
روزنامه صبح استان  شنبه  13  آذر  1395     3  ربیع االول 1438      3  دسامبر  2016      سال بیستم       شماره  3662

سرمقاله

نهبندان؛ 
شهر گنجینه های پنهان

* هرم پور

 جنوبی ترین شهرستان خراسان جنوبی، شهری 
دیرینه پای بامردمی خونگرم، شجاع، سختکوش 
چند  حضور  توفیق  دلیل  به  است.  پراستعداد  و 
بکاربردن کلمات  این شهر عزیز، در  ام در  ساله 
و  دقیق  انتخاب  و  تعصب  به  قائل  توصیفات،  و 
مصداقی هستم و بنابراین باز هم با تأکید دوباره، 
شجاع،  خونگرم،  مردم  با  شهرستانی  را  نهبندان 

سخت کوش و پراستعداد می خوانم.
کشور  با  کیلومتری  چندصد  مرزی  در  شهری 
پرچالش افغانستان و همجوار با استانهای سیستان 
برایش  که  کویر  پهناور  دریای  و  بلوچستان،  و 
همسایه ای به نام کرمان جور کرده است. مردم 
این شهرستان که اکثر آنان فارس و شیعیانی اهل 
و  تنش  بدون هیچگونه  بیتی هستند، سالهاست 
و  طوایف  از  اهل سنت  برادران  کنار  در  تعصبی 
و  برادری  به  فارس،  و  بلوچ  مختلف  های  تیره 

مودت روزگار می گذرانند.
در همه این سالها آنچه بر پیکره ی زخم خورده 
محرومیت  از  امتزاجی  نشسته،  محروم  این شهر 
های اقتصادی، فرهنگی و آموزشی در کنار تحمیل 
مشکالت امنیتی و اجتماعی حاصل از مرزنشینی و 
همجواری با کویر پهناور کرمان و استان سیستان 
و بلوچستان بوده است؛ و هم این بوده که در کنار 
های  انگاری  سهل  و  ها  توجهی  بی  ها،  غفلت 
برخی مسؤولین، بختک سیاه و بدشگون اعتیاد و 
موادمخدر، بر  زندگی تعدادی از خانواده های این 
شهرستان به ویژه در مناطق روستایی و مرزی اش 

چمبره زده است.   ) ادامه سرمقاله در صفحه ۲ ( 

رئیس جمهور : 
اینقدر مردم را آزار ندهیم؛ مردم 

می دانند ماه عزاداری و شادی چه کنند

امام جمعه موقت تهران :
مسئوالن درباره حقوق های نجومی

دست روی دست گذاشته اند

وزیر سابق ارشاد  :
خبری از تحقق وعده های سرخرمن 

دولت برای قیمت دالر نیست
 صفحه ۲ صفحه ۲ صفحه ۲

فرمانده سپاه انصار الرضا )ع(  :
مسئوالن نسبت به نتایج برجام

با ملت صداقت داشته باشند
 صفحه ۷

 پیش بینی های الزم را برای تمدید تحریم های ایران کرده ایم اما اکنون اعالم نمی کنیم / برای رد کردن پیرمرد از خیابان احساس وظیفه نمی کند  اما برای رئیس جمهور شدن چرا! / خرازی : موتلفه و جامعه روحانیت مبارز  چاره ای جز انتخاب روحانی ندارند /  الریجانی: برنامه ای برای حضور در  انتخابات ریاست جمهوری ندارم / صفحه ۲

هدر رفت آب به طول 1100 کیلومتر
مدیرعامل آب و فاضالب روستایی 
با تاکید بر ضرورت اصالح شبکه

در گفتگو با آوا  خبر داد: 

نصب یک سوم تجهیزات 
مرکز ناباروری استان

از  بیماری های خاص استان  مسئول مرکز جامع 
خریداری و نصب یک سوم تجهیزات مرکز ناباروری 

خراسان جنوبی با هزینه ... ) مشروح خبر در صفحه ۷ (

بانوی کر و اللی که گلیم هایش 
حرف های زیادی برای گفتن دارد
صفحه 4

ترک های عمیق 
خشکسالی
 بر چهره خراسان جنوبی
جمصفحه 3

ن 
 امی

س :
عک

همکاران محترم  جناب آقای حاج غالمحسین فرزین
جناب آقای حاج سید علی خیریه
جناب آقای مهندس پویا لطفی

با ابراز همدردی و تاسف و تسلیم در برابر مشیت الهی درگذشت ناگهانی عزیزتان

 مرحوم حمیدرضا لطفی را حضور شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده، از درگاه 
خداوند منان برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل و برای آن عزیز از دست رفته غفران الهی مسئلت داریم.

هیئت مدیره و پرسنل شرکت مجتمع تولیدی مرغ مادر جنوب خراسان
 هیئت مدیره و پرسنل شرکت دامپروری و کشاورزی ستاره کیان بیرجند

 مجمع خیرین مدرسه ساز

خاندان محترم ولی پور مطلق
با ابراز همدردی و تاسف و تسلیم در برابر مشیت الهی درگذشت

 مرحومه عصمت نعیمی )همسر آقای علیرضا ولی پور مطلق(
 را تسلیت عرض می نماییم، از درگاه خداوند منان برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل

 و برای آن عزیز از دست رفته غفران الهی مسئلت داریم.

شرکت مجتمع تولیدی مرغ مادر جنوب خراسان

شرکت دامپروری و کشاورزی ستاره کیان بیرجند

)هوالباقی(
با نهایت تاسف و تاثر درگذشت همسری مهربان و پدری عزیز

 شادروان حمیدرضا لطفی
  در مشهد مقدس و در روز شهادت امام هشتم)ع( را به اطالع 

سروران گرامی می رساند
 به همین منظور جلسه ترحیمی یکشنبه 95/9/14 از ساعت 14 الی 15 
در محل هیئت ابوالفضلی )مصلی( برگزار می گردد، تشریف فرمایی شما عزیزان موجب شادی روح آن 

مرحوم و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود.

با تشکرخانواده های: لطفی ، دانشگر، فرزین ، فاطمی ،  خیریه ، ذوالفقاری

آگهی مزایده امالک  شرکت تعاونی چند منظوره عام شاهد بیرجند )مرحله دوم(
شرکت تعاونی چند منظوره عام شاهد بیرجند در نظر دارد: امالک مازاد بر نیاز خود واقع در استان خراسان 

جنوبی به شرح ذیل با  وضع موجود و با شرایط نقد و اقساط از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.
متقاضیان می توانند برای کسب اطالعات بیشتر، بازدید، دریافت برگ درخواست شرکت در مزایده به محل 
دفتر شرکت واقع در بیرجند، خیابان مدرس، بین مدرس 1۷ و 19 مراجعه نمایند. بازگشایی پاکت ها 
95/9/۲0 راس ساعت 9 صبح در محل ساختمان مدیریت شرکت خواهد بود. حضور شرکت کنندگان در 

جلسه بازگشایی بالمانع است.
توضیحات 

مبلغ سپرده شرکت در مزایده 5 درصد قیمت پایه مندرج در آگهی می باشد که می بایست به شماره حساب 
۲۲11/۷10/۷8363۷/1 بانک ایران زمین واریز گردد.

تلفن تماس: 09155623076 / 32214231 - 056

شماره ردیف
پرونده

مساحت شرح
عرصه 

)متر مربع(

مساحت 
اعیان

شرایط قیمت پایه
پرداخت

عرصه و اعیان 195/3
محل کارخانه  
لوله و پروفیل 

واقع در شهرک 
صنعتی بیرجند

40 درصد 13000511515/000/000/000
نقد مابقی 
اقساط 24 

ماهه

آگهی مزایده - مرحله اول
در راستای مصوبه مورخ 1395/5/4 مجمع عمومی عادی سالیانه، شرکت تعاونی عمرانی سجاد فرهنگیان بیرجند در نظر دارد: با عنایت به مجوز مجمع عمومی، ملک خود دارای 18 دربند مغازه تجاری در دو طبقه 
همکف و زیرزمین )به صورت پاساژ( و 15 واحد دفتر تجاری در 5 طبقه فوقانی آن، دارای 1۷ امتیاز آب، 1۷ امتیاز برق و 10 امتیاز گاز واقع در شهر بیرجند، خیابان مدرس 6 با مشخصات جدول ذیل را به صورت 
یکجا از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. متقاضیان محترم می توانند از تاریخ انتشار آگهی به مدت ۲0 روز )لغایت روز پنجشنبه 95/10/۲( از ملک بازدید نموده و فیش واریزی مبلغ تضمین به حساب شرکت 
 و قیمت پیشنهادی کتبی خود را به دفتر شرکت واقع در خیابان مدرس 6 تحویل نمایند. آخرین مهلت تحویل فرم های پیشنهادات و مدارک مورد نیاز شرکت در مزایده تا ساعت 1۲ روز پنجشنبه 95/10/۲ 

می باشد. زمان و مکان جلسه بررسی پیشنهادات توسط کمیسیون مزایده روز دوشنبه 95/10/6 ساعت 4 بعدازظهر در محل دفتر شرکت خواهد بود.

مبلغ تضمین )به ریال(تعداد واحد تجارینوع کاربری هر طبقهمتراژ اعیان هر طبقه به متر مربعشماره طبقهمتراژ عرصه به متر مربعردیف
1

331/75
9تجاری )پاساژ(331/75زیر زمین

5/000/000/000

9تجاری )پاساژ(331/75همکف2
3تجاری )دفتر تجاری(331/75طبقه 31
3تجاری )دفتر تجاری(331/75طبقه 42
3تجاری )دفتر تجاری(331/75طبقه 53
3تجاری )دفتر تجاری(331/75طبقه 64
3تجاری )دفتر تجاری(331/75طبقه 75

شرایط: 1- به پیشنهادات ناقص، مخدوش، مبهم، مشروط، واصله بعد از مهلت تعیین شده یا فاقد تضمین کافی شرکت در مزایده ترتیب اثر داده نخواهد شد. ۲- شرکت تعاونی در قبول یا رد کلیه پیشنهادات با 
رعایت صرفه و صالح اعضای شرکت تعاونی مختار خواهد بود. 3- هزینه درج آگهی و کلیه هزینه های نقل و انتقال اسناد برعهده برنده مزایده خواهد بود. 4- به میزان 30 درصد قیمت کل ملک فی المجلس از 
برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است طی دو قسط سه ماهه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید. در غیر این صورت مبلغ پرداختی اولیه به نفع شرکت ضبط و مزایده مجددا برگزار خواهد شد.

شماره تلفن شرکت برای کسب اطالعات بیشتر و مالحظه سند ملک مورد مزایده و سایر شرایط 3۲۲3۲4۷5 056- همراه مدیرعامل 09151603085
ساعات کاری دفتر شرکت: صبح ها از ساعت 8/30 الی 1۲ به استثنای پنجشنبه ها عصر روزهای شنبه و چهارشنبه : از ساعت 4 الی 6 بعدازظهر

هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت تعاونی عمرانی سجاد فرهنگیان بیرجند

حیدر موذن )نماینده رسمی هنر ماساژ ایرانیان و دانش یوگا( 
 سید عبدالحمید موحدی نایینی )مدیر مسئول مجله دانش یوگا( 

 مهندس سید علیرضا موحدی نایینی )مدیر عامل موسسه هنر ماساژ ایرانیان( 
 نجمه خوشباف ) مربی بین المللی یوگا(

جناب آقای دکتر محمد اسماعیل افضل پور
انتصاب بجا و شایسته جناب عالی به عنوان 

مدیر کل ورزش و جوانان استان خراسان جنوبی 

بسیار باعث مسرت و خشنودی ما شد
 از صمیم قلب انتصاب شما را تبریک و تهنیت عرض می نماییم.

همکار محترم سرکار خانم لطفی
خبر درگذشت پدر چنان سنگین و جانسوز است که به دشواری به 

باور می نشیند، ولی در برابر تقدیر پروردگار چاره ای جز تسلیم و رضا 
نیست، خداوند قرین رحمت شان فرماید.

مدیریت و کارکنان شرکت خدمات مسافرت هوایی 
و گردشگری پرتو شرق

سرکارخانم دکتر بی بی عصمت سرفرازی
معاون محترم هماهنگی امور اقتصادی و منابع انسانی استانداری

جناب آقای اسماعیل حسین پور
مشاور و مدیرکل محترم دفتر استاندار و روابط عمومی استانداری

انتصاب بجا و شایسته شما بزرگواران را تبریک عرض نموده 
و از خداوند توفیقات روز افزون تان را آرزومندیم.

شرکت سیمان باقران

بدینوسیله به اطالع می رساند: مراسم تشییع پیکر مرحوم

حاج ابراهیم مودی  )ابوی آقایان فریور( 
امروز شنبه 95/9/13 ساعت 14 الی 15 از محل سالن بهشت 
متقین »غسالخانه بیرجند« انجام می شود. ضمنا مراسم سوم آن 
روانشاد دوشنبه 95/9/15 از ساعت 14 الی 15 در محل مسجد امام 
حسین )ع( برگزار می شود، حضور سروران معظم موجب امتنان است. 

خانواده مرحوم

دومین سالگرد  درگذشت

 شادروان حاج سبحان میهن دوست
 را با ذکر فاتحه و صلواتی به روحش گرامی می داریم.

خانواده میهن دوست و سایر بستگان

 شرح در صفحه 7
مزایده معادن شرکت پویندگان سامان شرق

شرح در صفحه آخر

اصالح فرسودگی 30 درصدی شبکه
آب روستایی استان 280 میلیارد اعتبار می خواهد
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حسینی : خبری از تحقق وعده های 
سرخرمن دولت برای قیمت دالر نیست

از  خبری  اینکه  بیان  با  ارشاد  سابق  وزیر 
تحقق وعده های سرخرمن دولت برای قیمت 
به  که  مقدار  همین  دولت  نیست،گفت:  دالر 
حاشیه ها و سیاسی  کاری ها می پردازد به امور 
اتفاقات  بسا  چه  می  کرد،  توجه  مردم  واقعی 
و  دالر  نرخ  افزایش  به  اشاره  با  حسینی  می گرفت.  صورت  مثبتی 
رسیدن آن به 4 هزار تومان اظهار داشت: دولتمردان تاکنون تثبیت 
قیمت دالر را از دستاوردهای بزرگ خود می دانستند و حتی در هنگام 

امضای برجام، هواداران را ترغیب به جشن و پایکوبی  می کردند.

خرازی : موتلفه و جامعه روحانیت مبارز
 چاره ای جز انتخاب روحانی ندارند

ایرانیان  ندای  حزب  مرکزی  شورای  عضو 
آینده  انتخابات  گفت: ذهنی در اصولگرایان 
را مهندسی می کند؛ برای همین هم به نظر 
جمهوری،  ریاست  آینده  انتخابات  می رسد 
انتخابات پیچیده ای باشد. صادق خرازی، در 

مورد حمایت از روحانی میان گروه های اصولگرا عنوان کرد: برخی 
از آن ها قطعا برای انتخابات ریاست جمهوری به آقای روحانی روی 
خواهند آورد؛ مثل طیف روحانیت مبارز و بخشی از موتلفه که چاره 
و گزینه دیگری جز انتخاب آقای روحانی ندارند.

برای رد کردن پیرمرد از خیابان احساس وظیفه 
نمی کند  اما برای رئیس جمهور شدن چرا!

 عضو شورای مرکزی جبهه پیروان خط امام 
و رهبری از نهایی شدن لیست انتخاباتی این 
تشکل سیاسی برای انتخابات سال آینده در 
افزود:  غفوری فرد  داد.  خبر  آذرماه  اواسط 
کشورهای  و  داریم  که  مشکالتی  از   یکی 

دیگر ندارند این است که مردم ما بسیار زیاد احساس وظیفه شرعی 
می کنند! هیچ کس احساس وظیفه شرعی نمی کند که دست یک 
پیرمرد را بگیرد و به آن طرف خیابان ببرد، ولی برای نماینده شدن 

و رئیس جمهور شدن بسیاری احساس وظیفه شرعی می کنند .

 پیش بینی های الزم را برای تمدید تحریم های 
ایران کرده ایم اما اکنون اعالم نمی کنیم

رئیس سازمان انرژی اتمی در خصوص تمدید 
تحریم های ایران توسط آمریکا اظهار داشت: 
این قانون ) تحریم های 10 ساله( اکنون وجود 
دارد، اما رئیس جمهور آمریکا آن را ملغی اثر 
کرده است و فعال آثاری مترتب بر آن واقف 
نیست اما اگر دوباره عملیاتی و اجرایی شود، نقض صریح برجام است. 
صالحی درباره واکنش احتمالی ایران گفت: ایران ضرورتی بر علنی 
کردن آن )اقدامات متعاقب( مساله ندارد، ما پیش بینی های الزم را از 

قبل کرده ایم یعنی آمادگی خوبی داریم اما اعالم نمی کنیم 

 روحانی : اینقدر مردم را آزار ندهیم؛ مردم 
می دانند ماه عزاداری و شادی چه کنند

و  روحیه  با  اینکه  به  اشاره  با  جمهور  رئیس 
نشاط باال و نیز تالش مضاعف باید کشور را 
پیش ببریم گفت: بعضی ها به جای اینکه باران 
از  از زبانشان می بارد.  باشند، ممانعت  رحمت 
نظر آنان صبح تا شب همه چیز حرام است. 
چرا همه چیز را حرام می کنید. ما نباید مردم را آزار دهیم، ما باید کمک 
کنیم به مردم. مردم ما متدین هستند و می دانند ماه عزاداری و شادی 
باید چه کار کنند. روحانی با اشاره به اینکه با روحیه و نشاط باال باید 

کشور را پیش ببریم افزود : مردم باید به اشتغال خود امیدوار باشند.

 الریجانی: برنامه ای برای حضور در 
انتخابات ریاست جمهوری ندارم

دونالد  انتخاب  خصوص  در  مجلس  رئیس 
ترامپ  گفت: در حال حاضر قضاوت کاملی 
مباحث  وی  زیرا  نداریم  ترامپ  به  راجع 
کرده  مطرح  تبلیغات   زمان  در  را  مختلفی 
زمان  در  شعارها  این  هم  معموال  و  است 

ریاست جمهوری تفاوت خواهد داشت. الریجانی در خصوص برجام 
نز گفت : اگر طرف های برجام به تعهدات خود عمل کنند، ایران نیز 
همین مسیر را ادامه می دهد . وی در پاسخ به این سوال که آیا شما 
مایل به شرکت در انتخابات هستید یا خیر، گفت: من برنامه ای ندارم.

آیت اهلل موحدی کرمانی با اشاره به استفعای 
استعفای  گفت:  کشور،  راه آهن  مدیرعامل 
راه آهن کشور جای تعجب دارد،  مدیرعامل 
شما چرا استعفا دادید؟ اگر مقصرید که باید 
نیستید  مقصر  اگر  و  و محاکمه شوید  عزل 

چرا استعفا دادید؟! چرا به تقلید از بیگانگان 
می دهید؟  استعفا  حادثه ای  وقوع  محض  به 
گفته  قطار  دو  برخورد  حادثه  درباره  شنیدم 
شد همه مسافران بیمه بودند و جای نگرانی 

نیست، این هم سخن عجیبی است.
در  رهبری  معظم  مقام  اینکه  بیان  با  وی 
پیامی درباره برخورد دو قطار در سمنان چنین 
فرمودند که این حادثه مرا مصیبت زده کرد، 
دست اندرکاران  بی تدبیری  و  قصور  گفت: 
مسئوالن  از  کرد،  عزادار  را  خانواده هایی 
از  می خواهم  مسئله  این  دست اندرکاران  و 

این حوادث دردناک به آسانی عبور نکنند و 
دغدغه حل ریشه ای این مسائل و امثال آن 
را در صدر اولویت های خود قرار دهند و همه 
تالش خود را برای عالج مصدومان و انتقال 
مجروحان و کاستن از مصائب داغداران به 
کار برند. وی در بخش دیگری از سخنانش 
اخیر مقام معظم رهبری  بیانات  به  اشاره  با 
گویا  گفت:  نجومی،  حقوق های  درباره 
کامل  طور  به  نجومی  حقوق های  موضوع 
بود  قرار  است،  شده  سپرده  فراموشی  به 
موضوع پیگیری و به مردم اطالع داده شود، 

دادن  اطالع  کجاست  و  پیگیری؟  کجاست 
به مردم؟ گویا قرار است رهبر معظم انقالب 
مدعی  مسئوالن  و  کنند  مطرح  را  مطالبی 

پیرو رهبری عمل نکنند.
اگر  کرد:  تأکید  موحدی کرمانی  آیت اهلل 
چرا  گرفته اند  قانونی  را  نجومی  حقوق های 
که  قانون  به  عمل  می کنید؟!  عذرخواهی 
قطع  برای  است  عجیب  ندارد،  عذرخواهی 
جلسه  ده ها  تومانی  هزار   40 نقدی  یارانه 
مصاحبه ها  و  می کنید  برگزار  کمیسیون  و 
انجام می دهید، اما به حقوق های نجومی که 

البد  می گذارید،  دست  روی  دست  می رسد 
زیاد  پول  تومان  هزار   40 ماهی  می گویید 
است، اما ماهی 50 میلیون تومان پول کمی 

است؛ قدری روی کارهایتان دقت کنید.
نام  به  قانونی  دیگر  مسئله  داد:  ادامه  وی 
»داماتو«  به  معروف  ایران  تحریم  قانون 
است که شب گذشته تمدید آن برای مدت 
10 سال دیگر در پارلمان و سنای آمریکا به 
تصویب رسید، از آمریکا جزء دشمنی انتظار 
اینک  شد  گفته  که  همان طور  اما  نمی رود، 

وقت مقابله به مثل است.

مسئوالن درباره حقوق های نجومی دست روی دست گذاشته اند
استعفای رئیس راه آهن جای تعجب دارد، اگر مقصر هستید باید عزل ومحاکمه شوید؛ اگر نه که باید ادامه فعالیت دهید

سرمقاله افزایش پلکانی حقوق بازنشستگان 

معاون فنی صندوق  زاده  ابراهیم  اعتبار-   عصر 
بازنشستگی کشوری درباره میزان افزایش حقوق 
افزایش  امسال  گفت:  بازنشستگان  آینده  سال 
بازنشستگان بر  پلکانی حقوق اجرا شد و حقوق 
حسب میزان دریافتی از 12 تا 20 درصد افزایش 
پیدا کرد تا آن دسته از افرادی که حداقل حقوق 
حقوق  افزایش  مشمول  کنند  می  دریافت  را 
بیشتری شوند.و افزایش پلکانی حقوق طی چند 
فاصله های  آن  اساس  بر  و  کند  پیدا  ادامه  سال 

حقوقی طی چندسال برطرف شود.

جزئیات هزینه های ثبت نام کاریابی ها

تسنیم- اکبرنیا مدیرکل کاریابی های وزارت کار 
قرارداد  ازای  به  کارگماردگان  به  اینکه  بیان  با 
به  را  حقوق  حداقل  از  درصد   50 باید  یکساله 
ابتدایی  ۷ماهه  در  گفت:  کنند  پرداخت  کاریابی 
در  کار  جویای  نفر  هزار   ۳50 از  بیش  امسال 
موسسات مشاوره شغلی و کاریابی ثبت نام کرده 
اند. وی گفت: که فرد مشغول کار شود به ازای 
هر یک سال قرارداد 50 درصد از حداقل حقوق 
فردی  اگر  شود.  می  پرداخت  کاریابی  به  کارگر 
از  درصد   50 نصف  کند  منعقد  6ماهه  قرارداد 

حداقل حقوق را به کاریابی پرداخت می کند. 

به زودی؛ اعالم نظر نهایی شورای نگهبان 
درباره »تعطیلی ۱۸ آذر«

شورای  سخنگوی  کدخدایی  عباسعلی  تسنیم- 
نگهبان از بررسی تعطیلی و یا غیر تعطیلی 1۸ 
را  نظرش  زودی  به  نگهبان  شورای  گفت:  آذر 
ذیل  در  موضوع  این  گفت:  می کند.وی  اعالم 
توسعه  برنامه های  دائمی  احکام  الیحه  بررسی 
نظر  نگهبان  شورای  که  دارد  قرار  کشور 

نهایی اش را در این باره اعالم می کند.
 

آغاز جلسات کمیته بررسی دستمزد ۹۶ 
کارگران از هفته آینده 

جام جم - رئیس کانون عالی انجمن صنفی کارگران 
کشور با بیان اینکه از هفته آینده کمیته تخصصی 
دستمزد ۹6 آغاز به کار می کند گفت:حفظ قدرت 
اصلی  محور  دو  معیشت  تأمین  و  کارگران  خرید 

کارگران در تعیین دستمزد ۹6 است. 

 پیش بینی رشد قیمت مسکن با رونق

عصر اعتبار-کارشناس ضمن پیش بینی رونق بخش 
مسکن در سال آینده گفت: قیمت مسکن در سال آینده 
حتما باال خواهد رفت؛ چرا که فروش نفت به عنوان 
عامل مستقیم تاثیرگذار بر مسکن افزایش یافته است. 

نهبندان؛ 
شهر گنجینه های پنهان

گنجی  را  نهبندان  من   ) اول  صفحه  از  سرمقاله  ادامه   (

پنهان در دل کویر می نامم، شهری که سرشار 
با  اقتصادی  استعداد است، چه در حوزه های  از 
معادن بی شمار و غنی اش و سنگ های گرانیتی 
و آنتی موآن و حتی  هسته ای و نظامی و چه در 
حوزه اقتصاد کشاورزی و دامپروری که می تواند 
قطبی در تولید خرما، زیتون، پسته و حتی انار و 
پرورش دام سنگین از جمله شتر باشد. از آن سو، 
در حوزه منابع انسانی، ظهور و بروز چهره های 
از  که  آتشدست  دکتر  شهید  همچون  ماندگاری 
تبعیدشان  زمان  در  انقالب  معظم  رهبر  مریدان 
در ایرانشهر بوده و نیز مسؤوالن و مدیرانی که 
هم اکنون نیز در سمت ها و پست های مهمی 

در کشور مشغول فعالیتند.
 با تأکید بر آنچه با چشم های خود و از نزدیک 
دیده ام؛ استعدادهای ورزشی جوانان نهبندانی را 
نیز در شرق کشور بی بدیل و ناب و در عین حال 
دست نخورده می دانم و ظرفیت های گردشگری، 
فرهنگی، ادبی و هنری و علمی اش را بسیار زیادتر 
از آنچه گفته شده می بینم. اما چهره ی نهبندان 
در همه این سالها همیشه رنجور و پر از اشک و آه 
دیده شده است. بدون تعارف بگویم؛ سیلی سیاسی 
کاری برخی مسؤوالن بی درد و منفعت طلب چه 
در حوزه شهرستانی و چه در حوزه استانی در برخی 
از  باالدستی  تاریخی و غفلت مدیران  دوره های 
تاریخی  سفر  در  انقالب  معظم  رهبر  که  شهری 
با چنین  که  فرمودند  تأکید  آن  به  سال ۷۸ خود 
سفرهایی می خواهند توجه مسؤوالن را به مناطق 
محرومی مثل نهبندان جلب کنند، صورت زیبای 
این شهرستان را رنجانده است. اکنون نیز مدیران 
استانی ما با غفلت های عمدی یا سهوی در بی 
ارجحیت دادن سایر  این منطقه مهم و  به  توجه 
شهرستانهایی که از قضا و به هر دلیل بیشتر در 
دل مسؤولین جا دارند، دچار اشتباه راهبردی می 
شوند و من امروز این مطلب را به عنوان یک سند 
مکتوب به حضور مدیران محترم عرض می کنم 
تا مردم استان در سالهای آتی قضاوت کنندگان 

منصفی برای این خطای راهبردی باشند.  
بیشتر  استانی! شما   مدیران و مسؤولین محترم 
از هر کسی اشارات من را می فهمید و  و بهتر 
درک می کنید. استاندار محترم به عنوان ریاست 
محترم شورای تأمین استان! قطعًا  شما نیز وقتی 
در جریان اخبار امنیتی یکساله اخیر در شهرستان 
نهبندان قرار گرفته اید،  با تفکر و تأملی بیشتر، 
بخش مهمی از این وقایع ) ادامه سرمقاله در صفحه ۳ ( 

www. iranwash. ir قالیشویي و مبل شویي ایـران
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برای اولین بار فرش های خود را اتو کشیده تحویل بگیرید
دفتر : توحید21 - نبش نبوت 21 - پالک 105
عضو معتبر اتحادیه   مسئول: دستگردی

آگهی ابالغ رای کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان آور استانی به کارفرمای  معدن گرانیت باقران
در اجرای تبصره 5 ماده 8 تصویب نامه شماره 15356/ت 36005 ه هیئت محترم وزیران بدینوسیله به کارفرمای معدن گرانیت باقران فعال مجهول المکان 
ابالغ می گردد آقای  رمضان مختاری  با کد شناسایی بیمه 68910748 ادعای اشتغال در آن کارگاه با عنوان شغلی اپراتور کمپرسور و راسل  داشته اند 
که کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان آور استانی مستقر در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی شغل مذکور را در زمره مشاغل سخت و 
زیان آور تایید نموده است. موضوع بدینوسیله در روزنامه درج می گردد تا خوانده در صورت اعتراض حداکثر ظرف مدت 15 روز کاری اعتراض خود را به 
اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی ساختمان مدیریت روابط کار ) حدفاصل پاسداران 22 و 24( تحویل نمایند. در صورت عدم اعتراض 

در مهلت قانونی رای مذکور قطعی و الزم االجرا می باشد. 
دبیرخانه مشاغل سخت و زیان آور استانی مستقر در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی

آگهی ابالغ رای کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان آور استانی به کارفرمای کوره آجر فشاری انقالب )زرنگ(
در اجرای تبصره 5 ماده 8 تصویب نامه شماره 15356/ت 36005 ه هیئت محترم وزیران بدینوسیله به کارفرمای کوره آجر فشاری انقالب )زرنگ( فعال 
مجهول المکان ابالغ می گردد آقای علی حاجی آبادی  با کد شناسایی بیمه 68915791 ادعای اشتغال در آن کارگاه با عناوین شغلی چرخ کش، کوره 
سوز، آجردار و آجربارکن  داشته اند که کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان آور استانی مستقر در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی شغل 
مذکور را در زمره مشاغل سخت و زیان آور تایید نموده است. موضوع بدینوسیله در روزنامه درج می گردد تا خوانده در صورت اعتراض حداکثر ظرف مدت 
15 روز کاری اعتراض خود را به اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی ساختمان مدیریت روابط کار ) حدفاصل پاسداران 22 و 24( تحویل 

نمایند. در صورت عدم اعتراض در مهلت قانونی رای مذکور قطعی و الزم االجرا می باشد. 
دبیرخانه مشاغل سخت و زیان آور استانی مستقر در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی فوق العاده )نوبت سوم(
شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان سربیشه

تاریخ انتشار: 1395/9/13

جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان سربیشه روز یکشنبه 1395/09/28 
ساعت 9 در محل سربیشه مسجد امام حسن مجتبی )علیه السالم( برگزار می شود. از کلیه نمایندگان اعضا 

دعوت می شود برای اتخاذ تصمیم نسبت به موضوع ذیل در این مجمع حضور بهم رسانند.

دستور جلسه: طرح و تصویب اساسنامه جدید
هیئت مدیره تعاونی

دعوت مجمع عمومی فوق العاده )نوبت دوم( 
انجمن صنفی کارگری حمل و نقل کاالی جاده ای بیرجند

مجمع عمومی فوق العاده )نوبت دوم( انجمن صنفی مذکور روز جمعه 95/10/10 ساعت 10 صبح در محل 
سالن هیئت محترم حسینی بیرجند - خیابان انقالب برگزار می گردد. 

از کلیه اعضای محترم دعوت می شود در جلسه مذکور شرکت نمایند. ضمنا هر عضو می تواند یک وکالت 
از عضو دیگر داشته باشد.

دستور جلسه: 
اصالح اساسنامه منطبق به آیین نامه

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده )نوبت دوم(
شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان سربیشه

تاریخ انتشار: 1395/09/13
تعاونی سهام عدالت شهرستان سربیشه روز یکشنبه  العاده شرکت  به طور فوق  جلسه مجمع عمومی 
1395/9/28 ساعت 10 در محل سربیشه مسجد امام حسن مجتبی )علیه السالم( برگزار می شود. از کلیه 
نمایندگان اعضا دعوت می شود برای اتخاذ تصمیم تسبت به موضوعات ذیل در این مجمع حضور بهم رسانند.

دستور جلسه: 
استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس- طرح و تصویب صورت های مالی سال های 1393- 1394- طرح و 
تصویب بودجه پیشنهادی سال 95- انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره برای مدت سه سال- 
انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی- تعیین حق الزحمه بازرس برای سال های 94 و 95
هیئت مدیره تعاونی

شرکت تعاونی عصر ارتباطات هفتصد و بیست و چهار کویر به شماره ثبت 3580 
مجوز ISP  این شرکت در حال انحالل می باشد و به اطالع می رساند چنانچه افرادی 

طلب یا بدهی از شرکت نامبرده دارند با شماره ذیل تماس حاصل فرمایند. 
09157556090

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

تجهیز بتن مهدی
اجاره و فروش کلیه لوازم بتنی

قالب، جک، سرجک، بولت و ... 

  با مجوز رسمی و بیمه مسئولیت

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

مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 95-985
تاریخ: 1395/9/7     شماره: 67/489

شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان جنوبی در نظر دارد: عملیات حفاری چاه مجتمع دیهوک شهرستان 
طبس را به روش روتاری در سازند سخت به پیمانکاران دارای صالحیت از طریق مناقصه عمومی واگذار 

نماید.
1( مبلغ برآورد حدودی به ریال : 4/792/005/350 براساس فهرست بهای سال 1395

2( تضمین شرکت در مناقصه: ضمانت نامه معتبر ترجیحاً ضمانت نامه بانکی به مبلغ 240/000/000 
ریال به مدت حداقل 3 ماه و قابل تمدید 

ضمناً چک بین بانکی و شخصی قابل قبول نیست
3( رشته و حداقل رتبه پیمانکار: کاوش های زمینی - پایه 5

4( مدت اجرای کار: 2 ماه
5( مهلت دریافت اسناد مناقصه: از 1395/09/13 تا پایان وقت اداری 1395/09/17

6( آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها: تا پایان وقت اداری 1395/9/30 می باشد
7( محل دریافت اسناد مناقصه: سایت شرکت به آدرس: www.Abfar-kj.ir و یا وب سایت پایگاه ملی 

http://iets.mporg.ir :اطالع رسانی مناقصات به آدرس
8- زمان تشکیل جلسه بازگشایی پاکت ها: ساعت 9 صبح مورخ 1395/10/4 در محل سالن جلسات 

شرکت - حداقل پیشنهادات دریافتی جهت بازگشایی پاکت ها 2 مورد می باشد.
این شرکت در رد یا قبول پیشنهادات برابر قوانین و مقررات مربوطه مختار می باشد. برای کسب اطالعات 
بیشتر از شرایط شرکت در مناقصه و مشخصات پروژه به وب سایت شرکت آب و فاضالب خراسان جنوبی 
و یا وب سایت پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات مراجعه و یا با شماره 6-32214064-056 اداره امور 

حقوقی و قراردادها تماس حاصل فرمایند.
روابط عمومی شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان جنوبی

ت اول
نوب



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424 3
شنبه * 13 آذر 1395 * شماره 3662

بازنشسته علوم پزشکی هستم بعد از 30 سال کار 
 در این نهاد االن برای پاداشم که مراجعه کرده ام 
می گویند بودجه نیست من روی حساب این پاداش 
خانه ای خریده ام که باید اقساطش را بدهم حتی 

سه ماه حقوقم را هم نداده اند. 
یک شهروند

از روزنامه آوا که منصفانه به مسائل استان می پردازد 
 ممنونم . امیدوارم آوا که به پشتوانه مردم فعالیت می کند

روزی  پشت پرده دروغ های تک تک سیاسیون استان 
 را که با جنگ زرگری بین خود مردم را قربانی می کنند

را هم بیان کند . متاسفانه در نهایت بی اخالقی و 
 رفتارهای پر از دروغ و ... همه شان دم از اخالق 
، رقبای خود  می زنند و در هر دو طیف سیاسی 
کاری  سیاسی  گویند  می   . کنند  می  تخریب  را 
نباید کرد اما یک کلمه حرف غیر سیاسی از زبان 
و عملکردشان خارج نمی شود و متاسفانه علیرغم 

ادعای مردم داری هیچ خیری از آنها نمی رسد 
ارسالی در تلگرام آوا

با سالم چند روز قبل کودکم درون خودرو محبوس 
شدکه پس از تماس با آتش نشانی کاری از دست 
آنها برنیامد حال سوال اینجاست مگر نیروهای آتش 
نشانی نباید برای این موقعیتها آموزش کامل دیده 

باشند !!! امیدوارم دیگر شاهد چنین اتفاقاتی نباشیم
915...650
رونق  گرو  در  استان  توسعه  که  حاال  سالم  با 
شهرک  در  که  هایی  کارخانه  چرا  است  روستاها 
 صنعتی متمرکز شده اند یا  از این پس می خواهد 
راه اندازی شود به روستاها انتقال داده نمی شود تا 
هم جلو مهاجرت عزیزان روستایی گرفته شود هم 
ایجاد اشتغال و هم روستاها خالی از سکنه نشود 
الاقل در روستاهای پر جمعیت این کار انجام گیرد 
نیروی کار مناسب آب و هوای پاک جلوگیری از 

آلودگی هوای شهر به علت تمرکز کارخانه ها
915....921

ضمن عرض تسلیت به جهت جانباختن عده ای 
از هموطنان در حادثه قطار دیدیم که چطور مردم 
آذربایجان مقامات را به استعفا و عذرخواهی و پیام 
تسلیت گماشتند. اما همین مسئوالن یادشان رفته 
که در جاده بیرجند قاین هر چند ماه به اندازه یک 
قطار مردم تلفات می دهند و کسی اندک تلنگری 
های شمال  پرتقال  سرمازدگی  بحث  زند.در  نمی 
هم به دفعات این موضوع در شبکه های سراسری 
پرداخته شد و همه آمدند روی آنتن تا پاسخگو باشند 
اما در سرمازدگی زعفران خراسان جنوبی هیچکس 
به حرف کشاورز این دیار گوش نداد. امید است تا 
نمایندگان مردم این دیار و رسانه های محلی در 
انعکاس بیشتر این وقایع کوشا بوده و مسئوالن در 
سطح ملی را وادار به پاسخگویی و چاره اندیشی 
و  جنوبی  خراسان  مردم  بین  تبعیض  تا  نمایند 

استانهای دیگر برطرف گردد.
ارسالی به تلگرام آوا

در مدرسه ای که کالس درس مانند یخچال سرد 
هست چرا غذای نذری می پزند.

938...583
در اسدیه از شهرستان درمیان به بهانه گازکشی از شوفاژ 
 که دو سال پیش هزینه آن را از اولیای دانش آموزان

 گرفتند استفاده نمی کنند و دانش آموزان از رفتن 
به مدرسه امتناع می کنند.                583....938

موکب های خراسان جنوبی در ارائه خدمات به زائران در کاظمین رتبه نخست را کسب کرد
  

 رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات خراسان جنوبی با بیان اینکه امسال ۴00 نفر به عنوان خادم در موکبهای استان به زائران خدمات رسانی کردند گفت: موکبهای این 
استان به لحاظ اسکان و تغذیه زائران حسینی در کاظمین رتبه نخست را به خود اختصاص داده است.  جوینده اظهار داشت: در موکبهای خراسان جنوبی در کاظمین، 
روزانه 20 هزار قرص نان پخت شده است. وی، دوخت و دوز کفش و لباس، آرایشگری، کفاشی، شست و شوی لباس را از دیگر خدمات ارائه شده برای زائران عنوان کرد.

ترک های عمیق »خشکسالی« برچهره خراسان جنوبی  
 خراسان جنوبی سومین استان پهناور و کم 
بارش کشور است که خشکسالی چند سالی 
به  استان  این  در  را  است زنگ خطر کم آبی 
صدا درآورده و به هر طرف که نگاه می کنیم رد 
پای عمیق خشکسالی را می بینیم.  به گزارش 
تسنیم، تب تند خشکسالی سالها است که در 
بر  ساله  هر  و  داشته  تداوم  جنوبی  خراسان 
موقعیت  قناتها می افزاید.  و  عطش چشمه ها 
خراسان  هوایی  و  آب  شرایط  و  جغرافیایی 
حرارت  درجه  که  است  گونه ای  به  جنوبی 
ریزش های جوی  و  بارندگی  و  باال  تبخیر  و 
و  نامناسب  پراکنش  با  هم  آن  پایین،  بسیار 
خصوصیات منحصر به فرد، منابع آبی استان را 
با بحران جدی روبه رو کرده است. خشکسالی 
باعث خشک شدن چاه ها و قنات های استان 
خراسان جنوبی شده است و مردم در روستاها 
به دلیل کمبود آب و نداشتن علوفه برای دامها 
امیدی برای زندگی کردن در روستاها ندارند 
می آورند  روی  نشینی  حاشیه  و  به شهرها  و 
تبع  به  و  روستاها  آن خالی شدن  نتیجه  که 
از مرزها به سمت مراکز  باعث مهاجرت  آن 
استان ها می شود که در دراز مدت از نظر امنیت 

مشکلی جدی خواهد بود.

وجود 19 دشت ممنوعه 
در خراسان جنوبی

 مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی 
در این باره به تسنیم گفت: اکنون در خراسان 
جنوبی ۴0 دشت وجود دارد که از این تعداد 
با  امامی  حسین  است.  ممنوعه  دشت   19
بحرانی  ممنوعه  دشت های  تعداد  به  اشاره 
تعداد 2 دشت سرایان و دشت  این  از  افزود: 
مدیرعامل  هستند.  بحرانی  ممنوعه  سده 
جنوبی خراسان  منطقه ای  آب   شرکت 

استان  نیز در  آزاد  تعداد 19 دشت  بیان کرد: 
وجود دارد که در کویر است و دور از دسترس 

است و کیفیت آب زیادی ندارد.
امامی از وجود 6 هزار و 252 رشته قنات در 
 3 همچنین  کرد:  تصریح  و  داد  خبر  استان 
هزار و 299 حلقه چاه نیز در خراسان جنوبی 
وجود دارد. وی با اشاره به وجود 2 هزار و 189 
دهنه چشمه در استان خاطرنشان کرد: میزان 
آبدهی قنات ها، چاه ها، و چشمه ها 897 میلیون 
متر مکعب بوده است. مدیرعامل شرکت آب 
منطقه ای یادآور شد: در حال حاضر این میزان 
آبدهی در اثر خشکسالی های پی در  پی 50 تا 

60 درصد خشک شده است.

194 روستا در خراسان جنوبی
 با بحران آب روبه رو است

مدیرعامل آب و فاضالب روستایی استان نیز 
بارندگی  تسنیم گفت: کمبود  با  در گفت وگو 
در استان سبب خشکسالی های پی در پی شده 
و روستاهای استان با کمبود آب مواجه هستند 
و برخی روستاها نیز دچار بحران آبی هستند. 
علی اکبر بسکابادی با بیان اینکه در حال حاضر 
907 روستای بیش از 20 خانوار در استان وجود 
دارد بیان کرد: از این تعداد 538 روستا مشکل 
آب دارند. وی با اشاره به اینکه در استان 175 
 روستا با تنش آبی روبه رو است خاطرنشان کرد:
همچنین 19۴ روستا نیز در بحران آب به سر 

روستایی  فاضالب  و  آب  مدیرعامل  می برند. 
تعداد  امسال  مهرماه  در  راستا  این  در  گفت: 
 15 که  شدند  آبرسانی  تانکر  با  روستا   ۴1۴
هزار و 515 خانوار از آن بهره مند شدند که این 
را شامل می شود. نفر  تعداد 55 هزار و 988 
بسکابادی تعداد سرویس های آب حمل شده 
به این روستاها را 2 هزار و ۴73 سرویس آب 
عنوان کرد و افزود: در مجموع باالترین سطح 
آب حمل شده به روستاهای استان در تیرماه 

امسال به ۴72 روستا بوده است.

وی با بیان اینکه سرانه حمل آب در روستاهای 
با تنش آبی به ازای هر نفر در روز 15 لیتر است 
یادآور شد: در روستاهایی که مشکل آب ندارند 

نیز روزانه 120 لیتر آب حمل می شود.
مدیرعامل آب و فاضالب روستایی افزود: در 
این راستا برنامه این است که روستاهایی که 
با تنش آب و بحران آب روبه رو هستند کاهش 
مجتمع های  احداث  کار  این  روش  و  دهیم 
آبرسانی است. بسکابادی با اشاره به اعتبارات 
تخصیص داده شده به بخش آبرسانی تصریح 
صندوق  محل  از  اعتبار  میزان  امسال  کرد: 
ذخیره ارزی 38 میلیارد تومان بوده است که 

کل آن تخصیص داده شده است. 
وی اظهار کرد: همچنین از محل تملک دارایی 

نیز مبلغ 270 میلیارد تومان داریم که این نیز در 
حال مبادله موافقت نامه است.

کاهش 90 درصدی بارندگی

از  نیز  استانداری  بحران  مدیریت  مدیرکل 
در  استان  در  بارندگی  درصدی   90 کاهش 
کرد:  بیان  و  داد  خبر  امسال  زراعی  سال 
رسیده  حاد  مرحله  به  استان  در  خشکسالی 
اینکه  به  اشاره  با  میرجلیلی  است.ابوالحسن 

به  نسبت  تاکنون  امسال  مهرماه  ابتدای  از 
سال گذشته با کاهش بارندگی روبه رو بودیم 
به همین صورت  امسال وضعیت  اگر  گفت: 
سال  هجدهمین  وارد  جنوبی  خراسان  باشد 
کرد:  خاطرنشان  وی  می شود.  خشکسالی 
تمامی  ساله  به خشکسالی های 17  توجه  با 
پوشش گیاهی استان در کوهپایه ها، دشت ها، 
مراتع و کوهستان ها از بین رفته است و این 
امر باعث کاهش نفوذپذیری خاک شده است. 
مدیرکل مدیریت بحران استانداری  گفت: در 
این راستا در استان خراسان جنوبی حتی یک 
نیز سبب  میلی متر  در حد یک  بارندگی کم 
بروز روان آب می شود و اگر بارندگی نرمال 

نیز باشد سبب وقوع سیالب می شود.

نابودی 5 درصد جنگل های طبیعی 
خراسان جنوبی بر اثر خشکسالی

مدیرکل منابع طبیعی استان نیز اظهار کرد: 5 
درصد از جنگل های طبیعی خراسان جنوبی در 
اثر خشکسالی اخیراً از بین رفته است. شریفی 
با بیان اینکه خشکسالی پدیده تقریباً غالب در 
اقلیم استان است گرچه بسیاری به اشتباه آن 
افزود:  می پندارند  نادر  و  تصادفی  واقعه ای  را 

اقلیمی  مناطق  تمامی  در  تقریباً  پدیده  این 
یک  از  آن  مشخصات  چند  هر  می دهد،  رخ 
منطقه به منطقه دیگر کاماًل تفاوت می کند. 
مدیرکل منابع طبیعی تصریح کرد: حدود 96.5 
درصد کل مساحت استان معادل 1۴ میلیون 
عرصه های  را  هکتار   369 و  هزار   513 و 
طبیعی در بر می گیرد که از این سطح 1.37 
درصد را عرصه های بیابانی، 52 درصد مراتع 
را مراتع خوب  بیابانی، 6.5 درصد  تراکم  کم 
و متوسط و ۴.۴ درصد را عرصه های جنگلی 
اقلیمی  شرایط  به  توجه  با  می دهد.  تشکیل 
در سال  پی  در  پی  و خشکسالی های  استان 
جاری حدود ۴۴ درصد میزان علوفه تولیدی 
یادآور  است.وی  یافته  کاهش  استان  مراتع 
شد: در این شرایط عرصه های طبیعی استان 
جوابگوی نیاز غذایی جمعیت دامی حدود 89 
هزار و ۴75 واحد دامی به مدت 10 ماه از سال 
خواهد بود که با توجه به تعداد دام موجود در 
استان که معادل 2.2 میلیون واحد دامی متکی 
به مرتع است در شرایط خشکسالی حدود 3.1 
میلیون واحد دامی مازاد بر ظرفیت مراتع در 
منابع طبیعی  مدیرکل  است.  موجود  استان 
را  استان  خراسان جنوبی مساحت جنگل های 
بالغ بر 600 هزار هکتار عنوان کرد و بیان کرد: 
بررسی ها نشان می دهد که حداقل 5 درصد 
جنگل های طبیعی استان در اثر خشکسالی های 
فقط  که  صورتی  در  رفته اند  بین  از  اخیر 
هزینه های احیاء و نگهداری تا استقرار کامل 
گیاهی محاسبه شود و هزینه احیاء جنگل های 
منطقه نیز با حداقل برآورد 10 میلیون ریال 
در نظر گرفته شود بالغ بر 300 میلیارد ریال 
خسارت بر جنگل های استان وارد شده است. 
شریفی یادآور شد: همچنین برابر بازدیدهای به 
عمل آمده حداقل 30 درصد گونه های جنگلی 
استان در این رویشگاه ها دچار سرخشکیدگی 
شده اند که بالغ بر 180 میلیارد ریال خسارت 
با  است.وی  شده  وارد  استان  جنگل های  به 
آب  کمبود  سبب  خشکسالی  اینکه  به  اشاره 
با  مرتبط  اقدامات  و  فعالیت ها  برخی  برای 
محیط زیست می شود خاطرنشان کرد: انسان با 
اقداماتی که انجام می دهد باعث تشدید اثرات 
خشکسالی می شود. وی افزود: هرگونه تغییر و 
تحول بر اوضاع منابع طبیعی و مراتع به سرعت 
بر روند زندگی انسان تأثیر می گذارد و موجبات 
فقر و رنج و یا رفاه و آسایش آنان را فراهم 
می کند. ترسالی های موقت در طول دوره های 
عرصه های  اوضاع  نمی تواند  زیاد  خشکسالی 

طبیعی را به سمت بهبودی پیش ببرد.

لوله بـاز کنی 
تشخیص و رفع بو و نم 
به روش ایزو نانو / شبانه روزی

32435686
09365237014

09157063220- خسروی

  100% تضمینی

ایزوگــام  مصطفی هریوندی

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

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

NIKAI - NATIONAL – GOSSONIC

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

بگیرید

کولـر گازی

تصفیــه آب
آب سرد کن

پمپ ساختمان
بیـن معلـم 44 

و چهار راه 15 خرداد
تلفن خدمات 31057        

09151615329

اقساط 10 ماهـه بدون کارمزد

S T R E A M
5 سال ضمانت

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

نقد -  اقساط     با چک 3 ماهه
09013772626 ان

یگ
ل را

نز
ب م

 در
یل

حو
ت

انصاف پیشه کار ماست
                                          اعتماد شما اعتبار ماست 

بیمه معلم
 نمایندگی سید محمد امیرآبادی زاده 

واقع در بلوار آوینی با صدور انواع 
بیمه نامه ها به صورت نقد و اقساط

 در خدمت همکاران محترم فرهنگی 
و همچنین شهروندان گرامی می باشد.

تلفکس: 32404040  
09158642955

 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 

ایزوگام هریوند ی  ) را بد ون پیشوند و پسوند  بشناسید(
فروش و نصب انواع عایق های رطوبتی
نمایندگی ایزوگام آذرگام و آذین بام

آدرس: طالقانی 5 - باالتر از مطب دکتر شکیبی   تلفن: 32235987 - 09151632150  

 فروش ویژه

 ایزوگام پلیمـری
 به مدت محدود

 ابتدای خیابان معلم، سمت راست

کاوسی 09151611193 - 32228469 

نهبندان؛ 
شهر گنجینه های پنهان

این  از  مهمی  بخش   )  2 صفحه  از  سرمقاله  ادامه   (

است،  حاصل  سابقه  بی  استان  در  که  را  وقایع 
بی توجهی برخی مسؤوالن زیر مجموعه خود و 
غفلت از حوزه های اقتصادی و نیز سهل انگاری 
برخی نمایندگان ادوار  شهرستان در توجه دادن 

ویژه مسؤوالن به نهبندان دیده اید و می دانید.
نهبندان در حال رکود   وقتی شهرک صنعتی 
فرمانداران محترم  متعدد  نامه های  وقتی  است، 
و  اعتبارات  جذب  تقاضای  حوزه  در  شهرستان 
استانی   مقامات  به  شهرستان  مشکالت  ارائه 
است،  فاجعه  عمق  گویای  اخیر  سالهای  در 
بازارچه  مثل  نهبندان  مرزی  های  بازارچه  وقتی 
است،  شده  گرفتار  وضعی  چنان  به  دوکوهانه 
هنوز  کشور  خیز  حادثه  جاده  سومین  وقتی 
اندرخم کوچه پس کوچه های جذب  سالهاست 
از نهبندان تا سربیشه  اعتبار برای دوبانده شدن 
یا بیرجند است، وقتی جوان نهبندانی کار ندارد، 
بومی  ندارند، کارمندان  کودکانش آموزش خوب 
توسعه  طرح  وقتی  ندارند،  رفاه  اش  غیربومی  و 
نهبندان علیرغم عنایت واقعًا ویژه ی مقام معظم 
رهبری آنگونه که باید و شاید از سوی مسؤوالن 
اجرا  مناسب  و  ویژه  و  به صورت خاص  محترم 
آن مطرح می شود،  بازبینی  زمزمه  و  نمی شود 
وقتی ظرفیت های این شهرستان مهم در کشور 
در حوزه های مختلف نادیده گرفته می شود، هم 
دشمنان فرصت طلب برای مردم و جوانان شیعه 
هم  و  کنند  می  ریزی  برنامه  نهبندان  سنی  و 
دوستان همجوار برای از آِن خود کردن امکانات 
و ظرفیت ها دست درازی می کنند و متأسفانه 
در برخی برهه های  زمانی با خط دهی و حمایت 
معدودی از نامسؤولین و نمایندگان وقت، زمزمه 
در  آن  ادغام  و  منطقه  تن  پاره  این  جداکردن 

استانی دیگر را سر می دهند!! 
با غیرت،  پایدار، شهر شهدای  شهر دیرینه های 
شهر عالمان دین و عامالن به قرآن راستین، شهر 
مردم خونگرم و مرزنشینان شیعه و سنی شجاع 
ما، این روزها گالیه هایی از بی مهری مسؤوالن 
اقرار  تعصب،  هرگونه  بدون  و  صراحت  به  دارد. 
به جز سفر مقام معظم رهبری که  می کنم که 
موافق و مخالف، همگی آن را نقطه آغاز توسعه 
وتحول و پیشرفت نهبندان می دانند؛ دیگر سفرها 
حتی سفرهای مسؤوالن کشوری عمدتاً نمایشی 
و  پایدار  بدون  دستاورهای  و  در حد سرکشی  و 
از  قبل  دریابید  را  نهبندان  است.  بوده  راهبردی 
آنکه دیگران آن را دریابند؛ با همین مردم خوب 
خراسان  استان  تشکیل  دوران  در  که  عزیزی  و 
جنوبی، با بزرگواری و امیدواری دل به ما بستند 
تا رنجی از رنج ها ودردی از درهایشان دوا شود، با 
همین ظرفیت های بزرگش، با همین مردمی که 
عالوه بر سیلی بادهای سخت صد و بیست روزه  
مهاجرت  و  امان  بی  های  خشکسالی  سیستان، 
های سیل آسا، سیلی بی توجهی مسؤوالن را هم 
می خورند، اما هنوز مقاوم تر از نخل ها و پایدارتر 
از کوههایشان در مرز شرقی،  سنگربانی می کنند.

)لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با یادداشت های روزنامه 
را به شماره 0930۴9۴3831 ارسال فرمایید(

سرمقاله
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پذیرش اولین دوره کارشناسی ارشد رشته ایمنی، سالمت و ترافیک از مهر 96
 
ایرنا- قائم مقام معاون آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از ایجاد رشته جدید ایمنی، سالمت و ترافیک در مقطع کارشناسی ارشد و پذیرش دانشجو از مهرماه 96 در دانشگاه های علوم پزشکی خبر داد. دکتر 
حمید اکبری گفت: تربیت نیروی انسانی در وزارت بهداشت براساس نیاز کشور برنامه ریزی می شود و پذیرش دانشجو در دانشگاه های علوم پزشکی برای مقاطع کاردانی، کارشناسی، ارشد، دکترای حرفه ای و دکترای 
تخصصی با توجه به نیازسنجی صورت می گیرد. وی افزود: این رشته در فهرست رشته های آزمونی که اوایل سال 96 قرار خواهد گرفت و پذیرفته شدگان این رشته می توانند از مهرماه آینده شروع به تحصیل کنند.

یادداشت

اینجا اگر لنگر 
فکندی ناخدایی
* نسرین کاری

روز سوم دسامبر مصادف با ۱3 آذرماه برای نخستین 
بار در سال ۱99۲ میالدی از سوی مجمع عمومی 
سازمان ملل متحد به عنوان روز جهانی معلوالن 
اعالم گردید. معلوالن کشورمان و استانمان از هر 
نوع معلولیتی که باشند با مشکالتی دست و پنجه 
آنها  به  مسئوالن  خاص  توجه  نیاز  که  زنند  می 
است. از مهمترین این مشکالت اشتغال نامناسب، 
حمایت کم و گاه ناشایست از خانواده، بیمه درمانی 
معلوالن، نبود وسایل توان بخشی استاندارد و مورد 
نیاز معلوالن، اجرایی نشدن  ماده 3 قانون مربوط به 
اشتغال معلوالن و مسایل  مربوط به مسکن آنان در 

قانون جامع، از جمله این مشکالت است.
معلول  به  جامعه  از  بزرگی  بخش  نگاه   متاسفانه 
تاسف انگیز است که همان اندک اعتماد به نفس 

او را می گیرد.
آنچه در ارتباطات اجتماعی با معلول باید در نظر 
گرفت، این نکته است که ارتباط با آنها، باید همراه 
احترام باشد و از ترحم به ایشان دوری گزید. توجه به 
تفریح و ورزش، موجب سالمت جسمی و بهداشت 
روانی بخش عظیمی از نیروی خالق معلوالن را 

فراهم می آورد. 
تفریحی  امکانات  از  توانند  نمی  افراد  این  بیشتر 
که  چرا  کنند؛  مناسب  استفاده  جامعه  در  موجود 
محیط های تفریحی و ورزشی، با شرایط فیزیکی 
و بدنی معلوالن متناسب نیست. شایسته است که 
مسئوالن، درصدی از امکانات رفاهی و ورزشی را به 
معلوالن اختصاص دهند، تا آنها نیز مانند سایر افراد 

جامعه، از این امکانات استفاده نمایند.
خاّلق  استعدادهای  تا  یابند  فرصت  باید  معلوالن 
هنری و فکری خود را رشد داده و آن را نه تنها 
برای منافع خود، بلکه برای غنی سازی جامعه به 
کار گیرند. به این منظور، باید دسترسی آنان برای 

مشارکت در فعالیت های فرهنگی تضمین شود.
باید این حقیقت را بپذیریم که اگر فرد معلول به 
پردازد،  به فعالیت می  درون جامعه برمی گردد و 
یا  ترحم  با  نباید  پس  دارد.  مندی  توان  حتما 
تمسخر خویش، هیاهوی زیبای بازگشت به زندگی 
بپذیریم و  را  او  باید  بلکه  او خاموش کنیم،  را در 
تشویقش کنیم تا کارهایش را درست انجام دهد و 
با کارخواستن از آنها، آنان را در میان خود نگه داریم

تولید برق با قدم زدن

ایرنا-محققان آمریکایی با استفاده از نانوسلولز در 
می تواند  که  کردند  ارائه  سامانه ای  منزل،  کفپوش 
کند.  تبدیل  الکتریکی  انرژی  به  را  افراد  زدن  قدم 
این روش بسیار ارزان بوده و به سادگی قابل استفاده 
است. به نقل از ستاد ویژه توسعه فناوری نانو ریاست 
جمهوری،کف ساختمان را می توان با مواد تجدیدپذیر 
مختلف کفپوشی کرد که این کار برای زیست سازگار 
کردن منزل مناسب است. آنها نشان دادند که امکان 
سبزترکردن کف خانه به مدد موادی ارزان وجود دارد  .

تسنیم- مردمان کویرنشین خراسان جنوبی 
مردمانی سخت کوش هستند که برای تأمین 
از هیچ کوشش دریغ  مخارج خود و دیگران 
داشتن  وجود  با  آنها  از  برخی  و  نمی کنند 
مشکالت جسمی باز هم نمونه کاملی برای 

اجرای اقتصاد مقاومتی هستند. 
بانوان  تولیدات  نمایشگاه های  از  یکی  در 
خراسان جنوبی گلیم زیبایی نظرم را به خود 
جلب کرد وقتی از بافنده این گلیم جویا شدم 
فهمیدم او در روستا زندگی می کند و زندگیش 
را با همین گلیم بافی اداره می کند. برای اینکه از 
نزدیک با زندگی این بانوی هنرمند آشنا شویم 

به روستای نازی آباد سربیشه می رویم.
خانه  سراغ  پرسان  پرسان  روستا  اهلی  از 
زنگ  گرفتیم  را  گلیم  بافنده  خانم  فاطمه 
خانه را زدیم درب باز بود هر چه زنگ زدیم 
کسی جلوی درب نیامد داخل خانه رفتیم در 
گوشه ای از اتاق بانویی روی زمین نشسته و 
او سالم کردیم  به  بود،  بافت گلیم  مشغول 
و او در جوابمان تنها لبخند زد. دوباره بلندتر 
اشاره  با  و  زد  لبخند  هم  باز  کردیم  سالم 
وارد  دختری  هنگام  این  در  بنشینیم  گفت 

اتاق شد و به ما خوشامد گفت.
است.  الل  و  کر  بافنده  بانوی  این  آری 
است،  نفره  چهار  خانواده   یک  سرپرست  او 
گفتن  و سخن  شنیدن  نعمت  از  که  مادری 
دریاست،  وسعت  به  دلش  اما  است  محروم 
پسری معلول ذهنی دارد و دختری که فرزند 

6 ساله اش را تربیت می کند.

بانوی کر و اللی برای خرج زندگیش 
گلیم می بافد

از  پر  دنیای  بر  او  گوش  که  سالهاست 
زبانش  و  است  بسته  آشوب  و  همهمه 
است  مادری  او  ندارد.  گفتن  سخن  توانایی 
که سختی های زیادی در زندگی کشیده اما 

سختی های زمانه او را نا امید نکرده است.
اللی  و  کر  بانوی  همان  حسینی  فاطمه 
است که برای خرج زندگیش گلیم می بافد. 
پنجه  و  هنر دست  این  با  که  سالهاست  او 
به  چشمانش  روزها  این  اما  می کند  نرم 
نمی کند.  یاری  گلیم  بافتن  در  را  او  خوبی 
بهار  از  سال   60 اینک  فداکار  مادر  این 
فقط  زندگیش  مخارج  و  گذشته  زندگیش 

از راه بافتن گلیم تأمین می شود.

دخترش در ادامه چند کالمی از سختی های 
مادرم  می گوید:  و  می  کند  دل  درد  روزگار 
که  تمام سختی هایی  وجود  با  است  مهربان 
داریم اما هیچوقت در زندگی ناامید نبوده است. 
شب و روز تالش می کند اما این روزها هنر 
دست مادرم را با قیمت پایین می خرند. گلیمی 
که دو ماه زمان می برد تا به پایان برسد با وجود 
او  از  تومان  تنها ۲50 هزار  اولیه  مواد  هزینه 

می خرند. مادرم برای بافت گلیم نقشه ندارد، 
همه این نقش ها را از ذهن خودش می بافد، 

من هم بلد نیستم و تنها ساده می بافم.
آری خانم حسینی سالهاست که هم مادر و 
هم پدر خانواده است، این بانوی سختکوش 
گلیم زندگیش را با بافت گلیم از آب می کشد تا 
دست نیاز پیش دیگران دراز نکند و با عزت و 

آبرو شکم خود و فرزندانش را سیر کند.
یک  کسب  برای  هنرمند  بانوی  این  آری 
لقمه نان حالل با وجود کر و الل بودن سختی 
الگوی  و  نمونه  و  به جان می خرد  را  زندگی 
بارزی برای اقتصاد مقاومتی است که متأسفانه 

مسئوالن به آن بی توجه اند.

بازگشت از شهر به روستا

مرور  را  مردمی  زندگی  داستان  ادامه  در 
می کنیم که بعد از زندگی کردن در شهر دوباره 
به روستا و زادگاهش بازگشته و کسب و کاری 

برای خود و خانواده اش به راه انداخته است.

علی اکبر گواهی اظهار داشت: نزدیک به ۲0 
سال پیش با هزار امید و آرزو از زادگاهم به 
شهر بیرجند آمدم تا شاید آنجا زندگی بهتری 
اهالی هنگامی که  از  را تجربه کنم. تعدادی 
فهمیدند قرار است به شهر بروم ابتدا خواستند 
جلویم را بگیرند اما وقتی دیدند در روستا کار و 

درآمدی ندارم مانعی برای رفتنم نشدند.
بر  سال  هر  شهر  در  زندگی  مشکالت 

مشکالت زندگیم افزود هر روز شغلی جدید 
تاکسی  راننده  روز  یک  می کردم  تجربه  را 
یک روز راننده ماشین های سنگین و دیگر 
بتوانم  شاید  تا  کردم  تجربه  را  آزاد  مشاغل 
برای خود و خانواده ام درآمدی داشته باشم، 

اما هر روز مقروض تر شدم.
زندگی برایم سخت شده بود، از دوستان و 
آشنایان قرض های زیادی کرده بودم. کالفه 
شده بودم خود را سرزنش می کردم تا اینکه 
اقتصاد  کارگاه های  تلویزیون  در  روز  یک 
ایجاد  از طرف بسیج سازندگی  مقاومتی که 
شده بود را نشان می داد ناگهان جرقه ای در 
ذهنم ایجاد شد و من هم تصمیم گرفتم به 
برای  مزرعه ای  آنجا  در  و  بازگردم  زادگاهم 

پرورش بوقلمون داشته باشم.
سازندگی  بسیج  سازمان  به  مراجعه  با 
راستای  در  اشتغال زایی  تسهیالت 
تعدادی  و  کردم  دریافت  اقتصادمقاومتی 
بوقلمون را خریداری کردم و در حصار پشت 
آباد  حسین  روستای  در  مسکونی ام  منزل 

بخش مود شهرستان سربیشه پرورش دادم.

صادرات بوقلمون به خارج از کشور

3 سال است که به همراه همسرم کارگاه 
خانگی پرورش بوقلمون را اداره می کنیم و در 
هر دوره نزدیک به ۱00 بوقلمون را روانه بازار 

کرده و از درآمد آن زندگی می کنیم.

خدا رو شکر تاکنون برای فروش محصوالتم 
با مشکلی مواجه نشده و گوشت تولیدی خود را 

به خارج از استان صادر می کنم.
محمدرضا سورگی یکی دیگر از جوانان کار 
آفرین بسیجی است که توانسته است در عرصه 
پرورش مرغ تخم گذار خانگی برای خود کسب 

و کاری ایجاد کند.
محمدرضا  گفت:  کارآفرین  جوان  این 
توابع  از  سورگ  روستای  ساکن  سورگی 
فارغ التحصیل  از  بعد  هستم  بیرجند  بخش 
شدن از دانشگاه مانند همه دوستانم به فکر 
شغل بودم اما اندیشه من در رابطه با شغل با 
دیگر دوستانم فرق می کرد آنها تنها به دنبال 
مشاغل پشت میزنشینی بودند و من تصمیم 
با  تا  مراجعه کنم  بسیج سازندگی  به  گرفتم 

دریافت تسهیالت کارگاهی راه اندازی کنم.
تخم گذار  مرغ  پرورش  کار   ۱388 سال  از 
خانگی را آغاز کردم. ابتدا از صفر تا ۱00 کارم 
توسط بسیج سازندگی سپاه بیرجند حمایت های 
الزم انجام شد و در حال حاضر تعداد 4۲0 مرغ 

صورت  به  طریق  این  از  که  دارم  تخم گذار 
مستقیم برایم اشتغال ایجاد شده است.

و  دارد  دولتی  مسئوالن  از  پری  دل  وی 
می گوید: متأسفانه مسئوالن دولتی حمایت های 
الزم را انجام نمی دهند و به همین دلیل در 
مرغهای  از  تعدادی  شد  باعث  کار  ابتدای 
تخم گذار خود را با قیمت بسیار کم به دالالن 
بفروشم. جوان کارآفرین بسیجی گفت: در حال 
است  و کاسبی ام خوب  کار  حاضر شکر خدا 
و سود الزم را می توانم از فروش تخم مرغها 
دارند  دوست  که  جوانانی  به  و  باشم  داشته 
وارد کارآفرینی در هر عرصه ای شوند توصیه 
می کنم با همت و توان خودشان و با استفاده از 

مشاوران وارد عرصه شوند.

نفر  برای 43  که  کارآفرینی  بانوی 
اشتغال زایی کرده است

شهر  آسمان  زیر  در  دیگر  کارگاهی  به 
خالق  بانوی  یک  که  کارگاهی  زدیم  سر 
نفر   43 برای  است  توانسته  کارآفرین  و 

اشتغال ایجاد کند.
خانم ساالری گفت: سالها بود که خیاطی را 
یاد گرفته بودم ۱6 سال در مشهد زندگی کردم 
همسرم در بازار کار می کرد اما به دالیل مختلف 
مجبور شدیم به زادگاهمان که شهرستان طبس 
زادگاهم در  به  برگشت  راه  باز گردیم. در  بود 
ذهنم تداعی شد که از حرفه ای که سالها پیش 
آموخته ام استفاده کنم. هنگامی که وارد طبس 
شدیم به بسیج جامعه زنان مراجعه کردم و از 
آنجا فعالیت های خود را آغاز کردم با همکاری 
آنها کالس های آموزش خیاطی برگزار کردم و 
افراد عالقه مند زیادی در این کالسها حضور 
از طرف  برگزاری کالس ها  داشتند. در حین 
هنرآموزان مورد تشویق قرار گرفتم و تصمیم 
 9۲ سال  کنم.  ایجاد  خیاطی  کارگاه  گرفتیم 
بود که بنا به درخواست و تشویق هنرجویان 
با  رشته خیاطی یک کارگاه خیاطی کوچک 
کار  ابتدای  کردم.  آغاز  را  نفر   3 اشتغال زایی 
تجربه  و  منطقه  بازار  شناخت  عدم  دلیل  به 
کمی که داشتیم مشکالت زیادی در کارگاه 
وجود داشت و ضرر زیادی کردم اما می دانستم 
بزرگترین  بکشم،  کنار  کار  ابتدای  اگر همان 
شکست است. کار را با پشتکار ادامه دادم تا اینکه 
شده  فراهم  اشتغال زایی  نفر   43 برای  امروز 
است و اشتغال زایی ۲00 نیرو را در برنامه دارم. 

گزارشی از کار و تالش مردمان کویرنشین 

بانوی کر و اللی که گلیم هایش حرف های زیادی برای گفتن دارد 

مشاغل غیررسمی  پردر آمد

شاهدان کرایه ای !
 

حکم  برای  کشور،  قضایی  قانون  اساس  بر 
صادر کردن در بسیاری از پرونده ها، داشتن دو 
شاهدها  این  به  اگر  و  است  الزامی  بالغ  شاهد 
دسترسی نداشته باشید، ممکن است حکم دادگاه 
به نفع شما نباشد و همین باعث می شود که برخی 
برای زودتر راه افتادن کارشان شاهد کرایه کنند.

دعانویس !

دعا برای یافتن همسر مناسب، دعا جهت رفع 
گرفتاری، دعا برای ...، دعانویسی یا سرکتاب باز 
کردن از شغل هایی است که آدم های خوش باور 
فراهم  افراد  این  برای  را  آن  شغلی  فرصت 
مرغ  شیر  از  بساطشان  در  که  افرادی  می کنند. 
دردی،  هر  برای  و  می شود  پیدا  آدمیزاد  جان  تا 
یک دعای ویژه در اختیار دارند و هر چه مشکلتان 
بزرگ تر و وقتتان کمتر باشد، خرجتان بیشتر می شود!

نوبت فروشی !

از وقتی که در بانک ها ، سیستم نوبت دهی خودکار 
راحت  بسیار  نوبت  کار مردم در حفظ   ، افتاده  راه 
شده است؛ اما این ابتکار نیز اشتغال زا بوده است؛ به 
این شکل که عده ای به شعب بسیار شلوغ بانک ها 
مراجعه می کنند و پشت سر هم برگه های نوبت را 
از دستگاه نوبت دهی دریافت می کنند و سپس به 
کسانی که دیرتر می آیند و عجله دارند، می فروشند.

فیش فروشی !

ثبت  مانند  سازمان ها  و  ادارات  برخی  مقابل  در 
شرکت ها که ارباب رجوع ناگزیر است برای ادامه کار 
اداری به بانک رفته و مبالغ اندکی را واریز و فیش آن 
را بیاورد، افرادی با »فیش های بانکی پرداخت شده 
و بدون اسم« ایستاده اند و با دریافت مبلغی بیشتر 
در  ایستادن  از  را  مراجعه کنندگان  فیش،  وجه  از 

صف های طویل بانکی معاف می کنند.

کارراه بنداز !

شهرستان  یک  از  که  است  کسی  کارراه بنداز 
دورافتاده برای سربازی یا گذران دوران دانشجویی 
به تهران آمده است و از این فرصت استفاده کرده 
و کار همشهریانش را در تهران راه می اندازد. خرید 
کتاب و دارو، ثبت نام در دانشگاه، حضور در نمایشگاه 
از یک غرفه خاص و نظیر آن، کارهایی  و خرید 
انجام  همشهریانش  برای  تهران  در  او  که  است 
به  این روش هم  کنید،  می دهد. هر طور حساب 
نفع سفارش دهنده کار است و هم به نفع کارراه بنداز!

مجلس گرم کن عروس

از اسمشان معلوم است! اینها موظفند که هر کاری 
برای شاد کردن مراسم شادی مشتریان بکنند و هر 
چه بهتر انجام دهند، درآمد بیشتری عایدشان می شود.

ساقدوش کرایه ای

»ساقدوش« از آن واژه هایی است که در سال های 
اخیر زیاد به گوشمان خورده است. برگزاری عروسی 
آن هم  الزامات  تا  شده  باعث  غربی  سبک  به 
یک  داشتن  برای  مثاًل  و  بگیرد  قرار  موردتوجه 
استخدام  به  نیاز  حتماً  این چنینی،  ویژه  عروسی 

ساقدوش باشد.

رنگ کار مرکبات

کار این افراد سرخاب سفیداب کردن میوه هایی 
است که رنگ و روی آن چنانی ندارند! اینها با کمک 
مواد شیمیایی مانند گاز اتیلن و بخارآب کافی به 
محصوالت نارس چیده شده رنگ و ظاهری طبیعی 
ببخشد و کاری کند که این میوه ها کاماًل رسیده به 

نظر برسند و نظر مشتریان را جلب کنند.

تشکیل 9 هزار حلقه صالحین در مساجد  خزان طالی سرخ/ زعفران زیر تازیانه های سرما 

محمدعلی رجبیکاریکاتور توصیه هایی برای نگهداری خودرو در فصل سرمامراسم وداع با پیکر شهید گمنامقاب عکس

داده نما،

در پاییز و زمستان بدنه خودرو بیشتر 
در معرض خوردگی و زنگ زدگی قرار 
می گیرد. بنابراین الزم است پس از 
هر بار کثیف شدن اتومبیل در اولین 
فرصت نسبت به شستن آن اقدام کنید.

کولر  از  نباید  سرما  آمدن فصل   با 
مدت  به  چنانچه  ماند.  غافل  خودرو 
طوالنی از کولر خودرو استفاده نشود، 
گاز آن رسوب پیدا کرده و در نهایت 
کارایی خود را از دست خواهد داد.

در زمستان اگر خودرو در فضای باز 
نگهداری می شود، نباید به مدت بیش 
از ۲4 ساعت کاماًل خاموش بماند. روزی 
حداقل یکبار آنرا چند دقیقه روشن کرده 
و به باتری اجازه شارژ شدن دهید.

خودروی  ها  دارد شب  امکان  اگر 
پارک کنید  به سمت شرق  را  خود  
تا حین طلوع آفتاب، خورشید تابش 
بیشتری به روی ماشین داشته باشد و 

خودرو قبل از استفاده گرم شود.

اگر در سرما قفل درب خودرویتان یخ 
زد، با قفل کلنجار نروید، چون احتمال 
شکستن کلید وجود دارد. فقط کافی 
است سوییچ را بوسیله شعله کبریت یا 
فندک گرم کنید سپس استفاده کنید.

با توجه به افزایش مصرف ضدیخ 
و ظروف  بقایا  مراقب  این فصل،  در 
ضدیخ باشید و آنها را دور از دسترس 
حیوانات قرار دهید! ضدیخ مي تواند 
باعث مسمومیت و مرگ حیوان شود.

از  یکی  که  باشید  داشته  توجه 
خودرویتان،  نشدن  روشن  دالیل 
فشار  با  میباشد،  اینرسی  سوییچ 

دادن آن عیب برطرف می شود. 

شن  مقداری  همیشه  زمستان  در 
و خاک همراه داشته باشید. همینطور 
میتوانید شیشه جلو را با کرم پس از اصالح 
صورت تمیز کنید. با اینکار، یک مکانیسم 
ضد بخار روی شیشه ایجاد می شود.

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

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 در مکانی بزرگ و با صفا 
با سالن های مجلل 
و  با ظرفیت 700 نفر 
آماده برگزاری جشن ها 
مهمانی ها و عروسی های شما هموطنان گرامی می باشد.
برای کسب اطالعات بیشتر با شماره های09151611497 -  32320029 

تماس حاصل فرمائید.

آژانـس هواپیمایـی جلـوه
تور مشهد 4 شب و 5 روز هتل هاترا خدمات صبحانه، نهار، شام تاریخ های 17 و 21 و 25 آذر ماه مبلغ 362000 تومان  
 پرداختی بازنشستگان محترم  و یک نفر همراه فقط 62000 تومان و پرداختی یارانه بازنشستگی دولتی 300/000 تومان

نام نویسی برای تورهای قشم و کیش از بیرجند - میدان ابوذر جنب مهدیه    تلفن: 32227770 - 09153127743

مجری تورهای بازنشستگان شرکت سفر کارت ملی
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چطور برای همه چیز وقت پیدا کنیم ؟

شنبه *13 آذر  1395 * شماره 3662

آیه روز  

همان کسانی که ]خود در خانه[ نشستند و درباره دوستان خود گفتند اگر از ما پيروى می کردند 
کشته نمی  شدند بگو اگر راست می  گوييد مرگ را از خودتان دور کنيد. سوره آل عمران، آيه 168

حدیث روز  

خالفت فقط از آِن کسی است که به روش رسول خدا)ص(برود، و به طاعِت خدا عمل کند، و به جان 
خودم سوگند که ما اهل بيت نشانه هاى هدايت و جلوه هاى پرفروغ پرهيزگارى هستيم. امام حسن)ع(

اى دلبر ما مباش بی دل بر ما
يک دلبر ما به که دو صد دل بر ما

نه دل بر ما نه دلبر اندر بر ما
يا دل بر ما فرست يا دلبر ما

شعر روز 

پلکی احساس

حرف های ابریشمی موفقیت

سبک زندگی

یک لحظه مکث کن

راهکارهایی  برای مدیریت افسردگی 
 

هرگاه احساس افسردگی کردید باید از نظر جسمی 
خود را فّعال نگه دارید تا انرژی های زیادی ذهن تان 
را مصرف کنید. احساس افسردگی، انرژی منفی در 
ذهن شما آزاد می کند که سبب تضعیف اشتیاق و امید 
نسبت به زندگی و کار می  شود. همچنین، سیستم 
ایمنی بدن را ضعیف می کند و زمینه را برای ابتال به 

بسیاری از بیماری ها فراهم می سازد.
یکی دیگر از راه های مصرف انرژی منفی و منحرف 
کردن ذهن تان، گشت زدن یا رفتن بی هدف به هر 
کجاست. سوار اتوبوس یا تاکسی شوید و به یک 
طرف حرکت کنید. در بازارها و مراکز خرید بگردید. 
دارید  دوست  چه  هر  و  بنشینید  رستوران  یک  در 

بخورید یا بیاشامید.
مشکل خود را با یک دوست نزدیک در میان بگذارید. 
سعی کنید هر چه در دل دارید را بیرون بریزید. به 
اشتراک گذاشتن مشکل با یک دوست نزدیک، از 
خوب،  دوستان  می کاهد.  منفی  نیروی های  شدت 
قادرند شما را از افسردگی درآورند. آن ها خصوصیات 
شما را خوب می شناسند و می توانند ایده های خوبی 
برای مواجه شدن با افسردگی به روشی مثبت در 

اختیار شما قرار دهند.
نوشتن  به  شروع  و  بردارید،  کاغذ  تکه  یک 
احساساتتان کنید. هیچ چیز را مخفی نگه ندارید. هر 
چه واقعاً حس می کنید را بنویسید. زیاد در قید و بند 
معنی دار بودن نوشته هایتان نباشید.هر فردی ممکن 
است حتی با نزدیک ترین دوستانش نیز نتواند بعضی 
حرف ها را مطرح کند ولی با خودش که می تواند. 

بنابراین هر آنچه در دل دارید را روی کاغذ بیاورید.

آموختنی ها،  از  مملو  مدرن  دنیای 
جدید  افراد  و  کشف  قابل  ماجراجویی های 
با این همه مشغله  اما  برای مالقات است. 
کارها  این  تمام  برای  کافی  زمان  چطور 
میان  در  شما  با  را  نکاتی  اینجا  بیابیم؟در 
زمان  از  تا  می کند  کمک  که  می گذاریم 
خود به طرز موثرتری بهره ببرید و حتی در 
طی روز، هفته و ماه وقت اضافی نیز داشته 
باشید.تمام برنامه ها و اهداف روزانه خود را 
یادداشت کنید، حتی اگر مطمئن هستید که 

آن ها را فراموش نخواهید کرد. 
قبیل  از  خود،  روزانه  کارهای  از  لیستی 
فیلم هایی  بخوانید،  دارید  قصد  که  مطالبی 
کارهای  پروژه ها،  کارها،  ببینید،  باید  که 
لیستی  کنید.تهیه  تهیه  غیره  و  روزانه 
از  لیستی  حتی  یا  و  بخرید  باید  آنچه  از 
نیز عادتی ساده و در عین حال  آرزوهایتان 
مفید است. همین امر کمک می کند تا روز 
به طور قطع  و  کنید  آغاز  برنامه  با  را  خود 

هیچ فعالیت مهمی از قلم نمی افتد. 

زمان های مرده، وقت های 
خالی بین کارهای دیگر هستند

صف ها،  در  ایستادن  ایستگاه،  در  نشستن 
انتظار برای دوستان و از این قبیل امور. زمان 
خود را با بازی های احمقانه گوشی هوشمند 
خود هدر ندهید. در عوض، از زمان های مرده 
خود برای خواندن کتاب، یادگیری یک زبان 
خارجی یا طراحی استفاده کنید. زمان خود را با 
تماشای آگهی های بازرگانی تلف نکنید، فیلم 
مورد عالقه خود را بخرید یا اجاره کنید و یا 
به صورت آنالین تماشا کنید.امروزه، بیش تر 
وقت برنامه های تلویزیون صرف آگهی های 
در  صرفه جویی  برای  می شود.  بازرگانی 
مورد  سریال  یا  فیلم  خود،  ارزشمند  زمان 
یا اجاره کرده و تماشا  عالقه خود را بخرید 
صرف  کم تری  زمان  صورت،  این  در  کنید. 
تماشای آگهی های تلویزیونی می شود و بدین 
مفید کارهای  برای  بیشتری  زمان   ترتیب 

خواهید داشت.

یاداشت کنید و فعالیت های انجام 
شده در طی روز را ثبت کنید

 
یادداشت  دفتر  کوچک:  تجربه ایی  مدیریت 
تمام  روز  سه  تا  دو  و  برداشته  را  خود 
فعالیت های انجام شده در طی روز و زمان 
سپری شده برای هر یک از آن ها را یادداشت 
روزانه  فعالیت های  جزئیات  توصیف  کنید. 
ارزشمند  دقایق  دریابید  تا  می کند  کمک 
صرف چه اموری  شده است. احتمااًل از اینکه 
بی ارتباط  اموری  را صرف  زمان خود  اغلب 
سایت ها  در  جستجو  همچون  اهدافتان،  با 
می کنید،  بیهوده  ایمیل های  کردن  چک  یا 

متعجب خواهید شد.

حتی االمکان برخی از مسئولیت های 
خود را به دیگران بسپارید 

کنید  مرور  را  خود  روزانه  کارهای  لیست 
خانواده  اعضا  دیگر  به  را  آن ها  از  برخی  و 
عهده  از  قطعًا  شما  همسر  کنید.  محول 

اموری همچون بیرون بردن زباله ها برخواهد 
آمد، و فرزندانتان نیز قادر به انجام امور ساده 

و ایمن هستند.

در انجام کارهای ۵ دقیقه ایی 
در طول روز تنبلی نکنید

دقیقه   ۵ فقط  کارها  از  برخی  انجام  برای   
امور  اینگونه  از  لیستی  است.  الزم  زمان 
دهید.  انجام  یک جا  را  آن ها  و  کنید  تهیه 
کابیت ها  تمیزکردن  ایمیل ها،  کردن  چک 
یا آبیاری گیاهان خانگی. انجام روزانه آن ها 
خود  بزرگ تر  اهداف  به  تا  می کند  کمک 

دست یابید. 
فقط  نه  کنید،  استراحت  گاهی  از  هر 
زمان هایی که احساس خستگی مفرط دارید. 
به طور ایده آل، پس از هر ۵۰ دقیقه کار باید 
۱۰ دقیقه استراحت نمود و یک روز در هفته 
امکان  اگر  اما  داد.  اختصاص  به خودتان  را 
میسر  برایتان  نمودن  استراحت  اینگونه 
تناوب های  در  را  خود  فعالیت های  نیست، 

صورت،  این  در  دهید.  انجام  دقیقه ایی   ۲۰
کمتر خسته خواهید شد و در طی روز زمان 
بیشتری خواهید داشت. به یاد داشته باشید 
که: کارایی شما در انجام فعالیت ها به انرژی 
از  را  خود  پس  است.  وابسته  شما  فیزیکی 

استراحت و تجدید قوا محروم نکنید.

اهداف تان را بشناسید و بر اساس 
ارزش و اولویت مرتب شان کنید 

هدفی  هیچ  اگر  دارید؟  هدف  چند  شما 
کنید.  انتخاب  یکی  حداقل  امروز  ندارید، 
اهداف برای مدیریت کارآمد زمان عنصری 
داشته  زیای  اهداف  شاید  هستند.  ضروری 
شان  سازماندهی  است،  چنین  اگر  باشید. 
های  بخش  از  کدام  هر  برای  شما  کنید. 
احتیاج  هدف  یک  به  تان  زندگی  ضروری 
کسب  برای  هدفی  مثال  عنوان  به  دارید: 
و کار، هدفی برای سالمتی و هدفی برای 
و  ارزش  هدف  یک  روز  هر  مالی.  امور 

اولویت بیشتری پیدا می کند.

عارفانه روز

خدايا شفاى بيماران امرزش گناهان رفع 
گرفتارى گرفتاران عاقبت بخيرى همه 
بخصوص جوان ها و سرنوشتی سراسر 

خير و خوبی را از درگاه لطفت تمنا داريم

ذهن خودتان را هر روز با افکار کوچک ولی زیبا 
آبیاری کنید به مرور زمان جنس افکار ذهنی شما 

تغییر می کند. خلق موفقیت با قدم های
 کوچک ولی پیوسته ممکن است. 

منابع زیادی از آنچه که ما می خواهیم وجود 
دارد.بیشتر از آن چیزی که تصور کنیم خوبی، 

عشق، لذت و هست که به همه برسد. فقط کافی 
است آنها را از جوهر کائنات بخواهید.

می گويند دنيا متعلق به کسانی است 
که زود از خواب بيدار می شوند.

دروغ است.دنيا متعلق به کسانی است 
که از بيدار شدنشان خشنودند.

طراح: نسرین کاری                        

کارگردانی  به  فیلمی   -۱ افقی: 
تند  خانم تهمینه میالنی - زاویه 
شهری   - چشم  ورم  فوت،   -۲
و  رضوی  خراسان  در  تاریخی 
  - پرنده  پر   - فردوسی  آرامگاه 
دارویی که برروی زخم بمالند 3- 
عالمت و نشانه تجاری - مانند و 
بودن - جسد، حیوان مرده  شبیه 
4- اصیل، شریف - شکستن، کم 
ضمیر   - دشمن  بر  غلبه  شدن- 
جانور  بانگ   -۵ شخص  دوم 
درنده - مخترع تلفن همراه - نام 
آب   -6 کفش  تجاری  شرکت 
گره  گشودن،   - همیشه   - جامد 
باز کردن 7- خانه بزرگ - آرزو، 
مثل  بی   -8 کمان  زه   - هدف 
آالت  از   -9 مشهور   - مانند  و 
موسیقی شبیه پیانو - آهنگ، نغمه 
شهر    -۱۰ بیابانی  و  صحرا    -
استاد  از  کتابی   - ایران  مذهبی 
تحلیل  و  تجزیه  مورد  در  رستگار 
دین اسالم - من و تو ۱۱- جهد 
و کوشش کننده - پارگی، پارگی 
آزمایش  آزمون،   - کاغذ  و  پارچه 
در  شهری   - حیات  مایع   -۱۲
سیاه  مخفف   - فارس  استان 
پایه  دیوار،  انعام ۱3-  بخشندگی، 
کامل  تمام،   - ایوان   - ساختمان 
۱4- الزم و ضروری- از واحدهای 

زمان- از بت های دوران جاهلیت 
بازیگر  خانم   -۱۵ دوم  قلب   -
بله  در  بازی  با  تلوزیون  و  سینما 
زمان  معروف  عقالی  از   - برون 

هارون الرشید 
عمودی: ۱- بیماری التهاب روده 
- خبرچین ۲- گشادگی خاطر - 
نوعی خرمای خشک - چارچوبی 
نگهداشتن  برای  چوبی  یا  فلزی 
 - غلیظ  مه   -3 مکان   - عکس 
پیوسته - قسم، جنس 4- مرغابی 
- قاطع، بران - صد متر مربع - 
زیبا ، معشوق و محبوب ۵- بیخ، 
ریشه، اصل - هنگام شب - طمع 
6- کم وزن - راه میان دوکوه - 
پیروزی - عدد خیطی 7- از ادیان 
الهی - مقیاس برای طول - دفعه 

حاصلخیز  بخشی   -8 مرتبه  و 
کوهی   - زنجان  شهرستان  از 
تندرست   - اصفهان  استان  در 
نیروی  برای سنجش  9- واحدی 
ابزار   - جان  و  تن   - الکتریسیته 
پشیمانی   - آری   - پهلوان   -۱۰
- فیلسوف و طبیعی دان آلمانی و 
از نخستین پیروان داروین ۱۱- اثر 
و  - خاص  روایت  جمع   - چربی 
 - شجاعت  دالوری،   -۱۲ پاک 
انتها  خویشی-  قرابت،   - زمینه 
۱3- تیرانداز مشهور ایرانی - صدر 
عدد   -۱4 منبر  سریر،   - مجلس 
روستا - چاق و فربه - برآمدگی 
روی پوست -کاله تمام لبه ۱۵- 
حریف، رقیب - دریای در اقیانوس 

اطلس.

پذیریش بی چون و چرا

چوپانی تعریف می کرد، گاهی برای  سرگرمی با 
یک چوبدستی دم در آغل گوسفندان می ایستادم 
و هنگام خارج شدن گوسفندان، چوبدستی را جلوی 
پایشان می گرفتم، طوری که مجبور به پریدن از 

روی آن می شدند.
پس از آنکه چندین گوسفند از روی آن می پریدند، 
چوبدستی را کنار می کشیدم، اما بقیه گوسفندان هم 
با رسیدن به این نقطه از روی مانع خیالی می پریدند.
تنها دلیل پرش آنها این بود که گوسفندان جلویی در 

آن نقطه پریده بودند!
گرایش  این  از  که  نیست  موجودی  تنها  گوسفند 
برخوردار است.تعداد زیادی از آدمها نیز مایل به انجام 
کارهایی هستند که دیگران انجامش می دهند؛ مایل 
به باور کردن چیزهایی هستند که دیگران به آن باور 
دارند؛ مایل به پذیرش بی چون و چرای چیزهایی 

هستند که دیگران قبولش دارند.
وقتی خودت را هم صدا با اکثریت می بینی، وقت آن 

است که بنشینی و عمیقا فکر کنی!!!!
 “دیل کارنگی
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جدول شماره 3662

نگرش

ساندویچ فدک افتتاح شد
5 ساندویچ بخرید یکی هدیه بگیرید    بین عدل 16 و 18ساعت کار: 7 صبح تا 12شب    32204036

لطفا نظرتان را برای بهتر کردن عملکرد  و انتقادات با شماره 09305617177 پیامک نمایید.

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

تجربه کنید.   09158668002

به یک نفر خانم برای همکاری
 در گالری میرداماد نیازمندیم.

32225820 -09158185147

به تعدادی راننده با خودرو برای کار در 
آژانس نیازمندیم. ترجیحا تمام وقت

09157230604

به تعدادی بازاریاب برای کار در شرکت 
پخش مواد غذایی و سلولزی با حقوق 

ثابت نیازمندیم.       32220024

شرکت لبنیات صباح شعبه خراسان جنوبی
برای تکمیل کادر فروش خود تعداد 2 نفر 

ویزیتور استخدام می نماید
مزایا: حقوق قانون کار + پورسانت

 + هزینه ماموریت + بیمه از روز اول 
+ پاداش

شهرک صنعتی - بلوار همت - همت 7
32255601 - 32255600

یک شرکت ساختمانی برای اجرای پروژه های در دست اقدام نیاز به تخصص های 
ذیل دارد:

1- پیمانکار برای اجرای سقف کامپوزیت ، عرشه فوالدی
2- پیمانکار برای اجرای آرماتور بندی و قالب بندی

3- استادکار ماهر برای اجرای سنگ آنتیک و سنگ های تزئینی داخل و خارج ساختمان
4- استادکار ماهر برای اجرای کاشی و سرامیک

5- استادکار برای اجرای دیوارهای هبلکس و غیره
      09034090413            ساعت تماس: 11-13

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

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

چهار راه بهشتی، روبروی بانک قوامین    09159638852- 32403369  سالخورده

ایزوگـام  شفیعـی
آسفالت )محوطه و پشت بام( و  قیرگونی

 32225494 - 09151630283   صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

مدرک اینجانب مهدی امیرآبادی زاده به شماره 
1066681 مقطع فوق دیپلم رشته کارهای 

عمومی ساختمان فاقد اعتبار می باشد.

خرید انواع ضایعات آهن آالت ، کارتن ، 
کاغذ و پالستیک با باالترین قیمت

با ما تماس بگیرید
بیرجند - مدرس 7 - نرسیده به مسجد 

مرتضوی    
  09155624598 - رمضانی

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

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

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

خرید دستگاه قالی بافی و درب
 و پنجره دست دوم یا تعویض با نو

09159659549 -09159659552

نصب داربست فلزی 
با قیمت مناسب در اسرع وقت

  09153637507- حسینی

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

اخالق، انصاف، کار خوب 
سرلوحه خدمات ماست

به صورت شبانه روزى، با سابقه 
درخشان و قيمت کاماًل توافقی

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

حمل بار و اثاثیه منزل رحیم آبادی

09155642959
 09159634038

رحیم آبادی

دعوت به همکاری
نظر به آغاز فعالیت

 مجموعه فرهنگی پذیرایی ایرانیان 
از کلیه آشپزهای مجرب و ماهر 

برای طبخ غذای مجالس
 دعوت به همکاری می گردد.

آدرس دفتر: نبش توحید 33 
ساعت مراجعه:6-9شب

تعمیر لوازم خانگی  در منزل     
 لباسشویی، ظرفشویی، مایکروفر، جاروبرقی و...     

 نبش انقالب 6- شهریاری 
    0915 164  3778-32229117        
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اولین شکست شاگردان کارمی در لیگ والیبال استان

رفت  دور  زیرکوه،  جوانان  و  ورزش  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
با میزبانی زیرکوه آغاز  بازیهای لیگ والیبال استان خراسان جنوبی 
شد و تیم والیبال شهرستان در اولین دیدار خود میزبان بلند قامتان 
بیرجند بود.در این دیدار که در سالن تختی شهر حاجی آباد برگزار شد 
تیم بیرجند موفق شد در سه ست متوالی و با نتایج 25 بر 9 - 25 بر 
17 و 25 بر 15 میزبان خود تیم زیرکوه را شکست دهد.تیم زیرکوه 
در دومین دیدار خود 18 آذرماه به مصاف جوانان بیرجند خواهد رفت.

صعود بانوان قاین
 به ارتفاعات کوههای مهمویی وبوذرجمهر

کوههای  ارتفاعات  وسرد  برفی  روز  دریک  قاین  کوهنورد  بانوان 
بوذرجمهر ومهمویی را صعود نمودند.به گزارش روابط عمومی اداره 
ورزش وجوانان قاین تیم کوهنوردی بانوان این شهرستان متشکل از 
13 بانوی کوهنورد،ارتفاع متوسط2000 متری کوههای ابوذر جمهر 
ومهمویی راصعود نمودند.این کوهنوردی نیمه سنگین به همت کمیته 
رئیس  نائب  مداح  خانم  وباسرپرستی  شهرستان  بانوان  کوهنوردی 

هیأت کوهنوردی قاین اجراگردید.

تیم بسکتبال قاین نائب قهرمان مسابقات چهارجانبه
 استان خراسان جنوبی شد

در دیدار پایانی مسابقات چهارجانبه بسکتبال استان خراسان جنوبی 
تیمهای قاین وبیرجند به مصاف هم رفتند.به گزارش روابط عمومی 
پور  افضل  دکتر  باحضور  که  دیدار  این  قاین  وجوانان  ورزش  اداره 
تختی  درسالن  جنوبی  خراسان  استان  وجوانان  ورزش  مدیرکل 
درفینال  وبیرجند  قاین  بسکتبال  تیمهای  گردید  برگزار  بیرجند 
توانست  بیرجند  تیم  درپایان  که  نمودند  رقابت  باهم  مسابقات  این 
بانتیجه 62 بر 55 پیروز میدان شود وتیم بسکتبال شهرستان قاین 

نائب قهرمان این دوره ازمسابقات شد.

برد مقتدرانه تیم والیبال روستای مختاران نماینده 
سربیشه در مقابل تیم نوجوانان بیرجند

دور رفت مسابقات قهرمانی لیگ والیبال استان خراسان جنوبی با حضور 
11 شهرستان در قالب مناطق 1 و 2 به مدت 5 هفته انجام می شود. 
به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان سربیشه در اولین دیدار 
از گروه یک تیم مختاران، میهمان تیم نوجوانان بیرجند بود که توانست 
مقتدرانه این تیم را با نتیجه 3 بر 0 شکست دهد. این دیداردرسالن 
عفاف بیرجند برگزار شد.بلند قامتان والیبال سربیشه هجدهم همین ماه 

در سالن مختاران سربیشه میزبان منتخب خوسف خواهند بود.

شام  وعده  و  خورشید  غروب  از  بعد  آنچه  هر 
می خورید نقش مهمی در آرامش و خواب شبانه تان 
دارد. برخی مواد غذایی باعث سنگین شدن دستگاه 
و  می کنند  فعال تر  را  مغز  برخی  گوارش می شوند، 
برخی دیگر قند خون را باال می برند.1-نه به گوشت 
قرمز: به سختی هضم می شود چون یک ماده غذایی 

نسبتاً سفت است و شما آن را به خوبی نمی جویید 
دیرهضم  غذایی  مواد  نیز جزو  به شیر: شیر  2-نه 
است و برای برخی افراد مشکل ساز می شود 3- نه 
به نان سفید: به خاطر انسولین ، به طور کلی نان ها 
حاوی قندهای زودجذب هستندبه سرعت قند خون 
پاستاها:  به ماکارونی و دیگر  باال می برند 4-نه  را 

سنگین هستند 5-نه به کاری و فلفل: باعث تشنگی 
می شوند 6- نه به ساالد سبز: باعث نفخ می شود 
نه  پرکالری هستند 8-  کردنی ها:  به سرخ  نه   -7
به  نه  بروید9-  خواب  به  زود  نمی گذارد  قهوه:  به 
شکالت شیری: انرژی تان را باال می برد10- نه به 

بستنی: برای شب بیش از حد چرب است

                                      شب ها به این خوراکی ها نه بگویید...

لحظه ای آرامش با گل گاوزبان

دلیل  به  و  دارد  ضروری  چرب  اسید  زبان  گاو  گل 
روحی  مثبت  تأثیرات  آن،  درون  آرام بخش  خاصیت 
و روانی در فرد دارد و باعث کاهش استرس می شود. 
کلیه ها،  تقویت  خون،  تصفیه  در  زبان  گاو  گل 
سرماخوردگی، سرفه و در درمان برونشیت بسیار مؤثر 
است.برگ های گل گاو زبان التهاب را برطرف می کند 
و  است  مفید  بسیار  سرماخوردگی  برای  آن  برگ  و 

برگ های آن به شکل پخته شده، خواص اسفناج را 
دارد. در اختالالت پوستی مثل اگزما بسیار مفید است 
و به صورت جوشانده نیز استفاده می شود.بیتاکاروتن 
گل  می شود.مصرف   A ویتامین  به  تبدیل  بدن  در 
افرادی که  باردار مضر است.  مادران  برای  زبان  گاو 
مشکالت انقباض خون وکاهش انعقاد خون و یا تازه 

جراحی کرده اند بسیار مفید می باشد.

پسته و این همه خاصیت؟!

و  قلبی  های  بیماری  از  پیشگیری  در  پسته  مصرف 
عروقی تاثیر بسزایی دارد.برای آرامش و تنظیم ضربان 
قلب و آرام کردن اعصاب مفید است و کلسترول بد را 
کاهش می دهد.مغز پسته به علت داشتن آهن خون 
ساز است و آنهایی که مبتال به کم خونی هستند باید 
حتما روزانه مقداری پسته بخورند.پسته مغز و ذهن را 
مصرف  کبد  مجاری  کردن  باز  کند.برای  می  تقویت 

پسته توصیه می شود. پسته معده را تقویت می کند.
برای تسکین سرفه مفید است.اسهال معمولی و اسهال 
خونی را درمان می کند..پسته چون حاوی مواد مغذی 
مناسب به همراه ویتامین ها بوده و کالری باالیی دارد 
نوجوانان  آموزان،  دانش  ورزشکاران،  به  آن  ، مصرف 
باردار و شیرده  به خصوص در سنین رشد و به زنان 

توصیه می شود.

پای مرغ برای درمان پوکی استخوان

رنج  استخوان  پوکی  از  که  بیمارانی  می شود  توصیه 
می برند از پای مرغ در رژیم غذایی خود استفاده کنند.
پای مرغ دارای مقدار زیادی پروتئین و ویتامین هایی 
است که برای بدن بسیار ضروری است، به همین جهت 
افرادی که از کمبود کلسیم، پوکی استخوان و آرتروز رنج 
می برند از این ماده خوراکی استفاده کنند.پای مرغ حاوی 
مقدار زیادی مواد غضروف ساز است و به همین دلیل 

است که برای درمان بچه هایی که به نکروز استخوانی 
مبتال هستند، مصرف پای مرغ تجویز می شود.پای مرغ 
را ظرف چندین ساعت در مقداری آب بجوشانید و در 
هر غذایی که می خورید مقداری از آن را اضافه کنید 
تا از فواید آن بهره مند شوید.افرادی که مبتال به بیماری 
قلبی و چربی خون و کلسترول باال هستند از مصرف آن 

بپرهیزند و یا اینکه چربی آن را بگیرند.

هشت خاصیت تخم بلدرچین

است  تغذیه ای  و  ویتامینی  بمب  یک  بلدرچین  تخم 
هشت خاصیت تخم بلدرچین: 1-تخم بلدرچین باعث 
و  می شود  بدن  سلولهای  در  بهینه  متابولیسم  ایجاد 
بهترین نوع پروتئین و چربی را دارد.2- تخم بلدرچین 
بسیار  بارداری  با هوش شدن جنین در دوران  برای 
مؤثر است.3- تخم بلدرچین موجب بهبود اشتها در 
اطفال کم اشتها شده مناسب است.4- تخم بلدرچین 

تخم  میکند.5-  کمک  خواب  سیکل  تنظیم  به 
بلدرچین سبب افزایش مقاومت کلی بدن میشود.6-

و  قلبی  عصبی،  سیستم  تنظیم  در  بلدرچین  تخم 
است.7-تخم  مؤثر  تشنج  بیماری  درمان  و  گوارشی 
بسیار مفید است و سبب  افراد مسن  برای  بلدرچین 
تخم  میشود.8-  استخوان ها  و  عضالت  استحکام 

بلدرچین حساسیت ایجاد نمیکند.

همیشه خرما بخورید
 

می  محافظت  قلب  سالمت  از  خرما  سالم:  1-قلب 
کند. شب آن را خیس و صبح ناشتا مصرف کنید2-

به  را  مضر  کلسترول  تواند  می  میوه  این  کلسترول: 
حداقل برساند و رگ ها را سالم نگه دارد 3-مدیریت 
وزن: از آن جا که خرما احساس سیری ایجاد می کند، 
کسانی که می خواهند وزن کم کنند می توانند آن 
را به عنوان اسنک مصرف کنند4-ازاسهال جلوگیری 

می کند: پتاسیم موجود در خرما از اسهال جلوگیری 
آهن:  5-دریافت  دارد  سازگاری  معده  با  و  کند  می 
خرما منبع عالی آهن است و آهن برای گلبول های 
قرمز مفید است. زنانی که کم خونی دارند حتما خرما 
را  خون  فشار  خون:  فشار  دهنده  6-کاهش  بخورند 
می توان با مصرف خرما تحت کنترل کردکافی است 

در طول روز 3- 4 عدد خرما مصرف کنید.

شناسایی جسد مرد ناشناس پس از 21 سال مفقودی

سرپرست فرماندهی انتظامی سردشت گفت: پس از بررسی موضوع و انتقال جسد برای تشخیص 
هویت، مشخص شد که 21 سال قبل این فرد به همراه دوستانش به حاشیه رودخانه زاب می روند که 
وی از مرکب خود به آب سقوط می کند و به رغم جستجوی فراوان دوستان موفق به پیدا کردن جسد 
این مرد نمی شوند و جنازه اش مفقود باقی می ماند.سرهنگ فیض اهلل علیزاده اظهار کرد: جسد این 
جوان شناسایی شده مربوط به ابراهیم پژمان متولد سال 51 اهل روستای نلوسه در 25 کیلومتری شهر 
سردشت است که در سال 74 در حوالی روستای بیشاسب از توابع بخش وزینه در رودخانه زاب افتاده و 
غرق می شود.وی افزود: گفته می شود آب رودخانه بعد از مدتی جنازه را پس می زند اما به دلیل اینکه 
در گل و الی رودخانه فرو رفته بود به رغم جستجوی مسیر به مسیر رودخانه توسط خانواده اش اثری 
از وی مشاهده نمی شود.زمانی که یکی از کارخانه های برداشت شن و ماسه در جوار رودخانه زاب به 

برداشت ماسه رودخانه ای اقدام می کند جنازه را پیدا می کنند. 

مرگ 2 خواهر خردسال  بر اثر خفگی در حمام

احمد  سید  فریدونکنار  خمینی)ره(  امام  بیمارستان  مدیر 
نورمحمدحسینی اظهار کرد: دو خواهر گرگانی شهروند فریدونکنار 
بر اثر خفگی ناشی از گازگرفتگی در حمام منزل خود به کام مرگ 
رفتند.وی افزود: اسما و یسنا باقری خواهران چهار و هشت ساله 
متولد سال های 1391 و 1387 اهل گرگان بودند.وی تصریح کرد: 
این دو خواهر که از شهروندان فریدونکناری محسوب می شدند، 
دچار  شیرمحله  روستای  در  خود  پدر  کار  محل  منزل  حمام  در 
گازگرفتگی شده و جسم بی جان آنها به این بیمارستان منتقل شده 
است.جسد این دو خواهر در سردخانه بیمارستان امام خمینی)ره( 

فریدونکنار نگهداری شده و سپس تحویل خانواده آنها می شود.

تصادف مرگبار سواري رانا با تریلي / برخورد تریلی با 5شتر

با تریلي سه  رانا  از تصادف یک سواري  سرهنگ رضایی رئیس پلیس راه استان 
در  تصادف  افزود:این  کرد:  عنوان  و  داد  خبر  گذاشت  برجاي  دو مجروح  و  کشته 
20کیلومتري محور )دیهوك-طبس(  اتفاق افتاده است. وی افزود: کارشناس پلیس 
راه علت این سانحه رانندگي را بي احتیاطي راننده تریلي به علت تجاوز به چپ  

اعالم کرد.
رضایی از وقوع برخورد تریلی با یک گله شتر هم خبر داد و بیان کرد: بر اثر برخورد 
یک تریلر با گله شتر در محور نهنبدان- زاهدان، پنج نفر شتر کشته شدند.وی اذامه 
داد: بر اثر این برخورد، پنج نفر شتر تلف شده و سه شتر نیز صدمه دیده اند.سرهنگ 
رضایی علت این حادثه را بی احتیاطی صاحب شتر ها دانست و گفت: رها کردن 

گله شتر در جاده علت بروز این حادثه است.

برای خرید و بازدید خودروها وارد کانال تلگرام ما شوید
https://telegram.me / persean00

 آدرس مکان جدید: بیرجند - خیابان محالتی بین تقاطع معلم و غفاری - روبروی پارک آزادگان
 09155610262-  32342112 056 با مدیریت سید مهدی فاطمی

نمایشگاه اتومبیل فاطمــی
پرشین سابق

خرید و  فروش  انواع قالب بتن- داربست  فلزی، تخته زیر پا، نو، دست دوم 
بلوار فرودگاه  -  سه راه صیاد شیرازی     32313600  -  09151615069 جلیلی

بنگاه قالب بتن تـوکــل

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

گل میخ گام برای سقف عرشه فوالدی 

کلینیک تخصصی ساختمانی نصر

 صیاد شیرازی، واحد 89، طبقه همکف
09034090412 - 09034090411 

 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 

ایـزوگام رهبـردار   
فروش قیر -  چتایی 

)قیرگونی(
 لوار شعبانیه حدفاصل خیابان کارگران 
و چهارراه دولت 09153638047 - 

   32317903
  بلوار شعبانیه حدفاصل خیابان کارگران و 

چهارراه دولت

حمل بار و اثاث منزل، اداری، ساختمانی )شن، آجر، 
سیمان( وانت، نیسان، کامیونت، ایسوزو مسقف

 داخل و خارج از استان
همراه با کارگر مجرب و بیمه بار رایگان

  32256444 / 32256465 - 056 / 09155629648 کاظمی

 اتوبــار پرستـــو

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

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

)) امداد باطری سپهر ((
09361779359

عیب یابی،تست،استارت 
دینام،باطری رایگان 

تحویل و تعویض باطری 
در هر نقطه از شهر

کامیون-سواری- ایرانی وخارجی
نبش 17شهریور 29 - 32220423

طحقیقی پور
سـ

و ق
د 

قـ
 ن

ایزوگام شرق بخشـی
آدرس: میدان توحید  32442331- 09155622050

حمل  اثاثیه منزل با خاور مسقف و کارگر ماهر
)ضمنا کارگر تنها نیز داریم(

09159639065 علی آبادی 
گچ کاری و گچ بری پذیرفته می شود در اسرع وقت )شهر و روستا(

09904712042

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

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



7
دومین نمایشگاه صنایع دستی منطقه ای شرق کشور در استان برگزار می شود

نمایشگاه صنایع دستی  استان، دومین  تعاونی های صنایع دستی هنرمندان  اتحادیه  با همکاری  استان  اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری   دادرس مقدم- 
منطقه ای شرق کشور برگزار می کنند. عباس زاده معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی اداره کل گفت: این نمایشگاه از تاریخ 19 الی 23 آذرماه در محل نمایشگاه بین المللی 
شنبه * 13 آذر 1395 * شماره 3662استان برپا می شود. وی افزود:  این نمایشگاه شامل 105 غرفه می باشد که از این تعداد70 غرفه سهمیه استان و 35 غرفه به هنرمندان استان های منطقه اختصاص خواهد یافت.

7
نصب یک سوم تجهیزات
مرکز ناباروری استان

های  بیماری  جامع  مرکز  مسئول  برزجی- 
سوم  یک  نصب  و  خریداری  از  استان  خاص 
تجهیزات مرکز ناباروری خراسان جنوبی با هزینه 
یک میلیارد تومان  خبر داد. دهقان در گفتگوی 
اختصاصی با روزنامه آوا اظهار کرد:  این تجهیزات 
که برای اتاق عمل، آزمایشگاه، آزمایشگاه جنین، 
امنای  هیات  را  است   IVF، IUA آزمایشگاه 
افزود:  وی  کرد.  خریداری  بهداشت  وزارت  ارزی 
برای خرید تجهیزات کامل مرکز ناباروری استان، 
سه میلیارد تومان نیاز است که تاکنون 2 میلیارد 
و 100 میلیون پرداخت شده است. مسئول مرکز 
جامع بیماری های خاص خراسان جنوبی  باتاکید 
نیاز در دوره های جنین  نیروهای مورد  اینکه  بر 
شناسی و بیماری های زنان آموزش های الزم را 
دیده اند افزود: دوره های آموزشی تکمیلی نیز از 
هفته جاری آغاز و امیدواریم که از اول سال آینده 
راه  بیرجند  در  ناباروری  درمان  و  تحقیقات  مرکز 
اندازی شود. الزم به ذکر است آمارها حکایت از 
این دارد که در خراسان جنوبی 9 درصد از زوج های 

جوان از مشکل ناباروری رنج می برند.

مشورت در مدیریت اجرایی طبس 
جایگاهی ندارد

مهر- امام جمعه طبس گفت: در اسالم به امر 
مشورت تأکید فراوان شده اما متأسفانه نه در امور 
شهرستان و نه در استان در فضای اجرایی مشورتی 
مقدم  مهاجریان  نمی گیرد. حجت االسالم  صورت 
در خطبه های نماز جمعه شهرستان اظهار کرد:  در 
دولت های گذشته از یک سال به انتخابات عزل و 
نصبی صورت نمی گرفته است و این در حالی است 
که متأسفانه در سطح کشور، استان و شهر طبس 
اخیراً عزل و نصب ها زیاد شده است. وی افزود: اگر 
شایسته ساالری در نظر گرفته شود مشکلی نیست و 
من شناخت دارم خیلی از این عزل و نصب ها جناحی 
و سیاسی است و مردم در هنگام انتخابات آن فهم و 

درک سیاسی خود را نشان خواهند داد.

پیش بینی هواشناسی از افزایش باد، 
رگبار،رعد و برق پراکنده در غرب استان

ایرنا- کارشناس پیش آگاهی های جوی گفت: با 
گسترش ناپایداری ها در نیمه غربی استان افزایش 
سرعت وزش باد، احتمال رگبار، رعد و برق پراکنده 
پیش بینی می شود. زارعی افزود: از اواخر وقت روز 
شنبه با کاهش رطوبت و تقویت فشار، کاهش دمای 
هوا بویژه در شمال غرب استان پیش بینی می شود. 
وی وضع جوی بیرجند تا ظهر شنبه را کمی تا نیمه 

ابری همراه با وزش باد ذکر کرد.

 سوگواری مردم استان
در سال روز شهادت امام رضا)ع(

ایرنا - به مناسبت 30 صفر سال روز شهادت 
هشتمین  شهادت  سوگواری  آیین  رضا)ع(  امام 
و  در شهرها  شنبه  روز چهار  شیعیان جهان  امام 
روستاهای استان برگزار شد. در این روز به همت 
اداره کل اوقاف و امور خیریه استان، مراسمی در 
با  بیرجند  باقریه)ع(  شهدای  امامزادگان  آستان 

حضور قشرهای مختلف این شهر برگزار شد.

مرحوم آیت ا... موسوی اردبیلی عمر خود 
را در راه ترویج اسالم و انقالب صرف کرد

تسنیم- امام جمعه  بیرجند گفت: مرحوم آیت ا... 
امام )ره( و  با وفای  یاران  از  موسوی اردبیلی یکی 
از علمای بزرگ دینی بود که وقت و عمر با برکت 
خود را در راه ترویج اسالم و انقالب صرف کرد.
حجت االسالم رضایی بیرجندی در مجلس ترحیم 
عالم ربانی آیت ا... موسوی اردبیلی اظهار کرد: یکی 
از آسیب های جدی ما این است که مسئوالن ما از 
مردم جدا شوند و در سطح مردم زندگی نکنند و باید 

در این زمینه نیز مسئوالن ما هوشیار باشند.

مسئوالن نسبت به نتایج برجام
با ملت صداقت داشته باشند

به  اشاره  با  )ع(  انصارالرضا  سپاه  فرمانده  مهر- 
نقض برجام توسط آمریکا گفت: مسئوالن نسبت به 
نتایج برجام با ملت صداقت داشته باشند. سرهنگ 
قاسمی پیش از ظهر جمعه در مراسم تشییع و تدفین 
پیکر شهدای گمنام در درح بیان کرد: در هشت سال 
جنگ تحمیلی عراق علیه ایران تمامی اقشار جامعه 
دفاع را بر خود تکلیف دانستند. وی ادامه داد: آمریکا 
نه تنها تحریم ها را برنخواهد داشت بلکه سال به 

سال آن ها را امضا و بر ارکان خود ابالغ می کند.

توزیع سبد های غذایی اهدایی آستان قدس 
در بین نیازمندان شهرستان درمیان

تسنیم- بسته های غذایی اهدایی آستان قدس 
در  قند  و  روغن  ماکارونی،  برنج،  شامل  رضوی 
امام جمعه شهرستان درمیان  با حضور  مراسمی 
بین نیازمندان و محرومان این شهرستان توزیع 
عنوان  حسینی  االسالم  حجت  اهداءگردید.  و 
رفع  در جهت  توان خود  با همه  کرد: مسئوالن 

مشکالت این قشر تالش کنند.

هدر رفت آب به طول 1100 کیلومتر
 استقالل، آزادی و عزت کشور

با اعتماد به استکبار جهانی سازگار نیست

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روستایی
در گفتگو با آوا خبر داد:

امام جمعه موقت بیرجند:

مالئی- مدیرعامل آبفار با اشاره به اینکه طول خطوط 
انتقال آب روستایی 4 هزار کیلومتر است که 27 درصد 
آن معادل  هزار و 100 کیلومتر فرسوده بوده و نیاز به 
خطوط  اصالح  و  بازسازی  برای  افزود:  دارد  بازسازی 
به  استان  روستایی  آب  فرسوده  شبکه های  و  انتقال 
280 میلیارد تومان اعتبار نیاز است. علی اکبر بسکابادی 
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روستایی در گفتگو با 
آوا عنوان کرد: شبکه های توزیع آب و فاضالب روستایی 
استان بالغ  بر 3 هزار کیلومتر بوده که یک هزار کیلومتر از 
آن یعنی حدود 30 درصد آن فرسوده است. وی با اشاره 
به اینکه طول خطوط انتقال آب روستایی 4 هزار کیلومتر 
کیلومتر   100 و  معادل  هزار  آن  درصد   27 که  است 
فرسوده بوده و نیاز به بازسازی دارد افزود: برای بازسازی 
آب  فرسوده  شبکه های  و  انتقال  خطوط  اصالح  و 

روستایی استان به 280 میلیارد تومان اعتبار نیاز است.
 

نبود نظارت و مدیریت بر
هزار و 200 کیلومتر خطوط فرعی شبکه آبفار

 200 و  حدود  هزار  کرد:  خاطرنشان  بسکابادی 

فاضالب  و  آب  شبکه  فرعی  خطوط  کیلومتر 
در  مشترکان  کنتور  تا  کمربند  محل  از  روستایی 
استان وجود دارد که متاسفانه به علت نبود نظارت 
این  در  آب  هدررفت   خطوط  براجرای  مدیریت  و 
مکان به شدت باال است. وی با بیان اینکه شرکت 
یادآور  است،  مشترک  هزار   130 حدود  دارای  آبفار 
شد: از این تعداد 122 هزار مشترک فعال و 8 هزار 

هستند. غیرفعال  سبب خشکسالی  به  مشترک 

آبفار 13هزار مشترک 
دارای کنتور بال استفاده هستند

هزار   13 بالغ  بر  تاکنون  کرد:  بیان  بسکابادی 
کنتورهای  دارای  استان  روستایی  آب  مشترک 
بالاستفاده هستند چون با خریداری کنتور نامرغوب 
بعد از مدتی که در مدار کارمی کند صحتشان پایین 
وی  دهد.  می  کاهش  را  اندازه گیری  دقت  و  آمده 
خاطرنشان کرد: عمده هدررفت آب روستایی ناشی 
دقت  نبود  و  کنتورها  بودن  معیوب  و  فرسودگی  از 

اپراتورها است. قرائت کنتور توسط 

اینکه  بیان  با  بیرجند  شهرستان  موقت  جمعه  امام 
برجام  نقض  و  کرده  شکنی  عهد  راحتی  به   آمریکا 
می کند، گفت: استقالل، آزادی و عزت کشور با اعتماد 

به استکبار جهانی سازگار نیست.
به گزارش تسنیم؛ حجت االسالم علیجان دلدار در 
به  اشاره  با  بیرجند  شهرستان  جمعه  نماز  خطبه های 
عبودیت  مقام  از  باالتر  مقامی  هستی  عالم  در  اینکه 
مدال  باالترین  خداوند  داشت:  اظهار  نیست  خداوند 
که مدال عبودیت است را به بهترین بندگان خود که 
پیامبران هستند داده است. وی با اشاره به 13 آذر روز 
جهانی معلوالن، عنوان کرد: همه ما باید توجه کنیم 
که مریضی و سالمتی را خداوند به انسانها داده و در 
یک لحظه می تواند سالمتی را از انسان گرفته و می 
تواند مریضی انسان را درمان کند، پس همه ما باید 
شکرگذار سالمتی خود باشیم و اگر فردی معلول است 
باید در  و  امتحان می کند  را  او  این طریق  از  خدواند 

برابر این معلولیت به رشد و کمال رسید.
امام جمعه موقت شهرستان بیرجند افزود: 16 آذرماه 
برابر  در  دانشجویان  ایستادگی  است  دانشجو  روز 

استکبار یکی از عواملی است که این روز به  نام آنها 
نامگذاری شده است. دلدار با بیان اینکه با ایستادگی و 
مقاومت در برابر کفر می توان از خطرات محفوظ ماند، 
گفت: مسئوالن کشور ما تالش کردند در بر جام به 
وظایف خود عمل کنند، اما آمریکا مجلس و نمایندگان 
آنها و این روزها در سنا آنها دوباره قانون تحریم بر 

علیه ایران را تصویب کردند.
وی افزود: همان گونه که مقام معظم رهبری تأکید 
کردند نباید دل به وعده های دشمن ببندیم و هرگز از 
تهدیدهای دشمن نهراسیم  زیرا دشمن همیشه کارش 
دشمنی است و هیچگاه قابل اعتماد نیست ما باید روی 

پای خود ایستادگی ودر برابر دشمنان مقاومت کنیم.

نماینده ولی فقیه در استان با تاکید بر اینکه 
گفت:  شود،  اجرا  درستی  به  باید  واقف  نیت 
بهترین مشوق برای توسعه و ترویج فرهنگ 
از  جانبه  همه  داری  امانت  جامعه  در  وقف 
موقوفات است. به گزارش مهر، آیت ا... عبادی 
در دیدار با مدیرکل و معاونان اداره اوقاف و امور 
خیریه با اشاره به اینکه باید در جهت درآمد 
زایی موقوفات به صورت معقول تالش شود، 
بیان کرد: درآمدها باید بدون اینکه ایجاد گرانی 

کند به روز و منصفانه باشد. مدیر کل اوقاف و 
امور خیریه نیز در این دیدار گفت: 258 هکتار از 
اراضی وقفی استان به ارزش 30 میلیارد تومان 
در سال جاری رفع تصرف شده است. حجت 
االسالم گرایلی همچنین از برگزاری همایش 
وقف و رسانه در استان همزمان با 15 آذرماه 
خبر داد که با حضور مسئوالن استان و بازیگر 
در محل  پگاه   تلویزیون حمیدرضا  و  سینما 

مجتمع ایثار شهرستان بیرجند برگزار می شود.

از خطبه  وی همچنین در سخنرانی پیش 
تاکنون  اینکه  بیان  با  نماز جمعه دیروز  های 
از قبال اجرای نیات واقفان 77 قنات الیروبی 
پروژه  حاضر 95  زمان  در  گفت:  است،  شده 
عمرانی در امامزادگان خراسان جنوبی برنامه 
ریزی و در حال انجام است. وی همچنین از 
مرمت و بازسازی موقوفه حسینیه امام رضا )ع( 
بیرجند که با هزینه بالغ بر 600 میلیون تومان 

انجام شده است خبر داد.

امانت داری از موقوفات بهترین مشوق در ترویج فرهنگ وقف است

نماینده ولی فقیه در استان:

حجت االسالم و المسلمین حاج سید محمود موسوی رستگار 
درگذشت ابوی بزرگوارتان  شادروان حاج سید کاظم موسوی رستگار 

را حضور جناب عالی و خانواده محترم تان تسلیت عرض نموده، از خداوند منان برای آن مرحوم آمرزش و غفران و برای بازماندگان صبر و اجر آرزومندم.
حضرتی

مزایده معادن شرکت پویندگان سامان شرق
مدارک مورد نیاز و شرایط شرکت در مزایده معادن شرکت پویندگان سامان شرق

شرکت پویندگان سامان شرق در نظر دارد برخی از معادن تحت مدیریت خود، به شرح جداول ذیل را از طریق مزایده عمومی به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار نماید.
متقاضیان شرکت در مزایده می توانند جهت اخذ اطالعات و دریافت اسناد، فرم ها و شرایط شرکت در مزایده از روز شنبه مورخ 95/09/13 به دفاتر این شرکت، در آدرس های زیر مراجعه 
نمایند و متعاقباً ضمن بازدید از معدن یا محدوده مورد نظر و انجام بررسی های الزم، پیشنهادات خود را بر اساس فرم های مربوطه و با توجه به شرایط مزایده حداکثر تا پایان وقت اداری 

روز چهارشنبه مورخ 95/09/24 در پاکت های الک و مهر شده به دفتر شرکت تسلیم و رسید دریافت نماید. مدارک مورد نیاز عبارتند از :
پاکت )الف(: حاوی فیش سپرده شرکت در مزایده، معادل 5 درصد قیمت پایه موضوع مزایده، خواهد بود که به حساب شماره 0104799026002 نزد بانک ملی شعبه مدرس بیرجند 

واریز و یا از طریق ضمانت نامه بانکی یا ارائه چک تضمینی تامین شده باشد. ضروری است نام پرداخت کننده یا ارائه کننده چک با نام شرکت کننده در مزایده انطباق داشته باشد.
پاکت )ب(: شامل قیمت پیشنهادی برای موضوع معامله می باشد که بایستی رقم پیشنهادی عدد ریالی مازاد بر قیمت پایه معادن باشد، که در جدول زیر آمده است

شرایط مزایده: ه پیشنهادهای فاقد امضا ، ناقص، مشروط، مخدوش و پیشنهادهایی که بعد از انقضای مهلت مقرر 95/09/24 واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد. مزایده گران باید پاکت 
ها را به صورت دربسته و چسب و ممهور)امضا شده در پاکت اصلی قرار داده و پاکت اصلی نیز به صورت دربسته و چسب و ممهور)امضا( شده با قید آدرس دقیق و شماره تلفن شرکت 
کننده به مزایده گذار تسلیم کند. مزایده گری که بیشترین رقم پیشنهادی را اعالم نماید، به عنوان برنده مزایده اعالم خواهد شد. شرکت پویندگان سامان شرق در رد یا قبول پبشنهادات 
مختار است. تبصره 1. حضور کلیه مزایده گران در جلسه بازگشایی پاکات که در تاریخ 1395/9/29 در محل دفتر شرکت در تهران تشکیل خواهد شد، آزاد می باشد. تکمیل نام شرکت 
کننده ، محدوده یا معدن مورد درخواست ، آدرس دقیق و شماره تلفن بر روی کلیه پاکت ها الزامی بوده و در صورت عدم وجود موارد درخواستی پاکت های مذکور افتتاح نخواهد گردید .

نشانی و تلفن تماس دفاتر شرکت پویندگان سامان شرق: خراسان جنوبی، بیرجند، خیابان مدرس، مدرس 17، پالک 5، طبقه 2    تلفن تماس: 32229124-5 056
تهران، خیابان سئول، باالتر از بزرگراه نیایش، رو به روی درب غربی باشگاه انقالب، شهرک سئول، کوچه ششم شرقی، پالک 2   تلفن تماس: 4- 88610070 021، 09194346491

جدول 1. فهرست پروانه های بهره برداری و گواهینامه کشف معادن
نام ردیف

محدوده 
معدنی

ماده 
معدنی

شماره 
شناسایی 

معدن

نوع
سند

موقعیت
 جغرافیایی

ذخیره 
قطعی
 )تن(

مدت 
بهره برداری

)سال(

استخراج 
سالیانه 

)تن(

روش
 

واگذاری

حداقل
 قیمت
پایه 

پیشنهادي 
)میلیون 

ریال(

مبلغ 
سپرده 
شرکت

در مزایده
 )میلیون
 ریال(

شرایط تسویه
 ثمن معامله

درصد
 حصه 
نقدی

مدت
 اقساط 

گرانیت 1
دیهوک

گرانیت 
قرمز

پروانه 6481
بهره 

برداری

خراسان جنوبی، 
کیلومتر45دیهوک 

-فردوس
350،0001515،000

مزایده

18000900 6 0
درصد

40 درصد در 
6 قسط 3 ماه 

بدون بهره

مریت 2 مر
پویندگان

پروانه32827مرمریت
 بهره

 برداری

خراسان جنوبی، 
محمد،  ده  طبس، 
80کیلومتری طبس

22،00054،4007000350 5 0
درصد

50 درصد در 
6 قسط 3 ماه 

بدون بهره

نیت 3 بنتو
جفت رود

پروانه 6486بنتونیت
بهره 

برداری

خراسان جنوبی، 
بیرجند،خوسف، 75 

کیلومتری بیرجند
176،0001116،0003500175 5 0

درصد

50 درصد در 
6 قسط 3 ماه 

بدون بهره

سنگ 4
الشه ده
 محمد

سنگ 
الشه

پروانه 16668
بهره 
برداری

خراسان جنوبی.
5 5000001550001200240بشرویه ، ده محمد 0

درصد

50 درصد در 
2 قسط 3 ماه 

بدون بهره

جدول 2. فهرست محدوده های اکتشافی

ردیف
نام 

محدوده 
معدنی

ماده 
موقعیت جغرافیاییکد ارجاعمعدنی

مساحت 
محدوده

) کیلومتر مربع(

روش 
واگذاری

حداقل قیمت
پایه پیشنهادي
)میلیون ریال(

مبلغ سپرده
شرکت در مزایده 

)میلیون ریال(

شرایط تسویه ثمن معامله

درصد حصه 
مدت اقساطنقدی

مس 1
165675مسدهسلم

خراسان جنوبی ، نهبندان
  24 کیلومتری جنوب 

دهسلم
12/8

مزایده

50 درصد4000200
50 درصد در 
6 قسط 3 ماه 

بدون بهره

سنگ 2
الشه سه 

قلعه

سنگ 
خراسان جنوبی .30 300082الشه

50 درصد0/972000100کیلومتری جنوب سه قلعه
50 درصد در 
2 قسط 3 ماه 

بدون بهره

                                              آگهی مزایده امالک - مرحله اول                               تاریخ انتشار: 95/9/13

سازمان همیاری شهرداری های استان خراسان جنوبی در نظر دارد: تعدادی از امالک و مستغالت مشروحه ذیل )حق السهم خود( را از طریق مزایده عمومی به صورت اجاره واگذار 
نماید. متقاضیان محترم می توانند از تاریخ 95/09/02 الی 95/09/18 همه روزه از ساعت 8/30 صبح لغایت 14/30 به استثنای ایام تعطیل جهت اخذ اطالعات و بازدید از محل و دریافت 
فرم شرکت در مزایده و ارائه پیشنهادات خود به سازمان همیاری شهرداری های استان خراسان جنوبی واقع در بیرجند- خیابان غفاری- خیابان یاس- پالک 45 یا به نشانی اینترنتی 

www.sko.ir و یا به دفتر فروش مجتمع واقع در شهرداری قاین مراجعه نمایند. تلفن تماس: 056-32341280-81
1- اخذ پاکت های پیشنهادی به همراه اصل چک تضمین شده یا فیش واریز یا ضمانت نامه بانکی به میزان 5 درصد قیمت پایه ملک مورد نظر طبق فرم شرایط شرکت در مزایده همه 

روزه در ساعات تعیین شده قابل انجام است.
2- بازگشایی پاکت های پیشنهادی در محل سازمان همیاری شهرداری های خراسان جنوبی روز شنبه مورخ 95/09/20 ساعت 9 صبح طبق برنامه زمان بندی شده انجام خواهد شد.

3- شرایط اجاره هر یک از امالک به صورت جداگانه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
4- پیشنهادات فاقد سپرده و یا مخدوش و مبهم و مشروط از درجه اعتبار ساقط و امضای پشت و روی فرم تقاضا ضروری است.

5- اخذ اطالعات از دفاتر مزایده و بازدید از امالک الزم و ضروری می باشد. بدیهی است در صورت عدم بازدید و اخذ اطالعات الزم مسئولیتی متوجه این سازمان نخواهد بود.
6- سازمان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است

7- رعایت قانون منع مداخله کارکنان دولت الزامی است.
اعیانآدرس قطعه/ پالک ثبتیردیف

 متر مربع
نوع ملک 

کاربری
میزان

 مالکیت
قیمت پایه اجاره 

سالیانه به ریال
پایه  قیمت  درصد    5
شرکت در مزایده به ریال

قاین - خیابان آیت ا... طالقانی - نرسیده به میدان امام جنب بانک سپه 1
 مجتمع تجاری / اداری طالی سرخ پالک ثبتی 1266/117/1894/32/1855- 

اصلی بخش... ثبتی قاین- واحد 27 منفی یک

24/000/0001/200/000ششدانگتجاری15/81

قاین - خیابان آیت ا... طالقانی - نرسیده به میدان امام جنب بانک سپه 2
 مجتمع تجاری / اداری طالی سرخ پالک ثبتی 1266/117/1894/32/1855- 

اصلی بخش... ثبتی قاین- واحد 34 منفی یک

15/000/000750/000ششدانگتجاری14/72

قاین - خیابان آیت ا... طالقانی - نرسیده به میدان امام جنب بانک سپه 3
 مجتمع تجاری / اداری طالی سرخ پالک ثبتی 1266/117/1894/32/1855- 

اصلی بخش... ثبتی قاین- واحد 38 منفی یک

12/000/000600/000ششدانگتجاری13/14

قاین - خیابان آیت ا... طالقانی - نرسیده به میدان امام جنب بانک سپه 4
 مجتمع تجاری / اداری طالی سرخ پالک ثبتی 1266/117/1894/32/1855 

اصلی بخش... ثبتی قاین- واحد 39 منفی یک

16/200/000810/000ششدانگتجاری18/39

قاین - خیابان آیت ا... طالقانی - نرسیده به میدان امام جنب بانک سپه 5
 مجتمع تجاری / اداری طالی سرخ پالک ثبتی 1266/117/1894/32/1855 

اصلی بخش... ثبتی قاین- واحد 14 همکف

22/200/0001/110/000ششدانگتجاری13/84

قاین - خیابان آیت ا... طالقانی - نرسیده به میدان امام جنب بانک سپه 6
 مجتمع تجاری /  اداری طالی سرخ پالک ثبتی 1266/117/1894/32/1855- 

اصلی بخش... ثبتی قاین- واحد 16 همکف

30/000/0001/500/000ششدانگتجاری25/52

قاین - خیابان آیت ا... طالقانی - نرسیده به میدان امام جنب بانک سپه 7
 مجتمع تجاری / اداری طالی سرخ پالک ثبتی 1266/117/1894/32/1855- 

اصلی بخش... ثبتی قاین- واحد 21 همکف

30/000/0001/500/000ششدانگتجاری20/60

قاین - خیابان آیت ا... طالقانی - نرسیده به میدان امام جنب بانک سپه 8
 مجتمع تجاری / اداری طالی سرخ پالک ثبتی  1266/117/1894/32/1855- 

اصلی بخش... ثبتی قاین- واحد 2 طبقه اول

فتر 77/95 د
تجاری

42/000/0002/100/000ششدانگ

قاین - خیابان آیت ا... طالقانی - نرسیده به میدان امام جنب بانک سپه - مجتمع 9
تجاری / اداری طالی سرخ پالک ثبتی 1266/117/1894/32/1855- اصلی 

بخش ثبتی قاین- واحد 3 طبقه اول

فتر 66/14 د
تجاری

39/000/0001/950/000ششدانگ

قاین - خیابان آیت ا... طالقانی - نرسیده به میدان امام جنب بانک سپه 10
 مجتمع تجاری / اداری طالی سرخ پالک ثبتی 1266/117/1894/32/1855- 

اصلی بخش... ثبتی قاین- واحد 4 طبقه اول

فتر 58/92 د
تجاری

33/000/0001/650/000ششدانگ

قاین - خیابان آیت ا... طالقانی - نرسیده به میدان امام جنب بانک سپه 11
 مجتمع تجاری / اداری طالی سرخ پالک ثبتی 1266/117/1894/32/1855 

اصلی بخش... ثبتی قاین- واحد 5 طبقه اول

فتر 87/40 د
تجاری

24/000/0001/200/000ششدانگ

مالحظات: کلیه واحدها مجاز به استفاده از 3 دستگاه آسانسور موجود و پارکینگ مشاع به مساحت 1319 مترمربع و مشاعات در طبقه همکف 362/75 مترمربع و در طبقه زیر زمین 
424/54 مترمربع و در طبقه اول 120/56 مترمربع می باشد واحدهای تجاری دارای امتیاز برق مجزا و آب و گاز مشترک و واحدهای  دفتر تجاری دارای امتیاز آب و برق و گاز مجزا 

می باشد.

قابـل توجـه روحانیـون محتـرم 
آزمون سراسری روحانیون عتبات بعثه مقام معظم رهبری برگزار می شود.   ثبت نام از امروز شنبه 95/9/13 آغاز می شود. 

برای کسب اطالعات بیشتر به سایت azmoon.hajj.ir مراجعه نمایید. تلفن تماس دفتر نمایندگی بعثه مقام معظم رهبری در استان 32425194



حدیث روز روزنامه اجتماعی ، فرهنگی ، ورزشی و اقتصادی 
 مدیرمسوول و صاحب امتیاز : غالمرضا جعفرپور مقدم 
سردبیر : علی جعفرپور مقدم
بیرجند، میدان شهدا ، جنب بانک صادرات  ، ساختمان آوا، صندوق پستی 136
تلفن : 32224582 )5 خط( نمابر : 32234583  - عضو شرکت تعاونی مطبوعات ایران
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امام علی علیه السالم فرمودند : 
َمن يَكَتِسْب ماالً ِمن َغیِر ِحلِِّه يَصِرْفُه في َغیِر َحقِِّه 

كسی كه مالی را از راه ناروايش به دست آورد، آن را به ناروا خرج كند. 
)غرر الحكم ،ح8883( 

11:23
16 :45
22: 40
4 :53
6 :19

مزایده امالک اداره کل  اموال و امالک بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی خراسان جنوبی 
 اداره کل  اموال و امالك بنياد مستضعفان انقالب اسالمی خراسان جنوبی در نظر دارد: تعدادي از امالك مشروحه ذيل را از طريق مزايده عمومي با شرايط ويژه )بصورت اقساط بلند مدت و بدون کارمزد( واگذار نمايد. متقاضيان محترم مي توانند از تاريخ 95/09/06 الي 
95/09/20 همه روزه حتی ايام تعطيل از ساعت  8/30 صبح لغايت 19/00 جهت اخذ اطالعات و بازديد از محل و دريافت فرم شرکت در مزايده و ارائه پيشنهادات خود به اداره کل خراسان جنوبي واقع در بيرجند - خيابان مدرس - چهار راه سيلو خيابان امام موسي 

صدر شرقي مراجعه فرمايند.   تلفن تماس : 32437474 / 32441114 - 056
1. اخذ پاکت های پيشنهادی به همراه اصل چک بانکی به ميزان 5% قيمت پايه ملک مورد نظر طبق فرم شرايط شرکت در مزايده همه روزه  حتی ايام تعطيل در ساعات تعيين شده قابل انجام است . 2. بازگشايی پاکت های پيشنهادی در محل اداره کل اموال و امالك 
خراسان جنوبي روز يک شنبه مورخ 95/09/21 ساعت 15/00 صبح طبق برنامه زمانبندی انجام خواهد شد . 3. پيشنهادات فاقد سپرده و يا مخدوش و مبهم و مشروط از درجه اعتبار ساقط و رعايت مفاد فرم شرايط شرکت در مزايده که از طريق دفتر فروش ارائه  می 
گردد ، الزامی می باشد . امضاء پشت و روی فرم تقاضا ضروری است . 4. هزينه محضر ) حق الثبت و حق التحرير ( بالمناصفه به عهده طرفين می باشد. 5. اخذ اطالعات از دفاتر مزايده و بازديد از امالك الزم و ضروری می باشد بديهی است در صورت عدم بازديد و اخذ 

اطالعات الزم مسئوليتی متوجه اين اداره کل نخواهد بود . 6. يک درصد ) 1 %( رقم پيشنهادی به عنوان هزينه مزايده ، از برندگان نقداً دريافت می گردد   7.  متقاضيان می توانند حداکثر تا ساعت 14 مورخ 95/09/21 پاکت های پيشنهادی خود را تحويل نمايند  
8 . شرایط فروش کلیه امالک مندرج در لیست مزایده بصورت زیر خواهد بود :

درصد تخفیف در صورت پرداخت نقدی نسبت به 60 % باقیماندهدوره اقساط درصد پرداختی قسطی ) باقیمانده ( درصد پرداختی زمان تحویل ملک درصد پرداخت نقدی ) قیمت پیشنهادی( قیمت پایه مزایده ردیف

15 % 24 ماهه60 % 10 %30 % تا سقف 100 میلیارد ریال1 

قیمت پایه ) ریال(میزان مالکیت / توضیحاتنوع ملک / کاربریاعیان ) متر مربع(عرصه ) متر مربع(پالک ثبتی / آدرسردیف

2,373,000,000ششدانگ - هزینه آماده سازی به عهده خریدار می باشد زمین - مسکونی***272/6/1222197/75 - اصلی ، بخش 2 بیرجند/  بیرجند - بلوار مالصدرا ، خیابان امیرکبیر9 1

2,150,000,000ششدانگ - هزینه آماده سازی به عهده خریدار می باشد زمین - مسکونی***2/6/1223200و272/3 - اصلی ، بخش 2 بیرجند/ بیرجند - بلوار مالصدرا ، خیابان امیرکبیر29

2,150,000,000ششدانگ - هزینه آماده سازی به عهده خریدار می باشد زمین - مسکونی***2/6/1224200و272/3 - اصلی ، بخش 2 بیرجند/ بیرجند - بلوار مالصدرا ، خیابان امیرکبیر39
2,150,000,000ششدانگ - هزینه آماده سازی به عهده خریدار می باشد زمین - مسکونی***2/6/1225200و272/3 - اصلی ، بخش 2 بیرجند/ بیرجند - بلوار مالصدرا ، خیابان امیرکبیر49
2,150,000,000ششدانگ - هزینه آماده سازی به عهده خریدار می باشد زمین - مسکونی***2/6/1226200و272/3 - اصلی ، بخش 2 بیرجند/ بیرجند - بلوار مالصدرا ، خیابان امیرکبیر59
2,150,000,000ششدانگ - هزینه آماده سازی به عهده خریدار می باشد زمین - مسکونی***2/6/1227200و272/3 - اصلی ، بخش 2 بیرجند/ بیرجند - بلوار مالصدرا ، خیابان امیرکبیر69
2,150,000,000ششدانگ - هزینه آماده سازی به عهده خریدار می باشد زمین - مسکونی***2/6/1228200و272/3 - اصلی ، بخش 2 بیرجند/ بیرجند - بلوار مالصدرا ، خیابان امیرکبیر79
2,150,000,000ششدانگ - هزینه آماده سازی به عهده خریدار می باشد زمین - مسکونی***2/6/1229200و272/3 - اصلی ، بخش 2 بیرجند/ بیرجند - بلوار مالصدرا ، خیابان امیرکبیر89
2,150,000,000ششدانگ - هزینه آماده سازی به عهده خریدار می باشد زمین - مسکونی***2/6/1230200و272/3 - اصلی ، بخش 2 بیرجند/ بیرجند - بلوار مالصدرا ، خیابان امیرکبیر99

1,640,000,000ششدانگ - هزینه آماده سازی به عهده خریدار می باشد زمین - مسکونی***2/6/1231160و272/3 - اصلی ، بخش 2 بیرجند/ بیرجند - بلوار مالصدرا ، خیابان امیرکبیر109
1,640,000,000ششدانگ - هزینه آماده سازی به عهده خریدار می باشد زمین - مسکونی***2/6/1232160و272/3 - اصلی ، بخش 2 بیرجند/ بیرجند - بلوار مالصدرا ، خیابان امیرکبیر119
2,473,000,000ششدانگ - هزینه آماده سازی به عهده خریدار می باشد زمین - مسکونی***2/6/1233230و272/3 -  اصلی ، بخش 2 بیرجند- بیرجند- بلوار مالصدرا ، خیابان امیرکبیر129

4,570,300,000ششدانگ - هزینه آماده سازی و ارزش افزوده و همچنین تمدید پروانه به عهده خریدار می باشدزمین - تجاری***46/73باقیمانده 249/14/1463 -  اصلی، بخش 2 بیرجند- بیرجند - حد فاصل مدرس 29 و 1331

4,526,100,000ششدانگ - هزینه آماده سازی و ارزش افزوده و همچنین تمدید پروانه به عهده خریدار می باشدزمین - تجاری***249/17/1463/803864/20- اصلی، بخش 2 بیرجند- بیرجند - حد فاصل مدرس 29 و 1431

33,536,000,000ششدانگ - دارای یک رشته قنات ششدانگ با دبی نیم لیتر در ثانیه می باشدباغ / باغ و باغچهدارد249/3/74633816/10 - اصلی، بخش 2 بیرجند-بیرجند - تقاطع خیابان 15 خرداد وخیابان عمارت15

آقایان حاج غالمحسین فرزین و حاج سید علی خیریه

درگذشت شادروان حمیدرضا لطفی را حضور شما بزرگواران و خانواده محترم تسليت عرض نموده

 و خود را در غم شما شريک می دانيم، خداوند آن مرحوم را  مشمول رحمت و به بازماندگان صبر عنايت فرمايد. 

خانواده های: خیریه ، گنجی ، قره شیر، صدیق نژاد ، ُسروری و ابراهیمی

خانواده های محترم لطفی و دانشگر
با نهايت تاسف درگذشت شادروان حمیدرضا لطفی

 را تسليت عرض نموده، علو درجات آن روانشاد و صبر و اجر بازماندگان را از خداوند مسئلت داريم.

خانواده های: خیریه ، گنجی ، قره شیر، صدیق نژاد ، ُسروری و ابراهیمی

همکار محترم  سرکار خانم سونیا لطفی
مدیر محترم دفتر هواپیمایی روژان گشت
با نهايت تاسف درگذشت ناباورانه پدر گرامی تان شادروان

 حمیدرضا لطفی را تسليت عرض نموده و خود را در غم شما شريک می دانيم.
همکاران تان در دفتر مسافرتی و جهانگردی عماد

آگهی مزایده عمومی
دانشگاه بيرجند در نظر دارد: به استناد مصوبه هيئت رئيسه و طبق آيين نامه مالی 
و معامالتی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور نسبت به فروش خوابگاه 
دانش واقع در خيابان مدرس 4، خيابان شهيد تيمورپور، پالك 23/1 با موقعيت 

شمالی - جنوبی )دوکله( و دارای عرض 14/30 متر در حاشيه خيابان 16 متری با کاربری تجاری 
و مسکونی با شرايط استثنايی پرداحت )حداقل در سه مرحله طی يک سال ( از طريق مزايده اقدام 
نمايد. متقاضيان می توانند برای اخذ اسناد مزايده به سازمان مرکزی دانشگاه بيرجند )دبيرخانه 
 www.birjand.ac.ir کميسيون مناقصه و مزايده( يا به پايگاه اينترنتی دانشگاه بيرجند 

مراجعه و پس از تکميل اسناد، مدارك را تحويل دبيرخانه کميسيون نمايند.
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7/950/000/000 ریال )هفت میلیارد قیمت پایه مزایده ملک
و نهصد و پنجاه میلیون(

397/500/000 ریال )سیصد و نود و مبلغ تضمین شرکت در مزایده
هفت میلیون و پانصد هزار(

مبلغ تضمین شرکت در مزایده: به صورت واريز وجه نقد به شماره حساب 483546017 
)حساب سپرده دانشگاه بانک تجارت شعبه دانشگاه بيرجند( و يا ارائه ضمانت نامه بانکی به نام 

دانشگاه بيرجند و يا چک تضمين شده بانکی در وجه دانشگاه بيرجند
زمان دریافت اسناد مزایده: از تاريخ 1395/9/13 لغايت 95/9/17

زمان تحویل پیشنهادها: تا تاريخ 1395/9/28
شماره تماس: 32202126/  32214818/ 32202049-056 هزينه درج آگهی به عهده برنده 

دبیرخانه کمیسیون مناقصه و مزایده دانشگاه بیرجندمزايده است


