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سردار احمد خورشیدی : 
 احمدی نژاد حمایت اصولگرایان را نمی خواهد 

روحانی و احمدی نژاد به دور دوم می روند 

مدیرعامل آب و  فاضالب استان  : 
امروز چقدر در مصرب آب 

صرفه جویی کرده ایم ؟ 

مدیر کل فرودگاه های استان  :  
نخستین هنرستان هوانوردی 

در خراسان جنوبی راه اندازی می شود

رئیس کل دادگستری استان :  
طالق توافقی در خراسان جنوبی

17 درصد افزایش داشته است 
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آزمون بزرگ برای 
نمایندگان استان 

با قوت گرفتن بحث تغییر استاندار خراسان جنوبی انجام خواهد شد ؛

فرصت آزمون و خطا برای استان وجود ندارد

در  استاندار  رفتن  مقدم - شایعه  دادرس 
روزهای  طی  در  استان  مجازی  فضای 
باال گرفت  خبری که  به شدت  گذشته 
حاکی از تغییرات در مدیریت عالی استان 
بود . دراین شایعه ها که هر از گاهی فضای 
خراسان جنوبی را متاثر ساخته  بارها برای 

وجه اله خدمتگزار مقاصد تازه ای  از تهران 
گرفته تا استانداری البرز ،  پیش بینی شده 
است . هر چند این حرف و حدیث ها با 
وزیر  سیاسی  معاون  اظهارات  به  توجه 
کشور در باره تغییرات در استانداران قوت 
نماینده  سخنان  اما  بود  گرفته  بیشتری 

شیروان کمی فضا را واقعی تر جلوه داد و 
فاصله شایعه تا واقعیت را کمتر کرد و آنجا 
که آقای نماینده به صراحت از  پرویزی به 
عنوان استاندار جدید خراسان جنوبی نام 
برد موضوع جدی تر شد . این نماینده در 
سخنان خود به اطالع نمایندگان خراسان 

جنوبی از این تغییر نیز اشاره کرده است.  
با  گفتگو  در  نیز  خدمتگزار  است  گفتنی 
را  شایعات  این  ها  خبرگزاری  از  یکی 
اعالم کرده در  تلویحا  اما  نموده  تکذیب 
هر کجا باشد به عنوان سرباز نظام خدمت 

خواهد کرد. ) ادامه در صفحه 8 (

تاالب کجی نهبندان خشک شد

گلریزان در پاییز 
برگریزان زندگی !

* هرم پور

 معجزه هم مثل حادثه خبر نمی کند. در سخت 
 ترین و بدترین شرایط، درست در همان لحظه هایی

که همه درها به روی ما بسته می شود، کورسوی 
امیدی، یک بارقه درخشان و یک خبر یا اتفاق، 
کلیدی می شود برای باز کردن همه درب های 
خواهند  می  وسیله  و  اسباب   ، ها  معجزه  بسته. 
عوض  را  هایمان  زندگی  خدا،  اراده  طول  در  تا 
کنند، تا رنگ تیره نگون بختی را از دلهایمان به 
روشنایی پیوند دهند و غبار غم را از چهره همسر 

و کودکانمان بردارند. 
بالمحل،  چک  و  پول  بی  جیب  نزاع،  تصادف، 
توانند  می  همه  و  همه  خانوادگی،   مشکل  یک 
حوادث تلخی باشند که در یک لحظه برای ما یا 
برای هر کدام از اطرافیانمان اتفاق بیفتند و لذت 
همه روزهای قشنگ زندگی و حالوت آرامش در 
ما  از  سالها  حتی  یا  ماهها  برای  را  خانواده  کنار 
بگیرند. وقتی به این باور برسیم که بخش مهمی 
از این خطاها، غیر عمد و آنی بوده اند و ممکن 
اتفاق  هم  ما  از  هرکدام  برای  زود  یا  دیر  است 
این فکر کنیم که زندانی شدن  به  بیفتند، وقتی 
هر مرد یا زنی در کنج دیوارهای دلگیر زندان چه 
تبعات منفی و چه آسیب های فاجعه باری برای 
خودشان یا همسران و فرزندانشان دارد، وقتی بی 
سرپرست ماندن خانواده ها را در کنار مشکالت 
قرار  انتظارشان  در  که  اجتماعی  و  روحی  متعدد 
می گیرد بگذاریم،آنوقت از خیلی چیزها نمی توان 
گذشت، یا حداقل بی خیال عبور کرد و فقط سری 

به تأسف جنباند. ) ادامه در صفحه 2 (

یادداشت

جناب آقای محمد صمیمی
جناب آقای حسن صمیمی
جناب آقای هــاشم نیـا

درگذشت پدر هنرمندتان مرحوم  محمد علی صمیمی
 را خدمت شما و خانواده محترم و جامعه هنری استان تسلیت عرض نموده 

 از خداوند متعال برای شما عزیزان صبر و اجر مسئلت می نماییم.

مدیرعامل ، هیئت مدیره و پرسنل موسسه فرهنگی و هنری عرفان 
خراسان جنوبی

با نهایت تاسف درگذشت شادروان

 مهندس محمد علی جدلی
)شهردار سابق زاهدان(

چهارشنبه  امروز  روانشاد  آن  یادبود  جلسه  رساند:  می  اطالع  به  را 
95/4/2 از ساعت 17 الی 18 در محل مسجدالنبی )ص( واقع در 

شهدا 2 برگزار می گردد، حضور سروران معظم موجب امتنان است.

خانواده های : جدلی ، صادقی طبس ، محبی پور

آمـوزش شنـا
زیر نظر مدرس فدراسیون 
نجات غریق و مربی رسمی 

فدراسیون شنا
شروع کالس های عمومی: 

95/4/5
 09353773008 -09151611279  

پدرام نایب زاده

خصوصـی عمومـی

مناقصه شماره 52 خدمات کارگری 
و نظافتی شرکت کویر تایر

شرکت کویر تایر در نظر 
خدمات  مجموعه  دارد: 
کارگاه  کلیه  نظافتی 
تولید  خط  انبارها،  ها، 

و محوطه ها، بارگیری محصوالت، بازکردن 
امور  برخی  انجام  و  اولیه  مواد  های  پالت 
تولیدی مانند حمل و نقل مواد و محصوالت یا 
بارگیری و تخلیه آنها، کار با ماشین آالت، امور 
ساختمانی، طبخ غذا و نظایر آن را از طریق 

مناقصه به صورت حجمی و نفری به مدت
واگذار  واجد شرایط  پیمانکار  به   یک سال 
نماید. از کلیه شرکت های پیمانکاری دعوت 
می شود از تاریخ نشر آگهی ضمن بازدید از 
کارخانه، نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام  
و تا پایان وقت اداری شنبه 95/4/12 برای 
تحویل پاکت پیشنهادی در مناقصه به واحد 

تدارکات کارخانه واقع در کیلومتر 11 
جاده بیرجند - کرمان مراجعه نمایند. 

با  بیشتر  اطالعات  کسب  برای  پیمانکاران 
نمایند.  حاصل  تماس   32255366 شماره 
پیمانکاران  برای  که  کارخانه  بازدید  تاریخ 
الزامی است از چهارشنبه 95/4/2 الی شنبه 

95/4/12 در ساعت اداری می باشد.
 شرکت کویرتایر در رد یا قبول پیشنهادها 

مختار است.

روابط عمومی شرکت کویر تایر

جناب آقای دکتر احمدرضا سبزاری 
پرسنل  و  انکولوژی  و  رادیوتراپی  متخصص 
خاص،  بیماران  درمان  جامع  مرکز  محترم 
ولی  بیمارستان  اورژانس  و  انکولوژی  بخش 
عصر )عج( بیرجند ، بخش جراحی عمومی 
بیمارستان امام رضا )ع( و کلیه بزرگوارانی که در 
مراسم تشییع ، سوم و ترحیم ما را همراهی نمودند 

نهایت تقدیر و تشکر را داریم. 
به مناسبت چهلمین روز درگذشت پدری مهربان

 و همسری فداکار مرحوم 

میرزا علی اکبر هادوی کیا 
جلسه یادبودی فردا پنجشنبه 95/4/3 از ساعت

 5 الی 6  عصر در محل مسجد جواداالئمه )ع( در خیابان موسی بن جعفر)ع( 5  برگزار می گردد.

خانواده مرحوم هادوی کیا
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سربازانفراریدستگیرمیشوند
مهر-  در نظریه مشورتی کمیسیون قضایی وحقوقی اداره کل حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح آمده است: کلیه مأموران انتظامی و دژبان مربوط 
که برابر مقررات تبصره ماده )۶۱۱( قانون آیین دادرسی کیفری، وظیفه جلب و دستگیری سربازان فراری به عهده آنها قرار گرفته باشد اعم از اینکه به 
عنوان ضابط دادگستری یا ضابط مراجع قضایی نظامی باشند، مکلف به دستگیری سربازان فراری موضوع ماده قانونی مزبور هستند.

ابالغ بخشودگی مالیاتی تا 
سقف ۱۰ میلیون ریال

بخشنامه ای،  در  مالیاتی  امور  سازمان  رئیس کل 
بخشودگی بدهی های مالیاتی تا سقف ۱۰ میلیون 
ریال را برای اجرا ابالغ کرد. به گزارش مهر، به  
منظور کاهش هزینه وصول بدهي مالیات هایي که 
سال تحصیل درآمد مربوط یا تعلق آن ها حسب 
مقرر  وسیله  بدین   است   ۸۱ سال  از  قبل  مورد 
مي دارد تا سقف ده میلیون ریال براي هر مؤدي 
به شرح ذیل بخشوده شود: ۱- مودیان مالیاتي که 
مجموع بدهي هاي مالیاتي قبل از سال ۸۱ آنان تا 
سقف ده میلیون ریال مي باشد. ۲- مودیان مالیاتي 
که مجموع بدهي هاي مالیاتي قبل از سال ۱۳۸۱ 
آنان بیش از مبلغ ده میلیون ریال بوده و تا پایان 
سال ۱۳۹۵ نسبت به پرداخت بدهي مالیاتي مازاد 

بر ده میلیون ریال خود اقدام نمایند.

نرخ سپرده های کوتاه مدت بین
 ۱۰ تا ۱4 درصد تعیین شد

رئیس شورای هماهنگی بانک ها گفت: نرخ سود 
از  ماه   ۹ تا  ماه  سه  از  مدت  کوتاه  های  سپرده 
از روز سه  ۱۰ تا ۱4 درصد تعیین شد و این نرخ 
شنبه اول تیر اعمال می شود. به گزارش جام جم 
آنالین، محمدرضا حسین زاده افزود: جلسه شورای 
بانکهای  مدیران  حضور  با  ها  بانک  هماهنگی 
خصوصی و دولتی برگزار و مقرر شد نرخ سود سپرده 
های بلندمدت یکساله ۱۵ درصد باشد و در خصوص 
نرخ سپرده های کوتاه مدت هم مقرر شد این نرخ 
ها از ۱۰ تا ۱4 درصد تعیین شود. وی گفت: در این 
جلسه تأکید شد که نرخ ۱۵ درصد فقط برای سپرده 

های بلندمدت یک ساله باشد.

ارائه کارت اعتباری خرید
 2۰ تا ۵۰ میلیون ریالی

فارس- مدیرعامل یکی از شرکت های  بانک ملی 
برای  اعتباری  کارت  پس  این  از  اینکه  بیان  با 
این  مشتریان خوش حساب صادر می شود، گفت: 
کارت نیازمند ضامن نیست و ارقام آن فعاًل از ۲۰ 
بود. شکوهی  خواهد  ریال  میلیون  تا ۵۰  میلیون  
انتشار  برای  ابزاری  اعتباری  کارت  داشت:  اظهار 
تسهیالت و اعتبارات خورد است؛ کارت اعتباری 
اعطای اعتبارات را به قشر متوسط افزایش می دهد.

آغاز ثبت نام کتب درسی اول دبستانی ها 

 ۹۵-۹۶ تحصیلی  سال  در  که  نوآموزانی  فارس- 
برای  می توانند  دبستان می شوند  اول  وارد کالس 
دریافت کتب درسی خود در سامانه فروش و توزیع 
مواد آموزشی ثبت نام کنند. اولیای دانش آموزان اول 
دبستانی پس از مراجعه حضوری به مدرسه و ثبت 
نام اولیه، معرفی نامه به مراکز سنجش سالمت و 
بهداشت دریافت خواهند کرد. پس از اعالم پاسخ 
مراکز سنجش، ثبت نام قطعی دانش آموز در سامانه 
سناد مدارس انجام و در مرحله آخر اولیا می توانند 
نسبت به ثبت سفارش کتب درسی فرزند خود از 
اقدام   www.irtextbook.com پورتال  طریق 
کنند. این سامانه تا ۱۵ شهریورماه سال جاری امکان 

ثبت نام کتب اول دبستانی ها را فراهم کرده است.

بیمه  توسعه  و  ریزی  برنامه  دفتر  کل  مدیر 
پوشش  ایران  اسالمی  جمهوری  مرکزی 
مزایای  از  را  دیدگان  زیان  از  بیشتر  حمایتی 
و  برشمرد  ثالث  شخص  بیمه  جدید  قانون 
رانندگی  اثر دادن عواملی چون سوابق  گفت: 
در تعیین حق بیمه به عادالنه شدن نرخ گذاری 
آن می انجامد. قانون جدید بیمه شخص ثالث 
که در ۶۶ ماده تنظیم شده ، از ۲۹ خرداد ماه 
برای همه شرکت های بیمه الزم االجرا شده 

و  مزایا  الحسینی  نمن  مهدی  گفته  ست.به 
محاسن قانون جدید به شرح ذیل است:

* تخفیفات رانندگان به قوت خود باقی است: 
خسارت  که  گذارانی  بیمه  به  مربوط  تخفیف 
نداشته اند، همچنان به قوت خود باقی است و 

در قانون جدید لغو نشده است.
منتفی  بیمه:  الحاقیه  دریافت  شدن  منتفی   *
در  ثالث  شخص  بیمه  الحاقیه  دریافت  شدن 
آغاز هر سال آن هم به دلیل افزایش نرخ دیه 

از دیگر ویژگی های این قانون است .
* عادالنه شدن نرخ های بیمه: نرخ بیمه برای 
اشخاص به صورت یکسان محاسبه نمی شود 
خطر،  پر  رانندگی  سابقه  چون  عواملی  بلکه 
راهنمایی  سیستم  در  شده  ثبت  منفی  نمرات 
و رانندگی و حوادثی که راننده مسبب آن بوده 

، در تعیین نرخ بیمه اثرگذار است.
* خسارت های زیر ۶۳ میلیون ریال همچنان 

بدون نیاز به کروکی پرداخت می شود.

در  حادثه  متخلف  مقصر  شدن  شریک   *
ارایه  ایران موظف به  جبران خسارت * بیمه 

بیمه شخص ثالث به همه متقاضیان
* آیین نامه های مربوطه ظرف یکسال تدوین 
ابالغ صورت  اساس  بر   . و تصویب می شود 
گرفته شرکت های بیمه از ۲۹ خرداد ماه ملزم 
به رعایت قانون جدید هستند و قانون جدید از 
اوایل سال آینده به طور کامل اجرایی خواهد 

شد.

مدیر عامل بانک مسکن اعالم کرد همزمان با کاهش 
بانک  کشور،  بانکی  سیستم  در  ها  سپرده  سود  نرخ 
مسکن داوطلبانه نرخ سود تسهیالت حساب صندوق 

های پس انداز مسکن خود را دو درصد کاهش داد.
به گزارش فارس، محمدهاشم بت شکن با بیان این 
مطلب گفت : بانک مسکن به منظور اجرای سیاست 
های دولت در خصوص خروج بخش مسکن از رکود 
 اقدام به کاهش نرخ سود تسهیالت حساب صندوق های
پس  صندوق  یعنی  خود  گانه  سه  مسکن  انداز  پس 

انداز مسکن یکم ، حساب صندوق پس انداز مسکن 
جوانان و حساب صندوق پس انداز عادی از ۱۳ درصد 

به ۱۱ درصد نمود.
تسهیالت  سود  نرخ  کاهش  تاثیر  خصوص  در  وی 
مبلغ  اقدام  این  با  گفت:  اقساط  بازپرداخت  میزان  بر 
درصد  میزان حدود ۱۰  به  مشتریان  پرداختی  اقساط 
کاهش می یابد به طوری که مشتریان می توانند با 
دریافت تسهیالت صندوق پس انداز مسکن یکم در 
سقف های ۸۰۰ ، ۶۰۰ و 4۰۰ میلیون ریال به ترتیب 

مبلغ ۸۸۰، ۶۶۰ و 44۰هزار تومان به صورت ماهانه 
پرداخت کنند.

افزایش  مسکن،  بخش  در  رونق  افزایش  شکن  بت 
خرید  جهت  تسهیالت  از  استفاده  به  مردم  انگیزه 
انداز  پس  رژیم  تقویت  و  مسکونی  واحد  ساخت  یا 
بخش  در  گذاری  سرمایه  برای  مشتریان  میان  در 
تسهیالت  سود  نرخ  کاهش  مزایای  از  را  مسکن 
حساب صندوق های پس انداز مسکن بانک مسکن 

عنوان کرد.

مزایایقانونجدیدبیمهشخصثالث؛حمایتبیشتراززیاندیدگانوعادالنهشدننرخبیمهها

نرخسودتسهیالت۸۰میلیونیمسکنبه۱۱درصدکاهشیافت

 آغاز ثبت نام انتقال ومهمانی دانشجویان پزشکی 

گفت:  بهداشت  وزارت  آموزشی  مقام  قائم 
از  انتقال  یا  میهمانی  متقاضی  دانشجویان 
سه شنبه اول تیر اطالعات خود را در سامانه 
وزارت  دانشجویان«  انتقال  و  »میهمانی 
جم  جام  گزارش  به  کنند.  ثبت  بهداشت 
کنون  تا  افزود:  اکبری  حمید  دکتر   ، آنالین 
دانشجویان برای میهمانی و نقل انتقال بین دانشگاه های داخل مجبور 
می شدند درخواست خود را به صورت کتبی و شفاهی به دانشگاه  
مورد نظر ارسال کنند، اما با راه اندازی سامانه میهمانی و نقل و انتقال 
دانشجویان در وزارت بهداشت این امرتسهیل می شود. وی در ادامه 
تصریح کرد: دانشجویان متقاضی جابجایی و میهمانی می توانند از 

یکم تیر ماه اطالعات خود را وارد سامانه کنند. 

جزئیات کاهش قیمت اینترنت اعالم شد

اینترنت  خدمات  زنجیره  از  بخش   ۲ قیمت 
زیرساخت  اینترنت  و  انتقال  الیه  شامل 
درصد   ۲۰ حداقل  اینترنت  و  یافته  کاهش 
برای کاربر نهایی ارزان می شود. به گزارش 
گفت:  آذری  آنالین،محمدجواد  جم  جام 
مدل  اصالح  راستای  در  قیمتی  تغییرات 
اطالعات  ملی  شبکه  با  منطبق  و  کشور  در  باند  پهنای  اقتصادی 
و  انتقال  تعرفه  این مصوبه  در  داد:  توضیح  است. وی  اعمال شده 
وزیر  معاون  است.  یافته  کاهش  توامان  جداولی  طبق  اینترنت 
کاهش  امکان  دیگری  اقدام  با  نیز  این  از  پیش  گفت:  ارتباطات 
قیمت پهنای باند داخلی به یک سوم قیمت پهنای باند خارجی برای 

شرکت ها فراهم شده است.

پرداخت ماهیانه 42۰۰ میلیارد تومان مستمری

معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی 
بابت  تومان  میلیارد   4۲۰۰ ماهیانه  گفت: 
مستمری بازنشستگان پرداخت می  کنیم. به 
گزارش مهر، محمدحسن زدا در جلسه  اعضای 
انجمن صنفی مدیران رسانه ها اظهار داشت: 
سازمان تأمین اجتماعی برای برقراری ارتباط 
مناسب با انجمن صنفی مدیران رسانه ها آمادگی دارد و پیشنهاد ما این 
است که برای برگزاری کالس های آموزشی و کارگروه های مشترک 
برنامه ریزی صورت گیرد. وی افزود: سازمان تأمین اجتماعی ماهیانه 
4۲۰۰ میلیارد تومان بابت مستمری بازنشستگان پرداخت می کند و 
بودجه این سازمان در سال جاری بالغ بر ٧۳ هزار میلیارد تومان است 

که این بودجه در سازمان تأمین اجتماعی وصول و هزینه می شود.

گلریزاندرپاییز
برگریزانزندگی!

 ) ادامه از صفحه  اول ( اگر بزرگترین گناه یک زندانی، 
غفلت لحظه ای او باشد،کودک  یا همسر او در 
این گناه شریک نیست، او مقصر نیست و مستحق 
این نیست که تا ابد در جامعه کوله بار غمش را 
ها مالمت  و  ها  تحقیر  رنج  و  بکشد  دوش   بر 

اجتماعی  حقوق  از  حتی  یا  و  بخرد  جان  به  را 
محروم شود. چه می توان کرد؟ از دست ما هم 
بیشتر  ما  همه  اینکه  اول  است؟  ساخته  کاری 
جور  امروز  اش  بهانه  اینکه  دوم  باشیم.  مراقب 
شده است، جشن گلریزان، جشنی مردمی با بوی 
عطری از هزاران گلی که هر ساله به پای پاییز 
برگ ریز زندگی جمعی از همین زندانیان جرائم 
غیرعمد می ریزد و شریک شادمانی های ماندنی 
هایی  خانواده  شکوه  با  و  خدایی  لبخندهای  و 
اندیشی شهروندان خوبمان،  با خیر  می شود که 
حمایت می شوند. کمی از غبار غم چهره هایشان 
جایش را به زالل شادمانی و سرور می دهد و می 
روند تا شاهد آزادی را در آغوش بکشند، زندگی 
جدیدی را در کنار تولد دوباره شان شروع کنند و 
تا ابد دعا گوی دستان محبتی باشند که برایشان 
می  ما هم  را  زندگی  معجزه های  کردند.  چنین 
وقتی  بیاوریم.  هدیه  شهروندانمان  برای  توانیم 
همه معجزه زندگی یک مرد لبخند پرشکوهیست 
که از آزادی او بر لبان همسر و کودک خردسالش 
می نشیند. امروز نماز و روزه های روزه داران این 
شهر، رنگ و بوی خدایی دارد. این فرصت را از 
دست ندهیم که قطعًا به پشیمانی اش نمی ارزد.
  )لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با یادداشت های 
روزنامه را به شماره ۰۹۳۰4۹4۳۸۳۱ ارسال فرمایید(

یادداشت

 قالیشویي و مبل شویي ایـران
www. iranwash. ir     32 44 66 66    32 42 43 2۰ -2   

دفتر: توحيد 21، نبش نبوت 21، پالك 105صاف صاف ، لول لول ، تخت تخت
عضو  معتبر اتحادیه     مسئول : دستگردي

برای اولین بار فرش های خود را اتو کشیده تحویل بگیرید

داربست مهدی  
انجامپروژههایبزرگوکوچکساختمانی

کفراژبندی،زیربتن،سننمایش

اجارهتختهکار

خریدوفروشلوازمداربست

بلوارفرودگاه-سهراهصیادشیرازی
323۱9263

۰9۱5۱642377-وسیلهکار

  با مجوز رسمیبیمه مسئولیت

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه
شرکت تعاونی مسکن مهرگستر فرهنگیان خاوران )نوبت دوم(

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت تعاونی مهر گستر فرهنگیان خاوران سه شنبه 95/4/15 ساعت 17 
در محل دفتر شرکت تعاونی واقع در فلکه دوم سجادشهر برگزار می شود. از کلیه اعضا دعوت می شود برای 
اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این مجمع شرکت نمایند. ضمناً چنانچه عضوی به دالیلی نتواند 
شخصاً حضور یابد، می تواند همزمان با نماینده تام االختیار خویش با هم به دفتر شرکت تعاونی مراجعه و برگ 
وکالت نامه را تنظیم و برگه ورود به جلسه مجمع را دریافت نماید. حداکثر آرای هر عضو سه رای و هر فرد غیر 
عضو یک رای می باشد. ضمناً داوطلبان عضویت در سمت بازرسی موظفند حداکثر ظرف مدت یک هفته از 

تاریخ انتشار آگهی مدارک مربوطه را به دفتر شرکت تعاونی تحویل نمایند. 

دستورجلسه:
استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس- طرح و تصویب صورت های مالی سال 94-  طرح و تصویب بودجه 
سال 95-  انتخاب بازرس اصلی  و علی البدل به مدت یک سال مالی-  تعیین خط مشی آتی شرکت -  تعیین 
هزینه های مالی و درآمد شرکت -  تصمیم گیری در خصوص اعضایی که به تعهدات خود عمل نکرده اند   
مشخص نمودن وضعیت باقیمانده زمین های شهر خوسف - مزایده و فروش یک دستگاه پیکان وانت و مابقی 

وسایل باقیمانده از پروژه شهر خوسف
هیئتمدیره

خودروهایقابلفروش

مدلتیپنوعکاربریکد

۱3۸۱صباGTXاداری۱
۱3۸۱پیکان۱6۰۰اداری2
۱3۸۱نیساندیایکساداری3
۱3۸7هوندا۱25اداری4
۱3۸7هوندا۱25اداری5
۱3۸5سیمرغ۱25اداری6
۱3۸7تیزرو۱25اداری7
۱3۸7هوندا۱25اداری۸
۱3۸5کاسپا۱25اداری9
۱3۸7تیزرو۱25اداری۱۰
۱3۸5هوندا۱25اداری۱۱
۱3۸6کاسپا۱25اداری۱2
۱3۸6هوندا۱25اداری۱3

به اطالع هم استانی های 
گرامی می رساند: به دلیل 
تلفن  برگردان،  عملیات 

های محدوده سایت اداری )قسمت ادارات 
کل( از تاریخ 95/4/3 لغایت 95/4/5 به 
مدت 72 ساعت دچار اختالل خواهد شد.  
روابطعمومیشرکتمخابراتخراسانجنوبی

    مزایده فروش خودرو
سازمان صنعت ، معدن و تجارت خراسان 
مجوز  به  عنایت  با  دارد:  نظر  در  جنوبی 
الیحه   2 ماده  کمیسیون  از  شده  اخذ 
های  اتومبیل  از  استفاده  نحوه  قانونی 
دولتی و فروش اتومبیل های زائد نسبت 
به فروش 3 دستگاه خودرو و 10 دستگاه 
موتورسیکلت به شرح لیست جدول اقدام 
نماید. عالقه مندان به شرکت در مزایده 
می  توانند از تاریخ  نشر آگهی تا تاریخ 
اسناد  دریافت  و  بازدید  برای   95/4/9
مزایده به ساختمان شهدای عبادی واقع 
پمپ  جنب   - عبادی  شهدای  بلوار  در 
سایت وب  یا  برق  پست  روبروی   بنزین 

 khs.mimt.gov.ir مراجعه نمایند.

ادارهاموراداریومالیسازمانصنعت،
معدنوتجارتخراسانجنوبی
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تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583
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اعالم وضع فوق حاد بحرانی در برخی مناطق خراسان جنوبی

روستاها زیر تیغ خشکسالی

 ۶۰ واحد تولیدی و معدنی خراسان جنوبی از معافیت مالیاتی برخوردار هستند

 معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی خراسان جنوبی با بیان اینکه واحدهای صنعتی و معدنی خراسان جنوبی هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال از پرداخت مالیات معاف شدند 
گفت: این مقدار معافیت مالیاتی به ۶۰ واحد تولیدی و معدنی در خراسان جنوبی اختصاص یافت.محمدرضا پاک گهر اظهار داشت: تاکنون 2۰ هزار و 58۰ فقره اظهارنامه مالیاتی 

چهار شنبه * 2 تیر 1395 * شماره 3536در خراسان جنوبی ارسال شده است.وی گفت: مردم استان 2 و 2 دهم درصد مالیات کشور را پرداخت می کنند .
ریاست  طاعات  قبولی  و  نباشید  خسته  و  سالم 
از  ممنون  بیرجند  کشاورزی  جهاد  اداره  محترم 
اخطار بابت آالچیق های باغ های مشجر امیدوارم 

جنبه عمومی داشته باشد نه برای یک نفر.
۰91۰...5۰۰

می خواستم خواهش کنم اداره راه سربیشه جاده 
به  توجه  با  بزند  تیغ  را  درمیان  به  اسفزار  خاکی 
بارندگی ها در منطقه از قبل سال 95 جاده خراب 
که  روستا  رفتم  می  خانواده  با  روزجمعه   . است 
نزدیک بود ماشینم واژگون شود به دلیل بریدگی 

خیلی بزرگ جاده که براثر باران درست شده. 
۰915...232

از  ای  جوابیه  یک  کاش  عزیز.ای  آوای  سالم 
ایست  از  شهر  ورودی  آسفالت  برای  راه  اداره 
کاش  ای  گرفتید.که  می  بیرجند  به  بازرسی  و 

آسفالت نمی کردند.
۰915...۷93

سالم آوا. نگرانی رهبر عزیز درباره ی کم شدن 
سرعت رشد علمی کشور به جا بود .ولی تا وقتی 
و  تلگرام  تو  خوندن  درس  جای  به  جوانان  که 
فضاهای مجازی سیر می کنن رشد علمی از این 

بدتر هم خواهد شد . مسؤلین یه فکری بکنن
۰915...313

سالم،سجادشهر هیچ مرکز ورزشی نداره نه استخر 
شنایی و نه سالن والیبال و فوتسالی،یک سالن هم 
که داره تبدیل شده به فروشگاه مواد غذایی،جا داره 
مسولین روی ورزش مردم حساس باشن تا جوانان 

ما به سمت مواد مخدر نروند .
۰915...1۰۶

هیچ جای کشور ندیدم داخل معابر شهری دوربین 
بزارن واسه ثبت سرعت جزء بیرجند!!!مشکل ما 
میریم  جلو  قانون  از  فراتر  اینکه  استان  این  در 
صورتی  در  بهتر،  عملکرد  گزارش  دادن  بخاطر 
که همیشه تو امکانات و بودجه آخر هستیم...بهتر 
است مسئولین در مدیریت خود تجدید نظر کنن 

اگر واقعا مدیر هستند!!!
۰91۰...۰99

سالم شهرداری محترم منطقه متاسفانه با توجه به 
فرارسیدن گرما نظافت زباله دانها بیست متری اول 
تقاطع مفتح اصال انجام نمی شود و همیشه دیده 
شده هنگام تخلیه نصف محتویات داخل خیابان یا 

جوی آب ریخته می شود.
۰915...۰۰5

بنده یکی از کارکنان شهرداری هستم اما بخاطر 
مشکالت مالی تمرکز کافی برای خدمت رسانی 
لذا  ندارم  را  عزیز  شهروندان  به  بهتر  هرچه 
خواهشمندم اضافه کاری فروردین ماه ما را بدهند.
۰915...۶۷3

محترم  آقایان   ۰ است  روحانیون  با  روی سخنم 
زمین  اگر  حتی  که  دانید  می  ما  از  بهتر  حتما 
غصبی باشد به عالوه فرض کنیم کشاورزی که 
در 35 سال  واقعا  دارد   ساله  درختان 35  امروز 
قبل قصد زمین خواری داشته؟ شما فکر می کنید 
با  مبارزه  در  درحالیکه  رهبری  معظم  مقام  اگر  
زمین خواری تاکید دارند اجازه می دادند درختان 
3۰ یا 4۰  ساله کشاورز کویری قطع شود حاشا و 
کال! کسی از روحانیون انتظار ندارد وارد مسایل 
البی  با  توانند  می  ولی  شوند  اجرایی  و  قانونی 
های مؤثر از طریق مقامات ارشد نظام راهکاری 
خطوط  حفظ  و  منطقه  های  واقعیات  مبنای  بر 
قرمز قانونی  پیدا کنند که بقول معروف نه سیخ 

بسوزد نه کباب ۰
۰915...۶39

فضای انتهای پارک شهدای گمنام فاقدروشنایی 
و محوطه سازی است.درختان هم درحال خشک 
شدن هستند. شهرداری بیرجند این قسمت را نیز 

به پارک اضافه کند.
۰915...254

 میخواستم گله کنم از مسئولین مدارس ... کاش 
مالک گزینش بچه ها رو فقط روی یک مورد 
برای  هم  ای  دیگه  های  مالک  و  نمیذاشتن 
گزینش  این  جای  و   داشتن  ها  بچه  گزینش 
ها صداقت و رو راستی رو تمرین می کردن نه 

عالف کردن خلق خدا رو!!!!!!
۰9۰3...۰93

جلسه همایشی  به خاطر تاخیر ورود باالترین مقام 
جای  شود  می  شروع  دیر  4۰دقیقه  دقیقا  استان 
یا  نداره  ارزش  ایشون  برای  یا وقت  است  تاسف 

سایر مدعوین تو خود حدیث مفصل بخوان ...؟
915....۰2۷

شهرک مهرشهر با وجود سالها  زندگی مردم هنوز 
مجبور  مردم  که  ندارد  پارک  یک  و  سبز  فضای 
به استفاده از پارک پروفسور معتمد نژاد در خیابان 
شعبانیه می شوند که آن نیز بسیار شلوغ می شود.  
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مخرب  آثار  جنوبی  خراسان  در  خشکسالی 
صورت  در  و  است  داشته  دنبال  به  را  زیادی 
عدم توجه نخبگان، مسؤوالن و مردم به رفع 
شرق  منطقه  جدی  تهدیدات  آن،  سوء  آثار 

کشور را مورد هجمه قرار می دهد.
به گزارش فارس ، خشکسالی نوعی از بالیای 
کاهش  سال  چند  از  بعد  که  است  طبیعی 
بارندگی نمود یافته و خسارات زیادی را متوجه 
از  یکی  انسانی می کند.خراسان جنوبی  جامعه 
کویری  و  خشک  و  گرم  اقلیم  با  استان های 
ایران بوده که در حال حاضر هجدهمین سال 

خشکسالی را تجربه می کند.
از  خطه  این  که  مدتی  طوالنی   خشکسالی 
سرزمین ایران با آن دست و پنجه نرم می کند 
بی شک به عنوان بزرگترین معضل گریبان گیر 

زندگی تمامی مردم شده است.
در  بارندگی  کمبود  و  خشکسالی  مخرب  آثار 
وجود  این  با  اما  می شود  مشاهده  استان  تمام 
از  بیش   استان  غربی  و  شمالی  شهرستان های 
سایر نقاط درگیر این آثار مخرب شده اند به طوری 
که بشرویه از نظر درصد کاهش بارندگی در رتبه 
رفتن  بین  دارد.از  قرار  کشور  شهرهای  نخست 
زیرساخت های حیاتی استان، فرونشست زمین، 
کاهش راندمان کشاورزی، از بین رفتن پوشش 
گیاهی و تهدید شدن ادامه حیات وحوش، کاهش 
تولیدات دامی، مهاجرت، فقر، آسیب رسیدن به 
آثار  جمله  از  دیگر  مورد  هزاران  و  بدنه صنعت 

مخرب خشکسالی در خراسان جنوبی است.
جنوبی  خراسان  در  خشکسالی  اثرات  کاهش 
نیازمند توجه ویژه مسؤوالن باالدستی بوده تا 
با تخصیص اعتبارات ویژه برای این استان از 
خطر مهاجرت که خطری به مراتب جدی تری 

است، جلوگیری شود.
شورای  جلسه  در  جنوبی  خراسان  استاندار 
جنوبی  خراسان  بحران  مدیریت  هماهنگی 
در  داشت:  اظهار  شد،  برگزار  خردادماه  که 22 
قبال آماری که از مباحث خشکسالی و آثار آن 
نظرات  و  طرح ها  باید  می شود  ارائه  استان  در 
بیشتر  خسارات  از  جلوگیری  برای  کارشناسی 
مدیریت  برای  دستگاه ها  داخلی  توان  میزان  و 
این امر نیز مطرح شود.وجه اله خدمتگزار با بیان 
نیرو  وزارت  کشور  در  آب  تأمین  متولی  اینکه 
با  بارها  استان  آب  کرد: مشکل  تصریح  است، 
این وزارتخانه مورد پیگیری قرار گرفته و وزارت 
نیرو باید طرح های کارشناسی شده در رابطه با 

رفع مشکل کم آبی این استان را ارائه دهد.
استان  کنونی  وضعیت  به  توجه  با  گفت:  وی 
نخستین اقدامی که در رابطه با مشکل خشکسالی 
اصولی،  مدیریت  گیرد  انجام  باید  کم آبی  و 

کارشناسی و منطقی منابع آبی است.
استاندار خراسان جنوبی ادامه داد: در این زمینه 
باید منابع آبی که در اختیار داریم را شناسایی و 
در زمینه نحوه مصرف آب به صورت مطلوب 

نظرات کارشناسی ارائه دهیم.
سرزمینی  آمایش  طرح  به  اشاره  با  خدمتگزار 
استان، گفت: در این طرح باید در رابطه با مشکل 
آب که یکی از مشکالت اساسی استان محسوب 
می شود، پیشنهادات و طرح های الزم ارائه شود.
اعتبارات  اینکه  بیان  با  استاندار خراسان جنوبی 
خشکسالی در اختیار سازمان مدیریت قرار دارد، 
یادآور شد: با توجه به اینکه در سال زراعی جاری 
بارندگی  شاهد  کشور  استان های  از  برخی  در 
زیادی بودیم که این بارندگی ها سبب شد تا اثرات 
خشکسالی از بین برود، بنابراین اعتبارات ماده 1۰ 
و 12 که در گذشته در قالب اعتبارات خشکسالی 
برای  می گرفته  قرار  استان ها  این  اختیار  در 
با مشکالت  نیز  استان هایی که در حال حاضر 
خشکسالی دست و پنجه نرم می کنند، لحاظ شود.

خدمتگزار تصریح کرد: منابعی که در بودجه 95 
برای استان در نظر گرفته شده را باید برای رفع 

مشکل کم آبی و خشکسالی در خدمت بگیریم.

وی با اشاره به خالی از سکنه شدن تعداد زیادی 
از روستاهای استان بر اثر کمبود نزوالت جوی و 
خشکسالی های متوالی، گفت: خالی شدن روستاها 
از سکنه خسارات زیادی را وارد می کند که به هیچ 
وجه قابل جبران نخواهد بود، بنابراین باید برای 
جلوگیری از این امر تمام دستگاه های اجرایی خود 

را ملزم به رفع نیازهای روستائیان کنند.
مدیرعامل آب منطقه ای در تاریخ 22 خردادماه 
جاری در جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران 
خراسان جنوبی، اظهار داشت: بحث خشکسالی در 
خراسان جنوبی به یک امر بدیهی تبدیل شده و 

اثرات بدی داشته است.

حسین امامی تصریح کرد: با توجه به موقعیت 
تبخیر  با  هم  و  بارندگی  کمبود  با  هم  استان 
به سمت  را  ما  امر  این  مواجه هستیم که  باال 

بحرانی تر شدن پیش می برد.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی 
تجدید شونده  آب  از  زیادی  کرد: بخش  اضافه 
استان که حدود ۷۰۰ میلیون مترمکعب است به 

سبب خشکسالی تبخیر می شود.
امامی با بیان اینکه بخش زیادی از بارندگی های 
استان به صورت سیالب از دسترس خارج شده 
است، گفت: میزان تبخیر و تعرق در استان باال 
بوده به طوری که متوسط تبخیر در کشور ۶۷ 
درصد   9۰ باالی  جنوبی  خراسان  در  و  درصد 
گذشته  دهه  دو  در  اینکه  به  اشاره  با  است.وی 
شاهد کاهش شدید منابع آبی چشمه ها و قنوات 
در استان بوده ایم، یادآور شد: در دو دهه گذشته 
سوم  یک  از  کمتر  استان  قنوات  آبدهی  میزان 

کاهش یافته است.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی 
سایر  به  نسبت  جنوبی  خراسان  اینکه  بیان  با 
تجربه  را  شدیدی  آبی  تنش  کشور  استان های 
می کند، افزود: از 4۰ محدوده آبی مطالعاتی استان 
23 محدوده ممنوعه و بحرانی شناخته شده است.

امامی ادامه داد: همچنین سه محدوده در سال 
این  که  شده  مواجه  آب  شدید  افت  با  گذشته 
افزوده  استان  محدوده  مناطق  به  منطقه  سه 
آب  کیفیت  کاهش  به  اشاره  با  است.وی  شده 
زیرزمینی  آب  سفره های  افت  با  گفت:  استان، 
و  یافته  کاهش  بسیار  استان  در  آب  کیفیت 
این امر محدودیت هایی از جمله از دست رفتن 

زمین های حاصل خیز را به دنبال داشته است.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی 
تصریح کرد: با توجه به کاهش کیفیت و افزایش 
شوری آب در سه سال گذشته ساالنه بالغ بر 1۰۰ 
حلقه چاه در استان نیاز به کف شکنی داشته اند که 
این امر سبب شده تا محل چاه ها تغییر و در نتیجه 

هزینه زیادی را به کشاورزان متحمل کند.

امامی به پدیده فرونشست زمین در دشت های 
گفت:  و  کرد  اشاره  سرایان  و  بیرجند  خضری، 
آسیب رساندن به زیرساخت های استان از جمله 

تبعات این پدیده است.

سه شهر استان جزو 20 شهر
 نخست خشک کشور است

در  نیز  جنوبی  خراسان  هواشناسی  مدیرکل 
تاریخ 22 خردادماه جاری در شورای هماهنگی 
داشت:  اظهار  جنوبی  خراسان  بحران  مدیریت 
میانگین بارندگی خراسان جنوبی در سال زراعی 

به مدت  بوده که نسبت  جاری ۶4.۷ میلی متر 
در  و  کاهش  درصد   3۶ گذشته  سال  مشابه 

بلندمدت 42 درصد کاهش یافته است.
شرایط  بدترین  اینکه  بیان  با  خندان رو  علیرضا 
را  استان  در  آسمانی  نزوالت  کاهش  نظر  از 
کاهش  درصد   ۷5 حدود  با  بشرویه  شهرستان 
مرکز  آمار  آخرین  اساس  بر  کرد:  تصریح  دارد، 
خراسان  کشور،  هواشناسی  سازمان  خشکسالی 
جنوبی سومین استان خشکسال کشور بوده که 
نسبت به سیستان و بلوچستان که در رتبه دوم 
قرار دارد اختالف زیادی ندارد.وی یادآور شد: با 
استان کاهش  بارشی  بررسی وضعیت  به  توجه 
بارندگی در 2۶ سال گذشته بی سابقه بوده است.

مدیرکل هواشناسی خراسان جنوبی با اشاره به 
اینکه شیب کاهش بارندگی استان بسیار تند شده 
است، افزود: با توجه به بررسی های صورت گرفته 
زراعی جاری در  پایان سال  تا  بارندگی  کاهش 

استان انتظار می رود.
خندان رو ادامه داد: در تمام استان تا پایان سال 
زراعی جاری کاهش حدود 4۰ درصدی بارندگی 

پیش بینی می شود.
 2۰ جزو  استان  اینکه سه شهر  اعالم  با  وی 
داد:  ادامه  است،  کشور  خشک  نخست  شهر 
متأثر  استان  مساحت  از  درصد   8۶ همچنین 

از خشکسالی است.

بیالن آبی استان به منفی 160 میلیون 
مترمکعب رسید

خراسان  استانداری  بحران  مدیریت  مدیرکل 
اظهار  فارس،  با  گفت وگو  در  امروز  جنوبی 
جنوبی  خراسان  شهرستان های  تمام  داشت: 
از  برخی  در  چند  هر  هستند  خشکسالی  درگیر 
شهرستان های استان بارندگی های خوبی وجود 
داشته ولی چون این بارندگی ها استمرار و در زمان 
و مکان مناسبی وقوع نیافته در این شهرستان ها 
سید  است.  شده  سیالب  شدن  جاری  سبب 

خراسان  اینکه  به  اشاره  با  میرجلیلی  ابوالحسن 
را  ساله   18 خشکسالی  حاضر  حال  در  جنوبی 
بارندگی در  تجربه می کند، تصریح کرد: میزان 
استان در سال زراعی جاری نسبت به مدت مشابه 
سال گذشته 3۶ درصد کاهش داشته و این امر 
متاسفانه سبب شده تا بیالن آبی استان به منفی 
کسری  شاهد  و  برسد  مترمکعب  میلیون   1۶۰
باشیم.مدیرکل  استان  در  زیرزمینی  آب  مخازن 
مدیریت بحران استانداری خراسان جنوبی یادآور 
شد: هر چند امسال بسیاری از استان های کشور 
بارندگی های خوب و مطلوبی داشته اند اما خراسان 
جنوبی با کاهش شدید بارندگی طبق اعالم ستاد 

ملی مقابله با خشکسالی سازمان هواشناسی در 
ردیف استان های خشکسال کشور قرار گرفت.

بالغ بر  حاضر  حال  در  اینکه  بیان  با  میرجلیلی 
آبرسانی  تانکر  با  4۰۰ روستای خراسان جنوبی 
آب  وضعیت  بر  خشکسالی  گفت:  می شوند، 
شرب روستائیان و مرزنشینان استان، افت شدید 
محصوالت کشاورزی و زراعی و خشک شدن 
قنوات، چشمه ها و چاه های کشاورزی و کاهش 

دبی آب تاثیرگذار بوده است.
را  استان  تمام  چند  هر  خشکسالی  افزود:  وی 
شمال  مناطق  در  آن  شدت  ولی  کرده  درگیر 
در  که  طوری  به  بوده  بیشتر  استان  غرب  و 
شهرستان های طبس، بشرویه، فردوس، سرایان 
با  و  نداشته  وجود  موثری  بارندگی  قاین  و 

وضعیت فوق حاد بحرانی مواجه هستیم.

از  هم  جنوبی  خراسان  وحش  حیات 
خشکسالی بی نصیب نمانده است 

مدیرکل مدیریت بحران خراسان جنوبی با بیان 
در  مخرب خشکسالی  آثار  از  دیگر  یکی  اینکه 
استان با برداشت آب از سفره های آب زیرزمینی 
از دشت های استان  فرونشست زمین در برخی 
شامل دشت سرایان، اسفدن قاین و دشت فردوس 
آسیب  سبب  امر  این  کرد:  اضافه  است،  شده 
از زیرساخت های استان شده  رساندن به برخی 
است.میرجلیلی به برخی از آثار ثانویه خشکسالی 
نباتی  آفات  ایجاد  اشاره کرد و گفت:  استان  در 
جدید که مزارع، باغات و در نتیجه تعذیه دام ها 
و حیات وحش را درگیر کرده و همچنین شدت 
یافتن برخی از بیماری های دامی از جمله این آثار 
است.وی یکی دیگر از آثار خشکسالی در استان 
سبب  به  افزود:  و  دانست  گردوخاک  تشدید  را 
از  استان پوشش گیاهی  در  ناچیز  بارندگی های 
نتیجه فرسایش خاک چندین  دست رفته و در 
برابر شده به طوری که کانون های فرسایش بادی 
در سطح استان به 22 مورد رسیده که خود سبب 

افزایش ریزگردها شده و این ریزگردها خسارات 
زیادی از جمله افت محصوالت کشاورزی، تشدید 
شدن  مسدود  و  ریوی  و  تنفسی  بیماری های 

راه های مواصالتی استان وارد کرده است.

بر  را  زیادی  زیان بار  آثار  خشکسالی 
استان تحمیل کرده است 

ادامه  جنوبی  خراسان  بحران  مدیریت  مدیرکل 
سبب  به  جاری  سال  و   94 سال های  در  داد: 
افزایش ریزگردها محور نهبندان- شهداد و محور 
عشق آباد طبس - بردسکن مسدود شده است.

میرجلیلی با بیان اینکه به سبب وقوع گرد و خاک 
شدید ناشی از خشکسالی در استان چندین نوبت 
شاهد لغو پروازها بوده ایم، تصریح کرد: در حال 
حاضر خشکسالی آثار زیان بار زیادی را بر استان 
تحمیل کرده که نیاز به توجه ویژه مسؤوالن دارد.

وی با اشاره به اینکه اکثر شهرهای استان در تنش 
شدید آبی قرار دارند، یادآور شد: با توجه به اینکه 
در حال حاضر وضعیت خشکسالی در استان پایدار 
است بنابراین این وضعیت می طلبد تا در مصرف 
آب به ویژه در بخش کشاورزی که بالغ بر 9۰ 
این  در  استان  در  استحصال شده  از آب  درصد 
بخش مصرف می شود، صرفه جویی صورت گیرد.
ادامه  مدیرکل مدیریت بحران خراسان جنوبی 
وزارت جهاد کشاورزی طرح های  و  دولت  داد: 
اجرا  به  آبیاری  نوین  فناوری های  برای  خوبی 
گذاشته و در این راستا تسهیالت خوبی در اختیار 
کشاورزان قرار می دهند تا با باال بردن راندمان 
جبران  نیز  آب  کسری  کشاورزی  محصوالت 
شود.میرجلیلی یادآور شد: همکاری و همراهی 
همراهی  و  همکاری  کشاورزی،  نخبگان 
کشاورزان و کمک دولت در امر صرفه جویی آب 
با  مقابله  برای  ما  کنونی  نیازهای  از مهم ترین 

کم آبی و خشکسالی است.
بحث  برای  دولت  که  تدابیری  به  اشاره  با  وی 
خشکسالی خراسان جنوبی و سایر استان هایی که 
درگیر با این مسأله هستند اندیشیده است، گفت: 
اعتباری   95 و   94 سال  بودجه  واحده  ماده  در 
سازمان  از سوی  تومان  میلیارد  یک هزار  بالغ بر 
مدیریت بحران به وزارت جهاد کشاورزی برای 
اجرای طرح های نوین آبیاری اختصاص یافته و 
اخذ این اعتبار برای خراسان جنوبی فراهم است و 
هر میزان که کشاورزان و دامداران استان در این 
زمینه طرح داشته باشند جهاد کشاورزی خراسان 
جنوبی آمادگی دارد تا آنها را به مرحله اجرا درآورد.

ادامه  مدیرکل مدیریت بحران خراسان جنوبی 
خشکسالی  اثرات  کاهش  برای  همچنین  داد: 
مناسبی  اعتبارات  دولت  عشایر  زندگی  در 

در  داشت:  بیان  است.میرجلیلی  داده  اختصاص 
سطح استان با احداث بندهای خاکی و سدهای 
ذخیره مصنوعی آب در چندین سال گذشته با 
برنامه ریزی های صورت گرفته حدود 48 درصد 
از آب هایی که به صورت روان آب جاری بوده در 
حال حاضر ذخیره و جمع آوری می شود و دوباره 

به سفره های آب زیرزمینی باز می گردد.
با  ساله  سه  برنامه  یک  در  کرد:  اضافه  وی 
آب  شرکت  استان،  بحران  مدیریت  همکاری 
است  امید  استان  طبیعی  منابع  و  منطقه ای 
بتوانیم 1۰۰ درصد آب های جاری را جمع آوری 

و وارد چرخه مصرف کنیم.
انتقال  خطوط  از  آب  هدررفت  موضوع  به  وی 
به قدمت  با توجه  استان  آبرسانی  و شبکه های 
لوله کشی آب در این منطقه، گفت: برای کاهش 
شهری  فاضالب  و  آب  شرکت  آب  هدررفت 
در  حاضر  حال  در  که  داشته  خوبی  برنامه های 
برخی از نقاط استان اجرا می شود و ادامه این کار 

نیازمند تخصیص اعتبارات است.
 مدیر جهاد کشاورزی بشرویه در گفت وگو با فارس ،

استان های  داشت: خراسان جنوبی جزو  اظهار   
مطرح کشور در خشکسالی بوده که 3۷ درصد 
از مساحت این استان درگیر خشکسالی متوسط، 
11 درصد خشکسالی ضعیف و 3 درصد از جمله 

بشرویه درگیر خشکسالی بسیار شدید است.
حسین سرچاهی با بیان اینکه بشرویه به سبب 
از  ایران  مرکزی  کویر  مجاورت  در  شدن  واقع 
شرایط اقلیمی خشک و بیابانی برخوردار است، 
تصریح کرد: بارش ها در این شهرستان به طور 
عمده دارای ماهیت رگباری بوده و در ماه های 
درجه   32 حدود  به  دما  میانگین  سال  گرم 
سانتی گراد باالی صفر می رسد البته دمای هوا در 
روزهای گرم سال در برخی از اوقات به حدود 5۰ 

درجه سانتی گراد هم می رسد.
وی با اشاره به اینکه دوره خشکی این شهرستان 
بیش از 2۷۰ روز بوده که از اواسط بهمن ماه آغاز و 
تا آذرماه سال بعد ادامه می یابد، گفت: البته عالوه 
بر تمام موارد مطرح شده اهالی این شهرستان 
امسال شاهد قهر شدید طبیعت بوده  اند و در طول 
سال زراعی حتی یک مورد باران موثر را تجربه 
نکرده اند به طوری که متوسط بارندگی در سال 
جاری نسبت به سال گذشته از ۶5 میلی متر به 
است  حالی  در  این  و  رسیده  میلی متر   2۰ زیر 
این  در  مدت  دراز  در  باران  بارش  میانگین  که 

شهرستان 85 میلیمتر بوده است.
سرچاهی به ارائه پیشنهاداتی در راستای مقابله 
اشاره  شهرستان  این  در  خشکسالی  بحران  با 
تحقیقاتی  طرح های  اجرای  کرد:  خاطرنشان  و 
تطبیقی با معرفی گونه های مقاوم با خشکسالی، 
و  دامداران  و  کشاورزان  به  وام ها  استمهال 
و  کارمزد سال های 93، 94  و  بخشودگی سود 
سال جاری، تامین علوفه و جوی مدت دار برای 
دام های دامداران، تامین اعتبار برای اجرای طرح 
آبیاری تیپ، انتقال آب و آبیاری تحت فشار، تامین 
یارانه ادوات کشاورزی حفاظتی، تامین یارانه توزیع 
بذور گونه های مقاوم با خشکسالی، تامین اعتبار 
الزم برای پرداخت به کشاورزان برای جلوگیری از 
چرای بقایای گیاهی با هدف جلوگیری از تخریب 
اراضی در برابر فرسایش بادی و تامین اعتبار برای 
اجرای طرح محلول پاشی مزارع با سولوپتاس و 
مقابل  در  مقاومت  افزایش  برای  روی  سولفات 

تنش های محیطی از جمله این موارد است.

سخن پایانی:

با توجه به این آمار نشان داده می شود خشکسالی 
جزو خطرات جدی بوده که با درگیری 18 ساله 
خراسان جنوبی این استان را بیش از پیش تهدید 
می کند و اگر فکر برای کاهش آثار مخرب آن 
یک  به  را  کشور  از  منطقه  این  آینده  در  نشود 

منطقه خالی از سکنه و متروکه تبدیل می کند.

دستگاه های اجرایی خود را ملزم به رفع نیازهای روستائیان کنند  

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت دوم

نظر به محکومیت محکوم علیه هیئت تصفیه موسسه مالی و اعتباری میزان به پرداخت  مبلغ 850/184/117 ریال بابت اصل خواسته و غیره در حق محکوم له آقای آرزومندان و مبلغ 39/750/000 
ریال بابت حق االجرا در حق دولت و با توجه به توقیف پالک ثبتی به شماره 4873 فرعی از 1402 - 1461- 1476-1478-1479-1514-1523-1552-1554 اصلی بخش 2 بیرجند متعلق به محکوم علیه هیئت 
تصفیه موسسه مالی و اعتباری میزان که حسب نظریه کارشناسی پالک تعرفه شده واقع در میدان آزادی - نبش پل آزادی که مساحت عرصه 117/75 متر مربع  و مساحت اعیان شامل زیرزمین و طبقات و نیم طبقه 
493/42 متر مربع و کاربری پالک تعرفه شده اداری و تجاری ونوع اسکلت آن اسکلت فلز با نمای شیشه و سنگ که ارزش ششدانگ پالک فوق به مبلغ 18/807/510/000 ریال کارشناسی گردیده است که از  طریق 
مزایده در روز دوشنبه مورخ 1395/04/14 از ساعت 9 الی 10 در دفتر اجرای احکام حقوقی به میزان محکوم به، 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

ضخامت متراژ )مترمربع(نام کاالردیف
)میلیمتر(

وزن مخصوص)متر 
مربع برکیلو گرم(

محل تحویل کاال

کف پوش ورزشی استاندارد از جنس 1
1۰4۰4/5پی وی سی و با الیه فوم دار

  
3/3

شهرستان بیرجند 
روستای امیرآباد

2
کف پوش ورزشی استاندارد از جنس 

شهرستان طبس11854/54/5پی وی سی و با الیه فوم دار

چمن مصنوعی تولید داخلی با تراکم 3
12۰۰۰ هزار پایه 25 میلیمتر منوفیالمنت

شهرستان قاین--99۰

اطالعیــه
اداره کل ورزش و جوانان استان خراسان جنوبی در نظر دارد: نسبت به خرید اقالم ذکر شده در جدول 
براساس قانون برگزاری مناقصات اقدام نماید. لذا بدینوسیله به اطالع کلیه تولیدکنندگان داخلی می رساند 
در صورت تمایل برای دریافت مدارک و جزئیات استعالم بها به واحدکارپردازی و تدارکات حداکثر تا تاریخ 
95/04/05 به آدرس بیرجند - خیابان مفتح 27 - استادیوم آزادی - ساختمان شماره 3 مراجعه نمایند. ضمنا 
 شماره 05632405597 )گروه نظارت فنی بر اماکن ورزشی ( آماده پاسخگویی به سواالت متقاضیان می 

باشد.
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لباسی برای کاهش وزن

لباس  شبیه  ظاهر  در  که   »Thin Ice«
ابرقهرمان هاست، یک جلیقه هوشمند برای انجام 
ایده آل  فرم  و  وزن  به  رسیدن  و  ورزشی  حرکات 
است.این لباس با استفاده از سیستم خنک کننده و 

حسگرهایش به کاربر در سوزاندن چربی، کاهش 
وزن و سوزاندن تا حدود هزار کالری در روز کمک 
از  چربی  الیه های  تشخیص  با  لباس  می کند.این 
عضالت بدن می تواند به بهینه ترین شکل ممکن 

به کاهش وزن افراد کمک کند.

ساعت هوشمند برای کودکان

»Wanderwatch« ساعت هوشمندی است که 
فقط برای کودکان ساخته شده و با رابط کاربری 
خوبی  وسیله  می تواند  منحصر به فردش  طراحی  و 
برای آنها باشد.این ساعت قابلیت پخش موسیقی، 

برقراری تماس و بازی های مختلف را دارد. اما آنچه 
این ساعت را متفاوت می کند، قابلیت پشتیبانی از 
است.این ساعت می تواند  خانه  از  بازی های خارج 
جستجو،  گروهی،  بازی های  برای  خوبی  وسیله 
این  بر  عالوه  باشد.  تعادلی  و  فیزیکی  بازی های 
پیام های  ساعت  این  طریق  از  می توانند  کودکان 

تصویری برای هم بفرستند.

تنفس بهتر با المپ نمکی

برند Zencube نوعی المپ نمکی جدید ارائه 
کرده است. این المپ موجب تنفس بهتر شما شده 
و در واقع تاثیرات منفی فناوری بر بدن را کاهش 
می دهد.این المپ نمکی با ایجاد تنفس بهتر خواب 
 Zencube.به شما هدیه می دهد را  آرام بخشی 
سنتی  از المپ های  و  بوده  طبیعی  هوای  حاوی 
دارای  المپ  این  می شود.  محسوب  قدیمی  و 
الیه های تو در تو همچون آشیانه پرندگان است.

اپلیکیشن  با  ارتباطی  سیستم  دارای  فناوری  این 
بوده و رنگ آن تغییر کرده و احساس خوشایندی 
در فرد ایجاد می کند. در الیه بیرونی آن نیز روغن 

خاصی نهفته است.

گرامر متون انگلیسی را آنالین چک کنید
نوشتن متون انگلیسی برای کسانی که زبان مادری شان انگلیسی نیست کمی دشوار است.حتی کسانی که به خوبی انگلیسی صحبت می کنند ممکن است در 
زمان نوشتن با مشکل مواجه شوند.وب سایت grammarly یک وب اپلیکیشن است که شما می توانید در آن شروع به نوشتن کنید و چک کردن گرامر را به 
سایت بسپارید. با عضویت در این سایت می توانید مقاالت خود را تحت فضای ابری ذخیره کنید و به وسیله ادیتور خود سایت به ویرایش آن ها بپردازید.

دیگر نگران گم کردن
 صفحه کتاب نباشید

برای  جالبی  ابتکار  به  دست  ژاپنی  نوآور  یک 
کتابخوان ها زده و یک نشان میان کتاب طراحی 
کرده که افراد می توانند برای عالمتگذاری آخرین 

صفحه کتاب از آن استفاده کنند.

الکترونیکی  با این که بسیاری از کتاب ها در قالب 
یا صوتی عرضه می شود، اما هنوز هم کتاب های 
کاغذی مشتریان خود را دارند. در این میان، یک 
نوآور ژاپنی دست به ابتکار جالبی برای کتابخوان ها 
زده و یک نشان میان کتاب طراحی کرده که افراد 
می توانند برای عالمتگذاری آخرین صفحه کتاب از 
آن استفاده کنند.کاربرد جالب این نشان کتاب این 
است که چند المپ بسیار ریز دارد و در صورت خم 
شدن می تواند نور مورد نیاز برای خواننده را تامین 
کند. به این ترتیب اگر به کتاب خواندن در شب عادت 

دارید، دیگر به چراغ مطالعه نیاز نخواهید داشت.

ربات انباردار ساخته شد 

تا   Toru مدل  ربات  معرفی  با  آلمانی  شرکت 
حدی مشکالت ربات های انباردار را برطرف کرده 
است. این ربات قادر است بسته های حاوی کاال را 
در  را  آنها  و  کند  منتقل  انبار  راهروهای  در طول 
قفسه های از پیش تعیین شده قرار دهد. نسل اول 
ربات انباردار Toru تنها قادر به حمل جعبه های 
است.مهم ترین  محدود  ابعاد  در  و  شکل  مکعب 
مسئله  انباردار  ربات  هوشمند  نمونه  اولین  ضعف 
پیچیدگی قطعات و قیمت تمام شده باال برای هر 
گرفتن سرعت  نظر  در  با  بنابراین  است،  دستگاه 
احتمال  انسان،  با   مقایسه  در  ربات  این  کمتر 
بازگشت سرمایه برای شرکت با محدودیت مواجه 
سازنده  شرکت  فروش  مسئول  که  هرچند  است، 
پنج دستگاه  تاکنون  ربات Toru اعالم کرد که 

ربات انباردار به مشتری تحویل داده است.

بخش  در  استان  ضعف های  بزرگترین 
و  است  ساخت ها  زیر  در  ضعف  گردشگری 
پروازها  کمبود  و  راه  بزرگ  و  راه  آزاد  نبود 
گردشگری  رونق  مشکالت  مهم ترین  از 
)ایسنا(  گزارش  است.به  جنوبی  خراسان  در 
در  قرارگیری  به  توجه  با  خراسان جنوبی 
شرقی ترین نقطه این کشور نیز دارای تنوع 
خود  جاذبه خاص  و  اقلیمی  و  هوایی  و  آب 
با  که  اینجاست  سوال  جا  این  در  اما  است 
توجه به تمام ظرفیت های این استان در بحث 
گردشگری چرا نتوانسته در جذب گردشگر به 

خوبی نقش ایفا کند.
کل  اداره  گردشگری  معاون  عربی،  مرتضی 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
خراسان جنوبی،با اشاره به وجود اقامتگاه های 
ها  هتل  از  اعم  گردشگران  برای  مختلف 
اظهارکرد: با توجه به اینکه تمامی مسافران 
ورودی به استان ممکن است امکان حضور 
در هتل ها را نداشته باشند ستادهای اسکان 
آموزش و پرورش نیز در فصول خاص سال 
و  متبرکه  بقاع  کرد:  تاکید  است.وی  فعال 
در  خوب  فرصت  عنوان  به  مبارکه  آستانه 
استان است که در اکثر آنها زائر سرا پیش بینی 
شده و بسیاری از مسافران و گردشگران نیم 

روزه این مکان ها را انتخاب می کنند.
جنوبی  خراسان  اینکه  به  اشاره  با  عربی 
مقصد  نظر  از  برتر  استان  دهمین  عنوان  به 
زمانی  کرد:  تصریح  است،  شده  شناسایی 
استان معبر بودیم اما در حال حاضر به یک 

شب اقامت مسافرین در استان رسیده ایم.
استان ها  از  بسیاری  اینکه  به  اشاره  با  عربی 
قابلیت های خدادادی دارند که گردشگر را به 
سمت آنها می آورد اما ما برای جذب گردشگر 

کار سختی داریم، افزود: گردشگری موضوعی 
فرا بخشی است و در جامعه زمانی می توانیم 
که  باشیم  داشته  موفق  و  پایدار  گردشگری 
قرار  بیشتر  توجه  مورد  آن  فرابخشی  بحث 
از  بسیاری  شاید  هنوز  کرد:  تاکید  گیرد.وی 
مسئولین و صاحبنظران بحث گردشگری را 
خالصه در اداره کل میراث فرهنگی می دانند 
در حالی که این تفکر عامیانه و اشتباه است و 

ما تنها یک ضلع از اضالع این مثلث و یک 
پازل از حلقه های این زنجیر و چتر گردشگری 
میراث  کل  اداره  گردشگری  هستیم.معاون 
گردشگری  و  دستی  صنایع  فرهنگی، 
ضعف های  بزرگترین  از  خراسان جنوبی، 
استان در بخش گردشگری را ضعف در زیر 
زیرساخت  کرد:  تصریح  و  دانست  ساخت ها 
و  راه سازی  در  بخصوص  فرسوده  و  ضعیف 
نبود آزاد راه و بزرگ راه و کمبود پروازهای 

استان از مهم ترین کمبودهای استان است.
بحث  در  امروزه  اینکه  به  اشاره  با  عربی 
زمان  مدیریت  و  زمان  بحث  گردشگری 
گردشگران  از  بسیاری  افزود:  است،  مطرح 
و  دوبانده  راه  نبود  و  مسیر  شناسه  دیدن  با 
و  استان منصرف شده  در  از حضور  راه  آزاد 
را  بهتر  ساخت های  زیر  با  دیگر  استان های 
انتخاب می کنند.وی تاکید کرد: از مهم ترین 

مباحث  ساخت ها  زیر  بحث  در  مشکالت 
فرابخشی است که بسیاری از دستاندرکاران 
در خواب فرورفته و سکاندار گردشگری، تنها 
میراث فرهنگی شده است.معاون گردشگری 
دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  اداره کل 
شد:  یادآور  خراسان جنوبی  گردشگری  و 
استان  به  ورود  برای  همچنین  سرمایه گذار 
ابتدای  از  و  گذشته  رستم  خوان   7 از  باید 
داده که  انجام  تنهایی  به  را خود  کار  شروع 

روند طوالنی این امر سرمایه گذاران از ورود 
به این بخش منصرف می کند.

استان،  در  گردشگری  کارشناس  نوروزی، 
حوزه  به  انتقادات ها  از  برخی  وجود  نیز 
گردشگری را به دلیل عدم تبلیغات و دیدن 
نشدن فعالیت ها دانست و در گفت وگو با ایسنا 
اظهار کرد: با توجه به وجود جاذبه های دیدنی 
در استان از جمله تاریک ترین نقطه رصد و 

است  بهتر  استان  در  زمین  نقطه  گرم ترین 
مردم  بیشتر  آشنایی  برای  تبلیغات  بحث  در 
برای  همچنین  افزود:  شود.وی  کار  استان 
معرفی بیشتر جاذبه های استان می توان وب 
مقصد  در  مدیریت  با  و  طراحی  سایت های 
از  جاذبه های را به طور کامل توضیح داد و 

ظرفیت فضای مجازی نیز استفاده کرد.
داد:  ادامه  استان،  در  گردشگری  کارشناس 
درک  به  نیز  استان  خود  مردم  اینکه  برای 

و  برشور  می توان  برسند  جاذبه های  بیشتر 
انجام  آنها  آشنایی  برای  بیشتری  تبلیغات 
شود که این امر به بحث اطالع رسانی کمک 

بیشتری می کند.
وارد  که  کسانی  اکثر  اظهارکرد:  نوروزی 
تبلیغات،  سراغ  می شوند  خراسان جنوبی 
بروشورها و کتابچه ها می روند اما بخشی دیگر 
نیز به سراغ مردم شهر و یا اقوام خود رفته که 
این یعنی مردم استان نیز باید با جاذبه های 

گردشگری استان بیشتر آشنا باشند.
امر  این  انجام  برای  اینکه  به  اشاره  با  وی 
باشیم،  داشته  پویا  شهری  که  است  نیاز 
و  بزرگ  جشن های  برگزاری  کرد:  تاکید 
روحیه  ایجاد  برای  شهر  در  فستیوال هایی 
نشاط و شادابی در استان اجرا شود و زمانی 
که مردم استان روحیه شادابی داشته باشند 
زمان ورود گردشگر به استان نیز این روحیه 

و نشاط را به گردشگر القاء می کنند.
جامع  طرح  در  کرد:  خاطرنشان  نوروزی 
میزبان  جامعه  مردم  از  نیز  گردشگری 
از دیدگاه مردم و گردشگر،  استفاده شده و 

نقاط قوت و ضعف دیده شود.
و  پژوهش  حوزه  مدیر  برآبادی،  احمد  سید 
صنایع  فرهنگی،  میراث  کل  اداره  مطالعات 
به  نیز  خراسان جنوبی  گردشگری  و  دستی 
ایسنا گفت: در بحث پژوهش های گردشگری 
باید ابتدا داشته ها را رصد و سپس به دنبال 

نیازمندی های استان باشیم.
باید در بحث پژوهش، هوشمند  افزود:  وی 
بررسی  پژوهشی  شاخص های  دقیق،  و 
داشته ها،  نمونه  گروه  نظر  اساس  بر  بعد  و 
پتانسیل ها و نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و 

تهدیدها را شناسایی کرد.

دست اندرکاران در خواب فرورفته اند

حرکت کند قطار گردشگری بر روی ریل فرسوده زیرساخت ها

آموزش شطرنج از مبتدی تا پیشرفته به روش ترمیک و نرم افزاری طبق مدارس شطرنج روسیه در:     
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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
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ذهن  تان را با این عادت ها قوی کنید

چهارشنبه * 2 تیر  1395 * شماره 3536

آیه روز  

کوهها  بلندای  به  قامتت  هرگز  و  بشکافی  را  زمین  توانی  نمی  که  مرو  راه  تکبر  به  زمین  روی   در 
نمی رسد. اسراء آیه ۳۷

حدیث روز  

کار اندکي که ادامه یابد، از کار بسیاري که از آن به ستوه آیي امیدوار کننده تر است.
 حضرت علی)ع(

آري آغاز دوست داشتن است
گرچه پایان راه نا پیداست
من به پایان دگر نیندیشم

که همین دوست داشتن زیباست

خدایا توفیقم ده در آن به سازش کردن 
نیکان و دورم دار در آن از رفاقت بدان و جایم 

ده در آن با مهرت به سوی خانه آرامش
 به خدایی خودت ای معبـود جهانیان.

اگر ما چیزی را می خواهیم برای آن نیست که 
 دلیلی بر آن پیدا کرده ایم بلکه چون آن را 

می خواهیم برایش دلیل پیدا می کنیم. 

همچون اسفنج که آب را در بر مي گیرد، شما 
هم اندیشه هاي خوب را در بر گیرید و آن را در 
خدمت هدف خویش قرار دهید.توماس ادیسون

شعر روز 

دعای روز شانزدهم ماه رمضان

حرف های ابریشمی موفقیت

سبک زندگی

نگرش

یک لحظه مکث کن

والدین با حمایت از احساسات کودکان می توانند 
به رشد ذهنی و عاطفی فرزندانشان کمک کنند. 
به همین دلیل چند نمونه از رفتارهای حمایتی از 
احساسات کودکان را نام می برم تا بیشتر با این 

رفتارها آشنا شوید:
کودکی  در  هم  من  اینکه  مانند   همدردی: 
جوجه ای داشتم که بسیار به آن عالقه مند بودم، 
االن دلیل  همین  به  خورد،  مرا  جوجه  گربه   ولی 

چه  ات  گربه  مرگ  از  که  کنم  درک  توانم  می 
احساسی داری.

صحبت  کودک  وقتی  فعال:  کردن   گوش 
می کند در چشمانش نگاه کنید، خودتان را به کار 
دیگری سرگرم نکنید. زبان بدنتان به گونه ای باشد 

که گویی مهم ترین اخبار را می شنوید.
حق  کامال  تو  احساسات:  ابراز  به  تشویق 
داری. من هم اگر جای تو بودم همین قدر ناراحت 
می شدم. هیچ مسئله ای نیست اگر می خواهی 
گریه کنی، بیا در آغوش من و هر قدر خواستی گریه 

کن تا احساس کنی سبک شده ای.
شناسایی دقیق احساسات: عزیزم می دانم 
داری.  ناخوشایندی  احساس  وضعیت  این  از  که 
اما برایم بیشتر توضیح بده که االن از این اتفاق 
عصبانی هستی یا غمگین.وقتی کودک می بیند که 
احساساتش برای شما مهم است و بیرون ریختن 
آن ها موجب ناراحتی شما نمی شود، می آموزد که 
با خود و احساساتش صادق باشد و آن ها را ابراز 
کند. احساس امنیت خاطر می کند و همین موضوع 
موجب می شود به شما نزدیک تر شود.این کار در 
دوران نوجوانی نیز به حفظ ارتباط شما با فرزندتان 

کمک می کند.

پای  در  را  ای  مورچه  سلیمان،  حضرت  روزی 
کوهی دید که مشغول جا بجا کردن خاک های 
 پایین کوه  بود. از او پرسید: چرا این همه سختی 

را متحمل می شوی؟ 
مورچه سرش را باال آورد و پاسخ داد: معشوقم به 
من گفته اگر این کوه جا به جا کنی، به وصال من 
خواهی رسید؛ و من به عشق وصال او می خواهم 

این کوه را جا به جا کنم. 
داشته  هم  نوح  عمر  اگر  تو  فرمود:  نبی  سلیمان 
مورچه  دهی  انجام  را  کار  این  توانی  نمی  باشی 

گفت: تمام سعی ام را می کنم
پشتکار  و  همت  از  بسیار  که  سلیمان  حضرت   
به  جا  را  کوه  او  برای  بود،  آمده  مورچه خوشش 
جا کرد. مورچه رو به آسمان کرد و گفت: خدایی 
را شکر می گویم که در راه عشق، پیامبری را به 

خدمت موری در می آورد.
 نتیجه: هرگز ناامیدی را در حریم خود راه ندهید 
و با عشق، تمام سعی تان را بکنید و به یاد داشته 
باشید که پیامبری همیشه در همین نزدیکی است. 

منبع اصلی:من، منم؟! جلد دوم/ امیر رضا آرمیون

زندگی،  در  بد  عادت های  بردن  بین  از  برای 
باید تمریناتی را انجام دهیم تا عضالت ذهن 
ما آمادگی الزم برای انجام این کار را به دست 
آوردند. با انجام کارهای سخت و تخصصی، 
می توانید این کار را به بهترین نحو ممکن انجام 
که  عاداتی  می خواهیم  مطلب  این  در  دهید. 
افراد دارای ذهن قوی از آن برخوردار هستند 
شما  با  را  می کنند  زندگی  آنها  اساس  بر   و 

در میان بگذاریم.
۱- تمرین کردن قدرشناس بودن

آنها روی دعای خیر مردم بیشتر از گنجایش 
قدرشناسی  حس  می کنند.  باز  حساب  الزم 
اینگونه وجود  در  همواره  بودن  شکرگذار   و 

 افراد می درخشد.
۲- حفظ قدرت شخصی

انرژی  دارای  که  انسان هایی  به  افراد  این 
منفی هستند، اجازه دخالت در امورات خود را 
نمی دهند. آنها از سرزنش کردن دیگران لذتی 
نبرده و از این وسیله برای کنار زدن و پایین 

کشیدن اطرافیان خود استفاده نمی کنند.

۳- قبول انواع چالش ها
آنها مصیبت ها را به عنوان یک فرصت برای 
مانعی  با هر  نظر می گیرند.  در  قوی تر شدن 
که بر سر راه آنها قرار می گیرد، خود را بیشتر 
تقویت می کنند تا توانایی های خود را به این 

وسیله باالتر ببرند.
۴- تمرکز روی چیزهای قابل کنترل

تمرکز  با  تا  می کنند  سعی  همواره  افراد  این 
روی چیزهایی که در محدوده کنترل آنهاست، 
اینکه  به جای  دهند.  نشان  مفیدتر  را  خود 
وقت و انرژی خود را در زمینه انجام کارهای 
بیهوده صرف کنند، سعی می کنند تا حداکثر 
خود توانایی های  بهبود  برای  را  خود   تالش 

به کار گیرند.
۵- تنظیم محدوده های خاص

آنها همواره با ایجاد محدودیت ها و کرانه های 
خاص برای فعالیت های خود، سعی می کنند 
تا خود را تنها در آن زمینه ها پرورش و بهبود 
دهند. حتی اگر کسی از دست آنها ناراحت شود، 

آنها توانایی گفتن »نه« را دارا هستند.

۶- پذیرش ریسک های حساب شده
با ایجاد  این افراد همواره سعی می کنند تا 
ریسک های  احساس،  و  فکر  بین  توازن 
می شوند  روبه رو  آن  با  که  شده   حساب 

را بپذیرند. 
آنها سعی بر این دارند تا از محدوده آسودگی خود 
 خارج و فرصت های جدیدی را امتحان کنند

 تا به اهداف خود برسند.
۷- آشتی با گذشته

آنها همواره با گذشته خود در تعامل بوده و 
با  از آن درس می گیرند، اما سعی نمی کنند 
آن بجنگند. آنها مخالف زندگی با پشیمانی 
حسادت  و  بی میلی  و  هستند  افسوس   و 

را از زندگی خود دور می کنند.
۸- درس گرفتن از اشتباهات خود

اشتباهات گذشته،  با  به جای جنگ و مقابله 
آنها درس  از  تا  افراد سعی می کنند  اینگونه 
بگیرند. آنها همواره مسئولیت رفتار و کارهای 
تا  می کنند  سعی  و  گرفته  عهده  بر  را  خود 

شخصیت مفیدی از خود بر جای گذارند.

۹- ایجاد تعریف اختصاصی از موفقیت
موفقیت  از  تنفر  و  حسادت  اظهار  به جای 
آنها  در خوشحالی  تا  دیگران، سعی می کنند 
سهیم باشند. آنها متوجه این موضوع هستند 
آنها  عملکرد  در  خللی  دیگران،  موفقیت  که 

ایجاد نخواهد کرد.
عنوان  به  شکست  به  نگاه   -۱۰

فرصتی برای پیشرفت
سمت  به  حرکت  از  جزئی  معموال  شکست 
این  موفق  افراد  می آید.  حساب  به  موفقیت 
موضوع را دانسته و به هر شکست، به عنوان 
بیشتر پیشرفت  برای  فرصت  و  سکو   یک 

 نگاه می کنند.
۱۱- تنظیم زمان برای تنها بودن

این افرادی برخی مواقع زمانی را برای خود در 
نظر می گیرند تا با افکار خود تنها باشند. آنها 
می دانند که این موضوع می تواند برای پیشرفت 

آنها به عنوان یک گزینه مهم به حساب آید.
۱۲- قبول مسئولیت در زندگی

آنها سعی می کنند تا برای خود فرصت ایجاد 

کنند. این افراد هیچ وقت صبر نمی کنند تا دنیا، 
برای آنها راه باز کند و به آنها چیزی را بدهد که 
به آن نیاز دارند. بلکه با سعی و تالش خود، آن 

را به دست می آورند.
۱۳- تمرین پشتکار و استقامت

این افراد می دانند که بهترین چیزها در زندگی، 
ارزش صبر کردن را دارند. آنها در کنار تالش 
و کوشش بسیار، از پشتکار و استقامت مناسبی 

نیز برخوردار هستند.
۱۴- اصالح باورهای غلط و ناسالم

به  دادن  اجازه  با  تا  نمی کنند  سعی  آنها 
محدودیت های شخصی، جلوی پیشرفت خود 
را بگیرند. آنها می دانند که ذهن شان، می تواند 

بهترین دستیار یا بدترین دشمن باشد.
۱۵- صرف هوشمندانه انرژی های ذهنی

به جای گله و شکایت در مورد چیزهایی که 
قادر به تغییر آنها نیستند، این افراد انرژی خود را 
صرف کارهای مفید می کنند. آنها منابع محدود 
مانند زمان و انرژی خود را در مورد چیزهای 

بی ارزش هدر نمی دهند.

492681734
657934281
138275946
316849527
524367819
889152364
941728653
265493178
873516492

سودوکو جدول اعدادی است که امروزه یکی از سرگرمی های رایج در 
کشورهای مختلف جهان به شمار می آید. سودوکو مخفف یک عبارت 

ژاپنی است و به معنی »ارقام باید تنها باشند« است.
تاریخچه: این بازی برای اولین بار در یک مجله پازل آمریکایی در سال 
1979 اتشار یافت اما انتشار آن به طور مستمر و پی گیر برای نخستین 
بار برمی گردد به ژاپن در سال 1986 و از سال 2005 این سرگرمی به 

محبوبیت جهانی دست یافت و نخستین مسابقه ملی آن در سال 2008 در 
فیالدلفیا در آمریکا برگزار شد.
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عارفانه روز

چقدر فاصلة بین دو عمل دور است، عملي که 
لذتش مي رود و کیفر آن مي ماند و عملي که 

رنج آن مي گذرد و پاداش آن ماندگار است.

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
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

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

به یک حسابدار مجرب برای بستن دفاتر و انجام امور 
مالیاتی در یک شرکت پخش مواد غذایی نیازمندیم. 

32338051   -  ساعت مراجعه: 8 صبح الی 14

به یک منشی خانم با روابط عمومی باال و چند نفر 
بازاریاب حضوری خانم و آقا مسلط به امور بازاریابی 

نیازمندیم.   32430537- 09152651699

نقاشی  ساختمان
انواع رنگ های روغنی، پالستیک، اکرولیک، 

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

تولید و نصب باالبر 
و کاالبر هیدرولیک 

در اماکن تجاری 
و مسکونی 

09151633207
آسمانی مقدم

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

09156042960

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

فروش لوازم آشپزخانه صنعتی 
)دست دوم(    09155616181

فروش یک قطعه زمین به متراژ 200 
مترمربع با کاربری تجاری واقع در 

معصومیه پایین خیابان تاکستان ، نبش 
تاکستان 5  قیمت توافقی به باالترین 

پیشنهاد      09151611911

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

کیف حاوی مدارک شامل مدارک خودرو، 
کارت ملی، شناسنامه، عابر بانک و... محدوده 

خیابان مدرس مفقود گردیده از یابنده 
تقاضا می شود در صورت اطالع با شماره 

09399854048 تماس حاصل نماید
 و مژدگانی دریافت کند.

P.V.D.F / شاین
میدان جماران، ساختمان مرکزی 

09151633873 - مهندس  کارگر

مرکز پخش ورق های  آلومینیوم کامیوزنت

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

دستگاه ساب سیار امیرآبادی زاده
ساب انواع سنگ های  مرمر گرانیت و موزاییک ساده      09156706538

باغ تاالری بزرگ با محیطی شاد و دلپذیر آمادگی خود را برای 
برگزاری مجالس شما با بهترین کیفیت اعالم می نماید

آدرس: کیلومتر 12 جاده بیرجند- زاهدان  -  روبروی پدافند هوایی ، مجتمع 
سیاحتی تفریحی وحدت شرق )تاالر رویال(   تلفن رزرو: 09151611497

ظرفیـتتاالر رویـال افتتاح شد
 650 نفـر

تاالر و رستوران درویش 
برای  تکمیل  کادر خود
 استخدام می نماید:

حسابدار  یک نفر / خانم 
 منشی مسلط  یک نفر / خانم

سالن دار یا مهماندار/ خانم و آقا
کارگر ساده / خانم و آقا
آشپز ماهر 32324738
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دانشگاه بیرجند از سد ترافیک گذشت

فارس- در مسابقات فوتسال بانوان جام رمضان، تیم دانشگاه بیرجند بر ترافیک 
غلبه کرد. در نخستین دیدار از دومین روز این رقابت ها تیم فوتسال آرسام در مقابل 
تیم دهیاری القار به میدان رفت که 4 بر 2 حریف را شکست داد. در دومین بازی 
تیم فوتسال دانشگاه بیرجند میزبان تیم ترافیک بود که 3 بر صفر از سد حریف 
گذشت. گفتنی است،  مسابقات فوتسال بانوان جام رمضان شهرستان بیرجند با 
شرکت 8 تیم در سالن شهیدین قاسمی بیرجند به صورت دوره ای برگزار می شود.

نتایج مسابقات فوتبال دستی جام رمضان مهرشهر بیرجند 

باشگاه روزگار  باهمکاری  استان و  به همت کمیته فوتبال روی میز 
مهرشهر  رمضان  جام  میز  روی  فوتبال  مسابقات  بیرجند،  مهرشهر 
استان خراسان جنوبی برگزار شد. در این مسابقات 35 ورزشکار طی 3 
شب به صورت دوره ای حذفی با هم رقابت کردند که در پایان  مهدی 
نصرابادی و امید بی باک و مسعود کلینی مقام های اول تا سوم را 
کسب کردند. مسئولیت برگزاری مسابقات برعهده  محمدزاده، مسئول 
کمیته فوتبال دستی استان و اکبری مسئول باشگاه روزگار بوده است.

 
امید در مقابل شهید ناصری تعظیم کرد

فارس- در مسابقات فوتسال قهرمانی جام رمضان این شهرستان تیم 
مقابل  در  طبیعت  یاوران  تیم  و  کرد  غلبه  امید)ب(  بر  ناصری  شهید 
فوتسال شهدای براندود زمین گیر شد. رئیس هیأت فوتبال بیرجند با 
اشاره به برگزاری دو بازی در سیزدهمین روز از مسابقات فوتسال رده 
سنی آزاد فوتسال جام رمضان بیرجند گفت: در نخستین دیدار تیم شهید 
ناصری 5 بر صفر در مقابل فوتسال امید)ب( شکست خورد و تیم اتحاد 
یک بر یک با فوتسال نواندیش به تساوی رسید. محمدرضا سمعیان 
افزود: در نخستین بازی از رقابت های فوتسال قهرمانی جام رمضان رده 
سنی پیشکسوتان تیم نوین نوفرست با نتیجه 4 بر 4 در مقابل فوتسال 
شهدای مدافع حرم متوقف شد. سمعیان یادآور شد: در دومین بازی تیم 
فوتسال شهر ورزش 2 بر یک از سد تیم تحریر حامد گذشت و سپس 
تیم شهدای براندود 3 بر 2 فوتسال یاوران طبیعت را زمین گیر کرد.

هالل احمر قاین، پیروز دیدار 4 جانبه والیبال 

برگزار  وموسویه  چاهک  ورزشی  سالن  در  والیبال  جانبه   4 مسابقه 
اداره ورزش و جوانان شهرستان  روابط عمومی  به گزارش  گردید. 
آفریز،  دهیاری  قاین،  احمر  تیم های هالل  رقابت  این  در  قاینات، 
بسیج چاهک وتیم آرین شهر به مصاف هم رفتندکه در پایان تیم 
هالل احمر قاین با غلبه برحریفان توانست مقام اول را از آن خود 
کند. تیم های آرین شهر و چاهک به ترتیب در رده های بعدی 
والیبال  هیات  اعضای  و  رییس  حضور  با  پایان،  در  گرفتند.  قرار 
شد.  اهدا  ودوم  اول  تیم  به  جوایزی  محلی  مسئولین  و  قاین 
مسئولیت برگزاری این دیدار با آذره نماینده ورزشی چاهک بود.

  غالت و دانه ها نه تنها یک تغذیه خوب را فراهم 
مي کنند بلکه بر زیبایي پوست و اندام هم مؤثرند. چند 
دانه از بعضي از تنقالت به خوبي مي توانند از نظر ارزش 
غذایي جایگزین یک ساندویچ شوند. با توجه به کم بودن 
هیدراتهاي کربن در دانه ها ضرر آن براي دور کمر شما 
کمتر از دیگر خوراکیهاست. از این گذشته به عملکرد 

مغز کمک مي کنند و براي سیستم اعصاب بسیار مفید 
هستند. 1- انجیر: تب بر، مفید برای تنگي نفس، سرفه و 
از عطش می کاهد، مصرف با معده خالي کمک به الغری. 
2- کشمش: کمک مي کند جلوي عصبانیت خود را بگیرید، 
قلب را تقویت مي کند و صفرا را کوچک مي کند 3- گردو: 
تقویت  حواس پنج گانه، مغز و قلب و جگر، بسیار مفید برای 

افراد مسن، اندام ها را نرم مي کند و ذرات جامدات را حل 
مي کند 4- عسل: تصفیه کننده خون، پاک کننده شکم و 
روده، مفید برای تنگي نفس و زخم معده و مخلوط آن 
با شکر مفید براي بینایي و گلو درد 5- پسته: مفید برای 
قلب و مغز، حالت تهوع و ناراحتي هاي کبدي. بدخوري 

پسته براي دستگاه گوارش مي تواند بسیار مضر باشد.

روزه داری و اختالالت گوارشی 
 

مشکالت گوارشی در ماه رمضان بسیار شایع 
ماه،  این  در  گیری  روزه  شروع  با  باشد.  می 
ترشح گاسترین، پپسین و به طبع آن ترشح اسید 
افزایش یافته و بعد از 10 روز به حداکثر خود 
میرسد. این روند بعد از ماه رمضان حدوداً یک 
ماه طول میکشد تا به وضعیت عادی باز گردد. 

در مدت روزه داری ترشح اسید در روز نسبت به 
شب افزایش چشم گیری می یابد. به بیماران 
دارای زخم معده مزمن توصیه میشود تا حدامکان 
از روزه گرفتن خودداری کنند. در صورت بروز 
اسهال به علت خطر دهیدراتاسیون بخصوص 
در سالمندان توصیه به شکستن روزه میشود.

معاونت غذا و دارو 
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

چاکلت تلخ بخورید 
زیرا به سالمتی کمک می کند

  
افسردگی طبیعی است.  تلخ یک ضد  چاکلت 
)دارای  است  عالی  بسیار  روحیه  تقویت  برای 
های  بیماری  بروز  از  پیشگیری  در  منیزیم(. 
قلبی-عروقی موثر است )حاوی فالونوئید(. در 
پیشگیری از بروز فشار خون باال و دیابت نوع 2 

موثر است. از فشار خون باال جلوگیری می کند. 
با پیری مقابله می کند. به داشتن بدنی جوان تر و 
پویاتر کمک می کند. چاق کننده نیست. خوردن 
مقداری چاکلت در روز به جای سایر مواد غذایی 
می  توصیه  غذایی  ارزش  بدون  و  پرکالری 
شود. بنابراین  پیشنهاد می شود روزانه حدود 
30 گرم چاکلت تلخ )با حداقل 70 درصد(، نه 
قرار گیرد. استفاده  بیشتر مورد  نه  و  کمتر 

توصیه های طب سنتی 
برای تقویت قلب

سیب، گالبی، مخلوطی از سیر و لیمو به صورت 
از  پرهیز  همچنین  و  گالب  استنشاق  روزانه، 
توصیه  عروق  و  قلب  تقویت  برای  عصبانیت 
خونی،  عروق  کننده  تصفیه  که  چرا  می شود. 
جلوگیری از انسداد عروق و پیشگیری از وقوع 

شود.  روزانه مصرف  باید  و  است  قلبی  سکته 
مصرف ماهی و جوجه مرغ برای سالمت قلب 
توصیه می شوند همچنین مصرف سبزی هایی 
مانند نعنا، ریحان و گشنیز در رژیم غذایی روزانه 
باعث تقویت قلب می شوند. سیب، گالبی، به، 
انار، لیمو، نارنج، بالنگ، تمبر هندی و آناناس 
است  مفید  قلب  سالمتی  و  تقویت  برای 
بخصوص اگر سیب با گالب مصرف شود.

فواید بی نظیر ماست

عملکرد  بهبود  قندخون 2-  کننده   1-تنظیم 
سرطان،  برای  مانعی   -3 بدن  ایمنی  سیستم 
بیماری های عفونی و مسری، روده ای و آسم 
4- ضدآلرژی، حساسیت، التهاب پوست، آسم و 
حساسیت های غذایی 5- ماست برای سالمت 
زنان بسیار مفید است و الکتوباسیل موجود در آن 

از تولید قارچ در بدن جلوگیری می کند و زنانی 
که به مقدار بیشتری ماست مصرف می کنند 
بیماری های قارچی کمتری دارند 6- مصرف 
ماست از عفونت های میکروب هلیکوباک تر 
عامل  اخیرا  میکروب  این  کند.  می  جلوگیری 
اصلی 60 درصد از سرطان ها در جهان است. 
اسید الکتیک موجود در ماست این میکروب را از 
بین برده و از رشد آن در شکم جلوگیری می کند.

تفاوت پیاز قرمز و سفید در چیست؟

1- 100 گرم پیاز قرمز حاوی 37 کالری است 
در حالی که 100 گرم پیاز سفید 42 کالری دارد 
2- هر 100 گرم پیاز قرمز حاوی 2 گرم فیبر 
است، در حالی که هر 100 گرم پیاز سفید 1/2 
گرم فیبر دارد 3- پیاز سفید و پیاز قرمز، هر دو از 
منابع خوب ویتامین C هستند و هر 100 گرم از 

آن ها، بیش از 10 درصد نیاز روزانه بدن به این 
ویتامین را تامین می کند. عالوه بر این، پیاز سفید 
و پیاز قرمز، هر دو، 2 درصد از نیاز روزانه بدن 
به کلسیم را تامین می سازند. البته پیاز قرمز 2 
درصد از نیاز روزانه بدن به آهن را هم فراهم می 
کند 4- هردو حاوی نوعی آنتی اکسیدان خاص 
به نام کوئرستین هستند، اما پیاز قرمز حاوی 
کوئرستین بیشتری نسبت به پیاز سفید است.

سالمتي را بخوريد ...

روزگذشته 3 زمین لرزه نهبندان را لرزاند

فارس-  سه زلزله به بزرگی 2/9 ریشتر، 2/3 ریشتر و 3/4 
ریشتر، شهرستان نهبندان در جنوب استان خراسان جنوبی 
را لرزاند. مدیرکل مدیریت بحران استانداری استان خراسان 
جنوبی در تشریح این خبر گفت: این زمین لرزه ها به ترتیب 
در ساعات 3:47 دقیقه، 3:49 دقیقه و 6:46 دقیقه به وقوع 
استان  استانداری  بحران  مدیریت  است. مدیرکل  پیوسته 
خراسان جنوبی افزود: این زمین لرزه ها در 93 کیلومتری 
از  کیلومتری   19 عمق  در  و  نهبندان  شهرستان  جنوب 
سطح زمین بوده است. سید ابوالحسن میرجلیلی تصریح 
لرزه  زمین  این  جغرافیایی  مختصات  همچنین  کرد: 
30/932 درجه شمالی و 59/369 درجه شرقی بوده است.

جریمه 910 میلیون ریالی 
قاچاقچی برنج در استان خراسان جنوبی

پرداخت  به  جنوبی  خراسان  استان  در  برنج  قاچاقچی 
خبرگزاری  گزارش  به  شد.   جریمه  ریال  میلیون   910
استان  حکومتی  تعزیرات  کل  مدیر  سیما،  و  صدا 
 599 داشت  قصد  فرد  این  گفت:  جنوبی  خراسان 
کامیون  دستگاه  یک  با  را  برنج  کیلوگرمی   40 کیسه 
ایست  ماموران  که  کند  منتقل  مشهد  به  زاهدان  از 
محموله  این  نهبندان  شهرستان  آباد  سهل  بازرسی  و 
راکشف کردند.  منصور انصاری افزود: پس از تشکیل 
 910 پرداخت  به  کاال،  ضبط  بر  عالوه  متهم  پرونده، 

میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم شد.

دستگیری 3 شکارچی غیرمجاز در سرایان

ایرنا- رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان سرایان 
از دستگیری سه شکارچی غیر مجاز که الشه دو رأس 
قوچ وحشی همراه آنها بود، خبر داد. مهدی کیوانی با اشاره 
به اینکه الشه این دو رأس متعلق به جانوران حمایت شده 
محیط زیست است، تصریح کرد:  این شکارچیان غیر مجاز 
مشترک  مرز  در  و  شناسایی  کاری  روز  چند  از  پس 
شهرستان سرایان و فردوس دستگیر شدند. وی افزود: 
از متخلفان دوربین چشمی شکاری، چاقو و کوله پشتی 
و سایر ادوات شکار کشف و ضبط شد و متخلفان پس 
دستور  به  قانونی  مراحل  سیر  برای  پرونده  تشکیل  از 
شدند. فردوس  شهرستان  زندان  روانه  قضایی  مقام 

کالهبرداری میلیاردی خودرو

جام جم- کالهبرداری میلیاردی فروش خودرو کمتر از قیمت 
واقعی بر مال شد. رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان 
گفت: متهم کالهبرداری خود را از سه طریق فضای مجازی، 
رابطان و حضوری انجام داده است. رابطان 30 نفر بوده اند که 
از طریق جمع آوری وجوه مردم در این کالهبرداری مشارکت 
داشته اند، خود فرد در تهران ساکن بوده و از شهروندان 4 استان 
کردستان، گلستان، تهران و سیستان و بلوچستان با فروش 
خودرو به قیمت کمتر و غیر واقعی کالهبرداری کرده است. 
حجت االسالم ابراهیم حمیدی افزود: در این استان 2400 
خودرو توسط این فرد و واسطانش به فروش رفته اما فرد به 
تعهدات خود مبنی بر تحویل خودرو عمل نکرده است.

  09151605216

  3 2236030

ایزوگـام سلیمانــی 

خیابان ارتش - سه راه معلم - جنب بیمه البرز  
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همراه: 1120 561  0915   خراشادی

کاهش سرویس های بار 
با یک سرویس ایسوزو

حمل بار و اثاثیه منزل    با ایسوزو چادردار و کارگر ماهر 

مرکز نیکوکاری جواد االئمه )ع( بیرجند
با آرزوی قبولی طاعات و عبادات و تشکر و سپاس فراوان 
از همکاری شما مردم خیرخواه، همانند سال های گذشته 

در خصوص اطعام نیازمندان در ماه مبارک رمضان 
در انتظار دستان پرمهرتان هستیم

شماره حساب واریز کمک های نقدی نزد بانک ملی:

 0109831823009

شماره کارت مجازی: 6037991899549160 

کمک های دریافتی شامل: اطعام و افطاری - کفاره - فطریه  موادغذایی  

کلیه نذورات - انجام کامل مناسک عقیقه 

 غذای گرم - کمک جهیزیه - زکات و... 

آدرس و تلفن: موسی بن جعفر)ع( 5 )صمدی 8( - داخل صحن مسجد جواد االئمه )ع(    

09151631855 - 32313472

فروشگـاه خواجـوی
آب شیرين کن خانگی نقد و اقساط )بدون افزايش قیمت ويژه ماه مبارک رمضان( نصب  و فیلتر  رايگان

خیابان فردوسی، نبش حافظ     09155438760- 32421633

18 ماه گارانتی

 رعایت تنوع در برنامه غذایی و استفاده از 5 گروه اصلی چه در ماه های معمولی و چه در ماه مبارک رمضان مهم   است. این گروه ها شامل نان و غالت ، سبزی ها ، شیرو لبنیات ،گوشت 

و متفرقه هستند که با مصرف صحیح ، مواد مغذی مورد نیاز بدن شامل کربوهیدرات ها ،چربی ، پروتئین ، ویتامین و امالح به مقدار کافی تامین می شود و انرژی کافی برای انجام 

 مرکز اطالع رسانی غذا - معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی بیرجند فعالیت ها روزانه وجود خواهد داشت .

      بنگاه قالب بتن 

تـوکــل
خرید و  فروش  انواع قالب بتن 

 داربست  فلزی ، تخته زیر پا ، نو  ، دست دوم 

بلوار فرودگاه  -  سه راه صیاد شیرازی  

   32313600  -  09151615069 جلیلی

بیل مکانیکی  
چرخ  الستیکی

تخريب ، خاک برداری 
حفاری کانال

09151613361 - رضوی
ایـزوگام رهبـردار
 فروش قیر -  چتایی )قیرگونی(

     32317903 - 09153638047

بلوار شعبانیه حدفاصل خیابان کارگران

 و چهارراه دولت 



7
 ۸۹ رشته قنات در خراسان جنوبی مرمت شد

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی با بیان اینکه تاکنون ۳۰ درصد از قنات های استان مرمت شده است، گفت: تا پایان سال مالی ۹۴ تعداد ۸۹ رشته قنات با هزینه 
2۱ میلیارد و 5۹۰ میلیون ریال مرمت شد. هاشم ولی پور مطلق در گفت وگو با تسنیم اظهار داشت: در خراسان جنوبی تعداد 6 هزار و 252 رشته قنات موجود است. وی با 

چهارشنبه * 2 تیر 1395 * شماره 3536بیان اینکه بیشترین قنات ها مربوط به شهرستان بیرجند با هزار و 76۹ رشته قنات است، افزود: تاکنون ۳۰ درصد از قنات های خراسان جنوبی مرمت و بازسازی شده است. 7
 تاالب کجی نهبندان خشک شد

ایرنا - مدیر اداره حفاظت محیط زیست شهرستان 
نهبندان گفت: با توجه کاهش به بارندگی و تداوم 
۱7سال خشکسالی در خراسان جنوبی تاالب کجی 
در جنوب این استان در خرداد ماه سال ۹5 خشک 
شد. محمدکاظم شکرگزار، به نقل از مردم محلی 
اضافه کرد: در گذشته نه چندان دور تاالب کجی 
نهبندان در تمام سال آب داشت و پرندگان هنگام 
مهاجرت از شمال کره زمین به سمت جنوب مدتی را 
در این منطقه سپری می کردند. وی یکی از مشکل 
تاالب را کاهش وسعت آن در اثر خشکسالی ذکر 
کرد و ادامه داد: در اثر این پدیده در ۱5 سال گذشته 
وسعت تاالب کجی نهبندان به یک دهم کاهش 
یافته است. وی با بیان اینکه در پاییز و زمستان سال 
۹۴ با توجه به بارندگی نسبتا خوب در منطقه ، افزود: 
زمستان پارسال حدود پنج هزار قطعه انواع پرنده 
مهاجر در تاالب فرود آمدند. این مسئول عنوان کرد: 
آبگیری تاالب در سال زراعی جاری نسبت به چند 
سال گذشته مناسب تر بود، اما با افزایش دمای هوا، 
سرعت باد و نفوذ ریزگردها و تاثیر بادهای ۱2۰روزه 
سیستان در منطقه ، تاالب خشک شد. وی افزود: 
اختصاص  تاالب  احیا  برای  اعتباری  گذشته  سال 
نیافته بود و در بودجه سال ۹5 اعتباری مناسبی برای 

احیای آن پیش بینی شده است.

نخستین هنرستان هوانوردی در خراسان 
جنوبی راه اندازی می شود

 
تسنیم - مدیرکل فرودگاه های خراسان جنوبی از 
راه اندازی نخستین هنرستان هوانوردی در استان 
خراسان جنوبی خبر داد. سالمی بیان کرد: یکی 
از راهکارهای تقویت زیر ساخت های حمل هوایی 
تربیت نیروی متخصص هوانوردی در داخل استان 
است به طوری که وجود این نیروهای بتواند در 
آینده متضمن تاسیس شرکت هواپیمایی، شرکت 
نیازهای  دیگر  یا  و  هوایی  تاکسی  هندلینگ، 
زیرساخت های  آوردن  فراهم  در  استان  احتمالی 
حمل و نقل هوایی باشد. وی افزود: با هماهنگی 
پرورش  و  آموزش  کل  اداره  با  گرفته  صورت 
استان و سازمان هواپیمایی کشور مجوز نخستین 
هنرستان هوانوردی استان در بیرجند صادر و در 
سال تحصیلی جدید اقدام به ثبت نام دانش آموزان 

در مقطع متوسطه دوم خواهد کرد.

۱۹۴۰ طرح اشتغال برای مددجویان 
کمیته امداد اجرا شد

  
مهر- قائم مقام کمیته امداد امام خمینی)ره( گفت: 
یک هزار و ۹۴۰ طرح اشتغال با ارائه بیش از 2۱ 
میلیارد تومان تسهیالت برای مددجویان این نهاد 
در استان اجرایی شده است. محمدحسین عنایتی 
فر در نشست صمیمی و مراسم افطار جمعی از 
جمعه  امام  با  امداد  کمیته  حمایت  تحت  ایتام 
بیرجند  افزایش تسهیالت را یکی از برنامه های 
مددجویان  توانمندسازی  برای  حمایتی  نهاد  این 
عنوان کرد و گفت: در سال گذشته یک هزار و 
۹۴۰ طرح اشتغال با اعتباری بالغ بر 2۱ میلیارد 

تومان در استان اجرایی شده است.

 بشرویه صاحب بیشترین وسعت 
کانون های بیابانی   

 
آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  مدیرکل   - تسنیم 
کانون های  تعداد  اینکه  بیان  با  جنوبی  خراسان 
بحرانی بعد از الحاق طبس به استان به 2۸ کانون 
افزایش یافته است گفت: بشرویه بیشترین وسعت 
دارد.  را  جنوبی  خراسان  بیابان های  کانون های 
به  بشرویه  ریگ  اینکه  بیان  با  شریفی  حبیب ا... 
وسعت ۳۰۱ هزار و ۸۱۳ هکتار بزرگترین کانون 
بحرانی منطقه است افزود: از نظر تعداد نهبندان 
بیشترین کانون های بحرانی و ۹ کانون بحرانی با 

۱۳۹ هزار و ۴67 هکتار دارد.

  یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان زکات 
در استان جمع آوری شد

 
امام  امداد  کمیته  زکات  اداره  رئیس  تسنیم- 
خمینی)ره( با بیان اینکه طبق آمار سال گذشته 
جمع آوری زکات در استان از نظر سهم محرومان 
یک  مدت  این  در  گفت:  است  داشته  افزایش 
جمع آوری  زکات  تومان  میلیون   ۸۰۰ و  میلیارد 
آمار  طبق  افزود:  فلسفی  شد.حجت االسالم 
تعداد  شده  جمع آوری  زکات  محل  از  ماهه   ۱2
است  شده  احداث  استان  در  عمرانی  پروژه   72
نیازمندان،  مسکن  شامل  عمرانی  پروژه های  که 

مسجد،کتابخانه و غیره بود.

 تجلیل ازیاوران و فعاالن
 عرصه نماز   قاینات  

)ع(  حسن   امام  میالد  شب  با  همزمان   - ایرنا 
دوشنبه شب از 7۰ نفر امامان جماعت، خادمان، 
رابطان اداره ها و یاوران نماز قاینات تجلیل شد 
. دبیر ستاد اقامه نماز خراسان جنوبی در مراسم 
تجلیل از فعاالن عرصه نماز در مسجد جامع شهر 
قاین، گفت : ترویج پخش اذان زنده  با توجه به 
تاثیر آن در جامعه و روحیه نمازگزاران از اهداف و 

برنامه های اصلی ستاد در سال ۹5 است .
 

 یادواره شهدای دهستان درمیان برگزار شد

از  »درمیان«  دهستان  شهدای  یادواره   - ایرنا 
حضور  با  شب  دوشنبه  درمیان  شهرستان  توابع 
و  محلی  مسئوالن  مردم،  مختلف  قشرهای 
خدادادی  شد.  برگزار  شهدا  معظم  های  خانواده 
این  در  درمیان  بسیج   مقاومت  ناحیه  فرمانده 
یادواره، افزود: زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا 

توطئه های دشمنان را خنثی می کند. 

احداث کارخانه بازیافت زباله در بیرجند 
گامی در کاهش آلودگی زیست محیطی

بیرجند - ایرنا - تولید ساالنه بیش از ۱۱5 هزار 
ضرورت  جنوبی  خراسان  در  خانگی  زباله  تن 
زباله  تفکیک  پسماند،  مدیریت  سازمان  تاسیس 
بیرجند  را در  زباله  بازیافت  ها و احداث کارخانه 
مرکز استان با هدف کاهش آلودگی های زیست 
ها،  پسماند  از  افزوده  ارزش  کسب  و  محیطی 
حفاظت  مدیرکل  آرامنش  کند.  می  آشکارتر 
با  گو  و  گفت  در  جنوبی  خراسان  زیست  محیط 
مدیریت  تاسیس سازمان  اینکه  بر  تاکید  با  ایرنا 
شهر  نیازهای  از  شهرداری  حوزه  در  پسماند 
بیرجند است، گفت: ساالنه بیش از ۱۱5 هزار تن 
زباله خانگی در این استان تولید می شود که با 
دفن آنها هیچ ارزش افزوده ای بدست نمی آید.

راه روستای تجنود شهرستان زیرکوه با 
اعتبار ۱۸ میلیارد ریال تکمیل شد

ایرنا - مدیر راه و شهرسازی شهرستان زیرکوه 
 ۱۰ طول  به  تجنود«  روستای»  راه  گفت: 
کیلومتر و با صرف ۱۸ میلیارد ریال تکمیل شد 
می  برداری  بهره  به  دولت  هفته  در  امسال  و 
افزود: خط کشی و نصب  پور   ا...  رسد.علیرضا 
می شود.وی  انجام  زودی  به  محور  این  عالئم 
همچنین از اتمام عملیات روکش آسفالت محور 
کیلومتر   ۱۹ طول  به  شاهرخت   - آباد  حاجی 
 ۱۱ طرح  این  اجرای  برای  گفت:  و  خبرداد 

میلیارد ریال هزینه شده است.

حمایت بیش از ۱۸هزار حامی از ایتام

خمینی)ره(  امام  امداد  کمیته  مقام  قائم   - ایسنا 
خراسان جنوبی، با اشاره به اینکه به طور متوسط 
هر یتیم در استان هفت حامی دارد،گفت:  دو هزار 
و ۳۹۱ یتیم از خدمات و حمایت های کمیته امداد 
بهره مند می شوند که در حال حاضر ۱۸  استان، 
هزار و 2۱۸ حامی از این ایتام حمایت می کنند. 
این  به  دنیا  تمام  امروز  کرد:  اظهار  عنایتی فر،  
مستقیم  مالی  با کمک های  که  رسیده اند  نتیجه 
نمی گیرد،  توانمندسازی صورت  حوزه  در  اتفاقی 
لذا در همین راستا کمیته امداد به دنبال افزایش 
مستمری مددجویان نیست بلکه به دنبال افزایش 

خدمات است.

ایمن سازی ۱۰مدرسه حاشیه راه  

در خراسان  راه  مدرسه حاشیه  صدا وسیما- ۱۰ 
نقل  و  حمل  مدیرکل  شد.  سازی  ایمن  جنوبی 
و پایانه های خراسان جنوبی گفت: این مدارس 
شهرستانهای  در  ریال  میلیون   ۸۰۰ هزینه   با 
ابراهیم    . شد  سازی  ایمن  درمیان  و  خوسف 
خطی  اجرای  گیر،  سرعت  نصب  افزود:  نصری 
شطرنجی،  های  کشی  خط  پیاده،  عابر  کشی 
نصب عالئم راهنمایی و رانندگی و نصب چراغ 
برای  شده  انجام  اقدامات  از  زن  چشمک  های 

ایمن سازی این مدارس است.

 استاندار خراسان جنوبی گفت: ورود مواد مخدر 
از مرزهای خراسان جنوبی نزدیک به صفر بوده 
و کشفیات استان از مبادی ورودی سایر استانها 
سالروز  همایش  در  خدمتگزار  اله  وجه  است. 
جهانی مبارزه با مواد مخدر اظهار کرد: متاسفانه 
در جامعه امروزی بسیاری از افراد گرفتار مواد 

مخدر شده اند.
وی ضمن قدردانی از تالش نیروی انتظامی 
بسیاری  کرد:  تصریح  استان،  مرزبانان  و 
با  مبارزه  عرصه  در  ما  نظامی  نیروهای  از 
از دست  را  مواد مخدر جان خود  قاچاقچیان 
داده اند.خدمتگزار با بیان اینکه ورود مواد مخدر 
صفر  به  نزدیک  جنوبی  خراسان  مرزهای  از 
از حامالن مواد  بسیاری  اظهار داشت:  است، 
مخدر عجیر شده و دست نشانده دشمنان و 

قاچاقچیان در سطح کالن هستند.
وی با اشاره به اینکه بسیاری از مفاسد امروز 

جامعه نشات گرفته از مواد مخدر است، افزود: 
امروز بسیاری از تجهیزات، ابزار و آزمایشگاه ها 
را برای تولید مواد مخدر صنعتی به کار می برند 
که می تواند خطرات جدی برای جوانان کشور 

در پی داشته باشد.
خدمتگزار با بیان اینکه ریشه بسیاری از جرائم 
و زندانی شدن مواد مخدر است، تصریح کرد: 
انتظار برای تصمیم گیری جامعه و دولت های 
دیگر در این زمینه کار ساز نخواهد بود و همه 
مردم باید برای از بین بردن این پدیده بطور 

جدی وارد میدان شوند.
وی با اشاره به اینکه مسئولیت پذیری جمعی 
مسیر اصلی برای ریشه کن کردن مواد مخدر 
افزود: کسی که مواد مخدر  در جامعه است، 
از  را  تمام حیا و غیرت خود  مصرف می کند 

دست خواهد داد.
استاندار خراسان جنوبی ضمن اشاره به تولید 

کثیر مواد مخدر در کشور افغانستان اظهار کرد: 
از  خارج  و  استکباری  اراده  مخدر  مواد  تولید 

دست دولت افغانستان است.

به  را  مخدر  مواد  بایستی  اینکه  بیان  با  وی 
عنوان یک پدیده شوم در سرلوحه آسیب های 
درصدد  دشمن  کرد:  بیان  بدانیم،  اجتماعی 

گرفتن خودباوری از جوانان کشور ایران است 
که باید به طور جدی با آن مقابله کنیم.دبیر 
شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر خراسان 

جنوبی  نیز در این همایش اظهار داشت: مواد 
دارد  دنبال  به  را  عدیده ای  مشکالت  مخدر 
به طوری که مقام معظم رهبری در رابطه با 

آسیب های اجتماعی نخستین اولویت را مبارزه 
از  جلوگیری  و  کرده اند  عنوان  مخدر  مواد  با 
آسیب های این پدیده شوم در دستور کار سه 
با  اینکه  به  با اشاره  قوه قرار دارد.علی زندی 
مواد  با  مبارزه  ستاد  دبیرکل  دستور  به  توجه 
مخدر امسال به عنوان سومین سال پیاپی این 
ستاد با رویکرد اجتماعی کردن امر مبارزه با 
مواد مخدر فعالیت می کند، یادآور شد: برای امر 
اجتماعی کردن مبارزه با این بالی خانمانسوز 
باید از توان روحانیون، ائمه جمعه، تشکل های 
توان  از  همچنین  و  سپاه  و  بسیج  مختلف 
دستگاه های غیردولتی یعنی سمن ها استفاده 
شود.  به گزارش فارس، در پایان این مراسم 
از دو خانواده شهید و یک خانواده جانباز در امر 
مبارزه با مواد مخدر و همچنین از یک سمن و 
چندین دستگاه اجرایی که در امر مبارزه با مواد 

مخدر همکاری داشته اند تقدیر به عمل آمد.

ورود مواد مخدر از مرزاستان صفر است
در همایش مبارزه با مواد مخدر  مطرح شد 

۳6درصد  کرد:  عنوان  ها  زندان  مدیرکل 
زندانیان پس از آزادی به دلیل نداشتن مهارت 
به  دوباره  یافتن شغل  از  ناکامی  و  ای  حرفه 

زندان باز می گردند.
هفته  مناسبت  به  روز گذشته  مالیی- صبح 
گرامیداشت قوه قضاییه نشست خبری اعضای 
شورای قضایی در سالن کنفرانس دادگستری 
بیرجند برگزار شد که علیرضا صیفی رئیس کل 
دادگستری بیان کرد: در سال گذشته 6۴ هزار و 

۱۰7 پرونده در دادگستری بررسی شد.
و  هزار   ۳۹ تعداد  این  از  اینکه  بیان  با  وی 
و 5۱6  هزار  و 26  دادگستری  در  فقره   5۹۱
پرونده نیز در شوراهای حل اختالف بررسی 
شد، بیان کرد: 6۰ درصد پرونده ها مربوط به 
دادگستری و ۴۰ درصد نیز مربوط به شوراهای 
کرد:  عنوان  صیفی  است.  بوده  اختالف  حل 
های  دادگاه  در  پرونده   ۱۸۴ گذشته  سال 
 کیفری رسیدگی شده است و آخرین موجودی

این  تا  نظر  تجدید  های  دادگاه  های  پرونده 
بررسی  پرونده های مورد  زمان 222 فقره و 
به  است.  پرونده  نیز 2۸  دادگاه های کیفری 
 گفته وی، متوسط زمان رسیدگی به پرونده ها

و  است  روز  استان ۴۸  نظر  تجدید  در شعب 
متوسط زمان رسیدگی در دادگاه های کیفری 

به ۱62 روز رسیده است.

قاچاق مواد مخدر در
 صدر جرائم استان

 صیفی به مهمترین عناوین اتهامی پرونده های
کیفری استان در سال ۹۴ اشاره کرد و افزود: 
مواد  قاچاق  به  مربوط  جرائم  مدت  این  در 
مخدر در راس اتهامات پرونده های کیفری 
غیر  بدنی  صدمه  ایراد  وی،  است.  بوده 
عمدی، رانندگی بدون گواهینامه، سرقت و 

ضرب و جرح عمومی را به ترتیب از دیگر 
مهمترین عناوین اتهامات کیفری  در سال 

گذشته دانست.

طالق توافقی افزایش یافت
رئیس کل دادگستری از رسیدگی به ۹۸2 فقره 
پرونده طالق توافقی در استان خبر داد و تاکید 
درخواست  به  های صادره  تعداد طالق  کرد: 
زوج در این مدت ۴2۸ مورد و صدور گواهی 
عدم سازش به درخواست زوج نیز 227 فقره 
نتایج  این  کرد:  اضافه  صیفی  است.  بوده 
نسبت به سال ۹۳ حاکی از رشد ۱7 درصدی 

طالق توافقی، افزایش 2۰ درصدی طالق به 
درخواست زوجه و افزایش 25 درصدی گواهی 

عدم سازش است.

7درصد زندانیان استان را زنان 
تشکیل می دهند

اربابی مدیر کل زندان های استان نیز در این 
جلسه از کاهش آمار زندانیان خبر داد و بیان 
کرد: متاسفانه سطح سواد پایین  از عوامل موثر 
تحصیالت  زندانیان  بیشتر  و  است  جرایم  بر 
زیردپیلم دارند. وی افزود:  7درصد زندانیان را 

زنان و ۹۳ درصد را مردان تشکیل می دهند 
که متاسفانه آمار زندانیان زن خراسان جنوبی 2 

درصد باالتر از میانگین کشوری است.
داد  هشدار  مسئوالن  به  ها  زندان  مدیرکل 
و تاکید کرد: 7۰ درصد زندانیان بومی و ۳۰ 
زنگ  این  و  هستند  بومی  غیر  آنان  درصد 

هشداری برای خراسان جنوبی است.
و  دانست  خاص  را  استان  شرایط  اربابی 
خاطرنشان کرد: باید کارهای فرهنگی، آموزشی  
بیشتر شود و به معیشت مردم هم توجه ویژه  
که  زندانیانی  مجدد  نرخ  وی  گفته  به  کرد. 
درصد  دهم   2/6 باشند  ما  پوشش  تحت 

 است و زندانیانی که تحت پوشش نیستند و
حرفه ای را آموزش ندیده اند ۳6درصد آنان 
به زندان بازمی گردند. اربابی محدودیت های 
مالی ، ضعف کار فرهنگی در زندان و امکانات 
اعالم  فرایند  این  تشدید  از عوامل  را  رفاهی 
کرد. وی  از تعداد کم محکومین زیر ۱۸سال 
در ندامتگاه ها خبر داد و افزود: خوشبختانه آمار 

محکومین ۱۰ نفر هستند.

برنامه های اقتصاد مقاومتی
 زیر ذره بین سازمان بازرسی 

علوی مدیرکل بازرسی استان نیز از ۹5پرونده 
تخلف دستگاه ها اجرایی در سال گذشته خبر 
داد و عنوان کرد: ۴۳ پرونده در بازرسی هایی 
که به صورت موردی بوده برای دستگاه اجرایی 
تشکیل شده است . وی از کاهش تخلفات در 
دستگاه های اجرایی خبر داد و یادآور شد: پرهیز 
از فساد اداری و افزایش بهره وری کاری را شاهد 
 هستیم. علوی اظهار کرد: تمام دستگاه های

را  خود  مقاومتی  اقتصاد  های  برنامه  اجرایی 
باید به سازمان بازرسی ارائه دهند تا بدانیم چه 

برنامه ای برای استان مفید است.

80 درصد پرونده های زندانیان ، 
تحت نظر روانشناس است

جعفرپور جانشین پزشکی قانونی این سازمان را 
بازوان توانمند قوه قضاییه دانست و بیان کرد: 
با شروع طرح تحول سالمت پزشکان رغبتی 
برای فعالیت در این عرصه ندارند چون حقوق 
و مزایای کمتری نسبت به پزشکان آزاد و طرح 

نظام سالمت دریافت می کنند.
وی نزاع را در صدر دالیل مراجعات به پزشکی 
کرد: ۸۰ درصد  و خاطرنشان  دانست  قانونی 
ارجاع  قانونی  پزشکی  به  که  هایی  پرونده 
داده می شوند به روانشناس مراجعه می کنند.

جانشین پزشکی قانونی علت  بیشتر فوتی ها 
در استان را در ابتدا تصادفات ، بیماری قلبی و 
عروقی ، مرگ بر اثر سوء مصرف مواد مخدر 
اعالم کرد و افزود: بیشترین فوتی ها ناشی از 
تصادفات در محور طبس است و خودرو پراید 

درصدر خودروهای مرگ آفرین بوده است!

حذف کاغذ در ادارات ثبتی
و  اسناد  ثبت  مدیر کل  پور  ا... حاجی  قدرت 
ایجاد  کرد:  بیان  جلسه  این  در  نیز  امالک 

به  وابستگی  کاهش  و  الکترونیکی  آرشیو 
گردش پرونده ها و حذف کاغذ در ادارات ثبتی 
یکی از برنامه های مهم و بزرگ سازمان ثبت 
اسناد و امالک کشور است. وی با بیان اینکه 
با این اقدام مجموعه سوابق مالکیتی ۱۰۰ سال 
کارکرد با امنیت مناسب و به صورت دیجیتال 
گذشته  سال  در  افزود:  می شود  ذخیره سازی 
حدود ۳ میلیون و 2۰۰ هزار برگ معادل 2۱۰ 
هزار پرونده از مجموع پرونده های ثبتی امالک 
و تمامی دفاتر امالک استان تصویربرداری ، 
داده آمایی و در بانک جامع امالک قرار گرفته 
است. مدیر کل ثبت اسناد و امالک افزود: در 
انجام فرآیندهای مختلف  این طرح تمام نکات 
اسناد و مدارک موجود  از  به حفاظت  مربوط 
مالکان رعایت و حقوق  ثبتی  پرونده های  در 
مالکیتی اشخاص حقیقی و حقوقی به عنوان 
حق الناس و بیت المال به طور دقیق و مطابق 
با پرونده ها و سوابق ثبتی آرشیو الکترونیکی 

می شود.

با افرادی که تظاهر به روزه خواری 
می کنند به شدت برخورد می شود 

در حاشیه این نشست خبری صیفی رئیس کل 
به متعارضین امالک ملی  استان  دادگستری 
حاشیه شهرها هشدار داد و تاکید کرد: با افراد 

زمین خوار به شدت برخورد می کنیم.
رمضان  مبارک  ماه  عزت  و  جایگاه  از  وی 
در  کسی  اگر  کرد:  خاطرنشان  و  گفت  هم 
منظرعموم  تظاهر به روزه خواری کند برخورد 
بازرسی  کل  مدیر  علوی  کنیم.  می  جدی 
استان خطاب به بازرسان دستگاه های دولتی 
از تخلفی در دستگاه  اگر  بازرسان  بیان کرد: 
های دولتی اطالعی داشته باشند و به مراجع 
ذیصالح خبر ندهند مجرم محسوب می شوند.     

طالق توافقی در خراسان جنوبی۱7 درصد افزایش داشته است  

برزجی-  جشن گلریزان امسال  دوم تیر همزمان با ۱6 
ماه مبارک رمضان برگزار خواهد شد.

از   به گزارش خبرنگار ما ، برای برگزاری این جشن 
تولیت  ا...رئیسی  آیت  جمله  از  استان  برجسته  افراد 
مجلس  در  استان  نمایندگان  و  رضوی  قدس  آستان 
شورای اسالمی دعوت شده که هنوز پاسخ قطعی برای 
حضورشان دراین مراسم وجود ندارد.به گفته مدیر کل 

زندان های خراسان جنوبی   در جشن گلریزان سال 
گذشته ۴5 میلیون تومان کمک جمع آوری شد . 

همچنین در طول سال ۹۴ هم 6۰ میلیون تومان دیگر 
برای کمک به زندانیان جرایم غیر عمد اهدا شد.

ساعت  امشب  گلریزان  جشن  است  ذکر  به  الزم 
در  واقع  الغدیر  سالن  محل  بیرجنددر  در   ۱۸/۳۰

ابتدای خیابان پاسداران برگزار می شود. 

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان جنوبی 
گفت: تهیه سند سالمت و توسعه استان امری بسیار مهم 
بوده و همه دستگاه ها باید حمایت و همکاری الزم را 
در اجرای طرح داشته باشند. محمد حسینی در کارگروه 
تخصصی سالمت و امنیت غذایی استان ادامه داد: اگر این 
 سند به خوبی طراحی و تدوین شود، برنامه های آتی نهاد ها

تصمیمات  و  گذاری شده  نیز هدف  زمینه سالمت  در 

درستی اتخاذ می شود. وی با اشاره به اجرای طرح خود 
مراقبتی، اظهار کرد: دستگاه ها موظف به همکاری در 
اجرای این طرح بوده و باید آن را در جامعه الگوسازی 
کنند. حسینی با اشاره به مراکز تحت نظارت عرضه شیر و 
لبنیات، بیان کرد: این مراکز نیز باید از سوی دستگاه های 
مربوطه تقویت شوند. وی افزود: باید فرهنگ استفاده از 

شیر کامل و سالم در جامعه نهادینه شود.

 در کارگروه سالمت استان تاکید شد:امشب ؛ همزمان با 16 ماه مبارک رمضان

لزوم همکاری دستگاه های اجرایی در تهیه سند سالمت جشن گلریزان در بیرجند برگزار می شود

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه )نوبت دوم(
شرکت تعاونی مرزنشینان مومن آباد سربیشه

تاریخ انتشار: 1395/4/2
جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت تعاونی مرزنشینان مومن آباد سربیشه سه شنبه 1395/4/15 

ساعت 9 در محل سربیشه - مسجد امام حسن مجتبی )ع( برگزار می شود. از کلیه اعضا دعوت می شود برای 

اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این مجمع حضور بهم رسانند. ضمنا چنانچه عضوی بنا به دالیلی 

نتواند شخصا حضور یابد، می تواند همزمان با نماینده تام االختیار خویش با هم از ساعت 8 لغایت 12 تا تاریخ 

1395/04/14 به دفتر شرکت مراجعه و برگ وکالت نامه را تنظیم و برگه ورود به جلسه مجمع را دریافت 

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

دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس- طرح  و تصویب صورت های مالی سال 1394- طرح  و تصویب بودجه 

پیشنهادی سال 1395- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی- طرح و تصویب تغییرات 

اعضا و سرمایه - تعیین حق الزحمه بازرس- تصمیم گیری در خصوص میزان پاداش هیئت مدیره
هیئت مدیره تعاونی

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت اول
نظر به اینکه در پرونده کالسه 2189/94 اجرایی اموالی شامل یک دستگاه جوش رکتیفایر 200 آمپر ساخت چین کارکرده به مبلغ 
5/500/000 ریال - 20 متر کابل جوش دست دوم به مبلغ 3/500/000 ریال - یک دستگاه پروفیل بر به مبلغ 7/500/000 ریال و 

گیره سه پل )سه پایه( به مبلغ 1/800/000 ریال جمعا به مبلغ 18/300/000 ریال کارشناسی شده در قبال بدهی آقای غالمرضا خسروی به مبلغ 
26/792/167 ریال در حق آقای سید محمد هاشمی از طریق مزایده روز سه شنبه تاریخ 95/4/15 از ساعت 9 الی 10 صبح در دفتر اجرای احکام 
مجتمع شورای حل اختالف بیرجند 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 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. لذا متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج 
روز قبل از موعد مزایده به این اجرا واقع در خیابان طالقانی- بین طالقانی 16 و 14 مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند مراجعه و از مورد مزایده 
بازدید به عمل آورند. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود. ضمنا آگهی مزایده از وب سایت دادگستری به آدرس www.dadkj.ir قابل 

مشاهده می باشد.
حاجی پور- مدیر اجرای احکام مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند

دادگستری کل استان خراسان جنوبی

آگهی نتیجه انتخابات انجمن صنفی کارفرمایی نمایندگان بیمه ایران  استان خراسان جنوبی 
به استناد ماده 131 قانون کار و آیین نامه مربوط و به موجب صورتجلسه مورخ 95/02/26 مجمع عمومی و 
صورتجلسه مورخ 95/03/17 هیئت مدیره و سایر مدارک تسلیمی، اسامی و سمت هریک از اعضای اصلی و علی 
البدل هیئت مدیره کانون مذکور که از تاریخ 95/02/26 به مدت سه سال و بازرسان از تاریخ یاد شده به مدت یک 

سال انتخاب شده اند به شرح ذیل می باشد:

انجمن مذکور به شماره 119-3/2-12 در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان به ثبت رسیده و مطابق ماده 
21 اساسنامه کانون کلیه اسناد و اوراق مالی و بهادار و تعهدآور با امضای رئیس هیئت مدیره یا دبیر به اتفاق خزانه 

دار و ممهور به مهر کانون معتبر خواهد بود.

1- خانم افسانه عابدینی
2- آقای محمد حسین طاهریان

3- آقای رضا طاهریان 
4- آقای حسین ریحانی

5- آقای محمدرضا فرح نژاد 
6- آقای حمیدرضا بندگی   
7- آقای محمد علی غفاری     

8- آقای سید مهدی پروانه جلیلی
9- آقای محمود بهترین

10- آقای محمد ابراهیم زرگری 
11- خانم فاطمه کبری صباغی

12- آقای جواد کدخدا   

رئیس هیئت مدیره
نایب رئیس هیئت مدیره
خزانه دار هیئت مدیره 

دبیر هیئت مدیره 
عضو اصلی هیئت مدیره
عضو اصلی  هیئت مدیره
عضو اصلی  هیئت مدیره
عضو اصلی هیئت مدیره

   عضو علی البدل هیئت مدیره
عضو علی البدل هیئت مدیره

بازرس اصلی انجمن
بازرس علی البدل انجمن
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 امام حسن مجتبی علیه السالم :
كسی كه در دلش هوايی جز خشنودى خدا خطور نكند، 
من ضمانت می كنم كه خداوند دعايش را مستجاب كند.

كافی : ج 2، ص 62، ح 11 

رقابت های سیاسی را برای رفع مشکالت 
کشور به رفاقت تبدیل کنیم

رئیس جمهور همه جناح های سیاسی کشور را برای 
رسیدن به اهداف ملی و رفع مسایل اساسی کشور 
به اتحاد و وحدت فرا خواند. روحانی افزود: باید در 
مسیر اجماع سازی گام برداریم و در قالب رقابت 
سالم سیاسی، از میزان اختالفات احتمالی بکاهیم 
و همه برای تقویت و توسعه کشور تالش کنیم. 
رئیس جمهور با تأکید بر »دولت یازدهم یک دولت 
فراجناحی است«، اظهار داشت: از ابتدای فعالیت 
دولت تالش داشتم تا نمایندگان جناح ها با افکار 
مختلف دور میز دولت و برای آبادانی کشور تالش 
کنند. روحانی همچنین به جناح ها و تشکل های 
ماهیانه  آنان  نمایندگان  که  داد  پیشنهاد  سیاسی 
نشستی را برگزار کنند و در آن به بررسی و ارائه 
کشور  اصلی  معضالت  و  مسایل  درباره  راهکار 

بپردازند که همگان روی آن اشتراک نظر دارند.

روحانی به جای تعریف واهی از برجام 
پیگیر اجرای تعهدات آمریکا باشد

با بیان  رئیس سابق کمیسیون اصل 90 مجلس 
مشاهده  مفیدی  آثار  هیچ  برجام  از  ملت  اینکه 
نکرده اند، گفت: روحانی به  جای این  همه تعریف 
واهی از دستاوردهای برجام پیگیر اجرای تعهدات 
برجام توسط آمریکا باشد. پورمختار افزود: پس از 
گذشت چند ماه از برجام، چهره آمریکایی ها نمایان 
شد و هشدارهایی که از قبل رهبری می دادند امروز 

نتیجه آن را در رفتار گستاخانه آنها دیدیم.

کواکبیان: عده ای در انتخابات 
کمیسیون ها از پشت به ما خنجر زدند 

دبیرکل حزب مردم ساالری گفت: بسیاری اخالق 
ما  تا  می دهند  شعار  تنها  را  سیاست  و  اسالمی 
انسان ها به درجه تقوا نرسیده ایم نباید به عرصه 
سیاست وارد شویم. کواکبیان با اشاره به این که 
عده ای به روی ما لبخند می زنند و از پشت خنجر 
این  کامال  کمیسیون ها  انتخابات  در  کرد:  اظهار 
مسئله را شاهد بودیم. افرادی در عرصه سیاست 
مغازه دو نبش باز می کنند و این از نبود تقوا است. 

سعید جلیلی رقیب احمدی نژاد می شود؟

کنعانی، عضو جبهه ایستادگی در پاسخ به سوالی 
مبنی بر اینکه در انتخابات ریاست جمهوری 96  
جلیلی شرکت می کند و شنیده ها حاکی از حضور 
احمدی نژاد هم است آیا سعید جلیلی رقیبی برای 
احمدی نژاد است،گفت: احتمال دارد جلیلی شرکت 
بعید  اما  کند،  از وی حمایت  نژاد  احمدی  و  کند 
می دانم که احمدی نژاد خود در صحنه انتخابات 
ریاست جمهوری سال 96 شرکت کند که سعید 

جلیلی رقیبی برای وی  باشد.
ایرنا-  جشن والدت امام حسن مجتبی )ع( در امامزادگان باقریه )ع( بیرجند برگزار شدعکس روز 

هشدار  سردار سلیمانی:  با مقاومت 
مسلحانه بی سابقه ای مواجه خواهید شد

فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران در پی سلب 
تابعیت رهبر شیعیان بحرین هشدار داد: در صورت 
مقاومت  با  قاسم  عیسی  شیخ  به  تعدی  هرگونه 
اسقاط  که  می شوید  روبرو  بی سابقه ای  مسلحانه 
بود.  خواهد  آن  تبعات  از  گوشه ای  بحرین  رژیم 
یقینا  است:  آمده  سلیمانی  قاسم  سردار  بیانیه  در 
آنها می دانند تجاوز به حریم آیت ا... شیخ عیسی 
قاسم خط قرمزی است که عبور از آن شعله ای 
از آتش را در بحرین و سراسر منطقه پدید خواهد 
مسلحانه  مقاومت  جز  راهی  مردم  برای  و  آورد 
باقی نخواهد گذاشت. قطعا تاوان آن را آل خلیفه 
این  نابودی  نتیجه آن جز  و  پرداخت خواهد کرد 
رژیم سفاک نخواهد بود. حامیان آل خلیفه بدانند 
اهانت به  شیخ عیسی قاسم و استمرار فشارهای 
بیش از حد به مردم بحرین سرآغاز انتفاضه خونینی 
بود  به عهده کسانی خواهد  آن  است که عواقب 
که به گستاخی حکام بحرین مشروعیت می دهند.

کره: به پایگاه های آمریکا حمله می کنیم

یانگ  پیونگ  داد:  هشدار  شمالی  کره  مقام  یک 
اقدام  هرگونه  مشاهده  در صورت  تا  است  آماده 
تحریک آمیز ، پایگاه های آمریکایی را در منطقه 

که در دسترس ارتش است، هدف قرار دهد.

با قوت گرفتن بحث تغییر استاندار 
خراسان جنوبی انجام خواهد شد ؛

آزمون بزرگ برای نمایندگان استان

) ادامه از صفحه اول ( مردم استان نیز به این مباحث 

واکنش نشان داده ، انتخاب استاندار جدید احتمالی 
، اظهارات  این  داشتن  واقعیت  صورت  در   را 

اولین و بزرگ ترین آزمون برای نمایندگان چهار 
حوزه انتخابیه استان در مجلس شورای اسالمی 
می دانند و در بیان دیدگاه های خود به صراحت 
به مولفه های مهم در انتخاب استاندار آتی اشاره 
تاکید  با  جنوبی  خراسان  شهروندان  نمایند.  می 
خطا  و  آزمون  فرصت  دیگر  که  نکته  این  بر 
بایست  می  استاندار  و  ندارد  وجود  استان  برای 
در  مدیریتی  کافی  تجربه  که  باشد  نیروهایی  از 
کنند  می  تاکید  باشد،  داشته  را  مختلف  سطوح 
که دولت کسانی را که نیاز به تجربه اندوزی و 
آموزش فن استانداری دارند به استان اعزام نکند 
و فرصت پیشرفت و توسعه این منطقه محروم را 
نمایندگان  این  معتقدند  بسیاری  ندهد.  دست  از 
و  دلسوز  گزینه  یک  روی  اجماع  با  که  هستند 
استاندار  عنوان  به  استان  از  شناخت   دارای 
توسعه  سمت  به  را  جنوبی  خراسان  توانند  می 
هدایت نمایند و بدون شک عدم اجماع روی یک 
یک  جز  حاصلی  نمایندگان  بین  در  قوی  گزینه 

انتخاب ضعیف نخواهد داشت.

 منتظر عزل مدیران با فیش های نجومی هستیم
 

دادستان کل کشور با اشاره به موضوع فیش های مطرح 
با  برخورد  در  رئیس جمهور  تاکید  و  رسانه ها  در  شده 
مدیران متخلف، گفت: منتظر عزل مدیرانی هستیم که 
تخلف آنها اثبات می شود. منتظری درباره برخورد دستگاه 
قضا با فیش های حقوقی میلیونی مدیران  افزود: متاسفانه 
فیش های حقوقی ابزاری برای جناح بندی های سیاسی شده است. دولت و قوه 

قضائیه بر آن هستند که با این موضوع به طور جدی برخورد کنند.

احمدی نژاد حمایت اصولگرایان را نمی خواهد ؛ روحانی و احمدی نژاد به دور دوم می روند 
 

سردار احمد خورشیدی از احتمال کاندیداتوری محمود احمدی نژاد سخن گفت. پدر داماد احمدی نژاد در عین حال که می گوید حمایت 
اصولگرایان از احمدی نژاد را بعید می داند، اما از مذاکرات برخی چهره های این جریان با رئیس جمهور سابق خبر می دهد. وی می گوید: 
نه احمدی نژاد دنبال جذب اصولگرایان است، نه اصولگرایان به دنبال او هستند. تفکر احمدی نژاد این است که جناح خیلی نقشی ندارد 
 و همه از جناح ها گذشته اند. وی با بیان اینکه موثران جریان اصولگرا از احمدی نژاد دعوت به کاندیداتوری کرده اند، گفت: انتخابات 84

سال 96 تکرار می شود. وی افزود: الریجانی و باهنر در انتخابات آینده در کنار روحانی خواهند بود اما مناظره ها هستند که همه چیز را مشخص و حرف اول را خواهد زد.

قرار بود نوچه های کدخدا لنگ بیندازند اما ...

رئیس سازمان بسیج مستضعفین با اشاره به بدعهدی 
اجازه  تنها  نه  امروز  گفت:  برجام  از  پس  آمریکا  های 
دسترسی به اموال مان را نمی دهند، بلکه به آن دستبرد 
هم می زنند و حتی جوجه استکبار )کانادا( هم به اموال 
ما دستبرد می زند. سردار نقدی با بیان اینکه در برجام 
این وعده های دروغین را تجربه کردیم، تصریح کرد: قرار بود با کدخدا کنار 
بیاییم تا نوچه هایش جلوی ما لنگ بیندازند، اما می بینیم که اوضاع بدتر شد.

رهبر  ای   خامنه  ا...  آیت  حضرت 
را  شاعران   ، اسالمی  انقالب  معظم 
کشور  ارزشمند  ذخایر  و  سرمایه ها 
»زنده،  لزوم  بر  تأکید  با  و  خواندند 
در  شعر  بودن  موضع دار  و  بهنگام 
نیازهای  و  اصلی  مسایل  خصوص 
امروز جنگ  کشور« خاطرنشان کردند: 
ای مبارزه  و  نرم  نوع جنگ  از   دیگری 

سیاسی و فرهنگی در جریان است و در 
ابزاری  به عنوان  باید  شعر  مصاف،  این 

مؤثر به مسئولیت خود عمل کند.
و  اشعار  ترویج  لزوم  بر  تأکید  با  ایشان 
سطح  در  موضع دار  و  زنده  سرودهای 
سایر  و  صداوسیما  مسئولیت  و  وسیع 
زمینه  این  در  مسئول  های  دستگاه 
نسبت  امروز  کردند:  نشان  خاطر 
برجسته ای  و  زنده  اشعار  گذشته  به 
یمن،  فلسطین،  درباره  شعر  همچون 

غواص،  شهدای  مقدس،  دفاع  بحرین، 
مظلومیت  یا  حرم  مدافع  شهدای 

شیخ  زکزاکی  شیخ  مجاهدانی همچون 
گفته  نیجریه  مصمم  و  شجاع  مظلوم، 
شعرهای  این  متأسفانه  اما  می شود 

ترویج  خوبی  به  روحیه بخش،  و  مؤثر 
این خصوص  و منعکس نمی شود و در 

کوتاهی و کم کاری وجود دارد.
خیانت های آمریکا در قضیه برجام به 

افکار عمومی منتقل شود.

 شعر باید زنده باشد و نسبت به مسایل 
داشته  موضع  کشور  نیازهای  و  جاری 
باشد. حضرت آیت ا... خامنه ای، »بیان 
قضیه  در  آمریکایی ها  های  خیانت 
عرصه های  از  دیگر  یکی  را  برجام« 
ممکن برای سرودن شعر زنده خواندند 
و گفتند: عالوه بر سیاسیون، هنرمندان 
واقعیت ها  این  باید  به  ویژه شاعران  و 

را به افکار عمومی منتقل کنند.
اقدامات  برخی  از  انتقاد  با  انقالب  رهبر 
غلط در ترویج و تجلیل هنرمنداِن بدون 
اعتقاد و ولنگار، افزودند: متأسفانه گاهی 
مفاهیم  به  گرایش  ذره ای  که  فردی  از 
نداده  نشان  اسالمی  انقالب  و  اسالم 
هنرمندی  از  اما  می شود  تجلیل  است، 
که همه عمر و سرمایه هنری خود را در 
راه اسالم و انقالب گذرانده  است، تجلیل 

نشده و به او توجه نمی شود.

خیانت های آمریکا در قضیه برجام به افکار عمومی منتقل شود

دو سال می گذرد و می سوزیم
و به هر جا می نگریم، خاطره ای از تو در خیال ما شکل می گیرد. دو سال است که 

سنگ صبور خود را از دست داده ایم و نگاه پاکش را دیگر نمی یابیم
 چه سخت است فراق کسی که یاد و روحش همیشه در کنار ماست  و او خود نیست

در سومین سالگرد فقدان همسر مهربان و مادر عزیزمان 

روانشاد کربالئیه حوا هوشیاری
 یادش را با ذکر فاتحه و صلوات گرامی می داریم. 

همسر و فرزندان

ثبـت نـام کربـال 
اعـزام بعـد از مـاه مبـارک رمضان

آدرس: میدان شهدا 
دفتر خدمات زیارتی عماد بیرجند
32224113  

خاندان محترم حافظ و زنگویی
درگذشت  بزرگ خاندان مرحوم مغفور

شادروان علی نقی حافظ
را تسلیت عرض نموده، از خداوند متعال برای آن مرحوم رحمت و غفران و برای شما طول عمر مسئلت داریم. 

 موسسه خیریه هیئت حسینی
آدرس: طالقانی 13 - روبروی بازارچه کشاورزی - سمت چپ 
 کانون فرهنگی تربیتی حضرت زینب )س(  تلفن: 32221611

شروع کالس ها: 95/4/20       مهلت ثبت نام: 95/4/14

کانـون فرهنگی تربیتـی حضـرت زینـب )س(

قرآن، کامپیوتر، هنرهای تجسمی )نقاشی مدادرنگی، رنگ روغن، نقاشی روی شیشه و ...( 
هنرهای دستی )خیاطی، تابلو فرش، شفق دوزی، گل های کریستالی، دوخت کیف چرمی و...(
شیرینی پزی و انواع دسر، روباتیک، زبان، ورزشی، نمایش آهنگین همراه با موسیقی و ...

از بین دانش آموزان دختر مقاطع مختلف تحصیلی و داوطلبان آزاد 
در رشته های ذیل در تابستان 95 هنرجو می پذیرد:

فروش دو قطعه زمین تجاری با قیمت مناسب
قابل معاوضه با خودرو      09153614380 - 09155617200

اصالحیـه
پیرو آگهی مورخ 95/3/17 روزنامه آوای خراسان جنوبی بدین وسیله به اطالع 
و  چهکند  متری  شهری140  بهداشتی  پایگاه  احداث  پروژه  برآورد  رساند:  می 

حاجی آباد به مبلغ 2/933/906/760 ریال و تضمین 147/000/000 ریال اصالح می گردد.
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند










