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تاریخ اعزام های دانشجویی مشخص شد

از 80 هزار  بیش  نام  ثبت  یافتن مهلت  پایان  با 
عتبات  دانشجویی  اعزام های  طرح  در  دانشجو 
انجام  خرداد   29 اعزام ها  کشی  قرعه  عالیات، 
اعزام های  طرح  در  نام  ثبت  مهلت  می شود. 
دانشجویی عتبات عالیات پایان یافت و این دور 
از اعزام ها از اول تیر آغاز و تا هشتم آبان ادامه 

خواهد داشت.

 توزیع کتب  درسی از 20 شهریور

طریق  از  دانش آموزان  درسی  های  کتاب  توزیع 
کتاب فروشی های سراسر کشور از 20 شهریور ماه 
آغاز و فروش کتب درسی فقط به قیمت پشت جلد 
در صورت  دانش آموزان  و  اولیا  بود.  مجاز خواهد 
مشاهده هرگونه تخلف در خصوص فروش اجباری 
برخی لوازم در کنار کتب درسی جهت پیگیری با 

شماره تلفن 02188827778 تماس گیرند.

پرداخت وام ۱0میلیونی
 ازدواج از مرداد

و  بانکها  تمام  بخشنامه ای  در  بانک مرکزی 
الزم  امکانات  کرد  موظف  را  اعتباری  موسسات 
قرض الحسنه  تسهیالت  پرداخت  شروع  برای 
ازدواج یکصد میلیون ریالی برای هریک از زوجین 
ابتدای مرداد ماه سال جاری فراهم  را حداکثر از 

کنند و پرداخت آن را در اولویت قرار دهند.

حاجی بابایی ، نماینده مجلس :
 نمی توان با »گفتار درمانی« از کنار 
حقوق های نجومی مدیران دولتی گذشت

 صفحه 2

ایمانی ، تحلیلگر اصولگرا :
 اگر روحانی محبوبیت داشته باشد 
اصولگرایان مهره ی خود را رو نمی کنند

 صفحه 2

فضا برای تغییرات در کابیته فراهم است / دستگیری سربازان غایب تشدید می شود / فروش اقساطی مسکن امکان پذیر شد / تورم ماه آینده تک رقمی می شود  / صفحه 2

عقب ماندگی تاریخی
 زیرساخت استان

استاندار وضعیت خراسان جنوبی را برای معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تشریح کرد ؛

صفحه 7

اردوی  تیم ملی فوتبال جوانان کشور در بیرجند

پدر و مادر عزیز وقتی نیستید
 نه هستی هایمان چونان که بایدند نه بایدهایمان

به یاد پدر صبورمان شادروان حاج علی اکبر بستانی 

در دومین سالگرد رحلت و گرامیداشت 13 تیر ماه نوزدهمین سالگرد 

عروج مادر مهربان مان مرحومه ماه منظر اشرفی
 نبودن تان سخت است اما خوش آنکه هر لحظه به دیدارتان نزدیک تر می شویم. 

روحتان شاد

جناب آقای دکتر وجیه ا... رئیسی
رئیس محترم بیمارستان حضرت ولی عصر )عج(

اینک که تقدیر و مشیت الهی بر فقدان پدری دلسوز و همسری مهربان 

شادروان محمد حسن اکبری 
تعلق گرفت، برخود الزم می دانیم از زحمات دلسوزانه جناب عالی و پرسنل دلسوز
 بخش های داخلی، اورژانس و مرکز دیالیز صمیمانه تقدیر و تشکر به عمل آوریم.

خانواده مرحوم اکبری

 2 نفر از پرسنل مورد اطمینان شرکت ایمن حفاظ پاسارگاد به نام های
1- حجت اسداللهی فرزند ابراهیم شماره شناسنامه )7185( 

2- رضا امیرآبادی زاده فرزند محمد شماره شناسنامه 29 
با توجه به تجارب و صداقت کاری از شرکت ایمن حفاظ پاسارگاد 
جدا و به طور مستقل خدمات ارائه می دهند و اقدام به تاسیس 

شرکتی تحت عنوان حصار گستران قهستان نمودند. 

شرکت ایمن حفاظ پاسارگاد

مناقصـه خریـد
 04 آموزش  مرکز  مسکن  تعاونی 
به  نسبت  دارد:  نظر  در  بیرجند 
مترمربع  هزار  هفتاد  حدود  خرید 
به  با خاک سفید  لعابدار  سرامیک 
به  کالیبره  سانتیمتر  ابعاد 60×60 
رنگ و طرح نمونه موجود برای فاز 
دو پروژه شهید صیاد شیرازی خود 
از  لذا  اقدام نماید.  با قرارداد خاص 
کلیه تولید کنندگان، نمایندگی ها 
و فروشندگان دعوت می گردد در 
تضمین  ارائه  ضمن  تمایل  صورت 
شرکت در مناقصه به مبلغ دویست 
اداری  وقت  پایان  تا  ریال  میلیون 
مورخ 1395/4/3 با در دست داشتن 
تولید،  محل  )مشخصات  مدارک 
گواهینامه استاندارد ملی ایران و...( و 
مشخصات فنی، ضمانت نامه بانکی 
شرکت در مناقصه به دفتر تعاونی 
واقع در بیرجند- بلوار شهید خلیل 
کوهسنگی  مجموعه   - طهماسبی 
تحویل  را  مدارک  و  مراجعه  ارتش 
نمایند. بدیهی است اعالم آمادگی و 
ارائه مدارک حقی برای ارائه دهنده 

مدارک ایجاد نمی نماید.
برنده  عهده  به  آگهی  درج  هزینه 

مناقصه می باشد

مزایده فروش خودرو
استانداری خراسان جنوبی در نظر دارد: با عنایت به مجوز اخذ شده از کمیسیون ماده 2 الیحه قانونی نحوه استفاده از اتومبیل های دولتی 
و فروش اتومبیل های زائد نسبت به فروش 5 دستگاه خودرو به شرح لیست ذیل اقدام نماید. عالقه مندان به شرکت در مزایده می توانند 
از تاریخ نشر آگهی تا تاریخ 1395/4/5 برای بازدید و دریافت اسناد مزایده به ساختمان اداره اتباع و مهاجرین خارجی استانداری واقع در 

میدان ابن حسام- ابتدای بلوار صنعت و معدن )معصومیه( و یا وب سایت www.sko.ir لینک پایگاه اطالع رسانی استانداری مراجعه نمایند.
اداره کل امور اداری و مالی استانداری خراسان جنوبی

خودروهای قابل فروش
مدلشماره خودرونوع خودروردیف

8931991 الف 24 ایران 12کامیون ولوو1
1911381 الف 14 ایران 12وانت مزدا دوکابین2
7681381 الف 26 ایران 22سواری پژو 3405
4761380 الف 23 ایران 12سواری پژو 4405
3591380 الف 23 ایران 12سواری پژو 405 5

آغاز به کار دفتر نمایندگی موسسه کیهان در شهرستان بیرجند

به اطالع همشهریان گرامی، نهادها و ارگان های انقالبی، سیاسی و 
فرهنگی می رساند: دفتر جدید نمایندگی موسسه کیهان در شهرستان 

بیرجند برای ارسال نشریات این موسسه مشترک می پذیرد:

برای کسب اطالعات بیشتر و اشتراک نشریات فوق به دفتر نمایندگی 
موسسه واقع در خیابان حکیم نزاری- نبش حکیم نزاری 7-  فروشگاه 

اورانوس مراجعه و یا با شماره 32222721 تماس حاصل فرمایید. 
سید غالمرضا ابطحی- مسئول دفتر نمایندگی موسسه کیهان در بیرجند

*روزنامه کیهان    * هفته نامه زن روز   * هفته نامه کیهان ورزشی   
* ماهنامه کیهان فرهنگی    * هفته نامه کیهان بچه ها

دعوت به همکاری  اداره کل بهزیستی خراسان       
شرح در صفحه 5جنوبی در بخش خصوصی 
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تورم ماه آینده تک رقمی می شود

رئیس کل بانک مرکزی ایران گفت که در یک ماه آینده تورم تک رقمی می شود که عامل اصلی آن 
رعایت انضباط و اجتناب از اقدامات غیرمنطقی است. به گزارش جام جم آنالین، سیف، گفت: در سال 
95 به دلیل شرایط خاص و بعد از دستاورد بزرگ برجام این توفیق حاصل شد.

دستگیریسربازانغایبتشدیدمیشود

مسلح  نیروهای  کل  ستاد  انسانی  منابع  جانشین 
با تشریح اخباری جدید برای متقضایان پرداخت 
دستگیری  تشدید  از  سربازی،  غیبت  جریمه 
سربازان غایب و فراری و اعمال سایر محرومیت  ها 
این مشموالن در  برای  قانونی  و محدودیت های 
سال جاری خبر داد. به گزارش جام جم آنالین، 
سردار موسی کمالی با اشاره به ثبت نام بیش از 10 
هزار نفر به منظور پرداخت جرایم غیبت سربازی از 
ابتدای خرداد، اظهار داشت: پس از شروع ثبت نام 
مشموالنی که دارای 8 سال غیبت سربازی بودند، 
سازمان  مکانیزه  سامانه  در  اشکاالتی  متأسفانه 
وظیفه عمومی و پلیس+10 به وجود آمد که روند 

ثبت نام مشموالن را با کندی مواجه کرد.

تکاپوبرایاتماممسکنمهر

با این که اتمام ۳۴1 هزار واحد باقی مانده مسکن 
ولی  می رسد  نظر  به  بعید  سال  پایان  تا  مهر 
تعهدات  به  عمل  برای  دولت  عزم  از  مسووالن 
عمده  ایسنا،  گزارش  به  می گویند.  سخن  خود 
مشکالت ۳۴1 هزار واحد باقی مانده مسکن مهر، 
نبود مشتری، مکان یابی نامناسب و کشمکشهای 
تعاونی ها عنوان می شود. البته اغلب این واحدها 
را  گاز  و  برق  آب،  خدمات  انواع  از  یکی  حداقل 
ندارند و فاضالب نیز در نوع خود معضل دیگری 
شده که چالشهایی بین وزارتخانه راه و شهرسازی 

با وزارتخانه نیرو ایجاد کرده است.

ثبتنامدانشآموزانپایههایهفتم
ودهممدارسشاهدازاولتیرماه

و  آموزش  وزارت  ایثارگران  و  شاهد  مدیرکل 
ورودی  دانش آموزان  ثبت نام  گفت:  پرورش 
متوسطه اول )پایه هفتم( و ورودی متوسطه دوم 
به  ماه  تیر  اول  از  شاهد  مدارس  در  دهم(  )پایه 
مدت ۲ هفته از طریق سیستم سجا )سامانه جامع 
http://saja.medu. مدارس شاهد( به نشانی

با  گفت وگو  در  محمدحسین  می شود.  انجام   ir
شاهد،  مدارس  در  ثبت نام  داشت:  اظهار  فارس، 
و  نیست  امکان پذیر  سجا  سامانه  در  ثبت  بدون 
باید حتمًا خانواده ها فرزندان خود را در این سامانه 
تا  کنند  را کسب  الزم  امتیازات  و  کرده  ثبت نام 

پذیرفته شوند.

ماموریتجدیدبعدازتوقفحج

رییس سازمان حج و زیارت در سفر دو روزه اي که 
به عراق داشت اعالم کرد که ظرفیت اعزام زائران 
ایراني به عتبات عالیات عراق دو برابر مي شود. به 
مانع حضور  عربستان  آنکه  از  ایسنا، پس  گزارش 
زائران ایراني در حج تمتع شد، سازمان حج و زیارت 
برنامه ریزي  که  تعریف کرده  را  مأموریت جدیدي 
براي افزایش ظرفیت اعزام زائران ایراني به عراق 
است. این سازمان تصمیم دارد در سال 95 بیش از 

یک میلیون نفر را براي زیارت اعزام کند.

بیمهوبازنشستگیزنانخانهدار
درکشوراجراییشود

تأکید  با  نماینده مجلس شورای اسالمی  فارس- 
بر اینکه برخی مسائل حوزه زنان ربطی به سیاست 
و  بیمه  گفت:  شود،  اجرایی  باید  و  ندارد  دولت  و 
بازنشستگی زنان خانه دار از این جمله مسائل مهم 
حوزه زنان است که باید اجرا شود. هاجر چنارانی 
گفت: در مرحله اول باید تمام پرونده ها به کمیته 
امداد امام خمینی)ره( منتقل شود تا از موازی کاری 
جلوگیری شود؛ بیمه کردن زنان خانه دار یکی دیگر 
را  آن  بتوانیم  امیدواریم  که  است  برنامه هایی  از 

عملیاتی کنیم.

نرخجدیدبنزیندرانتظارتصمیمدولت

وزیر نفت با بیان اینکه فروش نفت تنها با یورو 
بنزین و  انجام می شود، گفت: در خصوص نرخ 
احتمال دو نرخی شدن آن منتظر تصمیم دولت 
هستیم. به گزارش جام جم آنالین زنگنه، با اشاره 
به فروش نفت به کشور هند و مطالبه پول آن با 
روپیه در گذشته، گفت: این نوع معامالت در زمان 
تحریم ها صورت می گرفته است و اکنون روپیه 
با هند حذف شده است.  ایران  از معامالت نفتی 
وی یادآور شد: در خصوص نرخ بنزین و احتمال 

دو نرخی شدن آن منتظر تصمیم دولت هستیم.

هشداربهخانوادههادرباره
شهریهمدارسغیردولتی

به  اشاره  با  غیردولتی  مدارس  سازمان  رئیس 
بازرسی  مورد   8۴ سال  از  مدارس  برخی  اینکه 
را  نگرفته اند، گفت: خانواده ها هر شهریه ای  قرار 
نکنند.به  پرداخت  دارد،  تقاضا  آنها  از  مدرسه  که 
آنالین،مرضیه گرد عنوان کرد:   گزارش جام جم 
برای نخستین بار شهریه تمام مدارس غیردولتی 
را بر روی سایت ادارات آموزش و پرورش اعالم 
کردیم و شوراهای نظارت استان ها طبق اظهارات 
شهریه  آنها  نمایندگان  از  دعوت  با  و  موسسان 

مدرسه را به واقعیت نزدیک تر کرده اند.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس اقدام 
روسای شعب در حذف داوطلبان حضور در این 
کمیسیون وجایگزینی نمایندگانی که اولویتشان 
حضور دراین کمیسیون نبوده رامهندسی سیاسی 

برای تعیین ریاست کمیسیون خواند.
حجت االسالم سید محمد باقر عبادی در گفتگو 
نظر روسای شعب و  اعمال  از  انتقاد  با  با مهر 
اول مجلس در ترکیب کمیسیون  نائب رئیس 

روسای  جلسه  در  گفت:  تحقیقات  و  آموزش 
شعب دو نماینده که اولویت نخستشان حضور 
در کمیسیون آموزش و تحقیقات بود، حذف شده 
کمیسیون  در  عضویت  یکی  که  نماینده  دو  و 
به  که  دیگری  و  بود  دومش  اولویت  آموزش، 
هیچ وجه درخواستی برای حضور در کمیسیون 
آموزش نداشته، جایگرین شده اند. نماینده مردم 
داد:  ادامه  اسالمی  شورای  مجلس  در  بیرجند 

اموزش جای  در کمیسیون  در حالی  افراد  این 
داده شده اند که 5 نفر از نمایندگان که اولویت 
بود پشت  این کمیسیون  نخستشان حضور در 

درب های کمیسیون آموزش باقی ماندند.
وی افزود: طبق آیین نامه داخلی مجلس ترکیب 
کمیسیون ها را نمایندگانی تشکیل می دهند که 
اولویت نخستشان حضور در کمیسیون مربوطه 
باشد. عبادی عدم تسلط روسای شعب به آیین 

نامه مجلس را بعید دانست و گفت: به نظر می 
رسد عده قصد انجام کار سیاسی برای مهندسی 

ریاست کمیسیون آموزش و تحقیقات را دارند.
پاسخگویی  خواستار  آموزش  کمیسیون  عضو 
پزشکیان نائب رئیس اول مجلس به این تخلف 
شد. قرار است شکایات نمایندگان در خصوص 
روسای  جلسه  در  امروز  ها  کمیسیون  ترکیب 

شعب و هیات رئیسه مجلس بررسی شود.

خرید و فروش قسطی مسکن با ضمانت بانک مسکن 
امکان پذیر شد. به گزارش جام جم آنالین ، طرح تضمین 
معامالت اقساطی خریداران و فروشندگان مسکن، توسط 
بانک مسکن اجرایی شده است. در این طرح، به منظور 
به  مسکن  بانک  قرارداد،  طرفین  به  بخشی  اطمینان 
عنوان ضامن در معامله خرید و فروش اقساطی مسکن 
وارد شده و پرداخت اقساط ثمن معامله را مطابق ضوابط 
مصوب تضمین می می کند. برای این منظور الزم است 
ابتدا بین خریدار و فروشنده، عمل بیع به منظور معامله 

واحد مسکونی و نیز بین خریدار و بانک منعقد شود. بر 
این اساس، خریدار تعهد می کند مطالبات فروشنده را به 
صورت اقساط به بانک پرداخت و بانک نیز متعاقبا وجوه 
حاصله را به حساب فروشنده واریز کند. قیمت فروش 
نقدی و فروش اقساطی واحدها با توافق طرفین )خریدار 
و فروشنده( تعیین می شود. همچنین تضمین ثمن معامله 
حداکثر تا 50 درصد ارزش کارشناسی ملک و تاسقف 
1.500.000 هزار ریال و نیز مشروط به عدم تجاوز مبلغ 

اقساط ماهانه خریدار از ۳0.000 هزار ریال خواهد بود.

و  )خریدار  طرفین  توافق  براساس  تقسیط  زمان  مدت 
فروشنده( و حداکثر به مدت 50 ماه تعیین می شود. بانک 
ضمن به رهن گرفتن ملک مورد معامله ، پرداخت اقساط 
خریداران را در مقاطع مشخص به صورت ماهیانه تضمین 
می کند. بانک واریز اقساط سررسید شده را در پایان ماه 
به حساب فروشنده، در ازای ترهین پالک مورد معامله 
تضمین می کند. مهمترین مزیت طرح، افزایش قدرت 
افزایش سقف مسکن و  بدون  خرید خریداران مسکن 

بدون نیاز به تسهیالت بانکی است.

عده قصد انجام کار سیاسی برای مهندسی ریاست کمیسیون آموزش را دارند
نماینده مردم بیرجند ، درمیان و خوسف در مجلس : 

 فروش اقساطی مسکن امکان پذیر شد

اگرروحانیمحبوبیتداشتهباشد
اصولگرایانمهرهیخودرارونمیکنند

 ناصر ایمانی معتقد است که اصولگرایان بار دیگر 
جمهوری  ریاست  انتخابات  در  نژاد  احمدی  از 
در  اصولگرا  تحلیلگر  این  نخواهند کرد.  حمایت 
مورد چرایی عدم حمایت اصولگرایان از احمدی 
نرفتن  که  دارند  اعتقاد  اصولگرایان  گفت:  نژاد 
از  یعنی  نژاد  احمدی  آقای  به طرف  رفتن  و  روحانی  آقای  به طرف 
 چاله به چاه افتادن. اگر اصولگرایان بخواهند بین آقای روحانی و آقای
احمدی نژاد یکی را انتخاب کنند، شاید گزینه شان آقای روحانی باشد. 
ایمانی افزود : همه چیز به زمان انتخابات بستگی دارد و اگر روحانی در 
آن زمان محبوبیت داشته باشد اصولگرایان کاندیدای اصلی خود را رو 

نمی کنند و با یک گزینه غیر اصلی ورود می کنند . 

وزیرکشوردولتاصالحات:فضابرای
تغییراتدرکابیتهفراهماستد

دولت   : گفت  اصالحات  دولت  کشور  وزیر 
بزند.  خود  کابینه  در  اصالحاتی  به  دست  باید 
در  نتوانسته  روحانی  آقای  که  ندارم  شبهه ای 
می خواسته  دلش  که  طور  آن  کابینه  انتخاب 
مجلس  بر  حاکم  جو  که  چرا  کند.  رفتار  است 
این اجازه را به وی نمی داد. موسوی الری افزود :  طبعا االن که 
تیم  در  خصوص  به  را  تغییراتي  باید  کرده  تغییر  مجلس  ترکیب 
دولت  اقتصادي  تیم  در  الزم  هماهنگي  کند.  ایجاد  خود  اقتصادي 
دیده نمي شود. وی گفت : بازخواني و بازسازي راه طي شده دولت 
در سه سال گذشته ضروري است. شناخت آقاي روحاني از وزرایش 

هم بیشتر شده و بصیرت بهتري پیدا کرده است.

نمیتوانبا»گفتاردرمانی«ازکنار
حقوقهاینجومیمدیراندولتیگذشت

به حقوق های نجومی  اشاره  با  نماینده همدان 
برخی مدیران، گفت: نمی شود با گفتار درمانی 
کنار  از  ماجرا،  کردن  مغفول  برای  تالش  و 
دولتی  مدیران  به  نجومی  پرداخت های  این 
ربط  اینکه  بر  تاکید  با  حاجی بابایی  کرد.  عبور 
را  مشکلی  اینچنینی  مسائل  و  ملی  امنیت  به  موضوع  این  دادن 
موضوع  این  در  باید  مجلس  و  دولت  کرد:  تصریح  نمی کند،  حل 
ورود کنند چون این مساله از جنس عدالت است و چنین ظلمی از 
سوی جامعه قطعا قابل پذیرش نیست. حاجی بابایی افزود: مردم ما 
اقتصادی است توقع  در شرایطی که کشور دچار مشکالت فراوان 
ندارند که برخی مدیران حقوق های چند ده میلیونی دریافت کنند.

قالیشویيومبلشویيایـران
www. iranwash. ir3244666632424320-2

دفتر: توحيد 21، نبش نبوت 21، پالك 105صافصاف،لوللول،تختتخت
عضو  معتبر اتحاديه     مسئول : دستگردي

برایاولینبارفرشهایخودرااتوکشیدهتحویلبگیرید

دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه )نوبت اول( شرکت معدنی سنگ آهن خاوران 
بیرجند )سهامی خاص( ثبت شده به شماره 342 و شناسه ملی 10360060368

بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت دعوت می شود در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه که در 
تاریخ 95/4/8 ساعت 15/30 در آدرس: مشهد- خیابان ملک الشعرا بهار بین بهار 52 و 54 - پالک 

59 کدپستی: 9174684548 تشکیل می گردد، حضور بهم رسانند.
دستور جلسه: 

انتخاب مدیران- انتخاب بازرسین- انتخاب روزنامه کثیر االنتشار                               هیئت مدیره

آگهی مزایده 

شهرداری بیرجند در نظر دارد: برابر مصوبه 94/459/ش - 94/3/7 شورای اسالمی شهر بیرجند و با رعایت آئین نامه معامالت شهرداری 
تهران مصوب 1355 و قانون اصالح و تسری آن بر مراکز استان ها نسبت به واگذاری امالک خود به شرح ذیل از طریق آگهی مزایده 
به صورت اجاره برای مدت دو سال اقدام نماید . لذا از کلیه متقاضیان واجدشرایط شرکت در مزایده دعوت می شود حداکثر تا پایان 

وقت اداری سه شنبه 95/4/8 برای دریافت فرم و اسناد شرکت در مزایده به واحد امالک شهرداری مرکزی واقع در میدان ابوذر مراجعه 
فرمایند. زمان برگزاری جلسه مزایده چهارشنبه 95/4/9 می باشد. ضمنا شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار خواهد 

بود. ارائه مجوزات الزم و پروانه کسب معتبر برای شغل مورد نظر الزامی است.
مبلغ پایه مزایده 3/100/000 ریال کیوسک مطبوعاتی میدان ابوذر- جنب اتوبوسرانی    

مبلغ پایه مزایده 15/000/000 ریال یک باب مغازه واقع در میدان امام خمینی )ره( - جنب بانک ملت  
 غرفه تزئینات اتومبیل داخل فضای پایانه مسافربری بیرجند                       مبلغ پایه مزایده 3/500/000 ریال

غرفه شماره 15/2 واقع در پایانه مسافربری )سوغات ، خواروبار و خشکبار(     مبلغ پایه مزایده 12/500/000 ریال
یک باب مغازه واقع در بلوار مسافر )جنب پایانه مسافربری بیرجند(            مبلغ پایه مزایده 4/500/000 ریال
یک باب مغازه واقع در بلوار مسافر )جنب پایانه مسافربری بیرجند(            مبلغ پایه مزایده 4/500/000 ریال
یک باب مغازه واقع در بلوار مسافر )جنب پایانه مسافربری بیرجند (           مبلغ پایه مزایده 4/500/000 ریال
یک باب مغازه واقع در بلوار مسافر )جنب پایانه مسافربری بیرجند(           مبلغ پایه مزایده 4/500/000 ریال

نقدواقساطبدونسود
آدرس: بلوار مدرس- نبش مدرس 53

تلفن: 05632432902- 09150630980

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت  اول
نظر به اینکه در پرونده اجرایی شماره  942169 محکوم 

علیه آقای بابک صالحی فرزند حسین محکوم است به پرداخت مبلغ 
536/993/578 ریال بابت اصل خواسته و غیره در حق محکوم له سید 
محمدرضا علمدار و پرداخت مبلغ 27/462/650 ریال بابت حق االجرا 
در حق دولت و با توجه به تعرفه پالک ثبتی به شماره 9812 فرعی از 
249 اصلی بخش 2 بیرجند از ناحیه شخص ثالث در اجرای تبصره ماده 
34 قانون اجرای احکام که حسب نظریه کارشناسی ملک واقع در خیابان 
مدرس - مدرس 68 - خیابان ستاره - پالک 44 - طبقه همکف و با در 
نظر گرفتن کاربری و نوع اعیان و اشتراکات ملک و عدم تامین پارکینگ 
در طبقه همکف به میزان 697/265/000 ریال کارشناسی شده است  
که از طریق مزایده  در روز چهارشنبه تاریخ 95/04/9 از ساعت 9 الی 
10 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. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود. 
رجبی- مدیر دفتر اجرای احکام حقوقی دادگستری بیرجند

دادگستری جمهوری اسالمی ایران

آگهی مزایده اموال غیرمنقول - مرحله اول  نظر به اینکه در پرونده کالسه 950008 به موجب اجرائیه صادره از شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان خوسف آقای خدابخش عدالت پناه فرزند محمد محکوم 
است به پرداخت نصف مهریه به مبلغ سی میلیون ریال به نرخ روز )که تاکنون برابر با مبلغ دویست و پنجاه و دو میلیون و هفتاد و نه هزار و هفتصد و نود و سه ریال می باشد( و پرداخت مبلغ نهصد و نود هزار ریال 
به عنوان هزینه دادرسی در حق محکوم لها خانم راضیه ایوبی فرزند غالمعلی و پرداخت مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال حق االجرای دولتی در حق صندوق دولت؛ لذا مقرر گردیده است مقدار دو ساعت آب به 

همراه شصت من محلی اراضی واقع در روستای نصرآباد خوسف با این وصف: حسب نظر کارشناس کیفیت آب قابل آشامیدن ولی آب شور می باشد، مدار چاه 16 ولی بر مدار 8 آبیاری انجام می شود، موتور چاه برقی است، موقعیت 
چاه در فاصله 7 کیلومتری روستای نصرآباد می باشد، دبی آب 15 لیتر در ثانیه  و هر ساعت آب چاه برابر عرف روستا 10 بل )فنجان( می باشد، دو ساعت آب دارای 2772 مترمربع زمین می باشد، بافت خاک شنی رسی و نوع 
آن سبک می باشد، که در مجموع 20 بل )2 ساعت( آب با شصت من زمین معادل 2772 مترمربع به مبلغ یکصد و بیست میلیون ریال قیمت گذاری گردیده است که از طریق مزایده با قیمت کارشناسی در تاریخ 1395/4/12 از 
ساعت 9 الی 9/30 صبح در دفتر اجرای احکام حقوقی دادگستری شهرستان  خوسف به فروش برسد که  قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع  و به شخصی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد. 10 درصد ثمن 
معامله   فی المجلس از برنده مزایده اخذ و نامبرده مکلف است مابقی را حداکثر ظرف یک ماه به صندوق دادگستری تودیع و قبض مربوطه را تسلیم اجرای احکام نماید در غیر این صورت 10 درصد سپرده وی پس از کسر هزینه 
مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. بدیهی است در صورت پرداخت کل ثمن در موعد مقرر و عدم اعتراض به مزایده و صدور دستور تملیک از دادگاه صادر کننده حکم، اموال مذکور به برنده مزایده تحویل خواهد 

شد. لذا متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه  تا ترتیب بازدید آنان داده شود. هزینه های نقل و انتقال به عهده برنده مزایده خواهد بود
مهدی چاپاری بورنگ - مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان خوسف

دادگستری جمهوری اسالمی ایران



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424 3
واکاوی ریشه های افزایش طالق در خراسان جنوبی

طالق هر روز قربانی می گیرد

پنجاه و دومین قرآن مطالی هنرمند بیرجندی رونمایی می شود
پنجاه و دومین قرآن مطالی کاتب قرآن و هنرمند بیرجندی در هفته قرآن و عترت در آذر ماه سال جاری رونمایی می شود.  علیرضا بهدانی 
کاتب بیرجندی قرآن کریم که تاکنون پنجاه و یک قرآن موزه ای در اندازه های مختلف کتابت کرده است، اظهار داشت: از ماه مبارک رمضان 

شنبه * 29 خرداد 1395 * شماره 3532سال گذشته کتابت پنجاه و دومین قرآن را با خط نسخ آغاز کردم اما به دلیل ویژگی های خاصی که دارد برای ماه مبارک رمضان آماده نشد.
منابع  برای  استاندار  به  شهروند  نامه   . سالم 
تقدیر  قابل  نکته  تا  دو   . بود  العاده  فوق  طبیعی 
هست اول اینکه آوا حرف مردم را تیتر اولش کرد 
نه شعار های مسوولین و دوم اینکه یک شهروند 
به نمایندگی از بقیه باالخره حقش رو مطالبه کرد 
. نمایندگان و استاندار محترم مسولیت شما دیگه 
حل  برای  دهید  گزارش  لطفا  نیست  انکار  قابل 

مشکل منابع طبیعی مردم چه کردید ؟
910 ... 623
و  داشت  تاخیر  5 ساعت  بیرجند   - تهران  پرواز 
این  از  . هر چند  برایم مشکل درست کرد  کلی 
موضوع خیلی ناراحت بودم اما نکته ای که خیلی 
بیشتر آزارم داد این بود که یکی از دوستانم که 
در تهران در یکی از شرکت های هواپیمایی بود 
به من گفت گوشت شما بیرجندی ها از بس که 
مظلومی هستین خوردن داره . دوستم می گفت 
که  جایی  تنها  شه  می  خراب  هواپیمایی  جا  هر 
بیرجندیها  همین  ندارن  اعتراضی  هیچ  مردمش 
هستن و تاخیرها و کنسلی ها و هواپیما اوراقی 
ها را همیشه به پروازهای بیرجند شیفت می دن 
. این موضوع رو تو خانواده طرح کردم همه گفتن 
قسمت بوده ، اگر پرواز می کردیدن سقوط می 
راست می گن همین  واقعا  دیدم  ؟  کردین چی 
هم  تشکر  هنوز  مردم  و  داره  تاخیر  پروازها  که 
و  مردم  نجابت  باد  زنده   . جالبه  واقعا  کنن  می 
خدا نگذره از اونایی که از روحیات ما سواستفاده  

می کنند . 
912 ... 243
در خصوص مطلب بی رحمی مردم پایین دست 
حاجی آباد باید گفت : مسوولین محترم به جای 
نظارت  کمی   ، رحمی  بی  به  بقیه  کردن  متهم 
خود  همسایه  با  باید  مردم  آیا   . کنند  بیشتر  را 
درگیر شوند که چرا با آب آشامیدنی باغ را آبیاری 
می کنند ؟ به نظر مسولین بجای اینهمه بحث 
های انحرافی برای انتقال آب به مصرف صحیح 
دارند  همتی  مسوول  اگر   . کنند  توجه  بهینه  و 
های  لوله  در  آب  هدررفت  از  جلوگیری  صرف 
نظارتی  دارند  همتی  اگر   . کنند  شهری  انتقال 
اساس  بر  کشاورزی  های  چاه  آب  مصرف  بر 
خواهند  می  واقعا  اگر   . کنند  صادره  مجوزهای 
کاری کنند دیگر مجوز صدور کارخانه های آب 
بر مثل .... را در اوج بی آبی صادر نکنند . به نظر 
تمام این برنامه ها شعار است . کلی بودجه صرف 
مطالعات انتقال آب از سد دوستی می کنند آنوقت 
مشهد  خود  اندازه  دوستی  سد  اصال  فهمند  می 
خانه  تسویه  خرج   بودجه  کلی   . ندارد  آب  هم 
مدار  وارد  رو  تسویه  آب  حتی  آنوقت  کنند  می 
نمی کنند و فقط از ورودی تسویه خانه می رود 
نمایندگان   . شود  می  خارج  باز  لوله  همان  از  و 
فکر  و  قطع  را  باطل  سیر  این  و  کنند  دلسوزی 

اساسی برای مردم کنند .
915 ... 098
 سالم آیا ندادن امتیاز به حاشیه نشینان همکاری 
در مصرف مجانی و گزاف آنها نیست چرا امتیاز 
بهتر  کنند  واگذار  برابر  چند  کنند  نمی  واگذار 
نیست که غیر مجاز و مجانی مصرف کنند حتی 

علوفه وحیوان آب دهند مشکل ساز می شوند.
0915...432
پیداشون نیست  اول ماه  از  رانندگی  راهنمایی و 
چرا آخر ماه که میشه وسط خیابون های شهر هم 

دوربین می زنند کسی نیست جواب بده.
0915...274
با مطرح شدن  آبادیم  از آخر ولیعصر)عج( حاجی 
کنتور حجمی اینجا مردم با هم مشکل دارن بدون 
کنتور مشترک . لطفا با این کار به مشکالت اضافه 

نکنید.
0915...207
آیا  بپرسید  شهرسازی  و  راه  محترم  مدیرکل  از 
از  اجتماعی  مشکل  بهانه  به  خواهد  می  کی  تا 
سماء  بیدسک  روستای  راه  مانده  باقی  آسفالت 
پاسخی  خداوند  پیشگاه  در  آیا  کند؟  خودداری 

خواهد داشت؟
0915...947
با سالم روستای تاجکوه بخش مرکزی چند سال 
است که 5 کیلومترجاده زیرسازی شده است ولی 
آسفالت نمی کنند و همچنین آب لوله کشی قول 
داده اند که بیاورند و نقشه برداری کرده اند ولی 
تانکر  با  که  آبی  و همچنین  نکردند  کاری  هیچ 
مردم  که  میارند  تاخیر  با  آورند  می  مردم  برای 
مجبورمی شوند از آب جو استفاده کنند و هرچی 

زنگ می زنند میگن فردا یا پس فردا میاریم ؟ 
0915...583
دره  بیرجند  ارتباطی  راه  نباشید  خسته  سالم 
برخوردار  بدی  خیلی  وضعیت  از  دزگ  و  میرک 

هست لطفا مسؤلین ما را یاری کنند. 
0915...035
در آینده نه چندان دور مدال افتخار به مدیر کل منابع 
 طبیعی استان اهدا خواهد شد ... در تملک زمین های
زراعی مردم در سطح کشور مقام اول، در جذب 

بودجه ریزگرد های استان مقام آخر !
0915...385
 سالم ضمن قبولی طاعات و عبادات در خصوص 
انشعاب آب و اجرای طرح جامع روستای رضوان 

و سیسکان چه موقع انجام می شود؟
0915...150
استاندار محترم من بواسطه کارم مجبورم هفته ای 
یکی دو بار تو جاده بیرجند قاین رفت و آمد کنم تا 
 بحال شاهد تصادفات زیادی بودم خواهش می کنم
بدین  جاده  این  شدن  دوبانده  برای  ویژه  دستور 

عملیات  دوبانده شدن خیلی کنده
0915..975

میلیارد  باقران 20  یاد سیمان  یادم می  وقتی  از 
برای تکمیل و بهره برداری نیاز داشته است . از 
وقتی به خاطر دارم قرار است دوبانده شدن جاده 
زمان همیشه شنیده  دیر  از   . تسریع شود  مرگ 
شود  حل  است  قرار  کویر  هتل  مشکل  که  ایم 
فقط خدا کند به عمر من جوان برسد تا موفقیت 

های بزرگ ! را ببینم 
 930 ... 876
سالم آوا جان لطفا انعکاس بده آبرسانی روستای 
اعتبار  مقدار مختصری  به خاطر  سیدان خوسف 

معطل مانده لطفا مسئولین فکری بکنند. 
0935..365
مردم خاطره پارک های زیبا و خیابان های عریض 
و سازندگی و تالش را از شهردار قدیم بیرجند و 
معاون فعلی عمرانی استاندار به خاطر دارند . مردم 
خاطره های خوب از عملکرد فرماندار قدیم بیرجند 
و معاون فعلی سیاسی استاندار به خاطر دارند ولی 
یک سوال اینکه توان این عزیزان به آب رفته که 
دیگر پویایی در استان دیده نمی شود ؟ یا به ایشان 
اجازه کار نمی دهند و معاونین فرمایشی هستند 
باید برای  حفظ حرمت و سابقه خوب  . به نظر 
خودشان هم که شده حقایق را به مردم بگویند . 

به امید توسعه استان
910 ... 039
باید  بود  گفته  که  جهاد  جوابیه  به  پاسخ  در 
منظور  کنند  بیمه  را  خود  کشاورزان محصوالت 

ما خشک شدن قنوات هست  نه محصوالت.
0935...825
پارکی  بانوان  برای  که  مسوولین  از  ممنون 
هیچ   متاسفانه  اما  دادند  اختصاص  مخصوص 
نگهبانی مسوول پاسخگویی به مراجعه کننده ها 
و امنیت آنجا نیست بخصوص شبها خواهشمند 

است پیگیری نمایید
915...271

پدیده طالق در جامعه امروز به عنوان یکی 
از آسیب های اجتماعی مطرح می شود که 
ریشه در تغییر و تحوالت گوناگون فرهنگی، 
تر  پیچیده  با  و  دارد  اقتصادی  و  اجتماعی 
شدت  نیز  آن  سطح  امروزی،  زندگی  شدن 

یافته است.

ریشه های افزایش طالق
 

پدیده طالق که اکنون یکی از آسیب های 
جامعه از سوی مسئوالن و کارشناسان این 
سالهای  طول  در  شود،  می  قلمداد  حوزه 
شتاب  نیز  جنوبی  خراسان  استان  در  اخیر 
در  شده  ارائه  آمارهای  طوریکه  به  گرفته، 
کارشناسان  است.  کننده  نگران  زمینه  این 
یک  عنوان  به  طالق  معتقدند؛  اجتماعی 
مسئله اجتماعی می تواند زمینه بروز بسیاری 
در سطوح  را  دیگر  اجتماعی  آسیب های  از 
آثار  این  که  آورد  فراهم  اجتماعی  و  فردی 
و پیامدها می تواند عوارضی را برای مردان، 

زنان و فرزندان در بر داشته باشد.
یک  عنوان  به  مردم،  نزد  گذشته  در  طالق 
وحشت  حال  عین  در  و  قبیح  و  مذموم  امر 
آور تلقی می شده، ولی امروزه می بینیم که 
طالق، ابزار رایجی شده که به مدد آن، افراد 
به  کنند  می  رها  موجود  وضعیت  از  را  خود 
طوری که نسل امروز ما نسبت به گذشته از 
پدیده طالق، وحشت و استرسی به خود راه 
نمی دهد و این امر خیلی راحت در حال جا 
افتادن در جامعه است. طبق آمار موجود در 
اداره کل ثبت و احوال خراسان جنوبی، طی 
به  نسبت  واقعه طالق 9.9 درصد  سال 94 
93 و در دو ماهه نخست امسال 6.8 درصد 
نسبت به مدت مشابه پارسال در استان رشد 
افزایش  برای  خطری  زنگ  این  که  داشته 
بسیاری از آسیب های اجتماعی از جمله فرار 
از خانه، احساس پوچی، اعتیاد، تکدی گری، 
و  قاچاق  خودکشی،  قتل،  خیابانی،  کودکان 

افزایش تعداد زنان سرپرست خانوار است.

ذهنیت های منفی زوجین نسبت
به یکدیگر از عوامل طالق است

دانشگاه  روانشناسی  و  مشاوره  گروه  مدیر 
بیرجند با بیان اینکه طالق یک پدیده چند 
عاملی است، گفت: شناخت و ذهنیت های 
منفی زوجین نسبت به یکدیگر ،  مشکالت 
نفس  عزت  نبود   ، زوجین   شخصیتی 
ارتباطی و حل  ، ضعف در مهارت  زوجین  
مذهبی  اعتقادات  و  باورها  ضعف   ، مساله  
هم  از  و  طالق  مهم  عوامل  از  خیانت    ،
گفته  به  هاست.    خانواده  کانون  پاشیدگی 
اسدی یونسی ، بیشتر طالق ها در سال های 
اول زندگی رخ می دهد زیرا زوجین الفبای 
ارتباطی را نمی دانند و قادر نیستند مشکالت 
جزئی را حل کنند و این امر موجب می شود، 
مشکالت کوچک به بزرگتر تبدیل شود. وی 
شناسایی عوامل طالق را یکی از راهکارهای 
کاهش طالق در جامعه دانست و گفت: برای 
سراغ  به  باید  شخصیتی  های  ضعف  عامل 
سنین پایین برویم و به والدین سبک های 
تربیتی مفید را آموزش دهیم تا فرزندان سالم 

به لحاظ شخصیتی و و روانی تربیت کنند.
وی بر نهضت و جنبش آموزش خانواده ها بر 
ایرانی اسالمی تاکید کرد و  اساس فرهنگ 
افزود: آموزش ها باید بومی و مبتنی بر آموزه 
های دینی ما باشد. وی تقویت عزت نفس 
افراد را از دیگر راهکارها برای جلوگیری از 
فاکتور  مهمترین  گفت:  و  کرد  ذکر  طالق 
یکپارچگی  و  انسجام  برای  درونی  عامل  و 
شخصیت فرد و پیشگیری از بسیاری آسیب 

های اجتماعی همین عزت نفس است.

آسیب های اجتماعی
متولی مشخصی ندارد 

اینکه آسیب های اجتماعی  با اشاره به  وی 
متولی مشخصی ندارد، گفت: مسئوالن باید 
عمیق تر و جدی تر به آسیب های اجتماعی 
از جمله طالق توجه کنند و به جای نصحیت 
و توصیه که کارساز نیست به اصالح تعلیم 
بپردازند.  و تربیت در سطوح مختلف جامعه 
آسیب  متولیان  بین  اینکه  به  اشاره  با  وی 
ندارد،  وجود  هماهنگی  هیچ  اجتماعی  های 
آسیب  که  شده  موجب  امر  این  شد:  یادآور 

وی  شود.  بیشتر  روز  به  روز  اجتماعی  های 
از  یکی  را  جامعه  اقتصادی  اصالح وضعیت 
اجتماعی  های  آسیب  کاهش  راهکارهای 
ذکر کرد و افزود: طالق، آسیب های روانی 
زیادی را برای زن، مرد و فرزندان بوجود می 
از  فرار  پوچی،  احساس  افسردگی،  که  آورد 
خانه، خودکشی، اعتیاد و از هم پاشیده شدن 

کانون خانواده از جمله آنهاست.

اجرای طرح کاهش
نرخ رشد طالق 

سپاه  اجتماعی  و  فرهنگی  معاون 
بیان  با  هم  جنوبی  خراسان  انصارالرضا)ع( 
تحقیقات  و  موجود  آمارهای  طبق  اینکه 
میدانی، آمار طالق در استان رو به رشد است، 
زندگی  های  بحران  از  یکی  طالق  گفت: 

خانوادگی و اجتماعی محسوب می شود که 
بهداشت  و  در هم شکسته  را  خانواده  ثبات 
سازد.   می  دار  خدشه  را  آن  اعضای  روانی 
کاهش  طرح  اینکه  بیان  با  مقدادی  حسین 
نرخ رشد طالق از یکم تیر ماه سال گذشته 
در قالب طرح دو قسمتی در استان به مرحله 
اجرا درآمده است، یادآور شد: بر اساس این 
با موضوع  اجتماعی  طرح کارگروه فرهنگی 
طالق با عضویت جمعی از استادان دانشگاه، 
نخبگان و متخصصان در این حوزه تشکیل 
شورای  در  طرح  بررسی  با  گفت:  وی  شد. 
استان،  عمومی  فرهنگ  شورای  مشورتی 
این طرح ابالغ و در مجموعه سپاه بصورت 
متمرکز به اجرا درآمد که در این راستا مرکز 
تخصصی  مشاور   29 و  تشکیل  مشاوره 
تا  شدند  همکاری  به  دعوت  و  شناسایی 
ماهانه یک پرونده از پرونده های ورودی به 
دادگاه خانواده که به سازش نزدیکتر باشند 
مقرر  افزود:  دهند.وی  قرار  بررسی  مورد  را 
شد با کاهش پرونده های ورودی به دادگاه 
خانواده، این طرح به عنوان آزمایشی به همه 
نهادها و ادارات استان ابالغ شود تا بتوانیم 
شاهد کاهش نرخ طالق در استان باشیم.وی 
یاد شده،  اشکاالت طرح  از  یکی  داد:  ادامه 
واگذار نکردن دبیرخانه طرح به سپاه بود از 
این رو نتوانستیم، نتیجه و اتفاق مورد نظر را 
رصد کنیم. معاون فرهنگی و اجتماعی سپاه 
انصارالرضا)ع( خراسان جنوبی گفت: امسال 
این طرح در مجموعه سپاه بصورت گسترده 
در تمام شهرستان های استان اجرا می شود.

مقدادی با اشاره به اینکه آمار باالی طالق با 
توجه به فرهنگی بودن خراسان جنوبی قابل 
قبول نیست، گفت: یک نهاد به تنهایی نمی 
ایستادگی  اجتماعی  معضل  مقابل  در  تواند 
کند از این رو باید همه دستگاه های اجرایی 

در این زمینه ورود پیدا کنند. 

پایین بودن آستانه صبر و تحمل 
و سازش در زوجین از عوامل 

اساسی طالق است

سپاه  اجتماعی  و  فرهنگی  معاون 
انصارالرضا)ع( خراسان جنوبی با بیان اینکه 
با  است  ممکن  استان  این  در  طالق  علل 
تاخر  دارای  یا  و  مشترک  ها  استان  مابقی 
ناآگاهانه،  ازدواج  رواج  باشند، گفت:  تقدم  و 
در  سازش  و  تحمل  و  صبر  آستانه  بودن 

زوجین به دلیل تغییر سبک زندگی، کاهش 
یکدیگر،  به  نسبت  زوجین  اعتماد  ضریب 
زنان،  مورد  در  مردان  دینی  غیرت  کاهش 
کاهش  طالق،  زشتی  و  قبح  شدن  ریخته 
ای،  پایه  عوامل  از  حیا  و  عفاف  ضریب 
معاون     . است  طالق   پنهان  و  اساسی 
انصارالرضا)ع(  سپاه  اجتماعی  و  فرهنگی 
امروزه شبکه  اینکه  بیان  با  جنوبی  خراسان 
تاثیرگذارند،  بحث طالق  در  اجتماعی  های 
گفت: عمده ترین تالش دشمن ایجاد ضعف 

در اعتقادات مذهبی خانواده هاست.

کمبود مهارت های سازگارانه 
زندگی نخستین علت طالق

امور  کارشناس دفتر آسیب دیدگان معاونت 
با  هم  جنوبی  خراسان  بهزیستی  اجتماعی 

اشاره به مهمترین علل وقوع طالق، گفت: 
خانواده،  اقتصادی  مشکالت  تورم،  افزایش 
و  زن  بین  نگرش  اختالف  اعتیاد،  بیکاری، 
خیانت  جسمانی،  مشکالت  خشونت،  مرد، 
زوجین،  تعدد  روانی،  مشکالت  همسران، 
نفقه،  نکردن  پرداخت  اطرافیان،  دخالت 
شدید  گرایش  زنان،  توقع  سطح  رفتن  باال 
به فضاهای مجازی و شبکه های اجتماعی 

از جمله این علل هستند.
جنوبی  خراسان  در  افزود:  بهالگردی  افسانه 
کمبود   ،94 سال  در  طالق  علت  باالترین 
مهارت های سازگارانه زندگی در بین خانواده 
را  این مهارت ها  بیشتر  آموزش  هاست که 

بین زوجین و خانواده ها طلب می کند.
طالق  علت  دومین  اینکه  به  اشاره  با  وی 
مخدر  مواد  اعتیاد  به  مربوط  استان  این  در 
با  جنوبی  خراسان  همجواری  گفت:  است، 
بازار بزرگ تولید مواد مخدر یعنی افغانستان، 
مواد  این  از  استفاده  شیوع  عوامل  از  یکی 
با رشد روز  به گونه ای که  استان است  در 
افزون مصرف مواد مخدر در بین جوانان آمار 
داد:  ادامه  وی  یابد.  می  افزایش  نیز  طالق 
نبود تسلط به تکنیک های مرتبط با مهارت 
از جمله کنترل خشم و ضعف  های زندگی 
های  تکنیک  بر  وقوف  از  زوجین  آگاهی 
کنترل عصبی، در رتبه سوم علل طالق در 

استان قرار می گیرد.
وی گفت: مشکالت مالی، بیکاری، چشم و 
همچشمی، خشونت های کالمی و جسمی، 
غفلت و مسامحه و متواری شدن مرد، خیانت 
ازدواج مجدد زوج ، شکسته شدن روز  یا  و 
افزون قبح اجتماعی طالق، ناپختگی روانی 
انگاری  ، اجتماعی و فکری زوجین و ساده 
برای  طالق  دنبال  به  عواقب  و  پیامدها 
قانونی  حقوق  و  حق  از  گذشتن  و  طرفین 

خویش از دیگر عوامل بروز طالق است.
از  اطرافیان  و  خانوادگی  حمایتهای  وی، 
از  نگرانی  نبود  طالق،  متقاضی  زوجین 
از  زوجین  نداشتن  شناخت  جدایی،  عواقب 
ازدواج،  در  زدگی  شتاب  و  عجله   ، یکدیگر 
با  ها  خانواده  رسوم  و  آداب  نبودن  منطبق 
روحی،  رفتاری،  تناسب  نداشتن  یکدیگر، 
این  نهایت  در  و  زوجین  خانوادگی  و  روانی 
شروع  برای  تفاهم  به  نرسیدن  موضوعات 
یک زندگی مشترک را از دیگر عوامل بروز 

طالق ذکر کرد.
وی با اشاره به برنامه بهزیستی در پیشگیری 

راستا  این  در  گفت:  طالق،  پدیده  وقوع  از 
منظور  به  مداخله  و  پیشگیری  طرح  اجرای 
با  آن  از  ناشی  عوارض  و  طالق  کاهش 
هدف افزایش رضایتمندی و پایداری روابط 
خانوادگی، افزایش دسترسی عموم مردم به 
ای  مداخله  و  ای  مشاوره  آموزشی،  خدمات 
استفاده  و  طالق  و  ازدواج  از  پس  و  پیش 
بهینه از ظرفیت بخش غیردولتی دنبال می 

شود.
با همکاری حوزه  این طرح  یادآور شد:  وی 
امور  اجتماعی و حوزه معاونت  امور  معاونت 
پیشگیری بهزیستی تدوین و آسیب شناسی 
شده و در حال اجراست. وی گفت: در این 
طرح در فرآیند اجرا در مرحله اول که آشنایی 
و  تدوین  و  تهیه  با  است  ازدواج  منظور  به 
مشاوره  و  آموزش  تخصصی  خدمات  ارائه 
پیش از ازدواج ، آموزش مهارتهای زندگی، 

به  ازدواج  آموزش  و  بلوغ  دوران  آموزش 
مراکز  طریق  از  آموزان  دانش  و  نوجوانان 
مشاوره غیردولتی تالش می شود که آگاهی 
و مهارت های فردی و اجتماعی این گروه 

افزایش یابد.
امور  کارشناس دفتر آسیب دیدگان معاونت 
اجتماعی بهزیستی خراسان جنوبی ادامه داد: 
در مرحله دوم اجرای طرح یعنی دوران عقد 
بر اساس بسته های آموزشی مدون و مورد 
تایید نسبت به برگزاری دوره های آموزشی 
ویژه دوران عقد از طریق مراکز مشاوره غیر 
مرحله  در  گفت:  شود.وی  می  اقدام  دولتی 
اقدامات  هم،  مشترک  زندگی  دوران  سوم 
تخصصی  خدمات  ارائه  قبیل  از  تخصصی 
و  خانواده  مشاوره  خانواده،  زندگی  آموزش 
بنیان  تحکیم  منظور  به   ( درمانی  خانواده 
ارتقای  و  بهبود  جهت  همچنین  و  خانواده 
زوج  و  زوج  مشاوره   ،) آنان  زندگی  کیفیت 
درمانی، مشاوره های مرتبط با فرزند پروری 
انجام  غیردولتی  مشاوره  مراکز  طریق  از 
اهداف  مرحله  این  در  افزود:  شود.وی  می 
خانواده  زندگی  آموزش  برنامه  پیشگیرانه 
کاهش  از  پیشگیری  بهزیستی،  سازمان 
و  طالق  از  پیشگیری  ازدواج،  از  استقبال 
همسر  مانند  خانگی  خشونت  از  پیشگیری 

آزاری و کودک آزاری را در بر می گیرد. 
شامل  چهارم  مرحله  گفت:  بهالگردی 
از آن می شود که در  فرآیند پس  طالق و 
ارائه  شامل  تخصصی  اقدامات  مرحله  این 
خدمات تخصصی ، آموزش و مشاوره های 
خانواده به زوجین در معرض طالق به منظور 
شناسایی، بررسی و حل مشکالت و مسائل 
زوجین در معرض طالق و کاهش تنش ها 
و استرس هاس ناشی از اختالفات خانوادگی 
و ایجاد روابط مناسب میان زوجین بوده و از 
طالق  کاهش  بمنظور  مداخله  مرکز  طریق 
و مراکز مشاوره غیر دولتی انجام می شود. 

وی اضافه کرد: در خراسان جنوبی نیز از سال 
92، بین ادارات کل بهزیستی و دادگستری 
تمامی  و  شده  منعقد  ای  نامه  تفاهم  استان 
به  مراکز مداخله  به  متقاضی طالق  زوجین 
منظورکاهش طالق و مراکز مشاوره خانواده 
می  ارجاع  بهزیستی  سازمان  نظارت  تحت 
ارائه  ضمن  مراکز  این  افزود:  وی  شوند.  
در  زوجین  شرکت  و  مشاوره ای  خدمات 
سازش  در  زندگی، سعی  های  مهارت  دوره 
و انصراف آنان از درخواست طالق می کنند. 

وی با اشاره به خدمات تخصصی مددکاری 
مطلقه  زنان  به  ای  مشاوره  و  اجتماعی 
افزود:  کاهش طالق،  تخصصی  تیم  توسط 
تدوین بسته های آموزشی و چگونگی حل 
مشکالت، ارائه خدمات توانمندسازی در ابعاد 
اقتصادی، حرفه ای و شغلی، خانوادگی، ارائه 
برنامه کمکی مناسب برای سازگاری بیشتر 
خیرین،   ( یابی  حمایت  طالق،  شرایط  در 
سمن ها (، برنامه ریزی برای برون رفت از 
شرایط حاد و بحرانی پس از طالق از جمله 

این خدمات است. 
تشکیل  های  پرونده  بین  از  داد:  ادامه  وی 
کاهش  منظور  به  مداخله  مرکز  در  شده 
طالق در سال 94، حدود 20 درصد پرونده 
به  مربوط  درصد   30 و  زوج  به  مربوط  ها 
مراجعه زوجه به مرکز بوده که این می تواند 
بیانگر این باشد که زنان جهت حفظ ازدواج 
و خانواده نسبت به مردان نقش فعال تری 

را ایفا می کنند. 
تقاضای  افزود:  بهزیستی  کارشناس  این 
طالق در زوج و زوجه در بازده سنی 20 تا 
30 سال رخ می دهد که بیانگر این است که 
این افراد به دلیل عدم بلوغ فکری و اجتماعی 
و عدم رشد کامل مهارت های ارتباطی مؤثر 
و منطقی ، توانایی حل اختالفات خانوادگی 
را ندارند که با همت مشاورین قبل از ازدواج 
دوره  برگزاری  جهت  دقیق  ریزی  برنامه  و 
از  پیش  و  زندگی  مهارتهای  آموزشی  های 
با  قضایی  کارشناسان  همچنین  و  ازدواج 
از  قبل  مشاوره  مراکز  به  افراد  این  معرفی 
صدور احکام طالق، این مشکل تا حدودی 

مرتفع خواهد شد. 

افزایش 6.8 درصدی طالق
در خراسان جنوبی 

احوال خراسان جنوبی هم  و  ثبت  مدیرکل 
سال  ابتدای  ماهه  دو  طی  اینکه  بیان  با 
به ثبت  استان  جاری 192 واقعه طالق در 
رسیده است، گفت: این آمار نسبت به مدت 
درصدی   6.8 افزایش  گذشته،  سال  مشابه 
ادامه  پورحسین  علی  دهد.   می  نشان  را 
ثبت  به  طالق  واقعه   192 مجموع  از  داد: 
مورد   49 و  شهری  واقعه   143 رسیده، 
روستایی بوده که به ترتیب 2.14 درصد و 
19.51 درصد نسبت به مدت مشابه پارسال 
طی  کرد:  اظهار  وی  است.  داشته  افزایش 
دو ماه نخست سال جاری نسبت طالق به 
 100 هر  برابر  در  یعنی  بوده   11.1 ازدواج 
رویداد ثبت شده ازدواج 11.1 رویداد طالق 
به ثبت رسیده که این رقم در مدت مشابه 

پارسال 10.5 درصد بوده است. 

وی، میانگین سن طالق مردان را طی مدت 
28.4 سال  زنان  در  و  32.6 سال  یاد شده، 
بیشترین  مدت  این  در  گفت:  و  کرد  اعالم 
رقم  با  رسیده  ثبت  به  های  طالق  درصد 
پنج  تا  زوجین صفر  به  مربوط  درصد   57.8
سال اختالف سن و 14.6 درصد مربوط به 
زوجین همسن بوده است. پورحسین اضافه 
با  استان  در  طالق  آمار   94 سال  در  کرد: 
به  نسبت  درصد   9.9 واقعه   123 و  یکهزار 
و  هزار  هفت  با  ازدواج  و  افزایش   93 سال 
است.  داشته  کاهش  6درصد  واقعه،   595
از  جنوبی  خراسان  احوال  و  ثبت  مدیرکل 
ثبت یک هزار و 735 واقعه ازدواج در دو ماه 
نخست سال جاری خبر داد و گفت: این رقم 
در مدت مشابه پارسال یکهزار و 732 مورد 
بوده که 17 صدم درصد افزایش داشته است.

وی با بیان اینکه از مجموع ازدواج ها طی 
 733 و  شهری  واقعه  دو  و  هزار  مدت  این 
مورد روستایی بوده است، افزود: در این مدت 
زوجین  به  مربوط  ها  ازدواج  درصد   11.6
همسن، 10.9 درصد زوجه بزرگتر از زوج و 
78.2 درصد زوج بزرگتر از زوجه بوده است.

طی دو ماه نخست سال جاری نسبت 
یعنی  بوده   11.1 ازدواج  به  طالق 
در برابر هر 100 رویداد ثبت شده 
ازدواج 11.1 رویداد طالق به ثبت 
رسیده که این رقم در مدت مشابه 
است.  بوده  درصد   10.5 پارسال 

پاسخ مسئوالن به پیام شما

پیام شما

جوابیه مرکز بهداشت بیرجند

*احتراما در پاسخ به مطلب مندرج در آن روزنامه 
بیرجند  شهرداری  نظر  اظهار  و   95/3/12 مورخ 
مبنی بر گران شدن 30 درصدی قیمت خرما به 
هفته  چند  در  بهداشت  های  گیری  علت سخت 
گذشته به استحضار می رساند: گران شدن قیمت 
موضوعی  رمضان  مبارک  ماه  آستانه  در  خرما 
کشوری بوده که بنا به گزارش 20:30 ) اخباری 
سراسری( دلیل آن صادرات این محصول بوده و 
ربطی به فعالیت های مرکز بهداشت بیرجند ندارد. 

  جوابیه های شهرداری بیرجند

ستون  در  مندرج  مطلب  به  پاسخ  در  *احتراما 
آسفالت  خصوص  در   95/2/23 مورخ  شما  پیام 
رساند:  می  استحضار  به  شهر  مهر  همت  بلوار 
همانگونه که بارها اعالم گردیده محل مورد نظر 
تحویل شهرداری نگردیده است و متولی مربوطه 
باشد  می  مهر  مسکن  های  تعاونی   اتحادیه 
صورت  شهرداری  طریق  از  الزم  مکاتبات  که 
متولی  به  کار  تسریع  جهت  لذا  است  پذیرفته 

مربوطه مراجعه نمایید. 
*احتراما در پاسخ به مطلب مندرج در ستون پیام 
زباله  سطل  خصوص  در   95/2/12 مورخ  شما 
زباله در  به استحضار می رساند سطل  عدالت 2 
نبش کوچه مذکور جانمایی شده و در تمام معابر 
شهر یک سطل جهت جمع آوری زباله نصب می 
تردد  و  بوده  بن بست  گردد. ضمنا کوچه مذکور 
ماشین آالت جمع آوری زباله به دلیل پارک وسایل 

نقلیه ساکنین با مشکل مواجه می باشد. 
*احتراما در پاسخ به مطلب مندرج در ستون پیام 
شما مورخ 95/2/19 در خصوص سر و صدای پل 
رساند  می  استحضار  به  بهار  خیابان  نبش  فلزی 
و  باشد  نمی  شهرداری  تحویل  نظر  مورد  محل 
پیمانکار مربوطه اقدام به نصب پل نموده است با 
این حال شهرداری در جهت رفاه حال ساکنین طی 

دو نوبت اقدام به رفع نقص نموده است. 
*احتراما در پاسخ به مطلب مندرج در ستون پیام 
شما مورخ 95/2/18 در خصوص جوی آب ارکیده 
12 به استحضار می رساند رفع نقص در دستور کار 

منطقه یک قرار دارد. 
*احتراما در پاسخ به مطلب مندرج در ستون پیام شما 
مورخ 95/2/29 در خصوص مزاحمت انبار ضایعات 
 داخل کوچه خیابان دولت به استحضار می رساند
شده  انجام  های  بررسی  و  گزارشات  به  توجه  با 
کلیه انبار ضایعات منطقه مذکور به کمیسیون ماده 
صد معرفی شده اند چنانچه مورد خاصی مد نظر 
شهروند گرامی می باشد لطفا آدرس دقیق را اعالم 

تا برخورد قانونی صورت پذیرد. 
*احتراما در پاسخ به مطلب مندرج در ستون پیام 
به  رسیدگی  خصوص  در   95/2/25 مورخ  شما 
مشکالت سایت اداری اعم از نظافت و زیبا سازی 
و فضای سبز و... به استحضار می رساند همانگونه 
تحویل  اداری  سایت  گردیده  اعالم  بارها  که 
شهرداری نگردیده است لذا شهرداری جهت رفاه 
حال شهروندان نسبت به جمع آوری زباله و نظافت 

خیابان های اصلی اقدام می نماید. 
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شرط جدید اتحادیه اروپا برای بهبود 
روابط با ایران: قصاص را متوقف کنید

عمدتا  که  اروپایی،  قانون گذار   270 از  بیش 
منفاقین  تروریستی  گروهک  با  نزدیکی  روابط 
از  ایران  در خصوص  بیانیه ای  امضای  با  دارند، 
اتحادیه اروپا خواستند بهبود روابط خود با ایران 
کشور  این  در  حقوق بشر«  وضع  »ارتقای  به  را 
به ویژه توقف اعدام ها مشروط کند. به گزارش 
نمایندگان  این  ریپورتر«،  وبسایت خبری »یورو 
اعدام ها در  افزایش شمار  از  نگرانی  ابراز  ضمن 
اروپا خواستند که بهبود روابط  اتحادیه  از  ایران 
خود با تهران را مشروط به ارتقا وضع حقوق بشر 
این کشور کند. »ژرارد د پرز« سیاستمدار بلژیکی 
و رئیس یک گروه غیر رسمی به نام »دوستان 
ایران آزاد« در پارلمان اروپا در اظهاراتی در این 
که  اروپا  اتحادیه  »اینکه  کرد:  اعالم  خصوص 
منسوخ  آن  عضو  کشور   28 در  اعدام  مجازات 
تجاری  ارتباط  در  کشورهایی  با  همچنان  شده 
باشد، با هم همخوانی ندارد و این دو مسئله در 
اروپا  اتحادیه  اگر  و  دارند  قرار  یکدیگر  با  تضاد 
حقوق بشر  بهبود  درباره  جدی  بطور  و  قاطعانه 
این  اعتبار  به  جدی  بسیار  آسیبی  نورزد،  اصرار 

اتحادیه وارد خواهد آمد.«

رشد تعداد میلیونرهای ایران تا 2025

تعداد  شود  می  بینی  پیش  نوشت:  البوابه 
 2015 سال  تا  متحده  امارات  مقیم  میلیونرهای 
از  این گزارش  باشد.  رشدی 50 درصدی داشته 
سوی گزارش ثروت در سال 2016 در خاورمیانه 
از سوی موسسه نیو ورلد ولس )ثروتمندان دنیای 
جدید( تهیه شده است.به گزارش »انتخاب«؛ این 
 72,000 میزبان  امارات  دهد  می  نشان  گزارش 
نفر با درآمد خالص باال در 2015 بوده است که 
دارایی هر یک بیش از 1 میلیون دالر بوده است.

هر چند پیش بینی می شود این تعداد به میزان 
نیز  قطر  در  اما  باشد،  داشته  افزایش  درصد   50
انتظار می رود شاهد رشد 45 درصدی از 28,000 
نفر در سال 2015 بوده، و عربستان نیز از 54000 

نفر کنونی با 40 درصد افزایش همراه باشد.
بنا به این گزارش رشد تعداد ثروتمندان در اردن 
با 75 درصد افزایش بیشترین میزان را داشته و 
این  پیدا کند.در  افزایش  نیز 70 درصد  ایران  در 
در  رشد  باالی  میزان  بینی  پیش  آمده  گزارش 
ایران با برداشته شدن تحریم ها و انتظار فرصت 

های اقتصادی حاصل از آن مربوط باشد. 

در  درآمد  رشد  آمده،  گزارش  این  ادامه  در 
ترکیه،  ویژه  به  منطقه،  در  بسیاری  کشورهای 
ادامه  های  تنش  تاثیر  تحت  لبنان  و  عربستان 
شده  محدود  منطقه  در  مذهبی  و  سیاسی  دار 
است. سقوط قیمت نفت نیز مولفه دیگری بوده 
است  قیمت نفت خام از سال 2014 و همچنین 
باعث  که  است،  یافته  کاهش  بسیار   2015 در 
دور شدن سرمایه و کاهش سرمایه گذاری در 
این کشورها می شود.طبق این گزارش قطر از 
سال 2007 تا 2015 در صدر رشد میلیونرها قرار 
مقایسه  در  توسعه  درصد   80 دارای  که  داشته، 
در  درصد   25 و  امارات  در  توسعه  درصد   60 با 
عربستان بوده است. به نقل از این گزارش، تعداد 
افراد با سرمایه فراعادی در قطر به موجب رشد 
قوی خدمات مالی کشوری، رسانه ها، ارتباطات، 
ساخت و ساز و بخش امالک و مستقالت، رشد 

چشمگیری داشته است.

در جنگ ایران و عربستان
چه اتفاقی رخ می دهد؟

مفسر  و  دانشگاه  استاد  س  ژیره  فرانس  دکتر  
جنگ  و رئیس اتاق جنگ  ناتو در اتحادیه اروپا 
، علت ناتوانی غرب در حمله به ایران را ر گفتگو 
اینگونه  وورد”   “وار  مجله ی  جنگ  دانشنامه  با 

توضیح می دهد: 
فرض بر اینکه جنگ بین ایران و عربستان  اغاز و 
شروع جنگ کلید خورده شوددر ساعت پنج صبح 
اولین روز نبرد : تنگه هرمز ؛ ضمن مین گزاری 
وسیع با ناو گروه ارتش جمهوری اسالمی ایران نیز 
کنترل خواهد شد و هر روز سه نفت کش عظیم با 
توجه به حجم زیاد صادرات عربستان از تنگه هرمز 
عبور میکند که این سه نفت کش سریعا مصادره و 
تمام پرسنل ان اسیر می شوند. چهار سکو و میدان 
مشترک بین امارات و قطر با ایران سریعا توسط 
ایران بسته خواهد شد  و تنها با شلیک یک موشک 
از نوع شهاب یک کل سیستم میدان نفتی  وفاق 

قطر  تعطیل و منهدم خواهد شد .
ابوظبی  دبی،   ، دوحه  المللی  بین  فرودگاه  شش 
،  سریعا هدف  ، ریاض و جده، بحرین  ، شارجه 
کلیه  و  گرفت  خواهند  قرار  ایرانی  های  موشک 
طریق  از  اعراب  تدارکاتی  و  هوایی  مواصالت 
اسمان قطع خواهد شد. مسیر تردد دریا و اسمان به 
روی  کشورهای خلیج فارس تنها ظرف نیم ساعت 

از شروع شلیک تا انهدام  بسته خواهد شد . 
بیست و دو پایگاه نظامی ائتالف عربستان حاشیه 
خلیج فارس با هجوم فراوان موشکهای نقطه زن 
ایران هدف گیری خواهد شد و ظرف چند ساعت 
پیدا خواهد  آنان  به نصف کاهش  قدرت نظامی 
تحویل  قاهر  موشکهای   : است  افزوده  کرد.  وی 
داده شده به انصاراهلل که فن اوری آن را به انان 
صادر کرده اند  که به سامانه یوم الست معروف 
کل  نابودی  برای  تهران  دستور  به  فقط  است 
در  و  کافیست  عربستان  آرمکو  نفتی  تاسیسات 
صورت دخالت امریکا و متحدانش  چهار کشور که 
نیمی از ثروت جهان و چهار پنجم انرژی فسیلی 
جهان را در اختیار دارد  در یک ساعت به عصر 
حجر بر خواهد گشت.یعنی امارات ، قطر ، بحرین 

، کویت و به همین دلیل انها جرات دخالت ندارند
کل اقتصاد جهان و بورس های جهان که عمدتًا 
سرمایه گزاران عرب مالک آنها و سهام دار بزرگ 

آن هستند سقوط نود درصدی خواهد کرد.
با انهدام سکوهای نفت هر بشکه نفت چهارصد 
دالر قیمت خواهد خورد و تمام این معادالت در 

یک ساعت بر جهان تحمیل خواهد شد.
وی گفته است با هجوم  آتش و وضعیت تخریب 
نوع  از  با 14 موشک  ،   دبی  ایران  موشک های 
بحرین  ،  منامه  موشک    1۳ ،  شارجه  شهاب 
 11 قطر  ،  دوحه  موشک   7 ،  ابوظبی  موشک    4
موشک ،  السالمیه و الکویت کویت 22 موشک  ،  

موشک   28 و  ریاض  موشک    24 عربستان  جده 
نابود خواهند شد.

 و این تعداد موشک فقط  از دو پایگاه موشکی ایران 
شلیک خواهد شد و صد و ده پایگاه موشکی دیگر 
اصال نیاز به عملیاتی شدن ندارد.وی گفته است با 
این تفاسیر کشورهای منیاتوری )و میکروسکوپي( 
حاشیه خلیج فارس که جمعا با هم نیمی از ثروت 
از(  )کمتر  نابودی  تا  فقط  هستند   دارا  را  جهان 
یک ساعت فاصله دارند.  دکتر  فرانس اضافه مي 
تا دستور  ایران  از عملیاتی شدن موشکهای   کند 
فقط  دنیا  کشور  چهار  نابودی  و  انهدام   و  حمله 
شاهرگهای  قطع  و  است  زمان الزم  ساعت  یک 
حیاطی عربستان بسیار سهل و اسان  است و مریکا 
و متحدانش خوب می دانند که در صورت جنگ  

فاتحه اقتصاد دنیا خوانده شده است . 

نمایندگان مجلس کفش ملی می پوشند
  
مدیرعامل شرکت سرمایه گذاري گروه صنعتي ملي با اشاره به برنامه هاي کفش ملي براي سال جاري و سال هاي آینده اظهار 
داشت: مهم ترین برنامه ما راه اندازي کارخانه بسیار شیک و مدرن تولید کفش براي خانم هاي 14 تا ۳2 سال است، همچنین 
تصمیم داریم تا در روز میالد با سعادت امام حسن مجتبي )ع( پاي تک تک نمایندگان مجلس را مزین به کفش ملي کنیم.

  در خراسان جنوبی عوامل متعددی دست 
زایی  بیابان  روند  تا  اند  داده  هم  دست  به 
شدت بگیرد و در دو سال اخیر وضعیت این 
اعالم  گذشته  سالهای  از  تر  بحرانی  استان 
استان  دومین  جنوبی  خراسان  شود.استان 
از  عظیمی  بخش  که  است  کشور  بیابانی 
بیابان های کشور را در خود جای داده است 
و به دلیل خشکسالی های 18 سال اخیر روز 
استان  این  های  بیابان  وسعت  به  روز  به 
کارشناسان  برخی  گفته  شود.به  می  اضافه 
سال   15 تا  استان  در  خشکسالی  روند  اگر 
آینده ادامه داشته باشد در این استان چیزی 
کما  داشت،  نخواهد  وجود  مرتع  عنوان  به 
اینکه هم اکنون نیز کاهش علوفه مرتعی در 
این استان 44 درصد کاهش یافته که نشان 

از خشک شدن مراتع دارد.
هزار   500 و  میلیون  پنج  اینکه  به  توجه  با 
هکتار از مساحت استان را بیابان ها تشکیل 
که  است  شده  باعث  عامل  این  می دهند 
راه  به  ناپذری  جبران  خسارت های  ساالنه 
و  کشاورزی  بخش  استان،  مواصالتی  های 
دامداری، راه آهن و عرصه های منابع طبیعی 
استان وارد شده، و باعث خالی از سکنه شدن 
از روستاهای و مهاجرت روستائیان  بسیاری 
شود.گسترش  کشور  های  استان  دیگر  به 
بیابان بعد از تغییر اقلیم و کمبود آب شیرین 
به عنوان سومین چالش مهم جامعه جهانی 
خراسان  استان  در  که  آید  می  حساب  به 
از هر جای  بیابانی شدن بیش  جنوبی خطر 
دیگر احساس می شود و نیازمند توجه ویژه 

مسئوالن به حوزه بیابان  است.

دشت هایی که هیچ ندارد

یک پیرمرد روستایی در گفت و گو با مهر، 
این  در  چوپانی  توان  دیگر  اینکه  بیان  با 
از  علف ها  تمام  کرد:  بیان  ندارد،  را  زمین ها 
بین رفته و چراگاهی برای گوسفندانم ندارم.
اراضی  این  اینکه  بیان  با  اسدالهی  محمد 
خود  به  را  بهار  رنگ  که  است  سال  هفت 
برای  گوسفندانم  کرد:  اظهار  ندیده است، 
این  در  تا شب  از صبح  آذوقه  اندکی  یافتن 
نهایت  در  و  می کنند  جست وخیز  زمین ها 
چیزی نصیبشان نمی شود.وی خواستار علوفه 
رایانه ای از سوی مسئوالن شد و گفت: اگر 
وضعیت به همین روال پیش برود دیگر جانی 

برای ما روستاییان باقی نمی ماند.
کنونی  شرایط  در  داد:  ادامه  اسدالهی  
روستایی  دامداران  و  دام ها  تعداد  روزبه روز  
کاسته شده و این امر نیازمند توجه جدی از 

سوی دولت و مسئوالن است.
یکی دیگر از دامداران روستایی در گفت و گو 
با مهر با اشاره به کمبود بارندگی در چندسال 

اخیر، بیان کرد: کاهش بارندگی باعث افزایش 
خشکسالی و کاهش علوفه در روستاها شده 
است.شیردل براتی با بیان اینکه بیست سال 
است که به دامداری مشغول است، بیان کرد: 
رنجی که در چند سال اخیر متحمل شده ام 
شوق چوپانی و گوسفندداری را از من گرفته 
و  خشکسالی  دلیل  به  داد:  ادامه  است.وی 
برای  نیز  دامداران  دام،  برای  علوفه  نبود 
جدال  و  دعوا  به  یکدیگر  با  چراگاه  یافتن 
سال  دو  در  اینکه  بیان  با  می پردازند.براتی 
گذشته بر روند بیابانی شدن اراضی روستایی 
بیابانی بودن  افزوده شده است، اظهار کرد: 

روزهای  در  دام،  کاهش  بر  عالوه  اراضی 
برای  را  متعددی  مشکالت  سال  مختلف 

دامداران به وجود می آورد.
 

گسترش کویر

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری بیرجند 
بیابان  کرد:  اظهار  مهر،  با  گو  و  گفت  در 
پدیده ای است که روزبه روز توسعه می یابد و 
نیمه خشک  و  آب، خشک  کم  مناطق  برای 
زنگ خطری بوده که باید جدی گرفته شود.

روز  نام گذاری  به  اشاره  با  علیپور  ابراهیم 
به  کرد:  بیان  تقویم،  در  بیابان زایی  جهانی 
خردادماه   27 بیابان،  موضوع  اهمیت  دلیل 
در سراسر  بیابان زایی  روز جهانی  عنوان  به 

جهان نام گذاری شده است.
وی ادامه داد: امروزه مسائل مربوط به بیابان 
مسائل  مهم ترین  از  یکی  کویر  گسترش  و 
سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است.

علیپور با اشاره به عوامل مؤثر در بیابان زایی، 
اراضی  از  نادرست  استفاده  کرد:  بیان 
شخم  مراتع،  حد  بیش از  چرای  کشاورزی، 
پراکندگی  و  زمین  شیب  جهت  در  اراضی 

اراضی کشاورزی از جمله این عوامل است.
نسبی  فقر  سطح  بودن  باال  داد:  ادامه  وی 
روستایی  ساختار  ناتوانی  و  روستایی  جوامع 
توسعه  و  رشد  های  فرصت  از  استفاده  در 
عوامل  از  دیگر  یکی  اجتماعی  و  اقتصادی 

مؤثر در بیابان زایی است.
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری بیرجند 
شامل  بیرجند  بیابانی  عرصه های  داد:  ادامه 

دشت خاکستری، مرک، شهاباد، قطار گز، چاه 
زرد و چاه غیاث است.

در  انجام شده  اقدامات  به  اشاره  با  علیپور 
راستای بیابان زدایی، اظهار کرد: در این راستا 
دو هزار و 246 هکتار از عرصه های بیابانی 
تحت عملیات بذرپاشی، نهال کاری و مدیریت 

روان آب قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه این اقدامات نتایج خوبی به 
افزود: کاهش گردوغبار  داشته است،  دنبال 
باند  به  احتمالی  خسارات  از  جلوگیری  و 
این  پروازهای  همچنین  و  بیرجند  فرودگاه 

فرودگاه از مهم ترین این نتایج است.
بهبود  و  منطقه  در  اشتغال زایی  علیپور 
و  احیا  طرح،  ساکنین  معیشتی  وضعیت 
چرای  از  ناشی  تخریب شده  مراتع  اصالح 
و  منطقه  هوای  تلطیف  ظرفیت،  از  بیش 
جلوگیری از بروز صدمات ناشی از گردوغبار 
از  را  نهبندان  بیرجند-  مواصالتی  جاده  به 

دیگر نتایج مطلوب بیابان زدایی دانست.

خراسان جنوبی دومین 
استان بیابانی کشور

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان 
جنوبی در گفت و گو با مهر، اظهار کرد: این 
استان با قرار داشتن بر روی کمربند خشک 
ذخایر  دارای  شمالی  نیمکره  نیمه خشک  و 
منابع آبی بسیار ضعیف و نزوالت جوی کم، 
تبخیر سالیانه بسیار شدید و میزان پوشش 

گیاهی اندک است.
وی با بیان اینکه با توجه به شرایط اقلیمی 

و جغرافیایی 86 درصد مساحت استان شامل 
از کل عرصه های  اظهار کرد:  است،  بیابان 
عرصه های  را  درصد   ۳6 استان  طبیعی 
تراکم  کم  مراتع  را  درصد   50 و   بیابانی 

بیابانی تشکیل می دهد.

خسارت ۲۰۰ میلیون ریالی 
فرسایش بادی به منابع طبیعی

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان 
جنوبی با اشاره به وجود کانون های بحرانی 
کانون   28 اکنون  هم  کرد:  بیان  استان،  در 

بحرانی بیابان در سطح استان موجود است.
تمام  در  کانون ها  این  اینکه  بیان  با  وی 
افزود:  است،  پراکنده  استان  شهرستان های 
این کانون ها شامل یک میلیون و ۳86 هزار و 

741 هکتار در استان است.
از کل مساحت خراسان  اظهار کرد:  شریفی 
جنوبی، سه میلیون و 121 هزار و 476 هکتار 

تحت فرسایش بادی در 2۳ منطقه است.وی 
به  بادی  فرسایش  میزان خسارت  داد:  ادامه 
کانون های  در  اقتصادی  و  زیستی  منابع 
بحرانی فرسایش بادی استان، سالیانه حدود  
برآورد شده  ریال  میلیون  و525   هزار   202
است.مدیرکل منابع طبیعی خراسان جنوبی با 
اشاره به اقدامات انجام شده در راستای بیان 
زدایی، اظهار کرد: در سال ۹۳، هزار و ۹۳5 

هکتار نهال کاری انجام شده است.
وی با بیان اینکه در دو هزار و 8۹0 هکتار 
انجام شده  سطحی  های  آب  روان  مدیریت 
است، افزود: این اقدامات با اعتباری بالغ بر 

26 میلیارد ریال اجرایی شده است.
هزار   28 برای  همچنین  داد:  ادامه  شریفی 
کاشت  دست  های  جنگل  از  هکتار   800 و 
استان طرح اجرای مدیریت تهیه و در 74۹ 

هکتار نیز اجرایی شده است.

تخصیص ۹۳۰۰ میلیون ریال اعتبار 
به پروژه های بیابان زدایی

آبخیزداری خراسان  و  منابع طبیعی  مدیرکل 
نیز 700  در سال گذشته  کرد:  اظهار  جنوبی 
هکتار از اراضی بیابانی نهال کاری و در ۹00 
با  است.وی  شده  احداث  آبگیر  نیز  هکتار 
راستای  در  جاری  سال  برنامه های  به  اشاره 
بیابان زدایی، بیان کرد: بالغ بر ۹ هزار و ۳00 
میلیون ریال برای اجرای پروژه های سال جاری 
در بخش بیابان زدایی در نظر گرفته شده است.
های  خشک سالی  اینکه  به  اشاره  با  شریفی 
تأثیر  کرد:  اظهار  جنوبی،  خراسان  در  پیاپی 
بیابانی  در  اخیر  سال  چند  مداوم  خشکسالی 
شدن بیشتر عرصه های منابع طبیعی از طریق 
ضعیف تر شدن پوشش گیاهی و وزش بیشتر 
طوفان های گردوخاک بر عموم مشهود است.

از  بی رویه  برداشت  و  محدود  آبی  منابع  وی 
آب های زیرزمینی را یکی از عوامل بیابان زایی 
و  متمادی  های  افزود: خشکسالی  و  دانست 
کاهش بیوماس در سطح عرصه های طبیعی، 
خاک حاصلخیزی کم و پوشش گیاهی ضعیف 

از جمله عوامل بیابان زایی است.
شریفی ضعف آگاهی های عمومی از اهمیت 
از  جلوگیری  در  آن  نقش  و  طبیعی  منابع 
فرسایش بادی، تغییر کاربری اراضی و استفاده 
از روش های جدید برای مدیریت و  نکردن 
حفاظت خاک در اراضی کشاورزی را از دیگر 
جنوبی  دانست.خراسان  بیابان زایی  عوامل 
سر  پشت  را  خشکسالی  سال  هجدهمین 
می گذارد و با گذر زمان نیز بر بیابانی شدن این 
خطه افزوده می شود. بنا به اذعان کارشناسان 
احیای زمین با استفاده از شوره زارها راهی برای 
نجات از این مشکل و نیازمند تالش از سوی 

مسئوالن دارد.

 خشکسالی متهم ردیف اول

خراسان جنوبی ۲۸ کانون بحرانی دارد ؛

شله مشهدی مخصوص درویش
ساعت توزیع 5 بعدازظهر تا افطار

هر شب میزبان محافل افطاری شما همشهریان هستیم
با رزرو قبلیمحالتی ، ابتدای سپیده کاشانی      3۲3۲4444

لطفا ظرف همراه بیاورید
در مجتمع تجاری میرداماد - بلوار صیاد شیرازی با مدیریت حاج حسینعلی هنرپیشه و پسران

 به مناسبت فرا رسیدن ماه مبارک رمضان
 نان، پنیر، خرما، سبزی و چای رایگان می باشد. 

مفتخریم که میزبان شما در این ضیافت الهی باشیم

قابل توجه همشهریان عزیز

راه اندازی رستوران  
ظرفیت 100 نفر

تلفن: 32214003- 09370419634

حمل بار و اثاثیه منزل
 با  کامیونت های  مسقف 

چادردار  و  پتودار 

و کارگرهای ماهر

 09157213571

صالحی منش

با تعداد محدود ،کالس ژیمناستیک، تکواندو،خالقیت، 
زبان، نقاشی و کاردستی، چرتکه، روباتیک

ثبت نام کالس های تابستانی مهد کودک مهر مریم آغاز شد 

 3۲433۱۱۰ - ۰۹۱۲53۹53۰4  
آدرس: توحید- میرزا کوچک خان غربی- جنب مسجد توحید 

مهد کودک مهر مریم

آدرس : نبش غفاری 4 
32212519  - 09151606528   

ایزوگام سلیمانی 

ت 
ضمان

ال 
1 س

0
ران

ه ای
بیم

و 

ول
حص

ع  م
تنو

فروشگـاه خواجـوی
آب شیرین کن خانگی نقد و اقساط )بدون افزایش قیمت ویژه ماه مبارک رمضان( نصب  و فیلتر  رایگان

خیابان فردوسی، نبش حافظ     ۰۹۱5543۸76۰- 3۲4۲۱633

۱۸ ماه گارانتی

حمـــل اثاثیـــه 
100 درصد تضمینی

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

محالتی - بین توحید و مدرس   09153619297
ایزوگــام  مصطفی هریوندی

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

بیست متری سوم ، روبروی حج و زیارت

داربست بنی اسدی
     09151634010

)تخته زیر پا رایگان(

 
     P.V.D.F / شاین

 آدرس: میدان جماران - ساختمان 
مرکزی

 09151633873-مهندس  کارگر

مرکز  پخش ورق های آلومینیوم کامپوزیت

آهن آالت سپاهان
تیرآهن - میلگرد - ورق- ناودانی - نبشی و...

تیرچه  کرومیت  و کمپوزیت 
برش ورق از 3 میل تا 30 میل به طول 6 متر 

 تخفیف ویژه

معصومیه - بلوار شهدای عبادی - مقابل آتش نشانی 
همراه: 09153617589-09155614084  تلفن: 32206311-32206090
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چگونه شادی را به محیط کار بیاوریم؟
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آیه روز  

 اى بندگان من كه بر خود اسراف و ستم كرده اید! از رحمت خداوند نومید نشوید كه خدا همه گناهان را 
مى آمرزد، زیرا او بسیار آمرزنده و مهربان است. زمر آیه ۵۳

حدیث روز  

ارثي چون ادب، و هیچ پشتیباني چون  ناداني نیست. هیچ  هیچ ثروتي چون عقل، و هیچ فقري چون 
مشورت نیست. حضرت على)ع(

شد دل آزرده و آزرده دل از كوى تو رفت
با دل پر گله از ناخوشى خوى تو رفت 

حاش ا... كه وفاى تو فراموش كند
سخن مصلحت آمیز كسان گوش كند

خدایا زینت ده مرا در آن با پوشش و پاكدامنى و بپوشانم 
در آن جامه قناعت و خوددارى و وادارم نما در آن 

بر عدل و انصاف و آسوده ام دار در آن از هر چیز كه 
مى ترسم به نگاهدارى خودت اى نگه دار ترسناكان 

انسانها همه مى خواهند در قله كوه زندگى كنند، 
بى آنکه به خوشبختى آرمیده در دست

 خود نگاهى انداخته باشند

رمز خوشبخت زیستن ، در آن نیست كه كارى را 
كه دوست داریم انجام دهیم بلکه در این است كه 

كارى را كه انجام مى دهیم دوست داشته باشیم

شعر روز 

دعای روز دوازدهم ماه رمضان

حرف های ابریشمی موفقیت

سبک زندگی

نگرش

یک لحظه مکث کن

6 عادت که ثابت می کند 
شما کارآفرین متولد شده اید

رگ  با  را  كارآفرینى  كارآفرینان،  الهام بخش ترین 
كه  شده اند  متولد  آنان  مى كنند.  خود حس  پى  و 
كارآفرین باشند، یعنى رسیدن به نقطه اى كه هیچ 
چیز دیگر در زندگى جز آن نمى تواند آنها را راضى 
خلق  را  خودشان  بنگاه هاى  مى خواهند  آنان  كند. 
كنند، بسازند، و رشد دهند. آنان لبریز از اشتیاق نبوغ 

و استعدادشان هستند.
و  ایده ها  بنشینید.  نمى توانید  ۱. شما حاال حاالها 
تفکرات جدید مدام شما را قلقلک مى دهند تا آنها 

را عرضه كنید و كار بزرگى صورت دهید.
۲. شما همیشه ایده هاى جدید دارید. خوب یا بد، این 

جریان ایده ها هرگز متوقف نمى شود.
۳. شما به عنوان یک كارآفرین مى توانید به نقایص 
عادت  این  بپردازید.  دقت  با  دیگران   ایده هاى 

در سرشت شما است.
۴. شما شیفته و طرفدار صاحبان كسب و كارهاى 
موفق هستید. استیوجابز، ریچارد برانسون، مارک و 

بیل گیتس فقط چند تا از قهرمانان شما هستند.
به  را مى بینید  ۵. شما وقتى كسب و كار موفقى 
هیجان مى آیید. چه یک قهوه خانه ى محلى یا یک 
سوپرماركت بزرگ باشد، شما نمى توانید وقتى یک 

كسب و كار موفق را مى بینید به وجد نیایید.
۶. شما دائما به بهبود كسب و كار كارفرماى تان فکر 
مى كنید. وقتى در محل كار هستید، به تنها چیزى 
كه فکر مى كنید این است كه چه طور مى توان كارها 

را بهتر انجام داد.. 

پادشاهى پس از اینکه بیمار شد گفت:نصف قلمرو 
پادشاهى ام را به كسى مى دهم كه بتواند مرا معالجه 
كند.تمام آدم هاى دانا دور هم جمع شدند تا ببیند 
اما هیچ یک  را معالجه كرد،  چطور مى شود شاه 
ندانستند.تنها یکى از مردان دانا گفت: “فکر كنم مى 
توانم شاه را معالجه كنم. اگر یک آدم خوشبخت را 
پیدا كنید، پیراهنش را بردارید و تن شاه كنید، شاه 
معالجه مى شود”شاه پیک هایش را براى پیدا كردن 
یک آدم خوشبخت فرستاد..آنها در سرتاسر مملکت 
سفر كردند ولى نتوانستند آدم خوشبختى پیدا كنند. 
حتى یک نفر پیدا نشد كه كامال راضى باشد.آخرهاى 
یک شب، پسر شاه از كنار كلبه اى محقر و فقیرانه 
رد میشد كه شنید یک نفر دارد چیزهایى مى گوید. 

“شکر خدا كه كارم را تمام كرده ام. 
سیر و پر غذا خورده ام و مى توانم دراز بکشم و 
بخوابم! چه چیز دیگرى مى توانم بخواهم؟”پسر شاه 
خوشحال شد و دستور داد كه پیراهن مرد را بگیرند 
و پیش شاه بیاورند و به مرد هم هر چقدر بخواهد 
بدهند.پیک ها براى بیرون آوردن پیراهن مرد توى 
بود  فقیر  قدر  آن  خوشبخت  مرد  اما  رفتند،   كلبه 

كه پیراهن نداشت!!

فرهنگ سازمانى تركیبى از تعامالت كاركنان، 
ارزش ها و مهارت هاى مدیریت زمان، قوانین 
توانایى  و  آن  و شدت  تعارض  ادارى، سطح 
است.  كار  محیط  در  كنترل  حفظ  براى 
است  كلیدى  كارى  محیط  هر  در  فرهنگ 
براى بهره ورى كاركنان و همکارى با یکدیگر 
آرامش.هر كسب و كار، فرهنگ  در صلح و 
منحصر به فرد خودش را دارد كه ارزش هاى 
اصلى شركت را تعریف كرده و مجموعه اى 
از دستورالعمل هاى غیر رسمى را در سازمان 
ایجاد مى كند. یعنى مشخص مى كند كه رفتار 
قابل قبول كدام است و در نتیجه كسانى كه 
كار  محیط  به  دارند،  سازگارى  قواعد  این  با 
خواهند  بیشترى  راحتى  و  رضایت  احساس 
داشت و سایرین به این نتیجه خواهند رسید 
انتخاب  كار  براى محل  را  دیگرى  كه جاى 
كنند. در ادامه به چهار نوع یا مدل فرهنگ 
در كسب  فرهنگ ها  شایع ترین  كه  سازمانى 
و كارها هستند، اشاره خواهد شد: »فرهنگ 

قدرت«، »فرهنگ وظیفه«، »فرهنگ فرد«

این  مهم  فرهنگى،  مدل  یا  نوع  از  صرفنظر 
است كه سازمان شاد و مثبت باشد. ایجاد یک 
فرهنگ شاد در محل كار نسبتا ساده و بسیار 
كم هزینه )یا بى هزینه( است؛ به شمارى از 
روش هایى كه مى تواند محیط كارى مثبت و 

شادى ایجاد كند، اشاره خواهد شد:

1. خوش بگذرانید
بگیرید.  جشن  كه  بگردید  فرصت  دنبال 
جمع  هم  گرد  براى  را  زیادى  فرصت هاى 
باعث  مساله  این  كنید.  فراهم  پرسنل  شدن 
مى شود ارتباطات چهره به چهره در سازمان 
افراد  بین  ارتباطات صمیمانه  و  بیش تر شود 
برقرار شود. هم چنین این روش باعث مى شود 
تا خاطرات خوش و خوبى را براى همه ى افراد 

به جاى بگذارید.
 این موضوع موجب مى شود افراد به سازمان 
نه فقط به عنوان محلى براى كار كردن بلکه 
محلى براى خلق یک تجربه ى خوب و شاد 
نگاه كنند و بدیهى است كه نرخ ماندگارى 

افراد در چنین سازمانى بسیار باال خواهد بود.

موفقیت  مثبت،  و  موثر  ارتباط   .2
سازمان را تضمین می کند

پیام  واضح  و  مستقیم  بزرگ،   رهبران 
مى كنند  حاصل  اطمینان  دایما  و  دهند  مى 
نه.  یا  است  شده  مخابره  درست  پیام  كه 
رهبران موفق استاد این هستند كه افراد را در 
تصمیم گیرى ها مشاركت دهند؛ چرا كه با این 
روش حس مالکیت كار را در آن ها مى پرورانند. 
مى خواهید دفتر كار آن ها را دكوراسیون كنید؟ 
از آن ها بخواهید كه همه به صورت تیمى در 
توجیه دكوراتور شركت كنند. سپس خواهید 
كار  اتمام  از   دید كه هرگز، هیچ كس، پس 

غر نخواهد زد.
3. فرصت گفتگو فراهم کنید

از  ادمنودسن«  »ایمى  تحقیق  اساس  بر 
دانشگاه هاروارد، در جایى كه به جاى ترس، 
یعنى  باشند؛  داشته  امنیت  احساس  پرسنل 
جایى كه رهبران، به همه فرصت مى دهند، 

متواضعند و پرسنل را به حرف زدن و كمک 
خواستن تشویق مى كنند، پرسنل عملکرد و 
یادگیرى بهترى خواهند داشت. پس به جاى 
محیط  در  عواقب،  از  ترس  فرهنگ  ایجاد 
كار احساس امنیت ایجاد كنید كه این حس 
نوآورى  كه الزمه ى  و خطا  آزمون  روحیه ى 

است را شدیدا تقویت مى كند.

می کنند  کار  شما  با  که  افرادی   .4 
را خوب بشناسید

نخست، به اطالعات شخصى در مورد زندگى 
كاركنان خود توجه كنید. وقایع مهم زندگى 
خانواده شان  احوال  جویاى  و  بدانید  را  آن ها 
دارند كه حس كنند كه  باشید. همه دوست 
كار  محیط  به  معطوف  فقط  آن ها  به  توجه 
براى  خوبى  شروع  گرفتن  جشن  نیست. 
معطوف كردن توجه به پرسنل است. سپس، 
به فردیت هر شخص اهمیت بدهید. بدانید هر 
كس زمان آزاد خود را چگونه سپرى مى كند 
و آن را در مکالمات با آن ها بکار ببرید. خوب 

است در فضاهاى غیر رسمى محل كار، مثل 
با آن ها گپ  یا در مسیر شركت  ناهارخورى 
دوستانه داشته باشید. این كار باعث مى شود 
نقاط قوت و قابل بهبود آن ها را بهتر بشناسید.

5. بازخورد سازنده
و  صریح  آن ها  به  مشکل،  بروز  صورت  در 
شفاف بگویید كه كجاى كار را اشتباه كرده اند. 
البته این كار را بدون بى احترامى و بدون ابراز 
و  كنید  انتقاد  سازنده  بدهید.  انجام  خشونت 
انجام  به خوبى  كه  را  امورى  انتقاد،  كنار  در 
از  پس  كنید.  یادآورى  آن ها  به  را  مى دهند 
پایان بحث، به سرعت فضا را به سمت فضاى 
نرمال سوق دهید كه فرد بداند كه به روابط 
شما آسیب وارد نشده است و او همچنان براى 
افراد  همه ى  است.  اعتماد  قابل  فردى  شما 
پس از انتقاد به كمى تشویق نیاز دارند؛ چراكه 
اعتماد به نفس خود را از دست مى دهند. چند 
جوک و كمى شوخى مى تواند به سرعت جو 

را تغییر بدهد.

عارفانه روز

كسي كه از خدا طلب خیر مي كند حیران 
نمي شود و كسي كه در كارها با مردم 

مشورت مي كند پشیمان نمي شود

طراح: نسرین کاری                        

افقي: 1- پيش شماره - پايتخت 
شيلي - مقصود و آرزو 2 - الستيک 
سوراخ شده - افسانه گوي - سلسله 
ديدني  آبشار   -3 مصر   فراعنه 
علي آباد در استان گلستان - مركز 
برهنه  و  لخت   - مركزي  استان 
4- اشاره -  اختالل خوني شايع - 
پايتخت مراكش5 - دل -  خجالتي  
خبرگزاري   -6 شده  ساييده  بهم 
سومريان  ماه  الهه   - ايتاليا  رسمي 
 - زاينده   - فالني   - دارايي7   -
زيرا   - عنقا  -عدد   8 بزرگ  تاالر 
- خودم 9- كبود چشم - مخترع 
ايرانيان  نژاد   - الكتريكي  پيل 
نام قديم شهر  10-  ميانه بدن - 
سبزوار  - قطار شهري 11-  رهبر 
و پيشوا - شهري در هلند  - بي 
پايه 12-  خدمتكار پير-  گاوآهن - 
سوگ 13-  شگرد   - شب مهتابي  
خبرگزاري   -14 آوردن  بيرون   -
دانشجويان ايران - جانشين - نام 
خداوند در دين يهود 15- پيامبر-  
كنايه از فرد تنومند و قوي-  فرمان 

خودرو
عمودي: 1 - قارچ نان-  كشيش 
مسيحي  -  خيمه بزرگ 2- پس و 
عقب -  روزها  - ساده ترين جانور 

انگلي  صورت  به  كه  ياخته  تک 
زندگي مي كند 3 - جوي آب - زره 
ساز - عدد ماه 4-  خانقاه-  ميوه 
نورس-   جاي امن 5- جالدهنده-  
برش هندوانه  رقيبان  -  كفش - 
6 - سوره زنان -  پناهگاه -  كبوتر 
حنا   - چاپلوس  سالن-   چاهي7- 
آثار  از   - عرب  درياي    -8
صد   - احمد  آل  جالل  معروف 
ساكت  و  خاموش   -  9 مربع  متر 

 -  ويرايش-  زيبا كردن چهره 10-
سرزمين   - مراسله    - آلود  چرك 
بلقيس 11- پشت سر -  روبند و 
نقاب - افترا 12- گل سرخ نقاشي-  
لعاب نشاسته - طناب خيمه 13-

حوله   - بريده  سر  حيوان   - قليل 
14-   نام ديگر سوره بني اسرائيل 
سوغات   - خوني  كم  بيماري   -
 - چهارضلعي   روسيه 15- شكل 

شهري در فرانسه  - ناداني
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ولماشنسحههاربا1

یماحرابدوریهز2

رادرککیلسرتبا3

گرایسبیدیمون4

وسرانمکمرگدش5

لواتالایشانع6

اشمنیلمرکاوا7

سراکاکانهیداب8

ایریشالتمناکت9

یهدورهشامنما10

هتکاکحریدمنک11

روسانسملادپو12

وکینرارسناراد13

شیرمامتهایتخت14

نویماکدوردنورا15

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

تجربه کنید.   09158668002

 نقدی تخفیف ویژه ویژه      اقساط به دلخواه شما؟؟؟
ضمنا تعویض روغن و خدمات تایر در همان مکان انجام می شود

باالنس تضمینی ، گاز نیتروژن با دستگاه های تمام اتوماتیک ایتالیایی 

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

الستیک فرازی

نصب و تعمیر  کولر آبی ، پمپ 
آبگرمکن ، لوله کشی و برق کشی 

ساختمان ، لوله بازکنی با فنر
 در اسرع وقت

09151633903 - دهشیبی

فروش زمین مسکونی 150 متری 
روستای فوداج فقط پیامک به شماره 

09155621714

به اطالع همشهریان عزیز 
می رساند: غرفه های شرکت 
بازیافت کویر واقع در بلوار 

شعبانیه و مهرشهر آماده خرید 
کلیه ضایعات خشک همراه با 
قرعه کشی ماهیانه می باشد. 

شماره های تماس: 32229042  
 32315773 - 32229043

09193910682 - 09157230885

LG – OGeneral فروش کولر گازی
09152695168

اجاره قالب فلزی جک و کلیه 
تجهیزات بتونی ، ساختمانی و دیزل 
ژنراتور  09153613243- شریفی

داربست بنی اسدی  اجرای داربست 
و اجاره قالب و جک فلزی با بیمه 

مسئولیت     09155619059 

اتومبیل تصادفی و چپی شما را با 
باالترین قیمت نقد خریداریم.

09159647685

فروش منزل ویالیی با چشم انداز عالی  
در روستای فنود 600 متر زمین مشجر + 

130 متر مربع زیر بنا به صورت پیلوت
 و طبقه اول، دارای آب و برق و تلفن

مجهز به سیستم آبیاری قطره ای
قیمت: توافقی     09151647157

سمساری مرتضی
خرید و فروش لوازم منزل و اداری  

با باالترین قیمت     09159632924- امیرآبادی

سمساری صادق
خرید و فروش لوازم منزل و اداری با باالترین 

قیمت    09380160779 - علی آبادی

تعمیر انواع لوازم خانگی ، انواع آیفون 
تصویری و صوتی ، تعمیر المپ کم مصرف

09156042960

به یک شینیون کار و کارگر نیمه ماهر 
در سالن زیبایی نیازمندیم.

09397690128-05632450229

به مهندس عمران ، معماری و مکانیک 
با 3 سال سابقه بیمه مرتبط پیمانکاری برای 
اخذ رتبه نیازمندیم.       09016951900

شرکت پخش تک ستاره خاوران
برای تکمیل کادر فروش خود 

تعدادی ویزیتور خانم یا آقا
 با بیمه و پورسانت
 استخدام می نماید.

09151601002 - 32221401

تولید و نصب باالبر 
و کاالبر هیدرولیک 

در اماکن تجاری 
و مسکونی 

09151633207
آسمانی مقدم

فروش بلیت استخر
با 75 درصد تخفیف

خیابان شهدا - روبروی اداره ثبت  
سوپر مارکت ناب

فروشگاه صنایع دستی نقش جهان
 با بیش از 10 سال سابقه کار 

واگذار می شود. تعویض با ملک 
یا ماشین هم امکان پذیر است.

نبش معلم 9    32233484

ساخت نسل جدید استخرهای 
ذخیره آب کشاورزی و پرورش ماهی

 با ورق )ژئوممبران(  با ماندگاری باال
حاشیه میدان آزادی - نرسیده به پل دژبان 

ساختمان ابزار آالت کشاورزی رضا کارگر
طبقه سوم

09157235800 -05632316358

اخالق ، انصاف ، کار خوب سرلوحه خدمات ماست
حمل بار و اثاثیه منزل با خاور مسقف و نیسان و کارگر ماهر

با سابقه درخشان و قیمت کامال توافقی
09159634038 09155642959رحیم آبادی

ایزوگام  شفیعی آسفالت )محوطه و پشت بام( و  قیرگونی
 32225494 - 09151630283   صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

داربست مهدی  
انجام پروژه های بزرگ و کوچک  ساختمانی 

کفراژ بندی ،  زیربتن ،  سن نمایش
 اجاره تخته کار

خرید و فروش لوازم داربست

بلوار فرودگاه - سه راه صیاد شیرازی
32319263

09151642377 - وسیله کار

 با مجوز رسمیبیمه مسئولیت
 

روابط عمومی اداره کل بهزیستی 
استان خراسان جنوبی

 اداره کل بهزیستی استان خراسان جنوبی در نظر دارد
از متقاضیان واجدشرایط که دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد 
و کارشناسی در رشته های پزشکی - مامایی -  پرستاری بهداشت 

آموزش بهداشت - بهداشت )عمومی، خانواده و مادر و کودک( و مشاوره 
 ژنتیک برای اجرای برنامه کشوری آموزش آگاه سازی پیشگیری از معلولیت هـا 
از طریـق مؤسسات بخـش غیـر دولتـی تحت نظارت بهزیستی استـان  به عنوان 
مربی آموزش دهنده دعوت به همکاری نماید.لذا متقاضیان می توانند ظرف مدت 
یک هفته )تا پایان وقت اداری شنبه  5تیر ماه( پس از انتشار این آگهی  و در ساعات 

8  الی 14 با شماره 9-32400070 داخلی 136 تماس حاصل نمایند.
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کسب بهترین جایگاه برای کاراته ایران

فارس- با اعالم رنکینگ کاراته وان سال 2016 فدراسیون جهانی کاراته، 
حمیده عباسعلی بهترین جایگاه را برای کاراته ایران به دست آورد. در طی 
این مسابقات، عباسعلی با 980 امتیاز بعد از حریف سوئیسی در جایگاه دوم 
قرار گرفت. ذبیح اهلل پورشیب نیز با 840 امتیاز در مکان سوم قرار دارد. 
همچنین در رنکینگ مجموع کاراته کاهای حال حاضر دنیا، عباسعلی در 

جایگاه یازدهم قرار دارد و پورشیب در رتبه ششم جدول قرار گرفته است.

کمانداران ما در رقابت با ایتالیا
 به خودشان باختند

ایرنا- رئیس فدراسیون تیراندازی با کمان بدنبال باخت بانوان ایران مقابل 
تیم قدرتمند ایتالیا و ناکامی در کسب سهمیه تیمی المپیک ریو گفت: بچه 
های ما در رقابت با ایتالیا، به خودشان باختند. محمدعلی شجاعی که روز 
پنجشنبه از نزدیک شاهد رقابت تیم ریکرو بانوان ایران در مسابقات ترکیه 
برای کسب سهمیه المپیک ریو بود، گفت: در حالی که ایتالیا عملکرد عالی 
در این مسابقه نداشت، ولی کمانداران ما به نام ایتالیا باختند. تیم ریکرو 
بانوان ایران مرکب از زهرا نعمتی، فریده میرزایی و ملیکا عبدالکریمی در 
مرحله یک هشتم نهایی انتخابی المپیک ریو 2016 مقابل تیم ایتالیا به 
میدان رفت و با کسب نتیجه 5 بر یک مغلوب حریف شد. تیم ایران با این 
نتیجه از صعود به یک چهارم نهایی بازماند و از دور رقابتها کنار رفت.

اعالم نفرات دعوت شده 
به اردوی تیم ملی کشتی فرنگی 

ایرنا- شانزدهمین مرحله اردوی آماده سازی تیم ملی کشتی فرنگی از 
روز پنج شنبه 28 خردادماه شروع شد و تا 8 تیرماه در خانه کشتی شماره 
یک تهران برگزار می شود. اسامی نفرات دعوت شده به این اردو به ترتیب: 
مردانی  مهرداد  عبدولی-  سامان  )تهران(  سوریان  حمید  کیلوگرم:   59
)خوزستان( شیرزاد بهشتی طال - رضا خدری )تهران(. 66 کیلوگرم: امید 
نوروزی )فارس( مهدی زیدوند )خوزستان( علی ارسالن )مازندران( کرامت 
عبدولی )خوزستان(. 71 کیلوگرم: افشین بیابانگرد )اردبیل( عظیم گرمسیری 
)خوزستان( پژمان پشتام )تهران( عرفان سعادتی فر )تهران( محمدعلی 
کیلوگرم: سعید عبدولی- رسول گرمسیری- پیام  )فارس(. 75  گرایی 
بویری )خوزستان( جمال اسماعیلی )تهران(. 80 کیلوگرم: رامین طاهری 
)خوزستان( مهدی فالح )تهران( یوسف اخباری )البرز(. 85 کیلوگرم: حبیب 
)البرز(. 98  )البرز( یوسف قادریان  اله اخالقی )خوزستان( حسین نوری 
کیلوگرم: قاسم رضایی )مازندران( مهدی علیاری- مجید علیاری )تهران( 
مهرداد بایندور )فارس( مهدی عسگری )خوزستان( سید مصطفی صالحی 
زاده )خوزستان(. 130 کیلوگرم: بشیر باباجان زاده )مازندران( امیر قاسمی 
منجزی )خوزستان( بهنام مهدی زاده )تهران( مهدی نوری )اردبیل( آرش 
عرب )گلستان(. کشتی گیران حاضر در دو تورنمنت بین المللی لهستان و 
رومانی پس از شرکت در این مسابقات که امروز  و فردا برگزار می شود، 
پس از چند روز استراحت، به جمع اردونشینان نیز اضافه می شوند.

اگر شما به بیماری قلبی مبتال هستید، یک رژیم غذایی 
سالم می تواند از شما در برابر عود حمالت قلبی و سکته 
محافظت نماید. اینکه اغلب بیماران تصور می کنند با 
مصرف داروهای کاهش دهنده فشارخون و کلسترول 
دیگر نیازی به داشتن الگوی تغذیه ای مناسب نیست، 
باوری غلط است. اصالح رژیم غذایی به همراه مصرف 

داروهایی مانند داروهای رقیق کننده خون )آسپرین و 
وارفارین( و داروهای کاهش دهنده چربی های خون 
)استاتین ها( سالمت قلب و عروق را تامین می کند. 
محققان در افرادی که از یک رژیم غذایی سالم پیروی 
نمودند: 35 درصد  را مشاهده  زیر  بودند، موارد  کرده 

کاهش خطر مرگ ناشی از مشکالت قلبی- عروقی.

14 درصد کاهش بروز حمالت قلبی. 28 درصد کاهش 
خطر نارسایی احتقانی قلب. 19 درصد کاهش خطر 
سکته. بنابراین رژیم غذایی غنی از سبزیجات و میوه 
و باال بودن نسبت مصرف ماهی به گوشت قرمز، در 
پیشگیری از بیماری های قلبی موثر است. این شیوه 
زندگی، از مرگ و میر در سراسر جهان پیشگیری می کند.

توصیه هایی برای افزایش حجم آب 
در ماه مبارک رمضان

1- آب خوردن با لیوان های بلند شیشه ای 
را انتخاب کنید به همراه چند قطره آبلیموی 
ترش 2- انداختن چند حلقه خیار تازه آن هم 
با پوست یا قطعات آناناس در یک لیوان آب 
از  رقیقی  شربت   -3 کنید  امتحان  را  خنک 

میوه های خانگی مانند آلبالو یا توت فرنگی 
تهیه و آن را با تکه های یخ در مخلوط کن 
به صورت یخ در بهشت درآورید قطعًا میزان 
آب دریافتی افزایش چشمگیری پیدا خواهد 
کرد 4- شما می توانید آب پرتقال تازه را به 
یک لیوان آب اضافه کنید که البته این نسبت 
می تواند مساوی یا یک به 3 باشد. به این 

ترتیب ویتامین C هم نیز دریافت کرده اید.

روزه دارانی 
کـه  سـردرد می گیـرنـد

 
برای اینکه بتوانید با این نوع سردردها که عمدتا 
می آیند  پدید  تشنگی  یا  گرسنگی  نتیجه  در 
و خوراک تان  الگوی خورد  کنید، کمی  مقابله 
و  کنید  را کم  تغییر دهید. حجم غذای تان  را 
از  یکی  بخورید.  ُپرکالری  هله هوله های  کمتر 

عمده دالیل بروز سردرد در افراد روزه دار، کم 
نوشیدن چای است. می توانید با کم نوشیدن 
دچار  کمتر  افطار،  در  چای  نوشیدن  رقیق  و 
سردرد شوید. ضمن اینکه حتما وعده سحری 
یا 12 شب و اصاًل  را بخورید نه ساعت 11 
نیندازید. خوردن جدای  آن را پشت گوش 
افطار و شام از هم و با فاصله ی دو تا سه 
این زمینه  توصیه می شود. نیز در  ساعت 

توصیه های روزه داری 

1- حذف غذا های سرخ کردنی و چرب 2- داشتن 
خواب و استراحت کافی 3- اگر سردرد به علت 
را  باید روزه  باشد،  افت فشارخون بسیار جدی 
شکست 4- حتی اگر دیابت نداشته باشید، مصرف 
زیاد قندهای ساده در وعده سحر می تواند باعث 
ترشح زیاد انسولین و افت قند در طول روز شود 

5- خرما و میوه های شیرین را جایگزین قند های 
ساده کنید 6- برای پیشگیری از مشکالت کلیه 
حتما از نوشیدن آب کافی در افطار و سحر غافل 
با  روزه داری  هنگام  اگر  سالمندان   -7 نشوید 
سرگیجه و سردرد مواجه می شوند، مراقب باشند 
افتادن و شکسته شدن استخوان  زیرا با خطر 
مواجه می شوند 8- ضعف، سرگیجه، خستگی، 
سردرد، تعریق و ... از عالئم افت قند خون است.

درمان های خانگی 
برای مشکالت ناشی از گرما

 
1- آفتاب سوختگی؛ درمان با سرکه: دستمال 
کاغذی آغشته به سرکه سفید را روی قسمت 
های سوخته قرار دهید و تا خشک شدن دستمال 
صبر کنید 2- عرق سوز؛ درمان با جوش شیرین: 
در وان آب چند قاشق غذاخوری جوش شیرین 

اضافه کنید و قسمت عرق سوز را در آن خیس 
آنرا  ژل  ورا:  آلوئه  با  حل  راه  تاول؛   -3 کنید 
روی تاول بمالید و با باند بپوشانید 4- گزیدگی 
حشره؛ راه حل با روغن نعناع: روی آن بچکانید 
5- خراش و بریدگی؛ راه حل باعسل: روی زخم 
بمالید6- موهای خشک؛ راه حل با آواکادو: آواکادوی 
رسیده و پوست شده را با یک قاشق مرباخوری 
جوانه گندم مخلوط کنید و موها را باآن بشویید.

پیشگیری از عصبانیت 
با خوردن غالت در وعده سحر

وعده  در  غالت  و  ای  نشاسته  مواد  مصرف 
سحر از بروز سردرد، سرگیجه و عوارض عصبی 
پرخاشگری  و  حوصلگی  بی  عصبانیت،  مانند 
پیشگیری می کند. روزه داران باید حتما سحری 
بخورند، مصرف سبزی ها و میوه های حاوی 

مقدار زیادی ویتامین و امالح در ماه رمضان را 
ضروریاست ، از خوردن غذاهای شور و چرب در 
ماه رمضان باید پرهیز شود و به جای شیرینی 
ها و انواع مواد شیرین از مواد نشاسته ای به 
میزان متعادل استفاده شود. ماه رمضان فرصت 
خود  وزن  که  است  چاق  افراد  برای  مناسبی 
را به تعادل برسانند ،و موقعیتی مناسب برای 
افرادی است که مبتال به ریزه خواری هستند.

بیماران قلبی حتماً بخوانند ...

توقیف تریلی با خالفی باالی 10 میلیون ریال 
در شهرستان قاین 

یک  توقیف  از  جنوبی  خراسان  استان  راه  پلیس  رئیس 
در  ریال  میلیون   10 از  بیش  خالفی  با  تریلی  دستگاه 
شهرستان قاین خبر داد. به گزارش پایگاه خبری پلیس، 
سرهنگ حسین رضایی در تشریح این خبر گفت: مأمور 
مراقب راه پلیس راه قاین یک دستگاه تریلی را به علت 
اضافه بار جهت اعمال قانون متوقف کرد که پس از توقف 
خودرو و اعمال قانون در بررسي و استعالم پالک وسیله 
و  میلیون  ده  خالفی  دارای  خودرو  شد  مشخص  نقلیه 
به  رسیدگي  قانون  با  مطابق  که  است  ریال  هزار  پانصد 
تخلفات رانندگي، این خودرو توقیف و روانه پارکینگ شد.

بازداشت 2 شکارچی غیر مجاز 
در منطقه شکار ممنوع کمر سرخ سرایان

سرخ  کمر  ممنوع  شکار  منطقه  در  مجاز  غیر  شکارچی   2
اداره  رئیس  بازداشت شدند.  جنوبی  خراسان  استان  سرایان 
حفاظت محیط زیست شهرستان سرایان در تشریح این خبر 
گفت: با اطالع دوستداران محیط زیست مبنی بر شکار غیر 
مجاز 2 شکارچی در منطقه شکار ممنوع کمر سرخ، ماموران 
یگان حفاظت به منطقه اعزام شدند و شکارچیان را بازداشت 
کردند. مهدی کیوانی تصریح کرد: از این شکارچیان 2 سرقوچ 
وحشی، الشه یک راس قوچ وحشی، دوربین چشمی، چاقو و 
2 خودروی سواری پراید کشف و ضبط شد. وی افزود: این 

شکارچیان جهت اعمال قانون تحویل مقامات قضایی شدند.

کشف کاالي ممنوعه و دخاني 
در شهرستان قاین

فرمانده انتظامي قاین از کشف تعداد دو هزار و 780 نخ سیگار 
قاچاق در این شهرستان خبرداد. به گزارش پایگاه خبري پلیس 
سرهنگ علیرضا امیرآبادی زاده گفت: مأموران اداره مبارزه با 
قاچاق کاال و ارز پلیس آگاهي شهرستان قاین در پي کسب 
خبري مبني بر فعالیت چند واحد صنفی در امر تهیه و توزیع 
سیگار خارجي قاچاق، موضوع را در دستور کار خود قرار دادند. 
که با استفاده از تحقیقات گسترده و اقدامات اطالعاتي پس 
از شناسایي چهار واحد صنفی با هماهنگي قضائي، موفق به 
کشف دو هزار و 780 نخ سیگار قاچاق خارجی شدند. وی 
افزود: در این رابطه چهار متهم به مراجع قضائي معرفي شدند.

انتشار عکس در فضای مجازی برای انتقام گیری 
در استان خراسان جنوبی

ایسنا- دست مردی که برای انتقام گیری از همسرش اقدام 
به بارگذاری عکس های خصوصی از وی در اینستاگرام کرده 
بود رو شد. سیدغالمرضا حسینی، رئیس پلیس فضای تولید 
وتبادل اطالعات فرماندهی انتظامی استان خراسان جنوبی 
گفت: مردی 35 ساله با مراجعه به پلیس فتا مدعی شد، به 
دلیل این که با همسرم اختالف داشتم او مهریه اش را به اجرا گذاشت 
و من برای مدتی به زندان افتادم اما متوجه شدم که همسر قانونی 
من که هنوز حکم طالقی برایش صادر نشده عکس های نامتعارف 
خود را دراینستاگرام به نمایش گذاشته و خودش را مجرد معرفی 
کرده است. من هم  در مرخصی از زندان صفحه ای را ایجاد کردم. 

شماره ما را به خاطر بسپارید

امداد  باطری سپهـر؟!
عيب یابي  - استارت دینام - باطري و شارژ  رایگان 

 تعویض باطري در منزل و محل کار بدون هزینه
در هر نقطه شهر

سواري - کامیون - ایراني - خارجي 

با قیمت مصوب شرکت
آدرس : خيابان 17 شهریور 29

طحسين حقيقي پور  09155615113 - 32220423 
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/  نق
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- پیش دبستانی
- دبستان پسرانه )دوره اول و دوم(

- دبستان دخترانه )دوره اول و دوم(
- دبیرستان پسرانه )دوره اول(

تحصیل با آینده درخشان در مجتمع آموزشی 
غیر انتفاعی دارالعلوم )با رویکرد قرآنی(

آغاز شدثبـت نـام 

آدرس: خیابان شهید آوینی، خیابان صدف، بین صدف 6 و 8
تلفن: 32420824  همراه: 09155611930

با بیش از 22 سال 
سابقه  درخشان

 آموزشی 

  09151605216
  3 2236030

ایزوگـام سلیمانــی 

خیابان ارتش - سه راه معلم - جنب بیمه البرز  

ران
مه ای

ت و بی
مان

ل ض
 سا

ایـزوگام شرق 10

بخشی
آدرس: ميدان توحيد

09155622050  -32442331

ایـزوگام رهبـردار
 فروش قیر -  چتایی )قیرگونی(

     32317903 - 09153638047

بلوار شعبانيه حدفاصل خيابان کارگران و 

چهارراه دولت 

تعمیر لوازم خانگی در منزل
 لباسشویی، کولر، جاروبرقی ، پنکه و... 

     نبش انقالب 6- شهریاری    09151643778

 افتخار دارد طبق سنوات گذشته از افطار تا سحر در خدمت همشهریان عزیز باشد.
پذیرایی ضیافت افطاری با بهترین کیفیت همه روزه آش رشته درجه یک، سوپ و 

8 نفرنبش حکیم نزاری 1     09153635587- 32221525شله زرد موجود می باشد.
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رستوران حکیم



7
باشگاه شنای »دلفین« در بیرجند افتتاح شد

طی مراسمی با حضور سرپرست اداره کل ورزش و جوانان و تعدادی از روسای هیأت های ورزشی نخستین باشگاه شنای »دلفین« در بیرجند افتتاح شد. به گزارش فارس حمیدرضا 
برومند در حاشیه افتتاح این باشگاه اظهار داشت: شنا یکی از ورزش های مورد تاکید دین اسالم است که باید برای توسعه و آموزش آن برنامه ریزی های هدفمندی صورت پذیرد.

شنبه * 29 خرداد 1395 * شماره 3532مدیر باشگاه دلفین گفت: این باشگاه به منظور ترویج و آموزش کالسیک ورزش شنا در سنین پایه و کودکان توسط اساتید مطرح خراسان جنوبی تأسیس شده است. 7
 بزرگترین پروژه آموزشی سایت مسکن 

مهر نیازمند 100 میلیارد ریال اعتبار است 

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس گفت:  
تکمیل مدرسه حیات طیبه خراسان جنوبی نیازمند 
100 میلیارد ریال اعتبار است. محمدرضا بیکی در 
گفت وگو با فارس، زمان بهره برداری این پروژه را 

دو سال آینده اعالم کرد.

واریز270 میلیارد ریال به حساب 
دهیاری های استان  

ایرنا - مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای 
استانداری گفت: مبلغ 270 میلیارد ریال از محل 
به حساب دهیاری های  بودجه سال 94  قانون 
استان برای توسعه و انجام فعالیت های عمرانی 
میزان  این  افزود:  شفیعی،  محمد  شد.  واریز 
اعتبار عمرانی نسبت به سال 93 بیش از 150 

برابر افزایش دارد.

بهسازی راه سرایان - کریمو - کاخک 
  160 میلیارد ریال اعتبار می خواهد

اداره راه و شهرسازی سرایان گفت:  ایرنا - رئیس 
بهسازی راه سرایان - کریمو - کاخک به طول 30 
کیلومتر نیازمند 160 میلیارد ریال اعتبار است.فرخی با 
بیان اینکه تاکنون چهار کیلومتر از این مسیر با اعتبار 
11 میلیارد ریال بهسازی شده است، افزود: اجرای 

ترانشه برداری در ادامه مسیر در حال انجام است.

 هزار میلیارد ریال خسارت خشکسالی
به بخش کشاورزی قاین   

جهاد  مدیر  سجادی  عبدالحسین  سید  مهر- 
کشاورزی قاین با اشاره به خسارت یک هزار و 750 
میلیارد ریالی حوادث طبیعی وخشکسالی به بخش 
کشاورزی قاینات از ابتدای سال 94 تا کنون، اظهار 
کرد: از این میزان یک هزار میلیارد ریال ناشی از 
تبعات و خسارات خشکسالی به بخش های مختلف 

کشاورزی شهرستان بوده است.

کلنگ احداث زورخانه بین المللی
 بیرجند به زمین زده می شود

فارس-سرپرست اداره کل ورزش و جوانان گفت: 
بزودی کلنگ احداث زورخانه بین المللی بیرجند با 
برومند  به زمین زده می شود.  همکاری شهرداری 
اظهار داشت:  این پروژه بزرگ ورزشی با همکاری 
و  ورزش  کل  اداره  و  بیرجند  شهرداری  مجموعه 
جوانان در میدان سیدالشهدا بیرجند ساخته می شود.

اعطای وام مسکن در حاجی آباد

فارس- شهردار حاجی آباد از کمبود واحد مسکونی 
در این شهر خبر داد و گفت: مشکل مالکیت اراضی 
است.  شده  رفع  حاجی آباد  زمین های  بیشتر  در 
احسان کریمدادی از پرداخت وام به متقاضیان خرید 
و تعمیر واحد مسکونی در شهر حاجی آباد خبر داد و 
گفت: بانک مسکن در راستای مساعدت به عمل 
تا سقف 400 میلیون ریال تسهیالت بدون  آمده 

سپرده گذاری و بدون خرید اوراق پرداخت می کند.

تجدید میثاق تیم ملی فوتبال جوانان با شهدا 

صدا و سیما - اعضای تیم ملی فوتبال جوانان با 
حضور در گلزار شهدای شهر بیرجند، به مقام شهدا 
مربی  همراه  به  بازیکن   28 کردند.  احترام  ادای 
و کادر فنی این تیم، با حضور در بهشت متقین 
بیرجند، و قرائت فاتحه و نثار گل یاد رشادت های 
شهدای واالمقام را گرامی داشتند. تیم ملی فوتبال 
جوانان به سرمربیگری امیرحسین پیروانی از 25 
خردادماه برای آمادگی مسابقات قهرمانی آسیا در 

بیرجند اردو  زده است .

برگزاری کارگاه آموزشی عملی
»نردبان چابکی«  در بیرجند  

چابکی«  »نردبان  عملی  آموزشی  کارگاه  ایرنا- 
بیرجند  سرحدی  سرسرای  در  پنجشنبه  عصر 
و  ورزش  مربیان  دانش  سطح  ارتقای  هدف  با 
ورزشکاران برگزار شد. دبیر انجمن تندرستی و بهار 
اول شرق استان افزود: در این کارگاه 20 مربی و 
30 ورزشکار رشته های مختلف ورزشی شرکت 
کردند. علی ربیعی افزود: جامعه هدف ورزشی در 
مثل  پرکاربرد  های  رشته  چابکی،  نردبان  کارگاه 
والیبال ، بسکتبال، تنیس روی میز و فوتبال است.

ثبت فرش دستباف قهستان و مود در 
)WIPO( سازمان جهانی مالکیت فکری

صدا و سیما- فرش دستباف قهستان و مود استان 
به همت مرکز ملی فرش ایران در سازمان جهانی 
مالکیت فکری )WIPO( به ثبت رسید و نشان 
مناطق  این  دستباف  فرش  گرفت.  جغرافیایی 
جغرافیایی در کنار 13 منطقه ی دیگر کشور در 
سازمان جهانی مالکیت فکری، در کشورهای عضو 
شد.  معرفی  حمایت  و  ثبت  برای  لیسبون  پیمان 
نشان جغرافیایی، نشانه ای است که مبدا کاالیی را 
به منطقه ای از کشور منتسب می سازد، مشروط 
سایر یا  شهرت  مرغوبیت،  و  کیفیت  اینکه   بر 

ویژگی های کاال قابل انتساب باشد.

مدیران بشرویه کفش آهنین به پا کنند

به  اشاره  با  بشرویه  شهرستان  فرماندار   - مهر 
کم ترین میزان بارندگی کشور در بشرویه گفت: در 
این شرایط بحرانی مسئوالن باید کفش آهنین در 
راستای حل مشکالت شهرستان به پا کنند. علی 
باقری بیان کرد: خشکسالی موضوعی فوق بحرانی 
خشکسالی  داشت:  اظهار  وی  است.  بشرویه  در 
بایستی مهم ترین دغدغه مسئوالن باشد و برای 
بکوشند.  کشاورزان  خصوصا  و  مردم  حال  رفاه 
در  گفت:  شهرستان  مسئوالن  به  خطاب  باقری 
این شرایط بحرانی مسئوالن باید کفش آهنین در 

راستای حل مشکالت به پاکنند.

شهرستان  جوانان  و  ورزش  اداره  رئیس 
مصوبات  از  برخی  گفت:متاسفانه  بیرجند 
شامل  بیرجند  شهرستان  ورزش  شورای 
تجهیز پارک وحدت به عنوان پارک شماره 
ساعت  یک  اختصاص  و  بانوان  ویژه   2
و  ورزش  اداره  به  ادارات  ورزشی  اماکن  از 

جوانان بر روی زمین مانده است.
به گزارش شبستان، شورای ورزش شهرستان 
 بیرجند با حضور مسئوالن و روسای هیات های
علیرضا  شد.  برگزار  شهرستان  ورزشی 
اجتماعی  و  سیاسی  امور  معاون  زاده،  زمان 
فرمانداری شهرستان بیرجند در این جلسه با 
بیان اینکه در ایام تابستان فعالیتهای اوقات 
اقدامات  باید  گفت:  می شود،  شروع  فراغت 
شایسته ای برای نوجوانان و جوانان در حوزه 
وجود  به  اشاره  با  وی  دهیم.  انجام  ورزش 
امکانات زیاد ورزشی در بیرجند، تصریح کرد: 
اما متاسفانه برخی مواقع کوتاهی می شود و 
گروه های آسیب پذیر جامعه از این امکانات 
برخوردار نیستند که نیاز است این فضاهای 
به  است  ادارات  اختیار  در  برخی  که  ورزشی 

درستی ساماندهی شود.
حسین اصغری، رئیس اداره ورزش و جوانان 
شهرستان بیرجند نیز در این جلسه با تاکید بر 
اینکه شورای ورزش شهرستان دو سال است 
که برگزار نشده بود، اظهار کرد: در راستای 

بین دستگاه های  تعامل  باید  توسعه ورزش 
اجرایی افزایش یابد. وی ادامه داد: متاسفانه 
از مصوبات شورای ورزش شهرستان  برخی 
بیرجند شامل تجهیز پارک وحدت به عنوان 
پارک شماره 2 ویژه بانوان و اختصاص یک 
ساعت از اماکن ورزشی ادارات به اداره ورزش 
و جوانان بر روی زمین مانده است. اصغری 
بیان داشت: بسیاری از ادارات و دستگاه های 
اجرایی دارای سالن های ورزشی هستند که 
بیشتر افزادی با درآمد مناسب از آن استفاده 
می کنند اما نوجوانان و قشر مستضعف جامعه 
و  ورزش  اداره  رئیس  محروم هستند.  آن  از 
جوانان شهرستان بیرجند بر توسعه ورزش در 
بیرجند  اگر  افزود:  و  کرد  تاکید  استان  مرکز 
به عنوان مرکز استان ورزشی باشد در بقیه 

شهرستان ها ورزش توسعه خواهد یافت.
ورزش های  هیئت  رئیس  عرفی،  محمود 
نفر  اینکه 150  بیان  با  نیز  بیرجند  همگانی 
اما  پارک ورزش می کنند، گفت:  صبح ها در 
برای  مسئوالن  از  کدام  هیچ  مدت  این  در 
بازدید نیامده اند. وی با بیان اینکه متاسفانه 
ورزش در بیرجند کمرنگ شده است، عنوان 
کرد: امسال در حالی جام مضان را برگزار می 
کنیم که از 42 تیم دعوت شده تنها 19 تیم 

ورزشی شرکت کردند.
بیرجند  همگانی  ورزش های  هیئت  رئیس 

ورزش  کشوری  قهرمانان  از  حمایت  بر 
در حال  متاسفانه  افزود:  و  تاکید کرد  استان 
ورزشکاران  این  از  سراغی  مسئوالن  حاضر 

نمی گیرند.
عرفی درخواست کرد افرادی مسئولیت هیئت 
بتوانند  که  بگیرند  برعهده  را  ورزشی  های 
مسئولیت خود را با وقت گذاشتن به درستی و 

به نحو شایسته انجام دهند.
ورزش های  هیئت  رئیس  قمری،  مهدی 
نیز  خراسان جنوبی  پهلوانی  و  زورخانه ای 
بهترین  و  جذابترین  ورزش  اینکه  بیان  با 
عامل نگهداری آنان از بسیاری آسیب های 
اجتماعی است، تاکید کرد: مسئوالن استان 
به قهرمانان ورزشی توجه ای ندارند بنابراین 
نگه  ورزش  در  را  آنان  می توان  چگونه 
استان  ورزش  حوزه  در   متاسفانه  داشت؟! 

دلسوزی نداریم.
والیبال  هیئت  رئیس  محمدی،  علی  محمد 
بیرجند نیز در این جلسه هزینه کردن در حوزه 
ورزش را سرمایه گذاری دانست و بیان داشت: 
مشارکت  ورزشی  های  بحث  در  همه  باید 
تنها  اینکه  به  اشاره  با  وی  باشند.  داشته 
تصریح  نیست،  مالی  مسائل  ورزش  مشکل 
کرد: ضمن توجه به این امر باید توجه داشت 
افتتاحیه  و  میادین   در  مسئوالن  که حضور 
برای  انگیزه  ایجاد  در  ورزشی  مسابقات 

ورزشکاران بسیار تاثیرگذار است.
و  آموزش  معاون  پور،  نخعی  رضا  محمد 
و  فرهنگی  کانون های  دبیرخانه  پژوهش 
 130 فعالیت  از  نیز  جنوبی  خراسان  هنری 
کانون فرهنگی و هنری مساجد در شهرستان 
بیرجند خبر داد و گفت: بیش از 5 هزار نفر در 

این کانون ها عضویت دارند.
وی  بر توجه بیشتر به بهره گیری از ظرفیت 
و پتانسیل فضای معنوی و فیزیکی مساجد در 

فعالیت های ورزشی تاکید کرد.
علی عدل، نماینده شهرداری نیز در این جلسه 
با اشاره به اینکه فاز یک ایستگاه سالمت با 
هزینه یک میلیارد تومان تا میدان آدینه انجام 
ایستگاه  دو  فاز  جانمایی  کرد:  بیان  شده، 
سالمت در خیابان کارگران و شعبانیه انجام 

شده که با تامین اعتبار اجرایی می شود.

وی  با گالیه از طوالنی شدن تمدید مجوز 
متاسفانه  گفت:  شهرداری،  ورزشی  سالن 
سالن ورزشی وزنه برداری با وجود هزینه 80 
میلیون تومانی که برای کف سازی آن شده 
با وجود  بود به مزایده گذاشتند و این سالن 
دلیل  به  رشته  این  در  فراوان  استعدادهای 

اختالف سلیقه مسئوالن تعطیل شد.
نماینده شهرداری برای تکمیل استخر شنای 

مهرشهر بیرجند اعالم آمادگی کرد.
نیز  ورزش  پیشکسوت  رخشانی،  رضا  حمید 
رشته  یک  به  سالن  هر  اختصاص  خواستار 
میز  پشت  از  را  ورزش  گفت:  و  ورزشی شد 
مسئوالن  باید  و  کرد  مدیریت  توان  نمی 
تا  شود  ورشی  میادین  وارد  خود  جدیت  با 
مشکالت را از نزدیک ببینند و برای رفع آن 

برنامه ریزی داشته باشند.

سفر  مصوبات  اعتباری  منابع  اینکه  بیان  با  استاندار 
کاروان تدبیر و امید به استان باید تامین شود، گفت: 
خراسان جنوبی در تمامی بخش ها از جمله تامین منابع 
قرار  ویژه  توجه  مورد  باید  نیاز  مورد  مالی  و  اعتباری 
گیرد. به گزارش فارس، خدمتگزار با معاون هماهنگی 
برنامه و بودجه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور 
و معاون پشتیبانی و امور مجلس و استان های سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی کشور دیدار و در رابطه با تامین 
منابع مالی برای اجرای پروژه های مصوب سفر کاروان 
تدبیر و امید به استان گفت وگو کرد. وی در این دیدارها 
با بیان اینکه خراسان جنوبی از جمله استان هایی است 
که در بسیاری از زیرساخت ها دچار عقب ماندگی های 
بخش ها  تمامی  در  استان  این  گفت:  است،  تاریخی 

باید  نیاز  مورد  مالی  و  اعتباری  منابع  تامین  جمله  از 
بعد  داد:  ادامه  استاندار  گیرد.  قرار  ویژه  توجه  مورد 
پیشرفت  روند  درباره  دولت  هیأت  به  که  گزارشی  از 
پروژه های مصوب این سفر ارائه شد رئیس جمهور در 
رابطه با اجرایی شدن تمامی مصوبات این سفر و نیز 
تامین منابع مالی مورد نیاز دستور اکید صادر کرد. وی 
زیرساخت های  شدن  تامین  صورت  در  کرد:  تصریح 
مورد نیاز در این استان خواهیم توانست بخش اعظمی 
اشتغال  و  سرمایه گذاری  حوزه  در  مشکالت  این  از 
بودجه سنواتی سال  بررسی  به  کنیم. وی  برطرف  را 
جاری در این جلسه اشاره کرد و افزود: در این جلسه 
مقرر شد از ظرفیت های پیش بینی شده در بودجه سال 

جاری برای رفع مشکالت موجود استفاده شود. 

انتقادازبي  با  استـان  اسالمـي  شـوراي  سخنگـوي 
مهري مسئوالن  به افتـخار آفـرینـي ورزشکاران این 
کار را غیر قابل توجیه دانست و افزودپس از  قهرماني 
تیم هندبال منیزیم فردوس در لیگ برتر کشور، انتظار 
میرفت مسئوالن و استاندار محترم حداقل زحمت ارسال 
یک پیام تبریک خشک و خالي، دراین باره به خود مي 
از درج  نیز  دادند  .حتی متولی ورزش وهیات هندبال 
یک پیام تبریک در جرایدیا نصب یک بنر معمولی دریغ 
تیم هندبال  قهرماني  داد  ادامه  اکبري  نمودند. حسین 
منیزیم فردوس وراهیابي به مسابقات باشگاههاي آسیا،  
افتخاری بزرگ براي استان است  که اصال مورد توجه 
استاندار  که  کردانتظاراینست  عنوان  وی  نگرفت  قرار 
تا  باشند  داشته  توجه  هم  ورزشي  مسایل  به  محترم 

سایر مسئولین مربوطه هم الگو برداري کنند. وي ضمن 
انتقاد از مسئولیني که به بهانه مشغله کاري، از حضور در 
میادین ورزشي طفره مي روند گفت: وقتي پادشاه اسپانیا 
با آن همه گرفتاري، وقت دارد و یا وقت میگذارد تا  از  
تیم کشورش، قدرداني نماید، چطور استاندار یک استان، 
نمي تواند وقتي را براي قدرداني وعرض خسته نباشید 
از تیمي بگذارد که کاري بسیار بزرگ انجام داده و باعث 

افتخار استان شده است.
مشکالت  به  سخنانش  از  دیگري  بخش  در  وی   
سال  سه  از  :بعد  وگفت  کرد  اشاره  فردوس  ورزش 
پیگیري  هنوز امکان پخش مستقیم مسابقات هندبال 
فراهم نشده است. در حالیکه این با مشکل با کمتر از 

دویست میلیون تومان حل مي شود  .

در حوزه ورزش استان دلسوزی نداریم

مصوبات شورای ورزش بر زمین مانده

عقب ماندگی تاریخی زیرساخت استان  بي توجهي مسئوالن به افتخار آفریني ورزشکاران، قابل توجیه نیست

ساعات کار استخر نیلوفر در ماه مبارک رمضان
آدرس: شهید آوینی، خیابان نیلوفر، انتهای امیرکبیر شماره تماس: 09151635494 

قابل توجه بانوان گرامی که به توصیه پزشک نیاز به آب درمانی دارند

یکشنبه ، سه شنبه از ساعت 4 الی 5/30
بعد از افطار

 شنبه، دوشنبه، چهارشنبه، پنجشنبه از ساعت 9/30  الی 11
آقایان: یکشنبه و جمعه از ساعت 9/30  الی 11

سه شنبه 11  الی 12/30     چهارشنبه و پنجشنبه از ساعت 12  الی 1/30 
بهای بلیت 6000 تومان

بیل مکانیکی  
چرخ  الستیکی

تخریب ، خاک برداری 
حفاری کانال

09151613361 - رضوی

نمایندگی بیمه معلم 
سید محمد امیرآبادی زاده - صدور بیمه 

نامه های اتومبیل )بدنه - ثالث(
 با تخفیفات ویژه تا سقف 70 درصد

 به صورت نقد و اقساط 
 بلوار آوینی، بین خیابان سمن و یاسمن
تلفکس: 32404040 - 09158642955

گچ کاری و گچ بری پذیرفته می شود به قیمت مناسب در اسرع وقت )شهر- روستا(
09904712042

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

مدرسه شطرنج کیش
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

ظرفیت سالن 55 نفر
کلیه غذاها با گوشت گوسفند تازه )بره( می باشد.

مفتخر است برای پنجمین سال متوالی در ایام ماه مبارک رمضان از افطار تا سحر تمام وقت در خدمت همشهریان عزیز باشد

بیست متری چهارم مدرس- نبش خیابان نوربخش   
32432355 -09155616181



حدیث روز روزنامه اجتماعی ، فرهنگی ، ورزشی و اقتصادی 
 مدیرمسوول و صاحب امتیاز : غالمرضا جعفرپور مقدم 
سردبیر : علی جعفرپور مقدم
بیرجند، میدان شهدا ، جنب بانک صادرات  ، ساختمان آوا   
صندوق پستی 136 - 97148-  تلفن : 32224582 ) 5 خط ( نمابر : 32234583 
چاپ : شرکت چاپ و نشر گلرو - بها : 500 تومان )50 درصد تخفیف تک فروشی (

اذان ظهر
اذان مغرب 

نیمه شب شرعی
اذان صبح 
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 امام علی علیه السالم :
وِء قِْطَعٌة ِمَن الّناِر؛ صاِحُب السُّ

همنشین بد پاره اى از آتش است.
شرح غررالحكم : ج 4، ص 201 

بانک صادرات خراسان جنوبي در نظر دارد: تعداد 11 واحد از امالک مازاد و ماشين آالت  مازاد خود را به شرح ذيل از طريق 
مزايده عمومي به فروش برساند. متقاضيان شرکت در مزايده مي توانند جهت کسب اطالعات بيشتر در روزهای يکشنبه   
مورخ 95/03/30 و دوشنبه 95/03/31 نسبت به دريافت اسناد مزايده اقدام و تا پايان وقت اداري )ساعت14( روز شنبه   
مورخ 1395/04/12 به نشاني بيرجند- خيابان مدرس- نبش مدرس 9-  اداره مرکزي بانک صادرات طبقه اول-  دايره تدارکات 
و ساختمان نسبت به عودت آن اقدام نمايند.پاکت هاي پيشنهادي ارائه شده رأس ساعت 14روز يکشنبه مورخ 95/04/13 در 

محل فوق با حضور اعضای کميسيون معامالت بانک و متقاضيان خريد مفتوح، قرائت و برندگان مشخص خواهد شد .
 

الزم به ذکراست، اسناد شرکت در مزايده بايستي تا پايان وقت اداری مورخ 95/04/12 ، فقط به دايره تدارکات و ساختمان 
بانک تحويل و رسيد اخذ گردد .

توضيحات و شرايط : 
برای دريافت اسناد مزايده ، ارائه اصل فيش واريزي به مبلغ 100/000 ريال به شماره حساب 0101532454002 به نام 

دايره تدارکات و ساختمان بانک صادرات خراسان جنوبي الزامي است . 
مبلغ سپرده شرکت در مزايده معادل 5% قيمت پايه مندرج در آگهي مي باشد که طبق مندرجات اسناد مزايده  مي بايست 
اقدام گردد. بازديد از امالک و اموال مورد مزايده در روزهاي اداري از ساعت 8 تا 14 فراهم و برای تمامی شرکت کنندگان 
ضروری مي باشد . مزايده گذار در رد يا قبول يک يا تمامي پيشنهاد خريد مختار است . کليه امالک با وضع موجود به فروش 
می رسد و در صورت داشتن متصرف ، تخليه به عهده خريدار می باشد . نحوه دريافت ثمن معامله پس از اعالم برندگان و 

همزمان با انعقاد قرارداد به شرح جدول مقابل می باشد :

شرایط پرداخت ردیف
) گروه (

میزان پرداخت 
نقدی

میزان پرداخت غیر نقدی
) باقیمانده در اقساط (

اولویت با پرداخت نقدی ، پیشنهاد غیر نقدی با اولویت پرداخت  ز1
به ترتیب ذیل  ) 2-3-4 ( قابل بررسی خواهد بود .

30% در اقساط 12 ماهه ) با سود بانکی ( 2%70
50% در اقساط 24 ماهه ) با سود بانکی (3%50
70% در اقساط 36 ماهه ) با سود بانکی (4%30

بانک صادرات خراسان جنوبي 

آگهــي مزايــده ) 95/1 (

نام رديف 
نام نام ملك استان 

شماره پالک ثبتی نشاني شهر 

نوع كاربري نوع ملك نوع مالكيت مساحت       )متر مربع ( 

قيمت پايهنوع سند 

نوع بهره متصرف 
برداري فعلي 

توضيحات 
اعيان عرصه 

ملكي ، تمليكي ، 
سرقفلي ، اوقافي 

/ غير اوقافي 

ساختمان ، 
آپارتمان ، مغازه 

زمين ، ساير 

بانك ، تجاري ، اداري ، 
مسكوني ، صنعتي ، رفاهي 
آموزشي ، ورزشي ، انبار ، 
مزروعي ، كارگاه ، ساير 

ندارد /دارد 
) بانكي / 

غير بانكي (

تخليه ، اشغال  
بالاستفاده 

خراسان 1
جنوبی 

 ساختمان تجاري
بيرجند  ) ستاد سابق بانك ( 

 بيرجند- خيابان مدرس  
20 متري اول غربي - اداره 
مركزي سابق بانك صادرات 

اشغالندارد 36400000000ششدانگتجاري ساختمان ملكي 17/955/77/1263/915595/801417/76
اسكلت فلز - در چهار طبقه - با قدمت حدود 9 سال -  داراي آسانسور  
طبقه چهارم دكوراتيو چوبي - مجهز به موتور خانه و شوفاژ - امتيازات 

شامل آب ، برق ، گاز ) به شكل موجود (

خراسان 2
جنوبی 

ماشين آالت كارخانه 
بيرجند - شهرک صنعتی بيرجند توليد شانه تخم مرغ 

  ماشين آ الت  شامل:پرس 5 قالبه- مپ وكيوم و الكتروپمپها-كمپرسورهواميكسراشغالندارد 1,100,000,000ـــتمليكی ـــخيابان همت 3
خشك كن )ارزش ماشين آالت در قيمت پايه آورده شده است()به شكل موجود (

خراسان 3
جنوبی 

كارگاه آجر نماي 
پرسي  ) كارگاه و 

ماشين آالت ( بيرجند
 بيرجند -شهرک صنعتي  بيرجند 

اشغالندارد 1,805,000,000جانشيني صنعتي ساير تمليكي 36212925622قطعه 3621

سالن توليد - ساختمان اداری و سرايداری - ماشين آالت : پرس ضربه 
ای مكانيكی - آسياب تيغه ای - تاسيسات لوله كشی و سوخت رسانی 

كوره - 3 دستگاه مشعل مارپيچ آجر نما- 7 عدد پالت آجر چينی 
 تانكر سوخت - تابلو برق - مخلوط كن ) به شكل موجود (

خراسان 4
جنوبی 

گاوداري - 30 رأسي  
نيمبلوک - خضري  خضری خضری 

تخليهندارد 1,395,000,000سند قطعيكشاورزي ساير تمليكي 50816/7 90/3275/3470/355150دامداري 

سوله ) سالن با ارتفاع 4 متر - سالن با ارتفاع 6 متر - سالن نگهداري 
گوساله ( - محل نگهداري دام مسقف - ساختمان نگهباني - آبشخور 
با سايبان -حوض سيماني ايزوله - سرايداري و سرويس بهداشتي- 

انباري-ساختمان اداري-استخر - ذخيره آب - ميكسر - بادبر و آسياب  
توليد خوراک دام - دستگاه شير دوشي 21 رأسي ) به شكل موجود (

خراسان 5
جنوبی 

زمين مزروعي و 
سالن پرورش-سالن انبار-گاراژ مسقف با ايرانيت-سايبان با اتاقك تخليهندارد 477,505,000سند قطعيمزروعي كشاورزي زمين و ساير تمليكي 1510/3938215436/20قاين - روستاي بيدمشك قاينگاوداري 100 رأسي

متصل و آبشخور - سرايداري -حوض و آب انبار ) به شكل موجود( 

خراسان 6
قاينزمين مزروعيجنوبی 

قاين - جاده پهنايي
 جنب شن شويي

مزروعي زمينتمليكي -2000-
صورتجلسه 
محلي سند 

عادي
كاربري زراعي و آبگيربودن از چاه قصابي ) به شكل موجود (بالاستفادهندارد 100,000,000

خراسان 7
جنوبی 

طرح گلخانه وزمين 
بيرجند كشاورزي

بيرجند - كيلومتر 24
جاده خوسف

تخليه ندارد 2,587,419,750ششدانگ كشاورزي ساير تمليكي 171/170/4617722/40145 
آب 2 ساعت - خانه سرايداري 70 متر مربع- انبار با پوشش مسقف ايرانيت 57 

متر مربع - تانكر -استخر ذخيره آب - اسكلت آماده نصب گلخانه - سالن گلخانه 
اصلي بدون پوشش- امتياز آب ، برق - ايستگاه تصفيه فيزيكي آب - سمپاش ) 
مستعمل ( ساير لوازم و تجهيزات موجود از قبيل هيتر وغيره ) به شكل موجود (

خراسان 8
جنوبی 

مرغداري به ظرفيت 
30 هزار قطعه 

آرين 
شهر

آرين شهر - ابتداي جاده 
چاهك موسويه ، سمت 

چپ 
كشاورزي ساير تمليكي 89 16532557841/ 128

مشاعی ) سهم 
بانك 2/66 دانگ 
از ششدانگ می 

باشد (
3,020,186,166

دارد 
) غير 
بانكي (

هيتر هواي گرم - هواكش - ساير وسايل - شبكه آبرساني - امتياز برق - اشغال
دستگاه آسياب با موتور سالن پرورش - سالن انبار و ... ) به شكل موجود ( 

خراسان 9
صورتجلسه مسكونی زمين ملكی .1 65سند محلی قاين - روستای قديم زهان قاين زمين زهان جنوبی 

) به شكل موجود (بالاستفادهندارد 14,025,000محلی سند عادی 

خراسان 10
جنوبی 

زمين شن شويی 
) به شكل موجود (بالاستفادهندارد 1,450,000,000قرارداد اجارهكارگاهزمين تمليكی 1/146820000524.45قاين - روستای آفريزقاينآفريز

خراسان 11
قاين- روستای قاينزمين كشاوررزیجنوبی 

) به شكل موجود (اشغالندارد 1,958,040,000ششدانگكشاورزی زمين تمليكی 1680/2872173.5883محمدآبادعلم

لیست امالک مازاد استان خراسان جنوبی  )مزايده 95/1(

گروه عمران و مسکن سازه پايدار قرن قصد فروش امالک و اراضی مشروحه ذيل از طريق برگزاری مزايده عمومی را دارد. متقاضيان می توانند جهت رويت مدارک مالکيت ، اخذ نمونه فرم ها و اطالع از شرايط و چـگونگی شرکـت در مزايده ، از اول وقت اداری شنبه مورخ 
95/03/29 تا پايان وقت اداری سه شنبه مورخ 95/04/15 ) به غير از ايام تعـطيل (  به نشانـی های زير مراجعه و يا با شماره تلفن های زير تماس حاصل نمايند. در ضمن تاريخ بازگشايی صندوق مزايده ساعت10 صبح يکشنبه مورخ 95/04/20 در محل دفتر تهران می باشد.

استان خراسان جنوبی

نشانی ملك قيمت پايه ) ريال ( انباری پاركينگ كاربری اعيان )مترمربع( پالک ثبتی مورد مزايده رديف
بيرجند – تقاطع بلوار 100 متری پيامبر اعظم )ص( با خيابان سپيده 1/662/120/000 دارد دارد مسكونی 139/20 227/1 بخش 2 بيرجند آپارتمان ياس بيرجند )طبقه 1( 1
بيرجند – تقاطع بلوار 100 متری پيامبر اعظم )ص( با خيابان سپيده 1/661/880/000 دارد دارد مسكونی 139/20 227/1 بخش 2 بيرجند آپارتمان ياس بيرجند )طبقه 1( 2
بيرجند – تقاطع بلوار 100 متری پيامبر اعظم )ص( با خيابان سپيده 1/220/192/000 ندارد دارد مسكونی 101/90 227/1 بخش 2 بيرجند آپارتمان ياس بيرجند )طبقه 1( 3
بيرجند – تقاطع بلوار 100 متری پيامبر اعظم )ص( با خيابان سپيده 1/229/192/000 دارد دارد مسكونی 101/90 227/1 بخش 2 بيرجند آپارتمان ياس بيرجند )طبقه 1( 4
بيرجند – تقاطع بلوار 100 متری پيامبر اعظم )ص( با خيابان سپيده 1/541/585/000 دارد دارد مسكونی 128/90 227/1 بخش 2 بيرجند آپارتمان ياس بيرجند )طبقه 1( 5
بيرجند – تقاطع بلوار 100 متری پيامبر اعظم )ص( با خيابان سپيده 1/677/108/000 دارد دارد مسكونی 139/20 227/1 بخش 2 بيرجند آپارتمان ياس بيرجند )طبقه2( 6
بيرجند – تقاطع بلوار 100 متری پيامبر اعظم )ص( با خيابان سپيده 929/870/000 دارد ندارد مسكونی 74/60 227/1 بخش 2 بيرجند آپارتمان ياس بيرجند )طبقه2( 7
بيرجند – تقاطع بلوار 100 متری پيامبر اعظم )ص( با خيابان سپيده 1/251/781/000 ندارد دارد مسكونی 101/90 227/1 بخش 2 بيرجند آپارتمان ياس بيرجند)طبقه2( 8
بيرجند – تقاطع بلوار 100 متری پيامبر اعظم )ص( با خيابان سپيده 1/685/052/000 دارد دارد مسكونی 139/20 227/1 بخش 2 بيرجند آپارتمان ياس بيرجند )طبقه3( 9
بيرجند – تقاطع بلوار 100 متری پيامبر اعظم )ص( با خيابان سپيده 1/559/631/000 دارد دارد مسكونی 128/90 227/1 بخش 2 بيرجند آپارتمان ياس بيرجند )طبقه3( 10
بيرجند – تقاطع بلوار 100 متری پيامبر اعظم )ص( با خيابان سپيده 1/701/456/000 دارد دارد مسكونی 139/20 227/1 بخش 2 بيرجند آپارتمان ياس بيرجند )طبقه4( 11
بيرجند – تقاطع بلوار 100 متری پيامبر اعظم )ص( با خيابان سپيده 1/662/120/000 دارد دارد مسكونی 139/20 227/1 بخش 2 بيرجند آپارتمان ياس بيرجند )طبقه 1( 12
بيرجند – تقاطع بلوار 100 متری پيامبر اعظم )ص( با خيابان سپيده 1/667/280/000 دارد دارد مسكونی  139/20 227/1 بخش 2 بيرجند آپارتمان ياس بيرجند )طبقه 1( 13
بيرجند – تقاطع بلوار 100 متری پيامبر اعظم )ص( با خيابان سپيده 1/229/492/000 دارد دارد مسكونی 101/90 227/1 بخش 2 بيرجند آپارتمان ياس بيرجند )طبقه 1( 14
بيرجند – تقاطع بلوار 100 متری پيامبر اعظم )ص( با خيابان سپيده 1/229/492/000 دارد دارد مسكونی 101/90 227/1 بخش 2 بيرجند آپارتمانياسبيرجند)طبقه 1( 15
بيرجند – تقاطع بلوار 100 متری پيامبر اعظم )ص( با خيابان سپيده 1/531/273/000 دارد دارد مسكونی 128/90 227/1 بخش 2 بيرجند آپارتمانياسبيرجند)طبقه 1( 16
بيرجند – تقاطع بلوار 100 متری پيامبر اعظم )ص( با خيابان سپيده 1/541/585/000 دارد دارد مسكونی 128/90 227/1 بخش 2 بيرجند آپارتمان ياس بيرجند )طبقه 1( 17
بيرجند – تقاطع بلوار 100 متری پيامبر اعظم )ص( با خيابان سپيده 1/675/632/000 دارد دارد مسكونی 139/20 227/1 بخش 2 بيرجند آپارتمان ياس بيرجند )طبقه2( 18
بيرجند – تقاطع بلوار 100 متری پيامبر اعظم )ص( با خيابان سپيده 1/678/152/000 دارد دارد مسكونی 139/20 227/1 بخش 2 بيرجند آپارتمان ياس بيرجند )طبقه2( 19
بيرجند – تقاطع بلوار 100 متری پيامبر اعظم )ص( با خيابان سپيده 1/240/401/000 دارد دارد مسكونی 101/90 227/1 بخش 2 بيرجند آپارتمان ياس بيرجند )طبقه2( 20
بيرجند – تقاطع بلوار 100 متری پيامبر اعظم )ص( با خيابان سپيده 1/699/032/000 دارد دارد مسكونی 139/20 227/1 بخش 2 بيرجند آپارتمان ياس بيرجند )طبقه4( 21
بيرجند – تقاطع بلوار 100 متری پيامبر اعظم )ص( با خيابان سپيده 1/693/404/000 دارد دارد مسكونی 139/20 227/1 بخش 2 بيرجند آپارتمان ياس بيرجند )طبقه3( 22
بيرجند – تقاطع بلوار 100 متری پيامبر اعظم )ص( با خيابان سپيده 1/253/948/000 دارد دارد مسكونی 101/90 227/1 بخش 2 بيرجند آپارتمان ياس بيرجند )طبقه3( 23
بيرجند – تقاطع بلوار 100 متری پيامبر اعظم )ص( با خيابان سپيده 1/242/610/000 ندارد دارد مسكونی 101/90 227/1 بخش 2 بيرجند آپارتمان ياس بيرجند )طبقه3( 24

بيرجند – تقاطع بلوار 100 متری پيامبر اعظم )ص( با خيابان سپيده 1/616/197/000 دارد دارد مسكونی 128/90 227/1 بخش 2 بيرجند آپارتمان ياس بيرجند )طبقه5( 25

1– شرکت در مزايده مستلزم واريز 5 درصد قيمت پايه ملک به شماره حساب اعالمی و ارائه رسيد مربوطه يا تحويل ضمانت نامه بانکی معادل 5 درصد قيمت پايه می باشد . 2- شرکت در مزايده به منزله قبول شرايط مزايده گذار می باشد 3- مزايده گذار در رد يا قبول کليه 
پيشنهادات مختار می باشد. 4- متقاضيان شرکت در مزايده بايستی حضوری مراجعه و سوابق و مدارک مربوطه را رويت و امضا نمايند 5– به سوابق ارسالی و مراجعات بعد از مهلت تعيين شده و پيشنهادات مشروط و مبهم ترتيب اثر داده نخواهد شد.
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مــزايـده عمومــی فروش ملک

بانک صاردات استان خراسان جنوبی


