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سخنگوی شورای نگهبان :
هیچ  جای دنیا ۱۲ هزار نفر برای

۳۰۰ کرسی رقابت نمی کنند

محسن غرویان :
تغییرات اخیر کابینه فرهنگی و

در پاسخ به جوسازی علیه دولت است

پرویز سروی :
چیزی از بهشت وعده داده شده 
رئیس جمهور احساس نمی شود

 صفحه 8 صفحه 8 صفحه 8

سرمقاله

صدای پای عزرائیل

*هرم پور

جناب عزرائیل پرو بالش را تازگی ها بیشتر از 
در  قبل  یا سه هفته  دو  دهد.  نشانمان می  قبل 
بینی  پیش  روزنامه  های  سرمقاله  ستون  همین 
پروازهای  برای  بدی  اتفاق  احتمااًل  که  کردم 

هوایی مسیر تهران  ... ) مشروح سرمقاله در صفحه ۲ (

دکتر علیرضا حسنی : 
دانشگاه آزاد اسالمی استان موفق به

کسب رتبه اول اقامه نماز در کشور شد
 صفحه  ۴

رئیس جمهور : یک رهبر و یک دولت بیشتر نداریم / ضرغامی : مسئله احمدی نژاد تمام شده است / حداد عادل : دلخوش ها و دلواپسان با هم شاهد بدعهدی آمریکا هستند / لبخند سیاستمداران ما به پشتوانه قدرت دفاعی است / تالش اسرائیل برای تحریک اعراب علیه جمهوری اسالمی  / صفحه 8

جم
ن 

 امی
س : 

عک

ادعاهای دو سازمان درباره

دالیل خشک 
شدن درختان 
پادگان بیرجند
صفحه ۷

نخستین هتل آپارتمان 
سالمندان شرق کشور
به بهره برداری رسید

 صفحه ۷ 

پویش مردمی آرتوان
 بیرجند ،4 عدد ویلچر به 
آموزشگاه وصال هدیه کرد

استثنایی  مدرسه  در  مراسمی  دیروز طی  صبح 
وصال، 4 عدد ویلچر توسط پویش مردمی آرتوان 
که با جمع آوری درب بطری به نیازمندان کمک 

می کند اهدا شد ... ) مشروح خبر در صفحه ۷ (

افزایش 52 درصدی 
صادرات  استان

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خبر داد :

حسینی - رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت از افزایش 5۲ درصدی صادرات امسال استان خبر داد و بیان 
کرد که 5۲4 میلیون دالر حاصل مجموع صادرات 6 ماهه اول امسال بوده است. صبح دیروز نشست خبری رئیس 
سازمان صنعت، معدن و تجارت برگزار شد. شهرکی روز صادرات را تبریک گفت و افزود: این روز فقط مختص به 
صادرکنندگان نیست همه آنانی که در فرآهم کردن بستر صادرات و تولید تالش می کنند نیز جای قدردانی دارند. 
وی با اشاره به اینکه صادرات استان امسال ۹5 میلیون دالر با رشد ۱۳ درصدی نسبت به سال گذشته بوده ادامه 

داد: میزان صادرات گمرکات استان نیز 4۳۰ میلیون دالر بوده که 65 درصد افزایش داشته است. ) ادامه خبر در صفحه ۷ (

گفتگوی آوا با پدر صنعت چاپ خراسان جنوبی ؛

70 سال کار و تالش بی وقفه
حسن زرین پناه: در دوران تحصیل همیشه با خودم فکر می کردم که کتاب را چگونه 
می نویسند و همین عطش دانستن باعث ایجاد چاپخانه شد ... ) مشروح گفتگو در صفحه ۳ (

افتتاح نمایشگاه آثار 
نگارگری نقش نور

صفحه ۷

به مناسبت اولین سالگرد درگذشت، مادر و مادربزرگی مهربان و دلسوز

مرحومه مغفوره حاجیه طلعت خزاعی
 )بازنشسته آموزش و پرورش( )همسر مرحوم حاج حسین شریف زاده مود( 

مجلس یادبودی روز دوشنبه مورخ 95/8/۳ از ساعت ۳ الی 4 بعدازظهر در محل مسجد امام 
حسن مجتبی )ع(  واقع در خیابان معلم برگزار می گردد. حضور شما سروران گرامی موجب شادی 

روح آن مرحومه و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود.

خانواده های: شریف زاده مود، خزاعی و فامیل وابسته

در پنجمین سالگرد همسر و پدر عزیزمان

شادروان حاجی محمدرضا رحیم آبادی
با ذکر فاتحه ای یاد و نامش را گرامی می داریم.

همسر و فرزندان

فروشــی
یک فروشگاه بزرگ با رویکرد 
فرهنگی با فروش عالی و سود 

تضمینی 
حداقل سرمایه 100 میلیون تومان

09391611798

مغـازه فروشـی
3 باب مغازه با یک سند یکجا 

به صورت نقدی فروشی
 واقع در بین حکیم نزاری 2 و 4 

نوری نژاد- 09014433609

شترمرغ  پرواری شما  را  خریداریم.     09158254034

بدینوسیله مراتب سپاس خویش را از کلیه پرسنل محترم و زحمتکش 
بخش ICU بیمارستان ولی عصر )عج( باالخص

 جناب دکتر رئیسی ریاست محترم بیمارستان، آقای دکتر کیانی پزشک معالج و همچنین 
آقای دکتر باریک بین معاون محترم دانشگاه علوم پزشکی و سرکارخانم عبدالهی 

که در بهبود وضعیت جسمانی پدرمان از هیچ کوششی دریغ نورزیده اند اعالم داشته و از خداوند منان 
برای تمامی عزیزان آرزوی سالمتی و موفقیت روزافزون را مسئلت داریم.

اژدری

کر
  و تش

دیر
تق

مدیرکل محترم
 اداره استاندارد خراسان جنوبی 

ضمن تشکر و قدردانی از خدمات صادقانه حضرتعالی و همکاران محترم 

جهت اعطای نشان حالل به این شرکت
 برای کلیه عزیزان، آرزوی توفیق روز افزون داریم.

مدیرعامل، هیأت مدیره و کارکنان شرکت قاین طیور

بدینوسیله ازخدمات صادقانه

 نماینده محترم ولی فقیه در دامپزشکی استان خراسان جنوبی
 جناب آقای حجه االسالم قهرمان حیدری 

وحجه االسالم سجادی درسازمان جهادکشاورزی 
جهت اعطای نشان حالل به این شرکت

 کمال تشکر و امتنان و آرزوی توفیق روزافزون را از خداوند کریم مسئلت داریم.

مدیرعامل، هیأت مدیره و کارکنان شرکت قاین طیور

آگهی مزایده14غرفه بازارگل وگیاه بیرجند- نوبت دوم

سازمان پارکها  وفضای سبزشهرداری بیرجند در نظر دارد به 
استناد مصوبه هیأت مدیره سازمان تعداد 1۴غرفه بازارگل و گیاه 
واقع در پارک خانواده متعلق به خود را درجهت فروش گل و 
گیاه طبیعی و لوازم محصوالت مرتبط، طبق آئین نامه معامالت 

شهرداری تهران- تسری به مراکزاستان ها- مصوب 1355/1/25از طریق مزایده عمومی 
به صورت اجاره ماهیانه و دوساله واگذار نماید لذا  از کلیه متقاضیان حقیقی و حقوقی 
تقاضا می شود جهت دریافت اسناد مزایده به سایتww.birjandpark.ir سازمان پارکها 
و فضای سبزشهرداری بیرجند و یا به نشانی مهرشهر- خیابان امام حسین)ع( نبش 
ابن سینا-  واحدپیمان  و قردادهای سازمان مراجعه نمایند و پس از تکمیل اسناد 
حداکثر تا پایان وقت اداری )1۴:30( مورخه 95/8/15 کلیه مدارک را به آدرس خراسان 
 جنوبی- بیرجند- میدان ابوذر- شهرداری بیرجند- دبیرخانه حراست تحویل نمایند. 

* جلسه کمیسیون معامالت و بررسی پیشنهادات رأس ساعت 10صبح
 مورخه95/8/16درسالن جلسات شهرداری بیرجند برگزارخواهد شد.

* سایراطالعات و جزئیات در اسناد مزایده ذکر گردیده است.
*سازمان در رد یاقبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار می باشد.

* کلیه هزینه های نشر اگهی به عهده برندگان مزایده می باشد. 
* جهت کسب اطالعات بیشتر باشماره تلفن32308۷31-3

امورپیمان و قراردادهای سازمان تماس حاصل فرمائید.

مجتبی انصاری- مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری بیرجند

جشنواره فروش رادیاتور  پانلی

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

و عالمت استاندارد

بین مدرس ۲7 و ۲9    تلفن: ۳۲4۳77۰۰
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 وزیر ارتباطات: پرداخت های موبایلی جایگزین کارت بانکی
تسنیم- وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با بیان اینکه به زودی پرداخت های موبایلی جایگزین کارت بانکی برای پرداخت 
خرد می شود، گفت: این امکان برای تمامی اپراتورهای موبایل فراهم می شود.واعظی افزود: تا دو سه ماه آینده کلیه اپراتورها 
قادر به بهره برداری از این خدمات به کمک شرکت خدمات انفورماتیک که قرار است زیرساخت را فراهم کند، خواهند بود.

سرمقاله

صدای پای عزرائیل

* هرم پور

جناب عزرائیل پرو بالش را تازگی ها بیشتر از 
در  قبل  یا سه هفته  دو  دهد.  نشانمان می  قبل 
بینی  پیش  روزنامه  های  سرمقاله  ستون  همین 
پروازهای  برای  بدی  اتفاق  احتمااًل  که  کردم 
وقوع  شرف  در  بیرجند   - تهران  مسیر  هوایی 
امروز حّجت را تمام می کنم و صراحتًا  است و 

به  راه  و  منوال  همین  به  منوال  اگر  گویم  می 
ناگوار  خبر  که  باشید  منتظر  باشد؛  راه  همین 
سقوط یک هواپیما در همین مسیر را با عکس و 
اشک و آه و حسرت، تیتر اول روزنامه ها و سایت 

های استانی و کشوری ببینید.
نوستراداموس نیستم که »پیشگویی« کنم، من 
وقوع چنین فاجعه ای را »پیش بینی« می کنم و 
معیارم برای این پیش بینی، بی خیالی مسؤوالن، 
تداوم  و  تکرار  هواپیماها،  فنی  مشکالت  تداوم 
چندباره خطر و پر و بال نشان دادن عزرائیل است 

که این روزها کمی فراموشش کرده ایم.
هواپیمای  سقوط  از  قبل  مدتی  هست  یادم 
پایتخت،   های  خیابان  از  یکی  در  طبس 
ها دستگاه  برخی  را  اتفاقی  چنین  بودن   محتمل 
حتی به صورت کتبی به مبادی ذیربط اطالع رسانی 
کرده بودند و هشدارهای الزم را داده بودند و چون 

کاری نشد، اتفاقی افتاد که نباید می افتاد!
ایجاد مشکالت فنی در هواپیمایی از یک نوع، 
آنهم به دفعات متعدد در کمتر از سه ماه - که 
متأسفانه تازگی خبردار شده ام به دالیلی بخشی 
از این مشکالت اصاًل علنی هم نمی شود - چه 
نتیجه ای جز این دارد که یک حادثه احتمااًل در 
هفته ها یا ماه های آینده در شرف وقوع است؟ 
و ما متأسفانه مثل همیشه اسیر این شده ایم که 
زیاد  یا صدایش  بود  افتاده  کار  از  موتور هواپیما 
بود؟ یا اینکه گفته اند چند تن از مسافران غش 

کرده اند دروغ بوده یا راست؟!! 
جان مردم شوخی بردار نیست، حتی همان خلبان 
باتجریه و سپید مویی که چندی قبل در هتل ییالقی 
فنی  مشکالت  از  و  کردم  مالقات  او  با  شهرمان 
هواپیماها وا اسفا می زد و سالم آمدن و سالم رفتنش 
از هر پرواز با آنچه او از مشکالت می دانست را یک 
معجزه تام و تمام می دانست، این را می گفت. قطعًا 
تصور این است که  اگر هواپیمایی سقوط کرد و از 
 جمله زبانم الل اتفاق بدی افتاد و مسؤولی، نخبه ای،
میهمان ویژه ای، یا کودک و زن و نوزادی در این 
هواپیما بودند، زبان به عذرخواهی بیرون بکشیم و 
چند ماه معطل باز شدن رمز و رموز جعبه سیاه باشیم 
و یک بهانه فنی یا انسانی پیدا کنیم و بعد دیگر 
تمام، دیگر هیچ، دیگر همه چیز فراموش!!  بی خیال 
همه چیز، در کمال بی وجدانی، در کمال بی ادبی، 

در کمال خونسردی و چندرویی با مردم! 
نام  ذکر  بدون  محترم  مدیران  برخی  حضور  از 
باید  ادبیاتی  چنین  با  که  عذرخواهم  پیشاپیش 
صحبتشان کرد؛ حتی اگر به پَر قبایشان بر بخورد و 
چنین باید خطابشان کرد، حتی اگر روی ترش کنند 
و چشم تنگ، اما انگار گاهی باید چنین هم حرف 
زد، باید گاهی بر سرشان محکم هم فریاد کرد که 
چنین مردم محجوب و مظلومی و چنین جفایی در 
حقشان؟! ما متأسفانه همه چیزمان سیاسی می شود، 
حب و بغض می شود، حتی خرید هواپیماهایمان، 
حتی وقتی اقدام مثبتی می خواهد انجام شود که 
با جان مردم سر و کار دارد، حتی وقتی شبهه ای 
و  هست  جدید  هواپیماهای  خرید  قراردادهای  در 
رهبری انقالب هوشمندانه نظارت می کنند، آنوقت 
برای وطن درد می گیرد  همان لحظه وجدانمان 
و دلمان از هزار سو می سوزد! یا در همین بیرجند 
خودمان فردی با سرمایه گذاری شخصی به افزایش 
پروازها و امنیت آنها کمک کرده است، با در اختیار 
گرفتن هواپیمایی مختص بیرجند به صورت چارتر، 
و  سرمایه  برگشت  به  امید  و  گذاری  سرمایه  با 
مقداری سود؛ و دردآور است که متأسفانه به دلیل 
برخی از طرف  مادی  و  مالی   منفعت طلبی های 
شرکت های هواپیمایی آنقدر فشار از پشت صحنه 
و البی مخفی و حرف وحدیث برای این اقدام وارد 
شده که تا چند صباحی دیگر بیم آن می رود که 

ایشان هم از اقدامش پشیمان شود! 
 بجاست که روزی همینجا اسم به اسم این شرکت ها
را بیاورم و دردی از هزاران درد مردم این استان را 
بازگو کنم که ما انسان ها گاهی چقدر خودمان را و 
مردم اطرافمان را فراموش می کنیم. القصه شرایط 
پروازهای فرودگاهی بیرجند در حوزه ی فنی ناوگان 
هوایی به هیچ وجه مناسب نیست و من توصیه می 
کنم )واقعاً توصیه می کنم( قبل از سوار شدن به 
ارث و  تقسیم  از خمس و زکات و  پروازها، مردم 
میراثشان و نماز و روزه های عقب افتاده و جلو افتاده 
شان مطمئن و خاطرجمع شوند و بعد پای پرواز، 
دوکلمه هم وصیت نامه کتبی به دست بدرقه کننده 
این این  بر  شدنمان  سوار  که  بدهند   محترمشان 
غول های مرگ با خودمان است و پیاده شدنمان با 
خدای عّز و جّل. من هم بر صحبت های مدیرکل 
محترم فرودگاه های استان کاماًل صحه می گذارم 
و معتقدم انتظار از مسؤوالن استان  و نمایندگان 
شهرستان ها و مجمع نمایندگان استان بیشتر از این 
حرف هاست. اما این چند خط را هم نوشتم که اتمام 
حجتی باشد برای همین عزیزاِن عزیزتر از جان که 
اگر خدای ناکرده اتفاقی افتاد، نباشد که ما گفته ها 
را نگفته باشیم و بدانیم که تکلیفمان با کیست و آن 
روز، ما  و مردم یقه چه کسی یا چه کسانی را باید 
محکم بچسبیم و ول نکنیم که توضیح بدهند برای 

رفع مشکل چه کرده اند و چه باید می کردند!؟
   )لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با یادداشت های 
روزنامه را به شماره 09304943831 ارسال فرمایید(

مردمآماررسمیبیکاریراباورنمیکنند

تسنیم - عضو هیئت رئیسه مجلس گفت: مردم 
حرف ما را باور نمی کنند زیرا بیش از 4 میلیون 
نفر در جامعه بیکارند. غالمرضا کاتب افزود: ما برای 
رفع بیکاری نیازمند عزم ملی هستیم که این تفکر 
نه در دولت و نه در مسئوالن اجرایی دیده نمی شود 

و همه این ها فقط در حد حرف باقی مانده است.

مراقبمامورانقالبیسرشماریباشید

مرکز  ستاد  و  پلیس  آنالین-  جم  جام 
سرشماری  قالبی  ماموران  مورد  در  سرشماری 
سرشماری  ستاد  دادند.  هشدار  مسکن  و  نفوس 
کشور و نیروی انتظامی در اطالعیه ای با اشاره 
کرد:  اعالم  مرحله حضوری سرشماری،  آغاز  به 
شهروندان چنانچه با افراد غیر تحت عنوان مامور 
 110 تلفن  شماره  با  شدند  مواجه  سرشماری 

تماس حاصل کنند.

خودروهایواردشدهاز
آمریکادیپورتشوند

حدود  شماره گذاری  که  شرایطی  در   - ایسنا 
از  آمریکا  از  شده  وارد  خودروی  دستگاه   400
سوی پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی 
خواستار  کارشناس  یک  است،  شده  متوقف 
بازگشت این خودروها به کشور مبداء صادرکننده 
شد. محمد جعفری رییس انجمن ملی حمایت از 
حقوق مصرف کنندگان اظهار کرد: وقتی اقدامی 
صورت  ایران  به  آمریکا  از  خودرو  واردات  مانند 
می گیرد، این پرسش پیش می آید که آمریکایی ها 
چرا در راه واردات کاالهایی همچون هواپیما به 
ایران سنگ اندازی می کنند، اما خودروهای تولید 

شده در آمریکا به راحتی وارد ایران می شود.

نامهوزیرکاربهمقاممعظمرهبری
برایمهاربیکاری

رفاه  و  کار  تعاون،  وزیر  ربیعی  علی  فارس- 
رهبری  معظم  مقام  با  نامه نگاری  از  اجتماعی 
منابع  محل  از  دالر  میلیارد   1.۵ تخصیص  و 
صندوق توسعه ملی برای ایجاد اشتغال خبر داد 
و گفت: آیین نامه های الزم برای تخصیص این 

منابع به زودی آماده می شود.

گزارش های مرکز آمار حکایت از افزایش 0.۷ درصدی تورم 
حکایت دارد، بر این اساس نرخ تورم مهر به ۷.9 درصد و 

تورم نقطه به نقطه به ۶.۶ درصد رسیده است.
به گزارش مهر، مرکز آمار ایران در واپسین ساعات نخستین 
روز آبان  سال جاری، تورم مهر را اعالم کرد تا نشان دهد 
که در ارائه آمار، سرعت بیشتری نسبت به رقیب خود یعنی 
بانک مرکزی دارد. اکنون این مرکز نرخ تورم مهر را ۷.9 
درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه را نیز ۶.۶ درصد اعالم 
قیمت  شاخص  از  ایران  آمار  مرکز  گزارش  است.  کرده 

کاالها و خدمات مصرفی نشانگر این است که شاخص کل 
در مهر امسال عدد ۲3۲.9 را نشان می دهد که نسبت به 
ماه قبل 0.۷ درصد افزایش را نشان می دهد؛ در عین حال 
افزایش شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل )تورم 
نقطه به نقطه( ۶.۶ درصد است که نسبت به همین اطالع 
در ماه قبل یعنی ۶.۷ درصد یک دهم واحد درصد، کاهش 
را نشان می دهد. همچنین درصد تغییرات شاخص کل )نرخ 
تورم خدمات و کاالهای مصرفی خانوارهای شهری( در 
دوازده ماهه منتهی به مهر سال 9۵ نسبت به دوره مشابه 

سال قبل، ۷.9 درصد است که نسبت به همین اطالع در 
نشان  را  کاهش  درصد  واحد  درصد(، 0.4   8.3( شهریور 
می دهد. شاخص گروه عمده خوراکی ها، آشامیدنی ها و 
دخانیات در این ماه به رقم ۲۷0,8 رسید که نسبت به ماه 

قبل یک درصد کاهش داشته است.
گزارش مرکز آمار ایران حکایت از این دارد که شاخص 
مهر  در  خدمات  و  غیرخوراکی  کاالهای  عمده  گروه 
139۵ به رقم ۲19.9 رسید که نسبت به ماه قبل 1.4 

درصد افزایش داشته است.

 تورم باز هم افزایش یافت

گرفته  تصمیم  اعتبار  و  پول  شورای  اگرچه 
تصمیمی  بانکی  سود  تغییر  مورد  در  فعال  که 
را  ها  بانک  همچنان  مشتریان  اما  نگیرد، 
پرسودترین بازار برای کسب سود می دانند ولی 

از این بانک به آن بانک سرگردانند.
این  بانکی  سود  نرخ  مهر،  گزارش  به 
سپرده گذارانی  دغدغه  از  یکی  به  روزها 
سپرده هایشان  سررسید  زمان  که  شده  تبدیل 
زودی  به  باید  و  است  نزدیک  ها  بانک  در 

هایشان پول  نماندن  یا  ماندن   برای 
در بانکی که فعال سپرده شان آنجاست، تصمیم 
بگیرند. هر چه که باشد، اکنون بانک ها محلی 
سرمایه های  دارندگان  سپرده گذاری  برای  امن 
خرد هستند و به نظر هم نمی رسد که به این 

زودی ها، جایی بهتر از بانک ها پیدا شود.
اقتصاد  در  همچنان  که  رکودی  با  بی شک 
اندازه  به  بازاری  هیچ  هنوز  است،  حاکم  ایران 
بانک ها، برای دارندگان سپرده های خرد جذاب 

و از همه مهمتر، ضمانت شده نیست.
مورد  در  مرکزی  بانک  آمار  میان  این  در 
ها  بانک  تسهیالت دهی  و  بانکی  سپرده های 
آمار  این  دارد.  جالبی  حکایت  خود  برای  نیز 
بالغ  سپرده ها  مانده کل  که  است  این  نشانگر 
بر 1118۷.۶ هزار میلیارد ریال تا پایان تیر سال 
جاری بوده است که نسبت به دوره مشابه سال 
قبل، ۲۵.۲ درصد و نسبت به پایان سال قبل، 
معادل ۵.4 درصد یعنی ۵۶8.۵ هزار میلیارد ریال 

افزایش را نشان می دهد.
در این میان بیشترین مبلغ سپرده ها مربوط 
به استان تهران با ۶۵۶4.۵ هزار میلیارد ریال و 
کمترین مبلغ مربوط به استان کهکلویه و بویر 

احمد با ۲۵.4 هزار میلیارد ریال است.
این در شرایطی است که مانده کل تسهیالت 
که  است  ریال  میلیارد  هزار   83۵4.1 بر  بالغ 
نسبت به دوره مشابه سال قبل، 19.۷ درصد یا 
13۷3.9 هزار میلیارد ریال، افزایش داشته است.

سپرده ها سرگردان میان بانک ها / کدام استان بیشترین سپرده را جذب کرد؟

حقوقکارکناندولتزیادمیشود

کمیسیون تلفیق مجلس به دولت تکلیف کرد حقوق کارکنان خود 
را افزایش دهد. به گزارش خبرآنالین، محمد خدابخشی سخنگوی 
اسالمی  شورای  مجلس  تلفیق  کمیسیون 
مصوب  کمیسیون  جلسه  این  در  ما  گفت: 
کردیم به منظور حفظ قدرت خرید کارکنان 
داده  اجازه  دولت  به  اجرایی  های  دستگاه 
به  نرخ تورم ساالنه نسبت  با  شود متناسب 

افزایش حقوق کارکنان اقدام کند.
دیگری  مصوبه  براساس  گفت:  مجلس  کمیسیون  سخنگوی 
معسر  رزمندگان  و  درصد   ۲۵ زیر  جانبازان  به  شد  مکلف  دولت 
برنامه  در  در جبهه  ماه سابقه حضور  با حداقل شش  و غیرشاغل 

ششم حقوق پرداخت کند.

زائراناربعینخودرابیمهکنند

رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت گفت: هزینه های بستری در عراق 
افزایش یافته است به همین دلیل زائران اربعین خود را در داخل کشور 
بیمه کنند تا نیازی به پرداخت هزینه بستری 
در عراق نباشد. به گزارش میزان، سید علی 
مرعشی با تاکید بر لزوم ثبت نام زائران پیاده 
داشت:  اظهار  سامانه سماح،  در  اربعین  روی 
دلیل افرادی که می خواهند به این سفر بروند 
بدانند در صورت نیاز به بستری شدن باید پول زیادی پرداخت کنند. 
وی ادامه داد: زائران اربعین با پرداخت پول بیمه در داخل کشور خود 
را بیمه کنند تا در صورت نیاز به دریافت خدمات بستری، هزینه آنها 
توسط بیمه پرداخت شود. به گفته رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت، 

در ایام اربعین هزینه خدمات درمان سرپایی رایگان است.

قیمتمسکنهمچنانافزایشخواهدیافت

لزوم  بر  تاکید  با  کشور  مسکن  انبوه سازان  سراسری  کانون  دبیر 
قیمت  افزایش  به  توجه  با  گفت:  مسکن  بازار  بر  دولت  نظارت 
همچنین  و  ساختمان  صنعت  نهاده های 
ارائه دهنده  سازمان های  تعرفه  نرخ  افزایش 
قیمت  همچنان  مسکن،  حوزه  در  خدمات 
فرشید  یافت.  خواهد  افزایش  مسکن 
افزود: برای  ایسنا،  با  پورحاجت در گفت وگو 
مثال در دو یا سه ماه گذشته، افزایش تعرفه انشعاب برق و بصورت 
ارائه دهنده خدمات در صنعت  کلی افزایش تعرفه های دستگاه های 
ساختمان را شاهد بودیم و این افزایش تعرفه ها گاهًا بیشتر از نرخ 
تورم بوده است. بنابراین به صورت قطعی می توان پیش بینی افزایش 

قیمت در بازار مسکن در مدت باقیمانده سال جاری را داشت.

آگهی مزایده اموال منقول نوبت  اول
نظر به اینکه در پرونده  اجرایی شماره 92/2076 محکوم علیهم رضا تیموری مقدم و حسن قربانی محکومند به پرداخت مبلغ 14/228/853/057 

ریال در حق محکوم له عطا محمد فقیهی و علی اصغر مسروری و پرداخت 521/72/545 ریال بابت حق االجرا در حق دولت و با توجه به دادخواست اعسار از 
ناحیه محکوم علیه آقای حسن قربانی که به پرداخت مبلغ 1/000/000/000 ریال بابت پیش قسط و ماهیانه 20/000/000 صادر و از طرفی از ناحیه شخص 
ثالث در اجرای تبصره ماده 34 بابت پیش قسط دادنامه اعسار پالک ثبتی به شماره 67 فرعی از 2832 اصلی بخش 2 بیرجند به مساحت 170895 متر مربع 
معرفی و توقیف که حسب نظریه هیئت کارشناسی ششدانگ پالک فوق دیمه زار به صورت بندسار واقع در سر سینه روستای حاجی آباد بخش 2 بیرجند و 
دهستان شهاباد که قیمت هر متر مربع 60/000 ریال و قیمت کل 170895 متر مربع 10/253/700/000 ریال  کارشناسی شده است که   از طریق مزایده   
روز سه شنبه تاریخ 1395/08/18 از ساعت 10 الی 11در دفتر اجرای احکام حقوقی به میزان پیش قسط دادنامه اعسار به فروش برسد که قیمت پایه از بهای 
ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده 
مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر اینصورت 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد 
شد متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا 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

آگهی مزایده اموال غیرمنقول )اسناد رهنی(

به استناد مواد 121و122- آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی ششدانگ یک دستگاه آپارتمان واقع درطبقه سوم به نشانی بیرجند خیابان 
شهید منتظری بین منتظری3و5 دارای پالک ثبتی 10فرعی از4691 اصلی بخش یک بیرجند ملکی آقای سید مهدی زجاجی فرزند سیدعلی 
به شماره شناسنامه 277و شماره ملی 0651766508که سند مالکیت آن ذیل ثبت 10908صفحه 259دفتر جلد 41به نام وی صادر و تسلیم 
گردیده باحدود اربعه زیربه شرح پرونده ثبتی: شماال به طول11/15متر پنجره و دیواریست به فضای پیاده رو خیابان شرقا اول به طول 5متردرب و 
دیواریست به راهرو مشاعی طبقات دوم و سوم و زیرزمین دوم در دو قسمت یک به طول 90سانتی متر دو به طول5متر درب ودیواریست اشتراکی 
با آپارتمان باقیمانده پالک های1035الی1041اصلی جنوبا یک به طول 60سانتی متر دیواریست به فضای پالک1044اصلی دو در سه قسمت 
اول بهطول 3/40دوم به طول5/80سوم به طول 6/95متردیواریست به فضای پالک های 1031و1032اصلی غربا به طول 2/90متربه فضای پالک 
های 1033و1034اصلی-حقوقی ارتفاقی ملک رعایت قانون تملک آپارتمان ها و آئین نامه اجرایی آن الزامی است کف با سقف آپارتمان طبقه 
دوم اشتراکی است.که به موجب سندرهنی شماره29690مورخه93/6/31دفترخانه 7بیرجند درقبال مبلغ1/100/000/000ریال به انضام خسارت 
تاخیرتا روز وصول موضوع بدهی نامبرده برای مدت سه سال شمسی ازتاریخ تنظیم سند در رهن بانک ایران زمین شعبه بیرجند قرارگرفته است.
چون متعهد و راهن مذکور ظرف مدت مندرج درسند به تعهدات خود عمل ننموده لذا بانک بستانکار مستند به ماده34 اصالحی قانون ثبت از 
دفترخانه مربوطه تقاضای صدور اجرائیه برعلیه آقای سید مهدی زجاجی بامشخصات فوق را نموده و پرونده ای تحت کالسه 9500070نزد اداره 
اجرای اسناد رسمی بیرجند تشکیل گردیده است. اوراق اجرائیه وفق مقررات به بدهکار ابالغ و صحت آن توسط متصدی مربوطه گواهی وچون 
متعهد ظرف ده روز مهلت مقرربدهی خویش را پرداخت و یا درصندوق ثبت تودیع ننموده است بنابرین به تقاضای بستانکار و پس از طی تشریفات 
قانونی و رسیدگی به اعتراضات واصه برطبق نظریه کارشناس رسمی دادگستری در رشته راه و ساختمان وارده بشماره 1395002794مورخه 
95/6/15ششدانگ مورد رهن باعرصه ای به مساحت 59/33مترمربع به صورت آپارتمان واقع در طبقه دوم روی مغازه )دوم غربی(بانمای آجرسفال 
با اسکلت فلز و مساحت اعیانی59/33مترمربع و نوع سازه اسکلت فلزی و سقف طاق ضربی باقدمت بیش ازسی سال دارای هال، آبدارخانه و سرویس 
بهداشتی و حمام و دواتاق که کف ها موزائیک فرش وفاقد آبگرمکن باکاربری مسکونی و دارای یک امتیاز آب ویک امتیاز گاز و یک اشتراک برق 
به مبلغ1/160/000/000ریال ارزیابی و قطعیت یافته و حسب تقاضای مرتهن در روزچهارشنبه مورخه 95/8/26ازساعت9الی 12ظهر در محل 
اداره اجرای اسنادرسمی بیرجند واقع درمیدان شهداء از طریق مزایده به فروش خواهدرسید. مزایده حضوری و نقدی از مبلغ ارزیابی شده فوق 
شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی واگذارخواهدشد. برطبق جوابیه واصله از اداره ثبت اسناد بیرجندمورد مزایده در بازداشت غیرنبوده و برابر 
گواهی بانک بستانکار طی نامه شماره 2215/40مورخه95/7/6مورد رهن فاقد بیمه نامه رسمی می باشد و بانک مرتهن طلب خویش رابدین شرح: 
مبلغ950/000/000ریال اصل دمبلغ 109/315/068ریال سود و مبلغ338/356/211ریال خسارت تأخیرتادیه تا مورخه95/7/6اعالم نموده که 
وفق تبصره ذیل ماده 4 آئین نامه اجرای خسارت تأخیر ازتاریخ درخواست صدور اجرائیه تا روز وصول توسط اداره اجرامحاسبه خواهدشد. فروش 
به نسیه فقط راجع به طلب بستانکار باموافقت بانک ایران زمین جایزاست و هزینه های دولتی مستند به ماده 40- آئین نامه اجراء وصول و سایر 
هزینه های احتمالی ازقبیل شهرداری ودارایی، آب، برق و گاز اعم ازحق انشعاب ومصرف درصورتی که مزایده دارای آنها باشد و نیزبدهی های 
مالیاتی وعوارض شهرداری وغیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد برعهده برنده مزایده است و درصورت وجود 
مازاد وجوه پرداختی راجع به هزینه های مذکور به برنده مزایده مسترد خواهد شد. هرگاه متعهد قبل از روز مزایده اقدام به پرداخت ویاتعیین تکلیف 
بدهی خویش نماید ازتشکیل جلسه مزایده خودداری می گردد وچنانچه روز مزایده تعطیل رسمی اعالم شود مزایده روز اداری بعدازتعطیل درهمان 

تاریخ انتشار:95/8/3 -  غالمرضا دادی-رئیس اداره اجرای اسناد رسمی بیرجندساعت و مکان مقرر برگزار خواهدشد.

دادگستری کل استان خراسان جنوبی

آبکشارزانقیمتحمل آب به تمام 
نقاط استان / حمل آب از ما قیمت

 از شما    09159639415- زارعی 

داربستمهدی
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

سمیبیمهمسئولیت
جوزر

بام

www. iranwash. irقالیشویيومبلشویيایـران

صافصاف،لوللول،تختتخت32446666/32424320-2

برایاولینبارفرشهایخودرااتوکشیدهتحویلبگیرید
دفتر : توحید21 - نبش نبوت 21 - پالک 105
عضو معتبر اتحادیه   مسئول: دستگردی

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

کولـرگازی

تصفیــهآب

آبسردکن

پمپساختمان
بیـن معلـم 44 

و چهار راه 15 خرداد
تلفن خدمات 31057        

09151615329

اقساط10ماهـهبدونکارمزد

S T R E A M

5سالضمانت

آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه آقای جواد تباینی فرزند آقای شیر 

محمد تباینی به استناد دوبرگ استشهادیه گواهی شده منضم 
به تقاضای کتبی خواستار صدور سند مالکیت المثنی نوبت اول 
را از این اداره نموده است و مدعی است که سند مالکیت پالک 
1666  فرعی از شماره 456- اصلی واقع در بخش 7 شهرستان 
بیرجند که متعلق به شیر محمد تباینی می باشد به علت نامعلومی 
مفقود شده است با بررسی دفتر امالک معلوم شد سند مالکیت 
اولیه ذیل ثبت 3267 صفحه 58 دفتر امالک جلد 24 به نام شیر 
محمد تباینی ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده، و برابر 
سند رسمی شماره 7921 دفترخانه 17 اسدیه بیرجند در رهن 
بانک کشاورزی شعبه اسدیه می باشد که دفتر امالک بیش از این 
حکایتی ندارد علیهذا مراتب اعالم تا چنانچه کسی مدعی سند 
مالکیت نزد خود یا معامله ای نسبت به آن انجام داده مراتب به 
این اداره اعالم فرمایند واال بعد از مدت 10 روز بعد از آگهی مذکور 
سند مالکیت المثنی بنام متقاضی برابر مقررات صادر خواهد شد.

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان بیرجند

آگهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد رهنی( 
باستناد مواد 121 و 122 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی ششدانگ یک باب ساختمان دارای پالک ثبتی 1739 فرعی 

از 17 فرعی از 249- اصلی بخش دو واقع در بیرجند، نبش توحید 16 پالک 134 ملکی آقای روح اله هادی گازاری فرزند غالمحسین 
به شناسنامه شماره 1627 صادره بیرجند و به شماره ملی 0651909082 که سند مالکیت آن ذیل ثبت 835223 صفحه 563 دفتر 
جلد 194- امالک بیرجند به نام وی صادر و تسلیم شده است محدود به حدود اربعه ذیل به شرح پرونده ثبتی: شماالً به طول 12 متر 
پی دیواریست به شماره 1731 فرعی شرقا به طول 25 متر پی دیواریست به شماره 1732 فرعی جنوبا به طول 12 متر پی دیواریست 
به میدان غربا به طول 25 متر پی دیوار و محل درب است به خیابان به عرض 30 متر )حقوق ارتفاقی ندارد( که برابر سند رهنی شماره 
131364 مورخه 93/10/10 دفتر اسناد رسمی شماره 16 بیرجند در قبال مبلغ دوازده میلیارد ریال بدهی نامبرده فوق در رهن تعاونی 
اعتبار بدر طوس )مؤسسه در حال تصفیه آرمان و مؤسسه اعتباری کاسپین فعلی( به شماره 13428 تهران با شناسه ملی 10380290808 
قرار گرفته است. چون مدیون و راهن مذکور ظرف مدت مندرج در سند فوق به تعهدات خود عمل ننموده، بنابراین تعاونی اعتباری بدر 
طوس شعبه بیرجند به عنوان مرتهن مستند به ماده 34 اصالحی قانون ثبت از دفترخانه تنظیم کننده سند تقاضای صدور اجرائیه به مبلغ 
فوق الذکر برعلیه مدیون و راهن را نموده که پرونده ای تحت کالسه 94000237 در این خصوص نزد اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند 
تشکیل تشکیل شده است. پس از ابالغ اجرائیه و انقضای مهلت مقرر به دلیل اینکه متعهد بدهی خویش را پرداخت یا نزد صندوق ثبت 
تودیع ننموده، با توجه به تقاضای بستانکار نسبت به ارزیابی مورد رهن اقدام و برابر نظریه شماره 94001737-94/8/27 کارشناس رسمی 
دادگستری، ششدانگ پالک فوق به صورت یک باب ساختمان با عرصه ای به مساحت 300 متر مربع ساخته شده در همکف و طبقه اول 
و در طبقه دوم دارای 25 متر مربع خرپشته است، در همکف مشتمل بر پنج دربند مغازه تجاری  و یک واحد مسکونی و در طبقه اول نیز 
دارای یک واحد مسکونی مستقل می باشد، دیوارها باربر و سقفها طاق ضربی بوده و مغازه تجاری در اجاره غیر می باشد. با امتیازات منصوبه 
آب، برق و گاز اعم از تجاری و مسکونی که حسب اظهارات راهن ملک دارای پنج امتیاز برق تجاری و چهار امتیاز برق مسکونی و 4 امتیاز 
گاز و 4 امتیاز آب مسکونی و 5 اشتراک تجاری جمعاً به مبلغ 17/261/250/000ریال ارزیابی و به دلیل عدم وصول اعتراض قطعیت یافته 
است که در روز سه شنبه مورخه 95/8/25 از ساعت 9 صبح الی 12 ظهر در محل اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند واقع در میدان شهدا 
در قبال طلب بستانکار از طریق مزایده به فروش خواهد رسید. مزایده حضوری و نقدی از مبلغ ارزیابی شده فوق شروع و به باالترین قیمت 
پیشنهادی واگذار می شود. هزینه های مربوط به نقل و انتقال و سایر هزینه های احتمالی از قبیل آب و برق و گاز اعم از مصرف و انشعاب و 
بدهی های مربوط به دارایی و شهرداری و غیره که مبلغ آن فعالً مشخص نگردیده برعهده برنده مزایده می باشد که در صورت وجود مازاد 
مسترد خواهد شد. هزینه های دولتی به شرح ماده 40- آیین نامه اجرا وصول می گردد ضمناً برطبق نامه شماره 95/1202/238 - 95/3/8 
بستانکار، مورد مزایده فاقد بیمه نامه رسمی است و براساس جوابیه ثبتی شماره 301/95/3135-95/3/8 صادره از اداره ثبت اسناد بیرجند 
ششدانگ پالک فوق برابر دستور شماره 94/6/28-94101156105010751 اجرای محترم احکام دادگستری بیرجند در قبال بدهی 
390/000/000 ریال به نفع آقای احمد اسماعیلی بازداشت می باشد که در صورت انجام مزایده و وجود مازاد پرداخت خواهد شد. هرگاه 
متعهد تا قبل از تنظیم صورتجلسه مزایده بدهی خویش را پرداخت و یا تودیع نمایند از انجام مزایده خودداری میگردد و چنانچه روز مزایده 

مصادف با روز تعطیل اعالم شود مزایده روز بعد در همان ساعت و مکان برگزار خواهد شد.

تاریخ انتشار: 95/8/3       - غالمرضا دادی- رئیس اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند

آگهی مزایده اموال منقول نوبت دوم
نظر به اینکه در پرونده اجرایی شماره 950574 محکوم 

علیه شرکت بهچوب آقای محمود حاجی زاده محکوم است به پرداخت 
مبلغ 100/000/000 ریال بابت مطالبات کارگری در حق محکوم له 
آقای یاسر بارانی و پرداخت مبلغ 1/500/000 ریال بابت حق االجرا 
در حق صندوق دولت و با توجه به تعرفه و توقیف یک دستگاه خط 
زن و برش چوب MDF از نوع ACIMALL ساخت کشور ایتالیا با سریال 
BWOM-3200-CE  و به مدلB-3400293 با کلیه متعلقات مربوطه 

و آماده به کار که به مبلغ 118/500/000 ریال  کارشناسی شده است 
که از طریق مزایده روز شنبه تاریخ 1395/08/15 از ساعت 9 الی 
10 در دفتر اجرای احکام حقوقی به فروش برسد که قیمت پایه از 
بهای ارزیابی شده شروع و به شخصی که باالترین قیمت را پیشنهاد 
نماید فروخته خواهد شد 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از 
برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت 
به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر اینصورت 10 
درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد متقاضیان 
در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا 
مراجعه تا ترتیب بازدید آنان داده شود هزینه نقل و انتقال به عهده 

خریدار خواهد بود. 
رجبی- مدیر دفتر اجرای احکام حقوقی دادگستری بیرجند

دادگستری کل استان خراسان جنوبی
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دوشنبه * 3 آبان 1395 * شماره 3633

ضمن تشکر از آقای استاندار که الحق و االنصاف 
ما  رضایت  توانسته  کنون  تا  خوبش  عملکرد  با 
ایشون  از  خواستم  آورد  دست  به  را  شهروندان 
خواهشی بکنم . در برخی ادارات کارمندان از دست 
مدیر دلشان خون است و متاسفانه روزی نیست که 
کارمند یا کارمندان قراردادی و یا غیر رسمی و جتی 
رسمی را تهدید به اخراج نکند و با این بهانه شرایط 
سخت کاری و حقوق های پایین را به آنها تحمیل 
ننماید . اگر در نظام اسالمی کار می کنیم و اگر آقای 
استاندار عالیترین کارگزار نظام در این استان است از 
او عاجزانه می خواهم در ادارات و سازمان ها یک 
نظرسنجی در خصوص رضایت مندی از مدیران هم 
انجام دهد و اگر حتی نیمی از کارمندان هم از او 
رضایت داشت او را ابقا کند در غیر این صورت مثل 
محل کار من با روح و روان کارکنان بازی نشود . به 
جرات می گویم بسیاری از همکارانم دیگر انگیزه کار 
ندارند و تعلقی به سازمان محل اشتغال خود احساس 
کاهش  خاطر  به  روز  هر  مدیرمان  اما  کنند  نمی 
هزینه ها و تعدیل نیروها و کاهش حقوق ها به خود 
می بالد . لطفا عملکرد ... را در بحث حفظ کرامت 

کارکنان بررسی فرمائید
) ارسالی در کانال تلگرامی آوا (

سوالی داشتم از وزیر محترم کشور هر چند به گوش 
ایشان نمی رسد اما آقایان استانداری اگر رفتن و 
ایشون رو دیدند بپرسند که آیا ایشون گفته بود که 
مدیر غیر بومی در استان نیاورند و از ظرفیت های 
استان استفاده شود یا گوش ما اشتباه شنیده است ؟
۹۳۰ ... ۴۱۵
این رفقای ما که تا دیروز هی تو بوق و کرنا کرده 
بودند رئیس جمهور چرا رفته هواپیمای نو خریده 
حاال با تمام پرویی می گن باید دولت پاسخگو باشه 
چرا هواپیما ها فرسوده است ! آقا جان آقای روحانی 

به کدام ساز شما برقصه ؟ 
۹۱۵ ... ۵۳۲
استاندار فعلی هرچند اهل خراسان شمالی هستند اما 
خدا خیرش دهد آدم متواضع و آشنا به وظایف وزارت 

کشوری خودشان هستند.
۰۹۱۵...6۴۵

در خصوص عکس صفحه اول شما باید عرض کنم 
درست است تشریفات استانداری خیلی زیاد است که 
اونهم از زمان قبله اما رعایت یک سطح از تشریفات 
برای استانداری الزامی است چرا که پیشانی و آبروی 
شهر است و نباید همش به خاطر محرومیت عکس 

از بدبختی های خودمان چاپ کنیم 
۹۱۵ ... ۲۰۵
سالم در ادامه فرمایش آقای سلیم در مورد بیرجند 
باید یادآوری کرد که بیرجند شهر کوچکی بود حاال 

روستای بزرگی شده.
۰۹۳۳...۴۲۴

ادامه  بفرمایید  لطفا  شهرداری  محترم  مسوولین 
جدول کشی خیابان انقالب کی انجام می شود.

۰۹۹۰...686
سالم خدمت دوستی که راه آهن پشنهاد داده بود از 
راه طبس من راه دویست و پنجاه کیلومتری سراغم 
راه آهن از مسیر بجستان می گذرد می شود از مسیر 

فردوس چاهک بیرجند را انتخاب کرد بدون تونل
۰۹۱۵...۳۲6

ضمن سالم وخسته نباشید خدمت مسئولین اداره 
راه روستایی استان  فاصله روستای فریز تا روستای 
افکشت بخش مرکزی بیرجند کمتر از ۵/۱کیلومتر 
می باشد در حال حاضرکه جاده افکشت در حال 
مسیر  این  محترم  مسئولین  باشد  می  بازسازی 

روستای فریز را در دستورکارخود قراردهند باتشکر
۰۹۱۵...78۲

با سالم خدمت مسئولین بازرگانی، جهاد کشاورزی 
مرغ  ما  تکلیف  لطفا  استانداری  و  شهرداری   ،
خدا  ما دست  روزی   . کنید  را مشخص  فروشان 
و  گاه  کشتار  که  نیست  عدالت  این  ولی  است 

شهرداری به فکر جیبشان  باشند.
۰۹۱۵...۰۲۹

 آقای استاندار بفرمایید که طرح بخشودگی جرایم 
و تسهیالت مربوط به چه تاریخی می شود. از کی 
شروع می شود تا کی ادامه دارد؟؟ االن اجرا می 

شود؟ یا ابالغیه ای است که منتظر باشیم.؟؟؟
۰۹۱۵...۵۱۳

شهر  شورای  و  شهرداری  یا  سیما  و  کاش صدا 
که به خودشان گرفتارند یک تریبون آزاد تحت 
برگذارند  بار  یک  ای  هفته  مردم  صدای  عنوان 
امور  توسعه  خصوص  در  را  خود  نظرات  تامردم 
شهری و بهبود عملکرد دستگاههای اجرایی بیان 

می کردند شاید تلنگری باشد به مسؤالن!
۰۹۱۵...۲۱۱

با سالم و احترام از سرمقاله عزیز بزرگوار و عکس 
مشترک دفتر استاندار و نماینده ولی فقیه در روزنامه 
خوب  را  تفاوت  سپاسگذارم  و  متشکر  وزینتان 

احساس کنیم و عبرت  بگیریم.باتشکر
۰۹۱۵...87۴

عرض  به  کاران  زعفران  بیکاری  درخصوص  
پیاز زعفران اصال  برسانم متاسفانه امسال خروج 
با دستور سازمان جهاد کشاورزی  قاچاق نبوده و 
نظام  توسط سازمان  استان و صدور مجوز حمل 
شده  انجام  کار  این  استان   کشاورزی  مهندسی 
است از لحاظ این دو سازمان  اگر در آینده زعفران 
کاران بیکار می شوند عیبی ندارد ولی در این وسط 

درآمد خوبی برای دو سازمان و برخی افراد دارد.
۰۹۱۵...۲۹۴

سالم ..مدیران طرح تحول سالمت این مردم تا 
کی باید درصف های طوالنی نوبت های پزشکان 
وقت شان  فوت شود یک تدبیر برای بهبود نوبت 

دهی کلنیک تخصصی ولیعصر بیاندیشید...
۰۹۹۰...۴۴7
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70 سال کار و تالش بی وقفه 
گفتگوی اختصاصی با حسن زرین پناه پدر صنعت چاپ استان؛

جوابیهشرکتتوزیعنیرویبرق
خراسانجنوبی

احتراما در پاسخ به مطلب مندرج در ستون پیام 
لوله  هزینه  خصوص  در   ۹۵/6/۱8 مورخ  شما 
می  استحضار  به  برق  تابلو  قفل  و  گیر  کابل 
تکمیلی  نامه  آیین   ۴-۳8 بند  اساس  بر  رساند 
تعرفه های برق وزارت نیرو در خصوص شرایط 
باید  متقاضی  گیری  اندازه  لوازم  نصب  محل  و 
محل  شود  شرکت  متوجه  ای  هزینه  آنکه  بی 
وسایل  نصب  برای  شرکت  نظر  با  را  مناسبی 
لوله  نصب  و  تهیه  که  سازد  آماده  گیری  اندازه 
سر درب و ساخت یا تهیه جاکنتوری نیز شامل 

بند فوق می شود. 

جوابیهکانونپرورشفکری
کودکانونوجواناناستان

احتراما در پاسخ به مطلب مندرج در ستون پیام 
اندازی  راه  خصوص  در   ۹۵/7/۱۴ مورخ  شما 
استحضار  به  خوسف  هنری  و  فرهنگی  مرکز 
در  سیار  کتابخانه   8 اندازی  راه  رساند:  می 
دارد  قرار  کل  اداره  این  کار  دستور  در  استان 
نظر  مورد  نیروی  شده  انجام  های  پیگیری  با 
در  و  جذب  ها  کتابخانه  این  اندازی  راه  برای 
حال طی مراحل اداری می باشد انشاا... در آینده 
نزدیک شاهد شروع به کار این کتابخانه ها در 
این شهرستان و سایر نقاط استان خواهیم بود. 

جوابیهشرکتمخابراتاستان

احتراما در پاسخ به مطلب مندرج در ستون پیام 
ثابت  تلفن  خصوص  در   ۹۵/7/۱۱ مورخ  شما 
ارتباط  رساند:  می  اطالع  به  چهکند  روستای 
از نوع همراه روستایی و  فعلی روستای چهکند 
باشد  تلفن خانگی می  بوده و دارای  بی سیمی 
به  امکانات موجود نسبت  این شرکت در حد  و 
نماید.  می  اقدام  متقاضیان  به  تلفن  واگذاری 
اعم  رسانی  ارتباط  هرگونه  است  ذکر  به  الزم 
از طریق  تنها  روستاها  به  دیتا  یا  ثابت  تلفن  از 
USO امکانت  تامین اعتبارات دولتی از محل 
پذیر می باشد و تشخیص اولویت و شامل بودن 
از    USO قالب طرح خدمات  نقاط مذکور در 
اختیارات حاکمیتی اداره کل ارتباطات و فناوری 

اطالعات استان می باشد. 

جوابیهشبکهبهداشتودرماندرمیان


ستون  در  مندرج  مطلب  به  پاسخ  در  احتراما 
نبود  خصوص  در   ۹۵/7/۲۴ مورخ  شما  پیام 
استحضار  به  اسدیه  بیمارستان  در  جراحی  نخ 
بیمارستان  به  مراجعه  هنگام  بیمار  رساند:  می 
دچار پارگی عمیق لب پایین از بیرون به داخل 
به  مربوطه  پرستاری  اقدامات  که  بود  شده 
عمیق  دلیل  به  ولی  شده  انجام  کامل  صورت 
بودن  خردسال  به  توجه  با  و  جراحت  بودن 
زیبایی  بخیه  به  بیمار  همراهان  تاکید  و  بیمار 
به بیمارستان امام رضا)ع( ارجاع داده شده است 
و  فک  جراح  یا  عمومی  جراج  توسط  بخیه  تا 
صورت انجام گیرد. ضمنا تمامی امکانات بخیه 

در بیمارستان موجود می باشد. 

جوابیهمعاونتغذاودارودانشگاه
علومپزشکیبیرجند

ستون  در  مندرج  مطلب  به  پاسخ  در  احتراما 
فروش  خصوص  در   ۹۵/7/۲۴ مورخ  شما  پیام 
ها  داروخانه  در  نسخه  بدون  قوی  های  مسکن 
دستورالعمل  اساس  بر  رساند:  می  استحضار  به 
 ( OTC های موجود عرضه بعضی از داروهای
با نظر  داروهای عمومی( بدون نسخه پزشک و 
مسئول فنی داروخانه امکان پذیر می باشد. شایان 
ذکر است عرضه سایر داروها نیز با نظر مسئول 
فنی داروخانه و با در نظر گرفتن شرایط بیمار تا 
زمان دسترسی به پزشک و رعایت موازین علم 

به تعداد بسیار محدود منع قانونی ندارد. 

جوابیههایشهرداریبیرجند

احتراما در پاسخ به مطلب مندرج در ستون پیام شما 
مورخ ۹۵/7/۱۵ در خصوص کم بودن اتوبوسهای 
تخصیص  رساند  می  استحضار  به  غفاری  خط 
اتوبوس به خطوط شهری بر اساس میزان تقاضا و 
جذب نفر صورت می پذیرد. که بر این اساس در 
حال حاضر تعداد 8 دستگاه اتوبوس با فاصله زمانی 
نمایند  می  فعالیت  غفاری  خط  در  دقیقه  ده  هر 
ضمن اینکه در ساعات اولیه صبح اتوبوس کمکی 
به خط مزبور اضافه می گردد لذا با توجه به میزان 
جذب نفر و سرانه جا به جایی روزانه ی هر دستگاه 
اتوبوس تعداد اتوبوس خط مزبور مطلوب می باشد. 
پیام  به مطلب مندرج در ستون  پاسخ  احتراما در 
به  احترام  خصوص  در   ۹۵/7/۱8 مورخ  شما 
نیروهای بازنشسته به استحضار می رساند : تمامی 
کارکنان شهرداری اعم از شاغل، بازنشسته ، فوت 
احترام  قابل  و همکاران  مدیریت  برای  و....  شده 
بر عهده  قبال کارکنان  هستند و وظایفی که در 
شهرداری است به نحو مطلوبی انجام می پذیرد. 

پناه،  زرین  حسن   - کاری نسرین
 6۰ نقنج  روستای  در   ۱۳۲۰ شهریور  اول 
کیلومتری شرق بیرجند متولد شد. پدرش را 
در یک سالگی از دست داد و به همراه مادر 

و خواهر از نقنج به بیرجند  آمد و در منزل 
سالگی   ۵ از  شدند.   ساکن  فامیل  از  یکی 
در  سالگی  هفت  در  و  شده  کار  بازار  وارد 
شد.  تحصیل  به  مشغول  شوکتیه   دبستان 
او می گوید: به خوبی به خاطر دارم زمانی 
که مادر خواست برایم لوازم تحریر بخرد با 
که  پولی  از  و  خرم  می  خودم  گفتم  افتخار 
و  دفتر  اولین  مداد،  اولین  داشتم  انداز  پس 

اولین پاک کن  را خریدم.

کارمراباهفتهایدوریال
در5سالگیشروعکردم

پدر صنعت چاپ استان که  کارش را از یک 
مغازه نجاری شروع کرد  یاد آور می شود: در 
تابستان سال ۱۳۲۵ در مغازه ی نجاری در 
خیابان شهدا کارم را شروع کردم  و هفته ای 
دو ریال می گرفتم و بعد آن در یک مغازه 
آخر شب  که  کردم  می  کار  فروشی  بستنی 
تمام پول را در ترازو می ریختیم و صاحب 
دستمزد  من  به  ریال   ۵ پول  آن  از  مغازه 
و  تحصیل  ریال خرج  از همان ۵  داد.   می 
می  بدست  منزل  برای  خریدی  هم  گاهی 
دارم  منزل  در  پریموسی  چراغ  االن  و  آمد 
که بهترین یادگاری از همان حقوق ۵ ریالی 
من است. بعد از دبستان دبیرستان را هم در 
شوکتیه گذراندم و هیچ کمک مالی از مادر و 
هیچکس دیگر نگرفتم؛ فقط خدا . در سن ۲۰ 
سالگی با داشته همه وسایل زندگی آن روز 
دختر  فرزند  دو  سالگی   ۲۲ در  کردم  ازدواج 

و پسرم داشتم و عاشق کار و زندگی شدم.

اولینچاپخانهدربیرجند

اینگونه  چاپخانه   بازگشایی  مورد  در  وی 
می گوید: در سال ۱۳۳7 در دوران تحصیل 
همه  این  کردم  می  فکر  خودم  با  همیشه 
کتاب را چگونه می نویسند و چقدر زحمت 
ایجاد  باعث  دانستن  عطش  همین  دارد! 
دبیرستان  از   ۱۳۳7 سال  در  شد.  چاپخانه 
بیرون آمده و با 6 نفر از دوستان سنگ بنای 
 ۲۰۰۰ نفری  شد  قرار  و  زدیم  را  چاپخانه 
تومان بگذاریم.  چون پس انداز من ۱۰۰۰ 
از   شد  قرار  دیگر  تومان   ۱۰۰۰ بود،  تومان 

مزد کاری من حساب شود. 
وسایل، لوازم و کاغذ از چهار راه گلوبندک 
و  شد  خریداری  الحرمین  بازار  و  تهران 
مغازه  در  فعلی  شهدای  خیابان  در  چاپخانه 
۴۰ متری بین میدان امام و مسجد حائری 
باز شد یک مهندس از تهران برای آموزش و 
فرم بندی، ماشین چینی و کارهای چاپخانه 
به بیرجند آمد و بعد از یک هفته  کارمان را 
اولین  و  کردیم  شروع  کار  نیروی  نفر   ۴ با 

چاپخانه بیرجند اینگونه  شروع به کار کرد.
بیشترین تیراژ چاپ مان برای اداره فرهنگ، 
دفتر نمره و کارنامه و پیش نویس ادارات بود. 
با عشق کار می کردیم تا اول مهر دفتر نمره 
با مارک چاپ  اول کارنامه ها  ها و در ثلث 
باشد. همسرم  آموزان  دانش  زرین در دست 

در دوران شلوغی کار که موفق به استراحت و 
رفتن به منزل نمی شدم بهترین کمک کننده 
مددکار من بود که این خانم در همه موفقیت، 

من اثر مثبت داشت )روحش شاد(.

بعداز20سالچاپخانهزرین
رافروختم

جان  با  سال   ۱7 دهد:  می  ادامه  پناه  زرین 
و  کسالت  با  و  کردم  کار  چاپخانه  در  دل  و 
مریضی که برایم پیش آمد دکتر تشخیص داد 
بخاطر سرب که در دستگاههای چاپ وجود 
کار  ترک  باید  و  شده  رقیق  شما  خون  دارد 
کنید و مجبور به ترک این کار شدم البته تا ۳ 
سال بعد هنوز سرکار بودم و تمام فوت و فن 
صنعت چاپ و حروفچینی را به حاج حسن 
رضا حسین آبادی از همکاران عزیز آموزش 

دادم و بعدها چاپخانه را به او فروختم.
صنعت  اتحادیه  در  سالها  این  طی  در 
چاپخانه داران خراسان بزرگ عضو شدم و 
با  اطرافش  و  بیرجند   چاپی  کارهای  تمام 
چاپخانه ما بود. تا اینکه متوجه شدیم یکی 
در  خواهد  می  مشهدی  داران  چاپخانه  از 
بیرجند شعبه بزند لذا محمد ابراهیم عرب از 
همکاران عزیز را تشویق کردم تا به تهران 
دومین  و  گرفت  را  ساله   ۵ گواهی  و  رفته 
چاپخانه شهرمان یعنی چاپخانه نزاری هم پا 
به میدان گذاشت.بعد ۲۰ سال که چاپخانه 
مواد  بنکداری  پروانه  کردم  واگذار  را  زرین 
اتحادیه گرفته و ساختمانی در  از  را  غذایی 

۱7 شهریور را با هزینه شخصی باز کردم. 

کارخانهکوکاکوالوکشکبیرجندی

نکشید  دست  تالش  از  هیچگاه  پناه  زرین 
وی بعد از چاپخانه بفکر کاری بزرگ در خور 
بیرجند افتاد. وی اولین قرارداد کوکاکوال  و  
نان رضوی در مشهد را گرفته و در کنار بازار 

به توزیع نان رضوی و کوکاکوال پرداخت.
کل  اداره  مسئوالن  با  کار  این  حین  در 
صنایع در خراسان  و مسئوالن پژوهشهای 
مهندس  و  عطا   مهندس  استان  علمی 
اکبری آشنا شدم و در بیرجند به آنها کشک 
قرار  توجه  مورد  بسیار  که  دادیم  بیرجندی 
افتتاح  برای  شد  ای  بهانه  این  و  گرفت 

کارخانه کشک زرین بیرجند!
که  زرشک  سرتین  کارخانه  همچنین  و 
کلنگش  و  گرفتم  از  را  اش  اصولی  موافقت 
به زمین خورد. با عنایت  فرماندار وقت آقای 
پاینده بعد شش ماه زمینی در شهرک صنعتی 

به من داده شد و  نقشه آن کشیده شد.

اولینکلنگرادرشهرکصنعتیزدم

فردی  اولین  من  که  گویم  می  افتخار  با 
بودم که  در سال ۱۳6۳ زمین را در شهرک 
صنعتی در یک بیابان برهوت بود گرفتم و 

اولین کلنگ زمین را زدم . در آن زمان مورد 
طعن و کنایه دوستان و آشنا قرار گرفتم ولی 
جان  صنعت  اینجا  در  باالخره  دانستم  می 
تومان  آب که ۳۵۰  تانکر  با  گرفت.  خواهد 
شهرک  به  آب  خریدیم  می  شهرداری  از 
بردیم و آن را آباد کردیم.فونداسیون کارخانه 
هم  را  داری  بنک  کار  در ضمن  آماده شد. 
ادامه دادم. به گفته وی در این سالها حجت 
االسالم ربانی از دوستان نزدیک بنده بود و 
در منزل ما رفت و آمد داشت ایشان در شبی 
که مهمان من بود گفت الستیک سازی در 
بیرجند قرار است راه بیفتد و ایشان به دنبال 

موافقت اصولی آن است. 
کار  گزارش  برای  ربانی  آقای  دوم  سفر  در 
خدمت فرماندار وقت آقای محمد حسین زینلی 
رفتیم و در این زمان موافقت اصولی در حال 
کارخانه  افتتاح  با  وقت  فرماندار  بود.  تدوین 

الستیک سازی موافقت  و تشویق کرد.

سنگبنایکارخانهکویرتایرزدهشد

ما  به  که  زمانی  بود  نشدنی  فراموش  روز 
 ۲۵ ساالنه  کارخانه  این  افتتاح  با  گفتند 
پرسنل   ۱۲۰۰ و   تولید  الستیک  تن  هزار 
شدیم  زده  ذوق  آنقدر  شد.  خواهند  شاغل 
که همدیگر را در آغوش گرفتیم و تبریک 

گفتیم.
و  داد  استعفا  دولتی  کار  از  زینلی  مهندس   
شد.کارخانه  تایر  کویر  کارخانه  مدیرعامل 
الستیک سازی با ۱۲۰۰ نفر شاغل تحویل 
آقای زینلی شد و دفتر کار من هم شد دفتر 

جلسات کارخانه ؛ یک اتاق ۱۰ متری! 
زرین پناه یادآور می شود: آن زمان کویر تایر 
نه  و  ماشین  نه  و  پول  نه  داشت،  زمین  نه 
نیروی انسانی.متن موافقت اصولی بنام حاج 
شیخ محمد ابراهیم ربانی با امضای آقای دکتر 
شافعی وزیر صنایع وقت تحویل گردید. منزل 
من جایی شد برای پذیرایی از مهمانهایی که 

برای سرمایه گذاری از شهرهای مختلف می 
آمدند و من ، آقای ربانی و آقای زینلی سه 

ضلع مثلث کارخانه کویرتایر شدیم.
ده نفر هیئت موسس که من و آقای زینلی 
هزار   ۱۰ تا   ۱۰ سرمایه  بودیم.  آن  نفر  دو 
تومان بود و دفتر کار بنکداری من نمایندگی 
کوکاکوال در خیابان ۱7 شهریور و در یک اتاق 
۱۰ متری دفتر کار و ارتباطات آقای زینلی شد 
و بنده با همه امکانات اعم از ماشین ، محل 
کار و  منزل را  برای مهمانها در اختیار این 
واحد تولیدی قرار دادم چون عشق و عالقه 
داشتیم که چنین کارخانه ای در بیرجند راه 
بیفتد و نیروی بسیار ارزشمند و پرتالش آقای 

مهندس زینلی کار را شروع کردند.
از فردای آن روز من و آقای زینلی برای پیدا 
کردن زمین کارخانه صبح با دو ساندویچ و 
نوشابه  و یک قمقه آب به اطراف دستگرد و 
زیرک و مرک، دشت بوشاد به عنوان مالخر 
خاطرات  گذارها  و  گشت  این  رفتیم.  می 

شیرینی هم به همراه داشت.
تفحص برای زمین ادامه داشت تا اینکه زمین 
در  بیرجند  غرب  در  کویرتایر  کارخانه  فعلی 
مکانی که در جوار شهرک صنعتی به متراژ 
۴8 هکتار زمین و چاه  آماده خرید گردید و 
چون پولی نبود همه پول آن چک داده شد و 

مابقی زمین را از منابع طبیعی گرفتیم.
و  حقیقی  افراد  شرکتها،  به  سهام  فروش 
حقوقی،بسیجیان و سپاه پاسداران شروع شد 
و  بسیجیان  و  محترم شهدا  خانواده  برای  و 
سپاه اقساط ۵ ساله شد و این سرمایه ای برای 
استقرار کارخانه الستیک در شرق کشور شد.

خرید  صرف  تایر  کویر  سهام  فروش  تمام 
و  من  خط  به  اول  سال  در  آب  و  زمین 
امضای آقای زینلی ثبت شد. افتخار می کنم 
اولین جلسه مجمع عمومی آن یکسال بعد 
در  اجاری  ساختمانی  در  عضو  نفر   ۲۵۰ با 
آنجا  در  من  و  شد  تشکیل  طالقانی  میدان 
نامه استعفا ام را به آقای زینلی دادم و قبال 
بارها در موردش صحبت شده بود و ایشان 
موافقت نمی کرد. چون می خواستم در کار 
زرین  کشک  داری  بنک  همان  که  خودم  
ساختمان   ۱۳6۹ سال  باشم.در  مستقل  بود 
برای  کویر  تحفه  شرکت  و  زرین  کشک 
اولین بار در شهرک صنعتی ایجاد و ماشین 
آالت آن را از تهران به بیرجند آوردم. کشک 
مرغوب و مطلوبی که در مدت کوتاهی  بعد 
سال تولید دو فروشنده در مشهد ، ۲ نماینده 
در زاهدان، ۳ نماینده در شیراز و بندرعباس 
که  بود  ای  کارخانه  اولین  این  داشتیم. 
کشک پاستوریزه را در کیسه های نایلکس 
بهداشت،  صنایع،  قانونی،  مجوزهای  با  و 
استاندارد در مشهد به عنوان پرفروش ترین 

کشک کشور به بازار عرضه گردید.
هم  معادن  صنایع  اندازی  راه  در  وی 
کند:  می  نشان  خاطر  و  بوده  فعال  عضوی 
و  بودم  صنعتی  شهرک  امنای  هیئت  چون 
از  اداره صنایع بسیاری  اندازی  در زمان راه 

کارها به من واگذار گردید در طبقه فوقانی 
آیتی  از فروشگاه  های مقابل مسجد  یکی 
ساختمانی اجاره شد وسایل اداری آن از چند 
جمیع  علیرضا  مهندس  و  شد  گرفته  خیر 
. مهندس  انتخاب شد  اداره  این  ریاست  به 
افخمی و مهندس جریر برای راه اندازی این 
نوار  بود که مراسم قطع  انتخاب شده  اداره 
افتتاح و شروع کار مهندس جمیع از همین 

ساختمان اجاری  دو اتاقه بود.

سفربهآلمانوبازدید
ازاولینچاپخانهدنیا

زرین پناه در شهریور سال ۱۳۹۴ در سفری 
 ۴۰۰ چاپخانه  اولین  از  داشته  آلمان  به  که 
ساله دنیا دیدن می کند و در این مورد می 
گوید: به  چاپخانه اشترن در شهر لوننبورگ 
آقای  چاپخانه  مدیریت  با  و  رفتیم   آلمان  
آندر آس یورس دیداری داشتم . جالبی این 

چاپخانه در این بود که از اولین وسایل چاپ 
در آن نگهداری می شد و ۱۴ نسل متوالی 
نفر   ۴ که  داشتند  را  چاپخانه  این  مدیریت 
آنها خانم بودند و عکس همه آنان در دفتر 
مدیرعامل بود. و بعد از یک تست کاری دو 
ساعت مدیر به من وقت داد که توضیحات 
و مراحل مختلفی از مدرن ترین چاپی دنیا با 
تیراژ ۳۵ هزار روزنامه برایم توضیح داده شد.

باغپردیسمحلپذیرایی
بزرگاناستان

وی که اکنون مدیریت باغ پردیس را دارد با 
افتخار می گوید: باغ پردیس محل پذیرایی 
جلسات استانداری، سپاه پاسداران، بسیجیان 
هست.  و  بوده  بیرجند  عزیز  مردم  همه  و 
بیرجند نیاز به چنین سالنی در آن زمان داشت 
اولین مهمانان جلسات استان شدن خراسان 
پرفسور  شدند.  پذیرایی  باغ  این  در  جنوبی 
از  جمعی  با  علوی  دکتر  مرحوم  و  گنجی 
مهمانان سفارت آلمان در باغ پردیس اسکان 
من  افتخارات  از  آنان  دستخط  که  داشتند.  
است. زمان فوت مرحوم علوی ما در این باغ 
به مدت ۵ روز افتخار میزبانی مهمانان داخلی 
و خارجی را داشتیم.  باغ پردیس افتخار دارد 
محیط  و  صندلی   ۲۰۰۰ از  بیش  ظرفیت  با 
سرسبز میزبان همه هم استانی ها و جلسات 

سخنرانی همه مردم عزیز باشد.

سخنآخر؟

در خاتمه  در ۱۱ مهر ۱۳۹۵ در میان انبوه 
عظیم چاپخانه داران تهران و کشور در تاالر 
از دست  سپاسی  لوح  اخذ  به  موفق  وحدت 
وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسالمی دکتر 
آزادی  سکه  عدد  دو  همراه  به  جنتی  علی 
استان  و  من  برای  افتخاری  این  و  شدم 

خراسان جنوبی شد. 

گویم  می  سپاس  را  یکتا  خالق  اکنون   و 
فرزند   ۵ داشتن  با  سالگی   7۵ سن  در  که 
که  )کباسه(  نبیره  یک  و  دختر  یک  و  پسر 
سه نفرشان در شرف بازنشستگی هستند با 
مجهز  بسیار  و  معتدد  های  چاپخانه  دیدن 
در شهر بیرجند و دیدن کارخانه عظیم کویر 
تایر با مدیریت بسیار مقتدر و پرسنلی ۱۲۰۰ 
تولید  و  هستند  خانواده  سرپرست  که  نفر 
به کشورهای  انواع الستیک که  تن   ۲۵۵۰
شهرک  دیدن  و  گردد  می  صادر  جهان 
و  صنعتی  بزرگ  شهر  یک  به  که  صنعتی 
شده  تبدیل  استان  در  صنعت  بزرگ  قطب 
دو  ساختمان  یک  از  بیرجند  صنایع  اداره  و 
اتاقه و دو پرسنل به جمع کثیری در کارکنان 
تبدیل گردید و استان شدن بیرجند لذت می 
برم . خدا را برای توان انجام دادن خدمات 
استانی  هم  و  جوانان  همه  برای  شاکرم.  
شادی  و  سالمتی  و  موفقیت  ارجمند  های 

از خدای متعال خواستارم.

در سال 1337 در دوران تحصیل همیشه با خودم فکر می کردم این همه کتاب را چگونه می نویسند و چقدر زحمت دارد! همین 
عطش دانستن باعث ایجاد چاپخانه شد. در سال 1337 از دبیرستان بیرون آمده و با 6 نفر از دوستان سنگ بنای چاپخانه را زدیم
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مصرف آب شرب تهرانی ها فراتر از استاندارد جهانی

مدیر دفتر حفاظت از منابع آب شرکت آب منطقه ای تهران گفت: سرانه مصرفی آب شرب تهران به 300 لیتر در شبانه روز برای 
بی آبی  فعلی  دارد. مصطفی دهقان گفت: در شرایط  استانداردهای موجود جهانی  با  باالیی  بسیار  فاصله  هر شهروند می رسد که 
شوخی بردار نیست و باید در تالش برای مدیریت مصرف بهینه آب در بخش شرب و اصالح الگوی کشت در بخش کشاورزی باشیم.

یادگیری زبان های 
خارجی خاص!
* رضا کریمی

به  نوشته  این  نخست  بخش  در  دوم(  )بخش 
درباره  کاربردی  بسیار  البته  و  مهم  بیان دالیلی 
این  در  پرداختیم.  عربی  زبان  یادگیری  علت 
بخش از این سیاهه به بیان چند دلیل برای بی 
رغبتی و یا بهتر است بگویم بی رغبت شدن ما 

نسبت به یادگیری این زبان می پردازیم.
پرورش:  و  آموزش  در  غلط  آموزشی  نظام   .1
ایرانی  آموز  دانش  پیش  سال  سه  دو  همین  تا 
اینکه  از  بعد  و  راهنمایی  دوره  به  ورود  از  پس 
شش سال عربی می خواند با تنفری وصف ناپذیر 
برای همیشه آن را کنار می گذاشت. علت این 
به  وجه  هیچ  به  که  عربی  زبان  از  گیری  کناره 
نادرست  باید در شیوه  را  افتد  اتفاق نمی  یکباره 
آموزش زبان عربی پس از انقالب دانست. تمرکز 
البته بی  ویژه کتاب ها بر روی قواعد خشک و 
را  سوال  این  آموز  دانش  شد  می  باعث  کاربرد 
بگیرم؟  یاد  باید عربی  بپرسد که چرا  از خودش 
پیش از این وقتی سخن از علت یادگیری زبان 
عربی به میان می آمد در پاسخ تنها یک جمله 
بیشتر از هرچیزی به گوش می رسید: »ما عربی 
آشنا  قرآنی  ناب  مفاهیم  با  تا  گیریم  می  یاد  را 
شویم« هدفی که، پیش از این، تقریبا هیچ گاه 
نشد!  مدارس محقق  در  عربی  زبان  یادگیری  با 
جای بسی امید است که این روزها شاهد تغییر 
به  نسبت  عزیزمان  آموزشی کشور  نظام  نگرش 
در  انگلیسی  و  عربی  از  اعم  خارجی  های  زبان 
مدارس هستیم تا هر کسی با هر دلیلی که دارد 

بتواند زبان مورد عالقه اش را یاد بگیرد.
2. آشنا نبودن معلمان )مدرسان( با زبان عربی 
به  ربط  بی  البته  که  دالیلی  از  دیگر  یکی  روز: 
دلیل نخست هم نمی شود، نا آشنایی مدرسان و 
 معلمان زبان عربی در مدارس و حتی دانشگاه های

است.  بوده  کاربردی  و  معاصر  عربی  زبان  با  ما 
ناگفته پیدا است که این مهم همیشه ناشی از کم 
دلیل  این  بلکه  است،  نبوده  محترم  معلم  کاری 

نیز، پیامد همان دلیل نخست است. 
3. نقص شیوه های آموزشی مدرن: به یاد دارم 
 وقتی بر سر کالس های مدرسه، معلمی می خواست

درباره مقوله فعل و فاعل و مفعول در زبان عربی 
مطلبی را بیان کند مثالی به جزء : » َضَرَب زیٌد 
عمرا« را در ذهن نداشت. می پنداشتی ناف زبان 
عربی را با کتک زدن، گردن زدن، عمرو، زید و 
گریه و زاری بریده اند. آن مثال معروف »جا القوم 
شیوه  نبود  بیافزایید.  اینها  به  هم  را  الحمار«  اال 
خارجی،  های  زبان  آموزش  در  درست  آموزشی 
خاصه زبان عربی که در این نوشته مورد نظر ما 
تا حدودی متوجه عرب زبانان  است را می توان 
رفته  رفته  نیز  نقص  این  خوشبختانه  البته  کرد. 
برطرف شده و این روزها شاهد به عرصه آمدن 

روش های نو در آموزش زبان عربی هستیم. 
4. عربی کودکی یتیم که هرکسی از سر مهر 
دستی بر سرش می کشید: هر دانش آموخته ای 
که در رشته هایی مانند: معارف اسالمی، فلسفه 
رشته  و  فارسی  ادب  و  زبان  حقوق،  و حکمت، 
سرفصل  در  عربی  زبان  واحد  چند  که  هایی 
فارغ  از  پس  است،  شده  گنجانده  آنها  دروس 
در  چه  و  پرورش  و  آموزش  در  چه  التحصیلی 
دیگر مراکز به عنوان مدرس زبان عربی شناخته 
می شود. جالب است این نکته را بیان کنیم که 
زبان عربی همراه با زبان چینی، کره ای و ژاپنی 
در گروه زبان های »خیلی سخت« طبقه بندی 
پاس  صرف  به  شود  می  مگر  آخر  است.  شده 
کردن سه چهار واحد صرف و نحو در دانشگاه 
ادعای آموزش زبان عربی را داشت؟! این دلیل 

نیز بی ربط به دلیل نخست نیست.
نگرش  در  تغییر  با  که  است  امید  بسی  جای 
و شیوه آموزش زبان های خارجی اعم از عربی 
عزیزمان  کشور  آموزشی  نظام  در  انگلیسی  و 
رفته رفته دلیل نخست برطرف شود. با از میان 
رفتن دلیل نخست نوبت به دلیل دوم می رسد 
و  معلم  که  آید  می  پیش  ذهن  در  این سوال  و 
روز  به  را  خود  باید  چگونه  عربی  زبان  مدرس 
شدن  دایر  با  نیز  مهم  این  خوشبختانه  کند. 
زبان  کانون  مانند  دولتی  مراکز  در  عربی  بخش 
کودکان  فکری  پرورش  کانون  به  وابسته  ایران 
بیرجند  است،  شدن  برطرف  قابل  نوجوانان  و 
آموزش  که  است  استانی  مراکز  معدود  از  یکی 
زبان عربی در آن انجام می شود. می ماند روحیه 
یادگیری و البته نهراسیدن از قضاوت های بعضا 
بی رحمانه! از یاد نبریم که ما ایرانیان میراث دار 
نوشته  سردرش  بر  که  هستیم  سترگ  فرهنگی 

شده: زگهواره تا گور دانش بجوی!
کنیم  اعالم  مفتخریم  حالی  خوش  کمال  با 
که دلیل سوم هم این روزها برطرف شده است 
به روز رنج نبود روش های آموزشی  از   و دیگر 

کاربردی  البته  و  ترین  مهم  از  یکی  بریم.  نمی 
کشورمان،  در  عربی  زبان  آموزش  روش  ترین 
باشد.  می  الحیاة«  »صدی  روش  از  بردن  بهره 
این روش که به هیچ وجه متولیان ایرانی آموزش 
زبان عربی در تالیف آن نقشی نداشته اند و صرفا 
گردآوردنده مطالب آموزشی آن بوده اند، توانسته 
آشنا  روز  به  زبان عربی  با  را  آموزان  زبان  است 

کرده و آنان را در جوی کامال عربی قرار دهد.
ناگفته پیدا است وقتی سه دلیل نخست برطرف 
گردد دیگر جایی برای مدرسان ناآشنا با زبان عربی 
در عرصه آموزش این زبان باقی نمی ماند و خود 

به خود دلیل چهارم نیز برطرف می گردد.

دکتر علیرضا حسنی دبیر هیأت امنا و رئیس 
دانشگاه آزاد اسالمی خراسان جنوبی گفت: بر 
اساس اعالم ستاد اقامه ی نماز استان، دانشگاه 
امتیاز  با کسب  جنوبی  خراسان  اسالمی  آزاد 
اجرایی  های  دستگاه  ی  کلیه  بین  در   100
استان موفق به کسب رتبه ی برتر شده است.

دکتر علیرضا حسنی در نشست خبری دوم 
آبان ماه خود افزود: همچنین عالوه بر رتبه 
برتر استانی که در بین کلیه ی دستگاه ها بوده، 
 برابر نمودار مقایسه ای عملکرد دانشگاه های

ارزیابی ستاد مرکزی  آزاد اسالمی کشور در 
اقامه نماز کشور، دانشگاه آزاد اسالمی خراسان 
های دانشگاه  بین  در  امتیاز   100 با   جنوبی 
آزاد اسالمی سراسر کشور، در جایگاه نخست 

قرار گرفته است. 
دکتر حسنی با اشاره به برنامه های گسترده 
اسالمی  آزاد  دانشگاه  فرهنگی  و  معنوی 
تقویت  جهت  در  جنوبی  خراسان  و  بیرجند 
آموزه های معنوی و تلطیف فضای معنوی 
دانشگاه و ترویج فرهنگ اقامه ی نماز اول 
وقت گفت: هرچند این توفیق ارزشمند برای 
دانشگاه آزاد اسالمی یک افتخار محسوب می 

شود، اما به این مقدار توفیق راضی نیستیم.
دبیر هیأت امنا و رئیس دانشگاه آزاد اسالمی 
خراسان جنوبی در ادامه با اشاره به فرازی از 
اینکه  بر  مبنی  انقالب  معظم  رهبر  تأکیدات 
مدیران دستگاه های اجرایی باید خود متصدی 
از  گفت:  شوند  دستگاه  آن  در  نماز  ی  اقامه 
دانشگاهیان عزیز دانشگاه آزاد اسالمی خراسان 
جنوبی که در این اقدام بزرگ و معنوی و کسب 
داشتند،  ای  ارزنده  سهم  و  نقش  توفیق  این 

صمیمانه سپاسگزاری می نمایم.
وی با اشاره به اینکه بعضی از اساتید کالس 
را برای اقامه نماز تعطیل نمی کردند که کالس 
حق ناس است خاطرنشان کرد: حق ناس وقتی 

است که کالس ها به موقع و تمام جلساتش 
مختلف  های  بهانه  به  اینکه  نه  شود  برگزار 

کالس های  اول و آخر ترم را تعطیل کنند.

11نماز خانه در دانشگاه
 آزاد اسالمی بیرجند 

دکتر حسنی با تاکید براینکه موقع نماز باید 
زمین و زمان را آماده کرد گفت: دانشگاه آزاد 
11 نمازخانه دارد که دانشجو با کمترین فاصله 

از کالسشان بتواند نماز را اقامه کنند.
رئیس دانشگاه آزاد اسالمی بیرجند به واقعه 
عاشورا، اشاره کرد و یادآور شد: نماز عمود خیمه 
دین است و امام حسین)ع( جنگ را تعطیل کرد 

و به اقامه نماز اول وقت پرداخت.
وی پیروی از دین اسالم را بدون بن بست 
 دانست و با اشاره به تصور برخی که می گویند

خداوند حق ناس را نمی بخشد اما حق خود 
را می بخشد تاکید کرد: که این از ریشه غلط 
گفت  باید  قران  آیات  به  استناد  با  و  است 

خداوند اولویت را با حق ناس دانسته است. 

وی با تاکید بر اینکه صحبت کردن برای 
دعوت به نماز بس است تصریح کرد: باید با 
عمل خود اطرافیانمان را به اقامه نماز دعوت 
کنیم. وی به طرح حجاب و عفاف در دانشگاه 
اشاره کرد و گفت: متاسفانه بعضی از رسانه ها 
ناروایی  انتقادات  ارزشی  طرح  این  به  نسبت 
کردند. دکتر علیرضا حسنی در ادامه با اشاره 
می  که  حج  سوره  ی 41  شریفه  ی  آیه  به 
فرماید: » کسانی که هرگاه در زمین به آن ها 

 قدرت بخشیدیم نماز را برپا می دارند و زکات
منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر  و  دهند  می 
می کنند.« به آثار و برکات ارزشمند نماز در 
حیات دنیوی و اخروی انسان و خیر و سعادت 
و اصالح جامعه اشاره کرد و گفت: نماز عامل 
قوی و مؤثر در جلوگیری از خطا و لغزش است 
و موجب تکامل انسان در رسیدن به مقام قرب 

الهی می شود.
دکتر حسنی در ادامه با اشاره به اینکه فرق 
است بین نماز خواندن و اقامه ی نماز، گفت: 
بنده از ابتدای مسئولیتم تأکید ویژه ای داشتم 

دانشگاه  های  وقت کالس  ریزی  برنامه  که 
به گونه ای باشد که با وقت نماز تداخل پیدا 
نکند و خوشبختانه اجرایی شدن این مهم آثار 
و برکات ارزشمندی برای دانشگاه داشته است.
دکتر حسنی در ادامه با اشاره به اینکه وجهه 
و چهره ی دین با نماز شناخته می شود گفت: 
برخی نماز را ضایع می کنند و مورد نفرین نماز 
واقع می شوند و باید تالش کنیم در شمار این 
آزاد  دانشگاه  امنای  هیأت  دبیر  نباشیم.  افراد 

اقدامات  ادامه به  اسالمی خراسان جنوبی در 
از  اخیر دانشگاه در جهت حفاظت و صیانت 
حریم دانشگاه و نظارت بیشتر بر ورود و خروج 
افراد، ترویج فرهنگ عفاف و حجاب، ضمن 
گالیه از بی مهری ها و انتقادات نابجای برخی 
افراد در برابر این اقدامات ارزشی گفت: موجب 
تأسف است که یک اقدام ارزشی که با استقبال 
دانشجویان و خانواده ها و دلسوزان اجتماعی 
قرار گرفته و مورد تحسین واقع شده، توسط 
برخی جریانات و افراد که اهداف خاصی دارند، 

مورد انتقاد غرض ورزانه قرار بگیرد.

دکتر حسنی افزود: نماز، زکات، امر به معروف 
و نهی از منکر چهار شرط نصرت الهی هستند 
و بر اساس آموزه ها و تعالیم اسالمی همه ی 
مؤمنان در هر نقطه ای که هستند وظیفه دارند 
جامعه را به سمت معروف ها و نیکی ها ببرند.

رئیس دانشگاه آزاد اسالمی خراسان جنوبی 
در ادامه افزود: این چهار شاخص مهم ترجمان 
موجب  و  هستند  اسالمی  نظام  ی  هندسه 
پیشگیری از آسیب های اجتماعی و پیشرفت 
و سعادت جامعه می شود و ما در دانشگاه با 
استعانت از الطاف الهی و با جدیت در جهت 
تقویت آموزه های معنوی و اسالمی پای کار 
ایستاده ایم و از همان ابتدا که این مسئولیت 
را تحویل گرفته ام متأسفانه مورد هجمه ی 
انسان های کم لطف بوده ام و هرچند از دروغ 
گویی ها و وارونه نمایی ها که گاهی اوقات 
مشاهده می کنم رنج می برم، اما صراحتاً اعالم 
می کنم این هجمه ها نمی تواند مانع رسالت 
بدن  حاضرم  بشود  ما  اسالمی  و  فرهنگی 
مجروحم را در راستای اجرایی شدن فرهنگ 
حجاب و عفاف و اقامه ی نماز تقدیم آستان 

الهی نمایم و آن روزم آرزوست.

رکورد زنی دانشگاه در 
مقطع تحصیالت تکمیلی

رئیس دانشگاه آزاد اسالمی به وجود حدود 
100 رشته در مقطع تحصیالت تکمیلی که 
سابقه  دانشگاه  این  در  گذشته  سال   20 در 
سال  داد:  ادامه  و  کرد  اشاره  است  نداشته 
اند  بوده  نفر   27 دکترا  دانشجوهای  گذشته 
که امسال 120 نفر جذب شدند. وی افزود: 
در 74 رشته در مقطع کارشناسی ارشد 1600 
دانشجو پذیرفته شده اند و شمار دانشجویان 
مقطع کاردانی و کارشناسی دانشگاه نزدیک 

به 500 دانشجو می باشد.

درنشست خبری دکتر علیرضا حسنی دبیر هیأت امنا و رئیس دانشگاه آزاد اسالمی استان اعالم شد:

دانشگاه آزاد اسالمی خراسان جنوبی موفق به کسب رتبه 
اول اقامه ی نماز در بین دانشگاه های آزاد سراسر کشور شد

بدون شرحکاریکاتور

یادداشت

 سعید صادقی

کمک مالی کیمیا علیزاده
 به کشتی گیر نوجوان

ایران  بانوان  جام نیوز- نخستین مدال آور ورزش 
بخشی از هزینه های درمان کشتی گیر نوجوان را 

تقبل کرد. این کشتی گیر نوجوان به دلیل بیماری 
روده ای تحت شیمی درمانی قرار گرفته و حتی 15 

سانتی متر از روده او برداشته شده است.

گرا ن ترین چیپس جهان! 

عصر اعتبار- شرکتی در سوئد چیپس هایی تولید 
11دالر  معادل  آنها  از  پر  یک  فقط  که  می کند 
چیپس های  از  جعبه  هر  در  دارد.  قیمت  آمریکا 

شرکت فقط 5عدد چیپس وجود دارد و دانه دانه 
شرکت  این  متخصص  آشپز های  توسط  آنها 

به صورت دستی سرخ می شوند. 

 ضمن تسلیت ایام سوگواری محرم به شما همشهریان محترم، مفتخر است پذیرای کلیه مجالس شما باشد 
 به پاس احترام شما عزیزان، ورودی سالن تا تاریخ 96/1/15 رایگان و با تخفیف ویژه کلیه منو غذایی می باشد.

     از هم اکنون رزرو نمایید   ***   خدمت به شما عزیزان افتخار ماست   

 آدرس: خیابان محالتی تقاطع استقالل - اول سپیده   تلفن های رزرو: 32324444 - 09157639200

السالم علیک یا ابا عبدا... الحسین )ع( تاالر پذیرایی درویش 

Tr-
Bbd

-V/
00  

 -   �
د���

ت را
����

 و ار�
رات

��� �
����

��ن 
 ��ز

  -   
۱۰۰-

۹۴-
۱۵ :

 FC
P ی

�ا��
� �

��وا�
��ره 

�   -
   ���

�� �
ر���

 آ��� 
���

�

��ـ��اره ���ـ�� �ـ���
���ه دا������ن و دا�� آ��زان

نمایندگی استان خراسان جنوبی - بیرجند
خیابان شهدا - شهدا یک - پالک 51 - شرکت رسانه آفاق کویر

قابل توجه خواهران عالقه مند به آموزش معارف دینی
آغاز ثبت نام کالس های قرآن و عترت مکتب نرجس)علیها السالم(    

  شعبه شماره 2 کالس های آموزشی شامل: معارف مهدویت،تفسیر، تجوید، روانخوانی و احکام
زمان ثبت نام : از شنبه 1 آبان ماه لغایت چهارشنبه 5آبان 

همه روزه از ساعت 8 الی 11
آدرس : مدرس 13 پالک 77    ) مفتح 20 بعد از چهارراه دوم(

به ازای خرید هر باطری
 یک جعبه کمک های اولیه هدیه بگیرید

نقد -  اقساط     با چک 3 ماهه
0 9 0 1 3 7 7 2 6 2 گان6

ل رای
منز

ب 
ل در

حوی
ت

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

09155618308 - جالل نیا

داخل و خارج شهر با بیمه 

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

استخــدام
نماینده انحصاری معتبرترین برندهای غذایی، بهداشتی و  شرکت یکتاپخش شرق 

شوینده جهت تکمیل پرسنل فروش خود بازاریاب آقا و خانم استخدام می نماید.

شرایط: واجد کارت پایان خدمت،مدرک تحصیلی دیپلم به باال

متقاضیان می توانند با دردست داشتن یک قطعه عکس به دفتر شرکت به 

آدرس: بیرجند، نبش امامت ۷، پالک۲ مراجعه نمایند.

تلفن تماس:056-32327144-6

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

ایـزوگام شرق  
بخشی

آدرس: میدان توحید
09155622050 -32442331

ایـزوگام رهبـردار   
فروش قیر -  چتایی 

)قیرگونی(

   32317903 - 09153638047
  بلوار شعبانیه حدفاصل خیابان کارگران و چهارراه دولت 
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چگونه یک ایرانی از اثرگذارترین های اینستاگرام شد؟

آیه روز  

و فرمانروايى آسمانها و زمين از آن خداست و روزى كه رستاخيز بر پا شود آن روز است كه باطل  
انديشان زيان خواهند ديد سوره الجاثيه؛ آيه 27

حدیث روز  

اگر مردم مى دانستند كه چه فضيلتى در زيارت مرقد امام حسين عليه السالم است از شوق زيارت 
مى مردند.امام باقرعليه السالم

بر چشم تو عالم ارچه مى آرايند
مگراى بدان كه عاقالن نگرايند
بسيار چو تو روند و بسيار آيند

برباى نصيب خويش كت بربايند

شعر روز 

پلکی احساس

حرف های ابریشمی موفقیت

سبک زندگی

نگرش

یک لحظه مکث کن

خصوصیتی که افراد ناموفق دارند

البته هيچ فردى كامل نيست و در اغلب موارد عادت 
ميشود.  جزئى  نسبتاً  مشکالت  به  منتهى  بد  هاى 
اگر شما يکى از اين عادات را داريد و آن را در خود 
تشخيص مى دهيد جاى نگرانى نيست. اما در موارد 
شديدتر اين عادات در جاده رسيدن شما به موفقيت 

موانعى ايجاد كند. 
1. دهانشان را بسته نگه ميدارند؛ اين افراد در تمام 
مدت ساكتند و از خط خود خارج نميشوند. سر به 
زير بودن ممکن است يک اقدام محافظ كارانه خوب 
براى حفظ موقعيت شغلى فعلى باشد، اما باعث عقب 

ماندگى از پيشرفت نيز ميشود.
 2. هميشه تأخير دارند؛ براى همه ممکن است اتفاق 
هايى بيفتد كه باعث تأخير و بدقولى شود اما تکرار 
اين روند در يک محيط حرفه اى غيرقابل قبول است. 
تأخير شما را بى توجه و غير قابل اعتماد نشان مى 
دهد. مطالعه اى در دانشگاه سان فرانسيسکو نشان 
داده است كه تأخير با ويژگى هاى شخصيتى خاصى 
مانند اضطراب، كنترل نداشتن شخص بر رفتار خود و 

تمايل به ايجاد هيجان مرتبط است.
3. كينه به دل مى گيرند؛ حتما نياز نيست كه شما 
آدم شادى باشيد و از 100 درصد افراد اطراف خود 
راضى باشيد. طبيعى و خوب است كه افرادى را در 
زندگى خود دوست نداشته باشيد يا به آنها اعتماد 
نکنيد. اما كينه شديد فقط و فقط باعث اتالف وقت 

با ارزش و انرژى شما مى شود.
4. بطور كلى سازگار هستند؛ سازگارى و انطباق يک 
تاكتيک بقا در دوران مدرسه بوده است، زمانى كه شما 
فر بالغى با يک حرفه خاص هستيد نياز به پيروى 
نداريد. اهميت دادن به طرز فکر ديگران و سقوط 
به چاه با طناب ديگران بدليل همراهى كردنشان را 

تمام كنيد. 

ناشنوايى خواست به احوالپرسى بيمارى برود. با خودش 
حساب و كتاب كرد كه نبايد به ديگران درباره ناشنوايى 
اش چيزى بگويد و براى آن كه بيمار هم نفهمد او 
صدايى را نمى شنود بايد از پيش پرسش هاى خود را 
طراحى كند و جواب هاى بيمار را حدس بزند.پس در 
ذهنش گفتگويى بين خودش و بيمار را طراحى كرد . با 
خودش گفت » من از او مى پرسم حالت چه طور است 
و او هم خدا را شکر مى كند و مى گويد بهتر است . من 
 هم شکر خدا مى كنم و مى پرسم براى بهتر شدن چه 
خورده اى .او البد غذا يا دارويى را نام مى برد. آنوقت 
من مى گويم نوش جانت باشد پزشکت كيست و او 
هم باز نام حکيمى را مى آورد و من مى گويم قدمش 
مبارک است مرد ناشنوا با همين حساب و كتاب ها 
سراغ همسايه اش رفت و همين كه رسيد پرسيد 
حالت چه طور است ؟ اما همسايه بر خالف تصور او 
گفت دارم از درد مى ميرم. ناشنوا خدا را شکر كرد. 
ناشنوا پرسيد چه مى خورى ؟ بيمار پاسخ داد زهر 
! زهر كشنده !ناشنوا گفت نوش جانت باشد. راستى 
طبيبت كيست؟ بيمار گفت عزرائيل ! ناشنوا گفت 
طبيبى بسيار حاذق است و قدمش مبارک. و سرانجام 
از عيادت دل كند و برخاست كه برود اما بيمار بد حال 
شده بود و فرياد مى زد كه اين مرد دشمن من است 

كه البته طبيعتا همسايه نشنيد.

اين پديده ايرانى است، اما از 14 سالگى به 
همراه خانواده اش به كاليفرنيا مهاجرت كرده 
و اكنون آن جا زندگى مى كند. مجله فوربز 
او را به عنوان برجسته ترين نفوذگر در دنياى 

مجازى مطرح كرده است. 
 بيش از 600 هزار نفر مانى خوش بين را در 
اينستاگرام دنبال مى كنند. او نيز براى دنبال 
كنندگان خود كم نگذاشته و بيش از دو هزار 
عکس از لحظات مختلف زندگى خود با آن 

ها به اشتراک گذاشته است.
مانى يکى از اثرگذارترين افراد در اينستاگرام 
است. او ابتداى صفحه شخصى خود دقيقا 
مقابل اسمش در گيومه نوشته: »هيچ وقت 
تسليم نشو.« هرچند مانى در حقيقت يک 
اينستاگرامش  از صفحه  و  معامله گر است 
نيز براى تبليغ نهايت استفاده را مى برد، اما 
او يک برگ برنده ديگر نيز دارد؛ مانى يک 

سخنران و نويسنده انگيزشى بزرگ است.
مانى يک ميليونر بزرگ است و از نگاه مجله 
فوربز نه تنها در فن نفوذگرى موفق عمل 

كرده، بلکه به صورت كلى فردى موفق در 
جهان به شمار مى آيد. به همين بهانه اين 
مجله گزارش كاملى نيز در مورد او نوشته 
بين  خوش  فوربز،  گزارش  براساس  است. 
كه  دارد  قيمتى  خودروهاى  از  كلکسيونى 
ارزش  دالر  ميليون  ها 25  آن  ترين  ارزان 
از  كه  ايرانى  يک  عنوان  به  مانى  اما  دارد. 
هاى  و سختى  رفته  آمريکا  به  سالگى   14
گذاشته  را پشت سر  كشيده، چه مسيرى 
تا به موفقيت دست پيدا كند؟ مجله فوربز 
پنج گام تا موفقيت از نگاه مانى را بررسى 

كرده است.
 مانی هدف دارد

مانى خوش بين با شور و هيجان بسيارى 
براى آينده خود هدف تعيين مى كند. البته 
او تنها اهداف بلندمدت براى زندگى خود در 
نظر نمى گيرد. بلکه به صورت روزانه، هفتگى 
و ماهانه نيز اهدافى را در نظر مى گيرد و 
آن ها را دنبال مى كند. او معتقد است اين 
سمت  به  را  او  تدريجى  صورت  به  اهداف 

تحقق اهداف بلندمدتش هدايت مى كنند. 
آن طور كه مانى به فوربز گفته، اين اهداف 
را نه تنها در ذهن خود دنبال مى كند، بلکه 
و  آورد  براى خود روى كاغذ مى  را  ها  آن 

دنبال مى كند.
 مانی برنامه عملیاتی دارد

هر  نيست.  كافى  تنهايى  به  گذارى  هدف 
هدفى نياز به اقدامات عملى دارد تا محقق 
شود. براى اين كه بتوانيد به اهدافتان دست 
پيدا كنيد، بايد به صورت مستمر تالش كنيد 

و چالش هاى بسيارى را پشت سر بگذاريد.
 چطور مى توانيد از يک نقطه به نقطه ديگر 
سفر كنيد؟ چه قدم هايى بايد برداريد؟ شايد 
الزم نباشد همه اين جزييات را همين حاال 
بدانيد، اما بايد برنامه جامعى داشته باشيد و 
در جهت آن حركت كنيد. مانى نيز همين 
كار را كرده، محدوديت هاى خود را شناخته 

و در مسيرى كه بايد، قدم برداشته است.
 مانی زمان خود را مدیریت می کند

در  كه  است  چيزى  ارزشمندترين  زمان 

جهان وجود دارد. مهم نيست شما چه كسى 
هستيد يا كجا زندگى مى كنيد، شما تنها 
بايد  داريد، پس  روز فرصت  24 ساعت در 
تا بيشترين  باشيد  برنامه را داشته  بهترين 
بهره بردارى را از روز خود كنيد. بايد از اين 
كنيد.  استفاده  خردمندانه  شکلى  به  زمان 
براى يک روز خود برنامه ريزى كنيد و حتى 
هر  براى  است  قرار  كه  انرژى  ميزان  براى 
كارى بگذاريد، به نسبت پاداشى كه در ازاى 
آن دريافت مى كنيد، به صورت حساب شده 
و عاقالنه عمل كنيد. اگر از زمان خود بهترين 
را  هزينه  اتالف  كمترين  ببريد،  را  استفاده 

خواهيد داشت.
 مانی مثبت اندیش است و پشتکار دارد
هيچ گاه تسليم نشويد. اين همان جمله اى 
است كه مانى خوش بين مدام روى آن تاكيد 
مى كند. او معتقد است همه چيز امروز هر 
قدر هم سخت به نظر بيايد، روزى باالخره 
آسان مى شود و شما مى توانيد از آن عبور 
كنيد. او معتقد است هر مشکلى راه كارى 

دارد و همه مى توانند با قدرى تامل و جست 
و جو راه كار مشکل خود دست پيدا كنند. 
همه شرايط وخيم گذرا هستند و كافى است 
در برابر آن ها تسليم نشويد و با پشتکار از 
مثبت  مانى،  مانيفست  بگذريد.  آن  كنار 

انديشى در هر شرايطى است.
 مانی همیشه ارزشی اضافه می آفریند

در باور مانى همه تمايل زيادى به جمع آورى 
پول دارند و مى توانند در به دست آوردن آن 
موفق شوند، اما اگر ارزشى به جهان اضافه 
اند.از  نکنند، هيچ گاه موفق نبوده و نشده 
نظر او موفق ترين افراد كسانى هستند كه 
ارزشى فراى ديگر ارزش هاى به جهان اضافه 
مى كنند.او در گفت و گو با فوربز تاكيد كرده 
كه افراد مى توانند روى يک كار تمركز كنند 
و از طريق همان كار ارزش افزوده اى براى 
جهان و جهانيان داشته باشند. از نظر مانى، 
او موفق و پيروز  هر كسى مى تواند مانند 
كند اراده  اين جهت  در  است  كافى   باشد؛ 

 و گام بردارد.

عارفانه روز
 يک روزقشنگ يک دل آرام  يک شادى

 بى پايان يک نورازجنس اميد يک 
لب خندون يک زندگى عاشقانه و هزارآرز 

و زيباازخداوند خواهانم 

رها كردن وابستگيها در واقع دست كشيدن
 از همه نوع بردگى و وابستگى به  اشياء 
و آدمهاست.و اين آزادى عظيمى  براى تو 

به  ارمغان  مى آورد. يک آزادى اصيل و واقعى

ايستادگى كن، به ياد داشته باش لشکر كالغها، 
جرئت نزديک شدن به مترسکى كه ايستادگى

 را فقط به نمايش مى گذارد، ندارند..

آدمهاى مهربان از سراحتياج شان مهربان 
نيستند آنها دنياراكوچکترازآن مى بينند

كه بدى كنندآدمهاى مهربان خود
انتخاب كرده اندكه بدى را نبينند...
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مطب فروشی: طالقانی 3
ساختمان پزشکان کیمیا 

32235949

زمین فروشی
غفاری 48- قطعه دوم از حاشیه

09371943716

نصب داربست فلزی 
با قیمت مناسب در اسرع وقت

  09153637507- حسینی

آپارتمان فروشی: مشهد- قاسم آباد- 
ابتدای فالحی- 95 متر مفید با انباری

09153639324

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

09153613243 - شریفی

فست فود با موقعیت عالی و تمام امکانات 
به دلیل مهاجرت به فروش می رسد.

09158677045 -09350531326 

به یک منشی خانم آشنا به کامپیوتر 
جهت کار در دفتر بیمه نیازمندیم.
09332637010 - 32422885

به یک راننده باتجربه با مدارک 
کامل نیازمندیم.

32439016

استخدام 
پخش مروارید نگین دربند
به تعدادی بازاریاب برای 

فروش موادغذایی و بهداشتی 
با حقوق و مزایا، پورسانت

 و بیمه نیازمند است.
تلفن هماهنگی:

  05632320138
09155619386

  09154811449
09158630031

شرکت لبنیات پگاه در نظر دارد 
جهت توزیع محصوالت لبنی خود 

در استان خراسان جنوبی و شعبه 
 بیرجند تعدادی خودروی ایسوزو 

و نیسان یخچال دار دیزل به 
صورت اجاره به شرط تملیک واگذار 
کند، متقاضیان جهت اطالع بیشتر 
به آدرس: بیرجند، بلوار شهدای 

عبادی، نرسیده به فلکه ابن حسام 
)معصومیه( جنب آهن آالت موالیی، 

شرکت پگاه مراجعه و با شماره 
 تلفن 09158922032
تماس حاصل فرمایند.

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

تجربه کنید.   09158668002

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

نقاشی  ساختمان
انواع رنگ های روغنی ، پالستیک، 

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

  09156633230- برگی

مرکز خرید و فروش آهن آالت 
مستعمل ، درب و پنجره دسته 

دوم ، تخریب ساختمان 
با دستمزد ضایعات 

نبش موسی بن جعفر )ع( 5 
09155619620

09159416784- حسینی

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

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

09157561075 

اخالق ، انصاف ، کار خوب 
سرلوحه خدمات ماست

به صورت شبانه روزى، با سابقه 
درخشان و قيمت كامال توافقى

حمل بار و اثاثيه منزل با خاور مسقف
و نيسان و كارگر ماهر 

حمل بار و اثاثیه منزل رحیم آبادی

09155642959
 09159634038

رحیم آبادی

تدریس خصوصی فیزیک
مقدماتی - کنکوری
09377523576

خدمات فنی رسول
نصب و تعمیر انواع آبگرمکن، لوله کشی 
آب سرد و گرم، شوفاژ، فاضالب، انواع 
بخاری های گازی و نفتی  وانواع شیرآالت

با نازلترین قیمت و به صورت سیار
رنجبر- 09159640945

مدرک تحصیلی مقطع کاردانی
  رشته نرم افزار کامپیوتر 

امیر دادرس فرزند اصغر از دانشگاه 
آزاد واحد بیرجند مفقود گردیده
 و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ایزوگام سالخورده  آسفالت محوطه و پشت بام/ فروش عمده و...
میدان توحید - جنب داروخانه    09156666607

ایزوگـام سـال  
 ایزوگام ، قیرگونی ، آسفالت / فروش مستقیم و بدون واسطه

چهار راه بهشتی ، روبروی بانک قوامین    09159638852- 32403369  سالخورده

ایزوگـام  شفیعـی
آسفالت )محوطه و پشت بام( و  قیرگونی

 32225494 - 09151630283   صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

 نقدی تخفیف ویژه ویژه      اقساط به دلخواه شما؟؟؟
ضمنا تعویض روغن و خدمات تایر در همان مکان انجام می شود

باالنس تضمینی ، گاز نیتروژن با دستگاه های تمام اتوماتیک ایتالیایی 

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

الستیک فرازی

کار خوب اتفاقی نیست

کارت دانشجویی پوریا صادقی درمیان فرزند 
حمیدرضا از دانشگاه صنعتی بیرجند رشته صنایع 

مقطع کارشناسی به شماره ملی 5230119195 مفقود 
گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.



1- مسموميت با منوكسيد كربن يكي از مرگبارترين 
انواع مسموميت ها مي باشد. براي پيشگيري از بروز آن 
توصيه هاي ايمني در مورد استفاده از وسايل حرارتي 
را رعايت نماييد 2- عاليم تماس طوالني با منوكسيد 
كربن، سردرد، گيجي، ضربان شديد شقيقه ها، وزوز 
گوش و خواب آلودگي مي باشد. در ادامه تماس، فرد 

مسموم دچار تهوع، استفراغ و تپش قلب، آسيب دائمی 
عصبی، كما و مرگ مي شود 3- عاليم مسموميت با 
منوكسيد كربن در كودكان تهوع، استفراغ و اسهال می 
باشد كه با مقادير پايين تری از منوكسيدكربن بروز می 
نمايد 4- تماس طوالني مدت با گاز منوكسيد كربن 
بويژه در كودكان، مي تواند با بروز اختالالت رفتاري و 

كاهش حافظه و ضريب هوشي همراه باشد 5- استفاده 
در  پكيج  دستگاه  يا  و  گازی  يا  نفتی  گرمكن  آب  از 
داخل محيط حمام و يا محيط های كوچک دربسته 
منجر به سوخت ناقص و مسموميت با گاز خواهد شد 
6- مي دانيد در دود سيگار مقاديري از گاز منوكسيد 
كربن موجود است و اين گاز مي تواند در اثر مصرف 

طوالني مدت سيگار سبب بروز مسموميت مزمن در 
افراد سيگاري گردد؟ 7- استفاده از بخاري هاي بدون 
دودكش تنها در محيط هايي كه داراي تهويه و جريان 
مناسب هوا مي باشند مجاز است. از بكار بردن اين 
وسايل در محيط هاي بسته و فاقد جريان هوا خودداري 
در  روشن  اتومبيل  داخل  در  خوابيدن  از   -8 نماييد 

حاليكه كولر و يا بخاری آن روشن است خودداری نماييد 
9- اولين اقدام در برخورد با فرديكه با گاز منوكسيدكربن 
مسموم شده است، انتقال مصدوم به هوای آزاد است 10- 
در صورت قطع تنفس بيمار مسموم با منوكسيد كربن و 
گاز های ديگر، بايد احيای قلبی عروقی را آغاز نماييد.

معاونت غذا ودارو دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

پیشگیری از مسمومیت ناشی از گازها و منوکسید کربن 
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نتایج مسابقات ژیمناستیک پسران بیرجند 
گرامیداشت هفته تربیت بدنی و ورزش اعالم شد

بيرجند،  جوانان شهرستان  و  ورزش  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
يک دوره مسابقات ژيمناستيک پسران گراميداشت هفته تربيت بدنی 
با حضور 65 ژيمناست در محل سالن اختصاصی ژيمناستيک )سالن 
بهاران( برگزار گرديد. در اين دوره از مسابقات كه در دو گروه سنی 
نوجوانان و نونهاالن و در دو سطح مبتدی و پيشرفته برگزار گرديد 
در  كه  پرداختند  رقابت  به  يكديگر  با  زمينی  در حركات  ورزشكاران 
باالی  نوجوانان  سنی  گروه  در  خورد:  رقم  زير  به شرح  نتايج  پايان 
و سعيد چوپانی مشتركًا  ماهان مختاری  پيشرفته،  12 سال- سطح 
سنی  گروه  در  شد.  سوم  چوپانی  رضا  و  كردند  كسب  را  اول  مقام 
نوجوانان 12-9سال- سطح پيشرفته، امين دری به مقام اول دست 
يافت و مهدی اسماعيلی و محمد براتی به ترتيب دوم و سوم شدند. 
در گروه سنی نونهاالن زير 9 سال- سطح پيشرفته، احسان محمدی 
ابوالفضل طالبی مقام های دوم و سوم  اول شد و سجاد مرادی و 
را كسب كردند. در گروه مبتدی - سطح 2 سطح بندی فدراسيون، 
وحيد سبحانی موفق به كسب مقام اول شد سيد طاها محمودی به 
مقام دوم رسيد و علی مودی و سجاد مهدوی مشتركًا سوم شدند. 

برگزاری مسابقات دارت و طناب کشی 
در مرکز توانبخشی شهرستان سرایان

به گزارش روابط عمومی 
جوانان   و  ورزش  اداره 
به  و  سرايان  شهرستان 
جمالی  حسين  از  نقل 
رئيس هيات انجمن های 
ورزشی شهرستان سرايان، 
گراميداشت  مناسبت  به 
و  بدنی  تربيت  هفته 

توانبخشی  مركز  در  و طناب كشی  دارت  دوره مسابقات  ورزش، يک 
سرايان در دو گروه خواهران و برادران برگزار گرديد و درپايان به نفرات 
برتر جوايز و به تمامی شركت كنندگان و پرسنل مركز بليط استخر اهداء گرديد. 

اعالم نتایج مسابقات تیراندازی و دارت 
کارکنان اداره ورزش و جوانان شهرستان فردوس 

به مناسبت گراميداشت هفته تربيت بدنی و ورزش روز شنبه مسابقات 
تيراندازی و دارت ويژه كاركنان اداره ورزش و جوانان فردوس با حضور 12 
نفر از كاركنان اين اداره برگزار شد. به گزارش روابط عمومی اين اداره، در 
مسابقات دارت عيسی فتحعلی زاده، مجتبی مرادی و افشين احسانی مقدم 
به ترتيب اول، دوم و سوم شدند. در رقابت تيراندازی با تفنگ بادی 10 متر 
ايستاده، محمدرضا مهران پور مقام اول را به خود اختصاص داد، مجتبی 
مرادی دوم، حسن فقفوری و عيسی فتحعلی زاده نيز مشتركاً سوم شدند.

LDLgfhfghfhfhfhfh

توقیف خودروی سواری پراید با 22 میلیون ریال خالفی در استان

رئيس پليس راه استان خراسان جنوبی از توقيف يک دستگاه خودروی سواری پرايد با خالفي 22ميليون 
اين خبر گفت: در  پليس، سرهنگ حسين رضايي در تشريح  پايگاه خبری  به گزارش  داد.  ريال خبر 
استان هنگام كنترل خودروهاي  راه  پليس  رانندگان متخلف و حادثه ساز مأموران  با  برخورد  راستاي 
عبوري يک دستگاه سواری پرايد را به علت تخطي از سرعت مجاز متوقف كردند. وي افزود: پس از 
توقف اين خودرو و استعالم به دست آمده، مشخص شد خودرو داراي مبلغ 22 ميليون ريال خالفي 
معوقه در سيستم اجرائيات راهور است. سرهنگ رضايي خاطر نشان كرد: برابر ماده 8 قانون رسيدگي 
در  و  ريال جلوگيري  ميليون   10 از  بيش  با خالفي  تردد خودرو هاي متخلف  از  رانندگي  تخلفات  به 
پاركينگ شد. وي تصريح  صورت مشاهده توقيف خواهند شد كه طبق همين ماده اين خودرو روانه 
كرد: با توجه به اينكه برابر قانون؛ پليس از ادامه حركت خودروهاي باالي يک ميليون تومان خالفي 
جلوگيري خواهد كرد، توصيه مي شود رانندگان استعالم الزم را از سامانه 1101202020در خصوص 

گواهينامه و خالفي خودرو اخذ كنند تا در هنگام تردد در معابر و جاده ها مشكلي به وجود نيايد.

خطرات نشستن هاي طوالني مدت 

مدت  به  نشستن  جا  يک  و  بودن  بي تحرك 
طوالني سالمت انسان ها را تهديد مي كند و 
احتمال ابتال به بيماري هاي جدي مانند ديابت 
و بيماري قلبي را به ميزان قابل توجهي افزايش 
مي دهد. اين خطر حتي براي افرادي كه به طور 
منظم ورزش مي كنند اما در طول ساعات ديگر 

دائم مي نشينند وجود دارد. در واقع احتمال ابتال 
ديابت  بروز  به  منجر  كه  متابوليک  سندرم  به 
مي شود به ازاي هر يک ساعت نشستن در مقابل 
تلويزيون براي زنان تا 26 درصد افزايش مي يابد 
و فرقي هم نمي كند كه آنها ورزش كرده باشند يا 
نه. پس ساده ترين چاره اين مشكل هر از گاهي 
پياده روي چند دقيقه اي در اداره در طول ساعت 
كار و استفاده  از پله ها به جاي آسانسور است.

2 زانو و 4 زانو نشینید !

دو زانو و يا چهار زانو نشستن در تشديد دردهاي 
مفصل زانو موثر است. در واقع صحيح نشستن 
و صحيح برخواستن تاثير مهمي در جلوگيري از 
ساييدگي و آرتروز زانو دارد. آرتروز و ساييدگي 
زانو در ميان زنان بيشتر از مردان است و با توجه 
افزايش  در  رواني  و  روحي  عوامل  اينكه   به 

علل  از  يكي  گذارند،  تاثير  مفصلي  دردهاي 
افزايش دردهاي مفصلي در زنان عوامل روحي 
است. همچنين افراد مجرد و يا مطلقه بيشتر 
دچار آسيب هاي زانو مي شوند. افراد مسن كه از 
درد زانو رنج مي برند، بهتر است از عصا استفاده 
كنند،  چرا كه عصا 50 درصد فشار را كم مي 
كند و توصيه مي شود عصا طرف مقابل زانويي 
كه درد مي كند يا آسيب ديده است گرفته شود.

دویدن با پاي برهنه 
مفیدتر از دویدن با کفش است

محققان با بررسي تاثير پوشيدن يا نپوشيدن 
دويدن  هنگام  در  جديد  ورزشي  كفش هاي 
تنش  كفش،  با  دويدن  هنگام  كه  دريافتند 
بيشتري به مفصل ران، زانو و عضالت قوزك 
پا وارد مي شود، اين تنش ها حتي از پوشيدن 

كفش پاشنه بلند بيشتر است. همچنين پياده 
 26 الي   20 بلند،  پاشنه  كفش هاي  با  روي 
 36 ورزشي  كفش هاي  با  دويدن  و  درصد 
الي 38 درصد، گشتاور مفاصل زانو را افزايش 
مي دهد. در نهايت محققان نتيجه گرفتند كه 
هر چند دويدن با كفش هاي ورزشي به حفظ 
سالمتي بدن كمک مي كند ولي باعث افزايش 
تنش در مفاصل ران، زانو و قوزك پا مي شود.

هشدار به رانندگان و موتورسواران 
دستكش بپوشید

خودروها  رانندگان  به  نيوزلند  سرطان  انجمن 
و بويژه موتورسيكلت  سواران هشدار داد براي 
دستكش  حتما  پوست  سرطان  از  پيشگيري 
روزهاي  در  ويژه  به  نكته  اين  رعايت  بپوشند. 
و  معمولي  شيشه هاي  است.  ضروري  آفتابي 

ساده اتومبيل ها فقط مي توانند جلوي 37 درصد 
از اين تشعشعات فرابنفش خورشيدي كه سبب 
بروز سرطان پوستي مالنوم و ساير انواع سرطان 
پوست مي شوند را بگيرند و باقيمانده نورخورشيد 
مي كنند،  نفوذ  درون  به  شيشه ها  اين  از  كه 
مي توانند خطر زيادي بوجود آورند. كرم هاي ضد 
آفتاب، اولين خط دفاعي در برابر اين تشعشعات 
نيستند پس لباس هاي محافظ پيشنهاد می شود.

استرس سبب بروز سرطان مي شود

است  داده  نشان  جديد  تحقيق  يک  نتايج 
از سرطان ها است.  كه استرس عامل برخي 
روزانه  احساس  كه  دريافته اند  محققان 
آنها  مي شود.  تومورها  رشد  موجب  استرس 
يا  نوع تروما  نتيجه رسيده اند كه هر  اين  به 
عنوان  به  مي تواند  و جسمي  احساسي  فشار 

سرطان  ژنتيكي  جهش هاي  بين  مسيري 
مسيرها  اين  پيوستن  هم  به  با  و  كند  عمل 
بروز سرطانهاي كشنده  آنها خطر  تركيب  و 
از  يا پرهيز  نمايد. كاهش استرس  را تشديد 
توصيه  همواره  زا  استرس  شرايط  در  حضور 
مي شود. اين دانشمندان در مطالعات خود به 
اين نتيجه رسيده اند كه استرس در واقع راه را 
براي رشد سلولهاي سرطاني هموار مي سازد.

زیرا کانال کولر به علت داشتن ارتفاع و قطر بیشتر نسبت به دودکش ساختمان 
میتواند به عنوان دودکش عمل کند 

و جریان خروج دود از دودکش به صورت معکوس انجام شود.

در فصل سرما دریچه های کولر را حتمًا ببندید !

نما، اده  د

10 زخمی در واژگونی وانت پیكان
در شهرستان سرایان 

گذشته  روز  صبح  پيكان  وانت  خودروی  دستگاه  يک 
سرايان  شهرستان  بسطاق   - كرغند  روستايی  محور  در 
بار  قسمت  و  جلو  سرنشين   9 آن  اثر  در  كه  شد  واژگون 
خودروی وانت پيكان و راننده آن زخمی شدند. به گزارش 
خبرگزاری صدا و سيمای استان خراسان جنوبی 2 نفر از 
اورژانس  با  حال  وخامت  علت  به  حادثه  اين  های  زخمی 
هوايی به بيمارستان امام رضا )ع( شهرستان بيرجند و بقيه 
هم با چند دستگاه آمبوالنس به بيمارستان های شهرستان 
بيرجند منتقل شدند. كارشناسان علت  سرايان، فردوس و 

اين حادثه را بی توجهی راننده به جلو اعالم كرده اند.

با خانواده خود در مورد زلزله، احتمال وقوع آن و نكات ایمنی صحبت کنید
روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان جنوبی

با تكنولوژی ضد چروک همراه با اتوی فرش      
 09903189181
3 2 4 5  0 0  1 4   

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 

ساندویچی نیاوران فردوسی 
جهت ارائه سرویس دهی به همشهریان محترم از ساعت 8 صبح

 همه روزه آماده قبول سفارشات می باشد

تلفن تماس: 32443316

توجهتوجه

فروشـــی
فروش آپارتمان در حال ساخت30 میلیون واریزي اولیه

90 متر مفید، دو خواب
آدرس: غفاري-09155612431-09155614208

سینما بهمن سینمای خانواده 
سینما  بهمن  

مکانی امن و با نشاط برای خانواده های محترم 

  @ Cinema 32222636 کانال خبری سینما بهمن

اکران
فیلم

ساعت شروع
14:301816:1520 سانس ها

32222636 - 056تلفن

دزد و پریهیهات
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روند کاهش دمای هوا در استان ادامه دارد

 ایرنا- رئیس گروه پیش بینی و صدور پیش آگاهی های جوی استان گفت: با تقویت زبانه های سیستم پر فشار،کماکان روند کاهش 
دمای هوایی که از )شنبه( در استان شروع شده است تا امروز ادامه دارد. رضا برهانی وضع جوی تا ظهر دوشنبه را صاف تا کمی ابری گاهی 

با وزش باد،همراه با کاهش دما ذکر کرد. وی اظهار کرد: بیشینه و کمینه دمای هوا در مرکز استان به24 و 5 درجه سلسیوس می رسد.
دوشنبه * 3 آبان 1395 * شماره 3633

7
بهره برداری از کارخانه 
تولید خوراک دام نهبندان

افتتاحیه  و در مراسم  دیروز  گروه خبر- صبح   
طرح مشارکت مردم در راه اندازی واحدهای تولیدی 
مستقر در روستاها و مناطق کمتر توسعه یافته که 
با حضور معاون اول رئیس جمهوری و به صورت 
ویدئو کنفرانس همزمان در ۷ استان کشور در حال 
برگزاری بود ، کارخانه تولید خوراک دام شهرستان 
قرار  برداری  بهره  مورد  استاندار  توسط  نهبندان 
گرفت. استاندار عنوان کرد: همزمان با این پروژه 5 
طرح دیگر نیز در شهرستان های نهبندان، سربیشه، 
خواهند  قرار  برداری  بهره  مورد  طبس  و  بیرجند 
این  در  اینکه ۸5۰ خانوار  بیان  با  پرویزی  گرفت. 
طرح ها سهامدار هستند ادامه داد: با بهره برداری 
مستقیم  به صورت  نفر  برای ۸۳  ها  این طرح  از 
اشتغال ایجاد خواهد شد. وی با اشاره به اینکه ۷۷ 
استان  در  ها  طرح  این  اجرای  برای  ریال  میلیارد 
سرمایه گذاری صورت گرفته است افزود: ۹ طرح 
دیگر نیز در استان در مرحله بهره برداری قرار دارند 
که امیدواریم هرچه سریعتر تسهیالت مورد نیاز این 
طرح ها از سوی صندوق کار آفرینی امید پرداخت و 

این طرح ها نیز به چرخه تولید وارد شوند.

سوال نماینده بیرجند درمیان و خوسف از 
وزیر راه و در مورد نبود عدالت

در توزیع هواپیما

مهر- نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در 
مجلس سوال از وزیر راه در مورد دلیل نبود عدالت 
در توزیع پروازها و افزایش نقص فنی هواپیماهای 
بیرجند را تقدیم هیئت رئیسه مجلس کرد. حجت 
االسالم عبادی عدالت در تعداد پروازها و افزایش 
نقص پروازها را از جمله مهمترین محورهای این 
سوال عنوان کرد و با اشاره به افزایش نقص فنی 
هواپیماها در پروازهای استان افزود: کوتاهی هایی 
در این زمینه صورت می گیرد که جان مسافر را در 
معرض خطر قرار می دهد. وی ادامه داد: چنانچه 
نباشد  بخش  رضایت  کمیسیون  در  وزیر  پاسخ 
زرد  کارت  به  منجر  و  در مجلس مطرح  موضوع 
بیرجند،  مردم  نماینده  شد.  خواهد  راه  وزیر  برای 
درمیان و خوسف با تأکید بر اینکه باید فوکر از پرواز 
فرودگاه بیرجند حذف شود، افزود: در حال حاضر 
تنها دو فوکر در کشور وجود دارد که یکی مربوط 
به فرودگاه بیرجند بوده و باید حذف شود. عبادی  با 
بیان اینکه استانداری نیز باید در این زمینه فعال 
که  است  نیاز  گاهی  داشت:  عنوان  کند،  عمل 
مساعدت هایی از سوی استان برای شرکت های 
هواپیمایی انجام شود تا پروازهای استان فعال شود.

توزیع ۵۴۵ بسته لوازم التحریر
در بین دانش آموزان محروم  سرایان

احمر  هالل  جمعیت  سرپرست  مقدم-  دادرس 
لوازم  بسته   545 توزیع   از  سـرایان،  شهرستان 
التحریر در قالب طرح ارمغان مهـر در این شهرستان 
خبر داد. اکبـري گفت: ارزش ریالي بسته هاي لوازم 
التحریردرمجموع بالغ بر ۱۱۰ میلیون ریال معادل 
یازده میلیون ریال مي باشدکه با همکاري داوطلبان 
هالل  خانه  اعضاي  و  احمرشهرستان  هالل 
شهرسه قلعه، بسته بندي و در اختیاردانش آموزان 
واجدالشرایط قرارگرفته است. وی در بخش دیگر 
درقالب طرح  توزیع 2۰ سبد غذایي  به  سخنانش 
سفره هاي حسیني دراین شهرستان اشاره کرد و 
از این  گفت: در قالب این طرح تعداد ۷5 نیازمند 
بسته هاي غذایي که شامل برنج، روغـن، قند، چاي، 
ماکاروني و رب گوجـه فرنگـي بود، بهره مندشدند.

  حامی طرح محسنین به بیمار نیازمند 
200 میلیون ریال کمک کرد

برنای تنها- معاون توسعه مشارکت هاي مردمي 
کمیته امداد امام خمیني )ره( گفت: یک حامی طرح 
محسنین 2۰۰ میلیون ریال کمک نقدی برای پیوند 
شهرستان  در  نهاد  این  مددجویان  از  یکی  کلیه 
بیرجند اختصاص داد. حسینی اظهار کرد: این خیر 
و حامی تهرانی پس از اطالع از وضع بیماری این 
مددجوی تحت حمایت که دچار بیماری کلیوی بوده 
و می بایست به طور مرتب دیالیز شود، با اهدا مبلغی، 
شرایط را برای درمان این مددجوی تحت حمایت 
فراهم کرد. وی همچنین تعداد فرزندان بهره مند 
شده از طرح محسنین در استان را ۳ هزار و 4۸۷ 
فرزند عنوان کرد و افزود: در حال حاضر ۳ هزار و 

۸۷6 حامی از این فرزندان حمایت می کنند.

توسعه صنایع دستی روستایی با حمایت 
بسیج سازندگی و معاونت صنایع دستی

و  دستی  صنایع  معاون  زاده  عباس  غالمی- 
بیان  فرهنگی  میراث  کل  اداره  سنتی  هنرهای 
همکاری  با  استان  دستی  صنایع  معاونت  کرد: 
سازمان بسیج سازندگی استان سعی در شناسایی 
تا  دارد  دستی  صنایع  پتانسیل  دارای  روستاهای 
تسهیالت،  اعطای  همچون  های  حمایت  بتواند 
بازار یابی؛ ارائه آموزش های تکمیلی صنایع دستی 
در جهت باال بردن کیفیت تولیدات و را انجام دهد.

13 خدمت جدید در بیمارستان
شهید رحیمی بیرجند راه اندازی شد

اکوی  این خدمات جدید شامل  و سیما-  صدا 
نوار  مغز،  نوار  ورزش،  تست  اطفال،  اکوی  قلب، 
عصب و عضله، هولتر فشار و هولتر مانیتورینگ 
قلب، آندوسکوپی، درمانگاه بینایی سنجی، انجام 
اعمال جراحی الپاراسکوپی، خرید و نصب دستگاه 

کلپوسکوپی و تست تنفس است.

افتتاح نمایشگاه آثار نگارگری نقش نور
 

امین جم- نمایشگاه آثار نگارگری نقش نور استاد 
علی فرسادی دیروز با حضور مدیر کل فرهنگ و 
ارشاد برگزار شد. گفتنی است این نمایشگاه با ۳۷ اثر 
درباره موضوعات مذهبی، روایت گری آیات قرآن و 

ائمه اطهار، اعتکاف و شب احیا و شهادت تا ۷ ابان 
در محل نگارخانه بیرجند برپا است. فرسادی با بیان 
اینکه اکثر کارها اصل و توسط وی انجام شده بیان 
کرد: تعدادی مشق از روی آثار استاد فرشچیان بوده 
که برای پیدا کردن رمز و رموز کارهای استاد است. 
به گفته وی این نمایشگاه هفدهم یا هجدهمین 

نمایشگاه استاد بوده  است.

دشمن برای کارشکنی و ایجاد جنگ
با تمام توان به میدان آمده است

تسنیم- نماینده ولی فقیه در استان با بیان اینکه 
دشمن از دیرباز برای کارشکنی و دهن کجی و 
ایجاد جنگ با تمام توان به میدان آمده است گفت: 
خداوند نصرت و پیروزی را بر اساس نیت می دهد 
و باید همه ما با خلوص نیت در صحنه های جنگ 
مجمع  با  دیدار  در  عبادی  ا...  آیت  یابیم.  حضور 
باید  کرد:  اظهار  استان  سپاه  پیشکسوتان  بسیج 
تحمل  را  سختی هایی  پیروزی  به  رسیدن  برای 
نیز آمده است که  این راستا در روایات  کنیم در 
معاون  است.  راه  در  پیروزی  سختی  هر  از  پس 
هماهنگ کننده سپاه انصار الرضا)ع( نیز در این 
دیدار با بیان اینکه مسایل سیاسی و اقتصادی بعد 
افتادن است  اتفاق  انقالب به سرعت در حال  از 
تغییرات  که  است  این  دنبال  به  داعش  گفت: 

عمیقی در منطقه جهان اسالم به وجود آورد.

سالن ورزشی در استان رایگان
در اختیار آموزش و پرورش قرار گیرد

ایرنا - سرپرست اداره کل ورزش و جوانان گفت: 
مسئوالن اداره های ورزش و جوانان ۱۱ شهرستان 
ورزشی  های  سالن  مسئوالن  با  استان  تابعه 
شهرستان های خود در مورد ارائه خدمات رایگان 
خدمات  این  تا  کنند  مذاکره  پروش  و  آموزش  به 
در اختیار این نهاد قرار گیرد. برومند در نخستین 
جوانان  و  ورزش  های  اداره  رئیسان  گردهمایی 
مسئوالن  با  ورزشی  های  هیات  و  ها  شهرستان 
انجمن های ورزشی آموزش و پرورش استان در 
نباید  افزود: دانش آموز در محیط مدرسه  بیرجند، 
روی آسفالت ورزش کند، چون این امر هم دور از 
شان مسئوالن اداره های ورزش و جوانان در استان 
است و همچنین احتمال خطر آسیب دیدگی برای 

فرد هم در این شرایط زیاد است.

افزایش 32 هزار مترمربعی
فضای آموزشی استان

تسنیم- مدیرکل آموزش و پرورش با اشاره به 
اینکه مهرماه امسال ۳2 هزار و 4۰2 مترمربع به 
میزان 4۱ کالس درس و 2 باب خوابگاه به فضای 
آموزشی و پرورشی استان اضافه شده است گفت: 
 ۱4۳ که  دارد  نیاز  درس  کالس   4۰4 به  استان 
در  المعی  است.  احداث  حال  در  درس  کالس 
گردهمایی مدیران آموزش و پرورش شهرستانها و 
مناطق استان که در شهرستان طبس برگزار شد 
اظهار کرد: در حال حاضر ۱۰ پروژه نیمه تمام شامل 
۳ آموزشگاه، استخر شنا، سالن ورزشی، سالن چند 
منظوره و مرمت و بازسازی مدارس در طبس وجود 
دارد که تسریع در تکمیل آنها نیازهای آموزشی و 

پرورشی این شهرستان را برطرف می کند.

عوامل نمایش »عروس خوشه های اقاقی« 
در بیرجند تجلیل شدند

نمایش  عوامل  از  مراسمی  طی  شبستان- 
»عروس خوشه های اقاقی« که به کارگردانی میثم 
صدرا از بیرجند برای اولین بار در فستیوال بین المللی 
تئاتر هایفست ارمنستان به اجرا پرداختند، تجلیل شد. 
محبی مدیر کل فرهنگ و ارشاد حضور هنرمندان 
تئاتر استان را در این جشنواره بین المللی یک افتخار 
برشمرد و تصریح کرد: بی شک شرکت در جشنواره 
بیشتر هنرمندان و  انگیزه  باعث  المللی  بین  های 

نقطه عطفی برای توسعه تئاتر استان خواهد بود.

فعالیت های حوزه صنایع دستی طبس 

گروه خبر- بهبهانی رییس اداره میراث فرهنگی 
طبس گفت: از جمله فعالیت ها در حوزه صنایع 
هنرمندان  شناسایی  به  توان  می  طبس  دستی 
ثبت  پرونده  تکمیل  و  تهیه  روستایی،  مناطق 
رشته های بوریابافی و پخل بافی، در دست اقدام 
بودن تهیه پرونده مسگری و قلمزنی روی مس، 
برگزاری دوره آموزشی چرم دوزی بصورت رایگان، 
جمع آوری اطالعات رشته های منسوخ شده و در 

خط منسوخ شدن در روستاها و اشاره کرد.

دالیل خشک شدن درختان پادگان 04
هنگام  پادگان  درختان  جنگل  حسیني-  
صیاد  بلوار  از  بیرجند  شهر  مرکز  به  ورود 
داشت.  سبز  دورنمایي  گذشته  در  شیرازي 
حاال مدتي است زرد و خشک شده است، این 
درختان در محوطه پادگان ۰4 قدیم قرار دارند 
و این موضوع شهروندان بیرجندي را نگران 
کرده است. در این باره با مسئول دفتر طرح 
هاي عمراني ارتش صحبت کردیم. سرهنگ 
تاریخ  در  دولت  به مصوبه هیئت  راد  امیري 
اشاره  وزیران  هیئت  امضاي  با  آبان ۸4   ۱۹
از حدود هزار و ۳۰  و عنوان کرد: مقرر شد 
و  راه  به  قسمتي   ۰4 پادگان  اراضي  هکتار 
شهرسازي واگذار شده و در قبال آن پادگان 
به خارج از شهر انتقال و ساخته شود. به گفته 
توانست  مي  ارتش  مصوبه  این  طبق  وي 
زمین هاي مورد نیاز را نگه دارد. امیري راد با 
بیان اینکه اراضي به راه و شهرسازي بیرجند 
فضاي  نگهداري  کار  داد:  ادامه  شد  تحویل 

سبز اماکن و اراضي ارتش از دل و جان انجام 
مي شود و هیچ مشکلي ندارد. وي با تاکید بر 
از فضاي سبز  اینکه طبق مصوبه نگهداري 
تحویل  را  زمین  که  است  سازماني  وظیفه 
گرفته است اظهار کرد: متاسفانه تا این لحظه 
و  رسیدگي  براي  محل  در  و شهرسازي  راه 

آبیاري به درختان حضور نیافته است.

مسئوليت کامل اراضي تحويل داده شده
با راه و شهرسازي است

مسئول دفتر طرح هاي عمراني ارتش افزود: 
اکنون مسئولیت کامل اراضي تحویل داده شده 
با راه و شهرسازي است و در صورت مشاهده 
آفت زدگي در محدوده درختان پادگان توسط 
نهاد  یا سایر  و  منابع طبیعي  جهادکشاورزي، 
و  همکاري  آمادگي  پادگان  مربوطه،  هاي 
کمک را دارد. امیري راد به نامه شهردار بیرجند 
درباره روند خشک شدن درختان پادگان ۰4 

اشاره کرد و ادامه داد: طبق نامه مالک اراضي 
باید در راستاي توجه به حفظ فضاي سبز در 
شهر نسبت به نگهداري از آنان اقدام کند و 
هرگونه قطع درخت بدون مجوز نیز تخلف 
باید  مالک  همچنین  شود،  مي  محسوب 
دوبرابر درختان خشک شده نهال بکارد. وي 
پادگان  اراضي  کاربري  هنوز  اینکه  بیان  با 
متعلق به ارتش مشخص نیست اضافه کرد: 
اسناد  شهرسازي  و  راه  که  بود  این  بر  قرار 
را تجمیع کند و اسناد تفکیکي اراضي باقي 
این  ا تحویل دهد که  را  ارتش  براي  مانده 
کار در حال انجام است. امیري راد در بخش 
تعریض  طرح  به  اشاره  با  سخنانش  دیگر 
تا  ابوذر  میدان  فاصل  حد  ارتش  خیابان 
ابتداي بلوار شهید صیاد شیرازي عنوان کرد: 
کانون  بناي  به  اي  لطمه  طرح  این  اجراي 
ساختمان  که  زیرا  رساند  نمي  بازنشستگان 

عقب تر از طرح تعریض احداث شده است.

اراضی تحويل داده شده
حصارکشی است

شهرسازی  و  راه  امالک  معاون  قربانی 
کرد:  عنوان  راد  امیری  های  گفته  رد  با 
قرار  و  است  ارتش  مالکیت  تحت  اراضی 
ما  به  ارتش  توسط  آن  اسناد  بود  شده 
انتقال  کارهای  بتوان  تا  شود  داده  تحویل 
انجام  کار  این  هنوز  ولی  داد،  انجام  را 
اراضی تحویل  داد:  ادامه  نشده است. وی 
دانشکده  و  ابوذر  محدوده  در  شده  داده 
به  پاسخ  هنر، حصارکشی شده است و در 
حصارها،  جایی  جابه  برای  ما  درخواست 
نشود  جا  به  جا  اسناد  تا  کرده  بیان  ارتش 

با  قربانی  دهیم.  نمی  انجام  را  کار  این 
روی  فقط  اراضی  تحویل  اینکه  بر  تاکید 
نشده  عملی  هنوز  و  شده  انجام  کاغذ 
اضافه کرد: بدون مجوز ، راه و شهرسازی 
حتی  و  نداشته  را  اراضی  به  ورود  اجازه 

ارتش حق تیراندازی نیز دارد!
معاون امالک راه و شهرسازی در ادامه با 
بیان اینکه تا تکلیف اسناد و تحویل کامل 
برای  طرحی  توانیم  نمی  نشود  مشخص 
از تحویل  بعد  ادامه داد:  باشیم  آنجا داشته 
کامل، سازمان نظام مسکن طرحی را برای 
این اراضی تصویب خواهد کرد و جانمایی 

درختان بستگی به این طرح دارد.

عکس : آرشیوادعاهای دو سازمان درباره

38 هزار هکتار از اراضی استان زیرکشت جو  و گندم رفت
رئیس  مطلق  پور  ولی  هاشم  مالئی- 
آوا  با  گفتگو  در  کشاورزی  جهاد  سازمان 
عرصه  در  مهمی  نقش  گندم  کرد:  عنوان 
در  ویژه  به  کشورها  اقتصادی  و  سیاسی 
ایفا می کند. وی  کشورهای در حال توسعه 
تولید  در  خودکفایی  که  کشور  سیاست  به 
گندم است اشاره کرد و ادامه داد: از سال ها 
پیش برنامه ریزی هایی دراین باره انجام شده 
که پیش بینی می شود تولید گندم کشور از 6 
میلیون تن در سال گذشته به ۱۰ میلیون تن 

در سال زراعی جاری برسد.

شروع کشت گندم آبی
ولی پور مطلق بیان کرد: توصیه می شود 
تا ۱5  آبان  اول  از  مدت زمان کاشت گندم  

مانع  آبی  منابع  به علت کمبود  باشد که  آذر 
شکوفا شدن استعدادها و ظرفیت های موجود 
سازمان  رئیس  می شود.  استان  کشاورزی  در 
در  گندم  کاشت  سطح  به  جهادکشاورزی 
افزود: پیش بینی می شود  استان اشاره کرد و 
در سال زراعی جاری 2۱ هزار و ۹۳6 هکتار 
از مزارع زیر سطح کشت گندم آبی برود. وی 
خاطرنشان کرد: فصل برداشت این محصول 
اواخر اردیبهشت است که پیش بینی می شود 

6۱ هزار و ۸2۳ تن گندم آبی برداشت شود.

قاين رتبه نخست کشت گندم
ولی پور مطلق بیشترین سطح کشت گندم 
دانست  قاین  شهرستان  به  مربوط  را  آبی 
این  مزارع  از  هکتار   ۸۸ و  هزار   5 گفت:  و 

گرفته  قرار  آبی  گندم  کشت  زیر  شهرستان 
است. وی عنوان کرد: در سال زراعی گذشته 
به  زیرکشت  هکتار   2۰ از  بیش   ”۹۳-۹4“
گندم آبی و 2 هزار و 2۰۰ هکتار به کشت 
گندم دیم اختصاص یافته و در مجموع 5۳ 

هزار و ۱4۰ تن گندم تولید شده است.

بشرويه رتبه اول در کشت جو
به  استان  جهادکشاورزی  سازمان  رئیس 
و  کرد  اشاره  دراستان  جو  محصول  تولید 
کاشت  زمان  آذر  اوایل  تا  مهر  از ۱5  گفت: 
این محصول است. ولی پور مطلق بیان کرد: 
در سال زراعی امسال پیش بینی می شود ۱۷ 
هزار و ۹۱۹ هکتار به کشت جو آبی اختصاص 
یابد که از این مقدار 5۱ هزار و 4۰۰ تن جو 

تولید خواهد شد. به گفته وی بشرویه با سطح 
زیرکشت بالغ بر ۷ هزار و ۹۰۰ هکتار کاشت 

جو بیشترین سطح کشت را در استان دارد.

500 تن برداشت جو
و  کرد  اشاره  گذشته  زراعی  سال  به  وی 
گفت: بیش از ۱۹ هکتار اراضی آبی و بیش 
زیر  به  دیم  اراضی  هکتار   4۳۸ و  هزار  از 
کشت این محصول رفته و بیش از 5۰۰ تن 

برداشت جو ازاین مزارع بوده است.

توصيه های متولی کشاورزی
به کشاورزان 

مهم ترین  به  استان  کشاورزی  متولی 
تولید  افزایش  برای  سازمان  این  برنامه های 

آن  از  شد:  یادآور  و  کرد  اشاره  جو  و  گندم 
برای  ترویجی  و  آموزشی  های  برنامه  جمله 
ساماندهی تولید و فرآوری بذر، مساعدت در 
تغذیه متعادل گندم، اجرای مزارع مشاهده ای 
ارتقای  داد:  ادامه  وی  است.  ای  مقایسه  و 
عوامل  کنترل  و  مدیریت  مکانیزاسیون، 
زیان رسان، ارائه تسهیالت سرمایه در گردش 
گفته  به  داریم.  برنامه  در  نیز  را  جو  و  گندم 
ولی پور برای افزایش سطح دانش و آگاهی 
کشاورزان، توسعه کشاورزی حفاظتی و کشت 
کلزا به منظور رعایت تناوب زراعی و پایداری 
تولید غالت از برنامه های دیگر این سازمان 

برای افزایش تولید جو و گندم است.

متولی کشاورزی استان:

پویش مردمی آرتوان بیرجند
4 عدد ویلچر به آموزشگاه وصال هدیه کرد

 کاری- صبح دیروز در مراسمی که در مدرسه استثنایی 
وصال برگزار شده 4 عدد ویلچر توسط پویش مردمی 
آرتوان که با جمع آوری درب بطری به نیازمندان کمک 
می کند اهدا شد. مسئول پویش مردم نهاد آرتوان در 
مراسم اهدای ویلچر ها به مدرسه وصال،اظهار کرد: هدف 
از برگزاری این جلسه فرهنگ سازی اهمیت بازیافت و 

تفکیک زباله و کمک به کودکان نیازمند است.
ریحانه رحیم آبادی تصریح کرد: این ویلچر ها از عواید 
فروش درب های بطری است که با کمک اداره آموزش 
و پرورش استان توانستیم این قوه را به فعل تبدیل کنیم. 
مسؤول پویش مردم نهاد آرتوان ادامه داد: تاکنون 55۰ 
کیلوگرم درب بطری فروخته شده است که با هزینه آن 
عدد  با یک  اطفای حریق  کپسول  توانستیم یک عدد 
ویلچر در شب تولد حضرت مهدی)عج( و والدت حضرت 
زهرا )س( به نیازمندان هدیه دهیم تا امروز که اهدای 
چهار عدد ویلچر به کودکان با نیازهای ویژه انجام خواهد 

شد. رحیم آبادی به بیان شایعه نادرست پرداخت و گفت: 
شایعه شد که با ارائه هزار یا سه هزار عدد درب بطری 
پالستیکی می توان یک ویلچر برای یک نیازمند تهیه 
کرد و واقعیت این است که قیمت هر ویلچر معمولی در 
کشور بین 2۰۰ تا ۳5۰ هزار تومان متغیر است در حالیکه 
هر کیلو درب بطری شامل 4۰۰ عدد در بطری می شود 
و حدودا بین  هزار و 2۰۰ تا یک هزار و 4۰۰ تومان توسط 
کارخانجات بازیافت پالستیک خریداری می شود. در این 
مراسم گروهی از دانش آموزان ناشنوا نیز هنرنمایی کردند.

نخستین هتل آپارتمان سالمندان شرق کشور
به بهره برداری رسید

کاری - نخستین هتل آپارتمان  سالمندان  در استان  
با تجهیزات مدرن به بهره برداری رسید. مسئول فنی 
سالمندان موسسه علی اکبر )ع( عنوان کرد: گسترش و 
تبعات زندگی شهرنشینی گاهی خانواده ها را وادار می کند 
تا عزیزان خود را برخالف میل باطنی برای نگهداری و 

مراقب بهتر تحویل مراکز سالمندان بدهند.
همت  به  آپارتمان  هتل  این  شد:   یادآور  ضیایی 
هر  و  مربع  متر  هزار  مساحت 5  به  زمینی  در  خیران 
طبقه ۱6 سوئیت شامل سوئیت های یک خوابه و دو 

خوابه، انفرادی، همراه با همسر و همراه دوستان و رفقا 
حاشیه  در  واقع  ای  منطقه  در  که  است  شده  تجهیز 
شهر، به دور از هیاهو و ترافیک شهری و برخودار از 
هوای پاک احداث گردیده است و ظرفیت اسکان ۱۰۰ 
این مجتمع  داد: در  ادامه  را داراست. وی  نفر سالمند 
خدمات پزشکی، پرستاری و خدمات توانبخشی از جمله 
فیزیوتراپی، کاردرمانی، روانشناسی، مشاوره و مددکاری 
به منظور جلوگیری از اختالالت شایع و معمول دوران  
سالمندی انجام می پذیرد. وی خاطر نشان کرد: در حال 
حاضر سه سالمند خانم در این مرکز پذیرفته شده اند و 
پذیرش سالمندان فقط از طریق معرفی بهزیستی می 
 باشد و این هتل برای پذیرایی سالمندان از سراسر کشور 
می باشد. به گفته ضیایی در البی هتل فضا برای کافی 
شاپ، کتابخانه و بازی شطرنج و دارت در نظر گرفته 
شده که بعد از زیاد شدن تعداد سالمندان  و تجهیزات 

به بهره برداری خواهد رسید.

و  معدن  صنعت،  سازمان  رئیس  حسینی- 
تجارت از افزایش 52 درصدی صادرات امسال  
استان خبر داد و بیان کرد که 524 میلیون دالر 
امسال  اول  حاصل مجموع صادرات 6 ماهه 
بوده است. صبح دیروز نشست خبری رئیس 

سازمان صنعت، معدن و تجارت برگزار شد.
شهرکی روز صادرات را تبریک گفت و افزود: 
این روز فقط مختص به صادرکنندگان نیست 
همه آنانی که در فرآهم کردن بستر صادرات و 
تولید  تالش می کنند نیز جای قدردانی دارند. 
اینکه صادرات استان امسال  با اشاره به  وی 
۹5 میلیون دالر با رشد ۱۳ درصدی نسبت به 
سال گذشته بوده ادامه داد: میزان صادرات امور 
گمرکات استان نیز 4۳۰ میلیون دالر بوده که 

65 درصد افزایش داشته است.
با  تجارت  و  رئیس سازمان صنعت، معدن 
بیان اینکه واردات نیز تا حدودی تعدیل داشته 
است افزود: از ابتدای سال تاکنون 5 میلیون 

دالر واردات به استان داشته ایم که نسبت به 
سال قبل افزایش 2۰ برابری داشته است.

شهرکی افزود: در سال گذشته ۱۸۱ میلیون 
شود  می  بینی  پیش  و  داشته  صادرات  دالر 
امسال این میزان با رشد 5۰ میلیون دالری 

به 2۳۰ میلیون دالر برسد.

سند جامع گمرک ماهيرود
برای توسعه ظرفيت صادرات

با  تجارت  و  معدن  رئیس سازمان صنعت، 
تاکید بر اینکه تالش این سازمان روی تسهیل 
صادرات و رفع موانع پیش رو است، بیان کرد: 
از  ماهیرود  مصوب کردن سند جامع گمرک 
جمله این کارها است که در این سند ضمن 
های  برنامه  موجود،  وضع  عملکرد  شناسایی 
توسعه ظرفیت صادرات و  برای  تعریف شده 
واردات نیز در حال پیگیری هستند. شهرکی، 
با اشاره به توسعه ظرفیت های صادراتی مانند 

گاز و سوخت ادامه داد: ۷ هزار و 65۰ نفر از 
مرزنشینان استان به کارگروه ویژه معرفی شده 
تا از عواید فروش سوخت سودی به آنان تعلق 
بگیرد. این مقام مسئول با اشاره به نمایشگاه 
افزود: دولت در  از کشور  های داخل و خارج 
قالب بسته های تشویقی حمایتی برای درصدی 
از هزینه ها کمک می کند که این طرح مصوب 

شده و منتظر ابالغ اعتبار آن هستیم.

بسته بودن 3 بازارچه مرزی استان
شهرکی از فعالیت یک بازارچه مرزی بین 
4 بازارچه خبر داد و گفت: به دلیل مشکالت 
کشور همسایه در زیرساخت ها سایر بازارچه 
ها فعالیتی ندارند که البته تالش ها برای راه 

انداختن بازارچه یزدان ادامه دارد.
وی با اشاره به اینکه برخی از مسافران مرز 
ماهیرود به قصد سفر زیارتی وارد مرز استان 
ا...  آیت  با  ها  افزود: طی صحبت  شوند  می 

با همکاری کارگروه آستان  قرار شد  رئیسی، 
قدس زائرسرا در مرز احداث شود.

کاال  صادرات  در  اینکه  بیان  با  شهرکی 
محدودیتی نداریم اظهار کرد: ولی افغانستان 
فقط اجازه ورود ۸ قلم کاال را داده است. به 
کشور  به  صادرات  از  استان  سهم  وی  گفته 
دیگر  بخش  در  است.  درصد   2۷ افغانستان 
سخنانش به نظارت بر ورود کاالهای قاچاق به 
استان عنوان کرد: با حمایت مردم از کاالهای 
تولید  و  اشتغال  ظرفیت  به  توان  می  داخلی 
استان کمک و از افزایش قاچاق جلوگیری کرد.

رشد 50 برابری پرونده های قاچاق
رئیس اداره بازرسی و نظارت سازمان صنعت، 
معدن و تجارت نیز از ۱۷ هزار بازرسی از ابتدای 
سال خبر داد که 4۸۸ پرونده با ارزش ریالی 
۸6۰ میلیون تومان به تعزیرات فرستاده شده 
است. تهوری با بیان اینکه امسال کشف قاچاق 

5۰ برابر رشد نسبت به سال قبل داشته است 
ادامه داد: امسال بیش از ۱2۰۰ مورد بازرسی 
گزارشی  هیچ  نبود  به  وی  است.  انجام شده 
درباره تخلفات نانوایی ها اشاره کرد و افزود: 
چند مورد در ابتدای سال گزارش شده بود که 
از  استفاده  در  نانوایان  ناآگاهی  روی  از  همه 

افزودنی های غیر مجاز بوده است.

بخشی  در  همچنین  شهرکی  حاشيه:  در 
بیان  از سخنانش خطاب به جهاد کشاورزی 
کرد: نگاه این حوزه حمایت از دام داخل استان 
است در حالی که با اجازه ورود دام به استان 
می توانیم مانند استان سیستان و بلوچستان، 
سهمی در تامین دام کشور داشته باشیم. وی 
ادامه داد: متاسفانه با عنوان جلوگیری از ورود 
بیماری های دامی این کار در استان صورت 
نمی گیرد در حالی که می توان با نظارت های 

بهداشتی واردات داشت.

افزایش ۵2 درصدی صادرات استان
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و دست یکدیگر را بفشارید و به هم خشم نگیرید.
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رهبر معظم انقالب:خیال شکست ناپذیری 
آمریکا خطایی بزرگ است

رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار رئیس جمهور 
ونزوئال با اشاره به ناکام ماندن آمریکا در اجرای 
به رغم  آسیا  غرب  منطقه  در  خود  سیاستهای 
صرف هزینه های هنگفت از جیب خود و بعضی 
کشورهای منطقه، خاطرنشان کردند: برخی خیال 
می کنند که آمریکا، شکست ناپذیر است در حالی که 
این تصور، خطایی بزرگ است و اشتباه های مکرر 
آمریکایی ها در ۱۵ سال گذشته، اکنون آنها را در 

منطقه به شدت زمین گیر و درمانده کرده است.

 یک رهبر و یک دولت بیشتر نداریم 

با  می کنند  فکر  که  کسانی  گفت:  رئیس جمهور 
حرف های نادرست خود ملت ایران را مأیوس کنند 
ادبیاتمان  باید  می برند.  سر  به  خطا  و  اشتباه  در 
ادبیات امید، ادبیات انسجام، اتحاد و وحدت ملی 
باشد. نگذارید برخی گفتمان یأس و بدتر گفتمان 
فروپاشی مدیریت این ملت بزرگ را ترویج و تبلیغ 
کنند. روحانی افزود: مردم بزرگ ایران بدانید آدم 
دروغگو انقالبی نیست، آدم فحاش انقالبی نیست، 
آنها که از یأس می گویند با انقالب اسالمی ایران 
رابطه ای ندارند. وی تأکید کرد: یک خط و یک 
رهبر و یک دولت بیشتر نداریم؛ در ایران مدیریت 

دوگانه وجود ندارد.

تغییرات کابینه همه فرهنگی بوده است

محسن غرویان در خصوص تغییرات اخیر کابینه 
طبیعی  و  عادی  امری  کابینه  در  تغییرات  گفت: 
آستانه  در  شاید  اما  نیست  تازه ای  چیز  و  است 
انتخابات سال 96 خود وزرا خواسته اند که دست 
ایشان کمکی  به  و  بگذارند  باز  را  رئیس جمهور 
بکنند. این استاد حوزه علمیه ضمن تأکید بر اینکه 
حوزه های  در  بیشتر  دولت  مخالفان  جوسازی 
با گزارشهایی که  بیان داشت که  فرهنگی است 
به حوزه ها و مراجع داده می شود به نظر می رسد 
می توان به راحتی هدف جوسازی ها علیه دولت 
کابینه  اخیر  تغییرات  رو  این  از  داد.  تشخیص  را 

همگی در حوزه فرهنگی بوده است.

مسئله احمدی نژاد تمام شده است
 

رهبری  ملی گفت:  رسانه  رئیس سابق  ضرغامی 
برادر  یک  به  نسبت  خیرخوانه  نصیحت  یک 
مؤمن داشتند و ایشان هم تبعیت کردند و مسئله 
شده  تمام  دیگر  احمدی نژاد  آقای  کاندیداتوری 
است اما بعد از آنکه آمدن وی منتفی شده است 
آقایان دنبال دوقطبی های موضوعی  هنوز برخی 
هستند و این دوقطبی ها را به بهانه های مختلف 
طراحی می کنند. مثال کنسرت، حجاب، موسیقی، 
دوچرخه سواری، ورزش، ماهواره، فضای مجازی 

و...این به نظرم خیانت به مردم است. 
مراسم عزاداری روستای چهکند      عکس : علی اکبریعکس روز 

تالش اسرائیل برای تحریک اعراب 
علیه جمهوری اسالمی

اوباما  میراث  تنها  نوشت:  نیوز  نشنال  اسرائیل 
ابرقدرتی به نام جمهوری اسالمی ایران است که 
عالوه بر توانایی هسته ای 60 درصد منافع نفتی 
در  رسانه  این  است.  داده  جای  خود  در  را  جهان 
در  است:  آورده  اعراب  تحریک  در جهت  تحلیل 
انتخابات قبل میت رامنی هشدار داده بود و همه 
با  انتخاباتی اش  مناظره  رامنی در  ادعای میت  به 
اوباما خندیند و گفتند پر واضح است که ایران تنها 
متحد سوریه در جهان عرب است. این مسیر آنها 
به دریاست. دریافت آنها از حرف های رامنی اشتباه 
بود. منظور او مسیر ایران به مدیترانه بود نه مسیر 
سوریه به خلیج فارس. آنچه پل زمینی هالل شیعه 
از ایران به مدیترانه انجام می دهد تنها یک مسیر 
ارتباط  بلکه یک  ایجاد نمی کند  را  به دریا  ایرانی 
استراتژیک بین پایگاه های ناتو در ترکیه و اهداف 
نهایی ایران برای حمله یعنی پادشاهی های سنی 
خلیج فارس ایجاد می کند. هالل شیعه ای ایران ناتو 
و بین النهرین را از هم جدا می کند. با این روش 
کنترل عملیاتی ایران در منطقه افزایش می یابد. در 
می تواند  تهران  عربستان،  به  ایران  حمله  صورت 
توسط  که  را  غرب  به  شرق  هوایی  ضد  کمربند 
نجات کشورهای  برای  ترکیه  در  ناتو  پایگاه های 
سنی خلیج فارس تدارک دیده شده را پاره کرده و 

خود حمالت رعد آسایی را سازماندهی کند.

 مذاکره کنندگان آمریکا در مقابل 
وزیر خارجه ایران ساده لوحند

نوشت:  مگزین  کامنتری 
ندرت  به  خارجی  سیاست 
این  تا  نفر  روی حرف یک 
اندازه خطر می کند. نه تنها 
کری  جان  و  اوباما  باراک 
وزیر  و  بوش  جرج  بلکه 

خارجه اش کالین پاول نیز در دوره خودشان امنیت 
ملی و امنیت زندگی مردم آمریکا را بر حرف های 
جواد ظریف قمار کردند. ظریف نقش پلیس خوب 
را در استراتژی پلیس بد- پلیس خوب دیپلماسی 
دیپلمات های  و  مقامات  و  میکند  بازی  ایران 
آمریکایی نسبت به این روش ایران کورند. در واقع 
ظریف زمانی که ساده لوحی همتایان آمریکایی اش 
را دید برای کسب امتیاز برای ایران زیاد به زحمت 
تعجب  دیگر  ظریف  متدوال  دروغ های  نیفتاد. 
منافع  ارتقای  جهت  در  او  منافع  نیست.  برانگیز 
ایران است. گزاره راه حلهای برد-برد یک کانسپت 
آمریکایی است نه هدف جمهوری اسالمی. چیزی 
که شوکه کننده است این است باتوجه به سوابق 
درباره  او  به ضمانت های  همچنان  کری  ظریف، 
پرونده موشک های بالستیک اعتماد می کند تا چه 
حد دیپلماسی از »اعتماد بعد از بررسی« سالهای 
دوران ریاست جمهوری ریگان به »اعتماد« خالی 

دوران اوباما و کری تقلیل یافته است.

دلخوش ها و دلواپسان با هم شاهد بدعهدی آمریکایند

مشاور عالی رهبر معظم انقالب با اشاره به موضوع برجام 
دلواپسان  هم  و  دیروز  دلخوش های  هم  امروز  گفت: 
دیروز در یک طرف ایستاده اند و شاهد بدعهدی غربیان 
و آمریکایی ها هستند. حداد عادل با اشاره به موضوع برجام 
نیز اظهارداشت: در موضوع برجام از گفتگو با آمریکا چه 
نتیجه ای حاصل شد؟ شاهدیم که امروز نقض عهدکرده اند و نشان می دهد ملت 

حق داشت که حاضر به گفتگو نبود و بدبین به آنها بودیم.

سروری : چیزی از بهشت وعده داده شده رئیس جمهور احساس نمی شود
 

قائم مقام جمعیت رهپویان انقالب اسالمی گفت: آقای رئیس جمهور برای ملت بهشتی از کالم و گفتار درست کرده که نمی توان در واقعیت 
چیزی از این بهشت را احساس کرد. پرویز سروری با انتقاد از اظهارات رئیس جمهور در همایش روز ملی روستا گفت: متأسفانه دولت برای 
حل مشکالت کشور گفتار درمانی کرده و مشکالت بزرگی مثل اشتغال و اقتصاد را در کالم درمان می کند. این فعال سیاسی اصولگرا تصریح 
کرد: اینگونه اظهارات آقای رئیس جمهور برای ایجاد پایگاه رأی برای انتخابات ریاست جمهوری سال آینده است و دردی از جامعه نمی کاهد. 

سروری خاطرنشان کرد: اگر مشکل اشتغال در کشور برطرف شود هم خانم ها و هم آقایان از آن منتفع خواهند شد اما نباید برای رفع این مشکل خط کشی غلط انجام داد.

لبخند سیاستمداران ما به پشتوانه قدرت دفاعی است

فرمانده پدافند غیرعامل با بیان اینکه اگر سیاستمداران 
ما امروز با لبخند پشت میز مذاکره می نشینند به پشتوانه 
امروز  جهانی  سیاستمداران  گفت:  است  دفاعی  قدرت 
موضوع  این  که  می کنند  استفاده  هوشمند  قدرت  از 
مولفه های مختلفی دارد و دستورات قرآن ما را ملزم به 
افزایش قدرت کرده است. سردار جاللی تصریح کرد: ما باید عالوه بر تولید 
قدرت با بازدارندگی و ترس در دشمنان بتوانیم صلح را نیز در جهان ایجاد کنیم.

اینکه  بیان  با  سخنگوی شورای نگهبان 
 ۳00 برای  نفر  هزار   ۱۲ دنیا  جای  هیچ  
همه  گفت:  نمی کنند،  رقابت  کرسی 
نظارت  انتخاباتی  هزینه های  بر  کشورها 
در  اینکه  به  اشاره  با  می  کنند. کدخدایی 
حوزه انتخابات، کمتر شاهد تحول بودیم، 
سیاسی  رقابت های  تدریج  به  افزود: 
سنگین تر و شدیدتر می شد اما قوانین ما 
با این تغییرات منطبق  نتوانستند خود را 
کنند. چرا که حداقلی بوده و سازوکارهای 

ساده ای پیش بینی کرده اند.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: به خاطر 
بحث  در  مشکالت  و  ضعف ها  همین 
نیز  مجلس  و  می آمد  وجود  به  انتخابات 
نتوانست آن طور که شاید و باید قوانین 
با  منطبق  کند که  اصالح  گونه ای  به  را 
شرایط باشد. از جمله در مسایل مربوط به 
تبلیغات، هزینه ها، شرایط منتخبان، نحوه 

تأیید صالحیت ها و...
و  مشکالت  رئوس  تشریح  در  وی 
انتخابات کشور  فعلی  قانون  کاستی های 

ضعف ها  و  کاستی ها  این  کرد:   تصریح 
و  بود  روشن  مسئوالن  از  خیلی  برای 
مردم هم آن را لمس می کردند از جمله 

در روند ثبت ناماز افراد برای انتخابات های 
در  نگهبان  شورای  سخنگوی  مختلف. 
توضیح گفت: وقتی شرایط حداقلی برای 
کسی  هر  می دهیم  قرار  شدن  داوطلب 
انتخابات  در  و  می کند  ثبت نام  و  می آید 
هزار   ۱۲ که  بودیم  شاهد  مجلس  اخیر 
نفر ثبت نام کردند که هرچند نشان دهنده 
اشتیاق مردم و رویکرد مثبت به سرنوشت 
اینگونه  دنیا  جای  هیچ  اما  است  کشور 
نیست که ۱۲ هزار نفر برای ۳00 صندلی 

وارد گردونه رقابت شوند.
فقدان سازوکارهای درون  حزبی  به  وی 
صالحیت    تأیید  برای  ایران  در  دنیا 
ایران  در  افزود:  و  کرد  اشاره  داوطلبان 
را  سنی  شرط  و  تحصیلی  مدرک  صرفًا  
انتخابات  برای  زیادی  افراد  لذا  داریم 
صالحیت شان  که  می کنند  ثبت نام 
احراز  نظارت  و  اجرایی  هیأت  های  در 

نمی شود که موجب بروز مشکالتی برای 
با  کدخدایی  می شود.  نظام  و  آنان  خود 
داوطلبان  متفاوت  امکانات  به  اشاره 
امکانات  از  استفاده  برای  کاندیداها  و 
برای  صداوسیما  مانند  دولتی  و  عمومی 
دنیا  کشورهای  همه  در  گفت:  تبلیغات 
نظارت  انتخاباتی  تبلیغات  هزینه های  بر 
نگهبان  شورای  سخنگوی  می  کنند. 
شد  شدیدتر  رقابت ها  وقتی  کرد:  اضافه 
نقش هزینه ها نیز پررنگ تر شد به طوری 
بسیاری  ارقام  کوچک  حوزه  یک  در  که 
که  است  حالی  در  این  می شود  هزینه 
انتخاباتی  هزینه های  کشورها  غالب  در 
منابع  اگر  که  چرا  می گیرد  قرار  مدنظر 
نباشد  ضابطه مند  انتخاباتی  هزینه های 
افرادی  و  بود  شاهد  را  عدالتی  نمی توان 
به مجلس و یا دیگر نهادها ورود می کنند 

بدون اینکه صالحیت  داشته باشند. 

کدخدایی: هیچ  جای دنیا ۱۲ هزار نفر برای ۳۰۰ کرسی رقابت نمی کنند
همهکشورهابرهزینههایانتخاباتینظارتمیکنند

جناب آقای حسین اسماعیلی و حامد رسولی نوغاب  
از حسن توجه جنابعالی در جهت مساعدت به اعضای انجمن حمایت از بیماران ام اس خراسان جنوبی 

کمال تقدیر و تشکر را داریم.
انجمن بیماران ام اس استان خراسان جنوبی 

دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت خدماتی شهرک صنعتی بیرجند )سهامی خاص(
 به شماره ثبت ۲97۱ و شناسه ملی ۱۰98۰۱8۱476

از کلیه سهامداران شرکت خدماتی شهرک صنعتی بیرجند )سهامی خاص( دعوت می شود در جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده که شنبه مورخ 
95/8/15 رأس ساعت 10 صبح در محل سالن اجتماعات  آرد گلبرگ واقع در شهرک صنعتی بیرجند تشکیل می گردد حضور به هم رسانند. ضمناً چنانچه تقاضای 
عضویت در هیئت مدیره و بازرس را دارند، می توانند تقاضای خود را کتباً 48 ساعت قبل به شرکت خدماتی شهرک صنعتی بیرجند واقع در ابتدای شهرک صنعتی 
مقابل بانک سپه ارائه فرمایند. کلیه شرکتها حتی صاحبان امضا با معرفی نامه مهر شده به همراه کپی مدرک شناسایی جهت ارائه به اداره ثبت به همراه داشته باشند.

دستورجلسه:
انتخاب اعضای هیئت مدیره - انتخاب بازرس- انتخاب روزنامه جهت درج آگهی - سایر مواردی که در صالحیت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده می باشد.

هیئت مدیره شرکت خدماتی شهرک صنعتی بیرجند

سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی در نظر دارد: تعدادی از اقالم مازاد بر نیاز خود را در شهرستان های استان 
به شرح جدول ذیل از طریق مزایده و به صورت حراج حضوری به فروش برساند. لذا متقاضیان می توانند در تاریخ 
های اعالم شده از ساعت 8 لغایت 12 از کاالها بازدید نموده و در صورت تمایل به شرکت در مزایده نسبت به واریز 

سپرده شرکت در مزایده اقدام نمایند. ضمنا هر متقاضی می تواند تا 10 برابر سپرده از همه اقالم و در کلیه شهرستان ها خرید نماید. پس از هر 
خرید 10 درصد آن به عنوان پیش پرداخت و مابقی در سایر خریدها قابل احتساب می باشد.

 مبلغ سپرده باید به حساب 2174202101003 نزد بانک ملی به نام تمرکز وجوه سپرده تملک سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی واریز گردد.
سپرده کسانی که برنده مزایده نشوند و یا ما به التفاوت وجه واریزی در صورت اضافه واریزی پس از وصول سپرده از خزانه پرداخت خواهد شد.
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8/2لغایت8صبح95/8/10سرایان1
95/8/9

مدیریتجهاد
کشاورزی

گروه1:وسایلاداری
گروه2:لوازمصوتیوتصویریوکامپیوترو...
گروه3:ادواتکشاورزی،ماشینآالت،موتور

برقالکتروپمپو...
گروه4:آهنآالتاسقاطی
گروه5:تانکرآبثابتوسیار
گروه6:لوازمیدکیوالستیک

گروه7:شیرفلکهواتصاالتولوازمآبوخاک

8/2لغایت10صبح95/8/10فردوس2
95/8/9

مدیریتجهاد
“”””کشاورزی

8/2لغایت8صبح95/8/11طبس3
95/8/10

مدیریتجهاد
“”””کشاورزی

8/2لغایت8صبح95/8/12درمیان4
95/8/11

مدیریتجهاد
“”””کشاورزی

8/2لغایت11صبح95/8/12نهبندان5
95/8/11

مدیریتجهاد
“”””کشاورزی

8/2لغایت8صبح95/8/13قاینات6
95/8/12

مدیریتجهاد
“”””کشاورزی

7
بیرجند
ستاد
8/2لغایت11صبح95/8/13سازمان

95/8/12
مدیریتجهاد
“”””کشاورزی

الزم به ذکر است مبلغ فروش اقالم کاال همزمان با فروش از خریدار اخذ و در غیر این صورت مبلغ سپرده واریزی نفر اول ضبط و اقالم به برنده 
بعدی تحویل خواهد شد.

آگهــی مزایــده


