
چهارشنبه 9  تیر  1395     23 رمضان 1437      29  ژوئن  2016      سال نوزدهم       شماره  3541

وجه ا... خدمتگذار :
 دوست داشتم بیشتر به 

مردم استان خدمت کنم

صفحه 7

صفحه 8

صفحه 8

صفحه 8

هدیه ۱.۶۰۰.۰۰۰ تومانی تأمین 
اجتماعی به زوج های جوان

 
بیمه  ترغیب  منظور  به  اجتماعی  تأمین  سازمان 
شدگان به ازدواج به زوج های جوانی که در شرف 
این سازمان هستند  بیمه  ازدواج و تحت پوشش 
کمک هزینه ازدواج پرداخت می کند. به گزارش 
عصر اعتبار، این کمک هزینه شامل بیمه شدگانی 
می شود که برای اولین بار ازدواج می کنند و معادل 
یک ماه متوسط مزد یا حقوق بیمه شده است که 
برای زوج هایی که عروس و داماد هر دو شرایط 
دریافت آن را داشته باشند در مجموع مبلغی حدود 

یک میلیون و 600 هزار تومان خواهد بود.

آمارهای اروپایی
انتقاد امیرحسنخانی از تناقض ارقام بیکاری و جایگاه واقعی استان در کشور ؛ 

واکنش نظر افضلی به بی توجهی
 به نمایندگان در انتخاب استاندار :

 در ابتدای نمایندگی
حرمت ما را در بین 
مردم نگه می داشتید

رئیس حوزه علمیه معصومیه بیرجند
در جمع معترضان به تغییر استاندار : 

دولت با تصمیماتش
از واکنش مردم
گالیه  نکند

6  درخواست 
سرمایه گذاری خارجی 

در خراسان جنوبی

صفحه 7

فروش ویژه ساعت دیجیران 
شرح در صفحه 4

آگهـی مناقصـه
تعاونی مسکن مرکز آموزش 04 بیرجند در نظر دارد: خرید قطعات و عملیات 
نصب و راه اندازی کامل آسانسورهای تعداد پنجاه بلوک از فاز دو پروژه شهید 
صیاد شیرازی خود را براساس قرارداد خاص با تضمین شرکت در مناقصه به 
مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد 
شرایط واگذار نماید. به همین منظور از کلیه پیمانکارانی که دارای گواهینامه 
انجام این عملیات می باشند، دعوت  از مراجع ذیصالح برای  های مربوطه 
به عمل می آید تا پایان وقت اداری مورخ 1395/4/15 با در دست داشتن 
مدارک، سوابق اجرایی، ضمانت نامه بانکی شرکت در مناقصه به دفتر تعاونی 
واقع در بیرجند - بلوار شهید خلیل طهماسبی - مجموعه کوهسنگی ارتش 
مراجعه و مدارک را تحویل نمایند. بدیهی است اعالم آمادگی و ارائه مدارک 

حقی برای ارائه دهنده مدارک ایجاد نمی نماید.
هزینه درج آگهی برعهده برنده مناقصه می باشد.

فرزند نازنینم جناب آقای 

میالد مشرقی مقدم
کسب مقام اول قهرمانی مسابقات شطرنج استان در 
رده سنی آزاد و کسب سهمیه حضور در مسابقات 

نیمه نهایی کشور برای اولین بار در استان 

را خدمت شما که موید توانمندی و شایستگی ات می باشد
پــدرت صمیمانه تبریک عرض می نمایم. 

خواهر زاده عزیزمان جناب آقای علی قدبا
موفقیت چشمگیر و شادی آفرینت را در 

کسب رتبه یک کارشناسی ارشد 
که نشان از توانمندی و تالش شبانه روزی ات می باشد، صمیمانه تبریک عرض 
نموده، موفقیت و بهروزی شما را در تمامی مراحل زندگی از باریتعالی آرزومندیم.

دایی ها و خاله ها

نوه عزیزمان جناب آقای علی قدبا
قبولی شما را در مقطع 

کارشناسی ارشد و کسب رتبه یک
 که حاصل تالش و پشتکار مجدانه ات می باشد، تحسین نموده و صمیمانه ترین 

تبریکات خودمان را به موجب این موفقیت تقدیم می نماییم. 

پدربزرگ و مادربزرگ

آگهی برگزاری جلسه مجمع عمومی )نوبت دوم( عادی ساالنه

نظام مهندسی معدن استان خراسان جنوبی

در تاریخ 95/4/۱۰

مجمع عمومی عادی )نوبت دوم( ساالنه سازمان نظام مهندسی معدن استان خراسان 
جنوبی در تاریخ 95/4/10 از ساعت 17 الی 19 در محل سالن اجتماعات سازمان 
صنعت، معدن و تجارت واقع در خیابان شهید مطهری برگزار خواهد شد. اعضایی که 
دارای عضویت معتبر هستند، حق رای خواهند داشت. برای تسهیل، اعضایی که بدهی 
حق عضویت داشته باشند، می توانند بدهی خود را در همان روز نقدا پرداخت کرده و 

برگ ورود به جلسه دریافت کنند.

دستور کار مجمع به شرح ذیل است:
شنیدن گزارش عملکرد ساالنه - بررسی و تصویب ترازنامه  مالی سال 1394- تصویب برنامه 
و بودجه سال 1395-  انتخاب بازرس- تصویب پیشنهادهای هیئت مدیره برای تعیین حق 
 عضویت، ورودیه و سایر دریافتی ها و پرداخت های ارکان سازمان طبق دستورالعمل های 
عمومی  مجمع  تشکیل  ضرورت  بررسی  االنتشار-  کثیر  روزنامه  تعیین   -  مصوب 

فوق العاده - بررسی سایر امور

هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی معدن استان خراسان جنوبی

ثبـت نـام  کربـال
اعزام بعـد از ماه مبارک رمضان

آدرس: میدان شهدا 

دفتر خدمات زیارتی عماد بیرجند

 32224۱۱3  

واحدآپارتمان 140 الی 160 متری ترجیحًا 
در معلم ، غفاری ، امیرکبیر و جماران خریداریم.  

تلفن تماس: 09335611664



2
چهارشنبه * 9 تیر 1395 * شماره 3541

 اعالم معرفی شدگان چند برابر ظرفیت رشته های بورسیه ارشد؛ 14 تیر
سخنگوی سازمان سنجش کشور گفت:  اسامی معرفی شدگان چند برابر ظرفیت کد رشته محل های بورسیه و یا دارای شرایط خاص آزمون 
کارشناسی ارشد سال 1395 دوشنبه 14 تیر اعالم می شود. به گزارش جام جم آنالین ، حسین توکلی افزود:  اسامی این افراد از طریق سایت 
اینترنتی این سازمان به نشانی WWW.SANJESH.ORG منتشر می شود. 

در شرایطی که کیفیت پایین برخی قطعات به 
کار رفته در تولید خودروهای داخلی باعث ایجاد 
براساس  می شود،  خریداران  برای  مشکالتی 
جبران  به  ملزم  خودروسازان  جدید  قانون  یک 
جم  جام  گزارش  به  شدند.  وارده  خسارت های 
آنالین ، مردم اطمینانی به سالم بودن خودروهای 
که  به گونه ای  ندارند  داخل  تولید  کیلومتر  صفر 
براساس نظرسنجی ای که سال گذشته صورت 
خودروی  »سالمت«  پاسخ دهندگان  گرفت، 

صفر کیلومتر خریداری شده را به عنوان یکی 
از  خود  اساسی  خواسته های  و  دغدغه ها  از 
خودروسازان داخلی مطرح کردند. وزیر صنعت، 
بودن  پایین  از  بار  چندین  نیز  تجارت  و  معدن 
کیفیت خودروهای داخلی انتقاد کرده است. در 
یکی از این انتقادات محمدرضا نعمت زاده اظهار 
کرده که چرا خودروی صفرکیلومتر تولیدی قبل 
از 1۰ هزار کیلومتر کارکرد باید خراب شده و به 
تدوین  در  وضعیت  این  کند؟  مراجعه  تعمیرگاه 

از  حمایت  قانون  اجرایی  آیین نامه  اصالحیه 
قرار  توجه  مورد  خودرو  مصرف کنندگان  حقوق 
خودروسازان  قانون  این  براساس  است.  گرفته 
بودن  پایین  از  ناشی  خسارت  جبران  به  ملزم 
کیفیت قطعات یا تعمیرات شده اند. در این زمینه 
در ماده ۲5 این قانون تاکید شده است: چنانچه 
به تشخیص مراجع مربوطه در قانون به علت 
عدم کیفیت تعمیرات، سهل انگاری و یا استفاده 
عرضه کننده،  توسط  استاندارد  غیر  قطعات  از 

واسطه خدمات پس از فروش و نمایندگی مجاز، 
خسارتی متوجه مصرف کننده شود، عرضه کننده 
خودرو موظف به جایگزین کردن قطعات، رفع 
جبران  و  وجه  دریافت  بدون  خدمات  نقصان 
خسارت وارده است. اصالحیه آیین نامه اجرایی 
قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو 
چندی پیش از سوی معاون اول رییس جمهوری 
به وزارت صنعت، معدن و تجارت و شرکت های 

عرضه کننده خودرو ابالغ و اجرای آن آغاز شد.

در حالی نرخ تورم از سوی نهادهای آماری کشور تک 
رقمی اعالم شد که مردم هنوز آن را حس نمی کنند و 
می پرسند چه چیزی از تورم تک نرخی در زندگی روزمره 
عاید آنها می شود. به گزارش جام جم آنالین ، نرخ تورم بر 
اساس آمارهای مرکز آمار و بانک مرکزی در حالی به زیر 
1۰ درصد رسید که هنوز گشایشی در وضعیت اقتصادی 
دیده نمی شود،  نرخ تورم تک رقمی تاثیری در وضعیت 

معیشت و سفره خانوارها نگذاشته است.
 البته فراموش نمی کنیم که کاهش نرخ تورم به معنای 

کاهش قیمت ها نیست، اما چیزی از تورم تک رقمی هنوز 
عاید زندگی روزمره مردم عادی نشده است و کسی لذت 

و شیرینی تورم تک رقمی را هنوز حس نکرده است.
مردم هنوز توانایی و قدرت خرید ندارند و هر روز هزینه 
خرید یک سبد خانوار از روز پیش گران تر تمام می شود. 
برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند که نمونه هایی که 
نهادهای آمارگیر برای تعیین شاخص تورم بکار می گیرند، 
با واقعیت های زندگی مردم چندان همخوانی ندارد. آنها 
می گویند که برخی از اقالم سبد نهادهای آمارگیر تورم، 

بر اساس نیازها و کاالها و خدمات مردم متوسط و رو به 
پائین نیست، بلکه اقالمی همچون لوازم خانگی، مبلمان 
و غیره را در بر می گیرد که جایی در زندگی مردم عادی 
جامعه و اقشار متوسط ندارند، حتی بسیاری از مردم قدرت 
قرار مورد محاسبه  در سبد  اقالمی که  از  برخی   خرید 

می گیرد را ندارند. بر همین اساس است که آمارهای 
مردم  معیشتی  با سبد  رقمی  تورم تک  از  منتشر شده 
همخوانی ندارد یا به عبارتی واقعیت اقتصاد ایران با آمارها 

و ارقام و اعداد اعالمی نمی خواند.

 خودروسازان ملزم به جبران خسارت شدند

تورم تک رقمی سفره گرانی را ارزان نکرد

طرح کارت خرید اعتباری کاال
 در سا ل های آتی ادامه می یابد

 
معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی 
در مورد طرح کارت خرید اعتباری کاال گفت: 
این طرح با 4۰ هزار میلیارد ریال اعتبار برای 
گام نخست آغاز شد و امید می رود این میزان 
در آینده افزایش یابد. به گزارش تسنیم، شاپور 
دو  گرفتن  پیش  در  با  دولت  گفت:  محمدی 
سیاست اصلی تقویت صادرات و تحریک تقاضای داخلی، خروج از رکود 
اقتصاد را با قوت پیگیری می کند و تداوم طرح کارت خرید اعتباری از 
جمله اقدام ها در این راستا است. وی تاکید کرد: دو نکته اصلی و اساسی 
که در این موضوع دنبال می شود، رسیدن تسهیالت از دست تولید 

کننده به مصرف کننده و تبدیل شدن تسهیالت از عمده به خرد است.

 »شهریه« جدید مهدهای 
کودک ابالغ شد

رییس سازمان بهزیستی کشور از ابالغ شهریه 
بهزیستی  به  کودک  مهدهای  جاری  سال 
گزارش  به  داد.  خبر  کشور  سراسر  استانهای 
بندپی  محسنی  انوشیروان   ، آنالین  جم  جام 
 اظهار کرد: تعیین شهریه بر اساس درجه بندی
شهریه  می شود؛  انجام  کودک،  مهدهای 
مهدهای کودک یک ستاره 1۰ درصد، دو ستاره ۲۰ درصد، سه ستاره 
3۰ درصد و چهار ستاره 4۰ درصد بیشتر از شهریه پایه در نظر گرفته 
خواهد شد. وی با بیان آنکه شهریه فوق بدون احتساب هزینه صبحانه 
و ناهار است عنوان کرد: در صورتی که مهدکودک صبحانه و ناهار ارائه 

کند حداکثر هزینه ماهیانه آنها 7۰ هزار تومان است.

 بازگشت قیمت سفر به عتبات 
به روزهای پیش از ماه رمضان

به  اشاره  با  زیارت  و  حج  سازمان  رئیس 
افزایش 1۰۰ درصدی اعزام به عتبات عالیات 
نجف،  و  کربال  در  هتل  چند  افتتاح  با  گفت: 
ظرفیت ساالنه اعزام ها به 1.5 میلیون نفر در 
سال افزایش پیدا می کند. به گزارش جام جم 
آنالین، سعید اوحدی گفت: با توجه به ساخت و 
بهره برداری چند هتل در کاظمین، کربال و نجف، امکان اسکان بیشتری 
در این شهرها فراهم شده است بنابراین زائر بیشتری می توانیم به عتبات 
اعزام کنیم. وی در مورد هزینه اعزام ها گفت: برای ماه مبارک رمضان، 
از ماه مبارک  کاهش 15 تا ۲۰ درصدی هزینه ها را داشتیم که بعد 

رمضان هزینه ها به ارقام پیش از این ماه بر می گردد.

دوره »پیش دبستانی« اجباری نیست

با  پرورش  و  آموزش  وزیر  ابتدایی  آموزش  معاون 
تأکید بر اینکه دوره پیش دبستانی اجباری نیست، 
گفت: امسال با مساعدت دولت در سازمان مدیریت 
و برنامه ریزی و کمک مجلس، یک ردیف بودجه 
برای پیش دبستانی با رقم 5۰ میلیارد تومان تصویب 
شد. به گزارش فارس، محمد دیمه ور در پاسخ به 
اجباری  دبستانی  پیش  دوره  »آیا  که  پرسش  این 
پیش دبستانی مطابق  داشت: خیر،  اظهار  است؟«، 
قانون رسمی و غیراجباری است و خانواده ها موظف 
نیستند فرندانشان را به دوره پیش دبستانی بفرستند.

طالی سرخ ایرانی به یغما رفت

پیاز  مسئوالن،  و خواب  غفلت  درسایه  روزها  این 
در  ها  چمدان  و  ها  جیب  در  ایرانی  سرخ  طالی 
گزارش  به  است.  کشور  مرزهای  از  خروج  حال 
از  یکی  زعفران  گرچه  جوان؛  خبرنگاران  باشگاه 
محصوالت استراتژیک و از جمله کاالهای اصیل 
ایرانی در صادرات غیر نفتی به شمار می رود، اما 
خروج فله ای و قاچاق این محصول موجب شده 
که دربازارهای دنیا نامی از برند ایرانی بر سر زبان ها 
نباشد. در این راستا غالمرضا میری رئیس اتحادیه 
صادرکنندگان زعفران در گفتگو با باشگاه خبرنگاران 
جوان؛ با اشاره به قاچاق پیاز زعفران اظهار داشت: 
این مسئله تازگی ندارد و سالهاست که پیاز زعفران 
به افغانستان قاچاق می شود. وی افزود: اگر از سوی 
مسئوالن تمهیداتی برای این محصول استراتژیک 
به کار گرفته نشود دچار مشکل خواهیم شد چرا که 
چینی ها نیز درخراسان رضوی و جنوبی پیاز زعفران 
را با قیمت باالیی خریداری کرده و در نهایت اقدام 

به خروج آن از کشور می کنند.

فاصله قیمت مسکن با جیب مردم

نرخ  از  متوالی  سال  سومین  برای  مسکن  قیمت 
تورم عقب ماند تا مقداری به کف نزدیک شود اما 
هنوز به جیب اقشار پایین نمی خورد.  با وجودی 
که قیمت مسکن از سه سال قبل که وارد رکود 
برآوردها  می دهد  ادامه  خود  آزاد  سقوط  به  شده 
تقاضای  خرید  قدرت  با  هنوز  که  است  حاکی 
روال  همین  به  اگر  اما  ندارد  همخوانی  مصرفی 
ادامه پیدا کند می تواند به کف برسد. به گزارش 
نیمه  شاید  گفت:  کارشناس  یک  آنالین،  اقتصاد 
اول یا نیمه دوم سال 9۶ بتوان شاهد پویایی بازار 
مسکن بود. احمدرضا سرحدی اظهار کرد: معتقدم 
بازار مسکن در سال جاری از رکود خارج نمی شود؛ 
زیرا عواملی که باعث رکود مسکن شده هنوز حل 
از نبود نقدینگی  نشده است. این عوامل عبارتند 
در بخش مسکن، رکود اقتصاد کالن، تحریم ها، 

 عرضه مازاد و حباب قیمت.

 فرهنگیان برای ثبت نام تک کارت 
تا 2۰ تیر فرصت دارند

فرهنگیان برای ثبت نام تک کارت تا ۲۰ تیر 95 
فرصت دارند، این کارت به عنوان کارت شناسایی 
آنها محسوب می شود و به تدریج خدمات دیگر از 
جمله بانکی، کارت بلیت، بیمه و خدمات رفاهی به 
معاونت  تسنیم،  به گزارش  اضافه خواهد شد.  آن 
و  آموزش  وزارت  پشتیبانی  و  مدیریت  توسعه 
پرورش با صدور بخشنامه ای درخصوص تک کارت 
فرهنگیان اظهار کرد: فرهنگیان تا ۲۰ تیر فرصت 
www.profile.medu. دارند با مراجعه به نشانی

ir نسبت به تکمیل اطالعات خود اقدام کنند.

 پیگیری پیشنهاد تغییر روزهای تعطیل برای 
همخوانی اقتصادی ایران و بین الملل

ایرنا- کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی، صنایع، 
معادن و کشاورزی در نوزدهمین نشست خود، هدف 
از پیشنهاد افزایش شمار روزهای تعطیل پایان هفته 
به دو روز و جابجایی تعطیلی پنجشنبه و جمعه به 
جمعه و شنبه را مطابقت بیشتر اقتصاد ایران و نظام 
بین الملل اعالم کردند. رییس کمیسیون گردشگری 
اتاق تهران اعالم کرد: با اعضای کمیسیون در مورد 
پیامدهای این طرح مطالعاتی مباحثی صورت گرفته 
و کمیسیون در نظر دارد نتایج آن را به طور مدون و 
کامل در آینده نزدیک منتشر کند. مهرعلیزاده گفت: 
کمیت و کیفیت تعطیالت، از مسایل اثرگذار بر رشد 
اقتصادی و رفاه اجتماعی محسوب شده و در بیشتر 

کشورها توجه ویژه ای به آن می شود.

گرانی ۱2 تا 2۹ درصدی کاالهای سبد 
معیشت در سایه تورم تک رقمی

افزایش اخیر 1۲ تا ۲9  با اشاره به  فعال کارگری 
دستمزد  و  حقوق  اینکه  و  کاالها  قیمت  درصدی 
هزینه های  جوابگوی  روز   1۰ از  بیشتر  کارگران 
آنها نیست، گفت: رشد قیمت ها در سایه رسوایی 
توفیقی  فرامرز  است.  شده  گم  حقوقی  فیشهای 
معیشتی  مشکالت  درباره  تسنیم،  با  گفت وگو  در 
کارگران با اشاره به اینکه از سال 8۶ تا 9۲ قدرت 
خرید کارگران 187 درصد کاهش پیدا کرده است، 
گفت: رشد قیمت مرغ، حبوبات، گوشت قرمز، برنج، 
ماهی، آب، مخابرات، گاز، درمان، آموزش و تحصیل 

و حمل و نقل را طی چند روز گذشته شاهد بودیم.

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

خیابان فردوسی، نبش حافظ     09155438760- 32421633

18 ماه گارانتی

بیل مکانیکی  
چرخ  الستیکی

تخریب ، خاک برداری 
حفاری کانال

09151613361 - رضوی

اخالق ، انصاف ، کار خوب 
سرلوحه خدمات ماست

سابقه  با  روزی،  شبانه  صورت  به 
درخشان و قیمت کامال توافقی

حمل بار و اثاثیه منزل با خاور مسقف 
و نیسان و کارگر ماهر

 09159634038
09155642959

رحیم آبادی

حمل بار و اثاثیه منزل رحیم آبادی

داربست بنی اسدی
     09151634010

)تخته زیر پا رایگان(

 
     P.V.D.F / شاین

 آدرس: میدان جماران - ساختمان 
مرکزی

 09151633873-مهندس  کارگر

مرکز  پخش ورق های آلومینیوم کامپوزیت

حمل  اثاثیه منزل با خاور مسقف و کارگر ماهر
09159639065 - علی آبادی   ضمنا کارگر تنها نیز داریم

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

دفتر: توحید 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

لوله کشی و آبرسانی، اجرای فاضالب
سرد و گرم ، شوفاژ

نصب شیرآالت ، سرویس کولر 
لوله باز کنی با فنر برقی

تشخیص و رفع ترکیدگی لوله 

    09158651167 - شهریاری

حمـــل اثاثیـــه 
۱۰۰ درصد تضمینی

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



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

پیام شما

آوا جان تو حافظه تاریخی مردم استانی ، یکبار 
در خصوص شورای شهر به مردم قول دادی که 
کنی  یادآوری  را  عملکردشان  انتخابات  زمان 
یک  جمهوری  ریاست  انتخابات  آستانه  در  لطفا 
یادآوری از نحوه احترام به افکار عمومی توسط 
دولت هم برای مردم داشته باش . بدون شک در 

انتخاب آگاهانه مردم بی تاثیر نخواهد بود
915 ... 039
دارای  مهرشهرکه  همت  بلوار  شود  می  چطور 
الین  از  قسمتی  و  الین  یک  باشد  می  دوالین 
در  مابقی  ولی  شده  آسفالت  پیش  سال  دو  دوم 
حالیکه تابلوی شهرداری دارد می گویند تحویل 

شهرداری نشده
915...595
محاسبات،  دیوان  وجود  با  نجومی   حقوق های 
بازرسی، ذیحساب و حراست دستگاهها  سازمان 
این  بودن  عادی  دهنده  نشان  ها  وزارتخانه  و 
ولی  است.  مختلف  های  دولت  در  پرداختها 
چیزی که مهمتر، زشت تر، غیرشرعی تر و غیر 
مرسوم  های   بازی  پارتی  وجود  تراست  قانونی 
در استخدام فرزندان، اقوام و نزدیکان در ادارات 
دولتی است که حرام خواری،حق خوری،قساوت 

قلب،بی اعتقادی،ازتبعات آن است.
935. .. 305
با  محترمشان  مدیران  و  شهردار  خدمت   سالم 
وجود اینکه سه ماه از سال جدید می گذرد خبری 

از اضافه کاری پرسنل نیست ! 
936... 830
 60 گوئید  می  که  شما  فرماندار  آقای  جناب 
شده  پرداخت  بیکار  جوانان  به  تسهیالت  درصد 
من که با نامه رئیس جمهوری محترم به بانک 
آنقدر سنگ  جهت وام خوداشتغالی معرفی شدم 
جلو پام گذاشتن که از وام گرفتن منصرف شدم  
از30میلیون به 10میلیون و آن هم که آنقدر منو 
پیچوندن که من بیخیال وام بشم و بهم وام ندن
915 ... 543
با سالم حدود 3 ساله که پل موسی بن جعفر)ع( 
طول  قرن  چند  داند  می  خدا  و  کردن  شروع  را 
خواهد کشید تا تمام شود احتماال بزرگترین پل 

جهان اینقدر طول نخواهد کشید.
915...839
مسکن  بنیاد  مدرن  فوق  ساختمان  آوا،  سالم 
امام)ره( دستورات  اولین  از  که  اسالمی  انقالب 
است  نشینی  کوخ  نمای  تمام  آینه  بود،بنظرشما 
از  پس  مظلومی  روستایی  نشینی؟کدام  یاکاخ 
به  وارد شدن  توان  روستایی  راه  کیلومترها  طی 
چنین ساختمان مجللی برای حل مشکل مسکن 

خودش را دارد؟!!
915...662

3
ترمینال پروازهای خارجی خراسان جنوبی به مناقصه گذاشته می شود  

فارس- مدیرکل فرودگاه های خراسان جنوبی با اشاره به ترمینال پروازهای خارجی، گفت: این ترمینال 10 هزار مترمربع مساحت دارد که پنج هزار 
متر مربع آن که شامل فاز نخست است و در سال جاری به مناقصه گذاشته می شود. هادی سالمی با اشاره به پروازهای داخلی استان، اظهار 

چهار شنبه * 9 تیر 1395 * شماره 3541داشت: از ابتدای سال جاری تاکنون 143 پرواز ورودی و 143 پرواز خروجی در فرودگاه های استان انجام شده است.
راست می گن خراسان جنوبی صادرات تحصیل 
کرده داره و دولت هم برای تقویت صادرات استان 

مسوول بومی رو اینجا نگه نمی داره
910 ... 963
خوشم آمد از وزیر کشور که به سرعت موضوع را 
جمع کرد و استاندار را انتخاب و اعزام کرد . همین 
هست که مردم اینقدر مدیر بومی رو می خوان . اگر 
وزیر کشور هم بجای خراسان شمالی از استان ما بود 
االن یک هم استانی ما استاندار بود . مگه کم نیروی 

کارکشته و قوی داریم .
915 ... 098
باز هم آوا که قبل از هر چیز هشدار تغییر استاندار 
را داد اما کاش در بین مسوولین دولت و نخبگان 

همتی برای دفاع از منافع مردم بود !
915 ... 208
می  که  موسوی  اراضی  مالکین  همه  به  لطفا   
و  استاندار  و  فرماندار  از  تا  کنید  پیامک  شناسین 
باشن.مشکل  داشته  پیگیری  درخواست  مسئولین 
بنیاد حل شده فقط با کمی همت مسئولین اسناد 

منتقل خواهد شد.
915 ... 810
کشاورزان عزیز اگه بدانید که مردم به چه سختی 
 پول در می آورند  و برای خرید میوه هزینه می کنند 
خیلی  ها  میوه  بعضی  نبودن  استفاده  قابل  اما 
برایشان ناراحت کننده است  یک مرد که تقریبا 
70 سال از عمرخود رو پشت سرمی گذاشت گفت 
یک هندوانه گرفتم و با سختی به منزل رساندم 
سالم  طور  همان  و  بود  نرسیده  بریدم  وقتی  اما 
گذاشتم بیرون خانه این روزها که هوا اینقدرگرم 
است بی حکمت نیست چرا که این گرمای هوا در 
این فصل برای رسیدن میوه ها الزم است و باید 
این آفتاب به میوه بخورد تا برسد .اما همان طورکه 
همه چیزنسبت به گذشته تغییرکرده بعضی آدم ها 
هم تغییرکرده اند چون که در زمان گذشته تا از 
رسیدن میوه اطمینان حاصل نمی کردند آن را به 
بازار نمی آوردند اما امروز چطور؟میوه ها رو کال  
به بازار می آورند که سنگین تر باشد و چون زود 
تر از فصل برداشت است گرانتر بفروشند اما غافل 
از این هستند که پولی رو که از این راه به دست 
می آورند برکتی ندارد و همان طور هم به راحتی 
از دستشان می رود و این همه زحمت که کشیده 
اند رو به سرانجام نمی رسانند به همین دلیل هم 

خیر و برکت کم شده است.  
915 ... 467
روزنامه آوا چرا اعتراضات مردمی رو که در شبکه 
نمی  چاپ  شده  منتشر  العاده  فوق  مجازی  های 
کنی هر چند دستت درد نکنه سرمقاله شنبه واقعا 
خوب بود و همینقدر رو هم کسی تو استان نمی گه
915 ... 208

فکر کنم درختان کاج 17شهریور  جزء درختان 
کسی  میدم  یاد  که  چندساله  من  نیس   بیرجند 
خب  بدی  آب  نمیتونین  اگه  نمیده   آب  اینارو 

قدیما میگفتی تا نمیکاشتن اینارو
915...055

سفره گرانی با تورم تک رقمی ارزان نشد

یکسبدمعیشتچقدرمیارزد؟
در حالی نرخ تورم از سوی نهادهای آماری 
هنوز  مردم  که  اعالم شد  رقمی  کشور تک 
آن را حس نمی کنند و می پرسند چه چیزی 
از تورم تک نرخی در زندگی روزمره عاید آنها 
می شود.به گزارش مهر، نرخ تورم باالخره در 
دولت یازدهم طبق وعده هایی که داده شده 
نرخ  قیمتی؟  چه  به  اما  شد  رقمی  تک  بود، 
بانک  و  آمار  مرکز  آمارهای  اساس  بر  تورم 
مرکزی در حالی به زیر 10 درصد رسید که 
هنوز گشایشی در وضعیت اقتصادی دیده نمی 
شود، علی رغم رکود اقتصادی شدیدی که بر 
نرخ  اقتصاد کشور همچنان حکمفرما است، 
تورم تک رقمی تاثیری در وضعیت معیشت 

و سفره خانوارها نگذاشته است.  
و خدمات  تورم کاالها  نظر می رسد که  به 
از  باالتر  مردم  روزمره  نیاز  مورد  و  مصرفی 
تورم واقعی است و به همین دلیل است که 
مردم کاهش نرخ تورم را در زندگی روزمره 
خود احساس نمی کنند، البته فراموش نمی 
کنیم که کاهش نرخ تورم به معنای کاهش 
قیمت ها نیست، اما چیزی از تورم تک رقمی 
هنوز عاید زندگی روزمره مردم عادی نشده 
است و کسی لذت و شیرینی تورم تک رقمی 

را هنوز حس نکرده است.

جامعه بهبودی احساس نکرد

واقعی،  تورم  نرخ  بررسی  برای  اصل  در 
باید آن را در زندگی روزمره مردم و جامعه 
جست، اینکه تا چه میزان کاهش آن را می 
تواند در تامین مایحتاج اولیه زندگی احساس 
کرد. مردم هنوز توانایی و قدرت خرید ندارند 
از  خانوار  سبد  یک  خرید  هزینه  روز  هر  و 
از  برخی  تمام می شود.  تر  روز پیش گران 
نمونه  که  معتقدند  اقتصادی  کارشناسان 
تعیین  برای  گیر  آمار  نهادهای  که  هایی 
شاخص تورم بکار می گیرند، با واقعیت های 

زندگی مردم چندان همخوانی ندارد.
سبد  اقالم  از  برخی  که  گویند  می  آنها 
و  نیازها  اساس  بر  تورم،  آمارگیر  نهادهای 

کاالها و خدمات مردم متوسط و رو به پائین 
خانگی،  لوازم  اقالمی همچون  بلکه  نیست، 
بر می گیرد که جایی  را در  مبلمان و غیره 
در زندگی مردم عادی جامعه و اقشار متوسط 
خرید  قدرت  مردم  از  بسیاری  حتی  ندارند، 
محاسبه  مورد  سبد  در  که  اقالمی  از  برخی 
قرار می گیرد را ندارند. بر همین اساس است 
که آمارهای منتشر شده از تورم تک رقمی 
به  یا  ندارد  مردم همخوانی  معیشتی  با سبد 
عبارتی واقعیت اقتصاد ایران با آمارها و ارقام 
و اعداد اعالمی نمی خواند.از سوی دیگر به 

و  کشور  اقتصاد  بر  که  عمیقی  رکود  دلیل 
این رکود هر  بخش تولید حکمفرما است و 
تک  تورم  کند،  می  پیدا  بیشتری  عمق  روز 
رقمی چندان ملموس نیست و به نظر نمی 
برنامه  اساس  بر  تورم  کاهش  این  که  رسد 
 ریزی های قبلی بوده باشد، زیرا برنامه ریزی
خرید  قدرت  و  توان  افزایش  با  همراه  که   
پژویان  است.  جمشید  معنا  بی  باشد،  مردم 
زمینه می گوید  این  در  اقتصادی  کارشناس 
که در رابطه با نرخ تورم، باید این واقعیت را در 
زندگی روزمره مردم اثبات کرد. به عقیده بنده 
خوب است تا یک آمار میدانی از این موضوع 
اخذ شود، به گونه ای که وضعیت همه اقشار 

مردم در آن لحاظ شود. در این صورت است 
که می توان به طور قطع گفت نرخ تورم با 
یافته  کاهش  می شود  بیان  که  ارقامی  این 

است یا خیر.
وی با بیان اینکه نرخ های اعالمی در واقع، 
یک میانگین است و نمی شود آن را به کل 
جذب  با  رابطه  در  افزود:  داد،  تسری  جامعه 
سرمایه ها، باید دید چه میزان سرمایه گذاری 
در اقتصاد ایران و در بخش های مولد که در 
واقع موتور رشد اقتصادی هر کشوری هستند، 
واقعیت  در  دید  باید  است.  گرفته  صورت 

اساسا  و  ایجاد شده است  اشتغال  میزان  چه 
وضعیت بازار کسب و کار کشور چه تحولی را 
تجربه می کند. اگر بر اساس آمار و ارقامی که 
نهادهای مربوطه و از جمله مرکز آمار و بانک 
مرکزی ارائه می دهند، این شاخصه ها تحول 
مثبتی را تجربه کرده اند، می شود امیدوار بود 
که اقتصاد ایران در حال برون رفت از وضعیت 

بحرانی فعلی است.
تحلیلگر  به گفته حیدر مستخدمین حسینی 
مسائل اقتصادی، خط فقر در حال حاضر در 
تهران به 3 میلیون و 200 هزار تومان رسیده 
است. حال با حقوق ها و دستمزدهای 800 
هزار تومانی ماهیانه، چگونه می توان هزینه 

 های یک ماه خانوار را تامین کرد، هزینه هایی 
در  و  ندارد  رقمی  تک  تورم  به  ارتباطی  که 
واقع مردم پولی برای خرید ندارند که بخواهند 

چنین تورمی را حس کنند.  

سبد معیشت همچنان گران است

یک شهروند در گفتگو با مهر در این زمینه 
می گوید: من در این جامعه زندگی می کنم، 
هزار   300 و  میلیون  یک  ماهیانه  حقوق  با 
تومان. این حقوق هزینه های زندگی را تامین 

نمی کند، به همین دلیل مجبور شدم که شغل 
دومی را برای خود انتخاب کنم. البته بسیاری 
از افراد در این جامعه هستند که حتی قادر به 
یافتن یک شغل هم برای خود نشده اند. اما با 
وجود اینکه دو شغل دارم هنوز از پس هزینه 

های زندگی خود و خانواده ام بر نمی آیم.
معمولی  کاالیی  افزود: خرید یک سبد  وی 
برای افراد عادی بسیار گران تمام می شود، 
خرید مرغ، گوشت، شیر، ماست، سبزیجات، 
خانه،  اجاره  فرزند،  های  هزینه  حبوبات، 
گاز،  برق،  آب،  های  هزینه  ماهیانه،  اقساط 
تلفن، حمل و نقل که همگی از ضروریات و 
واجبات روزمره زندگی هستند، به قدری باال 

است که نمی توان با دو حقوق هم آنها را 
تامین کرد. این شرایط تورم تک رقمی شده 

را به ما نشان نمی دهد.

تورم تک رقمی سفره گرانی 
را ارزان نکرد

تورم  نرخ  بانک مرکزی،  آمارهای  اساس  بر 
درصد   9.7 به  حالی  در   95 خردادماه  در 
رسیده است که قیمت 8 گروه عمده کاالها 
قیمت  گزارش  در  خانوار  خدمات مصرفی  و 
خرده فروشی بانک مرکزی مربوط به آخرین 
هفته همین ماه نشان می دهد که نرخ 8 گروه 
افزایشی  روندی  محاسبه  مورد  گروه   11 از 
مشابه  ماه  به  نسبت  امسال  خردادماه  طی 
لبنیات  گروه  نرخ  یعنی  داشته.  گذشته  سال 
حبوب 29.4  درصد،  برنج 25.4  درصد،   4.2
درصد، سبزی های تازه 6.1 درصد، گوشت 
قرمز 3.2 درصد، گوشت مرغ 1.0 درصد، قند 
و شکر 23.8 درصد و چای 14.7 درصد در 

یکسال اخیر افزایش داشته است.
در عین حال در آخرین هفته خردادماه که 
بر  است،  تورم  نرخ  شدن  رقمی  تک  ماه 
مرکزی،  بانک  اعالمی  های  قیمت  اساس 
 531 و  هزار   6 مرغ  گوشت  کیلو  هر  نرخ 
با  گوسفندی  گوشت  کیلو  هر  تومان، 
استخوان 35 هزار و 545 تومان، هر کیلو 
قند 3 هزار و 473 تومان، هر کیلو شکر 3 
گرمی   500 بسته  هر  تومان،   267 و  هزار 
هر  تومان،   815 و  هزار   18 خارجی  چای 
لیتر روغن نباتی مایع 4 هزار و 882 تومان، 
هر کیلوم ماست پاستوریزه 3 هزار و 100 
 580 و  8 هزار  مرغ  تخم  تومان، هر شانه 
تومان، هر کیلو برنج داخله درجه یک 10 
هزار و 660 تومان، هر کیلو عدس 8 هزار 
و 333 تومان، هر کیلو لوبیا قرمز 7 هزار و 
111 تومان، هر کیلو سیب 7 هزار و 227 
 520 و  هزار   10 گیالس  کیلو  هر  تومان، 
 679 و  هزار   8 انگور  کیلو  هر  و  تومان 

تومان بوده است.

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه )نوبت اول(
شرکت تعاونی مسکن ایثارگران نیروهای مسلح خراسان جنوبی

جلسه مجمع عمومی عادی )نوبت اول( شرکت تعاونی ایثارگران نیروهای مسلح خراسان جنوبی 
چهارشنبه 95/5/6 ساعت 10 صبح در محل مسجد و حسینیه گازاریها برگزار می گردد، از 
کلیه اعضا دعوت می شود برای اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این مجمع حضور بهم 
رسانند. چنانچه عضوی بنا به دالیلی نتواند شخصاً حضور یابد، می تواند همزمان با نماینده تام 
االختیار خویش با هم به مدت یک هفته از ساعت 6 الی 8 بعدازظهر به آدرس ذیل مراجعه و 
برگ وکالت نامه را تنظیم و برگه ورود به جلسه مجمع را دریافت نماید. حداکثر آرای وکالتی 

هر عضو سه رای و هر فرد غیر عضو یک رای می باشد.
ضمناً داوطلبان عضویت در هیئت مدیره و بازرس موظفند حداکثر ظرف مدت هفت روز از تاریخ 
انتشار آگهی تشکیل مجمع عمومی عادی مدارک مربوطه را از ساعت 6 الی 8 بعدازظهر به 
آدرس ذیل تحویل نمایند. دستور جلسه: استماع گزارش کتبی هیئت مدیره و بازرس تعاونی- 
تصویب صورت های مالی سال های 91-92-93 و 94 - طرح و تصویب بودجه پیشنهادی سال 
95 - انتخاب اعضای هیئت مدیره اصلی و علی البدل برای مدت سه سال- انتخاب بازرس اصلی 
و علی البدل برای مدت یک سال مالی تعیین تکلیف اعضایی که به تعهدات مالی خود عمل 

ننموده اند- تعیین خط مشی آتی شرکت  )آدرس: مدرس 19، پالک 4/1(

رئیس هیئت مدیره شرکت تعاونی ایثارگران

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت دوم

نظر به اینکه در پرونده کالسه  462/95 اجرایی تعداد 900 عدد بلوکه سیمانی، هر عدد بلوکه سیمانی به مبلغ 5500 
ریال جمعاً به مبلغ 4/950/000 ریال در قبال بدهی آقای مهدی خاموشان به مبلغ 4/300/000 ریال در حق آقای علی احمدی 
و مبلغ 200/000 ریال حق االجرا در حق دولت از طریق مزایده روز سه شنبه تاریخ 1395/4/29 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. ضمناً 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 مزایده اموال غیرمنقول - نوبت  دوم

نظر به اینکه محکوم علیه علیرضا مالئی فرزند رضا در پرونده کالسه 950243- اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی 
و انقالب بیرجند محکوم به پرداخت مبلغ 136/800/000 ریال از بابت دیه به محکوم له محمد کارجوی گردیده و با توجه به توقیف 
سه دانگ ششدانگ پالک اصلی 938 فرعی 2 که مساحت کل ملک 6885 مترمربع می باشد و ملک واقع در کیلومتر 15 جاده 
خوسف - بیرجند چاه موتور حسن پور مشهور به بندسار سینه آغل واقع است که به صورت چهاردیواری درآمده و از چاه حسین 
پور آبیاری می گردد که براساس نظریه کارشناس قیمت هر مترمربع آن 300/000 ریال تعیین گردیده و حسب دستور شماره 
9310115610513911 مورخ 93/8/8 اجرای احکام مدنی بیرجند به مبلغ 762/336/991 ریال به نفع تعاونی میزان بازداشت می 
باشد و مبلغ 70/000/000 ریال آن حسب دستور شماره 9310115610513909 مورخ 93/8/8 اجرای احکام بیرجند بازداشت 
می باشد و از طریق  مزایده  در روز شنبه تاریخ 95/04/26 از ساعت 12 الی 13 در دفتر اجرای احکام کیفری دادسرای بیرجند  
 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.
مرادی- دادیار اجرای احکام دادسرای عمومی و انقالب بیرجند

دادگستری جمهوری اسالمی ایران

آگهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد رهنی(
به موجب پرونده اجرایی کالسه های فوق ششدانگ یک قطعه زمین که به صورت ساختمان در آمده به مساحت 251 

مترمربع پالک 686 فرعی از یک اصلی بخش پنج نهبندان به آدرس: نهبندان خیابان شهدا ، ملکی آقای قاسم اکبری فرزند نوراله 
که سند مالکیت آن ذیل ثبت 3494 صفحه 85 دفتر جلد 22- امالک صادر و تسلیم شده با حدود اربعه شماالً به طول 10 متر پی 
دیواریست به خیابان شرقاً به طول 25/10 متر پی دیواریست به پالک 685 فرعی جنوباً به طول 10 متر پی دیواریست به پالک 
700 فرعی غرباً به طول 25/10 متر پی دیواریست به پالک 687 فرعی حقوق ارتفاقی ندارد. پالک فوق به موجب اسناد رهنی 
شماره 86661- 1385/7/26 و 111227 - 1389/6/25 دفتر اسناد رسمی شماره 16 بیرجند در رهن موسسه تعاونی آزاد ثامن 
االئمه )علیه السالم( خراسان جنوبی قرار گرفته لذا مستند به ماده 34- اصالحی قانون ثبت از دفترخانه تنظیم کننده تقاضای صدور 
اجراییه علیه آقای قاسم اکبری مبنی بر وصول مبالغ 375/000/000 ریال و 673/570/000 ریال را از این اداره نموده است و پرونده 
تحت کالسه های 9400061 و 9400063 در اجرای ثبت نهبندان تشکیل و اجراییه در تاریخ 1394/7/9 به مدیون وفق ماده 18 آیین 
نامه اجرای اسناد رسمی ابالغ و صحت ابالغ توسط متصدیان گواهی شده و به دلیل اینکه متعهد ظرف 10 روز مهلت قانونی از تاریخ 
ابالغ اجراییه بدهی خویش را پرداخت را تودیع ننموده بستانکار جهت وصول طلب خویش تقاضای کارشناسی پالک مذکور را نموده 
که پس از طی تشریفات قانونی به موجب صورتجلسه وارده به شماره 139405008282000420 - 1394/9/18 مامور ابالغ و نظریه 
کتبی وارده به شماره 139405008282000441 - 1394/10/5 کارشناس رسمی دادگستری ششدانگ پالک فوق که در یک باب 
ساختمان یک طبقه به متراژ حدود 135 مترمربع احداث گردیده که فاقد اسکلت و یا شناژ بتنی می باشد. سقف ساختمان طاق ضربی، 
دیوارها آجری 35 سانتیمتری، کف ساختمان موزاییک، دور دیوارها تا یک متر سنگ و بقیه گچ، آشپزخانه اوپن، کف آشپزخانه سنگ 
و دیوارها کاشی، نمای بیرونی ساختمان سنگ و دیوارهای حیاط اصلی و حیاط خلوت اندود سیمانی، کف حیاط موزاییک می باشد 
به مبلغ 1200000000 ریال ارزیابی  گردیده که مراتب ارزیابی به موجب نامه شماره 139404908282000353 - 1394/10/5 
به بدهکار و بستانکار ابالغ و از ناحیه آنها اعتراضی واصل نشده و ارزیابی قطعیت یافته است و پالک فوق در اجرای مقررات آیین نامه 
اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجرا در قبال مطالبات موسسه تعاونی ثامن االئمه )علیه السالم( خراسان جنوبی از ساعت 9 الی 12 روز 
دوشنبه مورخ 1395/4/28 در اداره ثبت اسناد و امالک نهبندان واقع در بلوار معلم از طریق مزایده به فروش می رسد. مزایده حضوری 
و از مبلغ ارزیابی شده شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته می شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب، 
برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض 
شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود 
مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول می گردد. 
ضمنا چنانچه  روز مزایده تعطیل رسمی گردد جلسه مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان مکان و ساعت مقرر برگزار خواهد شد.

تاریخ انتشار: چهارشنبه 95/4/9         حسین براتی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نهبندان
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    32430090- 32424457 -  09155628009 میزانی
www.birjandchess.ir      10005614430090 :سامانه پیام کوتاه

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

آموزش در سطح های: آمادگی ، مقدماتی، متوسطه ، پیشرفته با کادر مربیان مجرب 
*  برگزاری مسابقات سریع و فکری
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 بازیگر ایتالیایی، معروف به »پاگنده« درگذشت
عصرایران - کارلو پدرسولی )معروف به باد اسپنسر(، بازیگر ایتالیایی که در ایران با فیلم های خاص وسترن معروف 
شده بود درگذشت.او در سال 1975 میالدی در فیلم »پاگنده به هنگ کنگ می رود« و در 1978 »پاگنده به آفریقا 
می رود« بازی کرد که بعدها با نمایش این فیلم در ایران به شهرت فراوانی بین هموطنانمان رسید.

کتاب زندگی نامه و خدمات علمی و فرهنگی 
مورخ دانا و پزشک توانا دکتر محمود رفیعی 
120000ریال  قیمت  به  و  صفحه   241 در 
مفاخر  و  آثار  انجمن  انتشارات  توسط 

فرهنگی در مهرماه 1394 منتشر شد.
مهدی  دکتر  قلم  به  کتاب  این  پیش گفتار 
طور  به  آن  در  مؤلف  که  است  محقق 
رفیعی  محمود  دکتر  حال  شرح  به  اجمال 
پرداخته  او  اخالقی  و  علمی  ویژگی های  و 
است. در ادامه مقاالتی از خود دکتر رفیعی، 
با  خانواده وی و پژوهشگرانی که به نوعی 
این  است.  آمده  بوده اند،  مرتبط  یا  آشنا  او 

مقاالت مشتمل است بر:
-   پیش گفتار ، مهدی محقق    

- زندگی نامه خودنوشت،  محمود رفیعی    
-  اهتمام، سید محمدعلی حافظی

-  برای همسرم، فریده حسینی
- برای پدرم، نسترن رفیعی

-  پزشک خادم فرهنگ
  سیدمحمدحسین قریشی        

-  پزشک همشهری ،  محمود لطفی       
درمیان)نقش  ملی  مدرسه  تأسیس     -
نواحی  فرهنگی  توسعه  در  محلی  نخبگان 

روستایی(    
علی یحیایی/مفید شاطری    

محمود  دکتر  و  بیرجند  فرهنگی  توسعه   -
رفیعی

حسین رفیعی فنود      
مطالعات  در  رفیعی  محمود  دکتر  -جایگاه 

تاریخ محلی خراسان جنوبی
زهرا علیزاده بیرجندی/ سمیه پورسلطانی    

جان  صدف  در  انسانی  معرفت  -جوهر 
باورهای نورانی ، محمدمهدی ناصح

- چهل سال دوستی و همکاری عباس صّرام
بالین  بر  پزشکی  رفیعی؛  محمود  -دکتر 

فرهنگ خراسان جنوبی، عصمت محمودی
نقش  و  جایگاه  تبیین  جهت  در  -کوششی 

دکتر محمود رفیعی در عرصه بیرجندشناسی
فرید قاسملو

خراسان  دیار  از  و  فرهنگ  تبار  از  مردی   -

جنوبی سیدمرتضی نوربخش
- نادره مرد ، رضا امیدبخش

دکتر  مشارکتی  عمومی-  کتابخانه  -معرفی 
محمود رفیعی  مریم هاشمی گازار

دکتر محمود  کارنامه  و  زندگی  - سال شمار 
رفیعی-   اسناد و عکس ها

- فهرست زندگی نامه ها و تاریخ 
بزرگداشت ها  

این کتاب در مراسم بزرگداشت موّرخ دانا و 
پزشک توانا دکتر محمود رفیعی در انجمن 
آثار و مفاخر فرهنگی، روز یک شنبه، 19 مهر 
میهمانان  به   20 تا   17:30 ساعت   ،1394
هدیه شد. دکتر محمود رفیعی در این مراسم 
گفت: از سال 1351 و بعد از آغاز تدریس در 
دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه تهران سعی 
بدست  را  بیرجند  بزرگان  از  منابعی  کردم 
آورده و مطالعه کنم اما هرچه حتی از اهل 
علم نیز سوال کردم، اثری به جز چند کتاب 

بدست نیاوردم لذا خود دست به کار شدم.
دور  های  گذشته  از  اینکه  بیان  با  ایشان  
عنوان  به  فرهنگ  از  جنوبی  خراسان  مردم 
عاملی برای توسعه پایدار استفاده می کرده 
قدرت  دنیا  در  امروزه  داشت:  اظهار  اند، 
می  حاصل  پژوهش  و  تحقیق  دانش،  از 
و  تواناتر  باشد،  داناتر  هرکشوری  و  شود 
سه  دانشگاه  استاد  این  است.   قدرتمندتر 

انسانی  منابع  و  مدیریت  اطالعات،  عامل 
از  و  دانست  توسعه  کننده  تعیین  عوامل  را 
بین  از  برای  تا  دانشگاهی خواست  استادان 
کتاب  مردم،  با  خود  اطالعات  فاصله  بردن 
هایی به زبان ساده به رشته تحریر درآورند 
تا بیش از 60 درصد مردم کشور قدرت تجزیه 
و تحلیل مسائل را داشته باشند.دکتر مهدی 
مفاخر  و  آثار  انجمن  محترم  محقق-رئیس 
فرهنگی ،جناب جناب آقای محمدرضا راشد 
محصل نویسنده و محقق و پژوهشگر و عضر 
هیات علمی دانشگاه مشهد دکتر محمدرضا 
مجیدی-رئیس کتابخانه، موزه و مرکز اسناد 
مجلس شورای اسالمی، سرکار خانم دکتر 
دانشگاه  بازنشسته  استاد  بنی اقبال  ناهید 
فرهنگستان  کتابخانه  رئیس  و  تهران 
سیدتقی  آقای  فارسی،جناب  ادب  و  زبان 
ایران  اجتماعی  تامین  مدیرعامل  نوربخش 
دکتر سید محمد قریشی، معاون فرهنگی و 
اجتماعی دانشگاه بیرجند در این مراسم به 

ایراد سخن پرداختند.

معرفی کتاب: 

زندگی نامه و خدمات علمی و فرهنگی مورخ دانا و پزشک توانا دکتر محمود رفیعی

سهم هر ایرانی از آب سالم، 170 لیتر در روز!

طبق اعالم مسووالن آبی کشور سهم هر ایرانی از آب 
از 75  بیش  گذشته  نیم قرن  دسترس طی  در  و  سالم 
آن  از  توان  می  که  عددی  است  یافته  کاهش  درصد 
با عنوان فاجعه آبی یاد کرد، فاجعه ای که اگر در زمان 
حال مدیریت نشود باید منتظر کاهش بیشتر آن نیز بود.

بی رویه  رشد  جوی،  نزوالت  کاهش  خشکسالی،  بروز 
شهرنشینی و افزایش مصرف آب، در ایران عواقب جبران 
ناپذیری را بر جای گذاشته که یکی از آنها کاهش سهم 
هر ایرانی از آب سالم است.به گزارش ایسنا، در ایران هر فرد به طور متوسط روزانه 170 لیتر آب مصرف می کند 
که 2 برابر مصرف جهانی است که همین مساله موجب شده ایران در لیست کشور های دارای بحران شدید آبی 
قرار بگیرد. وضعیت منابع آبی بیانگر این است که باید یک تغییر نگرش در نحوه و مدیریت مصرف صورت بگیرد.

اقلیم گرم موجب خشونت و پرخاشگری بیشتر می شود
 

مهر- مطالعات متعدد نشان می دهد تلفیق آب و هوای 
داغ و تنوع کمتر در دماهای فصلی منجر به شیوه زندگی 
سریع تر، تمرکز کمتر بر آینده و خودکنترلی کمتر می 
شود. مدل جدید محققان برای توضیح رابطه بین آب 
و هوا و نرخ جرم و جنایت نشان می دهد تمامی این 
فاکتورها از عوامل تاثیرگذار بر بروز خشونت و پرخاشگری 
اند داده  نشان  مطالعات  از  هستند.بسیاری   بیشتر 
 که نرخ بروز خشونت و پرخاشگری در آب و هوای گرم 

و داغ باالتر است. محققان در مطالعه جدیدی با ایجاد یک مدل جدید موسوم به CLASH )پرخاشگری اقلیمی 
و خودکنترلی در انسان ها( توانستند به توضیح تاثیر اقلیم بر نرخ بروز خشونت در بخش های مختلف جهان 

کمک کنند.به گفته محققان، تنوع فصلی کمتر به همراه گرما موجب می شود شیوه زندگی افراد سریع تر باشد.

توضیح سازمان میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری خراسان جنوبی 

در پی چاپ گزارشی به عنوان» میلگردها چشم بافت 
تاریخی خوسف را کور کرد« که اول تیرماه در این 
صفحه به چاپ رسیده توضیحی از سازمان میراث 
فرهنگی صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی 
به دفتر روزنامه ارسال شده که عینا به چاپ می 
رسد: با توجه به جلسات متعدد و مستمر مسئولین 
میراث فرهنگی شهرستان خوسف با مسئولین عالی 
رتبه شهرستان از جمله فرماندار، شهردار ، رئیس 
و اعضای شورای شهر، رئیس شورای شهرستان، 
بخشدار مرکزی شهرستان و سایر مسئولین ذیربط 
موافقت در ساخت به شرط رعایت ارتفاع ساختمان 
در بافت تاریخی، نمای سنتی و سایر موارد صادر 
شده است و ساخت چنین بنایی با رعایت ضوابط 
 قانونی، هیچ گونه آسیبی به بافت تاریخی نخواهد زد.

 در خصوص ایجاد موزه در شهرستان تا این لحظه 
هیچگونه درخواستی از اشخاص حقیقی و حقوقی 
پیش  یک  به صورت  تنها  و  است  نشده  دریافت 
طرح مقرر شد در صورت وجود اعتبار و نبود موانع 
فرهنگی  میراث  سازمان  توسط  که  ملکی  قانونی 
در شهرخوسف خریداری شده است پس از مرمت 
به موزه ی مشاغل و حرفه های سنتی شهرستان 
اختصاص یابد و به غیر از موضوع فوق الذکر هیچ 
طرح دیگری مد نظر نبوده است و شهرداری خوسف 
به صورت مستقل پیگیر راه اندازی موزه مشاهیر از 

آثار دکتر شکوهی بوده است. 
در باب ایجاد سوپر مارکت مقابل آب انبار قدیمی 
انتظامی  نیروی  اماکن  مجوز  ارایه  متولی  خوسف 
اتاق اصناف ، شورای شهر و شهرداری می باشند و 
این اتفاق مربوط به سنوات گذشته بوده و هیچگونه 
مجوزی اعم از ساخت و بازسازی و... توسط میراث 

فرهنگی برای بنای مذکور صادر نشده است. 
در پایان الزم است به موارد زیر نیز توجه گردد

1- میراث فرهنگی که یکی از وظایف ذاتی اش 
حفظ و احیای آثار تاریخی ، فرهنگی و طبیعی است 
نمی تواند چنین مجوزهایی را در نفی وظایف خود 
آوای  روزنامه  محترم  خبرنگار  از  نماید. 2-  صادر 
خراسان جنوبی تقاضا داریم ، در مواردی این چنینی 
نظرات تخصصی و کارشناسی سازمان ذیربط را هم 
مد نظر قرار دهند و فقط به بیان یکطرفه نظرات 
 اکتفا نکنند. 3- بهتر است به همراه بیان کاستی ها 
ارزشمند  خدمات  به  ای  اشاره  حداقل  کمبودها  و 
 نمایندگی در این چند ساله در حوزه میراث فرهنگی ، 
صنایع دستی و گردشگری نیز اشاره می گردید. در 
پایان از کلیه همشهریان و هم استانی های عزیزمان 
دعوت می کنیم که از اقدامات بنیادی و پایه ای که 
در این چند سال در شهرستان خوسف با تعاملی بی 
نظیر توسط نمایندگی میراث فرهنگی با مسئولین 

شهرستان انجام و اجرا شده است بازدید نمایند. 

ترمز ABS چیست؟ 
 )Anti-lock Brake System(

عادل بهدانی-یکی از ملزومات جدایی ناپذیر عصر 
حاضر در زندگی انسان خودرو می باشد که همه 
افراد بشر با آن در ارتباط بوده تا بتوانند به وسیله آن 
شرایط آسایش خود را فراهم کنند.خودرو با توجه 
 به پیشرفت های شگرف علمی دیگر مجموعه ای

متحرک  و  ثابت  پالستیکی  و  فلزی  قطعات  از   
نیست بلکه در درون خود دارای روحی است که 
به صورت سیستم های مختلف نمود پیدا کرده و 
هرچند با چشم دیده نمی شود اما سهم بسزایی در 
عملکرد کلی خودرو دارند.در گفتار حاضر هدف ما 
آشنایی خوانندگان عزیز با فناوری های روز به کار 

رفته در خودرو ها می باشد. 

نگه داشتن خودرو در مواقع اضطراری کار بسیار 
لغزنده. سیستم  در سطوح  است خصوصا  سختی 
ضد بلوکه همانند یک سیستم عصبی در این گونه 
موارد وارد عمل می شود.پردازنده مرکزی خودرو با 
کمک سنسور های موجود در هر چرخ سرعت دوران 
 چرخ ها را در حالت ترمز گیری بررسی می کند

عادی  غیر  منفی  گیری  شتاب  در جستجوی  و   
خودرو است. 

ها  چرخ  از  یکی  دوران  سرعت  که  صورتی  در 
پردازنده  باشد  متفاوت  ها  چرخ  سایر  به  نسبت 
سیلندرترمز،  الکتریکی  سوپاپ  به  الزم  فرمان  با 
میزان فشار درون سیلندر را تغییر می دهد که با 
این کار میزان نیروی ترمز وارده به چرخ تغییر می 
کند و چرخ از حالت بحرانی خارج می شود پس 
احتمال قفل شدن آن نیز کم می شود. روند باال 
به صورت مداوم و با سرعت زیاد انجام می شود 
به طوری که در هر ثانیه بین 15 تا 20 مرتبه این 

روند تکرار می شود.
و  و 3کاناله  نوع 4کاناله  دارای سه   ABS ترمز 

1کاناله می باشد.
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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.

شماره 3541                         طراح: نسرین کاری
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این گونه همه چیز را به خاطر بسپارید

چهارشنبه * 9 تیر  1395 * شماره 3541

آیه روز  

بار پروردگارا، دلهاي ما را به باطل ميل مده پس از آنکه به حق هدايت فرمودي و به ما از لطف خود 
رحمتي عطا فرما، که تويي بسيار بخشنده )بي مّنت(. آل عمران آيه ۸

حدیث روز  

از تو تعريف و تمجيد با تو دشمنی دارد،  انتقاد می کند و کسی که  از تو   کسی که تو را دوست دارد، 
 می کند. امام حسين)ع(

دال خوبـان دل خونيــن پسـندند
دال خون شو که خوبان اين پسندند 
متاع کفر و دين بی مشتری نيست
گروهـی آن گروهی اين پسندند

خدايا بشوی مرا در اين ماه از گناه
 و پاکم نما در آن از عيب ها وآزمايش کن
 دلم را در آن به پرهيزکاری دل ها ای 

چشم پوش لغزش های گناهکاران.

شعر روز 

دعای روز  بیست و سوم ماه رمضان

حرف های ابریشمی موفقیت

سبک زندگی

نگرش

یک لحظه مکث کن

یک کسب و کار عالی

مفهومی  کار  و  کسب  يک  شروع  ديگران  برای 
چيزهای  بسيار  است.  تهديدآميز  و  ترسناک 
ناشناخته در سر راه وجود دارد که در آن ها غوطه ور 
می شويد ولی اگر در نظر داريد که يک کارآفرين 
باشيد فراموش نکنيد به کار بردن تمام موارد زير 

به شما نفع می رساند:
- انعطاف پذيری:

روی ساعات خودتان کار می کنيد.
- وقت يدکی بيش تر )در نهايت(:

وقت بيشتری را با خانواده و دوستان می گذرانيد 
ولی توجه کنيد اين فقط در صورتی کاربرد دارد 
که شما کسب و کار خودتان را تاسيس کرده باشيد 
مسئوليت های  تمام  که  باشيد  داشته  کارکنانی  و 

عمده و الزم را بر عهده دارند. 
- رياست و صدای بلندتر ار بقيه:

وضع  را  مقررات  و  ضوابط  ديگری  هيچ کس 
نمی کند. شما وضع می کنيد.

- مواعد و سررسيدهای خودتان را تعيين می کنيد. 
نيست.  پذيرفته  آخر  دقيقه ی  در  عجله ای  هيچ 

وقتی تمديد نمی شود مگر شما بخواهيد.
- محيط خودتان را خلق می کنيد. شما می توانيد 

شکل و فرهنگ سازمان خود را برقرار کنيد.
- به دنبال شوق و عالقه تان می رويد:

شما می توانيد چيزی را که خوشحال تان می کند 
انجام دهيد.

- چيزی را پايه درست می کنيد.:
رشد سازمان تان از شروع تا پايان را تماشا می کنيد.

ديگر  با  می کنيد.  مالقات  را  جديد  آدم های   -
کارفرمايان و حرفه ای شبکه درست می کنيد.

مطالعه کن وقتی که دیگران خوابند 

دوره  هفت  قهرمان  شوماخر«  »مايکل  از  وقتی 
اتومبيلرانی فرمول يک جهان  رمز  از مسابقات 
موفقيتش را پرسيدند او در جواب فقط يک جمله 
گفت:»تنها رمز موفقيت من اين است زمانی که 

ديگران ترمز می گيرند من گاز می دهم!«
مطالعه کن وقتی که ديگران خوابند.

تصميم بگير وقتی که ديگران در ترديداند. خود 
را اماده کن وقتی که ديگران در خيال پردازيند.

شروع کن وقتی که ديگران در حال تعللند.
آرزو کردنند. کار کن وقتی که ديگران در حال 
حال در  ديگران  که  وقتی  کن  جويی   صرفه 

تلف کردنند.
صحبت  حال  در  ديگران  که  وقتی  کن  گوش 
کردنند. لبخند بزن وقتی که ديگران خشمگينند 
رها  حال  در  ديگران  که  وقتی  کن  .پافشاری 
کردنند.و به خاطر داشته باش که موفقيت پيش 

رفتن است نه به نقطه پايان رسيدن !!

رمز موفقيت گاز دادن است

به  و  سازی  ذخيره  برای  ذهن  ظرفيت 
در  و  است  العاده  فوق  اطالعات،  يادآوردن 
اين مطلب می خواهيم به شما بگوييم چگونه 

مطلبی را که می آموزيد، به خاطر بسپاريد:
1- به چیزی که یاد می گیرید،

عالقه مند باشید:
همه ما چيزهايی را که به آن ها عالقه مند 
هستيم، بهتر به ذهن می سپاريم؛ مثال کمتر 
کسی هست که اسم آدم هايی را که جذبشان 
کرده اند، فراموش کند. اگر به صورت ذاتی 
سعی  يا  گيريد  می  ياد  را  آن  که  چيزی  به 
می کنيد به خاطر بسپاريد، عالقه نداريد، بايد 

راهی برای عالقه مندشدن به آن پيدا کنيد.
حافظه  نفوذ  اعمال  برای  روشی   -2

بصری خود پیدا کنید:
شگفت زده می شويد وقتی بدانيد با اين روش 
بيشتر می توانيد مطالب را به ياد بياوريد؛ مثال 
به 5  و  مهمانی هستيد  در يک  کنيد  تصور 
نفر پشت سر هم معرفی می شويد. چگونه 
را  ها  آن  اسامی  سرعت  اين  به  توانيد  می 

به خاطر بسپاريد؟ بهتر است از هر نفر يک 
ويژگی خاص را که به چشم می آيد، برداشت 
کنيد و آن را به اسم هرکدام ربط دهيد. اين 
اگر  اما  دارد  نياز  شما  ذهنی  تالش  به  کار 
تمرين کنيد، متعجب می شويد که چطور به 
راه حل های خالقانه ای در زمينه توليد اين 
تصاوير ذهنی دست پيدا کرده ايد؛ مثال چند 
بار پيش آمده است که فراموش کنيد دسته 
کليد، عينک آفتابی يا کيف پولتان را کجا جا 

گذاشته ايد. 
جايی را  آن  که  بعد  دفعه  است   بهتر 

با  و  کنيد  مکث  لحظه  يک  گذاريد،  می 
حشمانتان ببينيد که آن را کجا می گذاريد. 
يادتان باشد حافظه به طور غالب،بصری است.

3- یک درخت حافظه ذهنی
 خلق کنید:

اگر سعی داريد حجم زيادی از اطالعات را به 
خاطر بسپاريد، راهی پيدا کنيد تا آن ها را در 
ذهن خود به صورت يک درخت به هم ربط 
دهيد. اول شاخه های بزرگی را طراحی کنيد 

و بعد سراغ برگ ها برويد. شاخه ها و برگ ها 
بايد برچسب هايی داشته باشند که به نوعی 
برای شما معنای شخصی را تداعی کنند و نيز 

مجموعه آن ها بايد منطقی باشد. 
در سال 1950 مشخص شد اگر اطالعات را 
تکه تکه کنيم، بهتر می توانيم آن ها را به 

ياد بياوريم؛ 
جای  به  را   467۸90 مثل  عددی  اگر  مثال 
شش رقم، به صورت سه رقم سه رقم حفظ 

کنيم، يادآوری آن آسان تر خواهدبود.
یاد  خواهید  می  که  را  چیزی   -4
بگیرید، به چیزهایی که در حال حاضر 

بلد هستید، ربط دهید:
ذهنی  ارتباط  جديدمان  اطالعات  با  قدر  هر 
بيشتری برقرار کنيم، در به خاطر آوردن آن 
موفق تر خواهيم بود. به همين علت است که 
ابزارهای تقويت حافظه می توانند به يادآوردن 

مطالب را تقويت کنند.
5- آنچه را که باید به خاطر بسپارید، 

بارها بنویسید:

اسامی  دانشگاه  در  روش  همين  با   من 
باکتری ها، عفونت ها و آنتی بيوتيک ها را 
حفظ می کردم. حتی نوشتن، موجب تقويت 
اينکه  شرط  به  شود؛  می  مطالب  يادآوری 
به خاطر  را  نوشته شده  بگيريد فهرست  ياد 
کپی  کنيد  سعی  ديگر  عبارت  به  بسپاريد؛ 
نکنيد و فعاالنه هر مطلبی که می خواهيد ياد 
بگيريد، به ذهن بسپاريد و بعد آن را بارها و 

بارها روی کاغذ بياوريد.
 با اين روش به خودتان هم نشان می دهيد 
بلندمدتتان  حافظه  وارد  مطالب  کدام   که 
نشده اند، تا با تمرکز بيشتر به آن ها توجه 
برای تقويت  را  اينکه وقتتان  به جای  کنيد، 
دانيد،  می  حاضر  حال  در  که   چيزهايی 

هدر دهيد.
6- وقتی مطلبی را برای حفظ کردن 
یک  در  را  پاراگراف  هر  خوانید،  می 

گوشه خالصه بندی کنید:
آنچه  درباره  که  است  آن  نيازمند  کار   اين 
می خوانيد، بينديشيد و آن را بازيافت کنيد و 

در نهايت هم يک بار ديگر آن را به خودتان 
درس بدهيد. حتی بهتر است برداشت هايی 
دليل  آن  برای  و  باشيد  داشته  مطلب  آن  از 
تبديل  داستان  به  را  آن ها  بياوريد و سپس 
برای  بيشتری  عصبی  پيوندهای  تا  کنيد 

تقويت حافظه تان تشکيل شود.
7- بیشتر بعدازظهرها درس بخوانید:

مطالعات نشان می دهند توانايی حفظ کردن 
مطالب چندان تحت تاثير ساعاتی از شبانه روز 
که فکر می کنيد سرحال و هوشيار هستيد، 
نيست. بلکه تحت تاثير ساعاتی است که واقعا 
درس می خوانيد و به نظر می رسد بعدازظهر، 

بهترين زمان روز است.
تا  بخوابید  کافی  اندازه  به   -8
کرده  مستحکم  را  خود   خاطرات 

و آن ها را حفظ کنید:
نه فقط شب بعد از مطالعه، بلکه روز قبل از 
درس خواندن هم بايد خوب بخوابيد. اين کار 
را انجام دهيد تا مجبور نباشيد شب امتحان 

بيدار بمانيد.

عارفانه روز

کسی که گرفتاری و اندوه مؤمنی را برطرف
 کند و او را آسوده کند، خداوند گرفتاری 
و اندوه دنيا و آخرت را از او رفع می کند.

نياسائيد، زندگی در گذر است. برويد 
و دليری کنيد، پيش از آنکه بميريد، 

چيزی نيرومند و متعالی از خود بجای گذاريد،
 تا بر زمان غالب شويد .گوته

خداوند هرگز مشکلي را سر راهمان نمي گذارد، 
مگر آنکه بداند، شايستگي و گنجايش
 رويارويي با آن و توانايي از بين بردن 

آن را نيز داريم. آنتونی رابينز

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

تجربه کنید.   09158668002

فروش بلیت استخر
با 75 درصد تخفیف

خیابان شهدا - روبروی اداره ثبت  
سوپر مارکت ناب

فروش تعداد 200 عدد بشکه 
خالی نو و حدود 50 پالت چوبی 

1/20- 1/20 و 2000 عدد گالن 
خالی 20 لیتری

09151611769

آماده همکاری
زوج جوان آماده همکاری با کلیه 

ادارات، ارگان ها، نهادها ، شرکت های 
خصوصی و... )کار نظافت و خدماتی(

09372930522-09158346217
اتومبیل تصادفی و چپی شما را با 

باالترین قیمت نقد خریداریم.
09159647685

 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

نقاشی  ساختمان
انواع رنگ های روغنی، پالستیک، اکرولیک، 

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

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 تولید و نصب باالبر 
و کاالبر هیدرولیک 

در اماکن تجاری 
و مسکونی 

09151633207
آسمانی مقدم

مشاور امالک انصاری فرد    خرید - فروش - رهن و اجاره 
اطالعات ملک مورد تقاضا را به شماره 5617895  0915پیامک یا تلگرام فرمایید 

خیابان توحید - 20 متری میرزا کوچک خان غربی پالک 5 
32443737-32444340

فروش سالن زیبایی همراه با پروانه 
کسب و تمامی تجهیزات با موقعیت 

عالی    09036775432

واگذاری مغازه جگرکی و کبابی فقط و فقط 2 میلیون 
تومان با اجاره 270 هزار تومان + یک میلیون پیش 

مدرس 3 - پالک 10    09151600891

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

موبایل فروشی با کلیه امکانات 
در بهترین نقطه حکیم نزاری با 
اجاره پایین به فروش می رسد.

09156674069

نقاشی ساختمان شهرصاد
درب و پنجره، پالستیک، روغن، اکرولیک
با تخفیفات ویژه ، در اسرع وقت

09157561075

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

09156042960

به مهندس عمران ، معماری و مکانیک 
با 3 سال سابقه بیمه مرتبط پیمانکاری

 برای اخذ رتبه نیازمندیم.     
09016951900  

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

اتوبـار پرستـو 

خیابان شهاب ، اتوبار پرستو  32256465 -  32256444 056 - 09155629648

برای اولین بار در استان
طرح ساماندهی وانت بارها

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

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

   کاظمی - خرم نژاد

آگهی استخــدام
یک شرکت پخش با 14 سال سابقه فعالیت جهت توسعه کادر خود به افراد ذیل نیازمند است

حقوق ثابت، پورسانت، بیمه تامین اجتماعی، بیمه حوادث، عیدی، سنوات و ....
ساعت 8 تا 2   تلفن تماس:32436823-09035101633

توضیحاتسمتردیف
سه سال سابقه فعالیتسرپرست فروش 1
حداقل مدرک دیپلم به باالبازاریاب2
دارای کارت هوشمندراننده 3
ترجیحا دارای سابقه کارتوزیع کننده4
ماشین اجاره ای ترجیحا مسقفراننده به همراه کامیونت5
روابط عمومی باالفروشنده خانم جهت فروشگاه6
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شلیک خدمتی به سیبل رقابت های فرانسه

نجمه خدمتی به همراه تیم کشورمان در مسابقات بین المللی تیراندازی 
فرانسه با 100 تیرانداز المپیکی دیگر رقابت کردند.خدمتی توانست در 
رده نهم این مسابقات بایستد. در این مسابقات تیراندازان ۲0 کشور 
و  تیراندازان  محک  برای  رقابت ها  دارند.این  حضور  جهان  المپیکی 

کسب تجربه بیشتر می باشد و هر رقابت دوبار تکرار می شود.

ایاگر میلیاردها پول به من بدهند در ایران بازی نمی کنم

افکارنیوز-  علی عبدالزهرا، که در زمان سرمربیگری رسول خطیبی در 
تراکتورسازی حضور داشت اما پس از چند هفته از این تیم جدا شد در پیامی 
که منتشر کرده، اظهار داشت: تیم های ایرانی به دنبال تخریب بازیکنان 
عرب و به ویژه عراقی ها هستند. ایرانی ها با مردم عراق مشکل دارند.اگر 
میلیاردها  پول به من بدهند بازی در ایران را انتخاب نخواهم کرد. هافبک 
عراقی پیشین تراکتورسازی در پیامی توهین آمیز از هموطنان خود خواست 
هرگز در لیگ برتر ایران بازی نکنند. در زمان برگزاری جام ملت های آسیا 
در استرالیا، بحث دوپینگی بودن عبدالزهرا مطرح شد که این موضوع به 
درگیری های زیادی انجامید و فدراسیون فوتبال ایران تاکید داشت حضور 

این بازیکن در برابر تیم کشورمان غیرقانونی بوده است.

خبر بد برای استقالل و پرسپولیس

خبرگزاری دانشجو -  در جدیدترین رنکینگ باشگاه های آسیا، ایران با 
یک پله سقوط پایین تر از کره جنوبی، عربستان و امارات قرار گرفت.

سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا رنکینگ باشگاه های آسیا را اعالم کرد 
که در آن باشگا ه های کره جنوبی در صدر جدول قرار گرفتند. 

باشگاه های  و  گرفتند  قرار  سوم  و  دوم  رده  در  امارات  و  عربستان 
کشورمان با یک پله سقوط در رده چهارم قرار گرفت.پیش از ایران در 
رنکینگ باشگاه ها در رده سوم قرار داشت که در این رنکینگ امارات 
صعود به رده سوم رسید.باشگاه های کره جنوبی به این خاطر در صدر 
قرار گرفت زیرا در 4 سال اخیر نتایج خوبی را گرفتند. امسال دو تیم 
سئول و چنبوک موتورز توانستند به یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان 
 آسیا برسند از طرف دیگر تیم های اماراتی نیز عملکرد خوبی داشتند 
و امسال دو تیم العین و النصر خود را به مرحله یک چهارم نهایی لیگ 

قهرمانان رساندند.

ایران میزبان مسابقات اسکی آلپاین آسیا در سال 2018 شد

فارس-  پنجاهمین کنگره جهانی اسکی به میزبانی مکزیک برگزار شد 
که در حاشیه این کنگره، جلسه کنفدراسیون اسکی آسیا نیز پیگیری شد.

در این نشست ایران پیشنهاد میزبانی مسابقات قهرمانی آسیا در اسکی 
آلپاین را مطرح کرد که با موافقت اعضا، ایران میزبانی این رقابت ها در 
 سال ۲018 را برعهده گرفت. میزبانی قهرمانی آسیا در اسکی آلپاین، یکی

 از مهمترین میزبانی ها به شمار می رود.

خواص درمانی زیره بسیار بیشتر از عوارض جانبی آن 
است و این عوارض جانبی در صورت مصرف بیش از 
اندازه ممکن است ظاهر گردد. 1- سوزش سر دل ۲- 
آروغ زدن )هرچند آروغ زدن مشکل خاصی نمی باشد 
اما ممکن است سبب خجالت زدگی شود( 3- آسیب به 
کبد)روغن موجود در دانه زیره به شدت ناپایدار است و 

مصرف بیش از اندازه زیره در دوره زمانی طوالنی مدت 
می تواند سبب آسیب به کبد و کلیه ها شود. از این 
روغن در حیوانات برای جلوگیری و یا درمان اسپاسم 
عضالنی استفاده می شود( 4- سقط جنین 5- اثرات 
اعتیاد آور )منجر به خواب آلودگی و مخدوش شدن 
ذهن می شود( 6- قاعدگی سنگین 7- کاهش قند 

خون)اگر شما در آینده عمل جراحی در پیش دارید 
حداقل دو هفته قبل از عمل، مصرف زیره را متوقف 
کنید تا در هنگام عمل جراحی دچار مشکل افت قند 
خون نشوید( 8- دیابتی ها زیره نخورند )به سرعت 
موجب کاهش قند خون می شود و نوسان قند خون به 
هیچ عنوان برای سالمتی شان خوب نیست( 9- آلرژی

خواص تغذیه ای خرما

های  بیماری  برابر  در  بدن  ایمنی  تقویت   -1
تامین کننده فسفر،  عفونی و غیر عفونی ۲- 
بدن 3- خنثی کردن  منیزیم  و  آهن  کلسیم، 
فشار  افزایش  از  پیشگیری   -4 معده  اسید 
 خون 5- تنظیم انعقاد خون 6- بهبود مشکالت
روده ای 7- کاهش اضطراب و عصبانیت و ایجاد 

آرامش در دوران بارداری 8- بهبود کیفیت خواب 
9- دارای آهن، اسیدفولیک، پروتئین و چربی به 
میزان الزم. این میوه می تواند انتخاب خوبی 
بجای قندهای صنعتی باشد و به دلیل اینکه قند 
خود را آهسته و به مرور در بدن آزاد می کند، می 
ویژه   به  افطار  و  های سحر  وعده  در  تواند 
اولی  روزه  نوجوانان  و  شیرده  بانوان  توسط 

در ماه رمضان مصرف شود.

14 فاکتور طالیی برای تناسب اندام 

بشقاب  نکنید ۲-  را حذف  کربوهیدرات   -1
غذای تان را پر کنید )در عین حال وزن خود 
را ثابت نگه می دارید( 3- متعادل غذا بخورید 
چربی،  بدون  گوشت  و  میوه  )سبزیجات، 
چربی های سالم و کربوهیدرات ها( 4- مصرف 
نوشیدنی های انرژی زا ممنوع 5- دور غذاهای 

غذاهای   -6 بکشید  خط  تاحدی  را  گوشتی 
سرخ شده نخورید 7- به برچسب مواد غذایی 
توجه کنید )سالم باشند( 8- هنگام خرید به 
مواد تشکیل دهنده دقت کنید 9- به غذاهای 
را  پروتئین   -10 کنید  فکر  کمتر  ممنوع 
نروید  کنسروی  هر  سراغ  نکنید 11-  حذف 
1۲- پنیر فرآوری شده را کنار بگذارید 13- 
آگاهانه غذا بخورید 14- سبزیجات بخورید.

جلوگیری از کم شدن قدرت بینایی 

1- کمی از تکنولوژی فاصله بگیرید یا استراحتی 
به خود بدهید: خیره شدن به صفحه گجت های 
جدید برای ساعت های متمادی منجر به کاهش 
خوردن  از   -۲ شود  می  چشمی  فشار  و  آب 
هله هوله خودداری کنید: غذاهایی که سرشار از 
کربوهیدرات و شکر هستند به قندهای ساده یا 

گلوکز تجزیه می شوند و مازاد آنها می تواند به 
رگ های خونی چشم آسیب رسانده و منجر به 
شکل گیری رسوبات چرب شود 3- از عادت های 
و  کشیدن  سیگار  بردارید:  دست  خود  مخّرب 
نوشیدن مشروبات الکلی و ... 4- تنبلی چشم 
خصوصاً در بچه ها را نادیده نگیرید: بچه هایی که 
نمی توانند نوشته های روی تخته را در مدرسه 

ببینند باید مرتب چک آپ چشم انجام دهند.

اگر این حاالت را دارید 
دچار کمبود ویتامین شده اید 

 
1- ناخن های شکننده: هنگامی که بدن شما 
دچار کمبود و یا فقر آهن باشد، قسمت های 
مختلف بدن دچار ضعف و رنگ پریدگی می 
شود مانند ناخنها ۲- فشار خون بیش از حد 
خیلی  )فقر ویتامین D( 3- فشار خون  باال 

گرفتگی   -4  )B1۲ ویتامین  )فقر  پایین 
سیب  طریق  از  توان  )می  پا  ساق  عضالت 
پتاسیم  نارگیل  آب  یا  آووکادو  موز،  زمینی، 
)کمبود  خستگی  احساس   -5 کرد(  دریافت 
کم   -6 اسکوربوت(  اسید  یا   C ویتامین 
 -7 بدن(  در  ید  )کمبود  تیروئید  کاری 
خوردگی  ترک  استخوان8-  شکستگی 

)B6 ویتامین  )کمبود  گوشه های دهان 

این 10 عادت، کلیه ها را نابود می کند

1- ننوشیدن مقدار کافی آب ۲- مصرف بیش 
و  فشار خون  رفتن  باال  باعث  نمک:  اندازه  از 
در نتیجه فشار زیادی به کلیه ها می شود 3- 
مصرف بیش از اندازه قند و شکر: اگر دو یا چند 
نوشیدنی شیرین را در روز مصرف می کنید، به 
احتمال زیاد دفع پروتئین در ادرار خواهید داشت 

و وجود پروتئین در ادرار یک عالمت زود هنگام 
از عملکرد ناقص کلیه هاست 4- نگه داشتن 
ادرار 5- کمبود برخی ویتامین ها و مواد معدنی 
در بدن 6- مصرف بیش از حد قهوه 7- مصرف 
باعث  حیوانی:  های  پروتئین  اندازه  از  بیش 
افزایش بار سوخت و ساز کلیه ها می شود 
مسکن  مصرف  سوء   -9 ناکافی  خواب   -8

ها و آسیب به کلیه ها 10- مصرف الکل

دیابتی ها زیره نخورند!

یک کشته و 78 زخمی در تصادفات هفته گذشته 

در محورهای برون شهری استان  ۲9 فقره تصادف رخ داد که 
به گفته سرهنگ حسین رضایی رئیس پلیس راه استان  در اثر 
آن  یک نفر کشته و 38 نفر زخمی شدند. در حوادث رانندگی 
درون شهری استان هم 40 نفر زخمی شدند که 45 درصد آنان 

افراد  15 تا ۲5 سال بودند.
 سرهنگ علیرضا رضایی ساعات 18 تا ۲۲ را بیشترین زمان 
وقوع حوادث رانندگی اعالم کرد و افزود:44 درصد افراد زخمی 
شده موتوسواران و ۲3 درصد عابران پیاده بودند .  عدم توجه 
به جلو، مهمترین علل تصادفات درون و برون شهری استان 
در هفته ای که گذشت بود. همچنین در این مدت 15 هزار و 

466 فقره تخلف در استان به ثبت رسید.

ام وی ام متخلف در استان توقیف شد 

دستگاه  یک  توقیف  از  جنوبی  خراسان  راه  پلیس  رئیس 
خودروی ام وی ام با خالفی بیش از ده میلیون ریال خبر داد .

سرهنگ »حسین رضایی« گفت: مأموران پلیس راه نهبندان 
هنگام کنترل خودروهای عبوری یک دستگاه خودروی ام وی 
ام را متوقف کردند و سوابق آن را بررسی کردند. وی اظهار 
داشت : در بررسی سوابق خودوری متوقف شده مشخص شد 
دارای 155 میلیون ریال خالفی با 37 تخلف پرداخت نشده 
است که خودرو توقیف و رواه پارکینگ شد. سرهنگ رضایی 
تصریح کرد: در اجراي تبصره ماده هشت قانون رسیدگي به 
ریال  میلیون  باالی یک  رانندگي، خودروهایی که  تخلفات 

خالفی دارد توقیف و روانه پارکینگ خواهد شد .

کشف شش تن انواع مواد در خراسان جنوبی
 

 فرمانده انتظامی استان از کشف شش تن انواع مواد مخدر از 
ابتدای سال جاری تاکنون در این استان خبر داد .سرهنگ مجید 
شجاع در مصاحبه با پایگاه خبری پلیس کشفیات فرماندهی 
انتظامی خراسان جنوبی را شش تن انواع مواد مخدر عنوان 
کرد که رشد ۲5 درصدی داشته است. وی گفت : در طی 
این مدت 14 باند حمل کننده مواد مخدر متالشی شده است 
و تعداد بیش از 1094 نفر قاچاقچی و خرده فروش مواد مخدر 
دستگیر شده اند و 1۲۲ دستگاه خودرو از قاچاقچیان توقیف 
شده است .فرمانده انتظامی خراسان جنوبی  اظهار داشت : در 
خراسان جنوبی با توجه به هم مرزی با افغاتستان با همکاری 

مردم والیت مدار استان امنیت خوب و پایداری برقرار است.

مرگ دردناک خانواده 4نفره در چادر تفریحی

همزمان با کشف پیکر بی جان اعضای خانواده چهارنفره 
جزئیات  گیالن  استان  در  »ماسال«  ییالقی  درمنطقه 
این  آنها به دست آمد.راز مرگ  از مرگ خاموش  تازه ای 
با گذشت  منطقه  ساکنان  که  فاش شد  هنگامی  خانواده 
آنها هیچ رفت و آمدی در چادر ندیدند. اقامت  از  3 روز 
متأسفانه  اظهارداشت:  ماسال  فرماندار  قاسم نژاد  محمود 
مرد 3۲ ساله، همسر ۲4 ساله، پسر 9 ساله و نوزاد چهار 
ماهه شان قربانی رعایت نکردن اصول ایمنی شدند.وی 
در ادامه گفت: این خانواده چهار نفره اهل قزوین که برای 
گازگرفتگی  اثر  بر  بودند  آمده  ماسال  ییالق  به  مسافرت 

ناشی از منواکسیدکربن زغال دچار خفگی شدند.

صوتی - تصویری - مخابراتی

 انصاری فرد و پسران
LED- پالسما - سینما خانگی و میز 

آدرس: میدان امام - کوچه اول بازار          
تلفن تماس: 32224852

      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

هرکس کار نیک و خوبی انجام دهد بهتر از آن را پاداش می گیرد.  )سوره نمل آیه 89(

    مرکز نیکوکاری جواد االئمه )ع( بیرجند
)یعنی پیوند نیاز محرومین به توانمندی و تخصص مردم(

واقع در محله موسی بن جعفر)ع( با ارائه خدمات حمایتی به خانواده های نیازمند واقعی در حال حاضر
 با بیش از 500 خانواده بیمار صعب العالج - از کار افتاده 

بی سرپرست و ... 160 نفر یتیم نیازمند آماده دریافت کمک های نقدی و غیرنقدی شما مردم خیرخواه
 اعم از کاالهای نو و بال استفاده مازادفطریه - کفاره-  نذورات- زکات- مواد غذایی - پوشاک

 کمک جهیزیه - انجام مراسم عقیقه به روش های شرعی و ارائه هر گونه خدمات و تخفیفات شما به نیازمندان می باشد.

از تمامی خیرین  ، موسسات خیریه  ، موسسات فرهنگی  و مذهبی  ، فعاالن بخش پزشکی و درمان ،  اساتید حوزه  و 
دانشگاه  فعاالن بخش خصوصی و اصناف  ، مراکز کاریابی

 و ...  دعوت می شود ما را در این کار خداپسندانه  همراهی نمایند.
 آدرس: موسی بن جعفر )ع( 5  )صمدی 8( داخل صحن مسجد حضرت  جواداالئمه )ع(   32313472 - 09151631855 طاهری

 شماره حساب  کمک های  مردمی بانک  ملی:  0109831823009     
6 0 3 7 9 9 1 8 9 9 5 4 9 1 6 0 شماره کارت مرکز خیریه جواداالئمه 

  

           مرکز نیکوکاری جواد االئمه )ع( بیرجند

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

     نبش انقالب 6- شهریاری    09151643778

آغاز فروش اقساطی 10 ماهــــه 
لپ تاپ و رایانه خانگی )بدون پیش پرداخت(  

 حد فاصل معلم 22-24  رایانه  ثـامن         تلفن: 32446431 )5 خط(

کسی که نیاز مومنی را برطرف کند مثل این است که خداوند را برای همیشه عبادت کرده است.حضرت رسول اکرم )ص(
ستاد دیه مردمی استان خراسان جنوبی
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در راستای سیاستهای اقتصاد مقاومتی در استان عملیات اجرایی طرح گردشگری بندامیرشاه تکمیل شد

از محل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استانی سال 94،  عملیات اجرایی طرح گردشگری بندامیرشاه در منطقه تفریحی توریستی بندامیرشاه با اعتبار 170 میلیون ریال 
به اتمام رسید. به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی، مرتضی عربی معاون گردشگری، سرمایه گذاری و تامین منابع 

چهارشنبه * 9 تیر 1395 * شماره 3541اداره کل گفت: این طرح شامل تکمیل محوطه دیوارساحلی و محوطه سازی می باشد. قابل ذکر است تاکنون بالغ بر 2400 میلیون ریال در این پروژه هزینه گردیده است.
7

اطعام بیش از 20 هزار نفر 
در امامزادگان باقریه)ع( بیرجند 

فارس- رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان 
بیرجند از اطعام بیش از 20 هزار نفر از محل نیات 
داد.  خبر  بیرجند  باقریه)ع(  امامزادگان  در  واقفان 
حجت االسالم دادخدا خدایی اجرای نیات واقفان 
پیرامون افطاری و اطعام روزه داران در امامزادگان 
باقریه)ع( بیرجند را از جمله برنامه های اوقاف در 
اجرای  و تصریح کرد:  اعالم  رمضان  مبارک  ماه 
طرح سفره های آسمانی با هدف اطعام روزه داران 
ادامه  برگزار می شود. وی  واقفان  نیات  بر اساس 
ویژه  اجرای  راستای  در  الهی  ضیافت  طرح  داد:  
برنامه ضیافت الهی سازمان اوقاف و در قالب طرح 
افطار الصائمین در محل اماکن متبرکه، امامزادگان 

و مساجد اجرا می شود.

۴ هزار پرونده قضایی
 در بشرویه رسیدگی شد

از  بشرویه  شهرستان  دادگستری  رئیس  مهر- 
کیفری  و  قضایی  پرونده  هزار  به چهار  رسیدگی 
داد.  خبر  شهرستان  این  در  گذشته  سال  طی 
شهدای  گرامیداشت  مراسم  در  ایمانیان  مجتبی 
هفتم تیر اظهار کرد: مواد مخدر سنتی و صنعتی 
 در ردیف اول جرم های شهرستان است که با کلیه
 خرده فروشان ومصرف کنندگان برخورد و حکم های

در  متاسفانه  افزود:  وی  است.  شده  صادر  الزم 
سال گذشته و از ابتدای سال 9۵، اکثر اختالفات 
و طالق ها پیرو اثرات مواد مخدر بوده که این امر 

بسیار نگران کننده است.

تولید 17 هزار و 550 تن
 شیر در استان 

جنوبی  خراسان  کشاورزی  جهاد  سازمان  رئیس 
هزار  امسال 17  اردیبهشت  و  فروردین  در  گفت: 
و ۵۵0 تن شیر در استان تولید شده است. هاشم 
ولی پورمطلق  اظهار داشت: در حال حاضر 26 واحد 
مرکز جمع آوری شیر با ظرفیت اسمی 112 تن در 
روز در استان فعال است. وی با اشاره به اینکه شیر 
تولید شده در استان به صورت فله و پاکتی، ماست، 
دوغ، پنیر و کره به مصرف می رسد، افزود: ساالنه 
حدود 81 هزار تن شیر در استان به مصرف می رسد.

 
زیان 200میلیارد ریالی خشکسالی

 به کشاورزی  بشرویه

 ایرنا - مدیر جهاد کشاورزی بشرویه گفت: امسال 
در خراسان  ادامه 17سال خشکسالی  به  توجه  با 
درصد   40 به  ریال  میلیارد   200 مبلغ  جنوبی 
خسارت  شهرستان  کشاورزی  بخش  محصول 
اینکه  بیان  با  سرچاهی،  حسین  است.  شده  وارد 
زیادی  تاثیر  نیز  منطقه  آبی  منابع  بر  خشکسالی 
گذاشته است، افزود: کاهش شدید دبی قناتها، افت 
 سطح آب های زیرزمینی، خشک شدن قنات ها

و چشمه ها، افزایش غلظت نمک در آب و خاک 
و غیره از جمله این آثار است. وی بیان کرد: دوره 
روز  از 270  بیش  این شهرستان  خشک ساالنه 
ماه  آذر  تا  و  آغاز  ماه  بهمن  اواسط  از  که  است 

سال بعد ادامه دارد.

افت 20 میلیون متر مکعبی
 آب مخزن دشت فردوس

با توجه به کم شدن نزوالت آسمانی آب مخزن 
متر  میلیون  با کسری 20  فردوس ساالنه  دشت 
و  فردوس  آب  منابع  مدیر  روبروست.  مکعبی 
مقدار  این  افزود:  مطلب  این  اعالم  با  بشرویه 
این  اینکه  به  توجه  با  بشرویه  دشت  مخزن  در 
شهرستان بعنوان خشک ترین شهر کشور شناخته 
شده 30 میلیون متر مکعب در هر سال است. سید 
هادی رحیمی خاطرنشان کرد: افت سطح ایستابی 
هر سال حدود یک متر است و در دشت بشرویه 
نشست زمین به صورت شبکه ای را شاهد بودیم. 
وی، توزیع نامتناسب زمان بارندگی، کسری مخازن 
سفره های آب زیرزمینی، استفاده از روشهای سنتی 
آبیاری در بخش کشاورزی و راندمان پایین آب در 
 90 از  بیش  کننده  مصرف  که  کشاورزی  بخش 
 درصد آب استحصالی می باشد، عدم بهره برداری

صحیح از منابع آب در سایر بخش ها، عدم انتخاب 
کشت های مناسب با اقلیم منطقه و خرده مالک 
بودن کشاورزان را از مشکالت اصلی مربوط به آب 

در شهرستان فردوس و استان برشمرد. 

پلمپ80 حلقه چاه غیرمجاز  

 صدا و سیما - 80 حلقه چاه غیرمجاز در دشت های
شرکت  مدیرعامل  شد.  پلمپ  جنوبی  خراسان 
تعداد  این  ای خراسان جنوبی گفت:  منطقه  آب 
و  حفظ  برای  تاکنون  امسال  آغاز  از  دستی  چاه 
اجرای  و  زیرزمینی  های  آب  منابع  از  حراست 
طرح احیاء و تعادل بخشی این منابع، در استان 
شناسایی و پلمپ شد. حسین امامی مصرف این 
کرد  عنوان  کشاورزی  مصارف  برای  را  ها  چاه 
به  مربوط  غیرمجاز  های  چاه  بیشترین  افزود:  و 

شهرستانهای بیرجند، قاین و سرایان است.

مشارکت مردمی، رهیافتي چند بخشی 
براي مدیریت بیابان زایی

ایسنا- مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری، گفت: 
مدیریت مبتني بر مشارکت مردمی، رهیافتي چند 
بخشي براي مدیریت منابع طبیعي و بیابان زایی است. 
شریفی افزود: عوامل انسانی در پدیدار شدن پدیده 
بیابان زایی نقش اساسی و کلیدی داشته و موجب 

تسریع و افزایش سرعت بیابان زایی می شوند.

شهید بهشتی قهرمان ملی و
 مدیری توانمند بود

ایرنا- نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در 
مجلس شورای اسالمی با گرامیداشت یاد و خاطره 
شهید بهشتی و 72 تن از یاران امام خمینی)ره( 
دفتر مرکزی حزب جمهوری  در  بمب  انفجار  در 
اسالمی در هفتم تیر1360 به دست منافقان، گفت: 
شهید بهشتی قهرمان ملی و مدیری توانمند بود. 
حجت االسالم سید محمد باقر عبادی در مراسم 
یاد بود شهدای هفتم تیر در هیات حسینی بیرجند، 
افزود: شهید بهشتی از یاران صدیق حضرت امام 
)ره( بود و همانند کوهی استوار هرگز از هجمه ها، 

تهمت ها و تخریب منافقان نترسید.

خبرنگاران و رسانه های برتر حوزه و 
ایثار تجلیل می شوند

ایرنا- رئیس روابط عمومی اداره کل بنیاد شهید و 
امور ایثارگران خراسان جنوبی گفت: خبرنگاران و 
رسانه های برتر حوزه و ایثار این استان، 18مرداد 
ماه 9۵ تجلیل می شوند. به گزارش اداره کل بنیاد 
شهید و امور ایثارگران خراسان جنوبی، محمدرضا 
خانه زرین، افزود: آخرین مهلت ارسال آثار و تکمیل 
فرم ثبت نامه برای شرکت در دومین جشنواره یاد 
شده در بخش سراسری و استانی، 26تیر ماه جاری 
را  در جشنواره  نام  ثبت  نحوه  زرین  خانه   . است 
jashnvareh.hayat. اینترنتی و نشانی آن را

ir/jashnvareh ذکر کرد.

برگزاری همایش»قدس، نماد 
همبستگی،اخوت وبیداری اسالمی«

مهر - مدیرکل تبلیغات اسالمی خراسان جنوبی از 
برگزاری همایش »قدس، نماد همبستگی، اخوت و 
بیداری اسالمی« نهم تیرماه جاری در استان خبر 
داد. حجت االسالم لطفیان اظهار کرد: این همایش 
با حضور 2۵0 نفر از علمای تشیع و اهل سنت در 
بیرجند برگزار می شود. مدیرکل تبلیغات اسالمی با 
اشاره به فرا رسیدن روز قدس، اظهار کرد: امید است 
مردم با شرکت در راهپیمایی در این روز عظیم، باری 

دیگر مشتی بر دهان دشمن بکوبند.

پرداخت یک میلیارد تومان
 برای ساخت 3 بخش اورژانس 

صدا و سیما - وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی، یک میلیارد تومان برای ساخت اورژانس 
بیمارستانهای فردوس، نهبندان و بشرویه پرداخت 
پزشکی  فوریتهای  و  حوادث  مرکز  مدیر  کرد. 
خراسان جنوبی گفت: ۵00 میلیون تومان از این 
فردوس،  بیمارستان  اورژانس  برای ساخت  اعتبار 
300 میلیون تومان برای ساخت اورژانس نهبندان 
اورژانس  ساخت  برای  تومان  میلیون   200 و 
بشرویه هزینه می شود. دلخروشان افزود: اورژانس 
بیمارستانهای فردوس، نهبندان و بشرویه در مرحله 

اجرای فنداسیون است .

6  درخواست سرمایه گذاری 
خارجی در خراسان جنوبی

صدا و سیما- سرمایه گذاران خارجی 6 درخواست 
دادند.  جنوبی  خراسان  به  گذاری  سرمایه 
استان  دارایی  امور  و  اقتصاد  سازمان  سرپرست 
گفت: از آغاز امسال دو درخواست سرمایه گذاری 
از سوی سرمایه گذاران  کشورهای تاجیکستان 
و افغانستان برای ایجاد انبار تجاری و واحد بسته 
بندی سیمان در منطقه منفصله گمرک ماهیرود 
مرکز  به  افغانستان،  و  جنوبی  خراسان  مرز  در 
سرمایه گذاری استان ارسال شده است . جعفری 
افزود: همچنین برای ایجاد نیروگاههای بادی و 
آلمان،  کشورهای  از  گذار  سرمایه   4 خورشیدی 

اتریش و سوئد اعالم آمادگی کردند.

بیش از 220 هزار تن کاال از
 خراسان جنوبی صادر شد

مدیرکل گمرکات خراسان جنوبی با بیان اینکه در 
مدت سه ماه امسال 221 هزار و 6۵8 تن کاال به 
ارزش ۵2 میلیون و 326 هزار و 779 دالر از استان 
به خارج کشور صادر شد گفت: این میزان صادرات 
از نظر ارزش 28 درصد رشد داشته است. به گزارش 
مدت  در  داشت:  اظهار  خاشی  محمدعلی  تسنیم، 
سه ماه امسال یک میلیون و 81 هزار و ۵87 تن 
کاالی تولیدی سایر استان های کشور به ارزش 2۵7 
میلیون و 406 هزار و 111 دالر از گمرک خراسان 

جنوبی به خارج کشور صادر شده است.

آغاز مرمت حسینیه خور  از
 اعتبارات اضطراری شهرستان خوسف

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری، کارشناس ناظر بافت 
تاریخی خوسف گفت: حسینیه خور بنایی است که 
ابتدا به عنوان حسینیه و با معماری این گونه  از 
اظهار  جمشیدی  پریسا  است.  شده  ساخته  بناها 
داشت: از جمله عملیات مرمتی که در حال انجام 
است، جمع آوری ایوان تخریب شده و رانش کرده 
و اجرای مجدد آن آواربرداری اتاق آسیب دیده و 

اجرای مجدد دیوار تخریب شده اتاق است.

شورای  از  فرمانداربیرجند  مالیی-ناصری 
از  خواست  استان  وتوسعه  ریزی  برنامه 
اعتبارات عمرانی سهم جداگانه ای به عنوان 
سایر  به  که  خدماتی  برای  استان  مرکز 

شهرستانها می دهد اختصاص دهند.
توسعه  و  ریزی  برنامه  دیروز شورای  صبح 
در  استان  نماینده   4 حضور  با  استان 
با  استانداری  کنفرانس  سالن  در  مجلس 
های  شاخص  آمایش،  سند  دستورکار:  سه 
مصوبات  و  شهرستانی  اعتبارات  توزیع 
برگزار  شهرسازی   و  زیربنایی  کارگروه 
اینکه  بیان  با  خدمتگزار  ا...  وجه  که  شد 
اختصاص 1۵4 میلیارد تومان اعتبار تملک، 
به  جاری  سال  در  ای  سرمایه  و  دارایی 
این  کرد:  اظهار   ، است  شده  داده  استان 
های  دارایی  اعتبارات  از  درصد   2.21 رقم 

سرمایه ای کشور است.
ای سرمایه  دارایی  تملک  اعتبارات   وی، 
114میلیارد  بر  بالغ  را   94 سال  در  استان 
درصد   2.10 رقم  این  گفت:  و  کرد  عنوان 

اعتبارات تملک دارایی های کشور است. 
درصدی  صدم   11 افزایش  از  استاندار 
در  استان  دارایی  و  تملک  اعتبارات  ضریب 
اعتبارات  این  افزود:  و  داد  خبر  جاری  سال 
جمعیت،  چون  هایی  شاخص  اساس  بر 
ها شهرستان  بین  محرومیت  و   وسعت 

توزیع خواهد شد.

اختصاص ۱۶۴ میلیارد  اعتبارات 
هزینه ای 

میلیارد   164 اختصاص  به  خدمتگزار 
در  استان  به  ای  هزینه  اعتبارات  تومان 
این  یادآورشد:  و  کرد  اشاره  جاری  سال 
هزینه  اعتبارات  از  درصد   2.18 نیز  رقم 

ای کشور را شامل می شود.
وی ادامه داد: اعتبارات هزینه ای استان در 
سال 94 بالغ بر 134 میلیارد تومان بود که 
ای  هزینه  اعتبارات  درصد   2.11 رقم  این 

کشور بود.
ای  هزینه  اعتبارات  ضریب  وی  گفته  به 
استان در سال جاری نیز نسبت به سال 94 

حدود 0.07 درصد رشد داشته است.
میلیارد   26۵ اختصاص  به  اشاره  با  استاندار 
تومان مصوبات سفر هیئت دولت به خراسان 
جنوبی، عنوان کرد: تاکنون 31.4 درصد این 
اعتبارات جذب  شده و 46.7 درصد نیز هنوز 

تخصیص نیافته است.

تحقق وعده های دولت
 در سال جاری

خدمتگزار با بیان اینکه شش میلیارد تومان از 
این اعتبار در بودجه سال 9۵ دیده شده است، 
به  مربوط  اعتبارات  مابقی  کرد:  خاطرنشان 
سال 94 بوده که با وجود تخصیص نقدینگی 
آمایش  سند  تهیه  به  استاندار  نداشتیم. 
سرزمینی استان اشاره کرد و افزود: این یک 
دستگاه های  تمام  اتکا  برای  راهبردی  سند 
اجرایی خواهد بود که مطالعات آن از سال 92 
روند  از  آغاز شده است. خدمتگزار همچنین 
تخصیص اعتبارات مدیریت بحران انتقاد کرد 
و افزود: امیدواریم در برنامه ششم توسعه این 

روند تغییر یافته و اعتبارات مدیریت بحران در 
اختیار دستگاه های متولی آن یعنی استانداران 

و فرمانداران قرار گیرد.

حاشیه شهر بیرجند محروم از 
اعتبارات تملک و سرمایه ای 

اینکه  بیان  با  بیرجند  فرماندار  ناصری  علی 
تملک  اعتبارات  از  محروم  شهر  حاشیه 
در  اکنون  کرد:  تاکید   ، است  ای  سرمایه 
وجود   ، مهاجرت ها  بخاطر  بیرجند  شمال 
فضای  کمبود  بحران  با  مهر  مسکن 
آموزشی مواجه هستیم. وی افزود: در مرکز 
رنج  نشینی  حاشیه  پدیده  مشکل  از  استان 
شهر  حاشیه  روستای  چهار  در  و  بریم  می 

بیرجند 28 هزار نفر  زندگی می کنند که ۵ 
درصد جمعیت سایر شهرستان ها را تشکیل 
کرد:  تصریح  بیرجند  فرماندار  می دهند. 
اعتبارات  از  محروم  حاشیه شهر  روستاهای 
به  با آن  تملک سرمایه ای هستند چرا که 
که  حالی  در  می شود  برخورد  روستا  عنوان 
مردم منطقه از ما خدمات شهری می خواهند. 

سهمی ویژه از اعتبارات تملک 
سرمایه ای به مرکز استان 

اختصاص یابد

فرمانداربیرجند ادامه داد: هزینه های مسکن 
است  سنگین  بسیار  استان  مرکز  برای  مهر 

نیاز  هنوز  آن  زیرساخت های  تکمیل  و 
شاخص  در  که  دارد  اعتبار  اختصاص  به 
محرومیت برای توزیع اعتبارات خود را نشان 
نمی دهد. ناصری با بیان اینکه اجرای بسیاری 
از زیرساخت هادر روستاهای اطراف بیرجند با 
اظهار  بوده،  به جمعیت ده سال پیش  توجه 
گذشته  سال  پنج  شهر طی  حاشیه  در  کرد: 
اضافه  روستا  چهار  به جمعیت  نفر  هزار   12
مناطق  این  زیرساخت های  بنابراین  شده 
مناطق  این  جمعیت  درصد   10 پاسخگوی 
برنامه ریزی و توسعه  به شورای  است. وی 
پیشنهاد داد که از اعتبارت عمرانی سهمی را 
جداگانه به عنوان مرکز استان و خدماتی که 
به سایر شهرستان ها ارائه می دهد متناسب با 
درصد جمعیت حاشیه نشین  اختصاص دهند.

سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
انعطاف پذیر باشد

در  زیرکوه  و  قاین  مردم  نماینده  فالحتی 
شورا  این  در  نیز  اسالمی  شواری  مجلس 
استان  سرزمین  آمایش  سند  در  کرد:  اظهار 
وی  شود.  لحاظ  باید  مردم  اقتصادی  وضع 
افزایش اعداد و ارقام را در رفع محرومیت ها 
بی تاثیر دانست و یادآورشد: سازمان مدیریت 
و برنامه ریزی باید انعطاف پذیر باشد تا در 

سال های آینده درجا نزنیم.

مصوبات جلسه:
در  اعتبارات  توزیع  های  شاخص  تعیین 

شورا   اعضای  از  نفر   27 از  ها  شهرستان 
20 رأی موافق و 7 رأی مخالف به اعضای 
به  استان  توسعه  و  ریزی  برنامه  شورای 
عنوان اولین مصوبه به تصویب رسید. دومین 
دستور کار جلسه تصویب کلیات سند آمایش 
از  دفاع  ساعت  یک  با  بود  استان  سرزمینی 
این سند وبا وجود همه گالیه های مسئوالن 
نسبت به تنظیم آن با 20 رأی موافق و 7 رأی 
در  رسید.  شورا  اعضای  تصویب  به  مخالف 
ادامه مصوبات کارگروه زیربنایی و شهرسازی 

استان با 19 رأی موافق  به تصویب رسید.

در حاشیه

این جا اروپاست یا خراسان جنوبی ؟ 

مندی  گالیه  مراسم  این  حاشیه  در 
امیرحسنخانی نماینده مردم فردوس، بشرویه 
و طبس از تنظیم ضوابط آیین نامه سال 9۵ 
آمار  بود که وی عنوان کرد:  آمایش  و سند 
بیکاری خیلی بیشتر از این است و  آمار سند 
فعلی در حد اروپاست و قابل قبول نیست. این 
انداز  کرد: چشم  نماینده مجلس خاطرنشان 
کشور مشخص شده است خراسان جنوبی 10 
سال از کشور عقب مانده و این اسناد مستند 
نیست. جهان شاهی نماینده سازمان مدیریت 
عنوان کرد: طبق  نیز  استان  ریزی  برنامه  و 
هفته  در  فرد  هر  کشور  آمار  سازمان  مبنای 
نمی شود.   بیکار محسوب  کار کند  2ساعت 
ساعت  جلسه 7  این  که  است  ذکر  به  الزم 

به طول انجامید و 4 مدیرکل حضور نداشتند 
و گفتنی است که 7 فرماندار حضور داشتند 
که رأی دادنشان موجب اعتراض و مخالفت 
بعضی از اعضای شورا شد که در مصوبه سوم 
دو  گذشت  وجود  با  ندادند.  رأی  فرماندارها 
سال از تنظیم سند آمایش سرزمینی استان، 
همچنان بعضی مدیران استان مدعی شدند 
نامه ها به دستشان نمی رسد یا از مصوبات 
جلسات گذشته اظهار بی اطالعی کردند به 
همین دلیل استاندار به دستگاه های اجرایی 
20 روز فرصت داد تا پیشنهادات خود را به 
بعد  تا  ارائه کنند  مجری سند آمایش استان 

از آن به سازمان مدیریت کشور ارسال شود.
در این شورا سه فرماندار دیگر هم خواستار 

اعتبارات ویژه تملک سرمایه ای شدند.

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش 
مدیر کل  جنوبی  خراسان  ای  حرفه  و  فنی 
و  فنی  آموزش  کل  اداره  ستادی  مدیران  و 
حرفه ای استان  با نماینده مردم نهبندان و 
سربیشه در مجلس شورای اسالمی دیدار و 

گفتگو کردند. 
در ابتدای این دیدار مدیر کل آموزش فنی و 
حرفه ای استان در خصوص رسالت سازمان 
مأموریت  گفت:   ای  حرفه  و  فنی  آموزش 
اي  حرفه  و  فني  آموزش  سازمان  اصلي 
کشور آموزش، پژوهش، تولید استانداردهاي 
آموزشي و ارزشیابي مهارت نیروي کار کشور 
 است که فرآیند آموزش در قالب دوره هاي
و مدت  کوتاه  صورت  به  ماهه   18 تا   1 

پودمان های تکمیلی بین سطوح تحصیلی از 
طریق آموزش در مراکز ثابت بخش دولتي، 
تیم هاي سیار شهري و روستایي، مراکز جوار 
صنایع و صنوف، مراکز جوار دانشگاه، مراکز 
جوار زندان، مراکز جوار پادگان ها، آموزش 
هاي پژوهش  و  مربي  تربیت  مرکز   در 
در  آموزش  همچنین  و  اي  حرفه  و  فني 

های  آموزشگاه  توسط  دولتي  غیر  بخش 
فنی و حرفه ای آزاد انجام مي شود و بدین 
وسیله نسبت به تأمین و تربیت نیروي کار 
هاي  بخش  نیاز  مورد  ماهر  نیمه  و  ماهر 

و  خدمات  و  کشاورزي  صنعت،  مختلف 
جامعه  فني  هاي  مهارت  فرهنگ  ارتقاي 

اقدام می نماید. 
خوش آیند در ادامه با اشاره به اقدامات این 

اداره  این  سازمان در خراسان جنوبی گفت: 
و  فنی  آموزش  مرکز   18 بودن  دارا  با  کل 
حرفه ای با 101 کارگاه ثابت و قابلیت ارائه 
430 حرفه آموزشی همچنین 144 آموزشگاه 

آزاد فنی و حرفه ای با 136 حرفه آموزشی 
ساالنه بطور متوسط 3.۵ میلیون نفر ساعت 

آموزش مهارتی را به انجام می رساند. 
سنجی  نیاز  انجام  به  اشاره  با  آیند  خوش 

در   : گفت  استان  در  مهارتی  آموزشهای 
بازار  نیاز  اساس  بر  آموزشها  جدید  رویکرد 
کل  مدیر  گیرد.  می  انجام  سفارش  و  کار 
با اشاره به  آموزش فنی و حرفه ای استان 
در  ای  حرفه  و  فنی  آموزش  های  ظرفیت 
شهرستان های نهبندان و سربیشه گفت: در 
 حال حاضر 2 مرکز آموزش فنی و حرفه ای
خواهران و برادران در 6 کارگاه آموزشی و 
47 حرفه به همراه تیم های سیار روستایی 
ارائه  به  نهبندان  شهرستان  در  عشایری  و 
خدمات می پردازند و در شهرستان سربیشه 
به  آموزشی  کارگاه   3 با  برادران  مرکز  نیز 
خدمات  روستایی  سیار  های  تیم  همراه 
ارائه  متقاضیان  به  را  مهارتی  های  آموزش 
پروژه  تکمیل  از  ادامه   در  وی  نمایند.  می 
خواهران  ای  حرفه  و  فنی  آموزش  مرکز 
صورت  در  کرد:  اظهار  و  داد  خبر  سربیشه 
این  با تجهیز  نیاز  اعتبارات مورد  تخصیص 
مندی  بهره  و  کار  به  شروع  شاهد  مرکز 
خواهران این منطقه از آموزش های فنی و 
حرفه ای خواهیم بود.  خوش آیند در پایان با 

اشاره به نامگذاری سال گفت: با توجه به نگاه 
 دولت تدبیر و امید به مقوله مهارت آموزی
 شاهد ارتقای عملکرد در این حیطه بوده ایم،
این  دیدگان  آموزش  تعداد  که  نوعی  به 
به   90 سال  در  نفر   10700 از  ها  آموزش 
بیش از 18000 نفر در سال 94 رسیده است.     
نظرافضلی نماینده مردم نهبندان و سربیشه 
به  اشاره  با  نیز  اسالمی  شورای  مجلس  در 
اهمیت آموزش در توسعه منابع انسانی گفت: 
رکن  یک  ای  حرفه  و  فنی  های  آموزش 
یک  که  باشد،  می  اقتصادی  توسعه  اساسی 
جنبه مهم مشکالت فعلی نیز عدم توجه به 

توسعه منابع انسانی می باشد.
اهداف  از  یکی  را  متوازن  توسعه  نظرافضلی 
خود دانست و اظهار داشت: تمام تالش خود 
برای  الزم  های  زیرساخت  ایجاد  برای  را 
توسعه آموزش های مهارتی علی الخصوص 
زیرا  کار خواهم گرفت  به  انتخابیه  در حوزه 
زیربنای اقتصاد مقاومتی همین کارگاه های 
آموزش فنی و حرفه ای است و این آموزشها 
بستر اشتغال و رفع معضل بیکاری می باشند.  

انتقاد امیرحسنخانی از تناقض ارقام بیکاری و جایگاه واقعی استان در کشور ؛ 

آمارهای اروپایی

جنوبی  خراسان  اجتماعی  تأمین  مدیرکل 
گفت: چهار کارفرمای نمونه خراسان جنوبی 
نمونه  کارفرمایان  از  تکریم  همایش  در 
تجلیل  تأمین اجتماعی  سازمان  کشوری 
تأمین  مدیرکل  درویشی  مجید  می شوند. 
اعالم  با  جنوبی  خراسان  استان  اجتماعی 
بخشنامه  اساس  بر  داشت:  اظهار  خبر  این 

ابالغ شده از سوی مدیرعامل سازمان تأمین 
استان  کارفرمایان  بین  از  نفر   4 اجتماعی، 
خراسان جنوبی، در سال 94 پس از ارزیابی 
توسط کمیته استانی انتخاب شدند که از بین 
این 4 کارفرما، مدیر عامل کارخانه کویر تایر 
به عنوان کارفرمای نمونه سال 94 از استان 
برگزیده کشوری  به عنوان  خراسان جنوبی 

انتخاب و معرفی شد. به گفته مجید درویشی 
حفظ حقوق کارگران با ارائه لیست حق بیمه 
بر مبنای تعداد نفرات بیمه شده و دستمزد 
بیمه  به موقع و کامل حق  واقعی، پرداخت 
نیروی کار در مهلت مقرر و عدم وجود بدهی 
شاخص های  مهم ترین  از  کارگاه  بیمه ای 
محمد  است.  بوده  نمونه  کارفرمای  انتخاب 

حسین زینلی مدیر عامل کارخانه کویر تایر 
مهندس  یک،  سطح  در  نمونه  کارفرمای 
نساجی  کارخانجات  مدیرعامل  احدکرمانی 
دو،  سطح  منتخب  کارفرمای  فردوس 
مهندس محسن احتشام مدیر شرکت تروند 
زعفران قاین کارفرمای منتخب سطح سه و 
داروخانه ساالری  دکتر ساالر صادقی مدیر 

در   4 سطح  منتخب  کارفرمای  عنوان  به 
استان خراسان جنوبی انتخاب شدند.

از سه کارفرمای سطوح 2 تا 4 با اهدای تندیس 
و لوح تقدیر تجلیل به عمل آمده و از مدیرعامل 
کارخانه کویر تایر به عنوان کارفرمای منتخب 
در  کشور  مقامات  حضور  با   94 سال  نمونه 

تهران تقدیر به عمل خواهد آمد.

چهار کارفرمای نمونه تامین اجتماعی تجلیل می شوند

نماینده مردم نهبندان و سربیشه در مجلس شورای اسالمی :

آموزشهای فنی و حرفه ای رکن اساسی اقتصاد مقاومتی

 معاون میراث فرهنگی خراسان جنوبی:
آموزش های کوتاه مدت صنایع دستی در خراسان جنوبی 

گسترش می یابد
شناسه خبر: 1116163 سرویس: استانها
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مدیرکل فرودگاه های خراسان جنوبی:
مناقصه  به  جنوبی  خراسان  خارجی  پروازهای  ترمینال 

گذاشته می شود
خراسان  خارجی  پروازهای  ترمینال  فارس:  خبرگزاری 

جنوبی به مناقصه گذاشته می شود
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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 

مدیرعامل بانک رفاه با وجود پرونده ای 
سنگین با اصرار حسین فریدون منصوب شد 

رئیس  گفت:  کشور  کل  بازرسی  سازمان  رئیس 
قضایی،  مرجع  در  پرونده  وجود  با  رفاه  بانک 
مدیر  که  زمانی  گفت:  سراج  ناصر  شد.  منصوب 
پرونده  بود،  ملی  بانک  رئیس  بانک  این  عامل 
سنگینی داشت که پرونده وی هنوز هم در دادسرا 
فریدون  حسین  آقای  زمان  همان  است.   مطرح 
) برادر رئیس جمهور ( اصرار کرد که ایشان بیاید 
و رئیس بانک رفاه شود حتی بنده مخالفت کردم 
و گفتم که وی پرونده سنگینی دارد، ولی متاسفانه 
با اصرار ایشان، وی رئیس بانک رفاه شد. آیا قوه 

قضاییه بیشتر از این می توانست کار کند؟

دولت یازدهم دست »کارگزاران« است

دبیرکل حزب آزادی درباره عملکرد دولت روحانی 
و مطالبات اصالح طلبان از این دولت، بیان کرد: از 
نظر به  کارگیری نیروی انسانی، از 10 درصد نیروی 
اصالح طلب در قالب استاندار و بخشدار استفاده شد. 
روحانی و دولتش عمدتاً در اختیار حزب کارگزاران 
و تا حدی اعتدال و توسعه است. محتشمی با تاکید 
بر این که حزب »اعتدال و توسعه« ریشه دار نیست 
افزود: اصالح طلبان در انتخابات 96 به کاندیدایی 

غیر از حسن روحانی فکر نمی کنند.

احمدی نژاد: عده ای در دست اندازی
 به بیت المال مسابقه می گذارند

محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور سابق کشورمان 
دست اندازی  مردم  اموال  به  که  کسانی  گفت: 
پیامبر)ص(  از  پیروی  مدعی  نمی توانند  می کنند، 
افزود:  وی  کنند.  تخطئه  را  دیگران  و  باشند 
بیت المال  به  دست اندازی  در  عده ای  متاسفانه 
شان  خواب  ساعت  یک  از  و  می گذارند  مسابقه 

نمی گذرند و اینها آلوده به سیاسي کاری هستند.

کارگزاران ریاست عارف را نمی خواست

از  بعضی  گفت:  ملی  اعتماد  حزب  مقام  قائم 
مجلس  رئیس  انتخاب  در  دولت  به  وابستگان 
به نفع آقای الریجانی فعالیت و تبلیغ می کردند. 
منتجب نیا در خصوص چرایی عدم ریاست عارف 
غیر  یا  کارگزاران  چهره های  از  بعضی  افزود: 
در  ما  نظر  به  که  بودند  کرده  اعالم  کارگزاران 
نفع  به  شود  رئیس  الریجانی  اگر  فعلی  شرایط 
جامعه و به نفع کشور است و به امنیت و آرامش 
و اتحاد کشور کمک می کند و نگران بودند که 
اگر عارف رئیس مجلس شود حمالت علیه وی 
و مجلس افزایش می یابد. آن ها مصحلت سنجی 
می کردند که عارف در این مرحله رئیس نشود و 
الریجانی شود و این می تواند یک لنگر ثبات و 

ویزیت رایگان بیماران توسط دکتر قائمی جراح مغز واعصاب به مناسبت لیالی قدر عکس روز استقراری برای مجلس و جامعه باشد.

رئیس مجلس : نظام توافق هسته ای
 را با چشم بینا انتخاب کرد

قضاییه  قوه  هفته  همایش  در  مجلس  رئیس 
بینا  چشم  با  را  هسته ای  توافق  نظام،  گفت: 
انتخاب کرد.  الریجانی با تاکید بر این که نقاط 
ضعفی در رفع تحریم ها وجود دارد، افزود: آمریکا 
ایران  در  سرمایه گذاری  فضای  پشت صحنه،  در 
را »مضطرب« می کند. وی با اشاره به پرداخت 
پول به گروهک های ضد انقالب توسط سعودی 
ها اظهار داشت: آمریکا با حضور پرقدرت نظامی 
در منطقه قصد جلوگیری از نفوذ ایران را دارد و 
تالش می کند ولو با یک ترقه اثبات کند که در 

ایران هم مشکل امنیتی وجود دارد.

مردم می خواهند بدانند چگونه با عامالن 
حمله به یک سفارتخانه برخورد می شود ؟

رئیس جمهور در همایش گرامی داشت هفته قوه 
قضاییه با اشاره به این که عامالن و آمران حمله 
به سفارت یک کشور روشن هستند، اظهار کرد: 
مردم منتظرند ببیند چگونه اجرای حکم این افراد 
 خودسر به سمع و نظر آنها می رسد. روحانی افزود :
برای ما کف  نیستیم که دیگران  این  دنبال  ما   
ما مهم است که پیش وجدان  برای  بزنند، ولی 
افکار عمومی جهان چگونه عدل  خود و در نزد 

اسالمی را به رخ آنها می کشانیم.

والیتی : برجام را نباید کنار گذاشت

مورد  در  خارجه  اسبق  وزیر  والیتی،  اکبر  علی 
اصرار برخی به کنار گذاشتن برجام گفت: ما به 
بستیم،  که  عهدی  کننده  نقض  خودمان  سهم 
باید  برجام  اجرای  جهت  در  مذاکرات  و  نیستیم 
راستا  همین  در  انقالب  معظم  رهبر  یابد.  ادامه 
نحوه  که  خواستند  برجام  اجرای  ناظر  گروه  از 
پیگیری  و  رصد  دقت  با  را  برجام  شدن  اجرایی 
که  کند  اعالم  مقابل  طرف  اینکه  مگر  کنند. 
باید  این صورت  برجام را کنار می گذارد در غیر 
مذاکرات را برای اجرای برجام با قدرت پیش برد.
خارجه  وزارت  معاونت  تغییر  خصوص  در  وی 
است  خارجه  وزیر  اختیارات  جزو  این  گفت:  نیز 
و این تحوالت در هر وزارتخانه ای طبیعی است 
لذا دوستان دستگاه دیپلماسی باید بدون توجه به 
خود   فعالیت های  نظرها  اختالف  و  مسایل  این 

را در چارچوب های اصولی نظام پیگیری کنند.

سرلشكر باقری جانشین فیروزآبادی شد 

سرلشکر  جایگزین  باقری  محمد  سرلشکر 
فیروزآبادی در ستاد کل نیروهای مسلح شد. در 
حکم رهبری برای وی آمده است : نظر به خدمات 
شایسته و تجارب ارزنده جناب عالی در دوران دفاع 
مقدس و پس از آن به ویژه در مسئولیت های ستاد 
کل و قرارگاه خاتم االنبیا)ص(، شما را به ریاست 

ستاد کل نیروهای مسلح منصوب می کنم.

دوست داشتم بیشتر به مردم استان خدمت کنم
 

با اشاره به  اله خدمتگزار، استاندار خراسان جنوبی  وجه 
اینکه از چند مدت قبل در مورد تغییرش اطالع داشته 
احساس  از  ای  ذره  موضوع  این  البته  گفت:  است، 
مسئولیتم در برابر مردم را کم نکرد و تا لحظه آخر به 
را  جنوبی  خراسان  مردم  وی،  هستم.  مردم  کار  دنبال 
مردمی متدین، والیتمدار و حامی دولت عنوان کرد و گفت: خدمت به این مردم 

برای من یک افتخار بود و دوست داشتم بیشتر به این مردم خدمت کنم.

رئیس حوزه علمیه معصومیه : دولت با این تصمیماتش از واکنش مردم  استان گالیه نكند
 

حجت االسالم عارفی از علمای شاخص مرکز استان در جمع معترضین مردمی در خصوص انتصاب استاندار با ابراز تاسف به وزیر کشور و دولت 
بیان کرد: بدون اینکه با وکالی خراسان جنوبی مشورت کنند یک نفر را برای استان محروم خراسان جنوبی تعیین کردند. رئیس حوزه علمیه 
معصومیه بیرجند خطاب به دولت تصریح کرد: من اگر زنده باشم، نمی گذارم این سیاسی کاری منجر به رای جمع کردن شما شود. عارفی  افزود : 
تغییر و تعیین این استاندار زنگ هشداری است و دولت نباید با احساسات مردم بازی کند. وی اظهار داشت : با این تصمیمات دولت اگر مردم نسبت 

به آن واکنشی داشتند، گالیه ای نباشد. وی افزود: نه این دولت و نه دولت قبل برای خراسان جنوبی هیچ کاری نکرده است و مردم استان را جزوی از کشور حساب نمی کنند.

برخی مسئولین نقش عوض کرده ، اپوزیسیون شده اند
 

انتقادات  برخی  خصوص  در  الریجانی  آملی  ا...  آیت 
از گذشت 37 سال  از دستگاه قضا تصریح کرد: پس 
این  در  خودشان  کرده اند،  باز  انتقاد  لسان  که  کسانی 
عوض  نقش  دفعه  یک  حاال  و  بوده اند  مسئول  کشور 
به  نگاه  یک  اینها  شده اند.  اپوزیسیون  و  کرده اند 
خودشان و آقازاده ها و اطراف شان بیندازند و به سرمایه های مفسدی که با 
آن ها رابطه دارند، نگاه کنند. آن وقت مشخص می شود که مشکل از کجاست. 

در  سربیشه  و  نهبندان  مردم  نماینده 
بیان  اینکه  با  اسالمی  شورای  مجلس 
گفت:  هستیم،  گله مند  مردم  طرف  از 
خواهیم  کشور  وزیر  به  شدیدی  گله 
ابتدای  در  گفت  خواهیم  وی  به  و  کرد 
بین  در  را  ما  حرمت  نمایندگی،  شروع 
افضلی،  نظر  می داشتید.  نگه  موکلین 
در  سربیشه  و  نهبندان  مردم  نماینده 
با  گفتگو  در  اسالمی  شورای  مجلس 
که  روندی  داشت:  اظهار  خاورستان، 
پیش  در  استانداران  انتخاب  در  دولت 
نخبگان  نظر  از  استفاده  بدون  و  گرفته 
نیست  پسندیده  است،  نمایندگان  و 
هستند.  معترض  دانشگاهی  جامعه  و 
نماینده   4 اینکه  علی رغم  افزود:  وی 
مردم خراسان جنوبی در مجلس شورای 
رحمانی فضلی  آقای  به  نامه ای  اسالمی 
وزیر کشور نوشتیم که می خواهیم مورد 

خدمت  جلسه ای  گیریم،  قرار  مشورت 
شورای  مجلس  رئیس  الریجانی  آقای 
اسالمی داشتیم و رئیس مجلس با وزیر 

قول  کشور  وزیر  و  کرد  صحبت  کشور 
داده بود با ما درمیان بگذارد و جلسه ای 
غیرمنتظره  متأسفانه  اما  باشیم،  داشته 
استاندار را منصوب کردند که کار خوبی 

انجام ندادند. 
با  سربیشه  و  نهبندان  مردم  نماینده 
اتحادی  با  استان  نمایندگان  بیان  اینکه 

استاندار  انتخاب  در خصوص  داریم،  که 
خدمت وزیر کشور و مشاور پارلمانی وی 
که  روندی  کرد:  تصریح  رسید،  خواهیم 
به مملکت  دولت در پیش گرفته است، 

آسیب می رساند و دوگانگی و عدم اتحاد 
باعث دلسردی می شود. 

وی با بیان  اینکه از نظر کلی معلوم نیست 
در جابه جایی استاندار، نگاه سیاسی شده 
یا نه گفت: 4 نماینده استان در انتخابات 
شدند  اصولگرا  اسالمی  شورای  مجلس 
به  باید  و  انتخاب کردند  را مردم  این  و 
تصمیم مردم احترام گذاشت اما خداکند 
این گونه برداشتی درست نباشد. نماینده 
مجلس  در  سربیشه  و  نهبندان  مردم 
شورای اسالمی گفت: یک سال از عمر 
دولت باقی مانده است و تعویض استاندار 
لزومی نداشت. افضلی تأکید کرد: باتوجه 
استاندار  می رسد  نظر  به  مشکالت  به 
جدید می توانست بهتر از این ها باشد و با 
توجه به اینکه استانداران سابق و جدید 
از خراسان شمالی هستند، وزیر کشور به 

قومی گرایی متهم شده است.

 در ابتدای نمایندگی، حرمت ما را در بین موکلین نگه می داشتید
نماینده مردم نهبندان و سربیشه در مجلس شورای اسالمی :

خیر گرانقدر و ارجمند 
در ماه مبارک رمضان ماه میهمانی خدا 

با کمک های خیرخواهانه خود همچون سنوات گذشته خانواده های ایتام و مستمندان 
را میهمان سفره خدا نمایید.الزم به ذکر است افطاری برای هر نفر 7000 تومان و هر 

سبد غذایی )بر اساس بعد خانوار( معادل 70 تا 100 هزار تومان پیش بینی شده است. 

شماره حساب بانک ملی:      0105543248003
 شماره کارت بانک ملی:  6037991199511233

موسسه خیریه حضرت رسول ا... )ص( بیرجند
کارگاه حمایتی تولیدی دستان پرتوان

با مجوز و تحت نظارت سازمان بهزیستی خراسان جنوبی

آدرس: خیابان حکیم نزاری
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