
روزنامه صبح استان چهار شنبه  17  آذر  1395     7  ربیع االول 1438      7 دسامبر  2016      سال بیستم       شماره  3666

سرمقاله

پرتقال های سرمازده 
یا استانی خشکسالی زده
* هرم پور

این روزها آنقدر در صدا و سیما از یخ زدن مرکبات 
شمال گفتند که واقعاً باورمان شد احتمااًل امسال 
لیمو  و  نارنگی  و  پرتقال  بدون  باید  را  عید  شب 
شیرین  سر کنیم. این هم از آن داستانهای عجیب 

و جالب کشور ماست...  ) ادامه سرمقاله در صفحه ۲ ( 

رئیس مجلس شورای اسالمی : 
اختالفات میان قوا ، تند نیست ؛ دولت برای 

برگرداندن حقوق های نجومی کاری نکرد

رئیس جمهور : 
مگر ما می گذاریم آمریکا برجام را پاره کند ؟ 

دانشجویان از بقیه قوا هم انتقاد کنند

فرمانده هوافضای سپاه : 
حل مشکالت اقتصادی هزاران بار آسان تر 

از مشکالت امنیتی و دفاعی است 
 صفحه ۸ صفحه ۸ صفحه ۸

مشاور اقتصادی رئیس جمهور :
در کشوری که به سفارتخانه  ها حمله کنند 

نمی توان انتظار سرمایه گذاری داشت
 صفحه ۸

هدف نظام از پذیرش برجام تجربه مردمی بود / قالیباف: با حرف کارها پیش نمی رود / شورای نگهبان از ادعای ۲ میلیارد پول  به  ازای تأیید صالحیت استقبال می کند / سردار سنایی: دشمن به دنبال حذف سپاه است / سخنگوی جدید داعش :  غیر از ما هیچ کس نتوانسته در مقابل ایران بایستد / صفحه ۸
جم

ن 
 امی

س :
عک

اصالح فرسودگی 30 درصدی شبکه
آب روستایی استان 280 میلیارد اعتبار می خواهد

 شهردار مرکز استان برتالش برای رفاه شهروندان علیرغم محدودیت های مالی تاکید کرد

 مدیح: هوا خوب باشد کارتا پایان سال ادامه خواهد داشت / معطل پاسخ  استعالم دستگاه های خدمات رسان نمی مانیم  / صفحه 4

آغاز نهضت آسفالت در مهرشهر

کشمکش در شورای مدیریت بحران

ایمنی بیرجند 
گران تمام می شود

اعتراض  با  استان  مرکز  اصناف  اتاق  نماینده   
باال  آتشنشانی  اینکه هزینه های کارشناسی  به 
است خاطرنشان کرد: 70درصد از دستگاه های 
اجرایی مرکز استان فاقد ایمنی هستند و چرا به 

آنها اخطار نمی دهید؟ ... ) مشروح خبر در صفحه 7 (

خسارت میلیاردی سرما
 به کشاورزان فردوسی

صفحه ۳

هوای استان سرد می شود
صفحه 7

با حضور معاون استاندار و مسوولین انجام شد ؛

آسیب شناسی صنعت 
استان در نشست آوا 

با تولید کنندگان
بررسی  استان در نشست  بزرگ   مدیران صنایع 
مشکالت صنعت به میزبانی روزنامه آوا  شرکت 
کردند. معاون امور اقتصادی استاندار نیز مهمان 

ویژه این نشست بود ... ) مشروح خبر در صفحه 7 (

نظرافضلی طومار مشکالت 
استان را در مجلس گشود :

هفت دقیقه 
طوفانی وکیل 
مردم در مجلس

صفحه ۷

رهـن و اجـاره 
یک باب مغازه با زیربنای حدود 600 مترمربع در 2 طبقه ، خیابان منتظری مقابل سینما 

)فروشگاه سابق مبل شاهین(   09151614145- 09151611550

دوست و مربی عزیز 

مهتاب ولی پور مطلق 
با اینکه چندین روز از رفتن ناباورانه مادر مهربانت

 مرحومه عصمت نعیمی
 می گذرد، ما هنوز از پرکشیدن این یگانه فرشته هستی و الالیی خوان شب 
های کودکی ات بسیار متاثریم، تسلیت ما را بپذیر و در غمت شریک بدان 

جایگاه آن عزیز بهشت برین باشد و خداوند مهربان صبرپیشه ات کند.

جمعی از بسکتبالیست های بیرجند

لباقی
تقدیر و تشکرهوا

بدینوسیله از بذل عنایت و حسن توجه کلیه سروران معظم، دوستان و آشنایان، همکاران معزز، 
سازمان ها و ادارات که با حضور خود و یا با ارسال تاج گل

 پیام کتبی و شفاهی در مراسم تشییع و تدفین و مجالس ترحیم 
تسلی خاطر بازماندگان بوده و یاد عزیزمان

 شادروان حمیدرضا لطفی
 را گرامی داشتند، صمیمانه تشکر و سپاسگزاری می نماییم و از اینکه به علت تألمات روحی 

توفیق تشکر حضوری میسر نشد، قلباً پوزش می طلبیم
 شادمانی شما تسلی خاطر ماست، رخت عزا از تن به در آرید.

با تقدیم احترام خانواده های: 
لطفی، دانشگر، فرزین، فاطمی، خیریه، ذوالفقاری
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آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی  تاریخ : 95/9/17 شماره 11297 )نوبت اول(
شرکت آب و فاضالب استان خراسان جنوبی در نظر دارد عملیات اجرایی شبکه فاضالب خطوط پراکنده در شهر بیرجند را با مشخصات زیر را از طریق مناقصه براساس آیین نامه اجرایی 

بند »ج« ماده 12 قانون برگزاری مناقصات )ارزیابی کیفی مناقصه گران( واگذار نماید.
محل مشخصات پروژهردیف

اجرا
دستگاه 
نظارت

مبلغ اولیه برآورد
 براساس فهرست  بها شبکه فاضالب سال 

1395

مدت 
اجرا

رتبه و گواهی کد طرح
مورد نیاز

عملیات تهیه مصالح و لوله گذاری خطوط پراکنده 1
شبکه جمع آوری فاضالب، لوله گذاری شبکه جمع 
آوری فاضالب به قطر ۲00 الی 400 میلیمتر و به طول 

تقریبی ۷ کیلومتر، احداث منهول بتنی و آجری
شهر 
بیرجند

مهندسین 
مشاور 
طرح افرا

 1۷/8۲۲/304/1۷9
ریال

 1۲
ماه

حداقل پایه 5 150300۲053
آب و گواهی 

صالحیت 
ایمنی

از کلیه پیمانکاران واجد شرایط دعوت می شود جهت اعالم آمادگی و کسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد ارزیابی کیفی و توان اجرای کار حداکثر به مدت 4 روز پس از تاریخ انتشار 
آگهی نوبت دوم در ساعات اداری به دفتر قراردادهای شرکت به نشانی: بیرجند- بلوار شهدای عبادی- روبروی پست برق شرکت آب و فاضالب استان خراسان جنوبی مراجعه نمایند. 
شایان ذکر است اعالم پاسخ به فراخوان هیچگونه حقی برای پیشنهاد دهندگان ایجاد نمی نماید و دستگاه مناقصه گذار وفق ضوابط و مقررات نسبت به ارزیابی و دعوت از مناقصه گران 

اقدام خواهد نمود. پیمانکاران جهت کسب اطالعات بیشتر می توانند با شماره های 32435146 - 32433407-056 تماس حاصل فرمایند.
توضیحات ضروری:  

مهلت و محل تحویل و زمان ارزیابی: آخرین مهلت تحویل اسناد ارزیابی ساعت 14/30 روز دوشنبه 95/10/06 و روز سه شنبه 95/10/07 خواهد بود. 
ارسال مدارک و اسناد به نشانی: بیرجند - بلوار شهدای عبادی - روبری پست برق شرکت آب و فاضالب استان خراسان جنوبی - دبیرخانه شرکت تحویل شود. 

پیمانکاران حقوقی دارای رتبه 5 یا باالتر در رشته )آب یا تاسیسات و تجهیزات( از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور * پیمانکارانی که باالی 65 امتیاز را براساس آیتم های ارزیابی 
کسب نمایند وارد پروسه پیشنهاد قیمت خواهند شد. این مناقصه با لحاظ بخشنامه تعیین دامنه پیشنهادی قیمت متناسب خواهد بود. ارائه گواهی صالحیت ایمنی در این مناقصه اجباری 

و الزامی می باشد. اسناد ارزیابی را از طریق سایت ملی مناقصات و سایت شرکت آب و فاضالب استان خراسان جنوبی دریافت نمایید.
www.abfa-khj.ir      http:/iets.mporg.ir               دفتر قراردادها شرکت آب و فاضالب خراسان جنوبی

جناب آقای دکتر رادنوش پشم فروش
حضور مجدد و مغتنم جناب عالی را در خطه خراسان جنوبی

 و شهر عزیزمان بیرجند
 صمیمانه گرامی داشته و امیدواریم پس از گذراندن دوره فوق تخصص بیماری های 

مغز و اعصاب در کشور سوئیس و فرانسه چنان گذشته شاهد خدمات اثر بخش
 و امید آفرین تان در این منطقه از میهن عزیزمان باشیم. 

هیئت پهلوانی و زورخانه ای استان خراسان جنوبی

دعـوت بـه همکـاری

شرکت چدن کویر خاوران در راستای تکمیل کادر پرسنلی خود به یک نفر نیروی باتجربه در زمینه 
مدیر دفتر )آقا( با شرایط ذیل نیازمند است:

سابقه کاری اداری حداقل 10 سال-  شرایط سنی حداقل 40 سال-  مدرک تحصیلی لیسانس
مدارک مورد نیاز: کپی کارت پایان خدمت - کپی شناسنامه - کپی مدرک تحصیلی - رزومه کاری و ۲ قطعه عکس

متقاضیان واجد شرایط می توانند از ساعت 8 الی 13 به آدرس ذیل مراجعه نمایند.
مدت آگهی تا پایان آذر ماه می باشد

آدرس: خیابان پاسداران 6۲- پالک 45- طبقه اول    تلفن: 3۲4509۲3

خانواده های محترم لطفی ، خیریه ، فرزین

فقدان جانگداز شادروان حمیدرضا لطفی
ابراز همدردی، از درگاه خداوند  موجب تاثر عمیق خاطر گردید ضمن 
سبحان برای آن فقید سعید رحمت و غفران الهی و برای بازماندگان معظم

 صبر و سالمتی مسئلت می نماییم.

خانواده شویکلو

جناب آقای حاج غالمحسین فرزین

خاندان محترم لطفی و فامیل وابسته
مصیبت وارده را صمیمانه تسلیت عرض می نماییم.

 ما را در غم خود شریک بدانید

مرکز پزشکی هسته ای بیرجند
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سرمقاله

14 هزار واحد مسکن محرومان تا پایان سال 
۹۷ واگذار می شود

مهر-محمد مخبر،رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( تفاهم 
نامه مشترکی امضا کردند که بر اساس آن تا 
پایان سال ۹۷، ۱۴ هزار واحد مسکونی برای 
محرومان با اعتبار ۳ هزارو ۵۰۰ میلیارد ریال 
امضای  به  نامه که  ساخته می شود.درتفاهم 
فرمان  اجرایی  ستاد  مخبر،رئیس  محمد 
حضرت امام )ره( و علیرضا تابش،رئیس بنیاد مسکن انقالب اسالمی 
ساخته  کشور  استان   ۱۸ در  محرومان  مسکن  واحد  هزار   ۱۴ رسید 
و به محرومان واگذارمی شود.هزینه ساخت هریک از این واحدهای 
مسکونی۲۵تا۳۰میلیون تومان است که ۱۸ میلیون تومان به صورت 

تسهیالت توسط بنیاد مسکن و با همکاری بانک ها تامین می شود.

پرداخت تسهیالت اشتغال زایی به روستاییان 
با سود 4 درصد

مناطق  و  روستایی  توسعه  معاون  رضوی  تسنیم-سیدابوالفضل 
محروم ریاست جمهوری با اشاره به اعطای 
روستائیان  به  دالری  ۱.۵میلیارد  تسهیالت 
با  الحسنه  قرض  صورت  به  مبلغ  گفت:این 
کارمزد چهار درصد در اختیار روستائیان قرار 
می گیرد.وی گفت: صندوق توسعه ملی  ۵۰۰ 
میلیارد تومان با مجوز کارمزد ۷ درصد برای مناطق محروم و برای 
سایر مناطق تا سقف ۱۴ درصد تسهیالت پرداخت کنند اما این رقم 
قابل توجهی برای رفع مشکالت روستائیان نبود به همین منظور با 
هماهنگی وبررسی های الزم  طرح یک فوریتی اعطای تسهیالت 

یک و نیم میلیارد دالری به روستائیان در مجلس به تصویب رسید.

ارائه مشوق های حمایتی و تسهیالت ارزان
 به کارآفرینان 

عصر اعتبار- رحیم زارع رئیس کمیته اقتصاد مقاومتی کمیسیون 
کردن  اجرایی  گفت:  مجلس  اقتصادی 
به  توجه  و  مقاومتی  اقتصاد  های  سیاست 
اقتصاد دانش بنیان منجر به توسعه کارآفرینی 
و رونق کسب و کار خواهد شد.وی در جمع 
اعضای شورای سیاستگذاری همایش چشم 
اینکه  بر  تاکید  با   ۱۴۰۴ افق  در  کار  و  کسب  و  کارآفرینی  انداز 
کارآفرینی و ایجاد اشتغال یکی از اولویت های اصلی کشور در زمان 
حال و آینده است ، اظهارداشت: باید با در نظر گرفتن مشوق هایی 
برای کارآفرینان و ارائه تسهیالت با شرایط آسان به رونق کسب و 

کار و افزایش اشتغال در کشور کمک شود.

مهر- حجت االسالم و المسلمین مصطفی پورمحمدی 
ابعاد  با  است  پدیده  یک  پدیده  گفت:  دادگستری  وزیر 
مختلف، هرچند بنده شخصا در رابطه با این موضوع نه 
در حوزه اجرا، نه در حوزه نظارت و نه در حوزه قضا هیچ 
نقشی ندارم ولی همینطور که قاضی پور اشاره کردند از 
گذشته در جریان امور هستم و سعی می کنم اطالعات 
کنم.  عرض  نمایندگان  و  شریف  ملت  به  را  خودم 
محمدی تصریح کرد: ما با این واقعیت ها مواجه بودیم 
به سپرده و عمال همه  تبلیغات، جهل  حجم گسترده 

مسئولین را در تنگنا قرار دادند و سبب شد که دولت با 
جدیت این موضوع را تعقیب کند و در اواخر سال ۹۲ 
قوه قضاییه  و  به دولت واصل شد  گزارشات مفصل تر 
کند  رسیدگی  موضوع  این  به  تنهایی  به  نمی توانست 
باید یک کارگروهی تشکیل می شد بنابراین وزیر کشور 
مسئول رسیدگی به این پرونده شد. قاضی زاده می گوید 
که بنده باید مسئول این پرونده می شدم اما من از نظر 
ندارم  رسیدگی  و  پیگیری  برای  جایگاهی  تشکیالتی 
وزارت  و  است  امنیت  عالی  شورای  همان  جا  بهترین 

کشور که استانداری ها، فرمانداری ها، شهرداری ها تحت 
موضوع  جدیت  با  زمان  همان  از  هستند.  آنها  نظر 
وجود  که  مشکلی  اما  شد  شروع  پرونده  به  رسیدگی 
داشت این بود که مسئولین با چند هزار میلیارد سرمایه 
جذب شده از بانک و مردم مواجه بودند و بیش از ۱۱۰ 
الی ۱۱۵ هزار نفر سپرده گذار، صدها هزار زیربنا همراه 
با تخلفات گسترده در حوزه های مختلف به صورتی که 
برخی از مسئولین نیز مجوز داده بودند و باعث شده بود 

که ما در تنگنای بیشتری قرار بگیریم.

پروژه پدیده شاندیز با نقص قانون مواجه است

عصر اعتبار- بر اساس دستورالعمل ابالغ شده 
به شرکت های بیمه پوشش بیمه نامه شخص 
ماه  در  حوادث  در  مقصر  رانندگان  برای  ثالث 
حرام و غیر حرام بیش از ۱۹۰ میلیون تومان 
اقدام  اخیر  ماه های  بود.افرادی که در  نخواهد 
به دریافت بیمه نامه شخص ثالث کرده اند با 
مواجه  اشان  بیمه نامه  در صدور  تازه ای  تغییر 
میلیون   ۱۹۰ غرامت  حداکثر  آن»  و  می شوند 
تومانی فوت و نقص عضو راننده« در حوادث 

حرام  ماه  در  گذشته  سال  برخالف  که  است 
تغییری نخواهد داشت.در حالی است که  نیز 
ثالث  شخص  برای  پرداختی  خسارت  حداکثر 
در ماه حرام ۲۵۳ میلیون تومان و در ماه غیر 
است. شده  تعیین  تومان  میلیون   ۱۹۰ حرام 
ایران  بیمه  نمایندگی  یک  مدیر  پور  صادق 
ثالث  بیمه شخص  جدید  آیین نامه  در  گفت: 
نمایندگی  به  ماه سال جاری  از ۲۸ خرداد  که 
ها ابالغ و اجرایی شده است، پوشش شخص 

نظر  در  خسارت  مسئول  رانندگان  برای  ثالث 
مسئول  و  مقصر  راننده  اگر  البته  اند،  نگرفته 
حادثه نبوده و شخص ثالث باشد پوشش بیمه 
گفت:  شد.وی  خواهد  لحاظ  برایش  حرام  ماه 
این اقدام درست مانند در نظر گرفتن فرانشیز 
است که در بیمه نامه، فرد بیمه گذار مسئول 
پرداخت بخشی از خسارت می شود. در واقع با 
این اقدام قانون گذار خواسته است مسئولیت 
رانندگان را در حوادث مورد تاکید قرار دهد و بر 

همین اساس بخشی از پوشش بیمه شخص 
ثالث که در ماه حرام برای حادثه دیدگان در نظر 
گرفته می شود را برای رانندگان مسئول حادثه 
در نظر نگرفته است.جدیدترین ابالغیه قانون 
ثالث تصریح شده است:دارنده وسیله  شخص 
پوشش خسارت های  برای  است  مکلف  نقلیه 
بدنی واردشده به راننده مسبب حادثه، حداقل 
غیرحرام،  ماه  در  مسلمان  مرد  دیه  میزان  به 

بیمه حوادث اخذ کند. 

دیه ماه حرام برای مقصران حذف شد

یادداشت

         پرتقال های سرمازده 
یا استانی خشکسالی زده

* هرم پور

) ادامه سرمقاله از صفحه اول (  ۱۹ سال است خشکسالی 

در خراسان جنوبی امان مردم را بریده، شاهرگ 
گردن زندگیشان را زده و لبخندشان را به اشک و 
آه سیاه و تلخ مبدل کرده، آنوقت جز وعده های 
سرخرمن و چند بازدید محدود از مناطق و نهایتًا 
تصویب بی تضمین برخی مصوباِت شبه حمایتی 
و اظهار تأسفی عمیق از مدیران کشوری چیزی 
ندیده ایم. و الحق واالنصاف چقدر خوب صدا و 
ایجاد  با  و  کند!!  می  عمل  اش  وظیفه  به  سیما 
کند  می  کاری  مسؤولین،  در  خاص  حساسیت 
که عالوه بر بازدید های مختلف و موضع گیری 
های گوناگون، بخشی از خسارت های کشاورزان 
فی الفور پرداخت و بخشی از میوه های یخ زده 
حساب  به  پولش  و  خریداری  شمالی  باغداران 
ما!  سیمای  و  صدا  به  مریزاد  دست  شود!  واریز 
و  دلسوز  مسؤوالن  و  مدیران  به  مریزاد  دست 
مهربان ما! دست مریزاد به هیأت محترم دولت! 
دست مریزاد به همه کسانی که خوب شعار می 

دهند و بد عمل می کنند! 
من کاری ندارم به  اینکه آیا نمایندگان شهرهای 
 شمالی مجلس در این روزها چگونه عمل کرده اند

که چنین توجه مسؤولین را جلب کردند و یا صدا 
و سیمای استانی و خبرنگاران و رسانه هایشان با 
 استفاده از هنرشان چگونه حساسیت های ویژه ای 
هیأت  اعضای  از  نفر  چند  اینکه  یا  برانگیختند. 
نمی  من  هستند؟  شمالی  معاونینشان  یا  دولت 
دانم درد ۱۹ سال خشکسالی و بدبختی آن بیشتر 
سرمازدگی  روز  چند  درد  یا  است  تر  جانکاه  و 
باغهای شمال؟ حداقل می دانم مرکبات شمال 
پیامدش  بزند،  سرما  هم  سالی  چند  برای  اگر 
نیست،  روستاها  شدن  خالی  نیست،  مهاجرت 
فقر  و  بیکاری  و  زندگی  سامان  پاشیدن  هم  از 
نیست، پایان زندگی نیست، به انتها رسیدن خیلی 
سرنوشت  مثل  سرنوشتش  نیست،  ها  زندگی  از 

تلخ  خراسان جنوبی نیست!
واقعاً در حوزه توجه دادن ذهن مسؤولین کشوری 
نکرده  کاری  کم  استان  در  خشکسالی  بحث  به 
اینجا  شمال!  آنجا  و  است  کویر  اینجا  البته  ایم؟ 
و  شمال  آنجا  و  علف  و  آب  بی  و  است  برهوت 
زمین و باغ ویال و مجوز و کنار دریا و ساختمان 
سازی و نظر شورای روستا و شورای شهر و شورای 
استان برای واگذاری زمین و ویال ساختن! صدا و 
سیمای ما چند گزارش تند و تیز و مستند که بعد 
از دیدن و شنیدنش مو بر بدن مسؤولین سیخ کند 
در خصوص پیامدهای خشکسالی خراسان جنوبی 
کار کرده است؟  مسؤولین استانی ما پای چند مدیر

بحث  برای  انحصار  به  را  کشور  دوم  و  اول  تراز 
کار  چند  اند؟  کرده  باز  استان  به  خشکسالی 
تحقیقاتی  استخوان دار در این حوزه انجام داده 
اند؟  بوده  فکر  به  چقدر  کشوری  مسؤولین  ایم؟ 
از باغدار شمالی می ترسند؟ از گزارش های تند 
صدا و سیما و هیاهوی رسانه ای هراس دارند؟ از 
اینکه اگر خسارتی به باغدار شمالی پرداخت نشود، 
دسته  یا  کنند  استیضاحشان   استان  نمایندگان 
آنجا؟  جمعی استعفا کنند واهمه دارند؟ چرا فقط 

چرا اینجا نه؟ 
مردم خراسان جنوبی تافته جدا بافته ای از کلیت 
ایرانند؟ مرزنشین نیستند؟ حماسه آفرین نیستند؟ 
دوست دار نظام نیستند؟ شهید نداده اند؟ ایثارگر و 
جانباز و آزاده تقدیم انقالب نکرده اند؟ اهل تالش 
و کار و مجاهدت برای آبادانی کشور نیستند؟ اهل 
و  ارزشی  و  انقالب  تعصب  و  دینداری  و  اصالت 
والیی نیستند؟ برای من و برای خیلی های دیگر 
و  تلخ  چیزهایی  چنین  بیان  جنوبی،  خراسان  در 
تبعیض،  ظاهراً  اما  است.  تر  تلخ  بسیار  باورشان 
بام و چند هوایی، و بی توجهی به مردمان  یک 
صبور و ساکت و نجیب، قانونی از قاموس رفتاری 
و کرداری برخی مسؤولین این کشور شده است. 
باید  را  قاموس  این  کرد،  پاک  باید  را  قانون  این 
شکست، این رفتارها را باید درید. دلگیریم از شما 
مسؤولین محترم،  و نگران، از آنچه برما می گذرد 

و آنچه بر شما خواهد گذشت!
)لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با یادداشت های
 روزنامه را به شماره ۰۹۳۰۴۹۴۳۸۳۱ ارسال فرمایید(

 قیمت بنزین سال آینده ثابت می ماند/ 
کارت سوخت فعال حذف نمی شود

تسنیم- مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش 
فرآورده های نفتی ایران با بیان اینکه “قیمت بنزین 
سال آینده ثابت می ماند”، گفت: پنج درصدی که در 
بودجه ذکر شده هر سال وجود دارد و از محصول 

برداشته می شود، اما قیمت ها ثابت می ماند.

قیمت برنج افزایش چندانی نداشته است

معاون وزیرجهاد کشاورزی گفت: در سال جاری ۲ 
میلیون و ۲۰۰ هزارتن برنج تولید شده و قیمت این 

محصول افزایش چندانی نداشته و متعادل است.

معلوالن 
فرزندان ناتنی شهر!
* پری اشتری

است.  سخت  خیلی  ها  خیابان  در  رفتن  راه 
های  پل  فراوان،  های  چاله  و  بلندی  و  پستی 
پیاده  بلند،  و  کوتاه  های  پله  و  استاندارد  غیر 
روهای حفاری شده، نرده های بلند وسط بلوارها،  
هزارها  و  اصولی  غیر  و  کوچک  آسانسورهای 
مشکل دیگر باعث می شوند که تو حتی اگر با 
دو چشم سالم خود مسیرت را ببینی و با دو پای 
سالم خود بخواهی که در شهر رفت و آمد کنی، 
بازحمت فراوان روبرو خواهی بود. حاال اینکه با 
ویلچر یا واکر یا عصای سفید چگونه می توانی 
و  رفع  شهر  های  خیابان  در  را  روزمره  نیازهای 

رجوع کنی خود معمایی ست الینحل.
به هر طرف که نگاه می کنی پر است از مانع و 
مشکل. انگار که شهر تنها برای افرادی ساخته شده 
از توان جسمی کامل برخوردارند هر چند که  که 
حتی آن ها نیز در مواردی با مشکل مواجه می شوند. 
در شهرهایی که همواره از توسعه عمرانی و شهری 
آن سخن ها می رود تو به عنوان یک شهروند نمی 
توانی از ساده ترین حقوق شهروندی خود استفاده 
کنی. راه رفتن در پیاده رو، رد شدن از عرض خیابان، 
استفاده از پل عابر پیاده، باال رفتن از طبقات یک 
ساختمان )اعم از اداری، پزشکی و...( با آسانسور،  
همه و همه حقوقی ساده هستند که انسان خجالت 
می کشد وقتی که می بیند در شهری بزرگ تو قادر 

به انجام آن ها نیستی.
مصوبه  )تصویب شده در سال 68(: از 
این تاریخ در کلیه طرح هاي آتی و در دست تهیه 
شهرسازي، شهرک سازي و مجتمع هاي مسکونی و 
ساختمانی سراسر کشور اعم از اینکه توسط دستگاه 
هاي دولتی و وابسته به دولت و شهرداری ها و یا 
بخش خصوصی تهیه گردند، رعایت ضوابط موضوع 
فصل اول مجموعه پیوست که شامل ضوابط برنامه 
ریزي و طراحی براي تسهیل حرکت معلولین در 

سطح شهر می باشد الزامی بوده. 
در طراحی کلی ساختمان های عمومی و محیط 
شهری ضوابط و مقرراتی از قبیل هم سطح بودن 
ورودی ساختمان با پیاده رو، تعبیه عالیم حسی در 
محل عبور معلوالن، عدم استفاده از کف پوش های 
لغزنده، ایجاد سطح شیب دار برای اتصال اختالف 
سطوح، تعبیه پله با عرض کف ۳۰ سانتی متر، مسقف 
کردن سطوح شیبدار و ورودی ها، لزوم تعبیه حداقل 
یک آسانسور قابل استفاده برای معلوالن با ویلچر، 
ایجاد سرویس های بهداشتی مخصوص معلوالن با 
استانداردهای موجود، نصب چراغ راهنمایی تحت 
کنترل معلولین در معابر پر تردد، تجهیز وسایل نقلیه 
عمومی به باالبر مکانیکی، وجود عالیم صوتی و 
بصری برای ناشنوایان و نابینایان به تصویب رسیده 
و عدم رعایت آن ها تخلف از قانون به حساب می 
آید اما... بدتر از همه این ها این است که پروژه ها 
بدون رعایت کوچکترین استانداردها پایان کار می 

گیرند و آب هم از آب تکان نمی خورد. 
اشکال کار اینجاست که هر یک از ما فکر می 
کنیم معلولیت پدیده ای است که گریبانگیر عده 
ای خاص شده است و این عده خاص تحت هر 
شرایطی مجبورند خود را با این مشکل وفق دهند 
غافل از اینکه مشکالت جسمی و حرکتی هر لحظه 
ممکن است در کمین هر کسی باشد.الزم به بررسی 
کارشناسانه نیست تا دریابیم که ناتوانی یا کم توانی 
یعنی محکوم به خانه نشستن و یا همواره فردی 
بی  و  انفعال  یعنی  داشتن.  همراه  به  یاری  برای 
حرکتی. یعنی افسردگی و احساس سرخوردگی و 
شرمندگی از بیرون آمدن.هر چه نگاه می کنم در 
توان  افراد کم  ندارد که  شهرها گوشه ای  وجود 
یا ناتوان بتوانند به راحتی در آن قدم بردارند و نیاز 

روزمره خود را برطرف کنند.
و  شود  می  زندان  شهر  که  است  این   
را  روزها  زندان  این  انزوای  در  ما  معلوالن 

سپری می کنند ... .

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

دفتر: توحيد 21، نبش نبوت 21، پالك 105
عضو  معتبر اتحادیه     مسئول : دستگردي www. iranwash. ir قالیشویي و مبل شویي ایـران

صاف صاف ، لول لول ، تخت تخت   2- 20 43 42 32  / 66 66 44 32     

برای اولین بار فرش های خود را اتو کشیده تحویل بگیرید
دفتر : توحيد21 - نبش نبوت 21 - پالك 105
عضو معتبر اتحادیه   مسئول: دستگردی

آبکش ارزان قیمت
   حمل آب  به  تمام نقاط استان 
 حمل آب از ما قيمت از شما  
09159639415  

 زارعی 

نقاشی ساختمان 
 پالستيک - اکروليک - روغنی 

به همراه طراحی دیوار با رنگ 

 09159617909 - تنگلی

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

اعالمیه بستانکاران )نوبت دوم(
آگهی دعوت از بستانکاران شرکت تعاونی مسکن مهر شماره هشت بیرجند

)درحال تصفیه(به شماره ثبت 2۹05

پیرو آگهی انحالل مندرج در روزنامه رسمی به شماره 20814 مورخ 1395/6/1 در اجرای ماده 225 قانون 
تجارت بدینوسیله از کلیه بستانکاران شرکت تعاونی مسکن مهر  شماره هشت )درحال تصفیه(به شماره ثبت 
2905 دعوت می شود که هر گونه طلب و ادعایی از شرکت دارند با در دست داشتن مدارک مستند و مستدل 
خود حد اکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی با تلفن 09154951345تماس حاصل فرمایید.

بدیهی است پس از انقضای مدت مذکور هیچ گونه ادعایی مسموع نخواهد بود.

مدیر تصفیه شرکت تعاونی مسکن مهر شماره هشت لیال ابوالحسن نژاد )در حال تصفیه(

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده )نوبت اول( 
شرکت تعاونی مرزنشینان شفق اسدیه

مجمع عمومی فوق العاده )نوبت اول( شرکت تعاونی مرزنشینان شفق اسدیه راس ساعت 10 صبح 
روز یکشنبه 95/10/5 در محل مسجد جامع اسدیه واقع در خیابان غدیر اسدیه برگزار می گردد، از 
کلیه اعضای محترم شرکت دعوت می شود در جلسه مذکور شرکت نمایند. چنانچه عضوی بنا به 
دالیلی نتواند حضور یابد می بایست همراه با نماینده تام االختیار خود با هم در شرکت تعاونی حضور 
یافته و برگه وکالت نامه را تنظیم نمایند. حداکثر رای برای هر فرد غیر عضو 3 رای و برای هر فرد 

غیرعضو 2 رای می باشد.
دستور جلسه: 

طرح و تصویب اساسنامه جدید شرکت تعاونی وفق قانون اصالح موادی از قانون بخش تعاونی اقتصاد 
جمهوری اسالمی ایران

آگهی ابالغ رای کمیته بدوی مشاغل سخت و زیان آور استانی به کارفرمای شرکت دی سار 
)احداث اسکلت بیمارستان 224 تختخوابی بیرجند(

در اجرای تبصره 5 ماده 8 تصویب نامه شماره 15356/ت 36005 هـ  هیئت محترم وزیران بدینوسیله به کارفرمای شرکت دی 
سار )احداث اسکلت بیمارستان 224 تختخوابی بیرجند( فعال مجهول المکان ابالغ می گردد آقای علی زجاجی با کد شناسایی بیمه 
68906842 ادعای اشتغال در آن کارگاه با عنوان شغلی کارگر قالب بند 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 نماید. 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 شرکت به کارفرمای شرکت بتن ورک
 )پروژه احداث کارخانه کویرتایر( 

در اجرای تبصره 5 ماده 8 تصویب نامه شماره 15356/ت 36005 هـ هیئت محترم وزیران بدینوسیله به کارفرمای شرکت بتن ورک 

)پروژه احداث کارخانه کویرتایر( فعال مجهول المکان ابالغ می گردد آقای علی زجاجی با کد شناسایی بیمه 68906842 ادعای اشتغال 
در آن کارگاه با عنوان شغلی کارگر بتن ریز  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 نماید. 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

ایزوگام هریوند ی  ) را بد ون پیشوند و پسوند  بشناسید(
فروش و نصب انواع عایق های رطوبتی
نمایندگی ایزوگام آذرگام و آذین بام
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پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583
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پیام شما

3
چهارشنبه * 17 آذر 1395 * شماره 3666

سالم آوا ، از اخبار روزنامه تون برداشت کردیم که  
این آقای استاندار از اون انسانهایی هست که اصال 
 وعده نمی ده اگه بده هم حتما اونو اجرایی می کنه
سال  آخر  تا  واقعا  باقران  سیمان  آیا  موندم  حاال 
افتتاح می شه ؟ ۵ ساله هی می گن دو ماه دیگه 
دو ماه دیگه مگه همین استاندار کاری بکنه انشاا... 

بقیه که فقط واسه رای جمع کردن می گفتن
930 ... 07۵9

سالم یکی از ساکنین  حاجی آباد بیر جند  انتهای 
انتهای  تا  برق  های  تیر  هستم  عصر)عج(  ولی 
کوچه رفته کوچه ها پالک گذاری شده ولی آب، 
برق وگاز نداریم تا کی توی این هوای سرد با بچه  

کوچک منتظر تصمیم گیری مسئوالن باشیم 
91۵...344
سالم چرا شهردار محترم جواب مردم را نمی دهد 
چرا بریدگی های بلوار پیامبر اعظم)ص( را بستند 
و فکری به حال شلوغی بریدگی سپیده نمی کنند 
چرا به جای بریدگی فلکه نمی زنند تا ترافیک و 

تصادفات کمتر شود
901...224
محور  جاده  ورودی  ساز  نیمه  پل  چرا  سالم.  با 
بیرجند به سه قلعه و شوشود تکمیل نمی شه؟؟ 
شهرهای  مسیر  اصلی  محور  جاده  این  ضمنا 
فردوس، سرایان و سه قلعه آیسک می باشد که 

نیاز به توجه بیشتر دارد.
91۵...۵17
با سالم جناب استاندار محترم و مسئوالن مسکن 
و غیره به داد ما کارگران فاز ... برسید که با 22 
میلیون وام 10 میلیون سود مشارکت به وام تعلق 

گرفته شما کمک کنید
91۵....020
  سالم خدمت استاندار، شهردار، دهیاران شمس آباد 
،امیرآباد، حاجی آباد و خوسف مردم از بوی گند 

فاضالب خسته شدند . لطفا اقدام فوری  
939...۵00
اندرکاران  دست  خدمت  نباشید  خسته  و  سالم 
محترم روزنامه آوا، لطفا پیگیری بفرمایید که چرا 
در این استان و خصوصا شهرستان بیرجند با وجود 
لیسانس  فوق  و  لیسانس  التحصیالن  فارغ  انبوه 
مسئولی  و  مدیر  هیچ  کشاورزی،  رشته  در  بیکار 
اقدام قاطع و جدی در این زمینه انجام نمی دهد؟ 
اگر تصمیم بر بکارگیری نیروهای فارغ التحصیل 
این رشته نیست، پس چرا دانشکده های کشاورزی 
قرار  کنند؟؟اگر  التحصیل می  فارغ  دانشجو  مدام 
بکارگیری  ادارات  در  خاصی  عده  یک  که  است 
هفت  یا  چهار  که  دیگران  سرنوشت  پس  شوند، 
این رشته  برای  را  بیشتر،  عمرخود  بلکه  سال و 

تلف کرده اند چه می شود؟؟؟
91۵....434

۱۲۰۰ اثر به جشنواره قرآن و عترت خراسان جنوبی ارسال شد
  

  معاون هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان جنوبی از ارسال یک هزار و 203 اثر به جشنواره قرآن و عترت در استان خبر داد. علی زمزم اظهارکرد: این تعداد آثار به برای جشنواره های 
هنری قرآن و عترت ارسال شده است.وی تصریح کرد: از مجموع آثار ارسالی 329 اثر در بخش عکس، 47 اثر در بخش پوستر 74 اثر، ۵7 اثر در حوزه فیلم و نماهنگ و فیلم نامه و 9۵ اثر در بخش 

خوشنویسی به دبیرخانه ارسال شده است. وی با اشاره به ارسال 24۵ شعر نیز به دبیرخانه این جشنواره بیان داشت: ۶۸ مقاله و پایان نامه نیز به جشنواره قرآن و عترت ارسال شده است.

خسارت میلیاردی سرما به کشاورزان فردوسی
انار،  و  زعفران  سید محسن سربازی- 
شهرستان  اصلی  و  راهبردی  محصول  دو 
کشاورزان  امید  چشم  که  است  فردوس 
حاصل  تا  آنهاست  برداشت  به  منطقه  این 
باشد  مرحمی  بتواند  شان  یکساله  زحمات 
های  خشکسالی  که  عمیقی  های  زخم   بر 
متوالی بر بدن نیمه جان کشاورزی فردوس 
وارد کرده است.با این وجود امسال در حالی 
که مردم امیدوار به برداشت بهتر محصول انار 
و زعفران در منطقه بودند سرما و یخبندانی 
روز  تا چندین  و  آذر شروع شد  پنجم  از  که 
دست  روی  فراوانی  خسارات  داشت  ادامه 
کشاورزان گذاشت. یکی از باغداران باغشهر 
اسالمیه به خبرنگار ما گفت: سرمای امسال به 
دلیل اینکه دمای هوا از مثبت 7 تا ۸ درجه به 
طور ناگهانی به منفی 11 درجه رسید خسارت 
 بیشتری به درختان انار وارد کرد. »حراث «

افزود: اگر این سرما به صورت تدریجی بود 
 خسارت چندانی به کشاورزان وارد نمی شد. 
وی تاکید کرد: 70 درصد باغات انار باید کف 
بر شود و در حالی که پس از یخبندان سال 
۸۶ باغداران این شهر تازه درختان انارشان به 
ثمردهی کامل رسیده بود اما این سرما موجب 
شد باغداران دستکم تا ۵ سال دیگر نتوانند 
زیر  اناری برداشت کنند.وی که یک هکتار 
کشت زعفران دارد افزود: در حالی که سال 
برداشت  زعفران  کیلوگرم گل  گذشته 400 
 کردم اما امسال این مقدار به دلیل سرما زدگی 

به 100 کیلو کاهش یافت.

اغلب انارکاران فردوس عمال تا 5 
سال آینده تولید اقتصادی ندارند

یکی دیگر از انارکاران نمونه باغستان نیز عنوان 
کرد: یک هکتار زیر کشت انار دارم که هر ساله 
نیز  قیصری  کنم.  بازار می  وارد  مرغوبی  انار 
خسارت وارده به باغ انار خویش را زیاد اعالم 
و تصریح کرد: گرچه امسال این سرما بعد از 
برداشت انار به درختان وارد شد اما امیدی برای 
سال آینده ندارم زیرا شاخه ها ی جوان درختان 

انار به کلی سیاه شده است.
گفت:  نیز  فردوس  کشاورزی  جهاد  مدیر 
شروع  آذر  پنجم  از  که  روزه  چند  سرمای 
محصول  سه  به  فراوانی  خسارات  شده 
»علیرضا  کرد.  وارد  کلزا  و  زعفران  انار، 
زعفران  کشت  زیر  سطح  افزود:  مهمیز« 
که  است  هکتار  و 1۵0  هزار   3 فردوس  در 

تن   12 مزارع  این  از  شد  می  بینی  پیش 
گفته وی،  به  برداشت شود.  زعفران خشک 
بر اثر برودت هوا و تداوم آن، ۶00 هکتار از 
مزارع زعفران فردوس یعنی معادل 2 تن و 
 400 کیلوگرم از بین رفت. وی تصریح کرد: 
خسارت 7۵ درصدی سرما موجب شده تا ۸1 
میلیارد ریال به زعفران کاران این منطقه ضرر 
و زیان برسد.وی سطح زیر کشت باغات انار 

شهرستان را 2 هزار و 300 هکتار اعالم کرد 
اینکه دمای برودت هوا  با توجه به  و گفت: 
درجه  منفی 1۸  به  آذرماه  هفتم  تا  پنجم  از 
و  شد  وارد  درختان  به  زیادی  آسیب  رسید، 
بسیاری از درختان باید کف بر شود و عمال 
تا ۵ سال دیگر، انار کار زیان دیده فردوسی 

تولید اقتصادی نخواهد داشت.

9۰ درصد محصول کلزا از بین رفت

شهرستان  انار  باغات  به  خسارت  مهمیز 
اضافه  و  اعالم  درصد   90 تا   7۵ بین  را 
باغات  به  ریالی  خسارت  میزان  کرد: 
ریال)  میلیارد   ۶30 و  هزار  نیز2  انار 
شود. می  برآورد  تومان(  میلیارد   2۶3 

 وی در خصوی سرمازدگی محصول کلزا نیز 
گفت: 2۸ هکتار زیر کشت کلزا در شهرستان 
داریم که پیش بینی می شد ۵۶ تن محصول 
برداشت شود. مدیر جهاد کشاورزی فردوس 
خاطرنشان کرد: 90 درصد محصول کلزا نیز 
 2 آن  ریالی  ارزش  که  شده  خسارت  دچار 

میلیارد و ۵00 میلیون ریال برآورد می شود.

به گفته وی؛ در مجموع 272 میلیارد تومان 
به کشاورزان خسارت وارد شد و متاسفانه این 
محصوالت زیر پوشش بیمه نیز قرار نداشته 
و گزارش کامل خسارت وارده به فرمانداری 
شهرستان فردوس اعالم شده تا پیگیری الزم 
برای جبران خساراتی که به کشاورزان وارده 

شده انجام گیرد.
اذعان  با  نیز  سرپرست فرمانداری فردوس   

گفت:  کشاورزان  به  وارده  خسارات  به 
ستاد  به  موضوع،  این  مکتوب  گزارش 
و  شده  ارسال  استانداری  بحران  مدیریت 
موضوع از طریق دفتر نماینده مردم فردوس، 
طبس، بشرویه و سرایان در مجلس شورای 
است. حسین  پیگیری  حال  در  نیز  اسالمی 
اسماعیلی افزود: در حال حاضر بدلیل اینکه 

از  کاری  نبوده،  بیمه  محصوالت کشاورزان 
دست ما ساخته نیست ولی به طور جد پیگیر 
هستیم تا بتوانیم حداقل مقداری از خسارات 
وارده را از طریق ستاد مدیریت بحران استان 
جبران کنیم. وی به کشاورزان توصیه کرد: 
پیش  حوادث  برابر  در  را  خود  محصوالت 
مواقعی  چنین  در  تا  کنند  بیمه  نشده  بینی 

با مشکل مواجه نشوند. 

پاسخ مسئوالن به پیام شما

جوابیه های شهرداری بیرجند 

ستون  در  مندرج  مطلب  به  پاسخ  در  *احتراما 
آسفالت  در خصوص   9۵/۸/1۶ مورخ  شما  پیام 
خیابان  رساند  می  استحضار  به  غفاری  خیابان 
اجرای  به  توجه  با  بیمارستان  تقاطع  تا  غفاری 
روکش  فاضالب(  طرح  شهری)  تاسیسات 
آسفالت شده است و مابقی خیابان پس از اجرای 

طرح فاضالب روکش داده خواهد شد. 
ستون  در  مندرج  مطلب  به  پاسخ  در  *احتراما 
احداث  خصوص  در   9۵/۸/1۶ مورخ  شما  پیام 
به  بازار  چهارشنبه  در  بهداشتی  سرویس 
بهداشتی  احداث سرویس  رساند:  استحضار می 
وقت  اسرع  در  و  بوده  سازمان  کاری  برنامه  در 

تامین اعتبار الزم اقدام خواهد شد. 
ستون  در  مندرج  مطلب  به  پاسخ  در  احتراما   *
خصوص  در   9۵/9/4 خصوص  در  شما  یام 
بازار  چهارشنبه  در  افغانستانی  مهاجران  حضور 
به استحضار می رساند: اولویت واگذاری و ایجاد 
اشتغال به تبعه ایرانی و بومی شهرستان و استان 
تعلق دارد و درصد کمی از دست فروشان حدودا 
10 تا 1۵ درصد از اتباع افغانستان می باشند که 
از  اکثریت آن ها دارای مجوز فعالیت و اشتغال 
ارگان های مرتبط می باشند و طبقه استعالمات 
می  موقت  صورت  به  افراد  این  پذیرفته  انجام 
توانند در روزبازارها با اخذ مجوز جهت جلوگیری 
از یکسری تخلفات احتمالی از قبیل بزهکاری ، 

سرقت و .... اقدام به فعالیت های مجاز نمایند. 
ستون  در  مندرج  مطلب  به  پاسخ  در  *احتراما 
نوشتن  خصوص  در   9۵/7/27 مورخ  شما  پیام 
روی  بهزیستی  شهرک  های  خیابان  اسم 
اتوبوس ها به استحضار می رساند: ضمن تشکر 
از شهروند گرامی موضوع در دستور کار سازمان 
قرار گرفت و به زودی تابلو مسیر اتوبس های 

این خط اصالح می گردد. 

مردم یک  اعتمادی  بی  مورد  در  سرمقاله سردبیر 
واقعیت بزرگه ، اما کم کاری مسوولین تو این حوزه 
بدتره ! لطفا آوا خودت تحقیق کن ببین ما تو استان 
یک هزار تومانی اوراق مشارکت عرضه کردیم که 

مردم میلیارد میلیارد نخرند ؟ 
910 ... 039

 

آگهی مزایده

به استناد مواد 121 و 122 آیین نامه اجرای اسناد رسمی ششدانگ یک باب منزل به مساحت 223/40 مترمربع 
پالک 3527 فرعی از یک اصلی بخش پنج نهبندان به آدرس: نهبندان واقع در خیابان قائم شرقی - قائم شرقی 17 )کوچه مسجد 
گلستان( ملکی آقای محمد نصرالهی فرزند عبداله که سند مالکیت آن ذیل ثبت 5813 صفحه 88 دفتر جلد 35- امالک صادر 
و تسلیم شده سپس مع الواسطه به موجب سند قطعی شماره 7035-92/5/25 دفتر اسناد رسمی شماره یک نهبندان به خانم 
صدیقه محمدزاده محب فرزند علی اکبر انتقال قطعی یافته است با حدود اربعه شماال به طول 11/30 متر درب و دیواریست به 
کوچه عام شرقا به طول 21/60 متر دیواریست به باقیمانده پالک 304 فرعی جنوباً 1- به طول 6/20 متر دیواریست به پالک 279 
فرعی 2- به طول 3/70 متر دیواریست به باقیمانده پالک 282 فرعی غربا به طول 20/55 متر دیواریست به زمین وقفی پالک 
281 فرعی حقوق ارتفاقی ندارد. پالک فوق به موجب سند رهنی شماره 126983 - 92/07/23 دفترخانه اسناد رسمی شماره 
16 بیرجند رهن موسسه تعاونی آزاد ثامن االئمه )ع( خراسان جنوبی قرار گرفته لذا مستند به ماده 34- اصالحی قانون ثبت از 
دفترخانه تنظیم کننده تقاضای صدور اجراییه علیه خانم صدیقه محمدزاده محب مبنی بر وصول مبلغ 965/000/000 ریال را از 
این اداره نموده است و  پرونده تحت کالسه 9400095 در اجرای ثبت نهبندان تشکیل و اجراییه در تاریخ 94/11/06 به مدیون 
وفق ماده 18آیین نامه اجرای اسناد رسمی ابالغ و صحت ابالغ توسط متصدیان مربوطه گواهی شده و به دلیل اینکه متعهد ظرف 
ده روز مهلت قانونی از تاریخ ابالغ اجراییه بدهی خویش را پرداخت ننموده بستانکار جهت وصول طلب خویش تقاضای کارشناسی 
پالک مذکور را نموده که پس از طی تشریفات قانونی به موجب صورتجلسه وارده به شماره 139505008282000033 - 95/2/7 
مامور ابالغ و نظریه کتبی وارده به شماره 139505008282000048 -95/02/27 کارشناس رسمی دادگستری ششدانگ پالک 
فوق که در یک باب ساختمان مسکونی یک طبقه به متراژ حدود 170 متر مربع در حدود بیش از 30 سال قبل احداث گردیده 
بنای مذکور از مصالح معمولی آجری با دیوارهای 35 سانتیمتری و سقف طاق ضربی احداث شده است. نمای بیرونی ساختمان 
سیمان تگرگی ، دیوارها تا یک متر سرامیک و بقیه دیوارها و سقف گچ کاری - کف اتاق ها و حیاط موزاییک و آشپزخانه اوپن اجرا 
شده است. ملک مذکور دارای امتیاز آب و برق و تلفن می باشد به مبلغ 580/000/000 ریال ارزیابی گردیده که مراتب ارزیابی به 
موجب نامه شماره 139504908282000054 -95/2/27 به بدهکار و بستانکار ابالغ و از ناحیه آنها اعتراضی واصل نشده و ارزیابی 
قطعیت یافته است و پالک فوق در اجرای مقررات آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجرا در قبال مطالبات موسسه تعاونی 
ثامن االئمه)ع( خراسان جنوبی از ساعت 9 الی 12 روز یکشنبه  مورخ 95/10/12 در اداره ثبت اسناد و امالک نهبندان واقع در بلوار 
معلم از طریق مزایده به فروش می رسد. مزایده از مبلغ 580/000/000 ریال ارزیابی شده شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی 
نقدا فروخته می شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در 
صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی 
آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل 
مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول می گردد. ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد 

مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد.

تاریخ انتشار: 95/9/17

حسین براتی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نهبندان

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت اول

چون در پرونده 940832 و 940917 اجرایی محکوم علیه علی زنگویی و سیده فاطمه محکومند به پرداخت مبلغ 
19/749/961 ریال بابت باقیمانده پرونده اجرایی به شماره 940832 و در پرونده اجرایی به شماره 940917 محکوم علیها خانم 
سیده فاطمه موسوی محکوم است به پرداخت مبلغ 25/586/646 ریال  در حق محکوم له سید مهدی موسوی و پرداخت مبلغ 
2/000/000 ریال بابت حق االجرا در حق صندوق دولت و با عنایت به معرفی و توقیف یک دستگاه پخت نان لواش توسط محکوم 

علیه ردیف اول که حسب نظریه کارشناس مشخصات دستگاه شامل 

ارزش کل )ریال( نوع لوازمردیف

دستگاه پخت نان لواش دوار ساخت شرکت تولیدی نانوی اصفهان و مدل 3000 نیمه 1
اتومات، گردان و دوار با ظرفیت یکصد کیلوگرم در ساعت نوع سوخت گاز و گازوئیل، 

تک فاز و آماده به کار

55/000/000

55/000/000جمع کل: پنجاه و پنج میلیون ریال

که از طریق  مزایده  در روز چهارشنبه تاریخ 95/10/01 از ساعت 10 الی 11 صبح در دفتر اجرای احکام حقوقی  به فروش برسد 
که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ 
پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله 
اقدام نماید در غیر این صورت 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. متقاضیان در صورت تمایل می توانند 

پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان داده شود. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود.

 رجبی - مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری بیرجند

دادگستری کل استان خراسان جنوبی

آگهی تحدید حدود ثبت امالک یک قسمت از بخش 2  شهرستان بیرجند
پیرو آگهی قبلی و به موجب ماده 14 قانون ثبت امالک تحدید حدود شماره های زیر: 

1- ششدانگ دو باب منزل پالک 23 و 35 فرعی و نه قطعه زمین پالک های 107 و 136 و 166 و 305 و 310 و 447 و 461 و 479 و 
506 فرعی از 1336- اصلی بخش 2 بیرجند واقع در مزرعه دستگرد مورد تقاضای فاطمه نساء دستی گردی به وکالت از طرف وراث عباس 
و بانو غالمی 2- ششدانگ دو اتاق پالک 78 فرعی از 1337- اصلی بخش 2 بیرجند مزرعه کالته بجدی مورد تقاضای فاطمه نساء دستی 
گردی به وکالت از طرف وراث عباس و بانو غالمی در روز شنبه 95/10/11 ساعت 10 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد. لذا به 
موجب ماده 14 قانون ثبت امالک به صاحبان امالک و حقوق ارتفاقی و مجاورین شماره های فوق الذکر بوسیله این آگهی اخطار می گردد 
که در روز و ساعت مقرر باال در محل حضور به هم رسانند. چنانچه هر یک از صاحبان امالک یا نماینده قانونی آنها در موقع مقرر حاضر 
نباشند مطابق ماده 15 قانون مزبور ملک مورد آگهی با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد و اعتراضات مجاورین نسبت 
به حدود و حقوق ارتفاقی و نیز صاحبان امالک و حقوق ارتفاقی که در موقع مقرر حاضر نبوده اند مطابق ماده 20 قانون ثبت فقط تا سی روز 
از تاریخ تحدید حدود پذیرفته خواهد شد و از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یک ماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح 

قضایی تقدیم و گواهی الزم از مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند.

تاریخ انتشار:95/9/17    علی فضلی- کفیل  ثبت اسناد و امالک شهرستان بیرجند

آگهی مزایده

به استناد مواد 121 و 122 آیین نامه اجرای اسناد رسمی ششدانگ یک قطعه زمین که به صورت ساختمان درآمده به 
مساحت 251 متر مربع پالک 686 فرعی از یک اصلی بخش 5 نهبندان به آدرس نهبندان خیابان شهدا - ملکی آقای قاسم اکبری 
فرزند نور اله که سند  مالکیت آن ذیل ثبت 3494 صفحه 85- دفتر جلد 22- امالک صادر و تسلیم شده است با حدود اربعه شماال 
به طول 10 متر پی دیواریست به خیابان و شرقا به طول 25/10 متر پی دیواریست به پالک 685 فرعی جنوبا به طول 10 متر پی 
دیواریست به پالک 700 فرعی غربا به طول 25/10 متر پی دیواریست به پالک 687 فرعی حقوق ارتفاقی ندارد، پالک فوق به موجب 
 اسناد رهنی شماره 86661 - 85/7/26 و 111227 - 89/6/25 دفتر اسناد رسمی شماره 16 بیرجند در رهن موسسه تعاونی آزاد 
ثامن االئمه )ع( خراسان جنوبی قرار گرفته لذا مستند به ماده 34- اصالحی قانون ثبت  ازدفترخانه تنظیم کننده تقاضای صدور اجراییه 
علیه آقای قاسم اکبری مبنی بر وصول مبالغ 375/000/000 ریال و 673/570/000 ریال را از این اداره نموده است و پرونده تحت 
کالسه های 9400061 و 9400063 در اجرای ثبت نهبندان تشکیل و اجراییه در تاریخ 94/7/9 به مدیون وفق ماده 18 آیین نامه 
اجرای اسناد رسمی ابالغ و صحت ابالغ توسط متصدیان گواهی شده و به دلیل اینکه متعهد ظرف 10 روز مهلت قانونی از تاریخ ابالغ 
اجراییه بدهی خویش را پرداخت و تودیع ننموده بستانکار جهت وصول طلب خویش تقاضای کارشناسی پالک مذکور را نموده که پس 
از طی تشریفات قانونی به موجب صورتجلسه وارده به شماره 94/9/18- 139405008282000420 مامور ابالغ و نظریه کتبی وارده 
به شماره 1394050082820000441- 94/10/5 کارشناس رسمی دادگستری ششدانگ پالک فوق که در یک باب ساختمان یک 
طبقه به متراژ حدود 135 متر مربع احداث گردیده که فاقد اسکلت یا شناژ بتونی می باشد. سقف ساختمان طاق ضربی - دیوارها آجری 
35 سانتیمتری- کف ساختمان موزاییک - دور دیوارها تا یک متر سنگ و بقیه گچ - آشپزخانه اوپن - کف آشپزخانه سنگ - دیوارها 
کاشی - نمای بیرونی ساختمان سنگ و دیوارهای حیاط اصلی و حیاط خلوت اندود سیمانی و کف حیاط موزاییک می باشد به مبلغ 
1/200/000/000 ریال ارزیابی گردیده که مراتب ارزیابی به موجب نامه شماره 139404908282000353- 94/10/5 به بدهکار و 
بستانکار ابالغ و از ناحیه آنها اعتراضی واصل نشده و ارزیابی قطعیت یافته است و پالک فوق در اجرای مقررات آیین نامه اجرای مفاد اسناد 
رسمی الزم االجرا در قبال مطالبات موسسه تعاونی ثامن االئمه )ع( خراسان جنوبی از ساعت 9 الی 12 روز یکشنبه  مورخ 95/10/12 
در اداره ثبت اسناد و امالک نهبندان واقع در بلوار معلم از طریق مزایده به فروش می رسد. مزایده  حضوری و از مبلغ ارزیابی شده شروع 
و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته می شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و 
یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده 
اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه 
های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول می گردد. ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل 

رسمی گردد مزایده روز بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد.

 تاریخ انتشار: 95/9/17
حسین براتی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نهبندان

آگهی مزایده

به استناد مواد 121 و 122 آیین نامه اجرای اسناد رسمی ششدانگ یک باب منزل به مساحت 353/15 متر مربع پالک 
570 فرعی از 50 فرعی از 4- اصلی بخش 5 نهبندان به آدرس: نهبندان واقع در خیابان قائم غربی- قائم غربی 1 - جنب رودخانه بلخ 
پالک 99 ملکی آقای علیجان واحدی که سند مالکیت آن ذیل ثبت 4918 صفحه 188 دفتر جلد 29- امالک صادر و تسلیم شده سپس 
به موجب سند قطعی شماره 4481- 91/4/25 دفتر اسناد رسمی شماره یک نهبندان به خانم نساء سپهی فرزند محمد انتقال قطعی 
یافته است به حدود اربعه شماال 1- به طول 0/50 متر 2- به طول 12/70 متر دیواریست به پالک 49 فرعی شرقا 1- به طول 7/15 متر 
دیواریست به پالک 50 فرعی 2- به طول 15/40 متر دیوار به دیوار منزل پالک 50 فرعی 3- به طول 3/90 متر دیواریست به کوچه 
جنوبا به طول 13/50 متر درب و دیواریست به کوچه غربا به طول 26/50 متر دیواریست به دیوار منزل باقیمانده 50 فرعی متر حقوق 
ارتفاقی ندارد. پالک فوق به موجب سند رهنی به شماره 121646- 91/5/25 دفترخانه اسناد رسمی شماره 16 بیرجند در رهن تعاونی 
اعتبار کارسازان آینده نهبندان قرار گرفته لذا مستند به ماده 34- اصالحی قانون ثبت از دفترخانه تنظیم کننده تقاضای صدور اجرائیه 
علیه خانم نساء سپهی مبنی بر وصول مبلغ 330/000/000 ریال را از این اداره نموده است و پرونده تحت کالسه 9400088 در اجرای 
ثبت نهبندان تشکیل و اجراییه در تاریخ 94/9/28 به مدیون وفق ماده 18 آیین نامه اجرای اسناد رسمی ابالغ و صحت ابالغ توسط 
متصدیان گواهی شده و به دلیل اینکه متعهد ظرف 10 روز مهلت قانونی از تاریخ ابالغ اجراییه بدهی خویش را پرداخت و تودیع ننموده 
بستانکار جهت وصول طلب خویش تقاضای کارشناسی پالک مذکور را نموده که پس از طی تشریفات قانونی به موجب صورتجلسه وارده 
به شماره 139505008282000024 - 95/1/31 مامور ابالغ و نظریه کتبی وارده به شماره 139505008282000051 - 95/2/27 
 کارشناس رسمی دادگستری ششدانگ پالک فوق که در یک باب ساختمان مسکونی یک طبقه به متراژ حدود 170 مترمربع و 15 
مترمربع سرویس بهداشتی و تنورخانه در حیاط خلوت احداث گردیده است که فاقد اسکلت و یا شناژ بتونی می باشد. سقف ساختمان 
طاق ضربی - دیوارها آجری 35 سانتیمتری- کف ساختمان موزاییک- دیوارها و سقف گچ - نمای بیرونی ساختمان و دیوارهای حیاط 
اصلی و حیاط خلوت اندود سیمانی شسته به همراه شیشه بندی - کف حیاط اصلی موزاییک و کف حیاط خلوت خاکی می باشد. 
عمر و قدمت ساختمان حدود 30 سال می باشد. ملک مذکور دارای امتیاز آب و برق و تلفن می باشد به مبلغ 850/000/000 ریال 
ارزیابی گردیده که مراتب ارزیابی به موجب نامه شماره 139504908282000053 - 95/2/27 به بدهکار و بستانکار ابالغ و از ناحیه 
آنها اعتراضی حاصل نشده و ارزیابی قطعیت یافته است و پالک فوق در اجرای مقررات آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجرا در 
قبال مطالبات تعاونی اعتبار کارسازان آینده )موسسه نور جدید( مدیریت خراسان جنوبی از ساعت 9 الی 12 روز یکشنبه مورخ 95/10/5 
در اداره ثبت اسناد و امالک نهبندان واقع در بلوار معلم از طریق مزایده به فروش می رسد. مزایده از مبلغ 850/000/000 ریال شروع و 
به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته می شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و 
یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده 
اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه 
های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول می گردد. ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل 

رسمی گردد مزایده روز بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد.
تاریخ انتشار: 95/9/17
حسین براتی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نهبندان

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی    اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بیرجند  

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای 
شماره 139360308001003627-1395/08/12هیئت اول / دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه  ثبت ملک بیرجند تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی آقای فتحعلی بیکی فرزند غالمرضا 
به شماره شناسنامه 9 صادره از بیرجند به شماره ملی 0652086837 نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب منزل به مساحت 
300 متر مربع قسمتی از پالک 247 - اصلی واقع در بخش 2 حوزه ثبت ملک بیرجند از محل مالکیت امیر علم خزیمه تایید و محرز 
گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود. در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خویش را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت 

انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/09/17   تاریخ انتشار نوبت دوم : 1395/10/04
علی فضلی- کفیل ثبت اسناد و امالک بیرجند

دادگستری کل استان خراسان جنوبی
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حذف صف خرید فروشگاه ها در آینده نزدیک
 
مهر- یکی از غول های فناوری  در حوزه خدمات به تازگی فروشگاهی راه اندازی کرده که پس از خرید مشتری با استفاده از یک برنامه موبایلی صورتحساب خود را پرداخت می کند و نیازی نیست در صف صندوق بایستد. 
شرکت آمازون سعی دارد به هرشیوه ممکن کاالهای خود را به دست خریداران برساند. در این راه از فناوری های مختلف و حتی پهپادها استفاده می کند. این شرکت اکنون به سراغ فروشگاه های بزرگ رفته و قصد دارد 
نخستین فروشگاه  خود به نام آمازون گو را  بسازد که در آن هیچ صفی برای صندوق وجود ندارد. نخستین شعبه این فروشگاه هوشمند در سیاتل در حال آزمایش است و به زودی به روی عموم مردم گشوده می شود.

 جوابیه جهاد کشاورزی  به یادداشت غفلت از 
محصوالت باغی 

در پاسخ به یادداشت »غفلت از محصوالت جایگزین 
باغی چرا؟« چاپ شده در روز سه شنبه 2 آذر جوابیه 
ای از جهاد کشاورزی به دستمان رسید که در ذیل 

می آید.
می  قدردانی  یادداشت   نویسنده  توجه  از   .1
شود که با نکته بینی، بسیاری از مسایلی را که 
برداران   بهره  به  ها  سال  کشاورزی  کارشناسان 
در  تحریر  به  شیوا  قلم  با  را  اند  کرده  یادآوری  

آورده اند.
محصوالت  از  هیچوقت  باغبانی  کارشناسان   .2
شهرستان  اجتماعی  و  اقلیمی  باوضع  سازگار 
از  بسیاری  نیستند.  و  نبوده  غافل  استان  و  ها 
کافی  اندازه  به  هنوز  مردم  حتی  را  محصوالت 
نمی شناسند که بعنوان مثال یکی از آنها درخت 
یا کشت های گلخانه  و  یا چلغوز  و  چهل غوره 
بجای  محصول  هر  توسعه  طرفی  از  است.  ای 
خود و به صورت مناسب مدنظر است. به عنوان 
مانند گندم که خوراک  راهبردی  مثال محصول 
اصلی مردم است در برنامه های ملی نبایستی از 
چرخه تولید حذف شود بلکه با افزایش تولید  و به 
کارگیری روش های علمی باید کاستی تولید آن  
را جبران نمود. از طرف دیگر توسعه یک جانبه 
هر محصول حتی پسته دراوضاع مختلف جوی و 
به ویژه مناطق مرتفع  مانند القورات باعث تک 
محصولی شدن کشاورز و باال بردن ریسک تولید 
و  سرمازدگی  مانند  حوادثی  در  پذیری  آسیب  و 
سالیانه  را  آن  های  نمونه  که  شود  می  تگرگ 
کنند.  می  تجربه  ما  کوش  سخت  کشاورزان 
را  کشاورز  اقتصادی  زیان  محصول  چند  داشتن 
کاهش می دهد. مثاًل در سالی که پسته محصول 
نداشته باشد از زرشک، شلغم، جو، عناب و سایر 

محصوالت می تواند امرار معاش نماید.
3. کشاورزی خرده مالکی در استان ما واقعیتی 
نمی  عار  را  آن  کس  هیچ  و  است  ناپذیر  انکار 
جنبه  این  در  نیز  کشاورزی  کارشناسان  و  داند 
برای آسان سازی امور آن تالش می کنند همه 
برنامه های باغی استان از توزیع نهال گرفته تا 
انجام طرح جامع مطالعاتی نظام خرده مالکی با 
مشارکت گروه ژاپنی جایکا در القورات و توابع، 

موید این مطلب است.
4. تغییر روش آبیاری از غرقابی و جوی و پشته 
از 20 سال پیش در  آبیاری تحت فشار   به  ای 
و  شده  اجرا  و  تبلیغ  اداری  کشاورزی  سیستم 
اعتبارات بالعوض هر ساله به این امر اختصاص 
داده می شود که گویا نویسنده محترم یادداشت  

از این امر مطلع نبوده اند.
حسن صمیمی-مدیر روابط عمومی جهادکشاورزی

قاب عکسواقعاً میتونه یه زندگى رو نجات بده!محمد کارگرکاریکاتور

شعورمند باشیم و نگاه ترحم آمیز تحویلشان ندهیم ...

داده نما،
سهم همه ما در کمک رسانی به بیماران و حادثه دیدگان 

باز کردن مسیر خودروهای امدادی است.

مالئی- صبح دیروز مدیح شهردار بیرجند از شروع 
عملیات آسفالت در مهر شهر بازدید کرد و عنوان کرد  
با تمام محدودیت هایی مالی که برای شهرداری ها به 
وجود آمده است اما ما برای رفاه حال شهروندان تمام 

تالشمان را می کنیم.
وی افزود: مهر شهر به سه قسمت 7۵و ۴6و۴۵هکتاری 
تقسیم شده است که آسفالت قسمت۴6هکتاری مربوط به 
تعاونی های مسکن بوده که شهرداری باتعاونی قراردادی 
منعقدکرده و کار را انجام می دهد.شهرداربیرجند ادامه 
داد: ازابتدای هفته بلوار بهجت به متراژ۱۰هزارمترمربع 
تکمیل شده است.وی خاطرنشان کرد: بلوار همت با 
۳۰درصد پیشرفت به متراژ2۰هکتار در حال انجام است 
که تا جمعه آینده به اتمام می رسد.مدیح بااشاره به 
اینکه از ابتدای سال بالغ بر26۰هزارمترمربع زیرسازی 
و آسفالت در شهر انجام شده است بیان کرد: ۳۰هزار 

متر مربع روکش آسفالت انجام شده است..مدیح افزود: 
وضع هوا خوب باشد اسفالت و روکش تا پایان سال و 
بهار ادامه خواهدداشت.وی از مکاتبه با شرکت آب برای 
اعالم زمان  اجراخط لوله فاضالب خبردادو تاکید کرد: 
 اگر پاسخی ندهند ما کارآسفالت را انجام خواهیم داد.

فرابورس   در  غیر  گذشته  ماه  کرد:در  شهردارتاکید 
۳۰درصدگران شده است

آغاز لکه گیری و روکش اسفالت با مدرن ترین 
دستگاه های کشور

شهردار از شروع طرح لکه گیری و روکش اسفالت با 
مدرن ترین دستگاهای درکشور خبر داد و گفت: این 
طرح در6 ماه آینده عملیاتی و اجرایی می شود.مدیح 
با اشاره به  افتتاح دو بوستان در ابندای امسال  در مهر 
شهر  افزود : برای توسعه فضای سبز مهر شهر سه پارک 
دیگر بااعتبار6۰۰میلیون تومان   پیش بینی  شده است.

شروع نهضت آسفالت در مهرشهر

نقد و اقساط

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

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

 داخل و خارج از استان

 اتوبــار پرستـــو

همراه با کارگر مجرب و بیمه بار رایگان

 056 - 32256465 / 32256444  
 09155629648 کاظمی

ایزوگام شرق 

بخشـی
آدرس: میدان توحید

32442331  

09155622050 

تعمیر لوازم خانگی 

 در منزل     

 لباسشویی، ظرفشویی، مایکروفر، جاروبرقی و...      

نبش انقالب 6- شهریاری  

    0915 164  3778-32229117       

حمل  اثاثیه منزل
 با خاور مسقف و کارگر ماهر

)ضمنا کارگر تنها نیز داریم(

09159639065
علی آبادی 
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آیه روز  

و در راه خدا انفاق كنيد و خود را با دست  خود به هالكت ميفكنيد و نيكى كنيد كه خدا نيكوكاران 
را دوست مى دارد سوره البقره، آيه 195

حدیث روز  

صبر كنيد برگزاردن احكام شرع و شكيبايي ورزيد در برابر دشمنتان و آماده و حاضر باشيد براي 
امامتان كه در انتظار او هستيد. امام محمد باقر )ع(

از باغ دروِن قفس افتاد  قناری
فرياد كشيد از نفس افتاد قناری
آنقدر به درِد دِل او گوش ندادند

تا پُر شد از اندوه و پس افتاد قناری

شعر روز 

پلکی احساس

حرف های ابریشمی موفقیت

سبک زندگی

یک لحظه مکث کن

جمالت تاکیدی مثبت 

آماده همواره  کاینات  کران  بی  سرچشمه   * 
بخشیدن است.

* تنها عشق و خداوند حقیقت دارد. هر چیز دیگری 
عاری از حقیقت است.

مردم  های  ویژگی  ترین  عالی  و  واالترین  من   * 
را دوست دارم. 

* هم اکنون واالترین و عالی ترین افراد را به سوی 
خود می کشانم.

* به ظاهر مخالف امور بی توجه ام و با نظر مساعد 
به وضعیت می نگرم تا همواره برکاتم از راه برسد.

 * از همه چیز دست می کشم و امورم را به خدا
می سپارم تا او خود کارها را درست کند.

* خدایا من انسانم و نمی توانم .... را ببخشم، کمکم 
کن تا نور بخشش در دلم ظاهر شود.

* خدا مرا به دست فرشتگانش سپرده است تا در 
همه حال مراقبم باشند.

* قدرتم از خداست و از طریق قدرت مطلق او قادر 
به انجام همه کارها هستم.

* خدا دوستم دارد، خدا هدایتم می کند، خدا راه را 
نشانم می دهد.

* نیاز به شتاب نیست، نظم الهی هم اکنون در این 
وضعیت استقرار یافته است.

نباشید،  برندها  داشتن  یا  پوشیدن  دنبال  به    *
راحتی می کنید  احساس  آن  را که در  آنچه   بلکه 

خریداری کنید.
* پول خود را روی چیزهای غیرضروری خرج نکنید، 
بلکه روی چیزهایی سرمایه گذاری کنید که واقعا به 

آنها احتیاج دارید.

آیا من دارم به اندازه ی ظرفیتم زندگی می کنم؟ 
زمانی این سؤال مثل خوره به جانم افتاده بود. 
این سؤال  را می شناسم که  زیادی  افراد  من 
این  به  من  پاسخ  می پرسند.  خودشان  از  را 
نقش  در  داشتم  من  چون  بود  »نه«  سؤال 
کس دیگری زندگی می کردم. خودم را پشت 
یک ماسک پنهان کرده بودم و در یک نقش 

مصنوعی زندگی می کردم.
گاهی، وقت هایی که درد ذهنی ام از حد تحملم 
از  بخشی  می گیرم  تصمیم  می شود  بیشتر 
وجودم را خاموش کنم تا این درد را آرام کنم. 
وقت هایی که صادق هستم نگرانی ام در مورد 
اینکه دارم به چه شخصیتی تبدیل می شوم را با 

دیگران در میان می گذارم.
من رفتارهایی که دیگران تأیید می کردند را 
انتخاب می کردم در حالیکه در اعماق وجودم 
از آینده ای که در پیش رو دارم فرار می کردم. 

جوزف کمبل گفته است:
است،  واضح  دارید  رو  پیش  که  راهی  »اگر 

احتماال در مسیر شخص دیگری هستید.«

ترس هایی که در اینجا می خواهیم در موردشان 
که  هستند  دالیلی  رایج ترین  کنیم  صحبت 
باعث می شوند افراد نتوانند مهم ترین تصمیم 

زندگی  را بگیرند.
۱. ترس از ناشناخته ها

روش های  همان  به  را  کارهای مان  ما 
سکون  حالت  می دهیم.  انجام  امتحان شده 
الزم  زیادی  بسیار  اراده ی  است،  قوی  بسیار 
تلنگری  تکراری  روش های  این  به  تا  است 
زده شود و مسیر تغییر کند. جیدو کریشنامورتی 
می گوید:»هیچکس از ناشناخته ها نمی ترسد. 
بلکه از پایان چیزهایی که می شناسد می ترسد.«

۲. ترس از شکست خوردن
موفقیت  پیش زمینه ی  تکراری  شکست های 
هستند. بنابراین در صورتی که در یک زمینه 
درگیر  نخواهید  است  ممکن  باشید،  موفق 
در  شوید.  دیگر  زمینه ی  یک  در  شکست 
جشن فارغ التحصیلی دانشجویان هاروارد، کانن 

اُبرایان به آنها چنین نصیحت کرد:
موفقیت  به  نیازتان  شما  موهبت  »بزرگترین 

است، نیاز به اینکه همیشه خودتان را باالی 
نمودار ببینید. موفقیت شبیه یک لباس سفید 
می آورید  دست  به  را  آن  وقتی  است.  نو  و 
مدت  تمام  بعد  ولی  هستید،  ذوق زده  خیلی 
باید مواظب باشید که آن  را کثیف نکنید و از 
دستش ندهید.« شکست تهدیدی برای هویت 
برچسب  به  که  است  تغییرناپذیر ضمیر شما 
وقتی  واقع  در  است.  شده  سنجاق  موفقیت 
شکست در ارتباط با موضوعی باشد که خیلی 
نسبت به آن تعهد ندارید راحت تر می توانید با 
آن کنار بیایید. شکست در کاری که صدای 
درونی تان از شما خواسته انجام بدهید خیلی 
که  اتفاقی  از  کری  است.جیم  وحشتناک تر 
را  کارهایی  یاد گرفت چه  افتاد  پدرش  برای 
نباید بکند تا بتواند در کارش موفق شود:»پدرم 
می توانست یک کمدین بزرگ شود، اما باور 
نداشت که این کار ممکن است. به همین دلیل 
او یک تصمیم محافظه کارانه گرفت . او یک 
شغل آرام و تضمین شده به عنوان یک حسابدار 
پیدا کرد و وقتی من ۱۲ ساله بودم آن شغل 

تضمین شده را رها کرد و خانواده ی ما مجبور 
بود به سختی تالش کند تا بتواند به زندگی 
ادامه دهد. من چیزهای مهم زیادی از پدرم 
یاد گرفتم. یکی از مهم ترین آنها این است که 
ممکن است در کاری که دوست ندارید هم 
که  کاری  است  بهتر  پس  بخورید  شکست 

دوست دارید را امتحان کنید.«
۳. ترس از ورشکستگی مالی

پول مهم است. تحمل کاهش درآمد سخت 
است. مثل این است که دارید به سمت عقب 
پیش می روید و باید سبک زندگی تان را عوض 

کنید. بنجامین فرانکلین می گوید:
»پول هرگز آدم را خوشحال نکرده و نخواهد 
کرد. هیچ خاصیت خوشحال کننده ای در ذات 
باشی  داشته  پول  بیشتر  چه  هر  نیست.  آن 
بیشتر می خواهی.« وقتی حقوق تان را همان 
اول ماه تمام می کنید و نمی دانید بقیه ی ماه 
بیاورید یک حس  باید پول به دست  از کجا 
عدم امنیت شدید در شما به وجود می آید. وقتی 
با سرمایه گذاری پس اندازتان روی کاری که 

این ترس  بکنید ریسک می کنید  می خواهید 
پیچیده تر می شود. 

۴. ترس از زیاده خواه به نظر رسیدن
به  را  شما  است  ممکن  دوستان  و  خانواده 
قد رنشناس یا خودخواه بودن متهم کنند. آنها 
باش.«  قانع  داری  که  چیزی  »به  می گویند: 
اما برای شما طبیعی است که از موقعیت هایی 
که برای تان پیش می آید استفاده کنید تا در 

زندگی تان به چیزهای بیشتری برسید.
۵. ترس از تنها ماندن

ما  نیست که  از شکست  ترس  اوقات  گاهی 
را می ترساند، بلکه موفقیت است. شما از انزوا 
و تنها ماندنی می ترسید که »از جنس مردم 
نبودن« به دنبال دارد. پس شما عمدا خودتان 
را تخریب می کنید. جرئت مقابله با انتظاراتی 
که جامعه از شما دارند، به معنی از دست دادن 
گفته  اینیشتین  آلبرت  است.  دیگران  تأیید 
سراسر  در  همه  این  که  است  است:»عجیب 
دنیا شناخته شده باشی و در عین حال اینقدر 

تنها باشی.«

عارفانه روز

روزی ديگرنفسى تازه زندگى دوباره هديه 
خداوندبه توست كه اليقش بودی روبان های 

دورآن را به آرامى بازكن خوشحال باش 
هديه امروزت مبارك

عشق جادو است. عشق قدرت است. 
عشق واالترین جلوه آفرینش است. 

آنجا که هیچ امیدی نیست، 
تنها عشق معجزه می کند...

امروز تصمیمي گرفته ام تصمیم گرفته ام 
تا فصل جدیدي در زندگیم رقم بزنم امروز 

میخواهم زندگي جدیدي را آغاز کنم که با تمام 
زندگي گذشته ام زمین تا آسمان متفاوت باشد

831254967
695817324
472396851
243578196
186439275
759921483
927163548
364985712
518742639

سودوکو جدول اعدادی است که امروزه یکی از سرگرمی های رایج در 
کشورهای مختلف جهان به شمار می آید. سودوکو مخفف یک عبارت 

ژاپنی است و به معنی »ارقام باید تنها باشند« است.
تاریخچه: این بازی برای اولین بار در یک مجله پازل آمریکایی در سال 
1979 اتشار یافت اما انتشار آن به طور مستمر و پی گیر برای نخستین 
بار برمی گردد به ژاپن در سال 1986 و از سال 2005 این سرگرمی به 

محبوبیت جهانی دست یافت و نخستین مسابقه ملی آن در سال 2008 در 
فیالدلفیا در آمریکا برگزار شد.
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يک وقتايى بشين و خلوت كن نگاهى به 
اطرافت، به خوشبختى هات به كسانى كه 
دوستت دارند به چيزهايى كه دوستشان 
داری آنجاست كه آرامش پيدا مى كنى.

ایاز غالم سلطان محمد غزنوی ، در آغاز چوپان بود 
و با گذشت زمان ، در دربار پادشاه صاحب منصب 
سر  آن  به  صبح  روز  هر  که  داشت  اتاقی  او   شد. 
می زد و وقت خروج بر در اتاق قفلی محکم می 
زد تا این که درباری ها گمان کردند ایاز گنجی در 
اتاق پنهان کرده است و موضوع را از سر حسادت به 
گوش شاه رساندند .پادشاه دستور داد وقتی غالم در 
اتاقش نیست در را باز کنند و گنج نهان را به محضر 
شاه بیاورند. به این ترتیب 30 نفر از بدخواهان به 
اتاق ایاز ریختند و قفل را شکستند و هرچه گشتند 
چیزی نیافتند جز یک چارق کهنه و یک دست لباس 

مندرس که به دیوار آویخته شده بود.
به این ترتیب دست خالی پیش شاه برگشتند و آنوقت 
سلطان به خنده افتاد که » ایاز مردی درستکار است . 
آن لباس های مندرس مربوط به دوره چوپانی اوست 
و آنها در اتاقش آویخته است تا روزگار فقر و سختی 
اش را به یاد داشته باشد و به رفاه امروزش غره نشود.
که  است  این  داستان  این  روایت  از  موالنا  هدف 
مخاطب هایش در هر جایگاهی که هستند همیشه 
پوستین کهنه روزگار سختی را برای خودشان نگه 

دارند تا قدرت، آنها را مغرور و غافل نکند.

نگرش

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

تجربه کنید.   09158668002

ساندویچ فــدک  افتتــاح شد
لطفا نظرتان را برای بهتر کردن عملکرد و انتقادات به شماره 09305617177 پیامک نمایید.
  ساعت کار: 7 صبح تا 12شب      بین عدل 16و 18   تلفن: 32204036

صبحانه )املت، نیمرو، تخم مرغ آبپز( با  چای 
7 صبح موجود است

نصب داربست فلزی 
با قیمت مناسب در اسرع وقت

  09153637507- حسینی

 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  شفیعـی
آسفالت )محوطه و پشت بام( و  قیرگونی

 32225494 - 09151630283   صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

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

به یک نیروی ساده برای کار در فست فود 
نیازمندیم. )با سابقه کار(

09353694511 -09353315656

به چند نفر کارگر خانم ترجیحا با سابقه 
کار در رستوران نیازمندیم. با حقوق عالی 

32311082 -09382021616

فوری/ به یک یا دو خانم برای نگهداری شبانه روزی 
از یک خانم سالمند نیازمندیم.)با حقوق مناسب، 
اسکان ،  غذا(  09032775976- 32439263

به یک نفر لیسانس یا فوق لیسانس مکانیک برای 
همکاری در تاسیس شرکت پیمانکاری با حداقل سه 
سال سابقه بیمه نیازمندیم.      09157719805

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

یک باب مغازه الکتریکی با کلیه وسایل 
و تجهیزات به فروش می رسد. فی:  10 

میلیون تومان    09308608061

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

09159659549 -09159659552

تاالر درویش
 برای تکمیل نیروی کار 

خود به افراد ذیل نیازمند است:
آشپز ماهر

منشی ، حسابدار و بازاریاب 
خانم و با تجربه 3 نفر

مهماندار خانم و آقا 2 نفر
لطفا مشخصات خود را به این 

شماره فقط پیامک کنید
 09157639200

نقاشی  ساختمان
انواع رنگ های روغنی ، پالستیک، 

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

  09156633230- برگی

اخالق، انصاف، کار خوب 
سرلوحه خدمات ماست

به صورت شبانه روزی، با سابقه 
درخشان و قيمت كاماًل توافقى

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

حمل بار و اثاثیه منزل رحیم آبادی

09155642959
 09159634038

رحیم آبادی

نانو گستر شرق 
اجرای عایق بام پلیمری 

)جایگزین ایزوگام( 
با عمر بیست ساله و ارزانتر 
از ایزوگام / مناسب پشت 

بام، منابع آب و استخر
09155628497

نقاشی ساختمان و کناف 
کاغذ دیواری، بلوک شیشه ای 

)فروشی و نصب( 
 09159622158 - حسینی

فروش ویژه آپارتمان طبقه دوم 
75 متری با تمام امکانات و قیمت 
استثنایی یا معاوضه با اتومبیل 

واقع در بیست متری اول
09902242584

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

چهار راه بهشتی، روبروی بانک قوامین    09159638852- 32403369  سالخورده

دستگاه ساب سیار امیرآبادی زاده
ساب انواع سنگ های  مرمر گرانیت و موزاییک ساده  09156706538
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 مسابقات ورزشی مقاطع متوسطه سربیشه برگزار شد 

 نزدیک به 50 نفر از دانش آموزان مقاطع متوسطه شهرستان در دو گروه 
دختران و پسران و در سه رشته ورزشی با یکدیگر به رقابت پرداختند.به 
گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان سربیشه، معاونت 
پرورشی و  تربیت بدنی اداره آموزش و پرورش شهرستان ، یک دوره 
مسابقات ورزشی برای مقطع تحصیلی متوسطه را در دو گروه دختران 
و پسران تدارک دید.این مسابقات که در دو روز متوالی در پیست دو 
میدانی مجموعه ورزشی تختی برگزار شد، 50 دانش آموز در  رشته 
های دو میدانی)ماده  100 و 400 متر( و پرتاب وزنه با یکدیگر به رقابت 
پرداختند که نهایتا در گروه دختران و در رقابت های تیمی دبیرستان 

خدیجه کبری بخش درح مقام نخست را کسب کرد.

دبستان امام حسین)ع( بیرجند
 بر سکوی قهرمانی رقابت ها ایستاد

فوتسال  مسابقات  پرونده  حسین)ع(  امام  دبستان  قهرمانی 
آموزشگاه های ابتدایی پسران بیرجند بسته شد. به منظور ایجاد شور 
دوره  ورزشی یک  بالقوه  استعدادهای  شناسایی  و  اجتماعی  نشاط  و 
برگزار  بیرجند  شهرستان  آموزشگاه های  فوتسال  قهرمانی  مسابقات 
شد.در این مسابقات 25 تیم مدارس ابتدایی بیرجند از 22 آبان ماه تا 
15 آذرماه به صورت دوره ای و حذفی با یکدیگر به رقابت پرداختند.

فوتسال  مسابقات  قهرمانی  سکوی  بر  حسین)ع(  امام  دبستان 
آموزشگاه های ابتدایی پسران بیرجند ایستاد، دبستان ثامن االئمه)ع( 
نایب قهرمان شد و دبستان رودکی مقام سوم رقابت ها را کسب کرد.

تیم رول بال خراسان جنوبی هنرنمایی می کند

مهدی پاکرو رئیس هیأت اسکیت خراسان جنوبی گفت: تیم رول بال 
می پردازد. رقابت  به  کشوری  اسکیت  قهرمانی  مسابقات  در  استان 

تیم رول بال  وی اظهار داشت: در مسابقات قهرمانی اسکیت کشور 
خراسان جنوبی هنرنمایی می کند.وی افزود: در این ماراتن ملی 12 
استان  میزبانی  به  جاری  آذرماه   19 تا   17 از  کشور  سراسر  از  تیم 
قزوین در سالن ورزشی بعثت شهرستان تاکستان با یکدیگر به رقابت 
فاطمه  حضور  از  جنوبی  خراسان  اسکیت  هیأت  می پردازند.رئیس 
ادیبی رول بالیست ملی پوش استان به همراه تیم اصفهان در مسابقات 

قهرمانی بانوان کشور و کسب مقام سوم رقابت ها خبر داد.

برگزاری مسابقات لیگ والیبال استان به میزبانی بشرویه

مسابقات دور رفت لیگ والیبال استان که در دو گروه 5 تیمی ودر 
گروههای منطقه یک و منطقه دو برگزار می شود با شرکت تیم های 
بشرویه -قاین -فردوس-طبس وسرایان از 95/9/2 از منطقه 2شروع 
شد.در این مسابقات که بصورت رفت وبرگشت برگزار می گردد  روز 
پنج شنبه 95/9/18 تیم والیبال بشرویه به مصاف سرایان خواهد رفت. 

١٠ فایده  جوانه گندم

که  است  مغذی  مواد  دارای  غالت  جوانه 
مصرف آن به بدن سود فراوان می رساند و از 
دیدگاه طب سنتی دارای طبیعت گرم بوده که 
برای خون سازی بسیار مفید است،جوانه گندم 
مؤثری  نقش  دیده  آسیب  موهای  ترمیم  در 
دارد1-جوانه گندم و سالمت پوست 2-درمان 
ضعف تخمک گذاری با جوانه گندم3-جوانه 

روده 4-جوانه  از سرطان  پیشگیری  و  گندم 
گندم و رفع خستگی 5-جوانه گندم و تقویت 
قوای جنسی 6-جوانه گندم و تقویت عمومی 
8-جوانه  مو  تقویت  و  گندم  7-جوانه  بدن 
بی  و  گندم  9-جوانه  بینایی  تقویت  و  گندم 
خوابی و تقویت حافظه 10-جوانه گندم برای 

الغر شدن و چاق شدن 

5 فایده بی نظیر لیمو شیرین 

خوب  بسیار  میوه های  از  یکی  شیرین،  لیمو 
هم  و  آن  خوردن  از  می توانید  هم  که  است 
بهترین  ببرید.  لذت  میوه اش  آب  نوشیدن  از 
صبحگاه،  نرمش  از  پس  آن،  خوردن  زمان 
جلسه یوگا یا یک پیاده روی طوالنی است، 
چرا که این میوه یک گزینه  عالی برای رفع 
مناسب  خیلی  انتخاب  یک  و  است  تشنگی 

برای رژیم های غذایی است. این میوه بسیار 
شبیه لیمو ترش است، با این تفاوت که طعم 
شیرین و اسید مرکبات کمتری دارد: 1-لیمو 
شیرین کم کالری است 2- به سیستم گوارش 
شما کمک می کند 3- غنی از انواع ویتامین 
4- سرشار از مواد معدنی 5-  قابل استفاده به 

عنوان درمان های خانگی

کدام سبزیجات را نباید خام خورد؟

اگزالیک  اسید  نام  به  ترکیبی  حاوی  اسفناج 
خام  صورت  به  را  غذایی  ماده   این  است. 
جذب  از  مانع  اگزالیک  اسید  کنید  مصرف 
مواد معدنی مانند منیزیم یا آهن آن در بدن 
می شود.گوجه فرنگی پخته شده برای حفظ 
لیکوپن فرآیند پخت باعث می شود که مهم 
ترین آنتی اکسیدان موجود در گوجه فرنگی 

یعنی لیکوپن تغییر ماهیت دهد.بروکلی خام 
نیز مفید است و باعث جذب ویتامین های آن 
می شود. بروکلی و سبزیجات دیگری مانند 
نام  به  ترکیبی  حاوی  شلغم،  کلم،  کلم،  گل 
ضدسرطانی  خواص  و  است  گلوکوزینوالت 
تاثیر  غذایی  ماده  این  کردن  دارند.بخارپز 

زیادی برای بدن داشته است.

علت چاق نشدن بعضی افراد

دکتر نمازی، متخصص تغذیه و رژیم درمانی  
می گوید در درجه اول باید دید فرد الغر چه 
خوردن  غذا  سرعت  و  می خورد  غذا  میزان 
او چگونه است. اغلب افراد الغر در خوردن 
زیادی  زمان  مدت  و  هستند  کم سرعت  غذا 
و  می کنند  غذا  کم  میزان  خوردن  صرف  را 
این در حالی است که بیشتر افراد چاق، سریع 

غذا  آهسته  می کند  اوتصریح  می خورند.  غذا 
خوردن به مغز فرصت دریافت سیگنال سیری 
را می دهد و فرد نسبت به افرادی که سریع 
غذا می خورند زودتر احساس سیری می کند 
ممکن است تعداد دفعات مصرف غذا در افراد 
کالری  و  مصرفی  غذای  حجم  و  زیاد  الغر 

دریافتی در هر وعده کمتر از دیگران باشد. 

کرفس، سلطان سبزی 

این سبزی پرطرفدار سرشار از ویتامین های 
A، B، C و امالح فراوان است. این ویتامین 
و  بدن شما می شوند  ایمنی  باعث حفظ  ها 
را  شما  کنند.کرفس  می  تصفیه  را  تان  بدن 
از مبتال شدن به سرماخوردگی حفظ می کند 
به عالوه شما را از انواع بیماری های قلبی و 
عروقی هم در امان نگه می دارد، به همین 

سرمای  هنگام  پزشکان  از  بسیاری  خاطر 
توصیه  را  سبزی  این  مصرف  هوا  شدید 
را  خودشان  وسیله  این  به  افراد  تا  کنند  می 
نجات  سرماخوردگی  و  آنفلوآنزا  گرفتاری  از 
دهند.این سبزی خوش عطر به خاطر داشتن 
آنتی اکسیدان های بسیار قوی بدن شما را در 

برابر بیماری های وخیم حفظ می کند.

کالهبرداری میلیاردی در مسابقات پیامکی شبکه های ماهواره ای

کالهبردار حرفه ای که به بهانه برنده شدن در قرعه کشی مسابقات ماهواره ای، 
میلیاردی کالهبرداری کرده بود، با شکایت صدا و سیما شناسایی و دستگیر شد.در 
پی شکایت معاونت حقوقی سازمان صدا و سیما مبنی بر اینکه فرد یا افرادی 
با جعل عنوان وابستگی خود به این سازمان اقدام به کالهبرداری از شهروندان 
کردند،پرونده ای تشکیل و به دستور بازپرس شعبه دهم دادسرای ناحیه 3 تهران 
، پرونده جهت رسیدگی در اختیار اداره چهاردهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار 
گرفت. در شکایت ارائه شده از سوی معاونت حقوقی سازمان صدا و سیما عنوان 
شده بود: »در پی شکایت تعدادی از مخاطبان رسانه ملی با این سازمان عنوان 
شده است که فرد یا افرادی تحت عنوان مشارکت در مسابقه پیامکی این سازمان 

و از طریق کانال های ماهواره ای مورد کالهبرداری قرار گرفتند «.  

تحقیقات نشان می دهد که پوشیدن جوراب هنگام 
خواب، فواید زیادی دارد. از جمله این فواید، فراهم 
آوردن امکان خواب راحت است،این به شرطی است 
که جوراب مناسب باشد و گرمای مناسبی برای پاها 
پوشیدن  اهمیت  بر  پژوهش  کند.نتایج یک  فراهم 
پژوهش  این  دارد.  تاکید  خواب  هنگام  در  جوراب 

نشان داد که گرم نگاه داشتن پاها، به بازتر شدن 
مناسب  زمان  و  کرده  کمک  پاها  خونی  رگ های 
برای خواب را به مغز خبر می دهد. در این پژوهش 
ارتباط واضحی میان گرم نگاه داشتن پاها و زودتر 
و راحت تر به خواب رفتن مشاهده شده است. نتایج 
این پژوهش غافلگیرکننده بود، زیرا  گمان می رفت 

پوشیدن جوراب به مدت طوالنی موجب پدید آمدن 
پزشکان  اینکه  می شود،  باکتریایی  حساسیت های 
برای جلوگیری از عفونت باکتریایی و عفونت های 
قارچی به افراد توصیه می کنند هنگام خواب جوراب 
به پا کنند.پوشیدن جوراب بر روی پاها کثیف منجر 

به مشکالت قارچی و باکتریایی می شود.

جوراب پوشیدن در هنگام خواب مفید است یا مضر؟

توقیف سواري پژو پارس با 26کیلو تریاك

سواري  دستگاه  یک  توقیف  از  طبس  شهرستان  انتظامي  فرمانده 
پژو پارس با کشف 26کیلو و 600گرم تریاک خبر داد.

داشت:روز  اظهار  خبر  این  تشریح  در  جاللیان  محسن  سرهنگ 
خودروهاي  کنترل  هنگام  شهرستان  انتظامي  مأموران  گذشته 
راننده  به  و  مشکوک  پارس  پژو  سواري  دستگاه  یک  به  عبوري 
خودرو دستور ایست دادند.وي افزود:مأموران در بازرسي از خودرو 
داخل  اي  ماهرانه  طرز  به  که  تریاک  600گرم  و  26کیلو  مقدار 
بیان  جاللیان  کردند.سرهنگ  کشف  بود  شده  جاساز  خودرو 
داشت:در این رابطه خودرو توقیف و متهم با تشکیل پرونده جهت 

سیر مراحل قانوني به دادسرا معرفي شد.

عدم توجه به جلو 8 مجروح برجاي گذاشت

رئیس پلیس راه استان گفت:حوادث جاده اي درطبس 8مجروح برجاي گذاشت.سرهنگ حسین رضایي 
اظهار داشت:با اعالم مرکز فوریت هاي پلیسي 110 مبني بر واژگوني یک سواري پراید در کیلومتر 
شدند.وي  اعزام  سانحه  محل  به  امداد  گروه  همراه  به  مأموران  بالفاصله  محورطبس-اصفهک   25
افزود:مأموران با بررسي صحنه دریافتند یک سواري پراید واژگون شده است که راننده و سه سرنشین 
مجروح و جهت مداوا به بیمارستان منتقل شدند.وی گفت:در حادثه دیگربر اثر واژگوني یک دستگاه 
سواري پژو206 در کیلومتر 90 محورطبس-یزد چهار نفر مجروح شدند.وي تصریح کرد:کارشناس 
پلیس راه علت هر دو حادثه را ناشي از خستگي و خواب آلودگي به علت عدم توجه به جلو اعالم کرد.
رئیس پلیس استان خاطر نشان کرد:با توجه به اینکه فاصله بین شهري در محورهاي مواصالتي استان 
خراسان جنوبي زیاد مي باشد لذا این مهم مي طلبد رانندگاني که قصد تردد در این محورها را دارند از 
هوشیاري کامل برخوردار باشند و هنگام خستگي و خواب آلودگي اکیدا از ادامه رانندگي خودداري کنند.  

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

در طول هفته کوبیده، جوجه، پاچین مخصوص 
خصوصا جمعه ها فراموش نشود
با کیفیت باال و قیمت مناسب 

  سرآشپز: هنرپیشه      تلفن رزرو: 32411886

افتتاح رستوران و غذای آماده ایثار

  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 

مجری و طراحی سقف های کاذب 
دیوار پوش، کناف ، پارکت، ایرانیت و  پرچین

نقد و اقساط              در اسرع وقت

09158652889 - 09903576760 برادران صحرانورد

٠99٠3١89١8١ با تکنولوژی ضد چروك همراه با اتوی فرش      
3 2 4 5  ٠ ٠  ١ 4   

کار خوب اتفاقی نیست

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

داخل و خارج شهرهمراه: ١١2٠ 56١  ٠9١5   خراشادی

کاهش سرویس های بار 
با یک سرویس ایسوزو

حمل بار و اثاثیه منزل    با ایسوزو چادردار و کارگر ماهر 

ایـزوگام رهبـردار   فروش قیر -  چتایی - )قیرگونی(
بلوار شعبانیه حدفاصل خیابان کارگران و چهارراه دولت 09153638047 - 32317903   

  بلوار شعبانیه حدفاصل خیابان کارگران و چهارراه دولت
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درخشش فرمانده پایگاه بسیج شهید تندگویان شرکت گاز استان در مسابقات کشوری قرآن کریم

دادرس مقدم- فرمانده پايگاه مقاومت بسیج شهید تندگويان شركت گاز استان در مرحله سراسری نهمین دوره مسابقات قرآن كريم و نهج البالغه 
با حضور52 شركت و مناطق  از مسابقات  اين دوره  ترتیل  شد.  به كسب مقام دوم در رشته قرائت قرآن -  ايران موفق  كاركنان شركت ملی گاز 

چهارشنبه * 17 آذر 1395 * شماره 3666عملیاتی شركت ملی گاز ايران در 10 رشته مختلف قرآنی ازتاريخ 10 لغايت 14 آذر ويژه برادران به میزبانی شركت گاز  استان يزد برگزار گرديد.
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بررسی مشکالت صنعت استان 
با حضور معاون هماهنگی و امور 
اقتصادی استاندار در روزنامه آوا

برزجی- مديران صنايع بزرگ استان در نشست 
روزنامه  میزبانی  به  صنعت  مشکالت  بررسی 
آوا  شركت كردند. عصمت سرفرازی معاون امور 
اين سمت  به  تازگی  به  نیز كه  استاندار  اقتصادی 
منصوب شده مهمان ويژه اين نشست بود. او را كه 
در اولین نشستهای رسانه ای خود به روزنامه آوا آمده 
بود مدير كل هماهنگی و امور اقتصادی استانداری 
تجارت همراهی  و  معدن  سازمان صنعت،  ريیس 
می كردند. در اين جلسه كه به ابتکار روزنامه آوا 
و با شركت بیش از 20 فعال صنعتی و جمعی از 
ملی،  بانک  امور شعب  رئیس  جمله،  از  مسئوالن 
معاون برنامه ريزی و امور اقتصادی جهاد كشاورزی 
و جمعی ديگر برگزار شد. مدعوين در جلسه ای كه 
حدود 3 ساعت به طول انجامید به بررسی مشکالت 
صنعت، موانع پیش روی تولید، دغدغه های مديران 
صنايع و وعده هايی كه تاكنون از سوی مسئوالن 
داده شده پرداختند كه شرح مفصل اين نشست به 
روزنامه چاپ خواهد شد. حضور  در همین  زودی 
اين  در  استاندار  اقتصادی  امور  هماهنگی  معاون 
به مسايل  مديران  اهتمام  در  نقطه عطفی  جلسه 

صنعت و بازخوردهای رسانه ای آن تلقی می شود.

استان خراسان جنوبی دارای کمترین 
میزان بزرگراه در کشور است

گروه خبر- استاندار با بیان اينکه استان خراسان 
كشور  در  بزرگراه  میزان  كمترين  دارای  جنوبی 
است، يادآورشد: توسعه حمل و نقل و نیز توجه به 
مشکالت موجود در اين بخش يکی از مهمترين 
به  رسیدن  راستای  در  استان  زيرساختی  نیازهای 
در  ديروز  صبح  پرويزی  است.  ای  توسعه  اهداف 
و شهرسازی،  راه  وزير  آخوندی  با  كاری  نشستی 
مهمترين موضوعات و مباحث كاری استان در حوزه 
راه های مواصالتی را مورد پیگیری جدی قرار داد. 
به خط  استان  اتصال  و  آهن  راه  موضوع  به  وی 
ريلی راه آهن سراسری به عنوان يکی از مهمترين 
مطالبات مردمی اشاره كرد و افزود: با توجه به اخذ 
رديف اعتباری برای اين پروژه در بودجه كشور ، 
نیازمند  زمینه  اين  در  موردنظر  اهداف  به  رسیدن 
اختصاص اعتبارات ويژه به اين امر است. پرويزی، 
خاطر نشان ساخت: در صورت توجه به زيرساخت 
های حمل و نقل و مرتفع شدن مشکالت در اين 
توسعه  و  اقتصادی  رونق  و  رشد  بر  عالوه  زمینه 
سرمايه گذاری داخلی ، زمینه های ورود سرمايه 
گذاران خارجی را نیز به استان فراهم خواهد ساخت.

بازدید فاز ٢ پروژه ١٥٠٠ واحدي ارتش 
)شهرك امید(در اراضي 4٥٠ هکتاری 

زعفرانیه بیرجند

كاری-  رضا زاده مدير روابط كار اداره كل تعاون 
استان از موارد ايمني پروژه  1500 واحدی ارتش 
بیرجند بازديد كرد. در اين بازديد رضا زاده در مورد 
و  داد  توضیحاتی  ارتش  مسکن  كارگاهی  ايمنی 
عنوان كرد:  بايد اصول ايمنی در ساخت ساختمان 
از ابتدای كار در دستور كار قرار گیرد. وی در مورد 
باالبرها هشدار داد كه بايد تحمل 4 برابر مصالح  و 
افراد را داشته باشد. اين مقام مسئول با بیان اينکه 
40 درصد حوادث در بخش ساختمان رخ می دهد 
و امسال 31 حادثه داشته ايم افزود: بايد همکاری 
هفتگی بین كارگر و كارفرما وجود داشته باشد و 
ايمنی  و  تعیین صالحیت  و  ايمنی  نکات  حداقل 
داده شود. رضازاده عنوان كرد: در دستور  آموزش 
كار حداقل آموزش 20 ساعت كار برای كارفرما و 7 
ساعت كار برای كارگر تصويب شده است. سلطانی 
فر مدير عامل تعاونی مسکن 04 بیرجند هم بیان 
كرد: در اين پروژه 1500 واحد مسکونی )در شهرک 
امید( در حال ساخت است كه ٦٩3 واحد آن آماده 
و تحويل اعضاء  شده است و ٨00 واحد ديگر در 
آينده تحويل  اوايل سال  بوده و در  پاياني  مراحل 
اعضاء خواهد شد. وی اذعان كرد: تمام كارگران و 
مهندسان پروژه آموزش های الزم را ديده اند و از 
وسايل ايمنی به خوبی استفاده شده  و رعايت مسائل 
ايمنی  جزء ضروريات و اولويتهاي ما مي باشد. وی 
ادامه داد: اين باعث افتخار ماست كه در  پروژه هاي 
تعاوني مسکن 04 بیرجند در  ٦ سال اخیر، كمترين 
اتفاقات جرحی را داشته است و هیچ حادثه منجر 
به فوت و نقص عضو نداشته ايم. شايان ذكر است 
پروژه 04 بیرجند به عنوان پروژه تعاونی برتر ملی در 

سال گذشته انتخاب شده است.

از امروز هوای استان سردتر می شود
 

مجدد  كاهش  از  هواشناسی  مديركل  برزجی- 
امروز  از  گفت:  و  داد  خبر  استان  هوای  دمای 
تا   10 هوا  دمای  آينده  هفته  اوايل  تا  چهارشنبه 
15 درجه كاهش می يابد. خندان رو در گفتگوی 
آوا اظهار كرد: برای روز چهارشنبه  با  اختصاصی 
در شهرستان  پراكنده  رگبار  بینی می شود  پیش 
های طبس، فردوس، قاين، حاجی آباد و درمیان 
مشاهده شود. وی ادامه داد: در روز جمعه نیز وزش 
باد شديد همراه با گرد و خاک در نواحی شرقی 

استان كاهش ديد افقی  را به دنبال دارد.

مالئی- ديروز نماينده مردم نهبندان و سربیشه 
در مجلس شورای اسالمی در نطق 7 دقیقه ای 
و عنوان  را گشود  استان  خود طومار مشکالت 
وفادار  از  يکی  عنوان  به  جنوبی  خراسان  كرد: 
دارترين مردم كشور به انقالب اسالمی با باالترين 
آمار مشاركت در انتخابات مختلف شناخته شده 
است صبر ، قناعت و نجابت  مردم بزرگوار اين 
استان در مقابل شرايط وخیم اقتصادی، در مقابل 
بی توجهی ادامه دار مسئوالن به شرايط بحرانی 
استان موجب بی عدالتی در تقسیم بودجه ها شده 
است با وجود اينکه  استان خراسان جنوبي 2/٩ 
درصد از مساحت كشور می باشد ولی سهم كمی 
از تولید ناخالص ملی كشور، حدود 0/5 در صد 
متعلق به استان است و از اين لحاظ در جايگاه 31 
كشوري است.خالی شدن مرزها زنگ خطر جدی 
برای امنیت كشور خواهد بود. برای ممانعت از 
تخلیه روستاها و نقاط مرزی و رشد جمعیتی بیش 
از 1/5درصد ، مستلزم رشد اقتصادی حداقل 4 
درصد در استان است كه متاسفانه رشد اقتصادی 
در استان منفی می باشدو اما اين همه مشکالت 
نیست.از میدان مصیبت زده استان محروم خراسان 
جنوبی گفتم تا به گودال قتلگاه حوزه ی انتخابیه 

نهبندان و سربیشه برسم.رياست محترم جمهور 
نمايندگان محترم مجلس شورای اسالمی و همه 
وجدان های بیدار كه كاری از دستتان برمی آيدبا 
صدای بلند میگويم در حوزه ی انتخابیه نهبندان 
و سربیشه بحران بسیار جدی است. اگر چاره ای 
انديشیده نشود در ده سال آينده  در اين منطقه 
فاجعه ای در راه است.دربازه ی زمانی 20 ساله 
متوسط بارندگی  نهبندان از 200 میلی متر به 
50 میلی متر رسیده است كه به نظر می رسد 
شديدترين خشکسالی را در كشور در حوزه ی 
انتخابیه نهبندان و سربیشه تجربه می كنیم.عدم 
توزيع عادالنه درامدهای ملی در كشور بر خالف 
اصل 4٨ قانون اساسی و عدم توجه مسئولین به 
اين منطقه ،اين منطقه را به نقطه ی اوج بحران 
رسانده است. بیشترين تنوع مواد معدنی كشور و 
ذخاير عظیم بی نظیر معدنی در اين حوزه می 
باشد مرز طوالنی مشترک با افغانستان در كنار 
باالترين ضريب امنیتی كشور از لحاظ همه ی 
برای  را  شرايط  بهترين  امنیتی  های  شاخص 
سرمايه گذاری در حوزه ی صنعت و فعالیت های 
اقتصاد مقاومتی ايجاد می كند ولي  بی توجهی 
محض مسئولین در دولت های مختلف موجب 

شده است با وجود شديدترين خشکسالی ،هنوز 
هفتاد درصد مردم پرتالش اين منطقه نان شان 
را از بخش كشاورزی و دامپروری كسب كنند و 
با مداومت 1٨ ساله خشکسالی و عدم ورود دولت 
ها در بخش صنعت در منطقه ،هفتاد درصد مردم 
اين حوزه ی انتخابیه در فقر مطلق زندگی كنند و 
از گنج معدني تنها رنج آن را تحمل مي كنند.اين 
عوامل باعث شده پايین ترين نرخ رشد جمعیت 
كشور با ضريب -0/٨٦  و بار تکلف باال متعلق 
به شهرستان نهبندان  باشد.حدود پنجاه درصد 
از روستاهای منطقه با تانکر ابرسانی می شوند.
مسئوالن محترم ،با خالی شدن مرزهای حوزه 
ی انتخابیه اينجانب با وجود اين كوير گسترده و 
خالی از سکنه كه كوتاه ترين معبر به مركز كشور 
است، فرزندانتان با كشوری همسايه می شوند كه 
ناپايدارترين كشور خاورمیانه است. نگران منطقه 
كه نیستید، حداقل نگران فرزندانتان باشید.سال 
137٨ رهبر گرانقدر انقالب به شهرستان نهبندان 
سفر كرده و با بیان اينکه محرومین مناطق ديگر 
نسبت به محرومین نهبندان جزو اغنیا هستند و به 
نهبندان سفر كردم تا توجه مسئولین را به مناطق 
محروم جلب كنم ، دستور طراحی و اجرای طرح 

توسعه نهبندان وسربیشه را دادند كه با وجود 
گذشت 17سال از اوامر رهبری و آمد و رفت 
دولت های مختلف در اين سال ها هنوز حدود 
نیافته  اختصاص  شده  مصوب  اعتبار  از  نیمی 
اين  اعتباری  رديف  امسال  متاسفانه  و  است 
نمی  انقالب  رهبرمعظم  گرديد.  حذف  طرح 
سربیشه  و  نهبندان  مردم  ازمظلومیت  دانم 
كشور  اين  در  شما  اوامر  مظلومیت  يا  بگويم 
ولی به عنوان نماينده مردم مظلوم اين منطقه 
به شما گزارش میدهم كه مبالغی كه تا سال 
گذشته اختصاص داده شد صرف موارد هزينه 
ای گرديد ، و با قطعیت می گويم تقريبا هیچ 
توسعه ی پايداری رخ نداده است و محرومیت 

اين منطقه بسیار شديدتر از گذشته است.

خواسته های مردم
فهیم حوزه ی انتخابیه  به مسئوالن 

به  گازرسانی  در  تسريع  نفت،  محترم  وزير 
شهرستان نهبندان،شهر شوسف، بخش درح و 
روستاهای منطقه. وزيران  محترم نیرو و جهاد 
كشاورزی اقدام عاجل برای حل بحران شديد 
آب،با مهار آب های سطحی،انتقال آب ،اصالح 

وحذف  منطقه  در  ابیاری  و  كشاورزی  الگوی 
،تامین  كشاورزی  های  طرح  در  آورده  سهم 
گرمسیري  و  صنعتي  برق  هاي  ساخت  زير 
محترم  وزير  نهبندان.  نمودن شهرستان  لحاظ 
جهت  افغانی  مقامات  با  ،رايزنی  خارجه  امور 
وجود  با  دوكوهانه  بازارچه  دوباره  شدن  فعال 
20 میلیارد تومان سرمايه گذاری. وزير محترم 
و  درماني  هاي  ساخت  زير  به  توجه  بهداشت، 
پیگیری اختصاص سهمیه ويژه كنکور دانشجويان 
بومی پزشکی و دندان پزشکی. وزير محترم راه و 
شهرسازي ، تسريع در احداث راه آهن، دوبانده 
كردن محور مود - سربیشه - نهبندان و دوبانده 
كردن محور ترانزيتي سربیشه- درح-ماهیرود- 
فراه  ،با توجه به اهمیت اقتصادي و پايانه و بازار 
چه  مرزي ماهیرود  و آسفالت حدود 200كیلومتر 
راه خاكي روستايي. وزير محترم دفاع راه اندازی 
هر چه سريعتر پادگان نیمه ساز نهبندان. وزير 
به  نهبندان  فرمانداری  تبديل  كشور  محترم 

فرمانداری ويژه با توجه به مصوبات طرح توسعه 
نهبندان .تاسیس بخش سرداران عربخانه نهبندان 
و شهر درح و همچنین توجه وي ژه مديريت بحران 

نسبت به عواقب خشکسالي.
به  رسیدگی  وپرورش  آموزش  محترم  وزير 
و  وبازنشستگان  فرهنگیان  معیشت  وضعیت 
كو.و  سخت  فرهنگیان  مرزی  حق  افزايش 
طرح  اجازه  وقتم  كه  محترمي   وزيران  ساير 
مشکالت را نمي دهد، به فکر منطقه ما باشید 
.در انتها از رسانه ها و خبرنگاران محترم تقاضا 
نهبندان  شديد  محرومیت  انعکاس  برای  دارم 
و سربیشه در منطقه حضور يابند ، همچنین از 
به  دعوت  تولیدكنندگان  و  گذاران  سرمايه  از 
عمل مي آورم با توجه به ظرفیت های منطقه 
برای سرمايه گذاری حضور يابند و اينجانب به 
انتخابیه  ی  حوزه  شريف  مردم  نماينده  عنوان 
مردم  برای  بتوانند  كه  كسانی  از  قد   تمام 

اشتغال زايی كنند حمايت خواهم كرد.

هفت دقیقه طوفانی وکیل مردم در مجلس

صنايع  فرهنگی،  میراث  مديركل  حسینی- 
دستی و گردشگری از پیگیری ها برای تکمیل 
جغرافیای صنايع دستی استان برای 5 رشته پارچه 
بافی سنتی، جاجیم، سیاه چادر، برک و سفره آردی 
خبر داد و افزود: پخل و گیوه نیز در دستور كار قرار 
دارد. صبح ديروز نشست خبری با موضوع برپايی 
دومین نمايشگاه منطقه ای صنايع دستی شرق 
كشور برگزار شد. رمضانی با بیان اينکه تالشی 
كه در عرصه صنايع دستی ايجاد شده فراگیر است 
و نتايج گوناگونی هم دارد عنوان كرد: در زمان 
حاضر صنايع دستی استان فقط دغدغه میراث 
دلیل  به  بلکه  نیست  دستی  و صنايع  فرهنگی 
ظرفیت های اين بخش در رونق اشتغال دستگاه 

های متعددی كنار ما فعالیت دارند.

 وی با بیان اينکه میزان فروش صنايع دستی 
استان در جايگاهی كه در عرصه گردشگری دارد 
نمره قابل قبولی می گیرد، اضافه كرد: شركت ها 
و برندهای معتبر كشوری برای خريد منسوجات 
استان ورود كرده اند. به گفته رمضانی برخالف 
اينکه گمرک تخصصی صنايع دستی در استان 
وجود ندارد و آمار دقیقی از میزان صادرات نداريم 

اما در اين زمینه امروز شرايط خیلی خوب است.

400 هزار دالر
صادرات صنایع دستی در سال گذشته

بر  بنا  كرد:  اضافه  فرهنگی  میراث  مديركل 
مجاور  های  استان  گمركات  از  كه  گزارشاتی 
مانند كرمان داريم، حدود 400 هزار دالر صادرات 

صنايع دستی در سال گذشته داشتیم. رمضانی به 
270 میلیون تومان میزان فروش بازارچه ها در 
امسال 470  نوروز  افزود:  اشاره كرد و  سال ٩3 

میلیون تومان فروش داشتیم. 

بازارچه صنایع دستی استان در مشهد
وی با اشاره به مجموعه كارهای انجام شده 
برای فروش و عرضه بیشتر صنايع دستی استان 
در كشور عنوان كرد: توجه به حجم بازار سوغات 
سوی  از  رايگان  صورت  به  ای  بازارچه  مشهد 
آستان قدس رضوی تا پايان سال در اختیار بخش 
صنايع دستی استان قرار خواهد گرفت. مديركل 
میراث فرهنگی همچنین به ساختمان سردر باغ 
گلشن طبس كه برای ايجاد بازارچه در اختیار اداره 

میراث فرهنگی قرار گرفته بود اشاره كرد و ادامه 
داد: اين فضا به 10 غرفه تقسیم خواهد شد و 

امیدواريم تا بهمن ماه راه اندازی شود.

برپایی دومین نمایشگاه منطقه ای 
صنایع دستی شرق کشور در 19 آذر

نمايشگاه منطقه ای صنايع  برپايی  رمضانی 
دستی شرق كشور را مهم ترين كار برای معرفی 
اين  كرد:  بیان  و  دانست  استان  دستی  صنايع 
نمايشگاه  در محل  آذر  تا 23  از 1٩  نمايشگاه 
بین المللی بیرجند با حضور استان های خراسان 
شمالی، رضوی، سیستان و بلوچستان و كرمان 
برگزار می شود. وی با بیان اينکه به هر استان 
دو غرفه رايگان واگذار شده و مابقی غرفه ها 

نیز با حداقل هزينه در اختیار شركت كنندگان 
برپايی  زمان  در  است، عنوان كرد:  قرار گرفته 
دوره های آموزشی برای هنرمندان با همکاری 

دانشگاه ها برگزار می شود.
مركز  حضور  از  فرهنگی  میراث  مديركل 
غرفه  از  يکی  در  كاشانی  سپیده  عالی  آموزش 
بسته  اين غرفه  داد و گفت: هنرمندان  ها خبر 
بندی های متنوعی را طراحی كرده و رايگان در 
اختیار خريداران صنايع دستی قرار می دهند  تا 
موسسات عالوه بر آشنايی با تجارب اين مركز، از 
مشاوره رايگان برای استفاده از بسته بندی های 
جذاب نیز استفاده كنند. وی با بیان اينکه بخش 
عمده هنرمندان استان اقشار روستايی بوده و به 
كار اقتصادی مسلط نیستند عنوان كرد: متاسفانه 

تبلیغات  روی  هزينه  كندد  می  تصور  افراد  اين 
اين كار نوعی  كاری بیهوده است در حالی كه 

سرمايه گذاری به حساب می آيد.
تومان  میلیارد  يک  حدودا  به  اشاره  با  وی 
تسهیالت ارزان قیمتی كه در قالب حمايت به 
صنعتگران داده می شود اضافه كرد: هر فردی 
كه  متقاضی تسهیالت باشد به وی اعطا می 
وی  نیست.  متقاضی  كسی  متاسفانه  اما  شود 
و  نیستند  ريسک  به  حاضر  افراد  داد:  ادامه 
نگران اند كه با دريافت تسهیالت بايد روزانه 

تولید داشته باشند و نه تفننی!
ديگر  متنوع  های  حمايت  با  همچنین  وی 
میراث فرهنگی اشاره و بیان كرد: تا صنعتگران 

نخواهند كاری نمی توان پیش برد.

جغرافیای صنایع دستی برای پنج رشته استان تکمیل می شود

وقف  ياوران  بزرگ  همايش  جم-  امین 
پگاه  حمیدرضا  حضور  با  جنوبی  خراسان 
استاندار،  معاون  تلويزيون،  و  سینما  هنرمند 

ای  رسانه  فعاالن  از  و جمعی  اوقاف  مديركل 
در  گرايلی  شد.  برگزار  بیرجند  در  وقف  حوزه 
از مواهب  بايد  اينکه  به  اشاره  با  اين همايش 

است  داده  قرار  ما  اختیار  در  خداوند  كه  الهی 
استفاده  جامعه  علمی  رشد  برای  درستی  به 
كنیم، اظهار كرد: امروزه شاهد آن هستیم كه 
به  تغییر فضا  باعث  الهی  اين مواهب  استفاده 
سمت خدمات رفاهی و حاكمیتی و خالی شدن 
دست جريانات اقتصادی از پشتوانه های واقعی 
كل  مدير  است.  شده  ما  شدن  گرا  مصرف  و 
اوقاف اضافه كرد: يکی از مواردی كه می تواند 

در مقابل اينگونه رفتارها تاثیر گذار باشد، وقف 
است كه در كنار آن، گرفتاری های اجتماعی 
و نیازمندی های جامعه برطرف می شود. وی 
اظهار كرد: استان در حوزه وقف رتبه نخست 
كشور را كسب كرده و  اين موفقیت را مرهون 
زحمات مبلغان و ياوران وقف هستیم. گرايلی 
افزود: رسانه ها ظرفیت بزرگی هستند و زمانی 
متوجه نقش آن می شويم كه از اين ظرفیت 

سینما  هنرمند  پگاه  حمیدرضا  باشیم.  محروم 
كرد:  اظهار  همايش  اين  در  نیز  تلويزيون  و 
مردم  ترين  واقف  درخدمت  كه  داشتم  افتخار 
اينکه ذهنیت خاصی  بیان  با  ايران باشم. وی 
بدون  كرد:  عنوان  نداشتم  بیرجند  به  نسبت 
اغراق بگويم، فکر می كنم يکی از تمیزترين 
شهرهايی است كه من به عمرم ديدم. خیلی 
منظم و احساس نظم و ترتیب خاصی به من 

اينجا بودم. وی  اين مدتی كه  دست داد طی 
خیلی  و  ديدم  كه  موقوفاتی  از  يکی  افزود: 
كه  بود  رضا)ع(  امام  حسینیه  داشتم،  دوست 
دارای معماری جذابی است و با زحمت هايی 
كه برای بازسازی آن كشیده شده اين زيبايی 
دوچندان شده است. گفتنی است در پايان اين 
مراسم از تعدادی از فعاالن حوزه رسانه و وقف 

قدردانی و تجلیل شد.

افتخار داشتم در خدمت واقف ترین مردم ایران باشم

حمیدرضا پگاه هنرمند سینما و تلویزیون در همایش یاران وقف: 

اصناف  اتاق  نماينده  محمودآبادی  مالئی- 
كارشناسی  های  هزينه  اينکه  به  اعتراض  با 
 70 كرد:  خاطرنشان  است  باال  آتشنشانی 
استان  مركز  اجرايی  های  دستگاه  از  درصد 
نمی  اخطار  آنها  به  و چرا  ايمنی هستند  فاقد 
دهید؟ وی ادامه داد: موضوعاتی كه حاكمیتی 
شوند.  می  رها  تعامالت  نبود  علت  به  است 
ظهر ديروز شورای هماهنگی مديريت بحران 
فرماندار  ناصری   با حضور  بیرجند  شهرستان 
سالن  در  فرمانداری  عمرانی  معاون  رونقی  و 
های  دستگاه  آمادگی  شد.  برگزار  جلسات 
اجرايی برای زمستان امسال اولین دستور كار 
اين جلسه بود كه میرزايی مديرعامل سازمان 
آتش نشانی بیرجند در همین باره عنوان كرد: 
تمام  برای  منازل  ايمنی  برای  مشاوره  طرح 
شهروندان رايگان انجام می شود كه فرصتی 
وی  گفته  به  است.  شهروندان  برای  خوب 

شده  تدوين  شهرداری  طرف  از  بروشورهايی 
است كه به زودی توزيع خواهد شد.

اختالفات بین سازمانی به ضرر مردم است
از موضوعات جنجالی اين جلسه دستور كار 
مديريت روان آب های سطحی بود كه ابراهیمی 
نماينده امور منابع آب در شركت آب منطقه ای 
نیز عنوان كرد: در جلسه گذشته طرحی مبنی 
بر جمع آوری روان آب های سطحی محدوده 
شهر با همکاری شهرداری بايد انجام می شد 
انجام  آن  مطالعات  اسفهرود  رودخانه  فقط  كه 
شده اما به علت نبود بودجه عملیاتی نشده است. 
میرزايی مديرعامل سازمان آتش نشانی نیز با 
تکذيب اين سخن تاكید كرد: طبق استعالماتی 
كه ما از چند دستگاه اجرايی و قضايی گرفته 
شهرداری  به  مربوط  نقاط  شناسايی  فقط  ايم 
شركت  به  مربوط  عملیات  اجرای  و  شود  می 
عمرانی  معاون  رونقی  است.  ای  منطقه  آب 

فرمانداری در همین باره بیان كرد: مردم از آب 
گرفتگی معابر شهر گاليه دارند و بايد مديران 
توجه  اين موضوع  به  بیشتر  مناطق شهرداری 
میرزايی  استعالمات  مطالعه  از  بعد  وی  كنند. 
شده  مصوب  طرح  اين  بار  دو  تاكنون  افزود: 
اما هنوز اجرايی نشده است و اين استعالمات 

چیزی از وظايف شهرداری كم نمی كند.
ناصری  انتقاد  و  اعتراض  موضوع  همین 
كرد:  بیان  و  داشت  همراه  به  را  فرماندار 
است.  مردم  ضرر  به  سازمانی  بین  اختالفات 
به گفته وی عملیات عمرانی شهرداری كه به 
بود  كرده  تجاوز  شهر  شمال  در  قناتی  حريم 
آورد.  وجود  به  ما  برای  ای  عديده  مشکالت 
مصوب شد در همین باره جلسه ويژه ای بین 
شركت آب منطقه ای و شهرداری برگزار شود.

ایمنی بازار در بند پول
كه  بود  اصناف  و  بازار  ايمنی  دستوركاربعدی 

های  دستگاه  از  70درصد  ايمنی  نبود  موضوع 
اجرايی مركزاستان هم به میان آمد.

اتاق  از  گاليه  با  فرمانداری  معاون  رونقی 
اصناف  ويزه  ای  نیز عنوان كرد: جلسه  اصناف 
اتاق  از  فردی  هیچ  متاسفانه  كه  كرديم  برگزار 
اصناف در آن حضور نداشت. نماينده اتاق اصناف 
ضمن عذرخواهی از حاضران جلسه نیز در اين 
باره عنوان كرد: نبود تعامل بین دستگاهی يکی 
از بزرگترين مشکل ما است. وی با اشاره به اينکه 
در مديريت بحران هر يک از دستگاه های اجرايی 
نمی توانند كارشان را انجام دهند به اتاق اصناف 
واگذار كنند تاكید كرد:  مردم ولی نعمت ما هستند 

و امنیت مردم برای ما مهم است.
از 60 اداره فاقد ایمنی 
فقط 11 اداره نامه زدند

نیز  آتشنشانی  سازمان  مديرعامل  میرزايی 
 ٦0 از  داد:  پاسخ  ادارات  از  انتقاد  و  گاليه  با 

اداره ای كه فاقد ايمنی هستند فقط11دستگاه 
آمادگی كرده  اعالم  نامه  در حد  آنهم  اجرايی 
اند و ديگر پیگیر موضوع نشدند. وی با اشاره 
كارشناسی  قیمت  تغییر  گونه  هر  اينکه  به 
آتشنشانی بستگی به مصوبه شورای شهر دارد، 
به  نکات  اين  میدانی  های  بازديد  در  افزود: 

مسئوالن كتبا اعالم آماده شد.
مصوبه های فقط روی کاغذی

عنوان  نیز  بیرجند  فرماندار  ناصری  ادامه  در 
كرد: مديران بايد در فضای غیر بحرانی برای 
به  اشاره  با  وی  بگیرند.  تصمیم  بحران  وضع 
افزود:  كارگران  خیابان  در  ای  خانه  انفجار 
مواقع  و  ايمنی   به  بايد  مسئوالن  و  مردم 
در  شهروندی  ديگر  تا  دهند  اهمیت  بحران 
خانه شخصی 100كپسول گاز نگهداری نکنند. 
فرماندار با تاكید بر ايمنی بازار خاطرنشان كرد: 
اگر  كه  دارد  وجود  زيادی  های  انبار  بازار  در 

می  بر  در  را  بازار  تمام  بیفتد  اتفاق  ای  حادثه 
گیرد. وی بابیان اينکه اختالفات بین سازمانی 
به ضرر مردم است عنوان كرد: ادارات در اجرای 
مصوبه ها منتظر هم می شوند و به همین دلیل 
كارها عقب می افتد. ناصری تاكید كرد: مديران 
ايمنی  تامین  برای  فقط  اجرايی  های  دستگاه 
ادارات فرصت دارند و گزارش اين جلسه كتبا 
به استاندار ارائه خواهدشد. ناصری تاكید كرد: 
شورای  بیفتد،  اتفاق  ادارات  در  حادثه  هرگونه 
ملی بیت المال ادعای خسارت خواهد كرد. وی 
با اشاره به اين كه گسل های زلزله در خراسان 
جنوبی فعال است يادآورشد: حريم رودخانه ها 
بايد حفظ شود و از تمام دهیاران كمک بگیريد 
و به آنها اطالع رسانی كنید. فرماندار با تاكید 
براينکه اسکان اضطراری بايد پیش بینی شود 
و  ها  پارک  ظرفیت  حتی  كرد:  خاطرنشان 

مدارس برای اسکان بايد مشخص شود.

ایمنی بیرجند “گران” تمام می شود

نظرافضلی طومار مشکالت استان را گشود

با تشکر از کلیه عزیزانی که در مراسم تشییع و تدفین شادروان آسیه مظفری ما را همراهی نمودند به اطالع می رساند: 
جلسه یادبودی به مناسبت چهلمین روز درگذشت آن مرحومه مصادف با شب شهادت امام حسن عسکری)ع(امروز چهارشنبه 95/9/17 از ساعت 2/30 الی 

3/30 بعدازظهر در محل حسینیه آیت ا... آیتی )واقع در مطهری 9( برگزار می گردد. حضور شما سروران گرانقدر مزید امتنان است.   

خانواده های: مظفری- جوان

به مناسبت اولین سالگرد درگذشت مرحومه فاطمه فضائلی 
جلسه یادبودی امروز چهارشنبه 95/9/17 از ساعت 2/30 الی 3/30 بعدازظهر در محل حسینیه آیت ا... آیتی برگزار می گردد، تشریف فرمایی شما سروران 

ارجمند باعث شادی روح آن مرحومه و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود. 

خانواده فضائلی
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قالیباف:باحرفکارهاپیشنمیرود

حرف  با  امروز  اینکه  بر  تاکید  با  تهران  شهردار 
دغدغه  امروز  شد:  یادآور  نمی رود،  پیش  کارها 
مردم اشتغال و وضعیت معیشتی آنهاست. قالیباف 
گفت: امروز با واردکردن محصوالت مختلف کار 
جوانان کشورهای دیگر را آباد می کنیم از این رو 
برای پیشرفت کشور نیازمند این هستیم که دغدغه 

مسئولین با مردم یکی شود.

احمدینژادمیآمد،88تکرارمیشد

از  نژاد  احمدی  نهی  خصوص  در  آشتیانی  واعظ 
حضور در انتخابات گفت: تحلیلم این است که هیچ 
بعید نبود با آمدن او اتفاقات سال 88 دوباره پیش 
آید. یعنی کشور با چالش مواجه شود. وی افزود : 
اعتقادم این است که اگر دکتر احمدی نژاد می آمد، 
احتمال رأی آوری آقای روحانی کم بود. در خوش 
بینانه ترین حالت ممکن بود که انتخابات به دور 

دوم برود.

حلمشکالتاقتصادیهزارانبار
آسانترازمشکالتامنیتیودفاعیاست

فرمانده نیروی هوافضای سپاه با بیان اینکه حل 
مشکالت اقتصادی هزاران بار آسان تر از مشکالت 
حوزه امنیتی و دفاعی است، گفت: امروز در حوزه 
فعالیت های دفاعی و نظامی به ویژه عرصه های 
خودکفا  و  کرده  عبور  مشکالت  از  استراتژیک 
رغم  به  امروز  افزود:  زاده   حاجی  شده ایم. سردار 
کمبود اعتبارات با افزایش تولید موشک  مواجهیم.

درکشوریکهبهسفارتخانههاحملهکنند
نمیتوانانتظارسرمایهگذاریداشت

نجفی ، مشاور اقتصادی رئیس جمهورگفت: برخی 
سوال می کنند چرا مشکل اشتغال را دولت نتوانسته 
حل کند. الزمه ایجاد اشتغال پایدار، سرمایه گذاری 
در فضای امن از نظر سیاسی و اجتماعی و اقتصادی 
کشور  سفارت  به  خود  که سر  در کشوری  است. 
دیگری حمله کنند و اسناد و مدارک را بسوزانند 
آیا می توان انتظار سرمایه گذاری داشت. در کشوری 
که نایب  رئیس مجلس اجازه سخنرانی یک ساعته 
را ندارد، آیا می توان انتظار سرمایه گذاری داشت؟ آیا 
حرکت هایی از این نوع، ضداشتعال نیست؟  تازه 
زمانی که رئیس جمهور ابراز تاسف می کند، عده ای 

می گویند شما چرا فکر اشتغال نیستید؟ 

شوراینگهبانازادعای۲میلیاردپول
بهازایتأییدصالحیتاستقبالمیکند

سخنگوی شورای نگهبان در واکنش به اظهارات 
یک نماینده اصالح طلب گفت: این شورا از ادعای 
تأیید  به  ازای  پول  میلیارد   ۲ درباره  »صادقی« 
صالحیت استقبال می کند. کدخدایی افزود: وی اگر 

آغاز طرح ملی بازرسان کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی       عکس: امین جمعکس روز مدارکی دارد، ارائه کند تا آن را بررسی کنیم.

دستورآملیالریجانیبرایرسیدگی
بهپروندههایبرادرانش؛محکومیت

بدوییکمعاونروحانی

دستگاه  سخنگوی 
رئیس  برادر  گفت:  قضا 
سوال  مورد  قوه قضائیه 
دستور  قوه  رئیس  است. 
مالحظه ای  هیچ  داده 

برادر  درباره  داد  دستور  نکنید.  من  برادر  درباره 
آقای  گفته های  براساس  مسایلی  که  دیگرش 
احمدی نژاد و مرتضوی مطرح بود، بررسی کنید و 
اگر جرمی اتفاق افتاده مالحظه نکنید. محسنی اژه 
معاون  از  تحقیق  در  احمدی نژاد  داد:  ادامه  ای 
اجرایی خود به شدت مخالف بود اما قوه قضائیه 
کوتاه نیامد. یک وقتی پیش آمد آقای خاتمی که 
بود، گفت »شنیدم که شما حکم  رئیس جمهور 
احتالس فالن مدیر ما را تایید کردید؛ آخر فالن 
اختالف  مبلغ  سر  گفتم  است«  اختالس  مبلغ 
قانون گفته است  یا اصل اختالس؟ گفتم  دارید 
که در جواب گفت »این قانون، قانون بیخودی 
است«. سخنگوی قوه قضائیه گفت: در این دولت 
قرار  تعقیب  تحت  هستند  افراد  از  بسیاری   هم 
از  یکی  اخیر  های  هفته  همین  در  گیرند.  می 
معاونان رئیس جمهور که مطلبی را درباره یکی 
محکوم  بدوی  دادگاه  در  بود،  گفته  روستاها  از 

شده اما چون قطعی نشده از بیان اسم معذورم.

ارتشعراقخطاببهداعشیها:
ساعاتپایانیشمافرارسیدهاست

برای ساکنان   جنگنده های عراقی اعالمیه هایی 
پایگاه های  که  قائم  و  حویجه  موصل،  شهر 
این کشور  در  داعش  تروریستی  باقی مانده گروه 
به  اعالمیه ها  این  در  کردند.  پرتاب  هستند، 
ساعات  که  است  شده  داده  هشدار  داعشی ها 
است.  رسیده  فرا  عراق  در  آنها  حضور  پایانی  
العبادی نخست  وزیر عراق، بامداد دوشنبه  حیدر 
۲6 مهر از آغاز عملیات آزادسازی شهر موصل از 

چنگ گروه داعش خبر داده بود.

سخنگویجدیدداعش:غیرازماهیچ
کسنتوانستهدرمقابلایرانبایستد

»مجوس«  را  ایرانی ها  داعش،  جدید  سخنگوی 
خواند و مدعی شد:  شر از کشور ایران شروع شده و 
به اوج خود رسیده است. ایران از طریق مستشاران 
و کارشناسان نظامی خود، به اهل تسنن در عراق 
می رساند.  قتل  به  را  آنها  و  می کند  حمله  شام  و 
مهاجر در ادامه ادعاهای مضحک خود افزود: ایران 
جرم و جنایت زیادی در حق مسلمانان مخصوصا 
مردم عراق و شام مرتکب می شود. غیر از »دولت 
ایران  مقابل  در  نتوانسته  کس  هیچ  اسالمی« 
بایستد. چه کسی است که مورد ظلم و ستم ایران 
قرار نگرفته باشد؟ دولت های کافر، حکومت های 

کافر، این ها به دولت مجوس ایران کمک کردند.

هدفنظامازپذیرشبرجامتجربهمردمیبود

شورای  در  انقالب  معظم  رهبر  نماینده  جلیلی،  سعید 
عالی امنیت ملی با بیان اینکه از اهداف نظام از پذیرش 
این روند، تجربه اندوزی مردمی و تاریخی بود، گفت: 
رسانه هایی که به دنبال بزک رفتار آمریکا بودند اعتراف 
امروز آنها، به شیطنت و کالهبرداری آمریکا برای آنها 
آبرو خواهد آورد، همچنان که اگر آبروی خود را به رفتار شیطنت آمیز آمریکا 

گره بزنند، چیزی از آن باقی نخواهد ماند.

اختالفاتمیانقوا،تندنیست؛دولتبرایبرگرداندنحقوقهاینجومیکارینکرد
 

رئیس مجلس با بیان اینکه توقع رهبر انقالب باعث فعال شدن دیوان محاسبات در حقوق های نجومی شد، گفت: دستگاه های دولتی پول ها 
را برنگرداندند تا اینکه دیوان محاسبات وارد شد.الریجانی افزود: توقع رهبری این بود که روال با سرعت بیشتری صورت گیرد تا پیگیری ها به 
اطالع مردم برسد. دیوان محاسبات این کار را کرد و پیگیری های الزم را انجام داد. تا حد زیادی کار پیش رفته و فقط ۱۰، ۱۲ نفر مانده اند. 
وی در خصوص روابط بین قوا و مشکالت اخیر بین مجلس و قوه قضائیه گفت: فضا به این تندی که عنوان می شود، نیست. حتما اولویت ما 

اینگونه درگیری ها نیست. توصیه ما هم در مجلس و هم در قوه قضائیه این است که فضا را سهل کنید و گفت وگوهایی نیز صورت گرفته که به آرامشی برسند.

سردارسنایی:دشمنبهدنبالحذفسپاهاست

معاون سیاسی سپاه با بیان اینکه استکبار جهانی امروز 
دشمن اصلی پاسدار و دانشجو در ایران اسالمی است، 
گفت: آنها به دنبال حذف سپاه و همچنین نفوذ و جذب 
راد  سنایی  سردار  هستند.  دانشگاهی  های  محیط  در 
در  جریانات سیاسی  از  برخی  امروز  کرد:  نشان  خاطر 
تفکر  حذف  دنبال  به  کنند،  می  دنبال  را  اقتدارگرایی  نوعی  که  حال  عین 

بسیجی از دانشگاه ها هستند.

رئیس جمهور با بیان اینکه حاال که یک 
نفر جدید در آمریکا دلش بخواهد برجام را 
تضعیف و پاره کند مگر ما می گذاریم مگر 
قدمی  هیچ  ما  افزود:  می گذارد،  ما  ملت 
با  آنکه  مگر  برنداشتیم  برجام  مسئله  در 
مقام معظم رهبری مشورت کردیم، جلسه 
دارند  مکتوب  نامه های  ایشان  گذاشتیم، 
که من  دستوری  و  کرده  به من خطاب 
روی نامه های ایشان داده ام. هیچ نامه ای 
نبوده که ایشان بنویسد و من دستور قاطع 
کسر  و  کم  جایی  عمل  مقام  در  ندهم. 
آوردیم اما مبنا بر این بوده که دستورات 
ایشان عملی شود. رئیس جمهور ادامه داد: 
ایشان گفتند »توکل کنید و جلو بروید«. 
و عراقچی  را خواستم، دکتر ظریف  تیم 
توضیح  برایشان  خواستم  را  دوستان  و 
مقام  نظر  و  کنیم  عمل  این طور  دادم 
معظم رهبری است. وی همچنین گفت: 

باید بدانید که در مسئله برخورد با نقض 
برجام نظر واحدی در کشور هست و هیچ 
اختالفی بین دولت، مجلس و نظراتی که 

مقام معظم رهبری دارد، نیست. همه قوا 
ایشان فعالیت می کنند و تردید  زیر نظر 
را  مصوبه  همین  اگر  و  باشید  نداشته 

بعد در  و  امضا کند  آمریکا  رئیس جمهور 
را  مقدار  این  کند،  بالاثر  آن  عمل  مقام 
هم تخلف از برجام می دانیم، در برابر این 
می دهیم.  نشان  عکس العمل  هم  مقدار 
هیئت  جلسه  برای  افزود:  رئیس جمهور 
کردیم  دعوت  را  همه  برجام  بر  نظارت 
که  است  این  جلسه  این  در  ما  بحث  و 
را  آن  و  کنیم  مشخص  را  عکس العمل 
خوب  دوستان  به  من  می کنیم.  اعالم 
و  نگران  که  می کنم  عرض  انقالبی  و 
دلواپس نباشند، حتماً از حقوق ملت دفاع 
آرمان های  برای  حتماً  و  کرد  خواهیم 
خواهیم  ایستادگی  توان  همه  با  آینده 
کرد. روحانی ادامه داد: از دوستان تقاضا 
دولت  به  نسبت  که  نقدی  در  می کنم 
نقد خیلی خوب  دارید، دقت کنید. اصل 
است، انتقاد کنید اما همه دقت کنیم در 
درست  می بریم  کار  به  که  نقد جمالتی 

ایرانی  و دقیق باشد، همه ما مسلمان و 
و انقالبی هستیم و می دانیم دروغ حرام 
است و چیزی نباید غیرواقعی باشد، اینکه 
برجام  به  امیدش  »دولت  می شود  گفته 
از شما سؤال می کنم در سال  بود« من 
9۲ که هنوز برجامی نبود، آیا ما نتوانستیم 
آمار  به  بیاوریم؟  پایین  را یک قدم  تورم 
نگاه  مرکزی  بانک  و  آمار  مرکز  تورم 
کنید، در پایان 9۲ و اوایل سال 93 تورم 
45 درصد را به 35 درصد رساندیم، نرخ 
تورم کاهش یافت و سال بعدش به جای 
۲5 درصد به ۱5 درصد کاهش پیدا کرد. 
روحانی با تأکید بر این نکته که رسانه یا 
هر کسی که بخواهد امید مردم را بگیرد 
بدبختی ما ادامه پیدا می کند، گفت: باید 
با بیان احسن این کار  انتقاد کنید،  از ما 
را انجام دهید. از بقیه قوا هم از نظر من 

اشکالی ندارد، انتقاد کنید.

رئیسجمهور:مگرمامیگذاریمآمریکابرجامراپارهکند؟
مزاح روحانی با دانشجویان: از بقیه قوا هم انتقاد کنید، از نظر من اشکالی ندارد

قابل توجه کلیه دامداران محترم 
چغندر حیوانی 200 تن 
هر تن 250هزار تومان

 09158288641
09155021526-زارعی

جنابآقایعبدالرضاگرامی
مشاورمحترمفرهنگیواجتماعیاستانداریخراسانجنوبی

انتصاب ارزشمند جناب عالی را  که مبین درایت،شایستگی و توانمندی اجرایی شما می باشد تبریک عرض 
نموده، از درگاه خداوند سبحان سربلندی و توفیق روز افزون تان را در مسئولیت جدید آرزومندیم.

شرکتانرژیپارس-مهندسگرامیومهندسحسنآبادی

بدینوسیله به اطالع امت حزب ا... می رساند مراسماولینسالگرد رجعت
سردارجبههوجنگومسئولستادبازسازیعتباتعالیاتخراسانجنوبی

مرحومحاجکربالییعلیمحمدی
 امروز چهارشنبه 95/9/17 بعد از نماز مغرب و عشا در محل مسجد امام حسین )علیه السالم(
 برگزار می گردد، حضور شما محبان اهل بیت و قرائت فاتحه باعث شادی روح آن مرحوم و امتنان اینجانبان خواهد بود.

ستادبازسازیعتباتعالیاتاستانخراسانجنوبی

سردارشجاع
فرماندهیمحترمانتظامیاستانخراسانجنوبی

به یقین هرجا که پای عشق در کار باشد قلم از ثبت آن عاجز خواهد بود. همت بلند 
جناب عالی و پرسنل تحت امر در عشق و دلدادگی به راه سرور و ساالر شهیدان حضرت ابا عبدا... الحسین)علیه السالم(
 ستودنی است. کمک بی ریای شما محبین اهل بیت عصمت و طهارت در خلق حماسه اربعین حسینی بی نظیر بود. 

از ارادت، محبت و دلدادگی های شما و پرسنل مومن و  محبین اهل بیت سپاسگزاریم 
 امید است این همه ارادت در مسیر موفقیت های شما یاریگرتان باشد. 

ستادبازسازیعتباتعالیاتخراسانجنوبی

جنابسرهنگمسروری
فرماندهمحترممرزبانیاستانخراسانجنوبی

همراهی و همکاری جناب عالی و همرزمان تان در کمک به ساخت صحن حضرت 
صدیقه طاهره )سالم ا... علیها( در نجف اشرف و کمک به برگزاری هر چه باشکوه تر مراسم اربعین سرور و 
ساالر شهیدان ستودنی است و از همت بلندتان در خلق حماسه اربعین حسینی به همراه مردم محب اهل بیت

 استان سپاسگزاریم و ما هم با پیروی از امام سجاد )علیه السالم( دعاگوی شما مرزبانان غیور هستیم. 

ستادبازسازیعتباتعالیاتخراسانجنوبی

جنابسرهنگنایاب
فرماندهمحترممرکزآموزشمحمدرسولا...)ص(ناجا

همراه بودن تان در خلق حماسه اربعین حسینی و حضور حماسی پرسنل و ارادت 
جوانان دوره آموزش نظامی آن مرکز که برای کمک به ساخت صحن مطهر 

حضرت فاطمه زهرا)س( در نجف اشرف و برپایی مراسم اربعین حسینی برگزار گردید، هیچگاه از ذهن ها زدوده 
نخواهد شد و بی شک یکی از به یاد ماندنی ترین جلسات دوران آموزش آن مرکز در ارادت به ساحت مقدس 

حسین بن علی )ع( رقم خورد ما هم این همه ارادت و محبت را پاس می داریم و سپاسگزاریم.

ستادبازسازیعتباتعالیاتخراسانجنوبی

السالم علیکم یا اهل بیت النبوه

السالم علیکم یا اهل بیت النبوه

السالم علیکم یا اهل بیت النبوه

فراخوانارزیابیکیفیمناقصهگران
موضوع مناقصه: احداث سازه فلزی پیش ساخته پیچ و مهره ای و سقف های بتنی ساختمان پارک علم و فناوری استان خراسان جنوبی نام دستگاه 
مناقصه گذار: پارک علم و فناوری استان خراسان جنوبی مشاور: مهندسین مشاور پردیس محاسب حدود برآورد اولیه : 22/000/000/000 )بیست 
و دو میلیارد( ریال مدت اجرای کار: 10 )ده( ماه شمسی محل تامین اعتبار: اعتبارات عمرانی شرایط شرکت در ارزیابی کیفی: 1- شرکت های 
تشخیص صالحیت شده و دارای حداقل رتبه 5 )پنج( ابنیه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور دارای ظرفیت آزاد مطابق رتبه و رشته تشخیص صالحیت 

شده 2- شرکت  های دارای گواهینامه صالحیت ایمنی از اداره کل کار، تعاون و رفاه اجتماعی
مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی: از تاریخ 95/9/17 الی 95/9/24 از ساعت 8 صبح تا 14 

محل دریافت اسناد ارزیابی کیفی: خراسان جنوبی - شهرستان بیرجند -  بلوار شهید مدرس- مدرس 28- پالک 44- دفتر مهندسین مشاور پردیس 
محاسب

مدارک مورد نیاز برای دریافت اسناد ارزیابی کیفی:
الف- ارائه معرفی نامه معتبر کتبی از شرکت برای دریافت اسناد ارزیابی کیفی به همراه مهر شرکت

ب - پرداخت هزینه تهیه اسناد ارزیابی کیفی که به عهده شرکت کنندگان در ارزیابی کیفی می باشد.
مهلت تحویل اسناد ارزیابی کیفی: آخرین مهلت تحویل اسناد ارزیابی کیفی تا ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 95/10/11 می باشد.

محل تحویل اسناد ارزیابی کیفی: خراسان جنوبی - شهرستان بیرجند - بلوار شهید مدرس )چهارراه سیلو( خیابان امام موسی صدر شرقی- دبیرخانه 
پارک علم و فناوری استان خراسان جنوبی / به اسناد تحویلی پس از انقضای مدت مقرر این آگهی واصل شده مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد. مبلغ پرداختی 

بابت خرید اسناد قابل استرداد نمی باشد. اطالعات فوق در پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات به آدرس www.iets.mporg.ir نیز موجود می باشد. 


