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پرفروش ترین خودروی
 ایران حذف می شود

شرکت  فرانسوی ها،  با  قرارداد  جدیدترین  در 
امضا  همکاری  قرارداد  فرانسه  سیتروئن  با  سایپا 
کرد. به گفته جمالی، مدیر عامل سایپا قرار است 
محصوالت سیتروئن جایگزین تولید پرفروش ترین 
خودروی ایرانی یعنی پراید و تیبا شود. جمالی گفته 
است تولید محصوالت فعلی سایپا کاشان تا پنج 
ورود  با  همزمان  که  داشت،  خواهد  ادامه  سال 
محصوالت جدید سیتروئن به  صورت تدریجی از 

چرخه تولید خارج خواهد شد.

تعرفه اینترنت مخابرات کاهش یافت

توجه  بدون  گفت:  مخابرات  شرکت  سخنگوی 
برای  زیرساخت  شرکت  های  تخفیف  اینکه  به 
برای  اینترنت  تعرفه  نه،  یا  شود  لحاظ  مخابرات 
 مشترکان کاهش یافت. به گزارش ایرنا، تعرفه های
بخش  در  داخلی  اینترنت  به  دسترسی  و  انتقال 
ثابت و سیار با هدف بهره مندی کاربران نهایی از 
سرعت و کیفیت بهتر، طبق مصوبه 237 سازمان 
رگوالتوری از اول مردادماه امسال از نیم ریال به 

0.4 ریال به ازای هر کیلوبایت کاهش یافت.

آغاز ثبت نام پیاده روی
 اربعین از 16 مرداد

از  اربعین  پیاده روی  نام نویسی  اینترنتی  سامانه 
باز  آبان  اواخر  تا  و  فعال می شود  دو هفته دیگر 
خواهد بود. به گزارش ایسنا، این سامانه به نشانی 
زیارت  و  حج  سازمان  توسط   samah.haj.ir
ایران راه اندازی شده و عالقمندان می توانند از ۱۶ 
مردادماه، مرز و تاریخ خروج خود را از کشور، دفتر 
صورت  در  و  نام نویسی  برای  نظر  مورد  زیارتی 
استفاده از خودروی شخصی برای رفتن به مرزها، 

محل پارکینگ خودروی خود را تعیین کنند.

 خرید بنزین با کارت های بانکی

رئیس کانون کارفرمایان جایگاه های سوخت کشور 
با ارائه پیشنهاد خرید بنزین با از کارت های بانکی، 
گفت: می توان با اعمال کم هزینه ترین تغییرات در 
سامانه هوشمند و پوز جایگاه ها این کار را انجام 
داد. رئیسی فر افزود: سوخت گیری با کارت بانکی 
به جای کارت سوخت می تواند دستاوردهای متعدد 
اقتصادی برای دولت و مردم به همراه داشته باشد.

 آغاز رسمی پرداخت
 وام 1۰میلیونی ازدواج

بانک  شده  تعیین  مهلت  اعتبار  عصر  گزارش  به 
مرکزی به بانک های عامل برای تامین منابع مورد 
ازدواج  نیاز برای پرداخت وام ۱00 میلیون ریالی 
شنبه  از  و  رسید  پایان  به  زوجین  از  یک  هر  به 
همه بانک های حاضر در سامانه تسهیالت قرض 
الحسنه ازدواج، ملزم به رعایت سقف جدید شدند.

حضور خبرنگاران
در جلسات شورا  ؛ 
خوب یا بد
عضو شورای شهر :
 اعضا صریح حرف نمی زنند
و تبلیغاتی صحبت می شود
صفحه 7

محسن رضایی  : 
کمیته نظارت بر برجام به عهدشکنی

و ۲ بار نقض برجام اعتراض کند

سخنگوی شورای نگهبان   :  
تأثیر حقوقهای نجومی در بررسی

صالحیت کاندیداهای انتخابات آتی

الویری ، فعال اصالح طلب  : 
برخی اصالح طلبان در جهت
تضعیف عارف قدم برداشتند

حاجی بابایی :  
سالیق برخی اصولگراها به

اصالح طلبی نزدیک شده است

گزینه اول اصالحات  همچنان روحانی است / متکی : تصور می کردم آقای کواکبیان فقط کج فهم است اما ... / کمالوندی : اقدامات طرف مقابل خالف برجام است / مشایی به طور کلی فعالیت سیاسی ندارد  / اعزام تروریست به ایران توسط کنسولگری عربستان در شمال عراق / رژیم صهیونیستی: انتظار سرنگونی اردوغان را داشتیم / صفحه 8
 صفحه 8 صفحه 8 صفحه 8 صفحه 8

یک بام و دو هواِی
حمایت از مرغداران
صفحه  7

صفحه 3

خواسته حمایتی سازمان جهاد کشاورزی استان را بانک ها مساعدت کردند اما خودشان نه ... !
روایت بی مهری به هنر

۶۰۰ ساله خراسان جنوبی

همکار گرامی جناب آقای علیرضا حاجی آبادی
درگذشت ناگهانی مادرخانم گرامی تان

 را خدمت جناب عالی و خانواده محترم تان تسلیت عرض نموده، از درگاه باریتعالی برای آن مرحومه
 علو درجات و برای شما و تمامی بازماندگان صبر و اجر آرزومندیم.

رئیس و کارکنان دانشگاه جامع علمی - کاربردی واحد استانی خراسان جنوبی

سرور ارجمند جناب آقای علی علمی
با نهایت تأسف درگذشت پدر بزرگوارتان

 مرحوم حاج علم علمی
 را خدمت جناب عالی و خانواده محترم تان تسلیت عرض نموده، از درگاه ایزد منان غفران و رحمت 

الهی برای آن شادروان و صبری جزیل برای شما بزرگواران آرزومندیم.

حاج ابوالفضل خزیمه نژاد- سالن پذیرایی زیتون

جناب آقای حاج غالمحسین فرزین
با نهایت تاسف و تالم درگذشت خواهر بزرگوارتان

 را صمیمانه حضورتان تسلیت عرض نموده، از درگاه ایزد منان برای آن مرحومه غفران الهی
 و برای شما و سایر بازماندگان محترم صبر و اجر آرزومندیم.

مجمع خیرین سالمت خراسان جنوبی

به مناسبت سومین روز درگذشت

 مرحومه حاجیه معظمه چنگیزیان
 »همسر شادروان حاج عباسعلی شفیع پور«

 جلسه ترحیمی امروز یکشنبه 95/5/3 از ساعت 5 الی ۶ عصر در محل هیئت حسینی 
)واقع در خیابان انقالب( برگزار می گردد، حضور پر محبت شما سروران گرامی موجب امتنان است. 

خانواده های: شفیع پور، چنگیزیان ، دادرس مقدم ، ریاسی ، وثیق مقدم ، اکرامی  
فرهادی و سایر بستگان

وجودتان فخر زندگی مان بود و فقدان تان حسرت جاودانه ما
تابستان فصل هجرت ابدی پدر و مادر عزیزمان 

مرحوم رضا شاهبیکی
 و مرحومه فاطمه بیاضی 

است. یادشان را گرامی می داریم و به روح آسمانی شان 
سالم و صلوات هدیه می کنیم.

فرزندان

آگهــی  مزایــده 

فروش امالک و اموال مازاد

 بانک سپــه

شرح در صفحه آخر

بنیاد برکت درصدد است در اجرای سیاست »اقتصاد  مقاومتی« 
از  در حوزه ی محرومیت زدایی،  اهداف خود  تحقق  منظور  به  و 
جهت  در  بخش خصوصی  سرمایه  گذاران  و  کارآفرینان  فعالیت 
توسعه ی منطقه ای، افزایش میزان اشتغال و بهبود معیشت مردم 

در مناطق محروم و کم تر توسعه یافته ی کشور، حمایت نماید. 
با کارآفرینان  برای مشارکت  را  آمادگی خود  بنیاد  این  بدین وسیله، 
متقاضی سرمایه گذاری در استان  های سیستان و بلوچستان، هرمزگان 

و خراسان جنوبی اعالم می دارد.

فراخوان مشارکت بنیاد برکت با کارآفرینان
 برای سرمایه گذاری در مناطق محروم استان های 
سیستان و بلوچستان، هرمزگان و خراسان جنوبی

خراسان
 جنوبی

سیستان و 
بلوچستان

هرمزگان

شرایط و اولویت  های بنیاد برکت برای مشارکت اقتصادی در فعالیت های توسعه ی مناطق محروم به 
شرح زیر است:

 1. توجیه پذیری اقتصادی- فنی طرح پیشنهادی
 2. محل استقرار طرح در یکی از بخش ها یا شهرستان های محروم اعالمی باشد )فهرست ارایه شده در سایت بنیاد برکت(

 3. نیروی انسانی مورد نیاز طرح از افراد بومی هر منطقه تأمین شود.
 4. طرح منطبق با مزیت ها و امکانات محلی تعریف شده باشد. 

 5. حجم کل سرمایه گذاری برای هر طرح حداقل بیست میلیارد ریال تعریف شده است. 

 بنیاد برکت پس از بررسی و تأیید پیشنهادها تا 49 درصد 
با کارآفرینان واجد شرایط مشارکت خواهد نمود 

 برای کسب اطالعات بیش تر در خصوص شرایط مشارکت، نحوه ی ارایه ی طرح توجیهی،
 مشاهده ی فهرست مناطق محروم مشمول این طرح در استان های سیستان و بلوچستان،

 هرمزگان و خراسان جنوبی و هم چنین دریافت فرم فراخوان مشارکت با کارآفرینان 
به سایت بنیاد برکت به نشانی www.barakatfoundation.com مراجعه نمایید.

تلفن تماس: 15-88532300 )021(، معاونت امور اقتصادی و سرمایه گذاری بخش 2 بنیاد برکت

بنیاد ربکت
وابسته هب ستاد اجرایی فرمان امام )ره(

جناب آقای 
رضا رستمی

مدیر محترم مالی- اداری 
سازمان نظام مهندسی ساختمان 

خراسان جنوبی

با نهایت تاسف و تالم درگذشت
 مادر گرامی تان 

تسلیت  محترم  خانواده  و  شما  حضور  را 
عرض نموده ، برای آن مرحومه علو درجات 
درگاه  از  صبر  بازماندگان  و  شما  برای  و 

خداوند مسئلت داریم.

روابط عمومی سازمان 
نظام مهندسی ساختمان
 استان خراسان جنوبی

خانه بازی کودک 

خندوانـه 
تجربــه ای  نــو

کودکان خود را به ما بسپارید
 فرصتی استثنایی برای شما پدران 

و مادران شاغل هر روز صبح تا شب 
ماهیانه 100 هزار تومان

 ظرفیت 30 نفر
با برنامه های متنوع سرگرمی 

و آموزشی و تفریحی
حکیم نزاری 14، بعد از بانک سپه یا 
جمهوری 8 ، فرعی دوم ، سمت راست

مــوســوی
 09159254650

32225032 

 توجــه 
 توجــــه

 
میزبان شما در نمایشگاه صنعت ساختمان بیرجند

از تاریخ 95/5/4 لغایت 95/5/8
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آگهي مزايده  9 واحد تجاری و 27 واحد مسكوني در شهر بيرجند )نوبت دوم( اداره كل راه و شهرسازي خراسان جنوبي

اداره كل راه و شهرسازی خراسان جنوبی در نظر دارد: 9 واحد تجاری و27 واحد مسكوني واقع در شهر بيرجند را با مشخصات مندرج در جدول ذيل به صورت نقدي از طريق مزايده به فروش برساند. متقاضيان مي توانند جهت دريافت مدارك 95/04/30 لغايت 95/05/05  به آدرس : بلوار شهيد آويني- روبروي صدا و سيما - اداره كل راه و 
شهرسازي- ساختمان شماره 2_ مديريت امالك و حقوقی يا اداره راه و شهرسازي شهرستان بيرجند و يا آدرس اينترنتي http://mrud-skh.ir مراجعه و مدارك را حداكثر تا تاريخ 95/05/18 به دبيرخانه مركزي ارسال نمايند .  ضمناً بر روي پاكت قيد گردد مربوط به مزايده 9 واحد تجاری و 27 واحد مسكوني در شهر بيرجند

تذكرات : شركت كنندگان در مزايده مي بايست پيشنهادهاي خود را در پاكت هاي جداگانه اي الك و مهر شده قرار داده و به شرح ذيل عمل نمايند.
پاكت الف ( اصل ضمانت نامه بانكي معادل 5% كل قيمت پايه مزايده قابل دريافت در كليه شعب بانك هاي استان و يا واريز وجه نقد )با ارائه اصل فيش بانكي ( به حساب شماره 2173712100001 ) سيبا غير قابل برداشت تمركز وجوه سپرده ( بانك ملي به نام اداره كل راه و شهرسازي خراسان جنوبي 

پاكت ب ( 1- فرم تكميل شده تقاضاي شركت در مزايده با درج مبلغ پيشنهادي با امضاء متقاضي 2- فرم تكميل شده شرايط خاص شركت در مزايده 3- كپي ضمانتنامه بانكي يا فيش واريزي و همه پاكت ها را در لفاف مناسب قرار داده و مدارك را با پست سفارشي به آدرس اعالم شده در جدول ذيل ارسال نمايند. 
به پيشنهادات فاقد سپرده ، كمتر از 5 درصد و يا غير از سپرده هاي مشخص شده در پاكت الف ، مبهم ، مخدوش و يا تحويل شده در خارج از موعد مقرر ترتيب اثر داده نخواهد شد.  متقاضيان واحد هاي تجاري مي بايست پروانه كسب معتبر از مراجع ذيربط متناسب با اطالعات مندرج در جدول ذيل ضميمه اسناد مزايده ارائه نمايند. بديهي 
است واگذاري واحدهاي تجاري به برنده مزايده به صورت انعقاد قرارداد واگذاري وانتقال سند مالكيت منوط به ارائه پايانكار ، تنظيم صورتمجلس تفكيكي وگواهي بهره برداري خواهد بود.  واگذاري واحد هاي مسكوني به برنده مزايده بصورت انعقاد قرارداد واگذاري و انتقال سند مالكيت منوط به ارائه پايانكار و تنظيم صورتمجلس تفكيكي واحد 
خواهد بود. برندگان مزايده موظفند حداكثر ظرف مدت ده روز كاري جهت تسويه حساب به اداره درآمد و هزينه هاي عملياتي اداره كل راه وشهرسازي خراسان جنوبي مراجعه نموده و اصل فيش پرداختي را به امور مالي اداره كل تسليم نمايند عدم پرداخت بهای ملك در مهلت مقرر به منزله انصراف از خريد تلقي و مورد مزايده به برندگان دوم 
با رعايت مقررات مربوطه واگذار ميگردد، كه در اينصورت سپرده توديعي به نفع اداره كل ضبط و متقاضي هيچگونه ادعايي نخواهد داشت. كليه هزينه هاي متعلقه شامل نقل و انتقال ، هزينه آماده سازي ، عوارض و ماليات متعلقه و غيره كالً به عهده برنده مزايده مي باشد. واحد های تجاری امتياز و انشعابات آب ، برق و گاز ندارد و واحد های 

مسكونی امتياز و انشعابات آب ، برق ،گاز دارد. بازگشايي پاكت ها راس ساعت 9 صبح روز چهارشنبه مورخ 95/05/20 در محل اداره كل انجام خواهد شد.  كساني كه مشمول اليحه قانوني راجع به منع مداخله وزرا و نمايندگان مجلسين و كارمندان دولت در معامالت دولتي و كشوري مي باشند حق شركت در مزايده را ندارند.

مشخصات واحد های تجاری
موضوع فعاليت و كاربريرديف

بهره برداری
مساحت عرصهپالك ثبتي

)مترمربع(
مساحت اعيان

)مترمربع(
قيمت پايه مزايده به ازای 

هر مترمربع
مبلغ قابل پرداخت بابت 5 درصد

 ضمانت نامه
آدرس ارسال مداركآدرس ملك

بيرجند-مهرشهر - نبش خيابان 9 دی - 9دی 155462/581/0535.000.000109.375.00010 اصلینانوايیواحد تجاری1

بيرجند - بلوار شهيد آويني  
اداره كل راه و شهرسازي 

خراسان جنوبي - ساختمان 
شماره 1 

بيرجند- مهرشهر- بلوار همت-همت2 -امام خمينی 9- بين فرعی 5 و15546481/6435.000.000112.000.0007 اصلینانوايیواحد تجاری2

بيرجند- مهرشهر- خيابان مهر3- حدفاصل بهجت 18 و20- بين فرعی 3 و 15546381/935.000.000110.250.0005 اصلیآزادواحد تجاری3

بيرجند- موسی بن جعفر )ع(- بلوار ميالد- ميالد 3 -  فرعی 4324607820.000.00060.000.0003 اصلیآزادواحد تجاری4

بيرجند- موسی بن جعفر )ع( - بلوار ميالد - ميالد 3 - فرعی 4324607825.000.00075.000.0001 اصلیآزادواحد تجاری5

بيرجند - الهيه - الهيه غربی- بين الهيه 2 و432455/2573/1530.000.00082.875.0004 اصلیقصابیواحد تجاری6

بيرجند - الهيه- الهيه 1 - باالتر از تعاونی مسكن اتحاديه تاكسيرانی4324607820.000.00060.000.000 اصلیآزادواحد تجاری7

بيرجند - الهيه - الهيه 1 - باالتر از تعاونی مسكن اتحاديه تاكسيرانی4324607820.000.00060.000.000 اصلیآزادواحد تجاری8

سايت اداری - جنب مسجد حضرت ابوالفضل )ع(1535/5535/521.000.000562.275.000 فرعی از 1441اصلیهايپر ماركتواحد تجاری9

مشخصات واحد های مسكونی

مساحت )متر مربع( طبقه واحدپالك ثبتيكاربريردیف
قيمت پایه مزایده به ازای هر 

مترمربع
مبلغ قابل پرداخت بابت 5 درصد 

آدرس ارسال مداركامکانات واحدآدرس ملكضمانت نامه

1 فرعی از 227 مسکونی1
اصلی

بیرجند-سراب- حاشیه بلوار پیامبر اعظم )ص( - مجتمع مسکونی یاس101/512.400.00062.930.000
طبقه یازدهم برج شرقی

تراس:6 مترمربع- انباری:2/8 مترمربع
پارکینگ:همکف

بیرجند - بلوار شهید آویني - اداره 
کل راه و شهرسازي خراسان جنوبي  

ساختمان شماره 1

1 فرعی از 227 مسکونی2
74/612.090.00045.095.700اصلی

بیرجند-سراب- حاشیه بلوار پیامبر اعظم )ص( - مجتمع مسکونی یاس
طبقه یازدهم برج شرقی

تراس:4/3 مترمربع- انباری:2/3 مترمربع
پارکینگ:محوطه

1 فرعی از 227 مسکونی3
اصلی

بیرجند-سراب- حاشیه بلوار پیامبر اعظم )ص( - مجتمع مسکونی یاس101/912.370.00063.025.150
طبقه یازدهم برج شرقی

تراس:5/9 مترمربع- انباری:3 مترمربع
پارکینگ:همکف

1 فرعی از 227 مسکونی4
اصلی

بیرجند-سراب- حاشیه بلوار پیامبر اعظم )ص( - مجتمع مسکونی یاس139/212.270.00085.399.200
طبقه هشتم برج غربی

تراس:6/6 مترمربع- انباری:3/6 مترمربع
پارکینگ:همکف

1 فرعی از 227 مسکونی5
اصلی

بیرجند-سراب- حاشیه بلوار پیامبر اعظم )ص( - مجتمع مسکونی یاس101/511.970.00060.747.750
طبقه هشتم برج غربی

تراس:6 مترمربع- انباری:2/9مترمربع
پارکینگ: محوطه

1 فرعی از 227 مسکونی6
اصلی

بیرجند-سراب- حاشیه بلوار پیامبر اعظم )ص( - مجتمع مسکونی یاس74/611.920.00044.461.600
طبقه هشتم برج غربی

تراس:4/3 مترمربع- انباری:2/7مترمربع
پارکینگ: محوطه

1 فرعی از 227 مسکونی7
اصلی

بیرجند-سراب- حاشیه بلوار پیامبر اعظم )ص( - مجتمع مسکونی یاس101/911.910.00060.681.450
طبقه هشتم برج غربی

تراس:5/9 مترمربع- انباری:3مترمربع
پارکینگ: محوطه

1 فرعی از 227 مسکونی8
اصلی

بیرجند-سراب- حاشیه بلوار پیامبر اعظم )ص( - مجتمع مسکونی یاس91/912.090.00055.553.550
طبقه هشتم برج غربی

تراس:4/5 مترمربع- انباری:2/8 مترمربع
پارکینگ: محوطه

1 فرعی از 227 مسکونی9
اصلی

بیرجند-سراب- حاشیه بلوار پیامبر اعظم )ص( - مجتمع مسکونی یاس128/912.240.00078.886.800
طبقه هشتم برج غربی

تراس:5/9 مترمربع- انباری:3/2 مترمربع
پارکینگ: همکف

1 فرعی از 227 مسکونی10
اصلی

بیرجند-سراب- حاشیه بلوار پیامبر اعظم )ص( - مجتمع مسکونی یاس139/212.380.00086.164.800
طبقه نهم برج غربی

تراس:6/6 مترمربع- انباری:3/6 مترمربع
پارکینگ: همکف

1 فرعی از 227 مسکونی11
اصلی

بیرجند-سراب- حاشیه بلوار پیامبر اعظم )ص( - مجتمع مسکونی یاس101/512.380.00062.828.500
طبقه نهم برج غربی

تراس:6 مترمربع- انباری:2/9 مترمربع
پارکینگ: زیرزمین

1 فرعی از 227 مسکونی12
اصلی

بیرجند-سراب- حاشیه بلوار پیامبر اعظم )ص( - مجتمع مسکونی یاس74/612.330.00045.990.900
طبقه نهم برج غربی

تراس:4/3 مترمربع- انباری:2/4 مترمربع
پارکینگ: همکف

1 فرعی از 227 مسکونی13
اصلی

بیرجند-سراب- حاشیه بلوار پیامبر اعظم )ص( - مجتمع مسکونی یاس101/912.140.00061.853.300
طبقه نهم برج غربی

تراس:5/9 مترمربع- انباری:3 مترمربع
پارکینگ: محوطه

1 فرعی از 227 مسکونی14
اصلی

بیرجند-سراب- حاشیه بلوار پیامبر اعظم )ص( - مجتمع مسکونی یاس91/912.260.00056.334.700
طبقه نهم برج غربی

تراس:4/5 مترمربع- انباری:2/8 مترمربع
پارکینگ: محوطه

1 فرعی از 227 مسکونی15
اصلی

بیرجند-سراب- حاشیه بلوار پیامبر اعظم )ص( - مجتمع مسکونی یاس128/912.390.00079.853.550
طبقه نهم برج غربی

تراس:5/9 مترمربع- انباری:3/2 مترمربع
پارکینگ: همکف

16
مسکونی

1 فرعی از 227 
139/212.510.00087.069.600اصلی

بیرجند-سراب- حاشیه بلوار پیامبر اعظم )ص( - مجتمع مسکونی یاس
طبقه دهم برج غربی

تراس:6/6 مترمربع- انباری:3/4 مترمربع
پارکینگ: محوطه

17
مسکونی

1 فرعی از 227 
101/512.220.00062.016.500اصلی

بیرجند-سراب- حاشیه بلوار پیامبر اعظم )ص( - مجتمع مسکونی یاس
طبقه دهم برج غربی

تراس:6 مترمربع- انباری:2/9 مترمربع
پارکینگ: محوطه

18
مسکونی

1 فرعی از 227 
74/612.120.00045.207.600اصلی

بیرجند-سراب- حاشیه بلوار پیامبر اعظم )ص( - مجتمع مسکونی یاس
طبقه دهم برج غربی

تراس:4/3 مترمربع- انباری:2/4مترمربع
پارکینگ: محوطه

19
مسکونی

1 فرعی از 227 
101/912.410.00063.228.950اصلی

بیرجند-سراب- حاشیه بلوار پیامبر اعظم )ص( - مجتمع مسکونی یاس
طبقه دهم برج غربی

تراس:5/9 مترمربع- انباری:3 مترمربع
پارکینگ: همکف

20
مسکونی

1 فرعی از 227 
91/912.350.00056.748.250اصلی

بیرجند-سراب- حاشیه بلوار پیامبر اعظم )ص( - مجتمع مسکونی یاس
طبقه دهم برج غربی

تراس:4/5 مترمربع- انباری:2/8 مترمربع
پارکینگ: محوطه

21
مسکونی

1 فرعی از 227 
128/912.460.00080.304.700اصلی

بیرجند-سراب- حاشیه بلوار پیامبر اعظم )ص( - مجتمع مسکونی یاس
طبقه دهم برج غربی

تراس:5/9 مترمربع- انباری:3/2 مترمربع
پارکینگ: همکف

22
مسکونی

1 فرعی از 227 
139/212.440.00086.582.400اصلی

بیرجند-سراب- حاشیه بلوار پیامبر اعظم )ص( - مجتمع مسکونی یاس
طبقه یازدهم برج غربی

تراس:6/6 مترمربع- انباری:3/34 مترمربع
پارکینگ: همکف

23
مسکونی

1 فرعی از 227 
101/512.160.00061.204.500اصلی

بیرجند-سراب- حاشیه بلوار پیامبر اعظم )ص( - مجتمع مسکونی یاس
طبقه یازدهم برج غربی

تراس:6 مترمربع- انباری:2/9 مترمربع
پارکینگ: محوطه

24
مسکونی

1 فرعی از 227 
74/612.090.00045.095.700اصلی

بیرجند-سراب- حاشیه بلوار پیامبر اعظم )ص( - مجتمع مسکونی یاس
طبقه یازدهم برج غربی

تراس:4/3 مترمربع- انباری:2/3 مترمربع
پارکینگ: محوطه

25
مسکونی

1 فرعی از 227 
101/912.370.00063.025.150اصلی

بیرجند-سراب- حاشیه بلوار پیامبر اعظم )ص( - مجتمع مسکونی یاس
طبقه یازدهم برج غربی

تراس:5/9 مترمربع- انباری:3 مترمربع
پارکینگ: همکف

26
مسکونی

1 فرعی از 227 
91/912.300.00056.518.500اصلی

بیرجند-سراب- حاشیه بلوار پیامبر اعظم )ص( - مجتمع مسکونی یاس
طبقه یازدهم برج غربی

تراس:4/5 مترمربع- انباری:2/8 مترمربع
پارکینگ: محوطه

27
مسکونی

1 فرعی از 227 
128/912.410.00079.982.450اصلی

بیرجند-سراب- حاشیه بلوار پیامبر اعظم )ص( - مجتمع مسکونی یاس
طبقه یازدهم برج غربی

تراس:5/9 مترمربع- انباری:3/2 مترمربع
پارکینگ: همکف

     اداره روابط عمومی اداره كل راه و شهرسازي خراسان جنوبي

یکشنبه * 3 مرداد 1395 * شماره 3560

نرخ تورم 9 درصدی شد
مركز آمار اعالم كرد نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به تير به 9 درصد رسيده كه نسبت به دوره مشابه منتهی به خرداد ، نيم درصد كمتر است.

به گزارش جام جم آنالين، مركز آمار ايران افزوده است: اما نرخ تورم نقطه به نقطه در تير امسال نسبت به تير پارسال 6.5 درصد است كه در 
مقايسه با تورم نقطه به نقطه خرداد ماه 4 دهم درصد افزايش نشان می دهد.



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424 3
تولیدات عشایر خراسان جنوبی به ۱۰ هزار تن رسید

تسنیم- مدیرکل امور عشایری خراسان جنوبی با بیان اینکه ارزش تقریبی تولیدات عشایر در مدت ۴ ماه امسال ۸۰۰ میلیارد ریال است گفت: در این مدت 
۱۰ هزار تن  توسط عشایر استان تولیدات مختلف ارایه شده است.غالمرضا قوسی با اشاره به این که از این میزان تولید  9 هزار تن شیر و فرآورده لبنی بوده 

است افزود: در این مدت 3۰۰ تن کرک، مو ، پشم و هزار تن گوشت قرمز توسط عشایر استان تولید که نسبت به مدت مشابه سال قبل تفاوت زیادی ندارد.
یکشنبه * 3 مرداد 1395 * شماره 3560

بیرجند و بیرجندی همیشه مدیون خاندان وارسته و 
روحانی عارفی خواهد بود . کسی که رهبر انقالب 
و  بود  قائل  خانواده  این  برای  خاصی  احترام  نیز 
مباحث  از  فارغ  خود  اجتماعی  وظیفه  به  همیشه 
سیاسی عمل کرده و می کند . خدا حفظشان کند .
936 ... 870

 دوستانی که اینقدر انتقاد می کنند که اتاق فکر 
آقای استاندار در انتصابات یه عده ای خاص هستند 
خیالتان راحت اصالح طلبان بیرجند هم چک سفید 
و  سیاسی  معاون   . دهند  نمی  استاندار  به  امضا 
عمرانی خط قرمز های جریان حامی دولتند که اگر  
از آن عدول شود ما نیز مقابله خواهیم کرد. آوا هم 
لطفا مثل همیشه بی طرف باش و هر جا مشکلی 
پیش می آید گردن فعاالن سیاسی ننداز . اگر صبر 

کنید خواهید دید که جای نگرانی نخواهد بود.
915 ... 913

که  شما  محترم  شهردار  مدیح  دکتر  آقای  جناب 
دکترای مردم شناسی هستید باید بهتر واقعیتها را 
بپذیرید. ساکنین سایت اداری محروم از فضای سبز 
هستند اگر لطف کنید عصر یک سری به سایت 
بزنید خواهید دید در هر یک از میالن ها ده ها بچه 
مشغول بازی هستند االن هم که فصل تعطیالت 
اینها و برخورد آنها با ماشین  است خطرات بازی 
خواهشمندیم  است  زیاد  و....  سایت  داخل  های 
بغل  اداری  سایت  مقابل  در  اینکه  به  توجه  با 
بیمارستان میالد زمینی با کاربری فضای سبز دیده 
شده است. نسبت به آماده سازی آن اقدام تا همه 
ساکنین دعاگویتان باشند واقعا این فضا مورد نیاز 
ساکن  سایت  در  که  باال  تراکم  همه  آن  با  است 

هستند. انشاا... که پیگیری و به نتیجه برسد.
915... 360

بودجه  جذب  در  سماجت  برای  استاندار  آقای  از 
 ها تعریف شنیده بودم اما گویا در این سفر تهران 
عمل  تر  موفق   ، شمالی  خراسان  در  تایشان  هم 
و  کرده  عمل  موفق  هم  ایشون  که  هم  یا  کرده 
استانداری در اطالع رسانی خوب عمل نکرده  است 
. استاندار خراسان شمالی اعالم کرده بود برای راه 
های استانش پیش وزیر و سازمان مدیریت رفته و 
100 درصد تخصیص اعتباراتش رو گرفته اما در 
استان ما فقط خبر دیدار و پیگیری مطرح شد و 

نه اعتباری و نه تخصیصی . آوا لطفا پیگیری کن
910 ... 208

فاضالب  پروژه  چرا  بفرمایند  مسئولین  لطفا  به   
خیابان ظفر رو اجرا نمی کنند زمین این منطقه به 
دلیل خاک رس بودن امکان جذب آب رو نداشته 
به تخلیه  اقدام  بارها  این منطقه  اغلب ساکنان  و 

چاه های جذبی منازل خود نموده اند.
936...014

سالم خبر رویش پویش ها واقعا من را خوشحال 
کرد . به خدا آنقدر که مردم و مطالبه گریشان می 
تواند در بهبود اوضاع کمک کند بودجه و پول و 
همیشه   مثل  هم  آوا  امیدوارم   . تواند  نمی  اعتبار 
استان  گر  مطالبه  جامعه  همه  برای  خوبی  پایگاه 
باشد . به امید روزی که حقمان را بشناسیم و آن را 

مطالبه کنیم . یا علی
930 ... 726

با تشکر از زحمت کشان اورژانس 115 که با اولین 
به صحنه  رو  خودشان  زمان  درکمترین  و  تماس 

تصادف صبح جمعه  رساندن .  
915...467

ما دوست نداریم اینقدر از شهرداری انتقاد کنیم و 
قدمی  وقتی شهرداری  اما  تکرارکنیم  رو  انتقاد  یا 
که  این  با  دارد  برنمی  موجود  وضع  بهبود  برای 
استفاده دارد چرا همه  چندین مکان بزرگ و بال 
دستفروشان رو انتقال نمی دهند به آن جا تا انتخاب 
از کی خرید کنند. مثل خیابان  باشد که  با مردم 
پاسداران و آوینی که چهره زیبایی برای شهر ندارد
915...693

شهید  خیابان  رانندگی،  و  راهنمائی  مسوولین  
و  کم  تردد  و  زیاد  عرض  به  توجه  با  اسدزاده 
اتومبیل  مسابقات  پیست  به  بودن  یکطرفه 
مجتمع  مقابل  آخرشب  مخصوصا  شده  تبدیل 
نفسگیرها  آن  از  انداز  دست  یک  علی)ع(  امام 
شود گرفته  کار  این  جلوی  شاید  کنید   نصب 
915...310                                                           

گرههاییکهگرهگشایینمیکنند
روایت بی مهری به هنر ۶۰۰ ساله خراسان جنوبی

مردم  ساله   600 هنر  دستبافت  فرش   
ثبت جهانی  امسال  که  خراسان جنوبی 
شد هر چند آوازه اش بلند است اما گره 
ای از کار بافندگانش باز نکرده و از نبود 

حداقل حمایت ها رنج می برد.
سال ها پیش روستاهای خراسان جنوبی 
رونق خاصی داشت، کشاورزی به گونه ای 
دیگر  به گونه ای  نیز  روستایی  صنعت  و 
کارگاه های  می درخشید.  روستاها  در 
را  نوجوانان  و  جوانان  زیادی  قالی بافی 
روزها،  این  بود.  کرده  مشغول  خود  در 
بلکه  شده  سوت وکور  آبادی ها  تنها  نه 
قالی بافی  کارگاه های  »دفتین«  صدای 
گوش  به  آن  کوچه پس کوچه های  از 
زیادی  مشکالت  متأسفانه  نمی رسد. 
بازار  نبود  بافندگان،  بیمه  نبود  از جمله، 
و  دولت  عدم حمایت  و  فرش  فروش 
مسئوالن، پایه های تولید فرش دستبافت 
که امروز از آن به عنوان صنعت خراسان 
جنوبی یاد می کنند، را سست کرده است.
 50 از  بیش  که  شده  به گونه ای  شرایط 
که  دارند  وجود  استان  در  بافنده  هزار 
تنها 10 درصد از این افراد تحت پوشش 
بیمه ای بوده و مابقی نیز در انتظار دمیدن 
صبح دولت نشسته اند. عدم پوشش بیمه 
این بافندگان به صورت جریان خزنده ای، 
خارج  فرش  تولید  صف  از  را  بافندگان 
قضیه  این  سکه  روی  آن  می کند. 
جایی است که عدم حمایت مسئوالن و 
روی گردان شدن بافندگان از تولید فرش، 
باعث خالی شدن روستاها شده و خیل 
عظیمی از افراد را به سمت شغل های 

کاذب سوق می دهد.

هنرمندانی که هنر ۶۰۰ ساله
را کنار گذاشتند

یکی از بافندگان فرش دستبافت در گفت 
و گو با مهر، با اشاره به مشکالت پیش 
کردن  طی  کرد:  اظهار  بافندگان،  روی 
است. دشوار  بسیار  بیمه  اخذ  مراحل 

سال   41 اینکه  بیان  با  بخشی  حسین 
افزود:  بافته ام،  قالی  را  خویش  عمر  از 
به دلیل نبود بازار فروش برای فرش و 
بازی دالل ها در میدان خریدوفروش، از 
این هنر روی برگرداندم. وی ادامه داد: 
نیز  دخترانم  از  نفر  سه  حاضر  حال  در 
فرش  اتحادیه  حمایت  و  نظارت  تحت 
خراسان جنوبی مشغول به بافت قالی در 

خانه هستند.
بیان  بیمه ای  قوانین  از  انتقاد  با  بخشی 
به عنوان  افرادی  مدت،  چند  هر  کرد: 
و  می کنند  دیدن  قالی  دار  از  بازرس 
نباشد،  برپا  دار  این  به دالیلی،  چنانچه 
داد:  ادامه  می کنند.وی  قطع  را  بیمه 
جامعه  از  قشر  این  برای  فرش  بافت 
که با ناچار به این حرفه روی آورده اند، 
بیمه  با  باید  و  بوده  شغل  یک  همانند 
نهاد  در  شاغل  افراد  دیگر  مانند  آن ها 
های دولتی و غیر دولتی برخورد شود.

بخشی اظهار کرد: عجیب است که اگر 

کارمندی روزها و ماه های زیادی در سر 
قطع  او  بیمه  نشود،  حاضر  خویش  کار 
دار  ماه  یک  بافنده ای  اگر  اما  و  نشده 
در  بیمه اش  باشد،  نکرده  برپا  را  قالی 

اسرع وقت قطع می شود. 

عدم حمایت از بافندگان

را  دستبافت  فرش  تولید  بافنده،  این 
و  دانست  روستاییان  درآمد  منابع  از 
گفت: دولت و مسئوالن باید در شرایط 
بیشتری  حمایت  کنونی  خشک سالی 
با  باشند.وی  داشته  هنر  این  به  نسبت 
گالیه از عدم حمایت دولت و نمایندگان 
استان  در  باید  کرد:  بیان  بافندگان،  از 
فرش  بافنده،  که  شود  فراهم  شرایطی 
تولیدی خود را به آسانی به فروش برساند.
بخشی ادامه داد: قریب به دو سال پیش، 
دو تخته فرش دستبافت را به طور امانی و 
برای فروش به شرکت داده ام، اما تا االن 
به فروش نرفته و یا پولی بابت تولید آن 

به دستم نرسیده است.
دستبافت  فرش  بافندگان  از  دیگر  یکی 
که به گفته خودش یک سال پیش این 
هنر را کنار گذاشته است، در گفت و گو 
به عنوان  بافت فرش  بیان کرد:  مهر،  با 
اصلی ترین منبع درآمد در خانواده ام بود.
زهرا شکرابی با بیان اینکه بیش از 40 
سال تحت حمایت شرکت فرش، فعالیت 
اقدام  بیمه  برای  بارها  افزود:  کرده ام، 
بیمه ای  گواهی  اخذ  به  موفق  کرده  اما 
مشکالت  دیگر  به  اشاره  با  نشدم.وی 
دستبافت،  فرش  بافندگان  روی  پیش 
مرغوب  و  اولیه  مواد  تهیه  کرد:  بیان 
نیز از دیگر دغدغه های بافندگان است.
گذشته،  سالیان  اینکه  بیان  با  شکرابی 
فرش و نفت ایران محل ارزآوری کشور 
از  جنوبی  افزود: همچنین خراسان  بود، 
گذشته به عنوان قطب تولید فرش مطرح 
بوده است.وی ادامه داد: در شرایط کنونی 
که خشک سالی و کمبود بارندگی باعث 
توقف چرخه دامداری و کشاورزی شده 
نیازمند  دستبافت  فرش  صنعت  است، 
سوی  از  بیشتری  حمایت  و  توجه 

مسئوالن استانی و کشوری است.

آوازه جهانی فرش  استان گره  از 
مشکالت بافنده باز نکرد

جهانی شدن  از  خبر  مسئوالن  اگرچه   
فرش های خراسان جنوبی می دهند اما 
نیست  هنر  این  بافندگان  از  حمایت ها 
به طوری که آخرین خبر خوش در حوزه 
فرش دستبافت خراسان جنوبی را رئیس 
سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان 
جنوبی در تیرماه سال جاری اعالم کرد 
خبری که امیدی به بافندگانش تزریق 
ادامه  را  اصیل  هنر  این  تا  کند  نمی 
و  معدن  صنعت،  سازمان  دهند.رئیس 
جمع  در  نیز  جنوبی  خراسان  تجارت 
مود  دستباف  فرش  ثبت  از  خبرنگاران 

جهانی  سازمان  در  قهستان  و  بیرجند 
مالکیت فکری )wiop( خبر داد.

راستای  در  کرد:  اظهار  شهرکی  داود 
جهانی  ثبت  به  مربوط  اهداف  تحقق 
و  استان،  راهبردی  و  مهم  محصوالت 
طرف  از  گرفته  صورت  های  پیگیری 
از مالکیت صنعتی وزارت  دفتر حمایت 
صنعت، معدن و تجارت فرش دستباف 
مود بیرجند و قهستان در سازمان جهانی 
مالکیت فکری )wiop( به ثبت جهانی 
جهانی  ثبت  با  کرد:  بیان  رسید.وی 
قهستان  اصیل  فرش  جغرافیایی  نشان 
و مود در کنار آثاری از ایالم، کرمانشاه، 

و  سیستان  لرستان،  شمالی،  خراسان 
و  بختیاری  و  چهارمحال  بلوچستان، 
فکری  مالکیت  جهانی  سازمان  در   ...
عضو  کشورهای  در  هنری  کاالی  این 
حمایت  و  ثبت  برای  لیسبون  معاهده 

معرفی شد.
منطقه   15 پیش ازاین  افزود:  شهرکی   
ایران  دستباف  فرش  دیگر  جغرافیایی 
یادآور  است.وی  رسیده  جهانی  ثبت  به 
شد: نشان جغرافیایی نشانه ای است که 
مبدأ کاالیی را به منطقه یا ناحیه ای از 
کشور منتسب می سازد، مشروط بر این 
که کیفیت و مرغوبیت، شهرت یا سایر 
قابل انتساب به  خصوصیات کاال اساساً 

مبدأ جغرافیایی آن باشد.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت 
نشانه های  کرد:  عنوان  جنوبی  خراسان 
اطالع مصرف کنندگان  برای  جغرافیایی 
بکار  محصوالت  کیفیت  و  منشأ  از 
می رود و بسیاری از نشانه های جغرافیایی 
و  کرده اند  کسب  را  ارزشی  با  شهرت 
توسط تولیدکنندگان که محصوالت خود 
را در آن مکان جغرافیایی تولید می کنند، 

مورداستفاده قرار می گیرند.

توقف ۱.۵ ساله بیمه بافندگان
 فرش دستبافت

رئیس اتحادیه بافندگان فرش دستبافت 
مهر،  با  گو  و  گفت  در  جنوبی  خراسان 
جنوبی  خراسان  بافندگان  اینکه  بیان  با 
می شوند،  متحمل  را  زیادی  مشکالت 
افزود: بیمه، عمده ترین مشکل این قشر 
از افراد جامعه بوده به طوری که در حال 
حاضر تنها 10 درصد از بافندگان تحت 
کامیابی  دارند.محمدحسن  قرار  پوشش 
بیمه  ساله  نیم  و  یک  توقف  از  مسک 
بافندگان فرش دستبافت خبر داد و گفت: 

به  جنوبی  خراسان  بیمه شدگان  سرانه 
نسبت میزان بافندگان، بسیار پایین است.

در حال حاضر تنها 10 درصد از بافندگان 
تحت  جنوبی  خراسان  دستبافت  فرش 
پوشش بیمه ای قرار دارند وی ادامه داد: 
مسئوالن باید شرایط جغرافیایی خراسان 
برای  و سپس  گرفته  نظر  در  را  جنوبی 
سرانه بیمه بافندگان این استان تصمیم 
اینکه  بر  تاکید  با  کنند.کامیابی  اتخاذ 
مشکالت فرش خراسان جنوبی باید در 
افزود:  گیرد،  قرار  دولت  برنامه  اولویت 
بازار فرش در این استان رکود شده و افراد 
زیادی از چرخه بافندگی خارج شده اند.وی 
دیگر  و  استاندار  از  ما  انتظار  داد:  ادامه 
مسئوالن استانی و کشوری این است که 
از صنعت فرش دستبافت  امکان  تا حد 

استان حمایت کنند.

طرح های رونق 
فرش دستبافت ده ساله شد

رئیس اتحادیه بافندگان فرش دستبافت 
سال  َده  کرد:  اظهار  جنوبی  خراسان 
پیش، چهار طرح در راستای رونق فرش 

دستبافت در سفر هیئت دولت به تصویب 
اجرای  برای  اعتباری  تاکنون  اما  رسید، 
بیان  با  است.وی  نشده  دریافت  آن ها 
این  برای  موردنیاز  اعتبار  میزان  اینکه 
طرح ها در همان زمان، سه میلیارد تومان 
برآورد شد، ادامه داد: اجرای این طرح ها، 
رقابت پذیری  درافزایش  شایانی  نقش 
و  دستبافت  فرش  کیفیت  بافندگان، 
فروشگاه  دارد.کامیابی،  اشتغال زایی 
دستباف  فرش  پذیر  سفارش  اینترنتی 
افزود:  و  دانست  این طرح ها  از  یکی  را 
برپایی ایستگاه تهیه و توزیع مواد اولیه 
مرغوب باقیمت تمام شده کارخانه از دیگر 

کالس  برگزاری  بود.وی  طرح ها  این 
های دائمی آموزش بافنده ها در راستای 
آشنایی با بازار جهانی و ایجاد نمایشگاه 
دائمی فرش دستبافت خراسان جنوبی را 
از دیگر طرح های مصوب شده دانست.

اتحادیه فرش دستبافت خراسان  رئیس 
جنوبی با بیان اینکه در دوماهه نخست 
فرش  مترمربع  هزار   25 جاری،  سال 
تولید  استان  بافندگان  توسط  دستبافت 
شده است، افزود: ارزش این تعداد فرش، 
هشت میلیارد و 500 میلیون تومان است.

وی از صدور این فرش ها به کشورهای 
اروپایی اعم از آلمان، ایتالیا، امارات خبر 
میزان  این  تقریبی  ارزش  گفت:  و  داد 
است. بوده  دالر  میلیون   1.5 صادرات، 
اکنون 50 هزار  داد: هم  ادامه  کامیابی 
بافنده به صورت تمام وقت، پاره وقت و یا 
فصلی به کار تولید فرش مشغول بوده و 
مسئوالن  سوی  از  جدی  توجه  نیازمند 
فرش  بافندگان  داد:  ادامه  هستند.وی 
از محروم ترین و مظلوم ترین  دستبافت 
سخت ترین  در  و  بوده  جامعه  اقشار 
زندگی  مایحتاج  تهیه  به  نیز  شرایط 

می پردازند.

۱۵۰۰ بافنده در صف  بیمه

صنعت،  سازمان  بازرگانی  امور  معاون 
معدن و تجارت خراسان جنوبی در گفت 
و گو با مهر، بیان کرد: تعداد بیمه شدگان 
به  و 800  هزار  پنج  از  استان  در  فرش 
چهار هزار و 900 نفر کاهش یافته است.

مهدی ماهگلی با بیان اینکه هم اکنون 
بالغ بر هزار و 500 بافنده فرش در صف 
بیمه قرار دارند، اظهار کرد: درصورتی که 
بیمه شدگان فرش، حق بیمه خود را در 
لیست  از  نکنند،  پرداخت  مقرر  زمان 
بازنشستگی  وی  می شوند.  حذف  بیمه 

بافندگان و عدم پرداخت حق بیمه را از 
بیمه شدگان فرش  جمله عوامل کاهش 
دانست و گفت: تأمین اجتماعی به دلیل 
کسری اعتبار، مجوز افزایش تعداد بیمه 
را نمی دهد.ماهگلی با اشاره به اقدامات 
بیمه  راستای حل مشکل  در  انجام شده 
تأمین  به  کرد:  اظهار  فرش،  بافندگان 
اجتماعی پیشنهاد داده ایم که در عوض 
حذف افراد از لیست بیمه، طرح جایگزین 
به  متأسفانه  داد:  ادامه  کند.وی  اجرا  را 
نیز  اجتماعی  تأمین  اعتبار  اینکه  دلیل 
از سال 89 ارتقاء نیافته است، با افزایش 
تعداد و یا جایگزین افراد حذفی از لیست 
بیمه بافندگان مخالف می کند. بنا به گفته 
صنعت،  سازمان  بازرگانی  امور  معاون 
معدن و تجارت خراسان جنوبی تا زمانی 
که تعداد بیمه شدگان به دو هزار و 800 

نفر نرسد، افزایش بیمه افراد را ندارند.

لزوم تأمین بودجه برای 
بیمه بافندگان از سوی دولت

مدیرکل تأمین اجتماعی هم  اظهار کرد: 
هم اکنون چهار هزار و 800 بافنده فرش 

تحت پوشش بیمه قرار دارند.
مجید درویشی سهمیه مجاز برای بیمه 
بافندگان فرش دستبافت خراسان جنوبی 
افزود:  و  دانست  نفر  و 900  هزار  دو  را 
ذی ربط  مسئوالن  دیگر  و  نمایندگان 
راهکارهایی را برای افزایش سرانه بیمه 

بافندگان استان ارائه دهند.
بافندگان  بیمه  مشکل  به  اشاره  با  وی 
باید  دولت  کرد:  اظهار  دستبافت،  فرش 
پرداخت  اعتبار  خود،  سنواتی  بودجه  در 
حق بیمه این افراد را تأمین کند.درویشی 
فرش  بیمه شدگان  میزان  اینکه  بیان  با 
افزود:  است،  یافته  کاهش  دستبافت 
در  را  بیمه  حق  بافنده ای  درصورتی که 
زمان مقرر پرداخت نکند، از لیست بیمه 
حذف می شود. مدیرکل تأمین اجتماعی 
همچنین  کرد:  اظهار  جنوبی  خراسان 
مدت  چند  هر  بازرس  به عنوان  افرادی 
و  کرده  بازدید  قالی بافی  کارگاه های  از 
نداشته  فعالیت  بافنده ای  درصورتی که 

باشد، بیمه وی قطع می شود.

تذکر کتبی نمایندگان به وزیر کار 
برای رفع مشکل بیمه قالی بافان

نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف 
گفت:  اسالمی  شورای  مجلس  در 
کتبی  تذکر  جنوبی  خراسان  نمایندگان 
اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزیر  به 
برای رفع مشکل بیمه قالی بافان دادند. 
با  این  پیش  از  عبادی  حجت االسالم 
و  ساله   18 های  خشک سالی  به  اشاره 
دامداری  و  کشاورزی  افتادن  رونق  از 
دولت  کرد:  بیان  استان  روستاهای  در 
قالی بافی  به ویژه  صنایع دستی  بحث  به 
در  صنعت  این  مشکالت  کردن  رفع  و 
باشد. وی  باید توجه ویژه داشته  استان 
با بیان اینکه بیمه کردن قالی بافان سبب 
در  صنعت  این  رونق  و  آنها  دلگرمی 
روستاها می شود، تصریح کرد: بافندگان 
نبوده  جامعه  مرفه  اعضای  جزو  فرش 
امر  قشر  این  از  دولت  حمایت  بنابراین 
کتبی  تذکر  از  وی  بود.  خواهد  به جا 
مجلس  در  جنوبی  خراسان  نمایندگان 
اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزیر  به 
بیمه  راه  سر  بر  موانع  رفع  برای  مبنی 
شدن قالی بافان استان خبر داد و خواستار 
دولت  توسط  الزم  اعتبارات  اختصاص 
برای این امر شد. عبادی افزود: با توجه 
دولت  صادرات،  بحث  گرفتن  رونق  به 
بازارهای  به  فرش  صادرات  برای  باید 
بین المللی از بافندگان حمایت و پشتیبانی 
کند.این طور که پیداست خراسان جنوبی 
مشکالت زیادی را باید به دوش بکشد و 
در نهایت نیز در زیر خروارها رنج و غم، 
چهره بپوشاند، چرا که درد های زیادی 
از مصائب دامداران و بافندگان گرفته تا 
و  آبی  منابع  خشک سالی، خشک شدن 
خالی شدن روستاها پیش رو دارد و اما در 
سکوت تلخ مسئوالن به انتظار فرجامی 

دردناک نشسته است.

دعوت مجمع عمومی عادی )نوبت اول(
کانون کارگران بازنشسته تامین اجتماعی شهرستان سربیشه

تاریخ انتشار: 1395/5/3
مجمع عمومی عادی کانون کارگران بازنشسته تامین اجتماعی شهرستان سربیشه یکشنبه 1395/5/24 
 ساعت 9 در محل مسجد صاحب الزمانی )عج( به آدرس سربیشه خیابان شهید مطهری برگزار می گردد 

از کلیه بازنشستگان تامین اجتماعی عضو کانون دعوت می شود در جلسه شرکت نمایند. 
همچنین از کلیه اعضایی که تمایل به عضویت در هیئت مدیره و بازرسان کانون را دارند، دعوت می گردد 
 تقاضای کتبی خود را به انضمام کپی شناسنامه، کارت ملی و یک قطعه عکس 4×3 حداکثر تا تاریخ 1395/5/17 

به آدرس سربیشه - خیابان شهدا- شهدا 3 - جنب نانوایی آقای قاسمی دفتر کانون ارسال نمایند.

دستور جلسه: 
گزارش عملکرد هیئت مدیره و بازرسان کانون- انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره به مدت سه 

هیئت مدیرهسال و بازرسان کانون به مدت یک سال

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده سالیانه )نوبت اول(
شرکت تعاونی مصرف کارگران برق بیرجند

 شماره ثبت: 260    شناسه ملی: 10360011575   تاریخ انتشار: 95/5/3
 جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده سالیانه )نوبت اول( شرکت تعاونی مصرف کارگران 
برق بیرجند یکشنبه 95/5/24 راس ساعت 18 در محل سالن اجتماعات امور برق بیرجند واقع در 
خیابان بهشتی برگزار می شود. از کلیه اعضا دعوت می شود برای اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات 
ذیل در این مجمع حضور بهم رسانند. ضمناً چنانچه عضوی بنا به دالیلی نتواند شخصاً حضور یابد 
می تواند همزمان با نماینده تام االختیار خویش با هم به دفتر شرکت مراجعه و برگ وکالت نامه را 
تنظیم و برگه ورود به جلسه مجمع را دریافت نمایند. حداکثر آرای وکالتی هر عضو سه رای و هر فرد 
غیر عضو یک رای می باشد. ضمناً متقاضیان سمت بازرسی می توانند حداکثر 7 روز پس از انتشار 

آگهی دعوت به دفتر تعاونی مراجعه و ضمن ارائه مدارک فرم ثبت نام را تکمیل نمایند.

دستور جلسه:
استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس- تصویب صورت های مالی سال 1394- انتخاب بازرس 
اصلی  و علی البدل برای مدت یک سال مالی- تصویب بودجه پیشنهادی سال 95- اتخاذ تصمیم 

در خصوص تقسیم سود سال 94- تعیین خط مشی آتی شرکت
هیئت مدیره

بدینوسیله بر خود الزم می دانیم از تمامی اقوام، دوستان، آشنایان، ادارات، نهادها و کلیه عزیزان
علی الخصوص مدیریت آموزش و پرورش شهرستان بیرجند و همکاران محترم فرهنگی

 که ما را در مراسم تشییع و تدفین و ترحیم مادر عزیزمان

مرحومهمریمطهماسبی
 از طرق مختلف همراهی و همدردی نمودند، صمیمانه تقدیر و تشکر نماییم

 بهروزی و سالمتی شما بزرگواران را آرزومندیم.

خانوادهپاسبان

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی فوق العاده )نوبت دوم(
شرکت تعاونی مصرف کارگران برق بیرجند 

شماره ثبت: 260    شناسه ملی: 10360011575    تاریخ انتشار: 95/5/3 

جلسه مجمع عمومی فوق العاده )نوبت دوم( شرکت تعاونی مصرف کارگران برق بیرجند یکشنبه 95/5/24 راس 
ساعت 17 در محل سالن اجتماعات امور برق بیرجند واقع در خیابان بهشتی برگزار می شود. از کلیه اعضا دعوت 
می شود برای اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این مجمع حضور بهم رسانند. ضمناً چنانچه عضوی بنا به 
دالیلی نتواند شخصاً حضور یابد، می تواند همزمان با نماینده تام االختیار خویش با هم به دفتر شرکت مراجعه و 
برگ وکالت نامه را تنظیم و برگه ورود به جلسه مجمع را دریافت نمایند. حداکثر آرای وکالتی هر عضو سه رای و 

هر فرد غیر عضو یک رای می باشد. 

دستور جلسه:
 تصویب آخرین اصالحات اساسنامه تعاونی وفق قانون اصالح موادی از قانون بخش تعاون

هیئت مدیره
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سوئد، بهترین کشور جهان شد

بر اساس یک نظرسنجی کشور سوئد به عنوان بهترین کشور جهان، برای خدمت به منافع مردمش و پرهیز از آسیب رساندن به کشورهای 
دیگر و محیط زیست، شناخته شد. به گزارش جام جم آنالین ، بر اساس شاخص کشورهای خوب، سوئد در یک نظرسنجی که در میان 162 
کشور جهان و در ماه گذشته انجام شد، بهترین شناخته شد. در این رتبه بندی کشور لیبی در آخرین جایگاه قرار دارد.

از  خودنمایی  برای  جوان  پسران  از  برخی 
آرایش های زنانه استفاده می کنند و شخصیت 

خود را با این عمل زیر سئوال می برند.
قدم  با  امروز  جامعه  در  فارس،  گزارش  به 
زدن در کوچه و خیابان با پسران و مردانی 
در  زنانه  آرایش  با  که  می شویم  مواجه 

خیابان حضور دارند.
عروسک های  مانند  ما  جوانان  از  برخی 
ابزار دست بیگانگان شده اند و  خیمه شبازی 
هر چه را آنها تبلیغ می کنند، اجرا کرده و به 

آن افتخار نیز می کنند.
دیروز  جوانان  که  عفتی  و  غیرت  از  امروز 
برخوردار بودند دیگر خبری نیست و گروهی 
از جوانان برای دیده شدن در انظار عمومی 
هویت  گاه  حتی  و  زده  دست  عملی  هر  به 

خود را زیر سئوال می برند.
انقالب  زمان  در  که  ما  جوانان  بسیار  چه 
در  خود  ارزش های  و  ناموس  حفظ  برای 
گروهی  و  شدند  حاضر  جنگ  میدان های 
مجروح و گروهی نیز در این راه جان خود 
مورد  محمدی  ناب  اسالم  تا  کردند  فدا  را 
که  افسوس  ولی  نگیرد  قرار  دشمن  تهاجم 
به سراغ جوانان  نرم  با جنگ  امروز دشمن 

آمده و آنها را منحرف می کند.
با  باید  ما  جوانان  زمان  از  برهه  این  در 
هوشیاری قدم بردارند و اجازه دخالت دشمن 

را در حریم خصوصی خود ندهند.

حجاب و عفت تنها مخصوص بانوان 
نیست و مردان نیز باید مراعات کنند

امروز غیرت از وجود برخی از مردان، رخت 
خواستار  اینکه  بر  عالوه  و  است  بربسته 
نیز  خودشان  هستند،  خود  زنان  بی حجابی 
می شوند.  ظاهر  اجتماع  در  زنانه  آرایش  با 
را  خود  سر  موهای  نیز  جوانان  از  تعدادی 
در  و  می آورند  در  گوناگون  شکل های  به 
می پردازند.  را  گزافی  هزینه های  راه  این 
تن  بر  جوانان  از  گروه  این  که  لباس هایی 
می کنند نیز بسیار زننده است و سبب جلب 

توجه دیگران می شود.

حجاب و عفت تنها مخصوص بانوان نیست 
بنابراین مردان نیز باید آن را مراعات کنند تا 
جامعه دچار ناهنجاری نشود و بزهکاری  در 

جامعه کاهش پیدا کند.
تقلید از فرهنگ غرب به آن میزان گسترش 
و  جلف  قیافه های  با  جوانان  که  کرده  پیدا 
زننده خود قالده حیوانات را در دست گرفته 
را  آن  و  می کشند  خود  دنبال  به  غرور  با  و 
عنوان  »باکالسی«  تعبیری  به  خود  برای 
ما  قرار است  تا چه حد  راستی  به  می کنند. 
مقلد فرهنگ غرب باشیم و از فرهنگ غنی 

خودمان دور شویم؟
مراقب  بیشتر  باید  امروزی  خانواده های 

فرزندان خود باشند تا در گرداب غرب گرفتار 
چراکه  نشوند  کشیده  بیراهه  به  و  نشده 

پشیمانی پس از آن غیرقابل جبران است.
حجاب مردان سوژه ای شد تا به دنبال چرایی 

تقلید پسران جوان از مدهای غربی برویم. 
عالقه  آرایش  به  من  داشت:  اظهار  ن.م، 

فراوانی دارم و از آن لذت می برم.
زیبایی  سبب  آرایش  اینکه  بیان  با  وی 

کار  این  با  خانواده ام  کرد:  تصریح  می شود، 
انجام  را  آن  من  ولی  هستند  مخالف  من 

می دهم و برای من عادت شده است.
جوان بیرجندی سادگی را نوعی بی فرهنگی 
همان گونه  می دهد:  ادامه  و  می کند  قلمداد 
انسان ها  ما  است  پیشرفت  در حال  دنیا  که 

نیز باید پیشرفت کرده و متحول شویم.
داشته  آرایش  که  زمانی  شد:  یادآور  ن.م 
مورد  بیشتر  بزنی  قدم  خیابان  در  و  باشی 

توجه دیگران قرار می گیری.
آرایش  بر  عالوه  من  اینکه  بیان  با  وی 
طرح های  به  نیز  را  خود  موهای  صورت، 
مختلف درمی آورم، افزود: این طرح ها بیشتر 

از کشورهای دیگر وارد می شود.

درخواست جوانان بیشتر به آرایش 
ابرو و مدل های موی جدید است

بیرجندی  آرایشگران  از  یکی  با  ادامه  در 
هستند  جوان  قشر  بیشتر  آن  مشتریان  که 

مصاحبه ای داشتیم.

م.ف اظهار داشت: درخواست جوانان بیشتر 
به آرایش ابرو و مدل های موی جدید است.

مختلفی  موی  مدل های  کرد:  تصریح  وی 
وجود دارد و سلیقه ها نیز متفاوت است.

آرایشگر بیرجندی با بیان اینکه در شهر ما 
کمتر  مردان  آرایش  بزرگ  شهرهای  مانند 
اصیل  جوانان  شد:  یادآور  می شود،  دیده 
آرایش های  به  کمتری  رغبت  بیرجندی 
زنانه نشان می دهند. وی با اشاره به وجود 
گفت:  بیرجند،  در  متعدد  دانشگاه های 
و  می شوند  شهر  وارد  که  غریبه ای  جوانان 
از خانواده دور هستند بیشتر به آرایش زنانه 

عالقه نشان می دهند.

بهتر  خود  و  است  خداوند  انسان  خالق 
به  می داند  انسان  برای  را  زندگانی   طریقه 
بشر  زندگی  امورات  برای همه  همین علت 
دستوراتی دارد.آرایش و نحوه لباس پوشیدن 
مردان در جامعه نیز دارای احکامی است که 
امام جمعه فردوس در ذیل به آن می پردازد.
اشاره  با  بابایی،  محمدرضا  حجت االسالم 
به عفاف و حجاب زنان و مردان در جامعه، 

ویژه  تنها  عفاف  و  حجاب  داشت:  اظهار 
و  عفاف  باید  نیز  آقایان  و  نیست  خانم ها 

حجاب داشته باشند.

شبیه سازی مرد به زن جایز نیست

زنان  شبیه  آرایش های  اینکه  بیان  با  وی 
تصریح  نیست،  جایز  مردان  و  پسران  برای 
کرد: در احکام فقهی مراجع آمده است که 

شبیه سازی مرد به زن جایز نیست.
ابرو  پیراستن  داد:  ادامه  امام جمعه فردوس 
جایز  مردان  برای  زنان  شبیه  آرایش های  و 
بی شخصیتی  و  خودنمایی  نوعی  و  نبوده 
از  الگوگیری  با  اینکه  بیان  با  بابایی  است. 
تصاویر تلویزیونی برخی از پسران ناآگاهانه 
امید  گفت:  می آورند،  روی  مسأله  این  به 
است با فعالیت های فرهنگی این نقیصه در 
جامعه جبران شود. وی افزود: ارتباط خوب 
آنها  و نصیحت  فرزندان  با  مادران  و  پدران 
نقش مهمی در عدم آرایش پسران داشته و 
می توان به راحتی جلوی برخی از فسادها را 
گرفت. امام جمعه فردوس اضافه کرد: امید 
فرهنگ  از  پرهیز  و  فرهنگ سازی  با  است 
حفظ  را  خود  اسالمی  ایرانی  اصالت  غرب 
کرده و از گسترش بیشتر فرهنگ غرب در 

جامعه جلوگیری کنیم. 
بابایی ضمن توصیه به جوانان، گفت: جوانان 
در  را  احکام اسالمی  رعایت  و  باید سادگی 
لطف  مورد  تا  دهند  قرار  مدنظر  امور  تمام 

پروردگار قرار گیرند.
از  باید  نیز  مسؤوالن  کرد:  خاطرنشان  وی 
جوانان  از  برخی  ارشاد  و  دینی  احکام  بیان 

شیفته فرهنگ غرب دریغ نکنند. 
فرهنگ  شیفته  که  جوانانی  اوصاف  این  با 
غرب هستند روز به روز بیشتر محو فرهنگ 
آنها می شوند و در تمام امور غرب را الگوی 
خود قرار می دهند و از آنها تقلید می کنند به 
طوری که در برخی از مواقع از اصالت خود 

دور می شوند. 
جامعه باید با تبلیغات درست جلوی ورود و 

رسوخ بیش از حد فرهنگ غرب را بگیرد.

امروزآخرینمهلتثبتنامآزمونپسرانیکهدرکالبدزنانهخودنماییمیکنند
استخدامیدستگاههایاجرایی

آموزش  سنجش  سازمان  عالی  مشاور   - ایسنا 
در سومین  ثبت نام شرکت  مهلت  اتمام  از  کشور 
در  کشور  اجرایی  دستگاه   12 استخدامی  آزمون 
توکلی،  داد.  خبر  مرداد  سوم  امروز   24 ساعت 
اظهار کرد: به داوطلبانی که تاکنون برای ثبت نام 
در آزمون مذکور اقدام نکرده اند توصیه می شود تا 
ساعت 24 یکشنبه سوم مرداد با مراجعه به سایت 
www. سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی

sanjesh.org نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.
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جام جم آنالین - رئیس مرکز مدیریت بیماری های 
وزارت  جدید  برنامه  از  بهداشت  وزارت  واگیر 
در  سال  افراد 4۰  کردن  واکسینه  برای  بهداشت 
برابر هپاتیت B خبر داد. گویا با بیان اینکه در حال 
موجود  در کشور   B هپاتیت  اصلی  داروی  حاضر 
است، خاطرنشان کرد: ما در برنامه حذف هپاتیت 
نیز  را  دیگر  سنی  گروه های  می کنیم،  تالش   B
واکسینه کنیم و هدف بعدی مان این است که افراد 

زیر 4۰ سال را در برابر هپاتیت B واکسینه کنیم.

سفربهترکیهممنوعاست!

معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری با تأکید بر ممنوعیت ثبت نام 
و اعزام گردشگر به ترکیه گفت: با دفاتر مسافرتی 
متخلف برخورد قانونی خواهد شد. به گزارش جام 
جم آنالین ، مرتضی رحمانی موحد تاکید کرد: در 
پی حوادث و ناامنی های اخیر در ترکیه، ثبت نام و 
فرستادن گردشگر به این کشور توسط دفاتر خدمات 
مسافرتی ممنوع است و هرگونه اقدام برخالف این 

سیاست ابالغی، تخلف محسوب می شود.

قیمتاینترنتایرانسل
۲0درصدکاهشیافت

دستورالعمل  راستای  در  ارتباطی  دوم  اپراتور 
کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، نرخ اینترنت آزاد 
را برای مشترکان دائمی و اعتباری خود کاهش داد. 
به گزارش تسنیم، در حالیکه مصوبه مجموعه وزارت 
برای  آزاد  دیتای  نرخ  کاهش  از  حرفی  ارتباطات 
مشترکان اعتباری به میان نیاورده اما امروز اپراتور 
دوم ارتباطی نیز همچون اپراتور اول، اقدام به کاهش 

تعرفه ها برای هر دو رده دائمی و اعتباری کرد.

داستان»شیرینوفرهاد«
رویمانتوی۲0میلیونی

و  »شیرین  عاشقانه  داستان  لباس،  طراح  یک 
از  مانتو  یک  روی  مینیاتور  به صورت  را  فرهاد« 
میلیون   2۰ حدود  ارزش  به  خام  ابریشم  جنس 
تومان طراحی کرده است. به گزارش ایسنا، سارا 
اجرای  داد:  توضیح  لباس  این  درباره  عالم زاده، 
روی  پرده  چند  در  فرهاد«  و  »شیرین  مینیاتور 

پارچه این مانتو، 24۵ ساعت زمان برده است. 

در بخش دیگری از این لباس نیز یک بیت از شعر 
»وحشی بافقی« را دست نویس کرده ام. وی درباره 
چگونگی قیمت گذاری این مانتو نیز بیان کرد: قیمت 
این مانتو را استادم خانم نجاریان با توجه به مدت 

زمانی که برای آن گذاشته ام، تخمین زده است.

تعدادکاربراناینترنت
درایرانچقدراست؟

کاربر  نفر  میلیون   2۸.1 از  بیش  اکنون  هم 
میلیون   1۹ حدود  که  هستند  پرسرعت  اینترنت 
از این تعداد اتصال از طریق تلفن همراه صورت 
می گیرد. امیرحسین دوایی معاون وزیر ارتباطات 
ابزارهای  به توسعه  اشاره  با  فناوری اطالعات  و 
دسترسی به فناوری اطالعات در کشور از وجود 
کاربر  میلیون   2۸ و  اینترنت  کاربر  میلیون   ۳۷

اینترنت پرسرعت در کشور خبر داد.

قانونکاربردیومهمیکهدارندگان
چکاطالعیازآنندارند

عصر ایران- شاید شما نیز تاکنون با این موضوع 
بانک  به  چک  ارائه  هنگام  که  باشید  شده  روبرو 
متصدی امور بانکی اعالم می کند “موجودی کافی 
نیست و نمی توان وجه چک را پرداخت کرد.” در 
این موقع اولین چیزی که به ذهنتان می رسد این 
است که به چه اندازه موجودی صاحب حساب برای 

پرداخت وجه چک کافی نیست؟ خوب است بدانید 
در قوانین موجود بر چک، دارنده چک می تواند از 
کارمند بانک بخواهد به اندازه همان میزان که در 
اندازه  حساب موجود است دریافت وجه کند و به 

باقیمانده درخواست برگشت چک کند.

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

  3 2236030  09151605216

ایزوگـام سلیمانــی 

خیابان ارتش - سه راه معلم - جنب بیمه البرز  

ران
ه ای

بیم
ت و 

مان
ل ض

سا
 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

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

نصب شیرآالت ، سرویس کولر 
لوله باز کنی با فنر برقی

تشخیص و رفع ترکیدگی لوله 

    09158651167 - شهریاری

دستگاهسابسیارامیرآبادیزاده
ساب انواع سنگ های  مرمر گرانیت و موزاییک ساده  09156706538

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
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 آقایان این رفتارهایتان روی اعصاب خانم هاست!

یکشنبه * 3 مرداد  1395 * شماره 3560

آیه روز  

از باطن قلب  را به تضرع و زاري و  او  تاريکي ها نجات می دهد )گاهي که  از آن  را  خداست که شما 
مي خوانيد( و از هر اندوهي مي رهاند، باز هم به او شرک مي آوريد! انعام آيه ۶۴

حدیث روز  

حّقي که شکم بر تو دارد اين است که آن را ظرف چيزهاي حرام ـ چه کم و چه زياد ـ قرار ندهي و بلکه 
در چيزهاي حالل هم صرفه جويي کني و به مقدار نياز استفاده نمايي. امام سجاد )َع(

يک روز رسد غمی به اندازه کوه
يک روز رسد نشاط اندازه دشت
افسانه زندگی چنين است گلم

در سايه کوه بايد از دشت گذشت

مهربان که باشی روزت زيباست آسمان رنگ 
ديگری دارد روزت رويايی ست دنيايت 
عاشقانه می شود مهربان باش مهربانی 

رسم قشنگ دلهای پاک است

ما به ندرت درباره ی آنچه که داريم 
فکر می کنيم، در حالی که پيوسته

 در انديشه ی چيزهايی هستيم که نداريم.

افرادی که زمان را در انتظار شرايط
 عالی از دست می دهند، هرگز موفق
 نمی شوند. دست بکار شو دوست من

شعر روز 

پلکی احساس

حرف های ابریشمی موفقیت

سبک زندگی

نگرش

یک لحظه مکث کن

کدام مرد برای زنان جذاب تر است؟

زن   709 با  معتبر،  بررسی  يک  در  پژوهشگران 
آنها  از  و  کردند  برقرار  تلفنی  تماس  بالغ  مرد  و 
پرسيدند: »به نظر شما، يک مرد واقعی بايد چه 
خصوصياتی داشته باشد؟«يافته های اين پژوهش 
بسيار جالب بود. بيشتر افراد مورد بررسی، روی 
دو موضوع اساسی اتفاق نظر داشتند. 98 درصد 
سوم  دو  حدود  و  دوستی«  »انسان  ويژگی  آنان 
آنها، »کمک کردن در امور منزل« را در اولويت 
ها  ويژگی  ديگر  درباره  آنها  نظر  دانستند!  می 

تفاوتی چشمگير را نشان می داد.
مرد  داشتند  اظهار می  زنان  درصد  * حدود ۶8 
بايد بتواند شکم خانواده اش را سير کرده و معاش 

آنان را تامين کنند.
* ۶۴ درصد مردان نگران بودند مبادا چاق شوند 
در  اين  بيفتند؛  از چشم همسر خود  نتيجه  در  و 
حالی بود که 55 درصد زنان هم همين نگرانی 

را داشتند.
با  داشتند  تمايل  مردان  درصد   80 حدود   *
مردان  درصد   20 و  بروند  خريد  به  همسرشان 
خريد کردن را دوست نداشتند و ترجيح می دادند 
اما 59  را برعهده بگيرد؛  اين وظيفه  همسرشان 
به  شوهرشان  با  دادند  می  ترجيح  زنان  درصد 

خريد بروند.
* يک مرد واقعی بايد از هر نظر به فکر همسرش 
او خدمت کند.  او وقت بگذارد و به  باشد، برای 
اين مورد را ۶8 درصد مردان هم تصديق کردند؛ 
اين شخصيت نگران و در  در صورتی که زنان، 
خدمت زن بودن را تاييد و تصديق نکردند و فقط 
 ۶9 و  کرده  عنوان  را  مورد  اين  آنان  درصد   31

درصد آن را به طور کلی رد کردند.

پيرمرد ميليونر به طرف استخر رفت، تکه نانی را 
از جيب بزرگ کت کهنه ی خود درآورد و آن را 
ريز ريز کرد تا جايی که می توانست آن را دورتر 
از خود روی آب ريخت. » غازها« همه جمع شدند 
قو  اما  افتادند.  هم  جان  به  نان  های  تکه  سر  و 
انگار  و  است  نديده  را  غذا  گويی  نکرد،  اعتنايی 
خود  را کسر شان  ها  پرنده  ديگر  با  خوردن  غذا 
عادی  مردم  »زندگی  گفت:  ميليونر  دانست.  می 
عادی  آدمهای  حواس  غازهاست.  زندگی  مانند 
فاميل و حتی خودشان پرت   را هر روز دوستان، 
می کنند، و تا حواسشان پرت می شود فراموشی 
به سراغشان می آيد. يادشان می رود که »هدفی« 
دارند. امروز اين را می خواهند، فردا چيز ديگری 
که سر  بازی های خرد  و  ريز  کارهای  دنبال  را. 
العاده  آدمهای فوق  اما  روند.  راهشان ريخته می 
که  قو هستند  آن  مثل  اند،  آگاهی  انسانهای  که 
می شود گفت نماد فرزانگی است. آنها » تمرکز« 
خود  هستی  مرکز  در  محکم  و  قرص  دارند. 
پرت  را  حواسشان  تواند  نمی  چيزی  و  مستقرند 
کند. ارادۀ آدمهای عادی ضعيف است چون چيزی 
 نيستند جز رشته ای از خودهای کوچک متفاوت 

و اغلب تضاد با هم. 
منبع: مشکالت را شکالت کنيد 

بیشتر زنان درباره مرد ایده آل خود خیال بافی 
می کنند اما باید بدانند که حتی یک مرد ایده 
آل هم کم و کاستی هایی دارد. اگر فکر می 
کنید که به سادگی می توانید رفتار مرد مورد 
عالقه خود را تغییر دهید، سخت در اشتباه اید. 
برای  به دنبال روشی  اینترنت  بارها در  شاید 
خالصی از عادات بد شریک زندگی تان گشته 
اید، اما من به شما پیشنهاد می کنم این واقعیت 
را بپذیرید زیرا بی تفاوتی و بی توجهی جزو 

طبیعت رفتار مردها است.
زنان زیرک می دانند که گاهی باید چشم های 
خود را روی عادت بد همسرشان ببندند و اگر 
رفتاری که از او می بینند واقعا آزار دهنده است، 
با گفتگو آن را حل کنند. اما اگر واقعا شریک 
زندگی تان را دوست دارید، از نقد و سرزنش 
کردن او بپرهیزید. این راه به شما در برقراری 
رابطه ای مستحکم کمک خواهد کرد. اگر به 
دنبال رابطه خوب و با دوام هستید، بر صبر و 
دانایی خود بیافزایید.ما در اینجا تعدادی از عادات 
مشابه در بیشتر آقایان را برایتان آورده ایم، تا با 

خواندن آنها بدانید که این رفتار مختص همسر 
شما نیست و در رفتار اکثر آقایان دیده می شود. 

یادتان باشد، هیچ انسانی کامل نیست.

اعتیاد به بازی های رایانه ای
مردان  از  بسیاری  امروزه  ولی  چرا  دانم  نمی 
رفتاری شبیه نوجوانان دارند. آنها ساعت ها روبه 
روی مانیتور می نشینند و خودشان را با بازی 
های رایانه ای سرگرم می کنند طوری که رفتار 
آنها موجب آزار تمام اعضای خانوده می شود. به 
نظر من این افراد در دنیای مجازی خود زندگی 
می کنند.آیا تا به حال به این فکر کرده اید 
 که چرا افراد پس از یک روز سخت کاری، به 
از  یکی  برند؟  می  پناه  ای  رایانه  های  بازی 
دوستانم در این باره به من گفت: »بازی استرس 
را دور می کند«. اما متاسفانه آنها هنوز درک 
 نکرده اند که برای این کار پیر شده اند. اگر
 می خواهید از این عادت همسرتان رها شوید، 
سعی کنید با بهترین روش حواس او را پرت 

کنید تا از دنیای مجازی خود بیرون بیاید. 

پنهان کردن احساسات درونی
برای  درونی  احساسات  بیان  زنان،  برخالف 
مردان دشوار است. آنها به دنبال شانه ای برای 
گریه کردن نمی گردند و هیچ گاه راز دل شان 
را پیش دیگران فاش نمی کنند. متاسفانه از 
نظر آنها بیان احساسات نشانه ضعف است و از 
طرف دیگر اعتقاد دارند که پنهان نمودن آنها 
بهترین راه برای محافظت از خود و اجتناب از 
مشکالت است در صورتی که این رفتار برای 
زنان بسیار آزار دهنده است زیرا هیچ درکی از 
آن ندارند.ثابت شده زنان نسبت به مردان طول 
عمر بیشتری دارند زیرا احساسات مثبت و منفی 
خود را بروز می دهند. به همسر خود بگویید که 
پنهان کردن احساسات می تواند برای سالمت 
ذهن و بدن مضر باشد در حالی که بیان شان 

بسیار لذت بخش است.

پوشیدن هر روز یک دست لباس مشابه
کنم  اعتراف  باید  و  هستند  پیچیده  مردها 
آنها  عالقه  مورد  عادات  در  کردن  خرید   که 

نمی گنجد. آنها تمایلی به تغییر لباس های 
زیرا معتقدند که یک جفت  ندارند  کمد خود 
کفش، دو جفت شلوار و چند عدد تیشرت برای 
این که زیبا به نظر برسند، کافی است. اما زنان 
بر خالف آنها عمل می کنند. آنها دوست دارند 
به همسرشان بقبوالنند که خرید کردن لذت 
بخش است. تنها راه این است که شما خود 
برای خرید لباس همسرتان اقدام کنید. تنها 
در این صورت او از پوشیدن یک دست لباس 

مشابه دست بر می دارد.

بی توجهی
بی توجهی یکی از آزاردهنده ترین رفتار مردان 
است. تحقیقات نشان داده که مردان زیادی به 
بیماری فراموشی مبتال هستند. این طور به نظر 
می رسد که آنها در جهان دیگری سیر می 
کنند طوری که نمی توانند چیزهایی که برای 
زنان اهمیت دارد مانند روز تولد، سالگرد ازدواج 
و غیره را به خاطر بسپارند. البته زنان باید بدانند 
که عوامل مختلفی از جمله افسردگی، استرس، 

فشار کار و عصبانیت بر حافظه آنها تاثیر منفی 
از قبل  این مواقع،  زنان عاقل در  می گذارد. 
همسر خود را آگاه می کنند. آنها باید بدانند که 
این رفتار نشانه بی تفاوتی نیست بلکه جزوی 

از طبیعت مردان است.

آنها معتقدند زنان بدترین رانندگان هستند
متاسفانه تمام مردان فکر می کنند که رانندگی 
زنان خطرناک است. یک بار من از همسرم 
دلیل این طرز فکر را پرسیدم و او در جواب 
گفت: »حتی پیش از زمانی که مردها به این 
نتیجه برسند، دانشمندان کشف کردند که باید 
مراقب رانندگی زنانی که پشت فرمان نشسته 
اند، باشیم.« اما من واقعا با این جمله مخالفم. 
به نظر من یک زن به اندازه یک مرد می توانند 

راننده خوبی باشد.
 اما مردها مدام سعی دارند ثابت کنند که علت 
تمام تصادفات، زنان هستند. در واقع این زنان 
هستند که می توانند حتی در بدترین شرایط از 

تصادف جلوگیری کنند.

عارفانه روز

هر آيه اي از قرآن، خزينه اي از علوم خداوند متعال 
است، پس هر آيه را که مشغول خواندن مي شوي، 

در آن دّقت کن که چه مي يابي.

طراح: نسرین کاری                        
برادر عرب - نوشیدن  افقی: 1- 
 - متجدد   -2 عاشق  و  شیفته   -
عبادتی که به تنهایی به جا آورده 
و  دنیا   -3 عرب  دست   - شود 
روستایی  کاله   - نقاب   - آخرت 
گوناگونی   - گردیدن  شادمان   -4
های  نام  از   -5 زدن  لبخند   -
قرآن مجید - شیرینی 6- قاطع و 
بزدل - بزرگ و مهتر 7-  نافذ - 
انگلیسی  فیلسوف   - یافته  نجات 
رومانی  پول  واحد   - بیستم  قرن 
دامنه  تغییر   - فاصله  حرف   -8
موج  بر حسب  موج  یک  فرکانس 
دیگر - وسط 9- گنجشک - تازه 
و جدید - عنوان اشرافی برای زنان 
اروپایی 10- محل نشستن - صلح 
و سازش - خوار و ذلیل 11- میوه 
تلخ و شیرین - ثقیل 12- کثرت 
از پهلوانان  بلند -  - صدای خنده 
شاهنامه 13- هر که شد ... دل در 
حرم یار بماند - نیرو دهنده - تهیه 
کردن 14- زنده - ایالتی در آمریکا 
- هم پیمان شدن 15- سردار نامی 
چای   - پاگن   - عباسی  معتصم 

خارجی!

فرانسوی  نویسنده   -1 عمودی: 

کردن  محو   - رحم«  »کوه  رمان 
 - الکتریکی  هدایت   - سفره   -2
الغر 3- مجموعه باورهای ناشی از 
نادانی و ترس از امور ناشناخته - از 
صمغ   - چوگان  توپ   -4 دزدان 
به  ارسال توپ  - کبر و غرور 5- 
بازیکن خودی در فوتبال - رنگین 
سودای   -6 درختان  از   - کمان 
ناله - ذره ای بدون بار الکتریکی 
- اشاره 7- متین - افسار - عالم 
برابر  در  ایستادگی   -8 غیرمادی 
دشمن - شعر گفتن - داد و فریاد 

9- پرستار خارجی - چند حس - 
سرایت کردن 10- شکمو - اشیای 
از نقره - ضمیر سوم  ساخته شده 
نوعی   - کشش  و  امتداد   -11
صورت   -12 تمایل   - شیرینی 
از انجیل های  خیالی - لطافت - 
و  پیر   - خودمختار   -13 معتبر 
نام  از   - اندک   -14 سالخورده 
های پسرانه - ابزار و وسایل 15- 
همنشین - سیاستی در کشورداری 
مبتنی بر ندادن امتیاز به هیچکدام 

از دول خارجی مقتدر.
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ندرکهراپدورهاش1

یوباسیسرانامل2

ورارفهتشردراو3

کبویاهوهکیرا4

مدنوماهسامهر5

پلااوتفنیهبه6

اودرایداددبا7

دورودولینارای8

یرسلباترپدودو9

ستحاررورسدیص10

یدارگازیومهل11

پوتسارحانماه12

لدودگارپیسراد13

یلانازیرگناما14

نیبروترتمویدار15

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

تجربه کنید.   09158668002

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

تجربه کنید.   09158668002

فروشی - واگذاری
سالن زیبایی با تمامی امکانات + مجوز 

09157285375

به چند نفر خانم برای کار در فست فود 
نیازمندیم.

09365618095 - 31053 

منشی خانم آشنا به امور اداری و دفتری 
نیازمندیم.      خیابان فردوسی - ساختمان 

ونوس - پالک 34    09035413846

به یک آقا برای نگهداری از سالمند مرد 
در منزل نیازمندیم.
09159634172

خریدار انواع آهن آالت مستعمل، مس
 برنج ،آلومینیوم و لوازم منزل آدرس: انقالب 
14- قطعه سوم جنوبی   09158658156

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

32210570  - 09159618050

پخش  تراکت تبلیغاتی
تضمینی و در اسرع وقت

09389282099

لوله باز کنی 100 درصد تضمینی
تشخیص و رفع بو و نم 

به روش ایزو نانو / شبانه روزی
32435686

09365237014
09157063220- خسروی

نصب ، تعمیر، سرویس
 لوله کشی انواع کولرهای گازی 

)اسپیلت(  و کولرهای آبی
 09195632840
09155629331

نقاشی  ساختمان
انواع رنگ های روغنی، پالستیک، اکرولیک، 

مولتی کالر، کنیتکس، کناف و....
 با قیمت مناسب

  09156633230- برگی

پیچ و رولپالک نما
شستشوی نما

09156694379- موذن

سپیـدار گرافیـک
چاپ کارت ویزیت 16000

تراکت گالسه روغنی 05 تیراژ 1000 عدد 
65000 - پخش تراکت تخصصی

  32233143 - 09368545254 حسینی

مشـاور امالک  فـدک
خرید و فروش امالک شعبانیه - نرجس  

دهلکوه و مسکن مهر 
32316971 - 09151304064 خسروی

ایزوگام و قیرگونی کاظم سالخورده 

از ما خرید نکنید ، اما قیمت را از ما بپرسید
       09155612949 - 32331050 

میدان آزادی – ابتدای خیابان شهید برگی

با 10 سال بیمه

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

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

 فقط 60 هزار تومان    آدرس: پاسداران 8 
پالک 24    09153618984 - ارغوانی

الستیـک  مقـدم
سـود کـم =  فـروش بیشتـر

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

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

حمل بار و اثاثیه منزل
 با  کامیونت های  مسقف 

چادردار  و  پتودار 

و کارگرهای ماهر

 09157213571

صالحی منش

ابزار صنعتی 
بافـکر

عرضه انواع ابزارهای صنعتی 
 ساختمانی ، کشاورزی و یراق
آدرس: حاشیه میدان امام خمینی

 نبش جمهوری اسالمی 6
09151609528-32212047
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رزدنبل قاینات
 قهرمان مسابقات والیبال جام مرزداران

فارس- نخستین دوره از مسابقات والیبال جام مرزداران خراسان جنوبی 
یادواره شهدای مدافع حرم برگزار و تیم رزدنبل قاینات قهرمان این دوره 
از مسابقات شد و کاپ اخالق رقابت ها در درح سربیشه باقی ماند. از دور 
مقدماتی مسابقات والیبال مرزداران خراسان جنوبی یادواره شهدای مدافع 
حرم چهار تیم درح سربیشه، شیرمرغ قاینات، مختاران سربیشه و رزدنبل 
قاین به مرحله نیمه نهایی رقابت ها صعود کردند. در فینال این دوره از 
مسابقات تیم والیبال رزدنبل قاینات با برتری دو بر یک در برابر مختاران سربیشه به 
پیروزی رسید و بر سکوی نخست رقابت ها ایستاد و تیم والیبال مختاران سربیشه 
نایب قهرمانی مسابقات را از آن خود کرد. در دیدار رده بندی نخستین دوره از 
مسابقات والیبال جام مرزداران خراسان جنوبی یادواره شهدای مدافع حرم تیم 
بسطاق سرایان در مقابل پایگاه شهید مطهری روستای شیر مرغ قاین به میدان 
رفت که دو بر یک بر حریف غلبه کرد و در جایگاه سوم رقابت ها قرار گرفت.

استان خراسان جنوبی 
نایب قهرمان مسابقات موتورسواری شرق و جنوب کشور

فارس- در نخستین دوره از مسابقات موتورسواری رشته کراس شرق 
و جنوب کشور، خراسان جنوبی سکوی نایب قهرمانی را از آن خود 
کرد. در این ماراتن ملی 50 موتور سوار از استان های خراسان جنوبی، 
هرمزگان، خراسان رضوی، یزد، خراسان شمالی، کرمان و سیستان و 
بلوچستان در کالس های)65، 250، 450( سی سی در پیست موتور 
سواری منطقه نمونه گردشگری میزبانی شهرستان قاین با یکدیگر به 
رقابت پرداختند. در رده سنی نونهاالن کالس 65 سی سی، محمدسینا 
داشتگر از سرایان در جایگاه سوم قرار گرفت. در کالس 250 سی 
سی، سعید قربان زاده از قاین رتبه دوم را کسب کرد. در کالس 450 
سی سی، محمدخانی از سرایان بر سکوی قهرمانی ایستاد. همچنین 
در کالس 250 سی سی این ماراتن ملی حسن ضیغم از قاین مقام 
نخست را به دست آورد. در گروه تیمی این مسابقات، استان کرمان 
با 93 امتیاز قهرمان شد، خراسان جنوبی با 90 امتیاز نایب قهرمانی 
46 امتیاز سوم شد. را از آن خود کرد و سیستان و بلوچستان با 

اعالم نتایج مسابقات مچ اندازی بانوان خراسان جنوبی

فارس- در نخستین دوره مسابقات مچ اندازی بانوان استان خراسان جنوبی 
آرزو حسینی قهرمان قهرمانان)اورال( این دوره از رقابت ها شد. در این ماراتن 
استانی 25 بانوی مچ انداز از شهرستان های زیرکوه، بیرجند، قاین و سربیشه 
در سالن ورزشی غدیر واقع در خیابان پونه بیرجند با یکدیگر به رقابت 
پرداختند که مقام قهرمان قهرمانان)اورال( نخستین دوره مسابقات مچ اندازی 
بانوان خراسان جنوبی به آرزو حسینی از باشگاه نشاط بیرجند اعطا شد. نایب 
رئیس هیأت بدنسازی و پرورش اندام خراسان جنوبی گفت: داوری 
این رقابت ها را سمیه هم روان و مریم جوادی بایگی بر عهده داشتند.

وقتی احساس ناراحتی می کنید یا اضطراب دارید یا 
خشمگین و عصبانی هستید هرگز به سراغ سفره غذا 
نروید زیرا متوجه نیستید که چه میزان غذا می خورید و 
باعث افزایش وزن خود می شوید. 1- هنگام عصبانیت 
زیاد غذا می خورید؟! )چون به دلیل سریع جویدن مواد 
غذایی احساس سیری نمی کنید( 2- هنگام عصبانیت 

به آشپزخانه نروید: در شرایط خاص مانند زمان بروز 
استرس، خستگی، ناامیدی و خشم دیدن یا بوییدن 
در  است  بهتر  است پس  کننده  مواد غذایی وسوسه 
چنین شرایطی به مکان هایی مانند آشپزخانه، رستوران 
و سوپرمارکت نروید 3- آهسته غذا بخورید: یکی از رموز 
کاهش وزن غذا خوردن آهسته است. هرقدر مواد غذایی 

بیشتر جویده شود و تماس مواد غذایی با گیرنده های 
دهانی حلقی بیشتر صورت گیرد، احساس سیری زودتر 
به وجود می آید. 4- صبحانه، ناهار و شام را حذف نکنید: 
داشتن یک برنامه غذایی منظم شامل 3 وعده اصلی و 3 
میان وعده به شما کمک می کند تا بصورت پیوسته 
انرژی و مواد مغذی مورد نیاز  روزانه را برای بدن فراهم کنید.

نارنج میوه ای باخواص زیاد

1- جوشاندة برگ درخت نارنج براي اختالالت 
نارنج  برگ  کردة  دم   -2 است  مفید  کبدي 
ضدعفوني کننده، ضد تشنج و صفرابر مي باشد 
3- کساني را که عقرب زده است تخم نارنج 4 
گرم + تخم لیمو ترش 4 گرم کوبیده به عقرب 
گزیده بدهید 4- دم کردة بهار نارنج براي رفع 

سکسکه به کار مي رود 5- نارنج براي بیماران 
قلبي مفید است 6- کساني که دچار تورم گلو و حلق 
شده اند آب نارنج را غرغره کنند 7- عرق بهار نارنج 
مقوي جسم و روح است 8- آب بهار نارنج باعث 
بسته شدن منافذ پوست مي گردد 9- براي رفع ترشي 
معده غذاي خود را همراه نارنج بخورید 10- عرق بهار 
نارنج براي رفع غم و افسردگي مفید است 11- آب 
آن همراه با شکر، کم کنندة کلسترول خون است.

با ورزش این سرطان ها را 
از بین ببرید

 
تنها چند ساعت ورزش در هفته می تواند ریسک 
ابتال به سرطان های سینه، روده بزرگ و ریه را 
کم کند. هرچه بیشتر ورزش کنید احتمال بروز 
این سرطان ها در شما کمتر می شود و این حد و 
نهایتی ندارد. حتی وقتی روزی دو ساعت ورزش 

می کنید اگر تنها چند دقیقه به آن اضافه کنید 
باز احتمال بروز سرطان در شما کمتر می شود. 
بروز سرطان هایی مانند لوسمی، میلوم، سرطان 
مری و کبد و کلیه و معده و اندومتر و رکتوم و 
روده بزرگ و ریه و سینه و مثانه و سر و گردن 
فعالیت  میزان  با  نزدیکی  ارتباط  همه و همه 
بدنی ما دارند. بنابراین هرچه بیشتر فعالیت 
کنیم کمتر به این سرطان ها مبتال می شویم.

برای قلب شما این غذاها ضرر دارد

1- نوشابه: سبب افزایش فشار بر دیواره رگ ها 
و افزایش ریسک بیماری قلبی میشود 2- کیک 
ها و دسرهای شیرین پخته شده: میتوانند سبب 
ایست  خون،  فشار  افزایش  ها،  رگ  گرفتگی 
قبلی و سایر انواع بیماری های قلبی شوند3- 
کربوهیدرات های اصالح شده : چاشنی هایی 

نظیر کچاپ و سس ساالد، سس پاستا، نان و 
ماست کم چرب 4- بیکن و گوشت های پر 
از چربی: تکه های چربی گوشت نظیر دنبه و 
گوشت دنده میتوانند برای قلب شما دردسرساز 
باشند 5- هات داگ ها: گوشت هایی که عملیات 
فرآوری زیادی بر روی آن ها انجام میشود 
وغیره،  ها  سوسیس  ها،  داگ  هات  نظیر 
دارای مقادیر زیادی از مواد افزودنی هستند.

پوسیده شدن دندان به وسیله کشمش

مهمترین  از  یکی  تواند  می  کشمش  مصرف 
باشد  دندان  خرابی  و  پوسیدگی  بروز  عوامل 
مراقب باشید در خوراکی های فرزندانتان از آن 
دیگر  خوراکی  مواد  برخی  نکنید  استفاده  زیاد 
می توانند در پوسیده شدن دندان هایتان بسیار 
اثبات  غذایی  فواید  وجود  با  باشند.  تاثیرگذار 

شده کشمش، این ماده خوراکی می تواند تاثیر 
و  داشته  ها  بچه  دندان  سالمت  بر  معکوسی 
زندگی  در  شدیدتری  مشکالت  بروز  موجب 
کوچک  پاکت  یک  واقع  در  شود.  شان  آینده 
کشمش معادل حاوی حدود 8 قاشق چایخوری 
شکر است. یخ، مواد خوراکی اسیدی، قهوه، مواد 
خوراکی چسبنده، چیپس و نوشیدنی های شیرین 
نیز از دیگر خوراکیهای مضر برای دندان اند.

اهمیت مواد غذایی مناسب برای صبحانه
  

1- روزه خود را بازکنید: بدن با سوختن کالری های 
ورودی باعث می شود تا بتوانید برای فعالیت های 
روزمره خود آماده شوید 2- بیشتر بخورید، بیشتر 
وزن کم کنید: هر وقت شما خوردن صبحانه را از 
برنامه خود حذف می کنید از طرف دیگر هنگام 
نهار بسیار گرسنه می شوید و توانایی خوردن یک 

گاو کامل را خواهید داشت 3- ویتامین و مواد 
معدنی بخورید: انواع آبمیوه های طبیعی و دانه های 
خوش اخالق  تا  بخورید  صبحانه   -4 گندم 
بیشتر خشمگین  وقتی گرسنه هستید  باشید: 
می شوید 5- شیرینی بی شیرینی: قند خون 
بعد از چند ساعت به شدت افت میکند 6-  دسر 
نخورید: دسر چرب و پر شکر به عنوان صبحانه 
باعث از کار انداختن سیستم هاضمه می شود.

لطفاً اینجور مواقع غذا نخورید!

انجام 2 احیای موفق کارشناسان اورژانس، طی 72 ساعت گذشته در استان خراسان جنوبی

فارس- مدیر مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی استان خبر از احیاء موفق 2 نفر طی 72 ساعت گذشته با تالش کارشناسان اورژانس 
استان داد. دکتر دلخروشان گفت: یک نوزاد نیز با کمک تکنسین های اورژانس چشم به جهان گشود و یک ماموریت توسط اورژانس هوایی استان 
انجام شد. وی افزود: ساعت 9:27 روز پنجشنبه گذشته کارشناسان اورژانس سرایان به بالین پیرمرد 87 ساله ای اعزام شدند که دچار ایست قلبی 
تنفسی شده بود ، بالفاصله احیاء پیشرفته آغاز و قلب بیمار برگشت و طبق آخرین گزارش، تنفس بیمار نیز با تالش کادر درمانی در بیمارستان امام 
علی )ع( سرایان برگشته است. دلخروشان بیان کرد: در روز جمعه نیز کارشناسان اورژانس پایگاه 4 شهری بیرجند، جهت کمک به مادر بارداری به 
شهرک چهکند اعزام شدند و پس از انجام اقدامات پیش بیمارستانی مادر باردار 29 ساله منتقل به بخش اورژانس بیمارستان ولیعصر)عج( شد که 
به محض ورود به بخش اورژانس، مراحل زایمان با موفقیت انجام و نوزاد پسر چشم به جهان گشود. وی خاطرنشان کرد: بالگرد اورژانس هوایی 
بیرجند روز جمعه به دنبال درخواست اعزام سریع خانم 65 ساله ای که پس از ایست قلبی-تنفسی و انجام عملیات احیاء)CPR( در بیمارستان 
اسدیه به زندگی برگشته بود، به سمت درمیان به پرواز در آمد و بیمار جهت ادامه درمان با بالگرد اورژانس هوایی به بیمارستان ولیعصر)عج(

بیرجند اعزام شد.  وی ادامه داد: بامداد روز گذشته نیز کارشناسان پایگاه 1 شهری بیرجند بر بالین خانمی 62 ساله ای حاضر شدند که دچار 
ایست قلبی تنفسی شده و فاقد هرگونه عالیم حیاتی بود که خوشبختانه با تالش کارشناسان اورژانس قلب و تنفس بیمار برگشت.

دستگیری صاحب خانه مواد فروش  در بیرجند

رئیس پلیس آگاهي استان خراسان جنوبی از دستگیري باند 
پایگاه خبري  بیرجند خبر داد. به گزارش  سارقان منازل در 
پلیس،سرهنگ پرویز عرب زاده گفت: در پی گزارش فردی 
مبنی بر سرقت منزلش و به سرقت رفتن دو سرویس طال 
به ارزش 160میلیون ریال به مأموران، تحقیقات پلیس براي 
شناسایي و دستگیري سارقان آغاز شد. که با تحقیقات گسترده 
پلیس، سه نفر در این رابطه شناسایي و مشخص شد ادعاي 
سرقت طال از سوي شاکي صحت ندارد و از منزل شاکي 
مقداري مواد مخدر تریاک به همراه لوازم خانگي به سرقت رفته  
است. که در راستاي این پرونده چهار متهم دستگیر و هفت کیلو و 
250گرم تریاک سرقتي و  لوازم خانگي سرقت شده کشف شد.

دستگیری دو شکارچی متخلف 
در شهرستان درمیان

ایرنا- سرپرست نمایندگی حفاظت محیط زیست شهرستان 
توسط  متخلف  شکارچی  دو  دستگیری  از  خبر  درمیان، 
ماموران نیروی انتظامی پاسگاه گزیک این شهرستان داد. 
محمد دادی در تشریح این خبر گفت: از این متخلفان 
الشه پنج سر خرگوش، دو قبضه اسلحه ساچمه زنی و 
تعداد 56 عدد فشنگ کشف شد. وی ادامه داد: پرونده 
درمیان  شهرستان  قضای  مراجع  به  بررسی  برای  آنان 
مشاهده  در صورت  خواست  مردم  از  دادی  شد.  ارجاع 
نمایندگی  به  را  مراتب  حوزه شکار،  در  تخلف  هرگونه 
کنند.  رسانی  اطالع  شهرستان  زیست  محیط  حفاظت 

صوتی - تصویری - مخابراتی

 انصاری فرد و پسران

LED- پالسما - سینما خانگی و میز 

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

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

     نبش انقالب 6- شهریاری      

09151643778    32229117

خرید و  فروش  انواع قالب بتن
 داربست  فلزی ، تخته زیر پا ، نو  ، دست دوم 

بلوار فرودگاه  -  سه راه صیاد شیرازی  -   

32313600  -  09151615069 جلیلی

بنگاه قالب بتن 

تـوکــل

ایـزوگام شرق  
بخشی

آدرس: میدان توحید
09155622050  -32442331

 قالیشویي و مبل شویي ایـران
www. iranwash. ir     32 44 66 66    32 42 43 20 -2   

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

برای اولین بار فرش های خود را اتو کشیده تحویل بگیرید

اجرا کننده سقف کاذب، دیوارپوش، کف پوش، پارکت، آیدا 
کناف 60×60 – ایرانیت - پرچین

بین رجایی 6 و 8 - جنب بانک ملی
09158635471 - 0 9157714197 

تـزئینـات ساختمــان

فروشــی
والدین بزرگوار که به دنبال آپارتمان 

همکف- دارای حیاط و بدون پله
 و محیطی آرام و آفتابگیر می گردید

85 متر مفید + 10 متر انباری
 در مفتح 55  آماده فروش - سند آزاد

09031614320

فروشــی 
روستای سورگ- دهکده گلریز- کوچه 
اول با منظره زیبای باغات ، بسیار شیک

آب و برق و گاز- اثاثیه کامل 
60 متر مسکونی + 100 متر حیاط 
10 میلیون وام با اقساط 100 تومان

09031614320

آگهی مزایده اموال غیر منقول )رهنی(
به استناد مواد 121 و 122 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی ششدانگ یک باب منزل دارای پالک ثبتی شماره 2989 فرعی از 249 -  اصلی بخش 2 به آدرس بیرجند- پاسداران 10 -پالک 12 ملکی آقای مهدی رادمرد 

فرزند علی به شماره شناسنامه یک دارای شماره ملی 0652330908 که سند مالکیت آن ذیل ثبت 21721 صفحه 211 دفتر 153 امالک به نام وی صادر و تسلیم گردیده است محدود به حدود چهار گانه ذیل به شرح پرونده ثبتی: 
شماالً به طول 10 متر پی دیوار به پی دیوار پالک 2990 فرعی شرقاً به طول 25 متر پی دیواریست به کوچه جنوباً به طول 10 متر پی دیواریست به کوچه غرباً به طول 25 متر پی دیوار به پی دیوار پالک 2987 فرعی - فاقد حقوق 
ارتفاقی می باشد که برابر سند رهنی شماره 51320- 94/9/28 دفتر 8 بیرجند در قبال مبلغ یک میلیارد و هشتصد و پنجاه میلیون و نود و دو هزار و چهارصد و هفتاد و پنج ریال بدهی نامبرده در رهن بانک سینا شعبه بیرجند قرار 
گرفته است چون متعهد و راهن مذکور ظرف مدت مندرج در سند به تعهدات خویش عمل ننموده لذا بانک مرتهن مستند به ماده 34- اصالحی قانون ثبت از دفترخانه مربوطه درخواست صدور اجرائیه به مبلغ 1/850/000/000 ریال 
بدین شرح: مبلغ 1/200/000/000 ریال باقیمانده اصل طلب و مبلغ 650/000/000 ریال بابت سود و خسارت تاخیر تادیه تا روز درخواست 94/9/2 به انضمام جریمه دیرکرد تا روز وصول( برعلیه نامبرده را نموده که پرونده ای تحت 
کالسه 9400433 در این خصوص نزد اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند تشکیل شده است. پس از ابالغ اجرائیه و انقضای مهلت مقرر قانونی به دلیل اینکه متعهد بدهی خویش را پرداخت یا نزد صندوق ثبت تودیع ننموده است، با 
توجه به تقاضای بانک بستانکار نسبت به ارزیابی مورد رهن اقدام و بر طبق نظریه کارشناس رسمی دادگستری وارده به شماره 94002877 -94/11/5 ششدانگ مورد وثیقه به صورت یک باب منزل به مساحت عرصه 250 مترمربع و 
اعیان به مساحت 284/95 متر در دوطبقه مسکونی شامل زیر زمین و همکف دارای دو امتیاز آب و دو امتیاز برق و یک امتیاز گاز به مبلغ دو میلیارد و پانصد و چهل میلیون ریال )2/540/000/000( ارزیابی و قطعیت یافته است و روز 
چهارشنبه مورخ 95/06/03 از ساعت 9 الی 12 ظهر در محل اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند واقع در میدان شهدا از طریق مزایده به فروش خواهد رسید. مزایده حضوری و نقدی از مبلغ ارزیابی شده فوق شروع و به باالترین قیمت 
پیشنهادی فروخته می شود. ضمناً حسب جوابیه شماره 301/95/5340-95/4/12 امالک بازداشتی ثبت اسناد بیرجند ششدانگ مورد وثیقه در بازداشت غیر نمی باشد و به موجب نامه شماره 95001631 -95/4/2 بانک سینا شعبه 
بیرجند مورد وثیقه تا تاریخ 98/12/14 نزد بیمه سینا در مقابل آتش سوزی بیمه می باشد. برطبق گزارش مامور اجرا زیر زمین در رهن و اجاره عادی آقای عباس اکبری قرار دارد و الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب، 
برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد بر عهده برنده 
مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد. حقوق دولتی به شرح ماده 40 - آیین نامه اجرا نقدا وصول می گردد و نسیه فقط راجع به طلب بستانکار 
با موافقت بانک سینا جایز خواهد بود. چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار و هرگاه متعهد تا قبل از تنظیم صورتجلسه مزایده اقدام به پرداخت یا تعیین تکلیف 

بدهی خویش نماید از انجام مزایده خودداری می گردد.
تاریخ انتشار: 95/5/3      غالمرضا دادی- رئیس اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند
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صدور کد IR  پس از رفع نواقص خط کشتارگاه طیور

غالمی- معاون سالمت اداره کل دامپزشکی استان از فرصت ۲ هفته ای برای برطرف کردن نواقص خط کشتارگاه طیور برای صدور کد IR خبر داد. محمد اصغرزاده با اشاره به سفر 
کارشناسان سازمان دامپزشکی کشور به استان و بازدید از کشتارگاه طیور اظهار کرد: پس از بازدید و ممیزی خط کشتارگاه قبل، حین و پس از کشتار طیور نواقصی وجود داشت که 

یکشنبه * 3 مرداد 1395 * شماره 3560مدیر کشتارگاه باید در ۲ هفته نسبت به برطرف کردن نواقص اقدام کند. وی افزود: راه اندازی خط جدید و تمام اتوماتیک با هدف دریافت کد بین المللیIR بوده است.
7

تخصیص بیش از یک میلیارد تومان
 به طرح  مهار روان آبها

تسنیم- مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان با 
اشاره به طرح های کنترل و مهار روان آبها در استان 
گفت: امسال به طرح های تغذیه مصنوعی و مهار 
روان آبها یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان اعتبار 
اختصاص یافت. امامی با بیان اینکه مطالعاتی در 
عنوان  شده  انجام  طرح  این  اجرای  برای  استان 
کرد: شرکت در حال انجام اقداماتی در این زمینه 
که  مکان هایی  تعیین  از  همچنین  وی  است. 
توجیح اقتصادی دارند خبر داد و طرح مهم تغذیه 
مصنوعی آهنگران را از مهم ترین پروژه های این 
طرح دانست و اظهار کرد: تاکنون این پروژه حدود 
7۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است که با توجه 
به میزان تخصیص اعتبار اجرای آن ادامه می یابد.

افزایش 10 درصدی نرخ کرایه
  اتوبوس های بیرجند در روزهای تعطیل

بیرجند  اتوبوسرانی  سازمان  مدیرعامل  فارس- 
روزهای  در  اتوبوس  کرایه  نرخ  گفت:  حومه  و 
موضوع  این  که  دارد  افزایش  درصد   1۰ تعطیل 
نیز به دلیل کاهش مسافری است که در روزهای 
تعطیل وجود دارد. غالمپور تصریح کرد: با افزایش 
روبه رو  مشکل  با  همچنان  اتوبوس  کرایه های 
مشکالت  از  بسیاری  به  کرایه ها  این  و  هستیم 
سازمان اتوبوسرانی کمکی نمی کند. وی با اشاره 
با  کرد:  بیان  مدرس،  و  توحید  مسیر  اتوبوس  به 
با کمبود مسافر  اینکه در مسیر مدرس  به  توجه 
مواجه هستیم بنابراین اتوبوس این دو مسیر با هم 
مشترک است و شهرواندان باید حداقل 16 دقیقه 
صبر کند چرا که اتوبوس مدرس 8 دقیقه بعد از 

اتوبوس توحید به ایستگاه می رسد.

مصرف بیش از 309 میلیون مترمکعب 
گاز طبیعی در استان

از  استان  گاز  شرکت  مدیرعامل  مقدم-  دادرس 
مصرف بالغ بر 3۰9 میلیون متر مکعب گاز طبیعی 
در 3 ماهه نخست امسال در سطح استان خبر داد. 
دشتی با اشاره به میزان مصرف گاز طبیعی در بهار 
با  استان  در  نیروگاهی  بخش  کرد:  اظهار  امسال 
مصرف ۲۲۲ میلیون و 9۲۵ هزار و ۲4 متر مکعب 
میزان مصرف  بیشترین  با 7۲ درصد  گاز طبیعی 
خانگی،  و بخش هاي  داده  اختصاص  به خود  را 
تجاری و عمومی با مصرف نزدیک به 43 میلیون 
مترمعکب ، 14 درصد میزان مصرف گاز را به خود 
اختصاص داده است. وی با اشاره به اینکه 18شهر 
و 138روستای استان از نعمت گاز طبیعی برخوردار 
: 9۰ درصد خانوار شهري و ۲6  بیان کرد  است، 
گاز  پوشش  تحت  استان  روستایي  خانوار  درصد 
طبیعي مي باشند. به گفته وی تاکنون بیش از 7۲۰ 
کیلومتر خطوط انتقال گاز و بیش از3۵۰۰ کیلومتر 
شبکه تغذیه و توزیع در سطح استان اجرا شده است.

آثار ثبت ملی استان به 787 اثر رسید 

معاون اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری استان گفت: با ثبت 1۰ اثر طبیعی در 
فهرست آثار ملی کشور، تعداد آثار ثبت شده خراسان 
جنوبی به 787 اثر رسید. علی شریعتی منش افزود: 
این آثار شامل بناها و بافت های  تاریخی، محوطه 

ها، میراث طبیعی و میراث معنوی است.

اردوهای جهادی دانشگاه پیام نور

پیام  دانشگاه  دانشجویی  بسیج  مسئول  قوسی- 
مناطق  به  جهادی  گروه   4 اعزام  از  بیرجند  نور 
محروم شهرستان بیرجند خبر داد. مدرسی گفت: 
گروه   ۲ اعزام  با  امسال  تابستان  جهادی  اردوی 
خواهران به روستاهای اصغریه و دولت آباد و ۲ 
گروه برادران به روستاهای چاه غسل و اکبرآباد از 
۲ مرداد به مدت 1۰ روز انجام میشود. گروه های 

خواهران 3۰ نفر و برادران ۲۰ نفر میباشند. 

حضور پر رنگ مردم فردوس در نماز جمعه 
 

سربازی- به مناسبت سالگرد اولین اقامه نماز جمعه 
در کشور، امام جمعه فردوس در نشست خبری به 
تشریح اهمیت نماز جمعه و برنامه های ستاد نماز 
کرد:  اظهار  بابایی  االسالم  حجه  پرداخت.  جمعه 
حضور مردم شهرستان به نسبت جمعیت در نماز 
جمعه در استان و حتی کشور نمونه است. وی افزود: 
دیدار با خانواده شهدا، دیدار با پیشکسوتان خدمت در 
نماز جمعه، تجلیل از امامان جمعه فقید شهرستان، 
حضور در گلزار شهدا و تجدید میثاق با شهیدان، 
بیان  و  جمعه  امام  با  شهرستان  نخبگان  جلسه 
راهکارهای تقویت نماز جمعه و مسابقات ورزشی از 
جمله برنامه هایی است که در گرامیداشت هفته نماز 
جمعه برگزار خواهد شد. امام جمعه فردوس تاکید 
کرد: با ایجاد معاونت جوانان درستاد نماز جمعه در 
تالش هستیم تا هر چه بیشترجوانان را جذب این 
پایگاه عبادی سیاسی کنیم. وی یکی از کارهای 
ابتکاری که بعنوان الگو در سایرنقاط کشور نیز اجرا 
میشود را سرکشی امام جمعه از مدارس و متقابال 
دیدار دانش آموزان با امام جمعه دانست که در پایان 
امام جمعه به اتفاق جوانان در نماز جمعه شرکت 
میکنند و تاثیر شگرفی بر دانش آموزان داشته است. 

کشت حفاظتی پنبه توسعه می یابد

اینکه  بیان  با  معاون وزیر جهاد کشاورزی  مهر- 
پنبه جزو هشت محصول اقتصاد مقاومتی کشور 
کشت  توسعه  گفت:  است،  کشاورزی  بخش  در 
حفاظتی این محصول در دستور کار وزارت جهاد 
اینکه  بیان  با  کشاورز  عباس  است.  کشاورزی 
بشرویه  شهرستان  در  حفاظتی  کشاورزی  اجرای 
می شود،  احساس  بیشتر  بودن  دلیل خشک تر  به 
و  امکانات  تمام  تا  هستیم  درصدد  کرد:  عنوان 
تجهیزات را برای کشاورزان فراهم نماییم تا عالوه 
بر ادامه حیات کشاورزی در این شهرستان، خاک 
امیدواری  اظهار  وی  شود.  حفظ  نیز  منطقه  این 
کرد: محصول فراموش شده پنبه مجدداً با تالش 
کشاورزان، حمایت محققان و سیاست گذاری های 
برگردد. خود  اصلی  جایگاه  به  وزارتخانه  مناسب 

امسال در بشرویه 3 هزار و 1۰۰ هکتار از مزارع 
زیر کشت پنبه می باشد و پیش بینی می شود از این 

میزان حدود 6 هزار تن وش برداشت شود.

ارائه 98۵هزار ساعت 
آموزش فنی و حرفه ای رایگان در استان

مهر-  مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان از 
مهارتی  آموزش های  نفر ساعت  هزار  ارائه 98۵ 
رایگان فنی و حرفه ای در استان از ابتدای امسال 
خبر داد. خوشایند دیروز در نشست خبری ضمن 
کل  اداره  کرد:  اظهار  مهارت،  ملی  هفته  تبریک 
آموزش فنی و حرفه ای متولی آموزش های مهارتی 
بین سطوح تحصیلی در استان است. وی وظیفه 
قالب  در  مهارت آموزی  و  آموزش  سازمان  اصلی 
دوره های 1۰ تا هزار و 9۰ ساعته در مراکز ثابت، 
صنایع  عشایری،  و  روستایی  مناطق  در  آموزش 
زندان ها  و  پادگان ها  دانشگاه ها،  جوار  صفوف،  و 
دانست. خوشایند با اشاره به اینکه تمامی خدمات 
رایگان  کاماًل  دولتی  بخش های  در  شده  ارئه 
دانشجویان  روستاییان،  کارجویان،  گفت:  است، 
التحصیالن دانشگاهی و زنان خانه دار و  و فارغ 
تمامی کسانی که به دنبال مهارت هستند جامعه 
هدف اداره کل آموزش فنی و حرفه ای را تشکیل 
در  آموزش  مرکز   18 اینکه  بابیان  وی  می دهند. 
بخش دولتی در استان فعال است، بیان کرد: این 
حرفه   43۰ و  ثابت  کارگاه   1۲۰ قالب  در  مراکز 
آموزشی فعالیت می کنند. خوشایند با اشاره به اینکه 
144 آموزشگاه آزاد فعال در سطح استان وجود دارد، 
افزود: در این مراکز نیز 136 حرفه آموزشی وجود 
دارد که به طور متوسط ساالنه به سه ونیم میلیون 
نفر ساعت آموزش ارائه می کند. وی به فعالیت ۲ 
مرکز علمی کاربردی در دو شهرستان استان اشاره 
کرد و افزود: تا کنون 3۰۰ دانشجو در این مراکز 
التحصیالن  فارغ  درصد   9۰ و  کرده اند  تحصیل 
و  فنی  آموزش  مدیرکل  شده اند.  کار  بازار  وارد 
اینکه گواهی نامه های  به  اشاره  با  استان  حرفه ای 
بین المللی  اعتبار  حرفه ای  و  فنی  مهارت آموزی 
مهارت  گواهی نامه های   93 سال  از  گفت:  دارد، 
به کارت های الکترونیک مهارت تبدیل شده است. 
خوشایند به نیازسنجی مهارتی در 11 شهرستان 
که از اقدامات مهم سازمان بوده اشره کرد و افزود: 
این اداره ۲۲ درصد کاهش در بخش هزینه ها، 13 
درصد افزایش در بخش درآمد و 19 درصد افزایش 
از  همچنین  وی  است.  داشته  عملکرد  بخش  در 
افتتاح دو پروژه فنی و حرفه ای در امسال خبر داد 
و گفت: خوشایند افزود: یک میلیارد و 6۲ میلیون 

تومان برای این مراکز هزینه شده است.

مالیی- صبح روزگذشته جلسه شورای شهر 
بیرجند با حضور 1۰عضو و شهردار در سالن 
جلسه  این  در  که  شد  برگزار  شورا  جلسات 
بررسی  مورد  فرهنگی  کمیسیون  مصوبات 
ایستگاه  و  کتابخانه  ایجاد  که  گرفت  قرار 
مطالعه از مهمترین مصوبات این جلسه بود .

ایستگاه مطالعه در پارک ها

در  مطالعه  ایستگاه  تاسیس  از  عبدالرزاق 
کتابخانه  و  دارند  نمازخانه  که  هایی  پارک 
نهاد  افزود:  و  داد  خبر  شهر  در  سیار  های 
کتابخانه ها برای شارژ این مکان ها اعالم 

آمادگی کرده است.
مدیح شهردار بیرجند نیز با قول مساعد برای 
کتابخانه   احداث  منظور  به  اتوبوس  تامین 
نداریم  مشکلی  اتوبوس  تامین  برای  گفت: 
وی  دارد.  وجود  مشکل  نیرو  تامین  در  اما 
تاسیس  با  مرتبط  های  دستگاه  کرد:  تاکید 
مرکز مشاوره و راه اندازی کتابخانه سیار باید 
سهمشان مشخص و ردیف بودجه این طرح 

ها تعیین شود تا مشکلی به وجود نیاید. 
کتابخانه سیار  کلیات دو طرح  است  گفتنی 

و ایستگاه مطالعه در پارک ها مصوب شد.
عنوان  کار  دستور  قرائت  با  عبدالرزاق 
اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  کل  اداره  کرد: 

به  جشن  برگزاری   برای  شهرداری  از 
درخواست  شهر  سطح  در  هفته  یک  مدت 
جشن  این  که  است  کرده  مالی  مساعدت 

بیش از 3۵ میلیون تومان هزینه دارد.
زنگویی رئیس شورای شهر در این خصوص 
با بیان اینکه کسی با  شور و نشاط در شهر 
مخالف نیست بیان کرد: شهرداری در حال 

حاضر بودجه کافی ندارد  . شهردار در همین 
خصوص خاطرنشان کرد: پارک توحید محل 
نیرو  شهرداری  که  است  جشن  این  اجرای 
اجرایی و محل رایگان را در اختیار فرهنگ 
و ارشاد قرار خواهد داد و مصوب شدمبلغی 

جشن  این  برگزاری  برای  شهرداری  نیز  
مساعدت نماید.

دستور کاری که سه سال
 در انتظار مصوبه بود

با  بیرجند  معرفی  مستند  بعدی  کار  دستور 

قالیبافان  که  بود  تومان  میلیون   33 اعتبار 
است  سال   3 کار  دستور  این  کرد:  بیان 
پیشنهاد  فرد  و  شوراست  مصوبه  انتظار  در 
دهنده کارهای پژوهشی و اقدامات اولیه آن 
را انجام داده است. وی تاکید کرد: حتی با 

مبلغ کم باید از هنرمندان بومی حمایت کرد.
شهرداری  مالی  وضع  اینکه  بیان  با  مدیح 
توانمان  حد  در  کرد:  تصریح  نیست  خوب 
به ساخت آن مستند کمک خواهیم کرد و 
مقررشد این طرح از طریق مناقصه برگزار و 
سرود بیرجند نیز در این جلسه با اعتبار۵ تا 

7 میلیون تومان مصوب شد.

در حاشیه

دستور کار برگزاری جشنواره عکس بیرجند 
این  در  مطروحه  موضوعات  از  ایران  قاب 

 ، مدیح  پیشنهاد  با  که  بود  شورا  جلسه 
همایش ملی بیرجندشناسی به جای جشنواره 
که  موضوعی  شد.دومین  موافقت  عکس 
بیشترین وقت جلسه را گرفت اجاره بیلبورد 
با  بنیاد شهید بود که  های ورودی شهر به 
بیلبوردها  دائم  مالکیت  تقاضای  به  توجه 
خود  نظرات  شورا  اعضای  نهاد  این  توسط 
پیشنهاداتی  و  بیان  خصوص  این  در  را 
فضاهای  واگذاری  نحوه  خصوص  در 
و  شهید  بنیاد  چون  نهادهایی  به  تبلیغاتی 
جلسه  این  حاشیه  در   . گردید  طرح  سپاه 
شفاف  و  صریح  شورا   اعضای  از  بعضی 
نمی  دستورکارها  مورد  در  را  نظرهایشان 
دیگر  اعضای  اعتراض  موجب  که  گفتند 
از اعضای شورا در  شورا قرار گرفت. یکی 
در  خبرنگاران  حضور  گفت:  خصوص  این 
و  کرده  بیشتر  را  مشکالت  شورا  جلسات 
اعضا به صراحت و شفاف حرفشان را نمی 

زنند و تبلیغاتی صحبت می کنند.
»بهترین« یکی دیگر از اعضای شورا بیان 
خواهیم  می  که  است  سال  سه  ما  کرد: 
بعضی  اما  بیاوریم  به جلسات  را  خبرنگاران 
دیگر  طاهری  کردند.  نمی  قبول  اعضا  از 
عضو شورا  نیز افزود : دستگاه های اجرایی 
و  اندازند  می  شورا  دوش  به  را  کارهایشان 

وظایف ذاتی خود را انجام نمی دهند. 

گذشته  روز  جنوبی  خراسان  مسئوالن 
در بازدید از شهرک صنعتی بیرجند پای 
درد دل تولید کنندگان نشستند و آنها از 
مشکالت خود با بانکها بیشترین گالیه 
را داشتند. چندی است که تعطیلی خرد 
بیرجند  در  تولیدی  واحدهای  کالن  و 
شده  تبدیل  کننده  نگران  معضلی  به 
دلیل  به  بعضا  که  هایی  واحد  است. 
نبود سرمایه در گردش و  بدهی مالی، 
مشکالت عدیده از چرخه اقتصاد خارج 
بر خود دیده  را  تلخ  شده و سرانجامی 
واحد   ۵3۰ مسئوالن،  اظهار  به  اند.بنا 
استان وجود داشته  تولیدی صنعتی در 
که از این تعداد، 4۰ درصد در وضعیت 
برگشت  شک  بی  دارند.  قرار  تعطیلی 
تولید  چرخه  به  ها  واحد  این  دادن 
نیازمند توجه جدی از سوی مسئوالن و 
دولت است. گویی هم اکنون نارضایتی 
کمرشکن  مشکالت  و  ها  کننده  تولید 
را  مسئوالن  تولیدی،  های  واحد  در 
برآن داشته است که در حل این موانع 
اقداماتی انجام دهند. از این رو جمعی 
فرماندار  همراه  به  استانی  مسئوالن  از 
واحدها،  این  از  بازدید  طی  بیرجند 
جویای مشکالتشان شده و راهکارهایی 

را نیز ارائه دادند.

ضرورت همکاری بانک ها
با واحد های تولیدی

در  خاوران  بهبود  شرکت  مدیرعامل 
از مهم  را  بانکی  بازدید، مشکالت  این 
ترین مشکل پیش روی شرکت دانست 
و افزود: این مشکل از سال 93 تاکنون 

ضرورت  و  بوده  شرکت  این  گریبانگیر 
همکاری بانک ها با واحد های تولیدی 
را می طلبد. آرش وحید نیا با بیان اینکه 
در فاصله زمانی سال 88 تا 9۲، شرایط 
در  افزود:  بود،  حاکم  شرکت  بر  خوبی 
این بازه زمانی 8۵ درصد از تولیدات را 
داد:  ادامه  نیا  وحید  کردیم.  می  صادر 
این شرکت در حال حاضر با بدهی یک 
میلیارد تومان و زیر ظرفیت نیز مشغول 
فعالیت است.وی از توافق قرارداد سرمایه 
و  داد  خبر  ها  نهاد  دیگر  با  گردش  در 
گفت: امید است با راهکارهای ارائه شده 
نیز جانی دوباره  این شرکت  مسئوالن، 
خاوران  بهبود  شرکت  بگیرد.مدیرعامل 
میلیارد   ۲3 میزان  همچنین  داد:  ادامه 
به  تومان تسهیالت سرمایه در گردش 

این شرکت اختصاص یافته است.

بدهی باالی بانکی دامن گیر 
واحدهای تولیدی

مدیرعامل شرکت ایران کاوش بیرجند 
در این بازدید، اظهار کرد: این شرکت 
با پنج خط تولید و ظرفیتی برابر با یک 

تن در ساعت در حال فعالیت است.
باالی  بدهی  آذربایجانی  محمدرضا 
تولید  واحد  این  مشکالت  از  را  بانکی 
دانست و افزود: هم اکنون ۵.۲ میلیون 
تومان  میلیارد   ۲.8 آالت،  ماشین  یورو 
نیز  تومان  میلیارد  دو  و  ثابت  سرمایه 

سرمایه در گردش بدهی داریم.
وی کیفیت محصوالت تولیدی را بسیار 
باال دانست و اظهار کرد: قیمت باالی 
این محصوالت باعث رکود بازار فروش 

در استان شده است.آذربایجانی با بیان 
اینکه هم اکنون ۲۲ نفر در این شرکت 
راه  با  افزود:  هستند،  فعالیت  مشغول 
اندازی خط جدید تولید، اشتعال به ۲۰۰ 
نفر افزایش می یابد. مدیرعامل شرکت 
میلیون   7۰۰ دریافت  از  کاوش  ایران 
از  گفت:  و  داد  خبر  تسهیالت  تومان 
میلیارد  پنج  میزان  بیرجند  فرماندار 
را درخواست کرده و مبلغ 7۰۰  تومان 

میلیون تومان دریافت کرده ام.

کمبود شکر، تعطیلی بخشی
از کارخانه را رقم زد

تولید  با  سبز  دنیای  شرکت  مدیرعامل 
اظهار  بازدید،  این  در  مربا  محصول 
کرد: این کارخانه برای ۵1 نفر اشتغال 
با  محمدی  گل  امید  بود.  کرده  ایجاد 
بیان اینکه از اواسط ماه مبارک رمضان 
افزود:  ایم،  شده  مواجه  کمبود شکر  با 
این  کاری  شیفت  یک  راستا  این  در 

کارخانه تعطیل شده است.
وی ادامه داد: هم اکنون افزایش قیمت 
و  بازکرده  را  بازی  دالل  میدان  شکر، 
تولید  ظیفیت  و  اشتغال  کاهش  باعث 

این کارخانه شده است.
گل محمدی با بیان اینکه ظرفیت تولید 
روزانه 18 تن است، ادامه داد: تولید این 
در  تن شکر  نیازمند شش  میزان شکر 
روز است.مدیرعامل شرکت دنیای سبز 
این  تولیدات  درصد   8۵ کرد:  اظهار 
و  افغانستان  کشورهای  به  محصول 
تاجیکستان صادر می شود.گفتنی است 
فرماندار بیرجند به صورت تلفنی برای 

حل مشکل این کارخانه اقدام کرده اما 
مشکل  این  حل  پیداست  که  آنگونه 

بررسی های زیادی را الزم دارد.

خبرهای خوش برای واحد های 
تولیدی در راه است

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت 
خراسان جنوبی در این بازدید ها با بیان 

اینکه بسته های حمایتی ویژه ای برای 
شده  گرفته  نظر  در  تولید  های  واحد 
برای  خوشی  خبرهای  افزود:  است، 

واحد های تولیدی استان در راه است.
پیگیری  خواستار  شهرکی  داوود 
مشکالت توسط مدیران کارخانه ها و 
افزود: هرچه  واحد های تولیدی شد و 
با جدیت  ها  و تالش  ها  پیگیری  این 
بیشتری دنبال شود، نتایج بهتری را به 

دنبال خواهد داشت.

معرفی ۶۰ درصد از واحد ها 
برای اخذ تسهیالت

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی 
 4۰ اینکه  بیان  با  هم  جنوبی  خراسان 
در  واحد ها  و  نواحی صنعتی  از  درصد 
افزود:  اند،  شده  واقع  صنعتی  شهرک 
اخذ  برای  ها  واحد  این  از  درصد   6۰
تسهیالت به بانک ها معرفی شده اند.

عباس جرجانی ادامه داد: امید است با 
گردش،  در  سرمایه  تسهیالت  تزریق 
بخش اعظمی از مشکالت کنونی رفع 
شود.وی خواستار تکمیل مدارک واحد 
های تولیدی شد و اظهار کرد: تکمیل 
بزرگی  تولیدی گام  مدارک واحد های 

در جهت اخذ این تسهیالت است.

برگشت واحد های تعطیل شده 
به چرخه تولید

بازدیدها،  این  در  نیز  بیرجند  فرماندار 
اظهار کرد: این بازدید با هدف رسیدگی 
تولیدی  های  واحد  مشکالت  به 
کوچکی که از چرخه تولید خارج شده 
با  ناصری  علی  است.  شده  انجام  اند، 
رفع  و  تسهیالت  ستاد  در  اینکه  بیان 
حل  برای  راهکارهایی  تولید  مونع 
است،  شده  ارائه  ها  واحد  این  مشکل 
واین  مسئوالن  تالش  تمالم  افزود: 

این است که واحدهای  بر  ستاد مبنی 
برگردند.  تولید  چرخه  به  شده  تعطیل 
فروش محصوالت  بازار  به  اشاره  وی 
همچنین  کرد:  اظهار  واحدها،  تولیدی 
امید است بتوانیم بازار خود را بر مبنای 
کنیم.  ایجاد  بنیان  دانش  های  طرح 
فرماندار بیرجند تاکید کرد: باید فاصله 
ی بین واحد های تولیدی با بازار مواد 
اولیه و بازار مصرف نیز برطرف شده و 

صادرات پایداری ایجاد شود.

استمهال بدهی بانکی برخی 
واحد های تولیدی

انجام  بازدید های  به  اشاره  با  ناصری 
کرد:  بیان  تولیدی،  واحد  سه  از  شده 
انبوه  دلیل  به  کاوش  ایران  شرکت 
است.  بوده  تعطیل  بانکی  بدهی 
عوامل  جمله  از  را  ارز  نرخ  تغییر  وی 
بدهی این شرکت دانست و گفت: این 
در  را  نیاز  مورد  آالت  ماشین  شرکت 
زمان تحریم وارد کرده و هزینه های 
را متحمل شده است.ناصری  هنگفتی 
تسهیالت  است  امید  اینکه  بیان  با 
ادامه  کنند،  اخذ  را  در گردش  سرمایه 
داد: با رایزنی های انجام شده، بدهی 
استمهال  نیز  ها  بانک  به  شرکت  این 
این  تولیدی  است. وی محصول  شده 
افزود:  و  کرد  عنوان  لوله،  را  شرکت 
های  پروژه  سفارش  با  اکنون  هم 
استانی  دولتی  های  شرکت  برخی 
مشغول به فعالیت شده است.ناصری با 
بیرجند  بهبود صنعت  به شرکت  اشاره 
کرد:  بیان  قیر،  ی  تولید  محصول  با 
زیر ظرفیت  با  این شرکت  اکنون  هم 
فعالیت می کند.فرماندار بیرجند با بیان 
برای  باید  تولیدی  های  واحد  اینکه 
مشوق  دنبال  به  بازار  و  تولید  افزایش 
اجرای  با  است  امید  داد:  ادامه  باشند، 
برسد.  باالیی  ظرفیت  به  توسعه  طرح 
زیادی  تولیدی  های  واحد  اکنون  هم 
نقدینگی،  مشکالت  با  بیرجند  در 
بدهی مالی، سرمایه در گردش و نبود 
بازار فروش دست و پنجه نرم کرده و 

نیازمند توجه مسئوالن است.

حضور خبرنگاران در جلسات شورا  ؛ خوب یا بد

یک بام و دو هوای حمایت از مرغداران
شرایطی  در  برزجی-  عصمت 
تولید  که خشکسالی شدید وضعیت 
بخش  در  خصوص  به  استان  در  را 
کرده  بحرانی  دامداری  و  کشاورزی 
است شرکت پشتبانی امور دام با اخذ 
ضمانت نامه بانکی اقدام به فروش 
نهاده های دامی نموده تا  واحدهای 
مرغداران  خصوص  به  و  تولیدی 
دهند.   ادامه  خود  فعالیت  به  بتوانند 
که سال  مرغدارانی  بین  این  در  اما 
94 سال پر خسارتی برای آنها بوده 
و نتوانستند بدهی خود را به شرکت 
که  کنند  پرداخت  دام  امور  پشتبانی 
نامه  ضمانت  شده  باعث  امر  همین 
اجرا  به  شرکت  توسط  بانکی  های 
گذاشته شود. آنچه که مورد اعتراض 

چرا  که  بود  این  هست  مرغداران 
مهلت  دام  امور  پشتبانی  شرکت 
قایل  کنندگان  تولید  برای  کوتاهی 
را  خود  بدهی  بتوانند  تا  شود  نمی 
پرداخت کنند. و این در حالی است 
که وزارت جهاد و همچنین سازمان 
جهاد کشاورزی استان از بانک های 
این  مجموعه  زیر  حتی  که  عامل 
سازمان به حساب نیامده خواسته اند 
که در خصوص استمهال تسهیالت 
نمایند  مساعدت  استان  مرغداران 
عنوان  به  ها  بانک  که  آنجا  از  و 
از  خارج  در  اقتصادی  موسسات 
مجموعه وزارت جهاد نسبت به این 
سوال  اند  کرده  مساعدت  استمهال 
وزارت  مجموعه  زیر  چرا  اینجاست 

پذیرا  را  خود  سازمانی  دستور  جهاد 
حمایتی  دستورالعمل  این  و  نیست 
بام و دو هوا  مصداق همان » یک 
« یی است که از دیگران انتظار می 
جهاد  مجموعه  داخل  در  ولی  رود 

عملیاتی نشده است .
این  در  ما  خبرنگار  پیگیری 
مدیرعامل  گفتگوی  با  خصوص 
در  دام  امور  پشتبانی  شرکت 
آغاز شد. عصاریان  خراسان جنوبی 
در این گفتگو با بیان اینکه ضمانت 
تولید  از  دار  مدت  صورت  به  نامه 
از  بیش  فروش  قبال  در  کنندگان 
تن سویا  هزار   ۲ ذرت،  تن  هزار   ۵
گفت:  شده  اخذ  جو  تن  هزار   7 و 
وجود  پرداخت  مهلت  تمدید  امکان 

کشور  پشتبانی  شرکت  چون  ندارد 
مدیره  هیئت  تصمیم  با  تهران  در 

باید مجوز تمدید بدهد. 

اخذ موافقت های اولیه برای 
تمدید ضمانت نامه ها 

همچنین دکتر مدرسی معاون بهبود 
کشاورزی  جهاد  دامی  تولیدات 
خبرنگار  با  گفتگویی  در  نیز  استان 
ما از پیگیری های متعددی در این 
شرکت  گفت:  و  داد  خبر  خصوص 
پشتبانی امور دام تابع قوانینی هست 
و تصمیمات هیئت مدیره در تهران 
باشد.   می  ها  استان  در  اجرا  قابل 
های  پیگیری  اینکه  بیان  با  وی 
شده  شروع  قبل  ماه   6 از  استانی 

داده  انجام  متعددی  مکاتبات  افزود: 
سابق  استاندار  شخص  حتی  و  ایم 
نیز از طریق وزیر موضوع را پیگیری 
استان  برای  ویژه  شرایط  تا  کرده 
با توجه به وضعیت  خراسان جنوبی 

خشکسالی قایل شوند. 
جهاد  دامی  تولیدات  بهبود  معاون 
اخذ  از  جنوبی  خراسان  کشاورزی 
این  نتیجه  در  اولیه  های  موافقت 
در  گفت:  و  داد  خبر  ها  پیگیری 
نتیجه این موافقت شفاهی مقرر شده 
حداقل 4 ماه مهلت برای مرغداران 
گرفته  نظر  در  جنوبی  خراسان 
هیچ  مکتوب  صورت  به  اما  شود 
پشتبانی  شرکت  به  دستورالعملی 
امور دام در استان ابالغ نشده است. 

مدرسی یکی از مشکالت اصلی در 
این زمینه را کمبود نقدینگی شرکت 
افزود:  و  دانست  دام  امور  پشتبانی 
نقدینگی  این  از  اعظمی  بخش 
هزینه  واحدها  تولیدات  خرید  برای 
برای  نیز  پشتبانی  شرکت  لذا  شده 
مجبور  نقدینگی  کمبود  این  جبران 
کند.  بودجه  تامین  طریقی  به  است 
ثمر بخش  از  امیدواری  ابراز  با  وی 
گفت:  استانی  های  پیگیری  بودن 
هر  ما  که  هایی  خواسته  از  یکی 
روز از طریق وزارتخانه پیگیری می 
کنیم همین موضوع تمدید ضمانت 
یادآور  وی  است.  بوده  ها  نامه 
تهران در  موضوع  این  تثبیت   شد: 

زمان بر است .

شکر کام واحدهای تولیدی را تلخ کرد ؛ گالیه تولید کنندگان از بانک ها
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امام رضا علیه السالم فرمودند:
 َمن حاَسَب نَفَسُه َربََح َوَمن َغَفَل َعنَها َخِسر

آن کسى که نفسش را محاسبه کند، سود برده است و آن کسى که 
از محاسبه نفس غافل بماند، زیان دیده است.
)بحار األنوار، ج 78، ص 352، باب 26، ح 9( 

 ایرنا- گشایش نمایشگاه حرکت به مناسبت هفته ملی مهارت و آموزش های کارآفرینی در بیرجندعکس روز 

کمیته نظارت بر برجام به عهدشکنی 
و دو بار نقض برجام اعتراض کند 

محسن رضایی ، دبیر مجمع تشخیص مصلحت 
که  بود  خوبی  فرصت  برجام  اینکه  به  اشاره  با 
بخش اقتصادی بهتر عمل کند، اما ضعیف عمل 
اقتصادی  دستور  چند  معطل  اقتصاد  گفت:  شد، 
به خاطر  برجام می تواند  بر  است. کمیته نظارت 
تعهدات  نقض  بار  دو  و  آمریکا  تعهدات  عدم 
برجام توسط آمریکا، اعتراض کند و پرونده های 
را  آمریکا  و  کرد  شکایت  باید  بسازند.  سنگینی 
آمریکایی ها  به  نمی شود  گذاشت.  فشار  تحت 
برادرانه نگاه کرد. خزانه داری آمریکا می توانست 
اروپایی ها و طرف  برای خودشان،  سه بخشنامه 
های آسیایی ما صادر کند. اگر این دستور عمل 

موجود بود به اقتصاد ما کمک می شد.

گزینه اول اصالحات  همچنان روحانی است

یک عضو شورای مرکزی حزب اسالمی کار گفت: 
اگر آقای روحانی به دنبال تحقق شعارهای سال 92 
باشد، اصالح طلبان همچنان از او حمایت خواهند 
احزاب  اول  گزینه  قاعدتا  افزود:  نیشابوری  کرد. 

اصالح طلب تا این لحظه همچنان روحانی است

متکی : تصور می کردم آقای کواکبیان 
فقط کج فهم است اما ...

منوچهر متکی، وزیر اسبق امور خارجه کشورمان   
در پاسخ به سؤالی درباره تذکر مصطفی کواکبیان 
در مجلس به صدا و سیما مبنی بر اینکه سیاست 
رسمی نظام، محکومیت کودتای اخیر در ترکیه و 
حمایت از اردوغان است، اما وزیر اسبق امور خارجه 
در برنامه گفت و گوی ویژه خبری برخالف مصالح 
رسمی کشور صحبت کرد، اظهار داشت: »تا پیش 
از این تصور می کردم آقای کواکبیان آدمی خوش 
فکر، ولی کج فهم است. متأسفانه با این اظهارات 

مشخص شد ایشان در اصل فهم مشکل دارد.«

الویری: برخی اصالح طلبان در جهت 
تضعیف عارف قدم برداشتند

یک فعال سیاسی اصالح طلب گفت: لیست امید 
در دو مرحله دچار تغییراتی شد که با شاخص های 
جابه جا  را  نفر   9 حدود  و  نداشت  همخوانی  ما 
در  اصالح طلبان  برخی  اقدام  از  الویری  کردند. 
اعضای  برخی  حمایت  و  عارف  تضعیف  جهت 
گفت:  و  کرد  گالیه  الریجانی  از  دولت  کابینه 
و  رویه  وحدت  آن  که  کردند  کسانی  را  اشتباه 
صدای هماهنگی که بین اصالح طلبان در حمایت 
از آقای عارف مطرح شد، خدشه دار کردند. وقتی 
اصالح طلبان به یک جمع بندی می رسند ولو اینکه 
این جمع بندی اشتباه باشد، منطقی این است بقیه 

حمایت کنند یا حداقل سکوت کنند.

اعتراف منابع رژیم صهیونیستی: 
انتظار سرنگونی اردوغان را داشتیم

کردند  افشا  صهیونیستی  رژیم  ای  رسانه  منابع 
که این رژیم انتظار داشت کودتا در ترکیه پیروز 
کاسبت«  »بن  شود.  سرنگون  اردوغان  و  شده 
»معاریو«  صهیونیستی  روزنامه  نگار  روزنامه 
گفت:  باره  این  در  پالس«  »اسرائیل  سایت  و 
ها  نفس  صهیونیستی(  )رژیم  اسرائیل  در  همه 
را در سینه حبس کرده و منتظر موفقیت کودتا 
بودند و انتظار داشتند اردوغان را پشت میله های 
افشا کردند مسئوالن  ببینند. منابع عبری  زندان 
این رژیم شب کودتا با حساسیت خاصی حوادث 
که  بودند  امیدوار  و  کردند  می  دنبال  را  کودتا 

نهایت کودتا رهایی از اردوغان باشد. 

اعزام تروریست به ایران توسط کنسولگری 
عربستان در شمال عراق

محسن رضایی ، دبیر مجمع تشخیص مصلحت 
شمال  در  عربستان  کنسولگری  اینکه  بیان  نظام 
گفت:  می کند،  اعزام  ایران  به  تروریست  عراق 

سعودی ها شرورترین حکومت روی زمین هستند.

کمالوندی : اقدامات طرف مقابل خالف برجام است
 

سخنگوی سازمان انرژی اتمی با اشاره به اینکه برخی 
درخصوص  است،  برجام  مقابل خالف  اقدامات طرف 
نیم  و  ماه  یک  در  ما  گفت:  ایران  پذیری   بازگشت 
افزایش  را  موادمان  و  سانتریفیوژها  تعداد  می  توانیم 
طرف  هم  مذاکرات  از  بعد  افزود:  کمالوندی  دهیم. 
استقبال  سرمایه  گذاران  از  و  شود  رفع  موانع  همه  ندارد  دوست   مقابل 

نمی  کند که به کشور ما بیایند و سعی می  کند به نحوی مانع شود.

سالیق برخی اصولگراها به اصالح  طلبی نزدیک شده ؛ هنوز چیزی معلوم نیست
 

وزیر آموزش و پرورش دولت احمدی نژاد معتقد است: پیروزی کاندیدای اصولگرایان مقابل روحانی در سال 96 بستگی به فردی دارد که در 
نهایت همه اصولگرایان بر روی او به اجماع خواهند رسید. حاجی بابایی با اشاره به نزدیکی اصولگرایان معتدل به اصالح طلبان ادامه داد: 
این نوع نگاه باعث شد که جبهه های اصولگرا و اصالح طلب بیشتر به هم نزدیک شوند و دیدیم که اصولگرایان برای انتخابات 92 به نتیجه 
نرسیدند و ناچارا توفیقی از طرف اصولگرایان نصیب اصالح طلبان شد که پیروزی به دست بیاورند. وی در مورد احتمال حمایت اصولگرایان 

از روحانی نیز گفت: ما باید ببینیم که آقای روحانی مورد حمایت خود اصالح طلبان نیز خواهد بود یا اینکه در مورد وی به جمع بندی نمی رسند، هنوز چیزی معلوم نیست.

مشایی به طور کلی فعالیت سیاسی ندارد 
 

در پی انتشار اخباری در خصوص سخنرانی مشایی دفتر 
وی اطالعیه ای صادر کرد. در این اطالعیه آمده : رحیم 
نداشته،  تنها در گردهمایی مذکور سخنرانی  نه  مشایی 
بلکه اساسا حضور هم نداشته است. در این اطالعیه تاکید 
شده، همان گونه که پیش از این نیز بارها اطالع رسانی 
شده، مهندس مشایی به طور کلی فعالیت سیاسی ندارد و در هیچ مراسمی که 

سیاسی بوده یا حتی ممکن است شائبه سیاسی داشته باشد، حضور نمی یابد.

سخنگوی شورای نگهبان از بررسی پیشنهاد 
وزارت کشور برای برگزاری انتخابات ریاست 
جمهوری 96 پیش از موعد مقرر قانونی در 

این شورا خبر داد.
شورای  سخنگوی  کدخدایی،  عباسعلی 
نگهبان گفت: تالش می کنیم در دوره جدید 
با مجلس شورای  نگهبان همکاری  شورای 
توسعه  قوا  روسای  و  نمایندگان  اسالمی، 
و  تقنین  حوزه  در  بتوانیم  تا  یابد  افزایش  و 
باشیم  انتخابات همکاری های خوبی داشته 
داشته  مردم  و  کشور  برای  خوبی  برکات  تا 
از  دیگری  بخش  در  همچنین  وی  باشد. 
سخنانش در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره 
اینکه گفته می شود آقای احمدی نژاد رئیس 
و  دارد  انتخاباتی  فعالیت های  جمهور سابق 
نگهبان  شورای  در  وی  که  معتقدند  برخی 
تایید صالحیت نمی شود، اما خودش می گوید 

از  و  ندارد  وجود  رد صالحیتش  برای  دلیلی 
قوه  در  وی  به  منتسب  پرونده های  طرفی 

قضائیه موجود است، نظر شورای نگهبان با 
نگاه به این پرونده ها در قوه قضائیه چگونه 

گمانه زنی  شاید  کرد:  اظهار  باشد،  می تواند 
درباره نظر شورای نگهبان کار دستی نباشد، 

البته هر کسی می تواند نظر شخصی خود را 
این  نباید  آنها  از  هیچکدام  اما  باشد،  داشته 

نظرات را منتسب به شورای نگهبان بدانند. 
همه اینها گمانه زنی است و نباید به آن توجه 
در  نگهبان  شورای  سخنگوی  باشید.  داشته 
خصوص سوالی درباره اینکه شورای نگهبان 
برای بررسی صالحیت های گرایش سیاسی 
داوطلبان  بودن(  اصولگرا  یا  و  )اصالح طللب 
برای  افزود:  خیر  یا  می دهد  قرار  مدنظر  را 
اصولگرایی  بین  تفاوتی  نگهبان  شورای 
از  دو  هر  و  ندارد  وجود  اصالح طلبی  و 
نگهبان  شورای  هستند،  نظام  خدمتگزاران 
مقررات  و  قوانین  چارچوب  در  را  نظراتش 
به  را  همه  نگهبان  شورای  می کند،  مطرح 
در  همچنین  کدخدایی  می بیند.  چشم  یک 
حقوق های  اینکه  درباره  سوالی  به  پاسخ 
نجومی می تواند تاثیری در بررسی صالحیت 
کاندیداهای انتخابات آتی داشته باشد، گفت:  
اگر تخلفی صورت گرفته باشد آن را حتما در 

قرار  نگهبان  بررسی صالحیت ها در شورای 
می  دهیم البته باید در اصالح قانون انتخابات 
سخنگوی  گیرد.  قرار  مدنظر  هم  موارد  این 
شورای نگهبان در مورد چرایی رد صالحیت 
خمینی،  حسن  سید  مانند  چهره ها  از  برخی 
اطالع رسانی  گفت:  هاشمی  و  خالقی  مینو 
با  من  و  نشده  انجام  رابطه  این  در  خوبی 
نگهبان  شورای  اقدامات  که  موضوع  این 

کارشناسی نبوده، موافق نیستم.
 وی افزود: شورای نگهبان بر اساس مستندات ،

پرونده های افراد را بررسی می کند.
کدخدایی اضافه کرد: سعی کردیم که دالیل 
رد صالحیت را خدمت همه کسانی که نامزد 
بودند، اعالم کنیم. در این دوره به خود افراد 
گفته می شود  که  این  از  و  است  ابالغ شده 
انجام  را  کارشناسی  کار  نگهبان  شورای 

نمی دهد، انصاف نیست.

تأثیر حقوق های نجومی در بررسی صالحیت کاندیداهای انتخابات آینده
اطالع رسانی خوبی در رابطه با رد صالحیت سید حسن خمینی و هاشمی انجام نشد

آگهی مزایده شماره 2/95    نام مزایده گذار: بانک سپه
موضوع مزایده: فروش امالک و اموال مازاد بانک سپه

نوع کاربریشماره پالک ثبتیردیف
عرصه

نحوه فروشتوضیحاتآدرسقیمت پایه )ریال(اعیان )متر مربع( ) متر مربع(

1
قطعات 82 الی 89 

فرعی از 1929 اصلی 
بخش 11 قاین

101861961صنعتی

کارخانه 
6/200/000/000
ماشین آالت 
675/000/000

شهرک صنعتی قاین

محل طرح واگذاری 
شرکت شهرکهای 
صنعتی می باشد و 
متقاضی می بایست 

شرایط شرکت شهرکهای 
صنعتی را جهت 

جانشینی دارا باشد

20 درصد نقد، 
الباقی در 36 
قسط متوالی

2

قطعه 4050 از بلوک 
صنایع شیمیایی 
)محل کارخانه 

سروشان
 پلیمر سابق(

47301600صنعتی

کارخانه 
8/900/000/000
ماشین آالت 
2/909/000/000

شهرک صنعتی 
بیرجند

محل طرح واگذاری 
شرکت شهرکهای 
صنعتی می باشد و 
متقاضی می بایست 

شرایط شرکت شهرکهای 
صنعتی را جهت 

جانشینی دارا باشد

نقد ، نقد و 
اقساط)20 
درصد نقد، 

الباقی در 36 
قسط متوالی

زمان، مهلت و محل دریافت اسناد مزایده:
عالقه مندان به شرکت در مزايده می توانند پس از نشر آگهی جهت دريافت برگ شرايط مزايده با در دست داشتن فیش واريزی به مبلغ 100/000 ريال به حساب 460/10000 به نام بستانکاران 
اين بانک نزد يکی از شعب بانک سپه در سراسر کشور بابت شرکت در مزايده به مديريت شعب بانک سپه واقع در خراسان جنوبی- بیرجند- میدان طالقانی- دايره پشتیبانی و خدمات مراجعه 

نمايند.
الف: مهلت دریافت اسناد: حداکثر تا آخر وقت اداری روز پنجشنبه مورخ 95/5/14   ب: مهلت تحویل پیشنهادات:حداکثر تا آخر وقت اداری روز يکشنبه مورخ 95/5/24 

تبصره1: کلیه اموال و امالک عرضه شده با وضعیت موجود به فروش می رسد. تبصره 2: در شرايط مساوی اولويت با فروش نقدی است تبصره 3: به میزان پرداخت غیرنقدی، طبق تعرفه بانکی 
سود تعلق می گیرد. تبصره 4: اطالعات و جزئیات اموال فوق الذکر در اسناد مزايده مندرج می باشد. برای کسب اطالعات بیشتر با شماره 05632387125 تماس حاصل نمايید.  

بانک سپه دایره پشتیبانی و خدمات - مدیریت خراسان جنوبی

کـــاالی چـــوب مظلومـــی

شعبه یک : بیرجند- نبش مطهری 16
شعبه 2: خیابان مدرس – نبش بیست متری چهارم خلیل طهماسبی
09155619149 -09155618059

* مــرکــز تــولیــد ســرویــس خــواب سیسمــونـــی و ... 
* معمــار رویاهایتــان »گـــل چـــوب« 

PVC -آیشیک – AGT پخــش انواع ام. دی. اف *

 شرکت نموده يا از طريق ارسال پیامک، حضور سبزشان، پارچه نويسی و تماس تلفنی با ما 
همدردی نمودند و يا از شهرها و روستاهای اطراف ما را مورد تفقد خود قرار دادند، اعالم می نمايیم

 از درگاه باريتعالی طول عمر با عزت و سربلندی شما بزرگواران را آرزومنديم.
ضمنا مراسم سومین روز درگذشت آن مرحومه امروز یکشنبه 95/05/3 از ساعت 4:30 الی 
 5:30 بعدازظهر در محل مسجد علی ابن ابیطالب )ع( واقع در خیابان بهشتی  برگزار می گردد

حضور شما بزرگواران موجب شادی روح آن مرحومه و تسلی قلوب بازماندگان خواهد بود.

همسرت علی بیابانی و دخترت فاطمه زهرا

بدينوسیله مراتب سپاس و قدردانی 
خودمان را از يکايک دوستان، اقوام، 
آشنايان، ادارات، ارگان ها، نهادها و 
تمامی سروران ارجمند که در مراسم 

تشییع و تدفین و ترحیم 

مرحومــه
 نرگس اسماعیلی










