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سید حسن نصر ا... : 
وزیر خارجه »دیوانه« عربستان خودش را

حاکم و قیم مردم سوریه کرده است

محمود  احمدی نژاد : 
تالش می کنند که رقیب رد صالحیت شود

تا خودشان در انتخابات تنها بمانند

حجت االسالم سید علی خمینی  : 
در خارج از کشور برنامه ریزی کردند تا 

سیدحسن آقا را از رهبری و نظام جدا کنند

 مدیرکل انتقال خون استان :  
نرخ اهدای مستمر خون در خراسان جنوبی

از متوسط کشوری پیشی گرفت
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نعمتی فراتر از یک فرصت
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این  که  بزرگی  و  کوچک  اخبار  البالی  در 
و شبکه های  ها  ها، سایت  روزنامه  در  روز  چند 
دار درج می شد، خبر  دنباله  به صورت  اجتماعی 
سیاسی  اجتماعی،  قضا  از  که  آمد  تری هم  مهم 
و مذهبی بود. خبری مسرت بخش و امید آفرین؛ 
سال ها پس از تأسیس استان خراسان جنوبی و 
در خصوص  در شرایطی حساس، تصمیم مهمی 
بسیار  و  ساز  سرنوشت  گام  و  گرفته  استان  این 
ارزشمندی برای مردم این خطه محروم برداشته 
شد و آن هم برای اولین بار در تاریخ استان معرفی 

نماینده ولی فقیه بود.  ) ادامه در صفحه 2 (

سرمقاله

هر دم از این باغ بری می رسد 

فاجعه  شوکت آباد ؛ 
مرگ تدریجی هویت تاریخی 
صفحه 3

 تشییع 2 شهید دوران 
دفاع مقدس در بیرجند
صفحه 7

رئیس کل بانک مرکزی خبر داد :

سپرده های تا سقف 50 میلیون 
تومان میزان پرداخت می شود

صفحه 2

مشکالت تولید پا برجاست
رئیس اتاق بازرگانی خراسان جنوبی :

نرخ باالی سود بانکی انگیزه ای برای تولید باقی نمی گذارد

 عکس ماهواره ای از  وضعیت درختان باغ و عمارت شوکت آباد سال 2003           و سال 2013

نقاش : امین باقریان

صفحه 4

فرصتی به نام 
نماینده ولی فقیه
) شرح در سرمقاله (

بدین وسیله با کمال احترام و قدردانی از بذل محبت و الطاف 
خاص و خالصانه

 آقایان دکتر حمید زنگویی 
و دکتر رضا زنگویی

 در مراسم ترحیم عزیزمان شادروان علی نقی حافظ 

خاضعانه سپاسگزاریم و اذعان داریم که زبان قدردانی و شکرگزاری 
تمام و کمال در برابر محبت ها و عنایات شما قاصر است

 با آرزوی سالمتی و کامیابی شما بزرگواران

همسرو فرزندان مرحوم علی نقی حافظ

جناب آقای غالمرضا  کاظمی 
رئیس محترم هیئت مدیره تعاونی اعتباری بهار فرهنگیان بیرجند

 جناب آقای شفیع پور       مدیر عامل محترم
اخذ مجوز تعاونی اعتباری بهار فرهنگیان بیرجند از بانک مرکزی جمهوری اسالمی

 را خدمت شما سروران ارجمند صمیمانه تبریک عرض نموده و از درگاه باریتعالی موفقیت روز افزون تان را خواستاریم.

مدیرعامل و پرسنل شرکت داد و ستد پارسیان )هانی فوم(

جناب آقای علی سنگکی
انتصاب شما را به عنوان

 رئیس انجمن ورزش پهلوانی و زورخانه ای کارگران کشور
 صمیمانه تبریک می گویم، بی شک این انتصاب بیانگر لیاقت و شایستگی شما می باشد.

مهدی قمری- رئیس هیئت ورزش های پهلوانی و زورخانه ای خراسان جنوبی

تشکر و قدردانی
تقدیر آن بود که شمع وجود معلم فرهیخته

 بزرگ خاندان مرحوم مغفور

 علی نقی حافظ 
خاموش گردد و ما را در ماتم و سوگش نشاند.

اگر لطف بیکران الهی، همراهی و همدردی مردم بزرگوار
از اقشار مختلف و یاران مهربان نبود، تحمل این بارگران میسر 
نمی بود. اکنون به حکم ادب و قدرشناسی از همه سروران عزیز 
که در مراسم تشییع و تدفین و ترحیم عزیز سفر کرده مان شرکت نموده و یا با تماس تلفنی، صدور اعالمیه، 
درج آگهی و ارسال گل ما را قرین محبت و تفقد خود قرار داده و موجبات تسلی آالم جانکاه مان گردیدند 

صمیمانه سپاسگزاریم. خاضعانه ترین سپاس ها و نیکوترین دعاهای خود را نثارتان می کنیم

همسر و فرزندان مرحوم

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

به حکم ادب و قدرشناسی از کلیه اقوام، دوستان، آشنایان، ادارات، ارگان ها 
 و کلیه عزیزان علی الخصوص پزشکان و پرسنل بیمارستان ولی عصر )عج( ،

 بیمارستان امام رضا )ع( و کلینیک ویژه بیماری های خاص 
که به مدت 5 سال برای فرزند عزیزمان

 مرحومه پگاه آسوده 
زحمت فراوان متحمل شدند و در مراسم تشییع و تدفین و ترحیم آن 
عزیز سفر کرده با ما همراهی نمودند، صمیمانه تقدیر و  تشکر می نماییم.

خانواده های داغدار: آسوده ، قریب

هفتمین سالگرد 
درگذشت همسر و پدر عزیزمان بزرگ خاندان زنده یاد

 حاج محمد رحیم یزدانی
 را با ذکر فاتحه و صلواتی به روح پاکش گرامی می داریم.

روحش همیشه شاد 

همسر و فرزندان

چهارمین سالگرد درگذشت همسر و مادر عزیزمان

 مرحومه آذر خدایی
 را با ذکر فاتحه و صلواتی به روح پاکش گرامی می داریم. 

نامش همیشه جاودان

همسر و  فرزندان

با نهایت تاسف درگذشت مرحوم

 محمد   احراری گزیک   )بازنشسته بانک ملی(
 را به اطالع می رساند: جلسه سومین روز درگذشت آن شادروان امروز یکشنبه 
95/5/10 ساعت 18/15 الی 19/15 در محل مسجد النبی )ص( اهل سنت واقع در 

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

خانواده های: احراری ، مسینایی و سایر بستگان

فروشـی
زمین تجاری و کارگاهی

 واقع در شمال شهر
09151611404

فروش فوری
میدان   ، تجاری  آپارتمان  واحد  دو 
کلیه  با  متر  واحد 53  هر   ، جماران 

امکانات ، طبقه دوم و سوم
09151613981

تشکر و قدردانی

اینک که با عنایت پروردگار متعال و حمایت مسئوالن توفیق یافتیم

 میدان میوه و تره بار وحدت بیرجند 
را راه اندازی نماییم خدای را شاکریم و برخود الزم می دانیم از کلیه مدیران 
محترم ادارات ، سازمان ها ی دولتی، خصوصی و همکاران عزیزشان که در مراسم 
افتتاح ما را مورد لطف قرار داده اعم از استانداری - فرمانداری - شورای شهر 
شهرداری نیروی انتظامی - سازمان صنعت، معدن و تجارت - تعاون روستایی 

اوقاف - اتاق اصناف - معتمدین و بازاریان - هیئت مدیره و همکاران صمیمی صنف میوه 
 و تره بار تشکر نموده و از زحمات و حضور گرم سروران علی الخصوص فرماندار، شهردار 

و معاونین و اعضای محترم شورای شهر و صنف که ما را مورد حمایت همه جانبه 
قرار دادند، سپاسگزاریم

امید داریم با ارائه خدمات بهتر و مطلوب تر بتوانیم قدردان زحمات مسئولین 
و شهروندان قدرشناس باشیم.  ان شاء ا...

اتحادیه صنف میوه و تره بار بیرجند

عالم بزرگوار حضرت آیت ا... سید علیرضا عبادی
انتخاب حضرت عالی را 

 از سوی رهبر معظم انقالب اسالمی
 به عنوان اولین نماینده ولی فقیه در استان خراسان جنوبی
تبریک عرض نموده، توفیقات شما را در این سنگر مقدس از ایزد منان خواستاریم. 

اتاق اصناف مرکز استان 
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معوقاتفرهنگیانپرداختمیشود
فارس- محمد بیرانوند رئیس کمیته آموزش و پرورش کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسالمی  اظهار داشت: در آخرین جلسه ای 
که با وزیر آموزش و پرورش داشتیم، اعالم شد که بیشتر معوقات فرهنگیان مربوط به سال 93 آنها پرداخت و برای پرداخت پاداش پایان خدمت 
بازنشستگان در سال 94 مطابق آنچه در قانون بودجه سال 95 پیش بینی شده است، امسال پرداخت خواهد شد.

تا  هزار   100 افزایش  از  خودرو  بازار  فعاالن 
یک میلیون تومانی قیمت خودرو در یک ماه 

گذشته خبر می دهند.
بازار  روزها  این  حالی  در  انتخاب،  گزارش  به 
افت  همچنان  و  نشده  رونق  فاز  وارد  خودرو 
کنار  در  که  دارد  وجود  بازار  این  در  تقاضا 
برخی  عرضه  کاهش  از  نمایشگاه داران  آن، 
عرضه  کاهش  می گویند.  سخن  محصوالت 
است  شرایطی  در  داخل  تولید  خودروهای 

به  از خودروسازان  برخی  که در هفته گذشته 
صورت رسمی نسبت به افزایش قیمت برخی 
محصوالت خود اقدام کردند و همین موضوع، 

افزایش قیمت خودرو در بازار را رقم زد.
بنا به گفته برخی از فعاالن بازار، خودروسازان 
قیمت  افزایش  به  تصمیم  عرضه،  کاهش  با 
محصوالت خود در بازار آزاد دارند تا افزایش 
توجیه  به نوعی  نیز  خودروها  کارخانه ای  نرخ 
پیدا کند. افزایش قیمت پژو 206 تیپ2 با دو 

که  طوری  به  بوده،  نامحسوس  کامال  ایربگ 
طی یک ماه گذشته کمتر از 100 هزار تومان 
نوسان قیمت داشته است. در حال حاضر پژو 
206 تیپ2 با دو ایربگ با قیمت 32 میلیون و 

700 هزار تومان به فروش می رود.
 405 پژو  با  رابطه  در  قیمت ها  تغییر  اما 
طول  در  که  طوری  به  بوده؛  زیاد  دوگانه سوز 
یک ماه گذشته بیش از 500 هزار تومان افزایش 
قیمت داشته است. بنا به گفته نمایشگاه داران، 

قیمتی  با  دوگانه سوز  پژو405  حاضر  حال  در 
و  خرید  تومان  هزار   100 و  میلیون   31 برابر 
فروش می شود. همچنین پژوپارس دوگانه سوز 
گران  تومان  هزار   400 گذشته  ماه  یک  طی 
شده است؛ تا جایی که هم اکنون با قیمت 38 

میلیون تومان در بازار به فروش می رود.
حدود   111SE پراید  بازار  در  دیگر،  در سوی 
900 هزار تومان افزایش قیمت طی یک ماه 

گذشته داشته است.

در حالی حدود 10 ماه از واگذاری موسسه منحله میزان 
به بانک صادرات گذشته و سپرده گذاران این موسسه به  
طور مرحله ای تعیین تکلیف می شوند که اخیرا رئیس کل 
بانک مرکزی اعالم کرده به زودی وضعیت سپرده گذاران 

50 میلیون تومانی در دستور کار قرار خواهد گرفت.
مدت ها  از  بعد  که  بود   94 آبان   در  ایسنا،  گزارش  به 
چالش و بررسی برای تعیین تکلیف موسسه غیرمجاز 
میزان دستگاه های مربوطه از جمله بانک مرکزی و قوه 
گرفته  موسسه  این  کامل  انحالل  به  تصمیم  قضاییه 

و آن را به بانک صادرات واگذار کردند تا با بر عهده 
را  آن  سپرده گذاران  وضعیت  میزان،  عاملیت  گرفتن 
تعیین تکلیف کنند. بر این اساس پرداخت مرحله  وجوه 
سپرده گذاران و مشخص کردن وضعیت آنها در شعب 
تا  پیدا کرد  ادامه  روند  این  و  آغاز شد  میزان  موسسه 
این که حتی تا دی ماه پرداخت های مرحله  به 20 میلیون 

تومان و از بهمن  از 30 میلیون تومان عبور کرد.
کل  رئیس  اظهارات  تازه ترین  که  است  حالی  در  این 
مرداد   27 از  که  دارد  حکایت  این  از  مرکزی  بانک 

وارد  میزان  مشتریان  سپرده های  پرداخت  جاری  سال 
تا  سپرده گذاران  که  به طوری  شد  خواهد  جدیدی  فاز 
سقف 50 میلیون تومان می توانند از این تاریخ نسبت 

به دریافت وجوه خود مراجعه کنند.
سیف، که ظاهرا از مدیریت روند حل و فصل مشکالت 
پیچیده میزان راضی به نظر می رسد، اعالم کرده که 
با این حال باید بانک صادرات و هیات تصفیه تالش 
پرداخت  روند  به  سرعت بخشی  راستای  در  ویژه ای 

سپرده های باقی مانده داشته باشند.

پشتپردهافزایشقیمتخودرودربازار

سپردههایتاسقف50میلیونتومانمیزانپرداختمیشود

 اعالم نتایج آزمون Ph.D در هفته اول شهریور

رییس مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بهداشت از اعالم نتایج 
آزمون Ph.D پزشکی سال 95 در هفته اول 
شهریور خبر داد. دکتر محمد حسین پورکاظمی 
در گفتگو با ایسنا،  با اعالم این مطلب اظهار 
کننده  شرکت  داوطلب  حدود 7150  از  کرد: 
در آزمون Ph.D پزشکی)دکتری تخصصی( 
امسال 6000 نفر در آزمون شرکت کردند و 
نتایج این آزمون هفته اول شهریور ماه اعالم خواهد شد. وی افزود: 
کلید نهایی سواالت آزمون روز 16 مرداد اعالم می شود و داوطلبان 
واجد شرایط از تاریخ 21 تا 23 مرداد می توانند نسبت به انتخاب رشته 
محل اقدام کنند. وی خاطرنشان کرد: آزمون مصاحبه نیز از 31 مرداد 

تا 17 شهریور در 10 منطقه آمایشی برگزار خواهد شد.

پالم از تمام لبنیات کشور حذف شد

رییس سازمان غذا و دارو از حذف کامل روغن پالم از تمام انواع لبنیات در 
کشور خبر داد و موارد مجاز استفاده از این روغن 
را در صنایع غذایی اعالم کرد. رسول دیناروند در 
گفتگو با ایرنا افزود: روغن پالم به طور کلی از 
تمام انواع لبنیات در کشور حذف و هیچ پروانه 
تولید فرآورده های لبنی در کشور وجود ندارد که 
مجوز استفاده از روغن پالم داشته باشد. معاون 
وزیر بهداشت گفت: البته تخلف در هر زمانی 
ممکن است، رخ دهد اما مطالعات و نمونه برداری های سازمان غذا و 
دارو نشان می دهد که مدت ها است هیچ نمونه ای از لبنیات در کشور 
پیدا نشده است که حاوی روغن پالم باشد و دانشگاه های علوم پزشکی 

به طور مداوم این موضوع را در سراسر کشور کنترل می کنند.

امشب، پایان مهلت نام نویسی آزمون استخدامی

نام نویسی سومین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاه های 
اجرایی ساعت 24 امشب به پایان می رسد. 
سخنگوی   ، آنالین  جم  جام  گزارش  به 
اعالم  با  کشور  آموزش  سنجش  سازمان 
این مطلب گفت: داوطلبان برای نام نویسی 
این  اینترنتی  پایگاه  به  باید  آزمون  این  در 
 www.sanjesh.org نشانی  به  سازمان 
مراجعه کنند. حسین توکلی با بیان اینکه این آزمون برای بکارگیری 
افراد واجد صالحیت در 12 دستگاه اجرایی کشور برگزار می شود 
های  دستگاه  فراگیر  مشترک  استخدامی  آزمون  سومین  افزود: 
دانشگاه علوم  اجرایی و 68  استخدام در 12 دستگاه  برای  اجرایی 

پزشکی جمعه 19 شهریور برگزار خواهد شد.

درمان هپاتیت C در معتادان رایگان شود

شبکه  رییس  علویان  موید  سید  دکتر  ایسنا- 
هپاتیت کشور با بیان اینکه شایع ترین راه انتقال 
هپاتیت C در ایران از طریق اعتیاد تزریقی است، 
معتادان  برای  اکنون  که  اقداماتی  کرد:  تاکید 
می شود،  انجام  زندان ها  در   C هپاتیت  به  مبتال 

کافی نیست و باید درمان شان رایگان شود. 

تسهیالت مسکن روستایی 
2۰ میلیون تومان شد

جام جم آنالین -  در یک هزار و دویست و بیست 
و یکمین جلسه شورای پول و اعتبار که با حضور 
اعضای شورا تشکیل شد. گزارش بانک مرکزی 
درباره افزایش سقف فردی تسهیالت نوسازی و 
بهسازی مسکن روستایی بررسی شد. شورای پول 
و اعتبار، با افزایش سقف فردی تسهیالت نوسازی 
و بهسازی مسکن روستایی تا مبلغ دویست میلیون 
ریال و با اخذ وثیقه سفته زنجیره ای موافقت کرد.

سرمقاله

نعمتیفراترازیکفرصت

) ادامه سرمقاله از صفحه اول ( بر خالف آنچه متأسفانه 

در بخشی از جامعه به هر دلیلی تبلیغ شده یا به 
عنوان تفکری نامناسب منتشر گردیده است، این 
ارزش،  از  بلکه  نیست  تشریفاتی  تنها  نه  جایگاه 
کارکرد و دامنه تأثیرگذاری بسیار ویژه و خطیری 

برخوردار است. 
حکومت  پرچم  لوای  در  و  انقالبی  جامعه  در 
اسالمی، ولی فقیه، مجتهد جامع الشرایطی است 
را  مسلمین  جامعه  رهبری  و  والیت  سکان  که 
بدست گرفته و کار هدایت شؤون مختلف جامعه 
را راهبری و رهبری می نماید. بدون هیچ شک و 
تردیدی، حداقل برای جامعه ایرانی و اسالمی ما 
در سالهای پس از انقالب، ضرورت حضور چنین 
جایگاه رفیعی به تشخیص فقهای گرانقدر خبرگان 
احساس  اسالمند،  جهان  برای  افتخاری  خود  که 
دینی،  سیاسی،  مهم  کارکردهای  و  شود  می 
اجتماعی و حتی امنیتی آن به شدت در سال هایی 
که جهان در پنجه سلطه طلبان و در میان موج 
خروشان خون و ناامنی و تباهی دست و پا می زند، 

روز به روز آشکارتر می شود.
در این میان برای اداره حکومت، منصوب کردن 
نمایندگانی که  پل بالواسطه ای میان مردم و ولی 
 فقیه باشند؛ دردها و رنج ها و نیازها و خواسته ها
حکومت  کمبودهای  و  نقصان  برسانند؛  او  به  را 
و  رفتار  و  اعمال  بر  دهند،  تذکر  و  بازشناسی  را 
جایگاه  و  داشته  نظارت  اجرایی  مدیران  اقدامات 
هدایت و در خط اسالم و انقالب قراردادن آنان را 
فرماندهی کنند، از حریم وجوهات دینی و شرعی 
ها  ارزش  ها،  حرمت  پاسدار  و  کنند  دفاع  مردم 
در  مؤثر  نقش  و  بوده  علمیه  و حامی حوزه های 
انتخاب امامان جمعه شهرستان های استان داشته 
زندگی  برای  سرمشقی  و  الگو  و  امید  و  باشند؛ 
شخصی و اجتماعی شهروندان باشند؛ ضروری و 

از پایه های اساسی مردم ساالری دینیست. 
انتصاب حجه االسالم والمسلمین سید علیرضا 
عبادی که از خاندان پرافتخار عبادی و از شجره 
روحانیون  از  و  خوسف  شهرستان  سادات  طیبه 
مبارز و از خانواده ای شهید داده و فداکار در راه 
انقالب است، و نیز عطر خوش تبعیت از والیت 
که به دلیل خصال نیک و امتثال همیشگی ایشان 
و  بوده  زبانزد  رهبری  اوامر  از  خفا  و  آشکار  در 
اخالص و قناعت و ساده زیستی و معلومات دینی 
و  خاطره سوابق مبارزاتی ایشان در قبل از انقالب 
انقالب به  از  و حضور در سنگرهای خدمت پس 
ویژه در دوره نمایندگی مجلس شورای اسالمی، 
بیانگر انتخابی مناسب و آغازگر فصل جدیدی از 
تاریخ معنوی و سیاسی و اجتماعی استان خراسان 

جنوبیست . ) ادامه سرمقاله در ستون مقابل (

) ادامه سرمقاله از ستون مقابل (

ا..  آیت  مرحوم  مجاهدت  و  تالش  علیرغم 
ولی  نمایندگی  دوران  در  طبسی)ره(  واعظ 
های  تالش  نیز  و  خراسان  استانهای  در  فقیه 
قائم  رضایی  والمسلمین  االسالم  حجه  ماندگار 
دو  هر  که  استان  در  فقیه  ولی  نماینده  مقام 
جای بسی سپاس و تقدیر دارد، به دلیل شرایط 
معظم  مقام  خاص  نگاه  و  جنوبی  خراسان  ویژه 
هم  خونگرمش،  مردم  و  استان  این  به  رهبری 
از  تاریخی و استثنایی برای بهره مندی  فرصتی 
نوبه خود  به  وهم  فراهم شده  معطر  این فضای 
وظیفه متولی این مسؤولیت جدید، خطیر و مهم 

و ارزشمند خواهد بود. 
شاهراه  یک  میانه  در  اینک  جنوبی  خراسان 
نیز  دیگری  فرصت  و  نعمت  با  تاریخی  مهم 
ا...  آیت  حضور  معیت  در  است.  شده  همراه 
عبادی،  والمسلمین  االسالم  حجه  رئیسی، 
نیز  و  مجلس  در  استان  شایسته  نمایندگان 
مدیران توانمند و دلسوز در بخش های مختلف، 
ریزی برنامه  و  وفاق  و  همدلی  نیازمند   شاید 

است  بیشتر  گذشت  و  ایثار  و  فداکاری  اندکی  و 
و  پیشرفت  از  نور  پر  افقی  گرفتن  نظر  در  با  تا 
 توسعه، برای فردا ، بیشتر، مناسب تر و پرآوازه تر

از اکنون حرکت کند و بدرخشد.

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

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

برای اولین بار فرش های خود را اتو کشیده تحویل بگیرید

آگهی مزایده اموال غیر منقول - نوبت  اول

نظر به اینکه در پرونده 1385/91 اجرایی در قبال محکومیت آقای محمد آقا رضایی ملکوتی و غیره به پرداخت مبلغ 
3/034/277/439 ریال  در حق بانک صنعت و معدن و پرداخت مبلغ 100/422/956 ریال بابت حق االجرا در حق دولت و با توجه به 
اینکه از ناحیه شخص ثالث در اجرای تبصره ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی پالک ثبتی به شماره 3 فرعی از 3954 اصلی بخش 1 
بیرجند معرفی و توقیف گردیده است که حسب نظریه کارشناس پالک مذکور واقع در بین خیابان قائم 2 و 4 پالک 44 که به میزان 
عرصه ملک 288/3 متر مربع و اعیان حدودا 170 متر مربع قدیمی و به صورت خشتی گلی می باشد که به مبلغ 1/150/000/000 ریال 
کارشناسی گردیده است که از طریق مزایده در روز دوشنبه  تاریخ 95/05/25 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.

رجبی-مدیراجرایاحکاممدنیدادگستریبیرجند

دادگستری جمهوری اسالمی ایران

فــرش هامـون
با خريد 24 متر فرش

 6 متر رایگـان
 دريافت کنيد

* تعويض مبل و فرش
* کارت خريد کاالی 

ايرانی پذيرفته می شود
نبش مطهری 21/1

32228253

نقاشی ساختمان شهرصـاد
درب و پنجره ، پالستيک ، روغن ، اکروليک 

کاغذ ديواری ، نصب و  رنگ آميزی کناف
 با تخفيفات ويژه، در اسرع وقت

09157561075 

ایزوگام و قیرگونی کاظم سالخورده 

ازماخریدنکنید،اماقیمتراازمابپرسید
       09155612949 - 32331050 

میدان آزادی – ابتدای خیابان شهید برگی

با 10 سال بیمه

اجراکنندهسقفکاذب،دیوارپوش،کفپوش،پارکت،
آیدا،کناف60×60،ایرانیت،پرچین

بینرجایی6و8-جنببانکملی09158635471-09157714197

تـزئینـات ساختمــان
حمل بار و اثاثیه منزل

 با  کامیونت های  مسقف 

چادردار  و  پتودار 

و کارگرهای ماهر
 ۰9157213571

صالحی منش

خندوانـه 
تجربــه ای  نــو

کودکان خود را به ما بسپارید
 فرصتی استثنایی برای شما پدران 

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

متنوع  های  برنامه  با  نفر/  ظرفیت 30   
سرگرمی و آموزشی و تفریحی

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

مــوســوی
32225032 - 09159254650

خانه بازی 
کـودک  اخالق،انصاف،کارخوب

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
رحیمآبادی

حمل بار و اثاثیه منزل رحیم آبادی

حمـــل اثاثیـــه 
1۰۰ درصد تضمینی

 با  کارگر ماهر و ماشين اتاق بزرگ
مسير مشهد و  زاهدان 09159618581- فاروقی
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خودش  استاندار  که  دیدم  را  عکسی  دیروز 
یه  این  واقعا   . کرد  می  تهیه  را  اش  خانه  نان 
که  بشه  نهادینه  مردم  برای  باید  و  بزرگه  حسن 
 . کنند  می  زندگی  خودشان  مثل  هم  مسووالن 
کرد  می  تعریف  دوستانم  از  یکی  قبل  سال  یک 
پدری  چطور  تو  که  کرده  گله  او  از  فرزندش  که 
که  حالی  در  دنبالم  مدرسه  یای  نمی  که  هستی 
اداره  ماشین  روز  هر  استانداری  تو   ... اقای  پسر 

راننده میاد دنبالش  با  باباش 
930 ... 013

قابل توجه مسئولین شهرداری میدان ابوذر قسمت 
ایستگاههای اتوبوس و اطراف ایستگاه انتقال خون 
با توجه به اینکه در مرکز شهر و محل رفت و آمد 
نمای  هست   زیادی  دانشجوهای  و  آموزان  دانش 
میاد  یادمون  که  زمانی  از  و  داره  زشتی  و  خاکی 
نمای  آب  اینکه  دوم  درخواست  نکرده.   تغییری 
میدان آزادی که ورودی شهر هست با اون استخر 
رنگ و رو رفته و فرسوده  رو با یه تندیس و مجسمه  

جایگزین کنین . باتشکر
930...975

باسالم خدمت مسولین محترم ما اهالی9۶ واحدی 
درحق  ظلم  بزرگترین  مهزیار  خیابان  مسکن  بنیاد 
به  توجه  با  که  شده  هامون  بچه  و  زن  و  خودمان 
۴طبقه  ولی  باشد  الگو  باید  مسکن  بنیاد  اینکه 

ساختمان را آسانسور نگذاشته بخدا 
915...52۴

سالم باتشکر از مسئولین محترم تکلیف زمین های 
مشخص  کی  مهرشهر  بیرجند-  راه  پلیس  پشت 

میشه تا کی از مستاجری راحت می شیم.
990...57۴

ارتش  و  طالقانی  خیابان  تعریض  راستای  در 
ویژه  الین  دو  که  نمود  عمل  طوری  میتوان 
از  هم  درخت  یک  حتی  تا  گردد  ایجاد  اتوبوس 

درختان  قطع نگردد.
937...897

واحدی  تعاونی252  اعضای  از  نمایندگی  به  من 
درآمدی  که  معلول  یک  از  چرا  بهزیستی  معلولین 
بابت هر واحد 28 میلیون درخواست شده و  ندارد 
با   مسکن   های   تعاونی  از  برخی  که  در صورتی 
25 میلیون واحد صدرصد آماده تحویل می دهند.  
93۶..259

کم  استانهای  جزو  جنوبی  خراسان  دانید  می  آیا 
توجه  قابل  ؟  آبی شناخته شد   تنش  دارای  و  آب 
تانکر  با  روستا   500 از  بیش  استان  مسئولین 

آبرسانی می شود خانه شما چطور؟
915...7۴8

سالم پس از توضیحات استاندار در مورد تغییرات 
باقی  سوال  یک   هنوز  بخشداران  و  فرمانداران 
اینکه  نه  مگر  افراد  این  برکناری  نحوه  ماند  می 
حداقل 3 سال نماینده دولت بودن و دارای جایگاه 
اجتماعی پس چرا در نحوه برکناری همچون یک 
متهم برخورد شد شایسته بود کمی سلیقه به خرج 
داده می شد و برای شان و منزلت دولت عزت و 

احترامی برای افراد قایل می شدن
915....1۴0

اگر آب نباشد حیات نیست در این وضعیت بحران 
آب آبیاری چمن در بعضی. پارک های شهر بیرجند 

با آب شرب چه توجیهی  دارد ؟
915...۴23

متاسفانه طرح دندانپزشک خانواده هیج تغییری در 
ایجاد نکرده  وضعیت درمانگاههای شبکه بهداشت 
است و به مانند قبل کمبود دندانپزشک بیداد میکند 
آمار  و  نشده  اجرا  درست  طرح  که  میرسد  نظر  به 
باشد خواهشمند است  مراکز بهداشت صحیح نمی 
این  کرد  هزینه  و  عملکرد  استان  بهداشت  معاونت 

طرح را توضیح دهند.
 937..581
با سالم واقعا جای تاسف است شهرداری بیرجند در 
مقایسه با سایر شهرهای کشور هیچ کاری در رابطه 
برنداشته.  بیرجند  بلوارهای  و  میادین  زیبا سازی  با 
است  کافی  میزند.  را  نمونه  شهرداری  الف  فقط 
استانهای  به  سری  شهردار  و  شهر  شورای  اعضاء 
تاسف است  واقعا جای  بزند  شمالی و غربی کشور 
که بیرجند نام مرکز استان را یدک می کشد. مبلمان 
بلوار صفر. میادین صفر. به چه شهر  شهری صفر. 

بیرجند دلخوش باشیم.
915...87۶

جمع آوری ۹۲۴ میلیون تومان کمک در مراکز نیکوکاری خراسان جنوبی
معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد امام خمینی )ره( خراسان جنوبی گفت: مردم نیکوکار استان در چهار ماه امسال، ۹۲۴ میلیون تومان 
کمک نقدی ، غیرنقدی و خدمات به مراکز نیکوکاری استان اهداکردند. سید رضاحسینی با اشاره به رشد 36 درصدی این کمک ها نسبت به مدت مشابه 
سال قبل اظهار داشت: از این میزان کمک 313 میلیون تومان نقدی، 581 میلیون تومان غیرنقدی و مبلغ 30 میلیون تومان در قالب خدمات بوده است.

دیروز برای اولین بار بعد از ماه ها ترس از جاده مرگ 
، وارد مسیر شدم . تا یه جایی که دو بانده شده بود 
که خیلی قشنگ بود ولی بقیه اش رو جرات نکردم 
برم . خواستم به عنوان یک شهروند به همشهری 
هام بگم باید کمی موقعیت شناس و زرنگ باشیم . 
طرف حساب ما راه و شهرسازی نیست تو بحث جاده 
ها . تو این قضیه باید سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
که بودجه ها را می ده مورد سوال قرار بگیره . وقتی 
رئیس جمهور به استان سفر می کنه باید مطالبه بشه 
. وقتی آقای نوبخت به استان می یاد باید توجه داده 
بشه . باید استاندار بره در اتاق وزیر تا بودجه رو نگرفته 
برنگرده . باید نماینده هامون برن استیضاح کنن و 
سوال بپرسن . اونوقت تو استان ما خودمون رو گیر 
چند تا کارگر و مهندس راه سازی کردیم که چرا راه 

ساخته نمی شه ؟!!
912 ... 2۶5
مهندس  جناب  عزیز  استاندار  به  میکنم  افتخار 
ابتدا  در  کاش  کردند.  برقرار  را  عدالت  که  پرویزی 
می  روزهای خوب  شاهد  تا  میامدند  یازدهم  دولت 

بودیم. آقای استاندار خداقوت.یک شهروند
915...۴09
زیباسازی بلوار غفاری و معلم پیش از آنکه در اختیار 
شهرداری باشد در اختیار علوم پزشکی است.زیرا در 
چهار راه باغ فتح که این باغ در اختیار علوم پزشکی 
چشم  که  اند  زده  باغ  به  3متری  دیواری  است, 
است.ثانیا سالهاست  باغ محروم  نمای  از  رهگذران 
که چشم مردم باید نیروگاه مخروبه برق را تحمل 
شبها  مادر  میدان  تا  بهداری  راه  چهار  از  کند.ثالثا 
بخاطر نبود روشنایی وحشت آور و در روز بدلیل نبود 
نمای مناسب چهره ای زشت و زننده دارد.ضلع دیگر 
علوم پزشکی از سمت غفاری هم در شب تاریک و 

نمای بدی دارد.
937...897
مدیح شهردار  دکتر  محترم  خداقوت حضور  ضمن 
بیرجند و تصدیق فرمایش وی مبنی بر افسردگی 
روشنایی  و  تجهیز  با  نیست  بهتر  آیا  بیرجند  مردم 
المان  و  آزادی  و  جنگلی  پارک  نظیر  هایی  پارک 
و  بلوارها  زیباسازی  و  معابر  پردازی  نور  و  سازی 
ورودیهای بیرجند اندکی از این افسردگی کم کرد 

واقعا شدنی است!
937...897
نباید این قدر  اینکه برادر عزیزی پیام داده بیرجند 
سیاسی نویسی مرسوم شود البته منظورشان بیشتر 
اقدام و عمل در رسیدگی به مشکالت واقعی مردم 
انتقاد  اگر  ولی  گویند  می  درست  کامال  که  است 
طرفی  از  برد  می  خوابشان  کنندگان  اقدام  نباشد 
توجه شما را به گفته شهید دکتر شریعتی جلب می 
به هیچ کس  اگر می خواهی   : که می گفت  کنم 

سواری ندهی  بخوان و بخوان و بخوان 0
915...۶39
نماینده  استانداری،   - شهرسازی  و  راه  اداره 
باید  دیگه  نفر  چند  مجلس:  در  بیرجند  محترم 
تا مسوولین  بشن  قربانی  قاین  بیرجند-  در محور 
جان  فکر  به  باشن؟چرا  جاده  این  تکمیل  فکر  به 
می  پروژه  این  شروع  از  سال  نیستید؟چند  مردم 
گذره؟ چند سال دیگه باید شاهد کشتار مردم در 

این جاده باشیم !!!!!!!
938...72۶
سالم آوا،چرا شهرداری بیرجند عملیات به اصطالح 
کارنمی  شیفته   3 را  جمهوری  خیابان  بهسازی 
را  یاکار  شود  جمع  ترافیک  بساط  این  کنند؟!که 
ایم  گشته  پشیمان  گشتن  ازطال  کنند  تعطیل 

مرحمت فرموده ما را مس کنید
915...۶۶2
های  مریض  هزینه  میگن  که  اونایی  باسالم 
تصادفی رایگانه باید عرض کنم بچم درب ماشین 
آوردمش  بیرون  افتاد  بازکرد  حرکت  حین  در  رو 
حساب  باهام  آزاد  رو  هزینه  رضا  امام  بیمارستان 
کرد چون عقلم اون لحظه نرسید زنگ بزنم پلیس 

.بچمو رسوندم بیمارستان
915...133

هر دم از این باغ بری می رسد 

فاجعه  شوکت آباد ؛ 
مرگ تدریجی هویت تاریخی 

شوکت  باغ  احداث   برزجی-  عصمت 
امیر  امالک  از  و  قاجار  دوره  به  مربوط  آباد 
به عنوان  بوده و  اسماعیل خان شوکت الملک 
سکونتگاهی ییالقی استفاده می شده و به دلیل 
آنکه وی وارث و فرزندی نداشت اموال او به 

برادرش محمدابراهیم خان رسیده است. 
باغ شوکت آباد جدای از اینکه تابلویی زیبا از 
سرسبزی و حیات در دل کویر است، به عنوان  
هویت سبز تاریخی  بیرجند نیز شناخته شده و  
حفظ  و  احیا  با  هویت  این  که  رود  می  انتظار 

فضای سبز موجود زنده نگه داشته شود. 
 این باغ می تواند به یکی از ظرفیت های مهم 
گردشگری استان نیز  تبدیل شود. اما آنطور که 
شواهد نشان می دهد باغ شوکت آباد در سایه 
بی توجهی ها در حال خشک شدن  است که 
به نوعی باید گفت زنگ خطر برای یک فاجعه 
به صدا درآمده است.    یکی از ساکنین شوکت 
آباد با اذعان به اینکه اوقاف باعث تخریب این 
زمانی که  تا  است گفت:  تاریخی شده  فضای 
باغ در دست باغبان ها و کشاورزان خود روستا 
سال  چند  از  اما  شد  می  خوبی  رسیدگی  بود 
پیش که اوقاف این باغ را از دست مستاجران 
خشک  حال  در  کم  کم  باغ  کرد  رها  محلی 
در  نامش  خواست  نمی  که  وی  است.   شدن 
گزارش ذکر شود  اظهار کرد: اوقاف باغی که 
میراث چندین ساله هست  را به حال خودش 
رها کرده که در حال خشک شدن است  بعد 
در مزرعه که رس آن کشیده شد درخت کاشته 
و منتظر است که کی این درختان بزرگ شود. 

وقف باید آبادتر باشد

این ساکن شوکت آباد با بیان اینکه اقدام اوقاف 
برای لوله کشی آب قنات باعث خشک شدن 
درختان زیادی در مسیر روستا شده است افزود: 
ساله  توتی که همه  درختان  اقدام  این  پی  در 
پای  به  میوه  فصل  در  شهروندان  از  بسیاری 
آبی خشک  بی  اثر  در  اکنون  کشاند  می  خود 

شده است. 
آباد  شوکت  روستای  ساکنین  از  دیگر  یکی 
اوقاف  عملکرد  از  انتقاد  با  گفتگویی،  در  نیز 
گفت:  روستا  اطراف  کشی  فنس  با  ارتباط  در 
مسووالن با این اقدام اذعان کردند که اهالی 
روستا حق ندارند گوسفندان خود را چرا دهند. 

در   آباد  شوکت  باغ  ظاهر  به  اشاره  با  وی 
در  درخت  انواع  قبال  افزود:  گذشته  سال   10
نیز  گل  زیبای  های  بوته  و  داشت  وجود  باغ 
خودنمایی می کرد .وی با تاکید بر اینکه وقف 
باید آبادتر باشد اظهار کرد: اگر اکنون دیده می 
شدن  حال خشک  در  وقفی  درختان  که  شود 
اصلی  به کار  اوقاف  از دید مردم   یعنی  است 
خود عمل نکرده است. وی یاد آور شد: حفظ 
و  دینی  وظیفه شرعی  درختان هم  و حراست 
هم وظیفه اجتماعی هر ارگان متولی است  و 
هیچ  امر  این  کوتاهی  در  مختلف  های  بهانه 

توجیهی ندارد. 
یکی از باغابانان قدیمی باغ شوکت آباد نیز با 

بیان اینکه باغ از بعد انقالب تا چند سال پیش 
نمای سبز و خوبی داشت اظهار کرد: قبال مردم 
و  پول  و  استفاده می کردند  باغ  میوه های  از 
عواید آن را به اوقاف می دادند اما االن دیگر 

کسی از این باغ میوه ای نمی بیند. 
وی با درخواست از مسوولین که در احیای باغ 
به  اوقاف  رود  می  انتظار  گفت:  کنند  کوشش 
جای هزینه در مزرعه که قرار است باغ جدید 
شود همین باغ تاریخی را مثل سابق برپا کنند.

هیچ اقدامی برای کاشت مجدد 
درختان قطع شده انجام نگرفته است

و  دستی  صنایع   ، فرهنگی  میراث  مدیرکل 
از  یکی  با  گفتگویی  در  نیز  استان  گردشگری 
رسانه ها  گفته است؛ با توجه به اینکه مالک 
و  اوقاف  اداره  و عمارت شوکت آباد  باغ  اصلی 
امور خیریه خراسان جنوبی است، در چند سال 
به  چندانی  نظارت  مربوطه  مسئوالن  گذشته 
سبب  عامل  این  که  نداشتند  مجموعه  این 
توسط  باغ  این  درختان  از  زیادی  بخش  شد 
برای کاشت  اکنون  بهره بردار آن قطع شود و 
مجدد آن هیچگونه اقدامی نمی توان انجام داد.
رمضانی به بازسازی و احیاء قسمتی از حصار 
این باغ در سال های گذشته اشاره کرد و افزود: 
و  باغ  دیوارهای  احیای  و  بازسازی  تکمیل، 
به  توجه  با  و  بوده  زمان بر  شوکت آباد  عمارت 
وجود 700 اثر تاریخی در سطح استان باید در 

اولویت قرار بگیرد.
وی  با تأکید بر اینکه تالش داریم درب باغ و 
عمارت شوکت آباد برای همیشه به روی مردم 
با توجه به  یادآور شد:  باشد،  باز  و گردشگران 
و  اوقاف  اداره  با  مجموعه  این  مالکیت  اینکه 
می شود  درخواست  بنابراین  است  خیریه  امور 

نظارت قانونی بر این بنا لحاظ شود.

عدم توجه باغداران خسارات زیادی 
به باغ وارد کرده است

جنوبی    خراسان  خیریه  امور  و  اوقاف  مدیرکل 
گذشته  در  اوقاف  گفت:  گفتگویی  طی  نیز 
را  مستأجرانی  موقوفات  و  اراضی  به  نسبت 
گرفته بود که به عنوان باغدار و کشاورز برای 
که  بودند  بسته  قرارداد  اراضی  این  در  فعالیت 
قراردادهای  مبلغ  اینکه  به  توجه  با  متاسفانه 
باغداران و کشاورزان پایین بوده این افراد آب 
را به صورت نادرست در اراضی رها می کردند 

تا علوفه حیوانات خود را تأمین کنند.
که  معتقدند  روستای  ساکنین  که  حالی  در 
اوقاف در امر حفظ و نگهداری باغ کوتاهی می 
کند اما به اذعان گرایلی عدم توجه باغداران و 
کشاورزان خسارات زیادی به این مجموعه وارد 

کرده است . وی تصریح کرد: پایین بودن مبلغ 
قرارداد کشاورزان سبب شده بود تا آنان نسبت 
مجموعه  این  احیاء  و  جوان سازی  اصالح،  به 
که  کشاورزی  هشت  بین  از  و  کنند  کوتاهی 
در این باغ فعالیت داشتند تنها یک نفر از آنها 

نسبت به امور باغ بی تفاوت نبوده است.
به  نسبت  باغداران  بی تفاوتی  شد:  یادآور  وی 
نگهداری از باغ و همچنین عدم استفاده درست 
دچار  باغ  درخت های  شده  سبب  آبی  منابع  از 
مرض کرم خراط شوند و آسیب های زیادی به 

باغ وارد شود.

کشاورزان مالکیتی بر 
اراضی وقفی ندارند

جنوبی  خراسان  خیریه  امور  و  اوقاف  مدیرکل 
گل  و  انگور  عناب،  انار،  باغ های  احداث  از 
روستای  در  هکتار   10 وسعت  به  محمدی 
در  شد:  یادآور  و  داد   خبر  بیرجند  شوکت آباد 
گذشته مسیر آب باز بود و محلی برای کارواش 
اتومبیل ها شده بود اما اکنون با احداث استخر 
آن  رفت  هدر  جلوی  آب،  نگهداری  مخزن  و 

گرفته شده است.
هکتار   10 و  گندم  هکتار   15 کشت  گرایلی 
این  در  استخر  احداث  فواید  از  را  نهالکاری 

با  همچنین  افزود:  و  کرد  عنوان  مجموعه 
اراضی  این  از  هکتار   2۴ آب  درست  مدیریت 
در آینده نه چندان دور به کشاورزی اختصاص 
داده می شود در صورتیکه در گذشته تنها همین 
دو باغ شوکت آباد از آن استفاده می شده است.

قنات  این  آب  مدیریت  کرد:  تصریح  وی 
شدت  به  را  منطقه  این  اهالی  اعتراضات 
خود  افراد  از  برخی  چراکه  است  برانگیخته 
جوی  موارد  برخی  در  و  دانسته  آب  مالک  را 
به  را  آب  مسیر  و  شکسته  را  آب  سیمانی 
می کردند  هدایت  خود  اراضی  سوی  و  سمت 
این روستا که  از کشاورزان  و همچنین برخی 
مدعی شده بودند با اخذ زمین های کشاورزی از 

آنها و مدیریت آب قنات بیکار شده اند، با توجه 
مجموعه  این  در  آنها  برای  سهمی  اینکه  به 

قائل نبودیم اما به آنها زمین دادیم.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان جنوبی با 
تاکید بر اینکه تمام مجموعه شوکت آباد اعم از 
باغ، عمارت و اراضی کشاورزی این مجموعه 
موقوفه است و کشاورزان هیچ مالکیتی در آنها 
ندارند  افزود: همچنین خانه هایی که کشاورزان 
و  داشته  سکونت  آن  در  کارگری  صورت  به 
این  اهالی  که  صورتی  در  است  موقوفه  دارند 
این  در  زندگی  سال  چندین  وجود  با  منطقه 

محیط آن را ملک شخصی خود می دانند..
مربوط  موقوفه  این  ثبت  اینکه  بیان  با  وی 
ثبت  برای  افزود:  است،  گذشته  سال   100 به 
این موقوفه اداره ثبت وقوف نامه را مشاهده و 
براساس آن ملک موقوفه را به ثبت می رساند.

 احیای باغ شوکت آباد نیازمند 
میلیاردها تومان اعتبار است

عمارت  و  باغ  مجموعه  اینکه  بیان  با  گرایلی 
چندین  به  نیاز  احیای  برای  شوکت آباد 
راستا  این  در  و  دارد  اعتبار  تومان  میلیارد 
در  شد:  یادآور  شود،  جذب  سرمایه گذار  باید 
ندارد  درآمد  آنقدر  موقوفه  این  حاضر  حال 

داد  انجام  سرعت  به  را  اقدام  این  بتوان  که 
این  اصالح  و  احیاء  اوقاف  سیاست گذاری  و 
در  موضوع  این  اثبات  برای  که  است  موقوفه 
اولویت  در  انباشت و حفظ آب  مرحله نخست 

فعالیت های اداره اوقاف قرار دارد.
برنامه های  جزو  باغ  احیاء  کرد:  اضافه  وی 
اوقاف خراسان جنوبی برای موقوفه  اداره  آتی 
شوکت آباد است که در این مدت با ایجاد باغ 
باغ  و  داده ایم  نشان  را  خود  نیت  جدید حسن 
کشاورزی  روز  استانداردهای  براساس  جدید 
تأسیس شده و خطا در نهال کاری های انگور، 
انار و عناب و گل محمدی بسیار کم بوده است.

و  عموم  استفاده  برای  کرد:  تصریح  گرایلی 
اداره  مردم،  اسکان  برای  سبز  فضای  ایجاد 
کاشت  به  اقدام  استان  خیریه  امور  و  اوقاف 
بلوار قدیم  تونل سبز در محل  احیاء  درخت و 
کرده  کمربندی  تا  عمارت  درب  از  شوکت آباد 
شوکت آباد  قنات  آب  اینکه  بیان  با  است.وی 
غیر بهداشتی و غیرقابل شرب است، افزود: در 
حال حاضر این آب برای گسترش کشاورزی و 

آبیاری بهتر باغ مدیریت می شود.

باغ شوکت آباد ، اثر تاریخی نیست

اداره کل  اقتصادی  بهره وری  معاون  همچنین 
در  نیز  جنوبی  خراسان  خیریه  امور  و  اوقاف 
درختان  شدن  خشک  علت   ، آوا  با  گفتگویی 
باغ شوکت آباد را وجود آفاتی چون کرم خراط 
عنوان کرد و گفت: برای جلوگیری از گسترش 
این آفات و مبارزه با آن، سم پاشی انجام گرفته 
بر  تاکید  با  پور  بخشی  االسالم  حجت  است. 
اینکه باغ شوکت آباد جزو آثار تاریخی نیست 
افزود: فقط عمارت این باغ به ثبت ملی رسیده 
بخش خصوصی  ورود  از  همچنین  وی  است. 
برای احیای باغ خبر داد و گفت: در حال حاضر 
با سرمایه گذار بومی وارد مذاکره شده ایم  و 
گذار  سرمایه  این  سوی  از  طرحی  است  قرار 
ارایه شود که پس از تایید میراث فرهنگی باغ 

تحویل سرمایه گذار می شود. 

باغ شوکت آباد حاصل تالش 
100 ساله باغداران صبور کویر

در مقایسه دو عکس هوایی که سال 2003 و 
2013 از باغ شوکت آباد گرفته شده به تفاوت 
یاد  باغ طی 10 سال  این  فاحش فضای سبز 
با بیش  این میراث  شده می توان پی برد که 
از یک قرن قدمت اکنون در حصار مشکالت 
گرفتار شده و مدام با چرخش در دست این و 
این  انتظار  در  سرنوشتی  چه  نیست  معلوم  آن 
هویت تاریخی بیرجند خواهد شود. باغ شوکت 
آباد یک میراث طبیعی 100 ساله است که در 
های  سال  کویر  صبور  باغداران  عمل  نتیجه 
سال علی رغم خشکسالی چون نگینی سبز در 
دل کویر می درخشید  و  اکنون این امید را در 
دل خود می پروراند که به محیطی برای حضور 

گردشگران داخلی و خارجی تبدیل شود.

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت  اول
نظر به اینکه در پرونده اجرایی شماره 950241 محکوم علیه آقای علی اکبر یوسفی فرزند حسن محکوم است به پرداخت مبلغ 363/982/850 ریال بابت اصل خواسته و غیره در حق محکوم له حسین شهابی نژاد 

و پرداخت مبلغ 17/000/000 ریال بابت حق االجرا در حق دولت و با توجه به اینکه در اجرای تبصره ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی از ناحیه شخص ثالث پالک ثبتی به شماره 2 فرعی از 3950 اصلی واقع در میدان شهید 
سندروس )میدان فرهنگ( ، کوچه ضلع شمال شرقی میدان، ملک دارای ششدانگ عرصه به مساحت 120 متر مربع و اعیانی همکف 84 مترمربع و اعیانی زیر زمین 80 متر مربع و اسکلت ساختمان آجری و سقف ها قدیمی 
و طاق ضربی و با آهن نما آجر سنتی و قدمت ساختمان حدود 55 سال و امتیازات آب و برق هرکدام یک امتیاز و گاز دو امتیاز و کاربری مسکونی که با توجه به مراتب فوق به مبلغ 897/600/000 ریال کارشناسی گردیده 
است که از طریق مزایده در روز سه شنبه  تاریخ 95/05/26 از ساعت 10 الی 11 در دفتر اجرای احکام حقوقی به فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته 
خواهد شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و 

مزایده تجدید خواهد شد. متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان داده شود. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود.
رجبی- مدیر دفتر اجرای احکام حقوقی دادگستری بیرجند

دادگستری کل استان خراسان جنوبی

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت  اول
نظر به اینکه در پرونده اجرایی 950084 محکوم علیه آقایان 1- محمد کمال و 2- سید حسن جعفری 3- مهدی امامی 4- شرکت تعاونی توانگران محکومند متضامنا به پرداخت مبلغ 1/317/085/875 ریال بابت 

اصل خواسته و غیره در حق محکوم له آقای سید محمد حسینی و پرداخت مبلغ 56/000/000 ریال بابت حق االجرا در حق دولت و با توجه به اینکه در اجرای تبصره ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی از ناحیه شخص ثالث 
پالک ثبتی به شماره 153 فرعی از 1832 اصلی بخش 2 بیرجند به میزان هفتاد و هفت هزار و صد و نود و پنج سهم مشاع از هشتاد و هشت هزار و نود و پنج سهم از پالک فوق را معرفی و حسب نظریه کارشناسی اراضی 
فوق واقع در اراضی شمال حاجی آباد و ارزش هر متر از اراضی مشاعی مبلغ 60/000  ریال و قیمت کل اراضی 77195 مترمربع از پالک فوق متعلق به شخص ثالث به مبلغ 4/631/700/000  ریال کارشناسی گردیده است 
که از طریق مزایده در روز چهارشنبه  تاریخ 95/05/27 از ساعت 9 الی 10 در دفتر اجرای احکام حقوقی به فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته 
خواهد شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و 

مزایده تجدید خواهد شد. متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان داده شود. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود.
رجبی- مدیر دفتر  اجرای احکام حقوقی دادگستری بیرجند

دادگستری کل استان خراسان جنوبی

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت  اول

نظر به اینکه در پرونده اجرایی شماره 950006 محکوم علیه آقای 1- سید محمود هاشمی زاده و 2- علی امیرآبادی زاده 
محکومند متضامنا به پرداخت مبلغ 438/617/820 ریال بابت اصل خواسته و غیره در حق محکوم له آقای نظر علی نظری و پرداخت 
مبلغ 20/000/000 ریال بابت حق االجرا در حق دولت و با توجه به اینکه از مدل سال 2007 میالدی رنگ نقره ای به شماره GLX ناحیه 
احدی از محکوم علیهم یک دستگاه تویوتا کمری موتور 370243 و به شماره انتظامی 465 ص 46 ایران 42 که حسب نظریه کارشناسی 
گیربکس اتومات و بیمه ندارد و تخفیف بیمه 6 سال و با توجه به وضعیت ظاهری خودرو نیاز به الستیک حداقل یک جفت و مشاهده آثار 
رنگ در سرگلگیر جلو و سرکاپوت سمت راست و با توجه به وضعیت کنونی بازار به مبلغ 510/000/000 ریال کارشناسی شده است که 
از طریق مزایده در روز یکشنبه  تاریخ 95/05/24 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 خریدار خواهد بود.
رجبی- مدیر دفتر اجرای احکام حقوقی دادگستری بیرجند

دادگستری کل استان خراسان جنوبی

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت  دوم

چون در پرونده 91/1823 اجرایی در قبال محکومیت آقای علیرضا رمضانی به پرداخت مبلغ 117/811/600 ریال در حق تعاونی مسکن 
فرهنگیان و پرداخت مبلغ 2/684/000 ریال بابت حق االجرا در حق صندوق دولت و با عنایت به معرفی و توقیف چهل و چهار دست شیرآالت 
برلیان از محکوم علیه که حسب نظریه کارشناس هر دست از شیر آالت شامل چهار عدد شیر شامل )شیر اهرمی توالت - شیر حمام - شیر 
روشویی - شیر ظرفشویی( می باشد و هر دست به مبلغ 2/540/000 ریال کارشناسی گردیده  و بنابراین 44 دست شیرآالت جمعا به مبلغ 
111/760/000 ریال ارزیابی شده است که از طریق مزایده در روز شنبه تاریخ 95/5/23 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 خریدار خواهد بود.

رجبی- مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری بیرجند

دادگستری کل استان خراسان جنوبی

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت  دوم

نظر به اینکه در پرونده اجرایی شماره 950047 محکوم علیه آقای محمد علی نوکی و طیبه مجتهدی نیا و محمد صادق قهستانی 
محکومند متضامناً به پرداخت 127/815/944 ریال در حق محکوم له بانک قوامین و پرداخت مبلغ 5/853/092 ریال بابت حق االجرا 
در حق دولت و با توجه به تعرفه اموال از ناحیه احدی از محکوم علیهم شامل دو دستگاه باند دبل اف بی تی 15 اینچ و یک دستگاه ربات 
رقص نور آرک که به مبلغ 143/000/000 ریال کارشناسی شده است که از طریق مزایده روز چهارشنبه تاریخ 1395/5/27 از ساعت 
10 الی 11  در دفتر اجرای احکام حقوقی  به فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین قیمت را 
پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک 
ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد 
شد. متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان داده شود. هزینه نقل و 

انتقال به عهده خریدار خواهد بود.
 رجبی - مدیر دفتر اجرای احکام حقوقی دادگستری بیرجند

دادگستری کل استان خراسان جنوبی
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جشن تولد برای یک پرنده نادر در تهران
انقراض با حضور پرنده شناسان، نماینده سازمان  مهر - جشن تولد »درنای تاجدار« در معرض 
حفاظت محیط زیست و عضو شورای شهر تهران در پارک پرندگان تهران برگزار شد.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معدن و کشاورزی 
تولید  اینکه مشکالت  بیان  با  خراسان جنوبی 
در استان همچنان پا برجا است، گفت: دولت 
وعده تسهیالت به سرمایه گذار و تولید کننده 
می دهد اما باال بودن نرخ سود از سوی بانکها 

دردی را در این بخش دوا نخواهد کرد.
نمایندگان  هیئت  جلسه  در  احتشام  محسن 
اظهار کرد: در  بازرگانی خراسان جنوبی  اتاق 
بحث تولید و صنعت استان باید همتی جدی 

صورت گیرد.
وی ادامه داد: اکثر مشکالتی که تولیدکنندگان 
و صنعتگران امروز با آن مواجه هستند، خارج 
گذار  سرمایه  خواست شخص  و  اراده  توان  از 
این  کالن  محیط  هاي  چالش  نتیجه  و  است 

چند ساله است .
 احتشام با بیان اینکه در عواملی که پیش پای آن ها
ایجاد شده در بخش  قرار دارد و چالش های 
افزود:  مقصر هستند،  کمتر صنعتگرها  صنعت 
کارآفرین که همه  تولید کننده و  به صنعتگر، 
چیز خود را برای پیشرفت و توسعه و اشتغال 

استان گذاشته، ظلم شده است.
وی با اشاره به بیانات رهبری، اظهار کرد: مقام 
معظم رهبری تکلیف کرده اند آنچه که دارید 

در اختیار کارآفریني و تولید کننده قرار دهید.
احتشام ادامه داد: در این استان سرمایه گذار، 
رفع  برای  داند  نمی  صنعتگر  و  کننده  تولید 

مشکالتش به کجا مراجعه کند.

عدم تحقق تسهیالت دولت به بخش 
خصوصی در خراسان جنوبی

بیان  با  جنوبی  خراسان  بازرگانی  اتاق  رئیس 
اینکه باید مشکالت واحدهای تولیدی به جدی 
به  قریب  در حال حاضر  افزود:  پیگیری شود، 
دو ماه از وعده تسهیالت جدید می گذرد ولی 

تحقق پیدا نکرده است. 
ها  تحریم  بحث  در  همچنین  داد:  ادامه  وی 
دولتی  و مسئوالن  تجارت دولت  طبق حقوق 

باید سهم خود را در این تحریم ها بگذارند.
تحریم،  ساله  چند  این  در  کرد:  بیان  احتشام 
های  سیاست  ثباتی  بی  ارز،  نرخ  تغییر  تورم، 
ضررهای  و  مشکالت  رکود  مالی،  و  پولی 
ما  نوپاي  کارآفرین  و  صنعتگر  به  را  زیادی 

وارد کردند.
یابی مشکالت  باید عارضه  اینکه  بیان  با  وی 
گفت:  شود،  انجام  آن  واقعی  معنای  به  تولید 
حل  برای  منطقی  راهکار  یک  یابی  عارضه 

مشکالت حاکم بر صنعت و تولید است.
احتشام به ضررهای وارد شده به بخش تولید 
اشاره کرد و گفت: با قضاوت منصفانه باید به 

کارآفرین و سرمایه گذار کمک کنیم.
 وی ادامه داد: مرتب در راستای ایجاد سرمایه گذاری

و اشتغال تاکید می کنیم اما تا چه زمانی باید 
شاهد کلی گویی ها باشیم.

رئیس اتاق بازرگانی بیرجند اظهار کرد: تا چه 
واقعی  معنای  به  که  باشیم  شاهد  باید  زمانی 
دست تولیدکننده و صنعت گر گرفته نمی شود. 
احتشام با اشاره به امکانات و شرایط خراسان 
استان  این  در  بیان کرد: سال گذشته  رضوی 
وام   تومان  میلیارد  پنج   ،12 ماده  محل  از 
بالعوض به صنایع آسیب دیده کمک شده که 

این رقم کمی نیست.
وی ادامه داد: اگر این مبلغ به واحدهای آسیب 
دیده خراسان جنوبی اعطا می شد، بسیاری از 
واحدهای کوچک و متوسط ما بخشی از سود 

تسهیالت بانکی خود را پرداخت می کردند.
وی با بیان اینکه مشکالت صنعتی طوس به 
خراسان  افزود:  ندارد،  احتیاج  ها  مشوق  این 
امکانات داشته و همه   اندازه کافی  به  رضوی 
گذاری  سرمایه  های  مشوق  نیز  امکانات  این 
خراسان  استان محروم  در  اما  است.  توسعه  و 
جنوبي ریالي به تولید کننده کمک نشده است .

اعطای تسهیالت 60 میلیاردی دولت 
با نرخ 27 درصد به واحدها

خراسان  در  که  مطلب  این  بیان  با  احتشام 
جنوبی به صنعتگر کمک نمی شود، ادامه داد: 
هیئت دولت برای واحدهای تولیدی استان، 60 
میلیارد بودجه در نظر گرفته که بانک ها این 

تسهیالت را با نرخ 27 درصد داده اند.
اظهار  جنوبی  خراسان  بازرگانی  اتاق  رئیس 
ایجاد  و  تولید  توان  نمی  وضع  این  با  کرد: 
اشتغال کرد و استان را از محرومیت درآورد. 
وی با بیان اینکه تنها با شعار دادن، مشکالت 
کرد:  عنوان  شد،  نخواهد  حل  تولید  بخش 
پیشنهادات  و  ها  دل  درد  کافی  اندازه  به 
ها،  وام  استهمال  این  و  ایم  داده  کارشناسي 

مشکل صنعتگران را حل نمی کند.
وی تصریح کرد: اگر می خواهیم شاهد رشد و 
توسعه استان باشیم باید از محل کمک های 
فنی و اعتباری استان بودجه ای را برای حل 

مشکالت واحدهای تولیدی در نظر بگیریم.
روی  پیش  مشکالت  به  اشاره  با  احتشام 
برای مشکالت  باید  داد:  ادامه  استان  صنعت 
و  دهیم  ارائه  عملیاتی  راهکار  بخش  این 
این  غیر  در  برسانیم  اجرا  مرحله  به  را  آنها 
صورت با بحران مواجه خواهیم شد و سازمان 
حقیقت  این  برای  تجارت  و  معدن  صنعت، 

چاره ای اساسی بیندیشد.
سود  باالی  نرخ  اینکه  بیان  با  احتشام 
تسهیالت بانکی دردی از مشکالت صنایع را 
قوانین  و  ها  نخواهد کرد، گفت: سیاست  دوا 
سخت گیرانه بانک مرکزی مشکلی بر سر راه 

ارائه خدمات بانک ها است.

حمایت از بخش تولید 
عملیاتی نشده است

وی با اشاره به ستاد تسهیل و سرمایه گذاری 
استان، بیان کرد: این ستاد به غیر از برگزاری 
تا  استان  تولید  بخش  برای  اقدامی  جلسات 

کنون انجام نداده است.
با  صنعتگر  کرد:  اظهار  بازرگانی  اتاق  رئیس 
و  اشتغال  تولید،  پایه  خودگذشتگی  از  و  ایثار 
توسعه را بنا نهاده و تعطیلی این واحد ها نیز 

ناخوشایند است.
وی به افزایش سیل بیکاری اشاره کرد و افزود: 
هر کس دلسوز این منطقه و مملکت است باید 

سرمایه گذاری و اشتغال ایجاد کند.
احتشام افزود: بیانات مقام معظم رهبری اقدام 
این  و  بوده  کننده  تولید  از  حمایت  و  عمل  و 
در حالی است که با گذشت چهار ماه از سال 
جاری هیچ  اقدام و عملی در صنعت و تولید 

انجام نشده است.

صادرات محصوالت استراتژیک راه 
برون رفت از مشکالت بخش کشاورزی

رئیس اتاق بازرگانی خراسان جنوبی راه نجات 
از  حمایت  را  مشکالت  از  کشاورزی  بخش 
صادرات محصوالت استراتژیکی استان دانست 
 40 تا   30 افت  شاهد  گذشته  سال  افزود:  و 

درصدی صادارت این محصوالت بوده ایم. 
تولید  افت  دالیل  کردن  پیدا  خواستار  احتشام 
در  همچنین  گفت:  و  شد  زعفران  صادرات  و 
افت  هم  زرشک  و  پسته  مانند  محصوالتی 

صادرات داشته ایم.
وی ادامه داد: مشکل ما این است که مدیران 
و  ندارند  را  مطلوب  آینده  وضعیت  خلق  توان 
مطلوب وضعیت  گذشته  تجربیات  اساس   بر 

آینده اي را خلق نمي کند .
رئیس اتاق بازرگانی خراسان جنوبی بر استفاده 
و  کرد  تاکید  بومی  گذاران  از ظرفیت سرمایه 
در  گذاران  سرمایه  از  حمایت  باید  داد:  ادامه 

معنای واقعی آن و در عمل صورت گیرد.
کرد:  اظهار  ها،  تحریم  به  اشاره  با  احتشام 
ها  تحریم  گویند  می  کنونی  شرایط  در 
ما  اقتصاد  کمر  ها  تحریم  اما  شده  برداشته 

است. شکسته  را 
ادامه  جنوبی  خراسان  بازرگانی  اتاق  رئیس 
انگیزه  و  روحیه  باید  خصوصی  بخش  داد: 
و  تورم  بیکاری،  علیه  بتواند  تا  باشد  داشته 

رکود بجنگد.
وي افزود: از ظرفیت بازار افغانستان و حمایت 
از صادرکنندگان و پیله وران و حل مشکالت 

بازارچه هاي مرزي نباید غفلت کرد.

لزوم حمایت ویژه دولت از بخش تولید 
و سرمایه گذاری در خراسان جنوبی

با  بیرجند  بازرگانی  اتاق  دوم  رئیس  نائب 
اشاره به بازدید استاندار خرسان جنوبی از مرز 
اطالع  بدون  بازدید  این  کرد:  بیان  ماهیرود، 

دادن به تجار و بازرگانان انجام شده است.
در  این  داد:  ادامه  راد  قربانی  حسین  محمد 
حالی است که باید در خصوص وضع بازارچه 
ها و مشکالت آن ها از تجار و مسئوالن در 

اتاق بازرگانی نظرخواهی می شد. 

وی با اشاره به مشکالت خشکسالی بی آبی 
این  در  رونقی بخش کشاورزی گفت:  و کم 
از  ای  ویژه  حمایت  دولت  داریم  نیاز  شرایط 
بخش تولید و سرمایه گذاران در این استان 

باشد. داشته 
تولید  واحدهای  برخی  در  اینکه  بیان  با  وی 
دریافت حقوق  ماه   6 از  بیش  کارگران   ما 
اوضاع  به  تفاوتی  بی  کرد:  بیان  اند،  نکرده 
به  را  ناپذیری  جبران  عواقب  تولید  بخش 

دنبال خواهد داشت.
مهدی پارسا، رئیس اداره صنایع فلزی سازمان 
با  جنوبی  خراسان  تجارت  و  معدن  صنعت، 
کشور  سطح  در  اقتصادی  مشکالت  به  اشاره 
تنهایی  به  دولتی  اعتبارات  با  گفت:  استان  و 
نمی توان واحدهای صنعتی را راه اندازی نمود.
وی با بیان اینکه تسهیالتی که در حال حاضر 
 اعطا می شود از محل منابع داخلی خود بانک ها
بانک ها خواسته شده که  از  بیان کرد:  است، 

بدهی معوق را لحاظ نکنید.
و  تولیدکنندگان  مشکالت  به  اشاره  با  وی 
های  وثیقه  دریافت  زمینه  در  گذاران  سرمایه 
برای  ها  بانک  برای تسهیالت گفت:  سنگین 
متقاضی  از  سرمایه  برگشت  و  ریسک  جبران 

شرایط سنگینی می گذارند.
واحد  حتی  ها  بانک  اینکه  بیان  با  وی 
قبول وثیقه  برای  را  صنعتی  شهرک   داخل 
نمی کنند و این در حالی است که طبق قانون 
صندوق   حتی  داشت:  بیان  شود،  انجام  باید 

 سرمایه گذاری ضمانت کوچک خیلی از بانک ها
آیین نامه اش را قبول ندارند.

در  که  مشکالتی  تمام  اینکه  بیان  با  پارسا 
به  مربوط  شود  می  ایجاد  تولیدی  واحدهای 
خود بانک ها است، گفت: سرمایه در گردش 
برای  فقط  کردند  استمهال  متقاضی  برای  را 
اینکه بدهی های خود را کاهش دهند و هر 
کس استمهال انجام می دهد فقط آن طرف 

بدبخت تر می شود.
نمایندگان  هیات  عضو  خیریه  حسین  سید 
اینکه  به  اشاره  با  بیرجند  بازرگانی  اتاق 
جمله  از  افغانستان  و  عراق  کشورهای  بازار 
بازارهای هدف برای صنعت مرغداری استان 
است، یادآور شد: در حال حاضر کشور ترکیه 
از  افغانستان  در  پاکستان  کشور  و  عراق  در 
می شوند  محسوب  بازارها  این  در  ما  رقبای 
تنش  دچار  بازارش  که  زمانی  ترکیه  و کشور 
می شود و تغییر می یابد دولت برای حمایت از 

تولیدکنندگان سوبسید پرداخت می کند.
صنعت  صاحبان  که  زمانی  داد:  ادامه  خیریه 
به  می شوند  بحران  دچار  کشور  مرغداری 
و  ندارند  صادراتی  مشوق های  اینکه  دلیل 
نمی شود  پرداخت  دولت  سوی  از  سوبسید  یا 
توان رقابت با رقبای خود در بازارهای هدف 
کشورهای مجاور را نداریم و بازارهای دائمی 

خود را از دست می دهیم.
مواقع  این  در  می شود  پیشنهاد  افزود:  وی 
دولت سوبسید برای صادرات و یا مشوق های 
صادراتی داشته باشد تا بازار کشورهای هدف 
صنعت دام و طیور ثابت بماند. صاحب صنعت 
خروج  اینکه  بیان  با  جنوبی  خراسان  طیور 
ندارد ولی  اشکالی  افغانستان  به  از کشور  دانه 
به  افغانستان  از  کشاورزی  محصوالت  ورود 
ایران به سبب نداشتن برخی از استانداردهای 
مورد نظر با اشکال مواجه است، یادآور شد: در 
شده  دایر  افغانستان  در  اخیراً  که  نمایشگاهی 
بود وزیر صنایع قول دادند با کشور افغانستان 
ورود  مشکل  تا  کنند  همکاری  زمینه  این  در 
و  برطرف  افغانستان  از  کشاورزی  محصوالت 

توازن تجاری به یکدیگر نزدیک شود.
صاحبان  که  مشکالتی  از  دیگر  یکی  خیریه 
هستند  مواجه  آن  با  استان  در  طیور  صنایع 
بازار  در  شده  تولید  محصول  پایین  قیمت  را 
دانست و افزود: این امر حدود دو سال است 
که سبب ضرر و زیان مرغداران شده و مجبور 
قیمت  زیر  را  خود  تولیدی  محصول  هستند 

تمام شده به بازار عرضه کنند.

بهره تسهیالت با قیمت تمام شده 
محصول هم خوانی ندارد

وی با اشاره به باال بودن بهره وام هایی که به 
می شود،  پرداخت  طیور  بخش  تولیدکنندگان 
قیمت  و  تولید  با  تسهیالت  این  کرد:  اضافه 
طیور  صنعت  بخش  در  محصول  شده  تمام 

هم خوانی ندارد.
خیریه با بیان اینکه قیمت نهاده ها افت و خیز 
بازار صنعت  اصلی  دارد، گفت: مشکل  زیادی 
طیور قیمت پایین محصوالت تولید شده است 
مورد  موضوع  این  تا  می شود  درخواست  و 
به  صنعت  این  تولیدات  و  گیرد  قرار  بررسی 
این  صاحبان  که  شوند  قیمت گذاری  گونه ای 
صنعت مجبور به عرضه محصوالت خود با زیر 

قیمت تمام شده نشوند.

وی با اشاره به اینکه در تمام کشور در بخش 
صنعت طیور با مازاد تولید مواجه هستیم و جا 
مشکالت  استان ها  بین  در  تولیدات  جایی  به 
به  باید  بلکه  نمی کند  برطرف  را  صنعت  این 
کشور  از  خارج  به  طیور  و  دام  صادرات  فکر 
این  برای  گزینه  بهترین  شد:  یادآور  باشیم، 
امر در نظر گرفتن مشوق های صادراتی بوده 
خود  رقبای  با  جهانی  بازارهای  در  بتوانیم  تا 

رقابت سالمی داشته باشیم.
دیگر  عضو  نصیری  محمد  جلسه  این  در 
بیرجند کمبود  بازرگانی  اتاق  نمایندگان  هیات 
تأخیر  به  سبب  را  اعتبار  مشکل  و  نقدینگی 
افتادن افتتاح کارخانه سیمان باقران عنوان کرد 
اندازی و بهره برداری کارخانه  و افزود: با راه 
ایجاد  شاهد  می توان  درمیان  باقران  سیمان 
اقتصادی  و  اجتماعی  توسعه  اشتغال،  توسعه 
بوده و با اشتغالزایی از روی آوردن جوانان به 
سمت مواد مخدر جلوگیری کرده و همچنین  

کمک معیشتی بزرگی را دنبال کند.
نیاز  باقران  سیمان  پروژه  داد:  ادامه  وی 
و  تکمیل  و  دارد  ثابت  سرمایه گذاری  به 
میلیارد   20 نیازمند  پروژه  این  بهره برداری 

تومان اعتبار است.
بازرگانی  اتاق  دار  خزانه  زر،  خامه  علیرضا 
مشکالت  رفع  راهکار  به  اشاره  با  بیرجند 
واحدهای صنعتی اظهار کرد: دولت باید ابتدا 
به  دسترسی  برای  بین المللی  روابط  ایجاد  در 
کمک  خصوصی  بخش  به  جهانی  بازارهای 

کند و تنها راه برون رفت از شرایط فعلِی تولید، 
صادراتی  های  مشوق  و  صادرات  تسهیل 
کشور  دیپلماسی  دستگاه  اگر  قطعا  که  است 
را  صادرات  شرایط  تجارت  توسعه  سازمان  و 
طبیعتًا  کنند،  تسهیل  خصوصی  بخش  برای 
رونق  خصوصی،  بخش  صادرات  افزایش 

اقتصاد را در بر خواهد داشت.
وی افزود: کاهش نرخ سود بانکی از اقدامات 
موثر اخیر دولت بود و به نظر می رسد همزمان 
افزایش تعامالت بین المللی  دو حرکت موازِی 
و  دولت  توسط  صادرات  تسهیل  منظور  به 
نیز  و  جدید  بازارهای  شناسائی  در  کمک 
صادرات گرا  واحدهای  به  تسهیالت  تزریق 
در  سرمایه  تزریق  که  فروش  بازار  دارای  و 
گردش می تواند به تولید و فروش بیشتر آن ها 
بیانجامد، به این ترتیب واحدهای فعال، فعال تر 
از  خروج  به  می تواند  موضوع  این  و  می شوند 

رکود به طور قابل مالحظه ای کمک کند. 

مشکالت تولید پا برجاست
رئیس اتاق بازرگانی خراسان جنوبی:

زنان در ایران پادشاهی می کنند

 “دختران نیمی از جمعیت جوان را تشکیل می دهند،
اما مشکالتشان بیشتر از پسران است.” این جمله 
بخشی از مصاحبه یکی از نمایندگان مجلس با یکی 
از روزنامه های کشور است. به گفته این نماینده 
مجلس “دختران نقش جنس دوم را بازی می کنند”. 
این نماینده مجلس همچنین گفت که “اگر مردان 
جوان جامعه ما بحث برابری زن و مرد را نپذیرند، 
توازن جامعه به هم می خورد.”این عضو فراکسیون 
امید معتقد است” زنان حق با نشاط بودن را ندارند.” 
“جامعه  عضو  اما  آنالین،  جم  جام  گزارش  به 
این  با  مخالف  نظری  قم”  علمیه  حوزه  مدرسین 
نماینده مجلس دارد. آیت ا... حسن ممدوحی معتقد 
است “افرادی که اظهاراتی را پیرامون عدم وجود 
نشاط در بین زنان ایرانی مطرح می کنند از هیچ 
چیز خبر ندارند.” به گفته این عضو سابق مجلس 
های  زن  بین  در  ایرانی  “زنان  رهبری   خبرگان 

جهان پادشاهی می کنند و در شادی و نشاط بسیار 
به سر می برند.” وی تاکید کرد: در جامعه ایرانی 
مخارج  متصدی  اسالمی  قوانین  وجود  دلیل  به 
ایرانی  زنان  رو  این  از  هستند  همسرانشان  زنان 
هیچ نگرانی را برای تامین منابع مالی خود ندارند. 
آیت ا... ممدوحی با اشاره به زندگی اسفبار زنان در 
به خوبی شاهد هستیم که  از کشور گفت:  خارج 
 در جوامع غربی هر کس مخارج خود را پرداخت
به  دوش  باید  هم  زنان  که  ای  گونه  به  کند  می 
فرزندان  هزینه  تامین  راستای  در  مردان  دوش 
با  ایرانی  زنان  کرد:  خاطرنشان  وی  کنند.  کار 
کنند خانواده خود سلطنت می  و  بر همسر   تکیه 

و بهترین شرایط از نظر روحی و مادی قرار دارند.

خانه های جداشدنی برای
 زوجهایی که طالق می گیرند!

یک شرکت هلندی موفق به طراحی خانه هایی 
یکدیگر،  از  صاحبانش  جدایی  از  پس  که  شده 
این  ایسنا،  گزارش  به  می شوند.  جدا  هم  از 
خانه های مفهومی شناور، نگرانی زوج ها در مورد 

خانه هایشان پس از طالق را برطرف کرده اند.

طراحی این خانه ها به گونه ای خواهد بود که 
زن و مرد پس از جدایی می توانند قسمت مربوط 
به خود را از قسمت شریک زندگیشان جدا کنند. 
آینده  در  دارند  یکسانی  شکل  که  خانه  دو  این 
می توانند دوباره به یکدیگر متصل شوند. این تیم 
امیدوار است که بتواند تا اوایل سال 2017 اولین 

نمونه از این خانه را اجرایی کند.

کاالهای کدام کشورها در بازارهای 
ایران پرطرفدارتر است؟

عربی،  متحده  امارات  چین،  نوشت:  اقتصادنیوز 
اولین  ترتیب  به  هند  و  ترکیه  جنوبی،  کره 
چهار  طی  ایران  واردات  عمده  مبدأ  کشورهای 
ماه نخست سال 1395 هستند. آخرین گزارشی 
که گمرک ایران از کارنامه تجارت کشور منتشر 
طرف  کشورهای  عمده  می دهد  نشان  کرده 
معامله ایران طی چهار ماهه آغاز سال جاری به 
امارات متحده عربی، کره جنوبی،  ترتیب چین، 

ترکیه و هند هستند.

واردات  مبدأ  اولین  اساس، چین همچنان  این  بر 
ایران است. از ابتدای امسال تا پایان تیرماه سال 
جاری، معادل 2 میلیارد و 942 میلیون دالر کاال از 

چین به ایران وارد شده است.

نرخ باالی سود بانکی انگیزه ای برای تولید باقی نمی گذارد

سینما بهمن سینمای خانواده 

سینما بهمن ، مکانی امن و با نشاط برای خانواده های محترم 
اکران
فیلم
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آیه روز  

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

حدیث روز  

اي فرزند آدم! اندوه روز نیامده را بر امروزت میفزا، زیرا اگر روز نرسیده، از عمر تو باشد خدا روزي تو را 
خواهد رساند. حضرت علی)ع(

هرگز دلم از یاد تو غافل نشود
گر جان بشود مهر تو از دل نشود

افتاده ز روی تو در آیینه دل
عکسی که به هیچ وجه زایل نشود

همه می خواهند بشریت را عوض کنند
 دریغا که هیچکس در این اندیشه نیست

 که خود را عوض کند. لئو تولستوی

شعر روز 

پلکی احساس

حرف های ابریشمی موفقیت

سبک زندگی

نگرش

یک لحظه مکث کن

3 مرد ثروتمند  دنیای فناوری 

امسال بلومبرگ عالوه بر معرفی 100 فرد ثروتمند 
جهان، 10میلیاردر حوزه فناوری را معرفی و به موفقیت 
»جف بزوس« بنیانگذار فروشگاه آنالین آمازون نیز 

اشاره کرده است.
هم  باز  گذشته  سال  چند  گیتس:همچون  بیل   *
این بیل گیتس 60 ساله است که با ثروتی معادل 
90میلیارد دالر بیشترین ثروت را روی کره خاکی 
زمین در اختیار دارد و همچنین عنوان ثروتمندترین 
فرد جهان در حوزه فناوری را نیز یدک می کشد. بیل 
گیتس که از سنین پایین وارد بازار کار شده بود در 
سن ۳0سالگی با مایکروسافت، میلیاردر شد و بعد 
از ریاست چندساله بر این کمپانی، سرانجام در سال 
2000 خود را کنار کشید ولی به هر حال همچنان در 
مقام مشاورمایکروسافت بزرگ ترین سازنده نرم افزار 
در جهان حضور دارد و در کارهای بشردوستانه هم 

فعالیت می کند.
 * جف بزوس: یکی از شگفتی های فهرست بلومبرگ 
در سال جاری، »جف بزوس« 52ساله بنیانگذار آمازون 
است. وی درحالی که سال گذشته ششمین میلیاردر 
حوزه فناوری معرفی شد امسال با افزایش5.4 میلیارد 
باال کشیده و حاال  را 4رتبه  ثروتش، خود  به  دالر 
دومین فرد ثروتمند در حوزه فناوری به شمار می رود.

* مارک زاکربرگ: بلومبرگ همچون سال گذشته، 
سومین ثروتمند حوزه فناوری را نیز مارک زاکربرگ 
۳1ساله و مالک فیس بوک به عنوان بزرگ ترین 
شبکه اجتماعی جهان می داند.وی یکی از 5بنیانگذار 
فیس بوک است که سال 2004 با یکدیگر در خوابگاه 

دانشگاه هاروارد کار را آغاز کردند.

پدری پسر کوچک خود را به یک مغازه ی اسباب 
بازی فروشی برده بود. پسر در حین تماشای اسباب 
بازی ها از پدرش جدا می شود و به مجسمه مردی 

که از بادکنک درست شده بود، بر می خورد.
 پسر دقیقه ای به آن نگاه می کند، سپس دستش را با 
تمام قدرت به عقب می برد و مشت محکمی بر دهان 
آن می زند. مجسمه ی بادکنکی بر زمین می افتد و 
دوباره به حالت اولیه خود باز می گردد. پسر، مات و 
مبهوت، خودش را عقب می کشد و چند دقیقه ای 
به مجسمه نگاه می کند. دوباره با تمام توان مشت 
دیگری بر دهان آن می زند. مرد بادکنکی بار دیگر 
از عقب بر زمین می افتد و بار دیگر به حالت اولیه ی 
خود بر می گردد. در حین زدن ضربه ی سوم، چشم 
پدر به پسرش می افتد و از او می پرسد: وقتی مرد 
بادکنکی را با مشت به زمین می اندازی، می دانی 
چرا دوباره مثل اول رو در روی تو می ایستد؟ پسر چند 
دقیقه ای به فکر فرو می رود و سپس می گوید: نمی 
دانم، اما فکر می کنم یک چیزی از درون، او را وادار 
به ایستادن دوباره می کند. نکته: اگر توانایی ایستادن 
 در مقابل مشکالت را نداریم، یا با هر شکستی ناامید

می شویم،  باید نگاهی به درون خود بیندازیم. 

بدون شک، شما حداقل یک نفر را می شناسید 
که همیشه سالم است! حتی هنگامیکه همه  
یا حس  او سرفه و عطسه می کنند  اطرافیان 

بیماری دارند. آزار دهنده است، نه؟
 ترفندهای آنها را برای خودتان بکار ببرید.

با خواب کافی، از بیماری جلوگیری کنید
آمیال نارسیسی می گوید: من با داشتن ۸ تا 10 
ساعت خواب در شب، سالم می مانم. کارشناسان 
خواب هم نظرند که داشتن خواب کافی، کلید 
داشتن یک سیستم ایمنی قوی است. در واقع 
تحقیقات نشان می دهد افرادی که فقط 5 تا 6 
ساعت در شب می خوابند، در هنگام قرارگیری 
درصد  سرماخوردگی، ۳0  ویروس  معرض  در 
احتمال دارد که بیمار شوند. افرادی که بیشتر از ۷ 
ساعت می خوابند، خطر ابتالیشان را به 1۷ درصد  

کاهش می دهند.

عزم ذهنی خود را تقویت کنید
مشکالت  بر  غلبه  برای  اراده تان  قدرت  از 

یک  که  لو«  »الیشا  کنید.  استفاده  جسمی 
اطرافیانم هنگامیکه  می گوید:  است،   پرستار 
 ناله و شکایت می کنند که در زمان های خاصی 
از سال چقدر مریض می شوند، من می گویم که 
بندرت بیمار می شوم، و همینطور هم می شود! 

این، قدرت باور است. 

استرس را مدیریت کنید
ثابت شده که استرس، سیستم ایمنی بدن را 
تضعیف می کند، با اینحال اجتناب از آن غیر 
ممکن است. بنابراین هدف شما باید مدیریت 
استرس از یک راه سالم باشد. دکتر کتی گروور 
می گوید: من از طریق رقصیدن، مراقبه روزانه، 
تجسم و تاکید، روی کنترل واکنش هایم نسبت 

به عوامل استرس زا کار می کنم.

کامال تمیز باشید
دن کالینس که در روابط رسانه ای در بیمارستان 
بالتیمور کار می کند، می گوید: من تمام اوقات 
دست هایم را می شویم، هر زمانی که ممکن 

باز کردن در ها و دست زدن به  است، هنگام 
دکمه های آسانسور از یک دستمال تمیز استفاده 
می کنم. هنگامیکه به پشت میزم برمی گردم، 
بالفاصله از دستمال های مرطوب آنتی باکتریال 
استفاده می کنم و هر زمانی که چشمم خارش 
می گیرد، هرگز از نوک انگشتم برای خاراندن آن 
استفاده نمی کنم، مگر آنکه اول بتوانم انگشتم را 
ضدعفونی کنم.در عوض، از بند انگشت یا پشت 
استفاده می کنم،  برای خاراندن چشمم  دستم 
با  انگشتان  نوک  به  نسبت  نواحی،  این  زیرا 
میکروب ها کمتر تماس داشته اند. همچنین اگر 
از کنار فردی که عطسه می کند عبور کنم، نفسم 
را برای 15 ثانیه نگه می دارم، و با بروز اولین 
نشانه سرماخوردگی )معموال احساس خارش در 
پشت گلو( از زینک استفاده می کنم، کاری که 

تحقیقات از آن پشتیبانی می کنند.

از مکمل ویتامین C استفاده کنید
 C اگرچه شواهد علمی مبنی بر اینکه ویتامین
باعث تقویت سیستم ایمنی می شود کم رنگ 

شده اند، اما »سم جرنیگان« در مورد موثر بودن 
زمانیکه  هر  می گوید:  او  می خورد!  قسم  آن 
احساس می کنم دارم بیمار می شوم، تا 4 بار در 
یک روز، 2000 واحد ویتامین C مصرف می کنم 
و آن، هر مشکل احتمالی را در درونم از بین 
می برد. هر زمانی که با یک شخص بیمار برخورد 
می کنم، باز هم همین کار را تکرار می کنم. من 
اصال عطسه،  چند  بجز  گذشته  سال   در 15 

 بیمار نشده ام!

بطور منظم ورزش کنید
ورزش منظم باعث تقویت سیستم ایمنی بدن 
عفونت های  به  شما  ابتالی  احتمال  و  شده 
می دهد.  کاهش  را  فوقانی  تنفسی  دستگاه 
و  من  می گوید:  مینیاپولیس  از  میکنر  جولی 
همسرم حداقل سه بار در هفته ورزش می کنیم، 
و چندین سال است که با یک مربی شخصی 
کار می کنیم. من فکر می کنم به این دلیل است 
که بیمار نمی شوم، حتی هنگامیکه بقیه افراد در 

محل کارم مریض می شوند.

در خانه کار کنید
کریستینا  هالپر از نیوجرسی می گوید: هنگامیکه 
برای رفتن به محل کارم از سرویس های حمل 
و نقل عمومی استفاده می کردم همیشه مریض 
شدت  به  که  علت  این  به  احتماال  می شدم، 
فرسوده و ضعیف بودم، و در وسایل حمل و نقل 
عمومی توسط میکروب های متعدد احاطه شده 
بودم. اما از زمانیکه شغل جدیدی پیدا کردم که به 
من امکان می دهد از خانه کار کنم، تقریبا هرگز 

بیمار نمی شوم.

بدانید که چه زمانی باید 
به خودتان استراحت دهید

کن مونت گومری از سانفرانسیسکو می گوید: 
من در 15 سال گذشته، اصال سرما نخورده ام، 
من بشدت معتقدم که باید بیماری را در نطفه 
خفه کرد! اگر شک کنم که دارم بیمار می شوم، 
تا دیر وقت کار نخواهم کرد، به باشگاه نخواهم 
رفت، و مطمئن خواهم شد که بیشتر می خوابم. 

فقط یک روز طول می کشد تا خوب شوم.

عارفانه روز

خداوند بهتـرین شنونده است. نیازی به
 فریاد کشیدن یا بلند گریه کردن نیست،او 

آرام ترین نیایش دل های پاک رانیز می شنود!

طراح: نسرین کاری                        
شكل  گلداني  ظرف   -1 افقي: 
قهوه  تهيه  و  آوردن  جوش  براي 
وچوگان  گوي  بازي  نوعي  ترك- 
ابزاري  حركت-  بي  ايستاده،   -2
به چارچوب وصل  با آن  را  كه در 
مي كنند - شاطر 3- بندگان مقرب 
پروردگار - رودي در آلمان- بالش 
عمارت   -4 مبل  روي  تزئيني 
 - مقصود  نهايت،   - مرغابي    -
شاه  اقامتگاه  زراعتي 5-  اصطالح 
- چهارگوش 6- براي حل برخي 
گذشت-  آن  از  بايد  مشكالت 
پرخور - گريز آهو 7- عمل منافق 
- كمرو - نسبت دو زن يك مرد 
به  بعضي   - عداوت   -8 هم  به 
بيداد   -9 بيزار  گذارند-  خشخاش 
- جنگ و نبرد - آينده 10- پايين 
و قعر - واژه استلزام - نهر بزرگ 
 -12 آموزشگاه   - دندانساز   -11
پول نقد - فالني - مرادف آشغال- 
بي رمق و شل 13- اقبال و بخت 
گازي   - است  فطير  آن  بي   -
14-معاوضه  خورشيد  سطح  در 
كردن- ستاره روشن - چيزي كه 

ديده بشود 15- آواره - بلور

كلوچه  و  شيريني   -1 عمودي: 

سنتي لذيذ تبريز - نسخه خطي 2- 
كوبنده خانگي- ملك- شكسته بند 
3- جمع وكيل- بدل وضو - نامي 
براي خانمها 4- گوسفند قرباني- 
دود - كافي - قرن 5- باالي چشم 
- صحراي خشك  معروف  برد   -
برنج  قسمي  آشپز-  آزاد-   -6
مرغوب 7- پرنمك- يخ بستن- راه 
راست يافته 8- ضد چاق- داروي 
هوشبري- گريه و نوحه 9- درخور 
همان  ايراني-  سنتي  دسر  نياز- 

هاگ است 10- در مدرسه فراوان 
آغوش  شادي-  هلهله   - است 
فوج  بازسازي-  نه-  هرگز   -11
تبت- يالدار  گاو   -12 گروه   و 

فلج  درخت!-  عضو   - نواز  شامه 
و  سنت   - مانند   - ها  گونه   -13
خلق و خو 14- زبان كشور تزارها- 
گياهي  گوشت  آهنين-  سخت، 
سرويس  يك  محصل-   -15
رايگان پست الكترونيك تحت وب 
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زیگناتفگشاهتشا1

نلیتسارفاکاور2

ججرکطوقسپیکا3

یاسابلتاملپید4

رجادیسریدیهت5

یهلرمامشتستم6

ارجامزاگهدرن7

ارینوتتاذمید8

دامپشرعهوانگ9

منیمودصمارما10

نمادگاکتلابق11

دنبندرگمرجمال12

یشحوبیهللیای13

دوربهارراکددم14

هریادهمانلابقا15

بزرگی می گفت: محبت را از درخت شکوفه زده 
آموختم، چون وقتی به او لگد زدم، بجای

 تالفی، به سرم گل ریخت.

اگه واقعا کاری رو بخوای انجام بدی، راهی پیدا 
می کنی. اما اگه نخوای انجامش بدی، 

دنبال بهونه می گردی.

به یک نفر ماهر و مسلط به نرم افزارهای 
کامپیوتری برای کار  در انتشارات 
نیازمندیم.    09154950962

  بیل مکانیکی زنجیری با پیکور 
برای 6 ماه کار در معدن سنگ  

ورقه ای به طریق مشارکت 
نیازمندیم .  09156561201

وانت بار به همراه راننده
آماده همکاری با تمام شرکت ها و ...

  09351614703  
09101614703 - محمدی

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

تجربه کنید.   09158668002

پخش تراکت  تبلیغاتی 
تضمینی و در اسرع وقت 

09389282099

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

به روش ایزو نانو / شبانه روزی
32435686

09365237014
09157063220- خسروی

نصب 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

نقاشی  ساختمان
انواع رنگ های روغنی، پالستیک، اکرولیک، 

مولتی کالر، کنیتکس، کناف و....

 با قیمت مناسب
  09156633230- برگی

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

تولید و نصب باالبر 
و کاالبر هیدرولیک 

در اماکن تجاری 
و مسکونی 

09151633207
آسمانی مقدم

فروش پراید مدل 82، مشکی  متالیک 
یک سال بیمه ، تمیز   فی: توافقی

 یا معاوضه با نیسان    09157236500

نیسان از مدل 81 تا 86
تمیز، دوگانه  خریداریم.

09159626514

فروش منزل ویالیی در مهرشهر، 150 متر
 2 طبقه ، 200 متر بنا ، نوساز یا قابل معاوضه 

با ملک در تهران و حومه
09125725020

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

مشـاور امالک  فـدک
خرید و فروش امالک شعبانیه - نرجس  

دهلکوه و مسکن مهر 
32316971 - 09151304064 خسروی

گواهینامه رانندگی به نام مسعود 
رمضانی فرزند علی اکبر دارای 

شماره شناسنامه 14405 مفقود 
گردیده است از یابنده تقاضا می 
شود در صورت مشاهده با شماره 
09157124410 تماس بگیرد.

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

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

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

الستیـک  مقـدم
سـود کـم =  فـروش بیشتـر

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

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

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

32210570  - 09159618050

نصب ، تعمیر، سرویس
 لوله کشی انواع کولرهای گازی 

)اسپیلت(  و کولرهای آبی
 09195632840
09155629331

نانو گستر شرق
اجرای عایق بام پلیمری

 با شرایط ویژه
ارزان و سبک با عمر باال

مناسب پشت بام
 منابع آب و استخر

مدرس 21 - چهار راه دوم
09155628497

32421707

منزل ویالیی ترجیحاً جنوب 
شهر حدود 200 میلیون

خریداریم.
09389282099

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

09153613243 - شریفی

فروش کلیه لوازم و وسایل 
کلی فروشی مواد غذایی
 به صورت کلی یا جزیی 

09153636951

به یک آشپز ماهر 
و حرفه ای با مدرک و 
سابقه کار نیازمندیم.

09155616181 ups خرید ضایعات باطری
09197491800

مغازه کیف و کفش واقع در خیابان 
معلم به دلیل مهاجرت واگذار 

می شود.09126600761
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کسب یک طال، دو نقره و سه برنز 
توسط بانوان شهرستان قاینات در مسابقات بین المللی

دومین دوره مسابقات بین المللی کیوکوشین ساکاموتو بانوان در دو بخش 
کاتا وکومیته از ششم مرداد ماه به مدت سه روز در استان یزد برگزار شد. 
به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان قاینات، اعضای تیم اعزامی 
این شهرستان را: هانیه حسن زاده، سعیده سادات کوچکی نژاد، زهرا سادات 
کوچکی نژاد، معصومه پارسا، الهه رحیمی، عادله رحیمی، فاطمه زمانی، 
آرمیتا شمس، آرزو اکبری، ریحانه باقری، مهشید رجبی راد، نرجس قربانی، 
مبینا فانی، هدا قربانی، الهام نسایی، فائزه یعقوبی تشکیل می دادند. در این 
مسابقات نیز نتایج ذیل حاصل شد: مدال طال: هانیه حسن زاده. مدال نقره: 
الهه رحیمی و فاطمه زمانی. مدال برنز: ریحانه باقری، عادله رحیمی، سعیده 
سادات کوچکی نژاد و آرمیتا شمس نیز بهترین کاتارو نوجوان معرفی شد. در 
این مسابقات کشورهای ژاپن، عراق، افغانستان، کویت، اسپانیا و پاکستان 
به همراه تیم ایران در رده های سنی مختلف باهم به رقابت پرداختند.

صعود بانوی کوهنورد قاینی به قله کازبک گرجستان

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان قاینات، ربابه 
کاویان پور تنها نماینده استان خراسان جنوبی24 و 25 تیرماه جاری قله 
سبالن را صعود و در ادامه راهی کشور گرجستان شد و به همراه تیم 
تبریز توانست قله کازبک را با موفقیت صعود نماید. شایان ذکر است 
این بانوی کوهنورد روز دوشنبه با استقبال گرم وپرشور جامعه ورزش 
وجوانان ومسوولین استانی وشهرستانی وارد شهرستان قاین می شود.

اعالم نتایج مسابقات انتخابی جودوی استان 

هرم پور- مسابقات انتخابی جودوی استان خراسان جنوبی در رده های 
سنی نونهاالن و جوانان به میزبانی شهرستان بیرجند برگزار شد. در این 
مسابقات که از 4 شهرستان بیرجند، سرایان، فردوس و قاین حضور داشتند 
در رده سنی نونهاالن، تیم بیرجند با قدرت مقام قهرمانی تیمی را کسب 
نمود و تیم های سرایان و فردوس به ترتیب دوم و سوم شدند. در رده 
سنی جوانان نیز نفرات تیم بیرجند در تمام اوزان اول شدند و این تیم مقام 
نخست استان را کسب نمود و تیم های قاین و سرایان به ترتیب دوم 
و سوم شدند. نفرات منتخب تیم های استان جهت اعزام به مسابقات 
جوانان کشور و نونهاالن منطقه ای به شرح زیر میباشد: نونهاالن: در وزن 
34 کیلوگرم امیرحسین حسینی اول، امیرحسین کارکن دوم. 38 کیلوگرم 
محسن بنی اسد از سرایان اول. 39 کیلوگرم ابوالفضل عباسی دوم. 42 
کیلوگرم علی فوالدی اول، علی کوثری دوم. 50 کیلوگرم امیررضا عباسی 
دوم.60  صابری  مهیار  اول،  اطمینان  یاسین  محمد  کیلوگرم  اول، 55 
کیلوگرم امیررضا حکیم پور اول، 66 کیلوگرم امیرحسین نوری از سرایان 
اول، امیرحسین شیخی نیا دوم، 73 کیلوگرم امیرمهدی عاطفی راد اول و 
امیر محمد عاطفی راد دوم.در رده سنی جوانان نیز در وزن 100 کیلوگرم 
جواد نوزادی، 66 کیلوگرم مرتضی علیزاده، 73 کیلوگرم علیرضا خسروی 
و در وزن 100 کیلوگرم حسین حکیم زاده مقام های اول را از آن خود کردند. 

1- قبل از انجام هر اقدامی سریعاً با اورژانس 115 تماس 
بگیرید 2- حتماً آدرس دقیق محل بروز حادثه را به 
اورژانس ارائه کنید، چرا که ممکن است آمبوالنس های 
اورژانس آدرس را اشتباه رفته و به این ترتیب تاخیر در 
امدادرسانی رخ دهد 3- تعداد آسیب دیدگان را دقیق 
بگویید تا اورژانس بتواند آمبوالنس به تعداد الزم به 

محل اعزام کند. پس از تماس نباید خط تلفن تماس 
گیرنده اشغال باشد چرا که الزم است آمبوالنس ها با 
فرد تماس گیرنده در ارتباط باشند تا با حضور به موقع، 
خدمات الزم به مصدومین ارایه شود 4- در صورتی که 
خطر آتش سوزی، انفجار خودرو و نشت بنزین وجود 
ندارد، تا زمان رسیدن نیروهای تخصصی، بیمار را به هیچ 

وجه جابجا نکنید. بویژه زمانی که مصدوم از درد گردن، کمر 
و ستون فقرات شکایت دارد 5- حاضرین در صحنه حادثه 
ایمنی صحنه را رعایت کنند و تا زمان رسیدن پلیس، حدود 
50 متر عقب تر از محل حادثه را سنگ چینی و عالیم احتیاط 
قرار دهند تا ماشین های گذری متوجه صحنه تصادف 
شده و از بروز حادثه احتمالی بعدی نیز جلوگیری شود.

خوراکی هایی بسیار مفید 
برای سالمتی کبد

 
1- لیمو: می تواند به کبد برای رهایی از مواد 
سمی بدن کمک کند 2- زردچوبه: برای هضم 
چربی ها عالی است و ترشح صفرا را تحریک 
زدایی  سم  به  کمک  برای  همینطور  می کند. 
اندامی مهم است،  کیسه صفرا که مانند کبد 

برای سم  کبد  به  گردو:  بود 3-  خواهد  مؤثر 
زدایی و پاکسازی بدن کمک می کند 4- گریپ 
فروت: به تقویت و پاکسازی کبد کمک می کند 
)هر روز صبح یک لیوان آب آنرا بنوشید( 5- 
آووکادو: به کبد کمک می کند تا از شر همه مواد 
نیاز ندارد، راحت شود 6-  آنها  مضری که به 
سبزی های چلیپایی: کلم بروکلی، کلم بروکسل 
و گل کلم 7- سیر 8- چای سبز 9- سیب.

عوامل تشدید بیماری خاموش
  

پوکی استخوان یک بیماری پیچیده است که 
علتهای زیادی می تواند داشته باشد. عوامل زیر 
در گسترش پوکی استخوان نقش بسزائی دارند.: 
1- پرکاری تیروئید 2- بیماری روماتیسمی 3- 
سابقه خانوادگی پوکی استخوان 4- در معرض 
کنترل  قند  بیماری  نبودن 5-  مستقیم  آفتاب 

نشده 6- نارسایی کلیوی 7- کمبود ویتامین 
D 8- بیماریهای مزمن گوارشی9- مصرف 
هپارین،   ) کورتن   ( استروئیدی  داروهای 
فنوباربیتال و داروهای ضد تشنج 10- مصرف 
دخانیات مصرف الکل 11- بی حرکتی طوالنی 
مدت 12- بیماری خونی نارسایی کبد 13- کهولت 
14- بارداری و شیردهی 15- اندام الغر و کوچک 
16- مصرف قهوه ) بیش از 5 بار در روز (.

10 توصیه برای حفظ سالمت مغز

1- شرکت در فعالیت های گروهی: مانند مسافرت 
2- فعال نگه داشتن ذهن: مانند حل کردن جدول 
کلمات متقاطع 3- رژیم غذایی سالم برای مغز 
4- خواب کافی 5- ورزش و فعالیت بدنی منظم 
6- کاهش استرس 7- محافظت در برابر آسیب 
های مغزی: به سر گذاشتن کاله ایمنی و بستن 

کمربند ایمنی 8- دوری از عادت های ناسالم : 
مانند سیگار کشیدن 9- کنترل عوارض بهداشتی: 
حفظ وزن متناسب، ورزش کردن، خوردن غذای 
ها  بیماری  سابقه  به  توجه   -10... و  متعادل 
در خانواده: اگر با توجه به سابقه خانوادگیتان 
در  دمانس  یا  زوال عقل  به  ابتال  در معرض 
دوران سالمندی هستید، با پزشک تان در مورد 
شیوه   های حفظ سالمت مغز صحبت کنید.

ارتباط ماساژ 6 نقطه پا و سالمتی بدن

ماده  خوردن  هوس  که  بار  هر  پا:  شست   -1
غذایی چاق کننده می کنید، شست پای خود را 
ماساژ دهید 2- قسمت وسط کف پا: استرس را از 
بین برده و به بهتر شدن تنفس کمک میکند 3- 
بندهای انگشت شست پا: با ماساژ دادن انتهایی 
ترین قسمت شست پا نزدیک به کف پا می توان 

فشار و استرس وارد شده به بدن را کاهش داد 4- 
قسمت مرکزی شست پا : راه ساده برای تنظیم میزان 
هورمون در بدن، فشار دادن یا ماساژ دادن قسمت 
وسط شست است 5- لبه داخلی کف پا: برای این 
که بدن انرژی بگیرد، قسمت لبه های داخلی کف 
پا را ماساژ دهید زیرا اعصاب موجود در این قسمت 
به غدد آدرنال ارتباط دارد 6- قسمت کنار پاشنه پا: در 
دفع سمومی که در بدن تراکم پیدا کرده، موثر است.

با خواص روغن هسته انار آشنا شوید 

انار  هسته  روغن  با  پوست  کردن  تقویت   -1
2- خواص ضدالتهابی 3- اثرات آنتی اکسیدانی 
4- بهبود بافت پوست با روغن انار 5- ساخت 
کرم های ضد پیری با روغن  انار 6- مبارزه با 
رادیکال های آزاد: کاهش ابتال به سرطان پوست 
در افراد 7- حیات تازه بخشیدن به موهای خشک 

با روغن هسته انار 8- تحریک جریان خون در 
پوست 9- روغن هسته انار مفید برای از بین بردن 
شوره سر 10- روغن هسته انار دارای اثرات ضد 
خارش 11- غذارسانی به موها با روغن هسته 
انار 12- تونیک مویی اثربخش: روغن هسته انار 
وقتی با روغن هایی حامل مانند روغن نارگیل، 
روغن بادام و روغن ویتامین E مخلوط شود 
می کند. عمل  اثربخش  تونیکی  صورت  به 

چندتوصیهبرایتماسبااورژانسدرحوادثرانندگی

واژگونی وانت در محور سرایان ـ کریمو
یک فوتی و 2 مصدوم بر جای گذاشت

فارس- رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی 
استان خراسان جنوبی گفت: با اعالم خبر واژگونی وانت پیکان در 
کیلومتر پنج محور سرایانـ  کریمو به مرکز پیام اورژانس سرایان، 
بالفاصله آمبوالنس های اورژانس 115 سرایان، آیسک و هالل 
احمر سرایان به محل حادثه اعزام شدند. علی دلخروشان افزود: 
متاسفانه قبل از رسیدن کارشناسان اورژانس یکی از سرنشینان 
وانت که خانمی 75 ساله بود به دلیل شدت جراحات وارده فوت 
کرده بود. همچنین دو مصدوم حادثه پس از انجام اقدامات پیش 
بیمارستانی به بیمارستان امام علی)ع( شهرستان سرایان منتقل 
شدند که وضعیت عمومی این مصدومان نیز مطلوب است.

تولد نوزاد دختر 
در آمبوالنس اورژانس 115 اسدیه

فارس- رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی 
استان خراسان جنوبی از تولد یک نوزاد دختر در آمبوالنس 
اورژانس 115 اسدیه خبر داد. علی دلخروشان در تشریح این 
خبر گفت: با اعالم این خبر بالفاصله آمبوالنس اورژانس 115 
به یکی از روستاهای شهرستان درمیان اعزام شد. وی ادامه 
داد: مادر باردار 34 ساله پس از انجام اقدامات پیش بیمارستانی 
منتقل به آمبوالنس و سپس به بیمارستان اعزام شد که در 
بین مسیر مراحل زایمان آغاز و زایمان با موفقیت انجام شد. 
دلخروشان تصریح کرد: این مادر و نوزاد دختر با وضعیت 
مناسب تحویل بیمارستان خاتم االنبیاء)ص( اسدیه داده شدند.

برخورد موتورسیکلت با عابرین پیاده 
در روستای تاجکوه شهرستان زیرکوه 

در اثر برخورد یک دستگاه موتورسیکلت با چهار عابر پیاده در 
روستای تاجکوه  از توابع بخش مرکزی شهرستان زیرکوه، شش 
نفر راهی بیمارستان شدند. به گزارش خبرگزاری صداوسیما،  
رئیس پلیس راه استان گفت: یک موتورسیکلت که از مجلس 
عروسی به سمت شهرستان  زیرکوه در حرکت بود در روستای 
تاجکوه با یک مادر و سه فرزند که درحال عبور از عرض جاده و 
مشغول مراسم عروسی دیگری بودند برخورد نموده و دچار حادثه 
شدند. سرهنگ رضائی افزود: دراین تصادف مادر و سه فرزندش، 
راننده و ترک نشین موتورسیکلت مجروح و به بیمارستان 
قاین منتقل شدند. حال عمومی این افراد رضایت بخش است.

پرواز بالگرد هوایی اورژانس خراسان جنوبی 
برای نجات جان یک بیمار طبسی

فارس- رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی 
استان در تشریح این خبر گفت: بیمار 70 ساله ای که دچار 
عالئم سکته مغزی شده بود با اورژانس هوایی از طبس به 
بیرجند منتقل شد. علی دلخروشان افزود: این بیمار قبل از اعزام 
به بیرجند توسط اورژانس 115 عرب آباد به درمانگاه زنوغان 
منتقل شد و پس از ویزیت پزشک، برای انتقال سریع بیمار وی 
با بالگرد به بیرجند اعزام شد. دلخروشان تصریح کرد: بیمارانی 
که دچار عالئم سکته مغزی می شوند زمان کوتاهی برای آغاز 
درمان فرصت دارند، که با انتقال بیمار توسط اورژانس هوایی به 
مرکز  درمانی مجهز و دارای نورولوژیست، این زمان رعایت می شود.

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

بلوار فرودگاه  -  سه راه صیاد شیرازی  -   

32313600  -  09151615069 جلیلی

بنگاه قالب بتن 

تـوکــل
ایـزوگام شرق 

بخشی
آدرس: میدان توحید

09155622050  -32442331

مشاور امالک انصاری فرد 
   خرید - فروش - رهن و اجاره 

اطالعات ملک مورد تقاضا را به شماره 5617895  0915پیامک یا تلگرام فرمایید 
خیابان توحید - 20 متری میرزا کوچک خان غربی پالک 5 

32443737-32444340

پیچ و رولپالک نما - شستشوی نما  09156694379- موذن
صوتی - تصویری - مخابراتی 

انصاری فرد و پسران
LED- پالسما 

سینما خانگی و میز 
آدرس: میدان امام - کوچه اول بازار          

تلفن تماس: 32224852

  3 2236030  09151605216

ایزوگـام سلیمانــی 

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

 بیم
ت و

مان
ل ض

 سا
10

ایـزوگام رهبـردار 
فروش قیر -  چتایی )قیرگونی(

     32317903 - 09153638047
بلوار شعبانیه حدفاصل خیابان 

کارگران و چهارراه دولت 

PVC ، سقف کاذب ، کناف ، پارکت ، کف پوش
 09151630741- رحیمی

بیست متری سوم ، روبروی حج و زیارت

آهن آالت سپاهان
تیرآهن - میلگرد - ورق- ناودانی - نبشی و...

تیرچه  کرومیت  و کمپوزیت 
برش ورق از 3 میل تا 30 میل به طول 6 متر 

 تخفیف ویژه

معصومیه - بلوار شهدای عبادی - مقابل آتش نشانی 
همراه: 09153617589-09155614084  تلفن: 32206311-32206090
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تشییع دو شهید دوران دفاع مقدس در بیرجند

تسنیم- صبح دیروز با حضور مردم عزادار بیرجند اجتماع بزرگ صادقیون همراه با مراسم تشییع 2 شهید دوران دفاع مقدس در بیرجند برگزار شد. مراسم تشییع یک شهید گمنام و شهید 
تازه شناسایی شده محمد دهقانی با حضور پرشور مردم و هیئت های عزاداری در کنار پیکر این دو شهید دوران دفع مقدس در مسجد امام جعفر صادق)ع( برگزار شده که پیکر مطهر شهید 
گمنام  پس از تشییع در ستاد فرماندهی انتظامی استان به خاک سپرده شد. همچنین پیکر مطهر شهید دهقانی امروز در زادگاهش روستای سنوک شهرستان سربیشه به خاک سپرده  می شود.

یکشنبه * 10 مرداد 1395 * شماره 3565
7

اجرای طرح نظارتی ویژه 
بازار شکر دراستان
صنعت،  بازرسی  و  نظارت  اداره  رئیس  ایسنا- 

استان  تجارت  و  معدن 
ویژه  نظارتی  گفت: طرح 
به  توجه  با  شکر  بازار 
به  شکر  قیمت  افزایش 
استان  در  ماه  یک  مدت 
اجرا می شود. علی تهوری 
این  بازرسان  اظهارکرد: 

فروشی ها  عمده  پخش،  شرکتهای  از  سازمان 
ضرایب  درصد  رعایت  برای  فروشی ها  خرده  و 
از جمله  با تخلفات احتمالی  سودآوری و برخورد 
با  وی  می کنند.  بازرسی  احتکار  و  گران فروشی 
شرکتهای  و  فروش  عمده  واحدهای  اینکه  بیان 
پخش موظفند تا موجودی شکر خود را به اداره 
هرگونه  افزود:  کنند،  اعالم  نظارت  و  بازرسی 
نگهداری شکر در انبارها بدون اطالع و به قصد 
گران فروشی به منزله احتکار است و با متخلفان 
و  نظارت  اداره  رئیس  می شود.  قانونی  برخورد 
تصریح  استان  تجارت  و  معدن  صنعت،  بازرسی 
کرد: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه تخلف 
بویژه نگهداری شکر در حجم باال، مراتب را به 

ستاد خبری 124 اطالع دهند.

توسعه اقتصادی در استان 
با گسترش تعاونی ها محقق می شود  

اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  کل  مدیر  تسنیم- 
اقتصادی  توسعه  عوامل  از  یکی  تعاونی ها  گفت: 
استان و امروزه ایجاد روحیه تعاون در کار مالک 
شروع فعالیت در تعاونی است. سنجری تعاونی  را 
یافتن  اشتغال و دست  راه های گسترش  از  یکی 
توسعه  با  گفت:  و  کرد  عنوان  پایدار  اشتغال  به 
جامعه  در  بیکاری  و  فقر  آثار  می توان  تعاونی ها 
را کاهش داد. وی تنوع فعالیت ها و گرایش های 
بخش تعاون را زمینه ساز جذب کارجویان به این 
سنجری  همچنین  کرد.  اعالم  اقتصاد  از  بخش 
تعاون  بخش  دستاوردهای  نمایشگاه  برگزاری 
فعاالن  توانمندی های  شناساندن  برای  را  استان 
بخش تعاون و شرکت های تعاونی در زمینه تولید 

و توزیع و خدمات را بسیار موثر دانست.

بیش از 8 میلیارد ریال
خسارت سیل در استان

صدا و سیما- بارندگی های 2 روز گذشته،  8 میلیارد 
و پانصد میلیون ریال  به روستاهای استان خسارت 
استان  بحران  مدیریت  مدیرکل  است.  کرده  وارد 
گفت: حجم بارندگی ها کم ولی به دلیل رگباری 
بودن این خسارتها به راه های روستایی، ایل راه 
های عشایری، باغات کشاورزان، 7 قنات شهرستان 
های خوسف، سربیشه و نهبندان واردشد. میرجلیلی 
افزود: همچنین این بارندگی ها موجب آبگیری 5 
واحد مسکونی در شهرستان های خوسف و نهبندان 
شد. بنا به گفته نخعی کارشناس پیش بینی سازمان 
شهرستان  گذشته  روز   2 طی  استان  هواشناسی 
سربیشه با دو و نیم میلیمتر بارندگی بیشترین میزان 

بارندگی در استان را داشته است.

راه اندازی پنج مرکز بهداشتی در استان

پزشکی  علوم  دانشگاه  بهداشتی  معاون  مهر- 
بیرجند از راه اندازی پنج مرکز بهداشتی و درمانی 
جدید در این استان طی سال جاری خبر داد.مهدی 
زاده با اشاره به فعالیت ۹۶ مرکز بهداشتی و درمانی 
در سطح استان اظهارکرد: پنج مرکز بهداشتی و 
درمانی جدید طی سال جاری در استان راه اندازی 
می شود. وی از اختصاص ۳5 میلیارد ریال اعتبار 
برای راه اندازی این پایگاه ها خبر داد و افزود: پیش 
بینی می شود این پنج پایگاه ظرف ۹ ماه آینده در 
استان به بهره برداری برسد. وی عنوان کرد: این 
مراکز شامل سه مرکز سالمت جامعه در روستای 
و مرکز  بیرجند  آوینی شهرستان  دستگرد، شهید 
تقاب در خوسف و دو پایگاه سالمت نیز در حاجی 
آباد و روستای چهکند شهرستان بیرجند می شود.

 برگزاری همایش ملی »توافق هسته ای از 
اجرا تا فرصت  های پیش رو« در بیرجند

تسنیم- دبیر علمی همایش ملی توافق هسته ای 
برگزاری همایش  میزبان  بیرجند  دانشگاه  گفت: 
فرصت  های  تا  اجرا  از  هسته ای  »توافق  ملی 
امسال  ماه  آبان  و 2۰  روزهای 1۹  در  پیش رو« 
این  در  حضور  برای  عالقه مندان  و  بود  خواهد 
همایش ملی می توانند تا ۳1 شهریور ماه امسال 
دبیرخانه  به  را  خود  مقاالت  اصل  و  خالصه 

همایش ارسال کنند.

مجتمع فرهنگی هنری شهرستان خوسف 
تجهیز می شود 

اینکه  به  اشاره  با  استان  ارشاد  مدیرکل  تسنیم- 
مجتمع فرهنگی هنری ارشاد در شهر خوسف به 
دارد  فیزیکی  پیشرفت  درصد   7۰ »ناقوس«  نام 
گفت: کار تجهیز این مجتمع سال آینده از سوی 
وزارت ارشاد انجام می شود. محبی در آئین تکریم و 
معارفه رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی خوسف 
اظهار کرد: امسال 4۰۰ میلیون تومان اعتبار برای 
ادامه کار مجتمع فرهنگی هنری شهرستان خوسف 
کامل  تخصیص  صورت  در  که  یافته  اختصاص 
پایان  به  امسال  پایان  تا  اجرایی مجتمع  عملیات 
می رسد. در این مراسم سعید امینی نسب به عنوان 
سرپرست اداره ارشاد خوسف معرفی و از زحمات 

محمد صالحی  نسب تقدیر به عمل آمد.

آسفالت راه آبدرماني آبترش سربیشه
با اعتباري بیش از یك میلیارد تومان

پیشه ور- 12 کیلومتر از راه دسترسي به مجتمع 
از  بیش  اعتباري  با  سربیشه  آبترش  آبدرماني 
آسفالت  تومان  میلیون  پانصد  و  میلیارد  یک 
این  اینکه  به  باتوجه  کرد:  اظهار  سارانی  شد. 
پروژه کمک زیادي به رونق اقتصادي منطقه و 
شهرستان به علت سهولت دسترسي به مجتمع 
آبدرماني خواهد کرد، با اولویت باالیي در دستور 
کار این اداره قرار گرفت وآسفالت گردید. گفتنی 
است بطور متوسط سالیانه بیش از ۳ هزار نفر از 

مزایاي این پروژه بهره مند خواهند شد.

صادرات نخستین محموله 100 تنی
شمش منیزیم فردوس به آلمان

منیزیم  شمش  کارخانه  مدیرعامل  فارس- 
تنی  محموله 1۰۰  نخستین  از صادرات  فردوس 
این کارخانه به کشور آلمان خبر داد. فرامرز کافی 
شبانه روزی  تالش  مدت ها  از  پس  کرد:  اظهار 
ماه  سه  در  کیفیت  با  و  مداوم  تولید  همچنین  و 
گذشته، مذاکره جدی با طرف های خارجی نتیجه 
داد. وی افزود: در حال حاضر خط تولید کارخانه 
بر اساس  با دو کوره در سه شیفت دایر است و 
برنامه ریزی قبلی تا پایان شهریورماه امسال، تعداد 
کوره ها به چهار کوره فعال از مجموع هفت کوره 
برسد. کافی یادآور شد: در دوره جدید راه اندازی 
از  فردوس،  منیزیم  شمش  کارخانه  تولید  خط 
مشاوره کارشناسان داخلی و خارجی کمکی گرفته 
نشده و تنها با دقت نظر پرسنل بومی شهرستان 
همه  تعجب  موضوع  این  که  شده  راه اندازی 

متخصصان امر را به دنبال داشته است.

31 کانون ورزشی درون مدرسه ای
در تابستان فعالیت می کنند

دادرس مقدم- مدیر کل آموزش و پرورش گفت: 
به منظور غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان 
درون  ورزشی  کانون   ۳1 تعداد  امسال  تابستان 
کنند.  می  فعالیت  استان  مدارس  در  ای  مدرسه 
دانش  نفراز  هزار   5 قریب  کرد:  اظهار  المعی 
آموزان استان با هدف غنی سازی اوقات فراغت 
با حضور در محیط های امن مدرسه به فراگیری 
مربیان  نظر  زیر  خود  عالقه  مورد  های  ورزش 
های  کانون  به  توجه  وی  پردازند.  می  مجرب 
ورزشی درون مدرسه ای را مقدمه ای برای رونق 
ورزش قهرمانی در استان دانست و اضافه کرد: 
تهذیب، تحصیل و ورزش سه اصل مهم آموزش 

و پرورش در تربیت کودکان و نوجوانان است.

افزایش کیفیت توزیع نیروی برق استان

برق  نیروی  توزیع  شرکت  مدیرعامل  غالمی- 
جایگاه توزیع برق در استان از نظر کمیت را خوب 
ارزیابی کرد و گفت: این شرکت همچنین در حال 
حرکت به سمت ارتقاء کیفیت توزیع نیروی برق و 
ایجاد روشنایی پایدار است. شرکاء درآئین تکریم 
بشرویه  برق شهرستان  توزیع  سرپرست  ومعارفه 
در  برق  توزیع  کیفیت  ارتقای  برای  کرد:  اظهار 
استان بیشتر اقدامات در حوزه های اصالح شبکه و 
تعمیر انجام می شود.وی در این مراسم با قدردانی 
مسئولیت،   تصدی  دردوران  سحرخیز  خدمات  از 
سرپرست  عنوان  به  را  بجستانی  نیازمند  محسن 

جدید توزیع برق بشرویه معرفی کرد.

 استاندار وحدت و هم افزایی را رمز موفقیت 
دانست و گفت: همه باید در فضایی آرام و 
امکانات  از تمامی  برادری و وحدت  با  توام 
کردن  برطرف  برای  کاری  ظرفیتهای  و 

مشکالت استان استفاده کنیم.
به گزارش خبرگزاری تسنیم سید علی اکبر 
قرارگاه  جمعه  »نماز  همایش  در  پرویزی 
اینکه  بیان  با  والیی«  و  بصیرتی  انقالبی، 
ایران یک شبه  با  آمریکا  ۳7 سال دشمنی 
امروزه  داشت:  اظهار  رفت  نخواهد  بین  از 
ایران و اجماع جهانی  به  دیوار بی اعتمادی 
که علیه ایران شکل گرفته بود فرو ریخته 
اجماعی  توانست  نخواهد  هرگز  آمریکا  و 
وجود  برجام  از  قبل  ایران  علیه  که  جهانی 
داشت را احیا کنند. وی به توفیقات حاصل 
شده در موضوع هسته ای اشاره کرد و افزود: 
معظم  رهبر  هدایتهای  سایه  در  امر  این 
انقالب، تدابیر دولت یازدهم و نیز حمایتهای 

بی شائبه مردم عزیز ایران حاصل شد.
در  غربی  طرفهای  بدعهدی  به  استاندار 
توافق  مورد  تعهدات  دقیق  اجرای  زمینه 
عزیز  مردم  افزود:  و  کرد  اشاره  برجام  در 
ایران همان گونه که در ۳7 سال اخیر نشان 
در  حضور  با  باشد  الزم  که  جا  هر  داده اند 
دفاع  انقالب  و  نظام  ارزشهای  از  عرصه 
خواهند کرد. وی اعتماد مردم را بزرگترین 
سرمایه نظام اسالمی دانست و تصریح کرد: 
باید در  همه مسئوالن در رده های مختلف 
راستای حفظ و تقویت اعتماد عمومی مردم 
تالش کنند چرا که خطر بی اعتمادی مردم 
مخرب تر  کشور  به  نظامی  حمله  خطر  از 
از  دچار  درون  از  را  نظام  می تواند  و  است 

هم پاشیدگی کند.
ضربه  برای  دشمنان  تالشهای  به  پرویزی 
ادامه  انقالب اسالمی اشاره کرد و  زدن به 
ظالمانه  تحریمهای  اخیر  سالیان  در  داد: 
از  خصوصًا  زیادی  مشکالت  ایران  علیه 
کرد  تحمیل  کشور  به  اقتصادی  حیث 
مالی  تامین  گذشته  سال  در  که  به گونه ای 
با  عمرانی  پروژه های  و  طرحها  از  بسیاری 
بعد  داد:  ادامه  استاندار  شد.  مواجه  مشکل 
 ۶ در  برجام  اجرای  و  هسته ای  توافقات  از 
ماه گذشته میلیاردها دالر از منابع مالی که 
به ناحق توقیف شده بود آزاد شده و موجب 
شد منابع مالی و اعتباری بخشی از طرحها 

و پروژه های کشور تامین شود.
سوی  از  خصوصًا  نفت  قیمت  کاهش  وی 
طراحی  نقشه های  دیگر  از  را  عربستان 
شده علیه ایران دانست و تصریح کرد: این 
کشور تالش کرد تا از طریق افزایش تولید 
را  کشور  اقتصاد  نفت  قیمت  کاهش  نیز  و 
به  راه  این  در  تنها  نه  که  کند  دچار چالش 
هدف نرسید بلکه در 5 ماه اخیر بعد از اجرای 
برجام فروش نفت ایران به دو برابر افزایش 
حال  در  اینکه  بیان  با  پرویزی  است.  یافته 
حاضر صادرات نفت کشور به میزان قبل از 
در  است  امید  گفت:  است  رسیده  تحریمها 
در  با  بتوانیم  نیز  اقتصادی  زمینه های  سایر 
راستای  در  جهانی  بازارهای  گرفتن  اختیار 
به  بین الملل  تجارت  و  اقتصادی  توسعه 

اهداف مورد نظر دست پیدا کنیم.
به  جنوبی  خراسان  در  دولت  عالی  مقام 
از  بعد  بانکی  مشکالت  شدن  برطرف 
چه  گر  داد:  ادامه  و  کرد  اشاره  ژنو  توافق 

هنوز سیطره دالر بر بازارهای جهانی هنوز 
معظم  رهبر  حمایتهای  با  اما  دارد  وجود 
انقالب و تدابیر دولت و مقاومت مردم عزیز 
ایران خواهیم توانست از این مرحله نیز به 

سالمت عبور کنیم.

داخلی کشور  اینکه شرایط  بیان  با  پرویزی 
نیز رو به بهبود است گفت: در صورت تداوم 
و   ۹۰ سالهای  در  تورم  درصدی   45 نرخ 
به  یازدهم  دولت  جدی  ورود  عدم  و   ۹1
با مشکالت بسیار  این موضوع قطعًا کشور 
زیادی مواجه می شد این در حالی است که 
گرفت  صورت  که  اقداماتی  با  خوشبختانه 
عالوه بر مهار تورم در سال جاری کاهش و 

تک رقمی شده است.
جدی  معضالت  از  یکی  را  بیکاری  وی 
از  یکی  کرد:  تصریح  و  دانست  کشور 
مهم ترین راهکارهای ایجاد اشتغال ، توسعه 

از  است  خارجی  و  داخلی  سرمایه گذاریهای 
این رو ضمن دعوت از کلیه صاحبان سرمایه 
چه در داخل و چه در خارج از استان برای 
انجام سرمایه گذاری در بخشهای مختلف از 

فعالیتهای آنان نیز حمایت خواهیم کرد.

 استاندار به امنیت موجود در کشور و استان 
مولفه های  مهم ترین  از  یکی  عنوان  به 
سرمایه گذاری خارجی و داخلی اشاره کرد و 
ادامه داد: در حال حاضر به یمن هوشیاری 
نظامی،  نیروهای  خستگی ناپذیر  تالش  و 
انتظامی و امنیتی و اطالعاتی ایران از امنیتی 
پایدار برخوردار است که می تواند مورد توجه 
سرمایه گذاران قرار گیرد. وی خروج کشور از 
رکود را مهم ترین دغدغه مسئولین نظام در 
و تصریح کرد: خروج  دانست  رده ها  تمامی 
همراهی  نیازمند  اقتصادی  رکود  از  کشور 
ائمه  خصوصًا  گروه ها  تمامی  مساعدت  و 

گروه های  عنوان  به  جماعات  و  جمعه 
جلسات  برگزاری  به  پرویزی  است.  مرجع 
اشاره  استان  جمعه  ائمه  با  منظم  و  کاری 
کاری  جلسات  در  است  امید  افزود:  و  کرد 
و تخصصی که به صورت منظم و دوره ای 
با دستورکار مشخص برگزار می شود مسائل 
به  مرتبط  حوزه های  در  استان  مشکالت  و 
صورت کارشناسی شده مورد بحث و بررسی 
قرار گیرد تا بتوان در زمینه های مختلف به 

نتایج مورد نظر دست یافت.
از  پرهیز  جنوبی  خراسان  استاندار 
گفتار  با  رفتار  مغایرت  و  دوگانه  رفتارهای 
اعتماد  برنده  بین  از  عامل  مهم ترین  را 
عمومی مردم دانست و تصریح کرد: مردم 
رفتارهای  اما  می پذیرند  را  امکانات  کمبود 
اظهارات  و  دروغین  ،آمارهای  منافقانه 
انشقاق  ایجاد  موجب  که  کننده ای  مایوس 
نخواهند  را  در جامعه می شود  و دودستگی 
رمز  را  هم افزایی  و  وحدت  وی  پذیرفت. 
باید  همه  کرد:  تصریح  و  دانست  موفقیت 
برادری و وحدت  با  توام  آرام و  در فضایی 
از تمامی امکانات و ظرفیتهای کاری برای 

برطرف مشکالت استان استفاده کنیم.
پرویزی به همکاری فرمانداران با ستادهای 
و  کرد  اشاره  شهرستانها  در  جمعه  نماز 
ائمه  سیاست گذاری  شورای  داد:  ادامه 
فعالیتهای  رصد  با  می تواند  استان  جمعه 
به گونه ای  جمعه شهرستانی  نماز  ستادهای 
شرکت کنندگان  تعداد  تا  کند  برنامه ریزی 
حضور  کیفیت  نیز  و  جمعه  نمازهای  در 
شهروندان در میعادگاه های نماز جمعه سیر 

صعودی داشته باشد.

استاندار خراسان جنوبی :

وحدت و هم افزایی رمز موفقیت و توسعه استان است 

مدیرکل انتقال خون استان:

مدیرکل انتقال خون استان گفت: نرخ اهدای 
مستمر خون در کشور 54 درصد و در استان 

5۹.2 درصد است.
عاملی  محمدرضا  مهر،  خبرنگار  گزارش  به 
در جمع خبرنگاران با بیان این مطلب، اظهار 
نیاز خونی خراسان جنوبی به طور صد  کرد: 
اینکه در  بیان  با  تامین می شود. وی  درصد 
چهار ماهه نخست سال جاری هشت هزار و 
12۳ مراجعه کننده به مراکز خون گیری استان 
داشته ایم، افزود: از این تعداد، شش هزار و ۹۳۶ 
نفر موفق به اهدای خون شده اند. عاملی ادامه 
داد: همچنین در چهارماهه نخست سال جاری 
5۰4 مراجعه کننده خانم موفق به اهدای خون 
شده اند. وی با بیان اینکه بانوان نیز می توانند 
همانند آقایان اهدای کننده مستمر خون باشند، 
خواستاریم  بزرگوار  قشر  این  از  کرد:  اظهار 
اهدای  خداپسدانه  امر  در  بیشتری  همکاری 

  O خونی  گروه  عاملی  باشند.  داشته  خون 
مثبت را بیشترین خون مصرفی استان دانست 
و گفت: 7۶.۳ درصد نیاز خون خراسان جنوبی 

شود.  می  تامین  بیرجند  خونگیری  مراکز  از 
مدیرکل انتقال خون استان ادامه داد: همچنین 
11 درصد نیاز خون استان از شهرستان طبس، 

پنج درصد فردوس و شش از شهرستان قاین 
تامین می شود. وی اهدای خون در خراسان 
در  افزود:  و  دانست  سالم  بسیار  را  جنوبی 

طول 1۰ ساله گذشته هیچ بیمار تاالسمی و 
هموفیلی در استان بر اثر خون تزریقی، به دیگر 

بیماری ها مبتال نشدند.

راه اندازی کمپین اهدای خون

خون  انتقال  درصدی  دو  افزایش  از  عاملی 
نسبت  به  جاری  سال  نخست  چهارماهه  در 
مدت مشابه سال گذشته خبر داد و گفت: این 
و  اهدای خون  اندزی کمپین  راه  با  افزایش 
داده  از هیئت های ورزشی رخ  خون گیری 
است. وی با بیان اینکه کمپین اهدای خون 
اندازی شده  راه  در کشور  به طور سراسری 
خرداد   24 از  کمپین  این  کرد:  اظهار  است، 
نهم  تا  و  کرده  کار  به  آغاز  جاری  سال  ماه 
مرداد ماه فعال است. عاملی ادامه داد: در این 
کمپین اهدا کننده ها می توانند عکس خود 
را از طریق سایت سازمان انتقال خون ارسال 
کرده و به قید قرعه به 4۳ نفر، جوایزی نفیس 

داده می شود.
مدیرکل انتقال خون خراسان جنوبی ادامه داد: 

مردم شریف استان همواره در امراهدای خون 
از دیگر استان ها جلوتر بوده اند.

ارسال پالسمای خون به کره

عاملی با بیان اینکه در چند سال گذشته افرادی 
از کره برای بازدید از امکانات و آزمایشگاه ها 
خون استان به این استان سفر کردند، گفت: 
طی این بازدید مقرر شد که در صورت نیاز، 
به آن کشور پالسما ارسال کنیم. وی ادامه داد: 
هم اکنون هفت هزار واحد پالسمای خون در 
سردخانه های خراسان جنوبی موجود بوده و در 
صورت نیاز به کشور کره ارسال خواهد شد. 
عاملی با بیان اینکه سن اهدای خون بین 18 
تا ۶۰ سال است، ادامه داد: بیشترین گروه سنی 
اهدای کننده خون در استان خراسان جنوبی، 

بین فاصله سنی 2۰ تا ۳5 سال هستند.

نرخ اهدای مستمر خون در استان از متوسط کشوری پیشی گرفت

استان  امید  کارآفرینی  صندوق  مدیرعامل 
گفت: امسال حدود 17۰ میلیارد ریال اعتبار 
این  از  یافت که  اختصاص  این موسسه  به 
تومان  میلیارد  سه  نزدیک  تاکنون  میزان 

جذب شده است.
به گزارش خبرگزاری شبستان سید عباس 
شورای  جلسه  پنجمین  در  میبدی  امامی 
وزارت  دستگاههای  مدیران  هماهنگی 

تابعه وزرات تعاون، کار و رفاه اجتماعی در 
استان افزود: این اعتبارت هر ساله در قالب 
مشاغل خانگی تا سقف 1۰ میلیون تومان، 
میلیون   ۳۰ سقف  تا  اشتغالی  خود  مشاغل 
تا  پشتیبان  و  کارفرمایی  مشاغل  و  تومان 
سقف 1۰۰ میلیون تومان با بازپرداخت 48 

ماهه به متقاضیان پرداخت می شود.
امید  کارآفرینی  صندوق  کرد:  عنوان  وی 

راستای  در  مالی  موسسه  یک  عنوان  به 
حمایت از کسب و کارهای خرد و کوچک 
کارمزد  با  الحسنه  قرض  تسهیالت 

چهاردرصد ارائه می دهد.
میلیون   1۰ ازداوج  وام  پرداخت  به  امامی 
افزود:  و  کرد  اشاره  متقاضیان  به  تومانی 
تومانی  میلیون   1۰ مصوب  تسهیالت 
تاکنون  و  است  پرداخت  حال  در  اکنون 

متقاضیان  به  ازدواج  وام  فقره   2۰ حدود 
پرداخت شده است.

استان  امید  کارآفرینی  صندوق  مدیرعامل 
از امضای تفاهم نامه همکاری با اداره کل 
آینده  ماههای  در  استان  ای  حرفه  و  فنی 
خبر داد و گفت: بر اساس این تفاهم نامه 
هر  پایان  کل،  اداره  این  درخواست  به  بنا 
مهارت  از  نفر  سه  به  آموزی  مهارت  دوره 

آموختگان تسهیالت ارائه خواهد شد.
امامی به کمبود نیروی انسانی در صندوق 
شد:  یادآور  و  کرد  اشاره  استان  کارآفرینی 
تاکنون پیگیری های زیادی  این زمینه  در 
حاصل  خاصی  نتیجه  اما  گرفته  صورت 
نیاز  مورد  انسانی  نیروی  تامین  عدم  نشد، 
صندوق، اهداف و کارکرد این مجموعه را 

تحت تاثیر قرار داده است.

۱۷۰ میلیارد ريال به صندوق کارآفريني استان اختصاص يافت 
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امام رضا علیه السالم فرمودند:
 َمن حاَسَب نَفَسُه َربََح َوَمن َغَفَل َعنَها َخِسر

آن کسى که نفسش را محاسبه کند، سود برده است
 و آن کسى که از محاسبه نفس غافل بماند، زیان دیده است.

)بحار األنوار، ج 78، ص 352، باب 26، ح 9( 

پاسخ روحانی به گالیه های عارف

در  عارف  نداشتن  حضور  گفت:  رسولی  حسن 
به  روحانی  حسن  با  امید  فراکسیون  افطاری 
را  هایش  گالیه  عارف  نبود،  گله گذاری  معنای 
به  نیز  روحانی  و  کرده  مطرح  رئیس جمهور  به 
این فعال سیاسی اصالح  آنها پاسخ داده است. 
روحانی  آقای  به  ها  گالیه  داشت:  اظهار  طلب 
منتقل شده و رئیس جمهور هم گفتند موضع من 

این نیست و به وزرا تذکر خواهم داد.

قطعا در انتخابات حضور جدی خواهیم 
داشت ولی کاندیدای ما روحانی نیست

 سید محمد حسینی، وزیر ارشاد دولت احمدی نژاد 
حضور  است،  قطعی  ما  برای  امروز  آنچه  گفت: 
جدی همراهان مان در انتخابات و معرفی و حمایت 
از یک گزینه برای انتخابات ریاست جمهوری است 

که قطعا آقای روحانی نخواهد بود.

توصیه دو عضو جامعه روحانیت مبارز
 به محمود احمدی نژاد

به  واکنش  در  مبارز  روحانیت  جامعه  عضو  دو 
دیدارهای پنهانی احمدی نژاد با علما تلویحا به او 
توصیه می کنند منتظر نظر شورای نگهبان بماند.
علما  با  سال   8 آن  در  ایشان  گفت:  شجونی 
دلیلش  داشتند،  دیدار  االن  اینکه  نداشته،  دیدار 
واکنش  در  نیز  اکرمی  رضا  سید  نیست.  معلوم 
به این دیدارها گفت: با توجه به گذشته احمدی 
دلیل  به  حتما  ایشان  که  است  این  ایده ام  نژاد 
زمینه ای  هیچ  سیاسی،  بداخالقی  و  خالفکاری 

برای داوطلبی و قبولی داوطلبی ندارد.

احمدی نژاد : تالش می کنند که رقیب 
رد صالحیت شود تا خودشان تنها بمانند

رئیس دولت دهم مدعی شد: برخی از باال بودن 
پرچم انقالب در این دو دوره ناراحت بودند. در 
حال  در  ندارد  افتخاری  هیچ  افتادن  دشمن  دام 
حاضر به خاطر مصلحت کشور سکوت می کنیم 
و بنده خود را فدای انقالب می کنم. حواس مان 
زدن  قبل،  دولت   به  هجمه ها  تمامی  که  باشد 
اصل انقالب است. دفاع از دو دولت قبل دفاع از 
انقالب است. در طول 8 سال حتی برای ساعتی 
افزود:  احمدی نژاد  نبودیم.  برنامه مشخص  فاقد 
با گذشت 3 سال از دولت یازدهم، در سال چهارم

این دولت باید کارهای خود را به نتیجه برساند. با 
انتخاباتی شدن فضا دولت از این کار باز می ماند. 
افراد در زمان انتخابات به معرفی خود نپرداخته و 
را تخریب می کنند. حتی عده ای تالش  دیگران 
با  وی  کنند.  صالحیت  رد  را  خود  رقیبان  دارند 
اشاره به میزان ثروت های تمامی افراد دولت های 
افراد  این  ثروت  تمامی  شد:  مدعی  دهم  و  نهم 
میوه فروشی های روبروی مصلی       عکس : حسین پورعکس روز یک صدم یک نفر از افراد دولت جدید نمی شود!

وزیر خارجه »دیوانه« عربستان خودش را 
حاکم و قیم مردم سوریه کرده است

 
دبیرکل حزب ا... ، وزیر خارجه عربستان را »دیوانه« 
توصیف کرد و ادامه داد: وزیر خارجه عربستان آمده 
و به روسیه پیشنهاد می دهد که اگر از رئیس جمهور 
اسد صرف نظر کنید، من سهم خوبی از منطقه به 
شما می دهم. چه حرف خنده داری.  مگر تو بر کل 
منطقه مسلط هستی و همه سهم ها دست توست 
که یک سهم به روسیه، یک سهم به آمریکا و یک 
ادامه  در  نصرا...  بدهی؟  فالنی  و  فالنی  به  سهم 
گفت: وزیر خارجه عربستان »خود را قّیم و حاکم 
ملت سوریه می داند و از زبان مردم سخن می گوید. 
پیشنهادی که به روسیه درباره سوریه داده است، 
مسخره است. ما به عربستان می گوییم که امکان 

ندارد در این جنگ پیروز شوید.

ارتش: حسن عباسی باید بابت سخنان
 نسنجیده خود از ارتش عذرخواهی کند

حسن  دکتر  گفت:  ارتش  زمینی  نیروی  فرمانده 
مردم  و  ارتش  از  تر  سریع  چه  هر  باید  عباسی 
صورت  این  غیر  در  کند،  عذرخواهی  والیتمدار 
باید در مراجع قضایی پاسخگو باشد. وی ادامه داد: 
گفته های ایشان سخنان نسنجیده ای است که 
بدون شناخت و آگاهی از شرح وظایف سازمان ها 
و نیروها بیان شده است. عباسی ، ارتش را به خاطر 

عدم واکنش سیاسی متهم کرده بود.

 مشاور امنیتی اوباما: ما هم بخواهیم، 
ایران اجازه نخواهد داد سفارت باز کنیم

معاون مشاور امنیت ملی آمریکا مسئولیت احیای 
روابط با تهران را به گردن ایران انداخت و گفت: 
این سران ایران هستند که باید در مورد رابطه با 
واشنگتن تصمیم گیری کنند. وی افزود: »ایرانی ها 
چنین تصمیمی نگرفته اند، اما تصمیم گرفته اند که 
برنامه تسلیحات هسته ای نداشته باشند، بنابراین 
آن ها تنها در یک جنبه روابط خود را با ما اصالح 
کردند.« رودز ادامه داد: »بنابراین، حتی اگر ما هم 
بخواهیم در تهران سفارت باز کنیم، تصور نمی کنم 

که ایرانی ها چنین اجازه ای به ما بدهند.«

ایرانی ها انتظار داشتند با برجام پول
 به خانه هایشان سرازیر شود

رئیس سازمان سیا در مورد حسن روحانی، رئیس 
جمهور ایران گفت: »روحانی نشان داده که عالقه 
مند است ایران را به جامعه ملل بازگرداند. نگرانی 
انتظار  ایرانی ها  از  بسیاری  که  است  این  من 
کشور،  این  دارایی های  شدن  آزاد  با  که  داشتند 
اما این مسئله  پول به زندگی آن ها سرازیر شود، 
ادامه داد: »درآمد و پولی که  زمان می برد.« وی 
آزاد و وارد ایران شده، االن برای تقویت پولی و 
توسعه زیرساخت ها هزینه می شود، به همین جهت 
مشخص شدن آثار گسترده تر آن بر زندگی مردم 

ایران، کمی زمان می برد.«

کدخدایی: شورای نگهبان با کسی تعارف ندارد
 

بر  سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی مبنی 
اینکه آیا مسئله دریافت های نجومی می تواند عامل عدم 
انتخابات آتی باشد یا خیر، گفت:  احراز صالحیت ها در 
در این زمینه، اگر تخلف یا اقدامی بر خالف قوانین و 
مقررات جاری کشور به اثبات برسد، می تواند عامل عدم 
احراز صالحیت ها باشد. عباسعلی کدخدایی افزود: همه کسانی که می خواهند در 

انتخابات آتی نامزد شوند، بدانند که شورای نگهبان با کسی تعارف ندارد.

نماینده ولی فقیه در سپاه : افرادی که از انقالب به دنبال سهم بوده اند  از انقالب فاصله می گیرند
 

نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقالب اسالمی گفت: افرادی که از این انقالب به دنبال سهم بوده اند ولی به سهم خود نمی توانند 
برسند، از انقالب فاصله می گیرند در حالی که باید بدانند نمی توانند در اعمال والیت شراکت کنند. حجت االسالم والمسلمین علی سعیدی 
با اشاره به اینکه در حالی که برخی می خواهند در اعمال والیت سهیم باشند ولی هیچ شخصیتی نمی تواند در عرض رهبری قرار بگیرد، 
بیان کرد: در سال های 42 تا 57 با توجه به شرایطی که بر کشور حاکم بود عالوه بر اینکه شاهد رویش بودیم ریزش را نیز شاهد بودیم، 

اما رویش ها از سهم بیشتری نسبت به ریزش ها برخوردار بود. وی اظهار داشت: در آن زمان که مواضع رهبری برای آنها شفاف شد، شاهد ریزش هایی هم بودیم.

برنامه ریزی کردند تا برادرم را از رهبری جدا کنند

کشور  از  خارج  در  کسانی  گفت:  خمینی  علی  سید 
برنامه ریزی کردند تا سید حسن آقا را از رهبری و نظام 
اینکه  به  اشاره  با  امام  نوه  نشدند.  موفق  اما  کنند،  جدا 
دشمن نمی خواهد محبت و مؤدت متقابل بین ما و رهبری 
را ببیند، اظهار داشت: دشمنان ما نشسته اند که بین بیت 
امام و نظام اسالمی فاصله بیندازند و هر وقت سید حسن خمینی با رهبری جلسه 

دارند از داخل و خارج کشور گردهمایی می گذارند که جدایی بیندازند.

فوربس نوشت: روزشمار انتخابات دور بعد 
ریاست جمهوری ایران با اعالم خبر تاریخ 
انتخابات در 19 می سال آینده آغاز شد. 
این تاریخ به طور رسمی از سوی شورای 

نگهبان اعالم شده است.
حسن روحانی به روشنی خواهان پیروزی 
خودش  جمهوری  ریاست  دوم  دور  در 
ایران  مجلس  اخیر  انتخابات  در  است. 
اکثریت  معتدل  و  رو  میانه  کاندیداهای 
نسبی مجلس را کسب کردند و روحانی 
می تواند کمپینی را بر اساس دو دستاورد 
جمهوری  ریاست  دوران  اصلی  و  بزرگ 
به  توافق هسته ای که منجر  یعنی  اش 
برداشته شدن تحریم ها شد و ثبات سازی 
اقتصاد داخلی بعد از سال های بی سامانی 
پیروزی  اولین  دهد.  ترتیب  نژاد  احمدی 
منافع  احساس  عدم  دلیل  به  روحانی 
انتفاع  پایین  سرعت  یا  برجام  از  حاصل 

مردم ایران از این توافق با مشکالتی روبه 
بین  های  بانک  اجتناب  ادامه  است.  رو 
صورت  های  معامله  مدیریت  در  المللی 

معضالتی  تهران  برای  ایران  با  گرفته 
بینی  پیش  داشت.  خواهد  همراه  به  را 
تحوالت آینده به طور دقیق غیر ممکن 

به  را  نزدیکی  بیشترین  روحانی  است. 
افکار اصالح طلبانه در میان کاندیداهای 
باقی مانده سال 92 داشت که با اکثریت 

مطلق به پیروزی رسید. او 51 درصد آرا 
را در دور اول انتخابات به خود اختصاص 
داد، اما چه کسی ممکن است وارد کارزار 

انتخابات شود.یکی از کاندیداهای بالقوه، 
ژنرال قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس 
است که در خصوص حضورش و تمایل 
وجود  تردیدهایی  سیاسی،  فعالیت  به  او 
دارد. چرا که در گذشته او از اظهار نظر در 
خصوص سیاست داخلی ایران اجتناب می 
تواند سعید جلیلی  کاندیدا می  کرد.دیگر 
ایران  ای  هسته  سابق  کننده  مذاکره 
است  آن  از  حاکی  ها  گفته  برخی  باشد. 
که احمدی نژاد احتماال مجددا وارد رقابت 
انتخاباتی خواهد شد. او ثابت کرده که یک 
کاندیدای تفرقه انداز است و نگرانی های 
ایجاد  خارجی  های  سرمایه  برای  زیادی 
باید  نژاد  احمدی  مورد  در  کرد.  خواهد 
متحده  ایاالت  در  ترامپ  دونالد  بگوییم 
خالص  پوپولیسم  که  داد  نشان  آمریکا 
هنوز هم می تواند به عنوان یک سالح 

قدرتمند انتخاباتی به کار گرفته شود.

رقبای احتمالی روحانی  در انتخابات ریاست جمهوری چه کسانی هستند؟ 
رئیس جمهور سابق احتماال می آید / دونالد ترامپ نشان داد سالح احمدی نژاد همچنان قدرتمند است

به مناسبت اولین سالگرد درگذشت بزرگ خاندان

 شادروان کربالیی حاج غالمرضا نصرآبادی
 )پدر جانباز 70 درصد قطع نخاع نصرآبادی(

 جلسه بزرگداشتی امروز یکشنبه 1395/5/10 از ساعت 17/30 الی 18/30 در محل هیئت ابوالفضلی )مصلی( 
منعقد می گردد، تشریف فرمایی یکایک شما بزرگواران موجب امتنان است.

خانواده های: نصرآبادی ، بنیابادی ، بادی و سایر بستگان

دوربیـن مداربستـه

32341226-056/ 09197147874   انرژی صنعت ایرانیـــان

طراحی ، اجرا و توزیع کننده 
سیستم های حفاظتی و نظارتی در شرق کشور 

* انتقال تصاویر به هر نقطه دلخواه * امکان مشاهده تصاویر بر روی موبایل

 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 

عرضه کننده محصوالت لبنی: 
شیر، ماست، دوغ

 با بهترین کیفیت و نازل ترین 
قیمت آماده عقد قرارداد
 با کلیه ادارات، ارگان ها 

نهادها، رستوران ها و ...

آدرس: بیرجند، شهرک صنعتی، تالش غربی 5
تلفن:   09154811459 /  05632255736-9

شرکت فرآورده های لبنی فراز لبن قهستان )برتاس( 
وابسته به تعاونی گاوداران صنعتی قهستان

با مربیان قرآنی مجرب برای تمامی سنین
 در رشته های حفظ، روانخوانی و تجوید قرآن آموز می پذیرد

کودکان خود را به ما بسپارید و نتیجه شگرف این اعتماد را در فراگیری فرزند دلبندتان ببینید.
هر چه سریع تر ثبت نام کنید 

آدرس: نبش معلم 49  شماره تماس: 09153633505 - عابدینی
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