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خراسان جنوبی همچنان در صدر استان های کم بارش کشور
از ابتدای مهرماه سال گذشته تا پایان تیرماه سال جاری،  میزان بارندگی در ۹ استان نسبت به سال آبی گذشته با کاهش روبرو بوده است که 
خراسان جنوبی با 18 درصد کاهش بارندگی نسبت به سال گذشته در این ردیف قرار دارد . از ابتدای مهرماه سال گذشته تا ۳۰ تیرماه سال جاری،   
میزان بارندگی در ۹ استان یزد، اصفهان، سیستان و بلوچستان، چهارمحال و بختیاری، خراسان جنوبی، گیالن، کرمان، آذربایجان شرقی و سمنان 

از یک تا ۴1 درصد کاهش داشته است. براساس این آمار  میزان بارش استان  خراسان جنوبی ۷۲.۰۷ میلی متر بوده است . 

سخنگوی دولت : 
سقف حقوق مسئوالن کشور ۱۹ میلیون 

تومان شد ؛ دیدید چه داستانی به پا کردند ؟ 

کمال خرازی :  
نباید از ابتدا درباره برجام 

خوشبینی زایدالوصف به وجود می آمد

وزیر نیرو  : 
ادامه حیات و تمدن و بقای ایرانی

به دلیل شرایط آبی کشور در خطر است

مدیر شعب بانک مسکن استان :
اعطاي تسهیالت با بیشترین زمان بازپرداخت 

و کمترین نرخ در خراسان جنوبی
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ضرورت مدیریت 
با محوریت مردم
* سردبیر

جلسات پی در پی استاندار محترم و برخی از 
همکاران ایشان در مجموعه استانداری با گروهی 
از برگزیدگان استان من را به یاد حدیث گهرباری 
 از امام محمد باقر )ع( انداخت که در وسایل الشیعه
هم ذکر آن به این شرح آمده است: »اِجتمعوا و 
احیا  َمن  ا...  رحم  المالئکه،  بُکُم  تحفَّ  تذاکروا، 
که  کنید  گفتگو  هم  با  و  آیید  هم  )گرد  اَمرنا« 
رحمت  خدا  کنند،  می  احاطه  را  شما  فرشتگان 
کند کسی را که امر ما را زنده می کند(. تشکیل 
اجتماع و به اشتراک گذاشتن آراء و نظرات امری 
مورد  این  در  اما  است،  پسندیده  بسیار  و  بدیهی 
خاص، کمی تأمل بیشتر، وضعیت و شرایطی را 
از زاویه بازتاب ها و پیامدهای آن به ترازوی دقت 
می نشاند که ذکر چند نکته و هشدار را نسبت 
به تداوم چنین جلساتی نسبت به شخص استاندار 
محترم و مجموعه مدیریتی تحت امرشان خالی 

از لطف نمی کند : ...  ) ادامه در صفحه ۲ (

سرمقاله

دستان مادرشهید؛ 
تب مصرف برق  دخیل تابوت بهشتی فرزند

باال گرفت !

در گرمای 40 درجه روزهای اخیر خراسان جنوبی ؛

مردم صرفه جویی کنند ؛ خاموشی نداریم

صفحه ۷

تلخ کامی 
زنبورداران استان 

از تولید عسل 
صفحه 3

عکس : مهر

بیرجند دارای ارزان ترین
واحد های مسکونی در کشور

صفحه 4

صفحه 4

شیرآالت   شایـان
میزبان شما در نمایشگاه صنعت ساختمان بیرجند

از تاریخ 95/5/4 لغایت 95/5/8

05632424342 - 0۹۱536۱348۱- یل

تخفیف ویژه آلومینیوم نما
در نمایشگاه صنعت ساختمان بیرجند

 از تاریخ 95/5/4 لغایت 95/5/8
0۹۱55626۱۱۹ -آذری

جناب آقای
   محمد  حسین   زهبندی

با نهایت تأثر درگذشت پدر بزرگوارتان

مرحوم غالمحسین زهبندی
 را خدمت جناب عالی و خانواده محترم تسلیت عرض 
نموده، از درگاه باریتعالی برای آن مرحوم علو درجات  
 و برای شما و سایر بازماندگان صبر و اجر خواهانیم.

فرماندار و پرسنل فرمانداری شهرستان بیرجند

جناب آقای سنجری 
مدیرکل محترم تعاون ،کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی

جناب آقای سروری 
مدیر محترم تعاون استان خراسان جنوبی 

کارشناسان محترم تعاون استان
همراهی و مساعدت شما عزیزان که منجر به اخذ مجوز تعاونی اعتباری فرهنگیان شهرستان بیرجند از بانک 

مرکزی جمهوری اسالمی شده است را ستوده و از درگاه باریتعالی عزت و سالمتی شما بزرگواران را خواهانیم.

 هیئت مدیره تعاونی اعتباری بهار فرهنگیان شهرستان بیرجند

جناب آقای 

المعـی
مدیرکل محترم آموزش

 و پرورش خراسان جنوبی
تالش و همکاری شما در جهت اخذ مجوز تعاونی 
بانک  از  بیرجند  شهرستان  فرهنگیان  اعتباری 
مرکزی جمهوری اسالمی ایران را ارج نهاده و از 

خداوند متعال توفیقات جناب عالی را خواهانیم.

 هیئت مدیره تعاونی اعتباری بهار 
فرهنگیان شهرستان بیرجند

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(

نخستین  سال درگذشت پدر بزرگوارمان مرحوم       

 حاج ذبیح ا... عشقي موحد 
خادم آل عبا و پیر غالم امام حسین)علیه السالم(

باز انبوه درختان همه در خاطره ی باد گریست
و سیه بود لباسم همه در بود و نبودش گریست

دست در دامن خاک اشهد و ا... می گفت
پیر من چشم سیاهش همه در ختم کالم  باز گریست

پدرم در سحر عشق از این دامن مهتاب برفت
مادرم در تپش آخر قلب پدرم  باز گریست 
من یتیمم در این شهر و بهارم همه رفت

سالگردیست که روح پدرم در سحرم باز گریست 
براي شادي روح بلند پدر بزرگوارمان فاتحه اي را مسئلت داریم.

یــادبــود

همسر و فرزندان

جناب آقای 
مهندس فرجامی فرد

فرماندار محترم سابق شهرستان خوسف

همت  و  تالش  ماندگار،  و  ارزشمند  های  گام 
بلند جناب عالی در دوران تصدی مسئولیت و 
همراهی و حمایت بی دریغ از صنعت، معدن و 
کشاورزی این شهرستان شایسته قدردانی است. 
توفیقات روزافزون شما در راه خدمت به نظام 
مقدس جمهوری اسالمی و مردم شریف استان را 

از درگاه ایزد منان خواستارم.

سید محمد حسین زینلی
مدیرعامل شرکت کویرتایر
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آغاز اولین مرحله پرداخت پاداش بازنشستگان از این ماه

ایسنا- محمد باقر نوبخت، عنوان کرد:  تا آغاز مرداد مجموع پرداختی های دولت از بابت ترمیم حقوق شاغلین و بازنشستگان در راستای اجرای بند 10 ماده 68 جهت رفع تبعیض 5 هزار 
و 500 میلیارد تومان بوده و ماهانه حدود 1200 تا 1300 میلیارد تومان اضافه بر آنچه که سقف سال گذشته بود باید پرداخت صورت گیرد. وی اضافه کرد:  پرداخت پاداش بازنشستگان را 
هم آغاز کرده ایم و مقرر شد 4 هزار و 500 میلیارد تومان برای پرداخت پاداش بازنشستگی از همین ماه صورت گیرد که اولین مرحله آن در همین ماه پرداخت خواهد شد.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه تزریق 
جزو  گردش  در  سرمایه  عنوان  به  تسهیالت 
پرداخت  گفت:  است  بانک ها  امسال  اولویت 
درصد   44 امسال  اول  ماهه   3 در  تسهیالت 
وجود  با  گفت:  سیف  ا...  ولی  کرد.  رشد 
اعتباری  تنگنای  و  جاری  سال  در  مشکالت 
موجود، عزم جدی نظام بانکی، استفاده از تمام 
تولید،  به  کمک  برای  موجود  های  ظرفیت 

صنعت و اشتغال است.

به موضوع  اشاره  با  مرکزی  بانک  رئیس کل 
برای  تومان  میلیارد  هزار   16 اختصاص 
۷500 بنگاه تولیدی کوچک و متوسط گفت: 
 41۷ میزان  به  گذشته  سال  تسهیالت  آمار 
را  آن  درصد   50 اگر  که  است  میلیارد  هزار 
از  بیش  مبلغی  بگیریم  نظر  در  غیرتمدیدی 
شبکه  و  شود  می  تومان  میلیارد  هزار   200
بانکی تنها با اعطای زیر 10 درصد از این مبلغ 
تومانی  میلیارد  هزار   16 تسهیالت  تواند  می 

بنابراین  گیرد؛  نظر  در  ها  بنگاه  این  برای  را 
این  اعطای  در  بانکی  نظام  برای  محدودیتی 
با  مرکزی  بانک  و  ندارد  وجود  تسهیالت 
بخشنامه ای، بانک ها را برای انجام این کار 

مکلف کرده است.
 وی افزود: شرط اعطای تسهیالت به بنگاه های 
تسهیالت  که  است  این  متوسط  و  کوچک 
و  تولید  خط  حرکت  به  گردش  در  سرمایه 
زمانی  نیز  حرکت  شود.  منجر  آن  استمرار 

بازار  تولیدی،  محصول  که  گیرد  می  صورت 
مناسب داشته باشد و بنگاه تولیدی بتواند خلق 

ارزش کند.
سیف اثربخشی در افزایش تولید و اشتغال را شرط 
گفت:  و  دانست  تسهیالت  اعطای  برای  الزم 
ظرفیت منابع و تسهیالت شبکه بانکی محدود 
 است و باید دقت شود این منابع به بخش هایی

بر  را  اثربخشی  بیشترین  که  یابد  اختصاص 
افزایش تولید و ایجاد اشتغال دارند.

از حقوق  قانون حمایت  اجرایی  آیین نامه  در اصالحیه 
مصرف کنندگان خودرو خسارت توقف خودرو در شبکه 
واردکنندگان  و  خودروسازان  فروش  از  پس  خدمات 

خودرو تعیین شد.
عرضه کنندگان  قانون  این  براساس  ایسنا،  گزارش  به 
خودرو در ایران موظف شده اند در صورتی که خودروی 
یا  از دو روز کاری  آنها بیش  تحت گارانتی )تضمین( 
یا  قطعه  نبود  دلیل  به  تعمیرات  استاندارد  زمان  مدت 
ناتوانی در رفع عیب در تعمیرگاه ها متوقف شود، خسارت 

توقف خودرو را به مالک آن پرداخت کنند.
در ماده 1۷ این قانون آمده است:” عرضه کننده خودرو 
موظف است چنانچه رفع عیب خودرو در دوره تضمین 
که ناشی از خسارت حاصل از حادثه یا تصادف نباشد، 
بیش از دو روز کاری یا زمان استاندارد تعمیرات تایید 
شده، به طول انجامد، به تامین خودروی مشابه جایگزین 
در طول مدت تعمیرات و در صورت عدم امکان پرداخت 

خسارت حق توقف خودرو اقدام کند”.
در این زمینه میزان خسارت توقف خودروهای سواری 

خودرو  واردکنندگان  و  خودروسازان  تعمیرگاه های  در 
ده هزارم  پانزده  معادل  مازاد،  توقف  روز  هر  ازای  به 

)0015/0( قیمت آن تعیین شده است.
در ماده 18 این قانون آمده است: ضوابط پرداخت خسارت 
استثنای  به  تعمیرگاه ها  در  سواری  خودروهای  توقف 
خسارت ناشی از حادثه یا تصادف به این صورت است 
که از زمان تحویل خودرو به نمایندگی مجاز به ازای هر 
روز توقف مازاد بر میزان یاد شده به مقدار پانزده ده هزارم 
)0015/0( بهای خودرو به مصرف کننده پرداخت می شود.

شروط جدید پرداخت تسهیالت بانکی!

خسارت “توقف” سواری ها تعیین شد

اعالم قیمت ویزای اربعین طی دو هفته آتی

ویزای  قیمت  دیگر  هفته  دو  تا  گفت:  زیارت  و  حج  سازمان  رییس 
عراق و شرایط صدور آن برای مراسم اربعین 
با  مشخص می شود. سعید اوحدی در گفتگو 
ایسنا گفت: دولت عراق در دو سه سال گذشته 
هماهنگی های خوبی در زمینه برگزاری مراسم 
اربعین داشته و طی جلساتی که معاونت کنسولی 
وزارت امور خارجه با سفیر عراق در ایران داشته، 
مقرر شده تا دو هفته آینده و پیش از شروع ثبت نام پیاده روی اربعین، 
شرایط صدور ویزای عراق و قیمت آن از طریق سفارت این کشور اعالم 
عمومی شود. وی با یادآوری طرح اجباری بیمه اظهار کرد: این طرح در 
راستای تامین امنیت زائران اجرا می شود و براساس آن امکان ثبت نام و 

دریافت ویزای اربعین وجود ندارد، مگر آن که بیمه خریداری شود.

ادامه حیات و تمدن و بقای ایرانی به 
دلیل شرایط آبی کشور در خطر است

وزیر نیرو با بیان اینکه “تأمین آب برای شرب 
تبدیل شده  از معضالت کشور  به یکی  مردم 
است”، گفت: علی رغم ساخت سدهای مختلف 
باز هم در این مسئله با مشکل مواجه هستیم. 
با  چیت چیان  حمید   ، »انتخاب«  گزارش  به 
بیان اینکه متوسط بارندگی از 250 میلی متر در 
کشورمان به 243 میلی متر کاهش یافته، گفت: 
متوسط بارش های ایران یک سوم متوسط بارندگی جهانی است. وی 
ادامه حیات و تمدن و بقای ایرانی را به دلیل شرایط آبی کشور در معرض 
تهدید دانست و گفت: ناچاریم در وضعیت مصرف آب تجدیدنظر کنیم و 

در رابطه با کاهش مصرف آن، به اشتراک و اتفاق نظر برسیم.

 توزیع کارتهای اعتباری 10،20،30
میلیون تومانی در آستانه اجرا

مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی با اشاره به 
برنامه این بانک برای توسعه کارت اعتباری 
کل  رئیس  موافقت  صورت  در  گفت:  عام، 
بانک مرکزی، طرح کارت اعتباری عام در سه 
سقف  10 ، 20 و 30 میلیون تومان در شبکه 
بانکی اجرا خواهد شد. به گزارش فارس، سید 
علی اصغر میرمحمد صادقی،  افزود: در این طرح که همه مشتریان 
بانک ها می توانند از آن استفاده کنند، کارت اعتباری در سه سقف  10، 
20 و 30 میلیون تومان به متقاضیان ارائه خواهد شد. وی ادامه داد: 
یکی از ویژگی های اعطای تسهیالت در قالب کارت اعتباری، شارژ 

کارت پس از بازپرداخت اقساط آن است.

این  آنچه  خالف  بر   -1  ) اول  صفحه  از  ادامه   (  
باشد  آن  دالیل  ذکر  )که  دلیل  هر  به  روزها 
از  برخی  از سوی  دیگر(  فرصتی  و  مجال  برای 
 دوستان و همفکران مجموعه های مختلف القاء
می شود، همه نخبگان، فرهیختگان و دلسوزان و 
برگزیدگان استان خراسان جنوبی ، جمع سیاسی 
استان  این  نیستند؛  آن  طلب  اصالح  یا  اصولگرا 
برگزیدگان  و  دلسوزان  فرهیختگان،  نخبگان، 
اقتصادی،  اجتماعی،  های  حوزه  در  هم  بیشتری 
هنری و فرهنگی و ادبی و دانشگاهی و مذهبی 
و دینی دارد که صاحِب نظر، رأی، شأن و جایگاه 
و منزلت و دلسوزی برای توسعه استان خراسان 
خودخواسته  اگر  آنها  از  غفلت  هستند.  جنوبی 
باشد  خواسته  دیگر  اگر  و  جفا  و  ظلم  باشد، 
نامروتی و ناجوانمردی و اگر از سر  سهل انگاری 

باشد، زیان  و ضرر متداوم است.
از  سرشار  استانی  جنوبی  خراسان  استان   -2
استعدادهای سیاسی و پربار از بصیرت سیاسیست، 
سیاسی  نه  آن  اصلی  کلیدواژه  و  استان  همه  اما 
و نه سیاسی بازی و نه سیاسی کاریست. تجربه 
نشان داده چکمه سیاسیون به وقت کارزار عمل 
واقعی برای مردم از پا در می آید و پای صاحبش 
را لنگ می گذارد و اطمینانی به آن نمی شود کرد. 
و  پنهان و آشکار  و  پیدا  متعدد جلسات  برگزاری 
امری  هرچند  استان،  محترم  سیاسیون  با  نهان 
استانی که  برای  اما  قابل توجه است  پسندیده و 
به اعتراف و اذعان شخص استاندارش، بیشترین 
مشکالت را در کشور دارد، نه تنها اولویت نیست 

بلکه شاید ضروری ترین امر هم نباشد.
3- جمع نخبگانی که به آن اشاره شد، به دلیل 
فعالیت در حوزه های مختلف و تخصص در امور 
دامنه  فرهنگی،  و  اقتصادی  اجتماعی،  گوناگون 
وسیعی از تعامل با مردم را دارند که الجرم حجم 
گسترده ای از اخبار و گزارش ها و اطالعات در 
داده  قرار  اختیارشان  در  را  مختلف  های  حوزه 
یک  عنوان  به  تواند  می  اطالعات  این  و  است 
منبع صادق و دلسوز از آگاهی های آغاز، حین و 
پایان هرکار، مبدأیی برای آغاز کار توسعه واقعی 
)نه شعاری استان( و مقصدی برای حرکت های 
امیدوار کننده استاندار محترم در راستای پیشرفت 

و آبادانی خراسان جنوبی باشد. 
در  ایشان  مشاوران  تیم  و  محترم  استاندار   -4
جریان باشند که زمانی برای تکرار  دلسرد کننده 
وجود  استان  این  در  شنیدم«  و  گفتم  »بازی 
های  رده  در  استان  در  موجود  نیروهای  ندارد. 
 مدیریتی مشکالت را از پیش می دانند و دیده اند
چیزی  مشکالت  از  که  جدیدالنصبی  مدیران  و 
نمی داند یا حداقل چنین وانمود می کند، همان 
بهتر که توفیق خدمتگزاری برای مردم استان را 

نداشته باشد. ) ادامه در ستون مقابل (

) ادامه یادداشت از ستون مقابل (  شنیده هایی که این روزها 

بیان مختلف  جلسات  در  محترم  استاندار   برای 
می شود، گفته های هزارباره ایست که تا بحال 
بخشی از آن می باید به برنامه تبدیل می شد و به 
مقام عمل می رسید، نه اینکه در محاق فراموشی، 
سالها می ماند و فقط حرفش بر سر زبان ها فریاد 

می شد و شعارش لقلقله زبان برخی ها.
5- رسانه های استان و از آن جمله روزنامه آوای 
خراسان جنوبی آمادگی دارد در راستای تسریع و 
 افزایش ضریب دقت برنامه ریزی ها و تصمیم های
و  نخبگان  گردهمایی   ، استان  در  محور  توسعه 
فرهیختگان حوزه های مختلف را با حضور استاندار 
محترم و مدیران استانی و با محوریت مطالبات 
مردمی به صورت دوره ای میزبانی کند. چه بسا 
در چنین فضا و شرایطی، ظرفیت های بیشتری 
تری مناسب  اسباب  و  ابزار  و  شناخته  استان   از 
برای سازماندهی مطلوب تر نیروهای انسانی در 

راستای توسعه استان فراهم بشود.  
   )لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با یادداشت های 
روزنامه را به شماره 09304943831 ارسال فرمایید(

 قطع یارانه کارگران تکذیب شد

جام جم آنالین - وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
با صدور اطالعیه ای حذف یارانه کارگران را تکذیب 
کرد. در این اطالعیه آمده است: به تازگی عده ای 
با هدف تشویش اذهان عمومی و تخریب اقدامات 
یارانه  حذف  مدعی  امید،  و  تدبیر  دولت  حمایتی 
کارگران بدون هیچ مستندی هستند. وزارت تعاون، 
کارو رفاه اجتماعی نه تنها برنامه ای برای حذف 
یارانه کارگران ندارد، بلکه تالش می کند با حذف 
یارانه افراد برخوردار، منابع الزم را به سمت اجرای 

طرح های حمایتی از اقشار کم درآمد هدایت کند.

بانک مرکزی: تورم، 9.2 درصد شد

ایرنا - بانک مرکزی جمهوری اسالمی نرخ تورم 
در دوازده ماه منتهی به تیرماه 1395 را نسبت به 
دوازده ماه منتهی به تیرماه 94 معادل 9.2 درصد 
اعالم کرد. نتایج به دست آمده از شاخص بهای 
کاالها و خدمات در مناطق شهری ایران براساس 
شاخص  دهد  می  نشان   1390=100 پایه  سال 
بهای کاالها و خدمات مصرفی در مناطق شهری 
در تیر 95 به عدد 242.8 رسید که نسبت به ماه 

قبل از آن 0.8درصد افزایش یافت.

سرمقاله

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

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

برای اولین بار فرش های خود را اتو کشیده تحویل بگیرید

آگهی مزایده اموال غیر منقول - نوبت دوم

نظر به این که در پرونده 917/93 اجرایی مبنی بر دستور فروش دعوی خانم طاهره پور حجی به طرفیت آقای مهدی و 
کنیزرضا و بهروز شهرت همگی پورحاجی و محمدرضا مبین در اجرای دادنامه صادره به شماره 9309975610400405 مورخ 93/4/26 
از شعبه اول حقوقی در خصوص فروش پالک های ثبتی به شماره 2532 و پالک 1 فرعی از 4090 اصلی بخش یک بیرجند که حسب 
نظریه کارشناس پالک ثبتی 2532 اصلی بخش یک بیرجند واقع در بازار ملک روبه روی پاساژ سادسی که به متراژ حسب سند رسمی 
به میزان 35 متر و نوزده دسیمتر مربع که به مبلغ 9/677/250/000 ریال ) نه میلیارد و ششصد و هفتاد و هفت میلیون و دویست 
و پنجاه هزار ریال( و پالک ثبتی به شماره یک فرعی از 4090 فرعی بخش یک بیرجند واقع در خیابان جمهوری اسالمی 29 پالک 
141 که به میزان عرصه و اعیان یک باب منزل به مساحت 168/54 یکصد و شصت و هشت متر و پنجاه و چهار دسیمتر مربع که به 
مبلغ 4/213/500/000 ریال ) چهار میلیارد و دویست و سیزده میلیون و پانصد هزار ریال( ارزیابی شده است که از طریق مزایده در 
روز چهارشنبه تاریخ 95/05/20  از ساعت 10 الی 11 صبح در دفتر اجرای احکام حقوقی به فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی 
شده شروع و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده 
دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت 10 درصد اولیه 
به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا 

ترتیب بازدید آنان داده شود. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود.
مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری بیرجند

دادگستری جمهوری اسالمی ایران

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بیرجند

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی ساختمانهای فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره 139460308001004760 هیئت اول/ دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجند تصرفات مالکانه سید حسین اسماعیل زاده فرزند سید محمد علی به شناسنامه 400 
صادره از بیرجند کد ملی 0651726395 در ششدانگ یک باب منزل مسکونی به مساحت 183/07 متر مربع مفروز و مجزا شده از پالک 
1402 اصلی واقع در بخش 2 حوزه ثبتی شهرستان بیرجند )جهت آن پالک 3099 فرعی به عنوان مجاور منظور گردیده است( از محل 
مالکیت محمد علی منصف محرز گردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 

نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 

تاریخ انتشار نوبت اول: 95/05/6    تاریخ انتشار نوبت دوم: 95/05/21
 رئیس ثبت اسناد و امالک بیرجند

  3 2236030  09151605216

ایزوگـام سلیمانــی 
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فراخوان  مناقصه عمومي 
)مناقصه عمومي و  یک مرحله اي شماره 1395،1877( - نوبت اول

شرکت گاز استان خراسان جنوبي در نظر دارد: انجام خدمات نگهباني از اماکن و تأسیسات 
خود را با شرایط ذیل از طریق مناقصه عمومي به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید : 

نام و نشاني دستگاه مناقصه گذار : شرکت گاز استان خراسان جنوبي )سهامي خاص( بیرجند - سایت اداري - بلوار 
 پیامبر اعظم )ص( - ابتداي خیابان شهداي نیروي انتظامي- شرکت گاز استان خراسان جنوبي - طبقه اول- اتاق 121

امور قراردادها     تلفن :  32392000-056    نمابر قراردادها :  056-32400523
موضوع مناقصه :  انجام خدمات نگهباني از اماکن و تأسیسات شرکت گاز استان خراسان جنوبي

محل اجراي كار : سطح استان خراسان جنوبي
نوع و مبلغ تضمین شركت در فرآیند ارجاع كار: تضمین هاي اعالم شده در آیین نامه تضمین براي معامالت دولتي 
به شماره 123402/ت50659ه- مورخ 1394/09/22   مبلغ تضمین 475.000.000 ریال )چهارصد و هفتاد و پنج 

میلیون( - ارائه هر گونه چک به عنوان تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار مورد قبول نمي باشد.
محل تأمین اعتبار پیمان : بودجه اجرایي این پیمان از محل اعتبارات جاري )منابع داخلي( شرکت ملي گاز ایران )طرح 

هاي غیر عمراني( تأمین مي گردد.
شرایط متقاضیان :

- ارائه تصویر گواهي برابر با اصل شده تأیید صالحیت از سازمان حراست وزارت نفت 
- ارائه تصویر گواهي برابر با اصل شده ي پروانه رتبه بندي و تأیید صالحیت معتبر از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعي 

در رشته خدمات عمومي
- داشتن تجربه و سابقة کاري مرتبط و کافي با موضوع مناقصه و ارائه مدارک معتبر ثبتي مناقصه گر و رضایت نامه از 

کارفرمایان پیشین
برنامه زماني مناقصه :

مهلت اعالم آمادگي و دریافت اسناد مناقصه : از تاریخ 95/05/06 لغایت 95/05/16 
هر یک از مناقصه گران واجد شرایط بایستي همزمان با انتشار آگهي مناقصه به آدرس مندرج در متن آگهي مراجعه  و 
ضمن ارائه )1- نامه اعالم آمادگي کتبي )با ذکر دقیق آدرس ، کدپستي و تلفن( و 2- تصویر گواهي برابر با اصل شده ي 
تأیید صالحیت از سازمان حراست وزارت نفت  و 3- پروانه رتبه بندي و تأیید صالحیت معتبر از وزارت تعاون ، کار و رفاه 
اجتماعي در رشته خدمات عمومي 4- مدارک مربوط به تجربه و سوابق کاري مرتبط با موضوع مناقصه( ، اسناد مناقصه 
را دریافت دارند . بدیهي است شرکت گاز استان خراسان جنوبي پس از بررسي اسناد و مدارک مناقصه گران ، از شرکت 

هاي واجد شرایط جهت عودت و بازگشایي پاکت های مناقصه دعوت به عمل خواهد آورد .
ضمناً ارائه مدارک و دریافت اسناد مناقصه ، هیچگونه حقي را براي متقاضیان جهت شرکت در مناقصه ایجاد نخواهد کرد . 

 آخرین مهلت عودت اسناد مناقصه : ساعت 12:00 روز یکشنبه مورخ 95/06/07
 زمان و مکان بازگشایي پیشنهادها : ساعت 14:00 روز یکشنبه مورخ 95/06/07- سالن جلسات شرکت گاز استان 

خراسان جنوبي
این آگهي در سایت هاي www.nigc-skgc.ir   ، www.shana.ir    ، http://iets.mporg.ir  قابل رؤیت مي باشد .

روابط عمومي شركت گاز استان خراسان جنوبي

فراخوان  مناقصه عمومي همراه با ارزیابي کیفي 
)مناقصه عمومي و  یک مرحله اي شماره1395.1878(- نوبت اول

نام و نشاني دستگاه مناقصه گذار : شرکت گاز استان خراسان جنوبي )سهامي خاص(- بیرجند- بلوار 
پیامبر اعظم )ص( - سایت اداري- ابتداي خیابان شهداي نیروي انتظامي- شرکت گاز استان خراسان 

جنوبي- طبقه اول - اتاق 121- دفتر امور قراردادها    تلفن :  32392000-056  نمابر قراردادها :  056-32400523
موضوع مناقصه : انجام خدمات امداد ، بهره برداري ، تعمیرات و توسعه شبکه و انشعابات در سطح ناحیه قاین

شرح مختصر كار و محل اجراي پروژه : انجام خدمات امداد و بهره برداري ، مشترکین ، گازباني ، قرائت کنتور ، توزیع 
صورتحساب مشترکین ، وصول مطالبات ، بازرسي و نظارت بر توزیع گاز ، تعمیرات شبکه و انشعابات و اجراي 8000 متر 
 توسعه شبکه و 300 انشعاب در سطح ناحیه قاین )شامل شهرهاي : قاین ، خضري ، نیمبلوک ، آرین شهر و روستاه هاي تابعه(

نوع و مبلغ تضمین شركت در فرآیند ارجاع كار : تضمین هاي اعالم شده در آیین نامه تضمین براي معامالت دولتي 
به شماره 123402/ت50659ه - مورخ 1394/09/22- مبلغ تضمین 1.250.000.000 ریال )یک میلیارد و دویست و 

پنجاه میلیون( - ارائه هر گونه چک به عنوان تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار مورد قبول نمي باشد.
محل تأمین اعتبار پیمان : بودجه اجرایي این پیمان از محل اعتبارات تخصیصي از شرکت ملي گاز ایران )منابع داخلي( 

)طرح هاي غیر عمراني( تأمین مي گردد.
شرایط متقاضیان :

- دارا بودن حداقل پایه 5 در رشته تأسیسات و تجهیزات و یا رشته  نفت و گاز  - ارائه گواهینامه تأیید صالحیت ایمني از 
وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعي - داشتن ظرفیت خالي ارجاع کار و دارا بودن سابقه کاري مشابه - ارائه مدارک معتبر ثبتي 
 مناقصه گر و مدارک و مستندات مذکور در اسناد ارزیابي کیفي  - ارائه گزارش حسابرسي مبني بر حسابرسي صورت هاي 

مالي سال 94 و یا حداقل سال 93 توسط مؤسسات حسابرسي معتبر براي مناقصه گران الزامي است .
نکته : ارائه اصل و یا کپي برابر اصل مدارک فوق االشاره در زمان بازگشایي پیشنهادها الزامي است .

برنامه زماني مناقصه :
 مهلت اعالم آمادگي ، دریافت اسناد مناقصه و اسناد ارزیابي كیفي پیمانکاران : از 95/05/06 لغایت 95/05/13 
 WWW.NIGC-SKGC.IR اسناد ارزیابي کیفي پیمانکاران در سایت شرکت گاز خراسان جنوبي به آدرس ( -

)قسمت مناقصه و مزایده – فرم هاي الکترونیکي( قابل دانلود مي باشد.(
 آخرین مهلت عودت اسناد ارزیابي كیفي: پایان وقت اداري مورخ 95/05/30 اعالم نتایج  ارزیابي كیفي :
95/06/06 آخرین مهلت عودت اسناد مناقصه : ساعت 12:00 روز یکشنبه مورخ 95/06/14 زمان و مکان 

بازگشایي پاكت ها : ساعت 14:00 روز یکشنبه مورخ 95/06/14- سالن جلسات شرکت گاز استان خراسان جنوبي
شرکت هاي واجد شرایط مي توانند جهت دریافت اسناد ، همراه با معرفي نامه کتبي با ذکر دقیق موضوع مناقصه و 
همچنین ارائه تصویر برابر با اصل شده گواهینامه صالحیت پیمانکاري در حداقل پایه 5 در رشته تأسیسات و تجهیزات 
و یا رشته  نفت و گاز  به آدرس مندرج در متن آگهي مراجعه و اسناد ارزیابي کیفي و همچنین اسناد مناقصه را بطور 
همزمان دریافت نمایند . از مناقصه گراني که حداقل امتیاز قابل قبول در ارزیابي کیفي را کسب نمایند جهت عودت اسناد 
مناقصه و بازگشایي پاکات دعوت به عمل خواهد آمد .  ضمناً ارائه مدارک و دریافت اسناد مناقصه ، هیچگونه حقي را براي 

متقاضیان برای شرکت در مناقصه ایجاد نخواهد کرد .  
این آگهي در سایت هاي www.nigc-skgc.ir   ، www.shana.ir    ، http://iets.mporg.ir  قابل رؤیت مي باشد .

روابط عمومي شركت گاز استان خراسان جنوبي

داربست
 بنی اسـدی

     0 9 1 5 1 6 3 4 0 1 0
)تخته زير پا رايگان(

آبکش ارزان قیمت 
حمل آب به تمام نقاط استان 

حمل آب از ما قيمت از شما

09159639415- زارعی 

مهر خشکشویی البسکو به نام اینجانب علی 
اعتبار  درجه  از  و  گردیده  مفقود  کریمی 

ساقط می باشد.



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

پیام شما

3
چهارشنبه * 6 مرداد 1395 * شماره 3563

از رئیس دانشگاه علوم پزشکی دکتر قائمی که واقعا 
مثل خود وزیر انسانی پر تالش و زحمتکش هست 
ممنونیم . دکتر عزیز خبرهای خوب روزنامه را که 
بودی  زبانزد  طبابت  دوران  در  بگویم  باید  خواندم 
خیر  ثمرات  ا...  انشاء  ای  نمونه  هم  مدیریت  در  و 

تالشهایت صالحات و باقیات زندگیت باشد
936 ... 780
آقایان »حق تضیع شده مردم چی شد؟ چرا وعده 
.تو  به خدا مردم گرفتارند و درگیر  دروغ می دهید 
روز روشن در این مملکت حقوق مردم پایمال می 
شود و آب از آب تکان نمی خورد . تکلیف میزان و 

صادرات بالخره چی می شه؟
915...267
می  محترم  شهرداری  که  است  سالی  چند  سالم 
از کمربندی فضا  بعد  باال  خواهد در خیابان سپیده 
سبز و فضای بازی برای بچه ها ایجاد کنند با آن 
مجتمع های بزرگ 305 واحدی نیروی انتظامی و 
نشده  اقدامی  هیچ  تاکنون  ولی  غیره.  و  فرهنگیان 
است حتی برای نظافت کوچه ها باید به شهرداری 
فقط  کنند  تمیز  را  ها  کوچه  تا  بگیریم  تماس 
عوارض  بابت  مالکان  از  گرفتن  پول  در  شهرداری 

و نوسازی  خیلی جدی برخورد می کنند  .
915...004
با سالم.در این هوای گرم چرا اتوبوس های درون 
.لطفا شهرداری محترم  فاقد کولر هستند   ، شهری 
اتوبوسرانی  پاسخگو باشند.)به خصوص  و سازمان 

خطوط رجایی و کارگران(
990... 571
از15سال  بعد  افتتاح یه مرکزی فرمودن  دوستی در 
کنیم  افتتاح  را  مرکز  این  توانستیم  تالش!باالخره 
واقعا باید گفت خسته نباشی پهلوان،15سال که دیگه 
تالش نیست روزی یه آجر میذاشتین تا االن ساخته 
افتتاحیه  توی  دیگه  سال  ده  چند  ببینیم  بود،  شده 

صنوف آالینده خواهید گفت چندسال تالش.
933...419
سازمان  محترم  رییس  و  استاندار   آقای  جناب 
مدیریت و برنامه ریزی استان عدم پرداخت مطالبات 
بازنشستگان اداره کل راه وشهرسازی ازسال1390را 
این  آیا  باشد  نمایند چه کسی پاسخگومی  پیگیری 

عدالت است دردولت تدبیر و امید باتشکر
915...013
چندین  دهد  پاسخ  شهرسازی  و  راه  اداره  سالم  با 
هزار متر زمین موات در جاده اسفهرود روبروی رمپ  
با  را  آباد  شوکت  دانشگاه  مسکونی  منازل  ورودی 

کدام قانون به تعاونی ... واگذار کردید .
915....742 
های  زمین  وضعیت  چرا  سالم  با  محترم  شهردار 
بلوار غدیر و گلستان شرقی مشخص  خالی حاشیه 
نیاز  که  سبز  فضای  محل  این  در  چرا  شود  نمی 
بفرمایید شبها  باور  اقدام نمی شود  باشد  محل می 
ماشین های  و صدای  ولگرد  از صدای سگ های 

سنگین در این محل خواب و آسایش نداریم  
915...013
آیا مهر شهر با این تراکم جمعیت نیاز به یک  سالن 
از   یکی  باید  حتما  ندارد؟؟؟  درمانگاه  یا  و  ورزشی 
اعضای شورای شهر در این منطقه زندگی می کرد 

تا  مردم از حداقل امکانات بهره مند می شدند.
915...730
یارانه  لیست  از  نماینده  بود که 50  آمده  در خبرها 
بگیران حذف می شوند اگر این نمایندگان تاکنون 
مستحق یارانه بودند که خوشا به حال موکلین آنان 
بیشتر در مجلس احساس  این پس دردشان  از  که 
خواهد شد اگر مستحق نبودند که خوشا به حالشان 

که مستحق نبودند و یارانه می گرفتند! 
0915...634
عهده  از  شهرداری  که  جنگلی  پارک  حیف  واقعا 
تجهیز آن برنمی آید اگر این منطقه یک جای دیگر 
کشور بود به بهترین منطقه گردشگری و تفریحی 

تبدیل می شد شهرداری بیرجند واقعا کار نابلده
0915...751
اگر  خدمت همه همشهریان عزیز توصیه می کنم 
را  قرار گرفتید خودتان  اجحافی  مورد  دلیلی  به هر 
خسته نکنید به این و آن نامه ننویسید وقت عزیزان 
اگر  اجحاف کننده عزیز  نگیرید چرا که  را  مسوول 
احساس می کرد حساب و کتابی در کار است که 
هم  او  حال  هر  به  کرد  نمی  ایجاد  زحمت  برایتان 
اهل سواد و حساب و کتاب است . دلتان را به فالن 
مسوول جدید و اینکه فالن کس عوض خواهد شد 
خوش نکنید هر سال دریغ از پارسال . بنده از همه 
شما  محق تر و نامه بازترم... آخر بنده های خدا این 
کاره نیستند. کسی که اهل گره گشایی از کار مردم 
است  با خالقیت خودش امور را سامان می دهد ولی 
مجریان فعلی دو دستی باید خودشان را نگه دارند.

لطفأ  مزاحم شان نشوید .
915...639

آغاز توزیع شکر یارانه ای در بین زنبور داران استان 

برزجی- مدیرعامل اتحادیه زنبورداران خراسان جنوبی از توزیع شکر یارانه ای بین زنبورداران خبر داد. علیرضا یوسفی فر در گفتگوی 
اختصاصی با آوا گفت: به ازای هر کندو یک کیلو شکر یارانه ای توزیع می شود. وی با بیان اینکه از 15 تن شکر موجود تاکنون 3 تن 

توزیع شده یاد آور شد : انتظار می رود زنبورداران از فرصت پیش آمده برای دریافت شکر یارانه ای استفاده کنند. 

لطفا اسم ستون پیام شمای روزنامه را بگذارید خط 
شدند  خسته  مردم  آقایون   . سیاسیون  جنگ  مقدم 
بس که شما سیاسیون چه مسوول چه شهروند هم 
را تخریب کردید . باور کنید بیرجند سیاسی نیست 

لطفا سیاسی اش نکنید .
915 ... 534

و  که حق  آمد  استان  به  استانداری  که  خوشحالیم 
حقوق مردم را از حلقوم یک سری افراد سود جو و 
تضییع کننده حقوق بیت المال بیرون بکشد . شنیدم 
ایشان در پاسخ به راننده های شخصی و خودروهای 
دولتی خانواده های اطرافیان آقای ... یک خانه در 
شهر برای خود اجاره کرده است و گفته هیچ راننده 
خدایا   . برود  راه  ایشون  با  ندارد  حق  محافظی  و 
از  ای  ذره  بلکه  تا  کن  حفظ  رو  پرویزی  مهندس 
فساد اداری برخی مسوولین جاه طلب در استان کم 
شود . همین روزها است که ایشون پرونده سنگین 
برخی مدیران خراسان جنوبی رو هم مثل خراسان 

شمالی به دستگاه قضا بسپارد .  انشاا...
930 ... 412

استان  مردم  ذهن  اقدام  اولین  در  استاندار  آقای 
و  خسران  که  سیاسی  های  بازی  سمت  به  را 
،اگر  بردند  دارد  همراه  به  سنواتی  ماندگی  عقب 
گرانی  در  را  مردم  های  اولویت  استاندار  آقای 
وکوچک  ،گوشت  مرغ،لبنیات  روغن،مرغ،تخم 
و  آن  بودن  کیفیت  ،بی  فروشی  وکم  نان  شدن 
بیکاری مضاعف جوانان تحصیل کرده که روح و 
بی  دلیل  به  را  استان  وبررگوار  عزیز  مروم  روان 
توجهی مسئولین مربوطه هدف گرفته می دانستند. 

مسائل سیاسی در اولویت بعدی قرار می گرفت.
 915...284

لطفا آسفالت خیابان غفاری درست شود. 
915...096

اکثرا  اهالی کوی کاظمیه در محله ای محروم که 
قشر کارگر و زحمتکش هستند زندگی می کنند .از 
از  بوده و  به رو  با مشکالت زیادی رو  سالیان دور 
اند.   نگرفته  قرار  حمایت  مورد  مسئولی  هیچ  طرف 
حال به فرمایش رهبر معظم انقالب ) مدظله العالی( 
که امسال را سال اقدام و عمل معرفی نموده اند، اعم 
مشکالت این منطقه را بازگو می کنیم امید است که 
مسئولین هم فکری برای این مشکالت بکنند.  1- 
مهمترین مسئله کمبود فضای مذهبی به خصوص 
نمازگزاران است که هیچ گونه  برای  مسجد محله 
پیش بینی فضا با کاربری مذهبی در محله از سوی 
امام  مسجد  است.  نگرفته  زیربط صورت  مسئولین 
سجاد)ع( در حال حاضر دارای 60 متر زیربنا در دو 
طبقه است که در واقع نمازخانه حسینیه است و اکثر 
استاندارد هم  غیر  که  پله های مسجد  با  خواهران 
است مشکل دارند.  2-وجود زمین هایی در محل با 
عنوان کاربری فضای سبز در نقشه های شهرداری 
باید  و  به بهشت متقین واگذار شده  اخیرا  بوده که 
روز به روز شاهد گسترش قبرستان به سمت منازل 
به  ورزشی  فضای  واگذاری   -3 باشیم.   مسکونی 
بخش خصوصی و عدم استفاده اهالی از این محیط 

به خصوص جوانان و نوجوانان. 
0937...331

نابسامان و کمبود فضای سبز  واقعا خیابان غفاری 
میزنشینان  پشت  کنار.....  به  که  آن  نازیبایی  داره 
کردن  عملی  ای  ذره  از  دریغ  کنند  می  ادعا  فقط 

حرفهای خودشان.!.!! 
 0937...479
میدان  استارت  که  متشکریم  خوسف  شهرداری  از 
امیدواریم  دستمریزاد  زد  را  عبادی  شهدای  مظلوم 
سالها  جبران  تا  باشد  عزیزان  این  شان  در  میدانی 

برهوتی بشود شهرداری مرکز هم یاد بگیرد!!!!!!
  938...896                                              

از اداره راه و شهرسازی خواهشمندیم شهرداری را در 
امر ورودی های شهر و کال عمران شهری و آسفال 

نابسامان خیابانها به خصوص غفاری یاری کند.
  915...753
بر  آفرین  ممنونیم.  بسیار  قائمی  دکتر  زحمات  از   

همت شما مرد پرتالش
  915...786
مدیریت محترم مخابرات استان برای دکل روستای 
خوان فرمودید  برای آنتن دهی نوقند  اقدامی مقدور 
نیست پس تلفن ثابت را چرا افزایش نمی دهید پس 
ماها که حدود 60 میلیون خانه ای جدید در روستا 
درست کردیم بایستی قطع ارتباط باشیم با این عصر 

ارتباطات که مخابرات  دولتی نیست.
915...092

تلخ کامی زنبورداران استان از تولید عسل 

برزجی -  پرورش زنبور عسل از صنعت های 
مهم برای کشاورزان و جوانان خراسان جنوبی 
محسوب می شود اما عدم همکاری کشاورزان  
زنبورداران را با مشکل مواجه کرده؛  به نوعی 

که کامشان از تولید عسل تلخ است.
در کویر، خراسان  تمامی مشکالت  علی رغم 
کیفیت  عسل  تولید  زمینه  در  توانسته  جنوبی 
که  جایی  آن  از  و  باشد  داشته  را  کشور  برتر 
استان در زمینه پرورش زرشک، عناب، زعفران 
و سایر گیاهان دارویی دارای توانمندی منحصر 
تولید  برای  مناسبی  محیط  از  است  فردی  به 

عسل بسیار مرغوب برخوردار است.
بی نظیری  خاصیت های  بر  عالوه   زنبور عسل 
دارد هزینه کمی هم  بیماری ها  که در درمان 
موجب  موضوع  این  که  دارد  نگهداری  برای 
شده بسیاری از افرادی که جویای کار بوده و 
دارای سرمایه اندکی هستند بتوانند با پرورش 
با  خود  تولیدی  عسل  فروش  و  عسل  زنبور 

کمترین هزینه، سود خوبی بدست آورند.

کاهش جمعیت پروازی کندوها 
در سایه کم لطفی بیمه 

رهپرداز یک تولید کننده عسل در استان ضمن 
گالیه از عدم همکاری باغداران برای استقرار 
کلنی های زنبور گفت: حتی در برخی از نقاط 
امنیت زنبورها نیز در خطر است چرا که امکان 

دستبرد به کلنی ها وجود دارد. 
یاد  خسارت  عنوان  به  زنبورها  تلفات  از  وی 
معموال  بیمه  نیز  زمینه  این  در  افزود:  و  کرد 
می  باعث  این  و  کند  نمی  درستی  جوابگویی 
شود که جمعیت پرواز کندوها به مرور از بین 
کشاورزی  جهاد  همکاری  خواستار  وی  برود. 
در بحث تامین ملکه اصالح شده شد و گفت: 
آموزشی  های  دوره  رود  می  انتظار  همچنین 
ارتقای سطح دانش زنبور داران  نیز به منظور 
برگزار شود.  این تولید کننده که 11 سال است 
باشد  می  فعالیت  مشغول  زنبورداری  کار  در 
بهترین نوع عسل تولید شده در استان را عسل 
زرشک و عناب عنوان کرد و افزود: عسل تولید 

شده به سایر استان ها نیز صادر می شود. 
استان  داران  زنبور  از  دیگر  یکی  نژاد  عیلکی 
به  نسبت  ای  یارانه  توزیع شکر  اینکه  بیان  با 
گذشته کمتر شده است گفت: عدم پوشش بیمه 
ای کندوها ، خشکسالی و محدودیت های کوچ 
زنبورداری  فعلی  مشکالت  مهمترین  از  کندو 
است.  وی با اشاره به ضرر 4 میلیون تومانی 
می  انتظار  گفت:  امسال  عسل  تولید  در  خود 
رود مسئولین با ارایه راهکارهای اساسی به حل 

مشکالت موجود کمک کنند.
امر  در  فعالیت  سابقه  سال   9 با  نیز  عطامنش 
برای  پشتوانه  هیچ  اینکه  بیان  با  زنبورداری 
فروش عسل نداریم گفت: با خرید شکر آزاد و 
بازار فروش خانگی نمی توان روی سود تولید 

عسل تمرکز کرد. 

عسل خراسان جنوبی 
برترین عسل جهان

زنبورداران خراسان جنوبی  اتحادیه  مدیرعامل 
نیز  با بیان اینکه عسل تولیدی استان از نظر 
طعم و خواص درمانی در کشور بی نظیر است 
تصریح کرد: خراسان جنوبی از توانمندی خوبی 
اقلیم  و  است  برخوردار  عسل  تولید  زمینه  در 
استان با وجود محصوالتی نظیر زرشک، عناب، 
زنبور  پرورش  برای  دارویی  گیاهان  و  زعفران 

عسل مناسب است.
علیرضا یوسفی فر عنوان کرد: خراسان جنوبی 

کیفیت  زمینه  در  توانمندی ها  همین  دلیل  به 
عسل رتبه برتر کشور را دارد.وی بیان داشت: 
عسل تولیدی این استان به دلیل خشکي هوا و 
شرایط اقلیمي استان از غلظت باالیي برخوردار 
در  آن  اکسیدان هاي  آنتي  و  آنزیم ها  و  است 

سطح بسیار مطلوبي است.

وجود 21 هزار کندو زنبور
 در خراسان جنوبی

زنبورداران خراسان جنوبی  اتحادیه  مدیرعامل 
با بیان اینکه 21 هزار کندو در استان وجود دارد 
گفت: 750 زنبور دار در استان باالی 40 کندو 
بهاره عسل خراسان  تولید  فر،  . یوسفی  دارند 
جنوبی را 6 تا 7 کیلو در هر کلنی اعالم کرد 

و گفت : این رقم نسبت به مدت مشابه سال 
قبل افزایشی نداشته است. 

 زنبورعسل باعث کیفی شدن 
محصوالت باغی می شود

یوسفی فر با بیان این که برخالف دیدگاه عامه 
باید  و  نیستند  یکجانشین  عسل  زنبورهای 
کلنی های زنبور در ماه های مختلف سال کوچ 
داده شوند، گفت: برای مثال در فصل زمستان 
باید کلنی زنبور به جنوب کشور کوچ داده شوند 
کمیت  و  کیفیت  افزایش  ضامن  کار  این  که 

عسل تولیدی زنبورداران می شود.
برای  تنها  نه  زنبور  کوچ  اینکه  بیان  با  وی 
برای  بلکه  است  موثر  عسل  کیفیت  افزایش 
گیاهان در زمینه گرده افشانی بیشترین سود را 
دارد، افزود: باغ هایی که زنبورهای عسل گرده 
باغ ها  سایر  از  می دهند  انجام  را  آن  افشانی 

میزان باروری و محصول دهی بیشتری دارد.
زنبورداران خراسان جنوبی  اتحادیه  مدیرعامل 
صنعت  مشکل  بزرگترین  که  این  بیان  با 
کشاورزان  آشنایی  عدم  استان  در  زنبورداری 
همکاری  در  مخالفت  و  عسل  زنبور  فواید  با 
زنبورداران است، گفت: متاسفانه کشاورزان  با 
بدی  دیدگاه  عسل  زنبور  خصوص  در  استان 
برای  عسل  زنبور  وجود  می کنند  فکر  و  دارند 

این در حالی  اما  بار است  باغ های آن ها زیان 
توسط  ها  باغ  در  افشانی  گرده  که  است 
زنبورعسل ارتباط مستقیم با افزایش کمیت و 

کیفیت میوه ها دارد.
کشاورزان  سازی  فرهنگ  خواستار  یوسفی فر 
در ارتباط با فواید زنبورعسل برای محصوالت 
فرهنگ  صورت  در  افزود:  و   شد  باغی 
کشاورزان  هم  کشاورزان؛  میان  در  سازی 
این  از  را  سود  بیشترین  زنبورداران  هم  و 
موضوع  این  و  برد  خواهند  متقابل  همکاری 
کرد.  خواهد  تر  آسان  را  زنبورداران  کوچ 
صورت  به  استان  مردم  باید  یادآورشد:  وی 
و  عسل  زنبور  پرورش  فرهنگ  با  همگانی 
نیازمند  موضوع  این  که  شوند  آشنا  آن  فواید 
و  زنبورداران  مردم،  جانبه  همه  همکاری 

مسئوالن جهاد کشاورزی است.

کوتاهی ستاد گرده افشانی
 در حمایت از زنبورداران

زنبورداران خراسان جنوبی  اتحادیه  مدیرعامل 
با گالیه از عدم همکاری برخی از کشاورزان با 
زنبورداران گفت: در برخی از نقاط استان باب 
استقرار کلنی های  بابت  روستاها  در  شده که 
زنبور هزینه دریافت می کنند که این موضوع 

مورد اعتراض زنبورداران است. 
مورد  را  زنبورداران  بیمه  مشکل  فر  یوسفی 
اشاره قرار داد و گفت: علی رغم اینکه جلسات 
کشاورزی  بانک  و  بیمه  مسئول  با  متعددی 
 برگزار شده و قول حمایت نیز از آنان گرفته ایم؛
  اما در عمل متاسفانه به خاطر تنگ نظری های
وجود  به  زنبورداران  برای  مشکالتی  موجود 

آمده که از خیر بیمه کلنی ها گذشته اند. 
افشانی  گرده  ستاد  برگزاری  به  همچنین  وی 
در ارتباط با حمایت از زنبورداران اشاره کرد و 
گفت: این ستاد می تواند با الزام دستگاه های 
زنبور  به  خاص   اعتبار  تخصیص  به  اجرایی 

داران کمک کند. 

دالالن بازار عسل استان 
معضل تولیدات زنبور داران 

آور  یاد  استان  زنبورداران  اتحادیه  مدیرعامل 
شد: زنبورداری به نوعی محیط بانی است که 
می  کمک  گیاهان  انواع  گسترش  و  رشد  به 
طبیعی  مناطبع  اینکه  بیان  با  فر  یوسفی  کند. 
اختیار  تواند مناطق بکر را شناسایی و در  می 
حفظ  به  امر  این  گفت:  دهد  قرار  زنبورداران 

گونه های گیاهی نیز کمک می کند. 
وی وجود دالالن را در بازار عسل استان یک 
معضل دیگر برای تولیدات زنبور داران عنوان 
کرد و افزود: افرادی از سایر استانها به صورت 
یکجا عسل تولید شده استان را می خرند و در 
خارج از استان  با کمی غل و غش مجدد بسته 
بندی شده و به فروش می رسانند . وی یادآور 
کارخانه  بهترین  که  است  حالی  در  این  شد: 

بسته بندی عسل در استان ما وجود دارد. 

بارور کردن گلها مهمترین
 و اصلی ترین وظیفه زنبور عسل

مدیریت  باغبانی  مسوول  داوری  علیرضا 
در  نیز  بیرجند  شهرستان  کشاورزی  جهاد 
افشانی  گرده  در  عسل  زنبور  نقش  خصوص 
محصوالت  تولید  کیفی  و  کمی  افزایش  و 
بر  افزون  عسل  زنبور  گفت:  کشاورزی 
زایی  اشتغال  و  گوناگون  محصوالت  تولید 
را  نقش خودش  در صنایع مختلف مهمترین 
افشانی  گرده  عمل  در  دخالت  با  طبیعت  در 
و  کشاورزی  محصوالت  تولید  افزایش  و 
با  وی  کند.  می  ایفا  زیست  محیط  احیای 
تمامی  بین  در  عسل  های  زنبور  اینکه  بیان 
را  تخصص  بیشترین  افشان  گرده  حشرات 
میوه  های  باغ  و  مزارع  افشانی  گرده  برای 
دهانی  قطعات  که  طوری  به  افزود:  دارند 
برای  آنها  پاهای  و  شهد  نوشیدن  برای  آنها 
یافته  ای  ویژه  سازگاری  گرده  آوری  جمع 
گلها  کردن  بارور  و  افشانی  گرده  وی  است. 
را مهمترین و اصلی ترین وظیفه زنبور عسل 
مقابل  در  عسل  زنبور  افزود:  و  کرد  عنوان 
انجام این کار به سرعت مزدش را که همان 
شهد یا گرده است دریافت می کند. مسوول 
شهرستان  کشاورزی  جهاد  مدیریت  باغبانی 

اینکه تحقیقات نشان می  با تاکید بر  بیرجند 
کندوی  تعدادی  میوه  باغ  یک  در  اگر  دهد 
کمیت  و  کیفیت  شود  داده  قرار  عسل  زنبور 
میوه به حدود 2 برابر افزایش می یابد گفت: 
به  دار  زنبور  برای  عسل  زنبور  که  تولیداتی 
ارمغان می آور فقط 10 درصد از کل ثمرات 
اش  فایده  درصد   90 که  حالی  در  است  آن 
باغداران  عاید  افشانی  گرده  عمل  طریق  از 
و زارعان می شود. داوری خاطر نشان کرد: 
با  داران  مزرعه  و  باغداران  اکثر کشورها  در 
از  زنبورداران  به  خود  های  باغ  دادن  اجاره 
شکوفه  هنگام  در  که  کنند  می  تقاضا  آنها 
مزرعه  یا  باغ  به  را  کندوهایشان  گلها  دادن 
آنها ببرند و یا حتی خودشان اقدام به پرورش 
افشانی  با عمل گرده  زنبور عسل می کند و 

آنها  عاید  سرشاری  سود  عسل  زنبور  توسط 
می شود. وی در توصیه به کشاورزان گفت: 
کندوها  استقرار  برای  زنبورداران  به  اجازه  با 
در مجاورت باغ ها به افزایش میزان تولید و 

کنند.  کیفیت محصوالت خود کمک 

تولید 20 تن عسل بهاره 
زرشک و عناب در بیرجند

اشاره  با  نیز  بیرجند  کشاورزی  جهاد  مدیر 
شهرستان  در  عسل  تن   66 ساالنه  تولید  به 
از  درصد   57 تولید  حجم  این  گفت:  بیرجند 
خود  به  را  جنوبی  خراسان  عسل  تولید  سهم 
محمدی  علی  محمد  است.  داده  اختصاص 
 13571 وجود  از  ما،  خبرنگار  با  گفتگویی  در 
خبر  بیرجند  شهرستان  در  عسل  زنبور  کلنی 
داد و افزود: برداشت علس در دو فصل بهار و 

پاییز انجام می گردد .
بهاره  عسل  تن   20 تولید  به   اشاره  با  وی 
میزان  این  شد:  آور  یاد  عناب  و  زرشک 
از  خارج  و  داخلی  بازار  روانه  زودی  به  تولید 
کشور می شود. وی ادامه داد: مدیریت جهاد 
زنبورداری  دوره  ساله  هر  بیرجند  کشاورزی 
و  دامی  تولید  ادارات  مشترک  همکاری  با  را 

آموزش ترویج برگزار می کند. 

لزوم  توجیه کشاورزان در ارتباط با فواید زنبورعسل برای محصوالت باغی و زارعی

دالالن بازار عسل استان ، معضل تولیدات زنبورداران

تاسیس شرکت پاک الکترونیک خاوران)سهامی خاص( در تاریخ 1395/05/05 به شماره ثبت 5394 و شناسه ملی 
 14006032166 ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی می گردد 

موضوع شرکت: طراحی و ساخت بردهای الکترونیک، طراحی و ساخت مبدل ها و تجهیزات مربوط به نیروگاه های خورشیدی )پس از اخذ 
مجوزهای الزم از مراجع ذیصالح در صورت ضرورت قانونی( ضمناً ثبت شرکت مزبور با موضوعات فعالیت های مذکور به منزله اخذ و صدور 
پروانه فعالیت نمی باشد. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: استان خراسان جنوبی، شهرستان بیرجند، 
خیابان پاسداران 7، پالک 21، زنگ شماره 4، کدپستی 9718693477 سرمایه شرکت: مبلغ شصت میلیون ریال منقسم به 600 سهم 
100000 ریالی با نام می باشد که تماماً توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 105 تاریخ 1395/4/29 نزد بانک ملت شعبه محالتی 
بیرجند پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: آقای محمد علی شمسی نژاد با کد ملی 0651721229 به سمت رئیس هیئت 
مدیره و مدیرعامل وخانم ناهید ایلکی نژاد با کد ملی 0652495664 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای صادق شمسی نژاد با کد 
ملی 0640536255 به سمت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و 
تعهدآور شرکت و همچنین اوراق عادی و اداری با امضای محمدعلی شمسی نژاد )مدیرعامل( همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات 
مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای بهنام حبیبی به شماره ملی 0640260004 به سمت بازرس اصلی و خانم 
زهرا ایلکی نژاد به شماره ملی 0652479782 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیراالنتشار آوای 

خراسان جنوبی برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد.

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی- مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت دوم

نظر به این که در پرونده اجرایی به شماره 941286 محکوم علیه شرکت سپهر خاوران محکوم است به پرداخت مبلغ 183/252/738 ریال بابت اصل خواسته در حق محکوم له آقای غالمرضا 
رمضانی چاهک و پرداخت مبلغ 1/000/000 ریال دولت و با توجه به توقیف اموال به شرح جدول ذیل که جمعاً به مبلغ 215/000/000 ریال کارشناسی شده است.

ارزش به )ریال(مشخصاتنام دستگاهردیف
خط تولید 1

رابیتس
- پرس ضربه ای با توان تولید ساعتی 100 برگ رابیتس Cm 240×60 با پیش بر، سرد کننده و موتور گیربکس های hp 1.5 و hp 3 و تجهیزات کنترل و فرمان 

برچسب اموال 00192
 - خط انداز رابیتس با 3 عدد غلتک شیاردار، دستگاه برش، میز اندازه گیری با موتور گیربکس های های hp 2 و hp 3 و تجهیزات کنترل و فرمان، برچسب اموال 00193

- دستگاه کشش رابیتس با موتور پمپ هیدرولیک hp 5 ، مخزن روغن، شیرآالت هیدرولیک، 4 عدد جک هیدرولیک cm 20×10  ، تجهیزات کنترل و فرمان
 برچسب امول 00216

65/000/000

70/000/000

80/000/000

215/000/000جمع: دویست و پانزده میلیون ریال	 

که از طریق مزایده در روز دوشنبه تاریخ 95/05/18  از ساعت 9 الی 10 صبح در دفتر اجرای احکام حقوقی به فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد 
نمایند فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت 10 
درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان داده شود. هزینه نقل و انتقال به عهده 

رجبی - مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری بیرجندخریدار خواهد بود.

آگهی مزایده اموال غیر منقول - نوبت دوم

نظر به اینکه در پرونده کالسه 1819/93 تعداد 129 سهم مشاع از زمینی به 
مساحت بیست هزار و نود و یک متر و شصت و پنج صدم متر با پالک ثبتی 
شماره فرعی 79 کالته نایب  از 344 اصلی بخش 2 دهستان شهاباد )هر سهم 
به مبلغ 300/000  ریال( جمعاً به مبلغ 38/700/000 ریال کارشناسی شده 
در قبال بدهی آقای مجتبی محمدی به مبلغ 36/721/386 ریال در حق خانم 
فاطمه سرمدی و مبلغ 1/500/000 ریال حق االجرا در حق دولت از طریق 
مزایده روز سه شنبه تاریخ 1395/5/19 ساعت 9 الی 10 صبح در دفتر اجرای 
احکام مجتمع شورای حل اختالف بیرجند به فروش برسد که قیمت پایه 
از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید 
فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده 
دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده 
ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط 
و مزایده تجدید خواهد شد لذا متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز 
قبل از موعد مزایده به این اجرا واقع در خیابان طالقانی - بین طالقانی 14 و 16 
مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند مراجعه و از مورد مزایده بازدید به عمل 

آورند. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود. 
حاجی پور- مدیر اجرای احکام مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند

دادگستری کل استان خراسان جنوبی

دادگستری جمهوری اسالمی ایران



4
چهارشنبه * 6 مرداد 1395 * شماره 3563

هتلی متفاوت در ایتالیا
مشرق - در MATERA که یک روستای کوچک شناخته شده در جنوب ایتالیا است یک هتل دار ، هتلی با فضایی غار مانند و سنتی ساخته 
است، این هتل که 18 اتاق دارد، بر خالف ظاهرش تمام نیازی که برای چند شب اقامت بسیار راحت و لذت بخش وجود دارد را فراهم می 
کند. این هتل جالب برای افرادی که می خواهند برای مدتی در مکانی متفاوت و خوش آب و هوا زندگی کنند بسیار مناسب است.

بر  دستی  و  کرده  جور  و  جمع  را  چادرش 
به شهید گمنام  صورتش می کشد سالمی 
می دهد و سپس خود را بر تابوت فرزندش 
رها می کند گویی بغضی کهنه بر دل دارد.

می کرد  گمان  کسی  چه  مهر،  گزارش  به 
که بعد از ۲8 سال فراق، یوسفی به کنعان 
آید و به دیدار مادر گیسو سپیدش بشتابد. 
چه کسی گمان می کرد که سال ها خواهد 
گذشت و امروز مادری در گرمای مرداد ماه 
فرزند گم شده اش را در فرودگاه بیرجند به 
اما  و تصورش  آسان  بیانش  بکشد.  آغوش 

دشوار است.
یاد  به  ماجرایی  بیرجند  فرودگاه  امروز 
ماندنی را به تصویر می کشد. دل ها پریشان 
جمع  و  می گوید  سخن  کسی  کمتر  است. 
رفته اند.  فرو  تفکر  از  دنیایی  در  کثیر مردم 
صدای نوحه به گوش می رسد و بوی سپند 
دفاع  شهید  دو  از  استقبال  انتظار  در  هم 

مقدس بی قراری می کند.
سو  آن  به  سو  این  از  مسئوالن  از  جمعی 
جانبازی  نیز  فرودگاه  طرف  آن  می روند. 
تسبیح به دست چیزی در دل نجوا می کند. 
آن طرف تر را که می نگرم مادری دست بر 
چانه نهاده و گویی برای دیدار فرزندش ثانیه 
شماری می کند. مدام از ساعت فرود هواپیما 
می پرسد. گونه هایش خیس بوده و دستانش 
به  به سختی  لزرد. صدای نحیفش  نیز می 
جگرگوشه  برای  گویی  اما  می رسد  گوش 

گمشده اش نغمه سرایی می کند.
دستانش  میان  در  را  صورتش  مرتب 
می گیرد و صدایی که به سختی از تار و پود 
بر  را  قدیمی  غزل هایی  می آید،  حنجره اش 
با  دقیقه ای  چند  هر  می کند.  جاری  زبانش 
رساتر  با صدایی  و  می کوبد  سینه  به  دست 
می گوید: »آمدی جانم به قربانت ولی حاال 

شهید،  دو  حامل  هواپیمای  باالخره  چرا«. 
زمینی می شود و تاریخ را با زیباترین دیدارها 
رقم می زند. مادری که دیر زمانی فرزندش 
عازم  سیاه  گیسوانی  و  راست  باقامتی  را 
جبهه کرده بود، اکنون نیز با قامتی شکسته 
و چروک  در البه الی چین  که  و صورتی 

مخفی شده است، به استقبالش می رود.
آغوشش  اما  ندارد  بدن  در  جانی  هرچند 
گشاده است. اکنون نمی داند کدامین شهید 
در  عجیبی  پریشانی  بکشد.  آغوش  در  را 

تفکر  اندکی  زند.  می  موج  چشمانش 
و  کرده  جور  و  جمع  را  چادرش  می کند. 
به  سالمی  می کشد.  صورتش  بر  دستی 
بر  را  خود  سپس  و  می دهد  گمنام  شهید 
بغضی  گویی  می کند.  رها  فرزندش  تابوت 
و  افتد  می  به هق هق  دارد.  دل  بر  کهنه 

از حال می رود.

شوهرم فراق »محمد« را تحمل نکرد

روزگار  پای  به  پا  مادر  و  گذشت  سال   ۲8
به  اکنون کمتر چیزی   ... و خمیده شد  پیر 
البه  در  مدام  که  چیزی  تنها  و  دارد  خاطر 
مهر،  نگار  خبر  با  هایش  گو  و  گفت  الی 
زمزمه می کند، این است که: »خوشحالم که 

آمدی مادر«.
خبرنگار  سؤال  به  پاسخ  در  حسینی  فاطمه 
شهیدش،  فرزند  خصوصیات  پیرامون  مهر 

می گوید: محمد پسر بسیار آرام و متینی بود 
و هیچ گاه پرخاشگری نمی کرد.

وی در حالی که نفس های عمیقی می کشد، 
می گوید: بعد از گرفتن دیپلم به جبهه رفت و 

تا االن نیز منتظرش بودم که برگردد.
اشک  رنگش  سفید  و  پارچه ای  دستمال  با 
گونه هایش را خشک می کند و می افزاید: بعد 

آغوش  به  را  یوسفم  فراق،  سال  چندین  از 
کشیدم و این برایم جای خوشحالی دارد.

و  می کند  بغضی  می پرسم.  شوهرش  از 
را تحمل  می گوید: شوهرم فراق »محمد« 

نکرد و چند سال پیش از جمع ما رفت.

خداوند هیچ مادری را 
چشم انتظار نگذارد

آرزوهایش  بیان  در  دلسوخته  مادر  این 

راست  قامتی  با  می گوید: کاش می توانستم 
و دستانی عاری از لرزش به استقبال پسرم 

بروم و خود نیز زیر تابوتش را بگیرم.
زند  می  زانوهایش  به  دست  با  حسینی 
که  بودم  منتظرش  همیشه  می افزاید:  و 
سپری  فراقش  در  را  سال  چندین  برگردد، 
کردم و امروز قابل دانست که به عیادت مادر 

پیرش بیاید.
وی ادامه می دهد: همیشه به خوابم می آمد 
به خود  بارها  از آمدنش سخن می گفت،  و 
پیدا  سعادت  امروز  و  برگردد  شاید  گفتم 

کردم که به استقبالش بروم.

برای کسب رخصت به 
جبهه نامه نوشت

این مادر بزرگوار به بیان خاطرات فرزندش 
گرفت  را  دیپلمش  می گوید:  و  می پردازد 
تحصیل  ادامه  از  سربازی،  خدمت  برای  و 

سرباز زد.
مادر شهید دهقانی با بیان اینکه شوق رفتن 
ادامه  کرد،  دور  مدرسه  از  را  او  جبهه  به 
من  از  سربازی  به  رفتن  از  قبل  می دهد: 

پرسید که در ارتش یا سپاه خدمت کنم؟
می دهد:  ادامه  و  می نوشد  آب  قطره ای 
تصمیم  پدرش،  و  من  از  نظرخواهی  با 
مقدس  خدمت  به  ارتش  در  که  گرفت 

برود. سربازی 
اوایل راضی نبودم به  اینکه در  بیان  با  وی 
نوشته  نامه ای  قالب  در  افزود:  برود،  جبهه 
راضی  از من  رفتم  به خط  بود: »مادر، من 
باشی«. شانه هایش به لرزه می افتد و ادامه 
جو  و  پرس  موردش  در  که  هربار  می دهد: 
امروز  اینکه  تا  نمی گفتند،  چیزی  می کردم 
سرش  دیگر  بار  و  آمد.  آغوشم  به  خودش 

را بر تابوت می گذارد.
بودم  سپرده  ذهنم  به  را  زیادی  سؤال های 
رمقی  گویی  اما  کنم  جو  و  پرس  وی  از  تا 
در چشمانش نیست که از خاطرات فرزندش 
بیان کند. او را با همه بغض هایش در کنار 
فرزندش تنها می گذارم تا در سکوتی شیرین 

با وی نجوا کند.

دستان مادرشهید دخیل تابوت بهشتی فرزند

امکان خرید آنالین پروازهای خارجی با فراق ۲۸ ساله مادر شهید به سرآمد
کارت های ایرانی فراهم شد

داخلی  شرکت  یک  کشور  در  بار  اولین  برای 
با کارت  پروازهای خارجی  آنالین  سیستم خرید 
های شتاب را فراهم کرد که بر اساس آن مردم 
می توانند بدون مراجعه به آژانس های مسافرتی 
تسنیم،  گزارش  به  کنند.  بلیت  تهیه  به  اقدام 
عرضه  و  بلیت  قیمت  درصدی   5 حدود  کاهش 
تمام پروازهای موجود بر خالف عملکرد آژانس 
های مسافرتی از جمله مزایای راه اندازی سیستم 
خرید آنالین پروازهای بین المللی است. به گفته 
پروازهای  بلیت  خرید  طرح،  این  دست اندرکاران 
پروتکل های  به  توجه  با  ایرانی ها  برای  خارجی 
امضا شده با ریال هیچ محدودیتی ندارد. همچنین 
تا یکماه آینده امکان خرید پروازهای داخلی سایر 
مسافران  برای  از طریق همین سیستم  کشورها 

ایرانی مهیا خواهد شد.

نابود شدن باتری گوشی با شارژ شبانه

در  خود  هوشمند  گوشی  شارژ  با  دانستید  می  آیا 
خود  هوشمند  گوشی  است  ممکن  شب  طول 
از  بعد  اگر شما  به گزارش کلیک،  نابود کنید؟  را 
آن  شارژ  به  گوشی  باتری  ظرفیت  تکمیل شدن 
ادامه بدهید مواد شیمیایی داخل باتری می تواند آن 
را نابود کند. دلیل آن این است که باتری به مدت 
طوالنی در حالت ” پر فشار ” قرار می گیرد و این 
اصال خوب نیست. در واقع بهتر است هرگز گوشی 

عوض،  در  نکنید.  شارژ  کامل  به صورت  را  خود 
کارشناسان توصیه می کنند تا شارژ را به صورت 
متناوب انجام دهید زیرا باعث افزایش طول عمر 
باتری های لیتیوم یون می شود. کارشناسان به این 
نکته اشاره می کنند که باتری لیتیوم- یون نیاز 
به شارژ کامل ندارد و شارژ کامل آن چندان کار 
مطلوبی نیست.در واقع، بهتر است این باتری کامل 
شارژ نشود زیرا ولتاژ باال بر آن فشار وارد می کند.

ارزان ترین شهر ایران!

واحدهای  ترین  ارزان  بیرجند  و  باالترین  تهران 
مسکونی رادر میان استان های کشور دارد.

فردانیوز - طبق پیش بینی های صورت گرفته 
را  رتبه  بیشترین  نمودارهای معامالتی تهران  و 
خصوص  در  کشور  های  استان  سایر  میان  در 
تهران  در  گزارش  این  براساس  دارد.  قیمت 
مسکن  مربع  متر  یک  معامالتی  قیمت  متوسط 

تومان  میلیون و300 هزار   4 بهار 95 حدود  در 
اراک،  تبریز،  شیراز،   ، اصفهان  همچنین  است. 
قرار  قیمتی  بعدی  رتبه های  رشت و مشهد در 
ایالم،  بیرجند،  افزاید:  می  گزارش  این  دارد. 
یاسوج ارزان ترین قیمت واحدهای مسکونی با 
میلیون و 100 هزار  تا یک  میلیون  قیمت یک 

تومان را دارد.

ایران، شجاع ترین کشور جهان

از داوطلبانی را که وارد مرحله  نفر  نام ۷05  ناسا، 
بعدی سفر بی بازگشت به مریخ شده اند اعالم کرد. 
به گزارش جام جم آنالین، ناسا و مسئوالن پروژه 
مارس وان، نام ۷05 نفر از داوطلبان سفر بی بازگشت 
به مریخ را اعالم کردند. در میان اسامی اعالم شده، 
از بین 9 ایرانی که در مرحله قبل انتخاب شده بودند، 

نام هفت نفر مشاهده می شود.

وان  مارس  تیم  آزمایشات  جدید  مرحله  در 
شخصیت،  باید  نفره   4 های  گروه  در  داوطلبان 
دانش، انعطاف پذیری و هوش خود را در برخورد 
با چالش های این سفر متفاوت نشان دهند. در این 
میان ماهنامه نجوم نیز با اعالم این مطلب، نوشت 
با احتمال یک درصدی می توان گفت حضور یک 
ایرانی در مرحله نهایی “مارس وان” وجود دارد. 
از  رویایی  و  پروازانه  بلند  ماموریت  این  البته 
یک  فقط  فضا،  حوزه  صاحبنظران  برخی  سوی 

شیرین کاری تبلیغاتی بزرگ است.

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

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

ایـزوگام شرق  
بخشی

آدرس: میدان توحید
09155622050  -32442331

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      32229117    09151643778
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چرا بچه های امروز کمتر شاد هستند؟

چهارشنبه * 6  مرداد  1395 * شماره 3563

آیه روز  

ای کسانی که ایمان آورده اید!اموال و فرزندانتان شما را از یاد خدا غافل نکند و کسانی که چنین کنند 
زیانکارانند. منافقون آیه ۹

حدیث روز  

اي فرزند آدم! زماني که خدا را مي بیني که انواع نعمت ها را به تو مي رساند تو در حالي که معصیت 
کاري، بترس.حضرت علی)ع(

گویند که عشق عاقبت تسکین است
اول شور است و عاقبت تمکین است 

جانست ز آسیاش سنگ زیرین
این صورت بی قرار باالیین است

دنیا آنقدر وسیع است که برای همه مخلوقات 
جا هست. به جای آن که جای کسی را 

بگیرید، تالش کنید جای واقعی خودتان را 
بیابید. چارلی چاپلین

شعر روز 

پلکی احساس

حرف های ابریشمی موفقیت

سبک زندگی

نگرش

یک لحظه مکث کن

چرا متنفرها متنفرند؟

انتقاد تنفر از خویشی است که به بیرون برگشته 
است. باور ما این است که تنفر اغلب نشانه ضعف، 
دشمنی و ترس است. متنفرها به این دلیل از شما 
متنفرند که شما کاری را می کنید که آنها نمی توانند 

بکنند یا از تالش کردن برای آن می ترسند.
موفق  و  بزرگ  برای  است: می خواهید  این  سوال 
کردن برندتان منتقدان و متنفرهایی برای خودتان 
داشته باشید؟ یک راه برای جلوگیری از مورد تنفر 
قرار گرفتن وجود دارد. این است که در حاشیه بمانید، 
هیچ کاری نکنید، هدفی نداشته باشید، متوسط باشید 

تا هیچکس نه قضاوتتان کند و از شما متنفر باشد.
انتقاد و تنفر بهایی است که برای رشد و پیشرفت 
صدای  ندهید  اجازه  پس  می پردازید.  بیزنستان 
متنفرهایتان دست پاچه تان کند. اگر به حرف هایشان 

گوش دهید فقط به آنها قدرت می دهید. 
برای  آنها  از  و  بگیرید  نادیده  را  سروصدایشان 
شعله ورتر کردن آتش موفقیتتان استفاده کنید. آنها 
به این دلیل از شما متنفرند که کارهای بزرگ انجام 
می دهید. درواقع آنها یکی از بهترین بازخوردهایی 

هستند که می توانید داشته باشید.
موضوع موردنظر: هرچه متنفرهای بیشتری برای 
نامزد ریاست جمهوری وارد بازی شوند، رای های 
داخل صندوق رای به نفع او بیشتر خواهد شد. نشریه 
نیوزویک عنوان کرده بود که متنفرهای یک نامزد 
بیشتر از طرفداران او هستند. یادتان باشد: ممکن 
است به شما شک کنند، ممکن است با شما بجنگند، 

ولی هیچوقت نمی توانند متوقفتان کنند.

روزي کشیشي تصمیم گرفت تا چند هفته را در 
صومعه اي در نپال بگذراند. یک روز عصر وارد 
یکي از چندین معابد آن صومعه شد و کشیشي 
را دید که لبخند بر لب داشته و بر روي محراب 

نشسته بود. آن کشیش پرسید: 
براي چه شما مي خندید؟ 

آن  ام.  شده  موز  معناي  متوجه  آنکه  -براي 
کشیش این را گفته و کیسه اي که همراه داشت 
آن  درون  از  را  پالسیده  موز  و یک  کرده  باز  را 
در  و  گذشته  که  است  زندگي  این  آورد:  بیرون 
لحظه مناسبش از آن استفاده نشده است و حاال 
از  بالفاصله  آن،  از  پس  است.  دیر  خیلي  دیگر 
درون کیسه اش یک موز سبز و نرسیده را بیرون 
آورده و آن را نشان داده و سپس مجددا آن را به 
درون بازگرداند و گفت: این نیز زندگي است که 
هنوز رخ نداده و نرسیده و باید منتظر لحظه ي 
خاصش ماند. سر انجام یک موز رسیده را بیرون 
آورده، پوستش را کنده و همان طوري که آن را 
با آن مرد تقسیم مي کرد گفت: این زمان حال 
حاضر است. پس بدون ترس باید از آن استفاده 

کرد. منبع: زیباترین جمالت از بزرگان جهان

شکنند  می  تلنگری  هر  با  امروز  های  بچه 
به  را  به سادگی جای خود  و شادی هایشان 
افسردگی و اضطراب می دهند. بچه های قدیم 
خود  مدعا  این  گواه  بودند،  شادی  های  بچه 
شمایید. اما بچه های امروز در کجای روزگار 
سیر می کنند؟دوران کودکی پر خاطره ترین و 
زیباترین دوران زندگی است. دورانی است که 
هر چند ساله که باشید باز هم بد جور دلتان 
می خواهد به آن روزها برگردید و به بازیهایش، 
کارتونهای  و  فیلمها  به  همبازیهایش،   به 
بی تکلفش، به خوراکی های خوشمزه اش و به 

شیطنت هایش فکر کنید. 

امکاناتی که شادی نمی آورد
شاید شما هم مانند من دلتان از این قضیه بگیرد 
اما وقتی به آن روزهای خودتان فکر می کنید و 
آن را با این روزهای کودکان مقایسه می کنید، 
می بینید روز و شب شان شده تلویزیون، تبلت ، 
انواع و اقسام کالس های درسی و غیر درسی، 
به خودتان و وزن کم کردن،   کالس ورزش 

می گویید »اگر به جای بچه های این زمانه 
این است که بچه های  واقعیت  بودم چه؟«. 
امروز با اینکه در مقایسه با گذشته از امکانات 
بیشتری برخوردارند اما به اندازه بچه های دیروز 

شاد و سر زنده نیستند. فکر می کنید چرا؟

ائتالف پنهان والدین و تلویزیون
پدر و مادرها در گذشته رابطه خوبی با قصه 
مفید  های  سرگرمی  کردن  درست  و  گفتن 
پدر  اما  داشتند.  هایشان  بچه  برای  مفرح  و 
ترند،  سواد  با  اینکه  با  امروزی  مادرهای   و 
آنقدر ها وقت و یا حوصله ندارند، در نتیجه تا 
صدای کودک در می آید،  دکمه تلویزیون را می 

زنند و سراغ کارهای خودشان می روند.
مخصوص  های  شبکه  الاقل  کاش  ای   
از  گذاشتند،  روشن می  آنها  برای  را  کودکان 
شادترین،  جزء   تلویزیونی  تبلیغات  که   آنجا 
ها  بخش  ترین  موزیکال  و  ترین  رنگارنگ 
هستند و در کمترین زمان بیشترین تنوع رنگ 
و آهنگ را به نمایش می گذارند و به همین 

دلیل مورد توجه بیشتر بچه ها قرار می گیرند، 
تبلیغات مدام کانال  یافتن  متأسفانه به دنبال 

عوض می کنند.
این جریان تا بزرگ تر شدن کودک ادامه پیدا 
می کند، تا جایی که دیگر کودک خودش برای 
تماشای فالن کاالی تبلیغی کنترل تلویزیون را 
به دست می گیرد. تحفه نامیمون این ائتالف 
ناخودآگاه، شکل گرفتن این تصور در کودک 
است که »فالن بچه در فالن تبلیغ ، شاد و سر 
حال بود چون فالن چیز را در دست داشت«. 
به عبارت دیگر بچه از تماشای این برنامه ها 
یاد می گیرد که فکر کند که برای شاد بودن 
باید  داشت،  چیزهایی  باید  داشتن  آرامش  و 
کارهایی کرد که در نگاه دیگران خوب به نظر 
رسید، باید تأیید دیگران را جلب کرد، خالصه 
این که باید شادی را در جایی بیرون از خود 
منابع  که  کودکی  است  مسلم  کرد.  جستجو 
شادی بخش خود را در بیرون از خود می جوید 
با فراهم نشدن هر کدام از این منابع به هم 
می ریزد و دچار اضطراب و افسردگی می شود.

نچشیدن طعم حمایت همساالن
قدیم تر ها هر خانواده ای دست کم سه چهار تا 
بچه قد و نیم قد داشت، و در هر کوچه ای چند 
تا بچه هم سن و سال بودند که هر روز خانه 
یکی جمع می شدند و چند ساعتی با هم بازی 
می کردند. آن موقع ها اگر بچه ای مثاًل زمین 
می خورد حتی اگر رقیب بقیه هم بود، دیگران 
پاک را  اشکهایش  گرفتند،  می  را   دستش 
کردند  می  خود  قلمدوش  را  او  کردند،  می 
در  ما  گرم  آغوش  و  خانه  به  رسیدن  تا   و 

مشایعت می نمودند.
درک  را  حمایتها  این  مزه  حاال  های   بچه 
نمی کنند، چون آن را کمتر چشیده اند. آخر 
بیشتر  تا  دو  یکی  خانواده  هر  در  ها  طفلکی 
نیستند آن هم با چنان فاصله سنی که یکی 
والدی گری می کند، همسایه  برای دیگری 
ها هم مثل قبل ها نیستند. دیگر پاتوقی برای 
جمع شدن بچه های کوچه وجود ندارد و بچه 
ها آنقدر همدیگر را نمی شناسند که بخواهند 
شوند. همدیگر  خوردنهای  زمین  عصای 

بازیهای کودکی گم شده اند
بچگی کردن با بازی معنا پیدا می کند. بچه 
های قدیم با همساالن  خود بازی می کردند 
با هر کس که دوستش می داشتند،  آن هم 
بازی  و  همبازی  انتخاب  در  اجباری  هیچ 
بازیهای  بر  ایمن  آزادی  یک  نداشت،   وجود 
بچه ها حکمفرما بود، والدین و بزرگترها دورا 
دور حواسشان به بچه ها بود اما تا زمان اضطرار 
وارد بازی آنها نمی شدند و دخالتی نمی کردند.

یاد می گرفت  بازی  در  بچه  دلیل  به همین 
مبنای  بر  بشناسد،  را  فردیشان  عالیق  که 
عالیق درونی شان عمل کند، مشکالتشان را 
خودشان حل کند، زندگی خود را کنترل کند و 
سعی کند همه این ها را در یاد بسپارد. اما بچه 
های حاال که نه در مدرسه در انتخاب بازیها و 
همبازیهایشان آزادی چندانی دارند و نه در خانه 
می توانند بدون دخالت و نظارت مستقیم والدین 
قدم از قدم بردارند، نقطه مقابل این موضوع را 
یاد می گیرند. آنها می آموزند که بدون کنترل 

دیگران از پس یک بازی هم بر نمی آیند.

عارفانه روز

قیمت تو به اندازه خواست توست،اگر خدا را 
بخواهی،قیمت تو بی نهایت است و اگر دنیا را 
بخواهی،قیمت تو همان است که خواسته ای

683912574
759634218
421875936
135796842
948321765
267548193
314257689
892163457
576489321

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

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

محبوبیت جهانی دست یافت و نخستین مسابقه ملی آن در سال 2008 در 
فیالدلفیا در آمریکا برگزار شد.
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اگر کسی را دوست داری رهایش کن اگر سوی 
تو برگشت از آن توست و اگر برنگشت 
از اول برای تو نبوده . ویلیام شکسپیر

اگر کسی احساس کند که در زندگیش هیچ 
اشتباهی را نکرده است، به این معنی است که

 هیچ تالشی در زندگی خود نکرده است. انیشتین

به یک استادکار و شاگرد نیمه 
 MDF ماهر برای کار در کارگاه

نیازمندیم. 
نبش پاسداران 27- کابینت ایده آل

32433535

به یک حسابدار و یک فروشنده 
خانم برای کار در فروشگاه 

مواد پروتئینی در دو شیفت 
)صبح و عصر( نیازمندیم. 

مراجعه حضوری 
 بازار روز پاسداران - غرفه 22 

کلنگی خواه

به دو نفر کارگر 
ساده خانم و یک خانم 

صندوقدار برای کار در 
فست فود نیازمندیم.
محالتی - روبروی پمپ 

بنزین - دنیا برگر
09129150355

05631996

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

تجربه کنید.   09158668002

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

ساختمان ، لوله بازکنی با فنر
 در اسرع وقت

09151633903 - دهشیبی

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

باالنس تضمینی ، گاز نیتروژن با دستگاه های تمام اتوماتیک ایتالیایی 

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

الستیک فرازی

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

مسئولیت     09155619059 
کارت دانشجویی پروین سخاوتی نژاد فرزند مهدی به 
شماره دانشجویی 9219207044 از دانشگاه  آزاد 

بیرجند واحد سما مفقود گردیده و از درجه اعتبار 
ساقط می باشد.

سمساری صادق
خرید و فروش لوازم منزل و اداری با باالترین 

قیمت    09380160779 - علی آبادی

نقاشی  ساختمان
انواع رنگ های روغنی، پالستیک، اکرولیک، 

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

  09156633230- برگی

)ifix( مرکز تعمیرات تعمیر من
فروش انواع گلس موبایل

 20000 تومان    5000 تومان
ساخت اپل آیدی فقط  در10دقیقه 5000 تومان

آدرس: بیرجند- نبش غفاری 36
 مرکز ifix )تعمیر من(

09365669446 - نارمنجی

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

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

09157561075 

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

 برای اخذ رتبه نیازمندیم.     
09016951900  

به تعدادی نیروی فعال با روابط عمومی 
باال برای بازاریابی حضوری مواد غذایی 

نیازمندیم.
حقوق ثابت + پورسانت

32224957 -09019151565

صنایع برودتی توحید
نصب و راه اندازی ، تعمیر، سرویس

 و نگهداری انواع سردخانه های
 فریونی و آمونیاکی در خراسان جنوبی

بیرجند- نبش توحید 7
آسمانی مقدم

32442285 -09155624932

پخش تراکت  تبلیغاتی 
تضمینی و در اسرع وقت 

09389282099

فروش پی کی مشکی ، مدل 83
قیمت: 4/100 تومان
09396503727

فروش زمین مسکونی 160 متر پای 
پوشش واقع در روستای خونیک بهلگرد 

با منظره عالی    09157255563

ups خرید ضایعات باطری
09197491800

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

09159647685

فروش
منزل ویالیی 150 متری - دو طبقه - 200 متر 

بنا - نوساز - واقع در مهرشهر
09125725020

تولید و نصب باالبر 
و کاالبر هیدرولیک 

در اماکن تجاری 
و مسکونی 

09151633207
آسمانی مقدم

فروش لوازم آشپزخانه صنعتی 
)دست دوم(    09155616181

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

09153613243 - شریفی

اخالق ، انصاف ، کار خوب 
سرلوحه خدمات ماست

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

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

 09159634038
09155642959

رحیم آبادی

حمل بار و اثاثیه منزل رحیم آبادی

دستگاه
 ساب سیار 

امیرآبادی زاده
ساب انواع سنگ های  مرمر گرانیت 
و موزاییک ساده      09156706538
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اعالم نتایج چهارمین دوره المپیاد استانی دادرس 

روزهای  در  آماده  آموز  )دانش  دادرس  استانی  المپیاد  دوره  چهارمین 
سخت ( در هالل احمر استان خراسان جنوبی برگزار شد. مدیر عامل 
جمعیت هالل احمر  استان خراسان جنوبی گفت: در مرحله استانی این 
المپیاد و در بخش برادران  5 تیم از شهرستان های زیرکوه، بیرجند، 
طبس، نهبندان و سربیشه  در 8 مرحله  امدادی با یکدیگر رقابت کردند 
که در پایان تیم زیرکوه با برتری به مرحله کشوری راه یافت. دکتر جواد 
خامسان افزود: در بخش خواهران نیز 8 تیم از شهرستان های نهبندان، 
طبس، بیرجند، سرایان، قاین، فردوس، بشرویه و زیرکوه با یکدیگر رقابت 
کردند که در پایان تیم طبس موفق به راه یابی به  مرحله کشوری شد.  

اعزام تیم های کاراته استان به مسابقات بین المللی یزد

تیم های کاراته آقایان و بانوان  استان خراسان جنوبی به مسابقات بین 
المللی سبک ساکاماتو اعزام شدند. رییس هیات کاراته خراسان جنوبی 
گفت:  این مسابقات در دو بخش آقایان و بانوان به مدت دو روز به 
میزبانی استان یزد برگزار می شود. رامین احمدی پیما افزود: در بخش 
آقایان 17 کاراته کا ، 6 داور، یک سرپرست و یک مربی به همراه سید 
شاهرخ حسینی نماینده سبک ساکاماتو در خراسان جنوبی به این رقابت 
ها  اعزام شدند. وی تصریح کرد: در بخش بانوان نیز 15 کاراته کا به 
همراه یک سرپرست و یک مربی در این رقابت ها حضور خواهند داشت. 

درخشش هندبالیست طبسی در مسابقات قهرمانی آسیا

حمیدرضا رجایی هندبالیست طبسی که در ترکیب اصلی تیم ملی هندبال 
جوانان ایران برای شرکت در مسابقات قهرمانی آسیا، عازم اردن شد در دور 
مقدماتی در مصاف با تیم های اردن و ازبکستان 12 گل برای کشورمان 
وارد دروازه حریف کرد. تیم ملی کشورمان به عنوان سرگروه، گروه A این 
مسابقات به دور یک چهارم نهایی صعود کرد که در این مرحله به مصاف 
تیم های عراق، کره و ژاپن خواهد رفت. پانزدهمین دوره مسابقات قهرمانی 
جوانان آسیا از 1 تا 11 مرداد در اردن برگزار می شود.  این مسابقات جواز 
حضور در مسابقات قهرمانی جوانان  جهان است که در  الجزایر  برگزار خواهد  شد.

نفرات برتر مسابقات پینگ پنگ رده آزاد
 در شهرستان قاین، معرفی شدند

تیرماه جاری  از 31  قاین  پینگ پنگ شهرستان  آزاد  مسابقات رده 
به مدت 2 روز در سالن فتح المبین این شهرستان انجام و نفرات 
برتر معرفی شدند. به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان 
شهرستان قاینات، این مسابقات با رقابت 20 نفر در رده آزاد برگزار 
شد و نتایج ذیل بدست آمد. سهیل صفی زاده پس از رقابت سخت 
و نفس گیر توانست رقبای خود را شکست دهد و به مقام قهرمانی 
سوم  بنایی  سعید  سید  و  دوم  زلفی  رضا  محمد  همچنین  برسد. 
گردید. اهدا  برتر  نفرات  با حضور مسئولین جوایز  پایان  در  شد. 

شاهی از نظر طب قدیم ایران،گرم و نستا خشک وبده 
درمان  را  آسم  است. 1-  زیر  مهم  خواص  دارای  و 
می کند. 2- برای پایین آوردن قند خون،یک قاشق 
مرباخوری تخم شاهی را در یک لیوان آب ریخته و 
بگذارید به مدت 5 دقیقه بجوشد سپس آن را صاف 
کرده و بنوشید 3- بواسیر را برطرف می کند 4- نیرو 

بخش است 5- برای تمیز کردن کبد و طحال به کار 
می رود 6- سنگ مثانه و کلیه را خرد می کند و از 
بین می برد 7- هضم غذا را تسریح می کند 8- خون 
را تصفیه می کند 9- تخم شاهی تقویت کننده معده 
است 10- تخم شاهی خلط آور و قاعده آور است 11- 
عروق را باز می کند بنابراین گیای مفیدی برای تقویت 

قلب است 12- برای سفید کردن پوست و برطرف 
کردن لکه های قهوه ای و کک و مک،جوانه شاهی 
را له کرده و با گلسیرین و آب مخلوط کرده و روی 
صورت بمالید 13- برای تسکین ضرب دیدگی عضالت 
از ضماد برگ شاهی استفاده کنید 14- در طب آیورودا 
برای درمان ناراحتی های بعد از زایمان به کار می رود.

هر روز گردو بخورید ! 
 

1- کمک به کنترل وزن: مقادیر قابل توجهی فیبر 
درون خود جای داده است و همین مسأله موجب 
زمان  مدت  برای  آن  مصرف  از  پس  می شود 
طوالنی احساس سیری داشته باشید 2- کمک به 
خوابی بهتر: گردوها یک منبع طبیعی برای تأمین 
مالتونین هستند که مسئولیت تنظیم خواب در بدن 

را به عهده دارد 3- جلوگیری از ریزش مو: به دلیل 
وجود ویتامین B7 یکی از خوراکی هایی است که به 
تقویت و رشد بیشتر و بهتر مو کمک می کند 4- ُکند 
ساختن نشانه های پیری:  اگر نگران پیر شدن پوست 
و چرو ك  های دور چشم هستید هر روز گردو مصرف 
کنید، مغزی که به دلیل وجود آنتی اکسیدان 
مانع بروز آسیب های پوستی و لطافت پوست 
می شود 5- آرام بخش و کاهش دهنده استرس.

با خواص دارویی عناب آشنا شوید 
  

کننده  نرم  زیاد  لعاب  داشتن  بدلیل  عناب   -1
سینه است 2- ملین است مخصوصا اگر آنرا با 
آب و یا شیر بجوشانید 3- ادرار را زیاد می کند 
4- آرام کننده اعصاب است 5- خون را تمیز می 
کند 6- ضد سرفه 7- خواب آور است و بیخوابی 
را برطرف می کند 8- جوشانده پوست درخت 

عناب داروی ضد اسهال است 9- آسم وتنگی 
نفس را برطرف می کند 10- برای معالجه و 
التیام زخمهای کهنه گرد ریشه خشک شده عناب 
را روی آنها بپاشید 11- هسته عناب خواب آور 
است 12- خستگی شدید را برطرف می کند 
13- رشد موی سر را زیاد می کند 14- جوشانده 
عناب گرفتگی صدا را برطرف می کند 15- برای 
برطرف کردن ورم چشم ، عناب را به چشم بمالید.

آیا می دانید آب چه خواصی دارد ؟

1- خالقیت ذهنی و عملکرد آن افزایش پیدا خواهد 
کرد: از آنجایی که مغز برای انجام موثر فعالیت های 
خود به اکسیژن زیادی نیاز دارد و آب نیز یکی از 
منابع عالی اکسیژن است، قدرت مغزی نیز افزایش 
پیدا می کند 2- کندتر از سایر افراد پیر خواهید شد : 
زمانی که پوست شما به اندازه کافی آب رسانی شود 

دیرتر پیر خواهید شد. آب پوست شما را مرطوب 
نگه می دارد و آن را سالم تر، جوان تر، شاداب تر و 
درخشان تر می سازد 3- تقویت کننده سیستم ایمنی 
بدن: عملکرد کبد و کلیه ها را تقویت می کند. و حذف 
کننده مواد سمی، ضایعات و نمک را از خون شماست 
4- قلب قوی تری خواهید داشت 5- استخوان ها 
قوی تر می شوند 6- کاهش وزن خواهید داشت 
7- متابولیسم بدن شما  نیز بهبود پیدا می کند.

با ارزش غذایی پسته ایرانی
 آشنا شوید ! 

1- صمغ پسته، اثرات خواب آوری، ضد اضطرابی 
و شلی عضالنی دارد که ممکن است در کاهش 
و  خوابی  بی  عضالت،  انقباضی  اختالالت 
اضطراب مؤثر باشد 2- مفید برای دستگاه گوارش 
بدن 3- پسته مقدار زیادی فیبر دارد که می تواند 

به هضم غذا کمک کند. دم کرده ی پوست سبز 
پسته حالت دل به هم خوردگی و استفراغ را از 
بین می برد 4- از دیگر فواید پسته سردی کبد را 
درمان می کند و دفع کننده سموم بدن است 5- از 
سکسکه جلوگیری می کند 6- متعادل کننده غدد 
تیروئید 7- استفاده در صبح باعث  تقویت ذهن 
8- درمان کننده اسهال معمولی و اسهال خونی 
خونی 9-  پسته باعث  تسکین سرفه  نیز  می شود.

خواص بادمجان

خونی  کم  رفع  در  آهن  بودن  دارا  بعلت   -1
داروی موثری است 2- می توان برای از بین 
بردن ورم و التهاب روی عضو ملتهب گذاشت 
کند 4-  می  یبوست  ایجاد  بادمجان  دانه   -3
پادزهر خوبی برای مسمومیت های حاصل از 
خوردن قارچ سمی است 5- خوردن بادمجان 

گرفتگی رگها را باز می کند و شخص را از خطر 
سکته قلبی محفوظ می دارد 6- برطرف کننده 
یبوست است 7- برگها و پوست سیاه بادمجان 
اسهال  درمان  جوشانده  این  بجوشانند  اگر  را 
خونی است 8- جوشانده ریشه بادمجان درمان 
بیماری آسم است 9- مقوی معده است 10- اگر 
بادمجان را بسوزانند و خاکستر آن را با سرکه خمیر 
کنند و به زگیل بمالند زگیل کنده خواهد شد.

نکات طالئی در مورد شاهی 

واژگونی تانکر سوخت 
در ایست و بازرسی علی آباد شهرستان بیرجند 

نشانی  آتش  میرزایی، مدیر عامل سازمان  مالیی- موسی 
روز  ساعت 8:40 صبح  گفت:  خبر  این  تشریح  در  بیرجند 
گذشته، یک دستگاه کامیون بنز ده چرخ حامل سوخت بنزین 
در حوالی ایست و بازرسی علی آباد واژگون و در پی سقوط آن 
به پایین پل، 19 هزار لیتر بنزین در اراضی کنار جاده و کانال 
جاری که با اقدامات پیشگیرانه ماموران امدادی و انتظامی، 
از وقوع خطرات احتمالی جلوگیری شد. در این حادثه راننده 
تانکر زخمی و به بیمارستان امام رضا )ع( شهرستان بیرجند 
انتقال یافت. وی افزود: نیروهای امدادی از سه ایستگاه 
به همراه دو دستگاه جرثقیل به محل حادثه اعزام شدند.

جاده ها مقصر نبودند؛
16 زخمی در اثر بی احتیاطی رانندگان

طی 48 ساعت گذشته تاکنون 16 نفر در حوادث رانندگی در 
محورهای خراسان جنوبی زخمی شده اند. به گزارش خبرگزاری 
صدا و سیمای استان، رئیس مرکز حوادث و فوریت های پزشکی 
استان گفت: در اثر برخورد پراید با شتر در محور طبس- یزد 
5 نفر، برخورد پراید با وانت در محور بیرجند - سربیشه 5 نفر، 
واژگونی پراید در محور قاین سرایان 5 نفر و واژگونی تانکر در 
محور بیرجند - سربیشه یک نفر زخمی شدند. دکتر دلخروشان 
شرایط عمومی مصدومان این حوادث را رضایت بخش اعالم 
کرد. سرهنگ رضایی، رئیس پلیس راه استان نیز علت این 
حوادث را بی احتیاطی و عدم توجه رانندگان به جلو اعالم کرد.

توقیف پژو پارس با 160کیلومتر سرعت در قاین

یک دستگاه خودروي سواری پژو پارس که با سرعت غیر 
مجاز 160کیلومتر در حرکت بود، توقیف شد. به گزارش پایگاه 
خبري پلیس، رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان گفت: 
تیم کنترل سرعت پلیس راه استان هنگام کنترل خودروهاي 
عبوري در محور قاین - بیرجند، یک دستگاه سواري پژو پارس 
که باسرعت160کیلومتر در حال حرکت بود را متوقف کردند. 
سرهنگ حسین رضایی با بیان این که برخورد با تخلفات حادثه 
ساز خط قرمز پلیس راه است، افزود: به علت ارتکاب تخلفات 
حادثه ساز، سرعت و سبقت غیر مجاز، راننده متخلف مبلغ دو 
میلیون ریال جریمه و 10نمره منفی در سوابق گواهینامه وی 
ثبت شد که پس از اعمال قانون خودرو روانه پارکینگ شد.

دستگیري شکارچیان غیرمجاز در درمیان

فرمانده انتظامي شهرستان درمیان از کشف پنج الشه خرگوش  
از شکارچیان غیر مجاز خبر داد. به گزارش پایگاه خبري پلیس، 
سرهنگ محمد هوشنگی گفت: طی 48 ساعت گذشته مأموران 
انتظامي شهرستان به همراه گشت محیط باني منطقه، هنگام 
گشت زني به صورت پوششي در منطقه جهت مبارزه با شکار 
غیر مجاز به یک دستگاه خودروی پژو 405 مشکوك و آن را 
تحت مراقبت قرار دادند. وي افزود: مأموران خودرو را متوقف 
کردند که در بازرسی از خودرو پنج الشه خرگوش، یک قبضه 
اسلحه شکاري فاقد مجوز و ملزومات شکار کشف شد. سرهنگ 
هوشنگی تصریح کرد: در این رابطه چهار متهم با تشکیل پرونده 
جهت سیر مراحل قانوني به مراجع قضائي معرفي شدند.

همراه: 1120 561  0915   خراشادی

کاهش سرویس های بار با یک سرویس ایسوزو
حمل بار و اثاثیه منزل    با ایسوزو چادردار و کارگر ماهر 

آدرس :چهارراه اول توحید

 09151606528   

32212519  

ایزوگام سلیمانی 
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خرید و  فروش  انواع قالب بتنتنو
 داربست  فلزی ، تخته زیر پا ، نو  ، دست دوم 

بلوار فرودگاه  -  سه راه صیاد شیرازی  -   

32313600  -  09151615069 جلیلی

بنگاه قالب بتن 

تـوکــل
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کارکرد آموزشی فنی و حرفه ای فردوس 48درصد افزایش یافت

ایرنا- رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای فردوس گفت: در چهار ماهه سال 95 در تمام بخش های آموزشی 49 دوره برگزار شد و عملکرد آموزش نسبت به مدت مشابه سال قبل از 
افزایش 48 درصدی برخوردار است. یعقوبی خبیری عنوان کرد: در هفته مهارت ملی نفر دوره آموزش در قالب 91 هزار و هفت نفر ساعت آموزش فنی و حرفه ای برگزار شد. وی اضافه 
کرد: این آموزش ها مربوط به واحد آموزشی مرکز ثابت برادران و خواهران، شعبه های شهری، زندان، روستایی و عشایری، جوار دانشگاه، اصناف و ضمن کار و استاد شاگردی است.

چهارشنبه * 6 مرداد 1395 * شماره 3563
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خانه باغ شوکت الملک
در فهرست آثار ملی کشور
ثبت شد

پیشه ور- خانه باغ شوکت الملک از بناهای بسیار 
با ارزش اواخر قاجار- اوایل پهلوی شهر بیرجند 
در فهرست آثار ملی کشور ثبت شد. مال اندوز 
مسئول حوزه ثبت آثار تاریخی، فرهنگی، طبیعی 
و میراث معنوی اظهار کرد: این اثر یکی از خانه 
باغ های تاریخی بیرجند است که درمیان چند باغ 
تاریخی شهر قرار گرفته و تاییدی است بر تجمع 
باغهای شهر در این منطقه که سیر طراحی باغ 
ایرانی را از دوره زندیه تا پهلوی نشان می دهد. 
وی ادامه داد: از جمله شاگردان دبیرستان شوکتیه 
ابوالحسن آیتی، پروفسور محمد حسن گنجی پدر 
غالمحسین  دکتر  جهان،  و  ایران  جغرافیا  علم 
دکتر  ایران،  وتربیت  تعلیم  علم  پدر  شکوهی 
محصل،  راشد  محمدرضا  دکتر  رفیعی،  محمود 
بهنیا،  رضا  محمد  دکتر  رضایی،  جمال  دکتر 
دکتر اسداله ناصح، محمدرضا رخشانی )شهردار 
اسبق بیرجند(، دکتر اعتمادی )متخصص مغز و 
اعصاب(، محمد رضا حجازیان )رئیس آموزش و 

پرورش ( و محمد رضا راغبی است.

برای خروج از تنگناها
باید به فرهنگ بسیجی عمل کنیم

در  استان  انصارالرضای  سپاه  فرمانده  سربازی- 
مقاومت  ناحیه  فرمانده  معارفه  و  تکریم  مراسم 
بسیج سپاه فردوس سخن با بیان اینکه در حال 
مقاومت  رده  حاضر320 هزار بسیجی در 3 هزار 
و  جامعه  خواص  را  بسیجیان  داریم،  دراستان 
مورد مطالبه رهبری دانست و افزود: برای خروج 
کنیم.  عمل  بسیجی  فرهنگ  به  باید  تنگناها  از 
فرمانده سابق ناحیه مقاومت سپاه فردوس نیز با 
این  گذشته  سال  چهار  عملکرد  از  گزارشی  ارائه 
مختلف  های  رده  توسعه  و  توجه  گفت:  ناحیه 
بسیج، ایجاد سه حوزه مقاومت، افزایش کانون ها 
وکسب رتبه دوم دراستان دربحث جذب و توسعه 
از جمله این کارهاست که برگزاری دومین کنگره 
سرداران و 200 شهید شهرستان، بازسازی واقعه 
غدیر، یادواره شهدای امر به معروف و نهی از منکر 
برای اولین بار درکشور و تشییع دو مرحله شهدای 
گمنام را از شاخص ترین اقدامات در حوزه فرهنگی 
ا..  ماشاء  سرهنگ  مراسم  این  پایان  در  هستند. 
محمودی به عنوان فرمانده جدید ناحیه مقاومت 
خدمات  از  و  معرفی  فردوس  شهرستان  بسیج 

سرهنگ غالمرضا فالحی تجلیل شد.

یک میلیون راس دام در استان
علیه تب برفکی واکسینه شدند 

به  اشاره  با  استان  دامپزشکی  مدیرکل  تسنیم- 
پایان موفقیت آمیز فاز بهاره واکسیناسیون دام ها 
علیه تب برفکی با ایمن سازی بیش از یک میلیون 
راس دام در استان خبر داد. رفیعی پور با اشاره به 
مخاطرات انتقال بیماری ها به جامعه انسانی و دامی، 
مخازن  و  ناقالن  کردن  ریشه کن  داشت:  اظهار 
بیماری های مشترک انسان و دام نیازمند اعتبارات 
بیشتری است. وی تصریح کرد: با اقدامات خوب 
واکسیناسیون و اعمال ضوابط سختگیرانه بهداشتی 
قرنطینه ای در تردد و جابجایی دام ها از بروز بیماری 
تب برفکی به جمعیت دامی استان جلوگیری شد. 
علیه  دام ها  واکسیناسیون  بعدی  مرحله  رفیعی  پور 
محدودیت  و  می شود  انجام  پاییز  در  بیماری  این 

حمل ونقل دام ها تا آن موقع برداشته می شود.

تکمیل بیش از 2000 واحد مسکن مهر
تا پایان سال آینده

گفت:  استان  شهرسازی  و  راه  مدیرکل  ایسنا- 
واحدهای   شامل   مهر  مسکن  واحد   2628
شهرهای باالی 25 هزار نفر جمعیت و شهرهای 
زیر 25 هزار نفر در سال آینده تحویل داده خواهد 
اینکه از مجموع 31 هزار و  با بیان  شد. جعفری 
246 واحد مسکن مهر استان تاکنون 28 هزار و 
268 واحد تحویل داده شده است، ادامه داد: 2628 
واحد شامل؛  2128 واحد در شهرهای باالی 25 
هزار نفر جمعیت و 500 واحد در شهرهای زیر 25 
هزار نفر در سال آینده تحویل داده خواهد شد. وی 
ریال  میلیارد  و200  هزار  تاکنون 6  کرد:  تصریح 
تسهیالت مسکن مهر با بهره 7 درصد در بیرجند 

و 4 درصد در شهرستان ها پرداخت شده است.

چهارمین دوره المپیاد  »دادرس«
در هالل احمر استان برگزار شد

دادرس  استانی  المپیاد  دوره  چهارمین  غالمی- 
هالل  در  سخت(  روزهای  در  آماده  آموز  )دانش 
احمر استان برگزار شد. مدیر عامل جمعیت هالل 
در  و  المپیاد  این  استانی  مرحله  در  گفت:  احمر  
با رقابت در 8 مرحله  امدادی در  بخش برادران 
پایان تیم زیرکوه و در بخش خواهران تیم طبس 

موفق به راه یابی به  مرحله کشوری شدند.

کسب دیپلم افتخار مسابقه بین المللی
 نقاشی اسپانیا توسط پسر  7 ساله بشرویه ای

دادرس مقدم- امیر حسین قدیری عضو 7 ساله 
مرکز فرهنگی هنری بشرویه از میان 2652 اثر 
از 37 کشور جهان موفق به کسب دیپلم افتخار 
در بخش »پوستر« مسابقه بین المللی بنیاد صلح 
و همکاری اسپانیا- 2015  شد. این مسابقه ویژه 
کودکان و نوجوانان 7 تا 15 سال بوده که خالق 

96 اثر آن کودکان و نوجوانان ایرانی بودند.

تسهیل عملیات آب رسانی به عشایر
بخش مرکزی و دیهوک شهرستان طبس 

به  اشاره  با  طبس  کشاورزی  جهاد  مدیر  مهر- 
اختصاص 150میلیون ریال اعتبار برای آبرسانی 
به عشایر بخش مرکزی و دیهوک این شهرستان، 
گفت: با اختصاص این اعتبار عملیات آب رسانی 
به عشایر منطقه تسهیل شد. داود بخشایی  با بیان 
اینکه هزینه تأمین هر تانکر آب 500 هزار ریال 
توسط  مبلغ  این  تاکنون  داششت:  عنوان  است، 
خود عشایر پرداخت می شد که با تخصیص اعتبار 
از محل  آب  تانکر  هر  هزینه  از  درصد  فوق 50 

اعتبارات دولتی مذکور پرداخت خواهد شد.

آبیاری مزرعه با آبهای سرگردان

گیری  بهره  با  درمیانی  کشاورز  وسیما-  صدا 
 18 مزرعه  شده،  استحصال  های  آب  روان  از 
هکتاری خود را آبیاری می کند. حسین رضایی 
بند   18 زمستان   از  قبل  پارسال  کرد:   بیان 
خاکی در نزدیکی مزرعه ام، احداث و  در فصل 
بارندگی، آب باران و روان آب ها را در پشت آن، 
جمع آوری و بوسیله لوله کشی و موتور پمپ، این 
آبها را در 3 استخر بتنی ذخیره کردم. این کشاورز 
خالق توانسته با ذخیره 6 میلیون لیتر آب و بهره 
گیری از سیستم آبیاری قطره ای، 4 هزار اصله 
را  زرشک  درختچه  و  به  زردآلو،  عناب،  درخت 
آبیاری کند. رئیس جهادکشاورزی درمیان گفت: 
رضایی  به جای آبهای زیرزمینی از روان آبهای 
سطحی  استفاده  کرده است و با این حجم آب 
تا آخر شهریور نیاز به تامین آب از منبع دیگری 
اجرای  برای  کشاورز  این  افزود:  ضیائیان  ندارد. 

طرح خود یک میلیارد تومان هزینه کرده است.

فرودگاه بین المللی بیرجند
 گواهینامه استاندارد فرودگاهی می گیرد

تسنیم- مدیرکل فرودگاه های استان با بیان اینکه 
در فرودگاه بیرجند از لحاظ ایمنی و استانداردسازی 
اقداماتی صورت گرفته است گفت: با ایمن سازی 
باندهای پروازی براساس »انکس« فرودگاه بیرجند 
این  با  کرد:  بیان  سالمی  شد.  شناخته  استاندارد 
اقدام فرودگاه بیرجند در نوبت بازدید ایمنی قرار 
دریافت کند. وی  فرودگاهی  تا گواهینامه  گرفت 
با بیان اینکه احداث ترمینال بین المللی در فرودگاه 
بیرجند به تصویب رسیده است افزود: این ترمینال 
به مساحت 5 هزار متر مربع طراحی شده و قابلیت 

توسعه به 10 هزار متر مربع را دارد.

آبرسانی  11 روستای فردوس با تانکر

روستایی  فاضالب  و  آب  اداره  رئیس  فارس- 
این  روستای   11 حاضر  حال  در  گفت:  فردوس 
آبرسانی  تانکر  با  و  سیار  صورت  به  شهرستان 
به  اشاره  با  کرد  اظهار  امروز  عبداللهی  می شود. 
زیرزمینی  آب  ذخیره  در  روان  اینکه سیالب های 
در عمق متوسط 200 متر تاثیری ندارد، افزود: این 
خشکسالی ها سبب شده تا چشمه ها و قنوات به 
منابع غیر قابل اعتمادی برای تهیه آب مردم روستا 
تبدیل و در نهایت روستاها با تانکر آبرسانی شود.

وی تصریح کرد: به جز مجتمع فتح آباد ومهوید و 
بعضی از تک روستاها همچون بیدسکان و گستج 
بقیه با مشکل آب بی کیفیت مواجه هستند و آب 
آنها شور است. به گفته عبداللهی در حال حاضر 52 
مخزن بتنی در روستاها ساخته و نصب شده و همه 

مخازن آجری و سنگی از مدار خارج شده است.

تخصیص ۴۵0 میلیون ریال اعتبار
به کتابخانه عمومی بشرویه

اختصاص  از  بشرویه  فرمانداری  مهر- سرپرست 
به  جاری  سال  در  اعتبار  ریال  میلیون   450
کتابخانه عمومی این شهرستان خبر داد. مرادی 
بیان کرد: سال گذشته اعتبار قابل توجهی برای 
کم  اختصاص  با  و  نشد  گرفته  نظر  در  کتابخانه 
این اعتبار بسیار ناچیز بود اما امسال 20 میلیون 
 25 و  دارایی  تملک  اعتبارات  محل  از  تومان 
از محل ماده 180 در نظر گرفته  میلیون تومان 
همکاری  خواستار  همچنین  مرادی  است.  شده 
بیشتر شهرداری و سایر ادارات مربوطه با کتابخانه 

عمومی شهرستان بشرویه شد.

۵ هزار فرهنگی
 در مدارس استان اسکان یافتند

تسنیم- مدیرکل آموزش و پرورش استان با بیان 
افزایش  درصد   10 کالسها  تعداد  امسال  اینکه 
یافت،گفت: از ابتدای پذیرش مسافران تابستانی 
تاکنون 5 هزار و 605 نفر روز معادل 780 خانوار 
از  بازدید  در  المعی  یافتند.  اسکان  مدارس  در 
سفرهای  کرد:  اظهار  فرهنگیان  اسکان  ستاد 
و ستاد  آغاز  رمضان  مبارک  ماه  از  بعد  تابستانی 
اسکان استان از 16 تیرماه مسافران تابستانی را 
کالس ها  تعداد  کرد:  عنوان  وی  کرد.  پذیرش 
برای پذیرش مسافران تابستانی امسال در استان 
10 درصد افزایش داشته است. مدیرکل آموزش 
و پرورش ادامه داد: پذیرش مسافران تابستانی در 
ادامه دارد و امسال تالش  استان تا 15 شهریور 
شده تا مدارس به سیستم سرمایشی مجهز باشند.

امور مالیاتی  نژاد مدیر کل  مالیی- یعقوب 
یکپارچه  نظام  یک  دولت  کرد:  بیان  استان 
است و همه به همدیگر وابسته بوده و باید 
کلیه  و  برنامه ها  و  اهداف  کنند که  تالش 
انجام  ممکن  نحو  بهترین  به  محوله  امور 
اقتصاد  دوره  در  ما  کرد:  عنوان  وی  پذیرد. 
و  مسائل  به  توجه  با  و  هستیم  مقاومتی 
از تحریم  ناشی  اقتصادی موجود  مشکالت 
و  ها  سیاست  نفتی،  درآمدهای  به  اتکاء  و 
قرار گرفت  این  بر  نظام  برنامه های کالن 
که مالیات به عنوان بهترین و منطقی ترین 
نفتی  درآمدهای  جایگزین  داخلی،  درآمد 
ترکیب  به  اشاره  ضمن  نژاد  یعقوب  گردد. 
به  شده  واریز  مبالغ  و  مالیاتی  درآمدهای 
حساب شهرداری ها و دهیاری های استان 
از محل وصول مالیات بر ارزش افزوده بیان 
به  کشور  مالیاتی  امور  سازمان  نگاه  کرد: 
حداکثر  از  و  است  حمایتی  نگاه  ها  تعاونی 
مشکالت  رفع  برای  قانونی  های  ظرفیت 

تعاونی ها استفاده می شود.
رفاه  و  کار  تعاون،  محمد سنجری مدیرکل 

با اشاره به ظرفیت و توان  اجتماعی استان 
تعاونی ها در فعالیت های اقتصادی عنوان 
کرد: رفع موانع تولید مهمترین اولویت فعلی 
در بخش تعاونی های استان است که در این 
مالیاتی  معافیت  از  فعال  های  تعاونی  راستا 

25  درصدی برخوردار می شوند.
مشکالت  و  مسائل  از  برخی  عنوان  با  وی 
کافی  اطالع  نبود  افزود:  ها  تعاونی  موجود 
مالیاتی  های  معافیت  از  ها  تعاونی  برخی 
جهت  مالیاتی  اظهارنامه  ارائه  نقش  و 

برخورداری از تسهیالت قانونی است.
سنجری تصریح کرد: برای آموزش صاحبان 
شده  ریزی  برنامه  هایی  کالس  ها  تعاونی 
پیدا  اطالع  ها  معافیت  قوانین  از  که  است 
کنند. وی ارائه اظهارنامه مالیاتی را تنها راه 
برخورداری تعاونی ها از معافیت های مالیاتی 
دانست و تاکید کرد: اگر تعاونی در موعد مقرر 
عالوه  نکند  ارائه  را  خود  مالیاتی  اظهارنامه 
تسهیالتی  و  معافیت ها  از  نمی تواند  براینکه 
که در قانون پیش بینی شده استفاده کند حتی 

شامل جریمه هم خواهد شد.

مالیات منطقی ترین درآمد داخلی ، جایگزین درآمد های نفتی می شود

برزجی- بر اساس گزارش سایت هواشناسی 
استان  مرکز  هوای  دمای  جنوبی،  خراسان 
در روز سه شنبه 5 مردادماه  به 41 درجه 
هواشناسی  های  بینی  پیش  طبق  و  رسید 
بیشترین دمای هوایی  نیز  امروز چهارشنبه 
کنند  می  تجربه  مردم  استان  مرکز  در  که 
هم  طبس  مردم  بود.   خواهد  درجه   40
گرمترین  ای  درجه   48 گرمای  تحمل  با 

روزهای استان را سپری کردند.

رکورد  مصرف برق استان در تیرماه
تابستان  گرمای  اوج  در  هم  آن  برق  قطع 

برای هیچ مصرف کننده ای خوشایند  قطعًا 
برق در ظهر  4 ساعت قطع  الی   3 نیست. 
یا در شب های آن می تواند  تابستان و  داغ 
و  مختل  را  ما  فعالیت های  از  بسیاری 
کند  گرما سخت  اوج  در  را  زندگی  شرایط 
ساده  حل  راه  یک  مشکالت  این  تمام  اما 

دارد؛ مدیریت مصرف برق.
از  بیشتر  کشور  برق  مصرف  سال  هر 
دیگر  موضوع  این  و  می شود  گذشته  سال 
برق  تولید  و  جدید  نیروگاه های  ساخت  با 

بیشتر قابل حل نیست.
مدیریت مصرف به معنی استفاده نکردن از 

برق نیست بلکه مفهوم آن درست مصرف 
غیرضروری  فعالیت های  انتقال  و  کردن 
ماشین  یا  و  جاروبرقی  کردن  روشن  نظیر 
)یعنی  پیک  آف  ساعات  به  لباسشویی 
برق(  مصرف  اوج  ساعات  از  غیر  ساعاتی 
بار  پیک  گذشت  که  هفته ای  در  است. 

امسال از رقم سال گذشته عبور کرد.
برق  شرکت  عمومی  روابط  که  آنطور 
امسال  تیرماه  در  است  کرده  اعالم  استان 
 5 حدود  گذشته  سال  تیرماه  به  نسبت 
این  ایم  افزایش مصرف برق داشته  درصد 
افزایش در مصرف برق با توجه به گرمای 

هوا و استفاده سیستم های سرمایشی بوده 
تعداد  درصدی   3 افزایش  گرچه   است 
دیگر  از  گذشته  سال  به  نسبت  مشترکین 
دالیل افزایش مصرف برق در سال جاری 
است. در میان مشترکین برق استان بخش 
تجاری و عمومی با حدود 14 و 11 درصد 
بیشترین  گذشته  سال  به  نسبت  افزایش 

افزایش در مصرف برق را داشته اند. 
با  استان   برق  نیروی  توزیع  شرکت 
کشور  سطح  در  دما  افزایش  به  توجه 
در  است   کرده  درخواست  مشترکین  از 
مصرف برق موارد صرفه جویی را مد نظر 

به گفته مسئوالن شرکت برق  قرار دهند. 
مصرف  در  جویی  صرفه  مشترکین   اگر 
برق داشته باشند  تابستان امسال را بدون 
برق  در بحث  کنیم.   خاموشی سپری می 
یک  مصرف  و  تولید  بین  باید  همیشه 
تا  قرارداد  نظر  مد  را  اطمینان  ضریب 
مشکلی  برق  مصرف  و  توزیع  بخش  در 

باشیم. نداشته 
این  برق  مصرف  افزایش  با  اگر  حال 
تولید  بخش  برود  بین  از  اطمینان  ضریب 
و  بود  نخواهد  برق  مصرف  پاسخگوی 

ناچاراً خاموشی برق رخ خواهد داد. 

مدیر شعب بانک مسکن استان خبر داد :

تب مصرف برق در گرمای ۴0 درجه باال گرفت
مردم صرفه جویی کنند ؛ خاموشی نداریم

مالیی-  اولین جلسه ستاد صیانت از حریم 
و  عفاف  شهروندی،  حقوق  عمومی،  امنیت 
حذف  تصویب  با  بیرجند  شهرستان  حجاب 
تکریم  برای  ادارات  گیر  پا  و  دست  قوانین 

ارباب رجوع برگزارشد.
فرماندار  اجتماعی  و  امنیتی  معاون سیاسی، 
از حریم  عنوان کرد: صیانت  این جلسه  در 
شهروندی  حقوق  رعایت  و  عمومی  امنیت 

یکی از وظایف دستگاه های اجرایی است.
زمان زاده با اشاره به ابالغ 9 برنامه درباره 

حقوق شهروندی و 10برنامه برای عفاف و 
حجاب افزود: آموزش و توانمندسازی، اطالع 
الکترونیک  خدمات  درست  توزیع  رسانی، 
می  ها  برنامه  این  جزو  محیطی  تبلیغات  و 
برتر  حجاب  را  چادر  فرماندار،  معاون  باشد. 
خواند و بیان کرد: استفاده از چادر در ادارات 
دینی  باور  یک  عنوان  به  باید  مردم  بین  و 
تبدیل شود و برخوردها با بدحجاب ها و امر 

به معروف نباید تحکمی باشد.
اسالمی  شورای  رئیس  آبادی  حاجی 

مهمترین  را  خانواده  نیز   بیرجند  شهرستان 
مبدا برای گسترش عفاف، حجاب و آموزش 
باید  گفت:  و  کرد  عنوان  شهروندی  حقوق 
حقوقشان  و  حق  به  نسبت  را  مردم  دانش 
افزایش دهیم تا نگرش مردم تغییر و به آن 
عمل کنند. وی با انتقاد از تاخیر در برگزاری 
ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی، حقوق 
شهروندی ، عفاف و حجاب بیان کرد: این 
ستاد باید هرماه برگزار شود نه هر شش ماه.

تامین زیرساخت ها هزینه دارد.

در  نیز   بیرجند  شهرداری  نماینده  عندلیب 
سامانه  و  نشریه  اندازی  راه  از  ستاد  این 
داد  خبر  نزدیک  آینده  در  حقوق شهروندی 
و یادآورشد: در این سامانه نظرات و شکایات 

مردم رسیدگی می شود.
وی با بیان اینکه تامین زیرساخت ها هزینه 
دارد افزود: در صورت امکان ستاد صیانت از 
و  حقوق شهروندی   ، عمومی  امنیت  حریم 
عفاف و حجاب برای تامین زیرساخت ها به 
شهرداری بیرجند کمک مالی کند تا نشریه 

و سامانه سریعتر راه اندازی شود.
مصوبات جلسه :  

برای  شهرستانی  ادارات  به  اختیار  تلفیض 
تسریع روال اداری اولین مصوبه بود.دومین 
پیشنهادات  و  نظرات  از  استفاده  مصوبه 
مردم نسبت به عملیاتی کردن دستورکارها 
اعالم شد. مهمترین مصوبه حذف یا بومی 
سازی قوانین دست و پا گیر در ادارات بود 
تا تکریم ارباب رجوع و حقوق شهروندی به 

خوبی رعایت شود.

حذف قوانین دست و پا گیر ادارات برای تکریم ارباب رجوع

حسینی- مدیر شعب بانک مسکن استان از 
ریالي  سقف  بیشترین  با  تسهیالت  اعطاي 
و بیشترین زمان بازپرداخت و کمترین نرخ 

در کل شبکه بانکي کشور خبر داد.
بانک  اینکه  بیان  با  پورقربانی  محمد 
متولي  و  دولتي  بانکي  عنوان  به  مسکن 
بخش مسکن در راستاي تحقق فرمایشات 
مقام معظم رهبري و اهداف دولت تدبیر و 
چندین  بانک  این  کرد:  عنوان  است  امید 
نمودن  تر  روان  و  بازنگري  برای  نوبت 
محصوالت  طراحي  و  تسهیالتي  شرایط 
معامالت  تضمین  طرح  همچون  جدیدي 
فروش اقساطي و حساب اماني اقدام نموده 
اینکه بخش مسکن  بر  تاکید  با  است. وی 
به عنوان موتور مولد اشتغال در جامعه مي 
باشد و خروج مسکن از رکود قطعا موجب 
خواهد  صنایع  و  مشاغل  از  خیلي  پویایي 
بود افزود: همه نهادها اعم از دولتي و غیر 
بخش مسکن  متولیان  نوعي  به  که  دولتي 
تسهیل  با  و  کرده  مشارکت  باید  هستند 
امور و گشایش در کارها زمینه ورود آسان 

فعاالن این بخش را فراهم آورند.
عنوان  استان  مسکن  بانک  شعب  مدیر 
وضعیت  که  زماني  از  مسکن  بانک  کرد: 
به شرایط کنوني رسیده تالش  این بخش 
بازنگري  و  الزم  بستر  ایجاد  با  تا  نموده 
گیرد  را  تسهیالت  اعطاي  شرایط  متوالي، 
سقف  بیشترین  با  مذکور  تسهیالت  که 
و  بازپرداخت  زمان  بیشترین  و  ریالي 
کشور  بانکي  شبکه  کل  در  نرخ  کمترین 
بتواند یکي مشکل نقدینگي و مسائل مالي 

را به نحو مطلوبي مرتفع نماید.
پور قربانی اضافه کرد: حساب صندوق پس 
انداز مسکن یکم که با سقف 120 میلیون 
میلیون در سایر  بیرجند و 800  در  تومان  
شهرهاي استان براي زوجین با مدت زمان 
از  درصد   11 نرخ  و  سال   12 بازپرداخت 
ال  ایده  بسیار  شرایطي  که  است  اقداماتی 
وجود  به  جامعه  تمام  شدن  دار  خانه  براي 

آورده است.
در  تسهیالت  اعطاي  نرخ  اینکه  به  وی 
به  توجه  با  بار  اولین  براي  فرسوده  بافت 

یارانه اي که دولت براي آن در نظر گرفته  
کرد  اشاره  است  رسیده  درصد   8 عدد  به 
براي  ویژه  فرصتي  موضوع  این  افزود:  و 
که  باشد  مي  عزیز  هاي  استاني  هم  همه 
برداري  بهره  نهایت  شده  ایجاد  شرایط  از 

الزم را ببرند.

طرح  تشریح  ادامه  در  استان  شعب  مدیر 
این  در  کرد:  بیان  معامالت  تضمین 
فروش  قصد  که  سازندگاني  مشکل  طرح 

از  ولي  دارند  را  شده  ساخته  واحدهاي 
از  اقساط  بازپرداخت  عدم  نگران  طرفي 

سوی خریدار می باشند حل شده است.
شرایط   به  توجه  با  داد:  ادامه  قربانی  پور 
سخت اقتصادي، خریداران امکان پرداخت 
نقدي  صورت  به  را  ساختمان  بهاي  کل 

ثمن  از  بخشي  پرداخت  متقاضي  و  نداشته 
مي  مالک  به  اقساطي  صورت  به  معامله 
باشند که بانک در این میان با ارائه خدمت 

جدید طرح تضمین معامالت این مشکل را 
با تضمین پرداخت اقساط توسط خریدار در 

سررسید حل نموده است.
میزان  به  حداکثر  بانک  اینکه  بیان  با  وی 
50 درصد ارزش کارشناسی ملک و حداکثر 
معامله  تومان  میلیون   150 مبلغي  تا سقف 
حداکثر  کرد:  اضافه  کند  مي  تضمین  را 
تضمین  طرح  اقساطي  فروش  زمان  مدت 
اقساط  میزان  حداکثر  و  ماه   50 معامالت 

ماهیانه نیز 3میلیون تومان خواهد بود.
خرید  قدرت  افزایش  استان  شعب  مدیر 
سقف  افزایش  بدون  مسکن  خریداران 
به  فروشندگان  ترغیب  مسکن،  تسهیالت 
و  احداث  حال  در  واحدهاي  فروش  پیش 
بدون  تمام  نیمه  هاي  طرح  مالي  تامین 
استفاده از منابع بانکي با اطمینان از اینکه 
پس از تکمیل و آماده شدن اسناد و انتقال 
واحد ها امکان دریافت بخش عمده اي از 
این  که  دانست  شرایطي  از  را  معامله  ثمن 
طرح براي انبوه سازان و خریداران مسکن 

فراهم مي کند.

اعطاي تسهیالت با بیشترین زمان بازپرداخت و کمترین نرخ
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حضرت زهرا سالم ا... علیها فرمودند:
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خوانده می شوند.
)کنزالعمال ، ج  1 ، ص582( 

ایرنا -  ورود پیکر پاک دو شهید دفاع مقدس به بیرجندعکس روز 

نقد عملکرد دولت از سوی اصالح طلبان ، 
به معنای عبور از روحانی است؟

دولت  و  اصالح طلبان  »نسبت   : نوشت  اعتماد 
سه  در  که  است  عبارتی  این  روحانی!«  حسن 
است. چه  بوده  سال گذشته همواره محل بحث 
رابطه اي میان اصالح طلبان و دولت روحاني برقرار 
شده  است ؟ نقد قدرت در تار و پود اصالحات تنیده 
شده است. حتي اگر مانند میردامادي بگوییم هیچ 
کسب  روحاني  از  بهتر  کارنامه اي  اصالح طلبي 
نیست.  امري ممنوع  روحاني  دولت  نقد  نمي کرد 
اصالح طلبان نیز با اینکه مثل عارف معتقدند براي 
روحاني  براي  رقیب تراشي  بناي  آینده  انتخابات 
ندارند، اما دغدغه ها و نقدهاي خود را در محافل 
در  که  کانال هایي  از  و  مي کنند  مطرح  مختلف 
اختیار دارند به گوش دولت مي رسانند. همچنین 
به  اصالحات  جریان  اجتماعي  بدنه  آنکه  براي 
خود  ذات  در  اصالح طلبي  شود  واقف  درستي 
چك سفید امضا دادن به هیچ کس را برنمي تابد و 
گاهي نقدها را به صورت رسانه اي و رسمي مطرح 
و  جابه جایي  اصالح طلبي  امروز  مسئله  مي کنند. 
پست گرفتن چند چهره نیست. بلکه آنها به منافع 
در سال  نیز  تحلیل  با همین  مي کنند.  فکر  ملي 
٩٢ عارف از انتخابات کنار کشید و بدنه اجتماعي 
شدند.  بسیج  روحاني  سر  پشت  اصالح طلبان 
انتخابات  استقبال  به  تحلیل  همان  با  نیز  حاال 
ریاست جمهوري مي روند و عبور از روحاني را شعار 

انحرافي و جنگ رواني جریان رقیب مي دانند.

گزارش دوم برجام حرف جدید ندارد

اینکه  بیان  با  مجلس،  ای  هسته  کمیته  رئیس 
ندارد،  جدیدی  حرف  برجام  اجرای  دوم  گزارش 
به درز اطالعات محرمانه هسته ایران از آژانس 
برای  را  کار  این  باید هزینه  و گفت:  اشاره کرد 
واکنش  در  ادامه  در  ذوالنور  ببریم.  باال  آژانس 
برنامه  به  مربوط  محرمانه  اطالعات  افشای  به 
ایران که  بلندمدت هسته ای جمهوری اسالمی 
اظهار  است،  شده  مطرح  آژانس  و  ایران  میان 
داشت: وقتی مطالب محرمانه را در اختیار نامحرم 
قرار می دهیم و به او اعتماد می کنیم، این اتفاقات 

قابل تصور است.

کاندیدای اصالح طلبان هنوز معلوم نیست

عضو بنیاد امید ایرانیان درباره ورود اصالح طلبان 
به انتخابات ٩6 اظهار کرد: هنوز پرونده انتخابات 
در اتاق فکر اصالح طلبان باز نشده و در یکی دو 
ماه آینده این کار انجام می شود. رسولی در پاسخ 
نامزد  همچنان  روحانی  آیا  که  پرسش  این  به 
اصالح طلبان برای انتخاب ٩6 هست یا خیر،گفت: 
صحنه سیاسی ایران صحنه ای پیچیده و غیرقابل 
از  نمی تواند  کارشناسی  هیچ   است.  پیش بینی 
اکنون بگوید که سال آینده چه اتفاقی خواهد افتاد 

مگر اینکه مجهز به »علم لدنی« باشد.

قالیباف نامزد ریاست جمهوری می شود

محمد باقر قالیباف، شهردار تهران نامزد انتخابات 
قالیباف  آینده خواهد شد.  ریاست جمهوری سال 
به اصولگرایان اعالم کرده است، در صورتی که 
در جناح اصولگرا بر روی کاندیداتوری وی اتفاق 
نظر وجود داشته باشد در انتخابات سال آینده نامزد 
انتخابات  درباره  هنوز  اصولگرایان  شد.  خواهد 
اند. گفته  ریاست جمهوری تصمیم گیری نکرده 
می شود شهردار تهران با اشاره به فرصت کم تا 
زمان انتخابات از آنها خواسته برنامه خود را برای 

انتخابات سریع تر مشخص کنند.

بعید است روی جلیلی اجماع شود

غروی در مورد گزینه های پیشنهادی اصولگرایان 
در  خواهد  می  جلیلی  سعید  معتقدم  گفت: 
انتخابات حضور پیدا کند، اما بعید است روی او 
مجموعه  گفت:  وی  بگیرد.  شکل  نظری  اتفاق 
والیتی  و  قالیباف  مانند  گزینه هایی  اصولگرایی 
را معرفی می کنند و فکر نمی کنم اتفاقی افتاده 
جلیلی  سمت  به  بخواهند  اصولگرایان  که  باشد 
بروند، زیرا افراد قوی تر و کارآمد تری را نسبت 
به جلیلی در میان خودشان دارند.  وی با اشاره 
کرد:  تاکید   ،٩6 سال  در  احمدی نژاد  حضور  به 
احمدی نژاد اگر عاقالنه فکر کند دیگر به عرصه 

رقابت ورود پیدا نخواهد کرد. 

نگرانیم تهران در توافق هسته ای باقی بماند

نخست وزیر رژیم صهیونیستی در گفت وگو با یك 
روزنامه اسرائیلی گفته برنامه هسته ای ایران از بین 
نرفته و با از بین رفتن فاصله زیادی دارد. نخست 
و  اسرائیل  اینکه  بیان  با  صهیونیستی  رژیم  وزیر 
آینده  سال   ۱٢ در  آنچه  درباره  عربی  کشورهای 
زمانی که ایران توانایی غنی سازی اورانیوم به هر 
هستند،  نگران  باشد  داشته  را  بخواهد  که  اندازه 
گفت: مشکل آن چیزی است که در آینده اتفاق 
می افتد و این اتفاق نه به واسطه نقض توافق، بلکه 
در شرایطی خواهد افتاد که ایران در توافق باقی 
زمان  به  نباید  توافق  این  شد:  مدعی  وی  بماند. 
بستگی داشته باشد، بلکه باید به رفتار ایران بستگی 
داشته باشد چراکه  ایران رفتارهای خصمانه اش را 

در قبال اسرائیل تغییر نداده است. 

همکاری اسرائیل و عربستان آشکار شده

رژیم صهیونیستی  وزیر خارجه کشورمان گفت: 
همراه  و  همسو  رژیم  دو  که  سعودی  رژیم  و 
هستند امروز همکاریشان روشن و آشکار شده و 
نیست. محمد جواد ظریف  پوشاندن  قابل  دیگر 
افزود: این ها نگران این وضعیت هستند و چون 
ایران هراسی سرمایه  ادامه  نگران هستند برای 
مقابل  در  بینیم  رو می  این  از  کنند  گذاری می 
اهداف  پیشبرد  برای  ایران  ملت  بزرگ  حرکت 

اقتصاد مقاومتی تالش کردند.

 نباید در برجام خوش بینی زایدالوصف به وجود می آمد
 

برخی  انتقاد  به  اشاره  با  خارجی  روابط  شورای  رئیس 
متقابل  اقدام  و  برجام  مطلوب  نشدن  اجرا  به  مقامات 
احتمالی ایران گفت: این که چه موقع باید به این تصمیم 
برسیم تا اقدام دیگری در مقابل سوءاستفاده آمریکایی ها 
در اجرا نشدن مطلوب برجام انجام دهیم، موکول به نظر 
مقام معظم رهبری است. خرازی تصریح کرد: نباید از ابتدا خوش بینی زایدالوصفی 

به وجود می آمد که تصور کنیم با برجام همه مسایل حل می شود.

سقف حقوق مسئوالن کشور ۱۹ میلیون تومان شد ؛ دیدید سر فریدون چه داستانی به پا کردند ؟ 
 

سخنگوی دولت گفت: تنها ۳ درصد که حدود ۴۰ نفر می شدند حقوق غیر متعارف داشتند، اما مسئله مهم این است که چرا این اتفاق افتاد. 
نوبخت افزود: از این پس مقامات سیاسی کمتر از ۱۰ میلیون تومان و مسئوالن غیرسیاسی کمتر از ۱٩ میلیون تومان حقوق دریافت خواهند 
کرد. وی در خصوص انتقادات به برادر رئیس جمهور نیز گفت: فقط آقای فریدون مشمول عنایات منتقدان نیست، جاهایی که تهمت باشد خود 
را موظف می دانم پاسخ بدهم. روحیه دعوا و ماجراجویی نداریم. وزارت علوم بیانیه الزم را در مورد تحصیل ایشان دادند، همه مراجع مسایل را 

کنترل می کنند. چند روزی برای مسئله تحصیالت در منظر عموم نبود، دیدید چه داستانی به پا شد مواد منفی زودتر به ذهن می نشیند و این غیر اخالقی است.

وزیر دفاع : اجرای برجام مشکل جدی دارد
 

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با تاکید بر اینکه 
حرف   ۵+۱ کشورهای  و  آمریکایی ها  با  هیچ گاه  ایران 
غیرهسته ای نداشته است، تاکید کرد: هر زمان احساس 
پاسخ  نمی کنند  عمل  تعهدات شان  به  آمریکایی ها  شود 
سخت تری خواهیم داشت که نقطه مطلوبی برای آن ها 
اینکه اجرای برجام مشکالت جدی دارد، اظهار  بیان  با  نیست. سردار دهقان 

داشت: به آنچه در طول مذاکرات گفته شده، پایبند هستیم.

اعالم  سیا  از  نقل  به  فلسطینی  منابع 
کردند: سازمان اطالعات مرکزی آمریکا 
آینده،  سال   ٢۰ تا  که  کرده  بینی  پیش 

رژیم صهیونیستی فرو می پاشد. 
گذشته  روز  آالن  غزه  خبری  پایگاه    
های  پایگاه  برخی  در  داد:  گزارش 
اطالعات  سازمان  از  گزارشی  اینترنتی 
مرکزی آمریکا )سیا( درباره نابودی رژیم 

صهیونیستی درز کرده است. 
به  نسبت  گزارش محرمانه، سیا  این  در 
موجودیت رژیم صهیونیستی پس از ٢۰ 

سال اظهار تردید کرده است. 
  در این گزارش همچنین از تغییر پروژه 
رژیم  و  )فلسطین  کشور  دو  تشکیل 
آن  نبودن  اجرا  قابل  و  صهیونیستی( 
دموکراسی که هر شهروند صرف نظر از 
نژاد ، ملیت و حقوق شهروندی و به طور 
مساوی برخوردار باشد، هشدار داده است. 

در این گزارش آمده است: بدون بازگشت 
 ،۱٩۴7 های  سال  فلسطینی  آوارگان 
با  پایدار و  ۱٩۴8 و ۱٩67 هیچ راه حل 

داشت.     نخواهد  وجود  منطقه  در  دوامی 
به  که  شده  انجام  های  بررسی  در 
افراد مشخصی رسیده، نسبت به  اطالع 

سرزمین  به  فلسطینی  آوارگان  بازگشت 
های اشغالی و در نتیجه خروج ٢ میلیون 
یهودی از منطقه به آمریکا در طول ۱۵ 

سال آینده هشدار داده شده است. 
بیش  انجام شده،  تحقیقات  اساس  بر    
سفر  مجوز  دارای  یهودی  هزار   ۵۰۰ از 

از  نفر  هزار   ۳۰۰ که  هستند  آمریکا  به 
کنند  می  زندگی  کالیفرنیا  در  تنها  آنان 
سفر  مجوز  دارای  که  هم  یهودیانی  و 
نیستند  غربی  کشورهای  و  آمریکا  به 
مجوز  دریافت  برای  را  خود  درخواست 
ارائه داده اند. فرانکلین المپ، کارشناس 
مصاحبه  در  المللی  بین  قانونی  مسایل 
می  رابطه  همین  در  پرس  تلویزیون  با 
آن  دلیل  به  ها  درخواست  این  گوید، 
سرنوشتی  چه  دانند  می  آنان  که  است 
در انتظارشان است. در ادامه این گزارش 
آمده است: سیا پیش تر نیز از فروپاشی 
آفریقای  پرست  نژاد  دولت  منتظره  غیر 
جنوبی و همچنین تقسیم اتحاد جماهیر 
و  بود  داده  خبر  در سال ۱٩٩۰  شوروی 
آرزوها در خاک فلسطین  پایان  از  امروز 
اشغالی خبر می دهد، حادثه ای که دیر یا 

زود به وقوع می پیوندد. 

پیش بینی سازمان اطالعات آمریکا  از نابودی رژیم صهیونیستی

دعــوت بــه همکــاری
 موسسه خیریه درمانی دارالشفاء فاطمه زهرا )س( و درمانگاه خیریه حضرت
ولی عصر )عج( برای تکمیل کادر درمانی خود از دندانپزشکان و کارشناسان 
محترم مامایی که حاضر به همکاری به صورت تمام وقت یا پاره وقت می باشند 

دعوت به همکاری می نماید.
تلفن تماس: 09151639806 - 09155618525

آگهـی فـروش
شرکت تعاونی مسکن کارکنان سازمان آموزش و پرورش خراسان جنوبی

 در نظر دارد: به استناد مصوبات مجمع عمومی و هیئت مدیره یک واحد مسکونی ویالیی 
در خیابان حکیم نزاری 1، یک واحد مسکونی آپارتمانی بلوک چهار پروژه نارنج و یک قطعه 

زمین مسکونی واقع در خیابان نارنج 3 را با مشخصات ذیل به باالترین قیمت توافقی
 به فروش برساند. 

لذا متقاضیان می توانند برای قیمت پیشنهادی خود به دفتر تعاونی مسکن واقع در خیابان 
شهید آوینی، ابتدای خیابان نارنج 1 و 3 )روبروی نارنج 4( مراجعه فرمایند. ضمناً به منظور 

اخذ اطالعات و بازدید از محل با شماره های ذیل تماس حاصل نمایید.
دفتر تعاونی: 32408435-056      تلفن همراه: 09151611036

عرصه آدرس ملکردیف
)مترمربع(

نوع ملک 
کاربری

میزان 
مالکیت

بیرجند- خیابان حکیم 1
نزاری 1 )روبروی مقبره 

حکیم نزاری(

ملک 435/8
مسکونی

ششدانگ

بیرجند- خیابان شهید 2
آوینی - نارنج 3

ملک 90
مسکونی

ششدانگ

بیرجند - خیابان شهید 3
آوینی - نارنج 3

ملک 44
مسکونی

ششدانگ

تعاونی مسکن کارکنان سازمان آموزش و پرورش خراسان جنوبی

جناب آقای مهندس آسمانی مقدم
مدیرکل محترم بنیاد مسکن انقالب اسالمی خراسان جنوبی

جناب آقای مهندس فرجامی فرد
فرماندار محترم  سابق شهرستان خوسف

 جناب آقای مهندس فاطمی  بخشدار محترم مرکزی شهرستان خوسف 
جناب آقای مهندس نوفرستی مدیر محترم بنیاد مسکن شهرستان خوسف
جناب آقای مهندس حامد کریم پور مدیر محترم شرکت ساختمانی و راهسازی مسیریاب

از بذل توجه، مساعدت و همکاری شما سروران ارجمند نسبت به آسفالت معابر روستای تقاب 
صمیمانه تقدیر و  تشکر می گردد، امید است در پناه حضرت حق پیروز و سالمت باشید.

شورای اسالمی و دهیاری روستای تقاب

 نمایندگی و عاملیت فروش شرکت                                                                          و توسعه صنعت جوش در استان
 تولید کننده انواع: افزودنی های بتن ، ترمیم کننده بتن، گروت، واتراستاپ های 
پی وی سی، اسپیسرهای پالستیکی، شیلنگ تزریق بتن و غالف 
 استرند، تجهیزات نیلینگ، ترمیم کننده بتن، چسب بتن و کاشی و ...

گل میخ گام برای سقف عرشه فوالدی 
 تهیه و تامین تجهیزات قالب فلزی ) اجاره، فروش(

کلینیک تخصصی ساختمانی نصر

 صیاد شیرازی، واحد 89، طبقه همکف
09034090412 - 09034090411 

نــوژن ارائه دهنده انواع درب های:
 ضد سرقت، )ترکیه، ایران، چین(  ضد حریق، اتاق سرور و درب های اتاق خواب و سرویس

نمایندگی انحصاری درب و دیوارپوش کیش چوب
اقساط ۱2 ماهـه ویژه فرهنگیان شاغل و بازنشسته عزیز استان »بدون ضامن و پیش پرداخت« 

خیابان 15 خرداد حدفاصل پاسداران و میدان 7 تیر  تلفکس: 32440199-056  09151602659 نصر آبادی

با کمک های خیرین بزرگوار ، توفیق تأسیس و اداره پایگاه خدمات اجتماعی  )با خدمات مختلف به خانواده های نیازمند(  و مرکز نگهداری  فرزندان بی سرپرست همچنان پذیرای کمک های شما عزیزان نیکوکار می باشد
دفاتر مؤسسه واقع در : 1- خیابان جمهوری - بین جمهوری 3 و خیابان قائم )مقابل پارک آزادی - طبقه فوقانی پخش رنگ محمدزاده(   32210932  

2- خیابان طالقانی - طالقانی 2 - ساختمان آلما طبقه 4  واحد 403 -  32211826  
مراجعه یا تماس حاصل فرمایید.

ضمناً شماره 09370371133  آماده پاسخگویی به شما عزیزان می باشد .

شماره حساب جام )ملت( 21487697/30 به نام مؤسسه خیریه مهرماندگار
شماره حساب )توسعه تعاون(  4000/111/1639035/1  به نام مؤسسه خیریه مهرماندگار

شماره حساب جام )ملت(  21515875/69 به نام مرکز نگهداری دختران حضرت فاطمه )س(

مؤسسـه خیریـه مهـر ماندگـار  )با مجوز اداره کل بهزیستی خراسان جنوبی(


