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 افزایش قیمت مسکن با اجرای قانون 
مالیات های مستقیم در راه است

ماده 64   : گفت  سازان مسکن  انبوه  کانون  دبیر 
و 77 قانون مالیاتهای مستقیم که از امسال باید 
اجرایی شود باعث افزایش هزینه ساخت وساز و 
نحوه  افزود:  پورحاجت  شود.  می  مسکن  گرانی 
محاسبات برای دریافت مالیات،  بار مالی سنگینی 

را بر روی متقاضیان مسکن وارد می کند.

ممنوعیت های جدید داوطلبان
 در کنکور اعالم شد

رئیس سازمان سنجش با اشاره به ممنوعیت های 
حفاظتی آزمون سراسری گفت: امسال ۳ ممنوعیت 
است.  شده  گرفته  درنظر  داوطلبان  برای  جدید 
ابراهیم خدایی در گفت وگو با فارس گفت: امسال 
ورود ساعت هوشمند، دستبند هوشمند و قلم نوری 

به سالن برگزاری آزمون ممنوع است.

 نرخ سود بانک ها در حال حاضر 
۱۷ درصد می باشد

قائم مقام بانک مرکزی اظهار کرد: به طور متوسط 
نرخ سود بانک ها در حال حاضر 17 درصد است. 
کمیجانی افزود: با هماهنگی هایی انجام شده حتی 
بانک ها به صورت جداگانه نرخ سود سپرده شان را 
کاهش دادند تا جایی که نرخ سود سپرده یکساله 

به 15 درصد رسید.

 حذف دفترچه تامین
 اجتماعی از مرداد

طرح  گفت:  اجتماعی  تامین  سازمان  مدیرعامل 
حذف دفترچه های تامین اجتماعی فعال در مراکز 
درمانی و بیمارستان های ملکی سازمان اجرا می 
شود. به گزارش جام جم آنالین، نوربخش افزود: 
تالش می شود این طرح در سایر مراکز درمانی 

و بیمارستان های طرف قرارداد نیز اجرایی شود.

تکلیف استاندار برای بانک ها 

 از سخاوت ایرانیان تشکر کرد ؛ 

متکدی پاکستانی
در بیرجند با درآمد 

روزانه 450 هزار تومان

استاندار: همکاری با سرمایه گذاران عرصه تولید الزامی است

تملک واحدهای تولیدی خراسان جنوبی توسط بانک های استان ظلم است

آمار کودکان کار 
روی خط قرمز  

صفحه ۳

علی اکبر والیتی : 
برخی شروط ۹ گانه رهبر انقالب

در برجام عمل نشد

امیر محبیان تحلیلگر اصولگرا  :  
اگر جلیلی بیاید، از اصولگرایان،

 فقط پایداری او را حمایت می کنند

مدیرکل امور مالیاتی استان  :  
نرخ بیکاری در شهرستان بیرجند 

به ۸.۱ درصد رسید
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برادر ارجمند  جناب آقای

 مهندس سید علی اکبر پرویزی
استاندار محترم خراسان جنوبی

انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را که موید تجارب و توانمندی مدیریتی چندین ساله 
شما می باشد، صمیمانه تبریک عرض نموده و از درگاه احدیت توفیق روز افزون تان را 
در راستای ایجاد تحولی اثرگذار در توسعه همه جانبه استان خراسان جنوبی آرزومندم. 

سید حجت زینلی
 مدیرعامل شرکت میناکان )معدن مس قلعه زری(

به اطالع همشهریان عزیز می رساند: به مناسبت چهلمین روز درگذشت

 مرحومه حاجیه فاطمه میری
 جلسه یادبودی پنجشنبه ۹5/4/24 از ساعت 5/۱5 الی 6/۱5 

بعدازظهر درمحل هیئت ابوالفضلی)مصلی(
 برگزار می گردد، حضور شما سروران ارجمند مزید امتنان می باشد.

خانواده های:میری ،آسایش ،کدخدایی ، فرهمند راد  و سایربستگان

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت   

مرحومه انسیه راستین 
بازنشسته آموزش و پرورش
 همسرمرحوم  علیرضا فرخی

 را به اطالع دوستان، آشنایان و همشهریان محترم می رساند:
مراسم تشییع و تدفین آن مرحومه امروز چهارشنبه 

۹5/4/23 ساعت 5 الی 6 بعدازظهر از محل بهشت متقین )غسالخانه( برگزار می گردد 
ضمناً جلسه سوم مرحومه جمعه ۹5/4/25 از ساعت ۱0 الی ۱۱ صبح در محل

 هیئت حسینی برگزار می گردد، حضور یکایک شما سروران ارجمند موجب امتنان است.

خانواده های: فرخی- راستین و سایر بستگان

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه )نوبت دوم( شرکت تعاونی تولیدی توزیعی بهار فرهنگیان بیرجند یکشنبه 95/5/3 راس ساعت 5 
بعدازظهر در محل باشگاه فرهنگیان واقع در خیابان معلم برگزار می شود. لذا از کلیه اعضای شرکت تعاونی دعوت می شود برای اتخاذ 
تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در جلسه مجمع عمومی حضور یابند. ضمناً چنانچه عضوی بنا به دالیلی نتواند شخصاً حضور یابد، 
می تواند همزمان با نماینده تام االختیار خویش حداکثر تا 48 ساعت قبل از برگزاری مجمع عمومی به دفتر شرکت )حافظ 1- پالک 
52( مراجعه و برگ وکالت نامه را تنظیم و برگه ورود به جلسه را دریافت نماید. حداکثر آرای وکالتی هر عضو سه رای  و هر فرد غیر 

عضو یک رای می باشد.
دستور جلسه: استماع گزارش هیئت مدیره و بازرسان شرکت- طرح و تصویب صورت های مالی سال 1394- طرح و تصویب بودجه 
پیشنهادی سال 1395- انتخاب بازرسان شرکت برای مدت یک سال مالی- تعیین تکلیف در خصوص )مشارکت، فروش یا ساخت( 

هیئت مدیرهزمین ملکی خیابان قدس شرقی- تعیین خط مشی آتی شرکت

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه )نوبت دوم(
شرکت تعاونی تولیدی توزیعی بهار فرهنگیان بیرجند      تاریخ انتشار: 95/4/23

به یک راننده لودر با گواهینامه 
ویژه ترجیحاً ساکن خراسان جنوبی 

نیازمندیم.    0۹۱53۱02۱7۹

به مناسبت چهلمین روز درگذشت پدر عزیزمان 

بزرگ خاندان مرحوم مغفور

حاج سید عبدالحسین گلشنی
جلسه یادبودی امروز چهارشنبه ۹5/4/23 از ساعت 5 الی 6 
بعدازظهر در محل هیئت ابوالفضلی )مصلی( برگزار می گردد
تشریف فرمایی شما سروران گرامی باعث شادی روح آن مرحوم 

و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود.

خانواده های: گلشنی، کریم پور، بیرجندی، 
بازاری، سروریان، محسن زاده، موسوی نسب، طایفی، نجفی زاده و سایر بستگان

جناب آقای مهندس پرویزی
استاندار محترم خراسان جنوبی

ضمن عرض خیر مقدم، انتصاب شایسته جناب عالی را که نشان از لیاقت و شایستگی 
آن مقام ارجمند می باشد، تبریک عرض نموده و از خداوند متعال توفیق روز افزون تان 

را  خواستاریم. 

هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت مهراس کویر

همکار گرامی جناب آقای مهدی راستین
خبر درگذشت خواهر گرامی تان

 شادروان انسیه راستین 
)دبیر بازنشسته آموزش و پرورش(

 موجب تاسف و تاثر فراوان گردید. صمیمانه این ضایعه را حضور جناب عالی و  سایر بازماندگان 
محترم تسلیت عرض نموده، برای آن مرحومه غفران الهی و علو درجات و برای داغداران عزیز 

صبر و شکیبایی از خداوند متعال خواستاریم.

هیئت مدیره و کارکنان شرکت دان و علوفه شرق
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جنتی: اکثریت مردم ماهواره دارند؛ قانون ممنوعیت آن باید اصالح شود
جنتی وزیر فرهنگ  درباره منع قانونی پخش تیزرها در شبکه های ماهواره و نقدهایی که بر به روز نبودن آن وارد است، توضیح داد: اصالح این قانون بسیار ضروری 
است و حتما باید اصالح شود چراکه استفاده افراد از ماهواره به کل غیرقانونی است اما اکثریت مردم از آن استفاده می کنند. در واقع حداقل 70 درصد مردم خالف 
قانون رفتار می کنند. با این حال، مادامی که قانون ممنوعیت از ماهواره وجود دارد قوانین زیرمجموعه آن نیز اعمال خواهد شد.

آذر ماه که برسد شش سال از اجرا شدن قانون 
هدفمندی یارانه ها می گذرد. قانونی که هدفش 
یارانه  عادالنه  توزیع  و  مصرف  الگوی  اصالح 
و  اصلی منحرف شد  از مسیر  در عمل  اما  بود 
بیشتر به ابزاری تبلیغاتی تبدیل شد. بنا بود فقط 
نفر  میلیون  اما 75  بگیرند،  یارانه  نیازمند  اقشار 
 یارانه گرفتند. به گزارش افکارنیوز، »هدفمندی

»سهام  و  مهر«  »مسکن  کنار  در  ها«  یارانه 
عدالت« از طرح های اقتصادی است که در دوره 

دولت های نهم و دهم اجرا شد. اگر چه هر یک 
از این طرح ها در صورت اجرای درست و مناسب 
به اجرا  نحوه  اما  شود  واقع  موثر  توانست   می 

با مشکالت  را  دولت  اکنون  که  بوده  ای  گونه 
یازدهم  دولت  است.  کرده  رو  روبه  بسیاری 
تاکنون توانسته سه میلیون و 300 هزار نفر را 
حذف کند. اکنون بنا به مصوبه مجلس شورای 
اسالمی در قالب بودجه سال 95، 24 میلیون نفر 
از دریافت  باید  که سه دهک را در برمی گیرد 

یارانه حذف شوند. برخی از مسووالن دولت بر 
برآورد  طبق  بخواهد  دولت  اگر  که  باورند  این 
و همچنین  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت 
اعالم  یارانه ها  آمارهایی که سازمان هدفمندی 
کرده یارانه بگیران قابل حذف را تخمین بزند به 
نخواهند  نفر  هزار  و 50  میلیون  از هفت  بیش 

رسید. *مبنای حذف یارانه نقدی چیست؟
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دنبال آن 
درباره  موجود  اطالعات  از  استفاده  با  که  است 

خودرو، محل سکونت، میزان تسهیالتی که افرد 
از بانک ها دریافت کرده اند، احکام حقوق دولتی 
درباره   ... و  افراد  شده  ثبت  شغل  غیردولتی،  و 
حذف یارانه تصمیم گیری کند. در صورتی که 
اعتراضی نسبت به روند حذف یارانه وجود داشته 
باشد مجموع هزینه های بررسی مجدد با توجه 
ایجاد شده و درصد خطای  بانک اطالعاتی  به 
پایین و قابل قبول شناسایی بسیار اندک و یک 

دویستم یارانه ای است که بر می گردد.

با  جاری  سال  مردادماه  پایان  تا  می توانند  فرهنگیان 
مراجعه به سایت ثبت نام تک کارت فرهنگیان، نسبت به 

کامل و تأیید مشخصات خود اقدام کنند.
به گزارش فارس، بر اساس طرحی که از مدت ها قبل 
وزارت آموزش و پرورش روی آن کار کرده است، کارتی 
تحت عنوان »تک کارت« به فرهنگیان سراسر کشور 

اختصاص می یابد.
یکپارچه سازی سیستمی کارت های شناسایی، بانکی و 
اعتباری از جمله مهم ترین اهداف ایجاد و راه اندازی تک 

کارت فرهنگیان است. این تک کارت قرار است در مدت 
زمانی اندک چهار خدمت از جمله کارت شناسایی، کارت 
بانکی، کارت بیمه تکمیلی و کیف پول الکترونیکی ارائه 
تسهیالت  و  از خدمات  استفاده  آینده جهت  در  و  دهد 
رفاهی به فرهنگیان ارائه می شود. فرهنگیان با مراجعه به 
آدرس اینترنتی Profile.Medu.ir می توانند نسبت به 

ثبت نام خود اقدامات الزم را انجام دهند. 
تمام خدماتی که »تک کارت فرهنگیان« ارائه خواهد 
پول  »کیف  کارکنان«،  شناسایی  »کارت  شامل  داد 

مراکز  از  خرید  اتوبوس،  مترو،  »کارت  الکترونیکی«، 
بن  طراحی  سازی  »سفارشی  بیمه«،  کارت  و  خاص 
کارت«، »شارژ خودکار همچون پرداخت های رفاهی«، 
»مسدود سازی کارت های مفقود شده با امنیت تعریف 
و  مراکز  در  آنی  تخفیف  ارائه  و  »محاسبه  و  شده« 

مکان هایی که مشخص می شود« است.
و  با صدور  پرورش،  و  آموزش  وزارت  اعالم  اساس  بر 
شناسایی  کارت   فرهنگیان،  توسط  کارت  این  دریافت 

قبلی باطل خواهد شد.

 یارانه کدام خانوارها حذف می شود؟

امکان ثبت نام تک کارت فرهنگیان / مهلت ثبت نام تا پایان مرداد

یادداشت

قدردان سربازان
 عرصه سالمت باشیم

* خیاطی

هفته  چند  تروریستی  مشکوک  حمالت  پی  در 
دامپزشکی  کارکنان  جانبازی  و  شهادت  اخیر 
مقدم  خط  سربازان  گمنامی  بر  دیگر  سندی 

عرصه سالمت بود. 
نفر  دو  و مجروح شدن  ترور، شهادت  خبر  وقتی 
دامپزشکی  خدوم  و  شناس  وظیفه  کارشناسان  از 
طی دو حادثه جداگانه پخش شد، ذهن مخاطبان 
این موضوع شد که پرسنل دامپزشکی در  درگیر 
این جریان ها در کجای این حوادث قرار داشتند؟ 
حمالت  نظیر  ناگواری  اتفاقات  حتما  باید  آیا 
آباد غرب و  تروریستی در شهرستان های اسالم 
زهک توسط چند تن از عناصر کور دل حادث شود 
وظایفی  چه  دامپزشکی  پرسنل  که  بیندیشیم  تا 

دارند و حضور آنان با چه هدفی بوده است ؟
به راستی چند درصد از مردم کشورمان از وظایف 
خطیر این قشر زحمتکش مطلع هستند و ما چه 
اقدامی برای انعکاس این زحمات انجام داده ایم؟

دلسوز  و  ادعا  بی  متخصص  کارکنان  آری، 
در  تجهیزات  و  امکانات  حداقل  با  دامپزشکی 
 سراسر کشور در دور افتاده ترین و محروم ترین

دامداران،  به  رسانی  خدمت  مشغول  مناطق 
اقتصاد،  تجارت،  اقتصاد،  متولیان  تولیدکنندگان، 
اشتغال و ... هستند تا گزندی به جامعه انسانی و 
مردم از حیث مادی، معنوی، جسمی و روانی وارد 
نشود. سوال اینجاست، مگر امنیت غذایی کمتر از 

امنیت سیاسی است؟
ارتباط  با  عزیزان  این  که  است  این  از  غیر  مگر 
و  آبزیان  طیور،  دام،  با  مستقیم  غیر  و  مستقیم 
شان  خانواده  و  خود  سالمت  زا  بیماری  عوامل 
به  آلوده  و  درگیر  اغلب  و  اندازند  می  به خطر  را 
بیماریهای مشترک بین انسان و دام می شوند تا 
ضمن تامین مواد غذایی بهداشتی، شرعی و ایمن 
در کشور، تولید و سالمت جامعه و مردم تضمین 
شود که قطعا ثواب آن نزد پروردگار یکتا محفوظ 

خواهد بود.
قانونی  وظیفه  برابر  همواره  دامپزشکی  پرسنل 
سودجویی  از  جلوگیری  خاطر  به  خود  ذاتی  و 
برخی افراد متخلف که به دنبال سودهای کالن 
هستند و سالمت مردم پشیزی برایشان اهمیت 
ندارد، مورد اهانت، تهدید، تهمت، ضرب و جرح 
مهری  بی  با همه  امروز  به  تا  ولی  گرفتند  قرار 
و مسوولیت  از وظیفه  ای  ذره  توجهی ها  بی  و 

نیامدند.  کوتاه  خود 
)ادامه یادداشت در ستون مقابل (

سامانه ثبت درخواست بررسی مجدد نتایج 
آزمون ورودی مدارس تیزهوشان فعال شد

و  اعتراضات  ثبت  پیشنهادات،  سامانه  فارس- 
ورودی  آزمون  نتایج  مجدد  بررسی  درخواست 
فعال   1395 سال  درخشان  استعدادهای  مدارس 
سامانه  به  مراجعه  با  پذیرفته نشدگان  تمام  شد. 
azmoon.srttu.edu می توانند ضمن مشاهده 
ثبت  به  نسبت  پاسخنامه،  شده  قرائت  تصویر 
سامانه  این  کنند.  اقدام  مجدد  بررسی  درخواست 
پایان وقت روز 24 تیر ماه فعال خواهد بود و  تا 
نتایج بررسی ها تا آخر مرداد 1395 از طریق همین 

سامانه قابل دریافت است.

انتقال سپرده های تعاونی
 ثامن الحجج به بانک پارسیان

اعتباری  موسسات  و  بانکها  بر  نظارت  مدیرکل 
تا  های  سپرده گذاری  انتقال  از  مرکزی  بانک 
سقف 100 میلیون تومان در تعاونی ثامن الحجج 
به گزارش خبرگزاری  پارسیان خبر داد.  بانک  به 
صدا و سیما ؛عباس کمره ای با اشاره به پرداخت 
سپرده های نزد ثامن تا سقف 35 میلیون تومان به 
سپرده گذاران افزود: بقیه سپرده ها تا حداکثر سقف 
100 میلیون تومان به مدت یکسال تحت عنوان 
وی  ماند.  خواهد  باقی  پارسیان  بانک  در  سپرده 
با اشاره به تعیین بانک پارسیان از سوی شورای 
عاملیت  عنوان  به  مرکزی  بانک  و  اعتبار  و  پول 
رفع این مشکل ادامه داد: گام بعدی رفع نگرانی 
تا  سپرده گذاریهای  تکلیف  تعیین  سپرده گذاران 

200 و 300 میلیون تومان است.

اخیر  تروریستی  حوادث  مقابل(   ستون  از  ادامه   (

تا حواسمان  برای مردم و مسووالن  بود  تلنگری 
به اطراف مان باشد که کسانی حضور دارند که با 
اقدامات ایثارگونه، با حداقل حقوق و مزایا در عین 
گمنامی و بی ادعا به صورت شبانه روزی رهسپار 
مناطق مرزی و صعب العبور در پی تامین امنیت 
غذایی، امنیت اقتصادی و بهداشت عمومی مردم 
کارکنان  شوم  می  یادآور  مجدد  پایان  هستند.در 
دامپزشکی تنها در پی درمان آالم دام ها نیستند 
و  انداختن سالمت جسمی  خطر  به  با  آنان  بلکه 
عوامل  برابر  در  را  مردم  سالمت  خود،  روانی 

بیوتروریسم تامین و تضمین می کنند.

 قالیشویي و مبل شویي ایـران
www. iranwash. ir     32 44 66 66    32 42 43 20 -2   
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آگهی مزایده اموال منقول و غیرمنقول - مرحله اول 
نظر به اینکه در پرونده کالسه 950015 به موجب اجرائیه صادره از شعبه چهارم دادگاه عمومی شهرستان بیرجند آقای حسن بارانی فرزند محمد محکوم است به 

پرداخت مبلغ 1/469/408/000 ریال بابت اجرت المثل سهم محکوم له از کامیون کشنده آکسور، هزینه دادرسی، حق الوکاله وکیل در مرحله بدوی و تجدید نظر و خسارت تاخیر 

تادیه در حق محکوم له آقای جعفری شفیعی فرزند رمضان و پرداخت مبلغ 90/175/000 ریال بابت حق االجرای دولتی در حق صندوق دولت، لذا مقرر گردیده است یک باب کوره 

آجرپزی به مساحت 4008 مترمربع واقع در روستای مهدیه خوسف )حاشیه جاده نصرآباد( به همراه مقدار تقریبی هفتصد هزار آجرگری پخته شده با این وصف: حسب نظر هیئت 

سه نفره کارشناسان کوره مذکور واقع در حاشیه جاده روستای نصرآباد قرار گرفته و با توجه به خاک موجود در زمین و نزدیکی به جوی آب مشاعی و مجاورت با طرح هادی روستای 

مهدیه هر مترمربع عرصه به مقدار یکصد هزار ریال و کل کوره مجموعاً به مبلغ 400/800/000 ریال و هر قالب آجر با توجه به نوع و کیفیت آن بدون در نظر گرفتن هزینه حمل به 

میزان 1/000 ریال و تعداد کل 700/000 ریال قالب آجر مجموعاً به مبلغ 700/000/000 ریال قیمت گذاری گردیده است از طریق مزایده با قیمت کارشناسی در تاریخ 1395/5/5 

از ساعت 9 الی 9/30 صبح در دفتر اجرای احکام حقوقی دادگستری شهرستان خوسف به فروش برسد که  قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به شخصی که باالترین قیمت را 

پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد. 10 درصد ثمن معامله  فی المجلس از برنده مزایده اخذ و نامبرده مکلف است مابقی را حداکثر ظرف یک ماه به صندوق دادگستری تودیع و قبض 

مربوطه را تسلیم اجرای احکام نماید در غیر این صورت 10 درصد سپرده وی پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. بدیهی است در صورت پرداخت 

کل ثمن در موعد مقرر و عدم اعتراض به مزایده و صدور دستور تملیک از دادگاه صادر کننده حکم، اموال مذکور به برنده مزایده تحویل خواهد شد. لذا متقاضیان در صورت تمایل 

می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه  تا ترتیب بازدید آنان داده شود. هزینه های نقل و انتقال به عهده برنده مزایده خواهد بود. ضمناً تعداد دقیق آجرها در موقع 

بارگیری محاسبه و بهای آنها براساس تعداد واقعی اخذ خواهد شد. الزم به ذکر است آجرهای ذکر شده در کوره ای به غیر از کوره موصوف قرار دارد.

مهدی چاپاری بورنگ- مدیر اجرای  احکام مدنی دادگستری شهرستان خوسف

دادگستری جمهوری اسالمی ایران

آبکش ارزان قیمت 
حمل آب به تمام نقاط استان 
حمل آب از ما قيمت از شما

09159639415- زارعی 

داربست بنی اسدی
     09151634010

)تخته زیر پا رایگان(

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

     نبش انقالب 6- شهریاری
09151643778    32229117 

 ربیعی نخستین وزیر برای تغییر است
 اما آخرین وزیر نیست

طلب  اصالح  نماینده 
مردم تهران گفت که نام 
نخستین  ربیعی«  »علی 
نظر  مورد  لیست  در  نام 
تغییر  برای  نمایندگان 
است اما آخرین آنها نیست و وزرای دیگری در 
این لیست حضور دارند. وکیلی می گوید با این 
ایشان  استیضاح  برای  امضاها  تعداد  که  وجود 
نصاب الزم را به دست آورده و حتی فراتر از 
همچنان  اما  است  شده  فراهم  امضاها  نصاب 
خود  توسط  تغییر  این  که  است  این  ما  ترجیح 

دولت انجام شود.

اگر جلیلی بیاید، از اصولگرایان،
 فقط پایداری او را حمایت می کنند 

تحلیلگر  محبیان  امیر 
به  پاسخ  در  اصولگرا 
احتمال  مورد  در  سئوالی 
سعید  کاندیداتوری 
انتخابات گفت:  در  جلیلی 
های  طیف  بیایند،  صحنه  به  جلیلی  آقای  اگر 
پایداری و امثالهم ایشان را حمایت خواهند کرد. 
اما برخی از اصولگرایان مثل آقای باهنر و... از 
به  کنند.  نمی  جلیلی حمایت  مثل  هایی  چهره 
نوع  نظر  از  زیادی  های  فاصله  هنوز  من،  نظر 
نگرش وجود دارد که احتمال حمایت یکپارچه از 

آقای جلیلی را منتفی می کند.

ورود اطالعات سپاه به پرونده 
مفاسد اقتصادی کالن

اطالعات  سازمان  رئیس   
اینکه  بر  تأکید  با  سپاه 
تخلفات  »پشت پرده 
می کنیم«،  رصد  را  اخیر 
مفاسد  پرونده  شد:  متذکر 
سازمان  کار  دستور  در  کشور  کالن  اقتصادی 
اطالعات سپاه است. حجت االسالم طائب با تأکید 
بر اینکه آن چیزی که ما در پیگیری تخلفهای 
اقتصادی دنبال می کنیم، استیفای حقوق مردم و 
این  بیت المال است، متذکر شد: خوشبختانه در 
حوزه موفقیتهای خوب و چشمگیری داشتیم و 
توانستیم مبالغ کالنی را به بیت المال برگردانیم.

والیتی : برخی شروط ۹ گانه رهبر 
انقالب در برجام عمل نشد

بر  نظارت  هیات  عضو 
برخی  به  گفت:  برجام 
ابالغ شده  گانه   9 شروط 
معظم  رهبر  جانب  از 
خصوص  در  انقالب 
برجام  چارچوب  در  کشورمان  تعهدات  اجرای 
عمل نشد. والیتی با تاکید بر لزوم مطالبه گری 
اجرای صحیح برجام و الزامات آن تصریح کرد: 
است،  شده  امضا  برجام  که  زمانی  از  می بینیم 
آمریکا  کنگره  یا  سنا  در  بهانه ای  به  روز  هر 
مصوبه ای را علیه ما تصویب می کنند که بعضی 

هم به امضای اوباما می رسد.



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

پاسخ مسئوالن به پیام شما
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۱۵۰۰نفرازقشرهایمختلفخراسانجنوبیبهاردوهایراهیاننوراعزاممیشوند

 رئیس سازمان اردویی و گردشگری سپاه انصارالرضا)ع( خراسان جنوبی با بیان اینکه در سال گذشته بیش از ۱۱ هزار نفر از مناطق عملیاتی کشور بازدید 
کردند گفت: تابستان امسال هزار و ۵۰۰ نفر از خراسان جنوبی از مناطق عملیاتی غرب کشور بازدید می کنند. علی جاللی اظهار داشت: امسال هم طبق روال 

محترم چهار شنبه * 23 تیر 1395 * شماره 3551سال های گذشته البته با ظرفیت و استقبال بیشتر اعزام اردوهای راهیان نور مناطق غرب کشور از 26 تیرماه آغاز می شود. مسئول  جواب  به  پاسخ  در  احتراما 
فرودگاه در ستون پیام شما در تاریخ 22تیر ماه 
، مسئول محترم فرمودید خدمات ارائه می شود 
چه خدماتی؟ مسافری که میخواد وسایل خود را 
اینکار  تا ورودی همراه خود ببرد مامور خدماتی 
فرمودید  شما  که  مواردی  این  میدهد؟  انجام  را 
خود  نقلیه  وسیله  که  شود  می  کسی  به  مربوط 
اینکه  نه  کند  پارک  روز  چند  برای  خواد  می  را 
مسافری که میخواد برای چند لحظه وسایل خود 
را پیاده کند و برود ، برای چند لحظه باید مبلغ 

۵۰۰تومان را پرداخت کند !!!!!
9۱۵...29۰
محله  در  جمعیت  باالی  تراکم  به  توجه  با 
به  محل  این  ساکنین  غربی  الهیه  شهر  شمال 
نشانی  آتش  اورژانس  ازجمله  شهری  خدمات 
و...  آموزشی  فضای  سبز   فضای  تجاری  مغازه 
آن  از  هنوز  سال سکونت   3 بعداز  که  نیازمندند 

خبری نیست.  
93۵...۱۵9
حال که شرکت آب وفاضالب زحمت جابجایی 
شبکه آب را در حاشیه پیست سالمت)حدفاصل 
که  شود  می  خوب  چه  وپاسداران(کشید  غفاری 
شهرداری هم نسبت به تسطیح و زیباسازی این 
سپرده  فراموشی  دست  به  سالهاست  که  منطقه 

شده است اقدام نماید.
9۱۵...9۰6
های  هزینه  که  بیرجند  فرودگاه  عمومی  روابط 
 پارکینگ فرودگاه را  با مهرآباد تهران مقایسه می کند
تاخیر  و  ها  بود زحمت می کشید کنسلی  خوب 
پروازها و بی نظمی ها و  نقض حقوق مسافرها 

را هم با فرودگاه تهران مقایسه می فرمودند!
۰93۵...۱39
باسالم لطفا ریاست محترم بهزیستی استان پاسخ 
بگیرتحت  مستمری  معلولین  چراحقوق  دهندکه 

پوشش بهزیستی واریز نمی شود.
9۱۵...247
مسولین بانک.... حق الناس مگر چیزی غیر از این 
هست که مال مردم رو بدون هیچ دلیلی در منجالب 

قرار دهید وا....که خدا ازتون نخواهد گذشت
9۱۵...۱3۵
نسبت  داریم  تقاضا  جدید  محترم  استاندار  از 
سیمان  کارخانه  اندازی  راه  و  تکمیل  به 
به  شروع  از  دهه  یک  گذشت  از  بعد  باقران 

نمایند. اقدام  آن  ساخت 
9۱۵...494
از  مرتضویه  روستای  محترم  استاندار  سالم.  با 
توابع بخش جلگه ماژان از بین حدود 4۰ روستا 
تنها روستایی هست که جاده فرعی آن آسفالت 
کم  جمعیت  چون  گفتن  کردیم  پیگیری  نشده 
و حدود۵۰  ۱۵خانوار  اینکه  با  نمیشه  فعال  است 
فرعی  جاده  متر  حدود۵۰۰  و  دارد  جمعیت  نفر 
بیشتر نیست که فقط موج شده چند سال است 
روستا  یک  گویند  می  زنند  نمی  هم  تیغ  حتی 

صرف نمی کنه بولدوزر بیاد!
9۱۵...۵98
اگر اختالس های سه هزار میلیارد دالری و صد 
و  شد  می  پیگیری  قاطعانه  تومانی  هزارمیلیارد 
نمی کرد  ندین کسی جرأت  نمی گفتند کشش 

دست تعدی دراز کند و حقوق نجومی بگیرد  
9۱۵....7۱4
درخواست بیرجند  برق  اداره  از  سالم   با 
امیدیه  و  الهیه  خیابان  روشنایی  برای  کنم  می 
فکری بکنند چون واقعا روشنایی کم است .خانه 

های فرهنگیان
9۱۵...836
عصمت  دکتر  خانم  سرکار  خدمت  سالم  با 
محمودی نویسنده مقاله 37سال بعداز انقالب !!! 
که  کنیم  اضافه  هم  را  نکته  این  مریزاد  دست 
باشه  رواج  اختالس  باال  های  قسمت  در  وقتی 
 و فکری برای جوانان بیکار نکنند شرایط ایجاد 
روی  غیره  و  اینترنت  و  اعتیاد  به  که   کند  می 
ازکشف  اینترنت  که  نیست  تردیدی  و  بیارند 

حجاب رضا خان خطرآفرین تر است!
 9۱۵...7۱4
رادرست کنید آب  بیرجند  لطفا وضع آب شرب 
میلیونی  های  هزینه  همه  آن  با  شده  تصفیه 
زاید  مواد  و  آب  طوالنی  های  بود صف  همین 

فراوان آب لوله را نمی بینید
 9۱۵...6۵4
به  غفاری  بلوار  به  رسیدگی  محترم  مسئوالن 
را  ها  وعده  خواهید  می  کی  رسید؟پس  کجا 
عملی کنید؟! لطفا دست بجنبانید و یک کاری 

کنید کارستان!
939...۰8۵

هشداربهاعضایشورایفرهنگعمومیاستان:

آمار کودکان کار روی خط قرمز  
مالیی- خراسان جنوبی به علت همجواری 
مهاجران  میزبان  سالهاست  افغانستان  با 
میهمانان  این  است  کشور  این  از  زیادی 
می  زندگی  استان  مرکز  حاشیه  در  بیشتر 
های  خیابان  در  را  زیادی  کودکان  کنند. 
بادکنک  یا  آدامس  که  بینیم  می  بیرجند 
میفروشند حتی دخترکی کفش های مردان 

را واکس می زند...
این  با  نوع برخورد  از کار کودک و  حمایت 
و  سازی  فرهنگ  به  نیاز  دیده  آسیب  قشر 
کمیته  مانند  حمایتی  های  دستگاه  کمک 
اجرایی  دستگاهی  هر  یا  بهزیستی  امداد، 
خود  اصلی  وظایف  به  نسبت  باید  که  دارد 
اقداماتی انجام دهد که به توانمند سازی این 
مردم  های  سازمان  مانند:  کند  کمک  قشر 

نهاد ، فنی و حرفه و غیره... 
حمایت  نمایشگاه  رمضان  مبارک  ماه  در 
با  کودک  کار  با  مبارزه  و  کار  کودکان  از 
امید  سرای  موسسه  و  بهزیستی  همکاری 
برگزار  مدرس  بلوار  حاشیه  در  بیرجند  سبز 

شد.

پرده اول...معنی تولد چیست؟

 در این نمایشگاه احمد پسرآدامس فروش از 
شرایط سخت زندگیش می گوید، حرفایش 
از سنش بیشتر است ، پدری معتاد ، مادری 
کنند  می  گری  تکدی  خواهرش  و  بزهکار 
این خانواده است که  تنها  فرد سالم  احمد 

توانسته از ابتال به مواد مخدر دور بماند.
 : گوید  می  هایش  کمبود  از  بغض  با  احمد 
نمی دانم چند ساله هستم شناسنامه ندارم...

نمی  هم  را  تولد  ندارم..معنی  هم  سواد 
دانم.....

پرده دوم... بی مهری خانواده ، 
ترس دختر کفاش 

از  اما  دارد  شناسنامه  کفاش  دختر  زهرا 
از  گوید:  می  وی  است.  بازمانده  تحصیل 
خسته  مردم  های  دلسوزی  و  ها  تهمت 
شدم...از پیشنهاد بی شرمانه بعضی جوانان...

زهرا دختری که در خانه به اصطالح تیمی 
و  شناسد  نمی  را  پدرش  او  آمده  دنیا  به 

تابحال ندیده است.
آرزوهای بزرگ او رفتن به زیارت حرم امام 
رضا ، تحصیل و آغوش گرم پدرش را می 

خواهد....
پرده سوم...

خودزنی تا فکرخودکشی 
سمیرا و رضا خواهر و برادری که به فروش 
گوید:  می  رضا  اند.  مشغول  گدایی  یا  دعا 
که  است  داشته  کشی   خود  قصد  بارها 
گوید:  می  است..سمیرا  شده  او  مانع  سمیرا 
از رفتارهای ترحم و توهین آمیز مردم خسته 
شده است او هم دور ازچشم برادرش دست 
هایش را با تیغ بریده است... او نگران آینده 
روزگار  دست  آینده  در  نکند  که  است  اش 
دام  به  اجبار  به  را  او  خانواده  مهری  بی  و 

مسائل غیراخالقی بی اندازد.
موسسه  مدیرعامل  فرسنگی  بانو  سراغ  به 
سرای امید سبز رفتیم وی بیان کرد: تغییر 
این کودکان  به  فکر و نگرش مردم نسبت 
ترحم  خرید  از  جلوگیری  خانوادهایشان،  و 
است  کاالهایی  آمیز  توهین  خرید  و  آمیز 
موسسه  مدیرعامل  فروشند.  می  آنها  که 
سرای  خانواده  و  کودک  ،آموزشی،  حمایتی 
امید سبز در توصیف کودک کار می گوید: 
هر فرد زیر۱8سال که مجبور به کار کردن 
باشد و کار ، او را از مدرسه و تجربه های 
 ، روحی  سالمت  و  سازد  بهره  بی  کودکی 
کودک  کند  تهدید  را  اش  جسمی  و  روانی 

کار محسوب می شود.
نبود  و  ژنتیک  باالی  های  هزینه  از  وی 
گوید:  می  استان  در  ژنتیک  آزمایشگاه 
بیشتر کودکان کار در خانه های به اصطالح 
تیمی یا در جایی متولد شده اند که یکی از 
والدینشان نامعلوم است برای مشخص شدن 
باید آزمایش ژنتیک با هزینه۵۰۰هزار تومان 

را انجام دهند. 

شناسامه داشتن هم آرزوست !

تحصیل  از  دوری   ، شناسنامه  نداشتن  وی 
ثبت  باالی  های  هزینه   ، خانوادگی  فقر  و 
زندگی  در  معضل  بزرگترین  را  مدرسه  نام 
مراحل  افزاید:  می  و  اعالم  کودکان  این 
بسیار  کودکان  این  برای  گرفتن  شناسنامه 

زمان بر، سخت و هزینه بردار است.
به گفته فرسنگی بیشتر کودکان کار در خطر 
باید  سریعتر  هرچه  و  هستند  شدن  معتاد 

مسئوالن فکری برای آنها بردارند.
نتایج  از  امیدسبز  سرای  موسسه  مدیرعامل 
رفتارهای خوب مردم در این مدت نمایشگاه 
بودن  خوب  گوید:  می  کودکان  به  نسبت 
فرهنگ  با  و  نیست  کردن سخت  کمک  و 
می  حمایتی  های  دستگاه  کمک  و  سازی 
این  به  نسبت  را  مردم  فکر  و  نگرش  توان 

قشر آسیب دیده تغییر داد.
نیز  استان  دادگستری  کل  رئیس  سیفی 
بهزیستی  کل  اداره  گوید:  می  باره  دراین 
می توانند با نیروی انتظامی به تفاهم برسند 
آسان  گرفتن  شناسنامه  استعالم  مراحل  تا 
ترشود. وی از رسیدگی ویژه به پرونده های 
این درخواست  افزود:  کودکان کار خبر داد و 
دست  در  که  است  بوده  بهزیستی  کل  اداره 

بررسی می باشد.

 رها شده درخیابان !

استان  بهزیستی  مسئوالن  سراغ  به  درباره 
رفتیم که موهبتی معاون امور اجتماعی اداره 
کودکان  آمار  به  اشاره  با  نیز  بهزیستی  کل 
مرکز  گذشته  سال  در  کرد:  عنوان  خیابانی 
کودکان خیابانی این اداره کل 2۵3 کودک 
خدمات مددکاری ، روانشناسی ، حمایتی و 

تعداد  این  از  که  است  کرده  ارائه  نگهداری 
73 نفرغیرایرانی و ۱8۰ نفرایرانی  هستند.

به گفته وی کودکان خیابان  ۱9 و کودکان 
کار 234نفرند.معاون امور اجتماعی بهزیستی 
آمدن  وجود  به  علت  ترین  اصلي  را  فقر 
کودکان کار و خیابانی می داند که اکثر این 
کسب  به  و  کرده  رها  را  تحصیل  کودکان 

درآمد برای خانوادهایشان مشغول هستند .
علت  هم  را  والدین  اعتیاد  و  فقر  موهبتی 
بودن  محروم  و  خیابان  در  کودکان  حضور 
و  دانست  اجتماعیشان  و  فردی  حقوق  از 
تصور  متاسفانه  هم  کودکان  این  یادآورشد: 
حالی  در  هستند  خانواده  آور  نان  کنند  می 
که نمی دانند چه آینده ی مبهم و تاریکی 
. وی تصریح کرد:  برای خود می سازند  را 
امروزه به علت آسیب های اجتماعی از جمله 
اعتیاد ، طالق ، بی سرپرستی و بدسرپرستی 
و غفلت نهادهای دولتی متاسفانه روند تعداد 
دست  مثل  پست  کارهای  به  که  کودکانی 

واکسی  فروشی، 
و  فروشی  دعا   ،
مشغول  غیره 
می شوند روندی 
داشته  صعودی 
همه  همت  که 
ی  هها ستگا د

اجرایی و نهادهای دولتی و غیردولتی استان 
را می طلبد .  

تاکید  بهزیستی  اجتماعی  امور  معاون 
های محدودیت  به  توجه  با   کرد: 
و  آموزشی  موانع  و  فرهنگی 
های سازمان  دارد  وجود  که   اعتباری 
در  انکاری  غیرقابل  نقش  نهاد  مردم   
های  آسیب  کردن  برطرف  و  کاهش 
آیین  به  اشاره  با  دارند.موهبتی  اجتماعی 
این  در  کرد:  تاکید  وزیران  هیئت  نامه 
مسئول  را  دستگاه   ۱۱ وظایف  آیین نامه 
که  است  کرده  کودکان  این  به  رسیدگی 
تواند  نمی  تنهای  به  اجرایی  دستگاه  یک 

آن را ساماندهی کند.
آوری  جمع  و  جذب  اینکه  بابیان  وی 
نیروی  نهاد  سه  عهده  بر  خیابانی  کودکان 
شهرداری  و  بهزیستی  سازمان   ، انتظامی 
به  حاضر  حال  در  افزود:  است  گرفته  قرار 

جز دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری 
، نیروی انتظامی و آموزش و پرورش سایر 
گونه  هیچ  تاکنون  گذشته  سال  از  ارگانها 
این  خصوص  در  ای  مداخله  و  همکاری  
از  موهبتی  گفته  .به  اند  نداده  انجام  قشر 
کودکان  نگهداری  مرکز  اندازی  راه  ابتدای 
است  بوده   88 سال  در  که  خیابانی  و  کار 
اند. گرفته  شناسنامه  مورد   4 فقط   ، 

معاون امور اجتماعی بهزیستی با بیان اینکه 
آیین نامه اجرایی ساماندهی کودکان خیابانی 
استانداری  اجتماعی و فرهنگی  در کارگروه 
چندین مرتبه جهت حساس سازی مسئوالن 
تمام  علیرغم  تاکید کرد:  است  مطرح کرده 
با  کمرنگی  همکاری  ها  دستگاه  تاکیدها 

بهزیستی دارند .

شکافت طبقاتی در استان موجب 
بروز پدیده کار کودک

بهالگردی  افسانه 
دفتر  کارشناس 
دیدگان   امورآسیب 
بهزیستی  اجتماعی 
گوید:  می  استان 
کودکان  مسئله 
جهان  در  خیاباني 
و ایران یکي از اسفناک ترین واقعیت هایي 
است که کمتر مورد توجه و دقت قرار گرفته 
ما  کشور  به  منحصر  عارضه  این  و  است 

نیست .
وی می افزاید: تا زماني که فقر ، نا آگاهي  
مسئله  با   ، باشد  داشته  وجود  نابرابري  و 
همچنان  کار  کودکان  و  خیاباني  کودکان 
امور  دفتر  کارشناس   . بود  خواهیم  روبرو 
استان  بهزیستی  اجتماعی  دیدگان  آسیب 
خاطرنشان می کند: تا زماني که به کودکان 
بار  چشم  به  دیده  آسیب  و   کار   ، خیاباني 
اضافي به دوش جامعه نگاه شود و اگر برنامه 
جامعي براي حمایت از آنها اجرا نشود ، نمي 
پیشرفته  و  آباد  کشوري  داشتن  از  توانیم 
هاي شاخص  در  باال  استانداردهاي   با 

 انساني داشته باشیم .
وی نجات حتي یک کودک یا نوجوان را از 
کرد:  تاکید  و  دانست  مهم  اجتماعي  آسیب 

نجات یک نفر در حال حاضر منجر به نجات 
دهها نفر در آینده خواهد بود.

کارشناس دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی 
کارتن  کودکان  از  را  خود  تعریف  بهزیستی 
خواب این گونه عنوان می کند: خانواده آنها 
به دالیلي مانند: اعتیاد به مواد مخدر ، الکل 
آنان  براي  کاري   ، جنسي  استفاده  سوء  یا 
نوعی  به  هایشان  خانه  و  دهند  نمي  انجام 

نا امن است.
نامه  آیین  تصویب  به  اشاره  با  بهالگردی 
که  خیابانی  کودکان  ساماندهی  اجرایی 
هیئت  توسط   84/4/26 مورخه  تاریخ  در 
وزیران برگزارشد بیان کرد: نیروی انتظامی 
امور  و  کار   ، شهرداری   ، دادگستری   ،
بیمه   ، پزشکی  علوم  دانشگاه   ، اجتماعی 
و  صدا   ، اجتماعی  ،تامین  درمانی  خدمات 
پرورش  و  آموزش   ، احمر  هالل   ، سیما 
جزو  بهزیستی  و  )ره(  امام  امداد  کمیته   ،
دستگاه های دولتی هستند که در قبال این 

های  حمایت  از  دارند.وی  مسئولیت  قشر 
سازمان بهزیستی استان نسبت به این قشر 
آسیب دیده می گوید: تحصیل کودکان به 
عنوان راهکاري مناسب جهت جلوگیري از 
کودکاني  از  دسته  آن  براي  کودکان،  کار 
آنان  ساماندهي  امکان  وجه  هیچ  به  که 
جهت  باشد  نمي  فراهم  خانواده  طریق  از 
سپردن این کودکان به خانه هاي تربیتي و 
مراکز شبانه روزي به عنوان آخرین راه حل 
سواالت  از  تعدادی  این   ، شود  می  انجام 
فرهنگ  شورای  در  چرا  که  است  مردم 
و  کودک  کار  با  مبارزه  استان  عمومی 
توانمند سازی خانواده های این قشرآسیب 

دیده بحث و چاره اندیشی نمی شود؟

چرا کمک دستگاه های کمک رسان 
به این قشر آسیب دیده کم است؟

 چرا از نظر جامعه شناسان استفاده نمی شود؟ 
دولتی،  های  دستگاه  که  است  این  حق 
کار  با  مبارزه  امر  در  باید  مردم  و  خصوصی 
کودک و حمایت از این کودکان به فرهنگ 
سازی آن کمک کنند تا این کودکان بزهکار، 
متکدی، معتاد و یا دزد نشوند اما متاسفانه در 

امر فرهنگ سازی خیلی ضعیف هستیم. 

پیام شما

مطلب فرار سرمایه های استان عالی بود در خصوص 
فرار نخبگان استان هم بنویسید

93۰ ... ۰26
ولگرد  های  آوری سگ  جمع  برای  باسالم.چندبار 
امیرکبیر6 و4 به شهرداری و روزنامه آوا پیامک زدیم 

شهرداری که هیچ ترتیب اثری نمی دهد.
9۱۵...942
اگر امکان دارد در مسکن های ۰4 خیابان شهید 
ناصری برای بچه ها وسایل بازی نیست حداقل 

یک تاب و سرسره بزارین ممنون
9۱۵...۱78
با سالم و تشکر از زحمات دهیاری  چهکند برای 
نظافت معابر و یک خواهش از ساکنان عزیز و با 
فرهنگ شهرک چهکند برای رفاه و آسایش خودمون 
هم که شده از وسایلی مثل عابرباک، وسایل تفریحی 

پارکها درست استفاده کنیم.  
9۱۵...789
لطفا نمایندگان استان از پیگیري هاي انجام شده  
در خصوص موسسه میزان و پدیده اطالع رساني 

کنند که تاکنون چه اقداماتی انجام داده اند؟
936...989
اهالي  ما  بار  چندمین  براي  محترم  مسئوالن 
هاي  خیابان  آسفالت  پول  اداري حاضریم  سایت 
این مجموعه را بپردازیم فقط شما رو به خدا زود 
آسفالت کنید و بهانه هایي از قبیل سردي هوا،نبود 

قیر،کمبود ماشین آالت و... را بهانه نسازید.
9۱۵...38۵
در صفحه 7 روزنامه آوا به تاریخ ۱4 تیرماه خبر 
بهره برداری از فوالد قاین منتشر شده بود، از اهالی 
های صدمه  خصوص  در  رود  می  انتظار   رسانه 

آب  منابع  به  فوالد  صنایع  که  ناپذیری  جبران   
استان آن هم در این بحران خشکسالی وارد می 
کند اطالع رسانی کنید شگفت انگیز است و نمی 
دانم مسئولین و نمایندگان وقت، با چه منطقی و 
استدالل عقلی ، اجازه تاسیس صنعت فوالد را در 
منطقه ای می دهند که سالیان متمادی است برای 
فرض  است.  آسمان  به  چشمانشان  باران،  بارش 
آیا  نبود،  مواجه  حاد  خشکسالی  با  استان  کنیم 
منطقی است در یک منطقه خشک و بیابانی که 
آب با ارزش ترین عنصر است مجتمع فوالد ایجاد 
قاینات  اندازی فوالد  راه  با  کنیم. مطمئن هستم 
نه تنها شرکت سهامی زراعی خضری پرونده اش 
بسته خواهد شد بلکه به شدت بحران خشکسالی 
دلیل  به  توان  نمی  شد.  خواهد  افزوده  منطقه 
یک  حیاتی  زیرساخت  مهمترین  زایی،  اشتغال  
منطقه خشک و بحران زده را مصرف کرد فوالد را 
می توان از خارج وارد کرد، اما آیا می توان آب را 

برای یک ملت وارد کرد؟!
یک شهروند

شهرداری واقعا خواب خوابه چون مدتهاست هیچ 
طرح و برنامه ای ندارند اگر هست پس لطفا اطالع 

دهید. خوشحال می شویم
9۱۵...643

جوابیه های شهرداری بیرجند

پیام  ستون  مندرج  مطلب  به  پاسخ  در  *احتراما 
مشکالت  خصوص  در   9۵/3/2۰ مورخ  شما 
خیابان ارکیده ۱2 سایت کویرتایر به استحضار می 
رساند طی مکاتبه با شرکت تعاونی کویرتایر اعالم 
گردیده تا نسبت به رفع نواقصی که در تعهدات 

شرکت می باشد اقدام نمایند. 
*احتراما، در پاسخ به مطلب مندرج ستون پیام شما 
ساز  و  ساخت  مجوز  در خصوص   9۵/4/6 مورخ 
برای اهالی رحیم آباد به استحضار می رساند: با 
بافت  در  واقع  نظر  مورد  موقعیت  اینکه  به  توجه 
باشد  می  تفصیلی  فاقد طرح  آباد  رحیم  روستای 
لذا بر اساس استعالم از اداره کل راه و شهرسازی 
خراسان جنوبی مقرر گردیده است پس از موافقت 
اداره میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری 
و استانداری شهرداری نسبت به صدور شناسنامه 

ساختمان اقدام نماید.
ستون  در  مندرج  مطلب  به  پاسخ  در  *احتراما 
ورودی  تابلوی  خصوص  در   9۵/3/3۰ شما  پیام 
رساند  می  استحضار  به  است  کوچک  سجادشهر 

موضوع بررسی و اقدام الزم انجام خواهد شد. 

تا زماني که فقر ، نا آگاهي  و نابرابري 
وجود داشته باشد ، با مسئله کودکان 

خياباني و کودکان کار همچنان
 روبرو خواهيم بود

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت  اول
نظر به اینکه در پرونده اجرایی به شماره 941661 محکوم علیه آقای آرش وحیدنیا محکوم است به 

پرداخت مبلغ 102/720/327 ریال بابت اصل خواسته و هزینه ها در حق محکوم له آقای سید سعید موسوی و پرداخت 
مبلغ 4/500/000 ریال بابت حق االجرا در حق دولت و با توجه به اینکه از ناحیه شخص ثالث در اجرای تبصره ماده 
34 قانون اجرای احکام مدنی تعداد 13 فرد فرش ماشینی شامل 2 فرد 12 متری 700 شانه تراکم 3000 و 3 فرد 9 
متری 700 شانه تراکم 3000 و 2 فرد 9 متری 700 شانه تراکم 2550 و 4 فرد 12 متری 700 شانه تراکم 1200 و 2 
فرد 9 متری طرح 700 شانه تراکم 1200 که جمعا به  مبلغ 135/500/000 ریال کارشناسی شده است که از طریق 
مزایده روز چهارشنبه تاریخ 1395/05/06 از ساعت 9 الی 10 در دفتر اجرای احکام حقوقی به فروش برسد که قیمت 
پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ 
پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده 
ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. متقاضیان 
در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان داده شود. هزینه نقل 

و انتقال به عهده خریدار خواهد بود.
رجبی-مدیردفتراجرایاحکامحقوقیدادگستریبیرجند

دادگستری جمهوری اسالمی ایران

آگهی تحدید حدود ثبت امالک یک قسمت از بخش یک  شهرستان بیرجند

پیرو آگهی  شماره      به موجب ماده 14 قانون ثبت امالک تحدید حدود شماره های زیر:
ششدانگ یک دربند دکان وقفی و یک باب کاروانسرای وقفی به نام حاجیه زینب ثابتی به دعوی تولیت به پالک 2286 

و 2287 - اصلی بخش یک بیرجند در روز 1395/05/14 ساعت در محل شروع و به عمل خواهد آمد.
لذا به موجب ماده 14 قانون ثبت امالک به صاحبان امالک و حقوق ارتفاقی و مجاورین شماره های فوق الذکر بوسیله 
این آگهی اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر باال در محل حضور به هم رسانند چنانچه هر یک از صاحبان امالک 
یا نماینده قانونی آنها در موقع مقرر حاضر نباشند مطابق ماده 15 قانون مزبور ملک مورد آگهی با حدود اظهار شده از 
طرف مجاورین تحدید خواهد شد و اعتراضات مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی و نیز صاحبان امالک و حقوق 
ارتفاقی که در موقع مقرر حاضر نبوده اند مطابق ماده 20 قانون ثبت فقط تا سی روز از تاریخ تحدید حدود پذیرفته 
خواهد شد و از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یک ماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضایی 

تقدیم و گواهی الزم از مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند.
تاریخانتشار:۱39۵/4/23
رئیسثبتاسنادوامالکشهرستانبیرجند

حمل  اثاثیه منزل با خاور مسقف و کارگر ماهر
۰9۱۵9639۰6۵)ضمنا کارگر تنها نیز داریم(
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فورگ  کم نظیر  و  عظمت  با  ی  قلعه 
که خوشبختانه تا حدود زیادی از گزند 
و  مصنوعی  و  طبیعی  مخرب  حوادث 
دست تطاول زمانه در امان مانده است، 
چون نگینی شاهوار در میان آثار تاریخی 
در   بنا  این  می درخشد.  جنوبی  خراسان 
زمره 10 قلعه تاریخی مهم کشور و از 
که  است  ایران  توجه  قابل  و  مهم  آثار 
عالوه بر جایگاه ملی، ظرفیت ثبت در 

فهرست میراث جهانی را داراست. 

موقعیت و ساختار قلعه 

روستای  در  خان  رفیع  میرزا  ی  قلعه 
روی  بر  متری  ارتفاع 1۸۴0  در  فورگ 
ارتفاعات ابتدای دره ی »درمیان« قرار 
دارد. از نظر مکان یابی دارای موقعیت 
که  است  مناسبی  نسبتاً  الجیشی  سوق 
بر تمام روستا، مزارع و راه های ارتباطی 
احاطه  خود  پیرامون  شرقی  ی  منطقه 
دارد. در معماری قلعه سه بخش عمده 
در  اول  بخش  است،  تشخیص  قابل 
زندگی  علوفه، محل  انبار  شرق، شامل 
خدمه، محل نگهداری احشام، و حوض 
انباری است. قسمت دوم در مرکز قلعه 
در  گرفته  قرار  باالتری  ارتفاع  در  که، 
نگهداری  محل  از  متری   ۵0 فاصله 
احشام احداث شده، به محل نگهداری 
آذوقه و تدارکات نظامی و محل سکونت 
و  دارد  اختصاص  مسجد  و  سربازان 
سومین بخش که حالت مرکزیت قلعه 
را دارد، در باالترین بخش قلعه و در دو 
و  روستا  کل  بر  که  شده  احداث  طبقه 
راه های ارتباطی پیرامون منطقه اشراف 
دارد. سومین بخش قلعه در غربی ترین 
قسمت آن و در مرتفع ترین بخش قلعه 
قرار دارد، به وسیله ی دو برج و حصاری 
مستحکم و بلند از بخش دوم جدا شده 
است، وجود این برج ها و حصارها نشان 
دهنده ی اهمیت زیاد این بخش است. 
شاهنشین  یا  کهندژ  که  قسمت  این 
قلعه محسوب می شود، دارای فضاهای 
دو  به  نسبت  بیشتری  نخورده  دست 
قسمت قبل است. وجود فضاهایی مانند 
ارتباطی، اصطبل،  راهروهای  هشتی ها، 
نگهبانی،  برج های  آذوقه،  ذخیره  محل 
از  دیگر  های  کاربری   با  فضاهایی  و 
مهم ترین ویژگی های این قسمت است، 
کهندژ یا ارگ دارای دو طبقه بوده که 
طبقه فوقانی آن جز قسمت های محدود، 
دچار تخریب شده است. از دیگر عناصر 
معماری نقبی است که به خارج از قلعه 
در  آب،  برداشت  منظور  به  دارد که  راه 

زمان محاصره قلعه و یا خروج اضطراری 
و پنهانی ساخته شده است.

 یکی از ویژگی  های مهم قلعه تبعیت 
شکل  از  آن  فضایی  و  کالبدی  ساختار 
که  است  آن  استقرار  محل  توپوگرافی 
قالع  دیگر  از  را  آن  شاید همین وضع 
به ویژه قالع کوهستانی متمایز می کند. 
در خصوص تاریخ ساخت قلعه به استناد 
مدارک موجود و کتاب دیوان المع   و 
سال   حدود  در  محلی،  نظرهای  اظهار 
زمان  در  قمری  هجری   11۶0 های 
ی  وسیله  به  افشار  شاه  نادر  حکومت 
میرزا بقاخان فرزند میرزا رفیع خان اول 
پسرش  توسط  سپس  و  می شود  آغاز 

میرزا رفیع خان دوم تکمیل می گردد. 

نگاهی اجمالی به
 پیشینه ی تاریخی قلعه 

اسناد و مدارک در ارتباط با وقایع مربوط 
و  تاریخی  حوادث  یا  ساخت  زمان  به 
طبیعی به وقوع پیوسته در این مجموعه 
بررسی های  به  نیاز  و  بوده  محدود 
که  موجود  کتیبه  تنها  دارد.  بیشتری 
حک  قلعه  انبار  آب  ساروجی  سطح  بر 
شده است، تاریخ 1۲1۷ قمری را نشان 
می دهد و حاکی از آن است که تعمیراتی 
توسط استادی به نام »ابوسعید َجزیکی« 
بنا صورت  در  قاجار،  دوره ی  اوایل  در 

گرفته است. 

وقایع تاریخی زمان
 میرزا رفیع خان دوم

مطابق آنچه از اسناد و مدارک تاریخی 
و نیز اقوال شفاهی بر می آید در زمان 
حاکمیت میرزا رفیع خان دوم که مصادف 
با دوره میرعلی خان خزیمه است، رقابت 
های سیاسی بر سر حاکمیت این بخش 
و مناطق شرقی بین حاکمان قاینات و 
حاکم نشین درمیان وجود داشته است. 

دو نقل در خصوص جنگ بین میرزا رفیع 
خان دوم و امیر علم خان، براساس اسناد 
وجود دارد که تا حد زیادی با شواهد و 

قراین تاریخی انطباق پیدا می نماید. 
شوکتی  از   « کتاب  در  ناصح  شادروان 
فورگ  جغرافیایی   شرح  در  دولتی«  تا 
این  در   «  : دارد  اشاره  موضوع  این  به 
میر  رقیب  خان  رفیع  میرزا  دهکده 
بسیار  قلعه  و  میکرده  زندگی  علم خان 
مستحکمی در دامنه کوه ساخته بود. اگر 
خود  نوکران  دست  به  خان  رفیع  میرزا 

کشته نمی شد، فتح این قلعه با وسایل 
صد سال پیش، از محاالت بوده و میر 
به قهر و غلبه  توانست  نمی  علم خان 
آن را بگشاید... مشهور است که یکی از 
نوکران میرزا رفیع خان شبی به میر علم 
خان اطالع می دهد که فالن شب دِر 
قلعه به روی کسان شما گشوده خواهد 
شد و فرستاده های میر علم خان که بنا 
بر مشهور از جوان های سربیشه بوده اند 
نوکر خان  راهنمایی  به  در شب موعود 
وارد قلعه  می شوند و میرزا رفیع خان 

و جلگه  به خاک و خون می کشند  را 
میرعلم  شمارمتصرفات  در  خانه  سنی 

خان درمی آید. «  
از قتل میرزا رفیع خان دوم داماد  پس 
مقام  دارای  نِهبندان  در  گویا  که  وی 
خون  به  مجدداً  است،  بوده  منصبی  و 
دوم می خیزد  رفیع خان  میرزا  خواهی 

و قلعه را تسخیر می نماید. 
رفیع خان  میرزا  قبر  نبشته  بنابر سنگ 
که در مزار سلطان است سال وفات وی 
1۲30 هجری بوده است. وی از جمله 
واقفین و خیرین صاحب نام منطقه است 
که موقوفات متعددی از خود به یادگار 

گذاشته است .
نایب  ی  درباره  توجه  جالب  نکات  از 
الحکومه های درمیان کشمش های بین 
آنها با خاندان ُخزیمه که امارت بیرجند را 
عهده دار بودند، است. این رقابت ها گاهی 
نیز با وصلت بین خاندان رفیعی و ُخزیمه 
همراه بوده و به این شکل سعی می شد 
تاهم کشمکش ها و اختالفات محلی کم 
رنگ گردد و هم پیوند و همبستگی بین 
آنها با دیگر نایب الحکومه  ها و بزرگان 

منطقه تقویت گردد. ازدواج شش دختر 
نایب  بزرگان و  با  میرزا رفیع خان دوم 
الحکومه های بیرجند، نِهَبندان، ُدُرخش، 
َفنود و نوغاب در همین راستا بوده است.

در  که  تاریخی  مهم  وقایع  دیگر  یکی 
قلعه به وقوع پیوسته در زمان میرزا رفیع 
سوم نواده ی میرزا رفیع خان دوم مقارن 
افتاده  اتفاق  شاه  ناصرالدین  حکومت 
رفیع  میرزا  ستیز  و  جنگ  شرح  است. 
خان سوم با خاندان عرب خزیمه، تحت 
عنوان طغیان میرزا رفیع خان در کتب و 

اسناد مضبوط است   
میرزا  درباره  آنچه  که  شد  متذکر  باید 
بیشتر  شود،  می  بیان  سوم  خان  رفیع 
و  منطقه  محلی  های  حکومت  متوجه 
به ویژه حکومت خاندان علم در امارت 
نشین بیرجند است و نه سرکشی در برابر 
تاریخی  این دوره  حکومت مرکزی. در 
از  دنبال  به  بیرجند  نشین  امارت  چون 
مناطقی  محلی  های  قدرت  بردن  بین 
و  نهبندان  درمیان،  و  فورگ  همچون 
قوی  احتمال  به  است،  بوده  خوسف 
های  قدرت  این  که  کرده  می  وانمود 
محلی علیه حکومت مرکزی هم ادعایی 
کمک  و  مجوز  طریق  بدین  و  دارند 
بردن  بین  از  برای  را  مرکزی  حکومت 

این قدرت ها دریافت می کرده است. 

فرجام کار میرزا رفیع خان سوم:

میرزا رفیع خان سوم پس از این واقعه 
به هرات رفت سردار سعید محمد خان 
را  هرات  حاکم  ظهیرالدوله،  به  ملقب 
اولیای  به  عریضه  تا  داد  قرار  واسطه 

شد.  بخشوده  و  نوشت  ایران   دولت 
تظلم  تهران  در  سوم  خان  رفیع  میرزا 
پیش امیر کبیر  برده و حکومت سابق 
را باز یافت اما در مراجعت به منطقه در 
رقیبان  بستگان  از  کسی  دست  به  راه 
میرزا  او  فرزند  گردید   مسموم  محلی 
حمایت  تحت  خان  ابراهیم  محمد 

شوکت الملک به حکومت رسید. 

قلعه از نظر جهانگردان 

 وصف این قلعه و موقعیت آن در برخی 
کتب تاریخی و سفرنامه ها مضبوط است 
عین  کتاب  در  هروی  ریاضی  جمله  از 
الوقایع می نویسد: »قلعه دوازده فرسنگ 
از بیرجند دور و به طرف جلگه و دهنه 
دره ی »درمیان« واقع است و باغات و 
اشجار زیادی دارد و خیلی خوش آب و 

هواست .
جهانگردان اروپایی دکتر فوربز   در سال 
1۸1۴ میالدی و کلنل َمک ِگرُگر   در 
سال 1۸۷۵، خانیکف و بلو از این قلعه 
دیدن کرده اند و توصیفاتی را در سفرنامه 
هایشان بیان داشته اند. کلنل مک ِگرُگر 
عنوان »سفری  در سفرنامه خود تحت 
فوربز  دکتر  قول  از  خراسان«  ایالت  به 
تپه ای  باالی  بر  آورده است: »قلعه  نیز 
به ارتفاع ۲000 تا ۲۵00 پا بنا شده که 
از ارتفاعات شمال و غرب می تواند مورد 
تهدید آتش بار قرار گیرد. در جنوب آن 
شده  واقع  کوهی  دیگر  طرف  دو  در  و 
که از ُقله تا دیوارهای قلعه 1۲00 یارد 
که  توجه  جالب  نکات  از  دارد.«  فاصله 
مک ِگرُگر به نقل از دکتر فوربز آورده 

این است که »در داخل قلعه سه آب انبار 
تعبیه شده که گفته می شود ذخیره آب 
پادگان  نیم  آن ها مصرف یک سال و 

بزرگ را تأمین می کند. 

باستان  کاوش های  به  نگاهی 
شناسی در محوطه قلعه 

میرزا  قلعه  در  کاوش  دو فصل  تاکنون 
اول  انجام شده است. فصل  رفیع خان 
در سال 13۸0 در جریان عملیات مرمتی 

وضعیت  شدن  روشن  منظور  به  قلعه 
صورت  کهندژ  قسمت  نقشه  و  پالن 
کاوش  فصل  این  جریان  در  پذیرفت. 
ذخیره  انبار  اصطبل،  مانند  فضاهایی 
راهروهای  و  زیرزمینی  نقب  آذوقه، 
کهندژ  مختلف  قسمت های  ارتباطی 
شناسایی شده است  این اثر تاریخی به 
شماره 3۴۵0 در تاریخ ۲۸/1۲/ 13۷۹ در 

فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است. 
همانگونه که عنوان گردید شالوده اصلی 
دوره  به  تواریخ  و  قراین  براساس  بنا، 
می گردد؛  باز  افشاریه  و  صفویه  های 
یا  خان  رفیع  میرزا  قلعه  دادن  نسبت 
مستند  اسماعیلیه    به  فورگ  قلعه ی 
نیست. زیرا قلعه های اسماعیلیه   دارای 
مشخصات ویژه ای هستند از جمله این 
دسترس  از  دور  مناطق  در  اکثراً  که 
و  شدن  نهان  منظور  به  کوهستانی  و 
قلعه ها  این  در  شده اند.  ساخته  استتار 
اسماعیلیان پیروان خود را تحت تعالیم 
ایشان  و  داده  قرار  فرقه ای  و  نظامی 
معارض  شخصیت های  ترور  برای  را 
مختلف  مناطق  به  خود  اندیشه های 

می فرستادند. اسامی این افراد به صورت 
رمز بود که آن هم هرچند وقت یک بار 
پیکار  کاری،  داده می شد. مخفی  تغییر 
بومی  حاکمان  و  مرکزی  حکومت  با 
اندیشه های  آنها و ترویج  دست نشانده 
اسماعیلیه  فرقه  به  مربوط  ایدئولوژیک 
قلعه های  در  شده  انجام  امور  اهم  از 
حکومت های  است.  بوده  اسماعلیه 
کردن  نابود  برای  تالش  در  مرکزی 
این قالع بوده اند. معماری و ساختار این 
سازه ها که با سرعت و منابع محدود پی 
افکنی می شده کاماًل از قلعه های رسمی 
که  آنجا  از  است.  بوده  متفاوت  دولتی 
اسماعیلیه  فرقه  فعالیت های  اوج  زمان 
سلجوقیان  و  عباسی  خلفای  با  مقارن 
بوده است و این فرقه با حمله وحشیانه 
مغول به ایران برچیده شد، دور از ذهن 
است که ساختار کلی امروزی قلعه میرزا 
تا   ) عباسیان   ( تاریخ  آن  از  خان  رفیع 
برجای  کاربردی  و  سالم  افشاریه  زمان 
و  عظمت  تفاصیل  این  با  باشد.  مانده 
رفیع  میرزا  قلعه  ظاهری  مشخصات 
خان با قلعه های اسماعیلی متفاوت است 
و این قلعه مستتر نبوده و یک قلعه ی 
رسمی و دولتی عیان به منظور حراست 
و برقراری امنیت منطقه به شمار می رفته 
از دیرباز  ایران  است. قلعه های رسمی 
دارای سه بخش کهندژ، )محل زندگی 
مردم  زندگی  شارستان)محل  حاکم(، 
باغ ها( بوده  روستا( و َربض ) مزارع و 
است که این سه بخش در ارتباط با هم 
بوده اند چنان که در قلعه میرزا رفیع خان 
این ویژگی مشاهده می شود. روستای 
فورگ از دیرباز در اطراف قلعه و در پیوند 
با آن بوده است. معمواًل قلعه هایی که به 
منظور یاغی گری و طغیان بنا شده اند، 
بیشتر بر فراز کوهستان ها و گردنه های 
اغلب  و  می شدند  بنا  العبور  صعب 
قبلی  نقشه  یا  مشخص  هندسی  طرح 
نداشته و بی قاعده هستند. اما قلعه های 
رسمی و حکومتی با طرح قبلی و انتخاب 
موقعیت درست سوق الجیشی مشرف به 
مناطق پیرامونی در دشت یا کنار معابر و 
جاده های کاروانی و یا در مرزها به منظور 
حفاظت و حراست و تأمین امنیت مناطق 
وصف  این  با  می شده اند.  دایر  نظر  مد 
رسمی بودن موقعیت قلعه ی میرزا رفیع 
خان یا قلعه ی فورگ و جایگاه اداری و 
حکومتی آن، مشهود است و این قلعه در 
رسمی  و  حکومتی  کاربرد  تاریخ  طول 
به منظور حفاظت از مناطق پیرامونی و 

مرزبانی را داشته است.
*استاد مهدی رفیعی
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تولید ژل خشک آلوئه ورا با روشی نوین  

رییس پژوهشکده گیاهان دارویی جهاددانشگاهی از تولید ژل آلوئه ورا برای ساخت داروهای گوارشی و دیابت خبر داد و گفت: این ژل با استفاده از سیستم های 
غشایی و در دمای طبیعی تولید شده و در فاز تجاری سازی قرار دارد.همچنین به گفته این محقق، در کشورهای آسیای شرقی از گیاه “سرخدار” به عنوان گیاه 
فضای سبز شهری استفاده می شود؛ چراکه این گیاه در برابر آفات و بیماری ها مقاوم است، ضمن آن که آب کمی را مصرف می کند.

پیام روحانی در پی فوت
 بانو الهی قمشه ای

رئیس جمهوری در پیامی درگذشت خانم »مهدیه 
مرحوم  عارف  و  عالم  فرزند  ای«  قمشه  الهی 

آیت ا... مهدی الهی قمشه ای را تسلیت گفت. 

نوزاد مرده تحت تعقیب قرار گرفت!

فلسطینی  ای  رسانه  منابع  نوشت:  لعالم 
اسرائیل  ارتش  نیروهای  که  اند  کرده  اعالم 
وارد  نوزاد  این  خانۀ  به  بامداد  ساعات  در 
رژیم  اطالعات  دستگاه  احضاریۀ  تا  اند  شده 
صهیونیستی را به این نوزاد که 23 سال پیش 

فوت کرده بود، تحویل دهند.
پایگاه »وطن« به نقل از محمد توفیق، پدر این 
به  با ضربات شدید  منزل  »اهالی  نوشت:  نوزاد، 
با  خانه  از  خروج  از  پس  شدند.  بیدار  خانه  در 
شدیم  رو  به  رو  صهیونیست  نظامی  نیروی   10
افسر  به  او گفت  را می گرفتند.  که سراغ جهاد 
مسئول اطالع داده بودند که کودک تحت تعقیب 
23 سال پیش فوت کرده اما این افسر همچنان 
است  خواسته  و  کرده  اصرار  خود  درخواست  بر 
او سپس  روشن شود.  خانواده  افراد  تمام  هویت 
احضاریه را کنار تصویر پدر قرار داده و تاکید کرده 

است که احضاریه به خانواده تحویل شود«.

ابتکاری برای گیمر های تنبل!

گیمرها برای انجام بسیاری از بازی های حرفه ای 
به صورت همزمان  ماوس  و  کلید  با صفحه  باید 
کار کنند. از آنجا که هر دو وسیله برای کار باید 
روی سطحی صاف قرار بگیرند، گیمر چاره ای جز 
آنها  به این ترتیب  ندارد.  رایانه  میز  نشستن پشت 
لذت لم دادن روی مبل و بازی در این موقعیت 
)که در بازی های کنسول امکان پذیر است( را از 
دست می دهند. خبر خوش برای گیمرها این که 
روکت سوا راه حلی برای این موقعیت است. این 
 27.5 ابعاد  با  بلند  اصل یک صفحه  در  دستگاه 
را  کلید  صفحه  یک  که  است  سانتی متر   24 در 
دادن  برای حرکت  فضایی  نیز  و  در سمت چپ 

ماوس در سمت راست دارد.

مخدر جدید بچه پولدارها آمد

چند  در  که  است  جدیدی  مخدر  »کتامین« 
رواج  پولدارها  بچه  و  نوجوانان  بین  گذشته  ماه 
می شود. مصرف  کوکائین  مانند  و  کرده  پیدا 
مانند مصرف  به  ماده  این  نوشت: مصرف  ایسنا 
کوکائین است و بعد از مدتی با عوارضی مشابه، 
می کند. مشکل  دچار  را  دندان ها  و  بینی  مخاط 
افزایش ضربان قلب،  اثرات کوتاه مدت کتامین 
ابتال به فشار خون، خواب آلودگی، اثرات غیرقابل 
بازگشت در مغز، اختالل درک و 2 بینی است که 

در نهایت به توهم می انجامد.

داعش در مالزی فعال تر شد

اخیر  فراخوان  از  پس  داعش  تروریستی  گروه 
این گروه در سوریه برای پیوستن افراط گراهای 
در  ابوسیاف  گروه  به  آسیا  شرق  جنوب  منطقه 
یک  و  شد  تر  فعال  مالزی  در  فیلیپین،  جنوب 
و  منتشر  کشور  این  در  ماالیی  زبان  به  نشریه 
نشریه  این  انتشار  ایرنا،  گزارش  کرد.به  توزیع 
نشان می دهد این گروه تکفیری پس از شکست 
های مداوم اخیر در عراق و سوریه رو به سمت 

جنوب شرق آسیا آورده است.

اسرار تاریخ در حصارهای تودرتوی قلعه فورگ

  3 2236030  09151605216

ایزوگـام سلیمانــی 

خیابان ارتش - سه راه معلم - جنب بیمه البرز   ران
مه ای

 و بی
نت

ضما
سال 

 10

اخالق ، انصاف ، کار خوب 
سرلوحه خدمات ماست

به صورت شبانه روزی، با سابقه 
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

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

اکران
فیلم

شروع  ساعت 
سانس ها

14:3016:151820

32222636 - 056تلفن

بارُکــــــــد

حمـــل اثاثیـــه 
100 درصد تضمینی

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

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

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

بسا چیزى را ناخوش داشته باشید كه آن به سود شماست و بسا چیزى را دوست داشته باشید كه به زیان 
شماست، و خدا مى داند و شما نمى دانید. بقره آیه ۲۱۶

حدیث روز  

سعادت و خوشبختي انسان در حفظ و كنترل اعضاء و جوارح خود از هرگونه كار زشت و خالف است. 
امام سجاد )َعلیه السالم(

اى آب ندیـده هــا و آبى شده هــا
بى جبهه و جنگ انقالبى شده ها

مدیون شب حمله ى جــانبـــازانید
اى بر سر سفره آفتابى شده هـا

اگر شاد بودى آهسته بخند تا غم بیدار نشود
 و اگر غمگین بودى آرام گریه كن

 تا شادى ناامید نشود.

فیلمسازان باید به این نکته نیز بیاندیشند 
كه فیلمهایشان را در روز رستاخیز با حضور 
خودشان نمایش خواهند داد. چارلى چاپلین

گاهي براي برنده شدن، دست به كارهایي 
مي زنیم كه با ارزش هاي دروني ما ناسازگار 

است. در این موارد، بازنده ي اصلي ما هستیم. 

شعر روز 

پلکی احساس

حرف های ابریشمی موفقیت

سبک زندگی

نگرش

یک لحظه مکث کن

مهارت های زندگی عامل کاهش خشم

خشونت، معضلى است كه در هر جامعه انواع مختلف 
آن را با شدت كمتر و بیشتر مى توان شاهد بود و 
مى توان گفت این معضل وابسته به مسائل اجتماعى، 
اقتصادى و فرهنگى است و براى كاهش آن باید 
مسائل دخیل در آن را شناسایى و زیرساخت هاى 

مناسب آن را آماده كرد.
به  است.  انواع خشونت ها، خشونت خانگى  از  یکى 
خشونتى، خشونت خانگى یا خانوادگى گفته مى شود 
كه در یک رابطه خانوادگى بین طرفین دعوا وجود 
داشته باشد. به عنوان مثال درگیرى بین دو برادر براى 
ارث و میراث. البته این امکان نیز وجود دارد كه این 
دو برادر در دو خانه جدا زندگى كنند. به این نوع از 

خشونت، خشونت خانوادگى مى گویند.
یکى دیگر از معضالتى كه وجود دارد این است كه 
شیوه هاى استیفاى حقوق در فرهنگ هاى مختلف 
آمارهاى  دارند.  مغایرت  قانون  با  متفاوت است كه 
مربوط خشونت هاى خانوادگى حاكى از این هستند 
كه با افزایش تحصیالت، خشونت خانوادگى كاهش 
مى یابد، بنابراین نقش تربیت و آموزش اهمیت دارد. 
اینچنین  بزرگ  جرایم  و  خشونت ها  مورد  در  البته 
نیست و گاه ارتباطش با تحصیالت معکوس مى شود.  
براى مقابله با خشونت باید ریشه اى عمل كرد چون 

خشونت ها ریشه در مسائل اجتماعى دارند.
بحران هاى  گفت  مى توان  نیز  دیگر  منظر  یک  از 
اقتصادى به این خشونت ها دامن مى زنند؛ خشونت را 
به وضوح مى توان در میان افرادى كه در تأمین معاش 
خود ناتوان هستند، دید. مى توان گفت خشونت ریشه 

در بى قانونى یا عدم حاكمیت قانون دارد.

زنبیل  زحمت  به  و  برگشت  خرید  از  خسته  مادر 
سنگین را داخل خانه كشید. پسرش وقتى مادرش 
را دید به او گفت: مامان! وقتى من داشتم تو حیاط 
بازى مى كردم و بابا داشت با تلفن صحبت مى كرد 
تامى با یه ماژیک روى دیوار اتاقى را كه شما تازه 
رنگش كرده اید، خط خطى كرد. مادر آهى كشید و 
فریاد زد: حاال تامى كجاست؟ و رفت به اتاق تامى 
كوچولو. تامى از ترس زیر تخت خوابش قایم شده 
بود. وقتى مادر او را پیدا كرد، سر او داد كشید: تو 
پسر خیلى بدى هستى. و بعد تمام ماژیکهایش را 
شکست و ریخت توى سطل آشغال. تامى از غصه 
گریه كرد. ده دقیقه بعد وقتى مادر وارد اتاق پذیرایى 
شد، قلبش گرفت و اشک از چشمانش سرازیر شد. 
با ماژیک قرمز یک قلب بزرگ  تامى روى دیوار 
كشیده بود و درون قلب نوشته بود: مادر دوستت 
دارم. مادر در حالى كه اشک مى ریخت به آشپزخانه 
برگشت و یک تابلوى خالى با خود آورد و آن را دور 
قلب آویزان كرد. بعد از آن، هر روز به آن اتاق مى 
رفت و با مهربانى به تابلو نگاه مى كرد. نکته: هر 
چند هم كه خسته باشیم با كمى آرامش مى توانیم 

ناراحت كننده ترین وقایع را به راحتى حل كنیم.

دوران  كرده،  ازدواج  كه  افرادى  همه  تقریبا 
مجردى و متاهلى را با هم مقایسه مى كنند 
و معموال دوران مجردى خود را با تفریحات، 
لذت ها و آزادى هاى بیشتر به یاد مى آورند؛ 
اما همه، حتى آن هایى كه خیلى زود ازدواج 
كرده اند، لزوما احساس نمى كنند كه مجردى 
نکرده، متاهل شده اند. در ادامه به دالیل تجربه 

این احساس مى پردازیم.
 برای ازدواج آماده نبوده اید

هنوز كه  اید  كرده  ازدواج  وقتى   گاهى 
نمى دانستید چه كسى هستید و از زندگى خود 
ازدواج،  از  چه چیزى مى خواهید. شما پیش 
مسئولیت زیادى نداشته اید، طبعا ازدواج كردن 
همچون  زیادى  هاى  مسئولیت  آغاز  با  كه 
پرداخت هزینه هایى مثل اجاره خانه و خرید 
مایحتاج زندگى، انجام وظایف مربوط به خانه 
دارى همچون پختن شام، شستن لباس ها و 
دوران  در  كه  هایى  مهمانى  در  البته شركت 
مجردى، اجبارى براى شركت در آن ها نبود، 
همراه است، و این ها مى تواند شما را به یاد 

دوران بى دغدغه مجردى تان بیاندازد.
انگیزه شما برای ازدواج

 مناسب نبوده است
ها  نظارت  همچون  دالیلى  به  شما  وقتى 
و  ها  اختالف  والدین،  هاى  سختگیرى   و 
خانواده،  اعضاى  و  والدین  بین  هاى  تنش 
تصمیم به ازدواج گرفته اید، یا تنها به دلیل 
ترس از این كه ممکن است بهتر از این فرد 
وقتى  یا  اید،  داده  ازدواج  به  تن  نکنید،  پیدا 
رویاى ازدواج در سن خاصى دارید و چون خالى 
بودن صفحه دوم شناسنامه تان آزارتان مى داد، 
خواستید حتما ازدواج كنید؛ ممکن است شما به 
خودتان بگویید كاش براى ازدواج عجله نکرده 
بودم.  گاهى نگرش شما به زندگى مجردى و 

متاهلى نیاز به اصالح شدن دارد.
تمام  مجردی  دوران  که  بپذیرید   

شده است و با آن خداحافظی کنید
شاید حق با شما باشد، شما خیلى زود و بدون 
آن كه معناى زندگى مشترک را بدانید ازدواج 
را  ازدواج  اما وقتى مسئولیتى مثل  اید،   كرده 

مى پذیرید، نمى توانید بین راه پشیمان شوید. 
نیست  خریدن  لباس  ازدواج  معروف  قول  به 
كنارش  شدید،  خسته  آن  از  وقتى  شما  كه 
طور  آن  مجردى؛  دوران  اگر  حتى  بگذارید. 
بى  و  شاد  دوران  كنید  مى  تصور  شما  كه 
 دغدغه اى باشد، به هر حال شما آن را پشت

تان  پذیرفتن آن كه زندگى  اید.  سر گذاشته 
گام  اولین  است،  شده  جدیدى  مرحله  وارد 
براى كنار آمدن با احساسى است كه نسبت 
بپذیرید كه  دارید. پس  بودن خود  متاهل  به 
جوانى، هاى  شیطنت  بازى،  رفیق   دوران 
 از رابطه اى به رابطه دیگر رفتن و توجه نشان 
دادن یا جلب توجه كردن براى جنس مقابل، 

پایان یافته است.
نگرش خود را اصالح کنید

گاهى نگرش شما به زندگى مجردى و متاهلى 
نیاز به اصالح شدن دارد. معموال وقتى افراد 
متاهل هستند، فکر مى كنند مجردها با آزادى 
و استقاللى كه دارند، تنها به خوش گذرانى و 
لذت بردن از زندگى مشغول اند و یا به دلیل 

وقت و فراغت بیشترى كه دارند، در حال طى 
هستند.  ترقى  هاى  پله  توقف  بدون  كردن 
به  بیشتر  موضوع  این  كه  است  این  واقعیت 
خیال بافى شبیه است تا واقعیت. از سوى دیگر 
زندگى متاهلى هم از مزایا و لذتهاى خاص خود 
برخوردار است؛ به عنوان مثال متاهل بودن با 
صمیمیت  و  امنیت  و  داشتن  تعلق  احساس 
بیشترى همراه است. شما با ازدواج به عنوان 
یک بزرگسال بالغ و پخته پذیرفته مى شوید، و 
ضمن این كه صاحب خانه و زندگى مى شوید، 
رابطه جنسى سالم ترى خواهید داشت. بنابراین 
متاهل بودن به معناى آن نیست كه دنیا براى 
شما پایان یافته است. عالوه بر این، زوجین 
راضى از ازدواج خود وقتى بعد از چند سال به 
مجردى  از  كنند،  مى  نگاه  خود  هاى  داشته 
نکردن خود پشیمان نیستند. آن ها به آرامشى 
اند   كه در كنار همسر و فرزندان خود داشته 
و  بهترین  كه  این  از  و  اندیشند   مى 
پرانرژى ترین روزهاى زندگى شان را صرف 
و  خود  روابط  بهترین  براى  گذارى  سرمایه 

زندگى خود كره اند، خوشحال اند.
 برای برآورده کردن خواسته هایتان 

با همسرتان به توافق برسید
درست است كه شما ازدواج كرده اید، اما هنوز 
مى توانید برخى از تفریحات دوران مجردى 
خود را داشته باشید. بسیارى از تفریحات دوران 
مجردى شما با همسرتان قابل انجام است. این 
روش را امتحان كنید، ضمن این كه شما و 
همسرتان مى توانید براى گذراندن زمان هایى 
با دوستانتان و سایر فعالیت ها و لذت هایى كه 
در دوران مجردى داشتید به توافق برسید. این 
كه شما نباید هیچ تفریح، لذت و لحظه خوبى 
بدون همسرتان داشته باشید، یک باور اشتباه 
است. شما و همسرتان مى توانید گاهى بدون 
دارید  دوست  كه  طور  همان  دیگرى  حضور 
زندگى كنید و لذت ببرید. اما توجه داشته باشید 
كه این امر نباید همیشگى و یا بیشتر اوقات 
شما و همسرتان را در بر گیرد به گونه اى كه به 
نظر برسد شما و همسرتان با هم در یک خانه 

هستید؛ نه این كه با هم زندگى كنید.

عارفانه روز

كسى كه در مقابل خداوند زانو مى زند:
مى تواند در برابر هر چیزى 

 ایستادگى كند

241973568
685412379
397685214
934561827
728394156
516827943
472139685
163758492
859246731

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

تجربه کنید.   09158668002

نقاشی  ساختمان
انواع رنگ های روغنی، پالستیک، اکرولیک، 

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

 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
مشاورین امالک سعیدی

همشهریان عزیز موارد رهن و اجاره 
شما را کمتر از 2 روز و امالک فروشی 

به قیمت کارشناسی کمتر از یک ماه
 به فروش می رسانیم.

برای سپردن موارد تماس بگیرید
09120845295 -056 32235559

09155615024

تولید و نصب باالبر 
و کاالبر هیدرولیک 

در اماکن تجاری 
و مسکونی 

09151633207
آسمانی مقدم

کارت دانشجویی محمد علی احمد زاده فرزند محمد به 
شماره دانشجویی 9212412500 از دانشگاه صنعتی 
بیرجند مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

موبایل فروشی با کلیه امکانات 
در خیابان حکیم نزاری با اجاره 
پایین به صورت نقد یا معاوضه
 با خودرو واگذار می گردد. 

09156674069

فروش آپارتمان در حال ساخت 
مبلغ اولیه 25 میلیون تومان  

90متر مفید ، دو خواب 
 تراس ، انباری ، پارکینگ  

محدوده غفاری
09155612431

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

09159647685

 فروش 12 ساعت آب منطقه مختاران 
چاه اسالم آباد شکری همراه با زمین 

قیمت توافقی   09158666931

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

09153613243 - شریفی

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

09156042960

به یک کاردان ساختمان
 برای امور فنی و اداری نیازمندیم.

09157213545
به چند نفر نیروی جوان )مرد( 

برای کار در کافی شاپ نیازمندیم.
09353837093 -09363351288

به یک نفر منشی خانم مسلط به تایپ 
و دارای روابط عمومی باال برای کار در دفتر 

وکالت نیازمندیم.   09392766346
به مهندس عمران ، معماری و مکانیک 
با 3 سال سابقه بیمه مرتبط پیمانکاری

 برای اخذ رتبه نیازمندیم.     
09016951900  

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

مسئولیت     09155619059 

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

نقاشی ساختمان شهرصـاد
درب و پنجره ، پالستیک ، روغن ، اکرولیک 

کاغذ دیواری ، نصب و  رنگ آمیزی کناف
 با تخفیفات ویژه، در اسرع وقت

09157561075 

خیابــان رســالت / رسالــت 2    09155612892/ 32423035 بیابانی

موارد خرید، فروش، رهــن و اجاره  خـود را در هر کجای شهر برای مــا پیامــک کنید

)رسالت، عدالت، حافظ فوری(   2892  561  0915

امـالک پایتخـت
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فتح قله ملکوه شهرستان تربت حیدریه 
توسط کوهنوردان قاینی

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان قاینات، تیم 12 
نفره کوهنوردی این شهرستان، قله ملکوه 3013متری کدکن تربت حیدریه 
را فتح کردند. اعضای تیم اعزامی؛ محمد علی عبداللهی، تقی مالکی، 
ابراهیم نادی، رضا رمضانی، مهدی تقی زاده، محسن فلکی، قاسم کاهی و 
علی قربانزاده به سرپرستی و مربیگری علی عبداللهی در این صعود بودند. 

نتایج مسابقات والیبال جام رمضان 
در روستای تیغدر قاینات

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان قاینات، 
به  تیم   4 حضور  با  تیغدر  روستای  رمضان  جام  والیبال  مسابقات 
نامهای؛ تیغدر، شهرک هاشمیه الف و ب و قومنجان بصورت حذفی 
قومنجان  تیم  شدند:  معرفی  ذیل  به شرح  برتر  های  تیم  و  برگزار 
آباد  علی  های  تیم  و  کرد  خود  آن  از  را  مسابقات  این  اول  مقام 
جوایز  اهدای  مراسم  شدند.  وسوم  دوم  ترتیب  به  تیغدر  و  هاشمیه 
پایان نماز مغرب  با حضور مسئولین محلی برگزار و در  و اختتامیه 
شد.  اقامه  جماعت  به  لقمان حکیم  ورزشی  سالن  در محل  وعشاء 
مسئولیت برگزاری این جام را حسین جوان نماینده ورزشی تیغدر بر عهده داشت.

نفرات برتر مسابقات پینگ پنگ جام رمضان قاین

مسابقات پینگ پنگ جام رمضان قاین با حضور 20 نفر در رده سنی زیر 18 
سال بصورت دو حذفی در سالن فتح المبین برگزار شد. به گزارش روابط 
عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان قاینات، مسابقات با انجام 51 بازی 
سخت و نفس گیر برگزار شد و نفرات برتر بشرح ذیل معرفی شدند: نفر اول 
امین اسد زاده، نفر دوم سینا صفی زاده و نفر سوم علی زارع پور. الزم به ذکر 
است، مسئولیت برگزاری این مسابقات را سهیل صفی زاده برعهده داشت.

انصراف قهرمان لیگ برتر هندبال کشور
 از مسابقات آسیایی 

قهرمان لیگ برتر هندبال کشور، از شرکت در مسابقات باشگاه های 
آسیا در اردن انصراف داد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رئیس 
هیئت مدیره موسسه فرهنگی، ورزشی شمش منیزیم فردوس هزینه 
تومان  400میلیون  تا   300 را  آسیایی  های  بازی  به  تیم  این  اعزام 
پیروزی  برای  زیادی  شانس  اینکه  به  توجه  با  افزود:  و  کرد  اعالم 
پول  این  اینکه  جای  به  دهیم  می  ترجیح  نداریم،  مسابقات  این  در 
کارخانه  توسعه  برای  کنیم،  آسیایی  مسابقات  در  شرکت  صرف  را 
آقای  کنیم.  هزینه  بیشتر  اشتغال  ایجاد  و  فردوس  منیزیم  شمش 
کافی افزود: با انصراف تیم شمش منیزیم فردوس، تیم هندبال نفت 
نوزدهمین  در  تنهایی  به  برتر  لیگ  قهرمان  نایب  گازگچساران،  و 
دوره مسابقات قهرمانی باشگاه های آسیا در اردن شرکت میکند. 

همانطور که میدانید منبع تشعشع امواج الکترومغناطیسی 
صرفاً تلفن همراه نیست بلکه مانیتورهای کامپیوتر،امواج 
وای فای، تلویزیون، مایکروویو و دستگاه های دیگر 
نیز امواج الکترومغناطیسی از خود ساطع می کنند. اما 
مهمترین مسئله آن است که دندان پرشده با آمالگام، 
بزرگترین منبع جیوه دربدن است و آزادسازی جیوه در 

ارگانیسم های بدن بسیار خطرناک است، زیرا جیوه یک 
سم بالقوه است که می تواند اختالالت مختلف ایمنی 
و عصبی ایجاد کند. جیوه هنگامی که در معرض امواج 
قرار می گیرد، الکتریسیته شیمیایی در بدن ایجاد می شود. 
این الکتریسیته در حدود 5 میکرو آمپر اندازه گیری 
شده است. که الکتریسیته شیمیایی بیش از 5 میکرو 

آمپر باعث ایجاد مشکالت قابل توجهی در سالمتی 
بدن می شود که عالئمی مانند سردرد، میگرن، تهوع و 
سرگیجه ایجاد می کند. این عالیم زمانی از بین می روند 
که آمالگام با ماده دیگری در دندان جایگزین شود. برای 
محافظت خود از جیوه، بهترین راه این است که به جای 
آمالگام،  دندان های خود را با مواد سفید بدون جیوه پر کنید.

در سفر داروها را داخل خودرو 
نگهداری نکنید

 
داروها را به هیچ عنوان در پشت شیشه، داشبورد و 
صندوق عقب ماشین نگهداری نکنید، زیرا گرمای 
محیط خودرو باعث می شود که مکانیسم های 
موجود در دارو تغییر ماهیت یافته و در صورت 
استفاده اشخاص از این داروها باعث مسمومیت 

به  که  داروهایی  و  قرص ها  که  چند  هر  شود. 
اصطالح جامد هستند، از ثبات بیشتری برخوردار 
بوده، اما این داروها نیز مستثنی از این قاعده نیستند. در 
هنگام مسافرت با ماشین، قطار و ... خیلی از داروهای 
ضدتهوع استفاده نکنید چون اگر از این دارو در طول 
24 ساعت، 2 تا 3 عدد استفاده شود ممکن است 
باعث فلج اندام های صورت مثل چشم، و رعشه 
دست و پا شود. شربت آبلیمو مورد مناسب تری است.

از مضرات جوجه های رنگی 
خبر دارید ؟ 

  
وقتی اقدام به خرید این جوجه ها می کنیم، زمینه 
انتقال بیماری به افراد خانواده را مهیا و همه را در 
معرض خطر قرار می دهیم. هنگامی که جوجه 
در دسترس کودک قرار گرفت، کودک شروع 
به بازی، دستمالی کردن و حتی گاهی بوسیدن 

جوجه می کند، در کنار آن ها غذا می  خورد، جوجه 
را به لباس و موهای خود میمالد، یا خودش اقدام 
آن ها  نگهداری  محیط  نظافت  و  تعویض  به 
می  کند. این در حالی است که در اثر آلوده شدن 
غذا یا لباس کودکان به مدفوع آلوده جوجه  ها یا 
استنشاق غبار حاصل از مدفوع، یا خوراک آلوده 
به باکتری موجود در مدفوع جوجه در هنگام نظافت، 
احتمال انتقال انواع بیماری ها به کودک وجود دارد. 

چگونه از بروز سرگیجه در سفر 
جلوگیری کنیم؟

1- اگر مسافرت هوایی دارید، برای جلوگیری از 
این حالت، سعی کنید در صندلی های نزدیک به 
وسط و در نزدیکی بال های هواپیما بنشینید 2- 
حدود 24 ساعت قبل از مسافرت غذای سبک 
میل کنید و از خوردن غذاهای چرب، پرادویه و 

سنگین و نیز مصرف الکل خودداری کنید زیرا 
باعث تشدید عالئم بیماری حرکت می شود 3- در 
داخل وسیله نقلیه از خواندن کتاب و نگاه کردن به 
گوشی خودداری کنید 4- در داخل هواپیما، قطار 
و خودرو تهویه هوا یا پنجره را طوری تنظیم کنید 
که هوای تازه به صورتتان برخورد کند 5- تنفس 
کوتاه، کم عمق و سریع می تواند موثر باشد.پس 
روی تنفس خود تمرکز و آن را عمیق و آهسته کنید.

آلوده ترین قسمت بدنتان را 
میشناسید؟!

قسمتی در بدن وجود دارد که بیش از ۶۷ نوع 
زندگی  و  می آید  بوجود  آن  در  روزانه  باکتری 
می کنند و اگر افراد روزانه و به طور منظم هم 
دوش بگیرند، این قسمت باز هم به طور کامل 
تمیز نمی شود. شاید برایتان جالب باشد که بدانید 

ناف آلوده ترین و کثیف ترین بخش بدن است 
و با وجود شستن مو و پوست همچنان آلوده 
می ماند. ناف تنها قسمتی از بدن است که بعد 
از اینکه از حمام بیرون می آیید همچنان تمیز 
است  سخت  ناف  شست وشوی  است.  نشده 
کردن  تمیز  و  آن  به  دسترسی  واقع  در  و 
دلیل  همین  به  است،  مشکل ساز  کمی  آن 
باکتری ها می توانند به راحتی در آنجا تکثیر شوند.

در خرید اقالم آرایشی و بهداشتی 
بیشتر دقت کنید

خوردني،  مواد  قانون   11 ماده  براساس   -1
آشامیدني، آرایشي و بهداشتي باید مشخصات 
زیر برروي بسته بندي آنها بصورت فارسي نوشته 
ساخت  پروانه  شماره  فرآورده،  نام  باشد:  شده 
تاریخ  خالص،  وزن  یا  حجم  ساخت،  وسري 

دهنده،  تشکیل  مواد  ترکیبات  انقضاء،  و  تولید 
نام و نشاني موسسه سازنده، شرایط نگهداري و 
عبارت ساخت ایران و نیز بدون پروانه ساخت 
معتبر یا مجوز ورود از وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکي نباشند 2- وضعیت ظاهري آنها 
باید کاماًل مناسب بوده و هرگونه تغییر رنگ، بو، 
حالت فیزیکي و ... نشانه عدم مطابقت با ویژگي هاي 
مربوطه آن جنس بوده و غیر قابل مصرف میباشند.

اگر دندان پر شده دارید، با موبایلتان کمتر حرف بزنید !

چهار مجروح در پی واژگونی وانت پیکان 
در شهرستان درمیان

واژگونی وانت پیکان در یکی از محورهای فرعی شهرستان 
درمیان، چهار مجروح برجای گذاشت. به گزارش پایگاه خبری 
پلیس، رئیس پلیس راه استان خراسان جنوبی گفت: یکشنبه 
شب با اعالم مرکز فوریت های پلیسی 110مبنی بر تصادف در 
یکی از محورهای فرعی شهرستان درمیان، بالفاصله مأموران 
پلیس راه به محل سانحه اعزام شدند. در این حادثه رانندگی 
یک دستگاه خودروی وانت پیکان واژگون شده بود که چهار 
نفر از سرنشینان به شدت مجروح و جهت مداوا به بیمارستان 
منتقل  شدند. کارشناسان علت حادثه را ناتوانی راننده  در کنترل 
وسیله نقلیه ناشی از عدم رعایت سرعت مطمئنه اعالم کردند.

کاهش تصادفات فوتی 
در جاده های شهرستان بشرویه

 
مهر- جانشین فرمانده پلیس راه استان خبر از کاهش تصادفات 
فوتی در جاده های بشرویه داد. سرهنگ نیک مرد ظهر روز 
گذشته در جلسه تودیع و معارفه فرمانده پلیس راه شهرستان 
بشرویه گفت: خوشبختانه با فعالیت بسیار ارزنده پلیس راه 
بشرویه آمار تصادفات برون شهری در حوزه استحفاظی این 
پلیس راه به یک نفر در سال ۹4 کاهش پیدا کرد. وی تصریح کرد: 
در سال ۹2 تعداد 12 نفر فوتی داشته ایم که این تعداد در سال ۹3 
به 4 نفر کاهش یافت و در طول سال ۹4 نیز به یک نفر رسید. وی 
در ادامه افزود: خوشبختانه در حال حاضر پلیس راه بشرویه از 
لحاظ ساختمان و فضا و نیز تجهیزات، بسیار مجهز شده است.

زوزه مرگ باز هم از گردنه های پر پیچ و خم  
محور قاین- بیرجند شنیده شد

فرمانده انتظامی استان از تصادف در محور قاین- بیرجند خبر 
داد. به گزارش پایگاه خبری پلیس، سرهنگ مجید شجاع گفت: 
ساعت چهار بامداد روز گذشته با اعالم مرکز فوریت های پلیسی 
110مبنی بر تصادف در کیلومتر 14 محور قاین- بیرجند پیچ 
پرواج، بالفاصله مأموران پلیس راه به محل سانحه اعزام شدند. در 
این حادثه براثر برخورد یک دستگاه ال ۹0 با یک دستگاه کامیون، 4 
سرنشین ال ۹0 در سنین 4۶، 40، 50 و 13 ساله در دم جان باختند 
و یکی از سرنشینان ال ۹0 و راننده کامیون مصدوم و به بیمارستان 
شهدای قاین منتقل شدند. ظهر روز گذشته نوجوان 11 ساله نیز 
جان باخت ولی حال زخمی دیگر رضایت بخش اعالم شده است.

حادثه رانندگی در محور طبس - اصفهان 
یک کشته و یک مجروح برجای گذاشت

 
رئیس پلیس راه استان خراسان جنوبی خبر از وقوع یک 
اصفهان  تصادف در محور شهرستان طبس - شهرستان 
داد. به گزارش خبرگزاری صداوسیما، جانشین رئیس پلیس 
راه استان خراسان جنوبی در تشریح این خبر گفت: صبح 
روز گذشته یک دستگاه پراید در کیلومتر 8۹ محور طبس- 
نفر زخمی شدند.  دو  آن  اثر  در  واژگون شد، که  اصفهان 
سرهنگ نیک مرد ادامه داد: یکی از مصدومان این حادثه 
که دختربچه ۹ ساله بود، ظهر روز گذشته به دلیل شدت 
جراحات، در بیمارستان خوربیابانک جان خود را از دست داد. 
نیک مرد، علت حادثه را بی توجهی راننده به جلو اعالم کرد.

ایـزوگام شرق 

بخشی
آدرس: میدان توحید

09155622050  -32442331

آدرس :چهارراه اول توحید

32212519  - 09151606528   

ایزوگام سلیمانی 

ت 
مان

 ض
ال

 س
10

ان
یر

ه ا
یم

و ب

صول
ع  مح

تنو

      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

صوتی - تصویری - مخابراتی 

انصاری فرد و پسران

LED- پالسما 
سینما خانگی و میز 

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

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 
همراه: 1120 561  0915   خراشادی32443737-32444340

کاهش سرویس های بار 
با یک سرویس ایسوزو

 حمل بار و اثاثیه منزل    با ایسوزو چادردار و کارگر ماهر 
     P.V.D.F / شـایـن

 آدرس: میدان جماران - ساختمان مرکزی 

 09151633873- مهندس  کارگر

مرکز  پخش ورق های آلومینیوم کامپوزیت
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گشایش نمایشگاه عفاف و حجاب در بیرجند

اصدا و سیما- دومین نمایشگاه » گل یاس ، نشان افتخار« به مناسبت هفته ملی عفاف و حجاب در بیرجند گشایش یافت. مدیر کل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری خراسان 
جنوبی گفت : در این نمایشگاه ملزومات عفاف و حجاب ، مد و لباس ایرانی و اسالمی از استانهای خراسان جنوبی و قم در5۴ غرفه به نمایش گذاشته شده است . این نمایشگاه تا 25 

چهارشنبه * 23 تیر 1395 * شماره 3551تیر عصرها از ساعت 17 تا 22 در نمایشگاه بین المللی بیرجند به روی عالقمندان دایر است.
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حمایت از شوراهای اسالمی از 
اولویت های کاری دولت

 
خدمات  تاکنون  که  این  به  اشاره  با  استاندار 
مناسبی از سوی دولت در زمینه توجه به مناطق 
محروم و روستاییان صورت گرفته گفت: حمایت 
از شوراهای اسالمی از اولویت های کاری دولت 
اکبر  سیدعلی  است.  جنوبی  خراسان  استان  در 
پرویزی در دیدار با اعضای شورای اسالمی استان 
اشاره  اقتصادی  بعد  در  کشور  فعلی  وضعیت  به 
کرد و اظهار داشت: دولت در شرایطی مدیریت 
امور در کشور را به دست گرفت که دولت 5۴0 
هزار میلیارد تومان بدهی داشت و این در حالی 
است که 500 هزار میلیارد تومان نیز پروژه نیمه 
تمام عمرانی در سطح کشور وجود داشت که باید 
در  اینکه  بیان  با  پرویزی  می شد.  تکلیف  تعیین 
سال گذشته بالغ بر ۴ هزار تن قیر رایگان وارد 
استان شده است گفت: باید پیگیری شود تا این 
میزان در سال 95 تا حد زیادی افزایش یابد چرا 
که اختصاص قیر رایگان می تواند در فعالیت های 

عمرانی زیادی مورد استفاده قرار گیرد.
 

۳۳۰۰ بازدید 
از طرح های اشتغال کمیته امداد

امام  امداد  کمیته  خودکفائی  و  اشتغال  معاون 
استان گفت: در ۳ ماهه سال جاری  خمینی)ره( 
بازدید  نهاد ۳ هزار ۳00  این  کار شناسان  توسط 
صورت  مددجویان  اشتغال  طرح های  از  نظارتی 
گرفته است. مهدی خزاعی عرب یکی از دالیل 
نظارت  را  نهاد  این  اشتغال  طرح های  موفقیت 
طرح های  بر  خودکفائی  طرح های  ناظران  دقیق 
بدون شک  داشت:  اظهار  و  کرد  عنوان  اشتغال 
در  ناظران خودکفائی می تواند  بازدیدهای منظم 

راستای پیشرفت و رونق طرح ها تاثیرگذار باشد.

ثبت 1۳4 واقعه والدت در بشرویه  

فارس-رئیس اداره ثبت احوال بشرویه گفت: در 
سه ماهه نخست سال جاری 1۳۴ واقعه والدت 
سردار،  است.جواد  شده  ثبت  شهرستان  این  در 
این  در  شده  ثبت  والدت  وقایع  تمام  داد:  ادامه 
شهرستان در سه ماهه امسال تک زایی بوده ولی 
واقعه والدت  در مدت مشابه سال گذشته 115 

تک زایی و پنج مورد دوقلوزایی بوده است.

رشد ۳1 درصدی صادارت
 از بازارچه های مرزی

استان  بازارچه های مرزی  فارس-رئیس سازمان 
گفت: از لحاظ ارزشی میزان صادرات انجام شده 
بازارچه های مرزی استان در سه ماهه  از طریق 
 ۳1 گذشته  سال  مشابه  مدت  به  نسبت  امسال 
افزود:  فخر  است.محمدرضا  داشته  رشد  درصد 
مرزی  بازارچه های  از  گرفته  صورت  صادرات 
خراسان جنوبی در سه ماهه سال جاری از لحاظ 
ارزشی 1۳ میلیون و 791 هزار و 708 دالر بوده 

است.

قدردانی از  مکتشف نمونه استان
در مراسم گرامیداشت روز صنعت ومعدن

حضور  با  معدن  و  صنعت  ملی  روز  همایش 
نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن تجارت و جمعی از 
صنعتگران ومعدن کاران در سالن سران اجالس 
کشورهای اسالمی برگزار شد و از  شرکت زمین 
تندیس   اهدای  با  جنوبی  خراسان  زمان  کاوان 
رییس  شد.  وتشکر  تقدیر  نمونه  گر  اکتشاف 
سازمان صنعت،معدن وتجارت استان گفت: این 
شرکت که صورت کنسرسیومی متشکل از شش 
شرکت بزرگ معدنی در کشور  فعالیت می کند 
اکتشاف در زمینه  مس و کرومیت با ذخیره810 
هزارتن مس با عیار 0/75درصد و کرومیت باعیار 

۳9 درصد از افتخارات این شرکت است.

تشکیل97 پرونده تخلف در طرح نظارتی

رییس اداره نظارت وبازرسی سازمان صنعت،معدن 
ویزه  نظارتی  طرح  در  گفت:  استان  وتجارت 
از  بیش  ارزش  با  تخلف   پرونده   97 رمضان  
150 میلیون ریال تشکیل شد.علی تهوری بیان 
 ۳25 و  2هزار  مذکورتعداد  طرح  اجرای  در  کرد: 
غیر  و  تولیدی/خدماتی(  توزیعی/   ( صنفی  واحد 
صنفی مورد بازرسی قرار گرفت که از این تعداد 
ریالی 15۴میلیون و  ارزش  به  پرونده تخلف   97
به  رسیدگی  جهت  و  تشکیل  و5۳ریال  85هزار 

اداره کل تعزیرات حکومتی استان ارسال شد. 

آمادگی اقامتگاه های بوم گردی استان
 برای پذیرایی از گردشگران تابستانی

میراث  اداره کل  گردشگری  معاون  فارس- 
خراسان  گردشگری  و  دستی  صنایع  فرهنگی، 
جنوبی با اشاره به آمادگی اقامتگاه های بوم گردی 
ارائه خدمات به  استان برای اسکان و پذیرایی و 
مسافران گفت: برای ارائه خدمات بهتر به مسافران 
نظارت بر این اقامتگاه ها صورت می گیرد. مرتضی 
مسافران  از  استقبال  برای  داشت:  اظهار  عربی، 
صنایع  معاونت  در  مختلفی  برنامه های  تابستانی 
دستی و هنرهای سنتی میراث فرهنگی خراسان 
به  اشاره  با  وی  است.  شده  پیش بینی  جنوبی 
صنایع  مدت  کوتاه  آموزش  دوره های  برگزاری 
دستی در استان، تصریح کرد: همچنین در راستای 
فراموشی  از  جلوگیری  و  دستی  صنایع  گسترش 
برخی از صنایع دستی استان مرکز آموزش صنایع 

دستی در شهرستان درمیان راه اندازی شده است.

 حسینی- مدیرکل امور مالیاتی از معافیت های 
جدید برای واحدهای تولیدی و خدماتی خبر داد 
و افزود: درآمدهای مالیاتی از مهم ترین منابع 

درآمدهای داخلی است.
نشست  در  دیروز  صبح  نژاد  یعقوب  یحیی 
خبری که در سالن اجتماعات اداره کل امور 
مالیاتی در بیرجند برگزار شد،  نفت را سرمایه 
ملی و متعلق به همه نسل ها دانست که باید 
از این سرمایه زوال پذیر برای خدمات عمرانی 
و اعتبارات سرمایه ای استفاده شود تا منافع آن 
به همه نسل ها برسد. یعقوب نژاد عنوان کرد: 
بهترین و مناسب ترین جایگزین درآمد های 
نفتی، درآمدهای مالیاتی است. وی اضافه کرد: 
اقتصادی  مولد  فعالیت های  از  برای حمایت 
تولید و اشتغال و سرمایه گذاری، معافیت هایی 
در قانون مالیات های مستقیم و ارزش افزوده 
در نظر گرفته شده است. یعقوب نژاد با اشاره 
به اینکه مالیات وسیله کسر درآمد نیست بلکه 
اقتصادی  های  سیاست  اعمال  برای  ابزاری 
 9۳ تا   8۴ سالهای  بازه  در  کرد:  بیان  است 
بیش از 7 هزار و 900 میلیارد ریال به صاحبان 
مشاغل و هزار و 800 میلیارد ریال به اشخاص 
حقوقی معافیت های مالیاتی اعطا کرده ایم. 
به گفته وی حدود ۳2 درصد از بودجه کشور، 
بیش از ۴0 درصد هزینه های جاری، 50 درصد 
درآمدهای  کل  از  درصد   20 عمران،  بخش 
شهرداری و 60 درصد از درآمدهای دهیاری ها 
از درآمدهای مالیاتی تامین شده و یک درصد 
از درآمدهای وصولی در نظام مالیات بر ارزش 
و درمان  بیمه های سالمت  افزوده در حوزه 

هزینه می شود.
از  کارمندان  حقوق  24درصد  تامین 

درآمدهای مالیاتی
به  قریب  کرد:  عنوان  مالیاتی  امور  مدیرکل 
88 درصد از تمام درآمدهای استان از مالیات 
بوده و 2.2 درصد از همه درآمدهای مالیاتی 
کشور از مالیات های وصولی استان تامین می 
متوسط  طور  به  داد:  ادامه  نژاد  یعقوب  شود. 
ماهیانه حدود 61۴ میلیارد ریال از درآمدهای 
مالیاتی استان معادل 2۴ درصد از هزینه های 
حقوق بخشی از کارمندان را پوشش می دهد 

و با توجه به رویکرد توازن بین منطقه ای و 
مناطق کمتر توسعه یافته ، قسمتی از هزینه 
های جاری و عمرانی استان مخصوصا حقوق، 
از سرجمع درآمدهایی که در کشور تامین می 
های  استان  در  درآمدها  سایر  سرریز  و  شود 

دیگر پرداخت می شود. مدیرکل امور مالیاتی 
از پرداخت 95 هزار و ۳۴5 میلیارد ریال از محل 
وصولی های مالیات بر ارزش افزوده به حساب 
شهرداری و دهیاری ها استان در نیمه دوم سال 
این مبلغ  از  تا خرداد امسال خبر داد که   87
887 میلیارد ریال به حساب شهرداری ها و 
۴57 میلیارد ریال به حساب دهیاری ها واریز 

شده است.
یعقوب نژاد  با تاکید بر اینکه قسمتی از خدمات 
شهرداری ها و دهیاری ها از محل مشارکت 
بیان کرد:  است  ها  مالیات  پرداخت  در  مردم 
بخشی از مالیات های پرداختی طی فرآیندی 
امور  کل  مدیر  گردد.  می  باز  مردم  خود  به 
مالیاتی ادامه داد: در سال 9۳ تا 9۴ حدود ۴0 
میلیارد ریال از طرح جامعه مالیاتی کسب کرده 
هزینه شده  استان  در 11 شهرستان  که  ایم 
است.به گفته وی در بین سالهای 91 تا 9۴، 
استرداد مالیات به فعاالن اقتصادی 109 میلیارد 

بوده است.
تبدیل نظام سنتی به نظام الکترونیک

بزرگترین  را  مالیاتی  جامع  طرح  نژاد  یعقوب 

طرح اقتصادی کشور در حوزه اقتصاد و دارایی 
معرفی کرد و افزود: هدف این طرح تبدیل نظام 
مالیات سنتی به نظام کامال الکترونیک است. 
برقراری  اقتصادی،  وی شفافیت در مبادالت 
و  امور  در  تسریع  مالیاتی،  اجتماعی  عدالت 

کاهش هزینه های وصولی، تکریم مؤدیان و 
به هم پیوستگی فرآیندهای مالیاتی را از اهداف 
مهم اجرای طرح مالیاتی در کشور دانست و 
افزود: فاز اول طرح در استان به طور کامل اجرا 
شده است. مدیرکل امور مالیاتی همچنین با 
اشاره به الکترونیکی کردن فرآیندهای مالیاتی 
پرداخت  الکترونیکی،  نامه  اظهار  کرد:  بیان 
لیست  ارسال  دیجیتال،  امضای  با  مالیات 
ماهیانه حقوق و گواهی تبصره 1 ماده 186 
کامال به صورت الکترونیک انجام شده و این 
روند موجب کاهش هزینه های اجتماعی در 
مراجعات مردم به ادارات شده است. یعقوب نژاد 
با اشاره به اینکه کل درآمدهای مالیاتی در سه 
ماهه نخست سال جاری 568 میلیارد ریال بوده 
است، بیان کرد: از این رقم ۴01 میلیارد مربوط 
به مالیات های مستقیم و 167 میلیارد مربوط 
به مالیات های غیر مستقیم بوده است. وی 
افزود: اشخاص حقوقی مؤدی استان ۴ هزار 
فعاالن  از  نفر هستند که 7.5 درصد  و ۳00 
اشخاص  و  دهند  می  تشکیل  را  اقتصادی 

حقیقی و مشاغل 5۳ هزار نفر می باشند.

مدیر کل امور مالیاتی از دریافت 5۳ هزار و 70۳ 
سال  در  مشاغل  صاحبان  از  اظهارنامه  فقره 
جاری خبر داد و گفت: این تعداد نسبت به سال 
قبل 11 درصد رشد داشته است. همچنین از 
اشخاص حقوقی 5۴5 فقره با رشد 75 درصدی 

و 675  هزار  مستغالت  و  امالک  و صاحبان 
فقره با رشد 62 درصدی نسبت به مدت مشابه 
در سال قبل دریافت شده است. مدیر کل امور 
مالیاتی عنوان کرد: سرجمع 189 هزار گواهی 

معافیت مالیاتی به مردم اعطا شده است.
معافیت واحدهای تولیدی و خدماتی 

مشروط به تسلیم اظهارنامه
یعقوب نژاد همچنین از معافیت درآمد اشخاص 
حقیقی غیر دولتی، بیمارستان ها، هتل ها مراکز 
بهره  شروع  تاریخ  از  گردشگری  و  اقامتی 
برداری در مناطق توسعه یافته به مدت پنج 
سال و در مناطق کمتر توسعه یافته ده سال 
در  تولیدی  های  واحد  اگر  افزود:  و  داد  خبر 
شهرک صنعتی یا منطقه ویژه اقتصادی باشد 
در مناطق توسعه یافته به مدت 7 سال و در 
مناطق کمتر توسعه یافته 1۳ سال با نرخ صفر 

مالیاتی محاسبه می شود.
وی خاطر نشان ساخت: این معافیت مشروط 
به این است که اظهارنامه مالیاتی را به موقع 
تسلیم کنند و دفاتر و اسناد و مدارک مربوط 
به فعالیت های اقتصادی را به ماموران مالیاتی 

ذی صالح تحویل دهند. مدیر کل امور مالیاتی 
همچنین بیان کرد: برای واحد های تولیدی و 
خدماتی که در دوره معافیت بیش از 50 نفر 
نیروی انسانی شاغل داشته باشند، به ازای هر 
سال افزایش50 درصدی نیروی انسانی، یک 
به مدت معافیت اضافه می شود. و در  سال 
مناطق کمتر توسعه یافته مالیات سال های بعد 
از دوره معافیت تا زمانی که جمع درآمد واحد 
به دوبرابر سرمایه ثبت شده برسد با نرخ صفر 
محاسبه می شود و در مناطق توسعه یافته 50 
با ماده 105  با نرخ صفر و 50 درصد  درصد 
حساب می شود. یعقوب نژاد از بخشودگی و 
اقساطی کردن پرداخت مالیات خبر داد و بیان 
کمتر  مناطق  در  وزارت  تشویقی  روش  کرد: 
با اقساط طوالنی  توسعه یافته این است که 
ابزار قانونی این مشکالت  از  با استفاده  تر و 
حل شود. وی درباره برخورد با متخلفان مالیاتی 
اعالم کرد: سیاست ما در ابتدا تشویق مؤدیان 
به پرداخت مالیات قانونی است و اگر تمکین 
نکردند از ابزارهای حقوقی استفاده می شود. به 
گفته وی بدهکاران مالیاتی می توانند تا پایان 
شهریور برای پرداخت اقدام کنند تا از حداکثر 
برخوردار شوند. جرایم  بخشش  در  مساعدت 
یغقوب نژاد بیان کرد:  استان در اخذ مالیات 
جزو استان های برتر نیست و در سال گذشته 

6 درصد سهمیه سازمان تحقق نیافته است.
حاشیه 

مدیران  برخی  اظهارات  درباره  نژاد  یعقوب 
جرایم  نشدن  بخشوده  بر  مبنی  ها  کارخانه 
مالیاتی بیان کرد: مشکل اصلی این کارخانه 
ها رکود اقتصادی واحد تولیدی و نداشتن بازار 
خرید محصوالت است که نمی توانند مالیات 
پرداخت کنند. وی در پاسخ به سوالی مبنی بر 
این که با بخشوده نشدن جرایم مالیاتی و رکود 
سرمایه  به  تمایلی  گذاران  سرمایه  اقتصادی 
این  علت  داد:  پاسخ  ندارند  استان  در  گذاری 
مشکل باید در حوزه صنعت و معدن بررسی 
شود. مدیر کل امور مالیاتی در پاسخ به چرایی 
کرد:  عنوان  هم  بخشودگی  میزان  آمار  نبود 
است  مختلف  افراد  بخشودگی  درصد  چون 

آماری برای این کار تهیه نمی شود.

معافیت های مالیاتی جدید برای واحد های تولیدی
  تسهیل رفت و آمد  گردشگران به مجتمع 

آبدرمانی آبترش سربیشه 

مسئول نمایندگی میراث سربیشه گفت: مسافران و 
گردشگران می توانند به راحتی از مجتمع آبدرمانی 
آبترش سربیشه استفاده نمایند. هاشم اتفاقی ادامه 
داد: طی تفاهم همکاری مشترک نمایندگی میراث 
در  و شهر سازی شهرستان  راه  اداره  و  فرهنگی 
 9 طول  به  که  آبترش  جاده  آسفالت  خصوص 
کیلومتر می باشد، این امر محقق گردید و از این به 
بعد مسافران و گردشگران می توانند جهت استفاده 
با  از خواص درمانی آبترش سربیشه به راحتی و 

خیال آسوده رفت و آمد نمایند.
  

اجتماع بزرگ مدافعان حریم خانواده 

به مناسبت  اجتماع بزرگ مدافعان حریم خانواده 
خراسان  شهرستانهای  در  حجاب  و  عفاف  هفته 
این  سیما،  و  گزارش صدا  به  شد.  برگزار  جنوبی 
مردم  پرشور  حضور  با  بیرجند  در  دیشب  اجتماع 
و  حجاب  اهمیت  تبیین  هدف  با  و  بانوان  بویژه 
عفاف در بوستان توحید این شهر برگزار شد. یکی 
مراسم  این  در  مقدس  دفاع  دوران  رزمندگان  از 
گفت : دشمن در تمام عرصه ها شکست خورده و 
می خواهد با اشاعه فساد در بین جوانان و فروپاشی 
خانواده ها ما را به زانو درآورد. سرهنگ خسروی 
بیان کرد ما وارثان دوران دفاع مقدس، باید مدافع 

حریم عفت و حیاء در جامعه باشیم. 

ضرورت های بسته بندی در صنایع دستی

محصوالت  سرراه  بر  مهم  مشکالت  از  یکی 
صادراتی استان در سالهای اخیر عدم برخورداری 
از بسته بندی مناسب در بازارهای داخلی وجهانی 
صنایع  معاون  زاده  عباس  حسین  باشد.   می 
دستی و هنرهای سنتی اداره کل ضمن بیان این 
از  این موضوع اگرچه در بسیاری  افزود:  مطالب 
محصوالت صادراتی مانند پسته، زعفران و غیره 
مسائل  و  مقصد  بازارهای  تقاضاهای  علت  به 
به  نسبت  مناسبتری  شکل  اقالم  این  بهداشتی 
در محصوالت  ولی  است  گرفته  به خود  گذشته 
فرهنگی  میراث  آشکار  نمونه  که  دستی  صنایع 
این مرزو بوم به شمار می آیند هنوز بسته بندی 
را می  مقوله ای است غریب که همت همگان 
طلبد تا بتوان جامه ای نو در خور شان این اقالم 
پوشاند. آنها  تن  بر  نیاکانمان  از  یادگارمانده  به 
بسته بندی حلقه رابط محصول و خریدار است.

اشتغال 7 مددجوی بهزیستی با راه 
اندازی تعاونی

نان و  تعاونی   اندازی شرکت  راه  با  صدا وسیما- 
شیرینی سنتی، هفت مددجوی  بهزیستی آرین شهر 
قاین صاحب شغل شدند. رئیس نمایندگی بهزیستی 
سرمایه  با  تعاونی  شرکت  این  گفت:  شهر  آرین 
اندازی شده  راه  دولت  تومانی  میلیون  گذاری 2۴ 
است. محمود رزگی افزود: در این شرکت تعاونی نان 

محلی و شیرینی خانگی پخت می شود.

بیش از 1۰۸۰۰ داوطلب استانی 
در کنکور با یکدیگر رقابت می کنند

  
دانشگاه  تکمیلی  تحصیالت  و  آموزشی  معاون 
بیرجند با بیان اینکه هم زمان با سراسر کشور 2۴ 
و 25 تیرماه کنکور سراسری در استان با حضور 
10 هزار و 852 نفر داوطلب برگزار می شود حیدر 
استان  در  امسال  داوطلبان  تعداد  گفت:  رئیسی 
داشته  افزایش  درصد   ۳ گذشته  سال  به  نسبت 
است. گفت: 60 درصد از داوطلبان کنکور امسال 
را  درصد   ۴0 و  دختران  را  جنوبی  خراسان  در 

پسران تشکیل می دهند.

برگزاری دوره های کارآموزی و کارورزی 
برای افراد جویای کار

با مشارکت اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان، 
اداره کل تعاون، کار و  تامین اجتماعی و  سازمان 
رفاه اجتماعی طرح کارآموزی و کارورزی آموزشهای 
مهارتی در استان اجرا می شود. به گزارش روابط 
عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان 
جنوبی این طرح با هدف توانمندسازی نیروی کار 
و تکمیل ظرفیت های خالی بنگاه های اقتصادی با 
رویکرد بنگاه های کوچک، متوسط و فعالیت های 

مربوط به خدمات فنی اجرایی خواهد شد. 

مدیران خود را در زمینه اجرای قانون 
حمایت از آمران و ناهیان از منکر مسئول 

بدانند

خراسان  استان  انصارالرضا)ع(  سپاه  فرمانده 
زمینه  در  را  خود  مدیران  اگر  گفت:  جنوبی 
و  معروف  به  آمران  از  حمایت  قانون  اجرای 
اقشار  همه  بدانند  مسئوالن  منکر  از  ناهیان 
در  غیاثی  سیدهاشم  سردار  می کنند.  همراهی 
و  معروف  به  امر  ستاد  استانی  شورای  نشست 
در  داشت:  اظهار  جنوبی  خراسان  منکر  از  نهی 
قانون برای همه مدیران و دستگاه های اجرایی 
قانونی در  تعیین تکلیف شده که خأل  نهادها  و 

این زمینه وجود ندارد.

استاندار گفت: شعار، گزارش اداری و سخنرانی های مدیران 
تا عملیاتی نشود قابل قبول نخواهد بود مردم با درد اداری 
آشنایی کامل دارند و نگاه مدیران استان به اقتصاد مقاومتی 

جدا از شعار و سخنرانی باشد. 
علی اکبر پرویزی روز سه شنبه در ستاد راهبری و مدیریت 
اقتصاد مقاومتی، افزود: با توجه به اینکه بیش از یک سال 
جلسه های متعددی در مورد اقتصاد مقاومتی تشکیل شده 
است دیگر مرور بخشنامه ها و مقررات در این ستاد قابل 
ویژه  توجه  باید  داد: مدیران  ادامه  بود. وی  نخواهد  قبول 
داشته باشند که با ورود به این ستاد باید گزارش اقدام هایی 
را مطرح بکنند که با توجه به مصوبه های ستاد گذشته 
عملیاتی شده است و مدیری که نمی تواند این روند را ادامه 
دهد بهتر است از پستش کناره گیری بکند و گرنه ما این کار 
را انجام خواهیم داد. وی عنوان کرد: مدیران باید دلسوزانه 
به مشکل های پیش روی استان نگاه کنند و نباید مردم را 
درگیر قفل های اداری کنند. به گفته وی همه مسئوالن 

استانی باید سعی در توسعه و پیشرفت زیر مجموعه حوزه 
را  پیشرفت  این  خوبی  به  مردم  تا  بکنند  خودشان  کاری 
احساس کنند بطور مثال اگر می گوییم مشکل این واحد 
تولیدی حل شده در ابتدا برای کارگران خود آن مجموعه 
باید ملموس باشد. پرویزی اظهار کرد: در استان و حتی در 
سطح کشور نباید توجه همه و وابستگی به یک محصول 
باشد بطور مثال اگر به غیر از کشاورزی و دامداری، تولید 
و صنعت هم در کنارش پشتیبانی می شد، امروزه در این 
استان به علت خشکسالی های پی در پی این همه مشکل 
را متحمل نمی شدیم پس باید در کنار حفظ وضع موجود به 
فکر توسعه تولید و صنعت در استان باشیم. به گفته پرویزی 
باید سرمایه گذاران بومی را در سرمایه گذاری منابع تولیدی 
این استان حمایت کرد چالش های اداری را در سر راه آنها 
قرار نداد بلکه اگر چالشی هست در پی حل آن برآمد تا 
افراد غیر بومی هم برای فعالیت در خراسان جنوبی تشویق 
شوند. وی خطاب به مدیران دستگاه ها بیان کرد: مدیران 

اگر مشکلی دارند من از دولت دستور می گیرم تا این مشکل 
حل شود باید توجه ویژه به مشکل های تاریخی استان بشود 
که االن فرصتی مناسب برای حل آن است در حالی که همه 

مسئوالن کشور در موارد اقتصادی، اشتغال و سرمایه گذاری 
وحدت نظر دارند. به گفته پرویزی یکی از اتفاق های خوب 
پیش رو صندوق توسعه ملی است که می توانیم تسهیالت 

با هشت درصد کمتر از سود بانکی در اختیار تولید کنند گان 
قرار دهیم و این تسهیالت باید در پروژه هایی مصرف شود 
که پایدار باشند و با گذشت اندکی از تولید با توقف تولید 
مشکالتی را ایجاد نکنند. وی خطاب به مدیران بانک های 
عامل هم عنوان کرد: حرفهایی نظیر کمبود اعتبار، سقف 
پرداخت و دریافت که از طرف مدیران بانکی شنیده می شود 
دیگر قابل تحمل نیست، و موقعی که تکلیف می شود بانکی 
کاری را انجام دهد حتما باید کار تکلیف شده صورت پذیرد، 
دولت با مدیران کم توان تعارف ندارد. همچنین به گزارش 
مهر استاندار تملک واحدهای تولیدی توسط بانک ها را ظلم 
دانست و اضافه کرد: بانک ها باید برای سرپا ماندن واحدها 
به آن ها کمک کنند. به گفته وی در سال های گذشته و 
دولت قبلی 21 واحد تملک شده است که وضع آن ها باید 
مشخص شود. پرویزی عنوان کرد: طرح های تملک شده 
یا باید به مالکین قبل مسترد شوند یا برای طرح جدید به 

فروش برسند.

تکلیف استاندار برای بانک ها

حضور   با  شهر  شورای  فوری  جلسه  روزگذشته  مالیی- 
عمرانی  معاون   ، فرهنگی  میراث  کل  مدیر  فرماندار،  
فرمانداری ،  مدیر کل دفتر فنی استانداری در سالن جلسات 

شورا برگذار شد.
رمضانی مدیر کل میراث فرهنگی در این جلسه  عنوان کرد:   
60هکتار از مساحت شهر بیرجند را بافت تاریخی تشکیل 
می دهد واز زمانی که  مرکز استان شده به طور متوسط 

ساالنه 500میلیون تومان برای ان هزینه می شود. 
از تفکری  که  بافت  انتقاد  با  مدیر کل میراث فرهنگی 
تاریخی را عارضه می داند افزود: پس مردم  یزد غرق در 
عارضه اند. رمضانی شهرداری بشرویه را نمونه دانست و 
تاریخی  بافت  مرمت  برای  بشرویه  کرد:شهرداری  تاکید 
600میلیون  هزینه کرده اما شهرداری مرکز استان چه کرده 

است ؟
اداره  به عهده  تاریخی  بافت  اینکه نگهداری  بیان  با  وی 
کل میراث فرهنگی به تنهایی نیست افزود: بافت تاریخی 
شناسنامه هر شهر است و همه دستگاه به ویژه شهرداری ها 
باید برای حفظ و نگهداری ان کمک کنند. مدیح شهرداری 
بیرجند نیز با بیان اینکه در وضع فعلی همه ضرر می کنند 

عنوان کرد: وزارت راه و شهرسازی اعتبارات خوبی را برای 
بافت فرسوده خواهد داد. وی با توجه به هزینه کرد دستگاه 
های اجرایی و شهرداری یادآورشد: مقررشده دولت دو برابر 

هزینه کرد ها را پرداخت کند.
بافت  رونق  برای  تهران  شهرداری  امتیازات 

فرسوده 
ادیب زاده عضو شورای شهر تهران  نیز که در این جلسه 
به عنوان مشاور و طراح حضورداشت تجربیات استان های 
و  نوسازی  برای  تهران  در  گفت:  و  کرد  مطرح  را  دیگر 
بهسازی بافت های فرسوده و تاریخی تخفیف  100درصد 
عوارض ، یک طبقه اضافه در نظرگرفته شدو در جاهایی 
حتی خاکبرداری بر عهده شهرداری است  و با این امتیازات 
توانستیم مشارکت مردمی را جلب کنیم و یکی از بدترین 
مناطق تهران را آباد کنیم. به گفته وی   5هزار و 100پالک 
در بافت فرسوده بیرجند  باید نوسازی  شوند.  ادیب زاده از 
6۴ میلیارد تومان اعتبار دولتی  برای استان خبر داد و تاکید 
کرد: دریافت این اعتبار به هنر مدیران استان بستگی دارد 

و همنوایی آنها در بیان خواسته های مشترک موثر است
عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی تصریح کرد حیا 

مسئوالن استانی نمی گذارد استان پیشرفت کند و اگر نتوانند 
این اعتبارت را جذب کنند استان های تشنه زیادی هستند 

که بودجه را خواهند گرفت.
مصوبات یا بسته تشویقی 

معافیت  نوسازی،   عوارض  پرداخت  از  ساله  سه  معافیت 
کامل واحد های مسکونی از پرداخت هزینه عوارض )تراکم، 
زیربنا، پیش آمدگی ، ایمنی ، حق مشرفیت و هزینه های 
آماده سازی( از جمله مصوبات این جلسه بود. معافیت پروانه 
ساختمان های تجاری ، اداری ، صنعتی ، در محدود های 
نیازمند بازآفرینی )خارج از رسته ها و بورس های مصوب از 
پرداخت 50درصد عوارض( ، واگذاری رایگان عرصه گذرگاه 
هایی که در حین تجمیعی کارکرد خود را به طور کامل از 

دست می دهند به مالکین تجمیعی از دیگر مصوبات بود. 
هممچنین معافیت عوارض برای پروژه هایی نظیر پارکینیگ 
طبقاتی ، درمانی ، خدماتی ،   در محدوده و خارج از نوبت 
بررسی شدن این پروژه ها جهت تسریع در روند اخذ پروانه 
توسط شورا تصویب شد. مقررشد صدور پروانه بر اساس 
تجمیعی فیزیکی پالک ها و موکول نمودن تجمیعی ثبتی 
تغییر  از  حاصله  عوارض  کار،  پایان  خواست  در  زمان  به 

کاربری امالک باالی هزارمتر صرف تامین خدمات هفتگانه 
)احداث و تملک( در محدوده شود، فراهم نمودن مکانیزم 
های تشویقی برای ساخت و ساز ها یا طرح مصوب در 
کمیته نمای شهری  مصوب در نهاد بازآفرینی شهر، پرونده 
هایی که در محدوده نیازمند بازآفرینی در خواست سازهای 
می دهند برای بررسی به دفتر خدمات نوسازی ارجاع شوند، 
اعطای معرفی نامه وام های نوسازی به بانک ها از طریق 

دفاتر خدمات نوسازی مصوبه بعدی بود.
در حاشیه

گفتنی است برای به تصویب رساندن این بسته تشویقی 
پیش از این 10 جلسه تشکیل شده بود که جدال ، ابهامات و 
سواالت اعضای شورا درباره قانون ماده 16 شهرداری های 
بوده است که بر اساس این قانون شهرداری ها می تواند 
50درصد از عوارض  تحت اختیار خود را تخفیف یا تقسیط 
کنند و دولت دو برابر مقدار تخفیف  داده شده را برمی گرداند 
. در این میان مخالفان با قانونی مخالفت داشتند که قانون 
گذار آن را تضمین کرده و به نوعی مجلس آن را تصویب 
کرده است. دراین جلسه  6ساعته باچانه زنی و توضیحات 
مخالفان و موافقان با الخره  10بند فوق به تصویب رسید.  

نسخه بافت فرسوده پیچیده شد
مهر پایان بر جلسات فرسایشی شورای شهر درباره بافت فرسوده بیرجند

استاندار: همکاری با سرمایه گذاران عرصه تولید الزامی است
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امام علی عليه  السالم :
آن كس كه به چيزى عشق ورزد، آن عشق، چشم او را 

كور و قلبش را بيمار می كند. چنين فردى با چشم ناسالم 
می نگرد و با گوش ناشنوا می شنود.
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پیشه ور -  جشن بزرگ دهیاران شهرستان بیرجند یکشنبه شب با 
همت شرکت تعاونی توسعه روستایی دهیاری های بیرجند و با حضور 
هنرمندان برجسته کشور، فرماندار بیرجند و برخی از مسئوالن استانی 

و شهرستانی برگزار شد.
به گزارش خبرنگار ما، مدیرعامل شرکت تعاونی توسعه روستایی 
دهیاری های بیرجند در این جشن با اشاره به تشکیل این شرکت از 
سال 86  گفت: شرکت تعاونی توسعه روستایی دهیاری های بیرجند 
با سرمایه  اولیه یک میلیون و 200 هزار تومان فعالیت خود را آغاز 

کرده است.
سهامدار  که  بیرجند  دهیاری  فعالیت 65  از  دستجردی  مهندس 
شرکت تعاونی توسعه روستایی دهیاری های بیرجند است، خبر داد 
و افزود: اکنون سرمایه این شرکت بالغ  بر 60 میلیون تومان می باشد.
وی با بیان اینکه بیشتر فعالیت این شرکت بر روی پروژه های عمرانی 
متمرکز بوده، خاطر نشان کرد: با توجه به موضوع اقتصاد مقاومتی 
یکی از نقایص کاری شرکت عدم توجه به فعالیت های تولیدی است 
که برای رفع این نقص چند طرح تولیدی جدید را در دستور کار قرار 

دادیم.
وی در پایان از فرماندار بیرجند خواست تا برای اجرای طرح های 
راه اندازی یک واحد گاوداری و راه اندازی مجموعه تفریحی گردشگری 

شوکت آباد با تخصیص اعتبار با این شرکت همکاری کند.
 اهمیت ویژه  احیای روستاها برای دولت یازدهم  

فرماندار شهرستان بیرجند نیز با حضور در مراسم گرامیداشت روز 
دهیاری در جمع دهیاران بخش مرکزی بیرجند با اشاره به افزایش دو 
برابری اعتبارات دولتی برای کمک به روستائیان در دولت جناب آقای 
دکتر روحانی در استان، گفت: در دولت تدبیر و امید اهمیت زیادی به 
روستاها داده شده است تا آنجا که اعتبارات اختصاص یافته نسبت به 
دولت های نهم و دهم در دو و نیم سال اخیر بالغ بر 60 میلیارد ریال 

بوده است و نزدیک دو برابر هشت سال قبل از آن بوده است.

مهندس ناصری با اشاره به نامگذاری ۱۴ تیر به عنوان روز دهیاری و 
شهرداری در تقویم ملی ایران گفت: دهیاران به عنوان نماینده دولت 
در روستاها ، نفر اول حلقه ارتباطی مردم روستا و مسئولین هستند. 
احیای  به  ویژه ای  اهمیت  یازدهم  دولت  در  نشان کرد:  وی خاطر 
روستاها و کمک به اصلی ترین مکان تولید کشور )روستاها( صورت 

گرفته است.
فرماندار بیرجند ادامه داد: از دالیل این اهمیت اضافه شدن و مشخص 

کردن روزی به عنوان روز دهیاری  در تقویم کشور است.
ناصری با بیان اینکه دهیاران کسانی هستند که با مشکالت روستائیان 
در وهله نخست آشنا و بعد این مشکالت را به دستگاه های اجرایی 
وظیفه  دهیاران  شد:  یادآور  می کنند،  منتقل  آن  رفع  راستای  در 
سنگینی بر عهده دارند و این وظیفه در خراسان جنوبی با توجه 
به خشکسالی های متوالی و شرایط سخت حاکم بر منطقه بسیار 

سنگین تر و سخت تر است.
وی با اشاره به تنگناهای بودجه ای تصریح کرد: هر چند تنگناهای 
اعتباری و بودجه ای تکافوی برآورده شدن نیازهای روستاهای استان 
را نمی کند، اما دهیاران عزیز با تمام توان در جهت رفع مشکالت اقدام 

می کنند که شایسته تقدیر است.
فرماندار بیرجند یادآور شد: زمانی که دهیاران با ایده های جدید برای 
آبادانی بیشتر روستاها تالش می کنند امید و سرزندگی را در دل 
روستائیان برای ماندگاری و کمک به چرخه تولید کشور زنده نگه 
می دارد، چرا که روستا مهمترین جایگاه تولید و قطع وابستگی است.

وی افزود: تمام تالش نمایندگان دولت در فرمانداری و بخشداری 
بهبود شرایط زندگی برای روستائیان و آماده سازی زیرساخت ها و 
حداقل نیازهای روستائیان می باشد که نتیجه آن مهاجرت معکوس 

به روستاها خواهد بود.
وی ادامه داد: برخی از روستاها در سال های اخیر به دالیل متعددی 
با مهاجرت مواجه شده اند که دهیاران باید تمام تالش خود در جهت 

رفع مشکالت و بازگشت مجدد مردم به روستا را انجام داده و چرخه 
تولید در این روستاها مجدد راه اندازی شود.

محصوالت  تولید  زمینه  در  کشور  استقالل  اینکه  بیان  با  ناصری 
اگر  افزود:  است،  توسعه یافتگی  مهم  آیتم های  از  یکی  کشاورزی 
کشوری در زمینه تامین مواد اولیه کشاورزی و غذایی خود کمترین 
وابستگی را به دیگر کشورها داشته باشد آن کشور از امنیت خوبی 
برخوردار است. وی به تالش دولت یازدهم برای توسعه بیشتر روستاها 
اشاره کرد و گفت: اعتباراتی که در سال های 93 و 9۴ برای روستاهای 
استان اختصاص یافته بالغ  بر دو برابر اعتباراتی بوده که در طول دولت 
های هشتم و نهم به روستاهای استان اختصاص یافته است. فرماندار 
بیرجند ادامه داد: در دولت های هشتم و نهم میزان اعتباری که به 
دهیاری های استان اختصاص یافته حدود 37 میلیارد تومان بوده در 
حالی که این اعتبار در طول دو و نیم سال گذشته بالغ  بر 60 میلیارد 

تومان بوده است.
ناصری اضافه کرد: دولت تدبیر و امید تالش می کند با کامل کردن 
زیربناهای مورد نیاز در روستاها ماندگاری جمعیت را در روستاها 

افزایش و حداقل نیازهای روستائیان را در روستا ارائه کند.
وی در ارتباط با درخواست شرکت تعاونی دهیاران خراسان جنوبی 
در زمینه کمک مالی و اعتباری برای راه اندازی فعالیت های تولیدی،  
در  تا  دارد  آمادگی  بیرجند  فرمانداری  گفت:  و خدماتی  اقتصادی 
اقداماتی که برای مجموعه این شرکت صرفه اقتصادی در پی داشته 
و سبب رشد و تعالی آن شود و همچنین این فعالیت ها به دهیاران 

شهرستان خدمات ارائه کند، همکاری نماید.
فرماندار در پایان خطاب به مدیران دستگاه های اجرایی شهرستان 
گفت: خدمت به مردم علی الخصوص روستائیان وظیفه مهمی است 
که بر دوش ما به عنوان نماینده دولت گذاشته شده است و نباید از 

این فرصت که برای خدمت به روستائیان فراهم شده، غفلت شود.

به همت شرکت تعاونی توسعه دهیاری های بخش مرکزی بیرجند 

جشن بزرگ روز دهیار برگزار شد

با حضور بانوان حوزه اصناف
زمان: امروز چهارشنبه 95/4/23 ساعت 19  مکان: سالن نمایشگاه بین المللی 

شورای امر به معروف اتاق اصناف مرکز استان

نشست تخصصی بررسی نقش زنان در مواجهه و کنترل 

آسیب های اجتماعی در حوزه خانواده و اصناف

کالس های تقویتی- جبرانی- کنکور
ابتدایی - دوره های اول و دوم دبیرستان 

 هنرستان کلیه رشته ها 
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آموزشگاه علمی امام علی )ع( برگزار می کند:

 روزنامه آوا در نظر دارد: برای تکمیل نیروی واحد خبر خود از متقاضیان همکاری پاره وقت 
به صورت خبرنگار با شرایط ذیل دعوت به همکاری نماید:

* ساکن و مقیم مناطق حاشیه شهر بیرجند )دستگرد- دهلکوه- امیرآباد- حاجی آباد- چهکند(
* عالقه مند، کنجکاو و پویا ترجیحاً آشنا به مسایل روز جامعه

* توان استفاده از شبکه های مجازی
بدیهی است برای متقاضیان پس از تایید همکاری دوره آموزشی کوتاه مدت برگزار و اخبار 

تولیدی به صورت خرید خدمات خریداری خواهد شد.
متقاضیان می توانند درخواست خود را صرفا از طریق تلگرام به شماره 09017245463 

ارسال فرمایند.

دعوت به همکاری خبرنگار


