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محمد رضا باهنر  : 
 به احمدی نژاد و دوستانش نیازمندیم

 اما به کاندیداتوری اش نه!

سردار جزایری : 
دشمن باید بداند اگر اقدام نظامی کند

دچار مخاطرات عظیم می شود

سلیمی نمین :  
 اظهارات اخیر هاشمی علیه 

نیروهای مسلح مصرف انتخاباتی دارد

منتجب نیا : 
اختالف قالیباف و جلیلی مانع وحدت

اصولگرایان در انتخابات آینده می شود

روحانی پاسخی درباره فریدون نمی دهد / احمدی نژاد هیچ وقت مجوز نگرفته است / الزامات قرارداد FATF به هیچ وجه پذیرفتنی نیست / ایران ملزم می شود که گروه های مقاومت را به عنوان تروریست بشناسد / فاجعه منا ریشه آل سعود را از بیخ می کند / مفتی عربستان: ایرانی  ها مسلمان نیستند! / صفحه 8
 صفحه 8 صفحه 8 صفحه 8 صفحه 8

مسئوالن نمی خواهند باور کنند
 که بیماران خاص ، خاص اند !

غربت بیماران
مبتال به ام اس 
در  استان

مدیرعامل انجمن ام اس با اشاره به اینکه از این 
تعداد 42 نفر زیر خط فقر قرار دارند و 12نفر فلج و 
زمین گیرشده اند تصریح می کند : این انجمن از 
طریق حمایتهای مردمی...)مشروح گزارش در صفحه 3 (

واکاوی مشکل
آب خراسان جنوبی

در اتاق بازرگانی  
صفحه 4 

رشد قابل توجه
اقامت گردشگران 
خارجی در استان

خراسان  اقامتي  واحدهاي  صنفي  انجمن  رییس 
جنوبی از رشد قابل توجه ... )مشروح خبر در صفحه 7 (

مدیر امور آب و فاضالب هشدار داد :

پایان عمر
انشعابات 

مرکز استان
 صفحه 7 

 پیش بینی هواشناسی
 از وزش تند باد همراه

 گرد و خاک در خراسان جنوبی

 رهبر معظم انقالب : 

حوزه های علمیه و روحانیون 
فضای مجازی را بشناسند

صفحه 8

تحلیل وضع مسکن
در نشست فعاالن ساختمان

انبوه سازان : واریز مبالغ هنگفت به شهرداری و نظام مهندسی و مجری ذی صالح و بیمه کار را سخت کرده است / مدیر کل راه و شهرسازی :  زمین های پیشنهادی انبوه سازان که مشخص شده با 
تاییدیه سازمان زمین و مسکن واگذار خواهد شد / رئیس اتحادیه امالک : پول وجود دارد ولی مردم جرات نمی کنند با افزایش  هزینه های پروانه مراجعه کنند  ؛ بازار از این قیمت ها باالتر نخواهد رفت 

انبوه سازان خانه هایشان را بفروشند/ رئیس سازمان نظام مهندسی : میانگین درآمد مهندسین ماهیانه 400 هزار تومان بوده ؛ تعرفه ها مصوب مجلس است / صفحه 7

زرشک و عناب 
خراسان جنوبی

روی تابلوی 
بورس
صفحه 7

  تاکید بر نقش کلیدی مرزنشینان 
در کارگروه توسعه صادرات

مردم آبادگران مرز
صفحه 7

سرکار خانم عصمت محمودی
 مدیر کل محترم دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری خراسان جنوبی

 سرکار خانم نفیسه نخعی
مدیر کل محترم دفتر امور بانوان و خانواده استانداری خراسان جنوبی

انتصاب شایسته شما را که نشان از لیاقت و توانمندی تان بوده، تبریک و تهنیت عرض نموده 
 موفقیت بیش از پیش تان را از درگاه ایزدمنان آرزومندیم.

مدیر عامل و پرسنل موسسه فرهنگی - هنری عرفان خراسان جنوبی

برادر ارجمند جناب سرهنگ علی قاسمی
فرمانده محترم سپاه انصارالرضا )ع( استان خراسان جنوبی

انتصاب بجا و شایسته جناب عالی، فرمانده الیق و با درایت دوران دفاع مقدس که بیانگر لیاقت و شایستگی های آن 
برادر بسیجی والیتمدار در صحنه های خدمت صادقانه به نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران و کشور عزیزمان است 

را تبریک عرض نموده موفقیت و سر بلندی شما را از درگاه خداوند متعال مسئلت می نماییم.

شورای اسالمی شهر بیرجند

مرکز آموزش علمی - کاربردی شهرداری و مدیریت بحران بیرجند
وابسته به موسسه آموزش عالی مدیریت شهری و روستایی وزارت کشور

در مقاطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته بدون کنکور دانشجو می پذیرد.
پذیرش در دوره کاردانی بدون محدودیت نوع مدرک دیپلم

ثبت نام از تاریخ 95/6/7 لغایت 95/6/13 

عنوان رشتهردیف

کاردانی اطفای حریق شهری1

کاردانی حرفه ای مدیریت - امور دفتری2

کاردانی فنی شهرسازی3

کاردانی فنی عمران - امور پیمانها4

کاردانی فنی عمران - حمل و نقل شهری5

کاردانی فنی معماری - معماری شهری6

کاردانی فنی باغبانی - گل و گیاهان زینتی7

الزم به ذکر است ثبت نام برای هر دو نوبت مهر و بهمن 95 در همین مقطع زمانی انجام خواهد شد و 
متقاضیان ثبت نام در بهمن ماه 95 می بایست در همین نوبت ثبت نام نمایند و فرصت مجددی تا تابستان 

آینده وجود نخواهد داشت.
پذیرش در دوره کارشناسی بدون محدودیت نوع مدرک کاردانی

ثبت نام از تاریخ 95/6/14 لغایت 95/6/20 
رشته های کارشناسیردیف

کارشناسی حرفه ای حفاظت و پیشگیری از حریق و حوادث1

کارشناسی حرفه ای مدیریت و فرماندهی عملیات در حریق و حوادث2

مهندسی فناوری معماری - طراحی و نوسازی بافتهای فرسوده3

مهندسی فناوری بازیافت پسماند4

مهندسی فناوری حمل و نقل شهری5

www.sanjesh.org  ثبت نام و کسب اطالعات بیشتر از طریق سایت سازمان سنجش به نشانی
بیرجند ، خیابان مدرس ، انتهای بیست متری اول شرقی، پالک 14، مرکز آموزش

مدیریت امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان جنوبی علمی - کاربردی شهرداری و مدیریت بحران بیرجند     تلفن: 32212724 - )056(

131 آماده دریافت گزارش های مردمی درباره: 
تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها ،تفکیک و خردکردن زمین های کشاورزی 
تصرفات غیرمجاز و زمین خواری، شناسایی اراضی کشاورزی رها شده، بایر و موات 
استفاده غیر مجاز از اراضی واگذاری ملی و دولتی، تخلفات، پیشنهادها و انتقادات               

در حوزه امور اراضی و ارائه
 مشاوره در مسایل امور اراضی

سامانه ارتباط مردمی 
حفاظت اراضی کشاورزی

برای برخورد با زمین خواری 
و جلوگیـــری از تخریـــب
خاک، آب، محیط زیســـت و
منابــــع پایـــه کشــور؛

مـردم می توانند 
همکـاری کننـد
و نقش هــــای
خوبـی ایفا کنند
مقام معظم رهبری

هدیه های کوچک شما در کمک به تحصیل دانش آموزان گره های بزرگی را باز می کند. 

وعـده دیـدار مـا 25 شهریـور- جشـن عاطفـه هـا

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت مرحوم مغفور 

شادروان حاج علی نجابت 
) کارمند بازنشسته ثبت اسناد(

 را به اطالع عموم می رساند: مراسم تشییع و تدفین آن مرحوم
 امروز چهارشنبه 95/06/17 ساعت 4 الی 5 عصر از محل بهشت 
متقین )غسالخانه( برگزار می گردد. ضمناً به مناسبت سومین روز 

درگذشت آن عزیز جلسه ترحیمی جمعه 95/6/19 از ساعت
 9 الی 10:30 صبح در محل مسجد آیت ا... آیتی منعقد می گردد.

خانواده های: نجابت ،یزدی پور ، زابلی، خزاعی 
خواجه پور،  ایرانشکوه ، شیرازی و سایر بستگان 

والباقی
ه

جناب آقای دکتر مجید رضا لطیفی 
  انتخاب جناب عالی را که از پزشکان مجرب و دلسوز  استان می باشید به عنوان

پزشـک نمونـه کشـوری
تبریک عرض نموده ، توفیق بیش از پیش تان را از خداوند متعال

 مسئلت داریم.

دفتر خدمات زیارتی عماد بیرجند

جناب آقای دکتر علی دلخروشان
مدیریت محترم حوادث و فوریت های پزشکی استان

 از زحمات جناب عالی و همکاران تان در
راه اندازی اورژانس بیمارستان ولی عصر)عج(

 که موجب رضایت شهروندان و تسریع در خدمات رسانی می باشد 
و تقدیر مقام عالی وزارت را در پی داشت، تشکر و قدردانی می نماییم.

سرو سیستم شرق
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سقف پرداخت وام ازدواج سه برابر شد

معاون اعتبارات بانک مرکزی با بیان اینکه هر ماه باید ١٥٠هزار وام ازدواج پرداخت شود، گفت: سقف پرداخت وام ازدواج نسبت به گذشته سه برابر شده 
است. علی اصغر میرمحمد صادقی در پاسخ به برخی انتقادها مبنی بر کند بودن پرداخت وام ازدواج گفت: بر اساس آنچه برای پرداخت وام ازدواج به 
بانک ها ابالغ شده، ماهانه باید ١٥٠ هزار فقره تسهیالت ازدواج پرداخت شود که بانک ها حداکثر تالش خود را در این زمینه به کار بسته اند.

بلیت سینماها 21 شهریور نیم بهاست

با 2١ شهریور، روز ملی سینما،  ایلنا - همزمان 
اعالم  بها  نیم  کشور  سراسر  سینماهای  بلیت 
صنفی  شورای  سخنگوی  فرجی  غالمرضا  شد. 
براساس  افزود:  مطلب  این  اعالم  با  نمایش؛ 
تصمیم شورای صنفی نمایش؛ بلیت سینماها در 

روز 2١ شهریور نیم بهاست.

اینترنت مخابرات ایران ارزان شد

عصر ایران - شرکت مخابرات ایران، تعرفه اینترنت 
پرسرعت را تا 4٥ درصد کاهش داد. تعرفه مصوب 
اینترنت پرسرعت یکساله شرکت مخابرات در حجم 
٥ گیگ ١34 هزار است که با 2٥ درصد تخفیف، به 
١٠٠ هزار ریال کاهش یافت. همچنین برای حجم 
١٠ گیگ، با بیش از 3٠ درصد تخفیف از 247 هزار 
ریال به ١7٠ هزار ریال، در حجم 2٠ گیگ، با 29 
درصد تخفیف از 424 هزار ریال به 3٠٠ هزار ریال، 
در حجم ٥٠ گیگ با 34درصد تخفیف، از 9٠4 هزار 
ریال به 6٠٠ هزار ریال و در حجم ١٠٠ گیگ، با 
بیش از 4٥ درصد تخفیف از یک میلیون و 6٥٠ 
هزار و 4٠٠ ریال به 9٠٠ هزار ریال کاهش یافت. 
کاهش تعرفه های اینترنت پرسرعت مخابرات ایران 
سراسری است و همه مشترکان تلفن ثابت، اعم 
و  تمایل  در صورت  اینترنت  قدیمی  مشترکان  از 

مشترکان جدید را شامل می شود.

لغو روادید زائران اربعین قطعا 
امسال اجرا نمی شود

مهر - معاون فرهنگی آموزشی ستاد اربعین حسینی  
گفت: لغو روادید زائران قطعا امسال اجرا نخواهد شد. 
از 6٠ درصد  بیش  افزود:  احمدی  حجت االسالم 

زائران پیاده روی اربعین، جوانان فرهیخته هستند. 

زمان آزمون استخدامی
 دستگاه های اجرایی 21 آبان

خبرگزاری میزان - مشاور عالی سازمان سنجش 
کشور گفت: مقرر شده آزمون استخدامی دستگاه 
های اجرایی هم زمان با برگزاری آزمون جذب نیرو 
برای دانشگاه های علوم پزشکی کشور برگزار شود.
توکلی افزود: آزمون استخدامی دستگاه های دولتی 

جمعه 2١ آبان برگزار خواهد شد.

کاهش سقف وام کارمندان بانک / سقف 
همه وام ها 250 میلیون تومان

نحوه  با  رابطه  در  که  بخشنامه ای  طی   - ایسنا 
عامل  مدیران  و  کارکنان  به  تسهیالت دهی 
بانک ها تنظیم و به زودی به شبکه بانکی ابالغ 
یک  که  تسهیالتی  مجموعه  سقف  شد،  خواهد 
کارمند بانک می تواند در طول دوران خدمت خود 
دریافت کند به 2٥٠ میلیون تومان کاهش یافت. 
این در حالی است که پیش از این سقفی برای 
تسهیالت دهی وجود نداشت و در چند حوزه از 
دریافت  امکان   ... و  خودر  جعاله،  مسکن،  جمله 
تسهیالت از سوی کارکنان بانک ها وجود داشت. 
به  پرداختی  سود  است  قرار  که  حال  عین  در 
مجموعه این تسهیالت حدود ١٠ درصد باشد و 
این در حالی است که پیش تر کارکنان بانک ها 
منابع  از  و  درصد  هفت  سود  با  را  تسهیالت 

قرض الحسنه دریافت می کردند.

افتتاح شعب ۳ بانک ایرانی در آلمان

با  باواریا  ایالت  اقتصاد  وزیر   - آنالین  جم  جام 
برای  باواریا  ایالت  بانک های  تمام  با  اینکه  بیان 
سرمایه گذاری در ایران مذاکره شده است، گفت: 
ایالت  در  اوت  ماه  در  ایرانی  بانک   3 است  قرار 
کنفرانس  در  کند.  آغاز  را  خود  فعالیت  باواریا 
خبری رئیس اتاق بازرگانی تهران و وزیر اقتصاد 
با  رابطه  در  خوانساری  مهدی  آلمان،  باواریای 
حجم تجارت بین دو کشور ایران و آلمان گفت: 
بین دو کشور  اقتصادی که  پتانسیل  به  توجه  با 
بین  تجاری  مبادالت  افزایش  امکان  دارد  وجود 
دو کشور تا ١٠ میلیارد دالر در آینده وجود دارد.

هشدار سعودی  ها به همه زائران حج

فارس - وزارت حج عربستان هشدار داده است 
جریان  در  قوانین وضع شده  از  پیروی  عدم  که 
برای  را  تنبیهاتی  و  قضایی  تبعات  حج  مناسک 
کلیه زائران به همراه دارد.دولت عربستان سعودی 
اعالم کرده است، هر زائری که برنامه های مقرر 
نقض  را  جمرات  رمی  مراسم  برگزاری  در  شده 
کند دستگیر و تحت پیگرد قضایی قرار می گیرد.

ناجا مکلف به اخذ هزینه تعویض پالک است

مهر - رییس اداره حقوقی پلیس راهور ناجا اعالم 
بودجه  قانون  بند ۸ جدول شماره ١6  برابر  کرد: 
به اخذ هزینه های تعویض  ناجا مکلف  سال 9٥، 
افزود:  ترحمی  محمد  سرهنگ  است.  پالک 
اقدامات پلیس در خصوص تعویض پالک و صدور 
اسناد مالکیت بر مدار قانون بوده و قضاوت در این 
خصوص را به مردم و مسووالن محول می کنیم 
و امیدواریم همگان به رعایت قانون تمکین کنند.

پرداخت وام خرید خودرو به روستاییان

گفت:  جمهوری  ریاست  محروم  مناطق  و  روستایی  توسعه  معاون 
اصولی سازی  و  ساختمان ها  سازی  مقاوم 
خانه های روستایی و پرداخت وام خرید خودرو 
به روستاییان در دستور کار است. به گزارش 
داشت:  اظهار  رضوی  ابوالفضل  سید  مهر، 
موزون  که  افتاد  خواهد  اتفاق  زمانی  توسعه 
و همه جانبه باشد. وی از پرداخت وام خرید 
خودرو به روستاییان خبر داد و افزود: روستاییانی که قصد خرید خودرو 
را دارند با پرداخت 2٠ درصد از کل قیمت خودرو می توانند با استفاده 
از تسهیالت بانکی و گذاشتن سند خودرو به عنوان وثیقه در بانک 
صاحب خودرو شوند. رضوی بیان کرد: دهیاران، شوراها، نمایندگان 

مجلس و رئیس جمهور حاصل مشارکت سیاسی مردم هستند.

الزم باشد توان رصد موبایل، اینترنت و
 تمام شبکه های اجتماعی وجود دارد

وزیر ارتباطات گفت: در صورت نیاز زمانی که از 
سوی قوه قضاییه تشخیص داده شود این امکان 
وجود دارد که ارتباطات و فعالیت های کاربران در 
تمام فضاها از تلفن همراه گرفته تا اینترنت و 
شبکه های اجتماعی داخلی و خارجی رصد شوند. 
به گزارش ایسنا، واعظی تاکید کرد: اندیشه ای 
که فکر می کند مسدود کردن شبکه های اجتماعی راهی درست است، 
دیگر جواب نخواهد داد، چراکه اکنون شرایط طوری است که اگر یکی از 
این شبکه ها را مسدود کنیم ١٠ شبکه جایگزین آن وجود دارد به همین 
دلیل راهکار درست آن است که در مواجهه با پدیده های نوین آنها را 
به گونه ای تغییر دهیم که برای استفاده با شرایط جامعه هماهنگ باشد.

 مردم کارت های سوخت را نگه دارند/ عرضه 
کارتی فعال ادامه دارد

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
ایران با توصیه به مردم مبنی بر اینکه کارت های 
سوخت خود را نگهداری کنند، گفت: فعال عرضه 
کارتی سوخت ادامه دارد و مصوبه ای برای لغو 
عرضه کارتی ابالغ نشده است. به گزارش مهر، 
منصور ریاحی گفت: عرضه کارتی بنزین صرفا 
با مصوبه مجلس متوقف نخواهد شد. وی با اعالم اینکه توقف عرضه 
کارتی بنزین به یکسری تشریفات قانونی نیاز دارد، تصریح کرد: باید 
مصوبه مجلس در شورای نگهبان مورد تایید قرار بگیرد و پس از ابالغ 
از سوی رئیس مجلس به رئیس جمهور، این مصوبه برای اجرا از سوی 
دولت به وزارت نفت و شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ابالغ شود.

اعطای  زمینه  در  اعتبار  و  پول  شورای  جدید  مصوبه 
تسهیالت ١۸ درصدی کارت  اعتباری از ١٠ تا ٥٠ میلیون 
تومان در اواخر ماه گذشته ابالغ شد که قائم مقام سازمان 
این  به  اعتباری  کرد  پیشنهاد  روستایی  تعاون  مرکزی 
تعاونی های  و  کشاورزان  تا  شود  داده  اختصاص  سازمان 
روستایی بتوانند بر اساس قانون از این تسهیالت اعتباری 

برای تامین مایحتاج تولید خود استفاده کنند.
به گزارش ایسنا، سید مهدی کالته رحمانی اظهار کرد: 
طبق مصوبه شورای پول و اعتبار از تاریخ 2۸ مرداد 9٥ 

برای تحریک تقاضا در بازار، صدور کارت های اعتباری ١٠ 
تا ٥٠ میلیون تومانی برای افراد امکان پذیر شده که سود 

ثابت آن نیز ١۸ درصد برای آن در نظر گرفته شده است.
وی افزود: هم اکنون با توجه به وضعیت موجود در بخش 
کشاورزی، حداقل باید 2٥ درصد اعتبار کارت های اعتباری 
در بخش کشاورزی هزینه شود و در حال حاضر حداقل 
7٠٠٠ تا ۸٠٠٠ میلیارد تومان نیازمند اعتبار کارت اعتباری 
تعاون  سازمان  مقام  قائم  هستیم.  کشاورزی  بخش  در 
روستایی اعالم کرد: بانک ها برای پرداخت کارت اعتباری 

نیاز به تضمین هایی دارند که از عهده کشاورز خارج است، 
به عنوان مثال، وقتی کشاورز محصول خود را به انبار تعاون 
روستایی تحویل می دهد، در ازای آن قبض انبار دریافت 

می کند که بانک آن را به عنوان وثیقه نمی پذیرد.
قانون  براساس  همچنین  کرد:  اضافه  رحمانی  کالته 
اعتبارات اسناد، تعاون روستایی به کشاورزان برگ زرد برای 
تأمین نهاده را می دهد و کشاورز با وجود مشکالتی که 
دارد، در نهایت مجبور به خرید بذر بی کیفیت می شود که 

نتیجه اش جز کاهش عملکرد در هکتار نیست.

 اختصاص اعتبار برای اعطای تسهیالت کارت اعتباری به کشاورزان

یک اقتصاددان با بیان این که بازار مسکن وارد 
دوره رونق شده است، گفت: در بازار مسکن دیگر 

شاهد انفجار و جهش قیمت ها نخواهیم بود.
افزایش  درباره  لیالز  سعید  ایلنا،  گزارش  به 
معتقد  داشت:  اظهار  مسکن،  بازار  در  تحرکات 
و  بهره، خرید  نرخ  کاهش شدید  اثر  بر  هستم 
فروش مسکن، رونق پیدا می کند اما این رونق  
در مدت زمان کوتاه تبدیل به افزایش تقاضا برای 
ساخت و ساز جدید نخواهد شد. وی ادامه داد: 

در  جدید،  سازهای  و  ساخت  در  تحرک  برای 
ابتدا باید افزایش خرید در بازار رخ دهد و پس 
از افزایش خرید، نرخ اجاره بها باید باال برود و در 
نهایت میل به ساخت و ساز جدید ایجاد می شود. 
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه وارد دوره 
رونق خرید و فروش شده ایم اما ساخت و ساز 
هنوز افزایش نیافته است، افزود: این رونق هم به 
معنای افزایش قیمت ها نخواهد بود. تا مدت ها 
در بازار مسکن افزایش قیمت نخواهیم داشت و 

افزایش قیمت کمتر از نرخ تورم خواهد بود. لیالز 
گفت: دولت باید سیاست کاهش نرخ سود بانکی 
را با موفقیت پیش ببرد. در حال حاضر نرخ سود 
وام های بانک مسکن به ۸ درصد رسیده است 
که باید سایر بانک ها هم نرخ سود را به ١١ الی 
١2 درصد برسانند. وی درباره کاهش نرخ سود 
تسهیالت مسکن و تاثیرگذاری در بازار مسکن 
اولی ها جمعیت زیادی نیستند و  گفت: مسکن 
نمی توان از کاهش نرخ سود تسهیالت مسکن 

اولی ها انتظار تاثیرگذاری زیادی در بازار داشت. 
مردم  تا  کند  پیدا  کاهش  باید  بانکی  نرخ سود 
سپرده های خود را از بانک ها خارج  و وارد فضای 
کسب و کار کنند. در این صورت هم عرضه و 
افزود:  لیالز  افزایش می یابد.   قدرت خرید  هم 
افزایش قیمت های جهشی در اثر سیاست های 
پولی انبساطی دولت ها اتفاق می افتد. اگر سیاست 
انضباط مالی ادامه داشته باشد و نرخ تورم پایین 

بماند، شاهد جهش قیمت مسکن نخواهیم بود.

 افزایش قیمت مسکن کمتر از نرخ تورم خواهد بود

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت دوم

نظر به اینکه در پرونده اجرایی به شماره 941661 محکوم علیه آقای آرش وحیدنیا محکوم است به پرداخت مبلغ 102.720.327 
ریال بابت اصل خواسته و هزینه ها در حق محکوم له آقای سید سعید موسوی و پرداخت مبلغ 4.500.000 ریال بابت حق االجرا در حق دولت 
و با توجه به اینکه از ناحیه شخص ثالث در اجرای تبصره ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی تعداد 13 فرد فرش ماشینی شامل 2 فرد 12 متری 
700 شانه تراکم 3000 و 3 فرد 9 متری 700 شانه تراکم 3000 و 2 فرد 9 متری 700 شانه تراکم 2550 و 4 فرد 12 متری 700 شانه تراکم 
1200 و 2 فرد 9 متری طرح 700 شانه تراکم 1200 که جمعاً به مبلغ 135.500.000 ریال کارشناسی شده است که از طریق مزایده در روز 
شنبه تاریخ 95/6/27 از ساعت 10 الی 11 در دفتر اجرای احکام حقوقی به فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی 
که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است 
حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید  در غیر 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 

رجبی- مدیر دفتر اجرای احکام حقوقی دادگستری بیرجندانتقال به عهده خریدار خواهد بود.

دادگستری جمهوری اسالمی ایران

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت دوم

نظر به اینکه در پرونده اجرایی به شماره 950112 محکوم علیه آقای سید رضا هاشم آبادی فرزند سید جعفر محکوم 
است به پرداخت مبلغ 172.060.131ریال بابت اصل خواسته و غیره در حق محکوم له آقای مهدی کرامتی پور فرزند محمد اکرم 
و پرداخت مبلغ 8.100.000 ریال بابت حق االجرا در حق دولت و با توجه به اینکه از ناحیه شخص ثالث در اجرای تبصره ماده 34 
قانون اجرای احکام مدنی پالک ثبتی به شماره 3111 فرعی از 250 اصلی بخش 2 بیرجند که حسب نظریه کارشناسی ملک واقع 
در بلوار شهید آوینی - خیابان سمن )تقاطع سمن و غفاری 33 - پالک 33( که مشخصات عرصه 263/30 و اعیانی همکف حدود 
100 مترمربع نمای آجر سفال ملک شمال غربی ارزش ششدانگ از پالک فوق الذکر با توجه به مراتب فوق به مبلغ 4.600.000.000 
ریال کارشناسی شده است که از طریق مزایده در روز دوشنبه تاریخ 1395/7/5 از ساعت 9 الی 10 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 دفتر اجرای احکام حقوقی دادگستری بیرجند

دادگستری کل استان خراسان جنوبی

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی فوق العاده )نوبت اول(
شرکت تعاونی مسکن سکنی گستر معلولین بیرجند     تاریخ انتشار: 95/6/17

جلسه مجمع عمومی فوق العاده )نوبت اول( شرکت تعاونی مسکن سکنی گستر معلولین بهزیستی بیرجند چهارشنبه 
 95/7/7 ساعت 14:30 در محل سالن اجتماعات اداره بهزیستی شهرستان بیرجند واقع در خیابان ارتش مقابل پادگان
امام رضا )علیه السالم( برگزار می شود. از کلیه اعضا دعوت می شود برای اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این 
مجمع حضور بهم رسانند. ضمناً چنانچه عضوی بنا به دالیلی نتواند شخصاً حضور یابد، می تواند همزمان با نماینده تام 
االختیار خویش با هم به دفتر شرکت مراجعه و برگ وکالت نامه را تنظیم و برگه ورود به جلسه مجمع را دریافت نمایند. 

حداکثر آرای وکالتی هر عضو سه رای و هر فرد غیر عضو یک رای می باشد.
دستور جلسه: اصالح ماده 5 اساسنامه )تمدید مدت فعالیت تعاونی(

 هیئت مدیره و مدیر عامل تعاونی مسکن سکنی گستر معلولین بهزیستی

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده )نوبت اول(
شرکت تعاونی مسکن سکنی گستر معلولین بیرجند

تاریخ انتشار: 95/6/17
جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده )نوبت اول( شرکت تعاونی مسکن سکنی گستر معلولین 
بهزیستی بیرجند چهارشنبه 95/7/7 ساعت 13:30 در محل سالن اجتماعات اداره بهزیستی شهرستان 
بیرجند واقع در خیابان ارتش مقابل پادگان امام رضا )علیه السالم( برگزار می شود. از کلیه اعضا دعوت 
می شود برای اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این مجمع حضور بهم رسانند. ضمناً چنانچه 
عضوی بنا به دالیلی نتواند شخصاً حضور یابد، می تواند همزمان با نماینده تام االختیار خویش با هم به 
دفتر شرکت مراجعه و برگ وکالت نامه را تنظیم و برگه ورود به جلسه مجمع را دریافت نمایند. حداکثر 

آرای وکالتی هر عضو سه رای و هر فرد غیر عضو یک رای می باشد.
دستور جلسه: 

استماع گزارش کتبی هیئت مدیره و بازرس
طرح و تصویب صورت های مالی سال 94
طرح و تصویب بودجه پیشنهادی سال 95

انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی 
اتخاذ تصمیم در خصوص انتخاب واحدهای پروژه

تعیین خط مشی آتی تعاونی
هیئت مدیره و مدیر عامل تعاونی مسکن سکنی گستر معلولین بهزیستی

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

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

داربست بنی اسدی
  09151634010
)تخته زیر پا رایگان(، پیچ و رولپالک نما

ARTEC , C.C.K ,  SOFTWATER , HYGINIC
KING WATER ,WATER SAFE , AQUA JOY

20 ماه گارانتی بدون قید و شرط
 تا 3 ماه امکان برگشت کاال

NIKAI - NATIONAL – GOSSONIC

خدمات پس از فروش دستگاه تصفیه آب
هر سه سرویس یک سرویس رایگان هدیه 

بگیرید

کولـر گازی

تصفیــه آب
آب سرد کن

پمپ ساختمان
بیـن معلـم 44 

و چهار راه 15 خرداد
تلفن خدمات 31057        

09151615329

اقساط 10 ماهـه بدون کارمزد

S T R E A M 5 سال ضمانت

حمل بار و اثاثیه منزل با کامیون اتاق 6 متر
پتودار و موکت کرده به همراه کارگر و بارچین ماهر

09155618۳08 - جالل نیا

داخل و خارج شهر با بیمه 

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

دفتر: توحید 21، نبش نبوت 21، پالک 105صاف صاف ، لول لول ، تخت تخت
عضو  معتبر اتحادیه     مسئول : دستگردي

برای اولین بار فرش های خود را اتو کشیده تحویل بگیرید

با تکنولوژی ضد چروک      
۳245 00 14  / 0990۳189181   شستشوی فرش با روزی هزار تومان



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

پیام شما

پاسخ مسئوالن به پیام شما
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۱۰۰ بانوی بیرجندی آموزش های » تربیت مادر قرآنی« را فراگرفتند

مهر- رئیس اداره تبلیغات اسالمی بیرجند گفت: ۱۰۰ بانوی بیرجندی آموزش های تربیت مادر قرآنی را فراگرفتند.حجت االسالم ابوالقاسم لطفی اظهار کرد: 
این آموزش ها در قالب برگزاری کارگاه یک روزه به جمعی از بانوان بیرجندی داده شد.وی با اشاره به اهداف برگزاری این دوره آموزشی، اظهار کرد: آشنایی 

مادران با روش های تربیت قرآنی و ترویج آموزش قرآن به فرزندان از ابتدای کودکی از جمله اهداف برگزاری این دوره بود.

۱53واحدی  پروژه  مهر  های  مسکن  آوا  سالم 
...رو ناقص تحویل میدن فقد ۱5نفر شاکی شدن 
خونه هاشون تکمیل شده نه مسکن و شهرسازی 
جواب مردم رومیده نه پیمانکار لطفأ مسوالن به 

داد این مردم ضعیف برسند    
9۱5....8۱7

لطف  شهرداری.  کشان  زحمت  تمام  به  باسالم 
کنید اسم وتابلو فلکه فرودگاه و میدان پمپ بنزین 

معصومیه رو نصب کنند.آخه ورودی شهرمونه.
9۱5...54۰

باغ رحیم  آوا یک سئوال! مسئول خیابان  سالم 
داره  کننده  مراجعه  و  گردشگر  آن همه  که  آباد 
چقدر  و  چرا  دارند  گله  مهمانها  همه  کیست؟ 
هزینه دارد آیا فکرنمی کنید اگر زیبا سازی شود 

افراد بیشتری مراجعه می کنند.
9۱5....495

غربت بیماران ام اس ، در هیاهوی عناوین سازمان ها
مسئوالن نمی خواهند باور کنند که بیماران خاص ، خاص اند !

امروزی  جامعه  در  مالئی-  مصطفی 
مشکالت زیادی مانند: نبود شغل، تحصیل ، 
دوری جوانان از ازدواج و آسیب های اجتماعی 
وجود دارد که باعث فشارهای عصبی به مغز 
ام اس می شود. بیماری  نتیجه عامل  و در 

بیشتر مبتالیان در سنین 4۰-2۰ سال متوجه 
عالئم می شوند. نوع این عالئم و چگونگی 
پیشرفت آن نیز بستگی به محل پالک ها در 
دستگاه عصبی بیمار دارد که این بیماری را به 

سه قسمت تقسیم می کند.
پالک ها یا آسیب )میلین( مربوط به اعصابی 
برند  می  ها  ماهیچه  به  را  عصبی  پیام  که 
ولی  شود  می  حرکتی  عالئم  ایجاد  باعث 
و  حس  انتقال  باعث  که  عصبی  درگیری 

اختالل حواس را به همراه خواهد شد.
عالئم معمواًل با خستگی غیر قابل توضیح ، 
گنگ شروع و به دنبال آن ضعف کلی بدن 
ایجاد می شود البته این ضعف ممکن است 
فقط در یک پا و یا یک دست رخ دهد. بعضی 
از بیماران دچار تاری دید و یا دیددوگانه ) دود 

بینی ( می شوند.

واقعیت تلخ !

انصاری  سراغ  به  اس  ام  درباره  کاوشی  در 
مدیرعامل انجمن ام اس در استان رفتیم که 
در این باره می گوید: انجمن ام اس در سال 

89 تاسیس شده و اکنون 2۰۰عضو دارد.
متاسفانه  انجمن  این  اینکه  به  اشاره  با  وی 
افزاید:  می  است،  نبوده  موفق  گذشته  در 
کارکنان  از  جمعی  همت  به  انجمن  این 
بانک کشاورزی و یک متخصص ام اس که 

بیرجندی است دوباره راه اندازی شد.
اینکه  به  اشاره  با  اس  ام  انجمن  مدیرعامل 
از این تعداد 42 نفر زیر خط فقر قرار دارند و 
۱2نفر فلج و زمین گیرشده اند ، تصریح می 
کند:این انجمن از طریق حمایت های مردمی 
اداره می شود و نهاد های حمایتی دولتی به 
خوبی نقش خود را در این باره ایفا نمی کنند.

ام اس بیماری خاص نیست !

انصاری یادآورمی شود: ام اس جزو بیماری 
هزینه  باید  بیماران  و  نیست  خاص  های 
خودشان  داروهای  تامین  برای  گزافی  های 
پرداخت کنند که به طور میانگین برای هر 
نفر ۱میلیون 5۰۰هزار تومان در ماه فقط باید 

دارو تهیه کنند.
وی می گوید: حتی تزریقات این بیماران را 

هر پرستار و پزشکی نمی تواند انجام دهد.
اس  ام  بیماری  عالئم  به  اشاره  با  انصاری 
می افزاید: نشانه هایی مثل کرختی و سوزن 
سوزن شدن صورت، دست ها و پاها، بدن، 
اختالل تعادل ، لرز ، گیجی، اختالل در بلع 
و یا اختالل در صحبت کردن، از بین رفتن 
کنترل مثانه هم در این بیماری مشاهده می 

شود.مدیرعامل انجمن ام اس بیان می کند: 
پیش  قابل  غیر  کاماًل  اس  ام  بیماری  روند 
بینی است و هیچ درمانی ندارد اما برای کند 
کردن پیشرفت بیماری ، باید تالش کرد که 

بیماران  زندگی شادی داشته باشند.

فقط شعار می دهند ؟

مشکالت  بیشتر   : کند  می  تاکید  انصاری 
که  است  داروهایشان  تامین  مبتالیان  این 
تامین  بیمه  مانند،  حمایتی  های  سازمان 
اجتماعی ، بهزیستی فقط شعار می دهند و 
هیچ پیشگیری در برابر فلج شدن مبتالیان 

به ام اس انجام نمی دهند.

کاری که با مفهوم پیشگیری بهتر از 
درمان است در تضاد می باشد

که  اینجاست  جالب  نکته  وی  گفته  به 
از  و  کنیم  می  مراجعه  بهزیستی  به  وقتی 
مسئوالن  کنیم  می  حمایت  درخواست  آنان 
بهزیستی استان می گویند: هر وقت که بیمار 
کامال فلج و ناتوان شد جزو گروه حمایتی ما 

محسوب می شود.
مدیرانجمن ام اس با بیان اینکه شنا یکی از 
مهمترین ورزش هایی است که روند بیماری 
را کند می کند می افزاید: 3ماه پیش چندین 
نامه به اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی ، 
بهزیستی و اداره کل ورزش و جوانان زده ایم 

هنوز هیچ جوابی به ما نداده اند. 
به  هم  اجتماعی  تامین  گوید:   می  انصاری 
محض  اینکه بفهمد فردی  ام اس دارد او 
را بیمه نمی کنند و هیچ دلیلی هم برای این 
 ، بهزیستی  معنی  پس  آورند؛  نمی  کارشان 

تامین اجتماعی چیست؟

 
مسئولی همدرد بیماران

الماسی یکی از مبتالیان به ام اس و مسئول 
ام  انجمن  در  بیماران  امور  کننده  هماهنگ 
بیماری  این  با  شده  سال   5 که  است  اس 
؛ به معنای واقعی  دست پنجه نرم می کند 

درد و احساس بیماران را درک می کند.
وی می گوید: ام اس بیماری تحصیلکردهاست 

و بیماری هزار رنگ نام دارد.
الماسی می افزاید: مبتالیان به ام اس فقط 
آرام  و  شاد  محیطی   ، خانواده  های  حمایت 
را می خواهند و باید به دور از هر استرسی 
زندگی کنند . وی تاکید می کند: حمایت های 
خانواده مبتال به این بیماری نباید از بین برود 
، ضمن دوری از  استرس ، هیجان و گریه؛ 

حتی تشییع جنازه هم نباید برود. 

بیماری تحصیلکردها

الماسی با اشاره به اینکه 7۰ درصد مبتالیان 
خانم هستند می افزاید: بیشتر بیماران در رده 
مدرک  اکثرآنها  و  قراردارند  تا4۰  سنین2۰ 
دانشگاهی دارند. وی با اشاره به آمار مدارک 
استان می  ام اس در  به  تحصیلی مبتالیان 
 ،33 دیپلم  دیپلم29،فوق  سیکل6نفر،  گوید: 

لیسانس2۱و یک نفر دانشجو هستند.
الماسی یادآور شد: استرس می توانند باعث 
بدتر شدن عالئم بیماری شود و بسیاری از 

بیماران مبتال به ام اس افسردگی دارند.
وی  می گوید: ما در انجمن ام اس با جلسات 
دورهمی که برگزار می کنیم؛ با توانمندسازی 
و خود باوری به بیماران کمک می کنیم تا 

کمتر استرس داشته باشند.

مسئوالن نمی خواهند باور کنند که 
بیماران خاص ، خاص اند !

های  ورزش  هئیت  رئیس  اسالمی  افسانه 
بیماران خاص و پیوند اعضا در استان از نبود 
باور ، سلیقه ای عمل کردن، بی برنامه بودن 
برخی مسئوالن استانی می گوید و می افزاید: 
بیماران خاص هستند  تمام  ما  جامعه هدف 
اس  ام  بیماران  ها  ورزش  از  بعضی  در  که 
ما  خاص  بیماران  جزو  حتی  که  سرطاني  و 
و  مسابقات  به  هم  را  شوند  نمی  محسوب 
برنامه ها دعوت می کنیم و تمامي کالس 
رایگان  بیماران  همه  براي  ما  ورزشي  هاي 
چندسال   این  طي  در  افزاید:  می  است.وی 
حدود35۰ نفر عضو در هیئت ورزشی استان 
داشتیم اما آمارها در ورزش بیماران خاص به 
علت مشکالت جسمی ، روحي و بعضا مالي 
بیماران متغیر است و در هر فصل افزایش و 

کاهش پیدا می کند. 
ما  مالی  تامین  منبع  کند:  بیان می  اسالمی 
ورزش  فدراسیون  و  جوانان  و  ورزش  اداره 

بیماران خاص و پیوند اعضاء است .
وی با بیان اینکه  اعتبارات تخصیص یافته 
به هیئت بسیار ناچیز و سلیقه ای است افزود: 
این  در  مشخصي  ي  برنامه  هیچ  متاسفانه 
زمینه وجود ندارد و از طرفي این اعتبارات به 

هیچ عنوان جوابگوي نیازهاي هیئت نیست.
می  خاص  بیماران  ورزشی  هیئت  رئیس 
را  شنا  استخر  تابستانه  ترم  برنامه  گوید:در 
به مدت 2ماه جهت برگزاري کالس شناي 
اجاره  تومان  میلیون   4 مبلغ  به  ورزشکاران 
را به  اما طي ۱۰ روز گذشته استخر  کردیم 
دالیل تعمیرات تعطیل کردند و همین موضوع 
بسیار بیماران را تحت تاثیر قرار داده به نحوي 
که ما هر روز تماس ها و مراجعات زیادي از 

ادامه کالس هاي شنا  بیماران جهت  سوي 
داریم که متاسفانه هیچ پاسخ مشخصي هم 
نمي توانیم به آنها بدهیم و ورزش هایي مثل: 
شنا بسیار در سرعت بخشیدن درمان بیماران 

موثر است.

توجه به ورزش بیماران خاص امید 
به زندگی را باال می برد

وی به افزایش امید به زندگی در این بیماران 
تاکید می کند و  می افزاید: مسئوالن استان 
نمی خواهند باور کنند که بیماران خاص باید 
برنامه ای خاص ، منظم و ویژه داشته باشند 
چرا که نیازهاي آنان نیازهاي ویژه اي است. 
بیماران  یادآور می شود:  کمک به  اسالمی 
را وظیفه خود می دانیم و اگر کمک خیران 
نمی  نبود  خاص  بیماران  ورزش  هیات  به 

توانستیم هیئت را فعال نگه داریم.

درخواست بی جواب

وی با گالیه از اداره ورزش و جوانان استان 
 می گوید: درخواست رسیدگی و برنامه ویژه اي 
به  متاسفانه  که  ایم  داشته  بیماران  برای 

درخواست ما جواب درستي داده نشده است.
اسالمی می افزاید: ما تنها به ورزش بیماران 
خاص رسیدگی نمی کنیم بلکه خود را موظف 
مي دانیم که از لحاظ روحی و روانی هم آنها 
را تامین کنیم و برایشان برنامه داشته باشیم 
تا امید به زندگی در بیماران باال برود و بتوانند 
بهتر با مشکالت ناشي از بیماري خود کنار 

بیایند تا در جامعه منزوي و منفعل نشوند.
رئیس هیئت ورزشی بیماران خاص با افسوس 
تاکید می کند: اما مسئله اینجاست که هیچ 
ارگانی از بحث ورزش بیماران خاص حمایت 
نمی کند و نمی دانیم چگونه صدای بیماران 

را به گوش مسئوالن برسانیم.  

در حاشیه:

رفتیم  استان  بهزیستی  مسئوالن  سراغ  به 
از  پیشگیری  دفتر  کارشناس   ) کرد  خانم   (
کرد:  بیان  استان  بهزیستی  های  معلولیت 
هیچ  و  نیست  ما  وظایف  شرح  در  اس  ام 

اطالعاتی در مورد آن ندارم.
 ۱۰ دفتر  این  وظایف  شرح  گوید:  می  وی 
می  ارسال  مرکزکشور  از  که  دارد  سرفصل 
شود و رسیدگی به ام اس در آن دیده نشده 
داشتیم   ... استخر  از  که  بازدیدی  است.در 
گرفت  نمی  تعمیرات صورت  هیچ  متاسفانه 
و حدود ۱۰ روز است که این استخر تعطیل 
است.به گفته یک منبع موثق تعمیرات در کار 
متقاضی  نبود   ، استخر  تعطیلی  نیست علت 
برای اجاره آن استخر است و در مزایده ای 
با آن مبلغ ثبت  برگزار شده هیچ کسی  که 

نام نکرده است.  

آوا بهتر بود بجای تیتر شهر گدا زده در گزارشتان 
از تیتر شهر سخاوتمند استفاده می کردید . زیرا 
متکدیان قبل از رفتن به شهرها کار کارشناسی را 
انجام می دهند مثل بعضی مسئوالن نیستند مگر 
اید که متکدی خارجی که روزی  فراموش کرده 
45۰ هزار تومان در روز در بیرجند کاسب بوده , 

گفته از سخاوت بیرجندیها تشکر می کنم .
9۱5...742
از اتوبوسرانی خواهش می کنم اتوبوسهای حاجی 
زیادی  زمان  واقعا  کند  جدا  اباد  امیر  از  رو  اباد 
اباد  حاجی  برای  فکری  و  میشه  تلف  مردم  از 
تا این  اتوبوس  از ایستگاه  مسیر۱6 متری بکنند 

مسیر 2۰ دقیقه فقط پیاده روی داره
9۱5...737
سالم چرا اتوبوس دستگرد تا میدان امام میاد  کرایه 
بیشتر میگیره با تأخیر رفت و برگشت داره  هر نیم 
ساعت دقیق حرکت کند تا کسانی سر کار میرن 

اینقدر منتظر نشن خواهش می کنم رسیدگی کنید
9۱5...832
با سالم.در نشریه وزین آوا مورخ ۱6 شهریور 95 
یک ستون کامل به پاسخ های شهرداری به پیام 
های مردمی چاپ شده بود که صرف نظر از پاسخ 
ها کاری بسیار خوب و نشان از مسولیت پذیری 
که  است  مردمی  پیام  مقابل  در  مربوطه  سازمان 
جایی دیگر برای بیان درد دل هایشان ندارند و این 
در حالیست که بسیاری از سازمان ها و ادارات حتی 
آنها در سازمان  ارتزاق  همین مردمی که موجب 
و  نکرده  حساب  آدم  را  اند  شده  مربوطه  نهاد  و 
و  میروند  طفره  هم  ساده  پاسخ  و  جواب  یک  از 
مطرح  این هم  از  پیش  که  درخواست  حال یک 
شده ،,,, من نمی دانم مسیر جناب آقای شهردار 
و  گذشته  پاسداران  قدس  میدان  از  استاندار  یا  و 
عبور  مسیر  این  از  دانم  می  بعید   البته  خیر؟  یا 
نکرده باشند، میدانی که هر روز به ویژه صبح ها 
و عصرها از سردرگمی عجیبی رنج می برد )تازه 
مهرماه و افتتاح مدارس که شروع شود مراتب به 
شدت بدتر خواهد شد( روزی نیست که درگیری 
مردم به دلیل تصادفات در این میدان رخ ندهد، 
اینجانب در تایید فرمایش عزیزی که گفته بودند 
بنده  پاسداران)قدس(بکنید  فلکه  حال  به  فکری 
بی  مشکالت   ، کنم  می  درخواست  عاجزانه  هم 
شمار این میدان )دید فوق العاده محدود، ورودی 
ها و خروجی های زیاد، تداخل شدید خودروها در 
صبح و بعد از ظهر و....(را با استفاده از طراحان و 
مهندسین زبردست حل بنمایند.به نظر این حقیر 
اساسا”باید میدان برداشته شده و یک طرح کارا و 
شکیل )چهار راه و یا پنج راه( جایگزین شود.این 
میدان از فلکه دوم تهرانپارس و یا میدان رسالت 
تهران)و بسیاری میادین دیگر( مهمتر و پیچیده تر 
نیست که آنها تغییر شکل داده اند ولی در اینجا 
معلوم نیست به چه دلیلی نسبت به اصالح هندسی 
این میدان اقدام نمی شود..منتظر پاسخ و حداقل 

نقد این نظر از سوی کارشناسان می مانم
9۱2...648
پاسخ شهرداری درخصوص زیباسازی بلوارغفاری 
به طرح تفضیلی  امر رو منوط  این  بودکه  جالب 
افسوس  و  خندیدیم  کلی  بود  داده  قرار  شهر 
که  شهرداری  و  شهر  شورای  برای  خوردیم 

اینچنین مردم راسرکار دارند.
9۱5...357
از  یکی  سال  صد  ...نزدیک  مدرس  دبستان 
قدیمی ترین مدارس خراسان جنوبی می باشد که 
متاسفانه در این چند ماه گذشته با کمک خیری 
به نام ... دو کالس احداث شده و نام دبستان به 
نام این خیر تغییر نام داده و تاریخ تاسیس آن از 
می  خواهش  است  کرده  تغییر   ۱395 به   ۱3۰۱
کنیم از مسئولین محترم آموزش و پرورش استان 

به این مورد رسیدگی نمایند.
9۱5...745

جوابیه های شهرداری بیرجند 

*احتراما در پاسخ به مطلب مندرج در ستون پیام 
عامل  مدیر  اعالم  بر  بنا  مورخ  3۰/ 5/ 95  شما 
سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری در خصوص 
انتقال و برخورد با پرنده فروشان چهارشنبه بازار به 
استحضار می رساند عرضه پرنده در ضلع غرب بلوار 
فایده بصورت غیر قانونی انجام پذیرفته و شهرداری 
هیچگونه عوارضی دریافت نمی نماید لذا می بایست 
با توجه به احتمال بروز خطرات بهداشتی ،اداره ی 
پرنده  کنندگان  عرضه  فعالیت  از  دامپزشکی  کل 
جلوگیری به عمل آورده و شهرداری هم همکاری 

الزم را با آن اداره انجام خواهد داد.
*احتراما در پاسخ به مطلب مندرج در ستون پیام 
شما مورخ 95/6/7 بنا بر اعالم واحد تربیت بدنی 
های  دوچرخه  تعویض  خصوص  در  شهرداری 
می  استحضار  به  دوچرخه  های  ایستگاه  فرسوده 
رساند ایستگاه های دوچرخه تحویل پیمانکار می 
باشد و طی بازدید شهرداری و اخطار شفاهی و کتبی 
به پیمانکار مقرر گردید که در اسرع وقت دوچرخه 

ها تعمیر گردد.
*احتراما در پاسخ به مطلب مندرج در ستون پیام 
شما مورخ 95/6/6 بنا بر اعالم واحد تربیت بدنی 
ورزشی  امکانات  کمبود  خصوص  در  شهرداری 
شهرک شهید مفتح به استحضار می رساند:  موضوع 
در حال بررسی می باشد و در اولین فرصت در حد 

امکان امکانات ورزشی نصب خواهد شد.
*احتراما در پاسخ به مطلب مندرج در ستون پیام 
شما مورخ 95/6/3 بنا بر اعالم منطقه دو شهرداری 
در خصوص آسفالت انتهای خیابان اردیبهشت به 
استحضار می رساند آسفالت مذکور پس از اجرای 
تاسیسات شهری و تملک امالک داخل معابر انجام 

خواهد شد.

جوابیه جهاد کشاورزی بیرجند

پیام  احتراما در پاسخ به مطلب مندرج در ستون 
شماه مورخ 95/6/۱4 در خصوص تخریب بنا در 
رساند: هدف  می  استحضار  به  اراضی کشاورزی 
جهاد کشاورزی اجرای قانون جلوگیری از تخریب 
اراضی کشاورزی و ساخت و ساز غیر مجاز بوده و 
برای ساخت و ساز توصیه می شود مجوز قانونی 
هرگونه  و  گردد  اخذ  مربوطه  های  کمیسیون  از 
قضایی  مراجع  از  رای  اخذ  از  پس  بنا  تخریب 

صورت می گیرد. 

آموزش ها: زبان انگلیسی ، آموزش 
مفاهیم ریاضی، علوم، رنگ شناسی

آموزش قرآن و مفاهیم دینی، آموزش سفال، خالقیت، آموزش رباتیک، کارآفرینی 
فضایی شاد و صمیمی - اردوها - جشن ها - گردش علمی - مراسم مذهبی

آغاز ثبت نام پیش دبستانی و مهد ))باغ آرزوها((

آدرس: غفاری 16 - پالک 2
32450925 - 09153344866
با مدیریت: شیما خاتمی کارشناس ارشد کودکان

ساعت کاری 9:20 الی 15:30
ظرفیت محدود 

مجهز به دوربین مدار بسته و قابل رویت برای والدین 

کسانی که به جهان غیب ایمان دارند و نماز می خوانند از آنچه به 
ایشان روزی داده ایم به فقیران انفاق می کنند.   )سوره بقره، آیه 2( 

مرکز نیکوکاری جواداالئمه )ع(بیرجند
در آستانه  سال تحصیلی جدید همانند سال های گذشته نیازمند یاری سبزتان 

برای تامین لوازم التحریر دانش آموزان نیازمند این مرکز هستیم.

شماره حساب بانک ملی:  0109831823009
شماره کارت: 6037991899549160

پرداخت از طریق تلفن همراه:# 4518*8877*
آدرس و تلفن: بیرجند - موسی بن جعفر )ع( 5 
)صمدی 8 ( داخل صحن مسجد جواد االئمه )ع(

32313472 - 09151631855
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رکورددار بیشترین تعطیلی در جهان کجاست؟
عصر ایران - به گزارش بانک جهانی، فنالند و فرانسه در بین کشورهای اروپایی )و البته در جهان( با حداقل 30 روز در سال 
رکورد بیشترین تعطیالت در سال را به خود اختصاص داده اند و به صورت مشترک رده نخست لیست را اشغال کرده اند و در 
میان سایر کشور های اروپایی و البته در جهان بیشترین میزان دست ودلبازی را در تعطیل کردن به خرج داده اند.

مناسبت ها

با سازمان مردم نهاد آشنا شویم

و  غیردولتی  سازمان  یک  ؛  نهاد  مردم  سازمان 
افراد  تجمع  از  که  است  المنفعه  عام  غیرانتفاعی 
و  تعاونی  دوستانه،  انسان  اهداف  با  داوطلب 
های  گروه  شرایط  با  را  خودشان  که  غیرانتفاعی 
معینی در درون جامعه هماهنگ می کنند؛ تشکیل 
می شود. این سازمان ها در سطح محلی، ملی و 
 بین المللی طبق قوانین هر کشور تشکیل و سازمان
می یابند. فعالیت سازمان های مردم نهاد که از آن به 
عنوان سمن ها یاد می شود، در سال های گذشته و در 
 عرصه های مختلف فزونی یافته است. سازمان هایی
با هدف  پیداست،  نامشان  از  که  همان  طور  که 
کمک برای حل مشکالت جامعه راه اندازی شده 
و در مواردی چون آسیب های اجتماعی و زیست 
محیطی، گستره بیشتری یافته است. در اسالم بر 
اصل مشارکت در دولت، اداره درست کشور و اصالح 
امور جامعه هم به عنوان حق و هم به عنوان تکلیف 
تأکید فراوان شده است. مطابق آیات شورا و نیز این 
آیه که »خدا حال و وضع هیچ قومی را دگرگون 
نخواهد کرد مگر آنکه خود آن قوم بخواهد و تغییر 
کند« و همچنین حدیث نبوی »کلکم راع و کلکم 

مسوول عن رعیته« مشارکت انسان ها )مسلمانان 
سرنوشت جامعه، واجب است. به تبع آن، تحقق و 
تشکیل اجزا و واحدها و نهادهای جامعه مدنی مانند 
احزاب، جمعیت ها، تشکل های صنفی و انجمن ها 
و نهادهای مردمی که جلوه های مشارکتند، مقدمه 
واجب تلقی شده و در حد امکان واجب می شوند. 
همان طور که قانون اساسي جمهوري اسالمي ایران 
نیز در اصول سوم، ششم، هفتم، هشتم، بیست و 
نهم، پنجاه و ششم، پنجاه و نهم و یکصد و چهارم 
به مشارکت مردم در امور تصریح دارد. وجود همین 
قوانین به ویژه فصل حقوق ملت نشانگر ظرفیت 
آن براي پذیرش مشارکت هاي مردمي در مدیریت 
جلب  با  نهاد  مردم  سازمان هاي  است.  جامعه 
مشارکت هاي عمومي مردم و ایجاد انگیزه در آنان 
به منظور رفع مسائل و مشکالت اجتماعي، زمینه 
و بستري را براي تسهیل در اجراي سیاست ها و 
مي آورند. فراهم  سیاسي  نظام  تصمیم گیر ي هاي 

سازمانهای مردم نهاد با توجه به نقش واسطه گری 
خود همواره مهمترین گروه ها جهت انعکاس مسائل 
و مشکالت به مسئوالن بوده اندکه باتوجه به وجود 
مسائل متعدد و از سویی توان تخصصی تشکل های 
مردمی قطعا فراهم سازی شرایط فعالیت برای آنان 

نتایج موثری را در این حوزه رقم خواهد زد.
دفتر امور اجتماعی و فرهنگی
 استانداری خراسان جنوبی

قيام خونين 17 شهریور 1357

واقعه ۱۷ شهریور ۱3۵۷ معروف به »جمعه سیاه« 
که در منابع از آن با عنوان »کشتار ۱۷ شهریور« 
ناآرامی هایی  جریان  در  واقعه ای  می شود،  یاد  نیز 
بود که در نهایت به وقوع انقالب ۱3۵۷ انجامید، 
در تاریخ ۱۷ شهریور ۱3۵۷ خورشیدی، تظاهرات 
مخالفین و انقالبیون در محالت جنوبی، خیابان ژاله 
)۱۷شهریور( و میدان ژاله )شهدا( در تهران، منجر 
به سرکوب خونین تظاهرکنندگان توسط نیروهای 

نظامی ارتش شاهنشاهی ایران شد. ۱۷ شهریور ۵۷ 
اغلب به عنوان آغاز پایان کار رژیم شاهنشاهی ایران 
در نظر گرفته می شود که هر گونه امید به مصالحه 
میان انقالبیون و سلطنت طلبان را از میان برد. وقایع 
اصالحات  رسیدن  ثمر  به  امکان  عماًل  روز  این 
تدریجی، آرام و لیبرالی را عقیم گذارد. مشاور امنیت 
ملی آمریکا، زبیگنیف برژینسکی، درباره این رویداد 
گفت: »واقعه میدان ژاله چنان خونین و مرگ بار بود 
که کشمکش های گذشته میان دولت و مخالفان را 
از یاد برد. این واقعه، پایان شورش های پراکنده و 

مقطعی و آغاز انقالب واقعی بود.«

حضور 5 دانشگاه ایران در جمع
 916 دانشگاه برتر دنيا

دکتر محمدجواد دهقانی سرپرست پایگاه استنادی 
سال  رتبه بندی  نتایج   : گفت  اسالم  جهان  علوم 
20۱6-20۱۷ کیو اس نشان از حضور سه دانشگاه 
علم و صنعت، صنعتی امیرکبیر و شهید بهشتی برای 
اولین بار در کنار دانشگاه صنعتی شریف و تهران در 

جمع 9۱6 دانشگاه برتر جهان را می دهد.

 ليال حاتمی بازیگر سریال شد

لیال حاتمی بازیگر سینمای ایران در سریال »ماه 
تی  تی« به کارگردانی داوود میرباقری به ایفای 
نقش می  پردازد. به گزارش مهر، »ماه تی تی« 
فضای متفاوتی نسبت به کارهای قبلی میرباقری 

دارد و تجربه تازه ای برای او محسوب می شود. 
میرباقری در این سریال قصد دارد برای اولین بار 
البته  که  برود  ایران  تاریخ چند هزار ساله  سراغ 

این قصه تلفیقی با فضای معاصر دارد. 

کمیسیون  مشترک  جلسه   - حسینی 
بازرگانی  اتاق  کشاورزی، آب و منابع طبیعی 

استان در سالن جلسات این اتاق برگزار شد.
سید حسین خیریه رئیس کمیسیون کشاورزی 
آب و منابع طبیعی اتاق بازرگانی بیرجند در ابتدا 
دستور کار جلسه را خرید تضمینی محصوالت 
فروشگاه های  ایجاد  دامپروری،  و  کشاورزی 
بررسی مشکالت  و  به مصرف  تولید  تعاونی 
استان  کشاورزی  های  چاه  آب  دبی  کاهش 
اعالم کرد. وی همچنین موضوعات بررسی 
مشکالت مرزنشینان و ارائه گزارش حمایت از 
صندوق زعفران را جزو دستور کار جلسه عنوان 
مسئوالن  نداشتن  حضور  دلیل  به  که  کرد 

مربوطه پیگیری نشد.
های  چاه  دبی  کاهش  به  اشاره  با  خیریه 
کنتورهای  نصب  با  شد:  یادآور  کشاورزی 
هوشمند در استان ها میزان برداشت آب بسیار 
کمتر شده ولی چون برداشت ها غیر متعادل 
دچار مشکل شده  زمینی  زیر  های  آب  بوده 
های  سیستم  از  استفاده  وی  گفته  به  است. 
آبیاری جدید و تسهیالت ویژه از جمله راه های 

مقابله با این معضل است.

بازنگری چهارچوب تقسیم بندی
 سهمیه ها امری الزم است

سیناسرحدی مدیر عامل شرکت کشت و صنعت 
پیوند خاوران و یکی از اعضای کمیسیون نیز 
با بیان اینکه برای نصب کنتورهای هوشمند 
نیاز به الزاماتی مانند تعیین سند و برنامه جامع 
بهره برداری وجود دارد عنوان کرد: هنوز در این 

زمینه نتوانسته ایم به جایی برسیم.
وی تقسیم بندی نادرست سهمیه ها را که در 
مناطق غیر بحرانی برابر با مناطق بحرانی است 
از دیگر مشکالت دانست و بیان کرد: بازنگری 
بر  ها  سهمیه  بندی  تقسیم  این  چهارچوب 
مبنای شاخص های عملیاتی امری الزم است.
 احسان بیکی عضو دیگر کمیسیون نیز بیان 
کرد: در باغداری ماکاهش دبی آب و مشکالت 
سطح زیر کشت با آبیاری قطره ای و تسهیالت 
لحاظ  از  فقط  ایم،  نموده  پیگیری  را  بانکی 
اعتباری دچار مشکل هستیم. وی با اشاره به 
اینکه تغییر ساختار باغ با سطح زیر کشت باال 

زمان بر است عنوان کرد: طرح های پیشنهادی 
برای کاهش دبی آب مخصوصا آبیاری تحت 
زیر  سطح  افزایش  برای  راهکاری  که  فشار 
کشت استان و بازگشت درآمد از دست رفته 
نیز  هوشمند  کنتور  و  انجام  است  کشاورزان 
های  طرح  دیگر  طرف  از  ولی  شده  نصب 
مصوب دولت انجام نشده است. بیکی خواستار 
بازنگری این طرح ها شد تا با اجرای سریع روند 

آن مشکالت باغداران نیز رفع شود.
در  کرد:  بیان  پاسخ  در  کمیسیون  رئیس 
سطح  در  ها  ریشه  وجود  دلیل  به  باغداری 
و  بوده  ساله  چند  های  طرح  به  نیاز  زمین 

اجرای آن زمان خواهد برد.
مجتمع  عامل  مدیر  فروزانفر  منوچهر 
کشتارگاهی طیور نیز با بیان مشکالتی از قبیل 
هزینه های  و  آب  برداشت  قیمت  بودن  باال 
سنگین آن برای کشتارگاه، اظهار کرد:  امسال 
میلیون   30 از  بیش  مجتمع  این  آب  هزینه 
تومان بوده و باید حرکتی در راستای حمایت 

از تولید و تولیدکننده صورت گیرد.

کشاورزی باید
با ساختار علمی انجام شود

 حسین امامی، مدیر عامل آب منطقه ای استان 
نیز در این نشست با بیان اینکه اهمیت مصرف 
آب در استان بسیار باالست عنوان کرد: این 
مشکل با همفکری و تعامل همه رفع خواهد 
شد. وی با اشاره به اینکه زیر ساخت و زمینه 
برای انجام کارهای علمی وجود دارد افزود: در 
زیادی عضو  تعداد  کشاورزی  مهندسی  نظام 
فرهیخته و در بخش خصوصی نخبگانی داریم 
که می توانیم از نظرات کارشناسانه آنان استفاده 
کنیم. امامی با تاکید بر اینکه کشاورزی باید 
با ساختار علمی انجام شود اظهار کرد: جهاد 
کشاورزی با فعالیت هایی از قبیل اصالح خاک و 
 تسطیح اراضی وآبیاری تحت فشار فعالیت های
خوبی در این زمینه انجام داده است و کشاورزان 
نیزباید خود الگوی کشاورزی را تغییر دهند تا 

منجر به مصرف آب کمتری شوند.
داد:  ادامه  استان  ای  منطقه  آب  عامل  مدیر 
استان  آب  از  درصد  تجمیع ۷۵  ملی  مصوبه 
و  مدیریت  مقدار  این  که  است  اجرا  حال  در 

اینکه  با شرط  البته  برنامه ریزی خواهد شد، 
رشد جمعیت  را در دوره 20 درصد لحاظ شود.

مصوبه،  این  اجرای  ادامه  در  امامی  گفته  به 
اعمال کاهش پروانه ها است.

وی خواستار ایجاد تشکل هایی از مسئوالن و 
ذی نفعان شد و ادامه داد: برنامه های ما و جهاد 
کشاورزی باید به موازات یکدیگر عمل کنند تا 
به بهره وری برسیم مثال با اجرای آبیاری تحت 

فشار، سطح زیر کشت را افزایش ندهیم.
امامی با اشاره به اینکه در بحث مکانیزاسیون 
سایر  از  تر  خیلی عقب  استان  شاخص های 
استان ها می باشد، عنوان کرد: ولی در آبیاری 
باالیی  بسیار  های  شاخص  به  فشار  تحت 
جذب  میزان  االن  که  حالی  در  ایم،  رسیده 
اعتبارات استان از خراسان رضوی خیلی بیشتر 
است. وی درخواست نمود : در کشاورزی روی 
بهبود بهره وری و ساختار آن تالش شود و به 

دنبال توسعه آن نباشیم.

خرید چاه ها برای کم کردن فشار 
روی بخش کشاورزی

مدیر عامل آب منطقه ای استان پیشنهاد داد تا 
همکاران در تشکل های کشاورزی یک سری 
 از چاه ها را معرفی نمایند و آب منطقه ای
و  خریداری  را  ها  چاه  این  ملی  سرمایه  با 
از آنان تهیه کند تا فشار روی  آب شرب را 
عنوان  وی  داد.  کاهش  را  کشاورزی  بخش 
کرد: برای صیانت از سرمایه های کشاورزان، 
با نماینده های اتاق بازرگانی، نظام مهندسی 
ذینفعان  همه  و  کشاورزی  جهاد  کشاورزی، 
راهکاری  و  عملیاتی  و  تدوین  را  ای  برنامه 
برای هدفگذاری در چندین سال آینده ارائه 
نمایند و همچنین خط قرمز ها برای مصرف 

آب تعیین و رعایت شود.
سرحدی در پاسخ به سخنان مدیر عامل آب 
منطقه ای اعالم کرد: برنامه ریزی  شرکت ما 
این بود که کشاورزی خود را از 3 هزار هکتار 
به 800 هکتار کاهش دهیم. وی بابیان اینکه 
االن هدررفت آب در مسیر خیلی کمتر شده 
است اظهار کرد: در سال های گذشته از 400 
هکتار 3 هزار تن تولید داشته است در حالی که 

االن 200 هکتار 2هزار و 800 تن تولید دارد.
این عضو کمیسیون با تاکید بر اینکه برخی از 
 کشاورزان خرده مالک نمی توانند با تصمیم های
کالن کار کنند عنوان کرد: این کشاورزان باید 

به صورت ویژه دیده شوند.
سرحدی در بخش دیگر سخنانش به مدیریت 
تا  کرد  تاکید  نگری  آینده  با  گذاری  سرمایه 

سرمایه استان از دست نرود.
استان تخصیص  ای  منطقه  آب  عامل  مدیر 
بخشی از اعتبارات ملی را به خرده کشاورزان 

راهی برای آسیب ندیدن این افراد اعالم کرد.
رئیس کمیسیون نیز با تاکید بر تشکیل کارگروه 

از گرفتن  کمک  کرد:  تصریح   کارشناسی 
آبیاری قطره ای  تجربه های کشاورزانی که 
سایر  تشویق  برای  اند  برده  سود  و  پیاده  را 

کشاورزان بسیار موثر خواهد بود.
بیکی نیز در ادامه به اجرای طرح آبیاری زیر 
سطحی در نهبندان اشاره کرد و افزود: باغداران 
اند و به  از این طرح استقبال نموده  بسیاری 

دنبال اجرای آن هستند.
 مهدی بهدانی مدیر امور سرمایه گذاری جهاد 
کشاورزی نیز با بیان اینکه از تشکیل کارگروه 
 استقبال خواهیم کرد ادامه داد: درباره حذف چاه ها
تمام کشاورزان باید برابر دیده شوند. به گفته 
وی هنگام خرید چاه ها باید معادل اعتباری 
بازگردانده  کرده  گذاری  سرمایه  فرد  که 
شود و این نه در بخش دولتی بلکه در اتاق 
بازرگانی باید پیگیری شود. بهدانی با اشاره 
به اینکه امسال سیاست ایجاد خط اعتباری 
برای توسعه مکانیزاسیون است عنوان کرد: 
به  توجیهی  نرخ  با  را  تسهیالتی  ساالنه 

کشاورزان در این راستا پرداخت می کنیم.

از ابتدای سال به هیچ کشاورزی
بیمه پرداخت نشده است

تضمینی  خرید  کار  دستور  نشست  ادامه  در 
شد  مطرح  کشاورزی  جهاد  محصوالت 
سازی  توانمند  بنیاد  کرد:  بیان  سرحدی  که 
گندمکاران به نمایندگی از کشاورزان طرح ها 
و برنامه های خود را به کمیته تصمیم گیری 
غالت و حتی استاندار وقت منتقل کرده که 
منجر به تصمیم گیری هایی به نفع کشاورزان 
شده است ولی تامین اعتبار و پرداخت وجوه 
انجام می شود. به گفته  با تاخیر  گندمکاران 
وی سیستم دولتی )بانک ها( هم بدون توجه 
به عدم پرداخت پول به کشاورز بدهی ها را با 
جریمه دیرکرد دریافت می نمایند و از ابتدای 
بیمه  خسارت  کشاورزی  هیچ  به  نیز  سال 
محصوالت کشاورزی پرداخت نشده است. وی 
با بیان اینکه خرید تضمینی جو از پیشنهادات 
که به مرکز کشاورزی ارائه شده و افزود: این 
بخش به مرکز پشتیبانی امور دام واگذار شده 
اما متاسفانه این مرکز متوجه مسیر روند کار 
نبود و مشکالتی فراوانی به وجود آورده است. 

این عضو کمیسیون بیان کرد: بیش از هزار تن 
جو و سهام زراعی دام تحویل داده شد ولی 
این مقدار ثبت نشده بود. سرحدی با اشاره به 
اینکه پس از پیگیری های مداوم، ۵ روز پیش 
این مقدار ثبت و روی تابلو بورس رفت ادامه 
داد: درخواست داریم تا کارشناسی برای آموزش 
مسیر به مرکز پشتیبانی امور دام فرستاده شود.

امور سرمایه گذاری جهاد در پاسخ به  مدیر 
این اظهارات عنوان کرد: بدهی کشاورزان در 
بانک ها باید پیگیری شود و گزارشات بانک 
میلیون   930 و  میلیارد   ۱3 پرداخت  از  خبر 
تومان تا این لحظه می دهد. بهدانی با تاکید 
بر اینکه اگر هنوز مبلغی به کشاورزان پرداخت 
نشده نباید از آنان جریمه دریافت نمود اظهار 
کرد: ممکن است جریمه های اخذ شده برای 
وام های دیگری که کشاورزان گرفته اند باشد 
و یا قبال فرد از استمهال خود استفاده کرده و 

االن تجمیع شده باشد.

آشتی با واسطه ها
اکبری، مدیر سازمان نظام مهندسی کشاورزی 
و منابع طبیعی با بیان اینکه در چند سال گذشته 
پیشنهاد آشتی با واسطه ها مطرح شد عنوان 
ها  بحث  در  افراد  این  و حضور  دعوت  کرد: 
بسیار موثر خواهد بود زیرا که دولت فقط گندم 
و جو را خریداری می کند و باقی را این افراد 
تامین می کنند. وی همچنین با اشاره به اینکه 
سازمان نظام مهندسی جهاد کشاورزی مجوز 
صادرات پیاز زعفران را گرفته است عنوان کرد: 
یکی از مشکالت در چند سال اخیر این بود که 
قیمت پیاز زعفران با پیاز معمولی برابر بود و این 

در استان های دیگر به صرفه نیست.
به سوددهی خرید  اشاره  با  رئیس کمیسیون 
تضمینی طیور، دام و فرآورده های آن، اعالم 
نیز  ها  مرغداری  تعطیلی  از  کار  این  کرد: 
ورود  خیریه  گفته  به  کرد.  خواهد  جلوگیری 
مشوق های صادراتی نیز در تعدیل قیمت ها 

بسیار تاثیرگذار خواهد بود.
مدیر امور سرمایه گذاری جهاد کشاورزی در 
پاسخ بیان کرد: انجام این قانون برای دام و 
طیور و فرآورده های آن به دلیل ثابت نبودن 

قیمت ها پیچیده خواهد بود.

استفاده از نظرات کارشناسان، بهترین راه حل مشکالت آب استان

وجود 1۰۰ هزار کانال در تلگرام/ روزی 
یک ميليون مطلب ثبت می شود

دبیر شورای عالی فضای مجازی با بیان این که 
در حال حاضر ۱00 هزار کانال در شبکه تلگرام 
از  عمده ای  بخش  متاسفانه  گفت:  دارد،  وجود 
استفاده مردم از این فضا برای سرگرمی است. به 
گزارش ایسنا، عبدالحسن فیروزآبادی اظهار کرد: 
اکنون روزانه در کانال های تلگرام یک میلیون و 
200 هزار مطلب گذاشته می شود و متوسط بازدید 

آنها نیز حدود ۱400 بار است.

 در جلسه مشترک کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی اتاق بازرگانی مطرح شد؛

    آگهی تحدید حدود عمومی حوزه ثبتی بیرجند
در اجرای مقررات ماده 14 قانون ثبت و ماده 61 آیین نامه  قانون مذکور تحدید حدود یک قسمت 

از امالک واقع در بخشهای 1-2-3-4-6-7-8 -9- 13 این حوزه ثبتی به شرح زیر منتشر می گردد
بخش 1 بیرجند:  1-ششدانگ یک قطعه زمین پالک 74 فرعی از 4323-اصلی بخش یک بیرجند واقع 

در محله جلیلیان مورد تقاضای حاجی محمد مرکی و بیگم مرکی بالمناصفه و االشاعه
بخش 2 بیرجند:  1- ششدانگ یک باب منزل پالک 1739فرعی از یک اصلی بخش 2 بیرجند واقع در 
اراضی بیرجند موردتقاضای یاسین محمد پور نسبت به 4 دانگ و نسا محمد پور نسبت به 2 دانگ مشاع 
از ششدانگ در تاریخ 95/7/10  2-ششدانگ یک قطعه بند مزروعی پالک 205 فرعی از 44-اصلی 
بخش 2 بیرجند واقع در اراضی رکات مورد تقاضای محمد رضا مسگرانی 3- ششدانگ یک قطعه بند 
مزروعی به مساحت 2662 متر مربع پالک 206 فرعی از 44-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی 
رکات مورد تقاضای حسن پردلی 4- ششدانگ یک قطعه بند مزروعی پالک 207 فرعی از 44-اصلی 
بخش 2 بیرجند واقع در اراضی رکات مورد تقاضای محمد رضا مسگرانی 5- ششدانگ یک قطعه بند 
مزروعی پالک 208 فرعی از 44-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی رکات مورد تقاضای محمد علی 
پردلی 6- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 209 فرعی از 44-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در 
اراضی دشت رکات مورد تقاضای مهدی پردلی 7- ششدانگ یکباب باغ منزل  پالک 413 فرعی از 85-

 اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی گیوک سفلی مورد تقاضای پرویز زراعتکار  در تاریخ95/7/11 
8- ششدانگ یک باب منزل  پالک 46 فرعی از 150-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی چهار 
پایین مورد تقاضای عباس عباسی 9- ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان مسکونی پالک 
85 فرعی از 213-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی دزگ پایین مورد تقاضای علیرضا همتی 
10- ششدانگ یک قطعه زمین که با پالکهای 90 و 88 و 85 فرعی از215-اصلی بخش 2 به صورت 
یک قطعه باغ منزل می باشد پالک 89 فرعی از 215-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی دره میرک 
مورد تقاضای حمید رضا رخشانی فرد  در تاریخ 95/7/12 11- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی 
پالک 2956 فرعی از 345-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی دشت علی آباد مورد تقاضای محمد 
علی آبادی 12- ششدانگ یک قطعه زمین  مزروعی مشجر پالک 18 فرعی از 405-اصلی بخش 2 
بیرجند واقع در اراضی پی دره نوک علیا مجاورت چشمه علی مورد تقاضای محمد حسن حیدری 
13- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی مشجر پالک 19 فرعی از 405-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در 
اراضی پی دره نوک علیا مجاورت چشمه علی مورد تقاضای محمد حسن حیدری در تاریخ 95/7/13 
14- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی بندسار پالک 2253 فرعی از 433-اصلی بخش 2 بیرجند واقع 
در اراضی دشت بجد مورد تقاضای حلیمه شبخوان شوکت آباد 15- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی 
دیمه زار پالک 2643 فرعی از 433-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی دشت بجد مورد تقاضای 
محمود گلچین نسبت به دو دانگ و رقیه گلچین بجد نسبت به یک دانگ و احمد عادل مقدم نسبت به 
یک چهارم از یک دانگ علی عادل مقدم نسبت به سی و هفت صدم از یک دانگ و فاطمه عادل مقدم 
نسبت به هجده و نیم صدم ازیک سهم عاطفه عادل مقدم نسبت به هجده و نیم صدم از یک دانگ و 
محمد گلچین نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ 16- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی بند سار 
پالک 2652 فرعی از 433-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی دشت بجد مورد تقاضای حلیمه 
شبخوان شوکت آباد 17- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی بند سار پالک 2653 فرعی از 433-اصلی 
بخش 2 بیرجند واقع در اراضی دشت بجد مورد تقاضای حلیمه شبخوان شوکت آباد 18- ششدانگ یک 
قطعه زمین مزروعی بند سار پالک 2654 فرعی از 433-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی دشت 
بجد مورد تقاضای زهرا شبخوان 19- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی بند سار پالک 2655 فرعی از 
433-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی دشت بجد مورد تقاضای زهرا شبخوان 20- ششدانگ یک 

قطعه زمین مزروعی بند سار پالک 2656 فرعی از 433-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی دشت 
بجد مورد تقاضای زهرا شبخوان در تاریخ 95/7/14 21- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی بندسار 
پالک 2657 فرعی از 433-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی دشت بجد مورد تقاضای حبیب 
فروتنی 22- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی بندسار پالک 2658 فرعی از 433-اصلی بخش 2 
بیرجند واقع در اراضی دشت بجد مورد تقاضای حبیب فروتنی 23- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی 
پالک 2661 فرعی از 433-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی دشت بجد مورد تقاضای فاطمه زارع 
منش 24- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 2662 فرعی از 433-اصلی بخش 2 بیرجند واقع 
در اراضی دشت بجد مورد تقاضای مهدی عبدلی 25- ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر تاسیسات 
مرغداری پالک 2663 فرعی از 433-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی دشت بجد مورد تقاضای 
محمد حسن محمد زاده 26- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 2664 فرعی از 433-اصلی 
بخش 2 بیرجند واقع در اراضی دشت بجد مورد تقاضای غالمحسین خسروی شهرستانک27- ششدانگ 
یک قطعه زمین مزروعی مشجر مشتمل بر ساختمان پالک 2665 فرعی از 433-اصلی بخش 2 بیرجند 
واقع در اراضی دشت بجد مورد تقاضای غالمحسین خسروی شهرستانک 28- ششدانگ یک قطعه باغ 
مشجر پالک 2666 فرعی از 433-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی دشت بجد مورد تقاضای اسحاق 
یزدانی شواکند در تاریخ 95/7/15 29- ششدانگ یک باب باغ منزل پالک یک فرعی از 630-اصلی 
بخش 2 بیرجند واقع در اراضی تنگل بهدان نونیچه کالته حاجی رضا مورد تقاضای محمد حسین حاجی 
رضائی 30- ششدانگ یک قطعه زمین پالک 351 فرعی از 1109-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی 
مزرعه بازدید مورد تقاضای مهدی بازدیدی 31- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی محصور به پالک 
1658 فرعی از 1159-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی دهن آب مود مورد تقاضای حسینعلی 
مودی در تاریخ 95/7/17 32- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی مشجر مشتمل بر ساختمان پالک 
12 فرعی از 1354-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی بادامشکان مورد تقاضای عصمت اله خزاعی 
33- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 348 فرعی از 1832-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در 
اراضی حاجی آباد  مورد تقاضای غالمرضا پردلی 34- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 349 
فرعی از 1832-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی حاجی آباد مورد تقاضای محمد علی پردلی 
35- ششدانگ یک قطعه زمین دیمه زار پالک 350 فرعی از 1832-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در 
اراضی حاجی آباد  مورد تقاضای غالمحسین بهار شاهی 36- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه 
زار پالک 352 فرعی از 1832-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی شمال حاجی آباد  مورد تقاضای 
محمد حسین پردلی در تاریخ 95/7/18 37- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار پالک 353 
فرعی از 1832-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی شمال حاجی آباد پشت راه دهنه کر  مورد تقاضای 
سید حسن فاطمی 38- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار پالک 354 فرعی از 1832-اصلی 
بخش 2 بیرجند واقع در اراضی شمال حاجی آباد  مورد تقاضای کنیز رضا پردلی 39- ششدانگ یک 
قطعه زمین مزروعی دیمه زار پالک 355 فرعی از 1832-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی شمال 
حاجی آباد  مورد تقاضای علی امیر آبادی زاده 40- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار پالک 
356 فرعی از 1832-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی شمال حاجی آباد  مورد تقاضای علی امیر 
آبادی زاده در تاریخ 95/7/19 41- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار پالک 357 فرعی 
از 1832-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی شمال حاجی آباد  مورد تقاضای ذبیح ا... پردلی 42- 
ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار به پالک 358 فرعی از 1832-اصلی بخش 2 بیرجند واقع 
در اراضی شمال حاجی آباد پشت راه دهنه کر مورد تقاضای سید حسن فاطمی 43- ششدانگ یک 
قطعه زمین مزروعی دیمه زار پالک 359 فرعی از 1832-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی شمال 
حاجی آباد  مورد تقاضای غالمرضا پردلی 44- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه زار پالک 360 
فرعی از 1832-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی شمال حاجی آباد  مورد تقاضای غالمرضا مسگرانی 

در تاریخ 95/7/22 45- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک  2319-اصلی بخش 2 بیرجند 
واقع در اراضی چاه فالحی مجاور علی آباد سربیشه  مورد تقاضای علی اکبرفالحی 46- ششدانگ یک 
قطعه زمین مزروعی به پالک 2429-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی دامنه تپه های مشهور به 
کلوت  مورد تقاضای محمود صادقی 47- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 2430-اصلی بخش 
2 بیرجند واقع در اراضی دامنه تپه های مشهور به کلوت مورد تقاضای شرکت دهکده صبای خاوران 
به شماره ثبت 4890 48- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی مشجر مشتمل بر ساختمان به مساحت 
48870 متر مربع پالک 2431-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی سر چاه فالحی  مورد تقاضای 
محمد حسین دستگردی 49- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی مشجر پالک 2432-اصلی بخش 
2 بیرجند واقع در اراضی سر چاه فالحی  مورد تقاضای محمد حسین دستگردی 50- ششدانگ یک 
قطعه زمین مزروعی مشجر پالک 2433-اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی سر چاه فالحی  مورد 
تقاضای محمد حسین دستگردی 51- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 2434-اصلی بخش 
2 بیرجند واقع در اراضی سر چاه فالحی  مورد تقاضای محمد حسین دستگردی د رتاریخ 95/7/24

بخش 3 بیرجند:  1- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 104 فرعی از 123-اصلی بخش 3 
بیرجند واقع در اراضی کالته علی مدد تنگل شفیع  مورد تقاضای سعید موسوی 2- ششدانگ یک قطعه 
محوطه مشتمل بر ساختمان و حیاط متصل به آن پالک 253 فرعی از 130-اصلی بخش 3 بیرجند 
واقع در اراضی رچ  مورد تقاضای سید مسعود هاشمی 3- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 254 
فرعی از 130-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در اراضی رچ  مورد تقاضای حوریه و فاطمه صغری کامکار 
بالمناصفه و االشاعه در تاریخ 95/7/25 4- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی بالک 2756 فرعی از 
172-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در اراضی سیوجان  مورد تقاضای محمد علی قاسمی 5- ششدانگ 
یک قطعه زمین مزروعی پالک 24 فرعی از 583-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در اراضی کالته دهمیر  
مورد تقاضای محمد علی مرادی 6- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 127 فرعی از 938-اصلی 
بخش 3 بیرجند واقع در اراضی چاه حسن پور مورد تقاضای کنیز عباسی 7- ششدانگ یک قطعه زمین 
مزروعی مشجر پالک 129 فرعی از 938-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در اراضی سرچاه زینی مورد 
تقاضای حسین خسروی هویگان در تاریخ 95/7/26 8- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی مشجر 
پالک 131 فرعی از 938-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در اراضی سر چاه زینی  مورد تقاضای حسن 
پردلی  9- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی مشجر پالک 132 فرعی از 938-اصلی بخش 3 بیرجند 
واقع در اراضی سر چاه زینی  مورد تقاضای محمد علی پردلی 10- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی 
پالک 133 فرعی از 938-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در اراضی سر چاه زینی  مورد تقاضای ذبیح ا... 
پردلی 11- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی مشجر پالک 140 فرعی از 938-اصلی بخش 3 بیرجند 
واقع در اراضی سر چاه زینی  مورد تقاضای ذبیح ا... پردلی 12- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی 
پالک 136 فرعی از 938-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در اراضی سر چاه زینی  مورد تقاضای علی پردلی 
13- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی مشجر پالک 130 فرعی از 938-اصلی بخش 3 بیرجند واقع 
در اراضی سر چاه زینی  مورد تقاضای غالمرضا پردلی 14- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی مشجر 
پالک 139 فرعی از 938-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در اراضی سر چاه زینی مورد تقاضای محمد علی 
پردلی در تاریخ 95/7/27 15- ششدانگ یک قطعه زمین محل احداث یک باب منزل  پالک 141 
فرعی از 938-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در اراضی سر چاه زینی  مورد تقاضای محمد علی پردلی 
16- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی مشجر پالک 143 فرعی از 938-اصلی بخش 3 بیرجند واقع 
در اراضی گودال شن مورد تقاضای علی حاجی آبادی 17- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی مشجر 
پالک 144 فرعی از 938-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در اراضی گودال شن مورد تقاضای حسن کربالئی 
18- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی مشجر پالک 145 فرعی از 938-اصلی بخش 3 بیرجند واقع 
در اراضی گودال شن مورد تقاضای علی حاجی آبادی 19- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی مشجر 

مشتمل بر ساختمان پالک 146 فرعی از 938-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در اراضی 
گودال شن مورد تقاضای علی حاجی آبادی 20- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی 
پالک 36 فرعی از 1019-اصلی بخش 3 بیرجند واقع در اراضی چاه رستمی  مورد 

تقاضای پریناز خزاعی در تاریخ 95/7/28
بخش 4 بیرجند: 1- ششدانگ یک قطعه زمین بند سار دیمه زار پالک 819-اصلی بخش 4 بیرجند 
واقع در اراضی مجاورت جنوبی مزرعه شاه محمود  مورد تقاضای رضا کاخکوکی 2- ششدانگ یک قطعه 
زمین بند سار دیمه زار پالک 820-اصلی بخش 4 بیرجند واقع در اراضی مجاورت جنوبی مزرعه شاه 
محمود  مورد تقاضای رضا کاخکوکی 3- ششدانگ یک قطعه زمین بند سار دیمه زار پالک 821-اصلی 
بخش 4 بیرجند واقع در اراضی مجاورت جنوبی مزرعه شاه محمود مورد تقاضای رضا کاخکوکی 4- 
ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر تاسیسات مرغداری پالک 822-اصلی بخش 4 بیرجند واقع در 

اراضی مجاورت شرقی مزرعه چهکندوک  مورد تقاضای کنیز یوسفی در تاریخ 95/7/29
بخش 6 بیرجند : 1- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 474 فرعی از 31-اصلی بخش 6 
بیرجند واقع در اراضی مزرعه دستگرد مورد تقاضای محمد قوامی فرد 2- ششدانگ یک قطعه زمین 
مزروعی دیمه زار پالک 475 فرعی از 31-اصلی بخش 6 بیرجند واقع در اراضی مزرعه دستگرد مورد 
تقاضای محمد قوامی فرد 3- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی مشجر پالک 465-اصلی بخش 6 
بیرجند واقع در اراضی سر چاه فالحیمورد تقاضای محمد غفاریان 4- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی 
مشجر پالک 466-اصلی بخش 6 بیرجند واقع در اراضی سر چاه فالحی مورد تقاضای محمد حسین 
دستگردی 5- ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 467-اصلی بخش 6 بیرجند واقع در اراضی 

مجاورت علی آباد چاه فالحی مورد تقاضای محمد حسین دستگردی در تاریخ 95/8/1
بخش 7 بیرجند: 1- ششدانگ یک قطعه زمین محصور مشجر مشتمل بر تاسیسات مرغداری پالک 
 3051 فرعی از 400-اصلی بخش 7 بیرجند واقع در اراضی مزرعه گزیک مورد تقاضای محمد ناصر کریمی
بخش 8 بیرجند: 1-ششدانگ یک باب ساختمان محل دفتر مخابرات روستای سرچاه تازیان پالک 
531 فرعی از 321-اصلی بخش 8 بیرجند واقع در اراضی سرچاه تازیان مورد تقاضای شرکت مخابرات 

خراسان جنوبی در تاریخ 95/8/2
بخش 9 بیرجند: 1-ششدانگ یک قطعه زمین مشجر مشتمل بر ساختمان پالک 801-اصلی بخش 9 

بیرجند واقع در اراضی جنب مزرعه گازار مورد تقاضای احمد ابراهیمی در تاریخ 95/8/3
بخش 13 بیرجند : 1-ششدانگ یک باب منزل پالک 145 فرعی از 73-اصلی بخش 13 بیرجند واقع 
در اراضی مزرعه گزیک مورد تقاضای حسین احمدی کیا در تاریخ 95/8/4 در روزهای فوق مندرج 

در این آگهی انجام می گردد.
 لذا به موجب ماده 14 قانون ثبت امالک به صاحبان امالک و مجاورین شماره های فوق الذکر بوسیله این 
آگهی اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر باال در محل حضور بهمرسانند چنانچه هر یک از صاحبان 
امالک یا نماینده قانونی آنها در موقع مقرر حاضر نباشند، مطابق ماده 15 قانون مزبور ملک مورد آگهی 
با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد و اعتراضات مجاورین نسبت به حدود و حقوق 
ارتفاقی و نیز صاحبان امالک که در موقع مقرر حاضر نبوده اند مطابق ماده 20 قانون ثبت فقط تا سی 
روز از تاریخ تحدید حدود پذیرفته خواهد شد و برابر ماده 86 آیین نامه اصالحی قانون ثبت معترضین 
می بایست از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یکماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح 
قضایی تقدیم و گواهی الزم از مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم  نمایند  در غیر اینصورت متقاضی 
می تواند به مراجع ذیصالح فوق الذکر  مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به این  اداره  

تسلیم و اداره ثبت هم بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را طبق مقررات ادامه خواهد داد. 
تاریخ انتشار :95/6/17    

   رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان بیرجند
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با افراد بد اخالق و نامالیم چگونه برخورد کنیم؟!

چهارشنبه * 17 شهریور  1395 * شماره 3598

آیه روز  

اى کسانى که ایمان آورده اید، از صبر و نماز کمک بگیرید که خداوند با صابران است. 
سوره بقره، آیه 153

حدیث روز  

موقع تالوت قرآن، موقع اذان، موقع بارش باران، موقع جنگ و جهادـ  فى سبیل ا...، موقع ناراحتى و 
آه کشیدن مظلوم. در چنین موقعیت ها مانعى براى استجابت دعا نیست. امام على )علیه السالم(

آیـد وصال و هجر غم انگیز بگـذرد
ساقی بیار باده که ایـــن نیز بگـذرد

ای دل به سردمهری دوران،صبور باش
کـــز پی رسد بهـــار،چو پائیز بگذرد

شعر روز 

پلکی احساس

حرف های ابریشمی موفقیت

سبک زندگی

نگرش

یک لحظه مکث کن

نکات روانشناسی 
بر گرفته از کتاب لطفاً گوسفند نباشید ...

1- به یاد بسپار : امید لباس خوش رنگ و رویی 
است که بر خستگی دیروزمان می پوشیم 2- با 
خود تکرار کن: همیشه فردایی وجود دارد 3- یادت 
باشد: خشمگین شدن از انتقاد، تاکیدی بر درستی 
ایمان  به خودت  اگر  باش:  آن است 4- مطمئن 
داشته باشی هیچ چیز مانع راهت نیست 5- یادت 
باشد: عفو و بخشش نیکوست، اما فراموش کردن، 
نیکوترین است 6- اگر بخواهید همه چیز باشید، 
کن:  تکرار  خود  با   -7 شوید  چیزی  توانید  نمی 
کن:  باور   -8 نمیشکنم.  اما  شوم،  می  خم  من 
شکست نخوردن هرگز به معنای پیشرفت نیست 
9- فراموش نکن: غیر ممکن ها اغلب چیزهایی 
هستند که برایشان تالشی نشده 10- با خود تکرار 
بر  دهد، شرم  فریب  مرا  بار  یک  اگر کسی  کن: 
باد  بر من  اگر دوبار مرا فریب دهد، شرم  باد،  او 
11- هرگز از سایه ها نهراسید، زیرا سایه ها نشانه 
آن است که در همان نزدیکی روشنایی وجود دارد 
از آن نیست که  12- هیچ چیز تسلی بخش تر 
دریابید مشکالت همسایه نیز دست کم به اندازه 
باشد:  یادت  است 13-  بزرگ  مشکالت خودتان 
مردم از افرادی که احساس حقارت را در آنها زنده 
این عبارت فکر کن: به  بیزارند 14- به  میکنند، 
درخت نگاه کن، چون باد می وزد، خم می شود، 
کردن  خطا  نکن:  فراموش   -15 افتد  نمی  اما 
خصوصیت انسان است، اصرار در خطا خصوصیت 
شیطانی 16- پذیرفتن آنکه خطا کرده اید، بهترین 
شیوه ایست که نشان می دهدکمی عاقل تر شده اید.

لطفاً افرادی را که کار می کنند، نخورید ...

پنج آدمخوار به عنوان کارمند در یک اداره استخدام 
شدند. هنگام مراسم خوشامدگویی رئیس اداره گفت: 
شما همه جزو تیم ما هستید. شما اینجا حقوق خوبی می 
گیرید و می توانید به غذاخوری شرکت رفته و هر مقدار 
غذا که دوست داشتید بخورید. بنابراین فکر خوردن 
از سر خود بیرون کنید. آدمخوارها  کارکنان دیگر را 
قول دادند که با کارکنان اداره کاری نداشته باشند. چهار 
هفته بعد رئیس اداره به آنها سر زد و گفت: می دانم که 
شما خیلی سخت کار می کنید. من از همه شما راضی 
هستم. اما یکی از نظافت چی های ما ناپدید شده است. 
کسی از شما می داند که چه اتفاقی برای او افتاده است؟ 
آدمخوارها اظهار بی اطالعی کردند. بعد از اینکه رئیس 
کدوم  پرسید:  بقیه  از  آدمخوارها  رئیس  رفت،  اداره 
یک از شما نادونا اون نظافت چی رو خورده؟ یکی 
از آدمخوارها با اکراه دستش را باال برد. رئیس گفت: 
ای احمق! طی این چهار هفته ما مدیران، مسئوالن و 
مدیران پروژه ها را خوردیم و هیچ کس چیزی نفهمید 
و حاال تو اون آقا را خوردی و رئیس متوجه شد؟! پس 
از این به بعد لطفاً افرادی را که کار می کنند، نخورید ...

خلق و خو چیزی است که معمواًل بسیار وابسته 
به زمانی است که یک انسان در آن قرار دارد. 
تغییر اخالق هم دالیل مختلفی میتواند داشته 
استرس  یک  بدلیل  که  است  ممکن  باشد. 
روحی )به عنوان مثال از دست دادن کسی که 
دوستش داریم، مانند دوستان، خویشاوندان و ... 
( باشد. برخی مواقع نیز یک واقعه ناخوش آیند 
در محل کار دلیل آن است.  حوادث اتفاقی که 
فرزندان نیز بوجود می آورند نیز میتواند دلیل 
و  فردی  دیگر  دلیل  هزاران  و  باشد  دیگری 
اجتماعی ... اما درکنار این نوع دالیل به نظر 
در جامعه های کنونی که استرس زیادی وجود 
دارد رفته رفته تعداد و نوع این دالیل متنوع تر 
نیز می شود و مردم اصواًل در روابط اجتماعی 
خود دچار نوعی بد اخالقی مزمن میشوند. در 
اینجا قصد نداریم بر روی دالیل بد اخالقی 
مانور دهیم. بد اخالقی عالوه بر اینکه ماهیتی 
فرهنگی و خانوادگی دارد همانطور که بیان شد 
ریشه در تعامالت اجتماعی ما نیز دارد بگذریم. 
اینک میپردازیم به اصل مطلب و آن اینکه در 

مواجهه با افرادی که خلق ناآرام و به عبارتی بد 
اخالق هستند چه باید کرد؟ زمانی که فردی 
در سطح روحی پایینی قرار دارد  کوچکترین 
رفتار نسنجیده ای میتواند وی را پریشان تر 
و اوضاع را بد تر کند. بنابراین برای ارائه یک 
ماند جز کشف  نمی  ای  رفتار سنجیده چاره 
دلیل بدخلقی مخاطبتان و سعی در خودداری 

از شرایط پر تنش. 
بسیار دقت  بد اخالق  با مردم  * در مواجهه 
کنید.بد اخالق ها معمواًل عصبانی هم هستند. 
کنید  سعی   ! خاکستر  زیر  آتش  عبارتی  به 

همیشه با روی گشاده با آنها برخورد کنید.
* همیشه در پس این رفتار بد اخالق آنها به 
دنبال ریشه این رفتار آنها باشید. این به شما 
کمک خواهد کرد در انتخاب یک رفتار مثبت 
دستتان باز تر باشد. سپس در البالی صحبت 
سعی کنید او را به سمت ویژگی های رفتاری 
مثبتی که از او میشناسید یا انتظار دارید هدایت 

کنید .
شماست.  بشاش  چهره  شما  ابزار  بهترین   *

براحتی با چهره بشاش او را به سمت آرامش 
هدایت کنید.باور کنید با یک سالم بشاش , 
تر  مثبت  العمل  جز یک عکس  ای  چاره  او 
نخواهد داشت .با روی خوش با آنها صحبت 
کنید تا ببنید این روش شما چهره بد اخالق 
این گونه افراد را بزودی تبدیل به یک چهره 

خوشرو تبدیل میکند.
* در مواجهه با این گونه افراد صبر را سرلوحه 
رفتار خود قرار دهید . ممکن است در شرایطی 
باشید که انتظار یک برخورد بهتر را داشته باشید 
و یا موضوعی باشد که حق با شما باشد اما بیاد 

داشته باشید گر صبر کنی ز غوره حلوا سازی.
* از جر و بحث با افراد در وضعیتی که خلق نا 
مالیمی دارند پرهیز کنید و تا آنجا می توانید 
مالیم تر و با احترام با آنها صحبت کنید. با روی 
باز به سواالت آنها پاسخ بدهید. رفتار دوستانه 
خود را تا انتها ادامه دهید. هر رفتار متقابل از 
سمت شما باعث جدی تر شدن فرد بد اخالق 
میشود. بیاد داریم مسئول دفتر ریاست یکی از 
ادارات در زمانی که ما در محل حضور داشتیم 

پاسخگوی 2 نفر از ارباب رجوع های ناراحت 
بود اما با رفتار بسیار مودبانه و صبورانه چقدر در 
حل مشکل اداری آنها و ارائه راهکار مناسب 
به آنها موفق بود و افرادی که در لحظه ورود 
و  آرامش  با  داشتند چه  ای خشمگین  چهره 

تشکر کنان محل را ترک میکردند ...
که  گفت  خواهید  شما  از  برخی  *مطمئناً 
نمیتوان برخی از افراد را اصال تحمل کرد و 
... تایید میکنیم که تعامل و یا زندگی با افراد 
بد اخالق و نا مالیم بسیار سخت و مشکل 
است. کنار آمدن با افرادی که غوطه ور در این 
نامالیمی ها هستند کار مشکلی است. به نظر 
بهترین راه فراموش کردن رفتار های بد اخالق 
این نوع افراد است. بحث کردن و یا منازعه 
با چنین افرادی تنها باعث پریشان تر کردن 
شرایط و ایجاد افسردگی و دپرس شدن طرفین 
می شود و این شرایط را برای خروج از این 
وضعیت بد تر میکند. تا آنجا که می شود بهتر 

است با آنها همکاری کنید.
* لبخند ابزار قدرتمندی است که همواره به آن 

اشاره کرده ایم و تغییر دهنده هر نوع شرایط نا 
بسامانی است. من جمله در مواجهه با افراد بد 
اخالق. لبخند شما میتواند روش بسیار مطمئنی 
برای بازگزداندن افراد به وضعیت شاد و نرمال 

آنها باشد. 
و  آرام  فرد  که  مواقعی  در  میکنیم  توصیه   *
به دور از نامالیمات ذهنی است، او را از این 
موضوع که بد خلقی وی اطرافیان و یا محیط 
خانواده را دچار استرس های لحظه ای میکند 
با خبر کنید و به آرامی و با روی گشاده از وی 
بخواهید که در چنین شرایطی سعی در کنترل 

رفتار خود داشته باشد 
*در آخر تاکید میکنیم که در اینجا منظور از 
افراد بد خلق، بد خلقی ناشی از بیماری های 
چنین  در  نیست.  شرایطی  چنین  و  روانی 
شرایطی هر چند روش های فوق بسیار کارآمد 
هستند لیکن استمرار انجام آن، موجب ایجاد 
افسردگی در مخاطبان و اطرافیان می شود . بهتر 
است در چنین شرایطی با در نظر گرفتن شرایط 
فرد بیمار روحی، از مشاوران روانپزشک بهره برد.

عارفانه روز

انسان به واسطه ضربان قلبش زنده نیست
حیات او به غذا و خوراک وابسته نیست

او تنها 
به لطف خدا زنده است ... 

از بزرگی نترس !
 بعضی بزرگ زاده می  شوند 

برخی بزرگی را به دست می  آورند 
و بعضی بزرگی را به دامانشان می  اندازند ...

ما باید به شانس ایمان بیاوریم
  تا کي مي توانیم موفقیت کساني را که 

اصاًل دوستشان نداریم 
تفسیر کنیم ...

ابرهاي غارتگر دیرزماني پیروز نخواهند ماند
 دیر زماني صاحب آسمان نخواهند بود 

و اختران را تنها به ظاهر 
در کام خود فرو مي برند ...

طراح: نسرین کاری                        

افقي: 1- شاخه تازه درخت- غذاي 
ساده سرد و سنتي ایراني 2- گلي 
همانند-  اجاره 3-  خوشبو-  و  زیبا 
دختر- همسر سلیمان نبي)ع(- قلب 
جمع  چاق-  نفس   -4 شاعران 
 -5 نیتروژن  خوشبو-  دانه  ورق- 
بیماري جلدي- کانال- کنوکسیون 
6- مربي شاهزاده- کشنده- سران 
هاي-  ریش  مرکز   -7 قبایل 
سبزي  به  دخترانه-  اسم  خیال- 
ضد سرطان معروف است 8- بک 
آیه  تکنیکي پرسپولیس 9- همان 
دستور  قهقهه-  قلعه  شهر  است- 
سکوت- زدني در بازي!  10- سابقه 
اتومبیلراني- گردآوري شده- رسانیدن 
تاب  و  آب  با  را  مطلبي  پیام 11- 
بي  نان-  پختن  محل  خواندن- 
سازي  اتومبیل  شرکت  خطر 12- 
فرانسوي- گندم- نوه حضرت ابراهیم 
)ع( صداي کلفت 13- چاره- ناز و 
غمزه- مساوي- شبیه 14- سیصد 
کیلو- حوض زیرزمیني -15 ورزش 

مادر- استادي و تبحر
عمودي:1- فلز مایع- اثر طبیعي 
فاصله  در  کرمانشاه  دیدني  و 
شهر  دره  غرب  کیلومتري   38
2- مرکز امریکا- یاقوت 3- پایه- 

یازده!- نمایشنامه شکسپیر- منش 
4- غرور- خاطره انگیز خانوادگي- 
دریا- بخشش 5- هل هند- نوعي 
عارضه پوستي- کاشف گردش خون 
6- سستي- همیشه- فراخ و وسیع 
7- غذاي مریض- باغ دیدني شیراز- 
مفعولي 8-  دادن- ضمیر  برگشت 
بنایي مکعب شکل و آجري و پر از رمز 
و راز در 25 کیلومتري شمال غربي 
مشهد 9- تیر عمود بر عرشه کشتي- 
ماه نو- گونه، صنف- ویتامین جواني 
10- یار گلشاه در داستان عیوقي- لقب 

رقابت  کسي  با  آنکه  افزون-  نام  و 
مي کند 11- مهلکه- جمع شيء- 
پارسنگ ترازو 12- مرطوب- رنگ 
مو- وسیله ها و ابزارها- آخرین یک 
رقمي 13- یک عامي- تخت، سریر- 
همراهي  حرف  مازندراني-  تمشک 
14- این شهر در دامن ههاي زاگرس 
میاني جاي دارد و پیشینه تاریخي آن به 
زمان ساسانیان باز مي گردد- طرفدار و 
مددکار 15-این غذا گزینه خوبي 
براي صبحانه، میان وعده یا شام 

سبک است- شادماني.
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حمل  اثاثیه منزل

 با خاور مسقف و کارگر ماهر

09159639065-علی آبادی 
)ضمنا کارگر تنها نیز داریم(

نقاشی  ساختمان
انواع رنگ های روغنی، پالستیک، 

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

  09156633230- برگی

دستگاه ساب سیار امیرآبادی زاده
ساب انواع سنگ های  مرمر گرانیت و موزاییک ساده      09156706538

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

تجربه کنید.   09158668002

09151647069   نوگیـدری

32253199 -32255257
قالیشویی خاوران

فروش کافی شاپ با موقعیت عالی
 سابقه کار و تمامی امکانات + آموزش

09363351288-09353837093

فروش زمین به متراژ 270 متر + 
فونداسیون و نقشه شمالی واقع در 
رقوئی ، میالد 5    09158650589

به چند نفر بازاریاب )کارشناس فروش( خانم 
و آقا حضوری و یک نفر بازاریاب تلفنی خانم 

با روابط عمومی باال برای کار تبلیغاتی نیازمندیم.
32433548  -  09152651699

به یک فروشنده خانم برای کار در چینی 
و بلور تندیس نیازمندیم.

بیست متری سوم غربی روبروی سازمان حج و زیارت 
تلفن تماس: 32432322

به یک فروشنده خانم به صورت دو شیفت 
با روابط عمومی باال و دو نفر ویزیتور خانم 
و آقا برای خانه عطر و آرایشی نیازمندیم.

بازار- جمهوری 8 - پالک 49
09156666454

 056-32225800

به دو نفر فروشنده خانم برای فروشندگی 
در شعب آجیل داغ ابوالحسنی نیازمندیم. 
شعبه 2: بین معلم 42 و 44           

 09157000384
شعبه 3: مهرشهر - نبش حافظ غربی 2             

09157000384

زمین فروشی  غفاری 48
09371943716

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

09153613243 - شریفی

برق کشی و نورپردازی 
داخلـی و نمـا

)نمونه کار: ساختمان رویال ، معلم 13(
09358031766 - الوندی

اخالق ، انصاف ، کار خوب 
سرلوحه خدمات ماست

به صورت شبانه روزى، با سابقه 
درخشان و قیمت کامال توافقى

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

حمل بار و اثاثیه منزل رحیم آبادی

09155642959
 09159634038

رحیم آبادی

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

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

09157561075 

اتوبـار پرستـو 

خیابان شهاب ، اتوبار پرستو  32256465 -  32256444 056 - 09155629648

برای اولین بار در استان
طرح ساماندهی وانت بارها

حمل بار لوازم اداری، مسکونی،تجاری 
و ساختمان)شن، آجر، سیمان و ...(

وانت-کامیونت / داخل و خارج از شهر 
همراه با کارگر مجرب و بیمه بار  

   کاظمی - خرم نژاد

فـروش فـوق العـاده 
نقدی 5 % تخفیف

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

الستیک فـرازی
OFFOFF

تولید و نصب باالبر 
و کاالبر هیدرولیک 

در اماکن تجاری 
و مسکونی 

09151633207
آسمانی مقدم

ضایعات ورق آلومینیوم شما را
 به قیمت باال خریداریم.

09388996305 - طاهری

سمسـاری صـادق خرید و فروش لوازم منزل و اداری با باالترین قیمت    
09380160779 - علی آبادی

لولـه بـازکنـی  شبانه روزی
تشخیص ترکیدگی لوله های فاضالب و آب ، رفع بوی نامطبوع

ترمیم کف سرویس ها با روش نانو ، 100 درصد تضمینی
09158626228- 09158346779 اسحاقی



توقیف خودرویی با بیش  از 22 میلیون ریال 
خالفی در شهرستان خوسف

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان از توقیف سواری پژو 
با 22 میلیون و 500 ریال خالفی توسط ماموران پلیس راهور 
شهرستان خوسف، حین اجرای طرح برخورد با رانندگان متخلف 
خبر داد. علیرضا رضایی گفت: ماموران پلیس راهور خوسف در 
اجرای طرح برخورد با رانندگان متخلف، یک دستگاه سواری 
پژو را به دلیل انجام تخلفات رانندگی متوقف کردند، که در 
استعالم  صورت گرفته مشخص شد این خودرو دارای شکایت 
از سوی مرکز اجرائیات راهور به دلیل ارتکاب چندین فقره 
تخلف با 22 میلیون و 500 ریال خالفی پرداخت نشده است 
که به موجب قانون این خودرو توقیف و روانه پارکینگ شد.
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اعزام تیرانداز خراسان جنوبی 
به مسابقات قهرمانی کشور مردان در ارومیه

مالئی- رضا نایاب، رییس هیات تیر اندازی با تفنگ استان بیان کرد:  بیست 
و پنجمین دوره مسابقات قهرمانی کشور سالح های بادی مردان )جام 
شهدای مدافع حرم( از 17 لغایت 19 شهریورماه 95 در ارومیه برگزار میشود. 
وی افزود: سامان توکلی تپانچه زن استان جهت حضور در این دوره از 
رقابت ها به ارومیه اعزام شد. نایاب ادامه داد: براساس این گزارش به 
علت باال بودن آمار شرکت کنندگان، یک راند مسابقه تپانچه مردان در 
روز چهارشنبه برگزار می شود و زمان اجرای فینال پس از پایان یافتن دور 
مقدماتی خواهد بود. زمان بندی مسابقات بانوان متعاقباً اعالم خواهد شد.

تصاحب 4 مدال رنگی توسط کاراته کاهای خراسان جنوبی

فارس- در چهارمین دوره از مسابقات کاراته سبک بایاکورن بانوان کشور 
ورزشکاران این شهرستان به نمایندگی از خراسان جنوبی چهار مدال رنگی 
را به گردن آویختند. مسئول ورزش بانوان اداره ورزش و جوانان قاینات گفت: 
فاطمه عباسی مقدم در بخش کاتا این مسابقات با گردن آویز طال بر سکوی 
قهرمانی و مریم بنی فخر نیز با گردن آویز برنز در جایگاه سوم قرار گرفت. 
نوریه سادات ترحمی افزود: در بخش کومیته این دوره از مسابقات، فاطمه 
عباسی و سپیده غالمی با گردن آویز برنز مقام سوم رقابت ها را کسب کردند. 
در مسابقات بین المللی شوتوکان کاراته قهرمانی کشور جام پلیس و مردم، 
کاراته کاهای استان 3 مدال نقره و 8 مدال برنز را نیز از آن خود کردند. 
در این ماراتن بین المللی امیررضا وطن پرست، امیر حسین نرگسی و 
احمدرضا حداد با گردن آویز نقره بر سکوی نایب قهرمانی رقابت ها 
ایستادند. امیر عباسی، سهیل جهانفر، مهدی افسری، مهدی جهانیان، 
جواد کمالی منش، مجید افسری، مهدی مقنی و امید رضا صنعتی نیز 
صاحب گردن آویز برنز شدند و در جایگاه سوم مسابقات قرار گرفتند.

شهدای مدافع حرم بر سکوی قهرمانی مسابقات فوتسال 
جام شهدای دولت بخش مود ایستاد

در نتیجه بازی های هفته گذشته مسابقه فوتسال جام شهدای دولت بخش 
مود، تیم های ستاره کبیر، راه و ساختمان الرج سازه، مرکز بهداشت مود و 
شهدای مدافع حرم توانستند به رده بندی و فینال مسابقات راه پیدا کنند. به 
گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان سربیشه، تیم های ستاره کبیر 
و راه و ساختمان الرج سازه به مصاف یکدیگر رفتند که نهایتاً با برد ستاره کبیر به 
پایان رسید. در دیدار فینال، شهدای مدافع حرم، مرکز بهداشت مود را شکست داد. 

کسب عنوان سومی تیم استان در مسابقات کیگ بوکسینگ 

مسابقات  استان،  رزمی  های  ورزش  هیات  عمومی  روابط  گزارش  به 
قهرمانی کیگ بوکسینگ AIKIA کشور جام ریاست جمهوری که در 
تاریخ  11 و 12 شهریور ماه جاری برگزار گردید، با کسب مقام سوم تیمی 
کشوری توسط تیم استان خراسان جنوبی به کار خود پایان داده است.

مبل وسوسه انگیز ترین  وسیله  خانه است،  در روی 
این وسیله انسان غیر فعال است و این  فعالیت نداشتن 
برای سالمتی زیان آور است. چرا که مطالعات نشان 
داده است که مردم بی تحرک  35 درصد بیشتر از 
دیگران در ابتال به  فشار خون باال و  50 درصد بیشتر  
در معرض سکته و دیگر مشکالت قلبی و عروقی قرار 

دارند. تعدادی از مواد شیمیایی  خطرناک در مبل  وجود 
دارد. این سموم به اشکال مختلف سرطان بوجود آورده، 
چرخه هورمون ها را  مختل و  در قدرت یادگیری 
اختالل  ایجاد می کنند . بسیاری از این مواد شیمیایی  
با حجم باال در مبل ها یافت می شود.  فرمالدئید یک 
ماده شیمیایی آلی فرار است که می تواند باعث سوزش  

چشم و گلو شود، عالوه بر  آن سبب آبکی  شدن چشم، 
حالت تهوع و مشکالت تنفسی دیگر نیز می شود. 
مبلمان ها حاوی تعدادی از مواد شیمیایی مضر  هستند 
که  اگر بسوزد دود خطرناکی تولید می کند. فوم پلی 
یورتان که به عنوان الیه برای بسیاری از مبل ها استفاده 
می شود،  حاوی مواد شیمیایی مانند ایزوسیانات نیز است.

5 راه آسان برای سم زدایی روزانه

مقدار  نوشیدن  آب:  زیادی  مقدار  نوشیدن   -1
به دفع سموم اضافی  زیادی آب در طول روز 
بدن شما کمک می کند 2- خوردن غذاهای 
تازه: غذاهای تازه دارای ویتامین ها و مواد معدنی 
است که در سالمت بدن و از بین بردن سموم 
موثر است 3- ورزش: باید ورزش کنید تا هم 

قلب سالمی داشته باشید و هم  سموم را از طریق 
عرق  بیرون کنید و هم اینکه اکسیژن تاره را به 
بدن برسانید 4- خواب خوب: باید صبح زود بیدار 
بشوید چون صبح بدن می تواندسموم را، از طریق 
حرکات روده از بین ببرد. اگر آن را نگه دارید 
یا به تاخیر بیاندازید سموم جذب شده و شدت 
آن افزایش میابد 5- تمیز کردن بدن: در زمان 
استحمام بدن به خوبی تمیز و سم زدایی می شود.

مواد شوینده را باهم مخلوط نکنید!

مواد تشکیل دهنده شوینده ها،  شیمیایی هستند 
با هم می تواند برای سالمت  آنها  که مخلوط 
زیان آور باشد. روی آنها نوشته شده که این مواد 
شوینده چه ترکیباتی دارد و حتما روی آن نوشته 
که از مخلوط مواد شوینده های مختلف بپرهیزید 
چون  گازهای خطرناک بوجود می آید. مثال آب 

ژاول و اسید زمانی که  با هم مخلوط می شوند 
دی کلر آزاد می کنند که گاز تحریک کننده راه های 
مخاط  سوزش  سبب  می تواند  و  است  هوایی 
حلق، بینی و چشم ها شود. این موضوع در مورد 
کف شوها، شیشه شوها، دئودورانت  و ... هم صدق 
آزاد  ترکیب، گازهایی  اثر  این مواد در  می کند. 
می کنند که در فضای خانه پراکنده شده و آثار 
سوء آن هنوز بر سالمت مشخص نشده است.

تجربه سالمتی با سیب زمینی درمانی

1- دارویی برای از بین بردن تورم 2- پوست 
بدن را جوان می کند 3- داروی بیماریهای قلبی 
سیب  مفاصل)مخلوط  التهاب  و  درد  رفع   -4
زمینی خام با روغن زیتون یک مرهم مفید برای 
درمان مفاصل دردناک( 5- مخلوط سیب زمینی 
با جوشانده گیاهان کوفتگی ها را بهبود می بخشد 

6- مصرف آب سیب زمینی خام درمان کننده 
انواع زخم های معده و روانی مزاج 7-استفاده از 
رنده شده آن برای رفع ورم و ترک های ناشی 
از سرما 8- پودر سیب زمینی رنده و خشک شده 
تسکین کننده سوختگی های بدن و رفع خراش 
های سطحی پوست 9- مخلوط عسل و سیب 
زمینی خام رنده شده برای رفع چروک و لکه های 
پوستی ناشی از افزایش سن نیز بسیار مفید است.

درمان گرفتگی بینی با این روش ها

به  )استفاده  نمک  و  آب  محلول  مصرف   -1
مصرف   -2 بینی(  اسپری  و  قطره  صورت 
نوشیدنی های گرم و یا حمام آب گرم 3- یک 
قاچ پیاز را بریده و آن را بو بکشید. پیاز مثل یک 
کاتالیزور برای پاکسازی بینی عمل می کند 4- 
سرتان را در باالی یک کاسه پر از آب جوش 

قرار دهید و یک حوله روی سرتان بیندازید تا 
بخار در محوطه جمع شود 5- غذاهای ادویه 
دار بخورید. خوردن غذاهای تند و ادویه دار مثل 
غذاهای فلفلی مجاری بینی را پاک می کند 
کارایی خوبی  این مورد  در  قهوه  یا  چای   -6
دارند. هم چنین بخار حاصل از این نوشیدنی 
های داغ به کاهش مخاط بینی کمک می کند 
7- نوشیدن چای سبز  8- ورزش را فراموش نکنید. 

ملزوماتی که باید در کیت 
کمکهای اولیه باشد

1- باند، گاز و  پد زخم 2- بانداژ 3- ضد عفونی 
کننده ها)مثل  نئوسپورین، دتول و ساولن( 4- پنبه 
5- دستکش التکس 6- قیچی، تیغه و موچین 
7- الکل، دستمال مرطوب  و ضدعفونی کننده 
8- دماسنج 9- داروهای تجویزی)آنتی بیوتیک 

و یا داروهای دیگر  مثل  اسپری های آسم و 
...( 10- داروهای  OTC: مانند آنتی هیستامین 
، گلودرد و سرما خوردگی،   ها، ضد اسهال ها 
قطره چشمی استریل و ... 11- داروهای  مسکن: 
...( 12- کرم و پمادها  )استامینوفن، آسپیرین و 
هیدراسیون  الکترولیت،  پودر  ماسک 14-   -13
نمکها )ترکیبی از از سدیم، پتاسیم، کلسیم و منیزیم( 
15- لیست تماس های اضطراری )پزشک و ...(

خطرات مبل برای سالمتی 

گره کور پرونده قتل بردیای 5 ساله، با اعتراف پرستار حسود باز شد 

جام جم- زن پرستار که پسر پنج ساله کارفرمایش را قربانی حسادت و تنفر کرده بود، بعد از دو ماه سکوت به این جنایت اعتراف کرد. 
بردیای پنج ساله نهم تیر امسال از خانه شان در یکی از محله های روستایی کالردشت خارج شد و بازنگشت. خانواده اش با طوالنی شدن 
غیبت پسربچه با حضور در پلیس آگاهی شهر کالردشت مازندران، گم شدن او را گزارش کردند اما با گذشت 18 ساعت از این ماجرا، جسد 
او در نزدیکی رودخانه سردآبرود در غرب مازندران با دست و پای بسته داخل کیسه ای پالستیکی کشف شد. پزشک جنایی با بررسی جسد 
اعالم کرد چند ساعت از قتل می گذرد و علت مرگ خفگی است. با کشف این جسد، ماموران به تحقیق از خانواده مقتول پرداختند. که در 
ادامه تحقیقات به پرستار مادربزرگ بردیا مشکوک شدند. با بازرسی خانه او، لباسی با لکه های خون کشف شد. با آزمایش لکه های خون 
مشخص شد این لکه ها با گروه خونی مقتول مطابقت دارد. همین سرنخ گره کور پرونده را باز کرد. زن متهم به قتل، درباره انگیزه اش از این 
جنایت به پلیس گفت: من برای پرستاری از مادربزرگ بردیا به خانه شان می رفتم. آنها وضع مالی خوبی داشتند و خانواده ما بسیار فقیر بود و 
نمی توانستم آنچه پسرم از من می خواست برایش فراهم کنم. بردیا همه چیز در زندگی اش داشت. بنابر این سرانجام تصمیم به قتل بردیا گرفتم. 
روز حادثه او را به انباری کشاندم و هولش دادم که پس از برخورد به چارچوب فلزی در، کف انباری افتاد. بعد با روسری ام خفه اش کرده و با همان 
دست و پایش را بستم و به خانه ام بردم. لباس های خونی ام را عوض کردم. نیمه  شب جسد بردیا را در کیسه ای گذاشتم و به رودخانه انداختم.

توقیف اتوبوسی حامل کاالهای فاقد مجوز حمل
در شهرستان نهبندان

30میلیون  کشف  از  نهبندان  شهرستان  انتظامي  فرمانده 
ریال کاالی قاچاق در این شهرستان خبر داد. به گزارش 
گفت:  پلیس، سرهنگ غالمرضا شاهوردی  پایگاه خبري 
روز دوشنبه مأموران انتظامی شهرستان هنگام گشت زني و 
کنترل محورهای عبوری به یک دستگاه اتوبوس مشکوک 
شدند و خودرو را جهت بازرسی متوقف کردند، که در بازرسي 
از خودرو 400کیلوگرم برنج خارجی و 90کیلوگرم پارچه قاچاق 
کشف شد. وی تصریح کرد:کارشناسان ارزش ریالي کاالی 
قاچاق کشف شده را 30میلیون ریال برآورد کردند که در این 
رابطه خودرو توقیف و متهم به مراجع قضائی معرفی شد.

پوشش نوین گلخانه بافته شده از الیاف پلی اتیلن 
مقاوم در برابر طوفان و آفتاب ، قابل دوخت به ابعاد دلخواه

 ) یک بار تجربه   یک عمر آسایش(
انواع گیره بوته و نخ های جدید بوته پیچی با قیمت باورنکردنی

09351564566-09159653080

تجهیزات گلخانه ای 

پـارس

ایـزوگام شرق  
بخشی

آدرس: میدان توحید

09155622050 -32442331

پیش دبستانی رضــوان
  )با 8 سال سابقه ( زیر نظر مرکز اختالالت یادگیری در استان 

پذیرش دوره سنی 2 تا 4 سال ویژه کالس های هنری

 به صورت تمام وقت و 4 تا 6 سال ویژه پیش دبستانی 
با ما آینده فرزندان تان را تضمین نمایید 

آدرس : طالقانی 11 پالک 9     تلفن: 32222941

شهریه ماهیانه فقط 75000 تومان

داخل و خارج شهرهمراه: 1120 561  0915   خراشادی

کاهش سرویس های بار 
با یک سرویس ایسوزو

حمل بار و اثاثیه منزل    با ایسوزو چادردار و کارگر ماهر 

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

     نبش انقالب 6- شهر یاری       3778-32229117  164 0915    

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
ایزوگام  شفیعی آسفالت )محوطه و پشت بام( و  قیرگونی

 32225494 - 09151630283   صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

خشکشویی باران
 شستشوی انواع البسه، روتختی، روفرشی و...  شستشوی پتو و پرده به همراه باز و بست
آدرس: خیابان 15 خرداد - 22 بهمن 1   تلفن: 09157212188- 32448187

از درب منزل
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از برگزاری تظاهرات محکومیت جنایات رژیم آل خلیفه تا ورود پیکر 3 شهید در استان

تسنیم- شورای هماهنگی تبلیغات اسـالمی استان در اطالعیه ای مردم والیتمدار و همیشه در صحنه استان را به شرکت در مراسم تظاهرات سراسری محکومیت علیه جنایات خصمانه 
رژیم دیکتاتور آل خلیفه دعوت کرد. این تظاهرات سراسری پس از اقامۀ نماز دشمن شکن جمعه این هفته )نوزدهم شهریورماه( در تمامی میعادگاه های نماز جمعه استان برگزار می شود. 

الزم به ذکر است پیکر مطهر سه شهید واالمقام همزمان با روز عرفه 21 شهریور ماه جاری وارد استان خواهد شد و به شهرهای بیرجند، طبس و قائن منتقل می شود.
چهارشنبه * 17 شهریور 1395 * شماره 3598

7
رشد قابل توجه

اقامت گردشگران خارجی در استان

اقامتي   واحدهاي  صنفي  انجمن  رییس  برزجی- 
گردشگران  اقامت  توجه  قابل  رشد  از  استان 
اقامتی خبر داد. معینی فرد  خارجی در واحدهای 
در گفت وگو با خبرنگار آوا افزود: سال گذشته 700 
مهمان و گردشگر خارجی در استان اقامت داشتند 
که این رقم در 4 ماهه ابتدای امسال به 300 نفر 
رسید و نشان از رشد حضور گردشگران خارجی در 
این گردشگران  اینکه  بیان  با  است.  وی  استان 
از کشورهای آلمان، چین، کره جنوبی و ژاپن در 
استان مهمان بوده اند یاد آور شد: این گردشگران 
بیشتر با نگاه اقتصادی وارد استان شده و از جاذبه 
های گردشگری و اقتصادی استان بازدید کرده اند.  
با اشاره به ظرفیت های خراسان جنوبی در  وی 
با فراهم سازی  امید است  افزود:  جذب گردشگر 
بیشتر  رشد  شاهد  پس  این  از  مناسب  بسترهای 

حضور گردشگران خارجی در استان باشیم.

مسئوالن زمینه کارآفرینی را
برای دانشجویان فراهم کنند

تأکید  با  استان  در  ولی فقیه  نماینده  تسنیم- 
برای  را  کارآفرینی  زمینه  مسئوالن  اینکه  بر 
مزیتهای  از  گفت:  سازند  فراهم  دانشجویان 
آموزشکده های فنی و حرفه ای همراه بودن علم 
با عمل است زیرا اگر علم فقط تئوری باشد فایده 
چندانی ندارد. آیت اهلل عبادی در دیدار با رئیس و 
شنیدن  با  بیرجند  حسام  ابن  دانشکده  مسئوالن 
این  انتقال  قول  حسام  ابن  آموزشگاه  مشکالت 

مشکالت را به مسئوالن استانی و کشوری داد.

خواص اهل سنت و تشیع
افسران جنگ نرم هستند

نمایندگی  هماهنگ کننده  معاون  تسنیم- 
گفت:  استان  انصارالرضا)ع(  سپاه  در  ولی فقیه 
امروز رهبر معظم انقالب مسئله تهاجم و غارت 
فرهنگی را هشدار می دهند و خواص اهل سنت 
و تشیع افسران جنگ نرم هستند. حجت االسالم 
اکبرپور در همایش علمای اهل سنت شهرستان 
ضمن  منا  فاجعه  سالگرد  مناسبت  به  درمیان 
گرامیداشت یاد و خاطره شهدای منا اظهار کرد: 
باشند  باید هوشیار  زمان  از  برهه  در هر  خواص 
و عمل  دهند  روز تشخیص  اساس مسائل  بر  و 

کنند. مولوی حسینی از علمای اهل سنت شهر 
طبس مسینا نیز در این مراسم دین اسالم را دین 
رأفت، اخوت و مهربانی دانست و افزود: علمای 
در  امروز  که  کشتارهایی  با  تشیع  و  سنت  اهل 
کشورهای اسالمی اتفاق می افتد مخالف هستند.

جاری شدن آب در  35 قنات استان

استان  روستاهای  در  قنات   35 سیما-  و  صدا 
آنها جاری شد.  به همت بسیج مرمت و آب در 
رئیس بسیج سازندگی استان با بیان اینکه مرمت 
قنات ها بر اساس تفاهمنامه بین این سازمان با 
اکنون  هم  و  شروع  پارسال  از  کشاورزی  جهاد 
پایان یافت عنوان کرد: در این مرحله از مرمت 7 
هزار متر از طول  قنات ها الیروبی شد. زهرایی 
افزود: برای مرمت این رشته قناتها 8 میلیارد و 
500 میلیون ریال هزینه شد تا آب آشامیدنی و 

کشاورزی هزار و 500 خانوارتامین شود.

شهرستان بیرجند بیشترین
آمار بی سواد را در استان دارد

تسنیم- رئیس اداره سوادآموزی اداره کل آموزش 
و پرورش استان با بیان اینکه تاکنون در آموزش 
کردیم  جذب  را  بی سواد  نفر   180 خارجی  اتباع 
گفت: شهرستان بیرجند بیشترین تعداد بی سواد را 
در استان دارد. احمدنژاد در جلسه شورای آموزش 
و پرورش شهرستان بیرجند اظهار کرد: به ازای 
هر بی سواد یک میلیون تومان هزینه می کنیم و 
است. تومان  هزار  نقاط 850  دیگر  در  مبلغ  این 

فرماندار شهرستان بیرجند نیز در این جلسه با بیان 
و  بیرجند  محدوده  در  درس  کالس   263 اینکه 
افزود:  دارد  استان وجود  اطراف روستاهای مرکز 
دارد  فعلی کاستی هایی وجود  به شرایط  توجه  با 

که باید با کمک والدین و ورود خیران حل شود.

افزایش 5 درصدی بازرسی
از واحدهای صنفی شهرستان قاینات

و  معدن  صنعت،  اداره  رئیس  مقدم-  دادرس 
تجارت شهرستان قاینات گفت: میزان بازرسی از 
واحدهای صنفی شهرستان قاینات در پنج ماهه 
 5 قبل  سال  مشابه  مدت  به  نسبت  امسال  اول 

درصد رشد داشته است.

بخشی از خانه ی تاریخی سلطانی
»موزه مردم شناسی و مشاهیر« مرمت شد

به  متعلق  که  سلطانی  خانه  بنای  کاری- 
قاینات  بزرگان  و  مالکین  از  یکی  خانواده ی 
اعتبارات  محل  از  جاری  سال  در  بوده است، 
اضطراری سال 1394، مرمت شد. عباسی رییس 
اداره میراث فرهنگی شهرستان قاینات گفت: این 
آثار ملی  با شماره ی ثبت 4807 در فهرست  بنا 

کشور به ثبت رسیده است.

زرشک و عناب استان
روی تابلوی بورس

حسینی- مدیر عامل شرکت نگین شهر کاج و یکی 
از اعضای کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی 
اتاق بازرگانی با بیان اینکه امسال یکی از کارهای 
مهم این شرکت، ایجاد بورس برای زرشک و عناب 
بوده است عنوان کرد: طی چند روز گذشته در این 
زمینه به نتیجه قطعی رسیدیم و منتظر پذیرش برای 
ایجاد تابلوی بورس آن هستیم. بیکی در گفت و 
گوی اختصاصی با آوا بیان کرد: این شرکت تنها 
ترمینال تخصصی ضبط و فرآوری زرشک و عناب 
استان است که اخیر در جلسه ای با تعاون روستایی 
هزارتن زرشک و 500 تن عناب را پیش خرید کرده 
بود. وی ادامه داد:  این مقدار یک ششم تولید استان 
است و تمام هزینه ها را به تنهایی تقبل کردیم اما 
این  نتوانستیم  دلیل وجود واسطه ها  به  متاسفانه 
مقدار را دریافت کنیم. وی همچنین از کمبود فضا 
برای خشک کردن زرشک سخن گفت و افزود: در 
شهرک صنعتی سوله های خالی زیادی وجود دارد 

که می توان از آن ها برای این کار استفاده کرد.

شرکت »بیمه ما« سرپرستی استان
افتتاح شد 

 
خراسان  سرپرستی  ما”  “بیمه  شرکت  راستی- 
در  عامل  مدیر  معاون  قربانی  حضور  با  جنوبی 
فتاحی  ما،  بیمه  بازار  توسعه  و  فروش  شبکه 
شعبه  مسئول  اسماعیلی  انسانی،  منابع  معاون 
استان  بانک ملت  معاونان شعب  و  استان، مدیر 

و مدیران سایر بیمه ها روز دوشنبه افتتاح شد.

هشدار مدیر  آبفار بیرجند:
عمر انشعابات بیرجند پایان یافت!

مالئی- مدیر امور آب و فاضالب بیرجند بیان کرد: 
با  های  لوله  به  مربوط  اتفاقات  درصد   67 حدود 
جنس پلی اتیلن و در انشعابات بوده که این موضوع 
بیانگر فرسودگی و پایان عمر انشعابات پلی اتیلن و 
نیاز فوری به انجام عملیات نوسازی برای کاهش 
اتفاقات و هدررفت آب می باشد. سید علی هاشم 
آبادی عنوان کرد: در پنج ماهه نخست امسال تعداد 
3هزار و 108 مورد اتفاق در شهر بیرجند بررسی شده 
که از این تعداد 134 مورد مربوط به خطوط اصلی، 
276  مربوط به خطوط فرعی،2هزار و 694 مورد در 
انشعابات و 4 مورد در خطوط انتقال بوده است. وی 
افزود: این تعداد در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 
3 درصد کاهش داشته است. به گفته وی که تعداد 
انشعابات فرسوده در شهر بیرجند حدود 31هزار بوده 
که با نوسازی حدود9هزار  انشعاب تعداد اتفاقات به 

کمتر از 50 درصد کاهش خواهد یافت.

نمایشگاه های فصلی
اصناف را با چالش مواجه کرده است

مهر- رئیس اتاق اصناف استان با اشاره به برپایی 
این  کرد:  بیان  بیرجند،  در  فصلی  نمایشگاه های 
نمایشگاه ها، اصناف را با مشکالتی اعم از رکود 
در  یزدان شناس  است.  کرده  مواجه  فروش  بازار 
دیدار با نماینده ولی فقیه در استان با بیان اینکه 
48 اتحادیه صنفی در بیرجند وجود دارد، افزود: 
در حال حاضر بالغ بر 12 هزار واحد صنفی در این 

شهرستان فعالیت می کنند.

اجرای طرح ملی
»یک ساعت با محیط بان در مدرسه«

 
غالمی- طرح ملی یک ساعت با محیط بان در 
مدیرکل  آرامنش  شود.  می  اجرا  استان  مدارس 
از  گفت:  جنوبی  خراسان  زیست  محیط  حفاظت 
ابتدای سال تحصیلی 95 همزمان با سراسر کشور 
شناخت  و  دانش آموزان  آشنایی  برای  طرح  این 
مدیریت  تحت  مناطق  و  بانان  وظایف محیط  از 
استان، با ضرورت جلب مشارکت آگاهانه آنها در 

حفاظت از محیط زیست اجرا می شود.

40 میلیارد ریال برای خدمات رسانی
به عشایر استان اختصاص یافت

ایرنا - مدیرکل امور عشایری استان گفت: امسال 
دارایی و سرمایه ای  از محل ماده 180 و تملک 
مبلغ 40 میلیارد ریال بودجه برای خدمات رسانی به 
عشایر استان اختصاص یافته است. قوسی افزود: اگر 
این مبلغ به صورت کامل اختصاص یابد مشکلی در 

ارائه خدمات رسانی به عشایر نخواهیم داشت.

شرکت بیش از 500 مددجو در پایگاه های 
اوقات فراغت کمیته امداد بیرجند

فارس- سرپرست کمیته امداد امام خمینی بیرجند 
در مراسم اختتامیه کالس های اوقات فراغت ترم 
از 500  تابستان کانون شهید آوینی گفت: بیش 
مددجوی شهرستان بیرجند در پایگاه های اوقات 

فراغت شهرستان شرکت کردند.

مالئی- صبح دیروز کارگروه توسعه صادرات 
و شورای ساماندهی مبادالت مرزی استان در 
سالن جلسات معاونت اقتصادی و توسعه منابع 

انسانی استانداری برگزار شد.
فخر رئیس سازمان بازارچه های مرزی استان 
عنوان کرد: 28متقاضی برای فروش خدمات در 
بازارچه مرزی ماهیرود اعالم آمادگی کرده اند.

وی ادامه داد: اولویت با پیمانکارانی است که 
توان اجرایی باالیی داشته باشند، تامین نیروی 
انسانی از مرزنشینان تامین کنند و حساب های 

مالی شفاف و قابل دسترس داشته باشند.
رئیس سازمان بازارچه های مرزی گفت: از هر 
خودرو ایرانی برای ورود به بازارچه 4هزار تومان 
و خودرو افغانستانی 10هزار تومان دریافت می 
برای  برآورد هایی که  افزود: طی  شود. فخر 
دادیم  انجام  ماهیرود  مرز  در  خدمات  فروش 

ساالنه 600 میلیون تومان است.

سود عوائد مرز ، مال مرزنشین است 
سنجری مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
نیز بیان کرد: مرز متعلق به مرزنشینان است 

پس کار را به خودشان واگذار کنید.
وی ادامه داد: در دوره های گذشته پیمانکاران 
قبلی نتوانستند کار را به خوبی انجام دهند و اگر 
این کار از مرزنشینان گرفته شود چیزی برای 

درآمد زایی آنها باقی نخواهد ماند.
 در این شورا واگذاری خدمات در بازارچه مرزی 
ماهیرود از طریق مزایده بین شرکت تعاونی 

های مرزنشین استان مصوب شد

4 میلیارد و  200 میلیون تومان
سود فروش سوخت

دومین دستورکار ارائه گزارش عملکرد شرکت 
فروش  درباره  استان  مرزنشین  های  تعاونی 
سوخت و درآمد حاصل از آن بود که موهبتی 
مدیرکل اموراقتصادی استانداری نیز بیان کرد: 
مرزنشینان از 4میلیون لیتر سوخت 614میلیون 
داد:  ادامه  وی  اند.  کرده  درآمد کسب  تومان 
24میلیون لیتر دیگر از سال 94 تا ابتدای مرداد 
به شرکت تعاونی مرزنشینان واگذار شده که از 
فروش آن 4 میلیارد 200 میلیون تومان در آمد 
کسب شده است و به 7هزار و 656 هزار خانوار 

مرزنشین تعلق گرفته است.

موهبتی یادآور شد: از 2 میلیاردتومان دیگری از 
این درآمد نیز به هر خانوار مرزنشین 550 هزار 
تومان می رسد که امیدواریم در اسرع وقت و در 
کمتر از یک ماه به حساب افرادی که در این 
فاصله از مرز زندگی می کنند واریز شود. وی 
بیان کرد: متولی تعیین آمار مرزنشینان سازمان 

صنعت و معدن است که از شعاع 25کیلومتری 
مرز خانواده های مرزنشین تعیین می شوند. 

نیز گفت:  اتحادیه مرزنشینان  اسدزاده رئیس 
باید  و  نیست  واقعی  افراد مرزنشین  آمارهای 

پایش میدانی صورت گیرد.
مرزنشینان  سوخت  گرفتن  برای  افزود:  وی 
دستگاه های اجرایی ما را تهدید و توهین کردند 
کارفروش  توانید  نمی  شما  که  گفتند  می  و 

سوخت را انجام دهید اما ما توانستیم.

هرسه ماه یک بار
آمارها پایش می شود

حسنی مقدم مدیرکل دفتر سیاسی ، امنیتی 
استانداری نیز با توضیح درباره کارگروه ویژه 
مرز بیان کرد: استاندار تاکید کرده است که 
هر سه ماه یک بار پایشی درمورد آمارهای 
مرزنشینان انجام شود. وی خاطرنشان کرد: 
در آن کارگروه توزیع 2میلیارد تومان ذکرشده 

هم مصوب شده است.

طراحی سایت بازارچه مرزی ماهیرود
آغاز شد

با  ماهیرود  مرزی  بازارچه  سایت  طراحی 
کار  دستور  سومین  هکتاری   25 مساحت 
جلسه بود که مصوب شد با همکاری دفتر فنی 
های  بازارچه  سازمان  و  استانداری  اقتصادی 
ابتدای  طراحی  و  شود  گرفته  مشاوره  مرزی 

آن را انجام دهند. حسینی معاون سازمان حمل 
و نقل و پایانه ها نیز بیان کرد:در تمام استان 
که  دارد  وجود  خدماتی  فرهنگی  24مجتمع 
5مجتمع از سربیشه تا مرز طراحی شده است.

وی ادامه داد: تا ماه آینده مجتمعی در نقطه 
صفرمرزی افتتاح می شود.

هرگونه ساخت و ساز
از مرز تا شعاع 25کیلومتر باید

از مرزبانی استان استعالم گرفته شود
سرهنگ حیدری جانشین فرماندهی مرزبانی 
استان نیز درباره ساخت و ساز در مرز توضیح 
داد: ورود بخش خصوصی به ساخت و ساز ها 
باید مراحل خود را طی کند. وی تاکید کرد: 
بلکه  نیست  استانی  مرز  یک  مرزماهیرود 
با  باید  اقدام  هرگونه  که  است  مرزکشوری 

شورای امنیت ملی هماهنگ شود.
جانشین فرماندهی مرزبانی استان گفت: فعالیت 
مجمتع مرجان شمال خارج از اختیارات مرزبانی 

است و باید با رده های باال هماهنگ شود.
تا  مرز  از  ساز  و  هرگونه ساخت  مصوب شد 
استعالم  استان  مرزبانی  از  25کیلومتر  شعاع 

گرفته شود تا مشکل امنیتی نداشته باشد.

احتمال افزایش 4 درصدی
مالیات مرزنشینان !

از  یکی  مرز  در  مرزنشینان  فروشی  خرده 
دستورکار های مهم این جلسه بود که سفرنیا 
کرد:  بیان  نیز  استان  گمرکات  فنی  معاون 
مرزنشینان می توانند با کارت الکترونیک 41 
قلم کاال خرید و فروش کنند. وی از 4 درصد 
افزایش مالیات مرزنشینان خبرداد و گفت: هنوز 
مشخص نیست که آیا مرزنشینان استان هم 

شامل این قانون می شوند یاخیر ؟!
شهرکی رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت 
و  توسعه صادرات  دبیرکارگروه  عنوان  به  که 
شورای ساماندهی مرز استان است با اشاره به 
نامعلوم بودن این عوارض گفت: هرچه سریعتر 
علت این افزایش عوارض را تعیین تکلیف کنید 
و منتظر ابالغ مرکز نمانید و برای خرده فروشی 

هم اقدامات اولیه را انجام دهید.
تصمیمات  از  یکی  شورا  اعضای  گفته  به 
گرفته شده،  مرز  ویژه  کارگروه  در  خوبی که 
نگرفتن عوارض از فروش محصوالت داخلی 
در مرز است که این موضوع موجب تاسیس 
شرکت های صادراتی از استان های دیگر در 
خراسان جنوبی شده است و به توسعه صادرات 
استان کمک ویژه ای می کند. مصوب شد با 
همکاری تعاونی مرزنشینان اقدامات اولیه خرده 
فروشی طبق ضوابط قانونی انجام شود.       

تاسیس پایگاه بهداشتی
در سربیشه نیازمند130میلیون

یکی دیگر از دستورکارهای خوبی که به نفع 
می  توریست  جذب  به  منجر  و  مرزنشینان 
شود تاسیس پایگاه بهداشتی درمانی در مرز و 
سربیشه است که مهدی زاده معاون بهداشت 
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند نیز توضیح داد: 
متاسفانه پزشکان تمایلی برای کار در مرز را 
ندارند. وی با اشاره به اینکه دستگاه حکومتی 
نمی تواند در مرز ساختمان تأسیس کند افزود: 
وزارت  از  سربیشه  در  اورژانس  پایگاه  مجوز 
ساخت  افزود:  وی  است.  شده  اخذ  بهداشت 
پایگاه بهداشتی در سربیشه 130میلیون تومان 
اعتبار نیاز دارد که امسال به علت کمبود بودجه 

نمی توانیم آن را انجام دهیم.
مرزی  های  بازارچه  سازمان  رئیس  فخر 
استان نیز دراین باره افزود: پایگاهی در اختیار 
 هالل احمر استان وجود دارد که اگر این نهاد 
نمی خواهد فعالیت داشته باشد به ما اعالم کند 

تا به بخش خصوصی واگذار کنیم.

رفت و آمد در مرز
فقط با پاسپورت مجاز است

سرهنگ حیدری جانشین فرماندهی مرزبانی 
استان نیز درباره ورود و خروج از مرز ماهیرود 

عنوان کرد: همه کسانی که از مرزماهیرود وارد 
یا خارج می شوند از پاسپورت استفاده می کنند. 
بازارچه  در  نفر   6 که  کاری  کرد:  تاکید  وی 
برای  نفر  از 90  بیش  انجام دهد  باید  مرزی 
تامین امنیت انجام می دهند و این بیشتر از 

وظایف تعهد شده مرزبانی است.

تکمیل زیرساخت های ارتباطی مرز 
نیازمند زمین !

متر  هزار   2 تعیین  دستورکار  چهارمین 
برای  ارتباطی  های  زیرساخت  تامین  برای 
مرزماهیرود اعالم شد و موهبتی معاون امور 
اقتصادی بیان کرد: شرکت زیرساخت ها نامه 
ای به استانداری مبنی برای مقدار زمین مورد 
مرزبانی  همکاری  با  مکان  جانمایی  و  نیاز 

استان مشخص کند.
مصوب شد استانداری پیگیر 2هزار مترزمین 
برای تامین زیرساخت ها از منابع طبیعی باشد.

اعالم آمادگی مرزنشینان
برای ساخت آزمایشگاه استاندارد

آخرین دستورکار تاسیس آزمایشگاه استاندارد 
در مرز اعالم شد که این آزمایشگاه به علت 
نبود متقاضی و به علت نبود صرفه اقتصادی 
در  که  بود  بالتکلیف  برای بخش خصوصی 
همین جلسه با اعالم آمادگی تعاونی مرزنشینان 
استان مصوب شد اداره کل استانداردتجهیزات 
آن را تامین کند و این تعاونی به عنوان بخش 

خصوصی ساختمانش را بسازد.

حاشیه: تاخبرنگار ان نباشد
مدیران دیده نمی شوند !

متاسفانه به علت نبود صندلی و جایگاه ویژه 
تعدادی از خبرنگاران نتوانستند کارخود را انجام 
دهند و جلسه را ترک کردند و وقتی از مسئوالن 
برگزاری جلسه و استانداری در خواست صندلی 
مناسب کردیم گفتند: شما زیاده خواه هستید 
خبرنگاران باید درهر موقعیت بنویسد و محل 
جایگاه خبرنگاران پشت سرمدیران است چون 
مدیران به شما ها ارجعیت دارند.متاسفانه در 
هیچ یک از سالن های معاونت های استانداری 
و  میکروفن  مانند:  صوت  و  مناسب  صندلی 
بلندگو برای حاضران پیش بینی نشده است.      

 در کارگروه توسعه صادرات برنقش کلیدی مرزنشینان در توسعه منطقه تاکید شد:

مردم آبادگران مرز

نماینده ولی فقیه در استان با اشاره به مشکل 
در  باید  مسئوالن  گفت:  جامعه  در  بیکاری 
و  بردارند  گام  پایدار  اشتغال  ایجاد  راستای 
مخصوصًا  و  کوچک  شهرهای  مردم  برای 

روستاییان شغل ایجاد کنند.
 به گزارش تسنیم، آیت اهلل عبادی در دیدار با 
امام جمعه و جمعی از مسئوالن شهر سه قلعه 
اظهار کرد: اگر در روستاها شغلی ایجاد شود 

تا مردم بتوانند از طریق آن کسب درآمد کنند 
دیگر مجبور به مهاجرت نخواهند شد که این 
امر نیز امنیت در مرزها، روستاها و شهرهای 

حاشیه ای کشور را تضمین می کند.
وی با اشاره به اقتصاد مقاومتی عنوان کرد: 
راه اندازی صنایع سبک و کوچک در روستاها 
جزو برنامه های تحقق اقتصاد مقاومتی است 
از این رو برای ایجاد کارگاه های زودبارده و 

تولیدی کوچک در روستاها بیشتر تالش شود.
عبادی با تأکید بر اینکه یک نماینده در زمینه 
امور اجرایی دخالتی ندارد ادامه داد: مشکالت 
سایر  با  که  جلساتی  در  را  قلعه  سه  شهر 
طبق  اما  شد  خواهم  متذکر  دارم  مسئوالن 
قانون نماینده ولی فقیه در امور اجرایی دخالتی 
ندارد و فقط وظیفه یادآوری و پیگیری را دارد.

عنوان  ادامه  در  استان  در  ولی فقیه  نماینده 

سر  پشت  مسئوالن  و  مردم  همه  اگر  کرد: 
رهبری حرکت کنند و طبق منویات ایشان 
عمل کنند همه مشکالت کشور حل می شود 
چرا که مقام معظم رهبری با احاطه مکتبی 
بسیار  احاطه  دارند  که  فکری  و  فلسفی  و 
کرد:  تصریح  عبادی  دارند.  امور  بر  خوبی 
مردم هوشیار ایران باید در زمان انتخابات از 
همه امور شخصی، نفسی و حزبی و گروهی 

بگذرند تا انتخاب درستی را انجام دهند که 
این هم به نفع مردم و هم به نفع کشور است.

مسئوالن در راستای ایجاد اشتغال پایدار گام بردارند
نماینده ولی فقیه در استان: 

تحلیل وضع مسکن در نشست فعاالن ساختمان

بخش  فعاالن  و  متعاملین  همایش  قوسی- 
در  دیروز  مسکن  بانک  همت  با  ساختمان 
شد.  برگزار  چی  قلم  های  همایش  سالن 
گفت:  شهرسازی  سازمان  رییس  جعفری، 
طبق مطالعات بواسطه هر 69 مترمربع ساخت 
وساز، یک شغل پایدار در جامعه ایجاد می شود 
و حدود 120 شغل در این فرآیند دخالت می 
کنند. همچنین 40 درصد مصرف انرژی کشور 
در ساختمان می باشد. وی ادامه داد اینها حاکی 
از اهمیت ساخت وساز است و در صورت فعال 
بودن ساخت وساز، فعالیت اقتصادی و به تبع 
آن رونق در جامعه ایجاد می شود. جعفری با 
اشاره به اینکه 90 درصد اقشار جامعه گران 
افزود: دهک  دانند  را مسکن می  ترین کاال 
را  درآمدشان  سال   80 باید  دو  و  یک  های 
کنار بگذارند تا صاحب مسکن شوند. وی به 
افزایش تسهیالت اعطایی از سال 92 اشاره 
کرد و عنوان کرد سود تسهیالت برای بافت 
سایرجاها  برای  و  درصد  به 8  فرسوده  های 
9.5 درصد کاهش یافته است. وی پیش بینی 
برسد.  به 12 سال  بازپرداخت  زمان  کرد که 
سود  یکنواختی  با  کشور  مختلف  مناطق  در 
تسهیالت روبرو هستیم که این مورد باتوجه 
مان  منطقه  در  جمعیت  پایداری  سیاست  به 
دانستن  مناسب  ضمن  وی  نیست.  درست 

که  فرسوده  های  بافت  برای  تشویقی  بسته 
کرد  عنوان  رسیده  شهر  شورای  تصویب  به 
این بسته باید در سایر جاها و علی الخصوص 
برای انبوه سازان در نظر گرفته شود. جعفری 
انبوه سازان که  افزود زمین های پیشنهادی 
و  زمین  سازمان  تاییدیه  با  شده  مشخص 

مسکن واگذار خواهد شد.

مردم جرات نمی کنند به شهرداری و 
نظام مهندسی مراجعه کنند

اربابی رییس اتحادیه مشاورین امالک عنوان 
مشاورین  مسکن،  کار  قسمت  اولین  کرد: 
بین  کرد  نشان  خاطر  وی  هستند.  امالک 
سالهای 89 و 90 در تولید مسکن اوجی داشته 
ایم و تعداد زیادی مسکن ساخته شده است و 
در یک سال 30 تا 50 واحد توسط انبوه ساز 
ساخته شد و بعد از آن کار ادامه پیدا نکرد و 
این برای انبوه ساز به فاجعه تبدیل شد که باید 
قضیه را جمع کنیم. وی ضمن انتقاد از سازمان 
نظام مهندسی و کاهش صدور پروانه ها گفت 
امروز پول وجود دارد ولی مردم جرات نمی کنند 
با افزایش نرخ گذاری ها به شهرداری و نظام 
مهندسی مراجعه کنند. وی توصیه کرد انبوه 
سازان به هیچ عنوان خانه ها را نگه ندارند تا 
گران شود و سپس بفروشند؛ بازار از این قیمت 

ها باالتر نخواهد رفت و امروز دیگر دالل و 
دالل بازی جمع شده است و بهترین فرصت 
بانک  رییس  است.پورقربانی  فروش  برای 
مسکن هم بیان کرد:  امروز بعد از 25 سال نرخ 
سود تسهیالت تک رقمی شده است و فرصتی 
است تا با حضور مشاورین، طرح های بانک 
مسکن تشریح شود. وی ادامه داد: درکشورهای 
اروپایی مشاور خریدار و مشاور فروشنده یک 
و  خریدار  مشاور  ایران  در  ولی  نیستند  نفر 
فروشنده، یکی است و این فرصتی است که 
به مشاورین امالک داده شده تا نقش مهمی را 
ایفا کنند. وی گفت: اگر مشاور امالک از روش 
های تامین مالی آگاه باشد میتواند کاری کند تا 
خریدار با یک سوم تا یک دوم پول خود مسکن 
بهتری را صاحب شود. وی به طرح تضمین 
معامالت فروش اقساطی  بانک مسکن اشاره 
کرد و گفت با این طرح افراد میتوانند با سرمایه 
کمتر معامله ای را انجام داده و بقیه هزینه را با 
گرو گذاشتن سند ملک، بانک برعهده میگیرد.

تمام حق الزحمه های دریافتی
طبق مصوبات مجلس بوده است

عنوان  مهندسی  نظام  رییس سازمان  توکلی 
کرد: در این جلسه هرکسی صحبتی را ایراد 
بهتر  پرداخت؛  بقیه  کردن  محکوم  به  کرد 
است به جایگاه همدیگر احترام بگذاریم. وی 

دریافتی  های  الزحمه  حق  تمام  داد  توضیح 
طبق مصوبات مجلس بوده و از تهران ابالغ 
شده است. عالوه بر آن 25 درصد برای عموم 
هویت  دارای  بافت  برای  و  ها  وساز  ساخت 
تخفیف  درصد   40 فرسوده(  )بافت  تاریخی 

خدمات در نظر گرفته ایم.
درآمد  میانگین   94 سال  در  کرد  اضافه  وی 

از محل خدمات مهندسی ماهیانه  مهندسان 
400 هزار تومان بوده و این در قیاس با درآمد 
انبوه  فروش  نرخ  درصد  و  امالک  مشاورین 
ساز عددی محسوب نمی شود. توکلی افزود 
العمر  مادام  مهندس  که  است  درحالی  این 
رئیس  دارد.  عهده  بر  را  ساختمان  مسئولیت 
اینکه اگر  با اشاره به  نظام مهندسی استان 
تمام هزینه های دریافتی صفر شود باز هم 
امروز سرمایه گذاری انجام نمی گیرد عنوان 

رکوِد  و  است  دیگر  جای  از  مشکل  کرد: 
مهندسی  نظام  های  هزینه  به  ربطی  امروز 

و شهرداری ندارد.
فاطمی از انبوه سازان، گفت واریز مبالغ هنگفت 
به شهرداری و نظام مهندسی و مجری ذی 

صالح و بیمه کار را سخت کرده است.
خود،  میلیونی   250 هزینه  به  اشاره  با  وی 
مبلغ  این  اگر  کرد  عنوان  پروانه  برای صدور 
امروز  کردم  می  گذاری  سرمایه  بانک  در  را 
سود  عوارضی،  پرداخت  بدون  توانستم   می 

تضمین شده دریافت کنم.
در  کرد:  عنوان  هم  دیگر  ساز  انبوه  خوشنام 
شهرداری فرقی بین انبوه ساز و سایر شهروندان 
نیست و درحالی که برای مِن انبوه ساز باید 
تخفیفاتی در نظر گرفته شود. نظام مهندسی 
میتواند با تقسیط هزینه ها به انبوه ساز کمک 
مهر  مسکن  واحدهای  از  خیلی  امروزه  کند. 
خالی است و رکود در بخش مسکن از تبعات 
ناشی از سیاست های غلط گذشته است. وی به 
مشاورین امالک انتقاد کرد که در بعضی موارد 

گواهی نامه ها خیلی کامل نیست.
وی در مورد قیمت گذاری ها هم اشاره کرد که 
مشاور حتما باید واحد مسکونی را ببیند تا نظر 
کارشناسی دهد و تنها با در نظرگرفتن محدوده 

نمی تواند نظر دهد.
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حضرت زهرا سالم ا... علیها فرمودند:
فجعل ا... اطاعتنا نظاما للملة و امامتنا أمانا للفرقة

خدا اطاعت و پیروی از ما اهل بیت را سبب برقراری نظم اجتماعی در امت اسالمی 
و امامت و رهبری ما را عامل وحدت و در امان ماندن از تفرقه ها قرار داده است.
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رهبر معظم انقالب : حوزه های علمیه 
و روحانیون فضای مجازی را بشناسند

انقالب  معظم  رهبر  خامنه ای  آیت ا...  حضرت 
گسترده  برنامه های  وجود  به  اشاره  با  اسالمی 
از  جوانان  و  مردم  دل  و  ذهن  انحراف  برای 
اصل دین، اولین و مهمترین وظیفه روحانیون را 
»مقابله با نقشه دین زدایی و عفت زدایی« خواندند 
و تأکید کردند: حوزه های علمیه و روحانیون باید 
فرصت  از  استفاده  و  مجازی  فضای  شناخت  با 
تبیین  را  اسالمی  مفاهیم  و  معارف  آن،  های 
کنند. حضرت آیت ا... خامنه ای با تأکید بر اهمیت 
»وظیفه شناسی« و »موقعیت شناسی« در کار تبلیغ 
و بیان مسایل دینی خاطر نشان کردند: اگر وظیفه 
به  درستی شناخته نشود، علم، تقوا و حتی شجاعت 

نیز اثر مثبت و مورد انتظاری نخواهد داشت.

روحانی پاسخی درباره فریدون نمی دهد

به  جریانات  برخی  گفت:  محالت  مردم  نماینده 
 دنبال این هستند تا دولت را مظلوم نشان دهند. 
آنها بدانند مردم هوشیارتر از این حرف ها هستند و 
آنچه در بحث حقوق ها  اتفاق افتاده است، چیزی 
جز غفلت دولت نیست. سلیمی به عدم پاسخگویی 
رانت  درباره  نمایندگان  نامه  جواب  در  روحانی 
تحصیلی »حسین فریدون« اشاره و عنوان کرد: 
کمیته  در  رئیس جمهور  برادر  موضوع  کماکان 
آموزش عالی در حال بررسی است. متأسفانه برادر 
رئیس جمهور برای حفظ آبروی دولت هم که شده 

است، موضع شفاف نمی گیرد.

 اظهارات هاشمی مصرف انتخاباتی دارد

معتقد  ایران  تاریخ  تدوین  و  مطالعات  دفتر  مدیر 
نیروهای  علیه  هاشمی  اخیر  اظهارات  که  است 
مسلح مصرف انتخاباتی دارد. سلیمی نمین با بیان 
اینکه اظهارات اخیر هاشمی با واقعیت های تاریخی 
مطابقت ندارد، گفت: واقعیت های تاریخی بیان گر 
این است که محدودیت های پس از جنگ جهانی 
دوم به دولت های مغلوب ) ژاپن و آلمان( تحمیل شد 
و این کشورها هرگز به صورت داوطلبانه این شرایط 
را نپذیرفتند. هاشمی رفسنجانی اخیراً گفته بود: »اگر 
می بینید آلمان و ژاپن این روزها محکم ترین اقتصاد 
دنیا را دارند، اینها بعد از جنگ جهانی دوم از اینکه 

نیروی نظامی داشته باشند، محروم شدند. 

احمدی نژاد هیچ وقت مجوز نگرفته است

سخنرانی های  درباره  تهران  استانداری  معاون 
از  ما  گفت:  شهدا  یادواره  بهانه  به  نژاد  احمدی 
برگزاری این جلسات اطالع پیدا می کنیم اما هیچ 
وقت نیامده اند که مجوز بگیرند. البته شاید از اول 
سال 5-6 جلسه جنبه انتخاباتی داشته و از سوی 

ایرنا - حاشیه نشینی در بیرجند به دلیل 17سال خشکسالی در روستاهای استان رو به افزایش است عکس روز یک جریان خاص بدون مجوز برگزار شده است.

ایران ملزم می شود که گروه های مقاومت 
را به عنوان تروریست بشناسد

نماینده مردم نجف آباد در مجلس گفت: با توافق 
گام  ها  غربی  خواسته  راستای  در   »F.A.T.F.«
برمی داریم. ابوترابی در واکنش به قصد دولت برای 
حضور ایران در توافق ».F.A.T.F«، گفت: اجرای 
گروه های  که  می کند  ملزم  را  ایران  توافق  این 
گروه های  به عنوان  را   حزب ا...  جمله  از  مقاومت 
توافق  این  اینکه  بیان  با  بشناسد. وی  تروریستی 
برای نظام بسیار خطرناک است، گفت: قطعاً ایران 
تبعات  زیرا  کند،  پیدا  حضور  توافق  این  در  نباید 

فراوانی برای کشور به همراه دارد.

فاجعه منا ریشه آل سعود را از بیخ می کند

این نکته  یادآوری  با  انقالب  مشاور رهبر معظم 
کربال  ماجرای  از  پس  بنی امیه  بنیان های  که 
ریشه کن شد، گفت: قطعًا کربالی منا که هزاران 
نفر از مردم بی گناه کشورهای اسالمی از جمله 
ایران در آن شهید شدند، ریشه آل سعود را خواهد 
منطقه  در  سعود  آل  اینکه  ابراز  با  والیتی  کند. 
غرب آسیا به دنبال این بود که مزدوران خود را در 
منطقه حاکم کند، متذکر شد: به  طور نمونه  رژیم 
آل سعود در سوریه به دنبال این بود که حکومت 
این کشور را که تابع آنها نبود، ساقط کند که البته 
تمامی  در  سعودی  رژیم  معتقدم  خورد.  شکست 

عرصه ها به آخر خط رسیده است. 

ایران نفوذ کم  نظیری در منطقه دارد

جمهوری  گفت:  مجلس  رئیس  ویژه  دستیار 
اسالمی ایران در تحوالت 5 الی 6 سال اخیر در 
نفوذ  این  نفوذ کم نظیری است و  دارای  منطقه 
در عرصه های مختلف برای ما تولید قدرت کرده 
اسالمی  انقالب  گفتمان  شد:  یادآور  وی  است. 
از موضوعاتی است که برای کشور تولید قدرت 
آن  به  مرزها  از  بیرون  که  زمانی  و  است  کرده 
توجه می کنیم متوجه نفوذ سازنده این گفتمان و 
تاثیر  قوی آن بر امنیت منطقه و ایران خواهیم 
در  ما  گفتمان  اینکه  بیان  با  امیرعبداللهیان  شد. 
با  توام  و  حقیقی  گفتمانی  فلسطین  از  حمایت 
اقتدار در حوزه عمل بود، تاکید کرد: ضمن اینکه 
ایران با نگاه ارزشی، دفاع از مستضعفان را دنبال 

کرد رژیم صیهونیستی را به انزوا کشاند.

مفتی عربستان: ایرانی  ها مسلمان نیستند!

 عبدالعزیز آل شیخ، مفتی وهابی سعودی در ادامه 
شد:  مدعی  های سعودی  مقام  های  گویی  یاوه 
ایرانی ها مسلمان نیستند.)!( به گزارش میزان ، 
این شیخ وهابی ادعا کرد که خصومت ایرانی ها 
با مسلمان از زمان های قدیم وجود داشته است.
آل شیخ در ادامه اظهارات مضحک خود مدعی 
خدمت  درباره  عربستان  به  مسلمانان  که  شد 

رسانی به حرمین شریفین اطمینان دارند.

رایزنی جدی قالیباف و جلیلی برای انتخابات

حجت االسالم منتجب نیا معتقد است: اختالف افرادی 
چون محمدباقر قالیباف و سعید جلیلی با یکدیگر مانع 
وحدت اصولگرایان در انتخابات آینده می شود. منتجب 
نظرند و  اختالف  اصولگرا عمیقا دچار  آقایان  افزود:  نیا 
غالبا هم نمی توانند به وحدت برسند. این فعال سیاسی 
با اشاره به اختالف جلیلی و قالیباف در انتخابات 92، اضافه کرد: این آقایان با 

یکدیگر خیلی اختالف دارند و در حال رایزنی جدی برای انتخابات هستند.

سردار جزایری: دشمن باید بداند اگر اقدام نظامی کند، دچار مخاطرات عظیم می شود
 

معاون ستادکل نیروهای مسلح با بیان اینکه قدرت دفاعی را باید در دست داشته باشیم و توان تهاجم را در نقاط الزم افزایش دهیم، گفت: 
دشمن باید متوجه باشد اگر اقدام نظامی کند، دچار مخاطرات عظیم می شود. سردار جزایری تاکید کرد: ما بایستی قوی باشیم تا این اقتدار 
به رخ دشمنان کشیده شود؛ اگر در جهانی عاری از خشونت و جنگ و سلطه گری زندگی می کردیم، این مباحث قابل طرح نبود ولی واقعیت 
نظام جهانی به ما دیکته می کند که یا بایستی قوی و یا تحت سلطه باشیم و بدیهی است که جمهوری اسالمی با انقالب اسالمی انتخاب 

خود را کرده است. جزایری تصریح کرد: تنها عامل بازدارنده در برابر اینکه دشمن دست را از روی ماشه برداشته، این بوده که اگر حمله کنند، عاقبت آن چه می شود!؟

الزامات قرارداد  FATF به هیچ وجه پذیرفتنی نیست

احمد توکلی، رئیس سازمان دیدبان شفافیت و عدالت در 
جمع خبرنگاران با اشاره به قرارداد FATF، اظهار کرد: 
زمانی که تسلیم این قرارداد شویم، الزاماتی برای کشور 
فراهم می شود که همگی این الزامات قابل بحث است 
و به هیچ وجه قابل پذیرش نیست. رئیس سازمان دیدبان 
شفافیت و عدالت گفت: اگر وزیر اقتصاد زمینه های قانونی تعهد را برای این قرارداد 

انجام نداده باشد، قطعا کار خطایی کرده است.

به سوالی در  پاسخ  باهنر در  محمد رضا 
خصوص عدم مشورت با مصباح یزدی در 
آینده گفت: ما در مورد همدلی و همراهی 
و  انقالبیون  جبهه  یا  اصولگرایی  جبهه 
اعتقاد  انقالبی  ارزش های  به  کسانی که 
تنها  نه  جبهه  این  تقویت  برای  دارند، 
بلکه  داریم،  یزدی  مصباح  رای  به  نیاز 
به کوچکترین رای کشور هم نیاز داریم. 
اجتماعی مان  سرمایه های  از  نمی توانیم 

اظهار بی نیازی کنیم.
به  بگوید  کسی  اگر  اینکه  بیان  با  باهنر 
احمدی نژاد و دوستانش نیاز نداریم، غلط 
است، متذکر شد: یک موقع ما می گوییم 
ریاست  نامزدی  برای  احمدی نژاد  به 
است.  درست  این  نداریم،  نیاز  جمهوری 
داشته  تعدد  کاندیداها  مورد  در  ما  اگر 
نهایتا  اینکه  بدبختی ماست.  اول  باشیم، 
می رسیم،  تفاهم  به  کسی  چه  روی  ما 

است  زود  هم  هنوز  نیست.  معلوم  هنوز 
پیروان  جبهه  دبیرکل  شود.  معلوم  که 
ممکن  داشت:  ابراز  رهبری  و  امام  خط 

حتما  باید  تو  باهنر  بگوید  یکی  است 
با  بیاوری  را  خود  متبوع  مجموعه های 
اصولگرایان. یک موقع می گویند خودت 
را باید برای کاندیداتوری آماده کنی. اما 

االن  احمدی نژاد،  کاندیداتوری  مورد  در 
می زنیم  کسی  سینه  به  رد  دست  نه  ما 
مورد  در  داد:  ادامه  وی  می کنیم.  رد  نه 

بسیاری  می کنیم،  بررسی هایی  چهره ها 
اذعان  باهنر  است.  تاثیرگذار  عوامل  از 
از  است  ممکن  ما  گفتم  موقعی  داشت: 
اما مشروط؛ االن  روحانی حمایت کنیم، 

را  کار  این  هر کسی  با  ما  می گویم  هم 
می کنیم یعنی مشروط حمایت می کنیم. 
باشد  خوب  بسیار  است  ممکن  آدم  یک 
نتیجه  در  ندارد  رای آوری  احتمال  اما 
از  تعدادی  است.  رای آوری مهم  احتمال 
چهره های شناخته شده اصولگرایی که در 
دوره قبلی خود را آزموده اند بازسازی شان 
سخت است. در نتیجه باید در مقایسه با 
بقیه نامزدها افراد را مقایسه کنیم. برخی 
نتیجه  در  است  ما شرط الزم  مواضع  از 
برخی افراد مواضع شان متفاوت است. ما 
صالح مقبول را به اصلح نامقبول ترجیح 
می دهیم. باهنر در پاسخ به اینکه اگر شب 
انتخابات به دو اسم روحانی و احمدی نژاد 
برسید چه می کنید، گفت: کارگردانان سر 
دو راهی قرار نمی گیرند. بازیگران سر دو 
راهی قرار می گیرند. در دور دوم هم اگر 

چنین شد، االن اظهار نظر نمی کنم.

باهنر: ما صالح مقبول را به اصلح نامقبول ترجیح می دهیم
به مصباح یزدی نیازمندیم/ به احمدی نژاد و دوستانش هم نیازمندیم اما به کاندیداتوری اش نه!

موسسه آموزشی و بیمه 
نیاز به بازاریاب عالی و 

توانمند با شرایط خوب دارد. 
متقاضیان به خیابان  طالقانی 
بین طالقانی 2 و 4 سازمان 

مدیریت صنعتی مراجعه
 یا با شماره 32225511 

تماس حاصل فرمایند.
مهلت تا 25 شهریور ماه

سازمان مدیریت صنعتی

رستوران برادران

 خــزیمــه 
شمــال شهــر

به مناسبت عید سعید غدیر 
مراسم قرعه کشی 

یک دستگاه موتور سیکلت
 را در محل برگزار می نماید.

32311717
09153621477

با لبخند ماندگار شوید کانون تبلیغات لبخنـد
قابل توجه کلیه ادارات، ارگان ها، نهادهای دولتی، کسبه و ...
از این پس کارهای تبلیغاتی خود را با کیفیت عالی )تیزر، 

باکس، بنر و ...( در سینما بهمن به ما بسپارید.
32433548 -09152651699
آدرس: بیرجند، نبش معلم 46 

استخدام نیروی آشنا به طراحی وب

مجتمع برنامه نویسی حرفه ای ایرانیان

شماره  تماس:
 09120802196 - معماری

سیم کشی ساختمان
لوله کشی ساختمان

09151633903

 سالم و درود بر خیرین ارجمند، انسان های 
شایسته و پاک نهادی که با سخاوت و متانت 
و با قلب های مهربان یاریگر ما در این نهاد 
مقدس بوده و با کمک های ارشمند خویش ما را در 
این مسیر همراهی نموده  و دستیابی به اهداف مان را 
میسر می نمایند. ضمن گرامیداشت دهه والیت و اعیاد 
بزرگ قربان  و غدیر همچون گذشته پذیرای گوشت 
قربانی  و کمک های نقدی و غیر نقدی شما خوبان 
 در موسسه خیریه مهر ماندگار می باشیم.

دفتر موسسه: خیابان طالقانی ، طالقانی 2 
ساختمان آلما، طبقه 4، واحد 403 

شماره همراه: 09370371133
 تلفن دفتر: 32211826

شماره حساب بانک توسعه و تعاون: 5029081018125449
شماره حساب بانک ملی به نام موسسه خیریه مهر ماندگار: 0104994494007


