
نرخ دوم بنزین محاسبه شد
نفتی  فرآورده های  پخش  و  پاالیش  ملی  شرکت 
ایران، قیمت نرخ دوم بنزین را ۱۵۰۰ تومان محاسبه 
کرد و در صورت عرضه دونرخی، این قیمت به عنوان 
بهای آزاد بنزین تعیین خواهد شد. به گزارش مهر،  
در صورت آغاز عرضه دو نرخی بنزین این احتمال 
وجود دارد که نرخ اول برای بنزین یکهزار و یکهزار و 
۲۰۰ تومان برای بنزین معمولی و سوپر باشد و قیمت 

دوم بنزین ۱۵۰۰ تومان خواهد بود.

 وام 10 میلیونی ازدواج 
هنوز ابالغ نشده است 

 
ایسنا: مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی ضمن اعالم 
اینکه هنوز وام ۱۰ میلیون تومانی ازدواج ابالغ نشده 
است، از احتمال کاهش سهمیه سایر تکالیف برای 
محمد  میر  داد.  خبر  ازدواج  میلیونی  وام ۱۰  تامین 
ابالغ  مرحله  به  قانون  این  تاکنون  گفت:  صادقی، 
تامین  برای  همچنان  ها  بررسی  اما  است  نرسیده 
منابع مالی وام ۱۰ میلیون تومانی ازدواج ادامه دارد. 

یارانه هیچ خانواری در 
اردیبهشت ماه حذف نشد

 
به گفته مدیران وزارت رفاه مرحله 63 پرداخت یارانه 
همانند مرحله قبلی به حساب تمام یارانه بگیران واریز 
شد و طبق اعالم وزارت کار هیچ لیستی برای حذف 
یارانه ارائه نشده است و مشکالت برخی خانوارها در 
دریافت یارانه به دلیل اختالل در سیستم بانکی است.
پیگیری خبرنگار فارس همچنین حاکی است دولت 
برای حذف اقشار جدید یارانه بگیران منتظر مصوبه 
جدید مجلس است و به احتمال زیاد با توجه به تغییر 
مجلس در آینده این موضوع به تیرماه موکول شود.
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روزنامه نگاری نوین مدیون معتمدنژاد
صفحه 7

اطالعيـه

قابـل توجه هم استاني هاي عزیـز

با عنايت خداوند متعال و پیگیري هاي مجدانه رئیس محترم دانشگاه 

و اخذ مجوزهاي الزم برای بهسازي و توسعه فضاي اورژانس 

مركز آموزشي درماني ولیعصر )عج( و نظر به شروع پروژه مذكور

 از تاریخ 1395/3/1 ارائه خدمات اين اورژانس

 به درمانگاه بیمارستان ولیعصر )عج( و ارائه خدمات سرپايي عصر 

به جز قلب به كلینیك ويژه بیمارستان امام رضا )ع( 

انتقال خواهد يافت.

 باشد كه با ياري ايزد منان و صبر و شكیبايي شما مردم شريف 

خراسان جنوبي، گامي موثر و بزرگ برای ارتقای سالمت استان برداريم. 

ضمناً تلفن 32443115 آماده پاسخگويي و دريافت پیشنهادات
 و نظرات در اين خصوص مي باشد. 

روابط عمومي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند

سازمان رفاهی و تفریحی 
شهرداری بیرجند با همکاری

 اداره کل ورزش و جوانان 
استان خراسان جنوبی

 برگزار می کند:

جشـن بـزرگ اعيـاد شعبانيـه )روز جوان(
با حضور هنرمندان برجسته کشوری

زمان: چهارشنبه 95/2/29 ساعت 20
مکان: خیابان معلم - استادیوم شهید سرحدی

جناب آقای غالمرضا جعفرپور مقدم
مدیر مسئول محترم روزنامه آوای خراسان جنوبی

ضمن تبريك روز ارتباطات حضور شما و همه همكاران پرتالش روزنامه 
وزين آوا از همكاری بی شائبه شما با اين سازمان كمال تشكر و قدردانی را 

داريم. امیدواريم همواره در كار خود موفق باشید.

روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان جنوبی

برگزاری نمایشگاه مدل و دوخت فرم مدارس
زیر نظر اتحادیه خیاطان و تولید کنندگان با هماهنگی اداره آموزش و پرورش

مکان: دبستان محدثه - انتهای توحید 18
از تاریخ 2/29/ 95 به مدت 3 روز         ساعت بازدید: 17الی 20

مناقصه عمومی سازمان صنعت ، معدن و تجارت

 استان خراسان جنوبی
 سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان خراسان جنوبی در نظر دارد:  به استناد 
موافقت نامه وزارت صنعت، معدن و تجارت شماره 502892 مورخ 94/12/29 
طرح مستندسازی و ساماندهی فعالیت های معدنی كشور به شماره طبقه بندی 
40309004، از اعتبار سال 1394 پروژه بازرسی وكسب اطالعات پايه و تهیه نقشه 
توپوگرافی از مناطق عملیات استخراجی به منظور تعیین میزان استخراج واقعی 
تعداد محدودی از معادن فعال استان را از طريق مناقصه عمومی واگذار نمايد. 
شركت كنندگان در مناقصه بايد عالوه بر داشتن گواهینامه صالحیت معتبر در 
زمینه پی جويی و اكتشاف معدن از سازمان مديريت و برنامه ريزی كشور و داشتن 
عنوان انجام فعالیت های معدنی در اساسنامه خود، دارای پروانه اشتغال اشخاص 
حقوقی در رسته استخراج معدن باشند. متقاضیان شركت در مناقصه برای اطالع 
از نحوه برگزاری ، زمان و مدارک مورد نیاز به منظور شركت در مناقصه می توانند 

تا تاريخ 94/3/4 به سايت سازمان به آدرس khs.mimt.gov.ir و يا مراجعه حضوری

 به ساختمان شهدای عبادی، سازمان صنعت، معدن وتجارت خراسان جنوبی

 نسبت به دريافت مدارک و ثبت نام اقدام نمايند.

در ضمن متقاضیان می توانند برای كسب اطالعات بیشتر

 با  شماره 32227896-056 تماس حاصل نمايند.

روابط عمومی سازمان صنعت ،معدن و تجارت خراسان جنوبی

همكاران محترم: جناب آقای محمدعلی جعفرپور مقدم

 جناب آقای حسيـن هرم پور
جناب آقای رضا حسين زاده 

درخشش شما عزیزان را در کسب عناوین برتر یادداشت و گزارش
 در سومين جشنواره مطبوعات استان خراسان جنوبی 

صمیمانه تبريك می گويیم.

همكاران شما در روزنامه آوای خراسان جنوبی

جناب آقای محبی 
مدیر کل محترم فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان جنوبی

معاونان و همكاران محترم
خداقوت، بر خود الزم می دانیم از حسن برگزاری مراسم نكوداشت 

پروفسور معتمدنژاد و جشنواره مطبوعات استان كه مايه مباهات 
و افتخار همكاران رسانه ای بود، تشكر نموده و برای تك تك شما 

تالشگران عرصه فرهنگ و هنر آرزوی موفقیت می نمايیم. 

روزنامه آوای خراسان جنوبی

در آیین نکوداشت پروفسور معتمدنژاد انجام شد؛ رونمایی از سند چشم انداز اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان



فارس : معاون وزیر ارتباطات گفت: اعدادی که به عنوان تعرفه یا بسته تلفن ثابت تا این لحظه در رسانه ها اعالم شده مورد تایید نیست.
عمیدیان گفت: پس از ارائه طرح، طرح مورد بررسی قرار خواهد بود و در صورت تایید طرح، مدل های تغییر تعرفه با توجه به طرح تصویب 
خواهد شد.وی تاکید کرد: هر عددی که به عنوان تعرفه یا بسته تلفن ثابت تا این لحظه اعالم شده مورد تایید نیست.

تعرفه جدید تلفن ثابت تصویب نشده است

2
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یارانه اردیبهشت ماه در حالی به حساب حدود 
75 میلیون نفر واریز شد که در این دوره نیز 
ممکن است به روال ماههای قبل تعدادی از 
خانوارها حذف شده باشند. این در حالی است 
که بر خالف وعده های قبلی تاکنون هیچ اعالم 
رسمی در رابطه با مالک غربالگری یارانه بگیران 
وجود نداشته است. به گزارش ایسنا، شصت و 
سومین یارانه  نقدی به حساب سرپرستان خانوار 
واریز شد و هر متقاضی رقم 45 هزار و 500 
را  از سال 1389 دریافت می کرد  تومانی که 
باز هم در حساب خود گذاشت. مجموعه حدود 
تاکنون  اذعان دولت  به  نفری که  میلیون   75
بیش از سه میلیون و 300 هزار نفر از آنها بر 

پردرآمدها  عنوان  تحت  بودجه،  قانون  اساس 
تا پرداخت های نقدی در  کنار گذاشته شده اند 
با کسری کمتری  و حداقل  جهتی هدفمندتر 
برای دولت انجام شود. بیش از یکسال از اقدام 
خود  تاکید  البته  و  قانون  اصرار  از  بعد  دولت 
برای غربالگری یارانه بگیرانی که در بین آنها 
نیازمند و ثروتمند با ترکیبی نامتناسب به وفور 
دیده می شود، گذشته اما هنوز شفاف نیست که 
این حذفیاتی که انجام می شود بر اساس کدام 
مالک مشخصی انجام می شود. موضوعی که 
بازتاب حذف های قبلی از جمله اعتراض ها و 
برگشت ها به پرداخت، موید آن خواهد بود. در 
سال  در  که  می شود  عنوان  اعالمی  آمارهای 

گذشته 4.5 میلیون نفر از یارانه بگیران حذف 
شده اند، اما با اعتراضی که نسبت به این تغییر 
به  نفر  میلیون   1.5 حدود  مجددا  شده  انجام 
لیست پرداخت های سازمان هدفمندی یارانه ها 
برگشته اند. برگشت قابل توجهی که خود گواه 
ضریب باالی خطا در حذف یارانه نقدی، قدرت 
نه چندان باالی بانکهای اطالعاتی و در نهایت 
ابهام در مالک های حذف یارانه بگیران است. 
این در حالی است که از ابتدای رسانه ای شدن 
جریان حذف یارانه بگیران -ابتدای سال 1394- 
اجتماعی« و  رفاه  تعاون و  همواره وزیر »کار، 
مرتبط وعده  اقتصادی  مدیران  از  دیگر  برخی 
یارانه  حذف  های  مالک  مورد  در  که  داده اند 

بگیران اطالع رسانی خواهند کرد که تاکنون 
این موضوع شفاف نشده است. به هر حال در 
شرایطی طبق قانون بودجه امسال، خواسته یا 
ناخواسته دولت مکلف به حذف 24 میلیون نفر 
از یارانه بگیران شده که نوبخت-رئیس سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی- به صراحت اعالم کرده 
به  توجه  با  مصوبه ای  چنین  اجرای  که  است 
اطالعات موجود و همچنین تجربه قبلی حذف 
در زمانی محدود عملیاتی نیست، در عین حال 
که گروه های تعیین شده برای کنار گذاشتن از 
یارانه نقدی از سوی مجلس هم بیش از هفت 
میلیون نفر نیستند و تعداد 24 میلیون نفری قابل 

تایید نخواهد بود. 

یارانه ای دیگر در حساب ها ؛ مالک حذف شفاف نشد 

دبیر کانون سراسری انبوه سازان با بیان اینکه 
طرح مسکن قسطی تا زمانی که ابهامات آن 
از سوی بانک مسکن برطرف نشود عملیاتی 
که  زمانی   تا  انبوه سازان  گفت:  نمی شود، 
چارچوب های تعیین شده طرح فروش قسطی 
مسکن ابهام داشته باشد طرح فروش قسطی 

را آغاز نمی کنند.پورحاجت در گفتگو با فارس، 
طرح  بود  قرار  که  سوال  این  به  پاسخ  در 
اجرایی  اردیبهشت  اوایل  از  قسطی  مسکن 
شود، اما گفته می شود انبوه سازان با احتمال 
اینکه مسکن وارد رونق شده از اجرای این 
طرح خودداری می کنند، گفت: مگر در حال 

رسیده ایم که  پایدار مسکن  رونق  به  حاضر 
انبوه سازان به دنبال عملیاتی نشدن مسکن 
قسطی باشند. وی افزود: دستورالعمل اجرای 
بانک  از سوی  طرح فروش مسکن قسطی 
این  اما  شد  ابالغ  شعب  به  و  آماده  مسکن 
دستورالعمل از نظر ما دارای اشکاالتی است 

این  به  پاسخ  در  شود.وی  برطرف  باید  که 
سوال که آیا مسکن در سال جاری از رکود 
نکنید که بخش  خارج می شود گفت: شک 
مسکن امسال از رکود خارج می شود و این 
خروج از رکود، هم به نفع مردم و هم به نفع 

سازندگان مسکن است.

مسکن قسطی ابهام دارد ؛ ابهامات برطرف نشود طرح اجرا نخواهد شد

 خبر خوش برای سربازان متاهل 

جانشین اداره سرمایه های انسانی ستاد کل نیروهای مسلح از ارائه تسهیالت جدید به سربازان و مشموالن متاهل خبر داد. سردار موسی کمالی 
در گفتگو با ایسنا، گفت: در راستای سیاست های جمعیتی ابالغی از سوی مقام معظم رهبری و به منظور خوشایندسازی سربازی برای سربازان 
متاهل، همزمان با میالد حضرت علی اکبر )ع( و روز جوان و با پیشنهاد ستاد کل نیروهای مسلح و موافقت فرمانده کل قوا، تسهیالت جدیدی 
برای سربازان متاهل در نظر گرفته شده است. وی با بیان اینکه این تسهیالت ابالغ شده و الزم االجراست، خاطرنشان کرد: براین اساس هر 
سرباز متاهل به ازای هر فرزند سه ماه از مدت زمان دوره ضرورتش کسر خواهد شد. همچنین مشموالن غایبی که تا تاریخ ابالغ این مصوبه 
دارای غیبت شده باشند، در شمول این مصوبه قرار خواهند گرفت. وی با بیان اینکه کلیه سربازان متاهل در شهر محل سکونت همسرشان به 
کار گرفته خواهند شد اظهار کرد: همچنین مرخصی کارکنان وظیفه متاهل از 22 روز در سال به 30 روز در سال افزایش یافته است. کمالی 
ادامه داد: براساس این مصوبه، کارکنان وظیفه متاهل حداقل هفته ای سه روز بعد از ساعت کاری باید از پادگان ها ترخیص شوند. همچنین برای 
آموزش های فنی و حرفه ای که در پادگان ها برگزار می شود، سربازان متاهل در اولویت قرار می گیرند. وی با تاکید بر اینکه این مصوبه از زمان 
ابالغ الزم االجراست، گفت: کلیه نیروهای مسلح باید در خرداد ماه آن را عملیاتی کنند. جانشین اداره سرمایه های انسانی ستاد کل نیروهای مسلح 
در پاسخ به سوال ایسنا مبنی بر اینکه آیا سربازان فعلی نیز امکان بهره مندی از این تسهیالت را دارند یا خیر، اظهار کرد: کلیه سربازان در حال 

خدمت و همچنین سربازان در حال آموزش نیز در شمول این مقررات قرار داشته و می توانند از آن بهره مند شوند. 

کالهبرداری از شهروندان تحت عنوان حذف یارانه ها

رئیس اداره پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا با اشاره به موضوع حذف یارانه 
اقشار مرفه گفت: کالهبرداران تلفنی با ارسال پیامک یا تماس تلفنی شهروندان را به 
سمت سایت های فیشینگ هدایت می کنند. به گزارش مهر، سرهنگ دوم علیرضا 
آذردرخش در خصوص شگرد این مجرمان اظهار کرد: این مجرمان در پی تماس تلفنی 
با شهروندان و ادعای اینکه با توجه به اطالعات مالی شما و درآمدتان، از دریافت یارانه 
حذف می شوید و اگر فکر می کنید که اطالعات ثبت شده در سیستم درست نیست 
به سایت معرفی شده مراجعه کرده و اطالعات کامل خود را وارد کنید از شهروندان 
کالهبرداری می کنند.وی افزود: سایتهای معرفی شده از سوی این افراد که پیامک یا 
تماس تلفنی با شهروندان داشته اند سایتهای جعلی و فیشینگ است و سایت هایی برای 
جمع آوری اطالعات شهروندان )به خصوص اطالعات بانکی( راه اندازی شده است.

رئیس اداره پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا ناجا به شهروندان توصیه کرد تحت 
هیچ عنوان اطالعات شخصی و بانکی خود را در این سایت ها وارد نکنند.

 تک نرخی شدن ارز نیمه دوم امسال
 محقق می شود

ایرنا- رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی 
گفت: براساس اعالم قبلی بانک مرکزی درصورت 
تامین الزامات مختلف، تک نرخی شدن ارز نیمه دوم 
امسال محقق می شود.دیواندری افزود: پیش شرط 
اصلی تک نرخی کردن ارز، تامین الزاماتی همچون 
برطرف کردن محدودیت ها، برقراری روابط بانکی با 
دنیا، عادی کردن دسترسی به منابع مالی و فراهم 
است  ارزی  منابع  به  دسترسی  برای  شرایط  سازی 
پیگیری می شود.  بانک مرکزی  اکنون در  که هم 
وی گفت: به تازگی بانک مرکزی موافقت کرد بانک 
مسکن با سه هزار میلیارد ریال )300 میلیارد تومان( 
فعالیت خود را شروع کند در واقع مانده تسهیالتشان 

را می تواند بفروشد و منابع جدید کسب کند.

ارائه رایگان دوره پیش دبستانی
  در مناطق محروم و دوزبانه 

از  پرورش  آموزش و  ابتدایی وزارت  آموزش  معاون 
کیفی  و  کمی  توسعه  ویژه  اعتباری  ردیف  تصویب 
بودجه سال 95 در مجلس  دوره پیش دبستانی در 
شورای اسالمی خبر داد. دیمه ور در گفتگو با  ایسنا، 
اظهار کرد: منتظر هستیم تا بودجه در شورای نگهبان 
نیز به تصویب برسد و به دولت ابالغ شود. وی ادامه 
داد: با تصویب این مصوبه می توانیم در سال تحصیلی 
ما  اختیار  در  بودجه  این  که  با ظرفیت خوبی  آینده 
قرار می دهد دوره یکساله پیش دبستانی رایگان را 
در مناطق محروم، مرزی و بویژه دو زبانه ارائه کنیم.

 شایعه گرانی قیمت آب به در بسته خورد 

قیمت  احتمال گرانی  ایسنا: مدتی است که شایعه 
آب شنیده می شود اما آنچه صحت دارد عدم افزایش 
قیمت آب و برق در سال 95 است و وزیر نیرو نیز 
قیمت  ثبات  موضوع  بر  خود  گفته های  آخرین  در 
آب و برق مهر تایید زد. همچنین به گفته آذرگون، 
مدیرکل دفتر بررسی های اقتصادی و خدمات امور 
کشور  فاضالب  و  آب  مهندسی  شرکت  مشترکان 
گفت: علی رغم فاصله زیاد قیمت تمام شده آب و 
آنچه از مردم اخذ می شود، قرار نیست که قیمت 

این کاال در سال جاری افزایش یابد. 

  وزیر نیرو: امسال خاموشی نداریم
این  های  برنامه  جزئیات  تشریح  با  نیرو  وزیر  مهر: 
وزارتخانه برای تامین برق مورد نیاز مردم در تابستان، 
افزود:  چیت چیان  نداریم.  خاموشی  امسال  گفت: 
تعمیرات تمام نیروگاه های کشور تمام شده و آمادگی 
نیروگاه ها  در  تابستان  در  برق  تامین  برای  خوبی 
کاهش  برای  اقداماتی  اینکه  ضمن  است،  موجود 
کند  می  کمک  که  شده  انجام  برق  شبکه   تلفات 
میزان برق تولیدی تکاپوی تامین نیاز را صورت دهد.

 خودروسازان مانع کاهش قیمت ها شده اند 
ایسنا: عضو هیئت علمی دانشگاه عالمه طباطبایی 
از  و  خودرو  عرضه  کاهش  با  خودروسازان  گفت: 
بازار  در  قیمت ها  کاهش  مانع  خود  عوامل  طریق 
توجه  با  افزود:  خاکساری،  شده اند.  خودرو  آزاد 
اقتصاد  علم  واقعیت های  نظر  از  بازار  رکود  به 
جاری  سال  در  بازار  در  داخلی  خودروهای  قیمت 
گرانی  کنار  در  گفت:  وی  یابد.  کاهش  باید  قطعا 
برخی کاالها قیمت خودرو در ایران نیز به قدری 
باالست که مردم تمایلی به خرید این محصوالت 
افزود:  وی  ندارند.  قیمت ها  این  با  بی کیفیت 
مصرف کنندگان  استقبال  عدم  دلیل  به  بنابراین 
بازار خودرو راکد است و براساس واقعیت های علم 
کاهش  باید  قیمت ها  شرایطی  چنین  در  اقتصاد 

یابد تا مصرف کنندگان خرید را آغاز کنند. 

حقوق اردیبهشت بازنشستگان نیروهای 
مسلح بموقع پرداخت می شود 

ایسنا: دو روز گذشته انتشار خبر عدم تامین اعتبار 
نیروهای  بازنشستگان  اردیبهشت  حقوق  پرداخت 
و  مجازی  فضای  در  گسترده ای  بازتاب  مسلح 
رسانه های ارتباط جمعی داشت و موجب انتقادات 
تامین  شد.سازمان  مسلح  نیروهای  بازنشستگان 
نیروهای مسلح در حدود دوسال گذشته  اجتماعی 
بازنشستگان،  با  خود  پیمان  و  میثاق  طبق  بر  و 
وجود  با  را  خود  مشترکین  حقوق  تا  نموده  سعی 
تمام نامالیمات و مشکالت، قبل از پایان هرماه به 
حساب ایشان واریز نماید. بر اساس گزارش پورتال 
طبق  مسلح،  نیروهای  اجتماعی  تامین  سازمان 
آخرین اطالعات واصله مسئولین ذی ربط سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی، قول مساعدت جهت حل 
مشکل را داده اند لذا مراتب در حال اطالع رسانی 

به بازنشستگان محترم نیروهای مسلح است. 

تسهیالت 5 تا 100 میلیون تومانی
 برای اشتغال مددجویان

فارس: قائم مقام معاون اشتغال و خودکفایی کمیته 
امداد امام خمینی )ره( گفت:  پیش بینی شده است 
ارائه  با  شغلی  فرصت  هزار   246 جاری  سال  در 
تسهیالت برای مددجویان کمیته امداد ایجاد شود. 
رزم جو، گفت: حداقل تسهیالت در مشاغل خانگی 
از صندوق  تومان است و  میلیون  5 و حداکثر 75 
توسعه ملی نیز می توانیم یکصد میلیون تومان در 

جهت ایجاد اشتغال زایی اختصاص یابد.

- رهن کامل 3 واحد آپارتمان 90 متری، دو خواب، شیک، طبقه اول 18 میلیون، طبقه دوم 15 میلیون، طبقه سوم 12 
میلیون، با امکانات دست اول، سپیده کاشانی، حاشیه بیست متری سحر غربی 

- فروش آپارتمان در حال ساخت مجموعه 5 واحدی، سپیده کاشانی، 235 میلیون، ضمانت دریافت وام مسکن 
85 میلیون

- خیام 20 متر مغازه نقد و اقساط 80 میلیون

امالک آسمان       خرید و فروش ، مشارکت ، پیمانکاری و نظارت

بیرجند- خیابان مدرس- بیست متری دوم غربی نبش نواب3   09155615573 - 09155611127   32231772-73 ww
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گچ کاری و گچ بری پذیرفته  می شود.  به قیمت مناسب  در اسرع وقت )شهر- روستا(    
 09159658659

لوله کشی و آبرسانی، اجرای فاضالب ، سرد و گرم ، شوفاژ
نصب شیرآالت ، سرویس کولر، لوله باز کنی با فنر برقی

تشخیص و رفع ترکیدگی لوله     09158651167 - شهریاری

جشن  بـزرگ  
به مناسبت  والدت

 حضرت علی اکبر )ع( و روز جوان 
همراه با جوایز
سخنران: آقای سید  علیرضا عبادی
مداح آقایان: حاج مهدی سبزه کار- شریفی نیا - زارع
زمان: سه شنبه 95/2/28 بعد از نماز مغرب و عشا
مکان: مهرشهر- خیابان ولی عصر )عج( - بین ولی عصر 11 و 13 - هیئت حضرت علی اکبر)ع(

پایگاه مقاومت  سردار شهید  صفر علی  رضایی- روابط عمومی هیئت و کاروان پیاده حضرت علی اکبر )ع(

آگهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد رهنی( 
به استناد مواد 121 و 122 - آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی ششدانگ محل کارخانه تولید آجر سفال اسفدن احداث 

شده بر روی یک قطعه زمین به مساحت 80112/50 متر مربع به نشانی شهر اسفدن از توابع شهرستان قاینات دارای پالک ثبتی شماره 
1837 فرعی واقع در اراضی اسفدن پالک 131- اصلی قطعه 3 از بخش 14 قاین که سند مالکیت آن ذیل ثبت 17 صفحه 49 دفتر جلد 
یک قاین به نام شرکت آجر سفال اسفدن ثبت شده به شماره 2113 ثبت شرکتهای بیرجند با مدیریت و امضای آقای غالمرضا وزیری راد 
مدیر عامل و خانم زری وزیری رئیس هیئت مدیره صادر و تسلیم گردیده است. محدود به حدود اربعه ذیل به شرح پرونده ثبتی: شماالً بطول 
425 متر مرزیست به اراضی 131- اصلی شرقا بطول 188/50 متر مرزیست به شماره مزبور جنوباً بطول 425 متر به مرز 157- اصلی غرباً 
بطول 188/50 متر مرزیست به اراضی مذکور- حقوق ارتفاقی ندارد که به همراه دیگر وثایق منقول و غیر منقول برابر سند رهنی 158606- 
1388/4/24 دفترخانه اسناد رسمی شماره یک بیرجند در قبال مبلغ 6/550/868/398 ریال به انضمام سود و خسارت تاخیر تا روز وصول 
موضوع بدهی شرکت فوق که فعال منحل شده و آقای غالمرضا وزیری راد به عنوان مدیر تصفیه انتخاب گردیده، در رهن بانک صادرات شعبه 
بیرجند به نمایندگی اداره حقوقی مدیریت شعب خراسان جنوبی قرار گرفته است. به دلیل عدم ایفای تعهدات بانک مرتهن مستند به ماده 
34 اصالحی قانون ثبت از دفترخانه تنظیم کننده سند تقاضای صدور اجراییه علیه مدیون و راهن فوق را نموده که پرونده ای تحت کالسه 
9100271 در این خصوص نزد اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند تشکیل شده است با توجه به اینکه امالک مورد رهن متعدد بوده وفق مواد 
30 و 31 - آیین نامه اجرا نیابت اجرایی جهت ادامه عملیات اجرایی تا مرحله قطعیت ارزیابی اموال غیر منقول مورد رهن اعطا و به استناد 
ماده 123- آیین نامه مذکور به شرح ذیل مزایده خواهد شد. پس از ابالغ اجراییه و انقاضای 10 روز مهلت مقرر قانونی به دلیل اینکه متعهدین 
بدهی خود را پرداخت و یا نزد صندوق ثبت تودیع ننموده اند بنا به تقاضای بانک بستانکار و پس از طی تشریفات قانونی به موجب نظریه 
کارشناس رسمی دادگستری در رشته راه و ساختمان ششدانگ ملک مورد رهن با مساحت 80112/50 متر مربع و اعیان احداثی مشتمل بر 
کوره های پخت آجر و 42 قمیر تولید آجر با مساحت 2450 متر مربع  و ساختمان نگهبانی به مساحت 35 مترمربع و انبار سوخت با مساحت 
15 مترمربع و سوله ماشین آالت با مساحت حدوداً 750 متر مربع بدون احتساب ارزش یک حلقه چاه عمیق و اشتراکات منصوبه پس از 
رسیدگی به اعتراضات واصله به مبلغ 4/830/000/000 ریال ارزیابی و قطعیت یافته است. مازاد اول پالک فوق به موجب پرونده اجرایی کالسه 
9100316 در قبال مبلغ 447/962/096 ریال و مازاد دوم آن به موجب پرونده اجرایی کالسه 9100317 در قبال مبلغ 634/916/063 
ریال و مازاد سوم آن به موجب پرونده اجرایی کالسه 9200261 در قبال مبلغ 544/286/400 ریال و مازاد چهارم آن به موجب پرونده 
اجرایی کالسه 92000260 در قبال مبلغ 577/500/000 ریال و مازاد پنجم آن به موجب پرونده اجرایی کالسه 9200259 در قبال مبلغ 
577/500/000 ریال و مازاد ششم آن به موجب پرونده اجرایی کالسه 9200258 در قبال مبلغ 52/500/000 ریال طلب بستانکاران موخر 
به ترتیب اولویت بازداشت گردیده که در صورت وجود مازاد پس از انجام مزایده از محل مازاد حاصله به ترتیب اولویت پرداخت خواهد شد. با 
توجه به تقاضای بانک مرتهن طی نامه شماره 31/9612/156-1395/1/25 اموال غیر منقول به شرح فوق روز یکشنبه مورخ 1395/3/24 
از ساعت 9 صبح الی 12 ظهر در محل اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند واقع در میدان شهدا از طریق مزایده به فروش خواهد رسید. مزایده 
حضوری و نقدی و از مبلغ ارزیابی شده فوق شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی واگذار خواهد شد. هزینه های دولتی به شرح ماده 40 آیین 
نامه اجرا وصول خواهد شد و سایر هزینه های مربوط به آب، برق ، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد 
مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد 
به عهده برنده مزایده است که در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی راجع به هزینه های فوق مسترد خواهد شد. هرگاه متعهدین قبل از روز 
مزایده اقدام به پرداخت و یا تعیین تکلیف بدهی خویش نمایند از تشکیل جلسه مزایده خودداری خواهد شد و چنانچه روز مزایده تعطیل 

رسمی گردد، مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد. 

 تاریخ انتشار: 95/2/28    غالمرضا دادی- رئیس اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424 3 270 تن گوجه سبز در خراسان جنوبی برداشت شد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی گفت: 
این مقدار محصول از حدود 52 هکتار باغ زیر کاشت گوجه سبز در استان از اواخر فروردین تا کنون برداشت شد. ولی پور مطلق، ارزش 
محصول گوجه سبز برداشت شده را 710 میلیون تومان اعالم کرد و افزود:  بیشترین برداشت این محصول مربوط به شهرستان قاین است.

برداشت 270 تن گوجه سبز در خراسان جنوبی

جنوبی  خراسان  در  ساله   1۸ های  خشک سالی  ادامه  با 
امسال ذخیره آبی سد نهرین به صفر رسیده و شهر طبس 
با  کشور  شهرستان  بزرگ ترین  مردم  آب  تأمین  برای 

بحران جدی بی آبی مواجه است.
آتش  که  است  دهه  دو  حدود  اکنون  مهر،  گزارش  به 
و  افتاده  جنوبی  خراسان  کویر  جان  به  خشک سالی 
زخم هایی بر تن خشکیده آن باقی گذاشته که هر سال 

عمیق تر می شود.
امسال خراسان جنوبی وارد هجدهمین سال خشک سالی 
شده و در طول همه این سال ها نه تنها از تب خشک سالی 
درجه ای کاسته نشده بلکه هر سال شدت بیشتری به خود 
می گیرد به طوری که امسال بارندگی های استان نسبت 
به سال گذشته حدود ۳5 درصد کاهش داشته و باوجود 
به  آب  ورودی  میزان  تنها  بهاره  سیل آسا  های  بارندگی 
که  بوده  مترمکعب  میلیون   ۸.7 بر  بالغ  استان  سدهای 
نیز نسبت به سال گذشته 11 درصد کاهش  این میزان 
از خشک  این قهر طبیعت  پیامدهای  را نشان می دهد.  
از بین رفتن درختان،  شدن قنات ها، بیکاری کشاورزان، 
روی آوردن به شغل های کاذب و مهاجرت درصد قابل  
برای  را  استان  شهرهای  حتی  حاال  و  گذشته  روستاها 
طبس  شهرستان  است.  کرده  مشکل  دچار  آب  تأمین 
پیامدهای  که  خاورمیانه  شهرستان  بزرگ ترین  به عنوان 
خشک سالی در استان بیشتر از هر جای دیگری خود را در 
آن نشان داده  و همه چیز اعم از درخت و باغ و چشمه و 
قنات و چاه گرفته تا ماهی و زنبور و حیات وحش و غیره 

از آسیب آن در امان نمانده اند.
نهرین  سد  از  طبس  شهر  شرب  آب  از  بخشی  تاکنون 
صفر  به  نیز  سد  این  ذخیره  امسال  که  می شده  تأمین 
با  را  شهر  این  جمعیت  نفر  هزار   ۴1 حدود  و  رسیده 
مشکل جدی کمبود آب در تابستان روبه رو خواهد کرد 
به گونه ای که مسئوالن این شهر از هم اکنون در مورد 
کاهش فشار آب از خردادماه هشدار داده و تنها راه حل 

این مشکل را صرفه جویی عنوان کرده اند.
عالوه بر این، تغییر اقلیم سبب شده که گرمای تابستان 
شدن  روشن  با  و  داده  نشان  را  خود  موعد  از  زودتر 
از  تر  جدی  طبس  در  آب  بحران  اکنون  آبی،  کولرهای 
گذشته خود را در این استان نمایان کرده که منابع آبی 
مردم شهر  نیاز  جوابگوی  دیگر  روز  چند  تا  فقط  موجود 
بوده و پس از آن با کاهش فشار و حتی احتمااًل قطعی 

آب مواجه خواهند بود.

ذخیره سد نهرین به صفر رسید

مدیر شرکت آب و فاضالب شهری طبس در این رابطه 
در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در شهر طبس 
برای ۴1 هزار نفر در قالب 17 هزار و 200 مشترک تأمین 

آب انجام می شود.

برآوردهای  طبق  اینکه  بیان  با  زاده  محمد  علیرضا 
دو  بر  بالغ  مشترکان  این  گذشته  سال  در  انجام شده 
میلیون مترمکعب آب نیاز دارند، بیان کرد: تاکنون حدود 
۳2 درصد این آب از طریق تصفیه خانه سد نهرین تأمین 
می شده است که در حال حاضر به دلیل کمبود بارندگی 

ذخیره آن به صفر رسیده است.
وی از کاهش ۳0 درصدی میزان بارندگی در شهرستان 
این  بر  عالوه  افزود:  و  داد  خبر  جاری  سال  طی  طبس 
میزان بارندگی هایی که بوده نیز در حوزه آبریز سد نبود و 
در نتیجه طی سال جاری سد نهرین هیچ آبگیری نداشته 
است. مدیر شرکت آب و فاضالب شهری طبس ادامه داد: 
این عوامل سبب شده که امسال یک منبع عظیم  همه 
های  بارندگی  روند  با  و  بدهیم  دست  از  را  طبس  آبی 
کمبود  مشکل  با  تابستان  در  می شود  پیش بینی  موجود 
آن  حل  راه  تنها  که  شویم  رو  روبه  طبس  شهر  در  آب 

صرفه جویی است.

 خالی شدن سد نهرین تصفیه خانه
 طبس را نیز تعطیل کرد

تصفیه خانه  اینکه  به  توجه  با  داشت:  عنوان  زاده  محمد 
با  بوده  سد  سطحی  های  آب  تصفیه  مختص  طبس 
تعطیل  موقتًا  نیز  تصفیه خانه  این  سد  ذخیره  صفر شدن 

و کارهای تعمیراتی در آن انجام می شود.
این  حل  برای  را  خود  امکانات  تمام  اینکه  بیان  با  وی 

جوابگو  آبی  محدود  منبع  با  اما  بسته ایم  به کار  مشکل 
نیاز شهر نیست، عنوان داشت:  در حال حاضر حدود 75 
استفاده شده  درصد آب مصرفی طبس در بخش خانگی 
که بخش عمده ای از این آب در فصل گرما توسط وسایل 
سرمایشی و آبیاری فضای سبز هدر می رود. وی با اشاره 
هزار   2۴ حدود  انجام شده  برآوردهای  طبق  اینکه  به 
کولرآبی در شهر وجود دارد که در طی یک شبانه روز بالغ 
بر هفت هزار مترمکعب آب مصرف می کند، بیان داشت: 
تأمین این حجم آب با توجه به خشک سالی های چندین 
فاضالب  و  آب  شرکت  مدیر  است.  مشکل  بسیار  ساله 
در  مصرف  مدیریت  برای  اینکه  بیان  با  طبس  شهری 
بحث فضای سبز بیشتر انشعابات فضای سبز شهرداری 
در اماکن عمومی قطع شده است، افزود:  در گذشته بالغ 
این  که  داشته  زمینه  این  در  شهرداری  انشعاب   52 بر 
یافته است.  انشعاب کاهش  به 10  تعداد در حال حاضر 

محمد زاده همچنین به بررسی جدی مسئله کمبود آب 
در کارگروه آب طبس اشاره کرد و گفت: در این کارگروه 
و  شناسایی  موجود  پتانسیل هایی  تمام  که   شده  تالش 

برای بهره برداری آب شرب مورداستفاده قرار گیرد.

نیاز آبی طبس در تیر به
 2۸0 لیتر بر ثانیه می رسد

موقوفه  دو حلقه چاه  از  راستا  این  در  اینکه  بیان  با  وی 
همچنین  داد:  ادامه  است،  استفاده شده  آب  تأمین  برای 

تاکنون دو حلقه چاه متعلق به شهرداری که دارای کیفیت 
مناسب برای آب شرب بوده بهره برداری و همچنین دو 
اضافه  زمینه حفر می شوند. وی  این  در  دیگر  چاه  حلقه 
چاه های  که  کمی  آبگیری  حجم  به  توجه  با  اما  کرد: 
برطرف  آبی طبس  مشکل  از  کمی  بخش  دارند  آبرفتی 
می شود. مدیر شرکت آب و فاضالب شهری طبس تاکید 
لیتر   22۶ ایجادشده  که  آبی  منابع  این  با  تاکنون  کرد: 
آب در ثانیه را می توانیم تأمین کنیم اما طبق برآوردهای 
ثانیه  لیتر در  به 2۸0  تیرماه  آبی شهر در  نیاز  انجام شده 
و  آب  فشار  کاهش  مشکل  با  ازاین رو  رسید  خواهد  نیز 
حتی قطعی آب روبه رو خواهیم بود که تنها راه حل آن 
صرفه جویی است. محمد زاده همچنین به انجام عملیات 
نشت یابی در شبکه عمومی انتقال آب طبس اشاره کرد 
و گفت: در این طرح در فاز نخست تمامی انشعابات شهر 
پایش و در فاز دوم نیز با دقت بیشتر مناطق نیمه شرقی 

شهر مورد پایش قرارگرفته اند. به گفته وی با اجرای این 
طرح تاکنون 100 مورد نشت نامرئی در شبکه های انتقال 

شناسایی و در حال بازسازی است.

سرچشمه های کارون تنها التیام 
زخم های خشکیده طبس است

بازسازی  طبس،  شهری  فاضالب  و  آب  شرکت  مدیر 
منابع  تجهیزات  تعویض  و  بازبینی  فرسوده،  شبکه های 
کاهش مصرف  برای  مردم  به  اطالع رسانی  و  آب  تولید 

این شرکت برای کاهش هدر  اقدامات دیگر  از جمله  را 
رفت آب عنوان کرد. هر چند مدیریت مصرف منابع آبی 
موجود می تواند بخشی از مشکل کمبود آب را حل کند 
اما باوجود همه این مشکالت به نظر می رسد که انتقال 
آب به طبس تنها راه حل مؤثر برای رفع معضل بی آبی در 

این شهرستان است.
در طول این سال ها گزینه های متعددی برای اجرای طرح 
انتقال آب  این شهرستان وجود داشته که  به  انتقال آب 
از سرچشمه های کارون یکی از آن ها بود و بنا به مصوبه 
شورای عالی آب در سال ۸۳ سهمیه ای از محل خط دوم 
انتقال آب به یزد برای شهرستان طبس در نظر گرفته  هم 
در هاون وعده های  از گذشت حدود 12 سال هنوز  بعد 
تداوم  تنها  مسئوالن  پاسخ  و  می شود  کوبیده  مسئوالن 

پیگیری ها است.

وعده های بی پایان انتقال آب

در  جنوبی  خراسان  منطقه ای  آب  شرکت  مدیرعامل 
گفت و گو با  خبرنگار مهر در ارتباط با آخرین وضعیت 
این  پیگیری  از کارون، می گوید: در حال  سهمیه طبس 
در  کار  این  برای  کارشناسی  اقدامات  و  هستیم  موضوع 
تالش  تمام  کرد:  بیان  امامی  حسین  است.  انجام  حال 
خود را خواهیم کرد تا حق واقعی مردم طبس را مطالبه 
کنیم تا حقوق مردم این شهرستان ها ضایع نشود. وی با 
امسال به صفر رسیده  اینکه ذخیره سد نهرین  به  اشاره 
است، عنوان داشت: در گذشته بخشی از آب شرب طبس 
از این سد تأمین می شده که امسال این ذخیره صفر شده 
و تنها حق آبه ای برای کشاورزان باقی مانده که در اختیار 
آن ها قرار داده می شود. مدیرعامل شرکت آب منطقه ای 
خراسان جنوبی با بیان اینکه در حال حاضر در شهرستان 
طبس از نظر سرانه تأمین آب در حد استاندارد کشوری 
می شود  پیش بینی  اینکه  به  توجه  با  اما  گفت:  هستیم، 
داشته  این شهرستان  در  را  امسال گرمای غیرمترقبه ای 
باال برود ممکن  باشیم و به طبع آن میزان مصرف آب 
است که با کمبود آب در تابستان روبه رو شویم. امامی با 
اشاره به برنامه ریزی های انجام شده برای حل این مشکل 
در تابستان، افزود: برای رفع این چاه حفر دو چاه جدید 
قرارگرفته که در حال حاضر یک چاه در  در دستور کار 
حال حفاری است. به گفته وی هم اکنون آب شهرستان 
طبس از طریق 20 چاه تأمین می شود. هر چند انتقال آب 
به شهرستان طبس تنها راه تدوام حیات در این شهرستان 
به نظر می رسد اما با روند کند موجود، اجرای این پروژه 
نتیجه  به  اخیر  سال  دو  یا  یک  طی  که  نیست  چیزی 
برطرف  را  آن  ساله   1۸ تشنگی  و عطش  رسیده  عملی 
کند و در نتیجه صرفه جویی و مدیریت منابع آبی موجود 
جلوی می تواند  موجود  مقطع  در  که  است  راه حلی   تنها 

بحران های جدی را بگیرد.

بحران آب در بزرگ ترین شهرستان کشور

سه شنبه * 28 اردیبهشت 1395 * شماره 3507
به   ... دکتر  نوبت  گرفتن  برای  ازظهر  بعد  دیروز 
... مراجعه کردم. پرسنلی  کلینیک ویژه تخصصی 
اصال  بلکه  نبودند  جوابگو  تنها  نه  بودند  آنجا  که 
که  نداشتند  کارشان  از  اطالعی  و  خوب  برخورد 
مردم را راهنمایی کنند. یکی می گفت ساعت 9 
شب بیایید، آن دیگری می گفت ساعت 11 شب 
آمدیم  شب   9:۳0 ساعت  ما   ... خالصه   ، بیایید 
چند  و  ما  که  بودند  چسبانده  درب  روی  کاغذی 
نفر دیگر اسم مان را نوشتیم . صبح ساعت 7 که 
نفر روبه رو  با صف طویلی در حدود 100  آمدیم 
. از کاغذ دیشب اصال خبری نبود کاغذی  شدیم 
نفر روی  نام 120  و  بر درب چسبانده شده  دیگر 
آن نوشته شده بود. ساعت 7/5 که شد در باز شد 
نفر   ۴0 فقط  و  برداشتند  را  کاغذ  آمدند  آقایی  و 
اول را صدا کردند و گفتند بقیه بروند چون اضافه 
هستند ... باز امشب ، روز از نو روزی از نو... مسئله 
و  صحیح  برنامه  توانید  نمی  که  شما  اینجاست 
درستی داشته باشید که مردم را سرگردان نکنید و 
پرسنلی بیاورید که جوابگوی مردم باشند باز کردن 

کلینیک جدید چه صیغه ای است؟!
915...029

در  آسرائی  فریدون  آقای  عکسهای  گذشته  هفته 
)ع(  اکبر  علی  توانبخشی حضرت  مرکز  از  بازدید 
در  معلوالن  با  را  اش  صمیمی  و  گرم  برخورد  و 
ای  دیدم  مجازی  فضای  در  مختلف  های  گروه 
کاش روابط عمومی مجموعه اطالع رسانی کامل 
انقالبی در جراید  این هنرمند مردمی و  از حضور 
یک  عنوان  به  دادند.  می  انجام  ها  خبرگزاری  و 

شهروند از بانیان این امر خیر قدردانی می کنم.
915...۴۳7

فراموشی  به  را  شهر  شمال  شهری  مسئوالن 
شهر  شمال  با  شهر  جنوب  سبز  فضای  سپردند 
بفرمایید.  قضاوت  خودتان  نیست  مقایسه  قابل 
خیابان  به  شعبانیه  بلوار  بازگشایی  امکان  آیا 
نیست؟  شهرداری  و  شهر  شورای  ناحیه  از  الهیه 
خیابان  وصل  امکان  آیا  سال  ده  گذشت  از  بعد 
این  با  آیا  نیست؟  )ع(  رضا  امام  بلوار  به  دولت 
امکان  بیرجند  شهر  شمال  در  مستقر  جمعیت 
یک  از  دریغ  ؟  نبوده  بیمارستان  یک  احداث 
سر  که  اجتماعی  تامین  بیمارستان  درمانگاه. 
ها صحبت  در  فقط  درآورد.  اداری  سایت   از 

در  خبری  هیچ  عمل  در  ولی  هست  شهر  شمال 
برای  زیرساختی  هیچ  حتی  نیست.  شهر  شمال 

شمال شهر تعریف شده نیست...
9۳9...0۸5

سالم داریم به میالد منجی عالم بشریت نزدیک می 
 شویم امید است شهرداری به زیباسازیبلوار های
)معلم-غفاری-شعبانیه-مهرشهر و...( اقدام نماید.
915...۸0۳

 با سالم خدمت مسئوالن محترم شهرداری ، لطفا 
سری هم به بلوار همت مهر شهر بزنید و بگویید 
علت چیست که یک طرف بلوار آسفالته و طرف 
دیگه خاکی چرا ماشینها مسیر رفت و برگشتشان 
قاطی شده و همه از تو آسفالت میرن؟ گناه اهالی این 
 محل چیست ؟ حتما باید یک تصادف یا حادثه ای

رخ بده تا یکی کاری کنه؟
915...501

می خواستم بپرسم شهرستان خوسف چرا اینترنت 
تمامی  که  صورتی  در  نداره؟  اول  همراه   3g
اینترنت  از  نسل  این  به  استان  های  شهرستان 

مجهزند. مسئوالن همراه اول لطفًا پاسخ بدهند.
915...92۴

ذخیره آب سدهای طبس صفر شد

تاسیس موسسه غیر تجاری پارت انگیزش خاوران در تاریخ 1395/2/25 به شماره ثبت 363  و شناسه 
ملی 14005836239 ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع 

عموم آگهی می گردد:

موضوع موسسه: پیشگیری از اعتیاد، آموزش در زمینه آسیب های اجتماعی، همکاری در پژوهش های علوم اجتماعی، تعالی و تحکیم 
خانواده، آموزش سالمت، پیشگیری از اعتیاد به الکل و دخانیات مدت موسسه: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی موسسه: 
استان خراسان جنوبی، شهرستان بیرجند، خیابان توحید، خیابان رشادت، پالک 13 - کدپستی 9718833719 سرمایه موسسه: مبلغ 
ده میلیون ریال به صورت نقدی می باشد. اولین مدیران موسسه: آقای سید مصطفی حسینی به شماره ملی 0653104758 )دارنده 
2500000 ریال سهم الشرکه( به سمت مدیرعامل  و رئیس هیئت مدیره و آقای محمدعلی میرکی فریز به شماره ملی 0652011942 
)دارنده 2000000 ریال سهم الشرکه( به سمت خزانه دار و آقای محمد حسین نخعی به شماره ملی 0652109543 )دارنده 500000 
ریال سهم الشرکه( به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و خانم مرضیه فارسی به شماره ملی 00640079008 )دارنده 500000 ریال سهم 
الشرکه( به صورت عضو اصلی هیئت مدیره و خانم مریم میرکی فریز به شماره ملی 0652051510 )دارنده 500000 ریال سهم الشرکه( به 
سمت عضو اصلی هیئت مدیره و خانم محبوبه رحمتی به شماره ملی 3341202846 )دارنده 500000 ریال سهم الشرکه( به سمت عضو 
اصلی هیئت مدیره و خانم نصرت زمانی پور به شماره ملی 0652847226 )دارنده 500000 ریال سهم الشرکه( به سمت عضو اصلی هیئت 
مدیره )دارنده 500000 ریال سهم الشرکه( و خانم زیبا قدری به شماره ملی 5239949077 )دارنده 500000 ریال سهم الشرکه( به سمت 
عضو علی البدل هیئت مدیره و آقای محمد حسن میرکی فریز به شماره ملی 0652054234 )دارنده 500000 ریال سهم الشرکه( به سمت 
عضو علی البدل هیئت مدیره و آقای سید عباس حسینی به شماره ملی 0650496485 )دارنده 500000 ریال سهم الشرکه ( به سمت عضو 
علی البدل هیئت مدیره و آقای عباس حسینی به شماره ملی 0650496485 )دارنده 500000 ریال سهم الشرکه( به سمت عضو علی البدل 
هیئت مدیره و خانم سکینه حسینی به شماره ملی 0652365612 )دارنده 500000 ریال سهم الشرکه ( به سمت عضو علی البدل هیئت 
مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و اوراق 
عادی و اداری موسسه با امضای مشترک آقای سید مصطفی حسینی )مدیرعامل( و آقای محمدعلی میرکی فریز )خانه دار( همراه با مهر 
موسسه معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل: طبق اساسنامه. خانم فریبا شایگان به شماره ملی 3719570142 )دارنده 500000 ریال 
سهم الشرکه( به سمت بازرس اصلی و مرضیه موسوی به شماره ملی 0651810061 )دارنده 500000 ریال سهم الشرکه( به سمت بازرس 
علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیر االنتشار آوای خراسان جنوبی جهت نشر آگهی های موسسه انتخاب گردید.

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی- مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری بیرجند

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بیرجند

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی 

برابر رای شماره 139560308001000438 هیئت اول/  دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجند تصرفات مالکانه علی ابراهیمی فرزند غالمحسین به شناسنامه 28 صادره از 
بیرجند کد ملی 0652209319 در ششدانگ یک باب منزل به مساحت 182 متر مربع قسمتی از پالک 227 اصلی بخش 2 حوزه ثبتی 
بیرجند از محل مالکیت حاج محمد میابادی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می 
شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 

تاریخ انتشار نوبت اول: 95/2/2۸   تاریخ انتشار نوبت دوم: 95/3/12
 رئیس ثبت اسناد و امالک بیرجند

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت  اول

نظر به اینکه در پرونده اجرایی به شماره کالسه 942098941612 محکوم علیه آقای علی اکبر یوسفی و ظاهر دهمرده 
محکومند به پرداخت مبلغ 418/151/771 ریال بابت اصل خواسته و غیره در حق محکوم له علیرضا خرمی و پرداخت مبلغ 2/000/000 
ریال بابت حق االجرا در حق دولت و با توجه به توقیف پالک ثبتی به شماره 3544 فرعی از 1554 اصلی بخش 2 بیرجند که حسب 
نظریه کارشناسی ملک واقع در خیابان ایثار 12- پالک 54 متعلق به محکوم علیه که مساحت عرصه 139 مترمربع و مساحت اعیان 
175/35 متر مربع در دو طبقه همکف و اول و برابر استعالم از شهرداری منطقه یک از سمت شرق به عمق 2/10 متر و جنوب به عمق 
1/10 متر دارای تعریض به مقدار 34/28 متر مربع می باشد و همچنین اجرای پخی به طول 3 متر الزامی است پس از تعریض مساحت 
  G4  باقیمانده عرصه 103/72 متر مربع خواهد بود و دارای یک امتیاز برق 25 آمپر تکفاز و یک انشعاب آب 1/2 اینچ و یک انشعاب گاز
با توجه به مراحل فوق به مبلغ 1/096/740/000 ریال کارشناسی گردیده است که از طریق مزایده در روز چهارشنبه تاریخ 95/03/12 
از ساعت 10 الی 11 در دفتر اجرای احکام حقوقی به فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین 
قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است 
حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده 
تجدید خواهد شد. متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان داده شود. 

رجبی- مدیر دفتر اجرای احکام حقوقی دادگستری بیرجندهزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود.

دادگستری جمهوری اسالمی ایران

مزایده شماره 95/1

موضوع مزایده: عبارت است از واگذاری فروشگاه های برند شرکت مخابرات 
خراسان جنوبی برای ارائه خدمات به مشترکین و متقاضیان به باالترین قیمت 

پیشنهادی طبق شرایط منضم به طرح قرارداد
شرط تهیه اسناد:کلیه شرکت های واجدشرایط با واریز مبلغ 200/000 ریال 

به حساب سیبا شماره 0106034398001 بانک ملی می توانند در مزایده شرکت نمایند.
مهلت تهیه اسناد: از تاریخ 95/2/28 تا پایان وقت اداری 95/3/5 تحویل اسناد: پایان وقت 

اداری 95/3/16 و بازگشایی پاکت ها 95/3/17
تضمین: تضمین شرکت در مزایده مبلغ 74/000/000 ریال به صورت ضمانت نامه بانکی 
شماره  به  مرکزی  ملی  بانک  سیبا  حساب  به  نقدی  واریز  یا  بانکی  شده  تضمین  چک  یا 

0106034398001 به نام مخابرات خراسان جنوبی می باشد.
محل تهیه اسناد: بیرجند- بلوار پاسداران- میدان جانبازان- شرکت مخابرات خراسان جنوبی  

اتاق شماره 124
تلفن تماس: 32424000-056    فاکس: 056-32424004

شرکت مخابرات خراسان جنوبی

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه )نوبت دوم(
شرکت تعاونی مصرف کارکنان کویرتایر    تاریخ انتشار: 95/2/28

شناسه ملی: 10360024135      شماره ثبت: 721
بدینوسیله به اطالع اعضای محترم می رساند: 

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت تعاونی مصرف کارکنان کویرتایر سه شنبه 95/3/11 راس ساعت 14 در 
محل نمازخانه کویرتایر تشکیل می گردد.

 لذا از کلیه اعضای محترم دعوت می شود برای اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این مجمع اصالتا یا وکالتا 
حضور بهم رسانند. ضمنا چنانچه عضوی بنا به دالیلی نتواند شخصا حضور یابد، می تواند همزمان با نماینده تام 
االختیار خویش با هم به دفتر شرکت مراجعه و برگ وکالت نامه را تنظیم و برگه ورود به جلسه مجمع را دریافت 

نمایند. 
حداکثر آرای وکالتی هر عضو سه رای و هر فرد غیر عضو یک رای می باشد. 

دستور جلسه: استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس- بررسی و تصویب صورت های مالی )ترازنامه- سود و زیان- 
تقسیم سود( سال 94

پیش بینی بودجه سال مالی 1395- انتخاب بازرس قانونی شرکت برای مدت یک سال مالی- تعیین خط مشی 
هیئت مدیرهآینده شرکت

اعالمیه بستانکاران )نوبت سوم(
دعوت از بستانکاران شرکت تعاونی مسکن مهر شماره 7 )در حال تصفیه( به شماره ثبت 2968

پیرو آگهی انحالل مندرج در روزنامه رسمی به شماره 20631 مورخ 94/10/13 در اجرای ماده 225 قانون 
تجارت، بدینوسیله از کلیه بستانکاران شرکت تعاونی مسکن مهر شماره 7 )در حال تصفیه( به شماره ثبت 
2968 دعوت می شود که هرگونه طلب و ادعایی از شرکت دارند با در دست داشتن مدارک مستند و 
مستدل خود حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی به نشانی: ابوذر، خیابان شیرین، پالک 

9 مراجعه نمایند. بدیهی است پس از انقضای مدت مذکور هیچگونه ادعایی مسموع نخواهد بود. 
مدیر تصفیه شرکت تعاونی مسکن - معصومه بهلگردی )در حال تصفیه(

حمل  اثاثیه منزل با خاور مسقف و کارگر ماهر
09159639065 - علی آبادی   ضمنا کارگر تنها نیز داریم
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 بیشتر مردم وقتی برای خرید لوازم چرمی می روند تمایل دارند چشم خود را به روی درد و رنجی که حیوانات متحمل شده اند ببندند. بدین منظور در بانکوک تیمی تشکیل شد تا این 
نگرش را تغییر دهد. آنها در یک فروشگاه، لوازم چرمی لوکسی که ظاهری معمولی داشتند قرار دادند. اما داخل کیف ها، کفش ها، لباس ها و همه لوازم چرمی این فروشگاه پر از گوشت 
و خون و حتی در مواردی قلب تپنده بود. جالب است بدانید هرساله بیش از 440000 مار پیتون در جنگل های جنوب شرق آسیا گرفتار می شوند تا تبدیل به یک کاالی چرمی شوند.

راز وحشتناک پشت لوازم چرمی!

 ساخت ربات قابل خوردن برای 
درمان زخم های داخلی بدن

پژوهشگران موسسه فناوری ماساچوست یک ربات 
قابل هضم جدید را ابداع کرده اند که ممکن است 
روزی از آن برای ترمیم زخم های داخلی بدن، انتقال 
اشیائی  بردن  بین  از  یا  مختلف  های  اندام  به  دارو 
استفاده گردد که به صورت تصادفی بلعیده می شوند.

روده  از  چندالیه  ربات سطحی  این  شکل ظاهری 
خشک شده خوک است و یک قطعه آهنربای کوچک 
دارد. ربات در حالت تاشده شکلی شبیه به کپسول دارد 
و بیمار می تواند آن را مانند یک قرص ببلعد. در مرحله 
بعد دارو به معده می رسد و در داخل مواد اسیدی 
درون معده از هم باز می شود و از آنجا پزشکان می 
توانند آن را برای انجام اعمال مختلف با استفاده از 
آهنرباهای بیرونی به سمت اندام های داخلی دیگر 
هدایت نمایند. طرح کلی ربات بسیار ابتدایی است و 
اما  نیاز دارد  بهتر شدن  برای  به زمان زیادی  هنوز 
خالقانش تصور می کنند که به الگویی امیدوار کننده 
 برای ابداع شیوه های درمانی نوین دست پیدا کرده اند.

برای استفاده از این ربات درون بدن انسان به سیستم 
های کوچک، قابل کنترل و بدون اتصال بیرونی نیاز 
خواهد بود. اگر یک ربات به دستگاهی در بیرون بدن 
انسان متصل باشد، آنگاه کنترل و قرار دادنش در بدن 
کاری بس دشوار خواهد بود. از طرف دیگر، هدایت 
یک شی خارجی درون بدن انسان صرفا با استفاده از 
آهنربا کاری بس دشوار است اما در مرحله نخست، 
ابداعی صرفا باید بتواند باتری بلعیده شده را  ربات 
از بدن خارج نماید. طبق اعالم این دانشگاه، همه 
ساله در ایاالت متحده آمریکا، بالغ بر 3500 گزارش 
از بلعیده شدن باتری فرد توسط افراد ثبت می شود 
که این مواد در صورتی که درون بدن باقی بمانند می 
توانند باعث سوختگی آن شوند. دانشمندان پیشنهاد 
کرده اند که ربات اورگامی طراحی شده را می توان در 
چنین شرایطی برای یافتن باتری  هدایت آن به سمت 
روده و در نهایت خارج کردنش به کار برد. دانشمندان 
برای ارزیابی سودمندی ربات طراحی شده در انجام 
این کار یک معده خوک را خریداری کرده و بخشی از 
آن را با استفاده از سیلیکون مدلسازی کردند. آنها در 
مرحله بعدی الگوی طراحی شده را با آب و آب لیمو 
پر کردند تا مایعات اسیدی شکم را شبیه سازی نمایند 
و سپس با استفاده از ربات طراحی شده تستی را روی 

آن انجام دادند و باتری را از درونش خارج کردند.

علمی

اسماعیلی - با توجه به اولویت سیستم حمل 
استان  مرکز  و  بیرجند  شهر  در  عمومی  نقل  و 
از  استفاده عموم شهروندان  و   خراسان جنوبی 
ناوگان اتوبوسرانی، اهمیت برنامه ریزی در این 

بخش غیرقابل انکار است.
افزایش نرخ ناوگان های عمومی اعم از تاکسی 
و اتوبوس نارضایتی هایی در پی داشته و باعث 
اختالف بین مسافران و رانندگان هم شده است. 
خوانندگان  از  یکی  توسط  که  تحقیق   این  در 
میزان  که  است  شده  سعی  شده  تهیه  روزنامه 
از این خطوط، نحوه ی دسترسی،  رضایتمندی 
انگیزه برای عدم استفاده از اتومبیل های شخصی،  

و..... از نگاه مسافران بررسی شود. 

بحران ترافیکی در خیابان های 
طالقانی و مطهری

بیانگر   ، بیرجند  شهر  در  اتوبوسرانی  مسیرهای 
وضع بحرانی در خیابان های طالقانی و مطهری 
می باشد که عالوه بر تعدد خطوط اتوبوسرانی 
عبوری از این خیابان ها، وجود بیمارستان، مراکز 
های  کلینیک  و  درمانی  های  کاربری  خرید، 
پزشکی، بانک ها، ساختمان دادگستری، ساخت 
و سازهای کثیر و همچنین بافت ارگانیک و غیر 
افزایش میزان کاربری خیابان  باعث  شبکه ای 
طالقانی و باال رفتن حجم ترافیک این محدوده 
می شود. میزان تردد اتوبوس واحد از هر طرف 
 70-80 حدود  ساعت  یک  مدت  در  خیابان 
که  باشد  می  ترافیک  اوج  ساعات  در  دستگاه 
تقریبا از تمامی مسیرهای شهری از این خیابان 
 می گذرند. عالوه بر حدود دو برابر شدن تعداد

نیز باعث بروز گره های  ناوگان ها مسائل زیر 
 ترافیکی در این خیابان می شوند . خروج اتوبوس ها

از ایستگاه، گردش به چپ وسایل نقلیه، توقف 
تاکسی ها در محل هایی غیر از ایستگاه، ضعف 
فرهنگ عبور از خط عابر پیاده، نبود پل هوایی 
برای امنیت مردم و کاهش عبور و مرور در عرض 

خیابان، وجود بیمارستان و رفت و آمد زیاد وسایل 
نقلیه و ... از این دست مشکالت است.

چند پیشنهاد برای حل مشکل
 ترافیک خیابان طالقانی

خیابان  در  اتوبوس  ویژه  خط  1-تخصیص 
خطوط  ایجاد  سنجی  امکان   -2 طالقانی 
طالقانی  و  مطهری  خیابان  مسیر  در   BRT
و  عمومی  ناوگان  به  بخشی  سرعت  برای 
همچنین کاربری بیشتر دیگر استفاده کنندگان 
برای  ممنوع  مطلقا  توقف  خیابان 3- طرح  از 
ترافیک در هر دو  اوج  این خیابان در ساعات 
جهت 4- امکان سنجی اجرای طرح پارکینگ 

طبقاتی در خیابان آیت ا... طالقانی

اعتراض شهروندان به وضع
 اتوبوس های  جوادیه، مهرشهر، 

شهرک بهزیستی، حاجی آباد و چهکند 
شهروندان درباره اتوبوس های بکار گرفته شده 
در این مسیرها اعتراضات و انتقاداتی دارند. به 
از  باید  است  طوالنی  راه  چون  آنها  گفته 
اتوبوس های کولر دار در این مسیرها استفاده 
شود. درحالی که با وجود افزایش هزینه بلیط 
اتوبوس ها هیچ امکاناتی به آن ها اضافه نشده 
فرسوده  ها  اتوبوس  از  برخی  همچنین  است. 
می باشند و استفاده از آنها مشکل است و باید 
از  بیش  موجب خستگی  این  و  تعویض شوند 
می  ترجیح  دلیل  همین  به  و  شده  مردم  حد 

دهند از وسیله شخصی خود استفاده کند.

اتوبوس های فرسوده
 هرچه زودتر تعویض شوند

شهروندی با اشاره به وضعیت ناوگان های حمل 
و نقل بیرجند، بیان  می کند: عمر زیاد برخی 
ایجاد  و   آن  شدن  فرسوده  باعث  ها  ناوگان 

نارضایتی ها می شود.

کرایه ها همچنان در حال افزایش است
را  رانندگان  و  مسافران  برخی  دعواهای  وی 
یادآور می شود و ادامه می دهد: درطول مسیرها 
شاهد دعواهای زیادی بین مسافران و رانندگان 
در  اتوبوس  گرمی  خاطر  به  اکثرا  که  هستم 
تابستان است. تاکنون کرایه ها حدود ده درصد 
نزدیک  های  آینده  در  و  است  داشته  افزایش 
امکانات  اما  یافت  خواهد  افزایش  همچنان 

تغییری نخواهد کرد.

سیستم سرمایشی اتوبوس  
 روشن نمی شود!

پاسخ تمام  رانندگان این است که آب نیست که 
کولر اتوبوس را روشن کنیم ، اگر آب باشد سیستم 

سرمایشی را روشن می کنیم.
 

افزایش نرخ تاکسی 
بدون افزایش امکانات

بیرجند  عمومی  نقل  و  حمل  وسایل  حکایت 
بار سراغ میدان  اینجا تمام نمی شود و این  در 

آزادی می رویم تا از وضع تاکسی ها نیز خبردار 
شویم. برخی تاکسی ها از سیستم سرمایشی و 
گرمایشی استفاده می کنند و اما برخی دیگر به 
امکانات صرفه  ازاین  استفاده  رانندگانشان  گفته 
اقتصادی ندارد لذا مسافران را از آن محروم می 
کنند.در مسیر چند کیلومتری بیرجند تا چهکند، 
هزینه رفت و آمد از پنج تا هفت هزار تومان است 
در حالی که تاکسی ها نیز وضع خوبی ندارند. بنا به 
گفته رانندگان تاکسی ها، نرخ تاکسی ها افزایش 

یافته است و این درحالی است که با افزایش نرخ 
تاکسی تغییری در امکانات آن حاصل نشده است.

نوسازی تاکسی های فرسوده 
 کند است 

افزایش نرخ تاکسی ها یک روزه اعمال می شود 
اما نوسازی تاکسی ها فرسوده شاید سال ها طول 
بکشد. رانندگان تاکسی ها برای سردکردن هوای 
داخل خودرو، پنجره ها را باز می کنند که باد گرم 
بیشتر از هوای گرم ماشین انسان را اذیت می کند.

افزایش قیمت بنزین 
علت باالرفتن نرخ تاکسی  

افزایش نرخ بنزین مهمترین عامل افزایش نرخ 
تاکسی ها است. عالوه بر آن گرانی وسایل 

یدکی خودرو، الستیک و تعمیرات از دیگر علل 
افزایش نرخ تاکسی است.

افزایش امکانات در کاهش تعداد 
تاکسی هاست نه در افزایش نرخ

این روزها تعداد تاکسی ها آنقدر زیاد شده اند که 
برای پیدا کردن مسافر باید بنزین زیادی مصرف 
کنی. اگر شهروندان افزایش امکانات تاکسی ها را 
 می طلبند باید ابتدا خواستار کاهش تعداد تاکسی ها
باشند. شاید زیادی تاکسی ها باعث می شود که 
مسئوالن نتوانند بر همه آنها نظارت داشته باشند.

هایی  تاکسی  یا  فرسوده  های  تاکسی  اگر 
آوری  جمع  هستند  فرسودگی  آستانه  در  که 
سایر  امکانات  در  تغییری  دارد  احتمال   شوند 

تاکسی ها ایجاد شود.
 

وعده سال گذشته بکارگیری
 50 دستگاه اتوبوس

از  بیرجند  رانی  اتوبوس  سازمان  سرپرست 
بکارگیری 50 دستگاه اتوبوس در سال 94 خبر 
داده و گفته بود: در سال 94 ، تعداد هزار و ۶39 
اتوبوس در کشور توزیع می شود که سهم بیرجند 

50 دستگاه است. 
به گفته وی هزینه خریداری ناوگان نو زیاد است، 
از سال 89 سهمیه ای برای تامین اتوبوس جدید 
که  است  درحالی  این  و  است  نیافته  اختصاص 
قیمت هر اتوبوس از 240 میلیون به 500 میلیون 
و  گازوئیل  قیمت  افزایش  است.  یافته  افزایش 
باالرفتن سایر هزینه های مربوط به ناوگان ها 

علت افزایش نرخ کرایه ها است.

آشنایی با سیستم تاکسی کارت

این طرح در سال 89 برای اولین بار برای تاکسی 
در کشور در بیرجند به صورت آزمایشی کلید خورد 
که در ابتدا با توزیع کارت در بین شهروندان برای 
استفاده از اتوبوس و تاکسی انجام گرفت که در 
نوع خود طرحی خوب برای برچیده شدن بلیط و 
پول از حمل ونقل عمومی  بود اما این سیستم 
از همان ابتدا در تاکسی به دالیلی ضعیف ظاهر 
شد تا آنجا که در شهر بیرجند با مستقر شدن این 
سیستم در 80٪  تاکسی ها عماٌل استفاده از آن 

معلق باقی مانده است.
در جویا شدن از علت این ماجرا به سراغ تاکسی 
بیرجند  داران و شهروندان و تاکسی رانی شهر 
رفتیم . تاکسی رانان عدم پرداخت به موقع وجه 
به دارندگان تاکسی و همین طور رفتن وجه به 
حساب تاکسی رانی و به زحمت افتادن تاکسی 
داران برای وصول وجه به دلیل بروکراسی اداری 
و استفاده نکردن برخی از مسافران ازکارت  به 
و  اتوبوس  از  استفاده  عدم  یا  و  ناآگاهی  علت 
خرابی دستگاه را از دالیل ضعف اجرای این شیوه 

دانستند.

وضع فعلی ناوگان ها در شان
 مردم بیرجند نیست

سرپرست سازمان اتوبوس رانی بیرجند اظهار کرد: 
از وضع فعلی ناوگان ها راضی نیستم و آنها را در 
شان مردم بیرجند نمی دانم. وی از فعالیت 110 
دستگاه اتوبوس در شهر خبر داد که از این تعداد 
کولر  دستگاه  ندارند،20  کولر  اصال  دستگاه   30
معیوب دارند و مابقی دارای کولر و سالم هستند. 
به گفته وی هزینه رفع نقص هر کولر سه تا پنج 
میلیون است. رانندگان این دسته از اتوبوس ها باید 
نسبت به رفع نقص ناوگان ها اقدام کنند واتوبوس 
هایی که کولر دارند باید از آن استفاده شود. وی 
اتوبوسی  اگر شهروندی احساس کرد  ادامه داد: 
کولر دارد و با وجود گرمی هوا کولر آن خاموش 
است به شماره 30007۶500000۶0 پیامک دهد.

حمل و نقل عمومی بیرجند

نرخ های رو به صعود و امکانات روبه افول

با تخفیف ویژه قیرگونی
محالتی - بین توحید و مدرس
09153619297  

ایزوگـــام
 مصطفی هریوندی

PVC ، سقف کاذب ، کناف ، پارکت ، کف پوش
 09151630741- رحیمی

بیست متری سوم ، روبروی حج و زیارت

   www. iranwash. ir     32 44 66 66    32 42 43 20 -2 قالیشویي و مبل شویي ایـران
دفتر: توحید 21، نبش نبوت 21، پالك 105
عضو  معتبر اتحادیه     مسئول : دستگردي

آدرس : نبش غفاری 4 
32212519  - 09151606528   
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ایزوگام  شفیعی
آسفالت )محوطه و پشت بام( و  

قیرگونی

 32225494 - 09151630283   صیادشیرازی، 

مجتمع میرداماد

 واحد 98

حمل بار و اثاثیه منزل
 با  کامیونت های  مسقف 

چادردار  و  پتودار 

و کارگرهای ماهر

 09157213571

صالحی منش

09158994086 - 09151104086  رسولی                100 درصد تضمینی

مهـــراز تهویـــه
فروش کولرهای گازی ایرانی

فروشگاه: خیابان 15 خرداد، حدفاصل معلم  و غفاری نرسیده به چهارراه معلم - پالک 3
تلفن: 32440420

دفتر مرکزی و خدمات پس از فروش: خیابان 22 بهمن، حدفاصل 1 و 3 
جنب مسجد حضرت ابوالفضل )علیه السالم(   تلفن: 32449911 فاکس: 32449499

Telegram.me/mehrazt .برای مشاهده قیمت ها از کانال تلگرام ما  دیدن فرمایید

حمـــل اثاثیـــه 
100 درصد تضمینی

 با  کارگر ماهر و ماشین اتاق بزرگ
مسیر مشهد و  زاهدان 09159618581- فاروقی

فروشگـاه خواجـوی
آب شیرین کن خانگی )نقد و اقساط( نصب و فیلرت رایگان    18 ماه گارانتی

آدرس: خیابان فردوسی - نبش حافظ      09155438760- 32421633

سینما بهمن  سینمای خانواده 
سینما بهمن ، مکانی امن و با نشاط برای خانواده های محترم 

اکران
فیلم

ساعت شروع 
سانس ها

14:3016:151820

32222636 - 056تلفن

سینما بهمن آمادگی دارد 
فیلم سینمایی بادیگارد را برای ادارات ، سازمان ها 

و نهادها در قالب سانس با شرایط ویژه پذیرش نماید.

آلبالو 50 کیلو 

اتوبـار پرستـو 

خیابان شهاب ، اتوبار پرستو  32256465 -  32256444 056 - 09155629648

برای اولین بار در استان
طرح ساماندهی وانت بارها

حمل بار لوازم اداری، مسکونی،تجاری 
و ساختمان)شن، آجر، سیمان و ...(

وانت-کامیونت / داخل و خارج از شهر 
همراه با کارگر مجرب و بیمه بار  

   کاظمی - خرم نژاد

فروش انواع آجر سفال تیغه ای 20*15 و 15*10 و آجر گری و پوکه سفال

آجر سفـال قومنجـان
آدرس: بیرجند- انتهای خیابان رجایی  
مغازه های امامزادگان شهدای باقریه )دره شیخان( 
جنب سوپر مارکت آستانه )خسروی(
09125873764 -09159614085 -32317515



سه شنبه *28 اردیبهشت  1395 * شماره 3507 

مسافري خسته كه از راهي دور مي آمد، به درختي 
رسيد و تصميم گرفت كه در سايه آن قدري استراحت 
 كند غافل از اين كه آن درخت جادويي بود، درختي كه

مي توانست آن چه كه بر دلش مي گذرد برآورده سازد. 
وقتي مسافر روي زمين سخت نشست با خودش فكر 
كرد كه چه خوب مي شد اگر تخت خواب نرمي در آن 
جا بود و او مي توانست قدري روي آن بيارامد. فورًا 
تختي كه آرزويش را كرده بود در كنارش پديدار شد. 
مسافر با خود گفت: چقدر گرسنه هستم. كاش غذاي 
لذيذي داشتم. ناگهان ميزي مملو از غذاهاي رنگارنگ 
و دلپذير در برابرش آشكار شد. پس مرد با خوشحالي 
از سير شدن، كمي سرش گيج  بعد  نوشيد.  و  خورد 
به خاطر خستگي و غذايي كه  رفت و پلك هايش 
را روي آن تخت  بود سنگين شدند. خودش  خورده 
رها كرد و در حالي كه به اتفاقهاي شگفت انگيز آن 
روز عجيب فكر مي كرد با خودش گفت : قدري مي 
خوابم. ولي اگر يك ببر گرسنه از اين جا بگذرد چه؟ 
و ناگهان ببري ظاهـر شد و او را دريد. هر يك از ما 
در درون خود درختي جادويي داريم كه منتظر سفارش 
هايي از جانب ماست. ولي بايد حواسمان باشد ، چون 
اين درخت افكار منفي ، ترس ها و نگراني ها را نيز 
تحقق مي بخشد. بنابر اين مراقب آن چه كه به آن 

مي انديشيد باشيد. 

هر کس با استعدادهايي خلق شده که بايد
 آنها را به کار بندد . به کار بستن آنها، 
بزرگترين سعادت در زندگي هر فرد است

هر آنچه را که مي توانيد انجام دهيد ، و يا در رؤياي 
خود مي بينيد که قادر به انجام آن هستيد شروع کنيد ، 

جسارت در نبوغ و قدرت جاودانه اي را نهفته دارد .

هر چند که رنگ و بوی زیباست مرا
چون الله رخ و چو سرو باالست مرا

معلوم نشد که در طربخانه خاک
نقاش ازل بهر چه آراست مرا

دنیا آنقدر وسیع هست که برای همه
 مخلوقات جایی باشد پس به جای آنکه جای کسی 

را بگیریم تالش کنیم جای واقعی خود را بیابیم.

بهترین اشخاص، کسانی هستند 
که اگر از آن ها تعریف کردید خجل شوند،

 و اگر بد گفتید، سکوت کنند.»جبران خلیل جبران«

    ابوالفتح عمر ابن ابراهيم خيام يا خيامي نيشابوري مشهور 
به حکيم عمر خيام، فيلسوف، رياضي دان، ستاره شناس 
و شاعر قرن پنجم هجري قمري، قرن دوازدهم ميالدي 
است. شهرت او گرچه بيشتر به شاعري است اما در واقع 
خيام فيلسوف و رياضي داني بود که به آثار ابوعلي سينا 
پرداخت و يکي از خطبه هاي معروف او را در باب يکتايي 
خداوند به فارسي ترجمه کرد. اولين اشاره اي که به شعر 
خيام شده، صدسال پس از مرگ اوست. نوشته اند، که خيام 
را به تدريس و نوشتن کتاب رغبت چنداني نبود. شايد به 
خود  پيرامون  اي  برگزيده  هوشمند  شاگردان  آنکه   دليل 
نمي يافت و چه بسا از آن جهت که اوضاع روزگار خود را، 
که مقارن حکومت سلجوقيان و مخالفت شديد با فلسفه و 
زمان رونق بازار بحث ها و جدل هاي فقيهان و ظاهربينان 
بود، شايسته ابراز انديشه هاي آزاد و بلند نمي ديد.          

با اين همه، از او نوشته هاي بسيار برجاي مانده که در 
قرون وسطي به التين ترجمه شد و مورد توجه اروپائيان 
قرار گرفت. رساله وي در جبر و مقابله و رساله اي ديگر، که 
در آن به طرح و پاسخگويي به مشکالت هندسه اقليدس 

پرداخته، از جمله مشهورترين آثار رياضي اوست. 
خيام منجم بود و تقويم امروز ايراني، حاصل محاسباتي است 
که او و عده اي از دانشمنداني ديگر، در زمان جالل الدين ملک 
 شاه سلجوقي انجام دادند و به نام وي تقويم جاللي خوانده 
مي شود. خيام در باب چگونگي محاسبات نجومي خود 

رساله اي نيز نوشته است. وي عالوه بر رياضي و نجوم، 
متبحر در فلسفه، تاريخ جهان، زبان شناسي و فقه نيز بود. 
علوم و فلسفه يونان را تدريس مي کرد و دانشجويان را 
کرد.  مي  تشويق  نفس  پرورش  و  جسماني  ورزش  به 
 از همين رو، بسياري از صوفيان و عارفان زمان او را به 

خود نزديک مي يافته اند.
خيام سفرهاي طوالني به سمرقند و بلخ و هرات و اصفهان 
کرد و همه جا با روشني تمام در باب حيرت و سرگشتگي 
فلسفي خويش سخن مي گفت. رساله اي در کيفيت معراج، 
رساله ديگر درباره علوم طبيعي و کتاب هاي بسيار به زبان 
هاي فارسي و عربي حاصل زندگي نسبتًا طوالني اوست. از 
آثار معروف فارسي منسوب به عمر خيام، رساله نوروز نامه 
است که با نثري ساده و شيوا، پيدايي نوروز و آداب برگزاري 
آن را در دربار ساسانيان بازگو نموده است. او در اين رساله 
با شيفتگي تمام درباره آيين جهانداري شاهنشاهان کهن 
ايراني و پيشه ها و دانش هايي که مورد توجه آنان بوده 
سخن رانده و تني چند از شاهان داستاني و تاريخي ايران 

را شناسانده است.
 شعر خيام، در قالب رباعي، شعري کوتاه، ساده و بدون 
هنرنمايي هاي فضل فروشانه و در عين حال حاوي معاني 
عميق فلسفي و حاصل انديشه آگاهانه متفکري بزرگ در 
مقابل اسرار عظيم آفرينش است. تعداد واقعي رباعيات خيام 
را حدود هفتاد دانسته اند، حال آن که بيش از چند هزار 

رباعي به او نسبت داده مي شود. در دنياي ادب و هنر بيرون 
از مرزها، خاصه در جهان انگليسي زبان، خيام معروف ترين 
شاعر ايراني است که شهرتش از محافل علمي و ادبي بسيار 

فراتر رفته است. 
اين شهرت مرهون ترجمه رباعيات او به وسيله ادوارد فيتز 
نوزدهم  قرن  در  که  اوست،  است.  انگليسي  شاعر  جرالد 
ميالدي، افکار بزرگ فيلسوف و شاعر را به جهانيان شناساند 
و موجب توجه همگان به اين اعجوبه علم و هنر گرديد. 
خيام از برجسته ترين حکما و رياضي دانان جهان در سال 
329 ه.ق در نيشابور به دنيا آمد. وي شاعر معروف ايراني در 
قرنهاي پنج و شش است. خيام بعدها به دليل آنکه پدرش 
خيمه دوز بود به خيام معروف شد. کمتر مي نوشت و شاگرد 
مي پذيرفت، وي براي کسب دانش به خراسان و عراق نيز 
سفر کرد. به واسطه تبحر و دانش عظيمي که در رياضيات 
و نجوم داشت از سوي ملکشاه سلجوقي فراخوانده شد، 
ملکشاه به او احترام مي گذاشت و خيام نزد او قرب و منزلت 
ويژه اي داشت. او بنا به خواست ملکشاه در ساخت رصدخانه 
همکاري  دانشمندان  ساير  با  تقويم  اصالح  و  ملکشاهي 
داشت. حاصل کارش در اين زمينه تقويم جاللي آن است 
که هنوز اعتبار و رواج دارد و تقويم او از تقويم گريگور يابي 
دقيق تر است. در حدود دوازده اثر از خيام در علم و فلسفه 
به جاي مانده است، اما همين آثار اندک، وي را در سراسر 
جهان به شهرت رسانده است. از مهمترين آنها کتاب جبر 

اوست که بهترين اثر در نوع خود در رياضيات است. از ديگر 
آثار او مي توان به رساله في شرح ما اشکال من مصادرات 
اقليدس، رساله في ابراهين علي المسائل الجبر و المقابله 
)جبر خيام(، ميزان الحکم رساله الکون و التکليف، الجواب 
عم ثالث مسائل اضياء العقلي، رساله في الوجود، رساله في 
کليه الوجود، نوروزنامه و کتاب الزيج المکشاهي که به رومي 

نيز ترجمه شده است.
    اشعار خيام بيشتر به زبان پارسي و تازي هستند مضمون 
عمده رباعيات خيام شک و حيرت، توجه به مرگ و فنا و 
تذکر در مورد مغتنم شمردن عمر آدمي است. خيام در سال 
517 هـ .ق چشم از جهان فرو بست. وي را در زادگاهش 
نيشابور به خاک سپردند. آرامگاه اين شاعـر بزرگ و رياضي 
دان مشهور ايراني، حکيم عمر خيام در باغـي در نـيشابور 
است.    موزه خيام در 28 ارديبهست ماه  1379 به مناسبت 
برگزاري كنگره جهاني خيام و با عنايت به شأن و مرتبه 
علمي حكيم عمر خيام و آثار ارزشمند باقي مانده از وي 
به ويژه در رابطه با دانش ستاره شناسي، تقويم، رياضيات 
و اشارات مكرر خيام به خاك، كوزه و كوزه گري و اهميت 
سفال نيشابور و نيز فقدان موزه اي در استان كه به نوعي 
معرف مراتب علمي و بيانگر ويژگيهاي دوران حكيم عمر 
خيام باشد، موجب شد كه سازمان ميراث فرهنگي اقدام به 

تأسيس موزه خيام در كنار آرامگاه خيام نمايد.
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راههوشمندانهبرایکمکردنهزینهها

هزينه هاي  کردن  کم  براي  راهي  کردن  پيدا  براي 
قابل تغيير، خيلي خوب است که هدفي در ذهن داشته 
باشيد و هر ماه طبق آن پس انداز کنيد. براي داشتن 

چنين هدفي بايد هوشمندانه رفتار کنيد:
خاص و مشخص اهداف هوشمندانه به اندازه خاص 
پيشنهاد  را  عملي  بتوانند  که  هستند  مشخص  و 
بتواني  که  کن  پس انداز  اندازه اي  »به  مثاًل،  دهند. 
فقط اينکه  نه  بروي«،  ايتاليا  به  ماه عسل   براي 

»پس انداز کن«.
هدفتان  به  کي  که  بدانيد  بايد  اندازه گيري  قابل 

رسيده ايد يا چقدر به آن نزديک شده ايد.
 مثال: سفر به ايتاليا ۲۰۰۰ دالر هزينه دارد و تا امروز 
قابل حصول قدم هايي که  ۸۰۰$ پس انداز کرده ايد. 
به سمت رسيدن به هدفتان برمي داريد بايد منطقي 

و امکانپذير باشند. 
سفر  آن  به  رفتن  براي  مي توانم  که  مي دانم  مثال: 
به ايتاليا هر هفته به اندازه کافي پول پس انداز کنم. 

مرتبط بودن هدفتان بايد عقالني باشد. 
مطمئنًا نمي خواهيد به سمت هدفي حرکت کنيد که 

با نيازهايتان همخواني ندارد. 
در هتل چهارستاره  ايتاليا  در سفر  مثال: مي خواهيم 
اقامت کنيم.زمانبندي بايد يک زمان هدف مشخص 
سفر  به  ميخوام  آينده  تابستان  مثال:  کنيد.  تنظيم 
که  مي کنيد  زندگي  منطقه اي  در  اگر  بروم.  ايتاليا 
هزينه اياب و ذهاب باالتر از حد طبيعي است يا اجاره 
باالتر است، مي توانيد اصالحاتي در آن انجام دهيد. 

اضافه  آن  به  براي هدايا  همچنين مي توانيد بخشي 
موارد  ساير  درصد  از  بايد  آن  به  توجه  با  که  کنيد 

کم کنيد.

123456789101112131415

بیراحنریشبجع1

ننلیوکزینور2

همهنانرااس3

اواتنکلککتست4

ورمعنبابیهووبا5

نبشاامنهرنا6

دراتبسندزب7

رینمهنما8

رکجطلشنازک9

مخیرسورکشار10

بارحملاراددجسم11

لاواراحارا12

ارکربانتمن13

لریادتهرفسی14

شزادرپناکاسا15

داربست ایستـا
اجرای نصب داربست و پیچ رولپالک

  09151609715
09151613901 فرج زاده

فروشگـاه الستیـک
 ولیعصـر)عج(

اقساط۱۰ و ۱۲ ماهه ویژه فرهنگیان محترم
۳ قسط برای کلیه کارمندان

* اقساط بدون بهره *
* تخفیف ویژه    *تعویض رایگان 

خارجی  و  ایرانی  برندهای  کلیه  دهنده  ارائه 
درجه یک بیرجند

 بین پاسداران۴ و ۶    

 قابل توجه کسانی که جویای کار هستند 
مغازه تایپ و تکثیر آماده با کلیه وسایل و امکانات 

با موقعیت عالی به فروش می رسد.
    09158669421 - محمدی

کلیه لوازم دست دوم منزل شما را 
خریداریم. با یک تماس اختالف قیمت را 

تجربه کنید.   09158668002

) فوتبال، فوتسال( -  ) والیبال، بسکتبال(- )دارت، شطرنج(
 )دوچرخه، اسکوتر ، اسکیت، تردمیل(- ) کتونی سالن، استوک، اسپورت( 

) بدن سازی -  ایروبیک - ژیمناستیک(- ) باستانی، زورخانه ای( - )رزمی( - )شنا( 

آماده عقد قرارداد با کلیه ارگان های دولتی و خصوصی 
این مجموعه بیش از پانزده رشته ورزشی به صورت حرفه ای در خود گنجانده 

آدرس: بلوار معلم - خیابان فردوسی- کاالی ورزشی المپیک
09159620920- 32447537    مدیریت فروشگاه: مالئی

کـاالی ورزشـی 
المپیـک 

شرکت پخش محصوالت غذایی، 
بهداشتی برای تکمیل نیروی بخش 
فروش خود از بازاریابان حرفه ای

 و مبتدی، خانم و آقا، فعال و با انگیزه 
دعوت به همکاری می نماید.

32424483 - 09391533558

دعوت به همکاری
به یک نفر نیروی آقا 

دارنده خودروی رونیز یا پیکاپ 
مدل 91 به باال با مدارک کامل

09153102179

به تعدادی بازاریاب آقا مجرب 
در زمینه فروش لبنیات با 

حداقل 2 سال کارکرد، حقوق 
ثابت و پورسانت نیازمندیم.

09106406757

به یک نفر فروشنده خانم
 با روابط عمومی باال برای کار 

در گالری امید نیازمندیم.
نبش فردوسی 1

09159044370

واگذاری سرقفلی پوشاک مجلسی زنانه
با چند سال سابقه کار واقع در خیابان 

معلم با موقعیت عالی 
تمامی تجهیزات رایگان )دوربین مدار 

بسته - مانکن - دکور و ...(
09152462060

ساختمان هتل مقدم با کلیه 
امکانات و امتیازات به فروش 

می رسد. فی: کارشناسی
09155610579

فروش 5 ساعت آب و بیش از 200 
اصله نهال عناب و پسته پیوند شده 

با زمین کافی واقع در چاه عمیق 
روستای دولت آباد ماژان

فی: توافقی    09159626792

به چند نفر بازاریاب تلفنی و حضوری خانم و آقا با 
حقوق ثابت و پورسانت عالی با روابط عمومی باال برای کار 
تبلیغات نیازمندیم. 32433548 - 09152651699

به یک نفر نیروی خانم برای کار در آشپزخانه 
رستوران نیازمندیم. ساعت کار )18-11( خیابان 
محالتی- روبروی پارک آزادگان 09369054009

فرش های دست دوم شما را 
خریداریم.

32313099 -09151633298

خدمات فنی ارغوانی
تعمیر و نصب انواع یخچال- فریزر لباسشویی - 

کولر- جاروبرقی و غیره 
شارژ گاز کولر اتومبیل با 6 ماه ضمانت فقط 60 

هزار تومان آدرس: پاسداران 8 پالک 24 
09153618984 - ارغوانی

کلیه لوازم منزل و اداری شما را با 
باالترین قیمت نقدا در محل خریداریم.

32210570  - 09159618050

فروش فوری باغ رستوران سنتی 
واقع در بند امیرشاه با تمامی امکانات 

و پروانه کسب و موقعیت عالی  
09155612841

فروش 200 متر زمین شمالی 
سراب، سپیده 17
09151634002

فروش یا معاوضه مرغداری  30 هزاری 
با پروانه 24 هزاری - تمام اتوماتیک

09151609083-امینی فر

خرید و فروش انواع آهن آالت مستعمل )ضمنا 
تخریب ساختمان با دستمزد ضایعات پذیرفته می شود( 

09155619620 - 09199416784 حسینی

خریدار انواع آهن آالت مستعمل، مس
 برنج ،آلومینیوم و لوازم منزل آدرس: انقالب 

14 قطعه سوم جنوبی   09158658156

نقاشی  ساختمان
انواع رنگ های روغنی، پالستیک، اکرولیک، 

مولتی کالر، کنیتکس، کناف و....
 با قیمت مناسب  09156633230- برگی

مشاور امالک  فدک
خرید و فروش امالک شعبانیه - نرجس  

دهلکوه و مسکن مهر 
32316971 - 09151304064 خسروی

نصب ، تعمیر، سرویس ، لوله کشی
انواع کولرهای گازی )اسپیلت(

 و کولرهای آبی
 09195632840
09155629331

الستیـک  مقـدم
سـود کـم =  فـروش بیشتـر

اقساط 10 و 12 ماهه ویژه فرهنگیان محترم
تعویض رایگان، باالنس و گازنیتروژن در 

محل انجام می شود
بعد از هتل مقدم، نبش جمهوری 2، پهلوی پارک آزادی

نصب و تعمیر کولر آبی 
پمپ ، آبگرمکن، لوله کشی 

و برق کشی ساختمان
در اسرع وقت

۰9۱5۱۶۳۳9۰۳ - دهشیبی

به یک فروشنده خانم

 با روابط عمومی باال جهت کار 

در مبلمان فروشی نیازمندیم

09309860480-32345400
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شهر خبر- میوه هایی مانند گیالس و آلبالو دارای کالری و چربی کمی هستند و مقادیر زیادی آب دارند. تحقیقات نشان داده که افزایش مصرف آب با 
سطح انرژی بیشتر و سوخت و ساز باالتر همراه است. در ضمن گیالس حاوی مالتونین، یعنی همان هورمون خواب است که باعث آرامش و کاهش 
تحریکات عصبی شده و به درمان وضعیت های بی خوابی کمک می کند، در نتیجه مصرف منظم آن با بهبود چرخه خواب، مانع بروز چاقی شکمی می شود.

میوه ای مفید برای از بین بردن چاقی شکمی اخبار ورزشی

مدال برنز تیمی رشته تفنگ درازکش 
برگردن بانوان المپیکی

هانوفر  تورنمنت -  درازکش  دررشته  تفنگدار  بانوان 
سوم  جایگاه  در  تیمی  برنز  مدال  کسب  با  آلمان 
ایستادند. به گزارش  روابط عمومی اداره کل ورزش 
در  ورزشکار   ۶۰ با حضور  ها  رقابت  این  جوانان،  و 
رشته تفنگ درازکش درحالی برگزار شد که با سرما 
و باد شدیدی رو به رو بود و کار را برای تیراندازان 
بانوان  تیم  نهایت  در  اما  کرد،  سخت  کشورمان 
کشورمان با ترکیب ۳ المپیکی، الهه احمدی، مه لقا 
جام بزرگ و نجمه خدمتی پس از کسب مدال برنز 
تیمی توانستند به ترتیب جایگاه های نهم، شانزدهم 
رشته  این  در  اختصاص دهند.  به خود  را  نوزدهم  و 
را  برنز  و  مدال طال  ترتیب  به  آلمان  و  تیم سویس 
برگردن آویختند. بانوان شایسته کشورمان تا به این 
لحظه ۲ مدال طال، ۱ نقره و ۲ برنز برای کشورمان 

به ارمغان آورده اند.

 اعزام تیم موتورکراس خراسان جنوبی
 به مسابقات قهرمانی کشور

به مسابقات قهرمانی کشور  استان  تیم موتورکراس 
اداره کل  روابط عمومی  به گزارش  اعزام می شود. 
قهرمانی  موتورکراس  مسابقات  جوانان،  و  ورزش 
بابلسر  شهرستان  در  اردیبهشت  تا۳۱   ۲9 از  کشور 
استان مازندران برگزار می شود که تیم استان را در 
محسن  و  جهانگیر  ا...  روح  مسابقات،  از  دوره  این 
نیک اختر در کالس 45۰ سی سی، سعید قربان زاده 
و رضا حبیب زاده در کالس ۲5۰ سی سی و سینا 
دهند. می  تشکیل  سی  سی   ۶5 کالس  در  داشگر 

مربی تیم را محمد خانی و سرپرست تیم را مهران 
خسروی بر عهده دارد.

 هندبالیست ملی پوش طبسی با
 شماره 12 به میدان رفت

به   ۱۲ شماره  با  طبسی  ملی پوش  هندبالیست 
با استعداد طبسی  میدان رفت. هندبالیست جوان و 
کشور  به  اعزام  برای  ملی  تیم  نفره   ۲۱ لیست  در 
ملی  تیم  که  گرفت  قرار  نیز  لهستان  و  اوکراین 
 ۲8 امتیاز  با  اوکراین  با  مصاف  در  ایران  هندبال 
نام  فارس،  گزارش  به  رسید.  برتری  به   ۲۳ بر 
استعداد  با  و  جوان  هندبالیست  رجایی  حمیدرضا 
به  اعزام  برای  ملی  تیم  نفره   ۲۱ لیست  در  طبسی 
تیم ملی  قرار گرفت.  نیز  لهستان  اوکراین و  کشور 
با امتیاز ۲8 بر  با اوکراین  ایران در مصاف  هندبال 
۲۳ به برتری رسید. وی چندی قبل در لیست ۲7 
بود  قرارگرفته  ایران  جوانان  هندبال  ملی  تیم  نفره 
مراغه  شهر  در  ملی  تیم  اردوی  در  درخشش  با  و 
این  به  شد  موفق  ملی  تیم  تدارکاتی  بازی های  و 

اردو راه یابد.

تغذیه در امتحانات 

اگر تغذیه نامناسب وناکافی باشد، اثرات سوئی 
حواس  تمرکز  و  هوش  یادگیری،  قابلیت  بر 
به  رفتن  از  قبل  که  کودکانی  داشت.  خواهد 

و  یادگیری  توان  میخورند،  صبحانه  مدرسه 
پیدا می کنند. *دربرنامه غذایی  تمرکز خوبی 
شیر، تخم مرغ، ماهی و حبوبات را بگنجانید. 

*در هر روز امتحان حداقل یک عدد سیب میل 
*در  بنوشید.  کافی  آب  روز  طی  *در  نمایید. 

ضمن مطالعه سعی کنید غذا و تنقالت استفاده 
ننمایید مصرف این مواد را برای فرصت های 
بگذارید. *سوسیس،  بین مطالعه  ما  استراحت 
کالباس، همبرگر و پیتزا، پفک و چیپس و سیب 
زمینی سرخ کرده را از تغذیه خود حذف کنید. 

و  ماکارونی، سوپ جو، عدسی  *برنج، ماهی، 
برای  غذاهای خوبی  خورشت های کم چرب 
این ایام هستند. *غذاهای پرچرپ و شیرین را 
در ایام امتحانات میل ننمایید. صبحانه را کامل 
و ناهار و شام را مختصر صرف نمایید. *میوه 

تازه  تازه، آب میوه خانگی و طبیعی و سبزی 
بسیار مفید است. *ماست شیرین یا یک لیوان 
شیر هر شب میل نمایید تا خواب راحتی داشته 
و  مهم  و سوپ  نعناع  باشید. *مصرف عسل، 

مفید است.
مرکز اطالع رسانی غذا معاونت غذا و دارو 
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

فواید و خواص مفید توت ها

پیشگیری از سرطان: توت ها منبع خوبی 
هستند.  رزوراترول  نام  به  توانا  فیتونوترینتی  از 
غذایی  ماده  این  کمک  با  معتقدند  محققان 
ها سرطان  بروز  از  هم  توانند  می   گیاهی 

ها  سرطان  با  که  این  هم  و  کنند  پیشگیری 
به  ها  توت  عمر:  طول  افزایش  بجنگند. 
دلیل وجود رزوراترول می توانند موجب افزایش 
طول عمر افراد شوند. در مطالعات متعددی نشان 
داده شده است که رزوراترول موجود در توت ها 
موجب افزایش طول عمر موش ها شده است. 
تصفیه ی خون: در طب چینی، توت ها به 
عنوان یک عامل تصفیه ی خون در نظر گرفته 
می شوند، به این معنا که خون را تمیز کرده، 
تولید آن را افزایش داده و به طور کلی موجب 
تقویت  شود.  می  خونی  سیستم  کل  تقویت 

کلیه ها: در طب چینی این عقیده وجود دارد 
که توت سفید موجب تقویت عملکرد کلیه ها 
می شود. پاک کننده ی کبد: یکی دیگر از 
باورهای موجود در طب چینی این است که توت 
و  پاک  را  کبد  تواند  موثری می  به طور  سفید 

بهتر شنیدن و بهتر دیدن: در  تمیز کند. 
چین، با برگ درخت توت سفید چای تهیه کرده 
و معتقدند که این چای به افراد کمک می کند 
تا بهتر ببینند و بهتر بشنوند. درمان یبوست: 
در ترکیه، درمانی برای رفع یبوست وجود دارد 

که آن خوردن توت سفید به همراه یک لیوان 
آب آن هم با معده ی خالی است. درمان کم 
خونی: به دلیل وجود آهن زیاد در توت ها، این 
میوه های خوش مزه برای درمان کم خونی فقر 
آهن نیز کاربرد دارند. درمان سرماخوردگی 

و آنفلوآنزا: در ترکیه، شیره توت به عنوان یک 
کار به  آنفلوانزا  و  سرماخوردگی  برای   درمان 

زودرس  شدن  سفید  درمان  رود.  می 
برای  ها  توت  از  کشورها  از  خیلی  در  موها: 
درمان سفید شدن زودرس مو استفاده می شود.

خواص درمانی خوردن پیاز

درمانی  و  غذایی  خواص  پیاز  نیوز:  سالمت 
برای  پیاز  از  گذشته  دروان  در  دارد.  متعددی 
و  وبا  چون  گیر  همه  بیماریهای  با  مقابله 
قند  حاوی  پیاز  کردند.  می  استفاده  طاعون 
طبیعی، ویتامین آ، ب۶، ث و ای است و مواد 
معدنی همچون سدیم، پتاسیم، آهن، فیبر دارد 
از  باشد.  می  فولیک  اسید  برای  خوبی  منبع  و 
جمله خواص پیاز می توان به این موارد اشاره 
سرفه:  و  آلرژی  سرماخوردگی،  با  مقابله  کرد: 
آلرژی  گلودرد،  سرفه،  سرماخوردگی،  تب،  اگر 
دارید، پیاز می تواند در کنترل این بیماریها به 
به  عسل  و  پیاز  آب  ترکیب  کند.  کمک  شما 
سرعت سرماخوردگی و سرفه را خوب می کند. 
کمک به گوارش: پیاز دستگاه گوارش را تقویت 
می کند، و ترشح مواد گوارشی را افزایش می 
دهد. به خواب شما کمک می کند: پیاز توانایی 
درمان بیخوابی و دیگر ناهنجاری های مربوط 
به خواب را دارد. درمان دیابت: پیاز انسولین بدن 
را افزایش می دهد، و با کنترل قند بدن در خون 
می تواند به درمان دیابت کمک کند. محافظت 
برطرف  برای  راهها  بهترین  از  از پوست: یکی 
مالیدن  صورت  پوست  سیاه  های  لکه  کردن 

ترکیبی از آب پیاز و زردچوبه بر روی آنهاست.

فواید و خواص مفید توت ها

کشف 500 گرم کراک در »بيرجند« 

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان از کشف 5۰۰ گرم کراک 
پلیس  خبري  پایگاه  گزارش  به  داد.  خبر  بیرجند  شهرستان  در 
سرهنگ حسن کاهني گفت: روز گذشته مأموران پلیس مبارزه با 
مواد مخدر شهرستان بیرجند با کسب خبري مبني بر تهیه و توزیع 
مواد مخدر صنعتي در سطح شهرستان بالفاصله بررسي موضوع را 
در دستور کار خود قرار دادند. وي افزود: مأموران با انجام تحقیقات 
از قاچاقچیان  میداني و کنترل حوزه استحفاظي، مخفیگاه یکي 
مواد مخدر را شناسایي و پس از هماهنگي با مقام قضائي وي را 
درعملیات غافلگیرانه دستگیر کردند. سرهنگ کاهني تصریح کرد: 
مأموران در بازرسي از مخفیگاه سوداگر مرگ، 5۰۰ گرم کراک 
کشف کردند که پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانوني 

به مراجع قضائي معرفي شد.

قاچاقچي حرفه اي مواد مخدر در »قاين« دستگيرشد 

فرمانده انتظامي استان از دستگیري قاچاقچي حرفه اي و سابقه دار مواد مخدر 
در شهرستان قاین خبر داد. به گزارش پایگاه خبري پلیس سرهنگ مجید شجاع 
، گفت: با خبر اعالمي از بازپرسي شهرستان قاین به نیابت از بازپرسي استان 
بر متواري شدن قاچاقچي حامل یک تن و 9۰۱ کیلوگرم مواد  کرمان مبني 
مخدر از نوع تریاک وحشیش، مأموران این شهرستان دستگیري متهم را در 
دستور کار قرار دادند. وي اظهار کرد: با دریافت نیابت قضائي تحقیقات گسترده 
اي در خصوص دستگیري قاچاقچي متواري شده آغاز شد و مبادي ورودي و 
خروجي استان تحت نظارت و کنترل قرار گرفتند. سرهنگ شجاع ادامه داد: منابع 
اطالعاتي حاکي از این بود که متهم با یک دستگاه تریلي در جاده قاین به بیرجند 
در حال تردد است که بالفاصله تیم عملیاتي فرماندهي انتظامي شهرستان قائن 
قاچاقچي  را دستگیر کردند و در خاتمه  اقدامي ضربتي متهم  اعزام شد و در 

دستگیر شده با تشکیل پرونده تحویل مقام قضائي شد.

  وقوع حريق در
 کارخانه چرم سازی 

وقوع  از  مشهد  نشانی  آتش  سازمان  عامل  مدیر 
حریق در کارخانه چرم سازی جاده کالت خبر داد. 
آتشپاد دوم حسن جعفری گفت:  ایرنا،  به گزارش 
این کارخانه شب گذشته طعمه حریق شد و بیش 
از ۳۰ آتش نشان از شش ایستگاه به محل حادثه 
اعزام شدند. وی افزود: کانون حریق، دیگ بخار و 
با تالش  اتاق روغن کارخانه بود که  دیگ روغن 
ها  سوله  سایر  به  آتش  گسترش  از  نشانان  آتش 
جلوگیری شد. وی با بیان اینکه این حریق خسارت 
جانی نداشت اظهار کرد: علت دقیق آتش سوزی در 

حال بررسی است.

 توقيف خودروي زانتيا با 12
 ميليون  ريال خالفي در »سربيشه« 

سواري  دستگاه  یک  توقیف  از  استان  رانندگي  و  راهنمائي  پلیس  جانشین 
پایگاه  گزارش  به  داد.  خبر  خالفي  ریال  هزار   8۰۰ و  میلیون   ۱۲ با  زانتیا 
خبري پلیس سرهنگ علیرضا عباسي، گفت: مأموران پلیس راهور شهرستان 
به  را  زانتیا  خودروي  دستگاه  عبوري؛ یک  خودروهاي  کنترل  هنگام  سربیشه 
دلیل رعایت نکردن مقررات راهنمائي و رانندگي متوقف کردند. وي افزود: با 
شد  راهور،مشخص  پلیس  اجرائیات  سامانه  از  خودرو  خالفي  استعالم  انجام 
پرداخت  خالفي  ریال  هزار   8۰۰ و  میلیون   ۱۲ داراي  مذکور  خودروي  که 
نشده است.  سرهنگ عباسي با بیان اینکه اکثر تخلفات ثبت شده براي این 
از  و تخطي  ایمني  از کمربند  استفاده  غیرمجاز، عدم  و سبقت  خودرو سرعت 
سرعت مطمئنه بوده؛ تصریح کرد: بر اساس ماده 8 قانون رسیدگي به تخلفات 

رانندگي این خودرو توقیف و روانه پارکینگ شد.

تعمير لوازم خانگی 
لباسشويی - کولر

جاروبرقی - پنکه - آبميوه گيری
نبش انقالب 6- شهریاری           

09151643778

آموزش شطرنج از مبتدی تا پیشرفته به روش ترمیک و نرم افزاری طبق مدارس شطرنج روسیه در:     

مدرسه شطرنج کيش
ثبت نام ترم تابستانی آغاز شد چگونه اندیشیدن را به فرزندان مان بیاموزیم

خیابان توحید - تقاطع چهار راه 15 خرداد
 مجتمع ورزشی والیت - تاالر شطرنج
    32430090- 32424457 -  09155628009 میزانی
www.birjandchess.ir      10005614430090 :سامانه پیام کوتاه

موفقیت تحصیلی / تقویت حافظه / باال بردن تمرکز / آینده نگری
 افزایش خالقیت /  اعتماد به نفس 

آموزش در سطح های: آمادگی ، مقدماتی، متوسطه ، پیشرفته با کادر مربیان مجرب 
*  برگزاری مسابقات سریع و فکری

به  شعبانيه  واعياد  دانشجويان  دانش آموختگی  معلم،  مقام  گراميداشت  در جشن  که  عزيزانی  تمامی  از 
ويژه ميهمانان ارجمند- فرماندار محترم - حجت  االسالم محمدحسن راستگو از فعاالن عرصه کودک و 
نوجوان در صدا و سيمای جمهوری اسالمی ايران - اعضای هيئت موسس، پرسنل ، اساتيد و دانشجويان 
گرامی - مديريت تاالر فرهنگيان وسايرعزيزانی که ما را در اين مراسم همراهی نمودند کمال تشکر را داريم .

بیرجند، بلوار سجاد، میدان تمنای باران
32425252 -05632425151  
bir-hormozan.ac.ir  

روابط عمومی موسسه آموزش عالی هرمزان

)غیردولتی - غیرانتفاعی(

      بنگاه قالب بتن 

تـوکــل
خرید و  فروش  انواع قالب بتن 

 داربست  فلزی ، تخته زیر پا ، نو  ، دست دوم 

بلوار فرودگاه  -  سه راه صیاد شیرازی  

   32313600  -  09151615069 جلیلی

  3 2236030  - 09151605216

ایزوگـام سلیمانــی 

خیابان ارتش - سه راه معلم - جنب بیمه البرز  
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عرضه کننده کلیه محصوالت با برترین برندهای ایرانی و خارجی
اقساط  10 ماهه ویژه فرهنگیان )بدون سود(

سفارشات و اجرای کابینت آشپزخانه و دکوراسیون داخلی منزل 
) MDF- هایگالس( پذیرفته می شود.
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پرداخت نیم درصد درآمد شهرداری ها 
باید به موقع و دقیق صورت پذیرد

نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس، 
در دیداری با مدیر کل کتابخانه های عمومی استان 
شهرستان  عمومی  های  کتابخانه  اداره  سرپرست  و 
بیرجند، بر پرداخت به موقع و دقیق نیم درصد درآمد 
عبادی،  االسالم  حجت  کرد.  تأکید  ها  شهرداری 
گفت: مبلغ نیم درصد درآمد شهرداری ها باید جهت 

برقراری عدالت در همان شهرستان توزیع شود.

شهرستان بیرجند  استخر 
ویژه دانش آموزان ندارد 

تسنیم - المعی مدیرکل آموزش و پرورش خراسان 
در  پرورش  و  آموزش  وزارت  اینکه  بیان  با  جنوبی 
ببیند،  ویژه  را  جنوبی  خراسان  بدنی  تربیت  بخش 
نداشتن  از  بیرجند  ویژه  به  جنوبی  خراسان  گفت: 
یک سالن استخر ویژه دانش آموزان رنج می برد که 
نیازمند پیگیری و مساعدت آموزش و پرورش است. 

پیشگیری از تب برفکی با آموزش
 به عشایر

آموزش  برای  دامپزشکی،  گروه   11 سیما-  و  صدا 
راههای پیشگیری از ابتال به تب برفکی، به مناطق 
مدیرکل  رفیعی  پور  شدند.  اعزام  استان  عشایری 
تاکنون  خوشبختانه  اینکه  بیان  با  استان  دامپزشکی 
استان  دام  جمعیت  در  برفکی  تب  از  موردی  هیچ 
دامپزشکی  های  تیم  افزود:  است،  نشده  مشاهده 
ترویج  و  آموزش  جمله  از  خدماتی  خرداد  اواسط  تا 
بیماری های  آموزشی  کارگاه های  بهداشتی،  مسائل 
مشترک دام و انسان، معاینه و درمان دام  های سبک 

و سنگین عشایر ارائه می کنند.
      

بهره برداری از چمن مصنوعی سرایان

حضور  با  سرایان  مصنوعی  چمن  صداوسیما- 
حمیدی معاون تربیت بدنی و سالمت وزارت آموزش 
و پرورش به صورت ویدئو کنفرانس به بهره برداری 
رسید. المعی مدیرکل آموزش و پرورش استان گفت: 
این چمن در زمینی با مساحت هزار و 344 مترمربع 
و با هزینه 204 میلیون تومان به بهره برداری رسید.

 
ابداع مخترع بیرجندی برگزیده جشنواره 

حضرت علی اکبر)ع(

صدا و سیما- ابداع مخترع بیرجندی جزو سه اثر برتر 
هشتمین جشنواره جوان سرباز حضرت علی اکبر )ع( 
کشور شد. عقیلی پور مسئول بسیج علمی، پژوهشی 
و فناوری سپاه انصار الرضای خراسان جنوبی گفت: 
و  تکاوران  حیاتی  عالیم  کنترل  هوشمند  کمربند 
آقای  ابداع  حساس،  و  عملیاتی  مناطق  سربازان 
حسین نیک کار است که به عنوان یکی از 3 اثر برتر 
هشتمین جشنواره حضرت علی اکبر )ع( انتخاب شد.

اعتبارات تحقیقاتی و پژوهشی 
درخور دانشگاه بیرجند نیست   

تسنیم- رئیس دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست 
اعتبارات  کمبود  با  اینکه  بیان  با  بیرجند  دانشگاه 
راستای  در  کالن  کارهای  نمی توان  تحقیقاتی 
مشکل  گفت:  داد،  انجام  مشکالت  کردن  برطرف 
اعتبارات پژوهشی و  بیرجند کمبود  دانشگاه  اساسی 
تحقیقاتی است. رضایی با بیان اینکه دانشگاه بیرجند 
افزود:  است،  برخوردار  خوبی  آموزشی  امکانات  از 
پژوهشی  اعتبارات  بیرجند  دانشگاه  اساسی  مشکل 

و تحقیقاتی است.

نخستین همایش آموزش مربیان 
تربیت بدنی و مراقبین سالمت 

استان برگزار شد  
و  تربیت بدنی  مربیان  آموزش  همایش  نخستین 
معاون  حضور  با  جنوبی  خراسان  سالمت  مراقبین 
تربیت بدنی و سالمت وزیر آموزش و پرورش برگزار 
با  همایش  این  است  گفتنی  فارس،  گزارش  شد.به 
حضور معاون تربیت بدنی و سالمت وزیر آموزش و 
پرورش، مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی 
و جمعی از معاونان آموزش و پرورش استان، مدیران 
مربیان  و  استان  شهرستان های  پرورش  و  آموزش 

تربیت بدنی و مراقبین سالمت برگزار شد.

بیش از ۳ هزار هکتار از اراضی استان 
زیر کشت زیره سبز است   

تسنیم- رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی 
با بیان اینکه سال گذشته هزار و ۵۹4 تن زیره سبز از 
اراضی کشت شده این محصول در استان برداشت شد، 
گفت: امسال پیش بینی می شود هزار و ۶2۶ تن زیره 
سبز در خراسان جنوبی برداشت شود. ولی پور مطلق با 
امسال هزار و ۶2۶ تن  استان  اینکه کشاورزان  بیان 
زیره  مقدار  این  افزود:  می کنند،  برداشت  سبز  زیره 
سبز از 3 هزار و ۵00 هکتار از اراضی خراسان جنوبی 
برداشت می شود.وی افزود: بیشترین سطح زیر کشت 
زعفران در شهرستان قاین با 4 هزار و 34۶ هکتار و 

میزان برداشت 13 تن و 700 کیلو است.

پرداخت 410 فقره تسهیالت قرض الحسنه 
کارگشائی توسط کمیته امداد خوسف   

مدیر کمیته امداد امام خمینی )ره( شهرستان خوسف 
کار  الحسنه  تسهیالت قرض  فقره  پرداخت 410  از 
حمایتی  خدمات  گفت:  احمدی   . داد  خبر  گشائی 
ای  گوشه  کردن  برطرف  منظور  به  امداد   کمیته 
زمینه  ایجاد  همچنین  و  مددجویان  مشکالت  از 

توانمند سازی در مددجویان به آنان ارائه می گردد.

پارک »پروفسور کاظم معتمدنژاد« روز گذشته با حضور معاون مطبوعاتی و اطالع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، پروفسور باللی مود 
پدر علم شناسی ایران و جمعی از مسئوالن خراسان جنوبی در بیرجند افتتاح شد. به گزارش شبستان، به همت سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری 

بیرجند و به پیشنهاد اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان صبح دیروز پارکی با نام »پروفسور معتمدنژاد« پدر علوم ارتباطات نوین ایران در بیرجند افتتاح شد.

بحران درشهرک ها  و نواحی صنعتی  پارک »پروفسور معتمدنژاد« در بیرجند افتتاح شد 
خراسان جنوبی 

خراسان  صنعتی  شهرک های  شرکت  عامل  مدیر 
صنعتی   نواحی  و  شهرک ها  اینکه  بیان  با  جنوبی 
راه  پلیس  دارند، گفت:  قرار  بحران  حالت  در  استان 
به شهرک صنعتی  تومان  میلیون  مبلغ 3۶  نهبندان 
بیان  با  جرجانی،  فارس،  گزارش  به  است.  بدهکار 
اینکه کمبود آب ممکن است منجر به تعطیلی برخی 
از کارخانه ها شود، خواستار جداسازی آب فضای سبز 
از آب  شرب و استفاده از پساب فاضالب در برخی از 

واحدهای صنعتی شد.
مبلغ  را   ۹0 تا   8۵ سال  از  آب مصرفی  هزینه  وی 
در  افزود:  و  کرد  ذکر  استان  در  ریال  میلیارد   ۹۶
نفر   ۹3 آب  لیتر  یک  هر  ازای  به  جنوبی  خراسان 
هستند.وی  کار  به  مشغول  صنعتی  در شهرک های 
صنعتی  شهرک های  صنایع  بیشتر  اینکه  بیان  با 
پروانه  باید  گفت:  است،  مواجه  آب  کمبود  با 
بهره برداری آب از فاضالب شهری افزایش یابد و یا 
از فاضالب شهری 30 تا 3۵ لیتر را به شهرک های 
آب  وضع  به  دهند.جرجانی  اختصاص  صنعتی 
ادامه داد: در  شهرک صنعتی فردوس اشاره کرد و 
سال  در  متری   200 چاه  حلقه  دو  شهرستان  این 
اینکه  به  اشاره  با  وی  است.  شده  خشک  گذشته 
با بحران کمبود آب مواجه  بیرجند  شهرک صنعتی 
است،  خاطرنشان کرد: برداشت آب در شهرک های 
شرکت  عامل  است.مدیر  ثانیه  بر  لیتر   80 صنعتی 
اعتبار  میزان  احیای  از  استان  صنعتی  شهرک های 
داد  خبر  صنعتی  شهرک های  به  یافته  اختصاص 
تأمین  با  ارتباط  در  جاری  سال  اعتبارات  افزود:  و 
است. شده  احیا  صنعتی  شهرک های  برق  و  آب 
وی از بدهی 3۶ میلیون تومانی پلیس راه نهبندان 
 2.۵ افزود: یک خط  و  داد  به شهرک صنعتی خبر 
کیلومتری در شهرستان نهبندان است که ترکیده و 
آن  تعمیر  راستای  در  اقدامی  هیچ  راه  پلیس  عمال 
انجام نمی دهد.وی با بیان اینکه شهرک ها و نواحی 
صنعتی خراسان جنوبی در حالت بحرانی قرار دارند، 
خاطرنشان کرد: ساالنه ۵0 تا ۶0 میلیون تومان در 

شهرک صنعتی نهبندان زیان می بینیم.

پرداخت 2۳6 میلیونی کمک هزینه 
تحصیلی به معلوالن زیرپوشش 

بهزیستی بیرجند  
بهزیستی  گفت:  بیرجند  بهزیستی  مدیر  فارس- 
معلوالن  از  نفر   78 برای  گذشته  سال  در  بیرجند 
محصل کمک هزینه تحصیلی به مبلغ 23۵ میلیون 
و ۹۶0 هزار ریال پرداخت کرده است. شرفی افزود: 
در این مدت برای حمایت از 11 نفر از زوجین معلول 
ازدواج  هزینه  کمک  ریال  میلیون   110 مبلغ  نیز 

پرداخت شده است.

خرید 8 هزار جلد کتاب از بیست و نهمین 
نمایشگاه بین المللی کتاب تهران  

فارس- مدیرعامل آستان حضرت حسین بن موسی 
در  کتاب  جلد  هزار   8 امسال  گفت:  الکاظم)ع( 
موضوعات متنوع و مختلف با اعتباری بیش از 100 
میلیون تومان از بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی 
اظهار  است.سپهریان،  شده  خریداری  تهران  کتاب 
در  نرم افزار  و  کتاب  جلد  هزار   180 از  بیش  کرد: 
بن  حسین  حضرت  آستان  مؤسسه  کتابخانه های 
مدرس)ره(  شهید  زیارتگاه  و  الکاظم)ع(  موسی 

وجود دارد.

شرکت بیش از ۳600 دانش آموز در 
آزمون های مدارس استعدادهای درخشان 

خراسان جنوبی  
استعدادهای  پرورش  اداره  رئیس  راستگو  فارس- 
 3 حدود  استان  در  گفت:  جنوبی  خراسان  درخشان 
مقطع  دو  در  پسر  و  دختر  دانش آموز   ۶80 و  هزار 
متوسطه دوم و پایه هفتم در آزمون  ورودی مدارس 
استعدادهای درخشان استان با یکدیگر رقابت کردند.  

 نوسانات قیمت زعفران مهم ترین دغدغه 
تولیدکنندگان این محصول است

گفت:  جنوبی  خراسان  جهادکشاورزی  رئیس 
دغدغه  مهم ترین  سرخ  طالی  قیمت  نوسانات 
ولی پور  است.  صادراتی  محصول  این  تولیدکنندگان 
از  استان  این  اظهار کرد:  ایسنا،  با  در گفتگو  مطلق 
است  استراتژیک  محصوالت  در  پیشتاز  استان های 
را در  تولید ۵3 تن زعفران در سال، مقام دوم  با  و 
کشور به خود اختصاص داده است. وی تاکید کرد: 
سنتی بودن کاشت، داشت و برداشت زعفران یکی 
استان  در  تولید طالی سرخ  مهمترین مشکالت  از 
است که در کنار این مشکالت نوسانات قیمت طالی 
محصول  این  تولیدکنندگان  دغدغه  مهم ترین  سرخ 
 1۶ خشکسالی های  داد:  ادامه  وی  است.  صادراتی 
منابع  کیفیت  کاهش  قنوات،  آبدهی  کاهش  ساله، 
مشکالت  دیگر  از  قیمت  نوسانات  و  تغییرات  آبی، 

زعفران کاران در استان است.

40۹ روستای خراسان جنوبی از اینترنت 
پر سرعت برخوردار می شوند

گفت:  استان  زیرساخت  و  ارتباطات  مدیرکل  مهر- 
40۹ روستای استان تا پایان شهریور سال جاری از 
اینترنت پر سرعت برخوردار می شوند. دلگیر با بیان 
اینکه این طرح در روستاهای باالی 10 خانوار انجام 
در  روستا   183 و  هزار  اکنون  هم  افزود:  شود،  می 

استان داریم.

به همت خیران، بخش کودک کتابخانه 
های شهرستان درمیان تجهیز شد

خیران، تعداد 3۵0 نسخه کتاب و 10 کارتن اسباب 
بازی در راستای تجهیز بخش کودک و عالقمند کردن 
های  کتابخانه  به  کتابخانه،  از  استفاده  به   کودکان 

عمومی شهرستان درمیان اهدا کردند.

پروفسور  نکوداشت  آیین  فرد-  کاظمی 
و  مطبوعات  و سومین جشنواره  نژاد  معتمد 
حضور  با  جنوبی  خراسان  های  خبرگزاری 
مسئوالن کشوری و استانی و اصحاب رسانه 
در سالن عالمه فرزان بیرجند برگزار و از آثار 
برگزیده جشنواره و روابط عمومی های برتر 

استان قدردانی شد. 
ارشاد  و  امور مطبوعاتی وزیر فرهنگ  معاون 
اسالمی در این مراسم گفت: یکی از دغدغه 
ای  حرفه  استقالل  معتمدنژاد  پروفسور  های 
روزنامه نگاری بود که متاسفانه در کشور با این 
معنا فاصله داریم که باید برای محقق شدن 
کرد.انتظامی  حمایت  را  نگاران  روزنامه  آن 
افزود: توسعه کشور جز در سایه توسعه مناطق 
امکان پذیر نیست باالخص در حوزه هایی مانند 
خراسان جنوبی که دارای پیشینه های تمدنی 
مقتدر است، باید به توسعه منطقه اهتمام شود. 
وی توجه به توانمندی های استانها را سیاست 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی دانست و افزود: 
تا پیش از این جشنواره مطبوعات به شکلی 
استفاده  مرکز  ظرفیت  از  که  شد  می  برگزار 
به خانه  اعتنایی  بی  به معنی  این  و  می شد 

مطبوعات و تشکل های صنفی بود.
وزارت  رسانی  اطالع  و  مطبوعاتی  معاون 
فرهنگ و ارشاد اسالمی عنوان کرد: معتقدم 
که دولت در تمامی برنامه ها نباید محور باشد 
و باید این جشنواره ها به تشکل های صنفی 
آموزش  و  شود  سپرده  مطبوعات  خانه  به  و 
های الزم نیز از طریق خانه مطبوعات ارائه 
و از ظرفیت اساتید بومی استفاده شود. دکتر 
انتظامی ادامه داد: در حوزه زیرساختی، یارانه 
از جمله خراسان  استان  برای 10  مطبوعات 

جنوبی به سه برابر افزایش یافته است.
تاکیدات  و  ها  دغدغه  از  اینکه  بیان  با  وی 
پروفسور معتمدنژاد استقالل حرفه ای روزنامه 
نگاران بوده است که متاسفانه در کشور با این 
مهم فاصله داریم، افزود: به تعریف بین رسانه 
و حاکمیت و روزنامه نگاران با حاکمیت و با 
یکدیگر به لحاظ قانونی بی توجهی شده است 
و امروز تاکید می کنیم که ما باید به شوراها 
و میثاق های مطبوعاتی بازگردیم؛ شوراهای 
مطبوعات  صنوف  داخل  از   مطبوعاتی 
می جوشند و روزنامه نگار بودن و یا نبودن 

افراد را این شوراها تعیین می کنند.
وزارت  رسانی  اطالع  و  مطبوعاتی  معاون 

اینکه   بیان  با  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ 
شوراهای مطبوعاتی ظاهر و محتوای قانونی 
ندارند اما اگر فعالیت کنند بین همه پذیرفته 
شده اند، اظهار کرد: یکی از آسیب های صنف 
ما این است که برخی از افراد خود را روزنامه 
نگار می دانند درحالیکه روزنامه نگار نیستند و 
به اخالق این حرفه پایبند نبوده و از آموزش 
صنف  که  نیستند  مند  بهره  تخصصی  های 
خبرنگاران باید به این مهم توجه داشته باشد.

های  گشته  گم  از  را  ای  رسانه  اخالق  وی 
امروز فضای رسانه ای و مطبوعات ذکر کرد 
و گفت: این مهم ناشی از این است که همت 
عمومی و میثاقی وجود ندارد که به جزییات 

بپردازد.

رونمایی از سند چشم انداز اداره کل 
فرهنگ و ارشاد اسالمی استان

اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  کل  مدیر  محبی 
معتمدنژاد  پروفسور  اینکه  بر  تاکید  با  استان 
انگیزه  و همچنین  نسل جوان  برای  الگویی 
ما  کرد:  اظهار  است،  کشور  مفاخر  برای  ای 
با تکریم و ارج نهادن به مفاخر سبب تقویت 
فرهنگ ملی می شویم و پروژه  های غرب را 
به چالش می کشیم. وی از وزارت فرهنگ و 
ارشاد خواست اصحاب رسانه استان را دریابند 
و  زحمتکش  قشر  این  به  بیشتری  توجه  و 
هستند  نرم  جنگ  سربازان  که  آنها  معیشت 

داشته باشید و سعه صدر خود را در برابر آنها 
افزایش دهید. به گفته محبی   در حالی که 
در برخی از استان ها یک روزنامه هم وجود 
ندارد، اما در خراسان جنوبی سه روزنامه فعال 
است که لزوم آموزش و رفت و آمد استادان و 
توجه به خبرنگاران به عنوان سربازان گمنام 
عرصه جنگ نرم را بیش از پیش از شما انتظار 
داریم. مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی افزود: 
روزنامه نگاری و مسیر پیش روی آن مدیون 

ظرفیت  و  است  معتمدنژاد  پروفسور  زحمات 
استان خراسان جنوبی می طلبد دبیرخانه ای 
جنوبی  خراسان  در  مهم  این  برای   منسجم 
نام  به  مطبوعات  جایزه  و  شود  اندازی  راه 
»پروفسور معتمدنژاد« به این استان اختصاص 
یابد. وی بر توجه به ظرفیت ها و شایستگی 
های استان خراسان جنوبی تاکید کرد و گفت: 
پروفسور  افتخار  به  مطبوعات  جشنواره  باید 
معتمدنژاد به صورت ساالنه و ملی در خراسان 

جنوبی برگزار شود.
 محبی خاطرنشان کرد: امروز سند چشم انداز 
فرهنگ و هنر استان خراسان جنوبی رونمایی 
افق چهارساله  این سند حاوی  که  می شود 

عرصه فرهنگ و هنر استان است.

رسانه های استان از توان باالیی 
برخوردار هستند

استانداری  عمومی  روابط  کل  مدیر  ایمانی 

به  استاندار  پیام  حامل  که  جنوبی  خراسان 
این جشنواره و روز روابط عمومی بود، گفت: 
ارتباط  پل  ها  رسانه  و  ها  عمومی  روابط 
بر  عالوه  و  هستند  مسئوالن  و  مردم  بین 
بهتری  ریزی  برنامه  باید  مردم  به  خدمت 
باشند.به  داشته  اهداف  به  دستیابی  برای 
گفته ایمانی بر اساس بررسی که از عملکرد 
شد  انجام  گذشته  سال  در  رسانه  اصحاب 
و  سطح  از  استان  های  رسانه  همه  تقریبا 

 توان باالیی برخوردار هستند.
وضعیت موزه مفاخر استان

 در شأن مفاخر استان نیست 

پروفسور مهدی باللی مود؛ پدر سم شناسی 
ایران نیز در این مراسم گفت: من  از کودکی 
پروفسور معتمدنژاد را می شناسم و  زمانی که 
معتمدنژاد  پروفسور  بودم  پزشکی  دانشجوی 
را زیاد مالقات می کردم. وی با بیان اینکه  
در  را  ای  ارزنده  خدمات  معتمدنژاد  پروفسور 
به  نگاری  روزنامه  و  ارتباطات  علوم  عرصه 
کشور و حتی دنیا کرد که در همه اذهان باقی 
لحاظ سجایای  از  ایشان  افزود:  ماند،  خواهد 
بود  انسانی فردی سرآمد  اخالقی، رفتاری و 
و بعد از انقالب برخالف بسیاری از دوستانش 
که به خارج رفتند ایشان هم که امکانات برای 
حضورش در همه جای دنیا فراهم بود اما به 

خاطر خدمت به مرز و بومش در ایران ماند.

مفاخر  موزه  گفت:  ایران  شناسی  سم  پدر   
گذشته  سال  ماه  اردیبهشت  در  که  استان 
افتتاح شد هنوز وضع خوبی ندارد و محقر و در 

شأن مفاخر استان نیست.
 مهدی معتمدنژاد برادر پروفسور معتمدنژاد هم 
در این مراسم گفت : برادرم در ابتدای راه و زمان 
انقالب تنها بود اما امروز شاگردان و همکاران 
ای  قطره  وی  ابتدا  واقع  در  و  دارد   زیادی 
است.دکتر  شده  تبدیل  دریا  به  االن  که  بود 
از  و  تهران  دانشگاه  اساتید  از  میرعابدینی 
شاگردان پروفسور هم گفت: ایشان تاثیر زیادی 
بردن  باال  بر  عالوه  و  گذاشتند  من  روی  بر 
را هم  معیارهای شاگردی  معیارهای معلمی؛ 
باال بردند. وی با بیان اینکه پروفسور همیشه 
بنا به ضرورت آن انجام می  کارهای خیر را 
داد و نماد توسعه همه جانبه بود افزود: پروفسور 
معتمدنژاد نماد توسعه و بسیاری از حوزه هایی 
بود که اصال با آن آشنا نبودم و به همین دلیل 

بنده وامدار ایشان هستم.
گزارش خبرنگار ما حاکی است در این مراسم 
ارشاد  و  فرهنگ  اداره  انداز  چشم  سند  از 
این  در  شد.  رونمایی  هم  جنوبی  خراسان 
برنامه ها و جایگاه چهار  سند جایگاه فعلی، 
سال بعد اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
خانه  شد  قرار  همچنین  است.  شده  ترسیم 
فرهنگ استان در شهر مود، که در سفر رئیس 
جمهور به استان وعده ایجاد آن داده شده بود 
رسانی  اطالع  و  مطبوعاتی  معاون  دست  به 

وزارت فرهنگ و ارشاد کلنگ زنی شود.
 حدود یک سال و نیم پیش مسئوالن استان 
قول دادند که سروده یکی از شاعران مودی 
هنوز  اما  تهیه شود  بیرجند  عنوان سرود  به 
این امکان فراهم نشده است. در این مراسم 
هزینه  جنوبی  خراسان  کارآفرینان  کانون 
اجرای این سرود را تقبل کرد. همچنین پس 
موزه  وضع  از  مود  باللی  پروفسور  انتقاد  از 
مفاخر بیرجند روزنامه آوای خراسان جنوبی 
نمود.  تقبل  را  موزه  این  برای  فضا  تامین 
جشنواره  برتر  آثار  از  مراسم  این  پایان  در 
مطبوعات و خبرگزاری ها و همچنین روابط 
استان تجلیل و قدردانی  برتر  عمومی های 
شد که از روزنامه آوای خراسان جنوبی آقای 
برتر  گزارشگر  عنوان  به  زاده  حسین  رضا 
جشنواره و از آقای حسین هرم پور به عنوان 

برگزیده اول یادداشت قدردانی شد.

 VOR سیستم  کرد:  عنوان  استان  فرودگاه های  مدیرکل 
آزمایشی شده است،  افتتاح  و  بیرجند نصب  در  فرودگاه 
در  فرودگاه  این  پروازهای  افزایش  و  اندازی  راه  برای  و 
این سیستم هستیم.  پروازی(  انتظار فالیت چک)وراسی 
سیستم   کرد:  اظهار  تسنیم،  با  گفتگو  در  سالمی  هادی 
VOR فرودگاه بیرجند با اعتباری بالغ بر 3 میلیارد تومان 

باقی  تنها وارسی پروازی آن  از فرانسه خریداری شده و 
مانده که با پرواز فالیت چک این سیستم به بهره برداری 
می رسد. وی با بیان اینکه اکنون هواپیمای فالیت چک 
خریداری  ایران  هوایی  ناوبری  و  فرودگاه ها  شرکت  را 
کرده است، گفت: با آغاز برنامه های پروازی آن فرودگاه 
بیرجند در اولویت راه اندازی این سیستم قرار می گیرد.وی 
با اشاره به اینکه فرودگاه بیرجند در سال 1312 بنا نهاده 

شده است، اظهار کرد: از آن زمان تاکنون دستگاه های 
NDB.DME در فرودگاه  نصب بوده و به خلبان در ارائه 

پیدا  را  فرودگاه  بتواند  تا  فاصله دید کمک کرده  و  زاویه 
کند. مدیرکل فرودگاه های استان با اشاره به اینکه در چند 
سال گذشته در فرودگاه های کشور سیستم VOR نصب 
درصد  در ۹۶  خوشبختانه  گفت:  است،  شده  راه اندازی  و 
حالت پرواز دید خلبان در فرودگاه بیرجند باالی ۵ کیلومتر 
احتمال گرد و غبار  باقی مانده که  است و  در 4 درصد 
تواند به خلبان زاویه دید دقیق  مه غلیظ وجود دارد می 
بدهد.وی اظهار کرد:   وارسی های پروازی در فرودگاه های 
ناوبری  امکانات دیگر  از طریق پنل های زمینی و  کشور 
برای  مزبور  اینکه سیستم  بر  تاکید  با  انجام می شود.وی 
نخستین بار در فرودگاه بیرجند تست و راه اندازی خواهد 

شد، افزود: برای راه اندازی این دستگاه نیازمند آن هستیم تا 
هواپیمای فالیت چک این سیستم را وارسی کند .سالمی 
ایران  ناوبری  و  فرودگاه ها  مادر تخصصی  افزود: شرکت 
یک دستگاه هواپیمای فالیت چک را خریداری کرده و در 

مراحل آموزش کادر پروازی است. 

راه اندازی سامانه سوئیچینگ و ساختمان 
بهسازی شده عملیات هوانوردی 

در فرودگاه بیرجند

مدیرکل فرودگاه های خراسان جنوبی با بیان اینکه سامانه 
سوئیچینگ و ساختمان بهسازی شده عملیات هوانوردی در 
فرودگاه بیرجند راه اندازی شده است، افزود: این سامانه برای 
بهبود و به روزرسانی سامانه سراسری سوئیچینگ پیام های 

هوانوردی و بهره مندی از تکنولوژی روز ارتباطات و ارتقای 
امنیت و سرعت مبادله اطالعات به صورت کاماًل بومی و 
ایرانی طراحی شده در فرودگاه بیرجند به بهره برداری رسیده 
است. سالمی گفت: در مرحله اول این طرح، بهسازی و 
نوسازی محیط فیزیکی و زیرساختی دیتا سنتر و پوزیشن های 
کاری مخابرات هوانوردی و واحد تقریب با سرمایه گذاری 
بالغ بر 730 میلیون ریال از محل اعتبارات شرکت فرودگاه ها 
و ناوبری هوایی ایران انجام شد. وی با اشاره به اینکه این 
سامانه قابلیت مبادله اطالعات با سرعت مطلوب را داراست، 
 Tcp/Ip اظهار کرد: این سامانه براساس استاندارد پروتکل
قبیل  از  اطالعات  امنیت  مالحظات  همه  و  شده  طراحی 
هویت گیرنده و فرستنده پیام، رمزنگاری پیشرفته اطالعات 

و امکان استفاده از فضای دیجیتال را داراست. 

وزیر  رسانی  اطالع  و  مطبوعاتی  معاون  فرد-  کاظمی 
برای  حمایتی  بسته  تدوین  از  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ 
رسانه ها و مطبوعات استانی خبر داد و گفت: امسال  یارانه 
مطبوعات افزایش ۵0 درصدی خواهد داشت. انتظامی در 
کنفرانس مطبوعاتی عنوان کرد: سیاست ارشاد توجه ویژه 
به استان هاست چون توسعه و پیشرفت کشور بسته به 
توسعه رسانه ها  باید  و  استان هاست  پیشرفت  و   توسعه 
به  شود.  دنبال  جدی  بطور  ها  استان  در  مطبوعات  و 
گفته وی برخی استان های محروم از نظر اقتصادی در 
حوزه فرهنگی شایستگی های زیادی دارند و باید در حد 

شایستگی فرهنگی خود دیده شوند، بر همین اساس برای 
هستند      برخوردار  کم  اقتصادی  لحاظ  به  که  استان   10
یارانه مطبوعاتی  سه برابر می شود. همچنین طبق این 
از توزیع ویژه نامه های روزنامه های سراسری به  بسته 
شکل مستقل در استان جلوگیری می شود.  وی ادامه داد: 
با اجرای این بسته ویژه نامه های روزنامه های سراسری 
نمی توانند بیشتر از 30 درصد از آگهی های داخل استان 
داشته باشند و باید این آگهی ها بیشتر در اختیار نشریات 
برای  آموزش  اهمیت  به  اشاره  با  وی  گیرد.  قرار  محلی 
خبرنگاران عنوان کرد: باید خبرنگاران با قانون مطبوعات 

آشنا باشند و معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد نیز 
برای آموزش به خبرنگاران استان در تمام زمینه ها آمادگی 
ارشاد  امور مطبوعاتی وزیر فرهنگ و  کامل دارد. معاون 
اسالمی ادامه داد: جهت گیری کلی ما این است که تا حد 
امکان از حوزه تصدی گری فاصله بگیریم تا خانه مطبوعات 
آموزشی  و  مهارتی  آموزشی سطح  دوره های  برگزاری  با 
خبرنگاران را ارتقا دهد. انتظامی با اشاره به فعالیت سایت 
سمان گفت: این سایت از ابتدای خرداد امسال از دسترس 
خارج می شود و اعضای این سایت تا آخر اردیبهشت ماه 
فرصت دارند سوابق خود را در در سامانه جامع رسانه کشور 

ثبت کنند. وی با اشاره به اینکه در سامانه جدید سوابق 
بررسی  نفره  هفت  هیئت  توسط  خبرنگاران  ای   حرفه 
می شود، اظهار کرد: در گذشته کسانی بودند که از طریق 
سایت سمان بیمه شده اما حتی خبرنگار هم نبودند و لذا در 
این مدل راستی آزمایی فعالیت خبرنگاران انجام می شود.

ارشاد  و  فرهنگ  وزیر  اطالع رسانی  و  معاون مطبوعاتی 
اسالمی با بیان اینکه در سیاست جدید به دنبال این هستیم 
که خبرنگاران از طریق رسانه خودشان بیمه شوند، گفت: 
از جمله  افراد  تثبیت حرفه ای خبرنگاران و حفظ سابقه 

دالیل این کار است.

معاون عمرانی استانداری خراسان جنوبی گفت: باید تا 
تعیین  بیرجند  صنعتی  شهرک  آب  تامین  آینده  ماه  دو 
در  نژاد  نخعی  همایون  مهر،  گزارش  به  شود.  تکلیف 
اظهار کرد:  استان  زیربنایی و شهرسازی  امور  کارگروه 
کنیم.وی  تامین  را  صنعت  بخش  نیاز  مورد  آب  باید 
طالیی  فرصتی  بیرجند  فاضالب  پساب  اینکه  بیان  با 
برای تامین آب مورد نیاز شهرک صنعتی است، افزود: 

تامین آب و سایر طرح ها باید بر اساس واقعیات انجام 
و  کشاورزی  اراضی  حفظ  بر  تاکید  با  نژاد  شود.نخعی 
زمین های کشاورزی  کرد:  اظهار  استان،  در  حاصلخیز 
شوند.معاون  تفکیک  نباید  و  بوده  اهمیت  حائز  بسیار 
عمرانی استانداری ادامه داد: تفکیک این زمین ها باعث 
احداث باغ ویالیی و از بین رفتن خاک کشاورزی می 
شود.وی با تاکید بر اینکه زمین های فاقد سند مالکیت 

و غیرقانونی نباید فعالیت کنند، اظهار کرد: صدور سند 
توجه  مورد  و  شده  انجام  قانون  چهارچوب  در  باید  نیز 
همه دستگاه ها قرار گیرد.نخعی نژاد با انتقاد از تفکیک 
و  ها  دستگاه  همه  کرد:  بیان  کشاورزی،  های  زمین 
نشان  حساسیت  موضوع  این  به  نسبت  باید  مسئوالن 
با  وی  بکوشند.  کشاورزی  اراضی  حفظ  برای  و  داده 
اشاره به صدور پروانه برای احداث خانه های کارگری 

در زمین های کشاورزی، بیان کرد: همچنین در صدور 
شود.  رعایت  باید  نیز  ملی  منافع  حفظ  ها،  پروانه  این 
و  ها  طرح  اجرای  بر  ها  دستگاه  نظارت  نژاد  نخعی 
به  روستاها  از  برخی  گفت:  و  دانست  را ضعیف  قوانین 
باغ ویال در زمین های کشاورزی،  دلیل ساخت و ساز 
تولیدی به گردشگری تبدیل شده که به ضرر  از جنبه 

استان است.

روزنامه نگاری نوین مدیون معتمدنژاد

معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد:

از سند چشم انداز اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان رونمایی شد

معاون عمرانی استانداری خراسان جنوبی تاکید کرد:

توسعه رسانه ها و مطبوعات در استان ها به طور جدی دنبال شود

سیستم  VOR فرودگاه بیرجند در انتظار وارسی پروازی قرار دارد 

فرصت دو ماهه برای تعیین تکلیف تامین آب شهرک صنعتی بیرجند
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رسول خدا صلی اهلل علیه و آله :
نْیا َو لَْو بَِسالٍم؛ ِصُلوا اَْرحاَمُكْم فِی الدُّ

در دنیا صله رحم كنید اگر چه فقط با سالم باشد.
بحاراألنوار: ج74، ح104

سومین جشنواره مطبوعات خراسان جنوبی
عکس: مجتبی گرگی

تاالرهـای جدید
  هتـل جهانگردی بیرجند افتتاح شد

 گنجایش 700 نفر 
                محیطی زیبا، مفرح و دلنشین

                                جهت برگزاری مجالس شما 
                                            سن و خنچه عروس و داماد

تلفن رزرو سالن:  32222320-32229427 

جناب آقای دکتر محمد جوانشیر گیو
حسن انتصاب جناب عالی را به سمت

 معاون آموزشی دانشگاه علمی - کاربردی کشور

 تبریک عرض نموده، توفیق بیش از پیش شما را خواستاریم.

علیرضا قاسمی گیو و خانواده

کارگاه اختالالت یادگیری دکتر مجید ابراهیم پور
)با مجوز سازمان نظام روانشناسی و امتیاز بازآموزی(

زمان: پنجشنبه95/2/30 ساعت 8 صبح
 به مدت یک روز

مکان: بیرجند، دانشکده روانشناسی، خیابان 17 شهریور

شماره تماس برای ثبت نام: 
 32221634
09302502068 










