
دست فروشی
 جرم نیست

* هرم پور

در این چند هفته و از جمله در حاشیه نماز جمعه 
بیرجند، مأموران محترم شهرداری اقدام به جمع 
حاشیه  در  که  کنند  می  فروشانی  دست  آوری 
بازار و حومه محل برگزاری نماز  خیابان، اطراف 
جمعه، بساطی پهن کرده اند و چیزی می فروشند؛ 

لباس، لوازم دست دوم، ظرف، خرما و میوه و ...
می دانم که بخشی از این اقدام به تخلف آنها 
از قانون و البته قانون مداری شهرداری محترم و 
لزوم  به  قانون  تصریح  به  بخشی   ، شورای شهر 
کسب مجوزهای الزم و بخشی هم به داد و هوار 
برخی از کسبه محترمی بر می گردد که احتمااًل 
جنسشان، گاهی تا دو برابر قیمت آن دست فروش 
لوکس  و  شیک  های  مغازه  از  یکی  یا  بازار  در 
خیابان مدرس و معلم به فروش نمی رود و البته 
شهروند بیچاره هم مجبور به خرید آن و مجبور به 

پرداخت هزینه های گزافش است. 
به نوع برخورد مأموران محترم، به اشک هایی 
سرازیر فروشان  دست  این  چشم  گوشه  از   که 

می شود، به داد و بیدادهای قبل و بعدش و به 
نظر همه کسانی که ... ) ادامه سرمقاله در صفحه ۲ (

سرمقاله
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صنایع دستی 
خراسان جنوبی 
با کیفیت و ارزان 
قیمت باشد
صنایع دستی خراسان جنوبی قابلیت تبدیل شدن 
به قطب را دارد. اگر به صنایع دستی و هنرهای 
و  توجه  مردم  طرف  از  خصوصاً  خودمان  سنتی 
خارجی  اجناس  فروش  منتظر  باید  نکنیم  افتخار 
بازارهای  ویژه  که  قیمت  و  کیفیت  نازلترین  با 
توسعه  حال  در  و  یافته  توسعه  کمتر  کشورهای 
تولید می شود باشیم ... ) مشروح یادداشت در صفحه ۴ (

فضای سبز سایت اداری
در اولویت دستور کار 
شهرداری بیرجند
صفحه ۷

اختالف سرمایه گذار و 
بانک عامل ، سد ساخت 
کارخانه شیر نهبندان
صفحه ۷

تداوم سرما 
درخراسان جنوبی
تا پایان این هفته
کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی گفت : هوای 
استان در روزهای پایانی هفته سرد تر می شود و 
احتمال بارش پراکنده باران... )مشروح خبر در صفحه ۷(

میرتاج الدینی : 
سال ۹۲  خودمان  را هم نقض می کردیم

روحانی شانس حمایت اصولگرایان را ندارد

موسویان ، مذاکره کننده سابق کشور : 
 احمدی نژاِد ما خیلی بهتر از ترامپ بود 

زیرا نگفت دور ایران دیوار می کشم

آیتی ، نماینده بیرجند در مجلس ششم : 
انتقال آب از عمان و خزر عملیاتی 

نیست ، از تاجیکستان بیاورند

معاون سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان :
۹ هزار و ۹۶۹ نفر در ۴۶۳ فقره معدن 

خراسان جنوبی مشغول به کارند

فعال »روحانی« گزینه اصالح طلبان برای ۹۶ است / مذاکره کنندگان هسته ای به جمع دلواپسان پیوسته اند / حدادعادل: احتمال حمایت برخی از اصولگرایان از روحانی وجود دارد / مطهری : لطفا برای ما روشن فرمایید  حاکم استاندار است یا امام جمعه؟ / ترامپ به جای تالش برای ابطال برجام، رویکردهای سخت گیرانه تر بگیرد!  / صفحه ۸
 صفحه ۷ صفحه ۷ صفحه ۸ صفحه ۸

قفل بازارچه های مرزی باز می شود
رئیس سازمان بازارچه های مرزی خراسان جنوبی :  نبود ماموران گمرگی افغان یکی از دالیل بسته بودن بازارچه هاست

صفحه ۷

می
اهی

 ابر
ول

رس
س : 

عک

راهپیمایی و عزاداری اربعین حسینی در استان / صفحه ۷

با نهایت تأسف و تاثر درگذشت مرحوم مغفور 

حاج محسن مومنی 
)سرهنگ بازنشسته نیروی انتظامی( 
در مشهد مقدس را به اطالع عموم می رساند.

 به همین مناسبت جلسه یادبودی امروز دوشنبه ۹5/۹/1 

از ساعت ۲/۳0 الی ۳/۳0 بعدازظهر در محل هیئت حسینی 

منعقد می گردد، حضور شما سروران گرامی موجب شادی روح آن 

مرحوم و تشکر و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود.

خانواده های: مؤمنی، ناصری، قاری زاده، گرگانی، پورعلی،  فریدانی

خانواده های محترم
 قاری زاده و مومنی

نبودن هایی هست که هیچ بودنی جبرانش نمی کند 
کسانی هستند که هرگز تکرار نمی شوند و عزیزانی هستند

 که هیچ کس جایشان را پر نمی کند. 
ما هم در غم نبودن شان عزاداریم

تهران - خانواده های: سید محمد هادی قاری زاده ، هوشنگ حسن نیا ، 
محمد هنری  و محمود حسن نیا

جناب آقای مهندس محمدرضا مومنی 
مدیرکل سابق اداری مالی استانداری

با نهایت تأسف درگذشت پدر بزرگوارتان مرحوم

 سرهنگ حاج محسن مومنی
 را حضور شما  و خانواده محترم تسلیت عرض نموده 

و در جلسه ترحیم آن روانشاد که امروز دوشنبه ۹5/۹/1 
هیئت حسینی  محل  در  الی 15/۳0  از ساعت 1۴/۳0 

بیرجند برگزار می گردد، شرکت و علو درجات آن روانشاد 
و صبر بازماندگان را از خداوند منان مسئلت داریم. 

جمعی از همکاران شما در استانداری خراسان جنوبی

جناب آقـای 
سید محی الدین قاری زاده 

و سرکار خانم مومنی
مصیبت وارده را خدمت شما و خانواده محترم تان 

تسلیت عرض می نماییم. 
مدیریت فروش و پرسنل شرکت پخش بهنوش

جناب آقای قاری زاده  و سرکار خانم مومنی
مصیبت وارده را خدمت شما و خانواده محترم تان تسلیت عرض می نماییم.

خانواده های: حسین پور و رازی

)تشکر و قدردانی(
هجران ابدی و غم از دست دادن عزیز سفرکرده مان

 مرحوم  کربالیی

 رجبعلـی سـورگی 
 هنوز بر قلب های مان سنگینی می کند و جز 

پناه بردن بر مشیت الهی و طلب مغفرت برای آن 
زنده یاد ، گریزی نیست بر خود وظیفه می دانیم از 
 حضور پر شور و حق شناسانه اقوام و خویشاوندان ،
  مردم بزرگوار روستاهای سورگ ، بهلگرد ، بهدان ،

خراشاد ، نصرآباد و شهرهای بیرجند ، خوسف ، 
مشهد ، زاهدان و دیگر روستاها و شهرها، پرسنل 
استانداری خراسان جنوبی ، فرمانداری شهرستان 
بیرجند ، بخشداری مرکزی شهرستان بیرجند ، شرکت تعاونی دهیاری های شهرستان بیرجند ، مدیر کل 
 محترم و معاونین و پرسنل اداره کل آموزش و پرورش ، پرسنل مدیریت آموزش و پرورش شهرستان بیرجند ،

مدیر و همکاران و دانش آموزان دبستان پسرانه افشارنژاد ، همکاران و دانش آموزان مجتمع آموزشی و 
 پرورشی حضرت ولی عصر )عج( سورگ ، مدیر و همکاران و دانش آموزان هنرستان های فنی ابوذر ، خیامی ،

البرز ، تهامی و ابتکار ، پرسنل اداره کل بهزیستی ، پرسنل مجتمع اورژانس اجتماعی بهزیستی ، شورای 
اسالمی شهر خوسف ، پرسنل شهرداری خوسف ، پرسنل مدیریت آموزش و پرورش شهرستان خوسف ، 
مدیر و همکاران و دانش آموزان دبیرستان ارشاد خوسف ، پرسنل دانشگاه علوم پزشکی بیرجند ، پرسنل 
مجتمع بهداشتی درمانی خراشاد ، پرسنل پست های برق شهرستان بیرجند ، مدیر کل محترم و معاونین 
و پرسنل اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران ، اداره امور شعب و پرسنل بانک مهر اقتصاد ، پرسنل پاسگاه 
انتظامی حاجی آباد ، اداره امور شعب و پرسنل بانک ملی ایران ، پایگاه مقاومت بسیج خواهران ام ابیها )س( 
سورگ ، هیئت امنای هیئت ابوالفضلی سورگ ، مدیر محترم و پرسنل اداره راه و شهرسازی و کلیه سرورانی 
که از طریق چاپ بنر و پارچه و تراکت ، ارسال پیامک ، ارسال پست از تلگرام ، تماس تلفنی و غیره با این 
خانواده ابراز همدردی نمودند و موجب تسالی خاطر بازماندگان را فراهم کردند، تشکر و قدردانی نماییم 

اجرکم عندا... 
همسـر و فرزنـدان

اگر لطف بیکران الهی و همراهی 
و همدلی فامیل، دوستان عزیز و 
یاران مهربان به خصوص نماینده 
نهبندان  شریف  مردم  محترم 
شورای  مجلس  در  سربیشه  و 
اسالمی و هیئت همراه، ادارات، 
ها  سازمان  و  نهادها  ها،  ارگان 
از جمله مدیر و پرسنل محترم 
و  فرماندهی  کویرتایر،  شرکت 
پدافند  منطقه  محترم  پرسنل 
محمد  آل  قائم  شرق  هوایی 
روستای  بزرگوار  مردم  و   )عج( 

حاجی آباد مود، روستاها 
و شهرهای مجاور نبود

بسیار  گران  بار  این  تحمل   
شکنند تر می نمود.  اکنون 
به حکم ادب و حق شناسی

 از همه خوبان و سروران گرامی که در مراسم عزیز سفر کرده مرحوم

 کربالیی علی محمد سرزهی
 شرکت نموده و یا با ارسال پیامک، پرده نویسی، تماس تلفنی همدلی و هم آوایی فرمودند 
صمیمانه سپاسگزاریم. خاضعانه ترین سپاس ها و نیکوترین دعاهای خود را نثارتان می کنیم.

همسر و فرزندان

جشنواره فروش ویژه پکیج دیواری 

بین مدرس ۲۷ و ۲۹    تلفن: ۳۲۴۳۷۷00
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۵۰۰ هزار خانوار از پوشش کمیته امداد خارج شدند

عصر اعتبار- معاون اداره ی کل طرح های اقتصادی و خودکفایی کمیته ی امداد گفت: در 
۵ سال گذشته ۵۰۰ هزار خانوار از تحت پوشش کمیته ی امداد خارج شدند .  که ۲۰ درصد از 
این افراد زنان سرپرست خانوار بوده اند.

شرکت  برق  مصرف  مدیریت  عصراعتبار-معاون 
هم اکنون  اینکه  بیان  با  احمدیزدی  علیرضا  توانیر 
ظرفیت نصب شده نیروگاهی کل کشور به بیش از 74 
هزار مگاوات رسیده است، گفت: در حال حاضر، بخشی 
از نیروگاه های کشور با توجه به پایان عمر مفید از رده 
خارج شده اند و این در حالی است که نیاز مصرف شبکه 
جاری ۵۲  تیرماه   3۰ در  امسال،  تابستان  در  سراسری 

هزار و 697 مگاوات بوده است.
معاون مدیریت مصرف برق شرکت توانیر با اشاره به 

مدیریت  در  برق  صنعت  مشترک  میلیون   33 همکاری 
مصرف بهینه، تصریح کرد: اگر همکاری مشترکان صنعت 
برق نبود، حدود 3 هزار مگاوات خاموشی داشتیم. وی درباره 
تغییر تعرفه برق مصرفی هم توضیح داد: از ابتدای مردادماه 
امسال 1۰ درصد افزایش قیمت لحاظ شده؛ اما تا پیش از 
این، بنا به تاکید وزارت نیرو افزایش قیمت نداشته ایم و 

آخرین افزایش تعرفه در سال 93 انجام شده بود.
وی با اشاره به اینکه با توجه به تورمی که در کشور 
است؛ افزایش 1۰ درصدی تعرفه برق چشمگیر نیست، 

عمده ای  بخش  نتوانست  برق  صنعت  اگر  داد:  ادامه 
تورم  میزان  با  تعرفه  افزایش  بپردازد،  را  بدهی ها  از 

همخوانی ندارد.
اینکه  اعالم  با  توانیر  برق  مصرف  مدیریت  معاون 
و  متبوع  وزارت  با  برق  صنعت  بدهی  پرداخت  برای 
اعتباری  از صندوق ها و محل های  تا  توافق شد  دولت 
از این بدهی ها پرداخت شود، خاطرنشان  دولت بخش 
کرد: این عقب ماندگی ها شامل بدهی هایی است که از 

سال 88 گریبانگیر صنعت برق شد.

برق 10 درصد گران شد!

نرخ سود بانکی بی سر و صدا و آرام، باال   
نحوه  از  می توان  خوبی  به  را  این  است.  رفته 
با  هنوز  آنها  فهمید.  بانکی  متصدیان  صحبت 
احتیاط این موضوع را مطرح کرده و تالش هم 
دارند که اگر مشتری دائمی شان بوده و گردش 
مالی خوبی را برایشان رقم زده باشی، به صورت 
غیررسمی این موضوع را منتقل کنند که نرخ 
روسایشان  اما مطمئنا  داده اند؛  افزایش  را  سود 
آن را به این صراحت تائید نمی کنند.شاید این 

جا دیگر بتوان گفت که طرح کاهش نرخ سود 
بانکداری  کمتر  است.  خورده  شکست  بانکی 
که البته در کسوت بنگاهدار این روزها فعالیت 
می کند، این موضوع را می تواند کتمان کند که 
پیشدستی  با  هم  آن  بانکی  سود  نرخ  کاهش 
است. حال  بوده  اقدامی عجوالنه  بانکها،  خود 
دیگر دخل و خرج بانکها به هم نمی خورد و هر 
طور هم که شده باید طرح هایی را پیاده سازی 
کنند که زیانی را بابت نرخ سود بانکی به دنبال 

نداشته باشد.اکنون طرح های ویژه قدیمی برای 
بانکی  پستوهای  از  بانکی  سپرده های  جذب 
بیرون کشیده شده و موج جدیدی از تالش ها 
است.  شده  آغاز  مردم  سپرده های  برای جذب 
به  نسبت  بهتر  چشم اندازی  با  هم  مردم  البته 
و  شده اند  حسابگر  حسابی  اقتصادی،  آینده 
سپرده گذاری،  محل  بهترین  کردن  پیدا  برای 
ز  میدانی  می اندازند.گزارش های  چرتکه  مدام 
آنها برای جذب  از آن دارد که  بانکها حکایت 

سپرده های مشتریان در حال طراحی طرح های 
ویژه ای برای جذب سپرده هستند و اکنون برای 
طرح های کوتاه مدت ویژه یا سپرده یکساله ای 
که طراحی کرده اند، نرخ های سود باالتر از حد 
از  برخی  البته  می پردازند؛  خود  رقبای  معمول 
متصدیان، دلیل این رویکرد را ورود موسسات 
رقابت  میدان  به  غیرمجاز  اعتباری  و  مالی 
از  بسیاری  بر  را  عرصه  که  می دانند 

بانکداران تنگ کرده است.

افزایش بی سر وصدای نرخ سود بانکی

احتمال توزیع کاراکارت 
بیمه شدگان  تامین اجتماعی

اردالن  رحیم  اجتماعی  تامین  سازمان  مالی  اداری  معاون  ایسنا- 
میان  کاراکارت  هزار   4۰۰ از  بیش  توزیع  از 
و  داد  خبر  اجتماعی  تامین  بازنشستگان 
طرحی  بررسی  حال  در  رفاه  وزارت  گفت: 
است که در آینده کاراکارت برای سایر بیمه 
شدگان تامین اجتماعی ارائه شود. وی درباره 
نحوه دریافت کاراکارت اعتباری اظهار کرد: هرکدام از  بازنشستگان 
به شعب بانک رفاه کارگران مراجعه کنند بدون هیچ گونه دردسری 
وام به آنها اعطاء می شود.وی افزود: کارت های اعتباری ظرف یک 
هفته صادر می شوند. اعتبار کارا کارت ها چهاربرابر میانگین حقوق 

دریافتی و سقف آن 1۰ میلیون تومان است.

زمزمه ادغام بانک ها در ایران

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی با بیان اینکه ادغام بانک ها نیازمند 
عزمی باالتر از بانک مرکزی است، گفت: امیدواریم با لوایح دوقلوی 
معماری  و  ساختار  روی  بر  بتوان  بانکی، 
کلی نظام بانکی نگرش مجدد داشت. علی 
دیواندری در گفتگو با مهر در خصوص طرح 
برخی ایده ها درباره ادغام بانک ها به منظور 
ایران  بانکداری  بر  مترتب  هزینه های  کاهش 
گفت: ادغام بانکها در همه جای دنیا به عنوان یک راهکار اساسی، 
مطرح است؛ به نحوی که ادغام بانکها در تمام کشورهای دنیا رونق 
داشته و کاری طبیعی به شمار می رود؛ ولی در ایران قانون به گونه ای 
است که این ادغام ها در شرایط فعلی امکان پذیر نیست؛ چراکه در 

قوانین و مقررات، ادغام بانکها ضوابط خاص خود را دارد.

پرداخت 4۵ هزار و ۵۰۰ تومان
 یارانه یک بال و مصیبت است

عصراعتبار- مشاور معاون اجرایی رییس جمهور تاکید کرد: »تعهد 
هر  باید  که  تومان  و ۵۰۰  هزار  پرداخت 4۵ 
ماه به صورت یارانه مستقیم به مردم پرداخت 
شود، یک بال و مصیبت است.« محسن بهرامی 
 ارض اقدس با اشاره به مشکل دولت در پرداخت 
یارانه های نقدی، اظهار داشت: شوخی نیست 
که در سال حدود 4۰ هزار میلیارد تومان، رقمی بیش از بودجه عمرانی 
کشور یارانه نقدی پرداخت شود. وی افزود: ماهی 4۵ هزار و ۵۰۰ تومان 
یارانه نقدی پرداخت می کنیم که به هیچ وجه بهینه خرج نمی شود. وی 
افزود: باید یارانه را هدفمند کنیم و صادقانه با مردم در میان بگذاریم که 

ادامه این روند نه به صالح ملت و نه به صالح دولت است.

ابالغ دستور افزایش حق مسکن کارگران

رئیس  اول  معاون  جهانگیری  عصراعتبار-اسحاق 
جمهور مصوبه هیات وزیران درباره افزایش کمک 
هزینه مسکن کارگران مشمول قانون  کار را برای اجرا 

به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابالغ کرد.

زمان آزمون کارشناسی
 ارشد دانشگاه پیام نور

شبستان- دکتر ابوالفضل فراهانی، معاون آموزشی 
گفت:  نور  پیام  دانشگاه  تکمیلی  تحصیالت  و 
آزمون  نام  ثبت  شده،  اخذ  مجوزهای  اساس  بر 
کارشناسی ارشد فراگیر دانشگاه پیام نور بهمن سال 

139۵ از 3 آذر سال جاری آغاز می شود.

بارش برف و باران در ایران نصف شد

بارش های  میزان  کرد:  اعالم  نیرو،  وزارت   - مهر 
درصد   ۵7 درازمدت،  میانگین  به  نسبت  کشور 
کاهش و نسبت به دوره مشابه سال آبی گذشته 

8۲ درصد کاهش داشته است.

نرخ بیکاری در استان دو رقمی شد

بوشهر،  شرقی،  آذربایجان  استان   6 بیکاری  نرخ 
تهران، خراسان جنوبی، کردستان و کرمان که در 
تابستان سال گذشته تک رقمی بوده، در تابستان 
امسال دو رقمی شده است. جدیدترین گزارش های 
رسمی کشور، نرخ بیکاری تابستان امسال را 1۲.7 
درصد اعالم کرده که این میزان نسبت به نرخ 1۰.9 
درصدی بیکاری تابستان سال گذشته، چیزی حدود 

1.8 درصد رشد داشته است. 

حدود صد درصد وانت های تولیدی
 در ایران کیفیت پایینی دارند

ایسنا - وانت های سایپا 1۵1، مزدا تک کابین، 
وانت  و  آریسان  زامیاد،  دیزل  دوکابین،  مزدا 
کیفی  سطح  پایین ترین  در  دوگانه سوز  نیسان 
استاندارد  و  کیفیت  بازرسی  شرکت  دارند.  قرار 
در  تولیدی  خودروهای  کیفیت  ماهه  هر  ایران 
کیفی  ارزیابی  گزارش  و  کرده  بررسی  را  کشور 
گزارش ها  این  براساس  می کند.  منتشر  را  آنها 
نزدیک به صد درصد وانت های تولیدی در ایران 

کیفیت پایینی دارند.

سرمقاله

دست فروشی
 جرم نیست

* هرم پور

) ادامه سرمقاله از صفحه اول ( به نوع برخورد مأمورین 

محترم، به اشک هایی که از گوشه چشم این دست 
فروشان سرازیر می شود، به داد و بیدادهای قبل و 
بعدش و به نظر همه کسانی که در این خصوص 
صاحب نظرند هم کاری ندارم و البته انتظاری هم 
بیش از این نیست از مسؤوالن محترمی که خیلی 
زود، گرفتار ماجرای انتخابات سال آینده شده اند و 
یا برخی اعضای محترم شورای شهر که به جای 
از همدیگر  یقیه گیری   ، از درد مردم  دستگیری 
را پیشه گرفته اند و برخی رانت ها و اقدام ها و 
فعالیت های پیدا و پنهانشان )که جای صحبتش را 
برای بعد، باز می گذارم(، ارجح تر از رسیدگی  شان 
به مشکالت و معضالت شهر و شهروندان و ادای 

تکلیف و وظیفه شورایی شان شده است. 
در میان همه اینها، من به وظیفه ام کار دارم که 
فردا در قبال درخواست دستفروش هفتاد ساله ای 
که جای لگد آن مأمور شهرداری روی بساطش بود، 
و فرزندش برایم پیامک فرستاده بود که »حداقل 
وجدانم  به  پاسخی  چه  برسید«  ما  داد  به  شما 
خواهم داد؟ راستی من هم از فرزند این دستفروش 
پرسیدم مگر شما که هستید؟ غیر بومی؟ صادر شده 
از کشورهای حوزه خلیج فارس یا آفریقا یا ایالتی 
در جنوب آمریکا؟ یا در وانفسای خورد و بُردهای 
اقتصادی  تروریسم  آموزش  میلیاردی،  چندهزار 
دیده اید؟ یا در مسابقه حقوق های نجومی پولتان 
یا  است؟  رفته  باالتر  ها  نوکیسه  برخی  کیسه  از 
شاید به جای تبلیغ جنستان، به مردم ومسؤوالن 
بد و بیراهی گفته اید؟ یا نه، چهره بزک شده بیرجند 
را با هزاران وصله ی بزرگ و کوچک و ناجورش، 
 ناجورتر جلوه داده اید که اینجور به خونتان تشنه اند؟ 
می گفت نه برادر! ما بیشترمان هم استانی ها و هم 

شهری های خودتان هستیم.
همان  ها  این  فهمیدم  تازه  گفت.  می  راست 
از ذهن رفته ها.  فراموش شده ها هستند. همان 
همان لقمه حالل خورها، همان زیر خط فقرها که 
نمی دانند »اسپورتیج« را با سین می نویسند یا با 
صاد، همانهایی که سینه شان برای انقالب همیشه 
سپر بال بوده و صابون همه ی حرف و حدیث ها  
برای یک لقمه نان حالل را باید به تنشان بمالند. در 
وانفسایی که هنوز اسمی از شهید مدافع حرمی که 
آقازاده باشد به گوش نرسیده، بچه های همین دست 
فروش ها و لقمه حالل خورها سینه سپر کرده اند تا 
پنجشنبه و جمعه ی من و شما در باغ ویالهایمان 
در اطراف بند دره و امیرشاه، در دامنه سبز و خوش 
آب و هوای کوه باقران، تا پنجشنبه و جمعه ی  آن  
آقازاده محترم از داخل تله کابین »نمک آبرود« و 
جاده چالوس و گذرگاه هراز، قشنگ تر از یک هفته 

دیگرش به یکشنبه های شانزه لیزه برسد.
خشکسالی  که  هستند  هایی  همان  ها،  این 
بسته،  را  بالشان  و  دست  است  سال  نوزده 
وگرنه خیلی خوب جواب آن لگدی را که مأمور 
و  من  جلو  قبل  هفته  دو  یکی  شهرداری همین 

جلو مسؤولش به بساطشان زد، می دادند.
که  همایش  و  جلسه  چند  ایم؟  کرده  چه  ما   
ها  این  خشکسالیست،  تبعات  ها  این  بله!  مثال 
معبر  سد  ها  این  است،  نشینی  حاشیه  تبعات  از 
است، شغل کاذب است، ضرر و زیان برای اقتصاد 
است، نظارت بهداشتی و اجتماعی و فرهنگی و 

اقتصادی ندارد و چه و چه و چه! 
نکته اینجاست که اگر از روستا مهاجرت کرده اند، 
اگر در همین شهر به تنگ دستی و اجبار رسیده اند، 
اگر از سر ناچاری بساطی پهن می کنند تا غروب، 
چند هزار تومانی به سر سفره هایشان ببرند، پا روی 
کجای گلوی من و شما گذاشته اند که باید لگد 
بخورند؟ باید اشک بریزند و خواهش و التماس کنند؟ 
آقای شهردار! مهربانان شورای شهر! مسؤوالن 
مدیران  استان!  اجتماعی  های  آسیب  محترم 
گرامی طراح و برنامه ریز امور فرهنگی، اجتماعی 
و اقتصادی و البته این روزها سیاسی استان! بخدا 
جرم  فروشی  دست  بخدا  نیست.  این  کار  چاره 
نیست، لگد به دسِت »دست  فروش« زدن جرم 
است. هر لگد شما به بساط دست فروشی، لگد 
از  اگر  را  پدرش  که  ایست  خانواده  آرزوهای  به 
اینجا برانید کوله به پشت می گیرد تا از آن طرف 
مرز برای گذران زندگی اش مواد مخدر بیاورد، یا 
قاچاق کاال و انسان کند، یا دست به دزدی بزند، 
یا در خفا دق کند و بمیرد! آن دستفروش، هنوز 
آبروفروش نشده. کمی سیستمی تر، منطقی تر، 
با دید بازتر و آینده نگرتر، با سعه صدر بیشتر، با 
طراحی عملیاتی مناسب تر، با هوشیاری و همه 
جانبه نگری فراوان تر تصمیم بگیریم. ناسالمتی 
این چیزها را که  می گویند مدیر هستید. ظاهراً 
باید شما بلد باشید، نه من، نه میرزا حسین آقا، 

بقال سر کوچه ی ما!!
)لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با یادداشت های

 روزنامه را به شماره ۰93۰4943831 ارسال فرمایید(

www. iranwash. ir قالیشویي و مبل شویي ایـران

صاف صاف ، لول لول ، تخت تخت   2- 2۰ 43 42 32  / 66 66 44 32     

برای اولین بار فرش های خود را اتو کشیده تحویل بگیرید
دفتر : توحید21 - نبش نبوت 21 - پالک 105
عضو معتبر اتحادیه   مسئول: دستگردی

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

لوله بـاز کنی 
تشخیص و رفع بو و نم 

به روش ایزو نانو / شبانه روزی

32435686
09365237014

09157063220- خسروی

  1۰۰% تضمینی

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

۰91۵۵6183۰8 - 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

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

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

NIKAI - NATIONAL – GOSSONIC

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

بگیرید

کولـر گازی

تصفیــه آب
آب سرد کن

پمپ ساختمان
بیـن معلـم 44 

و چهار راه 15 خرداد
تلفن خدمات 31057        

09151615329

اقساط 1۰ ماهـه بدون کارمزد

S T R E A M
۵ سال ضمانت

نقاشی ساختمان  پالستیک  
طراحی  همراه  به  روغنی   - اکرولیک   
دیوار با رنگ  09159617909 - تنگلی

حمل  اثاثیه منزل
 با خاور مسقف و کارگر ماهر

)ضمنا کارگر تنها نیز داریم(

09159639065
علی آبادی 

نمایندگی بیمه معلم 
سید محمد امیرآبادی زاده - صدور بیمه 

نامه های اتومبیل )بدنه - ثالث(
 با تخفیفات ویژه تا سقف 70 درصد

 به صورت نقد و اقساط 
 بلوار آوینی، بین خیابان سمن و یاسمن
تلفکس: 32404040 - 09158642955

آگهی مزایده اموال غیر منقول - نوبت اول
نظر به اینکه در پرونده کالسه 2717/94 اجرایی 0/93 دانگ از سه دانگ یک باب منزل به پالک ثبتی 313 فرعی از 781 اصلی بخش یک 

بیرجند واقع در بیرجند خیابان 17 شهریور به مبلغ 55/335/000 ریال کارشناسی شده در قبال بدهی آقای کاظم زراعتگر به مبلغ 53/323/003 ریال در 
حق آقای خسرو رضائی و مبلغ 2/500/000 ریال حق االجرا از طریق مزایده روز چهارشنبه  تاریخ 1395/9/17 از  ساعت 9 الی 10 صبح در دفتر اجرای 
احکام مجتمع شورای حل اختالف بیرجند 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 این صورت 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. لذا متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز 
قبل از موعد مزایده به این اجرا واقع در خیابان طالقانی - بین طالقانی 16 و 14 مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند مراجعه و از مورد مزایده بازدید به 
عمل آورند. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود. ضمناً آگهی مزایده از وب سایت دادگستری به آدرس www.dadkj.ir قابل مشاهده می باشد.

منفرد - مدیر اجرای احکام مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند 

دادگستری  کل استان خراسان جنوبی

مزایده خودرو
اتحادیه شرکتهای تعاونی تولید روستایی استان خراسان جنوبی در نظر دارد: یک دستگاه خودرو سمند سفید رنگ مدل سال 1390 
را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. از کلیه متقاضیان درخواست می شود مبلغ پیشنهادی خود را کتبا به همراه فیش واریزی ودیعه 
حداکثر تا تاریخ 95/9/3 در پاکت سربسته به دفتر این اتحادیه واقع در بیرجند- طالقانی 11 ساختمان قدیم جهاد کشاورزی طبقه دوم تحویل 
نمایند. شرایط مزایده: بازدید از تاریخ 2 لغایت 4 آذر ماه 1395 در ساعات اداری در محل اتحادیه - افراد متقاضی 5 درصد مبلغ پیشنهادی را 
باید به حساب 48996968 مهرگستر به نام این اتحادیه واریز و فیش واریزی را به همراه درخواست کتبی تحویل این اتحادیه فرمایند - آخرین 
مهلت پیشنهادات پایان وقت اداری چهارشنبه 95/9/3 می باشد - تاریخ بازگشایی پاکت روز پنجشنبه 95/9/4 در محل دفتر اتحادیه می 

باشد- اتحادیه در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار است. کلیه هزینه های درج آگهی، بیمه، مالیات و... برعهده برنده مزایده خواهد بود. 
برای کسب اطالعات بیشتر و هماهنگی با شماره های 05632237175 و 09151611594 تماس حاصل فرمایید

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت اول
نظر به اینکه در پرونده اجرایی شماره 950809 و 950848 محکوم علیه شرکت همواره آذر محکوم است به پرداخت مبلغ 225/915/968 

ریال در حق محکوم له محمد چاپاری و پرداخت مبلغ 125/005/360 ریال در حق محکوم له مرتضی تبسم و پرداخت مبلغ 3/000/000 ریال بابت حق 
االجرا در حق دولت و با توجه به توقیف یک دستگاه کامیون از نوع کمپرسی بنز تیپ LK -1924 – مدل 1386- شماره شاسی 37433316598975 
و شماره موتور 33593210102736 و به شماره پالک 223 ع 18 ایران 52 که به مبلغ 1/380/000/000 ریال کارشناسی شده است از طریق  مزایده  
در روز یکشنبه تاریخ 95/09/21 از ساعت 9 الی 10  در دفتر اجرای احکام حقوقی  به فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی 
که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا 
یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. متقاضیان 
در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان داده شود. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود.
 رجبی- مدیر دفتر اجرای احکام حقوقی دادگستری بیرجند

دادگستری جمهوری اسالمی ایران

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت دوم
اینکه در پرونده اجرایی شماره 950142 محکوم علیه آقای حسن توحیدی نسب فرزند  رحمن محکوم است به پرداخت مبلغ  نظر به 

121/885/000 ریال بابت اصل خواسته و غیره در حق محکوم له حسین شهابادی و پرداخت مبلغ 5/900/000 ریال بابت حق االجرا در حق دولت و با توجه 
به تعرفه یک دستگاه ماشین سمند از ناحیه شخص ثالث به شماره پالک 327 د 25 ایران 32 مدل 1384 که بدنه سمت شاگرد و سقف خودرو رنگ شده است 
و همچنین در اثر تصادف از ناحیه جلو و شاگرد و ستون بین دربها در همین سمت و باال آسیب جدی دارد که ترمیم شده است و الستیک 40 درصد و بیمه تا 
1395/11/21 می باشد و دارای تخفیف است به مبلغ 85/000/000 ریال کارشناسی شده است از طریق مزایده  در روز سه شنبه تاریخ 95/9/16 از ساعت 9 
الی 10  در دفتر اجرای احکام حقوقی به فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد 
شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید 
در غیر این صورت 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا 

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

دادگستری جمهوری اسالمی ایران

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت اول
نظر به اینکه در پرونده اجرایی شماره 950564 محکوم علیه آقای ابوالفضل باغبان محکوم است به پرداخت مبلغ 1/329/544/817 ریال بابت 

اصل خواسته و غیره در حق محکوم له آرش اسحاقی و پرداخت مبلغ 50/000/000 ریال بابت حق االجرا در حق دولت و با توجه به توقیف سهم االرث 
محکوم علیه از پالک ثبتی به شماره 1727 فرعی از 250 اصلی بخش 2 بیرجند واقع در خیابان معلم 20- پالک 6 متعلق به عباسعلی باغبان که مساحت 
عرصه طبق سند برابر 300 مترمربع و در طرح تعریض قرار ندارد و مشخصات اعیان ملک فوق جنوبی و در دو طبقه به طوری که طبق استعالم از شهرداری 
منطقه 2 در همکف شامل یک پارکینگ به مساحت 21 مترمربع و قسمت ویالیی به مساحت 177 مترمربع در طبقه اول مسکونی به مساحت 189/20 متر 
مربع و جمعا دارای 387/20 مترمربع زیربنای مسکونی و نمای ملک سنگ مرمر و در ضلع شرقی سیمان سفید و دارای امتیازات منصوبه است که ارزش 
ششدانگ از پالک فوق به مبلغ 4/600/000/000 ریال کارشناسی شده است که میزان سهم االرث محکوم علیه از طریق  مزایده در روز یکشنبه تاریخ 
95/09/21 از ساعت 10 الی 11 در دفتر اجرای احکام حقوقی  به فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین قیمت 
را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به 
پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. متقاضیان در صورت تمایل می 

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

دادگستری جمهوری اسالمی ایران

داربست مهدی  
انجام پروژه های بزرگ و کوچک ساختمانی 

کفراژ بندی، زیربتن، سن نمایش
 اجاره تخته کار/ خرید و فروش لوازم داربست

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

  با مجوز رسمیبیمه مسئولیت



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424 3
دوشنبه * 1 آذر 1395 * شماره 3656

و  ننویس  دیگر  باقران  سیمان  از  لطفا  جان  آوا 
های  دروغ  با  است  خوب  مطالب  اینهمه  وقتی 
مسووالن روزنامه خودت را لکه دار نکن. ضمنا 
بانک هایی که می خواهند  به  دادن  بجای گیر 
به سیمان وام بدهند یک تلنگر به دستگاه های 
نظارتی محترم بزن که بروند یک سری به این 
کارخانه بزنند . می گویند چندین ماه است حقوق 
این در حالی است  پرسنل کارخانه داده نشده و 
نمونه شده و کلی درآمد داشته  که صادر کننده 
است . جسارتا می شه پرسید این درآمدها کجا 

می رود که حقوق کارکنان پرداخت نمی گردد. 
ارسالی به تلگرام آوا

بسیار شلوغ  دانشگاه ها  با سالم. سرویس های 
جا  نبود  و  جمعیت  ازدیاد  علت  به  و  باشد  می 
روز  هر  دانشجوها  از  زیادی  تعداد  اتوبوس،  در 
تعداد  خواهشمندیم  مانند.  می  جا  سرویس  از  

اتوبوس ها را بیشتر کنید .
939...085

اگه مردم  ارزشمنده و  واقعا  استقالل یک رسانه 
استان آوا را پذیرفتن و از اون استقبال می کنن 
استان  و  مردم  منافع  پای  که  همینه  خاطر  به 
های  طیف  به  رو  خودش  حال  به  تا  و  واستاده 
سیاسی و جناحی نفروخته . آوا یادت باشه مردمی 
 . کنن  نمی  فراموشت  زنی  می  قلم  براشون  که 
مثل همیشه فقط زیر پرچم والیت بنویس و از 
سیاسیونی که خیلی هاشون جلوتر و خیلی ها هم 
عقب تر از والیت حرکت می کنند بر حذر باش 
. انشاا... روزی آوای استان ما ، روزنامه کشوری 
در  را  جنوبی  خراسان  مردم  حرفهای  و  باشد 

گستره ملی اطالع رسانی نماید .
ارسالی به تلگرام آوا

از همکاری و برخورد شایسته مسئول اجرائیات و 
درآمد تامین اجتماعی شعبه دو بیرجند کمال تشکر 
را دارم امیدوارم مسئولین دیگر نیز کمی مشکالت 

کارفرمایان رادرک کنند و با آنها همکاری کنند.
 939 ... ۱۶۶
سالم از شهرداری می خواهم تقاطع خیابان های 
را آسفالت  ابن سینا در مهرشهر  دکتر حسابی و 
 نمایند . بعد عید جدول کشی کردند و رها نموده اند
 عرض زیاد خیابان و وجود 2 مدرسه  موجب نا بسامانی

است ، به داد ما هم برسید.
9۱5 ... 548

مزار  شهید  بنیاد  مسئوالن  به  وخداقوت  باسالم 
شهدای روستای گل بدون سقف وبرق و امکانات 

اولیه است رسیدگی فرمایید
9۱5...۱57

وضع  بیاد  هواپیما  گفتیم  می  دیروز  تا  خدایا 
پروازهای بیرجند درست می شه حاال با ممنوعیت 
فروش هواپیما در کنگره آمریکا همین خیال باطل 
هم از ذهن ما رفت . قطار که قربانش بروم به این 
زودی ها خبری نیست  . پروازهای موجود هم که 
یا کنسل می شود یا خراب می شود یا ساعتش 
جوری هست که انسان به هیچ کاری نمی رسه 
. خواهش ما این است که حاال که آقای استاندار 
اینقدر در کارها جدی هستند حداقل یک راه فرار 
از بیرجند را برایمان باز کنند تا از شر این بن بست 
ارتباطی خارج شویم . بسیاری از سرمایه گذاران به 
دلیل همین وضع راه ها و پروازها از معادن غنی 
استان چشم می پوشند و برای سرمایه گذاری به 

نقاط دیگر می روند . 
9۱5 ... 28۶

از  پر  آباد  شوکت  دانشگاه  های  سرویس 
دانشجوی دختر و پسر است این وضع شایسته 
دانشگاه و  اتوبوسرانی  مسئوالن  از   نیست 

برای  جداگانه  های  سرویس  خواهیم  می 
دختران و پسران بگذارند.

9۱5...2۱4

زلزله ای به بزرگی ۳ ریشتر سربیشه را تکان داد
 

مهر - زلزله ای به بزرگی 3 ریشتر سربیشه در استان خراسان جنوبی را تکان داد. زمین لرزه ای به بزرگی 3 ریشتر در 
ساعت چهار و 23 دقیقه یکشنبه شهرستان سربیشه را لرزاند.  این زمین لرزه در عمق 8 کیلومتری زمین رخ داده است. 

تا کنون گزارشی از خسارات احتمالی این زمین لرزه اعالم نشده است.

پیشرفت ها و کمبودها در حوزه کتابخانه های استان
در گفتگو با روسای ادارات کتابخانه های عمومی عنوان شد:

های  کتابخانه  ادارات  رؤسای   - فوالدی 
عمومی شهرستان های استان خراسان جنوبی، 
با اشاره به امکانات و فضاهای موجود، از نیازها 

و مشکالت سخن گفتند.

اتمام سه کتابخانه در دست ساخت در 
شهرستان سرایان اعتبار می خواهد

رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان 
کتابخانه  سه  اتمام  اینکه  به  اشاره  با  سرایان 
اعتبار می  این شهرستان  در دست ساخت در 
خواهد، توضیح داد: سه کتابخانه عمومی ناتمام 
اتمام آنها  در منطقه در حال ساخت است که 
نیاز به اعتبار و مشارکت خیران دارد. کتابخانه 
روستایی در دوست آباد با 90 درصد پیشرفت، 
دهه فجر  امسال به بهره برداری می رسد؛ اما 
زنی  کلنگ  بغداده  روستای  در  که  ای  پروژه 

شده اعتبار و مشارکت خیران را می طلبد. 
»محمد فوالدی« گفت: سومین پروژه ناتمام 
کتابخانه عمومی در آیسک واقع شده و حدود 
50 درصد پیشرفت دارد. این ساختمان با۱50 
میلیون تومان سرمایه گذرای و مشارکت بنیاد 
 ۱00 همچنین  و  چی  قلم  آموزشی  علمی 
میلیون تومان اعتبار تملک دارایی های سرمایه 
تخصیص  در صورت  و  اجراست  حال  در  ای، 

این اعتبارات، پروژه سریع به پایان می رسد. 

مشارکت بنیاد علمی آموزشی قلم چی 
برای احداث کتابخانه مرکزی فردوس

شهرستان  عمومی  کتابخانه  اداره  رئیس 
ساختمانی  عملیات  اینکه  بیان  با  نیز  فردوس 
این  علیای  باغستان  عمومی  کتابخانه 
شهرستان از دو سال قبل متوقف مانده است، 
توضیح داد: کتابخانه باغستان علیا 40 میلیون 
تا مرحله  اعتبار داشت که  تومان در سال 92 
به دلیل  از آن  بعد  اما  فونداسیون پیش رفت؛ 
در  پروژه  این  شد.  متوقف  اعتباری  مشکالت 
شهرستان  اعتبارات  از  هم،  آن  از  بعد  سال 
از  گرفتن  کمک  فرمانداری  نداشت.  سهمی 
این  برای  که  حالی  در  کرد،  توصیه  را  خیران 
کار خیری داوطلب نشد، در نتیجه پروژه در دو 

سال گذشته، اعتبار نداشت. 
»ملیحه اسدی« گفت: امسال این پروژه 80 
میلیون تومان دارد؛ اما هنوز تخصیص ها ابالغ 
نشده و امید است با تحقق این اعتبار، بیشتر 

کار انجام شود .
علمی  بنیاد  مشارکت  و  نامه  تفاهم  به  وی 
آموزشی قلم چی برای احداث کتابخانه مرکزی 
فردوس اشاره کرد که قرار است 750 میلیون 
تومان، از طرف این بنیاد خیریه و همین بخشی 

از آن از اعتبارات شهرستان تخصیص یابد. 
عالمه  عمومی  کتابخانه  وضعیت  اسدی، 
شیخ مفید اسالمیه را هم تشریح کرد و توضیح 
ایجاد  تغییری  از سال ۶8   این مکان  داد: در 
افزایش فضا و  به شاداب سازی،  نیاز  نشده و 

سیستم روشنایی دارد و براساس برآورد انجام 
سازی  مناسب  همچنین  و  اقدامات  این  شده، 
تومان  میلیون   ۱00 حدود  مطالعه  های  سالن 

اعتبار نیاز دارد.

شهر خوسف به ویژه در قسمت نوساز 
نیاز به کتابخانه مجهز و جدید دارد

رئیس اداره کتابخانه عمومی شهرستان خوسف 
گفت: کتابخانه عمومی در دهستان خور به شرط 

تأمین فضای مناسب راه اندازی می شود.
تأمین  صورت  در  داد:  توضیح  »علیدوست« 
شورای  اهالی،  توسط  نهاد  تایید  مورد  فضای 
اسالمی و... آمادگی راه اندازی کتابخانه عمومی 
روستاهای  در  دارد.  وجود  خور  دهستان  در 
سیوجان و معصوم آباد هم، با همکاری دهیاری 
به  واگذاری  برای  محلی  اسالمی،  شورای  و 

صورت حق انتفاع پیش بینی شده و در صورت 
راه  عمومی  کتابخانه  نهاد،  کارشناس  تأیید 

اندازی می شود.
قسمت  در  ویژه  به  گفت: شهر خوسف  وی 
نیاز به کتابخانه مجهز و جدید دارد هر  نوساز 
توسعه  در حال  کتابخانه  قدیمی  بافت  در  چند 
فرهنگی  های  پتانسیل  به  توجه  با  اما  است؛ 
منطقه، احداث کتابخانه ای با شرایط استاندارد 
این کار حدود یک میلیارد  البته  ضرورت دارد. 
تومان اعتبار نیاز دارد که در توان کتابخانه های 

عمومی نیست و باید از خیران کمک گرفت.
وی در مورد نیم درصد سهم کتابخانه ها از 
اعتبارات شهرداری ها هم پاسخ داد: با توجه به 
وضعیت اعتباری شهرداری، هر سال حدود 30 
درصد از بدهی این مجموعه به کتابخانه های 
شهرداری  امسال  شود.  می  پرداخت  عمومی 
خوسف باید حدود ۱0 میلیون تومان به کتابخانه 
پرداخت می کرد، در حالی که با گذشت 8 ماه از 

سال، فقط یک میلیون تومان واریز شده است.

کمبود فضا مهم ترین مشکل 
در حوزه بشرویه

رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان 
بشرویه کمبود فضا را مهم ترین مشکل در این 
داد: کتابخانه مرکز  حوزه عنوان کرد و توضیح 
و  شده  نوسازی  آن  ساختمان  که  شهرستان 
سال83 به بهره برداری رسیده است و در ۱2 سال 
گذشته، با مشکل معماری مواجه بوده و نیاز به 
توسعه و همچنین سالن های مطالعه هم مشکل 
مربع  متر  به ۶0  اشاره  با  کیانی«  دارد. »مریم 
توسعه فضای مخزن این کتابخانه در سال 90 
گفت: باز هم مشکل کمبود فضا در این کتابخانه 
اعتباری  مکان،  این  توسعه  برای  و  دارد  وجود 
حدود ۱50 میلیون تومان برآورد شده تا فضایی 

مناسب برای برنامه های فرهنگی مهیا شود.
به گفته وی مشکل کمبود فضا در کتابخانه 

است.  تر  ارسک جدی  امام صادق)ع(  عمومی 
این کتابخانه از سال 89 در مدرسه ای قدیمی و 

فرسوده راه اندازی شده است. 
وی گفت: کتابخانه عمومی بشرویه در حال 
ساخت است و در حال حاضر، فقط ۱0 درصد 
پیشرفت دارد. متأسفانه اعتبار شهرستانی سال 
قبل این پروژه،کم بود. امسال هم ۱0 میلیون 
تومان اعتبار دارد. از محل ماده ۱80 هم رقم 
خوبی اختصاص یافت؛ اما هنوز تخصیص نیافته 

است.
رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان 
این مطلب که شهرداری های  بیان  با  درمیان 
به  تومان  میلیون  درمیان حدود 70  شهرستان 
کتابخانه های عمومی این شهرستان بدهکارند، 
توضیح داد: 4 شهرداری درمیان )از محل نیم 
شهرداری  بودجه  از  ها  کتابخانه  سهم  درصد 
ها( حدود 70 میلیون تومان به کتابخانه های 

عمومی بدهکارند.
میلیون   20 میزان  این  از  گفت:  »رمضانی« 

تومان بدهی شهرداری اسدیه است که از سال 
های 93، 94 و 95 تسویه نشده است. از ابتدای 
از  تومان  هزار  و 800  میلیون  دو  فقط  امسال 
این شهرداری دریافت شده، در حالی که مطالبه 
کتابخانه های عمومی در این سال ها حدود 20 

میلیون تومان است.
وی افزود: در قهستان، زمین مورد نیاز برای 
اعتباری  اما  شده؛  بینی  پیش  کتابخانه  احداث 
میلیون   ۱80 هم  امسال  نیست.  ساخت  برای 
عمومی شهرستان  های  کتابخانه  برای  تومان 

درمیان مصوب شده اما تخصیص نیافته است.

در صورتی که فضای کتابخانه ها 
استاندارد نباشد، نمی توان انتظار 

مراجعه و کتابخوانی داشت

رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان 

عمومی  های  کتابخانه  احداث  گفت:  زیرکوه 
درصد   80 زیرکوه  شهرستان  زهان  و  آبیز  در 

پیشرفت دارد. 
دو  حاضر،  حال  در  افزود:  »غالمحسینی« 
آبیز و زهان در حال ساخت  باب کتابخانه در 
است که هرکدام 80 درصد پیشرفت دارد که 
کتابخانه آبیز تا یک سال و پروژه زهان تا دو 

سال دیگر به اتمام می رسد.
وی ادامه داد: کتابخانه عمومی عالء الدین 
محمد آبیزی امسال۱۱0 میلیون و پروژه زهان 
دارایی  تملک  محل  از  تومان  میلیون   50 نیز 
کنون  تا  البته  که  اعتباردارد  ای  سرمایه  های 

تخصیص نداشته است. 
باب  سه  زیرکوه  شهرستان  وی  آمار  بنابر 
کتابخانه نهادی دارد که دو باب آن شهری و 
یکی روستایی است و حدود هزار و 500 نفر در 

این کتابخانه ها عضو هستند.
وی استقبال مردم از کتابخانه ها را مطلوب 
خواند و گفت: در صورتی که فضای کتابخانه 

ها استاندارد نباشد، نمی توان انتظار مراجعه و 
کتابخوانی داشت.

کتابخانه تخصصی کودک
در طبس در حال ساخت است

رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان 
در  کودک  تخصصی  کتابخانه  گفت:  طبس 
طبس در حال ساخت است و تاکنون حدود 80 
درصد پیشرفت دارد. نهاد کتابخانه ها در مورد 
تأمین منابع آن قول همکاری داده و پیش بینی 
می شود تا پایان سال و در صورت رفع مشکل 
بهره  به  شهرداری  با  ملک  واگذاری  قرارداد، 

برداری برسد.
داد:  توضیح  باره  این  در  پور«  قلی  »حسن 
شهرداری قرارداد حق انتفاع ملک را به صورت 
های  کتابخانه  نهاد  در  اما  بندد؛  می  ساالنه 

عمومی، واگذاری ۱5 ساله است. برای حل این 
مسئله، مکاتباتی با شورای اسالمی و فرمانداری 

انجام شده و موضوع در حال پیگیری است. 
وی در مورد نیم درصد سهم کتابخانه های 
پاسخ  هم  شهرداری  اعتبار  از  طبس  عمومی 
داد: در 4 سال اخیر همه مطالبات تسویه شده 
و در حال حاضر، بدهی از این بابت وجود ندارد؛ 
اما از زمان تصویب این قانون تا 4 سال گذشته 
مصوبه به درستی مفهوم نبود و به همین دلیل 
۶0 میلیون تومان بدهی از سال های دور باقی 
در حال حاضر گاهی  است. خوشبختانه  مانده 
شهرداری بیشتر از مبلغ مقرر هم پرداخت می 
های  کتابخانه  سهم  امسال  مثال  برای  کند. 
عمومی از این محل،40 میلیون تومان بوده که 
شهرداری طبس 42 میلیون و 500 هزار تومان 

پرداخت کرده است.

افزایش 11 درصدی منابع
کتابخانه های شهرستان قاینات

رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان 
قاینات گفت: منابع کتابخانه های این شهرستان 
در یک سال گذشته، ۱۱درصد افزایش داشته، 
در  کتاب  قبل ۱3۱ هزار جلد  طوری که سال 
کتابخانه های عمومی وجود داشت؛ اما امسال 

به ۱44 هزار جلد افزایش یافته است.
»محمد حسین مددی« تصریح کرد: اگرچه 
ای  کتابخانه  منابع  اخیر،  سال  چند  در  که 
کتابخانه  تعریف  به  توجه  با  اما  یافته  افزایش 
عمومی و تأمین کتاب های مورد نیاز، مشکلی 
کتابخانه  آمده که  به وجود  ها  کتابخانه  برای 
ندارند  را  کتاب  خرید  امکان  عمومی،  های 
مراجعان  تقاضای  براساس  منابع،  تأمین  و 
و حدود 50 درصد خواسته های مردم  نیست 

پاسخگویی می شود. 
مرکزی  کتابخانه  ساخت  برای  گفت:  وی 
قیمت ۱70  به  را  زمین  شهرستان، شهرداری 
های  کتابخانه  به  و  تأمین  تومان  میلیون 
نیم  چنانچه  اما  است؛  کرده  کمک  عمومی 
نشود،  پرداخت  قاین  شهرداری  سهم  درصد 
تأمین سرانه های اداره کتابخانه های عمومی 

شهرستان قاینات با مشکل مواجه می شود.

ساختمان کتابخانه عمومی
 استاد سعیدی بیرجند مربوط 

به حدود ۳0 سال قبل است

عمومی  های  کتابخانه  اداره  سرپرست 
تملک  اعتبارات  گفت:  نیز  بیرجند  شهرستان 
امسال  ها  کتابخانه  ای  سرمایه  های  دارایی 
۱32درصد نسبت به پارسال رشد داشته است. 
به  تومان  این محل ۱53میلیون  از  قبل،  سال 
خوشبختانه  که  یافت  اختصاص  ها  کتابخانه 
یافته  افزایش  تومان  میلیون   355 به  امسال 

است. 
 ۱25 امسال  اعتبارات  از  گفت:  »حاجی« 
تجهیز  و  تکمیل  احداث،  برای  تومان  میلیون 
تکمیل  ویژه  تومان  میلیون   80 ها،  کتابخانه 
 ۱50 همچنین  و  دستگرد  کتابخانه  تجهیز  و 
میلیون تومان هم از اعتبارات در اختیار استاندار 
به منظور احداث کتابخانه امیرآباد در نظر گرفته 
شده تا انتظار 4 ساله مردم امیرآباد برآورده شود.

بهسازی  عملیات  شروع  به  اشاره  با  وی 
کتابخانه های عمومی الغدیر و حضرت خدیجه 
کبری)س( با 2۱0 میلیون تومان اعتبار در اواخر 
سال قبل تصریح کرد: هر چند سعی بر رعایت 
سرما،  گرما،  نور،  شرایط  جمله  از  استانداردها 
صندلی و... شده اما باز هم تا شرایط استاندارد 

فاصله است.
به گفته وی ساختمان کتابخانه عمومی استاد 
به حدود  مربوط  و  قدیمی  نیز  بیرجند  سعیدی 
30 سال قبل است که تجهیزاتی فرسوده دارد 
نامطلوب  شرایط  از  آن  عضو  هزار   4 حدود  و 
و  استاندار  خوشبختانه  اما  کنند؛  می  استفاده 
فضا  این  بهسازی  برای  ها  کتابخانه  مدیرکل 

قول مساعد داده اند.

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

به دستور ماده 12 قانون ثبت و ماده 59 آیین نامه قانون مذکور  اشخاصی که نسبت به امالک مجهول المالک در بخش 5 حوزه ثبتی 
نهبندان  در سه  ماهه دوم  )تیر - مرداد- شهریور ( سال یکهزار و سیصد و نود و پنج هجری شمسی تقاضای ثبت نموده اند  با نوع ملک مورد 
تقاضا  برای اطالع عموم  به شرح ذیل آگهی می گردد. مستثنیات مرتع چاه بک و چاه مار پالک4 فرعی از 257- اصلی 1139- اصلی  آقای 
حسن رضا اردونی ششدانگ یک قطعه زمین بند سار  به مساحت 5500 مترمربع  1153-اصلی آقای حسن رضا اردونی ششدانگ یک قطعه زمین 
بند سار به مساحت 5250 مترمربع  مستثنیات مرتع کوه بوبک و شوسه پالک 319- اصلی  1170- اصلی  آقای رضا سهرابی ششدانگ  
یک قطعه زمین بند سار به مساحت 29512 متر مربع  1171- اصلی آقای رضا سهرابی ششدانگ یک قطعه زمین بند سار به مساحت 11413 
متر مربع مستثنیات مرتع میرشک و سمافات پالک 732- اصلی  1140 - اصلی آقای غالم کشتگر ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به 
مساحت 164000 متر مربع  مستثنیات مرتع اکبر آباد پالک 29 فرعی از 792-اصلی  1131-اصلی آقای میثم مینائی ششدانگ یک قطعه 
زمین  دیمه زار به مساحت 37528 متر مربع مستثنیات مرتع  تگ سهلو پالک 799-اصلی  1154-اصلی آقای حسین محمدی  ششدانگ  
یک قطعه زمین بند سار  به مساحت28011 مترمربع  1158-اصلی آقای محمد محمدی ششدانگ یک قطعه زمین بند سار به مساحت 16617 
متر مربع  1165-اصلی  آقای علی محمدی ششدانگ یک قطعه زمین بند سار  به مساحت 21085 متر مربع .  لذا به موجب ماده 16 و 17 قانون 
ثبت  هر کس نسبت به امالک آگهی شده در باال معترض می باشد  و یا اینکه بین متقاضیان ثبت و دیگری  اقامه دعوی شده  و در جریان است 
می بایست اعتراض و یا گواهی مشعر بر جریان دعوی خود را از تاریخ  انتشار نوبت اول این آگهی  ظرف مدت نود روز و مستند به تبصره یک ماده 
25 اصالحی قانون ثبت در مورد آگهی اصالحی ظرف مدت 30 روز به اداره ثبت اسناد و امالک نهبندان تسلیم  و رسید دریافت نموده  و در اجرای 
تبصره دو ماده واحده  قانون تعیین تکلیف پرونده های  معترض ثبتی  و ماده 86 قانون ثبت  معترض می بایست از تاریخ تسلیم اعتراض  به اداره 
ثبت ظرف یک ماه دادخواست اعتراض خود را  به مراجع ذیصالح قضائی تقدیم و گواهی الزم از مراجع مذکور اخذ  و به این اداره تسلیم نمایند  
در غیر این صورت پس از تشریفات قانونی اسناد مالکیت بنام متقاضیان صادر خواهد شد. ضمناً حقوق ارتفاقی در موقع تحدید حدود  و در صورت 

مجلس تحدیدی  منظور می گردد و از تاریخ  تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا سی روز قابل اعتراض خواهد بود
تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/08/01        تاریخ انتشار نوبت دوم: 1395/09/01    
 حسین براتي-   رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نهبندان

مزایــده
اتحادیه شرکت های تعاونی مسکن فرهنگیان استان در نظر دارد: با توجه به مصوبه هیئت مدیره اقالم 
مازاد بر نیاز خود را شامل تراکتور فرگوسن بازسازی شده، وانت مزدا، پمپ آب مستعمل، کابل برق 
مستعمل در سایز مختلف، ورق آالت کرکره ای ، آهن آالت ، لوله داربست و ... را از طریق برگزاری 
مزایده به باالترین قیمت به فروش برساند. لذا از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی دعوت می شود برای 
دریافت فرم شرکت در مزایده، صبح ها همه روزه از ساعت 8 الی 13/30 به آدرس نبش انقالب 24- 
پالک 160- طبقه اول مراجعه فرمایند. حداکثر مهلت دریافت فرم از تاریخ انتشار به مدت یک هفته و 
تاریخ بازگشایی پاکت ها 1395/9/11 می باشد. بدیهی است کسانی که در خارج تاریخ مراجعه کنند 

به درخواست ایشان ترتیب اثر داده نخواهد شد.
هیئت مدیره اتحادیه شرکت های تعاونی مسکن فرهنگیان استان

مزایــده
شرکت تعاونی مسکن شماره 2 فرهنگیان بیرجند در نظر دارد: با توجه به مصوبه هیئت مدیره اقالم 
مازاد بر نیاز پروژه 319 واحدی شامل تراکتور رومانی بازسازی شده، ماشین وانت شوکا، پمپ آب 
مستعمل، کابل برق مستعمل در سایز مختلف ، ورق آالت کرکره ای، آهن آالت، لوله داربست و ... را از 
طریق برگزاری مزایده به باالترین قیمت به فروش برساند. لذا از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی دعوت 
می شود برای دریافت فرم شرکت در مزایده، صبح ها همه روزه از ساعت 8 الی 13/30 به آدرس نبش 
انقالب 24- پالک 160- طبقه اول مراجعه فرمایند. حداکثر مهلت دریافت فرم از تاریخ انتشار به مدت 
یک هفته و تاریخ بازگشایی پاکت ها 1395/9/11 می باشد. بدیهی است کسانی که در خارج تاریخ 

مراجعه کنند به درخواست ایشان ترتیب اثر داده نخواهد شد.
هیئت مدیره شرکت تعاونی مسکن شماره 2 فرهنگیان بیرجند

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

گل میخ گام برای سقف عرشه فوالدی 

کلینیک تخصصی ساختمانی نصر

 صیاد شیرازی، واحد 89، طبقه همکف
09034090412 - 09034090411 

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

از درب منزل

آگهی مزایده اموال غیر منقول - نوبت اول
نظر به اینکه در پرونده کالسه 388/95 اجرایی 0/56 دانگ از ششدانگ یک باب ساختمان به پالک ثبتی 3111 فرعی از باقیمانده 250 

اصلی مزرعه اکبرآباد بخش 2 بیرجند متعلق به آقای علی دهقان به مبلغ 36/633/333 ریال کارشناسی شده در قبال بدهی آقای سید رضا هاشم آبادی به 
مبلغ 34/938/375 ریال در حق خانم ناهید آرگینی و مبلغ 2/000/000 ریال حق االجرا در حق دولت از طریق مزایده روز یکشنبه تاریخ 1395/9/21 از  
ساعت 9 الی 10 صبح در دفتر اجرای احکام مجتمع شورای حل اختالف بیرجند 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 این صورت 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. لذا متقاضیان 
در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا واقع در خیابان طالقانی - بین طالقانی 16 و 14 مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند 
 مراجعه و از مورد مزایده بازدید به عمل آورند. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود. ضمناً آگهی مزایده از وب سایت دادگستری به آدرس

 www.dadkj.ir قابل مشاهده می باشد.                                          منفرد - مدیر اجرای احکام مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند 

دادگستری کل استان خراسان جنوبی
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جایزه آلمانی برای آهنگساز ایرانی

خبرآنالین - منتقدان آلمانی، آلبوم »هاونیاز« از کیهان کلهر را به عنوان اثر برتر موسیقی ملل سال 2016 معرفی کردند.  کیهان کلهر، 
آهنگساز و نوازنده بین المللی کمانچه که این روزها نام او به علت دو برنامه برگزاری تور کنسرت های »پردگیان باغ سکوت« و کنسرت دو 
نوازی همراه با اردال ارزنجان، نوازنده باغالما از ترکیه سر زبان هاست، برنده جایزه انجمن منتقدان موسیقی ضبط شده آلمان شد.

علم نور است کاریکاتور

عباس گودرزی

آوا - بیست و دومین نمایشگاه مطبوعات، 
خبرگزاری ها و پایگاه های خبری کشور از 
14 تا 21 مهر در مصلی تهران با حضور 906 
رسانه ملی ، منطقه ای و استانی برگزار شد. 
حضور روزنامه آوای خراسان جنوبی به عنوان 
توانست  نمایشگاه  این  استان در  تنها رسانه 
گوش  به  را  مردم  حرف  و  خبری  رسالت 

مسئوالن ارشد کشوری برساند.

خراسان جنوبی بعد از 12 
سال هنوز ناشناخته است 

از نمایشگاه بیرجندی هایی  این دوره  در 
که در تهران و در بدنه دولت جایگاه و دارای 
اعتبار بودند از مسئوالن استان گالیه کردند 
که چرا از این ظرفیت برای پیگیری مسائل 

استان استفاده نمی کنند؟
 12 از  بعد  نمایشگاه  این  در  که  هرچند 

سال استانی شدن و مستقل بودن از خراسان 
نقشه  روی  را  جنوبی  خراسان  باید  بزرگ 

کردیم  می  مشخص  گذری  مراجعان  برای 
و بعد از طریق خبرهایی که در روزنامه درج 

شده بود رسانه خود را معرفی می کردیم.

استان  کل  مدیران  از  بعضی  لطفی  کم 
را  استان  نتوانسیم  و  کرد  سخت  را  ما  کار 

آن طور که شایسته است معرفی کنیم. نقشه 
و  تاریخی  های  مکان  بروشورهای   ، استان 
بود  ما  نیاز  گردشگری، معرفی حیاط وحش 

اما آنچه که باید و شاید محقق نشد.
به عنوان مثال روزنامه عسلویه با تیراژ 3 

گروه  خود  معرفی  برای  روز  در  نسخه  هزار 
موسیقی نینوا را به نمایشگاه آورد ، مجله خط 
خطی با زبان طنز انتخابات رئیس جمهوری 

ایران که در سال  96 است نقد کرد.

سکوت  خراسان جنوبی ها
 را شکستیم  

خراسان  آوای  روزنامه  رسالت  که  آنچه 
جنوبی در این نمایشگاه بود و است مطالبه 
گری حق مردم و رساندن صدای مظلومیت 
ارشد  مسئوالن  گوش  به  استان  مردم 
صنعت،  وزیر  توانستیم  که  است  کشوری 
وابسته  روزنامه  و  کشور  تجارت  و  معدن 
کنیم  دعوت  بیرجند  به  را  وزارتخانه  آن  به 
صدای  کردند.  قبول  هم  بزرگواران  این  و 
محروم  مناطق  محرومیت  و  مظلومیت 
استان را به گوش نوبخت سخنگوی دولت 
امروز  که  رساندیم  جمهور  رئیس  معادن  و 
پرونده مشکالت استان برای رسیدگی روی 

میز متولی برنامه و بودجه کشور است.

روزنامه آوا به رسالت مطالبه گری حق مردم عمل کرد
هفته ای که در نمایشگاه مطبوعات گذشت

یادداشت

صنایع دستی خراسان 
جنوبی باید با کیفیت و 
ارزان قیمت باشد
* حسین عباس زاده

صنایع دستی و هنرهای سنتی خراسان جنوبی 
در  دستی  صنایع  قطب  به  شدن  تبدیل  قابلیت 

شرقی ترین استان را دارد.
برای رسیدن به قله های رفیع توسعه یافتگی 
و معرفی داشته های خود در عرصه جهانی این 
صنایع دستی و هنرهای سنتی با اصالت خراسان 
فرهنگی  هویت  معرفی  مناسب  بستر  جنوبی، 
ماست. خود باوری الزم و توجه به میراث اعقاب 
ما الزمه این معرفی است باید این هنر صنعت را 
پاس بداریم و به آن افتخار کنیم و از آن حمایت 
و سنتی  نساجی  دور  های  گذشته  از   نماییم. 
بافته های داری هنر صنعت شاخص منطقه بوده 
است که ملزومات زندگی مردم بویژه نوعروسان 
و اقتصاد منطقه را در کنارکشاورزی و دامداری 

شامل می شده است. 
حوله، پارچه، برک، جاجیم، گلیم، قالی و قالیچه 
و... ستارگان هزار نقشی و هزار رنگ این استان 
دوباره  حیات  ویژه  حمایت  و  توجه  با  که  است 
به  روستا  صنعت  و  است  گرفته  سر  از  را  خود 
عنوان قدرت اقتصادی پشتوانه زندگی روستایی 
بخش  دستی  صنایع  که  است  شهرنشینی  و 
شود، می  شامل  روستا  اقتصاد  در  را  ای   عمده 
چرا که آمار ها حاکی از آن است که 40 % تولید 
و  گردد  می  محقق   روستاها  در  دستی  صنایع 
باید روستا به قدرت واقعی خود در چرخه تولید 

بازگردد تا شاهد مهاجرت معکوس باشیم.
گیری  شکل  قالب  در  دستی  صنایع  توسعه 
و همدلی  با مشارکت  استان  ترین  قطب شرقی 
و  و صنعتگران  هنرمندان  بویژه  ملت  آحاد  همه 
بایست  می  افتد.  می  اتفاق  استان  فرهیختگان 
جدی  را  خود  سنتی  هنرهای  و  دستی  صنایع 
ارقام  و  آمار  ورطه  در  افتادن  صرفًا  بگیریم. 
نخواهد  دنبال  به  برای صنایع دستی  را  تغییری 
این  مقاومتی  اقتصاد  که  داریم  باور  اگر  داشت. 
استان که سال های خشکسالی پیاپی را به خود 
دیده است. با رونق صنایع دستی محقق می شود 
باید حامی صنایع دستی و تولید داخلی، با رویکرد 
اگر به صنایع دستی و هنر  باشیم.  کیفی سازی 
های سنتی خودمان خصوصًا از طرف مردم توجه 
و افتخار نکنیم باید منتظر فروش اجناس خارجی 
های  بازار  ویژه  که  قیمت  و  کیفیت  نازلترین  با 
توسعه  حال  در  و  یافته  توسعه  کمتر  کشورهای 
با  باید  را  یافتگی  توسعه  باشیم.  شود  می  تولید 
عقالنیت صحیح و بکارگیری نتایج در این حوزه 
و  فرهنگی  و  اقتصادی  توسعه  و  کنیم  دنبال 
بین  همدلی  که  افتد  می  اتفاق  زمانی  اجتماعی 
تولید  و  مردم  و  علمی  نخبگان  و  امر  مسئوالن 
کنندگان برقرار شود. حلقه های مفقوده ای بین 
جامعه  در  توده های محوری صنایع دستی  این 
)مردم(  کاماًل مشهود است. متقاضی خرید کاال 
بدنبال کیفیت و جنس با قیمت ارزان و مسئوالن 
بدنبال فراهم کردن شرایط توسعه و زمینه رشد 
و نخبگان بدنبال تولید علم و صنعتگر و هنرمند 

درصدد خالقیت و نو آوری در تولید هستند.
ای  رویه  وحدت  جامعه  اقشار  این  بین  باید 
صورت بگیرد. تصوری نادرستی است  اگر انتظار 
داشته باشیم که مسئول هم نقش نخبه علمی را بر 
عهده بگیرد و هم برنامه ریز باشد و نقش وظیفه 
خود را به انجام برساند.صنایع دستی در هر یک از 
شهرستان های استان قابلیت ویژه ای در تشکیل  

این قطب صنایع دستی در شرق کشور را دارد. 

 گلدان بی ارزش یک میلیون
 پوند فروخته شد

عصر اعتبار- صاحب یک عتیقه گلدان کوچک 
با  بودند،  خریده  پوند   10 روزی  که  را  تاریخی 
قیمت 1 میلیون پوند فروختند. به گزارش باشگاه 
خبرنگاران، صاحبان این ظرف چینی یک متخصص 
ظروف چینی را به خانه خود دعوت کردند تا برخی از 
اشیای یادگاری آن ها را قیمت گذاری کند و بتوانند با 

فروش آن ها خرج های خسارتی را که سیل به خانه 
آن ها زده بود، پرداخت کنند. این متخصص گفت 
که قدمت گلدانی که در قفسه آن ها خاک می خورد، 
به نزدیک 300 سال پیش و امپراطوری پادشاه چین 

یونگژنگ برمی گردد.

خون چینی به بازار آمد

بر اساس آمار گمرک در 6 ماه منتهی به شهریور 
سال جاری، بیش از 316 تن خون انسان و حیوان 
تشخیص  یا  پیشگیری  یا  درمان  مصارف  برای 
ذره  موجودات  های  ها، کشت  توکسین  بیماری، 
بینی به استثنای مخمرها وارد کشور شده است. 
این فرآورده های های خونی از کشور های آلمان، 
امارات ، ایاالت متحده آمریکا ، ترکیه ، کره جنوبی، 

چین ، ایتالیا ، کانادا و قبرس وارد شده است.

راهکاری جالب برای آرامش رانندگان

پارکینگ شنزن که در چین واقع شده است، از 6 
طبقه تشکیل شده که تعداد زیادی خودرو را درون 
خود جای می دهد. به گزارش فارس، شهرداری چین 
در اقدامی جالب، این پارکینگ را سراسر با گل های 
بنفش آراسته کرده و ظاهری زیبا و آرامش  بخش 

برای آن به وجود آورده است. رانندگان که با دیدن 
این پارکینگ شگفت زده می شوند از شهرداری برای 
خالقیت ها و نوآوری هایش تشکر کردند. مسئوالن 
شهرداری به خبرنگاران رسانه های داخلی برای این 
اقدام جالب گفتند:  برای آرامش اعصاب رانندگان 

تصمیم گرفتیم این پارکینگ را با گل تزیین کنیم.

من کم کار نشدم این تلوزیون است که کم کار شده است

به سوال   پاسخ  در  در حوزه کودک  تلوزیونی  برنامه های  فعاالن  از  و  فیتیله  برنامه  قناد مجری سابق  مجید 
خبرنگار آوا مبنی بر کم کاری خود گفت: من کم کار نشدم این تلوزیون است کم کار شده است.

از او درباره بازنشستگی اش پرسیدیم، قناد با لبخند پاسخ داد: ما بازنشستگی نداریم.

فرار مغزها نتیجه بداخالقی هاست

مهندس ایرج حسابی مدیر موسسه تحقیقاتی پروفسور حسابی به غرفه آوای خراسان جنوبی آمد. فرزند پروفسور حسابی 
مدام می خندد او را که بسیار مودب، خوش خلق و مردمدار است به شیرینی خانگی مهمان می کنم. می پرسم چرا دکتر 
حسابی ها و هشترودی ها دیگر تکرار نمی شوند؟ پاسخ می دهد: هستند اما شناخته نمی شوند. او با افسوس از اینکه 97 
درصد بچه های المپیادی سر از خارج کشور در می آورند می گوید: فرار مغزها نتیجه بی اخالقی هاست و باید 50 درصد 

بودجه مملکت به تحقیق داده شود حال آنکه اعتبار پژوهش صفر درصد است.

افزایش تعداد برنامه “این شب ها”
 در دستور کار شبکه یک 

ها”  شب  “این  برنامه  مجری  درستکار  علی 
درباره برنامه ریزی مشخص برای مخاطبان خاص 
مباحث اندیشه ای تلویزیون به خبرنگار آوا گفت: 
زمان پخش برنامه کامال در اختیار بنده نیست ولی 
فعال مذاکره ای که شده این بوده که می توانند 
هفته ای یک شب به ما وقت بدهند. اما در حال 
رایزنی با تلویزیون هستم که حداقل دو شب در 

هفته برنامه اجرا کنم.

راه اندازی موسسه ای
 به نام مرتضی پاشایی

از  ایرانی هم  پاشایی خواننده فقید  پدر مرتضی 
مهمانان آوا بود که از ایجاد موسسه فرهنگی مرتضی 
پاشایی با مساعدت وزارت فرهنگ و ارشاد خبر داد.

من به گردن همه حق دارم!!

از چهره های  برنامه طنز قندپهلو  مالیی - رضا رفیع مجری 
مشهوری بود که به غرفه آوا آمد و یادداشت زیر را برای ما نوشت.

ایزوگام شرق  بخشـی
آدرس: میدان توحید

09155622050  -32442331

 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

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

مشاوره ، طراح و مجری پروژه های :
سکوریت، دوجداره، فریملس، ساختمانی، پلی کربنات، سند بالست، تایل، بلوکه 
درب های برقی شیشه ای و کرکره درب و پنجره UPVC و آلومینیوم کرتین وال  

عرضه کننده: روکش های عایق انرژی و مقاوم ساز شیشه
آدرس: خیابان توحید- بین توحید 8 و10     تلفن: 32449129    همراه: 09155610585

کلینیـک ســاختمـانی نـوفـرستـی زندگی آفرینش شاهکاری ماندگار است
 در تحقق این آرمان همقدم

 با شماخواهیم بود 
سازنده انواع کابینت، 
 کمد و غیره با صفحه ضد آب و
 زیر ظرفشویی ضد آب با شرایط پرداخت ماهیانه

 از 2 ماه تا 8 ماه با چک بدون ضامن و بدون بهره 
 با بیمه آتش سوزی و زلزله به مدت یک سال در خدمت شما همشهریان عزیز هست
 آدرس بیرجند خیابان مدرس تقاطع 15 خرداد رو به رو ی بانک صادرات قطعه چهارم سمت راست

با مدیریت : مسعود علیزاده          09153410668 - 09153410668

خرید و  فروش  انواع قالب بتنداربست  فلزی، تخته زیر پا، نو، دست دوم 
بلوار فرودگاه  -  سه راه صیاد شیرازی 

    32313600  -  09151615069 جلیلی

بنگاه قالب بتن تـوکــل

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

نقد -  اقساط     با چک 3 ماهه
09013772626 ان
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انصاف پیشه کار ماست
                                          اعتماد شما اعتبار ماست 

داخل و خارج شهرهمراه: 1120 561  0915   خراشادی

کاهش سرویس های بار 
با یک سرویس ایسوزو

 فروش ویژهحمل بار و اثاثیه منزل    با ایسوزو چادردار و کارگر ماهر 

 ایزوگام پلیمـری
 به مدت محدود

 ابتدای خیابان معلم، سمت راست

کاوسی 09151611193 - 32228469 

خبرهای روز آخر نمایشگاه مطبوعات در غرفه آوا 
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هشت نکته برای فروش از طریق روانشناسی

دوشنبه *1 آذر  1395 * شماره 3656

آیه روز  

و چون به حد رشد رسيد او را حكمت و دانش عطا كرديم و نيكوكاران را چنين پاداش مى  دهيم. 
سوره يوسف، آيه 22

حدیث روز  

كسى كه از روی بى ميلى، بدون عذر و علت نمازجماعت را كه اجتماع مسلمانان است ترک كند، نمازی برای او 
نيست. امام محمدباقر عليه السالم

ای خواجه به خواب درنبینی ما را
تا سال دگر دگر نبینی ما را

ای شب هردم که جانب ما نگری
بی روشنی سحر نبینی ما را

شعر روز 

پلکی احساس

حرف های ابریشمی موفقیت

سبک زندگی

نگرش

یک لحظه مکث کن

سیاستهای زنانه در جذب همسر

*  صادق باشيد، چون تنها در اين صورت است كه 
حق داريد از همسرتان توقع رفتار و گفتار صادقانه 

داشته باشيد.
هيچ  بدانيد  صداقت،  اصل  رعايت  با  همزمان    *
 لزومى ندارد هر مطلبى، با هر مضمونى بين شما

و همسرتان بازگو شود!
توافق كنند كه همواره  *  زن و شوهر مى توانند 

جايگاهى برای تغيير در طول زندگى، قايل شوند.
*  پيوسته به دنبال يک رابطه در حال رشد باشيد، در 

پيشرفت مثبت ارتباطات، توقف جايز نيست.
ديدگاه  از  خوشبختى  تعريف  به  كنيد  سعى   *

همسرتان دسترسى پيدا كنيد.
خود  مرد  با  كردن  زندگى  از  مى توانيد  شما   *
 لّذت ببريد، بدون آنكه خود و خواسته هايتان را به 

فراموشى بسپاريد.
نكنيد، تقاضا  واضح  به طور  اگر  اوقات  گاهى   * 

از همسرتان چيزی به دست نخواهيد آورد.
* گفتنى ها را بگوييد، اّما به موقع! منتظر نمانيد به اين 

اميد كه شايد روزی خودش متوجه شود.
*  به ياد داشته باشيد معمواًل مرد ها آن گونه كه شما 

به  آن ها مى نگريد، به خود نمى نگرند.
كنيد،  كنترل  كاماًل  را  خود  مرد  نتوانيد  شايد    * 

اّما قطعاً مى توانيد بر او تأثير بگذاريد.
به صورت يک شريک ظاهر  برنامه ريزی ها  در    *

شويد، نه يک رقيب.
*  احترام شما، در گرو رفتار شماست

كه  زمانى  تا  كنيد  تنظيم  طوری  را  برنامه هايتان   *
همسرتان در منزل است، در كنارش حضور داشته باشيد.

روزی پسر بچه ای در خیابان سكه ای یك سنتی 
پیدا کرد. او از پیدا کردن این پول، آن هم بدون 
هیچ زحمتی، خیلی ذوق زده شده بود. این تجربه 
باعث شد که بقیه روزها هم با چشم های باز، سرش 
را به سمت پایین بگیرد. او در مدت زندگیش، 296 
سكه 1 سنتی، 48 سكه 5 سنتی، 19 سكه 10 
سنتی، 16 سكه 25 سنتی، 2 سكه نیم دالری و 
یك اسكناس مچاله شده 1 دالری پیدا کرد. یعنی 
در مجموع 13 دالر و 26 سنت. در برابر به دست 
آوردن این 13 دالر و 26 سنت، او زیبایی دل انگیز 
رنگین  31369 طلوع خورشید، درخشش 157 
کمان و منظره درختان افرا در سرمای پاییز را از 
دست داد. او هیچ گاه حرکت ابرهای سفید را بر 
فراز آسمان، در حالی که از شكلی به شكل دیگر در 
می آمدند، ندید. پرندگان در حال پرواز، درخشش 
خورشید و لبخند هزاران رهگذر، هرگز جزئی از 
ما  زندگی های  بیشتر  حكایت  نشد.  او  خاطرات 
انسانهاست که زیبایی های اطراف مان را نمی بینیم 
و غرق در خیلی از مسائل روزمره هستیم.نگذاریم 
“طمع “ چشم ِخَرِدمان را کور کند ، چون از زیبایی 

های زندگی کامال محروم می شویم.

كاش  ای  كه  ايد  كرده  آرزو  تاكنون  آيا 
گفت  مى  شما  به  كه  داشتيد  بلورين   گويى 
مشتريان تان به چه چيزی فكر مى كنند؟ به 
عنوان فروشنده، همه ما مى توانيم از درک نياز 
بيشتری  تا فروش  ببريم   دقيق مشتری سود 

داشته باشيم.
اگر فروشنده ای كارآمد هستيد، با استفاده از 
استعداد درک چارچوب فكری مشتری، شانس 
خوبى برای شما وجود دارد. مقوله روانشناسى 
كه  است  متعددی  هايى  نگرش  دهنده  ارائه 
نشان مى دهد چرا برخى تكنيک های فروش 
را  نگرش های  اين  بتوانيد  اگر  دارند.  كارايى 
درک كنيد، قادر خواهيد بود كه جنبه ای بسيار 

موثر را در فروش به وجود آوريد. 
بنابراين اگر مى خواهيد تكنيک فروش خود را 

ارتقا دهيد، از اين پرسش ها استفاده كنيد:
1. تاثیر اولیه: روی احساسات 

تمرکز کنید
از  مغز ما طوری برنامه ريزی شده كه پيش 
منطق، روی احساسات تمركز مى كند و تاثير 

اوليه مى تواند بر تصميم مشتری تان در مورد 
محصول و خدمات تاثيری بزرگ داشته باشد. 
به همين دليل است كه ايجاد احساس خوب در 
مشتری، پيش از پيروی از واقعيت ها از اهميت 

به سزايى برخوردار است.
سرعت  به  شناختی:  ناهنجاری   .2

مشتریان را وارد صحنه کنید
ناهنجاری شناختى نظريه ای است كه افراد با 
دركى خاص از خود در آن دخالت دارند و از 
قرار دادن خود در موقعيت هايى كه بر ضد اين 
درک است اجتناب مى ورزند. در فروش، بسيار 
موثر است كه از مشتريان سواالتى بپرسيد تا به 
روش هايى ظريف در مراحل اوليه تعامل آنان را 
وارد صحنه كنيد. اينكه مشتريان را در موقعيت 
موافقت در مورد منافع نوعى خاص از محصول 
قرار دهيد و يا اينكه يک خدمت مى تواند باعث 
صرفه جويى در وقت شود، احتمال عدم موافقت 

آنان را بسيار پايين مى آورد.
»دیگر  شوید:  جماعت  همرنگ   .3

مشتریان ما فکر می کنند که...«

انسان زندگى اجتماعى دارد و مشتريان شما 
دوست دارند بدانند كه افراد ديگر از محصول 
يا خدمات شما منتفع مى شوند يا نه، توانايى 
بيان بازخورد مشتريان پيشين يا حتى آغاز يک 
جمله با عبارت »اين كاری است كه مشتريان 
ديگر ما انجام داده اند...« مى توانيد راه اطمينان 

بخشيدن به مشتری را كوتاه كند.
4.  داستان و نه آمار: قدرت حکایت ها
همچون ايده قدرت احساسات نسبت به منطق، 
در متقاعد كردن مشتريان برای خريد محصول 
تاثير  آمار  از  بهتر  تان، حكايت ها   يا خدمات 
مى گذارند. به بيان ديگر، گفتن داستانى از يک 
مشتری راضى مى تواند بيشتر از ارائه آماری از 

صدها مشتری تاثير داشته باشد.
5.  کمیابی: برای مدتی محدود

كميابى مردم را تشويق به خريد مى كند. راه 
كميابى محصول  كه  دارند  وجود  های كمى 

مورد فروش خود را تصديق مى كنند.
مى توانيد تعداد محدودی از نكات خاصى را 
برای ارائه خدمات ذكر كنيد، تعداد محدودی 

از موارد را بفروشيد يا برای فروش خود يک 
محدوده زمانى بگذاريد.

6. با آزاد گذاشتن مشتری برای خروج 
اعتماد او را جلب کنید

وقتى كه مشتری در ارتباط خود با شما احساس 
راحتى مى كند، اطمينان بيشتری در مورد انعقاد 
فروش مى يابد. اگر چه اين كار غير منطقى و 
غير قابل درک به نظر مى رسد اما آزاد گذاشتن 
با  رويكردی  داشتن  يا  خروج  برای  مشتری 
كمترين فشار بر مشتری، باعث ايجاد اعتماد در 

مشتری تان مى شود.
7. روانشناسی وارونه: گذارید خودشان 

به خودشان بفروشند
اگر چه از نظر تكنيكى اين نكته يک روانشناسى 
وارونه نيست، اما ايده ای مشابه است. با بيان 
اينكه به نظر مى رسد آنان بيش از انتظار شما 
عالقه نشان داده اند يا اينكه مطمئن نيستيد 
باشد،  آنان  مناسب  خدمت  يا  محصول  يک 
داليلى به مشتری خود ارائه دهيد تا از آنچه 
برای  دليلى  ارائه  با  كنيد.  دفاع  فروشيد  مى 

دفاع از آنچه مى فروشيد، آن ها بحث را به 
 اينجا مى كشانند كه چرا مى خواهند فروش

را منعقد كنند.
8. در آن چه چیزی برای مشتری هست: 

کاری کنید که مزایا خودنمایی کنند
مشتريان به طور طبيعى به توجه به خطر و 
ريسک گرايش دارند. به همين دليل است كه 
شما بايد خطرات را كاهش دهيد و ديدن مزايای 
آنان  برای  را  تان  خدمات  يا  محصول   خريد 
آسان تر كنيد. از نظر صرفه جويى در وقت، پول 
و انرژی ،محصول  شما چه كاری برای مشتری 

انجام مى دهد؟
مى  آيا  است،  دار  ريسک  نظر  به  چيزی  اگر 
برای  شود؟  ارائه  مزيت  يک  قالب  در  توانيد 
مثال آيا قيمت باالتر مى تواند به معنى صرفه 
نهايت  در  باشد؟  مدت  طوالنى  در  جويى 
بسيار اهميت دارد كه در تعامل فروش صادق 
دروغ  ها  آن  به  ندارند  دوست  مردم  باشيد. 
داده  فريب  كنند  احساس  اگر  و  شود   گفته 

شده اند عصبانى و نا اميد مى شوند.

عارفانه روز

خدایا امروز، روز شفای بیماران امرزش گناهان 
رفع گرفتاری گرفتاران عاقبت بخیری همه 

بخصوص جوان ها و سرنوشتی سراسر 
خیر و خوبی را از درگاه لطفت تمنا داریم

كسانى را مى شناسيم كه سر در گمند، هر روز 
كاری را شروع مى كنند بعد به كار ديگری مى 
چسبند. آنها مشكل ساده ای دارند. آن مشكل 

اين است: نمى دانند چه مى خواهند.

امروز يقين دارم انرژی كيهانى در درون
 من آشيان دارد و مرا برای تحقق اهدافم ياری 

مى رساند و من مى توانم با ايمان  افرادی 
كه نيازمندشان هستم را جذب كنم.

زندگی هرگز کهنه نمی شود. این ذهن است که 
قدیمی می شود وچون از دریچه  ذهن نگاه می 

کنی  تازگی زندگی را حس نمي کني باید 
در لحظه زندگی کني بدون قضاوت

طراح: نسرین کاری                        

روشن  سبز  رنگ   -1 افقی: 
 -2 ستارگان   - زرد  به  مايل 
خرمای   - تعمير   - سرپرست 
ذليل   -3 وزنى  ضمير   - عرب 
كوبا  پايتخت   - سرافكنده  و 
كمبود  و  عيب   -4 مدرک   -
مردم  زبان   - شدن  داخل   -
گوجه  چاشنى   -5 پاكستان 
 - پنهانى   - كننده  اداره   - ای 
پاخت  و  ساخت  بستن،  پيمان 
گاز  اجاق  باالی  هواكش   -6
مزه   - مگر   - مطهر  و  پاک   -
دهان جمع كن 7- جانور مكار 
- استان كويری - خوش قد و 
قامت 8- نشانه - نهنگ -  قلمه 
گياه 9- درشت - شعور - درامد 
عربى-  كشور   - حرص   -10
باری  كمبود - گونه ای كشتى 
مى  باال  پارو  از  پولشان   -11
رود - مبارزه -زبانه آتش 12- 
باتری  مخترع   - گمان  و  شک 
برقى - ديوار نازک خشتى 13- 
اندازه  از  بيش  فعاليت   - رهن 
غده - ديكته 14- حرف تاسف 
پول  واحد   - نيست  شوخى   -
روزنامه  در  نوشتن   - عربستان 
و مجله 15- ده هزار متر مربع 
مانع فقط  كه  غذا  مقداری   - 

مرگ مى شود

است  بيماری  عمودی:1- 
برای موی سر! محل استراحت 
طاليى  مو   - گويى  گزافه   -2
نقطه  نامه تحصيلى -  پايان   -
تلويزيون   روی  سفيد  ريز  های 
چارپايان   - خسارت  ضرر،   -3
نااهل،   - شماره   -4 مارال   -
نانجيب - مكان 5- كشنده بى 
عرب  تلخ   - ها  آسيب   - صدا 
- سرپرست خانواده 6- سبزی 
خونساز - گريبان - تكنولوژی 
7- حريف در جنگ - كلمه ای 
و  آسمان   - تعجب  ادای  برای 
نام   - باستانى  آتش   -8 سپهر 
شاهنامه  در  كيومرث  پسر 

 -9 ايرانى  كار  كهنه  بازيگر   -
مى   - فوتبال  در  اصطالحى 
فيلمنامه   - شوند  خيره  تا  زنند 
نيست  عجم  توفان-   -10
بيهوشى  حالت   -11 رفيق    -
آتش   - كمرنگ  سرخ   -
رسوا  تا  دهند  مى   - برافروخته 
كنند 12- سخن ياوه - هرج و 
مخفيانه   -13 آ!  برون   - مرج 
طناب   -14 مونس   - دادگر   -
طبى  بند  شكم   - گرفتاری 
گويشى   - هنجار  و  قاعده   -
كشورمان  غرب  مردم  از  
 - زندگى  مختصر  اسباب   -15 

پاره پاره

جدول3656

123456789101112131415
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

123456789101112131415

ناتسزوخنوماریپ1

ابرهلاقمرسموی2

شاتاتردماشا3

نیورکبسرسند4

ونزاناویحیداه5

امکناتسکرتنهر6

یاادهاوالاوو7

یاسایجمالکی8

ادرفکمکنالا9

امیادالاوماسا10

یدبناههیسنیب11

رنواشنیوریارت12

وکشمتبانبمه13

ایانجدابمالسا14

ناناوجونوناناوج15

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

چهار راه بهشتی، روبروی بانک قوامین    09159638852- 32403369  سالخورده

ایزوگام و قیرگونی کاظم سالخورده 
از ما خرید نکنید ، اما قیمت را از ما بپرسید
       09155612949 - 32331050 

میدان آزادی – ابتدای خیابان شهید برگی

با 10 سال بیمه

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

تجربه کنید.   09158668002

نصب داربست فلزی 
با قیمت مناسب در اسرع وقت

  09153637507- حسینی

یک شبانه روز آب
 و اراضی مربوط به آن
 در حسین آباد سادات
 به فروش می رسد.
09155033219

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

ایزوگـام  شفیعـی
آسفالت )محوطه و پشت بام( و  قیرگونی

 32225494 - 09151630283   صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

ضایعات  کارتن 
و کاغذ شما را درب منزل خریداریم.

09156702717
خرید ضایعات نقدی 

درب کارخانه 350 تومان
آدرس: شهرک صنعتی ، همت 3 

کارخانه دوم سمت چپ
32255221

نقاشی  ساختمان
انواع رنگ های روغنی ، پالستیک، 

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

  09156633230- برگی

نانو گستر شرق 
اجرای عایق بام پلیمری 

)جایگزین ایزوگام( 
با عمر 20 ساله و ارزان تر 
از ایزوگام / مناسب پشت 

بام، منابع آب و استخر
09155628497

کار خوب اتفاقی نیست

 نقدی تخفیف ویژه ویژه      اقساط به دلخواه شما؟؟؟
ضمناً 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

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

اخالق، انصاف، کار خوب 
سرلوحه خدمات ماست

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

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

حمل بار و اثاثیه منزل رحیم آبادی

09155642959
 09159634038

رحیم آبادی

سقف کاذب ، کناف ایران 
پارکت ، دیوار پوش

 کاغذ دیواری
  09151630741

09155610111
مدرس، بین مدرس 47 و 49 

تزئینات ساختمان رحیمی

گواهی موقت تحصیلی رشته 
کارشناسی پیوسته عمران عمران 

دانشگاه آزاد به نام اینجانب 
جواد سردار به شماره شناسایی 

38802664 مفقود گردیده و از 
درجه اعتبار ساقط می باشد.

به چند نفر بازاریاب تلفنی خانم 
و حضوری خانم و آقا 

با پورسانت بسیار عالی و یک 
منشی خانم با روابط عمومی باال 
برای کار تبلیغات نیازمندیم. 

  09152651699
32430537

به دو نفر خانم برای همکاری در پوشاک نیازمندیم. 
آدرس: جمهوری اسالمی 8 - بازار نو - پوشاک 
دادرس    09152695168 - 32220655

آگهی استخدام موسسه زبان  
این موسسه  در نظر دارد: برای تکمیل کادر مدرسین خود از بین دانشجویان و 
فارغ التحصیالن رشته زبان اقدام به گزینش نیرو  کند.  آدرس دفتر مرکزی: 
معلم 25 - پالک 65  تلفن: 32200000 ساعت مراجعه حضوری از 16الی 20

به یک جوشکار و تعدادی برق کار 
ماهر نیازمندیم.

09156676468-09159624680
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نتایج هفته دوم بازیهای فوتبال نونهاالن شهرستان بیرجند

بیرجند  شهرستان  جوانان  و  ورزش  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
نتایج هفته دوم مسابقات نونهاالن بیرجند نتایج نونهاالن زیر 10 سال:
ابومسلم 4 - آبی پوشان 1، سرخ پوشان 7 -  پیروزی 2 نتایج بازی های زیر 
8 سال : آبی پوشان 4 - سرخ پوشان ب 0، سرخ پوشان الف 6 - پیروزی 0
الزم به ذکر است هفته سوم  بازی ها در روز پنجشنبه ادامه خواهد داشت.

پایان مسابقات پینگ پنگ دسته برتر
 نونهاالن و جوانان کشور

بیرجند شهرستان  جوانان  و  ورزش  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
یک  دسته  مسابقات  در  استان  نماینده  عباسپور  حسین  امیر 
قهرمانی  نایب  عنوان  باخت   1 و  برد  بازی 12  انجام 13  با  جوانان 
کسب  را  هشتم  جایگاه  مسابقات  از  دوره  این  در  و  آورد  بدست  را 
به  الزم  کرد.  تثبیت  کشور  برتر  دسته  در  را  خود  عضویت  و  کرده 
که  نیز  کشور  نونهاالن  برتر  دسته  پنگ  پینگ  مسابقات  است  ذکر 
فارس،  استان  میزبانی  به  کشور  سراسر  از  بازیکن   16 حضور  با 
احراری  پویا  آقای  شد،  برگزار  آبان   28 تا   27 از  گراش  شهرستان 
آورد. بدست  را  مسابقات  این  پنجم  مقام  جنوبی،  خراسان  از 

جدال تماشایی منچستر و آرسنال برنده نداشت

ایرنا - جدال تماشایی شاگردان خوزه مورینیو و آرسن ونگر از هفته دوازدهم 
لیگ برتر انگلیس برنده نداشت و با تساوی یک بر یک تمام شد. حساس 
ترین دیدار هفته دوازدهم لیگ برتر انگلیس روز شنبه در ورزشگاه اولد ترافورد 
شهر منچستر برگزار شد و طی آن تیم های منچستریونایتد و آرسنال روبه 
روی یکدیگر قرار گرفتند و در پایان به تساوی یک بر یک بسنده کردند.

هانیه رجبی چهارمین مدال تیم ووشوی ایران را کسب کرد

نماینده ووشوکار کشورمان به مدال برنز فرم دائو شو نخستین دوره جام 
جهانی تالو که به میزبانی کشور چین در حال برگزاری است، دست یافت 
و تعداد مدال های ایران را به چهار رساند. به گزارش ایرنا، در رقابت های 
نوبت صبح روز گذشته و در فرم دائو شو بانوان هانیه رجبی به اجرای فرم 
پرداخت و با امتیاز 9.41 بر سکوی سوم ایستاد و مدال برنز را از آن خود کرد.

کسب سه پیروزی ایران 
در دور نخست رقابت های اسنوکر قهرمانی جهان

قهرمانی  اسنوکر  های  رقابت  روز  نخستین  در  ایران  نمایندگان 
گروهی  مرحله  در  پیروزی  سه  کسب  به  موفق  قطر  در  جهان 
این  بولس،  و  بیلیارد  بولینگ،  فدراسیون  از  ایرنا  گزارش  به  شدند. 
آغاز  از روز شنبه در سه بخش زنان، مردان و پیشکسوتان  رقابت ها 
یافتند. دست  پیروزی  سه  به  ایران  نمایندگان  تاکنون  و  است  شده 

معمواًل افراد سالمندی که حس بویایی ضعیفی دارند، 
امکان دارد متوجه بو نشوند و غذای فاسدی را بخورند و 
مسموم شوند و یا اینکه قربانی نشت گاز و غیره گردند. 
محققان با انجام بررسی های الزم به این نتیجه رسیدند 
افرادی که در تشخیص بوها مشکل داشتند، در چهار 
سال بعد از انجام آزمایش ها به میزان دو و نیم برابر 

بیشتر از افرادی که حس بویایی قوی دارند، در معرض 
مرگ و میر قرار گرفتند.بنابراین به نظر می رسد که 
حس بویایی نشان دهنده طول عمر افراد باشد. البته 
توجه داشته باشید که این پژوهش صرفاً روی افراد 
سالمند انجام شده است. در واقع نیاز به بررسی های 
بیشتری وجود دارد تا مشخص شود آیا حس بویایی می 

تواند نشان دهنده ی طول عمر در بین افراد بزرگسال 
و جوان نیز باشد یا خیر! اگرچه نمی توان به طور قطع 
گفت که چهار سال بعد از کاهش حس بویایی فرد 
جان خود را از دست می دهد، اما آنچه مشخص است، 
از  یکی  آن  دادن  از دست  یا  بویایی  کاهش حس 
نشانه های مرگ زودرس در سالمندان محسوب می شود.

                                                                                     حس بویایی قوی تر، طول عمر بیشتر ...

آسم دارید، دسر نخورید

دسرهای خوراکی حمله آسم را تا ۵3 درصد 
پژوهشگران  تحقیق  دهند.  می  افزایش 
و  میوه  به  دسترسی  دهد  می  نشان 
تجربه  ریسک  تواند  می  تازه  سبزیجات 
این  نتایج  دهد.  کاهش  را  آسم  حمالت 
مطالعه آشکار ساخته است کودکانی که در 

نزدیکی فروشگاه های غذا زندگی می کنند 
دارند. قرار  آسم  به  ابتال  معرض  در  بیشتر 

شود،  می  اذعان  تحقیق  این  در  بنابراین 
رابطه بین تغذیه سالم و کاهش ریسک آسم 
نشان  شواهد  اما  نیست  مشخص  خوبی  به 
غذایی  های  رژیم  از  که  افرادی  دهد  می 
سرشار از ویتامین ها و مواد معدنی پیروی می 
کنند کمتر در معرض ابتال به آسم قرار دارند.

عطسه های پشت سرهم مهم اند یا نه؟

برای  بدن  که  است  شیوه ای  کردن  عطسه 
به کار  بینی  راه  از  خارج کردن یک محرک 
می گیرد.این مرکز، پیامی را به همه عضالتی 
می فرستد که عمل هماهنگ آنها با یکدیگر 
عضالت  می شود.این  کردن  عطسه  باعث 
شامل عضالت شکمی، عضالت قفسه سینه، 

طناب های  کنترل کننده  عضالت  دیافراگم، 
پلک  گلو و عضالت  صوتی، عضالت پشت 
غیر  می کنید،  عطسه  که  می شود.هنگامی 
ممکن است بتوانید چشم های تان را باز نگه 
دارید.مرکز عطسه در مغز باعث می شود که 
همه این عضالت با چنان رویه درستی عمل 
کنند تا ذره تحریک کننده با سرعتی تا 100 
کیلومتر در ساعت، از بینی شما خارج شود.

واژگوني سواري پراید در طبس دو مجروح برجای گذاشت

رئیس پلیس راه استان خراسان جنوبی گفت: واژگونی یک دستگاه سواري 
پراید در شهرستان طبس دو مجروح برجای گذاشت. سرهنگ حسین رضایی 
در تشریح این خبر اظهار داشت: روز جمعه با اعالم مرکز فوریت های پلیسی 
110مبنی بر تصادف در محور روستایي خرو از توابع طبس بالفاصله مأموران 
پلیس راه به همراه گروه امداد به محل سانحه اعزام شدند.وی افزود: مأموران 
با حضور در صحنه مشاهده کردند که یک دستگاه سواري پراید واژگون شده 
به شدت مجروح و  نفر سرنشینان  از  رانندگی، دو  این سانحه  است که در 
جهت مداوا به بیمارستان منتقل  شدند. سرهنگ رضایی بیان داشت:کارشناس 
پلیس راه علت حادثه را بي احتیاطي راننده پراید ناشي از عدم رعایت سرعت مطمئنه 
اعالم کرد. رئیس پلیس راه استان به رانندگان توصیه کرد قوانین و مقررات 

راهنمائی و رانندگی را رعایت کنند تا شاهد چنین حوادث ناگوار نباشیم.

شربت و مربایی
 برای افزایش شادی

وسواس  غم،  رافع  اسطوخودوس  مربای 
در  است.  بدن  شادی  و  تفریح  موجب  و 
مصطفوی  جالل  سید  مرحوم  مجموعه 
کاشانی آمده است: از گل اسطوخودوس مربا 
تهیه می کنند، با شکر یا عسل و هر شب به 

اندازه ای که از گل آن یک مثقال مصرف 
ادامه دهند, رافع  اگر به طور مداوم  کنند و 
غم, وسواس و موجب تفریح و شادی بدن 
مانند  اسطوخودوس  مربای  تهیه  است.طرز 
سایر مرباها است و مقدار شکر یا عسل دو 
برابر وزن اسطوخودوس باید باشد، و اگر هر 
روز 1۵ گرم از این مربا خورده شود مفرح و 
شادی آور است, مقوی حافظه و ذهن است.

خواص خرمالو برای دستگاه گوارش

خرمالو میوه ای قابض و تقویت کننده معده و 
روده است که اسهال خونی را برطرف می کند.
و  کرده  درمان  را  پاییزی سکسکه  میوه  این 
مقدار  خوردن  و  می باشد  سینه  نرم کننده 
اسهال  ناشتا  در صبح  آن  گرم  تا ۵00   100
دلیل  به  میوه  می کند.این  برطرف  را  خونی 

درمان  در  ث  ویتامین  فراوان  مقادیر  داشتن 
پتاسیم،  و  دارد  زیادی  تاثیر  سرماخوردگی 
منیزیم و آنتی اکسیدان موجود در آن خاصیت 
مقادیر  داشتن  دلیل  دارد.وبه  سرطانی  ضد 
زیادی پکتین، پتاسیم و منیزیم در ترکیب خود 
سبب کاهش چربی و فشارخون در افراد می 
شود.خرمالو مقادیر فراوانی مواد معدنی دارد، از 
این رو برای رشد و نمو کودکان بسیار مفید 

میوه های سرطان  زا را بشناسید! 

میوه ها در رژیم غذایی سالم جایگاه ویژه 
ها  میوه  مصرف  در  مهم  نکته  اما  دارند 
کشاورزی  مضر  شیمیایی  مواد  و  سم  نبود 
است. بسیاری از این سموم شیمیایی، آفت 
کش ها و واکس های مورد استفاده برای 
سرطان  حتی  و  بوده  مضر  بدن  سالمت 

که  شیمیایی  مواد  از  هستند.یکی  نیز  زا 
برای حفظ بهتر و طوالن مدت میوه، بازار 
شود  می  استفاده  بهتر  فروش  و  پسندی 
ازموادی  شیمیای  ماده  این  است.  واکس 
مشتقات  از  موتور  روغن  که  شده  تشکیل 
واکس  یا  موم  این  شود.  می  ساخته  آن 
بوده  بسیار خطرناک و سمی  ما  بدن  برای 
و تهدید کننده سالمت و جان انسان است. 

محصوالت کارخانه ای به علت افزودنی ها و نگه دارنده های  موجود در آن ها طبع سرد 
دارند. مصرف روزانه و مداوم آن ها باعث سردی بدن و بروز بیماری های مختلف که 

معروف ترین آنها MS است، می شود.

داده نما،

زلزله ای به بزرگی ۳ ریشتر سربیشه را تکان داد

زلزله ای به بزرگی 3 ریشتر شهرستان سربیشه در استان خراسان جنوبی را تکان 
داد. به گزارش مهر، زمین لرزه ای به بزرگی 3 ریشتر در ساعت چهار و 23 دقیقه 
روز گذشته، شهرستان سربیشه را لرزاند.  این زمین لرزه در عمق 8 کیلومتری زمین 
رخ داده است. تا کنون گزارشی از خسارات احتمالی این زمین لرزه اعالم نشده است. 
استان خراسان جنوبی دومین استان زلزله خیر کشور است. الزم به ذکر است  بر 
اساس اطالعات مرکز زلزله نگاری کشور روز گذشته طی بیست دقیقه، سه زمین لرزه 
مشهد را هم لرزاند. زلزله نخست 1,۵ ریشتر در ساعت 12و ۵۵ دقیقه، لرزش دوم 
ساعت 12و ۵9 دقیقه به میزان یک و سه دهم ریشتر و زلزله سوم در ساعت 13و 
17دقیقه به بزرگی دو و یک دهم ریشتر رخ داده و تاکنون هیچ خسارتی اعالم نشده 
است. بامداد روز جمعه زلزله ای 3.6 ریشتری مهران را که پذیرای هزاران نفر در 
سراسر کشور برای رفتن به کربال بود،  نیز بدون هیچ گونه تلفات جانی و مالی لرزاند. 

با هوشیاری پلیس، محموله دو میلیاردي به مقصد نرسید

شهرستان  در  ریال  میلیارد  دو  ارزش  به  قاچاق  کاالي  کشف  از  استان  انتظامي  فرمانده 
طبس خبر داد. سردارمجید شجاع اظهار داشت: در راستاي اجراي برنامه ها و تدابیر قرارگاه 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز و تشدید برخورد با قاچاقچیان، مأموران انتظامي شهرستان طبس 
مأموران  افزود:  وي  کردند.  آغاز  را  مشکوک  خودروهاي  بازرسي  و  زني  کنترل،گشت  طرح 
هنگام کنترل خودروهاي عبوري به یک دستگاه کامیون در محور طبس- ده محمد مشکوک 
شدند و خودرو را به الین بازرسي هدایت کردند. سردار شجاع بیان داشت: مأموران پس از 
هماهنگي با مقام قضائي در بازرسي از خودرو  تعداد 306عدد انواع لوازم خانگي،110 ثوب 
انواع البسه خارجي، 16دستگاه  تجهیزات پزشکي و چهار هزار و 222عدد انواع اساب بازي با 
مارک هایي که فاقد هر گونه مدارک گمرکي بود کشف کردند. فرمانده انتظامي استان تصریح 
کرد:کارشناسان ارزش ریالي کاالي قاچاق کشف شده را  دو میلیارد ریال برآورد کردند که در این 
رابطه خودرو توقیف و متهم با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانوني به مراجع قضائي معرفي شد.
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)) امداد باطری سپهر ((
09۳61779۳59

عیب یابی،تست،استارت 
دینام،باطری رایگان 

تحویل و تعویض باطری 
در هر نقطه از شهر

کامیون-سواری- ایرانی وخارجی
نبش 17شهریور 29 - 32220423
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نمایندگی استان خراسان جنوبی - بیرجند
خیابان شهدا - شهدا یک - پالک 51 - شرکت رسانه آفاق کویر

شعبه 1: نبش مدرس 57
شعبه2: نبش مدرس 61  - 32323296
09128664599 - خرمشاهی

   کاغذ دیواری، کناف دکوراتیو،پارکت ،کفپوش
طــراحــان برتـــر

با  اقساط  بلند مدت  بدون کارمزد  برای عموم
زیبایی خانه خود را با مشاوره رایگان در منزل از ما بخواهید

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
14:151816:1520 سانس ها

32222636 - 056تلفن

آس و  پاسفروشنده ایزوگام هریوند ی  ) را بد ون پیشوند و پسوند  بشناسید(
فروش و نصب انواع عایق های رطوبتی

نمایندگی رسمی ایزوگام آذین بام و آذرگام تبریز
آدرس: طالقانی 5 - باالتر از مطب دکتر شکیبی   تلفن: 32235987 - 09151632150  
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برگزاری کارگروه مرمت و احیای فضای سبز باغ شوکت آباد

گروه خبر- کارگروه مرمت و احیای فضای سبز باغ شوکت آباد با حضور کارشناسان اداره کل اوقاف و امور خیریه استان، پایگاه باغ های تاریخی استان، پایگاه میراث جهانی باغ 
اکبریه، اداره کل جهاد کشاورزی استان، بهره بردار و باغبان باغ شوکت آباد برگزار شد. مدیر پایگاه میراث جهانی باغ اکبریه گفت: امید می رود با توجه به پیگیری و تالشی که از 

دوشنبه * 1 آذر 1395 * شماره 3656سوی بهره بردار باغ و ادارات کل اوقاف و میراث فرهنگی استان در حال انجام است وضع فضای سبز و درختان باغ شوکت آباد تا فروردین ماه سال 96 ساماندهی و احیاء شود.
7

اختالف بین سرمایه گذار و بانک
مانع ساخت کارخانه شیر نهبندان

مالئی- برای پیگیری پیام یکی از هم استانی 
ساله    4 بالتکلیفی  بر  مبنی  نهبندان  شهر  در  ها 
کارخانه شیر این شهرستان با محمد مالکی رئیس 
سازمان جهادکشاورزی نهبندان گفتگو کردیم. وی 
عنوان کرد: راه اندازی این کارخانه در سال 91 بالغ 
بر 2 میلیارد 500 میلیون تومان برآورد هزینه شد 
که تاکنون به گفته سرمایه گذار حدود 50 درصد 
پیشرفت فیزیکی دارد. مالکی به برگزاری 4 جلسه 
در فرمانداری و استانداری با حضور نماینده بانک 
کشاورزی، سرمایه گذار و فرماندار شهرستان اشاره 
کرد و افزود: مقررشده بود که از آن مبلغ 500 میلیون 
تومان برای ساختمان کارخانه بانک پرداخت کنند 
که هنوز این کار را انجام نداده است. به گفته وی 
علت طوالنی شدن ساخت این کارخانه اختالفات 
بین سرمایه گذار مالک و مجری طرح است که با 

وجود جلسات مکرر این طرح بر زمین مانده است.

با صرفه جویی در مصرف
آبرسانی به روستاهای استان کاهش یافت

فاضالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل   - ایرنا 
مصرفی  آب  امسال  تابستان  در  گفت:  روستایی 
تامین  سیار  تانکرهای  با  استان  روستای   470
می شد که با توجه به کاسته شدن دمای هوا و 
ابتدای مهر تاکنون تعداد  از  صرفه جویی در آب 
رسید.  روستا   413 به  کاهش  مورد   57 با  روستا 
بسکابادی در مراسم تودیع و معارفه مدیر شرکت 
آب و فاضالب روستایی)آبفار( شهرستان درمیان، 
از افتتاح مجتمع آبرسانی »گیت و تخته جان« این 
شهرستان تا پایان سال جاری خبرداد و گفت: علت 
تاخیر در روند اجرای پروژه کمبود اعتبار است. در 
این مراسم » راستین رستگار« به عنوان سرپرست 
آب و فاضالب روستایی)آبفار( شهرستان درمیان 

معرفی و از خدمات مهدی نسیمی قدردانی شد.

روزانه ۱۲۰۰ زائر در موکب استان
ویزیت می شوند

امام  درمانی  و  بهداشتی  مهر- مسئول موکب 
و 200  هزار  روزانه یک  کاظم)ع( گفت:  موسی 
زائر حسینی در این موکب ویزیت می شوند. فخر 
اظهار کرد: بیشتر مراجعه کنندگان به این موکب 
دردهای  سرماخوردگی،  های  بیماری  دارای 

عضالنی ومشکالت گوارشی هستند.

تداوم سرمای هوا در استان تا پایان هفته

صدا و سیما- کارشناس هواشناسی استان گفت: 
هوای استان در روزهای پایانی هفته سرد تر می 
شود. نخعی همچنین امروز برای  قاین، حاجی آباد، 
سربیشه و درمیان احتمال بارش پراکنده باران پیش 
بینی کرد. وی افزود: شهرستانهای طبس ، بشرویه و 

خوسف هم همراه با ورزش باد است.

بیش از ۲ میلیارد ریال برای حراست
از اراضی ملی شهرستان فردوس نیاز است

تسنیم- رئیس اداره منابع طبیعی فردوس با بیان 
اینکه هر ساله از محل اعتبارات تملک دارایی ملی 
کمربند  اجرای  پروژه   به  ناچیزی  اعتبار  استانی  و 
از  بیش  گفت:  می یابد  اختصاص  ملی  حفاظتی 
این  ملی  اراضی  از  حراست  برای  ریال  میلیارد   2
شهرستان نیاز است. غالمی عنوان کرد: تا کنون 
342 میلیون ریال برای این پروژه هزینه شده است.

۱۵۵ تن عسل در استان تولید شد

مهر- رئیس سازمان جهاد کشاورزی از تولید 155 
هزار و 747 کیلوگرم عسل در استان از ابتدای سال 
جاری تاکنون خبر داد. ولی پور مطلق اظهار کرد: 
این میزان بالغ بر 77 میلیارد و ۸70 میلیون ریال 
عاید تولید کنندگان کرده است. وی از صادرات 20 
درصد عسل تولیدی استان به تهران خبر داد و افزود: 

عمده بازار مصرف عسل تولید در استان است.

آثاری از دوره اشکانی و ساسانی
در شهرستان طبس شناسایی شد

تسنیم- مسئول حوزه پژوهش و مطالعات اداره 
دوره  از  آثاری  شناسایی  از  فرهنگی  میراث  کل 
اشکانی و ساسانی در نزدیکی روستای یوسف آباد 
ون )دهنوون( شهرستان طبس خبر داد. برآبادی 
تپه ای  یا پشته عبدل آباد  اظهار کرد: پشته سیاه 
در جنوب غرب روستای یوسف آباد بم)ون( است 
که بر فراز آن بقایای یک برج خاموشی )دخمه( 

متعلق به دوره اشکانی و ساسانی شناسایی شد.

راهپیمایی و عزاداری اربعین 
حسینی در استان
برگزار شد

 30 یکشنبه  برابر  صفر   20 با  همزمان  ایرنا- 
حسینی  اربعین  عزاداری  و  راهپیمایی  ماه،  آبان 
با حضور قشرهای مختلف مردم خراسان جنوبی 

در فضایی آکنده از حزن و اندوه در11شهرستان 
پیاده  مراسم  مناسب  همین  به  شد.  برگزار  تابعه 
روی از میدان آزادی تا آستان مقدس امامزادگان 
باقریه)ع( بیرجند برگزار شد و هیات های مذهبی 
و مردم عزادار به سینیه زنی ، زنجیر زنی پرداختند 
و مداحان هم مداحی کردند. در مراسم عزاداری 
دوستداران اهل بیت در بیرجند که سید علی اکبر 
پرویزی استاندار و قشرهای مختلف مردم حضور 
در  استان  امورخیریه  و  اوقاف  مدیرکل  داشتند، 
باب فلسفه عاقبت به خیری که چیست، در باب 
اهمیت و راه های رسیدن به سخن گفت. حجت 
االسالم گرایلی با بیان اینکه مردم خراسان جنوبی 
عامل  والیت  داد:  ادامه  هستند  والیت  سربازان 
حیات انسانی است و والیت پذیری عامل بقاست 
که به فرموده امام راحل باید پشتیبان والیت فقیه 

باشیم تا به کشور و نظام آسیبی نرسد.

۱۵ میلیارد ریال تسهیالت اقتصاد مقاومتی 
در بیرجند پرداخت شد

مهر- فرمانده ناحیه بسیج شهرستان بیرجند از 
پرداخت 15 میلیارد ریال تسهیالت اقتصاد مقاومتی 
در این شهرستان طی سال جاری خبر داد. سرهنگ 
فالحی در دیدار با نماینده ولی فقیه از جذب 40 
درصدی جامعه هدف شهرستان در بسیج خبر داد 
و گفت: این در حالی است که حدود 43 هزار نفر 
بسیجی که فعالیت آن ها تنها در  حد پرونده بسیجی 
بود از لیست آمار حذف شدند. وی راه اندازی حلقه 
تربیتی در  فعالیت های  از  را یکی  های صالحین 
بسیج عنوان کرد و گفت: یک هزار و 203 حلقه 
صالحین در سطح مساجد و محالت و ۸00 حلقه 
نیز در سطح اقشار در شهرستان بیرجند سامان دهی 
شده اند. نماینده ولی فقیه نیز بر لزوم شتاب و توسعه 
در برنامه های بسیج تأکید کرد و گفت: باید روح 
بسیج در تک تک افراد جامعه گسترش یابد. آیت ا... 
عبادی بر لزوم شتاب و توسعه در برنامه های بسیج 
تأکید کرد و گفت: باید روح بسیج در تک تک افراد 

جامعه باشد تا هیچ کس بر ما تسلط نکند.

سهم دو درصد معادن طبس
در دستور کار وزارت معادن

ارغوانی- معاون استاندار و فرماندار ویژه طبس 
پیگیری  معادن  سهم  صد  دو  درباره  کرد:  بیان 
الزم انجام شده و اختصاص سهم دو درصد حکم 
مقام معظم رهبری  و  خمینی)ره(  امام  حضرت 
را بررسی  است و قرار شده وزارت معادن اسناد 
نمایند.  واریز  را  طبس  سهم  و  کنند  محاسبه  و 
وجود  به  توجه  با  کرد:  عنوان  طالیی مقدم ظهر 
معادن غنی زغال سنگ در این شهرستان، طبس 
باید به عسلویه زغال سنگ ایران تبدیل شود.  وی 
افزود:  و  دانست  مهم  را  استان  در  طبس  نقش 
خراسان  پیشرفت  راه  به شهرستان طبس  توجه 
استان  با همکاری  جنوبی است و سعی می شود 
اقدامات مناسبی در سطح شهرستان انجام پذیرد.

۳۵ کاروان پیاده استان
راهی مشهد مقدس شدند

تبلیغات  دینی  های  تشکل  مسئول  مهر- 
اسالمی از اعزام بیش از 35 کاروان پیاده از استان 
به مشهد مقدس خبر داد. حجت االسالم رضایی 
از این تعداد دو کاروان از شهرستان  اظهار کرد: 
سه  و  قاین  شهرستان  از  کاروان   10 سربیشه، 
کاروان از شهرستان سرایان بوده اند. وی افزود: 
بشرویه،  شهرستان  از  کاروان  هفت  همچنین 
از  بیرجند، دو کاروان  از شهرستان  شش کاروان 
شهرستان خضری، دو کاروان از شهرستان زیرکوه 
و سه کاروان از شهرستان فردوس اعزام شده اند.

کاهش 8 درصدی
شیوع تنبلی چشم در استان

بهزیستی  پیشگیری  توسعه  امور  معاون  ایرنا - 
به کاهش هشت درصدی شیوع آمبلیوپی ) تنبلی 
چشم( در 10 سال گذشته در استان اشاره کرد و 
درصد  از 9.1  استان  در  بیماری  این  شیوع  افزود: 
درسال ۸4، به 1.1 درصد در سال 94 کاهش یافت.

در  معدنی  صنایع  و  معادن  امور  معاون  مالئی- 
تمام  کرد:  عنوان  تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان 
با  فقره   463 استان  معادن  بهره برداری  پروانه های 
ذخیره قطعی 2 میلیارد و 145میلیون 14۸ هزار و ۸35 
تن  است که تاکنون برای 9 هزار و 969 نفر اشتغال 
زایی داشته است و سالیانه 12میلیون و 362 هزار و 

504 تن استخراج از این معادن صورت می گیرد.
محمد ساالری در گفتگو با آوا عنوان کرد: از ابتدای 
سال تا ابتدای آبان 26 فقره پروانه اکتشاف،17 فقره 
گواهینامه کشف و 23 فقره پروانه بهره برداری معدنی 
جدید در تمام شهرستان های استان صادر شده است.

222پروانه معتبر اکتشاف معدنی
را  استان  معتبر  اکتشاف  پروانه های  تمام  تعداد  وی 
222 فقره دانست و افزود: در این مدت  17 گواهینامه 
کشف صادر که ذخیره قطعی معادن 9 میلیون و 935 
هزارتن و ذخیره احتمالی 2 میلیون و 570 هزارتن است 
که هزینه عملیات آن 23هزار و36۸ میلیون ریال است. 
ساالری با بیان اینکه به احتساب این پروانه های کشف، 
تعداد تمام گواهینامه های معتبر استان 141 فقره با ذخیره 
قطعی 292میلیون و 452 هزار و 900 تن، ذخیره احتمالی 
یک میلیون و 955 هزار و 764 تن اعالم شده که هزینه 
عملیات این معادن 154هزار و 359 میلیون ریال است. به 
گفته وی 23 پروانه  بهره برداری معدنی صادر در هفت ماه 
گذشته با ذخیره قطعی 34۸ میلیون و 74۸ هزار و 300 
تن و استخراج اسمی سالیانه 1 میلیون و 119هزار و 433 
تن برآورد شده است.ساالری بیان کرد: این پروانه ها با 
سرمایه گذاری 5 میلیون و 45 هزار و 112میلیون ریال 

اشتغال 1300 نفر منجر شده است.

اداری  سایت  شهروندان  است  مدتی  حسینی- 
هستند  محل  آن  در  سبز  فضای  متقاضی  بیرجند 
در  پیامک  به صورت  چه  را  خود  درخواست  این  و  
مطرح  شهر  شورای  از  درخواست  چه  و  مطبوعات 
مدیرعامل  انصاری  موضوع  همین  پی  در  کنند.  می 
آوا  با  گو  و  گفت  در  شهرداري  سبز  فضاي  سازمان 
عنوان کرد: ایجاد فضای سبز در منطقه سایت اداری 
در بودجه امسال دیده شده بود که به دلیل مناسب 
انجام  کاری  نتوانستیم  شهرداری  مالی  وضع  نبودن 
دهیم. وی با بیان اینکه زمین پشت بیمارستان میالد 
با کاربری فضای سبز در نظر گرفته شده است ادامه 
داد: با تحویل این زمین به بیمارستان قرار شد تا خود 

آن ها برای ایجاد فضای سبز اقدام کنند.
انصاری به چند قطعه زمین دیگری که در سایت 
اداری برای ایجاد فضای سبز برنامه ریزی شده است 
اشاره کرد و افزود: به محض اینکه بودجه به اندازی 
برسد، کار  ما  به دست  اعتباری  بگیرد و  تعلق  کافی 

اولویت دستور  این موضوع در  شروع خواهد شد که 
کار ما نیز قرار دارد. وی با بیان اینکه سرانه فضای 
پایین  مهرشهر  و  اداری  سایت  نقطه  دو  در  سبز 
این  روی  ما  تمرکز  تمام  امسال  کرد:  اضافه  است 
با  دو قسمت بود که خوشبختانه کار در شمال شهر 
ایجاد درخت کاری در بلوارها و پارک سازی آغاز شد 

و در سال های آتی نیز بیشتر خواهد شد.
مدیرعامل سازمان فضاي سبز شهرداري به فرآیند 
زیبا سازی پارک های قدیمی، فضاهای سبز شهر و 
و  کرد  اشاره  شده  آغاز  است  سال  چند  که  میادین 
ابراز امیدواری کرد: تا نوروز سال 96 کار زیباسازی 
عبادی  مانند شهدای  میادین شهر  و  ها  بلوار  برخی 
بر  همچین  انصاری  برسد.  پایان  به  آزادی  میدان  و 
آفت زدایی درختان شهر که هر ساله انجام می شود 
تاکید و عنوان کرد: امسال نیز این کار هم به صورت 
بیولوژیک و هم با سموم شیمیایی با کمترین ضرر در 

برنامه های حفظ و نگهداری انجام می شود.

ایرنا- رئیس سازمان بازارچه های مرزی 
استان گفت: قفل بازارچه های مرزی یزدان، 
دوکوهانه و گلورده استان که فعالیت آن ها 
یک  صورت  به   1393 سال  ماه  بهمن  از 
شد  متوقف  افغانستان  دولت  توسط  جانبه 
به زودی گشوده می شود. محمدرضا فخر، 
های  بازارچه  مجدد  بازگشایی  کرد:  عنوان 
دو  در  را  بازرگانی  و  اقتصادی  رونق  مرزی 
سوی مرز به همراه دارد و نقش موثری در 
راستای تحقق اقتصاد مقاومتی ایفا می کند.

نبود ماموران گمرگی افغان یکی از
دالیل بسته بودن بازارچه هاست

گمرگی  ماموران  نبود  اینکه  بیان  با  وی 
افغانستان در آن سوی سه بازارچه یاد شده 
هاست،  بازارچه  بودن  بسته  دالیل  از  یکی 
افغانستان  اینکه  به  توجه  با  کرد:  اظهار 
امکان تامین ماموران گمرکی را نداشت یک 
جانبه تصمیم به توقف فعالیت های تجاری 
ادامه  وی  گرفت.  بازارچه  در  بازرگانی  و 
محدودیت  هیچگونه  ایران  جانب  از  داد: 
مرزها  مجدد  بازگشایی  درباره  معذوریتی  و 
وجود ندارد و تمامی زیرساخت ها به صورت 
ای  به گوشه  است. فخر  فراهم شده  کامل 

بازگشایی  زمینه  در  شده  انجام  اقدامات  از 
یادآور  و  کرد  اشاره  استان  های  بازارچه 
اشرف  امسال  خردادماه  که  سفری  در  شد: 
تهران  به  افغانستان  جمهوری  رئیس  غنی 
جمهوری  مطالبات  جزو  مهم  این  داشت 
ماه  سه  تا  داد  قول  وی  که  بود  اسالمی 
اقدام  ها  بازارچه  بازگشایی  به  نسبت  آینده 
کند اما هنوز محقق نشده است. وی، به سفر 
عبدا... عبدا... رئیس اجرایی دولت افغانستان 
سفر  این  در  افزود:  و  کرد  اشاره  چابهار  به 
جزو  استان  مرزی  های  بازارچه  بازگشایی 
مطالبات جمهوری اسالمی مطرح شد و وی 
اما  شود  اقدام  مهم  این  به  نسبت  داد  قول 

هنوز اقدامی صورت نگرفته است.
رئیس سازمان بازارچه های مرزی ادامه داد: 
مشترک  نشست  جلسه  دو  امسال  ماه  مرداد 
و  هرات  فراه،  مرزی  های  استان  استانداران 
نیمروز افغانستان با استانداران خراسان جنوبی، 
شمالی، رضوی و سیستان و بلوچستان برگزار 
شد که مجددا مطرح و در تفاهم نامه قید شد 
بازگشایی بازارچه ها جزو مطالبات جمهوری 

اسالمی باشد و مورد بررسی قرار بگیرد.
سفر  در  همچنین  داد:  ادامه  فخر 
تجارت  و  صنعت  وزیر  امسال  شهریورماه 

مجدد  بازگشایی  ایران،  به  افغانستان 
مصوبات  جزو  استان  مرزی  های  بازارچه 
جلسه مطرح شد تا در این زمینه کمیسیون 
و  بررسی شود  موجود  و مشکالت  تشکیل 
بازگشایی مجدد  تا  اعالم شود  ما  به  نتایج 

بازارچه های مرزی استان رقم بخورد.

بازارچه مرزی ماهیرود
برترین بازارچه کشور از لحاظ عملکرد
با  مرزی  های  بازارچه  سازمان  رئیس 
استان  ماهیرود  بازارچه  امروزه  اینکه  بیان 
در  اکنون  شد:  یادآور  است،  ملی  برند  یک 
کشور این بازارچه به عنوان یک مرز معتبر 
و بازارچه فعال مطرح است. فخر افزود: سال 

94 مرز ماهیرود برترین بازارچه مرزی کشور 
از لحاظ عملکرد بوده است.

های  فعالیت  همچنین  داد:  ادامه  فخر 
اقتصادی در بازارچه ماهیرود سبب شده پنج 
در  غیرمستقیم  صورت  به  شغل  هزار   6 تا 

استان و خارج از استان ایجاد شود.

تردد روزانه 350 دستگاه کامیون
در بازارچه ماهیرود

رئیس سازمان بازارچه های مرزی استان 
تا   300 روزانه  متوسط  طور  به  کرد:  اظهار 
ماهیرود  بازارچه  در  کامیون  دستگاه   350
به  بارگیری  از  بعد  و  شوند  می  پذیرش 
مقاصدشان حرکت می کنند. فخر به اجرای 

خاطر  به  ماهیرود  بازارچه  توسعه  طرح 
افزایش حجم عملیات اشاره کرد و افزود: تا 
یکماه آینده توان عملیاتی ما در این بازارچه 

70 درصد افزایش خواهد یافت.
وی درباره بیکاری کارگران ایرانی که در 
سال  گفت:  بود  مشهود  ها  مرز  در  گذشته 
های گذشته نسبت توزیع کار بین کارگران 
و  افغان  کارگر  به یک) هشت گروه  هشت 
یک گروه ایرانی( بود که یکی از دالیل آن 
کمبود کارگر ایرانی بود اما اکنون به صورت 
تدریجی 2 به یک شد و به زودی به نسبت 

مساوی تقسیم می شود.

صادرات 400 میلیون دالری کاال
 توسط بازارچه های مرزی استان

در  امسال  ماهه  هفت  در  افزود:  فخر 
 395 و  هزار   696 و  میلیون   400 مجموع 
استان صادر  بازارچه های  توسط  کاال  دالر 
شد. فخر ادامه داد: از این میزان صادرات 31 
میلیون و 760 هزار و 564 دالر مربوط به 
بازارچه مرزی ماهیرود بوده است. وی گفت: 
لحاظ  از  صادرات  میزان  شده  یاد  مدت  در 
ارزش دالری در مقایسه با مدت مشابه سال 

قبل 113 درصد رشد داشته است.

اشتغال  زایی 9 هزار و 969 نفر
در 463 معدن استان

فضای سبز سایت اداری
در اولویت دستور کار شهرداری بیرجند

 قفل بازارچه های مرزی باز می شود

مالئی ، امین جم- آیتی نماینده سابق 
مردم بیرجند در مجلس ششم، طرح انتقال آب 
از تاجیکستان را اجرایی دانست و عنوان کرد: 
سرمایه گذار چینی آمادگی دارد که طرح یا به 
صورت قرار داد های  bot یا ipcf انجام دهد 

اما فقط باید دولت حمایت و ضمانت کند.
بیرجند  مردم  سابق  نماینده  آیتی  مهدی 
در مجلس ششم در گفتگو با آوا بیان کرد: 
عبور کریدور شمال به جنوب، باید از آسیای 
میانه باشد. وی با اشاره به اینکه این مسیر 
از سرخس به شرق ایران، چابهار و آب های 
بحث  چهار  در  افزود:  کند،  عبور  باید  آزاد 
اجتماعی  و  اقتصادی  سیاسی،  فرهنگی، 

کریدور شمال جنوب معنا پیدا می کند.
اشاره  این کریدور  ویژگی های  به  آیتی   
رونق  و  توریست  ورود  داد:  ادامه  و  کرد 
تجارت از شمال، ایجاد مناطق آزاد و صنعت، 

رونق معادن استان خواهد بود.
شمال  کریدور  اندازی  راه  وی  گفته  به 
شامل  را  کشور  شرق  استان   12 جنوب  به 
تهدید  در  ها  استان  این  همه  که  شود  می 

خشکسالی، قاچاق، بیکاری و اعتیاد هستند.

کریدور شمال به جنوب
موجب توسعه و عمران شرق کشور

آیتی ایجاد کریدور شمال به جنوب را ملی 
و بین المللی دانست به نوعی که توسعه و 
وی  شود.  می  شامل  را  کشور  چند  عمران 
آسیای  هایی  کشور  مسئوالن  کرد:  عنوان 
و  هندوستان  پاکستان،  افغانستان،  میانه، 
چین باید با ایران پروتکل امضا کنند. وی با 
اشاره به اهمیت این مسیر که سرمایه های 
گیرد،  می  بر  در  گاز  و  نفت  مانند:  را  ملی 
بیان کرد: اتصال کشور ها با یکدیگر موجب 
بزرگ ورزشی،  رویداد های  و  رابط دوستی 

فرهنگی و هنری خواهد شد.

اتوبان صنعت ، معدن و تجارت
اتوبان  را  جنوب  به  شمال  کریدور  آیتی 
صنعت، معدن و تجارت دانست و تاکید کرد: 
مجلس،  نمایندگان  استاندار،  که  زمانی  تا 
کار  و  استان  جمعه  ائمه  فقیه،  ولی  نماینده 

نیست.  حل  قابل  مسئله  نکنند  کارشناسی 
وی ادامه داد: به اعتقاد من ایجاد این مسیر 
بیاید  بیرون  بازی  کاغذ  ریل  روی  از  باید 
سابق  نماینده  این  باشد.  داشته  پیشرفت  تا 
مجلس به همکاری دولت و مجلس اشاره و 
تاکید کرد: مردم هم باید به صورت استانی 
چالش  به  را  مجلس  و  دولت  ای  منطقه  و 

بکشند و مطالبه گری کنند.

ماموریت سازمان ملل
رفع محرومیت است 

آیتی به وظیفه سازمان ملل اشاره و عنوان 
سازمان  و  مجمع  چندین  ملل  سازمان  کرد: 
بزرگ دارد که این ماموریتشان رفع محرومیت 
این  از  تاکنون  ما  که  است  خاص  مناطق 
دانش،  چون  نکردیم  استفاده  هرگز  امتیازات 

ارتباط بین المللی و جهانی آن را نداشتیم.
و  استان  اخیر  های  خشکسالی  به  وی 
طرح  برای  افزود:  و  یادآورشد  آب  بحران 
“شمیم  موسسه  مجلس  در  آب  انتقال 
از  را  آب  که  است  شده  تاسیس  کوثررضا” 
تاجیکستان به بیرجند انتقال دهد. آیتی افزود: 
فاز اول انتقال این خط لوله هزار کیلومتر و 
سه خط لوله به قطر 2.5  متربا مبلغ حدود 6 

میلیارد یورو تعیین شده که از  فاینانس کشور 
چین با دو مشاور ایرانی انتخاب شده است.

دولت حمایت نمی کند
عنوان  بیرجند  سابق  مجلس  نماینده  این 
کرد: ما به صورت هیئت پارلمانی به کشور 
تاجیکستان رفتیم در این سفر با “ امام علی 
رحمان” رئیس جمهور، رئیس هردومجلس، 
وزیر کشاورزی، وزیر نیرو این کشور مالقات 

کردیم و تفاهم نامه ای هم منعقد شد.
وی بیان کرد: این طرح تفاهم نامه دارد 
اما دولت قبل و دولت فعلی حمایت نکرد و 

این موسسه و طرح روی کاغذ مانده است.
از  آب  انتقال  طرح  کرد:  عنوان  آیتی 
از  یکی  جنوبی  خراسان  به  تاجیکستان 
بزرگترین طرح های ملی و بین المللی است 
که همین االن فاز اول آن آماده است ولی 
دولت حمایت نمی کند چون از وارد شدن به 

مسائل سیاسی آن هراس دارد.
یک  طرح   این  اول  فاز  در  افزود:  وی 
میلیارد و دویست میلیون متر مکعب آب به 
خراسان جنوبی می آید و فاز دوم ده میلیارد 
متر مکعب آب برای 12 استان خشک شده 

ایران در نظر گرفته شده است.

طرح انتقال آب از عمان
و خزر عملیاتی نیست

انتقال  به گفته وی من معتقدم که طرح 
عمان،عملی  دریای  و  خزر  دریاچه  از  آب 
نیست، این کار در زمان شاه هم عملی نبود 

و االن هم عملی نخواهد شد.
را  تاجیکستان  از  آب  انتقال  طرح  آیتی   
گذار  سرمایه  کرد:  عنوان  و  دانست  اجرایی 
صورت  به  رو  طرح  که  دارد  آمادگی  چینی 
قرار داد های  bot یا ipcf انجام دهد اما 

فقط باید دولت حمایت و ضمانت کند.
شمیم  موسسه  بودن  خیریه  به  وی 
کوثررضا اشاره کرد و گفت: ما هیچ سودی 
دستگاه  حمایت  با  و  بریم  نمی  کار  این  تو 
های مانند: قوه قضاییه ، وزارت امور خارجه 
این کار زود تر انجام می شود چون امنیت 

ما باالتر خواهد رفت.
باالی  کیفیت  به  مجلس  نماینده  این 
سود  پر  فروش  امکان  و  تاجیکستان  آب 
خلیج  حاشیه  عربی  های  کشور  به  آن 
عملیاتی  با  کرد:  تاکید  و  اشاره  فارس 
شدن این طرح می توانیم تمام هزینه خط 
لوله انتقال آب را تامین و سودی هم برای 

ایران را بدست آوریم.

انتقال آب از تاجیکستان
بازنگری طرحی قدیمی برای نجات 12 استان از بحران خشکسالی:

۰99۰۳۱89۱8۱ با تکنولوژی ضد چروک همراه با اتوی فرش      
۳ ۲ 4 ۵  ۰ ۰  ۱ 4   
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ابراهیمی: تیم مذاکره کننده بداند 
تحریم های جدید نقض برجام است

عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز گفت: 
روشن است که آمریکایی ها برای خوش خدمتی به 
صهیونیست ها دست به تحریم های جدید خواهند 
این مسئله  به  باید  زد و مسئوالن مذاکره کننده 
واقف باشند که این اقدام آنها نقض برجام است. 
ابراهیمی خاطرنشان کرد: مشکالت ما با آمریکا از 
طریق مذاکره قابل حل نیست، مذاکره با کشوری 

که به هیچ صراط مستقیمی نیست، اشتباه است.

طرح گزینه های فرعی به جای روحانی
 در انتخابات آتی ، حرکتی انحرافی است

اسالمی  شورای  مجلس  امید  فراکسیون  عضو 
جریان  اجماعی  گزینه  روحانی  آقای  گفت: 
اصالحات است و اینکه گزینه های فرعی را در کنار 
ایشان از طرف جریان اصالحات مطرح می کنند، 
حرکتی انحرافی بوده و صدای رسایی هم نیست.  
محمدرضا بادامچی در خصوص عملکرد روحانی 
نیز گفت: وضعیت اقتصادی و معیشتی جزو اولویت 
اول دولت است و آقای روحانی هم با هوشمندی 
رأس  در  را  معیشت  مسئله   92 سال  در  کامل 

برنامه های خود مطرح کرد.

لطفا برای ما روشن فرمایید
 حاکم استاندار است یا امام جمعه؟ 

انتشار  با  اسالمی  شورای  مجلس  رئیس  نایب 
سخنرانی  لغو  جمهور،  رئیس  به  خطاب  نامه ای 
 خود در مشهد را داعش گونه توصیف کرد و گفت :
این وضعیت زیبنده دولت یازدهم نیست. در نامه 
علی مطهری آمده است : برنامه سخنرانی اینجانب 
ارتباط این  در مشهد به دستور دادستان لغو شد. 
امام جمعه برای من  با دادستان و احیانا  موضوع 
روشن نیست. لطفا برای ما روشن فرمایید حاکم 
در استان خراسان رضوی استاندار است یا دادستان 
و امام جمعه؟ نیروی انتظامی تحت فرمان استاندار 
این  یا دادستان؟ و اساسا ورود دادستان در  است 

گونه موارد بر چه اساسی است؟

هاشمی با طرح ادعای اجازه رهبری 
برای مرخصی مهدی کار اشتباهی کرد

با اشاره به این  نماینده مردم فریمان در مجلس 
که بعضی افراد ناتوانی خود را در حوزه های اداری 
و اجرایی منتسب به مقام معظم رهبری می کنند، 
کسب  ادعای  طرح  با  رفسنجانی  هاشمی  گفت: 
کار  فرزندش  مرخصی  برای  رهبری  از  اجازه 
اشتباهی کرده است. قاضی زاده هاشمی افزود: با 
است  شده  تکذیب  اظهارات  این  اینکه  به  توجه 
موضوع  این  که  دارد  تعجب  برای من هم جای 

مرتبا در فضای کشور تکرار می شود.
 پاییز فصل برگ ریزان، روستای خرو شهرستان طبس     عکس: سجاد نجفیعکس روز 

احمدی نژاِد ما خیلی بهتر از ترامپ بود 
زیرا نگفت دور ایران دیوار می کشم

راه  نقشه  خصوص  در  موسویان  سیدحسین 
برقراری در خصوص روابط پایدار و جامع ایران و 
اروپا بعد از برجام و ترامپ اظهار داشت: کسینجر 
 وزیر خارجه پیشین آمریکا اخیرا گفته هیچ کسی 
بود.  ترامپ چه خواهد  نمی داند سیاست خارجی 
وی همچنین از تعبیر ›انقالب‹ در مورد انتخابات 
اخیر آمریکا استفاده کرده است. جراید معتبر آمریکا 
هم ترامپ را احمدی نژاد آمریکا خوانده اند. این 
اینکه سیاست  افزود:  ایران  پیشین  کننده  مذاکره 
خارجی ترامپ مشخص نیست، حرف درستی است 
اما آقای احمدی نژاد ما خیلی بهتر از ترامپ بود 
زیرا او هیچ وقت نگفت که من مسیحیان یا یهودی 
ها را از ایران بیرون می کنم و دور مرزهای ایران 
دیوار می کشم با وجودی که چند همسایه ما به 

نوعی گرفتار جنگ داخلی هستند.

به کسی چک سفید امضا نداده ایم

برای  حزب  این  گفت:  ساالری  مردم  کل  دبیر 
کاندیدا   1500 روستا  و  شهر  شورای  انتخابات 
دارد. کواکبیان تأکید کرد: اگر در داخل حزب و یا 
بیرون حزب اصالح طلبی بخواهد برای سال 96 
کاندیدا شود، وی را مورد توجه قرار می دهیم، چرا 

که ما به سهولت چک سفید امضا نداده ایم.

نتانیاهو : ترامپ به جای تالش برای ابطال 
برجام، رویکردهای سخت گیرانه تر بگیرد!

شبکه خبری بلومبرگ از قول برخی منابع خبری 
آشکار کرده که نتانیاهو قرار است در دیدار آتی 
با ترامپ از او بخواهد به جای تالش برای ابطال 
ایران  برجام، رویکردهای سخت گیرانه تری علیه 
می گوید  »بلومبرگ«  استناد  مورد  مقام  بگیرد. 
تحریم های  وضع  احتمااًل  رویکردی  چنین 
شدیدتر علیه برنامه موشکی ایران و تالش های 
در  ایران  سیاست های  با  مقابله  برای  بیشتری 

سوریه را شامل خواهد شد. 

تمدید تحریم ها نقض برجام است

نماینده مردم مشهد در مجلس با تاکید بر این که 
تمدید تحریم ها نقض برجام است خطاب به تیم 
فورا  باید  اتمی  انرژی  سازمان  گفت:  ای  هسته 
سانتریفیوژهای غیرفعال را فعال کرده و وضعیت 
سازمان  از  انتظار  برگرداند.  اول  حالت  به  را 
برنامه ریزی  یک  با  که  است  این  اتمی  انرژی 
وضعیت  و  کند  جبران  را  عقب افتادگی ها  جدید 
را به حالت قبل از برجام و به مرور جلوتر از آن 
پایبندی طرفین  افزود:  پژمان فر  کند.  تبدیل  نیز 
نباشد  تعهد  وقتی  لذا  می دهد،  اعتبار  قرارداد  به 
نیز  برجام  در  می رود،  بین  از  قرارداد  آن  اعتبار 

آمریکا بارها  نقض عهد کرده است.

فعال »روحانی« گزینه اصالح  طلبان برای ۹۶ است

و عضو  اردکان  اصالح طلب  نماینده  تابش،  محمدرضا 
که  پرسش  این  به  پاسخ  در  مجلس  امید  فراکسیون 
حسن  جمهوری  ریاست  انتخابات  برای  شما  گزینه 
روحانی است یا خیر گفت: فعال گزینه ما آقای روحانی 
است چرا که عملکرد وی در سیاست  داخلی و خارجی 
قابل قبول بوده و توقعات و انتظارات نیز شاید در ید قدرت ایشان نبوده، اما 

ممکن است وقتی وارد مصادیق شویم گزینه های دیگری نیز مطرح شود.

سال ۹۲  خودمان هم  را نقض می کردیم ؛ روحانی شانس حمایت اصولگرایان را ندارد
 

جمهوری  ریاست  انتخابات  در  اصولگرا  جریان  انتخاباتی  راهبرد  خصوص  در  الدینی  میرتاج  محمدرضا  والمسلمین  االسالم  حجت 
اردبیهشت سال آینده با بیان اینکه وحدت در دو جهت مورد قبول همه طیف های جریان اصولگرایان است، گفت: این وحدت هم در 
دور  انتخابات  در  اینکه  بیان  با  نماینده سابق مجلس  این  است.  اصولگرایی  نظر جریان  مد  کاندیدا  و هم وحدت  گفتمان  جهت وحدت 
قبل ریاست جمهوری این دو رکن را نداشتیم و کاندیداهای اصولگرایان یکدیگر را نقض می کردند، خاطر نشان کرد: مثال در انتخابات 

سال 92 آقای والیتی در مناظره ها آقای جلیلی را نقض می کرد و می گفت شما در مذاکرات عملکرد درستی نداشتید. وی در خصوص احتمال انتخاب روحانی به 
عنوان کاندیدای اصولگرایان نیز گفت: روحانی چنین شانسی ندارد که کاندیدای اصولگرایان باشد. در گفت و گوهایی که بین طیف های مختلف اصولگرا شده این 

نظر مطرح شده و می دانم که آنها هم چنین نظری ندارند. جریان اصولگرایی حتما کاندیدای مستقل خواهد داشت. 

مذاکره کنندگان هسته ای به جمع دلواپسان پیوسته اند

کنندگان  مذاکره  اینکه  بیان  با  مجلس  سابق  نماینده 
هسته ای به جمع دلواپسان پیوسته اند، گفت: دولتمردان 
باید از پیروزی ترامپ نگران باشند؛ زیرا وی می گوید من 
الزامی برای اجرای برجام ندارم. طال گفت: یک جریان 
خاص سیاسی در کشور با شعارهایی که داد رای مردم 
را به سمت خود جلب کرد اما امروز باید پاسخ بدهند با شعارهایی که سر دادند 

به چه دستاوردی رسیدند. آیا شغل ایجاد کردند؟ آیا چرخ صنعت را چرخاندند؟ 

مجلس  اصولگرایان  فراکسیون  رئیس 
برای  اصولگرایان  هنوز  گفت:  نهم 
انتخابات سال 96 به کاندیدای مشخصی 

نرسیده اند. 
مجمع  عضو  عادل  حداد  غالمعلی 
برنامه  درباره  نظام  مصلحت  تشخیص 
اصولگرایان برای دوازدهمین دور ریاست 
اظهار  خبرنگاران  جمع  در  جمهوری 
داشت: نتیجه کارهایی که این روزها در 
حال صورت گرفتن است انتخاباتی پرشور 
و رقابتی که همه سلیقه ها بتوانند در آن 
شرکت کنند، این خود اهمیت دارد. هنوز 
هیچ شخص خاصی از سوی اصولگرایان 
برای انتخابات ریاست جمهوری مشخص 

نشده است.
حمایت  درباره  مجلس  اسبق  رئیس 

در  روحانی  از حسن  اصولگرایان  برخی 
و  آزاد هستند  افراد  نیز گفت:   96 سال 

این احتمال همیشه وجود دارد اما فعال 
به  معطوف  اصولگرایان،  تالش   جهت 

به  رسیدن  و  اصولگرایان  بین  وحدت 
فردی واحد است.

که  پرسش  این  به  پاسخ  در  حدادعادل 
آیا ممکن است از الگوی سال 94 برای 

آیا شما  یا خیر و  سال 96 استفاده کنید 
الگوی اصولگرایان برای انتخابات مجلس 
را موفق می دانستید، گفت: بله ما آن الگو 
را موفق می دانستیم و یک دلیل موفقیت 
فهرست  در  که  افرادی  است  این  آن، 
اصولگرایان بودند بعضا بیش از دو برابر 
نوبت قبل رای آوردند و فاصله رای 30 
زیادی  فاصله  اول  نفره   30 با  دوم  نفره 
نتیجه  را  این  ما  و  بود  طبیعی  و  نبود 
وحدت می دانیم. وی در پاسخ به پرسش 
دیگری مبنی براینکه در آغاز مجلس دهم 
برخی ها گفتند که مجلس دهم اصولگرا 
پیشنهادی  وزرای  به  رای  در  اما  است 
شرایط به گونه دیگری شد، اظهار داشت: 
و  باال  از  را  مجلس  یک  بودن  اصولگرا 

پایین شدن رای نمی توان ارزیابی کرد.

اصولگرایان هنوز به گزینه  مشخصی برای کاندیداتوری نرسیده اند
حداد عادل: احتمال حمایت برخی از اصولگرایان از روحانی وجود دارد

جناب سروان عبدالحسین حاجی زاده
با کمال تاسف درگذشت پدر گرامی تان

 شادروان کربالیی غالمرضا حاجی زاده 
را تسلیت عرض نموده، امیدواریم از شفاعت سید و ساالر شهیدان بهره مند گردد

                   صبر و اجر بازماندگان را نیز مسئلت داریم.

شرکت مرکزی کارگزاران زیارتی - دفاتر و شرکت های زیارتی استان

مزروعی  زمین  قطعه  یک 
ششدانگ به متراژ 21 هزار 
تک  مالکیت  سند  با  متر 

برگی واقع در دشت بجد 
این  رسد.  می  فروش  به 
زمین در حاشیه جاده اصلی 
آب  جوی  به  و  شده  واقع 

متصل می باشد. 

09151603407

آگهـی مزایـده
تعاونی مصرف کارکنان دولت  اتحادیه 
تعداد  دارد:  نظر  در  جنوبی  خراسان 
دو  جایگاه  محل  در  تجاری  واحدهای 
منظوره واقع در جاده بیرجند - مشهد 
)سه راهی اسدیه( را به اجاره واگذار نماید. 
متقاضیان تا تاریخ 95/9/9 پیشنهادات 
خود را به دفتر اتحادیه واقع در غفاری 
بلوار شهید آوینی، پامچال 1، پالک 41 

اتحادیه کارکنان دولت ارائه نمایند.

اتحادیه تعاونی های مصرف 
کارکنان دولت خراسان جنوبی

پوشاک دادرس
)  اجناس جدید زمستانی رسید(

 ارائه دهنده:
انواع مانتو ، پالتو 

کت و شلوار مردانه و زنانه 
و عرضه انواع لوازم آرایشی 

با خرید از  این فروشگاه لوازم آرایشی 
خود را به عنوان هدیه دریافت کنید.

آدرس: جمهوری اسالمی 8- بازار نو 
پوشاک دادرس

32220655

قابل توجه همکاران محترم عکاس
چهارمین همایش عکاس موفق با حضور اساتید برجسته ایران 
و حمایت انجمن عکاسان اکران روزهای چهارم و پنجم آذر ماه 

توسط شرکت  zeus  در تهران برگزار می گردد
 CD از عالقه مندان به شرکت دعوت می شود برای دریافت 
 و کارت تخفیف  10 درصدی به اتحادیه مراجعه فرمایند. 

اتحادیه عکاسان وچاپخانه داران مرکز استان خراسان جنوبی


