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عناب استان
با سیلی مشکالت
سرخ است

برگزاری اولین 
همایش سرآمدان 
مقیم و غیر مقیم 
در استان

برگزاری همایش ایده خوبی است 
ولی باید منتج به خروجی شود و 
سعی کنیم که این همایش جنبه 
تشریفاتی نداشته باشد

کمترین استفاده از 
فرودگاه مجهز بیرجند
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کتاب بسته قانون
روی میز مدیران
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سعید جلیلی  :  
جای تاسف است که عده ای در داخل 

می گویند برجام مانع جنگ شد

رئیس جمهور :
هرکسی تریبونی داشت

که نمی تواند قانون گذاری کند

صفار هرندی  :  
 هنوز هم حساب دولت نهم و دهم
 را برای اصولگراها لیست می کنند
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انتقاد رئیس شورای شهرستان بشرویه از نظام انجمن صنفی کشاورزان

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند خبر داد :

افتتاح سالمتکده طب سنتی و 
اورژانس بیمارستان ولی عصر)عج(
قائمی : وزیر بهداشت به استان سفر می کند و12پروژه درمانی خراسان جنوبی
 با صرف 59 میلیارد و 80 میلیون ریال در این هفته به بهره برداری می رسد
صفحه 7
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مقیمیان:  به علت قوانین دست و پاگیر در محیط زیست،  منابع طبیعی و امور اراضی جوانان روستا جرات نمی کنند 
کار پدرشان را ادامه دهند /  استاندار به عنوان مقام عالی دولت قوانین را بومی سازی کند . آب و برق رایگان به 
روستاییان داده شود تا فقط در روستاها بمانند / ولی پور مطلق: حق مردم را از مرکز می گیریم نگران نباشید /

ولی پور مطلق: 200 میلیارد تومان تسهیالت در وزارت کشور مانده است و نیاز به امضای وزیر دارد

محضر حضرت حجت االسالم والمسلمین

 آقـای حـاج سیدعلیرضـا عبـادی
نماینده محترم ولی فقیه در استان خراسان جنوبی

انتصاب جناب عالی از سوی رهبر معظم و مرجع جهان تشیع حضرت آیت ا... خامنه ای )حفظه ا... ( 
موجب افتخار ماست. ضمن عرض تبریک، از درگاه احدیت توفیقات شما 

در اجرای منویات معظم له را  مسئلت داریم .

هیئت مدیره و پرسنل مکتب نرجس علیهاسالم

جناب آقای مهندس فرهادی
انتصاب بجا  و شایسته جناب عالی را به سمت

 مدیرکل دفتر فنی استانداری خراسان جنوبی 

که نشانه لیاقت، شایستگی و مدیریت ارزنده شماست،
 صمیمانه تبریک عرض می نماییم. پیروز و سربلند باشید.

شرکت سایبان سازه شرق- عباسی- مالکی

به مناسبت چهلمین روز درگذشت

 شادروان حاجی علم علمی 
الی ۱8  ساعت ۱7  از  شنبه ۹۵/6/2  سه  امروز  بزرگداشتی  جلسه 
 در محل مسجد باقر العلوم )ع( واقع در خیابان مدرس 42 منعقد

 می گردد. تشریف فرمایی یکایک شما بزرگواران موجب امتنان است.

خانواده های علمی و سایر فامیل وابسته

حجت االسالم و المسلمین

جناب آقای حاج سید علیرضا عبادی
انتصاب شایسته جناب عالی را از سوی رهبر معظم انقالب، حضرت آیت ا... العظمی امام خامنه ای به عنوان

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

مختلف نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران، به یاری خداوند متعال و توجهات ویژه حضرت ولی عصر )عج( در این 

مسئولیت خطیر نیز منشا خدمات بیشتر برای مردم والیتمدار و محروم خراسان جنوبی باشید.

مدیرعامل و هیئت مدیره شرکت مهراس کویر

جناب آقای حمیدرضا احمدپور شهری
انتصاب بجا و ارزشمند جناب عالی را به سمت

 مدیرکل پست بانک خراسان جنوبی

 که موید توانمندی، درایت و مدیریت ارزنده شما می باشد، صمیمانه تبریک عرض می نماییم.
از درگاه باریتعالی دوام توفیقات روزافزون و بهروزی شما را آرزومندیم.

روابط عمومی سازمان منطقه ویژه اقتصادی خراسان جنوبی

جشنواره فروش رادیاتور پانلی

تاش ، لورچ ، سانیکا
۱2 سال ضمانت بی قید و شرط  دارای سریال تولید 

و عالمت استاندارد

بین مدرس 27 و 2۹    تلفن: ۳24۳7700

جناب آقای مهندس پرویزی
استاندار محترم خراسان جنوبی

جنـاب آقـای محبـی
مدیر کل محترم فرهنگ و ارشاد اسالمی استان

برگزاری اولین اردوی زیارتی و اعزام خبرنگاران به مشهد مقدس 

 خاطره ای ماندگار را رقم زد که پس از عنایات حضرت حق  ثمره مساعدت و همت شما بزرگواران 

بود. الزم می دانیم صمیمانه ترین تشکر خود و جامعه رسانه ای استان را به پاس این همکاری اعالم 

نماییم در همین راستا از زحمات و تالش جناب آقای قاسم زاده نداف در مساعدت و پیگیری اردو در 

مشهد مقدس نیز کمال تشکر را داریم.

 خانه مطبوعات استان
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مهلت ثبت نام وام های دانشجویی تمدید شد

مهر - معاون تسهیالت دانشجویی صندوق رفاه دانشجویان گفت: ثبت نام انواع وام های دانشجویی برای سال تحصیلی جدید 
تا ۲۰ شهریور تمدید شد.  سید فردین تقی زاده افزود: دانشجویانی که تاکنون برای دریافت وام ثبت نام نکرده اند، می توانند برای 
ثبت نام تا ۲۰ شهریورماه به سایت صندوق رفاه دانشجویان به نشانی اینترنتی www.swf.ir مراجعه کنند.

قطعا  از نیروهای انقالبی حمایت می کنیم 

مورد  در  بودجه  برنامه،  کمیسیون  عضو 
کاندیداهای مورد حمایت در جریان اصولگرایی 
تصریح کرد: ما در جریان اصولگرایی اسیر نام 
نیروهای  از  ما  قطعا   ، شویم  نمی  اشخاص 
بابایی  حاجی  کنیم.  می  حمایت  انقالبی 
ظرفیت های  معتقدم  بنده  کرد:  نشان  خاطر 
اصولگرایی و اصالح طلبی امروز پاسخگوی جامعه نیستند . وی در 
مورد احتمال حمایت اصولگرایان از روحانی گفت: در مورد حمایت از 

آقای روحانی در انتخابات 96 جمع اصولگرایان تصمیم می گیرند.

روحانی شاید از اصالحات عبور کند نه بالعکس

پرویز امینی گفت : برخی صحبت ها مبنی بر 
امکان عبور از روحانی و انتخاب گزینه دیگر را 
نباید جدی گرفت، همچنانی که  خود روحانی 
نیز این مواضع را جدی نمی گیرد. در وضعیت 
فعلی اصالح طلبان هر گزینه ای غیر از روحانی 
منتفی است. اصالح طلبان همچنان در حکم 
چنانچه  که  می دانند  وضعیت  این  در  و  یازدهم اند  دولت  آپاندیس 
بخواهند برای دولت مزاحمتی ایجاد کنند،  این روحانی است از آنها 

عبور می کند نه اینکه آنها بتوانند از روحانی عبور کنند.

جای تاسف است که بگویند برجام مانع جنگ شد

سعید جلیلی ، عضو مجمع تشخیص مصلحت 
گزینه  ما  علیه  هرجا  دشمنان  گفت:  نظام 
نظامی را بکار برده اند توی دهانشان خورده 
است و امروز حتی خودشان هم اذعان دارند 
است  تاسف  جای  اما  اند  شده  مستاصل  که 
مانع  برجام  گویند  داخل می  در  ای  که عده 
چرخش تانک ها شد و اگر توافق هسته ای در کار نبود دشمن به ما 
حمله می کرد! ارائه وعده های دروغین و یا تهدیدهای موهوم، حرکتی 

در جهت خواست دشمن است.

تیبا گران شد

ایسنا - گروه خودروسازی سایپا قیمت خودروی تیبا 
را ۸۵۰ هزار تومان گران کرد. تیبا مدل SX تا پیش 
از این به قیمت ۲۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان عرضه 
می شد اما سایپا از شنبه قیمت این محصول را به ۲۴ 

میلیون و 9۵۰ هزار تومان افزایش داده است.

تورم مرداد ۸.۷ درصد شد

محمدباقر نوبخت ضمن اعالم تورم ۸.۷ درصدی 
مرداد و کاهش آن نسبت به تیر عنوان کرد تالش 
ما این است که نرخ تورم کنترل شود تا مردم با 
پدیده گرانی مواجه نشوند. در واقع یکی از خواسته 
های مردم این است که قدرت خرید آن ها کاهش 

نیابد، ولی تا حدی می شود نرخ تورم را پایین آورد.

رشته های هوانوردی به
 دفترچه کنکور بازگشتند

مهر - کدرشته محل های مهندسی الکترونیک 
هواپیمایی،  مخابرات  مهندسی  هواپیمایی، 
از  تعمیر و نگهداری هواپیما که پیش  مهندسی 
این از دفترچه انتخاب رشته گروه ریاضی حذف 

شده بود، به دفترچه بازگشت. 

کاهش قیمت طال در روزهای اخیر

عصر اعتبار- انواع طال در روزهای گذشته با کاهش 
قیمت همراه بوده است؛ به طوری که طالی ۱۸ 
عیار ۷۰۰ تومان و مثقال طال ۴۰۰۰ تومان نوسان 
هفته  اواسط  در  عیار  است. طالی ۱۸  کرده  پیدا 
گذشته ۱۱3 هزار و ۸۴۱ تومان در بازار آزاد عرضه 
شد و در روزهای بعد روند کاهشی پیدا کرد و در آخر 
هفته به ۱۱3 هزار و ۲۷۵ تومان رسید و اوایل این 
هفته به حدود ۱۱3 هزار و ۱۸۰ تومان کاهش یافت.

رفع نابرابری در پرداخت حقوق شاغالن 
و بازنشستگان، سیاست دولت یازدهم

اینکه  بر  تاکید  با  بودجه  و  برنامه  سازمان  رییس 
و  شاغالن  حقوق  پرداخت  در  ها  نابرابری  رفع 
بازنشستگان سیاست دولت یازدهم است. نوبخت 
افزود: این موضوع در الیحه برنامه پنجساله ششم 
توسعه نیز دیده شده است تا در مدت پنج سال آینده 

نابرابری ها به طور عادالنه برطرف شود.

رئیس  جمهور با تأکید بر اینکه از انجام بعضی 
از امور در جامعه بسیار متأسف می شود، گفت: 
دولت از نقد منصفانه استقبال کرده و آن را 
اهمیت  آنچه  که  معتقدیم  و  می کند  تحمل 

اقدامات  و  کار  به  وجداناً  که  است  این  دارد 
خود راضی باشیم اما در جامعه بزرگ ایران 
اگر  که  دارند  حضور  احترامی  قابل  اقشار 
زندگی  بسا  چه  شود،  خدشه دار  آنان  جایگاه 

خود مردم خدشه دار می شود.
روحانی خاطر نشان کرد: مگر می شود برای 
دیپلمات های دلسوزی که 3۰ ماه شبانه روزی 
و مخلصانه برای کشور، تالش کردند، از هر 
لفظ و لغتی استفاده کرد؟ و مگر خدوم تر از 
جامعه پزشکی داریم که با نهایت مهربانی و 

اخالص در کنار تخت بیماران حضور می یابند؟ 
و  ایرانی  متعالی  فرهنگ  و  اخالق  از  باید 
به کسانی که  و  اسالمی خود صیانت کرده 
خادم جامعه هستند، احترام گذاشت. روحانی 
در بخش دیگری از سخنان خود، لزوم احترام 
اشاره  با  و  داد  قرار  تأکید  مورد  را  قانون  به 
به مخالفت  انجام شده در برگزاری کنسرت، 
اظهار داشت: در کشورمان فقط یک مجلس 
دارد  وجود  قانون گذاری  مجلس  عنوان  به 
اختیار می گیرد،  در  تریبونی  که  و هر کسی 

نمی تواند قانون گذاری کند. وزیر هم نمی تواند 
از این خواسته تبعیت کند، بلکه وزیر باید تنها 
کرد: هیچ  تصریح  روحانی  باشد.  قانون  تابع 
وزیری در برابر هیچگونه فشاری نباید کوتاه 
آمده و عقب نشینی کند. زمانی که موضوعی 
در مجلس شورای اسالمی تصویب و به تأیید 
شورای نگهبان می رسد به قانون تبدیل شده 
و همه موظف هستیم از آن تبعیت کنیم؛ لذا 
قبل از سیر مراحل قانونی، بی قانونی مناسب 
نیست. رییس  جمهوری تأکید کرد: بی قانونی 

به نام دلسوزی از دین، اقدام بدتری است و 
همه افتخار ما این است که کشور ما، کشور 
صدها   ، امام)ره(  بیانات  در  و  است  قانون 
ایران،  اسالمی  که جمهوری  تأکید شده  بار 
بنا  اگر  افزود:  روحانی  است.  قانون  حکومت 
پا گذاشته شود و هر کسی  قانون زیر  باشد 
سنگ  صورتی  چنین  در  باشد  تصمیم گیر 
روی سنگ نمی ماند و افتخار ما این است 
که دارای مجلس شورای اسالمی بوده و در 

چارچوب قانون حرکت می کنیم.

 هیچ وزیری نباید در مقابل فشار عقب نشینی کند

رئیس جمهور : هرکسی تریبونی داشت که نمی تواند قانون گذاری کند

خداوند  گفت:  صفارهرندی  محمدحسین 
کسانی را که اولین قدم را برای تجزیه جبهه 
اصول گرا برداشتند هدایت کند؛ آن هایی که 
نداریم”  اصول گراها  با  کاری  “اصاًل  گفتند 
درحالی که انتخاب شدنشان بر بستر همین 
حساب  هم  هنوز  و  بود  اصول گرایی  جریان 
آن ها را برای ما لیست می کنند و می گویند 

آن  رئیس  اما  اصول گرا  دهم  و  نهم  دولت 
دولت همه جا گفت که “کاری با اصول گراها 
حساب  کسی  وقتی  کرد:  بیان  وی  ندارم”. 
خود را از این جبهه جدا می کند و می خواهد 
جدا عمل کند دیگر طبیعی است که عوارض 
آن  باید  می آورد  بار  به  بعدها  که  عواقبی  و 
را هم جواب گو باشد. وزیر اسبق فرهنگ و 

ارشاد اسالمی عملکرد تمام دولت ها را مثبت 
دولت  ارزیابی  در  کرد:  تصریح  و  دانست 
نهم و دهم باید گفت که دو عملکرد وجود 
داشته به طوری که در دولت نهم اکثر عناصر 
خدمتگزاران خاصی بودند اما در یک جاهایی 
یک شائبه و نخاله هایی وارد شدند و کار را 
که  می بینیم  اواخر  در  بنابراین  کردند  خراب 

اوایل  با  احمدی نژاد  دولت  عملکرد  ارزیابی 
تلخ  تجربه  به  صفارهرندی  نیست.  یکی 
اصول گرایان و متفرق شدن آن ها در سال 9۲ 
اشاره کرد و اظهار داشت: در سال 9۲ هرکسی 
علمی را برداشت که نتیجه آن را دست آخر 
دیدند و علی رغم اینکه قبل از انتخابات همه 
در  اصول گرایان  توان  که  بود  این  برآوردها 

مجموع بیشتر است اما در هفته های منتهی 
به انتخابات کم کم معلوم شد که مردم از این 

پراکندگی ها ناراحت هستند. 

کسی که حساب خود را از جبهه اصولگرایی جدا می کند باید جوابگوی عوارض بعدش باشد / نخاله ها وارد شدند و کار را خراب کردند

 هنوز هم حساب دولت نهم و دهم را برای اصولگراها لیست می کنند

آغاز سرشماری نفوس و مسکن از مهر

آغاز  از  ایران  آمار  مرکز  جدید  رئیس   - فارس 
سرشماری ۲ مرحله ای نفوس و مسکن کشور از 
مهر امسال خبر داد و گفت: این سرشماری به ۲ 
روش اینترنتی و مراجعه حضوری انجام خواهد شد. 
امید علی پارسا، گفت: در ابتدا سرشماری نفوس و 
مسکن از تاریخ 3 مهر امسال به مدت ۲۰ روز به 
روش اینترنتی در سراسر کشور انجام خواهد شد، 
سپس آن دسته از اشخاصی که موفق به تکمیل 
با روش  نشده اند،  اول  مرحله  در  آماری  فرم های 
مراجعه حضوری و تبلیغ از طریق رسانه ها به مدت 

یک ماه سرشماری خواهند شد.

اعالم نتایج کنکور ۹۵ در ۳۱ شهریور

مهر - مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور 
گفت: بر اساس آمار اولیه تعداد ۴9۷ هزار و 3۲6 
داوطلب کدرشته های با آزمون و تعداد ۴9 هزار و 
۵۱۰ داوطلب کدرشته های بدون آزمون را انتخاب 
کردند. حسین توکلی افزود: بر اساس برنامه زمانی 
نتایج کنکور سراسری سال 9۵  بینی شده  پیش 

چهارشنبه 3۱ شهریورماه اعالم می شود.

انتشار دفترچه کاردانی
 علمی کاربردی هفته آینده

سرپرست معاونت نظارت و سنجش دانشگاه جامع 
دوره  پذیرش  دفترچه  انتشار  از  کاربردی  علمی 
کاردانی این دانشگاه در اوایل هفته آینده خبر داد. 
افزود: یک هفته  بهرامی نسب،  ایسنا،  گزارش  به 
پس از انتشار دفترچه پذیرش دوره دانشگاه جامع 
علمی کاربردی دفترچه پذیرش دوره کارشناسی 
این دانشگاه نیز منتشر می شود. در دوره کاردانی 
و  مدیریت  کشاورزی،  صنعت،  گروه  چهار  در 
خدمات آموزشی و فرهنگ و هنر در ۸۵۱ مرکز 
دانشجو پذیرش می شود و در مقطع کارشناسی در 
۲6۰ رشته و ۴۰۵۷ کدرشته محل در ۷۷۷ مرکز 
دانشجو پذیرش می شود. داوطلب مجاز به انتخاب 
3۰ کدرشته محل در مقطع کاردانی و ۲۰ کدرشته 

محل در مقطع کارشناسی است.

احتمال حذف  کارت  سوخت تا آخر هفته

مهر - هفته جاری وضعیت عرضه بنزین یک یا 
دو نرخی در مجلس شورای اسالمی تعیین تکلیف 
می شود. وزیر نفت از تعیین تکلیف عرضه بنزین 
تک نرخی تا پایان هفته جاری در مجلس خبر داد 
و گفت: اکنون با رشد قابل توجه مصرف بنزین 
آخرین  درباره  زنگنه  نامدار  بیژن  نیستیم.  مواجه 
وضعیت نحوه عرضه بنزین در کشور، گفت: هفته 
جاری وضعیت عرضه بنزین یک یا دو نرخی در 

مجلس شورای اسالمی تعیین تکلیف می شود.

 قالیشویي و مبل شویي ایـران
www. iranwash. ir     ۳2 44 66 66    ۳2 42 4۳ 20 -2   

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

برای اولین بار فرش های خود را اتو کشیده تحویل بگیرید

به اطالع کلیه مالکین ثبتی مزرعه و قنات میاباد پالک 1342 اصلی بخش 2 بیرجند می رساند با توجه به اینکه 
اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند تصمیم دارد نسبت به نقشه برداری و تثبیت حدود و نهایتا صدور سند تک 
برگی موقوفه کربالیی شهربانو و مال زینب اقدام نماید. لذا از کلیه مالکین پالک ثبتی که با امالک موقوفه فوق 
الذکر مجاورت دارند تقاضا می شود از تاریخ انتشار این آگهی در روزنامه ظرف مدت 10 روز در محل پالک های 
مالکیت خود حاضر و نسبت به امضا و معرفی ملک خود اقدام و در غیر این صورت چنانچه تضییع حقی از آنها 

صورت بگیرد، اداره اوقاف و امور خیریه بیرجند هیچ گونه مسئولیتی را نخواهد پذیرفت.

محمد طاهر گرایلی- مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان جنوبی

آگهی مزایده اموال منقول » نوبت  دوم«
نظر به اینکه در پرونده اجرایی شماره 950241 محکوم علیه آقای علی اکبر یوسفی فرزند حسن محکوم است به پرداخت 

مبلغ 363/982/850 ریال بابت اصل خواسته و غیره در حق محکوم له حسین شهابی نژاد و پرداخت مبلغ 17/000/000 ریال بابت حق 
االجرا در حق دولت و با توجه به اینکه در اجرای تبصره ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی از ناحیه شخص ثالث پالک ثبتی به شماره 2 
فرعی از 3950 اصلی واقع در میدان شهید سندروس )میدان فرهنگ( - کوچه ضلع شمال شرقی میدان، ملک دارای ششدانگ عرصه به 
مساحت 120 متر مربع و اعیانی همکف 84 متر مربع و اعیانی زیر زمین 80 متر مربع و اسکلت ساختمان آجری و سقف ها قدیمی و طاق 
ضربی و با آهن نما آجر سنتی و قدمت ساختمان حدود 55 سال و امتیازات آب و برق هرکدام یک امتیاز و گاز دو امتیاز و کاربری مسکونی 
که با توجه به مراتب فوق به مبلغ 897/600/000 ریال کارشناسی گردیده است که از طریق مزایده در روز چهارشنبه  تاریخ 95/06/17 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 

رجبی- مدیردفتر اجرای احکام حقوقی دادگستری بیرجندبه عهده خریدار خواهد بود.

دادگستری جمهوری اسالمی ایران

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده )نوبت دوم(
تاریخ انتشار : 1395/6/2

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده )نوبت دوم(شرکت تعاونی مسکن مهر 9 بیرجند با شماره ثبت 2924 در ساعت 
15:30 روز  شنبه 1395/6/13 در محل مسجد فاطمه معصومه)س( واقع در مهرشهر بین جنت 12و 14  برگزار می گردد. 
از تمامی اعضا دعوت می شود، برای اخذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این مجمع حضور به هم رسانند. ضمناً چنانچه 
عضوی بنا به دالیلی نتواند شخصاً حضور یابد می تواند همزمان با نماینده تام االختیار خویش به دفتر تعاوني مراجعه و برگ 
وکالت نامه را تنظیم و برگ ورود به جلسه مجمع را دریافت نماید. حداکثر آرای وکالتی هر عضو 3رأی و هر فرد غیر عضو 

یک رأی می باشد. 

دستور جلسه:
هیئت مدیره1-تصمیم گیري درخصوص اخراج اعضا طبق ماده 17 اساسنامه 

آگهی مزایده اموال منقول» نوبت دوم«

نظر به اینکه در پرونده اجرایی شماره  94/429 محکوم علیه  آقای فرزاد نجفی  فرزند جان محمد محکوم است به پرداخت 
مبلغ 751/514/466 ریال بابت اصل خواسته و غیره در  حق محکوم له آقای محسن چهکندی و پرداخت مبلغ 27/500/000 ریال بابت 
حق االجرا در حق دولت و  با توجه به تعرفه پالک ثبتی به شماره 3723 فرعی از 250 اصلی بخش 2 بیرجند از ناحیه شخص ثالث در 
اجرای تبصره ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی که حسب نظریه کارشناسی ملک واقع در حاشیه خیابان محالتی پالک 10 به میزان 
سه دانگ مشاع از ششدانگ از پالک فوق معرفی و توقیف که مشخصات ملک میزان عرصه طبق سند 240 متر مربع دارای سه طبقه 
در مجموع با زیربنای حدود 440 متر مربع و 80 متر مربع تجاری می باشد و دارای نمای شمالی و جنوبی سنگ )که ملک فوق داری 2 
سند سه دانگ مشاع از ششدانگ می باشد(  که حدود اربعه شماال به طول 10 متر پی دیواریست به خیابان 40 متری شرقا به طول 24 
متری پی دیواریست به پالک 3724 فرعی و جنوبا به طول 10 متر درب و دیواریست کوچه و غربا به طول 24  پی دیواریست به پی دیوار 
3722 فرعی که ارزش سه دانگ از پالک فوق به مبلغ 6/750/000/000 ریال کارشناسی شده است که از طریق مزایده در روز چهارشنبه  
تاریخ 95/6/17 از ساعت 9 الی10  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- مدیردفتر اجرای احکام حقوقی دادگستری بیرجند

دادگستری جمهوری اسالمی ایران

آگهی حق تقدم شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان درمیان 

)سهامی خاص( ثبت شده به شماره 4۸۱۹ شناسه ملی ۱0۳6006۳2۵۹

در اجرای ماده 169 الیحه اصالحی قانون تجارت، به اطالع کلیه سهامداران شرکت صندوق حمایت از توسعه 
بخش کشاورزی شهرستان درمیان )سهامی خاص( ثبت شده به شماره 4819 می رساند که با عنایت به مصوبه 
مجمع عمومی فوق العاده تاریخ 93/9/19 و تفویض  اختیار عملی نمودن افزایش سرمایه به هیئت مدیره با 
رعایت ضوابط مندرج در مصوبه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص سلب حق تقدم بخشی از سهام جدید 
نظر به اینکه مقرر است سرمایه شرکت از مبلغ 13/657/780/000 ریال به مبلغ 19/780/228/979 ریال 
منقسم به 1/978/022 سهم ده هزار ریالی با نام و از طریق آورده نقدی طی مدت 12 ماه افزایش یابد. لذا از 
کلیه سهامداران محترم شرکت درخواست می شود، از تاریخ نشر این آگهی طبق ماده 167 الیحه اصالح  قانون 
تجارت نسبت به دریافت برگه شرایط الزم عضویت و واریز وجه سهم تعیین شده برمبنای طرح تاسیس استفاده 
نمایند و مبلغ رسمی خرید سهام را به حساب سپرده شماره 710323672 این شرکت نزد بانک کشاورزی 
شعبه اسدیه واریز و اصل فیش مربوطه را به دفتر شرکت واقع در شهرستان درمیان - بلوار وحدت- جنب میدان 

ابوذر- ساختمان مدیریت جهاد کشاورزی به کدپستی 9744145613 تسلیم نمایند.

هیئت مدیره شرکت

داربست مهدی  
انجام پروژه های بزرگ و کوچک ساختمانی 

کفراژ بندی، زیربتن، سن نمایش
 اجاره تخته کار

خرید و فروش لوازم داربست

بلوار فرودگاه - سه راه صیاد شیرازی
32319263- 09151642377- وسیله کار

  با مجوز رسمیبیمه مسئولیت

آگهي فراخوان  مناقصه عمومي همراه با ارزیابي کیفي 
)مناقصه عمومي و  یك مرحله اي شماره  ۱۳۹۵.220۸( نوبت دوم

نام و نشاني دستگاه مناقصه گزار : شرکت گاز استان خراسان جنوبي 
)سهامي خاص(- بیرجند- بلوار پیامبر اعظم )ص( - سایت اداري- ابتداي 
خیابان شهداي نیروي انتظامي- شرکت گاز استان خراسان جنوبي- طبقه 
:  32392000-056 نمابر  اتاق 121- دفتر امور قراردادها - تلفن  اول - 

قراردادها :  056-32400523
موضوع مناقصه : انجام خدمات امداد ، بهره برداري ، گازباني ، تعمیرات و 

توسعه شبکه و انشعابات در سطح ناحیه فردوس
 ، امداد  خدمات  انجام   : پروژه  اجراي  محل  و  کار  مختصر   شرح 
صورتحساب  توزیع   ، کنتور  قرائت   ، گازباني   ، مشترکین   ، برداري  بهره 
مشترکین ، وصول مطالبات ، بازرسي و نظارت بر توزیع گاز ، تعمیرات 
شبکه و انشعابات و اجراي 5000 متر توسعه شبکه و300 انشعاب متفرقه در 
 سطح ناحیه فردوس شامل : )شهرهاي فردوس ، اسالمیه ، سرایان ، آیسک ، 

سه قلعه و روستاهاي تابعه(
هاي  تضمین   : کار  ارجاع  فرآیند  در  شرکت  تضمین  مبلغ  و  نوع 
شماره به  دولتي  معامالت  براي  تضمین  نامه  آیین  در  شده   اعالم 

 123402/ت50659ه- مورخ 1394/09/22- مبلغ تضمین 830.000.000 
ریال )هشتصد و سي میلیون ریال(- ارائه هر گونه چک به عنوان تضمین 

شرکت در فرآیند ارجاع کار مورد قبول نمي باشد.
محل تأمین اعتبار پیمان : بودجه اجرایي این پیمان در بخش خدمات 
امداد ، بهره برداري و گازباني از محل اعتبارات جاري و در بخش تعمیرات و 
توسعه شبکه و نصب انشعابات از محل اعتبارات تخصیصي شرکت ملي گاز 

ایران )منابع داخلی( تأمین مي گردد .
شرایط متقاضیان :

 - دارا بودن حداقل پایه 5 در رشته تأسیسات و تجهیزات و یا رشته  نفت و گاز 
- ارائه گواهینامه تأیید صالحیت ایمني از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعي

- داشتن ظرفیت خالي ارجاع کار و دارا بودن سابقه کاري مشابه

- ارائه مدارک معتبر ثبتي مناقصه گر و مدارک و 
مستندات مذکور در اسناد ارزیابي کیفي 

نکته : ارائه اصل و یا کپي برابر اصل مدارک فوق 
 االشاره در زمان بازگشایي پیشنهادها الزامي است .

برنامه زماني مناقصه :
- مهلت اعالم آمادگي ، دریافت اسناد مناقصه و اسناد ارزیابي کیفي 
پیمانکاران :  از 95/06/01 لغایت 95/06/06 - ) اسناد ارزیابي کیفي پیمانکاران 
 WWW.NIGC-SKGC.IR در سایت شرکت گاز خراسان جنوبي به آدرس
 )قسمت مناقصه و مزایده - فرم هاي الکترونیکي( قابل دانلود مي باشد.(
اداري  وقت  پایان   : کیفي  ارزیابي  اسناد  عودت  مهلت  آخرین   -

95/06/20
- اعالم نتایج  ارزیابي کیفي :  95/06/28 

 95/07/07 چهارشنبه  روز   : مناقصه  اسناد  عودت  مهلت  آخرین   - 
ساعت 11:00

- زمان و مکان بازگشایي پاکت ها : روز چهارشنبه 95/07/07 ساعت 
14:00- سالن جلسات شرکت گاز استان خراسان جنوبي

شرکت هاي واجد شرایط مي توانند برای دریافت اسناد ، همراه با معرفي 
نامه کتبي با ذکر دقیق موضوع مناقصه و همچنین ارائه تصویر برابر با اصل 
شده گواهینامه صالحیت پیمانکاري در حداقل پایه 5 در رشته تأسیسات 
و تجهیزات و یا رشته  نفت و گاز  به آدرس مندرج در متن آگهي مراجعه 
و اسناد ارزیابي کیفي و همچنین اسناد مناقصه را به طور همزمان دریافت 
نمایند . از مناقصه گراني که حداقل امتیاز قابل قبول در ارزیابي کیفي را 
کسب نمایند جهت عودت اسناد مناقصه و بازگشایي پاکت ها دعوت به عمل 

خواهد آمد . 
ضمناً ارائه مدارک و دریافت اسناد مناقصه ، هیچگونه حقي را براي متقاضیان 

برای شرکت در مناقصه ایجاد نخواهد کرد . 
  www.nigc-skgc.ir    ،  www.shana.ir این آگهي در سایت هاي 

ht  قابل رؤیت مي باشد . tp:/ / iets .mporg.ir  ،   
روابط عمومي شرکت گاز استان خراسان جنوبي

آگهی مزایده اموال منقول »نوبت  اول«

اجرایی شماره 950105  پرونده  در  اینکه  به  نظر 
محکوم علیه آقای کاظم ملکی مقدم محکوم است به پرداخت 
مبلغ 348/043/253 ریال بابت اصل خواسته و هزینه دادرسی در 
حق محکوم لها حوا کمیلی و پرداخت مبلغ 16/500/000 ریال 
بابت حق االجرا در حق دولت و با توجه به توقیف پالک ثبتی به 
شماره 7434 فرعی از 249 اصلی بخش 2 بیرجند واقع در خیابان 
پاسداران بین پاسداران 21 و 23 قطعه دوم از نبش پاسداران 
21 و با توجه به موقعیت ملک، حق استفاده تجاری، میزان سهم 
العرصه ، اعیان 50 متر مربع نحوه ساخت و کیفیت مصالح به کار 
رفته و قدمت ساخت بنا، دسترسی 3 متر از دوربرگردان پاسداران 
21 به مبلغ 2/100/000/000 ریال کارشناسی شده است که 
از طریق مزایده در روز سه شنبه  تاریخ 95/6/16 از ساعت 9 
الی10 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 

مدیردفتراجرای احکام حقوقی دادگستری بیرجند

دادگستری جمهوری اسالمی ایران



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424 3
پیرو خاطره زیبا و جذاب خانم زهرا سعادتی0من سه شنبه * 2 شهریور 1395 * شماره 3585

پرورش  و  آموزش  بازنشسته  دبیر  و  مدیر  هم 
دانش  و  امروز  پزشکان  تمام  از  خود  نوبه  به 
وجودم  تمام  با  دیروز  شناس  حق  آموختگان 
خالصانه قدردانی می نمایم مخصوصا خانم دکتر 
افتخارآمیزشان  رفتار  از  قلب  متخصص  کاظمی 
آقای  جناب  همچنین  و  سپاسگزارم  نهایت  بی 
دکتر قائمی رئیس محترم دانشگاه علوم پزشکی 
استان  و  شهر  سالمت  ارتقا  برای  مجدانه  که 

کوشش بی دریغ می نمایند نیز سپاسگزارم
915....947

توحید  پارک  در  شهرداری  چرا  سالم  عرض  با 
برای  هست  ها  بچه  بازی  و  تفریح  محل  که 
کنند  نمی  کاری  سواری  دوچرخه  کردن  ممنوع 
لطفا  هست  سواری  دوچرخه  جای  پارک  مگر 

جلوگیری شود از آوردن دوچرخه 
915...424

 از جناب پرویزی استاندار خواهشمندیم به وزیر 
 . کویرتایر  توسعه  برای  که  هایی  قول  صنعت 
باقران سیمان وکک طبس داده   . قاینات  فوالد 

اند را یادآوری کنند.
915...703

و  رسانی  آب  در  که  کسانی   از  تشکر  و  سالم 
سپیده  خیابان  حاشیه  عناب  درختان  احیای 

همکاری نمودند موفق باشید
936...884

به  مریزاد  دست  واقعا  بگم  سالم..میخواستم  با 
اسبق  شهردار  نژاد  نخعی  مهندس  آقای  جناب 
بیرجند..که گوشه گوشه شهر فعالیت ایشان دیده 
فضای  ایجاد  تا  عمرانی  های  پروژه  میشود..از 
میدان  پارک  اش  تفریحی...نمونه  اماکن  و  سبز 
آزادی ابتدای بلوار امام رضا که با ساخت مسجد 
و..موقعیت خوبی برای استراحت مسافران ایجاد 
کردند..ولی االن شهرداری القل همونا رو بتونه 
نگه داره شاهکار کرده..بهتر نیست یکم به همون 
پارک ابتدای بلوار امام رضا رسیدگی و بازسازی 
بشه تا استراحتگاه خوبی برای مسافران و زایرین 

علی بن موسی الرضا )ع( باشد.
915...214

نیروهای  برگشت  قانون  محترم  استاندار  اقای 
نیرویی  اینکه  نه  باشد  تدبیر  با  باید  قراردادی 
بگویید  را  بوده  محروم  منطقه  در  12سال  که 
با عدالت اسالمی  آیا  برو10سال دیگر هم باش 
همخوانی دارد. در ضمن باعث نارضایتی و ناکار 

آمدی نیروهای برگشتی با سابقه باال می شود.
915....565

در پاسخ به افرادی که بی صبرانه منتظر بازگشت 
نیروهای مرکز استان به اطراف هستند باید گفت 
خودتان و ما که عمری را در ادارات شهرستانهای 
به  انتقال  دانیم  می  بهتر  ایم  گذرانده  اطراف 
مرکز  نیاز  برحسب  و  مسوول  مقامات  صالح 
خدمتمان  به  نیازی  هیچ  شهرستانها  در  بوده.و 
قراردادی  نیروی  ما  بجای  اوال  که  چرا  نیست 
اند.ثانیا همه تان از بیکاری  رفته و پیمانی شده 

پشت میزها چرت میزنید.
915...551

ای  بودی  نوشته  تلخ  آمار  از  آواجان  به  باسالم 
کاش ازآمار)زجر(جوانان مومن وانقالبی روستایی 
و  ارشاد  جای  به  مساجد  متولیان  که  مینوشتی 
تشویق مردم و جوانان بسیجی برای بر پا کردن 
و  دین  از  مردم  و  جوانان  که  نکنند  نمازکاری 
مذهبی که دارند برگردند و دنبال دین ... باشند!!؟ 
وخیلی اما و اگرهای دیگرجوانان سرگردان روستا 

...که بایدمسوولین جواب بدهند
903...394

نکنی  چاپ  را  باقران  سیمان  نامه  غم  جان  آوا 
سیمان  درگردش  سرمایه  اگر  میدانید  مدیونی. 
اندازی  راه  بیخیال  باید  نشه  پرداخت  ماه  همین 
کارگران  افتاده  عقب  حقوق   . بشویم  کارخانه 
تمدید  قابل  غیر  سررسید   . پیمانکاران  .طلب 
وامها.اگر ازهیئت مدیره و دولتی هاکاری ساخته 
ومردم  وعلما  .بزرگان  فقیه  ولی  نماینده  نیست 

وسهامداران منطقه اقدام کنند.
915...564

در  و  هستیم  گرما  فصل  در  اینکه  به  توجه  با 
مرکزیت استان قرار داریم دریغ از یک آبسرد کن 
در خیابان ها. به عنوان مثال خیابان مدرس به 
آن بزرگی آبسرد کن ندارد یک آبسرد کن هست 

که اکثر مواقع خراب است.
936...899

۹۳پروژهبرقرسانیهفتهدولتدرخراسانجنوبیبهبهرهبرداریمیرسد
تسنیم- مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی گفت: به مناسبت هفته دولت 93 پروژه برق رسانی با اعتباری بالغ بر حدود 85 میلیارد ریال در استان به بهره برداری 

می رسد.محمد ابراهیم شرکاء   اظهار کرد: هم زمان با هفته  دولت 93 پروژه  این شرکت از جمله طرح های تامین برق مراکز مختلف کشاورزی، صنعتی، مجتمع های مسکونی 
شهری و روستایی و همچنین روشنایی معابر شهری و روستایی و نیز اصالح و بهینه سازی شبکه های توزیع برق استان به بهره برداری می رسد.

عنابیکهباسیلیصورتخودراسرخنگهمیدارد!
استراتژیک  محصوالت  جمله  از  عناب 
خراسان جنوبی است که دارای بازار محدودی 
بوده و مصرف آن به شکل سنتی است، امروزه 
ارزش آن بعنوان یک ماده دارویی مطرح نیست 
مورد  خانواده ها  در  آجیل  عنوان  به  بیشتر  و 
استفاده قرار می گیرد.به گزارش ایسنا، عناب به  
عنوان یکی از محصوالت استراتژیک خراسان  
جنوبی از گذشته های دور به  علت سازگاری با 
شرایط اقلیمی استان در روستا ها کشت می شده 
در  کشاورزی  باغات  بیشتر  حاضر  است.درحال 
چرا  هستند،  عناب  کشت  زیر  جنوبی  خراسان 
که این محصول باتوجه به اقلیم استان شرایط 
مناسبی برای کشت دارد.در برخی مناطق عناب 
به عنوان محصول اصلی مطرح شده و تطابق 
عالقه  و  محیط  با  محصول  این  سازگاری  و 
اخیر  سال های  در  شده  سبب  عناب  به  مردم 
بیشتر باغات احداثی در استان به این محصول 

اختصاص داده شود. 
شرایط اقلیم خاص منطقه از قبیل کمبود آب 
که از اعصار قدیم مسأله ساز بوده،  باعث شده 
مردم محصوالتی مانند عناب، زرشک و زعفران 

را برای کاشت انتخاب کنند.
سطح  درصد   98 داشتن  با  جنوبی  خراسان  
زیر کشت عناب به  عنوان اولین تولیدکننده این 
محصول در کشور و جهان مطرح است، چنانکه 
برنامه ریزی های  با  محصول  این  از  می توان 
استان  اقتصادی  توسعه ی  راستای  در  صحیح 
گام برداشت.عناب میوه منحصر به فرد خراسان  
جنوبی است و آغاز فصل برداشت آن از اوایل 
شهرهای  در  تازه خوری  به صورت  مردادماه 
روستاهای  در  و  می شود  آغاز  استان  گرمسیر 
سرد  هوای  و  آب  به علت  استان  کوهستانی 
عناب  برداشت  آغاز  مهر  اوایل  معمول  به طور 
است.نبود صنایع تبدیلی و ناشناخته بودن عناب 
بازارهای جهانی و حتی داخل کشور سبب  در 
جنوبی  خراسان  استراتژیک  محصول  که  شده 

چیزی عاید کشاورزان نکند.

محصوالت استراتژیک؛ نیازمند 
تشکیل شورای سیاست گذاری

بنیادملی  رییس  احمدی زاده  سعیدرضا  سید 
ما  مشکل  مهمترین  گفت:  ایسنا  به  نخبگان 
زنجیره  نبود  استراتژیک  محصوالت  بحث  در 
ارزشی است که اگر یک حلقه مفقود شود، کل 
زنجیره از بین می رود.وی با بیان اینکه زنجیره 
ارزشی به معنای این است که به محصوالت 
برداشت توجه شود،  از زمان کاشت، داشت و 
افزود: بحث معرفی به بازارهای داخل و خارج، 
زنجیره  در  باید  فناوری  و  تبلیغات  برندسازی، 
بنیاد  شود.رییس  مطرح  محصول  یک  برای 
اصلی ترین  اظهارکرد:  استان  نخبگان  ملی 
نیازی که برای محصوالت استراتژیک استان 
شورای  تشکیل  دارد،  وجود  عناب  ازجمله 
داد:  ادامه  است.احمدی زاده  سیاست گذاری 
بسته های  حمایت ها،  قالب  در  باید  شورا  این 
و ضوابط  مقررات  و  قوانین  تصویب  تشویقی، 
محصوالت  از  هریک  برای  توسعه  اصلی 

استراتژیک استان را تببین کند.
عناب  محصول  دربحث  اینکه  بیان  با  وی 
باید نیازها سنجیده شود، تصریح کرد: توجه به 
مراحل کاشت، داشت و برداشت، چگونگی نحوه 
ببرد،  تازه خوری عناب که عمرمحصول را باال 
بسته بندی درست و مناسب، گواهی بهداشتی 
فرآوری  و  برندسازی  بحث  محصول،  گرفتن 
آن از جمله موضوعاتی است که باید برای این 

محصول ناب برنامه ریزی شود. 

عناب؛ فرآوری خاصی
 در استان ندارد

رییس بنیاد ملی نخبگان استان گفت: عناب از 
جمله محصوالتی است که دارای بازار محدودی 
این  است،  سنتی  به شکل  آن  مصرف  و  بوده 
ندارد. استان  در  خاصی  فرآوری  محصول 

دارای  عناب  محصول  اظهارکرد:  احمدی زاده 
ارزش افزوده زیادی است که در استان توجه 
می توان  جمله  از  است،  نشده  آن  به  زیادی 
محصول  این  از  دهان شویه  از  استفاده  در 
محصوالت  برای  یادآورشد:  کرد.وی  استفاده 

سمت  به  باید  عناب  جمله  از  استراتژیک 
برند سازی  پیش برویم.

پیش بینی برداشت 4 هزار و ۸۶۰ 
تن عناب خشک

سازمان  رئیس  مطلق  ولی پور  هاشم 
اشاره  با  نیز  خراسان جنوبی  جهادکشاورزی 
به  استان،  در  عناب کشور  درصد  تولید 97  به 
قطب  استان  این  اینکه  علی رغم  گفت:  ایسنا 
رسمی  صادرات  اما  است،  کشور  عناب  تولید 
اشاره  با  مطلق  نداریم.ولی پور  را  محصول  این 
از  عناب  تن   860 و  هزار   4 ساالنه  تولید  به 
باغستان های خراسان جنوبی، اظهارکرد: در حال 
حاضر 2 هزار و 862 هکتار از اراضی کشاورزی 
استان زیر کشت درخت عناب قرار دارد.وی با 
بیان اینکه سال گذشته از دو هزار و 862 هکتار 
سطح زیر کشت عناب  حدود چهار هزار و 860 
بیان  است،  برداشت شده  تن محصول خشک 
کرد: پیش بینی می شود، امسال نیز همین میزان 

محصول از باغستان های استان برداشت شود.
ادامه  استان  کشاورزی  جهاد  سازمان  رئیس 
داد: در حال حاضر بالغ بر 9 هزار نفر بهره بردار 
عناب  محصول  کشت  به  جنوبی  خراسان  در 

به  مربوط  آن ها  بیشترین  که  هستند  مشغول 
شهرستان سربیشه است.

صادرات رسمی عناب به کشورهای 
خارجی نداریم

وی، بهبود کمی و کیفی محصول عناب برای 
صادرات را از مهم ترین اهداف جهاد کشاورزی 
قانون حمایت  باید  افزود:  و  کرد  عنوان  استان 
صادراتی برای این محصول استراتژیک استان 
جامع  برنامه  تهیه  کنیم.ولی پورمطلق  تنظیم 
این  در  راهکارها  دیگر  از  را  عناب  محصول 

اینکه  به  توجه  با  افزود:  و  کرد  ذکر  بخش 
به  کشور  عناب  محصول  درصد   97 تولید 
ظرفیت  از  باید  دارد،  تعلق  جنوبی  خراسان 
سرمایه گذاری در این بخش  بیشتر ورود شود.
وی با بیان اینکه تاکنون صادرات رسمی عناب 
به کشورهای خارجی نداشته ایم، عنوان کرد: با 
به  استان  به سایر  تولیدی  این وجود محصول 
یزد  کرمان،  تهران،  خراسان رضوی،  خصوص 
می شود.رئیس  صادر  بلوچستان  و  سیستان  و 
سازمان جهاد کشاورزی استان ادامه داد: تمامی 
عناب کاران استان می توانند با مراجعه به ادارات 
جهاد کشاورزی استان از کمک های بالعوض 
و تسهیالت ویژه آبیاری نوین استفاده کنند.به 
گفته وی بر اساس آخرین سرشماری ها در حال 
بردار  بهره  نفر   845 و   هزار   82 تعداد  حاضر 
که  هستند  فعال  استان  کشاورزی  بخش  در 
شهرستان قاین با 12 هزار و 725 نفر بیشترین 

آمار را به خود اختصاص داده است.

خاص  توجه  جنوبی  خراسان  عناب 
برای تولید و بازاریابی را طلب می کند

گیاهان  دهکده  مدیرپروژه  پویان  محسن 

نیز  خراسان جنوبی  جهاددانشگاهی  دارویی 
در  آن  میوه  و  عناب  درخت  گفت:  ایسنا  به 
گذشته های بسیار دور مورد استفاده انسان بوده 
است.وی افزود: اسناد تاریخی نشان می دهد که 
عناب در هزاره ی دوم پیش از میالد در چین و 
هندوستان و ایران باستان مورد استفاده دارویی 

قرار می گرفته است.
این کارشناس گیاهان دارویی تصریح کرد: در 
طب گیاهان ایران و به ویژه بعد از اسالم استفاده 
از عناب گسترش بیشتری پیدا کرده و در متون 
فارسی و عربی و گوشه و کنار ایران پهناور به 

نام های مختلفی خوانده می شود.

زیرکشت  سطح  بیشترین  کرد:  اظهار  پویان 
و  جنوبی  خراسان   به  مربوط  ایران  در  عناب 
باغات عناب  و  بیرجند است  به ویژه شهرستان 
بیرجند به سمت شرق و تا مرز افغانستان کشیده 
دارویی  گیاهان  دهکده  می شود.مدیرپروژه 
بیرجند  توابع  در  گفت:  استان  جهاددانشگاهی 
باغات عناب یکدست مشاهده می شود که درآمد 
اصلی روستاییان را تشکیل می دهد و بیشترین 
مربوط  جنوبی  خراسان   عناب  زیرکشت  سطح 
درمیان،  سربیشه،  بیرجند،  شهرستان های  به 

نهبندان و قائن است.
در  عناب  پراکنش  نقشه   داد:  ادامه  پویان 
شرایط  در  گیاه  این  که  می دهد  نشان  ایران 
مختلف آب و هوایی قادر به ادامه حیات است 
و دامنه بردباری اکولوژیک وسیعی از خود نشان 
دوستدار  عناب  درخت  شد:  یادآور  می دهد.وی 
تا  را  سرد  شرایط  اما  است  گرم  هوای  و  آب 
و  می کند  تحمل  نیز  سانتی گراد  درجه ی   21-

به خشکی و شوری آب مقاوم است.
دارویی  گیاهان  دهکده  مدیرپروژه 
جهاددانشگاهی استان تصریح کرد: عناب یکی 
خراسان   استراتژیک  محصوالت  مهم ترین  از 
برای  مهم  اقتصادی  محصوالت  از  و  جنوبی 

کشاورزان و باغداران به شمار می آید و با توجه به 
حدود 90 درصد سطح زیرکشت عناب ایران در 
خراسان جنوبی، توجه خاص و ویژه ای را برای 
بهبود تولید و بازاریابی و فروش را طلب می کند.
به  اشاره  با  دارویی  گیاهان  کارشناس  این 
این که ریشه، ساقه، برگ و میوه عناب در گیاه 
درمانی مورد استفاده دارد، افزود: جوشانده ریشه 
برای  برای کاهش تب و گرد ریشه آن  عناب 

ترمیم زخم ها مفید است.
پویان تصریح کرد: میوه  عناب برای تصفیه  
سینه  نرم کننده  و  هاضمه  به  کمک  خون، 
مورد استفاده بوده و هسته عناب خواب آور و 

مقوی  اعصاب،  آرام کنندگی  است.وی،  مخدر 
عمومی بدن، مقوی معده، ضد سرفه و کمک 
عناب  خواص  دیگر  از  را  خوابیدن  راحت  به 
عنوان کرد و افزود: عناب از گیاهان خون ساز 
است و برای گرفتگی صدا و خشونت حلق از 

آن استفاده می شود.

جهاددانشگاهی خراسان جنوبی، به 
دنبال اجرای کلکسیون اکوتپ های 

محلی عناب

سکینه کهنسال واجارگاه عضو گروه پژوهشی 
خراسان جنوبی  جهاددانشگاهی  دارویی  گیاهان 
اینکه  به  اشاره  با  ایسنا  با  گو  و  گفت  در  نیز 
کلکسیون  اجرای  دنبال  به  جهاددانشگاهی 
اکوتپ های محلی عناب است، گفت: این مرکز 
مختلف  ژنوم هاي  یافتن  برای  خود  جستجوی 
برای  آن  معرفي  و  نگهداري  وحفظ،  عناب 

جلوگیري از انقراض آغاز کرده است.
و  اساسي ترین  از  یکي  امر  این  افزود:  وی 
امور در شناسایي و معرفی کردن  ابتدایي ترین 

ارقام و واریته هاي مختلف عناب است.
شناسایي  یقین  طور  به  اظهارکرد:  کهنسال 

در گونه هاي باغي به دلیل اینکه دامنه اقلیمي 
از  مشکل تر  دارد،  رویش  برای  متنوعتري 
محصوالت زراعي بوده و کاری وقت گیر و زمان 
بر است که با تصویب اعضای گروه پژوهشی 
مقرر شده از پژوهش های قبلی اساتید صاحب 

نظر در راستای پیشبرد کارها استفاده شود.

تأسیس ژرم پالسم و جمع آوری 
ژنوم درخت عناب

دارویی  گیاهان  پژوهشی  گروه  عضو 
این طرح  در  بیان کرد:  استان  جهاددانشگاهی 
سرانجام به بیان و معرفی ارقام عناب برای ایران، 
ارائه گزارش کاملی از ویژگی های مرفولوژیکی، 
فیزیولوژیکی و فنولوژیکی، تهیه نسخه ژنتیکی 
عناب  برتر  ژنوتیپ های  ایران، شناسایی  عناب 
بیماری های  و  آفات  شناسایی  تکثیر،  برای 
درخت عناب، بررسی روش های تکثیر درخت 
عناب و ریشه یابی بومی بودن عناب در ایران 
می پردازد.وی تصریح کرد: در زمینه شناسایي 
موثقي  تحقیق  عناب  در  گیاهي  ژنوم هاي 
به  استناد  با  بتوان  که  است  نپذیرفته  صورت 

آن، به معرفي ارقام ایران پرداخت.
این  در  جهاددانشگاهی  گفت:  کهنسال 
خصوص درصدد برآمده به شناسایي اکوتیپ هاي 
متعارف و  ارقام بومی بر اساس شکل ظاهري 
میوه در مرکز استان خراسان جنوبي که بیشترین 
سطح زیر کشت عناب “بیش از 90 درصد” را 
در سطح کشور  داراست و سایر شهرستان های 
این استان عناب خیز بپردازد.وی افزود: در این 
راستا جهاددانشگاهی برنامه های مدون از جمله 
در  عناب کاري  مناطق  مکان یابي  و  شناسایي 
استان و شهرستان هاي تابعه، تعیین روستاهاي 
خراسان جنوبی با گسترش بیشتر عناب، انجام 
عملیات هاي صحرایي مشاهده اي وکوهپیمایي 
و پرسش از افراد پیشرو و راه بلد مناطق استان 

را پیگیری کرده است.
اجرا  پژوهشی  تیم  کرد:  تصریح  کهنسال 
کلکسیون  اندازی  راه  و  شناسایی  کننده طرح، 
خراسان  جهاد دانشگاهی  در  عناب  اکوتیپ 
جنوبی معتقدند با تمام اهمیتی که محصوالت 
نظیر  جنوبی  خراسان  در  موجود  استراتژیک 
عناب در اقتصاد منطقه داشته و دارند، در عرصه 
مورد  اکوتیپی  زمینه های  در  بویژه  پژوهش 

بی توجهی قرار گرفته اند.
دارویی  گیاهان  پژوهشی  گروه  عضو 
جهاددانشگاهی استان گفت: با توجه به اهمیت 
اولین  عناب،  دارویی  و  استراتژیکی  اقتصادی 
قدم برای برنامه های اصالحی عناب، اطالع از 
تنوع ژنتیکی و خویشاوندی میان ژنوتیپ ها و 
باالی  تنوع  که  است  آن  مختلف  اکوتیپ هاي 
ژنتیکی بین اکوتیپ ها نشان  دهنده آن است که 
می تواند زمینه مناسبی برای به نژادی این گیاه 

ارزشمند فراهم آورد.
کهنسال خاطرنشان کرد: از سویی این تیم 
برتر  ارقام  تولید  زمینه  کردن  فراهم  درصدد 
در استان خراسان جنوبی است که بتوانیم به 
کلکسیونی  و  کرده  زراعی  توصیه  کشاورزان 
به  منطقه  استراتژیک  محصوالت  از  نیز 
استان  مرکز  در  الگویی  مزرعه  عنوان 
شود  تاسیس  بار  اولین  برای  جنوبی  خراسان 
سایر  برای  آینده  پژوهشی  طرح های  در  که 
محققین نیز می تواند راهگشا باشد.باید گفت؛ 
سنجیده  نیازها  باید  عناب  محصول  برای 
شناخت  و  تولید  اقتصادی  بررسی  با  و  شود 
و  برنامه ریزان  برای  را  راه  موجود،  تنگناهای 

سیاست گذاران بخش کشاورزی هموار کرد.

نظر به اینکه عملیات نقشه برداری ششدانگ 9 قطعه زمین به شماره پالک های 496، 478، 
474، 468، 458، 450، 445، 459، 475 فرعی از یک اصلی واقع در اراضی قصبه بیرجند 
بخش 2 شهاباد انجام گردیده است. لذا از کلیه مالکین مشاعی ششدانگ پالک های فوق الذکر 
تقاضا می گردد از تاریخ انتشار به مدت ده روز تصویر اسناد مالکیت خود یا گواهی ثبتی دال 
بر مالکیت پالک های مذکور را به اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان بیرجند واقع در خیابان 
مطهری تحویل دهند، تا پس از بررسی نسبت به تنظیم تقسیم نامه و نهایتاً صدور اسناد 
مالکیت اقدام گردد. در صورت عدم ارائه سند مالکیت هیچ گونه اعتراضی در مورد تضییع حق 

سایر مالکین پذیرفته نیست.
محمدطاهرگرایلی-مدیرکلاوقافوامورخیریهخراسانجنوبی

»اطالعیه«
آگهینوبتدومثبتنامانتخاباتاتحادیههایصنفی

بدینوسیله کلیه اعضای محترم 1- صنف فروشندگان پوشاک، خرازی، کفاشان و لوازم خانگی 
2- صنف نانوایان، قنادان و اغذیه فروشان 3- صنف خواربارفروشان و فروشندگان میوه و تره بار 
شهرستان درمیان که دارای پروانه کسب معتبر می باشد می توانند برای شرکت در هیئت مدیره 
وبازرسان اتحادیه های فوق از تاریخ 95/5/25 ظرف مدت 10 روز برای ثبت نام به دبیرخانه 

انجمن واقع در نمایندگی صنعت، معدن و تجارت درمیان )واحد اصناف( مراجعه نمایند. 
اتاقاصنافشهرستاندرمیان

روزچهارشنبه۹5/06/0۳ساعت۹صبح برگزار نماید. هم استانی های عزیز 
می توانند نظرات و پیشنهادات خود 
را از طریق راه های ارتباطی ذیل با 

روزنامه اعالم نمایند.
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ناسادرفضادفاترتجاریمیسازد
ایسنا - ناسا پس از 15 سال ایستگاه فضایی بین المللی را برای کسب و کار آماده خواهد کرد. ناسا در حال جمع آوری ایده های مختلف از 
شرکت های خصوصی برای استفاده از این آزمایشگاه در حال چرخش در جهت اهداف تجاری و ایجاد یک بازار در فضا است. شرکت های 
تجاری هم اکنون در حال نزدیک شدن به ناسا برای استفاده از ایستگاه فضایی بین المللی در جهت اهداف تجاری خود هستند.

مناسبت ها

 همکاری سازمان محیط زیست و
 پلیس فتا برای مقابله با حیوان آزاری

رئیس  و  جمهور  رئیس  معاون  ابتکار  معصومه 
اینستاگرامش  سازمان حفاظت محیط زیست در 
خبر از همکاری این سازمان و پلیس فتا در جهت 
شناسایی عوامل کشتار حیوانات داد. به گزارش 
جام جم آنالین ، ابتکار نوشت: در یکی دو سال 
اخیر جامعه بارها با عکس ها، فیلم ها و شواهدی 

از حیوان آزاری روبرو شد که به راستی احساسات 
مردم را جریحه دار کرد؛ اعمالی غیر انسانی که 
مدیرکل  زند.  می  سر  مریض  های  آدم  از  فقط 
به  پاسخگویی  و  عملکرد  ارزیابی  بازرسی  دفتر 
با  اخیرا  شکایات سازمان حفاظت محیط زیست 
اعالم این خبر تاکید کرد که قرار محکومیت این 
متخلفان از سوی مراجع ذی صالح یا صادر شده 

یا در حال پیگیری است.

نوزادان با لهجه خاص
 سرزمین خود گریه می کنند

کامرونی  چینی،  نوزادان  با  آلمانی  نوزادان  فریاد 
ایسنا،  گزارش  به  است.  متفاوت  فرانسوی  یا 
آلمان  “وورتسبورگ”  شهر  دانشگاه  زبان شناسان 
دلیل این تفاوت را ویژگی های آوایی می دانند که 
در زبان مادری موجود است و کودک از والدین خود 
به دست می آورد. متخصصان نتیجه گرفته اند که 
نوزادان می کوشند صدای مادر را در ذهن خود ثبت 
کنند و این اقدام آنها بالفاصله پس از تولد صورت 

می گیرد، نه به هنگام سخن گفتن کودک.

بازیگر سریال »شهرزاد« خواننده شد

»مهدی سلطانی« بازیگر سرشناس تئاتر، سینما و 
تلویزیون ، آلبوم موسیقی خود را منتشر می کند. این 
بازیگر که تا کنون دو قطعه با صدای خود در فضای 
مجازی منتشر کرده، قصد دارد قطعات دیگری تولید 

کرده و در اختیار مخاطبین قرار دهد. بیشتر آثاری که 
با صدای مهدی سلطانی شنیده خواهد شد، قطعات 
خاطره انگیز قدیمی هستند که با تنظیم هایی جدید 

در اختیار مخاطبین قرار خواهند گرفت.

چاپ کتابی که هیچ کس
 نمی تواند آن را بخواند

یک انتشارات اسپانیایی حق چاپ دست نوشته ای 
تاریخی را خریده که هیچ کس نمی داند به چه 
زبانی نوشته شده و موضوع آن چیست. به گزارش 
ایسنا، »گاردین« نوشت: دست نوشته ای که شش 

قرن قدمت دارد در خزانه دانشگاه »ییل« آمریکا 
نگهداری می شود و زبان آن هنوز ناشناخته است. 
کتاب  این  دارد  قصد  اسپانیایی  انتشارات  یک 
گنجینه  از  خاص  مناسبت های  در  تنها  که  را 
»ییل« خارج می شود منتشر کند. در حاشیه  این 
دست نوشته تصاویری از گیاهان متنوع وعجیب و 

نقاشی هایی از زنان دیده می شود. 

جوان  نیا  حمید صالحی   - کاری  نسرین 
با اعتماد به نفس بیرجندی  متولد سال 68، 
تخصصی  دکتری  دانشجوی  اکنون  هم 
اپیدمیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی تهران در 
او که  خانواده ای ساده و معمولی متولد شد 
از ابتدای زندگی مشکالت فراوانی داشت به 
مادر  پدر و  لطف خدا و تالش و دعای خیر 
حل شد. وی مهم ترین و بهترین ثروت برای 
خوب بودن و موفقیت را دعای خیر پدر و مادر و 
تالش و پشتکار و لطف خدا در زندگی می داند.
او معتقد است جایگاه کنونی را مدیون دعای 
خیر پدر و مادر، لطف خدا و تالش هایش است.  
برتر  رتبه  به کسب  توان  او می  افتخارات  از 
کنکور کارشناسی ارشد، کسب رتبه اول کنکور 
دکتری تخصصی سال 92 ، داور برتر اولین 
کنگره ملی دانشجویان علوم بهداشتی کشور، 
پژوهشگر برتر مرکز تحقیقات جراحی های کم 
تهاجمی دانشگاه علوم پزشکی ایران 1393 و 
دبیر برگزیده مرکز پژوهش های دانشجویان 

علوم پزشکی تهران نام برد. 
با این جوان موفق همشهری گفتگویی داشتیم 

که در زیر می خوانید:

دوست داریم بیشتر با خانواده شما 
آشنا شویم، مخصوصاً بابت نقش 

تربیتی که خانواده در زندگی فردی و 
اجتماعی تان داشته اند؟

در تمام مراحل تحصیلی نقش خانواده بسیار 
مهم بوده است، به گونه ای که در هر وضعی 
خانواده از من حمایت کرده اند و مشوق من 
بوده اند، برای مثال پدرم همیشه می گفتند 
اگر الزم باشد برای تحصیل فرزندان، قرض 
کنم و یا مثال فرش خانه را بفروشم ولی شماها 
درستان را بخوانید، این حمایت و تشویق ها 
در کنار دعای خیرشان بهترین و مهم ترین 
 نقش را در تحصیل من داشتند. در کنار این ها
که  دوستانی  و  اساتید  کمک  و  راهنمایی 
من  تحصیلی  پیشرفت  در  بودند،  کنارم  در 
به  من  عالقه   ، این  بر  عالوه  بودند.  موثر 

در  ریزی  برنامه  و  پژوهش  و  اپیدمیولوژی 
راستای این موضوع از دیگر علل رسیدن به 

این جایگاه می باشد.

لطفا از  سوابق تحصیلی
 خودتان بگویید؟

در سال 1392 رتبه یک را در کنکور دکتری 
در  و  نموده  کسب  اپیدمیولوژی  تخصصی 
شدم،  پذیرفته  تهران  پزشکی  علوم  دانشگاه 
رتبه شش  با  نیز  ارشد  کارشناسی  مقطع  در 

در دانشگاه علوم پزشکی تهران پذیرفته شدم، 
علوم  دانشگاه  کاردانی  دوره  است  ذکر  قابل 
پزشکی بیرجند و کارشناسی را در علوم پزشکی 

اصفهان سپری کردم.

جایگاه کشور ما در پژوهش علوم 
پزشکی در چه سطحی است؟ 

در سال های اخیر پژوهش در کشور و به ویژه 
در علوم پزشکی رشد قابل توجهی داشته است 
و جایگاه مناسبی از نظر تولید علم دارا می باشد، 
در کنار این پیشرفت، توجه به کیفیت، انتشار 
مقاالت با کیفیت باال و کاربردی بودن آن نیز 

باید مد نظر محققین قرار گیرد.

قصد دارید به شهر بیرجند برگردید
 و در اینجا به شغلتان ادامه دهید؟

قطعا هر کسی دوست دارد در شهر خودش 
باشد و بتواند خدمتی به مردم شهرش بکند و 
به نظرم آدم به شهرش دینی دارد که از طریق 
کار و خدمت به مردم می تواند آن را ادا کند، اما 
اینکه شرایط شغلی در بیرجند مهیا باشد یا نه 
دست من نیست، ولی همیشه یکی از آرزوهایم 

به  است،  بوده  کار  برای  بیرجند  به  بازگشت 
 طوری که تا کنون در چندین شهر موقعیت هایی

بوده است، اما اصال به آن  فکر نکرده ام.

برای شهر بیرجند و استان
 هم برنامه ای دارید؟ 

بیرجند و استان خراسان جنوبی دارای قابلیت 
باشد، می  نظر  هر  از  باالیی  بسیار   های 

مهربانی  و  خونگرم  مردمان  اینکه  ویژه  به 
به  دارند.  را  بهترینها  شایستگی  لذا  و  دارد 
نظرم داشتن برنامه و مطالعه جامع سالمت 
با  که  است  ضروری  استان  و  بیرجند  در 

حمایت علمی مسئوالن و همکاری تیم قوی 
ای برنامه  و  مطالعه  چنین  توان  می   علمی 

برای  استان  از وضع سالمت  اطالع  برای  
برنامه ریزی بهتر تنظیم کرد.

خاطره ای از زمان تحصیل
 و تدریس دارید بیان کنید؟

بهترین خاطره من در دوران تحصیل، بودن 
اساتید با اخالق، دلسوز و مهربان بوده است، 
که من عالوه بر اینکه از آن ها علم و درس 

گذشت  و  اخالق  زندگی،  درس  ام،  آموخته 
فراگرفته ام.

در چه جشنواره هایی شرکت کردید 
و چه مقام هایی کسب کردید؟

متاسفانه به دلیل درگیری های علمی که داشتم 
کمتر فرصت شرکت در جشنواره ها را پیدا کردم. 
در عین حال در دانشگاه علوم پزشکی تهران 
های پژوهش  مرکز  برگزیده  دبیر  عنوان   به 

دانشجویان، در دانشگاه علوم پزشکی ایران به 
 عنوان پژوهشگر برتر مرکز تحقیقات جراحی های

کم تهاجمی )2 بار( و همچنین در کنگره ملی 

دانشجویان علوم بهداشتی کشور به عنوان داور 
برتر انتخاب شدم.

مشکل استان خراسان جنوبی 
را در پژوهش علوم پزشکی
 و بهداشت در چه می دانید؟

با توجه به پتانسیلی که در استان وجود دارد، 
با برنامه ریزی بهتر می توان جایگاه بهتری 
را برای شهر و استان متصور بود. برای مثال 
به نظرم داشتن یک پژوهش جامع در مورد 
جایگاه  یا  باشد،  می  الزم  استان  سالمت 
پژوهش در علوم پزشکی و بهداشت در استان 
می تواند بهتر شود. همچنین به نظر من داشتن 
 مجالت با نمایه های معتبر برای دانشگاه ها،
ها،  پژوهش  در  استان  مشکالت  به  توجه 
افزایش همکاری با سایر پژوهشگران و توجه 
به کیفیت در انجام تحقیقات علوم پزشکی و 

بهداشتی در استان مفید می باشد.

چه انتظاری از مسئوالن دارید؟
 قطعا توجه به نیرو های جوان و بومی استان 
می تواند باعث کمک به پیشرفت استان شود، 
جوانان مستعد و بومی زیادی هستند که دلسوز 
و به فکر شهر و استان هستند، استفاده از این 

افراد می تواند بسیار مفید باشد.

نظر شما راجع به ورزش چیست؟ 
ورزش برای سالمتی و تفریح ضروری است، 
انجام  کاری،  و  درسی  های  برنامه  کنار  در 
برای  سالم  تفریحی  های  فعالیت  و  ورزش 

زندگی ضروری می باشد.

و اما شیرین ترین خاطره؟
تحصیل،  دوران  در  اتفاق  ترین  شیرین 
در  تهران  پزشکی  علوم  دانشگاه  در  قبولی 
مقطع دکتری تخصصی رشته اپیدمیولوژی، 
به  بیرجند  جهادی  اردوهای  در  شرکت 
در  که  اتفاقاتی  و  دانشجویان  سایر  همراه 

طی اردو رخ داد.

گفتگوییاختصاصیباحمیدرضاصالحینیادانشجویدکتریتخصصیدانشگاهعلومپزشکیتهران

2 شهریور؛ آغاز هفته دولتآرزو می کنم برای کار به شهرم برگردم

انفجار دفتر نخست وزیری در هشتم شهریور سال 
1360 و شهادت دو یار دیرین امام )ره( و انقالب و 
دو اسوه علم و تقوا، شهید محمد علی رجایی، رئیس 
جمهور و محمد جواد باهنر، نخست وزیر که نمونه 
ای از دولتمردان مردمی بودند و نیز به منظور آشنایی 
مردم با فعالیت ها و بیان اهداف و برنامه های آینده 
دولت، هفته ای به نام هفته دولت نامگذاری شده 

است که از دوم تا هشتم شهریور می باشد. علت 
نام گذاری چنین هفته ای این است که دولت شهید 
از  پس  که  بود  مکتبی  و  دولت  نخستین  رجایی، 
حاکمیت لیبرال ها بر کشور، عهده دار امور شد. این 
دولت در آن دوره بحرانی، بیش ترین حد تالش و 
کوشش را برای خدمت به اهداف مقدس انقالب از 
خود نشان داد، تا آنجا که جان خویش را سر آن نهاد.

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای محمدرضا باقی دارای شماره شناسنامه 10 به شرح دادخواست به کالسه 950329 این شورا درخواست صدور گواهی 

حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد باقی به شناسنامه 512 در تاریخ 1395/05/14 در اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- آقای حسن رضا باقی فرزند محمد به ش.ش 2 صادره از ح 2 بیرجند متولد 
1334/02/04 پسر متوفی2- آقای غالمرضا باقی فرزند محمد به ش.ش یک صادره از ح 2 بیرجند متولد 1347/01/19 پسر متوفی3- آقای 
علیرضا باقی فرزند محمد به ش.ش 2 صادره از ح 2 بیرجند متولد 1339/01/02 پسر متوفی 4- آقای محمدرضا باقی فرزند محمد به 
ش.ش 10 صادره از ح 2 بیرجند متولد 1341/01/01 پسر متوفی5- خانم سکینه باقی فرزند محمد به ش.ش 8 صادره از ح 2 بیرجند 
متولد 1336/05/07 دختر متوفی6- خانم فاطمه طوران باقی فرزند محمد به ش.ش 13 صادره از ح 2 بیرجند متولد 1345/06/02 دختر 
متوفی7- خانم رقیه عابدینی  فرزند غالم به ش.ش 503 صادره از ح 2 بیرجند متولد 1315/02/02  همسر متوفی . اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را یک مرتبه آگهی می نماید، تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد، از تاریخ نشر آگهی 

ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.
اسماعیلیوسفی-قاضیشورایحلاختالفشهرستانخوسف

دادگستری جمهوری اسالمی ایران

آگهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد رهنی(
به استناد مواد 121 و 122 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی ششدانگ یک باب منزل شامل پالک ثبتی 1630 فرعی از 184 فرعی از یک اصلی بخش 2 به نشانی بیرجند، خیابان مفتح 2، پالک 

15 ملکی آقای علی آشوری فرزند محسن شماره شناسنامه 277 و شماره ملی 0651592704 که سند مالکیت آن ذیل ثبت 33747 صفحه 596 دفتر جلد 213 -  امالک بیرجند به نام وی صادر و تسلیم گردیده 
است با حدود چهارگانه ذیل به شرح پرونده ثبتی: شماالً اول به طول 8/05 متر دیوار به دیوار پالک 1171 فرعی دوم به طول 9/60 متر دیوار به دیوار پالک باقیمانده 180 فرعی شرقاً اول به طول 8/20 متر دیوار 
به دیوار پالک 179 فرعی دوم به طول 16/10 متر دیوار به دیوار پالک 995 فرعی جنوباً به طول 16/90 متر درب و دیواریست به کوچه غرباً به طول 23/5 متر درب و دیواریست به خیابان و فاقد حقوق ارتفاقی 
می باشد که اصل ملک به موجب سند رهنی شماره 128216 تاریخ 1392/11/17 دفتر 16 بیرجند در قبال مبلغ هشت میلیارد و ششصد و نه میلیون و پانصد و نود هزار ریال موضوع بدهی آقای افشین آشوری 
فرزند علی دارنده شماره شناسنامه 347 و شماره ملی 0937841552 و مازاد آن طی سند رهنی شماره 128862- 93/01/23 نزد دفترخانه اسناد رسمی 16 بیرجند در قبال مبلغ 4/649/180/000 ریال بدهی 
آقای فرید فروزانفر فرزند غضنفر دارنده شماره شناسنامه 147 و شماره ملی 0651788374 در رهن تعاونی اعتباری ثامن االئمه )ع( شعبه بیرجند قرار گرفته است. چون متعهدین ظرف مدت مندرج در سند به 
تعهدات خویش عمل ننموده اند، بستانکار مستند به ماده 34- اصالحی قانون ثبت از دفترخانه مربوطه راجع به وصول مبالغ به ترتیب 8/609/590/000 و 4/649/180/000 ریال طلب خویش تقاضای صدور اجراییه 
علیه وام گیرندگان و راهن با مشخصات فوق را نموده که پرونده هایی تحت کالسه 9400273 و 9400274 در این خصوص نزد اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند تشکیل شده است. پس از ابالغ اجرائیه و انقضای 
مهلت مقرر قانونی به دلیل اینکه متعهدین بدهی خویش را پرداخت یا نزد صندوق ثبت تودیع ننموده اند، بنا به درخواست بستانکار نسبت به ارزیابی مورد رهن اقدام و پس از رسیدگی به اعتراضات واصله مستند 
به رای وحدت رویه  صادره از شورای عالی ثبت و بر طبق نظریه هیئت سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری وارده به شماره 95002069 - 95/4/29 ششدانگ مورد وثیقه به صورت یکباب منزل و ساختمان 
قدیمی با عرصه ای به مساحت 412/85 مترمربع مشتمل برطبقه همکف و زیر زمین و دو دربند مغازه که اعیان ملک در طبقه همکف به مساحت 190 متر مربع، دارای سه خواب، هال و آشپزخانه و در زیرزمین 
به مساحت 191/5 متر مربع و دو دربند مغازه به متراژ 30 متر مربع می باشد، سیستم گرمایشی موتورخانه و سرمایشی کولرآبی و نمای ساختمان دارای قاب آجر سه سانت و بقیه سیمانی، دارای امتیاز آب و گاز 
شهری هرکدام یک امتیاز و برق سه امتیاز به مبلغ 10/734/100/000 ریال ارزیابی و قطعیت یافته است و بنا به تقاضای بستانکار در روز یکشنبه تاریخ 95/7/18 از ساعت 9 الی 12 ظهر در محل اداره اجرای اسناد 
رسمی بیرجند واقع در میدان شهدا در قبال مطالبات بستانکار به شرح فوق الذکر از طریق مزایده به فروش خواهد رسید. ضمناً به موجب گواهی مرتهن طی نامه وارده به شماره 95002508- 95/5/26 مورد مزایده 
تا تاریخ 1396/2/14 بیمه می باشد. مزایده حضوری و نقدی از مبلغ ارزیابی شده فوق شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی واگذار می شود. به موجب جوابیه شماره 301/94/15471- 1394/08/10  اداره ثبت 
اسناد و امالک شهرستان بیرجند ملک مورد تقاضا در بازداشت غیر نمی باشد. الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد 
و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد برعهده برنده مزایده است که در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از 
محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد. حقوق دولتی به شرح ماده 40- آیین نامه اجرا وصول می گردد. چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد، مزایده روز اداری بعد از تعطیل در همان ساعت و مکان مقرر 

برگزار و هرگاه متعهدین تا قبل از تنظیم صورتجلسه مزایده اقدام به پرداخت تعیین تکلیف بدهی خویش نمایند از انجام مزایده خودداری می گردد.
تاریخانتشار:95/6/2-غالمرضادادی-رئیسادارهاجرایاسنادرسمیبیرجند

زندگیآفرینششاهکاریماندگاراست
درتحققاینآرمانهمقدم
باشماخواهیمبود
سازنده انواع کابینت، 
 کمد،  غیره...... با صفحه ضد آب و
 زیر ظرفشویی ضد آب با شرایط پرداخت ماهیانه

 از 2 ماه تا 8 ماه با چک  بدون ضامن و بدون بهره 
 با بیمه آتش سوزی و زلزله به مدت یک سال در خدمت شما همشهریان عزیز هست
آدرسبیرجندخیابانمدرستقاطع15خردادروبهرویبانکصادراتقطعهچهارمسمتراست

بامدیریت:مسعودعلیزاده09153410668-09153410668

چهارراه به نرسیده رجایی، خیابان
کوشهای،مقابلبانکملی،پالک95
32318382-09155614417

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

مسیر مشهد و  زاهدان
 09159618581- 09363448729  فاروقی

محالتی - بین توحید و مدرس   09153619297
سقف کاذب ، کناف ، پارکت ، کف پوش ، PVCایزوگــام  مصطفی هریوندی

 09151630741 - رحیمی
بیست متری سوم ، روبروی حج و زیارت

آدرس:نبــشمـدرس57
09128664599خرمشاهی/09155629368عرب

   کاغذ دیواری، کناف دکوراتیو،پارکت ،کفپوش
طــراحــان برتـــر

بااقساطبلندمدتبدونکارمزدبرایعموم
زیبایی خانه خود را با مشاوره رایگان در منزل از ما بخواهید

09158994086 - 09151104086  رسولی                100 درصد تضمینی
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اسراری که در دانشگاه آموزش نمی  دهند

سه شنبه *2 شهریور  1395 * شماره 3585

آیه روز  

سوگند به نفس و آن كس كه آن را درست كرد سپس پليدكارى و پرهيزگارى اش را به آن الهام كرد 
كه هر كس آن را پاك گردانيد قطعا رستگار شد و هر كه آلوده اش ساخت قطعا باخت شمس آیه ۱۰-۷

حدیث روز  

 از نفرین مظلوم بپرهيز زیرا وی به دعا حق خویش را از خدا می خواهد و خدا حق را از حق دار دریغ
 نمی دارد . حضرت محمد )ص(

با یار به بوستان شدم رهگذری 
کردم نظری سوی گل از بی نظری
آمد بر من نگار و در گوشم گفت: 
رخسار من اینجا و تو در گل نگری؟

شعر روز 

پلکی احساس

حرف های ابریشمی موفقیت

سبک زندگی

نگرش

یک لحظه مکث کن

هفت راه برای مقابله با ترس:

- مهم نيست که شما چرا می ترسيد فکر کردن 
در این رابطه مشکلی را حل نمی کند: پس سعی 
نکنيد که دنبال علل آن باشيد زیرا فرصت مقابله با 

آن را از شما می گيرد.
شناسایی  ترساند  می  را  شما  که  را  چيزهایی   -
کنيد: اگر در مورد چيزهایی که از آنها می ترسيد 
خود  ترس  ناخودآگاه  باشيد  داشته   اطالعات 

را گم کرده اید.
آن از  که  دارد  وجود  چيزی  اگر  کنيد:  تمرین   - 
 می ترسيد سعی کنيد آنرا با کوچک کردنش در 

ذهنتان تحليل کنيد.
از  اگر شما  پيدا کنيد:  را که نمی ترسد  - کسی 
موضوعی می ترسيد و فردی را می شناسيد که از 
آن موضوع نمی ترسد با او صحبت کنيد و سعی 

نمایيد که ساعاتی را با او سپری نمایيد.
ترسيد  می  که  آنچه  از  کنيد:  صحبت  آن  از   -
موضوع از  را  شما  ترس  کار  این  کنيد   صحبت 

 کم می کند.
از  شما  اگر  باشيد:  داشته  فکری  بازی  خود  با   -
ترسيد  می  کنيد  سخنرانی  افراد  مقابل  در  اینکه 
قضاوت شدن  از  که  است  خاطر  این  به  احتماال 
واهمه دارید در ذهن خود تصور کنيد که شما را 
برای قضاوت کردن در مورد آنها در نظر گرفته اند 

به این صورت کارتان راحتتر خواهد شد.
بلندیها  از  اگر  نکنيد:  بيشتر  را  خود  ترس   - 
می ترسيد سعی نکنيد که هميشه طبقه 14یک 
وقتی  تا  شما  بگيرید.  نظر  در  را  بلند  ساختمان 

بخواهيد ميتوانيد در طبقه همکف باقی بمانيد.

چندی پيش مصاحبه ای از بهرام رادان بازیگر جوان 
سينمای ایران خواندم که با زبانی بسيار ساده رمز 
ماندگاری را تشریح می کرد. رادان می گفت: »رابرت 
پریش” در سينمای هاليوود، یکی از آن کسانی بود 
که به دنبال چارلی چاپلين می دوید و ماهی 7 دالر 
حقوق می گرفت. او کتابی دارد که در آن نوشته 
مدتها کار کرد، در استودیوهای مختلف رفت و آمد 
داشت، دستيار مونتور شد و رسيد به مونتاژکار، او از 
”جان فورد” که استاد مسلم سينماست و رکورددار 
، اسکار در سينمای جهان است، خيلی چيزها یاد 
گرفت. او 4 بار اسکار بهترین کارگردانی را از آن خود 
کرده است. رابرت پریش می گوید: سالها گذشت و 
من هم اسکار گرفتم. رفتم دیدن جان فورد. دیدم 
او روی یک صندلی چرمی نشسته، رو به من کرد و 
گفت: رابرت، شنيدم اسکار گرفتی. گفتم: بله قربان. 
او گفت: من 4 تا گرفتم. مجسمه ی اسکارت را می 
بری دو تا کوچه پایين تر، 25 سنت می فروشی و دو 
تا ليوان قهوه می گيری. رادان ادامه داد: می خواهم 
بگویم رمز ماندگاری، سيمرغ و عنوان نيست، رمز 

ماندگاری، وارد شدن در دلهای مردم است. 
منبع: تو، تویی؟ - امير رضا آرميون

ویرجين  گروه  رئيس  برانسون،   ریچارد 
ابتدای  در  است.   )Virgin Group(
فروشگاه  یک  وی   ۱۹۷۰ سال  در  کارش 
کوچک به نام )virgin record( به راه 

انداخت. 
از  قبل  سال  چند  که  بود  حالی  در  این 
دبيرستان اخراج شده بود و تنها تجربه کسب 
و کار وی پيش از آن راه اندازی یک مجله 

شخصی بود.
است و  ميليارد دالر  برانسون ۵.۱   سرمایه 
از  متشکل  که  است  ویرجينی  گروه  رئيس 

۴۰۰ شرکت در سراسر جهان است. 
از  بيش  این شرکت ها  از  فقره  تنها هشت 
در  دارند.  درآمد  سال  در  دالر  ميليارد  یک 
از  تنها  برانسون  گذشته،  سال   ۴۰ طول 
را  کار  و  کسب  رموز  خطا  و  آزمون  طریق 
به ساخت  دریابد چگونه  تا  است  یاد گرفته 
یک امپراتوری از شرکت های نوآورانه باید 

ادامه دهد.
تازه  یک  »مانند  خود   ۲۰۱۲ کتاب  در  وی 

کار: اسراری که در دانشکده کسب و کاربه 
موفقيت  رمز  پنج  نمی دهند«  آموزش  شما 
کار  و  کسب  یک  شروع  برای  را   خود 

معرفی می کند.

دهید  انجام می  که  کاری  از  اگر   .۱
لذت نمی برید آن را رها کنید

زمانی که من شرکت خود را در زیرزمين در 
غرب لندن به راه انداختم، هيچ طرح بزرگ 
قصدی  من  نداشت.  وجود  استراتژی  یا  و 
کار  و  کسب  امپراتوری  یک  ساخت  برای 
نداشتم. من خيلی ساده به دنبال چيزی بودم 
در  و  ببرند  لذت  آن  از  استفاده  با  مردم  که 
پایان روز از اینکه عایدی به حد کافی برای 

پرداختن قبوض بود شکرگزار بودم.

۲. خالق باشید، چیزی متفاوت 
ایجاد کنید

شرکت  تا  گرفت  تصميم  که  ای  لحظه  از 
برانسون  خود را در سال ۱۹۷۰ ثبت کند،  

از  گام  یک  که  بوده  آن  صدد  در  همواره 
همه جلوتر باشد. او می نویسد که ویرجين 
یک  عنوان  به   ۱۹۸۴ سال  در  را  آتالنتيک 

شرکت هواپيمایی ثبت کرد 
با این ایده خالق که سرویس بسيار متفاوتی 
زمان  آن  در  که  ای  بدهد.ایده  مشتری  به 
دنبال  به  وی  نيز  اکنون  هم  بود.  انقالبی 
اولين  تاسيس ویرجين کهکشانی به عنوان 
شرکت ارائه دهنده امکان سفر به فضا است.

۳. غرور سازمانی اثر
 شگفت انگیزی دارد

چيز  هيچ  من  »برای  می نویسد:   وی 
که  نيست  این  شنيدن  از  تر  غمناک 
کند می  کار  آن  در  که  محيطی  از   کسی 

شرمنده باشد«.
تشخيص  باید  موفق  کار  و  صاحبان کسب 
دهند که کارکنان آنها با ارزش ترین دارایی 
آنها  قدردان  باید  مدیران  و  هستند،  آنها 
باشند به گونه ای که کارمندان این موضوع 

را حس کنند.  کارکنان در این شرایط نه تنها 
جلوگيری  با  بلکه  کنند،  می  کار  تر  سخت 
شرکت  به  بيشتر  کارکنان  استخدام   از 

کمک می  کنند.

۴. رهبری با گوش دادن
برانسون می گوید: مدیران بزرگ تشخيص 
ندارند   را  ها  پاسخ  تمام  آنها  که  دهند  می 
رشد  به  کمک  برای  هایی  تيم  ایجاد  به  و 

شرکت مبادرت می کنند. 
»مطمئنا، شما باید موضع خود را لحاظ کنيد، 
اما هيچ گاه نمی توان دیدگاه های خود را 
بدون بحث و درجه ای از اجماع به دیگران 
که  گوید  می  همچنين  او  کنيد.”  تحميل 
بهترین رهبران سریع به ستایش کار خوب 
می پردازند که ترغيب کننده کارکنان برای 

طرح بهترین ایده ها است.

۵. در دسترس باشید
از  را  خود  نباید  ها  شرکت  بنيانگذاران 

کنند،  محروم  خود  کارکنان  با  آشنایی 
اندازی  راه  و  اجرا  حال  در  که  آنها  چه 
که  آنها  یا  و  هستند  کار  و  کسب  یک 
دالری  ميليارد  چند  امپراتوری  یک   صاحب 

شرکت های بزرگ هستند. 
آنها باید کانال های ارتباطی خود با مدیران 
سطح  کارکنان  همچنين  و  دستی   پایين 

پایين را باز نگهدارند.
یک  همواره  او  گوید  می   برانسون 
نوت بوک کوچک را با خود حمل می کند و 
ویرجين  کارکنان  با  تعامل  در  زمان که  هر 

است یادداشت بر می دارد؛ 
با  پرواز  حال  در  که  هنگامی  همچنين 
از  دارد  دوست  است؛  ویرجين  هاپيمایی 
تجربه  مورد  در  تا  کند  درخواست  مسافران 

خود از خطوط هوایی وی بگویند. 
در  شخصی  سطح  در  شما  که   فعاليتی 
با  دهيد،  می  انجام  اجتماعی  های  شبکه 
فعاليتی که می توانيد در سطح تجاری انجام 

بدهيد تفاوتی نخواهدداشت.

عارفانه روز

خداهم هميشه  آنالین دلت رو بهروزرسانی 
کنی. اون موقع  می بينی که در  تک تک  

لحظات کنارت بوده، و هست وخواهد بود

کسی که از نفوذ کالم باخبر است، به هنگام گفتگو 
دقت بسيار به خرج می دهد. کافی است مراقب 

واکنش باشد تا بداند که بی ثمر باز نمی گردد

ممکن است شما مسئول زمين 
خوردنتان نباشيد، اما البته مسئول

 از جا بلند شدنتان هستيد

سالم صبح باشکوه ترین لحظه ی زندگيست 
یک نفس عميق بکش و با اميد به خد اگامهایت 

را محکم بردارو بهترین روز زندگيت را بساز

طراح: نسرین کاری                        

نگهبان   - شتر  بانگ   -  1 افقی: 
از   -2 دریغ  افسوس،   - آتشكده 
بنادر مهم روسيه-  نامی دخترانه 
شهرى   - همتا  بى  گوهر   -3
پایتخت  رضوى-  خراسان  در 
فریاد  الفبا -  از حروف  چك 4 - 
تند - دریاچه عميق اندونزى 5 - 
تكخال- دالور تورانى شاهنامه - 
استحكام  درونى 6-  برانگيختگى 
دستگاه  با  موتور  كلى  تنظيم   -
 - سلب 7  پيشوند   - الكترونيكى 
پایين آمدن قيمت - شيوه موسيقى 
سياه پوستان آمریكا - از دانه هاى 
روغنى 8 - نگين انگشتر - كثيف و 
آلوده- رونق 9- چشم چران - لوله 
فاضالب-  نتقال  براىا  سيمانى 
پشتگرمى 10- خاندان- هم زمانى 
- گریه با سوز و گداز 11 - تاندون 
- دوا - نشانه مفعولى 12 - ماده 
اى كه از سوزاندن شكر به دست 
مى آید- مارى بسيار سمى- ميان 
13 - نوعى اسباب بازى- درشت 
و بدقواره - اهل روستا 14 - ساز 
بادى - بلوچستان- از كتب اربعه 
شيعه تأليف شيخ طوسى 15-آگاه 

باش - نردبان - دروغى.
رنگ  در  اى  شيوه   -1 عمودی: 

كردن مو - ورزش رزمى كره اى 
2 - آسياب دستى- درخت خرما- 
ابریشم  پدرمرده-   -3 نخست 
سرداران  از   -4 طالیى  فروش- 
بهرام چوبين- هيئت وزیران- چك 
مسافرتى 5- هدایت كننده- آنكه 
در گذشته مى زیسته است- مساوى 
6-  دو یار همقد- حماسه سراى 
نامى یونان- شهر جنوبى ایتاليا كه 
ست  گردشگرانا  تابستانى  بهشت 
7- بى حس شدن عضوى از بدن- 
ایجاد نقشهاى برجسته تزئينى روى 
سقف و دیوار- مرغ همسایه! 8- 

سبيل-  نوعى پارچه نخى ظریف - 
غربتی 9 - از مواد مخدر - مجراى 
تهویه هوا - چهارمين منزل قمر 
10 - از نيروهاى سه گانه ارتش- 
بلبل - عددى مفرد 11- رطوبت 
- اراذل و اوباش – دوستى خالص 
12 - كامپيوتر قابل حمل - حركتى 
در ژیمناستيك - گرد و خاك 13- 
قرب  مقام  به  فطرى-   - متحير 
الهى رسيده 14- آحاد - اتاق دیده 
بانى- شاخه تازه رویيده درخت 15 
- سلول بيگانه خوار - اولين دوره 

شاهنامه.
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مردلوناتمباسح1

غالبایرفعجریما2

نواهپتساناریج3

ایلماکیخربجرخ4

طتالیشرفاکاا5

یخنونممانورن6

سملیگشیمهرکنم7

یورهیلجرهاظ8

هرقبیرابناتیچ9

واینکنواهتفا10

اسعماسرحبتمل11

نیشانمتیرادلد12

گنلابیرجهناور13

همانرارساتسوگا14

والادمازورمون15

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

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

تجربه کنید.   09158668002

  3 2236030   09151605216
ایزوگام سلیمانی

خیابان ارتش - سه راه معلم - جنب بیمه البرز  
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ایزوگـام  شفیعـی
آسفالت )محوطه و پشت بام( و  قیرگونی

 32225494 - 09151630283   صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

حمل  اثاثیه منزل

 با خاور مسقف و کارگر ماهر

09159639065-علی آبادی 
)ضمنا کارگر تنها نیز داریم(

قرارداد نمایندگی کد 522050 بیمه 
پارسیان به نام غالمرضا رمضانی فرزند 
صفر مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.

لوله بازکنی با فنر
لوله کشی ساختمان
09151633903

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

محل خریداریم 
32239048 -09159618050 

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

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

لوله بـاز کنی 
تشخیص و رفع بو و نم 

به روش ایزو نانو / شبانه روزی
32435686

09365237014
09157063220- خسروی

  100% تضمینی

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

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

منزل ویالیی به متراژ 263 متر 
واقع در خیابان غفاری

09356703197

به دو نفر جوشکار درب و پنجره 
نیازمندیم.

09153613164
به یه کارگرساده برای فروش نان 

نیازمندیم.آدرس   :میدان هفت تیرنانوایی 
سنگک برشته   09157207465

به چند بازاریاب خانم با 
روابط عمومی باال برای کار 
در دفتر نشریه نیازمندیم.

09155629298
32446204

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

09151647069   نوگیـدری

32253199 -32255257
قالیشویی خاوران

صنایع برودتی توحید
نصب و راه اندازی ، تعمیر، سرویس

 و نگهداری انواع سردخانه های
 فریونی و آمونیاکی در خراسان جنوبی

بیرجند- نبش توحید 7
آسمانی مقدم

32442285 -09155624932
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پایان کار کاروان ایران در المپیک ریو با ۸ مدال
 افت مدالی نسبت به ۲۰۱۲ لندن

 کاروان ایران در المپیک ۲۰۱۶ ریو موفق به کسب هشت مدال شد
 و نتوانست تعداد مدال های خود در المپیک ۲۰۱۲ لندن را تکرار کند.

 ایران در نهایت در رده ۲5 جدول مدالها قرار گرفت.
وزنه برداری، تکواندو، کشتی آزاد و فرنگی و تکواندو رشته هایی بودند 
که موفق شدند هشت مدال )۳ طال، یک نقره و ۴ برنز( را برای ایران 
به دست بیاورند تا کاروان ایران بیست و پنجم شود. ایران در المپیک 

لندن در رده هفدهم قرار گرفته بود.

تیم هندبال نونهاالن خراسان جنوبی
 به مسابقات کشوری اعزام می شوند

اردوی انتخابی تیم هندبال نونهاالن استان با حضور ۳۰ ورزشکار دعوت 
شده از شهرستان های بیرجند، قاین و سرایان روز گذشته در سالن 
ورزشی شهیدین قاسمی بیرجند برگزار شد. به گزارش روابط عمومی 
اداره کل ورزش و جوانان ،تیم منتخب استان خود را برای اعزام به 
مسابقات منطقه ای یک کشور در سمنان  که از ۲ شهریور در شاهرود 
برگزار می شود،آماده می کند. مربیگری این تیم را مجتبی برهانی و 

معین بنیاسدی برعهده دارند.

ارزنده ترین خرید این فصل پرسپولیس

به گزارش جام نیـوز، از همان روز اول خیلي ها نسبت به خرید محسن 
ربیع خواه توسط باشگاه پرسپولیس انتقاد کردند و گفتند این بازیکن 
نه چندان سرشناس که مصدومیت سنگیني را هم پشت سر گذاشته 
بود، به کار تیم نمي آید.با این وجود مصدومیت ناگهاني محمدامین 
پست  یک  در  ربیع خواه  شد  باعث  پیش فصل  تمرینات  در  آرام طبع 
تبدیل شود و در سمت  بازیکن فیکس پرسپولیس  به  غیرتخصصي 
چپ خط دفاعي قرمزها به میدان برود. انتقادها از ربیع خواه به ویژه در 
پایان بازي با فوالد اوج گرفت؛ جایي که این بازیکن روي تنها نفوذ 
حریف به سمت دروازه سرخپوشان دچار اشتباه شد و پایه هاي اولین 

ناکامي فصل را گذاشت.

داور کشتی »رضا یزدانی« و »گازیموف« 
روس محروم شد

کمیته اخالق اتحادیه جهانی کشتی، تمو کازاراشویلی از گرجستان، 
تونگ کیون هونگ از کره جنوبی و سرگی نوواکوفسکی از روسیه را از 
امر داوری محروم و اعالم کرد. بررسی ها برای مجازات بیشتر آنها در 
جریان است؛ شایان ذکر است داور روس در دیدار گازیموف و یزدانی 
نیز عضو هیئت ژوری بود و ۲ امتیاز مسلم نماینده کشورمان را نداد

خشک کردن از ساده ترین و متداول ترین روش های 
نگهداری مواد غذایی است که عمری به اندازه تمدن 
بشر دارد و امروزه در کشورهای مختلف به شکل های 
گوناگون از روش های سنتی تا الگوهای صنعتی انجام 
می شود. لواشک خوردنی محبوب بسیاری از کودکان 
است که انواع بهداشتی آن در مقایسه با سایر هله هوله ها 

چندان مضر نیست. غیر از نمک که برای جلوگیری از 
فاسد شدن انواع لواشک های صنعتی به مقدار زیاد به 
آنها اضافه می شود و از معایب این ماده غذایی است 
ریزمغذی های مفید و برخی ویتامین ها در لواشک به 
میزان خوبی وجود دارد و چون ماده اولیه لواشک انواع 
میوه هاست بنابر این مصرف آن تا حدی فواید میوه را 

دارد و به مصرف پفک یا چیپس ترجیح دارد. نداشتن 
کالری باال مزیت دیگر لواشک به عنوان یک خوراکی 
بسیار  موضوع  یک  لواشک ها  بودن  بهداشتی  است. 
پراهمیت است. اما لواشک هایی که به صورت فله ای تولید 
شده و معموال به صورت باز در نزدیکی مدارس و اماکن 
تفریحی فروخته می شوند به اندازه کافی بهداشتی نیستند.

خواص درمانی به دانه 

۱- لعاب به دانه را روی زخم ها و سوختگی ها 
بگذارید تا باعث شفای سریع آنها شود ۲- ضد 
تب است ۳- اسهال خونی و ساده را درمان 
موثر  گلو  جراحات  درمان  برای  کند ۴-  می 
است 5- سرفه را برطرف می کند ۶- برای 
درمان تورم های داخلی بدن مفید است 7- 

نوک   ، وبدن  پوست دست  ترک  التیام  برای 
روی  را  دانه  به  لعاب  بواسیر  و  لب   ، پستان 
موضع بمالید 8- برای درمان خشکی زبان و 
دهان مفید است 9- آفتاب زدگی را با مالیدن 
لعاب به دانه بر روی پوست درمان کنید ۱۰- 
جویدن به دانه برای تقویت نیروی جنسی مفید 
است ۱۱- دشمن سرطان است ۱۲- احتمال 
ابتال به بیماری های قلبی را کاهش می دهد.

فواید غذاهای تند  

۱- خوردن فلفل قرمز و خردل باعث کاهش 
وزن شده و افزایش نوشیدن مایعات بعد از این 
گونه غذاها نیز مانع چاقی می شود ۲- مصرف 
فلفل و ادویه جات تند تاثیرات مفیدی برسالمت 
پوست و بهبود کیفیت خواب دارد ۳- خوردن 
غذاهای سبک فلفل دار پیش از خواب، عالوه بر 

راحت خوابیدن، سالمتی پوست و سوخت وساز 
بهتر بدن را نیز به همراه دارد ۴- ادویه جات برای 
دردهای التهابی مفاصل مفیدند و فلفل نیز از گروه 
ادویه جات است، احتماال مصرف آن برای کاهش 
این گونه دردها نیز موثر می باشد 5- افرادی که 
دارای مشکالت و اختالالت دستگاه گوارش 
معده هستند حتما باید تحت نظر پزشک از مواد 
غذایی گوناگون از جمله فلفل استفاده نمایند. 

کله پاچه و مغز برای کودکان
خوب یا بد ؟!

کله پاچه و مغز، موادغذایی سنگین، دیر هضم و 
سرشار از کلسترول می باشند که اصواًل کودکان 
و خردساالن به این قبیل موادغذایی نیاز خاصی 
نداشته و خوراندن آنها به کودکان توصیه نمی 
شود. زیرا زمینه ساز عوارض گوناگون و بیماری 

قلبی  های  بیماری  جمله  از  مختلفی  های 
در  چربی  افزایش  و  خون  پرفشاری  عروقی، 
سنین بعدی آن ها خواهد شد. در ضمن این 
قبیل موادغذایی به خصوص مغز در فصول گرم 
سال فسادپذیری باالیی داشته و احتمال ایجاد 
مسمومیت های غذایی را فراهم می کند لذا 
بهتر است بجای خوراک مغز و کله پاچه که 
غنی از اسیدهای چرب اشباع شده می باشند. 

خواص درمانی جعفری 

روغن های ضروری جعفری در برگ ها، گل و 
ریشه آن یافت می شود. از آنجایی که اسانس 
برگ جعفری به مقدار بسیار کم به دست می 
آید، گران است. از تخم جعفری نیز اسانسی به 
دست می آید که کمی بوی تلخی می دهد 
و خیلی مرغوب نیست.  فواید زیر را در نظر 

بگیرید:  ۱- درمان روماتیسم و آرتریت ها ۲- 
بهبود جراحات ۳- تقویت لثه ها ۴- پیشگیری 
از نفخ شکم و افزایش اشتها 5- تصفیه کننده 
خون ۶- نگهداری سالمت رحم 7- بازشدن 
درمان  آن 8-  تاخیر  از  جلوگیری  و  قاعدگی 
یبوست. توجه: زنان باردار باید از خوردن روغن 
ضروری جعفری در مقادیر زیاد اجتناب نمایند، 
زیرا ممکن است موجب انقباضات رحمی شود. 

دسر شیرین 
یا دسر رژیمی ؟!

نام  به  ای  جداگانه  وعده  کشورها،  برخی  در 
دسر وجود ندارد، بلکه همراه با غذا، مخلوطی از 
شیرینی ها یا خوراک های شور را سر میز می گذارند. 
تلقی  اغلب یک وعده غذایی جداگانه  دسر، 
صرف  از  بعد  مدتی  حتی  گاهی  و  شود  می 

غذا، دسر می خورند. کیک، کلوچه، میوه، ژله، 
بستنی، پودینگ، ماست و غیره همه جزو دسرها 
هستند. بهتر است مواد غذایی که به عنوان دسر 
مواد  از  دسته  آن  میان  از  شوند،  می  مصرف 
غذایی انتخاب شوند که میزان کالری کمتری 
کالری  کم  دسرهای  ها  ژله  انواع  دارند. 
هستند )ژله های رژیمی( که اگر در تهیه آنها 
کمتر از شکر استفاده شده باشد، بهتر است. 

فواید خوردن لواشک! 

قاچاق زعفران این بار در سرایان 

فرمانده انتظامی شهرستان سرایان از کشف سه تن پیاز زعفران 
قاچاق در این شهرستان خبر داد. سرهنگ اسماعیل برادران  
گفت : تیم گشت شهرستان سرایان هنگام گشت زنی در محور 
آیسک به فردوس به یک دستگاه کامیون ایسوزو مشکوک 

شدند و به راننده خودرو دستور ایست دادند .
وی گفت : مأموران خودرو را متوقف و بازرسی کردند که در 
بازرسی از خودرو مقدار سه تن پیاز زعفران که بدون محوز حمل 
می شد کشف شد. سرهنگ واعظی تصریح کرد: کارشناسان 
ارزش بار قاچاق کشف شده را 9۰ میلیون ریال برآورد کردند 
که راننده خودرو به عنوان متهم با تشکیل پرونده به مراجع 

قانونی معرفی شد .

واژگونی پیکان وانت چهار نفر را روانه 
بیمارستان کرد

جانشین پلیس راه خراسان جنوبی از واژگونی یک دستگاه 
خودروی پیکان وانت با هفت سرنشین و مجروح شدن چهار 
نفر از سرنشینان خودرو خبر داد . سرهنگ حسین نیکمرد گفت: 
با اعالم مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر واژگونی جرحی 
در ۲5 کیلومتری محور دیهوک طبس ماموران اعزام شدند. وی 
اظهار داشت: یک دستگاه خودروی پیکان وانت سفید رنگ با 
هفت سرنشین که در مسیر فوق حرکت می کرده است واژگون 

شده و چهار نفر از سرنشینان خودرو مصدوم شده اند.
وی  تصریح کرد : کارشناسان علت واژگونی خودرو را عدم توجه 

به جلو و تخطی از سرعت مطمئنه اعالم کردند .

کشف و ضبط ۸۲کیلو گرم فراورده خام دامی 
غیر بهداشتی در شهرستان درمیان

طی بازدید های نظارتی شبکه دامپزشکی درمیان از یک واحد 
عرضه فراورده های خام دامی مقدار 8۲ کیلوگرم گوشت مرغ 
و آالیش خوراکی طیور ضبط و از چرخه مصرف انسانی خارج 
شد. مرتضی معراجیان گفت:  اکیپ های نظارتی این شهرستان  
از ابتدای سال تا کنون مقدار ۴۰۲ کیلو گرم فراورده خام دامی  
کردند ضبط  و  کشف  شهرستان  این  عرضه  های  واحد   از 
و فراورده های خام دامی را از مراکز مجاز تهیه نموده و با 
توجه به نزدیک شدن به عید سعید قربان از کشتار دام در معابر 
عمومی خودداری نموده و در صورت مشاهده هر گونه تخلف با 

شبکه دامپزشکی شهرستان درمیان تماس حاصل نمایند.

نجات جان دو کارگر گرفتار در زیر آوار

 با حضور به موقع مأموران پاسگاه انتظامي حسین آباد شهرستان 
سرییشه دو کارگر گرفتار در زیر آوار نجات یافتند. 

سرهنگ علیرضا فوالدی فرماندهي انتظامي سربیشه گفت:   در پي 
تماس با مرکز فوریتهاي پلیسي ۱۱۰ مبني بر ریزش انبار و اتاقک 
نگهبانی شرکت برق  در ۲۰ کیلومتري محور سربیشه - ماهیرود 
مأموران انتظامي پاسگاه »حسین آباد« به محل حادثه اعزام شدند. 
وي گفت: پس از بررسي ها مشخص شد دو تن از کارگران شرکت 
برق در حال انجام کار بودند که سقف و دیواره هاي اتاقک نگهبانی 
ریزش مي کند با تالش مأموران انتظامی کارگران از زیر آوار 

بیرون کشیده شدند  و   نجات یافتند .

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

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

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

کلینیک تخصصی ساختمانی نصر

 صیاد شیرازی، واحد 89، طبقه همکف
09034090412 - 09034090411 

قهوه سرا، غذای آماده سریع
اینترنت رایگان
پارکینگ اختصاصی 
بیلیارد، سونا، جکوزی 
»مهمان ساالری باور قلبی ماست«
ساعت کار: 9 الی 14 - 17 الی 24
خیابان ارتش - هتل جهانگردی
تلفن: 32228323 

 قهوه سرا ی هتل جهانگردی افتتاح شد

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

اکران
فیلم

ساعت شروع
 سانس ها

14:3016:151820

32222636 - 056تلفن

ایستاده در غبار

  @ Cinema 32222636 کانال خبری سینما بهمن

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

     نبش انقالب 6- شهریاری            

    0915 164  3778  -32229117
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همسر وجه ا... خدمتگزار استاندار پیشین خراسان جنوبی درگذشت

گروه خبر- حاجیه خانم رحیمی همسر وجه ا... خدمتگزار استاندار پیشین خراسان جنوبی پس از تحمل دوره ای درد و رنج دار 
فانی را وداع کرد. مراسم تشییع و تدفین وی امروز سه شنبه ساعت 11 صبح در کرج برگزار و مجلس ترحیم نیز روز چهارشنبه 

سوم شهریور 95 از ساعت 18 الی 19:30 در مسجد الرسول کرج برگزار خواهد شد.
سه شنبه * 2 شهریور 1395 * شماره 3585

7
8 پروژه کشاورزی
در هفته دولت افتتاح می شود

جهاد  رئیس  مالئی- 
 4 کرد:  عنوان  کشاورزی 
های  شهرستان  در  پروژه 
درمیان،  قاین،  بیرجند، 
در  دیگر  پروژه   4 و  طبس 
شد.  خواهد  افتتاح  بشرویه 

مطلق  پور  ولی  خبری  نشست  روزگذشته  صبح 
عنوان  وی  شد.  برگزار  کشاورزی  جهاد  رئیس 
به  پروژه   395 آب  انتقال  پروژه   416 از  کرد: 
طول 780 کیلومتر به مناسبت هفته دولت افتتاح 
در  آب  انتقال  پروژه   4 گفته وی  به  خواهد شد. 
شهرستان بشرویه و الباقی مربوط به صنایع است. 
ولی پور با اشاره به سهم 50 میلیارد تومانی سفر 
رئیس جمهور به استان خاطرنشان کرد: در مرحله 
مابقی  است که  یافته  میلیارد تخصیص  اول 25 
اظهارکرد: در  امسال محقق خواهد شد. وی  آن 
وجود  آب  انتقال  برای  غنی  بودجه  ردیف  استان 
ندارد. رئیس جهاد کشاورزی تصریح کرد: سرمایه 
میلیارد   52 به  میلیارد   33 از  کشاورزی  صندوق 
تومان افزایش یافته است. وی با اشاره به صحبت 
های مدیر عامل آب منطقه ای گفت: برداشت آب 
چاه های کشاورزی کنتور دار امسال و به احتمال 
جهاد  رئیس  کرد.  نخواهد  تغییری  آینده  سال 
میلیارد   200 و  هزار  کرد:  خاطرنشان  کشاورزی 
تومان از محل اعتبارات مدیریت بحران کشور به 
خسارت دیدگان بخش کشاورزی که بیمه بوده اند 

اختصاص خواهد یافت.

45 نفر از فردوس
به اردوی راهیان نور رفتند

سربازی- در مراسمی با بدرقه جمعی از مسئوالن 
شهرستان 45 نفر از فردوس به اردوی راهیان نور 
های  اداره  بسیح  پایگاه  فرمانده  گفته  به  رفتند. 
فردوس این اردو با همکاری پایگاه های مقاومت 
شهید تندگویان و عراقی زاده انجام شد و در مدت 
شش روزه شرکت کنندگان از مناطقی مانند: پاوه، 
سنندج، و کرمانشاه بازدید خواهند کرد. امام جمعه 
باید  سفر  این  در  کرد:  تاکید  هم  فردوس  موقت 
ایثار،  مانند:  اسالمی  زندگی  سبک  عملی  سیره 

خدمت به دیگران و نماز اول وقت تمرین شود.

کمترین استفاده از فرودگاه مجهز بیرجند 

باند  گفت:  ها  فرودگاه  کل  مدیر  خبر-  گروه 
پروازی فرودگاه بیرجند با وجود تجهیزات ناوبری 
فروند   5 گنجایش  با  پارکینگی  همچنین   و 
هواپیمای متوسط به باال آمادگی پذیرش روزانه 
50 فروند هواپیما را دارد اما با صرف هزینه های 
میلیاردی و وجود بستر بسیار مناسب تنها هفته 
استان  مرکز  در  برگشت  و  رفت  پرواز   24 ای 
برای  کرد:  عنوان  سالمی  پذیرد.  می  صورت 
حمایت  به  نیاز  استان  در  چارتری  پرواز  شروع 

سرمایه گذاران و مسئوالن است.

ایجاد دبیرخانه دائمی
برای همایش سرآمدان الزامی است

قوسی- دکتر دانایی مدرس دانشگاه um مالزی 
در حاشیه همایش سرآمدان مقیم و غیر مقیم به 
خبرنگار آوا گفت: برگزاری همایش ایده خوبی است 
ولی باید منتج به خروجی شود و سعی کنیم که این 
همایش جنبه تشریفاتی نداشته باشد. وی افزود: من 
10هزار کیلومتر آمده ام و امیدوارم طرحم به نتیجه 
برسد و برای هموطنانم مفید باشد. وی افزود: ما 
نخبه های معروفی در دنیا داریم و بهتر بود که آنها 
هم شناسایی می شدند. دانایی افزود: شاید از منظر 
اطالع رسانی و اعتبارات کمبود داشته باشیم ولی 
از نظر متخصص در مضیقه نیستیم و بهتر است 
یک دبیرخانه دائمی تشکیل شود و فعال باشد و با 

نخبگان استان و بیرجند تعامل داشته باشد.

حسینی- رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
درمانی بیرجند از افتتاح سالمتکده طب سنتی و 
اورژانس بیمارستان ولی عصر)عج( در هفته دولت 
خبر داد و گفت: با حضور وزیر بهداشت، درمان 
صرف  با  درمانی  12پروژه  پزشکی  خدمات  و 
برداری  بهره  به  ریال  میلیارد و 80 میلیون   59
عملکرد  خبری  نشست  دیروز  صبح  رسد.  می 
حوزه سالمت استان از بهمن 94 تا مرداد 95، 

با حضور رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
درمانی بیرجند برگزار شد. قائمی ضمن تبریک 
عالی  مقام  سفر  به  دولت  هفته  و  پزشک  روز 
اشاره  دولت  هفته  در  درمان  و  بهداشت  وزارت 
کرد و افزود: با حضور ایشان ابتدا از شهرستان 
قاین بازدید خواهیم کرد. قائمی ادامه داد: افتتاح 
سالمتکده طب سنتی و اورژانس بیمارستان ولی 
عصر)عج( همچنین بازدید از شهرستان طبس و 

فردوس از دیگر برنامه های سفر ایشان خواهد 
ویژه  کلینیک  اندازی  راه  و  ساخت  وی  بود. 
استقرار  و  )ع(  رضا  امام  بیمارستان  تخصصی 
اورژانس هوایی استان در بیمارستان ولی عصر 
)عج( را مهم ترین اقدامات بهمن 94 دانست. وی 
همچنین عقد تفاهم نامه همکاری دانشگاه علوم 
پزشکی بیرجند با دو دانشگاه خاتم النبیین)ص( 
کابل و دانشگاه غزنی را از دیگر فعالیتها عنوان 

کرد. عابدی معاون دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 
نیز با اشاره به صدور مجوز دانشکده داروسازی 
بیان کرد: در دو ماه آینده تغییراتی در حوزه منابع 
فیزیکی دانشگاه ایجاد و دانشکده داروسازی در 
ساختمان جدید ستاد دانشگاه علوم پزشکی احداث 
حال  در  آنجاکه  از  عابدی  گفته  به  خواهد شد. 
جذب و گرفتن متخصصین داروسازی هستیم، 
توانند  می  استان  برای  داروسازی  کارخانجات 

همچنین  عابدی  باشد.  تاثیرگذار  و  مهم  بسیار 
به سالمتکده طب سنتی در امامزادگان شهدای 
باقریه اشاره کرد و افزود: تاسیس این سالمتکده 
از چندین جهت مانند فضای فرهنگی بیرجند که 
به طب سنتی به عنوان یک اساس نگاه می شود، 
از اهمیت باالیی برخوردار است.وی با بیان اینکه 
این  مرکز از 16 مرداد  به صورت آزمایشی راه 
اندازی شده و روزانه 30 بیمار پذیرش داشته است، 

تاکید کرد: این مرکزبا تکمیل نیروی متخصص 
کامال  صورت  به  را  خود  فعالیت  سنتی  طب 

آکادمیک و علمی انجام می دهد.
فناوری  و  تحقیقات  معاونت  سرپرست  کاظمی 
مغز  و  قلب  بازتوانی  بخش  احداث  از  دانشگاه 
استان در طبقه همکف بیمارستان رازی خبر داد و 
گفت: تجهیزات خریداری شده و منتظر بازدید و 

جایابی برای دستگاه ها هستیم.

برگزاری اولین همایش سرآمدان مقیم و غیرمقیم در خراسان جنوبی

مالئی- رئیس شورای اسالمی شهرستان بشرویه 
را  قانونی  های  ظرفیت  مدیران  کرد:  عنوان 
بشناسند و با این تعداد کشاورز که در استان وجود 
دارد می توانید چانه زنی های کالنی در مرکز 

کشور داشته باشید.
انجمن صنفی  از رئیس نظام  انتقاد  با  مقیمیان 
کشاورزان کشور خاطرنشان کرد: وقتی  فردی 
ندارد  را  کشاورزی  به  مربوط  قوانین  به  اشراف 
انتظار دارید وضع بهتر از این می خواهد شود؟ 
ارزش   23  ،108 قانون  ماده  به  اشاره  با   وی 
قانون  این  چرا  گفت:  طبیعی  منابع  وری  بهره 
مرکز  از  را  استان  اید؟ سهم  نکرده  عملیاتی  را 
بخواهید. صبح روز گذشته جلسه شورای اسالمی 
با موضوع وضع  استان در شورای شهر بیرجند 
فعلی کشاورزی برگزار شد که در این جلسه ولی 
پور مطلق رئیس جهاد کشاورزی و کریمدادی 
عضو انجمن نظام صنفی کشاورزان استان نیز 
حضور داشتند. قرائی رئیس شواری های اسالمی 
اعضای  همه  نیافتن  حضور  از  گالیه  با  استان 
هیات مدیره انجمن نظام صنفی کشاورزان عنوان 
کرد: با تعدادی از نمایندگان شخصا به دفتر رئیس 
انجمن رفتیم که به این جلسه بیایند اما معلوم 

نیست که به چه دلیلی حضور نیافتند.

80 هزار پروانه بهره برداری کشاورزی
انجمن  نظام  مدیره  هئیت  عضور  کریمدادی 
صنفی کشاورزان هم بیان کرد: در استان 80 هزار 
پروانه بهرداری صادر شده است که از این تعداد 

17 هزار نفر عضو این انجمن هستند.
کردن  دار  شناسنامه  را  انجمن  این  هدف  وی 
یکی  کرد:  تاکید  و  دانست  کشاورزی  تولیدات 
14گانه  مراحل  کشاورزی  بخش  معضالت  از 

استعالمات دستگاه های اجرایی است که برای 
گرفتن آن باید کفش باید آهنین پوشید. به گفته 
24ساعت  در  باید  کشاورزی  پروانه  صدور  وی 
انجام شود و ماباید به این زمان برسیم وکسانی 
که این پروانه ها را دارند می توانند برای ضمانت 
آن  از  قضایی  های  دستگاه  و  بانکی  اجرایی 

شدن  خالی  درباره  کریمدادی  کنند.   استفاده 
روستا ها هشدار داد و بیان کرد: کشاورزان برای 
تامین معیشت خانواده هایشان به حاشیه شهر 
هجوم آورده اند به نوعی حاشیه نشینی در حد 
انفجار است و آسیب های زیادی را به همراه دارد.

وی عنوان کرد: در روستاها نیروی جوان بیکار 
زیادی داریم که به علت بعضی از قوانین دست 
و پاگیر محیط زیست،  منابع طبیعی، امور اراضی 

جرأت نمی کنند کار پدرشان را ادامه دهند.
در  افزود:  و  داد  هم  پیشنهادهایی  کریمدادی 
بخشداری ها و فرمانداری ها گروه هایی از همه 
دستگاه های اجرایی حضور داشته باشند تا روند 

کار آسان شود.
بخش  ویژه  آفرینی  کار  مراکز  داد:  ادامه  وی 

نیروی  تخصصی  آموزش  هدف  با  کشاورزی 
انسانی، نوع تولید در هر روستا و طرح مطالعاتی 
روستا را تهیه و این مرکز را تاسیس کنند تا رونق 
در روستاها ایجاد شود. در این راستا مقررشد یک 
روستا به عنوان نمونه طرح مطالعاتی  و اقدامات 

اولیه آن مشخص شود.

مقیمیان رئیس شورای اسالمی شهرستان بشرویه 
نیز عنوان کرد: در برنامه توسعه اقتصادی حجم بار 

هزینه ای دولت باید کم شود.
وی افزود: اگر مخالفتی در منابع طبیعی یا محیط 

زیست بوده بر اساس قانون است.

سهم وزارت نیرو کجاست؟
به  اشاره  با  بشرویه  اسالمی  شورای  رئیس 
تعیین تکلیف منابع آبی و حق سهم وزارت نیرو 
خاطرنشان کرد: از 15 درصد 7/5 از محل کنترل 
آبهای سطحی و 7/5 درصد از آبخیزداری باید 
طبق قانون تا سال 1404 از محل بودجه سنواتی 
کشور بدهند تا 100 درصد رشد منفی ما جبران 

شود، شما چه کاری انجام دادید؟

مقیمیان تاکید کرد: خرید تضمینی جو کجاست؟ 
دست در جیب مردم کردن کافیست دولت هم 
پای کار بیاید. وی تصریح کرد: یارانه شیر را هم 
نمی دهند مردم از ما به عنوان نماینده جواب می 

خواهند، چه پاسخی بدهیم؟
رئیس شورای اسالمی بشرویه با اشاره به ماده 
27 مبنی بر اینکه 5 درصد از مابه تفاوت واردات 
بخش  درصد  از 4  و 1درصد  کشاورزی  بخش 
تعاون باید برای تبلیغات کشاورزی و آگاه سازی 
مردم صرف شود پرسید: شما برای گرفتن این 
اعتبارات چه کرده اید؟ وی ادامه داد: 20 درصد 
پول حق عضویت کشاورزان که در این انجمن 

هستند را چه کرده اید؟  

توسعه نخلستان های  طبس
در دستور کار باشد

لطفی رئیس شورای اسالمی شهرستان طبس 
بهترین  طبس  کرد:  عنوان  جلسه  این  در  نیز 
آب و هوای استان را دارد و محل خوبی برای 
قنوات،  احیای  وی  است.  ها  نخلستان  توسعه 
کشت گلخانه ای مدرن، گیاهان کم آب بر را از 
مهمترین کارها دانست و تاکید کرد: پروژه های 
ویژه هر شهرستان را تعریف کنید تا همان محور 

توسعه شهرستان باشد.
بعضی مدیران نمی خواهند

متوجه بحران بی آبی شوند!
 رئیس شورای اسالمی سرایان هم بیان کرد: باید 
به این وضع گریه کنیم، کی مدیران می خواهند 

متوجه بحران بی آبی شوند؟
وی تاکید کرد: قانونی که تازه به تصویب رسیده 
و به نفع مردم نیست در استان اجرا می شود اما 
قانون های زیادی است که به نفع مردم عمل 

نمی شود. رئیس شورای اسالمی سرایان افزود: 
رفتن مردم در روستاها فاجعه امنیتی را به همراه 
دارد به نوعی که  46 خانواده از روستاهای اطراف 
خاطرنشان  وی  اند.  کرده  مهاجرت  آیسک  به 
کرد: استاندار به عنوان مقام عالی دولت قوانین را 
بومی سازی کند و باید آب و برق را به روستاییان 

رایگان دهد تا آن ها در روستاها بمانند.

اختالف اسفدن و افین بر سر آب! 
هوشیار رئیس شورای اسالمی زیرکوه نیز عنوان 
کرد:کشاورزان خرده مالک هستند و نمی توانند 
از تسهیالت بانکی استفاده کنند. وی با اشاره به 
اینکه آب در روستای افین زیاد است خاطرنشان 
کرد: متاسفانه سازه ای در رودخانه افین در حال 
ساخت است که مسیر آب را به اسفدن می برند و 

این عادالنه نیست.      
رئیس شورای اسالمی زیرکوه دالل بازی  و وجود 
واسطه را یکی از دالیل گران بودن محصوالت 
کشاورزی دانست و تاکید کرد: محصوالت زیادی 
موضوع  همین  و  ندارند  اقتصادی  صرفه  دیگر 

موجب می شود تا کشاورز کار نداشته باشد.
آصفی نماینده استان در شورای عالی استان ها 
بیان کرد: در مرکز برنامه دارند روستا ها را تجمیع 
کنند و یک کارشناس برای تمام روستاهای کشور 

تصمیم می گیرد.
وی از شهرک اشتغال در مرکز کشور خبر داد و 
تاکید کرد: این شهرک قلب سرمایه گذاری کشور 
است و سرمایه های استان ها به این مرکز می 

رود و این به ضرر مردم است.
وی به نمایندگی از مردم استان گفت: شما در 
جهاد کشاورزی قانون ها را به نفع مردم و انعطاف 

پذیر کنید، مردم شما را حمایت می کنند.

200 میلیارد تسهیالت
معطل امضاء وزیرکشور

ولی پور مطلق رئیس جهاد کشاورزی نیز در این 
جلسه عنوان کرد: خشکسالی امسال غیر قابل 
تصور است. وی با اشاره به اینکه مشارکت مردم 
در صرفه جویی آب خوب است افزود: با این وضع 
خشکسالی خیلی ازمحصوالت توجیه اقتصادی 

ندارد که باید تغییر الگوی کشت انجام شود.
ولی پور مطلق از 200 میلیارد تومان تسهیالت از 
محل مدیریت بحران کشور خبر داد و خاطرنشان 
کرد: ما تمام کارهایش را کرده ایم اما متاسفانه در 
وزارت کشور مانده است و نیاز به امضای وزیر دارد 
که نمایندگان مجلس و شوراهای اسالمی کمک 

بسیار بزرگی در این باره می توانند بکنند.
وی کوچ و مهاجرت را طبیعی دانست و اظهار 
امیدواری کرد: دولت توجه و تاکید زیادی بر تأمین 
زیرساخت های کشاورزی دارد که این موضوع 
با  کشاورزی  جهاد  رئیس  است.  کار  بزرگترین 
کرد:  عنوان  بیرجند  فرماندار  از  انتقاد  و  گالیه 
متاسفانه در اعتبارات ماده 180 استانی اعتبارات 
بخش کشاورزی را کاهش داده است. وی این 
نوع تقسیم اعتبارات را غیرکارشناسی دانست و 
 900 میلیارد   3 کمیسیون  در  کرد:  خاطرنشان 
میلیون تومان به تصویب رسید اما 700 میلیون 

تومان در نظرگرفته و اعالم شده است.
بخش  حاضر  حال  در  کرد:  تاکید  پور  ولی 
کشاورزی و معدن محور توسعه استان است و 
باید به آن توجه ویژه شود. وی از 17میلیارد تومان 
کمک های فنی اعتباری برای استان مصوب شده 

است که امیدواریم امسال محقق شود.
رئیس جهاد کشاورزی تاکید کرد: ما حق مردم را 

از مرکز می گیریم نگران نباشید. 

انتقاد رئیس شورای شهرستان بشرویه از نظام انجمن صنفی کشاورزان

کتاب بسته قانون رو میز مدیران

قوسی- مراسم افتتاحیه اولین همایش سرآمدان 
سالن  در  دیروز  صبح  استان  غیرمقیم  و  مقیم 
شد.  برگزار  پزشکی  علوم  دانشگاه  اجتماعات 
عبادی نماینده  مجلس، مشاور انتظامی رهبری، 
رییس بنیاد ملی نخبگان استان، معاون سیاسی 
استاندار و شهردار بیرجند از مهمانان این جلسه 
بودند. حسینی  معاون سیاسی استاندار به انسان 
کرد  اشاره  دراستان  یافته  پرورش  بزرگ  های 
و ادامه داد: اینجا افرادی بودند که مانند دکتر 

گنجی جایگاه بین المللی دارند. وی با اشاره به 
مشکالت گوناگون استان و سرانه کم مردم از 
از  و  گفت  خیریه  امور  در  ها  آن  بودن  پیشتاز 
روبه  برای  که  کرد  درخواست  سرآمدان حاضر 

جلو بردن استان تالش کنند.
که  کسانی  به  هم  نخبگان  ملی  بنیاد  رئیس 
و  مقدم گفت  اند خیر  بازگشته  به موطن خود 
منطقه  پیشرفت  برای  شروعی  را  برنامه  این 
انتقال  و  تبادل  را  اهداف همایش  دانست. وی 

به سرمایه  تشویق  یکدیگر،  به  فناوری  و  علم 
های  طرح  و  ایده  دریافت  وطن،  در  گذاری 
حضور  که  عزیزانی  با  مستمر  ارتباط  و  جدید 
آمار جذب بیش  از  اند برشمرد. وی  پیدا کرده 
از 200 نفری از اساتید خارج از کشور خبر داد. 
احمدزاده ارتباط با سایر کشورها را مهم دانست 
ولی بر توجه به نیروی داخلی و تمرکز بر اقتصاد 
مقاومتی تاکید کرد. احمدزاده گفت: 80 نفر از 
سرآمدان را شناسایی کرده ایم و ضمن تماس 

با آن ها بانک اطالعاتی تشکیل داده ایم و از 
آنان قول همکاری گرفته ایم. وی افزود که در 
این همایش 15 نفر غیربومی ثبت نام کرده اند 
و شرایط پذیرش ما هم این بوده که باید جزو 
400 دانشگاه معتبر جهان باشند یا شرکت فعال 

اقتصادی داشته باشند.
گفت:  نیز  درمیان  و  خوسف  بیرجند،  نماینده 
بلکه  نیستند  جلسه  میهمانان  سرآمدان  امروز 
به  فقط  اگر  اینکه  بیان  با  میزبان هستند. وی 

اعتبارات دولتی دل ببندیم اتفاقی نخواهد افتاد 
عنوان کرد: الزم است که دل به پیشرفت استان 

و مردمش داشته باشیم.
به  استان  بودن  دانشگاهی  به  توجه  با  عبادی 
آن  و  کرد  اشاره  آن  متخصص  انسانی  نیروی 
به  اشاره  ضمن  وی  دانست.  قوتی  نقطه  را 
مشکالت استان پیشنهاد کرد که دولت به جای 
خرید  کشاورزی،  محصوالت  تضمینی  خرید 
صنایع دستی را در اولویت کار خود قرار دهد. 

یارانه پرداختی  عبادی تصریح کرد: اگر همین 
هم نبود مرز شرقی خالی می شد و این درحالی 
است که مردم این منطقه نجیب هستند و دست 

به کار قاچاق هم نمی زنند. 
حسن ختام جلسه به بهانه روز پزشک، سخنان 

دکتر حقی از متخصصان برتر کشور بود.
وی به امام راحل و شهدا درود فرستاد و عنوان 
مرهون  ایران  امروز  اقتدار  و  امنیت  که  کرد: 

زحمات شهداست.

افتتاح سالمتکده طب سنتی و اورژانس بیمارستان ولی عصر)عج(

عرضــه کننـده روکــش های مقــاوم سـاز شیشـه

ضد گلوله
ضد سرقت

ضد انفجار
ضد بخار 

عایق حرارتی

شیشه معمولی منزل، 
فروشگاه و خودرو، 
خود را باکمترین 

هزینه و بدون تعویض 
ضد سرقت و یا عایق 

حرارتی کنید

  09120212260 -  09155610585آدرس دفتر:بین توحید 8 و 10     05632449129
نصب در سراسر کشور
ساخت کشور کانـادا

حمل بارواثاثیه منزل باکادری مجرب وماهر

جابجایی تخصصی اثاثیه منزل با کامیون 
بزرگ مسقف پتودار، مخصوص حمل 

اثاثیه منزل، با کادری مجرب و ماهر درامر 
جابجایی اثاثیه ، همراه 

با تضمین جابجایی 
صالحی منش  

09157213571
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32341226-056/ 09197147874   انرژی صنعت ایرانیـــان

فـــــــــروش  ویـژه 
        دو عدد دوربین دام دید در شب 1 مگاپیکسل 

HD با کیفیت تصویر  AHD

 AHD دوربین مداربسته 4کانال DVR دستگاه        
VGA& HDMI با کیفیت 1,3 مگاپیکسل , 4 عدد ورودی صدا ، خروجی

        امکان انتقال تصویر بر روی موبایل
 تعـداد محـدود        یک سال گارانتی           فقط 248000 تومان

زمـان محـدود  گروه صنعتی پاالز برای همکاری و عاملیت فروش از شهرستان های طبس-  
سربیشه-  نهبندان- سرایان- فردوس- درمیان - خوسف - قاین و بیرجند 
برای ارائه فروش محصوالت پاالز )موکت- کاغذ دیواری- لمینیت پارکت( از 

همکاران دعوت به عمل می آورد.
برای اطالعات بیشتر از اخذ عاملیت فروش و همکاری با نمایندگی رسمی فروش 

در خراسان جنوبی )صبوحی( تماس حاصل فرمایید

شماره های تماس: 09155621788-32239026-32230487 
فکس: 32231410

به مناسبت میالد امام رضا )ع(
کباب گوسفندی

  رستوران برادران خزیمه 
) شمال شهر(

 09153621477
32311717

فروشگاه تخصصی بازی 
فکری الف

آموزش رایگان تمام بازی ها و 
آموزش روبیک و اوریگامی 

قوامین   بانک  جنب   12-10 معلم  بین  آدرس: 
تلفن: 09158677457

خیابان محالتی حدفاصل 
معلم و پاسداران  
056  32  42  5122
خط ویژه: 31145 

طبخ با 
صددرصد برنج ایرانی

vip دارای سالن
پیک رایگان در محدوده










