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گرامیداشتی
 از خودمان ! 
* هرم پور

نام  به  روزی  عنوان گذاری  از  سال ها پس 
در  حوزه  این  در  که  هایی  فعالیت  و  خبرنگار 
و  کردن  فکر  ام،  داشته  همکارانم  سایر  کنار 
خبرنگاران  مشکالت  اینکه  درباره  نوشتن 
هم  دیگران،  برای  و  خودم  برای  چیست 
تکراریست و هم سرشار از غمی که به وسعت 
همه دغدغه های ما و همه وعده های داده و 

عملی نشده، وجودمان را فرا می گیرد.
همه  شاید  گویند  می  آنچه  همه  خالف  بر   
او و رنج درونش، چیزی  مشکل خبرنگار، درد 
خبرنگار،  مشکل  چیزهاست.  این  همه  ماورای 
 درکیست بیشتر از آنچه دیگران درک می کنند
دیگران آنچه  از  بیشتر  شنیدنیست   و 
عمق چون  شود  می  پیر  زود  شنوند،   می 

رنج ها را بیش تر از دیگران می فهمد و دیرتر 
چون  گیرد  می  سامان  اش  زندگی  دیگران  از 
 نابسامانی ها را بیشتر می بیند و بی سامانی ها

را با همه وجود لمس می کند. 
) ادامه یادداشت در صفحه 2 (

یادداشت

معاون اول رئیس جمهور : 
روحانی مهمترین گره ها

را از پای این کشور باز کرد

رئیس سازمان بسیج مستضعفین : 
دولت مردم را به استفاده از ماهواره، شبکه های 

فاسد اجتماعی و کنسرت دعوت می کند 

فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم االنبیا)ص( : 
ارتش  و سپاه  بسیجی هستند و تنها برای 

امنیت بیشتر با هم رقابت می کنند

فرمانده انتظامی استان :  
افزایش 1 درصدی بیکاری 

در وقوع جرائم بی تاثیر نیست

جلیلی  : آمریکا سال ۸۷ عقب نشینی کرد / اکرمی : روحانی ترس را کنار بگذارد / توکلی : روحانی با حرام خواری  ها برخورد نکند، تک دوره ای می شود / اصغرزاده : روحانی باید فکری برای  ٥ دهک پایین جامعه هم داشته باشد / رویکرد روحانی به گونه ای نیست که اصولگرایان روی آن سرمایه گذاری کنند / صفحه 8
 صفحه 7 صفحه 8 صفحه 8 صفحه 8

 مکالمه درون و برون استانی دقیقه ای و ثانیه ای شد

بر اساس تصمیم دولت، نرخ مکالمات تلفن ثابت از این پس برای داخل استان برحسب دقیقه و خارج استان برحسب ثانیه 
محاسبه می شود. سقف تعرفه هر دقیقه مکالمه ثابت به ثابت داخل استانی 45 ریال تعیین می شود. محاسبه کارکرد مشترکان 
برای تمامی مکالمات تلفن ثابت داخل استانی بر اساس دقیقه و برای کسری از دقیقه به باال گرد و معادل یک دقیقه محسوب 
می شود. محاسبه کارکرد مشترکان برای تمامی مکالمات تلفن ثابت به ثابت بین استانی و ثابت به تلفن همراه بر اساس ثانیه 
و برای کارکردهای زیر 30 ثانیه به باال به نیم دقیقه گرد و محاسبه می شود. حداقل کارکرد ماهانه هر خط تلفن ثابت برای 
مشترکان روستاها 200 دقیقه مکالمه درون استانی و برای سایر مشترکان 330 دقیقه مکالمه درون استانی محاسبه می شود.

خبر خوش فرماندار مرکز استان  ؛ 

آغاز روند صدور اسناد
برای اراضی موسوی
صدور اسناد اولیه تا پایان هفته دولت 

صفحه 7

حاتم بخشی
از کیسه خالی

تخفیف های میلیاردی شورا 
در اوج بی پولی شهرداری بیرجند

صفحه 7

دیدار مسووالن استان با دست اندرکاران روزنامه آوا به مناسبت روز خبرنگار

صفحه 4

هنرمند فرهیخته 

جناب آقای عادل قاسمی
درگذشت ناگهانی پدر بزرگوارتان 

را تسلیت عرض نموده، از خداوند منان برای آن مرحوم 

طلب مغفرت و برای بازماندگان طلب صبر و شکیبایی داریم.

گروه موسیقی هزار دستان

قلم زدنت، قدم زدن در سرزمین زیبای آرمان هاست و پرگشودن تا قاف.

 یادمان باشد برای رسیدن به قاف حقیقت آرمان ها، باید سیمرغ شویم

 تا پرگشودن مان، رسیدن باشد.

 جناب آقای جعفرپور مقدم  و خبرنگاران گرامی روزنامه آوای خراسان جنوبی

 17 مرداد ماه ، روز خبرنگار مبارک باد
تهران- عبدی- مرداد ماه 1395

جناب آقای حمیدرضا غالمی
با نهایت تاثر و تاسف درگذشت والده گرامی تان

 را خدمت شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده، از درگاه ایزد متعال برای آن مرحومه غفران الهی 
و برای شما و سایر بازماندگان محترم صبر و شکیبایی آرزومندیم.

شرکت تعاونی دامداران خاوران بیرجند

مراسم سومین روز درگذشت مرحوم

 حاج محمد حسین قاسمی 
)پزشکیار  بازنشسته نیروی انتظامی(

 امروز یکشنبه 9٥/٥/1۷ از ساعت 1۷/30 الی 1۸/30 
در محل هیئت حسینی )واقع درخیابان انقالب( برگزار می گردد.

خانواده های : قاسمی ، صاحبی و سایر بستگان

هوالباقی

به راستی چه زیباست
 اندیشه ای که در مقابل قلم زانو زد

 و واژه هایی که در خدمت بیان حق برآید...

 روابط عمومی سازمان منطقه ویژه اقتصادی خراسان جنوبی

 17مرداد ماه ، روز بزرگداشت خبرنگار گرامی باد

17 مرداد ماه ، روز خبرنگار
این روز ارزشمند اجتماعی بر همه خبرنگاران، 

روزنامه نگاران، نویسندگان و اهالی قلم گرامی باد

شورای اسالمی شهر بیرجند

NANO
نمایندگی انحصاری محصوالت 

نــانـــو
در راستای توسعه فروش

اقدام به جذب 

1 - بازاریاب
2 - عاملیت فروش

می نماید.
متقاضیان می توانند با شماره 
091٥٥130433 برای ثبت نام

 تماس حاصل نمایند.

17 مـرداد مـاه 
را که به بهانه سالروز شهادت خبرنگار بزرگوار شهید محمود صارمی

 روز خبرنگار نام نهاده اند؛ را با یاد و خاطره این شهید گرانقدر و تمامی 
شهدای خبرنگار گرامی داشته و ضمن تبریک صمیمانه و قدردانی از تالش های 
ارزشمند یکایک خبرنگاران پرتالش استان برای انعکاس منصفانه، سریع و دقیق 

اخبار عرصه های مختلف به ویژه اطالع رسانی فعالیت های 
حوزه سالمت، از درگاه ایزد منان پیشرفت و توفیق روزافزون 

این عزیزان را خواستاریم.

با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای عرصه قلم و آگاهی

17 مـرداد ماه
 روز خبرنگــار 

را به تمامی خبرنگاران متعهد و تالشگر و فعالین حوزه رسانه تبریک و تهنیت 
عرض نموده، توفیق روز افزون این عزیزان را از خداوند بزرگ مسئلت داریم.

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی - خانه مطبوعات خراسان جنوبی

به اطالع می رساند: ساعات و روزهای فعالیت کاری

 کلینیک ترک و پیشگیری از دخانیات مرکز بهداشت بیرجند
 به روزهای یکشنبه ، سه شنبه و چهارشنبه ساعت 1۷ الی 19 تغییر پیدا نمود.

آدرس کلینیک : پایگاه سالمت حضرت امیرالمومنین )ع( واقع در معصومیه 
بلوار شهدای عبادی)پایگاه شماره 1 مرکزسالمت جامعه شهری2 (

قابل توجه همشهریان گرامی
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3 شرکت ایرانی از فهرست تحریم ها خارج شدند
اتحادیه اروپا در بیانیه ای از خروج نام سه شرکت ایرانی از فهرست تحریم های این اتحادیه خبر داد. به گزارش میزان، اتحادیه اروپا در بیانیه ای 
اعالم کرد که با حکم دادگاه عمومی این اتحادیه نام سه شرکت ایرانی فعال در زمینه حمل و نقل دریایی از فهرست تحریم ها خارج شده اند. بر 
اساس بیانیه اتحادیه اروپا حکم انسداد دارایی  های این سه شرکت دیگر معتبر نبوده و همکاری با این شرکت  ها دیگر ممنوع نیست.

معاون احضار و اعزام سازمان وظیفه عمومي 
ناجا ، از تشکیل ستاد فراخوان و تعیین تکلیف 

مشموالن غایب در این سازمان خبر داد.
علیدوست  رحمان  سرهنگ  ایسنا،  گزارش  به 
درخصوص مشموالن غایب گفت: انجام خدمت 
وظیفه عمومي در زمان جنگ و صلح از وظایف 
کلیه افراد ذکور ایراني است که مي بایست برابر 
مقررات این تکلیف را به جاي آورده و به جهت 
اجتماعي  هاي  فعالیت  در  حضور  یا  و  اشتغال 

وضعیت خود را در قبال این فریضه مشخص 
نمایند. وی افزود: در سال هاي اخیر طرح تشدید 
 برخورد با مشموالن غایب و اعمال محرومیت ها

و   58 ماده  طبق  اجتماعي  هاي  محدودیت  و 
63 قانون خدمت وظیفه عمومي در دستور کار 
قرار گرفت و لذا با هماهنگي ستاد کل نیروهاي 
مسلح، ستاد فراخوان و تعیین تکلیف مشموالن 
ناجا تشکیل  غایب در سازمان وظیفه عمومي 
شده است. معاون احضار و اعزام سازمان وظیفه 

عمومي ناجا خاطر نشان کرد: هدف این ستاد 
محدودیت  ایجاد  غایب،  مشموالن  شناسایي 
ها و محرومیت های اجتماعي براي مشموالن 
اجراي  به  دولتي  هاي  دستگاه  الزام  غایب، 
قانون، برخورد قانوني با دستگاه هاي غیر دولتي 
مشموالن  کارگیري  به  مورد  در  خصوصي  و 
غایب مي باشد. وي تاکید کرد: براساس ماده 
افراد ذکور   ، قانون خدمت وظیفه عمومي   10
ایراني براي دریافت تسهیالت و خدماتي مانند 

اخذ گواهینامه ، دریافت هرگونه وام از طریق 
بانک ها، کاندید شدن جهت انتخابات، دریافت 
اصل گواهینامه پایان تحصیالت، صدور پروانه 
تعاوني،  هاي  شرکت  در  اشتغال  اجازه  کسب، 
صورت  هر  به  استخدام  مستمري،  دریافت 
به  رسیدگي  بر  دال  مدارک  نیازمند  شکلي  و 
وضعیت خدمتي خود از سازمان وظیفه عمومي 
این  از  مربوط  مدارک  فاقد  افراد  و  بوده  ناجا 

تسهیالت محروم مي شوند.

تشکيل ستاد فراخوان و تعيين تکليف مشموالن غایب

دیگر شاهد رونق گذشته مسکن نخواهیم بود

عضو هیئت رئیسه سازمان نظام مهندسی ایران اعتقاد دارد که با توجه 
در کشور،  کنونی ساختمان سازی  به وضعیت 
سرمایه گذاری در مسکن و پروژه های مسکونی 
به پایان راه خود رسیده است و دیگر شاهد رونق 
گزارش  به  بود.  نخواهیم  بخش  این  گذشته 
ایسنا، مجید ولدان افزود: امروز میزان عرضه 
ساختمان در بازار بسیار بیشتر از تقاضا است و 
رفع این مشکل نیازمند سرمایه های عظیمی خواهد بود. وی تصریح کرد: 
به اعتقاد اکثر صاحب نظران اقتصادی امروز برای بازگرداندن رونق به 
بازار مسکن نیازمند تزریق حداقل 50 هزار میلیارد تومان سرمایه هستیم 
تا افراد توان خرید واحدهای موجود را پیدا کرده و ساختمان سازی باز 
رونق بگیرد. هیچ بانکی چنین سرمایه ای را نمی تواند تامین و تزریق کند.

 آغاز ثبت نام از زائران پیاده روی اربعین

مدیر کل عتبات سازمان حج و زیارت گفت: ثبت نام پیاده روی اربعین 
از 16 مرداد از طریق سامانه سماح آغاز شد. به 
گزارش جام جم آنالین، محسن نظافتی با اشاره 
به تمهیدات پیاده روی اربعین گفت: بر اساس 
پیاده  نام  ثبت  شده،  انجام  های  ریزی  برنامه 
روی اربعین از 16 مرداد آغاز شد و متقاضیان 
می توانند با مراجعه به سامانه سماح به نشانی 
www.samah.haj.ir نسبت به ثبت نام خود 
اقدام کنند. وی در ادامه افزود: بر همین اساس متقاضیان با درج اطالعات 
فردی خود و همراهان)هم گروهی ها( در سامانه سماح تاریخ تشرف و مرز 
خروجی خود برای عزیمت به کشور عراق را انتخاب می نمایند. وی بیان 

کرد: اعزام زائران از 13شهریور شروع می شود و تا 15آبان ادامه دارد.

مربیان پیش دبستانی رتبه بندی می شوند

پرورش گفت:  و  آموزش  وزارت  پیش دبستانی  آموزش  دفتر  مدیرکل 
مربیان پیش دبستانی بر اساس شایستگی های 
حرفه ای و تخصصی تعیین سطح می شوند و بر 
اساس رتبه کسب شده در این مراکز به فعالیت 
فضلی  رخساره  ایسنا،  گزارش  به  می پردازند. 
اطالعاتی  بانک  و  چهارچوب  کرد:  تصریح 
برای تعیین سطح مربیان طراحی شده که همه 
مربیان پیش دبستانی در این سامانه ثبت نام کرده و برای تعیین سطح با 
دانشگاه فرهنگیان ارتباط داده می شوند. وی با بیان اینکه در انجام تعیین 
سطح هیچ یک از مربیان از کار بیکار نمی شوند، افزود: این رتبه بندی در 
سه سطح طبقه بندی شده که مربیان سطح سه برای رسیدن به سطوح 

باالتر باید شایستگی های حرفه ای و تخصصی خود را ارتقاء دهند.

مدیرعامل بانک پارسیان از ارائه بسته پیشنهادی خبر داد 
که در صورت عملی شدن آن، تکلیف سپرده گذاران کالن 
تعاونی اعتباری ثامن الحجج بزودی مشخص خواهد شد.

تحت  بانک  که  پرویزیان  آنالین،  جم  جام  گزارش  به 
اعتباری  تعاونی  تعهدات  اجرای  مسئولیت وی عاملیت 
وضعیت  آخرین  درباره  دارد،  عهده  بر  را  الحجج  ثامن 
ویژه  به  تعاونی  این  سپرده گذاران  تکلیف  تعیین 
پایان  زمان  و  میلیونی   100 چند  و  کالن  سپرده های 
آن توضیح داد: بانک پارسیان پیشنهاداتی را در رابطه 

با رسیدگی به شرایط سپرده های کالن و آنچه که باقی 
مانده به مراجع تصمیم گیری ارائه کرده است که اگر در 
دستور کار قرار گیرد در فاصله زمانی بسیار کوتاهی این 
بانک توانایی حل و فصل مسایل باقی مانده را خواهد 
داشت. وی با بیان اینکه بانک پارسیان تنها اجرا کننده 
رابطه  این  در  افزود:  است،  مرکزی  بانک  ابالغیه های 
تا  دهد  قرار  حمایت  مورد  را  مرکزی  بانک  دولت  باید 
بتواند با کمک دستگاه های قضایی و امنیتی، پیشنهادات 
کند.  اجرایی  را  الزم  های  سیاست  سایر  و  شده  ارائه 

از  آمار  آخرین  همچنین  پارسیان،  بانک  مدیرعامل 
رسیدگی به پرونده سپرده گذاران را اعالم کرد و گفت: 
تاکنون یک میلیون و 350 هزار سپرده از سوی بانک 
پارسیان تعیین تکلیف شده و ۹0 هزار حساب متعلق به 
۴5 هزار نفردیگر باقی مانده است که سپرده های کالن 
پرویزیان عنوان کرد  آنطور که  نیز شامل می شود.  را 
تومان خط  میلیارد  تاکنون حدود ۲000  بانک مرکزی 
اعتباری برای پرداخت وجوه سپرده گذاران ثامن الحجج 

به بانک پارسیان پرداخت کرده است.

 تعيين تکليف سپرده گذاران کالن ثامن الحجج بزودی/ ۹۰ هزار حساب مانده

یادداشت

صدور فرم های »هدایت تحصیلی« 
دانش آموزان پایان یافت

وزارت  مشاوره  و  تربیتی  امور  مدیرکل   - ایسنا 
آموزش و پرورش ضمن اعالم این خبر که صدور 
فرم هدایت تحصیلی دانش آموزان به پایان رسیده 
اعتراضات  درصد   ۹0 از  بیش  به  گفت:  است، 
پاسخ  تحصیلی  هدایت  درخصوص  دانش آموزان 
صدور  اینکه  بیان  با  شکوهی،  مسعود  داده ایم. 
و  رسیده  پایان  به  تحصیلی  هدایت  فرم های 
نمونه بندهای هدایت تحصیلی برای دانش آموزان 
پایه نهم صادر شده است، گفت: تنها 5 درصد از 
دانش آموزان باقی مانده اند که مردودی ها هستند 

و باید شهریورماه امتحان بدهند.

ممنوعیت تورهای ترکیه برداشته نشده است

گردشگری  و  فرهنگی  میراث  سازمان   - ایسنا 
همچنان با پافشاری بر مواضع قبلی خود درباره 
ترکیه،  در  تورهای گردشگری  اجرای  ممنوعیت 
تاکید کرد: شرایط تغییر نکرده است. اواخر هفته 
سرکنسول گر  ـ  دوغان  محنت  وقتی  گذشته 
ممنوعیت  »ایران  کرد  اعالم  ـ  ترکیه  جمهوری 
سفر به ترکیه را برداشته«، مدیرکل امور مرزی 
وزارت کشور به سرعت به این خبر واکنش نشان 
داد و گفت: ممنوعیت اعزام تورهای مسافرتی و 

گردشگری به ترکیه همچنان پابرجاست.

پایان مرداد، آخرین فرصت سمن های 
جوانان برای ثبت نام وام بالعوض

وزارت  جوانان  اجتماعی  مشارکت های  مدیرکل 
برای  جوانان  سمن های  گفت:  جوانان  و  ورزش 
مرداد  پایان  تا  می توانند  خود  برنامه های  اجرای 
کنند.  ثبت نام  بالعوض  وام  دریافت  به  نسبت 
وزارت  اظهارکرد:  ایسنا  با  گفت وگو  در  حجتی 
سمن  برنامه های  اجرای  برای  وجوانان  ورزش 
های جوانان با موضوعات پیشگیری و یا کاهش 
آسیب های اجتماعی، گسترش کارآفرینی و توسعه 
ورزش همگانی با اولویت سکونتگاه های غیررسمی، 
مناطق حاشیه نشین و محالت بحران خیز شهری، 
تا سقف 70 میلیون ریال کمک بالعوض پرداخت 
می کند. وی افزود: سازمان های مردم نهاد جوانان 
برای ارایه طرح نامه می توانند به ادارات کل ورزش 
و جوانان در مراکز استانها و ادارات ورزش و جوانان 

شهرستان محل سکونت خود مراجعه کنند.

گراميداشتی
 از خودمان ! 
* هرم پور

) ادامه یادداشت از صفحه اول ( وقتی همه در صحنه اند، 

قلمش،  کنار غالف  در  یا  دوربین  پشت  فقط  او 
تک عنصر غایب همه صحنه های خودنمایی و 
هیاهوهاست و وقتی هیچکس در صحنه نیست، 
تنه  یک  تا  بیداریست  عرصه  انداز  قلم  تک  او 

وسط میدان بگوید، بنویسد و فریاد بزند.
دانند، حاال  نمی  را  قدرمان  ایم  گفته  همیشه 
را  قدرمان  خودمان  دانند،  نمی  را  قدرمان  که 
بدانیم؛ وقتی شهید داده ایم، وقتی نگاهمان به 
در  نگاه مسؤوالن سمت و سو می دهد، وقتی 
غوغاهای سیاسی و اجتماعی و اقتصادی، دست 
نیازهای فراوان به سویمان دراز می شود، وقتی 
موثق  و  تاریخ، مستندترین  انتهای  بی  در جاده 
ترین ارزیابی ها و رویدادها را ماحصل گزارش 
های سه منبع مهم یعنی دستگاههای اطالعاتی، 
خبرنگاران و روزنامه نگاران، و مورخین مستقل 
به  مردم  امید  های  چشم  وقتی  دانند،  می 
سیاسی  معادالت  چرخ  وقتی  ماست،  سمت 
های جمله  و  ها  کلمه  روی  دنیا  اجتماعی   و 
و ساز  تاریخ  و  دنیاساز  وقتی  چرخد،  می   ما 

آینده سازیم، بگذارید قدرمان را ندانند.
اجازه بدهید مردمی که برایشان می نویسیم، 
در  باشند.  ما  کار  هوراکشان  و  هواداران  تنها 
دنیا  هم  خبرنگار«  یک  شهروند،  »هر  عصر 
بدون خبرنگار حرفه ای عاقبتی نخواهد داشت، 
به اغمای بی خبری فرو خواهد رفت و سرانجام 
 خواهد مرد. در دنیای بدون خبرنگار حرفه ای،

دوری  دنیای  در  خبرنگار،  کم  دنیای  در 
خودخواهانه مسؤوالن از خبرنگار، ارزش ها هم 
 خواهند مرد، راستی ها خواهند مرد و خوبی ها

فراموش خواهند شد. دنیای بدون خبرنگار، دنیای 
های خردورزی  دنیای  هاست،  تصمیمی   بی 

بودن  برای  تاریخیست.  فسادهای  و  متحجرانه 
برای  فریادها،  ماندن  زنده  برای  ها،  ارزش 
کشتن  برای  صداقت،  و  راستی  مداوم  حضور 
برای  مردم،  گرده  بر  فرومانده  درد  و  فساد 
روشن ماندن حتی یک شمع از زندگی انسانیت، 
قدرش  باید  چون هست،  و  باشد،  باید  خبرنگار 
ها،  خوبی  همه  عظمت  و  عزت  به  دانست.  را 

روزتان مبارک خبرنگاران عزیز.  

)لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با یادداشت های 
روزنامه را به شماره 0۹30۴۹۴3831 ارسال فرمایید(

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

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

برای اولین بار فرش های خود را اتو کشیده تحویل بگیرید

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

اعالمیه بستانکاران )نوبت دوم(
آگهی دعوت از بستانکاران شرکت تعاونی مسکن آبادگستر بيرجند )درحال تصفيه( به شماره ثبت 2841

پیرو آگهی انحالل مندرج در روزنامه رسمی به شماره 139430408276001255 مورخ 1394/07/29 در اجرای 
ماده 225 قانون تجارت، بدینوسیله از کلیه بستانکاران شرکت تعاونی مسکن آبادگر بیرجند  )در حال تصفیه( به شماره 
ثبت 2841 دعوت می شود که هرگونه طلب و ادعایی از شرکت دارند با در دست داشتن مدارک مستند و مستدل خود 
حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی به نشانی: بیرجند- بلوار شهید آوینی - خیابان صدف - صدف 
2 - جنب نانوایی سنگک مراجعه نمایند. بدیهی است پس از انقضای مدت مذکور هیچگونه ادعای مسموع نخواهد بود. 
مدیر تصفيه شرکت تعاونی مسکن آبادگستر بيرجند )در حال تصفيه(- جمشيد شمس آبادی

دعوت مجمع عمومی عادی )نوبت دوم( سالیانه
شرکت تعاونی کشاورزی دامداران خاوران بیرجند

به اطالع کلیه اعضای محترم شرکت تعاونی کشاورزی دامداران خاوران بیرجند می رساند: جلسه مجمع 
عمومی عادی سالیانه )نوبت دوم( این شرکت تعاونی چهارشنبه 95/5/20 ساعت 10/30 صبح در محل 
تاالر صدف واقع در حاشیه بلوار فرودگاه برگزار می گردد. لذا از کلیه اعضای محترم دعوت می شود در 

این جلسه حضور بهم رسانند.
هيئت مدیره تعاونی

آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه خانم حمیده موسوی به استناد دو برگ استشهادیه گواهی شده منضم به تقاضای کتبی 

خواستار صدور سند مالکیت المثنی نوبت اول را از این اداره نموده است و مدعی است که سند مالکیت پالک 7583 فرعی از 
شماره 250 - اصلی واقع در بخش 2 شهرستان بیرجند که متعلق به وی می باشد به علت نامعلومی مفقود شده است با بررسی 
دفتر امالک معلوم شد سند مالکیت اولیه ذیل ثبت 116920 صفحه 161 دفتر 705 امالک به نام حمیده موسوی ثبت و سند 
مالکیت صادر و تسلیم گردیده و برابر سند رسمی شماره 21397 دفترخانه 21 بیرجند در رهن بانک مسکن شعبه مدرس بیرجند 
می باشد که دفتر امالک بیش از این حکایتی ندارد. علیهذا مراتب تا چنانچه کسی مدعی سند مالکیت نزد خود یا معامله ای 
نسبت به آن انجام داده مراتب به این اداره اعالم فرمایند واال بعد از مدت 10 روز بعد از آگهی مذکور سند مالکیت المثنی به نام 
متقاضی برابر مقررات صادر خواهد شد.                                               رئيس ثبت اسناد و امالک شهرستان بيرجند

تلفن رزرو 32324444
خيابان محالتی تقاطع استقالل چلو کوبيده  و مرغ: 12000تومان    چلوجوجه ممتاز: 15000تومان

به اطالع همشهریان گرامی می رساند:

 تـاالر  پذیرایـــی درویـــش
آماده پذیرایی از محافل و جشن های شما بزرگواران با رزرو قبلی از 50 نفر تا 400 نفر می باشد

هزینه ورودی و هزینه سرویس برای کليه مجالس تا پایان شهریور رایگان می باشد
الزم به ذکر است، رستوران درویش تا اطالع ثانوی به دليل پاره ای تعميرات با سرو چلوکباب

 چلو جوجه ممتاز و چلو مرغ پذیرای شماست

توجــه    توجــه
ساعت مراجعه 

برای رزرو :
 9 صبح الی 13 

و 17الی 22

حمل بار و اثاثیه منزل
 با  کامیونت های  مسقف 

چادردار  و  پتودار 

و کارگرهای ماهر
 09157213571

صالحی منش

رتبه یك کارشناسي ارشد و دکتري
پرافتخارترین، معتبرترین و قوي ترین موسسه تحصيالت تکميلي کشور

*کالس هاي آنالین *پکيج هاي آموزشي 
*مشاوره تحصيلی رایگان * طرح مدیر برنامه

آماده ارائه خدمات و عقد قرارداد با کليه ادارات و سازمان ها

مدرسان شريف 

تخفيفات ویژه روز خبرنگار

آدرس: خيابان معلم - بين معلم 8 و1۰        3222۹666



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424 3
یکشنبه * 17 مرداد 1395 * شماره 3571

شهر  بیرجند  شهر  شورای  مسئوالن  و  شهردار 
کسالت.چرا  و  نشاط  و  جاذبه  بدون  شده  یکرنگی 
پولی  بی  از  دم  و  کنید  نمی  مردم  بحال  فکری 
دارن  نفت  چاه  کشور  شهرهای  بقیه  مگه  میزنید 
های  مبلمان  و  المان  سازی  زیبا  همه  این  که 
شده؟چرا  مدیریت  و  زیبا  سبز  فضاهای  شهری 
که  کجاست؟شهرداری  کار  مشکل  نمیتونه  بیرجند 
و  تخلفات  میگیره عوارض  از مردم  پول  راه میری 
پروانه  پوله  .... حاال ساخت و ساز کم شده درسته 
هم زیاد شده تا کسری بودجه پوشش بده.مسئولین 

پاسخگو باشن.
938....224
وجوانان  ورزش  سازمان  به جمال  گلی  بابا  سالم 
فرسا  طاقت  و  تمرین سخت  مدتها  از  بعد  استان 
در بدترین ساعت روز )ساعت 2بعدازظهر(دختران 
ماه  در  خوردن  روزه  به  ورزشکاران  اجبار  و   ...
رئیس  ها  خانواده  برای  هزینه  کلی  و  رمضان 
فرمودند  مسابقات   به  مانده  هفته  یک  در  هیئت 
تمرین تعطیل پول نداریم بریم مسابقه.تمام حاال 
جواب اینهمه تالش. ..وقت هدر شده و هزار چیز 

دیگه رو کی میده .
915...864
سالم . مسئوالن محترم شهرستان سربیشه تا حاال 
کردن  مراجعه  شهرستان  این  نزدیکی  آبترش  به 
ها  داره؟دستشویی  بدی  بهداشتی  وضع  چه  ببینن 
بد  بوی  کردن  درست  هم  کنار  رو  حموم  وان  و 

فاضالب به هیچ وجه قابل تحمل نیست!
939...146
مردم  خیر  دعا  خواهید  می  اگر  محترم  استاندار 
تا  کنید  پیگیری  را  باقران  سیمان  باشد  همراهتان 

پس از چندین سال انتظار به بهره برداری برسد
915...039
ساخت  برای  خواهشمندم  محترم  مسؤلین  از 
بیمارستان خوسف هزینه نکنند چون به مرکز استان 
نزدیک است . بیمارستان درمیان را با هزینه های 
تامریض  پنج  ای  هفته  ولی   . کردند  افتتاح  گزاف 

نداره با اینکه از مرکز استان دوره.
910....250
بزنید.یه  شکراب  مدرسه  به  سری  مسوولین  لطفا 
شده  که  هم  خدا  خاطر  به  نمیشه  پیدا  خیری  آدم 
ببینید  فقط  کنه.  بازسازی  و  ترمیم  رو  مدرسه  این 

و قضاوت کنید.
901...610
افتتاح شود  نکنید  را عجله  باقران  آوا.سیمان  سالم 
دندان  باید  فقط  شد  خواهد  کشور  تاریخی  اثر  ذاتا 
عجله را کند مثل تخت جمشید می شود فقط صبر
935...032
سالم آفرین به آوا که در زمینه حجاب و عفاف کار 

میکنه اجرتون با امام زمان )عج( 
903...707
داریم  خواهش  محترم  شهردار  حضور  به  سالم  با 
صدای ما رو بشنوند بارها به شهرداری منطقه 2 و 
سازمان پارکها و فضای سبز برای توجه  به خیابان 
بهمن مراجعه حضوری و تلفنی داشته ایم ؛ اما بیش 
از دوسال است که هیچ توجهی به این محله جدید 
هنوز  دوستان  اینکه  جالبتر  شود.  نمی  التاسیس 
بگوشش نخورده که خیابان بهمن کجاست وهمش 

باخیابان 22 بهمن اشتباه میگیرن !  
935...685
از شهرداری و فضای سبز شهرداری خواهشمندیم 
به نظافت و آبرسانی اشجار خانه های ارتش شهید 

ناصری رسیدگی بیشتر شود
915...150

پیام شما

پاسخ مسووالن به پیام شما

همایشامامزادگانخراسانجنوبیبرگزارمیشود
    

مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان جنوبی گفت: همایش تکریم و بزرگداشت امامزادگان این استان، ۱۸ مرداد ماه امسال برگزار می شود. حجت االسالم 
محمدطاهر گرایلی اظهار داشت: پنجم ذی  القعده به عنوان روز تجلیل از امامزادگان و بقاع متبرکه نام گذاری شده است به این مناسبت مراسم بزرگداشت  

۱4 امامزاده خراسان جنوبی به صورت محوری در شهرستان های استان برگزار می شود.

جوابیه مرکز بهداشت بیرجند

صفحه3   در  مندرج  مطلب  به  پاسخ  در  احتراما 
روز24/ 4 /95 در خصوص نظارت بر چهارشنبه بازار 
به استحضار میرساند: موضوع مطرح شده، مصوبه 
کارگروه سالمت و امنیت غذایی شهرستان بیرجند   
و  ها  دستگاه  از  بعضی  مقاومت  دلیل  به  که  بوده 
اعتراض فروشندگان مواد غذایی در چهارشنبه بازار 
در کارگروه سالمت و امنیت غذایی  و جلسات دیگر 
مقرر  نهایت  در  که  شد  گذاشته  بحث  به  موضوع 
و خشکبار سایر  بار،حبوبات  تره  و  میوه  به جز  شد 
مواد غذایی فعال در روز بازارها عرضه نشود و کلیه 
فروشندگان می بایست نسبت به اخذ کارت فعالیت 
از سازمان میادین میوه و تره بار اقدام نمایند.مرکز 
تبلیغاتی  این خصوص قصد هیچگونه  در  بهداشت 
نداشته و موارد اعالم شده در جراید و روزنامه های 
محلی صرفا به منظور اطالع رسانی به فروشندگان 
و  سالمت  کارگروه  مصوبات  اجرای  و  بازارها  روز 
امنیت غذایی شهرستان بوده است.در پایان امید می 
رود با حمایت و پشتوانه سایر دستگاه های اجرایی 
و نظارتی و همچنین مردم و شهروندان عزیز،بیش 
از پیش بتوانیم در جهت حفظ و ارتقا سطح سالمت 

جامعه گام برداریم.

سیرصعودیطالقدرخراسانجنوبی
قبح طالق در گذشته بسیار باال بود به طوری 
که آن را نحس می دانستند اما امروزه به سبب 
زندگی ها  نابجا  توقعات  و  بیهوده  تفکرات 
دادگاه  راهی  راحتی  به  و  می شود  متالشی 

شده و طالق می گیرند.
به گزارش فارس، طالق یکی از پدیده های 
جامعه  در  وفور  به  امروزه  که  است  شومی 
دیده می شود و علت های آن گوناگون و گاه 

بی ارزش است.
قبح طالق در گذشته بسیار باال بود به طوری 
به  همسران  و  می دانستند  نحس  را  آن  که 

ندرت از یکدیگر جدا می شدند.
شرایط  در  حتی  قدیمی  شوهرهای  و  زن 
سخت هم با همدیگر و در کنار هم گذران 
زندگی می کردند اما امروز به سبب تفکرات 
هم  از  زندگی ها  نابجا  توقعات  و  بیهوده 
دادگاه  راهی  راحتی  به  و  می شود  متالشی 

شده و طالق می گیرند.
و  زن  که  است  شده  دیده  موارد  برخی  در 
شوهر به سبب یک دعوای کوچک با یکدیگر 

درگیر شده و تقاضای جدایی می کنند.
گاه دو نفر بعد از چند سال زندگی مشترک 
عالقه  یکدیگر  به  که  می شوند  متوجه  تازه 
ندارند و باید طالق بگیرند وگرنه در زندگی 

دچار ضربات روحی می شوند.
بلوغ فکری زن  گاهی طالق به سبب عدم 
در  بیشتر  مورد  این  و  می افتد  اتفاق  مرد  و 
کوتاهی  مدت  در  که  خیابانی  آشنایی های 
دو  می شود؛  دیده  می شود،  ازدواج  به  منجر 
نفر در کوچه و خیابان بدون آگاهی  الزم با 
یکدیگر آشنا می شوند و اقدام به آغاز زندگی 
و  تکنولوژی  پیشرفت  با  البته  و  می  کنند 
برقراری  جمعی  ارتباط  وسایل  از  استفاده 
ارتباطات غیراخالقی در این گونه موارد بیشتر 
شده و دختران و پسران به سادگی با یکدیگر 

ارتباط برقرار می کنند.
و اما مثال ها در این موارد بسیار است، ما باید 
از گذشتگان خود درس بگیرم که در شرایط 
سخت همراه با نبود امکانات، زندگی مشترک 
خود را به راحتی تباه نمی کردند و تا انتها آن 

را حفظ می کردند.

طالق همیشه مضر و بد نیست

برخی از افراد معتقدند در گذشته به سبب نبود 
امکانات زن و مرد باید در کنار یکدیگر فعالیت 
می کردند تا بتوانند امرار معاش کنند بنابراین 
زن و مرد وقت اینکه از یکدیگر ایراد بگیرند 
تمام  نفر  دو  ازدواج  با  امروز  ولی  نداشتند  را 
امکانات و رفاهیات برای آنها فراهم می شود 
ندارند،  را  امکاناتی  هیچ  تامین  دغدغه  و 

هم  از  و  بوده  بهانه جویی  دنبال  به  بنابراین 
ایراد می گیرند!

چراکه  باشد،  درست  امر  این  شاید  البته  و 
در برخی از موارد طالق به سبب علت های 
بی معنی مانند کمبود پول، ورشکستگی مرد، 
و  چشم  و  اقوام  مانند  رفاهی  امکانات  نبود 

هم چشمی اتفاق می افتد.
در  نیست  بد  و  مضر  همیشه  البته طالق  و 
که  دارد  وجود  جدایی  به  نیاز  موارد  برخی 
از جمله آن  اندک است که  آن موارد بسیار 

بزهکاری زن یا مرد را می توان نام برد.
خراسان جنوبی که یکی از استان های شرقی 
کشور است و نسبت به سایر استان ها جمعیت 
اندکی را در خود جای داده است، نمودار آمار 

طالق آن ساالنه باال می رود.
استان  خبرگزاری های  از  یکی  این  از  پیش 
نوشت »زنگ خطر کاهش ازدواج و افزایش 

طالق در خراسان جنوبی به صدا درآمد«.

در  شده  ثبت  ازدواج   100 هر  از 
طالق  به  منجر  درصد   12.6 استان 

شده است.

در 24  احوال خراسان جنوبی  ثبت  مدیرکل 
فروردین ماه سال گذشته به ثبت یک هزار و 
2۱ واقعه طالق در استان اشاره کرد و گفت: 
آمار طالق استان نسبت به سال 92 که 967 

مورد بوده 5.5۸ درصد افزایش داشته است.
علی پورحسین ادامه داد: میزان 7۱.69 درصد 
طالق ها با 732 مورد شهری و 2۸.3۱ درصد 

با 2۸9 مورد روستایی بوده است.

در  شده  ثبت  ازدواج  هر ۱00  از  افزود:  وی 
استان ۱2.6 درصد منجر به طالق شده است.
مدیرکل ثبت احوال خراسان جنوبی با بیان 
اینکه بیشترین سن طالق در مردان 25 تا 29 
سال با 335 واقعه و در زنان 20 تا 24 ساله 
بیشترین  کرد:  تصریح  است،  واقعه   2۸6 با 
طالق ثبت شده مردان 25 تا 29 ساله با زنان 

20 تا 24 ساله ۱45 واقعه بوده است.
درصد   5۱.9 میزان  داشت:  بیان  پورحسین  
زندگی مشترک  ثبت شده طول  طالق های 
از چهار سال بوده و ۱4.2 درصد  آنها کمتر 
زندگی  نخست  یکسال  در  نیز  طالق ها 

مشترک به ثبت رسیده است.
خبرنگار ما بر آن شد تا برای صحت ادعاهای 
به متارکه  اقدام  افرادی که  از  با برخی  خود 

کرده اند مصاحبه ای داشته باشد.
م.م امروز در گفت و گو با فارس، اظهار داشت: 
من و همسرم دختر عمو و پسر عمو بودیم 
که به اصرار خانواده و البته عالقه خودمان با 

یکدیگر ازدواج کردیم.
تصریح  و  اشاره  خود  ساله  پنج  عقد  به  وی 
کرد: به سبب درس خواندن من و نرفتن به 

سربازی شوهرم، عقد ما طوالنی شد.
م.م ادامه داد: دوران عقد به من خیلی سخت 
گذشت و به سبب دخالت دیگران دعوای ما 
بیشتر می شد.وی با بیان اینکه در آن دوران 
همسرم نیز در حال درس خواندن بود، گفت: 
جای  در  باید  که  بود  طوری  همسرم  درس 
این  و  می گذراند  را  خود  کارآموزی  دیگری 

خود سبب بی اعتمادی بین ما شده بود.
سال  پنج  از  بعد  عاقبت  اینکه  بیان  با  وی 

افزود:  کردیم،  آغاز  را  خود  مشترک  زندگی 
حسابی  و  درست  شغل  از  من  زمان  آن  در 
برخوردار نبودم و همسرم برای تامین امورات 
خارج از منزل فعالیت می کرد و این امر خود 

سبب جدایی ما شد.
ا.ط یکی از خانم هایی که از شوهرش طالق 
بیرجند،  در  فارس  با  گفت و گو  در  گرفته 
اظهار داشت: ازدواج من و همسرم به سبب 
رفاقت های بی جای کوچه و خیابانی بود. وی 
خیلی  همسرم  و  من  دوستی  اینکه  بیان  با 
را  زندگی  کرد:  تصریح  بود،  شده  طوالنی 
آغاز  به خودم  بی اعتمادی همسرم نسبت  با 
خارج  خانه  از  وقتی  اینکه  بیان  با  کردم.ا.ط 
می شد درب ها را قفل می کرد که مبادا بدون 
اجازه از خانه خارج شوم، ادامه داد: در داخل 
منزل هم همیشه دعوا و کتک کاری به راه 
بود.وی با بیان اینکه با وجود سختی و مشقت 
فرزند  ما  به  خداوند  سال  چند  بعد  فراوان 
دختری عطا کرد، گفت: بعد از مادر شدنم نیز 

از خانه  تنها  نباید  رفتار شوهرم بهتر نشد و 
بیرون می رفتم.

این خانم مطلقه افزود: بعد از مدتی تحملم 
فرزند درخواست طالق  با وجود  و  تمام شد 
با طالق  نیز  اینکه شوهرم  بیان  با  دادم.ا.ط 
موافق بود، اضافه کرد: به دادگاه رفتیم و با 
رضایت شوهرم از مهریه گذشتم و فرزند را 
گرفته و از هم جدا شدیم.وی با بیان اینکه 
جوانان باید با آگاهی با همدیگر ازدواج کنند، 
خاطرنشان کرد: بدون آگاهی حتما جدایی در 
انتظار است و فرزندان باید طعم تلخ یتیمی 

را درک کنند.

واقعه   595 و  هزار   7 گذشته  سال 
ازدواج در سطح استان به ثبت رسید

میزان  از  اطالع  برای  فارس  خبرنگار 
طالق های ثبت شده استان به سراغ مدیرکل 

ثبت احوال خراسان جنوبی رفت.
در  فارس  با  گفت و گو  در  پورحسین  علی 
بیرجند، اظهار داشت: در سال گذشته 7 هزار 
و 595 واقعه ازدواج در سطح استان به ثبت 

رسیده است.
و  هزار   4 تعداد  این  از  اینکه  بیان  با  وی 
است، تصریح کرد:  بوده  واقعه شهری   573
بوده  روستایی  مورد  و 22  هزار  همچنین 3 
جنوبی  خراسان  احوال  ثبت  است.مدیرکل 
 93 سال  به  نسبت  میزان  این  شد:  یادآور 
به  که  داشته  کاهش  درصد   6.0۱ میزان 

عبارتی 47۸ واقعه کمتر ثبت شده است.
پورحسین از ثبت یک هزار و ۱23 واقعه طالق 
داد:  ادامه  و  داد  خبر  گذشته  سال  طول  در 
به سال 93، 9.99 درصد  نسبت  میزان  این 
افزایش را نشان می دهد.وی با بیان اینکه در 
این مدت ۱02 واقعه طالق بیشتر از سال 93 
ثبت شده است، گفت: از مجموع طالق های 
ثبت شده در سال گذشته ۸25 واقعه شهری 

و 297 واقعه روستایی بوده است.
نسبت  جنوبی  خراسان  احوال  ثبت  مدیرکل 
طالق به ازدواج را در این مدت ۱4.۸ دانست 
و افزود: در مقابل هر ۱00 رویداد ثبت شده 
رسیده  ثبت  به  طالق  رویداد   ۱4.۸ ازدواج 
نبود محضرهای  به  اشاره  با  است.پورحسین 
و  درمیان  در شهرستان های خوسف،  طالق 
سربیشه، اضافه کرد: در این شرایط بیشترین 
شهرستان های  به  مربوط  شده  ثبت  طالق 
بیرجند با 609 واقعه و قاینات با ۱96 واقعه 
بوده است.وی با بیان اینکه در سال گذشته 
شده  ثبت  طالق های  از  درصد   5۱ حدود 
چهار  از  کمتر  مشترک  زندگی  طول  در 
طوری  به  کرد:  تصریح  است،  بوده  سال 
که ۱2.9 درصد از طالق های ثبتی زوجین 
سال،  یک  از  کمتر  مشترک  زندگی  دارای 
۱4 درصد زندگی بین یک تا دو سال، ۱3.4 
درصد طالق ها بین دو تا سه سال زندگی 
چهار  تا  سه  بین  درصد   ۱0.7 و  مشترک 
یک  است.با  افتاده  اتفاق  مشترک  زندگی 
تحلیل ساده می توان فهمید که آمار طالق 
در خراسان جنوبی به سرعت در حال رشد 
اقدامات  باید  زمینه  این  در  و  است  کردن 
الزم از سوی خانواده ها و مسؤوالن صورت 
به  اقدام  بیشتر  آگاهی  با  جوانان  تا  گیرد 
عواقبی  دچار  و  کنند  مشترک  زندگی  آغاز 

مانند طالق نشوند.

به  اقدام  جاری  سال  تیر  اینجانب  محترم.  استاندار 
ثبت نام وام ازدواج در بانک ...خیابان مدرس نمودم. 
پس از گذشت قریب به یک ماه و کارشکنی و اذیت 
مسووالن این بانک مجبور به انصراف از وام شدم.

خواهشمندم پیگیری نمایید.
915...423
بیرجند  تو  فقط  ممنون  اولت  تیتر صفحه  بابت  آوا 

سنگ اندازی نکنن تو کار مردم خواهش پیشکش
915 ... 012
سازی  زیبا  جهت   بگم  شهرداری  به  خواستم  می 
شهر از تجربیات جناب اقای مهندس نخعی نژاد که 
واقعا برای زیباسازی و پروژه های عمرانی بیرجند  
در مدت تصدی  شهرداری زحمات زیادی کشیدن 
شهروندان  بر  ایشان  زحمات  که  کنن..چرا  استفاده 

بیرجندی پوشیده نیست...
915...214
آقای  شهرداری  کارکنان  به  نباشید  خسته  سالم   
خواهش  شمشاد  و  سنبل  خیابان  اهالی  ما  شهردار 
می کنیم که انتهای خیابان سنبل رو بیاین آسفالت 
دیگه خسته  شده  خاک  زیر  زندگیمون  بخدا  کنین 
شدیم از بس که خاک خوردیم و خاک جمع کردیم
936...499
پیگیری  رغم  علی   . نیست  پاسخگو  مخابرات  چرا 
اندازی تلفن خیابان بهمن که  چند ساله جهت راه 
هیچ  متاسفانه  دارد  سکونت  خانوار   200 از  بیش 
پاسخ روشنی داده نمی شود . چند وقت آمدند یسری 
کار رو انجام داده اند  االن می پرسیم کی اتصال 
بر قرار می شود  . آقای مسوول محترم می فرمایند 
مشکل نرم افزاری داریم مشخص نیست  شایدا تا 
یک دوسال دیگه هم نتونیم اتصال رو بر قرار کنیم 

. واقعا تو مخابرات بیرجند چه خبره ؟؟؟!!!!!
936...245

دعوت مجمع عمومی به طور فوق العاده )نوبت دوم(
شرکت تعاونی چند منظوره عام شاهد بیرجند

تاریخ انتشار: 1395/5/17
جلسه مجمع عمومی فوق العاده )نوبت دوم( شرکت تعاونی چند منظوره عام شاهد بیرجند شنبه 
1395/05/30 راس ساعت 6 بعدازظهر در محل حسینیه امام هادی )ع( واقع در انتهای بلوار مدرس  
فلکه جماران برگزار می شود. لذا از کلیه اعضای محترم دعوت به عمل می آید برای اتخاذ تصمیم 
نسبت به موضوع ذیل در این مجمع حضور بهم رسانند. ضمناً چنانچه عضوی بنا به دالیلی نتواند 
شخصاً حضور یابد، می تواند همزمان با نماینده تام االختیار خود تا تاریخ پنجشنبه 95/5/28 برای اخذ 
برگ وکالت به دفتر شرکت واقع در حد فاصل خیابان مدرس 17 و 19 مراجعه نمایند. حداکثر آرای 
وکالتی هر عضو سه رای و هر فرد غیر عضو یک رای می باشد. همراه داشتن کارت ملی و دفترچه 

عضویت موقع حضور و شرکت در  جلسه الزامیست(
دستورجلسه:

تبادل نظر و اتخاذ تصمیم در خصوص نحوه معاوضه و یا واگذاری پالک های خریداری شده از ورثه 
مرحوم محسن زاده )مشهور به طرح اراضی آپارتمانی دشت علی آباد( به شریک مشاعی بنگاه خیریه 

آبلوله بیرجند
هیئتمدیرهشرکتتعاونیچندمنظورهعامشاهدبیرجند

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی فوق العاده )نوبت اول(

شرکت تعاونی مصرف اداره کل زندان های خراسان جنوبی
شماره ثبتی: 1749   شناسه ملی: 10360034640   تاریخ انتشار: 95/5/17

جلسه مجمع عمومی فوق العاده )نوبت اول( چهارشنبه 95/6/3 ساعت 17 در محل نمازخانه اداره کل واقع در معلم 7 
برگزار می شود. از کلیه اعضا دعوت می شود برای اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این مجمع حضور بهم رسانند. 
ضمنا چنانچه عضوی بنا به دالیلی نتواند شخصا حضور یابد، می تواند همزمان با نماینده تام االختیار خویش با هم به دفتر 
شرکت مراجعه و برگ وکالت نامه را تنظیم و برگه ورود به جلسه مجمع را دریافت نمایند. حداکثر آرای وکالتی هر عضو 

سه رای و هر فرد غیر عضو یک رای می باشد.
دستورجلسه:

تصویب آخرین اصالحات اساسنامه تعاونی وفق قانون اصالح موادی از قانون بخش تعاون
هیئتمدیره

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده )نوبت اول(

شرکت تعاونی مسکن کارکنان سازمان آموزش و پرورش خراسان جنوبی  کد: 8050    شماره ثبت: 2005   تاریخ انتشار: یکشنبه 95/5/17
جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه به طور فوق العاده )نوبت اول( شرکت تعاونی مسکن کارکنان سازمان آموزش و پرورش خراسان جنوبی چهارشنبه 1395/6/17 
ساعت 16 در محل نمازخانه اداره کل آموزش و پرورش خراسان جنوبی واقع در خیابان معلم برگزار می شود. از کلیه اعضا دعوت می شود برای اتخاذ تصمیم نسبت 
به موضوعات ذیل در این مجمع حضور بهم رسانند. ضمنا چنانچه عضوی بنا به دالیلی نتواند شخصا حضور یابد، می تواند همزمان با نماینده تام االختیار خویش با هم 
تا 24 ساعت قبل از تشکیل جلسه به دفتر شرکت مراجعه و برگ وکالت نامه را تنظیم و برگه ورود به جلسه مجمع را دریافت نماید. حداکثر آرای وکالتی هر عضو سه 
رای و هر فرد غیر عضو یک رای می باشد. ضمنا داوطلبان عضویت در سمت بازرسی موظفند حداکثر ظرف مدت هفت روز از تاریخ انتشار آگهی مدارک مربوطه را به 

دفتر شرکت تعاونی تحویل نمایند.
دستورجلسه:استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس- طرح و تصویب ترازنامه منتهی با سال 1394- طرح و تصویب بودجه پیشنهادی سال 1395- انتخاب بازرس 
اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی - طرح و تصویب حسابرسی از شرکت تعاونی - تصمیم گیری در خصوص اخذ تسهیالت اعتباری از بانک ها و موسسات 
مالی- تصمیم گیری در خصوص تعیین تکلیف تاخیر در واریزی اعضای بدهکار به تعاونی- تصمیم گیری در خصوص ادامه کارهای عمرانی پروژه های تعاونی مسکن - 
تصمیم گیری در خصوص اعضایی که دو اخطاریه به فاصله 15 روز برابر بند 2 ماده 18 اساسنامه گرفته اند - تصمیم گیری در خصوص اعضایی که واجد شرایط اخذ 
تسهیالت وام مسکن مهر بوده و تاکنون اقدام ننموده اند - تصمیم گیری درخصوص اعضایی که واجد شرایط اخذ تسهیالت وام مسکن آزاد در بانک مسکن مدرس 
بوده و تاکنون اقدام ننموده اند - تصمیم گیری در خصوص ایجاد و ساخت واحدهای تجاری در پروژه های نارنج - تصمیم گیری در خصوص فروش امالک شرکت 
)منزل شهدا، واحد مسکونی طبقه همکف پروژه نارنج چهار )بلوک 4(، زمین مسکونی 44 متری مثلثی نارنج، ماشین وانت و سایر اموال منقول شرکت - 13- تعیین 

خط مشی آتی شرکت
هیئتمدیرهشرکتتعاونیمسکنکارکنانسازمانآموزشوپرورشخراسانجنوبی

آدرس :چهارراه اول توحید

32212519  - 09151606528   
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آگهی فقدان سند مالکیت 

استناد  به  سعادت  سهیال  خانم  اینکه  به  نظر 
کتبی  تقاضای  به  منضم  گواهی شده  استشهادیه  برگ  دو 
خواستار صدور سند مالکیت المثنی نوبت اول را از این اداره 
مالکیت پالک 1332  که سند  است  مدعی  و  است  نموده 
فرعی از شماره یک اصلی واقع در بخش 2 شهرستان بیرجند 
که متعلق به وی می باشد به علت نامعلومی مفقود شده است 
با بررسی دفتر امالک معلوم شد سند مالکیت اولیه ذیل ثبت 
18494 صفحه 289 دفتر 136 امالک به نام خانم سهیال 
سعادت ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده که دفتر 
امالک بیش از این حکایتی ندارد علیهذا مراتب تا چنانچه 
کسی مدعی سند مالکیت نزد خود یا معامله ای نسبت به 
آن انجام داده مراتب به این اداره اعالم فرمایند واال بعد از 
مدت 10 روز بعد از آگهی مذکور سند مالکیت المثنی به نام 

متقاضی برابر مقررات صادر خواهد شد.

رئیسثبتاسنادوامالکشهرستانبیرجند

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت اول
نظر به اینکه در پرونده کالسه  1237/95 اجرایی  یک عدد یخچال ویترینی شیرینی 5 طبقه کارکرده 2 متری الکترواستیل محمدزاده 
با موتور 3/4 دالفوس آلمان به مبلغ 20/000/000 ریال کارشناسی شده در قبال بدهی آقای مجید بخشیان نیک به مبلغ 19/512/194 
ریال در حق آقای علیرضا لطفی و مبلغ 950/000 ریال حق االجرا در حق دولت از طریق مزایده روز دوشنبه تاریخ 95/6/1 از ساعت 9 
الی 10 صبح در دفتر اجرای احکام مجتمع شورای حل اختالف بیرجند به فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به 
شخصی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده 
مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و 
مزایده تجدید خواهد شد. لذا متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا واقع در خیابان طالقانی- بین 
طالقانی 16 و 14  مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند مراجعه و از مورد مزایده بازدید به عمل آورند. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار 

خواهد بود. ضمنا آگهی مزایده از وب سایت دادگستری به آدرس www.dadkj.ir قابل مشاهده می باشد.
حاجیپور-مدیراجرایاحکاممجتمعشوراهایحلاختالفبیرجند

دادگستری کل استان خراسان جنوبی

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت دوم

نظر به اینکه در پرونده کالسه 94/2074 اجرایی یک دستگاه خودروی وانت تویوتا به شماره پالک 865 ب 46-52 به شماره 
موتور0795221 و شماره شاسی 12531 و مدل 1984 به رنگ سفید به مبلغ 110/000/000 ریال کارشناسی شده در قبال 
بدهی خانم لیال فرجامی به مبلغ 41/268/333 ریال در حق آقای محمد حسین چوپانی نوقاب و مبلغ 1/870/000 ریال حق 
االجرا در حق دولت از طریق مزایده روز سه شنبه تاریخ 95/6/2 از ساعت 9 الی 10 صبح در دفتر اجرای احکام مجتمع شورای 
حل اختالف بیرجند به فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به شخصی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید 
فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه 
نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد 
شد. لذا متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا واقع در خیابان طالقانی- بین طالقانی 16 
و 14 مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند مراجعه و از مورد مزایده بازدید به عمل آورند. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار 

خواهد بود. ضمنا آگهی مزایده از وب سایت دادگستری به آدرس www.dadkj.ir قابل مشاهده می باشد.

حاجیپور-مدیراجرایاحکاممجتمعشوراهایحلاختالفبیرجند

دادگستری کل استان خراسان جنوبی

داربست مهدی
انجام پروژه های بزرگ  و کوچک  ساختمانی ، کفراژ بندی، زیربتن، 

سن نمایش ، اجاره تخته کار ، خرید و فروش لوازم داربست
 بلوار فرودگاه - سه راه صیاد شیرازی

32319263-09151642377-وسیلهکار

وزرسمیبیمهمسئولیت
بامج

زمینفروشی2قطعه:1-زمینبهمساحت9400مترکاربریکارگاهیوانبارداراییکچشمهآب،سندششدانگچسبیدهبهمهرشهرمتری35هزارتومان
2-زمینبهمساحت6000مترباهمانشرایطبدونآبمتری35هزارتومانزمینشماره2بامنزلیاآپارتمانمعاوضهمیگرددشمارهتماس:09153620375
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بازیگر قدیمی ایران درگذشت 
بامداد ۱۶ مرداد پرویز شاهین خو پیشکسوت ترین هنرمند سینما و تئاتر و تلویزیون چشم از جهان فرو بست. به گزارش مهر، مینا 
شاهین خو دختر هنرمند پیشکسوت پرویز شاهین خو گفت: بامداد ۱۶ مرداد پدرم که حدود یک ماه در بستر بود به رحمت خدا 
رفت. پیکر این بازیگر ۱0۱ ساله ی سینما، تئاتر و تلویزیون یکشنبه، ۱7مرداد به خاک سپرده می شود

پیام تبریک مدیر کل حفاظت محیط 
زیست به مناسبت روز خبرنگار

محیط  کل  مدیر 
زیست استان نیز در 
خبرنگار  روز  پیامی 
در  گفت.  تبریک  را 
این پیام آمده است: 
طالیه داران راستین 
خدمت به نظام خبر 
رسانی در جمهوری 
اسالمی ایران همواره سعی بر آن داشته اند که با 
تالش وافر، جهان را با هاله ای از قداست در هم 
آمیزند ، تا آنچه را که عرضه می دارند ارزش خدایی 
امانت،  به راستی تجسم  به خود گیرد. خبرنگاران 
مسئولیت، تعهد، دلسوزی و وظیفه اند. خبرنگاران 
وجدان بیدار جهان و تصویرگر زمان خویش هستند 
و  کنند  می  زندگی  جامعه  عمق  در  همواره  زیرا 
سالمت فرهنگی و فکری هر جامعه ای ، مرهون 
تالش های شبانه روزی آنهاست . این روز یادآور 
حماسه آفرینی های آنهایی است که بقای حقیقت 
خاطره  و  یاد   . دهند  می  ترجیح  خود  بقای  به  را 
شهیدان خبرنگار را گرامی می داریم و این روز را 
به این قشر دلسوز و جسور تبریک عرض نموده و 
برای تمامی این عزیزان بخصوص خبرنگاران حوزه 
محیط زیست استان از درگاه خداوند منان سعادت، 

سالمتی و توفیق روزافزون آرزومندیم.

پرویز آرامنش - مدیر کل حفاظت 
محیط زیست خراسان جنوبی

پیام تبریک شورای هماهنگی
 تبلیغات اسالمی استان

نام  به  اسالمی  ایران  تقویم  در  ماه  مرداد  هفدهم 
تالشگران و زحمت کشانی مزین گشته  است که 
بازگویی  و  نشر  در  خویش  شیوای  بیان  و  قلم  با 
پرچمداران  و  قراوالن  پیش  به  واقعیات،  و  حقایق 
تبدیل  جامعه  اطالع رسانی  و  آگاهی  روشن  مسیر 
با تعهد خالصانه خویش  گشته اند، خبرنگارانی که 
گام  خبررسانی  راه  در  صادقانه  گذشته  همچون 
با  و  مناسب  بزرگداشت  بی تردید،  برمی دارند. 
شکوه ایام ا... انقالب اسالمی و برگزاری مراسم و 
و  همراهی  مرهون  عمومی،  و  ملّی  مناسبت های 
همکاری صادقانه، صمیمانه و جانانه اصحاب رسانه 
و جراید و خبرنگاران محترم در امر اطالع رسانی، 
آگاهی بخشی و ترغیب مناسب و به موقع مردم به 
حضور در مراسم و مناسبت ها و انعکاس شایسته، 
هوشمندانه و گسترده مراسم انقالب در رسانه های 
داخلی و خارجی و تأثیر بر افکار عمومی جهان در 
بلند انقالب  است. شواری  از مفاهیم  راه شناخت 
هماهنگی تبلیغات اسالمی استان خراسان جنوبی، 
خبرنگار  شهادت  خاطره  و  یاد  گرامیداشت  ضمن 
عرصه  شهدای  دیگر  و  صارمی«  »محمود  شهید 
خبر و رسانه؛ از همه فعاالن عرصه خبر، خبرنگاران، 
روزنامه نگاران، اصحاب رسانه و جامعه بزرگ خبری 
و رسانه ای که معتقدانه و دلسوزانه در پی تحقق 
آرمان های انقالب اسالمی و انعکاس شایستۀ مراسم 
و مناسبت های ایام ا... و ترویج و بسط و گسترش  
مفاهیم ارزشمند و پیام های واالی انقالب اسالمی 
گام بر می دارند تشکر نموده وآرزوی توفیق روزافزون 
توام با سالمتی را برای تک تک شما بزرگواران از 

درگاه خداوند متعال مسئلت می نماید.

روابط عمومی شورای هماهنگی
 تبلیغات اسالمی خراسان جنوبی

پیام تبریک نماینده مردم بیرجند، درمیان 
و خوسف به مناسبت روز خبرنگار

مردم  نماینده 
و  درمیان  بیرجند، 
مجلس  در  خوسف 
با  پیامی  طی 
یاد  داشت  گرامی 
شهید  خاطره  و 
فرارسیدن  صارمی 
خبرنگار  روز 

و  خبرنگاران  مطبوعات،  حوزه  اساتید  به  را 
در  گفت.  تبریک  استان  رسانه ای  فعاالن 
سالروز  مرداد   ۱7 روز  است:  آمده  پیام  متن 
می  گرامی  را  صارمی  محمود  شهید  شهادت 
اسالمی انقالب  شهیدان  خاطره  و  یاد  و   داریم 
سید  قلم  اهل  شهیدان  سید  الخصوص  علی 
روِز  این  شماریم.  می  بزرگ  را  آوینی  مرتضی 
مغتنم و ارزشمندی است تا عموم مردم شریف 
عرصه گران  تالش  از  اسالمی  میهن  فهیم   و 
جامعه  به  بخشی  آگاهی  و  رسانی  اطالع 
جایگاه  از  قدرشناسی  به  و  نموده  احترام  ادای 
در  امروز  تردید  بی  بپردازند.  خبرنگار  واالی 
مقدس  نظام  دستاوردهای  انعکاس  عرصه 
تهاجم  با  مبارزه  همچنین  و  اسالمی  جمهوری 
و  رسانه  اصحاب  دشمن  فرهنگی  و  فکری 
حوزه  این  در  متعهدانه  و  مسئوالنه  مطبوعات 
عمل  موفق  نیز  تاکنون  و  اند  برداشته  گام 
مسائل،  دقیق  رصد  زمان شناسی،  اند.  کرده 
از  استفاده  همچنین  و  جامع  تحلیل های  ارائه 
بیش  رسانی  اطالع  حوزه  در  نوین  ابزارهای 
غنای  و  پویایی   ، بالندگی  رشد،  برای  پیش  از 
اسالمی  انقالب  های  رسانه  ارزشی  و  فکری 
موقعیت  در  بی شک  است.  اهمیت  حائز  بسیار 
بنا به فرموده رهبر فرزانه و  حساس کنونی که 
ایران  مردم  و  جوانان  اسالمی،  انقالب  حکیم 
جهادی  همت  خرمشهرها”  “فتح  برای  باید 
ها  رسانه  مطالبه گری  و  همراهی  باشند،  داشته 
در تحقق فرمایشات ولی امر مسلمین جهان از 
اهمیت باالیی برخوردار است. انتظار می رود که 
رسانه ها و مطبوعات در سطح کشور و همچنین 
استان خراسان جنوبی سیاست های کلی اقتصاد 
رهبری  معظم  مقام  سوی  از  ابالغی  مقاومتی 
و  جدی  مطالبه ای  عنوان  به  را  )مد ظله العالی( 
مهم همواره در رأس پیگیری ها و مطالبات خود 
خبرنگار  روز  فرخنده  تقارن  اینجانب  دهند.  قرار 
)سالم  معصومه  فاطمه  حضرت  والدت  ایام  با 
به  را  )سالم ا...  علیه(  رضا  امام  و  علیهما(  ا... 
نگاری،  روزنامه  و  مطبوعات  حوزه  اساتید  همه 
خبرنگاران و فعاالن رسانه ای گرانقدر و فرهیخته 
تبریک گفته و توفیق روزافزون همه این عزیزان 
ولی  حضرت  کرامات  سایه  در  تحقق  جهت  را 
عصر )ارواحنا فداه( و عنایات خاصه حضرت ثامن 
الحجج علی ابن موسی الرضا )علیه آالف الّتحیه 

و الّثناء( از درگاه باریتعالي خواهانم.

 سید محمدباقر عبادی- نماینده مردم شریف شهرستان های
بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس شورای اسالمی

در  بیرجند  دانشگاه  رئیس  برزجی- 
کارکنان  و  مسئول  مدیر  با  که  دیداری 
داشت  روز خبرنگار  مناسبت  به  آوا  روزنامه 
از خدمات این رسانه در بحث تقسیم شدن 

استان تقدیر کرد. 
دکتر خلیلی در این دیدار با تاکید بر رعایت 
اصل انصاف از سوی رسانه ها خاطر نشان 
 کرد: رسانه اگر منصف باشد به جامعه اش

صورت  این  غیر  در  و  کند  می  خدمت 
فرهنگ جامعه را به نابودی می کشاند .

سوی  از  مطالب  انتشار  اینکه  بیان  با  وی 
انجام گیرد  تحلیل درست  با  باید  رسانه ها 
انتشار مطالب خود  به  باید  افزود: رسانه ها 
در  را  آن  پیامدهای  و  عواقب  و  کنند  دقت 

نظر بگیرند. 

آمادگی روزنامه آوا برای ایجاد
 اتاق فکر با نخبگان استان

مسئول  مدیر  مقدم  جعفرپور  غالمرضا 
اشاره  با  نیز  جنوبی  خراسان  آوای  روزنامه 

به پیشینه روزنامه آوا گفت: در سخت ترین 
شرایط هم این رسانه از رسالت خود غافل 

نشده است. 
آوای  روزنامه  سردبیر  مقدم  جعفرپور  علی 
قدرت  اینکه  بیان  با  نیز  جنوبی  خراسان 
رسانه  این  که  است  معتمدانی  با  روزنامه 
رسانه  این  افزود:  کنند  می  همراهی  را 
زمینه  در  فکر  اتاق  یک  ایجاد  آمادگی 
نظرات  از  تا  دارد  را  استانی  مهم  مسایل 

کند.  استفاده  نخبگان 

خراسان  امداد  کمیته  مدیرکل  برزجی- 
و  مسئول  مدیر  با  دیداری  در  جنوبی 
سفیران  را  خبرنگاران  آوا  روزنامه  کارکنان 
آگاهی در جامعه دانست و گفت: با توجه به 
سختی کار خبرنگاری و مخاطراتی که این 
خبر  عرصه  در  کار  کند  می  تهدید  را  قشر 

قابل ستایش است. 
برخی  وجود  اینکه  بیان  با  سلم آبادی  رضا 
به  نسبت  جامعه  در  های  مهری  بی  از 
افزود:  نیست  نظام  شایسته  خبرنگاران 
جنوبی  خراسان  های  رسانه  که  شده  دیده 

امداد جلو تر  از کمیته  از موارد  در بسیاری 
حرکت کرده اند.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثار گران نیز در 
این دیدار نقش رسانه ها را در ترویج فرهنگ 
گفت:  و  دانست  بدیل  بی  شهادت  و  ایثار 
گسترده  تبلیغات  کردن  خنثی  با  ها  رسانه 
غربی ها خدمت بزرگی به انقالب می کنند. 
وی از برگزاری جلسه نقد و بررس عملکرد 
بنیاد شهید با حضور خبرنگاران خبر داد .  

با  دیدار  در  نیز  مقدم  جعفرپور  غالمرضا 
استان   شهید  بنیاد  و  امداد  کمیته  مدیران 

و  کرد  معرفی  مقدس  را  نهاد  دو  هر  این 
پوشش  راستای  در  تالشی  هیچ  از  گفت: 

خدمات این نهادها دریغ نمی کنیم. 
سردبیر روزنامه آوای خراسان جنوبی نیز با 
اشاره به رضایت مردم از روشنگری روزنامه 
افزود: گرچه درج برخی از مطالب به ذائقه 
نمی  از طیف های سیاسی خوش  ای  عده 
آید اما روزنامه به هیچ جناح و گروه خاصی 
روزنامه  شد:  آور  یاد  وی   . نیست  وابسته 
 آوای خراسان جنوبی برای همه مجموعه ها

در استان صفحه و ستون خالی دارد. 

حسینی - همیشه با یک دوربین در دستش 
دبیرستان  از  را  خود  کار  و  شد  می  مشاهده 
روزنامه  با  خبرنگار  عنوان  به  در سال ۱348 
 4۶ با  کرد،  آغاز  جوانان  مجله  و  اطالعات 
سال سابقه کار هنوز هم به عنوان سرپرست 
روزنامه اطالعات در بیرجند فعالیت می کند، 
خراسان  استان  خبرنگار  اولین  برای  گویی 
جنوبی بازنشستگی معنایی ندارد. به مناسبت 
خبرنگاری  حرفه  پیشکسوت  با  خبرنگار  روز 
گفتگو کردیم و توانستیم وی را در فروشگاه 
لوازم التحریری ایشان مالقات کنیم. غالمعلی 
خالدی متولد بیرجند با بیش از ۶0 سال سن 
درباره  زیاد  عالقه  با  و  انرژی  پر  هم  هنوز 
با  وی  گوید.  می  سخن  خبرنگاری  حرفه 
کند: می  بیان  خود  قدیم  خاطرات   یادآوری 
آن زمان به دلیل عالقه خیلی زیاد به این حرفه 
تمام انرژی خود را صرف تهیه خبر می کردم. 
برای مجله جوانان ، گزارش ورزشی و خبری 
می نوشتم و یک تنه به جنگ مسائل سیاسی، 
فرهنگی اقتصادی می رفتم. خالدی با بیان اینکه 
گرایش مردم به دلیل حس وطن پرستی که 
دارند به نشریات محلی بیشتر است عنوان می 
 کرد: در زمان اوج کار ما فقط خبرگزاری های
کیهان، اطالعات و جمهوری اسالمی ایران و 
گاهی اوقات خراسان جنوبی در شهر فعالیت 
و  بودم  کیهان  خبرنگار  هم  من  که  داشتند 
هم روزنامه اطالعات. خالدی ادامه می دهد: 
اسالمی  جمهوری  خبرگزاری  و  ما  کار  دفتر 

در فرمانداری قرار داشت و کامال با یکدیگر 
اگر  و  نبود  ما  بین  رقابتی  بودیم،  هماهنگ 
شد،  می  تیتر  و  رفت  می  آنتن  روی  خبری 
دوست داشتیم تا هم کیهان و هم اطالعات 
و هم جمهوری اسالمی آن را کار کند، چون 

برای پیشرفت شهر بسیار موثر بود.
این خبرنگار قدیمی استان با اشاره به اینکه 
االن وضع خبر بسیار با گذشته فرق کرده است 
 ادامه می دهد: االن خبر گزاری ها خبر ها
 را از روی همدیگر کپی می کنند و زحمتی
نمی کشند، کمتر به سراغ مسائل اجتماعی 
و  چالشی  مطالب  کمتر  و  روند  می  شهر 

خالدی  باور  به  کنند.   می  تولید  انتقادی 
می  اثر  عالقه  از  واقعا  خبرنگاری  حرفه 
پذیرد زیرا که حقوق این شغل بسیار پایین 
اما  ندارد  ارزشمندی  مزایای  و  بیمه  است، 
کار بسیار سخت است. وی می افزاید: عده 
دانند!  می  پرتاب  سکوی  را  خبرنگاری  ای 
کار خبرنگاری  از چند سال  بعد  افرادی که 
جایگاهی در ادارات کسب می کنند که البته 
این تغییر و تحول ها خوب است ولی فردی 
باید  کند  خدمت  حرفه  این  در  بخواهد  که 

عالقه داشته باشد.

خبرنگاران باید مشکالت 
مردم را مطرح کنند

وی امانت داری و صداقت را از ویژگی های 
خبرنگار موفق می داند و اظهار می کند: فقط 
گفتن اینکه باید پل ارتباطی باشیم کافی نیست 
بلکه باید مسئوالن را به چالش کشید و مواظب 

باشیم تبدیل به روابط عمومی آنان نشویم.
نیاز ها و خواسته های باید به   به گفته وی 
و پیامدها  چند  هر  کرد،  توجه   مردم 
تنش هایی به دنبال داشته باشد که به مذاق 
مسئوالن خوش نیاید. خالدی با تاکید بر اینکه 
خبرنگاران باید مشکالت مردم را مطرح کنند 

و مسئوالن نیز باید پاسخگو باشند عنوان می 
کند: فراز و نشیب زیاد این حرفه باعث شد 
جلب  حکم  انقالب  بعد  و  قبل  بار  چند  که 
کرسی  به  را  حرفمان  اما  شود  صادر  من 
نشاندیم تا حدی که یک قاضی را به خاطر 
سیلی زدن به صورت یک پرستار  به منطقه 
دیگری تبعید کردند چون خبر ما کارساز بود. 
جامعه  مسائل  باید  خبرنگار  وی  گفته  به  
مردم  حق  نگذارد  و  کند  رصد  باز  دید  با  را 
ضایع شود. می گوید نگاه ویژه خبرنگاران به 
موجب  تواند  می  معیشتی  بهداشتی،  مسائل 

ها  اتاق  در  که  شود  مسئوالنی  سازی  آگاه 
نشسته اند و از خیلی از این مسائل بی اطالع 
اند. خالدی به احداث  تعدادی از خانه های 
 مهر شهر روی قنات اشاره می کند و ادامه
بدون  و  فکر  بی  مسئوالن،  چرا  دهد:  می 
بعد  که  اند  ساخته  ساختمان  ریزی  برنامه 
از مدتی آب قنات بیرون بزند و موجب فرو 
احداث  از  قبل  یا  و  شود؟  ساختمان  ریختن 
و  فرهنگی  و  بهداشتی  مسائل  ها  ساختمان 

امنیتی آن منطقه را در نظر نگرفته اند.
ماخونیک توسط خبرنگار روزنامه

 اطالعات در بیرجند کشف شد

وی با گذری بر خاطرات شیرین خود به بیان 
گرفتن  انجام  موجب  که  پردازد  می  اخباری 
از  خالدی  شد.  شهرستان  در  خیر  کارهای 
موجب  بودن  طنز  عین  در  که  خبری  تیتر 
می  شد  عروس  نو  یک  جهیزیه  تکمیل 
گوید: روزی پیرزنی را دیدم که در خیابان با 
حال زار و ناراحت راه می رفت و یک قوطی 
حلب روغن هم دستش بود زمانی که جویای 
حالش شدم گفت: پول هایی که این سال ها 
بودم  کرده  جمع  دخترم  کردن  عروس  برای 
موش  ولی  بودم  گذاشته  قوطی  این  در  را 

بود.  داخل آن رفته و تمام پول ها را خورده 
من آن زمان این موضوع را با این عنوان که 
»جهیزیه نوعروس بیرجندی را موش خورد« 
جهیزیه  تمام  خبر  این  پی  در  و  کردم  تیتر 
کامل  مردم  توسط  استان  خارج  از  دختر  این 
شد. خالدی از تاسیس دانشگاه علوم پزشکی 
بیرجند و راه اندازی تغذیه رایگان در استان به 
بود می گوید تهیه کرده  اخباری که   واسطه 

من  را  ماخونیک  روستای  کند:  می  عنوان  و 
کشف کردم و با تیتر »همانطور که کریستف 
ماخونیک  بود،  کرده  را کشف  آمریکا  کلمب 
بیرجند  در  اطالعات  روزنامه  خبرنگار  توسط 

کشف شد« در روزنامه چاپ شد. وی لذت کار 
خبری را در به ثمر رسیدن آن عنوان می کند 
و می گوید: خبرنگاران جایگاه ویژه ای دارند به 

شرطی که خوب کار کنند. 
خالدی از خبرنگاران جوان استان می خواهد: 
حرفه ای خبر بنویسند و به دنبال دوره های 
مختلف خبرنگاری باشند و در تمام زمینه ها 

مطالعه کنند. 
مشاغل  جزو  خبرنگاری  که  است  درست 
سخت محسوب می شود اما خاطرات خوبی 

برای آدم باقی می ماند.

برزجی- فرمانده مرزبانی خراسان جنوبی 
کارکنان  و  مسئول  مدیر  با  دیداری  در 
نیز  در رسانه  کار  اینکه  بیان  با  آوا  روزنامه 
نوعی مرزبانی است اظهار کرد: امروز مدعی 
ترین امن  جنوبی  خراسان  مرز   هستیم 
مثبت  شرایط  از  و  است  کشور  شرق  مرز 

پایداری برخوردار است. 
به  اشاره  با  مسروری  علی اصغر  سرهنگ 
رویکرد مرزبانی در ایجاد امنیت یادآور شد: با 
تالش نیروهای مرزبانی تمام زیرساخت های 
مرز  در  اقتصادی  های  فعالیت  برای  امنیتی 

خراسان جنوبی فراهم شده است.
وی با بیان اینکه ورود کاالی قاچاق از مرز 
صفر شده است گفت: الزم است مسئوالن 
از فرصت های امنیتی موجود در مرز برای 
معیشتی  و  اقتصادی  فعالیت های  گسترش 

استفاده کنند. 

دولت با سرمایه گذاری در
 مرز مشوق هایی در راستای

 رونق اقتصادی ایجاد کند
مدیر مسئول روزنامه آوای خراسان جنوبی 
نیز در این دیدار فعالیت های مرزبانی را در 
و  دانست  تقدیر  قابل  استان  امنیت  تامین 
جنوبی  خراسان  مرز  امنیت  لحاظ  از  گفت: 

شهرت دارد. 
کرد:  نشان  خاطر  جعفرپورمقدم  غالمرضا 
از  نگرانی  جای  هیچ  مرزبانی  اقدامات  با 
وجود  افغانستان  با کشور  استان  مرزی  هم 

ندارد. 
سردبیر روزنامه آوای خراسان جنوبی نیز با 
تاکید بر استفاده از ظرفیت مرز مشترک با 

افغانستان گفت: الزم است دولت با سرمایه 
گذاری در مرزمشوق هایی در راستای رونق 

اقتصادی ایجاد کند. 
شهادت  به   اشاره  با  مقدم  جعفرپور  علی 
هزینه  با   : گفت  مرز  در  مرزبانی  نیروهای 
مرزبانان  شهادت  پی  در  که  هنگفتی 
پرداخت می شود باید بیش از پیش به رونق 

مرزها و فرصت های موجود توجه شود. 
وی با تاکید بر اینکه باید توجه تمام کشور 
مرز خراسان جنوبی جلب کرد گفت:  به  را 
قصد  استان  مطبوعات  خانه  راستا  این  در 
موضوع  با  مطبوعاتی  جشنواره  برگزاری 

امنیت مرز را دارد. 
بیان  با  داد:  ادامه  مقدم  جعفرپور  علی 
در  ها  بودجه  تقویت  به  توان  می  مطالبات 

مرز کمک کرد. 

 خدمات روزنامه آوای خراسان جنوبی در بحث تقسیم استان قابل تقدیر است

بی مهری ها نسبت به خبرنگاران شایسته نظام نیست

از کشف ماخونیک تا تهیه جهیزیه برای نوعروس

محمد علی خالدی ؛ راوی نیم قرن تاریخ خبرنگاری بیرجند

 خمات زیرساخت های امنیتی برای فعالیت اقتصادی در مرزهای استان فراهم شده است

 پست تکان دهنده لیال اوتادی
 در صفحه شخصی اش 

لیال اوتادی بازیگر کشورمان عکس و متنی تکان 
دهنده را در صفحه شخصی اش منتشر کرده است. 
به گزارش جام جم آنالین ، لیال اوتادی که این 
ایام، روزهای موفقیت آمیز و پر کاری را در کارنامه 
این  انتشار  با  گذارد  بازیگری خود پشت سر می 

عکس تکان دهنده و ناراحت کننده نوشت:

اثر  بر  بندرخمیر  ارتفاعات  در  وحشی  بزغاله  دو 
جان  چشمه  یک  شدن  از خشک  ناشی  تشنگی 
خود را از دست دادند. گله ها و سایر جانوران این 
منطقه به شدت تشنه هستند و در آستانه مرگ قرار 
دارند. دوستان آب نداریم عزیزان آب نداریم، باور 
کنید آب نداریم... من به شخصه کارم شده اینکه 
یکسره مثل مامور باالی سر شیرآب بایستم و به 
همه دوستانم و اطرافیان تذکر بدهم، مراعات کنید، 
به گفته محققان و اساتید دانشگاه احتماال از ٥ سال 
باال خواهد گرفت،  آب  نزاع  ها  استان  بین  دیگر 

لطفا یکبار هم که شده پیشگیری کنیم.

 زندانیان مهریه در ایران چند نفرند؟

مدیرعامل ستاد دیه کشور از تحمل حبس ۶ هزار 
و 28۱ زندانی چک در زندان های کشور خبر داد.

به گزارش جام جم آنالین به نقل از پایگاه اطالع 
رسانی ستاد دیه کشور، جوالیی افزود: تعداد هشت 
در  کالهبرداری  غیر  مالی  محکوم   8۱9 و  هزار 
زندان های کشور، تحمل حبس می کنند که ازاین 
محکومان، تعداد 2 هزار و ۱2 تن، زندانی مهریه و 

42۶ تن را بدهکاران نفقه شامل می شوند.

 امنیت تلگرام خود را با این روش باال ببرید

 اگر با وجود داشتن کد امنیتی ارسال شده توسط 
تلگرام اکانت شما در وسیله دیگری فعال شد باید 
از روش زیر استفاده کنید: ۱. اپلیکیشن تلگرام رو 
باز کنید. 2. به زبانه Settings که در پایین سمت 
 Privacy راست صفحه قرار گرفته برید. 3. روی
 Two بر روی and Security کلیک کنید. 4. 
اینجا  کلیک کنید. ٥. در    Step Verification

شما باید یک پسورد و یا یک پین کد برای اکانتتان 
وارد کنید پس از آن یک نام که در صورت فراموش 
کردن پسوردتان آن را دیده و پسورد را به یاد آورید. 
پس از گذراندن این مراحل یک ایمیل برای تایید 
فرایند ورود دو مرحله ای برای شما ارسال می شود 
که با رفتن به ایمیل و کلیک بر روی لینک این 
قابلیت در اکانت شما فعال می شود. به این ترتیب 
اگر کد ارسال شده توسط تلگرام را وارد کنید باز هم 
به اکانت وارد نمی شود تا زمانی که پسورد ثانویه را 

که در این مرحله فعال کرده اید وارد کنید.

رتبه 84 ایران در فهرست جدید 
کشورهای شاد جهان

ایران در رتبه بندی سال 20۱۶ کشورهای شاد جهان، 
از میان ۱40 کشور رتبه 84 را به خود اختصاص داد. 
در رتبه بندی سال 20۱۶، ایران بهترین رتبه اش را 
در معیار امید به زندگی گرفته  است. سن امید به 
زندگی در ایران 8/ 74 سالگی است و رتبه ایران در 
این معیار ٥2 است. رتبه رفاه در ایران، ۱0۱ است و 
رتبه اثرات مخرب زیست محیطی و پیامد نابرابری به 

ترتیب 74 و 8۱ هستند.
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آیه روز  

خداوند بدين روشني آيات خود را براي شما بيان کند، باشد که تفکر نموده و عقل خود به کار بنديد. 
بقره آيه ۲۱۹

حدیث روز  

بهترين دوست و برادر، آن فردى است که خطاهاى تو را به عهده گيرد و خود را مقّصر بداند.
 امام حسن عسکرى)ع(

گر بر سر نفس خود اميرى، مردى
بر کور و کر، ار نکته نگيرى، مردى

مردى نبود فتاده را پاى زدن
گر دست فتاده اى بگيرى، مردى   

دوستان خودتان را از نگرانی هاى بی ارزش
 رها سازيد، فرصت ها را غنيمت شماريد 

و براى چيزهايی که می توانيد آنها 
را تغيير دهيد، دست به اقدامی موثر بزنيد.

شعر روز 

پلکی احساس

حرف های ابریشمی موفقیت

سبک زندگی

نگرش

یک لحظه مکث کن

چگونه گی  رابطه سالم و ازدواجی موفق؟

* برقرارى ارتباط درست: زوج هاى خوشبخت با 
يکديگر صحبت می کنند و به حرف يکديگر گوش 
می دهند. اين زوج ها می دانند که عوامل بيرونی که 
باعث حواس پرتی می شوند يا روى عواطف فرد اثر 
می گذارند، مانع ارتباط درست می شوند و راه هايی 
را پيدا می کنند تا هنگامی که خودشان و همسرشان 

آماده هستند، بر اين عوامل غلبه کنند.
* برخورد با تعارض ها و اختالفات به شيوه مثبت: 
پرهيز از بيان اختالفات و تعارض ها عامل شماره 
به  مرد  و  زن  مستحکم  روابط  است.  يک طالق 
توانايی آنها بر غلبه بر اين اختالفات به شيوه اى 

مثبت بستگی دارد.
* داشتن انتظارات واقعی: هنگامی که دو نفر براى 
را شان  تالش  حداکثر  کنند،  می  ديدار  بار   اولين 
می کنند تا خطاهاى شان را بپوشانند. اين شيوه اى 
عادى است، اما زن و شوهر بايد بدانند با گذشت 
زمان، خود “واقعی” شخص بروز خواهدکرد. روابط 
بين دو فرد در طول زمان تکامل پيدا می کند، اما 
داشتن انتظارات غيرواقعی از همسر يا از رابطه با او، 

باعث ايجاد استرس غيرضرورى می شود.
افرادى  * توجه کردن به جزييات زندگی همسر: 
که ازدواج هاى پايدارى دارند به خوبی همسرشان 
را می شناسند. آنها از وقايع عمده زندگی گذشته 
همسرشان خبر دارند و از چيزهاى دلخواه و چيزهاى 
مورد تنفر او، اميدها و نگرنی هاى شان آگاهی دارند 
همسرشان دنياى  تغييرات  با  را  اطالعات  اين   و 

 به روز می کنند.

کاميونی بزرگ که قصد عبور از يک پل زير گذر 
خط آهن را داشت، بين سطح جاده و تيرهاى سقف 
زير گذر گير کرد. تالش کارشناسان مربوطه براى 
آزاد کردن آن بی نتيجه ماند؛ بنابراين تا کيلومترها 
ترافيک سنگينی در هر دو سمت جاده ايجاد شد. 
پسرکی سعی کرد تا توجه سر دسته ى کارشناسان 
را به خود جلب کند. اما مرتب با فشار دست هاى 
افراد به عقب رانده می شد و عاقبت کارشناس که از 
دست سماجت هاى پسرک عصبانی شده بود، گفت: 
نکند تو می خواهی به من ياد بدهی که چه کار بايد 
بکنم؟ و پسرک جواب داد: شما کافی است مقدارى 

از باد الستيک ها را خارج کنيد. 
نکته: يکی از توانايی هاى فکرى ما خالقيت است. 
خالقيت يعنی توانايی ديدن چيزها به شيوه ها جديد، 
فکر  ها،  ازچارچوب  رفتن  فراتر  و  مرزها  شکستن 
کردن به شيوه اى متفاوت، ابداع چيزهاى جديد، 
استفاده از چيزهاى نامربوط و تبديل آن به شکلهاى 
جديد، سن، جنسيت و حتی تحصيالت عاملی براى 
خالق بودن نيستند، بلکه عامل کوشش و نيروى 
 محرک ما بسيار مهم است. منبع:  از کوته توست

 که ديوار بلند است - سعيد گل محمدى

اکثر ما روز خود را با اين ذهنيت شروع می کنيم 
که قرار است کارها و وظايفی را به انجام برسانيم. 
گاهی به داليل مختلف، از تنبلی گرفته تا به 
تعويق انداختن، درصد زيادى از کارهاى ما انجام 
نمی شود و همين امر باعث می شود که احساس 
بدى نسبت به خود پيدا کنيم. در اين مطلب به 
بررسی ريشه هاى اين موضوع پرداخته ايم. در 

ادامه با ما  همراه باشيد.
 چطور می توانيد کارآيی خود را بهبود دهيد؟ 
پاسخ واضح است؛ هدفی تعيين کنيد، طرحی 
براى آن در نظر بگيريد و آن را عملی کنيد. البته 
همه  ما می دانيم که اين ايده ى خوبی است اما به 
همان اندازه مطمئن هستيم که در مورد ما چيزى 
را عوض نخواهد کرد! مانند وقتی که بوکسورى 
را در رينگ مبارزه می بينيم و از دور تشويقش 
می کنيم تا حريف را ناک اوت کند.اجازه دهيد 
سوال را طور ديگرى مطرح کنيم: چه عواملی 

باعث می شود که تالش مفيد نداشته باشيد؟
 مشکل ۱: نداشتن اولویت بندی

گاهی اوقات کارهاى زيادى انجام می دهيد، اما 

در واقع کار خاصی انجام نداده ايد. »من وقت 
ندارم« دروغی است که اکثر ما به آن عادت 
زمان  روز  در  ساعت  ما ۲۴  همه ى  کرده ايم. 
داريم. پس به جاى »وقت ندارم« بايد بگوييم: 

»اين کار در اولويت من نيست.«
در اينجا الزم است که کمی واقع گرايانه يا حتی 
بدبينانه به موضوع نگاه کنيم. اين سوال را از خود 
بپرسيد که آيا تمام کارهاى ليست وظايف خود 
را انجام می دهيد؟ طبيعتا پاسخ منفی است. از 
اين رو می توان گفت اکثر مواقع، بعضی کارها 
از قلم می افتند. واقعيتی که بهتر است آن را قبل 
از هر چيز بپذيريم.پس بهتر است سوال خود 
کارها  اين گونه مطرح کنيم: »انجام کدام  را 
اهميت دارد؟« قانون ۲۰/۸۰ را همه شنيده ايم 
که می گويد ۸۰ درصد نتايج کارهاى ما مربوط 
به ۲۰ درصد فعاليت هايی که انجام می دهيم 
هستند. پس چنانچه بتوانيم اين ۲۰ درصد را 
به بهترين روش ممکن انجام دهيم، تحوالت 
فوق العاده اى در برنامه هاى خود ايجاد خواهيم 
کرد. اين حالت مثالی از تعلل نوع سوم است که 

در آن افراد با به تعويق انداختن کارهاى جزئی 
روى مسائل مهم تر دقيق می شوند.البته در اينجا 
بحث با اهميت و بی اهميت مطرح نيست. بلکه 
اهميت، يک معناى نسبی دارد. آيا کار  مهم ترين 

کارى است که بايد انجام دهيد؟
حال اين پرسش پيش می آيد که چطور اين 
»کال  پرفسور  کنيد.  پياده سازى  را  راهکار 
نيوپورت« از دانشگاه جورج تاون واشنگتن راه 
حل هوشمندانه اى را پيشنهاد می دهد؛ فرض 
ساعت  هر  )يا   ۵:۳۰ ساعت  است  قرار  کنيد 
طورى  بايد  پس  برويد.  منزل  به  ديگرى( 
برنامه ريزى کنيد که تمام کارهاى شما در اين 
بازه ى زمانی انجام شود. چرا که با محدود کردن 
زمان خود، ديگر نمی توانيد خوش بين باشيد و 

بهتر می توانيد اولويت هاى خود را تعيين کنيد.
 مشکل ۲: نبود فضای مناسب

نتايج تحقيقات نشان داده است که کار کردن در 
محيط هاى باز ادارى که هيچ گونه پارتيشن بندى 
در آن وجود ندارد، فاجعه است و ميزان کارآيی 
در اين گونه فضاهاى کارى به حداقل می رسد. 

دليلش هم واضح است؛ حواس پرتی کارکنان. 
تحقيقات صورت گرفته در مورد برنامه نويسان 
کامپيوتر، نشان داده است که کارآمدترين اعضاى 
اين گروه در يک نکته وجه اشتراک داشته اند که 
ارتباطی به ميزان هوش آن ها هم نداشته است. 
بلکه کارفرمايان آن ها محيط کارى را طورى 
پرت کننده ى  عوامل  از  که  بودند  کرده  مهيا 
حواس، خبرى نباشد.از اين رو سعی کنيد که 
عوامل بر هم زننده ى تمرکز در محيط کار را 
از خود دور کنيد. حتی اگر امکانش وجود دارد 
محلی دنج در محيط کار خود براى مخفی شدن 
پيدا کنيد. از اتاق کنفرانس يا هر فضاى ديگرى 
که امکان مزاحمت بقيه وجود ندارد بهره بگيريد.
 شايد در وهله ى اول اين پيشنهاد شوخی به 
نظر برسد. در صورتی که چنين نيست. پرفسور 
»سون کارلسون« مطالعاتی روى مديران عامل 
چند شرکت انجام داد. نتايج تحقيقات نشان داد 
که هيچ کدام از اين مديران طوالنی تر از ۲۰ 
دقيقه نتوانستند کار خود را بدون وقفه و عامل 

بازدارنده انجام دهند.

 مشکل ۳- عادت های بد
فرض کنيد روز کارى شما شروع شده است و با 
انگيزه ى باال می رويد که پشت ميز خود بنشينيد 
تا روى پروژه ى کارى خود مشغول شويد. قبل از 
شروع کار بنا به عادت هميشه سرى به ايميل ها 
در  آن ها  کردن  گلچين  به  شروع  و  می زنيد 
اينباکس شلوغ خود می کنيد. فيسبوک و تلگرام 

هم که به قوت خود باقی هستند.
افسار  عادت ها  که  می آيد  پيش  مواقع  خيلی 
اجازه نمی دهند  به دست می گيرند و  را  ذهن 
که هدف اصلی خود را دنبال کنيد.ريشه ى اين 
مشکل در کجا است؟ مغز شما! »الکس کرب« 
عصب شناس دانشگاه کاليفرنيا )UCLA( در اين 
خصوص می گويد: »عملکرد ماده ى خاکسترى 

مغز پيچيده است.«
وقتی تصميم می گيريد که بين انجام چند کار 
از مغز شما  انتخاب کنيد، سه بخش  يکی را 
درگير اين انتخاب می شوند. لزومی  ندارد که نام 
اين بخش ها را حفظ کنيد اما خوب است که 

با کارکرد و نحوه ى راى دهی آن ها آشنا شويد.

عارفانه روز

اگر پروردگار را بدون هيچ قيد و شرطی دوست داشته 
باشيد، او هم قلب شما را از عشق بدون قيد و شرطی 

که نسبت به همه انسان ها دارد، لبريز می سازد.

طراح: نسرین کاری                        
افقی: 1- مرکز ایاالت نوادا - هم 
صحبت 2- رخ - ناله، افغان - باغ 
 - مرد  آزاد   - برق  نیروی  3-واحد 
برنده  پوشش   - مفعولی  عالمت 
-  ویتامین جدولی 4- اعمال حج - 
روستا، ده - کسب 5- جلوتر - تیغ 
سرتراشی - کشت و زرع 6- هدیه 
- شب ها 7- اتمی که بار الکتریکی 
اضافه داشته باشد - عفونت مزین 
و  ربط  حرف   - ریه  مخصوص 
تعجب   -8 مرکب  جمع   - عطف 
زنانه - خوب نیست - کنار چیزی 
- یازده 9- پشیمانی -  مایه حیات 
- صد متر مربع - گندم آسیاب شده 
کردن  صبوحی   - هرم  جمع   -10
امتحان شده   - نیست  غریبه   -11
- مهر شتر 12- حرف جزء عربی 
- تیرگی، دل تنگی - نرم، آرام 13- 
درخت زبان گنجشک - طرف - از 
دامنه  مخفف   - تلخ   - ندا  حروف 
14- مجبور- مایه و اصل هر چیز 
است  پرنده   -15 نشده  آقا  هنوز 
هفت  بازیگر   - بلند  پاهای  دارای 

دقیقه تا پاییز
باستانی  نژادهای  از   -1 عمودی: 
انسان که دوره زندگی شان تا عصر 
ادامه داشته - جمع حال 2-  حجر 
پیش قسمت، پیش بها - وادار کردن 

3- تابنده، درخشان - از جنس آهن 
- رها 4- مدت عمر - جهنم - جمع 
امیر - کیف مسافرتی 5- کلمه ای 
است که در مقابل ترحم و مدح می 
است  فلزی    - تو  بر  افسوس  آید، 
سرخ رنگ -خمیرگی کاغذ یا پارچه 
غذای- مواد مفیدی که جهت ازدیاد 
دهند  زمین  به  زراعتی  محصول 
تر  چیره  غالبتر،    - روشنایی   -6
-  مددکنده - ناله 7- حرف خیطی 
-جمع  بیماری   - بالغ  رسنده،   -
مورد 8- روییدنی - دستگاه خزانه 

خاندان  گرفتن-   پیشی   -9 برق 
مخفف   - تندرستی  سالمتی،   -
درون   - خانواده   - بله   -10 ماه 
ناگهانی  لکنت  تیره 11-   - چیزی 
زبان -  دریا - پروردگار - بی جان 
12- آتش-  مقوای نازک - مخالف 
ابد  همه 13- رودی که از ارتفاعات 
مسکو سرچشمه می گیرد -  متاع 
کسی   -14 رسیدن  ستایش  به   -
که کاشی را نصب می کند - جمع 
یمین به قوه و برکن 15- تلخ شدن، 

تلخی - بادام کاغذی

جدول ۳57۱
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ايجاد يک زندگی شاد  در آن است که کارى را بيشتر 
انجام دهيد  که از آن لذت می بريد کارى که سعادت، 

نشاط، انگيزه،  انرژى تان  از آن نشات می گيرند.

از ميان اهداف خود هدفی را انتخاب کنيد که  اميد 
بيشترى به  موفقيت آن داريد و در تالش  براى 
تحقق آن,  به فکر تاييد يا تکذيب ديگران نباشيد.

  123456789101112131415

کییازومیبارومح1

ورابباشینزهار2

رازعاخرنملسم3

کقشاقعماوجهوا4

وتراسجساممرن5

راهیمامترجاه6

ارهدنیارهابا7

ننسمدبهپسونمس8

هعدارراتفرنت9

زیرگلوگنشکشر10

اودامجشیرتای11

دلبهماقادنخبل12

یبیبنجسجندنی13

نیرتیومردیتشز14

هاگهدعوناتسرنه15

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

تجربه کنید.   09158668002

یک شاگرد برای آب شیرین کن 
معصومیه نیازمندیم.
09395068668

به چند نفر نیروی خانم و آقا 
برای کار در رستوران نیازمندیم.

ساعت تماس: 11-22
خیابان محالتی - مقابل پارک 
آزادگان     09152694969

فروش دو قطعه زمین 
کشاورزی برای باغ ویال 

هر کدام 4000 متر
09153621595

فروش یا معاوضه 
قطعات 5000 متری زمین کشاورزی با 

آب و برق و فروش یا معاوضه مرغداری 
30 هزاری تمام اتومات همراه با آب 

شیرین اختصاصی و دوربین مدار بسته 
09153610176

09153610112-09151636368

به تعدادی نیروی آقا با 
تحصیالت IT برای پروژه بهنگام 
سازی کارت خوان های بانکی 
در خراسان جنوبی نیازمندیم.

09018017527

فراخـوان همکـاری

موسسـه خیریـه مهـر ماندگـار 
)با مجوز و تحت نظارت سازمان بهزیستی(

برای تکمیل کادر و گسترش فعالیت ها به کارشناس و 
 کارشناس ارشد روانشناسی عمومی ، روانشناسی بالینی

 و مددکاری نیازمند است. دارندگان مدارک فوق می توانند 
تصویر مدارک هویتی و تحصیلی و رزومه کاری خود را به 
آدرس ذیل ارسال و یا در ساعات اداری تحویل فرمایند. 
بیرجند، خیابان طالقانی ، نبش کوچه مهدیه ، ساختمان آلما 

طبقه چهارم           32211826 - 09370371133

ups خرید ضایعات باطری
09197491800

فروش منزل ویالیی در مهرشهر، 150 متر
 2 طبقه، 200 متر بنا، نوساز و قابل معاوضه
 با ملک در تهران و حومه با 20 میلیون تومان

 وام 7 درصد     09125725020

فروش منزل مسکونی 500 
مترمربع، واقع در شهر قهستان 

منطقه درمیان  فی: توافقی 
09391487085 - حاتمی

فست فود فعال با موقعیت عالی
 به علت مهاجرت با قیمت استثنایی

 به فروش می رسد 
قابل معاوضه با خودرو 

)فروش فوری(  09156672933
به 5 نفر بازاریاب  آقا حداکثر سن 
30 سال با حقوق و پورسانت عالی 

 نیازمندیم 
شرکت دوشه آمل هراز - بلوار شهدای 
عبادی - جنب اداره امور عشایری داخل 

باسکول 60 تنی

نقاشی  ساختمان
انواع رنگ های روغنی، پالستیک، اکرولیک، 

مولتی کالر، کنیتکس، کناف و....

 با قیمت مناسب
  09156633230- برگی

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

32210570  - 09159618050

مشـاور امالک  فـدک
خرید و فروش امالک شعبانیه - نرجس  

دهلکوه و مسکن مهر 
32316971 - 09151304064 خسروی

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
نصب ، تعمیر، سرویس

 لوله کشی انواع کولرهای گازی 
)اسپیلت(  و کولرهای آبی
 09195632840
09155629331

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

پیچ و رولپالک نما
شستشوی نما

09156694379- موذن

فــرش هامـون

با خرید 24 متر فرش
 6 متر رایگـان

 دریافت کنید
* تعویض مبل و فرش
* کارت خرید کاالی 

ایرانی پذیرفته می شود

نبش مطهری 21/1

32228253

ایزوگام و قیرگونی کاظم سالخورده 
ازماخریدنکنید،اماقیمتراازمابپرسید
       09155612949 - 32331050 

میدان آزادی – ابتدای خیابان شهید برگی

با 10 سال بیمه

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
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تنیس باز خراسان جنوبی مدال برنز را به گردن آویخت

در مسابقات قهرمانی تنیس روی میز پیشکسوتان کشور علی رحیم زاده 
از  استان خراسان جنوبی با گردن آویز برنز بر سکوی سوم رقابت ها 
ایستاد. به گزارش فارس، در این ماراتن ملی علی رحیم زاده از استان 
ایستاد،  رقابت ها  سوم  سکوی  بر  برنز  آویز  گردن  با  جنوبی  خراسان 
مهران احدی از تهران قهرمان شد و محسن سرائیان از اصفهان نایب 
قهرمانی را از آن خود کرد. گفتنی است: در این دوره از مسابقات 64 
ورزشکار پیشکسوت رشته تنیس روی میز کشور در رده سنی 40 تا 49 
سال طی چهار مرحله و 239 بازی در سالن آکادمی تنیس روی میز مجموعه 
ورزشی انقالب تهران از 13 تا 16 مردادماه جاری با یکدیگر به رقابت پرداختند.

مرکز آموزش 04 امام رضا)ع( شهرستان بیرجند 
از سد تیپ 230 گرگان گذشت

در مسابقات قهرمانی هندبال نزاجای کشور نماینده استان، بر تیپ 230 
گرگان پیروز شد. به نقل از فارس، مسئول تربیت بدنی مرکز آموزش 04 
امام رضا )ع( بیرجند گفت:  هندبال مرکز آموزش 04 در نخستین بازی 
خود به مصاف نماینده کرمانشاه رفت که با نتیجه 17 بر 16 از سد تیپ 
181 کرمانشاه گذشت. حسین کوثری افزود: نماینده هندبال خراسان جنوبی 
در دومین رقابت خود در مقابل تیپ 230 گرگان ظاهر شد که با نتیجه 
14 بر 12 نماینده گلستان غلبه کرد. وی تصریح کرد: مسابقات قهرمانی 
هندبال نزاجا با حضور 12 تیم از مراکز آموزشی و قرارگاهی نیروی زمینی ارتش 
جمهوری اسالمی ایران به میزبانی تیپ 116 قزوین در حال برگزاری است.

کسب 2 مدال رنگین توسط دو و میدانی کار استان

فارس- عادل بهرامیان در سیزدهمین المپیاد ورزشی دانشجویان کشور در 
رشته پرش طول با کسب مدال طال بر سکوی نخست ایستاد و در پرش 
سه گام به مدال نقره رسید. رئیس هیأت ورزش های دانشگاهی استان با 
اشاره به کسب پنج مدال رنگی بانوان دانشجوی استان در سیزدهمین المپیاد 
ورزشی دانشگاه های کشور تصریح کرد: آرزو حیدری از دانشگاه کوثر بیرجند 
در دو ماده یک هزار و 500 متر و 5 هزار متر مسابقات دو و میدانی با 
گردن آویز طال بر سکوی نخست رقابت ها ایستاد. سمیه نطقی مقدم نیز از 
دانشگاه بیرجند در ماده پرتاب نیزه مسابقات دو و میدانی این المپیاد با گردن آویز 
طال قهرمان شد و در رشته پرتاب وزنه مقام دوم رقابت ها را به دست آورد.

ریو 2016؛ تیرانداز المپیکی ایران فینالیست شد

به  امتیاز   417 با کسب  ایران  المپیکی  تیرانداز  احمدی  الهه  ایرنا- 
فینال رقابت های تیراندازی سی و یکمین دوره بازی های المپیک 
ریو 2016 راه یافت. در این مرحله 40 تیر در چهار مرحله شلیک 
شد و هشت نمایندگان کشورها به فینال راه یافتند. همچنین نجمه 
خدمتی دیگر بانوی المپیکی کشورمان در این مرحله با کسب 415 
امتیاز در جایگاه یازدهم قرار گرفت و از راه یابی به فینال بازماند.

وجود مقدار کافی از روغن و چربی در رژیم غذایی براي 
سالمت بدن ضروري است، زیرا موجب تامین انرژي 
مورد نیاز بدن، اسیدهاي چرب ضروري و ویتامین هاي 
محلول در چربی می گردد. اما باید توجه داشت که 
براي حفظ سالمت بدن الزم است که مصرف انواع 
نباتی مایع  روغن و چربی محدود شود. روغن هاي 

با دارا بودن درصد پایینی از اسید چرب اشباع، مقادیر 
کافی از اسیدهاي چرب غیر اشباع و نداشتن کلسترول 
براي تغذیه مناسب ترند. روغن نباتی جامد حاوي مقادیر 
زیادي اسیدهاي چرب اشباع شده است که در درازمدت 
براي بدن زیان آور می باشد. براي پیشگیري از ابتال به 
اضافه وزن و چاقی که خود زمینه ساز بیماری هایی نظیر 

دیابت، بیماریهاي قلبی و عروقی، افزایش فشارخون، 
سکته هاي قلبی و مغزي، بیماریهاي اسکلتی استخوانی 
مثل و بعضی از انواع  سرطانهاست  توصیه می شود: 
1- مصرف انواع چربیها و روغن ها را محدود کنید 
2- مصرف روغن مایع را جانشین روغن جامد کنید.
معاونت غذا ودارو دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

اول تماس با اورژانس 
بعد مصرف سرخود آسپیرین

اگر شما دچار عالیم هشداردهنده حمله قلبی 
)نظیر درد سینه( شدید، مهمترین اقدام تماس با 
اورژانس یا 115می باشد. هرگز بدین صورت عمل 
نکنید که ابتدا آسپیرین مصرف کنید تا ببینید که 
آیا درد کم می شود یا خیر و سپس با اورژانس 

تماس بگیرید. بلکه ابتدا با اورژانس تماس بگیرید 
و سپس یک عدد آسپیرین بزرگساالن مصرف 
نمایید. اگر شما یا یکی از اعضای خانواده تان دچار 
سکته مغزی شده اید، آسپیرین مصرف نکنید یا 
استفاده از آن را به فرد بیمار توصیه نکنید، چرا که 
تمامی سکته های مغزی توسط لخته خون ایجاد 
نمی شوند. پرسنل بخش اورژانس بهترین افراد 
برای تصمیم گیری در مورد این مسئله هستند.

نشانه های رایج  افسردگی نوجوانان
 

ی  برنامه  و  غذایی  عادت های  در  تغییر   -1
خواب )خوردن و خوابیدن بسیار زیاد یا بسیار 
کم( 2- تغییرات قابل توجه در وزن )افزایش 
از  گیری  کناره  گوشه گیری،   -3 کاهش(  یا 
دوستان یا اعضای خانواده 4- بروز عصبانیت 
/ طغیان ناگهانی 5- بی قراری یا اضطراب 

حتی  انتقاد،  دربرابر  تند  واکنش    -6 عمومی 
خطاکاری  یا  پسندی  خود   -7 سازنده  انتقاد 
 -9 فراموشکاری  تمرکز،  عدم  دودلی،   -8
احساس بی ارزشی و گناه 10- شکایت های 
کامل  سالمت  درعین  بیماری  از  درپی  پی 
برای  اشتیاق  و  انگیزه  نداشتن  جسمی 11- 
مواد مخدر و  از  استفاده  روزمره 12-  زندگی 
الکل 13- فکر کردن به خودکشی یا بیان آن.

عوارض استفاده از دستگاه تصفیه آب

استفاده از دستگاه های تصفیه آب نه تنها تاثیر 
شرب  آب  سالمت  میزان  افزایش  بر  مثبتی 
می  نابود  هم  را  آب  مفید  امالح  بلکه  ندارد 
استفاده  انجام شده،  بر اساس تحقیقات  کند. 
از دستگاههای تصفیه کن موجب از بین رفتن 
90 تا 95 درصد از امالح مفید آب می شود. 

دستگاه های تصفیه آب امالح مفید آب را از 
بین می برد و آن را به آب مقطر تبدیل می 
کند و اگر قطعات دستگاه استاندارد نباشد مواد 
تشکیل دهنده دستگاه چون تماس مستقیم با 
آب دارد سالمت مصرف کننده را به خطر می 
اندازد. پس اگر به خاطر سالمت آب از دستگاه 
های تصفیه آب استفاده می کنید یا قصد خرید 
آن را دارید عواقب آن را هم در نظر بگیرید.

باد کولر چه بالیی سرتان می آورد؟

1- مشکالت تنفسی: هنگامی که سیستم تهویه 
مطبوع کاماًل تمیز نشود و فیلتر آن تغییر نکند، 
یک زمین پرورش تمام عیار برای رشد باکتری ها 
و قارچ ها ایجاد می شود 2- خستگی، سردرد و 
احساس بیماری: بسیاری از کارمندانی که زیر باد 
کولر کار می کنند بعد از آنکه محل کارشان را 

ترک می کنند اغلب احساس خستگی بیش از حد 
معمول، سردرد و احساس ضعف عمومی را تجربه 
می کنند 3- انتقال آلودگی هوا به داخل خانه: 
هنگام استفاده از کولر، هوای تازه را وارد خانه نمی 
کند بلکه هوای قدیمی داخل آن در گردش است 
پس افراد بیشتر مستعد ابتال به بیماری ها خواهند 
سرد  و  هوای خشک  پوست خشک:  شد 4- 
منجر به از دست رفتن رطوبت پوست می شود.

فایده جویدن آدامس 
در خالصی از وسواس فکری

  
از  رهایی  الغری،  برای  آدامس  جویدن 
افسردگی و دهها مشکل دیگر توصیه می شود. 
اما جدیدترین فواید جویدن آدامس برای افرادی 
است که از افکار مزاحم رنج می برند. زمان های 
زیادی پیش می آید که آهنگ یا فکر خاصی در 

ذهن انسان تکرار می شود و خالصی از آن به 
سختی صورت می گیرد. که در واقع  این امر به 
شدت خسته کننده و گاهی فلج کننده است. اما 
اکنون محققان دریافته اند که جویدن آدامس 
می تواند راه حل ساده ای برای این معضل باشد. 
بر اساس این یافته ها، جویدن آدامس می تواند 
خاطرات  عود  از  جلوگیری  برای  همچنین 
آزاردهنده در مغز مورد استفاده قرار بگیرد.

نکاتی در مورد روغن هاي مایع خوراکی

نجات جان یک زن 80 ساله 
توسط مأموران وظیفه شناس شهرستان فردوس 

  
فرمانده انتظامي استان از نجات جان شهروند80 ساله در فردوس 
خبر داد. سرهنگ مجید شجاع در گفتگو با پایگاه خبري پلیس گفت: 
مأموران انتظامی فردوس جمعه شب در سطح شهر مشاهده کردند 
که راننده یک دستگاه تریلي بدون توجه به حاشیه خیابان به صورت 
دنده عقب در حال حرکت بود که به پیرزن 80 ساله برخورد کرد. 
وي افزود: مأموران بالفاصله با عالئم هشداري، راننده تریلي را 
متوجه شهروند 80 ساله کردند و تریلي متوقف شد. این شهروند 
زائر امام رضا )ع( بود و با خودرو شخصي جهت اقامه نماز توقف 
کرده بودند که هنگام عبور از بلوار توسط تریلي زیر گرفته شد 
و با هشدار مأموران  وظیفه شناس از مرگ حتمي نجات یافت.

هشدار پلیس فتا
در خصوص استفاده نکردن از شبکه تلگرام

در  شهروندان  به  توصیه  ضمن  ناجا  فتا  پلیس  رئیس 
خصوص استفاده نکردن از شبکه پیام رسان تلگرام، گفت: 
غالباً اطالعات بارگذاری شده در این سرور توسط بیگانگان 
مورد سوء استفاده قرار می گیرد. به گزارش ایرنا سردار کمال 
هادیانفر با اشاره به اینکه سرورهای این پیام رسان در داخل 
کشور نیست، افزود:  ادمین اصلی تلگرام اراده جدی در برخورد 
با پدیده جرم در حوزه های اجتماعی، فرهنگی و اخالقی را 
ندارد. رئیس پلیس سایبری کشور بیشترین مشکالت مطرح 
شده توسط مراجعه کنندگان طی برگزاری یک دیدار مردمی 
را نحوه استفاده و فعال شدن پیام رسان تلگرام عنوان کرد.

توقیف یک دستگاه کشنده دانگ فنگ 
با 10 میلیون ریال خالفی

رئیس پلیس راه استان خراسان جنوبی از توقیف یک دستگاه 
کامیون کشنده دانگ فنگ با خالفي 10میلیون ریال خبر داد. 
به گزارش پایگاه خبری پلیس، سرهنگ حسین رضایی گفت: 
در راستاي برخورد با رانندگان متخلف و حادثه ساز، مأموران 
پلیس راه شهرستان قاین هنگام کنترل خودروهاي عبوري 
یک دستگاه کامیون کشنده دانگ فنگ را به علت تخطي 
از سرعت مجاز متوقف کردند. وي افزود: پس از توقف این 
خودرو و استعالم به دست آمده، مشخص شد خودرو داراي 
مبلغ 10میلیون ریال خالفي معوقه در سیستم اجرائیات راهور 
است. رضایی افزود: این خودرو طبق قانون روانه پارکینگ شد.

زخمی شدن 41 نفر طی هفته گذشته 
در تصادف های درون شهری خراسان جنوبی

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان در تشریح این خبر 
گفت: در هفته گذشته با وقوع 33 فقره تصادف درون شهری 
41 نفر زخمی شدند. به نقل از ایرنا، سرهنگ علیرضا رضایی، 
افزود: بیشترین آمار زخمی ها مربوط به موتورسیکلت سواران با 
34 درصد بوده است. وی ادامه داد: علت 42 درصد از مجموع 
تصادف های درون شهری رعایت نکردن حق تقدم، 27 درصد 
توجه نکردن به جلو و 36 درصد سایر علت هاست که بیشترین 
این اتفاق ها در حد فاصل ساعت 10 تا 12 ظهر بوده است. وی 
از رانندگان خواست ضمن احترام به مقررات راهنمایی و رانندگی، 
انضباط ترافیکی را رعایت کرده تا شاهد حوادث ناگوار نباشیم.

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
32442331

09155622050

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

     نبش انقالب 6- شهریاری  32229117-  3778  164 0915    

سینما بهمن سینمای خانواده 

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

شروع  ساعت 
سانس ها

14:3016:151820

32222636 - 056تلفن

زاپــــــــاس

اخالق ، انصاف ، کار خوب 
سرلوحه خدمات ماست

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

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

 09159634038
09155642959

رحیم آبادی

حمل بار و اثاثیه منزل رحیم آبادی

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

نصب شیرآالت ، سرویس کولر 
لوله باز کنی با فنر برقی

تشخیص و رفع ترکیدگی لوله 

    09158651167 - شهریاری
09158994086 - 09151104086  رسولی                100 درصد تضمینی

دستگاه
 ساب سیار 

امیرآبادی زاده
ساب انواع سنگ های  مرمر گرانیت 

و موزاییک ساده  
09156706538 

حمـــل اثاثیـــه 
100 درصد تضمینی با  کارگر ماهر و ماشین اتاق بزرگ

مسیر مشهد و  زاهدان
 09159618581- 09363448729  فاروقی

اجــرای سنــد بالســت
انواع پروژه های صنعتی، کارخانجات، مخازن و ماشین آالت

خدمات و تعمیرات و اجاره انواع کمپرسورهای هوای فشرده

آدرس: بیرجند - جاده شکراب - مجتمع کارگاهی خودروکاران
همراه: 09157234683   مدیریت: محمدمهدی زرگری
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اتمام فاز دوم طرح گردشگری مزار کاهی شهرستان سربیشه

دادرس مقدم- فاز دوم اجرای طرح گردشگری مزار کاهی شهرستان سربیشه با اعتبار 149 میلیون ریال پایان یافت. هاشم اتفاقی مسئول نمایندگی میراث فرهنگی شهرستان سربیشه 
در این خصوص گفت: فاز دوم اجرای طرح گردشگری مزار کاهی با بخشی از اعتبار مصوب در سال مالی 94 اجرا گردید و متاسفانه اعتبار مصوب از محل ماده 180 امسال در این پروژه 
تخصیصی نداشت. وی افزود: بهسازی فضاهای موجود، محوطه سازی، کف سازی و اجرای دیوار ساحلی به اجرا در خواهد آمد و هم اکنون این محدوده آماده پذیرایی از مسافران می باشد. 

یکشنبه * 17 مرداد 1395 * شماره 3571
7

آغاز روند صدور اسناد
برای اراضی موسوی

فرماندار  ور-  پیشه 
آغاز  از  بیرجند  شهرستان 
برای  اسناد  صدور  روند 
و  داد  خبر  موسوی  اراضی 
پیگیری  پیرو  کرد:  عنوان 
های  رسانی  اطالع  و  ها 

اسناد  صدور  موسوی  اراضی  درخصوص  قبلی 
مالکیت این اراضی شروع می شود. ناصری  ادامه 
داد: در حال حاضر عملیات تفکیک اراضی در حال 
انجام بوده و نقشه ها و صورتجلسات تفکیک در 
اسناد  است و صدور  آماده سازی  و  بررسی  حال 
اولیه از پایان هفته جاری شروع خواهد شد. وی 
تعداد  بودن  باال  به  توجه  با  کرد:  نشان  خاطر 
اسنادی که باید برای کلیه قطعات صادر شود اداره 
محترم ثبت اسناد و امالک بیرجند با بکارگیری 
موضوع،  به  بخشیدن  سرعت  و  امکانات  همه 
نماید.  صادر  را  اولیه  اسناد  دولت  هفته  پایان  تا 
این  اینکه  از  پس  کرد:  تصریح  بیرجند  فرماندار 
مرحله بدون مشکل به پایان برسد، انتقال اسناد 
به نام خریداران آغاز خواهد شد و درخصوص آن 

مجددا اطالع رسانی الزم صورت خواهد گرفت.

بازدید مشترک از 
مجتمع های بین راهی شهرستان فردوس 

تابستانی  سفرهای  شروع  به  توجه  با  سربازی- 
بر  کشوری  های  دستورالعمل  به  عنایت  با  و 
با ستاد  برنامه ریزی های به عمل آمده  اساس 
راستای  در  و  استان  سفر  اجرای  هماهنگی 
حمایت از حقوق مسافران و گردشگران تعدادی 
از کمپ های اسکان مسافران و پارکها و مراکز 
محیط  و  بهداشت  های  کمیته  با حضور  رفاهی 
زیست، ارزیابی، حمل و نقل و شهرسازی، کمیته 
شهرستان  سفر  ستاد  دبیرخانه  و  ها  شهرداری 
میدان  در  واقع  مراکز  گرفت.  قرار  بازدید  مورد 
شهید صبور ، خیابان شهدا، میدان غدیر، پارک 
نظارت،  ضمن  و  بازدید  دلگشا  پارک  و  ملت 
نواقص به نیروهای مسئول مستقر در مراکز یاد 
شده، تذکر و با حفظ وضعیت مطلوب، به ارتقای 

خدمات به مسافران اشاره شد.

افتتاح و کلنگ زنی 3 پروژه
توسط راه آهن شرق

فارس- معاون فنی و زیربنایی راه آهن شرق گفت: 
در هفته دولت سال جاری سه پروژه به ارزش 22 
میلیارد و 700 میلیون ریال توسط راه آهن شرق 
کرد:  اضافه  شرقی  می  شود.  افتتاح  و  کلنگ زنی 
توسط این اداره کل در هفته دولت پروژه احداث 
سایه بان سازه فضایی سکوی یک و دو ایستگاه 
و  کلنگ زنی  ریال  میلیارد   17 اعتبار  با  طبس 
با سه  پروژه های ساختمان پلیس ایستگاه خواف 
میلیارد ریال و بتن ریزی سکوی ایستگاه بهاباد با 

دو میلیارد و 700 میلیون ریال افتتاح می شود.

بیش از ۶ هزار و ۴۵۰ تن خرما
در استان برداشت می شود

تسنیم- رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان با 
بیان اینکه تعداد بهره برداران خرما در استان هزار و 
۶00 نفر است، گفت: پیش بینی می شود امسال از 
هزار و9۶9 هکتار ۶ هزار و4۵7 تن خرما برداشت 
سطح  بیشترین  کرد:  اظهار  مطلق  ولی پور  شود. 
شهرستان  به  مربوط  استان  در  خرما  زیرکشت 
افزود:  وی  است.  هکتار  و۶09  هزار  با  طبس 
استان هزار و  بهره برداران خرما در  تعداد  امسال 
۶00 نفر است که سال گذشته ۵ هزار و 870 تن 
ارقام اصالح شده  افزود:  برداشت شد. وی  خرما 
خرما در خراسان جنوبی شامل کبکاب، مضافتی، 
پیارم، بریم، برحی، دبری، زاهدی، و ارقام بومی 

شامل پرکو، محلی طبس، خاره خوش است.

خسارت ۴۲۸ میلیاردی خشکسالی
بر تولیدات دامی شهرستان سرایان

در  گفت:  سرایان  کشاورزی  مدیرجهاد  مهر- 
مجموع خشکسالی ها تاکنون بالغ بر 428 میلیارد 
و ۶74 میلیون ریال بر حوزه تولیدات دامی سرایان 
خسارت وارد کرده است. سلیمانی با بیان اینکه در 
مجموع خشکسالی تاکنون بالغ بر  22۵ میلیارد و 
8۵۶ میلیون تومان به شهرستان سرایان خسارت 
وارد کرده است، بیان کرد: از این میزان 98 میلیارد 
به  از خسارت وارده  ناشی  تومان  و 700 میلیون 
 289 و  میلیارد   84 ها،  زیرساخت  و  آبی  منابع 
تولیدات  به  وارد  از خسارت  ناشی  تومان  میلیون 
نیز  تومان  میلیون   8۶7 و  میلیارد   42 و  گیاهی 

مربوط به خسارت وارده به تولیدات دامی است.

همایش »گوهر علم و عفاف«
در تاالر میقات الرضا طبس برگزار شد

با دهه کرامت همایش »گوهر  تسنیم- هم زمان 
علم و عفاف« در تاالر میقات الرضا شهرستان طبس 
برگزار شد. مدیر کارگروه تخصصی آموزش خانواده 
حضرت  کرد:  اظهار  رضوی  خراسان  استان  در 
معصومه)س( 2۵ سال بعد از تولد امام رضا )ع( به 
دنیا آمدند و ظهور این بانو آغاز یک باب جدید در 
خلق زیبایی ها بود. وی افزود: امام رضا )ع( و امام 
صادق)ع( به دلیل شخصیت حضرت معصومه)س( 
به آن حضرت کریمه اهل البیت می گفتند. وی در 
ادامه این مراسم به تبیین حجاب روانی و همچنین 

ابعاد شخصیتی حضرت معصومه)س( پرداخت.

مدیران دستگاههای دولتی قوانین را 
برای مردم سهل و آسان کنند

سربازی- خشکسالی های 17 ساله فشار مضاعفی 
را بر مردمی که معیشت آنان از طریق کشاورزی 
تا  طلبد  می  و  کرده  وارد  گذرد  می  دامداری  و 
را  مردم  مالحظه  قبل  از  بیش  ها  اداره  مدیران 
کرده و قوانین را برای آنان سهل و آسان کنند. 
حسین اسماعیلی سرپرست فرمانداری فردوس در 
جلسه شورای اداری  از مدیران استانی خواست از 
نجابت مردم فردوس استفاده نابجایی نشود چون 
تحمل  اقتصادی  نظر  از  مردم  را  فشار   بیشترین 
همیشه  باید  مردم  کار  اندازی  راه  و  کنند  می 
مدیران  از  وی  باشد.  مسئوالن  نظر   مد 
درست  اطالعات  حساسیت  با  خواست  ها  اداره 
را به فرمانداری ارائه تا حقی از شهرستان ضایع 
نشود.اسماعیلی پروژه های هفته دولت را در سال 
جاری به نسبت سال گذشته به لحاظ ریالی بیشتر 
عنوان کرد و تاکید کرد: تالش شده تا پروژه های 
باالی 80 درصد، مشکالت آب، خشکسالی ها و 
در  امسال  اعتبارات  در   ها  شهرداری  به  کمک 
اولویت باشد. وی با گرامیداشت روز خبرنگارگفت: 
مدیران قدردان زحمات این قشر زحمتکش باشند. 
خبرنگار  روز  تبریک  با  نیز  فردوس  جمعه  امام 
تاکید  شهرستان  برای  بومی  فرماندار  انتخاب  بر 
تبلیغ  از  جلوگیری  سال  شعار  به  توجه  با  و  کرد 
مبارزه  و  داخلی  اجناس  خرید  خارجی،  کاالهای 
با قاچاق کاال را از محورهای مورد تاکید رهبری 
برشمرد. رئیس مرکز فنی و حرفه ای  فردوس 
ارائه  برای  ما  سعی  گفت:  گزارشی  ارائه  با   نیز 
گذشته  سال   در  جامعه  نیاز  مورد  های  مهارت 
1۶00 نفر را درقالب 249 هزار نفر ساعت آموزش 
دادیم. یعقوبی تصریح کرد:  سال گذشته به نسبت 
از  و  عملکرد  افزایش  درصد   44 آموزشی،  تعهد 
رشد 88 درصدی برخوردار بوده است. رئیس اداره 
ثبت اسناد و امالک فردوس نیز از صدور 3۵00 
سند مکانیزه، 187 مورد سند برای دولت، صدور 
گذشته  سال  در  رسمی   اسناد  دفاتر  در   117۵2
خبر داد. ندایی با بیان اینکه بر اساس ماموریت 
جدید، با اجرای قانون حد نگار تمام امالک واقع 
در جغرافیای کشور باید سند دار شود تاکید کرد: 
اختالفات  از  بسیاری  قانون  این  اجرای  این  با 
قابل جبران  غر  از صدمات  و  میشود  رفع  ملکی 
وی  شود.  می  جلوگیری  اختالفات  این  از  ناشی 
از به سرانجام رسیدن سند مالکیت 7200 فنجان 
آب قنات بلده به عنوان اقدامی ملی با همکاری 
اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان نام برد. دراین 
جلسه که به یاد شهید کارگر محبی برگزار  شد 
سرهنگ محمودی به عنوان فرمانده جدید ناحیه 

مقاومت سپاه فردوس به حاضران معرفی شد.

نصب 3۴ دوربین کنترل سرعت
در محورهای مواصالتی شهرستان طبس

فارس- رئیس اداره راه و شهرسازی طبس گفت: 
در فاز نخست پروژه جانمایی دوربین های کنترل 
شهرستان  مواصالتی  محورهای  در  سرعت 
دیهوک،  محورهای  در  دوربین  عدد   18 طبس، 
 ۶ و  اصفهان  ـ  طبس  محور  در  دوربین   10
دوربین در محور طبس ـ دیهوک جانمایی شده 
و تا پایان سال نصب و به بهره برداری می رسد. 
اظهار  خبرنگاران،  جمع  در  دیروز  ظهر  کالنی 
کرد: فاز دوم این پروژه، تا پایان سال دوربین ها 
در محورهای طبس ـ یزد، طبس ـ بشرویه و ده 
محمد ـ عشق آباد ـ بردسکن نیز جانمایی خواهد 
در  اعتبار  تامین  صورت  در  کرد:  بیان  وی  شد. 
امسال و سال آینده تمامی محورهای مواصالتی 
شهرستان به دوربین های نظارتی مجهز می شود. 
را  دوربین  هر  راه اندازی  و  نصب  هزینه  کالنی 

مبلغ 3 میلیارد و ۵00 میلیون ریال عنوان کرد.

نخستین همایش علمی “دختران و حمایتهای 
روانی” در استان برگزار می شود

تسنیم- معاون امور اجتماعی اداره کل بهزیستی 
استان از برگزاری نخستین همایش علمی دختران، 
در  پایدار  توسعه  و  اجتماعی  روانی،  حمایت های 
دیروز  ظهر  موهبتی  داد.  خبر  جنوبی  خراسان 
به  همایش  این  کرد:  اظهار  خبرنگاران  جمع  در 
مناسبت میالد حضرت معصومه)س( و روز دختر 
دهه  با  هم زمان  امسال  مردادماه  دوم  نیمه  در 
کرامت برگزار می شود. وی افزود: محورهای اصلی 
حمایتهای  در  آموزش  نقش  شامل  همایش  این 
روانی، اجتماعی دختران شامل مهارتهای زندگی، 
سبک زندگی، آموزه های دینی، ارزشهای اخالقی 
و سبک زندگی اسالمی ایرانی است. این همایش 

در 19 مردادماه امسال در بیرجند برگزار می شود.

سرپرست اداره ورزش و جوانان سربیشه 
معرفی شد

جوانان  و  ورزش  کل  اداره  سرپرست  فارس- 
اداره  عنوان سرپرست  به  را  ذوقی  هادی  استان 
ورزش و جوانان سربیشه معرفی کرد. در سوابق 
و  ورزش  اداره  معاون  به  می توان  ذوقی  کاری 
جوانان و مدیر روابط عمومی قاینات و سابقه 11 
محمد  این  از  پیش  کرد.  اشاره  اداری  کار  ساله 
جوانان  و  ورزش  اداره  سرپرستی  عباسی   رضا 

شهرستان سربیشه را بر عهده داشت.

هالل  پروژه  به  شهر  شورای  عضو  مالیی- 
بیرجند اشاره کرد و افزود: به مسئوالن پروژه 
هالل سه بار فرصت داده شد و سه بار به شورا 
دعوت شدند که تخلفاتشان را رفع کنند و بیش 
از 8 میلیارد تومان از شهرداری تخفیف گرفته 
اند، اما تخلفات رفع نشد. جلسه هفتگی شورای 
شهر بیرجند با حضور 9 عضو و مدیح شهردار 

در سالن جلسات شورا برگزار شد.
کارهای  دستور  قرائت  با  شورا  رئیس  نایب 
تصریح  برای  استاندار  کرد:  بیان  جلسه  این 
ماده ۵  روند صدور مجوزهای کمیسیون  در 
دستور داده است که در خواست ها مستقیم 
در دبیرخانه این کمیسیون در اداره کل راه و 
شهرداری  به  آن  بعد  و  رسیدگی  شهرسازی 
ابالغ شوند. در این دستور کار نامه ای مبنی 
بر ایجاد پارکینگ در خیابان حکیم نزاری 1۵ 
با  باید  مطرح شد که برمبنای آن شهرداری 
هزینه 313 میلیون تومان این ملک را بخرد یا 

امتیازات قانونی به مالک بدهد.
به  را  پارکینگ  ایجاد  شورا  اعضای  از  یکی 
حذف  کرد:  تاکید  و  دانست  شهرداری  نفع 

پارکینگ خط قرمز ماست.
عضو دیگر شورا در این باره افزود: مردم از 
ناراضی  نزاری  حکیم  خیابان  ترافیک  وضع 

هستند و باید جواب آنها را داد.
دیگر عضو شورای شهر بیرجند هم خاطرنشان 
کرد: باید به خالی بودن جیب شهرداری توجه 
تومانی  میلیون   ۶00 بدهکاری  از  وی  کرد. 
و  داد  خبر  ها  پارک  سازمان  به  شهرداری 
این  عمرانی  بودجه  گذشته  سال  یادآورشد: 
شهرداری  هنوز  که  بوده  میلیارد   4 سازمان 

شهردار  مدیح  است.  نکرده  پرداخت  را  آن 
بیرجند در این باره گفت: سازمان ها از پارک 
ها ۶00 میلیون تومان طلب دارد که تاپایان 
سال تسویه خواهیم کرد. مصوب شد که در 
ایجاد پارکینیگ به مالک امتیازات قانونی داده 
شود. نفیسه نخعی نایب رئیس شورا با قرائت 
دستور کار بعدی عنوان کرد: ستادباز آفرینی 
پایدار شهری در نظردارد درباره تمام محدوده 
های فرسوده و بسته های حمایتی شهرداری 
و این ستاد را به شهروندان اطالع رسانی کند.

پروژه ای که پشت گوش انداخته شد

نایب رئیس شورا از احداث هتلی در بند دره 
خبر داد و افزود: این هتل باید از سال 87 به 
مدت سه سال ساخته می شد که متاسفانه 

مالک به تعهدات خود عمل نکرده است.
وی با بیان اینکه حمایت از سرمایه گذار یکی 
افزود: در آن زمان 7۵  از اهداف شورا است 
و  مالک  به  ساخت  عوارض  تومان  میلیون 
سازمان میراث فرهنگی و گردشگری تخفیف 
به شرط آن که در مدت سه  بود  داده شده 
سال آن را تمام کند اما سرمایه گذار تاکنون 
هیچ کاری از پیش نبرده است. به گفته وی 
این پروژه می تواند 1۵میلیارد وام بگیرد که 
در  است  موظف  فرهنگی  میراث  سازمان 

صورت تامین اعتبار آن را پرداخت کند.
یکی از اعضای شورا دراین باره عنوان کرد: 
از تعهد مالک هتل بند دره ۵ سال می گذرد 

و باید به مالک ضوابط قانونی ابالغ شود.
زمان  در  دره  بند  هتل  پروژه  گفتنیست 

مسئولیت وحدتی فرد شهردار گذشته بیرجند 
مطرح شده است.

8میلیارد تخفیف ؟

هالل  پروژه  به  شهر  شورای  از  عضوی 
مسئوالن  به  افزود:  و  کرد  اشاره  بیرجند 
پروژه هالل سه بار فرصت داده شد و سه بار 
به شورا دعوت شدند که تخلفاتشان را رفع 
کند و بیش از 8 میلیارد تومان از شهرداری 

تخفیف گرفته اند، اما تخلفات رفع نشد.
از  شد  مصوب  جلسه  این  ادامه   در 
سرمایه گذار هتل بند دره دعوت شود تا با حضور 
در شورا از ضوابط قانونی و تخفیف ها اطالع 
یابد. یکی دیگر از اعضای شورا از جمع پرسید 
 آیا سرمایه گذاران می توانند تخلف کنند؟ آیا 
می توانند 8 سال تاخیر کنند؟ همه اعضا شورا 

سکوت کردند. خبر خوش شورا در این جلسه 
تدوین دفترچه قیمت ملک بر اساس منطقه 
بود که باید به تایید فرمانداری برسد و هدف 
در  امالک  های  قیمت  کاهش  این طرح  از 

شهر بیرجند عنوان شد.

در حاشیه:

موضوعات جنجالی این جلسه شورا مطالبات 
میلیاردی شهرداری از دستگاه های اجرایی، 

پروژه هالل  و دست دستگاه های اجرایی 
در جیب شورا و شهرداری بود.

شهرداری زورش
به دستگاه های اجرایی نمی رسد

شهرداری   شهر،  شورای  از  عضوی  گفته  به 

های  دستگاه  از  تومان  ها  میلیارد  بیرجند 
اجرایی طلب دارد و سه ماه است که شکایت 
و  مانده  بی جواب  هایش  پیگیری  اما  کرده 

زورش به آنها نمی رسد.
های  صحبت  به  اشاره  با  شورا  دیگر  عضو 
های  دستگاه  کرد:  بیان  استاندار  پرویزی 
شورا  و  شهرداری  کیسه  در  دست  اجرایی 
نکنند.  یکی از اعضا با یادآوری به پرداخت 
شهرداری  اعتبارات  از  تومان  100میلیون 
و  نظامی  نهاد  یک  به  استانداری  توصیه  با 
وعده برگشت آن افزود: اگر استانداری دست 
پاسخگو  باید  که  کرده  شهرداری  جیب  در 
بیرجند  که شهرداری  درحالیست  این  باشد؟ 
به شدت با کمبود اعتبارات دچار شده است. 
به گفته مدیح دولت از ابتدای سال کمتر از 
یک میلیارد تومان به شهرداری بیرجند کمک 
کرده است. به گفته دیگر عضو شورا تخلفات 
پروژه هالل همچنان باقیست و مذاکرات با 
مسئوالن پروژه هالل نتیجه ای نداشته است.
از  وقتی  شورا  اعضای  از  یکی  گفته  به 
پروژه هالل جواب خواستیم فقط  مسئوالن 
بیرجند  شهردار  مدیح  کردند.  عذرخواهی 
های  دستگاه  میلیاردی  های  بدهی  درباره 
ایم و مقررشده  اجرایی گفت: شکایت کرده 
امنیتی  ساسی  معاون  گری  میانجی  با  که 

اجتماعی استانداری حل شود.
الزم به ذکر است که به گفته یکی از اعضا با 
گذشت 3 ماه از شکایت شهرداری اما نتیجه 
ای به دست نیامده است و جالب اینجاست 
که حتی به شهرداری اجازه ورود به برخی از 

سازمان ها را هم نمی دهند.

بیان  با  استان  انتظامی  فرمانده  حسینی- 
به نسبت سال گذشته سرقت  امسال  اینکه 
ها 7 درصد افزایش داشته است عنوان کرد: 
درصد   8.7 با  بیکاری  درصدی   1  افزایش 

بی تاثیر در ایجاد جرائم و سرقت ها نیست.
خبری  نشست  در  شجاع  مجید  سرهنگ 
که صبح دیروز در سالن جلسات فرماندهی 
روز  تبریک  با  شد  برگزار  استان  انتظامی 
خبرنگار عنوان کرد: خبرنگاران نقش مهمی 
آرامش عمومی  احساس  و  امنیت  تامین  در 
پرخطر  مشاغل  از  را  خبرنگاری  وی  دارند. 
ها  دستگاه  همه  همراه  که  دانست  جامعه 
به ویژه دستگاه های امنیتی و نیروی مسلح 
در همه شرایط حضور دارند و نقش نیروی 
همه  و  اجتماعی  امنیت  تامین  در  انتظامی 
رخدادهایی که نیاز هست اطالع رسانی شود 

را به مردم انتقال می دهند.
از  ادامه گزارشی  انتظامی استان در  فرمانده 
عملکرد این نیرو از ابتدای امسال ارائه و با 
بیان اینکه در حوزه فوریت های پلیس 110 
تمام تماس ها در این مدت بیش از ۶7 هزار 
مورد بوده است افزود: از هم استانی ها برای 
تشکر پلیس  با  خوب  همکاری  و   شناخت 

می کنم. شجاع از هم استانی ها خواست در 
انتظامی،  امور  با مراکز فوریتی مانند  تماس 
اهمیت  و  دقت  نشانی  آتش  و  اورژانس 
موضوعات را مدنظر قرار دهند و زمانی که 
واقعا نیاز به حضور فوری است تماس حاصل 
البته امسال تماس های غیر قابل  کنند که 

رسیدگی ۵4 درصد کاهش داشته است.
به گفته وی حدود 11 تن انواع مواد مخدر از 
ابتدای سال کشف شده است که این مقدار 
کشف  و  درصد   30 گذشته  سال  به  نسبت 
افزایش  درصد   18 ای  ماهواره  تجهیزات 

داشته است. فرمانده انتظامی استان بیشترین 
 100 افزایش  با  محترقه  مواد  را  کشفیات 
ادامه داد: سوخت قاچاق  درصدی دانست و 

با بیش 17 هزار لیتر کشفیات بوده است.

افزایش 12 درصدی کشف سرقت ها

مخدر  مواد  با  مبارزه  های  طرح  به  شجاع 
اشاره کرد و افزود: از ابتدای امسال بیش از 

390 خرده فروش دستگیر شده است.
طرح  مرحله  یک  اجرای  از  همچنین  وی 
اعطای امنیت اجتماعی با کشف 2.۵ تن مواد 
مخدر و دستگیری 91 نفر متهم، 18 مرحله 
طرح امنیت محورهای مواصالتی با کشف 2 
تن مواد مخدر و دستگیری 307 نفر و 18 
مرحله پاکسازی نقاط آلوده در استان خبر داد.

به گفته فرمانده نیروی انتظامی 18 باند مواد 
مخدر از ابتدای سال منهدم شده است.

انواع  افزایش 12 درصدی کشف  به  شجاع 
سرقت ها در حوزه جرایم اشاره کرد و افزود: 
درصد،   23 خودرو  سرقت  وقوع،  حوزه  در 

موتورسیکلت  و  درصد   2۶ یدکی  قطعات 
مجموع  در  ولی  داشته  کاهش  درصد   12
مواجه  درصد   7 افزایش  با  ها  سرقت  کل 
شده است. به گفته وی افزایش 1 درصدی 

بیکاری با 8.7 درصد بی تاثیر در ایجاد جرائم 
و سرقت ها نیست.

به  اینکه  بیان  با  انتظامی  نیروی  فرمانده 
استان  افزایش سرقت  درصد  و  تعداد  لحاظ 
در پایین ترین رده ها قرار دارد عنوان کرد: 
نقش  از  بیش  جرایم  وقوع  از  جلوگیری  در 
و  متدین  مردم  امنیت  تامین  های  دستگاه 

سخت کوش استان نقش بیشتری دارند.

دستگیری 360 نفر اتباع غیر مجاز

نفر   2۵00 از  بیش  دستگیری  به  شجاع 
قاچاقچی و بیش از 3۶0 نفر اتباع غیر مجاز 
و  بیرجند  دو شهر  فقط  افزود:  و  کرد  اشاره 
مجاز  اتباع  تردد  و  اسکان  برای  خوسف 
در  مشاهده  صورت  در  افراد  این  و  هستند 

مکان های دیگر دستگیر خواهند شد.

اجتماعی  امنیت  ارتقای  های  طرح  به  وی 
که  عمومی  اماکن  و  ها  واحد  با  برخورد  و 
و  کرد  اشاره  اند  داشته  قانونی  غیر  فعالیت 
افزود: بیش از 87 باب پلمپ شده که در 34 
مورد علت نداشتن پروانه بوده و بقیه به علت 
جابه جایی صنفی و یا عدم رعایت شئونات 

اسالمی و ضوابط انتظامی بوده است.
شجاع به آمار حوزه اعمال قانون و برخورد 
با رانندگان متخلف نیز اشاره کرد و از 230  
هزار مورد برخورد با متخلف رانندگی و توقیف 
1300 خودرو و بیش از 4۵00 موتورسیکلت 
خبر داد که از این تعداد بیش از 34۵ باالی 

یک میلیون تومان خالفی داشته اند.

فرهنگ ترافیک و رانندگی 
مؤثرترین ترین علت تصادفات

شجاع از 1210 فقره انواع تصادف خبر داد و 
افزود: موضوعی که در تصادفات نقش بسیار 
مهمی دارد، فرهنگ ترافیک و رانندگی هم 
استانی ها است که بیشتر از نقص ایمنی در 
جاده ها به چشم می خورد هر چند که تالش 
ویژه شده تا نقاط حادثه خیز امن سازی شوند. 
وی ادامه داد: جریمه و توقیف موتورسیکلت 
ها هم تاثیری در کاهش تخلف نداشتن کاله 
ایمنی نداشته است و این نیاز به ورود دستگاه 
های مختلف در حوزه فرهنگی دارد که البته 

نقش رسانه ها از همه بیشتر است.
شجاع از اقدامات انجام شده توسط پلیس فتا 
خبر داد و عنوان کرد: بازدید فنی از واحدهای 
صنفی نت سرا ها، صدور نظریه فنی، رصد 
ها  پایگاه  همه  در  مجازی  های  صفحه 
پرونده  به  رسیدگی  استان  های  شبکه  و 
برداشت غیر مجاز و شناسایی 1۶ هکر و دو 

پلیس  از جمله کارهای  گروه هکر سایبری 
فتا بوده است که با این فعالیت ها این جرایم 

سایبری 70 درصد کاهش داشته است.
افزایش  به  اشاره  با  استان  انتظامی  فرمانده 
کنترلی  سامانه  های  تماس  درصدی   21
سامانه  این  در  مواردی  کرد:  عنوان   197
دیده می شود که باید حتما رسانه ای شود 
مانند نجات پسر بچه ای که در پارک دچار 
ایست قلبی شده بود و توسط همکاران احیا 
شده بود یا آتش سوزی ها و کمک رسانی 
و امداد پلیس راه در جاده ها به خودروها و 
یا کمک به گرفتارشدگان در سیل باید مورد 
اجتماعی  اقدامات  به  گیرند. وی  قرار  توجه 
نیروی انتظامی اشاره کرد و  ادامه داد: مرکز 
 89 افزایش  با  بیرجند،  در  آرامش  مشاوره 
درصدی تعداد مراجعه کنندگان، به 800 نفر 

از هم استانی ها مشاوره داد.
جنوبی  خراسان  انتظامی  ارشد  گفته  به 
با  را  مددکاری  و  مشاوره  مراکز  به  مراجعه 
های  پرونده  و  داشته  افزایش  درصد   ۶8
تا 82 درصد منجر  ها  به کالنتری  ارجاعی 
به مصالحه و سازش قرار گرفته که به نسبت 
است.  داشته  افزایش  درصد   2 گذشته  سال 
وی آموزش حضوری در مساجد، جراید، رادیو 
و تلویزیون، مسابقات و نمایشگاه ها، امضای 
های  دستگاه  با  همکاری  های  نامه  تفاهم 
دولتی و غیر دولتی، برگزاری نمایشگاه های 
مشارکتی عفاف و حجاب، آشنایی با شبکه 
های مجازی مصرف سوءمواد مخدر، پخش 
لوح فشرده برای آموزش پیشگیری از سرقت 
به  استانی  بیراهه در شبکه  و پخش مستند 
مخرب  موضوعات  با  مردم  آشنایی  منظور 
شبکه های ماهواره ای از دیگر فعالیت های 

اجتماعی نیروی انتظامی دانست.

افزایش یک درصدی بیکاری در وقوع جرائم بی تاثیر نیست

حاتم بخشی از کیسه خالی
تخفیف های میلیاردی شورا در اوج بی پولی شهرداری

سربازی- با توجه به خشکسالي هاي مکرر، 
تغییرات اقلیمي و کمبود شدید منابع آبي و 
شهرداري  آب  منابع  از  بهینه  استفاده  لزوم 
فردوس برای مطالعات شبکه آبیاري تحت 
فشار مستقل فضاي سبز در سال 138۵ با 

شرکت ذیصالح قرارداد بست.
به گفته  حمید حالج مقدم شهردار فردوس 
در سال 8۶   این شهر جزو اولین شهرهاي 
بود که داراي طرح کامل و مصوب  استان 
از  شرب  آب  جداسازي  پروژه  انجام  براي 
فضاي سبز شد.  اما متاسفانه در چند سال 

اخیر علیرغم پیگیري هاي  فراوان، اعتباري 
نیافت   اختصاص  آن  به  طرح  این  خور  در 
از  اجرا شده  از عملیات  اي  و بخش عمده 
محل منابع داخلي شهرداري هزینه گردیده 
 148 مجموع  در  کرد:  تصریح  وی  است. 
 ۵92 با  سبز  فضاي  در  شرب  آب  انشعاب 
شیر برداشت در سال 8۶ داشتیم، که اکنون 
در  برداشت  14 شیر  با  آب  انشعاب   9 تنها 
سبز  فضاي  هکتار   120 از  بیش  مجموع 
حالج  گفته  به  دارد.  وجود  فردوس  شهر 
مقدم از مجموع ۶ حلقه چاه آب در اختیار 

شهرداری در زمان انجام مطالعات 73 لیتر 
بر ثانیه بوده خارج می شده اما در 7 ساله 
وی  است.  یافته  کاهش  لیتر    ۵3 به  اخیر 
 1۵ در  تنها  آبیاري  سیستم  اینکه   بیان  با 
هکتار از سطوح اجرا شده است تاکید کرد: 
در سه سال اول نزدیک به 11 کیلومتر اجرا 
شده و آب ۵ حلقه چاه از طریق شبکه توزیع 
مستقل به طول حدود 80 کیلومتر در سطح 

شهر توزیع مي گردد. 
طول  در  کرد:  خاطرنشان  فردوس  شهردار 
این شبکه حدود ۶00 شیر برداشت خودکار 

و بیش از 1۶000 متر لوله تیپ وجود دارد و 
تالش شهرداري بر این است که در سالهاي 
میدان  در  پمپاژ  ایستگاه  احداث  با  آینده 
انشعابات  معدود  تنها  نه  الزمان  صاحب 
باقیمانده از آب شرب نیز جمع آوري شده، 
مکانیزه  هاي  سیستم  اجراي  عملیات  بلکه 
آبیاري نیز در  شهر آغاز گردد. حالج مقدم 
گفت: با این وجود استفاده از آب غیر شرب 
در  سبز   فضاي  آبیاري  براي  کیفیت  بي  و 
آبهاي  از  بهینه  استفاده  باعث  اینکه  عین 
در  جویي  صرفه  بخصوص  و  دسترس  در 

به دلیل  مصرف آب شرب شده است، ولی 
شوري و سختي زیاد آب، مشکالت عدیده 
اي در نگهداري و توسعه فضاي سبز شهري 

فردوس ایجاد نموده است.
مطالعات  مبناي  بر  شهرداری  حال  این  با 
به  اقدام  تجربي،  و  علمي  پژوهشهاي  و 
شناسایي گونه هاي سازگار با  اقلیم منطقه 
پارک  احداث  ضمن  راستا  این  در  و  نموده 
تحقیقاتي به مساحت حدود 3 هکتار ، بخش 
و  گیاهان  با  را  از گونه هاي موجود  زیادي 

درختان مناسب جایگزین نموده است. 

مهمترین اقدامات شهرداری فردوس برای جداسازی آب شرب از فضای سبز تشریح شد

فرمانده انتظامی استان:
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 کسی که عبادت های خالصانه خود را به سوی خدا فرستد، پروردگار بزرگ
 برترین مصلحت را به سویش فرو خواهد فرستاد.
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رویکرد روحانی به گونه ای نیست که 
اصولگرایان روی آن سرمایه گذاری کنند

توضیح  در  اصولگرا  فعال سیاسی  امیر محبیان، 
روحانی  از  اصولگرا  جریان  کدام  که  سوال  این 
حمایت  احتمال  داد:  پاسخ  کرد،  خواهد  حمایت 
روحانی  از  اصولگرایان  از  طیفی  مشروِط 
به  روحانی  رویکرد  مجموع  در  اما  دارد،  وجود 
آن  روی  اصولگرایی  جریان  که  نیست  گونه ای 
تعدادی  حضور  کند.  تاملی  قابل  سرمایه گذاری 
از اصولگرایان درون کابینه، به معنای اصولگرا 
حرکت  جهت  نیست.  روحانی  دولت  بودن 
اصولگرایان  نگرش  با  روحانی  دولت  راهبردی 

ضریب انحراف قابل تاملی دارد.

اکرمی : روحانی ترس را کنار بگذارد

مشاور وزیر آموزش و پرورش با اشاره به انتقادهای 
برخی روحانیون طی روزهای اخیر از رئیس جمهور 
گفت: برخی از آقایان کسی را می خواهند که به 
آنها چشم بگوید و بر اساس تشخیص آنها رفتار 
کند. عضو مجلس خبرگان قانون اساسی ادامه داد: 
همین افراد در برابر کارهای دولت گذشته سکوت 
کرده بودند و حتی احمدی نژاد هرکاری می  کرد 
می گفتند امام زمان )عج( برای این دولت و رئیس 
آن دعا می کند. بعد دیدیم آن دولت کشور را به 
رئیس  چرا  نمی دانم  افزود:  اکرمی   رساند.  کجا 
انجام  صریحی  حرکت  نقدها  برابر  در  جمهور 
نمی دهد و می ترسد. روحانی باید واهمه و ترس 
را کنار بگذارد. او باید با قوت بیشتری عمل کند. 

تأیید صالحیت نامزدها یک دوره ای است

سخنگوی شورای نگهبان گفت: در هر دوره ای 
مجدد  افراد  صالحیت  انتخابات،  برگزاری  از 
بررسی می شود و صالحیتی که شورای نگهبان 
است.  دوره  یک  برای  فقط  می کند،  اعالم 
با  گرفته  صورت  برخوردهای  درباره  کدخدایی 
تخلفات انتخاباتی از قبیل خرید و فروش آرا نیز 
گفت: برخوردهایی صورت گرفته اما متاسفانه در 
نظام فعلی انتخاباتی برخورد با تخلفات، حداقلی 

و ُکند است که تاثیر الزم را ندارد.

توکلی : روحانی با حرام خواری  ها 
برخورد نکند، تک دوره ای می شود

با  روحانی  اگر  که  است  معتقد  توکلی  احمد 
برخورد  حرام خواری  در فیش های حقوقی محکم 
چرا  نمی شود،  ماندگار  آینده  انتخابات  در  نکند 
فیش های  با  مقابله  لزوم  مردم  وی  گفته  به  که 
حس  استخوان  و  پوست  گوشت،  با  را  نجومی 
دوران  روحانی  دارد  دوست  گفت:  وی  کرده اند. 
ریاست جمهوری اش هشت ساله شود، اما این مهم 

ایرنا - استقبال طبسی ها از هندبالیست این شهر پس از بازگشت از رقابت های هندبال جوانان آسیاعکس روز منوط به برخورد با حرام خورهاست.

سرلشکر باقری: بازدارندگی را بدون 
وابستگی به خارج عملی کرده ایم

 
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح گفت: در نظامی 
و  خارج  به  وابستگی  بدون  که  می کنیم  زندگی 
را  بازدارندگی  خودش،  جوانان  انقالبی  فکر  با 
ایم. سرلشکر محمد  به نحو احسن عملی کرده 
باقری با اشاره به دستور فرمانده معظم کل قوا 
انقالبی« گفت: معظم له  انجام »عمل  زمینه  در 
بر  تأکید  از  جدای  اینجانب  به  خود  حکم  در 
رزمی  آمادگی  و  توان  ارتقای  به  توجه  مسئله  

بر لزوم انجام عمل انقالبی نیز تأکید کردند.

اصغرزاده : دولت باید فکری برای
 دهک های پایین جامعه هم داشته باشد

فعال سیاسی اصالح طلب گفت: پایگاه اجتماعی 
که  نیست  جامعه  باالی  به  متوسط  طبقه  فقط 
هواپیمای  باشیم،  آنها  کردن  راضی  دنبال  به 
بروند.  بتوانند سفر خارجی  آنها  تا  بیاید  ایرباس 
می سازند  هم  کارگرهایی  را  اجتماعی  پایگاه 
لحاظ  به  و   کتک خورند  و  نگرفتند  حقوق  که 
می شوند.  تلقی  جامعه  دست  پایین  طبقاتی 
در  را  دهک  یک  میانگین  اگر  افزود:  اصغرزاده 
آنهایی می شوند  پایین  به  از وسط  نظر بگیریم، 
می کنند  فکر  یا  می کنند  ناامنی  احساس  که 
می توانند  اینها  شده،  بدتر  شان  زندگی  وضع 

تهدیدی برای دولت تلقی شوند.

سنگ اندازی برخی از کشورها در برجام

رئیس مجلس گفت: برجام تا حدی پیش رفته اما 
سنگ اندازی هایی از سوی کشورهای مختلف در 
مسیر اجرای آن وجود دارد. الریجانی افزود: ایران 
صادقانه و درست در موضوع برجام وارد شد و آن 
را حل کرد و گام عاقالنه ای در این حوزه برداشت. 
البته برخی از کشورهای منطقه و غربی مشکالتی 
ایجاد کردند. وی برجام را پس از توافق به دست 
آمده، تمام  شده ندانست و اظهار کرد: این موضوع 
از نظر عناد برخی کشورها و تقالهایی که برای 
به سرانجام نرسیدن آن انجام می شود، مورد توجه 

است که باید در این زمینه دقت شود.

موسوی: دولت می خواهد بار ترمیم 
کابینه را به دوش مجلس بیندازد

موسوی الرگانی ، نماینده فالورجان در مجلس با 
بیان اینکه برخی جایگزین های مدیران متخلف 
دریافت کننده حقوق  نجومی بوده اند، یادآور شد: 
نظر شخصی من این است که با توجه به اینکه 
سال آخر دولت است مجلس را زیر سوال نبریم. 
دولت به این نتیجه رسیده است که وزرای این 
این  ولی می خواهد  بسیار ضعیف هستند،  دولت 
بار را به دوش مجلس بیندازد تا مجلس این کار 
عادی  مسئله  یک  کابینه  ترمیم  دهد.  انجام  را 
است و دولت باید این کار را انجام دهد تا بهتر 

بتواند خدمت رسانی داشته باشد.

جلیلی : آمریکا سال ۸۷ عقب نشینی کرد

با بیان اینکه یکی از اشتباهات  عضو مجمع تشخیص 
در عرصه دیپلماسی دستپاچه شدن است، گفت: غربی ها 
می خواستند ما را دچار دستپاچگی کنند. جلیلی گفت : در 
سال ۸۷ در اولین دور گفتگوها آمریکا می گفت مادامی 
که ایران قطعنامه ها را اجرا نکند من در گفتگوها شرکت 
نمی کنم. چون ایران یک دولت یاغی است! ولی همان آمریکا ادعای خودش را 

نقض کرد و با عقب نشینی در اولین دور مذاکرات  با ایران شرکت کرد.

دولت، مردم را به استفاده از ماهواره، شبکه های فاسد اجتماعی و کنسرت دعوت می کند 
 

رئیس سازمان بسیج مستضعفین گفت: چگونه جامعه ای که دولتش مردم را به استفاده از ماهواره، شبکه های فاسد اجتماعی و کنسرت دعوت 
می کند باید رشد کند؟ سردار نقدی افزود: چگونه می توان در جامعه ای که دولتش پرداخت های نجومی دارد، تصور کرد که افراد با تقوا رشد 
کنند؟ در همین جامعه طبیعتا بی بندوباری رایج می شود و چنین تصوری اشتباه است که با وجود این معضالت، دولت و جامعه اسالمی محقق شود.
نقدی در ادامه تاکید کرد: اگر مسئوالن و بزرگان کشور روحیه تجمل گرایی، ثروت اندوزی و سودجویی داشته باشند، جامعه نیز به تدریج به این 

سمت سوق پیدا خواهد کرد. وی با بیان اینکه دولت ها بیشتر اهل شعار بوده اند، افزود: همه دولت ها حرف های زیبایی زده اند، اما در عمل می بینیم که چنین نبوده است.

امیر اسماعیلی: » ارتش و سپاه « بسیجی هستند

فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم االنبیا )ص( با اشاره 
به شیطنت های دشمنان در ایجاد تفرقه بین نیروهای 
مسلح گفت: همه ارتشی ها و سپاهی ها بسیجی هستند 
امنیت  تولید  می کنند،  رقابت  هم  با  که  جایی  تنها  و 
اظهار داشت:  اسماعیلی  امیر  برای کشور است.  بیشتر 
امروز فضای مجازی عالوه بر مزایایی که دارد می تواند خطرناک هم باشد و 

شما می بینید که شایعه در این فضا چقدر سریع گسترش پیدا می کند.

امروز  گفت:  جمهور  رئیس  اول  معاون 
سهم دولت از فضای رسانه بسیار اندک 
و  مخالفان  زبان  ولی  است  محدود  و 
کاش  است،  باز  و  تند  دولت  منتقدان 
مخالفان  حد  در  توانست  می  هم  دولت 
که گاه با استفاده از تریبون های رسمی 
به  المال هر سخنی می خواهند  بیت  و 

زبان جاری کنند، سخن می گفت.
در  مطمئنم  من  افزود:  جهانگیری 
چنین  است  سابقه  بی  ایران  تاریخ 
ها  تریبون  سوی  از  ای  گسترده  هجمه 
صورت  جمهور  رئیس  علیه  ها  رسانه  و 
هم  اصالحات  دولت  در  بنده  گیرد،  می 
همین  در  ببینید  شما  داشتم،  حضور 
به  که  تعابیری  چه  گذشته  روزهای 
 ٢٤ که  جمهوری  رئیس  نشد،  برده  کار 
مهمترین  در  فقیه  ولی  نماینده  سال 
شورای  یعنی  نظام  گیری  تصمیم  رکن 

بود و االن هم رئیس  امنیت ملی  عالی 
که  جمهوری  رئیس  است،  شورا  این 
این کشور  پای  از  را  ترین گره ها  مهم 

که  کرد  می  تصور  کسی  مگر  کرد،   باز 
با  ای  هسته  پیچیده  مذاکره  شود  می 
شش قدرت بزرگ دنیا را به نتیجه رساند.

مشکالتی  از  بخشی  کرد:  تصریح  وی   
قانون  نتیجه  آمد  پیش  کشور  برای  که 
شکل  کشور  در  که  بود  هایی  گریزی 

محترم  همه  برای  باید  قانون  گرفت. 
های  دستگاه  خود  برای  شود  شمرده 
در  نباید  گانه  سه  قوای  مهمتر،  قانونی 

حوزه قانونی یکدیگر دخالت کنند، نه قوه 
قضاییه باید در حوزه تصمیم گیری های 
قانونی قوه مجریه دخالت کند و نه قوه 
مجریه در حوزه قانونی قوه مقننه دخالت 
کند و اگر چنین باشد و احترام به قانون 
بگذاریم هم دولت ، قوه قضاییه و مقننه 
مقتدری خواهیم داشت و در نتیجه نظام 

مقتدر خواهد بود. 
فساد  با  مبارزه  کرد:  اضافه  جهانگیری 
اگر  شود،  سیاسی  مسایل  به  آلوده  نباید 
همه  در  شود  برخورد  مفسد  با  شد  قرار 
این فرد و آن  باید برخورد شود،  سطوح 
فرد و این مقام و آن مقام و این جریان 
با  است  قرار  اگر  نداریم،  جریان  آن  و 
که  کسی  شود  نمی  شود،  برخورد  رانت 
از بیشترین رانت ها برخوردار بوده حاال 
دیگری  به  و  بیایند  شده  فراموش  که 

اعتراض کنند.

جهانگیری: روحانی مهمترین گره ها را از پای این کشور باز کرد
قوای سه گانه نباید در حوزه های قانونی یکدیگر دخالت کنند

محضر مبارک ولی امر مسلمین جهان حضرت امام خامنه ای )مدظله العالی(
با سالم و تحیت، عنایت خاص حضرت عالی در انتصاب

 حضرت حجت االسالم و المسلمین حاج سید علیرضا عبادی
 به عنوان نماینده ولی فقیه در استان خراسان جنوبی 

موجب خوشحالی و خرسندی مردم والیتمدار و انقالبی استان گردید. ما ائمه جمعه استان ضمن 
اهدای برترین مراتب تقدیر و تشکر به محضر آن رهبر فرزانه و حکیم، حمایت قاطع و انقالبی خود 
را از نماینده ولی فقیه در استان اعالم می داریم و امیدواریم فرد فرد مردم عزیز و مسئولین محترم 
استان فرصت را غنیمت شمرده با وحدت و همدلی و روحیه انقالبی حول محور نماینده ولی فقیه 

در تحقق فرمایشات حضرت عالی در بخش های مختلف بیش از پیش تالش و جدیت نمایند.

نمایندگی شورای سیاستگذاری ائمه جمعه خراسان جنوبی

هفدهم مرداد ماه ، روز خبرنگار
بر همه همکاران عزیز  این طالیه داران جبهه 
آگاهی و چشم بینا و  زبان گویای مردم استان 

  و خبرنگاران عزیز مبارک باد

روزنامه آوای خراسان جنوبی

مشخصات اراضی موردنظر

ف
ردی

قيمت پایه مساحتپالك ثبتيشهرکاربري
هر متر مربع 

)ریال(

مبلغ قابل پرداخت 
بابت سپرده5درصد 

قيمت پایه مزایده

آدرس آدرس ملك
تحویل   

مدارك

طبس- فاز 1 شهرك 4688/615/38241652.000.00016.500.000  اصلی طبسمسکونی1
اميرالمومنين- امامت 3

بيرجند   
بلوار شهيد 

آویني  
اداره کل 

را ه و 
شهرسازي 
خراسان 
جنوبي 

حاشيه بلوار آموزگار1935/317/4262176/375.500.00048.496.250  اصلیقاینمسکونی2

حاشيه بلوار آموزگار1935/317/4261175/0755.00.00048.144.250  اصلیقاینمسکونی3

حاشيه بلوار آموزگار1935/317/4290156/85.500.00043.120.000  اصلیقاینمسکونی4

حاشيه بلوار فرهنگ1935/317/4296170/039.000.00076.513.500 اصلیقاینتجاری5

حاشيه بلوار فرهنگ1935/317/393/46164016.000.00032.000.000 اصلیقاینتجاری6

حاشيه بلوار آموزگار1935/317/499659/3216.000.00047.456.000  اصلیقاینتجاری7

حاشيه بلوار فرهنگ1935/317/387/33074516.000.00036.000.000  اصلیقاینتجاری8

حاشيه بلوار فرهنگ1935/317/387/33134516.000.00036.000.000  اصلیقاینتجاری9

حاشيه بلوار فرهنگ1935/317/387/33144516.000.00036.000.000  اصلیقاینتجاری10
                                                                                                         

اداره روابط عمومی  اداره کل راه و شهرسازی خراسان جنوبی

آگهي مزایده فروش 6 قطعه زمین تجاری  و 3 قطعه زمین مسکونی در قاین و یک قطعه زمین مسکونی در طبس 

) نوبت اول (  اداره کل راه و شهرسازي استان خراسان جنوبي
 اداره كل راه و شهرسازی خراسان جنوبی در نظر دارد:
زمین  قطعه  بر6  مشتمل  زمین  قطعه   10 مجموعا 
تجاری و 3 قطعه زمین مسکونی در قاین و یک قطعه 
زمین مسکونی در طبس را از طریق مزایده به فروش 
مدارك  دریافت  برای  توانند  مي  متقاضیان  برساند 
 : آدرس  به  لغایت  95/05/23  تاریخ 95/05/17   از 
 ادارات راه و شهرسازي قاین یا طبس یا آدرس اینترنتي

 http://mrud-skh.ir مراجعه و مدارك را حداكثر تا 

تاریخ 95/05/04 به دبیرخانه مركزي ارسال نمایند . 
ضمناً در روي پاكت قید گردد مربوط به مزایده فروش 6 
قطعه زمین تجاری  و 3 قطعه زمین مسکونی در قاین و 

یک  قطعه زمین مسکونی در طبس
بایست  مي  مزایده  در  كنندگان  شركت    : تذکرات 
پیشنهادهاي خود را در پاكت هاي جداگانه اي الك و 

مهر شده قرار داده و به شرح ذیل عمل نمایند. 
پاکت الف( اصل ضمانت نامه بانکي معادل 5% كل 
قیمت پایه مزایده قابل دریافت در كلیه شعب بانک هاي 
استان و یا واریز وجه نقد )اصل فیش بانکي( به حساب 
شماره 2173712100001  )سیبا غیر قابل برداشت 
تمركز وجوه سپرده( بانک ملي به نام اداره كل راه و 

شهرسازي خراسان جنوبي 
پاکت ب ( 1- فرم تکمیل شده تقاضاي شركت در 
مزایده با درج مبلغ پیشنهادي در هر متر مربع با امضای 
متقاضي 2- فرم تکمیل شده شرایط خاص شركت در 
مزایده 3- كپي ضمانتنامه بانکي یا فیش واریزي و همه 
پاكتها را در لفاف مناسب قرار داده و مدارك را با پست 
 سفارشي به آدرس اعالم شده در جدول ارسال نمایند .
به پیشنهادات فاقد سپرده كمتر از 5 درصد و یا غیر 

از سپرده هاي مشخص شده در پاكت الف ، مبهم ، 
مخدوش و یا تحویل شده در خارج از موعد مقرر ترتیب 

اثر داده نخواهد شد .
برندگان مزایده موظفند حداكثر ظرف مدت 10 روز 
هزینه  و  درآمد  اداره  به  حساب  تسویه  جهت  كاري 
هاي عملیاتي اداره كل راه و شهرسازي خراسان جنوبي 
مراجعه نموده و اصل فیش پرداختي را به امور مالي اداره 

كل تسلیم نمایند عدم پرداخت بهای زمین در مهلت 
مقرر انصراف از خرید تلقي و مورد مزایده به برندگان 
دوم با رعایت مقررات مربوطه واگذار مي گردد كه در این 
صورت سپرده تودیعي به نفع اداره كل ضبط و متقاضي 

هیچگونه ادعایي نخواهد داشت .
كلیه هزینه هاي متعلقه شامل نقل و انتقال ، هزینه آماده 
سازي ، عوارض و مالیات متعلقه و غیره كالً به عهده 

برنده مزایده مي باشد . 
یکشنبه   روز   9 ساعت  راس  ها  پاكت  بازگشایي 

95/06/07 در محل اداره كل انجام خواهد شد.
كساني كه مشمول الیحه قانوني راجع به منع مداخله 
وزرا و نمایندگان مجلسین و كارمندان دولت در معامالت 
دولتي و كشوري مي باشند حق شركت در مزایده را 

ندارند .










