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عکس : مجتبی گرگی 

»قدردانیوسپاسگزاری«
خداوند متعال را شاکریم که در سایه لطف بی کرانش و 

در پرتو همدردی و همدلی اقوام، دوستان عزیز 
و یاران مهربان تحمل مصیبت فقدان مرحوم

 حاج محمد حسین

 قـاسمـی
 را به ما ارزانی داشت . اکنون به حکم ادب و حق شناسی 
از همه خوبان و سروران گرامی علی الخصوص مدیرکل، 
معاونین ، مدیر حراست، رئیس اداره امور هنری و کارکنان اداره کل فرهنگ  ارشاد اسالمی استان،  
اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان سربیشه، معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه بیرجند،  هیئت 
رئیسه و اعضای هیئت علمی و کارکنان دانشکده هنر، شرکت آب و فاضالب شهری، مدیریت و کارکنان 
 حوزه هنری خراسان جنوبی، کانون هنرمندان استان، موسسات فرهنگی و هنری عرفان و ماهور ،

 گروه  موسیقی هزار دستان و کلیه فامیل و دوستان که از شهرهای مشهد، تهران، زاهدان، قاین و روستای 
پخت در مراسم تدفین و ترحیم شرکت نموده یا با تماس تلفنی، ارسال پیامک، تاج گل ، درج آگهی 
در جراید، پرده نویسی و چاپ اعالمیه همدلی و اظهار همدردی نموده اند، صمیمانه قدردانی نموده و از 
اینکه امکان تشکر حضوری از یکایک عزیزان میسر نیست؛ پوزش طلبیده و از خداوند متعال برای تمامی 

همراهان عزیز سالمتی و طول عمر آرزومندیم.

خانواده های: قاسمی، صاحبی، خسروی، عابدپور ،علی نژاد
قالسی مود، نخعی راد و آئینه چیان

» اطالعیــه«
نظربهاینکهاتاقاصنافمرکزاستانباهمکاریسازمانصنعت،
معدنوتجارتخراسانجنوبیوشرکتنمایشگاهبینالمللی
درنظردارد نمایشگاه عرضه مستقیم کاال )فروش پاییزه(راازتاریخ
20لغایت2۶شهریورماهسالجاریدرزمینه:پوشاک-کیفو
مواد - شکر( قند، )برنج، غذایی مواد التحریر- لوازم - کفش

پروتئینی-موادشویندهوبهداشتی-میوهوترهبارو...برگزارنماید،لذاازکلیه
تولیدکنندگانوعمدهفروشانونمایندگیهایفعالسراسرکشوردعوتمی
نمایددرصورتتمایلجهتثبتناموشرکتدرنمایشگاهمذکورازتاریخ۹۵/۶/۹
لغایتپایانوقتاداری۹۵/۶/1۴بهاتاقاصنافواقعدرخیابانطالقانی-انتهای
طالقانی3-کوچهفرعی3/8مراجعهیابرایکسباطالعاتبیشترباشمارهتلفن

های:32232108-32232۶20-0۵۶ایناتاقتماسحاصلفرمایند.

اتاق اصناف مرکز استان خراسان جنوبی
مدیریتاموراراضیسازمانجهادکشاورزیاستانخراسانجنوبی

131 آماده دریافت گزارش های مردمی درباره: 
تغییرکاربریاراضیزراعیوباغها،تفکیکوخردکردنزمینهایکشاورزی
تصرفاتغیرمجازوزمینخواری،شناساییاراضیکشاورزیرهاشده،بایروموات
استفادهغیرمجازازاراضیواگذاریملیودولتی،تخلفات،پیشنهادهاوانتقادات

درحوزهاموراراضیوارائه
مشاورهدرمسایلاموراراضی

سامانهارتباطمردمی
حفاظتاراضیکشاورزی

برایبرخوردبازمینخواری
وجلوگیـــریازتخریـــب
خاک،آب،محیطزیســـتو
منابــــعپایـــهکشــور؛

مـردممیتوانند
همکـاریکننـد
ونقشهــــای
خوبـیایفاکنند
مقاممعظمرهبری

خیر محترم 
جناب آقای حسن خسروی
مدیرکل اموال و امالک بنیاد مستضعفان خراسان جنوبی 

تحمل سوگ فقدان پدر صبر الهی را می طلبد 
ما را در این غم سترگ و جانکاه شریک بدانید. 

هیئت مدیره و مدیرعامل موسسه خیریه ترنم مهرخاوران
 خانه دختران ام کلثوم )س(

جشنواره فروش ویژه پکیج دیواری 

بینمدرس27و2۹تلفن:32۴37700
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امروز آخرین مهلت انتخاب رشته آزمون سراسری
مشاور عالی سازمان سنجش گفت: آخرین مهلت انتخاب رشته آزمون سراسری، ساعت 24 روز یک شنبه 31 مرداد است. به گزارش باشگاه خبرنگاران، حسین توکلی 
گفت: براساس برنامه زمانی اعالم شده مهلت انتخاب رشته تحصیلی کنکور 95 ساعت 24 روز یکشنبه 31 مرداد ماه پایان می یابد. وی افزود: 285 هزار و 813 نفر تا 
ساعت 8 صبح امروز 30 مرداد ماه در رشته های با آزمون و 33 هزار و 257 نفر در رشته های بدون آزمون صرفا سوابق تحصیلی ثبت نام کرده اند.

قائم مقام وزیر کار با بیان این که مصوبه مجلس 
برای حذف 24 میلیون یارانه بگیر به طور کامل 
حذف  برسر  دولت  گفت:  ندارد  اجرایی  قابلیت 
در  فعلی  یارانه بگیران  از  نفر  میلیون   10 تا   3
مهر،  گزارش  به  است.  چانه زنی  و  بحث  حال 
حذف  برای  مجلس  مصوبه  گفت:  فیروزآبادی 
یارانه بگیران به طور کامل قابلیت اجرایی ندارد.  
وی با بیان اینکه در حال شناسایی خانوارهای 
ثروتمند هستیم افزود: تا کنون دولت فعالً  همان 

3 میلیون نفر را حذف کرده است. برای حذف 
مابقی ثروتمندان دست نگه داشته ایم تا شناسایی 
به صورت کامل صورت گیرد. بخش عمده حذف 
یارانه افراد با تمرکز بر درآمد آنان است که در 
و  تجار  اول:  گروه  دارند:  قرار  ذیل  های  گروه 
صاحبان مشاغل آزاد که درآمد سالیانه آنها حداقل 
نمایندگان  دوم:  است.گروه  تومان  35میلیون 
مجلس، قضات، اعضای هیئت علمی دانشگاه 
و موسسات آموزشی و پژوهشی و دولتی و غیر 

دولتی، پزشکان و دندانپزشکان. گروه سوم: کلیه 
کارکنان دولت و قوای سه گانه، شهرداری و کلیه 
موسسات عمومی و موسسات عمومی غیردولتی 
و کارکنان نیروهای مسلح و بازنشستگان کشوری 
و لشکری، کلیه حقوق بگیران و مستمری بگیران 
مشمول تأمین اجتماعی و همه دریافت کنندگان 
حقوق و مستمری بخش دولتی و غیردولتی که 
دریافتی سالیانه آنها از 35 میلیون تومان بیشتر 
است. گروه چهارم:مدیران و اعضای هیئت مدیره 

و  غیردولتی  و  دولتی  های  شرکت  بازرسان  و 
وابسته به دولت و نهادهای عمومی غیردولتی، 
مدیران و اعضای هیئت مدیره و روسا و معاونان 
مناطق و شعب بانک ها و بیمه ها و موسسات 
مالی و اعتباری، کلیه کارکنان و اشخاص حقوقی 
دولتی و غیردولتی که دریافتی ساالنه آنها بیشتر 
از 35 میلیون تومان است. گروه پنجم: ایرانیان 
مقیم خارج از کشور. گروه ششم: کسانی که در 3 

دهک باالی درآمدی هستند.

احتمال حذف 3 تا 10 میلیون یارانه  بگیر

 بازنشستگی کارگران فعلی 
مشاغل سخت نباید دچار مشکل شود

دبیر سابق کانون شورای اسالمی کار کشور گفت: شورای عالی حفاظت 
فنی شروع به حذف برخی مشاغل از لیست سخت و زیان آورکرده است 
و مشاغلی که سخت و زیان آورمحسوب می شوند، یک به یک در حال 
حذف شدن هستند . حبیب ا... پور موسی در گفت و گو با جام جم آنالین 
افزود : اگر شغلی از لیست مشاغل سخت و زیان آور حذف می شود باید 
اجرای آن عطف به ما سبق نشود و از روزی که تبدیل به قانون می 
شود باید تنها شامل افرادی شود که از آن روز وارد بازارکار این مشاغل 
می شوند. به گفته وی، افرادی  که  حداقل  20 سال  متوالی  یا 25 سال  
متناوب  در کارهای  سخت  و زیان آور و مخل  سالمتی  اشتغال  داشته  و 
در هر مورد حق  بیمه  مدت  مذکور را به  سازمان  پرداخت کرده باشند می 

توانند تقاضای  مستمری  بازنشستگی  کنند .

وزارت بهداشت: 30درصد مردم ایران گرسنه اند

معاون بهداشت وزیر بهداشت گفت: در حال حاضر 30 درصد مردم کشور 
گرسنه اند و نان خوردن ندارند که این آمار را 
وزارت رفاه هم تائید می کند. به گزارش مهر، 
سیاری افزود: معتقدیم در برخورد با آسیبهای 
اجتماعی نباید فقط به ظواهر پرداخت بلکه باید 
ریشه مشکالتی همچون طالق، اعتقاد و فقر 
بهداشت  وزیر  بهداشت  معاون  شود.  شناخته 
اضافه کرد: باید شرایط زندگی مردم را بهبود بخشیم، زیرا طی چند 
 دهه اخیر شرایط زندگی مردم بر اساس شاخص های مختلف سخت تر
شده است. بهره مندی ناعادالنه از قدرت، ثروت، منابع و خدمات، از 
ریشه های بروز آسیب های اجتماعی است. وی گفت: ساالنه 700 هزار 

نفر در ایران به دلیل هزینه های درمان ورشکست می شوند.

اعالم میزان افزایش اجاره  خوابگاه های دولتی

رتبه بندی  به  اشاره  با  علوم  وزارت  دانشجویان  رفاه  صندوق  رییس 
خوابگاه های دولتی درمورد نرخ اجاره بهای این 
خوابگاه ها اظهار کرد: اجاره بهای خوابگاه هایی 
به  گرفته اند  قرار  مختلف  رتبه های  در  که 
داشت.  خواهد  افزایش  درصد  متوسط 5  طور 
یزدان مهر در گفتگو با ایسنا، با اشاره به افزایش 
14.3 درصدی اجاره بهای خوابگاه های دولتی در 
سال گذشته، افزود: امسال نرخ اجاره بهای خوابگاه هایی که در رتبه های 
4 و 5 قرار گرفته اند افزایش نخواهد داشت. اجاره بهای خوابگاه هایی 
که در  رتبه 3 قرار گرفته اند 5 درصد و خوابگاه هایی که در رتبه های 1 
و 2 قرار گرفته اند 15 درصد افزایش دارد. بطورکلی می توان گفت نرخ 
اجاره بهای خوابگاه ها به طور متوسط حدود 5 درصد افزایش داشته است.

براساس آیین نامه ابالغی به خودروسازان داخلی، ادامه 
تولید برخی سواری های در حال تولید از جمله پژو 405 

و پراید غیرقانونی بوده و تولید آنها باید متوقف شود.
به گزارش ایسنا، آیین نامه “ارتقای کیفیت خودروهای 
خرداد   24 در  مرتبط”  مجموعه های  و  قطعات  سبک، 
در  خودرو  سیاست گذاری  شورای  تصویب  به   1389
وزارت صنایع و معادن وقت رسیده و 30 خرداد همان 

سال از سوی این وزارتخانه به خودروسازان ابالغ شد.
اجرای  از تصویب و  قانون هدف  این  در حالی در متن 

آن “ارتقای کیفیت خودروهای سبک )سواری و وانت( 
سال  افق  در  خودرو  صنعت  اهداف  به  دستیابی  برای 
1404” عنوان شده که نگاهی به مفاد این آیین نامه نشان 
می دهد مهمترین بخش ها و الزامات آن با وجود گذشت 
بیش از شش سال از ابالغ هنوز از سوی دو خودروساز 
بزرگ اجرایی نشده است. در این رابطه در این آیین نامه 
در بخش مربوط به “توسعه و تولید محصوالت جدید” 
تصریح شده که از ابتدای سال 1395، تولید خودروهای 
سواری با برند داخلی که بیش از 10 سال از زمان آغاز 

تولید آنها می گذرد و همچنین تولید خودروهای سواری با 
برند خارجی که بیش از هفت سال از زمان اولین عرضه  
آنها می گذرد، باید متوقف شود. در این زمینه در آیین نامه 
ابالغی به ایران خودرو و سایپا در سال 1389 تاکید شده 
و  محصول  توسعه  برنامه  موظفند  “خودروسازان  است: 
را  جدید  محصوالت  با  خود  جاری  تولیدات  جایگزینی 
تدوین و اجرایی کنند؛ به گونه ای که از ابتدای سال 1395 
عمر خودروهای سبک با برند داخلی از زمان اولین عرضه 

آنها در داخل کشور نباید بیش از 10 سال باشد.

ادامه تولید پژو ۴0۵ و پراید غیرقانونی است

ناصری :  اصالح طلبان به روحانی 
گفته اند در ۹۶ شاید در پاستور نباشد

با  اصالح طلبان  مشورتی  شورای  عضو  ناصری 
هشدار به اینکه در صورتی که روحانی همین مسیر 
خود را در آینده نیز ادامه بدهد ممکن است پایگاه 
پاستور  در  و سال96  بدهد  از دست  را  رأی خود 
نباشد،  گفت : برخی از بزرگان جریان اصالحات 
و  هشدارها  روحانی  با  مستقیم  دیدارهای  در 

نگرانی های خود را به وی اعالم کرده اند.

سخنگوی جبهه پیروان: اصولگرایان باید 
از یک چهره محبوب حمایت کنند

وضعیت  خصوص  در  سجادی  سیدکمال 
آینده  جمهوری  ریاست  انتخابات  در  اصولگرایان 
اظهار داشت: اگر مانند دوره گذشته، اصولگرایان 
پیروزی شان  امکان  باشند،  داشته  کاندیدا  چندین 
بسیار کم است، از این رو بهتر است این جریان 
از یک شخصیت محبوب حمایت کند و همگی 
بر روی آن اجماع کنند. سخنگوی جبهه پیروان 
با انتقاد از کسانی که مصرانه از دو دوره ای شدن 
ریاست روحانی می گویند، تاکید کرد: 8 ساله شدن 

ریاست جمهوری یک شخص وحی منزل نیست.

والیتی می توانست جایگزین روحانی باشد

است:  معتقد  کارگزاران  حزب  عضو  عطریانفر 
اگر والیتی با هاشمی همراه می شد ، می توانست 
اتفاقًا  و   باشد  روحانی  برای  مناسبی  جایگزین 
والیتی  آقای  بود.  مطلوبی  گزینه  والیتی  آقای 
از  دوره  این  در  را  خود  سیاسی  مناسبات  اگر 
حداد،  آقایان  چون  افرادی  با  اینکه  بجای  قبل، 
قالیباف، رضایی و جامعه روحانیت تنظیم می کرد، 
با آقای هاشمی همراه می شد، چه بسا می توانست 
جایگزین مناسبی باشد. اگرچه جواب درست تر را 

باید از خودشان پرسید.

سپاه: تضعیف توانمندی نظامی در 
پسابرجام آب به آسیاب دشمن می ریزد

با  بیانیه ای  در  اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه 
گرامیداشت 31 مردادماه روز “صنعت دفاعی” تاکید 
کرد: صنعت دفاعی بومی بازدارنده و اقتدارآفرین 
کشور که هم اکنون فراتر از جغرافیای ایران عزیز، 
یاری بخش عرصه های نیاز مقاومت اسالمی برای 
مقابله با جنگ های نیابتی و تروریست تکفیری در 
منطقه راهبردی غرب آسیا شده است؛ از خطوط 
قرمز مسلم ملت ایران بوده و اندیشیدن به کندی، 
ایستایی و توقف در روند آن را تحمل نخواهد کرد. 
هر زبانی که به ویژه در عصر “پسابرجام” سخن از 
تضعیف ظرفیت ها و توانمندی های دفاعی کشور 

بگوید آب به آسیاب دشمن می ریزد.

مقصر گرانی شکر عمده فروشان هستند

ایسنا - مدیر عامل مرکز صنایع قند و شکر عنوان 
کرد: کارخانه های قند و شکر تمامی محصوالت خود 
را در بازار عرضه کرده اند و مسئولیت گرانی قیمت 
شکر بر عهده عرضه کنندگان اصلی و عمده در بازار 
است. بهزاد، گفت:  کارخانه های قند و شکر تمامی 
شکرهایشان را عرضه کرده اند و از طرف کارخانه ها 
مشکلی وجود ندارد. به گفته وی مسئولیت گرانی بر 

عهده عرضه کنندگان اصلی است .

خدمات مشاوره ازدواج از اوایل شهریور
 تحت پوشش بیمه قرار می گیرد

مدیرکل دفتر ازدواج و تعالی خانواده وزارت ورزش 
و جوانان گفت: یکی از اقدامات خوبی که همزمان 
با هفته ازدواج از آن رونمایی می شود تحت پوشش 
است.  ازدواج  مشاوره  خدمات  گرفتن  قرار  بیمه 
الزم  هماهنگی های  و  رایزنی ها  افزود:  صبحی 
انجام شده است تا ارائه خدمات مشاوره به جوانان 

تحت پوشش بیمه قرار گیرد.

افزایش قیمت چند خودروی داخلی 

برخی  قیمت  گذشت  که  هفته ای  در   - ایسنا 
خودروهای داخلی در بازار افزایش یافت. قیمت پراید 
131 معادل 100 هزار تومان، پژو 405 معادل 100 
هزار تومان، سمند EF۷ معادل 200 هزار تومان، 
پژو 206 تیپ 5 معادل 700 هزار تومان، پژو 206 
تیپ 2 معادل 700 هزار تومان، پژو V۸ 206 معادل 
800 هزار تومان، دنا 800 هزار تومان و پارس تندر 

300 هزار تومان افزایش یافت.

توقف شماره گذاری برخی
 خودروهای تولید داخل

جام جم آنالین - رئیس شماره گذاری پلیس راهور 
ناجا از توقف شماره گذاری 9 تیپ از خودروهای دو 
گانه سوزو پایه گازسوز تولید داخل، خبر داد. روحی 
گفت: شرکت های تولید کننده خودروهای دوگانه 
بودند  موظف  سال  ابتدای  از  گازسوز  پایه  و  سوز 
محصوالت خودرا با استاندارد آالیندگی یورو 4 تولید 
کنند که هنوز موفق به دریافت تائیدیه های سازمان 
محیط زیست و سازمان استاندارد نشده اند بنابراین 
پلیس شماره گذاری تولیداتشان راممنوع کرده است.

 قالیشویي و مبل شویي ایـران
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دفتر: توحيد 21، نبش نبوت 21، پالك 105صاف صاف ، لول لول ، تخت تخت
عضو  معتبر اتحاديه     مسئول : دستگردي

برای اولین بار فرش های خود را اتو کشیده تحویل بگیرید

دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه )نوبت دوم(

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه »نوبت دوم« شرکت تعاونی مسکن شهید مطهری خوسف یکشنبه 
95/6/21 ساعت 10 صبح در محل هیئت حسینی خوسف برگزار می شود. چنانچه عضوی بنا به دالیلی 
نتواند در جلسه مذکور حضور یابد، می تواند همزمان با نماینده تام االختیار خود به دفتر شرکت مراجعه و 

فرم وکالت نامه را تنظیم نماید. 
آرای وکالتی هر عضو سه رای و هر فرد غیر عضو یک رای خواهد بود.

دستور جلسه:
استماع گزارش هیئت مدیره، بازرس، مدیرعامل تعاونی- بررسی و تصویب بودجه پیشنهادی سال 94 و 
95- انتخاب اعضای اصلی و علی البدل بازرس به مدت یک سال- انتخاب یک عضو هیئت مدیره و عضو علی 

البدل برای مدت باقی مانده سه سال- تعیین خط مشی آتی شرکت
هیئت مدیره

اسامی داوطلبان عضویت در هیئت مدیره:
نام و نام خانوادگیردیف

مجید آذری سراب1
محمدرضا بوشادی2
سید حامد حائری3
امین دره گی۴
رضا دستی گردی۵
محمدرضا سلیمانی احمد آباد6
سعید قدبا7
محمدرضا کاووسی8
علی کرمانی 9

اسامی داوطلبان عضویت در سمت بازرس:  
نام و نام خانوادگیردیف

محمد زارع1
غالمرضا سلیمانی2
حسن علیزاده3
حمیدرضا یشتی۴

در اجرای ماده 23 قانون نظام صنفی، بدینوسیله از 
کلیه اعضای دارای پروانه کسب اتحادیه صنف صنعت 
ساختمان دعوت می گردد با در دست داشتن اصل یا 
تصویر پروانه کسب و یا کارت عضویت عکسدار اتحادیه 
در روز شنبه 9۵/6/6 راس ساعت 10 صبح الی 12 
جهت شرکت در انتخابات هیئت مدیره و بازرس شخصاً 
به نشانی ابتدای خیابان پاسداران مجتمع الغدیر 
مراجعه و  نمایندگان مورد نظر خود را از بین افراد 
ذیل به تعداد 5 نفر عضو اصلی هیئت مدیره و 2 نفر 
بازرس عضو اصلی و علی البدل انتخاب نمایند. الزم به 
ذکر است بر اساس تبصره ماده 13 آیین نامه اجرایی 
انتخابات اتحادیه های صنفی اعطای وکالت و یا اعزام 

نماینده جهت دادن رای ممنوع می باشد.

انتخابات  بر  نظارت  هیئت  رئیس  مودی- 
اتحادیه های صنفی شهرستان بیرجند

آگهی مزایده اموال منقول نوبت دوم
نظر به اینکه در پرونده اجرایی به  شماره 93/2067 محکوم علیهم 1- شرکت تعاونی توزیعی توانمند سازی نیروهای مسلح 2- سید 

حسن جعفری 3- محمود کمال متضامناً محکومند به پرداخت مبلغ 83/531/836 ریال در حق محکوم له آقای اسماعیل نخعی زاده و پرداخت 
مبلغ 3/500/000 ریال بابت حق االجرا در حق دولت و با توجه به توقیف پالک ثبتی به شماره 7733 فرعی از 249 اصلی بخش 2 بیرجند به 
آدرس بیرجند- بلوار جماران - خیابان سپهر 7- پالک 46- ساختمان نیایش - ملک دارای 115 متر مربع اعیانی و واحد جنوبی نما سنگ و اسکلت 
ساختمان از نوع اسکلت فلزی و قدمت ساخت 1387 و کاربری مسکونی و متعلقات آب و برق و گاز و با توجه به مراتب فوق ارزش ششدانگ پالک 
فوق به مبلغ 1/390/000/000 ریال کارشناسی شده است که از طریق مزایده در روز یکشنبه تاریخ 1395/6/14 از ساعت 10 الی 11 در دفتر اجرای 
احکام حقوقی به فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد. 10 
درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام 
نماید در غیر اینصورت 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد 

مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان داده شود. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود.
رجبی- مدیر دفتر اجرای احکام حقوقی دادگستری بیرجند

دادگستری جمهوری اسالمی ایران

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور- اداره کل ثبت اسناد و امالک خراسان جنوبی
اداره ثبت اسناد و امالک نهبندان- آگهی نوبتی  سه ماهه اول سال 1395 حوزه ثبتی نهبندان

به دستور ماده 12 قانون ثبت  و ماده 59 آیین نامه قانون مذکور  اشخاصی که نسبت به امالک مجهول المالک در بخش 5 حوزه ثبتی نهبندان  در سه  
ماهه چهارم  )فروردین - اردیبهشت- خرداد ( سال یکهزار و سیصد و نود وپنج هجری شمسی تقاضای ثبت نموده اند  با نوع ملک مورد تقاضا  برای 
اطالع عموم  به شرح ذیل آگهی می گردد. مستثنیات مرتع چاه بک و چاه مار پالک 257- اصلی 1137- اصلی آقای حسن اردونی ششدانگ  
یک قطعه زمین بند سار به مساحت 2500 متر مربع - 1138- اصلی آقای حسن اردونی ششدانگ یک قطعه زمین  بند سار به مساحت 4500 متر 
مربع مستثنیات مرتع میل گز داوران پالک 350- اصلی 1086- اصلی  آقای مجید فیروزی ششدانگ  یک قطعه زمین دیمه زار به مساحت 
45418 متر مربع  مستثنیات مرتع چاهداشی پالک 410- اصلی  1193 فرعی  آقای غالم قانونی ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 
15022/57 متر مربع - 1240 فرعی  آقای حبیب پردل ششدانگ یک قطعه زمین  بند سار به مساحت 228241 متر مربع مستثنیات مرتع  نوزاد 
جمالی پالک 664- اصلی 1132-اصلی آقای مظهر علی یعقوبی ششدانگ  یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 882 متر مربع  مستثنیات مرتع 
اکبر آباد  پالک 792-اصلی  1130- اصلی  آقای میثم مینائی ششدانگ  یک قطعه زمین دیمه زار  به مساحت 21450 متر مربع  .لذا به موجب 
ماده 16 و 17 قانون ثبت  هر کس نسبت به امالک آگهی شده در باال معترض می باشد  و یا اینکه بین متقاضیان ثبت و دیگری  اقامه دعوی شده  و 
در جریان است می بایست اعتراض و یا گواهی مشعر بر جریان دعوی خود را از تاریخ  انتشار نوبت اول این آگهی  ظرف مدت نود روز و مستند به تبصره 
یک ماده 25 اصالحی قانون ثبت در مورد آگهی اصالحی ظرف مدت 30 روز به اداره ثبت اسناد و امالک نهبندان تسلیم  و رسید دریافت نموده  و در 
اجرای تبصره دو ماده واحده  قانون تعیین تکلیف پرونده های  معترض ثبتی  و ماده 86 قانون ثبت  معترض می بایست از تاریخ تسلیم اعتراض  به اداره 
ثبت ظرف یک ماه دادخواست اعتراض خود را  به مراجع ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی الزم از مراجع مذکور اخذ  و به این اداره تسلیم نمایند  در غیر 
این صورت پس از تشریفات قانونی اسناد مالکیت به نام متقاضیان صادر خواهد شد. ضمناً حقوق ارتفاقی در موقع تحدید حدود  و در صورت مجلس 

تحدیدی  منظور می گردد و از تاریخ  تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا سی روز قابل اعتراض خواهد بود.
تاریخ انتشار نوبت اول: 05/02/  1395  تاریخ انتشار نوبت دوم: 1395/05/31  حسین براتی-  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نهبندان

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

مسير مشهد و  زاهدان
 09159618581- 09363448729  فاروقی

داربست مهدی  
انجام پروژه های بزرگ و کوچک ساختمانی 

کفراژ بندی، زیربتن، سن نمایش
 اجاره تخته کار

خرید و فروش لوازم داربست

بلوار فرودگاه - سه راه صیاد شیرازی
32319263- 091۵16۴2377- وسیله کار

  با مجوز رسمیبیمه مسئولیت

حمل بارواثاثیه منزل باکادری مجرب وماهر

جابجايی تخصصی اثاثيه منزل با کاميون 
بزرگ مسقف پتودار، مخصوص حمل 

اثاثيه منزل، با کادری مجرب و ماهر درامر 
جابجايی اثاثيه ، همراه 

با تضمين جابجايی 
صالحی منش  

09157213571

سوپرمارکت با کليه امکانات در موقعيت 
عالی به فروش می رسد يا معاوضه با 

سواری و وانت  09351614873

اجاره و تعمير انواع پيکور- موتور برق ديزل ژنراتور و کليه وسايل ساختمانی
نبش غفاری 1   09155618190 - نژادی

صنایع برودتی توحید
نصب و راه اندازی ، تعمير، سرويس

 و نگهداری انواع سردخانه های
 فريونی و آمونياکی در خراسان جنوبی

بيرجند- نبش توحيد 7
آسمانی مقدم

32442285 -09155624932
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داریم، حقوق  میلونی   ۵۰۰ ماشین  توی شهرها 
ماه  شش  که  هست  هم  کسی  داریم  نجومی 
شده.  بچش  و  زن  شرمنده  بهش  ندادن  حقوق 

این انصافه؟
91۵...826
ای کاش مسئوالن دلسوز شهرمون که موضوع 
حداقل  گرفته  آنها  از  خوراک  و  خواب  اشتغال 
های  شرکت  خود  که  نفری  چند  توانستند  می 
 خصوصی و مردم برایشان اشتغال زایی کرده اند
جدید  زایی  اشتغال  بگیرند  را  بیکاریشان  جلو 
پیشکش خودشان. به عنوان مثال اگه سری به 
اداره راه و شهرسازی می زدند می دیدند چطور 
شهرستانهای  های  شهرداری  و  مسکن  بنیاد 
های طرح  داد  به  اینکه  جای  به   استان 
هادی روستاهای دور افتاده و این همه مشکالت 
گوناگون شهرداری ها برسند ماشین آالت بیت 
باید  دولت  را  سوختشان  هزینه  حتی  که  المال 
سال   1۰ قیمتهای  به  و  آوردند  را  کند  پرداخت 
قبل قردادهای میلیاردی می بندند و عمال تعداد 
زیادی پیمانکار که صدها کارگر را مشغول به کار 
زیر  تا خرخره  برای ماشین آالتشان  و  اند  کرده 
قرض بانکها و لیزینگ ها هستند از میدان به در 
می کنند آیا جمله ای بهتر از سوء استفاده از بیت 
کار  به  شود  می  زایی  اشتغال  با  مبارزه  و  المال 

برد؟ پول این قرارداد ها به کجا می رود؟ 
933...۵87
کارمندان  ناجی  عبارتی  به  یا  محترم  استاندار 
بی پشت و پناه دست مریزاد چرا باگذشت یک 
نرفته  شده  وضعیت  تبدیل  نیروهای  هنوز  ماه 
در شهرستان های کوچک  اتفاقا  خندانند  و  اند 
باشد.  می  انرژی  پر  نیروهای  این  به  مبرم  نیاز 
میشه  پیدا  کم  استاندار  این  مثل  دولت  این  در 

قدرش را بدانیم.
938...191
قابل توجه اداره آب و فاضالب قبل از آنکه شیر 
کنند،  قطع  را  نزاری  حکیم  مدرسه  جلوی  آب 
به  انشعاب  دادن  و  آب  شبکه  کشیدن  جهت 

کسبه اطراف اقدام می نمودند.
91۵...32۵
هر چند رکود اقتصادی می تواند علل متعددی 
آن  اصلی  علت  رسد  می  بنظر  اما  باشد  داشته 
مربوط به این است که اکثریت اعضای کابینه را 
افرادی تشکیل می دهند که در دهه دوم و سوم 
بعد از بازنشستگی قراردارند کافی است میانگین 
مقایسه  قبلی  دولت  با  فعلی  دولت  اعضا  سنی 
فعالیت  ها  شنیده  اساس  بر  آنکه  ضمن  شود 
اقتصادی شخصی بعضی وزرا از وزارتخانه آنها 

بیشتر است.
91۵...639
چرا برای نقشه ساختمان من در روستا به اجبار 
بانکی  مثال  ولی  گرفت  نظر  در  پارکینگ  باید 
برای  حتی  عظمتش  آن  با  شهدا  میدان  در 
پایان  نساخته؟ پس چطور  پارکینگ  کارمنداش 

کار و سند گرفته؟ لطفا مسئوالن جواب دهند.
91۵...992
با سالم ای کاش مردم ما یاد می گرفتن نذری 
دادن فقط به پختن گوشت و برنج و تقسیم آن 
بین مردم بی نیاز برای خودنمایی نیست اگه می 
خواهید مورد لطف خداوند قرار بگیرین سری به 
آموزش و پرورش بزنید و به شناسایی بچه های 
مستضعف بپردازید و ببینین چه طفل های 7 یا 8 
سال تو همین شهر ما بخاطر گرسنگی و سردی 
هوا یا نداشتن کیف و کفش خوب مدرسه رو ترک 
می کنن . مطمئن باشین سرنوشت تک تک افراد 
جامعه روی سرنوشت کل جامعه اثر مستقیم داره.
93۵...4۵1

بیرجند  ترافیکی  مشکالت  حل   . سالم  با 
بلکه شود  نمی  حل  گیر  سرعت  افزایش   با 
ایجاد  قبیل  از  دارد  وجود  دیگری  های  راه 
راستگرد در چهار راه ها، یکطرفه کردن برخی 
خیابان ها و غیره البته تعامل با کارشناسان سایر 

استان ها نیز مهم است.
91۵...213
صحبت  هم  مسافر  یه  با  امام  میدان  حوالی 
شدم. بین صحبت هایمان گفتم بیرجند یه شهر 
فرهنگیه. ایشان فورا به دست فروش های ناس 
افغانی هستن  اکثرا  اطرافیانشان که  و  و سیگار 
اشاره کرد و گفت اینم محیط فرهنگیتون. این 

وضعیت باعث تاسفه ...
937...4۵7

تذکر  استان  مسئوالن  به  محترم  استاندار 
و  تفریحی  های  مکان  فکر  به  بیشتر  که  دهید 

سرگرمی برای جوانان باشند. 
939...۰8۵

کالهدوز  فلکه  حدفاصل  انقالب  خیابان  در 
ندارد.از  وجود  پارکی  هیچگونه   21 انقالب  تا 
همین  کنن.در  رسیدگی  خواهم  می  مسئوالن 
هم  سکنه  از  خالی  اراضی   21 انقالب  اطراف 

وجود دارد.پس مشکل کجاست؟!
938...681

پیام شما

 برگزیدگان سی و نهمین دوره مسابقات قرآن در خراسان جنوبی معرفی شدند
تسنیم -  سی و نهمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم در خراسان جنوبی با معرفی نفرات برگزیده در هشت رشته حفظ ۵ جزء، 1۰ جزء، 2۰ جزء، 
3۰جزء، ترتیل، قرائت، اذان و دعاخوانی به کار خود پایان داد و در این دوره 4۵ نفر موفق به کسب مقام های اول تا سوم شدند. الزم به ذکر است که مقامات 

اول هر رشته به جز حفظ ۵ جزء قرآن کریم به مسابقات کشوری قرآن کریم که در مهرماه به میزبانی استان گیالن برگزار می شود راه یافتند.

اعتبار تعریف شده ، پروژه های تعریف نشده
در نشست خبری استاندار مطرح شد:

مالیی - استاندار در پاسخ به سوال آوا  در 
خصوص چرایی تفاوت اعتبار خراسان جنوبی 
با استان های همتراز عنوان کرد: اگر در 12 
سال گذشته پروژه هایی در استان تعریف می 
ردیف  یک  استانداران  و  نمایندگان  که  شد 
ملی برایش می گرفتند االن با وجود اعتبارات 

ملی با کمبود مواجه نمی شدیم.
صبح دیروز اولین نشست خبری پرویزی 
کنفرانس  سالن  در  دولت  هفته  آستانه  در 
استانداری برگزار شد. پرویزی به تحوالت 
کرد  اشاره  کشور  اخیر  سیاسی  و  اقتصادی 
یازدهم  دولت  شروع  ابتدای  در  گفت:  و 
دولت  بر  جهانی  جامعه  سنگین  فشارهای 
شروع شد. استاندار عنوان کرد: تولید گاز کشور 
درسه سال گذشته 4۰۰ میلیون متر مکعب بوده 
که امسال به 6۵۰ میلیون مترمکعب رسیده 
فرآورده  تولید  داد:  ادامه  پرویزی   . است 

های نفتی 2 برابر افزایش یافته است.

صادرات بدون سود

تعامالت  ایجاد  و  صادرات  افزود:  وی 
اقتصادی در گذشته به ضرر کشور بوده است 
کشور  به  صادارت  های  پول  که  نوعی  به 
برگشت نمی کرده و به جای آن مجبور بودیم 
کاالهای  و  برنج  چای،  مانند:  کاالهایی  تا 
به  اشاره  با  استاندار  کنیم.  وارد  غیرمناسب 
لزوم حمایت تولیدکنندگان داخلی تاکید کرد: 
و  کرد  قانون عمل  به  توان  نمی  کورکورانه 
استوار  باید حمایت شوند که  تولیدکنندگانی 
و با قدرت به کارشان ادامه دهند ، نه اینکه 

ورشکستگی بدتر از قبل به جا بگذارند !  

شروع دولت با 540 هزار میلیارد بدهی  

با  یازدهم  دولت  اینکه  بیان  با  استاندار 
خود  کار  بدهی  تومان  میلیارد  هزار   ۵4۰
طول  سال   2۰ افزود:  است  کرده  آغاز  را 
شود  پرداخت  ها  بدهی  این  تا  کشد  می 
اوراق  با  آن  میلیارد  هزار   2۵ تاکنون  اما 
پرویزی  است.  شده  پرداخت  مشارکت 
به  دولت  تومانی  میلیارد   21 بدهی  به 
پیمانکاران اشاره کرد و خاطرنشان ساخت: 
امیدواریم امسال این بدهی ها تسویه شود.

کم کاری مدیران کل 
 نبود افق در استان !

وی با اشاره به اینکه مدیران کل استان 
کردند  می  بندی  دسته  را  ها  اولویت  باید 
تاکید کرد: اکنون هم آرزوهایشان را لیست 

نکنند و واقع بینانه صحبت کنند.
استاندار از تقسیم نامناسب اعتبارات ماده 
نبود  علت   به  افزود:  و  کرد  یاد  ملی   18۰
راه  به  اعتبارات  تمام  استان  در  ملی  پروژه 
کرد:  خاطرنشان  پرویزی  یافت.  اختصاص 
اگر در گذشته پروژه هایی در استان تعریف 
می شد که نمایندگان مجلس و استانداران 
یک ردیف ملی برایش می گرفتند ، االن با 

این مشکل مواجه نمی شدیم. 
وی یادآورشد: به مدیران کل دستور دادم 
تا اولویت ها را مشخص کنند که تا پایان 

ماه آینده اعالم می شود .

افتتاح 600 پروژه در استان

در  استان  افتتاح  قابل  های  پروژه  وی 
هفته دولت را 6۰۰ پروژه و طرح در استان 

با اعتبار 26۰ میلیارد تومان اعالم کرد.
  استاندار افزود: این پروژه ها در حوزه های
گازرسانی ، راه ، آب و فاضالب، کشاورزی، 
به  بنیاد مسکن  و  ها  و شهرداری  دهیاری 

بهره برداری خواهد رسید.

 بیشترین پروژه درقاین ، بیشترین 
اعتبار به شهرستان درمیان 

استان  های  پروژه  به  اشاره  با  پرویزی 

 1۵4 قاینات  گفت:  امسال  دولت  هفته  در 
طبس   ، تومان  میلیارد   4۰ اعتبار  با  پروژه 
با 63 پروژه با اعتبار ۵۵ میلیارد ، به لحاظ 
رقم اعتباری شهرستان درمیان با 73 پروژه 
 61 با  بیرجند  و  تومان  میلیارد   73 رقم  با 
بیشترین  تومان  میلیارد   41 مبلغ  به  پروژه 

آمار پروژه های قابل افتتاح را دارند.

تعداد پروژه های کم شهرستان ها 
نشانه کم توجهی نیست

در  ها  پروژه  کم  تعداد  کرد:  تاکید  وی   
به  توجهی  کم  نشانه  شهرستانها  برخی 
از برخی  که  چرا  نیست  ها  شهرستان   این 
پروژه ها برای افتتاح به هفته دولت نرسیده 
اند و در مناسبت های دیگر به بهره برداری 

خواهند رسید.
را خود  تالش  تمام  گفت:   پرویزی 
کرده ایم توزیع اعتبارات منطقی و با توجه 

به شرایط شهرستان ها انجام شود.

افتتاح 4۲0 پروژه در مناطق روستایی

 استاندار عنوان کرد: از مجموع پروژه های
در  پروژه   42۰ دولت  هفته  در  افتتاح  قابل 
مناطق  در  پروژه   12۰ و  روستایی  مناطق 

شهری به بهره برداری می رسد.
پروژه های  بیشترین  اینکه  بیان  با   وی 
بخش  به  مربوط  استان  در  دولت  هفته 
هزار   3۵۰ کرد:  تصریح  است،  کشاورزی 
دولت  هفته  های  پروژه  مزایای  از  خانوار 

در استان بهره مند می شوند.
 استاندار افزود: روکش آسفالت در جاده های
اصلی و روستایی یکی از بزرگترین اقدامات 

در 37 سال گذشته است.

روکش آسفالت راه ها بعد از 37 سال

 وی با اشاره به کار خوب دولت در حوزه 
از 3  نیز عنوان کرد: بیش  راه های استان 
میلیون تن قیر رایگان در اختیار استان قرار 
های  راه  همه  آسفالت  روکش  که  گرفت 
در  یا  و  شده  انجام  سال   37 از  بعد  اصلی 

حال اجرا است.
یکی  رسانی  گاز  اینکه  بیان  با  پرویزی 
استان  در  دولت  اقدامات  ترین  مهم  از 
است، تصریح کرد: رقم قابل توجهی برای 
زیرکوه،  درمیان،  شهرهای  به  گازرسانی 
اختصاص  قهستان  و  اسدیه  آباد،  حاجی 
یافته که پروژه ها در دوره اول این دولت  

به اتمام خواهد رسید.

تقسیط مالیات تا 5 سال

وی با اشاره به تفویض اختیارات وسیع دولت 
به استانداران ، یادآور شد: تقسیط مالیات ها تا ۵ 

سال ، به استانداران واگذار شده است.
انجام  های  پیگیری  اشاره  با  استاندار 
شده برای رفع مشکالت پروژه های بزرگ 
صنعتی و معدنی در مرکز کشور اظهار کرد: 
باقران  سیمان  و  طبس  کک  مشکالت 
تصمیماتی  نیز  آن  رفع  برای  و  پیگیری 

اتخاذ شده که به زودی اعالم می شود.

آسفالت 50 درصد جاده
 ماهیرود به هرات  

با  استان  دیدار مسئوالن  به  اشاره  با  وی 
والیان فراه ، هرات و نیمروز کشور افغانستان 
تاکید کرد: در این دیدارها مقرر شد که ۵۰ 
از  فراه  به والیت  ماهیرود  راه  اعتبار  درصد 

سوی کشور افغانستان تامین شود.

عامل فرار سرمایه های استان
 خود مردم هستند !

استاندار با بیان اینکه در حوزه اقتصادی 
استان  از  سرمایه  فرار  عامل  خودمان  گاها 
هستیم، ادامه داد: بیشتر سرمایه مردم این 
مانند:  اعتباری  و  مالی  استان در موسسات 
میزان ، ثامن الحجج گذاشته و بانک هایی 
که سودهای سنگین می دهند گذاشته شده 
و پول های مردم خراسان جنوبی در تهران 

هزینه می شود.
موانع  رفع  و  تسهیل  ستاد  مصوبات  وی 
به  ما  افزود:  و  دانست  مناسب  را  تولید 
نامه  رسان  خدمات  های  دستگاه  تمام 
کنند  مدارا  ها  کننده  تولید  با  که  ایم  زده 

تا اوضاعشان بهتر شود.
باید  استان  مردم  کرد:  تاکید  پرویزی 
در  و  کنند  را حفظ  ملیشان  منابع  خودشان 

بانک های مجوز دار سپرده گذاری کنند.

هر ماه دو سفر به مرکز کشور 

استاندار به سفرهای اخیر خود به پایتخت 
اشاره کرد و یادآورشد: در برنامه های من 
مشکالت  پیگیری  برای  تا  شده  مقرر 
مرکز کشور سفر  به  بار  دو  ماه  استان، هر 
که  اجرایی  های  دستگاه  مدیران  و  کنم 
با  بیشتر  باید  است  ملی  اعتباراتشان  بیشتر 

تهران ارتباط داشته باشند.
را  گذاری  سرمایه  و  اشتغال  پرویزی 

و  کرد  اعالم  خود  مسئولیت  های  اولویت 
گروهی  کار  یک  استان  توسعه  داد:  ادامه 
را  من  اختیارات  هم  من  معاونان  که  است 
حضور  من  باشد  نیاز  که  جلساتی  و  دارند 

خواهم داشت.

ابتدای سال آینده نهبندان
 گازرسانی می شود

و  نهبندان  به  رسانی  گاز  برنامه  از  وی 
دیهوک خبر داد و بیان کرد: کار انتقال گاز 
به شهرستان نهبندان تا ابتدای سال جاری 
از طریق لوله گاز cng از خط لوله کشور 

ترکمنستان به چابهار انجام خواهد شد.
وزیر  سفر  از  جنوبی  خراسان  استاندار 
و  داد   استان خبر  به  دفاع و صنعت  نفت، 
از  تعدادی  وزرا  برنامه  این  در  کرد:  تاکید 
خواهند  بازدید  نزدیک  از  را  ها  شهرستان 

کرد و شرایط را بررسی می کنند.

نیروی   ۵۰۰ و  هزار   6 وجود  از  پرویزی 
داد  خبر  دولت  به  شده  تحمیل  قراردادی 
و بیان کرد: نیرو هایی که در مکان اصلی 
خود  عادی  حالت  به  باید  نیستند  خود 

برگردند.
کارکنان  از  درصد   ۵۰ کرد:  تاکید  وی 
قرار  وضع  این  در  اجرایی  های  دستگاه 
عمل  دستور  به  که  هایی  دستگاه  و  دارند 
ابزار  و  کنیم  می  قطع  را  حقوقشان  نکنند 

قانونیش را هم داریم.

وعده ای می دهیم که به آن عمل کنیم

نامناسب  های  جاده  به  اشاره  با  پرویزی 
استان  در  پیمانکار   ۵1 کرد:  عنوان  استان 
نداشته  دروغ  انتظار  ما  از  و  هستند  فعال 
پروژه  تکمیل  برای  مسئولی  اگر  و  باشید 
به  نگاه  دهد  می  مدت  طوالنی  وعده 
اقتصاد کشور می کند که به موقع به وعده 

خود عمل کند.
من  مسئولیت  دوران  در  کرد:  تاکید  وی 
نخواهد  زمین  به  جهت  بی  کلنگی  هیچ 

خورد و عوام فریبی معنی ندارد.
وضع  با  گفت:  جنوبی  خراسان  استاندار 
مالی کشور از ما انتظار معجزه نداشته باشید.   

85 درصد اصناف معاف
 از مالیات هستند

پرویزی از واقعی نبودن اطالعات مالیات 
هزار   24 از  کرد:  تاکید  و  داد  خبر  اصناف 
از  معاف  درصدشان   8۰ استان  در  کسبه 

 ۵ به   مالیاتشان  جمع  و  هستند  مالیات 
میلیارد هم نمی رسد !

و  کارگران  به  مالیاتی  فشار  افزود:  وی 
کارمندان دولت است نه اصناف.

 استاندار یادآور شد: هر واحد تولیدی که 
مشکل مالیاتی دارد به ما مراجعه کند.

در حاشیه :  ۲ هزار میلیارد سرمایه 
مردم استان در تهران هزینه می شود

تکمیل  برای  اینکه  به  اشاره  با  پرویزی 
باید  و  بگیریم  پول  باید  استان  پروژه های 
التماس مدیران عامل پایتخت را بکنیم این 
در حالی است که بیش  از 2 هزار میلیارد 
از سرمایه مردم استان در تهران هزینه می 

شود.
خبرنگاران از پرویزی به علت دیر برگزار 
کردن این نشست گالیه کردند که استاندار 
بیان کرد: برای این که از استان اطالعات 

دیرتر  جلسه  این  باشم  داشته  کاملی 
برگزارشد.

افزود: من هم درد دل های زیادی  وی 
خبرنگاران  دل  درد  دارم.  خبرنگاران  با 
فرصت  اولین  در  که  است  مردم  مشکالت 

نشست ویژه ای خواهم گذاشت. 

حقوقم 4 میلیون و ۲00 تومان است

از  یکی  سوال  به  اشاره  با  پرویزی 
حقوقی  فیش  رقم  ابتدا  گفت:  خبرنگاران 
من  حکم  در  که  کنم  می  اعالم  را  خودم 
قید  تومان  میلیون   ۵۰۰ و  میلیون   6 رقم 
میلیون   ۵ حدود  دریافتی  و  است  شده 
ادامه  وی  است.  بوده  تومان  هزار   8۰۰ و 
داد: رقم دریافتی من در سال گذشته چهار 

میلیون و 2۰۰ هزار تومان بوده است.
مدیران  دریافتی  اینکه  بیان  با  استاندار 
دستگاه های اجرایی استان نیز به جز چهار 
ادامه  دستگاه زیر 1۰ میلیون تومان است، 
داد: از تمامی مدیران دستگاه های اجرایی 
مدیران  و  خود  دریافتی  رقم  خواستیم 

زیرمجموعه را اعالم کنند.
حاضرم  گفت:  و  زد  لبخندی  پرویزی 
فیش های حقوقی خود و معاونانم را جلوی 

در آویزان کنم تا مردم ببینند.
های  حقوق  بیشتر  کرد:  تصریح  وی 
نجومی و دریافت های باال مرتبط به شرکت 
های دولتی، بانک ها و بیمه ها است که آنها 

مشمول قانون خدمات دولتی نیستند.
حقوق  درصد   9۰ کرد:  بیان  استاندار 

کارکنان دولت در چارچوب قانونی است.

قابل  استان  عزیز  مردم  همه  خدمت  سالم  با 
توجه اون دوستانی که می گویند ما را به خاطر 
تجربه مان به مرکز استان آورده اند باید بگوئیم 
اشتباه همین جاست به قول قدیمیا دست باالی 
دست بسیار است . افراد با تجربه باالتر از شما 
بی  ما  استاندار محترم  زیادند.  پارتی  بدون  ولی 

صبرانه منتظریم.  التماس دعا
91۵...۰6۵
بگم  شهرداری  به  خواستم  می  آوا.  سالم 
اینجانب 8 اصله نهال تزیینی در پیاده رو  محل 
ام و مجبورم هر  سکونت حاشیه خیابان کاشته 
هفته حدودا صد لیتر از آب آشامیدنی را صرف 
و  به خشکسالی  توجه  با   . کنم  درختان  آبیاری 
خصوص  در  خواهشمندم  آشامیدنی  آب  کمبود 
وسیله  به  ها  خیابان  حاشیه  در  درختان  آبیاری 
تانکرهای آبیاری فضای سبز اقدام شود. تا هم 
در مصرف آب صرفه جویی شود هم به فضای 

سبز خیابون ها رسیدگی شود. 
91۵...214
و  جنابعالی  از  یک  منطقه  شهردار  سالم 
مسئوالن محترمتان خواهشمندیم فکری بحال 
به  که  بردارید  نرجس  خیابان  در  فضاها  برخی 

آشغالی تبدیل شده است.
91۵...166
مهرشهر  حسین  امام  بلوار  به  لطفا  سالم.  با 
عامل  آنجا  نامناسب  وضعیت  شود.  رسیدگی 
خیلی از تخلفات و تصادفات  منطقه است. گناه 
ما اهالی چیست که به علت درآمد کم مجبوریم 

در منطقه محروم مهرشهر زندگی کنیم؟ 
91۵...283
مسلم  خیابان  های  بچه  آوای  جون.  آوا  سالم 
هم  رو  زیاد  نسبتا  جمعیت  با  پایین  معصومیه 
به  نیاز  ما هم  برسون  به گوش شهردار محترم 

پارک و فضای سبز داریم...
91۵...۵67
ویزیت  برای  فرهنگیان  درمانگاه  چرا  سالم. 
قبول  رو  فرهنگیان  طالیی  بیمه  پزشکانش، 
قبول فرهنگیان  درمانگاه  وقتی  کنه؟!!   نمی 
چه  مراکز  بقیه  از  فرهنگیان  ما  کنه،  نمی 

انتظاری باید داشته باشیم؟!
91۵...98۵
طرح  بیرجند  مساجد  امنای  هیئت  سالم. 
جز  به  مختلف  های  پذیرائی  توزیع  ممنوعیت 
را  مساجد  در  ترحیم  مراسم  در  چای  و  خرما 

تصویب و اجرا کنند.
91۵...4۵۰
با سالم . سیمان باقران شاید اگر در این منطقه 
بداد  بود خدا  افتاده  راه  تا بحال  بود  واقع نشده 

مردم برسد...
۰91۵...۵۰4
 سالم قابل توجه شهردار محترم . برخی کوچه های
هنوز  ولی  شده  آسفالت  که  سالهاست  شمشاد 
یک بار هم توسط رفتگر جارو نشده است لطفا 

نمایید. پیگیری 
91۵...۰74

جوابیه شورای اسالمی شهر بیرجند

احترامًا در پاسخ به مطلب مندرج در ستون پیام 
شما مورخ 9۵/۵/2۵ در خصوص سایت شورای 
رساند،  می  استحضار  به  بیرجند  شهر  اسالمی 
ثانوی  اطالع  تا  سایت  روزرسانی،  به  دلیل  به 

قطع می باشد.

جوابیه بنیاد مسکن انقالب اسالمی

در ستون  درج شده  به مطلب  پاسخ  در  احتراما 
سازی  آماده  “هزینه  خصوص  در  شما  پیام 
استحضار  به  روستایی”  زمین  واگذاری  جهت 
در  اسالمی  انقالب  مسکن  بنیاد  رساند:  می 
اقدام  راستای تامین مسکن جوانان در روستاها 
به تملک ، تفکیک و واگذاری زمین می نماید 
ضمن اینکه در اکثر روستاها سعی بر این شده 
و  شناسایی  مستعد  و  مناسب  اراضی  که  است 
در  است  ذکر  شایان  گردد  واگذار  متقاضیان  به 
اراضی  استان  کوهستانی  روستاهای  از  برخی 
ملی مسطح وجود نداشته و به ناچار و به اصرار 
اهالی روستا ، شورای اسالمی و دهیاری زمین 
در اراضی غیر مسطح تملک گردیده و با رضایت 
متقاضی و با شرایط موجود واگذار گردیده است 
ضمن اینکه بافت قدیم این روستاها نیز معموال 

کوهستانی می باشد.
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جدیدترین خودروی تمام برقی مفهومی دنیا
مهر -  شرکت مرسدس بنز آلمان از جدیدترین خودروی کوپه تمام برقی خود رونمایی کرد. این محصول یک خودروی فوق مجلل محسوب 
می شود. با ۵ دقیقه شارژ این خودرو تمام الکتریکی می توان مسافتی معادل ۶۲ مایل را پیمود دارای ۴ موتور همزمان برقی مگنتی است که 
کمتر از ۴ ثانیه به سرعت صفر تا ۶۰ مایل بر ساعت می رسد. حداکثر سرعت آن ۱۵۵ مایل برساعت و تقریبا ۳ تن وزن دارد.

مناسبت ها

 چگونه اطالعات پاک شده از روی
 کارت حافظه را بازگردانیم؟

کارت  روی  از  اشتباه  به  هم  شما  اطالعات  اگر 
از  استفاده  با  توانید  می  است  حافظه حذف شده 
باشگاه  گزارش  به  بازگردانید.  را  آنها  ترفند  یک 
خبرنگاران جوان؛ در اولین مرحله به محض اینکه 
متوجه شدید تصاویر مورد نظر شما پاک شده است، 
دیگر هیچ فایلی را بر روی کارت حافظه خود کپی 
نکنید و بالفاصله کارت حافظه را از گوشی، دوربین 
یا تبلت خود خارج کنید. در مرحله بعد به یک نرم 
احتیاج   Recuva مانند  اطالعات   بازیابی  افزار 
دارید. در هنگام اجرای این برنامه از شما می خواهد 

که نوع فایل مورد نظرتان را برای بازیابی انتخابی 
کنید و در این قسمت می توانید نوع فایل هایی که 
از دست رفته را اعم از عکس، فیلم، موسیقی، اسناد 
متنی و... را انتخاب کنید. در ادامه، برنامه از شما 
می خواهد که مسیر فایل های از دست رفته خود 
را تعیین کنید. در این هنگام کارت حافظه خود را 
برنامه درایو  از داخل  و  به کامپیوتر متصل کرده 
مربوط به کارت و محل فایل های از دست رفته 
را تعیین کنید. پوشه تصاویر در گوشی های همراه 
 DCIM نام  با  معمواًل  دیجیتال  دوربین های  و 
مشخص می شوند. در صورتی که پوشه مورد نظر 
نیز از بین رفته باشد می توانید کل کارت حافظه را 
برای جستجو انتخاب کنید.در صفحه آخر بر روی 
Scan کلیک کنید تا برنامه جستجوی فایل های 

از دست رفته را برای شما آغاز کند. 

۵ کشور اول سرمایه پذیر دنیا

مقصد  اول  کشور   ۵ بین المللی  موسسه  یک 
سرمایه های مستقیم خارجی را در دنیا اعالم کرده 
و  آلمان  کانادا،  چین،  آمریکا،  آن،  اساس  بر  که 
انگلیس در رتبه های یکم تا پنجم قرار می گیرند. 
به گزارش جام جم آنالین ، برای چهار سال متوالی 
است که دو کشور آمریکا و چین جزو بهترین مقاصد 
سرمایه گذاری مستقیم خارجی )FDI( جهان هستند. 

سیلی مقام روس به دختر ورزشکار ناکام ریو 

میخائیل مامیاشویلی دارنده چندین عنوان قهرمانی 
فدراسیون  کنونی  رئیس  و  المپیک  و  جهان 
ورزشهای رزمی روسیه که کشتی نیز زیر مجموعه 
آن است، یک دختر فرنگی کار ناکام این کشور در 

مسابقات ریو ۲۰۱۶ را با ضربه های سیلی تنبیه 
کرد. به گزارش ایرنا ، خانم اینا تراژوکووا کشتی 
موضوع  این  اعالم  با  کیلوگرم  وزن ۶۳  زیر  گیر 
گفته است که از مامیاشویلی به علت اینکه وی را 
هدف تنبیه فیزیکی بویژه در مقابل جمع قرار داده 

است، شکایت خواهد کرد.

شترها منشأ سرما خوردگی انسان بوده اند!

نتایج یک مطالعه جدید نشان می دهد که ظاهرا 
شتر  یک  از  انسان  سرماخوردگی  اولین  منشاء 
بوده است. به گزارش ایرنا، به این ترتیب منشاء 
تنفسی  مانند سندرم مرگبار  انسان  سرماخوردگی 
یک  از  ‘مرس’  بیماری  به  معروف  خاورمیانه 
دروستن«  پروفسور»کریستین  است.  بوده  حیوان 
مطالعه  درجریان  ما  گفت:  محققان  این  از  یکی 
زمینه  در  را  شتر  هزار  یک  حدود  مرس  بیماری 
»کروناویروس« بررسی کردیم و متوجه شدیم که 
در شش درصد آنها پاتوژن های مرتبط با ویروس 
دارد که ویروس شایع  ‘HCoV-۲۲9 E’ وجود 
سرماخوردگی در انسان است و از این کشف بسیار 
متعجب شدیم. درمقاله ، آمده است که محققان 
این  نمونه های ویروس سرماخوردگی  با مطالعه 
به  قادر  ها  ویروس  این  که  شدند  متوجه  شترها 

آلوده کردن انسان ها نیز هستند.

کمال تبریزی »مارمولک ٢« را می سازد

در حالی که پیش از این منوچهر محمدی تهیه 
ساخت  به  مربوط  شایعات  “مارمولک”  کننده 
کمال  بود  کرده  تکذیب  را  فیلم  دوم  قسمت 
کمال  داد.  “مارمولک۲”  ساخت  از  خبر  تبریزی 
وقت  کنم  می  فکر  گفت:  باره  این  در  تبریزی 

آقای  با  کاری  دوباره  ها  مدت  از  بعد  است  آن 
تهیه کننده خیلی  با یک  بدهم.  انجام  پرستویی 
خوب به یک ایده خوب رسیدیم و به این نتیجه 
رسیدیم شخصیت اول مرد آن را آقای پرستویی 
اجرا  متفاوت  و  باورپذیر  خوب،  خیلی  تواند  می 
کند. امیدوارم برای “مارمولک ۲” دوباره شرایط 

همکاری با آقای پرستویی پیش بیاید.

بهترین و بدترین شهرهای جهان 

برای  سال  هر  مانند  اکونومیست  اینترنتی  پایگاه 
سال ۲۰۱۶ نیز گزارش و فهرستی درباره بهترین و 
بدترین شهرهای جهان ارائه کرده است. برای تهیه 
این فهرست ۳۰ شاخص مورد بررسی قرار گرفته 
اکونومیست  بنابر گزارش  ایسنا،  به گزارش  است. 
درباره بهترین و بدترین شرایط زندگی در شهرهای 

سراسر جهان در سال ۲۰۱۶، ملبورن )استرالیا( به 
عنوان مناسب ترین شهر برای زندگی انتخاب شده 
است. این ششمین سال متوالی است که ملبورن 
چنین جایگاهی را از آن خود می کند. همچنین وین 
پایتخت اتریش در مقام دوم قرار دارد . جایگاه تهران 
البته اگرچه همچنان در رده های پایین جدول و در 
مقام ۱۲۶ از ۱۴۰ کشور است، ولی این رتبه در پنج 

سال گذشته مدام بهتر شده است.

سطح فقر در ایران کمتر از ۱۰ درصد است

در کشوری مثل ایران با تعاریف متداول از خط فقر 
که بین سه تا پنج دالر در روز است، سطح فقر 
کمتر از ۱۰ درصد است که دستاورد نسبتاً خوبی 
در مبارزه با فقر است. به گزارش خبر آنالین، یک 
اقتصاد دان که درباره نسبت فقر و برابری سخن 
می گفت، در پاسخ به این سوال که آیا برنامه های 
بانک جهانی برای کاهش فقر باعث بهبود وضعیت 
به  مربوط  فقر  خیر.  گفت:  نمی شود؟  نابرابری 
دهک های پایین درآمدی است. در کشوری مثل 
ایران با تعاریف متداول از خط فقر که بین سه تا 
پنج دالر در روز است، سطح فقر کمتر از ۱۰ درصد 
فقر  با  مبارزه  در  خوبی  نسبتاً  دستاورد  که  است 
است، ولی در مورد نابرابری چیزی به ما نمی گوید. 
برای اندازه گیری نابرابری باید آن 9۰ درصد بقیه 

را هم مدنظر قرار داد.

خطرناک ترین مکان در
 زمان رعدوبرق کجاست؟

کشنده ترین  از  یکی  سواحل  دریافتند  محققان 
به  هستند.  رعدوبرق  هنگام  در  جهان  مناطق 
گزارش ایسنا، هنگام رعدوبرق، ماندن در فضای 

آزاد خطرناک بوده، اما در سواحل بسیار خطرناک تر 
است که باید از این مناطق دوری کرد. بودن در 
ساحل هنگام رعدوبرق منجر به آسیب دیدن ۳88 

نفر طی سال های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۶ شده است.

پس نگرفتن جنس فروخته
 شده خالف قانون است

و  مصرف کنندگان  از  حمایت  سازمان  رئیس 
تولیدکنندگان گفت: درج جمله »جنس فروخته شده، 
پس گرفته نمی شود« در برخی واحدهای صنفی، 
خالف قانون و اخالق دینی است. به گزارش مشرق، 
سید محمود نوابی اظهار داشت: این نوعی توهین به 
حقوق مصرف کننده به حساب می آید و فروشندگان 
که همان  موضوع  این  راستای خالف  در  باید  ما 

بهادادن به حقوق مصرف کننده است، حرکت کنند.

ریزگردها به عبارت صحیح تر گرد و غبار یا 
خاک نرم و سبکی است که در اثر فقر پوشش 
گیاهی و افزایش عرصه های بیابانی و ... با 
وزش باد به هوا بلند می شود و با آلوده کردن 
هوای منطقه مشکل زیست محیطی را بوجود 
می آورد و در شرق ایران خصوصا در خراسان 
جنوبی رو به افزایش است. گرد و غبار ناشی 
از وزش بادهای ۱۲۰روزه سیستان، در اغلب 
اوقات شهرستان های نهبندان و سربیشه را که 
در جنوب خراسان جنوبی قرار دارد، تحت تاثیر 
قرار می دهد. به گزارش ایرنا، ریزگردها با وزش 
کیلومتری  هزار   ۵7 شهرستان  بیابان  در  باد 
مربعی طبس، پس از حرکت در آسمان منطقه، 
فضای شهرستانهای خوسف، سرایان، فردوس 
دهد می  قرار  تاثیر  تحت  هم  را  بشرویه   و 
به  حتی  آن  دامنه  محلی  بادهای  وزش  با  و 

شهرستان قاینات می رسد.
ریزگردها مهمترین عامل آلودگی هوا

خراسان  زیست  محیط  حفاظت  مدیرکل 
آلودگی  ترین عامل  جنویی می گوید: عمده 
هوا در استان ریزگردها یا گرد و غبار که ناشی 
از جمله وجود کانون های  از عوامل طبیعی 

فرسایش بادی، بیابانی بودن منطقه، خشکسالی 
و ... است. پرویز آرامنش، به افزایش گرد و غبار 
و خشکسالی در استان اشاره کرد و یادآور شد: 
با توجه به نقش نظارتی حفاظت محیط زیست 
انجام طرح های مطالعاتی مرتبط و خرید و 
نصب ایستگاههای پایش سنجش کیفی هوا از 

جمله اقدامات است . وی به نصب دو ایستگاه 
اشاره  استان  در  آلودگی هوای شهری  پایش 
کرد و گفت: بررسی فعالیت صنعتی و خدماتی 
مزاحم شهری، کنترل و پایش زیست محیطی 
واحدهای صنعتی، تولیدی و خدماتی، بررسی 

کمی، کیفی و نظارت بر مدیریت پسماندهای 
انجام  و  پزشکی  کشاورزی،  صنعتی،  عادی، 
تحقیق کاربردی مطابق با اولویت ها و اعتبار از 
دیگر برنامه های بهبود و ارتقای محیط زیست 
از  یکی  را  آالینده  صنوف  وی  است.  استان 
آسیب های زیست محیطی استان دانست و 

گفت: انتقال صنوف آالینده از مناطق شهری از 
طریق کار گروه مربوط در حال پیگیری است.

بی خطرسازی پسماندهای
عفونی در بیمارستانها

در  استان  زیست  محیط  حفاظت  مدیرکل 

در  عفونی  پسماندهای  خطرسازی  بی  ادامه 
بیمارستانهای استان را یکی از اقدامات مهم 
کشاورزی،  پسماند  کرد:  عنوان  و  دانست 
صنعتی و بازیافت پسماندها و تفکیک از مبدا 
از جمله مواردی است که نیاز به توجه بیشتر 

مسئوالن ذیربط دارد.
عوامل  از  فاضالب  اینکه  بیان  با  آرامنش 
در  افزود:  است،  و خاک  آب  منابع  آالیندگی 
حال حاضر عمده ترین صنایع دارای فاضالب 
استان واحدهای لبنی و کشتارگاه های دام و 
طیور و واحدهای صنعتی بزرگ با نیروی کار 
منیزیم  اکسید  کویرتایر،  کارخانه  نظیر  زیاد 
سربیشه و سیمان قاین است که در تعدادی از 
این واحدها فاضالب تولیدی مدیریت و در حد 
استانداردهای زیست محیطی تصفیه می شود.

معاون فنی اداره کل حفاظت محیط زیست 
پوشش  کمبود  و  کاهش  جنوبی،  خراسان 
گیاهی ناشی از خشکسالی را یکی از دالیل 
افزود:  و  دانست  استان  در  غبار  و  گرد  وقوع 
به واسطه چرای بی رویه دام  تخریب مراتع 
و کم توجهی مردم محلی به پوشش گیاهی 

منطقه نیز از دیگر دالیل آن است.

مهدی ا... پور چندی قبل گفته بود: کمبود 
اقلیمی،  لحاظ  به  خاک  رطوبت  و  بارندگی 
اختالف دمای زیاد بین روز و شب در مناطق 
بیابانی که منتج به ایجاد ناپایداری هوا و ایجاد 
توفان و وزش باد شدید می شود، متاثر شدن 
هوای استان از بادهای ۱۲۰ روزه سیستان از 
دیگر عوامل وقوع گرد و غبار در استان است.

وی اظهار کرد: قبل از سال ۱۳9۰ این پدیده 
در استان بی معنا بود و تعداد روزهای ناسالم در 

استان در حال افزایش است. 
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان 
پیشتر گفته بود: استان عالوه بر خشکسالی ، با 

گرد و غبار و ریزگردها نیز مواجه است .
شریفی گفت: در حال حاضر استان با افزایش 
ریزگردها رو به روست به گونه ای که ذرات آن 
کمتر از پنج میکرون است این پدیده در اثر 
فرسایش بادی در منطقه ای انجام می شود 

که متاثر از کانون های داخلی و خارجی باشد.
وی با بیان اینکه در اثر خشکسالی مراتع فقیر 
تبدیل به بیابان می شود، گفت: به دلیل کمبود 
بودجه، طرحهای بیابان زدایی متناسب با روند 

افزایش بیابان ها انجام نمی شود.

آسیب های زیست محیطی خراسان جنوبی و راهکارهای مهار آن

ایجاد مرکز ناباروری خراسان جنوبی راهی 
ابالغی  جمعیتی  سیاست های  اجرای  برای 
این  ایجاد  با  که  است  رهبری  معظم  مقام 
زوجین  برای  آمد  و  رفت  هزینه های  مرکز 

نابارور کاهش می  یابد.
به  امروزه  ناباروری  فارس،  گزارش  به 
زوج های  برای  جدی  مشکالت  از  یکی 
و حدود ۱۵ درصد  است  تبدیل شده  جوان 
از زوج های جوان از این مشکل رنج می برند.

ناباروری در زنان و مردان روز به روز  آمار 
اعتقاد  به  امر  این  و  است  افزایش  حال  در 
کارشناسان علل متفاوتی می تواند داشته باشد 
و یک  سوم آن علل ناباروری مردانه و همچنین 

یک سوم آن مربوط به علل زنانه است.
از زوجین  ناباروری در هر کدام  در گذشته 
گاهی به جدایی زندگی مشترک منتهی می شد 
ولی امروز با پیشرفت علم و فناوری در این 
به مراکز  با مراجعه  از زوجین  زمینه بسیاری 
ناباروری درمان شده و صاحب فرزند می شوند.

از  برای هر کدام  نیز  مراکز  این  در  درمان 
زوجین متفاوت است و برخی از آنها بعد از انجام 
درمان های مختلف باز به آرزوی فرزنددار شدن 
در  که  دارد  این  از  آمارها حکایت  نمی رسند. 
خراسان جنوبی نیز 9 درصد از زوج های جوان 

از مشکل ناباروری رنج می برند.
پیش از این در خراسان جنوبی مرکز درمان 
ناباروری وجود نداشت و زوج های نابارور باید با 
طی مسافت های طوالنی و صرف هزینه های 
مراجعه  کشور  استان های  سایر  به  گزاف 
می کردند ولی در حال حاضر این استان اقدام 
به راه اندازی مرکز درمان نازایی و ناباروری در 
مرکز بیماران خاص بیرجند کرده است که این 
امر می تواند نوید خوبی برای زوج های نابارور 

باشد و جلوی بسیاری از هزینه ها را بگیرد.
در این رابطه رئیس دانشگاه علوم پزشکی 
بیرجند در پنجم مردادماه جاری اظهار کرد: 
این  نبود  علت  به  جنوبی  خراسان  مردم 
بخش درمانی تخصصی اغلب به شهرهای 
مشهد، یزد و تهران مراجعه می کنند که به 
این  در  زیادی  هزینه های  راه،  دوری  سبب 

ارتباط متحمل می شوند.
مرکز  این  نبود  افزود:  قائمی،  کاظم 
با  و  است  محسوس  شدیدا  استان  در 
مجوز  این  وزارتخانه  با  متعدد  پیگیری های 
این مرکز  آینده  تا سال  امیدواریم  اخذ شد، 

تخصصی در بیرجند راه اندازی شود.
وی ادامه داد: متخصصان این مرکز انتخاب 
و برای گذراندن دوره های مناسب این رشته 
تخصصی به مراکز مربوط در اسرع وقت اعزام 
می شوند تا با تیم پزشکی کامال متخصص در 

خدمت مردم خراسان جنوبی باشند.

با راه اندازی این مرکز دیگر نیاز به 
مراجعه به استان های دیگر نیست

خراسان  خاص  بیماران  مرکز  رئیس 
گفته:  جاری  سال  تیر   ۲۱ در  نیز  جنوبی 
بخش تخصصی نازایی و ناباروری در مرکز 

بیماران خاص استان راه اندازی می شود.
هادی دهقانی تصریح کرد: با راه اندازی این 
مرکز و آموزش های داده شده به پزشکان و 

کادر درمانی این بخش دیگر نیاز به مراجعه 
بار  از  مقداری  و  نبوده  دیگر  استان های  به 

هزینه های درمانی بیماران کاسته می شود.
وی با اشاره به اینکه هم اکنون تجهیزات 
این بخش خریداری و در مرحله  نیاز  مورد 
تحویل است، افزود: از نظر آموزشی نیز باید 
تعدادی از پزشکان و پرستاران آموزش های 

الزم در این زمینه را فرا بگیرند.
خراسان  خاص  بیماران  مرکز  رئیس 
جنوبی گفت: تجهیزات مورد نیاز این مرکز 
نیاز دارد که  اعتبار  بر ۳ میلیارد تومان  بالغ 
از  تومان  میلیون   ۱۰۰ و  میلیارد   ۲ تاکنون 

این مبلغ پرداخت شده است.
دهقانی خاطرنشان کرد: امید است بخش 
دوم  نیمه  در  ناباروری  و  نازایی  تخصصی 

امسال در استان به بهره برداری برسد.
در ادامه هم صحبت شدیم با م.م یکی از 
افرادی که مشکالت و سختی های زیادی را 

در زمینه ناباروری متحمل شده است.
م.م اظهار داشت: در آغاز زندگی مشترک من 
و همسرم عالقه ای به فرزنددار شدن نداشتیم 
و این امر مدت چهار سال طول کشید. وی با 
بیان اینکه بعد از گذشت چهار سال که عالقه 
به فرزند پیدا کردیم متوجه شدیم که صاحب 
اوالد نمی شویم، تصریح کرد: در آن زمان من و 
همسرم دچار افسردگی شدید شدیم به طوری 

که همسرم راهی بیمارستان شد.
شهروند بیرجندی ادامه داد: بعد از تحقیق 
و بررسی های الزم برای درمان به یکی از 
استان  از  خارج  در  ناباروری  درمان  مراکز 

مراجعه کردیم.
م.م با بیان اینکه در مرکز ناباروری به ما 
امیدواری دادند، گفت: بعد از انجام آزمایشات 
مشخص شد با علم جدید می توانیم صاحب 

فرزند شویم.
اظهار  کشور  در  علم  این  وجود  از  وی 
خوشحالی می کند و یادآور می شود: ای کاش 
درمان این بیماری هزینه های کمتری داشت 
یا الاقل بیمه بخشی از آن را متحمل می شد 
تا زوج های ناباروری که از بضاعت مالی نیز 

رنج می برند، می توانستند درمان شوند.

شهروند بیرجندی ادامه داد: به فضل الهی 
و  شدم  اوالد  صاحب  کار  ابتدای  همان  در 
در حال حاضر بعد از گذشت هشت سال از 
زندگی مشترکم دارای یک فرزند پسر شدم 

و از این امر بسیار مسرورم.
می کند  توصیه  نابارور  زوج های  به  م.م 
ناباروری  و  نازایی  مراکز  به  درمان  برای 
مراجعه کنند زیرا درمان هر چه زودتر آغاز 

شود زودتر جواب می دهد.
ناباروری  راه اندازی مرکز  به  اشاره  با  وی 
این  ایجاد  با  کرد:  خاطرنشان  بیرجند  در 
آمد  و  رفت  هزینه های  سنگین  بار  مرکز 

برای جوانان کاهش پیدا می کند.
سرپرست  سراغ  به  ناباروری  با  رابطه  در 
معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 

رفتیم تا با برخی از علت های آن آشنا شویم.
داشت:  اظهار  فیروزآبادی  دهقانی  محمد 
پزشکی  شدید  مشکالت  از  یکی  ناباروری 

دنیای امروز است به گونه ای که میزان آن 
تاکنون ۵۰ درصد  از سال ۱9۵۵  در جهان 

افزایش یافته است.
وی با بیان اینکه ناباروری ۱۰ تا ۱۵ درصد 
می کند،  گرفتار  باروری  سن  در  را  زوج ها 
سازمان  تخمین  به  توجه  با  کرد:  تصریح 
در  میلیون   8۰ تا   ۶۰ بین  جهانی  بهداشت 

سراسر جهان از این مشکل رنج می برند.

ساالنه 17 درصد به جمع زوج های 
نابارور کشور افزوده می شود

علوم  دانشگاه  درمان  معاونت  سرپرست 
آمار  ایران  در  اینکه  بیان  با  بیرجند  پزشکی 
ناباروری تا سال گذشته ۲۰.۲ درصد بوده است، 
یادآور شد: این به آن معنی است که حدود یک 
در  را  اولیه  ناباروری  ایرانی  زوج های  چهارم 
طول زندگی مشترک تجربه می کنند. دهقانی 
فیروزآبادی ادامه داد: در حال حاضر ۳ میلیون 
زوج در کشور نابارورند و ساالنه ۱7 درصد به 
جمع زوج های نابارور کشور افزوده می شود که 
تنها یک پنجم آنها توان پرداخت هزینه های 

درمان ناباروری خود را دارند.

خراسان جنوبی 9 درصد
 آمار ناباروری کشور را دارد

وی با بیان اینکه طبق تحقیقات انجام شده 
در کشور 7۴ درصد زنان نابارور متاهل و ۲۶ 
درصد طالق گرفته اند، گفت: خراسان جنوبی 9 
درصد آمار ناباروری کشور را دارد و دارای رتبه 
هشت کشوری است که با استان های خراسان 

رضوی و خوزستان رتبه ای مشابه دارد.
علوم  دانشگاه  درمان  معاونت  سرپرست 
در  جهانی  آمار  طبق  افزود:  بیرجند  پزشکی 
۶۰ درصد ناباروری ها خانم ها مقصر شناخته 
ایران  در  ولی  آقایان  درصد   ۴۰ و  شده اند 

عوامل مردانه بیشتر از عوامل زنانه است.
نابارور  اینکه  بیان  با  فیروزآبادی  دهقانی 
حداقل  که  می شود  اطالق  زوجی  به  اولیه 
فرزنددار  برای  آنها  تصمیم  از  سال  یک 
از  پیشگیری  از وسایل  استفاده  بدون  شدن 

بارداری  به  اما موفق  باشد،  بارداری گذشته 
نشده باشند، اضافه کرد: در ناباروری ثانویه 
زوج دارای فرزند برای بارداری مجدد دچار 
عدم  سال  یک  از  پس  و  هستند  مشکل 
پیشگیری از بارداری نتوانسته اند باردار شوند.
وی به زوج های جوان توصیه می کند برای 
جلوگیری از ناباروری باید سن ازدواج پایین بیاید 
و فرهنگ ازدواج ارتقاء پیدا کند، ارتقاء امید به 
زندگی، تغذیه سالم و حمایت زوج های جوان، 
بهبود کمی و کیفی بارداری سالم، تسهیالت 
مناسب برای مادران، تغییر در سبک زندگی و 
حمایت مالی زوج های نابارور که فاقد تمکن 

مالی برای دریافت خدمات درمانی هستند.
علوم  دانشگاه  درمان  معاونت  سرپرست 
پزشکی بیرجند با بیان اینکه با توجه به میزان 
ناباروری استان و عوامل فرهنگی و اقتصادی 
زوجین  که  درمانی  چالش های  همچنین  و 
زوجین  از  بیش  هستند  مواجه  آن  با  نابارور 
دیگر نیاز به آرامش و تقویت روابط زناشویی 
درصد   ۳۵ که  آنجا  از  کرد:  تصریح  دارند، 
زوج های نابارور به روش های کمک باروری 
نیاز پیدا می کنند، آموزش خانواده ها و زوجین 
در کنار اقدامات درمانی اهمیت ویژه ای دارد.

دهقانی فیروزآبادی با بیان اینکه حل مشکل 
ناباروری از سیاست های جمعیتی ابالغی مقام 
اردیبهشت  سال  تاریخ ۳۰  در  معظم رهبری 
9۳ مبنی بر ارتقاء پویایی و بالندگی و جوانی 
دسترسی  و  باروری  نرخ  افزایش  با  جمعیت 
است،  باروری  درمانی  خدمات  به  افراد  همه 
باروری زوجین  خاطرنشان کرد: حل مشکل 
نه تنها به افزایش نرخ رشد جمعیت و ارتقای 
سالمت جسمی آنها کمک می کند بلکه سبب 
می شود تا سالمت زوجین نابارور و خانواده های 
آنها در سایر ابعاد سالمت اجتماعی، روانی و 
مشکل  حل  راستای  در  یابد.  ارتقاء  معنوی 
ناباروری و اجرای سیاست های جمعیتی ابالغی 
مقام معظم رهبری، خراسان جنوبی نیز اقدام 
به راه اندازی مرکز ناباروری و نازایی در بیرجند 
مرکز  رئیس  با  رابطه  این  در  است که  کرده 

بیماران خاص بیرجند مصاحبه ای داشتیم.

تیم پزشکی و مامایی مشخص شده 
و مرکز نیمه دوم امسال فعال می شود

مهدی دهقان اظهار داشت: مجوز تاسیس 
سال  در  بیرجند  نازایی  و  ناباروری  مرکز 

جاری صادر شده است.
وی تصریح کرد: امکانات مورد نیاز این مرکز 
وارد  آینده  ماه  یک  تا  و  شده  گرفته  تحویل 
می شود. رئیس مرکز بیماران خاص خراسان 
مامایی  و  پزشکی  تیم  اینکه  بیان  با  جنوبی 
این مرکز مشخص شده است، ادامه داد: این 
تیم برای آموزش به مشهد اعزام شده اند و این 

مرکز نیمه دوم امسال فعال می شود.
این  متخصصان  اینکه  بیان  با  دهقان 
علوم  زنان،  جراحی  ژنتیک،  زمینه  در  مرکز 
می بینند،  آموزش  مامایی  و  آزمایشگاهی 
یادآور شد: تعداد این افراد به ترتیب جراحی 
زنان دو نفر، علوم آزمایشگاهی دو نفر، ژنتیک 
یک نفر و مامایی چهار نفر آموزش می بینند.

اینکه در این مرکز شناسایی  بیان  با  وی 
افزود:  می گیرد،  صورت  درمان  مراحل  و 
انجام  مرکز  این  در  نیز  فریز  و  بایگانی 
را  جنین  فریز  توانایی  مرکز  این  و  می شود 

به مدت ۱۰ تا ۱۵ سال دارد.
رئیس مرکز بیماران خاص خراسان جنوبی 
گفت: واحد اهداء این مرکز در مراحل بعدی 

راه اندازی می شود.
ظرفیت  مرکز  این  اینکه  بیان  با  دهقان 
درمان ۱۵ تا ۲۰ نفر در ماه را دارد، اضافه 
نفر   ۵۰ ظرفیت  تا  می تواند  همچنین  کرد: 

افزایش پیدا کند.
این  بیمه ای  به حمایت های  اشاره  با  وی 
مرکز تصریح کرد: بر اساس مجوز وزارتخانه 
و قراردادی که با بیمه می بندیم خدمات را 

به بیمه شدگان ارائه می کنیم.
رئیس مرکز بیماران خاص خراسان جنوبی 
با بیان اینکه تاکنون ۲ میلیارد و ۱۵۰ میلیون 
است،  شده  هزینه  مرکز  این  برای  تومان 
مرکز  این  نیاز  براساس  کرد:  خاطرنشان 

احتماال ۲ میلیارد تومان دیگر نیاز است.
نابارور  زوج های  مرکز  این  ایجاد  با 
هزینه های  صرف  با  نیز  جنوبی  خراسان 

کمتری مراحل درمان خود را طی می کنند.

ایجاد مرکز ناباروری خراسان جنوبی راهی برای اجرای سیاست های جمعیتی
3۱ مرداد ؛ روز جهانی مساجد

داشته های  از  یکی  یادآور  مرداد  یک  و  سی 
بزرگترین دین الهی است، روز جهانی مسجد که 
ایران در سی امین  پیشنهاد جمهوری اسالمی  به 
تصویب  به  اسالمی  کنفرانس  سازمان  نشست 
به  مسجداالقصی   ۱۳۴8 سال  مرداد   ۳۱ رسید. 
دست صهیونیست ها به آتش کشیده شد، سال ها 

جمهوری  پیشنهاد  به  مناسبت  همین  به  و  بعد 
اسالمی ایران و تصویب اعضای سازمان کنفرانس 
اسالمی در سی امین نشست این سازمان، این روز 
به نام روز جهانی مسجد نامگذاری شد. مکانی که 
از زمان تولد اسالم مهمترین جایگاه برای تمامی 
عرصه های مذهبی، اعتقادی، اجتماعی، فرهنگی و 
حتی جهادی بوده و نقش مهمی نیز در شکل گیری 

انقالب اسالمی ایران داشته است .
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آیه روز  

راه مى روند؛ وهنگامى كه  بر زمين  آرامش و بى تكّبر  با  بندگان خاص خداوند رحمان ،كسانى هستند كه 
جاهالن آنها را مخاطب سازند ]و سخنان نابخردانه گويند[،  به ماليمت پاسخ مى دهند. فرقان آيه ۶۳

حدیث روز  

هر آيه اي از قرآن، خزينه اي از علوم خداوند متعال است، پس هر آيه را كه مشغول خواندن مي شوي، در آن 
دّقت كن كه چه مي يابي. امام سجاد)ع(

يک عمر به كودكى به استاد شديم
يک عمر زاستادی خود شاد شديم
افسوس ندانيم كه ما را چه رسيد
از خاک بر آمديم و بر باد شديم 

شعر روز 

پلکی احساس

حرف های ابریشمی موفقیت

سبک زندگی

نگرش

یک لحظه مکث کن

آموزش تفکر مثبت به کودک

سنين  ابتدای  از  والدين  مى شود  توصيه  به شدت 
تربيتى كودک يعنى از ۳سالگى به القای تفكر مثبت 
انگيزشى به تجربه كردن  افزايش ميل  در وی و 
بپردازند. برای ايجاد مثبت نگری در كودكان بايد از 
ابتدا توجه كودک را به موضوعات مثبت جلب كرد و 
از كودک خواست كه همه اتفاقات جالبى كه روزانه 
با آن برخورد مى كند را تعريف كند و اين موضوع 
باعث توجه روزافزون كودک به خوبى ها و شادی ها 

شده و توجه او را از افكار منفى دور مى سازد.
بررسى خصوصيات خوب و بد در حيطه اخالق قرار 
دليل  مورد  در  از كودک  است  بهتر  بنابراين  دارد. 
بد بودن رفتارهای نابهنجار مانند دروغ، خشونت، 
رعايت نكردن حقوق ديگران و... پرسيده شود. از 
اين طريق كودک متوجه دليل بد بودن رفتار شده 
و اين موضوع در او درونى مى شود. الگوی عملى 
كودكان رفتار والدين و اطرافيان هستند. اگر فردی 
فرزندش را از رفتاری نهى كرده و خود به انجام آن 
مبادرت ورزد، كودک دچار دوگانگى شده، ارزش ها و 
هنجارها در او درونى نمى شود. والدين بايد رفتارهای 
صحيح را به كودكانشان ياد داده و درس اخالق، 

وجدان و انسانيت به او بدهند.
كودک به هيچ عنوان به زور و يا از روی بى توجهى 
به انجام هيچ كاری نمى پردازد بلكه برای انجام هر 
كاری نياز به انگيزه ای قوی دارد كه وی را به سمت 
آن كار سوق مى دهد و در اين بين والدين هستند كه 
با تقويت مثبت افكار كودک مى توانند اعمال و رفتار 
وی را هدفمند و منسجم سازند و در آينده از وی 

فردی مثبت گرا و اثرگذار در جامعه بسازند.

قدر خانواده ات را بدان

اووه!  كردم  برخورد  بود  عبور  حال  در  كه  مردی  با 
دقت  خوام.  مى  معذرت  هم  من  خوام.  مى  معذرت 
غريبه  اين  و  من  بوديم،  مؤدب  خيلى  ما  نكردم. 
اما  داديم.  ادامه  راهمان  به  و  كرديم  خداحافظى 
رفتار  چطور  داريم  دوستشان  كه  آنهايى  با  خانه   در 
مى كنيم. كمى بعد از آن روز، در حال پختن شام بودم 
دخترم خيلى آرام كنارم ايستاد همين كه برگشتم به 
اوخوردم و تقريبا انداختمش با اخم گفتم: ”اه ! از سر 
راه برو كنار” قلب كوچكش شكست و رفت. نفهميدم 
بيدار  رختخوابم  توی  وقتى  زدم.  تند حرف  چقدر  كه 
يک  با  وقتى  گفت:  درونم  در  خدا  آرام  صدای  بودم 
مى  رعايت  را  معمول  آداب  كنى،  مى  برخورد  غريبه 
مى  رفتار  بد  داری  دوستش  كه  ای  بچه  با  اما  كنى 
نزديک  آنجا  كن.  نگاه  آشپزخانه  كف  به  برو  كنى. 
در، چند گل پيدا مى كنى. آنها گلهايى هستند كه او 
برايت آورده است.خودش آنها را چيده. صورتى و زرد 
هرگز  بكند،  سورپرايزت  كه  بود  ايستاده  آرام  آبى  و 
اشكهايى كه چشمهای كوچيكش پر كرده بود نديدی.
تختش  كنار  و  رفتم  آرام  شدند.  سرازير  اشكهايم 
برای  رو  اينا  شو.  بيدار  كوچولو،  شو  بيدار  زدم.  زانو 
رفتاری  از  متاسفم  واقعاً  دخترم  گفتم  چيدی؟  من 
بكشم.  داد  سرت  اونطور  نميبايست  داشتم  امروز  كه 

همه ما گاهى وقت كشى مى كنيم. اين اتفاق 
از تعطيالت  به طور خاص در شب های قبل 
طوالنى يا پس از تكميل يک پروژه بزرگ يا 
به عنوان عواقب يک موقعيت پرتنش خاص 
اتفاق مى افتد. حتى كسانى كه خود را وقف كار 
هم كرده اند گاهى اين صدای شيطانى درونى را 
مى شنوند كه مى گويد: »برای امروز بيرون برو 
اين  بيرون كن. مى توانى  را  و دودهای سرت 
گزارش را فردا تمام كنى.« اغلب اين وقفه واقعا 
احتياج است كه البته دير به دير پيش مى آيد. 
ولى چه اتفاقى مى افتد اگر دليل ريشه ای اتالف 
وقت تان، عميق تر و سيستماتيک تر باشد و از 

محل كارتان سرچشمه بگيرد.
 صحبت در مورد تمايل به اتالف وقت، دليلى 
ريشه ای مى خواهد. بگذاريد نگاهى به سه مثال 

محل كار و چگونگى درمان آن بيندازيم:
1. خستگی از کار

مى دهيد  انجام  كه  كاری  است  ممكن 
چالش برانگيز نباشد يا به شما انرژی ندهد. لورن 
را به عنوان مثال بيان مى كنيم. موقعيت سازمانى 

او در اداره تغيير كرد و وظيفه اش مسووليت های 
اجرايى شد. اين به معنى جدايى از كار پاسخگويى 
به مشتری بود كه از آن خيلى لذت مى برد. او با 
خودش فكر كرد كه اين نقش  جديد مى تواند 
برای كارش خوب باشد و او را برای سازمان 
ارزشمندتر كند. در ابتدا، كار را قبول كرد اما به 
مرور زمان فهميد كه شخصيت اين كار جديد، 
اشتياق اش را از بين برده است. اگرچه وظايفى 
كه به تازگى به لورن محول شده اند ضروری 
هستند، ولى چالشى در او به وجود نمى آورند و 
از آن مهم تر اين كه دلش برای كار قبلى اش 
تنگ مى شود. وقتى كار و مسووليت هايش باعث 
ماندن  انگيزه دار  نمى شوند،  او  قدرت  افزايش 

برايش دشوار است.
درمان: نگاهى عميق بيندازيد به نقش كنونى تان 
برای شناختن آن جنبه های شغلى تان كه باعث 
انگيزه و توانگرشدن تان مى شوند و همچنين 
آن وظايفى كه خسته كننده، تكراری يا باعث 
بى عالقگى تان مى شوند. در اين موقع است كه 
بايد با رييس خود صادقانه حرفبزنيد و بخواهيد 

نقش شما در شركت را برای تناسب بهتر آن با 
توانايى های شما و نيازهای درون سازمانى، دوباره 

تعريف كند.
2. زیربار کارها و وظایف

 شانه خم کرده اید
احساس غرق شدن در كار مى تواند به روش های 
مختلف خود را نشان دهد. مى تواند شامل داشتن 
وظايف چندگانه بدون اولويت بندی باشد يا بر 
عكس، وظيفه ای باشد كه به خوبى تعريف نشده 

و وقت زيادی بايد روی آن بگذاريد.
وظيفه توسعه خط توليد جديد در بخشى خاص 
كار  اين  رييس اش  قرار گرفت.  بيل  بر عهده 
تنها يک جمله گفت:  و  او محول كرد  به  را 
»مى خواهم تو اين وظيفه را بر عهده بگيری.« 
اين وظيفه در كنار كارِ خودشبه او محول شد. 
هيچ هدف مشخص، محدوده زمانى يا انتظاراتى 

برای او روشن نشده بود.
 اطالع نداشتن از اين كه از كجا شروع كند و 
ترديدداشتننسبت به توانايى خود باعث شد كه 

بيل دچار بيهودگى شود.

تهيه يک طرح  نقطه شروع،  بهترين  درمان: 
انتظارات،  هدف،  شامل  بايد  طرح  اين  است. 
تنظيم محافظه كارانه مراحل انجام عمليات و 
برنامه زمانى باشد. اين طرح را با رييس خود و 
اعضای تيم يا هر كسى كه بايد در اين پروژه 
شركت داشته باشد،مطرح كنيد و اطالعات و 

توافق شان را كسب كنيد.
 اين كار مى تواند كمک كند كه وظايف را برای 
از  آن  موفقيت  برای  و  كنيد  تقسيم  كار  اين 
پشتيبانى برخوردار شويد. به عالوه، مى توانيد خط 
مشى خود را با رييس خود هماهنگ كنيد. اگر در 
نقطه آغاز هستيد، بسيار بهتر است هرچه زودتر 
بدانيد كه زمان تصحيح روش ها چه موقعى ست.

3. یافتن خطاها با کمک رییس تان
هيچ چيزی به اندازه رييسى كه مدام خطاهای تان 
را مى يابد و آن خطاها هم بسيار مهم هستند، 
نمى تواند قوه ابتكارتان را ويران كند.به راحتى 
مى توان رييس فيليپ را يک بى رحم توصيف 
كرد. هركالم كه از دهانش خارج مى شود به 
هيچ  نظرش  از  است.  شده  آلوده  منفى گرايى 

چيزی به درستى انجام نشده يا به اندازه كافى 
خوب نيست. فيليپ از هر كاری مى ترسد.

 برای محافظت از خودش، برای درميان گذاشتن 
كارش تا آخرين لحظه صبر مى كند، حتى گاهى 
به اين كار متوسل مى شود كه كارش را در غيبت 
او به رييس ارائه دهند يا خود رييس، آن را روی 
ميزش بيابد. ارتباط منفى بين فيليپ و رييسش 
روی كار، گرايش و ارتباط فيليپ با ارشد خود 

تاثير گذاشته است.
درمان: اشكال تراشى مداوم از طرف يک رييس 
موقعيتى دشوار ايجاد مى كند. در چنين موقعيتى، 
تنها چيزی كه مى توانيد كنترل كنيد اين است 
كه چگونه واكنش نشان مى دهيد. اولين كارتان 
در روز اين باشد كه  قبل از زيادترشدن استرس، 
كار را با رييس تان مرور كنيد. به لحن او توجه 
نداشته باشيد، تنها به چيزی كه مى گويد گوش 
دهيد. خيلى وقت ها، روش گفتن نظر بيشتر از 
خود نظر اثرگذار است. از همه مهم تر، مثبت 
درنظر  بزرگ  قدمى  را  رييس  نظر  آن  باشيد، 

بگيريد و باور به توانايى های تان را حفظ كنيد.

عارفانه روز

خدايا  آغازی كه تو، صاحبش نباشى  
 چه اميديست، به پايانش ؟؟؟
پس به نام تو .آغاز مى كنيم

همه ما نمى توانيم كارهای بزرگ انجام دهيم  
ولى مى توانيم كارهای كوچک 
را با عشقى  بزرگ انجام دهيم.

هيچوقت برای شروع دير نيست امروز
 با صدای بلند و با ايمان كامل هفت 
مرتبه بگو: نتوانستن در من راهى ندارد

اگر مى خواهى  خوشبخت باشى برای 
خوشبختى ديگران بكوش آن شادی كه 

به ديگران مى دهيم به خودمان برمي گردد

طراح: نسرین کاری                        

افقي: 1- مجموعه دستگاههاي 
مركباتي  رنگ   - انرژي  تبديل 
اندوه   - تهران  در  بيمارستاني   -2
بسيار   - امان   -۳ روسي  نژاد   -
بخشنده - ماه ميالدي 4- حلقوم 
- قورباغه درختي - نام دخترانه - 
كيسه صابون 5- بزرگساالن - با 
وعيد ۶- شهري در استان تهران 
راز   - كادو   - كريم  رباط  حومه 
7- جواب هاي! - بينظير - گناه 
و  ساختمان   - قادر   -8 قانوني 
سازنده اش - صنعتي در شعر 9- 
پيكان - ماهي كنسروي - پرتاب 
سنگ 10-تذكره - اقامت گزيدن 
- مترجم مرزبان نامه 11- نقدكننده 
و  نوكر   - بخشش   -12 پند    -
 - ادبانه  بي  خطاب   - خدمتگزار 
از   - رهايي  نظامي 1۳-   قرارگاه 
 مشتقات شير - روشنايي ها 14- 
جو  دو  به  حافظ  را  اش  خوشه 
فروخت - فدراسيون جهاني واليبال 
- مهتر قوم  15- صداقت عاميانه 
هاي  رشته  نخستين  از  يكي   - 

المپيک مدرن
عمودي: 1- دلبر لطيف - عنوان 
با  ماندني  ياد  به  اي  مجموعه 
هنرنمايي مرحوم خسرو شكيبايي 

2- حنا - آساني - يار شيرين ۳- 
مسافر -  آهسته و آرام - نيروي 
طبيعت 4- كتاب مقدس هندوان 
جد   - دهان  سقف   - درستكار   -
5- پوشش سطحي چيزي - ليف 
ظرفشويي - گرداگرد لب  ۶- عزيز 
پيكر   هيكل،   - غيبگو   - عرب 
7- ميوه باب گلو! - مساوات - به 
اندازه  8- به پارچه و لباس مي زنند 
تا اتوگير شود - كشور عجايب - 
نوعي كفش پاشنه دار  9- شماره 
با  تفنگهاي   - خجسته   - منزل 

توان آتش باالتر 10- ضد حرارت 
قد  11-  هم  يار  دو   - تارمي   -
سنجش  مقياس   - فاصله  حرف 
- مهمترين شعبه نژاد سفيد 12- 
سوگند - روستا - آشكار يا معلوم 
شدن - امر از نرفتن 1۳- شقايق - 
خاتم الشعرا - انگور خشكيده 14- 
خروس جنگي - شهري سياحتي 
اين   - اردبيل  كيلومتري   25 در 
هم شهر زعفران 15-  تكواندوكار 
ايراني قهرمان جهان و دارنده مدال 

برنز المپيک - مددرساني
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حطسهیداجسهفیحص1

ظعواداونراکاد2

ارزومسارمادگ3

امنراکریمانثا4

لادناپتاودهن5

اوپانوتنولک6

مامیاتکیشهاوخ7

ارقالیوزنوتدش8

نوتابنیدتلباک9

لسکبرایهبدب10

ححمشاهنجوربا11

لومشدایهایسور12

زاسریبکتسزار13

وشنوهیلیمامسا14

نیدباعلانیزدتم15

لوله بـاز کنی 
تشخیص و رفع بو و نم 

به روش ایزو نانو / شبانه روزی
32435686

09365237014
09157063220- خسروی

  100% تضمینی

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

تجربه کنید.   09158668002

کافی شاپ با موقعیت عالی و چند سال سابقه 
کار با قیمت مناسب به فروش می رسد. 
09353837093 - 09363351288

سوله 600 متری فاز یک شهرک صنعتی 
با امکانات جرثقیل سقفی - برق 3 فاز 
سرایداری و دفتر اجاره داده می شود.

09159612007

  3 2236030   09151605216
ایزوگام سلیمانی

خیابان ارتش - سه راه معلم - جنب بیمه البرز  
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خدمات دهشیبی: تعمیر کولر آبی نصب و تعمیر مشعل های گازی و گازوئیلی  نصب و تعمیر 
پکیج دیواری و زمینی   لوله کشی و برق کشی ساختمان  لوله باز کنی با فنر      09151633903

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

اکران
فیلم

شروع  ساعت 
سانس ها

14:3016:151820

32222636 - 056تلفن

ایستاده در غبار

  @ Cinema 32222636 کانال خبری سینما بهمن

یک نفر آشپز حرفه ای آقا 
برای کار در رستوران نیازمندیم.

09387252049  

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

نصب شیرآالت ، سرویس کولر 
لوله باز کنی با فنر برقی

تشخیص و رفع ترکیدگی لوله 
    09158651167 - شهریاری

فــرش هامـون

با خرید 24 متر فرش
 6 متر رایگـان

 دریافت کنید
* تعویض مبل و فرش
* کارت خرید کاالی 

ایرانی پذیرفته می شود

نبش مطهری 21/1

32228253

سمساری تهران پارس:کلیه لوازم منزل 
و اداری شما را به باالترین قیمت نقداً در 

محل خریداریم 
32239048 -09159618050 

نقاشی  ساختمان
انواع رنگ های روغنی، پالستیک، 

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

  09156633230- برگی

مشـاور امالک  فـدک
خرید و فروش امالک شعبانیه - نرجس  

دهلکوه و مسکن مهر 
32316971 - 09151304064 خسروی

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

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

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

الستیـک  مقـدم
سـود کـم =  فـروش بیشتـر

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

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

ایزوگام و قیرگونی کاظم سالخورده 

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

میدان آزادی – ابتدای خیابان شهید برگی

با 10 سال بیمه

پیچ و رولپالک نما  
شستشوی نما

09156694379- موذن

ایزوگـام  شفیعـی
آسفالت )محوطه و پشت بام( و  قیرگونی

 32225494 - 09151630283   صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

دستگاه ساب سیار 
امیرآبادی زاده

ساب انواع سنگ های  مرمر گرانیت 

و موزاییک ساده      09156706538

یک باب منزل فروشی در یکی از 
بهترین نقاط شهر

09356703197
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کسب مقام سوم مسابقات ماتسویی کشور
 توسط تیم کاراته بانوان استان

رئیس هیئت کاراته خراسان جنوبی، از کسب جایگاه سوم مسابقات ماتسویی 
کشور در استان فارس توسط تیم کاراته بانوان استان خبرداد.

علیرضا احمدی پیما، در گفت وگو با ایسنا ، اظهارکرد: در مسابقات کاراته 
قهرمانی کشور سبک ماتسویی که به میزبانی استان فارس تیم شهرستان 

طبس موفق به کسب جایگاه سوم شد.
وی با اشاره به اینکه این تیم با مربیگری خانم اکرم ایلخانی در این رقابت ها 
 حضور یافت افزود: در این رقابت ها و در بخش کاتا »ملیکا لطفی« و 

»مریم مزاری مقدم« موفق به کسب مقام قهرمانی شدند.

حسن یزدانی جوان ترین طالیی تاریخ کشتی
 ایران در ادوار المپیک

کشتی گیر وزن ۷۴ کیلوگرم ایران با مدال طالی المپیک خود موفق شد 
جوان ترین کشتی گیر ایران در ادوار مختلف المپیک باشد که مدال طال را 
از آن خود کرده است.به گزارش روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان، 
حسن یزدانی با ۲۲ سال سن موفق شد دست به کار بزرگی بزند و در 
حضور نامداران جهان مدال طالی المپیک را پس از ۱۶ سال نصیب کشتی 
آزاد ایران کند. یزدانی در حالی به این عنوان ارزشمند دست یافت که تنها 
۲۲ سال سن دارد و نگاهی به طالیی های کشتی ایران در ادوار مختلف 
المپیک، نشان می دهد او جوان ترین کشتی گیر ایران است که موفق شده 
مدال طالی المپیک را از آن خود کند.به غیر از مدال طالی حسن یزدانی 
تاکنون ۵ مدال طالی المپیک در کشتی آزاد نصیب ایران شده و ۳ مدال 

طال نیز در کشتی فرنگی برای ایران به دست آمده است.

برترین »میل باز« زورخانه ای کشور معرفی شد

ایرنا - سومین دوره رقابت های آزاد زورخانه ای در رشته »میل بازی« 
کشور با معرفی »رسول قربانی« به عنوان برترین میل باز زورخانه ای سال 
9۵ کشور به پایان رسید.در این دوره از رقابت ها که به مناسبت بزرگداشت 
روز ملی فرهنگ پهلوانی و ورزش زورخانه ای برگزار شد، مدعیان قهرمانی 
از استان های آذربایجان غربی، تهران، کرمان، همدان، اصفهان، کردستان، 
خراسان رضوی، خراسان جنوبی، خراسان شمالی، آذربایجان شرقی، البرز، 
المپیک  ورزشی  مجموعه  زورخانه  در  مرکزی  و  بلوچستان  و  سیستان 

شهرستان دهگالن استان کردستان به رقابت پرداختند.

درخشش ورزشکار استان در مسابقات اتومبیلرانی قهرمانی کشور

ورزشکار استان در مسابقات اتومبیلرانی قهرمانی کشور جام رضوی 
مقام سوم را از آن خود کرد.

کرمان  در  که  مسابقات   این  سیما،  و  صدا  خبرگزاری  گزارش  به 
اتومبیلرانی  تیم  از  علیرضا غالمی   ،  ۲۰۰۰ در کالس  شد   برگزار 

استان موفق به کسب مقام سوم شد. 

1- در زمان طبخ غذا از روزنامه به عنون دمکنی استفاده 
نکنید. ۲- دست های خود را قبل از تهیه غذا و در مواقع 
ضروری با آب و صابون بشویید 3- تمامی سطوحی 
که برای تهیه غذا و آشپزی استفاده می کنید قبل از 
هر گونه پخت و پز شسته و پاکیزه کنید 4- از کارد 
و تخته آشپزی مجزا برای مواد غذایی خام استفاده 

کنید و بعد از هر بار استفاده آنها را به خوبی بشویید 
5-از برگرداندن روغن استفاده شده به ظرف اصلی و 
یا استفاده مکرر از روغن سوخته شده جدا خودداری 
کنید 6- از مواد اولیه بهداشتی و پاستوریزه مانند کشک، 
شیر، ماست و پنیر پاستوریزه و کم چرب استفاده کنید 
7- از مواد اولیه ای که تاریخ مصرف آن منقضی شده 

است استفاده نکنید 8- در صورت تمایل به تهیه غذای 
آماده از مراکز فروش غذا و رستوران ها، غذا را از مراکز 
معتبر و دارای مجوز بهداشتی تهیه کنید 9- از سرو چای 
داخل لیوان های پالستیکی شفاف و یا غذا در ظروف 
پالستیکی خودداری کنید. استفاده از ظروف پالستیکی 
برای ارایه نوشیدنی ها و غذاهای سرد بالمانع است.

چند پیشنهاد برای پیشگیری از 
زرد شدن دندان ها

از  بعد  مرتب  صورت  به  زدن  مسواک  از   -1
مصرف مواد غذایی غافل نشوید و با شستشوی 
دندان ها بعد از هر وعده غذایی از تشکیل پالک ها 
که باعث ایجاد لک می شوند، جلوگیری کنید ۲- 
از نخ دندان استفاده کنید. معمواًل لک ها در اطراف 

دندان ها و نزدیک به لثه بیشتر بوده و علت آن 
وجود پالک )الیه نازکی از باکتری یا مواد غذایی( 
است که بین دندان ها و خط لثه تجمع پیدا کرده 
و مانند یک آهن ربا باعث جذب لک می شوند. با 
استفاده از نخ دندان از ایجاد پالک و در نتیجه 
لک جلوگیری کنید 3- در مصرف نوشیدنی های 
رنگی افراط نکنید 4- این بار برای زیبایی ظاهر 
هم که شده، سیگار کشیدن را ترک کنید.

محاسبه شاخص توده بدنی 

شاخص توده بدنی )BMI( برای ارزیابی نسبت 
وزن به قد محاسبه می شود تا تعیین شود که 
 BMI .آیا وزن شما در حد طبیعی است یا نه
اغلب برای پیش بینی خطر بیماری های مرتبط 
با چاقی مانند دیابت، فشار خون باال ،بیماری 
قلبی و سایر بیماری ها به کار می  رود. شاخص 

توده بدنی 18.5 تا ۲4.9 نشانه وزن طبیعی، ۲5 
تا ۲9.9 بیانگر اضافه وزن و 3۰ تا 34.9 عالمت 
چاقی است. BMI باالتر از 35 چاقی مرضی 
را نشان می دهد. برای محاسبه BMI خودتان 
به این طریق عمل کنید:عدد وزنتان بر حسب 
بر حسب  قدتان  عدد  مجذور  بر  را  کیلوگرم 
برای  آمده  دست  به  کنید.عدد  تقسیم  متر 
خودتان را با مقدارBMI طبیعی مقایسه کنید.

فوت کردن و خوردن ممنوع!

بسیار  هاي  توصیه  رغم  علي  متأسفانه 
بهداشت،  رعایت  لزوم  بر  مبني  متخصصان 
هم چنان برخي افراد در توجه به نکات مهم 
کوتاهي مي کنند. اگر خوراکي از دست شما 
روي زمین یا هر سطح دیگري افتاد، هرگز 
نباید آن را برداشته و به سبک بعضي افراد، 

فوت کرده و میل کنید. در همین فاصله کم، 
بر روي مواد خوراکي  زیادي  میکروب هاي 
خوراکي  مواد  دادن  قرار  حتي  چسبند.  مي 
در فضاي باز بدون درپوش نیز باعث جذب 
تعداد زیادي باکتري مي شود. لذا الزم است 
قبل از خوردن، دست ها را تمیز بشویید و هم 
چنین خوراکي ها را در ظروف سربسته و در 
صورت لزوم داخل یخچال نگهداري کنید.

نکات کوتاه پزشکی 

1- خندیدن کارکرد سیستم ایمني بدن را افزایش 
و باعث سالمت جسمي و رواني مي شود ۲- افراد 
و  پروتئین  دفع شدید  کلیه،  نارسایي  به  مبتال 
سنگ هاي مکرر کلیوي روزه نگیرند 3- مرگ 
بلندمدت  مصرف  با  آرتریت  به  مبتال  بیماران 
استرویید مرتبط است 4- چربي خون باال خطر 

ابتال به بیماري آلزایمر را افزایش مي دهد 5- 
روده تحریک پذیر خطر ابتال به سایر بیماري ها 
از  تنهایي  به  ورزش   -6 مي دهد  افزایش  را 
بروز چاقي در کودکان پیشگیري نمي کند 7- 
مشکالت خواب کودکان با فشار خون باالي آنان 
ارتباط دارد 8- خوردن گریپ فروت در کاهش 
آکنه موثر است 9- مصرف متعادل کلسیم و 
لبنیات  از ایجاد سنگ کلیه پیشگیري مي کند.

نکات مهم در خرید ماهی

1- همیشه به چشمان ماهی دقت کنید. یک 
ماهی تازه دارای چشمانی براق و برجسته است 
ماهی  بدن  اگر  کنید  نگاه  ماهی  بدن  به   -۲
براق و درخشنده بود معلوم می شود که خیلی 
ماهی  اگر  نگذشته است 3-  زمان صیدش  از 
بوی نامطبوع یا تندی داشت از خرید آن اجتناب 

کنید 4- ماهی هایی که به تازگی صید شده اند 
دارای آب شش های قرمز هستند. اگر ماهی 
برای مدت طوالنی بیرون آب باشد اب شش 
هایی خاکستری رنگ دارد 5- دم ماهی را در 
دست بگیرید تا کامال ماهی استوار باشد همچنین 
گوشت بسیاری از ماهی های تازه سفت است و 
حالت الستیکی دارد 6- اگر گوشت آبی شیری 
رنگ داشت نشان از ماندگی و کهنگی ماهی است.

نکات تغذیه ای و بهداشتی زیر را در  مصرف غذا فراموش نکنید ...

واژگونی پراید با هفت سرنشین 
چهار مصدوم بر جای گذاشت

 واژگونی خودروی پراید با هفت سرنشین در محور روستایی 
روانه  و  مصدوم  را  نفر  چهار  درمیان  شهرستان  »فورگ« 
بیمارستان کرد. به گزارش خبرنگار پایگاه خبری پلیس، با 
اعالم مرکز فوریت های پلیسی 11۰ مبنی بر وازگونی در محور 
»فورک« شهرستان درمیان مأموران و نیروهای امدادی به 
محل حادثه اعزام شدند.این گزارش حاکیست : راننده خودروی 
پراید با هفت سرنشین به علت سرعت باال و نبود عالئم هشدار 
به  نقلیه نشده است و خودرو  دهنده قادر به کنترل وسیله 
داخل پرتگاه سقوط کرده و واژگون شده است که چهار نفر از 

سرنشینان خودرو مصدوم  شدند .

بی احتیاطی راننده کامیونت 
جان راکب موتور را گرفت

جانشین پلیس راه خراسان جنوبی از مرگ راکب موتورسیکلت 
تریل در برخورد با یک دستگاه خودروی کامیونت در شهرستان 
 ، پلیس  خبری  پایگاه  خبرنگار  گزارش  .به  داد  خبر  طبس 
سرهنگ حسین نیکمرد گفت : عصر روز گذشته با اعالم مرکز 
فوریت های پلیسی 11۰ مبنی بر تصادف در محور روستایی  
شهرستان طبس بالفاصله نیروهای امدادی و مأموران پلیس 
به محل حادثه اعزام شدند. وی اظهار داشت:مأموران مشاهده 
کردند جوان ۲8 ساله راکب موتورسیکلت تریل پس از برخورد با 
یک دستگاه کامیونت آذرخش در دم فوت کرده است که جسد 

وی به سردخانه منتقل شد .

کشف 903 کیلوگرم تریاک و حشیش در  استان

گذشته  ساعت   48 در  استان  انتظامی  فرماندهی   مأموران 
از  در 1۰ عملیات جداگانه 9۰3 کیلوگرم تریاک و حشیش 
قاچاقچیان مواد مخدر کشف کردند و  16 سوداگر مرگ را 
در این رابطه دستگیر کردند. سرهنگ »مجید شجاع« فرمانده 
امداد  یگان  گفت:مأموران  جنوبی  خراسان  استان  انتظامی 
فرماندهی انتظامی شهرستان زیر کوه هنگام گشت زنی در 
محورهای فرعی این شهرستان به یک دستگاه وانت مزدای 
مشکوک شدند و خودرو را متوقف کردند.وی گفت: راننده و 
سرنشین خودرو که از حالت روحی و روانی خوبی برخوردار 
نبودند بازجویی شدند  خودرو جهت بررسی بیشتر به یگان امداد 

زیرکوه منتقل شد .

 450 میلیون ریال پیاز زعفران قاچاق 
در خراسان جنوبی کشف شد

 فرمانده انتظامی استان از کشف 15 تن پیاز زعفران قاچاق به 
ارزش 45۰ میلیون ریال در خراسان جنوبی خبر داد .

مجید  سرهنگ   ، پلیس  خبری  پایگاه  خبرنگار  گزارش  به 
شجاع  گفت: در 48 ساعت گذشته مأموران فرماندهی انتظامی 
شهرستان های قاین و سرایان در بازرسی از چهار دستگاه 

خودرو 15 تن پیاز زعفران قاچاق کشف کردند .
وی گفت : با توجه به آغاز فصل کاشت پیاز زعفران قاچاق 
این محصول در یک ماهه اخیر افزایش داشته است که عمدتا 
محصول این  کشت  محل  های  شهرستان  در  آن   قاچاق 

 بوده است .

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

اخالق ، انصاف ، کار خوب 
سرلوحه خدمات ماست

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

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

حمل بار و اثاثیه منزل رحیم آبادی

09155642959
 09159634038

رحیم آبادی



7
برگزاری اولین روز بازار صنایع دستی استان 

دادرس مقدم- معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی استان از برگزاری اولین روز بازار صنایع دستی خبر داد. عباس زاده گفت: برای حمایت از صنایع 
دستی این بازارچه در روزهای پنجشنبه ،در سال جاری برقرار می شود. وی گفت: برگزاری این بازارچه در محل ورودی ساختمان اداره کل میراث فرهنگی 

استان از هفته جاری با شرکت 8 هنرمند در رشته های تراش سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی، پیکرتراشی، پته دوزی، چرم و ... در دستور کار قرار دارد. 
یکشنبه * 31 مرداد 1395 * شماره 3583

7
آمار فوت شدگان جاده ای استان
بسیار نگران کننده است

مردم  نماینده  ور-  پیشه 
در  درمیان وخوسف  بیرجند، 
با  اسالمی  شورای  مجلس 
آمار فوت شدگان  اینکه  بیان 
جاده ای استان بسیار نگران 

کننده است، گفت: امیدوارم رئیس جمهور، معاون 
اول ایشان، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
به  نسبت  کمی  شهرسازی  و  راه  وزیر  و  کشور 
آمارهای کشته شدگان تصادفات و سوانح در استان 
با  دیدار  در  عبادی  االسالم  حجت  کنند.  تأمل 
سرپرست سازمان پزشکی قانونی از اینکه استان در 
حوزه میزان تلفات جاده ای طبق گزارش سازمان 
پزشکی قانونی در جایگاه سوم کشوری قرار دارد 
پزشکی  سازمان  سرپرست  جعفرزاده  کرد.  انتقاد 
درصد   55 باالی  کرد:  اظهار  نیز  استان  قانونی 
فوتی های خراسان جنوبی ناشی از تصادفات است.

اجرای پروژه راه آهن استان تسریع شود

مهر- نماینده ولی فقیه در استان گفت: پروژه راه 
آهن یکی از نیازهای اساسی استان بوده که باید 
عبادی  االسالم  حجت  شود.  تسریع  آن  اجرای 
با  شهرسازی  و  راه  کل  اداره  کارکنان  جمع  در 
کمبود  با  استان  صادرات  و  ترانزیت  اینکه  بیان 
ها  دستگاه  همه  باید  افزود:  است،  مواجه  هایی 
به  اشاره  با  وی  کنند.  موانع تالش  این  رفع  در 
استاندارد  کرد:  اظهار  استان،  های  جاده  حوادث 
نبودن وسایل نقلیه، عدم رعایت نکات ایمنی از 
برخی جاده  نامطلوب  رانندگان و وضعیت  سوی 
ها از مهم ترین عوامل این حادثه ها است. وی با 
انتقاد از کم عرض بودن برخی میالن ها و جاده 
باید همه  بیان کرد:  ها فرعی در شهرستان ها، 
دستگاه ها در رفع کمبودهای استان تالش کنند.

فرهنگ ایرانی و اسالمی
در عرصه های ورزشی ترویج شود

بر  جنوبی  خراسان  در  فقیه  ولی  نماینده  مهر- 
ایرانی و اسالمی در  ترویج فرهنگ  لزوم حفظ و 
عرصه های ورزشی تاکید کرد و گفت: همواره در 
فرهنگ ایرانی و اسالمی ورزشکار روح جوانمردی 
داشته است. حجت االسالم عبادی در  و گذشت 
دیدار با شورای بسیج ورزشی استان بر لزوم حفظ 
و ترویج فرهنگ ایرانی و اسالمی در فعالیت های 
ورزشی تاکید کرد و گفت: از گذشته تاکنون همواره 
در فرهنگ ایرانی و اسالمی ورزشکار روح فتوت، 

جوانمردی، گذشت و خدمت داشته است.

نبود پیست اتومبیل رانی و موتورسواری 
در خراسان جنوبی

فارس- رئیس هیأت اتومبیل رانی و موتورسواری 
اعتبار  به  اتومبیل رانی  پیست های  ساخت  گفت: 
اداره کل ورزش و  از عهده  نیاز دارد که  باالیی 
تابعه خارج است. رجبی  ستوده  ادارات  جوانان و 
استان  ورزشی  بسیج  شورای  دیدار  مراسم  در 
در  فضایی  ایجاد  خواستار  فقیه،  ولی  نماینده  با 
رانندگان  به خصوص  رانندگان  آموزش  با  رابطه 
عمومی شد و اذعان کرد: اگر افراد آموزش های 
الزم را ببینند به طور قطع در شرایط بحرانی و 
سخت می توانند وسایل نقلیه را کنترل کنند. وی 
با اشاره به اینکه طبق بررسی های صورت گرفته 
90 درصد جوانان به موتورسواری و اتومبیل رانی 
استان  در  متأسفانه  داد:  ادامه  عالقه مند هستند، 

فضایی برای این رشته ورزشی وجود ندارد.

7۵۰ واحد مسکن مهر در استان
افتتاح می شود

گفت:  استان  شهرسازی  و  راه  مدیرکل  تسنیم- 
۷50 واحد مسکن مهر و ۴۱0کیلومتر راه اصلی، 
فرعی و روستایی هم زمان با هفته دولت در این 
استان به بهره برداری می رسد. جعفری اظهار کرد: 
برای  تومان  میلیون   ۷95 و  میلیارد   33 تاکنون 

ساخت این واحدها سرمایه گذاری شده است.

بهره برداری از 7۰ پروژه آموزشی
در هفته دولت

ایسنا- مدیر کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس 
استان، گفت: بهره برداری از ۷0 پروژه عمرانی و 
تاسیسات گرمایشی مدارس در هفته دولت انجام 
می شود. بیکی با اشاره به برخورداری ۴0 درصد 
گرمایش  سیستم  از  استان  درس  کالس های 
حرارت مرکزی، بیان کرد: در آینده نزدیک شاهد 
سیستم  از  غیر  گرمایشی  وسایل  هرگونه  حذف 

مذکور در مدارس استان خواهیم بود.

مشاور ارشد استاندار
در حوزه برنامه و بودجه منصوب شد

به  نادری  مجید  استاندار،  سوی  از  حکمی  طی 
و  برنامه  حوزه  در  استاندار  ارشد  مشاور  عنوان 

بودجه منصوب شد.

وقوع 41 فقره تصادف درون شهری
در استان

فارس- رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان 
در  گذشته  هفته  تصادف طی  فقره   ۴۱ وقوع  از 
معابر درون شهری استان خبر داد. رضایی اظهار 
 53 گذشته  هفته  در  تصادفات  این  اثر  بر  کرد: 
به  مربوط  آمار  بیشترین  و  شدند  مجروح  نفر 

موتورسیکلت سواران با 6۱ درصد بوده است.

قدردانی از دانشجوی بیرجندی در اختتامیه 
دومین طرح گفتمان نخبگان علوم انسانی

دانشجوی  حسینی  امین  محمد  سید  کاری- 
بیرجندی در رشته حقوق موفق به  کسب رتبه ی 
برتر در گفتمان نخبگان علوم انسانی در قم شد. 
آیین اختتامیه دومین طرح گفتمان نخبگان علوم 
انسانی با حضور بیش از 300 نخبه از سراسرکشور 

و سخنرانی علی الریجانی، رئیس مجلس شورای 
اسالمی در سالن همایش های غدیر دفتر تبلیغات 
اسالمی حوزه علمیه قم برگزار شد. رئیس مجلس 
شورای اسالمی به عنوان میهمان و سخنران ویژه 
آیین اختتامیه در جایگاه قرار گرفت و گفت: خیلی 
خرسندم امروز در محضر شما عزیزان و نخبگان 
علوم انسانی هستم و وقتی حجج اسالم پارسانیا 
و واعظی در خصوص چگونگی دوره ها صحبت 
کردند من این راه را معقول و سنجیده دیدم. در این 
دوره از  یک سری مباحث مرتبط با علوم انسانی 
گرفته  آزمون  کنندگان  شرکت  بین  از  اسالمی 
شد و با توجه به سخنرانی و امتحانات این دوره 
نفرات برتر مشخص شدند و در انتهای این مراسم 
شورای  مجلس  رئیس  الریجانی  دکتر  حضور  با 
شورای  عضو  پارسانیا  االسالم  حجت  اسالمی، 
عالی انقالب فرهنگی و  نجف لک زایی رئیس 
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی از دانشجویان 

نخبه و فعال این دوره آموزشی تقدیر شد.

بهره برداری از  سه پروژه
شهرداري فردوس در هفته دولت

 
های  پروژه  دولت  هفته  مناسبت  به  سربازی- 
برداري  بهره  به  فردوس  شهرداري   شاخص 
مي رسد. شهردار فردوس با اعالم این خبر اظهار 
کرد: آسفالت معابر اصلي یکي از این پروژه هاست 
که از دهه فجر سال گذشته تا کنون انجام شده 
سهمیه  اختصاص  با  مقدم  حالج  گفته  به  است. 
تن  میزان ۷25  به  دولت  از سوي  اي  یارانه  قیر 
توسط سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور 
و 500 تن از بنیاد مسکن انقالب اسالمی برنامه 
روکش آسفالت معابر اصلی نهایي شد که در این 
حدود  و  آسفالت  مربع  متر  220هزار  حدود  طرح 
50 هزار متر مربع زیرسازي و جدول گذاري شده 
است. وی خاطرنشان کرد: دومین پروژه افتتاحي 
فرهنگ  خیابان  بازگشایي  و  تعریض  شهرداري 
مجاور  امالك  مالکین  همکاري  از  وی  است. 
بلوار در طرح تعریض تشکر کرد و گفت: با توجه 
از سمت طبس و بشرویه  اینکه ورودي شهر  به 
مشکالت ترافیکي داشت و از لحاظ منظر شهري 
نیز ناخوشایند بود، شهرداري اجراي این طرح را 
همکاري  با  که  داد  قرار  خود  کاری  اولویت  در 
شهروندان به سرانجام رسید. حالج مقدم از افتتاح 
و  نقل ۱33  و  حمل  خدمات  مرکز  اندازی  راه  و 
تاکسی بیسیم شهر فردوس در هفته دولت خبرداد 
و اضافه کرد : دراین مرکز که با پیگیری شهرداری 
گردیده  اندازی  راه  خصوصی  بخش  همت  به  و 
به  درون شهری  تاکسی  تعداد 2۱ دستگاه  است 
شهروندان  به صورت شبانه روزی سرویس دهی 
در  تسریع  منظور  به  داد:  ادامه  خواهند کرد. وی 
خدمت رسانی به همشهریان محترم در سطح شهر 
ایستگاههای ویژه این خودروها پیش بینی شده که 
با اجرای این طرح امنیت و سرعت خدمت رسانی 
افزایش خواهد یافت و شهروندان محترم می توانند 
با گرفتن  شماره ۱33 بدون کد و پیش شماره از 
تلفن ثابت و همراه در شهر فردوس تا شعاع 20 

کیلومتر از خدمات این مرکز استفاده نمایند.

صنایع تبدیلی
در خراسان جنوبی توسعه یابد

مهر- نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی گفت: 
زمینه  تا  یابد  توسعه  استان  تبدیلی  صنایع  باید 
االسالم  حجت  شود.  فراهم  نیز  جوانان  اشتغال 
و  مدیریت  سازمان  کارکنان  جمع  در   عبادی 
برنامه ریزی بودجه خراسان جنوبی با بیان اینکه 
قرار  حمایت  مورد  دستی  صنایع  اولیه  مواد  باید 
افزود: همچنین صنایع کوچک و تولیدی  گیرند، 
ربط  ذی  ها  دستگاه  حمایت  با  باید  روستاها  در 
توسعه یابند. رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
استان نیز عناون کرد: در راستای عملی کردن شعار 
سال جاری، کارگاه های بازمانده از چرخه تولید در 
استان حمایت می شوند. آرین اظهار کرد: برخی از 
کارگاه های تولیدی، سرمایه ای برای خرید مواد 

اولیه ندارند که مورد حمایت قرار می گیرند.

همایش » مسجد انقالبی، سنکر استکبار 
ستیزی« در بیرجند برگزار می شود

مساجد  امور  به  رسیدگی  مرکز  مدیر  شبستان- 
»مسجد  همایش  برگزاری  از  جنوبی  خراسان 
مناسبت  به  ستیزی«  استبکار  سنگر  انقالب؛ 
حجت  داد.  خبر  بیرجند  در  مساجد  جهانی  هفته 
االسالم مالیی عنوان کرد: این همایش در تمامی 

شهرستان های استان برگزار می شود.

و  مخازن  با  کرد:  بیان  استاندار  مالئی- 
خراسان  دارد  وجود  استان  در  که  امنیتی 
صادراتی  پایانه  عنوان  به  تواند  می  جنوبی 
به  کشور  شرق  نفتی  های   فرآورده 

کشور های همسایه باشد.
ظهر شنبه سید علی اکبر پرویزی با معاون 
وزیرنفت و مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و 
دیدار صمیمانه ای  نفتی  فرآورده ها  پخش 
ای  ذخیره  مخازن  کرد:  عنوان  وی  داشت. 
خوبی در استان وجود دارد، که می توان از 
های  فرآورده  صادراتی  پایانه  عنوان  به  آن 
استفاده کرد. پرویزی خراسان جنوبی  نفتی 
کشور  های  استان  ترین  امن  از  یکی  را 
دانست و تاکید کرد: افغانستانی ها با استان 

ما تعامالت خوبی دارند.
از  همسایه  کشور  اینکه  بیان  با   وی 
هستند،  ناراضی  سوخت  فعلی  های  قیمت 
اظهار کرد: به اعتقاد آنها قیمت های کنونی 

سوخت از سطح جهانی باالتر است. استاندار 
سوخت  قیمت  اینکه  به  توجه  با  داد:  ادامه 
باید  هم  ما  آید،  می  پایین  فارس  خلیج   در 
قیمت های نهایی صادرات را پایین بیاوریم. 

با  خود  دیدارهای  به  اشاره  با  پرویزی 
تجار  کرد:  اظهار  افغانستان،  مسئوالن 
گمرك  کاری  ساعات  زمان  از  افغانستانی 
گالیه داشتند و در این راستا مکاتباتی انجام 
به  جنوبی  خراسان  مرز  در  گمرك  که  شده 
صورت دو شیفت  کار کند و در ایام تعطیل 
ما  اینکه  بیان  با  وی  نشود.  متوقف   نیز 
می توانیم CNG را به کشور افغانستان صادر 
کنیم، افزود: تا آبان سال جاری یک شرکت 
در   CNG فرآورده  ها  شهرداری  همیاری 
ادامه  پرویزی  کرد.  خواهد  بهربرداری  مرز 
گذاری  سرمایه  توان  خصوصی  بخش  داد: 
در راستای احداث این جایگاه ها را نداشته 
و باید شرکت ها نفت و گاز همکاری کنند.

استاندار با اشاره به فواید احداث جایگاه ها 
CNG بیان کرد: این امر از قاچاق سوخت 
جلوگیری کرده و منابع مالی دولت را حفظ 

را  اقتصادی  ویژه  منطقه  پرویزی  کند.  می 
تاکید  و  دانست  ها  از ظرفیت  یکی  مزر  در 
کرد: افغانستان می تواندکارخانه آرد در این 
منطقه تاسیس کند. وی یادآورشد: به علت 
جنگ های داخلی، افغانستان روابط خوبی با 

استان های سیستان و خراسان رضوی نمی 
تواند داشته باشد و به نوعی امن ترین مکان 

استان ماست.

تامین سوخت دائم افغانستان
از خراسان جنوبی

  
مدیرعامل  و  وزیر  معاون  کاظمی  عباس 

شرکت پخش فرآوده های نفتی نیز عنوان 
گذشته  سال   ۱00 در  بار  اولین  برای  کرد: 
هزار   ۴00 به  نفتی  های  فرآورده  صادرات 
بشکه رسیده است. وی با بیان اینکه ۴بندر 
در کشور فعال هستند افزود: بنادر باید توسعه 
یابد تا برای صادرات مشکلی نداشته باشیم.

کشور  به  ما  کرد:  بیان  نفت  وزیر  معاون 
صورت  به  تا  دهیم  می  تضمین  افغانستان 

دائم سوخت مورد نیازشان را تامین کنیم.
گاز  خط  انتقال  برای  کرد:  تاکید  کاظمی 
تالش  باید  مرزی  استانداران  و  سیاسیون 

کنند تا این موضوع محقق شود.
وی با اشاره به اینکه افغانستان روابط خوبی 
با هند دارد یادآورشد: می توانیم با مشارکت 
تاسیس  پاالیشگاه  افغانستان  و  ایران  هند، 
کنیم. معاون وزیر نفت تاکید کرد: ۷0 درصد 
سخت افزار های برای تاسیس پاالیشگاه در 

داخل تولید می شود. 

خراسان جنوبی می تواند پایانه صادرات سوخت شرق کشور باشد

غالمی- بسته پیشنهادی جهت تشویق مالکین 
امالك واقع در محدوده های بازآفرینی شهری 
در شورای اسالمی شهر تصویب شد. شهردار 
بیرجند اظهار کرد: معافیت از پرداخت عوارض 
بنا  اتمام  تاریخ  از  نوسازی به مدت سه سال 
که در پروانه ساختمان مشخص شده، معافیت 

هزینه  پرداخت  از  مسکونی  واحدهای  کامل 
عوارض و هزینه های آماده سازی و معافیت 
و  اداری  تجاری،  های  ساختمان  ی  پروانه 
بازآفرینی  نیازمند  های  محدوده  در  صنعتی 
)خارج از راسته ها و بورس های مصوب( از 
پرداخت 50 عوارض از جمله موارد بسته ی 

و  شهر  اسالمی  شورای  مصوب  پیشنهادی 
شهرداری بیرجند می باشند. وی با اشاره به 
های  پروژه  تحقق  برای  عوارض  معافیت 
محرك توسعه نظیر پارکینگ طبقاتی، درمانی، 
خدماتی، میادین میوه و تره بار در محدوده و 
خارج از نوبت بررسی شدن این پروژه ها جهت 

تسریع در روند اخذ پروانه یادآور شد: عوارض 
حاصله از تغییر کاربری )ریالی و ملکی( امالك 
باالی ۱000 متر مربع صرف تامین خدمات 
هفتگانه ) احداث و تملک( در محدوده خواهد 
های  مکانیزم  نمودن  فراهم  از  مدیح  شد. 
طرح  با  سازهای  و  ساخت  برای  تشویقی 

مصوب در کمیته نمای شهری )پس از ایجاد 
کمیته در شهرداری( مصوب در نهاد بازآفرینی 
شهر خبر داد و عنوان کرد: پرونده هایی که 
در محدوده نیازمند بازآفرینی، درخواست پروانه 
تخریب و نوسازی می دهند جهت بررسی به 

دفتر خدمات نوسازی ارجاع می شوند.

بسته ی پیشنهادی شورای اسالمی و شهرداری بیرجند برای مالکان بافت فرسوده

بیرجند- سرپرست اداره کل ورزش و جوانان 
در  ورزشی  پروژه  پنج  از  برداری  بهره  از 
با  بیرجند  و  قاینات  زیرکوه،  شهرستان های 
اعتبار 2۴ میلیارد ریال به مناسبت هفته دولت 
در استان خبر داد. به گزارش خبرنگار مهر، 
حمیدرضا برومند صبح شنبه در نشست خبری 
اظهار کرد: تغییرات و نگرش هایی را باید در 
ورزش به وجود آورد. وی با اشاره به اینکه از 
ابتدای مهر ماه سال جاری هیئت های ورزشی 
موظف اند گروهی تحت عنوان استعداد یابی 
به مدارس اعزام کنند، گفت: با توجه به اینکه 
بانوان  بخش  در  خوبی  بسیار  استعدادهای 
بانوان در کلیه  زمینه حضور  باید  دارد  وجود 
رشته های ورزشی فراهم شود. برومند با بیان 
اینکه باید توجه خاصی به رشته های باستانی 
شود، بیان کرد: دو زورخانه روستای اسفشاد 
است.  ساخت  حال  در  خوسف  شهرستان  و 
وی افزود: استان سال گذشته در لیگ برتر 

نائب  باستانی شرکت و دو مقام  ورزش های 
قهرمانی را کسب کرده است. برومند با اشاره 
تخصصی  ورزشی  سالن  چهارمین  افتتاح  به 
بانوان بیرجند پس از شهرستان های درمیان، 
از  پروژه  این  کرد:  تصریح  سربیشه،  و  قاین 
سال مالی 85 آغاز و تا کنون پنج میلیارد و 

636 میلیون ریال هزینه در بر داشته است.
سرپرست اداره کل ورزش و جوانان با اشاره 
به افتتاح سالن ورزشی امیرآباد در هفته دولت، 
ادامه داد: این پروژه تا کنون هشت میلیارد و 

۴۷ میلیون تومان هزینه داشته است.
نیز  آبیز  ورزشی  سالن  اینکه  بیان  با  برومند 
تا کنون هشت میلیارد و 263 میلیون ریال 
هزینه در بر داشته است، گفت: بهره برداری 
در  استان  اسکواش  از نخستین کورت های 
شهرتسان قاین از دیگر پروژه های افتتاحی در 

هفته دولت است.
شهرستان  اسکاش  کورت  داد:  ادامه  وی 

قاین طی دو سال با هزینه 500 میلیون ریال 
احداث شده است.

برومند از برگزاری اولین نشست سازمان های 
نهاد جوانان کشور در خراسان جنوبی  مردم 
مقام  تاکیدات  به  توجه  با  افزود:  و  داد  خبر 
به حاشیه نشینی و  رابطه  معظم رهبری در 
آسیب های آن نشست سازمان های مردم نهاد 

جوانان تشکیل می شود.

مسابقات زورخانه ای نوجوانان کشور 
در استان برگزار می شود

رئیس هیئت ورزش های زورخانه ای و کشتی 
پهلوانی نیز از میزبانی استان برای برگزاری 
مسابقات زورخانه ای رده نوجوانان در استان 
خبر داد. قمری اظهار کرد: شهرستان بیرجند 
میزبان  ماه  شهریور  پنجم  لغایت  سوم  از 
مسابقات زورخانه ای رده نوجوانان از سراسر 
کشور خواهد بود. وی با بیان اینکه بین ۱5 

تا ۱8 استان در این مسابقات شرکت خواهند 
بخش  سه  در  مسابقات  این  افزود:  کرد، 
زورخانه ای  تیمی  هنرهای  فردی،  هنرهای 

و میان داری برگزار خواهد شد. قمری ادامه 
چهارم  پنجشنبه  صبح  مسابقات  این  داد: 
شهریور ماه از ساعت 8 و 30 دقیقه در فضای 
زورخانه ای موسی بن جعفر شهرستان بیرجند 

برگزار خواهد شد.

وی با بیان اینکه طی چند سال اخیر مشکالت 
سنی  رده  زورخانه ای  ورزش  در  استان 
با راه  نوجوانان بسیار زیاد بوده است، گفت: 
اندازی طرح پهلوان کوچک و پی گیری های 
این  در  مربیان وضعیت مطلوب تری  مستمر 
ورزش های  هیئت  رئیس  دارد.  وجود  رشته 
زورخانه ای و کشتی پهلوانی با بیان اینکه تیم 
مسابقات  در  شرکت  برای  استان  برتر  لیگ 
تمرین  فشرده  صورت  به  ملی  تیم  انتخابی 
می کند، افزود: مسابقات تیم ملی در مهر ماه 

سال جاری در اندونزی برگزار خواهد شد.
قمری خواستار راه اندازی کمپین حمایت از 
استان  در  زورخانه ای  و  پهلوانی  ورزشکاران 
شد، و تصریح کرد: خیرین و مردم می توانند 
با کمک به ورزشکاران به سالم سازی جامعه 
نیز کمک کنند. وی افزود: هر زورخانه کانونی 
و  جوانمردی  آیین  آموزش  راستای  در  فعال 

احترام به بزرگتر ها در کنار قهرمانی دارد.

پنج پروژه ورزشی در خراسان جنوبی افتتاح می شود

با  بیرجند  شهر  شورای  رئیس  حسینی- 
بیان اینکه بهترین راه کار برای جلوگیری از 
حفاری های شهری ایجاد طرح کانال انرژی 
های  دستگاه  همه  اگر  کرد:  عنوان  است 
 اجرایی اعتبارات خود را در این کانال بیاورند و 
 طرح ها یکی یکی با این اعتبارات انجام شود 
می توانیم از حفاری های بی موقع جلوگیری 
کنیم. صبح دیروز جلسه شورای شهر بیرجند با 
حضور اعضای شورا و شهردار بیرجند در سالن 

جلسات شورای شهرستان برگزار شد.
نفیسه نخعی نائب رئیس شورای اسالمی شهر 
بیرجند با ارائه 2 دستور کار عنوان کرد: اداره 
راه و شهرسازی در سال 86 مبلغ 5۱ میلیون 
تومان را برای دریافت مجوز از شهرداری برای 
سایت اداری پرداخت کرده است اما منتهی به 
پروانه نشده بود. وی ادامه داد: با رفتن پرونده 
به کمیسیون ماده ۱00 جریمه نیز پرداخت شده 
است و حاال مبلغی معادل ۱۷0 میلیون تومان 

به عنوان مازاد تراکم باید پرداخت شود.

صدور پروانه و نگهداری آن در پرونده
زمانیکه  از شورای شهر عنوان کرد:  عضوی 
افراد ورود پیدا کردند و مبلغ هم کامل پرداخت 
شد، پروانه را صادر کنند اما در پرونده فرد نگه 
اینکه پول هزینه را در آخر کار و  یا  دارند و 
هنگام تکمیل کار از شهروند بگیرند که سوالی 

برای آنان پیش نیاید.
تمام  اینکه  به  اشاره  با  نیز  شورا  دیگر  عضو 
مراجعه  مردم  و  هستند  باز  که  هایی  پرونده 
اند، در پایان سال بررسی شود عنوان  نکرده 
کرد: به این افراد اعالم و اطالع رسانی شود 
و اگر مراجعه نکردند، مطابق سال دیگر هزینه 

ها محاسبه شود. یکی از اعضای شورا به دادن 
اطالعیه یا سی دی در ابتدای کار به شهروندان 
برای اطالع از قوانین اشاره کرد و ادامه داد: اگر 
االن شهرداری قوانین را اطالع دهد و باز هم 
افراد پیگیر نشوند باید جریمه شوند. وی افزود: 
باید بین شهروند خوش حساب و بد حساب 
فرق قائل شد. دیگر عضو شورا با بیان اینکه 
شهرداری باید با قدرت وارد شود بیان کرد: در 

صورت انجام ساخت و ساز بدون گرفتن مجوز 
از شهرداری باید حتما فرد یا سازمان متخلف 
جریمه شود. در پایان نایب رئیس شورا تصویب 
مصوبه را با اکثریت آراء اعالم کرد: اگر فردی 
هزینه ها را کامل پرداخت کرده و پرونده را 
نیز تکمیل کرده باشد، درصورتی که مراجعه 
نکند پروانه صادر و در پرونده نگهداری شود. 
نخعی ادامه داد: عالوه بر آن نواقص به صورت 
کتبی اعالم شود و شهرداری مهلت مناسبی را 
برای مراجعه تعیین کند، در غیر این صورت 

فرد مشمول هزینه های سال آتی خواهد شد.

راه اندازی کارخانه کمپوست
نیازمند وام است

شد،  مطرح  جلسه  در  که  دومی  کار   دستور 

نامه ای برای تاسیس کارخانه کمپوست بوده 
شده  شهر  بانک  از  وام  تقاضای  آن  در  که 
بود. نخعی در این باره خاطر نشان ساخت: از 
معاونت امور شهری تماسی با شورا گرفته شده 
بود که اگر طرح ساماندهی زباله در دو شهر از 
استان اجرا شود، می توان اعتباری بالغ بر یک 
میلیارد و 300 میلیون تومان در نظر و پرداخت 
شود. وی با اشاره به اینکه با اجرای این طرح، 

نیازی به کارخانه کمپوست نخواهد بود خواستار 
نظر اعضای شورا شد.

یکی از اعضای شورا با بیان اینکه اجرای طرح 
کارخانه کمپوست منجر به ایجاد درآمدی پایدار 
میلیارد  برای شهر خواهد شد عنوان کرد: ۷ 
تومان در بودجه های شهری برای این طرح 
در نظر گرفته شده بوده و حتی سوله آن هم 
ساخته شده است، کنار گذاشتن این طرح االن 

اصال معنایی ندارد.
مدیح شهردار بیرجند با اشاره به اینکه تا سال 
ایجاد  برای  زمینی  طرح  این  تصویب  اول 
کارخانه نبوده است تاکید کرد: برای راه اندازی 

و تکمیل این کارخانه نیازمند وام هستیم.
نخعی تصویب دستور کار دوم را با اخذ وام برای 

این کارخانه از بانک شهر اعالم کرد.

در حاشیه: 
در ابتدای جلسه یکی از اعضای شورا با ابراز 
کرد:  بیان  شورا  رئیس  عملکرد  از  نارضایتی 
آسفالت شهر بیرجند به دلیل حفاری و اجرای 
پروژه های دستگاه های خدماتی مانند آب و 
فاضالب  و برق و گاز خراب شده است. کی 
شود؟  توجه  مردم  خواسته  این  به  است  قرار 
پیشنهاد می شود این ادارات در زمانی مشخص 
شروع به کار کنند و در غیر آن زمان مجاز به 

انجام عملیاتی نباشند.
وی ادامه داد: ما برای خواسته افراد وقت می 
گذاریم ولی مطالبات یک محله یا یک شهر 
انجام نشده است و به جای دعوت افراد خاص 
که تنها نصیحت می کنند، هیئتی از مردم یا 
نمایندگان آنان را به جلسات شورا دعوت کنیم 

تا بتوانیم مشکالت آنان را رفع کنیم.
رئیس شورا نیز در پاسخ عنوان کرد: افرادی که 
به جلسات شورا دعوت می شوند با هماهنگی 
اعضای شورا و تایید آنان انجام شده، نه فقط به 

دعوت رئیس شورا!
وی درباره آسفالت های شهر نیز با بیان اینکه 
مشکل اعتبارات دستگاه های اجرایی موجب 
شده است که در زمان تعیین شده برای حفاری 
توانایی انجام کار را ندارند، اضافه کرد: از طرف 
دیگر فشارهای مردمی در اجرای سریع طرح 
های آسفالت موجب بروز مشکالتی می شود.

ایجاد  راه کار،  بهترین  اینکه  بیان  با  زنگویی 
طرح کانال انرژی است عنوان کرد: اگر همه 
این  در  را  اعتبارات خود  انرژی  دستگاه های 
این  با  یکی  یکی  ها  طرح  و  بیاورند  کانال 
اعتبارات انجام شود می توانیم از حفاری های 

بی موقع جلوگیری کنیم.

مطالبات  درباره  شورا  اعضای  از  دیگر  یکی 
اهالی خیابان امیرالمومنین بیان کرد: مردم این 
محله از قول شهردار برای آسفالت کردن کوچه 
های فرعی خبر می دادند در حالی که هنوز 

آسفالتی انجام نشده بود.
شهردار در پاسخ به این موضوع اعالم کرد: 
بودیم  را داده  ما قول آسفالت خیابان اصلی 
که انجام شده است، همچنین جدول گذاری 
ها در کوچه ها انجام شده و زیرساخت برای 
مردم  آنکه  به  مشروط  است،  آماده  آسفالت 
همکاری کنند و هزینه های مربوط به خود را 
پرداخت کنند. دیگر عضو شورا نیز با بیان اینکه 
ارائه خدمات  در  را  عدالت  االن شهرداری  تا 
شهری به شهروندان و محالت رعایت کرده 
است عنوان کرد: نمی توان عوارض پرداختی از 
اهالی یک محله را صرف محله ای که پرداخت 

نکرده است کنیم.
درباره  نیز  بیرجند  شهرداری  عمرانی  معاون 
آسفالت منطقه مهرشهر بیان کرد: از ابتدای 
امسال از ۱۱2 هزار متر مربع آسفالت تولید 
شده ۷0 هزار متر مربع فقط در مهرشهر بوده 
و 90 هزار متر مربع در محدوده شمال شهر 

انجام شده است.
علی عدل با اشاره به اینکه محدوده مهر شهر 
به سه قسمت ۴6، ۷5 و 6۴ هکتاری تقسیم 
شده است عنوان کرد: متولی هر کدام از این 

مناطق متفاوت است.
وی ادامه داد: در ۷5 هکتاری ما آمادگی کامل 
ترین وقت ممکن  را در کوتاه  آسفالت  برای 
داریم ولی اگر انجام شود، شرکت های خدمات 
رسان حاضر به پرداخت هزینه آسفالت شکافی 

نخواهند بود و آن را از مردم خواهند گرفت.

کانال انرژی؛  پایان حفاری های اعصاب خردکن در مرکز استان

پیشنهاد رئیس شورای شهر بیرجند
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اداره کل  اموال و امالک بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی خراسان جنوبی

  در نظر دارد تعدادي از امالك مشروحه ذیل را از طریق مزایده عمومي با شرایط ویژه ) به صورت اقساط بلند مدت 
و بدون کارمزد ( واگذار نماید . متقاضيان محترم مي توانند ازتاریخ 95/05/27 الي 95/06/10 همه روزه حتی ایام 
تعطيل از ساعت 30: 8  صبح لغایت 00: 19 برای اخذ اطالعات و بازدید از محل و دریافت فرم شرکت در مزایده 
و ارائه پيشنهادات خود به اداره کل خراسان جنوبي واقع در بيرجند - خيابان مدرس ، چهارراه سيلو، خيابان امام 

موسي صدر شرقي مراجعه فرمایند  . 
 تلفن تماس : 32437474 - 32441114 - 056

1. اخذ پاکت های پيشنهادی به همراه اصل چک بانکی به ميزان 5% قيمت پایه ملک مورد نظر طبق فرم شرایط 
شرکت در مزایده همه روزه حتی ایام تعطيل در ساعات تعيين شده قابل انجام است .

2. بازگشایی پاکت های پيشنهادی در محل اداره کل اموال و امالك خراسان جنوبي در روز 
پنجشنبه 95/06/11 ساعت 00: 10 صبح طبق برنامه زمانبندی انجام خواهد شد .

3. پيشنهادات فاقد سپرده و یا مخدوش ، مبهم و مشروط از درجه اعتبار ساقط و رعایت مفاد 
فرم شرایط شرکت در مزایده که از طریق دفتر فروش ارائه  می گردد ، الزامی می باشد .

 امضا پشت و روی فرم تقاضا ضروری است .
4. هزینه محضر ) حق الثبت و حق التحریر ( بالمناصفه به عهده طرفين می باشد.

5. اخذ اطالعات از دفاتر مزایده و بازدید از امالك الزم و ضروری می باشد . بدیهی است در صورت عدم بازدید و اخذ 
اطالعات الزم مسئوليتی متوجه این اداره کل نخواهد بود .

6. یک درصد ) 1 %(رقم پيشنهادی به عنوان هزینه مزایده ، از برندگان نقداً دریافت می گردد . 
7 . شرایط فروش کليه امالك مندرج در ليست مزایده به صورت زیر خواهد بود .

درصد تخفیف در صورت پرداخت نقدی نسبت به 60 % باقیماندهدوره اقساطدرصد پرداختی قسطی ) باقیمانده (درصد پرداختی زمان تحویل ملکدرصد پرداخت نقدی) قیمت پیشنهادی(قیمت پایه مزایدهردیف

15 %24 ماهه60 %10 %30  %تا سقف100 میلیارد ریال1

پالک ثبتی / آدرسردیف
عرصه 

) متر مربع(
اعیان

 ) متر مربع(
میزان مالکیت / توضیحاتنوع ملک / کاربری

قیمت پایه
 ) ریال(

 ششدانگ - هزینه آماده سازی به عهده خریدارزمین - مسکونی***271/151270 - اصلی ، بخش 2 بیرجند- بیرجند - خیابان قدس شرقی ) شهید آهنی (1
3,105,000,000 می باشد .

 ششدانگ - هزینه آماده سازی به عهده خریدارزمین - مسکونی***271/152270 - اصلی ، بخش 2 بیرجند- بیرجند - خیابان قدس شرقی ) شهید آهنی (2
3,173,000,000 می باشد .

 ششدانگ- هزینه آماده سازی به عهده خریدارزمین - مسکونی***271/153270 – اصلی ، بخش 2 بیرجند- بیرجند – خیابان قدس شرقی ) شهید آهنی (3
3,267,000,000 می باشد .

 ششدانگ - هزینه آماده سازی به عهده خریدار زمین - مسکونی***271/154270 – اصلی ، بخش 2 بیرجند- بیرجند – خیابان قدس شرقی ) شهید آهنی (4
3,308,000,000می باشد .

 ششدانگ - هزینه آماده سازی به عهده خریدار زمین - مسکونی***271/155270 – اصلی ، بخش 2 بیرجند- بیرجند – خیابان قدس شرقی ) شهید آهنی (5
3,375,000,000می باشد .

 ششدانگ - هزینه آماده سازی به عهده خریدار زمین - مسکونی***271/163252 – اصلی ، بخش 2 بیرجند- بیرجند – حد فاصل قدس شرقی و غفاری 68
2,306,000,000می باشد .

 ششدانگ- هزینه آماده سازی به عهده خریدارزمین - مسکونی***271/164252 – اصلی ، بخش 2 بیرجند- بیرجند – حد فاصل قدس شرقی و غفاری 78
2,331,000,000 می باشد .

 ششدانگ - هزینه آماده سازی به عهده خریدار زمین - مسکونی***271/165252 - اصلی ، بخش 2 بیرجند- بیرجند – حد فاصل قدس شرقی و غفاری 88
2,382,000,000می باشد .

 ششدانگ - هزینه آماده سازی به عهده خریدار زمین - مسکونی***271/166252 - اصلی ، بخش 2 بیرجند- بیرجند - حد فاصل قدس شرقی و غفاری 98
2,407,000,000می باشد .

 ششدانگ - هزینه آماده سازی به عهده خریدارزمین - مسکونی***271/167252 - اصلی ، بخش 2 بیرجند- بیرجند - حد فاصل قدس شرقی و غفاری 108
2,432,000,000 می باشد .

 ششدانگ - هزینه آماده سازی به عهده خریدار زمین - مسکونی***271/175252 - اصلی ، بخش 2 بیرجند- بیرجند- حد فاصل قدس شرقی و غفاری 118
2,205,000,000می باشد .

 ششدانگ - هزینه آماده سازی به عهده خریدار زمین - مسکونی***271/176252 - اصلی ، بخش 2 بیرجند- بیرجند - حد فاصل قدس شرقی و غفاری 128
2,231,000,000می باشد .

پالک ثبتی /آدرس  ردیف
عرصه

 ) متر مربع(
اعیان

 ) متر مربع(
نوع ملک / 

قیمت پایه ) ریال(میزان مالکیت / توضیحاتکاربری

2,256,000,000ششدانگ - هزینه آماده سازی به عهده خریدار می باشد .زمین - مسکونی***271/177252 - اصلی ، بخش 2 بیرجند- بیرجند - حد فاصل قدس شرقی و غفاری 138

2,281,000,000ششدانگ - هزینه آماده سازی به عهده خریدار می باشد .زمین - مسکونی***271/178252 - اصلی ، بخش 2 بیرجند- بیرجند - حد فاصل قدس شرقی و غفاری 148

2,306,000,000ششدانگ - هزینه آماده سازی به عهده خریدار می باشد .زمین - مسکونی***271/179252 - اصلی ، بخش 2 بیرجند- بیرجند - حد فاصل قدس شرقی و غفاری 158

2,483,000,000ششدانگ- هزینه آماده سازی به عهده خریدار می باشد .زمین - مسکونی***271/187252 - اصلی ، بخش 2 بیرجند- بیرجند - خیابان غفاری -  غفاری 168

2,508,000,000ششدانگ- هزینه آماده سازی به عهده خریدار می باشد .زمین - مسکونی***271/188252 - اصلی ، بخش 2 بیرجند- بیرجند - خیابان غفاری -  غفاری 178

2,533,000,000ششدانگ - هزینه آماده سازی به عهده خریدار می باشد .زمین - مسکونی***271/189252 - اصلی ، بخش 2 بیرجند- بیرجند - خیابان غفاری -  غفاری 188

2,558,000,000ششدانگ - هزینه آماده سازی به عهده خریدار می باشد .زمین - مسکونی***271/190252 - اصلی ، بخش 2 بیرجند- بیرجند - خیابان غفاری -  غفاری 198

2،621،000،000ششدانگ- هزینه آماده سازی به عهده خریدار می باشد .زمین - مسکونی***271/191252 - اصلی ، بخش 2 بیرجند- بیرجند - خیابان غفاری -  غفاری 208

1,920,000,000ششدانگ - هزینه آماده سازی و ارزش افزوده به عهده خریدار می باشد  .زمین - تجاری***249/6314/9585118/12 - اصلی ، بخش 2 بیرجند- بیرجند -بلوار جماران21

1,913,000,000ششدانگ- هزینه آماده سازی و ارزش افزوده به عهده خریدار می باشد  .زمین - تجاری***249/6314/9586117/72 - اصلی ، بخش 2 بیرجند- بیرجند -بلوار جماران22

2,980,000,000ششدانگ - هزینه آماده سازی و ارزش افزوده به عهده خریدار می باشد  .زمین - تجاری***249/6314/958999/32 - اصلی ، بخش 2 بیرجند- بیرجند - حاشیه بلوار جماران23

2,985,000,000ششدانگ - هزینه آماده سازی و ارزش افزوده به عهده خریدار می باشد  .زمین - تجاری***249/6314/959099/50 - اصلی ، بخش 2 بیرجند- بیرجند - حاشیه بلوار جماران24

2,990,100,000ششدانگ - هزینه آماده سازی و ارزش افزوده بعهده خریدار می باشد  .زمین - تجاری***249/6314/959199/67 - اصلی ، بخش 2 بیرجند- بیرجند - حاشیه بلوار جماران25

249/17/1463/8038 - اصلی ، بخش 2 بیرجند- بیرجند -  خیابان مدرس 26
زمین - تجاری***64/20حدفاصل مدرس 29 و 31

ششدانگ - هزینه آماده سازی و ارزش افزوده  همچنین تمدید 
4,526,100,000پروانه به عهده خریدار می باشد  .

باقیمانده 249/17/1463 - اصلی ، بخش 2 بیرجند- بیرجند -  خیابان مدرس 27
زمین - تجاری***64/37حدفاصل مدرس 29 و 31

ششدانگ - هزینه آماده سازی و ارزش افزوده  همچنین تمدید پروانه به 
4,570,300,000عهده خریدار می باشد  .

249/17/1517/8039 - اصلی ، بخش 2 بیرجند- بیرجند -  خیابان مدرس 28
زمین - تجاری***64/05حدفاصل مدرس 33 و 35

ششدانگ - هزینه آماده سازی و ارزش افزوده  همچنین تمدید پروانه به 
4,324,000,000عهده خریدار می باشد  .

باقیمانده 249/17/1517 - اصلی ، بخش 2 بیرجند- بیرجند -  خیابان مدرس 29
زمین - تجاری***64/05حدفاصل مدرس 33 و 35

ششدانگ - هزینه آماده سازی و ارزش افزوده  همچنین تمدید پروانه به 
4,324,000,000عهده خریدار می باشد  .

 ششدانگ - دارای یک رشته قنات ششدانگ با دبی نیم لیتر در ثانیه باغ / باغ و باغچه***249/3/74633816/10 - اصلی ، بخش 2 بیرجند- بیرجند- خیابان 15 خرداد 30
33,536,000,000می باشد.










