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اولويت هاي حج تمتع سال 95 
امروز اعالم مي شود

مهر: روابط عمومي سازمان حج و زيارت اعالم كرد: پيش 
 اطالعيه اين سازمان در خصوص اعالم اولويت هاي 
ثبت  و  معرفي  زمان  همچنين  سال 95  تمتع  حج 
در  ماه  يكشنبه ششم دي  امروز  ها  كاروان  در  نام 
نويسي  نام  و  شود  مي  منتشر  «ايران»   روزنامه 
در كاروان ها از 23 تا 25 بهمن ماه آغاز خواهد شد . 

آغاز ثبت نام متقاضيان كارت اعتبارى 
خريد كاالى ايرانى

شرايط  اعالم  با  اطالعيه اي  در  كار  وزارت   :  مهر 
درخواست و ثبت نام كارت اعتباري خريد كاالي 
زمينه  شدن  فراهم  از  بازنشستگان،  ويژه  ايراني 

صدور اين كارت ها در استان البرز خبر داد . 

انصراف فرهنگيان از طرح 
كارت اعتباري ده ميليوني

دياني رئيس انجمن لوازم خانگي در گفتگو با الف، 
در رابطه با سرنوشت طرح 10 ميليوني خريد كاالي 
خانگي ايراني گفت: اولين جايي كه قرار بود اين طرح 
در آن جا به مرحله اجرا دربيايد بخش فرهنگيان بود 
كه متأسفانه اتحاديه تعاوني فرهنگيان نيز انصراف 

خود از اين طرح را اعالم كردند .

  رايزني براي رايگان كردن پيش دبستاني  

فاني وزير آموزش و پرورش در گفتگو با ايسنا  ، درباره 
رايگان شدن دوره پيش دبستاني از سال آينده، اظهار 
اين  بر  دوزبانه تالشمان  و  مناطق محروم  در  كرد: 
است كه پيش دبستاني رايگان شود؛ كما اينكه امسال 

تا جايي كه توانستيم اين هدف را محقق كرديم  . 

دادرس - جمعه گذشته، آخرين مهلت ثبت نام از داوطلبان دهمين دوره مجلس شوراي 
اسالمي به پايان رسيد و در استان خراسان جنوبي 101 نفر ثبت نام كردند. وجه اله خدمتگزار 
استاندار خراسان جنوبى در اين زمينه گفت : از مجموع 101 نفري كه در استان خراسان 
جنوبي در اين زمينه ثبت نام كرده اند، 23 نفر داراي مدرك دكترا ، 63 نفر داراي مدرك فوق 

ليسانس، 3 نفر داراي مدرك ليسانس و 12 نفر نيز داراي تحصيالت حوزوي هستند.
وي به تفكيك گروه هاي سني داوطلبان دهمين دوره مجلس شوراي اسالمي اشاره كرد 
و ادامه داد: از اين تعداد 17 نفر در گروه سني 30 تا 35 سال، 16 نفر در گروه سني 36 تا 
40 سال، 33 نفر در گروه سني 40 تا 50 سال، 29 نفر در گروه سني 51 تا 60 سال، 5 نفر 
در گروه سني 61 تا 70 سال و يك نفر نيز باالتر از 70 سال سن دارند. وي به مرحله ديگر 
فرايند انتخابات مجلس شوراي اسالمي اشاره كرد و افزود: كار بررسي صالحيت داوطلبان 
دهمين دوره مجلس شوراي اسالمي در هيئت هاي اجرايي ، به مدت 10 روز و از تاريخ 5 
دي ماه جاري تا 14 دي ماه جاري انجام خواهد شد. وي به اتمام مهلت ثبت نام از داوطلبان 
افزود: در  و  اشاره كرد  ماه جاري  تاريخ 2 دي  پنجمين دوره مجلس خبرگان رهبري در 
پنجمين دوره مجلس خبرگان رهبري نيز در استان 7 نفر ثبت نام كردند. وي به مرحله ديگر 
فرايند انتخابات مجلس خبرگان رهبري نيز اشاره كرد و افزود: كار بررسي صالحيت داوطلبان 
و اعالم نظر شوراي نگهبان درباره صالحيت داوطلبان پنجمين دوره مجلس خبرگان رهبري 
به وزارت كشور ، به مدت 30 روز و از تاريخ 6 دي ماه جاري تا 5 بهمن ماه سال جاري 
انجام خواهد شد . پس از پايان مهلت قانونى ثبت نام ديگر گمانه زنى ها از حضور افراد 
مختلف به پايان رسيد و ليست كسانى كه براى 4 صندلى سبز مجلس برنامه ريزى كرده 

بودند بسته شد . 

27 متقاضى براى حوزه بيرجند ، درميان و خوسف  

تعداد متقاضيان در حوزه انتخابيه بيرجند ، درميان و خوسف  27 نفر بود كه عبارتند از: على 
رضائى ( معاون قبلى برنامه ريزى استاندار ) ، محمدرضا مجيدى ( استاد دانشگاه تهران ، رئيس 

مركز اسناد ، موزه و كتابخانه مجلس و سفير سابق ايران در يونسكو ) ... ادامه در صفحه 8

آغاز بررسى صالحيت هاى 101 متقاضى نمايندگى

چه كسانى براى انتخابات 
مجلس شوراى اسالمى
ثبت نام كردند ؟

دبستان 12  كالسه دكتر شكوهي 
با حضور وزير آموزش و پرورش 

در استان كلنگ زني شد
صفحه 7 

وزير آموزش و پرورش در بيرجند : 

سرمايه هاى امروز يك ملت نه در چاه نفت يا بانك بلكه در دبستان است
فانى پيام رئيس جمهور را به همايش ملى آموزش ابتدايى قرائت كرد

پكيج و رادياتور فرولى
نقد و چك با نصب رايگان

تلفن: 32424841  همراه: 09151639262
فرجامى   

آيه 282 سوره بقره مبين سند رسمى است

6 دى ماه ، دويست و هشتاد و دومين روز سال
 كه روز سند رسمى نامگذارى شده است
 را به تمامى سردفتران و دفترياران استان تبريك مى گوييم.

جامعه سردفتران و دفترياران استان خراسان جنوبى

پيشكسوت  محترم
جناب آقاى عليرضا عزيزى فر

كسب رتبه سوم جهانى رول بال توسط فرزند عزيزتان فاطمه خانم 

را تبريك عرض نموده، توفيقات روزافزون شما و اين عزيز را از خداوند منان مسئلت مى نماييم. 

جمعى از همكاران شما در هنرستان كاردانش امام خمينى (ره) بيرجند

مزايـده بانـك 
صنعت و معدن

شرح در صفحه2

مكان: شركت نمايشگاه هاى 
بيـن المللى – بيرجنــد 
ساعت بازديد :  16 الى 21

14 الى 18 دى ماه

برنامه عصر كلينيك ويژه تخصصى و فوق تخصصى

 بيمارستان ولى عصر (عج)
چهارشنبهسه شنبهدوشنبهيكشنبهشنبهدرمانگاه

دكتر يعقوبىفوق تخصص چشم
دكتر خادمى

دكتر يعقوبىدكتر خادمى
دكتر خادمى

دكتر خادمىدكتر خادمى

فوق تخصص قلب 
اطفال

دكتر صالحىدكتر صالحىدكتر صالحىدكتر صالحىدكتر صالحى

دكتر پرتوىدكترحنفىدكتر پرتوىدكترحنفىدكتر پرتوىمتخصص قلب

فوق تخصص 
جراح قلب

دكتر آموزشىدكتر آموزشى

فوق تخصص 
نفرولوژى اطفال

دكتر بلندىدكتر فشاركى نيادكتر بلندىدكتر فشاركى نيادكتر بلندى

متخصص گوش و 
حلق و بينى

دكتر سجادى
دكتر اصغرى

دكتر سجادىدكتر سجادى
دكتر اصغرى

دكتر سجادىدكتر سجادى
دكتر اصغرى

دكتر صابر متخصص اطفال
محمدزاده رضايى

دكتر صابر 
محمدزاده رضايى

دكتر صابر 
محمدزاده رضايى

دكتر صابر 
محمدزاده رضايى

دكتر رئيسىمتخصص داخلى
دكتر صارمى

دكتر قاسم زاده
دكتر صباغان

دكتر رئيسى
دكتر صارمى

دكتر قاسم زاده
دكتر صباغان

دكتر رئيسى
دكتر صارمى

دكتر خسروىدكتر زنگويىدكتر بابائياندكتر خسروىدكتر امام پورمتخصص بيهوشى

دكتر وكيلىمتخصص پوست
دكتر بهداد

دكتر بهداددكتر بهداددكتر بهداددكتر بهداد

دكتر سوار رخشمتخصص زنان
دكتر قلندرپور

دكتر سوار رخش
دكتر قلندرپور

دكتر سوار رخش
دكتر قلندرپور

دكتر سوار رخش
دكتر قلندرپور

دكتر
 سوار رخش

دكتر قلندرپور

دكتر موسوى دكتر موسوى نيامتخصص اعصاب
ميرزايى

دكتر موسوى دكتر موسوى نيا
ميرزايى

نوبت دهى از طريق اينترنت (سايت nobat.bums.ac.ir) و حضورى ساعت 15 انجام مى گيرد 
پزشكان بيهوشى متغير مى باشد

آپارتمان همكف 56 متر ، مشهد 
سرافرازان 15 ، فرعى 15/1  

فـى:120 ميليـون
 فروش: 110 ميليون مقطوع 

09153633430

به يك نفر حسابدار خانم آشنا به 
نرم افزار برليان براى كار در آجيل 

و خشكبار حسينى نيازمنديم.

09159639701-32312290
به يك نفر راننده بيل مكانيكى

نيازمنديم.   09151636472

مزايـده بانـك سپـه
شرح در صفحه 8
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وزير آموزش و پرورش با بيان اينكه معتقديم شروع و پايان سال تحصيلي با توجه به اقليم هاي كشور بايد منعطف باشد، گفت: متاسفانه مصوبه مجلس 
شوراي اسالمي اين انعطاف را از ما گرفته است   . به گزارش مهر، علي اصغر فاني درباره تغيير زمان آموزشي بر اساس شرايط اقليمي استان ها، گفت: 
مصوبه مجلس، آغاز سال تحصيلي را اول مهرماه قرار داده؛ بنابراين براي تغيير آغاز و پايان سال تحصيلي، انعطاف را از ما گرفته است . 

احتمال زمانبندي اقليمي سال تحصيلي

امروز ٦ دي ١٣٩٤ مصادف با
 ١٥ ربيع االول ١٤٣٧ و  ٢٧ دسامبر ٢٠١٥

 درگذشت آيت  ا... «ميرزا احمد كفايي» فرزند 
«آخوند خراساني» (1350ش).

اعتصابات  پي  در  ايران  نفت  صادرات  قطع 
كاركنان شركت نفت (1357 ش).

مبني  خميني»(ره)  «امام  پيام  صدور 
در  نفت  شركت  اعتصاب  از  تشكر  بر 

اعتراض به رژيم پهلوي (1357ش)
پس از گسترده شدن اعتصاب كاركنان شركت 
امام  حضرت  نفت،  صدور  قطع  و  ايران  نفت 
خميني(ره) در ششم دي ماه 1357، طي پيامي 
از پاريس، ضمن محكوم كردن اعمال وحشيانه 
كشتار  در  ازهاري  غيرقانوني  و  نظامي  دولت 
مردم، از اين اعتصاب پشتيباني كرد و از شركت 
كنندگان در آن تشكر نمودند. ايشان همچنين در 
اين پيام، مردم را به حمايت از كاركنان شركت 
نفت فراخوانده و سفارش كردند كه بايد جلوي 
صدور نفت به دولت غاصب اسرائيل گرفته شود. 
در پي صدور اين پيام، كاركنان شركت نفت نيز 
از اين روز كليه صادرات نفتي كشور به خارج را 
و  نفت  داخلي،  مصارف  مقدار  به  و  كرده  قطع 

سوخت عرضه كردند.
پايگاه عبادي در  بناي مسجد «ُقبا» نخستين 

اسالم توسط پيامبر در نزديكي مدينه (1 ق).
آغاز غزوه  ى «ُدومُة الَجندل» به رهبرى رسول 

اكرم(ص) (5 ق).
درگذشت «اَعَمش» فقيه و محدث جليل القدر 

شيعه (148 ق).
وفات «صدرالدين محمدقاضي جهان قزويني» 

موسيقي دان و استاد فصاحت (1008 ق).
رحلت آيت ا... «سيد روح  ا... خاتمي» نماينده  

امام و امام جمعه  يزد (1409 ق).
سازمان  در  پول»  بين  المللي  ايجاد «صندوق 

ملل متحد (1945م).
تأسيس «بنگاه گالوپ» معتبرترين و بزرگترين 

مؤسسه آمارگيري جهان (1935م).
شبه  جزيره  تقسيم  درباره  مسكو  قرارداد  عقد 

كره (1945م).
درگذشت «هواري بوِمِدَين» فرمانده نظامي و 

سياست مدار الجزايري(1978م).
آغاز تجاوز ارتش سرخ شوروي به افغانستان و 

سرنگوني دولت اين كشور(1979م).

تقويم مناسبت هاى  روز

  فروش فوري خودرو مشروط مي شود

 به گزارش تسنيم، يكي از داليل نارضايتي مصرف كنندگان از عملكرد 
در  تاخير  خودرو،  واردكنندگان  و  خودروسازان 
اين  است  . در  شده  فروخته  خودروهاي  تحويل 
زمينه ديده شده كه خودروسازان و واردكنندگان 
برخي  فوري  فروش  به  اقدام  حالي  در  خودرو 
يك  حداكثر  تحويل  تعهد  با  خود  محصوالت 
علي رغم  را  پيشين  فروخته شده  هنوز خودروهاي  كه  ماهه مي كنند 
با  نداده اند .  مشتريان  تحويل  قرارداد،  در  شده  قيد  موعد  رسيدن  فرا 
خودرو  واردكنندگان  و  خودروسازان  جديد،  قانون  يك  شدن  اجرايي 
تنها در صورتي مجاز به فروش محصوالت خود به روش فروش فوري 

خواهند بود كه تعهدات عقب افتاده اي در آن خودروها نداشته باشند .

 آغاز كارشناسي تعرفه هاي 95 

قائم مقام وزير بهداشت ضمن اشاره به پيشنهادات بودجه اي اين وزارتخانه 
براي سال 95، از آغاز كارشناسي تعيين تعرفه هاي 
پزشكي سال 95 خبر داد و گفت  : پيشنهاد وزارت 
بهداشت، اصالح و باال رفتن تعرفه ها با توجه به 
مالحظات اقتصادي داخل كشور است .  حريرچي در 
گفتگو با ايسنا ، در پاسخ به اينكه با توجه به نزديك 
شدن به اواخر سال 94 آيا كارشناسي براي تعيين تعرفه هاي پزشكي 
سال 95 آغاز شده يا خير؟ گفت: در زمينه تعرفه ها كارهاي كارشناسي 
آغاز شده و پيشنهاد وزارت بهداشت اصالح و باال رفتن تعرفه ها با توجه 
به مالحظات اقتصادي داخل كشور از نظر تورم و... است، اما بايد ببينيم 

چطور مي توانيم در مجموعه دولت و بيمه ها كار را پيش بريم . 

اجراي طرح توان افزايي روستائيان 
از طريق پرداخت تسهيالت

 معاون توسعه روستايي و مناطق محروم رياست 
از  افزايي روستائيان  جمهوري گفت: طرح توان 
طريق پرداخت تسهيالت عملياتي مي شود . به 
گزارش ايرنا، رضوي افزود: چنانچه روستاهاي با 
اندازي  اقدام به راه  جمعيت بيشتر از 25 خانوار 
شركت تعاوني كنند به ازاي تعداد سهامدار تسهيالت به آنان پرداخت 
با  تعاوني  هاي  شركت  براي  تسهيالت  سقف  گفت:  شد  . وي  خواهد 
25 خانوار هفت هزار و500 ميليارد ريال است  . وي با بيان اينكه ميزان 
اين تسهيالت در روستاهاي مرزي افزايش مي يابد، گفت: كارمزد اين 

تسهيالت براي روستاهاي مرزي صفر و ساير روستاها 3 درصد است  . 

بانك مسكن اعالم كرد كه از ديروز (پنجم دي) پرداخت 
تسهيالت نوسازي 50 هزار واحد بافت فرسوده را با تامين 
مالي 2000 ميليارد تومان آغاز كرده  است . به گزارش  ايسنا  ،  
عليرضا بلگوري عضو هيئت  مديره بانك مسكن ، اظهار كرد: 
بر اين اساس بانك مسكن در آخرين تصميم خود مصوب 
كرد كه در سه ماهه پاياني امسال 50 هزار واحد فرسوده را 
از طريق مشاركت مدني ساخت تامين مالي كند كه اين 
موضوع در راستاي مصوبه هيئت وزيران خواهد بود  . بنابر 
توضيحاتي كه مديران بانك مسكن ارائه كردند، تسهيالت 
ساخت و احياي بافت هاي فرسوده در سه سقف قابل پرداخت 
است. در كالن شهرها 50 ميليون تومان، در مراكز استان ها و 
شهرهاي با جمعيت باالي 200 هزار نفر وام 40 ميليوني و 
شهرهاي زير 200 هزار نفر نيز تسهيالت 30 ميليون توماني 

خواهد بود. اين تسهيالت حداكثر 80 درصد هزينه ساخت را 
پوشش مي دهد .  اما در رابطه با اينكه ميزان سود بازپرداخت 
وام هاي تعلق گرفته به بافت هاي فرسوده چقدر است، نيز 
مديران بانك مسكن اينگونه توضيح دادند كه قرار است 
سازمان مديريت و برنامه ريزي حداكثر تا 10 درصد سود 
مصوب شوراي پول و اعتبار را تامين مالي كند   . براين اساس 
با توجه به اينكه در حال حاضر نرخ سود مشاركت 24 درصد 
دوران  براي  نتيجه  در  است،  درصد  مبادله اي 21  سود  و 
قرار است دولت  يارانه اي كه  با كسب 10 درصد  ساخت 
تامين كند نرخ سود به 14 درصد كاهش مي يابد. در عين 
حال كه براي دوران بازپرداخت كه اگر يارانه سود تامين شود 
نرخ 11 درصد خواهد بود  . مديران بانك مسكن در رابطه با 
ميزان بازپرداخت تسهيالت بافت هاي فرسوده اعالم كردند 

كه بر اين اساس، نرخ سود در دو سال ساخت 14 درصد 
خواهد بود؛ به گونه اي كه دريافت كننده وام 50 ميليوني 
بايد حدود هفت ميليون تومان، گيرنده وام 40 ميليوني حدود 
پنج ميليون و 600 هزار تومان و متقاضي وام 30 ميليوني 
بايد چهار ميليون و 200 هزار تومان به بانك مسكن سود 
برگرداند  . همچنين در دوران فروش اقساطي كه 10 ماه 
خواهد بود، شرايط بازپرداخت اقساط در صورتي كه يارانه 
10 درصدي سود تامين شود و نرخ آن به 11 درصد كاهش 
يابد مشتري وام  50   ميليوني بايد در مدت 120 ماه، ماهانه 
780 هزار تومان قسط پرداخت كند  . همچنين متقاضي وام 
40 ميليوني در دوره 120 ماهه، هر ماه 630 هزار تومان 
و همچنين دريافت كننده وام 30 ميليون توماني نيز با اين 

شرايط بايد هر ماه 470 هزار تومان اقساط پرداخت كند  .

اعالم شرايط اعطاي وام بافت هاي فرسوده  

 مديرعامل شركت ملي پخش فرآورده هاي 
به  مربوط  دستورالعمل  اينكه  بيان  با  نفتي 
طرح برندسازي جايگاه هاي عرضه سوخت 
در حال نهايي شدن است، گفت: نخستين 
پايان  تا  سوخت  عرضه  هاي  جايگاه  برند 
سال تشكيل مى شود . سجادي در گفتگو با 
ايرنا، با بيان اينكه بخش مربوط به قيمت در 

اين طرح نهايي نشده است، هدف از اجراي 
اين طرح را ارتقاي سطح خدمات در جايگاه 
بيان كرد و گفت: در  هاي عرضه سوخت 
اين طرح، شركت ها براساس خدماتي كه 
به مشتريان ارائه مي دهند، هزينه دريافت 
خواهند كرد  .وي با بيان اينكه اجراي اين 
طرح سبب ايجاد رقابت در بين جايگاه ها مي 

شود، اضافه كرد: جايگاه معمولي كه خدمات 
زيادي ارائه ندهد، هزينه پاييني دريافت مي 
كند اما جايگاه هايي كه كيفيت خدمات خود 
را باال ببرند و رضايت مشتريان را جلب كنند، 
هزينه بيشتري را دريافت خواهند كرد  . وي 
برندهاي  بين  در  كالس»  «سه  ايجاد  به 
و  كرد  اشاره  سوخت  عرضه  هاي  جايگاه 

قيمت  يك،  طبقه  بندي  تقسيم  در  گفت: 
سوخت به صورت عادي و يا هر قيمتي كه 
دولت تعيين مي كند عرضه خواهد شد؛ اما 
دو طبقه ديگر برحسب خدمات بيشتري كه 
به مصرف كنندگان ارائه مي دهند، اجازه مي 
يابند قيمت بيشتري را از مصرف كنندگان 

دريافت كنند   . 

  اجراي طرح رتبه بندي پمپ بنزين ها تا پايان امسال

رئيس كل بانك مركزى :موسسات
 پولي غيرمجاز حذف مي شوند  

رئيس كل بانك مركزي با تاكيد بر بازگشت قدرتمندانه 
به عرصه بانكداري بين المللي پس از لغو تحريم ها، 
غيرمجاز  پولي  موسسات  برچيدن  به  مصمم  گفت: 
با اشاره به  ا... سيف،  هستيم .  به گزارش مهر، ولي 
مالي غيرمجاز در  چگونگي شكل گيري موسسات 
اقتصاد كشور گفت: متاسفانه در برهه اي به برخي 
از دستگاه ها اجازه داده شد كه مجوز تاسيس چنين 
موسساتي را صادر كنند اما بانك مركزي طي دو سال 
گذشته به صورت جدي با عملكرد خارج از قانون اين 
موسسات مقابله كرده و اكنون نيز مصمم به برچيده 
شدن آنها هستيم تا انضباط پولي و مالي در اقتصاد كشور 
به صورت كامل مستقر شود، البته در اين مسير حفظ 
 منافع هموطناني كه در اين موسسات سپرده گذاري 
كرده اند نيز از مهم ترين دغدغه هاي بانك مركزي 
است كه حتي االمكان محفوظ بماند . وى با اشاره 
دوسال گذشته گفت:  در  مركزى  بانك  عملكرد  به 
مهمترين دستاورد بانك مركزى در اين مدت بازگشت 
انضباط و رفع التهاب از اقتصاد كشور بوده است، امرى 
كه مردم نتايج آن را در كاهش چشمگير نرخ تورم به 
خوبى مشاهده مى كنند، اكنون با توجه به اينكه نرخ 
تورم به دامنه 14 درصد رسيده، حفظ سود بانكى با 
نرخ باالتر از 20 درصد به هيچوجه قابل قبول نيست و 
بايد به سمت كاهش و دامنه قابل قبول هدايت شود.

كارمندان با الكترونيكي شدن خدمات 
نگران شغل خود نباشند

وزير ارتباطات و فناوري اطالعات با بيان اينكه دستگاه 
هاي اجرايي كشور نگران پهناي باند مورد نياز براي 
دولت  بدنه  گفت:  نباشند،  الكترونيك  دولت  تحقق 
مقاومت زيادي در برابر الكترونيك شدن از خود نشان 
مي دهد .  به گزارش ايرنا، واعظي افزود: زيرساخت هاي 
 الزم براي تحقق دولت الكترونيك به سرعت در حال 
آماده سازي است و هر دستگاهي مي تواند اطالعات 
خود را روي آن بارگذاري كرده و ارائه خدمت كند . 
وي افزود: همكاران دولت بدانند با الكترونيك شدن 
خدمت هاي دولتي، آنان شغل و جايگاه خود را از 
دست نخواهند داد بلكه نوع نظارت و كار آنان تفاوت 

خواهد داشت .

قيمت تجهيزات پزشكي
 25 درصد كاهش يافت

رئيس سازمان غذا و دارو، از افزايش سهم توليدات 
داخلي در بازار تجهيزات پزشكي كشور به 60 درصد تا 
سال 1404 و كاهش  25   درصدي قيمت اين تجهيزات 
در يكسال گذشته خبر داد .  به گزارش ايرنا، ديناروند 
افزود: تا پايان افق 1404 سهم توليد داخل تجهيزات 
پزشكي به حداقل  60   درصد بازار كشور مي رسد  . وى 
تصريح كرد: قيمت تجهيزات پزشكي براي مصرف 
كننده در بيمارستان هاي دولتي در سال 93 نسبت به 

سال 92 تا 25 درصد كاهش يافته است .

از هم اكنون به فكر استقبال از بهار شويد

گالرى پـرده مـدائن
طراحى، دوخت و نصب پرده پارچه اى
عرضه پرده پارچه اى، كركره فلزى، 

زبرا، موكت، كف پوش و پاركت

آدرس: نبش مدرس 60        
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شـاملى

اطالعيه تاسيس انجمن صنفى كارفرمايى انبوه سازان مسكن و ساختمان 
استان خراسان جنوبى

به استناد ماده 131 قانون كار و آيين نامه مربوط انجمن صنفى كارفرمايى به عنوان فوق در شرف 
تاسيس مى باشد. كليه كارفرمايان شاغل داراى پروانه فعاليت در صورت تمايل به عضويت از 
تاريخ انتشار اين اطالعيه مى توانند ظرف مدت 10 روز درخواست كتبى خود را به آدرس بيرجند 
خيابان مدرس- روبروى فرماندارى- طبقه فوقانى بيمه نوين ارسال و يا با شماره 32446924 

دورنويس نمايند.
هيئت موسس انجمن صنفى كارفرمايى انبوه سازان خراسان جنوبى

آگهى تحديد حدود ثبت امالك يك قسمت از بخش 13 شهرستان بيرجند
پيرو آگهى  شماره      به موجب ماده 14 قانون ثبت امالك تحديد حدود شماره هاى زير:

ششدانگ دو قطعه باغ شماره 59 و 125 فرعى از 181– اصلى بخش 13 بيرجند مزرعه نورز القور مورد تقاضاى بهمن ارانى احدى از 
ورثه منصوره خالصى در روز 94/10/27 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد. لذا به موجب ماده 14 قانون ثبت امالك 
به صاحبان امالك و حقوق ارتفاقى و مجاورين شماره هاى فوق الذكر بوسيله اين آگهى اخطار مى گردد كه در روز و ساعت مقرر باال در 
محل حضور به هم رسانند. چنانچه هر يك از صاحبان امالك يا نماينده قانونى آنها در موقع مقرر حاضر نباشند مطابق ماده 15 قانون 
مزبور ملك مورد آگهى با حدود اظهار شده از طرف مجاورين تحديد خواهد شد و اعتراضات مجاورين نسبت به حدود و حقوق ارتفاقى و 
نيز صاحبان امالك و حقوق ارتفاقى كه در موقع مقرر حاضر نبوده اند مطابق ماده 20 قانون ثبت فقط تا سى روز از تاريخ تحديد حدود 
پذيرفته خواهد شد و از تاريخ تسليم اعتراض به اداره ثبت ظرف يك ماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذيصالح قضايى تقديم و 

گواهى الزم از مرجع مذكور اخذ و به اين اداره تسليم نمايند.
تاريخ انتشار: 94/10/6      رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان بيرجند

www. iranwash. ir قاليشويي و مبل شويي ايـران
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 كركره برقى -  جك پاركينگى

نبش مدرس 69    09153616358

چك دو ماهه

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

بلوار فرودگاه ، سه راه صياد شيرازى     

32319263-09151642377 - وسيله كار

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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صوتى - تصويرى - مخابراتى 

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

آدرس: ميدان امام - كوچه اول بازار 
تلفن تماس: 32224852



سراب  محدوده  آب  كيفيت  آب  شركت  محترم  مسولين  سالم  آوا 
ميمونه  باقى  روسوب  كلى  ليوان  ته  شده  بد  خيلى  وقته  چند  واقعا 

لطفارسيدگى كنيد
933…405

با سالم از شهردارى محترم خواهشمنديم ادامه عمليات جاده اتصال 
خيابان نارنج به مجتمع مسكونى سلمان رو به پايان برسونن. دو روز 

كار كردن و االن نزديك 10روزه كه تعطيل شده.
915…370

چرابه  برسونين  اسنادوامالك  ثبت  اداره  مسولين  اطالع  به  لطفا 
پرونده هاى مربوط به هيئت تعين تكليف اراضى فاقد سند.دربيرجند  
اينقدرديررسيدگى ميشه.درحاليكه درشهرهاى ديگركشور هيئاتها خيلى  

فعالتروسيعتر عمل مينمايند

915…974
ميدان  تبليغاتى  تابلوى  اون  بگو  بيرجند  به شهردار محترم  آوا:  سالم 
آزادى كه به مناسبت حضور يك روزه دكتر روحانى، فقط يك روز و 
اون هم بطور نصفه و نيمه روشن شد، االن چند ماهه كه به خواب 
زمستانه رفته، طورى كه حتى با برخورد يك كاميون با گوشه اش باز 
هم از خواب بيدار نشد، فكر نكنم خوابش از خواب مسؤولين سنگين 

تر باشد. ممنون

915…863

زمان  براى  بود:(شعارگرايى  گفته  كه  شهروندى  به  سالم،درپاسخ 
نباشيد)بايدبگويم  نگران  ميشه  حل  بشه  تموم  و  است  انتخابات 
باشعارمشكالت حل نميشه.شعاردادن و بدست آوردن آراى مردم براى 
مردم  به  خيانت  جز  مردم  حقوق  كردن  وبعدفراموش  شدن  انتخاب 

وعهدشكنى نيست.

915…891
با سالم.از طرف خودم وتمام مشتركان اوا در خيابان غفارى از زحمات 

.بى دريغانه مسئول توزيع روزنامه اوا  كمال تشكر رو دارم.

915…982
مزايده  بيرجندشماكه  دادگسترى  مسئولين  خدمت  سالم 
برگذارميكنيدچرابدهى هامالياتى وغيرو ملك راازپولى كه خريدارپرداخت 
راصادرنميكنيد؟  ملك  تخليه  حكم  كنيدوهچنين  كسرنمى  ميكنه 
عمل  چراقانونى  ،پس  كرده  روشن  تكليف    صراحت  به  كه  قانون 

نميكنيد؟؟؟ 

915.…388

با سالم خدمت مسئوالن محترم!خواهشمند است هر چه سريعتر طرح 
خصوص  به  شهر  سطح  از  رو  مزاحم  و  صدا  و  پرسر  صنوف  انتقال 
كنيد.با �ذشت چندين سال  اجرايى  رو  در خيابان عدل  واقع  صنوف 
از پيشنهاد اين طرح و اعتراض مردم و درخواست صنوف از مسئولين 
لطفا هر چه سريعتر جهت رفاه حال شهروندان اين طرح را اجرا و به 

پايان رسانيد.

915…287
با سالم 

از مسئولين خواهشمندم نسبت به جمع آورى سرعت گير هاى پشت 
چراغ قرمز هاى سطح شهر بيرجند اقدام كنند .

915…067
اندازهاى  دست  براى  محترم.لطفاتفكرى  مسووالن  خدمت  باسالم 
بر اتالف وقت  بيرجند بكنند.زيرا عالوه  پشت چراغ راهنماهاى شهر 

وايجاد خسارت به مردم توهينيست به شعور همشهريان !

939…594
سالم

شايد  'يا  موقت  وادغام  ميزان  موسسه  مشكالت  گيرى  پى  از  پس 
از  'خواهشمندم  مشكالت  حل  ادعاى  'و  صادرات  نك  با  نمايشى 
به  مردم  دردونياز  رساندن  مانده جهت  باقى  حلقوم  تنها  اين  روزنامه 

گوشبا مسئولين يا به عبارتى منسوبين بى درد
باقيمانده ' ' لطفا از روند اجرايى آن گزارش تهيه فرماييد وتا پرداخت 
نهايى مطالبات مردم پى گير باشيد ' شايد اين موسسه وابسته به ديوان 

عدل و داد كمتر حق مردم را بخورد و كمى جوابگو باشد 
متشكريم

جمعى از مال با ختگان و فريب خوردگان 

915…267
همه  روبه  مرك  كنارابشارروستاى  درختان  كندن  سالم.ميخاستيم 
مسعولين بخصوص دهيارروستاى مرك كه دستوركندن دادن تبريك 

بگم 

933…534
بيرجنديهاى عزيز اگر هنوز زنده هستيد ميتونيد يه سرى به بيمارستان 
بزنيد.تواين  بيمارستان  اين  اورژانس  الخصوص  على  عصر،  ولى 
از حد  بيش  توجه  از  برميگرديد،باتشكر  مرده  ميرويد  زنده  بيمارستان 

پرستاران و دكترهاى بيمارستان.از طرف يك شهروند داغدار

بنيانگذار  و  فرهنگى  ميراث  قبلى  مدير  فر  مكرمى  آقاى  خاطره  يادو 
موزه هاى خراسان جنوبى هيچگاه ازحافظه تاريخ اين سرزمين محو 

نخواهد شد هركجا هست خدا يار و نگهدارش باد
915...008

متأسفم براى مسئوالن يك سال پيش از شخصى در 20 كيلومترى 
بيرجند  زمين خريديم دوستان تمام ديواراى زمين هاى ما رو خراب 

كردند ولى خانه اى بنده خدا رو كه حتى كوه رو تراشيده و روش ويال 
به خدا  ما كه  تا چه حد!  بازى  وپارتى  رفاقت  نكردند.  ساخته، خراب 

واگذار كرديم
915…010

من:
16/12/2015  ،8:06

سالم آواى عزيز. شهردارى منطقه دو عليرغم توان قانونى سد معبر مدرس 
35 را رفع نمى نمايد بارها پيام داده ايم بى اثر است. لطفاً شهردارى مركز 

كمكى كند.
915.…011

بزرگ  ميدان  براى  كارى  يك  و  كند  همتى  خوسف  شهردارى  اگر 
شهداى عبادى بكند.

935.…584
سالم عليكم و رحمة ا...و بركاة .چدن 200 نفر .سيمان درميان و طبس 
.كك  قاين  فوالد  نخست  بخش  شاءا...بأذنه  .إن  نفر   450 كدام  هر 
طبس .بجان م قسم پيگيرى دهه فجر 94 بهره بردارى واقعى اشتغال 
آفرين شانبا توكل بخدا .توسل به پول .توجه به بازديد دقيق و پيگيرى 

فوق العاده خصوصا نماينده گان دو ماه ديگر .إن شاءا...
935...032

سالم آواى عزيز:
توليدماءالشعير(توى  اقتصادى بجاى  ويژه  توجيهى منطقه  براى طرح 
چرا  داره  ساليانه  آب  هزارمترمكب  چهل  نيازبه  كوير)كه  آب  قحط 

فرآورى محصوالت كشاورزى استان رو چاپ نمى كنيد؟
915..891

من:
16/12/2015  ،8:06

جان مادرت بخون كه دلم خونه ،نميدانم تو چه مملكتى داريم زندگى 
ميكنيم يكسال است تو موسسه ميزان پولمو گذاشتم 50 م از بانك 
ديگه بود با نرخ 30 چون موقع عيد بود ومن هم مغازه موادغذايى دارم 
ميخواستم اجيل وغيره بخرم يك روز نشد كه گفتد به مشكل خورده 
االن يكسال شد به خدا به هر كجا كه گويى رفتم دادگاه گفت بايد 
برى چند درصد پولو بريزى بعد بيا اقامه دعوا كن واز اين مسايل اخه 
بى انصاف بهمن به ارم خودت اعتماد كردم خالصه از اين حرفهايى كه 
خودتون بهتر خبر داريد االن سود يكسال رو نميدند سود سال 93 رو 
5درصد كم ويكنند وتازه صادرات از مبالغ كم هم شروع كرده كه تازه 
معلوم نيست كى نوبت ما برسه وقتى براى برداشت حساب يا همان 
دزدى قانون دارند گه ميگند بانك مركزى گفته برداريد واين قدر راحت 
تو رو به هردينى كه دارى نمى دونم قران ومسلمونى رو قبول دارى 
يا نه به خدا زندگيم فلج شده شب كه ميرم خونه جرات نگاه كردن به 
بچه هامو ندارم اخه ميگفتند اگر مسلمانى در هر نقطه از جهان نداى 
مظلوميت سر بده بايد دستشو بگيرند به خدا ما باهم هم وطنيم من 
سياسى نيستم لبنان وفلسطينو هر چه قدر ميخواند بدند ولى پولمون 
كه ابروى ماست رو بدند اينقدر به ما ظلم نكند ما چوب كى رو داريم 
ميخوريم خدا ميدونه اگر خواندى واندگى دلت به حال بچه هام سوخت 
هر كار ميتونى بكن بلكه تويى كه بچه دارى گوشه دلت هنوز تيره 

نشده باشه ى كارى بكنى دست ما كه تو شهرستان به جايى بند نيست 
شما ى كارى بكن هرچيز گزارش وغژره خدابهتون اجر بده

939…788

اطراف  زند  نمى  جارو  را   اهللا  بقيه  بلوار  مدتى شده كسى  سالم چرا 
سطل هاى آشغال ،آشغالهاى زيادى جمع شده (تصوير هم مى خواهيد 

براتون بفرستيم)

915…687
سالم درددل نانواراچاپ كرديد ولى شمارابخدا يك گزارش واقعى  از 
درد دل نانوا تهيه وچاپ كنيد شايد مسؤ لينى كه سرشان رازير برف 

كردندوخودشان رابخواب زدند كمى بيدار شوند

915…073

ببينيد چكار ميكنه حقيقا چند وقت پيش زمينى  بازى  رفاقت وپارتى 
وهمان  كاشتيم   نهال  داخلش  كه  بيرجند  20كيلومترى  در  گرفتم 
وقت  چند  ساخت  ويال  و  كرد  خراب  رو  كوه  رفت  زمينمان  صاحب 
جدى  ديدم  وهمسايه  خودمان  ديوار  روى  رو  جهاد  اخطار  گذشت 
نگرفتم ويك روز كه رفتيم ديدم تمام ديوارهاى مارو خراب كردند ولى 
حتى نگاه همسايمون هم نكرده بودند مسعولين حداقل ميگفتيد چى 
.باتشكر  نميكرديد  روهم خراب  ما  تاديوارهاى  ميداديم  تا  مى خواين 

فراوان از (اوا)

915…010
سالم

مسيولين محترم به فكر مشكالت مهرشهر باشند
خيابان 20مترى حافظ شرقى خط كشى ندارد.

919…013

بازهم دولت قبل يارانه كه برقرارشد آبونمان وعوارض حذف شد ولى 
تومان  آبونمان10500و عوارض 2000  تومان  حاال مصرف گاز 9500 

شركت گازدولت تدبيرواميدجواب خوبى ملت اينه  ؟
915…785

سالم،من ازپرستاران بخش مامايى بيمارستان وليعصر شاكى ام چون 
همگيشون يك عده دانشجوهستندكه هيچى ياد ندارند

935…643
تورم نقطه به نقطه بليط هواپيما، قطار، آب ، برق ، گازدر چه حدى است 
؟ دولت براى مسافرت قشر آسيب پذير ، توليد درشكه را در دستور كار 

قرار دهد.چون ما سفر با هواپيما و قطار را در خواب ميبيم.
915…905

الهيه  خيابون  ايستگاه  اولين  برا  كنيد  ؛لطف  بار  هزارومين  براى 
منتظر  بايد  بدون سرپناه  بارون  توى  بذاريد  بون وصندلى  غربى1سايه 
باشى تاشايد شانست اتوبوس بياد يا يه خداشناس تورو سوار كنه يامنتظر 

پيام شمانصب دو دستگاه شيرتخليه در شبكه توزيع آب بيرجند       
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پيام كوتاه : 3000272424
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3 هاشم آبادى، مدير امور آب و فاضالب بيرجند اظهار كرد: همزمان با فرارسيدن هفته ايمنى در برابر زلزله و كاهش اثرات بالياى طبيعى و 

با توجه به گستردگى شبكه توزيع و ناكافى بودن تعداد شيرآالت تخليه موجود، جهت استفاده در مواقع اضطرارى، دو دستگاه شير تخليه 
بر روى شبكه توزيع شهر بيرجند در محله موسى بن جعفر و تقاطع انقالب جانمايى و نصب شد. اين اقدام در راستاى شستشوى دوره اى 

شبكه توزيع، رفع كدورت هاى احتمالى در شرايط بحران با هدف خدمات رسانى بهينه به مشتركين محترم صورت گرفته است.

قنات هاى خفته اى كه آدم مى بلعند

دچار  پا  مچ  ناحيه  از  جمعه  عصر  فرزندم  سالم. 
 ... بيمارستان  به  را  او  اورژانس 115  شكستگى شد 
بيرجند منتقل كرد. در اين بيمارستان از پاى او عكس 
گرفته و گفتند شكستگى و دررفتگى مچ دارد و بايد 
صبر كنيد تا فردا صبح پزشك متخصص براى جراحى 
بيايد. ساعت 8:30 دقيقه وى را به اتاق عمل بردند و 
بعد از يك ساعت و ربع از اتاق عمل بيرون آمد و بعد 
از به هوش آمدن چون دستگاه عكس بردارى داخل 
ساختمان خراب بود او را به قسمت ديگر بيمارستان 
درستى  به  عمل  كه  رسيدند  نتيجه  اين  به  و  بردند 
انجام نشده و بيمار را مجدداً بايد به اتاق عمل ببرند. 
حال بايد از مسئوالن بيمارستان پرسيد اگر دستگاه 
CR كه با آن از عضو شكسته در حين عمل جراحى 
عكس مى گيرند يك هفته است خراب است چرا نبايد 
درست شود؟ آيا اگر اين اتفاق براى يك آقازاده  هم 
مى افتاد همين برخورد را با او مى كردند؟ واقعاً گلى 
به جمال رئيس بيمارستان با اين همه وجدان كارى 
چرا به سريال در حاشيه ايراد مى گيريد كه واقعيت 

زندگى مردم را نشان مى دهد.
935...464
همايش  واقعاً  مريزاد  استان دست  پرورش  و  آموزش 
با  استاد شكوهى بسيار  بزرگداشت  ابتدايى و  آموزش 
نظم بود. از آموزش و پرورش جز اين انتظار نمى رفت.
935..994
آقاى استاندار لطفًا پيگيرى بفرماييد ميلياردها تومان 
در  و  شد  هزينه  بيرجند  خانه  تصفيه  بابت  كه  پول 
بودن چه شد  زده  اونو  اندازى  راه  خبر  روزنامه هم 
ديروز از شير آب نمونه بردم سختى آب رو با دستگاه 
قابل  كه  داد  مى  نشون  رو  ششصد  و  هزار  زدن 
خوردن نيست الزم به ذكر است مقدار مجاز سختى 

آب آشاميدنى 500 ميلى گرم بر ليتر است. 
915…886
باسالم. چرا راهنمايى و رانندگى با رانندگان وسايل 
را  و پالك عقب  را نصب  جلو  اى كه پالك  نقليه 

نصب نمى كنند، برخورد نمى كند؟ متشكرم
915…865
زنگ  و  دادم  پيام  دفعه  چند  نباشيد.  خسته  سالم 
زديم اداره برق كه خيابان وليعصر حاجى آباد سه تا 
روشنايى  دارد باالتر از شانزده مترى كه يكى سوخته 
يكى شكسته نور اون يكى هم اندازه چراغ خواب هم 
نيست واقعًا رفت و آمد در شب براى بچه ها و بانوان 

مشكله آيا كسى هست رسيدگى كند؟
915…45
تشكر مى كنم از عزيزان اتفاقات برق بيرجند كه در 
شامگاه 3 دى در هواى سرد و بارانى كه حادثه اى 
باعث قطع برق در شهرك بعثت على آباد شده بود، 
مشكالت ناشى از قطع برق را فورى برطرف نمودند.
915…409
در  اجرايى  مقام  باالترين  كه  شما  استاندار  جناب 
استان هستيد لطفًا رسيدگى فرماييد چرا بنياد مسكن 
بيرجند بى دليل قيمت اراضى روستاهاى حاشيه شهر 

را گران مى كند و به گرانى دامن مى زند!
915…279
رئيس جمهور فرمودند بزودى آرامش بازار را خواهيد 
ديد! بازار كه جنب جوشى نداره خيلى وقته بازار آرامه 
اين گرانى كى جرأت  با  بازار نيستند.  آقايان كه تو 

رفتن به بازار را دارد. يعنى هنوز گرانى ادامه دارد؟
915…714
به عملكرد هيئت  كه  انتقاد شهروندى  به  پاسخ  در 
تعيين تكليف اراضى فاقد سند در اداره ثبت بيرجند 
معترض شده بود بايد بگويم واقعًا اين موضوع درست 

است چرا مسئوالن محترم رسيدگى نمى فرمايند؟
915…770
به  نسبت  بيرجند  شهردارى  مسئوالن  چرا  سالم، 
اصالح  و  بلوك  قطعه  چند  برداشتن  و  بازگشايى 
هندسى تقاطع بلوار رجايى و بلوار بقيه ا... در شمال 
شهر اقدامى نمى كنند؟ آيا اگر آقايان خودشان ساكن 
شمال شهر مى بودند نسبت به شلوغى خيابان 16 
 45 بلوار  بودن  استفاده  كم  و  هوايى  نيروى  مترى 

مترى بقيه ا... معترض نمى شدند؟
915…971
محترم.  استاندار  خدمت  دارم  عرضى  سالم.  آوا 
خواهش مى كنم دستور بفرماييد سختى آب بيرجند 
مسئوالن  فرماييد.  مالحظه  را  نتيجه  و  آزمايش  را 
بوق و كرنا كردند  را در  بيرجند  افتتاح تصفيه خانه 
از شما مى پرسم اين تصفيه خانه به چه دردى مى 
امالح  همه  اين  مردم  آشاميدنى  آب  وقتى  خوره 
هاى  هزينه  و  گرانى  همه  اين  با  مردم  همه  داره؟ 
تحميلى زندگى پول خريد دستگاه آب شيرين كن را 
 ندارند پس محكوم به بيمارى هاى كليه هستند آيا 

فرياد رسى نيست كه به داد اين مردم برسد؟ 
935…464

آنها  بيرجند كه روى  قنات هاى خشك شده شهر  مهر - 
جان  كه  است  ساله اى  سناريوى60  شده  ساز  ساخت  و 
انسان هايى را در معرض خطر قرار داده و تالش براى پايان 

دادن به اين داستان تلخ هنوز حول نقطه صفر است.
 93 اسفند  بعدازظهر  عقربه هاى ساعت شش  اول:  پرده 
آتش نشانى گوش به زنگ حادثه  مأمور  نشان مى دهد،  را 
صفحه حوادث روزنامه را زير و رو مى كند، ناگاه صداى 
آژير مأموريت او را سراسيمه به سمت خودرو آتش نشانى 
روانه مى كند، هنوز  نمى داند مأموريت چيست كه فرمانده 
عمليات خبر از بلعيده شدن زن باردارى داخل زمين در 
ناخودآگاه  مى دهد،  او  به  را  (ع)  جعفر  بن  موسى  محله 
عبور  او  از ذهن  اين محله  تكرار شدنى  مأموريت هاى 
مى كند و به همكار كناريش مى گويد: حتمًا بازهم مثل 

مأموريت هفته پيش قنات، زنى ديگرى را بلعيده!

گويا ديگر ريزش زمين، در اين محله 
براى او خبر تازه اى نيست

روز  دقيقه   30 و  هفت  به  ساعت  عقربه هاى  دوم:  پرده 
دهم آبان 94 نزديك مى شود، نخستين بارندگى پاييزى 
بيرجند به صورت رگبارى 15 دقيقه مدام پنجره هاى خانه 
با اندكى تأخير روانه محل كار  را كوبيده و پدر خانواده 
مى شود. هنوز چند قدمى از خانه دور نشده كه ناگاه از 
زيرزمين آب جلوى پايش فوران مى كند، انگار رودخانه اى 
مأموران  مى زند  بيرون  شدت  با  آب  كرده،  طغيان 
ديگر  امدادى  دستگاه هاى  و  هالل احمر  آتش نشانى، 
همراه با اهالى محل بسيج شده اند تا جلوى فوران آب را 
بگيرند اما كسى را يارى مقابله با خشم قنات خشكيده 
كه بعد از چندين سال خشكسالى حاال دوباره زنده شده، 
نيست. مسجد تاريخى و يكى از خانه هاى محل زير آب 
از چهار ساعت تالش جان فرسا  بعد  باالخره  اما  مى رود 
خواهد  موقت  خاموشى  انگار  اما  مى شود  خاموش  قنات 
بود و معلوم نيست دفعه بعد چه كسى طعمه اين قنات 

خاموش مى شود.

تكرار قصه هميشگى
زنده شدن قنات خاموش

پرده سوم: ساعت حوالى 12 روز دوشنبه يازدهم آبان 
جعفر  بن  موسى  خيابان  آژانس  راننده  است،   94 ماه 
نزديك  را  خود  ماشين  هميشه  مثل  تا  مى كند  را طى 
پارك  به جاى  پارك كند، هنوز  آژانس در كنار خيابان 
آتش نشانى،  مأموران  كه  نشده  نزديك  هميشگى 
حول  كه  مى بيند  را  مردم  و  شهردارى  هالل احمر، 
دارند يك دستگاه  با جرثقيل قصد  و  گودالى حلقه زده 

كمپرسى را از داخل زمين بيرون بكشند. 
راننده به جمعيت نزديك شده و علت حادثه را مى پرسد 
كه بازهم همان قصه هميشگى نشست زمين را بازگو 
مى كنند، گويا اين بار زنده شدن دوباره قنات خاموش 
كه  را  محل  قديمى  فاضالب  و  آب  اصلى  لوله هاى 
سبب  و  تخريب  را  هستند  فرسوده  كامًال  ديگر  حاال 
شدن  خالى  و  گذشته  روز  از  محله  آب  شدن  قطع 
آسفالت  نشست  سبب  نهايت  در  كه  شده اند  زيرزمين 

خيابان و فرورفتن كمپرسى شده است.
از  كمپرسى  كشيدن  بيرون  از  بعد  هميشه  مثل  بازهم 
داخل زمين، شهردارى گودال را با چند ماشين خاك پر 
و آسفالت را دوباره پينه مى كند تا حادثه بعدى و تكرار 

دوباره اين كار ... . 
مردم محل نيز انگار ديگر اين حادثه ها برايشان تكرارى 
روزى  چند  مى بينند  را  حوادث  اين  كه  بار  هر  شده، 
وحشت زده مى شوند و براى چند روز خانه و كاشانه خود 
را ترك مى كنند اما بازهم ناچارند دوباره خطر زندگى بر 
روى قنات هاى خاموش را به جان بخرند و دوباره روز 

از نو، روزى از نو....
چند روز بعد از حادثه راهى محله موسى بن جعفر مى شوم 
اين  دلهره  از  و  ببينم  را  آسفالت  نشست  نزديك  از  تا 
نزديك  حادثه  محل  به  بپرسم،  محله  مردم  روزهاى 

فقط  نكرده  تغيير  چيزى  اينجا  در  انگار  اما  مى شوم 
دوباره  محل  مردم  شده،  بيشتر  كمى  آسفالت  پينه هاى 
زندگى در سايه ترس را آغاز كرده اند و آژانس محل هم 

مثل هميشه مشغول به كار است.

نشست زمين، قصه تازه اى نيست

را  من  مردى  صداى  كه  مى روم  آژانس  در  سمت  به 
متوجه پشت سرم مى كند، راننده در ماشين منتظر است 
به سمتش مى روم وقتى مى فهمد خبرنگارم و براى چه 
كارى آمده ام، سفره دلش را باز مى كند و از حادثه هاى 
تكرارى و تاريخى چندين سال كار در اين محل مى گويد: 
من هميشه ماشينم را اينجا پارك مى كنم يك روزآمدم 
در  شهردارى  و  امداد  گروه هاى  و  بسته  خيابان  ديدم 

خيابان هستند كه باز هم علتش نشست آسفالت بود.
محله  اين  در  زمين  نشست  اين  اينكه  بيان  با  ميرزايى 
ادامه  مى شود،  تكرار  سال  هر  و  نيست  تازه اى  قصه 
مى دهد: حدود هشت يا 9 ماه پيش بود كه چند ميالن 
جلوتر، يعنى موسى بن جعفر 22، يك خانم باردار به دليل 
نشست زمين داخل زمين فرورفت و علتش هم قناتى بود 
كه از زير خانه عبور مى كرد. وى اضافه مى كند: چند روز 
پيش هم به دليل پلى كه اينجا در حال احداث است آب 
وارد قنات شده و از خيابان انقالب بيرون زده كه آنجا هم 

به خانه و مسجد محل خسارت زده است.
اين  خانه هاى  اكثر  زير  اينكه  بيان  با  آژانس  راننده  اين 
منطقه خالى است چراكه قنات عباس آباد از  زير خانه ها 
عبور كرده است، بيان مى كند: شهردارى موقع اتفاق وارد 
اما اين كافى نيست و  عمل شده و محل را پر مى كند 

بايد اصل آن را پيدا كنند.

كار كارشناسى براى
تعيين تكليف قنوات انجام شود

وى با تأكيد بر اينكه بايد نقطه اصلى قنات پيدا شود تا 
بايد  مى دهد:  ادامه  نباشيم،  ديگرى  اتفاق  شاهد  دوباره 
قنات  اگر  و  شود  انجام  زمينه  اين  در  كارشناسى  كار 
خشك شده و امكان برگشت دوباره آن وجود ندارد آن را 

پر كرد وگرنه بايد چاره اى براى اين موضوع انديشيد.
مى روم  ديگر  خانه هاى  سراغ  به  مى شوم  جدا  راننده  از 
كنجكاو  نگاه  با  است  اهالى همين محل  از  كه  پيرزنى 
چشم به من دوخته، به او نزديك مى شوم و از او در مورد 
حوادثى كه تاكنون براى اين محله اتفاق افتاده مى پرسم 
به  اشاره مى كند و  اتفاقات  اين  بودن  به تكرارى  نيز  او 
خبرنگار مهر مى گويد: خانه هاى اين محله همه در مسير 

قنات عباس آباد است و كسى به حال آن فكرى نمى كند 
جاى  است  ممكن  فردا  افتاده  اتفاق  حادثه  اينجا  امروز 

ديگرى ريزش كند.
در همين محل  قبل  ماه  اينكه چند  به  اشاره  با  عنايتى 
خانه  اينكه  خاطر  به  فرورفت  زمين  در  حامله اى  خانم 
نشست كرده و اطالع نداشته اند كه زير خانه چاه است، 
بيان مى كند: همان زمان اهالى خانه از ترس خانه را رها 
خالى  خانه  كه  است  ماهى  چند  اآلن  و  رفتند  و  كردند 
است. وى اضافه مى كند: بعد از حادثه خود صاحب خانه 
گودال را با خاك پر كرد و به هر جايى هم كه مراجعه 

كردند كسى جواب آنها را نداد.
عنايتى كه موهاى خود را در همين خيابان و كنار اهالى 
همين محل سپيد كرده بازهم از اين حادثه ها در گنجينه 
خاطراتش دارد و مى گويد: يك هفته قبل از اين حادثه 

و  فرورفت  زمين  داخل  كوچه  همان  داخل  در  زن  يك 
چاه  داخل  نيز  روبرويى  خانه  قبل، صاحب  چندين سال 
فرو رفت، حتى چندين سال پيش يكى از خانه هاى چند 
زمين  داخل  خانه  وسايل  با  كامل  به طور  باالتر  ميالن 
رفت و باوجود اينكه وضعيت مالى اهالى خانه خوب نبود 

كسى براى آنها كارى نكرد.
طعمه هاى  روزى  كه  خانه هايى  آدرس  دست  با  پيرزن 
زمين بوده اند را به من مى دهد، آدرس يكى از خانه ها چند 
قدم جلوتر از آسفالتى است كه نشست كرده، در خانه را 
كه مى زنم پيرمرد كه گويا قصد بيرون رفتن از خانه را 

دارد با روى گشاده جواب سالمم را مى دهد.

تكرار 60 ساله ريزش قنات ها
 در محله موسى بن جعفر

كه  است  سال   60 حدود  اكنون  دالكه  محمدحسين 
بود  نزديك  و حادثه اى كه  زندگى مى كند  اين خانه  در 
خودش طعمه قنات خاموش شود را برايم بازگو مى كند 
و  مى گويد: نزديك به 60 سال پيش كه همين خانه را 
درست مى كردم، يك دفعه بين درختان، چاه فرو رفت و 

من نزديك بود داخل چاه بيفتم.
ادامه مى دهد: وقتى به صاحب قنات مراجعه كردم  وى 

گفتن پر كنيد و خودم تراكتور گرفتم چاله را پر كردم.
اين شهروند با بيان اينكه اين حوادث از 60 سال پيش 
همچنان در حال تكرار شدن است، بيان مى كند: باالتر نيز 
يك دفعه خانه خراب شد و همين چند هفته پيش دوباره 
آسفالت  ديديم  بود،  قطع  آب محل  كه  روز  از يك  بعد 

نشست كرد و يك كمپرسى داخل زمين فرورفت.
دالكه با بيان اينكه ما تاكنون نديديم دستگاه هاى متولى 
بايد  موضوع  اين  مى كند:  تأكيد  بدهند،  انجام  كارى 

تعيين تكليف بشود و اگر صاحب ملك ها اعتراض ندارند 
شهردارى و مسئوالن كًال آن را پر كنند.

طعمه هاى  آدرس  يكى يكى  محله  اين  ديدگان  حادثه 
دنبال  به  به من مى دهند،  را  قنات هاى خاموش  بعدى 
به  را  با دست آن  آقاى دالكه  خانه ديگرى مى روم كه 

من نشان مى دهد.
 20 حدود  كه  است  محل  اهالى  از  ديگر  يكى  شفيعى 
سال پيش نصف خانه او  به داخل زمين ريزش مى كند 
او به خبرنگار مهر مى گويد: پدر و مادر ما مى گفتند كه 
حدود 50 سال پيش از زير خانه هاى اين محل قنات رد 
را  خانه  اين  مى خواستيم  خودمان  كه  زمانى  و  مى شده 
بسازيم به يك چاه برخورديم كه مادرم گفت مربوط به 
قنات عباس آباد است. وى ادامه مى دهد: آن زمان مادرم 
تأكيد كرد كه اتاق ها را روى چاه نسازيم و حريم چاه را 

مشخص كنيم و ما هم اين كار را كرديم و صاحبان قنات 
هر چند سال يك بار مى آمدند و چاه را اليه روبى مى كرد. 
اين شهروند اضافه مى كند: حدود سال 70 بود كه نصف 
خانه به طور كامل داخل اين چاه فرورفت وقتى به اداره 
اوقاف به عنوان مالكان قنات مراجعه كرديم گفتند چاه ها 
خشك شده خودتان پر كنيد و باوجود هشت فرزند هيچ 

كارى برايمان نكردند.
شفيعى با بيان اينكه مسئوالن مى گويند شما نبايد روى 
قنات خانه مى ساختيد، بيان مى كند: ما زمين را خريده ايم، 
آنهايى كه چاه داشتند بايد حريم ها را مشخص مى كردند 
وجود  از  كه  ما  وگرنه  نمى گرفت  را  زمينشان  كه كسى 

چاه ها خبر نداشتيم.
وى اضافه مى كند: اين بى احتياطى خود مسئوالن قنات 
بوده چرا كه زمانى از چاه برداشت مى كردند اآلن نيز بايد 

براى آن فكرى كنند و يا قنات ها را پر كنند.

اطالع دقيقى از مسير دقيق قنوات
در داخل شهر در دسترس نيست

معاون عمرانى فرماندار بيرجند در پاسخ به اين سؤال كه 
موضوع قنات هاى زير شهر تا كى ادامه خواهد داشت و 
تا كى بايد شاهد حوادثى از اين  دست باشيم؟ به خبرنگار 
مهر مى گويد: نزديك به 40 سال قبل ساخت وسازهايى 
در مسير قنوات انجام شده كه اآلن اطالع دقيقى از مسير 

دقيق اين قنوات در داخل شهر در دسترس نيست.
مهدى رونقى ادامه مى دهد: از طرفى قنواتى كه در داخل 
محدوده شهر بيرجند قرار گرفته اند مالك دارند خود اين 
موضوع مسائل حقوقى را به دنبال دارد كه اين امكان را 

به راحتى به ما نمى دهد اقدامى روى آن انجام دهيم.
 وى بيان مى كند: بعد از حادثه در خيابان موسى بن جعفر 

و  كرديم  دعوت  مالكين  از  افتاد  اتفاق  گذشته  كه سال 
آب  و  شهردارى  جمله  از  اجرايى  دستگاه هاى  با  همراه 
منطقه اى جلسه اى برگزار شد كه مالكين ملزم شدند كه 

مسئله حفظ، احيا و ايمن سازى قنات را پيگيرى كنند.
احيا  يا  حفظ  قابليت  قنوات  اين  اگر  اينكه  بيان  با  وى 
انجام دهد، مى افزايد: طبعًا  را  اين كار  بايد  مالك  دارد 
مسايل و مشكالتى كه وجود دارد متوجه مالكين است 
چراكه خود مالك از مسير قنات بهتر اطالع دارد ما فقط 

مسئول هماهنگى هستيم. 
نيز  اآلن  مى دهد:  ادامه  بيرجند  فرماندار  عمرانى  معاون 
اخير توسط آب منطقه اى و شهردارى  اتفاق  با  موضوع 
پيگيرى شده كه مالكين سريع تر نسبت به حل مشكل 
اقدام كنند و دستگاه هاى دولتى در حد توان خود آمادگى 

دارند با مالكين همكارى كنند.

بيشتر سازه هاى مسير  قنوات 
كف سازى و استحكام مناسبى ندارند

منطقه اى خراسان  آب  مديرعامل شركت  رابطه  اين  در 
جنوبى به عنوان متولى قنوات معتقد است كه حادثه هايى 
خاطر  به  بيشتر  هستيم  شاهد  قنوات  با  ارتباط  در  كه 
انجام شده  قنوات  حريم  در  كه  است  ساخت وسازهايى 
شركت  از  استعالم  بدون  ساخت وسازها  اين  بيشتر  كه 
اينكه  بيان  با  امامى  حسين  است.  بوده  منطقه اى  آب 
سازه هايى كه در مسير اين قنوات ساخته شده كف سازى 
اين  بيشتر  مى كند:  بيان  ندارند،  مناسبى  استحكام  و 
خانه ها بدون پروانه بوده و خودشان مسئول ايمن سازى 
خانه هاى خود هستند. وى با اشاره به اينكه قناتى كه از 
زير خانه هاى محله موسى بن جعفر عبور مى كند قنات 
عباس آباد بوده كه اكنون كامًال خشك شده، مى گويد: با 
اين  وجود چاه هاى فاضالب كنار قنات هر لحظه امكان 

دارد وارد قنات شده و ريزش كنند.
مديرعامل شركت آب منطقه اى خراسان جنوبى با تأكيد 
آنها  خانه  زير  از  كه  دارند  اطالع  كه  كسانى  اينكه  بر 
قنات عبور مى كند بايد نسبت به ايمن سازى خانه اقدام 
مى كردند، اضافه مى كند: با اين  وجود كسانى هستند كه 
در موقع خريد زمين از وجود قنات اطالع نداشته اند اما 

فروشندگان بايد اين موضوع را به آنها اطالع مى دادند.

پر كردن قنوات مستلزم 
صرف هزينه ها و وقت زيادى است

امامى با بيان اينكه در حال حاضر موضوع ايمن سازى اين 
قنوات در دستور كار قرار گرفته است، مى گويد: در اين راستا 
جلسه اى با حضور مالكان و دستگاه هاى متولى برگزارشده 
تا خودشان نسبت به تعيين تكليف اين قنوات اقدام كنند و 

موضوع ايمن سازى مسير قنوات نيز دنبال خواهد شد.
اين  نيز در  بيرجند  دبير ستاد مديريت بحران شهردارى 
رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر بيان مى كند: اگر بخواهيم 
كار مستلزم  اين  پر شوند  كامًال  داخل شهر  قنات هاى 

صرف هزينه ها و وقت زيادى است.
حسن اكبرى ادامه مى دهد: يكى از اقداماتى كه مى توان 
در اين  ارتباط انجام داد اين است كه نقاط خطرساز را 
مقاوم سازى كرده و نواحى كه منتهى به قنوات مى شود 
ورود  از  تا  دهيم  قرار  نظر  مد  عمرانى  كارهاى  در  را 
آب به آن جلوگيرى شود. وى با تأكيد بر اينكه مبناى 
كامل  و  درست  اطالعات  داشتن  مهم  اين  براى  مهم 
قرار  راستا  همين  در  مى كند:  بيان  است،  قنات ها  از 
اما  برگزارشده  قنوات  براى حل مشكل  جلسه اى  است 
جلسه  برگزارى  از  قبل  كه  كرده  درخواست  شهردارى 
اطالعات دقيقى از اين قنات ها در اختيار شهردارى قرار 

گيرد تا در مباحث عمرانى مد نظر قرار گيرد.
حساسيت موضوع قنات ها با بروز پديده ال نينو و احتمال 
فكر  تا  است  نياز  و  حادتر شده  بيرجند  در  بروز سيالب 
اساسى براى آن برداشته شود اما به نظر مى رسد اقدامات 
مسئوالن در طول همه اين سال ها كه بارها شاهد تكرار 

اين حوادث بوده ايم هنوز حول نقطه صفر ادامه دارد.

داستان سناريوى هراس آور 60 ساله در بيرجند؛

جناب آقاى دكتر عليرضا پرهيز
درگذشت جانسوز پدر بزرگوارتان را صميمانه تسليت عرض نموده 

 براى آن عزيز سفر كرده از خداوند منان علو درجات را خواستارم.

دكتر محمد داوود شريفى

صداقت در معامله و تجربه پشتوانه كار ماست 
فروش اقساطى لپ تاپ ، تبلت و كامپيوتر (با چك كارمندى بدون ضامن)

با گارانتى معتبر
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خريد و  فروش  انواع قالب بتن 
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عقاب، کرکس و انواع شاهين ها، پلنگ، سياهگوش، خرس و انواع ديگر حيوانات وحشى که زيستگاه آنها قسمت هاى غربى البرز 
است در اطراف روستاي مرگ وجود دارند.جام نيوز - اشتباه نکنيد! نام اين روستا «َمرگ» نيست. بلکه اين روستا «ِمرگ» نام دارد. 
که به اشتباه َمرگ نيز تلفظ مي شود، از جمله اولين روستاهاي بخش الموت قزوين است و در مسير قزوين - معلم کاليه قرار دارد.

روستايى به نام مرگ در قزوين 

4
روايت پردرد بى آبى در روستاهاى خراسان جنوبى 

مى گفت:  ما  به  معلم  ابتدائى  اول  مى آيد كالس  يادمان    
"بابا آب داد" و  چه زود گذشت از اولين كلماتى كه به ما ياد 
دادند و  امروز بابا آب داد براى كودكان بسيارى از روستاهاى 
خراسان جنوبى به رويا تبديل شده است و خشكسالى هاى 
روستايى  قنات هاى  از  بسيارى  تا  شده  موجب  ساله   14

خشك و روستائيان چشم به تانكرها آب داشته باشند.
اين جمالت را زياد شنيده ايد كه "آب مايه حيات است، اگر 
آب نباشد زندگى معنا ندارد"، " وقتى روستا صفا دارد كه آب 
داشته باشد" "اين آب است كه روشنايى مى آورد"، اما امروز 
درد بى آبى چراغ بسيارى از روستاهاى خراسان جنوبى را 
خاموش كرده است و ديگر روستا برايشان صفايى ندارد.
خراسان جنوبى سال هاست كه درگير كم آبى است به دليل 
خشكسالى هاى پى درپى كه پيش آمده بسيارى از روستاهاى 
اين استان با  بحران جدى آب مواجه شده اند به طورى كه 
مهاجرت به شهر را ترجيح داده اند.چالش كم  آبى و بى  آبى 
سالهاست كه از مشكالت مردم روستاى "گوكچين" است 

و آب مورد نياز آنها با تانكر سيار تامين مى شود.
روستاى گوكچين در فاصله 45 كيلومترى بيرجند با جمعيت 
حدود 200 نفر يكى از روستاهاى خراسان جنوبى است با 
مشكل بى آبى  دست و پنجه نرم مى كند، مشكلى كه مى 
تواند درد و رنج  فراوانى براى مردم ايجاد كند و شايد بيان 
آن تلخ باشد اما بايد گفت و نوشت تا بلكه مرهمى كوچك 

بر آن درد بزرگ باشد.

بحران جدى آب در روستاى گوكچين

مشكالت آب در  استان هر روز ابعاد تازه  ترى به خود مى  گيرد 
و اگر برنامه ريزى جامعى براى آن نباشد، شايد در آينده اين 
استان را دچار مشكالت متعددى از جمله خالى از سكنه 
شدن روستاها مواجه كند.البته به گفته بسيارى از مسئوالن 
زنگ خطر اين مهاجرت ها در بسيارى از روستاهاى محروم 
اين استان به دليل خشكسالى ها و نبود آب و بى رونق شدن 

كشاورزى و دامدارى به صدا در آمده است.

  سهم آب در روستاى گوكچين
 هفته اى يك تانكر

على سيروسى دهيار روستا در گفت و گو با ايسنا با اشاره 
مواجه  بى آبى  با مشكالت  منطقه  اين  در  مردم  اينكه  به 
اين  مردم  درخواست  و  نياز  مهم ترين  آب  هستند، گفت: 

روستا است.وى با بيان اينكه روستا در 45 كيلومترى شرق 
افزود:  است،  شده  واقع  مركزى  بخش  توابع  از  و  بيرجند 
روستاى گو كچين منطقه اى كوهستانى بوده و طبق آخرين 
سرشمارى اين روستا داراى 83 خانوار و 205 نفر جمعيت 
است.دهيار روستا با بيان اينكه شغل اصلى مردم اين منطقه 
مهم ترين  كرد:  است،تصريح  بوده  دامپرورى  و  كشاورزى 
گوكچين  روستاى  در  مردم  درخواست هاى  و  مشكالت 
مشكل آب است كه باعث شده كشاورزى از رونق افتاده 
به  اشاره  با  آبى تلف مى شوند.سيروسى  از كم  نيز  دام ها  و 
امكانات اين روستا، اظهاركرد: در روستا امكاناتى از جمله؛ 
تلفن  برق،  بهداشت،  آسفالته، خانه  راه  غسالخانه، مدرسه 
ثابت، و شركت تعاونى موجود است.وى با اشاره به عمده 
مشكالت مردم اين روستا، خاطرنشان كرد: عالوه بر كمبود 

آب، حسينه  در حال تكميل اين روستا نيز با كمبود امكانات 
كرد:  خاطرنشان  روستا  .دهيار  است  مواجه شده  بودجه  و 
بيرجند  به  روستا  اهالى  از  زيادى  تعداد  اثر خشكسالى  بر 

مهاجرت كرده اند.

ما آب مى خواهيم امكانات نمى خواهيم

در  نيز  گوكچين  روستاى  اهالى  از  يكى  افسرده  زهرا 
گفت وگو با با اشاره به بحران آب و مشكالت به وجود آمده 
بر اثر آن، گفت: بحران جدى آب خيلى بر زندگى ما تاثير 
گذاشته است.وى  با بيان اينكه وقتى روستا صفا دارد كه آب 
داشته باشد، ادامه داد: اما امروز درد بى آبى چراغ بسيارى از 
خانه هاى روستا را خاموش كرده است .افسرده ياد آور شد: ما 
آب آشاميدنى نداريم چه برسد به آب كشاورزى، قنات هاى 

ما همه خشك شده و از قنات روستا هاى ديگر با مشقت 
زيادى آب تهيه مى كنيم كسانى كه وسيله داشته با وسيله و 

بقيه با پاى پياده به تهيه آب مى روند. 
وى با بيان اينكه ما آب مى خواهيم امكانات نمى خواهيم، 
تصريح كرد: شورا و دهيار چندين مرتبه نامه به مسئولين 

داده اند اما اقدامى صورت نگرفته است.

سهم روستاى ما از آب
 يك تانكر در هفته است

مهدى بخشى يكى ديگر از اهالى اين روستا نيز با اشاره به 
اينكه هفته يك تانكر يا هر دوهفته يك تانكرآب مى آورند، 
گفت: اكثر اهالى روستا بى آب مى مانند و مجبور به تهيه آب 

از قنات هاى اطراف هستند.وى مشكل استحمام را يكى از 
آب  اما  داريم  افزود: حمام  و  كرد  عنوان  روستا  مشكالت 
بايد آب را  نداريم در صورت برگزارى جلسه اى در روستا 
خريدارى كنيم. بخشى تصريح كرد: كار اصلى اكثريت مردم 
اين روستا دامدارى و كشاورزى است كه به علت مشكل 
تشنگى  شاهد  و  كشاورزى  حوزه  در  بحران  دچار  كم آبى 

دام ها و نيز تلف شدن اين دام ها هستيم.
وى يادآور شد: براى برداشت آب اهالى روستا مجبور شده 
نهايت 60 ليتر آب را در خانه ذخيره كنند و اين براى افراد 
سالخورده روستا بسيار مشكل است.بخشى با با بيان اينكه 
مكاتبات زيادى با نهادهاى مربوطه انجام شده اما تا كنون 
بى پاسخ مانده است، خاطر نشان كرد : مشكل بزرگ اين 
روستا نبود آب شرب است كه موجب شده تا كشاورزى و 

دامدارى هم در اين روستا ديگر رونقى نداشته باشد.

424 روستا درخراسان جنوبى
 دچار بحران جدى آب

اكبر بسكابادى، مديرعامل آب و فاضالب روستايى  على 
روستاهاى  به  اشاره  با  گو  و  گفت  در  نيز  خراسان جنوبى 
داراى  روستاهاى  كرد:  تصريح  استان،  در  شده  آبرسانى 
بحران آبى باالى 20 خانوار،  193 روستا است كه از اين 

تعداد 36 روستا راكد و 157 روستا فاقد فاضالب است.
وى با اشاره به آبرسانى به روستا ها ى انجام شده، افزود: تا 
پايان شهريورماه امسال، از 907 روستاى باالى 20 خانوار 
استان، 714 روستا از اين خدمت برخوردار شده اند.مديرعامل 
آب و فاضالب روستايى استان با اشاره به اينكه آبرسانى با 
توجه به تعداد خانوار انجام مى شود، افزود: در حال حاضر 
روستاهاى باالى 20 خانوار در تعهد آبرسانى شركت است 
و روستاى كمتر از 20 خانوار فعال جزء تعهدات نيست، مگر 
در مجتمع هاى آبرسانى كه روستاى كمتر از 20 خانوار در 

مسير شبكه آبرسانى باشد.
وى با اشاره به اقدامات انجام شده براى كم آبى روستاى 
را  روستا  آب  كه  گوكچين  قنات  كرد:  تصريح  گوكچين، 
تامين مى كرده، خشك يا بسيار كم آب شده، كه پيشنهاد 
شده در محدوده روستا چاه دستى حفر تا مشكل موقتاً حل 
آب  عامل  داشت.مدير  پى  در  را  اهالى  مخالفت  كه  شود 
سيار  :آبرسانى  گفت  خراسان جنوبى ،   روستايى  فاضالب  و 
در  مدت  بلند  طرح  و  بوده  روستا  به  سرويس  ماهانه 15 
مجموعه معاونت طرح و توسعه به همراه 28 روستا در حال 
مطالعه است.بسكابادى يادآور شد: در حال حاضر آبرسانى 
آبرسانى  فاقد شبكه هاى  روستاهاى  به  تانكرهاى سيار  با 

انجام مى شود.
وى خاطر نشان كرد: در دراز مدت در صورت تعيين محل 
تامين آب از نقاط دور دست آبرسانى انجام خواهد شد كه 
محل تامين آب اين روستاها بر عهده شركت سهامى آب 
منطقه اى است.متأسفانه اين استان به دليل خشكسالى هاى 
پى در پى و بهره بردارى بيش از حد از آب هاى زيرزمينى، با 
افت شديد منابع آب مواجه است.اميد است در كوتاه مدت با 
افزايش تعداد تانكرهاى حمل آب به روستاها و  براى بلند 
مدت با پيگيرى موضوع انتقال آب به استان خراسان جنوبى 
محقق  كنون  تا  اما  شده  مطرح  آن  سال هاست طرح  كه 
به  براى خواسته  داريم كه  تقاضا  است.از مسوولين  نشده 
حق مردم محروم استان اقداماتى انجام دهند به اميد اينكه 

روستاها جانى تازه بگيرد.

دق پترگان زيركوه

جزو  وسعت  مربع  كيلومتر   212/5 با  پترگان   دق 
آن  محدوده  در  و  بوده  نئوژن  داخلى  هاى  حوضه 
پترگان  دق  شود.  مى  ديده  بازيك  اولترا  سنگهاى 
زهكش شبكه هاى سطحى منطقه بوده و بخش عمده 
آن در خاك ايران است. پوشش گياهى آن بصورت 
پراكنده از نوع تاغ وگز مى باشد كه در اثر حركت ماسه 
هاى بادى تپه هاى كوچكى در پاى اين بوته زارها 
تشكيل شده است. بعلت باال بودن سطح ايستابى آب 
در اين دق، تبخير آن بسيار زياد بوده و سطح وسيعى 
از نمكزار بر روى زمين ديده مى شود. چون سطح اب 
باال مى باشد چاههاى دستى در عمق كم به آب رسيده 
و جهت دامدارى مورد استفاده مى باشد. ليكن آب آنها 
شور و نامناسب است. درمواقع بارندگى سطح اين دق 

از گل بسيار چسبناكى پوشيده مى شود كه تردد در ان 
عمال غيرممكن مى گردد. 

و  داشته  باتالقى  حالت  دق  اين  ميانى  قسمتهاى 
سطح آب زيرزمينى در آن به صفر مى رسد در برنامه 
ريزيها واجراى پروژه هاو توسعه درياچه پترگان بايد 
به باال آمدن آب در فصول بارندگى توجه داشت كه 
فعال پاسگاههاى پترگان، گردكرق و روستاى حاجى 
در  يزدان  ارتباطى  محور  و  اباد  معصوم  و  آبادحقداد 
تا  بايد  و  واقعند  گذارى  و رسوب  آب  تهديد  معرض 
شود.اين  خوددارى  پروژه  اجراى  از  7كيلومتر  شعاع 
دق از دو قسمت وسيع كه در ايرن قرار دارد و ناحيه 
باريكى در قسمت شمال كه در جهت شمال شرقى در 

افغانستان امتداد مى يابد.
احتساب  با  آن  كيلومتر و طول  اين دق 30   عرض 
قسمت واقع در افغانستان 50 كيلومتر مى باشد. عرصه 

اين كوير پوشيده از خاكهاى رسى سله بسته است. 
حوزه خيس تنها در قسمت جنوب غربى آن در نزديكى 
بزرگ  پاي حيوانات  بيد مشاهده مى شود.رد  چشمه 
جثه ما قبل تاريخ يكي ديگر از ديدني هاي طبيعي 
و علمي منطقه است. بررسي هاي باستان شناسي در 
آبان ماه سال 1376 در يك منطقه كوهستاني واقع در 
ردپاها  اين  به كشف  منجر  بيرجند  شمال شهرستان 
شد. جاي پاها متعلق به حيوانات بزرگ جثه اي است 
كه حدود 50 ميليون سال قبل مي زيسته اند. منطقه اي 
كه اين آثار در آن جا كشف شده از نظر ساختار زمين 
شناسي پوشيده از اليه هاي متعدد رسوبي است كه بر 

اثر حركات كوه زايي در دامنه قرار گرفته است.

جاذبه گردشگرى

غذاى سنتى

دمى بلغور غذاى بشرويه

اين  از  نه  باشه ها  كنده  (پوست  بلغور  الزم:  مواد 
بلغورايى كه آش مى پزن باهاش) يك پيمانه، آب 1 
پيمانه،   گوجه رنده شده 1 پيمانه (البته ميشه رب هم 
استفاده كرد و به جاش يك پيمانه به آب اضافه كرد)  
آب گوشت 1 پيمانه،  پياز بزرگ 1 عدد،  ادويه دلخواه،    
(البته اگر روغن حيوانى باشه  روغن جز جدا نشدنيه 
خيلى اصيل تر هست)  آب (در مورد ميزان آب بايد آب 
دقيقاً 3 برابره بلغور باشه حاال پيمانه هرچى كه باشه) 

طرز تهيه: قبل از هركارى بايد بلغور رو توى يك 
كمى  رنگش  تا  بديد  تفت  اصطالحاً  مناسب  ظرف 
بعد  ميديم.  تفت  كه  پلويى  رشته  مثل  بشه  طاليى 

بذاريد كنار تا وقت استفاده ازش برسه.

 اول پياز رو نگينى (اگر مشكلى با پياز توى غذا نداريد 
پياز طاليى شد  اينكه  از  بعد  خاللى) خورد مى كنيد. 
زردچوبه  و  نمك  و  اضافه  رو  رب)  همون  (يا  گوجه 
بهش مى زنيد و خوب تفت مى ديد تا رنگ بگيره و 
مى كنيد.  اضافه  بهش  رو  آب  و  آب گوشت  بعد هم 
در قابلمه رو مى بنديد تا جوش بياد. به محض جوش 
اومدن آب بلغورى كه تفت داديد رو مى ريزيد مراقب 
باشى كه بلغور داغه و آب هم در حال جوش وقتى 
مى ريزيد ميپره بيرون روى دستتون نريزه. باقى ماجرا 
مراحل پخت همون دمى هست. در رو ميذاريد و شعله 
رو ماليم مى كنيد نه خيلى كم و نه خيلى زياد باشه. 
كم كم  آبش  تا  مى كنيد  صبر  گذاشتيد  كه  رو  درب 
خشك بشه و بهتون يك دمى مناسب بده. البته بهش 
سر بزنين و آروم هم بزنين اما زياد هم زدنش هم آبش 
رو لعابى ميكنه و بهتون شفته تحويل ميده ها! كدبانو 
باشيد ديگه. بعد از حدوداً 20 دقيقه با شعله ماليم دم 
كنى رو ميذاريد 20 دقيقه دم بعد قابلمه رو از روى 
شعله برميداريد و به اصطالح مردم بشرويه غذاتون رو 
«وريرو» مى كنيد يعنى غذا تون رو زير و رو مى كنيد 
دوباره 20 دقيقه دم مى  و  نشه  ته ديگ  كه همش 

ذاريدو بعد هم نوش جان مى كنيد.

بـرنـج ام-كــي 

خوش عطر، خوش پخت و 100 درصد خالص
تنها يك بار امتحان كنيد

كيفيت حاصل تالش متخصصان ماست

شماره هاي تماس:
دفتر مشهد: 051-33690847-8

بيرجند: 09351285847

برنج سفيد دانه بلند از بهترين و مرغوب ترين شاليزارها
تأييد شده و داراي مجوز رسمي وزارت بهداشت

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

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

ايزوگام 
سليـــمانى

خيابان ارتش - سه راه معلم - جنب بيمه البرز   ن
را

اي
ه 

م
بي

و 
ت 

ان
م

ض
ل 

سا
 1

0

ى
ون

گ
ر

قي 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  

دستگاه ساب سيار
 اميرآبادى زاده
ساب انواع سنگ هاى  مرمر 

گرانيت و موزاييك ساده 
09156706538     

ايزوگام  شفيعى
آسفالت  و قيرگونى 
(محوطه و پشت بام)

09151630283 - 32225494
 نبش 17 شهريور 23

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

صدور بيمه نامه شخص ثالث در چندين قسط  

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

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

نمايندگى نوكى



نسرين كارى

يكشنبه * 6 دى   1394 * شماره 3402 

زيباى نازنين

زيباتر از تو در همه عالم نديده ام 
حسنت حكايتى ست كه كمتر شنيده ام

گل در قياس روى تو پژمرده شد ز شرم
با روى تو به دفتر گل خط كشيده ام

گويم چو شعر عشق تو را با زبان اشك
بر برگ گل چو قطره شبنم چكيده ام

اى طلعت جمال تو خورشيد نيم روز 
اى نشات نگاه تو نور دو ديده ام

اى طرح دل نشين رخت باغى از بهار 
چون عارضت گلى ز بهارى نچيده ام

تا چشم توست ساغر الهام بخش عشق  
از فكر جام و جرعه جادو رهيده ام

با فكر و ذكر تو چو حبابم تهى ز خويش
عيبم مكن به طعنه كه بر سر پريده ام

اى چشم تو غزال غزل در بسيط دل 
ابروى تو كمانكش راه قصيده ام

احساس مى كنم نفست روح زندگيست  
ذوق مسيح از دم گرمت چشيده ام

سنگين ترى به دوش من از بار زندگى
در زير بار عشق تو سروى خميده ام

گل هاى شعر تو چو به طبع دلم شكفت
شد باغ آرزو دل در خون تپيده ام

زيباى نازنين من آغوش برگشاى 
كآيم چو سايه سوى تو كاز خود رميده ام

«ناقوس»

اصل موضوع را فراموش نکن

به  را  آن  بعد  روز  اما  خريد.  اي  طوطي  خانمي 
پرنده  اين  مغازه گفت  به صاحب  او  برگرداند.  مغازه 
 صحبت نمي کند. صاحب مغازه گفت: آيا در قفسش
آينه اي هست؟ طوطي ها عاشق آينه هستند، آن ها 
بينند و شروع به صحبت  تصويرشان را در آينه مي 

مي کنند. آن خانم يک آينه خريد و رفت.
برگشت. طوطي هنوز صحبت  آن خانم  باز  بعد  روز 
در  آيا  چه؟  نردبان  پرسيد:  مغازه  صاحب  کرد.  نمي 
نردبان  عاشق  ها  طوطي  هست؟  نردباني  قفسش 

هستند. آن خانم يک نردبان خريد و رفت .
اما روز بعد باز هم آن خانم آمد. صاحب مغازه گفت: 
آيا طوطي شما در قفسش تاب دارد؟ نه؟ خب مشکل 
همين است. به محض اين که شروع به تاب خوردن 
کند ، حرف زدنش تحسين همه را بر مي انگيزد. آن 
خانم با بي ميلي يک تاب خريد و رفت. وقتي که آن 
خانم روز بعد وارد مغازه شد، چهره اش کامأل تغيير 
کرده بود . او گفت: «طوطي مرد صاحب مغازه شوکه 
نزد؟  کلمه هم حرف  او حتي يک  آيا  پرسيد:  و  شد 
با  از مردنش  داد: «چرا، درست قبل  پاسخ  آن خانم 
براي غذايي  مغازه  آن  در  آيا  گفت  ضعيفي   صداي 

طوطي ها نمي فروختند ؟

نه چندان نرمى كن كه برتو دلير شوند
 ونه چندان درشتى 
كه از تو سير گردند.

انسان براى موفقيت در زندگانى بايد بتواند
 در چهار زمينه استاد شود: مناسبات،

 تداركات، نگرش و رهبرى

جانا به هالك بنده مستيز و بيا
رنگى كه تو دانى تو برآميز و بيا
اى مكر در آموخته هرجائى را

يك مكر براى من درانگيز و بيا

زندگى كتابى است پر ماجرا، 
هيچ گاه آن را به خاطر
 يك ورقش دور نينداز

مردم را به غير از زبان خود، دعوت كنيد، تا 
پرهيزكارى و كوشش در عبادت و نماز و خوبى

 را از شما ببينند، زيرا اينها خود دعوت كننده است.

حتما شما نيز شنيده ايد که مديري از استفعاي يکي از 
کارمندان خوب گاليه دارد و اين مساله باعث شگفتي 
تان شده است؛ ولي بايد به آنها نيز حق داد که اين چنين 
شاکي باشند، زيرا رفتن افراد خوب از شرکت پديده اي 
مخّرب و پرهزينه است. اغلب مديران، مشکالت گردش 
مالي شرکتشان را به گردن زمين و آسمان مي اندازند 
در حالي که عامل اصلي در بروز اين مسئله را فراموش 
مي کنند؛ اينکه همواره افراد مديران خود را ترک مي 

کنند نه شغلشان را!
از  توان  راحتي مي  به  است که  اين  ماجرا  تلخ  قسمت 
بروز اين مشکل جلوگيري کرد. همه آنچه که مديران 
بايد براي حفظ نيروهاي متعهد و کارآزموده خود داشته 
همتي  و  تالش  و  جديد  ديدگاهي  کردن  پيدا  باشند، 
داريم  امروز قصد  است.  آنان  از  براي حمايت  مضاعف 
شما را با ٥  رفتار نامطلوبي آشنا کنيم که مديران انجام 
داده و باعث استعفاي کارمندان شايسته شان مي شوند.

۱- بيگاري کشيدن از کارمندان
هيچ چيز بدتر از کار کشيدن بي اندازه، کارمندان خوب 
وسوسه  مديري  هر  براي  مطمئنًا  دهد.  نمي  فراري  را 
انگيز خواهد بود تا کارمندان خوبش تالش زيادي داشته 
 باشند و به همين دليل است که اغلب مديران، دائما در

 اين تله مي افتند.
امر  يک  شايسته  کارمندان  براي  زياد  کاري  ساعت 
کنند  احساس  آنها  شود  مي  سبب  زيرا  است  پيچيده 
داشته  ياد  به  تنبيه مي شوند.  بخاطر عملکرد خوبشان 
خواهد  معکوس  نتيجه  همواره  کشيدن  بيگاري  باشيد 
گردد.  مي  و شرکت  افراد  بازدهي  افت  و سبب  داشت 
است  داده  نشان  استنفورد  دانشگاه  در  جديد  تحقيقات 
که اگر ساعات کاري در طول هفته بيشتر از ۵۰ ساعت 
باشد، بهره وري به شّدت کاهش يافته و حتي اگر بيشتر 
از ۵۵ ساعت شوند، بازدهي به صفر رسيده و شما عمًال 

کار مفيدي انجام نمي دهيد.
ترفيع، تشويق، مساعده و تغيير سمت سازماني، از جمله 
راهکارهاي قابل قبول براي افزايش دادن حجم کاري 
کارمندان است. اگر بخواهيد صرفًا بخاطر باهوش بودن 
کارمندي، فشار کاري او را بدون ايجاد تغيير زياد کنيد، 
که  رفت  خواهد  ديگري  شغل  دنبال  به  وي  مطمئنًا 

ارزشش را بيشتر بدانند.
۲- اعتقاد نداشتن به همفکري با افراد و دادن 

پاداش کار خوب
تّصور اشتباهيست که اثر تشويق کارمندان را در افزايش 
ذاتًا  آنها  اگر  مخصوصًا  بگيريد،  ناديده  وريشان  بهره 

باشند.  داشته  خود  وظايف  انجام  در  بااليي  توانايي 
تالش  تمام  که  شخصي  اندازه  به  کس  هيچ  مطمئنًا 
خود را کرده و زحمت کشيده، دوست ندارد از او قدرداني 
کارمندان  با  مديران  که  است  الزم  رو،  همين  شود.از 
ارتباط موثري داشته تا بفهمند چه چيزهايي آنان  خود 
را خوشحال مي کند (براي بعضي با ترفيع درجه و براي 
برخي با تشويق در معرض عموم) و سپس بر اساس کار 
خوبي که انجام داده اند، به آنان پاداش بدهند. تنها در 
اين صورت است که انتظار افرادي که عملکرد بااليي 

دارند را برآورده ساخته ايد.
۳- اهميت ندادن به کارمندان

نيمي از افراد به دليل روابطشان با رئيس خود از شغلشان 
اين  برتر  هاي  شرکت  است  گفتني  دهند.  مي  استعفا 
رفتار  بين  مديرانشان  که  کنند  مي  حاصل  را  اطمينان 
حرفه اي و انسان بودن، تعادل برقرار مي کنند. اين رؤسا 
از موفقيت يک کارمند خوشحال مي شوند، در روزهاي 
سختي با آنان همدلي مي کنند و بعضي از افراد را حتي 

اگر ناراحت شوند به چالش مي کشند.
۴- عمل نکردن به تعهدات خود

هنگامي که شما به افراد قول مي دهيد، در واقع روي 
باريکي راه مي رويد که مرز بين وفاي به عهد  طناب 

عهد  به  جفاي  و همچنين  افراد  نتيجه خشنودي  در  و 
و در نتيجه ناراضايتي آنان را مشخص مي کند. وقتي 
بهقول خود پايبند هستيد، جايگاه شما در برابر کارمندان 
باالتر مي رود زيرا آنان شما را فردي قابل اعتماد و مورد 
يک  براي  ويژگي  دو  اين   ) کنند  مي  محسوب  احترام 

رئيس بسيار مهم است.
اما اگر به تعهدات خود پايبند نباشيد، خود را فردي غير 
قابل احترام و بي تفاوت نشان مي دهيد و کسي روي 

حرفتان حساب باز نخواهد کرد. 
ارزش دادن و  کفايت  بي  افراد  استخدام   -۵ 

 به آنها
کارمندان سختکوش و شايسته همواره مي خواهند که 
اگر  با خودشان کار کنند.  تراز  افراد حرفه اي و هم  با 
مديران نتوانند از پس اين کار دشوار يعني استخدام افراد 
شايسته بربيايند، باعث پايين آمدن انگيزه افراد خواهند 
بدتر  اوضاع  داده شود،  بها  لياقت  بي  افراد  به  اگر  شد. 

هم خواهد شد.
 اين توهين بزرگيست که شما با وجود داشتن عملکرد 
بهتر نسبت به کسي که فقط به او بها داده مي شود، کنار 
شرايط  اين  در  عاقلي  فرد  هيچ  مطمئنًا  شويد.  گذاشته 

کار نمي کند.
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حرف هاى ابريشمى موفقيت

شعر روز 

پلكى احساس

عارفانه روز

يك لحظه مكث كن

نگرش 

آيه روز  

مگر ندانسته اى كه فرمانروايى آسمانها و زمين از آن خداست هر كه را بخواهد عذاب 
مى كند و هر كه را بخواهد مى بخشد و خدا بر هر چيزى تواناست. سوره المائده،  آيه 40

حديث روز  

كسى كه از روى بى ميلى، بدون عذر و علت نمازجماعت را كه اجتماع مسلمانان است ترك كند، نمازى براى او نيست.
 امام محمد باقر (ع)

شعر

استعفاى كارمندان خوب، با اين رفتارهاى بد

طراح: نسرين كارى                        

نبي  يعقوب  همسر   -1 افقي: 
هرندي  مرتضي  از  فيلمي   –
استان  در  توريستي  شهري   -2
آذربايجان غربي - تنبل - ضمير 
جمع 3- زين ساز - دچار شدن 
درخشان  و  روشن   - بيماري  به 
4- خاك - گرو گذارنده – چهره 
5- يك نوع از انجير – فرمانبردار 
كار 6-  صورت  و  طرح   - رئيس 
مادر   - اسپيلبرگ  استيون  فيلم 
از   - نظر  و  ديد   - زبان  آذري 
 – خانه  پوشش  تمام   -7 غالت 
نوك  اي  پرنده   - زوركي  گريه 
دراز  8- پرش از جايي مرتفع در 
آب - ميوه جاذبه - حيله، شگرد 
9- شهر بادگيرها - انبازي - واژه 
آرزو 10- شكايت كردن و ناليدن 
- پوشاك سر - نام كوچك روني 
درخت  پوست   - انگليسي  گلزن 
خرما 11- عزم - بي احترامي - 
تهران  ييالق  الغري 12-  مظهر 
- در جنگل فراوان است - داستان 
كوتاه  13- ايستادن - اولين حاكم 
ماد - تابلوي اعالنات 14- فاكس 
پخت  نوعي   - خوشبو  گياهي   -
جورج  ادوارد  از  اثري   -15 برنج 

بولور ليتن - آش هفت دانه

عمودي: 1- فيلمي به كارگرداني 
روان  اختالل   - قويدل  امير 
دهني  تو  مشت   -2 گسيختگي 
ريزيها  تاج  راسته  از  گياهي   -
چاقوي   - زندگاني  پرخور 3-   –
آشپزخانه - رمان ويرجينيا وولف 
4- گناه و بزه - ماش - كوچك 
اندازه گيري سياالت در  واحد   -
 - بينوا   -5 سياالت   مكانيك 
عقايد - مخترع زيردريايي - تيم 
 – روشندل  فرانسوي 6-  فوتبال 
دكان  شمارش  واحد   -7 تلميذ 
جاليزي  ميوه   - غيرمستقل   -
8- قابل حصول - ساير - پايتخت 

 - طفل   - بلندمرتبه   -9 كانادا 
نام   - حداد   -10 بستني  نوعي 
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همانشىامنهقعاص1

فىقوتترپارمرف2

تسردكمدرموراو3

هراباىاىلاهى4

نرىانرالاتسا5

اجسلاپبىرنان6

وربنلىتساىمر7

هرالگدلوههىدب8

ورپتافانمنىا9

رمشغوىررودنز10

هدشىاشگمارما11

تهمرنىهاراور12

ورودگنلالالكى13

شوگهرساندنولا14

هىوستىسانشتفاب15

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

تجربه كنيد.    09158668002

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

فروش منزل وياليى جنوبى ، 273 متر 
مربع زمين ، 240 زيربنا ، معلم 7 - پالك 

34  فى: 3/600 تومان  09155620967

مغازه تجارى به مساحت 60 متر واقع در ميدان امام 
خمينى كوچه بانك صادرات مركزى اجاره داده مى شود. 
فى: 600 تومان  32226351 - 09155620967 

فروش پى كى مدل 84
7 سال تخفيف بيمه فى: 5/000/000 

تومان     09159104144  

فروش فورى
دوو سى يلو مدل 79، يك سال بيمه 

بدون رنگ
موتور پالس 135، مدل 90، بيمه 
كامل  09152694541 - عبدى

مغازه كفش فروشى  در راسته بازار 
به فروش مى رسد. نقد و اقساط 

يا معاوضه با خودرو    09362399262

 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 دو نفر نيروى كار ماهر براى كار 
در غذاى آماده نيازمنديم.

32221525 -09153635587

به تعدادى كارگر آقا و خانم براى كار در 
پيتزا فروشى با حقوق عالى نيازمنديم.

32448894 -09152693795 

كافى نت با موقعيت عالى با 
قيمت وسايل واگذار مى شود.

09158612687

آگهى استخدام 

شركت چاى گوزل
سمپل هاى تبليغاتى در فروشگاه هاى سطح شهر از خانم هاى 

با روابط عمومى باال با حقوق و مزاياى مكفى دعوت به همكارى 
مى نمايد.   بين معلم 8 و 10- پالك 91 /  09151676268 

كباب پز و كوبيده گير 
با حقوق عالى  نيازمنديم.

09151582675 

دعوت به همكارى
اتحاديه زنبورداران خراسان جنوبى 

به تعدادى خانم با روابط عمومى باال براى 
بازاريابى عسل تاجكوه بيرجند با پورسانت 

عالى در سطح استان خراسان جنوبى نيازمند 
است.  05632239673

09151615408 - يوسفى فر

فــورى
به يك فروشنده خانم براى كار در

 مغازه شال و روسرى فروشى نيازمنديم.

شال و روسرى خـاتون 
 خيابان معلم    لطفا تماس بگيريد:

32420370 - 09151636147

پروانه اشتغال به  كار مهندسى اينجانب
 محسن بهدانى به شماره 39-300-00222 
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

توزيع مجموعه جذاب شهرزاد
با بازى شهاب حسينى 

مصطفى زمانى و ... هر دوشنبه 
بين مطهرى 2 و 4 
 نمايندگى سروش

استــاپ
حــراج       حــراج

شلوار كتان ، بافت ، كاپشن
خيابان معلم – نبش فردوسى 1- ايوبى

اجراى پيچ و رولپالك
09156694379

 موذن

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

خريداريم.  
32255221-09156702717

فروش  پالستيك  عريض
 2 تا 10 متر 

فروش سلفون و درزگير پنجره
انواع لوله بخارى

 32316040 - 09159612966
ميدان آزادى -  ابزار آسيا

فروش زمين كارگاهى 
به متراژ 500 متر 
با سند ششدانگ

09155611896

اجراى  پتينه
در طرح هاى مختلف 09019759900 

خريد گل نرگس به صورت  كلى
09158872006

تعمير لوازم گازسوز ، آبگرمكن  
پكيج و ...

09150570409 - رجبى

فروشگاه الستيك اسدزاده
 بورس تاير ايرانى و خارجى 

اقساط 12 ماهه براى فرهنگيان استان
بين انقالب 8 و 10 - جنب هيئت حسينى
32225254 - 09153624878

فرصت استثنايى 
مغازه پنچرگيرى دستگاه هاى الستيك درآر، 
باالنس ، نيتروژن ساز، كمپرسور باد، بكس 

بادى ، جك ها ، آپارات ، جا الستيكى ، تابلو و ... 
همه مارك ايتاليايى در حد نو با چند سال سابقه 
كار واگذار مى شود.  16 ميليون   12 ميليون 

09157916870 - على آبادى

به يك نفر سرمايه گذار واقعى 
براى مشاركت در توليد با سود عالى 

نيازمنديم.   09153613787

 آهن آالت مستعمل و ذوبى 
را نقدا خريداريم.

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

 09151614735
برادران زنگوئى

خدمـات فنـى ارغـوانى
تعميرات يخچال ، فريزر، لباسشويى 

جاروبرقى ، اتو ، كيك پز، پلوپز، بخارى 
6 ماه ضمانت

آدرس: پاسداران 8- پالك 24 - داخل ميالن
09153618984

سمسارى صـادق
خريد و فروش تمامى لوازم منزل و ادارى

با باالترين قيمت  09380160779- على آبادى

نصــب و تعميــر   لباسشويى  
در منزل      

  09151643778 - 32315776   شهر يارى
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اخبار ورزشى

شهرخبر: اكاليپتوس خواص زيادي روي سيستم تنفسي دارد. دمنوش اين گياه خواص ضدعفوني كنندگي
 قوي دارد و با سرفه، سرماخوردگي يا برونشيت مقابله مي كند. با اين حال نبايد در مصرف 
آن زياده روي كرد چون مي تواند باعث مسموميت، حالت تهوع و استفراغ شود .

آشنايى با خواص دمنوش اكاليپتوس  

با اين ماده درد زانو را تسكين دهيد  

6
ايستگاه سالمت

حوادث

دوچرخه سواران استان در مسابقات 
ليگ برتر ركاب مي زنند

فارس: رئيس هيئت دوچرخه سواري خراسان جنوبي 
برتر  ليگ  مسابقات  در  استان  ركاب زنان  رقابت  از 
در  اين مسابقات  اظهار كرد:  داد .  علوي  كشور خبر 
تا  ششم  از  تريل  تايم  و  جاده  استقامت  آيتم هاي 
هشتم دي ماه جاري با شركت بيش از 100 ركاب زن 
تهران  آزادي  ورزشي  مجموعه  در  كشور  سراسر  از 
حسن پور،  كرد  : حامد  تصريح  وي  مي شود .   برگزار 
محمد رضايي، سهيل ستاري، علي كريمي و مجيد 
شكاري نمايندگان استان در اين ماراتن ملي هستند  . 

قهرمانان مسابقات شطرنج آقايان 
خراسان جنوبي تجليل شدند

فكري  بازي هاي  و  شطرنج  هيئت  دبير  فارس: 
شطرنج  قهرماني  مسابقات  گفت:  جنوبي  خراسان 
آقايان استان در هفت رده سني برگزار و برترين ها 
تجليل شدند . ميزاني اظهار كرد: در اين مسابقات 45 
شطرنج باز در هفت رده سني و در پنج دور به روش 
ورزشي واليت  تاالر شطرنج مجموعه  در  سوئيسي 
بيرجند با يكديگر به رقابت پرداختند . وي تصريح كرد: 
در رده سني زير 8 سال مسابقات پويا اربابي قهرمان 
رده  در  و  ايستاد  دوم  جايگاه  در  قياسي  البرز  و  شد 
سني 10 سال، چوپاني از قاين مدال طال را به گردن 
آويخت، محمد پويا حسن پور از بيرجند نقره اي شد و 
سلطاني از قاين مدال برنز را كسب كرد .  ميزاني يادآور 
شد: در رده سني زير 12 سال يداللهي از بيرجند به 
مدال طال رسيد، آبازري از قاين مدال نقره را به دست 
آورد و در رده سني زير 14 سال كاويان زارع  مدال 
طال را به گردن آويخت، محمود حيدري از بيرجند 
مدال نقره را كسب كرد و سيد مهدي اسالمي نيا از 
بيرجند مدال برنز را به خانه برد . وي خاطرنشان كرد: 
شاهدادي  مصطفي  سال  زير 16  سني  رده هاي  در 
را  قهرماني  نايب  محمدي  علي اصغر  شد،  قهرمان 
تصاحب كرد و محمدعلي آصف در جايگاه سوم قرار 
گرفت و در رده سني زير 18 سال مازيار نصيري از 
بيرجند در جايگاه نخست ايستاد . در رده سني زير 20 
قرار  بر سكوي نخست  سال محمد صادق جعفري 
گرفت، غالمي مدال برنز را كسب كرد و يزدان شناس 

در جايگاه سوم ايستاد . 

دانشگاه بزرگمهر قهرمان مسابقات 
شطرنج قاينات شد

فارس : رئيس اداره ورزش و جوانان قاينات گفت: در 
دومين دوره ليگ مسابقات شطرنج تيمي اين شهرستان 
قطبي  ايستاد .   قهرماني  بر سكوي  بزرگمهر  دانشگاه 
اظهار كرد: در اين مسابقات 12 تيم در پنج دور به روش 
سوئيسي با يكديگر به رقابت پرداختند كه تيم دانشگاه 
بزرگمهر، بر سكوي قهرماني ايستاد، تيم شاهد ابرار نايب 

قهرماني را به دست آورد و تيم آلخين سوم شد . 

با اين ترفندها در خانه دندان هاي 
خود را سفيد و درخشان كنيد  

طبيعي  راهكار   5 اينجا  در  نيوز:  سالمت 

آ ن ها  با كمك  كه  كرده ايم  آماده  براي شما 
مي توانيد در خانه دندان هاي خود را سفيد و 
درخشان كنيد . پوست پرتقال: پوست پرتقال 
دندان هايتان  روي  را  آن  و  كرده  جدا  را 

ليمو:  كنيد .   مشاهده  را  آن  تاثيرات  و  بماليد 
دليل  همين  به  و  دارد  اسيدي  ماهيتي  ليمو 
از  را  دندان  روي  رنگ  زرد  اليه  مي تواند 
بين ببرد .  سيب: جويدن سيب مانند مسواك 
مفيد  دندان  براي  بسيار  و  است  دندان  زدن 
بخوريد    سيب  زياد  كنيد  سعي  پس  است. 

 .نمك  : تحقيقات حاكي از آن است كه نمك 
مي تواند در برطرف كردن لكه هاي زردرنگ 
مي توانيد  باشد.  موثر  بسيار  دهان  در  موجود 
با جوش شيرين مخلوط  به سادگي نمك را 

دندان هايتان  روي  آرامي  به   را  آن  و  كرده 
بماليد .  برگ ريحان: برگ ريحان در برطرف 
آن  زردرنگ  لكه هاي  و  دندان  چرك  كردن 

بسيار موثر است . 

آشنايي با نوشيدني هاي گرمابخش 
در فصل سرما  

ادويه هاي  آن  از  يكي  زنجبيل  شهرخبر: 
بدن  كردن  گرم  براي  كه  است  قديمي 
باعث  تقويت  زنجبيل  دارد .   زيادي  تأثير 
اينكه  خاطر  به  بدن  مي شود  ايمني  سيستم 
تهيه   است .   باكتريايي  ضد  تركيبات  حاوي 
گرماي  افزايش  باعث  زنجبيل  با  نوشيدني 
را  شما  بدني  قدرت  و  مي شود  بدن  دروني 
صورت  به  را  تميز  تازه   مي برد . زنجبيل  باال 
اول  مي توانيد  دهيد.  برش  نازك  ورقه هاي 
پوست زنجبيل را بگيريد. ورقه هاي زنجبيل 
بگذاريد بجوشد  و  بريزيد  ليتر آب  نيم  در  را 
را  شعله  زير  سپس  شود.  نصف  آن  آب  و 
يك  در  را  جوشانده تان  و  كنيد  خاموش 
فنجان بريزيد . آب نصف ليموترش را بگيريد 
نيز  عسل  قاشق  يك  كنيد.  اضافه  آن  به  و 
بزنيد  و هم  افزوده  زنجبيلي تان  نوشيدني  به 

ضد  خاصيت  نيز  عسل  شود.  شيرين  تا 
باعث  و  دارد  فوق العاده اي  طبيعي  باكتريايي 
مانند  نيز  مي شود .  دارچين  بدنتان  تقويت 
زنجبيل عالوه بر طعم دادن به غذاها خواص 
فوق العاده اي دارد. اين ادويه گرمابخش است 
 و درعين حال باعث تنظيم قند خون مي شود .  

چوب دارچين را در آب ريخته و اجازه دهيد 
را  بجوشد.  محلول  دقيقه   10 تا   5 مدت  به 
صاف كرده و داخل يك فنجان بريزيد. اگر 
باشيد يك عدد چوب ميخك  داشته  دوست 

به  قاشق عسل  بيندازيد. يك  آن  داخل  هم 
نوشيدني دارچيني تان بزنيد و ميل كنيد . 

شاه كليد درمان خشكي پوست
 

تا  مي كند  كمك  عرقيات  مصرف  شهرخبر: 

حرارت كبد كه موجب خشكي در بدن مي شود، 
درمان خشكي  براي  راه  بهترين  يابد .   كاهش 
پوست افزايش رطوبت بدن است كه مي توان 
عرق كاسني يا عرق شاه تره مصرف كرد چرا كه 

اين عرقيات، حرارت كبد را كه باعث خشكي 
در بدن مي شود كاهش مي دهد و از اين طريق 
مي شود . گرفته  پوستي  خارش هاي  جلوي 
همچنين براي درمان خشكي پوست مي توان 
از انواع سبزي، ميوه، غالت، دانه هاي خوراكي 
و آجيل استفاده كرد. مصرف سبزي هايي مانند 
نارنگي،  يا ميوه هايي مانند  هويج، كدوحلوايي 
داشتن  به دليل  ليمو  و  زردآلو  طالبي،  پرتقال، 
مي شوند.   پوست  شادابي  باعث  بتاكاروتن 
 گفتني است بخور كردن در منزل، خواب كافي 
و ورزش كردن نيز از عواملي است كه باعث 

بازسازي و ترميم سلول هاي پوستي مي شود  . 

با اين ماده درد زانو را تسكين دهيد  

دهد  مي  نشان  تحقيقات  نتايج  سالمانه: 
از  روز  طول  در  شير  ليوان  يك  نوشيدن  كه 
خطر ابتال به آرتروز زانو به خصوص در زنان 
به  را  آن  ابتالى  حداقل  يا  و  كرده  جلوگيري 
انحطاط  دليل  به  زانو  آرتروز  مي اندازد .   تاخير 
غضروف و استخوان هاي آن و بر اثر تغييرات 
مكانيكي و مولكولي در مفصل هاي آسيب ديده 
بوجود مي آيد. مصرف شير نقش مهمي را در 

سالمتي استخوان ها و مفاصل ايفا مي كند.

يك كشته و دو مجروح  حاصل يك بى احتياطى در طبس

فرمانده انتظامى شهرستان طبس گفت: بي احتياطي راننده خودرو در بلوار شهيد 
مطهرى اين شهر يك كشته و دو مجروح بر جاي گذاشت.سرهنگ جالليان 
اظهار كرد: با اعالم مركز فوريت هاي پليسي 110 مبني بر تصادف زنجيره اى 
در بلوار شهيدمطهرى، ماموران انتظامى و گروه امداد به محل سانحه اعزام 
شدند و با حضور در صحنه مشاهده كردند يك دستگاه سوارى پرايد در حال 
عبور از بلوار شهيد مطهرى به شدت با دو دستگاه پرايد و تيبا كه در كنار خيابان 
پارك بوده اند تصادف و سپس با برخورد با تير برق متوقف مى شود. وى تصريح 
كرد: در اين سانحه سرنشين جلو بر اثر شدت جراحات وارده كشته شد و راننده 
و سرنشين صندلى عقب براى مداوا به بيمارستان منتقل شدند. فرمانده انتظامى 
شهرستان طبس تصريح كرد: كارشناس پليس راهور علت اصلي اين حادثه را 

بي احتياطي و عدم توجه به جلو راننده خودروى پرايد دانست.

توقيف پژو405 با 36 ميليون ريال خالفى 

از  جنوبى  خراسان  رانندگى  و  راهنمايى  پليس  رئيس 
توقيف يك دستگاه سوارى پژو 405 با خالفي 36 ميليون 
برخورد  راستاي  در  گفت:  رضايى  سرهنگ  داد.  خبر  ريال 
راهور  پليس  ماموران  ساز  حادثه  و  متخلف  رانندگان  با 
يك  عبوري  خودروهاي  كنترل  هنگام  بيرجند  شهرستان 
قوانين  رعايت  به علت عدم  را   405 پژو  دستگاه خودروى 
از توقف  افزود:پس  رانندگى متوقف كردند. وي  و مقررات 
اين خودرو و استعالم به دست آمده، مشخص شد كه اين 
رئيس  است.  معوقه  ميليون خالفي   36 مبلغ  داراي  خودرو 
مطابق  گفت:  جنوبى  خراسان  رانندگى  و  راهنمايى  پليس 

قانون اين خودرو روانه پاركينگ شد.

توقيف44ميليون ريال كاالي قاچاق در قاين

دستگاه  يك  توقيف  از  قاين  شهرستان  انتظامي  فرماندهي 
اميرآباديزاده  داد.سرهنگ  خبر  قاچاق  كاالى  حامل  اتوبوس 
گفت: ماموران ايست و بازرسى قاين در اجراي طرح ممنوعيت 
دستگاه  يك  به  متخلفان،  با  برخورد  و  قاچاق  كاالي  ورود 
اتوبوس كه از سيستان و بلوچستان عازم خراسان رضوى بود 
مشكوك شدند و در بازرسي از خودرو، البسه خارجى،كفش و 
لوازم آرايشى قاچاق كه فاقد هرگونه اسناد گمركي بود كشف 
و متهم  را دستگير كردند. فرماندهي انتظامي شهرستان قاين 
ارزش 44 ميليون ريالى محموله قاچاق تصريح  به  اشاره  با 
و  تحويل  استان  به گمرك  قاچاق كشف شده  كاالي  كرد: 

راننده به مرجع قضايي معرفي شد.

يك كشته و 27 مجروح در تصادفات 
درون شهرى هفته گذشته استان

وقوع  از  رانندگى خراسان جنوبى  و  راهنمايى  پليس  رئيس 
شهرى  درون  معابر  در  گذشته  هفته  در  تصادف  فقره   23
اين خبر  با اعالم  داد. سرهنگ عليرضا رضايى  استان خبر 
استان  شهرى  درون  تصادفات  در  گذشته  هفته  در  گفت: 
متاسفانه يك نفر فوت كرد و 27 نفر نيز مجروح شدند. وى 
توسط  رانندگى  تخلف  انواع  فقره   4751 ثبت  از  همچنين 
ماموران پليس راهور استان در يك هفته گذشته خبر داد و 
افزود: در اين مدت تعداد 171 دستگاه موتورسيكلت و 24 
رانندگى  و  راهنمايى  تخلفات  داراى  نيز كه  دستگاه خودرو 

بوده اند توقيف شده است.

زلزله پديده اى طبيعى است ، آماده نبودن غير طبيعى است.
روابط عمومى سازمان نظام مهندسى ساختمان استان خراسان جنوبى

فيلمبردارى ، سالن زيبايى، آلبوم ايتاليايى، مزون و ...
دوخت لباس با سليقه شما به قيمت كرايه 
 (هديه و تحويل به عروس خانم ها)
3000000 تومــان وام %4

انتهاى توحيد ، بلوار جماران ، نبش خيابان ستايش
09159610516-32424788

  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

مدرسه  زبان بيرجند
انگليسى- آلمانى  
ايتاليايى-  اسپانيايى

www. lanschool. ir

خيابان مدرس 16- پالك 85
تلفن: 32237549

مشاوره و ثبت نام عصرها

فروشـــى
زمين موسوى به متراژ 160 متر 

 با موقعيت عالى 
 از قولنامه هاى موسوى

 همراه: 09151601023 
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 پذيرش مقاله استاد دانشگاه پيام نور خراسان جنوبى از استان هاى پيشگام در تربيت نيروى انسانى است
در كنفرانس مطالعات جهانى در آتن يونان 

گروه خبر- مقاله دكتر اسماعيل اله پور عضو هيئت 
علمى دانشگاه پيام نور بيرجند در نهمين كنفرانس 
پايتخت  آتن  شهر  در  جهانى  مطالعات  المللى  بين 
يونان ارائه و مورد تشويق قرار گرفت. اين همايش 
و  بندى  جمع  بررسى،  هدف  با  ساليانه  صورت  به 
امروزه  بشر  كه  مهمى  مسايل  براى  راهكار  ارائه 
آينده بشر را تهديد مى نمايد،  با آن مواجه بوده و 
توسط مؤسسه آموزش و تحقيقات شهر آتن (آتينر) 
عنوان  با  مقاله  اين  گردد.  مى  برگزار  شهر  اين  در 
«نگاهى به بحران آب در ايران و جنوب آسيا» به 
عنوان يكى از پنج مقاله برتر در ميان بيست مقاله 

منتخب ارائه شده است.

سازمان نظام مهندسى
 بر تمام ساخت و سازها نظارت دارد

مهندسى  نظام  سازمان  رئيس  گفته  به  پور-  حاجى 
سازها  و  ساخت  تمامى  جنوبى  خراسان  ساختمان 
نظام  سازمان  نظر  زير  جنوبى  خراسان  استان  در 
چون  قانون  از  موادى  و  گيرد  مى  انجام  مهندسى 
شناسنامه  صدور  ذيصالح؛  مجريان  كارگيرى  به 
هاى  آزمايشگاه  و  ساختمان  ملكى  و  فنى 
از  ايمن  ساز  و  ساخت  راستاى  در  بتن  و   جوش 
اجرايى  جدى  شكل  به  تاكنون  پيش  هاى  سال 
هايى ساختمان  از  ارزيابى  هاى  گروه  و  شود   مى 
 كه داراى مجرى هستند بازديد كرده و شناسنامه هاى

صادر شده را كنترل مى كنند. 
رئيس سازمان نظام مهندسى ساختمان استان اظهار 
كرد: مبحث 19 مقررات ملى ساختمان در اين استان 
به شكل جدى اجرايى مى شود و استفاده از مصالح 
در ساخت وساز جدى گرفته مى شود. توكلى ادامه 
داد: در راستاى ساماندهى گروه هاى بازرسى جوش 
و تست بتن نيز بر اساس آيين نامه هاى وزارت راه و 

شهر سازى در حال كار هستيم.

مسئول جديد انجمن موسيقى
  استان معرفى شد 

مديره  هيئت  جديد  اعضاى  جلسه  طى  خبر-  گروه 
اهالى  از  قاسمى  عادل  استان،  موسيقى  انجمن 
انجمن  جديد  مسئول  سمت  به  استان  موسيقى 

موسيقى خراسان جنوبى معرفى شد. 
مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمى در اين جلسه با اشاره 
بزرگى  و  اينكه حوزه موسيقى يك درياى عظيم  به 
پا  برداشت هاى سطحى و پيش و  بيان كرد:  است، 
افتاده در مورد موسيقى نبايد مانع توسعه و پيشرفت 
اين هنر در استان شود. محبى در ادامه به ذكر برخى از 
مشكالت سد راه انجمن در مدت تشكيل آن پرداخت 
و خاطر نشان كرد: با تشكيل جلسات بيشتر و هدفمند 
اتاق فكر سطح كيفى و كمى  كردن امور و تشكيل 

موسيقى استان ارتقا خواهد يافت.
 گفتنى است در اين مراسم از فريبرز مالكى مسئول 
سابق انجمن موسيقى استان قدردانى و عادل قاسمى 
به عنوان مسئول جديد انجمن معرفى شد. همچنين 
فرزاد برات زاده، فريبرز مالكى، مهدى شيفته و جواد 
انجمن  مديره  هيئت  جديد  اعضاى  عنوان  به  هادى 

موسيقى استان معرفى شدند.

ايجاد 50 فرصت شغلى جديد 
از ابتداى امسال در فردوس

فارس- رئيس كميته امداد امام خمينى(ره) فردوس 
از ايجاد 50 فرصت شغلى جديد از ابتداى سال جارى 
طى  كرد:  اظهار  پاكدل  داد.  خبر  شهرستان  اين  در 
اين مدت آموزش هاى مهارت آموزى براى تعداد 25 
آموزى  حرفه  و  نفر   84 تعداد  براى  كارآفرينى  نفر، 
 10 هزينه  صرف  با  دانش آموز   181 تعداد  براى 
وى  است.  شده  برگزار  تومان  هزار   760 و  ميليون 
افزود: از ابتداى سال جارى تاكنون 50 فرصت شغلى 
تومان  و 572 هزار  ميليون  بر 300  بالغ  اعتبارى  با 
دستى،  صنايع  دامپرورى،  كشاورزى،  زمينه هاى  در 

صنفى و صنعتى براى مددجويان ايجاد شده است. 

توليد  600 تن ماهى در خراسان جنوبى

باشگاه خبرنگاران جوان-600 تن ماهى گرمابى و سرد 
آبى از آغاز امسال تاكنون در خراسان جنوبى توليد شد. 
مديرشيالت جهاد كشاورزى خراسان جنوبى گفت: از 
اين مقدار 450 تن گرمابى و 150 تن سرد آبى است 
كه 5 ميليارد و 850 ميليون تومان ارزش دارد. سعيدى 
افزود: همچنين از ابتداى امسال 500 هزار قطعه بچه 
ماهى زينتى در استان توليد شد. وى پيش بينى كرد: تا 
پايان سال در خراسان جنوبى 927 تن ماهى گرمابى، 
سرد آبى و 786 هزار قطعه ماهى زينتى توليد شود. 
ماهى  پرورش  واحد  اكنون657  هم  افزود:  سعيدى 
گرمابى، 77 واحد سرد آبى و 22 واحد پرورش ماهى 
زينتى در استان وجود دارد كه براى 260 نفربه صورت 
شده  توليد  ماهى  است.  كرده  ايجاد  شغل  مستقيم 
درخراسان جنوبى عالوه بر مصرف در داخل استان به 

سيستان و بلوچستان نيز ارسال مى شود.

بيش از 45 هزار رأس دام 
عليه بيمارى تب برفكى ايمن شده اند 

بيمارى هاى  مديريت  بهداشت  اداره  رئيس  ماليى- 
دامى دامپزشكى استان گفت: از ابتداى سال جارى 
دو مرحله از واكسيناسيون دام ها عليه تب برفكى در 
استان اجرا شده كه بيش از 45 هزار رأس دام عليه 
اين بيمارى ايمن شده اند و يك مرحله ديگر تا پايان 
امسال اجرا مى شود. دادفر همچنين از كاهش 100 
درصدى كانون بيمارى هاى تب برفكى گاوى نسبت 
به سال هاى گذشته در استان خبر داد و افزود: طى 
سال جارى كانونى از بيمارى تب برفكى در جمعيت 
گاو و گوساله استان ديده نشده است. وى اظهار كرد: 
هم اكنون واكسيناسيون دام هاى سبك استان در حال 
انجام است و پيش بينى مى شود بيش از يك ميليون 

رأس عليه تب برفكى واكسينه شوند.

فارس- رئيس دانشگاه بيرجند گفت: خراسان جنوبى از استان هاى پيشگام در تربيت نيروى انسانى است. خليلى در مراسم پنجاه و يكمين نشست مديران فرهنگى و اجتماعى 
دانشگاه هاى منطقه 9 كشور كه در دانشگاه بيرجند برگزار شد، اظهار كرد: خراسان جنوبى از لحاظ فرهنگى و علمى بسيار غنى است. وى با اشاره به موفقيت هاى كسب شده توسط 
دانش آموزان در كنكور سراسرى، افزود: اين موفقيت ها نشان از بهره ورى علمى خوب دانش آموزان اين منطقه است. خليلى افزود: بيرجند مهد علم و ادب است به طورى كه سومين 

مدرسه با سبك نوين آموزشى در اين شهر ايجاد شده و در حال حاضر نيز با فعاليت دانشگاه هاى فراوان در خراسان جنوبى اين استان نقش مهمى در تربيت نيروى انسانى دارد.

برگزارى دهمين آزمون طراحى و اجراى 
سيستم هاى آبيارى تحت فشار دراستان

و  كشاورزى  مهندسى  نظام  سازمان  رئيس  فارس- 
آزمون  دهمين  گفت:  جنوبى  خراسان  طبيعى  منابع 
آبيارى  سيستم هاى  اجراى  و  طراحى  سراسرى 
با  جنوبى  خراسان  در  نخستين بار  براى  فشار  تحت 
بيان  با  اكبرى  شد.  برگزار  شركت كننده   22 حضور 
روز  عصر  و  صبح  نوبت  سه  در  آزمون  اين  اينكه 
چهارم  جمعه  صبح  و  جارى  دى ماه  سوم  پنجشنبه 
ارزشيابى  و  سنجش  سالن  محل  در  جارى  دى ماه 
اداره كل فنى و حرفه اى خراسان جنوبى برگزار شد، 
افزود: نتايج آزمون از طريق وب سايت سازمان نظام 
مهندسى كشاورزى و منابع طبيعى كشور به نشانى 
www.agri-eng.org اعالم مى شود. اكبرى 
خاطرنشان كرد: پذيرفته شدگان اين آزمون پس از 
و  كشاورزى  مهندسى  نظام  سازمان  از  گواهى  اخذ 
آبيارى  نوين  سامانه هاى  توسعه  دفتر  طبيعى  منابع 
وزارت  صنايع  و  خاك  و  آب  معاونت  و  فشار  تحت 
طراحى،  جمله  از  فعاليت هايى  كشاورزى،  جهاد 

مشاوره، اجرا و نظارت را انجام مى دهند.

نرگس خوسف براى ثبت جهانى 
به يونسكو معرفى مى شود

فارس- فرماندار خوسف با بيان اينكه نرگس خوسف 
در ارديبهشت ماه ثبت ميراث طبيعى ملى شده است، 
يونسكو  به  جهانى  ثبت  براى  خوسف  نرگس  گفت: 
با  معرفى مى شود. فرجامى فرد در نشست هم انديشى 
نرگس كاران براى ثبت جهانى گل نرگس، اظهار كرد: 
گل نرگس هزاران سال قدمت دارد و ما رتبه نخست 
در استان و پنجم كشور را به لحاظ سطح زير كشت 
روى  بايد  داد:  ادامه  وى  داريم.  نرگس  گل  تعداد  و 
مزيت ها و پتانسيل هاى گل نرگس كار كنيم. وى با 
بيان اينكه سطح زير كشت گل نرگس در شهرستان 
توسعه  طرح  در  كرد:  تصريح  است،  بوده  هكتار   10
تا  داديم  تسهيالت  هكتار   10 به  كشاورزى  بخش 
سطح زير كشت گل نرگس را افزايش دهيم، كه به 
و سطح  مى رسد  بهره بردارى  به  آينده  سال  خدا  اميد 
مى شود.  هكتار   20 شهرستان  در  گل  اين  زيركشت 
فرجامى فرد گفت: كيفيت گل نرگس خوسف منحصر 
به  فرد بوده و يكى از رسالت هاى ما اين است كه گل 
نرگس خوسف را به جهانيان بشناسانيم، حفظ كنيم و 
توسعه دهيم. مديركل ميراث فرهنگى، صنايع دستى 
و گردشگرى خراسان جنوبى نيز در اين جلسه افزود: 
در سازمان ميراث فرهنگى اين تصميم گرفته شده كه 
پرونده ثبت جهانى گل نرگس از طرف ايران به يونسكو 
پيشنهاد شود. رمضانى فوايد ثبت جهانى گل نرگس را 
بهره مندى از كمك هاى فنى و اعتبارى جهانى براى 
حفاظت اثر، معرفى نرگس زار خوسف به 16 زبان زنده 
اداره كل  طبيعى  ميراث  ثبت  كارشناس  برشمرد.  دنيا 
شهرستان  در  گفت:  جنوبى  خراسان  فرهنگى  ميراث 
خوسف كه به ديار گل نرگس معروف است، كوهى به 
نام نرگسى وجود دارد كه خاستگاه نرگس اين شهرستان 
است.زهرا رضايى ملكوتى با بيان اينكه پياز نرگس از 
طريق جاده ابريشم به ديگر نقاط صادر مى شده است، 
افزود: دشت هاى خوسف را نرگس زارهايى پوشانده كه 
عطر و زيبايى بى نظير و ماندگارى را به اين سرزمين 
كويرى بخشيده است.وى خاطرنشان كرد: گل نرگس 
به عنوان پنجمين محصول صادراتى خراسان جنوبى، 
نيازمند توجه و حمايت جدى دارد تا بتواند عاملى براى 

شكوفايى اقتصادى اين استان كويرى باشد.

نشت يابي بالغ بر1500 كيلومتر 
شبكه تغذيه و توزيع گاز دراستان

گروه خبر- مدير عامل شركت گاز خراسان جنوبي 
و  تغذيه  خط  1500كيلومتر  بر  بالغ  يابي  نشت  از 
جاري  اول سال  ماهه  نه  در  اين شركت  در  توزيع 
يابي  نشت  ميزان  اين  بر  عالوه  افزود:  و  خبرداد 
 44403 از  يابي  نشت  گاز،  توزيع  و  تغذيه  شبكه 
عدد علمك نيز در سطح استان نيز صورت پذيرفته 
را  شده  انجام  يابي  نشت  از  هدف  دشتي،  است. 
ريسك  و  خطرات  كنترل  و  ايمن  برداري  بهره 
با  وي  كرد.  عنوان  حوادث  بروز  از  اجتناب  و  ها 
تغذيه  شبكه  3هزاركيلومتر  بر  بالغ  اينكه  به  اشاره 
گازدار  انتقال  خطوط  كيلومتر   585 و  گاز  توزيع  و 
اين  كرد:  تصريح  است،  شده  اجرا  استان  در سطح 
ميزان شبكه و خطوط انتقال گاز در 16 شهر و 115 
روستاي گازدار استان و در 5 شهر و 51 روستاي در 

دست اقدام استان اجرا شده است.

صنايع دستى، اصلى ترين 
سند هويت تاريخى ملت هاست

و  دستى  صنايع  فرهنگى،  ميراث  مسئول  ايسنا- 
گردشگرى سرايان، گفت: صنايع دستى يكى از افتخارات 
هر ملت و اصلى ترين سند هويت تاريخى ملت هاست. 
عرب، در اولين نشست تخصصى صنايع دستى با حضور 
صنعتگران شهرستان سرايان، گفت: صنايع دستى در 
طول تاريخ نقش مهم و سازنده اى در زندگى بشر داشته 
و عالوه بر بحث درآمد معرف آداب، رسوم و فرهنگ 
مردم است. وى افزود: اين هنر صنعت حاصل ذوق و 
هنر، سليقه و ابتكار هنرمندان صبورى است كه يك پيام 
فرهنگى را در محصوالت شان متجلى و منتقل مى كنند. 
وى تصريح كرد: هدف از برگزارى دوره هاى آموزشى، 
توليد و اشتغال است كه الزم است مربيان بر اهميت اين 
موضوع هنگام آموزش توجه داشته باشند. وى افزود: 
اندازى وبالگ  راه  تعاونى هاى صنايع دستى،  تشكيل 
تبليغات و فروش اينترنتى محصوالت صنايع دستى و 
تشكيل صندوق قرض الحسنه صنعتگران در جهت حل 

مشكالت مالى از جمله اقدامات پيش رو خواهد بود.

وزير آموزش و پرورش در همايش ملى آموزش ابتدايى در بيرجند:

سرمايه هاى امروز يك ملت نه در چاه نفت يا بانك بلكه در دبستان است
كاظمى فرد- همايش ملى دو ساالنه آموزش ابتدايى كشور با 
حضور وزير آموزش و پرورش، رئيس و عضو شوراى راهبردى 
روابط خارجى، استاندار خراسان جنوبى،  مسئوالن كشورى و 
استانى، جمعى كثيرى از انديشمندان و پژوهشگران، معلمان 
به مدت دو روز در سالن اجالس دانشگاه پيام نور برگزار و از 
دكتر شكوهى اولين وزير آموزش و پرورش ايران اسالمى و 

پدر تعليم وتربيت كشور تجليل شد. 
اين همايش  افتتاحيه  مراسم  در  پرورش  و  آموزش  وزير 
با بيان اينكه معلمان زيادى در كشور تربيت يافته استاد  
و  منش  بتوانيم  بايد  كرد:  عنوان  هستند،  شكوهى  دكتر 
روش استاد شكوهى را در همه اركان آموزش و پرورش به 
خصوص در دوره پيش دبستانى و دبستانى كه زيرساخت 
منابع انسانى را شكل مى دهد،  به كار گيريم. فانى با بيان 
اينكه بايد اين همايش ملى به فرصتى براى توجه بيشتر به 
دوره ابتدايى و تأثير و نقش ارزنده آن در همه بخش هاى 
بايد تمام اعضاى جامعه  جامعه تبديل شود، عنوان كرد: 
به اين باور برسند كه امروز، ديگر سرمايه هاى يك ملت 
 نه در چاه هاى نفت يا در بانك ها، بلكه در دبستان ها

است و بايد ببينيم كه براى حفظ و پرورش اين سرمايه ها 
چه كرده ايم. فانى با بيان اينكه دوره ابتدايى زيرساخت 
شخصيت دانش آموزان را شكل مى دهد، اظهار كرد: در 
برنامه ششم توسعه بايد به دوره ابتدايى از لحاظ كمى و 

كيفى بيش از پيش توجه كنيم.
به گفته وى اركان نظام آموزش و پرورش «منابع انسانى، 
آموزشى،  تجهيزات  و  فضا  آموزشى،  راهبرى  و  مديريت 
منابع مالى و بودجه اى، پژوهش و ارزشيابى» است كه در 
رأس اين زيرنظام ها، زيرنظام منابع انسانى قرار دارد چرا 
كه تحول در نظام آموزش و پرورش تحول در نظام منابع 
نيروى انسانى آموزش و پرورش است. وى با اشاره به سخن  
مقام معظم رهبرى كه  فرموده اند «تحول يك كلمه است 
ليكن پشت اين كلمه يك دنيا كار نهفته است» عنوان كرد: 
اگر به دنبال تحول هستيم بيان لفظى تحول ايجاد نمى 
كند و الزمه ايجاد تحول، تحول در اركان نظام آموزش و 

پرورش است و معلم مهمترين ركن است.

امروز پيشرفت و درخشش علمى كشور حاصل تالش 
و همت فرهيختگانى چون استاد شكوهى است  

پيام دكتر  اين همايس  ابتداى  وزير آموزش وپرورش در 
روحانى رئيس جمهور را به اين همايش قرائت كرد.

ما،  دينى و ملى  آمده است: «در فرهنگ  پيام  اين   در  
در  عناصر  تأثيرگذارترين  از  كودك،  پرورش  و  آموزش 
تربيت نيروى انسانى متعهد و فرهيخته است كه مى تواند 
اين  از  كشد.  پيش  فرا  را  جامعه  تعالى  و  رشد  افق هاى 
منظر، آموزش و پرورش كليد توسعه پايدار بوده و آينده 
هر جامعه اى را مى توان در سامان امروز آموزش و پرورش 
آن ديد. در منظومه بزرگ عوامل مؤثر در فرهنگ جامعه، 
مقطع ابتدايى از اساسى ترين و مهم ترين مقاطع  تحصيلى 
دوره هاى  از  يك  هيچ  گفت  مى توان  جرأت  به  و  است 
تحصيلى از چنين اهميتى برخوردار نيست، چرا كه اساس 
بنيان  و شالوده شخصيت فكرى و اجتماعى فرد، در آن 
نهاده مى شود و جمله معروف و منسوب به حضرت على 
(ع) كه: «آموزش به كودك، چون نقش بر سنگ است»، 

ريشه در اهميت و جايگاه زيربنايى آن دارد.
برگزارى همايش ملى آموزش ابتدايى و تجليل از چهره 
غالمحسين  دكتر  آقاى  كشور،  تربيت  و  تعليم  ماندگار 
به  مسئوالنه  و  متعهدانه  متمادى،  ساليان  كه  شكوهى 
اهميت  بر  و  پرداخت  بوم  و  مرز  اين  فرزندان  پرورش 
كودك و آموزش دوره كودكى تأكيد كرد، اقدامى شايسته 
و حركت آفرين است. امروز پيشرفت و درخشش علمى 
كشور حاصل تالش و همت فرهيختگانى هم چون استاد 
شكوهى است كه در عرصه پرورش سرمايه هاى انسانى 
آفرين  نقش  كشور  در  تربيت  و  تعليم  دانش  بالندگى  و 
معلمى  عنوان  به  ايشان  و روش  اميدوارم منش  بوده اند. 
صادق و تالش گر، الگويى براى فرهنگيان و پژوهشگران 
اين عرصه در جهت شكوفايى هر چه بيشتر استعدادهاى 
بر  نهادن  ارج  با  اينجانب  باشد.  فرهنگى كشور  و  علمى 
اين  ارزنده دست اندركاران  از زحمات  اقدام شايسته،  اين 
همايش و از ميزبانى مردم شريف بيرجند كه همواره مهد 
مى كنم. قدردانى  و  تشكر  بوده اند،  انديشمندان  پرورش 

تالش  با  بزرگ  سرزمين  اين  روشن  فرداى  بى گمان 
آموزگاران  كه  دانايى  و  علم  عرصه  پيشتازان  روزافزون 

 خردورزى، تدبير و اميد هستند، رقم مى خورد.»
دستاوردهاى همايش، در توسعه كيفى 

آموزش  ابتدايى موردتوجه قرار گيرد 

وزير آموزش و پرورش نيز در بدو ورود در جمع خبرنگاران 
در  ابتدايى  آموزش  ملى  همايش  نخستين  امروز  گفت: 
بيرجند برگزار مى شود كه اميدواريم اين همايش زمينه اى 
و  باشد  كشور  در  ابتدايى  آموزش  كيفى  توسعه  براى 
مورد  ابتدايى  آموزش  كيفى  توسعه  در  آن  دستاوردهاى 
يازدهم  دولت  در  اينكه  بيان  با  فانى  گيرد.  قرار  توجه 
انسداد مبادى بى سوادى يكى از سياست هاى جدى وزارت 
آموزش و پرورش است، بيان كرد: در اين راستا توانسته ايم 
از طريق طرح خانه به خانه كودكان بازمانده از تحصيل 

 را شناسايى كنيم.
خراسان جنوبى، گنجينه عظيم 

علمى و فرهنگى كشور است

استاندار خراسان جنوبى نيز در اين همايش با بيان اينكه  
عظيم  هاى  گنجينه  بودن  دارا  با  جنوبى  خراسان  استان 
شود،  مى  محسوب  كشور  استان  ترين  فرهنگى  علمى، 
گفت: وجود انديشمندانى از جمله دكتر شكوهى، پرفسور 
به  را  جنوبى  خراسان  استان  معتمدنژاد  پرفسور  گنجى، 

 عنوان ديار علم و ادب در ايران بلندآوازه ساخته است.
كشف و تحقيق 

در بين دانش آموزان ابتدايى نهادينه شود

رئيس شوراى راهبردى روابط خارجى و دبير ستاد علوم 
و فناورى هاى شناختى كشور نيز در اين همايش با بيان 
و  ابتدايى  آموزان  دانش  در  تحقيق  و  كشف  بايد  اينكه 
پيش دبستانى نهادينه شود و به دنبال تحقيق باشند تا به 
يادگيرى عميق برسند، گفت: در اين سنين سازمان فكر و 

ذهن انسان ساخته مى شود.

كودكى  دوران  در  اگر  كرد:  اظهار  خرازى  كمال  دكتر   
به  را  كودكان  بتوانيم  دبستانى  پيش  دوران  به خصوص 
خودمديريت  انسانى  كه  دهيم  آموزش  و  تربيت  خوبى 
بهتر  خيلى  آنها  فردى  طبيعتًا وضعيت تحصيالت  شوند، 
آثار  رسند،  مى  عاليه  تحصيالت  به  وقتى  و  شد  خواهد 
اينكه  بيان  با  وى  داشت.  خواهند  بيشترى  شكوهمندى 
علوم شناختى از علوم جديد است كه با ذهن انسان سر 
و كار دارد، افزود: آموزش و پرورش نيز با ذهن انسان ها 
سروكار دارد و اگر ذهن و مغز انسان ها را بهتر بشناسيم 
كه چگونه رشد مى كند و با چه مشكالتى مواجه است 
و چگونه مى توان انها را رفع كرد، بهتر مى توانيم زمينه 

پيشرفت دانش آموزان را فراهم كنيم.
با تأكيد   دبير ستاد علوم و فناورى هاى شناختى كشور 
بر اينكه كودكان نياز به كار آموزشى دارند كه ذهن آنها 
سامان بگيرد و خود كودك از لحاظ سنى خودش را اداره 
كند، گفت: اگر به كودك ياد دهيم كه بهتر فكر و قضاوت 

بيشتر  ما  پيشرفت  كند،  مديريت  را  خود  چگونه  و  كند 
خواهدبود. خرازى با بيان اينكه در اين سنين سازمان فكر 
علوم شناختى  در  انسان ساخته مى شود،  گفت:  و ذهن 
و  دارد  وجود  هايى  دوره  كه  است  مطرح  موضوع  اين 
ساختارهاى ذهنى ما به نوعى است كه در اين دوره ها، 
ظرفيت هاى يادگيرى زيادى دارد كه اگر از آنها استفاده 
نشود اين ظرفيت ها به هدر مى رود. وى با بيان اينكه  
مغز شبكه عظيم اطالعاتى است كه اگر استفاده نشود اين 
شبكه ها كم كم از بين مى رود، گفت:  در اثر يادگيرى، 

اتصاالت جديدى در مغز به وجود مى آيد.

اينكه  بيان  با  خارجى  روابط  راهبردى  شوراى  رئيس 
است،  زبان  يادگيرى  براى  حساس  دوره  ابتدايى،  دوره 
خاطرنشان كرد: اگر تفكر كردن را به كودكان بياموزيم، 
سامانه ذهنى او بگونه اى مى شود كه بعد مى تواند خود 
را درست مديريت كند. وى با اشاره به اينكه در آموزش 
و پرورش در دوران پيش دبستانى و دبستانى، اگر نحوه 
آموزش به گونه اى باشد كه دانش آموزان كشف و تحقيق 
كنند؛ يادگيرى عميقى را ايجاد مى كند، يادآور شد: علوم 
شناختى مى تواند به آموزش و پرورش كمك كند كه در 
چه سنى آموزش شروع شود و يا اينكه نحوه آموزش و 

ارزشيابى چگونه باشد.

  معلمان از تحميل مطالب 
به دانش آموزان پرهيز كنند

 در ابتداى اين همايش امام جمعه بيرجند هم با بيان اينكه 

شكوفايى دانش آموزان از تمامى ابعاد بايد مورد توجه قرار 
گيرد، اظهار كرد: مربيان و معلمان بايد از تحميل مطالب 
توجيه  به  تحميل  كه  چرا  كنند  پرهيز  دانش آموزان  به 

احمقانه و يا حالت دفاعى منجر مى شود.
حجت االسالم على رضايى با بيان اينكه يكى از نكاتى 
كه آينده تربيت و بشريت به آن بستگى دارد، مراجعه به 
فطرت است، بيان كرد: تربيت يك تغيير رفتار است و بايد 
رفتار فرزندان ما عاقالنه و هوشمندانه شود و اين از دو 
مسير «عادت و تفكر» ميسر مى شود. وى تفكر منطقيرا 
به منزله هدف و روش دانست و تصريح كرد: تفكر مسأله 

اساسى تربيت است اما همواره ترس از فكر، سدى در برابر 
پيشرفت است. رضايى افزود: معلم و مربى كه مى خواهد 
تفكر خالق درست كند، بايد خودش آگاه باشد،  يك معلم 
بايد مبتكر باشد و وظيفه دارد استعدادهاى دانش آموزان 
را كشف كند. وى افزود: يك معلم بايد براى دانش آموزان 
در زمينه تفكر خالق، ايجاد عالقه كند و راه هاى روشن 

را به آنها نشان دهد.
اينكه  بيان  با  استان  در  فقيه  ولى  نماينده  مقام  قائم 
توجه  مورد  بايد  ابعاد  تمامى  از  آموزان  دانش  شكوفايى 
قرار گيرد، اظهار كرد: در هفت سال اول زندگى، والدين 

باالترين نقش را در تربيت فرزندان برعهده دارند.

 بازخوانى سند تحول بنيادين 
از طريق همايش ملى  آموزش ابتدايى صورت گيرد

با  نيز  پرورش  و  آموزش  وزارت  ابتدايى  آموزش  معاون 

انتقاد از جدى گرفته نشدن دوره ابتدايى در فضاى عمومى 
از  بنيادين  تحول  سند  بازخوانى  بايد  كرد:  عنوان  جامعه 

طريق همايش ملى  آموزش ابتدايى انجام شود. 
دوساالنه  همايش  اين  است  قرار  كرد:  اظهار  ور  ديمه 
ملى  همايش   96 سال  در  دليل  همين  به  شود،  برگزار 

آموزش ابتدايى در استان فارس برگزار خواهد شد. 
با  العمر  مادام  جهانى«يادگيرى  شعار  به  اشاره  با  وى 
كيفيت فراگير و عادالنه» افزود: يكى از عناوين فراخوان 
عملى  برنامه  كه  بود  اين  ابتدايى  آموزش  ملى  همايش 
جهانى  شعار  اين  چارچوب  در  ايران  اسالمى  جمهورى 

چه بايد باشد؟ وى برجسته كردن و بازخوانى نقش دوره 
از ديگر اهداف  را  ابتدايى در نظام تعليم و تربيت كشور 
اين همايش ذكر كرد و ادامه داد: متأسفانه دوره ابتدايى 
عليرغم تأكيد علما كه بيان كرده اند دانش آموزان در اين 
دارند  بنيادين  و  نشدنى  تكرار  خاص،  شرايط  سنى،  بازه 

مورد غفلت بوده  است. 
دوره  جامعه،   عمومى  فضاى  در  اينكه  از  انتقاد  با  وى 
ابتدايى خيلى جدى گرفته نمى شود، گفت: اگر از دوران 
كودكى و ابتدايى غفلت كنيم، عمًال سرمايه هاى ملى را 

به هدر داده ايم.
ديمه ور به نرخ اتالف در دوره ابتدايى اشاره كرد و افزود: 
در اين دوره 8 صدم درصد نرخ اتالف داريم و اين نرخ در 
دوره متوسطه وحشتناك است كه دليل آن، اين است كه 
در دوره ابتدايى درست برنامه ريزى نكرده ايم لذا لطمه 

آن را در دوره هاى بعد مشاهده مى كنيم.

دوره پيش دبستانى رايگان براى برخى مناطق
 كشور در برنامه ششم توسعه لحاظ شده است

 
مختلف  سطوح  در  بايد  مسئوالن  اينكه  بر  تأكيد  با  وى 
بستگى  ابتدايى  دوره  به  كشور  سرنوشت  كه  كنند  باور 
دارد، اظهار كرد: اگر براى چشم انداز كشور مى خواهيم 
افق خوبى داشته باشيم بايد اين افق را در مدارس خود 
بود كه  اين صورت سرابى خواهد  در غير  جستجو كنيم 
پديمه  كرد.  خواهد  ها  ريزى  برنامه  در  خطا  دچار  را  ما 
ور ضمن اشاره به تجليل دكتر شكوهى در همايش ملى 
ابتدايى خراسان جنوبى، خاطرنشان كرد: تجليل  آموزش 
از عالمان و بزرگان در واقع تجليل از علم و دانش است 
خصوصًا در استانى همچون خراسان جنوبى كه مهد علم 
ودانش است. وى با بيان اينكه دكتر غالمحسين شكوهى 
يكى از اين شخصيت هاى بزرگواراست، عنوان كرد: دين 
ويژه  به  ايران  تربيت  و  تعليم  نظام  ماندگار  چهره  به  ما 
دوره پيش دبستانى و دبستانى ما را بر آن داشته است تا 
ضمن تجليل و پاسداشت استاد، فرصتى فراهم كنيم تا با 
به  انديشه هاى دكتر شكوهى  و  افكار  به  دوباره  نگاهى 
 آموزش پيش دبستانى و دبستانى بپردازيم و در جستجوى 
روش هايى نو و تازه براى تحقق تحول و مراتبى از حيات 

طيبه براى فرزندانمان بكوشيم.
بيان  با  پرورش  و  آموزش  وزارت  ابتدايى  آموزش  معاون 
از طريق  بنيادين  دوباره سند تحول  بازخوانى  بايد  اينكه 
اين همايش انجام شود، گفت: در دوره وزارت جديد، دفتر 
به  اشاره  با  وى  است.  شده  احيا  دبستانى  پيش  آموزش 
دبستانى  پيش  در  تحصيلى  پوشش   92 سال  در  اينكه 
رسيده  درصد   54 به  امسال  مهم  اين  اما  بوده  38درصد 
است، تصريح كرد: در برنامه ششم توسعه تالش مى شود 
در مناطق محروم دوره پيش دبستانى رايگان را به ويژه 

براى مناطق دو زبانه اجرا كنيم.
عشاير  مدارس  نامه  اساس  ابالغ  و  تدوين  از  ور،  ديمه 
كشورى نيز خبر داد و گفت: از سال آينده توسعه آموزش 
و  سيستان  استان  جمله  از  محروم  نقاط  در  را  عمومى 
داشت  خواهيم  هرمزگان  و  غربى  آذربايجان  بلوچستان، 
تا شاخص هاى اين سه استان به شاخص هاى كشورى 
نزديك تر شود. وى با اشاره به اينكه در سال گذشته آيين 
نامه كالس هاى چندپايه مناطق روستايى تصويب شد، 
خاطرنشان كرد: هم اكنون 700هزار دانش آموز در مناطق 
به  براى كيفيت بخشى  روستايى داريم كه قبًال مركزى 
كالس هاى آنها وجود نداشت كه خوشبختانه با تصويب 

اين آيين نامه مشكل برطرف شد. 
موضوعاتى  از  نيز  آموزشى  عدالت  كرد:  عنوان  ور  ديمه 

است كه با جديت در حال پيگيرى است.

 ارسال بيش از هزار و 700 مقاله
 به همايش ملى آموزش ابتدايى

مديركل آموزش و پرورش استان نيز در مراسم افتتاحيه  
رويداد  ابتدايى  آموزش  ملى  همايش  گفت:  همايش  اين 
بزرگى براى نظام تعليم و تربيت است كه از ارديبهشت 
امسال كليد آن زده شده و در مدت زمان كوتاهى، روند 
كار انجام شد و 9 كميته براى برگزارى هرچه بهتر اين 
براى  همايش  اين  افزود:  المعى  شد.  تشكيل  همايش 
برگزار مى شود  ميزبانى خراسان جنوبى  به  بار  نخستين 
از مقام شامخ دكتر شكوهى چهره  و رويكرد آن تجليل 
ماندگار تعليم و تربيت ايران است. وى با بيان اينكه اين 
همايش در نوع خود بى سابقه است و ميزان استقبال از 
آن باال بوده است، عنوان كرد: يك هزار و 735 مقاله به 
بيرجند رسيده  ابتدايى در  آموزش  دبيرخانه همايش ملى 
است. وى با بيان به اينكه 269 پوستر به همايش رسيده 
و يكصد مقاله در همايش ارائه مى شود، اظهار اميدوارى 
تربيت  و  تعليم  نظام  در  همايش  اين  هاى  يافته  كرد: 
كاربردى شود و دانش آموزان از نتايج آن بهره مند شوند. 
به گفته المعى مجموعه مقاالت اين همايش در دو جلد 
كتاب به چاپ رسيده است كه يك جلد كتاب در همايش 
براى  همايش  اتمام  از  بعد  ديگر  جلد  و  شود  مى  توزيع 

شركت كنندگان ارسال مى شود.
گفتنى است در اين همايش دكتر فرشيد شكوهى فرزند 
را  شكوهى  دكتر  تشكر  پيام  شكوهى  غالمحسين  دكتر 
اين مراسم «سند هويتى دكتر شكوهى،  قرائت كرد. در 
ابن احسام خوسفى،  تمثال دكتر شكوهى در كنار مقبره 
پرورش،  و  آموزش  وزير  حضور  با  شكوهى»  دكتر  تمبر 
استاندار خراسان جنوبى و جمعى از مسئوالن رونمايى و 

تقديم فرزند دكتر شكوهى شد.

كلنگ احداث آموزشگاه دكتر شكوهى
 به زمين خورد

با حضور وزير آموزش و پرورش كلنگ احداث ساختمان 
و  تعليم  علم  پدر  شكوهى،  غالمحسين  دكتر  آموزشى 

تربيت ايران، در شهرستان بيرجند به زمين خورد. 
على اصغر فانى در حاشيه اين مراسم اظهار كرد: كلنگ 
آموزشگاه دكتر شكوهى با زيربناى يك هزار و 890 متر 
خراسان  استان  مركز  در  ريال  ميليارد   25 اعتبار  و  مربع 
جنوبى به زمين زده شد. وى در بخش ديگرى از سخنان 
آموزشگاه  اين  شدگان  تربيت  كرد:  اميدوارى  ابراز  خود 
انديشمندانى باشند كه حركت پرشتاب چرخ علم، اقتصاد و 
فرهنگ اين مملكت اسالمى را سرعت بيشترى ببخشند.

شركت  و  مسئوالن  است  حاكى  ما  خبرنگار  گزارش 
افتتاحيه ضمن  مراسم  از  پس  همايش  اين  در  كنندگان 
بازديد از نمايشگاه دانش آموزان و كلنگ زنى آموزشگاه 
دكتر شكوهى كه به عنوان هديه وزير آموزش و پرورش 
نامبرده شده به شهرستان خوسف سفر كردند تا در جلسه 

شب شعرى به عنوان دكتر شكوهى شركت كنند.
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دليل  عجله دولت  ايران براى  
اجراى برجام،انتخابات آتى است

پايگاه خبرى آمريكايى پوليتيكو درباره برجام نوشت: 
براى  روحانى»  «رئيس جمهور  دولت  سرعت  دليل 
برجام،  اجراى  و  هسته اى»  زيرساخت  «برچيدن 
انتخابات آتى در ايران است. در بخشى از اين گزارش 
ادعا شده است: «ايران 26 فوريه انتخابات پارلمانى 
برگزار مى كند و اگر تحريم ها برداشته شوند، انتظار 

مى رود در اين صورت روحانى حاميانش نفع ببرند.»

ظريف خطاب به الجبير: شما از شدت 
خشم مردم ايران بى خبر هستيد 

بر اساس روايتى جديد از ديدار چند هفته قبل وزير 
خارجه كشورمان با وزير خارجه عربستان ، جبير در آغاز 
اين مالقات به ظريف گفت: «شما از حوثى ها در يمن 
 حمايت مى كنيد و ثبات منطقه را به هم مى زنيد»، 
 50 از  بيش  «شما  گفت:  تبسم  با  پاسخ  در  ظريف 
سال است كه در يمن هستيد، هرجا كه پا بگذاريد، 
تروريسم وارد مى شود و القاعده پشت سرتان است». 
به اين ترتيب بحث بين دو طرف باال گرفت و جبير 
كوشيد با اشاره به اينكه هدف آغاز گفت وگو بر سر 
تمام پرونده هاى مورد اختالف است، اين وضعيت را 
جبران كند از همين رو به ظريف گفت: «از شما براى 
سفر به عربستان به منظور بحث و بررسى تمام مسائل 
رسما دعوت مى كنم» و در پاسخ شنيد: «اگر پس از 
فاجعه منا به عربستان سفر كنم، كارم تمام است، شما 

از شدت خشم مردم ايران بى خبر هستيد».

افزايش 65 درصدى داوطلبان مجلس 
و رقابت 30 نفر براى هر كرسى

وزير كشور از افزايش 65 درصدى داوطلبان مجلس 
نسبت به دوره قبل خبر داد و گفت: بر اساس آمار 
ثبت نام كنندگان براى دست يافتن به هر كرسى 
مى كنند. رقابت  نفر   30 اسالمى،  شوراى  مجلس 
ميزان  خصوص  در  آمارى  ارائه  با  فضلى  رحمانى 
دوره  در  گفت:  خبرگان،  مجلس  در  ثبت نام ها 
بودند  نامزد شده  نفر  خبرگان 493  چهارم مجلس 
خبرگان  مجلس  پنجم  دوره  كه  فعلى  دوره  در  و 
است، 801 نفر نامزد شده اند كه نمايانگر رشد 62 
درصدى ثبت نام ها براى نامزدى مجلس خبرگان و 

نشان دهنده شور، نشاط و مشاركت افراد است.

نامه جان كرى پوزخند به ايران است

كميته  رئيس  و  همدان  نماينده  كارخانه اى  ابراهيم 
هسته اى مجلس با پوزخند خواندن نامه كرى، گفت: 
دولت بايد مقابل اين عهدشكنى آمريكايى ها قاطعانه 
بايستد و برجام متوقف شود؛ تا زمانى كه بند 203 

قانون بودجه آمريكا، لغو و يا اصالح شود.

از وحدت اصولگرايان نااميد نيستم

احمد توكلى در خصوص موضوع وحدت اصولگرايان 
نااميد  وحدت  از  كرد:  اظهار  رو  پيش  انتخابات  در 
و  وحدت  احتمال  افزود:  تهران  نماينده  نيستم. 
ائتالف طيف اصولگرايى قابل اعتنا است اما اينكه 

پايدار بماند يا خير نمى دانم.

چه كسانى براى انتخابات 7 اسفند آمده اند ؛

101 نفر ؛ متقاضى نمايندگى مردم استان در مجلس

ادامه از صفحه اول
تعداد متقاضيان در حوزه انتخابيه بيرجند ، 
درميان و خوسف 27 نفر بود كه عبارتند از: 
از على رضائى ( معاون قبلى برنامه ريزى 
استاندار ) ، محمدرضا مجيدى ، شكرا...  
بيگى ، على جعفرى ، غالمحسين توكلى 
نيروى  سياسى  عقيدتى  سابق  رئيس   )
انتظامى استان ) ، سيده زهرا اسالمى ، 
محمودى  جعفر  سيد   ، ايزدى  اسماعيل 
محمدرضا   ، زاده  حاجى  امين  محمد   ،
آقاابراهيمى ( رئيس سابق دانشگاه بيرجند 
) ، مهدى محمدى ، سيده زهره اصغرى 
رسته  مصطفى   ، علوى  سيدمحسن   ،
 ، آيتى  حميد   ، نخعى  اسماعيل   ، مقدم 
 ( فعلى  نماينده   ) عبادى  سيدمحمدباقر 
على   ، ايزدخواه  روح ا...   ، زارعى  على   ،
سيد   ، سرفرازى  عصمت  بى بى   ، آهنى 
امير   ، پناهى  محمد   ، رحيمى  مهدى 
مهدى جاليرى ، جعفر قديرى نوفرست 
( مديركل سابق تربيت بدنى ) ، ابراهيم 
تقى زاده ( رئيس سابق دانشگاه پيام نور ) 

و اعظم زنگويى.  

27 متقاضى براى حوزه
 قاين و زيركوه  

در حوزه قاين و زيركوه نيز با ثبت نام جواد 
محسن  سيد   ،  ( فعلى  نماينده   ) هروى 
محمدحسين   ، شاكرى  عليرضا   ، علوى 
نماينده   ) بهزاديان  محمدرضا   ، توكلى 
مطلق  اكبرى  محمدحسن   ،  (  مجلس 
( مديركل سابق بهزيستى ) ، محمدرضا 
 ، ابوذرى  نورى  محمدحسن   ، حسنى 
 ناصر زردى ( عضو شوراى شهر قاين ) ، 
اسماعيلى  على   ، فر  بهزادى   ابوالفضل 
كشور  وزارت  بازرسى  مديريت  معاون   )
 ) ، محمدرضا عرب پور ، موسى قربانى 
( نماينده قبلى ) ، سيدمهدى نقوى ، هادى 

عربى ، ساالرى ( امام جمعه خضرى ) ، 
 ، فقيه  سيداحمد   ، سجادى  سيدمحسن 
مهدى بلوطى  ، محمدعلى قوى ، تقى 
زارع ، على اكبر يوسفى ، فرهاد فالحتى 
، سيدمحسن   ( زيركوه  فرماندار سابق   )
دهقانى ( سازمان هميارى شهردارى ها ) 
حسين فروزان نژاد ( مدير سابق آموزش 

و پرورش زيركوه ) ، محمد رضا ديمه كار  
) و محسن  ( عضو شوراى شهر مشهد 
احمدپور تعداد كانديداها به 27 نفر رسيد. 

25 متقاضى براى حوزه طبس  
سرايان ، بشرويه و فردوس  

حوزه طبس، سرايان، بشرويه و فردوس 
از  مرحله  اين  نفر  از 25  نام  ثبت  با  نيز 
انتخابات را پشت سر گذاشت . متقاضيان 
طاهر   : از  بودند  عبارت  نيز  حوزه  اين 
هادى   ، طبسى  هاشم  سيد   ، نجفيان 
خسروى ، حسن بخشايى ( رئيس سابق 
پست فردوس ) ، سيدمحمد رضوى ، سيد 
مجتبى عراقى زاده ( مديركل سابق آب و 
فاضالب شهرى استان ) ، جواد اسماعيلى 
( رئيس سابق دامپزشكى فردوس ) ، جواد 

محمدحسن   ، سبحانى  احمد   ، شيبانى 
پيوندى ، محمد على عبدا... زاده ( نماينده 
فعلى ) ، مجيد نصيرايى ( مسئول دفتر 
 سياسى حوزه علميه خراسان ) ، ابراهيمى ، 
هادى   ، زاده  شيخى  ميثم   ، محمديان 
 صادقى ( بخشدار اسبق مركزى قاين ) ، 
حسين ابراهيمى ، محمدجواد فرح بخش 

، محمدرضا اميرحسنخانى ( نماينده يك 
 ، زاده  يعقوب  اسماعيل   ،  ( دور مجلس 
مقدم  مهاجريان  مهدى  سيدمحمد 
فرقانى  محمدرضا   ، زمانى  مهدى   ، 
( كارشناس وزارت خارجه ) ، محمدعلى 

فتحى و حسين آهنين جگر.  

22 متقاضى براى حوزه
 نهبندان و سربيشه  

حوزه انتخابيه نهبندان و سربيشه نيز 22 
متقاضى داشت كه در اين فرآيند مهدى 
مومنى ، مراد هاشم زهى ( نماينده فعلى ) ،  
 محمدرضا صابرى ( نماينده دور هشتم ) ، 
مهدى مودى  ، غالمعلى عابدى ( نماينده 
جمعه  امام   ) پور  نجمى   ،( ششم  دور 
مهدى   ، هاشمزهى  نوروز   ،  ( سرايان 

محمدى ، نظر افضلى ، حسين فراغتى ، 
محمد محمودى ، محمداسماعيل اعزازى 
، جمشيد خسروى بيژائم ، فاطمه بارانى 
 اصل ، منصور تاجرى ، حسين رضا نخعى ، 
مصطفى نخعى ، على كرباسچى ( مشاور 
اجرائى مدير كل آموزش و پرورش استان 
) ، محمدحسين پرنده ، افشين عابدى ، 
فاطمه كيانفر و على هاشمزهى ( فرزند 

نماينده فعلى ) ثبت نام نمودند. 

7 متقاضى براى مجلس
خبرگان رهبرى

نيز فرماندار  در مجلس خبرگان رهبرى 
بيرجند جزئيات ثبت نام كنندگان پنجمين 
استان  در  رهبرى  دوره مجلس خبرگان 
على  كرد.  اعالم  را  جنوبى  خراسان 
ناصرى، رئيس ستاد انتخابات شهرستان 
بيرجند گفت: در مهلت قانونى، تعداد هفت 
نفر در خراسان جنوبى براى پنجمين دوره 
 انتخابات مجلس خبرگان رهبرى، ثبت نام 
كردند. وى با بيان اينكه تمامى داوطلبان 
ثبت نام كننده مرد هستند، افزود: بيشترين 
تعداد ثبت نام كنندگان در روز پايانى با 
ثبت نام چهار نفر انجام شد. وى با اشاره 
نمايندگى  داوطلب  جوان  ترين  اينكه  به 
استان  اين  در  رهبرى  خبرگان  مجلس 
 88 نيز  داوطلب  مسن ترين  و  سال   34
 سال دارد، گفت: ميانگين سنى داوطلبان 

ثبت نام شده، 60 سال است.
اسامى داوطلبان نمايندگى خراسان جنوبى 
 در مجلس خبرگان رهبرى نيز عبارتند از : 
نماينده   ) رئيسى  ابراهيم  سيد  ا...  آيت 
على   ،  ( كشور  كل  دادستان  و  فعلى 
 رضايى بيرجندى ( امام جمعه بيرجند ) ،  
كميلى  محمدباقر   ، موسوى   سيدعلى 
( فرماندار اسبق بيرجند ) ، آيت ا... ربانى ،   

محمد رضايى و سيد رسول جعفرى.

جوان  ترين داوطلب نمايندگى مجلس خبرگان در استان 34 سال و مسن ترين داوطلب نيز 88 سال دارد

مصباح : دنبال برگزارى رفراندوم براى 
كنار گذاشتن ولى فقيه هستند 

در  افرادى  گفت:  رهبرى  خبرگان  مجلس  عضو 
داخل به دنبال اين هستند كه از طريق قانونى و با 
عنوان نمايندگان خبرگان رهبرى، زمينه رفراندومى 
 براى كنار گذاشتن ولى فقيه را آماده كنند. آيت ا... 
سعى  طرفى  از  دشمنان  داد:  ادامه  يزدى  مصباح 
تر  آن ها ساده  دادن  فريب  با كسانى كه  مى كنند 

است، واليت فقيه را تضعيف كنند.

از 200 نامزد خبرگان رهبرى فقط
  11 نفر در امتحان قبول شدند

جهان نيوز نوشت : شوراى نگهبان در يك امتحان 
زودهنگام در تابستان گذشته، از افرادى كه تمايل 
دعوت  اند  داشته  خبرگان  انتخابات  در  نامزدى  به 
كرده بود تا در اين امتحان كه در شهر قم برگزار 
مى شود، شركت كنند. يك منبع مطلع گفت كه از 
نمره  نفر   40 تنها  داوطلب،  نفر   200 حدودا  ميان 
قبولى در آزمون كتبى را به دست آورده و در آزمون 

شفاهى نيز فقط 11 نفر قبول شده اند.

واكنش هاشمى به احتمال رد صالحيتش 

دوره  دهمين  نام  ثبت  براى  كه  هاشمى  فاطمه 
انتخابات مجلس به همراه برادرش محسن در ستاد 
كه  سوال  اين  به  پاسخ  در  داشت  انتخابات حضور 
اگر شما و برادرتان رد صالحيت باشيد چه واكنشى 

نشان خواهيد داد، گفت: خوشحال مى شوم. 

درخواست كواكبيان از شوراى نگهبان

مصطفى كواكبيان دبير كل حزب مردمساالرى به 
تازگى در يك متينگ سياسى اظهار كرده است: «از 
شوراى نگهبان مى خواهم كه شرايط فعلى افراد را 
آقايى 12 سال قبل  قرار دهد. يك  نظر  بيشتر مد 

نامه اى را امضا كرده، حال بايد تا ابد بسوزد»!.

رسايى: فتنه اى اكبر در راه است

مجلس  در  تهران  مردم  نماينده   ، رسايى  حميد 
شوراى اسالمى گفت: اين هشدار را به مردم ايران 
مى دهم كه فتنه اى اكبر در راه است و در اين فتنه، 

افرادى به دنبال تخريب واليت فقيه هستند.

احمدى نژادى ها غايب بزرگ انتخابات 

 «عبدالرضا داورى» ضمن اعالم اينكه احمدى نژادى ها 
براى كانديداتورى در مجلس آينده ثبت نام نكرده اند 
پيش بينى كرد جريان نزديك به دولت روحانى پيروز 
انتخابات آينده مجلس خواهد شد. اين فعال سياسى 
نزديك به رئيس دولت دهم ادامه داد: احمدى نژاد 
براى  نداشت  برنامه اى  مجلس  براى  كه  همانطور 
رياست جمهورى هم برنامه اى ندارد و همانگونه كه 
دفترشان اعالم كرده است رئيس دولت هاى نهم و 

دهم در هيچ انتخاباتى شركت نخواهد كرد.  

خدمات: بليت هواپيما رفت و برگشت از كرمان
 صبحانه - نهار- ترانسفر فرودگاهى- گشت جزيره رايگان

«تورهاى گروهى، با تخفيفات ويژه و اقساط»
تــور قشــم 5 روزه زمينــى

«تورهاى خارجى، تمام قسط»

تـور كيـش 3 شـب و 4 روز
هتل شباويز

 630/000 تومان
هتل قائم جديد 
740/000 تومان

هتل قائم قديم 
620/000 تومان

350 هزار تومان خدمات: صبحانه – نهار- گشت هاى 
متنوع- بازار- اقامت در هتل

       مزايده شماره 7/94     نام مزايده گذار: بانك سپه    موضوع مزايده:  فروش امالك و اموال مازاد بانك سپه
نحوه فروشتوضيحاتآدرسقيمت پايه (ريال)اعيان (مترمربع)عرصه (مترمربع)نوع كاربرىشماره پالك ثبتىرديف

قطعات 82 الى 89 فرعى از 1929 اصلى بخش 11 قاين 1
زمين واگذارى شركت شهرك هاى صنعتى مى باشد و متقاضى مى بايست شرايط شهرك صنعتى قاين1018619617/725/000/000صنعتىكارخانه و ماشين آالت توليد انواع  سازه هاى فلزى

نقد و اقساط (20% نقد الباقى در 36 قسط متوالى)شركت شهرك هاى صنعتى خراسان جنوبى را براى جانشينى دارا باشد

1044 فرعى از 782 فرعى از 28 اصلى 2
100 % نقدىداراى سند ششدانگ مى باشدسربيشه- نبش ميدان بسيج7/000/000/000-1423/82تجارىبخش 6 بيرجند

ماشين آالت توليد سنگ مصنوعى تك اليه3
نقد و اقساط (20% نقد الباقى در 36 قسط متوالى)ماشين آالت با شرايط موجود به فروش مى رسدشهرك صنعتى بيرجند111/379/900/000--- به صورت موزائيك و پالك

100 % نقدىملك تخليه نشده استبيرجند- پاسداران- پاسداران 64- پالك 250192/203/350/000/00048مسكونى6082 فرعى از 17 فرعى از 249 اصلى بخش 2 بيرجند4

3057/64794صنعتىكارخانه و ماشين آالت سنگ برى5
كارخانه 2/340/000/000

زمين واگذارى شركت شهرك هاى صنعتى مى باشد و متقاضى مى بايست شرايط شهرك صنعتى سربيشهماشين آالت2/219/000/000
شركت شهرك هاى صنعتى خراسان جنوبى را براى جانشينى دارا باشد

نقد و يا نقد و اقساط (20% نقد الباقى در 36 
قسط متوالى)

قطعات a 3141 و b 3141 تحت پالك 68 فرعى از 1584 اصلى 6
97662873صنعتىبخش 2 بيرجند  كارخانه توليد انجماد و بسته بندى گوشت

كارخانه 
17/165/000/000
ماشين آالت 
925/000/000

شهرك صنعتى بيرجند
 تالش غربى 5

زمين واگذارى شركت شهرك هاى صنعتى مى باشد و متقاضى مى بايست شرايط شركت 
شهرك هاى صنعتى خراسان جنوبى را براى جانشينى دارا باشد. ضمنا در قيمت كارخانه 

عالوه بر ارزش عرصه و اعيان و امتيازات منصوبه، ارزش تاسيسات سردخانه و دوربين هاى 
مداربسته نيز لحاظ گرديده است. حق انشعاب فاضالب نيز برعهده خريدار مى باشد

نقد و يا نقد و اقساط (30% نقد الباقى در 36 
قسط متوالى)

قطعات 186 الى 189 منطبق بر پالك هاى فرعى 92، 93، 7
زمين واگذارى شركت شهرك هاى صنعتى مى باشد و متقاضى مى بايست شرايط شهرك صنعتى قاين167672814/510/100/000/000صنعتى100 و101 فرعى از 1929 اصلى كارخانه توليد سنگ مصنوعى 

شركت شهرك هاى صنعتى خراسان جنوبى را براى جانشينى دارا باشد
نقد و يا نقد و اقساط (20% نقد الباقى در 36 قسط 

متوالى)

زمان، مهلت و محل دريافت اسناد مزايده: عالقه مندان به شركت در مزايده مى توانند پس از نشر آگهى براى دريافت برگ شرايط مزايده با در دست داشتن فيش واريزى به مبلغ 100/000 ريال به حساب 460/10000 به نام بستانكاران اين بانك نزد يكى از شعب بانك سپه در سراسر كشور بابت شركت در مزايده به مديريت 
شعب بانك سپه واقع در خراسان جنوبى- بيرجند- ميدان طالقانى- دايره پشتيبانى و خدمات مراجعه نمايند. الف: مهلت دريافت اسناد: حداكثر تا آخر وقت ادارى پنجشنبه مورخ 94/10/17  ب: مهلت تحويل پيشنهادات: حداكثر تا آخر وقت ادارى يكشنبه مورخ 94/10/27

تبصره 1: كليه اموال و امالك عرضه شده با وضعيت موجود به فروش مى رسد. تبصره 2: در شرايط مساوى اولويت با فروش نقدى است. تبصره 3: به ميزان پرداخت غيرنقدى ، طبق تعرفه بانكى سود تعلق مى گيرد.
بانك سپه دايره پشتيبانى و خدمات- مديريت خراسان جنوبى تبصره 4: اطالعات و جزئيات اموال فوق الذكر در اسناد مزايده مندرج مى باشد. براى كسب اطالعات بيشتر با شماره 32387125- 056 تماس حاصل فرماييد.










