
وزن کشی عملکردها 
* هرم پور

دو  در  معمواًل  ها  دولت  وزن کشی  سالهاست 
شود؛ می  انجام  دولت  هفته  و  انتخابات   مقطع 
کشی  وزن  هم  و  انتظارات  کشی  وزن  هم 
عملکردها. مردم به عنوان کسانی که به اعتراف 
در  تر  دقیق  و  بیشتر   زودتر،  مسؤوالن،  خود 
بینند،  می  و  دارند  حضور  مختلف  های  صحنه 
بهترین گواه و منصف ترین ناظران و بی طرف 
ترین داورانی هستند که می توانند در عرصه وزن 
و  از آن در میدان کشتی  بعد  و  کشی دولت ها 
 مبارزه با مشکالت و مسائل حاد کشور، تالش ها
احیانًا  و  ببینند  را  مدیران  های  ریختن  عرق  و 
خطاها، کم کاری ها، بی انگیزگی ها و از تشک 

خارج شدن هایشان را هم به نقد بنشینند.
هفته  دولت،  هفته  سالیست  چند  متأسفانه 

تبلیغات دولتی شده، نه هفته اعالم خدمت.
بگویم،  پرده  بی  و  صریح  آن  از  بیش  و   
خراسان  استان  مردم  که  دوسالیست  یکی  واقعًا 
 جنوبی، جز تبلیغات، طعم شیرینی از اقدام های
عمران  و  توسعه  برای  دار  استخوان  و  مناسب 
استان را نچشیده اند و سؤال مهم و اساسی که 
ها پروژه  و  ها  طرح  افتتاح   خبر  با  مقایسه   در 
در  ها  سال  همین  طی  شده  انجام  اقدامات  و 
که  است  این  شود  می  مطرح  ها  استان  سایر 
 باتداوم این شرایط، آینده استان چه چالش های
مهم و سرنوشت سازی را پیش رو خواهد داشت؟ 
اساسًا مردمی با انگیزه برای استان خواهند ماند و 

اصواًل استانی سرپا خواهیم داشت یا نه؟ 
بسنده  این  به  کنیم،  انصافی  بی  نخواهیم   اگر 

می کنم که  ... ) ادامه در صفحه 2(
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یادداشت

رئیس مجلس خبرگان :
دولت نسبت به فتنه گران 

حساسیت بیشتری از خود نشان دهد

دستیار ویژه رئیس جمهور : 
امروز هم چرخ سانتریفیوژ می چرخد

و هم چرخ زندگی مردم

مدیرستادی شعب بانک کشاورزی استان :
پرداخت بیش از17 هزار میلیارد ریال 

تسهیالت طی سه سال توسط بانک کشاورزی

آیت ا... مومن : دشمن آیات یزدی، جنتی و مصباح را شناخته و می داند اینها به درد بخور هستند / کاندیدای اصولگرایان معاون اول را معرفی کند / جلیلی گزینه آیت ا... مصباح برای انتخابات / بین بد و بدتر روحانی را انتخاب می کنیم / صفحه 2
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نسخه وزیر 
برای سالمت 
خراسان  جنوبی

دکتر قائمی رییس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 
در نشست خبری صبح دیروز گزارشی از سفر وزیر 
بهداشت به استان و دستورات وی ارائه کرد. وی از 
لبخند رضایت وزیر از پیشرفت های حاصل شده 
نسبت به اسفند سال قبل سخن گفت و ... )  صفحه 7 (

دو سال از زمان ارائه طرح جامع 
تفصیلی شهر بیرجند می گذرد  

مصوبات شناور در
 نبود طرح تفصیلی

لغو  شورا  جلسه  جنجالی  کارهای  دستور  از  یکی 
مجوز های تجاری موقت از طرف استانداری بود 
که اعتراض اعضا را به همراه داشت و ... )  صفحه 7 (

استاندار در سفر به نهبندان خبر داد :

توافق با فراه 
برای بازگشایی 
گذرگاه های مرزی
توافقاتی  با   : گفت  استان  در  دولت  عالی  مقام 
که با والیان والیات فراه، هرات و نیمروز انجام 
فعال  غیر  مرزی  های  گذرگاه  شد  مقرر  گرفت 

در استان هرچه زودتر فعال شود و ... )  صفحه 3 (

استاندار: تضمین می دهم 
برای حمایت از سرمایه گذار ؛ 

در پنجمین روز از
 هفته دولت انجام شد 

سفر استاندار به
 نهبندان و سربیشه 

صفحه 3

صفحه 3

جناب آقای دکتر دلخروشـان
رئیس محترم مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی 

خراسان جنوبی
افتتاح پروژه اورژانس بیمارستان ولی عصر )عج( 

 که موید پیگیری های مجدانه و مدیریت ارزنده و پشتکار شما در امر مربوطه 
می باشد را خدمت جناب عالی و همکاران محترم تان تبریک عرض می نماییم. 

سرپرست منطقه خراسان جنوبی

 ساخت وسایل پزشکی ایران )سوپا(

جناب آقای سید حسین حسینی
معاون محترم بانک تجارت شعبه جماران

ایستادن در ستیز با تقدیر دشوار است خصوصاً آنگاه که تقدیری مقدر شده تا مادری 
را به آسمان ببرد اما شما را در سایه توکل به ذات احدیت راسخ تر از کوه یافته ایم 

تسلیت ما را در مصیبت فقدان مادر گرامی تان
 پذیرا باشید و ما را شریک غم تان بدانید. 

مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره شرکت کوشا رخشان نوین شرق

جناب آقای حاج سلیمان صادقی طبس
با نهایت تاسف درگذشت مادر بزرگ گرامی تان 

را خدمت جناب عالی و خانواده محترم تسلیت عرض نموده، ما را در غم خود شریک بدانید.

شرکت حمل و نقل بین المللی یگان ترابر- کرباسچی

به مناسبت اولین سالگرد درگذشت شادروان

 حاج اسدا... زینل نژاد 
جلسه یادبودی دوشنبه 95/6/8 از ساعت 16/30 الی 17/30 
در محل مسجد امام حسن مجتبی )ع( واقع در خیابان معلم

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

خانواده های زینل نژاد و سایر فامیل وابسته

با نهایت تاسف درگذشت

 مرحوم محمد علی توتونی
 را به اطالع عموم همشهریان عزیز می رساند: مراسم تشییع آن شادروان 

امروز یکشنبه 95/6/7 ساعت 16 الی 17 از محل غسالخانه
 انجام می گردد، حضور شما سروران ارجمند مزید امتنان است.

خانواده های توتونی و سایر فامیل وابسته

وظیفه معلم هدایت جامعه به سوی ا... است. )مقام معظم رهبری(

استاد فرهیخته سرکار خانم بی بی فاطمه نخعی

از حسن اخالق و تالش دلسوزانه شما در امر آموزش بی نهایت سپاسگزاریم.

جمعی از هنرجویان آموزشگاه خیاطی مهتاب

ولی عصر )عج(  بیمارستان  اورژانس  بیمارستان های دولتی سطح کشور  در 
بیرجند بی نظیر است و به سایر دانشگاه ها تأکید می کنم برای الگوبرداری 

حتماً از این پروژه بازدید نمایند

پیام تقدیر و تشکر دکتر قائمی 
رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 

خداوند سبحان را شاکرم که در هفته دولت میزبان مقام عالی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بوده و با حضور ارزشمند ایشان پروژه توسعه 
و بهسازی فضای فیزیکی اورژانس بیمارستان ولی عصر )عج(، مجتمع فرهنگی رفاهی سالمت دانشگاه و چندین طرح بهداشتی و درمانی در سطح 

استان خراسان جنوبی برای ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به بهره برداری رسید.
بدینوسیله بر خود الزم می دانم که از حمایت ها و مساعدت های بی دریغ 

جناب آقای دکتر هاشمی  وزیر محترم  بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
در جهت پیشرفت همه جانبه دانشگاه علوم پزشکی بیرجند و دستورات راهگشای ایشان طی این حضور در استان، همچنین از همراهی و حضور 

آقایان:

 سید علی اکبر پرویزی  استاندار محترم خراسان جنوبی
مهندس موهبتی  معاون محترم برنامه ریزی، هماهنگی و امور حقوقی 

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی 

محمد  حسینی 
معاون محترم سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان جنوبی 

حضرت حجت االسالم والمسلمین سیدمحمدباقر عبادی
 نماینده محترم مردم شریف بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس شورای اسالمی

دکتر محمدرضا  امیرحسنخانی
نماینده محترم مردم شریف طبس، فردوس، بشرویه و سرایان

 در مجلس شورای اسالمی 
دکتر نظر افضلی نماینده محترم مردم شریف نهبندان و سربیشه در مجلس شورای اسالمی 

در طول این سفر تشکر و قدردانی نمایم. امید است با استعانت از درگاه ایزد منان و همدلی متولیان و دست اندرکاران 
عرصه سالمت و همراهی مردم، شاهد رشد و ارتقای اهداف عالی نظام و شکوفایی بیش از پیش دانشگاه در ابعاد مختلف باشیم. 

دکتر کاظم قائمی- رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند

حسام کرباسچی
 را با ذکر فاتحه و صلواتی به روح پاکش و به 
 یاد خوبی ها و مهربانی هایش گرامی می داریم.

خانواده

دومین
 سالگـرد
درگذشت

 جوان ناکام
شادروان

آگهی مناقصه عمومی 9508
معاونت مهندسی نهاجا در نظر دارد: احداث ساختمان های واقع در پایگاه بیرجند 
)کیلومتر 2 جاده بیرجند- قاین( خود را از طریق مناقصه به پیمانکاران واجد صالحیت واگذار نماید. 
مبلغ برآورد اولیه بر مبنای فهرست بها 94 با لحاظ ضرایب باال سری و تجهیز 8/683/854/000 ریال 
می باشد. لذا از کلیه پیمانکاران واجد صالحیت دعوت به عمل می آید به مدت 5 روز پس از درج 
این آگهی از ساعت 8 صبح الی 12 به مدیریت مشارکتی و پیمان این معاونت واقع در تهران- خیابان 
پیروزی- ایستگاه درختی- ستاد فرماندهی نهاجا - معاونت مهندسی- طبقه سوم- مدیریت مشارکتی و 
پیمان )تلفن 33335011-021( مراجعه و با ارائه معرفی نامه کتبی شرکت، اسناد مناقصه و مشخصات 

فنی را دریافت نمایند. برای کسب اطالعات بیشتر با شماره 33335011 تماس حاصل نمایید.

معاونت مهندسی دفاعی و پدافند غیر عامل نهاجا

مزایده فروش امالک و اموال مازاد    
شرح در صفحه آخربانک سپه

نیرو هوایی
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اعالم پذیرفته شدگان نهایی آزمون ارشد، 8 شهریور
اسامی پذیرفته شدگان نهایی آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 1395 دوشنبه هشتم شهریور اعالم 
می شود. به گزارش جام جم آنالین، سخنگوی سازمان سنجش آموزش کشور گفت: اسامی پذیرفته شدگان 
از طریق سایت اینترنتی سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.org منتشر می شود.

 افزایش 12 درصدی قیمت داروها

مهر - وزیر بهداشت گفت: داروهای تولید داخل 
براساس قانون، هرسال 1۰ تا 1۲ درصد افزایش 
قیمت دارند که این افزایش بدلیل تورم است. اما 
داروهای خارجی نباید افزایش نرخ داشته باشند 

و افزایش قیمت آنها تخلف محسوب می شود.

ربیعی: غربالگری ژنتیک اجباری می شود

اینکه  بیان  با  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزیر 
پیشگیری  برای  موثر  راهی  ژنتیک  غربالگری 
غربالگری  زودی  به  گفت:  معلولیت هاست،  از 

ژنتیک اجباری می شود.

جهش قیمت مسکن در سال های آتی نداریم

ایسنا - حامد مظاهریان، معاون مسکن و ساختمان 
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به افزایش صادرات 
نفت و رفع نسبی محدودیت ها در اقتصاد کشور پس 
از برجام بر رونق آرام بخش مسکن و نداشتن جهش 

قیمت در سال های آتی در این حوزه تاکید کرد.

تعیین تکلیف یارانه بازنشستگان کشوری

مهر - مجلس شورای اسالمی ضمن تعیین تکلیف 
برای دولت درباره قطع یارانه نقدی 3 دهک باالی 
درآمدی، اعالم کرد که یارانه بازنشستگان کشوری 
که درآمد آن ها کمتر از 35۰ میلیون ریال در سال 

باشد، قطع نخواهد شد.

نرخ رشد اقتصاد ایران به ۵ درصد می رسد

رئیس کل بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی با مهار 
موفقیت آمیز انتظارات تورمی توانست کاهش مالیم 
تورم به سمت نرخ تک رقمی را پیش ببرد و همزمان 
رشد اقتصادی را مثبت کند. انتظار داریم امسال نرخ 

رشد تولید ناخالص داخلی به 5 درصد برسد.

استخدام  در آموزش و پرورش پیمانی است

وزارت  تشکیالت  و  اداری  امور  مدیرکل   - فارس 
آموزش و پرورش در پاسخ به این پرسش که »آیا 
انجام  رسمی  به  پیمانی  نیروهای  وضعیت  تبدیل 
می شود؟«، گفت: رویکرد دولت بر اساس مجوزهایی 
که به دستگاه ها می دهد، پیمانی بودن است. حسینی 

افزود: فرقی بین نیروی رسمی و پیمانی وجود ندارد.
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بی  نخواهیم  اگر  اول(   صفحه  از  یادداشت  ادامه   (

انصافی کنیم، به این بسنده می کنم که با اغماض 
و چشم پوشی از برخی غفلت ها، سهل انگاری ها 
و تبعیض ها، نیم نگاهی به اقدامات و عملکرد تیم 
اجرایی استان در سال های اخیر بیانگر این مهم 
نگه  برای  حداقل  مسؤوالن،  و  مدیران  که  است 
داشتن پست ها و منصب هایشان  هم که شده، 
همت و تالش نسبتاً خوب و مناسبی را برای حل 
و فصل مشکالت خراسان جنوبی داشته اند، هر 
چند متأسفانه راضی کننده نیست و این عملکردها، 
عالی و یا حتی بسیار خوب هم نبوده و یا همتشان  
به نتیجه و ثمری نرسیده است و یا حداقل در شأن 
استان محرومی چون خراسان جنوبی نبوده است. 
) به وقتش و در جای خود مصداق های متعددی  
از این ادعا را تقدیم خوانندگان عزیز خواهم کرد و 
نمونه های  این ادعا را در خصوص غفلت از مردم 
استان در  هر دو بازه زمانی عملکرد مدیران محترم  

در دولت سابق و فعلی ارائه خواهم کرد.( 
اعالم  ها،  سرکشی  ها،  مأموریت  سو،  آن  از 
وضعیت های متعدد به مقامات کشوری، دست و 
پنجه نرم کردن با وزرا و وزارتخانه ها برای اخذ 
بودجه و در یک کالم  و  اعتبار  و  امتیاز و مجوز 
مرکز  به  استان  محرومیت  واقعی  شرایط  اعالم 
بخشی از این تالش ها بوده که در جای خود هم 

دست مریزادی دارد و هم خداقوتی و تشکری.
اما به نظر می رسد درکنار همه این تالش ها، 
چند نکته مهم گاهی مورد غفلت واقع شده و یا به 
عمد به انزوا سپرده شده است: اول آنکه متأسفانه 
مدیران استان حتی برخی مدیران بومی، شناخت 
جامع و کامل و عمیقی از استان و شرایط آن و 
حتی جامعه شناسی و روانشناسی مردمش ندارند. 
این فاجعه ی فقدان شناخت، به جایی می رسد که 
مدیر با در دست گرفتن پَرکاهی، ادعای جابجایی 
ادعایش در  خودش  هم  و  کند  می  را   کوهی 

می ماند و هم مردم را نسبت به اصل نظام بدبین 
بر  مدیران  رفتارهای  نوع  به  دوم  نکته  کند.  می 
می گردد. در گونه شناسی و نوع شناسی رفتارهای 
دقیق  هم  مردم  مدیران،  اجتماعی  و  شخصی 
هستند و هم حساس و به این لحاظ حتی گاهی 
به نوع ادبیات گفتاری، و یا به چگونگی نشست و 

برخاست های مدیران هم توجه ویژه می کنند.
دیروز شهروندی برایم پیامکی ارسال کرده بود 
که چگونه مدیران  ارشد استان که در این سفرهای 
چند روزه استانی به شهرها وشهرستان ها، روی 
 فرش و گلیم خانه های محقر و کاه گلی خانواده های

شهدا می نشینند، جرأت می کنند و یا حتی به خود 
اجازه می دهند در اتاق های مالقاتشان مبل های 
میلیونی  میلیونی و دکوراسیون چند صد  چند ده 
استفاده شود و عکس ها وتصاویرشان به تناقض، 
 ِ زی  همان  این  آیا  شود؟  منتشر  جا  همه  در 
مدیران نظام اسالمی است که رهبری آنقدر روی 
شهروند  این  برای  جوابی  من  دارد؟  تأکید  آن 
نداشتم اما معتقدم در مسیر جلب مشارکت های 
مردمی برای کمک به توسعه استان و اعتماد و 
اعتقاد قلبی آنان برای حضور در صحنه باید به 
میدان  در  صادقانه  و  کرد  توجه  هم  نکات  این 

حضور داشت و رو و شفاف،  بازی کرد.
نکته سوم را به بحث جدید و کلید واژه تازه ای که 
 بر سر زبان رسانه ها افتاده و در محافل و جمع ها

باب شده اختصاص دهم و آن اصل مهمی به نام 
 مطالبه گریست. به شدت اعتقاد دارم هم رسانه ها
نشستن ثمر  به  برای  شهروندان  خود  هم   و 

مطالبه هایشان، نیازمند  هدایت مطالبه ها هستند 
وگرنه صرفاً داِد مطالبه زدن و خواستن و خواستن 
و خواستن، داستان همان آبیست که سال هاست 
در هاون انتظاراتمان از دولت ها می کوبیم و به 

نتیجه ای هم نمی رسیم.
اجازه بفرمایید نکته آخر را هم به بحث توسعه 
باید بپذیریم که  استان اختصاص دهم . همه ما 
 اولویت اول استان خراسان جنوبی طرح و برنامه های

حداقل  که  آنچیزی  یعنی  است.  محور  توسعه 
ما  مردم  برای  طرف  آن  به  آینده  سال  پنج  از 
از  شدن  فارغ  و  راحتی  اندکی  و  رفاه  اشتغال، 
به  را  فرزندانشان  و  خودشان  معیشت  دغدغه 
متوازن،   توسعه  این  کنار  در  باشد.  داشته  همراه 
و  فرهنگی  و  سیاسی  مطلوب  فضای  امنیت، 
کاهش آسیب های اجتماعی هم خواهد آمد. این 
بار سنگین وقتی سالم و سریع به مقصد خواهد 
ای گوشه  خودمان  نوبه  به  ما  همه  که   رسید 

مردم،  یعنی  ما  باشیم،  کشیده  دوش  بر  را  بار  از 
نقش اساسی وکلیدی در همه جای کشور داریم، 
هزارم  سه  یک  از  کمتر  شاید  ما،  استان  مدیران 
آنچه  و  دهند  تشکیل می  را  استان  کل جمعیت 
سرنوشت استان را تعیین خواهد کرد، ما هستیم 
نه آنها. اما آنها هم به حضور ما در کنارشان، به 

همکاری  های ما سخت نیازمندند.
همراهشان  بیشتر  است  الزم  ها  وقت  خیلی 
باشیم، شانه از زیر بار مسؤولیت های مردمی مان 
در عرصه توسعه خالی نکنیم، دلشان را به خداقوتی 
گرم نگه داریم، خوب تر و مناسب تر مطالبه کنیم 
و اولویت ها را بخواهیم نه آنچه اولویت ما نیست 
برخی  تسویه حساب های  و  بله شاخص تصفیه 

سیاسیون سیاسی کاِر بی درد است.
مدت هاست به این نتیجه رسیده ام که استان 
خراسان جنوبی تا مردمش نخواهند هیچ پیشرفتی 
سیاسی،  های  دغدغه  از  فارغ  کرد. پس  نخواهد 
پیشرفت  و توسعه را بخواهیم، یعنی آنچه که برای 
فردای ما و سرنوشت سال های آینده فرزندانمان، 

اولویت »یک« است.
   )لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با یادداشت های 
روزنامه را به شماره ۰93۰4943831 ارسال فرمایید(

یادداشت 

بین بد و بدتر روحانی را انتخاب می کنیم 

رئیس کمیسیون حقوقی  مجلس ششم گفت:  
اصالح طلبان اگر مجبور شوند بین بد و بدتر 
قوامی  می کنند.  انتخاب  را  روحانی  دوباره 
افزود : اگر دولت قصد دارد که در این مدت 
باید  دهد  انجام  کاری  مردم  برای  باقی مانده 
این 1۲ وزیر را تغییر دهد تا مردم بدانند که 
دولت برای رفع مشکالت آنها جدی بوده و بر آن است که اقداماتی 
  : انجام می دهد. وی اظهار داشت  برای رفع مشکالت مردم  فوری 

این وزیر کشور، وزیر کشور دولت روحانی نیست و باید عوض شود .

جلیلی گزینه آیت ا... مصباح برای انتخابات

آیت ا... غرویان گفت : معتقدم سعید جلیلی 
برای  یزدی  مصباح  ا...  آیت  احتمالی  گزینه 
است. وی گفت:  ریاست جمهوری  انتخابات 
احتمال  دارد،  به شواهدی که وجود  توجه  با 
حمایت ایشان از جلیلی وجود دارد. البته باید 
اضافه کنم که اصولگرایان در تالش هستند 
که چهره جدیدی را در انتخابات رونمایی کنند. وی افزود : با توجه به 
اقداماتی که اخیرا جلیلی انجام می دهد قطعا ایشان به فکر انتخابات 

ریاست جمهوری دوره بعد است.

کاندیدای اصولگرایان معاون اول را معرفی کند

محمدجواد الریجانی گفت که در انتخابات 9۶ 
مناسب است که کاندیدای ریاست جمهوری 
معاون اولش را نیز حتماً معرفی کند. به اعتقاد 
نیازی نیست که  برای ریاست جمهوری  وی، 
آسمان  به  را  زمین  یا  باشد  فیلسوف  کاندیدا 
ببندد بلکه باید از لحاظ اجرایی حرفه ای باشد.

وی تاکید کرد اصولگرایان باید اواًل دنبال چهره های جوان و مدیران 
جوانشان باشند و ثانیاً رقابت محتوایی را در دستور کار قرار دهند و 

فردی را معرفی کنند که دارای ایده های روشن باشند .

اینکه  بیان  با  رئیس جمهور  ویژه  دستیار 
مصلحت کشور، منافع ملی و حیات سیاسی 
است  روحانی  از  حمایت  در  اصالح طلبان، 
در  کس  هیچ  مصلحت  بی تردید  گفت: 
باید  اصالح طلبان  نیست.  روحانی  از  عبور 
کنند  حمایت  روحانی  از   9۲ سال  همانند 
و چاره ای جز این ندارند. یونسی مهمترین 

دستاورد برجام را »برداشتن سایه جنگ از 
اینکه  و  می کند  عنوان  ایران«  ملت  سر 
می چرخد  سانتریفیوژها  چرخ  »هم  امروز 
همین  بر  وی  کشور«.  اقتصاد  چرخ  هم  و 
اساس می گوید »باید بدانیم که اگر تحریم 
از  را  نان مان  ما  اینکه  و  و محاصره شدیم 
باید تن به هر کاری و ذلت  خارج بخریم، 

انتخاباتی  مسائل  پیرامون  وی  بدهیم«. 
سیاسی  جریانات  »برخی  گفت:  کشور 
انتخابات  نتیجه  که  هستند  این  دنبال  به 
طریق  از  اینکه  بدون  باشد  آنان  میل  باب 
بر  باشد«. وی همچنین  رأی  صندوق های 
این اعتقاد است که »اصالح طلبان گزینه ای 
جز روحانی در انتخابات 9۶ ندارند و حیات 

است«  روحانی  از  حمایت  در  آنان  سیاسی 
وی در خصوص سیاست خارجه نیز گفت : 
»انجام مانور مشترک نظامی با روسیه« را 
هستند  »کسانی  معتقدم  و  می کنم  توصیه 
کنار  ما  اینکه  از  گذشته  دوران  مانند  که 
نباید  ما  می ترسند.  بگیریم،  قرار  روسیه 

بترسیم. 

امروز هم چرخ سانتریفیوژ می چرخد و هم چرخ زندگی مردم

رهبری  خبرگان  مجلس  رئیس 
به  نسبت  دولت  اینکه  بیان  با 
حساسیت  فتنه گران  و  فتنه  عوامل 
گفت:  دهد،  نشان  خود  از  بیشتری 

صریح  و  قاطع  مواضع  دولت 
کند.  اتخاذ  آمریکا  به  نسبت 
از  تقدیر  با  خبرگان  مجلس  رئیس 
از  یکی  افزود:  دولتمردان  زحمات 

انقالب  معظم  رهبر  دغدغه های 
مسئله ساده زیستی و پرهیز از رواج 
نظام  مسئوالن  بین  در  اشرافیت 
پیش  از  بیش  که  است  اسالمی 

باید مورد توجه دولت باشد. آیت ا... 
بر  دولت  جدی  توجه  بر  جنتی 
برطرف کردن مشکالت اقتصادی و 
اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی 

ایجاد  و  تولید  رونق  راستای  در 
با  جدی  برخورد  و  تأکید  اشتغال، 
پدیده حقوق های نجومی را یکی از 

راهکارهای تحقق این امر دانست.

 لزوم اتخاذ مواضع صریح در قبال آمریکا

آیت ا... جنتی : دولت نسبت به فتنه گران حساسیت بیشتری از خود نشان دهد

آیت  ا...  مدیریت  گفت:  مومن  آیت ا... 
و  است  ستودنی  و  عالی  انصافا  خامنه ای 
ایشان نه تنها از نظر مدیریت بلکه از لحاظ 
مدیریت  وی  هستند.  کم نظیر  نیز  علمی 
و  خواند  “عالی”  را  انقالب  معظم  رهبر 

تمام  مقابل  در  یک تنه  ایشان  کرد:  تاکید 
مقاومت  و  ایستاده  جهان  جنایتکاران 
خبرگان  مجلس  عضو  این  است.  کرده 
برای  دشمن  تالش  به  ادامه  در  رهبری 
رأی نیاوردن آیات یزدی، جنتی و مصباح 

اشاره کرد و  انتخابات خبرگان رهبری  در 
شناخته  را  بزرگوار  سه  این  دشمن  گفت: 
هستند؛  بخور  درد  به  اینها  که  می داند  و 
انگ  اینها  به  که  است  خاطر  همین  به 
نیاوردن  برای رأی  انگلیسی  می زد؛ رسانه 

مقام  که  همان طور  اما  کرد  تالش  اینها 
نیاوردن  رأی  فرمودند،  رهبری  معظم 
مجلس  برای  مصباح  و  یزدی  آیات 
مومن  آیت ا...  است.  خسارت  خبرگان 
یا  تایید  درباره  گمانه زنی ها  برخی  درباره 

انتخابات  رد صالحیت برخی کاندیداها در 
آتی ریاست جمهوری، گفت: این حرف ها از 
نظر شورای نگهبان هیچ اعتباری ندارد و 
آقایان باید بعد از مشخص شدن کاندیداها 

و بررسی های الزم نظرشان را بدهند.

آیت ا... مومن : دشمن آیات یزدی، جنتی و مصباح را شناخته و می داند اینها به درد بخور هستند
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دفتر: توحيد 21، نبش نبوت 21، پالك 105صاف صاف ، لول لول ، تخت تخت
عضو  معتبر اتحادیه     مسئول : دستگردي

برای اولین بار فرش های خود را اتو کشیده تحویل بگیرید

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

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت  اول

نظر به اینکه در پرونده  اجرایی  شماره 950002 محکوم علیه آقای داود فروزنده فرزند علی اکبر محکوم است به پرداخت مبلغ 
54/382/423  ریال بابت اصل خواسته و غیره در حق محکوم له رضا فرهادی و پرداخت مبلغ 1/275/000 ریال بابت حق االجرا در حق دولت 
 و با توجه به اینکه از ناحیه محکوم علیه اموال به شرح جدول ذیل معرفی شده که جمعاً به مبلغ 57/000/000 ریال کارشناسی شده است.

ارزش کل )ریال(ارزش واحد )ریال(تعدادشرح کاالردیف
دستگاه زرشک پاک کنی خارگیر )2 متری( با الکتروموتور و لوازم 1

کامل و در وضعیت آماده به کار ساخت کارگاه صنعتی عظیمی
 1

دستگاه
19/000/00019/000/000

19/000/000جمع: نوزده میلیون ریال

و از طریق مزایده  روز سه شنبه تاریخ 1395/6/23 از ساعت 10 الی 11 صبح در دفتر اجرای احکام حقوقی به فروش برسد که قیمت پایه 
از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس 
از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت 10 
درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا 

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

دادگستری جمهوری اسالمی ایران

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی فوق العاده )نوبت اول(
شرکت تعاونی مسکن اعضای نظام پرستاری خراسان جنوبی

شنبه 95/6/27 جنوبی  خراسان  پرستاری  نظام  اعضای  مسکن  تعاونی  شرکت  اول(  )نوبت  العاده  فوق  عمومی  مجمع   جلسه 
ساعت 17 در محل نمازخانه بیمارستان امام رضا )ع( برگزار می شود. از کلیه اعضا دعوت می شود برای اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات 
ذیل حضور بهم رسانند، ضمناً چنانچه عضوی بنا به دالیلی نتواند شخصا حضور یابد، می تواند همزمان با نماینده تام االختیار خویش 
با هم به دفتر شرکت مراجعه و برگ وکالت نامه را تنظیم و برگه ورود به جلسه را دریافت نماید. حداکثر آرای وکالتی هر عضو سه رای 

و هر فرد غیر عضو یک رای می باشد.

دستور جلسه: تصمیم گیری درخصوص اصالح ماده )5( اساسنامه- تمدید مدت فعالیت تعاونی مسکن
هیئت مدیره

تاریخ انتشار: 95/6/7

دستگاه ساب سیار 
امیرآبادی زاده

ساب انواع سنگ های  مرمر گرانیت 
و موزاییک ساده      09156706538

اناهلل و انا الیه راجعون

فرهیختگان گرانمایه 
اعضای محترم کانون هنرمندان استان خراسان جنوبی

همدردی، تسلی بخشی و همراهی آن مسیحا نفسان و حضور پرشور و بی ریای آن بزرگواران 
در بیت ابوی مرحوم مان و برگزاری شب شعری معنوی، همه و همه تسکینی بود

 بر اندوه عظیم مان و یقینا شادی روح پدر عزیزمان معلم فقید، شادروان

)حـاج ابراهیـم خسـروی(
بدینوسیله مراتب سپاس و قدردانی مان را محضر آن خوبان نیکوسرشت، اعالم و توفیقات

 بیش از پیش تان را از یگانه هستی بخش عالم آفرینش مسئلت داریم. یا علی )علیه السالم( مدد

خانواده خسروی و فامیل وابسته

حمـــل 
اثاثیـــه 

100 درصد تضمینی

 با  کارگر ماهر و ماشين اتاق بزرگ
مسير مشهد و  زاهدان

09159618581 
  09363448729 

فاروقی

سینما بهمن سینمای خانواده 
سينما بهمن ، مکانی امن و با نشاط 

برای خانواده های محترم 

اکران
فيلم

ساعت شروع
14:3016:151820 سانس ها

32222636 - 056تلفن

ایستاده 
در غبار

  @ Cinema 32222636 کانال خبری سينما بهمن

یک دزدی عاشقانه

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

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

تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 

تاریخ انتشار نوبت اول: 95/05/23     تاریخ انتشار نوبت دوم: 95/06/7        رئیس ثبت اسناد و امالک بیرجند



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

پاسخ مسئوالن به پیام شما

3
به یکشنبه * 7 شهریور 1395 * شماره 3589 برق  امتیاز  کردن  گران  بابت  مسئوالن  از   

تومان  و هفتاد هزار  پانصد  و  میلیون  مبلغ یک 
درهفته دولت تشکر می کنم !!!!!!.

915...076
واقعأ نگرانی آیت ا ... هاشمی در مورد رهبری 
است  است چه خوب  قابل درک  انقالب  معظم 
موضع  و  حرفها   , خود  عملکرد  با  ما  همه 
نکنیم که  کاری  واقعیت  عالم  در  گیرهای خود 
له که  معظم  و خون دل خوردن  نگرانی  باعث 
مقدمه ) خدای ناکرده ( کاهش سالمتی ایشان 

می شود بوده باشیم  .
915...984
زمینی  بنیاد  مزایده  در  پیش  ماه   14 باسالم.    
خیابان  در  آسمانی  پدران  بوستان  کنار  در  را 
ظفر خریداری نمودم.بنا به قول آقایان تا پایان 
سال 94 قرار بود آماده  سازی و انجام خدمات 
با  پذیرد.حال  توسط شهرداری صورت  شهری  
کردند.در  برگزار  را  دیگر  2مزایده  ترفند  همین 
و  ساخت  با  خواست  کسی  اگر  بازار  رکود  این 
فراهم  را  اشتغالی  زمینه  ها  زمین  این  در  ساز 
آورد آیا درست است نا امید شود.آقایان فقط یاد 

دارند پول بگیرند ,خدمت دهی صفر.
937...763
سالم چرا شهرداری محترم با قلیان خانه ای که 
در محل .... هست برخورد نمی کند. که جوانها 

را به نابودی میکشن.لطفا برخود کنید ممنون
0915...178

سالم به آوا آقای استاندار بعد از گذشت سالیان 
که  حاال   48 مدرس  آباد  رحیم  روستای  زیاد 
مراجعه  گاز  اداره  به  چرا  دارند  مردم  هم  سند 
استانداری  میگن  شهرداری   . استانداری  میگن 
سند  شما  نیست  مشکلی  میگه  استانداری   .
مالکیت دارید نمیدانیم پس مشکل کجاست که 

این محل از گاز و امکانات شهری معاف است
915...495

درمیان  سیمان  استخدامی  جریان  آوا     سالم 
با وجود متقاضی در  اهواز و شیراز  از شهرهای 
را  انسان  قلب  اطراف چقدر  و  بیرجند  و  بیرجند 

اذیت می کند واقعا حقا ...
915...703
از بنیاد مستضعفان انتظار داریم بجای فروش باغ 
آباد و تکه تکه کردن آن خود مسوولیت  رحیم 
احیای آن را به عهده گیرد تا در منطقه خشک 
محفوظ  باغ  بیشمار  درختان  بیرجند  کویری  و 
روی  به  بیرجند  قلعه  مانند  آن  دربهای  و  مانده 
مردم باز باشد تا هم محل تفریحی برای مردم 
باشد و هم بنیاد از آن درآمدزایی داشته باشد و 

هم باغ محفوظ بماند.
937...897
تسهیالت  لطفا.  بیرجند  محترم  شهردار  سالم 
فراهم  سازندگان.  برای  مناسبی  تخفیفات  و 
محروم.  شهر  این  در  ساز  و  ساخت  تا  آورده. 

رونق بگیرد.
915...704
واقعا جالبه که اتوبوس خط واحد غفاری ازادی  
به شماره کد ...  در ساعت 2 و نیم ظهر جمعه 
یک  نارنج  راه  چهار  چراغ   شدن  قرمز  از  بعد 
دفعه تصمیم میگیره که از بریدگی ورودی پونه 
بیاد و مجدد از سمت خروجی آن خارج بشه که 
ترمز  قرمز  چراغ  پشت  ثانیه  چهل  نکرده  خدا 
من  ماشین  جلوی  کار  این  با  وقتی  و  نگیرد 
پیچیده و من اعتراض کردم. با کمال پر رویی 
متاسفانه  اتوبوس    به  میزدی  باید  میگه خوب 
مردم  سایر  برای  رانندگی  الگوی  باید  اینها 
راهنمایی  قوانین  با  اشنایی  کالس  یه  باشند. 
محترم  رانندگان  از  بعضی  برای  رانندگی  و 

اتوبوس. بگذارید.   
915...915
هیچی  کویر  مردم  ما  جالبه  خیلی    ، سالم   با 
نه  درآمدی  نه  طبیعتی  نه  کاری  نه  نداریم 
مثل  کارها  تو  ها  اداره  ولی  بارانی  نه  توریستی 
باید  که  میکنن  اذیتت  آنقدر  مغازه  و  خانه  جواز 
مثال  برگ  تا  چهار  تا  بزنی  هات  بچه  شکم  از 
تو  ها  تعصب  این  از  دست  چرا  کنی  پر  قانونی 
ایران  دیگه  شهرهای  ،چرا  نمی دارند  بر  بیرجند 
اینطوری نیست شهرهای شمال از هر صد خانه 
یکی نمای درست نداره بهشون پایان کار میدن 
هم  کشور  مرکز  تو  کنم  نمی  فکر  اینجا؟  حاال 
سخت  مردم  ما  فقط  باشه  سختگیری  اینقدر 
قانونهای  این  تیر  میدان  تو  باید  بیرجند  کوش 
شمال  شهرهای  از  اگه  مطمئنم  باشیم  مسخره 
اینجا  بیارن  نفر  چند  غرب  شمال  یا  و  مرکز  و 
زندگی  شرایط  سختی  از  دوم  روز  کنن  زندگی 
ما چه  ،مگه  میمیرن  این شهر  قوانین خشک  و 

گناهی کردیم !
915...501

پیام شما

استاندار با خانواده شهید روشندل دیدار کرد
 

استاندار خراسان جنوبی در پنجمین روز از هفته دولت و همزمان با سفر به شهرستان نهبندان با خانواده شهید غالمرضا روشندل دیدار کرد و از نزدیک در جریان مسائل، مشکالت 
و درخواست های ایشان قرار گرفت.سیدعلی اکبر پرویزی ، در این دیدار، با بیان اینکه همه ما مدیون خون شهدا هستیم، گفت: استقامت ، ایثارگری و از خود گذشتگی خانواده های 

شهدا وایثارگران برای همه درس آموز و آموزنده است. شهید غالمرضا در تاریخ 29 خردادماه 1365 در منطقه سیستان و بلوچستان به درجه رفیع شهادت نائل شد.

توافق با فراه برای بازگشایی گذرگاه های مرزی

تضمین های الزم را به سرمایه گذاران می دهیم 

استاندار در سفری به نهبندان خبر داد:

استاندار خراسان جنوبی :

روز  جنوبی  خراسان  استاندار  برزجی- 
شهرستان  اداری  شورای  جلسه  در  گذشته 
های  دستگاه  مدیران  کرد:  تاکید  نهبندان 
زمانی  های  قالب  در  باید  استان  اجرایی 
و  کرده  سفر  ها  شهرستان  به  مشخص 

های  راه  و  بررسی  نزدیک  از  را  مشکالت 
نمایند.  پیگیری  و  پیشنهاد  را  آن  رفع 
توسعه  طرح  به  پرویزی،  اکبر  سیدعلی 
مسئوالن  افزود:  و  کرد  اشاره  نهبندان 
برای  استانی  مدیران  کنار  در  باید  محلی 

نتیجه  به  و  طرح  این  اجرای  پیگیری 
رسیدن آن کارهای الزم را انجام دهند.وی 
با بیان اینکه مقدمات گازرسانی به نهبندان 
آغاز شده است، ابراز امیدواری کرد درکنار 
شبکه  شهر،  درون  در  توزیع  شبکه  اجرای 

تا  شوند  اجرایی  همزمان  نیز  تغذیه  های 
این  از  برداری  بهره  شاهد  زودتر  هرچه 

پروژه باشیم.
زمینه  باید  مسئوالن  اینکه  بیان  با  وی 
را  نهبندان  در  گذاری  سرمایه  توسعه  های 
دارای  نمایند، گفت: خراسان جنوبی  فراهم 
است  خوبی  بسیار  قابلیتهای  و  ها  ظرفیت 
که استفاده از این ظرفیت ها نیازمند ایجاد 
زیرساخت های الزم در حوزه راه، گازرسانی، 
هرچه  امیدواریم  که  است  وآب  فرودگاه 

زودتر به نتیجه موردنظر دست یابیم.

در  فعال  غیر  مرزی  های  گذرگاه 
استان هرچه زودتر فعال می شود

مقام عالی دولت در استان به فعال سازی 
گذر های رسمی استان اشاره کرد و افزود: 
با توافقاتی که با والیان والیات فراه، هرات 
گذرگاه  شد  مقرر  گرفت  انجام  نیمروز  و 
هرچه  استان  در  فعال  غیر  مرزی  های 
زودتر فعال شود که امیدورایم این توافقات 
هرچه سریع تر عملیاتی شوند.پرویزی ، به 
خرد  صنایع  و  کوچک  های  کارگاه  ایجاد 

افزود:  و  کرد  اشاره  نهبندان  شهرستان  در 
به  قیمت  ارزان  تسهیالت  واگذاری  آماده 
کوچک  های  کارگاه  اندازی  راه  متقاضیان 
مشروط  هستیم؛  خانگی  و  خرد  صنایع  و 
و  باشد  داشته  اقتصادی  توجیه  که  آن  بر 
بتواند در فضای اقتصادی به رقابت بپردازد.

اتمام  را  اعتبارات  کرد  هزینه  اولویت  وی 
تصریح  و  دانست  تمام  نیمه  های  پروژه 
هایی  پروژه  کنند  تالش  مسئوالن  کرد: 
با  که  گیرند  قرار  برداری  بهره  اولویت  در 
ازآن  زیادی  افراد   اندک،  اعتباری  صرف 

منتفع شوند.

آغاز مطالعات اکتشاف طال
 در نهبندان 

وی خراسان جنوبی و شهرستان نهبندان 
حوزه  در  خوبی  بسیار  پتانسیل  دارای  را 
اکتشاف طال  گفت: طرح  و  دانست  معادن 
دارد  قرار  مطالعه  مرحله  در  منطقه  این  در 
به  طرح  این  زودتر  هرچه  امیدواریم  که 
نتیجه رسیده و شاهد اکتشاف طال در این 

باشیم. منطقه 

الزمه  جنوبی  خراسان  استاندار  برزجی- 
ایجاد اشتغال پایدار ،توسعه سرمایه گذاری 
زمانی  نیز  گذاری  سرمایه  افزود  و  دانست 
اتفاق می افتد که سرمایه گذاران احساس 

امنیت قلبی و درونی کنند.
دربرنامه  پرویزی،  اکبر  علی  سید 
بیان  با  استانی  شبکه  از  تلوزیونی  زنده  
ترین  امن  از  یکی  جنوبی  خراسان  اینکه 
مناطق  کشور است، گفت: دولت تضامین 
و  گذاران  سرمایه  از  حمایت  برای  الزم 
داد.وی  خواهد  را  استان  در  کارفرمایان 
و  کرد  اشاره  دولت  هفته  های  پروژه  به 
بر  بالغ  امسال  دولت  هفته  در  داد:  ادامه 
600 پروژه عمرانی با اعتباری بالغ بر 300 
گازرسانی  های  حوزه  در  تومان  میلیارد 
،برق رسانی ،راه ،بهداشت و درمان و بنیاد 
خواهد  قرار  برداری  بهره  ،مورد  مسکن 
گرفت .وی به سفر وزیر بهداشت ،درمان و 
آموزش پزشکی به استان اشاره کرد و ادامه 
ایشان  حضور  با  ها  پروژه  از  بخشی  داد: 
که  حالیست  در  ،این  شد  افتتاح  استان  در 
گرفته  سفر  این  در  خوبی  بسیار  تصمیمات 
شد که هم استانی های عزیز تا دهه فجر 
و تا پایان دولت یازدهم شاهد آثار و برکات 

آن خواهند بود.

فاز اول راه آهن هر چه سریعتر 
عملیاتی شود

استان  اتصال  جنوبی  خراسان  استاندار 
از  یکی  را  سراسری  آهن  راه  ریلی  خط  به 
اولویت های کاری دولت دانست و تصریح 
به  ریلی  خط  نبود  دلیل  به  متاسفانه  کرد: 
عنوان یک زیرساخت مهم ، استان نتوانسته 
است در حوزه معادن و فرآوری محصوالت 
کنند  پیدا  دست  مدنظر  توفیقات  به  معدنی 
اول  فاز  مطالعات  اینکه  بیان  با  .پرویزی 
است،  رسیده  انجام  به  پروژه  این  دوم  و 
گفت: با پیگیری هایی که انجام شده است 
پروژه هرچه  این  اجرایی  اول  فاز  امیدواریم 

سریعتر عملیاتی گردد.

آب  تامین  استان،  در  دولت  عالی  مقام 
های  اولویت  دیگر  از  را  استان  نیاز  مورد 
استان  گفت:  و  دانست  دولت  کاری  مهم 
و  خشکسالی  معضل  با  کشور  شرقی  های 
پیگیری  با  اینرو  از  هستند  روبرو  آبی  کم 
استان خراسان رضوی  انجام شد  که  هایی 
دریای  از  آب  انتقال  طرح  پیگیری  مسئول 
عمان به شرق کشور شد و تاکنون پیگیری 

ها و اقدامات خوبی نیز  انجام شده است.
وی مرز مشترک خراسان جنوبی با کشور 
افزود:  و  دانست  مهم  را ظرفیتی  افغانستان 
و  فراه   ، هرات  والیات  والیان  سفر  از  بعد 
در  آنها  با  خوبی  ،توافقات  ایران  به  نیمروز 
سازی  فعال  جمله  از  مختلف  های  زمینه 
گمرک مرزی یزدان انجام شد که امیدواریم 
هرچه سریعتر این توافقات اجرایی وعملیاتی 
شود.وی به ضرورت تثبیت جمعیت در مرزها 
بعد  وافزود:  کرد  اشاره  مرزی  روستاهای  و 
از اخذ مجوز فروش سوخت ،منابع درآمدی 
مطلوبی برای مرزنشینان حاصل شده است 
که  شود  مراقبت  باید  که  حالیست  در  ،این 
واریز  مرزنشینان  حساب  به  آمدها  در  این 

شود.

 حل مشکالت سیمان باقران
 و کک طبس تا 4 ماه آینده 

حوزه  در  شده  انجام  اقدامات  به  استاندار 
صنایع و کارخانجات اشاره کرد و گفت: در 
مشکل  تولید  موانع  رفع  و  تسهیل  کارگروه 
به صورت موردی  استان  واحدهای صنعتی 
می  قرار  بررسی  و  بحث  مورد  تخصصی  و 
نیز  موجود  موانع  از  زیادی  بخش  و  گیرد 

مرتفع خواهد شد.
صنعتی  بزرگ  های  طرح  به  پرویزی، 
نشستی  از  بعد  افزود:  و  کرد  اشاره  استان 
نیز  و  تجارت  و  ،معدن  صنعت  وزیر  با  که 
برای  ربط   ذی  های  بانک  عامل  مدیران 
واحدهای صنعتی سیمان  بررسی مشکالت 
قاینات داشتیم  باقران ،کک طبس و فوالد 
طبس  وکک  باقران  سیمان  خصوص  در 

ظرف  نهایتًا  که  شد  گرفته  قطعی  تصمیم 
4ماه آینده مشکالت این واحدها مرتفع و به 
تولید برسند این در حالیست که در خصوص 
حل  از  بعد  شد  مقرر  نیز  قاینات  فوالد 
تصمیمات  مجتمع  آن  مدیریتی  مشکالت 

بعدی اتخاذ شود .
وی بابیان اینکه در حوزه راه های اصلی 
بهسازی  و  روکش  و  روستایی   ، فرعی  و 
رخ  انقالبی  استان  مواصالتی  محورهای 
داده است، گفت: با پیگیری های انجام شده 
ظرف چند ماه آینده تمامی بدهی پیمانکاران 
خواهد  پرداخت  استان  در  ها  راه  حوزه  در 
شد ،این در حالیست که در حال حاضر 51 
پیمانکار در بخش های مختلف راهسازی در 

استان در حال فعالیت هستند.

مدیران برای جذب اعتبارات ملی 
ارتباط خود را تقویت کنند

با  جنوبی  خراسان  استاندار  ی  گفته  به 
توان  نمی  استانی  اعتبارات  بر  صرف  تکیه 

مشکالت استان را مرتفع کرد .
اظهار  مدیران  به  ای  توصیه  در  پرویزی 

با  ارتباط خود  با تقویت  باید  کرد:  مدیران 
مدیران فرادستی در مرکز و وزارتخانه ها از 
در  متمرکز  های  سرفصل  و  ملی  اعتبارات 
تهران سهم خوبی برای استان جذب کنند 
مجلس  در  مردم  نمایندگان  بین  این  در   ،
عهده  بر  مهمی  نقش  نیز  اسالمی  شورای 
در  کشور  نامطلوب  شرایط  به  دارند.وی 
اشاره  یازدهم  دولت  کار  به  شروع  ابتدای 
،وجود  بازار  در  ثبات  عدم  افزود:  و  کرد 
هزار   540  ، زیاد  تمام  نیمه  های  پروژه 
میلیارد تومان بدهی و... کشور را در شرایط 
با تدابیر ویژه دولت  اما  بدی قرار داده بود 
یازدهم و نیز همراهی و کمک مردم عزیز 
توانستیم از این شرایط سخت عبور کرده و 
امروز نه تنها شاهد ثبات و آرامش در بازار 
از 45 درصد به زیر 10  بلکه تورم  هستیم 

درصد کاهش یافته است.

آماده ایم از تمام نخبگان
 سیاسی و اجتماعی برای

 توسعه استان استفاده کنیم

اینکه    بابیان  جنوبی  خراسان  استاندار 

است  فروریخته  تحریم  دیوارهای  اکنون 
ی  تجار  و  سیاسی  ارتباطات  :امروز  گفت 
در  و  بازگشته  عادی  حالت  به  دنیا  با  ایران 

آینده بهتر نیز خواهد شد.
وی به توفیقات تیم هسته ای کشورمان 
اشاره کرد و افزود: همانگونه که رهبر معظم 
به  »ایرادات  فرمودند  درستی  به  انقالب 
طرف غربی است که به تعهدات خود عمل 
داخل  در  برخی  متاسفانه  »،اما  است  نکرده 
تالش می کنند تا ازضعف های موجود برای 
تخریب دولت استفاده کنند . وی مهمترین 
وظیفه مسئوالن را ارائه خدمت صادقانه و بدون 
تبعیض به مردم برشمرد و تصریح کرد :مردم 
از کمبود و یا نبود خدمات و اعتبارات ناراحت 
نمی شوند بلکه رفتارهای تبعیض گونه است 
که آنها را آزار داده و زمینه های بی اعتمادی 
عمومی را فراهم می نماید.وی ضمن دعوت 
از تمامی صاحب نظران ،اندیشمندان ،نخبگان 
و صاحبان فکر و اندیشه برای توسعه استان 
گفت :آماده ایم در یک فضای توام با همکاری 
نظرات  و  افکار  تمامی  از  حواشی  از  بدور  و 
نخبگان سیاسی و اجتماعی برای توسعه همه 

جانبه استان استفاده کنیم.

اعضای شورای شهر و شهرداری اگر به شهرهای 
در  که  اند  دیده  احتماال  باشند  شده  مشرف  دیگر 
ورودی های شهر تابلوهای بزرگی از تصاویر مفاخر 
جذب  برای  گردشگری  و  طبیعی  تاریخی  اثار  و 
مسافران عبوری به چشم می خورد اما در سه ورودی 
شهر بیرجند عالوه بر اینکه به شهرهای جنگ زده 
می ماند خبری از این حداقل اطالع رسانی ها نیست 
و این اندک کار هم گویا از شهرداری شهر ما ساخته 

نیست! جدا که باعث تاسف است. 
915...546

تقسیمات  و  انتقاالت  و  نقل  با  مرتبط  قوانین 
فرهنگیان در آموزش و پرورش زیرکوه، بدرستی 
تا  فرمایید  رسانی  اطالع  لطفا  شود،  نمی  اجرا 

شاید مسئولی رسیدگی کند. 
915...642

از شهرداری خواهش داریم فکری  آوا،  سالم 
دولت  خیابان  های  جدول  و  روها  پیاده  برای 

واقع در شهید رجایی 18 بکند...
937...401
 با عرض ادب. لطفا دوچرخه های ایستگاه های

دستگاه  سی  حدود  کنین!  عوض  رو  شهرداری 
استفاده  قابل  تاشون  ده  حداکثر  هست،  موجود 
رکاب  یکی  پنچره،  الستیکش  یکی  هستن! 

نداره، یکی ترمز نداره... 
915...243
اتوبوس های دودزای درون  چرا فکری بحال 
شهری نمی کنند.لطفا مسئوالن صبح زود بیان به 
ببینند چگونه هوای شهر توسط  خیابان طالقانی 

اتوبوس های واحد آلوده و سرطان زا می شود. 
915...475

جوابیه دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

ستون  در  مندرج  مطلب  به  پاسخ  در  *احتراما 
طرح  موضوع  با   95/5/10 مورخ  شما  پیام 
با  رساند:  می  استحضار  به  خانواده  دندانپزشک 
توجه به اجرای طرح دندانپزشک خانواده که در 
مراکز با جمعیت زیر 20 هزار نفر اجرا گردیده است 
تعداد 25 مرکز تحت پوشش دندانپزشک خانواده 
بسته  داد  قرار  دندانپزشک  با 25  که  گرفته  قرار 
شده است و تعداد 5 دندانپزشک جدید با توجه به 
دندانپزشکان  تعداد  به  خانواده  دندانپزشک  طرح 
شاغل در دانشگاه اضافه شده است. در خصوص 
از  مرکز   25 این  تمامی  کرد  هزینه  و  اعتبارات 
نظر تجهیزات و فضای فیزیکی کامال تجهیز و 
بازسازی شده است. در خصوص آمار به خصوص 
خدمات ترمیم و فیشورسیالنت جهت گروه های 
هدف که از اهداف اصل واحد بهداشت دهان و 
تا  خدمات  این  مراکز  پایش  در  باشد  می  دندان 
منجمله  دهد  می  نشان  را  افزایش  درصد   100
 (  94 سال  ترمیم  درمیان  شهرستان  از  قهستان 
بهار ( 61 مورد، ترمیم سال 95) بهار( بعد از طرح 
فیشورسیالنت   ، مورد   235 خانواده  دندانپزشک 
سال 94) بهار( صفر مورد و فیشورسیالنت سال 
دندانپزشک خانواده 129  از طرح  بعد  بهار(   (95

مورد بوده است. 

جوابیه های میراث فرهنگی
 خراسان جنوبی 

ستون  در  مندرج  مطلب  به  پاسخ  در  *احتراما 
صدای  عنوان  با   95/5/21 مورخ  شما  پیام 
از  مواردی  رساند  می  استحضار  به   ... رستوران 
قبیل عدم ارایه خدمات مطلوب، عدم رعایت نرخ 
نامه مصوب ، عدم رعایت موازین بهداشتی و .... 
برابر ضوابط و مقررات موجود از جانب این اداره 
کل پیگیری و در اسرع وقت رسیدگی و برخورد 
سایر  در خصوص  اما  پذیرد.  می  قانونی صورت 
موارد از جمله شکایت مذکور موضوع می بایست 
از طریق مراجع ذیصالح ) خصوصا اداره محترم 
نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی( پیگیری 
در  صرفا   ، سنتی  خانه  سفره  وجود  ضمنا  شود. 
منازل تاریخی و آن هم با رعایت شرایط و ضوابط 
بهداشتی  و  ترافیکی  انتظامی   ، فرهنگی  میراث 

بالمانع می باشد. 
ستون  در  مندرج  مطلب  به  پاسخ  در  *احتراما 
پیام شما مورخ 95/5/27 در خصوص تخریب آب 
انبار قدیمی به استحضار می رساند: این آب انبار 
و  ثبت  ارزش  و  شده  جدی  دیدگی  آسیب  دچار 

نگهداری و مرمت ندارد. 

با تکنولوژی ضد چروک      
3245 00 14  / 09903189181   شستشوی فرش با روزی هزار تومان
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کشف سیاره به اندازه زمین با قابلیت حیات
به خورشید)در  ترین ستاره  نزدیک  دور  به  که  زمین  کره  اندازه  به  ای  از وجود سیاره  اخیر  علمی  پیشرفت های 
فاصله 4.2 سال نوری یا 26 تریلیون مایل( می گردد خبر می دهند. فاصله این سیاره با ستاره اش در حدی است 
که وجود آب، عامل اصلی حیات، را بر روی این سیاره امکانپذیر می کند.

نتیجه بی سابقه ترین پیوند صورت
 پس از یک سال

آتش نشانی که در جریان عملیاتی در سال 2001 
سال  بود،  داده  دست  از  کامل  بطور  را   صورتش 
قرار  پیوند صورت  گذشته تحت عمل 26 ساعته 
گرفت و اکنون پس از یک سال با چهره ای کامل به 
جامعه بازگشته است. به گزارش ایسنا، بیشتر اجزای 
صورت و سر پاتریک هاردیسون بر اثر این حادثه به 

شدت سوخته بودند، به حدی که دیگر قابل شناسایی 
نبود اما پس از انجام جامع ترین عمل پیوند صورت 
جهان در مرکز پزشکی النگون دانشگاه نیویورک، 
چهره وی کامال تغییر کرده و پزشکان با بی سابقه 
خواندن آن، امیدوارند بتوانند نتایج مشابهی را بر روی 

موارد این چنینی در آینده شاهد باشند.

هشدار پلیس فتا درباره خرید
 آنالین از شبکه های اجتماعی

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری پلیس فتا، درباره 
خرید آنالین از شبکه های اجتماعی به خصوص 
تلگرام هشدار داد. به گزارش صدا و سیما، سرهنگ 
علی نیک نفس ، کالهبرداری ها در شبکه اجتماعی 
تلگرام را مبتنی برشگرد تبلیغ عنوان کرد و افزود: 
تبلیغات درباره کسب و کارهای اینترنتی باید دارای 
نماد اعتماد الکترونیک باشد که متأسفانه بسیاری از 
هموطنان به آن توجه نمی کنند، یا به خوبی در 
این باره اطالع رسانی نشده است. وی با اشاره به 
لینک تبلیغاتی که فرد را به صفحه یا سایت دیگری 
هدایت می کند، گفت: اکثر این تبلیغات به سایت 
هایی لینک می شود که هیچ تعهد و اعتباری ندارد.

اولین رایانه اپل حراج شد

عصر ایران - اولین رایانه اپل حراج شدیکی از 
نخستین  شاید  که  اپل  شرکت  اولیه  رایانه های 

رایانه این شرکت باشد، با قیمت 815 هزار دالر 
در حراج به فروش رفت. 

بتوان  به جرأت  را شاید  اوتیسم  موحدی - 
ترین  دردناک  البته  و  بزرگترین  جدیدترین، 
اختالل و چالش قرن در حوزه ی پزشکی ، 

روان پزشکی و روان شناسی دانست.
بیماری ای پیچیده، با طیفی وسیع، که شمار 
را درگیر کرده و  از کودکان معصوم  زیادی 
روز به روز در سایه بی مهری نسبی خواسته 
و ناخواسته ی نهادها و ارگان های ذیربط و 

ناآگاهی مردم، قربانیان بیشتری می گیرد.
اوتیستیک  کودک  یک  که  هایی  زخم 
و  خود  مظلوم  روح  و  جان  بر  ناخواسته 
که  هایی  زخم  با  زند؛  می  اش  خانواده 
بیماری مهلک سرطان و ایدز وارد می کند 
قابل قیاس نیست؛  چرا که سرطان  و ایدز 
را همه می شناسند و برای کسی که در گیر 
تعیین شده  قبل  از  ای  برنامه  می شود  آن 
و  دولتی  مراکز  زیادی  تعداد  و  دارد  وجود 
از طریق خیران گرانقدر و  یا  خصوصی که 
یا به بهانه درآمد زایی ایجاد شده اند، آماده 

رسیدگی هستند.
دارند؛  نشانه  ؛  ها  بیماری  این  طرفی  از 
آزمایش  یک  گاهی  ها  آن  تشخیص  برای 
برایشان  کافیست؛  هم  ساده  سونوگرافی  و 
و  دارند  درمان  دوره  شده،  کشف  دارویی 
هر  به  که  هستی  امیدوار  روزی  باالخره 

نحوی تمام می شود.
هر  گاهی  که  ست  اختاللی  اوتیسم  اما 
درخواست  آن  شدن  تمام  برای  روز 
مرگ می کنی... ؛ در حالی که نه مرگی 

ابراز  حتی  نه  و  کمکی  نه  است  کار  در 
ای... همدردی 

در استان ما حتی در تشخیص این بیماری 
متاسفانه  و  داریم  مشکل  شدت  به  هنوز 
دارویی،  مداخله  با  بتوانیم  اینکه  از  قبل 
درمانی،  گفتار  درمانی،  رفتار  کاردرمانی، 

فرشتگان  این  داد  به    ... و  درمانی  آب 
درد  های  خانواده  و  مظلوم  و  معصوم 
طالیی  دوران   ، برسیم  ها  آن  ی  کشیده 

درمان را از دست داده ایم...
قوی  و  مستقل  مرکزی  روزی  امیدوارم 
برای  آن  از  قبل  البته  و  آموزش  برای 

ایجاد شود،  اختالل  این  موقع  به  تشخیص 
اصلی  تواند  موقع می  به  چرا که تشخیص 
از استفاده  این فرشتگان و  راه نجات   ترین 

نیروی های خاص خدادادی آنان باشد.
 امیدواریم بیاید روزی که هزینه آزمایش های
ها،  گرفتن  اس  آر  ام  و  آی   آر  ام  متعدد، 

و  فیدبک  از  استفاده  مغز،  نقشه  ترسیم 
در  هیچکدام  تاثیر  تازه  که   ( نوروفیدبک 
 ،) ثابت نشده  بهبودی  به  بهبودی و کمک 
و  کاردرمانی  به  مراجعه   ، داروها  هزینه ی 
حوزه های مختلف توانبخشی دمار از روزگار 

والدین درگیر در نیاورد.

مسووالن  همه  که  بیاید  روزی  امیدواریم 
محترم شهر، استان و کشورمان بیدار شوند 
و گاها به جای پرداختن به تفرقه های درون 
آمار،  کردن  درست  آن  از  بدتر  و  سازمانی 
قشر  این  به  درست  خدمات  ارائه  فکر  به 
ستمدیده و ستم کشیده باشند. و لحظه ای 

به این فکر کنند که اگر خداوند قادر متعال 
یک کودک اوتیستیک به آن ها هم می داد، 

چه می کردند؟
راه  مناسب  بودجه  اختصاص  با  امیدواریم 
برای بکار گیری نیروی متخصص در زمینه 

آموزش این کودکان معصوم باز شود.

کاش این بیماری هم به لیست بیماری های 
صعب العالج اضافه گردد...

کاش بیمه ها، این بیماری را به طور کامل 
پوشش دهند...

و ای کاش این روزها که بحث  استخدام 
ده هزار نیرو در آموزش و  پرورش مطرح 
و  آموزش  به  هم  ای  سهمیه  هست، 
آموزش،  بحث  برای  استثنایی  پرورش 
درمانی  رفتار  درمانی،  گفتار  کاردرمانی، 

و... اختصاص می یافت.
پایان ضمن تشکر  و درخواست کمک  در 
ویژه از نهادهای مدنی مسئول،  عاجزانه از 
خیران محترم و گرانقدر استدعا دارد؛ برای 
دریابند  و  بزنند  باال  آستین  خیر  امر  این 
به جای ساختن یک  مثال  به طور  اگر  که 
مدرسه، به فکر ایجاد یک مرکز تخصصی 
 ، باشند  شد  عرض  باالتر  سطر  چند  که 
را  رنج  و  درد  همه  این  جلوی  توانند  می 
گرفته؛ به جای کودکانی معصوم در بند این 
بتوانند  که  توانمند  افرادی  شاهد  بیماری، 
دنیا و آخرتمان را تامین کنند بوده و دعای 
همیشه  برای  را  اوتیسم  های  خانواده  خیر 

از آن خود کنند.
بهشت همین نزدیکی است...

بهشت گاهی قلب های مهربان، ساده و بی 
آالیش کودکان اوتیسم بوده و هست. برای 

تصاحب آن اندکی تامل کافیست.
التماس دعا دارم از طرف همه خانواده های 

درگیر با اوتیسم...

 باور کنیم که تا بهشت راهی نیست
 نوشتار داود رشیدی برای سنگ قبرش 

هنرمندان«  قبر  »سنگ  کتاب  در  رشیدی  داود 
را  قبرم  سنگ  روی  که  من  اوال  بود:  نوشته 
نمی نویسم، ولی اگر قرار باشد خودم نوشته اش را 
او  بود.  به جمله سزار خواهد  انتخاب کنم، شبیه 
گفته:) VENI, VIDI, VICI( یعنی »آمدم. دیدم 

و پیروز شدم.« من هم روی سنگ قبرم می نویسم:
کتاب   ، ایسنا  گزارش  به  رفتم.«  و  دیدم  »آمدم. 
»سنگ قبر هنرمندان« توسط پوریا تابان در سال 
94 رونمایی شده است و 156 هنرمند در این کتاب 
حضور داشته اند که از میان آنها محمد علی اینالو و 

داود رشیدی از دنیا رفته اند.

پهنای باند اینترنت کل کشور چقدر است؟

براساس آخرین آمارهای منتشر شده، ظرفیت پهنای 
باند اینترنت کشور به 564 گیگابیت بر ثانیه رسیده 
و تا پایان خرداد امسال بیش از 5۷ هزار کیلومتر 
گزارش  به  است.  شده  نصب  کشور  در  فیبرنوری 
مهر، ظرفیت شبکه اینترنت داخلی )IP داخلی( به 
4 هزار گیگابیت بر ثانیه رسیده است. بررسی های 
نشان می دهد که ظرفیت پهنای باند اینترنت بین 
الملل 564 گیگابیت بر ثانیه است و ظرفیت مسافت 
شبکه انتقال ارتباطات کشور 1۳ میلیون و ۳2۷ هزار 

گیگابیت بر کیلومتر برآورد می شود.

بهره برداری از عریض ترین
 پل معلق جهان در استانبول

نام  به  استانبول  سومین پل بزرگ تنگه  بسفر در 
»یاووز سلطان سلیم« گشایش می یابد. این پل که 
عریض ترین پل معلق جهان است، ۷۳ متر از سطح 

دریا ارتفاع دارد و قاره ی اروپا و آسیا را با یکدیگر 
مربوط می سازد. به گزارش جام جم آنالین، در میانه  
این پل که 59 متر عرض دارد، برای عبور قطار های 
سریع السیر نیز دو خط ویژه در نظر گرفته شده است.

خراسان  کشاورزی  بانک  شعب  ستادی  مدیر  برزجی- 
به  ریال  میلیارد   442 و  هزار   1۷ پرداخت  از  جنوبی 
تولیدکنندگان بخش کشاورزی در قالب تسهیالت خبر داد 
و گفت: این مدیریت طی ۳ سال خدمت رسانی دولت تدبیر 
و امید ، در راستای سیاست های کلی نظام اقتصادی تعداد 

154 هزار و 198 فقره تسهیالت  پرداخت کرده است. 
اینکه   بر  تاکید  ضمن  آوا  با  گفتگو  در  نجفی«  »حسین 
خاص  شرایط  به  توجه  با  جنوبی  خراسان  در  کشاورزي 
های  فعالیت  و  بوده  مخاطرات  با  همراه  استان  اقلیمی 
کشاورزی به علت اتکاي زیاد به طبیعت و وابستگي آن به 
عوامل و شرایط جوي و محیطي، فعالیتي همراه با ریسک 
محسوب مي شود، افزود: از این نظر بقا و دوام فعالیت در 

آن نیازمند حمایت جدي از تولیدکنندگان و سرمایه گذاران 
ماموریت  و  رسالت  اساس  براین  است.  کشاورزی  بخش 
بانک کشاورزی به وجود آوردن خدمات بانکي متمایز به 
صورت پایدار براي تامین نیاز و افزایش بهره وري مشتریان 
و به ویژه سازمان ها، بنگاه هاي اقتصادي و افراد فعال در 

بخش کشاورزي و صنایع وابسته و مرتبط به آن است.
 وی اظهار کرد: بخش زیادی از تسهیالت این بانک براي 
توسعه و ایجاد مزارع و باغات ، حفاظت از منابع طبیعي و 
محیط زیست، تأسیس واحدهاي مختلف دامداري و مرغداري 
بندها، سدها و شبکه هاي احداث آب  آبزیان،  پرورش   و 
و  آالت  ماشین  تأمین  و  مکانیزاسیون  آبرساني،  و  آبیاري 
و  تبدیلي  صنایع  کارخانجات  احداث  کشاورزي،  ادوات 

فرآورده هاي کشاورزي و همچنین سرمایه در گردش مورد 
نیاز واحدهای تولیدی بخش پرداخت شده است.

بانک  بانک کشاورزی یک  اینکه  به  با توجه   وی گفت: 
برای  باشد  می  قوی  کارشناسی  بدنه  دارای  و  تخصصی 
و...(  اعتباری، مشاوره، کارشناسی  )مالی،  هرگونه حمایت 
از طرح های تولیدی و اقتصادی بخش کشاورزی و صنایع 

وابسته که توجیه الزم را داشته باشد، آمادگی دارد.

توزيع تسهيالت در
 زيربخش هاي مختلف كشاورزي

مدیر شعب بانک کشاورزی استان یاد آور شد: تسهیالت 
به  پرداختي در زیربخش هاي مختلف بخش کشاورزي 
طوري است که تسهیالت پرداختي در این زیربخش ها 
متناسب با ظرفیت آن ها و بیشتر به بخش هاي زراعت، 
باغداري، دامداري و دامپروري اختصاص یافته است. بر 
این اساس طی سه سال گذشته ،  1۷ هزار و 442 میلیارد 
ریال به تعداد 154 هزار و 198 فقره تسهیالت پرداخت 

شده است.
»حسین نجفی« افزود: تسهیالتی که در زیر بخش های 
مختلف طی سه سال توزیع شده است، در بخش  های 
فقره   242 و  هزار   11۳  ، دامداری  و  باغداری  زراعت، 
تسهیالت به مبلغ 12 هزار و 924 میلیارد و 144 میلیون 
ریال، در شیالت 4 هزار و 554 فقره به مبلغ ۷۳۳ میلیارد 
و 4۷1 میلیون ریال ، در حوزه صنایع دستی و قالیبافی 
و  میلیارد   180 مبلغ  به  تسهیالت  فقره   142 و  هزار   1
604 میلیون ریال ، بهسازی مسکن روستایی 110 فقره 
تسهیالت به مبلغ ۳ میلیارد و ۳65 میلیون ریال و در سایر 
فعالیت های کشاورزی وخدمات بازرگانی ۳5 هزار و 150 

فقره تسهیالت به مبلغ ۳ هزار و 600 میلیون ریال پرداخت 
 شده است. بر این اساس در مجموع در زیر بخش های
مختلف کشاورزی طی سه سال گذشته 121 هزار و 9۷1 
میلیارد و 201  به مبلغ 1۳ هزار و ۷9۷  فقره تسهیالت 

میلیون ریال تسهیالت پرداخت شده است.

طرح های فنی اعتباری، توسعه كشاورزی
صندوق توسعه ملی و خط اعتباری مکانيزاسيون 

دولت  هاي  سیاست  اجراي  راستاي  در  وی،  گفته  به 
محترم تدبیر و امید و مطابق  آیین نامه اجرایي اعتبارات 
تعداد  به  کمک های فنی واعتباری طی ۳ سال گذشته 
ریال،  میلیون  و 55۷  میلیارد  مبلغ 11۳  به  و  فقره   ۳19
و  فقره   6۳9 و  هزار   8 تعداد  به  کشاورزی  توسعه  طرح 
اشتغالزائی 9 هزار و 968 نفر و به مبلغ  1 هزار و 662  
میلیارد ریال، صندوق توسعه ملی طی سه سال گذشته به 
تعداد 1 هزار و 56 فقره و به مبلغ 605 میلیارد و 820 
میلیون ریال، خط اعتباری توسعه مکانیزاسیون کشاورزی 
و  میلیارد  مبلغ 2۷۷  به  و  فقره  و 909  هزار   1 تعداد  به 
261 میلیون ریال و در مجموع به تعداد ۳۷ هزار و 142 
فقره و با مبلغ 4 هزار و 989 میلیارد و 50۷ میلیون ریال 

پرداخت شده است.

تسهيالت پرداختی قرض الحسنه 

سال  گفت: طی سه  استان  کشاورزی  بانک  مدیر شعب 
گذشته مبلغ ۳46 میلیارد ریال تسهیالت قرض الحسنه 
روستایی،  مسکن  )ساخت  برای  نفر    ۷51 و  هزار   5 به 
دانشجویی  معیشتی،  اشتغالزایی،  خوداشتغالی،  ازدواج، 

و...( پرداخت شده است . این تسهیالت قرض الحسنه به 
تفکیک مصارف آن عبارتند از : مسکن روستایی به تعداد 
1 هزار و ۳۷8 فقره و به مبلغ 155 میلیارد ریال ، ازدواج 
به تعداد ۳ هزار و ۷58 فقره و به مبلغ 121 میلیارد ریال، 
به تعداد 84 فقره و  خوداشتغالی و اشتغالزائی ماده 104 
به مبلغ 8 میلیارد ریال ، خوداشتغالی و اشتغالزائی بند د 
 20 مبلغ  به  و  فقره   191 تعداد  به   9۳ سال   1۷ تبصره 
میلیارد ریال و بند ج تبصره 16 سال 1۳94 به تعداد ۳40 

فقره و به مبلغ 42 میلیارد ریال است.

استمهال، تجميع وتقسيط در خصوص بدهکاران 

 »حسین نجفی«خاطر نشان کرد: در  راستای اعمال سیاست های
حمایتی دولت از خسارت دیدگان بخش کشاورزی و دامی و 
بر اساس بندهای 16، 28 و 29 و استمهال تسهیالت کمتر 
از یکصد میلیون ریال و بند » د « تبصره 11 قانون بودجه 
تا پایان مرداد 1۳95 تعداد  24 هزار و ۷91 فقره تسهیالت 
خسارت دیدگان بخش به مبلغ 2 هزار و 961 میلیارد ریال 
به مدت 1 تا 5 سال  تقسیط شده و مبلغ 2۷ میلیارد و ۷29 
میلیون ریال از جرایم تأخیر تأدیه آن مورد بخشودگی قرار 

گرفته است. 

عملکرد بانکداری الکترونيک 

نجفی با اعالم این که تعداد شعب بانک کشاورزی استان 
خراسان جنوبی ۳9 شعبه و 2 باجه است، در زمینه بانکداری 
الکترونیک از  صدور 45۷ هزار و 494 کارت الکترونیک، 
دستگاه   54 فروش،  پایانه  دستگاه  و 8۳9  هزار   ۳ نصب 
خودپرداز، 2 دستگاه کیوسک بانک، نصب سیستم همراه 

بانک برای 24 هزار و 25۷ نفر و عضویت 2 و 225 نفر از 
مشتریان بانک در اینترنت بانک کشاورزی از دیگر اقدامات 
استان  در  الکترونیک  بانکداري  زمینه  در  مدیریت  این 

خراسان جنوبی نام برد.

عملکرد صندوق بيمه محصوالت كشاورزی استان 

وی در زمینه عملکرد صندوق بیمه محصوالت کشاورزی 
تصریح کرد: با توجه به شرایط خاص اقلیم خراسان جنوبی 
و واقع شدن در پهنه اقلیمی خشک کشور، خطرات فراوانی 
بخش کشاورزی و دامداری استان را تهدید می کند که 
همراه  ریسک  با  همواره  را  بخش  دراین  گذاری  سرمایه 
و  گذاری  سرمایه  ریسک  کاهش  برای  و  است  ساخته 
کاهش خسارات وارده به بخش کشاورزی،  صندوق بیمه 
کشاورزی به عنوان زیر مجموعه بانک 15۳ نوع محصول 
زیر  را  آبزیان  و  دام، طیور  منابع طبیعی،   ، باغی   ، زراعی 
پوشش قرار داده است و بر این اساس طی ۳ سال زراعی 
95 - 1۳92، مبلغ غرامت پرداختی به کشاورزان و دامداران 
۳0۷ میلیارد ریال بوده در حالی که مبلغ دریافتی بابت حق 

بیمه 128 میلیارد ریال است. 
وی گفت: در سال های زراعی ) 9۳  - 1۳92 و 94-9۳ و 
95-94 ( تعداد قراردادهای بیمه منعقده 102 هزار و 29۳ 
موارد  ریال،  میلیارد  دریافتی 128  بیمه  حق  مبلغ   ، فقره 
غرامت  مبلغ  و  خسارت  فقره   414 و  هزار   160 خسارت 

پرداختی ۳0۷ میلیارد ریال بوده است . 
به گفته وی، سال زراعی بیمه کشاورزی 95-1۳94 از اول 
مهر 94 شروع و تا پایان شهریور 1۳95 ادامه خواهد داشت 
و به دلیل عدم اتمام سال زراعی 95-94 مبالغ حق بیمه 

و غرامت پرداختی در سال مذکور نهایی نگردیده است.

پرداخت بیش از17 هزار و 442 میلیارد ریال تسهیالت توسط بانک کشاورزی استان
 طی سه سال خدمت رسانی دولت تدبیر و امید

مدیرستادی شعب بانک کشاورزی خراسان جنوبی:

غاری در چین که 100 نفر جمعیت دارد

روستای ژونگدونگ در چین تنها جاییست که ساکنان آن 
تمام طول سال داخل یک غار طبیعی زندگی می کنند. این 
غار که در ارتفاع 1800 متری از سطح دریا قرار دارد تنها با 
یک ساعت پیاده روی قابل دسترسی است و به خاطر چنین 
دسترسی سختی مردم باید برای زنده ماندن مبارزه و تالش 
زیادی کنند. بچه ها مجبورند دو ساعت صبح و عصر پیاده 
بروند تا به مدرسه برسند. مردم روستا، مجبورند هرهفته برای خرید مایحتاج خود به نزدیکترین بازار بروند که 
برای رسیدن به آن باید 15 کیلومتر پیاده بروند. به منظور بهبود معیشت روستاییان، بزرگان دهکده در تالشند تا 
دولت محلی را راضی کنند برای آن ها یک جاده ارتباطی از غار به زیرساخت های موجود بزند تا بتوانند 

با دنیای بیرون ارتباط برقرار کنند. آن ها حتی داخل غار یک زمین بسکتبال هم برای خود ساخته اند.

زیباترین هتل جهان در دل معدن سنگ 

ویژگی های  از  پر  و  جذاب  اغلب  چینی  ساختمان های 
منحصر به فرد است اما این هتل جدید در حال ساخت 
قرار است که یک قدم فراتر بردارد. به گزارش باشگاه 
قاره ای  بین  هتل  از  جدیدی  تصاویر  جوان  خبرنگاران 
شیمائو گرفته شده است که از مراحل ساخت این هتل 
بزرگ در دل یک معدن سنگ را گزارش می دهند. هتل 
بین قاره ای شیمائو ۳۷0 اتاق مهمان و 19 طبقه خواهد داشت. عالوه بر این مهمان ها قادر خواهند بود 
از امکانات تفریحی آبی این هتل مانند آکواریوم زیرزمینی، آبشار غوطه ور و مخزن آب بزرگ استفاده 
کنند. این پروژه تا به حال ۳45 میلیون پوند خرج داشته است و تخمین زده می شود که در سال 201۷ 

آماده شود و هزینه هر شب اقامت در اتاق های این هتل از 220 پوند شروع می شود.
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آیه روز  

به كسانى كه ايمان آورده  اند بگو تا از كسانى كه به روزهاى ]پيروزى[ خدا اميد ندارند درگذرند تا ]خدا هر[ 
گروهى را به ]سبب[ آنچه مرتكب مى  شده  اند به مجازات رساند. سوره الجاثيه، آيه 14

حدیث روز  

بنگر در چه )لباسى( و بر چه )چيزى( نماز مى گزارى، اگر از راه صحيح و حاللش نباشد، قبول نخواهد بود.
امام على )ع(

دستان كسى دست زنان كرد مرا
بى حشمت و بى عقل روان كرد مرا

حاصل دل او دل مرا گردانيد
هر شكل كه خواست آنچنان كرد مرا

شعر روز 

پلکی احساس

حرف های ابریشمی موفقیت

سبک زندگی

نگرش

یک لحظه مکث کن

مردم احساس تعلق را دوست دارند

ما به شدت عالقه داريم كه مورد تائيد ديگران قرار 
بگيريم و ببينيم كه ديگران نيز انتخاب ما را تائيد 
كرده و قبول دارند كه انتخاب ما زيبا است. ما به 

فكر و احساس ديگران اهميت مى دهيم .  
حتى اگر در اغلب موارد خودمان طرز فكر آن ها را 
تائيد نكرده و نپسنديم. اما هميشه نظر هر فردى 
ديگر  فرد  اين  دارد.  اهميت  مقابل  در  ما  براى 
مى تواند، همسر، نامزد، اعضاى خانواده يا حتى از 

دوستان نزديک ما باشد. 
وقتى كه چيز جديد مى خريد، نزد اولين كسى كه 
مى رويد تا آن را به وى نشان دهيد، مطمئناً همين 

شخص است.
برخالف باور عموم، ما همواره در پى كسب تائيد 
ديگران هستيم. در حقيقت، با گذشت زمان، توليد 
شده  جهان  فرهنگ  همگن سازى  موجب  انبوه 
است. اين نكته را به راحتى در سفرى به دور دنيا 
مى توانيد شاهد باشيد و ببينيد كه برندهايى مانند 
McDonals، KFC و GAP در سراسر 
بعضًا  يا  و  مشابه  و محصوالت  داشته  دنيا شعبه 

يكسانى را عرضه مى كنند.
 اين موضوع به دليل اهميت داشتن پذيرفته شدن 

در گروه بزرگ تر و جامع تر است.
اين  درک  پى  در  همواره  ما  بازارياب  به عنوان 
چه  ما  خدمت  يا  محصول  كه  هستيم  موضوع 
جايگاهى دراين بين دارد. آيا خريدار ما در پى قرار 
گرفتن دريكى از اين روندها است يا نه خودش در 

پى تشكيل دادن يكى از اين روندها است؟

بود.  كرده  حمله  دهكده  به  وحشي  پلنگي  روزي 
براي  ازجوانان  تعدادي  با  همراه  خردمند  مردى 
شكار پلنگ به جنگل اطراف دهكده رفتند.اما پلنگ 
از تله شكارچيان   خودش را نشان نمي داد و دائم 
مي گريخت. سرانجام هوا تاريک شد و  يكي از جوانان 
دهكده با اظهار اينكه پلنگ داراي قدرت جادويي است 
و مقصود آنها را حدس مي زند، خودش را ترساند 
و ترس شديدي را بر تيم حاكم كرد.مرد خردمند با 
خوشحالي گفت كه زمان شكار پلنگ فرا رسيده است 
و امشب حتما پلنگ خودش را نشان مي دهد. ازقضا 
پلنگ همان شب خودش را به گروه شكارچيان نشان 
داد و با زخمي كردن جواني كه به شدت مي ترسيد، 
سرانجام با تيرهاي بقيه از پا افتاد. يكي از جوانان از مرد 
خردمند پرسيد:”چه چيزي باعث شد شما رخ نمايي 
پلنگ را پيش بيني كنيد؟در حالي كه شب هاي قبل 
چنين چيزي نمي گفتيد!؟”مرد خردمند گفت:” ترس 
جوان و باور او كه پلنگ داراي قدرت جادويي است، 
باعث شد پلنگ احساس قدرت كند و خود را شكست 
ناپذير حس كند. اين ترس ها و باورهاي ترس آور و 
فلج كننده ما هستند كه باعث قدرت گرفتن زورگويان 

و قدرت طلبان مي شوند.

هميشه تاثيرى كه در نخستين ديدار بر روى 
افراد مى گذاريم مى تواند آينده ارتباط ما با آن 
فرد يا گروه را تغيير دهد. پس قطعاً همه ما به 
دنبال راهى هستيم كه در ديدار اول بهترين و 

موثرترين تاثير را بر افراد بگذاريم.
يكى از جنبه هاى شخصيتى ما كه مى تواند 
نقش تعيين كننده اى در ارتباطاتمان داشته باشد 
اين است كه چقدر در نظر ديگران باهوش جلوه 
مى كنيم. شايد ما هم با افرادى مواجه شده ايم 
كه واقعا باهوش هستند ولى در ديدار نخست 
اصال چنين برداشتى از آنها نداشته ايم. گاهى 
هم افرادى هستند كه از هوش بسيار متوسطى 
برخوردارند ولى برداشت ما از آنها اين بوده كه 
از هوشى بيشتر از افراد عادى بهره مى برند.
اگر شما هم تمايل داريد در نظر ديگران فردى 
باهوش جلوه كنيد با ما همراه باشيد تا شما را با 

7 راهكار عملى براى اين كار آشنا كنيم.

بیشتر گوش کنید و کمتر حرف بزنید
اين راهكار كمى در اجرا دشوار است. خيلى ها 

سعى مى كنند با حرف زدن ديگران را تحت تاثير 
قرار بدهند. اما شما زمانى كه به ديگران گوش 
مى دهيد مى توانيد مطالب جديدى بياموزيد، به 
اطالعاتى دست مى يابيد كه تا آنموقع از آنها بى 
خبر بوده ايد و همچنين از موضوعاتى كه براى 
طرف مقابل اهميت دارد مطلع مى شويد. اگر 
كمتر و سنجيده تر صحبت كنيد، ديگران قطعا 
به صحبت هاى شما گوش مى دهند ولى هر 
چه بيشتر صحبت كنيد احتمال اينكه اصال به 

صحبت هاى شما گوش ندهند بيشتر ميشود.

دستور زبان را رعایت کنید
صحيح  گرامر  كاربرد  بگويند  ها  خيلى  شايد 
اين  واقعيت  ولى  است،  ضرورى  غير  امرى 
نيست. كاربرد صحيح دستور زبان تاثير بسزايى 
در تفسير صحبت هاى شما توسط ديگران دارد. 
در خيلى موارد نحوه استفاده شما از زبان ميزان 
تحصيالت و همچنين آداب اجتماعى شما را به 
نمايش مى گذارد و قطعا دوست نداريد كه اين 

ويترين خود را خراب كنيد.

گستره لغات خود را بسط دهید، ولی در 
استفاده از آنها دقت کنید

هر چه تعداد لغاتى كه با آنها آشنايى داريد بيشتر 
باشد، انتقال افكارتان راحت تر خواهد بود. با 
تسلط به تعداد بيشترى از واژگان، درک تفاوت 
هاى كوچک در معنى كلمات شما را در رعايت 
نكات بسيار ظريفى در ارتباطات با افراد كمک 
مى كند. فقط مراقب باشيد كاربرد كلمات شما 
را به يک فرهنگ لغات گويا تبديل نكند. واژگان 
جديد را بياموزيد و سعى كنيد آنها را به كار گيريد 
اما بايد آنها را طورى به كار گيريد كه جمالت 

شما غيرطبيعى به نظر نرسند.

مطالعه کنید
اگر تمايل داريد كه بتوانيد در مكالمات با سايرين 
شركت كنيد و خودتان هم موضوعاتى را براى 
بحث و تبادل نظر پيش بكشيد، بيشتر مطالعه 
كنيد. مطالعه هر مطلبى مى تواند مفيد باشد: 
تمامى  و  نمايشنامه  شعر،  تاريخى،  داستانى، 
سبک ها. ايده هاى متعدد مى تواند به شما 

نگرشى گسترده تر بدهد كه نظر ديگران را 
جلب خواهد كرد. هر وقت هم الزم شد از نقل 
قول استفاده كنيد تا عالقه شما به مطالعه خود 

را نشان دهد.

بنویسید
نگارش نتيجه تفكر است. هر چه بيشتر بنويسيد، 
بيشتر به باورهاى خود مى انديشيد و آنها را 
ويرايش مى كنيد. نامه، مقاله يا حتى پست هاى 
وبالگى؛ همه اينها كمک مى كنند كه بتوانيد 
عقايد خود را راحت تر بيان كنيد. وقتى ايده هاى 
خود را به نگارش در مى آوريد، فرصت كافى 
براى تفكر داريد و اين تمرين خوبى است كه 
به شما فرصت نظم و ترتيب دادن به افكارتان 
را مى دهد. بدين ترتيب حس اعتماد به نفس 

شما براى اظهار نظر در جمع افزايش مى يابد.

از نقطه نظر مخالف
 با نظر خود دفاع کنید

همه ما عاليقى داريم و از بعضى چيزها هم 

ناخشنود مى شويم. براى اينكه بتوانيد قدرت 
تفكر خود را افزايش دهيد سعى كنيد نظرى 
كه كامال با نظر شما مخالف است را به بحث 
و بررسى بگذاريد و از آن دفاع كنيد. وكال و 
مذاكره كنندگان در اين فن بسيار حرفه اى 
مى  متوجه  گاهى  كه  اينجاست  در  هستند. 
دارند  ايراداتى  ما  باورهاى  و  نظرات  شويم 
ديگران  با  مباحثه  در  كه  گيريم  مى  ياد  و 
بلوغ  نشانه  كه  باشيم  پذيرتر  انعطاف   كمى 

فكرى ماست.

به اشتباه خود اقرار کنید
شايد تنها نشانه مهم افراد باهوش اين است كه 
آماده يادگيرى و اصالح اشتباهات هستند. در 
خصوص عقايد و نظرات خود با ديگران بحث 
و مذاكره كنيد، ولى اگر طرف مقابل توانست 
موردى را پيش بكشد كه نمى توانستيد با آن 
مخالفت كنيد، به اشتباه خود اعتراف كنيد و 
آنچه آموخته ايد را در طرز فكر و نگرش خود 

به كار گيريد.

عارفانه روز

خدايا! از تو بخاطر چشمهايم كه مى بينند،
 گوش هايم كه مى شنوند، دست و پاهايم كه 

حركت دارند و عزيزانى كه كنارم هستند متشكرم.

بيشتر در پى آن باشيد كه افراد نسبت به خود 
احساس خوبى پيدا كنند تا نسبت به شما.

 دن ريلند- معاون سازمان توسعه رهبرى اينجوى

من در چند امتحان مردود شدم ولى دوستم تمام 
امتحاناتش را با موفقيت به پايان رساند حاال 

دوستم مهندسى در مايكروسافت است 
و من مالک آن )بيل گيتس(

شاد باش نه يک روز   كه هميشه بگذار آوازه ى 
شاد بودنت چنان بپيچد كه پشيمان شوند 

آنان كه بر سر غمگين كردنت شرط بسته اند .

طراح: نسرین کاری                        

افقي: 1 - فيلمي به كارگرداني امير 
قويدل- فلزي قوي با چگالي كم و 
كاماًل انعطاف پذير 2- جناح لشكر- 
مقصد رود - خوشمزه 3- عروس 
بلند  زوال-  اميل  اثر   - گيرد  مي 
4- الكتريسيته - مهمترين خداي 
از  كردن-  آماده  باستان-  مصر 
در  شهري   -5 ساختماني  مصالح 
بلژيک- كيميا- گرانبها 6- فزونيها- 
به الگو يا روابط ملموس يا ناملموس 
بين اجزاي يک گروه گفته مي شود 
بازشناخت  يا  مشاهده  اثر  در  كه 
الگو قابل تشخيص است- فشفشه 
7- رسوم - زينت دهنده مهماني- 
آذربايجان غربي  استان  در  شهري 
8- شهري در جنوب غرب تبريز- 
سال آذري- پرچم 9- بوي خوب 
ارابه بزرگ  زير شكم آهو- تكبر- 
جنگي 10- دختر- واژگون- آلودگي 
11- ابراز مكانيک- مجرد نيست- 
از  يكي  تانداز-  درخ   -12 جسر 
ببند- خو  آ  رشت ههاي ورزشي- 
روش  يک  شتركش-   -13 نبها 
ويرجينياوولف  رمان  گياه-  تكثير 
14- اهريمن- انديشه دركار- عضو 
اثر  دريايي-  نيروي  افسر   -15 پا 

آگاتاكريستي

انگور-  اي  گونه   -1 عمودي:  
 -2 حواس  تمركز  روش  نوعي 
ضرر- از مراحل زراعت- الزم 3- 
پيشين - روبند- معلم اول 4- كلمه 
شرط- طايفه اي از تاتار- آوايي به 
معني نه- كله و سر 5- همدستان- 
تارنما - جنس مذكر 6- ضربه سر 
فوتباليست- كوب، صدمه- برگها 
درازي-  دست  فرانسه-  رود   -7
گربه  صداي  نمايش-   -8 وبا 
سرباز  كتان-  بذر   -9 خجسته   -

تنبيه 10-  و  اخطار  كلمه  روس- 
قند- كال  چغندر  شيره  فداكاري- 
هفرنگي 11- گندم- دوقلو- هديه 
فرستادن 12- چون صد  تحفه  و 
يک  همان   - ماست  پيش  آيد 
است- حشره سمي- لذت غذا 13- 
دوستان- پرنده تاريكى- ثبات و بقا 
سازهاي  از  زره-  پرحرف-   -14
ايتاليايي-  اتومبيل   -15 موسيقي 
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نسلیوزلراچقیرط1

موهوایفنممامه2

اسانالودترویا3

دوستنیزجرهار4

گاشاسهنامزرت5

رهاکاتگنهرس6

امنسنالابدیلک7

یگرایبرتکیاکی8

ینسوهندیکاهنا9

یروناودراتم10

تسدروکریگفخو11

نیتازایورربت12

ورهامهدورتناو13

راوخهنیگتباقر14

هفرمیروانفتسیز15

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

تجربه کنید.   09158668002

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

ایزوگـام  شفیعـی
آسفالت )محوطه و پشت بام( و  قیرگونی

 32225494 - 09151630283   صیادشیرازی، مجتمع 
میرداماد، واحد 98

آدرس :چهارراه اول توحید   
2212519  - 09151606528

ایزوگام سلیمانی 
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09151647069   نوگیـدری

32253199 -32255257
قالیشویی خاوران

به چند نیروی خانم برای کار در سالن 
زیبایی نیازمندیم. 09397690128 

056-32450229

به چند نفرکارشناس فروش و تبلیغات به صورت 
حضوری و یک نفر خانم کارشناس فروش تلفنی 
نیازمندیم.   09152651699 - 32430537

باغ زرشکی شامل 400 درخت 15ساله 
و 20 ساله در 60 کیلومتری بیرجند به طرف 

مشهد )عباس آباد  دشت مهمویی( با سه 
ساعت آب از چاه عمیق و 8000 متر زمین 
یکجا به فروش می رسد یا با ملک تجاری 
و مسکونی در مشهد معا وضه می گردد.

09151133829  
آماده به همکاری

راننده نیسان با ماشین و مدارک 
کامل رانندگی آماده همکاری با 

تمامی ادارات، ارگان ها، نهادها و...
09157213010

شرکت طبیعت زنده )سینره( 
در نظر دارد: به منظور تکمیل کادر 
اداری خود یک نفر خانم حسابدار 

به صورت پاره وقت استخدام 
نماید. واجدین شرایط با شماره 

32255149 از ساعت 8
 لغایت 15 تماس حاصل نمایند.

آدرس: شهرک صنعتی بلوار همت 
3 - قطعه 5 - جنب به چوب

لوله بازکنی با فنر
لوله کشی ساختمان
09151633903

نقاشی  ساختمان
انواع رنگ های روغنی، پالستیک، 

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

  09156633230- برگی

سمساری تهران پارس
 کلیه لوازم منزل و اداری شما را به 

باالترین قیمت نقداً در محل خریداریم. 
32239048 -09159618050 

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

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

مشاور امالک  فدک  خرید و فروش امالک 
شعبانیه - نرجس  - دهلکوه و مسکن مهر 

32316971 - 09151304064 خسروی

دانشنامه پایان تحصیالت دوره کارشناسی 
پیوسته حسان صحرانورد فرزند حبیب ا... 

رشته مهندسی عمران دانشگاه آزاد اسالمی 
به شماره 138613101591 مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

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

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

لوله بـاز کنی 
تشخیص و رفع بو و نم 

به روش ایزو نانو / شبانه روزی
32435686

09365237014
09157063220- خسروی

  100% تضمینی
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پرونده چهارمین دوره مسابقات قهرمانی
 کیوکوشین کاراته یونیون خراسان جنوبی بسته شد

کیوکوشین  قهرمانی  مسابقات  از  دوره  چهارمین  پرونده  فارس- 
کاراته یونیون خراسان جنوبی »جام ریاست جمهوری« با قهرمانی 
در  کاراته کا   120 مسابقات  این  در  شد.  بسته  قاینات  اسفدن  تیم 
درمیان،  زیرکوه،  بیرجند،  قاین،  شهرستان های  از  تیم  هشت  قالب 
نونهاالن،  سنی  رده های  در  اسالم آباد  و  اسفدن  خوسف،  نهبندان، 
پرداختند.تیم  رقابت  به  یکدیگر  با  بزرگساالن  و  جوانان  نوجوانان، 
کاراته شهر اسفدن شهرستان قاینات با کسب 23 مدال در جایگاه 
نخست چهارمین دوره از مسابقات قهرمانی کیوکوشین کاراته سبک 
یونیون در بخش کومیته خراسان جنوبی ایستاد، تیم های کیوکوشین 
نیز در  یونیون زیرکوه  نایب قهرمان شد و کیوکوشین  بیرجند  اروپا 

جایگاه سوم رقابت ها قرار گرفت.

کاراته کای خراسان جنوبی در المپیاد 
فرهنگی ـ ورزشی بسیج کشور دوم شد

در  گفت:  جنوبی  خراسان  انصارالرضا)ع(  سپاه  بدنی  تربیت  مسئول 
هشتمین المپیاد فرهنگی ـ ورزشی بسیج کشور، علیرضا شهریارپناه 
عمیدیان  محمدرضا  و  شد  کاراته  قهرمان  نایب  نقره  گردن آویز  با 
دهنوی  غالمرضا  گرفت.  قرار  تپانچه  با  تیراندازی  چهارم  رده  در 
المپیاد  هشتمین  در  داشت:  اظهار  بیرجند  در  فارس  با  گفت و گو  ر 
در  جنوبی  خراسان  کاراته کاهای  کشور،  بسیج  ورزشی  ـ  فرهنگی 
پناه  علیرضا شهریار  افزود:  درخشیدند.وی  ملی پوشان خوش  مقابل 
به  حریفان  بر  غلبه  با  ملی  ماراتن  این  کیلوگرم   70 مثبت  وزن  در 

فینال این رقابت ها راه یافت.

مسابقه ورزشهای رزمی هاپکیدو مرحله استانی
 در شهرستان قاینات برگزار شد

رزمی  های  ورزش  استانی  مرحله  انتخابی  مسابقات  دوره  هفتمین 
سبک هاپکیدو جام ریاست جمهوری جمعه شب در شهر قاین مرکز 
شهرستان قاینات پایان یافت. مسئول برگزاری این مسابقات به ایرنا 
گفت: این مسابقات به مدت یک روز با شرکت 140 رزمی کار در 
برگزار  قاین  شهر  آزادی  ورزشی  سالن  محل  در  سنی  گروه  چهار 
نونهاالن،  رده  چهار  در  مسابقات  این  افزود:  ترحمی  علی  شد.سید 
تیمی  مجموع  در  که  شد  برگزار  بزرگساالن  و  جوانان  نوجوانان، 
اول  اتحاد قاین مقام های  باشگاه  ، بجستان و  مقاومت سپاه قاین 
تا سوم را کسب کردند. وی گفت: منتخبان این رقابت ها به مرحله 
کشوری که روزهای 17 و 18 شهریور ماه در گرگان برگزار می شود، 
کیلومتری   100 در  قاینات  مرکز شهرستان  شد.قاین  خواهند  اعزام 

شمال بیرجند مرکز خراسان جنوبی قرار دارد.

تقویت  که  است  گرم  طبیعت  دارای  آویشن  عرق 
کننده سیستم گوارش و ضد نفخ می باشد. این عرق، 
قارچ ها و عفونت های روده ای را بهبود می بخشد و 
موجب تقویت سیستم کلی گوارش می شود. این عرق 
داروی گیاهی ادرار آوری است که به فعالیت کلیه ها 
کمک می کند. هم چنین از دفع مواد مورد نیاز بدن 

جلوگیری می کند. عرق آویشن از جوش های پوستی 
جلوگیری می کند.  مصرف یک لیوان عرق آویشن، 
باعث رقیق شدن خون و درنتیجه کاهش فشار خون 
می شود. این عرق براي بیماري هاي تنفسي و زکام 
بسیار مناسب است.عرق بهار نارنج دارای طبیعت گرم 
و خشک است که تقویت اشتها یکی از خاصیت های 

مفید این عرق طبیعی است. عرق گل های درخت 
اضطراب،  کاهش  در  زیادی  درمانی  خاصیت  نارنج 
استرس، رفع مشکالت خواب، مشکل به سختی به 
خواب رفتن و تسکین دردهای عصبی دارد، همچنین 
بسیاری از مشکالت گوارشی مانند نفخ را می توان به 

کمک این عرق گیاهی درمان کرد.

خوراکی های  برای داشتن ناخن سالم

سالمت نیوز: بهترین مواد غذایی  برای ناخن 
عبارتند از: نخود سبز: با اینکه نخود سبز اندازه 
کوچکی دارد اما فواید مغذی آن بی نظیر است. 
که  است  پروتئینی  حاوی  خوراکی  ماده   این 
می تواند روند رشد و استحکام ناخن ها را بهبود 
از  یکی  گندم  شلتوک  گندم  شلتوک  بخشد. 
، پروتئین و همچنین ماده  E بهترین منابع ویتامین

معدنی روی می باشد که برای رشد و سالمت 
ناخن ها بسیار کارساز است.تخمه آفتابگردان: 
مصرف یک فنجان تخمه آفتابگردان می تواند 
بیش از 31 درصد از نیاز روزانه ما به ویتامین را بر 
طرف سازد. حبوبات: حبوبات سرشار از پروتئین، 
انواع ویتامین ها، مواد معدنی مثل آهن، روی و 

بیوتین می باشد.

میگرن، نشانه ای از کمبود ویتامین ها

سالمت نیوز: تحقیقات اخیر نشان می دهد که 
کمبود ویتامین ها در بدن احتمااًل می تواند یکی 
از رازهای ایجاد این مشکل در مبتالیان به آن 
باشد می تواند شما را از پا بیاندازد. محققان این 
نظریه را مطرح کردند که عدم مصرف کافی 
ویتامین ها می تواند مسبب بروز میگرن شود و 
فعالیت مغز را در این زمینه تشدید کند. مصرف 

کارکرد  برای  که  خوراکی  ویتامین های  تمام 
درست بدن الزم و حیاتی است، کار دشواری 
محسوب می شود و شاید به خاطر همین است 
که بسیاری از افراد برای کاهش عالئم میگرن به 
سمت مکمل های ویتامینی می روند با این حال، 
توصیه می شود از غذاهای سرشار از ویتامین به 

منظور کاهش عالئم میگرن استفاده کنید.

کنترل چربی  با  بادمجان

تبیان: تجمع چربی زیاد در بدن و به خصوص 
دور شکم نه تنها باعث نارضایتی فرد از اندامش 
بلکه احتمال بروز مشکالت مزمنی  می شود 
بیماری  یا  دیابت  قلبی،  های  بیماری  مانند 
های مربوط به مفاصل را نیز باال می برد. آب 
بادمجان یکی از این روش های طبیعی است 
که عالوه بر تصفیه مایعات بدن و دفع توکسینها 

احساس سیری ایجاد کرده و کلسترول خون 
نوشیدنی سرشار  این  نیز کاهش می دهد.  را 
از فیبر و ترکیبات آنتی اکسیدانی است که به 
دفع مایعات مضر از بدن کمک زیادی می کند. 
مصرف منظم آن نیز مانند یک مکمل خوب 
برای الغری به خصوص برای افرادی که به 

سختی وزن کم می کنند محسوب می شود.

آب کردن  چربی شکم و پهلوها

چربی های شکم و پهلو اندام را بسیار زشت و 
نامتناسب نشان میدهند. پرهیز غذایی، میزان 
مکمل  گیاهی  داروهای  خوردن،  غذا  مناسب 
و 64 بار جویدن غذا به درمان و از بین بردن 
چربی های دور شکم و پهلو کمک می کند. سرخ 
کردنی ها را از برنامه غذایی خود حذف کرده و 
بیشتر از غذاهای بخار پز استفاده شود، همچنین 

افراد باید خرما، عسل، توت و کشمش را جایگزین 
هر نوع مواد قندی مصنوعی مثل آب نبات، قند 
و شکالت کنند و مصرف مواد نشاسته ای مثل 
نان، برنج، سیب زمینی را تا حد ممکن به حداقل 
رسانده و از رشته های طبیعی پلویی استفاده کنند. 
ادویه ها و سبزیجات که در کنار پرهیزات غذایی 

به کوچک کردن شکم و پهلو کمک می کنند.

خواص شگفت انگیز هندوانه

به دلیل این که هندوانه حاوی آب الزم، فیبر 
همراه با رادیکال های آزاد نظیر لیکوپن است  
پوست حدود 40 درصد کمتر اشعه های UV را 
جذب کرده و برای مدت طوالنی تری شفاف 
میوه  این  حتما  بنابراین  ماند.  می  درخشان  و 
حاوی  بخورید.هندوانه  روز  هر  را  جادویی 
ویتامین ها و ترکیبات معدنی و اکسیدان هایی 

برابر  در  ما  از  که   A و   C ویتامین های   مثل 
بیماری ها محافظت می کنند. با مصرف هندوانه 
می  یابد،  کاهش  نیز  بدن  کم  آب شدن  خطر 
فواید اصلی هندوانه: جلوگیری از بیماری های 
قلبی و سرطان - کاهش خطر شکل گرفتن 
سنگ کلیه - حفاظت در برابر اشعه UV - بهبود 

خشکی و درد ماهیچه ها.

خواص گیاهان دارویی؛ عرق آویشن و عرق بهار نارنج

گرفتار شدن جوان 22 ساله در اعماق چاه

با  شد.  گرفتار  چاه  اعماق  در  آباد  حوالی عشق  ساله   22 جوان 
بیرجند  نشانی  فرماندهی سازمان آتش  به ستاد  این خبر  اعالم 
به  سازمان  نجات  و  امداد  تیم   14/10 ساعت   95/6/5 مورخ 

محل حادثه اعزام شدند. 
سرپرست ستاد فرماندهی سازمان آتش نشانی در این باره گفت: 
به  برگشت  در  و  چاه شدند  وارد  قنات  جوان جهت الیروبی   2
میری  مهندس  بود.  شده  گرفتار  نفر  یک  قنات  ریزش  علت 
جمعیت  سازمان  نجاتگران  همراه  به  سازمان  نجاتگران  افزود: 
فراوان ظی چند ساعت  با تالش  و  وارد چاه شده  احمر  هالل 
اورژانس حاضر  عوامل  تحویل  و  انتقال  باال  به  را  فرد مصدوم 

در صحنه دادند.

هفته ای مرگبار در محورهای روستایی 

به گزارش صدا و سیما، در هفته گذشته 6 نفر در حوادث رانندگی  در 
محورهای برون شهری جان باختند که تمام این حوادث در محورهای 
روستایی رخ داد . به گفته رئیس پلیس راه خراسان جنوبی، در این مدت 
28 فقره تصادف در جاده های استان رخ داد که 36 نفر را زخمی و 
راهی بیمارستان کرد .سرهنگ حسین رضایی افزود: 61 درصد حوادث 
رانندگی در ساعات  12 تا 20 رخ داد .در معابر درون شهری هم در 
هفته گذشته 39  فقره حادثه رانندگی اتفاق افتاد که در اثر آن 42 نفر 
زخمی شدند .سرهنگ علیرضا رضایی رئیس پلیس راهور استان افزود: 
بیشترین مجروحان در رده رسنی 15 تا 25 سال و موتورسوران بودند .
در هفته گذشته 14 هزار و 182 تخلف در محورهای درون و برون 
شهری استان رخ داد که 4 هزار و 747 فقره آن تخلف حادثه ساز بود.

دستگیری دو شکارچی متخلف در نهبندان 

 به گزارش صدا و سیما، ماموران یگان حفاظت محیط 
زیست شهرستان نهبندان، در حین عملیات گشت و 
کنترل، دو شکارچی متخلف را در منطقه استند، دستگیر 
کردند. رئیس اداره حفاظت محیط زیست نهبندان گفت: 
این شکارچیان یک قطعه کبک را شکار کردند و به 
دنبال شکار قوچ و میش نیز بودند. محمد شکرگزارافزود: 
از متخلفان، یک قبضه اسلحه ساچمه زنی تک لول با 
15 تیر ساچمه، یک قبضه اسلحه گلوله زنی دوربین دار 
با 2 تیر فشنگ، دو دستگاه دوربین شکاری، دو عدد 
چاقو و یک ساتور کشف و ضبط شد.پرونده این افراد به 

مراجع قانونی تحویل شد.

نجات کودک درنود و نهمین ماموریت 
اورژانس هوایی  

 کودک سه ساله در  ماموریت اورژانس هوایی 
به  یافت.  نجات  مرگ  از  جنوبی  خراسان  در 
مدیریت  مرکز  مدیر  سیما،  و  صدا  گزارش 
حوادث و فوریت های پزشکی خراسان جنوبی 
بیرجند  این کودک در روستای واشان  گفت: 
در اثر سقوط از پشت بام، دچار ضربه مغزی 
شده بود، که به دلیل کاهش سطح هوشیاری، 
با بالگرد به بیمارستان امام رضای بیرجند منتقل 
شد.دکتردلخروشان افزود: هم اکنون وضعیت 

جسمی مصدوم، تحت کنترل پزشکی 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

09158994086 - 09151104086  رسولی                100 درصد تضمینی

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



7
»پَتَک بافی« باز زنده سازی شد

رحیم زاده- مسئول نمایندگی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان بشرویه گفت: پتک بافی بوسیله یکی از بانوانی که تسلط کافی در چله کشی و بافت نقش  دارد احیاء 
گردید. سلیمانی رباطی عنوان کرد: طرح شناسایی هنرهای سنتی و هنرمندان پیشکسوت صنایع دستی زمینه را جهت شناخت بهتر و از طرفی باززنده سازی آن دسته از رشته های با قابلیت 

توسعه و اشتغالزایی را در پی داشت. وی ادامه داد: یکی از اهداف پایه ای حوزه صنایع دستی، شناسایی هنرهای سنتی فراموش شده و به تبع آن شناسایی هنرمندان پیشکسوت است.
یکشنبه * 7 شهریور 1395 * شماره 3589

7
۱۴ درصد مدارس استان
تخریبی است

مهر- مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس از 
نوسازی ۲۰ درصد مدارس استان خبر داد و گفت: 
۱۴ درصد مدارس استان هنوز تخریبی بوده و باید 
بازسازی شوند. بیکی در دیدار با نماینده ولی فقیه در 
استان اظهار کرد: اعتبارات این سازمان در راستای 
مقاوم سازی  فرسوده،  مدارس  بازسازی  و  تخریب 
و تجهیز امکانات از نظر سیستم گرمایشی هزینه 
می شود. وی با بیان اینکه به دنبال حذف بخاری 
از کالس های درسی هستیم، افزود: هم اکنون ۳۰ 

درصد از کالس های درس استان بخاری ندارند.

۲۰ درصد فرش استان
در شهرستان درمیان تولید می شود

تجارت  و  معدن  صنعت،  اداره  رئیس  تسنیم- 
شهرستان درمیان با بیان اینکه تولید و بافت فرش 
دستباف یک از مهمترین راه های رسیدن به اهداف 
اقتصاد مقاومتی در این شهرستان است گفت: ۲۰ 
درصد تولید فرش استان در شهرستان درمیان تولید 
می شود. صادقی یکی از مشکالت بافندگان و تولید 
کنندگان فرش دستباف شهرستان را مربوط به بیمه 
تامین اجتماعی دانست و عنوان کرد: با توجه به در 
نظر گرفتن سهمیه ابالغی از سوی تامین اجتماعی، 
بیمه قالیبافی متوقف می باشد و در صورت عدم 

فعالیت بیمه بافندگان فرش دستباف قطع می شود.

کلنگ بارانداز میوه و تره بار بیرجند
به زمین زده شد

و  بیرجند  فرماندار  حضور  با  امروز  ظهر  تسنیم- 
و  تره بار  و  میوه  بارانداز  کلنگ  استان  مسئوالن 
رئیس  شد.  زده  زمین  به  کشاورزی  محصوالت 
کرد:  اظهار  استان  روستایی  تعاون  سازمان 
کشاورزی  محصوالت  و  بار  تره  میوه،  بارانداز 

از  به مساحت بیش  بیرجند در زمینی  شهرستان 
۲ هزار مترمربع با هزینه ۲5۰ میلیون تومان در 
کشاورزی  محصوالت  عرضه  تا  شد  گرفته  نظر 
افزود:  وی  گیرد.  قرار  مردم  اختیار  در  راحت تر 
پیش بینی می شود نزدیک به ۱۲ هزار و ۳۰۰ نفر 
از خدمات این بارانداز بهره مند شوند. در مراسمی 
و  بیرجند  شهرستان  فرماندار  حضور  با  جداگانه 
دیگر مسئوالن بهسازی باجه دفتر پستی خیابان 

۱7 شهریور بیرجند نیز انجام شد.

بهره برداری از مجتمع آبرسانی
حامی و دهن رود شهرستان خوسف

دادرس مقدم- در پنجمین روز از هفته دولت پروژه 
آبرسانی مجتمع حامی و دهن رود شهرستان خوسف 
با حضور مدیر عامل شرکت آب و فاضالب روستایی 
مورد بهره برداری قرار گرفت. مدیرعامل شرکت آب 
و فاضالب روستایی در مراسم افتتاحیه این پروژه، 
اظهار کرد: با افتتاح این پروژه 5۳ خانوار روستایی از 

آب آشامیدنی سالم بهره مند می شوند. 

بازدید فرماندار نهبندان
از واحد فرآوری ماده معدنی آندالوزیت

ماده  کاربرد  گفت:  نهبندان  فرماندار  غالمی- 
و  نسوز  آجرهای  درساخت  آندولوزیت  معدنی 
به  باال است.  با درجه حرارت  در دیواره کوره ها 
گفته »نظافت« میزان سرمایه گذاری دراین واحد 
آن  تومان  میلیارد   ۳ که  است  میلیاردتومان   5/۸ 

کمک های تسهیالتی است.

بهره برداری از پنج طرح خدماتی و 
عمرانی در بخش ارسک شهرستان بشرویه

ایرنا- همزمان با پنجمین روز از هفته دولت پنج 
طرح خدماتی و عمرانی با اعتبار چهار میلیارد و 
توابع  از  ارسک«  بخش»  در  ریال  میلیون   9۴۲
شهرستان بشرویه در استان به بهره برداری رسید.
تامین، اصالح و نوسازی شبکه فشار ضعیف بلوار 
امام خمینی ارسک و همچنین تامین برق روستای 
شهید ذبیحی فر دو طرح اجرا شده توسط شرکت 
اعتبار ۸7۲  با  نیروی برق بشرویه بود که  توزیع 

میلیون ریال بهره برداری از آن آغاز شد.

آزمایشگاه تمام وقت دامپزشکی
در استان راه اندازی شد

بخش  وقت  تمام  دامپزشکی  آزمایشگاه  مهر- 
خصوصی استان آغاز به کار کرد. رفیعی پور مدیرکل 
دامپزشکی استان در این باره گفت: این آزمایشگاه 
با زیر بنای ۸۰ متر مربع و هزینه کرد بیش از دو 
میلیارد 5۰۰ میلیون ریال در بیرجند راه اندازی و آغاز 
به کار کرد. با افتتاح و شروع به کار این مجموعه 
خدمت رسانی به دامداران منطقه در حوزه آزمایش 

و تشخیص به نحو مطلوب تری انجام خواهد شد.

بهره برداری از 134 طرح عمرانی و 
خدماتی در پنجمین روز از هفته دولت

های  شهرستان  در  ها  طرح  این  سیما-  و  صدا 
قاین،  خوسف،  طبس،  درمیان،  بشرویه،  بیرجند، 
فردوس، سربیشه و زیرکوه با اعتبار ۴۴ میلیارد و 
۴۸6 میلیون تومان به بهره برداری رسید و حدود 

9۴ هزار نفر از مزایای آن بهره مند شدند.

نیروی انتظامی نگهدارنده
خط قانون و عدالت است

نیروی  گفت:  استان  در  فقیه  ولی  نماینده  مهر- 
انتظامی نگهدارنده خط قانون و عدالت در جامعه 
فرماندهان  جمع  در  عبادی  حجت االسالم  است. 
محمد  قرارگاه  و  مرزبانی  انتظامی،  نیروی 
امنیت  یگان ها  این  کرد:  اظهار  رسول اهلل)ص( 
می کنند. وی خطاب  تأمین  را  مختلف  شغل های 
به کارکنان نیروهای نظامی و انتظامی استان، بیان 
کرد: نباید در انجام وظیفه از دقت و توجه غفلت 
کنید. عبادی ادامه داد: نباید ساخت راه ها به گونه ای 
طراحی شود که یک مسیر چند بانده و مسیری دیگر 
نیز به طور نامطلوبی یک بانده باشد.  فرمانده انتظامی 
استان نیز در این دیدار از کشف ۱۳.5 تن مواد مخدر 
از ابتدای امسال تاکنون در استان خبر داد. سرهنگ 
شجاع اظهار کرد: کشف مواد مخدر در استان نسبت 
به مدت مشابه سال گذشته ۴۰ درصد افزایش یافته 
قاین  بیرجند-  محور  در  اینکه  بیان  با  وی  است. 
تصادفات زیادی منجر فوت شده است، افزود: این 
محور دارای نقاط حادثه خیز زیادی است که دو نقطه 

تا ۲۰ روز آینده برطرف می شود.

کلنگ احداث دهکده گیاهان دارویی
در استان به زمین زده شد

دهکده  کلنگ زنی،  مراسم  اجرای  با  راستی- 
گیاهان دارویی استان در زمین ۱۴ هکتار با حضور 
راه اندازی  فرماندار و مسئولین شهرستان خوسف 
اینکه  بیان  با  استان  جهاددانشگاهی  رئیس   شد. 
است،  اعتبار  تومان  ۱۰میلیارد  نیازمند  پروژه  این 
این  گرفته  صورت  برنامه ریزی های  با  یادآورشد: 

پروژه ظرف مدت ۴ سال تحقق پیدا خواهد کرد.

بدهی پیمانکاران آب روستایی
تسویه می شود

جنوبی  خراسان  آبفار  مدیرعامل  مقدم-  دادرس 
گفت: بدهی پیمانکاران، مشاوران و تولید کنندگان 
آب روستایی در استان تسویه می شود. بسکابادی از 
باز شدن ردیف اعتباری اسناد اوراق خزانه اسالمی 
خبر داد و اظهار کرد: فهرست پیمانکاران، مشاوران و 
تولید کنندگانی که تا ۲۳ مرداد امسال از این شرکت 
طلبکار هستند، برای پرداخت بدهی به وزارتخانه 
های متبوع ارسال شد. وی میزان بدهکاری امسال 
را ۱7 میلیارد تومان و بدهی تعهدات عمرانی را ۱۰ 
میلیارد تومان اعالم کرد و افزود: تعهدات عمرانی بر 

اساس پیشرفت کار انجام می شود.

تعزیر 15 نانوایی در بیرجند

صدا و سیما- مدیر کل تعزیرات حکومتی استان 
گفت: این نانوایی ها پس از وصول شکایات شبکه 
از  استفاده  دلیل  به  بیرجند،  شهرستان  بهداشت 
معرفی  تعزیرات  به  نانوایی  خمیر  در  قند  جوهر 
شدند. انصاری عنوان کرد: پس از آزمایشات فنی و 
احراز موضوع، شعبه تعزیرات حکومتی محکومان 
را به اتهام عدم رعایت مقررات بهداشتی محکوم و 
هر نانوا را به پرداخت ۲ میلیون و 5۰۰ هزار ریال 

جزای نقدی جریمه کرد.

عضویت بیش از ۲8 هزار نفر
در شرکت تعاونی های مرزنشینی سربیشه

تجارت  و  معدن  صنعت،  اداره  رئیس  حسینی- 
شهرستان سربیشه با اشاره به اینکه امکان عضویت 
تعاونی های  شرکت   در  سربیشه  مرزنشینان  برای 
 ۲۸ گفت:  دارد  وجود  شهرستان  این  مرزنشینی 
هزار و ۱۴9 نفر در شرکت تعاونی های مرزنشینی 
بیان  با  براتی  دارند.  عضویت  سربیشه  شهرستان 
اینکه ۴ شرکت تعاونی مرزنشینی در این شهرستان 
فعالیت دارند اظهار کرد: شرکت مومن آباد سربیشه، 
مرزنشینان درح، محراب مود و نهارجان مود شرکت  
شهرستان  در  که  هستند  مرزنشینی  تعاونی های 

سربیشه در امر صادرات و واردات فعالیت دارند.

گازرسانی به ۲ روستای شهرستان فردوس 
به بهره برداری رسید

پروژه  دولت،  هفته  از  روز  پنجمین  در  کاری- 
گازرسانی به ۲ روستای سرند و بیدسکان از توابع 
شهرستان فردوس به بهره برداری رسید. ضیائی 
مقدم، معاون امور بهره برداری شرکت گاز استان 
این روستاها، ۲۲  به  برای گازرسانی   : اظهار کرد 
کیلومتر شبکه تغذیه و توزیع ، یک ایستگاه تقلیل 
فشار ، یک ایستگاه حفاظت کاتدیک و ۲6۰ علمک 

گاز با اعتبار ۲۱ میلیارد ریال  اجرا شده است.

نهبندان استحقاق ایجاد 
منطقه آزاد تجاری را دارد

در  سربیشه  و  نهبندان  مردم  نماینده  فارس- 
به  توجه  با  گفت:  اسالمی  شورای  مجلس 
ایجاد  استحقاق  نهبندان  موجود،  ظرفیت های 
آزاد تجاری را دارد.  نظر افضلی  اظهار  منطقه 
داشت: طرح توسعه نهبندان که از مصوبات سفر 
اکنون ۱۸  نهبندان است  به  مقام معظم رهبری 
نهبندان و  ساله شده است ولی متاسفانه توسعه 

رفع محرومیت رضایت بخش نیست.

در  بیرجند  شهر  شورای  عضو   - مالئی 
حاشیه جلسه این شورا به خبرنگار ما گفت: 
پیشنویس طرح جامع تفصیلی بیرجند دو سال 
تدوین  شهرسازی  و  راه  اداره  در  باید   پیش 
نارنج  خیابان  در  که  هایی  مغازه  و  شد  می 
هستند همه مجوز تجاری موقت دارند. به گفته 
وی ساختمانی که ابتدای نارنج در حال ساخت 
است مجوز دارد و اداره کل راه و شهرسازی 
دیر به فکر افتاده است. این در حالی است که 
در نبود طرح تفصیلی بیرجند سرنوشت بسیاری 
از مصوبات شورای شهر در سال های آینده 

روشن نیست.
صبح دیروز جلسه هفتگی شورای شهر بیرجند  
با حضور ۱۰عضو و مدیح شهردار برگزار شد در 
این جلسه به پرونده های کمیسیون عمران ، 
فرهنگی و مصوبه ای که شهرداری نتوانسته 

بود عملیاتی کند رسیدگی شد.
یک زمین سه نوع کاربری !

نخعی نایب رئیس شورا با قرائت دستور کار 
کمیسیون عمران ، عنوان کرد: بازگشایی مسیر 
بلوار نارنج به میدان سفیر امید که پیش از این 
مالکان ، زمین های خود را طبق توافق نامه 
ای به شهرداری واگذار کرده بودند با مخالفت 
کمیسیون ماده 5  مواجه شده است.متن توافق 
نامه ای که نخعی از آن نام برد در جلسه خوانده 
کمیسیون  رئیس  و  شورا  عضو  صباغ  نشد. 
عمران   در این باره توضیح داد: مالکان این 
زمین ها از شهرداری انتظار دارند که زمینشان  
 را به قیمت تجاری که حدود ۳ میلیارد تومان

می شود خریداری کند.
ها  زمین  از وسط  خیابان  این  داد:  ادامه  وی 
کشیده شده و این اراضی را به سه قسمت : 
خارج از محدوده ، خیابان و داخل تاسیسات 

شهری تقسیم کرده است.
طاهری عضو دیگر شورا ، با بیان این نکته 
که مالکان اراضی همکاری خوبی با شهرداری 

داشته اند و باید رضایتشان جلب شود، افزود: 
اگر شورا با آنها به توافق نرسد تنها راه رسیدگی 

به این پرونده در مراجع قضایی است.
 برای این دستور کار مصوب شد که تمام پرونده هایی
که مشکالت فوق را دارند در جلسه ی ویژه 
ای  برای  استاندار که رئیس کمیسیون ماده 5 
است، ارسال تا تعیین تکلیف شود. گفتنی است 
از اختیارات جدید استانداران واگذاری ۱۰ هکتار 
به مناطقی است که در محدوده شهری قرار 
ندارد و بر این اساس استاندار می تواند بدون 
مجوز راه و شهرسازی و با هماهنگی آن اداره 

کل به طرح تفصیلی شهر اضافه کند.
هتلی که هنوز ساخته نشده

دو تخلف دارد !
عنوان  کار  دستور  دومین  قرائت  با  نخعی 
ساخت  متقاضی   ۸۸ سال  در  فردی  کرد: 
هتلی در خیابان امامت شد که در آن زمان 
مقررشد برای تشویق سرمایه گذار شهرداری 
عوارضی دریافت نکند که متاسفانه این فرد 
از  کتبا  و  کرد  پیدا  اختالف  با شرکای خود 
لغو  را  هتل  فعالیت  مجوز  تا  خواست  شورا 
فرد  به  را  ملک  و  شد  لغو  مجوز  که  کند 
جدید  مالک  اکنون  و  کرد  واگذار  دیگری 

تقاضای تخفیف های آن زمان را دارد.
)بهترین( عضو دیگر شورا با اشاره به تخلفات 
در پروژه این هتل خاطرنشان کرد: در هنگام 
به عرض خیابان تجاوز  برداری ۸  متر  گود 
این  نقشه  در  پارکینگ   7۰ حدود  و  کرده 
ساختمان طراحی نشده است. وی با توجه به 
سطح تراکم و نقشه این ساختمان تاکید کرد: 
این طرح 9۰ پارکینگ باید داشته باشد که فقط 

۱۴ مورد آن در نقشه پیش بینی شده است.
)بهترین(ادامه داد:حدود یک میلیارد و ۳۰۰ 
پارکینگ  نداشتن  علت  به  تومان  میلیون 
از  باید  و  است  رسیده  ضرر  شهرداری  به 
شهرداری منطقه دو پرسید چرا قبال مجوز 

ساخت داده است؟
مجوزی که فقط

یک عضو شورا از صدور آن خبر داشت
این عضو شورا بیان کرد: من از معاون عمرانی 
شهرداری نامه ای دارم که شهرداری منطقه 

دو را ملزم به صدور پروانه ساخت کرده است.
در این زمان)نیک( عضو دیگر شورا  با تلفنی  
در دست وارد جلسه شد آن سوی خط عدل 
معاون عمرانی شهرداری بود که نقش خود 
کرد  عنوان  و  کرد  رد  مجوز  صدور  در  را 
اساس  بر  که  داده  ماده 5 دستور  کمیسیون 
مابه  و  صادر  مجوز  سال  همان  توافقات 

التفاوت به نرخ روز محاسبه شود. 
اختیار  در  که  ای  نامه  شد  مقرر  باره  این  در 
رئیس  حتی  و  است   شورا  اعضای  از  یکی 
کمیسیون عمرانی شورا هم نسخه ای از آن 
ندارد در جلسه علنی بعدی در اختیار اعضای 

دیگر قرار گیرد.
مصوب شد مالک جدید این پروژه به کمیسیون 
حقوق  و  حق  قانون  طبق  و  دعوت  عمران 
شهرداری را پرداخت کند تا بعد از آن مجوز 
ساخت داده شود. مدیح شهردار بیرجند ساعت 

۱۰:۴5دقیقه به جلسه آمد.
لغو مجوز پر حاشیه !

دستور کار جنجالی این جلسه لغو مجوز های 
که  بود  استانداری  طرف  از  موقت  تجاری 

اعتراض اعضای شورا را به همراه داشت.
نخعی نایب رئیس شورا بیان کرد : استاندار 
به رعایت حق و حقوق مردم نظارت و تاکید 
بسیاری دارد که این دستور معاون عمرانی 
باید در کمیسیون ماده 5 مطرح  استانداری 

و اصالح شود.
زنگویی رئیس شورا تاکید کرد: در کمیسیون 
به  ما  و  هستند  دولتی  مدیران  همه   5 ماده 
عنوان مسئوالن مردمی باید دغدغه مردم را 

درست به مدیران دولتی بگوییم.

به  اشاره  با  شورا  دیگر  عضو  ))بهترین(( 
لغو  برای  آیا  کرد:  خاطرنشان  مجوزها  لغو 
دیگری  حل  راه  موقت  تجاری  مجوزهای 

مشخص شده است؟
95 درصد کسبه و نانوایان مرکز استان

مجوز تجاری موقت دارند 
وی افزود: 95 درصد نانوایی ها و کسبه های 
خرد با عملیاتی کردن این قانون باید تعطیل 
شوند. طاهری عضو دیگر شورا بیان کرد: برای 
اینکه نظر شورا و استانداری هر دو به نفع مردم 
باشد ، باید در حاشیه خیابان ها مجوز تجاری 
دائم و در کوچه ها و خیابان های فرعی مجوز 
تجاری موقت داده شود که در این باره تصمیم 

اصلی در کمیسیون ماده 5 گرفته خواهد شد.
سازمان های تابع شهرداری موظف به

تدوین برنامه پنجم توسعه شدند   
 )نیک( عضو شورا با بیان اینکه همه سازمان های

تابع شهرداری باید یک برنامه توسعه 5 ساله را 
به شورا و شهرداری ارائه دهند، افزود: سازمان 
 پارک ها و آتش نشانی این برنامه را ارائه داده اند 
که با طرح اولیه موافقت شده اما باید بررسی 

بیشتری روی آن انجام شود.
راه وشهرسازی

به شهرداری زمین نمی دهد 
وی از دستور شورا به شهرداری در سال 9۳ یاد 
کرد که این سازمان را ملزم به تامین روز بازار 
برای شمال شهر کرده بود که با گذشت یک سال 
و نیم از صدور این دستور عملیاتی نشده است. 
مدیح شهردار بیرجند نیز در پاسخ به اعضای 
مکاتبه های مدت  این  در  کرد:  عنوان   شورا 
آنها و  ایم  کرده  شهرسازی  و  راه  با   زیادی 

می گویند زمین نداریم. وی افزود: در این مدت  
زمینی اختصاص دادند که به دلیل نیاز منطقه 
شمال شهر پارک اولویت بیشتری داشت اما 
هنوز هم به دنبال زمین برای روز بازار در این 

منطقه هستیم. 

 گفتنی ست با توجه به اینکه شورا و شهرداری 
داده  قول  بار سابق  تره  میدان  بارفروشان  به 
این  بعد  تا یک سال  از تخلیه  بعد  بودند که 
میدان به میدان بار و بخش خصوصی واگذار 
نگردد اکنون مقررشد نماینده میدان تره و بار 
در کمیسیون خدمات شورا حضور یابد و نظر او 
جلب شود. مدیح از تاسیس اولین خانه محله 
در مرکز استان خبر داد و تاکید کرد: این مرکز 
از خانه فرهنگ جداست و خدمات بیشتری در 
این مراکز مانند: کالس های اوقات فراغت، 
آموزش صنایع دستی و برنامه های فرهنگی 

به شهروندان ارائه خواهد شد.
وی افزود: خانه محله 6۰۰ متر زمین اعیان دارد 
که از طرف راه و شهرسازی به شهرداری واگذار 
شده است و در همین هفته با حضور یکی از 
مدیران وزارت راه و شهرسازی افتتاح خواهد شد.

در حاشیه :
 از حاشیه های جالب این جلسه این بود که در 
ابتدا ۱۰ عضو شورا برگه حضور و غیاب را امضا 
کردند اما هر چه از زمان جلسه می گذشت 
تعدادشان کم می شد و به تناوب اعضا از جلسه 
خارج می شدند . با این همه نکته عجیب آن 
که جلسه هیچگاه از حد نصاب  خارج نمی شد.     

موزه دفاع مقدس
بین قوانین پیچیده گم شد

مطرح  شورا  در  که  مباحثی  از  دیگر  یکی 
شد تاسیس ساختمان موزه دفاع مقدس در 
پارک جنگلی بود. زنگویی با اشاره به اینکه 
مجوز  که  نیست  اختیار شهرداری  در  زمینی 
بدهد افزود: منابع طبیعی از سازمان پارک ها 
سازمان  آن  که  گرفته  استعالم  ها  جنگل  و 
برای تاسیس موزه دفاع مقدس در آن منطقه 
مخالفت کرده است. وی تاکید کرد: ابتدا باید ، 
منابع طبیعی و فرمانداری مجوز صادر کنند و 

بعد در اختیار شورا و شهرداری قرار گیرد.

مصوبات شناور در نبود طرح تفصیلی
دو سال از زمان ارائه طرح جامع تفصیلی شهر بیرجند می گذرد   

علوم  دانشگاه  رییس  قائمی  دکتر  قوسی- 
پزشکی بیرجند در نشست خبری صبح دیروز 
و  استان  به  بهداشت  وزیر  سفر  از  گزارشی 
دستورات وی ارائه کرد. وی از لبخند رضایت 
وزیر از پیشرفت های حاصل شده نسبت به 
اسفند سال قبل سخن گفت وعلت آن را از 
اعضای  مجموعه  بین  هماهنگی  وزیر  زبان 
همفکر  و  همدل  هم  با  که  دانست  دانشگاه 
اورژانس  از  وزیر  رضایت  به  قائمی  هستند. 
بیمارستان ولی عصر)عج( اشاره کرد و افزود: به 
گفته دکتر هاشمی این اورژانس از بهترین های 
دولتی کشور می باشد و به دانشگاه های دیگر 
هم توصیه می کنیم که در بحث خدمت رسانی 
کنند.  الگوبرداری  آن  ظاهری  نمای  حتی  و 
قائمی ادامه داد: اورژانس با توجه به قول داده 
شده در عرض ۳ ماه تجهیز شد و اعتبار هزینه 
شده حدود ۴ میلیارد تومان می باشد که تماما 
از طرف معاونت درمان وزارتخانه در ۳ بخش 
واریز شده است. وی عنوان کرد: اتمام اورژانس 
در عرض ۳ ماه برای وزیر تعجب برانگیز بود. 
قائمی با اشاره به  پروژه مجتمع رفاهی سالمت 
عنوان کرد: این مجتمع با امکانات رفاهی  برای 
مردم استان و علی الخصوص پرسنل  با هزینه 

تجهیز ۲.5 میلیارد ساخته شده است.
وی با بیان اینکه برای اتمام هر چه سریع تر 
پروژه بیمارستان قائن که 5 تا 6 ماه متوقف 
بوده، ۱.5 میلیارد تومان اختصاص داده شده 
تا پایان سال به  است اعالم کرد: این پروژه 
بهره برداری خواهد رسید و تاگنون حدود 5۰ 

درصد پیشرفت داشته است.
رییس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند به افتتاح 
پروژه سالمتکده طب سنتی اشاره کرد و ادامه 
داد: با این کار جزو ۸ دانشگاهی شدیم که در 

تمام کشور این نوع سالمتکده را داریم.
قائمی با تشکر از اداره اوقاف که برای این 
اختیار  در  اعتبار  میلیون   ۱۰۰ و  زمین  کار 
دانشگاه قرار داده، بیان کرد: مردم می توانند 
این  در  سنتی  طب  متخصص  خدمات  از 
استفاده کنند و ضمنا  تعرفه دولتی  با  مرکز 
در سالمتکده عالوه بر درمان، کار پژوهشی 

هم انجام خواهد شد.
فقیه  ولی  نماینده  با  دیدار  به  اشاره  با  وی 
به  تحول سالمت  از طرح  گزارشی  ارائه  از 
از  عبادی  االسالم  حجت  بازدید  و  ایشان 

بیمارستان رازی خبر داد. 
به گفته رییس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 

قرار شد اعتبار ۱5 میلیارد تومان برای اتمام 
عملیات ساختمان رازی اختصاص داده شود 
که پس از بازدید ها این مبلغ واریز خواهد شد 
و پیمانکار قول داده است که عملیات تا پایان 

آذر به اتمام برسد.

آن چنان که قائمی عنوان کرد:  ۲۰ کامیون 
برای تجهیز بیمارستان رازی با دستور وزیر 
هم  میلیارد   ۳ و  است  شده  گرفته  نظر  در 
برای تجهیز بیمارستان در بخش غیردرمانی 

و اداری تخصیص داده  شد.
وی همچنین از تخصیص مبلغ ۳ میلیارد تومان 
برای تجهیز بخش NICU بیمارستان ولی 
عصر سخن گفت و اضافه کرد: با این مقدار 
۱۰ تا ۱۲ تخت تا پایان سال اضافه خواهد شد.

درباره  بیرجند  پزشکی  علوم  دانشگاه  رییس 
راه اندازی بیمارستان جدید فردوس نیز گفت: 
طبق بازدیدی که انجام شد، وزیر تاکید کرد 
باید  چمران«   »شهید  قدیم  بیمارستان  که 

فعال بماند و ۴ میلیارد برای بخش اورژانس 
بیمارستان قدیم تخصیص داده شد و عملیات 
ساختمانی بیمارستان جدید فردوس قرار است 
تا پایان آذر تمام شود و با توجه به جذب نشدن 
نیرو برای فردوس شاید آغاز به کار آن به سال 
96 برسد. قائمی به پروژه بیمارستان خوسف 
توجه  با  هاشمی  دکتر   : افزود  و  کرد  اشاره 
ایجاد  موافق  بیرجند  به  خوسف  نزدیکی  به 
بیمارستان به آن معنا نبود ولی با همان حال 
عقیده داشت ساختمان آن باید تمام شود قرار 
شد که تحت عنوان مرکز »درمان بستر« با 
قسمتهایی از جمله زنان و زایمان و اطفال و ... 
فعالیت داشته باشد. برای تکمیل این پروژه ۸ 

میلیارد بودجه در نظر گرفته شد.
برای  تومان  میلیارد  که ۱.5  داد  خبر  قائمی 
ساخت فضاهای آموزشی دانشگاه و همچنین 
۱5 دستگاه دیالیز برای بیمارستان های کوثر 
حاجی اباد و خاتم االنبیا)ص( درمیان و علی 
ابن ابیطالب)ع( سربیشه و ۲ دستگاه هم برای 
و  عصر)عج(  ولی  بیمارستان   ICU بخش 
امام رضا)ع( در نظر گرفته شد و ۲۰ دستگاه 
آمبوالنس هم برای تمامی مراکز بهداشتی و 

درمانی استان درخواست شده است.

نسخه های وزیر برای سالمت استان

 ایرنا - معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع 
گفت:   ، جنوبی  خراسان  دادگستری  جرم 
محسوس  باید  جامعه  در  اجتماعی  عدالت 
باشد و حاشیه نشینان شهرها نباید از این مهم 
اجتماعی محروم باشند و سهم خود را از دست 

بدهند.
حجت االسالم یداهلل وحدانی نیا، روز شنبه در 
اولین جلسه کارگروه پیش بینی و پیشگیری 

از گسترش بافت های ناکارآمد ستاد استانی 
افزود:  جنوبی،  خراسان  شهری  بازآفرینی 
خشکسالی پیاپی و وضعیت نابسامان اقتصادی 
مرکز  به  رویه  بی  مهاجرت  و  روستاها  مردم 
استان، همفکری و همراهی تمامی دستگاهها 
و نهادها را برای حل این معضل اجتماعی می 

طلبد.
به گزارش ایرنا، وی ادامه داد: این افراد با توجه 
امکان  نبود  و  نابسامان  معیشتی  به وضعیت 
استقرار در مراکز شهر، مجبور به سکونت در 
غیر  های  سکونتگاه  و  شهرها  های  حاشیه 
رسمی می شوند و جدای از این مهم که از 
امکانات رفاهی شهری استفاده نمی کنند این 
مکان ها را به محل های جرم خیز یا مستعد 

جرم تبدیل می کنند.
وی اظهار کرد: در این راستا کارهای روبنایی 

نتیجه بخش نیست و باید به صورت زیر بنایی 
عمل شود تا هم بافت های ناکارآمد شهری 
بهسازی شوند و هم شاهد بافت های ناکارآمد 

جدیدی در مرکز استان نباشیم.
به گفته وی با توجه به استعالم از فرمانداری 
های سطح استان هیچگونه بافت سکونت غیر 
رسمی در شهرستان ها گزارش نشده و فقط 
مرکز استان در بعضی از نقاط مثل موسی بن 
جعفر، کارگران، جوادیه دارای اینگونه سکونت 
گاه هاست که باید همه دستگاه های مربوطه با 
عزمی جزم در بهسازی این مکانها گام بردارند.

دستورالعمل کار گروه یادشده در همین جلسه 
در اختیار اعضا قرار گرفت که مهمترین اهداف 
اهداف،  به  دستیابی  در  تسریع  شامل  آن 
راهبردها، سیاست ها و برنامه های عملیاتی 
پیش بینی و پیشگیری از گسترش بافت های 

ناکارآمد است.
جلب  و  هماهنگی  الگوسازی،  همچنین 
همکاری دستگاه های ذیربط برای مشارکت 
حداکثری در تحقق اهداف ستاد ملی و بررسی 
و ارزریابی قوانین و مقررات جاری و پیشنهاد 
اصالح و تسهیل اجرای آن از دیگر اهداف ذکر 

شده است.
بررسی  بر  ابالغی  دستورالعمل  در  همچنین 
و  امالک  حقوقی  وضعیت  تعیین  ارزیابی،  و 
ساکنان، نظارت، نگهداری و حفاظت از اراضی 
تصرفی دولتی و ملی در محدوده ها و محل 

های هدف تاکید شد.
کارگروه  این  که  شد  مصوب  جلسه  این  در 
هر ماه یک بار تشکیل و اعضا پیشنهاد های 
خود را برای هرچه بهتر برگزار شدن کارگروه 
به دبیرخانه کارگروه » سازمان ثبت اسناد و 

امالک « ارسال کنند تا در تهیه و تدوین و 
برگزاری هرچه بهتر نتیجه بخش باشد.

ستاد ملی بازآفرینی شهری در راستای اجرای 
مفاد سند ملی راهبردی احیا، بهسازی، نوسازی 
و توانمند سازی بافت های فرسوده و ناکارآمد 
شهری و به منظور فراهم کردن زمینه همکاری 
و هماهنگی بین بخشی با دستگاه های ذیربط، 

برای انجام اقدام های مشترک تشکیل شد.
در جلسه ۱7آذر ماه ۱۳9۴به پیشنهاد مشترک 
و  شهری  بازآفرینی  ملی  ستاد  دبیرخانه 
از وقوع جرم  اجتماعی و پیشگیری  معاونت 
و  تشکیل  نحوه  دستورالعمل  قضائیه،  قوه 
از  پیشگیری  و  بینی  پیش  کارگروه  فعالیت 
گسترش بافت های ناکارآمد » سکونت گاه 
های غیر رسمی، بافت های فرسوده و ... « بر 

اساس اهداف ذکر شده تصویب شد.

افراد حاشیه نشین شهرها نباید از عدالت اجتماعی در جامعه محروم باشند

معاون دادگستری خراسان جنوبی:



حدیث روز روزنامه اجتماعی ، فرهنگی ، ورزشی و اقتصادی 
 مدیرمسوول و صاحب امتیاز : غالمرضا جعفرپور مقدم 
سردبیر : علی جعفرپور مقدم

بیرجند، میدان شهدا ، جنب بانک صادرات  ، ساختمان آوا   
صندوق پستی 136 - 97148-  تلفن : 32224582 ) 5 خط ( نمابر : 32234583 
چاپ : شرکت چاپ و نشر گلرو - بها : 500 تومان )50 درصد تخفیف تک فروشی (
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www.ava724.ir       email:ava.khjnews@yahoo.comسامانه پیام کوتاه : 3000272424

امام رضا علیه السالم فرمودند:
تزاَوُروا تحـابـوا و تصـافُحـوا و ال تحـاشمـوا

به دیدن یکدیگر روید تا یکدیگر را دوست داشته باشید و دست یکدیگر را بفشارید
 و به هم خشم نگیرید.   )بحاراالنوار،ج78،ص 347(

12:34
19 : 19
23 : 50
4 : 39
6 : 05

شرکت های مسافربری شماره 8 لوان نور و شماره 4 میهن نورآریا بیرجند
 به مناسبت هفته دولت برای ارائه خدمات مطلوب و راحتی مسافرین عزیز تعدادی اتوبوس مارال VIP D13 مانیتوردار صندلی تخت شو جدید 

مدل روز وارد چرخه صنعت حمل و نقل استان خراسان جنوبی نمود.
مشهد- تهران- قم- کاشان- اصفهان - نائین- شیراز - یزد - کرمان - گرگان - بجنورد- شیروان - بردسکن - سبزوار- شاهرود - سمنان- دامغان

اسکانیا از مسیر سبزوار، شاهرود، سمنانتهران        12/30اتوبوسمقصد - ساعت حرکت
VIP از مسیر طبس، پایانه غرب )آزادی(تهران        13/30ولو C457 مشهد     7/30

VIP از مسیر سبزوار، شاهرود ، سمنانتهران       14/30ولو C457 مشهد      8/30

VIP از مسیر طبس، قمتهران       15/15اسکانیا مشهد     9/30

VIP از مسیر طبس، قمتهران       VIP16/15 مشهد     10/30

VIP از مسیر طبس، قمتهران       VIP17/30  مشهد     11/30

VIP از مسیر سبزوار، شاهرود، سمنانتهران      19اسکانیا مشهد     12/20

VIP مشهد      13
اسکانیا،  ولو اصفهان        VIP15/30 مشهد       13/30

VIP اصفهان             VIP18 مشهد      14
                          VIP مشهد      14/20
اسکانیا  شیراز – یزد        14/30اسکانیا مشهد     14/45

VIP  شیراز – یزد       15ولو C457 مشهد     17
                اسکانیا مشهد      20/30
ولو C457    گرگان- بجنورد     14/45اسکانیا مشهد     21/30

                        VIP مشهد      22
اسکانیا از مسیر سبزوار، شاهرود، سمنان کرج        12/30اسکانیا مشهد      22/30
VIP از مسیر طبس، قم کرج       VIP13/30 مشهد       22/45

                   VIP مشهد       23
                  اسکانیاVIPزاهدان - چابهار       14/30

wif مجهز به VIP سرویس شب تهران رفت و برگشت راه اندازی شد/ اتوبوس های
تلفن های رزرو: 32314010 – 32319595

دفتر فروش بلیت داخل شهر: اول خیابان مدرس بعد از کانال - جنب بانک دی
www.mihannour.ir :خرید اینترنتی 20 درصد تخفیف/  سایت میهن نور آریا www.lavannoor.ir :سایت لوان نور

به زودی دفاتر فروش بلیت شهرستان های نهبندان، سربیشه، اسدیه، خوسف و طبس گلشن راه اندازی می شود. 
با مدیریت: حاج علی دالکه

ما هب عهدی هک با شما بسته ایم وافداریم          سفری ایمن و راحت حق شماست

کرمان       21

تجدید مناقصه عمومي یک مرحله اي شماره  976/1- 95  )نوبت دوم(

پیرو مناقصه 976-95 تاریخ 1395/04/29 و با توجه به 
جزء "1"  بند "الف" ماده" 24" قانون برگزاري مناقصات، این شرکت در نظر دارد

  تجدید مناقصه خرید کنتور آب 1/2 اینچ خانگی به تعداد 5000 دستگاه ذیل برگزار نماید
 1(مبلغ برآورد:  3,200,000,000  2( تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار    :  
ضمانت نامه معتبر ترجیحاً ضمانت نامه بانکی  به مبلغ  160,000,000 ریال  به مدت حداقل 3 ماه 

و قابل تمدید.  ضمنا چک بین بانکی و شخصی قابل قبول نیست. 
3(مدت تحویل  : یک ماه  4( مهلت دریافت اسناد مناقصه: از 1395/06/03 تا پایان وقت اداري 
WWW.ABFAR-KJ. 1395/06/08. 6( محل دریافت اسناد مناقصه : سایت شرکت به آدر س
ir  و یا وب سایت پایگاه ملي اطالع رساني مناقصات به آدرس http://iets.mporg.ir  7( فرآیند 

 انتخاب فروشندگان بر اساس : قیمت مناسب پیشنهادی 8( آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها :
تا پایان وقت اداري تاریخ 1395/06/20 مي باشد. 9( زمان تشکیل جلسه قرائت پیشنهاد ها : 
ساعت  8 صبح تاریخ 1395/06/23 در محل سالن جلسات شرکت 10( محل تحویل :  محل تحویل 
کنتورهای مورد مناقصه انبار شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان جنوبی واقع در شهرستان 

بیرجند می  باشد.   
تبصره 1: بازرسی کنتور ها سطح یک می  باشد و همچنین هزینه تست کاالهای مذکور و اقامت و 

ایاب و ذهاب بازرس  به عهده فروشنده کاال خواهد بود.
تبصره 2: استفاده از مصالح و تولیدات داخلی استان در اولویت قرار دارد.

این شرکت در رد یا قبول پیشنهادات برابر قوانین و مقررات مربوطه مختار می باشد. برای کسب 
اطالعات بیشتر از شرایط شرکت در مناقصه به وب سایت شرکت آب و فاضالب روستایي خراسان 
جنوبي و یا پایگاه ملي اطالع رساني مناقصات مراجعه و یا با شماره 8-32214752-056اداره امور 

حقوقي و قراردادها تماس حاصل فرمایید.

شماره: 67/405
تاریخ: 1395/06/01

   وزارت نیرو                               
 شرکت آب و فاضالب روستایی 
خراسان جنوبی                                                                                                                

روابط عمومی شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان جنوبی

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

صددرصد برنج ایرانی
vip دارای سالن

پیک رایگان در محدوده
فروشگاه تخصصی بازی فکری الف

از 2 تا 99 سال خالقیت خود را با ما پرورش دهید

 آدرس: بین معلم 12-10 
جنـب بـانک قـوامین  
تلفن: 09158677457

آگهی مزایده شماره 3/95       نام مزایده گذار: بانک سپه       موضوع مزایده: فروش امالک و اموال مازاد بانک سپه
شماره پالک ثبتیردیف

نوع 
کاربری

عرصه
 )مترمربع(

اعیان
نحوه فروشتوضیحاتآدرسقیمت پایه )ریال( )مترمربع(

1
قطعات 82 الی 89 فرعی از 1929 اصلی 

بخش 11 قاینات )شرکت ابتکار قاین(
101861961صنعتی

کارخانه 6/200/000/000
ماشین آالت 675/000/000

شهرک صنعتی قاین
محل طرح واگذاری شرکت شهرکهای صنعتی 
می باشد و متقاضی می بایست شرایط شرکت 
شهرکهای صنعتی را جهت جانشینی دارا باشد

20 درصد نقد ، الباقی در 
36 قسط متوالی

2
6082 فرعی از 17 فرعی از 249 اصلی

سند ششدانگ- عدم تخلیهبیرجند- پاسداران 64- پالک 250192/203/400/000/00048مسکونی بخش 2 بیرجند
نقد، نقد و اقساط )50 

درصد نقد، الباقی در 36 
قسط متوالی

3
قطعه 4050 از بلوک صنایع شیمیایی

 )سروشان پلیمر سابق(
47301600صنعتی

کارخانه 8/900/000/000
ماشین آالت 2/909/000/000

بیرجند - شهرک صنعتی 
 خیابان پویندگان 4 قطعه 4050

 از بلوک صنایع شیمیایی
محل طرح واگذاری شرکت شهرکهای صنعتی 

می باشد
 20 درصد نقد، الباقی در 

36 قسط متوالی

200127/193/500/000/000مسکونی718 فرعی از 6889 اصلی بخش 3 تهران4
تهران- خیابان بهار شمالی- کوچه 
طباطبایی- پالک 12 - طبقه سوم

سند ششدانگ - ساختمان دارای 5 طبقه و 
نقدیآپارتمان مورد نظر در طبقه سوم می باشد

171 متر مربع 1154مسکونی71 و 72 فرعی از 3817 اصلی5
16/204/900/000/000 پارکینگ

تهران- خیابان انقالب- تقاطع خیابان 
شهید منیری جاوید )اردیبهشت( 

پالک 87- ساختمان 253
سند ششدانگ - ساختمان دارای 10 طبقه و 
نقدیآپارتمان مورد نظر در طبقه پنجم می باشد   

زمان، مهلت و محل دریافت اسناد مزایده:
عالقه مندان به شرکت در مزایده می توانند پس از نشر آگهی جهت 
دریافت برگ شرایط مزایده با در دست داشتن فیش واریزی به مبلغ 

100/000 ریال به حساب 460/10000 به نام بستانکاران این بانک نزد یکی 
از شعب بانک سپه در سراسر کشور بابت شرکت در مزایده به مدیریت شعب 
بانک سپه واقع در خراسان جنوبی- بیرجند- میدان طالقانی- دایره پشتیبانی و 

خدمات مراجعه نمایند.
الف: مهلت دریافت اسناد حداکثر تا آخر وقت اداری روز پنجشنبه مورخ 

95/6/18   ب: مهلت تحویل پیشنهادات 
حداکثر تا آخر وقت اداری روز یکشنبه مورخ 95/6/28

ج: کلیه اموال و امالک عرضه شده با وضعیت موجود به فروش می رسد.
د:  به میزان پرداخت غیرنقدی، طبق تعرفه بانکی سود تعلق می گیرد.

برای کسب اطالعات بیشتر با شماره 32387125-056 تماس حاصل فرمایید 

بانک سپه دایره پشتیبانی و خدمات- مدیریت خراسان جنوبی










