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برق سال آينده گران مي شود  

در  برق  قيمت  افزايش  برنامه  از  توانير  مديرعامل 
سال آينده خبر داد .  آرش كردي در گفتگو با ايسنا، 
گفت: افزايش قيمت برق براي سال آينده در سطح 
مطرح  دولت  هيئت  و  نيرو  وزارت  در  طرح  يك 
قيمت صورت  افزايش  اين  است  اما طبيعي  شده، 
حوزه  در  ساله  هر  اين كه  بيان  با  مي گيرد. وي 
خدمات افزايش قيمت صورت مي گيرد، اظهار كرد: 
صنعت برق نيز از اين مسئله مستثني نخواهد بود.

افزايش قيمت لبنيات پرمصرف از دي ماه  

و  مصرف كنندگان  حمايت  سازمان  معاون  ايسنا: 
قلم  سه  درصدي  شش  افزايش  از  توليدكنندگان 
محصول لبني پر مصرف شامل شير، ماست و پنير 
از يكم دي  ماه خبر داد.  محمديان، اظهار كرد: به 
توافق رسيديم كه كليه كارخانه هاي لبني نسبت به 
افزايش 100   توماني قيمت خريد هركيلوگرم شيرخام 
از دامداران از تاريخ يكم دي ماه اقدام كنند و متقابال 

قيمت فرآورده هاي لبني را افزايش دهند. 

پذيرش مدرك دوم و سوم فرهنگيان

رئيس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس گفت: 
فرهنگيان براي ارائه مدرك دوم و سوم در صورتي 
كه در همان رشته قبلي و مورد نياز آموزش و پرورش 
ادامه تحصيل دهند، مدرك آنها مورد پذيرش قرار 
كرد:  اظهار  فارس،  با  گفتگو  در  زاهدي  مي گيرد .  
آن  است،  مثبتي  مطلب  است  گفته شده  كه  آنچه 
 هم بر اساس مصوبه اي بوده كه سازمان مديريت و 

برنامه ريزي تهيه كرده است . 

نگاه مثبت وزارت راه براى توسعه 
محور سربيشه به   فراه افغانستان

عاصفى : به دليل مشكالت تحريمى و وضعيت نامساعد منابع دولتى تامين اعتبار به كندى صورت مى گيرد/ صفحه 7

نماينده خراسان جنوبى در شوراى عالى استان ها عنوان كرد :

سرپرست دفتر امور سياسى و انتخابات 
استاندارى خراسان جنوبى خبر داد :

ثبت نام 8 نفر براى 
نمايندگى مردم استان در 

مجلس شوراى اسالمى

 متقاضيان سعى كنند ثبت نام 
را به روز آخر موكول نكنند

ثبت نام نماينده مردم استان در 
مجلس خبرگان براى دور جديد 

صفحه 8 معلول نيازمند ترحم نيست ؛ به اشتغالش توجه كنيد
استاندار در گردهمايى معلوالن استان : 

صفحه 7

 26 آذر ماه ، روز ملى حمل و نقل

 و راهدارى و رانندگان 
بر تمامى تالشگران و دست اندركاران صنعت حمل و نقل گرامى باد

 انجمن صنفى شركت هاى حمل و نقل فرآورده هاى نفتى
خراسان جنوبى

جناب آقاى مهندس نصرى
مدير كل محترم و معزز حمل و نقل و پايانه هاى خراسان جنوبى

جناب آقاى مهندس مهدى حسينى
معاون محترم و معزز حمل و نقل و پايانه هاى خراسان جنوبى

هفته حمل و نقل و رانندگان
 بر شما و همكاران محترم تان و همچنين تمامى دست اندركاران عرصه حمل و نقل مبارك باد

انجمن صنفى رانندگان ناوگان بارى بيرجند

جناب آقاى مهندس ناصرى
 فرماندار محترم شهرستان بيرجند

جناب آقاى مهندس موهبتى
مدير كل محترم دفتر اقتصادى و بين الملل استاندارى

انتصاب بجا و شايسته شما بزرگواران را صميمانه تبريك عرض نموده
 توفيقات روزافزون شما را از درگاه احديت خواستاريم.

انجمن صنفى كارفرمايان شركت هاى حمل و نقل كاالى بيرجند

جناب آقاى مهندس نصرى 
مدير كل محترم حمل و نقل و پايانه هاى خراسان جنوبى

بى شك رسيدن به توسعه پايدار شهرى و عدالت اجتماعى
 در بخش حمل و نقل در گرو همكارى و مساعى تالشگران

 در حوزه حمل و نقل مى باشد

26 آذر ماه ، روز حمل و نقل
 بهانه اى بود تا به مصداق حديث شريف «من لم يشكر المخلوق لم يشكر الخالق» 

از زحمات و تالش هاى جناب عالى و همكاران در اين عرصه تشكر و قدردانى به عمل آيد  
توفيق روزافزون براى شما در ظل توجهات حضرت حق را خواستاريم.

انجمن صنفى كارفرمايان شركت هاى حمل و نقل كاالى بيرجند

دلتنگيم براى عزيزى كه مدت هاست بى آن كه
 باشد هر لحظه مان را با او زندگى كرديم

سومين سالگرد 
درگذشت همسر و مادر نازنين مان

 مرحومه مغفوره

فاطمه رباب چرخى
را با ذكر فاتحه و صلواتى گرامى مى داريم. 

خداوند روحش را قرين رحمت خويش بفرمايد

همسر و فرزندان
مديريت شركت مهراس كوير

هفتمين روز درگذشت مادرى مهربان ، خواهرى دلسوز مرحومه مغفوره

حاجيه كبرى فالحى
را به اطالع كليه دوستان، اقوام و آشنايان مى رساند: به همين مناسبت جلسه ترحيمى 
دوشنبه 94/9/30 از ساعت 14:30 الى 15:30 در محل مسجد باقرالعلوم (ع) 
«واقع در خيابان عدالت» برگزار مى گردد، حضور شما سروران باعث شادى روح

 آن مرحومه و تسلى خاطر بازماندگان خواهد بود.
ضمنا جلسه بانوان محترمه نيز همزمان در همان محل برگزار مى گردد

خانواده هاى فالحى ( مجتمع كارخانجات كاشى و سراميك فرزاد)

با نهايت تاسف و تاثر درگذشت بزرگ خاندان مرحوم مغفور

 اسماعيل بيجارى
 (پدر شهيد گرانقدر ابوالفضل بيجارى)

را به اطالع دوستان، اقوام، آشنايان و همشهريان عزيز مى رساند:
مراسم تشييع و تدفين و بدرقه آن مرحوم امروز يكشنبه 

94/9/29 ساعت 2 بعدازظهر از محل غسالخانه برگزار مى گردد.
خانواده هاى: بيجارى ، جبارى و فاميل وابسته

جمعيت هالل احمر استان خراسان جنوبى
آگهى مزايده عمومى   شرح در صفحه 2

فروش زمين تجارى با پروانه ، 120 متر واقع درخيابان مطهرى
 (محدوده سه راه اسدى) يا معاوضه با آپارتمان يا وياليى 09309035265

مزايده شماره 125 

شركت كوير تاير
شركت كويرتاير در نظر دارد: حدود يكصد و پنجاه (150) تن كامپاند برگشتى 

موجود در كارخانه را از طريق مزايده به فروش برساند.
از متقاضيان دعوت مى شود از تاريخ نشر آگهى پس از بازديد و دريافت برگ شرايط 
شركت در مزايده، پيشنهاد كتبى خود را حداكثر تا پايان وقت ادارى يكشنبه 94/10/6 

در پاكت دربسته به واحد تداركات اين شركت به نشانى بيرجند- كيلومتر 11 
جاده كرمان تحويل نمايند. تلفن: 32255366- 056

 شركت كويرتاير در رد يا قبول يك يا همه پيشنهادات مختار مى باشد.

روابط عمومى شركت كويرتاير

و آقايان مهندسين: حسين گلكارى ، امير محمد بى باك 
محمد زهرايى ، عليرضا نيك شعار، وحيد ناصرى و مهدى فدويان

 اعضاى محترم على البدل هيئت مديره سازمان
تبريكات صميمانه ما را پذيرا باشيد. لطف و عنايت پروردگار قرين تالش متواضعانه تان باد

گروه شركت هاى ساختمانى و معمارى ارسن- شيرمهنجى

جناب آقاى مهندس غالمرضا توكلى 
 رئيس محترم سازمان نظام مهندسى ساختمان خراسان جنوبى

جناب آقايان: دكتر سيد رضا سرافرازى ، دكتر فريد فروزانفر
 دكتر محمدرضا اكبرى  آقايان مهندسين: محمدرضا امينى
 سيد محمدرضا فاطمى ، عباس عامرى ، محسن نصرآبادى 

و سركار خانم مهندس سيده بنفشه ميركاظمى 
اعضاى محترم اصلى هيئت مديره سازمان

«هوالباقى»

ثبت نام كـربال
تعداد محدود

اعزام زمينى 94/10/10

دفتر زيارتي عماد بيرجند
ميدان شهدا - شهدا ۸ ساختمان آوا   ۳۲۲۲۴۱۱۳

شهادت امام حسن عسكرى(ع) تسليت باد
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دبير فراكسيون توليد و اشتغال مجلس از برگزاري نشست اعضاي اين فراكسيون با وزير تعاون ،كار و رفاه اجتماعي در روز دوشنبه اين هفته خبر داد . 
به گزارش فارس، سيد مرتضي حسيني گفت: بررسي برنامه هاي اين وزارتخانه براي ايجاد اشتغال و ساماندهي وضعيت بيكاران كشور و همچنين 
بررسي سياست هاي دولت براي حل اين مشكالت در برنامه ششم توسعه و بودجه سال آينده از اهداف برگزاري اين نشست است . 

وزير كار دوشنبه هفته جاري از اشتغال زايي دولت گزارش مي دهد

امروز ٢٩ آذر ١٣٩٤ مصادف با
 ٨ ربيع االول ١٤٣٧ و  ٢٠ دسامبر ٢٠١٥

شهادت  مناسبت  به  كارگري  بسيج  روز 
«محمدجواد تندگويان» وزير نفت دولت شهيد 

رجايي (١٣٧٠ ش).
از  پس  گيالن  و  تبريز  به  روس ها  هجوم 

اولتيماتوم به دولت ايران (١٢٩٠ ش).
درگذشت «استاد ابوالحسن صبا» موسيقي دان 

ايراني (١٣٣٦ ش).
روز تجليل از مهندس «محمدجواد تندگويان» 
رجايي»  «شهيد  دولت  در  ايران  وزيرنفت 

(١٣٧٠ش).
شهادت پيشواي يازدهم مسلمانان حضرت امام 
حسن عسكري(ع) و آغاز دوران امامت حضرت 
مهدي قائم آل محمد (عجل ا... تعالي فرجه)  

(٢٦٠ ق).
تصرف شهر تفليس توسط سلطان جالل الدين 

خوارزمشاه (٦٢٣ ق).
رحلت عالم جليل، شيخ حسين بن عبدالصمد 

عاملي پدر شيخ بهايي (٩٨٤ ق). 
شهادت عزالدين قسام بنيانگذار اولين سازمان 

جهاد مسلحانه در فلسطين(١٣١٤ ش).
معروف  نقاش  ِرْنوار»  آگوست  «پير  مرگ 

فرانسوي (١٩١٩م).
مرگ «فرانسوا راْبِله» اديب و نويسنده برجسته 

فرانسوي (١٥٥٣م).
رمان  نويس  ِبْك»  اشتاْيْن  «جان  درگذشت 

بزرگ امريكايي (١٩٦٨م).
استقالل  سر  بر  پاكستان  و  هند  جنگ  پايان 

بنگالدش (١٩٧١م).
حمله نظامي نيروهاي امريكا به كشور «پاناما» 

(١٩٨٩م).
از  پس  «ماكائو»  بر  چين  حاكميت  بازگشت 

چهار قرن استعمار پرتغال (١٩٩٩م).

تقويم مناسبت هاى  روز

 مصرف دارو با الكترونيكي شدن نسخ 
كاهش مي يابد

 
رئيس سازمان غذا و دارو با اشاره به اينكه الكترونيكي 
شدن نسخ پزشكي باعث كاهش مصرف دارو در 
كشور مي شود، گفت: بيمه ها در اين باره بايد با ما 
همكاري كنند . به گزارش مهر، ديناروند، با اشاره به 
اينكه بايد زيرساخت هاي منطقي دارو در كشور فراهم 
شود، اظهار كرد: مواردي مانند رديابي و رهگيري دارو و نسخ الكترونيك 
مي تواند در اين خصوص موثر باشد.  وى با اشاره به اينكه براي رفع معضل 
مصرف غيرمنطقي دارو بايد نسخه نويسي را به صورت الكترونيكي پياده  
كنيم، گفت: براساس گزارش هاي جهاني، پس از اجراي طرح الكترونيكي 

شدن نسخ، مصرف دارو تا 10درصد كاهش پيدا خواهد كرد. 

ارائه آموزش اشتغال به 3 ميليون نفر

از  يكي  بيكاري  اينكه  بيان  با  كار  وزارت  در  مسئول  مقام  يك 
   3 ساليانه  گفت:  است،  كشور  اصلي  معضالت 
 ميليون نفر آموزش فني و حرفه اي مي بينند .  به 
گزارش مهر، رهام كيايي، افزود: ساالنه بيش از 
وابسته  آزاد  و  دولتي  مراكز  در  نفر  ميليون  سه 
به اين سازمان در كشور مشغول مهارت آموزي 
هستند كه حدود يك ميليون نفر آنها در مراكز دولتي است .  وى به 
مرزي  مناطق  ساكنان  و  روستائيان  توانمندسازي  طرح هاي  اجراي 
اشتغال  ايجاد  با  التحصيالن  فارغ  و  دانشجويان  توانمندسازي  نيز  و 
اصولي  ريزي  برنامه  با  امر  اين  تحقق  گفت:  و  كرد  اشاره  پايدار 

مي تواند تا حدي مانع مهاجرت به شهرها شود . 

انتقاد شديد آخوندي از سازمان حمايت
  

وزير راه و شهرسازي با بيان اينكه سازمان حمايت بايد منحل شود، گفت: 
عده اي در كشور به دنبال اين هستند تا روش هاي 
كمونيسم را در اقتصاد اجرا كنند و قيمت گذاري 
داشته باشند .  به گزارش مهر، آخوندي با اعالم 
اينكه بساطي كه اينها راه انداختند، جزو تعاليم 
در  داد: مسلمان هيچگاه  ادامه  نيست،  اسالمي 
بازار بخش خصوصي دخالت نمي كند و مسلمان دست در جيب مردم 
به بهانه حمايت از مصرف كننده نمي كند  .  وي افزود: تاكنون نديديم كه 
سازمان حمايت، از مصرف كننده حمايت كند و اميدواريم در برنامه ششم 
توسعه با همكاري مجلس اين سازمان منحل شود و بساط اين دستگاه ها 

را جمع كنند تا بتوان در اين مملكت كار كرد  . 

مقامات وزارت كار در حالي از آغاز اجراي طرح 
خريد كاالي ايراني، خبر مي دهند كه هنوز ساز 
توماني  ميليون   10 تسهيالت  دريافت  كار  و 
و  نيست  مشخص  كارگران  توسط  كاال  خريد 
بهره مندي  براي  پيشنهادات گروه هاي كارگري 
اجماع  به  هنوز  طرح  اين  مزاياي  از  كارگران 
قرار  ايسنا،  گزارش  به  است.  نرسيده  واحدي 
است كه در مرحله نخست، بازنشستگان سازمان 
تأمين اجتماعي و بازنشستگان صندوق كشوري 
تحت پوشش اين طرح قرار بگيرند و افراد كم 
درآمد و اقشار آسيب پذير در مرحله بعد مشمول 
 - ميدري   احمد  شوند .   اعتباري  خريد  كارت 
معاون رفاه وزير كار -  اخيرا از آغاز اجراي طرح 

داده  خبر  آزمايشي  به شكل  چند شهرستان  در 
كاال  خريد  اعتباري  كارت  طرح  است:  گفته  و 
مي  در  اجرا  به  پايلوت  شكل  به  هفته  اين  از 
آيد و براي آنكه با مشكل اجرايي مواجه نشود، 
و  گرفته  صورت  الزم  اطالعاتي  ساختهاي   زير 
هماهنگي ميان دستگاهها در حال نهايي شدن 
كه  افرادي  تمام  گفته  ميدري  كه  آنطور  است .  
طرح  اين  مشمول  مي كنند  پرداخت  بيمه  حق 
تا  است  تالش  در  كار  وزارت  و  شد  خواهند 
نيز  ساختماني  كارگران  جمله  از  كارگران  تمام 
همچون بازنشستگان تامين اجتماعي و صندوق 
طرح  اين  پوشش  تحت  كشوري  بازنشستگي 
مقامات  برخي  حال  همين  در  بگيرند  .   قرار 

ميليون   10 وام  كه  كرده اند  پيشنهاد  كارگري 
كارگران  به  مرحله  پنج  در  كاال  خريد  توماني 
دو  مرحله  هر  در  كه  نحو  اين  به  شود  داده 
ميليون تومان وام پرداخت شود و كارگران پس 
از تصفيه وام دريافتي، وام مرحله بعد را دريافت 
ميليون   10 اعتبار  ديگر، سپردن  پيشنهاد  كنند .  
مصرف  تعاوني هاي  مركزي  اتحاديه  به  توماني 
اين  مدافعان  و  است  (امكان)  ايران  كارگران 
عضويت  به  توجه  با  كه  باورند  اين  بر  پيشنهاد 
جمع كثيري از كارگران در اتحاديه، اگر اين مبلغ 
اتحاديه  شود  گذاشته  امكان  اتحاديه  اختيار   در 
مي تواند ضمانت كارگران را در ازاي خريد كاال 

از اتحاديه برعهده بگيرد . 

 سرنوشت كارگران در طرح خريد كاال همچنان نامعلوم  

و  راه  وزارت  ساختمان  و  مسكن  معاون 
شهرسازي گفت: ركود مسكن چند بخش 
دارد؛ يكي اينكه ركود فعلي بهترين شرايط 
را براي خريداران دست به نقد مسكن فراهم 
كرده است چون هيچگاه چنين زمان طوالني  
در تاريخ اقتصاد مسكن كشور نداشته ايم كه 
قيمت اين كاال ثابت بماند و حتي اگر بر اساس 

شاخص هاي تورم محاسبه كنيم، مي توان نام 
به  گذاشت.  مسكن  قيمت  كاهش  را  آن 
اين  گفت:  مظاهريان  حامد  الف،  گزارش 
شرايط فعلي بازار مسكن بهترين زمان براي 
خريد مسكن از سوي متقاضيان واقعي است.  
 بخش ديگر افرادي هستند كه بالقوه توان 
خريد مسكن را دارند وضعيت كنوني بهترين 

راه حل براي آنهاست و به شدت دنبال راه 
حل هايي براي خانه دار شدن آنها هستيم كه 
در اين راستا بسته هاي گوناگون و وام هاي 
مختلف ارائه مي شود اين افراد عمدتا اقشار 
متوسط هستند كه از حقوق و درآمد ماهيانه 
نسبتا مطمئني برخوردارند و اندك اندوخته اي 
از  استفاده  با  و  كرده اند  جمع آوري  هم 

بسته هاي تسهيالتي موجود مي توانند خانه دار 
شوند  . تسهيالتي كه ظرف يك سال گذشته 
وام صندوق  چه  و  فرسوده  بافت  براي  چه 
پس انداز مسكن يكم يا ساير تسهيالتي كه 
در طول يك سال گذشته ارائه شده نسبت 
به دو سه سال قبل از نظر گسترش، تنوع و 

اثرگذاري قابل مقايسه نيست .

  بهترين زمان خريد مسكن

هدفمندي يارانه ها پنج ساله شد

قانون هدفمندي يارانه ها روز شنبه 28 آذرماه   در 
 حالي پنجمين سال اجراي خود را پشت سر مي گذارد 
شمار  94    به  توسعه  پنجم  برنامه  پاياني  سال   كه 
مي رود اما با اين وجود همچنان انتقادهايي نسبت 
دولت  براي  آن  مالي  بار  تحميل  و  اجرا  نحوه  به 
ايرنا، طبق مصوبه مجلس  به گزارش  دارد .   وجود 
پايان  در  كشور  شد،  اجرايي   1389 آذرماه  از  كه 
به بسياري  امسال)  بايد  برنامه پنجم توسعه(پايان 
داخلي  فروش  قيمت  به  دستيابي  نظير  اهداف  از 
بنزين، نفت گاز، نفت كوره، نفت سفيد و گاز مايع 
و ساير مشتقات نفت، با لحاظ كيفيت حامل ها و 
با كمتر از 90 درصد فوب خليج فارس و همچنين 
ميانگين قيمت فروش داخلي گاز طبيعي به گونه 
اي تعيين شود كه به تدريج تا پايان برنامه پنجم 
 75 حداقل  معادل  اجتماعي،   - اقتصادي  توسعه 
پس  صادراتي  طبيعي  گاز  قيمت  متوسط  درصد 
ترين  اصلي  اين،  وجود  شود  . با  ها  كسرهزينه  از 
سرانجام  به  قانون  اين  در  شده  مشخص  تكاليف 
نرسيده و آنگونه كه سخنگوي دولت اعالم كرده 
است، دولت قصد دارد اين قانون را در برنامه ششم 

توسعه نيز ادامه دهد  .

پرداخت مطالبات داروخانه ها تا تيرماه

پرداخت  از  سالمت  بيمه  سازمان  مديرعامل 
پزشكان  مطب  و  تيرماه  تا  ها  داروخانه  مطالبات 
نيز تا مردادماه خبر داد و گفت: همچنين مطالبات 
است.   شده  پرداخت  ماه  آبان  تا  خانواده  پزشكان 
افزود: در حال حاضر   به گزارش مهر، دكتر كبير، 
مطالبات داروخانه ها در برخي از استان ها تا تيرماه 
پرداخت شده و مطالبات مطب هاي پزشكان نيز تا 
مردادماه پرداخت شده است و به دنبال اين هستيم 
كه مابقي مطالبات را نيز پس از تخصيص اعتبارات 

پرداخت كنيم. 

استخدام 20 هزار كارمند در جهاد 
كشاورزي تا دو سال آينده

وزارت  انساني  منابع  و  مديريت  توسعه  معاون 
جهاد كشاورزي گفت: در سال 81 و قبل از ادغام 
 150 سازندگي  و  كشاورزي  جهاد  وزارتخانه  دو 
هزار نفر كارمند بود و اين رقم امسال به 62 هزار 
و 653 نفر رسيده است .  به گزارش فارس، جوادي 
گفت: 30 هزار پست خالى در وزارتخانه داريم، در 
حالى كه اين وزارتخانه تنوع و گستردگى وظايف 
زيادى دارد كه از دل دهستان ها تا مراكز خدمات 
مشاوره اى و علمى در سطح شهرها پراكنده است.  
 96 سال  پايان  تا   94 سال  ابتداي  از  افزود:  وى 
خواهيم  نيرو  جذب  نفر   461 و  هزار   20 تعداد 
داشت، در حاليكه تا پايان سال 94، 54 هزار نفر 

از ما جدا مي شوند . 

اختصاص 2000 ميليارد ريال 
براي حمايت از مسكن مهر  

و  راه  وزارت  پيشنهاد  به  وزيران  هيئت  ايسنا: 
قانون ساماندهي  ماده 18  استناد  به  و  شهرسازي 
و حمايت از توليد و عرضه مسكن مصوب 1387، 
مبلغ 2000 ميليارد ريال در اعتبارات سال 94 براي 

حمايت از مسكن مهر تصويب كرد. 

مزايده عمومى      شماره 94-1
جمعيت هالل احمر استان خراسان جنوبى درنظر دارد: مطابق مشخصات ذيل اقالم و كاالهاى خود را به فروش برساند.

شهرستان محل وقوع كاالوضعيت كاالحجم تقريبىنام كاالرديف
اسقاطكاركردهنو

فردوس-341 تختهچادر برزنتى طرح قديم1
بشرويه-143 تختهچادر برزنتى طرح قديم2
طبس-65 تختهچادر امدادى ايرانى طرح قديم- درجه يك3
طبس-190 تختهچادر امدادى خارجى كامل عربى4
طبس-13 تختهچادر امدادى ايرانى طرح قديم- درجه 52

6
چادر امدادى خارجى كامل 2*3

طبس-500 تختهطرح قديم- درجه يك- سبز پررنگ 

7
چادر امدادى ايرانى طرح قديم

طبس-181 تختهدرجه يك- سبز كمرنگ 

طبس-3 تختهچادر گروهى ايرانى بدون پل و پايه8
طبس-5 تختهچادر گروهى ايرانى كامل9

سربيشه-11 تختهچادر عشايرى طرح قديم10

نهبندان-12 تختهچادر برزنتى گروهى11
قيمت كارشناسى كل (ريال) 2/016/350/000

شرايط متقاضيان: داراى شخصيت حقوقى و حقيقى مهلت دريافت اسناد مزايده و مشخصات اعالم : تاريخ 94/9/30 لغايت 94/10/7
مهلت برگشت اسناد مزايده: 94/10/9 لغايت 94/10/19  محل بازديد: جمعيت هالل احمر شهرستان هاى مورد اشاره در جدول فوق از ساعت 7/30 الى 
14/30 مهلت قبول پيشنهادات:    زمان بازگشايى پاكت ها و اعالم برنده: سه شنبه مورخ 94/10/22 ساعت 9 صبح  محل تشكيل كميسيون: بيرجند- 
خيابان معلم- ميدان مادر- جمعيت هالل احمر استان مدارك مورد نياز براى دريافت اسناد مزايده: تصوير كارت شناسايى ملى به همراه اصل آن - اصل فيش 
واريزى به مبلغ 200/000 ريال به حساب 727095/25 بانك ملت شناسه 39004809157 به نام جمعيت هالل احمر  محل دريافت اسناد و تحويل مدارك: 
نشانى: خراسان جنوبى- بيرجند- خيابان معلم- ميدان مادر- جمعيت هالل احمر استان- واحد دبيرخانه   به درخواست مراجعه كنندگان قبل و بعد از تاريخ هاى 
تعيين شده ترتيب اثر داده نمى شود. تضمين شركت در مزايده مى بايست به صورت (ضمانت نامه بانكى يا چك تضمين شده بانكى) معتبر غيرمشروط به نام جمعيت 
هالل احمر باشد. (مبلغ تضمين 10 درصد قيمت پيشنهادى) حضور مزايده گران در جلسه بازگشايى پاكت ها بالمانع مى باشد. شماره تماس 32421990 براى 
پاسخگويى به سواالت از ساعت 7/30 الى 14/30 فعال مى باشد. (واحد امور قراردادها) در صورت انصراف برنده اول از خريد، سپرده وى به نفع فروشنده ضبط و برنده 
دوم به عنوان خريدار معرفى مى گردد. در صورت امتناع برنده دوم ضمانت ضبط مى گردد و مزايده تجديد مى شود. كليه هزينه هاى متعارف حمل و نقل و تخليه 
و بارگيرى و باسكول، كارشناسى و هزينه هاى ديگر انجام مزايده بر عهده برنده مزايده (خريدار) مى باشد. تعداد حداقل دو شركت كننده يا دو پيشنهاد دهنده براى 

بازگشايى پاكت ها الزامى است.

 كركره برقى -  جك پاركينگى

نبش مدرس 69    09153616358

چك دو ماهه

دعوت نامه تشكيل مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده 
     شركت تعاونى طاليه داران عرصه سازندگى بامداد شرق    تاريخ انتشار: 94/9/29

جلسه مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده شركت تعاونى طاليه داران عرصه سازندگى بامداد شرق يكشنبه 94/10/13 راس ساعت 
17 در محل دفتر شركت واقع در ساختمان ادارى سازمان جهاد كشاورزى استان برگزار مى گردد.

از كليه اعضا دعوت مى شود براى اتخاذ تصميم نسبت به موضوعات ذيل در اين مجمع حضور به هم رسانند. ضمنا چنانچه عضوى به 
داليلى نتواند شخصا در جلسه حضور يابد، مى تواند همزمان با نماينده تام االختيار خويش به دفتر شركت مراجعه و برگ وكالت نامه را 

تنظيم و برگه ورود به جلسه مجمع را دريافت نمايد. 
دستور جلسه:

هيئت مديرهاصالح بند 4 اساسنامه (حوزه عمليات تعاونى از شهرستان به سراسر كشور)

آگهى تحديد حدود اختصاصى حوزه ثبتى نهبندان
آگهى تحديد حدود ثبت امالك يك قسمت از بخش 5 شهرستان نهبندان پيرو آگهى شماره به موجب ماده 14 قانون ثبت امالك تحديد حدود شماره زير:

يك اصلى شهر نهبندان 643 فرعى دولت جمهورى اسالمى ايران به نمايندگى وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى – دانشگاه علوم پزشكى و خدمات بهداشتى درمانى بيرجند ششدانگ 
ساختمان ستاد شبكه بهداشت و درمان شهرستان نهبندان در روز 94/10/22 ساعت ادارى در محل شروع و به عمل خواهد آمد. لذا به موجب ماده 14 قانون ثبت امالك به صاحبان امالك و حقوق ارتفاقى 
و مجاورين شماره هاى فوق الذكر بوسيله اين آگهى اخطار مى گردد كه در روز و ساعت مقرر باال در محل حضور به هم رسانند. چنانچه هر يك از صاحبان امالك يا نماينده قانونى آنها در موقع مقرر حاضر 
نباشند مطابق ماده 15 قانون مزبور ملك مورد آگهى با حدود اظهار شده از طرف مجاورين تحديد خواهد شد و اعتراضات مجاورين نسبت به حدود و حقوق ارتفاقى و نيز صاحبان امالك و حقوق ارتفاقى كه 
در موقع مقرر حاضر نبوده اند مطابق ماده 20 قانون ثبت فقط تا سى روز از تاريخ تحديد حدود پذيرفته خواهد شد و از تاريخ تسليم اعتراض به اداره ثبت ظرف يك ماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع 

ذيصالح قضايى تقديم و گواهى الزم از مرجع مذكور اخذ و به اين اداره تسليم نمايند.
تاريخ انتشار: 94/9/29     حسين براتى -  رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان نهبندان

آگهى تغييرات شركت باربد بناى خاوران «سهامى خاص» به شماره ثبت 4518 و شناسه ملى 10360059741 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى
 مورخ 94/7/21 تصميمات ذيل اتخاذ شد:

1- آقايان احمدعلى صادقى به شماره ملى 5639820454 و عليرضا صادقى به شماره ملى 0859889505 و خانم كبرى وداد به شماره ملى 0651660157 به عنوان اعضاى اصلى هيئت مديره 
براى مدت دو سال انتخاب گرديدند. 2- آقاى امير صادقى به شماره ملى 0859358798 به عنوان بازرس اصلى و خانم شكيبا محمودى به شماره ملى 0919899706 به عنوان بازرس على البدل شركت براى 
مدت يك سال مالى انتخاب گرديدند. 3- روزنامه آواى خراسان جنوبى جهت درج آگهى هاى شركت انتخاب گرديد. با ثبت اين مستند تصميمات انتخاب بازرس، انتخاب روزنامه كثيراالنتشار ، انتخاب مديران 

انتخاب شده توسط متقاضى در سوابق الكترونيك شخصيت حقوقى مرقوم ثبت و در پايگاه آگهى هاى سازمان ثبت قابل دسترس مى باشد.
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان جنوبى - مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى بيرجند

فروش يا معاوضه واحد 100 مترى (آسمان دو) در حال ساخت 
30 ميليون امسال ، 30 ميليون سال آينده ، 60 ميليون وام مسكن

موقعيت و آينده عالى ، حاشيه بيست مترى سپيده 

امالك آسمان  فروش ويژه ملك/ خريد/ فروش/ معاوضه/ مشاركت در ساخت و پيمانكارى با شماست
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   2- 20 43 42 32    66 66 44 32     صاِف صاف      لوِل لول      تخِت تخت
دفتر: توحيد 21، نبش نبوت 21، پالك 105
عضو  معتبر اتحاديه     مسئول : دستگردي

از اقدام به موقع و سريع شما براى پيشگيرى از سرقت مغازه هاى نبش جمهورى 27 
كمال تشكر و قدردانى را داريم. از خداوند منان توفيق و سالمتى شما عزيزان را 

در راستاى انجام وظايف و ماموريت هايتان خواستاريم.

جمعى ازكسبه نبش جمهورى 27

پرسنل محترم يگان  امداد نيروى انتظامى شهرستان بيرجند

جناب ستوان  سوم الوانى
سركار استوار يكم   فتحى گل 

سرباز وظيفه  مقدس نياك



پيام شمامرزنشينان خراسان جنوبى تا 15دى نسبت به تكميل پرونده اقدام كنند
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پيام كوتاه : 3000272424

يكشنبه * 29 آذر 1394 * شماره 3396 3
ايرنا- رئيس اداره بازرگانى خارجى سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبى گفت: مرزنشينان استان براى دريافت كارت الكترونيك 
 تا پايان 15 ديماه سال جارى فرصت دارند نسبت به رفع نقص پرونده هايى كه قبًال ثبت نام شد با مراجعه به دفاتر پيشخوان اقدام كنند. 
 رئوفى فرد، افزود: چنانچه آنان تا 15 دى ماه نسبت به تكميل پرونده اقدام نكنند، پرونده ها به سيستم بايگانى سامانه مرزنشينان منتقل

مى شود. وى يادآور شد: 30 آذر ماه جارى آخرين مهلت تحويل كارت هاى باقى مانده در دفاتر پيشخوان دولت است.

افزون زباله ها و نخاله هاى  انباشت روز  * رحيم زاده- 
ساختمانى از جمله مناظر نازيبايى است كه به دنبال ساخت 
و سازهاى اخير در مركز استان چشم انداز شهر را تحت 
تأثير قرار داده و به مشكلى براى شهروندان تبديل شده 
 است اين مشكل در زمين هاي حاشيه شهر و شهرك هاى

تازه بنيان و كمربندي شهر بيرجند هم براى مردم و هم 
مديريت شهرى چالش برانگيز شده است.

نخاله هاى ساختمانى چيست؟

نخاله هاي ساختماني به مواد زايد جامدي اتالق مي شود 
از  بنا كردن سازه هايى  از نو  از تغيير وضع، تعمير و  كه 
قبيل راه ها و يا ساختمان هاي مسكوني و تجاري و اداري 

و... در شهرها حاصل مي شود. 
تمام  شامل  بلكه  نيست.  محدود  ساختماني  هاي  نخاله 
مصالح از قبيل سنگ ها، آجرها، بلوك ها، گچ ، فوالد، 
كشي،  برق  و  كشي  لوله  از  حاصل  مصالح  الوار،  شيشه، 
يا  مواد  اين  كه  باشد  مي  نيز   ... و  بام  آسفالت  پوشش 
به وسيله خود محيط زيست توليد شده اند (نظير حوادث 
يا  و   (... و  سيالب  و  گردباد  توفان،  زلزله،  مانند  طبيعي 
به طور  حاصل عمليات ساخت و ساز و تخريب هستند. 
كلي، تعريف يكساني براي نخاله ساختمانى در دنيا وجود 
ندارد، طبقه بندي اصلي نخاله بر اساس منشأ و تركيب 

نخاله هاي تخريب و ساخت است. 
برخى از اجزاى ضايعات ساختمانى همچون ديوار خشك 
در فرايند دفن، از خود گاز سمى سولفيد هيدروژن منتشر 
 مى كنند. بنابراين براى محيط زيست ايجاد اشكال مى نمايند.
در بيرجند رشد ساخت و سازها، تخريب بناهاى قديمى و 
احداث ساختمان هاى جديد طى سال هاى اخير به نحوه 
هاى نخاله  اقسام  و  انواع  از  انبوهى  انباشت  به   فراگير 

نارضايتى  و  انجاميده  استان  مركز  حواشى  در  ساختمانى 
شهروندان ساكن در اين مناطق را به دنبال داشته است.

نبود جايگاه مناسب براي تخليه
نخاله هاي ساختماني در بيرجند

از  نقاط مختلف يكى  در  نخاله هاي ساختماني  پراكندگي 
از  برخى  اند.  مواجه  آن  با  شهروندان  كه  است  معضالتي 
شهروندان نخاله هاي ساختماني خود را در پيرامون شهر و 
با فاصله بسيار كمي از محل زندگي مردم تخليه مي كنند. 
 احمدى شهروند بيرجندى با بيان اين مطلب ادامه مى دهد:

متأسفانه جاى مناسبى پيش بينى نشده و اين كار متولى تعريف 
شده و ناظر ندارد و بارها خاكروبه و نخاله در نزديكترين مكان 
و در حواشى شهر تخليه مي شوند كه عالوه بر ايجاد چشم 
انداز بسيار نامناسب و زشت براي ورودى هاى شهر، منجر به 
آلودگي هاي زيست محيطي در اين مناطق بستر رودخانه و 

انسداد مسيل هاى اطراف شهر نيز مى شوند. 
 به گفته وى كاميون ها در روز روشن بى هيچ ترس و واهمه اى

از برخورد مسئوالن، اقدام به تخليه نخاله هاى ساختمانى در 
حاشيه خيابان ها يا كمربندى مى كنند.

شمال شهر، گورستان نخاله هاى ساختمانى!

با توجه به ساخت و سازهاى روز افزون در منطقه شمال 
شهر و بى توجهى مردم و مسئوالن به اين موضوع اين 
ناحيه را به گورستان نخاله هاى ساختمانى بدل كرده است. 
به گفته وى برخي از شهروندان براى كاهش هزينه هاي 
شخصي  طور  به  و  شبانه  را  ساختماني  هاي  نخاله  خود، 
حمل و درشهرك هاى حاشيه شهر مانند مهرشهر، اميرآباد، 
ايجاد  اين كار باعث  با  آباد تخليه كرده و  چهكند و على 

مشكالتي براي ساكنان اين مناطق مي شوند. 
رضايى مى گويد: عده اى از شهروندان حتى بى توجه به اينكه 
 نخاله هاي ساختماني به دليل وجود فلز و ساير ناخالصي ها

ايجاد  مشكل  محل  ساكنان  براى  و  بوده  آفرين   خطر 
مى كنند، بعد از اتمام كار آنها را در همان محل رها كرده 
و بى توجه از آن مى گذرند. وى از بى مسئوليتى برخى 
ها خيابان  كشى  آسفالت  در  پيمانكار  شركتى   نيروهاى 

هم معترض است و مى گويد: در بارندگى هاى ماه گذشته 
انباشت برخى نخاله هاى ساختمانى حاصل از كار در مسير 
جوى ها باعث مسدود شدن آنها، سرريز شدن آب باران و 

آبگرفتگى قسمتى از خيابان غفارى شد.

نخاله هاى ساختمانى عامل بروز سالك

شهروند ديگرى با نارضايتي از تخليه نخاله هاي ساختماني 
در نقاط مختلف شهر مي گويد: نخاله هاي ساختماني در 
خيابان ها، كانال ها و مسير رودخانه ها تخليه مى شود و 
اين مشكل در مسير كانال ها دو چندان است. به اعتقاد 
به  ها  جوى  و  ها  رودخانه  ها،  كانال  شدن  مسدود  وى 
تواند منجر به ضررهاي  هنگام جاري شدن سيالب مى 

مالي و جاني فراوان شود. 
تخليه  از  نارضايتي  اظهار  با  مطلب  اين  با  اشاره  با  وى 
مناظر  معابر  و  ها  خيابان  در  ساختماني  هاي  نخاله 
هاي نخاله  تخليه  با   دهد:  مي  ادامه  شهر،  در  آن   بد 

جاده  حاشيه  در  شهرو  مناطق  بعضي  در   ساختماني 
كمربندى بيرجند، شرايط خوبي براي جوالن سگ هاي 

ولگرد و رشد پشه سالك ايجاد شده است. 
ذوالفقارى از سكنه شمال شهر نيز مي گويد: خاك و نخاله 

جوندگان  ولگرد،  هاى  زندگى سگ  براى  امنى  محل  را 
 موذي، موش و حشراتي مانند پشه خاكي دانسته و مى گويد:

اين پشه عامل بيماري سالك است، لذا با قرار دادن خاك و 
 نخاله در مجاورت منازل مسكوني ناخواسته شايد نا آگاهانه
 و به دست خودمان زمينه ساز بروز بيمارى هايى مى شويم

كه چهره معصوم كودكانمان را نازيبا مي كند.
 وى ادامه مى دهد وضع كوچه هايي كه در آن ساخت و 
ساز انجام مي شود به گونه اى است كه داربست ساخته 
خيابان،  و  رو  پياده  مسير  در  شده  ريخته  مصالح  و  شده 
راه عبور و مرور همسايه ها را مسدود كرده است و اين 
وضعيت براي مجاوران و به ويژه بچه ها خطرناك است.

به گفته وى بخشى از اين مصالح پس از بارشى كوتاه به 
 گل و الى تبديل شده و مقدارى هم با عبور چرخ ماشين ها

يا بازى كودكان روى خيابان پخش مى شوند.

نظارت شهردارى بر ساخت و سازها 
و تأثير برروند تخليه نخاله هاى ساختمانى

محمدزاده هم معتقد است: شهرداري بر ساخت و سازها 
در شهر نظارت بيشتري داشته باشند به طور حتم با تخليه 
مواجه  كمتر  مجاز  غير  به صورت  نخاله هاي ساختماني 
خواهيم شد. او ادامه مى دهد: متأسفانه بسيارى از رانندگان 
را جابه جا مى كنند،  خودروهايى كه نخاله هاى ساختمانى 
بارگيرى  مكان  به  نسبت  محل  نزديك  ترين  در  را  آنها 
اين حالت حاشيه شهر، مكان هاي  تخليه مى كنند و در 

بدون سكونت در خارج از شهر يا خروجى و ورودى شهرها 

مكانى دنج براى اين كار محسوب مى شوند. 
 

 نخاله هاي حادثه ساز در معابر 

بروز  باعث  براى  عاملى  را  ساختمانى  هاى  نخاله  وى 
به  ها  اتومبيل  برخورد  اثر  در  افراد  مير  و  ومرگ  حوادث 
ويژه در تاريكي شب مي داند و مى گويد: فرايند تخليه 
بر  عالوه  شهر  جاى  جاى  در  ساختمانى  هاى  نخاله 
تخريب سيماى شهر فاجعه زيست محيطى را رقم زده كه 
نتيجه  كم كارى و بى توجهى مسئوالن است. به گفته 
وى اين اتفاق سابقه دارد و چندى پيش خودروى حامل 
دانش آموزان در خيابان انتهاى موسى بن جعفر به دليل 
مرگ يك  باعث  و  واژگون  ساختمانى  نخاله هاى   وجود 

دانش آموز و يكى از اوليا شد.

مسدود شدن مسير عبور شهروندان 

اين روزها بسيارى از پياده روهاى  شهر هم به محلى براى 
انباشت نخاله هاى ساختمانى تبديل شده است. سليمانى 
با اشاره به اين مطلب مى گويد: اين وضع عبور آسان را 
عبور  براى  راه  مسيرها  از  بسيارى  در  و  گرفته  عابران   از 
بچه هاى دبستانى سد شده است و باعث شده آنها مسير 
حركت خود را به سمت سواره رو تغيير داده و نتيجه آن بروز 
سوانح و حادثه هاى ناگوار است. وى مى گويد: بارها ديده 
شده كه ماشينى در تاريكى شب با تپه ماسه اى برخورد 
كرده و آسيب ديده است و بارها پيش آمده وسيله نقليه اى 
در تالش براى جلوگيرى از برخورد با مصالح خيابانى، با عابر 

يا خودروى ديگرى برخورد كرده است.

جاى خالى تابلوى «تخليه خاك و نخاله 
ساختماني ممنوع» در شهر

هاى  نخاله  گويد:  مى  هم  شهر  شمال  ساكن  حسينى 
ساختمانى در نظر مديران و مسئوالن به قدرى كم اهميت 
است كه گويا آنها نصب تابلوهايي با عنوان «تخليه خاك 

و نخاله ساختماني ممنوع» را چيز الزمى نمى دانند.
وى با گاليه از روند كند جمع آوري نخاله ها مي گويد: 

انجام دهد،  اگر فردي بخواهد ساخت و ساز غيرمجازي 
او  با  روز  از يك  كمتر  گاه حتي  و  كوتاه  بسيار  در مدت 
برخورد مي شود اما معلوم نيست چرا با افرادي كه نخاله 
ساختماني تخليه مي كنند، برخورد نمي شود در حالى كه 
به  ها  وكانال  رودخانه  مسير  شدن  مسدود  و  كار  اين  با 

سالمت عمومي لطمه وارد مي شود.

نخاله حاصلخيزي و مرغوبيت 
خاك را از بين مي برد

از ساكنان روستاى شمس آباد است و با گاليه از عدم نظارت 
 بر كار تخليه نخاله هاى ساختمانى در بيرجند مى گويد:
عده اى از مردم زباله هاى ساختمانى خود را براى تخليه 
در مسير رودهاى روستاهاى اطراف مى ريزند. كارى كه 
به اعتقاد وى به مرور زمان مسير آب را مسدود كرده و 
به هنگام بارندگي موجب جاري شدن سيالب مي شود و 

خسارت هاي جبران ناپذيري را به دنبال خواهد داشت. 
وي مي افزايد: همچنين تخليه خاك و نخاله در اراضي 
كشاورزي باعث از بين رفتن حاصلخيزي و مرغوبيت مى 
شود و در محدوده شهر نيز هزينه هاي هنگفت مالي را به 

هنگام پاك سازي مجدد در بردارد.

رودخانه شاهرود، پر از زباله هاى ساختمانى 

 شهروند ديگرى كه ساكن معصوميه پايين و در نزديكى 
رودخانه  مسير  گويد:  مى  است،  شاهرود  فصلى  رودخانه 

شاهرود به محلى براى انباشت زباله هاى ساختمانى تبديل 
شده و با وجودى كه تمام آب هاى سطحى شهر از اين مسير 
مى گذرد مسئوالن بى توجه و بى برنامه از كنار موضوع 
 عبور مى كنند و همه روزه شاهد تردد زياد ماشين هاى
 سنگينى هستيم كه بى هيچ دغدغه اى زباله ها و نخاله هاى

ساختمانى را در اين محدوده تخليه مى كنند.
تخليه  از  ناشى  خاك  و  گرد  گاه  دهد:  مى  ادامه   وى 
زباله هاى ساختمانى در اين منطقه از وزش طوفان هم  بيشتر 

است و براى ساكنان مشكالت جدى ايجاد مى كند. 

نخاله، طوفان مى كند

شهروندى ديگر نيز معتقد است وقتى نخاله هاى ساختمانى 
در كنار خانه هاى مسكونى رها مى شوند با اندك وزش باد 
يا طوفان هاى محلى، همراه با باد به منازل شهروندان وارد 

مى شود و زندگى را براى آنها دشوار مى  كند. 
وى ادامه مى دهد: با اينكه پسماندهاى ساختمانى در معابر 
عمومى از كوچه ها و خيابان هاى شهر آشكارا به چشم 
مى آيند اما شهردارى به جمع آورى آنها توجهى ندارد و 
نسبت به اين مهم نظارت و برنامه ريزى انجام نداده است. 
به اعتقاد وى راه اندازى آژانس نخاله هاى ساختمانى، ايجاد 
سايت راه اندازى تمركز نخاله هاى ساختمانى و بازيافت 
آنها و جريمه تخليه غيرمجاز نخاله ها از جمله راهكار حل 

اينگونه مشكالت است.

نخاله ها در قلب شهر دفن مى شود 

يكى از رانندگان كاميون هاى حمل نخاله، نزديكى به مركز 
 شهر را مهمترين دليل در انتخاب محل دفن نخاله ها مى داند
هاى  زباله  دفع  براى  مكانى  اكنون  هم  گويد:  مى  و 
ساختمانى ديده نشده و الزامى هم وجود ندارد و رانندگان 
صرفه  فقط  سوخت  گرانى  به  توجه  با  دهند  مى  ترجيح 

اقتصادى خود را در نظر بگيرند.
وى ادامه مى دهد: يكى از عللى كه باعث شده نخاله هاى 
تخليه  دورى محل  رها شود،  جاده  حاشيه  در  ساختمانى 
چنين  هرچند  است،  دور  راه  اين  رفتن  از  مانع  كه  است 
مكانى هم اكنون به عنوان انبار تخليه اعالم نشده است.

گچ و آهك در مسير
آب هاي سطحي و زيرزميني 

شهروند ديگر مى گويد: نخاله هاي گچ و آهك موجود 
در پسماندهاى ساختمانى در مقادير زياد به صورت شيرابه 
وارد آب هاي سطحي و زيرزميني مي شود و ضمن ايجاد 

آلودگي طعم تلخي نيز به آب مي دهد. 
مواد  دفع  يا  و  تجمع  محل  وجود  كند:  مى  تصريح  وي 
 حاصل از تخريب مي تواند بركاربري اراضي و قيمت آن ها

نكردن  استفاده  وى  اعتقاد  به  باشد.  داشته  سوء  آثار  نيز 
دوباره از نخاله هاى ساختمانى هدر رفت سرمايه هاى ملى 
كشورهاى  در  ساختمانى  نخاله  حاضر  حال  در  و  است 
مضارف  جهت  مجدد  چرخه  در  صنعتى  و  پيشرفته 
از  جلوگيرى  وى  گفته  به  شود.  مى  بازيافت  ساختمانى 
و  مصرف  قابل  مصالح  بازيافت  زيست،  محيط  آلودگى 
اهداف  از  دفن،  محل هاى  به  زائد  مواد  صحيح  هدايت 
عمده تعيبن تكليف نخاله ساختمانى است. به عنوان مثال 
در استان هاى البرز و آذربايجان غربى و .. سايت هايى 
ايجاد  ساختمانى  هاى  نخاله  تخليه  و  آورى  جمع  براى 
شده در حالى كه در استان خراسان جنوبى به اين مشكل 

چندان توجهى نشده است. 

مديريت نخاله ها ساختمانى
نياز به فرهنگ سازى دارد

شهروند ديگر مى گويد: مديريت وضع نخاله ساختمانى، به 

فرهنگ سازى نياز دارد و رانندگان كاميون و كاميونت هاى 
حامل نخاله ساختمانى در ساعاتى از شب و به دور از چشم 
مأموران نخاله ساختمانى مى كنند كه اين اقدامات ناشى از 

كوتاهى در امر فرهنگ سازى است. 
محيط  و  ها  شهردارى  مديران  دهد:  مى  ادامه  وى 
زيست مى توانند با اجراى برخى برنامه هاى تشويقى در 

فرهنگسازى اين مهم مؤثر باشند. 

مهلت سه ماهه براى 
جانمايى مراكز انباشت پسماند

معاون فنى اداره كل حفاظت محيط زيست استان درباره 
وضعيت نخاله هاى ساختمانى و ميزان توليد آن در استان، 
قدمت شهر و ميزان سطح و نوع بافت فرسوده و نيازمند 
را مؤثر دانسته، عدم مديريت  بازسازى  اجراى طرح هاى 
دقيق نخاله هاى ساختمانى توسط مديريت هاى اجرايى اين 
نوع پسماندها و عدم وجود و جانمايى محل دفع مشخص 
نخاله هاى ساختمانى در بيشتر مراكز عمده توليد اين نوع 
 پسماند را در سطح استان مؤثر مى داند و يادآور مى شود:

توليد  ميزان  برآورد  امكان  تاكنون  فوق  موارد  لحاظ   با 
نخاله هاى ساختمانى در استان از سوى مديريت اجرايى 
و  مراكز شهرى)  (در  ها  در شهردارى  پسماندها  نوع  اين 
بخشدارى ها (در مراكز روستايى) به عمل نيامده است. وى 
ادامه مى دهد: اين موضوع در برنامه كار كارگروه مديريت 
اجرايى  برابر مصوبه، مديريت هاى  و  بوده  استان  پسماند 
در خصوص  ماهه  سه  زمانى  بازه  ظرف  اند  شده  موظف 

تعيين و تثبيت اين مراكز اقدام نمايند. 

مشكالت بهداشتى، رهاورد ديگر نخاله ها

اله پور با اشاره به اينكه اداره كل حفاظت محيط زيست 
تذكرات  قانون مديريت پسماندها،  ناظر  به عنوان  استان 
مديريت  كارگروه  به  موضوع  ارجاع  طريق  از  را  الزم 
در  در سال جارى  نمايد، مى گويد:  پيگيرى مى  پسماند 
دو جلسه به اين موضوع پرداخته شده كه تصميم قطعى 
كارگروه در آبان ماه سال جارى، اعطاى مهلت سه ماهه 
به تمام مديريت هاى اجرايى نخاله هاى ساختمانى براى 

آن  اصولى  مديريت  و  دفع  تعيين محل هاى  و  جانمايى 
گذشت  از  پس  نيز  اقدامات  گزارش  اينكه  ضمن  بوده، 
مهلت سه ماهه مجدداً از طريق اين اداره كل در كارگروه 
مديريت پسماند استان مطرح خواهد شد و بالتبع كارگروه 
در خصوص موارد عدم انجام مصوبه تصميم گيرى خواهد 
نخاله هاى  و  خاك  تخليه  شود:  مى  يادآور  پور  اله  نمود. 
ساختمانى در سطح شهر عالوه بر اينكه بر زيبايى سيما 
وجود  به  باعث  مى گذارد،  منفى  تأثير  شهرى  منظر  و 
خاك  وى  اعتقاد  به  مى شود.  بهداشتى  مشكالت  آمدن 
و نخاله هاى ساختمانى به دليل رطوبت موجود، زيستگاه 
و وجود  بوده  بيمارى سالك  ناقل  براى حشرات  مناسبى 
به  را  تصادفات  بروز  امكان  شهرى  معابر  كنار  در  آنها 

خصوص در شب افزايش مى دهد.

پسماندهاى عادى توليد شده 
حدود 115760 تن در سال مى باشد 

وى مهمترين منايع توليد نخاله هاى ساختمانى را  فعاالن 
صنعت ساختمان، توليدكنندگان مراكز مسكونى و سازندگان 
اين حوزه، افزايش تخريب و بازسازى و ساخت و سازهاى 
مصالح  از  بهينه  استفاده  در  سازندگان  دقتى  بى  و  جديد 
ساختمانى دانسته و ادامه مى دهد: ميزان پسماندهاى عادى 
توليد شده در استان حدود 115760 تن در سال مى باشد و 
ميزان توليد پسماند صنعتى حدود 19656 تن در سال مى 
باشد. در مورد پسماندهاى كشاورزى نيز موضوع در دستور 

كار كارگروه مديريت پسماند قرار دارد.

روزانه حدود 300تن نخاله ساختمانى 
در  بيرجند توليد مى شود

در  بيرجند  شهردارى  شهرى  خدمات  معاون  ادامه  در 
گفتگو با آوا با اشاره به توليد روزانه حدود 300 تن نخاله 
خصوص  اين  در  گويد:  مى  استان  مركز  در   ساختمانى 
تخليه   عدم  تابلوهاى  تخليه،  مجاز  غير  هاى  مكان  در 
سنتى   روش  به  اشاره  با  خانزاد  مهندس  اند.  شده  نصب 
افراد  بيرجند مى گويد: عده اى  جمع آورى نخاله ها در 
با خودروهاى نيسان و كاميونت ها اقدام به جمع آورى و 
تخليه نخاله ها در محل هاى غير مجاز مى كنند كه  گاه 
با در نظر گرفتن صرفه اقتصادى تخليه بار را در هر جاى 

ممكن انجام مى دهند. 

حضور گشت هاى شهردارى در برخورد 
با متخلفان تخليه نخاله دراماكن غير مجاز 

برخورد  در  يادآورى حضور گشت هاى شهردارى  با  وى 
گويد:  مى  مجاز  غير  اماكن  در  نخاله  تخليه  متخلفين  با 
با توجه به اينكه تخليه غير مجاز نخاله هاى ساختمانى 
از مكان و ساعت مشخصى برخوردار نيست، اين موضوع 

كنترل و نظارت را تحت تأثير قرار مى دهد.
ساختمانى  هاى  زباله  دفع  هاى  مكان  وجود  به   وى 
در  بنياد  كال  و  شهردارى  قديم  هاى  زباله  دفع  درمحل 
سال هاى قبل اشاره و خاطرنشان مى كند: در سال هاى 
 اخير با توجه به پراكندگى موضوع بر آن شديم محلى براى 
تخليه هاى نخاله ها در نظر بگيريم كه با توجه به عواملى 
چون فاصله مناسب و به صرفه بودن، جاده دسترسى و... 
فضايى در ضلع جنوبى حسين آباد سادات انتخاب شد كه 
محلى است كه قبًال براى مخلوط بردارى در شن شويى 

مورد استفاده قرار مى گرفته است. 

 آب منطقه اى مكان انتخابى 
در حسين آباد سادات را به صالح ندانست

ادامه مختصات  در  دهد:  ادامه مى  توضيح  اين  با  خانزاد 
برداشت شده به محيط زيست استان ارايه و مورد بازديد 
آب  مدير  با  شهردار  مالقات  آخرين  در  البته  گرفت  قرار 
منطقه اى، مهندس امامى با توجه به وجود چاه هاى آب 
شرب در فاصله پايين تر  و احتمال نفوذ برخى فاكتورهاى 
نخاله ها در صورت بارندگى به  سفره هاى زير زمينى، اين 
مكان را به صالح ندانستند. وى خاطر نشان كرد: با توجه 
به نياز به ساماندهى موضوع مقرر شد محل هايى را كه 
مورد تأييد اداره آب منطقه اى استان است شناسايى شود 
بازديد  اميدواريم  اين مكان ها شناسايى شده و  البته  كه 

ميدانى از اين اماكن به زودى انجام شود.

به كارگيرى پيمانكار براى ساماندهى 
و حمل نخاله هاى ساختمانى 

به  همچنين  بيرجند  شهردارى  شهرى  خدمات  معاون 
كارهاى  ديگر  از  را  نخاله  حمل  پيمانكاران  كارگيرى 
شهردارى براى ساماندهى نخاله هاى ساختمانى دانسته 
و يادآور مى شود: در اين طرح پيمانكاران با روش هاى 
مختلف حمل نخاله، در كنار كارهاى ساخت و ساز مانع 
از ريختن نخاله ها در محيط مى شوند كه در اين طرح 
نشان  خاطر  وى  است.  بومى  پيمانكاران  با   ارجحيت 
مى كند: هر ساختمان فضاى مجاز براى استفاده از مصالح 
از  بيش  استفاده  صورت  در  ماه  اين  ابتداى  از  كه  دارد 
فضاى مجاز بر اساس سطح مورد نظر، جريمه هاى نقدى 

براى متخلفين در نظر گرفته مى شود.

شهر در محاصره نخاله ها !
آوا بررسى مى كند: پرونده قطور پسماندهاى ساختمانى مركز استان

سالم آوا؛ خواستم از طريق روزنامه شما يك سالم 
و ابراز همدردى از طرف خودم به تمام 85 كارگرى 
كه در گزارشتون به بيكار شدنشون اشاره كرده بوديد 
داشته باشم و يك سؤال آقايان مسئول كه هر روز 
جلسات حل مشكالت صنعت و ... را برگزار مى كنيد 
مى دونيد  و كيلو كيلو شعار مرحمت مى فرماييد. 
جيب  تو  شما  جلسات  ساده  پذيرايى  همون 
يلدايى  شب  تا  نيست  شده  بيكار  كارگراى 

پيش خانواده هاشون خجالت نكشن. 
915 ... 880

بودى  نوشته  كه  نكنه  درد  دستت   آواخداقوت! 
 «بانك ها مشكل گشا باشند، نه مشكل ساز!»

و  الفور  فى  شما  خوانم  رامى  آوا  كه  روز  هر  واقعًا 
گزارش  يا  بايادداشت  را  استان  مشكالت  دلسوزانه 

رصد و دنبال مى كنيد. اجركم عندا...
915...533
و  راه  اداره  بيرجند.  فرماندارى  توجه  قابل  سالم. 
شهرسازى واقعاً دست مريزاد. بعد از گذشت 12سال 
دوكيلومتر آسفالت جاده نوغاب چيك انجام شده ولى 
اى كاش نظارتى مى بود با اين آسفالتى كه كردند 

پول بيت المال را از بين بردند. جمعى از اهالى.
915...835

آوا جان دستت درد نكنه خوب جواب شركت گاز رو 
 9 بگيرند.در  زور  پول  مردم  از  دارند  ياد  فقط  دادى. 
ماه از سال قبض گاز من هر دوره مبلغش از آبونمان 
كمتره (آبونماه 56000 ريال مياد)  اين كجاى دنيا پيدا 
ميشه زنگ زدم ميگن كنتورتون بزرگه! آخه چه ربطى 
به كنتور داره براى كنتور هم كه از كسى كه كنتورش 
بزرگ بود اول پول بيشترى گرفتيد چرا شما آبونمان 

را براساس مصرف مشترك نمى گيريد!
915...598

مكان فعلى كانون دخترانه زينب (س) بيرجند 
براى  نامناسبى  مكان  دليل فضاى محدود  به 
استان  مركز  شأن  در  و  است  آموزان  دانش 
نيست. مكان قبلى آن كه وسيع و مفرح بود ظاهراً 
بال استفاده در اختيار استاندارى است به عنوان يك 
آموزان   دانش  رفاه  جهت  دانم  مى  الزم  كارشناس 
به  اين كانون  اهداف آموزشى و پرورشى،  و تحقق 

مكان قبلى منتقل شود.
915...533
آوا لطفًا چاپ كن. بايد به حال رئيسان بعضى ادارات 
 استان گريست. نفت ارزون شده و بودجه به استان هاى
كه  مشكالتى  چرا  ولى  قبول،  رسه  نمى  محروم 
مثل  رو  نداره  كردن  هزينه  ريالى  به  احتياج 
وقتى  چرا  ميزارين؟  مردم  دوش  روى  كوه 
مستضعفان  بنياد  كل  رياست  كشور،  كل  دادستان 
كشور و استاندار دستور حل مشكل اراضى موسوى 
را ميدن بعضى رؤساى ادارت مربوطه به دليل اهداف 
شخصى سليقه اى عمل مى كنند و مشكل تراشى 

مى كنند؟ تا كى بايد مردم سكوت كنند؟
913....424

ياداشت هاتون خيلى عاليه واقعًا حرف دل مردم را 
مى زنيد اما كو گوش شنوا آواى عزيز  

915...896
پارتى بازى ببينيد چكار ميكنه حقيقاً چند وقت پيش 
داخلش  كه  بيرجند  كيلومترى   20 در  گرفتم  زمينى 
نهال كاشتيم و همان صاحب زمين مان رفت كوه رو 
خراب كرد و ويال ساخت چند وقت گذشت اخطار ... 
رو روى ديوار خودمان و همسايه ديدم جدى نگرفتم 
و يك روز كه رفتيم ديدم تمام ديوارهاى ما رو خراب 

كردند ولى حتى نگاه همسايمون هم نكرده بودند.
915...010

باسالم. پيشنهاد مى كنم اگر مسئوالن اقدامى نموده و 
جلوى رودهاى داخل شهر را سد نموده تا پرآب شوند و 
تا دو ماه از تابستان آب داشته باشد هم در زيبايى شهر 

مؤثر است و هم در اعتدال هواى گرم تابستان.
915..651

صنعتى  شهرك  در  كارخانه  دو  تعطيلى  خبر  سالم. 
بيرجند، بحران اقتصادى اجتماعى ما را بسيار نگران كرد. 
 مسؤالن محترم با انحصارطلبى و ماشين هاى
لوكس و جلسه در اتاق هاى گرم نمى توانيد 
اقتصاد مقاومتى را اجرايى كنيد، حدود 85 نفركه 
رزق حالل به خانه مى بردند به دليل تعطيلى از كار 
حالل و پرزحمت بيكار شدند شما چه كرديد؟خودتان 
 را جاى آن كارگرى بگذاريد كه چند نفر عايله دارند و 
شب ها در سفره شرم و خجالت را با هم تقسيم مى 
كنند. آوا جان از اينكه حرف دل مردم رو منتشرمى 
كنى يه دنيا متشكرم. نزديك انتخابات است مواظب 

وعده هاى كانديداهاباشيم نكند فريبنده باشند!
915...891
مديرعامل آب منطقه اى استان كه فرمودن منطقه 
خضرى جزو مناطق بحرانى آب هست پس حكايت 
زيادى  خيلى  آب  كه مصرف  فوالد  كارخانه  احداث 
داره، توى اين منطقه چيه؟ مسئوالن قبل از مرگ 

سهراب به فكر نوش دارو باشن.
915…223

پاسخ مسئوالن به پيام شما

جوابيه اداره كل كميته امداد امام خمينى (ره)

احتراماً در پاسخ به مطلب درج شده در ستون پيام شما 
مورخ 94/9/24 درباره «پرداخت جهيزيه» باستحضار 
جنوبى  خراسان  استان  در  حاضر  حال  در  رساند:  مى 
بيش از 1000 نفر از نوعروسان تحت پوشش در نوبت 
دريافت كمك هزينه تأمين جهيزيه مى باشند كه قاعدتًا 
بر اساس زمان ثبت نام و به ترتيب نوبت پرداخت كمك 
هزينه جهيزيه انجام مى پذيرد. لذا اميدواريم با تدابير 
صورت گرفته در مركز، تا پايان سال جارى بتوانيم به 
تعداد بيشترى از اين درخواست ها پاسخ دهيم. ضمنًا 
با  اين كمك هزينه  پرداخت  باشد كه  قابل ذكر مى 
نظارت جدى و دقت الزم بوده تا خداى نكرده حقى 

از خانواده هاى عزيز ضايع نگردد. 
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 انجمن همياران زيست سبز ،به منظور درك هر چه بهتر شرايط زندگي خانوادگي و آشنايي با مصاديق خانوادگي، خواستار كمپين
 «شب چله بدون اينترنت» از ساعت 19 الي 24 روز دوشنبه 30 آذرماه همزمان با شب يلدا شد تا خانواده ها از كنار هم بودن 
لذت برده و صميميت ها تقويت شود.

راه اندازي كمپين «شب چله بدون اينترنت، باخانواده»  آموزشى

پيشنهاداتي در رابطه با پيشگيري  استفاده از 
محتويات غير اخالقي موبايل در مدارس 

در قدم اول بايد توسط كاركنان مدارس، خصوصا معلمان 
در كالس، تبعات منفي استفاده از موبايل با تاكيد بر دو 
بعد؛ حواس پرتي دانش آموز و عدم استفاده از كالس 
در  مدام  استفاده  به ضررهاي  توجه  دوم؛  و  درس   و 
سنين زير 17 سال ناشي از امواج مغناطيسي وسوم؛ آثار 
ويرانگر محتواي برخي تراك هاي غير اخالقي با حفظ 
جوانب و احتياط هاي الزم، براي استفاده كنندگان يا بي 
توجهان به تذكرات قبلي مسئولين مدرسه (نه همه دانش 
آموزان)، تشريح گردد. بهترين محل براي توجيه كاركنان 

مدارس جلسه شوراي معلمان مدرسه است.
 - تهيه تراكت هايي توسط مدارس مبني بر مشكالتي 
به  كافي  توجه  عدم  و  مدرسه  در  پرتي  حواس  نظير؛ 
درس و كالس، انتقال بيماريهاي ويروسي و باكتريايي، 

مشكالت امواج مغناطيسي موبايل و غيره 
-  دعوت از مشاور ، جامعه شناس يا پزشك مسلط به 
موضوع براي حضور در مدرسه اي كه بيشترين مشكل 
را از اين بابت دارد و داشتن يك سخنراني براي افراد 
عالقمند به حضور در جلسه براي استفاده از سخنراني و 

تشريح مضرات و آسيب هاي استفاده از موبايل
-  در مدارسي كه بيشترين درگيريها را در اين رابطه دارند 
و يا براي افراد عالقمند به استفاده از مطالب سخنراني، 
يك سخنران آگاه و مسلط از دايره اجتماعي نيروهاي 
انتظامي يا يك قاضي با هدف ارشاد و راهنمايي و اطالع 
رساني (نه با هدف برخورد)، برخي جرائم احتمالي استفاده 
از موبايل و محتويات آن تشريح شود چرا كه خيلي از 
اموزان مشكل دار نمي دانند كه همراه داشتن  دانش 

محتويات غير اخالقي در موبايل جرم تلقي مي شود 
- پرسش و پاسخ مسئوالن مدرسه با دانش آموزان به 
صورت كالسي يا منتخب جمعي، در مورد انگيزه هاي 
استفاده از موبايل در مدرسه و كسب آمارو فرضيات در 
اين رابطه، به فرايند پيشگيري و اقدامات مناسب مدرسه 

كمك خواهد كرد .
از  برخي  اينكه؛  موثر  و  ساده  بسيار  راهكار  يك   - 
توسط  موبايل  داشتن  همراه  مشكالت  از  ها  خانواده 
مدير  مقابل  در  و  ندارند  كافي  اطالعات  آموز  دانش 
مدرسه مقاومت مي كنند و گاه به درگيري هم خواهد 
والدين  به  آگاهي  دادن  براي  محل  بهترين  انجاميد، 
در  اگر  است.  كالسي  اولياي  انجمن  جلسه  تشكيل 
جلسات انجمن كالسي با توجه به يافته هاي علمي، 
آسيب هاي احتمالي مغناطيسي، رواني، حواس پرتي ، 
لرز ، استرس، اضطراب ،كاهش خورد و خوراك ، انتقال 
بيماريهاي ويروسي و باكتريايي،بدخوابي، حساسيت و 
غيره در اثر استفاده مشترك در مدرسه و غيره براي آنان 

تشريح شود و مستندات آن ارائه گردد.

اقتباس از مقاله حميدرضا تركمندي
 كارشناس ارشد مديريت
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ارديبهشت سال 1376 ياد آور خاطرات تلخ فراوانى براى 
مردم زيركوه است، زلزله اى كه بيش از 2 هزار كشته بر 
از روستاهاى زيركوه را تا مرز 100  جا گذاشت و بعضى 
درصد تخريب كرد.آن روزها فاطمه عرب، حدود 50 سال 
را  تنومندش  قامت  زندگى  مشكالت  هنوز  و  داشت  سن 
بى بى  خانه  كه   76 ارديبهشت   20 شايد  بود.  نكرده  خم 
تبديل شد،  از خاك  تلى  به  كنار ديگر خانه ها  در  فاطمه 
هيچ وقت فكرش را نمى كرد كه بعد از گذشت 19 سال از 
اين حادثه دوباره صاحب سرپناه شود، سرپناهى كه متعلق 
به خودش باشد.بى بى فاطمه در سال هاى پس از زلزله در 
دخمه اى كوچك كه قرار بود به عنوان حمام يك منزل 
اين  در  را  وسايلش  همه  و  مى كرد  زندگى  شود،  استفاده 
نمى رسيد  هم  متر  به شش  مساحتش  كه  كوچك  دخمه 
گروهى  كه  بود  جارى  سال  مرداد ماه   بود.اما  گنجانده 
سرپناهى  تا  بودند  آمده  گمنج  روستاى  به  جهادگران  از 
جهادگران  كه  روزها  آن  بسازند.شايد  فاطمه  بى بى  براى 
خانه  ساختن  براى  را  خود  عزم  جهادى  اردوى  قالب  در 
بى بى فاطمه جزم كرده بودند، اين پيرزن گمنجى فكرش 
را هم نمى كرد كه روزى داخل اين خانه و زير سقفى امن 
و مامنى گرم زندگى خواهد كرد.آن روزها تنها كارى كه از 
دست بى بى فاطمه بر مى آمد، دود كردن سپند و دعا براى 

خادمان مردم محروم بود.

خانه بى بى فاطمه ساخته شد

دانشجويى خراسان  بسيج  قاسمى مسئول  روزها على  آن 
در  جهادى  اردوى  دانشجويان  جمع  در  حضور  با  جنوبى 
بى بى  زندگى  وضعيت  با  نزديك  از  وقتى  گمنج  روستاى 
فاطمه آشنا شد، گفت: سعى بر اين داريم بعد از پايان اين 

اردوى جهادى به اتفاق اساتيد دانشگاه و جمعى از مديران 
در يك اردوى جهادى ديگر عمليات ساختمانى منزل بى بى 
فاطمه را تكميل نموده و به ايشان تحويل دهيم.اكنون در 

روستاى  كه  حالى  در  و  سوزناك  و  سرد  زمستانى  آستانه 
گمنج و كوه هاى اطراف لباس سفيد برف برتن كرده است 
مجددا به سراغ بى بى فاطمه مى رويم تا وضعيت زندگى وى 

را در اين سرماى استخوان سوز جويا شويم.
حاال اين پيرزن گمنجى زير سقف خانه اى زندگى مى كند 
كه متعلق به خودش است، او با لبى پرخنده و دود سپند 

به استقبالم آمد.او ما را به نشستن در منزل و صرف چاى 
برايم  خود  لرزان  دستان  با  كه  حالى  در  و  مى كند  دعوت 
به  بزرگ  و  زيبا  خانه اى  در  حاال  مى گويد:  مى ريزد،  چاى 

راحتى زندگى مى كنم، ديگر ديوارها مزاحم خوابم نمى شوند 
و مى توانم با قامتى راست دراز بكشم.بى بى فاطمه كه بعد از 
هر نماز دعاگوى كسانى است كه او را از بى خانمانى نجات 
دادند، مى افزايد: حاال در خانه ام سرويس بهداشتى، آشپزخانه 
و آب دارم و مى توانم از نور آفتاب كه از شيشه پنجره عبور 

مى كند هم استفاده كنم.
ته  از  و  مى كند  بلند  آسمان  به  را  دستانش  فاطمه  بى بى 
از  مهربانى كه  و  غيور  براى جوانان  دعا  دعا مى كند،  دل 

زندگيشان دور ماندند و وى را از بى خانگى نجات دادند.
گرم  سرپناهى  جهادگران،  پرتوان  دستان  گرماى  چه  اگر 
ناماليمات  هنوز  اما  بود،  كرده  مهيا  فاطمه  بى بى  براى 
روزگار بى بى را عذاب مى دهد و چشمان پر اشك بى بى و 
بغضى كه در گلويش نهفته است گواهى بر اين مدعاست.
ساعتى را ميهمان بى بى هستم و پاى درد دل اين پيرزن 
خوش صحبت گمنجى مى نشينم، بى بى گاليه هايى دارد از 
نزديكانش و خواسته هايى از مسئوالن، خواسته هايى اندك 

اما براى بى بى حياتى و ضرورى.
بى بى فاطمه در حالى كه لحظه اى از دعا كردن براى خادمان 
و  ساختمان  پشت  حصار  تكميل  برنمى دارد،  دست  ملت 
تكميل لوله كشى آب آشاميدنى را به عنوان دو خواسته خود 
از مسوالن شهرستان بيان مى كند و قول مى دهم تا اين 

خواسته بى بى را به گوش مسئوالن برسانم.

گرماى دستان جهادگران، گرمابخش منزل بى بى فاطمه شد
جاذبه گردشگرى

موزه آب در شهرستان قائن

 ،1386 سال  ماه  آبان  در  قاين  شهرستان  آب  موزه 
هم زمان با سفر دوم هيئت  دولت به اين شهرستان، پس 
از انجام عمليات مرمتى توسط سازمان ميراث فرهنگى 

قاين در آب انبار بازار اين شهر افتتاح شد.
بازار قديم انتهاى كوچه سنگى كه  انبار در   اين آب 
دليل  همين  به  و  دارد  قرار  است  بوده  واقع  آن  در 
به آب انبار بازار معروف است، كه از قنات (كهناب) 

آبگيرى مى شده است.
مشخصات  و  قسمت ها  كليه  داراى  آب انبار  بناى 
كه  ايست  راه پله  داراى  و  مى باشد  آب انبارها  اصلى 
آب انبار  پوشش  به  توجه  با  مى شود.  منتهى  پاشير  به 
به  مربوط  آب انبار  بناى  موجود  تاريخى  شواهد   و 

دوره تيمورى بوده  است.
شامل  مى باشد  استان  آب  موزة  تنها  كه  موزه  اين 
نمايش شاهراه هاى آبى مرتبط به دوره هاى تاريخى و 
مجموعه اى از تصاوير مرتبط به تأسيسات آبى (سدها، 

آب انبارها، قنوات و...)، وقف نامه ها و ... مى باشد.
بناى آب انبار داراى تمام قسمت ها و مشخصات اصلى 
آب انبارها به جز سر است در كه به دليل مرور زمان و 
استفاده نشدن از بنا و همچنين زلزله و تخريب ها و دخل 

و تصرفات انسانى از بين رفته  است و هيچگونه اطالعى 
از شكل اوليه آن در دست نيست.

فقط  بوده است كه  متر  پنج  انبار  اين آب  پيشخوان 
اخير  دوره  در  آن  پوشش  و  است  موجود  آن  پالن 
صورت گرفته و ارزش تاريخى ندارد. راه  پله آب انبار 
پاشير منتهى مى  شود و  به  پله است كه  داراى 32 
با  آجرهاى  پله ها،  ساخت  براى  رفته  كار  به  مصالح 
انبار در حدود  بوده است. آب  مالت شفته و ساروج 
هفت متر عمق دارد و قطر آن نيز حدوداً هفت متر 
چهار  و  است  متر   287 آب  ذخيره  ظرفيت  و  است 
انبار  آب  در چهار طرف  متر  ارتفاع 1,27  به  دريچه 
به  تهويه،  تزيينات  بر  عالوه  احتماال  كه  دارد  قرار 
به  سريع تر  دسترسى  و  انبار  آب  كردن  سرد  منظور 

مخزن آب انبار طراحى و ساخته شده  است.

اينكه شوراى  بيان  با  بيرجند  ،معادن و كشاورزى  بازرگانى،صنايع  اتاق  رئيس 
بخش  با  دولت  بخصوص  حاكميت  اركان  بيشتر  تعامل  براى  مجالى  گفتگو 
خصوصى است، گفت: اين شورا  از يك سو مى تواند، نسبت به رفع موانع كسب 
و كار و تسهيل فعاليت اقتصادى تشريك مساعى بيشتر نمايند و از ديگر سو 

به منطقى كردن اندازه دولت و توسعه سهم بخش خصوصى در اقتصاد كشور 
بيانجامد. مهندس احتشام ادامه داد: گفتگوى دولت و بخش خصوصى در برخى 
از ديگر كشورهاى دنيا، متناسب با ساختار حقوقى كشورها، مورد استفاده قرار 

گرفته و منشاء تحوالت عمده اى براى بهبود محيط كسب و كار شده است. 
وى شوراى گفتگو را در ادامه منطقى سياست هاى كلى اصل 44 قانون اساسى 
كلى  هاى  سياست  اقتصادى  بخش  با  همسو  شورا  اين  افزود:  و  كرد  معرفى 
برنامه پنجم ابالغى مقام معظم رهبرى است كه طى ماده 75 قانون برنامه 

پنجم توسعه شكل گرفت.
رئيس اتاق بازرگانى بيرجند در تشريح ماده 75 گفت: به اساس اين ماده  به 
فعاليتهاى  تعاونى و تسهيل  تبادل نظر دولت و بخشهاى خصوصى و  منظور 
اقتصادى اين بخشها، بررسى و رفع موانع كسب و كار و اتخاذ تصميم مؤثر 
براى اقدامات الزم در چهارچوب قوانين و مقررات موجود و ارائه پيشنهادها و 
راهكارهاى اجرائى مناسب به مراجع ذيربط، شوراى گفتگوى دولت و بخش 

خصوصى تشكيل مى شود.

وى تركيب اعضاء شوراهاى استانى را شامل استاندار( رئيس شورا) و سازمان 
بانك هاى  از  افزود: رئيس يكى  و  اقتصادى، عنوان كرد  هاى دولتى مرتبط 
اسالمى،  نمايندگان مجلس شوراى  رئيس شورا،  انتخاب  به  استان  تخصصى 
رئيس كل دادگسترى و دادستان استان، رئيس اتاق اصناف،دبير اتاق تعاون، 
و  شورا)  سخنگوى  و  استان(دبير  بازرگانى  اتاق  رئيس  استان،  مركز  شهردار 
هشت نفراز روساى تشكل هاى تعاونى وخصوصى مستقر در استان نيز از ديگر 

اعضاى اين شورا مى باشد. 
در  خصوصى  وبخش  دولت  وگوى  گفت  شوراى  فعاليت  شروع  تاريخ  وى 
خراسان جنوبى را مربوط به سال 1393 دانست و گفت: دبيرخانه شورا مستقر 
دراتاق بازرگانى، صنايع، معادن وكشاورزى بيرجند مسايل و مشكالت فعاالن 
اقتصادى استان را جمع آورى و طبقه بندى نموده و پس از ارجاع به  كميسيون 
هاى  كميسيون  در  هاى الزم  بررسى  انجام  و  بازرگانى  اتاق  تخصصى  هاى 
مذكور، موارد را درقالب دستور جلسه شورا پيشنهاد مى نمايد. همچنين پيگيرى 

مصوبات شورا به عهده دبيرخانه مى باشد.

شوراى گفتگوى دولت و بخش خصوصى بسترى جهت تعامل موثر قواى سه گانه و فعاالن اقتصادى

كاربر ماساژ: 
در پايان اين دوره گواهى فنى و حرفه اى

 براى اشتغال به كار داده مى شود.
آموزش شايستگى و مهارت ماسـاژ 

شامل:
 1- تاى ماساژ 2- آروماتراپى

 3- يومى هوتراپى (ماساژ ژاپنى) و ...
مشاوره و مهارت هاى سبك زندگى 

سالم 
 كاربر گياهان دارويى

 كاربر اسانس هاى گياهى
فروشنده گياهان دارويى

 كرم سازى 

محل ثبت نام: شعبه 1: خيابان فردوسى 
مجتمع پارس ، طبقه منهاى يك (صبح ها 
از ساعت 8-14 ) 09159637369
شعبه 2: خيابان طالقانى
 طالقانى 8- فرعى 8/3  
(صبح ها 14-8 و عصرها 16-20 ) 
تلفن: 32230147- 32236806

ثبت نام براى عموم آزاد است 
 قابل توجه فارغ التحصيالن 
تربيت بدنى ، پرستارى و مامايى

 براى تربيت مربى ماساژ

Hteb.ir :آدرس سايت

مركز آموزش فنى و حرفه اى
 طب اسالمى حيات طيبه

 در رشته هاى ذيل ثبت نام مى كند:

 09151605216
  3 2236030  

ايزوگـام
سليمانــى

خيابان ارتش - سه راه معلم - جنب بيمه البرز  
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ايزوگام  شفيعى
آسفالت  و قيرگونى 
(محوطه و پشت بام)

09151630283 - 32225494
 نبش 17 شهريور 23

آموزش مداحى  ارشاديان
 با همكارى استاد حاج سعيد صباغى

1- مهرشهر ، سلمان 16 ، نبش سه راهى اول  شنبه ها ساعت 18
2- كارگران 27  چهارراه اول ، سمت چپ  سه شنبه ها ساعت 18

3- مفتح 24 پالك 105  جمعه ها ساعت 18
4- سجادشهر ، سجاد 21 پالك 7  جمعه ها  ساعت 16            09157918892

خدمات ساختمانى عليزاده
اجاره جرثقيل، باالبر، پيكور، ويبراتور و ... ، توليد و اجراى سقف ، بازسازى  

و تعميرات ساختمان (معمار پايه يك با كادرى مجرب) ، مشاوره رايگان
آدرس كارگاه: جنب پمپ بنزين معصوميه       09153612208

اهداف كانون هموفيلى
چنانچه همت واالى انسان هاى خيرانديش و نوع دوست شامل حال مان گردد

 كانون اهداف ذيل را دنبال خواهد كرد:
1- حمايت از بيماران در تهيه مسكن، ازدواج، تحصيالت، اياب و ذهاب و تامين هزينه هاى دارويى

2- بهبود وضع دارو، درمان، امور توانبخشى و كاهش هزينه هاى بيماران
3- برگزارى برنامه هاى علمى، آموزشى در سطوح مختلف جامعه، اطالع رسانى در خصوص شرايط جسمى 

بيماران و ارتقاى آگاهى سطوح مختلف جامعه نسبت به بيمارى و مشكالت بيماران 
4- هماهنگى با مسئولين در خصوص رفع مشكالت بيماران 5- جذب كمك هاى شما عزيزان براى نيل 

به اهداف كانون  ”آدم هاى بزرگ قامت شان بلندتر نيست، خانه شان بزرگ تر نيست
 ثروت شان بيشتر نيست، آنها قلبى وسيع و نگاهى مرتفع دارند“

آدرس: بيرجند- ميدان طالقانى- نبش بهشتى 3- مركز جامع درمان بيماران خاص، طبقه دوم 
كانون هموفيلى شعبه خراسان جنوبى          تلفن: 05632212999
شماره حساب سيبا: 107171451004 نزد شعب بانك ملى ايران
 شماره كارت: 6037991899549756

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

شخص ثالث در چندين قسط  
 صدور بيمه نامه ثالث فرهنگيان  در 8 قسط

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

آدرس: بيرجند - نبش توحيد 13
تلفن: 32440966 -09151609589

نمايندگى نوكى

حمل بار و اثاثيه منزل
 با  كاميونت هاى

 مسقف چادردار  و  پتودار 

و كارگرهاى ماهر

 09157213571

صالحى منش

ثبت نام كربال - هوايى
اعزام از بيرجند 94/10/26    
دفتر زيارتى مشكوه           32224113 - 32475475 

سينما بهمن  سينماى خانواده 
سينما بهمن ، مكانى امن و با نشاط براى خانواده هاى محترم 

شاهزاده روماكران فيلم

ساعات  شروع 
سانس  ها

       14:30       
16:15     18      20 

32222636056تلفن

فروشگاه الستيك اسدزاده
 بورس تاير ايرانى و خارجى 

اقساط 12 ماهه براى فرهنگيان استان
بين انقالب 8 و 10  
جنب هيئت حسينى

32225254 - 09153624878

توجه        توجه
فروشگاه كودك  امير 
پوشاك زمستانه خود را با 20 درصد 

تخفيف عرضه  مى نمايد
سجادشهر، امامت 2      32412973

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

حراج شلوار 

كتان خارجى 

مـردانـه
خيابان معلم - فردوسى - نبش فردوسى 1 (ايوبى)

فروش  پالستيك  عريض
 2 تا 10 متر 

فروش سلفون و درزگير پنجره
انواع لوله بخارى

 32316040 - 09159612966
ميدان آزادى -  ابزار آسيا

خدمـات فنـى ارغـوانى
تعميرات يخچال ، فريزر، لباسشويى ، جاروبرقى ، اتو ، كيك پز، پلوپز، بخارى  6 ماه ضمانت

آدرس: پاسداران 8- پالك 24 - داخل ميالن     09153618984

ايزوگام هريوند ى  ( را بد ون پيشوند و پسوند  بشناسيد)
فروش و نصب انواع عايق هاى رطوبتى
نمايندگى ايزوگام آذرگام و آذين بام

آدرس: طالقانى 5 - باالتر از مطب دكتر شكيبى   تلفن: 32235987 - 09151632150  
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ما  بار شيشه داريم «ناقوس»

مست  غرابه در دوش در كوى يار گرديم
ساقى كرامتى كن تا كم خمار گرديم

ما بار شيشه داريم اشتر به بيشه داريم
چون ساربان عاشق گرد قطار گرديم

ديروز شرح مستى امروز شرط توبه
فردا كه بشكنيمش توبه شكار گرديم

چون دايره و جود است بر گرد نقطه عشق
سرگشته تر ز چرخ چابك مدار گرديم

تا از نگاه مستت جام دمادم آيد 
دامن رها ز دست بوس و كنار گرديم

در ظلمت شب ما ذكر تو بر لب ما
چون اختر مناجات شب زنده دار گرديم

فانوس محمل يار شمع اميد دل هاست
پروانه وار دور شمع  نگار گرديم

هر كس ز درد عشقى داغى نهفته در دل 
ما خيل داغداران چون الله زار گرديم

تا سدر آرزويم در اوج آسمان ها
كى از تب خزان ها بى برگ و بار گرديم

خفاش تيره خو را مهرى به مهر و مه نيست
ما را كه شوق شمعى ست پروانه وار گرديم

ما سالك صفايم صافى ز مصطفاييم
از بوى و خوى آن گل روح بهار گرديم

چون پير مكتب عشق زنبيل رزق بر دوش 
در خانه هاى خاموش شب هاى تار گرديم

تا جان شراب ال زد منصور حق صال زد 
از سر دگر چه گوييم تا سر به دار گرديم

بر طبع ما چو تابد نور اميد و الهام 
ديوان شعر و شكر پروردگار گرديم

تا واژه ى محبت زيب كتاب هستى ست 
ما طالب محبت در هر ديار گرديم

با دوستان يك دل از خود شويم غافل
ناقوس گويى از دل اميدوار گرديم

كتاب تفسير 

كتاب تفسيرى به امام عسكرى (ع) نسبت داده شده 
بقره  از سوره  كه شامل تفسير سوره حمد و قسمتى 
است. اين كتاب از ابتداى طرح آن در محافل علمى، از 
قرن چهارم تا به امروز، مورد قضاوتهاى گوناگونى قرار 
گرفته است. شمارى از عالمان آن را از اثار امام دانسته 
از آن نقل كرده اند. برخى ديگر آن را  و احاديثى نيز 
ساختگى شمرده و آن را فاقد اعتبار علمى دانسته اند. 
بخشى از اين قضاوتها متكى به سند كتاب است؛ زيرا 
دو نفر به نامهاى يوسف بن محمد بن زياد، و محمد 
بن سّيار، اساس روايت آن هستند و واسطه اين دو و 
شيخ صدوق، يك نفر با نام محمد بن قاسم استرآبادى 
است، گرچه بر اساس روايت ابن شهر آشوب، حسن بن 

خالد برقى نيز راوى اين تفسير است.
كتاب المقنعه

كتاب ديگرى كه ابن شهر آشوب به امام منسوب كرده، 
كتاب المقنعه است. كتاب مزبور در نسخه اى از مناقب 
با عنوان «كتاب المنقبه» ضبط شده و صاحب ذريعه 
در  اما  است.  ياد كرده  آن  از  عنوان  نيز تحت همين 
چاپ نجف و قم از مناقب، «رسالة المقنعة» آمده است. 
بياضى هم از آن با عنوان «كتاب المقنعه» يا «رسالة 

المقنعه» ياد كرده است. 

به نتيجه رسيدن امور مهم،
 اغلب به انجام يافتن يا نيافتن

 امرى به ظاهر كوچك بستگى دارد.

تمام افكار خود را روى كارى كه داريد
 انجام مى دهيد متمركز كنيد. پرتوهاى 
خورشيد تا متمركز نشوند نمى سوزانند.

هشدار كه ماتم عظيم است امروز
دلها همه با غصه نديم است امروز
بر صاحب عصر تسليت بايد داد
كان دّر گرانمايه يتيم است امروز

به گونه اى از عشق و شور خود
 مراقبت و پاسدارى كنيد 

كه گويى گرانبها ترين دارايى شماست

كسى كه ”پارسايى“ خوى او، و ”بخشندگى“ 
طبيعت او و ”بردبارى“ خصلت 
او باشد دوستانش بسيار شوند.

ربيع االول سال 260 هجرى، روز دردآلودى  روز هشتم 
براى شهر سامرا بود؛ زيرا خبر شهادت امام عسكرى در 
عنفوان جوانى همه جا را فرا گرفت. بازارها تعطيل شد و 
توده هاى محرومى كه محبت خود را نسبت به امام، از 
ترس سركوب نظام، نهان مى داشتند، امروز عنان عواطف 
خروشان خويش را از كف دادند و شتابان وگريان به سوى 

خانه امام حركت كردند.
كرامت امام(ع)

على بن زيد گفت: من اسبى داشتم و بدان مى نازيدم و در 
هر جا از او سخن مى گفتم. يك روز خدمت امام (ع) رسيدم. 
به من فرمود اسبت چه شد؟ گفتم آن را دارم و هم اكنون بر 
در خانه شماست. فرمود: تا شب نرسيده، اگر خريدارى پيدا 
شد آن را عوض كن و تأخير مكن. در آن هنگام كسى بر ما 
وارد شد و رشته سخن را بريد. من انديشناك برخاستم و به 
خانه رفتم و به برادرم گزارش دادم. در پاسخ من گفت: من 
نمى دانم چه بگويم. از فروشش به مردم دريغم آمد. چون 
شب شد نوكرى كه آن اسب را تيمار مى كرد آمد و گفت: 
ارباب! اسبت مرد. مرا غم فرا گرفت و دانستم امام از گفتار 

خود اين را در نظر داشته است.
گوشه اى از زندگى امام

يازدهمين پيشواى متقيان، امام حسن عسگرى (ع) در سال 
232 ه. ق چشم به جهان گشود. پدرش امام دهم، حضرت 
هادى عليه السالم و مادرش بانويى پارسا و شايسته به نام 

حديثه است كه برخى از او با نام سوسن ياد كرده اند. از آن 
جايى كه امام حسن عليه السالم به دستور خليفه عباسى در 
سامرا در محله عسكر سكونت اجبارى داشتند «عسكرى» 
ناميده مى شود. او 22 ساله بود كه پدر ارجمندش به شهادت 
رسيد. مدت امامتش شش سال و عمر شريفش 28 سال بود 
و در سال 260 ه. ق به شهادت رسيد و در خانه خود در شهر 

سامرا كنار مرقد پدر بزرگوارش به خاك سپرده شد.
تدبير امام

ابوهاشم جعفرى مى گويد: ما در زندان بوديم كه امام حسن 
عسگرى (ع) و برادرش جعفر را وارد زندان كردند. براى 
عرض ادب و خدمت، به سوى حضرت شتافتيم و دور ايشان 
جمع شديم. در زندان مردى عجمى بود و ادعا مى كرد كه 
از علويان است. امام متوجه حضور وى شد و فرمود: اگر در 
جمع شما بيگانه نبود به شما مى گفتم كى آزاد مى شويد. 
آنگاه به مرد عجم اشاره فرمود كه بيرون برود و او بيرون 
رفت. سپس فرمود: اين مرد از شما نيست. از او برحذر باشيد. 
او گزارشى از آنچه گفته ايد براى خليفه تهيه كرده است كه 
در لباس هاى اوست. يكى از حاضران او را تفتيش كرد و 
آن گزارش را كه در لباسش، پنهان كرده بود، پيدا كرد. او 

مطالب مهم و خطرناكى درباره ما نوشته بود.
كوشش هاى علمى حضرت

اوضاع  به حكم  السالم  امام حسن عسكرى عليه  گرچه 
نامساعد و محدوديت بسيار شديدى كه حكومت عباسيان 

برقرار كرده بود، موفق به گسترش دامنه دانش خود در 
سطح جامعه نشد، اما در عين حال، در همان فشار و خفقان 
شاگردانى تربيت كرد كه هر كدام به سهم خود در نشر و 
گسترش معارف اسالم و رفع شبهات دشمنان نقش موثرى 
از  متجاوز  را  حضرت  شاگردان  طوسى(ره)  شيخ  داشتند. 
صدنفر ثبت كرده است كه در ميان آنها چهره هاى روشن و 
شخصيت هاى برجسته اى مانند احمد اشعرى قمى، عثمان 
بن سعيد َعْمرى، على بن جعفر و محمد بن حسن صّفار به 

چشم مى خورند.
كرم امام

پدران  ساير  همچون  السالم  عليه  عسگرى  حسن  امام 
بزرگوار خود منبع جود و سخا بود و در بسيارى از مواقع 
قبل از اين كه كسى چيزى بخواهد، او را بى نياز مى كرد.از 
ابويوسف، شاعر هم عصر حضرت، نقل شده است كه گفت: 
تازه صاحب پسرى شده بودم و دستم تنگ بود. كاغذى به 
عده اى نوشتم و از آنها كمك خواستم، اما از آنها نااميد 
شدم. در اين هنگام ابوحمزه، فرستاده امام حسن عسگرى 
عليه السالم ، در حالى كه كيسه سياهى به دست داشت و 
در آن چهارصد درهم بود بيرون آمد و گفت: مواليم فرمود: 
اين مبلغ را براى آن كودك نورسيده صرف كن. خداوند در 

آن كودك برايت بركت قرار دهد.
شكوه و عظمت امام

گروهى از عباسيان نزد صالح، كه از مخالفان حضرت بود، 

رفتند و به او گفتند بر امام سخت بگير و او را لحظه اى 
راحت نگذار. صالح گفت دو نفر از نانجيب ترين مردانى كه 
مى توانستم پيدا كنم بر او گماشتم. اما آن دو نفر تحت تأثير 
او واقع شدند و در عبادت و نماز و روزه كوشا شدند. آنها را 
احضار كردم و پرسيدم در آن مرد چه ديديد؟ آنها گفتند چه 
مى توانيم بگوييم درباره مردى كه روز را روزه مى گيرد 
و شب را تماما بيدار است و شب زنده دارى مى كند. نه 
سخن مى گويد و نه به جز عبادت به كارى مشغول مى 
شود و هنگامى كه به او نگاه مى كنيم زانوانمان به لرزه 
مى افتد و حالى به ما دست مى دهد كه نمى توانيم خود 
را نگه داريم. عباسيان هنگامى كه اين را شنيدند نااميد و 

سرافكنده برگشتند.
پند و نصيحت امام

محمد بن حسن گفت نامه اى به امام عسگرى عليه السالم 
نوشتم و از تنگدستى شكايت كردم سپس با خود گفتم مگر 
امام صادق عليه السالم نفرمودند كه فقر و تنگ دستى با 
ما بهتر از توانگرى با ديگران است و كشته شدن با ما بهتر 
از زنده ماندن با دشمنان ما است.امام در پاسخ نوشت: هر 
گاه گناهان دوستان ما زياد شود خداوند آنها را به فقر گرفتار 
مى كند و گاهى از بسيارى از گناهان مى گذرد. هم چنان 
كه پيش خود گفته اى تنگدست بودن با ما بهتر از توانگرى 
با ديگران است. ما براى كسانى كه به ما پناهنده شوند پناه 

گاهيم و براى كسانى كه از ما هدايت بجويند نوريم.

5

حرف هاى ابريشمى موفقيت

شعر روز 

پلكى احساس

عارفانه روز

يك لحظه مكث كن

كتب منسئوب به امام عسكرى (ع)

آيه روز  

هرآينه جهنم را از تو و از هر كس از آنان كه تو را پيروى كند از همگى شان خواهم 
انباشت.سوره ص, آيه 85

حديث روز  

هر كه به پايين نشستن در مجلس خشنود باشد، پيوسته خدا و فرشته ها بر او رحمت فرستند تا برخيزد. 
امام حسن عسكرى

شعر

غروب يازدهمين آفتاب امامت و واليت

طراح: نسرين كارى                        

بلغارستان  پايتخت   -1 افقي: 
كارگرداني  به  جنايي  فيلمي   –
از   -2 كاپوال  فورد  فرانسيس 
زيبارو   – مشترى  قمرهاى 
نمكين   -3 چابهار  توابع  از    -
– جمع غنيمت – گرو گذارنده 
يگانه  تنها،   – شادماني   -4
 – شكري!  ساقه  دوست  5-   –
استخوانهاي  بين  غشايي  فضاي 
جمجمه نوزاد 6- تمام – زباندار 
كردن  گوش  وسيله   – زبان  بي 
حيوانات  بعضي  عضو   - موزيك 
حالت  عكس   – مرزي  اداره   -7
 -8 شاعر  دل  اي   – افسردگي 
بازى  نوعى   – بازيگوش  كودك 
نيست  گرسنه   -9 پاكيزگي   –
– نخستين پادشاه دوره حماسي 
منسوب به نور 10- شاهنامه – 

پل معروف راه  حرف تمسخر – 
عمل منافق –  آهن مازندران – 
نياسر  11- هميشه  غار ديدني 
احسان   – پدر   -12 اكسير    –
كمونيستها  رهبر   -13 سرود   –
نيست   سخت   – بودن  پياپي   –
پرنده   – طول   – امضا   -14
و  سنتي  غذاي   -15 شكاري 

محلي شهر اراك – سبزي غذا

پايتخت   – بيصدا   -1 عمودي: 
هندوراس 2- چاهى در جهنم– 
ضد مرئي! – شهر كباب 3- دانا 
رگ مهم بدن   – آيد  با عبور   –
به  مشكل  بارش   – نيكويي   -4
مقصد برسد – دوستي – كشتي 
جنگي  5- ضمير جمع – جاده 
يال   – كردن  ناسپاسي   – قطار 
اسب  6- پارازيت – حالت قانوني 
پيدا كردن 7- عريض – درمانگاه 
– خردسال  8- كمد كشويي – 
آرزوي   -9 كيقباد  پسر   – رنج 

زينت   – سمج  گداي   – خيالي 
ناخن خانمها 10-  گلي خوشبو 
– حالت بين نشستن و برخاستن 
آبزي باهوش –  11- دوستى – 
ضمير اشاره براي نزديك – كدو 
تنبل 12- توده عظيم بخار آب 
ادات   – گمان   – اندك  زمان   –
استفهام -13 پيامدها – قاضي – 
مقام ديني مسيحي -14 قلوب – 
بسيار زيباي ا خوشايند كه ذهن 
را به خود مشغول كند – زادگاه 
خليل ا... -15 نقاش فرانسوي كه 
بر نقاشي اوايل قرن بيستم تأثير 

بسياري گذاشت – دبير

جدول 3396
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ىنادرگهمرشاتسا1

ارپاتشدورمىرگ2

ىسروكتاربمىىل3

وتداعدولىناو4

نمىمانكنىالن5

دحااشوكحانجم6

هجنچقامچلقوكا7

وجوجلىاتىار8

سبىرىهاشمتهبا9

ولگاكبنراراو10

مترىادىسىسسر11

ادتبمىولاىرا12

تابنوهاكتراىز13

ىخسنوىلىباجنا14

كلمخممدشنابهگن15

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

تجربه كنيد.    09158668002

 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 

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

الستيك فرازى

به افراد ذيل براى كار در سالن 
زيبايى واقع در معلم نيازمنديم:

يك نفر خانم ترجيحا مجرد
  آشنا به امور آرايشگرى

يك نفر براى انجام امور نظافتى
ساعت تماس: 11الى 7 بعدازظهر

32441344

آگهى  استخدام
گروه توليدى مهندسى شمس 
براى تكميل كادر خود به يك 
نيروى مهندس يا فوق ديپلم 
مكانيك يا طراحى ترجيحا آقا 

نيازمند است.
32222796

ساعت تماس: فقط 8 تا 12ظهر

مغازه كفش فروشى با دكوراسيون عالى و 
كفش هاى شيك با شرايط عالى واقع در بازار 
به فروش مى رسد.     09158600545

فروش پى كى مدل 84 ، رنگ بژ، 6 سال 
تخفيف بيمه ، دزدگير، شيشه ها برقى ، كولر سالم  

فى : 5 ميليون تومان    09159104144  

فروش جوجه مرغ محلى 3 ماهه
09382762964

رهن و اجاره 
 منزل دو طبقه جديد ساز 

فول امكانات ، واقع در امير كبير
09151630672

فروش ملك تجارى دو طبقه 
واقع در خيابان عدل يا معاوضه 
با منزل وياليى فى :330 ميليون

09158638112

فروش زمين كارگاهى 
به متراژ 500 متر با سند

ششدانگ
09155611896

به يك كارگر ساده براى كارواش 
نيازمنديم.

09384306335

برنامه نويس مسلط به 
Delphi و SQL Server نيازمنديم.
32436370 - 09153174630

 شركت ايمن حفاظ پاسارگاد 
به يك نفر حسابدار با تجربه خانم / آقا
 ليسانس يا فوق ديپلم نيازمند است.

32450701- 3

امالك پايتخت

خيابــان رســالت / رســالــت 2        09155612892/ 32423035   بيابانى
موارد خريد، فروش، رهن و اجاره خود را براى ما پيامك كنيد

آپارتمــان 160 متـرى ، تـازه سـاز و لوكـس واقع در عـدالت زيـر فى كارشنـاسى 
نقدى يا معاوضه با آپارتمان كوچك تر 

آپارتمان 150مترى لوكس با 50 متر تراس خصوصى واقع در معلم (تك واحدى) 
زير فى كارشناسى    نقدى يا معاوضه

آپارتمان 110مترى لوكس با 80 متر تراس خصوصى واقع در بعثت (تك واحدى) 
زيـر فـى كارشنــاسى

اجراى  پتينه
در طرح هاى مختلف 09019759900 

پروانه بهره بردارى واحد توليدى گلخانه به شماره 
00115/ب.گ/92 مورخ 92/6/2 صادره توسط 

سازمان نظام مهندسى كشاورزى و منابع طبيعى استان 
مفقود و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

سمسارى صـادق
خريد و فروش تمامى لوازم منزل و ادارى

با باالترين قيمت  09380160779- على آبادى

تعمير لوازم گازسوز ، آبگرمكن  
پكيج و ...

09150570409 - رجبى

 فروش انواع رم ، فلش 
  گيرنده اسپيكر، سى  دى

 دى وى دى خام و لوازم جانبى
بين مطهرى 2 و 4 - سروش

به يك نيروى خانم براى كار در 
رستوران (سالن دار) ترجيحا جوان 

و با روابط عمومى باال نيازمنديم. 
09128460511- 32449789

يك شركت تبليغاتى براى تكميل كادر 
خود نياز به تعدادى طراح گرافيك 
و بازارياب با روابط عمومى باال دارد.

 09155628902
32239311 

به تعدادى برقكار ماهر 
و نيمه ماهر و كارگر ساده 

نيازمنديم.
09156673290

قابل توجه تمامى  جويندگان 
فعاليتى پر سود و درآمد 

شركت يگانه نوآوران پويا 
در استان خراسان جنوبى 

شريك كارى به صورت انحصارى مى پذيرد
با درآمد باال و عالى

شرايط  متقاضيان:
داشتن دفتر كار/ داشتن سابقه كار 

مديريت و آشنايى با استان
دفتر مركزى  021-88743191

09101520062-09128917016

تاالر و رستوران درويش 
براى  تكميل  كادر خود
 استخدام مى نمايد:

حسابدار  يك نفر / خانم 
 منشى مسلط  يك نفر / خانم

سالن دار يا مهماندار/ خانم و آقا
كارگر ساده / خانم و آقا

32324738

 آهن آالت مستعمل و ذوبى 
را نقدا خريداريم.

درب و پنجره ، مس و آلومينيوم 
فقط با يك تماس
09151612979

 09151614735
برادران زنگوئى

ضايعات كاغذ و كارتن شمـا را نقدا 
درب كارخانه كيلويى 280 تومان 

خريداريم.  
32255221-09156702717



يكشنبه* 29  آذر  1394* شماره 3396 

اخبار ورزشى

سالمانه: نوشيدن چاي سبز در هنگام صبح به جاي قهوه، فرايند سم زدايي از كبد را تسريع مي بخشد. استفاده از غالت سبوس دار 
نيز منجر به فرايند  سم زدايي  از روده در هنگام صبح مي شود .  ضمن اين كه نوشيدن سركه سيب به هضم غذا 
كمك مي كند و منجر به تقويت انرژي مي شود. مصرف اسفناج و ليمو نيز در صبح هنگام توصيه مي شود . 

بهترين روش براي سم زدايي بدن  

خواص علمي ميوه هاي شب يلدا  

6
ايستگاه سالمت

حوادث

پهلوانان خراسان جنوبي بر سكوي 
نخست مسابقات ايستادند

ورزش  و  پهلواني  كشتي  هيئت  رئيس   : فارس 
زورخانه اي خراسان جنوبي گفت: در رقابت هاي ليگ 
برتر قهرماني ورزش زورخانه اي كشور پهلوانان استان 
بر سكوي نخست مسابقات ايستادند .  مهدي قمري 
با اشاره به رقابت 10 تيم برتر كشور در اين ماراتن 
ورزشي ملي و مذهبي افزود: در گروه (ب) ليگ برتر 
ورزش زورخانه اي كشور نمايندگان استان با تيم هاي 
فارس  جندي شاپور  پتروشيمي  هرمزگان،  مازندران، 
(الف)  گروه  در  و  رقابت  پرداختند  به  كردستان  و 
البرز، كرمان،  تيم هاي مقاومت اصفهان، هيئت  نيز 
كاشي واژه كرمانشاه و ثامن الحجج (ع)   يزد حضور 
داشتند . وي تصريح كرد: دومين هفته از گروه «ب» 
رقابت هاي ليگ برتر تيمي زورخانه اي كشور كه از 
23 تا 28 آذرماه جاري به ميزباني مازندران در چالوس 
برگزار شد و پهلوانان استان با اقتدار بر سكوي نخست 
و  پهلواني  هيئت  تيم  مسابقات  اين  در  ايستادند .  
زورخانه اي كردستان نايب قهرماني را از آن خود كرد، 
قرار  نيز در جايگاه سوم  مازندران  استان  نمايندگان 
گرفتند، همچنين تيم هاي فارس و هرمزگان رده هاي 
چهارم و پنجم را به دست آوردند .  وي با بيان اينكه 
رقابت هاي ليگ برتر تيمي زورخانه اي در بخش هاي 
چرخ،  ميل گيري،  و  بازي  ميل  نرمش،  شنا، سنگ، 
كباده و كشتي پهلواني برگزار مي شود، گفت: علي 
رضا  افالكي،  احسان  جواهري،  سروش  قمري، 
مصطفي  ايوبي،  ابوالفضل  عجم،  حسين  يوسفي، 
دالكه و ناصر نادعلي ورزشكاران استان بودند كه در 

اين رقابت ها وارد گود جوانمردي شدند.

برترين هاي مسابقات ورزشي 
گراميداشت روز وحدت حوزه 

و دانشگاه تجليل شدند

پيام  دانشگاه  برنامه  فوق  و  فرهنگي  معاون  فارس: 
نور خراسان جنوبي گفت: مسابقات فوتسال و واليبال 
گراميداشت روز وحدت حوزه و دانشگاه در اين دانشگاه 
برگزار شد .  دقيقي اظهار كرد: در اين مسابقات 15 تيم 
واليبال در دو بخش  و  در دو رشته ورزشي فوتسال 
دانشجويان دختر و پسر از 22 تا 27 آذرماه جاري در 
سالن ورزشي پيام دانشگاه پيام نور بيرجند با يكديگر به 
رقابت پرداختند  . وي تصريح كرد: در مسابقات فوتسال 
دانشجويان پسر، نماينده دانشگاه پيام نور به مصاف 
از سد  بر 2  نتيجه 3  با  تيم شهيد رحيمي رفت كه 
حريف گذشت و بر سكوي نخست ايستاد، تيم شهيد 
نايب قهرماني رضايت داد و تيم مدرسه  به  رحميي 
تخصصي(2) به مقام سوم دست يافت . وي با اشاره به 
برگزاري مسابقات رشته واليبال بانوان گفت: در اين 
مسابقات تيم واليبال دانشگاه پيام نور بيرجند قهرمان 
شد، تيم امام سجاد(ع) نايب قهرماني را از آن خود كرد 

و تيم سپيده كاشاني در جايگاه سوم قرار گرفت . 

اگر مي خواهيد در اين فصل سرما 
نخوريد بخوانيد  

شهرخبر: با فرا رسيدن فصل زمستان بسياري 

اصوال  از  برخي  نكردن  رعايت  با  افراد  از 
را  اطرافيانشان  بلكه  خود  تنها  نه  بهداشتي 
هر  كنند .  با  مي  سرماخوردگي  به  مبتال  هم 
عطسه شما هزاران ويروس در محيط پخش 

مي شود كه اگر بخواهيد با دستتان به جاي 
دستمال كاغذي جلوي پخش آن را  بگيريد 
دستتان آلوده شده و با هر بار دست زدن به 
سبب  ديگري  وسيله  هر  به  يا  و  دستگيره 
   انتشار بيماري و مبتال كردن شخص ديگري 
مي شويد . سرماخوردگي با يك تب،استخوان 

افراد  آغاز مي شود كه  درد، عطسه و سرفه 
بايد به محض اينكه متوجه اين عاليم شدند 
حتما لباس گرم بپوشند و استراحت كنند حتي 
نمانند  زيادي  زمان  هاي سربسته  محيط  در 

به ديگر  انتقال ويروس  مانع  اقدام  اين  با  تا 
افراد شوند .  اين افراد با شستن دست هايشان 
ليوان، حوله  و وسايل شخصي خود از جمله 
انتقال  از  ممكن  حد  تا  بايد  موارد  ديگر  و 
مفيد كه  موادغذايي  كنند.البته  آن جلوگيري 
پرتقال،  شلغم،  ويتامين  C همچون  داراي 
ليمو شيرين و....هم بي تاثير نيست .  ويروس 
از  تنفسي  ترشحات  طريق  از  راحتي  به  ها 
تماس  از طريق  نيز  و  جمله عطسه و سرفه 
فرد  از  روبوسي  و  دادن  نظير دست  نزديك، 

بيمار به افراد سالم منتقل مي شود . 

خواص علمي ميوه هاي شب يلدا  

به  بسيار است  داراي خواص  انار  عصرايران: 
حدود   15 درصد  انار  يك  مصرف  كه  نحوي 
درصد  دو  ويتامين  C  و  به  را  افراد  نياز  از 
كند .   مي  طرف  بر  را  آهن  به  روزانه  نياز  از 
مصرف هندوانه از بروز حمالت آسم، سرطان 
به  و  كرده  جلوگيري  آرتروز  حتي  و  كولون 
بروز  مانع  اكسيداني  آنتي  خواص  علت 
به  انواع سرطان مي شود .  انگور كه  از  برخي 
كاهش  مي شود،  ميل  هندوانه  و  انار  همراه 
وجود  دليل  به  و  است  خون  فشار  دهنده 

پيشرفت  از  قوي  بسيار  اكسيدان هاي  آنتي 
در  پسته:  مي كند.   جلوگيري  آرتروز  بيماري 
است  كلسيم   و  آهن  زيادي  مقادير  پسته 
تواند  مي  خوني  كم  دچار  افراد  براي  كه 
اي  تغذيه  نظر  از  مغز  اين  بادام:  باشد .   موثر 
ارزش غذايي بسياري دارد به طوري كه هر 

100گرم از آن حاوي 21 گرم پروتئين بوده و 
بيشتر از بادام زميني به عنوان منبع مناسبي 
در  به عالوه  پروتئين محسوب مي گردد.  از 
اين مغز در حدود 240 ميلي گرم كلسيم وجود 

دارد كه مي تواند توسط افرادي كه در معرض 
مصرف  به  قادر  و  هستند  استخوان  پوكي 
مصرف  فندق:  شود .   استفاده  نيستند،  شير 
هاي  بيماري  به  مستعد  افراد  براي  مغز  اين 
است.  مناسب  بسيار  استخوان  پوكي  و  قلبي 
متخصصان مصرف مخلوط اين مغزها را در 

حجم كم توصيه مي كنند تا يك وعده غذاي 
كامل به بدن برسد . توت و انجير :  توت يكي 
از خشكبار مناسب به خصوص براي افرادي 

است كه در حال كاهش وزن هستند.

 خستگي صبحگاهي با اين 
خوراكي ها از بين مي رود  

سالمانه : از هر 3 يا 4 نفر، يك نفر با خستگي 
مفرط از خواب بيدار مي شود و 60 درصد نيز 
اگرچه  مي كنند .   خستگي  احساس  هميشه 
خستگي صبحگاهي ناشي از عوامل متعددي 
عناصر  برخي  مصرف  با  مي توان  اما  است 
طبيعي، ميزان آن را كاهش داد و انرژي الزم 
صبحگاهي را به دست آورد . چاي نعناع عالوه 
بر عطر و طعم فوق العاده اش، در هنگام صبح، 
حواس را بيدار نگه مي دارد. كشمش غني از 
  « ويتامين ث» است و منجر به ذخيره انرژي 
مانند  نيز  كيوي  مي شود.  روز  طول  تمام  در 
مويز و كشمش سرشار از ويتامين «ث» است 
و به نبرد با بي حالي مي رود  . همچنين زنجبيل 
در درمان خستگي صبحگاهي و از بين بردن 
ناراحتي هاي معده كاربرد فراواني دارد. ذرات 
مختلف مواد معدني آب موجب حفظ تعادل آب 
در سلول ها مي شود و مانع گرفتگي عضالت، 
سردرد و ... مي گردد  .  گردو نيز حاوي مقادير 
زيادي پروتئين، فيبر، اسيدهاي چرب امگا 3 
را در  انرژي  از منيزيم است و ميزان  و غني 

حالت طبيعي نگه مي دارد . 

ثبت بيش از 4 هزار فقره تخلف در معابر 
درون شهري استان خراسان جنوبى

فارس : رئيس پليس راهنمايي و رانندگي خراسان جنوبي از ثبت 4 هزار و 38 
فقره انواع تخلفات رانندگي توسط ماموران پليس راهور استان طي هفته گذشته 
خبر داد و گفت: از اين ميزان 489 فقره از تخلفات حادثه ساز بوده است .  سرهنگ 
عليرضا رضايي اظهار كرد: طي هفته گذشته 27 فقره تصادفات درون شهري در 
و  قوانين  رعايت  با  گذشته  هفته  در  اينكه  بيان  با  است .  وي  يافته  وقوع  استان 
مقررات از سوي هم استاني ها خوشبختانه تصادف فوتي نداشته  ايم، تصريح كرد: بر 
اثر اين تصادفات 33 نفر مجروح شدند .  رئيس پليس راهنمايي و رانندگي خراسان 
جنوبي به علل اصلي تصادفات در معابر درون شهري استان اشاره كرد و افزود: 
عدم رعايت حق تقدم با 36 درصد، عدم توجه به جلو با 36 درصد و ساير علل با 

28 درصد از مهم ترين اين علل بوده است . 

بى احتياطى باز هم حادثه آفريد

رئيس پليس راه فرماندهى انتظامى استان گفت: واژگونى دو دستگاه 
خودروى وانت پيكان دو كشته و سه زخمى برجاى گذاشت. سرهنگ 
رضايى گفت: با اعالم مركز فوريت هاى پليسى 110 مبنى بر واژگونى 
دو دستگاه خودروى وانت پيكان در شهرستان هاى قاين و نهبندان 
ماموران به محل حادثه اعزام شدند و مشاهده كردند كه يك دستگاه 
وانت پيكان سفيد رنگ در محور محمد آباد علم شهرستان قاين 
و ديگر خودروى وانت پيكان در محور شوسف شهرستان نهبندان 
واژگون شده است كه بر اثر اين حادثه رانندگان هر دو خودرو كشته 
و سه نفر از سرنشينان به شدت دچار آسيب  شدند. وى تصريح 
كرد:كارشناس علت حادثه را تخطى از سرعت مطمئنه و عدم توجه 

به هشدارها و عاليم راهنمايى و رانندگى اعالم كرد.

ليست سياه هكر حرفه اي براي اخاذي  

 قدس انالين: پرونده اى با شكايت مردي از يك متهم اينترنتي به اتهام 
اخاذي در پليس فتاي استان خراسان رضوي به جريان افتاد .  شاكي گفت: 
از طريق شبكه هاي پيام رسان واتس آپ و تلگرام به دستم  پيام هايي 
مي رسيد كه نشان مي داد اطالعات و تصاوير خصوصي من و خانواده ام در 
اختيار فرد ناشناسي قرار گرفته و او قصد دارد اين تصاوير را منتشر كند .
تحقيقات براي دستگيري اخاذ اينترنتي آغاز شد تا اين كه، زن و مرد 
ديگري شكايت هاي مشابهى را مطرح كردند.  ماموران موفق شدند متهم 
را شناسايي و دستگير كنند.  متهم گفت متوجه شدم به راحتي مي توان به 
حساب كاربري افراد در واتس آپ و تلگرام نفوذ كرد. بعد از دسترسي به 
اين اطالعات،  اقدام به اخاذي از آنها مي كردم  و يك فهرست از افرادي كه 

قرار بود از آنها اخاذي كنم داشتم، اما در اجراي نقشه هايم ناكام ماندم . 

تخطى از سرعت مطمئنه پژو پارس 
را روانه پاركينگ كرد

توقيف يك  از  انتظامي شهرستان سرايان  فرمانده 
غيرمجاز  سرعت  با  پارس  پژو  خودروي  دستگاه 
170كيلومتر خبر داد. سرهنگ برادران گفت:ماموران 
پليس راه سرايان هنگام كنترل خودروهاي عبوري 
و در راستاي مقابله با بروز تخلفات حادثه ساز ، يك 
دستگاه خودرو پژو پارس را كه با سرعت زياد در 
متوقف  بود  در حال حركت  محور سرايان-بيرجند 
كردند. وي اظهار كرد: اين خودرو به علت سرعت 
پليس،  ايست  دستور  به  توجه  عدم  و  غيرمجاز 

توقيف و روانه پاركينگ شد. 

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

آدرس : نبش غفارى 4       

32212519  - 09151606528

ايزوگام سليمانى 

ن
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ص
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ع  م

نو
ت

  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

دور جديد  تمرينات هندبال آغاز گرديد
آقايان             بانوان

براى ثبت نام و كسب اطالعات بيشتر
 با شماره هاى 32400170-1 
 اداره ورزش و جوانان بيرجند 

و  09395618739(آقاى يكه خانى) 
تماس حاصل فرماييد.

هيئت هندبال  استان
 هيئت هندبال شهرستان بيرجند

صوتى - تصويرى - مخابراتى 

انصارى فرد و پسران
LED- پالسما - سينما خانگى و ميز 

آدرس:ميدان امام - كوچه اول بازار 
تلفن تماس: 32224852
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جابجايى990 هزار مسافر در راه آهن شرقسند پدر علم تعليم و تربيت ايران در خراسان جنوبى رونمايى مى شود

 8 مدت  در  اينكه  بيان  با  شرق  آهن  راه  مديركل 
داخلى  بار  تن  هزار   400 و  ميليون   24 امسال  ماه 
شده  جا  جابه  شرق  آهن  راه  محدوده  در  عبورى  و 
است، گفت: در اين مدت 990 هزار مسافر نيز در راه 
آهن شرق جا به جا شدند كه نسبت به مدت مشابه 
سال گذشته 2 درصد افزايش داشت. اقبالى در جمع 
خبرنگاران اظهار كرد: از ابتداى سال تاكنون به حدود 
يك ميليون مسافر در مسير راه آهن شرق خدمات 
انتقال مسافر در  اينكه  بيان  با  ارائه شده است. وى 
افزايش  درصد   2 مشابه  مدت  به  نسبت  مدت  اين 
داشته است، افزود: در مدت 8 ماه امسال  10 هزار و 
45 قطار تردد كرده است كه نسبت به سال گذشته 

10 درصد افزايش داشته است.

2 هزار و 700 تن نخ دراستان توليد شد

از  فردوس  نساجى  كارخانه  مدير  گفته  به  تسنيم- 
ابتداى سال تاكنون بيش از 2 هزار و 760 تن انواع 
شكورى  شد.  توليد  فردوس  نساجى  كارخانه  در  نخ 
شامل  فردوس  نساجى  كارخانه  توليدات  اظهاركرد: 
پارچه، لباس هاى بچه گانه، مردانه، زنانه، و گردباف 
براى لباس هاى زير است. وى با بيان اينكه نخ هاى 
اين  توليدى  نخ هاى  جمله  از  يسكوز  و  استر  پلى 
كارخانه است، افزود: روزانه بين 10 تا 11 تن انواع 
وى  مى شود.  توليد  فردوس  نساجى  كارخانه  در  نخ 
تهران،  استان هاى  در  شده  توليد  نخ هاى  افزود: 

خراسان رضوى، اصفهان و يزد به فروش مى رسد.

جايگاه كرسى هاى آزادانديشى 
در حوزه و دانشگاه است

فارس- رئيس دانشگاه بيرجند با بيان اينكه تعريف و 
شناخت خوبى از كرسى هاى آزادانديشى نشده است، 
گفت: كرسى هاى آزادانديشى دغدغه رهبرى است و 
جايگاه اين كرسى ها در حوزه و دانشگاه است. خليلى 
فرهنگى  در بحث  اينكه  بيان  با  در جمع خبرنگاران 
دانشگاه بيرجند كاركردهاى زيادى داشته است، اظهار 
جماعت  نماز  بيرجند  دانشگاه  از  نقطه   17 در  كرد: 
برگزار مى شود. وى با بيان اينكه جشنواره شعر رضوى 
مراسم  همچنين  گفت:  شد،  برگزار  جارى  سال  در 
نور  راهيان  اردوهاى  و  احياء  شب  مراسم  اعتكاف، 
هر ساله با محوريت دانشگاه بيرجند برگزار مى شود. 
وى همچنين با بيان اينكه دانشگاه بيرجند در سطح 
بين المللى حركت مى كند، ادامه داد: دانشگاه بيرجند در 

هفته جارى ميزبان سفير اتريش است.

باند دوم محور طبس - اصفهان 
آسفالت مى شود

ايرنا- رئيس اداره راه و شهرسازى شهرستان طبس 
گفت: باند دوم محور طبس- اصفهان از كيلومتر 20 تا 
كيلومتر 57 آماده آسفالت است و بعد از مشخص شدن 
اجرايى آن شروع مى شود. كالنى  پيمانكار عمليات 
افزود: روكش مسير طبس - يزد به طول 25 كيلومتر 
از پليس راه به سمت يزد انجام شده است. به گفته وى 
براى حذف نقطه پرحادثه تقاطع راه آهن، امامزاده و 
محور اصفهان امسال اعتبار اين پروژه 10 برابر افزايش 
داشته كه براى ادامه پروژه جاى اميدوارى است.وى 
باند دوم محور طبس-  ايمن سازى  همچنين گفت: 

بيرجند در دستور كار اين اداره قرار دارد.

برگزارى نهمين دوره جشنواره ملى بهار 

از  استان  جهاددانشگاهى  فرهنگى  مدير  ايسنا- 
برگزارى نهمين دوره جشنواره ملى بهار در خراسان 
مرادى  خبرداد.  كشور  سراسر  با  همزمان  جنوبى 
هنرى،  مختلف  بخش هاى  در  جشنواره  اين  گفت: 
و  پژوهشى  بخش  توصيفى،  و  تحليلى  نقد  ادبى، 
عالقمندان  كه  مى شود  برگزار  اينترنتى  مسابقه 
آدرس به  توانند  مى  بيشتر  اطالعات  كسب   براى 
www.baharfestival.ir مراجعه كنند.

تسنيم- مديركل آموزش و پرورش از برگزارى همايش ملى آموزش ابتدايى در خراسان جنوبى خبر داد و گفت: در حاشيه برگزارى همايش ملى آموزش ابتدايى سند غالمحسين 
شكوهى پدر علم تعليم و تربيت ايران رونمايى مى شود. المعى با اشاره به برگزارى همايش ملى آموزش ابتدايى به ميزبانى خراسان جنوبى اظهار كرد: بيش از 120 نفر از جامعه 
فرهنگى و فرهيخته خراسان جنوبى به عنوان عوامل اجرايى در برگزارى اين همايش همكارى دارند. وى با بيان اينكه بيش از هزار و 730 مقاله به دبيرخانه همايش ارسال شده 

است، افزود: به كارگيرى تمامى امكانات آموزش و پرورش خراسان جنوبى براى برگزارى باشكوهتر اين همايش كه در تاريخ 5 و 6 دى ماه برگزار مى شود، نياز است.

افزود:  و  كرد  تأكيد  معلوالن  به  جدى  توجه  بر  استاندار 
مشكالت،  حل  براى  بايد  دستگاه ها  مديران  و  مسئوالن 
اوليه معلوالن توجه ويژه داشته  اشتغال و تأمين نيازهاى 
در  گذشته  روز  كه  خدمتگزار  مهر،  گزارش   به  باشند. 
گردهمايى معلوالن در بيرجند سخن مى گفت معلوالن را 
از اقشار مهم جامعه دانست كه بايد مورد توجه و نگاه ويژه 
قرار گيرند. وى از معلوالن به عنوان انسان هاى شريف با 
توانمندى بسيار باال ياد كرد و افزود: به هيچ  وجه نبايد با ديد 
ترحم به معلوالن نگاه كرد چرا كه اين  افراد عليرغم داشتن 
برخى از نواقص توانمندى هاى بسيار بااليى دارند. استاندار 
افزود:  و  اشاره  به نقش و جايگاه واالى خانواده معلوالن 
بخشى از اين افراد تحت پوشش نهادهاى حمايتى هستند 
اما  نيستند  حمايتى  نهاد  هيچ  پوشش  تحت  نيز  تعدادى 

والدين آنها با تمام وجود به فرزندانشان خدمت مى كنند.

كرامت و عزت معلوالن حفظ شود

از سر  معلول  اقشار  با  ما  رفتار  نبايد  كرد:  تأكيد  استاندار 

ترحم باشد بلكه بايد با حفظ كرامت و عزت به آنها خدمت 
كنيم. وى به نقش رسانه ها در تغيير نگرش افراد جامعه به  
معلوالن پرداخت و افزود: رسانه ها بايد مشكالت اين افراد 

و توجهى كه بايد به آنها صورت بگيرد را منعكس كرده و 
در كنار همه اينها توانمندى ها و قابليت ها معلوالن را نيز 
معرفى كنند. وى بر لزوم حل مشكالت، اشتغال و تأمين 
و  مسئوالن  افزود:  و  كرد  تأكيد  معلوالن  اوليه  نيازهاى 
مديران دستگاه هاى اجرايى مجاز نيستند به صرف داشتن 

برخى از نواقص در افراد معلول به آنها كم توجهى كنند 
بلكه بايد موردتوجه و نگاه ويژه قرار گيرند.

5200 معلول استان، در نوبت 
برخوردارى از خدمات بهزيستى هستند

به گفته مديركل بهزيستى پنج هزار و 200 نفر معلول در 
نوبت هستند كه تحت پوشش بهزيستى قرار گيرند. غالم 

عباس عزيزى اظهار كرد: اكنون 17 هزار و 427 معلول در 
استان تحت پوشش خدمات بهزيستى قرار دارند و تعداد پنج 

هزار و 200 نفر نيز در نوبت اين خدمات هستند. 

تست هاى غربالگرى ژنتيكى
 در خدمات بيمه ها گنجانده مى شود 

به گفته عزيزى با انجام غربالگرى هاى بينايى و شنوايى 
تا حدى در مسير پيشگيرى از معلوليت گام برداشته شده و 
سازمان بهزيستى به دنبال اين است تا غربالگرى ژنتيكى 
بيمه ها  اين تست ها در خدمات  و  پيدا كند  نيز رسميت 
گنجانده شود. وى با اشاره به اينكه خدمات ارائه شده به 
معلوالن در حد نياز و شايسته اين افراد نيست، بيان كرد: 
رفاه  و  كار  وزارت  و  بهزيستى  سازمان  اساس  همين  بر 
ماده   32 در  را  معلوالن  خدمات  جامع  اليحه  اجتماعى 
تنظيم و به مجلس ارائه كرده است. وى اظهار اميدوارى 
كرد:با تصويب اين قانون برخى از مشكالت و خألهاى 

موجود در حوزه خدمت رسانى به معلوالن برطرف شود.

استاندار در گردهمايى معلوالن عنوان كرد:

معلول نيازمند ترحم نيست؛ به اشتغالش توجه كنيد
نخستين دوره تخصصى خدمات پيش 
بيمارستانى در خوسف برگزار مى شود

فارس- رئيس جمعيت هالل احمر شهرستان خوسف 
گفت: با وجود حوادث و سوانح جاده اى در محورهاى 
مواصالتى شهرستان و استقرار سه اكيپ بين شهرى 
و در راستاى باال بردن سطح علمى و توان عملياتى 
نيروهاى مستقر در اين پايگاه ها نخستين دوره تخصصى 
خدمات پيش بيمارستانى به مدت 6 روز از 29 آذر ماه 
تزريقات، سى.پى.آر  تروما،  آسيب هاى  آموزش هاى  با 
پيشرفته و غيره در محل جمعيت هالل احمر خوسف با 

حضور مربيان استانى و كشورى برگزار مى شود.

سرپرست دفتر امور سياسي
 و انتخابات استانداري منصوب شد

به  و  جنوبي  خراسان  استاندار  سوي  از  حكمي  طي 
پيشنهاد معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استانداري 
خراسان جنوب، علي جزندري با حفظ پست سازماني 
انتخابات  و  سياسي  امور  دفتر  سرپرست  عنوان  به 

استانداري خراسان جنوبي منصوب شد.

همدلى و هم افزايى دو نهاد مقدس 
حوزه و دانشگاه يك ضرورت است

گروه خبر- وحدت، همدلى و هم افزايى دو نهاد مقدس 
حوزه دانشگاه مى تواند در تبيين هنجارهاى اجتماعى، 
هويت ملى و آموزه هاى معنوى و اسالمى در جامعه 
بسيار مؤثر باشد. رئيس دانشگاه آزاد اسالمى خراسان 
شهادت  سالگرد  آذر   27 گراميداشت  ضمن  جنوبى 
انديشمند و مجاهد شهيد آيت ا... دكتر محمد مفتح با 
اشاره به اينكه شناخت انديشه هاى متعالى بزرگانى مانند 
شهيد مفتح براى نسل جوان امروز بسيار ارزشمند و اميد 
بخش است، گفت: هم دانشگاهيان و هم حوزويان بايد 
در جهت تبيين و نشر انديشه هاى آن شهيد بزرگوار 
اقدام نمايند. حسنى همچنين بيان كرد: مهمترين ثمرة 
تقويت و تعميق پيوند حوزه و دانشگاه، ايجاد وفاق ملى 
و انسجام اسالمى حول محوريت واليت فقيه در كل 
جامعه اسالمى است. وى اظهار اميدوار كرد: به بركت 
خون پاك شهيد مفتح و ديگر شهيدان حوزه و دانشگاه و 
با همت و مجاهدت خالصانة دانشگاهيان و حوزويان اين 
دو نهاد مقدس و متعالى هر روز بهتر از ديروز نقش فعال 

و مؤثر خود را در كشور اسالمى مان ايفا نمايند. 

امام جمعه درح معرفى شد  
ابراهيمى- در جلسه شوراى ادارى شهرستان  سربيشه 
كه در منزل امام جمعه درح برگزار شد، حكم انتصاب 
آبادى،  رحيم  االسالم  حجت  توسط  درح  جمعه  امام 
مسئول شوراى سياستگذراى ائمه جمعه استان قرائت 
و حضرت حجت االسالم محمد راستگو به مدت سه 
سال به امامت جمعه بخش درح منصوب گرديد. حجت 
مراسم  اين  در  امام جمعه سربيشه  االسالم سنجرى 
ضمن تشكر تشكر و قدردانى از زحمات حجت االسالم 
صانعى امام جمعه قبلى، ايام هفته وحدت را فقط وحدت 
بين مذاهب ندانست و گفت: وحدت واقعى وحدت بين 
و عقايد مختلف در سطح مردم جهان  احزاب  افكار، 
ندارد  اسالم دوست  افزود: دشمنان جهان  است. وى 
اين وحدت و يكپارچگى بين مردم را ببينند و سعى در 
ايجاد تفرقه  دارند و مردم و مسئوالن بايد با هوشيارى 
خود دست به دست هم بدهند تا مشت محكمى بر 
دهان دشمنان بزنند. خدادادى فرماندار شهرستان  هم 
با اشاره به موضوع انتخابات مهم و پيش رو از همه 
دست اندركاران و مجريان انتخابات خواست تا قانون را 
سرلوحه كارشان قرار دهند و در چارچوب قانون كارها را 
انجام دهند و پاسدارى و صيانت از رأى مردم را سرلوحه 

كارشان در امر انتخابات بدانند.

مسئول دبيرخانه كانون هاى مساجد خراسان جنوبى گفت: اقتصاد مقاومتى و 
خودكفايى؛ رويكرد كانون هاى فرهنگى هنرى است. به گزارش شبستان، حجت 
االسالم سبزه كار در بازديد امام جمعه بيرجند از دبيرخانه كانون هاى مساجد 
اظهار كرد:  474 كانون فرهنگى هنرى در استان وجود دارد كه از اين تعداد 182 
كانون شهرى و 296 كانون فرهنگى هنرى در روستاها تأسيس شده اند. وى با 
اشاره به فعاليت 5 خانه فرهنگ ديجيتال با هدف ارائه اينترنت پاك و ايجاد بازى 
سراهاى بازى هاى ايرانى در استان افزود: همچنين 5 كانون مصلى در ميعادگاه 
هنرى  فرهنگى  كانون  زودى  به  كه  هستند  فعاليت  مشغول  جمعه  نماز  هاى 
مصلى المهدى بيرجند نيز افتتاح خواهد شد. وى از وجود 18 كانون تخصصى با 
رويكردهاى مختلف قرآن، نماز، مهدويت، پژوهش، ورزش و ... در استان خبر داد 
و گفت: 7 كانون دانشگاهى در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالى استان راه 
اندازى شده است .وى با اشاره به وجود 5 كانون فرهنگى هنرى در جوار حوزه 

هاى علميه، افزود: همچنين 4 كانون در مراكز نظامى و 12 كانون در ندامتگاه ها 
و زندان ها به جامعه هدف، برنامه ارائه مى دهند. به گفته وى، 756 پايگاه طرح 
تالوت نور در استان وجود دارد كه روزانه تالوت يك صفحه از قرآن كريم به 

همراه ارائه تفسير بعد از اقامه نماز را در دستور كار دارند.

كانون هاى فرهنگى هنرى؛ روح مساجد هستند

نماينده ولى فقيه در خراسان جنوبى نيز با تأكيد بر اينكه جغرافياى جهان اسالم 
بر محور مسجد است، گفت: كانون هاى فرهنگى هنرى به منزله روح مساجد 
هستند. امام جمعه بيرجند با اشاره به اينكه اقتصاد مقاومتى يعنى اينكه نگاه به 
خارج نداشته باشيم و روى پاى خود بايستيم، گفت: كانون هاى فرهنگى هنرى 
مساجد نياز به مساعدت مالى دارند اما سياست گذارى بايد به گونه اى باشد كه 
بتوانند استقالل خود را در شرايط فعلى حفظ كنند. وى مدير يك مجموعه را به 

منزله روح آن مجموعه دانست و تضارب انديشه ها را باعث ساخته شدن يك 
جامعه دانست و اظهار كرد: افكار و انديشه هاى مختلف و متفاوت باعث سازندگى 
يك جامعه مى شود. حجت االسالم رضايى در ادامه با اشاره به اينكه افرادى كه 
بحث شوراى رهبرى را مطرح مى كنند به مبانى اسالمى توجهى ندارند، گفت: 
اگر رهبرى بخواهد شورايى شود، كشور به هم مى ريزد. وى در ادامه با بيان اينكه 
بايد ظرفيت هاى دبيرخانه مساجد استان در ابعاد مختلف معرفى و شناسانده شود، 
افزود: براى تحقق اين مهم شوراى فرهنگ عمومى، نماز جمعه، ائمه جمعه و ... 

در راستاى هم افزايى در خدمت مجموعه دبيرخانه مساجد استان است.

اقتصاد مقاومتى؛ رويكرد كانون هاى مساجد استان

نماينده خراسان جنوبى در  ابراهيمى- دكتر عاصفى 
شوارى عالى استان ها در حاشيه سفر به تهران و شركت 
در اجالس شوراى عالى استان ها با دكتر امينى معاونت 
برنامه ريزى، اقتصاد و حمل و نقل وزارت شهرسازى 
اتمام  موضوع  ديدار  اين  در  گفته وى  به  كرد.  ديدار 
راه هاى مواصالتى استان از جمله راه هاى بيرجند- 

گناباد،  فردوس–  ديهوك-  قاين،  بيرجند-  نهبندان، 
ديهوك به راور، محور سربيشه به ماهيرود و ماهيرود 
به فراه افغانستان مطرح شد كه دكتر امينى در اين ديدار 
ضمن اعالم تخصيص بخش قابل توجهى از اعتبارات 
راه هاى مذكور از محل سفر رياست جمهور خاطرنشان 
كرد: نگاه وزارت راه براى توسعه راه هاى استان به 

ويژه محور بين المللى سربيشه به فراه افغانستان  مثبت  
است ولى به دليل مشكالت تحريمى و منابع دولتى 
تأمين اعتبار به كندى صورت مى گيرد. وى همچنين 
مرزى  بازارچه  را  استانى  توسعه  محورهاى  از  يكى 
ماهيرود بيان و بر سرمايه گذارى در زمينه تجارت در 

اين بازارچه را توصيه نمود.

نماينده خراسان جنوبى در شوراى عالى استان ها عنوان كرد:

نگاه مثبت وزارت راه براى توسعه محور سربيشه به فراه افغانستان
عاصفى: به دليل مشكالت تحريمى و وضعيت نامساعد منابع دولتى تأمين اعتبار به كندى صورت مى گيرد

به گفته رئيس اداره بازرسى و نظارت سازمان صنعت، معدن 
و تجارت خراسان جنوبى با توجه به نزديكى شب يلدا و 
آجيل،  انواع  قيمتى  نامتعارف سطح  افزايش  از  پيشگيرى 
شيرينى و ميوه در روزهاى آتى طرح نظارتى ويژه شب يلدا 
با هماهنگى دستگاه هاى مرتبط برگزار مى شود. به گزارش 
اظهار  خبرنگاران  جمع  در  گذشته  روز  تهورى  تسنيم، 

كرد: اين طرح با هماهنگى دستگاه هاى مرتبط (تعزيرات 
حكومتى، اتاق اصناف، شهردارى ها و اتحاديه هاى مربوطه) 
تا 2 دى  به مدت يك هفته  آغاز شده و  ماه   آذر  از 25 
ماه در سطح استان برگزار مى شود.وى بيان كرد: در اين 
عرضه  و  تأمين  مورد  در  مناسب  تدابير  اخذ  ضمن  طرح 
كاالى مرسوم با قيمت عادالنه، كنترل رعايت ضرايب سود 

مصوب، رسيدگى به موقع به شكايات مردمى، با متخلفين 
حسب مورد برابر با قوانين و مقررات جارى برخورد قانونى 
در  كرد:  خاطرنشان  مى پذيرد. وى  قاطع صورت  و  سريع 
اين طرح 40 بازرس در سطح استان به صورت ويژه بازار 
را كنترل و گزارشات مردمى را در كمترين مدت رسيدگى 
مى كنند. سرپرست اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان 

اداره صنعت، معدن  بازرسان  بازرسى  نيز گفت: در  طبس 
و تجارت شهرستان طبس از واحدهاى صنفى شهرستان 
 30 از  بيش  ارزش  به  صنفى  تخلف  پرونده   42 طبس، 
ميليون ريال تشكيل شد. جاللى فرد افزود: بازرسان اداره در 
ماه جارى براى پايش و كنترل بازار تعداد 315 واحد صنفى 

در شهرستان را مورد بازرسى قرار دادند.

طرح نظارتى ويژه شب يلدا در خراسان جنوبى آغاز شد

هر وسيله گازسوز بايد داراى يك لوله بخارى مجزا و يك دودكش مجهز به كالهك 
استاندارد به شكل H باشد.

دستگاه ساب سيار اميرآبادى زاده
ساب انواع سنگ هاى  مرمر گرانيت و موزاييك ساده      09156706538

 شمارهرديف
قطعه

 مساحتنوع كاربرىپالك ثبتى
(مترمربع)

قيمت پايه هر
 مترمربع (ريال)

 قيمت پايه كل
هر قطعه (ريال)

 5% سپرده
هر قطعه (ريال)

آدرس ملك

 خيابان غفارى- خيابان قدس596/728/500/0005/072/120/000253/606/000مسكونى11322
شرقى- جنب نيروگاه برق

 خيابان غفارى- خيابان قدس594/338/500/0005/051/805/000252/590/250مسكونى22323
شرقى- جنب نيروگاه برق

 حاشيه بلوار پيامبر اعظم50412/500/0006/300/000/000315/000/000مسكونى334977
((ص

مزايده فروش امالك (مرحله دوم) 
شهرداري بيرجند در نظر دارد: با رعايت آيين نامه معامالت شهرداري تهران مصوب 1355 و قانون اصالح و تسري آن بر مراكز استان ها و 

برابر بند 2 مستخرجه از صورتجلسه شماره 109 مورخ 94/7/25 شوراي اسالمي شهر و بر اساس نامه شماره 94/1525/ش- 94/7/27 شوراي اسالمي شهر نسبت 
به فروش 3 قطعه از امالك خود با كاربري مسكوني از طريق آگهى مزايده كتبي به منظور توسعه فعاليت هاي شهري و ارائه خدمات به شهروندان اقدام نمايد. لذا از 
كليه متقاضيان دعوت مي شود به منظور كسب اطالعات بيشتر و اخذ فرم مزايده به واحد امالك شهرداري مركز مراجعه فرمايند. ضمنا براى تحويل اسناد مزايده 
حداكثر تا پايان وقت اداري (ساعت 13:30) پنجشنبه مورخ 94/10/10 به دبيرخانه حراست شهرداري واقع در ميدان ابوذر - شهرداري مركز اقدام گردد. مهلت 
پرداخت بهاي زمين توسط برنده مزايده حداكثر يك ماه از تاريخ ابالغ به صورت نقدي مي باشد. ضمنا شهرداري در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار بوده 

و شرايط شركت در مزايده در فرم مربوطه لحاظ گرديده است. 

شهرداري بيرجند
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روحانى مصمم است اميدوارانه ترين انتخابات را برگزار كند 

حميد ابوطالبى معاون سياسى دفتر رئيس جمهور در صفحه 
ملت  سال92،  انتخابات  نوشت:  توئيتر  در  خود  شخصى 
ايران را به اين باور راسخ رساند كه براى خواست هايشان 
الناس خواندن  بگويند؛ حق  راى سخن  از طريق صندوق 
انتخابات  اولين  آغاز  اينك  بود.  ملى  اميد  اين  منشا  آرا، 
و  تدبيرترين،  با  اميدوارانه ترين،  از  است يكى  روحانى مصمم  است؛   اين دولت 

مثال زدنى ترين انتخابات را در اوج شفافيت برگزار كند.

ظريف: حضورمان در سوريه قانونى و مشروع است 
 

خبرنگارى از ظريف وزير خارجه كشورمان پرسيد : چرا ايران 
در  است؟ ظريف  كرده  ايفا  سوريه  در  آشكار  فزاينده  نقش 
با  مبارزه  درباره  ما  نشان مى دهد كه  اين  پاسخش گفت: 
 داعش جدى هستيم. موضع ما اين است كه ما به دولت هاى 
مشروع در منطقه كه نمايندگى در سازمان ملل متحد دارند، كمك 
 مى كنيم. ما به درخواست دولت سوريه با مشاوران خود براى جنگ با افراطى گرى 

 برگزارى گردهمايى معلوالن خراسان جنوبى در بيرجند   عكس: ايرناعكس روز كمك مى كنيم . بنابراين اين كار هم قانونى و هم مشروع است.

حيرت معاون وزير خارجه 
 از اطالعات سياسى دانش آموزان 

الملل  بين  و  حقوقى  معاون  عراقچى  عباس  سيد 
اجراى  پيگيرى  ستاد  رئيس  و  خارجه  امور  وزير 
خود  اينستاگرام  در  را  جديدى  پست  برجام 
با  خود  سلفى  گذارى  اشتراك  با  وى  كرد.   منتشر 
هاي  بچه  «با  نوشت:  هشتم،  پايه  آموزان  دانش 
و  دلسوز  مربيان  و  مدير  و  هشتم  پايه  باصفاي 
به  نزديك  آذر 1394.  بيست و ششم  آنها،  متعهد 
سطح  شد.  جواب  و  سوال  و  صحبت  ساعت  دو 
اطالعات سياسي بچه ها حيرت انگيز بود. خداوند 

همه فرزندان اين كشور را حفظ كند.»

آيت ا... جنتى زير بار زور نمى رود    
گفت:  نگهبان  شوراى  فقهاى  عضو  مومن  آيت ا... 
«ممكن است من به عنوان عضو شوراى نگهبان دلم 
بخواهد فالنى در انتخابات راى نياورد ولى مردم به 
او راى دهند؛ در اين شرايط شوراى نگهبان تخلفى 
نكرده است. چه فايده اى براى آقاى جنتى 90 ساله 
يا براى من كه در شوراى نگهبان هستم دارد؟ مگر 
مى خواهيم كاخى بسازيم، حقوقى بدست بياوريم يا 
عنوانى درست كنيم. آقاى جنتى زير بار زور نمى رود و 

به كسى هم باج نمى دهد اما خالفى هم نمى كند».

مير تاج الدينى: كسي با پرچم 
احمدي نژاد وارد مجلس نخواهد شد  

 : گفت  احمدي نژاد  پارلماني  معاون  ميرتاج الديني 
نخواهد  مجلس  وارد  احمدي نژاد  پرچم  با  كسي 
شد. افرادي مانند قاليباف، محسن رضايي، واليتي 
اصولگرايي  مستقل  شخصيت هاي  احمدي نژاد  و 
هستند كه در هيچ تشكل اصولگرايي حضور ندارند 
اما در مواقع لزوم جريان اصولگرايي از آنها استفاده 
مي كند. با اين وجود پرچم مستقل اين گونه افراد در 
برخي مقاطع به سود اصولگرايان بوده و در برخي 

مقاطع به ضرر اصولگرايان تمام شده است.
 

روحانى  وعده  خود را عملى  كند 

قائم مقام اعتماد ملى گفت: احزاب در دوره گذشته در 
انزواى كامل بوده و همواره مورد هجمه دولتمردان 
جمهور  رئيس  افزود:  منتجب نيا  اند.  گرفته  قرار 
بايد در خصوص  و  داده  به ملت  فراوانى  وعده هاى 

وعده هاى خود در سياست داخلى عمل كند.

غرضى هم براى انتخابات خبرگان آمد

سيدمحمد غرضى آمادگى خود را براى ثبت نام در 
پيامى  در  او  كرد.  اعالم  خبرگان  انتخابات مجلس 
مى گويد: «كسى كه مى خواهد در خبرگان شركت 
كند، حتما نبايد روحانى باشد؛ من هم چون بيش از 
60 سال به فقه شيعه عمل كرده ام، در موقعيتى كه 
پيدا شده، مى روم و امتحان مى دهم؛ اگر قبول شدم، 

ان شاءا... در اين مجلس شركت مى كنم.»

اعتراض شديد ظريف به اردن به خاطر 
  درج نام سپاه در فهرست تروريست ها  

 در فهرستى كه وزير خارجه اردن به نشست گروه هاى 
هفت  و  پنجاه  و  صد  نام  كرد،  ارائه  سوريه  حامى 
سپاه  جمله  از  و  سوريه  عرصه  در  فعال  گروه 
اطالع  به محض  بود. ظريف  آورده شده  پاسداران 
از اين اقدام اردن در واكنشى شديد به همتاى اردنى 
ابراز شگفتى و تعجب كرد.  خود، از اين اقدام آنها 
وزير خارجه اردن نيز كه به گفته ديپلمات ها با فشار 
اين  را در  نام سپاه  مانند عربستان،  برخى كشورها 
فهرست گنجانده بود، در واكنشى انفعالى به اعتراض 
ظريف گفت: ما از همه طرفهاى دخيل در موضوع 
 سوريه خواسته ايم كه اسامى گروه هايى كه گمان 
مى كنند در عرصه سوريه دست به اقدام تروريستى 
مى زنند، اعالم كنند و نام سپاه را هم نه اردن بلكه 

يكى از كشورها ارائه كرده است.

هشدار صريح پوتين به آمريكا   
ساليانه  كنفرانس  در  پنجشنبه  روسيه  رئيس جمهور 
را  سوريه  درباره  نيويورك  بين المللى  نشست  خود 
همپيمانان  و  آمريكا  به  و  داد  قرار  كار  دستور  در 
و  نظامى  مداخله  به  كه  زمان  داد: «آن  آن هشدار 
تغيير حكومت ها اقدام مى كرديد» تمام شد. بارزترين 
تأكيد صريح رئيس جمهور  اين كنفرانس  مسئله در 
كه  نمى پذيرد  به هيچ وجه  «وى  بود:  اين  بر  روسيه 
كسى به روسيه تحميل كند كه چه كسى بر سوريه و 

يا هر كشور ديگرى حكومت كند» .

 اگر مردم سوريه نخواهند، اسد بايد برود 
يك مقام ايرانى به رويترز گفت : ايران به طور جدى 
بر اين باور است كه مردم سوريه بايد تصميم گيرنده 
بايد  نخست  اما  باشند  درباره سرنوشت شان  نهايى 
اوضاع اين كشور به يك سطحى از آرامش برسد. او 
افزود: «ممكن است مردم سوريه تصميم بگيرند اسد 
از قدرت كنار برود و در اين صورت او بايد از قدرت 
كنار برود. اگر اسد نتواند به مردم و كشور خود خدمت 

  كند بايد يك فرد با قابليت جانشين او شود.»
داعش عليه عربستان اعالم جنگ كرد   

گروه تروريستى داعش در واكنش به تشكيل ائتالف 
فايل  يك  در  عربستان،   رهبرى  به  «اسالمى» 
كرد.   جنگ  اعالم  عربستان  عليه  جديد  ويدئويى 
اين  در  داعش  نوشت:  آحارونوت  يديعوت  روزنامه 
ائتالف مذكور  فعاليت  به  به عربستان نسبت  ويدئو 

هشدار داده و آن را ائتالف «صليبى ها» خواند. 

  ايران قدرت ما را آزمايش نكند !
به  را  لبنان  ايران  گفت:«  قاهره  در  عربستان  سفير 
«دولت در دولت» تبديل كرده است زيرا فردى در 
جنوب حضور دارد كه برخى از اشخاص را مى ربايد 
و بر دولت بطور كامل تحكم مى كند. عالوه براين 
شبكه هاى جاسوسى در كويت و عربستان دارد. ايران 
همچنين سعى دارد حكومت بحرين را متزلزل كند و 
اين كار را در سوريه نيز انجام مى دهد. قطان افزود : 

اميدوارم ايران قدرت عربستان را آزمايش نكند.

نمايندگى  براى  متقاضى   8  - دادرس 
مردم استان در مجلس شوراى اسالمى 
امور  دفتر  سرپرست   . كردند  نام  ثبت 
خراسان  استاندارى  انتخابات  و  سياسى 
جنوبى با بيان اين مطلب گفت : از اين 
 بين 3 نفر براى حوزه انتخابيه بيرجند ، 
حوزه  در  نفر   2  ، خوسف  و  درميان 
براى  نفر   2  ، زيركوه  و  قاين  انتخابيه 
و  سربيشه  و  نهبندان  انتخابيه  حوزه 
 ، فردوس   ، طبس  حوزه  در  هم  نفر   1 
 . اند  كرده  نام  ثبت  سرايان  و   بشرويه 
فرآيند  آغاز  به  اشاره  با   جزندرى 
رهبرى  خبرگان  مجلس  براى  نام  ثبت 
نفر  : يك  نيز گفت  پنجشنبه گذشته  از 
براى حضور در مجلس خبرگان رهبرى 
جنوبى  خراسان  انتخابيه  حوزه  از   نيز 

ثبت نام نموده است . 
اين مقام مسئول در ستاد انتخابات با بيان 
تسريع  براى  بايست  مى  كانديدا  اينكه 
همراه  را  كامل  مدارك   ، نام  ثبت  امور 
خود به چهار فرماندارى شهرستان هاى 
ببرند  فردوس  و  نهبندان  قاين،  بيرجند، 
افزود :  داوطلبان براى ثبت نام بايد اصل 
كارت ملى و سه نسخه تصوير آن، اصل 
شناسنامه و سه نسخه از كليه صفحات 
آن، تعداد ده قطعه عكس با زمينه روشن 

و آخرين مدرك تحصيلى معتبر خود را 
به همراه داشته باشند.جزندرى همچنين 
گواهى  تصوير  و  اصل  داشتن  همراه  به 
رسمى مبنى بر قبول استعفا و عدم اشتغال 
در پست و مقام و مشاغل مشمول استعفا، 

تصوير برگ پايان خدمت وظيفه عمومى 
را از ديگر مدارك مورد نياز براى ثبت نام 

داوطلبان دانست.
انتخابات  و  امور سياسى  دفتر  سرپرست 
استاندارى خراسان جنوبى با بيان اينكه 
انتخابات  ستاد  به  مى توانند  داوطلبان 
كشور، فرماندارى هاى مراكز حوزه هاى 
كنسولگرى ها  يا  سفارتخانه ها  انتخابيه، 
جمهورى  سياسى  هاى  نمايندگى  يا 
اسالمى ايران در خارج از كشور مراجعه و 

اقدام به تكميل فرم ثبت نام كنند، افزود: 
متقاضيان محترم سعى داشته باشند كه 
براى جلوگيرى از ازدحام در مراكز ثبت 
نام در روز پايانى ، فرآيند ثبت نام را در 
مهلت  تا  باقيمانده  و  رو  پيش  روزهاى 

قانونى انجام دهند . در اين بين رسانه ها 
و خبرگزارى ها نيز با انتشار اخبار لحظه 
به لحظه گزارشاتى از ثبت نام هاى انجام 
اين  شده در كشور منتشر كردند كه در 
بين به تعدادى از افراد ثبت نام شده در 
استان نيز اشاره شده است . بنا بر شنيده 
بيرجند،  انتخابيه  حوزه  در  موثق  هاى 
محمدرضا  دكتر  درميان،  و  خوسف 
رئيس   ، تهران  دانشگاه  استاد  مجيدي 
مجلس  اسناد  مركز  و  موزه   ، كتابخانه 

شوراي اسالمي و نماينده سابق ايران در 
بيگى،  شكرا...  و  رضايى  على  يونسكو، 
جواد  زيركوه  و  قاين  انتخابيه  حوزه  در 
سيد  و  مجلس)  فعلى  (نماينده  هروى 
محسن علوى، در حوزه انتخابيه طبس، 

فردوس، سرايان و بشرويه طاهر نجفيان 
و سربيشه  نهبندان  انتخابيه  در حوزه  و 
هاشم زهى  مراد  و  مومنى  مهدى  نيز 

(نماينده فعلى مجلس) ثبت نام كردند.
انتخابات  كانديدهاى  نويسى  نام  در 
ابراهيم  سيد  دكتر  نيز  رهبرى  خبرگان 
نماينده  و  دادستان كل كشور   ، رئيسى 
فعلى مردم استان در اين مجلس نيز با 
كشور  وزارت  انتخابات  ستاد  در  حضور 

ثبت نام نمود . 

8 كانديدا براى نمايندگى مردم در مجلس ثبت نام كردند
سرپرست دفتر امور سياسى و انتخابات استاندارى : متقاضيان سعى كنند ثبت نام را به روز آخر موكول نكنند

رئيسى ، نماينده مردم استان در مجلس خبرگان براى دور جديد ثبت نام كرد

آگهى فروش امالك به صورت مزايده  سازمان اموال و امالك ستاد
برگزارى شصت و نهمين مزايده كتبى سراسرى امالك و مستغالت سازمان اموال  و امالك ستاد با شرايط و تسهيالت مناسب به شرح جداول ذيل اعالم مى گردد؛ لذا متقاضيان 
خريد امالك مى توانند از روز دوشنبه مورخ 94/9/30 تا پايان روز شنبه مورخ 94/10/12 همه روزه به جز ايام تعطيل از ساعت 8 الى 17/30 و روز يكشنبه مورخ 94/10/13 از 
ساعت 8 الى 10/30 صبح (صرفا در محل بازگشايى پاكت ها به شرح توضيحات ذيل) براى اطالع از شرايط و دريافت اوراق شركت در مزايده به محل هاى ذيل مراجعه نمايند. 

همچنين به آگاهى مى رساند: اطالعات مربوط به مزايده در وب سايت به نشانى www.ssa-s.ir قابل رويت مى باشد.

شماره تلفندورنويسآدرس نمايندگىنام نمايندگىرديف
ستاد اجرايى فرامين حضرت امام (ره) 1

خراسان جنوبى
بيرجند- خيابان 

پاسداران 46- پالك 16
056-32435280056-32435280-1

056-32435348

مالحظات:
1- اخذ درخواست هاى پيشنهادى به همراه فرم شركت در مزايده و اصل يك فقره چك تضمينى در وجه متقاضى به ميزان 5% قيمت پايه ملك در روزهاى شنبه 94/10/5 
الى شنبه 94/10/12 و در ساعات تعيين شده صورت مى پذيرد؛ شايان ذكر است درخواست هاى پيشنهادى در روز يكشنبه مورخ 94/10/13 از ساعت 8 الى 11 صرفا در محل 

بازگشايى پاكت ها صورت مى پذيرد. 2- نحوه دريافت ثمن معامله و شرايط اقساط (بدون كارمزد) براى تنظيم مبايعه نامه به شرح جدول ذيل مى باشد:
شرايط پرداخت 

(گروه)
حصه نقدى

 (پيش پرداخت)
تخفيف پرداخت حصه غيرنقدى (باقيمانده در اقساط ...)زمان تحويل ملك

نقدى
 16%60% در اقساط 27 ماهه10%30%ج

17 %70% در اقساط 30 ماهه10%20%د

تبصره 1: در خصوص امالك و اراضى كه در زمان تنظيم مبايعه نامه آماده تحويل مى باشند و يا امالك و اراضى كه مسئوليت رفع تصرف و اعمال يد مالكانه و تحويل ملك به عهده 
خريدار است، هنگام تنظيم مبايعه نامه مبلغ 10%  زمان تحويل ملك به حصه نقدى (پيش پرداخت) اضافه خواهد شد. تبصره 2: پرداخت تتمه ثمن معامله (حصه غيرنقدى) به 
صورت نقد ازتاريخ تنظيم مبايعه نامه حداكثر تا تاريخ 94/12/24 (سررسيد اولين قسط) موجب برخوردارى از تخفيف پرداخت نقدى به شرح جدول فوق مى گردد.  3- رعايت 
مفاد فرم شركت در مزايده الزامى مى باشد. 4- پيشنهادات فاقد سپرده، مخدوش، مبهم و مشروط از درجه اعتبار ساقط مى باشد.5-  شايان ذكر است كليه امالك عرضه شده 
به استثناى مواردى كه سهم عرضه شده در ستون مالحظات قيد گرديده ششدانگ مى باشد (متراژ مندرج در ستون عرصه و اعيان ، مساحت كل ششدانگ است) 6- بازگشايى 
پاكت هاى ارائه شده در روز يكشنبه مورخ 94/10/13 راس ساعت 11 در دفاتر فروش و به طور همزمان در سراسر كشور انجام خواهد شد. 7- كليه امالك عرضه شده با وضعيت 
موجود به فروش مى رسند و بازديد از ملك مورد درخواست الزامى است. 8- شايان ذكر است مهلت تهيه اوراق شركت در مزايده صرفا تا ساعت 10/30 صبح روز يكشنبه مورخ 

94/10/13 در محل هاى تعيين شده مى باشد. 9- وديعه شركت در مزايده نفرات چهارم و بعد از آن در اولين روز ادارى پس از اعالم نتايج (دوشنبه مورخ 94/10/14) در محل 
هاى تعيين شده با در دست داشتن اصل رسيد و به شخص متقاضى مسترد خواهد شد.    سازمان اموال و امالك ستاد 

 مهلت شركت در مزايده از روز دوشنبه مورخ 94/9/30 تا ساعت 11 روز يكشنبه مورخ 94/10/13 مى باشد.   ليست امالك (به شرح ذيل)
رديف 
روزنامه

پرونده آدرس ملك 
فروش

نوع 
ملك 

كاربرى 
ملك 

متراژ 
عرصه

مبلغ پايه 
مزايده

شرايط 
واگذارى

توضيحات

بيرجند- كمربندى زاهدان 1
روبروى راه جديد االحداث 
فرودگاه به سمت رودخانه 
شاهرود (پل هفت دهنه) 

مجاورت اراضى آقاى ميابادى

د625533/100/000/000كشاورزىزمين62

بيرجند2
 خيابان ظفر

 ظفر 4

طبق نظريه شهردارى 37,66 مترمربع د360,342/200/000/000مسكونىزمين68
در مسير طرح مى باشد كه رعايت 

ضوابط طرح تفكيكى و تفصيلى در زمان 
احداث الزامى و به عهده خريدار است

 بيرجند- بهشتى 15 3
داخل كوچه فرعى چهارم 

دست چپ قطعه دوم

مساحت 230,77 در مسير تعريض خيابان ج4661/400/000/000مسكونىزمين30
قرار دارد و اعمال يد مالكانه و توافق با 

شهردارى به عهده خريدار است

بيرجند- قطعه شماره يك 4
اراضى قصبه مشهور به زمين 

شوره پشت شركت گاز

مختلط زمين63
شهرى

مورد واگذارى 935 مترمربع مشاع از ج3740,151/200/000/000
ششدانگ با كاربرى درمانى و مزروعى 

بوده كه توافق با شريك مشاعى و 
اعمال يد مالكانه به عهده خريدار است

بيرجند-  قطعه شماره دو 5
اراضى قصبه مشهور به زمين 

شوره پشت شركت گاز

مورد واگذارى 177 مترمربع مشاع ج707,19380/000/000ادارىزمين64
از ششدانگ با كاربرى ادارى بوده كه 

 توافق با شريك مشاعى و اعمال 
يد مالكانه به عهده خريدار است

بيرجند - جمهورى 31 كوچه 6
شهيد زنگويى 2 پالك 44

مورد واگذارى سه دانگ مشاع از ج236595/000/000مسكونىخانه38
ششدانگ و توافق با شريك مشاعى و 

اعمال يد مالكانه به عهده خريدار مى باشد

داروخانه هالل احمر
 به ميدان طالقانى - ابتداى خيابان بهشتى- نبش بهشتى 3 

(مركز بيماران خاص) منتقل گرديد.

قابل توجه همشهريان عـزيز










