
شنبه 23  مرداد  1395     10  ذی القعده 1437      13 آگوست  2016      سال نوزدهم       شماره  3576

یارانه4میلیوننفردیگرقطعمیشود
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در زمینه پرداخت یارانه ها با اشاره به سابقه اجرای آن افزود: برای تحقق به مصوبه مجلس شورای اسالمی باید حدود چهار میلیون نفر دیگر از 
پرداخت یارانه حذف شوند. به گزارش فارس، ربیعی در مورد شاخص حذف افراد از یارانه، گفت: در بحث یارانه ابتدا خالف قانون اجرا شد. اگر زمینه های دقیق آن مالحظه نشود 
به راه غلط خواهیم رفت. حدود ۲۸ پایگاه اطالعاتی را در این یک سال اخیر سامان دادیم و با آنها گفت وگو کردیم و چیز جدیدی بوجود نیاوردیم. وی ادامه داد: ما درآمد و هزینه 

را در سه فرمول می گذاریم. مسکن، خودرو، درآمد و حتی سفر می تواند دارایی شما محسوب شود البته سفرهایی که بابت ماموریت می روند را جدا کردیم. 

یادداشتیبرای
مردمقدرشناس
* مدیرمسؤول

طلیعه سومین هفته از مرداد هر سال برای همه 
روزنامه ها، خاص و ویژه است. هفده مرداد، روز 
ها روزنامه  دفتر  به  آمدهایی  و  رفت  و   خبرنگار 
های  تالش  از  قدردانی  و  خداقوت  برای 

خبرنگاران و دست اندرکاران مطبوعات. 
اما امسال برای روزنامه آوای خراسان جنوبی 
این  به  دقیقًا  بود.  تر  ویژه  و  تر  روز، خاص  این 
دلیل که هم مدیران و هم مردم، امسال روزنامه 
خودشان را خاص تر و ویژه تر دیده بودند و به 

قاعده، بیشتر از هر زمان قدرشناسی می کردند.
به  دیگر  چندی  که  ها  سال  این  تمام  در 
هم  آوا  روزنامه  انتشار  شهریور  بیستمین 
مردم  لطف  قدرشناس  ما  شد،  خواهد  وصل 
بی  لطف  شکرگزار  و  ایم  بوده  مدیران  و 
در سنگر  توفیق خدمتگزاری  پایان خدایی که 
مردم  گرم  جمع  در  حضور  و  رسانی  اطالع 

است.  کرده  نصیبمان  را  استان 
) ادامه یادداشت در صفحه ۲ (
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اشتغال استان ، 
روی خط قرمز 

صفحه 7

جناب آقای مهندس سعید مومنی
مشیت الهی بر این تعلق گرفته که بهار فرحناک زندگی را خزانی ماتم زده 
به انتظار بنشیند و این بارزترین تفسیر فلسفه آفرینش در فراخنای بیکران 

هستی و یگانه راز جاودانگی اوست. درگذشت مادربزرگگرامیتان 
را حضور شما و خانواده محترم تان تسلیت عرض می نماییم.

مدیر عامل و پرسنل شرکت اژدرگاز بیرجند

جناب آقای حاج ابوالفضل نوفرستی
مدیرمحترم حج و زیارت خراسان جنوبی

جناب آقای حاج علی جلیلی
مدیرعامل محترم و پرتالش شرکت مرکزی زیارتی

تالش مجدانه و پیگیری های بی وقفه شما بزرگواران در راه اندازی پرواز
 روز چهارشنبه بیرجند به عتبات عالیات در این ایام خاص را ارج می نهیم

 و امیدواریم مورد رضایت حق )جل و علی( قرار گیرد.

زائرین، مدیرعامل و کارگزاران شرکت زیارتی کویران بیرجند

هزارهکتاراززمینهایکشاورزیخراسانجنوبیزیرکشتکلزامیرود

ضایعه جانسوز درگذشت همکار بزرگوارمان

 مرحومه فاطمه سادات حسینی
 مسئول فقید کتابخانه عمومی محمدعلی کریم پور بیرجند

 و همسر گرانقدرشان مرحوم سید اسد ا...حسینی 

در سانحه دلخراش رانندگی، ما را در غمی سنگین فرو برد. این هجران بزرگ 
 را به خانواده معظم شان، جامعه کتابداران استان و اعضای کتابخانه های

عمومی بیرجند، صمیمانه تسلیت عرض نموده، از ایزد متعال براي
 آن عزیزان از دست رفته علو درجات و براي بازماندگان صبر و شکیبایي

 مسئلت داریم و شفای عاجل فرزند برومندشان را از خدای منان خواستاریم.

روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی خراسان جنوبی

اناهللواناالیهراجعون

حضرت حجت االسالم والمسلمین
 سیـد علیرضـا عبـادی
نماینده محترم ولی فقیه در استان خراسان جنوبی

شادی انتصاباولیننمایندهمقاممعظمرهبریدراستانخراسانجنوبی
 با انتصاب شخصیت عالم و فرزانه ای چون شما دوچندان شد. بی شک مردم والیتمدار خراسان جنوبی 

در سایه والیت فقیه و با رهنمودهای حضرت عالی به عنوان نماینده معظم له چون گذشته 
همیشه در صحنه و در مسیر نیل به آرمان هایمان خواهیم بود.

مرتضی صفدری زاده- رئیس سازمان منطقه ویژه اقتصادی خراسان جنوبی

حجت االسالم و المسلمین
 جناب آقای حاج سید علیرضا عبادی

انتصاب شایسته حضرت عالی را از سوی رهبر معظم انقالب، حضرت آیت ا... العظمی امام خامنه ای به عنوان

اولین نماینده ولی فقیه در استان خراسان جنوبی
 تبریک عرض می نماییم. امید است با عنایت به پیشینه خدمات ارزشمند و برجسته جناب عالی در عرصه های 

مختلف نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران، به یاری خداوند متعال و توجهات ویژه حضرت ولی عصر )عج ( 
در این مسئولیت خطیر نیز منشأ خدمات بیشتر برای مردم والیتمدار و محروم خراسان جنوبی باشید.

اتاق بازرگانی ،صنایع،معادن و کشاورزی بیرجند

سپاس
سروران ، مهربانوان

 و مهربانان
 الطاف بی دریغ تان

سبب آرامش 
خاطرمان گردید.

از همه شما عزیزان بزرگوار که در مراسم 
خاکسپاری و پرسه مرحوم پدرمان

 عباسعلی مقدوری
 ابراز همدردی نمودید، بی نهایت سپاسگزاریم.
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آغاز انتخاب رشته آزمون سراسری از امروز
داوطلبان مجاز به انتخاب رشته آزمون سراسری سال ۹۵ از امروز )شنبه( ۲۳ مرداد می توانند برای تکمیل فرم انتخاب 
رشته خود اقدام کنند. به گزارش فارس،تمام دانش آموزان دوره پیش دانشگاهی به شرط قبولی و اخذ گواهینامه دوره 
پیش دانشگاهی حداکثر تا پایان شهریور ماه ۹۵ حق انتخاب رشته خواهند داشت.

سردار موسی کمالی جانشین اداره سرمایه های 
انسانی ستاد کل نیروهای مسلح جزئیات قطعی 
تقسیط جریمه ریالی سربازی را تشریح کرد. به 
گزارش عصر اعتبار، سردار موسی کمالی گفت: 
متقاضیان ابتدا به دفاتر پلیس 10+ مراجعه کرده 
و در آنجا اعالم می کنند که می خواهند جریمه 
خود را به صورت اقساطی پرداخت کنند تا پس از 
ثبت درخواست این افراد، سازمان وظیفه عمومی 
همچون دیگر متقاضیان اقدام به بررسی مدارک 

و مستندات این افراد کند و مبلغ جریمه را با توجه 
به سنوات غیبت، مدرک تحصیلی، وضعیت تأهل 

و تعداد اوالد اعالم خواهد کرد.
از  یکی  به  متقاضیان  سپس  داد:  ادامه  وی 
بانک های عامل که در حال حاضر بانک انصار 
و قوامین هستند، معرفی می  شوند تا تشکیل 
پرونده داده  شود. او تاکید کرد: البته متقاضیان 
ابتدا باید حداقل یک سوم جریمه ریالی خود را 
پرداخت کنند،  و پس از آن وام بانکی با کارمزد 

4 درصد به این افراد تعلق گیرد. سردار کمالی 
با بیان اینکه مشموالن غایب موظفند ۳6 ماه 
اقساط خود را پرداخت کنند گفت: پس از طی 
این روند بانک عامل مجدداً  نامه ای را به سازمان 
وظیفه عمومی ناجا ارسال کرده و بر اساس آن 
برای  ماهه  اعتبار ۳6  با  موقت  معافیت  کارت 
فرد متقاضی صادر خواهد شد و پس از ۳6 ماه 
که متقاضی اقدام به تصفیه وام خود کند بانک 
مجدداً در نامه ای به سازمان وظیفه عمومی این 

موضوع را اعالم کرده و نسبت به دائمی شدن 
کارت معافیت موقت اقدام خواهد شد.

 او افزود: افرادی که پس از دریافت کارت موقت 
اقدام به پرداخت اقساط خود نکنند بانک تضمین ها 
را به اجرا می گذارد و موضوع به سازمان وظیفه 
عمومی ناجا نیز اطالع داده شده و سازمان پس 
از چهار ماه اعتبار کارت موقت معافیت را ساقط 
می کند و فرد مذکور نیز همچون دیگر سربازان 

غایب و فراری باید به سربازی برود.

 کارت معافیت موقت مشموالنی که اقساط جریمه ریالی را پرداخت نکنند باطل می شود

 شرط خانه اولی برای متقاضیان وام 
بافت فرسوده برداشته شد

شرط  حذف  از  شهرسازی  و  راه  وزیر  معاون 
خانه اولی برای متقاضیان استفاده از تسهیالت 
صندوق پس انداز یکم در بافت فرسوده خبر داد 
و گفت: دولت متعهد شده 60 میلیارد تومان 
بافت  نوسازی  تسهیالت  سود  مابه التفاوت 
تسنیم،  گزارش  به  کند.  پرداخت  را  فرسوده 
شامل  نوسازی  تسهیالت  فقره  هزار  عرضه 1۵0  به  اشاره  با  ایزدی 
وام های نوسازی، ودیعه مسکن، وام مقاوم سازی و همچنین تسهیالت 
صندوق یکم اظهار کرد: در روش صندوق یکم، وام 160 میلیون تومانی 
با سود 11 درصدی در اختیار مردم قرار می گیرد، ضمن آن که شورای 

پول و اعتبار شرایط خانه اولی را بر این تسهیالت حذف کرده است.

احتمال کاهش نرخ سود وام های مسکن

مدیرعامل بانک مسکن از آمادگی این بانک برای کاهش نرخ سود 
ایسنا،  گزارش  به  داد.  خبر  مسکن  وام های 
بت شکن اعالم کرد بانک مسکن آماده است تا 
نرخ سود مربوط به تسهیالت صندوق پس انداز 
یکم )خانه اولی ها( را از 11 به ۹ درصد کاهش 
دهد. به گفته وی حتی آمادگی برای کاهش نرخ 
سود تسهیالت مسکن از محل خرید اوراق که 
هم اکنون حدود 1۷ درصد است به 16 درصد وجود دارد. بت شکن افزود: 
به دنبال کاهش نرخ سود در شبکه بانکی شرایط برای کمتر کردن 
نرخ های سود برای تسهیالت مسکن نیز در بانک مسکن مهیاست. این 
در حالی است که پیش تر، بانک مسکن میزان سود مربوط به تسهیالت 

صندوق پس انداز یکم را از 1۳ به 11 درصد کاهش داده بود.

 افزایش 22۵ هزار تومانی حقوق
 فرزندان شهدا و جانبازان

مدیرکل مدارس شاهد و ایثارگر وزارت آموزش 
و پرورش از پیشنهاد استخدام 10 هزار نفر در 
آموزش و پرورش در سال تحصیلی آینده خبر 
داد. به گزارش ایلنا، کفراشی با اشاره به ماده ۵1 
قانون جامع ایثارگران گفت: براساس این قانون 
به آزادگان و جانبازان که 11 هزار نفر را شامل 
می شدند، مبلغ ۲۵ درصد حقوق کارکنان یعنی ۲۲۵ هزار تومان پرداخت 
شد، اما برای فرزندان شهدا و جانبازان که حدود 14 هزار و ۵00 نفر 
بودند، این اقدام انجام نمی شد. وی ادامه داد: با پیگیری های انجام شده، 
این ماده قانون برای فرزندان شهدا و ایثارگر اجرا شد و از چند روز آینده 

حکمشان صادر می شود و این حکم از تاریخ ۹۵/1/1 قابل اجراست.

یک کارشناس بخش مسکن پیش بینی کرد: با ورود به 
نیمه دوم سال به تدریج بازار مسکن از رکود خارج می 
شود و سال آینده نیز شاهد شکوفایی اقتصادی خواهیم بود.

تحریم،  بویژه  گوناگون  دالیل  به  گذشته  سال  چند  در 
معامالت بانکی از رونق افتاد و بر بخش مسکن نیز تاثیر 
گذاشت. صنایع زیردستی بخش مسکن نیز در این سال 
ها از این رکود رنج برده اند و صدماتی بر صنعت ساختمان 
وارد شده است. اینک دولت درصدد است با اقدام هایی 
این  بانکی  تسهیالت  افزایش  و  تقاضا  تحریک  مانند 

رکود را پشت سر گذارد. در این ارتباط »مصطفی قلی 
خسروی« در گفت و گو با ایرنا، تغییر قیمت ها در بازار 
مسکن را روندی زمانبر دانست و گفت: از سه سال پیش 
تاکنون مسکن در رکود است اما در 6 ماه نخست امسال 
مرحله پیش رونق بازار را تجربه می کنیم تا به مرحله 

نخست خروج از رکود برسیم.
بازار مسکن به این معناست که از  وی افزود: رکود در 
بازده اقتصادی و فعالیت در این بخش کاسته شده است 
و تقاضایی برای افزایش تولید وجود ندارد. این کارشناس 

بازار مسکن  در  قیمت  رشد  گذشته  در سه سال  گفت: 
چنین  نیز  امسال  کنم  می  بینی  پیش  و  نداشت  وجود 
معامالت  در  تحرک  شاهد  همه،  این  با  نیفتد؛  اتفاقی 
ثبات  کرد  تاکید  خسروی  قلی  بود.  خواهیم  مسکن 
سیاسی، ثبات اقتصادی را در پی دارد و افزود: موافقت 
های اخیر و قراردادهایی که با کشورهای خارجی منعقد 
شده و می شود، در رونق بازار مسکن بی تاثیر نخواهد 
بود و حضور طرف های خارجی در ایران بر بهبود شرایط 

اقتصادی و رونق بخش مسکن تاثیرگذار خواهد بود.

 مسکن در 6 ماهه دوم از رکود خارج می شود

یادداشت

پیوند عضو رایگان شد

اعضا وزارت  پیوند  ایسنا - رئیس مرکز مدیریت 
کشور  در  اعضا  پیوند  شدن  رایگان  از  بهداشت 
حداکثر تا ابتدای شهریور ماه خبر داد.  دکتر محمد 
کاظمینی، از رایگان شدن خدمات پیوند عضو در 
کشور خبر داد و گفت: هیات دولت تصویب کرده 
که همه هزینه های پیوند عضو از نظر هزینه های 
بعدی شان در کشور مشمول  بستری و مراجعات 
از  البته پیش  اینکه  بیان  با  بیمه قرار گیرند. وی 
شامل  اعضا،  پیوند  پزشکی  هزینه های  هم  این 
فراهم آوری  و  پرسنلی  هزینه های  پزشکان،  تیم 
می شد،  پرداخت  بهداشت  وزارت  سوی  از  عضو 
این هزینه ها  بهداشت  وزارت  گفت: کماکان  هم 
بیماران پیوندی را پرداخت می کند و قرار شده تا 
سایر هزینه های پیوند اعضا هم تحت پوشش بیمه 
قرار گیرند. بر این اساس خدمات پیوند عضو به 

صورت کامل رایگان می شود.

) ادامه یادداشت از صفحه اول ( ... امسال، قبل و بعد 
های تماس  سیل  که  هنگامی  خبرنگار،  روز   از 

مردم  شما  حضور  و  عزیز  خوانندگان  تلفنی 
لبخندهای  با  روزنامه  دفتر  در  قدرشناس 
وقتی  رضایت،  با  همراه  مهربانی  و  همیشگی 
ارگان های دولتی  حضور مدیران دستگاه ها و 
و نظامی و انتظامی، مدیرانی که بارها در همین 
های  چهره  اند،  شده  کشیده  نقد  به  روزنامه 
سیاسی مختلف، وقتی حضور اصناف و بازاریان، 
و  عزیز  روحانیون  حضور  وقتی  دانشگاهیان، 
های  هیأت  و  دینی  امور  مجامع  از  نمایندگانی 
فرهنگیان،  ورزشکاران،  حضور  وقتی  مذهبی، 
آنگاه که دهها  چهره های هنری و فرهنگی و 
های  جنوبی  خراسان  از  تلگرامی  پیام  و  ایمیل 
ساکن در خارج از کشور را دیدیم و اشک شوق 
به  همیشه  مثل  آمد،  ما  همه  های  چشم  بر 
بودن وظیفه  رویم، خطیر  راهی که می  اصالت 
ای که در پیش گرفته ایم و یکدستی و یکرنگی 
وفا،  با  مردم  شما  برای  کردن  کار  خالصانه  و 

بیش از  پیش باورمان شد.
کنار  در  اگر  که  گذشته  از  بیش  شد  باورمان 
آوا مانده اید، یعنی روزنامه ی خودتان را دوست 
استان  رسمی  روزنامه  اولین  برای  اگر  و  دارید 
پهن  قدرشناسی  سفره  اینگونه  جنوبی  خراسان 
 کرده اید؛ به خاطر صداقتی بوده که مرامنامه اش

بین ما و شما بیست سال قبل امضا شده و عهد 
دو  هر  کنون  تا   ۷6 سال  از  که  بوده  پیمانی  و 

طرف به آن وفادار مانده ایم.
این روزها آنچه بود از مردم بود و آنچه هست 
و خواهد بود هم از مردم خواهد بود. اگر مردم 1۳ 
سال پس از تأسیس استان به نقش بی بدیل آوا 
در این رویداد مهم باز هم تأکید می کنند و اگر 
 این روزنامه را آوای واقعی و بی آالیش خوبی ها

و بدی ها، پیشرفت ها و کمبودها و نقص های 
استان می دانند، به خاطر مردمی بودن روزنامه، 
ارزشی بودن  و والیی بودن رویکردهای آن است. 
 ما همیشه شکرگزار این نعمت بزرگ خدا بوده ایم،

و  روزنامه  به  شما  اعتماد  و  اطمینان  شکرگزار 
شما  همیشگی  دلگرمی  و  حمایت  شکرگزار 

نسبت به خودمان. 
با  شما  دوباره  را  پیمانمان  و  آن، عهد  از  بعد 
مردم خونگرم تجدید می کنیم که روزنامه آوای 
مهربان  مردم  شما  روزنامه  جنوبی،  خراسان 
خواهد ماند، مثل همیشه بدون وام داری به جناح 
های وابستگی  از  بدور  و  تعارف  بدون   خاصی، 

سیاسی و اجتماعی معمول، بدون لحظه ای غفلت 
از دردها و رنج ها  و خواسته های  و فراموشی 
در حضور  برای  گذاری  شرط  بدون  و   شما 
دل های مهربانتان. ) ادامه یادداشت در ستون مقابل (

به  افتخارمان   ...  ) قبل  ستون  از  یادداشت  ادامه   (
قهرمانان  نام  و  یاد  به حضور  و  حضور شماست 
برخاستند،  عزیز  مردم  شما  میان  از  که  بزرگی 
حماسه آفریدند و جاودانه شدند. قهرمانانی مثل 
این  که  ناصری  شهید  اسالم  سپاه  رشید  سردار 
با سالروز شهادت شهید صارمی  روزها همزمان 
و روز خبرنگار، در سالروز شهادتش، با نگاهی به 
غوغای نا امنی در عراق و سوریه و یمن و لبنان 
و افغانستان و پاکستان و آفریقا و اروپا، نام های  
نابشان را هر روز هزاران بار باید ببوسیم که در 
 سال های مظلومیت و غربت و گمنامی، حماسه ها
 و تالش ها و اقدامات بی نام و نشانشان، پایه های

امنیت بزرگی را برای ما در خارج از مرزها تا عمق 
فرو برد که امروز ما و فرزندانمان، راحت و آسوده 
یادشان  و  نام  که  قهرمانانی  نیز  و  کنیم  زندگی 
برتارک تاریخ تا ابد به خوشنامی خواهد درخشید 
همچون شهید رسانه استان، شهید فرهادی که 
خون پاکشان همچنان جوششی از امید و آینده 

سازی برای ایران اسالمی را نوید خواهد داد. 
همه این ها بهانه ای بود برای تشکری ویژه از 
شما مردم عزیز که همیشه شرمنده مهربانی های 
بی پایانتان بوده ایم. سپاس بیکران همه دست 
اندکاران روزنامه آوای خراسان جنوبی تقدیم به 

دل های پر از عشقتان.

 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

رتبه یك کارشناسي ارشد و دکتري
پرافتخارترین، معتبرترین و قوي ترین موسسه تحصیالت تکمیلي کشور

*کالس هاي آنالین *پکیج هاي آموزشي 
*مشاوره تحصیلی رایگان * طرح مدیر برنامه

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

مدرسان شريف 

باتخفیفات ویژه و اقساط دلخواه

آدرس: خیابان معلم - بین معلم 8 و10        32229666

در دکوراسیون داخلـی ساختمـان رضايـی
دیگر محصوالت: پارکت - کفپوش - پرده )زبرا ، حصیر ، کرکره( 

استیکر- چسب کاغذ دیواری - براق کننده  و واکس پارکت و کفپوش
فروش ویژه فرهنگیان اقساط 20 ماهه

فروش و اجرای کاغذ دیواری 100 درصد قابل شستشو  به قیمت رنگ

آدرس: بيرجند- بين مدرس 37 و چهار راه سيلو - دکوراسيون رضایی
09151641463 - 09355311686 - 32450560

تأسیس : 1352

آبکش ارزان قیمت 
حمل آب به تمام نقاط استان  حمل آب از ما 
قيمت از شما   09159639415- زارعی 

داربست بنی اسدی 
)تخته زیر پا رایگان(، پيچ و رولپالك نما  

  09151634010

داربست مهدی  
انجام پروژه های بزرگ و کوچك ساختمانی 

کفراژ بندی، زیربتن، سن نمایش
 اجاره تخته کار

خرید و فروش لوازم داربست

بلوار فرودگاه - سه راه صیاد شیرازی
32319263

09151642377 - وسیله کار

  با مجوز رسمیبیمه مسئولیت

نمایندگی بیمه معلم 
سید محمد امیرآبادی زاده - صدور بیمه 

نامه های اتومبیل )بدنه - ثالث(
 با تخفیفات ویژه تا سقف 70 درصد

 به صورت نقد و اقساط 
 بلوار آوینی، بین خیابان سمن و یاسمن
تلفکس: 32404040 - 09158642955

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

تنها پيتزا  تنوری  در بيرجند 
 کيفيت را با ما تجربه کنيد. همراه با 
ساالد بار  رایگان  به مناسبت والدت 

امام رضا )ع( روزهای شنبه و یکشنبه 23 و 24 مرداد
 با 15% تخفيف پذیرای شما عزیزان هستيم

آدرس:نبش معلم 40    تلفن 32421702

 فسـت فــود گیپــــا 

اهـالی شـریف رسانـه
شما شریان های تسری اخبار ، اطالعات و از جمله پیشقراوالن 

عرصه آگاهی و رشد جوامع هستید و این توفیق خدمت
هدیه ایست الهی به شما ارجمندان فهیم عرصه تالش 

صمیمانه ترین تبریکات به بهانه روز خبرنگار تقدیم تان    هر روز ، روزتان باد.

کانون هنرمندان استان خراسان جنوبی

خیر گرامی  جناب آقای حاج غالمرضا جعفرپور مقدم
مدیر مسئول محترم روزنامه آوای خراسان جنوبی و پرسنل گرامی

17 مرداد ماه ، روز خبرنگار و هفته خبرنگار 
را خدمت جناب عالی و سایر همکاران تبریک عرض نموده، سربلندی 

و توفیق خدمتگزاری به خلق را از درگاه ایزد منان مسئلت داریم.
موسسه خیریه فرهنگی مذهبی هیئت رضوی بیرجند
هیئت رضوی بیرجند

افتتاح زمین ورزشی مسجد رضوی
 همزمان با میالد با سعادت امام رضـا )علیه السالم( 

زمان: امروز شنبه1395/5/23 ساعت 18    مکان: شهریور 17
هیئت و مسجد رضوی بیرجند

     افتتاح شد

مجموعه تنیس خاکی اندیشه 
)مکانی مفرح برای همشهریان محترم و خانواده های گرامی(

آدرس: معصومیه،شهرک شهید مفتح، انتهای خیابان شهید شهاب
 جنب مسجد بالل      شماره رزور: 09156702830

مــژده مــژده



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424 3
با سالم وخسته نباشید از خبرنگار محترم روزنامه اوا شنبه * 23 مرداد 1395 * شماره 3576

خواهشمندیم بطور سرزده از وضعیت دستفروشان در 
خیابان جمهوری در ابتدای بازار بخصوص دستفروشان 
میوه و نحوه برخورد مامورین شهرداری البته در صورت 
حضور مامور شهرداری گزارشی تهیه کنند تاشاید یکی 
از مسولین پاسخگو باشند  آنقدر پیام داده ایم که خسته 

شدیم واقعا ابتدای بازار اصلی شهر باید اینگونه باشد
903...386

از  نامه ای که  پیرامون  با عرض سالم می خواستم 
بازار چاپ کردید به اهالی بازار بگم که هر ساله مبالغ 
هنگفتی از اتباع افغانی گرفته می شود پس باید یه 
جوری این هزینه ها تامین شود مگه میشه تا سر کار 
بنایی و...میرن همه دادشون باال میاد حاالجوابی دارین
937...903
شما  امامزادگان  خواهد  می  قدس  آستان  مگر 
مسووالن  اینقدر  که  رضوی  خراسان  به  ببرد  را 
با70  که  کبوترایی  نکنه  یا  هستند  نگران  اوقاف 
ذوق  را  شما  کردین  جمع  دورحرم  افطاری  هزار 
به  لطفا  ندارید  قدس  آستان  به  نیاز  که  کرده  زده 

فکرتوسعه و پیشرفت منطقه باشید .
915...742
و باز هم بی عدالتی اگر فرقی بین شهروندان ومحله 
های شهر نیست چرا جدول کشی در خیابان انقالب  

نیمه کاره رها شده و در خیابانی دیگر  انجام می شود
903....686

و  جنوبی  خراسان  استان  مسئولین  لطفأ   - سالم 
شهر بیرجند تدبیری اتخاذ کنند تا حداقل 2 پزشک 
متخصص طب سنتی که حاذق هم باشند ، به بیرجند 
نقل مکان کنند و به درمان دردهای مردم بپردازند - 
این متخصصان را میتوانند از طریق دانشگاه تهران 
پیدا کنند - بسیاری از بیماریهای صعب العالج فقط 

به وسیله طب سنتی قابل درمان هستند
935...800
سالم ،جناب استاندار سیمان باقران را دریابید ،جوانان 
ما بیکارند،این تدبیر و امید رو باالخره کجا ببینیم ما.
915...504

شورای شهر بیرجند بجای سیاسی کاری و باند بازی 
و جبهه گرفتن در مقابل یکدیگر کمی به فکر شهر 
قبال  در  که  تعهدی  و  خود  اصلی  وظیفه  و  باشند 
مردم دارند رو فراموش نکنند چون انتخاباتی دیگر 
در پیش خواهد بود وکمی حداقل به وضعفضای سبز 
اصلی  خیابان  که جزو  آوینی  و  غفاری  وخیابانهای 

شهراست بپردازند
915...357

سالم. از شهرداری خواهش می کنم با توجه به وجود 
پارک بزرگ در ابتدای سجادشهر فکری به حال فضای 
بازی داخل کوچه بوستان 5 بکنن که روزها و شب ها 
شده محل تجمع افرادی از سایر محله ها که شب آتش 
روشن میکنن و با سرصدای زیاد برای ساکنین محل 
ایجاد مزاحمت میکنن... تبدیل شده به محلی دنج برای 

سیگار کشیدن جوان ها... هیچ کاربرد تفریحی نداره!
915...494
مخابرات  شرکت  عامل  مدیر  به  خطاب  سالم 
خراسان جنوبی و مدیر شهر بیرجند یه هفته پیش  
برند  دفاتر  همچنین   و  دولت  پیشخوان  دفاتر  به 
مراجعه  ثابت  خط  نام  ثبت  برای  بیرجند  مخابرات 
کی  پرسیدم  داره  اشکال  سایت  گفتند  که  کردم 
درست میشه گفتند شنبه بیاند امروز که رفتم گفتند 
بود  روز 65000تومان  اون  درحالی  218000تومان 
انصاف که قیمت یه خط 4 برابر بشه  پس بگید خط 

ها افزایش قیمت داره نه اینکه سایت مشکل داره
910...372

پاسخ مسئوالن به پیام شما

۷۰ سری جهیزیه به زوج های نیازمند خراسان جنوبی اهدا می شود

مدیرعامل جمعیت جوانان سرزمین خورشید خراسان جنوبی گفت: با حضور کاروان خدام رضوی 70 سری جهیزیه به زوج های نیازمند 
استان اهدا می شود. به گزارش مهر، حامد عرب زاده در دیدار کاروان خدام رضوی با نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی اظهار کرد:حضور 

کاروان خدام رضوی یک مراسم فرهنگی است که هر ساله در دهه کرامت توسط جوانان استان برگزار می شود.

قانون غیر طبیعی
و  طبیعی  منابع  مدیرکل  برزجی-  عصمت 
اینکه قانون  با بیان  آبخیزداری خراسان جنوبی 
منابع طبیعی از 50 سال قبل است گفت: برخی از 
اشکاالت این قانون نیاز به اصالح دارد که بعد از 
گذشت 4 سال از تقدیم الیحه اصالح قانون هنوز 

طرح روی میز مجلس است. 
حبیب اله شریفی در گفتگویی با خبرنگار آوا با 
اعتقاد به اینکه قانون فعلی منابع طبیعی دارای 

اشکاالتی هست  گفت: این موضوع را مکررا به 
نمایندگان مجلس در استان و آقای رئیسی)نماینده 
استان در مجلس خبرگان( عرض کردیم که این 
قانون به 50 سال قبل بر می گردد و باید اصالح 
شود یا الاقل این قانون را به طور مثال به سال 65 
تغییر دهند تا کارشناس نظر بهتری بتواند بدهد .

  وی  افزود: متاسفانه تاکنون این خواسته محقق 
نشده و اصالح قانون جامع منابع طبیعی 4 سال 
است روی میز مجلس است و یکبار چند بند آن 
مصوب شد بعد دولت آن را پس گرفت و الزم 
است که مجلس به این موضوع رسیدگی کند چرا 

که این مشکالت تا حدودی با تصویب این قانون 
حل می شود.

مصوبه ای که اجرای آن
 به ضرر مردم تمام شد

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی 
ادامه داد: مجلس از 12 /6/ 90 تا اردیبهشت ماه 

94 کمیسیون ماده واحده را هم تعطیل کرد و به 
جای آن شعبات ویژه ای را در مراکز استان ها 
تشکیل داد تا مردم شکایات خود را به آنجا ببرند 
و هر فرد شاکی باید هزینه کارشناسی زیادی را 
می پرداخت و ممکن بود یک زمین یک میلیون 
هم قیمت نداشته باشد ولی باید دو میلیون هزینه 
کارشناسی می داد که قوه قضائیه و مجلس در 
اردیبهشت 94 تشخیص دادند که این موضوع به 
ضرر مردم است. شریفی تصریح کرد: قبل از احیا 
شدن این مصوبه بیش از 7 هزار پرونده در این 
زمینه درمنابع طبیعی وجود داشت که تا آن زمان 

به 3500 پرونده رسیدگی شده بود و در سال 94 
نیز به 480 پرونده رسیدگی کرده ایم در حالی که 

تعهد ما 270 پرونده بوده است.

پرونده  به  رسیدگی  قاضی  حضور 
های کمیسیون واحده فقط در ساعات 

غیراداری

یکی  داد:  ادامه  استان   طبیعی  منابع  مدیرکل 
از عواملی که باعث طوالنی شدن رسیدگی به 
پرونده ها می شود این است که قاضی کمیسیون 
ها  پرونده  این  به  باید  غیراداری  ساعات  در 
رسیدگی کند و این قانون دادگستری است که به 
خاطر کمبود قاضی نمی توانند در ساعات اداری 

این کار را انجام دهند .
با توجه به اینکه زمین ها در نقاط مختلف روستایی 
پراکنده اند ممکن است در دو روزی که در طول 
هفته قاضی حاضر می شود بیش از چند پرونده 

رسیدگی نشود.

شریفی با اشاره به سوء استفاده هایی که  برخی در 
عرصه منابع طبیعی داشته اند  گفت: گرچه ممکن 
است در برخی موارد اجرای قانون موجب اجحاف 
حقی از روستاییان شده اما راهکار قانونی برای 

احقاق حق گذاشته ایم. 
 وی با تاکید بر اینکه مردم قبل از زمین در روستا ها
 باید از منابع طبیعی استعالم بگیرند یاد آور شد: 
قانون منابع طبیعی اشکاالتی دارد که نیاز است در 

مجلس به اصالح آن پرداخته شود. 

روستا زاده هستم و مشکالت
 را درک می کنم 

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان خاطر 
نشان کرد: ممکن است زمین مال ابا و اجداد فرد 
باشد ولی آثار کشت وکار در آن نباشد و کارشناس 
تشخیص می دهد ملی است که فرد می تواند 
شکایت کند اگر به نتیجه نرسید به مرحله تجدید 
نظر هم می تواند برسد و فرد حتی می تواند به 

دیوانعالی شکایت کند.
این عبارت که من بچه  بردن  بکار  با  شریفی  
روستا هستم و مشکالت مردم را درک می کنم، 
اذعان داشت: خیلی با مالحظه در بسیاری موارد 
با مردم برخورد شده و خانه هایی را خراب می 
کنیم که در موقع ساخت چندین بار اخطار می 
دهیم ولی فرد شبانه اقدام به ساخت می کند و در 
این برخورد هم فرقی نمی کند چه کسی باشد و 
ما با افراد با نفوذ و مدیران هم برخورد کرده ایم تا 

قضاوت ما همگانی باشد .
درختان  قطع  با  شخصا  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
صادر  حکم  گرچه  کرد:  تصریح  هستم  مخالف 
شده از سوی دادگاه قلع و قمع هست اما منابع 
طبیعی در فصل کاشت درخت به فرد محکوم 
شده این اجازه را می دهد که درختان کاشته شده 
را از ریشه درآورده و در جای مناسب کاشت کند. 

اصالحیه طرح حفظ اراضی کشاورزی 
در صف رسیدگی

نماینده مردم شهرستان های نهبندان و سربیشه 
اینکه  بیان  با  ما،  خبرنگار  با  گفتگویی  در  نیز 
اصالحیه طرح حفظ اراضی کشاورزی جمهوری 
ارجاع  به کمیسیون کشاورزی مجلس  اسالمی 
 شده و در دستور کار قرار گرفته است تصریح کرد : 
کمیسیون کشاورزی مجلس هر هفته تشکیل می 

شود و طرح مذکور در نوبت بررسی می باشد. 
در حالی که دکتر نظری معتقد است این طرح 
مردم  نماینده  که  است  بررسی  نوبت  در  هنوز 
در  گذشته  سال  خوسف  و  درمیان  بیرجند، 
و  مشکالت  بررسی  از  ها  رسانه  با  گفتگویی 
درخواست های مردم از منابع طبیعی در کمیسیون 
کشاورزی مجلس خبر داده بود. به گفته حجت 
االسالم عبادی قانون منابع طبیعی در کمیسیون 
بخش های  در  مجدد  بررسی  مورد  کشاورزی 
مختلف قرار گرفت و طرحی آماده شد و قرار است 
در صحن علنی مجلس به بررسی گذاشته شود.
نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس 
شورای اسالمی با بیان اینکه انتظار داریم حداکثر 
مساعدت به منظور درخواست های مردم از منابع 
طبیعی صورت بگیرد، تصریح کرد: قانون منابع 
یا  و  شمالی  استان های  و  شهرها  برای  طبیعی 
دیگر مناطق کشور می تواند جلو زمین خواری و 
یا مسائل از این قبیل را بگیرد، ولی در استانی که 
خشکسالی 17 ساله و از طرفی نیز بیابانی است 
اراضی  امور  و  منابع طبیعی  اداره  از سوی  نباید 
سخت گیری صورت بگیرد، چون شاهد مهاجرت 

مردم روستاها به شهر خواهیم بود.

اظهارات صریح  مدیرکل در گفتگو با آوا : گره های قانونی به تقابل مردم و منابع طبیعی دامن زده است
جوابیه های شهرداری بیرجند

* احتراما در پاسخ به مطلب مندرج در ستون پیام 
عامل  مدیر  اعالم  بر  بنا   95  /5  /  11 مورخ  شما 
سازمان میادین تره بار شهرداری در خصوص اخذ 
می  استحضار  به  بازار  چهارشنبه  در  گزاف  هزینه 
بر اساس مصوبه  رساند کلیه هزینه های عوارض 
اولویت مکانی  با توجه به  شورای اسالمی شهر و 
بازار متفاوت می باشد  در نقاط مختلف چهارشنبه 

و نازلترین هزینه اخذ می گردد.
*احتراما در پاسخ به مطلب مندرج در ستون پیام 
شما مورخ3 /5/ 95 بنا بر اعالم مدیر عامل میادین 
ساماندهی  خصوص  در  شهرداری  بار  تره  و  میوه 
میوه فروشان به استحضار می رساند شهرداری در 
راستای ساماندهی ماشین های سیار و دستفروشان 
ابتدای  سطح شهر نسبت به راه اندازی مکانی در 
اقدام  روزه  همه  بصورت  گمرک  جنب  غفاری 
نموده است و ماشین های سیار با همکاری پلیس 
راهور و نیروی انتظامی به محل مذکور هدایت می 
گردند.ضمنا مکان هایی هم از جمله بلوار شهدای 
عبادی باند کندرو و بلوار امام رضا )ع( باند کندرو 
به  و  مشخص  شهرداری  توسط  ساماندهی  جهت 

تایید پلیس راهور رسیده است.
ستون  در  مندرج  مطلب  به  پاسخ  در  *احتراما 
بر اعالم مدیر عامل  بنا  پیام شما مورخ7 /5/ 95 
در  شهرداری  بار  تره  و  میوه  میادین  سازمان 
خصوص جابجایی چهارشنبه بازار به استحضار می 
در  شده  هزینه  های  زیرساخت  به  توجه  با  رساند 
چهارشنبه بازار که بیش از 500 میلیون تومان می 
ندارد  وجود  جابجایی  امکان  حاضر  حال  در  باشد، 
ضمنا سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری در 
نظر دارد تا با فراهم شدن زیرساخت الزم از جمله 
اندازی  راه  به  نسبت  الزم  اعتبار  و  مناسب  زمین 

روز بازار در شمال شهر اقدام نماید.
*احتراما در پاسخ به مطلب مندرج در ستون پیام 
حقوقی  واحد  براعالم  بنا   95/  5/ مورخ4  شما 
به  شهروندان  احضار  خصوص  در  شهرداری 
دادگستری و حکم ورود به منزل توسط شهرداری 
به استحضار می رساند شهرداری در راستای انجام 
وظایف قانونی خود مکلف به جلوگیری از تخلفات 
ساختمانی بوده که در صورت نیاز و ورود به ملک 
با اخذ مجوزات الزم موضوع تخلفات برداشت و به 
خصوص  گردد.در  می  ارسال  صد  ماده  کمیسیون 
آسفالت معابر شهرک کنار کارخانه آسفالت نیز در 
چهارچوب ضوابط و مصوبات شورای اسالمی شهر 
که  صورتی  در  لذا  شود  می  انجام  الزم  اقدامات 
شهروند محترم موضوع خاصی مدنظر دارند جهت 
پیگیری به شهرداری مرکز اداره حقوقی مراجعه تا 

پیگیری الزم بعمل آید.
ستون  در  مندرج  مطلب  به  پاسخ  در  *احتراما 
منطقه  اعالم  بر  بنا   95  /4/  29 مورخ  شما  پیام 
سدمعبر  با  برخورد  خصوص  در  شهرداری  یک 
استحضار  به  جمهوری  خیابان  دستفروشان  و 
قرار  منطقه یک شهرداری  معبر  رفع سد  میرساند 
برخورد  خاطی  افراد  با  مشاهده  در صورت  و  دارد 

قانونی صورت می پذیرد.

آگهی مزایده اموال غیر منقول) اسناد رهنی(

به استناد مواد 121 و 122- آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی ششدانگ یک باب ساختمان به نشانی بیرجند،خیابان طالقانی، 
نبش خیابان مفتح، روبروی بیمارستان امام رضا )ع( دارای پالک ثبتی شماره 1170 فرعی از یک اصلی بخش دو بیرجند ملکی آقای سیدعلی 
حسینی فرزند سید حسن به شماره ملی 0650134787 که سند مالکیت آن ذیل ثبت 84417 صفحه 322 دفتر جلد 524 امالک بیرجند به نام 
وی صادر و تسلیم گردیده، محدود به حدود اربعه ذیل: شماالً به طول 10 متر  درب و دیواریست به خیابان طالقانی شرقاً به طول 20 متر دیوار به 
دیوار  پالک 1168 فرعی جنوبا یک به طول 2 متر دیواریست به پالک 1169 فرعی دو به طول 8 متر دیواریست به پالک 1176 فرعی غرباً به طول 
20 متر درب و دیواریست به خیابان مفتح و فاقد حقوق ارتفاقی می باشد که برابر سند رهنی شماره 24289 مورخ 91/11/1 دفترخانه 7 بیرجند 
در قبال مبلغ 13/000/000/000 ریال بدهی نامبرده فوق در رهن موسسه تعاونی اعتبار صالحین شعبه بیرجند ثبت شده به شماره 12162 تهران 
که فعال در حال تصفیه می باشد، قرار گرفته است و به دلیل عدم ایفای تعهدات موسسه مرتهن مستند به ماده 34 اصالحی قانون ثبت از دفترخانه 
تنظیم کننده سند تقاضای صدور اجراییه علیه مدیون و راهن با مشخصات فوق را نموده و پرونده ای تحت کالسه 9400651 در این خصوص نزد 
اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند تشکیل شده است. پس از ابالغ اجراییه و انقضای 10 روز مهلت مقرر قانونی چون متعهد بدهی خود را پرداخت و 
یا نزد صندوق ثبت تودیع ننموده است بنا به درخواست بستانکار و پس از طی تشریفات قانونی برطبق نظریه کارشناس رسمی دادگستری در رشته 
راه و ساختمان، ششدانگ ملک مورد رهن با عرصه ای به مساحت 200 مترمربع و اعیان احداثی مشتمل بر سه طبقه در زیر زمین و همکف و طبقه 
اول می باشد و برابر اعالم شهرداری متراژ 60/29 مترمربع آن در مسیر تعریض قرار داشته و مساحت عرصه پس از کسر عقب نشینی 139/71 
مترمربع می باشد ملک موصوف برابر طرح مصوب کاربری مسکونی دارد و در حال حاضر دارای مجوز یک واحد تجاری در زیر زمین و یک واحد 
تجاری در همکف و سه واحد دفترکار در طبقه اول می باشد. نوع سازه ساختمان نیم اسکلت و سقف ضربی بوده و طبقه همکف دارای دیوارپوش، 
کف سنگ گرانیت و سقف کاذب و در زیر زمین و طبقه اول فاقد موارد مزبور می باشد نمای ساختمان سنگ و در حال حاضر طبقه همکف در 
رهن و اجاره شرکت بیمه کارآفرین و زیر زمین در تصرف بانک پاسارگاد قرار دارد دارای سه امتیاز برق و یک امتیاز آب  و یک اشتراک گاز شهری 
به مبلغ 25/300/000/000 ریال ارزیابی که به علت عدم وصول اعتراض ظرف مهلت قانونی قطعیت یافته و حسب تقاضای مرتهن در روز دوشنبه 
مورخ 1395/7/5 از ساعت 9 صبح الی 12 ظهر در محل اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند واقع در میدان شهدا از طریق مزایده به فروش خواهد 
رسید. مزایده حضوری و نقدی و از مبلغ ارزیابی شده فوق شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی واگذار خواهد شد. برابر استعالم به عمل آمده و 
جوابیه واصله مازاد اول پالک فوق به موجب نامه شماره 139204908026000206 مورخ 92/3/18 اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند در قبال 
مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال باقیمانده طلب آقای سید حمید یوسفیان و مبلغ چهل و دو میلیون و پانصد هزار ریال حقوق دولتی متعلقه موضوع 
پرونده کالسه 920001 بازداشت می باشد و همچنین مازاد دوم مورد رهن به موجب نامه شماره 139404908026000854 مورخ 94/8/24 اداره 
اجرای اسناد رسمی بیرجند در قبال مبلغ پانزده میلیارد ریال طلب موسسه اعتباری در حال انحالل صالحین شعبه بیرجند و حق االجرای متعلقه 
بازداشت گردیده است که در صورت انجام مزایده و فروش ملک از محل مازاد حاصله به ترتیب اولویت پرداخت خواهد شد. برابر گواهی بستانکار 
طی نامه وارده به شماره 95002322 مورخ 95/5/14 مورد مزایده فاقد بیمه نامه رسمی می باشد، هزینه های دولتی به شرح ماده 40- آیین نامه 
اجرا وصول خواهد شد و سایر هزینه های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها 
باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد برعهده برنده مزایده 
است و در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی راجع به هزینه های مذکور به برنده مزایده مسترد خواهد شد. هرگاه متعهد قبل از روز مزایده اقدام 
به پرداخت و یا تعیین تکلیف بدهی خویش نماید از تشکیل جلسه مزایده خودداری خواهد شد و چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد، مزایده 

روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد.
تاریخ انتشار: 1395/5/23    غالمرضا دادی- رئیس اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند

 را برگزار نماید. لذا از کلیه هم  استانی های عزیز علی الخصوص سرمایه گذاران  و 
تولید کنندگان محترم درخواست می شود نظرات و پیشنهادات خود را در خصوص 

موضوع نشست به

 شماره پیامک 3000272424 

یا تلگرام 09017245463  

و یا آدرس ایمیل

 ava.khjnews@yahoo.com 

تا روز سه شنبه 95/5/26 اعالم نمایند.

 قوانین و مقررات محل کسب و کار از نظر مردم

به اطالع می رساند: روزنامه آوای خراسان جنوبی درنظر دارد نشست تخصصی

آگهی مزایده اموال  غیرمنقول - نوبت دوم

نظر به اینکه در پرونده کالسه 950062 به موجب اجرائیه صادره از شعبه چهار دادگاه عمومی شهرستان بیرجند آقای 
میر حسن احمدی آواز فرزند دین محمد محکوم است به پرداخت مبلغ )594/051/051 ریال( پانصد و نود و چهار میلیون و پنجاه و 
یک هزار و پنجاه  و یک ریال درحق محکوم له آقای علی اکبر محجوبی فرزند غالمرضا و پرداخت مبلغ 29/350/000 ریال )بیست و 
نه میلیون و سیصد و پنجاه هزار ریال( حق االجرای دولتی درحق صندوق دولت، لذا مقرر گردیده است مقدار شش ساعت آب از چاه 
شرکت سفال واقع در حومه روستاهای تقاب و معصوم آباد خوسف که توسط شخص ثالث آقای مسلم قنبری در جهت تادیه بدهی 
محکوم علیه معرفی و توقیف شده است و با وصف اینکه: حسب نظر کارشناس کیفیت آب لب شور و قابل زراعت می باشد، مدار چاه 
12 می باشد، موتور چاه برقی است و دارای پروانه بهره برداری می باشد، دبی آب 25 لیتر در ثانیه می باشد و هر ساعت آب به مبلغ 
یکصد و پنج میلیون ریال و شش ساعت آب مجموعاً ششصد و سی میلیون ریال قیمت گذاری گردیده است، از طریق مزایده با قیمت 
کارشناسی در تاریخ 1395/06/06 از ساعت 9 الی 9/30 صبح در دفتر اجرای احکام حقوقی دادگستری شهرستان خوسف به فروش 
برسد که  قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به فردی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد. 10 درصد ثمن 
معامله فی المجلس از برنده مزایده اخذ و نامبرده مکلف است مابقی را حداکثر ظرف یک ماه به صندوق دادگستری تودیع و قبض 
مربوطه را تسلیم اجرایی احکام نماید در غیر این صورت 10 درصد سپرده وی پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده 
تجدید خواهد شد. بدیهی است در صورت پرداخت کل ثمن در موعد مقرر و عدم اعتراض به مزایده و صدور دستور تملیک از دادگاه 
صادر کننده حکم، اموال مذکور به برنده مزایده تحویل داده خواهد شد. لذا متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد 

مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان داده شود. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود. 

مهدی چاپاری بورنگ - مدیر اجرای  احکام مدنی دادگستری شهرستان خوسف

دادگستری کل استان خراسان جنوبی

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی- اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بیرجند
هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره 139560308001001129 هیئت اول/ دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم خدیجه کبری چهکندی نژاد فرزند غالمحسین به شماره شناسنامه 2 
صادره از بیرجند کد ملی 0652714714 در ششدانگ یک باب منزل  به مساحت 185/10 مترمربع مفروز و مجزا شده از باقیمانده پالک 247 اصلی 
واقع در بخش 2 شهرستان بیرجند از محل مالکیت امیر علم خزیمه تایید و محرز گردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی 

تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 95/۰5/23     تاریخ انتشار نوبت دوم: 95/۰6/۷        رئیس ثبت اسناد و امالک بیرجند

آگهی تحدید حدود ثبت امالک یک قسمت از بخش یک  شهرستان بیرجند
پیرو آگهی  شماره      به موجب ماده 14 قانون ثبت امالک تحدید حدود شماره های زیر: ششدانگ یک قطعه زمین پالک باقیمانده 

4311- اصلی بخش یک بیرجند مورد تقاضای شهرداری بیرجند در روز 95/6/14 ساعت 10 صبح در محل  شروع و به عمل خواهد آمد. لذا به 
موجب ماده 14 قانون ثبت امالک به صاحبان امالک و حقوق ارتفاقی و مجاورین شماره های فوق الذکر بوسیله این آگهی اخطار می گردد که در 
روز و ساعت مقرر باال در محل حضور به هم رسانند چنانچه هر یک از صاحبان امالک یا نماینده قانونی آنها در موقع مقرر حاضر نباشند مطابق ماده 
15 قانون مزبور ملک مورد آگهی با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد و اعتراضات مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی 
و نیز صاحبان امالک و حقوق ارتفاقی که در موقع مقرر حاضر نبوده اند مطابق ماده 20 قانون ثبت فقط تا سی روز از تاریخ تحدید حدود پذیرفته 
خواهد شد و از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یک ماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی الزم از مرجع 

تاریخ انتشار:1395/5/23   رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان بیرجندمذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند.

آگهی مزایده اموال غیر منقول ) رهنی(

به استناد مواد 121 و 122- آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی ششدانگ یک باب ساختمان شامل پالک ثبتی 4 فرعی از 1175 - 
اصلی بخش یک شهر به نشانی بیرجند، خیابان طالقانی 9، طالقانی9/12 ، پالک 11 ملکی خانم پروین مالئی فرزند ابراهیم شماره شناسنامه 5 که سند 
مالکیت آن ذیل ثبت 10095 صفحه 220 دفتر 37 - امالک بیرجند به نام وی صادر و تسلیم گردیده است با حدود چهارگانه ذیل به شرح پرونده 
ثبتی : شماالً به طول 14/40 متر دیوار به دیوار پالک باقیمانده 2 فرعی شرقا به طول 11/40 متر دیوار به دیوار پالک باقیمانده 2 فرعی جنوبا به طول 
14/40 متر درب و دیواریست به کوچه 8 متری غرباً در دو قسمت اول به طول سه متر دیوار به دیوار باقیمانده 1175- اصلی دوم به طول 8/40 متر 
دیوار به دیوار پالک شماره 5 فرعی که فاقد حقوق ارتفافی می باشد و به موجب سند رهنی شماره 139151 مورخ 82/7/19 دفتر یک بیرجند در 
قبال مبلغ چهل میلیون ریال به انضمام خسارت تاخیر تا روز وصول موضوع بدهی نامبرده فوق در رهن بانک صادرات مدیریت شعب خراسان جنوبی 
قرار گرفته است. چون متعهد ظرف مدت مندرج در سند به تعهدات خویش عمل ننموده لذا بانک مرتهن مستند به ماده 34- اصالحی قانون ثبت از 
دفترخانه مربوطه راجع به وصول مبلغ 160/708/996 ریال طلب خویش شامل 40/000/000 ریال اصل و مبلغ 7/200/000 ریال سود متعلقه و مبلغ 
113/508/996 ریال خسارت تاخیر تا 94/1/20 به انضمام جریمه دیرکرد تا روز وصول تقاضای صدور اجرائیه علیه وام گیرنده و راهن با مشخصات فوق 
را نموده که پرونده ای تحت کالسه 9400049 در این خصوص نزد اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند تشکیل شده است. پس از ابالغ اجرائیه و انقضای 
مهلت مقرر قانونی به دلیل اینکه متعهد بدهی خویش را پرداخت یا نزد صندوق ثبت تودیع ننموده، بنا به درخواست بستانکار نسبت به ارزیابی مورد 
رهن  اقدام و برطبق نظریه کارشناس رسمی دادگستری وارده به شماره 95001860-95/4/20 ششدانگ مورد وثیقه به صورت یک باب ساختمان 
با عرصه ای به مساحت 164/16 مترمربع که شامل 110 مترمربع اعیان در همکف به صورت اسکلت فلز و سقف طاق ضربی و دارای امتیازات آب 
و برق و گاز شهری به مبلغ 1/762/100/000 ریال ارزیابی و به دلیل عدم وصول اعتراض قطعیت یافته است و به موجب نامه کتبی وارده به شماره 
95002344-95/5/16 بانک بستانکار مورد مزایده فاقد بیمه نامه رسمی بوده و در روز چهارشنبه مورخ 1395/6/24 از ساعت 9 الی 12 ظهر در محل 
اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند واقع در میدان شهدا در قبال طلب بانک صادرات از طریق مزایده به فروش خواهد رسید. مزایده حضوری و نقدی از 
مبلغ ارزیابی شده فوق شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی واگذار می شود. ضمناً به موجب جوابیه شماره 301/94/8763-94/5/10 اداره محترم 
ثبت اسناد و امالک شهرستان بیرجند جهت ملک مورد تقاضا سند مالکیت المثنی به شماره 919079 صادر گردیده و برطبق جوابیه وارده به شماره 
1395002344-95/5/16 مورد مزایده فاقد بیمه می باشد. الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و مصرف 
در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد برعهده برنده مزایده است که در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به 
برنده مزایده مسترد خواهد شد. حقوق دولتی به شرح ماده 40- آیین نامه اجرا وصول می گردد. چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد، مزایده روز 
اداری بعد از تعطیل در همان ساعت و مکان مقرر برگزار و هرگاه متعهدین تا قبل از تنظیم صورتجلسه مزایده اقدام به پرداحت یا تعیین تکلیف بدهی 
خویش نمایند از انجام مزایده خودداری می گردد. تاریخ انتشار: 1395/5/23     غالمرضا دادی- رئیس اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند
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زنشگفتانگیزتمامثانیههایزندگیاشرابهیادمیآورد

باشگاه خبرنگاران - خانم ربکا شاروک اهل کویینزلند تمام روزهایی را که زندگی کرده در کمال شگفتی به یاد می آورد. مغز این زن 25 ساله، 
در شرایطی قرار دارد که باعث شده وی حافظه فوق العاده قوی ای داشته باشد. حافظه وی چنان قوی است که او تمام لغت سری هفتم هری 
پاتر را به یاد می آورد. این خانم یکی از 80 نفری در جهان است که چنین حافظه ای دارد. 

بازی های رایانه ای مهارت
 رانندگی را تقویت می کنند

می تواند  هفته  در  بازی  ساعت   5 از  بیش  اثر 
قدرت های ذهنی برای کنترل امور را باال برده و 
یک راه مقرون به صرفه برای توسعه مهارت های 
ایران،  عصر  گزارش  به  باشد.  رانندگی  مانند 

می دهد،  نشان  پژوهشگران  جدید  تحقیقات 
همکاری  به  که  حرکتی  یارانه ای  بازی های 
صورت  مغز  کنترلگر  توان  و  بصری  قوای 
رفتارهای  و  ها  مهارت  از  بسیاری  می گیرد، 
انسانی در دنیای واقعی را بهبود می بخشند که 

رانندگی یکی از آنهاست.

»همه چیز در کالنتری مشخص می شود« 
منسوخ شد

»همه چیز در کالنتری مشخص می شود«، جمله 
معروفی که رویه ای شده بود که برخی افراد تا قبل 
از انتقال به کالنتری از دلیل بازداشتشان بی خبر 
باشند، جمله ای که رییس پلیس پیشگیری ناجا از 
منسوخ شدن آن در پلیس پیشگیری خبر داده است. 
گفت:  ایسنا،  با  گفت وگو  در  شرفی  محمد  سردار 
موضوع ارائه خدمات انتظامی به مردم در دستور کار 
قرار گرفته است. درگذشته هنگام بازداشت یک فرد 
از سوی کالنتری به آن فرد گفته می شد که همه 
چیز در کالنتری مشخص می شود؛ اما دیگر چنین 
جمله ای منسوخ شده و در هنگام دستگیری نسبت 

به تفهیم اتهام افراد اقدام خواهد شد.

نیکی کریمی تهیه کننده می شود

در  تهیه کنندگی  تجربه  اولین  در  کریمی  نیکی 
به  را  تهران«  »بندر  خودش،  آثار  از  غیر  فیلمی 
نیکی  می کند.  تهیه  آذربایجانی  پوریا  کارگردانی 
ساخته  شب«  »شیفت  این  از  پیش  که  کریمی 

را تهیه کرده است گفت: »بندر تهران«  خودش 
فیلمی اجتماعی است که فیلمنامه آن را خود پوریا 
آذربایجانی نوشته است. وی که قرار است نقش 
اصلی این فیلم را بازی کند، ابراز امیدواری کرد تا 
اواخر تابستان فیلمبرداری »بندر تهران« آغاز شود.

نرم افزاری برای کنترل دنیای اطراف

نام  به  نرم افزار  یک  توسعه  به  موفق  محققان 
کنترل  اجازه  کاربران  به  که  شدند   AnyMote
تمام سیستم های صوتی و تصویری را از طریق 
ایسنا،  گزارش  به  می دهد.  هوشمند  گوشی های 
کاربران به راحتی می توانند دستگاه های مختلف 

ساب  تیونر،  دیجیتال،  گیرنده  تلویزیون،  مانند 
را  تصویری  و  صوتی  سیستم های  سایر  و  ووفر 
از طریق این برنامه کنترل کنند. به عنوان مثال 
شما می توانید صدای تلویزیون خود را کم یا زیاد 
کنید و یا کانال های آن را با گوشی خود عوض 

کنید و وارد منوی های مختلف آن شوید. 

خورشید ممکن بود عامل جنگ
 هسته ای آمریکا و روسیه شود

 1967 سال  در  خورشید  فعالیت  کارشناسان  اگر 
را بررسی نکرده بودند، ممکن بود جنگ سرد به 
یک چالش نظامی مخرب و در نهایت یک جنگ 
اطالعات  ایسنا،  گزارش  به  شود.  ختم  هسته ای 
بدست آمده توسط کارشناسان آب وهوای فضا باعث 
شد که از نبرد هسته ای بین آمریکا و اتحاد جماهیر 
شوروی جلوگیری شود. در مه سال 1967، نیروی 
هوایی آمریکایی آماده یک جنگ هوایی شده بود؛ 

چرا که مقامات این کشور تصور می کردند رادارهای 
نظارتی این کشور در نیمکره شمالی توسط شوروی 
مختل شده باشد. در آن زمان یک توفان خورشیدی 
رادیویی و  ارتباطات  در  اختالل  بروز  باعث  عظیم 
راداری شده بود. در جریان این توفان خورشیدی، 
رادارهای سه موقعیت سیستم هشدار اولیه موشک 
بالستیک مختل شدند. به این طریق، خورشید به 

عنوان متهم اصلی مشخص شد.

روستای کالته بجدی در 10 کیلومتری بیرجند 
این روزها دچار مشکالتی است که کمترین آن 

نبود خانه بهداشت است.
بیرجند،  مردم  نماینده  شبستان،  گزارش  به 
همراه  به  مجلس  در  درمیان  و  خوسف 
فرماندار بیرجند و جمعی از مسئوالن استانی و 
شهرستانی با حضور در چندین روستای بخش 
این  مشکالت  نزدیک  از  بیرجند  مرکزی 
روستاها را بررسی و دستورات الزم جهت رفع 
اولین  بجدی«  »کالته  کردند.  صادر  را  آنها 
روستایی بود که مسئوالن در آنجا حضور پیدا 
جمعیت  نفر   500 حدود  با  روستایی  کردند، 
شناور  و  متغیر  تعداد جمعیت  و همین  ثابت 
که در 10 کیلومتری بیرجند واقع شده است 
اما دچار مشکالتی است که نیازمند رسیدگی 
مسئوالن است. شغل بیشتر مردم این روستا 
کشاورزی و دامپروری است و به گفته اهالی 
روستا اگر امکانات الزم را دولت برای تبدیل 
دامداری سنتی به صنعتی فراهم کند، اشتغال 
بهتری ایجاد خواهد شد. کالته بجدی را از 
گذشته به کوره های آجرپزی آن می شناختند 
که عالوه بر تامین شغل برای اهالی روستا، 
شغل تعدادی دیگر از هموطنان را نیز تامین 
می کرد و تنها منبع درآمد مردم بود که آن 
هم این روزها به طور کامل تعطیل شده است 

و دیگر کسی در آن کار نمی کند.
کالته  روستای  شورای  عضو  که  آنطور 
بجدی عنوان می کند، بیشتر جوانان روستا 
بیکار هستند و نیاز است که دولت به مردم 
خانگی  اشتغال  آن  با  تا  دهد  یاد  مهارتی 

ایجاد کنند و سرکار باشند.
لزوم کاهش قیمت واگذاری

 زمین در کالته بجدی
در کالته  زمین  قیمت  اینکه  بیان  با  زاهدی 
بجدی باال است و هر قطعه زمین برای افراد 
بومی 35 میلیون و غیر بومی 65 میلیون تومان 
است، افزود: این موضوع باعث شده تا خیلی از 

افراد محروم نتوانند زمین دریافت کنند.
وی با گالیه از منابع طبیعی و دردسرهای این 

را  مردم  زمین های  طبیعی  منابع  گفت:  اداره 
حصار کرده و اجازه کشت در آن ها را نمی دهد.
با اشاره  عضو شورای روستای کالته بجدی 
به اینکه جهاد کشاورزی هم به جای آموزش 
روش کاشت درختان، به دنبال تخریب درختان 
مردم است، گفت: باید در این زمینه فکری کنند، 
چراکه مردم اگر شغلی نباشد مهاجرت خواهند 
کرد. زاهدی نبود سرویس رفت و برگشت به 
شهر، نبود خانه بهداشت و دردسرهای سگهای 
ولگرد را از دیگر مشکالت مردم  این روستا 
عنوان کرد و گفت: سگ های ولگرد در این 

روستا امان مردم را بریده اند و در مزارع همیشه 
پرسه می زنند، سبزی و محصوالت مردم را 
برای هم  همکاری  هیچ  و  کنند  می   کثیف 

جمع آوری آن ها صورت نمی گیرد.
بنیاد مسکن یا بنگاه معامالتی زمین؟

زاهدی با بیان اینکه این روستا خانه عالم ندارد 
و با وجود 50 نفر جمعیت هیچ عالمی در روستا 
ساکن نیست، گفت: اگر در روستا خانه عالم 
روحانی  براي جذب  توانیم  مي  باشیم  داشته 
مستقر اقدام کنیم. وی با انتقاد از نحوه و قیمت 
گفت:  مسکن،  بنیاد  توسط  زمین  واگذاری 
متاسفانه بنیاد مسکن قیمت زمین در روستا را 

طوری انتخاب کرده است که محرومان نمی 
توانند آن را بخرند و می توان گفت بنیاد مسکن 
با این برنامه ریزی ها به بنگاه معامالتی شبیه 
است نه بنیاد مسکن انقالب اسالمی که باید 

به فکر محرومان باشد.
مالکی، بخشدار مرکزی بیرجند هم با بیان اینکه 
موضوع سگ های ولگرد در حال حاضر به دلیل 
 بحث های محیط زیستی امکان معدوم سازی

آن ها نیست، گفت: جدیدا شرکتی پیدا شده که 
 این ها را زنده دستگیر می کند و نگه می دارد
های سگ  برای  تا  شد  خواهد  اعالم   که 

اینجا هم فکری بکنند. وی با اشاره به اینکه 
 درباره اجرای طرح هادی و آماده سازی زمین ها

بخشی از اعتبارات آن به عهده دولت و بخشی 
باید از مردم جمع آوری شود، گفت: این طرح در 
 همه روستاها با مشارکت مردم انجام می شود.

کوره های آجرپزی باید صنعتی شود
بخشدار بخش مرکزی بیرجند با بیان اینکه 
دلیل  به  هم  روستا  آجرپزی  های  کوره 
استفاده زیاد از آجر صنعتی و عدم استفاده از 
آجرهای کوره ای تعطیل شده است، گفت: 
برای راه اندازی دوباره این کوره ها باید به 

سمت صنعتی شدن گام بردارند.

شهرستان  مسکن  بنیاد  نماینده  نیازی، 
بیرجند هم گفت: امسال برای آسفالت کوچه 
به  رایگان  قیر  مقداری  بجدی  کالته  های 
آنها داده خواهد شد. وی گفت: حدود 230 
تن قیر به این روستا اختصاص یافته که با 
آسفالت  زمین  مربع  متر  هزار   6 حدود  آن 
با  بیرجند  مسکن  بنیاد  نماینده  شد.  خواهد 
اشاره به اینکه تاکنون بیش از 260 میلیون 
تومان در زمینه اجرای طرح هادی در کالته 
قیمت  گفت:  است،  شده  هزینه  بجدی 
واگذاری زمین هم با مشارکت مردم انتخاب 

و  کنند  مراجعه  اگر  هم  االن  و  است  شده 
شورا و دهیاری تقاضای بازبینی داشته باشند 

می توان دوباره بررسی کرد. 
منابع طبیعی فقط مجری قانون است

طبیعی  منابع  مدیرکل  شریفی،  ا...  حبیب 
برای  پاسخ  بیان  به  هم  جنوبی  خراسان 
پرداخت  کردند  مطرح  مردم  که  مشکالتی 
است  قانون  مجری  طبیعی  منابع  گفت:  و 
می  اجرا  را  باشد  گفته  قانون  که  چه  هر  و 
باشد داشته  اعتراضی  اگر هم کسی  و   کند 

به  تا  کند  مراجعه  اداره  این  به  تواند  می 
پرونده او رسیدگی کنند.

زمین به اسم کشاورزی
 اما برای فروش!

شهرستان  کشاورزی  جهاد  مدیر  محمدی، 
بیرجند هم با بیان اینکه افرادی که به دنبال 
شغل دامپروری هستند می توانند مجتمع بزنند 
و ما هم به آن ها کمک می کنیم، گفت: این 
در  روستا  مردم  برای  که  ندارد  وجود  امکان 
منطقه ای دیگر مکانی برای پرورش تعداد کمی 
دام بزنیم. وی با اشاره به اینکه برخی زمین به 
اسم کشاورزی می گیرند اما چون این منطقه 
به شهر نزدیک است، قطعه قطعه می کنند و 
برای ساخت منزل مي فروشند، گفت: اگر در 
گذشته جلوی این کار را نمی گرفتیم، اکنون 
باید شاهد بودیم که نزدیکی دستگرد و کنار 

جاده اصلی منزل می ساختند.
اشاره  با  هم  بیرجند  فرماندار  ناصری  علی 
به اینکه مدیران شهرستان باید به روستاها 
بررسی  را  مردم  مشکالت  و  کنند  مراجعه 
کنند، گفت: مدیران منتظر نمانند که مردم 
مراجعه  ها  آن  به  برای حل مشکالت خود 
مشکالت  حل  برای  خودشان  بلکه  کنند 
بیرجند  فرماندار  بروند.  روستاها  به  مردم 
دوره  در  مدرسه  احداث  برای  اینکه  بیان  با 
متوسطه اول و دوم باید سرانه و تعداد دانش 
ایجاد  مدرسه  تا  برسد  نصاب  حد  به  آموز 
کنند، گفت: در این زمینه اگر از نظر سرانه 
تعداد دانش آموزان باال باشد کمک خواهیم 

کرد تا مدرسه راه اندازی کنند.
مسئوالن برای رفع مشکالت 

مردم تالش کنند
حجت االسالم سید محمدباقر عبادی، نماینده 
مردم بیرجند، خوسف و درمیان در مجلس هم 
بر راه اندازي کار مردم توسط مدیران تاکید 
کنند  تالش  اجرایی  مسئوالن  گفت:  و  کرد 
تا در حد توان کار مردم را راه بیندازند. وی 
خاطرنشان کرد: برخی قوانین وجود دارد که 
مشکالتی ایجاد کرده و باید اصالح شود اما 
و  است  قوانین طوالنی  بررسی  در  ها  نوبت 

گاها به سه سال هم می رسد.

 همسایه بیرجند خانه بهداشت هم ندارد!

ازمزاحمتسگهایولگردبرایمزارعتاتعطیلیکورههایآجرپزی

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

محالتی - بین توحید و مدرس   09153619297
ایزوگــام  مصطفی هریوندی

کتـاب نفیس )خراسان جنوبی تمدن کهن(
بهچاپرسید

اینکتابدرقطعرحلیودر176صفحهباجلدسختوقاببهدوستدارانعرضهمیشود
کتابفوقدوزبانه)فارسیوانگلیسی(است

برایخریدباشماره09155610601تماسحاصلفرمایید

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

اخالق،انصاف،کارخوب
سرلوحه خدمات ماست

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

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

09159634038
09155642959
رحیمآبادی

حمل بار و اثاثیه منزل رحیم آبادی

مشاوره،طراحومجریپروژههای:
سکوریت،دوجداره،فریملس،ساختمانی،پلیکربنات،سندبالست،تایل،بلوکه
دربهایبرقیشیشهایوکرکرهدربوپنجره UPVC وآلومینیومکرتینوال

عرضهکننده:روکشهایعایقانرژیومقاومسازشیشه
آدرس:خیابانتوحید-بینتوحید8و10تلفن:32449129همراه:09155610585

کلینیـک ســاختمـانی نـوفـرستـی

نمایندگیوعاملیتفروششرکت                                                                          وتوسعهصنعتجوشدراستان
 تولید کننده انواع: افزودنی های بتن ، ترمیم کننده بتن، گروت، واتراستاپ های 
پی وی سی، اسپیسرهای پالستیکی، شیلنگ تزریق بتن و غالف 
 استرند، تجهیزات نیلینگ، ترمیم کننده بتن، چسب بتن و کاشی و ...

گلمیخگامبرایسقفعرشهفوالدی
 تهیه و تامین تجهیزات قالب فلزی ) اجاره، فروش(

کلینیک تخصصی ساختمانی نصر

صیادشیرازی،واحد89،طبقههمکف
09034090412-09034090411
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از همان نگاه اول دوست داشتنی باشید...

شنبه * 23  مرداد  1395 * شماره 3576

آیه روز  

چرا ما به خدا و آنچه از حق به ما رسيده است ، ايمان نياوريم ،در حالى كه آرزو داريم پروردگارمان ما را در 
زمره صالحان قرار دهد؟!  مائده آيه ۸۴

حدیث روز  

ازشهرت ورياست طلبي بپرهيز كه اين دو ، سرانجام انسان را به هالكت مي رسانند.
 امام حسن عسکری)ع(

عشقت به دلم درآمد و شاد برفت
بازآمد و رخت خويش بنهاد برفت 
گفتم به تکلف دو سه روز بنشين

بنشست و كنون رفتنش از ياد برفت

شعر روز 

پلکی احساس

حرف های ابریشمی موفقیت

سبک زندگی

نگرش

یک لحظه مکث کن

ذهن ما، معمار جسم ماست

امروزه با بررسى های علمى دريافته اند افکار منفى 
مى تواند به سرعت تركيب شيميايى خون را تحت  تاثير 
قرار دهد. سيستم باورها و انتظارات ما نيز مى تواند 
منجر به بيماری شود؛ مثال بعضى از افراد، الگوهای 
عجيبى برای بيماری های خود دارند. اگر عطسه ای 
كنند، بالفاصله يک هفته مرخصى تقاضا كرده و 
پيش بينى مى كنند كه  سرمای شديدی خواهند خورد 

و از قبل خود را تا مرز نابودی پيش مى برند.
برای اينکه شاداب و تندرست باشيم، بايد احساسات 
مثبت درونمان را تقويت كنيم. حواسمان باشد كه 
ذهن ما معمار جسم ما است و جسم ما بازتابى از 
تاثير  تحت  تنى  روان  بيماری های  انديشه هايمان. 

مستقيم فکر و باور ما بر روی جسم مان است
 دوستان خوبم!    

از امروز به تندرستى فکر كنيد؛ چون سالمتى حق 
مسلم مردم خوب سرزمين من است. تجربه دردهای 
كه  است  ما  به  هشداردهنده  پيامى  تنها  عاطفى، 
مى گويد بايد نگرشمان را به همه حوادث زندگى خود 

تغيير دهيم.
و در پايان...

از همين لحظه تمرين كنيد كه به خودتان عشق 
حرمت  خود  به  و  بداريد  دوست  را  خود  و  بورزيد 
بگذاريد. برای افزايش حرمت نفس خود، پاسخ های 
تعريف  شما  از  وقتى  نمونه  برای  بدهيد.  شايسته 
مى كنند كه چقدر خوب حرف مى زنيد، پاسخ بدهيد: 

»خيلى متشکرم بسيار تمريـن كـرده ام.«
اگر گفتند كه چه نقاشى قشنگى كشيديد، پاسخ دهيد: 

»سپاسگزارم كه كارم موردتوجه شما قرار گرفته.«

زن افسرده ای با فهرستى از غصه و اندوه نزد پزشکى 
رفت. پزشک بعد از معاينه ی دقيق زن به اين نتيجه 
رسيد كه زن هيچ مشکل و بيماری جسمى ندارد، اما 
از  ناشى  افسردگى زن  پيش خود فکر كرد كه شايد 
نگرش منفى او به زندگى باشد. پزشک بيمار افسرده را 
به اتاق داروسازی برد و به قفسه ای از بطريها ی خالى 
اشاره كرد و گفت: آن بطريها را مى بينيد؟ توجه كنيد كه 
همۀ آنها خالى هستند و شکل آنها هم با يکديگر فرق 
دارد. اما اساسا هيچ فرقى با هم ندارند. چيزی كه بسيار 
مهم است، محتوای آنهاست. من مى توانم يکى از آنها 
را بردارم و مقداری زهر در داخل آنها بريزم، در حدی كه 
بتواند يک انسان را بکشد، يا اينکه مى توانم داخل آن را 
پر از دارويى كنم كه بتواند سر درد يک بيمار را تسکين 
دهد يا ميکروب های بخشى از بدن انسان را از بين ببرد. 
آنچه كه مهم است اين است كه انتخاب با من است. 
من مى توانم آن را پر از دارويى كنم كه دوست دارم و 
مى خواهم. سپس دكتر به چشمان زن افسرده نگريست 
و گفت: هر روز ما دقيقا مثل يکى از اين بطريهای خالى 
است و ما حق انتخاب داريم. مى توانيم هر يک از آنها را 
با افکار شاد و مثبت و عشق پر كنيم و يا اينکه با افکار 

زهرآلود و منفى پر كنيم. 

برای  موضوع  اين  به  كردن  اعتراف  شايد 
برخى افراد دشوار باشد، اما اين يک حقيقت 
است كه همه ی ما انسان ها به اينکه ديگران 
اهميت  مى كنند،  فکری  چه  ما  درباره ی 
مى دهيم و كم يا زياد، همه ی ما تمايل داريم 
كه جذاب باشيم يا دست كم از ما خوش شان 
بيايد. افراد اغلب در عرض چند ثانيه ی اول 
ديدار با ما شروع به فکر و قضاوت درباره ی 
و  ارزيابى ها  اين  و  مى كنند  شخصيت مان 
قضاوت ها ممکن است روی اين تصميم كه 
با ما قرار بگذارند يا  يا  ما را استخدام كنند، 
دوست شوند تأثير بگذارد. پس بايد پيش از 
روی  را  تأثير  بهترين  شود،  دير  خيلى  آنکه 

افراد بگذاريم.
داشته  اينکه دوست  برای  است كه  بديهى   
شويم، اساسا بايد انسان های خوب، بامالحظه 
و معقولى باشيم. اما نکاتى ريزتر و ظريف تر 
تأثير  آنها  كردن  رعايت  كه  دارند  وجود  نيز 
بسيار عميق تری روی ديد ديگران نسبت به 

ما مى گذارد.

بى اهميت  است  نکات ممکن  اين  اينکه  با   
آنها  به نظر برسند، ولى اگر به طور روزمره 
ميان  كم كم  ببريم،  كار  به  روابط مان  در  را 
ديگران به فردی محبوب تبديل مى شويم. در 
اول  نگاه  در  مقاله  مى خوانيد كه چطور  اين 

دوست داشتنى باشيم.
از  كمتر  در  »چطور  كتاِب  منظور،  همن  به 
را  شما  كه  كنيد  متقاعد  را  مردم  ثانيه   ۹۰
»نيکالس  نوشته ی  باشند«  داشته  دوست 
را  بريتانيايى  سخنران  و  نويسنده  بوثمن«، 
استراتژی  بر  كتاب  اين  كرده ايم.  بررسى 
مهمى تاكيد مى كند تا بتوانيد هنگام »سالم 
را  خودمان  مقابل ،  طرف  با  احوال پرسى«  و 
محبوب و مورد پسند آنها نشان دهيم.بهترين 
بخش ماجرا اين است كه كل اين روند تنها 
۴ ثانيه طول مى كشد. پس برای اينکه بدانيد 
چطور بى معطلى دوست داشتنى به نظر برسيد، 

ادامه ی اين مطلب را از دست ندهيد.
گام ۱: گشاده رو باشید

چهره ای  هم  بايد  »شما  مى گويد:  بوثمن 

گشاده داشته باشيد، هم برخوردی صميمانه.«
»بايد  مى گويد:  بدن  زبان  درباره ی  بوثمن 
شخص  سمت  به  مستقيما  را  قلب تان 
مقابل تان نشانه  برويد. قلب تان را با دست ها 
يا بازوهای تان نپوشانيد. اگر كت پوشيده ايد، 
را  آن  دكمه های  مالقات،  از  پيش  حتما 
به  نيز  مثبت  برخوردی  كنيد.«داشتن  باز 
مى گويد:  بوثمن  دارد.  اهميت  اندازه  همان 
و  سالم  مقابل تان  طرف  با  كه  »هنگامى 
اين  بايد  نيز  خودتان  مى كنيد،  احوال پرسى 
حس مثبت را احساس كنيد و نسبت به آن 

آگاه باشيد.«
گام ۲: ارتباط چشمی برقرار کنید

بوثمن مى گويد: »شما بايد فردی باشيد كه 
ارتباط چشمى را آغاز مى كند. همچنين اجازه 
را  مثبت  شما  برخورد  كه چشمان تان  دهيد 
منعکس كنند.«اگر شما نيز در برقرار كردن 
و  نمى كنيد  راحتى  احساس  چشمى،  ارتباط 
اين  به  اينکه  برای  بوثمن  هستيد،  معذب 
مى دهد:  پيشنهاد  روشى  كنيد،  عادت  كار 

چشم  رنگ  به  تلويزيون،  تماشای  »هنگام 
افراِد روی صفحه توجه كنيد و آن رنگ ها 
را در ذهن تان نام ببريد. روز بعد، همين  كار 
مى كنيد،  مالقات  كه  افرادی  مورد  در   را 

تکرار كنيد.«
قطع  را  ارتباط چشمى  گهگاهى  حتما  فقط 
كنيد و به جای ديگری نگاه كنيد. همان طور 
و  نويسنده  گوَمن«،  كينسى  »كارول  كه 
»فوربس«  وب سايِت  در  مشهور،  سخنران 
چشمِى  »ارتباط  مى نويسد:   )Forbes(
مقابل  طرف  نظر  به  است  ممکن  طوالنى 

بى ادبانه يا حتى ترسناک باشد.«
گام ۳: بدرخشید

باشيد  كسى  »اولين  مى كند:  توصيه  بوثمن 
كه لبخند مى زند. با اين كار به ديگران اين 
پيام را مى دهيد كه فردی صادق و صميمى 
در  كه  است  داده  نشان  هستيد.«تحقيقات 
مالقات  را  كسى  وقتى  شاد  موقعيت های 
كه  مى شويد  باعث  زدن  لبخند  با  مى كنيد، 

او شما را به خاطر بسپارد.

گام ۴: سالم کنید
جور  هر  يا  »درود«  »سالم«،  بگوييد  چه 
گونه ای  به  بايد  ديگری،  و عليک«  »سالم 
آن شخص  با  آشنايى  از  كه  برسيد  نظر  به 
دراز  را  دست تان  شده ايد. سپس،  خوشحال 
كنيد و حتما محکم دست بدهيد، زيرا تأثير 

مثبت تری به جا مى گذارد.
به  را  نامش  مقابل تان  طرف  كه  هنگامى 
در  باری  چند  كنيد  سعى  مى گويد،  شما 
برای  كنيد.  تکرار  را  آن  صحبت های تان 
شما  آشنايِى  از  »سارا!  بگوييد:  نمونه، 

خوشحالم، سارا!«
هنگامى كه چندين نفر را مالقات مى كنيد 
نيست،  ممکن  همه  با  دادن  دست  و 
روشِ  مى توانيد  كه  مى كند  توصيه   بوثمن 
»دست دادِن بى دست« را انجام دهيد. به اين 
صورت كه هر كاری را كه هنگام دست دادن 
با يک نفر انجام مى دهيد، تکرار كنيد. قلب تان 
را به سمت آنها نشانه بگيريد، سالم كنيد و 

لبخند بزنيد، اما دست تان را دراز نکنيد.

عارفانه روز

    گاهى از نردبان باال مى رويم تا دستان خدا 
را بگيريم، غافل از   اينکه خدا همان پايين 
ايستاده و نردبان را گرفته است تا ما نيفتيم.

هرگز برای شروع يک زندگى بهتر دير نيست. 
هيچ عذری هم پذيرفته نيست. ما هريک 
مسئول زندگى خودمون هستيم. پس بجنب

اين ميل شماست كه مى توانيد هر روزتان را با 
هزاران معجزه سپری كنيد و يا اين كه هر روز را 

روزی عادی بدانيد مانند ديگر روزها. انيشتين

هيچ گاه يک روز خوب
 را با فکر كردن به يک روز 

بد خراب نکنيد...
رهايش كنيد..

طراح: نسرین کاری                        

افقي: 1- پاركومتر- تخمين 2- 
شکوه- سزاوار- سرخ و سفيدش 
در خون است 3- سربار- جايگاه- 
هميشه ۴- آموزش- مخفف كاه 
اتومبيل  - رسم كننده - مخترع 
بنزي نسوز 5- دودل- پنبه داخل 
عزا-  كارتاژ-  سردار   -6 دوات 
مهلک  سمي  تنگه-   -7 عمو 
- رشته حسي ۸- سردي- يخه- 
 گنجينه اسناد ۹- نظر انتخاباتى - 
فارس-  استان  در  اي  درياچه 
لباس   - دهان   -1۰ پايداري 
خانمها - فيلمي از رحيم بهبودي 
فر 11- تهيدست - درخور 12- 
ماه   - تعليل  كلمه   - قدم  نشان 
كم حرف- نام شيرر گلزن سابق 
نيوكاسل 13- نوعي شنا - مثل 
فرانسه  لغت  فرهنگ   - مانند  و 
مادر  فلز  جنس  از   - عالم   -1۴
منطق  بي   -15 پيچنده  گياه   -
شکم  در  پا  ضربه   - نامناسب  و 

در تکواندو

جهان  همسر   -1 عمودي: 
در  اي  وسيله   - رستم  پهلوان 
گذرنامه  امضاي   -2 خودرو 
از   -3 چهلچراغ   - اصرار   -

سرباز  شيرماهي-  هاي  گونه 
كردن  آماده  دريايي-  نيروي 
استان  در  شهري  پيروزي-   -۴
ملي  پارک   - الزم  تب   - يزد 
قديم  مدرسه   -5 دماوند  حومه 
- جدا كردن - تکبر 6- شکايت 
باجناق   - وحشت   - زيرلبي 
كالسکه-   - قهرمانى  كاپ   -7
جوش  ذوق-  بي   -۸ زردپي 
مرج  و  هرج   -۹ واكسن   ريز- 
دادن  عطا   - معروف  اي  قله   -
تير  دوستي-  روسي-  نژاد   -1۰

آبهاي  الهه  پيکاندار 11- گندم- 
خوب   -12 آب  مجراي  روان- 
ساز  سوهان-  شهر   - زيبا  و 
سازنده ی  شركت  يک  قديمي- 
شأن   -13 بيابانگرد   خودروهای 
آسيا،  بومي  گياهي  شکوه-  و 
درياچه  ايران-  شمال  و  اروپا 
و  گاه   -1۴ ميانه  آسياي  در  اي 
هندسي  شکل  نافرماني-  حين- 
سازمان  زائد-  تزئينات   -15
تربيتي، علمي و فرهنگي سازمان 

ملل متحد
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یرتسبشد ومحمخیش1
رانکابهارهیده2
اقولفساسامای3
دوماقتنانالاد4
تمکراناوتوا5
لیسابنادراابن6
ثتیرتناجنسفر7
داقنهداماهرهچ8
نیچردلبعمیی9
بحمشیاتسامنور10
ینفیدرلخنشاه11
نامرداتسوگاود12
انایرربکانیس13
یبهدمامینبلت14
یناهبهبه للاتیا15

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

تجربه کنید.   09158668002

لوله بـاز کنی 
تشخیص و رفع بو و نم 

به روش ایزو نانو / شبانه روزی
32435686

09365237014
09157063220- خسروی

  100% تضمینی

خدمـات دهشیبـی
نصب و تعمیر مشعل های گازی و گازوئیلی  

نصب و تعمیر پکیج دیواری و زمینی 
 لوله کشی و برق کشی ساختمان

لوله باز کنی       09151633903

موسسه حقوقی عدالت خواهان سپهر 
)مشاوره و وکالت(از همکاران وکیل دعوت 

به همکاری می نماید. 09154037522

آدرس: نبـش مـدرس 57
09128664599 خرمشاهی/ 09155629368  

   کاغذ دیواری، کناف دکوراتیو،پارکت ،کفپوش
طــراحــان برتـــر

با  اقساط  بلند مدت  بدون کارمزد  برای عموم
زیبایی خانه خود را با مشاوره رایگان در منزل از ما بخواهید

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

مسئولیت     09155619059 

ups خرید ضایعات باطری
09197491800

اجاره و تعمیر انواع پیکور- موتور برق
 دیزل ژنراتور و کلیه وسایل ساختمانی
نبش غفاری 1   09155618190 - نژادی

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

09159647685

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

 برای اخذ رتبه نیازمندیم.     
09016951900  

تولید و نصب باالبر 
و کاالبر هیدرولیک 

در اماکن تجاری 
و مسکونی 

09151633207
آسمانی مقدم

برق کشی و نورپردازی داخلی و نما
)نمونه کار: ساختمان رویال

 معلم 13(
09358031766 - الوندی

فـروش فـوق العـاده 
نقدی 5 % تخفیف

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

الستیک فـرازی
OF  OF

تاالر درویش
 برای تکمیل نیروی کار 

خود به افراد ذیل نیازمند است:
آشپز ماهر

منشی ، حسابدار و بازاریاب 
خانم و با تجربه 3 نفر

مهماندار خانم و آقا 2 نفر
لطفا مشخصات خود را به این 

شماره فقط پیامک کنید
09359528658

یک شرکت مواد غذایی 
برای تکمیل پرسنل خود 
نیاز به افراد واجد شرایط 

ذیل با حقوق و مزایای مکفی، 
پورسانت و بیمه دارد:

بازاریاب حضوری و حرفه ای
بازاریاب تلفنی و غیر حضوری

09154811461
09150069386
09373591323

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

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

09157561075 

یک باب مغازه با موقعیت عالی
 واقع در خیابان جمهوری جنب مصلی 

اجاره داده می شود.   09155610856

فروش
سوپرمارکت با تمامی امکانات و تجهیزات

09158613686

سمساری صادق
خرید و فروش لوازم منزل و اداری با باالترین 

قیمت    09380160779 - علی آبادی

فروش
منزل ویالیی 2 طبقه با 300 متر 

و 350 متر زیربنا - دو نبش
 واقع در بلوار غدیر، غدیر 2

09155615438

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

09153613243 - شریفی



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

ایـزوگام شرق 

 بخشی
آدرس: میدان توحید

32442331

09155622050
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

بخوانید تا بدانید

امداد  باطری سپهـر؟!
عیب یابي  - استارت دینام - باطري و شارژ  رایگان 

 تعویض باطري در منزل و محل کار بدون هزینه
در هر نقطه شهر

سواري - کاميون - ایراني - خارجي 

با قيمت مصوب شرکت
آدرس : خیابان 17 شهریور 29

حسین حقیقي پور  09155615113 - 32220423 
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تا 28 مرداد ماه از ساعت 8 صبح تا 8 شب برای عموم متقاضیان 
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موسسه خیریه دانش آموزی امام علی )علیه السالم(
میدان ابوذر- خیابان شهید اسدزاده- پالک 5  تلفن:32232943

با حضور اساتیدو مشاورین مجرب

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

     نبش انقالب 6- شهریاری  32229117-  3778  164 0915    
انتخاب رشته کنکور سراسری

 توسط استاد و کارشناس مجرب
 همه روزه صبح از ساعت 8 و عصر از ساعت 5 

در محل مسجد مولی الموحدین )علیه السالم( واقع در 
انتهای خیابان عدل بین عدل 27 و 29 برگزار می گردد.

6
شنبه * 23 مرداد  1395 * شماره 3576

معرفی تيم های برترمسابقات فوتسال شهرستان درميان 

مسابقات فوتسال جام شهدای مدافع حرم که از 5 مرداد در سالن نجابت 
شهرستان درمیان با حضور 12 تیم در 3 گروه 4 تیمی آغاز شده بود، با 
کسب عنوان قهرمانی تیم مرحوم استاد قاسمی روستای درمیان پایان 
یافت. به گزارش تسنیم، در این دور از رقابت ها 28 بازی برگزار شد که در 
نهایت، تیم مرحوم استاد قاسمی روستای درمیان قهرمان شد و تیم های 
خیاطی رضا و تیم مرحوم رامین گرامی به ترتیب دوم و سوم شدند. این 
مسابقات با همکاری هیات فوتبال و اداره ورزش و جوانان شهرستان 
درمیان برگزار و در پایان به تیم های برگزیده جوایزی به صورت نقدی اهدا شد.

خدمتی فيناليست شد،اما از کسب مدال بازماند 

خدمتی در رتبه هشتم المپیک قرار گرفت. عصر پنج شنبه نخستین 
هفته رقابت های المپیک ریو در حالی در شهر ریودوژانیروی برزیل 
پایان یافت که در مهم ترین رقابت های حضور نمایندگان کشورمان در 
این مسابقات، نجمه خدمتی در ماده تفنگ 3 وضعیت 50 متر در مرحله 
مقدماتی با کسب583 امتیاز ششم شد و به مرحله فینال راه یافت. به 
گزارش روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان، اما در این مرحله خدمتی 
موفق ظاهر نشد و به عنوان هشتمی این رقابت ها بسنده کرد. پیش از 
این نماینده شایسته استان خراسان جنوبی در نخستین روز از برگزاری 
رقابت های المپیک در ماده تفنگ بادی 10 متر با کسب عنوان جایگاه 
یازدهمی در مرحله مقدماتی حذف شده بود. بدین ترتیب، پرونده حضور 
نجمه خدمتی در این رقابت ها با کسب عنوان هشتمی المپیک بسته شد.

اعالم نتایج مسابقات تنيس روی ميز جام والیت زیرکوه

مسابقات پینگ پنگ شهرستان زیرکوه، یادواره شهدای گمنام شهر حاجی 
آباد با شرکت 50 ورزشکار در سه رده سنی نوجوانان،جوانان و بزرگساالن 
به صورت تک حذفی برگزار و به نفرات برتر حکم قهرمانی و مدال اهدا 
گردید. به گزارش روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان،پس از برگزاری 
مسابقات و در پایان، در رده سنی جوانان، امیر محمد دالکه مقام اول، 
بهروز غضنفری مقام دوم و مهدی صادقی و سید امیر حسین حسینی 
مشترکاً به مقام سوم دست یافتند. در رده سنی بزرگساالن، محمد فالحی 
مقام اول، علیجان دالکه مقام دوم و عباس زاهدیان و حسن صادقی 
مشترکاً موفق به کسب عنوان سوم این دوره از مسابقات شدند. افراد برتر 
این دوره از مسابقات، جهت شرکت در مسابقات استانی اعزام خواهند شد.

نتایج مسابقات چهارجانبه واليبال بانوان قاین

دوره  گرامیداشت دهه کرامت یک  مناسبت  به  قاین  بزرگمهر  باشگاه 
مسابقات چهارجانبه والیبال را ویژه بانوان برگزارنمود. به گزارش روابط 
عمومی اداره ورزش وجوانان قاین دراین دوره مسابقات 6 تیم دررده نوجوانان 
وجوانان باهم به رقابت پرداختند که درپایان این رقابت ها تیم های 
آرتاگوانا، قهستان وعفاف به ترتیب مقام های اول تاسوم را از آن خود نمودند.

تحقیقات نشان می دهد، رابطه مستقیمی بین میزان 
اضافه وزن به خصوص چاقی در ناحیه باسن و ران 
ها )چاقی گالبی شکل( با کاهش حافظه و مهارت 
های شناختی مشاهده شده است. زنان مبتال به چاقی 
گالبی شکل )به معنی تجمع چربی در اطراف ناحیه 
لگن در مقابل چاقی سیبی به معنی افزایش تجمع 

در ناحیه شکم( بیشتر از سایر گروه ها دچار اختالل در 
حافظه و فراموشی می شوند. نکته جالب این است که 
چگونگی تاثیر چاقی بر حافظه  با مکان ذخیره چربی 
ارتباط مستقیم دارد. تجمع چربی در اطراف ران ها و 
باسن تاثیر منفی بیشتری برحافظه دارد و احتمااًل این 
امر وابسته به نوع سلولهای چربی ذخیره شده در اطراف 

ران نسبت به دور کمر است . حقیقت آن است که نمی 
توان محل تجمع چربی را تغییر داد ولی کنترل وزن در 
محدوده طبیعی، از عوارض چاقی از جمله ضعف حافظه 
پیشگیری می نماید. گفته می شود چربی بدن احتمااًل 
در تشکیل پالک های مربوط به بیماری آلزایمر و یا 
مقاومت در مسیر خون رسانی به مغز نیز تاثیرگذار است.  

پوليپ روده در کمين این افراد!

افرادی که در شبانه روز کمتر از 6 ساعت می  
خوابند، بیشتر از سایر افراد در معرض ابتال به 
پولیپ  های خطرناک روده هستند. این پولیپ  
های روده  ای خطرناک در برخی موارد ممکن 
است بدخیم شده و به تومورهای سرطانی تبدیل 
شوند. برای انجام تحقیق برای اثبات این قضیه، 

1240 مرد و زن که به اختالالت روده مبتال 
بودند، مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج حاکی از 
این بود که 29 درصد از مبتالیان به پولیپ روده 
پیش سرطانی کسانی بودند که در طول شبانه 
روز کمتر از 6 ساعت می خوابیدند. بنابر این 
خواب، هفت  میانگین  مقدار  شود  می  گفته 
ساعت در روز است که 2 ساعت کمتر از 9 
ساعت آنها باید به صورت چرت زدن باشد.

بخور و نخورهایی برای کبد چرب 

خوردنی های مفید برای کبد چرب: 1-چای سبز 
2- گیاه خارمریم 3- ریشه زنجبیل 4- زردچوبه 
5- عرق کاسنی و عرق شاهتره 6- روغن زیتون 
طبیعی  عسل  با  سیاهدانه   -8 حبوبات   -7
9- عصاره لیموترش تازه. خوردنی های مضر 
برای کبد چرب: 1- غذاهای چرب، فست فودها 

و سرخ کردنی ها 2- مصرف زیاد شیرینی جات 
3- هله هوله های چون چیپس و پفک و کیک 
و ... 4- مصرف زیاد سردیجات طب سنتی 
5- قبل از میل غذا مصرف هر گونه مایعات حتی 
آب توصیه نمی شود و بهترین زمان نوشیدن هر 
نوع مایعات حتی آب نیم ساعت قبل از غذا و یا 
یک ساعت پس از میل غذا است 6- عدم نوشیدن 
آب یخ مخصوصًا آبی که درون آن یخ است.

اگر در تونل پرترافيک گير کردید ...

برای  کنید،  می  گیر  تونلی  ترافیک  در  وقتی 
جلوگیری از مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن، 
باید این توصیه های پزشکی را به یاد داشته 
باشید: 1- شیشه پنجره های ماشین را باال بکشید 
2- اساس درمان در مسمومیت با مونوکسیدکربن 
در مرحله اول خارج کردن مصدوم از محیط منبع 

آلودگی است 3- افراد آسیب پذیر را سریع از تونل 
خارج کنید و منتظر عالئم ناشی از مسمومیت 
نباشید 4- حتی سرنشینانی که مشکلی ندارند 
هم بهتر است از تونل خارج شوند و در فضای 
آزاد منتظر خودروی خود بمانند 5- قرار گرفتن 
مصدوم در هوای آزاد به تدریج باعث از بین رفتن 
عالئم می شود، ولی همیشه این طور نیست و 
ممکن است الزم باشد گروه امداد را دخالت دهید.

دالیل سرگيجه و غش کردن 

ناگهانی  شدن  غافلگیر  بدن 2-  آبی  کم   -1
ریتم  ناگهانی 4-  ایستادن  زیاد 3-  تعجب  و 
قلب  ی  دریچه  مشکل   -5 قلب  غیرطبیعی 
)مشکالت دریچه های قلب می تواند جریان 
خون را محدود کرده و موجب سرگیجه و گیجی 
سر به ویژه در طول ورزش شوند( 6- مصرف 

برخی داروها )مثل مسکن ها و داروهای ضد 
اضطراب چون فشار خون را کاهش داده و جریان 
خون به سمت مغز را کند می کنند( 7- ابتال به 
سکته ی مغزی )اگر شما احساس سرگیجه یا 
سبکی سر را به همراه ضعف عضالنی، مشکالت 
بدن  و سوزن سوزن شدن  بی حسی  و  تکلم 
تجربه کردید، احتما دچار سکته ی مغزی شده 
اید( 8- از قلم انداختن ناهار )کاهش قند خون(.

چه زمانی گوش نياز به پاکسازی دارد؟

در برخی موارد به دلیل استفاده بیش از حد از 
هندزفری،  دستکاری گوش، استفاده از گوش 
پاک کن و ترشح بیش از حد جرم گوش نیاز 
به پاکسازی جرم دارد. برای اینکار نیاز به مراجعه 
به پزشک عمومی یا پیراپزشک است تا گوش را 
شست وشو دهند. این امر که جرم گیری گوش 

موجب جرم ساز شدن گوش می شود به هیچ 
عنوان صحت ندارد و در برخی افراد گوش ترشح 
چربی بسیاری دارد و نیاز است جرم گیری بطور 
مداوم انجام شود. افراد می توانند در حالت عادی بعد 
از استحمام با استفاده از سشوار از فاصله 20 تا 30 
سانتی متری داخل گوش را خشک کنند و از بکار 
بردن هر گونه وسیله مانند حوله و گوش پاک کن 
برای خشک کردن داخل گوش خودداری کنند.

اگر به چاقی گالبی شکل مبتال هستید، بخوانید ...

انتقال مادر باردار 30 ساله با اورژانس هوایی

مدیر مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان 
خراسان جنوبی در تشریح این خبر گفت: ظهر روز چهارشنبه 
بیرجند  هوایی شهرستان  اورژانس  بالگرد  اعزام  درخواست 
جهت انتقال مادر باردار 30 ساله ای از روستای چاه شولک 
شهرستان سربیشه به دلیل امکان بروز مشکل برای مادر 
باردار به دلیل صعب العبور بودن منطقه به مرکز ارتباطات و 
فرماندهی عملیات )EOC( دانشگاه علوم پزشکی اعالم شد. 
به گزارش تسنیم، دکتر دلخروشان ادامه داد: ساعت 13:17 
بالگرد اورژانس هوایی شهرستان بیرجند به سمت روستای 
چاه شولک به پرواز در آمد و مادر باردار به همراه مراقبت های 
پیش بیمارستانی به بیمارستان ولی عصر)عج( بیرجند اعزام شد.

تصادف در محور طبس - یزد
 یک کشته و سه مجروح برجای گذاشت

مدیر مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی استان گفت: 
تصادف شامگاه چهارشنبه خودروی پراید و کامیون در محور 
طبس - یزد یک فوتی و 3 مصدوم برجا گذاشت. به نقل از 
تسنیم، علی دلخروشان اظهار داشت: ساعت 23:28 چهارشنبه، 
حادثه برخورد پراید و کامیون در کیلومتر 75 محور طبس- یزد 
به مرکز پیام اورژانس طبس اعالم شد. وی افزود: بعد از اعالم 
حادثه بالفاصله آمبوالنسهای اورژانس 115 مزینو و طبس 
به محل حادثه اعزام شدند. وی ادامه داد: یکی از سرنشینان 
پراید قبل از رسیدن اورژانس فوت کرده بود و 3 مصدوم نیز به 
بیمارستان شهید سید مصطفی خمینی )ره( طبس منتقل شدند.

سرقت خودرو در کرمانشاه،کشف در بيرجند
 

و  سرقتی  خودروی  کشف  از  استان  آگاهی  پلیس  رئیس 
دستگیری سارق خودرو در بیرجند خبر داد. به گزارش پایگاه 
خبری پلیس، سرهنگ پرویز عرب زاده گفت: با سرقت یک 
استان کرمانشاه  از  دستگاه خودروی سمند در سال 1392 
پیگیری های پلیسی برای کشف خودرو و دستگیری سارق 
آغاز شد. وی افزود:کارشناسان پلیس آگاهی استان خراسان 
جنوبی هنگام استعالم پالک خودروهای عبوری در شهرستان 
بیرجند، به یک دستگاه سمند مشکوک شدند و با استعالم از 
سامانه های پلیس، سرقتی بودن خودرو محرز شد. سرهنگ 
عرب زاده تصریح کرد: خودروی سمند سرقتی توقیف و راننده 
خودرو در این رابطه دستگیر و به مقام قضائی معرفی شد.

توقيف کاميون حامل چوب بدون مجوز 
در شهرستان سرایان

در اجرای طرح مبارزه با کاالی قاچاق در استان، یک دستگاه 
کامیون حامل شش تن و 300 کیلوگرم چوب بدون مجوز 
قانونی توقیف شد. به گزارش پایگاه خبری پلیس، فرمانده 
انتظامی سرایان گفت:  تیم گشت این فرماندهي هنگام کنترل 
محورهای فرعی به یک خودروي کامیون بنز مشکوک شدند 
و خودرو را متوقف کردند. سرهنگ اسماعیل برادران افزود: 
مدارک خودرو که حامل بار چوب بود بررسی و مشخص شد 
بیرجند  از شهرستان  قانوني  بار چوب خودرو بدون مجوز 
بارگیري شده است و راننده قصد انتقال آن را به شهرستان 
فردوس دارد، که راننده کامیون در این رابطه دستگیر شد.
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حضور استان در جشنواره و نمایشگاه ملی »کاروان آفتاب«

دادرس مقدم- مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت: آثار تولید شده در جشنواره های فرهنگی و هنری رضوی استان در نخستین نمایشگاه و جشنواره ملی »کاروان آفتاب« در 
شهر مقدس مشهد به نمایش درآمد. محبی با اعالم این خبر گفت: این جشنواره در دهه کرامت برای نخستین بار در مشهد مقدس برپا شده است. وی تصریح کرد: آثار ارائه شده در 
غرفه استان در نمایشگاه شامل ١٠ اثر نقاشیخط و ١۴ اثر گرافیک به همراه تندیس و بولتن های جشنواره بوده و به مدت هفت روز تا ۲۴ مرداد در محل سالن صبا مشهد دایر است.
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روزنامه آوا قضاوت را

به عهده مردم می گذارد

عباسی  خبرنگار  هفته  بهانه  به  مالئی- 
از  کشور  شرق  هوایی  پدافند  فرمانده  تجدد 
دیدار  این  در  که  کرد  دیدن  آوا  روزنامه  دفتر 
در  رزمندگان  همپای  خبرنگاران  کرد:  بیان 
وظیفه  را  امنیت  تامین  وی  آیند.  می   پیش 

تامین  کرد:  تاکید  و  دانست  مسلح  های  نیروی 
است.  ها  رسانه  اصحاب  عهده  به  روانی  امنیت 
فرمانده پدافند هوایی شرق کشور نوع انتشار و نوع 
نویسندگی خبرنگار را مهم عنوان کرد و یادآورشد: 
دشمن به دنبال اختالف بین نیروی های مسلح و 
مردم است که رسانه ها مانع این عمل می شوند. 
مردمی  ای  رسانه  را  آوا  روزنامه  تجدد  عباسی 
بیان  را  ها  واقعیت  آوا   روزنامه  افزود:  و   دانست 

می کنند و قضاوت را به عهده مردم می گذارد. 

حرکات مرموزی
برای تطهیر منافقان کور دل آغاز شده است

این  متأسفانه  گفت:  بیرجند  جمعه  امام  تسنیم- 
کثیف ترین  تطهیر  برای  مرموزی  حرکات  روزها 
ظالمان تاریخ و منافقان کور دل آغاز شده است. 
حجت االسالم رضایی در خطبه های نماز جمعه با 
اشاره به دیدار مقام معظم رهبری با وزیر اطالعات 
و مدیران این مجموعه و سربازان گمنام امام زمان 
افزود: اگر امروز ما با این امنیت در کشور زندگی 
می کنیم مدیون این سربازان هستیم و باید همه 
دیدبان و محافظ باشیم و همچنین کمک یار این 

سربازان گمنام باشیم.

تکمیل باند دوم محور بیرجند قاین 
تسریع می شود

تسنیم- فرماندار بیرجند گفت: اجرا و تکمیل باند 
طرح های  مهمترین  از  بیرجند  قائن  محور  دوم 
به  توجه  با  که  است  استان  در  اولویت  دارای 
قرارگیری ورودی روستاهای متعدد در این محور، 
احداث زیرگذر در نظر گرفته شده و روند احداث 
از  دهگردشی  در  ناصری  شد.  خواهد  تسریع  آن 
روستاهای کالته بجدی، غیوگ، ساغی و پسوچ با 
بیان این مطلب به در خواست گازرسانی اشاره کرد 
و افزود: گازرسانی با توجه به استانداردهای شرکت 
گاز انجام می شود و نه تنها روستاها بلکه برخی 
 از شهرها ما فاقد گاز است که از شرکت ملی گاز  
می خواهیم روند گازرسانی به شهرها و روستاها را 

با سرعت بیشتری در دستور کار قرار دهند.

هزار هکتار از اراضی استان
زیر کشت کلزا می رود

در  گفت:  کشاورزی  جهاد  سازمان  رئیس  مهر- 
سال زراعی آینده هزار هکتار از اراضی کشاورزی 
استان زیر کشت دانه های روغنی کلزا می رود. ولی 
پور مطلق اظهار کرد: با توجه به کمبود منابع آبی 
در استان، سیاست های جهاد کشاورزی به کاشت 
محصوالت کم آب بر معطوف شده که از جمله این 
محصوالت می توان به کلزا اشاره کرد. وی عنوان 
کرد: پیش بینی برداشت در کلزا ۲.۲ تن بوده که 
دو برابر گندم در سطح واحد درآمد حاصل می شود.

50 طرح اشتغالزایی در درمیان ایجاد شد

از محل  امداد درمیان گفت:  ایرنا - مدیر کمیته 
تسهیالت سال 95، 5٠ طرح اشتغالزایی با اعتبار پنج 
میلیارد و ۲85 میلیون ریال در این شهرستان مرزی 
ایجاد شده است. بصیری پور در بازدید از کانون 
افزود:  درمیان  »نوغاب«  روستای  فراغت  اوقات 
اجرا  شهرستان  در  اشتغالزایی  طرح   ۲٠٠  امسال 
گذشته  سال  همچنین  کرد:  بیان  وی  شود.  می 
۲۴١ طرح اشتغالزایی با ۲۲ میلیارد و ۴8٠ میلیون 
ریال بودجه اجرا شد که از این تعداد ١۴6 طرح از 
محل منابع بانک ها و بقیه از محل منابع این نهاد 

حمایتی ایجاد شده است.

مردم فردوس سال گذشته 5.۴ درصد 
کمتر آب مصرف کردند

مدیر امور آب و فاضالب شهرستان فردوس گفت: 
مردم این شهرستان سال گذشته به نسبت مدت 
مشابه سال قبل مقدار 5.۴ درصد کمتر آب شرب 
مصرف کردند. ندائی جوان با اشاره به اینکه از سال 
گذشته با سیاست های شرکت آب و فاضالب طرح 
مدیریت مصرف آب را آغاز کردیم افزود: با توزیع 
شیرآالت کم مصرف آب در مدارس و مساجد کار 
را شروع کردیم و در هفته »صرفه جویی در مصرف 
کم  سرشیر   ١۲٠٠ از  بیش  جمعه  نماز  در  آب« 
مصرب بین مردم توزیع شد. به گفته وی 5 شیر 
فشارشکن در سطح شهر فردوس نصب شده است.

خبرنگار تشنه حقیقت است

و  برنا  خبرگزاری  مسئول  اربابی  عادل  حسینی- 
فعال رسانه ای  سخنران پیش از خطبه های نماز 
جمعه این هفته بیرجند به مناسبت هفته خبرنگار 
با گرامیداشت یاد شهید صارمی و فرهادی عنوان 
کرد:  امروز موضوع انتقال پیام انقالب اسالمی در 
ابعاد مختلف مطرح است و خبرنگاران و اصحاب 
رسانه همواره بدون هیچ چشم داشتی در مسیر تعالی 
استان، کشور و انقالب اسالمی گام برداشته اند. وی 
با بیان اینکه مردم برای آگاهی از رویدادهای جاری 
در کشور و مسائل جدید مورد مطرح در جهان، روزانه 
از رسانه های مختلف بهره می برند بیان کرد: دنیای 
فناوری و ارتباطات که امروزه نیاز به آن بیش از 
پیش احساس می شود نقش گسترده ای در راستای 
اربابی  می کند.  ایفا  عمومی  افکار  اطالع رسانی 
خبرنگاری را شغلی پر خطر، هیجان انگیز و همراه 
دالوری،  نیازمند  همواره  که  دانست  اضطراب  با 
رشادت و شجاعت است. وی ذات خبرنگار را تشنه 
افزود:  و  اعالم کرد  به حقیقت  و رسیدن  دانستن 
خبرنگاران قشری از جامعه هستند که می توانند با 
قلم خود اندیشه ها را به جریان بیندازند و در صورتی 
که به مرحله عمل برسد آثار قابل توجهی درجامعه 
شک  بدون  داد:  ادامه  رسانه  فعال  این  می گذارد. 
نیاز به خبرنگار در تمام صحنه های کشور همواره 
احساس می شود اما مساله  مهم داشتن آزادی بیان و 
آزادی قلم، بدون ترس و دلهره از بیان انتقاد از دولت 
ها و مسئوالن است، که متاسفانه امروز شاهد مزاحم 
خطاب شدن خبرنگاران توسط برخی از مسئوالن 
هستیم در حالی که خبرنگاران پل ارتباطی میان 
هستند.  مسئوالن  با  مردم  و  مردم  با  مسئوالن 
وی عنوان کرد: خبرنگاران با تحمل مشقت های 
فراوانی همچون نداشتن امنیت شغلی، نداشتن بیمه 

در راستای رسالت خطیر خود قلم زده اند.

مکتب اسالم فاقد از هر گونه شرک
در اجرا و عمل است

مهر- نماینده ولی فقیه در استان گفت: در شرایط 
امروز جهان تنها مکتب اسالم ناب حرف برای گفتن 
دارد چرا که فاقد از هر گونه شرک در اجرا و عمل 
است.آیت ا... عبادی در دیدار با کاروان خدام رضوی 
اظهار کرد: حضور کاروان خدام رضوی در استان ها 
فرصت مبارکی بوده که از حدود چند سال قبل اجرا 
می شود و برای کسانی که امکان رفتن به پابوسی 

امام رضا)ع( را ندارند، نوعی زیارت است.

مشکالت جاده و آرامستان روستای پسوچ
بررسی و برطرف می شود

و خوسف  درمیان  بیرجند،  مردم  نماینده  فارس- 
آرامستان  و  جاده  مشکالت  گفت:  مجلس  در 
قرار  مسئوالن  بررسی  مورد  پسوچ  روستای 
در  عبادی  محمدباقر  سید  حجت االسالم  گرفت. 
جمع مردم روستای پسوچ با بیان اینکه مهم ترین 
خواسته مردم روستا ساماندهی جاده   پسوچ است، 
اظهار کرد: مردم این روستا باید برای تامین آب و 
چرای گوسفندان از عرض جاده عبور کنند که کار 
مشکلی است و مسؤوالن باید چاره ای در راستای 
رفع این معضل بیندیشند. وی بیان کرد: قبل از 
باید  پسوچ  روستایی  جاده   طرح  شدن  اجرایی 
فکری برای آرامستان این روستا می شد چراکه این 

آرامستان در مسیر تردد مردم قرار دارد.

جشنواره هم پیمانی ایمنی
رانندگان حرفه ای استان برگزار می شود

تسنیم- مدیرکل حمل و نقل و پایانه های استان 
گفت: جشنواره هم پیمانی ایمنی رانندگان حرفه ای 
با هدف تجلیل از رانندگان حرفه ای حمل و نقل 
عمومی جاده ای و درون شهری استان پاییز امسال 
برگزار می شود. نصری اظهار کرد: این جشنواره به 
منظور ارج نهادن به تالش و فعالیت مؤثر رانندگان 
حرفه ای حمل  و  نقل کاال و مسافر درون شهری و 
رانندگان  افزود:  برگزار می شود. وی  برون شهری 
حرفه ای حمل  و   نقل جاده ای کاال و مسافر )داخلی 
نقل  و   حمل   حرفه ای  رانندگان  و  بین المللی(  و 
درون شهری کاال و مسافر )اتوبوس- مینی بوس-
وانت و کامیون( که مخاطبان این جشنواره هستند 
برای  امسال  ماه  شهریور   ۲٠ تاریخ  تا  می توانند 

شرکت در این جشنواره اقدام کنند.

ویزیت رایگان 90 بیمار
توسط کادر پزشکی بسیج طبس

فارس- فرمانده ناحیه مقاومت بسیج طبس گفت: 
تعداد 9٠ نفر از مردم روستاهای محروم و نیازمند 
به   پزشکی،  جامعه  بسیج  پزشکی  کادر  توسط 
فشار  زمینه  در  که  شدند  ویزیت  رایگان  صورت 
شد.  خدمت رسانی  آنان  به  مشاوره  و  قند  خون، 
فرح بخش ثانی به حضور 7٠ گروه جهادی یک 

روزه در مناطق محروم نیز اشاره کرد.

های  شهرک  شرکت  مدیرعامل  مالئی- 
صنعتی استان عنوان کرد: 6٠ درصد اشتغال 
در استان مربوط به بخش صنعت است که 
اگر از این بخش حمایت جدی نشود اشتغال 
عظیمی به خطر خواهد افتاد. صبح پنجشنبه 
کوچک  صنایع  از  حمایت  روز  مناسبت  به 
شرکت  کنفرانس  سالن  در  خبری  نشست 
شهرک های صنعتی استان برگزار شد. عباس 
این شرکت عنوان کرد:  جرجانی مدیرعامل 
95 درصد صنعت استان جزو صنایع کوچک 
درصد   6٠ داد:  ادامه  هستند.وی  متوسط  و 
صنعت  بخش  به  مربوط  استان  در  اشتغال 
است که اگر از این بخش حمایت جدی نشود 

اشتغال عظیمی به خطرخواهد افتاد.

65درصد پروانه ها
وابسته به صنعت ساختمان 

جرجانی با بیان اینکه 65 درصد از پروانه های 
اشتغال صادر شده وابسته به صنعت ساختمان 
است تصریح کرد: تأمین نقدینگی، نبود بازار 
مشکالت  و  تولید  قیمت  افزایش  فروش، 
بانکی بخشی از واحدهای تولیدی راکد است. 
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی یادآور 
شد: صنعت ساختمان بیشترین تاثیرگذاری را بر 
روی صنعت استان داشته و متاسفانه در چند 
سال اخیر رکود جدی در این صنعت بوده است.

واحدهای تولیدی فعال
روی خط قرمز

تولیدی  واحدهای  کرد:  خاطرنشان  جرجانی 
فعال هم اکنون با ظرفیت 5٠ درصد فعالیت 
یابد  کاهش  مقدار  این  از  اگر  که   می کنند 
است.   سختی  بسیار  کار  کردنشان  تر  فعال 
کرد:  بیان  بهینه یاب  سامانه  به  اشاره  با  وی 
در این سامانه چک برگشتی، بدهی معوق و 
بدهی های مالیاتی برای اخذ تسهیالت در نظر 
گرفته نمی شود و صاحبان صنایع می توانند در 
این سامانه ثبت نام کنند. مدیر عامل شرکت 
شهرک های صنعتی با اشاره به آمار ثبت نام 
و تصریح کرد:  دراین سامانه گفت  کنندگان 
تاکنون ۴7١ واحد تولیدی در سامانه ثبت نام 
کرده که از این تعداد ۲۲5 واحد در کارگروه ها 
بررسی شده اند. جرجانی بیان کرد: از 3٠6 واحد 
تولیدی و صنعتی دارای مجوز بهره برداری، 
تاکید  وی  است.  تعطیل  و  راکد  درصد   ۲8
 کرد: برخی از واحدها برای تکمیل مدارک به 
بانک ها مراجعه نکردند که اگر تا پایان شهریور 
ماه امسال مدارک خود را تکمیل نکنند سامانه 

بسته خواهد شد.

افتتاح 5 پروژه عمرانی و صنعتی 

از  صنعتی  های  شهرک  شرکت  مدیرعامل 

افتتاح  5 پروژه در هفته دولت خبر داد و بیان 
کرد: ۲پروژه عمرانی و 3 پروژه صنعتی است 
که تصفیه خانه و آتش نشانی در قاین و پروژه 
سرایان  در  کائولن  بنتونیت،  تولیدی   های 
ایجاد  از  وی  شد.  خواهد  افتتاح  فردوس  و 
شرکت  در  گذاری  سرمایه  ضمانت  صندوق 
شهرک های صنعتی استان خبر داد و تاکید 
کرد: طرح هایی که توجیه اقتصادی، فناوری 
مطلوب و بازار فروش داشته باشند می توانند 
به  کنند.  اقدام  ها  این شرکت  به  مراجعه  با 
گفته جرجانی برای تصفیه خانه فاضالب قاین 
اعتباری بالغ بر 3 میلیارد تومان هزینه شده 
است که پساب آن برای آبیاری فضای سبز 

استفاده خواهد شد.

در حاشیه: مردم و مسئوالن
از تولیدات داخل استان

حمایت نمی کنند!

عامل  مدیر  خبری  نشست  این  حاشیه  در 
و  مردم  از  گالیه  با  صنعتی  های  شرکت 
استان گفت:  اجرایی  از دستگاه های  بعضی 
متاسفانه مردم و برخی از مسئوالن  از تولید 
داخلی چندان حمایتی نمی کنند و محصوالت 
خود را از استان های همجوار تهیه می کنند. 
صنعت،  و  سبدغذایی  کرد:  تصریح  جرجانی 
است  تکیمل  تاحدودی  استان  در  تولیدی 

و  گذار  سرمایه  از  مسئوالن  و  مردم  باید   و 
واحد های استان حمایت کنند.

نبود برند در استان

گفت:  صنعتی  های  شرکت  عامل  مدیر 
 شرکت های و کارخانه های تولیدی در استان 
هیمن  و  کنند  نمی  تبلیغات  و  سازی  برند 
هایشان  بازار  رفتن  دست  از  باعث  موضوع 
برای  بارها  جرجانی  گفته  به  شود.   می 
)آرندی(  آموزش  کالس  کنندگان   تولید 
می  را  کسی  متاسفانه  اما  گذاریم  می 
حوزه  آن  در  مسئولیتی  هیچ  که  فرستند 
دنبال  به  باید  تاکید کرد: مدیران  ندارد. وی 
تا  بروند  ایده های جدید  و  بازارهای فروش 
از دیگر استان ها عقب نمانند. جرجانی گفت: 
متاسفانه واحد های تولیدی استان از مشارکت 

می ترسند و استقبال نمی کنند.

با ورود به فرابورس
کمترمحتاج بانک ها خواهید شد

های  واحد  از  درصد   5۲ اینکه  بیان  با  وی 
تولیدی مشکل نقدینگی و سرمایه درگردش 
محل  بهترین  فرابورس  کرد:  تاکید  دارند 
تا  است  تولدی  های  واحد  مشارکت  برای 
کمتر محتاج بانک ها شوند اما متاسفانه ما با 
همه تولید کنندگان در استان تلفنی، پیامکی 

و از طریق دورنگار ارتباط برقرار کردیم ولی 
گفته  به  است.  نیامده  نام  ثبت  برای  فردی 
صاحبان  صنعتی  های  شرکت  عامل  مدیر 
وارد  تومان  ١٠٠هزار  با  توانند  می  صنایع 
برند  کرد:  تاکید  جرجانی  شوند.  فرابورس 
سازی و تبلیغات هزینه نیست، سرمایه گذاری 
فکرشان  طرز  باید  تولیدکنندگان  که  است 
را تغییر دهند تا پیشرفت کنند الزم به ذکر 
است که ١6هزار میلیارد تومان از طرف بانک 
مرکزی به صنایع کشور اختصاص داده شده 
میلیارد   ۴٠5 جنوبی  خراسان  سهم  و  است 
تومان اعالم شده و تولید کنندگان و صاحبان 
 صنایع باید برای جذب این سرمایه در سامانه 

بهین یاب ثبت نام کنند.  

مردم و مسئوالن از تولیدات استان حمایت نمی کنند

60 درصد اشتغال استان ، روی خط قرمز 

حسینی- معاون پشتیبانی اداره کل آموزش 
فضای  کمبود  به  اشاره  با  استان  پرورش  و 
 6٠ کرد:  عنوان  معضل  عنوان  به  آموزشی 
درصد از مدارس استان نیاز به مقاوم سازی 
جلسه  در  دیروز  صبح  المعی  عباس  دارند. 
شورای آموزش و پرورش استان به پروژه مهر 
بازگشایی مدارس اشاره  به عنوان طرح ملی 
کرد و افزود: استان دو سال پشت سر هم رتبه 
دوم کشوری را در راستای این پروژه از آن خود 
کرد و مقرر شد امسال نیز مانند سال گذشته 
پروژه مهر در روز نخست بازگشایی مدارس در 

شهرستان سربیشه باشد.
وی ساماندهی کالس های کم جمعیت زیر 
نرم استان را از دیگر مصوبات جلسات اعالم 
و  آموزش  سیاست  امسال  داد:  ادامه  و  کرد 
به  پرورش هدایت کالس های کم جمعیت 

مراکز دهستان ها و شبانه روزی ها است.
دیگر  از  را  آموزشی  فضای  کمبود  المعی 
این مشکل  و عنوان کرد:  دانست  مشکالت 
هم چنان در این استان مطرح است و در بیرجند 

به تنهایی ۲۴ مدرسه نیازمندیم.
مهم  عوامل  از  را  اخیر  وی خشکسالی های 
بیان کرد:  حاشیه نشینی در شهرها دانست و 
مسکن های مهر به دلیل برنامه ریزی نامناسب، 
متناسب با فضای آموزشی در نظر گرفته نشدند 
کمبود  مشکل  ها  نشینی  حاشیه  افزایش  و 

فضای آموزشی را بیشتر کرده است.
هدایت  طرح  درباره  مسئول  مقام  این 
تحصیلی در استان به عنوان موضوع چالشی 
آنجا  از  برای آموزش و پرورش عنوان کرد: 
اولین استان بودیم که این طرح را اجرا  که 
کردیم و هر تغییری با مقاومت رو به رو می 
مختلف  جلسات  برگزاری  با  امیدواریم  شود 
اعتراضات  و  مشکالت  حدودی  تا   توجیهی 

خانواده ها کاهش پیدا کند.

نگاه سنتی جامعه بر روی معدل است

معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش نیز 
عنوان کرد: هدایت تحصیلی امسال بر اساس 
امکانات  و  نیاز  رغبت،  استعداد،  عامل  چهار 
صورت گرفته، در حالی که نگاه سنتی جامعه 
بر روی معدل است و همین موضوع موجب 

اعتراضات شده بود.

میرزایی با بیان اینکه تا کنون 85 درصد دانش 
آموزان هدایت تحصیلی و ثبت نام شده اند بیان 
کرد: ١5 درصد باقی مانده از دانش آموزان یا در 
مسافرت بوده و یا به دلیل تجدیدی نتوانستند 

انتخاب رشته را انجام دهند.

در آموزش و پرورش
با  کمبود منابع مالی روبرو هستیم

و  آموزش  اداره کل  پشتیبانی  معاون  واقعی 
پرورش نیز ساماندهی و استفاده بهینه نیروی 
انسانی را از دغدغه های این سازمان عنوان 
کرد. وی تعمیر و بهسازی وسایل آموزشگاه ها 
با توجه به ظرفیت دانش آموزان، تشکیل بانک 
اطالعاتی، محور قرار دادن اتوماسیون اداری، 
جداسازی  و  ای  قطره  آبیاری  طرح   اجرای 

زباله ها در مدارس، اهدای کتب سال تحصیلی 
اتاق  تشکیل  نیازمند،  آموزان  دانش  به  قبلی 
مقاومتی،  اقتصاد  اهداف  تحقق  برای  فکر 
آموزش های خود مراقبتی و توسعه هنرستان ها 
را از جمله اقدامات آموزش و پرورش به عنوان 

فعالیت های پشتیبانی اعالم کرد.
و  زیستی  ساده  برای  سازی  فرهنگ  وی 
و  آموزش  اهداف  از  را  جویی  آموزش صرفه 
پرورش دانست و گفت: در آموزش و پرورش 

به شدت با  کمبود منابع مالی روبرو هستیم 
لذا باید از منابع موجود استفاده بهینه را ببریم.

به  آموزشی  به کمبود فضای  اشاره  با  واقعی 
عنوان معضلی در استان عنوان کرد: 6٠ درصد 

از مدارس استان نیاز به مقاوم سازی دارند.

کسب رتبه دوم کشوری
در اعزام به راهیان نور

نارمنجی، معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و 
پرورش نیز در این جلسه با بیان اینکه شرکت 
در مسابقات فرهنگی، هنری عرصه ای است 
که در تربیت و اجتماعی شدن دانش آموزان 
تأثیر بسزایی دارد، گفت: خراسان جنوبی رتبه 
دوم کشوری را در اعزام راهیان نور کسب کرده 
است. وی با اشاره به اینکه تعداد بسیاری از 

پژوهشی  مسابقات  در  استان  آموزان  دانش 
گفت:  داشته اند،  نماز شرکت  و  عترت  قرآن، 
که  مسابقات  این  دوره  چهارمین  و  سی  در 
رتبه  دو  استان  شد  برگزار  مقدس  مشهد  در 
خود  به  را  پنجم  و  چهارم  رتبه های  و  اول 
و  بدنی  تربیت  معاون  رادنیا  داد.  اختصاص 
سالمت اداره کل آموزش و پرورش نیز  با بیان 
اینکه طرح المپیاد درون مدرسه ای در تمامی 
مدارس استان اجرا می شود، گفت: 5٠ درصد 
دانش آموزان مدارس استان در المپیاد ورزشی 

درون مدرسه ای شرکت کردند.
و  جسمی  مشکالت  کاهش  و  کنترل  وی 
ایجاد تحرک و شور و  حرکتی دانش آموزان، 
تحقق  راستای  در  و  دانش آموزان  بین  نشاط 
سیاست های پنج گانه وزارت آموزش و پرورش 
تحت عنوان کیفیت بخشی به سیستم آموزشی 

کشور را از اهداف این طرح ذکر کرد.
هادی آرین سرپرست مدیریت و برنامه ریزی 
استانداری نیز به سرشماری نفوس و مسکن 
در مهر امسال اشاره کرد و بازه زمانی آن را 
١٠ تا ۲٠ روز به صورت الکترونیکی اعالم کرد.

وی از دبیران و همکاران در آموزش و پرورش 
درخواست کرد: در زمینه آگاه سازی و همکاری 
برای  آمار  و  اطالعات  دادن  برای  خانواده ها 

سرشماری نفوس و مسکن تالش کنند.

آموزش و پرورش انعطاف الزم را
در هدایت تحصیلی داشته باشد

استاندار  اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی،  معاون 
تا شروع  شود  باید تالش  اینکه  بیان  با  نیز 
عنوان  باشد  نشاط  و  پرشور  تحصیلی  سال 
اجرایی  دستگاههای  و  ادارات  تمامی  کرد: 
اجرا  زمینه  در  خود  امکانات  قراردادن  با 
شدن پروژه مهر و طرح آماده سازی مدارس 

طرح  به  اشاره  با  حسینی  کنند.  مشارکت 
همه  هماهنگی  خواستار  تحصیلی  هدایت 
استخدام  نحوه  و عنوان کرد:  بخش ها شد 
این  و  ندارد  خوانی  هم  تحصیلی  هدایت  با 
موجب افزایش مقاومت ها شده است. وی با 
تاکید بر اینکه آموزش و پرورش باید در این 
موضوع انعطاف داشته باشد افزود: در مواردی 
که اصرار والدین برای شرکت دانش آموز در 

رشته ای خاص است همکاری کند.

مصوبات:

در این شورا اخذ مجوز تبدیل وضعیت هنرستان 
شهرستان  کاشانی  مجتبی  ای  حرفه  و  فنی 
درمیان از عادی به شبانه روزی مطرح و در 

نهایت به تصویب اعضای شورا رسید.

در حاشیه: 

در این جلسه شورا مصوبه طرح یکپارچه سازی 
مدیریت مراکز پیش دبستانی توسط آموزش 
و پرورش برای بار دوم مطرح شد که معاون 
این صوبه  ابتدایی عنوان کرد: طبق  آموزش 
تمامی مراکز آموزش و پرورش باید با مجوز 
این سازمان فعالیت کنند و کودکانی که مراکز 
دارای مجوز بهزیستی آموزش می بینند نمی 
شوند.حسینی  دبستان  اول  مقطع  وارد  توانند 
دیگر  از مشارکت دستگاه های  ما  داد:  ادامه 
استقبال می کنیم اما مخالف دخالت در ارائه 

محتوای آموزشی هستیم.
موهبتی معاون اجتماعی بهزیستی در پاسخ به 
این مطالب گفت: ما هر آنچه آموزش و پرورش 
بگوید انجام می دهیم ولی بیرون کشیدن تعداد 
١٠ نفر از کودکان پیش دبستانی یگانه در آرین 
شهر به دلیل نداشتن مجوز آموزش و پرورش 

در روحیه آنان تاثیر بسیار بدی گذاشته بود.

60 درصد از مدارس استان نیازمند مقاوم سازی هستند

جنوبی،  خراسان  سرزمین  گفت:  استاندار 
همواره در طول تاریخ، به عنوان منطقه ای 
تأثیرگذار از حیث جغرافیای طبیعی و انسانی 
بوده  مطرح  اسالمی  ایران  عزیز  کشور  در 
است. سید علی اکبر پرویزی ۲۲ مرداد سالروز 
تاسیس استان در پیامی عنوان کرد: خراسان 
پشتوانه  و  انسانی  غنی  سرمایه  با  جنوبی 
 معتبر فرهنگی و تربیت مفاخر ارزنده ملی و 
بین المللی، همواره نقش محوری در توسعه 

علمی و فرهنگی کشور داشته است.
تاریخی   ،١383 سال  کرد:  اضافه  وی 
استان  پرافتخار  تقویم  در  نشدنی  فراموش 
مردم  آرزوی  ها  سال  از  پس  که  است 
تقسیم  برای  منطقه  این  شریف  و  نجیب 
به  جدید  استانی  تأسیس  و  بزرگ  خراسان 
نام خراسان جنوبی محقق گردید. استاندار 
ادامه داد: امروز با گذشت بیش از یک دهه 
سرگذاردن  پشت  و  استان  این  تأسیس  از 

فراز و نشیب های فراوان، گام های مؤثری 
در جهت پیشرفت و توسعه استان برداشته 
استان  توسعه همه جانبه  تا  اما هنوز  شده، 
این  سختکوش  و  قانع  مردم  شایسته  که 
دارد  وجود  زیادی  فاصله  است  منطقه 
همت  و  جدی  عزم  طریق،  این  طی  که 
مضاعف همه مردم و مسئولین را می طلبد. 
اینک  کرد:  بیان  پیام  انتهای  در  پرویزی 
استان  تاسیس  سالروز  گرامیداشت  ضمن 

و   )١383 ۲۲مردادماه   ( جنوبی  خراسان 
است  امید  الهی،  اقدس  ذات  بر  توکل  با 
مسئوالن  و  مردم  وحدت  دولت،  تدبیر  با 
اندیش  نیک  و  مخلص  نیروهای  همت  و 
بهره  و  بومی  استعدادهای  بر  تکیه  با  و 
استان  پتانسیل های  ازظرفیت ها و  مندی 
پیش،  از  بیش  و تالش  مدیریت  برنامه،  و 
پیشرفت،  برای  مؤثّرتری  گامهای  بتوانیم 

عمران و آبادانی این منطقه برداریم.

خراسان جنوبی نقشی محوری در توسعه علمی و فرهنگی کشور داشته است

صوتی - تصویری - مخابراتی انصاری فرد و پسران

LED- پالسما - سینما خانگی و میز 
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بیست متری سوم ، روبروی حج و زیارت

استاندار در پیامی به مناسبت سالگرد تاسیس استان عنوان کرد:
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امام رضا علیه السالم فرمودند:
ـَوم القیمة   َمـن فـّرج عن مـومـن فـّرج ا... َعن َقلبه ی

هر کس اندوه و مشکلى را از مومنى برطرف نماید خداوند در روز قیامت انـدوه را از 
قلبش بر طرف سازد.

)اصول کافى، ج 3، ص 268( 

سران قوا و وزرا از این ماه 
زیر 10 میلیون تومان حقوق می گیرند

تعیین  بر  مبنی  و دستمزد  مصوبه شورای حقوق 
دستگاه های  پرداختی های  سایر  و  مزایا  و  حقوق 
و  برنامه  سازمان  رئیس  بخشنامه  با  اجرایی 
بودجه از این ماه به اجرا درمی آید. بر اساس این 
مقامات  ماهیانه  پرداختی  خالص  سقف  مصوبه 
ارشد سیاسی شامل: رؤسای سه قوه، معاون اول 
رئیس جمهور، نواب رئیس مجلس شورای اسالمی، 
اعضای شورای نگهبان، وزرا، نمایندگان مجلس 
شورای اسالمی و معاونین رئیس جمهور و مقامات 
همتراز پس از کسور قانونی و مالیات باید کمتر از 

ده میلیون تومان باشد.

سلیمانی : دولت وعده هایی می دهد 
که برای مردم »نان و آب« نمی شود

در  تهران  مردم  سابق  نماینده  سلیمانی،  محمد 
دولت  تحقق وعده های  به عدم  اشاره  با  مجلس 
در دوران پسابرجام گفت: دولت زمانی که با نقض 
برجام از سوی آمریکایی ها مواجه شد، وعده هایی 
به مردم می دهد که برای آنها نان و آب نمی شود.

حضرتی: اصالح طلبان هیچ شرطی
 برای حمایت از روحانی در 96 ندارند

مجلس  امید  فراکسیون  عضو  حضرتی،  الیاس 
درباره شرط و شروط هایی که اخیرا برای حمایت 
از روحانی مطرح می کنند و اینکه آیا این شروط 
را رقم نمی زند، گفت:  از روحانی  پروژه عبور  ها 
از  حمایت  برای  شرطی  هیچ  اصالح طلب ها 
روحانی ندارند و قطعا از او در انتخابات سال بعد 
حمایت می کنند. گاهی افراد نظرات شخصی شان 
را بیان می کنند و این تصمیم اصالح طلبی نیست.

تحریم ها با وجود تعطیلی صنعت هسته ای 
ایران به قوت خود باقی است

کریمی  قدوسی، عضو کمیسیون سیاست خارجی 
هسته ای  توافق  از  امروز  آنچه  گفت:  مجلس 
هزینه  ایران  ملت  که  است  این  آمده،  دست  به 
سنگینی از تعطیلی صنعت هسته ای متحمل شده 

و تحریم ها همچنان به قوت خود باقی است.

فعالیت های زودهنگام غیرقانونی است

انتخاباتی  فعالیت های  درخصوص  کشور  وزیر 
صورت  تجمعات  است  الزم  گفت:  احمدی نژاد 
باشد  قانونی  دارای مجوز  ایشان  از سوی  گرفته 
ضمن اینکه محتوای سخنرانی ها داللت بر شائبه 
رحمانی  عبدالرضا  دارد.  آنها  بودن  انتخاباتی 
شائبه  تکرار،  صورت  در  کرد:  تصریح  فضلی 
انتخاباتی تقویت می شود و این در حالی است که 
دیدار مدیر کل راه و شهرسازی خراسان جنوبی با دست اندرکاران و خبرنگاران روزنامه آواعکس روز فعالیت های زودهنگام انتخاباتی غیرقانونی است.

محمد رضا باهنر : 
 اصولگرایان چهره کاریزماتیکی ندارند

 
محمد رضا باهنر در گفتگویی عنوان کرده است: 
کسانی در جریان اصولگرایی قباًل آمده اند و امتحان 
شده اند و قضیه بغرنج است. االن دیگر دوره چهره 
که  می کنید  فکر  است.  گذشته  هم  کاریزماتیک 
کاریزماتیکی  چهره  احمدی نژاد  یا  روحانی  آقای 
مجلس  در  سال   16 روحانی  آقای  با  من  دارند؟ 
کاریزماتیکی  چهره  را  ایشان  اما  بودم  همکار 
جریان  در  و  دارم  دلیل  هم  برایش  نمی دانم. 

اصولگرایی چهره شاخص دیگری نداریم . 

محسن رضایی: منافقین و داعش 
از یک جنس وحشیگری برخوردارند

محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت 
دفاع  دوران  در  جنگ  فرماندهان  از  و  نظام 
داعش  و  منافقین  نوشت:  مطلبی  در  مقدس 
برخوردار هستند. هر  از یک جنس وحشیگری 
صدام  هواداران  و  عراق  های  بعثی  با  هم  دو 
متحدند و همکاری می کنند. داعش و منافقین 
و  کودکان  شکنجه  و  کردن  گور  به  زنده  در 
با  خودکشی  در  دارند.  ای  مشابه  رفتار  مردم، 
شببه  انفجاری  انتحاری  عملیات  یا  و  سیانور 
هستند  وهابیت  مولود  داعشی ها  هستند.  هم 
و  سعودی  عربستان  حمایت  مورد  منافقین  و 

آمریکا قرار دارند.

نقض تعهدات آمریکایی ها در برجام 
»ظریف« را به مجلس کشاند

هفته  سه شنبه  کشورمان  خارجه  امور  وزیر 
نمایندگان  سؤال   8 به  پاسخگویی  برای  جاری 
در  برجام،  در  آمریکایی ها  تعهدات  نقض  درباره 
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
این  است  قرار  می یابد.  حضور  اسالمی  شورای 
هفته 8 سؤال از وزیر امور خارجه مطرح شود که 
4 سؤال در ارتباط با نقض تعهدات آمریکایی ها 

و اروپایی ها در برجام است.

پشت پرده صلح طلبی اخیر اردوغان

المانیتور نوشت: در مجموع صلح طلبی اردوغان 
در کشورش  اخیر  تهدیدات  با  مواجهه  نتیجه  در 
امر  یک  دیگر  نافرجام  کودتای  او  برای  است. 
داخلی نیست بلکه یک معضل بین المللی است. 
این مسئله چشم او را در برابر امکان منزوی شدن 
در جامعه بین الملل باز کرد و صحبت های او در 
23 جوالی مبنی بر اینکه اگر من در کودتا مرده 
بودم دوستان غربی ما آماده باال پایین پریدن از 
هیچ  حال  این  با  بود.  روشن  بودند،  خوشحالی 
کودتا  از  بعد  اردوغان  رفتار  که  نیست  تردیدی 
برای  جدی  طور  به  او  است.  کرده  مثبتی  تغییر 
صحبت  برای  البته  است.  فشار  زیر  رفتار  تغییر 
ترکیه هنوز  برای دموکراسی  امیدی  از هر گونه 

خیلی زود است . 

فدوی : از تریبون ها به مردم صراحتا دروغ می گویند

سردار فدوی گفت: عده ای در کشور 37 سال است هنوز 
قدرت نصرت الهی را باور ندارند و معتقد به قدرت شیطان 
و  مسایل  برای حل  هنوز هم می گویند  این ها  هستند؛ 
مشکالت، با شیطان تعامل کنید. وی با اشاره به اینکه 
برخی، مشکالت اقتصادی را به ارتباط متقابل با غرب 
گره می زنند، تصریح کرد: تریبون هایی که حرفی غیر از حق و حرف درست و به 

صراحت دروغ بگویند، خیانت بزرگی در حق مردم انقالبی کرده اند.

علم الهدی : دیگر نباید سر کنسرت با   برخی مسئوالن کوته فکر چانه زنی کرد 
 

اینجا شهر زیارت است، شهر گردشگری نیست که ما بخواهیم  بیاید؟  باید به مشهد  آیت ا... علم الهدی گفت: چرا توریست فاسق و فجور 
مراکز عیاشی یا تفریحی را در آن توسعه دهیم، اینجا باید روی مدیریت زیارتی تمرکز کرد نه مدیریت گردشگری. نماینده ولی فقیه در استان 
بیان کرد: در همه دنیا نمونه این مدیریت را داریم، مگر شهر واتیکان دارای مقیاس های قداستی نیست و همه جریان ها،  خراسان رضوی 
قداستش را حفظ نمی کنند؟ ما باید بدانیم که در شهر امام رضا )ع( زندگی می کنیم، در شهر امام رضا )ع( نمی شود کنسرت برگزار کرد و دیگر 

نباید سر این موضوع با مردم یا برخی مسئوالن کوته فکر چانه زنی کرد. شما اگر کنسرت می خواهی جای دیگری زندگی کن، چرا باید یک شهر زیارتی را انتخاب کنید؟

»اگر برجام نبود جنگ می شد« یک شوخی است

برخی  به  اشاره  با  مجلس  در  لنجان  مردم  نماینده 
ایران  برای  برجام  اینکه  بر  مبنی  دولتمردان  اظهارات 
که  کجا  هر  گذشته  سال   37 در  گفت:  آورد،  عزت 
ایستادگی و مقاومت کرده ایم، عزت ما حفظ شده است. 
کوهکن با اشاره به اظهارات رئیس جمهور و برخی از 
حامیان دولت مبنی بر اینکه اگر برجام وجود نداشت، کشور درگیر جنگ می شد 

گفت: این اظهارات بیشتر به یک شوخی شبیه است.

رئیس مجلس تغییر در برخی اصول قانون 
عملی  شرط  را،  دولت  ساختار  و  اساسی 
شوراهای  شمردن  اختیاردار  نگاه  شدن 
شهر و روستا در تصمیم گیری ها برشمرد 
اساسی  قانون  رعایت  با  باید  گفت:  و 
تصمیم گیری از سوی شوراها را در کشور 

به رسمیت بشناسیم.
شورای  مجلس  رئیس  الریجانی،  علی 
اسالمی در همایش شورای عالی استان ها 
شد  برگزار  قدیم  مجلس  محل  در  که 
در  را  روستا  و  شهر  اسالمی  شوراهای 
کشور  امور  اداره  کردن  مردمی  تحقق 
درباره  دیدگاه  دو  گفت:  و  خواند  مؤثر 
اظهار  وی  دارد.  وجود  کشور  در  شوراها 
بعضی  به  استناد  با  اول  دیدگاه  داشت: 
می دارد  عنوان  اساسی  قانون  اصول 
همه امور کشور به  غیر از اموری که در 
بوده  مجریه  قوه  با  است  رهبری  اختیار 

و در حقیقت دولت مسئول تصمیم گیری 
از جهت  در کلیه سطوح است و شوراها 
نمی توانند  تصمیم گیری  و  تصمیم سازی 

دوم  دیدگاه  اما  کنند،  ایفا  ویژه ای  نقش 
معتقد به اختیار داشتن شوراهای شهر و 
روستا در تصمیمات منطقه ای کشور است.

رئیس مجلس شورای اسالمی زمینه های 
تحقق دیدگاه دوم را تغییر احتمالی برخی 
در  تغییراتی  نیز  و  اساسی  قانون  اصول 

اینکه  به  اشاره  با  و  خواند  دولت  ساختار 
از  به یکی  توجه صرف  امروز  در شرایط 
این دو دیدگاه  ممکن نیست، گفت: باید با 

رعایت قانون اساسی و جایگاه شوراها در 
این قانون تصمیم سازی توسط شوراهای 

شهر و روستا را به رسمیت بشناسیم.
الریجانی ایجاد چرخه اقتصادی مطلوب 
در حوزه های مختلف صنعتی، گردشگری، 
از  مهاجرت  معضل  راه حل  را  معدنی 
روستاها ذکر کرد و با اشاره به مشکالت 
قبیل خشکسالی و کم آبی در  از  دیگری 
توسعه  در  مطلوب  اهداف  به  نیل  برابر 
به  باید  روستاها  ظرفیت  گفت:  روستاها 
به  مهاجرت  که  شود  مدیریت  نحوی 
نکته  این  ذکر  وی  یابد.  کاهش  شهرها 
به  کشور  شهرنشین  جمعیت  نسبت  که 
جمعیت روستانشین 70 به 30 است و این 
میزان در کشورهای دیگر پس از 15 سال 
آینده شکل می گیرد، تصریح کرد: در این 
زمینه ایران 15 سال از کشورهای دیگر 

جلوتر رفته است.

تصمیم گیری توسط شوراهای شهر و روستا به رسمیت شناخته شود
نسبتجمعیتشهرنشینکشوربهجمعیتروستانشین70به30استواینمیزاندرکشورهایدیگرپساز15سالآیندهشکلمیگیرد
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تاریخقرعهکشی
عیدسعیدغدیرخم

 اطالعیِ بسیار هْن
 قابل تَجِ کلیِ فعاالى اقتصادی

 ى هشوَالى هزحلِ ّفتن اجزای ًظام هالیات بزارسش افشٍدُفزاخَا
کٌٌذگاى کاال ٍ ، بذیٌَسیلِ فعاالى التصادی )عرضِلاًَى هالیات بر ارزش افسٍدُ«  ۸۱ »هادُ بٌا بِ اختیارات حاصل از همررات 

ًام ًظام هالیات بر ارزش افسٍدُ بِ هٌظَر آهَزش ٍ اجرای همررات هَضَع   ثبت هشوَل هرحلِ ّفتن (ارائِ دٌّذگاى خذهات
 :ذًگرد ایي لاًَى بِ ایي شرح تعییي ٍ اعالم هی

 :هشوَلیي هزحلِ ّفتن اجزای قاًَى
کلیِ اشخاص حقَقی فعال تا ّر حجن از فرٍش ٍ یا درآهذ )کاال ٍ خذهت( تِ استثٌای اشخاص حقَقی تا فعالیت ّای 

قاًَى هالیات تر ارزش افسٍدُ کِ تِ هَجة فراخَاى ّای قثلی تاکٌَى ترای اجرای «  12» هعاف هَضَع هادُ  صرفاً
 .هشوَل اجرای قاًَى خَاٌّذ شذ قاًَى فراخَاى ًشذُ اًذ،

فعالیت  اًجامسیس ٍ تِ ثثت هی رسٌذ ٍ یا شرٍع تِ أت اشخاص حقَقی کِ تعذ از تاریخ اجرای فراخَاى ًیس ایجاد،
در صَرت فعالیت تا ّر حجن از فرٍش ٍ یا درآهذ )کاال ٍ خذهت( از اٍلیي دٍرُ هالیاتی تعذ از شرٍع  هی کٌٌذ،

 . خذهات( هشوَل اجرای قاًَى هی تاشٌذارائِ عرضِ کاال ٍ )فعالیت 

 :هْن تذکز بسیار
ًام ٍ اجرای لاًَى هالیات بر ارزش افسٍدُ بَدُ اًذ، حتی در صَرت   فعاالى التصادی کِ ٍاجذ شرایط هراحل اٍل تا ششن ثبت

ًام ٍ اجرای لاًَى  ًام ایي ًظام هالیاتی، جسء هؤدیاى هشوَل هراحل لبلی ثبت   ثبت ّفتناًطباق با شرایط هشوَلیت هرحلِ 
 .ز تاریخ شوَل فراخَاى هربَط، خَاٌّذ بَدهحسَب ٍ هکلف بِ اجرای همررات ا

 :هْلت ٍ ًحَُ اًجام ثبت ًام
گردد از تاریخ درج اطالعیِ در جرایذ، بِ ساهاًِ ایٌترًتی هعاًٍت هالیات بر  از فعاالى التصادی فراخَاى شذُ دعَت هی  -۸ 

ٍ ًسبت بِ ثبت ًام در ایي ًظام هالیاتی الذام تا همذهات الزم از جولِ آهَزش ٍ  هراجعِ www.evat.irافسٍدُ بِ ًشاًی ارزش 
 .ًام از طریك ساهاًِ هسبَر لابل دسترسی هی باشذ  جْت اجرای لاًَى فراّن شَد. ضوٌاً راٌّوای چگًَگی ثبت …

ٍ یا  ساهاًِ یاد شذُ از طریقتَاًٌذ  هی ،دیاى هحترم در صَرت ًیاز بِ آهَزش لاًَى ٍ همررات هالیات بر ارزش افسٍدُؤه  -۲
ًام ًوایٌذ، تا اقذام الزم ترای  تِ ادارات کل اهَر هالیاتی استاى ٍ شْرستاى ریرتط ترای آهَزش ثثت  هراجعِ حضَری

 صَرت گیرد.آهَزش آًْا تِ صَرت رایگاى 
       هی رسٌذ ٍ یا شرٍع بِ اًجام فعالیتاشخاص حمَلی فعال کِ بعذ از تاریخ اجرای فراخَاى، ایجاد، تاسیس ٍ بِ ثبت   -۳

ًام الذام ٍ از اٍلیي دٍرُ هالیاتی ًوایٌذ، هکلفٌذ تا پایاى دٍرُ هالیاتی شرٍع فعالیت )عرضِ کاال ٍ ارائِ خذهات( ًسبت بِ ثبتهی
 .بعذ، ًسبت بِ اجرای لاًَى الذام کٌٌذ

 :تاریخ اجزای قاًَى
هکلف بِ اجرای سایر تکالیف همرر در لاًَى از جولِ ٍصَل هالیات  01/00/1331از تاریخ اشخاص حمَلی هشوَل ایي فراخَاى، 

ٍ عَارض ارزش افسٍدُ از خریذاراى، ارائِ اظْارًاهِ ٍ ٍاریس هالیات ٍ عَارض بر ارزش افسٍدُ بِ حساب ّای تعییي شذُ تَسط 
 .سازهاى اهَر هالیاتی کشَر هی باشٌذ

ترای ادارات کل اهَر هالیاتی، اتحادیِ ّای ریرتط ٍ سایر هجاهع ٍ تشکل ّا هحسَب ایي اطالعیِ در حکن تخشٌاهِ 
 هی گردد.

 رٍابط عوَهی ادارُ کل اهَر هالیاتی خزاساى جٌَبی
 

حضرت حجت السالم والمسلمین 

آقای حاج سید علیرضا عبادی  )دامت برکاته(
نماینده محترم ولی فقیه در استان خراسان جنوبی   

خداوند بزرگ را شاکریم که نعمت اسالم و حکومت اسالمی را بر ما ارزانی داشت و توفیق بهره مندی 
از انوار هدایتش را از طریق پیروی از ولی فقیه زمان حضرت آیت ا... العظمی امام خامنه ای )حفظه 
 ا...( برایمان ممکن ساخت . بی شک انتصاب بجا و شایسته حضرت عالی به عنواننمایندهمعظمله
درخراسانجنوبی خوشنودی قلوب مومنین و مردم انقالبی و والیتمدار این دیار را سبب شده است 
باشد تا با محوریت جناب عالی و تحت تدابیر حکیمانه تان  شاهد وحدت و همگرایی بیش از پیش مردم 
و نخبگان استان در مسیر عمل به منویات رهبری بوده و با تالش آحاد هم استانی های عزیز و مسئولین 
استان موجبات توسعه همه جانبه منطقه خراسان جنوبی فراهم آید . والسالم علی عبادا... الصالحین        

محمد علی قاسم زاده نداف


