

 2- حداقل مدرك تحصيلى فوق ديپلم 
  3- حداكثر سن 45 سال 

 به متقاضيان پس از طى دوره آموزشى و جذب در شركت حقوق ثابت 
و پاداش فروش تعلق خواهد گرفت. 

 متقاضيان مى توانند از 9 صبح الى 12 ظهر با در دست داشتن مدارك 
و رزومه كارى به آدرس ذيل مراجعه فرمايند. 
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 32235863

پرسنل محترم آگاهى دايره جنايى
از تالش و فداكارى شما عزيزان در حفظ نظم و امنيت و جان و مال مردم 
تقدير و تشكر فراوان دارم ، اميدوارم در پناه حق استوار و پايدار باشيد.

ميركاظمى

نگهدارى سالمنــد   



پيام شمااكران فيلم «محمدرسول ا... (ص)» براى مديران دستگاه هاى اجرايى
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پيام كوتاه : 3000272424

يكشنبه* 22 شهريور 1394* شماره 3317
براى 3 شهرسازى  و  راه  كل  اداره  از  تشكر  ضمن 

آسفالت جاده نوقاب افضل آباد و حومه تقاضا داريم 
نسبت به رفع خرابى جاده در روستاى مياباد 
اقدام شود، با توجه به عبور وسايل نقليه از داخل 
روستا و كم عرض بودن جاده قبل از اينكه حادثه اى 

اتفاق بيفتد، اقدام نماييد. با تشكر.
912...176

باسالم. چرا شهردارى كاربرى زمين هاى مقابل 
پمپ بنزين معصوميه باال را كه 14سال پيش 
فروخته است، عوض نمى كند؟ گناه كسانى كه 
اين زمين ها را به عنوان مسكونى خريدن و موقع 

تحويل سند مزروعى درآمد، چيه؟!
915...438
در  شهردارى  كه  حاال  كنيد:  پيگيرى  لطفًا  جان  آوا 
خرج  به  همت  مسكن  ساز  و  ساخت  رونق  راستاى 
كرده  كم  را  ساختمان  پروانه  هاى  هزينه  و   داده 
قيمت  كاهش  و  كرده  لطف  هم  اجتماعى  تأمين  و 
فقط  بوده  مؤثر  واقعًا  كه  داشته  توجهى  قابل 

 

متأسفانه  آورش  سرسام  هزينه  با  مهندسى  نظام 
كاهشى نداشته كه سدى شده در راه ساخت و ساز 
رونق  قطعًا  بدهد  تخفيفى  و  كند  لطف  اگر  كه 

خودش را پيدا خواهد كرد...
915...113
باسالم خدمت شهردار محترم شهرمان. بهتر نيست 
با  اتوبوسرانى  هاى  راننده  مدارس  آغاز   با 
عاليم  و  آرم  با  متحدشكل  پيراهن  يك 
نوع  يك  خود  اين  من  نظر  به  باشند  يكدست 

زيبايى دادن به شهر است.
915...963
شهيد  بيمارستان  مسئوالن  گوش  به  لطفًا  آواسالم. 
دهى  نوبت  كه  حاال  گفتيم  برسون  رحيمى 
خيلى  افسوس  اما  راحته  كارمون   تلفنى شده 
اينكه  خاطر  به  مردم  بين  درگيرى  شده...  بدتر 
تا  كه  نظمى  بى  و  دكتر  اتاق  داخل  بره  زودتر   كى 

دلت بخواد هست...
915...889
سالم. من يك فرد روستايى و كم سوادم كه نمى 
آمده  پايين  تورم  گويند  مى  كه  وقتى  فهم 
ابوالبشر  آدم  زمان  از  نان  قرص  يك  چه؟  يعنى 
اين  در  اما  شده  تومان   250 يازدهم  دولت  آغاز  تا 
شده  تومان   400 ليترى  بنزين  1000تومان،  دولت 
1000تومان و...يارانه ام قطع شده، قبض برق باعث 
باعث قبض روح و...  برق گرفتگى شده، قبض گاز 

حاال پايين آمدن تورم را برايم توضيح دهيد. 
915...893
16شهريور  جلسه   در  كه  عزيز  استاندار  از  لطفًا 
ندارد  حق  مسئولى  و  دستگاه  «هيچ  فرمودند 
ما مشتريان  آيا  مردم را معطل كند» سؤال كنيد 

مؤسسه ميزان هم جزو مردم هستيم؟
936...619

به همت اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمى خراسان جنوبى و پيگيرى هاى مدير كل، فيلم محمد رسول ا... (ص) براى مسئولين ارشد و شوراى ادارى 
استان به همراه خانواده ايشان اكران شد. مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان با اعالم اين خبر گفت: اين فيلم يكى از معدود فيلم هاى پرفروش 
سينماى ايران است كه تا پايان روز 20 شهريورماه 94 در سينما بهمن بيرجند 17 ميليون تومان و در سينما  فردوسى بيرجند 4 ميليون و 700 هزار تومان، 

قدس فردوس 4 ميليون و 100 هزار تومان و سينماى پارك قائن 2 ميليون و 400 هزار تومان فروش داشته و 6315 نفربه تماشاى آن پرداخته اند.

حسين زاده- خراسان جنوبى را به حق به عنوان استانى 
استانى كه  در كشور مى شناسند.  دانشگاهى  و  فرهنگى 
ها  استان  ساير  به  را  اش  تحصيلكرده  انسانى  نيروى 
را در عرصه  زيادى  بزرگان  نيز  تاكنون  و  صادر مى كند 
علم و دانش و فرهنگ و هنر به كشور و جهان معرفى 
بيرجندى،  بزرگانى همچون عالمه عبدالعلى  كرده است. 
نزارى،  حكيم  معتمدنژاد،  پروفسور  گنجى،  پروفسور 
... كه همگى سرآمد علوم مختلف و  و  قاينى  بوذرجمهر 
صاحبان سبك هنر در زمان خود بوده و امروز هم الگوى 

بسيارى از افراد هستند.

اعتبارات فصل 5 خراسان شمالى
 25 برابر خراسان جنوبى

بدون شك استانى فرهنگى مانند خراسان جنوبى اعتبارات 
فرهنگى متناسب با جايگاهش را مى طلبد. اينكه مسئوالن 
مدام از فرهنگى بودن استان سخن به ميان آورند اما در 
عمل حمايتى از بخش فرهنگ نداشته باشند و دغدغه اى 

از اين حيث در آنان مشاهده نشود، پذيرفتنى نيست.
متولى  عنوان  به  اسالمى  ارشاد  و  فرهنگ  كل  ادارات 
اصلى فرهنگ و هنر در استان ها شناخته مى شوند. اينكه 
اسالمى  ارشاد  و  فرهنگ  كل  اداره  اى  هزينه  اعتبارات 
در استان فرهنگى و دانشگاهى خراسان جنوبى در سال 
در  بوده،  استان  اى  هزينه  اعتبارات  كل  درصد   1/8  93
حالى كه ميانگين اعتبارات ادارات كل در كشور از محل 
اعتبارات مذكور 2/8 درصد برآورد شده قابل تأمل است و 
ترين ميزان  پايين  استان فرهنگى خراسان جنوبى  اينكه 
اعتبارات فرهنگى را بر اين اساس در سطح كشور داشته 
استان،  هر  فرهنگى  اعتبارات  رديف  در  تر!...  تأمل  قابل 
اعتبارات فصل 5، تنها منبعى است كه دست متولى امر را 
براى هزينه كرد در حوزه فرهنگ و هنر باز گذاشته است 
و حال اينكه اعتبارات فصل 5 اداره كل فرهنگ و ارشاد 
اسالمى خراسان جنوبى در يك سال 16 ميليون تومان و 
تقريبًا هم طرازى چون  استان  در  اعتبارات همين فصل 
خراسان شمالى بيش از 400 ميليون تومان يعنى تقريبًا 25 

برابر اعتبارات خراسان جنوبى است، جاى سؤال دارد؟!...
اينكه اعتبارات فصل 5 اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمى 
خراسان جنوبى طى يكى از سال هاى اخير به طرز غيرقابل 
باورى به 150 ميليون تومان رسيد و البته دليل آن هم تأمين 
هزينه هاى سفر فرهنگى استاندار و تنى چند از مديران وقت 
استان به پاريس از اين محل بود نيز مسئله قابل تأملى است. 

كم لطفى به اداره كل فرهنگ و ارشاد استان

مديركل  از  نقل  به  خبرى  هاى  سايت  نيز  پيش  چندى 
هنر خراسان  و  فرهنگ  اعتبارات  تيتر  با  خراسان شمالى 
مقام  در  كه  دادند  خبر  است  تومان  ميليارد   29 شمالى 
بيشتر  برابر   30 حدود  چيزى  جنوبى  خراسان  با  مقايسه 
استان خراسان  است كه  در حالى  اين  نشان مى دهد  را 
شمالى تنها در يك شاخص جمعيت حدود صدهزار نفر از 

خراسان جنوبى پر جمعيت تر است.
به نظر مى رسد در تخصيص اعتبار به خصوص اعتبارات 
فرهنگى به ويژه در استان در حق اداره كل كم لطفى شده 
و در واقع بخش اعظم اعتبارات هزينه اى اين اداره كل 
كه همواره از لحاظ ميزان اعتبار اغلب جزو 3 دستگاه آخر 
اين  در  متبوع  وزارت  اگر كمك هاى  است. شايد  استان 
فصل در طول سال نباشد در واقع اين اداره كل عمًال قادر 
استان  در  قرآنى  و  هنرى  فرهنگى،  فعاليت  هيچگونه  به 
نخواهد بود كه باز هم با وجود اين كمك ها كه آن هم در 
 مقاطعى پاسخگو نيست بسيارى از برنامه هاى پيش بينى

عدم  رسد  نمى  سرانجام  به  رو  پيش  در  براى سال  شده 
چون  كشورى  مهم  هاى  جشنواره  از  برخى  برگزارى 
جشنواره ملى قربان تا غدير در سال 92 يا عدم برگزارى 
گذشته  سال  در  رمضان  مبارك  ماه  در  قرانى  نمايشگاه 
كه با انعقاد ابالغى از استان بدون درنظر گرفتن وظايف 
تخصصى فرهنگ و ارشاد به اين دستگاه تخصيص داده 
مى شود و بيشتر تنها كفاف هزينه هايى كه برخى از آنها 
در باال ذكر شد را مى نمايد كه در آن بخش هم دستگاه 
اسناد  از  بسيارى  سال  پايان  در  و  شده  مواجه  با كسرى 

غيرقابل پرداخت باقى مى مانند.
ذكر اين نكته هم ضرورى است كه اگر مبلغ ناچيزى هم 
گرفته  نظر  در  استانى  اى  اعتبارات هزينه   5 براى فصل 
شود زمانى تخصيص داده مى شود كه عمًال به پايان سال 
رسيده ايم و ديگر در پايان سال آن اعتبار ناچيز فرهنگى 
هاى فعاليت  پرونده  و  باشد  داشته  تواند  نمى   سودى 

فرهنگى و هنرى آن سال بسته شده است.

ضعف مديريت و برنامه ريزى دربخش فرهنگ وهنر

حوزه  در  متعددى  نهادهاى  و  ها  دستگاه  حاضر  حال  در 
فرهگ و هنر فعاليت دارند. آنچه ديده مى شود تداخل و 
ناهماهنگى ميان سازمان ها در انجام فعاليت هاى فرهنگى 
شود مى  مشاهده  شرايطى  در  و  است  استان  هنرى   و 
عنوان  به  اسالمى  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  جايگاه  كه 
دستگاه سياستگذار معين و تعريف شده است سازمان ها 
و ارگان ها و نهادهاى فعال ديگر در اين عرصه، ضمن 

استفاده از بودجه دولت، سياست هاى فرهنگى دولت را بر 
نمى تابند و خود را ملزم به پاسخگويى نمى دانند و گاه 
خود در نقش سياستگذار ظاهر شده و براى فرهنگ و هنر 
در  مديريتى  ساختار  ناكارآمدى  كنند.  مى  گيرى  تصميم 
حوزه فرهنگ و هنر به ضعف در طراحى، سازماندهى، و 
 مهندسى مجدد تشكيالت و مشاغل فرهنگى باز مى گردد.
وظايف اساسى مديريت، يعنى برنامه ريزى، سازمان دهى، 
سطح  در  هنر  و  فرهنگ  بخش  در  هماهنگى  و  هدايت 
از سوى  است.  آن، ضعيف  نتايج  اثربخشى  و  بوده  نازلى 
انسانى  نيروى  كمبود  با  همواره  فرهنگ  بخش  ديگر، 
متخصص و كارآمد روبرو بوده است. نامتناسب بودن نظام 
ميزان  بودن  نازل  و  هنرى  و  فرهنگى  مشاغل  پرداخت 
ديگر  هاى  بخش  به  نسبت  حوزه  اين  كاركنان  دريافتى 
اقتصادى و خدماتى، وجود ساليق مختلف در اين بخش، 
با  فرهنگى  مديريت  كه همواره ساختار  است  سبب شده 

چالش ها و محدوديت هاى جدى روبرو باشد.
نوع و گستردگى مؤلفه ها  و مقوله هاى فرهنگى و هنرى، 
با تخصص هاى مختلف و در  را  انسانى بسيارى  نيروى 

مشاغل متنوع به كار مى گيرد.

عدم توجه كافى به نيروى انسانى 
متخصص و مورد نياز حوزه فرهنگ

 وجود هنرمندان و اهالى فرهيخته، متخصص و با مهارت هاى
كثرت  هنر،  و  فرهنگ  حوزه  در  فرد  به  منحصر  گاه 
آموزشگاه هاى فرهنگى و هنرى در رشته هاى گوناگون 
وسنتى،  دستى  تجسمى،  هنرهاى  تئاتر،  سينما،  و  فيلم 
ارتباطات، رسانه ها، چاپ و ... ظرفيت و بستر مناسبى را 

براى توسعه فرهنگى فراهم كرده است.
و  ارزشمندترين  از  انسانى  نيروى  مديريتى  ديدگاه  از 
در  شود.  مى  محسوب  ها  سازمان  در  منابع  مهمترين 
سازمان ها و فضاهاى عام فرهنگى استان، طيف بزرگى از 
هنرمندان در زمينه هاى مختلف هنرى، فرهنگ وران و 
فرهنگ پيشگان، نويسندگان و اديبان فرهنگ انديش به 
صورت بالقوه و بالفعل وجود دارند. استفاده و بهره گيرى از 
اين سرمايه هاى عظيم و با ارزش و همچنين بهره مندى از 
تخصص ها، مهارت هاى خاص و قابليت هاى ويژه آنان، 
فرصت و بستر مغتنمى براى برنامه هاى توسعه محسوب 
مى شود. عدم توجه كافى به نيروى انسانى متخصص و 
مورد نياز در بخش فرهنگ و در همه زمينه هاى مرتبط 
با آن قطعًا برنامه هاى توسعه را ناكارآمد خواهد كرد، زيرا 
و سياستگذارى هاى  امكانات  و  بودجه  ميزان  صرف هر 
انسانى  دقيق بدون توجه كافى و واقع گرايانه به نيروى 
محصوالت  سازماندهى  و  توزيع  توليد،  هاى  فعاليت  كه 
فرهنگى و هنرى را به منصه ظهور مى رسانند، نمى تواند 

اهداف توسعه را محقق ساخت.

تعدد دستگاه ها و مراجع در حوزه فرهنگ

يكى از چالش هاى اساسى در بخش فرهنگ و هنر، وجود 
كه  طورى  به  است،  نظارتى  متعدد  مراجع  و  ها  دستگاه 
بعد از گذشت 36 سال از پيروزى انقالب اسالمى، هنوز 
ضوابط شرعى حاكم بر فعاليت هاى فرهنگى و هنرى به 
و  قوانين  اگرچه  است.  نشده  تعيين  روشن  و  طور صريح 
ضوابط قانونى براى نظارت بر برخى از فعاليت هاى اين 
حوزه تدوين وتصويب شده است، اما اين قوانين همچنان 
مورد برداشت ها و قرائت هاى مختلف قرار مى گيرد، به 
آثار فرهنگى و هنرى كه در يك  طورى كه كم نيستند 
منطقه از كشور پذيرفته و در منطقه اى ديگر ممنوع مى 
از  مجوز  دريافت  از  پس  محصولى  و  فعاليت  يا  و  شوند 
دستگاه هاى ذيربط، از سوى دستگاهاى خاصى در شروع 

يا ادامه كارمتوقف مى شود.
عامل  ترين  اصلى  و  گذارى  سرمايه  در  اساسى  ركن 
جاذبه و كشش در آن، موضوع برگشت سرمايه و امنيت 

سودآورى است. از نظر تاريخى در كشور ما نگرش سنتى 
مربوط  و مشاغل  ويژه هنر  به  به فرهنگ  نسبت  خاصى 
اغلب  و  معرفتى  بينشى  بر  مبتنى  كه  دارد  وجود  آن  به 
غيراقتصادى و گاه مذموم است به طورى كه كار اقتصادى 
و گرايش به سرمايه گذارى در اين حوزه را در حد زيادى 

ضعيف نگه داشته است.

عدم تعامل ميان بخش فرهنگ 
و بخش هاى اقتصادى، سياسى و اجتماعى

يكى از چالش هاى مهم در بخش فرهنگ، ضعف تعامل 
اين بخش با ساير بخش هاى اقتصادى سياسى و اجتماعى 
است. اين تعامل بين بخشى كه مى تواند مبناى فرهنگ 
توسعه در استان باشد، در برنامه ريزى هاى كالن و توسعه اى 
چندان مورد توجه واقع نشده است و كماكان ساير بخش ها با 
كمترين نگاه به مسايل فرهنگى و بومى، برنامه هاى خود را 
به مرحله اجرا مى گذارند. آهنگ رشد و توسعه بخش فرهنگ 
نمى تواند با آهنگ رشد و توسعه در ساير اجزاى جامعه (نظام 

اقتصادى، اجتماعى و سياسى) نامتناسب باشد.
معتبرترين  استان  هنرمندان  كانون  مديرعامل  گفته  به 
 شاخه اى كه همواره به فيض جايگاه واال به آن باليده ايم
 واژه فرهنگ است كه بام بيرجند تركيبى زيبا و خوش آيندى

را پديد آورده و آن را به عنوان سند اعتبار اين ديار ارج مى نهيم 

اما اينكه اكنون تا چه اندازه اين سند جايگاه خود را حفظ كرده 
و قابل استناد است، متأسفانه كمى جاى شبهه دارد. حسين 
رفيعى با بيان اينكه عوامل متعددى در افول اين جايگاه نقش 
دارند به كوتاهى و قصور بعضى از مسئوالن در فراهم آوردن 
امكانات حفظ و اعتالى آن از طرفى و بى توجهى شهروندان به 
مطالبه گرى نيازها از سوى ديگر اشاره كرد و گفت:  شهرى كه 
به لحاظ شاخصه هاى معتبر از در و ديوار آن بايد بوى فرهنگ 
به مشام برسد و جلوه هاى اين معنى در هر كجا جارى و 
 سارى و قابل مشاهده و لمس باشد، اكنون به دليل بى توجهى

به مقوله فرهنگ و عناصر متعلقه آن دچار  اعتنايى  و بى 
پيكرى فرتوت و رنجور شده و بيم آنكه اين مقوله به كلى 
محو و غيرقابل دسترس شود نيز وجود دارد. به گفته وى 
دغدغه چنين اتفاقى ما را وا مى دارد كه  به خود آييم و در روند 
توسعه استان، فرهنگ را در رده هاى آخر قرار ندهيم چون 
ترديدى نيست كه فرهنگ به عنوان زيرساخت هر توسعه اى 
در اولويت سال است به نظر مى رسد عمًال در ته صف قرار 

گرفته و براى پويايى و احياى آن رغبتى مشاهده نمى شود.

كسر از اعتبارات فرهنگى
به بهانه هاى مختلف، پذيرفتنى نيست

رفيعى ادامه داد: ما شرايط ويژه اعتبارى در اين مقطع را مى 
دانيم و به مناسب سازى و تنظيم توقعات با شرايط واقفيم 
اما نمى پذيريم كه هر جا قرار است ريزش و حذفى باشد 
از اعتبارات فرهنگى كسر شود. از نظر ما هيچ چيزى نبايد 
مانع پيگيرى و تالش براى تأمين اعتبارات فرهنگى باشد 
زيرا حداقل در حوزه فعاليت خود يعنى حوزه هنر و ادب 
 به وضوح مى بينيم كه به دليل مسدود شدن روزنه هاى

منفعل  هنرى  و  فرهنگى  نيرومند  هاى  قابليت  حمايتى، 
قرار  اى  كننده  مأيوس  ركود  حال  در  ها  فعاليت  و  شده 
عنصر  وجود  حوزه،  اين  ماندگارى  نيروى  تنها  و  گرفته 

عشق است كه در دلسوزان فرهنگ و هنر متبلور است.
رفيعى تأكيد كرد: اكنون كه اراده مديريت فرهنگ و ارشاد بر 
فعاليت هاى فرهنگى مذهبى متمركز مى باشد شايسته است 
مسئوالن ارشد استان نيز با پشتيبانى از ايشان جديت بيشترى 
در تأمين اعتبارات مبذول نموده و براى نجات و شفاى عاجل 
پيكر فرتوت فرهنگ پيش از خروج كامل روح از اين جسم 

نيمه جان، نگاه خود را به توسعه فرهنگ معطوف سازند.
رئيس انجمن هنرهاى نمايشى استان هم با اشاره به اينكه 
فرهنگ و هنر استان هم به لحاظ زيرساخت و هم از نظر 
قابليت و بودجه و هم از جهت حامى خيلى مظلوم واقع 

شده و از اين حيث استان ما با استان هايى كه همزمان 
اند قابل قياس نيست، گفت: شايد ما  با ما تأسيس شده 
در پيش نويس اولين موافقت نامه ها به اين مسأله توجه 
فرهنگ  توسعه  به  معطوف  استان  توسعه  كه  ايم  نكرده 
است و فرهنگ هم مانند يك كارخانه اقتصادى نيست كه 
بالفاصله محصول آن به بازار عرضه شود. وى فرهنگ را 
زاييده خرد جمعى به ويژه نخبگان جامعه دانست كه در 
اين حوزه فعالند و بيان كرد: ثمره اين فردجمعى در دراز 
مدت خود را نشان مى دهد و اگر گام نخست براى توسعه 
هاى سال  در  آن  تبعات  نشود  برداشته  محكم   فرهنگ 

اينكه  بيان  با  زاده  را نشان خواهد داد. عباس  آينده خود 
و  فرهنگى  هاى  جشنواره  و  ها  همايش  برگزارى  براى 
اظهار  دارد،  استان، مشكالت عديده اى وجود  در  هنرى 
كرد: با توجه به رشد جمعيت و نرخ بيكارى و تورم، اولين 
به  هنر  و  فرهنگ  حوزه  در  استان  اعتبارى  نويس  پيش 
براى  ناچار  به  ما  و  نشده  بينى  پيش  و  پيشنهاد  درستى 
جبران اقتصاد فرهنگى به سراغ برنامه هايى مانند دعوت 
حكم  شايد  كه  هايى  جشن  برگزارى  و  مشهور  افراد  از 
مسكن موقت را دارد مى رويم و به تبع آن آسيب هاى 
اين  و  وارد مى شود  و هنر  فرهنگ  به حوزه  زيادى هم 
برنامه ها ذائقه مخاطب ما كه تصور مى كند كار فرهنگى 

و هنرى همين است را پايين مى آورد.

كمبود اعتبار و جاى خالى تئاتر كودك
 تئاتر عروسكى و تئاتر صحنه اى در استان

عباس زاده تأكيد كرد: دغدغه هاى مقام معظم رهبرى در 
حوزه فرهنگ ما را بر آن مى دارد كه در مقابل هجمه عظيم 
از تحركات دشمن توجهى خاص و به دور از آمار و ارقام به 
موضوع فرهنگ داشته باشيم.  وى با طرح اين سؤال كه 
شوراهايى تحت عنوان فرهنگ و هنر داريم اما به راستى 
چند نفر هنرمند يا عالم را در قالب اتاق فكر به اين شوراها 
دعوت مى كنيم؟ گفت: در كنار اين شوراها بايد در حوزه 
اقتصاد فرهنگ و هنر نيز كميته و كارگروهى تشكيل شود 
تا حال كه بودجه فصل 5 يعنى اعتبارات فرهنگى و هنرى، 
با  فاحش  اختالف  اين  تا  كنيم  چه  نشده  تعريف   مناسب 
استان هايى چون خراسان شمالى را جبران نماييم. وى با 
به كمك  بايد  فرهنگى  اقتصاد  كميسيون  اينكه  به  اشاره 
از  امر  اين  و  بيايد  ارشاد و تشكل هاى هنرى  و  فرهنگ 
عهده هنرمند و انجمن ها خارج است، گفت: اگر مسئولين 
امر به تشكل هاى هنرى كه سهم آنها، آب باريكه اى از 
اتفاقات  قطعاً  كنند،  اعتماد  است  هنر  و  فرهنگ  اعتبارات 
خوبى در اين راستا خواهد افتاد. بى شك فرهنگ و ارشاد 
اسالمى تنها متولى حوزه فرهنگ و هنر نيست و تالش در 
اين حوزه وظيفه تك تك دستگاه ها و آحاد مردم است.  
عباس زاده ادامه داد: از مسئولين استانى انتظار مى رود در 
بودجه فرهنگ و هنر به ويژه فصل 5 بازنگرى كرده و موضوع 
فرهنگ و هنر و برنامه ريزى آن را به دست صاحبان اصلى 
اش بسپارند. وى با اشاره به اينكه در حوزه نمايش استان سال 
هاست به دليل كمبود اعتبارات تئاتر كودك، تئاتر عروسكى 
و تئاتر صحنه اى نداريم و تالش ها تنها معطوف و محدود 
به جشنواره هاست، افزود: در استان تحصيلكرده تئاتر نداريم 
چون اصًال مخاطب نداريم و مخاطب تربيت نكرده ايم حال 
آنكه به ازاى هر 5 هزار نفر جمعيت بايد يك گروه تئاتر فعال 

باشد تا از برنامه هاى اين گروه استقبال شود.

عدم حمايت دستگاه هاى فرهنگى 
از مجريان برنامه هاى فرهنگى

مدير مؤسسه فرهنگى هنرى عرفان نيز با اشاره به اينكه 
بيرجند و استان خراسان جنوبى پسوند فرهنگ را به دنبال 
نام خود دارند اما در حوزه فرهنگ از ساير شهرستان ها 
بودجه  ميزان  گفت:  است،  تر  عقب  خيلى  ها  استان  و 
و  است  تصور  حد  از  تر  پايين  جنوبى  خراسان  فرهنگى 
براى  ديگر  استان  يك  مركز  در  كه  است  حالى  در  اين 

بودجه  بر  بالغ  هنرى  و  فرهنگى  همايش  يك  برگزارى 
كل سال استان فرهنگى خراسان جنوبى هزينه مى شود 
ميليون  بر 400  بالغ  تهران  ميالد  برج  مثال  عنوان  به  و 
تومان در يك روز هزينه مى كند و در چنين شرايطى در 
تمام كشور مسئوالن ما توجه به مناطق محروم را دغدغه 
خود عنوان مى كنند. امير اكبرپور ادامه داد: من به عنوان 
با هزينه هاى شخصى در  برنامه فرهنگى  اجراى  متولى 
استان فعاليت دارم و تا به حال مشاهده نكرده ام كه يك 
دستگاه فرهنگى از محل بودجه هاى خارجى خود حداقل 
در اجراى برنامه هاى فرهنگى مشاركت نمايد و به جاى 
برگزارى برخى جشن هاى بى محتوا و هزينه بر با خريد 
بخشى از بليط ها در برنامه هاى فرهنگى ما سهيم شود.

اكبرپور با بيان اينكه بارها دغدغه ها و مشكالت موجود 
را در نشست ها و جلسات مختلف به گوش متوليان حوزه 
فرهنگ و هنر رسانده ام، اظهار كرد: در جلسات مرتبط با 

موضوع فرهنگ و هنر از ما دعوت نمى شود.
وى با اشاره به اينكه با توجه به وجود متوليان متعدد در 
حوزه فرهنگ و هنر و عدم برنامه ريزى صحيح در اين 
حوزه شاهد موازى كارى ها و هدررفت اعتبارات هستيم، 
از  را  ملى  جشنواره  سه  حداقل  سال  در  من  افزايد:  مى 
طريق وزارت ارشاد برگزار مى كنم كه توجه دستگاه هاى 
متولى و انعكاس و بازتاب اين فعاليت ها در مركز مى تواند 
در اختصاص اعتبارات بيشتر به حوزه فرهنگ و هنر استان 
تأثيرگذار باشد اما متوليان امر حتى گام هاى مختصر را 

هم برنمى دارند و دغدغه اى در اين زمينه ندارند.

آورده ما به بخش فرهنگ 
سرمايه گذارى است، نه هزينه

مدير كل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان نيز در اين باره 
گفت: مباحث فرهنگى هرچند ديربازده هستند و تأثيرات 
آنى ندارند ولى مطمئنًا تأثيرات منفى آن بر اقتصاد و اجتماع 
 آنچنان است كه پس از سال ها با اختصاص بودجه هاى

عبارتى  به  نيست.  جبران  قابل  بخش  اين  در  هم  كالن 
سرمايه  بلكه  نيست،  هزينه  فرهنگ  بخش  در  ما  آورده 
گذارى است و جامعه را در برابر معضالت عديده اجتماعى 
اينكه  بيان  با  واكسينه مى كند. محبى  اقتصادى  و حتى 
اقتصادى  هاى  ماندگى  عقب  و  مشكالت  هميشه  نبايد 
مدنظر قرار گيرد و از مالحظات فرهنگى آنها غافل بود، 
شود  مى  احساس  گاهًا  جنوبى  خراسان  در  كرد:  اظهار 
مباحث فرهنگى در اولويت نيستند و عليرغم اينكه استان 
را با مؤلفه فرهنگى مى شناسند ولى حمايت قابل دفاع از 
دستگاه هاى فرهنگى كه در رأس آنها اداره كل فرهنگ 

و ارشاد اسالمى مى باشد، صورت نمى گيرد. 

بودجه فرهنگى استان 
با ساير استان ها قابل قياس نيست

محبى با اشاره به اينكه به دليل وابستگى اين دستگاه به 
اعتبارات استانى و عليرغم پيش بينى برنامه هاى فراوان 
هنرى- فرهنگى و غيره در استان و ظرفيت هاى بسيار 
خوبى كه در اين زمينه در بخش هاى مختلف فرهنگى 
استان وجود دارد، افزود: متأسفانه آورده بودجه استانى در 
حد بسيار نازل و غيرقابل مقايسه با ساير استان هاست به 
دليل اينكه اعتبارات اين حوزه در بخشى به نام فصل 5 كه 
موضوع آن كمك هاى مادى به برنامه هاى فرهنگى و 
هنرى مى باشد و همچنين از آنجايى كه بودجه اين بخش 
برنامه هاى فرهنگى و هنرى  براى اجراى  بايد  يا فصل 
و  وزارت فرهنگ  زيرمجموعه  اختيار مؤسسات  در  متعدد 
ارشاد اسالمى در استان قرار گيرد تا عمًال نظارت به عهده 
و  باشد  ارشاد  كل  اداره  يعنى  سياستگذار  دولتى  دستگاه 
كارهاى اجرايى و برگزارى برنامه ها و مراسم نيز به عهده 
مؤسسات تعريف شده و داراى مجوز باشد زيرا تصديگرى 

دولت و دستگاه هاى اجرايى در اين بخش ممنوع است.

با توجه به كمبود اعتبارات هميشه شرمنده 
هنرمندان وگروه هاى هنرى استان هستيم

به گفته محبى اين رقم در خراسان جنوبى برابر مستندات 
 موجود در حد بسيار ناچيز و حتى نسبت به حجم فعاليت ها
و اقدامات در حد صفر مى باشد و شايسته است دستگاه هاى 
مسئول در استان عنايت بيشترى به موضوع داشته باشند و 
حداقل مانند استان هاى ديگر كه به لحاظ جمعيتى، تاريخچه 
تشكيل و سرانه جمعيت و غيره در حد استان ما مى باشند 
بودجه مناسب فرهنگى اختصاص يابد. وى با بيان اينكه آنچه 
كه هم اكنون به بخشى از فعاليت هاى فرهنگى و هنرى 
اداره  فعاليت ها در سطح  اين  و  يابد  اختصاص مى  استان 
كل رونق دارند صرفاً بودجه هاى اندك و تكليفى وزارتخانه 
متبوع مى باشد، اظهاركرد: در مقام قياس به هيچ عنوان حجم 
فعاليت ها و مأموريت ها و برنامه هاى پيش بينى شده با 
ندارد و ما هميشه شرمنده  تناسب  اعتبار  ميزان تخصيص 
هنرمندان و گروه هاى هنرى استان هستيم و نكته جالب 
اينكه اين مدعا از طريق مستندات قابل ارائه از بخش هاى 
ذيربط مالى و بودجه نيز تأييد و تأكيد شده و همواره از اين 
حيث استان در بخش اختصاص بودجه استانى كمك هاى 

فرهنگى (فصل 5) در قعر جدول قرار دارد.

پايين ترين ميزان اعتبارات فرهنگى كشور
 مربوط به خراسان جنوبى است

پاسخ مسئوالن به پيام شما

جوابيه هاى شهردارى بيرجند

در ستون  درج شده  به مطلب  پاسخ  در  احترامًا   -1
به  پايانكار  «دادن  درباره   94/5/18 مورخ  شما  پيام 
ساختمان بدون پاركينگ در مدرس 1 » به استحضار 
مى رساند: برابر پروانه و پايانكار صادره، كل ملك به 
100 درصد تجارى تغيير كاربرى داده شده است كه 
درباره اين دسته از امالك هزينه پاركينگ در زمان 

صدور پروانه اخذ مى شود.
در ستون  درج شده  به مطلب  پاسخ  در  احترامًا   -2
وليعصر  «خيابان  درباره   94/5/15 مورخ  شماه  پيام 
26 پاركينگ ماشين هاى اسقاطى شده» به استحضار 
مى رساند: به مالكين اين ماشين ها اخطار داده شده 

است تا نسبت به جمع آورى اقدام نمايند.
ستون  در  شده  درج  مطلب  به  پاسخ  در  احتراماً   -3
محل   6 «ميالد  درباره   94/5/8 مورخ  شماه  پيام 
 ريختن نخاله ....» به استحضار مى رساند: گشت هاى

واحد اجرائيات به صورت 24 ساعته مشغول به گشت 
زنى بوده و در صورت مشاهده هرگونه تخليه نخاله 
در مكان هاى غير مجاز ضمن اخطار به متخلفين در 
خصوص جمع آورى نخاله، نسبت به معرفى آنان به 
مراجع قضايى نيز اقدام مى نمايد. ضمناً از شهروندان 
گرامى درخواست مى نماييم در صورت مشاهده تخليه 

نخاله در مكان مذكور به شهردارى اطالع نمايند.
در ستون  درج شده  به مطلب  پاسخ  در  احترامًا   -4
پيام شماه مورخ 94/5/19 درباره «بى استفاده ماندن 
ساختمان دهيارى مهرشهر» به استحضار مى رساند: 
به سازمان پارك ها و فضاى سبز واگذار شده است.

در ستون  درج شده  به مطلب  پاسخ  در  احترامًا   -5
پيام شماه مورخ 94/5/19 درباره «آسفالت ولى عصر 
معبر  آسفالت  رساند:  مى  استحضار  به   «18 (عج) 

مذكور در دستور كار سازمان عمران قرار دارد.
در ستون  درج شده  به مطلب  پاسخ  در  احترامًا   -6
پيام شماه مورخ 94/5/25 درباره «آسفالت الين دوم 
مجيديه» به استحضار مى رساند: همانگونه كه قبًال 
اعالم شده است محل مورد نظر تحويل شهردارى 
نشده است، لذا شهروندان گرامى به جهت تسريع به 

متولى مربوطه مراجعه نمايند.
در ستون  درج شده  به مطلب  پاسخ  در  احترامًا   -7
تابلوهاى  «نصب  درباره   94/5/31 مورخ  شماه  پيام 
به  مهرشهر»  جداول  آميزى  رنگ  و  ميالنى  سر 
اكثر  در  سرميالنى  تابلوهاى  رساند:  مى  استحضار 
نقاط مهرشهر نصب شده است و مابقى نيز در دستور 
باشد ضمنًا جداول ورودى مهرشهر  كار منطقه مى 

نيز رنگ آميزى شده است.
در ستون  درج شده  به مطلب  پاسخ  در  احترامًا   -8
برق سالن  درباره «قطع  پيام شماه مورخ 94/5/22 
غسالخانه» به استحضار مى رساند: مورد مذكور رفع 

نقص شده است.

عدم تناسب فعاليت ها و برنامه هاي فرهنگي با اعتبارات تخصيصي
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 «مورگان بريچلر» دختر خردسالش «هادلى» را در كوله پشتى خود مى گذاشته و تنها زمانى كه هادلى چندماهه بوده به پارك هاى ملى 
آمريكا مى برده است.مادر و دختر ماجراجو مناطقى مانند «گرند كانيون» و «جاشوا ترى» در كاليفرنيا و همچنين مكزيك و هاوايى را زير 
پا گذاشته اند.مورگان و دخترش در صفحه اينستاگرام بيش از 11هزار طرفدار دارند و از لحظات سفر خود عكس منتشر مى كنند.

دختر 3 ساله   اى كه قله فتح مى كند  مشاهير استان

دكتر رضا زمرديان

دانشمند  زمرديان  دكتر 
باز  استاد  و  اور  نام 
نشسته دانشگاه فردوسي 
مشهــد و بـــنيانــگذار 
گويش شناسي علمـــي 
معروفترين  از  ايران  در 
جــــهان  زبانشناسان 

وگسترده  عميق  تحقيقات  با  كه  است  اسالم 
در وبويژه  شــــناسي  زبــــان  نـــوين   درعلم 

فارسي  زبان  اروپايي در  زمينه هاي واژه هاي دخيل 
مسلمان  دانشمندان  زبانشناسانه  مطالعات  معرفي 
همچون : شمس قيس رازي  وسيبويه وگويش شناسي 
ايراني -اسالمي  فرهنگ  به  وشايسته  درخور  خدمت 
نموده اند. و ازاين ميان مطالعات وپژوهشهاي ايشان 
كه  دوكتاب  وانتشار  قاينات  وگويش  فرهنگ  در 
انها بررسي گويش قاينات جايزه كتاب سال  از  يكي 
جمهوري اسالمي ايران درسال 1368را دريافت نموده 
است وشش مقاله علمي وپژوهشي به زبانهاي فارسي 
وفرهنگ  گويش  علمي  معتبر  مجالت  در  وفرانسه 
اصيل قايني را همچون زعفرانش زبانزد محافل علمي 

كرده است.
توابع  از  قاين  در  شمسى  هجرى   1312 سال  در  وى 
مقدمانى  تحصيالت  شد.  متولد  جنوبى  خراسان  استان 
احراز  با   1339 سال  در  و  گذراند  زادگاهش  در  را 
دانشكده  از  فارسى  ادبيات  و  زبان  رشته  در  اولى  رتبه 
شد.  فارغ  التحصيل  مشهد  فردوسى  دانشگاه  ادبيات 
تحصيلى  بورس  از  استفاده  با   1340 فروردين  در 
رشته  در   1965 ژوئن  در  وى  شد.  اعزام  فرانسه   به 
از دانشگاه سوربن دكترا گرفت.  زبان شناسى همگانى 
در  را  كارش  و  آمد  مشهد  به  سال 1344  در  زمرديان 
دانشكده ادبيات دانشگاه فردوسى مشهد آغاز كرد. اين 
دانشگاه  سوى  از  سال 1383  در  خراسانى  زبان شناس 
ايران  نام آور  زبان شناس  به عنوان ده  عالمه طباطبايى 
انتخاب شد. غالمحسين يوسفى، آندره مارتينه و ژيلبر 
داراى  او  بوده اند.  تحصيل  دوران  در  او  اساتيد  از  الزار 
بيش از بيست مقاله در مجله دانشكده ادبيات دانشگاه 
مشهد و استوديا ايرانيكاى پاريس است. او همچنين عضو 
هيئت تحريريه مجله زبان شناسى است. كتاب او با عنوان 
«زبانشناسى عملى: بررسى گويش قاين» به عنوان كتاب 
سال برگزيده شده  است. زمرديان درباره زمان تاسيس 
گروه در مشهد مى گويد: « گروه زبان شناسى در آن زمان 
كه من در ايران نبودم، يعنى در سال 42 به عنوان يك 
گروه فرعى تاسيس شد و دكتر عفيفى مدير آن بود. من 
در سال 46 به عنوان استاديار عضو گروه شدم. آن زمان 
گروه زبان شناسى به ديگر گروه ها سرويس مى داد تا اين 
كه در سال 1364 كارشناسى ارشد زبان شناسى همگانى 
در گروه تاسيس شد و در 1367 هم گرايش آموزش زبان 

فارسى به غيرفارسى زبانان به آن افزوده شد.»
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در گذشته به علت نبودن رودخانه دائمى و وجود شيب هاى 
مناسب ساكنين منطقه بيرجند براى رسيدن به آب شرب و 
آبيارى، چاره اى جز حفر قنات نداشتند.ساكنين خراسان جنوبى 
هزاران سال است از اين روش استحصال آب و آبخيزدارى 
سود برده و جزو پيشتازان اين هنر در ايران هستند.مردم شهر 
بيرجند از سه قنات قصبه در شرق، كوشه در شمال و خيرآباد 
آب شور بدست آورده كه براى آشاميدن مناسب نبود.لذا قبل 
از لوله كشى، آب مورد نياز را از انبار ها، يخچال هاى مشروب 
از آب باران و سدكوه هاى باقران نياز خود را تامين مى كردند.
آب آشاميدنى شهر توسط بشكه و سقا ها با مشك در سطح 
شهر پخش مى شد و هر محل ساقى مخصوص داشت كه 
قيمت آب را هفته اى يا ماهيانه دريافت مى كردند.سقاهاى آزاد 
هم در سطح شهر به صورت نقدى فروش داشتند. ظرفيت 
آب انبارها به دليل گل و الى تهنشين شده حجم مفيد آب 
انبار ها را محدود مى كرد.از وسط شهر بيرجند خشك رودى 
مى گذشت كه در سال 1302 شمسى سيلى در آن جارى شد 
كه دو قسمت شهر را از هم جدا كرد.قبل از اينكه خشك رود 
اصلى بيرجند به خيابان تبديل شود سه رود قديمى (شور، پل 
باغ و كفترخان) در غرب قلعه پائين بيرجند به هم پيوسته و 
به نام شاهرود به سوى خوسف سرازير مى شدند.محدوديت 
امير منطقه،  نياز فراوان جامعه و مديريت قوى  شديد آب، 
شوكت الملك علم منجر به جهش بزرگ آب رسانى شد كه 
از افتخارات بيرجند اين است كه اولين شهر در كشور كه 
لوله كشى آب شهرى درآن انجام شد. با توجه به قدمت 90 
ساله تأسيسات آبرسانى در شهر بيرجند حدود 30درصد شبكه 
و انشعابات فرسوده شده و هدر رفت نشت هاى نامرئى را به 
دنبال دارد.مشكل ديگر آب بيرجند سختى بيش از حد آب 
است كه اين سختى آب شامل:آهك، رسوب، گچ و انواع مواد 

معدنيست كه براى سالمتى مضر است.

لوله كشى آب در بيرجند 
با لوله هاى جنگ جهانى اول

محمدرضا كريم زاده، مدير عامل بنگاه خيريه آب لوله بيرجند 
به خبرنگار ايسنا گفت: مردم شهر بيرجند از سه قنات قصبه 
آورده  بدست  شور  آب  خيرآباد،  و  (شمال)  كوشه  (شرق)، 
كه براى آشاميدن مناسب نبود. نياز فراوان  جامعه  به  آب و 
مديريت قوى شوكت الملك علم امير منطقه، منجر به جهش 

بزرگ آبرسانى شد كه از افتخارات بيرجند است.
اينكه  با اشاره به  مدير عامل بنگاه خيريه آب لوله بيرجند 
آب  كشى  لوله  كه  است  كشور  در  شهرى  اولين  بيرجند 

قنوات  آب  انتقال  كرد:  تصريح  شد،  انجام  آن  در  شهرى 
شيرين دامنه كوه باقران و توزيع آن از طريق لوله كشى، 
  نهايت آرزوى شهروندان بود.وى ادامه داد: براى اجراى اين 
امر مهم كميسيونى به رياست شوكت الملك و عضويت چند 
تن از اعانه دهندگان تشكيل شدكه اعانه ها را جمع آورى 
كند باكمك نقدى اوليه اميرشوكت الملك، لوله هايى را كه 
ارتش انگليس براى جنگ جهانى اول به كمپ نظامى خود 
در سفيدآبه (مرز بلوچستان) آورده بودند و بى مصرف مانده بود 
خريدارى شده و توسط شتر به بيرجند منتقل شد. مدير عامل 
بنگاه خيريه آب لوله بيرجند افزود: براى اجراى اين امر مهم 
شركت و كميسيون مياه به رياست شوكت الملك و عضويت 

چند تن از اعانه دهندگان تشكيل شد.كريم زاده تصريح كرد: 
لوله ها مورد نياز را از هندوستان تهيه و در سال 1302شمسى 
در حاليكه حتى پايتخت ايران لوله كشى آب نداشت و دركشور 
چنين تجربه اى نبود اين امر مهم در بيرجند انجام شد. وى 
اظهار كرد: اين كميسيون پس از بررسى الزم تصميم گرفت، 
قنات على آباد را كه حدود 10كيلومترى جنوب شرق بيرجند 
واقع است خريدارى كند و آب را با لوله به شهر بياورد. مدير 
عامل بنگاه خيريه آب لوله بيرجند تاكيدكرد: اعضاى كميسيون 
مياه كه جزو مالكين قريه على آبادى بودند، و هر يك سهميه 

ملكى خود را به صورت وقف در اختيار كميسيون قرار دادند.
ابادى  على  قريه  سهام  تمام  اينكه  به  اشاره  با  كريم زاده 
برمدار12سهم و هرسهم 120فنجان بود افزود: جمعا تمام 
سهام1420سهم بوده كه در ابتداى تشكيل كميسيون مياه 
5.724 سهم ان از طرف خيرين به صورت وقف به كميسيون 
اهدا شد. وى گفت: كميسيون مياه به تدريج به وسيله خيرين 
ديگر مابقى سهام قنات على آباد را خريدارى وبه صورت وقف 

به سهام قبلى اضافه كردند و الباقى آب شرب مردم از اسفهرود 
تامين مى شد.

بنيان گذارى اولين بنگاه آب
 در سال 1302هجرى شمسى

محمدرضا راغبى نيز يكى از واقفين، تصريح كرد: به طورى كه 
در اندك مدتى تمام سهام قنات على آباد كه بالغ بر1420سهم 
بود و آب مصرفى مردم بيرجند تامين شد و 20 فنجان باقى 
مانده است. وى افزود: درجريان خريد و وقف سهام على آباد 
چند نفر از واجدين شرايط را براى تعليم و فراگرفتن نحوه 
لوله كشى و اتصاالت و شير برداشت به هزينه كميسيون 

مياه به هندوستان اعزام شده كه تعليمات مربوط را فرا گيرند 
و نسبت به تهيه و خريد و ارسال لوله و اتصاالت آن اقدام 
كنند.راغبى اظهاركرد: سر دسته افراد اعزامى به هندوستان 
فردى به نام حاج غالمحسين بود كه پس از مراجعت به 
لوله  حاج غالمحسين  به  لوله كشى  كار  شروع  و  بيرجند 
به  خدمت  در  خود  حيات  طول  در  فرد  اين  شد.  معروف 

همشهريان كوشا بود .
وى ادامه داد: براساس تصميم كميسيون، قنات  على آباد براى 
انتقال آب به بيرجند در نظر گرفته شد، داليل انتخاب على آباد 
دوعامل بود: ابتدا از نظر ارتفاع بلند ترين نقطه تپه شهر بود و 
آب بر تپه ها سوار مى شد، دوم آب آن بسيار شيرين و بسيار 
گواراست. اين واقف گفت: به دنبال اتخاذ اين تصميم چندتن 
از كسانى كه در آن ده شريك بودند سهام خود را  رايگان در 
اختيار اين كميسيون قراردادند كه باقى سهام را نيز كميسيون 
از محل اعانات خريدارى كرده است. راغبى ادامه داد: مقدارى 

لوله از هندوستان خريدارى و با شتر به بيرجند انتقال دادند. در   
همان هنگام يك نفر از روس هاى مهاجر به نام «سويستانف» 
كه به كار لوله كشى وارد بود در بيرجند اقامت داشت، براى 
لوله كشى شهر استخدام  شد كه با همكارى چند نفر از اهالى 
بيرجند كه در اين كار سر رشته داشتند مشغول به كار شدند.

1302هجرى  سال  در  بنگاه  اين  كرد:  تصريح  واقف  اين 
شمسى بنيان نهاده شد و به وسيله دو رشته لوله  شمالى، 
جنوبى و تعبيه شيرهاى همگانى در محله هاى مختلف، آب 
شرب مورد نياز ساكنان را تامين مى كرد و بدين ترتيب بيرجند 
به آب لوله كشى دست يافت. وى افزود: درآن زمان به دليل 
فقدان وسايل و امكانات فنى الزم براى لوله كشى منازل در 
مسير دو رشته لوله اى كه به آن اشاره شد به فواصل معين در 
معابرعمومى شيرهاى نصب كردند.اين واقف با اشاره به بهنيا 
در كتاب نگين كوير اظهاركرد: درآن زمان تنها دو منزل بهينا 
و منزل شريف از نعمت شير آب اختصاصى برخوردار بودند.

راغبى تصريح كرد: در منزل بهنيا از صبح تا غروب هر روز 
كنارشهر  و  در گوشه  كه  ديگرى  افراد  و  براى همسايگان 

مى آمدند براى استفاده از آب باز بود.

لوله هاى آب بيرجند90ساله شد

فاضالب  و  آب  شركت  سرپرست  هاشمى مقدم،  مهدى 
شهرى خراسان جنوبى نيز به خبرنگار ايسنا گفت: تأمين آب 
سربيشه  على آباد  مرك،  دشت  چهار  از  بيرجند  شهرستان 
ليتر درثانيه  با ظرفيت 920  و ركات توسط 32 حلقه چاه 
صورت مى گيرد. وى ادامه داد: آب استحصالى از طريق141 
كيلومتر خط لوله انتقال و 596كيلومتر شبكه توزيع در اختيار 
69 هزار مشترك آب شهر بيرجند قرار مى گيرد .سرپرست 
شركت آب و فاضالب شهرى خراسان جنوبى با اشاره به 
اينكه بيرجند به عنوان اولين شهرى است كه از آب شرب 
بهداشتى برخوردار بوده،  افزود: با توجه به قدمت 90 ساله 
بيرجند حدود 30درصد شبكه  در شهر  آبرسانى  تأسيسات 
و انشعابات فرسوده شده و هدر رفت نشت هاى نامرئى را 
افزود: در حال حاضر  به دنبال داشته است. هاشمى مقدم، 
99/8درصد جمعيت شهرى تحت پوشش آب شرب سالم و 
بهداشتى قرار دارند.وى با اشاره به اقداماتى كه در راستاى 
در شبكه آب شرب شهرى  استحصالى  آب  ارتقاء كيفيت 
صورت مى گيرد، ابراز اميدوارى كرد:  با در مدار قرار گرفتن 
كامل تصفيه خانه آب شرب در آينده اى نزديك شاهد ارتقاء 
كيفى آب و تحت پوشش قرار گرفتن كل محدوده شهر 

بيرجند باشيم.

خواندنى هانـشت هاى نامرئى در نخستين شهر لـوله كشى آب ايران

راهكار تشخيص كاالى تقلبى ارائه شد 

كه  بعدى  سه  باركد  اين  نيوز،  فرهنگ  گزارش  به 
«ساف  شركت  و  برادفورد  دانشگاه  همكارى  با 
متشكل  شده،  توليد  انگليس  در   (Sofmat)«مات
هاى  دندانه  است.اين  ميكروسكوپى  هاى  دندانه  از 
ميكروسكوپى را مى توان با طول و پهناى متفاوتى تغيير 
داد و ميليارد ها تركيب مختلف به دست آورد. سپس از 
يك دستگاه ديگر و با استفاده از بازتاب باريكه هاى 
نور، كد موجود در باركد كه توسط فرورفتگى ها ايجاد 
شده، خوانده مى شود.با چهار پين مختلف كه هريك 
مى توانند 36 ارتفاع مختلف داشته باشند، امكان توليد 
1,7 ميليون كد وجود دارد. با افزايش تعداد پين ها، اين 
تعداد افزايش مى يابد.ارزش بازار دارو و كاالى تقلبى 
حدود 1,8 ميليارد دالر برآورد شده، به همين دليل صنايع 
مختلف بودجه قابل توجهى را به توسعه فناورى هاى 
جلوگيرى از كاالى تقلبى اختصاص داده اند.براى ساخت 
اين باركد سه بعدى حدود 250 هزار پوند بودجه توسط 
دولت انگليس اهدا شده و قرار است تا پايان سال 2016 

ميالدى وارد بازار شود.

كشف گونه جديد انسان در آفريقا 

يكى  در  تحقيقاتى  گروه  يك  نيوز،  فرهنگ  گزارش  به 
به  نزديك  منطقه اى  در  جنوبى  آفريقاى  غارهاى  از 
ژوهانسبورگ، مجموعه اى از استخوان هاى حداقل 15 نفر 
را پيدا كرده است كه مى تواند پرده از برخى رازها درباره 
منشاء حيات انسان بگشايد و بسيارى از يافته ها را با ترديد 
روبرو كند. پروفسور «لى برگر»، رئيس اين گروه تحقيقاتى، 
تخمين مى زند كه اين افراد احتماًال سه ميليون سال قبل 
در آفريقا مى زيسته اند و در انتهاى داالنى دفن شده بودند.  
او گفت: «اين ايده كه ما مرگ خود و ديگرى را پذيرفته ايم 
دفن  خود  از  دور  را  ديگران  و  والدين  دوستان،  اجساد  و 
مى كنيم، حاكى از آن است كه ما خود را متفاوت از آنها 
مى بينيم. هم اكنون درمى يابيم كه اين گونه انسان نيز به 
همين شيوه عمل مى كرده است.»  گونه جديد كه «هومو 
نالدى» نام گرفته (نالدى در زبان سوتو به معناى ستاره 
است)، داراى دست ها و پاهايى شبيه انسان است كه راست 
قامت بوده اما شانه ها و جمجمه اش متفاوت است. به باور 
برخى پژوهشگران، اين گونه بشر قابليت رفتارهاى آيينى را 
داشته است. به گزارش ايسنا، «روزنو» نيز با انتشار جزئيات 
بيشترى از اين كشف مهم، عكسى را منتشر كرده و نوشته 
است: محققان دانشگاه «ويت واتراستراند» آفريقاى جنوبى 
در سال 2013 به كشف گسترده اى از فسيل ها نائل شده 

بودند كه بقاياى يافت شده جزو آنهاست. 

آگهى تحديد حدود عمومى حوزه ثبتى بيرجند

در اجراى مقررات ماده 14 قانون ثبت و ماده 61 آيين نامه  قانون مذكور تحديد 
حدود يك قسمت از امالك واقع در بخش هاى 1-2-3-4-6-7-8 - 13 اين 

حوزه ثبتى به شرح زير منتشر مى گردد:

بخش 1 بيرجند
از 4323-اصلي بخش يك  1-ششدانگ يك قطعه زمين پالك 60 فرعي 

بيرجند واقع در حاشيه صياد شيرازي مورد تقاضاي غالمرضا آبي
2- ششدانگ يك قطعه زمين پالك 69 فرعي از 4323-اصلي بخش يك 
بيرجند واقع در محله جليليان به استثناء يك هشتم قيمت عرصه و اعيان مورد 
تقاضاي مهدي پژمان بيرجندي نسبت به دو سهم از 11 سهم و غالمرضا پژمان 
بيرجندي نسبت به 2 سهم از 11 سهم و مريم پژمان بيرجندي نسبت به يك 
سهم از 11 سهم و هادي پژمان بيرجندي نسبت به 2 سهم از 11 سهم و زهرا 
پژمان بيرجندي نسبت به يك سهم از 11 سهم و زينب پژمان بيرجندي نسبت 
به يك سهم از 11 سهم و غالمحسين پژمان بيرجندي نسبت به 2 سهم از 11 

سهم همگي به وكالت آقاي مهدي پژمان بيرجندي
بخش 2 بيرجند

1- ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي پالك 25 فرعي از 201-اصلي بخش2 
بيرجند واقع در اراضي تگ خارو مورد تقاضاي مجيد خسروي

2- ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي پالك 91 فرعي از 344-اصلي بخش2 
بيرجند واقع در اراضي كالته نايب مورد تقاضاي محمد نايبي فر

3- ششدانگ يك قطعه زمين پالك 2649 فرعي از 345-اصلي بخش2 بيرجند واقع 
 در اراضي دشت علي آباد مورد تقاضاي ستاد اجرايي فرمان حضرت امام خميني (ره)
4- ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي ديمه زار پالك 335 فرعي از 1832-

اصلي بخش2 بيرجند واقع در اراضي شمال حاجي آباد پشت راه دهنه كر مورد 
تقاضاي حسين امير آبادي زاده  در تاريخ 94/7/18

5- ششدانگ يك قطعه زمين مشتمل بر ساختمان و تاسيسات مرغداري پالك 
2219-اصلي بخش2 بيرجند واقع در اراضي مجاور مزرعه و قنات خونيك 

بهدان  مورد تقاضاي محمد اكبري بهدان
6- ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي پالك 2377-اصلي بخش2 بيرجند واقع در 
 اراضي چشمه سار النگ نهال سنجد جنب اراضي بوشاد مورد تقاضاي محمد آهمند

7- ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي پالك 2378-اصلي بخش2 بيرجند واقع در 
 اراضي چشمه سار النگ نهال سنجد جنب اراضي بوشاد مورد تقاضاي محمد آهمند

8- ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي پالك 2379-اصلي بخش2 بيرجند 
واقع در اراضي چشمه سار النگ نهال سنجد جنب اراضي بوشاد مورد تقاضاي 

محمد آهمند
پالك 2380-اصلي  شكل  مثلثي  مزروعي  زمين  قطعه  يك  ششدانگ   -9
بخش2 بيرجند واقع در اراضي چشمه سار النگ نهال سنجد جنب اراضي 

بوشاد مورد تقاضاي محمد آهمند
10- ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي ديمه زار پالك 2382-اصلي بخش2 
 بيرجند واقع در اراضي پشت كلوت شوكت آباد مورد تقاضاي حسين علي آبادي

در تاريخ 94/7/19
11- ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي مشتمل بر اشجار پالك 2394-اصلي 
 بخش2 بيرجند واقع در اراضي مجاور روستاي بهلگرد مورد تقاضاي منصور بهلگردي

12- ششدانگ يكقطعه زمين پالك 2395-اصلي بخش2 بيرجند واقع در 
اراضي چشمه رچ مورد تقاضاي علي خسروي چشمه رچ

19- ششدانگ يك قطعه زمين ديمه زار پالك 2398-اصلي بخش2 بيرجند 
واقع در اراضي مرك مورد تقاضاي حسن مركي

13- ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي پالك 2399-اصلي بخش2 بيرجند 
واقع در اراضي دشت مرك مورد تقاضاي محمد حسين سيرتي

14- ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي پالك 2400-اصلي بخش2 بيرجند 
واقع در اراضي دشت مرك مورد تقاضاي محمد حسين سيرتي

15- ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي پالك 2401-اصلي بخش2 بيرجند واقع 
در اراضي دشت مرك مورد تقاضاي محمد حسين سيرتي در تاريخ 94/7/20

بخش 3 بيرجند 
1- ششدانگ يكقطعه بند مزروعي مشجر پالك 2745 فرعي از 172-اصلي 
بخش3 بيرجند واقع در اراضي مزرعه سيوجان چاه محمد پور مورد تقاضاي 

حسن حاتمي
2- ششدانگ يك قطعه بند پالك 2746 فرعي از 172-اصلي بخش3 بيرجند 

واقع در اراضي مزرعه سيوجان چاه محمد پور مورد تقاضاي علي آشوري
3- ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي پالك5 فرعي از 157-اصلي بخش3 
بيرجند واقع در اراضي مزرعه حوض سفيد مورد تقاضاي سيد حامد موسوي 
از  دانگ  دو  به  نسبت  سيوجان  موسوي  صديقه  و  دانگ  چهار  به  نسبت 

ششدانگ
در تاريخ 94/7/21

4- ششدانگ يكقطعه زمين مزروعي مشجر پالك 1556 فرعي از 222-اصلي 
بخش3 بيرجند واقع در اراضي مزرعه تقاب مورد تقاضاي سيد محمد معين 

فاطمي
5- ششدانگ يكقطعه زمين مزروعي مشجر پالك 1557 فرعي از 222-اصلي 

بخش3 بيرجند واقع در اراضي مزرعه تقاب مورد تقاضاي هدي افروزه راد
6- ششدانگ يكقطعه زمين مشتمل بر ساختمان گاوداري پالك 117 فرعي 
از 938-اصلي بخش3 بيرجند واقع در اراضي چاه ركات  مورد تقاضاي محمد 

محمدي نژاد
7- ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي پالك 121 فرعي از 938-اصلي بخش3 

بيرجند واقع در اراضي چاه حسن پور مورد تقاضاي حسين شمس آبادي
8- ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي پالك 122 فرعي از 938-اصلي بخش3 

بيرجند واقع در اراضي چاه حسن پور مورد تقاضاي حسين شمس آبادي
در تاريخ 94/7/22

بخش 4 بيرجند 
1- ششدانگ يك قطعه زمين كه در گذشته به صورت كارگاه سفالگري بوده  
پالك 735 فرعي از 114-اصلي بخش4 بيرجند واقع در جنب باغ ارگ فريز 

مورد تقاضاي سيد محمد علي حافظي
2- ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي پالك 5 فرعي از 817-اصلي بخش4 

بيرجند واقع در اراضي چاه دانش دوست مورد تقاضاي حسين دانش دوست
3- ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي پالك 6 فرعي از 817-اصلي بخش4 

بيرجند واقع در اراضي چاه دانش دوست مورد تقاضاي حسين دانش دوست
4- ششدانگ يكقطعه زمين مزروعي پالك 7 فرعي از 817-اصلي بخش4 

بيرجند واقع در اراضي چاه دانش دوست مورد تقاضاي حسين دانش دوست
در تاريخ 94/7/23

بخش 6 بيرجند 
  1- ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي ديمه زار پالك 912 فرعي از 343-
اصلي بخش6 بيرجند واقع در اراضي دشت سربيشه مورد تقاضاي فاطمه 

ساالري
2- ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي ديمه زار پالك 76 فرعي از 352-اصلي 

بخش6 بيرجند واقع در اراضي دشت سربيشه مورد تقاضاي محمد سبزباني
در تاريخ 94/7/25

بخش 7 بيرجند
1- ششدانگ يك قطعه زمين مشتمل بر ساختمان منبع آب شرب شهري  
پالك 762-اصلي بخش7 بيرجند واقع در اراضي مجاورت غربي مزرعه اسديه 

مورد تقاضاي شركت آب و فاضالب خراسان جنوبي
پالك 763- باغ   و  ساختمان  بر  مشتمل  زمين  قطعه  يك  2- ششدانگ 

اصلي بخش7 بيرجند واقع در اراضي جج يا درخت شاهتوت مورد تقاضاي 
عبدالقدوس رحمتي

در تاريخ 94/7/26
بخش 8 بيرجند

1-ششدانگ مزرعه و قنات كري آباد  323-اصلي بخش8 بيرجند واقع در 

اراضي مجاورت سرچاه مورد تقاضاي مرجان سنجري
2- ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي مشجر پالك يك  فرعي از 574-اصلي 
بخش8 بيرجند واقع در اراضي مجاورت آويجان مورد تقاضاي عيسي محمد 

دوست
3- ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي مشجر پالك 2 فرعي از 574-اصلي 
بخش8 بيرجند واقع در اراضي مجاورت آويجان مورد تقاضاي عيسي محمد 

دوست  در تاريخ 94/7/27
بخش 13 بيرجند 

قطعات مفروز مزرعه چهكند روشناوند پالك 299-اصلي بخش 13 بيرجند:
1-ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي پالك 211 فرعي موقوفه مير حسين به 

تصدي و توليت آقاي سيد غالمرضا حسيني به دعوي در وقف
 2- ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي پالك 214 فرعي موقوفه حاج محمد 

عوض به تصدي و توليت آقاي علي كريمي به دعوي در وقف
3- ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي پالك 219 فرعي موقوفه حمام و مسجد 

به تصدي اداره اوقاف و امور خيريه بيرجند  به دعوي و توليت در وقف
4- ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي پالك 254 فرعي موقوفه حاج محمد 

عوض به تصدي و توليت آقاي علي كريمي به دعوي در وقف
5- ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي پالك260 فرعي موقوفه حاج محمد 

عوض به تصدي و توليت آقاي علي كريمي به دعوي در وقف
6- ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي پالك 261 فرعي موقوفه مير حسين به 

تصدي و توليت آقاي سيد غالمرضا حسيني به دعوي در وقف
7- ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي پالك266 فرعي موقوفه مير حسين به 

تصدي و توليت آقاي سيد غالمرضا حسيني به دعوي در وقف
8- ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي پالك 271 فرعي موقوفه حاج محمد 

عوض به تصدي و توليت آقاي علي كريمي به دعوي در وقف
9- ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي پالك272 فرعي موقوفه مير حسين به 

تصدي و توليت آقاي سيد غالمرضا حسيني به دعوي در وقف
10- ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي پالك279 فرعي موقوفه حمام و 

مسجد به تصدي و توليت اداره اوقاف و امور خيريه بيرجند به دعوي در وقف
در تاريخ 94/7/28

11- ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي پالك294 فرعي موقوفه مير حسين به 
تصدي و توليت آقاي سيد غالمرضا حسيني به دعوي در وقف

12- ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي پالك298 فرعي موقوفه مير حسين به 
تصدي و توليت آقاي سيد غالمرضا حسيني به دعوي در وقف

13- ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي پالك300 فرعي موقوفه مير حسين به 
تصدي و توليت آقاي سيد غالمرضا حسيني به دعوي در وقف

14- ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي پالك 304 فرعي موقوفه حاج محمد 
عوض به تصدي و توليت آقاي علي كريمي به دعوي در وقف

15- ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي پالك305 فرعي موقوفه مير حسين به 
تصدي و توليت آقاي سيد غالمرضا حسيني به دعوي در وقف

16- ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي پالك 310 فرعي موقوفه حاج محمد 
عوض به تصدي و توليت آقاي علي كريمي به دعوي در وقف

17- ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي پالك320 فرعي موقوفه مير حسين به 
تصدي و توليت آقاي سيد غالمرضا حسيني به دعوي در وقف

18- ششدانگ يك قطعه زمين مثلثي شكل مزروعي پالك 327 فرعي موقوفه 
حاج محمد عوض به تصدي و توليت آقاي علي كريمي به دعوي در وقف

19- ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي پالك337 فرعي موقوفه مير حسين به 
تصدي و توليت آقاي سيد غالمرضا حسيني به دعوي در وقف

20- ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي پالك356 فرعي موقوفه مير حسين به 
تصدي و توليت آقاي سيد غالمرضا حسيني به دعوي در وقف

در تاريخ 94/7/29
21- ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي پالك 361 فرعي موقوفه حاج محمد 

عوض به تصدي و توليت آقاي علي كريمي به دعوي در وقف
22- ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي پالك362 فرعي موقوفه مير حسين به 

تصدي و توليت آقاي سيد غاالمرضا حسيني به دعوي در وقف
23- ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي  365 فرعي موقوفه حاج محمد عوض 

به تصدي و توليت آقاي علي كريمي به دعوي در وقف
24- ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي پالك380 فرعي موقوفه مير حسين به 

تصدي و توليت آقاي سيد غاالمرضا حسيني به دعوي در وقف
25- ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي پالك384 فرعي موقوفه مير حسين به 

تصدي و توليت آقاي سيد غاالمرضا حسيني به دعوي در وقف
26- ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي 385  فرعي موقوفه حاج محمد عوض 

به تصدي و توليت آقاي علي كريمي به دعوي در وقف
27- ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي پالك 386  فرعي موقوفه حاج محمد 

عوض به تصدي و توليت آقاي علي كريمي به دعوي در وقف
28- ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي پالك 389  فرعي موقوفه حاج محمد 

عوض به تصدي و توليت آقاي علي كريمي به دعوي در وقف
29- ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي پالك 399 فرعي موقوفه حاج محمد 

عوض به تصدي و توليت آقاي علي كريمي به دعوي در وقف
30- ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي پالك401 فرعي موقوفه مير حسين به 

تصدي و توليت آقاي سيد غاالمرضا حسيني به دعوي در وقف
در تاريخ 94/7/30

31- ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي پالك 406 فرعي موقوفه حاج محمد 
عوض به تصدي و توليت آقاي علي كريمي به دعوي در وقف

32- ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي پالك 410 فرعي موقوفه حاج محمد 
عوض به تصدي و توليت آقاي علي كريمي به دعوي در وقف

33- ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي پالك412 فرعي موقوفه مير حسين به 
تصدي و توليت آقاي سيد غالمرضا حسيني به دعوي در وقف

34- ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي پالك 418 فرعي موقوفه حاج محمد 
عوض به تصدي و توليت آقاي علي كريمي به دعوي در وقف

35- ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي پالك 429 فرعي موقوفه حاج محمد 
عوض به تصدي و توليت آقاي علي كريمي به دعوي در وقف

36- ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي پالك431 فرعي موقوفه مير حسين به 
تصدي و توليت آقاي سيد غالمرضا حسيني به دعوي در وقف

37- ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي پالك 456 فرعي موقوفه حاج محمد 
عوض به تصدي و توليت آقاي علي كريمي به دعوي در وقف

38- ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي پالك 474 فرعي موقوفه حاج محمد 
عوض به تصدي و توليت آقاي علي كريمي به دعوي در وقف

39- ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي پالك477 فرعي موقوفه مير حسين به 
تصدي و توليت آقاي سيد غالمرضا حسيني به دعوي در وقف

40- ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي پالك481 فرعي موقوفه مير حسين به 
تصدي و توليت آقاي سيد غالمرضا حسيني به دعوي در وقف

در تاريخ 94/8/3
41- ششدانگ يك قطعه زمين مزروعيپالك 482 فرعي موقوفه حاج محمد 

عوض به تصدي و توليت آقاي علي كريمي به دعوي در وقف
42- ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي پالك 508 فرعي موقوفه مير حسين 

به تصدي و توليت آقاي سيد غالمرضا حسيني به دعوي در وقف
43- ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي پالك 520 فرعي موقوفه حاج محمد 

عوض به تصدي و توليت آقاي علي كريمي به دعوي در وقف
44- ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي پالك 522 فرعي موقوفه مير حسين 

به تصدي و توليت آقاي سيد غالمرضا حسيني به دعوي در وقف
45- ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي به مساحت215مترمربع پالك 541 
فرعي موقوفه مير حسين به تصدي و توليت آقاي سيد غالمرضا حسيني به 

دعوي در وقف
46- ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي پالك 571 فرعي موقوفه حاج محمد 

عوض به تصدي و توليت آقاي علي كريمي به دعوي در وقف
47- ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي پالك 586 فرعي موقوفه حاج محمد 

عوض به تصدي و توليت آقاي علي كريمي به دعوي در وقف

48-ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي پالك 587 فرعي 
موقوفه مير حسين به تصدي و توليت آقاي سيد غاالمرضا 

حسيني به دعوي در وقف
پالك 591  مزروعي  زمين  قطعه  يك  ششدانگ   -49

فرعي موقوفه حاج محمد عوض به تصدي و توليت آقاي علي كريمي به دعوي 
در وقف

50- ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي پالك 609 فرعي موقوفه حاج محمد 
عوض به تصدي و توليت آقاي علي كريمي به دعوي در وقف

در تاريخ 94/8/4
51- ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي پالك 610 فرعي موقوفه مير حسين 

به تصدي و توليت آقاي سيد غالمرضا حسيني به دعوي در وقف
52- ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي پالك 615 فرعي موقوفه مير حسين 

به تصدي و توليت آقاي سيد غالمرضا حسيني به دعوي در وقف
53- ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي مترمربع پالك 616 فرعي موقوفه حاج 

محمد عوض به تصدي و توليت آقاي علي كريمي به دعوي در وقف
54- ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي پالك 629 فرعي موقوفه مير حسين 

به تصدي و توليت آقاي سيد غالمرضا حسيني به دعوي در وقف
55- ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي پالك 631 فرعي موقوفه مير حسين 

به تصدي و توليت آقاي سيد غالمرضا حسيني به دعوي در وقف
56- ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي پالك 637 فرعي موقوفه حاج محمد 

عوض به تصدي و توليت آقاي علي كريمي به دعوي در وقف
57- ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي پالك 641 فرعي موقوفه مير حسين 

به تصدي و توليت آقاي سيد غالمرضا حسيني به دعوي در وقف
58- ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي پالك 695 فرعي موقوفه حاج محمد 

عوض به تصدي و توليت آقاي علي كريمي به دعوي در وقف
59- ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي پالك 696 فرعي موقوفه حاج محمد 

عوض به تصدي و توليت آقاي علي كريمي به دعوي در وقف
در تاريخ 94/8/5

از 315-اصلي  فرعي  زمين مسكوني پالك 287  قطعه  60-ششدانگ يك 
بخش13 بيرجند واقع در اراضي مزرعه بواج مورد تقاضاي علي نقي زنگوئي 

مطلق
61- ششدانگ يك قطعه زمين مسكوني 288 فرعي از 315-اصلي بخش13 

بيرجند واقع در اراضي مزرعه بواج مورد تقاضاي محمد رضا خادمي
62- ششدانگ يك قطعه زمين مشتمل بر ساختمان پالك 461 فرعي از 
401-اصلي بخش13 بيرجند واقع در اراضي مزرعه شارقنج مورد تقاضاي سيد 

حسن حسيني در تاريخ 94/8/6

در روزهاى فوق مندرج در اين آگهى انجام مى گردد.
لذا به موجب ماده 14 قانون ثبت امالك به صاحبان امالك و مجاورين شماره 
هاى فوق الذكر بوسيله اين آگهى اخطار مى گردد كه در روز و ساعت مقرر باال 
در محل حضور بهمرسانند 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 كه در موقع مقرر حاضر 
نبوده اند مطابق ماده 20 قانون ثبت فقط تا سى روز از تاريخ تحديد حدود 
 پذيرفته خواهد شد و برابر ماده 86 آيين نامه اصالحى قانون ثبت معترضين 
مى بايست از تاريخ تسليم اعتراض به اداره ثبت ظرف يكماه دادخواست اعتراض 
خود را به مرجع ذيصالح قضايى تقديم و گواهى الزم از مرجع مذكور اخذ و به 
اين اداره تسليم  نمايند  در غير اينصورت متقاضى مى تواند به مراجع ذيصالح 
فوق الذكر  مراجعه و گواهى عدم تقديم دادخواست را دريافت و به اين  اداره  
تسليم و اداره ثبت هم بدون توجه به اعتراض عمليات ثبتى را طبق مقررات 

ادامه خواهد داد.
تاريخ انتشار : 94/6/22
 رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان بيرجند
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در  كشورى   – شير  و  اسب  گردن 
اروپا به مركزيت «كپنهاك» - جوان 
3- وقت و لحظه – واحد تك ياخته 
چهره   – اصلى  سرخرگ   – گياهى 
يكجا  در  و  آمده  گرد   -4 سيما  و 
شكر سرخ 5- صحنه   – جمع شده 
اى در شمال  شبه جزيره   – نمايش 
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جسم   – جهان  اقيانوس  بزرگترين 
مركز   -7 خاطر  آسوده   – قسم 
شده  خرده  نان   – كردستان  استان 
 – اريب  و   خميده   -8 آبگوشت  در 
شاعر  كرمانى  راجى  از  اى  منظومه 
قرن 13 در احوال و مناقب حضرت 
كژدم   -9 جمع  ضمير   – (ع)  على 
 – گر  تصوير   -10 فرمان  و  امر   –
خجسته و فرخنده – تحصيل كرده و 
باال رونده 11- رها شده و آسوده – 
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پشته   – جاى گرفته   – پيكاندار  تير 
در  شهرى   -14 فقدان  حرف  بلند- 
خونبها   – متبسم   – فارس  استان 
15- هم انسان دارد و هم اتومبيل – 

با تملق از كسى چيزى گرفتن.

آشكار-  و  ظاهر   -1 عمودى: 
«روح  آثار  انگليسى  نويسنده 
 – تله   -2 «سالومه»  و  ماهيگير» 
نقش   -3 آفتابگير   – مس  اكسيد 
و  كننده  نيكوى  بسيار   – هنرپيشه 
 – پا  جاى   – خداشناس   – بخشنده 
هجر دم بريده – ستايش – نام سفير 
تمام  جويدنى   -5 (ع)  حسين  امام 
نشدنى! – گردآورى كردن – بازيگر 
بندرى در  ايرانى 6- شهر و  مشهور 
بار در  مقدار غذا كه يك  آن  ژاپن- 
و  خسيس   – شود  گذاشته  دهان 
گنجشك  زبان  درخت   -7 ممسك 
غبار  گردو   – گريختن   – گردن   –

مستحب   – استثنا  حروف  از   -8
دانستن – شهرى در استان سيستان 
و بلوچستان 9- وام دهنده – جواب 
شهرى   – اسب رستم  نام   – اديبانه 
و  شجاع   -10 تهران  نزديك  در 
دلير – ستوده شده و پسنديده – گل 
خنجرى 11- پل روى مرداب – رنج 
 -12 پاكستان  پول  واحد   – الم  و 
دوست شدن و الفت يافتن – درخت 
تسبيح – پاروى قايقران 13-  غوزه 
 – جديد   – جوان  درخت   – پنبه 
مرواريد درشت 14- مددكار – باوقار 
– درخت لرزان 15- از صحابه پيامبر 
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راههاى صرفه جويى در مخارج زندگى

اگر مى خواهيد در زندگى امروزى موفق باشيد بايد 
بلد  را  كردن  انداز  پس  و  جويى  صرفه  هاى  روش 
باشيد. صرفه جويى و پس انداز كردن يكى از اجزاى 

جدايى ناپذير زندگى هاى امروزى است. 
روش هايى ساده اما كارآمد.

 - فهرستى از خريدهايتان تهيه كنيد:
معموال  خريد  مراكز  و  ها  ماركت  برق سوپر  و  زرق 
خريد وسوسه  كند.  مى  خود  جذب  را  فردى   هر 

رفتن  باال  داليل  مهمترين  از  يكى  اماكن  اين  از   
هزينه هاست. 

- ليستى از خريد هاى خود تهيه كنيد:
ها  سوپرماركت  در  كمترى  پول  داريد  دوست  اگر 
چنين  به  رفتن  از  پيش  كنيد،  خرج  خريد  مراكز  و 
اماكنى، ليستى از خريد هاى خود تهيه كنيد و البته 

سعى كنيد وسوسه نشويد!
داشته  همراه  به  پول  نياز  مورد  مقدار  به   -

باشيد:
داشته  ياد  به  منزل  از  رفتن  بيرون  هنگام  هميشه 
باشيد كه فقط به مقدار مورد نياز پول به همراه داشته 
باشيد؛ هيچ وقت پول اضافى با خود حمل نكنيد كه 
دستبرد  مورد  است  ممكن  اينكه  بر  پول عالوه  اين 

قرارگيرد مى تواند به سرعت خرج شود.
- لباس ها را در انتهاى هر فصل بخريد:

ابتدا  ها  در هزينه  و صرفه جويى  لباس  براى خريد 
انتهاى هر فصل  بايد در  را  لباس ها  بدانيد كه  بايد 
بخريد چون در انتهاى فصل ها معموال براى فصل 
جديد قيمت لباس هاى قديمى تر با حراج يا تخفيف 

عرضه مى شوند.

حكايت جالب روز با چراغ گرد شهر

به  چراغ  راهبى 
و  داشت  دست 
در  روشن  روز   در 
كوچه ها و خيابانهاى 
چيزى  دنبال  شهر 
مى گشت. كسى از او 
پرسيد: با اين دقت و 

 جديت دنبال چه مى گردى، چرا در روز روشن چراغ
 به دست گرفته اى؟

اين  گفت  مرد  مى گردم.  آدم  دنبال  گفت:  راهب 
كوچه و بازار پر از آدم است.

از  كه  مى گردم  كسى  دنبال  من  ولى  بله،  گفت:   
روح خدايى زنده باشد. انسانى كه در هنگام خشم و 

حرص و شهوت خود را آرام نگهدارد.
دنيال  مرد گفت:  آدمى مى گردم.  دنبال چنين   من 

چيزى مى گردى كه يافت نمى شود.
با چراغ در شهر مى گشت و مى گفت  «ديروز شيخ 
آرزوى  شده ام  خسته  وحيوانات  شيطان ها  از  من 
يافت  جسته ايم  ما  گفتند:  او  به  دارم.  انسان  ديدن 
نمى شود، گفت دنبال همان چيزى كه پيدا نمى شود 

هستم و آرزوى همان را دارم.

يك جمله فوق العاده، كه در هر ايستگاه اتوبوس 
ژاپنى نوشته شده است اتوبوس متوقف خواهد شد، 

اما شما پياده روى به سمت هدف را ادامه دهيد

يكى از سرگرمى هاى من اينه كه توى جمع 
هدفون ميزارم گوشم . آهنگ پلى نميكنم. بعد 

گوش مى كنم ببينم بقيه راجع به من چى ميگن..

آتش آن نيسـت كــه از شعله او خندد شمع
آتش آن است كـه در خــرمن پــروانه زدند

حافظ شيرازى

ساكنان دريا صداي
 امواج را نمي شنوند 

و اين قصه تلخ عادت است.

 خوشى و سعادت تنها از طريق قدردانى بدست
 مى آيند، تنها از طريق بزرگ كردن قلبتان با 

قدردانى. لذت و خوشى ثمره و پاداش قدردانى است.

خشم يك احساس پيچيده است كه به صورت جسمانى 
دليل  به  عصبانيت  و  خشم  شود.  مى  ابراز  هيجانى  و 
فرسوده كردن ذهن و جسم و توليد دردهاى عصبى و 
جسمانى در اندام و جوارح افراد، باعث كوتاه شدن هر 

چه بيشترعمر، صدمه به خود و اطرافيان مى شود.
خودم  با  شوم،  مى  بيدار  خواب  از  كه  صبح  روز  هر 
بيشتر كنترل  را  امروز هيجاناتم  تصميم مى گيرم كه  
كنم، كمتر فرياد بزنم، خشم خود را بيشتر كنترل كنم، 
فرزند  اشتباه  رفتارهاى  برابر  در  و  كنم  سكوت  بيشتر 
كه  نگذشته  روز  از  ساعتى  باشم.   صبورتر  همسرم  و 
تصميمى كه شب قبل گرفته بودم، فراموش مى كنم، 
با تكرار يك رفتار نامناسب از طرف فرزندم مثل بمب 
اجازه خشم  احساس  زنم.  مى  فرياد  شوم،   منفجرمى 
تا  راهى هستم  دنبال  و فقط  نمى دهد، مغزم كار كند 
اين همه هيجان منفى را تخليه كنم.شايد بتوان گفت، 
جو  در  را  شما  تواند  نمى  از خشم،  تر  سريع  چيز  هيچ 

منفى قرار دهد.

خشم چيست؟

خشم يك احساس پيچيده است كه به صورت جسمانى 
و هيجانى ابراز مى شود. خشم واكنش طبيعى ارگانيسم 
نسبت به شرايط و موقعيت هايى است كه در آن دچار 

اين  در  كنيم.  مى  تهديد  احساس  و  مى شويم  ناكامى 
موقعيت ممكن است تصور كنيم صدمه خواهيم ديد يا 
فردى در مورد ما دچار اشتباه شده است. اين احساس 
احساس  يا  ناخوشايند  خفيف  احساس  يك  تواند  مى 

شديد عصبانيت بوجود آورد.

وقتى خشمگين مى شويد

ايجاد خشم، وضعيت بدن شما را تغيير مى دهد. شما نياز 
پيدا مى كنيد تا از اطرافيان فاصله بگيريد و به طور كلى 
فضا ناآرام و خشن مى شود. حال اگر اين خشم به طور 
نامناسب بروز يابد، رابطه شما و اطرافيان تان خصوصًا 
با شريك  رابطه شما  از همه مهمتر  و  اعضاى خانواده 
طرف  از  اما  كند.  مى  مختل  شدت  به  را  تان  زندگى 
ديگر مهار كردن خشم به شما اين فرصت را مى دهد 
 كه اين هيجان را تحت سيطره خود در آوريد و تغييرات 
سازنده اى ايجاد مى كند. وقتى خشم شما مهار شود، 
روابط تان رضايت بخش تر، زندگى تان سالم تر و لذت 
تان از روابط و زندگى بيشتر مى گردد. در ابراز خشم، هر 
كس براساس نوع شخصيت و تربيتى كه دارد، روشى 
هيجانى(مانند  تخليه  روش  از  برخى  كند.  اتخاذ مى  را 
روش  از  برخى  و   (... و  زدن  داد  زدن،  كتك  فحاشى، 
خالى  چيزى  يا  كسى  بر  را  خود  خشم  (مثًال  جابجايى 

نكنيد كه برايش خطرى ندارد)... استفاده مى كنند.
در ادامه براى غلبه بر هر يك از اين روش هاى ناسالم 

راهكارهايى ارائه مى گردد:

پيشنهاداتى براى مهار تخليه هيجانى

- از كانون خشم تان فاصله بگيريد، درگير آن نشويد تا 
اينكه آرام بگيريد، تنفس اعالم كنيد.

- قول دهيد كه نه فيزيكى نه كالمى و نه هيجانى با 
خود يا ديگران بدرفتارى نكنيد.

- از شيوه هاى فيزيكى مناسب براى رهايى از آدرنالين 
ترشح شده استفاده كنيد مانند ورزش و پياده روى...

- كارى كنيد كه تسكين يابيد مثًال حمام ولرم بگيريد، 
موقعيتى لذت بخش را تجسم كنيد، نيايش كنيد و براى 

سرگرمى هايتان وقت بگذاريد.

پيشنهاداتى براى مهار جابجايى خشم

- از كسانى كه قبًال خشم تان را به سمت آنها جابجا 
مى كرديد، فاصله بگيريد. وقتى احساس خشم مى كنيد 
در جايى بمانيد يا جايى برويد كه از همان ابتدا بتوانيد 
تان  آدرنالين  اجازه دهيد كه ترشحات  به طرز مناسبى 

فروكش كند.

را  تان  مغرضانه  و  غيرمستقيم  اقدامات  يا  اظهارات   -
تشخيص دهيد، صاحب رفتارتان باشيد.

و  خود  روى  بر  خشم)  تأثير  (يعنى  تأثيرات  اين  به   -
همين طور ديگران، عميق تر توجه كنيد.

حرف  كسى  با  تان  خشم  احساس  درباره  بالفاصله   -
بزنيد. به او بگوييد كه در جريان برخورد با خشم در كجا 
قرار گرفته ايد. مثًال اگر به قدرى گيج و سردرگم هستيد 
كه نمى توانيد افكارتان را روشن بيان كنيد، بگوييد كه 

نياز داريد اوضاع را سرو سامان دهيد.

خشم به  دادن  پاسخ  براى   راهكارى 
طرف مقابل

با ترك  لزوم  را حفظ كنيد و در صورت  تعادل خود   -
فيزيكى صحنه از خودتان محافظت كنيد.

- احساسات، افكار يا هر خواسته اى كه همسرتان ابراز 
مى كند يا شما استنباط مى كنيد، تصديق كنيد.

- درباره هر ناحيه اى كه مبهم به حال خود رها شده 
است، سوال هاى باز بپرسيد مثل «چه مى خواهيد» يا 

«چه فكر مى كنيد»
- تركيب مهارت حرف زدن و مهارت گوش دادن را در 
نظر داشته باشيد، به طور مثال براى حل مشكالت تان 

با حرف زدن راهى پيدا كنيد.
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حرف هاى ابريشمى طنز امروز

شعر روز 

پلكى احساس

عارفانه روز

يك لحظه مكث كن

حكايت

آيه روز  

ليكن كسى كه ستم كرده سپس بعد از بدى نيكى را جايگزين [آن] گردانيده [بداند] 
كه من آمرزنده مهربانم. سوره النمل, آيه 11

حديث روز  

از نشانه هاى  دين  فهمى، حلم  و علم  است، و خاموشى  درى  از درهاى  حكمت است. خاموشى  و سكوت، دوستى  آور و راهنماى  هر 
كار خيرى  است . امام رضا (ع)

سبك زندگى

امـروز مـى خواهم عـصبانى نـشوم

 تعميـر لـوازم گازسـوز
 خانـگى و صنعتى در اسرع وقت  
32252174-09150570409 رجبى

سمسارى صـادق
خريد و فروش تمامى لوازم منزل و ادارى

با باالترين قيمت  09380160779- على آبادى

مدارك سوارى پرايد سفيد روغنى ، مدل 
1384به شماره پالك 52 - 882 ب 45

مفقود شده و فاقد اعتبار مى باشد.

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

تجربه كنيد.    09158668002

فروش زمين بهترين گزينه  براى 
سرمايه گذارى يا ساخت باغ و ويال و ... 
با حداقل سرمايه    09376234005

فروش پشم  سنگ
32259237 - 09151609887

فروش يك واحد آپارتمان واقع در مدرس خيابان 
عدالت 2 طبقه اول ، 150 متر زيربنا ، سند آزاد با تمام 

امكانات   09105468068 - 09155132616

فروش مغازه شال و روسرى
انتهاى معلم با 10 سال سابقه و 

فروش تضمينى   09369352508

كارگاهى به متراژ 240 متر با امكانات 
كامل واقع در شهرك صنعتى اجاره داده 
مى شود. فى: توافقى   09156671132

 يك نفر خانم مسلط به كامپيوتر 
با روابط عمومى خيلى قوى براى كار در

 شركت بازرگانى نيازمنديم.  32443131

به يك كمك آشپز آقا و كارگر 
ساده خانم براى كار در رستوران 

نيازمنديم.
32439088 - 09333265876

به يك همكار خانم آشنا به 
نرم افزار حسابدارى براى كار 

در رستوران (منشى) نيازمنديم.
32425002 -  09128460511

يك فرصت استثنايى  براى شغل جديد 
قابل توجه  فروشندگان لوازم خانگى 

تمامى اجناس به صورت كلى زير قيمت تهران  
توافقى به فروش مى رسد.

09387592012

آگهى  استخدام
بزرگ ترين موسسه زبان 

موسسه زبان شريف (شكوه بيرجند) 
در نظر دارد: در خصوص تكميل كادر 

 آموزشى خود از بين عالقه مندان 
به تدريس دوره هاى آموزشى زبان 

اقدام به جذب مربى نمايد.
براى اطالعات بيشتر با شماره هاى 

 32200000 - 32423300
09152651500 تماس حاصل فرماييد.

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

تعميرات تخصصى و تضمينى 
آيفون هاى تصويرى

09153634767 - 09153613074
خيابان 15 خرداد - تقاطع بعثت

نقاشـى ساختمـان
روغنى - پالستيك - اكروليك - مولتى كالر 

كناف - كاغذ ديوارى
09157411071- 32311541

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

فــروش 
مغـازه پوشاك با موقعيت عالى

09361526176

گـاز رسـانى
با شرايط مناسب

 مسكونى/ تجارى / صنعتى
  09159354648  -  محمدى

فروشگاه الستيك اسدزاده
اقساط 12 ماهه  براى فرهنگيان

انقالب 8 و 10
09153624878

 آهن آالت مستعمل و ذوبى 
را نقدا خريداريم.

درب و پنجره و فلزات رنگى 
فقط با يك تماس
09151612979

 09151614735
برادران زنگوئى

آبكـش شهـرى حمل آب با تانكر نيسان  به  تمام  نقاط با قيمت  مناسب
   ظرفيت تانكر: 2200 ليتر          09379316676

الليـك
عطر ، اُدكلن ، آرايشى 

معلم 27، جنب آرايشگاه ارمغان

به چند نفر بازارياب تلفنى و حضورى 
خانم و آقا براى كار تبليغات نيازمنديم.

32433548-09152651699

فروش لوازم دست دوم رستوران 
09155616181

قابل توجه ادارات ، مدارس ، خوابگاه ها 
شستشوى پرده ، باز و بست رايگان

شستشوى مبل و صندلى ادارى 
شستشوى پتو
32445269

09151641857- حسينى گازار

نصب بازى و تعويض ويندوز 
پذيرفته مى شود. 
حتى در محل كار شما

بين مطهرى 2 و 4 - نمايندگى سروش
05632227056

گالـرى اشـراف
  با طراحى هاى بى نظير 

 متفاوت و خاص با كليه امكانات به دليل 
تعويض شغل به فروش مى رسد. 

مدرس 1- داخل ميالن      
09109313400

خدمـات فنـى ارغـوانى
تعميرات يخچال ، فريزر، لباسشويى 

جاروبرقى ، اتو ، كيك پز، پلوپز، بخارى 
جوشكارى سيار، نصب سايبان

آدرس: پاسداران 8- پالك 24 - داخل ميالن
09153618984

پوشــاك 200
فروش كليه اجناس مغازه

 به قيمت خريد
خيابان فردوسى  09361526176

پرينتر ليزرى HP 1102  240 هزار - فلش 8 گيگ سليك 
ون پاور 12 هزار - مونوپاد 15هزار-  آنتى ويروس  اورجينال

آدرس: حدفاصل معلم 22 و 24       (5خط) 32446431- رايانه ثامن بيرجند

فروش

 ويژه 

هفته

مدارك سوارى پرايد سفيد روغنى ، مدل 
1384به شماره پالك 52 - 882 ب 45

مفقود شده و فاقد اعتبار مى باشد.

الستيـك اكبـرى
فروش انواع الستيك ايرانى و خارجى

بلوار مسافر -  مقابل پايانه
  09155611355 - 32338348 - 32338354

تعمير يخچال  ، فريزر  و ... 
در  منزل  

روبروى پايانه  مسافربرى ، جنب  نمايندگى سايپا       
09158076574 - نظرى
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اخبار ورزشى

شهرخبر: «کنجد» در درمان بي خوابي موثر است و داراي خاصيت ضد ورم مفاصل و رماتيسم و ضد سرطان است. منبع غني اسيد آمينه کنجد
 رشد تومورها را متوقف و به رفع مسموميت کبد و کليه ها و بهبود سيستم ايمني بدن کمک مي کند. کنجد معدن مواد معدني

 قابل جذب است و داراي منيزيم، کلسيم و آهن مي باشد. 

كنجد مفيد براى درمان بى خوابى

 2 دقيقه «ورجه وورجه» روزانه معجزه مى كند! 
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با مصرف اين 4 ماده غذايى 
مغزتان جوان مى ماند 

که  کنند  مي  توصيه  محققان  نيوز:  سالمت 

تواند  رعايت رژيم غذايي صحيح در خانه، مي 
بهره  و  مغز  توانايي  افزايش  در  مهمي  نقش 
مواد  به  ادامه  در  باشد.  داشته  فرزندان  هوشي 
هستند  مغز  غذاي  که  است  شده  اشاره  غذايي 

و با مصرف آنها مي توان مطمئن بود که مغز 
ماهي  ماهي:  دارد.  قرار  خود  حالت  بهترين  در 
غذاي مغز است. اسيدهاي چرب امگا ٣ موجود 
تخم  کند.  مي  کمک  مغز  رشد  به  ماهي،  در 
به   B ويتامين  نوعي  حاوي  مرغ  تخم  مرغ: 
بهبود حافظه کمک  به  نام «کولين» است که 

مي کند. آجيل: يک منبع غني از ويتامين E و 
فوالت است. فوالت نوعي ماده معدني است که 
براي توسعه مغز حياتي است. مصرف ويتامين 
E کمک مي کند که از بروز بيماري هايي مانند 

زوال عقل و آلزايمر جلوگيري شود. انواع کلم: 
کلم بروکلي، برگ کلم و گل کلم، منبع خوبي از 
ويتامين K هستند که به بهبود عملکرد شناختي 
کمک مي کنند. همچنين کلم حاوي ماده اي به 
نام «سولفورافان» است که سبب افزايش بهره 

هوشي شده و از زوال عقل جلوگيري مي کند.

 2 دقيقه «ورجه وورجه» روزانه 

معجزه مى كند! 

کودکانه سر  روز  در  دقيقه  دو  اگر  قدس آنالين: 
رفتار کنيد، استخوان هاي محکمي خواهيد داشت!. 
پژوهشگران به شواهدي دست يافته اند که نشان 
مي دهد «ورجه وورجه» و «لي لي» کردن روزانه 
برابر  در  را  آنان  مي تواند  گذاشته ها،  سن  به  پا 
شکستگي هاي لگني - که در اين سن بسيار شايع 
است - بي هيچ هزينه اي بيمه کند. کافي است 
تنها دو دقيقه در روز يادي از کودکي کنيد و با 
لي لي کردن و باال و پايين پريدن به ظاهر خود 
را سرگرم کنيد تا به استحکام بيشتر استخوان ها 
در ناحيه لگن کمک کنيد و خطر گرفتار آمدن در 
دام شکستگي هاي دردناک را هنگام نقش زمين 
شدن هاي ناگهاني به ميزان چشمگيري کاهش 
دهيد. يافته هاي پژوهشي تأييد کرده است در پي 

«ورجه وورجه» منظم، تراکم استخواني پس از 
يک سال به ميزان قابل توجهي افزايش مي يابد.

چرا بايد غذا را ِنشسته خورد؟ 

شهرخبر: پژوهش جديد محققان نشان داده که 

راه رفتن هنگام خوردن منجر به پرخوري در طي 
روز خواهد شد. چون راه رفتن باعث اختالل و 
حواس پرتي ما در خوردن مي شود. حتي اگر اين 
راه رفتن در محدوده مکان غذاخوري باشد و يا 

رفتن  راه  هنگام  شود.  محسوب  ورزش  نوعي 
ميزان  نداريم،  خوردن  بر  زيادي  تمرکز  چون 
بيشتري غذا مي خوريم. اگر فرصت غذا خوردن 
نداريد، حداقل همان ساندويچي که مي خوريد 
مواد  ميزان  تا  بخوريد  نشسته  امکان  حد  تا 

غذايي صرف شده مشخص شود.

چسبندگى روده  را جدى بگيريد 

شدن  بسته  معناي  به  روده  انسداد  سالمانه: 
قسمت يا تمامي از مسير عبور غذا، نوشيدني  و 

دير  اگر  که  است  روده  از  نرمال  شکل  به  گاز 
شناسايي شود يا جدي گرفته نشود، ممکن است 
موجب بروز مشکالت بسيار جدي در فرد شود. 
مي تواند  روده  چسبندگي  هنگام  دير  تشخيص 
و  تنفسي  مشکالت  روده،  شدن  پاره  موجب 
چسبندگي  دچار  که  افرادي  گردد.  مرگ  حتي 
بيماري هايي  و  عاليمي  عمومًا  هستند  روده 
اشتها،  کاهش  درد،  شکم  شديد،  نفخ  همچون 
شکم،  ورم  اسهال،  يبوست،  استفراغ،  تهوع، 
گرفتگي شديد عضالت شکم و تنفس بد بو و 
تب در آنها مشهود است. براي درمان چسبندگي 
آن  راه هاي  آورنده  بوجود  علل  به  بسته  روده 
گوناگوني وجود دارد، اولين قدم در درمان انسداد 
روده، پرهيز از خوردن و آشاميدن است در اين 
مرحله از دارو درماني و سرم براي حفظ آب بدن 
بيماري در مرحله  اين  اگر  اما  استفاده مي شود. 
عمل  آن  حل  راه  تنها  باشد،  داشته  قرار  حاد 
مسدود  که  روده  از  بخشي  برداشتن  و  جراحي 
فراوان  آب  نوشيدن  با  مي توان  مي باشد.  شده، 
ميوه ها  شامل  که  مناسب  غذايي  رژيم  يک  و 
و سبزيجات باشد و انجام ورزش هاي روزانه و 
فعاليت هايي از اين قبيل تا حدودي از ابتال به 
چسبندگي روده جلوگيري نمود و يا در مراحل 

اوليه بيماري شرايط را بهبود بخشيم. 

ايستگاه سالمت

حوادث

كسب مقام چهارم استان در مسابقات 
قهرمانى ورزش زورخانه اى كشور

ورزش  و  پهلواني  کشتي  هيئت  رئيس  فارس: 
رقابت هاي  در  گفت:  جنوبي  خراسان  زورخانه اي 
تيم  کشور  نوجوانان  زورخانه اي  ورزش  قهرماني 
استان با کسب ٤ رتبه برتر در جايگاه چهارم مسابقات 
سنگ،  و  کباده  رشته  در  افزود:  قمري   ايستادند. 
محمد گلندي از بيرجند مقام ششم را کسب کرد و در رشته 
ميل بازي نيز اميرحسين دهقان در جايگاه ششم ايستاد. 
در ميانداري انفرادي اين دوره از مسابقات علي دهقاني 
بر سکوي چهارم قرار گرفت و مجتبي آهني نيز در بين 

مرشدهاي برتر کشور رتبه چهارم را به دست آورد.

اعزام ورزشكاران گلف استان
 به مسابقات انتخابى تيم ملى

رئيس هيئت گلف خراسان جنوبي از اعزام ورزشکاران 
گلف استان به مسابقات انتخابي تيم ملي گلف به تهران 
خبر داد. بهداني تصريح کرد: مسابقات گلف قهرماني 
کشور مردان انتخابي تيم ملي براي انتخاب نفرات برتر 
به منظور حضور در مسابقات «آسيا پاسيفيک» اواخر 
شد.وي  خواهد  برگزار  تهران  در  جاري  ماه  شهريور 
يادآور شد: ايمان مشمولي مقدم و مجيد ابوالحسني از 

خراسان جنوبي به اين مسابقات اعزام مي شوند.

كسب 6 مدال رنگارنگ كاراته كاهاى 
استان در مسابقات قهرمانى كشور

گفت:  جنوبي  خراسان  کاراته  هيئت  دبير  فارس: 
کاراته کاهاي خراسان جنوبي ٦ مدال رنگارنگ مسابقات 
گردن  به  را  کشور  قهرماني  ريو  ايشين  سبک  کاراته 
آويختند. بخشي اظهار کرد: در اين مسابقات حدود ١٨٠ 
کاراته کا در رده هاي سني مختلف از سراسر کشور به 
ميزباني مشهد با يکديگر به رقابت پرداختند.وي تصريح 
کرد: در رده سني نونهاالن، امير حسام علمدار در وزن 
منفي ٣٠ کيلوگرم با کسب مدال برنز بر سکوي سوم 
ايستاد و مهدي کاري نيز در وزن ٣٥ کيلوگرم با تصاحب 
مدال برنز مسابقات در جايگاه سوم قرار گرفت. معين 
مهدي زاده در وزن منفي ٤٠ کيلوگرم نوجوانان با کسب 
مدال نقره سکوي نايب قهرماني را از آن خود کرد و 
ميثم عرب در وزن منفي ٤٧ کيلوگرم مقام سوم را کسب 
کرد و مدال برنز را به گردن آويخت. جواد کمال منش 
در  وزن منفي٦٠ کيلوگرم رده سني بزرگساالن مسابقات 
کاراته سبک ايشين ريو قهرماني کشور مدال نقره را به 
گردن آويخت و در جايگاه نايب قهرماني ايستاد. وي 
با اشاره به حضور محمدعلي بخشي مسئول سبک هاي 
کنترلي استان به عنوان سرپرست و داور اين دوره از 
ماراتن کشوري گفت: بخشي در وزن منفي ٦٧ کيلوگرم 
بزرگساالن به مصاف رقيبان ملي پوش خود رفت و با 
کسب مقام سوم، مدال برنز مسابقات کاراته سبک ايشين 

ريو قهرماني کشور را به گردن آويخت.

استعفا از كار براى كسب ركورد 
جهانى «سلفى گرفتن»! 

 
ايسنا : يک مرد هندي با انگيزه شکستن رکورد جهاني 
«گرفتن بيشترين عکس سلفي» از شغل خود استعفا 
داد. اين مرد براي آنکه بتواند روي کسب رکورد جهاني 
وقت  و  کند  تمرکز  سلفي  عکس  بيشترين  گرفتن 
بيشتري براي اين کار داشته باشد، شغلش را رها کرد. 
«هانو پراکاش راچا» که در شهر حيدرآباد زندگي مي کند 
و در يک بيمارستان عمومي به عنوان دستيار تحقيقاتي 
فعاليت دارد از کار خود استعفا داده تا بتواند براي گرفتن 
ساله   ٢٤ مرد  اين  کند.  تمرين  بيشتر  سلفي  عکس 

مي خواهد رکورد اين عنوان را از آن خود کند. 

سرقت موبايل هاى گران قيمت 
با اسلحه كالشينكف 

مسلحانه  هاي  سرقت  عامالن   : خبرنگاران  باشگاه 
محموله هاي گوشي تلفن همراه توسط پليس تهران 
شناسايي و دستگير شدند. زن و شوهري با مراجعه به 
کالنتري ١٧٠ کهريزک به مأموران اعالم داشتند که 
سرنشينان يک دستگاه خودروي شاسي بلند اقدام به 
سرقت مسلحانه از آنها نموده و با تهديد اسلحه جنگي 
کالش و ضمن تيراندازي چند تير هوايي ، چمدان هاي 
آنها حاوي دهها گوشي تلفن همراه به ارزش تقريبي 
٥٠٠ ميليون تومان را سرقت کرده اند.در نهايت متهمان 

شناسايي و دستگير شدند و به سرقت اعتراف کردند.

ترياك به جاى «سي ان جي»

قدس آنالين: خودروي سواري پژو ۴۰۵ که با ۴۶ 
کيلو ترياک از فارس عازم تهران بود توسط ماموران 
يزد  استان  بازرسي هرات شهرستان خاتم  ايستگاه 
خاتم گفت:  انتظامي شهرستان  توقيف شد.فرمانده 
از يکدستگاه سواري ٤٠٥ که  بازرسي  ماموران در 
از فارس عازم تهران بود ٤٦ کيلو ترياک را کشف و 
يک متهم را دستگير کردند.سرهنگ صالحي ادامه 
ماهرانه  طرز  به  را  موادمخدر  کيلو   ٤٦ متهم  داد: 
که  بود  کرده  جاساز  خودرو  گاز  کپسول  داخل  اي 
توسط ماموران ايستگاه «هرات» دستگير و تحويل 

مقامات قضايي شد.

معرفى 212 راننده فاقد گواهينامه 
به مراجع قضايى در خراسان جنوبى

فارس: فرمانده پليس راه خراسان جنوبي گفت: در طول 
هفته گذشته ٢١٢ راننده فاقد گواهينامه رانندگي در استان 
به مراجع قضايي معرفي شدند. رضايي اظهار کرد: در طي 
هفته گذشته ٢٨ فقره تصادف در جاده هاي استان وقوع 
يافته است. وي با بيان اينکه در اين مدت سه تصادف 
فوتي در جاده هاي استان رخ داده است، تصريح کرد: بر 
اثر اين تصادفات سه نفر جان خود را از دست دادند.وي 
افزود: در طول هفته گذشته ٢٢ فقره تصادف جرحي در 
جاده هاي استان وقوع يافته که بر اثر آن ٤٢ نفر مجروح 
شده اند. همچنين تصادفات خسارتي سه فقره بوده است.

تصادفات درون شهرى استان يك 
كشته و 54 مجروح بر جاى گذاشت

فارس: رئيس پليس راهنمايي و رانندگي خراسان جنوبي 
هفته  طول  در  استان  درون شهري  تصادفات  گفت: 
گذشته يک نفر کشته و ٥٤ نفر مجروح بر جاي گذاشت. 
سرهنگ رضايي اظهار کرد: طي هفته گذشته ٤٤ فقره 
تصادف در معابر درون شهري استان رخ داده است و بر 
اثر اين تصادفات يک نفر از هم استاني ها فوت کرد و 
تعداد ٥٤ نفر مجروح شدند.رضايي از ثبت ٣ هزار و ٣١٦ 
فقره انواع تخلف رانندگي در معابر درون شهري استان 
در طول هفته گذشته خبر داد و گفت: از اين تعداد ٦٩٨ 

فقره از تخلفات جزو تخلفات حادثه ساز بوده است.

انجمن خيريه حمايت از بيماران كليوى خراسان جنوبى

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

بيماران نيازمند دياليزى و پيوندكليه
به يارى شما مى انديشند.  هم اكنون نيازمند يارى سبــزتـــان هستيم

شماره حساب هاى كمك هاى مردمى:
شماره كارت: 6037701199502144

بانك ملى: 0105783779007
بانك كشاورزى: 69961169

 آدرس: مدرس5 - پالك29
تلفن: 32229154   فاكس: 32229051

حمل بار و اثاثيه منزل

 با كاميونت مسقف چادردار 

و كارگر ماهر

 09157213571

صالحى منش

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

بلوار فرودگاه  -  سه راه صياد شيرازى       32313600  -  09151615069 جليلى

آدرس : نبش غفارى 4       

32212519  - 09151606528

ايزوگام سليمانى 

ن
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ع  م
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انتهاى غفارى ، روبروى غفارى 29 جنب بانك رفاه   
09302511101-32345000-32345050

غذاى آماده 
پاتيــل 

غذاى لذيذ
با يك تماس

ساعت كارى 11 ظهر الى 1 بامداد 
(ويژه ادارات و مجالس)

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

- ق
 09

15
56

111
27

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

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

 كارگر  25 /  32318157  - 09158651167- شهريارى

سيسمونى و اسباب بازى

دنياى فرشته ها
بلوار شعبانيه ، بين نرجس 6 و 8

32317866 -09153612963
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زائران خراسان جنوبى در سالمتى كامل به سر مى برند
مدير حج و زيارت خراسان جنوبى گفت: وضع زائران خراسان جنوبى، مطلوب است و هيچ زائرى در حادثه 
مكه زخمى نشده است. نوفرستى افزود: هيچ كدام از زائرانى كه در حادثه سقوط باالبر ساختمانى در مكه 
زخمى و كشته شدند، از خراسان جنوبى نبودند و زائران استان در سالمتى كامل به سر مى برند. وى افزود: 8 

كاروان از خراسان جنوبى به عربستان اعزام شدند كه 4 كاروان مدينه قبل و 4 كاروان مدينه بعد هستند.

مرمت دو باب از آسبادهاى 
تاريخى  شهرستان نهبندان

محل  از  نهبندان  آسبادهاى  از  باب  دو  خبر-  گروه 
ميراث  مسئول  شدند.  مرمت  استانى  اعتبارات 
صورت  مرمتى  عمليات  گفت:  نهبندان  فرهنگى 
داخلى  فضاى  پاكسازى  و  خاكبردارى  شامل  گرفته 
با خشت  آسخانه  همكف  طبقه  ديوارچينى  آسخانه، 
و مالت گل، مرمت و بازسازى ديوارهاى سه طرف 
سقف  اجراى  گل،  مالت  و  خشت  با  بادها  چرخ 
كانه  اجراى  وخاك،  گچ  مالت  و  خشت  با  آسخانه 
با خشت و  پوش دو طرف سقف قوسى آسخانه ها 
مالت گچ و خاك و شيب بندى و اندود بام آسخانه 

با مالت كاهگل مى باشد.

وعده ساخت پارك موزه دفاع مقدس 
3ساله شد

مهر- ساخت پارك موزه دفاع مقدس خراسان جنوبى 
در سال 91 مصوب شد اما اكنون با گذشت سه سال 
اين طرح در مرحله تسطيح زمين در جا مى زند و روند 

اجراى پروژه به دليل نبود اعتبار متوقف شده است. 

آبرسانى به 435 روستا با تانكر سيار 

روستايى  فاضالب  و  آب  شركت  عامل  مدير  ايرنا- 
خشكسالى  سال   17 به  اشاره  با  جنوبى  خراسان 
با  روستا   435 حاضر  حال  در  گفت:  استان  در 
شود.  مى  آبرسانى  سيار  تانكر  با  خانوار  هزار   16
را  روستاها  به  سيار  آبرسانى  ميزان  بسكابادى 
كرد  ذكر  ليتر   15 نفر  يك  براى  روز  شبانه  هر   در 
رقم  اين  استاندارد  كه  است  درحالى  اين  افزود:  و 

حداقل 60 ليتر است. 

كمك 180 ميليونى 
به مراكز درمانى ديهوك طبس

مراكز  براى  ريال  ميليون   180 خيران  خبر-  گروه 
درمانى ديهوك طبس خراسان جنوبى كمك كردند.

طبس  شهرستان  سالمت  خيران  شوراى  عضو 
احداث  براى  كمك  اين  گفت:  خبر  اين  اعالم  با 
درمان ديهوك  و  بهداشت  داروخانه مركز  ساختمان 
اين  ساختمان  افزود:  محمدى  شد.  خواهد  هزينه 

داروخانه تا پايان مهر به بهره بردارى مى رسد.

آغاز برداشت گردو در خراسان جنوبى

 297 از  امسال  شود  مى  بينى  پيش  خبر-  گروه 
هكتار سطح زير كشت گردو در اين استان 611 تن 

محصول به ارزش 110 ميليارد ريال برداشت شود.

كمك 60 ميليون توماني خيران 
به دو كودك طبسى

گروه خبر- خيران طبسى در قالب جشنى كه با حضور 
ميليون   60 حدود  شد،  برگزار  فيتيله اى  عموهاى 
كه  مددى  فرزانه  و  نازنين زهرا  درمان  براى  تومان 
دچار سوختگى شده اند، كمك كردند. درمان اين دو 
كودك 14 سال طول مى كشد و حداقل 400 ميليون 
تومان هزينه دارد كه تاكنون خيران در مجموع حدود 
60 ميليون تومان براى درمان اين دو كودك كمك 
در  تومان  ميليون   40 حدود  مبلغ،  اين  از  كرده اند. 

قالب جشن عموهاى فيتيله اى جمع آورى شد.

خسارت 2 ميليارد ريالي طوفان
                  به راه هاي نهبندان  

 650 و  ميليارد  يك  اخير  هاى  طوفان  خبر-  گروه 
ميليون ريال به مسيرهاى ارتباطى نهبندان خسارت 
زد. غفورى فرد رئيس اداره راه و شهرسازى نهبندان 
گفت: اين طوفان هاى شن كه اواخر مرداد و اوايل 
به  پيوست  وقوع  به  شهرستان  اين  در  شهريور 
رانندگى  و  راهنمايى  تابلوهاى  و همچنين  پل   385
شهداد،  نهبندان–  زابل،  نهبندان–  مسيرهاى  در 

سفيدابه– حيدرآباد و دوكوهانه خسارت وارد كرد.

    بهره برداري از يك طرح در خوسف 

بلنجير  مزار  در  كشتارگاه  واحد  يك  سيما-  و  صدا 
بردارى  بهره  به  جنوبى  خراسان  خوسف  شهرستان 
اين  گفت:  خوسف  فرماندار  فرد  فرجامى  رسيد.  
با  و  مربع  متر   95 مساحت  به  زمينى  در  كشتارگاه 
ظرفيت  كه  شد  ساخته  ريال  ميليون   650 هزينه 

 كشتار 25 رأس دام را به صورت همزمان دارد.
اختصاص 2 ميليارد ريال اعتبار

به مسقف سازى چهارشنبه بازار بيرجند

بار  وتره  ميوه  ميادين  و  بازارها  مسئول  ايسنا- 
گذشته  سال  دو  طى  گفت:  بيرجند  شهردارى 
بازار  چهارشنبه  از  هكتار   6,5 ساختن  مسقف  براى 
حدود200 ميليون تومان هزينه شده است. اكبرى با 
اشاره به اينكه 90 درصد فروشندگان چهارشنبه بازار 
مكان  كرد:  تصريح  هستند،  شناسايى  پرونده  داراى 

فروش و فرد فروشنده مشخص است.

معافيت143 خانواده مددجوي
 بخش مود از انشعابات آب، برق، گاز

گروه خبر- مدير كميته امداد سربيشه گفت: از ابتداي 
سال جاري تعداد 143 خانواده شهرى و روستايى تحت 
حمايت اين نهاد در بخش مود از انشعابات رايگان آب، 
به  اشاره  قريب ضمن  شدند.  مند  بهره  و  گاز  و  برق 
معافيت مددجويان از پرداخت اين هزينه ها  براى يك 
بار و در حد واحد مسكونى مطابق الگوى مصرف، گفت: 
با همكارى دستگاه هاى ارائه دهنده خدمات ذكر شده 
خانوارهاى معرفي شده توسط كميته امداد مي توانند از 

اين تسهيالت بهره مند شوند.

رئيس كميته امداد كشور  در ديدار با امام جمعه بيرجند عنوان كرد:

سعى مى كنيم، حامى خوبى براى خراسان جنوبى در تهران باشيم
بهروزى فر- با درك هر چه بيشتر شرايط موجود در استان خراسان جنوبى، سعى 
مى كنيم از اين پس، حامى خوبى براى اين استان در تهران باشيم. رئيس كميته 
امداد امام خمينى(ره) كشور با بيان اين مطلب در ديدار با امام جمعه بيرجند، به 
تشريح شرايط موجود استان و وظايف خطير امداد پرداخت. مهندس فتاح، پراكندگى 
جمعيت و مرز مشترك طوالنى اين استان با كشور همسايه را از نكته هاى حايز 
اهميت و قابل توجه برشمرد و خاطرنشان كرد: از مهمترين ظرفيت هاى استان در 
كنار تمامى پتانسيل هاى طبيعى و غير طبيعى، وجود مردمى باوفا و با وقار است. وى 
ادامه داد: درك هر چه بيشتر شرايط حاكم بر منطقه و خشكسالى ها و كم آبى هايى 
كه وضع زندگى را در مناطق مختلف، سخت و دشوار كرده، وظيفه ما را در امداد 
سنگين تر مى كند. وى تأكيد كرد: با درك اين شرايط و ديدن واقعيت ها از نزديك، 
سعى مى كنيم از اين پس حامى خوبى براى مردم اين استان در تهران و در نزد 

دولتمردان باشيم و مسايل و مشكالت موجود را به طور جدى پيگيرى نماييم.

با ترويج فرهنگ قناعت و انفاق و تغيير شيوه ها و سبك زندگى مردم
جامعه هدف امداد ديگر نيازى به كمك نخواهند داشت

طى  حاضر،  مهمانان  به  خيرمقدم  عرض  ضمن  هم  رضايى  االسالم  حجت 
سخنان مبسوطى، هدف از انقالب امام راحل (ره) و مردم را تغيير حكومت و 
جامعه سازى برشمرد. رضايى با اشاره به احاديث و روايات مختلف، از جايگاه 

ايثار و انفاق در كالم بزرگان دين گفت و تصريح نمود: در فرهنگ اهل بيت، 
امداد و كمك رسانى از ارزش بسيار وااليى برخوردار است و به آن تأكيد ويژه 
اى شده است. وى ادامه داد: با وجود اين در همين فرهنگ اصيل، نياز و طلب 
خواسته به شدت رد شده و بر اين تأكيد گشته است كه همه انسان ها تنها در 
بارگاه ايزد منان طلب خواسته و رفع نياز نمايند. رضايى، رفع نياز نيازمندان را 
از مهمترين وظايف امداد عنوان كرد و اظهار كرد: با فرهنگ سازى مناسب و 
ترويج فرهنگ قناعت، مى توان جهت و سمت نيازها را تغيير داد. وى تأكيد 
كرد: با ترويج فرهنگ قناعت و انفاق و همچنين تغيير شيوه ها و سبك زندگى 
مردم، جامعه هدف امداد ديگر نيازى به اعتبارات دولتى و كمك هاى مورد 
منفقين و حاميان نخواهند داشت. وى از كار به عنوان يك عامل تربيتى بسيار 
مطلوب ياد كرد و گفت: كميته امداد امام خمينى(ره) در مقوله اشتغالزايى از 
به اهميت جايگاه كار در رشد  با توجه  اما  ندارد  نداشته و  هيچ تالشى دريغ 

فردى و اجتماعى مى بايست به اين مسأله بيش از اين توجه شود.

بنا داريم توجه ويژه اى به مباحث اشتغال، خودكفايى و توانمندسازى 
افراد و خانواده هاى تحت پوشش اين نهاد حمايتى داشته باشيم

رئيس كميته امداد امام خمينى كشور همچنين در ديدارى جداگانه با استاندار 
خراسان جنوبى گفت: خوشبختانه اقدامات بسيار خوبى در راستاى توسعه اشتغال 

و تحقق اهداف سازمانى كميته امداد در اين استان به انجام رسيده است. فتاح 
گفت: اين استان داراى مردمى واليتمدار، انقالبى، شهيدپرور و هميشه در صحنه 
بوده و خدمات قابل توجهى را به نظام مقدس اسالمى داشته اند. وى با بيان 
اينكه مردم اين استان اليق ارائه بهترين خدمات در زمينه هاى مختلف هستند، 
گفت: بنا داريم در سفر به استان توجه ويژه اى به مباحث اشتغال، خودكفايى و 

توانمندسازى افراد و خانواده هاى تحت پوشش اين نهاد حمايتى داشته باشيم.

كميته امداد، ظرفيت هاى خوبى در بحث اشتغال دارد   
استاندار  نيز در اين ديدار گفت: در حال حاضر بالغ بر 20 درصد از جمعيت 
استان تحت پوشش نهادهاى حمايتى كميته امداد و بهزيستى هستند كه نشان 
دهنده وضع نامطلوب معيشت در استان است. خدمتگزار با بيان اينكه كميته 
امداد امام خمينى داراى ظرفيت هاى بسيار خوبى در زمينه اشتغال و كارآفرينى 
است، گفت: مى توان بر اساس يك طرح و برنامه مشخص از اين ظرفيت ها 

به نحو مطلوب و مناسب بهره گيرى كرد.

گروه خبر- در حاشيه نشست استانداران كارگروه منطقه 
5 كشور، استانداران استان هاى خراسان جنوبى، رضوى 
و سيستان و بلوچستان طى نامه اى به معاون اول رئيس 
جمهور، خواستار اجراى طرح انتقال آب به اين استان ها 
به عنوان مهمترين مطالبه مردمى شدند. در قسمتى از اين 
مكاتبه كه به امضاى هر سه نفر از استانداران رسيده، آمده 
تأكيد  مورد  كشور  شرق  و  مكران  سواحل  توسعه  است: 
له،  معظم  دستور  و حسب  باشد  رهبرى مى  معظم  مقام 

دولت محترم توجه ويژه به اين مناطق داشته و دارد...
در بخش ديگرى از نامه آورده شده: متأسفانه خشكسالى 
شده  سبب  آمده  وجود  به  اقليم  تغيير  و  مدت  طوالنى 
و  لحاظ كمى  به  چالش جدى  با  مناطق  اين  آب  تأمين 
به  منطقه  ساكنين  از  زيادى  تعداد  و  شود  مواجه  كيفى 
ويژه مرزنشينان به خاطر عدم توان تأمين حداقل معيشت 
و نيازهاى اوليه منجمله آب سالم مجبور به مهاجرت از 
از  خالى  ها  آبادى  از  زيادى  تعداد  و  شوند  مناطق  اين 

سكنه گشته به نحوى كه امروز شاهد رشد منفى جمعيت 
استان  در  مرزى  كوچك  شهرهاى  از  بعضى  و  روستاها 
هاى ذكر شده مى باشيم كه حاصل آن جزو دغدغه هاى 

امنيتى و حاشيه نشينى كالنشهرها چيزى ديگر نخواهد 
بود... گفتنى است ، در اين نامه تأكيد شده است كه اين 
امر در آينده مخاطرات جدى امنيتى براى كشور به همراه 
اين حوزه مرزى  در  پايدار  توسعه  خواهد داشت و الزمه 

تنها با تأمين پايدار و مطمئن آب ممكن مى باشد...
رئيس جمهورى  اول  معاون  از  نامه  اين  پايانى  در بخش 
درخواست شده تا دستور الزم به وزارت نيرو صادر شود تا 

اين وزارتخانه حداكثر تا پايان مهر ماه 94 مطالعات سيماى 
طرح انتقال آب از درياى عمان به استان هاى سيستان و 
بلوچستان، خراسان جنوبى و خراسان رضوى را به تصويب 
برساند و ضمن اخذ مجوز ماده 215 برنامه پنجم توسعه 

پروژه مذكور رديف بودجه مطالعات واجراى اين پروژه را در 
اعتبارات سال 95 و برنامه ششم توسعه پايدار نمايد.

هاى  استان  اولويت  با  آب  انتقال  طرح  مطالعات 
شرقى كشور ارائه و به تصويب وزارت نيرو برسد

گفتنى است اين سه استاندار همچنين طى نامه اى جداگانه 
به وزير نيرو، خواستار شدند تا مطالعات سيماى طرح انتقال 
 آب حداكثر تا پايان مهرماه سال جارى با اولويت استان هاى
شرق كشور ارائه و به تصويب وزارت نيرو برسد. در قسمتى 
از اين مكاتبه كه به امضاى هر سه نفر از استانداران رسيده 
است آمده، متأسفانه سال هاست كه اين استان ها به لحاظ 
شرايط اقليمى و هيدرولوژى از محدوديت شديد منابع آبى 
رنج مى برند و ابعاد طرح هاى توسعه اجتماعى و اقتصادى 
آب  منابع  به  كافى  دسترسى  بست  بن  با  مناطق  اين  در 
درصورت  تنها  توسعه  هاى  برنامه  تحقق  و  روبروست 

دسترسى به منابع آب پايدار، عملى خواهد بود...

از سوى استانداران خراسان جنوبى، رضوى و سيستان و بلوچستان مطرح شد؛

اجراى طرح انتقال آب به شرق كشور جزو مهمترين مطالبات مردمى است

* خريد       * فروش     * رهن      * اجاره

اعتماد    سرمايه گذارى       پيشرفت
نبش ميرداماد 5

09155611453 - معين    09151602348 - بازرگان

امـالك ميـرداماد

تاسيس شركت ماهان گرانيت سبزآراى بيرجند "سهامى خاص" در تاريخ 94/6/21 به شماره ثبت 
5139 و شناسه ملى 14005218856 ثبت و امضا ذيل دفاتر تكميل گرديده كه خالصه آن به شرح 

ذيل براى اطالع عموم آگهى مى شود

موضوع شركت: ثبت محدوده اكتشاف و استخراج و بهره بردارى انواع كانى ها و سنگ هاى ساختمانى و تزئينى و نما و فرآورى آنها و 
همچنين فروش و صادرات مواد معدنى و واردات ماشين آالت و قطعات مورد استفاده آنها (پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذيصالح 

در صورت ضرورت قانونى) ضمنا ثبت شركت مزبور با موضوعات فعاليت هاى مذكور به منزله اخذ و صدور پروانه فعاليت نمى باشد.
مدت شركت: از تاريخ ثبت به مدت نامحدود مركز اصلى شركت: خراسان جنوبى- بيرجند- خيابان مدرس- بيست مترى اول غربى- 
سعيدى 7- پالك 50- كدپستى 9713815967 سرمايه شركت: مبلغ يك ميليون ريال منقسم به صد سهم ده هزار ريالى با نام مى 
باشد كه تماما توسط موسسين طى گواهى بانكى شماره 1783/67 مورخ 94/6/12 نزد بانك صادرات شعبه بيرجند پرداخت گرديده 
است. اولين مديران شركت: آقاى حميد هاشمى به شماره ملى 0653300441 به سمت رئيس هيئت مديره و مديرعامل و آقاى اكبر 
هاشمى گازار به شماره ملى 0066580412 به سمت نايب رئيس هيئت مديره و آقاى عباس حسين پور به شماره ملى 5239867704 
به سمت منشى هيئت مديره براى مدت 2 سال انتخاب شدند. دارندگان حق امضا: كليه اوراق و اسناد تعهدآور شركت از قبيل چك و 

سفته و غيره و همچنين كليه اوراق عادى و ادارى با امضاى آقاى حميد هاشمى (مديرعامل) به همراه مهر شركت معتبر خواهد بود.
بازرس اصلى و على البدل: خانم سميرا منصوريان به شماره ملى 0060500281 به عنوان بازرس اصلى و آقاى ميالد احمدى به 

شماره ملى 0640275737 به عنوان بازرس على البدل براى مدت يك سال مالى انتخاب گرديدند.
روزنامه آواى خراسان جنوبى جهت درج آگهى هاى شركت انتخاب گرديد.

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان جنوبى- مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى بيرجند

پيش دبستانى غيردولتى  رضوان

خيابان طالقانى 5 - شهيد كوشه اى 11- پالك 5« با  رويكـرد  قرآنـى »
تلفن : 32229234 - 09156669643

پدر و مادر گرامى: 
آيا مى دانيد كودك دلبند شما با وجود بدنى 
سالم و با نشاط و هوش باال ممكن است 
دچار مشكالت حافظه و يادگيرى در دوران 
تحصيل شود؟
اين پيش دبستانى به عنوان اولين و تنها 
مركز پيشگيرى از مشكالت يادگيرى احتمالى 
(رياضى، خواندن، نوشتن ، دقت و ...)
با همكارى و نظارت تخصصى مركز مشكالت
 ويژه يادگيرى بهار در خدمت كودكان
 پيش دبستانى شماست.

  حمل بار و اثاثيه منزل 
        توسط 4 كارگر با نيسان و خاور

 09153634099  
فرهمند

ايرانئون
تابلوهاى LED ، حروف برجسته چلنيوم

www.iraneon.com
09128576225 - على مكانيكى

به روال همه ساله اما در آدرس جديد

شارژ و تعمير انواع كولر
 اتومبيل سبك و سنگين 

نوع گاز اسكون

  با 60 هزار تومان
با ارائه ضمانت نامه كتبى (هنگام مراجعه 

ارائه كارت خودرو الزامى است)
 خيابان غفارى 28- تقاطع سوم

 نبش پرستار 22 (براتى)
   32434440 - 41             32438511

09153622734

ن
پ رايگا

چكا

دستگـاه ساب سيـار 
اميرآبادى زاده

 ساب انواع سنگ هاى 
مرمر گرانيت و موزاييك ساده       

09156706538

خدمات  ساختمانى  عليزاده
اجاره جرثقيل ، باالبر، پيكور، ويبراتور و ...

توليد و اجراى سقف ، بازسازى و تعميرات 
ساختمان (معمار پايه يك با كادرى مجرب) 

مشاوره رايگان
جنب پمپ بنزين معصوميه

09153612208

 اجـراى  نصب  داربـست  فلـزى 
بـا پيـچ و رولـپـالك  

 09153637507 - 09156217507 حسينى

داربست مهـدى 
  نصب ، رولپالك ، سايبان ، خريد و فروش لوازم 

بلوار فرودگاه ، سه راه صياد شيرازى     
32319263-09151642377 - وسيله كار

فروشگـاه    كـودك 
 ا ميـــر

متنوع ترين سيسمونى نوزاد ، شيك ترين لباس 
 بچگانه ، اسباب بازى ، بازى فكرى از 6 ماهه 

تا بزرگ سال ، سه چرخه ، با مناسب ترين قيمت 
از فروشگاه كودك امير تهيه فرماييد.

سجادشهر ،  امامت 2           32412973  - نودهى فاطمى

1-  منزل وياليى 2 نبش ، تميز ، 250 متر زمين 150  بنا  در سجادشهر امامت 19  فى: 260 ميليون
2- آپارتمان در معلم 62  سه واحدى ، طبقه دوم ، 140 متر، شيك  فى: 225 ميليون يا معاوضه با واحد كوچكتر

3-  منزل وياليى 2 طبقه در پاسداران 60 ، تميز، شمالى ،  250 زمين  380 بنا  فى:   440 ميليون
4- آپارتمان در حال ساخت 100 مترى در سپيده، وام 50 ميليون ،آورده شما 36 ميليون ، باقى طى دوران ساخت

5 -  فروش ويژه 2 واحد آپارتمان 190 مترى دو كله ،  واقع در حافظ با شرايط عالى
6 -  30 متر زمين تجارى ، حاشيه بلوار شهداى عبادى  ، 100 ميليون
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mامــالك آسمــان

آدرس: بيست مترى دوم غربى -  بين نواب 1 و 3   09155615573 - 09155611127   32231772-3

  نمايشگاه بزرگ مبلمان 
و سرويس خواب 

براى شما آخرين مدل هاى روز تهران 

را گلچين نموديم 

مبلمان پاسارگاد نماد تعهد و كيفيت 

با  شرايط استثنايى 

ضمناً اقساط 12 ماهه بدون پيش پرداخت ويژه فرهنگيان عزيز 

تلفن :  32450085 - 09155623695 

آدرس : خيابان معلم - چهار راه بهدارى - طبقه پايين بانك رفاه 

مودى



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

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

اذان ظهر
اذان مغرب 

نيمه شب شرعى
اذان صبح 

طلوع آفتاب

    EMAIL:AVA.KHJNEWS@YAHOO.COM
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ش
ت 
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ا

   WWW.AVA724.IRسامانه پيام كوتاه : 3000272424

امام حسن (ع) : بين حّق و باطل به اندازه چهار انگشت فاصله است، آنچه با 
چشمت بيني حّق است و چه بسا با گوش خود سخن باطل بسياري را بشنوي.

(تحف العقول ص ٢٢٩)

12 : 29
19 : 02
23 : 48
4 : 52
6 : 16

طبيعت جادويى شنونژيا در كشور چينعكس روز 

رويترز:توافق هسته اى مانع استفاده ايران 
از موشك هاى بالستيك نمى شود  

كردند  اعالم  آمريكا  نظامى  مقامات   : نوشت  رويترز 
كه با وجود توافق هسته اى، به فعاليت خود در رابطه 
با استقرار سامانه دفاع موشكى در خليج فارس ادامه 
ايران  كه  گويند  مى  پنتاگون  مقامات  داد.  خواهند 
بزرگترين ذخاير موشك هاى كروز كوتاه و ميان برد 
و موشك هاى بالستيك در منطقه را داراست. معاون 
وزير دفاع در امور راهبردى گفت: وزارت دفاع آمريكا 
تالش مى كند سامانه دفاع موشكى را در خليج فارس 
استفاده  مانع  ايران  اى  هسته  توافق  زيرا  كند  عملى 

ايران از موشك هاى بالستيك نمى گردد.

القاعده عليه داعش اعالم جنگ كرد   
مشروعيت  رد  با  القاعده  رهبر  الظواهرى»  «ايمن 
داعش،  تروريستى  گروه  رهبر  البغدادى»  «ابوبكر 
از  كه  الظواهرى  كرد.  جنگ  اعالم  گروه  اين  عليه 
چهار سال گذشته تاكنون جانشين «اسامه بن الدن» 
رهبر سابق القاعده شده است، گفت كه چاره اى جز از 

بين بردن رقيب باقى نمانده است.

 جليلى و ظريف به كميسيون برجام مى روند
برجام  بررسى  ويژه  كميسيون  اعضاى  دعوت  به  بنا 
قرار است سعيد جليلى رئيس سابق تيم مذاكره كننده 
مذاكره  تيم  رئيس  ظريف  جواد  محمد  و  هسته اى 
نمايندگان  سواالت  به  پاسخ  براى  هسته اى  كننده 

مجلس به اين كميسيون بروند. 

واكنش آيت ا... مكارم به حادثه مكه ؛
توانايى اداره حرمين شريفين را ندارند

  آيت ا... مكارم شيرازى با ابراز تاسف از حادثه مسجد 
الحرام تاكيد كرد: كدام عقل سليم اجازه مى دهد در 
باالى مسجدالحرام در ايامى كه ميليون ها نفر براى 
زيارت مى آيند جرثقيلى باشد كه يك طوفان باعث 
سقوط آن شود و 290 نفر زخمى و كشته شوند. اين 
مرجع تقليد با بيان اين كه اين حادثه نشان مى دهد 
 كه آل سعود توانايى اداره حرمين شريفين را ندارند، از 
بى تدبيرى مقامات سعودى انتقاد و تصريح كرد: حداقل 
در اين يك ماه آنها را جمع كنيد اين چه عقل و چه 
مديريتى است؟. مسجدالحرام حرم امن است و نبايد بر 
اثر بى تدبيرى اين همه حاجى شهيد و مجروح شوند.  
وى افزود : عيب كار اين است كه اينها حرمين شريفين 

را گويا ملك شخصى خودشان مى دانند.

پيش بينى روزنامه يديعوت آحرونوت از 
جنگ حزب ا... و رژيم صهيونيستى 

مراحل  كه  آحرونوت  يديعوت  صهيونيستى  روزنامه 
آمادگى ارتش صهيونيستى و نيروهاى مقاومت لبنان را 
 رصد مى كند، تاكيد كرد كه جنگ بين اسرائيل و حزب ا... 
حتمى و در پيش است. براساس اين گزارش، اسرائيل 
بعد از رصد و بررسى تحوالت در سوريه و لبنان به اين 
نتيجه رسيده است كه حزب ا... همواره براى هرگونه 
رويارويى و مقابله با تجاوزهاى آن آماده و ثابت قدم 
است و رويارويى با گروه هاى تروريستى تكفيرى در 

سوريه خللى در آمادگى آن ايجاد نكرده است.

توكلى : مذاكره با آمريكا نه مثل نماز 
واجب و نه مثل شراب حرام است 

 از ديدگاه احمد توكلي رابطه اي كه نه مثل نماز واجب 
شرايط  در  مي تواند  است،  حرام  مانند شراب  به  نه  و 
خاصي شكل بگيرد. توكلي اما اين بار از در هشدار وارد 
مي شود؛ هشدار در مورد برجامي كه وي معتقد است 
احكامي در آن امكان فشار آمريكا بر ايران را فراهم 
اينكه احكامي در  با اشاره به  مي سازد. وى همچنين 
ايران  بر  امكان فشار  آمريكا  به  برجام وجود دارد كه 
و نفوذ در كشورمان را مي دهد، اظهار كرد: در برجام 
سوراخ هايي براي اين كار وجود دارد. توكلى افزود: چرا 
بايد با كشوري رابطه داشته باشيم كه دايما ما را تحقير 
مي كند؟ تا زماني كه آنها دست اول باشند و ما دست 

دوم، مشكالت ما حل نمي شود.

اختالف پايدارى و احمدى نژاد ترفند است

غرويان ، از فعاالن سياسى اصولگرا مى گويد : اختالف 
ميان پايداري و رئيس دولت هاي نهم و دهم ظاهرى 
است. اين افراد و شخصيت ها در باطن به ديدگاه ها، 
افكار و عقايد احمدى  نژاد اعتقاد دارند. اعضاي جبهه 
پايداري و مسئوالن آن اگر روزي احمدي نژاد باز هم 
به قدرت برسد، همان سياست هاي او را پيگيري و اجرا 
 مي كنند. اينكه شما شاهد آن هستيد امروزه پايداري ها 
در  مي گيرند  احمدي نژادي  ضد  ژست هاي  و  مواضع 

واقع يك نوع ترفند سياسي را اجرا مي كنند.

دستور به وزارت خارجه بعد از برجام

معظم  رهبر   : گفت  كاشان  در  فقيه  ولى  نماينده 
انقالب به مسئوالن وزارت خارجه اعالم كرده اند بعد 
ايران  امور خارجه  برجام، وزير  از بسته شدن مسئله 
مجاز نيست تلفنى با وزير امورخارجه آمريكا مكالمه 
كند، لذا تاكنون چندين بار كرى تلفن زده است كه با 
وزير امور خارجه ايران صحبت كند، اما ظريف قبول 

نكرده و اعالم كرده است مجاز نيستم.

اگر ناراحتيد خودتان هم شركت كنيد 

به  واكنش  در  برجام  بررسى  كميسيون  سخنگوى 
انتقاد برخى از حضور چند نماينده خاص در جلسات 
كميسيون گفت: طبق آئين نامه حضور تمام نمايندگان 
بالمانع است و تنها حق راى ندارند؛ گاليه ما از كسانى 
كه از حضور برخى در جلسات برجام انتقاد مى كنند، اين 

است كه چرا خودشان در جلسات شركت نمى كنند؟. 

آقايان براى خودشان كار مى كنند 

زمان  گفت:  خبرگان  مجلس  عضو  مقتدايى  آيت ا... 
ولى  مى دادند  تذكراتى  دولت  به  مراجع  نژاد  احمدى 
براى  «آقايان  مى گفت:  سخنرانيش  در  احمدى نژاد 
خودشان كار مى كنند و ما براى خودمان كار مى كنيم»! 
اين يعنى چه؟ يعنى ايشان حرف ما را قبول نداشتند. 
آقاياِن مراجع هم وقتى ديدند كه به نصايحشان توجه 
نمى شود و تأثير ندارد، اظهاراتشان را علنى نكردند كه 

بگويند اين دولت به حرفشان گوش نمى دهد.

پاى آمريكا باز شود آقازاده هاى زندانى سلطنت مى كنند 
 

رئيس سازمان بسيج مستضعفين با بيان اينكه اگر پاى آمريكا 
به ايران باز شود، آقازاده هاى مفسد به جاى زندان رفتن و 
غارتگران  گفت:  مى كنند،  سلطنت  مردم  بر  شدن،  مجازات 
دلشان براى كرسنت تنگ شده است. وى اضافه كرد: اين 
شركت هاى  با  نفتى  قراردادهاى  بستن  براى  دلشان  افراد 
اروپايى و دريافت پورسانت ها و رشوه هاى كالن همانند قرارداد كرسنت در ازاى 

غارت نفت و گاز ايران توسط اجانب تنگ شده است.

آمريكا تحريم جديدى بگذارد با پاسخ مواجه مى شود 

شمخانى دبير شوراى عالى امنيت ملى در پاسخ به سوالى 
مبنى بر اينكه جمهورى خواهان گفته اند تحريم هاى جديدى 
را بعد از برجام براى ايران در نظر دارند. نظر شما چيست؟ 
به  سنا  در  خوردن  شكست  از  بعد  جمهورى خواهان  گفت: 
شكل طبيعى و با توجه به اينكه صهيونيست ها البى قوى 
دارند، در تالشند اين امر محقق شود. جمهورى اسالمى ايران هر نوع تحريمى 

كه منجر به بازيابى فشار عليه ما شود را به طور طبيعى پاسخ مى دهد.

صالحى : اگر مى گوييد در آلماتى با غنى سازى موافقت شد، سند بياوريد 

اگر غنى سازى را شما گرفتيد سند را هم امضا مى كرديد
على اكبر صالحى با حضور در كميسيون 
نمايندگان  سواالت  به  برجام،  ويژه 
به  داد.  پاسخ  اى  هسته  توافق  پيرامون 
گزارش «انتخاب»، مهمترين بخش هاى 

سخنان صالحى در زير مى آيد:

چينى ها راكتورى مشابه ما دارند 
كه تبديل به موزه شده است

بودم.  مذاكرات  در  من   : گفت  صالحى 
كردند  اى صحبت  گونه  به  جليلى  آقاى 
گذاريم.  مى  كنار  را  درصد   20 ما  كه 
ها  روس  كمك  به  ما  را  اراك  راكتور 
مشابه  راكتورى  ها  چينى  كرديم.  شروع 
است.  شده  موزه  به  تبديل  كه  دارند  ما 
توليد  كه  پلوتونيمى  كرديم  استدالل   ما 

مى شود براى ساخت سالح نيست.
كه  بود  آل  ايده  حالت  اين   : افزود  وى 
سنگين   آب  بود،  درصد   20 سازى  غنى 
ما  از  آمدند  مى  هم  ها  آن  بود،  اراك 
عذرخواهى مى كردند و تحريم ها را هم 
بياييد  توانيد  مى  شما  اگر  داشتند.  برمى 

مذاكره كنيد.
 : كرد  اظهار  اتمى  انرژى   رئيس سازمان 
مى گويند حق غنى سازى و فالن و فالن 
را ما گرفتيم، خب اگر اينطور است، سند 
را امضا هم مى كرديد ديگر و كار را تمام 
شجاعى  فردا  است  ممكن  كرديد.  مى 

را  اراك  راكتور  قلب  برود  كه  شود  پيدا 
اش  بچه  و  زن  با  و  بگذارد   سرجايش 
برود آنجا زندگى كند، آخر كه چى؟ مگر 
شجاعت به اين مسائل است، مى خواهند 
اينكه  خاطر  به  را  نفر  ميليون  هشتاد 

بيندازند.  خطر  به  هستند،  شجاع  بگويند 
در  ايمنى  با  اى  هسته  در  ايمنى  مسائل 
ايران  در  اگر  دارد.  فرق  خودرو  ايران 
را  خود  شعاع  همان  بيفتد  اتفاقى  خودرو 
تحت تاثير قرار مى دهد. شما اتفاق هايى 

مثل چرنوبيل را ديده ايد..
معاون رئيس جمهور افزود : آقاى عباسى 
را به خدا واگذار مى كنم، ايشان اصالح 

شهيد پرور، فاتح خرمشهر و چيزاى ديگه 
هستند و ما....

سازى  غنى  استانبول  و  آلماتى  در  اصال 
اين  در  سندى  هيچ  اصال  نپذيرفتند.  را 
 5+1 گويند  مى  اگر  ندارد،  وجود  رابطه 

اند،  شناخته  رسميت  به  را  سازى  غنى 
سند بياورند.

كه  بود  اين  گفتند   5+1 كه  چيزى  تنها 
حق صلح آميز بودن هسته اى شما را به 
فعاليت هاى  با  ما  شناسيم.  مى   رسميت 
بحث  اما  موافقيم  شما  آميز   صلح 
غنى سازى جدا بود. صالحى در خصوص 
 : نيز اظهار كرد   موضوع مذاكرات عمان 

سلطان عمان نامه اى به احمدى نژاد و 
اوباما در اين زمينه ارسال كرد. قرار بود 
جلسه سوم را برگزار كنيم كه رسيديم به 
آستانه انتخابات خودمان. از دفتر رهبرى 
است  اين  رهبر  نظر  كه  گرفتند  تماس 

شود.  انجام  انتخابات  تا  كنيد  صبر  كه 
بود  ماه  يك  تنفيذ  تا  انتخاب  زمان  از 
كرده  ايجاد  را  هايى  كميته  ايشان  كه 
بود.  كميته سياسى  در  بودند. كه ظريف 
عراقچى با بنده هم بوديم كه گفتم برويد 
آقاى ظريف و دوستان را در جريان قرار 
با  همراه  اى  نامه  با  نيز  من  و  بگذاريد 

اسناد خدمت آقاى روحانى رفتيم.

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

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

09357787955   مديريت: سلطانى

فروش لپ تاپ ، تبلت و لوازم جانبى

نقدى تخفيف ويژه ويژه     اقساط به دلخواه شما؟؟؟
ضمنا تعويض روغن و خدمات تاير در همان مكان انجام مى شود

باالنس تضمينى ، گاز نيتروژن با دستگاه هاى تمام اتوماتيك ايتاليايى 
ضمنا آمادگى اين را داريم كه با يك تلفن 

خودروى شما را از هر مكانى براى خدمات انتقال دهيم.

الستيـك  فـرازى

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

اعطاى نمايندگى رسمى بيمه كارآفرين در استان خراسان جنوبى
شركت بيمه كارآفرين به عنوان اولين بيمه خصوصى كشور در راستاى رسالت خود در خصوص گسترش خدمات بيمه و جهت رفاه حال ساكنين استان خراسان 
جنوبى با توجه به افتتاح شعبه بيرجند ، اقدام به اعطاى نمايندگى رسمى به اشخاص واجد شرايط نموده است لذا از كليه عالقه مندان فعاليت در عرصه صنعت بيمه   

متقاضيان كار در محيط هاى پويا و رقابتى دعوت به همكارى مى نمايد :

  فرصت هاى شغلى :
1-نماينده جنرال آيين نامه 75 (طبق جدول) 2- نماينده بيمه عمر آيين نامه 54

 (اولويت پذيرش با دارندگان مدرك تحصيلى مرتبط و داراى سابقه كارى و بر اساس جدول ذيل مى باشد) 
 توجه: كليه كالس ها در بيرجند برگزار مى گردد 

 نحو ه ثبت نام: ارسال درخواست همكارى به آدرس و يا ايميل ذكرشده : آدرس شعبه بيرجند : بيرجند –خيابان شهيد طالقانى- روبروى بيمارستان امام رضا (ع)- بيمه كارآفرين مديريت 
  : Khorasan.j@karafarin-insurance.ir   32213971-2: استان خراسان جنوبى     شماره تماس شركت

مراحل و شرايط پذيرش : 
1-پذيرفته شدن در مصاحبه حضورى 2- گذراندن دوره هاى آموزشى با موفقيت 3- قبولى در 

آزمون بيمه مركزى 

فردوسبيرجندنام شهر
 و اسالميه

قاين
  خضرى

و اسالم آباد

 طبس و
عشق آباد

 سرايان ،
 آيسك و
سه قلعه

  سربيشه
 و مود

  اسديه ، قهستان
 طبس مسينا

 و گزيك

نهبندان
 و شوسف

بشرويهخوسفزيركوه
و ارسك

105553242212تعداد

آخرين مهلت
 ثبت نام :

94/06/ 27  

EMAIL










