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راه آهن  بيرجند را با سرعت مى سازيم
وزير راه و شهرسازى در جلسه استيضاح :

بخشنامه «اعمال مدرك تحصيلى تنها 
يكبار بعد از استخدام» تمام كاركنان 

دولت را شامل مى شود

وزارت  اطالع رسانى  مركز  رئيس  جدايى  عليرضا 
آموزش و پرورش در گفتگو با فارس گفت: بخشنامه 
«اعمال مدرك تحصيلى تنها يكبار بعد از استخدام» 
از سوى سازمان مديريت و برنامه ريزى صادر شده 

است و تمام كاركنان دولت را شامل مى شود.

 سناريوهاى حفظ كارت سوخت
 روى ميز وزير نفت

پخش  ملى  شركت  سخنگوى  عربعلى  داود 
فرآورده هاى نفتى در گفتگو با فارس، با بيان اينكه 
گزينه هاى مختلفى را به مقامات عالى وزارت نفت 
و ساير سازمان هاى مسئول ارائه كرديم، گفت: هيچ 
كدام از اين پيشنهادات هنوز نهايى نشده است و هر 

كدام كه نهايى شود، اجرا خواهد شد.

خودرو ارزان مى شود 

خان محمدى عضو كميسيون صنايع مجلس با بيان 
اينكه ديگر وقت آن رسيده خودروسازان از حاشيه امن 
تا مقدمات  توليد خودروهاى بى كيفيت خارج شوند 
كاهش قيمت خودرو تا پايان سال فراهم شود، گفت: 

پيش بينى ها بر اين است كه خودرو ارزان مى شود.
 

 پايان مهلت تعويض كارت هاى 
پايان خدمت قديمى   

عمومى  وظيفه  سازمان  رئيس  صدر السادات  سردار 
ناجا در گفتگو با ايسنا، گفت: كارت هاى قديمى پايان 
خدمت در حال حاضر اعتبارى نداشته و مهلت تعويض 
كارتهاى قديمى نيز به پايان رسيده است و افراد هر چه 

سريع تر بايد براى تعويض كارت خود اقدام نمايند.

از ركود، دولت تصميماتى گرفته كه به  مشاور رئيس جمهورى گفت: براى نرخ رشد جديد و خروج 
زودى اعالم خواهد كرد. اكبر تركان در گفتگو با ايرنا، با بيان اينكه برداشتن تحريم ها فرصت رشد باال 
را امكان پذير مى كند، گفت: براى حل برخى مشكالت، بايد پس از عملياتى شدن برجام و برداشته 

شدن تحريم ها چاره انديشى كرد.

تصميمات دولت براى خروج از ركود به زودى اعالم مى شود

رئيس شوراى نظام دامپزشكى خراسان جنوبى:

شرايط كنترل بهداشتى در آن 
سوى مرزهاى استان مطلوب نيست
رئيس شوراى نظام دامپزشكى خراسان جنوبى گفت: اين استان 
به دليل هم مرز بودن با افغانستان در معرض خطر بيمارى ها...

به همت انجمن مفاخر ايران ؛

مراسم بزرگداشت دكتر رفيعى
در تهران برگزار مى شود

 مراسم نكوداشت مورخ دانا و پزشك توانا 
دكتر محمود رفيعى يكشنبه 19 مهرماه 94...
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صفحه ٢

آب و راه درد مشترك روستاها  ؛  كمبود اعتبار مسئله مشترك ادارات / صفحه3
واكاوى مشكالت روستاهاى اطراف بيرجند در نشست مشترك روزنامه آوا با دهياران و مديران؛

آخوندى : با تكميل اين خط آهن فقر شديد منطقه تحت الشعاع قرار خواهد گرفت

جناب آقاى دكتر ناصر ولى پور مطلق
انتصاب بجا و شايسته جناب عالى را به سمت 

مدير كارآفرينى و ارتباط با صنعت دانشگاه بيرجند
 كه مبين درايت و شايستگى شما مى باشد، صميمانه تبريك عرض نموده

 طول عمر با عزت، سالمتى و سربلندى روزافزون شما را
 از درگاه قادر هستى بخش آرزومنديم.

جمعى از فعاالن ستادهاى دكتر روحانى در خراسان جنوبى

فرماندهى  محترم نيروى انتظامى خراسان جنوبى
فرا رسيدن هفته ناجا فرصتى است براى پاسداشت و تقدير از زحمات تالشگران 
سخت كوشى كه با ايثار شبانه روزى، اين استان پهناور و مرزى را به امن ترين 

استان كشور تبديل نموده اند.
اين مناسبت و اين افتخارات بر جناب عالى و يكايك عزيزان مبارك باد

عليرضا ناصرى - مدير عالى گروه صنعتى ناصرى

سردار سرتيپ واعظى 

" بقا مختص ذات اوست "
بدينوسيله از كليه سروران ارجمند و گرامى باالخص مدير كل بازرسى استاندارى – فرماندار 
 و امام جمعه محترم شهرستان خوسف و همكاران – پرسنل استاندارى- نهاد نمايندگى

ولى فقيه در دانشگاه ها - مدير كل تعاون ، كار و رفاه اجتماعى و كليه همكاران – مدير كل 
فنى و حرفه اى و همكاران – نيروى انتظامى و مرزبانى استان- فرماندهى محترم انتظامى 
خوسف و همكاران- فرماندهى محترم انتظامى نهبندان و همكاران- شهردار خوسف و 
همكاران- بخشداران مركزى و ماژان خوسف - اداره كل راه و شهرسازى- آموزش و پرورش 
استان و خوسف – سازمان جهاد كشاورزى استان و بيرجند- شهردارى بيرجند- هيئت 
 مديره و مديرعامل معدن قلعه زرى- دانشگاه علوم پزشكى و بيمارستان ولى عصر (عج) 
شوراى اسالمى شهرستان هاى خوسف و نهبندان – سرپرستى محترم بانك توسعه تعاون 
- كميته امداد، اداره تعاون، سازمان تبليغات اسالمى خوسف - هيئت مديره اتاق تعاون و 
نمايشگاه بين المللى – بانك ها و موسسات - اتاق بازرگانى- ستاد عتبات عاليات تشكيالت 
اتحاديه ها و تعاونى ها - كانون هماهنگى شوراهاى اسالمى كار- كانون  خانه كارگر- 
بازنشستگان تامين اجتماعى- اعضاى مراجع حل اختالف- كاركنان و بازنشستگان معدن 
 قلعه زرى- پرسنل كويرتاير – اهالى روستاهاى حسين آباد و سيدال - برك - سلطانى 

و حومه و اقوام و دوستان كه در 

مراسم تشييع و تدفين و ختم مادرمان 

مرحومه گلثوم حسنى 
شركت و يا با درج آگهى، ارسال پيامك و نصب بنر ابراز همدردى نموده اند

 صميمانه تشكر و قدردانى مى شود.

خانواده حسينى

جناب آقاى حاج حسن لشكرى 
انتخاب بجا و شايسته جناب عالى را به سمت

 مديرعامل  و  رئيس هيئت مديره شركت نمايشگاه بين المللى خراسان جنوبى 

تبريك عرض نموده و از خداى بزرگ توفيق روزافزون شما را از خداوند متعال 
خواستاريم.

اتحاديه شركت هاى مرزنشينان خراسان جنوبى

فروش انار باغ 
دانشگاه شوكت آباد بيرجند 

به صورت كلى و جزيى 
 09153614107- حسينى

غم مرگ پدر كوچك غمى نيست
جگر مى سوزد و درد كمى نيست

پدر زيباترين باغ وجود است
كه بى او زندگى جز ماتمى نيست

چهارمين سالگرد درگذشت مرحوم 

حاج محمد اسماعيل شمشيرگران
را با ذكر صلوات و فاتحه اى گرامى مى داريم.

همسر و فرزندان

ضمن عرض تسليت به خانواده هاى محترم چوبدار

 به اطالع مى رساند: مراسم سومين روز درگذشت 

مرحوم حاج محمد چوبدار
 «خادم حضرت ابوالفضل (ع)»

 امروز چهارشنبه مورخ 94/7/15 از ساعت 4 الى 5 بعدازظهر
 در محل هيئت ابوالفضلى (مصلى) برگزار مى شود 

تشريف فرمايى يكايك شما سروران ارجمند مزيد امتنان است.

موسسه خيريه  هيئت ابوالفضلى بيرجند  ،  دارااليتام حضرت ابوالفضل (ع) 

كاروان حج تمتع 39002 كريم پورفرد

   خريدار آپارتمان تا 210 تومان
ترجيحا كم واحد

شماره تماس: 09155332667



2 دردي از هزاران درد!

*هرم پور

شود،  مى  گرم  كه  بستنى  و  فالفل  و  پيتزا  بازار   
تازه يادمان مى آيد كه فرهنگ هم نيازمند توجهى 
بيشتر است. يادمان مى آيد كه صندلى هاى خالى 
نمايش و تئاتر، هر چند به صندلى هاى ُپِر سينماها 
براى اكران فيلم هاى فاخر، فخر نمى فروشند، ولى 
و  توجه  و  تعادل  نيازمند  چيز  همه  استان  اين  در 
كه  است  وقت  همان  و  است  بيشتر  رسيدگى 
ديروز  از  كه  تئاترى  كه  آيد  مى  در  اشكمان  تازه 
جشنواره استانى اش در قاين شروع شده، حتى اگر 
به ساحت ارزش هاى بزرگى همچون دفاع مقدس 
و  مردم  ما  از  خيلى  هاى  از چشم  باز  بپردازد،  هم 
مسئوالن مغفول است ...و به خوشى و خوشمزگى 

همان پيتزا و فالفل و بستنى هم نمى رسد!!.
هاى  رستوران  و  سنتى  هاى  چايخانه  بازار   
گيرد،  رونق مى  بيرجند هم كه  اطراف  كوهستانى 
تازه يادمان مى آيد كه بيكارى هم جزو معضالت 
روز جامعه ماست، حتى اگر مديران محترمى باشند 
 كه وقتى مدير محترم ديگرى از پايتخت، پا در كفش 
استان  مركز  به  روزه  نيم  سفر  سختى  و  كند  مى 
محروم ما را به جان مى خرد، در بولتن ها و آمار، از 
نرخ پايين(!!) بيكارى در اين استان بگويند. راستى 
چقدر بد است كه خيلى از ما مردم نمى دانيم كه 
همين چايخانه ها و رستوران ها با آن فضاى زيبا 
كردن  ُپر  در  چقدر  شبانگاهى،  محرمانه  البته  و 

 

البته  و  دارند!  نقش  بيكارى جوانانمان  لحظه هاى 
بخشى از بار پر مشقت حوزه هاى فرهنگى و ارزشى 
بردارند،  حوزه  اين  مديران  بايد  كه  هم  را  جامعه 

برداشته اند و بر دوش كشيده اند!.
 بازار انتخابات هم كه پر هياهو مى شود، تازه دكان 
دارهاى اين بازار كركره ها را باال مى كشند تا مردم 
 همه چيز را ببينند. از گفته ها و نا گفته ها، از ديده ها 
و ناديده ها و همين جاست كه مسگر اول بازار يا 
را   جامعه  روز  كاالى  قيمت  بازار،  آخر  طالفروش 
خودش معين مى كنند و خودش هم به لب و دهان 
جامعه مى كشد. اگر اهل سياست باشى، طال و مس 
تو تا آخر از چشم ها پنهان مى ماند و اگر اهلش 
باز  ميان  اين  در  و  نباشى رسواى صداقتت هستى 
هم هزار افسوس به حال دلهايى كه در اين آشفته 
بازار سياسى كارى ها مى سوزند. نه چراغى برايشان 
هايشان  خانه  سفره  بر  نانى  نه  و  شود  مى   روشن 
همان  از  كه  هستند  ها  همين  باز  آيد.   مى 
دفاع  براى  برهنه  پاى  با  شهر،  پايين  هاى  محله 
از انقالب مى آيند و با پاى برهنه بر مى گردند و 
مديران ما هنوز پشت خروارها شعار، هزاران برگ 
امضا، گم  و  استفساريه  و  ماده  و  تبصره  و  ابالغيه 
شده اند، از مردم عقب افتاده اند و به گرد پايشان 

هم نمى رسند!.(ادامه در ستون مقابل)

يادداشت
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امروز ١٥ مهر ١٣٩٤ مصادف با
 ٢٣ ذي الحجه ١٤٣٦ و ٧ اکتبر ٢٠١٥

تعيين رنگ پرچم كشور ايران (١٢٨٦ ش).
كناره گيري عوام فريبانه «رضاخان سردار سپه» از 

مقام وزارت جنگ (١٣٠١ ش).
بزرگ  دانشمند  و  مورخ  «مسعودي»  درگذشت 

شيعه(٣٤٥ ق).
عباس  «شيخ  حاج  آيت ا...  بزرگ  محدث  رحلت 

قمي» صاحب مفاتيح الَجنان(١٣٥٩ ق).
نجفي  مرتضي  «شيخ  حاج  آيت  ا...  شهادت 
دشمنان  دست  به  اشرف  نجف  در  بروجردي» 

اسالم (١٤١٨ق/ ١ارديبهشت ١٣٧٧ش).
معروف  فيزيك دان  و  دانشمند  بور»  «نيْلْز  تولد 

دانماركي (١٨٨٥م).
در  شرق  سمت  به  نازي  آلمان  نيروهاي  تهاجم 

جريان جنگ جهاني دوم (١٩٤٠م).
به قدرت رسيدن «ُحسني مبارك» در مصر پس از 

ترور «محمدانور سادات» (١٩٨١م).
روز روستا.

تقويم مناسبت هاى  روز

ايسنا : عبده تبريزى مشاور وزير راه و شهرسازى گفت: در صورت توافق بانك مسكن با انبوه سازان براى پرداخت وام هاى 100 ميليون 
تومانى، ارزش وام به قيمت مسكن كه هم اكنون حدود 5 درصد است 10 برابر مى شود و به حدود 50 درصد مى رسد. وى افزود: بانك 
مسكن در نظر دارد وام 20 ميليون تومانى تعميرات را به 80 ميليون تومان خريد مسكن اضافه كند و يك وام 100 ميليونى بدهد. 

 ارزش وام مسكن 10 برابر مى شود 

اسالمى  آزاد  دانشگاه  رئيس  حسنى  عليرضا  دكتر   
شركت  كاركنان  و  مسئوالن  جمع صميمى  در  بيرجند 
كويرتاير حضور يافت و با بيان خاطراتى از دوره دفاع 
اين  عزيزمان  شهداى  همه  پيام  عصاره  گفت:  مقدس 
را  رهبرمان  و  باشيم  فقيه  واليت  پشتيبان  كه  است 

تنها نگذاريم.
اسالمى  آزاد  دانشگاه  عمومى  روابط  گزارش  به   
محمد  سيد  ابتدا  صميمانه  نشست  اين  در  بيرجند 

دكتر  به  تاير  كوير  شركت  عامل  مدير  زينلى  حسين 
برادر  اين  اميدوارم  افزود:  و  گفت  مقدم  خير  حسنى 
ارزشمند  يادگاران  از  كه  قرآن  كل  حافظ  و  آزاده 
فراموش  خير  دعاى  از  را  ما  هستند  مقدس  دفاع 

. نكنند
آزاد  دانشگاه  رئيس  حسنى  عليرضا  دكتر  آنگاه   
اسالمى خراسان جنوبى در سخنانى ضمن قدردانى از 
به  كويرتاير  كاركنان  و  مديرعامل  مجاهدت  و  تالش 

بيان اهميت و جايگاه كار در اسالم پرداخت و با اشاره 
به اينكه عزت و قدرت كشور عزيزمان مرهون وجود 
حضرت  انقالب  كشتى  خداى  با  ناخداى   ارزشمند 
انقالب  الشان  العظمى خامنه اى رهبر عظيم  ا...  آيت 
را  كشتى  اين  هوشمندانه  تدابير  با  كه  است  اسالمى 
روزى  كنند، گفت:  امواج هدايت مى  ميان تالطم  در 
كه هر فردى را با امامش محشور مى كنند اميدواريم 

كه امام ما بگويند اين افراد از ما هستند.

وى در ادامه به بيان اهميت فريضه امر به معروف و نهى 
 از منكر پرداخت و ضمن ابراز تاسف شديد از كم توجهى و 
و  بخش  حيات  امر  اين  به  نسبت  برخى  مهرى  بى 
بسيار مهم گفت: امام حسين(ع) شهيد امر به معروف 
تاكيد  پايان  در  مقدس  دفاع  جانباز  و  آزاده  اين  بود. 
بايد  ما  و عملكرد همه  ها  فعاليت  ها،  كرد كه تالش 
نظام مقدس جمهورى  در طراز  باشد كه  اى  گونه  به 

باشد.  ايران  اسالمى 

عصاره پيام شهدا اين است كه پشتيبان واليت فقيه باشيم 
رئيس دانشگاه آزاد اسالمى خراسان جنوبى در بازديد از كوير تاير

وزير راه در جلسه استيضاح گفت: راه آهن چابهار، بيرجند 
را با سرعت در دست ساخت داريم. با تكميل اين خط 
آهن فقر شديد منطقه تحت الشعاع قرار خواهد گرفت. 
عباس آخوندى در جلسه  استيضاح روز گذشته خود گفت:  
پيمانكار  هزار  دهها  و  كارمند  هزار   56 مسكن  وزارت 
شدن  مطرح  با  مى دانيد  كه  همانطور  دارد.  مشاور  و 
مى شود  استيضاح  از  متاثر  مجموعه  زير  كل  استيضاح 
عملكرد  سوزنى  سر  ندادم  اجازه  وجه  هيچ  به  بنده  اما 
همكارانم تحت الشعاع اين استيضاح قرار بگيرد. در حال 
حاضر بستر جذب 25 ميليارد يورو سرمايه گذارى جديد 

را با زحمت زياد و قانع كردن تك تك سرمايه گذاران 
در دست اجرا داريم.

كشور  مرزى  پايانه هاى  كليه   نوسازى  به  اشاره  با  وى 
كليه  بلوچستان  و  سيستان  و  كردستان  در  افزود: 
كامل  نوسازى  دست  در  با سرعت  را  مرزى  پايانه هاى 
داريم. اين پايانه ها را مكانيزه كرده و مدت توقف كاال را 
به طور چشمگيرى كاهش داده ايم. همچنين دسترسى 

به بنادر جنوبى و شمالى كشور را تسريع كرده ايم.
وى ادامه داد: بندر شهيد بهشتى را با سرعت در حال 
ساخت و ساز داريم. همچنين راه آهن چابهار، بيرجند را 

با سرعت در دست ساخت داريم. با تكميل اين خط آهن 
گرفت.وى  خواهد  قرار  الشعاع  تحت  منطقه  شديد  فقر 
ادامه داد: در بندر عباس فاز 2 و 3 بندر شهيد بهشتى را 
توسعه داده ايم در خوزستان بندر امام را توسعه داده ايم 
توسعه چشمگير  را  انزلى  بندر  در  و  در شمال كشور  و 
داده ايم.آخوندى در ادامه اظهار كرد: اين حرف هايى كه 
فرمانى  تحقق  براى  عملياتى  برنامه هاى  مى شود  گفته 
تظاهر  ما  است.  شده  صادر  رهبرى  سوى  از  كه  است 
برنامه  و  مى كنيم  عملى  اقدام  بلكه  نمى كنيم  اقدام  به 
دهى  وام  قدرت  به  اشاره  با  وى  مى نويسيم.  واقعى 

بخش  به  بانكها  دهى  وام  قدرت  كل  گفت:  بانك ها 
است.  كشور  ناخالص  توليد  درصد   10 از  كمتر  اقتصاد 
تومان  ميليارد  هزار   300 كه  بانكى  تسهيالت  كل  از 
است كمتر از 10 درصد به بخش هاى مختلف اقتصادى 
از جمله صنعت و معدن و ساير بخش ها تاسيس يافته 
است. با اين وضعيت در شرايط بسيار سختى براى ادامه 
پروژه هاى عمرانى قرار داريم. با اين حال برنامه ريزى 
دقيقى براى عبور از تنگناهاى سخت مالى انجام داديم. 
در اين شرايط موفق به جذب چندين هزار ميليارد تومان 

سرمايه گذارى جديد شده ايم.

راه آهن چابهار، بيرجند را با سرعت مى سازيم

(ادامه از ستون مقابل) اما بازار مشكالت مردم كه 
گرم مى شود، تازه شانه هاى برخى از دوستان چند 
سانتى باالتر مى رود كه دستى به دامانشان نرسد و 
احيانًا كسى نخواهد نامه اى بدهد يا جوابى بگيرد. 
ها  گوش  تر،  بسته  ها  تر، چشم  كشيده  ها   گردن 
به  و  خارج  مشكالت  جبهه  از  دلها  و  تر،  سنگين 

سرزمين بى خيالى ها سرنگون تر مى شود.
مردم،  دل  كه  بگويم  را  سخن  اصل  برادر  بگذار   
به پاسخ شنيدن از مسئوالن در برابر مشكالتشان 
به  نه  اثر،  بى  دادن هاى  به شعار  نه  است،  خوش 
اقدامات بى نتيجه ، نه به وعده هاى عمل نشده. 
 اين روزها، روزهاى گرمى براى خيلى از خانواده ها 
نيست، چه رسد به اينكه بازار گرمى برايشان باشد. 
درد بيكارى، درد فقر، درد ماندن پشت درب هاى 
درد  پزشكى،  ناتمام  هاى  نوبت  درد  ادارات،  بسته 
نابسامانى و كاغذبازى هاى ادارى، درد آسيب هاى 
درد  ها،  استخدام  در  بازى  پارتى  درد   اجتماعى، 
بى توجهى به اولويت ها، درد مهاجرت از روستاها، 
درد دستورهاى نمايشى و بدون پيگيرى، درد گير 
افتادن در منجالب سودهاى باالى بانكى، درد شرم 
از چشمان فرزند ... و درِد در كنار هم تماشا كردن 

خندوانه و دادگاه ميلياردر نفتى!.
(لطفا نظر و پيشنهاد خود در رابطه با يادداشت هاى روزنامه 

را به شماره 500010004068438 ارسال فرماييد)

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

مركز آموزش فنى و حرفه اى برادران بيرجند در راستاى 
احياى حرفه دوخت كفش بيرجندى (پستايى ساز كفش) 

از بين جوانان جوياى كار و عالقه مندان به اين حرفه
 به صورت رايگان كارآموز مى پذيرد

شرايط دوره و ثبت نام:
طول دوره 180 ساعت و شروع دوره آبان ماه مى باشد

حداقل سن 15 سال تمام و حداقل تحصيالت پايان دوره راهنمايى

مدارك الزم:
دو قطعه عكس 4*3- تصوير صفحه اول شناسنامه- تصوير كارت ملى 

تصوير آخرين مدرك تحصيلى و كارت پايان خدمت 
محل ثبت نام:

بلوار شهداى عبادى ، كيلومتر 2/5 جاده بيرجند - خوسف (معصوميه) مركز 
آموزش فنى و حرفه اى برادران بيرجند   تلفاكس پذيرش: 32224448

روابط عمومى و امور بين الملل اداره كل آموزش فنى و حرفه اى خراسان جنوبى
نتيجه  انتخابات انجمن صنفى كارفرمايى

جايگاه داران فرآورده هاى نفتى استان خراسان جنوبى
به استناد ماده 131 قانون كار و آيين نامه مربوط و به موجب صورتجلسه مورخ 93/11/20 مجمع عمومى عادى و جلسه مورخ 
93/11/27 هيئت مديره و ساير مدارك تسليمى ، اسامى و سمت هريك از اعضاى اصلى و على البدل هيئت مديره انجمن مذكور كه 

از تاريخ 93/11/20 به مدت سه سال و بازرسان از تاريخ ياد شده به مدت يك سال انتخاب شده اند به شرح ذيل مى باشد:
رئيس هيئت مديره 1- آقاى على اكبر ياورى   

نايب رئيس هيئت مديره 2- آقاى حسين انصارى   
خزانه دار و دبير هيئت مديره 3- آقاى حسينعلى خسروى   

اعضاى اصلى هيئت مديره 4- آقاى حسن مقيمى   
اعضاى اصلى هيئت مديره 5- آقاى محمد حيدر ساالرى   

اعضاى على البدل هيئت مديره 6- آقاى حسين سرباز   
7- آقاى حسينعلى خليل اللهى                        اعضاى على البدل هيئت مديره

بازرس اصلى انجمن 8- آقاى محمدرضا عيسايى مقدم  
بازرس على البدل انجمن 9- آقاى جواد برقى   

انجمن صنفى مذكور به شماره 118-3/2 -12 در اداره كل  تعاون ، كار و رفاه اجتماعى استان به ثبت رسيده مطابق اساسنامه 
انجمن كليه اسناد و اوراق مالى و بهادار و تعهدآور با امضاى رئيس هيئت مديره يا دبير به اتفاق خزانه دار و ممهور به مهر انجمن 

 مدير كل تعاون، كار و رفاه اجتماعى استان خراسان جنوبىصنفى معتبر خواهد بود.

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان جنوبى      اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك بيرجند

هيئت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد 

سند رسمى 
برابر راى شماره  139460308001000732 هيئت اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد 
سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك بيرجند تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى غالمحسين رحيم آبادى فرزند 
على به شماره شناسنامه 306 صادره از بيرجند در يك باب منزل مسكونى به مساحت 300 مترمربع قسمتى از پالك  14 فرعى از 
249 اصلى واقع در بخش 2 بيرجند خريدارى از مالك رسمى بنياد مستضعفان محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند 
مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از 
تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول: 94/7/15        تاريخ انتشار نوبت دوم: 94/7/30 

رئيس ثبت اسناد و امالك بيرجند

تمديد مهلت استفاده از حق تقدم افزايش سرمايه شركت صندوق حمايت از توسعه بخش كشاورزى
 شهرستان بيرجند (سهامى خاص به شماره ثبت 4740)

بدينوسيله پيرو آگهى پذيره نويسى افزايش سرمايه منتشر در روزنامه آواى خراسان جنوبى مورخ 94/4/13 و مهلت تعيين شده تا 
تاريخ 94/6/14، نظر به درخواست متقاضيان و به منظور تامين حقوق كامل ايشان كه موفق به استفاده از حق تقدم خريد سهام 
موضوع افزايش سرمايه مصوب مجمع عمومى فوق العاده مورخ 92/5/26 شركت نگرديده اند ، به اطالع كليه تشكل ها ، بهره برداران 
روستايى و مستقل بخش كشاورزى شهرستان بيرجند واجد شرايط مى رساند بر اساس مصوبه هيئت مديره مورخ 94/7/11 مهلت 

استفاده از حق تقدم مذكور تا پايان وقت ادارى پنجشنبه 94/7/23 تمديد گرديده است.
بديهى است پس از انقضاى مهلت مقرر هيئت مديره مى تواند سهام باقى مانده را به سهامداران فعلى واگذار نمايد.

ضمنا متذكر مى شود افزايش سرمايه از طريق صدور سهام جديد تا سقف 17/800/000/000 ريال (منقسم به 1780000 سهم 
10/000 ريالى) با رعايت سلب حق تقدم صاحبان فعلى سهام به شرح ذيل اقدام نمايد.

1- تعداد سهام ارائه شده در اين مرحله: 1060420 سهم      2- نوع سهام: عادى و با نام

نكات مهم
ارسال فيش واريزى به صورت نمابر و تحويل اصل آن به صندوق ضرورى است.

صندوق تا قبل از اتمام مراحل ثبتى افزايش سرمايه هيچگونه تعهدى نسبت به پرداخت تسهيالت به سهامداران جديد نخواهد 
داشت.

آدرس شركت: بيرجند- خيابان شهيد بهشتى- نبش شيرين غربى- پالك 141 – طبقه اول- واحد دوم
هيئت مديره شركت صندوق حمايت از توسعه بخش كشاورزى شهرستان بيرجند

آگهى مزايده 
شركت ميناكان در نظر دارد: ملك با مشخصات ذيل متعلق به خود را از طريق مزايده با باالترين 
قيمت به فروش برساند. متقاضيان مى بايست پس از بازديد پيشنهاد كتبى خود را حداكثر تا 
پايان وقت ادارى چهارشنبه مورخ 94/7/22 در پاكت دربسته به امور مالى اين شركت به نشانى: 
بيرجند- خيابان معلم 9- پالك 45 تحويل نمايند. شركت ميناكان در رد يا قبول يك يا همه 

پيشنهادات مختار است.   تلفن تماس: 32223583-32227416

اعيانعرصهآدرسمشخصات ثبتىرديف
فرعى 272 از اصلى 1

1427 مفروز و مجزى 
از 94 بخش 2 بيرجند

بيرجند- خيابان 
شهدا  1 
پالك 57

587710

شركت ميناكان

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

مسير مشهد و  زاهدان

09159618581- فاروقى

 حمل  اثاثيه  منزل 

با خاور مسقف و كارگر ماهر
09159639065

على آبادى
ضمنا كارگر تنها نيز داريم"

 كركره برقى -  جك پاركينگى

نبش مدرس 69    09153616358

چك دو ماهه

 اجـراى  نصب  داربـست  فلـزى 
بـا پيـچ و رولـپـالك  

 09153637507 - 09156217507 حسينى

1- تهران منطقه 15: خيابان خاوران- خيابان اتابك (ذوالفقارى)- خيابان ناصرى- مجتمع فاپكا (احمدى روشن) - 115 متر-  فول امكانات روز - پاركينگ و انبارى
 150 ميليون نقد + 20 ميليون رهن و 600 اجاره + 130 ميليون وام - بدون كارمزد واگذارى سازمان نوسازى شهردارى تهران

 سال ساخت 92 - معاوضه با بيرجند – مشهد (فروش نقدى تخفيف دارد)
2- 190 متر مجموعه 5 واحدى - زمين دو كله - موقعيت عالى در خيابان حافظ - طبقه 1 و 5 معاوضه با مشهد يا واحد كوچكتر ، 50 وام و 50 رهن تعهد مى شود.

3- واحد طبقه 5 بسيار شيك – صفر- 110 مترى - 165 ميليون – حاشيه بيست مترى اول غربى مدرس – معاوضه با مشهد يا واحد كوچكتر – نقدى تخفيف دارد
 3 رهن و 50 وام تعهد مى شود.

4-  300 متر زمين با 6 واحد پروانه - واقع در سپيده كاشانى - حاشيه بيست مترى - 300 ميليون – معاوضه بالمانع
5- مغازه تجارى در حال ساخت – حاشيه جماران- كنار بانك تجارت - 30 متر و 2 طبقه -  240 ميليون

ww
w.a

ml
ak

ase
ma

n.c
omامالك آسمان فروش ويژه و معاوضه ملك: بيرجند- تهران – مشهد

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

حمل بار و اثاثيه منزل

 با خاور بزرگ و نيسان

 توسط 5 كارگر
 09153636648

 فنودى

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

سيسمونى و اسباب بازى

دنياى فرشتـه ها 
         بلوار شعبانيه ، بين نرجس 6 و 8

32317866 - 09153612963



پيام شمابرگزارى جشنواره روستاها و عشاير دوستدار كتاب در استان
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پيام كوتاه : 3000272424

چهارشنبه * 15مهر 1394 * شماره 3337
باسالم. چند وقت پيش به اداره گاز مراجعه كردم براى 3

 گاز محله جليالن در بلوار صياد بعد از دوندگى هاى
زيادى كه كردم فرمودن كه بودجه نداريم آيا فقط 
از نفت  تا كى   ... يا  نداريد  بودجه  اهالى  ما  براى 

بايد استفاده كرد؟ لطفًا پيگيرى كنيد.
901...963

جز  به  ارمغانى  آمده  كار  روى  محترم  هاى  دولت 
30 درصد گرانى آب  ندارند...  مردم  براى  گرانى 
چطور  درصدى   14 حقوق  افزايش  با  برق  و 

جبران و كفاف هزينه ها را مى دهد؟
935...994

سالم لطفاً براى اولين ايستگاه اتوبوس خيابون 
 الهيه غربى سايه بان بگذارين چون اتوبوس هاش

واقعاً دير ميان مجبوريم تو آفتاب و گرد وخاك سرپا 
منتظر اتوبوس بشيم. تاكسى هم پيدا نمى شه!

915…263
سالم دهيار و شوراى اميرآباد خسته نباشيد واقعًا 
زحمت مى كشيد براى آبادانى فقط خواهشًا فكرى 
براى احداث پارك براى محله ولى عصر (عج) 
بكنيد به خدا بچه هاى ما گناه دارن وقت هم نداريم 

ببريمشون محله ديگه.
938…491

آوا جون مسئوالن ما موقع صحبت همه به فكر مردم 
از  هستند ولى موقع اجرا شرايط فرق مى كنه قبل 
سفر رئيس جمهور اعالم كردن اراضى موسوى آزاد 
شد ولى بعد از گذشت بيش از ده ماه از سفر 
رئيس جمهور هنوز كسى پاسخگو نيست چرا 
به مردم دروغ ميگن و با شعور مردم بازى مى كنند!
936…940

مردم از اداره گاز در مورد مبالغ قبوض پرسيدن در جوابيه 
اداره گاز اومده برابر مقررات امور مشتركينه مگه امور 
مشتركين از اداره گاز جداست دقيق جواب مردم رو 

بديد چرا مبالغ قبض سه برابر مصرفه
915…956

نويسى  ديوار  محترم  شهردار  آقاى  جناب  سالم. 
به ستون هاى برق هم سرايت كرد. اين وضع 
اگر ادامه داشته باشد چهره شهر را بد جلوه مى دهد 
خصوصاً خيابان توحيد، فتح، نبوت، مفتح، تمناى باران 

و... آياكسى هست پيگيرى كند؟ به اميد آن روز... 
915…686

قبول مى  پاركينگ  ببرى  وقت  هر  را  ماشين  جالبه 
فقط ساعت ادارى مى تونى ماشينو  كنن ولى 
پول  بمونه  بيشتر  شب  يك  تا  بگيرى!  تحويل 
پاركينگش بيشتربشه هفته نيرو انتظاميه يك كم به 

درددل مردم گوش كنيد پيش خداگم نمى شه.
915…045

سالم راهنماى و رانندگى ضمن تبريك هفته نيروى 
مسجد  در  جلوى  در  است  خواهشمند  انتظامى... 

امام حسين  (ع) سرعتگير نصب كنيد.
915…127

گروه خبر- معاون فرهنگى اداره كل فرهنگ وارشاد اسالمى استان گفت: به منظور ترويج فرهنگ كتابخوانى جشنواره روستاها و 
عشاير دوستدار كتاب همزمان با سراسر كشور در اين استان برگزار مى شود. بهارى در اولين جلسه ستاد جشنواره روستاها و عشاير 
دوستار كتاب افزود: امسال دومين سال برگزارى جشنواره روستاها و عشاير دوستدار كتاب است. وى افزود: براى شركت در اين 

جشنواره، ضرورى است حداكثر تا تاريخ يك آبان آثار خود را به دبيرخانه استانى جشنواره مستقر در اداره كل ارسال نماييد.

واكاوى مشكالت روستاهاى اطراف بيرجند در نشست مشترك روزنامه آوا با دهياران و مديران؛

* برزجى- حاجى پور

بيرجند در سال هاى اخير شاهد حضور جمعيت زيادى 
شهر  اين  مساحت  ديگر  كه  جمعيتى  بوده  خود  دل  در 
اطراف  روستاهاى  لذا  نيست؛  آنها  سكونت  پاسخگوى 
 مجبور به تحمل بار سرريز اين جميعت شده اند، حاجى آباد،

جمله  از  و...  چهكند  دستگرد،  آباد،  امير  آباد،  على 
روستاهاى نزديك به شهر بيرجند هستند كه هم اكنون 
گرچه نام روستا را يدك مى كشند اما جمعيت زيادى در 

حد يك شهر را پذيرا هستند. 
اين جمعيت فراوان ساكن در روستاهاى اطراف شهر هم 
اكنون با مشكالت عديده اى دست و پنجه نرم مى كنند 
و از آنجا كه 15 مهر در تقويم رسمى كشورمان به نام 
روز روستا رقم خورده آواى خراسان جنوبى با برگزارى 
نشستى به منظور حل مشكالت اين روستاها ميزبان 16 
و  واكاوى  مشكالت  اين  تا  بود  مهرماه   12 در  مهمان 

چاره انديشى شود. 
امور آب و  نژاد مدير  بيرجند، صفوى  فرماندار  جزندرى 
فاضالب روستايى بيرجند، جواد ترشيزى رئيس اداره راه 
كارشناس  قاسمى  حسين  محمد  بيرجند،  شهرسازى  و 
مديرعامل  امامى  حسين  شهرسازى،  و  راه  كل  اداره 
رئيس  محمدى  گل  عباس  اى،  منطقه  آب  شركت 
اداره بنياد مسكن بيرجند، غالمرضا ابراهيمى مدير امور 
از  سردار  عليرضا  و  قلعه  سه  كريمى  على  بيرجند،  آب 
يك  در  استان  اطالعات  فناورى  و  ارتباطات  كل  اداره 
مردم  نماينده   8 سؤاالت  پاسخگوى  ساعته   4 نشست 
اميرآباد و  آباد، دستگرد،  آباد، على  از روستاهاى حاجى 
نشست  اين  در  كه  مشكالتى  مهمترين  بودند.  چهكند 
عنوان شد موضوع قطعى آب در برخى از روستاها، نبود 
بحث  و  راه  مخابراتى، مشكل مسكن،  هاى  زيرساخت 
اين  ادامه  در  بود  شهر  به  روستاها  اين  شدن  الحاق 

گزارش مى خوانيم: 

 منبع آب اميرآباد پاسخگوى جمعيت نيست

نفر  هزار   27 وجود  به  اميرآباد  دهيار  اكبرى  على  على 
 57 از  بيش  كه  كرد  اشاره  باقران  دهستان  در  جمعيت 

درصد جمعيت بخش مركزى را شامل مى شوند. 
 80 سال  در  آبى  منبع  شدن  ساخته  از  ادامه  در  وى 
سخن گفت و افزود: هم اكنون اين منبع آب پاسخگوى 
جمعيت موجود نيست و نياز به ارتقا دارد.  على اكبرى 
آباد   و حاجى  آباد  امير  روستاهاى  در  را  آب  مكرر  قطع 
يادآور شد و گفت: در ماه مبارك رمضان مردم روزهاى 

سختى را گذراندند. 
دهيار اميرآباد كمبود زيرساخت هاى مخابراتى را يادآور 
زمين  متر   2200 اميرآباد  در  اكنون  هم  افزود:  و  شد 
براى توسعه زيرساخت ها و احداث تأسيسات مخابراتى 
موجود است و از آنجا كه به صورت مكرر از سوى مردم 
اقدامى  تاكنون  مخابرات  داريم  ثابت  تلفن  درخواست 
و  كرد  تأكيد  ها  زيرساخت  توسعه  بر  وى  است.  نكرده 

گفت: مردم از وضع موجود راضى نيستند.

ميدان آيت ا... عبادى 
متولى خاصى براى ساماندهى ندارد

على اكبرى در ادامه ضمن تحسين اقدام راه و شهرسازى 
مسئوالن  است  اميد  گفت:  زيرگذر  ساخت  به  نسبت 
رو  باند كند  به ساماندهى حاشيه  نسبت  با همان همت 
ورودى اميرآباد نيز اقدام الزم را انجام دهند. توجه به وضع 
ديگر  از  ندارد  خاصى  متولى  كه  عبادى  ا...  آيت  ميدان 
خواسته هاى اين دهيار بود كه گفت: با توجه به شخصيت 
بزرگ آيت ا... عبادى شايسته است كه اين ميدان هر چه 

سريعتر در خور شأن ايشان ساماندهى شود. 
را  بيرجند  به شهر  اميرآباد  الحاق  ادامه  در  اكبرى  على 
متذكر شد و گفت: با توجه به اينكه مصوبه دولت را در 

اين باره داريم اما طرح مسكوت مانده است. 
آباد و چهكند استحقاق  امير  آباد،  ادامه داد: حاجى  وى 
به  مدام  موضوع  اين  اما  باشند  مستقلى  كه شهر  دارند 
روستا  عنوان  به  كه  اعتباراتى  ديگر  و  افتد  مى  تأخير 
دريافت مى كنند جوابگوى جمعيت و مشكل آن نيست. 

و  كرد  اشاره  اميرآباد  دهيارى  اعتبارات  كمبود  به  وى 
افزود: وجود اراضى خصوصى، دهيارى اميرآباد را از سهم 
اختصاص  ها  دهيارى  به  بنياد مسكن  كه  درصدى   70 

مى دهد محروم كرده است. 

هشدار درباره بحران حاجى آباد
رشد 600 درصدى جمعيت از سال 84

محمد رضا حاجى آبادى از اعضاى شوراى اسالمى بخش 
مركزى نيز به نمايندگى از مردم حاجى آباد به رشد 600 
درصدى جمعيت از سال 84 به بعد اشاره كرد و افزود: 
كانكس؛  در  آباد  حاجى  آموزان  دانش  خواندن  درس 

مشتى نمونه از خروار مشكالت آن منطقه است. 
گفت:  و  شود  آور  ياد  را  آب  مكرر  قطع  مشكل  وى 
آباد در وضع بحران قرار  اكنون در روستاى حاجى  هم 
داريم لذا بايد مجتمع آبرسانى ارتقا پيدا كند. وى اجراى 
فاضالب در روستا را يك نياز مبرم اعالم كرد و خواستار 

تخصيص اعتبار ويژه به اين مهم شد. 

نياز حاجى آباد به 2 ميليارد تومان
براى  هزينه هاى آسفالت

اين نماينده مردم، همچنين به مشكل آب  38 هكتارى 
شمال حاجى آباد اشاره كرد و گفت: در اين مجتمع هاى 
ندارند. گاز هم  مسكونى عده اى برق دارند و عده اى 
تاكنون به اين محل نيامده و منتظر ابالغ بنياد مسكن 
است. وى تعريض جاده حاجى آباد از زيرگذر تا كمربندى 
و تأمين روشنايى آن را نيز به عنوان خواسته هاى مردمى 
متذكر شد و گفت: البته در اين باره مسئوالن قول هايى 
دادند اما نياز است كه پيگيرى بيشترى انجام شود. وى 
در  گفت:  نيز  مخابراتى  هاى  زيرساخت  توسعه  درباره 
نوشته  نامه  داشت  استان  به  ارتباطات  وزير  كه  سفرى 
مخابراتى  تأسيسات  توسعه  كه  ايم  گرفته  هم  پاسخ  و 
انجام گيرد. وى نياز حاجى آباد به 2 ميليارد تومان هزينه 
ورزشى  مجتمع  نبود  و  ورزشى  فضاى  كمبود  آسفالت، 

سرپوشيده را از ديگر مشكالت حاجى آباد برشمرد. 

قانون درباره الحاق شدن حاجى آباد
 به شهر بيرجند اجرا شود

آباد  حاجى  در  نيز  سبز  فضاى  كمبود  به  آبادى  حاجى 
اشاره كرد و گفت: 7 هزار متر زمين به پارك اختصاص 
موضوع  به  ادامه  در  وى  دارد.  اعتبار  به  نياز  كه  داديم 
بر  و گفت:  كرد  اشاره  به شهر  آباد  الحاق شدن حاجى 

اساس قانون هر روستاى باالى 2 هزار نفر جمعيت بايد 
شهر شود چرا حاجى آباد با وجود 10 هزار جمعيت هنوز 
منازل  درباره ساخت  را يدك مى كشد؟ وى  نام روستا 
براى  چه  گر  گفت:  نيز  مسكن  بنياد  توسط  مسكونى 
اجراى اين پروژه ها زحمات زيادى بنياد مسكن متحمل 

شده اما قوانين و مقررات دست و پا گيرى وجود دارد كه 
بايد تسهيل پيدا كند. 

راه اندازى فاضالب ضرورت فعلى على آباد

نماينده مردم روستاى على آباد نيزدر اين نشست با تأكيد 
بر اينكه ديدگاه مسئواين بايد فراتر ازروستا باشد، گفت: 
 روستاهاى حاشيه شهر هم اكنون سرريز جمعيت را جمع آورى

روستا  يك  چشم  به  كه  نيست  شايسته  لذا  اند  كرده 
نگريسته شوند. رئيس شوراى روستاى على آباد مشكالت 
موجود را فراتر از مشكالت يك روستا دانست و افزود: 
بيرجند در حوزه استحفاظى  از روستاهاى حاشيه  برخى 

شهر هستند ولى در حوزه خدمات نيستند.  وى راه اندازى 
فاضالب روستايى را از ضرورت هاى فعلى در على آباد 
 برشمرد و گفت: از آنجايى كه على آباد روى چاه هاى 

بيرجند قرار گرفته بايد اين مشكل چاره انديشى شود. 

على آباد سرگردان بين بنگاه آب لوله
 و بنياد مسكن انقالب اسالمى

صوفى در ادامه به پيشينه روستاى على آباد اشاره كرد و 
گفت: در حال حاضر اين روستا بين بنياد مسكن و بنگاه آب 
لوله معلق مانده است و نمى داند كدام ارگان پاسخگوى 
آباد در حاشيه  اينكه على  بيان  با  اهالى است. وى  نياز 
عملى  انتظار  گفت:  شده  واقع  بيرجند  دانشگاهى  جاده 
شدن قول هاى مسئوالن درباره اصالح هندسى مسير 
روستا هستيم. وى در ادامه به كمبود زمين در روستاى 
توان نمى  كه  آنجايى  از  افزود:  و  كرد  اشاره  آباد   على 

روى چاه هاى آب ساخت و ساز انجام داد نياز است كه 
براى  مسكن اهالى، مسئوالن چاره اى بيانديشند. 

مردم توان خريد واحدهاى بنياد مسكن
در على آباد را ندارند

بنياد  منازل مسكونى  به ساخت  آباد  نماينده مردم على 
مسكن در اين منطقه اشاره كرد و گفت: عليرغم اينكه 
با  اما  اند  شده  ساخته  استحكام  نهايت  در  واحدها  اين 
هيچ  واحدها،  تمام شده  قيمت  رقم  بودن  باال  به  توجه 
كدام از اهالى قادر به خريد نيستند و همچنان در اجاره 

نشينى به سر مى برند. 
ديگر  از  را  مخابراتى  هاى  زيرساخت  نبود  صوفى 
براى  اكنون  هم  افزود:  و  برشمرد  آباد  على  مشكالت 

نصب يك خودپرداز در اين مكان مشكل داريم. 

بلوار الهيه چهكند، در انتظار روشنايى
 

دهيار چهكند نيز با بيان اينكه بسيارى از مشكالت ياد 
شده در ساير روستاها با مشكالت اهالى چهكند مشترك 
است، گفت: گرچه اعتبار شرط انجام هر پروژه است اما 

نيز  مديريت صحيح  با  توان  مى  را  مشكالت  از  برخى 
حل كرد.  مهدى عابدينى حل مشكل چند ساله قطعى 
آب چهكند را در گرو همتى دانست كه از سوى مردم و 

مسئوالن براى تعويض 1500 متر لوله انجام گرفت. 
وى در ادامه به مشكالت چهكند در حوزه راه اشاره كرد 
و گفت: بلوار الهيه چهكند و جاده ورودى سابق عرض 
مناسبى ندارد. همچنين براى روشنايى آن نيز با توجه به 

خطر ساز بودن بايد تدبير شود. 
االحداث  جديد  مسير  بازگشايى  خواستار  همچنين  وى 
اين  ترافيكى  بار  از  تا  اعظم شد  پيامبر  بلوار  به  چهكند 

مسير كاسته شود. 

از سال 90 هيچ توسعه شبكه مخابراتى 
در چهكند نداشتيم

دهيار چهكند درباره مشكالت مخابراتى روستا نيز گفت: 
كار ما از نامه گذشته و رسماً اعالم مى كنيم كه از سال 
و  ايم  نداشته  مخابراتى  شبكه  توسعه  هيچ  تاكنون   90
هم اكنون دهيارى براى ارسال يك نمابر هم به مشكل 
 برمى خورد. عابدينى با بيان اينكه شك نداريم كابل هاى

فيبر نورى از كنار روستاهاى ما گذشته گفت: در عجبم 
كه چرا در عصر ارتباطات بايد از حداقل ها هم محروم 
در  ورزشى  سالن  احداث  بر  تأكيد  ضمن  وى  باشيم. 
نيز  ايجاد كتابخانه عمومى  روستاى چهكند گفت: براى 
چندين جلسه تاكنون با مسئوالن مربوطه داشته ايم اما 
آنان فقط رفع تكليف كرده اند و عليرغم اينكه دهيارى 
چندين مكان را براى احداث كتابخانه پيشنهاد نموده اما 
بازهم شاهد كارشكنى هايى هستيم. وى تسريع در ساخت 
خانه بهداشت و تدبير براى تحصيل دانش آموزان منطقه 

در كانكس را از ديگر خواسته ها برشمرد.

اجراى قانون جنگل ها و مراتع سال 41  
عامل بازدارنده توسعه روستاها

عمده  نيز  دستگرد  روستاى  مردم  نماينده  دستگردى 
و  دانست  قانونگذارى  مشكل  را  روستاها  فعلى  مشكل 
گفت: روستاها محروم هستند گرچه ما مسئول محروميت 

نيستيم ولى مسئول عمران روستاها هستيم.
ديگر  از  را  اى  جزيره  مديريت  دستگردى،  عليرضا 
مشكالت فعلى روستاها عنوان كرد و افزود: هم اكنون 
بايد  دهياران  كه  هستند  روستاها  در  زيادى  متوليان 
پاسخگوى همه آنان باشند. وى اجراى قانون جنگل ها 
بازدارند توسعه روستاها  را يك عامل  و مراتع سال 41 
اكنون  هم  قانونى  تنگناهاى  خاطر  به  گفت:  و  دانست 

شاهد حاشيه نشينى در روستاها نيز هستيم. 

 تقاطع غير همسطح و تأمين روشنايى معبر 
ورودى از نيازهاى فعلى دستگرد

 عضو شوراى روستاى دستگرد تصحيح برخى ضعف هاى
روستاييان  مهاجرت  از  جلوگيرى  جهت  در  را  قانونى 
الزامى دانست و افزود: از بين رفتن كشاورزى، دامدارى و 
صنايع دستى در روستاها باعث آسيب ديدن اقتصاد كشور 
هاى مجتمع  احداث  بينى  پيش  دستگردى  است.   شده 
گوناگون در روستاها، تشكيل اداره نظارت بر ساخت و 
در  را  روستاها  يكپارچه  مديريت  و  مجاز  غير  سازهاى 

توسعه و رونق روستاها مؤثر عنوان كرد. 
به مشكالت اختصاصى روستاى دستگرد  ادامه  وى در 
قرار  ممتازى  موقعيت  در  روستا  اين  گفت:  و  پرداخت 
دارد كه از آن جمله مى توان به مسير ترانزيتى، منطقه 
ويژه اقتصادى و فرودگاه بيرجند اشاره كرد. وى در ادامه 
خواستار رسيدگى به ورودى اين روستا شد و گفت: احداث 
تقاطع غير همسطح و تأمين روشنايى معبر ورودى روستا 
از نيازهاى فعلى است. وى اختصاص بودجه به آسفالت 

معابر ورودى را نيز از ديگر خواسته ها برشمرد. 

ارتقاى مجتمع آب كوثر نيازمند 
  تأمين 7 ميليارد تومان اعتبار 

 در ادامه سخنان نمايندگان مردم، مسئوالن نيز پاسخ هايى
 به برخى از اين مشكالت ارايه كردند كه در ادامه مى خوانيم:

صفوى نژاد مدير آب و فاضالب روستايى بيرجند درباره 
مشكل قطعى آب روستاهاى حاجى آباد و اميرآباد گفت: 
براى  لذا  است  انتقال آب تك سامانه  اينكه  به  توجه  با 
به  مجبور  آب  انتقال  مسير  در  اشكاالت  برخى  اصالح 
مجتمع  ارتقاى  براى  اما  مسير مى شويم  آب كل  قطع 
آب كوثر برنامه و طرح داريم كه نياز به تأمين 7 ميليارد 
تومان اعتبار است لذا پيش بينى مى كنيم تا دو سال آينده 
مشكل حل شود.  وى به حل مشكل قعطى آب چهكند 
اشاره كرد و گفت: با توجه به تنشى كه ماه مبارك رمضان 
با  لوله ها مشاهده و  داشتيم تركيدگى خاصى در مسير 

همكارى دهيارى و مردم حل شد. 

بهره بردارى مخزن ذخيره آب حاجى آباد 
تا پايان خردادماه سال آينده

پيگيرى  بر  بيرجند  روستايى  فاضالب  و  آب  مدير 
دهياران در بحث مميزى مشتركين تأكيد كرد و گفت: 
داريم  فرسوده  اميرآباد شبكه  در  كيلومتر   8 اكنون  هم 

كه با تأمين اعتبار الزم بايد درست شود. 
آب  ذخيره  مخزن  بردارى  بهره  از  نژاد   صفوى 
حاجى آباد تا پايان خردادماه سال آينده خبر داد و گفت: 

اميد است پس از آن قطعى آب كمتر شود. 

روستاهاى على آباد و چهكند 
در اولويت اجراى فاضالب روستايى 

مدير آب و فاضالب روستايى بيرجند در ادامه به طرح 
اجراى  براى  گفت:  و  كرد  اشاره  روستايى  فاضالب 
دنبال  را  كشورى  متركز  طرح  بايد  روستايى  فاضالب 
و  كرغند  روستاى  در  مذكور  اكنون طرح  هم  كه  كنيم 

چرمه سرايان در حال انجام است. 
 صفوى نژاد تأكيد كرد: در حال حاضر روستاهاى على آباد
و چهكند با توجه به حاد بودن مسأله و خطرى كه براى 
چاه هاى آب وجود دارد در اولويت هستند اما از آنجايى 
كه با كمبود اعتبار نيز مواجه هستيم زمان دقيقى براى 

اجراى پروژه نمى توان پيش بينى كرد.  
سال   2 حداقل  ريزى  برنامه  از  پس  اينكه  بيان  با  وى 
طول مى كشد كه طرح اجرا شود، گفت: در حال حاضر 
 2 فاز  شده  تمام  چهكند  در  فاضالب  مطالعات   1 فاز 

مطالعات نيز تا پايان سال به اتمام مى رسد. 

قول تعريض جاده حاجى آباد 
تا قبل از فصل سرما

مدير راه و شهرسازى شهرستان بيرجند نيز در پاسخ به 
مثل  نيز  راه  حوزه  گفت:  روستايى  راه  حوزه  مشكالت 
ساير حوزه ها دچار كمبود اعتبار است اما اگر بدون اعتبار 
نمى توان كار كرد با همت كارهاى ارزشمندى مى توان 

انجام داد.  (ادامه در صفحه 4) 

آب و  راه درد مشترك روستاها
كمبود اعتبار درد مشترك ادارات

مخابرات به خواسته مردم براى تلفن ثابت هيچ پاسخى نداده است   ***   حاجى آباد، اميرآباد و چهكند استحقاق دارند كه شهر مستقلى باشند

پاسخ مسئوالن به پيام شما

جوابيه اداره كل پست خراسان جنوبى

 3 صفحه  در  شده  درج  مطلب  به  پاسخ  در  احتراماً 
مورخ 94/7/4  درباره «اداره پست گفته است دفاتر 
پيشخوان عوض اينكه 17 هزار و 500 تومان دريافت 
مى كنند 25 هزار تومان بگيرد و مبلغ 9 هزار تومان 
به اداره پست براى ارسال ويژه پرداخت نمايد...» به 
استحضار مى رساند: در سال جارى به صورت همزمان 
جهت  استان  سطح  پيشخوان  دفاتر  و  پست  ادارات 
دانشجويان  پذيراى  تحصيلى  تأييديه  سرويس  ارائه 
مى باشد. چنانچه متقاضى تأييديه تحصيلى به دفاتر 
از  را  تمام شده  مبلغى  دفاتر  نمايد  مراجعه  پيشخوان 
متقاضى دريافت مى دارد.در مرحله بعد (ارسال تأييديه 
نقشى  هيچ  متقاضى  ديگر  پرورش)  و  آموزش  به 
نداشته و صرفاً در اين مرحله دفاتر پيشخوان به عنوان 
مشتريان پست تعيين خواهند نمود كه تأييديه متقاضى 
با كدام سرويس پستى ارسال شود فلذا هر سرويس 
پستى كه دفتر جهت ارسال تأييديه تقاضا نمايد هزينه 
ارسال همان سرويس منحصراً از دفاتر اخذ خواهد شد. 
بديهى است متقاضيان عزيز به جز مبلغى كه به دفاتر 
پرداخت نموده مبلغ مازاد ديگرى را جهت تأييديه به 

ادارات پست پرداخت نخواهند نمود.

جوابيه شركت گاز خراسان جنوبى

احترامًا در پاسخ به مطلب درج شده در مورخ 94/7/5 
تا  غفارى  ا...  آيت  چهارراه  به  «گازرسانى  درباره 
سردخانه بيرجند» به استحضار مى رساند: در صورت 
محترم،  متقاضيان  توسط  نياز  مورد  مجوزهاى  ارائه 
قالب  در  نياز  مورد  انشعابات  نصب  و  شبكه  توسعه 
برنامه هاى مصوب و بودجه ابالغى در برنامه كارى 

اداره گاز شهرستان بيرجند قرار خواهد گرفت.

جوابيه هاى مسكن انقالب اسالمى استان

مورخ  در  شده  درج  مطلب  به  پاسخ  در  احترامًا   -1
 94/7/9 درباره «توسعه روستاى اسفهرود» به استحضار

مى رساند: مناسب ترين نقطه براى توسعه روستاى 
هماهنگى  با  هادى  طرح  تهيه  زمان  در  اسفهرود 
اراضى شرق روستا  اعضاى محترم شوراى اسالمى 
پيشنهاد شده كه در حال حاضر بخشى از آن ساخت 
تفكيكى  قطعات  از  تعدادى  و  است  نيز شده  ساز  و 
آن  تفكيكى  طرح  باشد  مى  تند  شيب  داراى  كه 
اصالح شده كه پس از تأييد توسط مراجع ذيربط به 

متقاضيان تحويل خواهد شد.
مورخ  در  شده  درج  مطلب  به  پاسخ  در  احتراماً   -2
 94/7/9 درباره «توسعه روستاى اميرآباد» به استحضار

مى رساند: اراضى ضلع شرقى روستاى اميرآباد بدون اخذ 
مجوز قانونى و خارج از محدوده روستا ساخته شده است 
و در حال حاضر الحاق به محدوده اراضى مذكور منوط 
به بازنگرى نقشه طرح هادى مى باشد كه در صورت 

تخصيص اعتبار در سال جارى انجام خواهد شد.
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4
خانه و خانه دارى

نکات کوتاه وپرفايده در رابطه
 با استفاده ازيخچال وفريزر در خانه

از قرار دادن يخچال يا فريزر در مجاورت دستگاه هاي 
گرمازا مثل اجاق گاز، آب گرمکن، شوفاژ و نور مستقيم 
خورشيد بپرهيزيد. فضاي پشت يخچال و فريزر بايد 
ديوار  با  براي گردش هوا،  بيست سانتي متر،  حداقل 
فاصله داشته باشد. مطمئن شويد که يخچال يا فريزر 
روي يک سطح  تراز قرار گرفته و در آن به  طور کامل 

بسته مي شود.

انتخاب صحيح يخچال
کنيد که  انتخاب  را  هنگام خريد يخچال مدل هايي 
مصرف انرژي کمتر و بازدهي بيشتري داشته باشند. 
يخچال روي  انرژي  برچسب  وجود  از   هم چنين 

مطمئن شويد.
جابه جايي يخچال

در صورتي که ناچار به جابه جايي و يا حمل آن هستيد، 
 حداقل دو تا سه ساعت پس از جابه جايي، يخچال را

 به برق وصل کنيد.
تنظيم ترموستات يخچال

دماي داخل فريزر معموًال سه تا چهار درجه زيرصفر 
و دماي داخل محفظه ي يخچال سه تا چهار درجه 
ترموستات  نادرست  تنظيم  باشد،  بايد  صفر  باالي 
زدگي  يخ  و  شدن  فاسد  باعث  اينکه  بر  عالوه 
افزايش  نيز  را  انرژي  مصرف  مي شود،  غذايي  مواد 

مي  دهد.
قراردادن چيزهاي گرم در يخچال

قرار دادن چيزهاي گرم در يخچال کار درستي نيست؛ 
زيرا هم با گرم کردن فضاي داخل يخچال اثر سرما را 
کم مي کنند و هم در اثر گرم شدن داخل يخچال، ذرات 
 برفک و يخ آب شده و همراه با آلودگي هاي احتمالي 
به داخل غذاها مي چکد و سبب آلودگي آنها مي شود.

 هواي سرد و گرم در يخچال
در يخچال هايي که در قسمت باالي آن يخدان قرار 
ندارد، طبقات پايين تر بيشتر با هواي سرد در تماس 
مي دانيد  که  همان طور  چون  باال؛  طبقات  تا  هستند 

هواي سرد، سنگين تر از هواي گرم است. 
همچنين چيزهايي که در قسمت در يخچال گذاشته 
مي شوند به علت آنکه هنگام باز و بسته شدن، اين 
قسمت در مجاورت هواي بيرون قرار مي گيرد، کمتر 

از سرماي ضروري بهره مند مي شوند.

نكات آموزشى

نکاتي براي مديريت هزينه هاي زندگي

آرزوها  را  خود  گذشتگان  همانند  ها  انسان  امروزه 
و خواسته هايي رو به رو هستند که به ناچار براي 

رسيدن به آن ها بايد هزينه هايي بپردازند. 

اما متاسفانه شرايط اقتصادي و دخل و خرج زندگي 
به بسياري از ما اجازه نمي دهد تا به تمامي آنچه 
دلمان مي خواهد، دست يابيم و در نتيجه هيچ راهي 
جز کاستن هزينه هاي غيرضروري نداريم؛ از اين 
نکاتي  را براي مديريت هزينه ها در زندگي شخصي 

و خانوادگي اختصاص داديم:
بازار  در  ها  هزينه  کاهش  بر  مبتني  نگاه  با    -
از  بسياري  در  بتوانيد  شايد  کنيد.  جو  و  جست 
زمينه ها محصوالت ارزان قيمت ولي با کيفيت را 
 جايگزين محصوالتي کنيد که هم اکنون از آن ها

استفاده مي کنيد.
- هنگامي که افسرده يا غمگين هستيد، به خريد 
اين  نرويد. مطالعات نشان مي دهد وقتي شما در 
کاالهاي  ناخودآگاه  رويد،  مي  بازار  به  وضعيت 
بيشتري مي خريد. وقتي حالتان خوب نيست، ابتدا 
سعي کنيد با انجام کارهايي کوچک مثل صحبت  
کردن با يک دوست، گوش دادن به يک موزيک 
زيبا يا خوردن خوراکي هاي مورد عالقه تان کمي 

روحيه خود را بهتر کنيد و بعد به خريد برويد.
- حواستان به زمان حراج فروشگاه ها باشد؛ چون 
برخي برندهاي پوشاک، اجناسشان را در زماني که 
 ٧٠ تا   ٥٠ هاي  تخفيف  با  دارند،  کمتري  فروش 

درصدي عرضه مي کنند.
سوپرمارکت  به  خريد  براي  خواهيد  مي  وقتي    -
برويد، فهرستي تهيه کرده و دقيقا بر طبق آن خريد 
کنيد. ترفند برخي سوپرمارکت ها براي خريد بيشتر 
مشترين اين است که اجناس ضروري و پرطرفدار را 
در انتهاي سوپرمارکت قرار مي دهند تا مشتريان در 
مسير رسيدن به آن ها با اجناس مختلفي رو به رو 

شده و وسوسه شوند که آن ها را بخرند.

( ادامه از صفحه 3 ) 
جواد ترشيزى در باره مشكل روشنايى چهكند گفت: تامين 
با  كار  تسريع  براى  اما  است  نيرو  وزارت  متولى  روشنايى 

پيمانكار مربوط در پيگيرى ها كمك مى كنيم. 
آباد حاجى  جاده  تعريض  مشكل  خصوص  ادامه  در   وى 

از زيرگذر تا كمربندى و تامين روشنايى آن نيز قول مساعد 
داد تا قبل از فصل سرما انجام شود. 

ميدان آيت ا... عبادى 
با تغييرات جديد اصالح مى شود

ميدان  مشكل  بيرجند  شهرستان  شهرسازى  و  راه  مدير 
و  دانست  بنزين  پمپ  غلط  جانمايى  را  عبادى  ا...  آيت 

گفت: اصالح ميدان نياز به طراحى ويژه دارد و اميد است 
با مشخص شدن وضعيت پمپ، تغييرات جديد  انجام گيرد. 
سوى  از  شده  مطرح  مشكل  خصوص  در  ترشيزى  جواد 
دهيار دستگرد نيز عنوان كرد: آسفالت داخل روستا مربوط 
به بنياد مسكن است و اميدواريم با پيگيرى دهيارى مشكل 
از مسير خودش حل شود. اما تا قبل از فصل سرما با ايجاد 
يك باكس در ورودى روستا مشكالت فعلى حل خواهد شد.  
وى همچنين در خصوص دوبانده شدن مسير على آباد لوله 
نيز خاطر نشان كرد:پيگير مسئله هستيم تا مسايل اعتبارى 
مانع خدمات رسانى نشود ولى با وجود كاهش 60درصدى 

اعتبارات بازهم حل مشكالت در اولويت قرار دارد. 

تملك اراضى سد راه آسفالت جاده رقويى 

مدير راه و شهرسازى شهرستان بيرجند ابراز اميدوارى كرد: 
زمان  ترين  كوتاه  در  ويژه  اعتبار  اختصاص  با  است  اميد 
ممكن اين مشكل حل شود.  وى در ادامه به آسفالت جاده 
بين امير آباد و حاجى آباد اشاره كرد و گفت: طرح پيشنهادى 
به كارگروه زيربنايى ارايه شود مشكل پيگيرى خواهد شد.  
بود  مردم  پيامكى  درخواست  از  نيز  رقويى  محور  آسفالت 
كه وى در پاسخ به آن گفت: از محل اعتبار سال گذشته 
مبلغى به آن اختصاص يافت تا محور رقويى به سمت سراب 
آسفالت شود اما از آنجايى كه اراضى در برخى از مكانهاى 

محور نياز به تملك دارد كار معطل مانده است. 
 

آغاز توسعه خدمات مخابراتى
 روستاهاى استان تا پايان سال جارى

در باره  مشكالت مخابراتى روستاها نيز على كريمى سه 
قلعه از اداره كل ارتباطات و فناورى اطالعات پاسخگو بود. 
وى در پاسخ به موارد مطرح شده عنوان كرد: از سال 88 با 
خصوصى شدن شركت مخابرات عمال اين شركت تعهدى 

به روستاها ندارد چون به عنوان بخش خصوصى به دنبال 
و  ارتباطات  كل  اداره  استقرار  با  اما  هست  خودش  منافع 
دولت  تالشهاى  استان  در   91 سال  از  اطالعات  فناورى 
براى رفع مشكل مخابراتى روستاها آغاز شده كه بر اساس 

اولويت بندى در حال انجام است. 
كريمى سه قلعه به سفر اخير وزير ارتباطات اشاره كرد و 
گفت: در اين سفر تمامى مشكالت موجود منتقل شده و 
با دستور ويژه موضوع توسعه خدمات مخابراتى روستاها در 
قالب پروژه USO  در حال پيگيرى و اجرا است و اميد 
است تا پايان امسال اجراى طرح در خراسان جنوبى نيز آغاز 
شود.  وى در خصوص اينترنت پر سرعت نيز اظهار كرد: 
وزارت ارتباطات طرح اينترنت پرسرعت را در دستور كار قرار 
داده و كل روستاهاى باالى 10 خانوار استان به اين طرح 
معرفى شده اند كه اميد است اين طرح نيز تا پايان امسال با 

اولويت ويژه در استان ما آغاز شود. 

ركود بازار مانع تصميم درست مردم
 براى خريد واحدهاى بنياد مسكن 

كليدى  سوال  پاسخ  در  نيز  بيرجند  مسكن  بنياد  مدير   
روستاها  از  برخى  در  مسكن  بنياد  چرا  كه  ما  گزارشگر 
خالى  حاال  كه  كرده  مسكونى  واحدهاى  ساخت  به   اقدام 
مانده اند گفت: قبال بنياد مسكن به اهالى زمين واگذار مى 
كرد كه اين امر موجب سودجويى عده اى شد و زمين ها 
بعدا با چندين برابر قيمت فروخته مى شد لذا تصميم بر 
اين شد بر اساس تقاضا بنياد مسكن در ساخت واحدهاى 
با  اما هم اكنون كه  مسكونى مقاوم سرمايه گذارى كند، 
ركود بازار مواجه شده ايم در برخى از جاها از قبيل چهكند و 
حاجى آباد واحدها فروش نرفته است.  عباس گل محمدى 
دليل اين امر را پيش بينى نكردن بازار از سوى بنياد مسكن 
اعالم كرد و گفت: در حال حاضر متقاضى هست اما مردم 
نمى توانند تصميم درست بگيرند.  وى با اشاره به پيش 
بينى بازار از رونق مسكن در سال 95 خبر داد و اظهار كرد:   
بنياد مسكن به دنبال سود در ساخت اين واحدها نبوده و 

مردم بايد از فرصت پيش آمده استفاده كنند. 

پرداخت وام با كارمزد 5 درصد از شرايط 
ويژه بنياد مسكن براى مردم

مدير بنياد مسكن بيرجند پرداخت وام با كارمزد 5 درصد را 
از شرايط ويژه اين واحدها عنوان كرد و گفت: انتظار مى رود 
مسئوالن نيز با ارايه راهكارهايى از بنياد مسكن در قبال اين 

سرمايه گذارى حمايت كنند. 
گل محمدى همچنين بر توجه بيشتر مردم به حساب 100 
امام تاكيد كرد و گفت: هدف از راه اندازى اين حساب و 
بنياد مسكن ساخت مسكن براى محرومين بوده كه با توجه 
به كمرنگ شدن كمك ها امسال تنها، 10 واحد مسكونى 

سهميه داشته ايم.
ساخت ديوار ساحلى نيز از خواسته هاى مردم امير آباد بود  
كه غالمرضا ابراهيمى مدير امور آب بيرجند در پاسخ به اين 
خواسته گفت: ساخت ديوار ساحلى نياز به اعتبار زيادى دارد 
اما در صورتى كه دهيارى ها از محل اعتبارات خود اقدام 

كنند در صدور مجوزها همكارى مى كنيم. 
بحث الحاق امير آباد و حاجى آباد به شهر و تعيين حريم 
روستاها از موضوعاتى بود كه فرماندارى  و استاندارى بايد 
پاسخ گويند كه در شماره هاى آينده پاسخ مسئولين مربوطه 

به چاپ خواهد رسيد. 

حريم حفاظتى روستاهاى حاشيه در بيرجند

آوا  نيز به دو سوال  جزندرى سرپرست فرماندارى بيرجند 
درباره تعيين حريم حفاظتى روستاهاى حاشيه شهر بيرجند 
و الحاق روستاهاى اقمارى به شهر چنين پاسخ داد: حريم 
تصويب و  تعيين  هادى  طرح  در  قانون  برابر   روستاها 

مى گردد و روستاهاى واقع در حاشيه شهر بيرجند چون 
داراى محدوده طرح  غالباً در حريم شهر قرار دارند صرفاً 

بوده و فاقد حريم استحفاظى هستند. 
هم  بيرجند  به  شهر  حاشيه  روستاهاى  الحاق  درباره  وى 
گفت: بافت ساختمانى و جمعيتى روستاهاى حاشيه شهر 
بيرجند عمًال فاقد مشخصات يك روستا بوده و اين روستاها 

داراى شرايطى بين شهر و روستا دارند.
روستاهاى  برخى  كه  است  عقيده  براين  فرماندارى  اين 
حاشيه شهر امكان شهر شدن در قالب يك شهر مستقل 
طى  به  نياز  موضوع  اين  حال  عين  در  باشند  مى  دارا  را 
پيش  در  به  توجه  با  كه  دارد  خود  خاص  قانونى  مراحل 
 بودن انتخابات در سالجارى اين مهم در سال آينده امكان 

خواهد داشت.

در نشست واكاوى مشكالت روستاهاى اطراف بيرجند  عنوان شد :

پس از مراحل قانونى خاص روستاها شهر مى شوند

ساعت كار: از 10:30 الى 14
و 18 الى 23
قهوه ، بستنى ، آبميوه

پيتـــزا 
ساندويچ 

 10 درصد تخفيف
ارسال  رايگان

نبش مدرس 18 /  32238080 - 32444666

  نمايشگاه و فروشگاه بزرگ

 مبـل شاهيـن

بيرجند- ميدان شهدا- ابتداى خيابان منتظرى   32224632

in
fo

@
sh

ah
in

m
ob

l.i
r

فروش اقساطى

 با چك معتبر بدون سود
طرف قرارداد  فرهنگيان
 و شركت كويرتاير

عرضه مستقيم و بى واسطه از بزرگ ترين و معتبرترين 
توليد كنندگان تهران (يافت آباد)

مدرسه  زبان بيرجند
انگليسى- آلمانى  
ايتاليايى-  اسپانيايى

www.lanschool.ir

خيابان مدرس 16- پالك 85
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حدفاصل چهارراه دوم توحيد و سيلو

ايزوگام، قيرگونى،آسفالت

  3 2236030   09151605216
ايزوگام سليمانى
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عرضه مستقيم برنج شمال با قيمت 6000 و 7000 تومان به شرط پخت
خيابان توحيد - جنب مسجد توحيد

 32439899 - 09151642047 

دستگاه ساب سيار اميرآبادى زاده
ساب انواع سنگ هاى

 مرمر گرانيت و موزاييك ساده   

09156706538  

مركز خانه هاى پيش ساخته طـرح نـو

آدرس: بلوار صياد شيرازى     09153627383   مديريت : امير حسينى

طراح و سازنده: خانه هاى مسكونى
 و وياليى ، كانكس ، پاركينگ 

اولين و بزرگ ترين مركز تخصصى
 خانه هاى پيش ساخته ، ضد زلزله 
و قابل حمل در شـرق كشور

ايزوگام و قيرگونى كاظم سالخورده 
از ما خريد نكنيد ، اما قيمت را از ما بپرسيد
       09155612949 - 32331050 

ميدان آزادى – ابتداى خيابان شهيد برگى

با 10 سال بيمه
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سودوكو جدول اعدادى است كه امروزه يكى از سرگرمى هاى رايج 
در كشورهاى مختلف جهان به شمار مى آيد. سودوكو مخفف يك 

عبارت ژاپنى است و به معنى «ارقام بايد تنها باشند» است.
تاريخچه: اين بازى براى اولين بار در يك مجله پازل آمريكايى در 
سال 1979 اتشار يافت اما انتشار آن به طور مستمر و پى گير براى 
نخستين بار برمى گردد به ژاپن در سال 1986 و از سال 2005 اين 

سرگرمى به محبوبيت جهانى دست يافت و نخستين مسابقه ملى آن در 
سال 2008 در فيالدلفيا در آمريكا برگزار شد.

نسرين كارى

چهارشنبه * 15 مهر 1394 * شماره 3337 

با كودكان پرخاشگر چگونه رفتار كنيم؟

براى  كه  شده ايد  مواجه  كودكانى  با  تاكنون  آيا   
به دست آوردن كوچك ترين چيز آن قدر داد و فرياد به 
راه مي اندازند كه والدينشان كالفه مي شوند و عاقبت 

درخواست آنها را مي پذيرند؟
از جمله  والدين زيادى هستند كه به داليل مختلف 
از مهارت فرزندپرورى، نداشتن احساس  عدم اطالع 
و  صبر  نداشتن  فرزندان،  آينده  مورد  در  مسئوليت 
حوصله، برخوردهاى هيجانى و احساسى و... به راحتى 

به درخواست هاى غيرمنطقى آنها عمل مى كنند.
به  پرخاشگري  يا  جيغ زدن  با  كودك  يك  وقتى 
خواسته هاى خود مى رسد چون از اين رفتار خود امتياز 
و پاداش مي گيرد و برايش لذت بخش است، بنابراين 

مى آموزد كه اين رفتار را تكرار كند. 
اگر پدر و مادر به جيغ  زدن فرزندان خود توجه كنند، 

اين رفتار را در او تقويت مي كنند.
گرفتن،  ناديده  تكنيك  از  بايد  وضعيتي  چنين  در 
استفاده كرد. يعني وقتي يك كودك تالش مي كند 
شده،  وضع  برايش  كه  مقرراتي  و  قوانين  از  فراتر 
گرفتن  ناديده  تكنيك  از  بايد  ما  بگيرد   امتيازي 

استفاده كنيم. 
يعني در كنار او هستيم ولي نه به او نگاه مى كنيم نه 
با او حرف مى زنيم، فقط خودمان را مشغول مي كنيم 

بدون اين كه با او ارتباط برقرار كنيم.
ارتباط  بدون  مي شود  متوجه  كودك  طوري  اين   
نخواهد  وجود  برايش  لذتي  هيچ  مادر،  و  پدر  با 
ناپسندش  رفتار  دهيم  ادامه  را  كار  اين  اگر   داشت. 

را ترك مي كند.

كشاورز نمونه و دادن بهترين بذر به همسايگان

يكى از كشاورزان منطقه اى، هميشه در مسابقه ها 
به  عنوان  و  به  دست مى آورد  را  بهترين غله  جايزه 
رقبا و همكارانش،  بود.  نمونه شناخته شده  كشاورز 
همين  به  بدانند.  را  موفقيتش  راز  شدند  عالقه مند 
دليل، او را زير نظر گرفتند و مراقب كارهايش بودند. 
و  عجيب  نكته   با  سرانجام  جستجو،  مدتى  از  پس 
نوبت  هر  از  پس  كشاورز  اين  شدند.  روبرو  جالبى 
ِكشت، بهترين بذرهايش را به همسايگانش مى داد و 
آنان را از اين نظر تأمين مى كرد. بنابراين، همسايگان 

او مى بايست برنده  مسابقه ها مى شدند نه خود او.
كنجكاويشان بيش تر شد و كوشش عالقه مندان به 
كشف اين موضوع كه با تعجب و تحير نيز آميخته 
شده بود، به جايى نرسيد. سرانجام، تصميم گرفتند 
ماجرا را از خود او بپرسند و پرده از اين راز عجيب 
پرسش  به  پاسخ  در  دانا،  و  هوشيار  بردارند.كشاورز 
همكارانش گفت: چون جريان باد، ذرات باروركننده 
مى برد،  ديگر  مزرعه   به  مزرعه  يك  از  را  غالت 
تا  مى دادم  همسايگان  به  را  بذرهايم  بهترين  من 
مزرعه هاى  از  را  نامرغوب  باروركننده  ذرات  باد، 
محصول هاى  كيفيت  و  نياورد  من  زمين  به   آنان 

مرا خراب نكند!

اگر مى بينى كسى به روى تو لبخند نمى زند
 علت را در لبان فرو بسته ى 

خود جستجو كن.

پيروزى آن نيست كه هرگز زمين نخورى، 
آنست كه بعد از هر

 زمين خوردنى برخيزى.

نيكى و بدى كه در نهاد بشر است
شادى و غمى كه در قضا و قدر است

با چرخ مكن حواله كاندر ره عقل
چرخ از تو هزار بار بيچاره تر است

انسان بايد از هر حيث
 چه ظاهر و چه باطن، 

زيبا و آراسته باشد.

خداوندا مرا از كسانى قرار ِده
 كه دنياشان را براى دينشان ميفروشند 

نه دينشان را براى دنياشان.

هاى  مهارت  ترين  مهم  از  يكى  موثر  ارتباط  برقرارى 
آن تالش  بهبود  براى  بايد  كه هر كسى  است  زندگى 
كند. اگر شما هم نياز به بهبود اين مهارت براى زندگى 
اجتماعى و يا تسلط در سخن ورى براى بيان ايده ها 
ادامه مطلب برخى نكات  داريد، در  در محيط كار خود 

ضرورى براى ايجاد يك ارتباط موثر را شرح مى دهيم.
به زبان بدن دقت كنيد

اما  هستيد  گفتگو  آماده  كه  گوييد  مى  خود  همسر  به 
دست به سينه نشسته ايد؟ يا مى گوييد در حال گوش 
 دادن هستيد ولى سرتان همچنان در تلفن همراه است؟ 
نشانه هاى ناگفته و نانوشته غالبا آشكارتر از چيزى كه ما 
فكر مى كنيم عمل مى كنند. هيچوقت فراموش نكنيد 
كه در يك ارتباط كالمى موثر، دقت به زبان بدن (مانند 
ارتباط چشمى، محكم ايستادن و غيره) بسيار مهم است 
چرا كه بدون نياز به حرف زدن، راز توجه يا بى توجهى 

افراد را برمال مى كند.
يكى از راه هاى عجيب و غريب براى بهره بردارى از 
بدن براى يك ارتباط موثر، تمركز بر احساس فيزيكى در 
انگشتان پا است. با اين كار مغز ناخودآگاه از سر تا نوك 
پا را در حالت آماده باش قرار مى دهد. براى يك ارتباط 
استفاده  مثلث  تكنيك  از  توان  مى  هم  خوب  چشمى 
صورت  در  ذهنى  مثلث  يك  كه  صورت  اين  به  كرد. 
آن  زاويه  دو  كه  صورتى  به  كنيد  تصور  مقابل   طرف 

در چشم ها و زاويه سوم در زير بينى قرار بگيرد. سپس در 
هر 10 ثانيه چشم تان را به يكى از اين سه زاويه متمركز 

كنيد تا ارتباط چشمى مناسبى شكل بگيرد.
 پرهيز از بيان كلمات غير ضرورى در مكالمات

غيرضرورى  كلمات  و  لغات  از  ما  روزمره  مكالمات  در 
استفاده  غيره  و  ”خب…“  يا  ”آمم..“  مانند   زيادى 
مى كنيم. هرچه بيشتر از اينگونه كلمات و مكث هاى 
بيشترى هم  نفس  به  اعتماد  كنيد  غير ضرورى دورى 

خواهيد داشت.
 براى جلوگيرى از بيان اينگونه كلمات پيشنهاد مى كنيم 
يك مچ بند الستيكى دور مچ دست خود ببنديد و هربار 
ادا كنيد  را  آن كلمات  از  بايد يكى  احساس كرديد  كه 
يك بار مچ بند را دور دست خود بچرخانيد.به مرور زمان 
كلمات  از  ديگر  تا  گيرد  مى  ياد  مغز  ثابت  تمرين  با  و 
غير ضرورى استفاده نكند. همچنين بيرون بودن دست 
اكيدا  از شروع سخنرانى هم  از جيب ها و تمركز قبل 

پيشنهاد مى شود.
داشتن آمادگى ذهنى براى شروع و مديريت 

گفتگوى كوتاه
كسى  هر  هنر  كوتاه  هاى  بحث  و  مكالمات  مديريت 
نيست. براى شروع يك گفتگو نياز است كه حتما از قبل 
يك موضوع گفتگو آماده كرده باشيد در غير اين صورت 
به مشكل برخواهيد خورد. يكى از متدهايى كه مى توان 

يك حرف زدن كوتاه را به يك گفتگوى كامل تبديل 
كرد تكنيك FORD (مخفف انگليسى family و 
 recreation dreams و occupation
تفريح و سرگرمى)  به معنى خانواده، شغل، روياها و  و 
است. با شروع مكالمه به وسيله به اشتراك گذارى اين 
موضوعات، خواهيد توانست يك مكالمه خوب و دلچسب 

با موضوعات بسيار زياد داشته باشيد.
 داستان تعريف كنيد

ارائه ها را  آنها مغز را فعال،  قصه ها بسيار قدرتمندند. 
به  ها  مصاحبه  در  حتى  و  تر  كننده  قانع  را  ما  جذاب، 
ساختار  در  ”اما“  لغت  از  كنند.  مى  كمك  ما  موفقيت 
داستانى حرف هاى خود زيادتر استفاده كنيد تا جذابيت 

بيشترى به سخنرانى خود بدهيد.
 سوال مطرح كنيد و چند بار بپرسيد

وقتى كه شما سوالى را مطرح مى كنيد و آن را چند بار 
از شخص مى پرسيد، نشان مى دهد به شنيدن درست 
آنچه كه شخص مقابل مى گويد، عالقه داريد. همچنين 
اگر يك بار سهوا جواب را به درستى نشنيديد، با پرسش 
مجدد سوال، اين مشكل هم برطرف مى شود. همچنين 
كوتاه  مكالمات  خالى  فضاى  شدن  پر  به  موضوع  اين 
كمك فراوانى مى كند و بهتر از صحبت كردن در مورد 

آب و هوا است!
  حواس پرتى را كنار بگذاريد

اين كه شما حين صحبت فرد مقابل مشغول كار با تلفن 
كه  چرا  است.  ناپسند  و  زشت  بسيار  باشيد  خود  همراه 
شخص مقابل انتظار دارد تمام حواس خود را به صحبت 
هاى او جمع كرده باشيد. شايد بعضى وقت ها الزم باشد 
از چيزهايى كه باعث حواس پرتى شما (مثل تلفن همراه) 
مى شود دورى كنيد تا يك مكالمه بهتر و مناسب تر 

داشته باشيد.
 شنونده خود را بشناسيد

بهترين سخنرانان مى دانند چه حرفى را چگونه و به چه 
كسى بزنند. بسيار واضح است كه نوع صحبتى كه شما با 
رئيس خود داريد، با آنچه كه به كودكان مى گوييد بسيار 
نظر  در  را  موضوع  اين  است  الزم  پس  است.  متفاوت 
داشته باشيد كه شنونده شما چه كسى است و صحبت 

هاى خود را براى او ساخته و پرداخته كنيد.
 مختصر و مفيد باشيد

هيچ احتياجى نيست در صحبت ها مخصوصا در ايميل ها 
به تمام جزئيات بپردازيد. بلكه فقط الزم است طبق اين 
فرمول خالصه گويى/خالصه نويسى جلو برويد: ”مقدمه، 
دليل، اطالعات، پايان و پيگيرى“. اين كار به شما كمك 
مى كند تا در خالصه ترين حالت ممكن بيشترين بهره 
ورى را ببريد. به زبان ساده، در صحبت هاى خود روده 
درازى نكنيد تا شنونده گوش خود را بر صحبت هاى شما 

نبندد و به فكر راه فرار نباشد!
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حرف هاى ابريشمى موفقيت

شعر روز 

پلكى احساس

عارفانه روز

يك لحظه مكث كن

حكايت 

آيه روز  

نيست كه خداوند  آورد و شك  را مى پسندند درخواهد  به جايگاهى كه آن  را  آنان 
دانايى بردبار است.سوره الحج، آيه 59

حديث روز  

هيچ چيز مانند نماز بيني شيطان را به خاك نمي مالد، پس نماز بگزار و بيني شيطان را به خاك بمال.
 امام مهدى (عج)

سبك زندگى

نكات مفيد براى باال بردن مهارت هاى ارتباطى

3337 تمامى لوازم دست دوم منزل را 
خريداريم. با يك تماس اختالف قيمت را 

تجربه كنيد.    09158668002

فروش فورى واحد بنياد مسكن
 واقع در شوكت آباد   فى: توافقى

09151603194

فــروش 
مغـازه پوشاك با موقعيت عالى

09361526176
يك شركت معتبر پخش 
براى تكميل كادر فروش 
خود استخدام مى نمايد:

حسابدار  2 نفر
بازارياب  6 نفر
32322802

09150069386

شركت شاهسوند پخش فراز
براى تكميل كادر فروش خود بازارياب 

آقا با تجربه كارى و حداقل ديپلم 
استخدام مى نمايد. عالقه مندان از 

تاريخ درج آگهى به مدت يك هفته به 
دفتر شركت واقع در خيابان توحيد 16 
پالك 24 مراجعه و يا با شماره هاى ذيل 

تماس حاصل فرمايند.
 09155610365 -05632433398

جعفرى - مدير شعبه

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.

مــژده                                  
                   

ه               
مــژد

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

الستيك فرازى

فروش پياز زعفران
09011251205

گـاز رسـانى
با شرايط مناسب

 مسكونى/ تجارى / صنعتى
  09159354648  -  محمدى

شلوار جين زنانه 28  الى 33 هزار تومان  
بلوار معلم ، ابتداى خيابان فردوسى             

پوشاك 200
ايزوگام و قيرگونى  

 پشت بام ، استخر، حمام با 20 سال سابقه 
09159640166 - حدادپور

پيمانكارى ساختمان ، لكه كارى جزيى و كلى، اضافه 
يا كم كردن اتاق ها براى بزرگ كردن پذيرايى 

تخريب جزيى يا كلى ساختمان    09158600499

فروش رستوران با موقعيت 
بسيار عالى و با چند سال سابقه فعاليت

09159634127

فروش مغازه شال و روسرى
انتهاى خيابان معلم با 10 سال سابقه
"فروش تضمينى"  09369352508

حمـل بـار  بـا  وانـت
09354804984

فروش 2 آپارتمان به متراژ 117 و 
65 واقع در خيابان سيد جمال الدين 

7 (بيست مترى سوم مدرس)
 نبش چهارراه دوم
09155618252

ماشين ادارى بهدانى 
نمايندگى توشيبا در استان براى تكميل كادر خود استخدام مى نمايد 

خانم سه نفر آشنا به كامپيوتر و روابط عمومى باال 
نيروى فنى براى تعميرات يك نفر آقا

نيروى خدماتى يك نفر 
ساعت مراجعه : 17 الى  20 

آدرس: چهارراه انقالب -ابتداى بلوار شهيد فايده - ساختمان توشيبا 

سمسارى مرتضى
خريد و فروش لوازم منزل و ادارى با باالترين 

قيمت    09159632924- اميرآبادى

تمامى لوازم دست دوم منزل و ادارى را 
نقدا با باالترين قيمت در محل خريداريم. 

با يك تماس     09159618050

فــروش شرايـطى آهـن آالت
32450930

09153634633 - هاشمى

مغازه تهران كباب بين معلم 48 و 
50 با موقعيت عالى به علت تغيير شغل 

واگذار مى شود.   09351614718

فكر مى كنيد كدام آزمون جامع 
حال و هواى كنكور را نشان مى دهد؟

پاسخ مورد نظر را به شماره 
10000005041100 ارسال نماييد
همپا ، بيست مترى دوم شرقى مدرس- پالك 23

فروشگاه الستيك اسدزاده
اقساط 12 ماهه  براى فرهنگيان

انقالب 8 و 10
09153624878

تعميرات تخصصى و تضمينى 

آيفون هاى تصويرى
09153634767 - 09153613074

آدرس جديد: نبش پاسداران 17

نقاشـى ساختمـان 
انواع رنگ هاى روغنى و پالستيك 

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

09156633230 - برگى

نقاشـى ساختمـان
روغنى - پالستيك - اكروليك - مولتى كالر

 كناف - كاغذ ديوارى
09157411071- 32311541

09384928910 - باقرى
پاسداران 7 – چهار راه اول سمت  چپ -  پالك 12

پخش تراكت  تبليغاتى

0938  928  2099

داربست موذن
اجراى پيچ و رولپالك نما

نصب داربست و بنرهاى تبليغاتى
در صورت لزوم اجراى كار با طناب

09156694379 - موذن

توسط اكيپ ماهر

بيمه  مسئوليت

تعويض روغن ، كارواش، پنچرگيرى
ماشين هاى سبك و سنگين

 مــارال
شمس آباد - حاشيه جاده اصلى 

09395067689

به يك خانم با تجربه و حرفه اى 

داراى سابقه كار براى كار در سالن 

زيبايى سارا  نيازمنديم.

32421645 -09153611952

استخدام شركت پخش زاگرس 
براى تكميل كادر فروش خود نياز 

به تعدادى بازارياب داراى مدرك 

تحصيلى ديپلم به باال دارد. 

حقوق ثابت - پورسانت فروش - بيمه

32255380-09156696898
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اخبار ورزشى

شهرخبر: سياه دانه حاوي فسفر، آهن، فسفات، کربوهيدرات و غيره است و يک ماده آنتي بيوتيک محسوب مي شود که باعث نابودي ويروس ها، ميکروب ها و 
باکتري ها مي شود. کاروتن موجود در سياه دانه خواص ضدسرطاني دارد. عالوه بر اين سياه دانه باعث تنظيم فشار خون و ترشح صفرا مي شود. اين دانه هاي ريز 
براي درمان و بهبود ناخوشي مربوط به دستگاه تنفسي، پوست، معده و روده ها و همچنين براي بهبود عملکرد کليه ها و کبد و تقويت بدن موثر هستند. 

سياهدانه دواى هر دردى به جز مرگ

5 عامل غير خوراكى چاق شدن را بشناسيد
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ضرورت مصرف غذاهايى با مزاج 
گرم و تر در فصل پاييز

سالمانه: براي حفظ سالمتي بهتر است افراد در 

پاييز از غذاهايي با مزاج گرم و تر استفاده کنند, 
مصرف آبگوشت هاي لطيف از گوشت گوسفند 
از  شده  تهيه  طبيعي  شيريني هاي  ساله,  يک 
بادام و شکر, گالبي, «به» و سيب مفيد است.

تب ها,  انواع  مانند  بيماري هايي  فصل  اين  در 
و  سياتيک  مفاصل,  درد  پوستي,  بيماري هاي 
بيماري هاي ريه شيوع بيشتري نسبت به فصول 
ديگر دارد. صبح ها و شب ها در فصل پاييز سرد 
است و ميانه روز گرم است که اين مسئله موجب 
مي شود که افراد نسبت به سرماي پاييز بي توجه 

باشند و از سرما خود را محافظت نکنند.

زياد آب ميوه نخوريد!
 

سالمت نيوز: کارشناسان تغذيه و رژيم درماني 
به مردم توصيه مي کنند که زياد از آب ميوه هاي 
صنعتي استفاده نکنند. بهتر است نوشيدني هاي 
ديگري مثل آب، شير، دوغ و... جايگزين مصرف 
آب ميوه ها شوند. مصرف زياد آب ميوه ها براي 
کودکان و افراد در سنين رشد توصيه نمي شود.
مصرف زياد قندهاي ساده باعث افزايش سريع 
و مقطعي قند خون شده و ضمن اينکه کالري 
زيادي را به بدن وارد مي کند، باعث ايجاد ضعف 
در بدن شده و تمايل به خوردن را در افراد ايجاد 
مي کند، لذا مصرف زياد آب ميوه هاي صنعتي در 
کودکان و افراد در سنين رشد مي تواند زمينه ساز 
زندگي  بعدي  دوران  در  چاقي  و  وزن  افزايش 
گوارشي،  مشکالت  و  معده  رفالکس  شود. 
زياد  از عوارض مصرف  و...  دندان ها  پوسيدگي 

آبميوه ها هستند.

مواد معجزه گر براى 
پرپشت كردن مو 

سالمانه: در اين مطلب چند درمان خانگي معرفي 
مي کنيم که ضخامت، بلندي و رشد مو را افزايش 
مي دهد. عصاره  پياز قرمز: پياز، حاوي سولفور است، 
افزايش  را  کالژن  بافت هاي  توليد  که  ترکيبي 

مي دهد. کالژن، يک ماده  ضروري براي رشد مو 
است. اما با باال رفتن سن، سطح کالژن به مقدار 
قابل توجهي کاهش مي يابد. عصاره  پياز، کالژن را 
به بدن باز مي گرداند و به رشد مجدد موها کمک 
تازه،  مرغ هاي  تخم  مرغ:  تخم  سفيده   مي کند. 
سرشار از پروتئين با کيفيت باال هستند. يک ماسک 

سفيده  تخم مرغ، ضخامت موها را باز مي گرداند 
و به رشد مو سرعت مي بخشد. آلوئه ورا: آلوئه ورا 
از قديم براي افزايش ضخامت و طول مو مورد 
استفاده قرار مي گرفت. آلوئه ورا حاوي ترکيبات 

گياهي تسکين دهنده است که فوليکول هاي مو را 
تحريک مي کند. همچنين موي نواحي کم موي 

پوست سر را ضخيم مي کند. 

5 عامل غير خوراكى
 چاق شدن را بشناسيد 

پرخوري،  که  دانيم  مي  ما  از  بسياري  شهرخبر: 
تندخوري، پيروي از رژيم هاي چرب و پرکالري 
چاقي  عوامل  ترين  مهم  جزو  تحرکي،  کم  و 
به  تا  ما  از  خيلي  شايد  اما  شوند،  مي  محسوب 

بر چاقي که  تاثيرگذار  درباره ساير عوامل  حال، 
ادامه به آنها اشاره مي کنيم، چيزي نشنيده  در 
باشيم. ويروس سرماخوردگي: شايد برايتان جالب 
به  ويروس سرماخوردگي  نوعي  بدانيد  باشد که 
نام «آدنوويروس ٣٦» جزو عوامل ابتال به چاقي 
در کودکان محسوب مي شود. خوابيدن با چراغ 
چراغ  با  خوابيدن  اند  دريافته  محققان  روشن: 
روشن و نور زياد در طول شب، شانس ابتال به 
اضافه وزن و چاقي را تا ٥٠ درصد، به خصوص 
نور  از  دهد. محروميت  افزايش مي  در کودکان 
آفتاب: اگر فکر مي کنيد خوردن مکمل ويتامين 
D براي جبران کمبود نور آفتاب کافيست، اشتباه 
مي کنيد. مطالعات نشان داده اند نور آفتاب مي 
تواند به کاهش وزن کمک کند. تا دير وقت کار 
کردن: پژوهش ها نشان مي دهد کساني که شب 
کار هستند يا تا ديروقت کار مي کنند، نسبت به 
 آنهايي که بين کار و زندگي، تعادل برقرار کرده اند، 
کالري کمتري مي سوزانند.  اگر نمي توانيد زمان 
براي  را  زماني  ها  صبح  دهيد،  تغيير  را  کارتان 
دهيد.  اختصاص  ريختن  عرق  و  بدني  تحرک 
اند  کرده  تاييد  تحقيقات  گوشي هاي هوشمند: 
که استفاده زياد از گوشي هاي هوشمند مي تواند 
شما را چاق و افسرده کند، چون زمان کمي براي 

ورزش و تحرک بدني تان باقي مي گذارد. 

ايستگاه سالمت

حوادث

رقابت كشتى گيران خراسان جنوبى 
در مسابقات قهرمانى كشور

گفت:  جنوبي  خراسان  کشتي  هيئت  دبير  فارس: 
روي  کشوري  رقابت هاي  در  استان  کشتي گيران 
تشک مي روند. گلکار اظهار کرد: اين مسابقات از ١٣ 
با حضور حدود ٣٠٠ کشتي گير  تا ١٥ مهر ماه جاري 
از سراسر کشور در هشت وزن به ميزباني اسالم آباد 
کرد:  تصريح  وي  مي شود.  برگزار  کرمانشاه  استان 
احمد مصباح، وحيد آهني، مهدي بهاري، اميرحسين 
در  استان  تيم  اعضاي  جبلي  صادق  و  شهابي راد 

رقابت هاي کشتي آزاد جوانان کشور هستند.

برگزارى نخستين دوره مسابقات «كودكان 
آهنين» كشور در خراسان جنوبى

فارس : رئيس هيئت بدنسازي و پرورش اندام خراسان 
آهنين»  «کودکان  مسابقات  نخستين بار  براي  گفت: 
کشور در بيرجند برگزار مي شود. محمدپرست با اشاره 
آهنين،  مردان  آيتم   ٦ در  مسابقات  اين  برگزاري  به 
از  و  استاندارد  صورت  به  مسابقات  آيتم هاي  افزود: 
جنس آکاسيو طراحي و ساخته شده است.وي تصريح 
براي  جنوبي  خراسان  شهرستان  چهار  تاکنون  کرد: 
حضور در مسابقات «کودکان آهنين» اعالم آمادگي 
کردند و ٨٠ نوآموز از ٢٠ مهد کودک بيرجند نيز در 
يادآور  محمدپرست  مي کنند.  شرکت  رقابت ها  اين 
شد: از مرحله مقدماتي ٣٠ نفر به مرحله بعدي صعود 
مي کنند و براي رقابت هاي نهايي با پوشش لباس ويژه 
مسابقات و اهدايي هيئت بدنسازي به مصاف يکديگر 
از  دوره  نخستين  کرد:  رفت. وي خاطرنشان  خواهند 
مسابقات «کودکان آهنين» خراسان جنوبي در سطح 
کشور با مشارکت شهرداري بيرجند ١٧ مهرماه جاري 
در سالن شهيدين قاسمي بيرجند برگزار و در مراسم 
مدال  و  سپاس، حکم  لوح  با  برتر  نفرات  از  اختتاميه 
قهرماني و جوايز ارزنده اي تجليل به عمل خواهد آمد.

برگزاري فستيوال بزرگ نجواي كوير
 در كوير پلوند شهرستان فردوس

به مناسبت روز جهاني جهانگردي و هفته گردشگري 
و  مسافرتي  خدمات  دفتر  سوي  از  مشتركي  تور 
فرهنگي،  ميراث  همكاري  با  سفر  دالرام  گردشگري 
صنايع دستي و گردشگري شهرستان فردوس برگزار 
دستي  صنايع  فرهنگي،  ميراث  مسئول  نجفيان  شد. 
را  تور  اين  برگزاري  از  هدف  فردوس  گردشگري  و 
طبيعي  تاريخي  هاي  جاذبه  و  ها  قابليت  شناساندن 
شهرستان نظير كوير پلوند دانست و با توجه به حضور 
اين  برگزاري  ادامه  قول  تور  اين  در  مردم   گسترده 
برنامه ها را داد. در اين تور آرامنش مدير كل محيط 
اجرايي شهرستان حضور  مديران  از  تعدادي  و  زيست 

داشتند و تعداد شركت كنندگان به ٨٠٠ نفر رسيد. 

قتل ناجوانمردانه يكى از ماموران 
پليس به دست اشرار

پليس  ماموران  گذشته  روز  دو  خبرنگاران:  باشگاه 
ايرانشهر براي بررسي يک صحنه جرم به کمربندي 
اشرار  از  گروهي  راه  با سد  مي روند،  ايرانشهر  مکران 
که سوار بر يکدستگاه خودروي پژو ٤٠٥ بودند،  مواجه 
مي شوند و يکي از ماموران سرشناس نيروي انتظامي 
ايرانشهر به نام گروهبان يکم سبحانيان، براي بررسي 
موضوع از خودرو پياده مي شود که اين افراد شرور ، مامور 
پليس را به رگبار بسته و به شهادت مي رسانند.متاسفانه 
بر اثر اين تيراندازي يکي از شهروندان نيز مورد اصابت 

گلوله قرار مي گيرد و جان خود را از دست مي دهد.

شرط اولياى دم براى نجات 
دايى از قصاص

جام نيوز : مرداد ٩١ اهالي شهرستان مبارکه در اصفهان 
با چاقو مجروح شده بودند.  متوجه سه مرد شدند که 
کارآگاهان با حضور در محل به تحقيق از همسايه ها 
پرداختند که معلوم شد آنها صداي مشاجره و درگيري را 
از خانه همسايه خود که دايي افراد زخمي بوده، شنيده اند.
در حالي که تحقيق از اين مرد آغاز شده بود، مسئوالن 
بيمارستان گزارش دادند دو نفر از برادران تسليم مرگ 
شدند.متهم به قتل گفت: به خاطر اختالف بر سر آبياري 
زمين کشاورزي، دو خواهرزاده خود را کشته است. اولياي 

دم اعالم کردند با دريافت ديه حاضر به رضايت هستند.

سندهاي مفقود شده، زوج جوان را 
به دردسر انداخت

جام نيوز: دو کالهبردار که سندهاي مفقود شده يک 
آپارتمان ٦ واحدي به دستشان رسيده بود و دو واحد از آن 
را با جعل اسناد مالکيت در مشهد به فروش رسانده بودند 
دستگير شدند. زوج جواني که مالک ساختمان بودند هشت 
سال بود که ملکشان را بدون سکنه رها کرده بودند حتي 
مدارک مالکيت ساختمان را هم گم کرده بودند، غافل 
از اين که مدارکشان به دست دوکالهبردار افتاده است.
در ادامه، پليس توانست قبل از آن که واحدهاي ديگر 
آپارتمان هم با جعل سند توسط کالهبرداران به فروش 

برسد آنها را شناسايي و دستگير کنند.

بدهكار ميلياردى بانكى دستگير شد

 ايرنا: فرمانده انتظامي کرمانشاه از دستگيري يکي از 
بزرگترين بدهکاران بانکي که بيش از ٣٧٠ ميليارد ريال 
کالهبرداري کرده بود، خبر دارد.سردار امان اللهي اظهار 
کرد: در پي شکايت يکي از بانک هاي استان مبني 
بر کالهبرداري ميلياردي، تيم ويژه اي از کارآگاهان 
تحقيقات خود را براي دستگيري متهم آغاز کردند. وي 
گفت: در بررسي هاي صورت گرفته مشخص شد، متهم 
به بهانه راه اندازي کارخانه و کارآفريني در سال ١٣٩٠ از 
بانک ٣٧٥ ميليارد ريال وام دريافت کرده است. متهم به 
جاي راه اندازي کارخانه و کارآفريني با وام ميلياردي به 

فعاليت هاي غيراقتصادي پرداخته است. 

برداشت از عابر بانك با كپى بردارى

اطالعات  تبادل  و  توليد  فضاي  پليس  رئيس  ايرنا: 
از شهروندان  يکي  انتظامي همدان گفت:  فرماندهي 
با ارائه شکوائيه اي از خالي شدن حساب بانکي خود 
خبر داد. سرهنگ اميني افزود: شاکي در اظهارات خود 
بوده  نزد خودش  بانکي  عنوان کرد در حاليکه کارت 
ولي از طريق خودپرداز از حساب بانکي اش برداشت 
شده است.وي گفت: ماموران متوجه شدند کارت بانکي 
شاکي با شگردي موسوم به «اسکيمر» که کپي کردن 
کارت بانکي با استفاده از دستگاهاي مجرمانه بوده، کپي 
برداري شده است.در نهايت متهم شناسايي و در يک 

عمليات غافلگيرانه دستگير شد.

  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

انواع جوانه 

را از ما بخواهيد

 (ماش-گندم-عدس- نخود)
هايپر پروما - تقاطع مدرس و محالتى

آدرس : نبش غفارى 4       

32212519  - 09151606528

ايزوگام سليمانى 

ن
را

 اي
مه

بي
و 

ت 
مان

 ض
ل

سا
 10

ول
ص

مح
ع  

نو
ت

نمايندگى انحصارى فروش تمامى محصوالت بيوتى ايميج خراسان جنوبى 
با قيمت استثنايى و عالى - فروش هر عدد خشاب فقط 5400 تومان 

ارسال به تمام نقاط استان              همراه: 09156696898

نصب  و  تعمير كولر آبى 
 و  لباسشويى  در منزل

   09151643778 - 32315776  شهر يارى

بنگاه قالب بتن        
 

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

بلوار فرودگاه  -  سه راه صياد شيرازى       

32313600  -  09151615069 جليلى

توكــل

داخل و خارج شهرهمراه: 1120 561  0915   خراشادى

كاهش سرويس هاى بار 
با يك سرويس ايسوزو

حمل بار و اثاثيه منزل    با ايسوزو چادردار و كارگر ماهر 
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ايسنا- نمايشگاه گنبدهاى فيروزه اى با حضور رئيس سازمان و امور خيريه كشور در آستان حسين بن موسى الكاظم (ع) طبس گشايش يافت. 
فروزان معاون فرهنگى آستان حضرت حسين بن موسى الكاظم (ع) در حاشيه آيين افتتاحيه نمايشگاه گفت: اين نمايشگاه مجموعه اى براى 
معرفى آستان مقدس حضرت حسين بن موسى الكاظم (ع) و فعاليت هاى فرهنگى، رفاهى و آموزشى اين مجموعه در قالب تصوير به نمايش 

گذاشته مى شود كه عالقمندان مى توانند هر روزه از ساعت هشت الى 11 صبح و 16 الى 17.30 بعد از ظهر از نمايشگاه ديدن كنند.

مراسم بزرگداشت پزشك توانا و مورخ دانا
محمود رفيعى برگزار مى شود

حاجى پور- مراسم نكوداشت مورخ دانا و پزشك توانا 
ساعت  مهرماه 94  يكشنبه 19  رفيعى  محمود  دكتر 
سالن  در   19:30 الى   17:30
و مفاخر  آثار  انجمن  اجتماعات 
فرهنگى در تهران خيابان ولى 
خيابان  بهادر  امير  پل  عصر 
 71 پالك  بشيرى  سرلشكر 
برگزار مى شود. مهدى افتخارى مشاور مديركل ارشاد 
در انجمن مفاخر ايران با بيان اين مطلب گفت: اين 
ايرانى و تعداد  همايش با حضور دانشمندان برجسته 
شود. مى  برگزار  كشورى  فرهيختگان  از   زيادى 

انجمن مفاخر  افزود: دكتر مهدى محقق رئيس  وى 
ايران، دكتر محمدرضا راشد محصل، دكتر محمدرضا 
مجيدى رئيس كتابخانه شوراى اسالمى، دكتر نوربخش 
و عده ديگرى از بزرگان از ديگر سخنرانان اين مراسم 
خواهند بود. شايان ذكر است دكتر رفيعى بيش از 30 
تأليف در زمينه هاى گوناگون و چندين تأليف پزشكى 
داشته كه از آثار وى مى توان به زندگى و آثار نزارى، 
بيرجندنامه، ديوان شيخ عبدالحسين فنودى، زندگى و 

اشعار سرى (بديع الزمان نوربخش) اشاره كرد.

موفقيت گروه جهادى شهيد حسينى ايمنى 
دانشگاه بيرجند در جشنواره مالك اشتر

حسينى  محمود  شهيد  جهادى  گروه  خبر-  گروه 
در  اشتر  مالك  جشنواره  در  بيرجند  دانشگاه  ايمنى 
سطح ناحيه دانشجويى موفق به كسب موفق ترين 
گروه جهادى شد. اين گروه جهادى كه به نام يكى 
با  باشد  مى  بيرجند  دانشگاه  دانشجوى  شهيدان  از 
در  خدمت  و  جهادى  اردوهاى  در  مستمر  شركت 
مناطق محروم خراسان جنوبى طى چند سال گذشته 

به اين موفقيت دست يافت.

فعاالن فرهنگى و دينى صنعت برق 
استان تجليل شدند

گروه خبر- در مراسمى با حضور مدير عامل و دبير 
خراسان  استان  برق  و  آب  فرهنگى صنعت  شوراى 
جنوبى از فعاالن فرهنگى سال 94 تجليل شد. دبير 
شوراى فرهنگى صنعت آب و برق خراسان جنوبى در 
جلسه تجليل از فعاالن فرهنگى سال 94 اظهار كرد: 
ترويج فرهنگ قرآنى و سيره اهل بيت (ع)، ترويج 
فرهنگ نماز و امر به معروف و نهى از منكر، حجاب 
فرهنگى  و  علمى  توانمندى هاى  ارتقاى  عفاف،  و 
مصرف  و  رجوع  ارباب  تكريم  خانواده،  و  فرزندان 
برنامه  هاى  و  فصل ها  سر  مهمترين  از  برق  بهينه 
حجت االسالم  است.  توانير  فرهنگى  دفتر  ابالغى 
فرزندان  قرآنى  مسابقات  برگزارى  درباره  حسينى 
همكار افزود: امسال نيز مانند سال گذشته مشاركت 
در  اول  رتبه  توانستيم  و  داشتيم  در مسابقات  خوبى 
رشته مفاهيم و رتبه سوم در رشته حفظ را در كشور 
از  از تعدادى  اين مراسم  پايان  از آن خود كنيم. در 
فرزندان برتر استانى و كشورى و فعاالن فرهنگى ماه 

مبارك رمضان تجليل شد.

نهمين جشنواره تئاتر استان آغاز شد   
با  تئاتر خراسان جنوبى  نهمين جشنواره  گروه خبر- 
رقابت هفت گروه نمايشى در مرحله نهايى صبح ديروز 
در مجتمع فرهنگى و هنرى ارشاد شهرستان قاين آغاز 
آثار،  ارسال  براى  شده  تعيين  مهلت  در  كرد.  كار  به 
از شهرستان هاى مختلف  32 متن و طرح نمايشى 
خراسان جنوبى براى حضور در نهمين جشنواره تئاتر 
ارسالى  متون  بازخوانى  از  ارسال شد كه پس  استان 
19نمايش به مرحله بازبينى راه يافت. پس از بازبينى 
آثار توسط كميته انتخاب اين جشنواره، هفت نمايش 
استان  تئاتر  رقابتى جشنواره  به بخش  راهيابى  براى 
با يكديگر به رقابت   انتخاب شد كه در مدت 3 روز 
با  مكعب  نمايش  نخست  روز  در  كه  پردازند،  مى 
مضمون ايثار و شهادت كارى از شهرستان بيرجند به 

نويسندگى حسين يوسفى به روى صحنه رفت. 

لزوم رعايت موارد بهداشتى براى نمايشگاه گنبدهاى فيروزه اى در طبس گشايش يافت
جلوگيرى از بيمارى كرونا

مركز  بيمارى هاى  واحد  مسئول  فرد-  كاظمى 
عربستان  اينكه  به  توجه  با  گفت:  بيرجند  بهداشت 
از  استقبال  در  بنابراين  است  كرونا  بيمارى  مبدأ 
براى  بهداشتى  موارد  است  الزم  حجاج  بازگشت 
رعايت شود. محمدصديق  بيمارى  اين  از  جلوگيرى 
فاروقى در كارگروه سالمت و امنيت غذايى بيرجند، 
اظهار كرد: بيمارى كرونا بيمارى خطرناكى است كه 
با  اينكه  بيان  با  مبدأ آن كشور عربستان است. وى 
توجه به بازگشت زائران خانه خدا اين نگرانى براى 
مبتال بودن به اين بيمارى وجود دارد، تصريح كرد: 
نتيجه  در  كه  مى يابد  شيوع  سرعت  به  بيمارى  اين 
خسارات  مى تواند  اقتصادى  و  انسانى  بعد  از  آن 
فراوانى داشته باشد بنابراين الزم است در اين مورد 
داد:  ادامه  وى  شود.  داده  آموزش   و  اطالع رسانى 
بوده  ويروس سرماخوردگى  نوع  يك  كرونا  ويروس 
مى تواند  و  است  درصد  آن 40  ميزان كشندگى  كه 
براى افرادى كه سن بااليى دارند مشكل ايجاد كند.
فاروقى از زائران بيت ا...الحرام خواست تا اگر بعد از 
كه  بيمارى  اين  دچار عالئم  بازگشتشان  از  روز   14
مى توان به مشكالت تنفسى، حالت تهوع و عالئمى 
مانند سرماخوردگى شدند به بيمارستان ولى عصر(عج) 

بيرجند براى انجام آزمايش مراجعه كنند.

انتقال فناورى از خارج به كشور 
توسعه فناورى را به همراه دارد

ايرنا - رئيس مركز توسعه فناورى و صنايع پيشرفته 
وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: انتقال فناورى 
به شرط سرمايه گذارى و اصل ورود دانش به زنجيره 
ارزش بين المللى مى تواند توسعه فناورى را در داخل 
كشور به دنبال داشته باشد.  حسن آقاكثيرى در نشست 
فرآيند  و  ها  نامه  آيين  قوانين،  با  آشنايى  تخصصى 
بنيان و  از شركت ها و مؤسسه هاى دانش  حمايت 
واحدهاى تحقيق و توسعه فناورانه بنگاه هاى صنعتى 
و معدنى خراسان جنوبى در بيرجند اظهار كرد: در حال 
اقتصادى  هاى  بنگاه  و  فنى  بزرگ  واحدهاى  حاضر 
باالى 50 نفر در استان ها به تفكيك رشته فهرست 
بندى شده اند. وى يكى از اهداف اين طرح را افزايش 
دانش انسانى و فرهنگ اجتماعى ذكر كرد. به گفته 
وى زرشك، زعفران، عناب و انار از محصول مزيت دار 
استان هستند كه متأسفانه آنچنان كه بايد صنعتى در 

اين زمينه ها در استان و كشور موجود نيست.

بيش از 150 محصول كشاورزى
 در كشور مشمول بيمه است

تسنيم- قائم مقام صندوق بيمه كشاورزى در بيرجند 
در  كشاورزى  محصول   153 حاضر  حال  در  گفت: 
است.  كشاورزى  بيمه  صندوق  زيرپوشش  ايران 
مشكالت  بررسى  جلسه  در  حسن نژاد  محمدابراهيم 
كرد:  اظهار  بيمه  موضوع  با  جنوبى  خراسان  عشاير 
تمام بيمه ها به ويژه بيمه هاى كشاورزى در بسيارى 
در  كه  هستند  فرهنگى  مشكالت  دچار  كشورها  از 
اين راستا در بيمه كشاورزى كشور مطالعات تطبيقى 
در ارتباط با بيمه هاى كشاورزى ديگر كشورها انجام 
شده و الزم بود توسط كارگزاران و مسئوالن بخش 
كشاورزى مورد مطالعه قرار گيرد. وى با بيان اينكه 
براى كاهش مخاطرات بايد روش هاى خود را تغيير 
كاهش  براى  ديگر  راهكار  همچنين  افزود:  دهيم، 
افزايش  براى  بيمه  خود  عوامل  افزايش  مخاطرات 
نظارت ها است و در 10 سال گذشته تاكنون صندوق 
بيمه كشاورزى هيچ وقت اعتبارات مصوب خود را به 

طور كامل دريافت نكرده است.

پيش بينى برداشت 950 تن محصول انار 
از باغ هاى شهرستان نهبندان

بينى  پيش  از  نهبندان  كشاورزى  جهاد  مدير  ايرنا- 
برداشت 950 تن محصول انار در سال زراعى 95 - 94 
در اين شهرستان خبر داد كه اين ميزان توليد نسبت به 
سال قبل پنج درصد افزايش دارد. مالكى سطح زيركشت 
محصول باغى شهرستان را دو هزار و 70هكتار ذكر كرد 
انار اختصاص دارد. وى  كه 340 هكتار آن به كشت 
انارستان بارور  تعداد بهره برداران را 757 نفر، وسعت 
را 207 هكتار و متوسط توليد در واحد سطح را چهار 
تن ذكر كرد. به گفته وى مجموع ارزش اقتصادى انار 

توليدى امسال 23 ميليارد ريال برآورد مى شود.

حقانى- معاون فرهنگى و اجتماعى سازمان اوقاف و امور 
محوريت  با  امامزادگان  ملى  كنگره  گفت:  كشور  خيريه 
حضرت حسين  بن موسى الكاظم(ع) در شهرستان طبس 
كنگره  افزود:  احمد شرفخانى  برگزار شد. حجت االسالم 
حضرت  شخصيت شناسى  محور  سه  در  امامزادگان  ملى 
و  امامزادگان  فرهنگى  نقش  حسين بن موسى ا لكاظم(ع)، 
بررسى جلوه هاى معمارى آستان مقدس امامزادگان و بقاع 
متبركه در طبس برگزار شد. وى افزود: در مراسم افتتاحيه 
اين همايش دو روزه كه نماينده ولى فقيه و رئيس سازمان 
اوقاف و امورخيريه كشور، نماينده ولى فقيه و امام جمعه 
خراسان  استان  و  كشور  مسئوالن  از  تعدادى  و  اصفهان 
جنوبى و نيز آستان قدس رضوى حضور داشتند از تمبر 
گنبدهاى  نمايشگاه  و  رونمايى  زادگان  امام  ملى  كنگره 
مبارك  آستان  فرهنگى  معاونت  همكارى  با  اى  فيروزه 

حضرت حسين بن موسى الكاظم(ع) افتتاح شد.
خيريه  امور  و  اوقاف  سازمان  اجتماعى  و  فرهنگى  معاون 
كشور تصريح كرد: اين كنگره در راستاى ترويج و تبليغ 
فرهنگ اهل بيت (ع) و هرچه بيشتر نزديك شدن و هم سو 

شدن با فرمايشات مقام معظم رهبرى برگزار شد. 
شرفخانى اين گونه همايش ها را براى ترويج سبك زندگى 
امامزادگان و فرهنگ دينى برشمرد و گفت: 263 مقاله به 
اولين همايش ملى امامزادگان ارسال شده كه ضمن انتخاب 
مقاله هاى برتر در مراسم اختتاميه از كتاب مقاالت برتر 
كنگره و نرم افزار جامع بقاع متبركه نيز  رونمايى خواهد 
شد. وى به وجود بيش از 8 هزار امامزاده در كشور اشاره كرد 
و افزود: عمليات احداث زيرساخت هاى فرهنگى و رفاهى 
اما  انجام است  امامزاده كشور در حال  از 1300  بيش  در 
سازمان اوقاف در كنار كار عمرانى به ايجاد قطب فرهنگى 
ملى  كنگره  دارد.  ويژه  اهتمام  متبركه  بقاع  محوريت  با 
امامزادگان با محوريت حضرت حسين  بن موسى الكاظم (ع) 

  روزهاى 13 و 14 مهرماه در شهرستان طبس برگزار شد. 
شكست آمريكا در طبس

 مرهون وجود حسين بن موسى الكاظم(ع) بود

خيريه  امور  و  اوقاف  سازمان  رئيس  و  فقيه  ولى  نماينده 
در  آنچه  اين كنگره گفت:  افتتاحيه  نيز در مراسم  كشور 
شب 5 ارديبهشت و در صحراى طبس مقدر شد چيزى 

جز وعده الهى در كمك به پناه جويان به خاندان نبوت 
و واليت نبود. 

حجت االسالم على محمدى گفت: امروز ايران اسالمى 
از  بقاع متبركه است و همين خود نشان  معطر به وجود 
عالقه ملت ما به وجود معصومين (ع) است. نماينده ولى 
فقيه و رئيس سازمان اوقاف و امور خيريه كشور به حادثه 
در  افزود:  و  كرد  اشاره  در صحراى طبس  ارديبهشت   5
سال 1359 و در آغاز راه انقالب نوپاى اسالمى، دشمن در 
خيال خام خود امن ترين نقطه كشور را براى يك عمليات 

تروريستى در نظر گرفته بود كه خداوند به وعده خود عمل 
كرد و دشمن اسالم را زمينگير كرد.

حجت االسالم محمدى همچنين با اشاره به فاجعه غمبار 
منا براى مهاجرين الى ا... طلب مغفرت كرد و افزود: بى 
كفايتى سران عربستان بهترين عزيزان ما از جمله قاريان 
ممتاز كشورى همچون حسنى كارگر و دانش و نيز تيم 
نثار  از ما گرفت كه لعنت خدا را  تواشيح ممتاز كشور را 

آل سعود مى كنيم. وى وجود بيش از 8 هزار امامزاده در 
خانئان  به  نسبت  ما  ملت  نواز  ميهمان  از  نشان  را  ايران 
تاريخ  از  قرن   14 از  پس  امروز  گفت:  و  برشمرد  نبوت 
اسالم، كشور عزيز ما بنيانگذار راستين حكومت اسالمى 
و نبوى است و در سايه واليت فقيه اين كشور مديريت 

اليق خود در منطقه و جهان اسالم را نشان داده است.
حجت االسالم على محمدى از مديريت شايسته در آستان 
مبارك حضرت حسين بن موسى الكاظم(ع) تجليل كرد و 
گفت: همه امامزادگان كشور در نحوه امنيت، نظم، نظافت 

و مديريت بايد از اين آستان الگو بگيرند.

در هر نقطه اى كه امامزاده اى وجود دارد
 بايد معرفى و شناسانده شود

نماينده ولى فقيه در استان اصفهان هم در مراسم اختتاميه 
اين كنگره، با بيان اينكه در هر نقطه اى كه امامزاده اى 
وجود دارد بايد معرفى و شناسانده شود، گفت: امامزادگان 
استان هاى خراسان بايد به مركز قطب فرهنگى در كشور 

تبديل و الگويى براى ديگر استان ها باشند.
منا  به حادثه  اشاره  با  آيت ا... سيد يوسف طباطبايى نژاد   
تعداد  باختن  اظهار كرد: بى تدبيرى آل سعود سبب جان 
زيادى از زائران خانه خدا شد كه عالم مسلمانان را داغدار 
كرد. وى با بيان اينكه واليت در جامعه يكى از امور مهم 
است، افزود: طبق فرموده مقام معظم رهبرى بقاع متبركه 
به همت  افزود:  وى  شود.  تبديل  فرهنگى  قطب  به  بايد 
خراسان هاى رضوى،  متبركه  بقاع  اميدواريم  مديران 
شمالى و جنوبى به قطب فرهنگى بزرگ در كشور تبديل 
شود  و الگويى براى ديگر استان ها باشد زيرا بقاع متبركه 
تمامى  در  بيان كرد:  زائران است. وى  براى  امن  مكانى 
كتب اسالمى به حديث ثقلين اشاره شده كه اگر جامعه اى 
و  قرآن  به  بايد  باشد  امان  در  جسم  سالمت  از  بخواهد 
عترت تمسك جويد و تمامى آيات شفا در قرآن بيان شده 
كه برخى از آنها توسط پيامبر اكرم (ص) براى مردم بازگو 
شده است اما فقط تنها راسخون فى العمل آنها را درك 
مردم  متبركه كه  بقاع  و  امامزادگان  مى كنند. وى گفت: 
براى راز و نياز به آن جا مراجعه مى كنند، بايد در هر نقطه 
بقاع متبركه وجود دارد مركزى براى عبادت خداوند  كه 
شود و نگاه كردن به گنبد، ضريح و بارگاه امامزادگان و 

بقاع متبركه ثواب زيادى دارد.

كنگره ملى امامزادگان در طبس برگزار شد

ماهه  در شش  گفت:  جنوبى  خراسان  گمركات  مديركل 
نخست سال جارى 344 ميليون دالر كاال از مرزهاى اين 

استان خارج شده است.
بيان  با  رسانه،  اصحاب  در جمع  مهر، خاشى  گزارش  به 
در  قبل  سال  مشابه  نسبت  به  كرد:  اظهار  مطلب،  اين  
از  و  درصد  هفت  ارزشى  لحاظ  از  استان  از  كاال  خروج 
به  اشاره  با  ايم.وى  داشته  رشد  درصد   30 وزنى  لحاظ 
سفر و بازديد مديركل گمرك در بازارچه ماهيرود، تصريح 
ماهيرود  بازارچه  به  تومان  ميليارد  اين سفر سه  در  كرد: 

اختصاص يافت. 
وى درتشريح هزينه كرد اين اعتبار، عنوان كرد: ميزان دو 
ميليارد تومان براى احداث سوله هاى مورد نياز در محوطه 
پايانه ماهيرود و يك ميليارد تومان براى توسعه ساختمان 

گمرك مرزى آسايشگاهى اختصاص يافت. 
گمرك  كل  مدير  سفر  همچين  افزود:  ادامه  در  خاشى 

اختصاص دو  مانند  پيامدهاى خوبى  نيز  در سال گذشته 
به  ايران  گمرك  محل  از  تومان  ميليون   700 و  ميليارد 
اين  از  تومان  دوميليارد  با  كرد:  اظهار  داشت. وى  دنبال 
اعتبار 21 خانه مسكونى در سربيشه خريدارى و همچنين 
23 واحد از خانه هاى گمرك بيرجند با مابقى اين اعتبار 

بازسازى شد. 
اين  بيان كرد:  به شبانه روزى شدن مرز،  اشاره  با  وى  
مسئله به شرايط محل بستگى دارد و هم اكنون در دستور 
كار است. وى در ادامه افزود: اميد است با ايجاد آسايشگاه 
در مرز، كاركنان را شيفت بندى كنيم تا به طور دائم در 

آنجا مستقر شوند. 
اگر  كه  است  سازمانى  گمرك  اينكه  بر  تأكيد  با  خاشى 
حرفى بزند به طور صد درصد عمل مى كند، تصريح كرد: 
حداقل تا دو ماه آينده 15 نيرو جذب و به كارگيرى مى 
براى  انبار  در سال جارى، چهار  داد:  ادامه  شوند. خاشى 

واردات مرزنشينان احداث شد و در يك ماه قبل هزار و 
400 تن كاالى مرزنشينان را وارد كرديم. وى با اشاره به 
معافيت برخى كاال ها براى مرز نشينان، اظهار كرد: در 
مرزنشينان  براى  كاال  قلم   71 گمركى  معافيت  فهرست 
قرار دارد كه  از اين كاالها مواد غذايى صد درصد معاف 

و مواد غير غذايى 50 درصد معافيت دارد.

نصب دو باسكول در بازارچه مرزى ماهيرود

رئيس بازارچه هاى مرزى استان نيز از نصب دو باسكول 
ها  باسكول  اين  گفت:  و  داد  خبر  ماهيرود  بازارچه  در 

خريدارى و سه هفته آينده به مرز انتقال مى يابد.
در قسمت  باسكول؛  دو  اين   با نصب  اظهار كرد:   فخر 
دو  خروج  درب  قسمت  در  و  باسكول  سه  ورود  درب 

باسكول نيز وجود خواهد داشت. 
وى با اشاره به اقدامات انجام شده در بازارچه ها، اظهار 

از بودجه سال گذشته كه امسال محقق  با استفاده  كرد: 
شد محوطه سازى و تكميل ضلع جنوبى بازارچه و منطقه 

ويژه اقتصادى انجام شد. 
وى ساخت و بازسازى سوله آتش گرفته و تكميل سوله 
افزود:  و  دانست  شده  انجام  اقدامات  ديگر  از  را  ادارى 
ترميم درب هاى ورود و خروج، ساخت سكوهاى باربرى 
و تكميل 10هزار هكتار طرح توسعه در برنامه هزينه كرد 

بودجه سالجارى قرار دارد. 
وى با اشاره به اعتبارات سال اخير، عنوان كرد: ميزان دو 
ميليارد و 400 ميليون تومان اعتبارات سال گذشته بود كه 

موفق به محقق 110 درصد از بودجه شديم. 
وى با بيان اينكه تأمين زيرساخت هاى بازارچه از محل 
درآمد بازارچه ها است، تصريح كرد: در سال گذشته 60 
درصد درآمد براى زيرساخت ها اختصاص يافت كه بخش 

اعظم آن نيز به بازارچه ميل 78 داده شد.

صادرات 344 ميليون دالر كاال از مرزهاى خراسان جنوبى 

رئيس شوراى نظام دامپزشكى استان گفت: اين استان به دليل هم مرز بودن 
بيمارى ها است چرا كه كنترل هاى بهداشتى  افغانستان در معرض خطر  با 
كمى در آنجا انجام مى شود. به گزارش مهر، رضا كميلى درمراسم گراميداشت 
گسترده اى  حرفه   دامپزشكى  افزود:  مطلب،  اين  بيان  با  دامپزشكى  ملى  روز 
است و وظايف خطيرى به عهده دارد. وى با بيان اينكه خراسان جنوبى قطبى 
متأسفانه  كه  است  حالى  در  اين  كرد:  تصريح  است،  كشور  طيور  صنعت  از 

كلينيك هاى فعال و مجهز به امكانات براى كنترل طيور وجود ندارد. 
گام  جامعه  و سالمت  توليد  توسعه،  در  بخواهيم  اگر  افزود:  ادامه  در  كميلى 
بيان  با  است. وى  مقوله  اين  در  گام  اولين  جامعه  بهداشت عمومى  برداريم، 
اينكه دامپزشكى به معناى درمان يك دام نيست، اظهار كرد: دامپزشكى نقش 

مهمى در بهداشت عمومى و ارتقاى سالمت جامعه دارد.
مديركل دامپزشكى خراسان جنوبى نيز در اين مراسم حرفه دامپزشكى را حرفه 

علمى و تخصصى دانست و افزود: سازمان دامپزشكى مهم ترين وظايف در جامعه 
كاركنان را به عهده دارد. رفيعى پور با اشاره به وظايف دامپزشكى، بيان كرد: 
بهداشت و  المللى و  بين  مبانى تجارت  اقتصادى، تحكيم  مبانى مهم  تحكيم 

سالمت از وظايف اوليه دامپزشكى است. وى ادامه داد: امنيت مواد غذايى در 
كشور از اهميت ويژه اى برخوردار است كه اين امنيت را سازمان دامپزشكى با 
تأمين غذاى سالم فراهم مى كند. وى با بيان اينكه بيش از 85 درصد مواد غذايى 
را فرآورده هاى دامى تشكيل مى دهند، اظهار كرد: براى اينكه بتوانيم سالمت اين 
مواد را تأمين كنيم بايد قاعده اى به نام رديابى بهداشتى دام و فرأورده هاى خام 
دامى را محقق كنيم. وى با اشاره به شعارسال روز دامپزشكى، بيان كرد: شعار 
سال دامپزشكى «غذاى سالم از مرزعه تا سفره» است و سازمان دامپزشكى براى 
محقق كردن اين شعار تمام تالش خود را به كار گرفته است. وى با بيان اينكه 
تأمين غذاى سالم، اقتصاد ملى را به دنبال دارد، اظهار كرد: دامپزشكى در خدمت 
اقتصاد ملى است و اقتصاد ملى شامل سالمت يك دام نيست. وى در ادامه افزود: 
اقتصاد ملى شامل سالمت تمام مراكز آبزى پرورى، دامدارى ها، مرغ دارى ها، 

زنبوردارى ها و كارخانجات خوراك مى شود.

شرايط كنترل بهداشتى در آن سوى مرزهاى استان مطلوب نيست

قابل توجه مشتاقان زيارت    ثبت نام عتبات عاليات هوايى ويژه ايام محرم

با تسهيالت ويژه و تخفيف 10 درصدى

ثبت نام در كليه دفاتر زيارتى سطح استان

شركت مركزى خدمات زيارتى خراسان جنوبى   تلفن تماس: 32449966
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94/8/2 

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



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

ن 
ستا

ز ا
رك

ى م
رع

ش
ت 

وقا
ا

   WWW.AVA724.IRسامانه پيام كوتاه : 3000272424

كنگره ملى امامزادگان با محوريت امامزاده حسين بن موسى الكاظم(ع) در طبس   عكاس: نجفىعكس روز 

 ايران، بشار اسد را سرپا نگه داشته است  

رئيس كابينه رژيم صهيونيستى تأكيد كرد: ايران بشار 
اسد، رئيس جمهور سوريه، را تقويت كرده و سرپا نگه 
داشته است. نتانياهو افزود : اگر روسيه اطالعاتش را 
به  اطالعات  اين  قرار دهد  و عراق  ايران  اختيار  در 
ا... نيز خواهد رسيد، زيرا  طور غيرمستقيم به حزب 
حزب ا... اصوًال دستيار ايران به حساب مى آيد. نتانياهو 
سپس مدعى شد: بشار اسد نوكر ايران و وابسته به آن 
است اما من در اين موضوع مداخله نكرده ام. من يك 
هدِف مشخص دارم و آن، حفاظت از امنيت اسرائيل 

و ممانعت از حمله به آن است.

  پادشاه عربستان سعودى زمين گير شد  
در  عربستان  پادشاه  شدن  بسترى  از  عربى  منابع 
رياض  در  بيمارستانى  ويژه  هاى  مراقبت  بخش 
پايتخت اين كشور خبر دادند. به گفته منابع مطلع، 
حال سلمان وخيم است و به همين علت انتقال او 
به خارج عربستان براى درمان امكان پذير نيست.

معاون وزير خارجه : نمى دانيم مفقودين 
«منا» بازداشت شده يا جان باخته اند  

 معاون وزير خارجه با تأكيد بر اينكه بايد عربستان 
مسئوليت فاجعه منا را بپذيرد، ادامه داد: بايد هرچه 
زودتر تكليف 116 مفقود ايرانى اين حادثه مشخص 
شود. قشقاوى افزود : ما در حال حاضر نمى دانيم 
يا  و  پيوسته اند  ايزدى  رحمت  به  عزيزان  اين  كه 

اينكه در جايى بازداشت هستند.

توافق  نتوانست ايران و غرب را آشتى دهد

روزنامه آمريكايى وال استريت ژورنال مى نويسد اگرچه 
رهبران غربى انتظار داشتند پس از تفاهم هسته اى با 
يابد  افزايش  تهران  با  همكارى شان  و  روابط  ايران، 
به  تبديل  در سوريه  ايرانى-روسى  اتحاد  اما تحكيم 

چالشى جديد براى آمريكا و اروپا شده است.
 

المانيتور با استناد به برخى منابع آگاه :
  ديدار ظريف و اوباما بى برنامه بود

المانيتور از قول چندين نفر از اعضاى هيئت ايرانى 
حاضر در نيويورك مدعى شده كه مصافحه اوباما و 
ظريف، از پيش  برنامه ريزى  شده نبوده است.چندين 
با  جداگانه  مصاحبه هاى  در  ايران،  مقامات  از  نفر 
رويارويى  جنبه هاى  از  برخى  شرح  به  المانيتور 
اين،  بر  عالوه  آنها  پرداخته اند.  كشور  دو  مقام هاى 
درباره علت عدم مالقات حضورى و دست دادن بين 
كرده اند. اظهارنظر  هم  ايران  رئيس جمهور  با  اوباما 
يكى از اعضاى هيئت ايرانى كه همراه با تيم ايران 
رؤساى  ديدار  درباره  بود،  كرده  سفر  نيويورك  به 
جمهور دو كشور گفت: «در اين مورد، رئيس جمهور 
روحانى و رئيس جمهور اوباما در يك روز سخنرانى 
داشتند. روحانى برنامه زمانى مالقات ها و برنامه هاى 
مواجهه  از  كه  بود  كرده  تنظيم  گونه اى  به  را  خود 
اتفاقى با اوباما اجتناب كند.» اين مقام ارشد ايرانى 
اضافه كرد: «وقتى كه ظريف داشت با اوباما دست 
در  ملل  سازمان  ساختمان  از  خارج  روحانى  مى داد، 

حال ديدار با رئيس جمهور ونزوئال بود.»

آيت ا... جنتى: نمى دانم معماى برجام 
چه باليى بر سر مملكت مى آورد

دبير شوراى نگهبان گفت: نمى دانم معماى برجام 
چه باليى بر سر مملكت ايران مى آورد ولى مطلع 
هستم كه طبق گفته هاى رئيس جمهور آمريكا و 
آنها حاصل شد  براى  آنچه در برجام  سران غربى 
شوراى  دبير  نمى آمد.  دست  به  ايران  با  جنگ  در 
نگهبان با اشاره به هشدارهاى رهبر معظم انقالب 
مراكز  در  نفوذ  براى  بيگانگان  تالش  بر  مبنى 
در  خواهند  مى  آنها  گفت:  كشور،  گير  تصميم 
را  ما  اسالمى  فرهنگ  و  نفوذ  ما  فرهنگى  مراكز 

با فرهنگ غربى عوض كنند.

اصغرزاده : دولت  از  مخفى كارى  بپرهيزد

 : كرد  عنوان  طلب  اصالح  فعال  اصغرزاده  ابراهيم 
تصميم گيرى  و  مخفى كارى  از  بايد  روحانى  دولت 
انتشار اطالعات و  با  بپرهيزد و  پشت درهاى بسته 
برابر و  به آن، فرصت  تسهيل دسترسى شهروندان 

عادالنه را براى همگان ايجاد كند.

 خاطرات «من و امام» مستند نيست

محسن رضايى با اشاره به بيان موضوعات گوناگون 
درباره  خمينى  امام  گفت:  امام  وصيت نامه  در 
سخن  جهانى  استكبار  جمله  از  مختلف  موضوعات 
گفته و مى فرمايد مى بينيم ملك فهد هر سال پول 
مردم را خرج طبع قرآن مى كند اما با تقويت وهابيت 
حال  مى دهد.  سوق  ابرقدرت ها  سوى  به  را  مردم 
كسانى كه طرفدار آل سعود هستند بهتر است بيايند 
اين  در  امام  وصاياى  زيرا  بگويند  صراحتًا   را  اين  و 
زمينه ها كامًال روشن است و اينكه كسى بگويد من 
در پستويى با امام بودم و شنيدم اين پذيرفته نيست.

حبيبى : اصولگرايان ائتالف كامل نكنند 
بايد منتظر شكست باشند

محمد نبى حبيبى گفت : اكنون اصولگرايان متوجه 
از  خطيرتر  شرايط  امسال  انتخابات  در  كه  شدند 
انتخابات 92 است و اگر اصولگرايان به ائتالف كامل 
نرسند بايد منتظر شكست باشند. وى ادامه داد: من از 
زبان اعضاى جبهه پايدارى كه نطق هاى آتشين در 
مجلس داشته اند، شنيده ام كه گفته اند اكنون زمان 
و  بيايند  ميدان  به  اصولگرايان  بزرگان  كه  است  آن 
ائتالف ايجاد كنند و اين در حالى است كه اين افراد 

چنين نظرى در انتخابات گذشته نداشتند.

ضرغامى: مماشات دولت مقابل عربستان 
از خاطره مردم فراموش نمى شود

و  مماشات  هرگونه  گفت:  صدا و سيما  سابق  رئيس 
كوتاهى مسئوالن نسبت به فاجعه منا در اذهان ملت 
ايران خواهد ماند. ضرغامى افزود : از مسئوالن انتظار 
مى رود همراه با مطالبه مردمى و موضع مقتدرانه اى 
كه مقام معظم رهبرى داشتند و باعث عقب نشينى در 

حكام سعودى شد، اين مسير را طى كنند.

يكشنبه آينده ، تصميم تاريخى نمايندگان درباره برجام

 سخنگوى دولت گفت: از سوى دولت از نمايندگان مردم 
افراد خدوم  از  با زمان شناسى و قدرشناسى  و مجلس كه 
مجددا به شايستگى هاى وزير راه و شهرسازى راى اعتماد 
نيز  آينده  يكشنبه  نوبخت گفت:  كنيم.  قدردانى مى  دادند، 
يك تصميم تاريخى از سوى نمايندگان فهيم، آگاه و دلسوز 
مردم در مجلس در خصوص برجام اتخاذ خواهد شد؛ اين تحريم هاى ظالمانه 

اقتصادى باعث مشكالت فراوانى براى كشور شده است.

حساب تهمت زنان و توهين كنندگان با خداوند است 
 

پايان سفر خود به مقر سازمان ملل  محمد جواد ظريف در 
و  سفر  اين  از  داخلى  منتقدان  برخى  به  واكنش  در  متحد، 
موضوعات آن، با بيان اينكه  اميدواريم از اين فرصت بهترين 
استفاده را كرده باشيم، افزود: دوستانى نيز كه تهمت زدند يا 
توهين كردند، آنها هم حساب كار خود را با خداوند خواهند 
كرد. وى به فشردگى اين سفر و تعداد زياد ديدارها اشاره كرد و گفت: به رغم آنكه 

سفرى طوالنى بود، هر روز بيش از 10 ديدار داشتيم.

آنچه در جلسه استيضاح وزير راه گذشت؛

كوچك زاده : اين استيضاح فرياد بى خانمان ها عليه 
كابينه تنبل و مرفه است ؛ آخوندى : انصاف داشته باشيد 

مسكن  وزير   ، آخوندى  استيضاح  جلسه 
و شهرسازى با راى اعتماد مجدد به اين 
وزير دولت به كار خود پايان داد . در اين 
استيضاح  موافقان  و  مخالفان  كه  جلسه 
در  نيز  آخوندى  داشتند،  سخن  ايراد 
خويش  عملكرد  از  دفاع  به  اظهاراتى 

پرداخت. 
عنوان  به  بجنورد  نماينده  اين جلسه  در 
استيضاح  داليل  برشمردن  با  موافق 
وزير راه گفت كه اين استيضاح سياسى 
در  استيضاح  اين   : افزود  ثروتى  نيست. 
وى  است.  مردم  مشكالت  حل  راستاى 
را  همه  فعلى صداى  ركود   : كرد  اظهار 
بلند كرده و حتى آشپز هم از شورى آش 
پروژه هاى  و  مهر  مسكن  ركود  مى نالد. 
اينچنينى و مزخرف خواندن مسكن مهر 
در حالى كه اين طرح از طرح هاى خوبى 
بوده كه رهبرى هم به آن تأكيد كرده اند 
و يكى از نيازهاى اوليه در قانون اساسى 
نيز مسكن عنوان شده از ايراداتى است 
وضعيت  از  مردم  مى دانيم.  وارد  ما  كه 

جاده ها نيز كالفه هستند.
موافق  ديگر  نيز  الرگانى  موسوى 
بر بى عدالتى  تاكيد  با  بود كه  استيضاح 
 : گفت  روستاها  در  امكانات  توزيع  در 

براى  روستاها  در  سكنه  شدن  خالى 
در  مشكالت  همچنين  و  امكانات  عدم 
حوزه استيجارى در شهرها و كمبود وام 
 مسكن از نتايج عملكرد آخوندى است . 
آخوندى  به  خطاب  الرگانى  موسوى 
گفت:  شهرسازى  و  مسكن  و  راه  وزير 

را  انتخابيه  هاى  حوزه  برخى  بايد  چرا 
نسبت به بقيه اولويت دهيد؟ چرا بايد به 
اختصاص  تومان  ميليارد   20 شهرستانى 
 100 ديگر  شهرستانى  براى  و  دهيد 
كه  روستائيانى  بايد  چرا  تومان؟  ميليون 
به احمدى نژاد راى داده اند به اين دليل 

براى  كمترى  بودجه  و  شوند  مجازات 
عمران آنها اختصاص داده شود؟.

ضمن  نيز  موافق  نماينده  ديگر  رسايى 
بيان انتقادات خود گفت: وعده هاى سر 
است،  نشده  اجرايى  مهر  مسكن  خرمن 
شانتاژ  با  را  برخى ضعف هاى خود  چرا 

ترين  سياسى  پوشانند.  مى  تبليغاتى 
ما  اما  است  آخوندى  آقاى  كابينه   وزير 
كنيم.  باز  را  وى  پرونده  خواهيم  نمى 
وى در نطق خود افزود : آقاى آخوندى 
حق  اين  كنيد  مى  زندگى  كجا  بگوييد 
مردم است. من در خانه اى 140 مترى 

آن  گفتن  از  ترسى  و  كنم  مى  زندگى 
ندارم .

نيز  موافق  نماينده  ديگر  كوچك زاده 
فرياد بى خانمان ها  استيضاح  اين    : گفت 
اين  است.  مرفه  و  تنبل  كابينه  عليه 
اين  كرد:  تاكيد  مجلس  نماينده 
استيضاح مى خواهد منعكس كننده فرياد 
براى  اگر  مى گويد  كه  باشد  پابرهنگانى 
بلوك هاى  بين  فضاى  كردن  آسفالت 
از  چطور  نيست  بودجه  هشتگرد  مسكن 
ابتداى روستاى كوشكه زرد تا دم ويالى 

آقاى جهانگيرى بودجه است؟.
در ادامه وزير راه نيز در پاسخ به منتقدان 
نمايندگان  از  اى  گاليه  من  گفت: 
كه  خوشحالم  و  ندارم  كننده  استيضاح 
گوش ها را حساس كرديد اما اميدواريم 
 صحبت هاى من مورد توجه قرار گيرد .
جلسات  در  بار  چهار  من  افزود:  وى 
كردم  شركت  عمران  كميسيون 
گواهى  كميسيون  اين  دوستان   و 
اكثريت  با  از من  مى دهند كه سواالت 
آخوندى  گرفت.  قرار  توجه  مورد  باال 
خواهم  مى  نمايندگان  از  من   : افزود 
انصاف  رعايت  من  استيضاح  برنامه  در 

را كنند.

امام جواد (ع) : سه چيز از كارهاي نيكان است : انجام واجبات الهي ،
 ترك و دوري از گناهان ، مواظبت و رعايت مسائل و احكام دين . 

11 : 21
17 : 30
22 : 40
4 : 10
5 : 32

به مناسبت سومين روز  درگذشت

پدر، برادر، عمو و پدربزرگ عزيزمان مرحوم مغفور شادروان

حاج نوروز كالته بجدى (حقيقى پور)
جلسه ترحيمى امروز چهارشنبه 94/7/15 از ساعت 2 الى 3 بعدازظهر 

در محل مسجد جامع علوى (حائرى) واقع در خيابان حكيم نزارى برگزار مى شود 
تشريف فرمايى شما سروران گرامى موجب شادى روح آن مرحوم

 و تشكر و تسلى خاطر بازماندگان خواهد بود.

فــروش يا معاوضــه
مغازه موبايل فروشى با كليه امكانات و تجهيزات با سابقه كارى 6 ساله و موقعيت عالى 

واقع در ابتداى خيابان حكيم نزارى     09155612540

خواهان تهاتر مبلغى سپرده 
با رضايت طرفين هستيم. 

09172485791

قابل توجه 
موديان محترم 

ماليات بر ارزش 
افزوده:

امروز آخرين  مهلت 
ارائه  الكترونيكى 

اظهارنامه ماليات بر 
ارزش افزوده دوره 
تابستان 94 از طريق 

 www.evat.ir سامانه
مى باشد.

روابط عمومى اداره كل 
امور مالياتى خراسان جنوبى

شادروان حاج مهدى رضاپور از ساعت 3  الى 4 بعدازظهر در محل هيئت حسينى

شادروان حاج محمد چوبدار از ساعت 4 الى 5 بعدازظهر در محل هيئت ابوالفضلى (مصلى) 

اتاق اصناف و اتحاديه هاى وابسته مركز استان

با عرض تسليت عروج غمبار عزيزان همكارمان

 به خانواده هاى محترم داغديده

 رضاپور و چوبدار 
از كليه اصناف و بازاريان دعوت مى شود 

در مراسم سوم آن جان باختگان مظلوم كه امروز چهارشنبه  94/7/15 برگزار مى شود ، شركت فرمايند.

حفظ  شان  و جايگاه مهندسى خدمت به جامعه

محمد  هادى كميلى
كانديداى پنجمين دوره هيئت مديره

 سازمان نظام مهندسى خراسان جنوبى

پايه يك  تاسيسات  مكانيك
25 سال سابقه نظارت و طراحى و اجرا

كد  404

خانواده هاى: كالته بجدى ، حقيقى پور، صباغى ، رضائى ، گلسرخى و ساير فاميل وابسته

 پذيراى دوستان عزيز در
 فضاى خانوادگى گرم و بسيار 

آرام و دلنشين مى باشد

با سرويس دهى چـاى و عصـرانه و شـام

خيابان پانزده خرداد
 حدفاصل مدرس و پاسداران

 نبش خيابان عمارت
 باغ رستوران سارونه

بـاغ رستوران


