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آماده باش۰ 5هزار همیار پلیس در استان 

سیدعزت ا... ضرغامی :
تا اظهارنظر نهایی جمنا از تبلیغ اینجانب بعنوان 

کاندیدای اصلح و برتر جداً خودداری فرمایید.

غالمحسین غیب پرور: 
الزمه اعتالی بسیج 

توجه به اثر بخشی برنامه ها است 

قنبری: 
من معقتدم حضور یک یا دو کاندیدای پوششی

در کنار آقای روحانی مفید خواهد بود. 

امیر نامی:
 تهدیدات دریایی ترامپ

 مقتضای زمان تبلیغات انتخاباتی اش بود

آیت ا... رئیسی 18 فروردین نظرش را درباره انتخابات اعالم می کند /  علل حمایت بخشی  از اصولگرایان از روحانی /  درخواست سایت کنگره برای  افزایش فشار بر ایران  / اندیشکده آمریکایی : راهبردهای سخت و نرم ایران هوشمندانه است /  واکنش نوبخت به درخواست بقایی برای برگزاری مناظره با رئیس جمهور   / صفحه ۸
 صفحه ۸ صفحه ۸ صفحه ۸ صفحه ۸

صفحه 4

رهاسازی اولین محموله بچه 
ماهی گرم آبی در بیرجند با 
حضور موثر بخش خصوصی

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بیرجند در گفتگو با 
آوا، با اشاره به این که در هفته جاری توزیع محموله 
بچه ماهی گرم آبی یارانه ای از بدنه جهاد کشاورزی 
در شهرستان ها شروع می شود، عنوان کرد: توزیع 
 این محموله تا پایان فروردین در تمام شهرستان ها 

انجام خواهد شد. ... ) مشروح در صفحه ۷ (

اعتکاف فضایی برای 
خودشناسی است

 صفحه ۷ 

137 مورد حادثه و 
امداد رسانی به 94۰ نفر 

در نوروز امسال 
 صفحه ۷ 

سالن های ورزشی نهبندان 
حکایت یک تیرو دو نشان

 صفحه ۷ 

زمین لرزه های پیاپی
در شوسف

 صفحه ۷ 

جوابیه آب منطقه ای استان به 
درج مطلب شکاف  4 کیلومتری 

زمین در»سرند سرایان«  
صفحه ۷

سرمقاله

نمادهای شهری
 عیار سنجش احترام مدیران 
به دیدگاه های مردم

* امین جم

 المان یا نماد در هر شهر درواقع جزو شاخصه های 
برده  با  ذهن  که  ای  گونه  به  است  شهری 
دنبال   به  ناخودآگاه  مزبور  منطقه  نام  شدن 
مورد  المان  منطقه  آن  خاص  های  ویژگی 
کرد  خواهد  تصویرسازی  خود  ذهن  در  را  نظر 
از  که پس  باشد  ای  گونه  به  باید  آثار  این  پس 
جذب  ای  گونه  به  را  افراد  شهر  در  خودنمایی 
... کند  خود  درگیر  را  ذهنشان  و  نماید  خود 
ه ۷ ) ادامه سرمقاله در صفحه 2 (
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جذب 633 میلیاردتومان در حوزه عمران کشاورزی
صفحه 3

رشد 3۰ درصدی مسافران هوایی نوروز

آگهـی مزایـده
 اجاره کیوسک و فضاهای تبلیغاتی

 سازمان اتوبوسرانی شهرداری بیرجند

شرح در صفحه آخر 

جناب آقای محمد رضا پاک گهر 
سرپرست اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی

انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را تبریک عرض نموده
 برایتان از خداوند متعال در منصب جدید آرزوی سربلندی داریم.

مدیر عامل و هیئت مدیره شرکت مهراس کویر 

آگهی مزایده فروش اراضی تجاری - مرحله دوم
شهرداری سربیشه در نظر دارد با رعایت آیین نامه شهرداری ها مصوب 46/04/12 و به استناد بند یک مصوبه شماره 4/95/496 مورخ 95/10/0۸ شورای اسالمی شهر سربیشه 
نسبت به فروش تعداد 1۸  قطعه از اراضی متعلق به خود با کاربری تجاری واقع در خیابان جانبازان و شهید گورکانی)مجتمع تجاری ثامن( به شرح مندرج در جدول ذیل به منظور 
تامین  منابع مالی مورد نیاز را از طریق مزایده کتبی به صورت نقد اقدام نماید. لذا از کلیه متقاضیان دعوت می شود جهت کسب اطالعات بیشتر و نیز اخذ فرم شرکت در مزایده 
حداکثر تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 96/02/10 به واحد حسابداری شهرداری واقع در میدان طالقانی مراجعه فرمایند. ضمناً شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات 

مختار بوده و شرایط شرکت در فرم مربوطه لحاظ گردیده است. جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره های 3266250۸ - 32664437 تماس حاصل فرمایید.
شهرداری سربیشه

آدرس ملک5 % سپرده هر قطعه )ریال(قیمت پایه کل هر قطعه )ریال(قیمت پایه هر متر مربع)ریال(مساحت  )مترمربع(نوع کاربریشماره قطعهردیف

نبش خیابان 6۰4.234.۰۰۰254.۰4۰.۰۰۰13.۰۰۰.۰۰۰تجاری 11
جانبازان 
و شهید 
گورکانی 
و حاشیه 

میدان
 13 آبان 
)مجتمع 

تجاری ثامن(

6۰4.۰34.۰۰۰242.۰4۰.۰۰۰12.5۰۰.۰۰۰تجاری 22
6۰4.۰۰۰.۰۰۰24۰.۰۰۰.۰۰۰12.۰۰۰.۰۰۰تجاری 33
6۰4.۰۰۰.۰۰۰24۰.۰۰۰.۰۰۰12.۰۰۰.۰۰۰تجاری 44
6۰4.1۰۰.۰۰۰246.۰۰۰.۰۰۰12.5۰۰.۰۰۰تجاری 55
6۰4.134.۰۰۰248.۰4۰.۰۰۰12.5۰۰.۰۰۰تجاری 66
6۰3.934.۰۰۰236.۰4۰.۰۰۰12.۰۰۰.۰۰۰تجاری 77
6۰3.934.۰۰۰236.۰4۰.۰۰۰12.۰۰۰.۰۰۰تجاری 89
714.284.۰۰۰3۰4.164.۰۰۰15.5۰۰.۰۰۰تجاری 942
714.1۰۰.۰۰۰291.1۰۰.۰۰۰15.۰۰۰.۰۰۰تجاری 1۰43
75.55.134.۰۰۰387.617.۰۰۰19.5۰۰.۰۰۰تجاری 1147
765.267.۰۰۰4۰۰.292.۰۰۰2۰.5۰۰.۰۰۰تجاری 125۰
834.434.۰۰۰368.۰22.۰۰۰18.5۰۰.۰۰۰تجاری 1352
714.3۰۰.۰۰۰3۰5.3۰۰.۰۰۰15.5۰۰.۰۰۰تجاری 1457
644.3۰۰.۰۰۰275.2۰۰.۰۰۰14.۰۰۰.۰۰۰تجاری 1558
6۰4.167.۰۰۰25۰.۰2۰.۰۰۰13.۰۰۰.۰۰۰تجاری 166۰
6۰4.167.۰۰۰25۰.۰2۰.۰۰۰13.۰۰۰.۰۰۰تجاری 1761
6۰4.267.۰۰۰256.۰2۰.۰۰۰13.۰۰۰.۰۰۰تجاری 1862

به قیمت های پیشنهادی 9% مالیات بر ارزش افزوده اعمال خواهد گردید. ضمناً ساخت طبق ضوابط اعالم شده توسط شهرداری خواهد بود.

برادر  ارجمند 
جناب آقای مهندس اصغری 
مدیر محترم شرکت پخش فرآورده های 
نفتی  ایران - منطقه خراسان جنوبی  

اکنون که تالش های جایگاه داران محترم استان با استعانت 
از ذات باریتعالی و همکاری های دلسوزانه جناب عالی 

مراجعین  مندی  رضایت  موجب  تان  محترم  همکاران  و 
محترم به جایگاه های عرضه سوخت در سطح استان بدون بروز هیچ حادثه ای را باعث شده است

 بر خود الزم دانستیم از اظهار محبت شما و همکاران محترم تان در شرکت پخش 
منطقه خراسان جنوبی قدردانی نماییم. اجرکم عندا...

 انجمن صنفی کارفرمایی جایگاه داران استان خراسان جنوبی  

جناب آقای مهندس کیوان رحیمی 
انتصاب شایسته جناب عالی را به سمت 

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان البرز
 تبریک و تهنیت عرض نموده، موفقیت روز افزون شما را از درگاه ایزد منان خواستاریم.

سحر رضایی - پیام شیبانی 

جناب آقای محمد رضا پاک گهر 
انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را به سمت

سرپرست اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
صمیمانه تبریک عرض نموده، توفیقات روزافزون و سربلندی شما را 

در کلیه امور کاری و زندگی از خداوند متعال خواستارم. 

حسین تناکی- کانون تبلیغات رویاپردازان

قابل توجه کلیه فرهنگیان محترم شاغل و بازنشسته 
خراسان جنوبی 

از آنجا که شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان درمیان بیرجند در نظر دارد برای تکمیل پروژه های 
در شرف تاسیس خود در بیرجند )محدوده خیابان بهشتی و فلکه توحید( و مشهد )بلوار میثاق و 
کوهسنگی، بلوار نماز( تعداد محدودی عضو جدید بپذیرد، لذا فرهنگیان متقاضی که از تمکن مالی 
مناسبی برخوردار باشند، می توانند در روزهای زوج هفته از ساعت 17 الی 19 به دفتر شرکت 
واقع در خیابان نارنج - نارنج 7/1 مجتمع انوشه مراجعه و یا با شماره 091556210۸4 تماس 

حاصل نمایند .
محمد امینی - مدیر عامل تعاونی مسکن فرهنگیان درمیان بیرجند   

به مناسبت سومین روز درگذشت

 مرحومه بی بی بگم گالبی  )همسر مرحوم سید ابراهیم طایفی(
 مراسم ترحیمی امروز چهارشنبه 96/1/16 از ساعت  3/3۰ الی 4/3۰ بعدازظهر 

در محل هیئت محترم ابوالفضلی )مصلی( برگزار می گردد
حضور شما سروران گرامی مزید امتنان است.

خانواده طایفی 

» من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق«

بدینوسیله با نهایت احترام مراتب قدردانی و تشکر خود را از کلیه سازمان ها، ادارات
 دوستان و آشنایان و همکاران گرامی که در مراسم تشییع و تدفین ، مجالس ترحیم و یادبود 

مرحومه کربالئیه مبارک علی آبادی 
شرکت نموده، اعالم می نماییم و برای همه عزیزان آرزوی صحت و سالمتی داریم.
ضمنا مراسم یادبود چهلمین روز درگذشت آن مرحومه پنجشنبه 96/1/17 

از ساعت 16 الی 17 در محل مسجد مرتضوی )واقع در خیابان مفتح( برگزار می شود.

خانواده های علی آبادی

آگهی مزایده اجاره واحدهای مسکونی موقوفه بنگاه 
خیریه آبلوله بیرجند                    شرح در صفحه آخر

خرید، فروش و مشاوره 
انواع اتومبیل های لوکس

 خارجی، صفر و کارکرده 

اتومبیل دلخواه خود را
 1۰ روزه از ما تحویل بگیرید

۰9151612۰48 - بنیابادی    ۰915561537۰ - زینلی    32436565
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200 هزار کارگر ساختمانی بیمه می شوند

وزیرتعاون،کارورفاه اجتماعی با اشاره به شرایط نامساعد زندگی کارگران ساختمانی از تحت 
افزایش  به  تواند  امر می  این   : افراد خبر داد و گفت  این  از  پوشش قرارگرفتن 200هزارنفر 

امنیت خانواده های کارگران ساختمانی کمک کند .

کاهش سن معاینه فنی خودرو به ۴ سال 

جام جم- نمایندگان مردم در خانه ملت با کاهش 
نقلیه  وسایل  برای  سال   ۴ به  فنی  معاینه  سن 
شخصی موافقت کردند و جریمه ۳0 میلیون ریالی 
گرفتند.  نظر  در  متخلف  فنی  معاینه  مراکز  برای 
تولید،  زمان  از  فنی،  معاینه  انجام  معافیت  دوره 
برای وسایل نقلیه شخصی و دولتی ۴ سال و برای 

وسایل نقلیه عمومی یکسال تعیین گردید.

خودروهای داخلی و خارجی
 حداقل دو سال گارانتی می شوند

ای  ماده  در  مجلس  نمایندگان  ایران-  عصر 
تمامی  کردند  مصوب  پاک  هوای  الیحه  از 
وارد کنندگان خوردهای  و  داخلی  خودورسازهای 
مشتریان خود  مکلف هستند خودروهای  خارجی 
را تا حداقل دو سال تمام یا ۴0 هزار کیلومتر) هر 
کدام زودتر محقق شود( ضمانت )گارانتی( کامل 
تجهیزات  و  لوازم  قطعات،  کلیه  نمایند.همچنین 
تعویضی  و  دهنده  الکترونیکی، هشدار  مکانیکی، 
انتشار  کنترل  وظیفه  که  خودروها  به  متعلق 
آالینده های خودرو را بر عهده دارند در طی این 
مدت مشمول ضمانت کامل می باشند و در صورت 
خرابی هزینه اصالح، تعمیر، تنظیم و تعویض قطعه 
به صورت رایگان، حسب مورد بر عهده خودرو ساز 

داخلی یا نمایندگی خودرو ساز خارجی است.

کاهش ۷ درصدی 
قیمت خودروهای وارداتی ها

خودروهای  بازار  جاری  سال  ابتدایی  روزهای  ر 
به  نسبت  قیمت ها  و  دارد  آرامی  اوضاع  داخلی 
روزهای پایانی سال گذشته تقریباً تفاوتی نداشته 
است. در چنین شرایطی بازار خودروهای وارداتی با 
کاهش قیمت روبرو شده و برخی از این خودروها تا 

7 درصد افت قیمت را نیز تجربه کرده اند.

تولید آزمایشی کتب درسی تلفیقی

از  آموزشی  برنامه ریزی  و  پژوهش  رئیس سازمان 
تولید کتابهای تلفیقی در سه سال اول ابتدایی به 
به  داریم  و گفت: قصد  داد  خبر  آزمایشی  صورت 
عنوان مثال پنج کتاب را در دو کتاب به صورت 
کتب تلفیقی داشته باشیم، البته باید در کالس درس 

ایستگاه های مهارت آموزی دایر کنیم.

سرمقاله

نمادهای شهری
 عیار سنجش احترام مدیران 
به دیدگاه های مردم

* امین جم

)ادامه سرمقاله از صفحه اول( پس این آثار باید به 
شهر  در  خودنمایی  از  پس  که  باشد  ای  گونه 
افراد را به گونه ای جذب خود نماید و ذهنشان 
را درگیر خود کند و به شکل نمادین مشخصه 

ای برای شناخت بهتر شهر باشد. 
گردشگران  برای  ویژه  به  خصوصیت  این 
منطقه  به  کمتر  معمول  طور  به  کسانیکه  و 
آن  درشناخت  کنند  می  آمد  و  رفت  نظر  مورد 
یا  و  اتفاق  از  برگرفته  بسا  چه  و  دارد  اهمیت 
باشد   موردنظر  ناحیه  در  خاص  ای  تاریخچه 
کند  اشاره  محل  آن  در  ویژه  ای  نکته  به  و 
براین اساس یکی از اهداف المان ها می تواند 
اطالع رسانی و معرفی منطقه  از منظر  تاریخ، 
شناسی   مردم  های  وشناسه  جغرافیا،فرهنگی 
،باغی  کشاورزی  تولیدات  حتی  یا  دیار  آن 
یا  اتفاق  یابه  و  باشد  ایشان  دستی  صنایع  ،یا 
رویداد متمایزی در  منطقه مزبور اشاره کند که  
و  مخاطبان  بهتر  ارتباط  برقراری  در  همه  این 
است  موثر  دارند  وآمد  رفت  محل  به  کسانیکه 
از  دریکی  انار  زیبای   المان  مثال  عنوان  به 
دارد.  کارکردی  چنین  فردوس  شهر  میادین  
فضای  ایجاد  نمادها  گونه  این  دیگر  ویژگی 
زیبا وبا رویکرد وحال وهوای هنری در شهرها 
را  شهرها  گوناگون  بخشهای   که  باشد  می 
می  خارج  تکراری شدن  و  یکنواختی  حالت  از 
ویژگی  و  هویت  شهر  از  پاره  هر  به  و  نماید 
زندگی  روح  ان  کالبد  در  و  بخشد  می  خاص 
می دمد. و مهمتر از همه اینها به محیط های 
شهری مقیاس زیستی و انسانی می بخشد چرا 
انسان  شده  عجین  هنر  با  که  فضایی  در  که 
جذب  ناخودآگاه  و  کشد  می  نفس  تر  راحت 
زده  حدس  شود.حتما  می  زیبایی  و  عظمت 
در  همیشه  کردم.  بیان  را  مقدمه  این  چرا  اید 
طرح  در  تغییراتی  منتظر  مردم  نو  سال  آستانه 
به  و  هستند  شهرشان  نمادهای  و  ها  ها،المان 
انتظار می  را  عبارتی دیگر زیباسازی شهرشان 
شاهد  طبیعت  هنرنمایی  با  همزمان  تا  کشند 

باشند. طرح های هنرمندانه جدید  
امسال هم با فرارسیدن نوروز و  برپایی المان 
فضای  در  اظهارنظرها  از  موجی  شهری  های 
روزنامه  کار  به  شروع  با  و  شد  منتشر  مجازی 
و  انتقادات  و  ها  دیدگاه  محترم  شهروندان  نیز 
نمودند.  ارسال  روزنامه  به  را  خود  پیشنهادات 
مردم  های  پیام  در  بیشتر  آنچه  میان  این  در 
به چشم می  بیشتر منتقدان  به عنوان سوال   
برای  شهری  مسئوالن  آیا  که  بود   این  خورد 
از  اند؟  بوده  نو  های  ایده  دنبال  به  زیباسازی 
طرح  برای  هنرمندان  و  کارشناسان،طراحان 
یا  است؟  شده  دعوت  خالقانه  های  ایده  و  ها 
صرف  نگاه  با  نماد  و  طرح  چند  تغییر  به  فقط 
طرح  آیا  است؟  شده  توجه  شهر  در  اقتصادی 
سیمای  کارکردی  ابعاد  و  شده  ارائه  های 
شهروندان  در  است  توانسته  واقع  به  شهری 
تاثیر مثبت بگذارد؟ آیا در شهری مانند بیرجند 
بسیار  هنرمندان  داشتن  و  فرهنگی  شهرت  با 
چند  گذاشتن  مختلف  های  عرصه  در  زیاد 
تعداد  به  هم  آن  شده  طراحی  بزرگ  سنگ 
کاری  شهر  چهارراه  یا  میدان  چندین  در  زیاد 
هنرمندانه وخالقانه  بوده و با توجه به تکراری 
اذهان  در  خوشایندی  و  زیبا  جلوه  آن  بودن 
بر  عالوه  ها  طرح  آیا  و  است؟  کرده  ایجاد 
و  زیباشناسی  حس  با  همسو   ، عملکردی  بعد 
با منطقه  و  بوده  و هنرمندانه  به طبیعت  عشق 
ها  طرح  انتخاب  در  آیا  است؟  داشته  سنخیت 
عناصر  تعداد  به  شهری  نمادهای  و  ها  ،المان 
،شکل،فرم،رنگ،تناسب  آن  زیباساز،جانمایی 
میزان  مبنا  فقط  یا  است  شده  توجه  محیطی 

هزینه و یک تغییر برای آن متصور بوده اند؟
از مسئوالن و  این ها سواالتی است که مردم 
متولیان امر دارند و امیدواریم مردم پاسخ قانع 
کننده ای برای آنها دریافت دارند چرا که همه 
مدیریت  احترام  عیار  سنجش  میزان  ها  این 

شهری به نگاه ودیدگاه شهروندان است.  

کلیات برنامه زمان بندی انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری 

پرداخت مستمری متوفی تا چند ماه پس از فوت

جام جم- رئیس کمیته امداد امام خمینی )ره( گفت: کمیته امداد تا 
چند ماه پس از فوت یک فرد، مستمری وی را به خانواده آنها پرداخت 
می کند. سید پرویز فتاح اظهارکرد: بعد از فوت 
مددجویان، چند ماه به صورت طبیعی مستمری 
مددجویان پرداخت می شود اما این به آن معنا 
نیست که امداد از فوت مددجو با خبر نیست.وی 
ادامه داد: این پرداخت ها به منظور کمک به 
خانواده ها است زیرا خانواده ای که عزیزی را از دست می دهد بدون 
شک هزینه های زیادی برای کفن و دفن دارد. وی افزود: با اتصال 
کمیته امداد به سیستم سازمان ثبت احوال در سال 95 آمار افراد فوت 
شده و یا دختران ازدواج کرده را به طور لحظه ای دریافت می کنیم.

مهر- دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: روش جارِی 
وارد  فراوانی  آسیب های  ملی،  اقتصاد  به  یارانه ها  پرداخت 
ساخت. فرهنگ گدامنشی را در کشور تقویت کرد، تمایل 
به کار و تولید را پایین آورد و به حجم بیکاراِن اختیاری، 
افزود. با کمک یارانه ها، سه هدف مهم دست یافتنی است. 
یارانه درآمدی می تواند کاهش فقر، اشتغال جوانان و افزایش 
تولید ملی را همزمان، تأمین کند. یارانه های درآمدی، شامل 
دو بخش یارانه درآمدی و یارانه مصرفی است. اوالً با افزایش 
پرداخت یارانه ها به هر نفر، ماهانه یکصد و ده هزار تومان 
تعلق می گیرد و ثانیاً، بخشی از یارانه ها برای مصرف و بخش 

دیگر، سرمایه گذاری  شده و درآمِد ناشی از آن، ماهانه به افراد 
پرداخت می گردد. عالوه بر این، با سرمایه گذاری های ُخرد در 
حجم وسیع، منابعی قابل توجه، برای تقویت تولید ملی 
تأمین می گردد و در نتیجه، اشتغال و تولید ملی افزایش 
می یابد.فرمول یارانه درآمدی عبارت است از: پرداخت ماهانه 
پنج  و  پنجاه  اول)حدود  گروه  به  تومان  هزار  ده  و  یکصد 
میلیون نفر( و پرداخت مبلغ ماهانه پنجاه هزار تومان به 
بقیة افراد، به عنوان گروه دوم . عالوه بر این، برای یک نفر 
از هر خانواده بیکار، اشتغال ایجاد می کند. جمع هزینه های 
برآورد  تومان  میلیارد  هزار  پنج  و  هشتاد  حدود  مذکور، 

می گردد. با اجرای این طرح، هم، دریافتِی نقد و هم، پس انداز 
ساالنه اقشار متوسط و پائین جامعه، افزایش می یابد. به  
گونه ای که در سومین سال اجرای طرح، دریافتِی ماهانه نقِد 
هر فرد، سیصد و بیست هزار تومان خواهد بود ضمن اینکه 
در همان سال، ماهانه دویست و چهل هزارتومان پس انداز 
خواهد داشت. در این صورت پس از گذشت سه سال، هر 
خانواده چهار نفره، حدود نه میلیون تومان دریافتِی نقد و 
حدود هشت میلیون تومان دارایی پس انداز خواهد داشت. 
عالوه بر این، هر خانواده، به شرط رعایت ضوابط، می تواند 

یکی از افراد بیکار خانوار را به اشتغال برساند.

اشتغال جوانان، تولید ملی و کاهش فقر در گرو »یارانه درآمدی« است

لزوم  بر  مرکزی  بیمه  کل  رئیس  مهر- 
بیمه  صنعت  استارتاپ های  توسعه 
تاکید کرد وگفت: صنعت بیمه می تواند 
در زمینه تولید و اشتغال نقش موثری 
ایفا کند و هم اکنون نیز ۵۰۰هزار نفر 
از این صنعت ارتزاق می کنند.عبدالناصر 
گفت:  مرکزی  بیمه  کل  رئیس  همتی 
ظرف دو ماه آینده آیین نامه های بیمه 
شخص ثالث نهایی و ابالغ می شود به 

ابالغ  اگر  ها  و جریمه  ها  نرخ  خصوص 
که  شود  می  اجرایی  زودی  به  شود، 
شده  منتفی  نیز  بیمه  الحاقیه  البته 
اظهار  شود.وی  می  اجرایی  امسال  که 
داشت: تاکید بر ذخیره گیری الزم برای 
قانون  ثالث، در  خسارت معوق شخص 
جدید در نظر گرفته شده است و اجازه 
ندادیم یک شرکت بیمه ای در صورت 
کند.  اعالم  سود  گیری،  ذخیره  به  نیاز 

البته این بحث نظارت مالی است و امید 
داریم انباشت خسارت معوق را نداشته 
باشیم. همتی با بیان اینکه شرکتهایی 
را  نتوانند سرمایه الزم  پایان سال  تا  که 
تامین کنند باید ادغام یا منحل شوند، 
گفت: البته مجوز شرکت بیمه مختلط 
ارایه نخواهد شد. وی از حذف مالیات بر 
ارزش افزوده بیمه ها خبر داد و از ارزانی نه 
درصدی بیمه ها سخن گفت. وی اظهار 

کمیسیون  رئیس  که  همانطور  داشت: 
اقتصادی مجلس وعده داده تا ٤ ماه آینده 
کار تصویب نهایی می شود و امیدواریم 
گیرد.رییس کل  ابالغ هم سریع صورت 
بیمه مرکزی از پیشنهاد حذف مالیات بر 
ارزش افزوده انواع بیمه نامه ها خبر داد 
و گفت: با این اقدام، مبلغ بیمه نامه ها 
۹ درصد کاهش خواهدیافت ضمن اینکه 

امسال خرید الحاقیه بیمه منتفی است.

ارزانی ٩ درصدی بیمه نامه ها در راه است

طرح رونق تولید در سال 96 آغاز می شود

بولتن نیوز- رضا رحمانی درباره آخرین وضعیت طرح رونق تولید اظهار 
کرد: در حال حاضر پذیرش درخواست جدید در این رابطه نخواهیم داشت 
و تنها امور مربوط به پذیرش های قبلی در دستور کار قرار می گیرد تا انجام 
شود و متقاضیان تسهیالت خود را دریافت کنند.وی تشریح کرد: این طرح 
با توجه به تجربیات به دست آمده از سال گذشته کامل خواهد شد و نقایص 
آن را برطرف خواهیم کرد. در سال ۱۳95 طرح رونق تولید بنگاه های 
تولیدی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری بانک مرکزی 
مدنظر قرار گرفت تا در ابتدای امر 7500 واحد تولیدی کوچک و متوسط 
معادل ۱۶ هزار میلیارد تومان تسهیالت بانکی دریافت کنند اما با پیشرفت 
کار در نهایت در قالب طرح رونق تولید به حدود 2۴ هزار واحد تولیدی 

صنعتی و کشاورزی حدود ۱7 هزار میلیارد تومان تسهیالت پرداخت شد.

فروش اینترنتی کتب درسی فنی و حرفه ای

مهر- معاون سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی از اینترنتی شدن 
فروش کتب آموزشی فنی و حرفه ای و استعدهای درخشان برای سال 
طالیی زواره  حسین  داد.  خبر  آینده  تحصیلی 
الکترونیکی  فروش  گذشته  سال  در  افزود: 
ابتدایی را داشته ایم و  کتاب های درسی دوره 
در سال تحصیلی آینده نیز فروش کتاب های 
درسی فنی و حرفه ای و استعدادهای درخشان 
انسانی  منابع  توسعه  داشت.معاون  خواهیم  مجازی  صورت  به  را 
کرد:  تصریح  آموزشی  برنامه ریزی  و  پژوهش  سازمان  پشتیبانی  و 
قیمت های  تا  شده  موجب  درسی  کتب  فروش  شدن  الکترونیکی 

کتاب های درسی نیز خیلی افزایش قیمت نداشته باشد.
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برای اولین بار فرش های خود را اتو کشیده تحویل بگیرید
دفتر : توحید21 - نبش نبوت 21 - پالک 105
عضو معتبر اتحادیه   مسئول: دستگردی

آگهی دعوت مجمع عمومی به طور فوق العاده 
به اطالع سهامداران محترم شرکت خدماتی شهرک صنعتی بیرجند )سهامی خاص( دارای شماره ثبت 2۹71 

و شناسه ملی 1۰۹8۰181٤76 می رساند: 
جلسه مجمع عمومی فوق العاده ساالنه شرکت یکشنبه ۹6/۰1/27 ساعت 1۰ صبح در محل سالن اجتماعات 
شرکت آرد گلبرگ برگزار می گردد. حضور کلیه سهامداران الزامی و مزید امتنان خواهد بود. ضمناً نماینده 
سهامداران محترم حقوقی اعم از مدیران دارای حق امضای قانونی یا سایرین می بایست به صورت کتبی به 
مجمع معرفی گردند و سهامداران حقیقی می بایست شخصاً در جلسه شرکت نموده یا وکیل محترم با وکالت 

نامه رسمی دفاتر اسناد رسمی در جلسه حضور یابند. حداکثر آرای وکالتی هر سهامدار سه رای می باشد.
دستور جلسه: 

طرح و بررسی اساسنامه جدید شرکت های خدماتی ارسالی از شرکت شهرک های صنعتی 
هیئت مدیره شرکت خدماتی شهرک صنعتی بیرجند- ایران

آگهی دعوت مجمع عمومی  عادی

به اطالع سهامداران محترم شرکت خدماتی شهرک صنعتی بیرجند )سهامی خاص( دارای شماره ثبت 2۹71 و شناسه ملی 1۰۹8۰181٤76 می رساند: 
جلسه مجمع عمومی عادی ساالنه شرکت یکشنبه ۹6/۰1/27 ساعت 11 صبح در محل سالن اجتماعات شرکت آرد گلبرگ برگزار می گردد. حضور کلیه سهامداران 
الزامی و مزید امتنان خواهد بود. ضمناً نماینده سهامداران محترم حقوقی اعم از مدیران دارای حق امضای قانونی یا سایرین می بایست به صورت کتبی به مجمع معرفی 
گردند و سهامداران حقیقی می بایست شخصاً در جلسه شرکت نموده یا وکیل محترم با وکالت نامه رسمی دفاتر اسناد رسمی در جلسه حضور یابند. حداکثر آرای 

وکالتی هر سهامدار سه رای می باشد.
دستور  جلسه: 

گزارش هیئت مدیره، مدیر عامل و بازرس قانونی- طرح و تصویب صورت های مالی سال 13۹۵- طرح و تصویب بودجه سال 13۹6- انتخاب بازرس قانونی شرکت برای 
مدت یک سال - طرح و بررسی و تصویب بهای آب، فاضالب و حق شارژ و مازاد برداشت آب - تعیین حق نشست اعضای هیئت مدیره و بازرس قانونی - تعیین روزنامه 

کثیراالنتشار جهت درج آگهی های شرکت - سایر تصمیمات در حوزه صالحیت مجامع عمومی عادی 
هیئت مدیره شرکت خدماتی شهرک صنعتی بیرجند 

نقاشـی ساختمـان
 پالستیک  - اکرولیک - روغنی
 به همراه طراحی دیوار با رنگ 

  09159617909- تنگلی

آگهی تحدید حدود ثبت امالک یک قسمت از بخش دو شهرستان بیرجند 

به موجب ماده 1٤ قانون ثبت امالک تحدید حدود شماره زیر:  
ششدانگ یک باب خانه به مساحت ۹2/۹۵ مترمربع پالک 1٤211 فرعی از 1۵۵٤- اصلی واقع در بخش دو بیرجند از 

محل مالکیت آقای تقی فرازی مورد تقاضای آقای حسین زینلی  در روز شنبه مورخ 13۹6/2/۹ ساعت 1۰ صبح در محل شروع و به 
عمل خواهد آمد. لذا به موجب ماده 1٤ 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 هریک از صاحبان امالک یا نماینده قانونی 
آنها در موقع مقرر حاضر نباشند مطابق ماده 1۵ 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 
2۰ 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: 13٩6/1/16        علی  فضلی - رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان بیرجند 

قابل توجه مودیان محترم مالیات بر ارزش افزوده 
مهلت ارائه الکترونیکی اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره زمستان 

٩5 از طریق سامانه www.evat.ir حداکثر تا پایان فروردین ماه 13٩6 می باشد.

روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی          ) 1526 مرکز ارتباط مردمی و پاسخگویی تلفنی(

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت دوم
نظر به اینکه در پرونده اجرایی شماره ۹6۰۰26 محکوم علیه آقای حمیدرضا یوسف پور فرزند فیروز محکوم است به 
پرداخت مبلغ ۵68.612.667 ریال بابت اصل خواسته و هزینه ها در حق محکوم له سید غالمرضا آذر کار و پرداخت مبلغ 

18.۵۰۰.۰۰۰ ریال بابت حق االجرا در حق دولت و با توجه به دادنامه اعسار محکوم علیه محکوم است به پرداخت اقساط یکصد میلیون 
ریال ظرف دو ماه از تاریخ قطعیت دادنامه و مبلغ 7۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال پس از چهار ماه از تاریخ قطعیت رای اعسار و مبلغ 1۰.۰۰۰.۰۰۰ 

ریال بابت اقساط معوق با به تعرفه اموال ذیل که به مبلغ 81.۰۰۰.۰۰۰ ریال کارشناسی شده است.
ارزش )ریال(مشخصات نام دستگاه ردیف

شیلنگ هیدرولیک ۵/8 اینچ )قطر 16 میلی متر( مارک LMC ، نوع EN 853 WP دارای دو شیلنگ1
الیه سیم با فشار کار MPA( 280 bar 28( 2۰۰ متر ارزش هر متر 13۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

26.۰۰۰.۰۰۰

شیلنگ هیدرولیک 1/2 اینچ )قطر 12 میلی متر( مارک LMC ، نوع EN 853 WP دارای دو شیلنگ2
الیه سیم با فشار کار MPA(  280 bar 28( 2۰۰ متر ارزش هر متر 1۰۵.۰۰۰ ریال

21.۰۰۰.۰۰۰۰

شیلنگ هیدرولیک 3/8 اینچ )قطر 1۰ میلی متر( مارک LMC ، نوع EN 853 WP دارای دو شیلنگ3
الیه سیم با فشار کار MPA(  280 bar 28( 2۰۰ متر ارزش هر متر ۹۰.۰۰۰ریال

18.۰۰۰.۰۰۰

شیلنگ هیدرولیک ۵/16 اینچ )قطر 8 میلی متر( مارک LMC ، نوع EN 853 WP دارای دو شیلنگ٤
الیه سیم با فشار کار MPA(  280 bar 28( 2۰۰ متر ارزش هر متر 8۰.۰۰۰ ریال

16.۰۰۰.۰۰۰

81.۰۰۰.۰۰۰جمع: هشتادویک میلیون ریال

که از طریق مزایده در روز شنبه تاریخ 13۹6/۰2/۰2 از ساعت 1۰ 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. 1۰ 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 1۰ 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. 
دنجریب یرتسگداد یندم ماکحا یارجا ریدم - یبجر

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت اول

نظر به اینکه در پرونده اجرایی شماره ۹6۰۰27 محکوم علیه رضا قربانی راد فرزند حسن محکوم است به پرداخت مبلغ 
666.۹3٤.76٤ ریال بابت اصل خواسته و غیره در حق محکوم له مهدی ملک نیا فرزند غالمرضا و پرداخت مبلغ 31.۵۰۰.۰۰۰ ریال 
بابت حق االجرا در حق دولت و با توجه به توقیف یک دستگاه اتومبیل ال ۹۰  به شماره انتظامی 11۹ د 71 ایران 32 تیپ ال پی 
ای 2 مدل 13۹۰ که حسب نظریه هیئت کارشناسی کاپوت جلو بر روی آن مقداری اسید پاشیده شده که نیاز به رنگ آمیزی دارد 
و گلگیر جلو سمت راست قسمت سر گلگیر به صورت گریسی صاف شده است و سپر عقب نیاز به  ترمیم دارد و گلگیر عقب سمت 
راست از قسمت هاللی دو گلگیر آثار خراشیدگی وجود دارد و نیاز به یک جفت الستیک دارد  و الستیک های جلو 7۰% سالم است 
و تخفیف بیمه به صورت کامل دارد که به مبلغ 26۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال کارشناسی شده است که از طریق مزایده در روز شنبه تاریخ 
13۹6/۰2/۰2 از ساعت ۹ الی 1۰ 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. 1۰ 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 1۰ درصد اولیه به نفع دولت 
ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب 

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

نیازمندیم
یک نیرو با مشخصات ذیل  نیازمند است:

1 - حسابدار آشنا به کامپیوتر 

 2- خانم 3 - مجرد 4 - ساکن منطقه معلم ، مدرس یا پاسداران  

4 -افراد موافق با دو شیفت در اولویت هستند

ساعت: 8 تا 1 - 5 تا 8

با شماره های 09031614320 یا 32438915 تماس بگیرید.

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

0٩15٩63٩065 - علـی آبادی 
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چهارشنبه *16 فروردین 1396*شماره 3751

غیور  پرسنل  خدمت  خداقوت  وعرض  سالم  با 
که  جنوبی  خراسان  ویژه  یگان  برکف  وجان 
مخصوصا  بیرجند  درتفرجگاهای  عید  ایام  در 
افتخار  مایه  فراوانشان  تالش  با  طبیعت  روز 
کنم   وتشکر  تقدیر  شدند  استان  در  وامنیت  
915...515
با سالم در عید نوروز به اتفاق میهمانان از مکان 
حکیم  ارامگاه  خصوصا  بیرجند  تاریخی  های 
و  نمودیم  دیدن  قهستانی  نزاری  دیارمان  بزرگ 
این  درخصوص  نظرمسئوالن  حسن  و  توجه  از 
با  که  وهنری  فرهنگی  مکانی  عنوان  به  مکان 
شهرمان  برجسته  ماندگارخوشنویس   آثار  ارایه 
بزرگ  عارف  این  اشعار  از  مود  استاداسماعیلی 
درذهنمان  ماندگار  ای  خاطره  بود  شده  مزین 
دست  گشت   دیارمان  ابروی  و  گذاشت  باقی 
اندرکاران دست  و  عزیزان  همه  به  مریزاد 
915...629
به  نسبت  اعتراض  پیامک  با  رابطه  در  سالم 
این  من  نظر  به  جمهوری  درخیابان  کننده  جدا 
منطقی  اعتراضات  و  است  ممکن  کار  بهترین 
نیست این خیابان تا وقتی جداکننده نداشت بی 
نظمی زیادی داشت ولی االن قابل تحمل شده
915....114
محترم  مسؤالن  از  میکنم  خواهش  سالم  با 
نصر  خیابان  آسفالت  به  نسبت  دارم  تقاضا 
جواب  یک  کشی  فاضالب  و  ظفر  در 
باتشکر بدهند  اهالی  ما  به  کننده  قانع 
915...127
زرنگی  از  دادن  مشتری  دست  به  بیات  نان 
مربوطه؟  مسئوالن  توجهی  کم  یا  نانواست 
بطور  خاطی  با  یا  خورد  حرام  باید  کی  تا 
تازه  نان  بین  باید  چرا  نکرد.  برخورد  جدی 
بدهند. مشتری  به  و  بگذارند  بیات  نان 
915....212
خالقیت  همه  این  از  دارد  تعجب  جای  واقعای 
و هنر وطراحی مهندسین شهرداری و راهنمایی 
رانندگی  که وسط خیابان جمهوری اینقد زشت 
تر  جالب  کردن  کشی  نرده  هنرمندانه   غیر  و 
اینجاس مردم بازم از البالی نردها با کلی خطر 
رد میشن و خدا بخیر کنه . انشاا... زودتر جمع کنن
936...245
لطفا به شورای ترافیک بفرمایید خطوط عابر پیاده 
نادیده گرفته شده. در شاهکار خیابان جمهوری 
915...784
با سالم در جواب دوستمون در مورد نرده کشی 
بگم  خیابان جمهوری که گالیه داشت خواستم 
کارشون  نظرم  دادن.به  انجام  جالبی  ایده  واقعا 
کارشناسی شده هست. با تشکر شهروند بیرجندی
936....802
نظارتی  یک  مخابرات  زحمت شرکت  بی  سالم  
شعبه  کانتینر  داخل  مشترکین  قسمت  به 
بدبامشترکین  باشند خیلی خیلی  داشته  کارگران 
ازکسی  طلبی  اینکه  مثل  کنند   برخورد می 
ندهند رابادعوا  مردم  جواب  باشندحداقل  داشته 
915...456
مدرس28  محترم  همسایه  پیام  پیرو  سالم 
سبز  وفضای  پارکها  سازمان  خرداد95  من 
مهندس  اقای  نوشتم  نامه  کتبا  کردم  مراجعه 
گفتن  اومدند  هم  کوچه  بازدید  برای  عربی 
باید  واال  برسه  فصلش  باید  اصالح  برای 
نیستند پیگیر  هم  نامه  با  متاسفانه  بدید  هزینه 
915....626
ازتمامی  دارد  حا  تبریک  اوا سالم ضمن عرض 
پرسنل پلیس راه، بیمارستانها و هر کس که به 
نوعی دراین ایام خدمت رسانی کردن تشکر کنم
915...896
را  اکبریه  مردم  ما  پیام  که  تشکر  آوا  سالم 
شهرداری  که  کاری  از  دریغ  ولی  میکنی  چاپ 
نه  مرتبی،  سبز  فضای  نه  بده،  انجام  ما  برای 
روشنایی درشب،نه آسفالت یا سنگ فرشی،فقط 
آوا بگیرین  گزارش  یک  لطفا  خاک،  گردو 
915...259
روبه روی بیمارستان ولی عصر فقط یک داروخانه 
مجوز دادن که اکثر اوقات شلوغ و فضای آن جایی 
برای انتظار به حد کافی ندارد.آیا نباید استانداردی 
برای یک داروخانه آن هم در آن مکان شلوغی باشد.
915...609

هزینه 1  میلیارد و 250 میلیون ریال اعتبار در سال 95 برای توانمندسازی تعاونی ها
حسینی- مدیر تعاون اداره کل کار، تعاون و رفاه اجتماعی از هزینه 1 میلیارد و 250 میلیون ریال اعتبار در سال 95 برای توانمندسازی تعاونی ها خبر 
داد و عنوان کرد: این کار با توجه به اهمیت توسعه مجموعه مدیریت ومنابع انسانی تعاونی ها انجام شده است. سروری به برگزاری دوره های آموزشی، 
کارگاه های ترویجی وآموزشی برگزاری نمایشگاه استانی هفته تعاون اشاره کرد و افزود: تجهیز دفاتر 5 اتحادیه استانی از مهمترین برنامه ها بوده است.

سال  که  مهربانی  دیوار  قاسمی-  سمیرا 
داری  نیاز  بذار،  نداری  »نیاز  شعار  با  گذشته 
به  کمک  روش های  از  یکی  شد؛  برپا  بردار«، 
هم نوع بود که دل های مهربان را به زنده بودن 
انسانیت و توجه به نیازمندان به دور از هرگونه 
ریا، تبلیغات و فرمایشی بودن جلب کرد.اگرچه 
شدت  به  مدتی  برای  مهربانی  دیوار  طرح  از 
حرکت  این  ماه  چند  از  بعد  ولی  شد  استقبال 
از پا ایستاد و با خراب کردن دیوارها به اشکال 
گوناگون پایان یافت و چه خوب می شود دوباره 
رنگی نو به این عمل انسان دوستانه زده شود. 

خراسان جنوبی باالترین آمار
 کمک به نیازمندان را در کشور

کمک  به  ما  استان  مردم  اینکه  به  توجه  با 
به  کمک  آمار  باالترین  و  معروف اند  کردن 
همین  به  داریم.  کشور  در  هم  را  نیازمندان 
از  که  شدیم  آن  بر  نو  سال  ابتدای  در  دلیل 
وضع این دیوار و همچنین چگونگی کمک به 
دیگر  روش های  با  بضاعت،  کم  همشهریان 
کاملی  نمود  مهربانی  کنیم.دیوار  پیگیری  را 
چندی  با  این  باره  در  نیازمندان  به  کمک  از 
چگونگی  از  و  کردیم  صحبت  همشهریان  از 
آیا  اینکه  و  پرسیدیم  مهربانی  دیوار  عملکرد 
مردم  به  دیگر  شیوه های  به  هستند  حاضر 
گفت:  زمینه  این  در  کنند.شهروندی  کمک 
به  کمک  از  کاملی  نمود  مهربانی  دیوار 
اندکی  اقشار  برای  فقط  ولی  بود  نیازمندان 
اگر  وی  گفتۀ  داشت.به  کارایی  جامعه  از 
سازمان های خیریه کمی بیشتر تبلیغ کنند که 
مرکز  و  کرد  کمک  آنان  به  می توان  چگونه 
هدف آنان کدام قشر از جامعه را دربر می گیرد 
به  بهتر است، چون هر فردی می تواند  خیلی 
هر کسی که می خواهد از طریق همان مرکز 

مخصوص، کمک های خود را برساند.

افزودن طرح های مختلف 
برای کمک به نیازمندان 

وجود  از  شهروندان  از  دیگر  یکی  همچنین 
از  برخی  در  مهربانی  سبد  مانند  طرح هایی 
نان  و  رایگان  شهر،کتاب  مارکت های  سوپر 

چنین  که  کرد  اظهار  و  داد  خبر  رایگان 
نمود  با  مهربانی  دیوار  مانند  روش هایی 
کمتری وجود دارد ولی تمام مردم بهتر است 
خودشان افراد کم بضاعت را شناسایی کرده و 
اوایل  در  گفتۀ وی  برسانند.به  آنان کمک  به 
مختلف  طرح های  از  می توان  جدید  سال 
استفاده  نیازمندان  به  کمک  برای  دیگری 
گونۀ  به  که  »هبه«  طرح  چون  هم  کرد، 
برمی گردد  مهربانی  دیوار  همان  به  دیگری 
به  می توان  را  ماهیت  و  حرکت  همین  و 
آن   مانند  حرکت هایی  یا  مهربانی  دیوار 
دردها  از  بخشی  بی منت  کرد.تسکین  منتقل 
در  مهربانی  دیوار  هدف  نیازمندان  نیازهای  و 
این  بانیان  با  آن  دیوار مهربانی و هدف  مورد 

طرح صحبت کردیم. 

اجرایی شدن دیوارمهربانی
 با هدف تسکین بی منت بخشی

 از دردها و نیازهای نیازمندان

که  کرد  اظهار  بانیان  از  یکی  »کاری« 
هدف  با  استان  در  مهربانی  دیوار  طرح 
نیازهای  و  دردها  از  بخشی  بی منت  تسکین 
نیازمندان به اجرا گذاشته شد، اما با اقدامات 
ادب  و  عرف  خالف  و  انصاف  از  دور  به 
موجب  فرهنگ  مدعی  شهری  در  عده ای، 
شد.  فرهنگمان  با  شهروندان  به  حرمتی  بی 
انسان  و  نوآورانه ترین  از  کرد:  عنوان  وی 
ایران  مردم  خالقیت های   دوستانه ترین 
همین طرح بود و مردم با قرار دادن لباس ها 
زمستان  در  ویژه  به  نیاز  مورد  اقالم  دیگر  و 
کردند. کمک  آن ها  به  نیازمندان  برای  سرد 

کاری تصریح کرد که درست است هر طرحی 
در ابتدا با نواقص و مشکالتی همراه می باشد 
تدبیر  با  آن  نواقص  تا  شود  تالش  باید  ولی 
انتقاداتی  با  اینکه  نه  گردد،  حل  اندیشه  و 
که کردند، باعث دل زدگی مردم از آن شدند.

فرهنگسازی و برطرف کردن نواقص

نتیجه  بدون  نقد  به جای  که  کرد  تأکید  کاری 
با فرهنگ سازی و برطرف کردن  بهتر بود که 
از  حمایت  برای  مکانی  به  را  آن  نواقص، 

حال  وی  گفتۀ  می کردند.به  تبدیل  نیازمندان 
امروز دیوار مهربانی بیرجند دلیل برنامه مهربانی 
به آن یا همشهریان مهربان نیست بلکه نشان 
افراد  برخی  ورزی  غرض  و  فرهنگی  بی  از 
یکی  نیازمند  به  کمک  می باشد.فرهنگ سازی 
دیگر از اهداف دیوار مهربانی همچنین هامونی 
یکی دیگر از بانیان، در این زمینه با بیان اینکه 
دیوار مهربانی با هدف فرهنگ سازی کمک به 
این  کرد:  اظهار  بود،  شده  اجرایی  هم نوعان 
دیوار با مشکالت بسیاری در بیرجند راه اندازی 
مانند  مختلفی  غیرمنطقی  انتقادات  ولی  شد 
مطرح  آن  دربارۀ  لبا س ها  بودن  غیربهداشتی 
البسه  نبودن  بهداشتی  انتقاد  افزود:  وی  شد. 
پوشاک   از  برخی  که  است  حالی  در  دیوار  این 

دوم  لباس دست  قانونی  به صورت  فروشی ها، 
دلیل  به  زمان  آن  در  وی  گفتۀ  می فروشند.به 
اینکه برخی شاهد آن بودند که افرادی متأسفانه 
را  لباس ها  ایستاده و  آنجا  به صورت مشخص 
برمی داشتند، این گمانه  زنی شد که این وسایل 

به دست افراد نیازمند واقعی نمی رسد.

سو استفاده برخی از افراد 
 از دیوار مهربانی  

کار  این  انجام  موقع  که  کرد  بیان  هامونی   
بمب  باران انتقاد شدیم از طرف کسانی که که 
و ضد  گداپروری  نوعی  کار  این  بودند  مدعی 
انجام  زیادی  اندازی  سنگ  و  است  فرهنگ 
هدف  که  است  درست  کرد:  اظهار  دادند.وی 
باید  شاید  ولی  بود  فرهنگ سازی  ما  اصلی 
فرهنگ سازی  بیشتر  و  شود  کار  تر  ریشه ای 
افراد  برخی  نه  بردارد  واقعی  نیازمند  تا  شود 
را  لباس ها  درآمدش،  و  فروش  برای  که 

هم  امسال  کرد:  عنوان  برمی داشتند.هامونی 
وسایل  و  دهیم  ادامه  را  طرح  این  بود  قرار 
انداخته  را به جای آویزان کردن در کانکسی 
تنها  و  بردارند  نتوانند  متفرقه  افراد  که  شود 
توسط خود بانیان برداشته و به دست نیازمند 

البته تاکنون  واقعی و یا امور خیریه برسد که 
عملی نشد چون همه دلسرد شده بودند.

حرکت ها  این  که  مورد  این  به  اشاره  با  وی 
ما  استان  چون  کرد:  تصریح  است،  پتانسیلی 
مردمی دارد که خیلی به اینگونه کارها توجه 
یا مسئولین  مردم  توسط  بستر  اگر  و  می کنند 

فراهم شود، مورد توجه قرار خواهد گرفت.

دالیل فروکش کردن تب دیوار مهربانی 
باید مشخص شود

هم  استان  بهزیستی  اجتماعی  امور  معاون 
نوعی  به  که  اقدامی  و  کار  هر  اینکه  بیان  با 
تبعاتی  آن  مفید  کار  کنار  در  است،  منتخب 

به سرعت  نیز  دیوار مهربانی  دارد، گفت:  هم 
کرد  فروکش  هم  سرعت  به  و  کار  به  شروع 

که باید دالیل فروکشی آن مشخص شود.
مهربانی  دیوار  به  ما  که  کرد  اظهار  موهبتی 
یک  هرحال  به  اینکه  جهت  به  داریم  نیاز 

فوری  و  ضرروی  نیازهای  که  را  بخش 
لحظه  همان  در  که  معتادی  مانند  دارند، 
خانواده های  ولی  است،  جواب گو  دارد،  نیاز 
ندارند. وی  از آن  آبرو هیچ سهمی  با  نیازمند 
که  است  نیاز  و طرح ها  قابلیت  این  به  افزود: 
خوب  خیلی  آن  با  هم  مردم  و  شود  استفاده 
اجتماعی  امور  می کنند.معاون  برقرار  ارتباط 
کمک  در  که  مشکالتی  از  یکی  بهزیستی، 
غیر  کمک  را  دارد  وجود  بی بضاعت  افراد  به 
مستقیم به آنان دانست و تأکید کرد که خود 
به  و  کرده  شناسایی  افراد  این  باید  مردم 

صورت مستقیم یاری برسانند.

دیوار مهربانی
 یک قلقلک احساسی برای مردم 

وقتی با یکی از نمایندگان سازمان های خیریه 
که در این مورد گفت وگو کردیم، عنوان کرد: 
مهربانی حرکت خوبی  دیوار  است که  درست 
و  می شد  ادامه دار  آن که  شرط  به  ولی  بود 
جامعۀ هدف آن هم مشخص می گردید تا به 
دست نیازمند واقعی می رسید.به گفتۀ وی این 
حرکت تنها یک قلقلک احساسی مردم بود و 
شاید فقط این کمک ها به 10 درصد از اقشار 
خیریه  امور  نمایندۀ  می رسید.این  نیازمند 
صورت  در  حرکت ها  این  که  کرد  تصریح 
به شکل یک  باید  و  است  دادن خوب  نتیجه 
سازمان مردم نهاد درآید، ولی بهتر است برای 
واقعی  نیازمند  دست  به  شویم  مطمئن  اینکه 
کنیم،  کمک  خیریه  سازمان های  به  می رسد 
که جامعۀ هدف هرکدام از آنان هم مشخص 
چرا  که  سؤال  این  به  پاسخ  در  می باشد.وی 
این سازمان ها در استان چندان نمودی ندارند 
و مردم نمی دانند چگونه به آنان کمک کنند، 
تنها  آنان  آمادۀ  دست  به  درآمد  کرد:  عنوان 
بودجه ای  دیگر  و  می شود  نیازمندان  صرف 
به  اشاره  با  نمی ماند.وی  باقی  تبلیغات  برای 
اینکه تبلیغات این سازمان ها از طریق فضای 
که  کرد  توصیه  است،  آن  اعضای  و  مجازی 
این سازمان های خیریه آشنایی  با  مردمی که 
تا باعث  افراد هم معرفی کنند  دارند به دیگر 

اطالع رسانی گستردۀ آن ها شوند. 
)Ava.news18@gmail.com(

بخش  در  تولید  بنیادی  عوامل  از  یکی  آب   
کشاورزی است که با تداوم 18سال خشکسالی 
با  کاالی  این  برداشت  در  محدودیت  وجود  و 
ارزش در خراسان جنوبی، کشاورزان با توجه به 
شرایط استان برای دستیابی به این ماده حیاتی 
کمربند  در  روند.ایران  به  رو  هایی  چالش  با 
و  کمبود  دارد،  قرار  جهان  بیابانی  و  خشک 
استان  این  در  تنها  نه  شیرین  آب  محدودیت 
بلکه چالشی برای برخی استان هاست.با توجه 
به توسعه شاخص های بهداشتی، کاهش مرگ 
و میر و 780 هزار نفر جمعیت، ادامه حیات در 
دومین استان بیابانی کشور با 151هزار کیلومتر 
انواع  تولید  افزایش  نیازمند  مساحت  مربع 
محصول کشاورزی است.برای حفظ کشاورزی 
در  کافی  آب  باید  هست،  آب  به  نیاز  موجود 
دسترس باشد یا از روش های مناسب تجربی 
و علمی از حداقل آب موجود استفاده کرد که 
این مقوله در استان بسیار حایز اهمیت است.

کارهای  به  نیاز  آب  کمبود  چالش  رفع  برای 
نوین  های  شیوه  به  دستیابی  و  تحقیقاتی 
است، یکی از روش هایی که بسیار مورد توجه 
کشاورزان و دست اندر کاران بخش کشاورزی 
آبیاری  از روش های نوین  قرار دارد، استفاده 
است.با این روش نه تنها می توان در مصرف 
را  تولید  بازدهی  و  کرد  جویی  صرفه  آب 
برداران  بهره  مالی  بنیه  بلکه  داد،  افزایش 
بهبود پیدا می کند.برای تشویق بهره برداران 
نیاز به توجیه اقتصادی، تبیین  در مصرف آب 
که  است  محیطی  زیست  و  اجتماعی  مزایای 
سود  نسبت  شاخص  از  کارشناسان  اعتقاد  به 
اجرای  کشاورزان،  درآمد  افزایش  و  هزینه  به 
خراسان  در  فشار  تحت  آبیاری  های  روش 
با  استان  است.کشاورزان  ضروری  جنوبی 
اجرای طرح های آبیاری نوین در زمین های 
نه  آب،  مصرف  در  جویی  صرفه  با  زیرکشت 
می  کمک  آبی  محدود  منابع  حفظ  به  تنها 
کنند، بلکه با این اقدام در پیشگیری از پدیده 
و  زیست  محیط  حفظ  به  کمک  و  بیابانزایی 
اجتماعی  های  ناهنجاری  برخی  از  جلوگیری 

ناشی از کمبود آب مشارکت دارند.

و  هزار  هفت  در  نوین  آبیاری  اجرای 
200 هکتار اراضی استان

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، 
 200 و  هزار  هفت  تاکنون  اینکه  به  اشاره  با 
به  مجهز  استان  کشاورزی  اراضی  از  هکتار 

سیستم آبیاری نوین شد، گفت: در سال 1396، 
10 هزار هکتار دیگر به این آمار اضافه خواهد 
شد.هاشم ولی پور مطلق روز دوشنبه در گفت 
متوسط  به طور  افزود:   ، ایرنا  با خبرنگار  گو  و 
هزینه اجرای هر هکتار آبیاری قطره ای بسته 

به شرایط منطقه 100 تا 120میلیون ریال است 
که از مجموع هزینه طرح تا سقف حداکثر 85 
درصد به ازای هر هکتار 70 میلیون ریال توسط 
برای  کرد:  اظهار  شود.وی  می  کمک  دولت 
اولین بار طرح های نوین آبیاری برای استفاده 
بهینه از منابع آبی و افزایش عملکرد در واحد 
سطح، در سال 1373 در منطقه بلده شهرستان 

شد.وی  اجرا  هکتار   10 مساحت  به  فردوس 
های  آب  سطح  افت  به  توجه  با  کرد:  تصریح 
زیرزمینی و کاهش منابع آبی تمایل کشاورزان 
به تغییر روش آبیاری افزایش یافته است و طرح 
های آبیاری تحت فشار در بخش هایی از 11 

محدودیتی  و  شد  اجرا  استان  تابعه  شهرستان 
کشاورزان  ترغیب  و  تشویق  ندارد.وی  وجود 
طریق  از  آبیاری  نوین  های  طرح  اجرای  به 
بازدیدهای  و  آموزشی  های  کالس  برگزاری 
آموزشی و پرداخت70 میلون ریال به ازای هر 
برنامه  را مهمترین  به صورت بالعوض  هکتار 
الگوی  تغییر  و  آب  مصرف  کاهش  برای  ها 

به سئوالی که  پاسخ  در  کشت عنوان کرد.وی 
زیست  اهمیت  و  اجتماعی  اقتصادی،  اهداف 
محیطی طرح های آبیاری تحت فشار چیست، 
توضیح داد: اجرای طرح یادشده باعث کاهش 
واحد  در  عملکرد  افزایش  برداری،  بهره  هزینه 

افزایش  و  آب  در مصرف  سطح، صرفه جویی 
راندمان آبیاری شده است.

آبیاری قطره ای به
 بهبود کشاورزی کمک می کند

آبیاری  حوزه  برداران  بهره  از  یکی  همچنین 
آبیاری  یادآور شد:  فشار خراسان جنوبی  تحت 

به  و  جلوگیری  آب  رفتن  هدر  از  ای  قطره 
مهم  این  و  کند  می  کمک  کشاورزی  بهبود 
دارد. دولتی  بخش  بیشتر  حمایت  به  نیاز 

آنچه  افزود:  نژاد،  موسوی  تقی  محمد  سید 
درصد   85 دولت  شد  تعریف  قانونی  لحاظ  از 

کند،  پرداخت  را  ای  قطره  آبیاری  های  هزینه 
نباشد  بروز  ها  هزینه  به  نسبت  برآوردها  شاید 
را  هزینه  درصد   60 کشاورز  اوقات  بعضی  در 
متحمل می شود.وی ادامه داد: آبیاری قطره ای 
اگر کارشناسی شده باشد، بی شک نتیجه خوبی 
به همراه خواهد داشت و کشاورزان باید اطالع 
خواهد  مطلوب  بازدهی  درختی  باشند،  داشته 
داشت که ابتدا با آبیاری قطره ای آبیاری شده 
آبیاری  با  ابتدا  اعتقاد وی درختانی که  باشد.به 
سنتی آبیاری شده باشند در صورت مجهز شدن 
به سیستم تحت فشار، بازدهی مطلوبی نخواهند 
داشت.این کشاورز با اشاره به اینکه از سال 92 
در این حوزه فعالیت دارد، افزود: در حال حاضر 
10 هکتار از زمین هایش مجهز به این سیستم 
است، به لحاظ اینکه در محل فعالیت کشاورزی 
وی میزان هدر رفت آب کم است، آبیاری سنتی 
داد:  توضیح  دهد.وی  می  جواب  خوبی  به  هم 
آبیاری سنتی در این منطقه که زمین کشاورزی 
است.موسوی  مطلوب   ، هست  هموار  کامال 
کشت  به  هایش  زمین  عمده  کرد:  اظهار  نژاد 
سنتی  آبیاری  دارد،  اختصاص  عناب  درخت 
و  زمین  شدن  مساعد  باعث  اراضی  چنین  در 
می  درخت  کنار  در  عناب«   « پاجوش  رویش 
شود و توجیه اقتصادی برای کشاورز دارد.رئیس 
بود:  استان قبال گفته  سازمان جهاد کشاورزی 
سیستم  بخش  در  سال   60 برابر   95 سال  در 
سال  پایان  تا  که  شد  کار  استان  آبیاری  نوین 
یا حداکثر اوایل سال 96 اجرای طرح یاد شده 
به 10 هزار و 28هکتار می رسد.به گفته وی از 
سال 73 تا 93، تنها در سه هزار و 620 هکتار 
از اراضی استان سیستم نوین آبیاری اجرا شده 
بود.در حالی که میانگین ساالنه تبخیر و تعرق 
در ایران هزار میلی  متر است، این عدد در بیشتر 
مناطق استان ساالنه به حدود سه هزار میلی متر 
باغی  محصول  زیرکشت  رسد.سطح  می 
و 335  هزار  در سال 94، 76  جنوبی  خراسان 
هکتار و محصول زراعی 77 هزار و 202 هکتار 
به  اراضی کشاورزی  از  است و130هزار هکتار 

صورت سنتی آبیاری می شود.

می توان »مهربان« بود حتی با»دیوار«

نگاهی به اهمیت آب در تولید محصول کشاورزی استان

اجرایی شدن دیوار مهربانی در استان با هدف تسکین بی منت بخشی از دردها و نیازهای نیازمندان

رسیدن کمک ها به 10 درصد از اقشار نیازمند

جوابیه شهرداری
احتراما عطف به مطلب مندرج در ستون پیام شما 
مورخ 95/12/10 بنا بر اعالم منطقه یک شهرداری 
در خصوص تکمیل جدول کشی خیابان جمهوری به 
استحضار می رساند محل مورد اشاره در دستور کار 
امسال قرار دادر که انشاا... به زودی انجام خواهد شد
پیام  ستون  در  مندرج  مطلب  به  عطف  احتراما 
مالی  امور  اعالم  بر  بنا   95/10/27 مورخ  شما 
بار  وانت  سالیانه  عوارض  خصوص  در  شهرداری 
به استحضار می رساند عوارض اخذ شده در بیمه 
نامه ها عوارض ارزش افزوده بوده و عوارضی که 
ی  سالیانه  عوارض  نماید  می  دریافت  شهرداری 
خودرو می باشد که برابر ماده 46 قانون بر ارزش 
افزوده دریافت می شود و دو موضوع جدا می باشد.
احتراما عطف به مطلب مندرج در ستون پیام شما 
اتوسرانی  سازمان  اعالم  بر  بنا  مورخ95/12/5 
رانندگی  آموزش  کالس  خصوص  در  شهرداری 
استحضار  به  رانندگان  برای  عمومی  روابط  یا  و 
ذاتی  وظایف  راستای  در  سازمان  این  رساند  می 
خود در طول سال نسبت به  برگزاری دوره های 
آموزشی مشتری مداری ،حقوق شهروندی،آموزش 
نماید. می  و...اقدام  رانندگی  و  راهنمایی  قوانین 
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خواندنی ها

گران قیمت ترین مایعات دنیا کدامند؟

بدانید  باشد  جالب  برایتان  شاید  نیوز-  جام 
گران ترین مایعات دنیا شامل چه چیزهایی می شود. 

در ادامه با ما همراه باشید.
خون انسان  هر لیتر در حدود 400 دالر: در 
اندازه کافی خون  به  زنده  انسان های  تمامی  بدن 
وجود دارد پس شاید در نگاه اول چندان جدی قلمداد 
نشود. اما فرآیند اهدا و نگه داری آن چندان ساده 
و ارزان نیست و در نتیجه خون در دسته مایعات 

گران قیمت دنیا قرار می گیرد. 
گاما-هیدروکسی بوتیریک اسید  هر لیتر حدود 
و  شدید  میل  و  بی خوابی  افسردگی،  دالر:   660
ناگهانی به خواب از عوارضی هستند که به کمک 
را  آنها  می توان  اسید  گاما-هیدروکسی بوتیریک 
درمان کرد. جالب است بدانید از آن به عنوان یک 
داروی بیهوشی نیز در علم پزشکی استفاده می شود. 
گاما-هیدروکسی بوتیریک اسید در سیستم مرکزی 

عصب انسان ها نیز یافت می شود.
جوهر مشکی چاپگر؛ هر لیتر 713 دالر: پرینتر 
خود را به هر اندازه هم که گران خریده باشید، هزینه 
جوهر آن در دراز مدت از قیمت خود پرینتر بیشتر 
در  می کنیم  توصیه  خورد.  خواهد  آب  شما  برای 
پرینت های خود صرفه جویی کنید تا نیاز کمتری به 

این مایع گران  قیمت داشته باشید.
در  جیوه  در حدود 900 دالر:  لیتر  جیوه؛ هر 
واقع فلز است اما به صورت مایع در اطراف ما یافت 
می شود، بیشترین استفاده از جیوه را در دماسنج شاهد 
هستیم. البته از جیوه در مصارف پزشکی نیز استفاده 
می شود اما به دلیل خاصیت سمی جیوه، استفاده از 
آن توسط پزشکان با احتیاط انجام می شود. جیوه 
رسانای بسیار خوبی نیز هست و از حالت گازی جیوه 

در المپ های مهتابی استفاده می شود.
انسولین؛ هر لیتر در حدود 2500 دالر: فرآیند 
ساخت و تولید انسولین کار بسیار سخت و دشواری 
انسولین یک  می دانید  حتما  که  است. همان گونه 
هورمون است که به صورت طبیعی توسط لوزالمعده 
انسان تولید می شود.قیمت انسولین از سال ۱۳۸۱ 
افزایش داشته است.  برابر  به میزان سه   تا ۱۳۹۲ 
یکی دیگر از راه های تولید انسولین قرار دادن ژن 
انسانی داخل گیاهان است، این امر باعث می شود 
تا شاهد تولید انسولین باشیم و همین روند پیچیده 
و سخت هزینه آن را تا حدود لیتری ۲500 دالر 

افزایش می دهد!
حدود  در  لیتر  هر  CHANEL No5؛  عطر 
6868 دالر: اگر با صنایع عطر سازی آشنایی داشته 
باشید، حتما نام عطر چنل نامبر فایو به گوش شما 
خورده است، این عطر برای اولین بار حدود ۹۴ سال 
پیش در سال ۱۳0۱ شمسی توسط دو شیمیدان با 
نام های ارنست باوکس و کوکو چنل تولید شد. کوکو 
چنل به شماره 5 عالقه زیادی داشت به همین دلیل 

نام این عطر، چنل نامبر فایو نامگذاری شد.
خون آبی خرچنگ نعلی؛ در حدود 16 هزار 
دالر به ازای هر لیتر: از خون خرچنگ نعلی برای 
آزمایش عدم آلودگی محصوالت مختلف پزشکی 
استفاده می شود. خون این گونه خرچنگ، آبی رنگ 
باکتری های سمی عکس العمل  است و در مقابل 
نشان می دهد. خاصیت خون خرچنگ نعلی حدود 

50 سال پیش توسط دانشمندان کشف شد.
اسید دی اتیالمید لیزرژیک )ال اس دی(؛ 32 
هزار و پانصد دالر به ازای هر لیتر: از این اسید 
حدود نیم قرن پیش در ساخت مواد مخدر توهم زا 
و  شفاف  ترکیبات  از  ال اس دی  می شد،  استفاده 
لیتر  یک  می شود.  ساخته  لیزرژیک  اسید  بلورین 
نفر،  هزار  از ۱۳  بیش  برای  است  قادر  ال اس دی 

حالت های توهم زا ایجاد کند.
زهر شاه کبرا؛ بیش از 40 هزار دالر به ازای 
هر لیتر: زهر شاه کبرا به راحتی می تواند یک فیل 
بالغ را از پا در بیاورد، این امر باعث شده است تا 
موجود  زهر های  از خطرناک ترین  یکی  عنوان  به 
در دنیا شناخته شود. در زهر مار شاه کبرا پروتئین 
 ohanin به خصوصی یافت می شود که آنرا با نام
مسکن های  ساخت  در  پروتئین  این  می شناسیم. 
آن  در  که  مسکنی  می شود،  استفاده  قوی  بسیار 
Ohanin وجود دارد به میزان ۲0 بار از مسکن های 

حاوی مرفین اثر بخشی بیشتری دارد.
سم عقرب، بیش از ده میلیون دالر به ازای 
هر لیتر: خداوند سم عقرب را برای دفاع و کشتن 
دشمنان خلق کرده است. تمامی گونه های عقرب ها 
شناسایی  عقرب ها  از  گونه  تنها ۲5  و  ندارند  سم 
شده اند که سم آنها برای انسان ها کشنده به حساب 
می آید. پروتئینی که در سم عقرب پیدا می شود را 
برای افرادی که از ورم مفاصل رنج می برند استفاده 
می کنند. از طرف دیگر از این پروتئین در درمان فلج 
چندگانه و عارضه های روده ای نیز استفاده می شود تا 
با قیمت بیش از ده میلیون دالری خود برای هر لیتر 

لقب گرانترین مایع دنیا را به خود اختصاص دهد.

یادداشت

اعتیاد به 
اجتماعی شبکه های 

* زهرا سادات حسینی زاده 

خانواده هایی که والدین یا اعضای بزرگ تر خانواده 
از سواد دیجیتالی و مجازی خوبی برخوردار بوده و 
خود نیز از کاربران گوشی های هوشمند تلفن همراه 
هستند پیوندهای بیشتر اعضای خانواده و استفاده از 
فناوری در جهت ارتباط و تربیت بهتر فرزندان از 
جمله اثرات احتمالی این شرایط است. از سوی دیگر 
پیامدهای مثبت دیگری چون سطح افزایش آگاهی 
شناخت  جامعه،  از  و  همدیگر  از  خانواده  اعضای 
روش های بهتر در برخورد با فرزندان و در سطحی 
کالن، همسویی و تطبیق با تغییرات جامعه و در 

نتیجه افزایش سرمایه اجتماعی خانواده شود.
اما اگر والدین از سواد رسانه ای خوبی برخوردار 
نبوده و فرزندان به دلیل شرایط و فضای رسانه ای 
جدید، از شبکه های اجتماعی تلفن همراه استفاده 
مردم نهاد  سازمان های  و  دولت  و  جامعه  و  کنند 
نتوانند آگاهی های الزم را به خانواده ها و نیز فرزندان 
بدهند، این فناوری ها باعث سست شدن پیوندهای 
درون خانواده، ناتوانی در تربیت فرزندان، تضعیف 
ارزش های اجتماعی خانواده، فردی  شدن روابط در 

درون خانواده و  دوری اعضا از همدیگر می شود.
اجتماعی،  شبکه های  از  اندازه  از  بیش  استفاده 
حتی بر نحوه زیست افراد در خانواده تاثیر می گذارد، 
اعضای خانواده بیشتر در معرض دگرگونی هویت 
اجتماعی قرار گرفته و ارزش های خانوادگی آنها تغییر 
پیدا می کند؛ در طوالنی مدت هم، میزان تعهد آنها 
به این ارزش ها تحت تاثیر قرار گرفته و در نهایت 
منجر به بی اعتنایی به ارزش های خانواده می شود؛ 
به عبارت دیگر هر چه افراد خانواده به شبکه های 
اجتماعی و استفاده از آنها وابستگی بیشتری پیدا 
کنند، از تعهد آنها به ارزش های خانوادگی به معنای 
و  ارتباطات  تعامالت،  زیرا  می شود  کاسته  سنتی 
دانش اعضای خانواده، محدود به ارتباطات خانوادگی 

و خویشاوندی نمی شود.
با این تغییر و تحول، گروه مرجع اعضای خانواده 
نیز تغییر پیدا می کنند. همچنین، ارتباط و گفتگوهای 
گروهی، بین فردی و چهره به چهره  اعضا با هم کم 
می شود و فضای انفرادی به جای فضای جمعی و 
اجتماعی بر خانواده حاکم شده و در نتیجه فضای 
و  تعلیم  و  تعامل  خانواده،  احساسی  و  صمیمیت 
تربیت خانوادگی حذف و این فرآیندها منجر به رشد 
فردگرایی می شود. نتیجه چنین روندی، منزوی شدن 
افراد خانواده از یکدیگر و طی نمودن مسیر  متفاوت 
در فضای خانوادگی است؛ بدین معنا که اعضای 
خانواده  علی رغم حضور فیزیکی در کنار هم، حضور 
ذهنی در فضای دیگری دارند؛ یعنی در عین حال که 
در فضای خانه حضور داشته اما غایب هستند. ادامه 
این روند، جدایی روانی و ذهنی خانواده از یکدیگر 
و  نابسامانی و ناهماهنگی فکری و در نتیجه ترکیب 
فرهنگی خانواده است. اعتیاد به شبکه های اجتماعی 
و غرق شدن در فضای آنها، وقت گذرانی بیهوده و 
بی هدف و بی عالقگی به درس و مسئولیت را به 
دنبال دارد. این پدیده مناسبات میان افراد خانواده 
تاثیر  از همسران، والدین و فرزندان را تحت  اعم 
قرار می دهد. این خانواده ها بخش قابل توجهی از 
زمان خود را با شبکه های اجتماعی گذرانده و به 
دنبال اختصاص زمان بیشتری به آنها هستند. ارتباط 
با افراد ناشناس با هویت های جعلی به جای افراد 
خانواده و بازگو کردن موضوعات کاماًل خصوصی 
و خانوادگی و در نتیجه نقض حریم خصوصی از 
موبایلی  آپ های  از  استفاده  چالش های  و  آفت ها 

است که تخریب زندگی خانوادگی را در پی دارد.
»موبایلی شدن«  سمت  به  دنیا  پذیرفت  باید 
حرکت می کند و کاربران مویایل با بهره مندی از 
نرم افزارهای کاربردی هر روز بیشتر به این سمت 
نگاه  که  دولت هایی  و  جوامع  می شوند.  کشیده 
آینده نگارانه به فناوری دارند، همگام با فناوری شده 
و نرم افزارهای بومی و مبتنی بر تجربه کاربران و 
زمینه های فرهنگی و اجتماعی جوامع خود را طراحی 

و در دسترس افراد جامعه قرار می دهند.
استفاده  افزایش  با  همزمان  جوامعی،  چنین  در 
و  گرفته  صورت  الزم  فرهنگ سازی  فناوری،  از  
هنجارهای جامعه و ارزش های حاکم کمتر تحت 
تاثیر فرهنگ های غالب قرار می گیرد و در نتیجه 

جامعه با چالش های جدید کمتر مواجه می شود.

شمیم مهربانی

این زندگی فانیست ... 

 * شمیم  صفائی 
زندگی زیباست ... فقط کافی است بخواهی آن 

را ... طلب کنی آن را آنگونه که الیق توست!
داری  دوست  که  همانطور   ... زیباست  زندگی 
است ... تحمل کن رنج را و صبوری پیشه ساز ...

روزی همه این درد ها به پایان میرسد ...
پایانی خوش و دوست داشتنی!
درست آنگونه که الیق توست!

فرقی ندارد چند سالت است یا هویتت چیست! 
اهل کجایی یا در چه خانواده ای بزرگ شدی! چه 
دیدی و یا چه شنیدی! همیشه و همیشه سعی کن 
آنقدر شخصیت و روح واالیی داشته باشی که نه از 

کسی متنفر باشی و نه از کسی برنجی! 
فقط ببین، یاد بگیر و بگذر! این زندگی فانیست!

شبستان- دانشجو است اما جهادگری مخلص برای 
خدمت به مناطق محروم، می گفت:»چون در این اینجا 
گروهی کار می کنیم، سختی ها و مشکالت هم برایمان 
لذت بخش و شیرین است و بچه ها شاد هستند، شادی 

از نوع واقعی و از ته دل ...« 
تعطیالت نوروز فرصت خوبی برای رفتن به سفر و دیدن 
شهرهای زیبای ایران است، خیلی از افراد از این فرصت 
استفاده می کنند و با خانواده به سفر می روند تا هم از 
طبیعت زیبا لذت ببرند و هم به نوعی تفریحی درست و 

حسابی بعد از یک سال کار و تالش کرده باشند.
همه افراد معمواًل مکان های خوش آب و هوا را برای 
مسافرت انتخاب می کنند، اما هستند برخی از جوانان و 
نوجوانان که در این ایام به روستاهای دورافتاده و محروم 
می روند تا در کنار افرادی باشند که در این ایام بهترین 
مسافرت شان، نزدیک ترین امامزاده به روستایشان است 
و بزرگترین دلخوشی آنها باران است که قرار است یک 

روزی طبیعت سوخته این دیار را سیرآب کند.
دانشجویان جهادگر خراسان جنوبی امسال هم همانند 
سالهای قبل، برای مسافرت تعطیالت نوروز، روستاهای 
محروم نهبندان وخوسف را انتخاب کردند و تالش کردند 
تا در این روستاها با کمک به مردم در ساخت آشپزخانه 
تکمیل  و  رود  دهن  روستای  امامزاده  و  کوشه  حسینیه 
حسینیه روستای لخشک و برگزاری کالس های آموزشی 
برای کودکان دهو به نوعی در این مکان ها مثمر ثمر 
روحانی  نژاد،  علوی  عباس  سید  االسالم  باشند. حجت 
گروه بسیج جهادی بسیج دانشجویی در روستای کوشه 
هم با بیان اینکه از 5 فروردین در این روستا هستیم، گفت: 
امیدوارم که خداوند این ها را از ما قبول کند. وی ادامه داد: 
نزدیکی به خداوند و قرب و  منزلت در پیشگاه خدا در این 
اردوها به خوبی ملموس است و هر فردی که اینجا حضور 

پیدا می کند این ها را می بیند. 
این روحانی گروه جهادی اظهارداشت: تنها هدف بنده از 
حضور در گروه جهادی این است که خداوند به بنده توفیق 

دهد که به درجه ای از تزکیه نفس برسم.

خنده مردم؛ پاداش دنیایی گروه

پدرام محمدی یکی از نوجوانان این گروه جهادی هم 
با بیان اینکه اولین دفعه است که به اردوی جهادی آمدم 
گفت: اینکه کنار دوستان و در راه خدا خدمت می کنیم، 
بسیار خوشحال کننده است. وی با بیان اینکه 7 روز است 
که در این اردو هستیم، افزود: خدمت به هم نوع در هر 
عرصه ای که باشد زیبا است، ما هم در عرصه سازندگی و 

فرهنگی تالش می کنیم تا خدمتی ارائه دهیم.
اردوی  فضای  اینکه  بیان  با  جهادگر  دانشجوی  این 
جهادی شاد و نشاط آفرین است، گفت: اجر کار ما را خدا 
می دهد؛ اما در این جا همین خنده روی لب مردم بهترین 
پاداش است. یکی دیگر از دانشجویان جهادگر که در حال 

تکمیل آشپرخانه حسینیه روستای کوشه هستند، بیان کرد: 
گروه ما ۱۸ نفره است و تا زمانی که این طرح به اتمام برسد 
هستیم. وی افزود: اردوهای جهادی هم کمک به خود ما 
است و هم کمک به مردم مناطق محروم در سازندگی، لذا 
این اردو را دانشجویان با عشق و عالقه انتخاب می کنند و 
می آیند. علی بردبار، دانشجوی کارشناسی عمران در حال 
تکمیل امامزاده روستای دهن رود با بیان اینکه دفعه اول 
است که به اردوی جهادی می آیم، گفت: اردوی جهادی 
در حس مسئولیت پذیری ما تاثیر زیادی دارد، اینجا همه 

بچه خودشان کارهای خود را انجام می دهند.
وی با اشاره به اینکه در این اردوها با سختی ها آشنا 
می شویم، عنوان کرد: تا قبل اردو آشپزی نمی کردم؛ اما 
اینجا خود ما آشپزی هم  می کنیم، جارو کردن اتاق و 
ظرف شستن را هم داریم که این در خودسازی تاثیر زیادی 
دارد. این دانشجوی جهادگر گفت: اینکه یک جوان در 
روستای دور افتاده حضور پیدا می کند و برای رضای خدا 

تالش می کند، به نوعی جهاد در راه خدا است.

عید دیدنی در کنار محرومان

بردبار با بیان اینکه ایام عید را اینجا بودیم، گفت: این 
هم به نوعی مسافرت است و اینها همه برای ما خاطره 
می شود. رضا خرمی نسب، دانشجوی عمران دانشگاه آزاد 
اسالمی نیز یکی دیگر از جوانان این مرز و بوم است که 
امسال برای اولین بار توفیق حضور در اردوهای جهادی 
را پیدا کرده و به گفته خودش فکر نمی کرده این اردوها 
اینقدر تاثیر گذار باشد. وی گفت: با اینکه از عید خودمان 
گذشتیم و آمدیم اما خیلی ناراحت نیستم چراکه خیلی 
خوش گذشت و راضی هستیم. این دانشجوی جهادگر با 
تاکید بر اینکه ابتدا فکر نمی کردم کمک کردن اینقدر 

آمدم  که  االن  اما  افزود:  باشد،  داشته  خوبی  حس 
می بینیم که آنقدر حس کار کردن در راه خدا خوب است 
که خستگی و مشکالت فراموش می شود. خرمی نسب 
حتمًا  داشتم،  اینجا  که  ای  تجربه  این  با  داشت:  اظهار 
تابستان می آیم و حتی مابقی دوستانم را هم با خود می آورم. 

اینجا شادی از نوع واقعی است

اینجا گروهی کار می کنیم،  این   وی گفت: چون در 
سختی ها و مشکالت هم برایمان لذت بخش و شیرین 
از  و  واقعی  نوع  از  است و بچه ها شاد هستند، شادی 
ته دل ... . ابراهیمی، استاد بنای گروه هم که از روستای 
پایین تر گروه را همراهی می کند، بیان داشت: دفعه اول 
است که به این اردوها می آیم و خوشحال و خرسند از این 
انتخابم هستم. وی گفت: اعضای گروه بسیار پرتالش و 

خوش اخالق هستند و ما راضی هستیم.
نعمت حاجی آبادی، دانشجوی علوم سیاسی پیام نور 
بیرجند که دفعه سوم است قدم در عرصه اردوی جهادی 
گذاشته است، گفت: در یکی از روستاها منزل یک پیرزن 

را ساختیم که بسیار ما را دعا کرد و خوشحال کننده بود.
این طرح در خوسازی و سازندگی  اینکه  بیان  با  وی 
تاثیردارد، تاکید کرد: تمام این کارها برای رضای خدا است.

اعزام 47 گروه جهادی در ایام نوروز 
به مناطق محروم استان

محمد زهرایی، مسئول بسیج سازندگی استان با بیان 
اینکه امسال در ایام تعطیالت نوروز ۴7 گروه جهادی در 
خراسان جنوبی فعالیت می کردند، گفت: از این تعداد ۱0 
گروه جهادی با بیش از ۴۲0 جهادگر، مهمان بودند که 

در مناطق محروم دهستان های میغان نهبندان، سربیشه، 
طبس، زیرکوه و قهستان مستقر بودند.

استان  بومی  تعداد 6 گروه دانشجویی  بیان کرد:  وی 
داشتیم که بخشی از این ها در نهبندان و خوسف مستقر 
بودند. مسئول بسیج سازندگی خراسان جنوبی افزود: مابقی 
گروه های جهادی از محالت هستند که سه روزه و هفت 
روزه بودند و سطح استان در همه شهرستان ها حضور 
داشتند. زهرایی گفت: برای اولین بار یک گروه جهادی 
دانش آموزی متشکل از ۴0 دانش آموزی که سن آنها 
باالی ۱5 سال بوده است توسط بسیج دانش آموزی اعزام 
شدند. وی با اشاره به اینکه در مجموع نوروز امسال بیش از 
۹00 نفر جهادگر در قالب ۴7 گروه جهادی داشتیم، خاطر 
نشان کرد: این میزان نسبت به سال قبل افزایش دارد، 

چراکه سال قبل در ایام نوروز ۳۲ گروه داشتیم.
مسئول بسیج سازندگی خراسان جنوبی با بیان اینکه 
سال قبل مجموع گروه های جهادی ۹65 گروه بودند که 
۳0 هزار نفر در این گروه ها حضور داشتند، گفت: سال قبل 

۲۱ گروه جهادی مهمان داشتیم. 
زهرایی افزود: شورای اندیشه ورز برای انتقال تجربیات 
گروه های مهمان به جهادگران بومی در حال تشکیل 
است. وی با اشاره به وظایف شورای اندیشه ورز، تصریح 
کرد: مشکالتی که روستاها دارند را گروه های جهادی 
شناسایی می کنند و در اختیار مسئوالن قرار می دهیم 
و برای رفع آنها اقدام می شود. مسئول بسیج سازندگی 
خراسان جنوبی گفت: حدود ۲0 درصد از آن مشکالتی که 
ما شناسایی کردیم، در برنامه های استان می آید که برای 

پیشرفت روستا گامی رو به جلو است.

اعزام 5 گروه جهادی دانشجویی 
در تعطیالت نوروز 96

علی قاسمی، مسئول بسیج دانشجویی خراسان جنوبی 
ایام تعطیالت نوروز تعداد 5 گروه  هم گفت: امسال در 
های  شهرستان  محروم  مناطق  به  دانشجویی  جهادی 

خوسف و نهبندان اعزام شدند. 
جهادی  گروه های  عمده  هدف  اظهارداشت:  وی 
محرومیت  و  دانشجویان  خود  خودسازی  دانشجویی، 
انجام می گیرد،  به مردم روستاها  زدایی و خدماتی که 
با بیان  است. مسئول بسیج دانشجویی خراسان جنوبی 
اینکه حلقه های صالحین در گروه های جهادی با حضور 
روحانیون انجام می گیرد، افزود: در این حلقه ها در زمینه 
های معرفتی، بصیرتی و سیاسی مباحثی مطرح می شود 
و دانشجویان با همدیگر تبادل نظر می کنند. قاسمی بیان 
کرد: سال گذشته حدود 50 گروه جهادی دانشجویی با 
تعداد بیش از 600 دانشجو به مناطق محروم و کمتر توسعه 

یافته خراسان جنوبی اعزام شدند. 
وی در پایان گفت: در ایام تعطیالت نوروز سال قبل 

۴ گروه جهادی به مناطق محروم استان اعزام شدند.

اینجا خدمت به مردم رنگ و بوی دیگری دارد

کاریکاتور سرسبزی سال نو سر مزار شهید - ابوالفضل هوشمندیجواد طریقی اکبرپور قاب عکس فوائدنوشیدن آب لیمو بعداز مصرف آجیل وشیرینی

داده نما، آوای خراسان جنوبی

مصرف زیاد آجیل و شیرینی در ایام نوروز، افزایش چربی خون 
و قند خون را به همراه دارد. بنابراین لیمو ترش برای کاهش 
چربی و قند خون بسیارمفید است و مصرف آن توصیه می شود.

و

به اطالع هم استانی های گرامی می رساند: انجمن ام اس استان در نظر دارد
 به همت خیرین عزیز با تامین سبد غذایی برای خانواده نیازمندان ام اس

شادی را به آنها هدیه نماید. منتظر یاری سبزتان هستیم
شماره کارت بانک کشاورزی: 6037707000024111

شماره کارت بانک ملی: 6037991899881936
شماره کارت بانک قرض الحسنه مهر ایران: 6063737000007540

هیئت مدیره انجمن بیماران ام اس خراسان جنوبی  
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آیه روز  

گفتند آيا چون بميريم و خاك و استخوان شويم آيا واقعا باز ما زنده خواهيم شد.
سوره المؤمنون، آيه 82

حدیث روز  

دعايی که بيشتر اميد اجابت آن می رود و زودتر به اجابت می رسد،  دعا برای برادر دينی است در پشت 
سر او.  امام موسی کاظم عليه السالم 

من درد تو را ز دست آسان ندهم
دل برنكنم ز دوست تا جان ندهم

از دوست به يادگار دردی دارم
کان دردبه صد هزار درمان ندهم

شعر روز 

پیامک

حرف های ابریشمی موفقیت

سبک زندگی

برشی از کتاب

یک لحظه مکث کن

راههایی برای بررسی حافظه در منزل

حافظه شما با افزايش سن رو به زوال خواهد بود 
اما می توان اين روند را کند کرد حتما برای شما 
هم پيش آمده است که کليدهای منزل يا عينک 
خود را گم کنيد. هميشه خود را برای به يادسپاری 
اخيرا  ولی  می کرديد  تحسين  افراد  ساير  نام های 

همه چيز را فراموش می کنيد. 
 رسم يک ساعت:  در اين مورد نيز به کمک يک 
نفر نياز خواهيد داشت. ابتدا تكه ای کاغذ و خودکار 
برداريد و از دوست خود بخواهيد زمان را بگويد. حاال 
يک ساعت رسم کنيد  و دست های ساعت را در 

زمانی که دوستتان ذکر کرده است قرار دهيد. 
يافتن اشيا گمشده: برای انجام اينكار نيز به کمک 
يک دوست نياز خواهيد داشت.  از او بخواهيد ۱۰ 
الی 2۰ آيتم کوچک را بر روی ميز تلويزيون يا هر 
جای ديگر بچيند به آيتم ها نگاه کنيد و سعی کنيد 
اسم تمامی موارد را به ياد بسپاريد. بعد از يک الی 
دو دقيقه؛ دوباره روی آن را بپوشانيد. چشمان خود را 
ببنديد و از دوست خود بخواهيد يک يا چند مورد از 
وسايل را از روی ميز بردارد. بعد بايد حدس بزنيد چه 

چيزی  از روی ميز کم شده است. 
بر روی ميز:باز هم  آيتم های موجود   نوشتن اسم 
از همان ميز استفاده کنيد. از دوست خود بخواهيد 
ديگری  موارد  با  را  ميز  روی  بر  موجود  آيتم های 
تعويض کند. يک دقيقه به آن نگاه کنيد و سپس اسم 
همه مواردی که ديده ايد را روی کاغذ بنويسيد. اين 
مورد نيز يكی از آزمايش های حافظه در منزل است. 
اين روش به عنوان ابزار ارزيابی بالينی مورد  استفاده 

قرار نمی گيرد و تنها يک روش خانگی است.   

فرد سمی کسی است که زندگی شما را زهرآلود 
می کند، در زندگی شما نقش حامی ندارد، کسی 
است که از ديدن پيشرفت و موفقيت شما خوشحال 
آرزوی شما  برای  که  است  کسی  شود،   نمی 

بهترين ها را ندارد؛ و در مجموع به طور مستقيم يا 
غير مستقيم، سعی می کند سد راه شما در مسير 

رسيدن به موفقيت و اهدافتان شود.
محتوای اين کتاب در دو بخش کلی دسته بندی 
شده است؛ قسمت اول شامل آزمون تشخيص و 
شناسايی افراد سمی و دسته بندی افراد سمی به 
سی نوع متفاوت است، که شما را قادر به تشخيص 
افراد سمی اطرافتان می کند و تا حدی در می يابيد 

که چرا اين افراد اين گونه اند.
در بخش دوم، به شما ده فن آموخته می شود تا با 
به کارگيری آنها قادر باشيد به شكل مؤثر با يک 
فرد سمی مقابله کنيد و ديگر ناچار به درون ريزی 
احساسات منفی خود نباشيد. همچنين شما بعد از 
مطالعه و به کارگيری اين کتاب قادر خواهيد بود 
روابط خود را با يک فرد سمی بهبود بخشيد يا برای 
هميشه او را از دايره ی معاشران خود کنار بگذاريد.

کتاب: آدم های سمی، اثر پرفسور: ليليان گالس

شاگردی  و  بد خط  بسيار  هاوکينگ  استيون 
خودسر بود. او هرگز خودش را به خواندن کتاب 
های درسی محدود نمی کرد و با مطالعه آزاد، 
سعی می کرد سطح معلوماتش را از ديگران 
دنبال  به  درسی  های  کتاب  در  ببرد.  باالتر 
اشتباهات می گشت و با معلم ها بسيار جر و 
بحث می کرد اما استعدادش در زمينه درك 
علوم رياضی و فيزيک از همان دوران مدرسه 
خيره کننده بود. دست آخر همين استعداد و 
کنجكاوی در کشف چيزهای دست نيافتنی، 
او را به يكی از چهره های سرشناس فيزيک 

نظری و کيهان شناسی تبديل کرد.
های  آدم  و  مشاهير  همه  زندگی  قصه  در   
آن  و  دارد  وجود  ويژه  شباهت  يک  موفق، 
استعداد است، آنها آدم های با استعدادی بوده 
اند که موفق شدند اين توانايی بی نظيرشان 
را در راستای موفقيت شان به کار بگيرند اما 
آنهايی که استعداد آنچنانی در هيچ زمينه ای 
ندارند، چه کار می کنند؟ هافينگتن پست اين 

پيشنهادها را به آنها می دهد:

سختکوش باشید 
است  نتوانسته  تاريخ کسی  به حال، طی  تا 
سختكوش  چطور  بدهد  ياد  ديگران  به 
آدم  درون  در  که  است  چيزی  اين  باشند؛ 
برای  راهی  خودشان  بايد  و  است  نهفته  ها 
پيدا کنند. آدم های موفق  شكوفا شدن آن 
حس سختكوشی شان را هرگز به فراموشی 
نمی سپارند. يادتان باشد اگر برای رسيدن به 
هدفی، سختكوش باشيد و بارها شانس تان 

را امتحان کنيد، حتما به آن می رسيد.
منافع خودتان را بشناسید 

هر مشكلی منبعی از راه حل ها دارد. اگر در 
کارتان موفق نيستيد، بايد منبع مورد نظر را 
پيدا و از طريق آن اقدام کنيد. منابع خودتان را 
بشناسيد، حفره های زندگی تان را پيدا و آنها را 

با منابع مورد نظر پر کنيد.
ارتباطات خود را گسترده کنید 

هر ارتباطی درس جديدی به شما می دهد که 
می تواند کارساز باشد. در هر يک از اين ارتباط 
ها شما بخشی از وجود خودتان را کشف می 

کنيد که می تواند در مسير رسيدن به موفقيت 
به شما کمک کند.

اشتیاق، اشتیاق و باز هم اشتیاق 
بينی است.  شور و شوق سطح بعدی خوش 
وقتی آدم ها درباره اتفاقی خوش بين هستند، 
اشتياق  با  و  دارند  زيادی  هيجان  آن  درباره 
دنبالش می کنند. در بيشتر مواقع همين اشتياق 
است که کاری می کند فرد انگيزه اش را از 

دست ندهد و از مسير خارج نشود.
ذهن تان را فعال نگه دارید 

ذهن فعال، همواره به دنبال ايده های جديد می 
گردد. ذهن تان را فعال نگه داريد که بتوانيد 
ايده های جديد پيدا کنيد و از ميان آنها مسير 
موفقيت را بيابيد. يک ذهن بسته هيچ گاه نمی 

تواند فكر جديدی بكند.
اولویت ها را در نظر بگیرید 

سرعت  که  کنيم  می  زندگی  جهانی  در  ما 
تند.  بود و  بايد سريع  اول را می زند؛  حرف 
يادتان باشد که بين تمامی کارهايی که هر 
تر  آنها مهم  از  انجام دهيد، بعضی  بايد  روز 

هستند که بايد آنها را در اولويت قرار دهيد. 
اولويت بندی به شما کمک می کند چيزهای 

مهم را به تعويق نيندازيد.
تشنه یادگیری باشید 

اين هم از آن جمله چيزهايی است که آموزش 
دادنی نيست. نمی توان کسی را نشاند و به 
او ياد داد که چطور تشنه يادگيری باشد، اما 
عطش کسب دانش بيشتر، فرصت های بيشتر 
و بازخورد بيشتر، از مهم ترين چيزهايی است 

که برای موفقيت الزم و ضروری است.
زمینه را فراهم کنید 

رسيدن به هر چيزی و کسب موفقيت در آن 
به امكانات ابتدايی نيازمند است؛ برای مثال، 
در  تواند  نمی  ندارد،  سوادی  هيچ  که  کسی 
دانشگاه درس بخواند. زمينه الزم برای رسيدن 
به موفقيتی را که می خواهيد، فراهم کنيد و در 
مسير قرار بگيريد و در آن بمانيد؛ اين مهم ترين 

قدمی است که بايد برداريد.
نظم را رعایت کنید 

مفهوم نظم در اينجا تميزی و پاکيزگی نيست؛ 

زندگی تان را مرتب بچينيد و يادتان باشد آدم 
های پريشان که زندگی نامرتبی دارند، هيچ 
گاه نمی توانند موفق شوند. بايد همه چيز در 
جای خود قرار بگيرد که شما بتوانيد در مسير 
موفقيت حرکت کنيد. کسی که صبح ها تا ظهر 
می خوابد، دست کم پنج ساعت از يک انسان 

موفق، زمان کمتری دارد.
خواسته های خود را به چالش بکشید 
از روش های سنتی دست برداريد؛ قرار نيست 
که  طور  همين  دقيقا  داريد  ای  خواسته  اگر 
ديگران رفتار می کنند، شما هم همان کار را 
کنيد که به نتيجه برسيد. خواسته های خود را 
به چالش بكشيد و يادتان باشد که هر کسی 

روش خودش را دارد.
 انتقادپذیر باشید 

اين مورد يكی از مواردی است که برای رسيدن 
به موفقيت الزم و ضروری است. از انتقادهای 
سازنده ديگران استفاده کنيد و يادتان باشد با 
اين انتقادهاست که شما متوجه مشكالت خود 
می شويد و راهی برای رفع آنها پيدا می کنيد.

عارفانه روز

اين را بدان که اگر اراده خداوند اين باشد
 که از طريق تو کاری بكند، حتی اگر 
آن کار به نظرت محال آيد و ناشدنی،

 او کار خود را به انجام می رساند.

دنيا پر است از انسان های به ظاهر زيبا، 
که هر روز لباسی نو بر تن می کنند،

 اما نزديكشان که می شوی،
 بوی کهنگی عقايدشان، آزارت می دهد.

برای انسانهای موفق در هفته هفت امروز وجود 
دارد: و برای انسانهای ناموفق؛ هفت فردا! 

تفاوتهای کوچک نتيجه های بزرگی
 به بارمی آورد؛زندگی همين امروز است!

زندگی را با کسانی احاطه کنيد که دوستتان 
دارند و به شما انگيزه می دهند، تشويقتان

 می کنند و باعث می شوند از اينكه 
خودتان هستيد، حس خوبی داشته باشيد.

346851279
827943651
159627843
568714392
712398564
493265718
271436985
984572136
635189427

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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فروش نهال عناب ، پا جوش 
 انار      09011251205

اخالق، انصاف، کارخوب
سرلوحه خدمات ماست

متخصص در حمل بار و اثاثیه
منزل با سابقه درخشان

خاور مسقف پتودار، نیسان، وانت 
کارگر و بارچین ماهر

اتوبــار آریــا  ترابــر

آدرس: بیرجند- سجادشهر- نبش غدیر 4 
با مدیریت: جلیل رحیم آبادی

 09155642959
09159634038
32414702
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د 
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نصب داربست فلزی 
با قیمت مناسب در اسرع وقت

  09153637507- حسینی

 تحولی عظیم در صنعت قالیشویی ، حس لطافت و پاکیزگی
 را با ما تجربه کنید.     32371354 - 32371355

قالیشویــی ملکــه

     لولـه بازکنـی 
تشخیص و رفع بو و نم به روش ایزونانو / شبانه روزی

32435686-09365237014 09157063220 - خسروی

100 درصد 

تضمینی

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

تجربه کنید.   09158668002

سواری کرایه بین شهری سمند مدل باال - راننده پایه 1
09153415704- جعفری 

شرکت یکتا پخش شرق نماینده انحصاری معتبرترین برندهای 
غذایی،بهداشتی و شوینده برای تکمیل پرسنل فروش خود 

بازاریاب آقا و خانم استخدام می نماید.
شرایط:واجد کارت پایان خدمت،مدرک تحصیلی دیپلم به باال

متقاضیان می توانند با در دست داشتن یک قطعه عکس به دفتر 
شرکت به آدرس بیرجند،نبش امامت 7،پالک2 مراجعه نمایند. 

056-32327144-6

به یک همکار برای توزیع و پخش
 لوازم یدکی و شراکت در کار نیازمندیم.   

09158254172

به یک نفر اسنک زن آقا 
برای فست فود نیازمندیم.

 09358608424

به تعمیر کار مجرب
 تلفن همراه نیازمندیم.

 09152671200
 32220383 

 فروشی - معاوضه  کالته 5 هکتاری در ارتفاعات
 باقران - سند ششدانگ  - قنات مستقل  - استخر 

سیمانی   فی: 299 میلیون     09105007578 

سمسـاری مرتضـی  
خرید و فروش

 لوازم منزل و اداری 
با باالترین قیمت 

    09159632924- امیرآبادیزاده

نقاشی  ساختمان
انواع رنگ های روغنی ، پالستیک 

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

  09156633230- برگی

*  افزودنی های بتن، ضد یخ و زودگیر کننده بتن و مالت در هوای سرد، 
اسپیسر های پالستیکی ، چسب بتن، ترمیم کننده بتن و ... 

 *  گروت،چسب کاشی، سرامیک و سنگ،  نوارهای واتر استاپ ، ورق های ژئو ممبران، روغن قالب  و ...
  * مشاوره جهت بازسازی و آب بندی مخازن آب، کانال های انتقال آب و استخرهای ذخیره آب ، 
 آب بند کننده های بتن، بتن های الیافی و پر مقاومت، ژل میکرو سیلیس، هواسازهای بتن و ...

* گل میخ گام جهت سقف عرشه فوالد ی )با کیفیت ترین گل میخ در ایران(
* انواع قالب های فلزی و متعلقات ، پله های 
ایمنی کارگاهی جهت جلوگیری از حوادث و 

مصالح نوین در صنعت ساختمان

 کلینیک تخصصـی ساختمـانی نصـر 

بیرجند، صیاد شیرازی، واحد 89، طبقه همکف 09151613670- 09034090411

نقد  - اقساط 
مشاور پروژه های بتنی و طرح اختالط و ...

کلیه محصوالت دارای نشان استاندارد بوده
 و در پروژه های عمرانی استان مورد آزمایش 

و تایید قرار گرفته است
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صعود سعید مالیی به جمع 10 جودوکار برتر جهان

نقره  مدال های  کسب  از  پس  ایران  المپیکی  جودوکار  ایسنا- 
برترین  دهم  رده  به  گرجستان  گرندپری  برنز  و  باکو  گرنداسلم 
برترین  رده بندی  جدیدترین  در  کرد.  صعود  جهان  جودوکاران 
جودوکاران جهان، سعید مالیی جودوکار وزن منهای 81 کیلوگرم 
ایران و یکی از نمایندگان ایران در المپیک 2016 ریو در رده دهم 
برترین های جهان جای گرفت.جواد محجوب دیگر نماینده المپیکی 
ایران نیز در وزن منهای 100 کیلوگرم در جایگاه 33 جهان قرار 
گرفت.همچنین علیرضا خجسته که به دلیل احتمال رویارویی با 
نماینده رژیم صهیونیستی نتوانست راهی المپیک ریو شود، در وزن 

منهای 66 کیلوگرم در رده 40 برترین های دنیا قرار گرفت.

نام 4 ورزشکار پارالمپیکی ایران وارد کتاب گینس شد

ایسنا- در کتاب رکوردها نام چهار ورزشکار و یک تیم ایرانی به 
عنوان رکوردداران به ثبت رسیده است.- سیامند رحمان و مجید 
فرزین وزنه برداران پارالمپیکی ایران هستند که نامشان در کتاب 
رکوردها به ثبت رسیده است.  زهرا نعمتی، بانوی کماندار ایران در 
تاریخ 30 مه سال 2010 در مسابقاتی که در جمهوری چک برگزار 
شد در ماده ریکرو موفق به کسب 622 امتیاز شد و در پارالمپیک 
لندن با 613 امتیاز به عنوان قهرمانی آن مسابقات رسید.- مرتضی 
مهرزاد با بلندی قامت 2 متر و 46 سانتیمتر به عنوان بلندقدترین 

ورزشکار تاریخ بازی های پارالمپیک در ریو 2016 حضور داشت.
- تیم والیبال نشسته مردان ایران هم به عنوان برترین تیم والیبال 
نشسته تمام ادوار پارالمپیک است که در سال های 1۹88، 1۹۹2، 

1۹۹6، 2000، 2008 و 2016 موفق به قهرمانی شده است.

راهی برای بازگشت رضاییان نیست

که  کرد  تاکید  پرسپولیس  باشگاه  عمومی  روابط  مدیر  مهر- 
باتوجه به نظر برانکو ایوانکوویچ دیگر راهی برای بازگشت رامین 
رضاییان نیست.پندار خمارلو درباره رامین رضاییان گفت: رامین 
رضاییان به خاطر مسائلی که در اردوی پیش از بازی با الوحده 
امارات در دوبی پیش آمد از سوی برانکو در اختیار باشگاه قرار 
گرفت. در این مدت که نزدیک به یک ماه می شود، رضاییان در 
تمرینات حضور نداشت. هم باشگاه با برانکو صحبت کرد و هم 
بعضی از هواداران درخواست داشتند در این ارتباط تجدیدنظر 
شود ولی نظر سرمربی  این بود که بازیکنان فعلی پرسپولیس، 
پاسخگوی نیاز تیم هستند.وی افزود: برانکو به دالیلی که  مورد 
ندارد.  رضاییان  به  نیازی  که  گفت  شد  واقع  هم  باشگاه  قبول 
آقای طاهری هم عنوان کرد رضاییان می تواند تیم جدیدش را 
انتخاب کند و به خاطر اینکه او با باشگاه قرارداد دارد، بحث های 

بعدی بین دو باشگاه صورت خواهد گرفت.

رابطه تیروئید و تصلب شرایین

بار  اولین  برای  ایسنا-متخصصان 
از هورمون  باالیی  دریافتند وجود سطح 
افراد میانسال و مسن  تیروئید در بدن 
می تواند با افزایش خطر تصلب شرایین 
شرایین  تصلب  باشد.  مرتبط  آنان  در 
سکته  و  قلبی  حمله های  اصلی  عامل 
افراد است.افراد میانسالی که  مغزی در 

تیروئید  هورمون  از  باالتری  سطح  از 
در  برخوردارند  آزاد  تیروکسین  نام  به 
شرایین  تصلب  به  ابتال  فزاینده  معرض 
بررسی  می دهد  نشان  هستند.یافته ها 
افرادی  تشخیص  در  تیروئید  هورمون 
عارضه  این  به  ابتال  معرض  در  که 

است. هستند کمک کننده 

سه توصیه به افرادی 
که با سحرخیزی مشکل دارند

جام جم- برای خیلی از افرادی که مجبورند 
صبح زود از خواب برخیزند خوشایندتر آن 
کنند،  خاموش  را  ساعت  زنگ  که  است 
غلتی در رختخواب بزنند و دوباره به خواب 
راه حل  سه  افراد  این  به  کارشناسان  روند. 
زیر  شرح  به  که  کرده اند  پیشنهاد  عملی 

شدن:  بیدار  همپای  یک  یافتن  است:1. 
دوستانتان قرار ساعت مشخصی برای بیدار 
شدن بگذارید و بالفاصله بعد از برخاستن از 

خواب با تبادل پیامی به هم اطالع دهید
 2. تعیین وقت قرارها در صبح زود

 3. هر روز یک دقیقه زودتر از روز پیش
 از خواب بیدار شوید

فصل »توت سفید« را از دست ندهید

باشگاه خبرنگاران - توت نقش موثری در 
سلول های  نابودی  سرطان،  از  پیشگیری 

سرطانی و افزایش طول عمر ایفا می کند.
خواص توت سفید:توت سفید سرشار 
و  چربی  مواد  تانن،  معدنی،  امالح  از 
جوشانده  است.   C و   A ویتامین های 
تازه  و  جوان  شاخه های  خشک،  پوست 

دارد. ملینی  خاصیت  میوه،  این  درخت 
توت  در  موجود  غذایی  مواد  برای جذب 
سفید افراد باید صبح ناشتا یا عصر یعنی 
زمانی که معده خالی است، آن را مصرف 
دوست  تازه(  و  )خشک  توت  کنند.میوه 
عصاره  می شود.  محسوب  و طحال  کبد 

برگ توت یک ضد  سم قوی است.

چگونه متوجه لخته خون در بدن شویم

ایسنا-لخته شدن یک فرآیند ضروری است 
که برای از دست ندادن بیش از حد خون 
ایجاد می شود، اما زمانی که یک لخته در 

داخل یک رگ باشد، بسیار مضر است.
وجود  که  نشانه هایی  از  برخی  ذیل  در 
می کند،  را مشخص  بدن  در  لخته خون 
تغییر  پوست:  رنگ  تغییر  است:  آمده 

شدید،  کبودی  مانند  پوست  در  رنگ 
احتماال ناشی از لخته خون است. درد بازو 
می تواند  هم  ورم  و  :درد  ورم  و  پا  درد  یا 
باشد.  بدن  در  خون  لخته  نشانه های  از 
مشکل در تنفس:وجود لخته خون در ریه، 
اکسیژن رسانی را مشکل می کند و منجر 

به تنگی نفس می شود. 

تشخیص  صورت  در  روده  سرطان  مهر- 
و  بوده  معالجه  و  درمان  قابل  زودهنگام 
کولونوسکوپی بهترین شیوه تشخیص این 
بیماری است.آزمایش منظم کولونوسکوپی 
سرطان  از  ناشی  مرگ  ریسک  تواند  می 
دهد.حتی  کاهش  درصد   ۹0 تا  را  روده 
بدون  افراد  کنند  می  توصیه  متخصصان 

روده  سرطان  پزشکی  یا  خانوادگی  سابقه 
هم به طور منظم آزمایش کولونوسکوپی را 
انجام دهند. سرطان می تواند بدون عالمت 
ظهور  عالیم  یکباره  به  و  کرده  پیشرفت 
کنند که در این حالت سرطان می تواند 
بسیار پیشرفته باشد و احتمال درمان آن 
کمتر خواهد بود. احتمال ابتال به سرطان 

روده در بین زنان و مردان یکسان است و 
عدم  معنای  به  پرخطر  عالیم  وجود  عدم 
بود.بهترین  نخواهد  بیماری  این  به  ابتال 
سیاه  افراد  در  کولونوسکوپی  سن  شروع 
سایرین ۵0 سال  برای  و  سال  پوست 4۵ 
است که بهتر است هر 10 سال تکرار شود.

این  به  ابتال  کاهش  برای  متخصصان 

نمایند:  می  ارائه  را  های  توصیه  بیماری 
وزن  حفظ  منظم؛  غربالگری  و  آزمایش 
غذایی  رژیم  داشتن  منظم؛  ورزش  سالم؛ 
پرهیز  سبزیجات؛  و  میوه  از  مملو  سالم 
استعمال  الکلی؛ عدم  از مصرف مشروبات 
شده  توصیه  میزان  مصرف  و  دخانیات؛ 

کلسیم از طریق غذاهای روزانه.

کولونوسکوپی بهترین شیوه تشخیص سرطان روده

سالم ترین سبزیجات بهاری

داشتن رژیم غنی از میوه  ها و سبزیجات 
به عنوان بخشی از یک برنامه غذایی سالم 
می  تواند خطر سکته مغزی، بیماری های 
قلبی عروقی، دیابت نوع 2، برخی سرطان 
و  کولون  معده،  دهان،  سرطان  مانند  ها 
رکتوم، سنگ های کلیوی و کاهش توده 
استخوانی را کاهش دهد. 10 نوع از سالم 

به  بهار  فصل  در  که  سبزیجاتی  ترین 
راحتی به آنها دسترسی دارید، از این قرار 

است: خانواده پیاز: پیاز ضد انعقاد است.
 ذرت،  نخود فرنگی کلم پیچ، کلم بروکلی، 
فلفل دلمه ای قرمز ،اسفناج، جوانه یونجه، 
از سبزیجات مفید   کلم بروکسل، چغندر 

و در دسترس فصل بهار می باشند.

یک کشته و پنج مجروح در تصادف خونین جاده بیرجند- قاین

ایسنا- رئیس پلیس راه خراسان جنوبی از کشته و مجروح شدن شش نفر بر اثر برخورد یک 
داد. خبر  روم  راهی  سه  حوالی  قاین   28 کیلومتر  در  وانت  پیکان  با   ۹0 ال  سواری  دستگاه 

سرهنگ حسین رضایی گفت: در این حادثه که در ساعت ساعت 1۵ و 2۹ دقیقه عصر دوروز 
گذشته رخ داد یک دستگاه خودروی ال ۹0 با چهار سرنشین که از قاین به بیرجند در حرکت 
بوده با یک دستگاه خودروی پیکان وانت با دو سرنشین که در مسیر مخالف در حرکت بوده 
برخورد کرده است که در این حادثه راننده پیکان وانت به علت جراحات وارده در دم فوت 
ادامه داد: راننده و سرنشینان خودروی ال ۹0 و  کرده است.رئیس پلیس راه خراسان جنوبی 
اعزام شدند.رضایی  بیمارستان  به  اورژانس  عوامل  توسط  و  پیکان مصدوم  سرنشین خودروی 
به  و  کرد  اعالم  چپ  به  تجاوز  علت  به   ۹0 ال  راننده  جانب  از  بی احتیاطی  را  تصادف  علت 

رانندگان توصیه کرد با سرعت مطمئنه در جاده ها تردد کنند.

زلزله ای به بزرگی 4.7 ریشتر شوسف را لرزاند

ایسنا- مدیرکل مدیریت بحران استانداری خراسان جنوبی گفت: شوسف روز گذشته یازده 
بار با 3.4 دهم ریشتر لرزید.سیدابوالحسن میرجلیلی ادامه داد: آخرین زلزله شوسف ساعت 
با 3.4 دهم ریشتر لرزید که خوشبختانه مشکلی نداشته است. 10:3۵ دقیقه روز گذشته 
مدیرکل مدیریت بحران استانداری خراسان جنوبی افزود: نخستین زمین لرزه شوسف ساعت 
بیشترین شدت  کرد:  تصریح  است.میرجلیلی  افتاده  اتفاق  گذشته  روز  بامداد  دقیقه   2:4۹
زمین لرزه شوسف تاکنون 4.7 و 3.4 دهم ریشتر بوده و مابقی زمین لرزه ها بین یک تا 3 
ریشتر بوده است.وی اظهارکرد: در حال حاضر تمام نیروهای امدادی و عملیاتی نهبندان در 
حالت آماده باش هستند تا در صورت بروز هرگونه اتفاق اقدامات الزم را انجام دهند. مکان 
دقیق این زمین لرزه 18 کیلومتری شوسف، 26 کیلومتری نهبندان، 68 کیلومتری درح و در 

عمق 7 کیلومتری زمین بوده است و خوشبختانه هیچ خسارت جانی و مالی نداشته است.

صاعقه جان نوجوان 15 ساله 
را در سربیشه گرفت

ایسنا- دو شب گذشته نوجوان سربیشه 
را  خود  جان  صاعقه  برخورد  اثر  بر  ای 
دقیقه   1۵ و   21 ساعت  داد.  دست  از 
ای  سربیشه  نوجوان  گذشته  شب  دو 
از  را  خود  جان  صاعقه  برخورد  اثر  بر 
همراه  به  باخته  جان  داد.نوجوان  دست 
گله گوسفندان در بیابان به سر می برده 
است که در مسیر بازگشت بر اثر برخورد 

صاعقه فوت کرده است.
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کانال خبریcinemaferdosi @تلگرام
آدرس: میدان امام    تلفن: 32222134

Cinemaferdosi_Birjand اینستاگرام

خوب، بد، جلف گشـــت ارشـــاد

داخل و خارج شهرهمراه: 1120 561  0915   خراشادی

کاهش سرویس های بار با یک سرویس ایسوزو

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت دومحمل بار و اثاثیه منزل    با ایسوزو چادردار و کارگر ماهر 

نظر به اینکه در پرونده کالسه  1107/۹۵ اجرایی یک دستگاه خودروی پراید هاچ بک به شماره پالک 711 ق 
18-۵2 دودی رنگ مدل 137۵ به مبلغ ۵۵/000/000 ریال کارشناسی شده در قبال بدهی آقای یعقوب شیخ حسنی به مبلغ 
۵1/638/800 ریال در حق آقای محمد امینی نسب و مبلغ 2/۵72/440 ریال حق االجرا در حق دولت از طریق مزایده روز 
سه شنبه تاریخ ۹6/1/2۹ از ساعت ۹ الی 10 صبح در دفتر اجرای احکام مجتمع شورای حل اختالف بیرجند به فروش برسد 
که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به شخصی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد. 10 درصد 
مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن 
معامله اقدام نماید در غیر این صورت 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. لذا متقاضیان در صورت 
تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا واقع در خیابان طالقانی - بین طالقانی 14 و 16 مجتمع شوراهای 
حل اختالف بیرجند مراجعه و از مورد مزایده بازدید به عمل آورند. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود. ضمنا آگهی 

مزایده از وب سایت دادگستری به آدرس www.dadkj.ir قابل مشاهده می باشد. 

منفرد - مدیر اجرای احکام مجتمع شوراهای حل اختالف  بیرجند
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بازدید 600 هزار نفر از جاذبه های 

فردوس؛ رشد 28 درصد اقامت مسافران

صنایع  فرهنگی؛  میراث  اداره  غالمی-سرپرست 
 600 بازدید  از  از  فردوس  گردشگری  و  دستی 
هزار نفر از جاذبه های کردشگری و تاریخی این 

شهرستان در ایام نوروز خبر داد.کرم پور اظهارکرد: از 
26 اسفند سال گذشته تا پایان روز 13 فروردین 328 
هزار و 316 مسافر در فردوس اقامت داشته اند.وی 
بیان کرد: اقامت مسافران و گردشگران در فردوس 
نسبت به مدت مشابه سال قبل 28 درصد رشد را 
مجموعه  در  اسکان  داد:  ادامه  می دهد.وی  نشان 
های اقامتی شامل هتل، مهمانپذیرها، کمپ های 
موقت در پارک ها و مجموعه های مذهبی، مدارس، 
مجموعه آبگرم معدنی فردوس، اقامتگاه بومگردی 
و... بوده است.وی از بازدید 600 هزار نفر از جاذبه 
های تاریخی و گردشگری شهرستان در ایام نوروز 
96 خبر داد و گفت: 491 هزار و 525 نفر بازدید از سه 
جاذبه اصلی و شاخص شهرستان انجام شده است. 

بزرگترین موزره خصوصی ایران
 در بشرویه

دادرس مقدم-مسئول موزه خصوصی بشرویه از 
نوروزی  ایام  از  2 هزار گردشگر در  بازدید بیش 
بشرویه  در  ایران  خصوصی  موزه  بزرگترین  از 
خصوصی  موزه  مسئول  مقدم  خبرداد.اسدی 
بشرویه گفت: در ایام نوروز تعداد 2 هزار و 138 
گردشگر از موزه خصوصی بشرویه بازدید کردند.
وی گفت: موزه خصوصی بشرویه در خانه قدیمی 
مالعبدا... بشرویه با قدمتی 500 ساله می باشد.

ثبت زمین لرزه به بزرگی 3.3ریشتر
 در طبس

  ایرنا- سایت مرکز لرزه نگاری کشوری موسسه 
ژئو فیزیک دانشگاه تهران، زمین لرزه ای به بزرگی 
3.3درجه در مقیاس امواج درونی زمین )ریشتر( در 
ثانیه امروز طبس  ساعت 16و 59دقیقه و هشت 
از  گزارشی  تاکنون  لرزاند.  را  جنوبی  خراسان  در 

خسارت این زمین لرزه دریافت نشده است.

دو سهمیه حج تمتع، دیه عربستان به 
خانواده شهدای منا

زائران  دیه  پرداخت  اعالم خبر  پی  در  حسینی- 
عربستان  توسط  زودی  به  الحرام  مسجد  و  منا 
به نقل از قاضی عسکر رئیس نماینده ولي فقیه 
سازمان  رئیس  نوفرستی  با  وزیارت،  امورحج  در 
بیان  با  وی  کردیم.  گفتگو  استان  زیارت  و  حج 

موضوع  این  اجرایی  دستورالعمل  هنوز  که  این 
برای استان نیامده است عنوان کرد: قرار بر این 
بوده که عربستان در موضوع مسجدالحرام، دیه 
البته هنوز  پرداخت کند که  به صورت قطعی  را 
هیچ مبلغی به خانواده شهید مسجدالحرام استان 
پرداخت نشده است. نوفرستی درباره دیه شهدای 
منا بیان کرد: مقرر شده است که به هر خانواده 
داده  تمتع  دو سهمیه حج   96 در حج  دیده  داغ 
شود. وی افزود: در همین راستا اعالم کرده ایم 
مراجعه  معرفی  برای  شهدا  این  وراث  از  نفر  دو 
همچنین  زیارت  و  حج  سازمان  رئیس  نمایند. 
افزایش 40 درصدی کاروان های حج  تمتع  از 
امسال خبر داد و اضافه کرد: تا 20 فروردین ثبت 
نام شروع خواهد شد و افراد واجد شرایط تا 31 

تیر سال 85 برای ثبت نام اعالم آمادگی کنند.
)Ava.news13@gmail.com(

جوابیه آب منطقه ای استان

مطلب  درج  به  جنوبی  خراسان  آوای  روزنامه   
سرایان« سرند  در  زمین  کیلومتری   4 »شکاف 
مالک ما حوزه آب ریز است نه تقسیمات جغرافیایی
مالیی- در پی درج مطلب »شکاف 4 کیلومتری 
زمین در سرند سرایان« در تاریخ 96/1/15 صفحه 
از  آوای خراسان جنوبی، ضمن تشکر  روزنامه   7
به  فردوس،  شهرستان  عزیز  مردم  های  نظرات 
دوری  روزنامه  این  سیاست  رساند  می  استحضار 
از درج هرگونه مطالبی است که منجر به تشویش 
توجه  با  مذکور  .این مطلب  گردد  اذهان عمومی 
به منبع موثق پرتال روابط عمومی آب منطقه ای 
استان درج شده، ضمنا طی پیگیری های خبرنگار 
سروری  مهندس  جنوبی،  خراسان  آوای  روزنامه 
معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه 
ای استان در این باره عنوان کرده که مالک و معیار 
سنجش ما تقسیمات جغرافیایی نیست بلکه حوزه 
های آب ریز می باشد و» روستای سرند در حوزه 
این  دارد همچنین  قرار  ریز دشت سرایان «  آب 
حوزه آب ریز و دشت سرایان ، بخشی از شهرستان 
فردوس را هم در برمی گیرد که دشت مختاران 
بوده که جزء حوزه  موارد  این  از  دیگر  مثالی  نیز 
استحفاظی 4 شهرستان دیگر هم می باشد. شایان 
تایید شورای اسالمی شهرستان  ذکر است طبق 
فردوس در تقسیمات جغرافیایی »روستای سرند« 

جزء بخش مرکزی این شهرستان می باشد.

جذب 633 میلیاردتومان 
در حوزه عمران کشاورزی

مالیی- رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان عنوان 
کرد: تالش  همکارانم در جهادکشاورزی باعث شده 
است که درآمد روستائیان و کشاورزان از هزینه هایشان 
حوزه  در  افزود:  ولی پورمطلق  شود.هاشم  بیشتر 
از  استانی بیش  اعتبارات عمرانی در سطح ملی و 
 533 ، تسهیالتی  اعتبارات  و  تومان  میلیارد   100
میلیارد تومان اعتبار جذب کرده است.وی به اجرای 
موفقیت آمیز سیستم های آبیاری تحت فشار ، نحوه 
توزیع میوه شب عید، خودکفایی گندم و خرید تضمینی 
محصوالت کشاورزی در استان اشاره کرد و گفت: 
مدیریت صحیح و برنامه ریزی در زمان مناسب عامل 
موفقیت است.وی بیان کرد: در کشور مرغ تنظیم بازار 
تا15فروردین توزیع می شد که ما به صالح دید در 
استان تا پایان فروردین این را طرح را ادامه می دهیم.

مصرف حدود 1.4 میلیارد مترمکعب 
گازطبیعي ، سال گذشته در استان

دادرس مقدم- مدیرعامل شرکت گاز استان گفت: 
سال گذشته در مجموع یک میلیارد و سیصد و چهل 
و هفت میلیون متر مکعب گاز طبیعی در بخش های 
مختلف استان، به مصرف رسیده است.دشتي اظهار 
کرد : سال 95 بیشترین میزان مصرف گاز روزانه 6 
میلیون مترمکعب مربوط به اوج مصرف در روزهای 
سرد زمستان و کمترین میزان مصرف 1.5میلیون 
مترمکعب بوده است.وی با اشاره به سهم 60 درصدی 
مصرف گاز طبیعی در بخش نیروگاهی نسبت به 
گذشته،افزود:بخش  سال  در  استان  کل  مصرف 
نیروگاهی استان در این مدت با مصرف 815 میلیون  
متر مکعب بیشترین مصرف گاز طبیعی استان را به 
خود اختصاص داده و پس از آن بخش هاي خانگي 
، تجاري و عمومي با مصرف بالغ بر 360 میلیون متر 
مکعب 28 درصد میزان مصرف گاز در سال 95 را به 
خود اختصاص داده است همچنین در بخش هاي 
صنعتي ، سیمان و حمل و نقل نیز در مجموع 12 

درصد گاز طبیعي در استان مصرف شده است .

انجام بیش از 3 میلیون بازدید
 از جاذبه های خراسان جنوبی

دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  غالمی-مدیرکل 
و گردشگری خراسان جنوبی از انجام سه میلیون 
و 375 هزار و 933بازدید از جاذبه های استان  در 
نوروز96 خبر داد و گفت: این میزان بازدید نسبت 
نوروز سال گذشته 22درصد رشد داشته است. به 

عنوان  با  امسال  نوروز  شعار  به  اشاره  با  رمضانی 
حقوق  رویکرد  با  متفاوت«  خدمات   ،96 »نوروز 
شهروندی گفت: تالش کردیم امسال در راستای 
تحقق این شعار برنامه های متفاوت، شاد و بانشاط 
در استان اجرا کنیم. وی با اذعان به اینکه استان 
کلکسیونی از آثار تاریخی است، گفت: دو هزار اثر 
تاریخی در این استان شناسایی شده که بیش از 800 

اثر در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است.

بیش از 12 زلزله در شوسف 

کاری - مسئول شبکه زلزله نگاری بیرجند  در گفتگو 
با خبرنگار آوا بیان کرد:  از شب گذشته تا کنون 12 
بار شهر شوسف شهرستان نهبندان لرزیده که آخرین 
زمین لرزه به بزرگی 4.4 ریشتر بوده است.هاشمی با 
بیان اینکه اولین زمین لرزه ثبت شده در این مدت 
مربوط به 2 و 49 دقیقه بود، بیان کرد: بزرگترین زلزله 
ثبت شده در این مدت در ساعت 4 و 42 دقیقه به  
بزرگی 4.7 ریشتر بوده است.مدیرکل مدیریت بحران 
استانداری خراسان جنوبی عنوان کرد : خوشبختانه تا 
این لحظه این زلزله هیچ گونه خسارت جانی و مالی 
در پی نداشته است اما با توجه به احتمال وقوع پس 
لرزه های دیگر تا 48 ساعت آینده نیروهای امدادی و 

عملیاتی در حالت آماده باش هستند.سید ابوالحسن 
میرجلیلی درباره زلزله شهر شوسف نهبندان بیان کرد: 
زلزله اصلی به مقیاس 7/4 ریشتر بوده استنیروهای 
امدادی و عملیاتی بالفاصله بعد از زلزله اصلی به 
منطقه حادثه اعزام شدند.وی اضافه کرد: تجربه نشان 
داده هر 10 سال یک بار در خراسان جنوبی شاهد 
زلزله هایی با مقیاس باالی 6 ریشتر هستیم پس به 
طور قطع آمادگی، اطالع رسانی و آموزش برای مقابله 

با این بحران از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

توجه ویژه به تحقق منویات مقام معظم 
رهبری در زمینه ی اشتغال و تولید

نهاد  رئیس  تابعی  االسالم  مقدم-حجت  دادرس 
نمایندگی در دانشگاههای آزاد اسالمی استان در 
مراسم دیدار آغازین همکاران این دانشگاه ضرورت 
توجه ویژه به تحقق منویات مقام معظم رهبری در 
زمینه ی اقتصاد مقاومتی اشتغال و تولید را مورد 
تاکید قرار داد و گفت دانشگاهیان می توانند در این 
 زمینه نقش بسیار تاثیر گذاری داشته باشند وی گفت:
سخنرانی بسیار جامع رهبری در حرم مطهر رضوی 
همه ی مسئوالن باید بیانات ایشان را در آغاز سال 

نو را نصب العین قرار دهند.

برگزاری مراسم تودیع و معارفه مدیر کل دفتر شهری و شوراهاي استانداري

دادرس مقدم-مراسم تودیع و معارفه مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهاي استانداري با حضور جمعی از مسئوالن استان و مدیران ذي ربط استاني در سالن 
جلسات حوزه معاونت هماهنگي امور عمراني برگزار شد. فرهادي در این جلسه نیز ضمن تشکر و قدرداني از فعالیتهاي شهابي در دوره خدمت خود، ابراز امیدواري 

کرد با توجه به سوابق ارزنده »داداشي« ، عالوه بر استمرار خدمات قبلي ، شاهد بهبود روز افزون و تحولي نو در عرصه مدیریت شهري در این منطقه باشیم.

رشد 30 درصدی مسافران هوایی نوروز
مدیرکل فرودگاه های استان خبر داد: 

جنوبی  خراسان  فرودگاه های  کاری-مدیر 
گفت: آمار مسافران نوروزی از طریق خطوط 

هوایی خراسان جنوبی 30 درصد رشد داشت.
هادی سالمی اظهار کرد: از 25 اسفند ماه سال 

گذشته تا پایان سیزدهم فروردین امسال 78 
پرواز در فرودگاه های استان انجام شده است.

 3 تعداد  ورودی  پرواز   39 در  افزود  وی 
پرواز خروجی  در 39  و  و 885 مسافر  هزار 
تعداد  مجموع  در  و  مسافر   786 و  هزار   3
فرودگاه های  از  مسافر  نفر   671 و  هزار   7
کردند. تردد  شده  یاد  مدت  در  استان  این 

تعداد  گفت:  استان  فرودگاه های  مدیرکل 
تعداد  عالوه  به  و  استان  این  پروازهای 
مسافران ورودی و خروجی به استان نسبت به 

سال گذشته افزایش چشمگیری داشته است.
پروازهای  افزایش  مورد  در  سالمی 
 22 در  گفت:  استان  فرودگاه های 
در  پرواز  یک  گذشته  سال  ماه  بهمن 
فروردین   6 از  همچنین  و  جمعه  روز 
به  پنجشنبه  روز  پرواز  یک  امسال  ماه 
است. شده  افزوده  فرودگاه  این  پروازهای 

شرکت های  تمامی  با  اینکه  بابیان  وی 
مذاکره  حال  در  کشور  فعال  هواپیمایی 
پرتردد  مسیرهای  در  پروازها  افزایش  برای 

و مورد درخواست هم  استانی ها هستیم بیان 
شرکت  جدید  ناوگان  از  خواهی  سهم  کرد: 
صورت  ایران  اسالمی  جمهوری  هواپیمایی 
نامه ای  گذشته  سال  انتهای  در  و  پذیرفته 
همچنین  و  راه  وزیر  به  استاندار  طرف  از 
مدیرعامل شرکت هواپیمایی ایران ایر ارسال 
شده است و امیدواریم بتوانیم از هواپیماهای 
در  بیس  عنوان  به  را  فروند  یک  ورودی 
کنیم. مستقر  بیرجند  بین المللی  فرودگاه 
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شهرستان  کشاورزی  جهاد  حسینی-مدیر 
این که  به  اشاره  با  آوا،  با  بیرجند در گفتگو 
ماهی  بچه  محموله  توزیع  جاری  هفته  در 
کشاورزی  جهاد  بدنه  از  ای  یارانه  آبی  گرم 
عنوان  شود،  می  شروع  ها  شهرستان  در 
کرد: توزیع این محموله تا پایان فروردین در 
تمام شهرستان ها انجام خواهد شد. به گفته 
اعتبارات  افزایشی  سیر  به  توجه  با  محمدی 
شهرستان  ای  سرمایه  های  دارایی  تملک 
بیرجند در بخش آبزی پروری میزان سهمیه 
در  قطعه   21000 از  ای  یارانه  ماهی  بچه 
سال گذشته به 28000 قطعه افزایش یافته 
بچه  محموله  اولین  رهاسازی  از  وی  است. 
تعداد  به  معمولی(  )کپور  آبی  گرم  ماهی 
خصوصی  بخش  توسط  که  قطعه   2500
افزود:  و  داد  خبر  شد  انجام  بجد  دشت  در 
وابستگی  گونه  هیچ  بدون  خصوصی  بخش 

به بدنه دولت این کار را انجام داده است که 
بخشی از آن را به صورت یارانه ای در اختیار 
واحدها قرار می دهیم. مدیر جهاد کشاورزی 

 84 سال  از  داد:  ادامه  بیرجند  شهرستان 
کشاورزی  جهاد  توسط  ماهی  بچه  توزیع 
اعتبارات گاها  به  با توجه  انجام می شد که 
نمی  انجام  کامل  و  دائمی  به صورت  توزیع 

دوره  پایان  در  که  این  بیان  با  شد.محمدی 
شده،  رهاسازی  ماهی  تعداد  این  پرورش 
آبی  گرم  ماهی  تن   30 حداقل  استحصال 

پیش بینی می گردد اضافه کرد: همچنین با 
توجه به استمرار رهاسازی بچه ماهی توسط 
بخش خصوصی، تولید 20 تنی از این محل 
صورت  به  شده  تامین  میزان  بر  عالوه  نیز 

یارانه ای قابل توجه می باشد.وی از مشوق 
به بخش  بانکی  تسهیالت  ارائه  مانند  هایی 
استخرهای  افزود:  و  گفت  سخن  خصوصی 
دو منظوره می توانند به استناد مجوزی که 
از سازمان جهاد کشاورزی دریافت می کنند 
از خدماتی مانند مرمت، بازسازی، تجهیزات 

و حتی برق رسانی بهره مند شوند.

صدور مجوز برای 29 واحد پرورش 
ماهی شناسایی شده در سال 96

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بیرجند به 7 
واحد سردآبی فعال و 4 واحد در حال ساخت 
واحدهای  کرد:  عنوان  و  اشاره  شهرستان 
پرورشی ماهیان گرم آبی شهرستان 96 مورد 
است که 15 درصد نیاز استان را تامین می 
کند. محمدی با بیان اینکه تاکنون برای 30 
درصد آنان مجوز صادر شده است ادامه داد: 

چه  هر  شود  می  توصیه  ها  واحد  مابقی  به 
برای دریافت مجوز که به صورت  تر  سریع 
شود  می  انجام  مدیریت  این  توسط  رایگان 
از  همچنین  نمایند.وی  اقدام  وقت  اسرع  در 
شناسایی 23 استخر دو منظوره گرم آبی و 6 
استخر سردآبی خبر داد و ابراز امیدواری کرد: 
در سال 96 کار صدور مجوز این واحدها نیز 
کشاورزی  جهاد  شد.مدیر  خواهد  انجام 
شهرستان بیرجند با تاکید بر این که با توجه 
و  تولید  مقاومتی،  اقتصاد   « سال  شعار  به 
اشتغال« با فعال شدن هر واحد حداقل یک 
نفر مشغول به کار خواهد شد عنوان کرد: در 
این شهرستان 16 واحد پرورش ماهی های 
استان  در  را  اول  رتبه  که  بوده  فعال  زینتی 
دارند از طرفی ظرفیت باالی این واحدها در 

تولید اشتغال قابل توجه است. 
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رهاسازی اولین محموله بچه ماهی گرم آبی در بیرجند با حضور موثر بخش خصوصی

مالیی-پیرو اعتراض بعضی از هم استانی ها در 
شهرستان نهنبدان مبنی براینکه تنهاگودزورخانه 
به تشتک کشتی شده  تبدیل  این شهرستان 
است با »احمد حق پناه« مسئول اداره ورزش 
کردیم. گفتگو  نهبندان  شهرستان  جوانان  و 
وی عنوان کرد: این شهرستان دارای سه سالن 
زمین  یک   ، والیبال   ، کاراته  بوکس،  ورزشی 
چمن و یک زورخانه است.«حق پناه« با بیان 
بر300میلیون  بالغ  زورخانه  این گود  در  اینکه 
از  این حال   افزود:با  تومان هزینه شده است 

این زورخانه 5 سال شده کسی استفاده نمی کند 
و برای اینکه سالن های ورزشی ما بهره وری 
بیشتری داشته باشند با »نخودی بادامی« موقتا 

آن گودزورخانه را پر کرده ایم.

راه  سالن/  یک  در  باستانی  و  کشتی 
اندازی سالن ورزشی ویژه بانوان

مسئول اداره ورزش و جوانان شهرستان نهبندان 
با اشاره به اینکه بیشتر کشتی گیران استان از 
این شهرستان هستند ، خاطرنشان کرد: برای 

اینکه بتوان از هر دو ورزش کشتی و باستانی 
استفاده کنیم با یک میدان دار و مرشد زورخانه 
مذاکره کردیم تا دو روز در هفته از این سالن 
به عنوان ورزش باستانی و 5 روز دیگر برای 
کشتی استفاده شود.وی با تاکید براینکه وضع 
معیشتی مردم نهبندان مناسب نیست و جوانان 
نمی توانند از سالن های خصوصی استفاده کنند 
هم  دیگر  اجرایی  های  دستگاه  با  داد:  ادامه 
صحبت کردیم تا سالن هایشان را به صورت 
پناه«  دهند.«حق  قرار  ما  اختیار  در  رایگان 

یادآورشد: با همکاری فرماندار و مدیراداره کل 
ورزش و جوانان به زودی سالن وزرشی ویژه 

بانوان این شهرستان به بهره برداری می رسد.

استفاده از سالن های ورزشی
 به جای تاالر عروسی قدمی

 در ترویج ازدواج آسان 
مسئول اداره ورزش و جوانان شهرستان نهبندان 
از نبود تاالر عروسی و برگزاری جلسه عروسی 
در یکی از سالن های ورزشی این شهرستان 

و   تسهیل  برای  ما  کرد:  عنوان  و  داد  خبر 
ترویج،  ازدواج آسان در شهرستان مقررشد از 
صفر تا100امکانات ازدواج جوانان نهبندانی را 
باکمترین هزینه فراهم کنیم و استفاده از سالن 
از  یکی  هم  عروسی  تاالر  عنوان  به  ورزشی 
همت  با  کرد:  بیان  است.وی  ما  های  برنامه 
برای  تقریب مذاهب جشنواره ورزشی  مجمع 
مرزنشینان  روستای طبسین بین برداران اهل 

سنت و شعیه هم در ایام نوروز برگزار کردیم. 
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احمر  هالل  جمعیت  مدیرعامل   - کاری 
خراسان جنوبی عنوان کرد:  در نورروز امسال  
از 25 اسفند تا کنون 137 حادثه اتفاق افتاد 
اند  بوده  نفر  دیدگان 940  و  مجموع حادثه 
که از این تعداد 328 نفر جاده ای، 457 نفر 
حضوری و 133 نفر دچار سیل و آبگرفتگی 
از 137  اینکه  بیان  با  خامسان  اند.جواد  بوده 
 23 ای،  جاده  حادثه   82 تعداد  مذکور  حادثه 
)سفر  مناسبتی  مورد  یک  حضوری،  حادثه 
رئیس جمهور(،       11 سیل و آبگرفتگی، 
بوده  کوهستان  حادثه   5 و  شهری  مورد   15
نفر   609 قالب  در  تیم   200 افزود:  است 

تمام  و   شدند،  اعزام  دیده  حادثه  مناطق  به 
 106 حوادث  به  شده  اعزام  های  آمبوالنس 
حوادث  مقایسه  در  وی  است.  بوده  دستگاه 
تعداد  کرد:  نشان  خاطر  قبل  سال  با  امسال 
 حوادث عید امسال با سال گذشته برابر است ، 
اما حادثه دیدگان نسبت به سال قبل که یک 
هزار و 296 بوده است، کاهش یافته است. وی 
با اشاره به اینکه 304 نفر در این ایام اسکان 
داده شدند، افزود: مجموع حادثه دیدگان 940 
نفر بوده اند که از این تعداد 328 نفر جاده ای، 
457 نفر حضوری و 133 نفر سیل و آبگرفتگی 
بوده اند.خامسان همچنین درباره پست های 

جمعیت  نوروزی  مسافران  سالمت  و  ایمنی 
هالل احمر خراسان جنوبی ادامه داد:  در این 
روزها 49 هزار و 490 نفر به پست های ایمنی 
کردند. مراجعه  نوروزی  مسافران  سالمت  و 

مدیرعامل جمعیت هالل احمر خراسان جنوبی 

یا بیان اینکه همچنین 2 هزار و 602 نفر به 
ایستگاه سالمت مراجعه کرده اند افزود:  یک 
هزار و 701 نفر به غرفه های دوستدار کودک، 
نموده  مراجعه   نماز  به خیمه های  نفر   973
فروردین   13 در  اینکه  به  اشاره  با  اند.وی 

این  از  داد:  ادامه  است،  افتاده  اتفاق  6حادثه 
تعداد 3 حادثه جاده ای، یک مورد شهری و 
بوده است که در مجموع  2 مورد کوهستان 
9 نفر در این حوادث حادثه دیدند.مدیرعامل 
جمعیت هالل احمر خراسان جنوبی با اشاره 
عملیاتی  تیم   7 فروردین   13 در  اینکه   به 
اعزام شده است افزود: این تیم ها در بند دره 
بیرجند به دلیل شرایط گردشگری، یک تیم 
واکنش سریع نیز مستقر شد  و همچنین در 
این  روزها 23 هزار و 399 نقشه و 15 هزار و 
146 بروشور بین مسافران نوروزی توزیع شد.

)Ava.news12@gmail.com(

سالن های ورزشی نهبندان حکایت یک تیرو دو نشان

137 مورد حادثه و امداد رسانی به 940 نفر در نوروز امسال

قاسمی-سرپرست اداره کل تبلیغات اسالمی 
برای  فضایی  اعتکاف  اینکه  بیان  با  استان 
شبانه   3 خلوت  در  گفت:  است،  خودیابی 
روز افراد خود را پیدا می کنند و می شناسند 
هم  خداشناسی  به  خودشناسی  از  انسان  و 
رضایی  احمد  االسالم  می رسد.حجت 
برگزار  گذشته  روز  که  خبری  نشست  در 
مجموعه ای  اعتکاف  کرد:  تصریح  شد، 
مستحب  و  واجب  عبادات  مهمترین  از 
نماز،  همچون  عبادات  زیباترین  که  است، 
در  اذکار  و  اوراد  قرآن،  دعا،  خواندن  روزه، 
وی  گفتۀ  می شود.به  دیده  اعتکاف  مراسم 
دارند  افراد  که  زیادی  مشغله های  دلیل  به 
نیاز است که زمانی برای خود داشته باشند 
برای  خوبی  فضای  پسندیده  سنت  این  و 
می کند.وی  ایجاد  خودشان  با  افراد  خلوت 
خاطرنشان کرد که اعتکاف نوعی بیمه هم 
می باشد چون افراد از خانه خود به خانه خدا 
خدا  با  شدن  مأنوس  برای  و  می برند  پناه 

معنوی  فضای  این  و  می کنند  بیمه  را  خود 
در تمام جامعه نیز تأثیرگذار است.

اعتکاف توطئۀ توطئه گران را 
خنثی می کند

به  اشاره  با  تبلیغات  کل  اداره  سرپرست 
شدن  خنثی  باعث  اعتکاف  که  موضوع  این 
کرد:  تأکید  می شود،  توطئه گران  توطئۀ 
می کنند  شرکت  مراسم  این  در  که  جوانانی 
تا چندین ماه از گزند فتنه ها در امان هستند 
نفوذ  برای  بیشتری  تالش  فتنه گران  باید  و 
و  گناه  آمرزش  دهند.رضایی  انجام  آنان  در 
معاصی، عاقبت به خیری و ثواب حج عمره 
را از اثرات اعتکاف دانست و عنوان کرد که 
توابع  و  شهرستان  و  شهر   13 در  استان  در 
برگزار خواهد  مراسم  روال گذشته  آن طبق 
 235 حدود  گذشته  سال  در  افزود:  شد.وی 
مسجد پذیرای معتکفین بود و امسال هم با 
توجه به تعطیلی مدارس و دانشگاه ها حدود 

250 مسجد پیش بینی شده است، همچنین 
در سال گذشته 18 هزار و 448 نفر شرکت 
کردند که امسال پیش بینی می شود حدود 20 

هزار نفر معتکف داشته باشیم.

برگزاری حلقه های معرفت
 در مراسم اعتکاف

که  کرد  عنوان  تبلیغات  کل  اداره  سرپرست 
مراسم  این  محتوای  به  بخشیدن  غنا  برای 
عالوه بر کارهای گذشته، حلقه های معرفتی 
از  می شود  سعی  و  شد  خواهد  تشکیل 
سخنرانی ها کاسته شود و حلقه ها بیشتر شود، 
تا هرکس که تمایل به آن فضا داشت در آن 
شرکت کند.رضایی همچنین از مسابقۀ با قرآن 
در زالل اعتکاف خبر داد و گفت: در این طرح 
حدود 40 سوال به معتکفین داده می شود و در 
سطح کشوری به 35 نفر جوایزی اهدا خواهد 
شد.وی بیان کرد که ثبت نام امسال اینترنتی 
می باشد و حدود 35 هزار تومان از افراد گرفته 

تأیید ثبت نام خود حتما به  برای  می شود که 
شروع  روز  در  و  کنند  مراجعه  باید  مساجد 
اعتکاف هم یک ساعت قبل از نماز صبح در 

مسجد حضور داشته باشند.
حدود 95 درصد از معتکفین

 را خانم ها و جوانان دربرمی گیرد
استان هم  اسالمی  تبلیغات  فرهنگی  معاون 
در این جلسه با بیان اینکه حدود 95 درصد 

از معتکفین شامل خانم ها و جوانان می شود، 
به  روحانی   230 حدود  امسال  کرد:  عنوان 
شد.حجت االسالم  خواهند  اعزام  مساجد 

 2 که  کرد  اضافه  سلم آبادی  محمدعلی 
روحانی محوری کشوری به عنوان سخنران 
روحانیون  همچنین  و  شد  خواهند  دعوت 

مطرح استان هم سخنرانی خواهند داشت. 
)Ava.news18@gmail.com(

اعتکاف فضایی برای خودشناسی است
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امام حسین علیه السالم فرمودند:
إنَّ ِشیَعَتنا َمن َسلَمت ُقُلوبُُهم ٍمن کلِّ َغشٍّ َو ِغلٍّ َو َدَغٍل 

بدرستی که شیعیان ما قلبشان از هرناخالصی و حیله و تزویر پاک است.
)فرهنگ سخنان امام حسین ص/ 476(

قنبری: حضور یک یا دو گزینه پوششی
 کنار روحانی مفید است

با  ساالری  مردم  حزب  مرکزی  شورای  عضو 
برای حسن  پوششی  کاندیدای  موضوع  به  اشاره 
روحانی در انتخابات ریاست جمهوری اظهار کرد: 
من معتقدم حضور یک یا دو کاندیدای پوششی در 
کنار آقای روحانی اگر بعدا برای وی مشکلی ایجاد 
نکند و در موقع مناسب کنار برود، مفید خواهد بود. 
درباره  صحبت  البته  افزود:  قنبری  داریوش 
کاندیدای پوششی فعال زود است چراکه باید ببینیم 
یا  شد  خواهد  انتخابات  وارد  نامزد  چند  با  رقیب 

اینکه امکان وحدت در میان آنها نیز وجود دارد.

ایمانی: اختالف در طیف اصالح طلبان 
به مراتب  از اصولگرایان بیشتر است

ناصر ایمانی فعال سیاسی اصولگرا گفت: اختالف 
اصولگرایان  از  مراتب  به  اصالح طلبان  طیف  در 
چون  اما  است،  واقعیت  یک  این  است  بیشتر 
مانند  گزینه ای  به  کردن  تمکین  جز  چاره ای 
روحانی ندارند این اختالف کمتر خودش را نشان 
می دهد. با این وجود آنها هنوز هم بر سر حسن 

روحانی اختالف نظرات بسیاری دارند.

گوشه و کنایه یک اصالح طلب 
به وحدت اصولگرایان

تحرکات  درباره  اصالح طلب  فعال  عبدی  عباس 
از  قبل  ماه  دو  آنها  گفت:  اصولگرایان  انتخاباتی 
انتخابات تازه یک لیست 14 نفره می دهند، حتما 
یک ماه قبل از انتخابات می شود 10 نفره و 10 روز 
قبل هم می شود 7 یا 8 نفره. این که وحدت نیست.

علل حمایت بخشی
 از اصولگرایان از روحانی

جبهه  عضو  رهبر  والمسلمین  االسالم  حجت 
انقالب، در بیان علل حمایت  مردمی نیروهای 
عنوان  به  روحانی  از  راست  جریان  از  بخشی 
ریاست  انتخابات  به  گفت:  اصولگرا  چهره  یک 
جمهوری باید فراتر از دیدگاه های اصالح طلب 
روحانی  نام  نگاه شود، ضمن  اینکه  اصولگرا  و 

هنوز هم در لیست جامعه روحانیت قرار دارد.

صادقی: روحانی قطعا
 پیروز انتخابات است

رئیس دوره ای شورای هماهنگی جبهه اصالحات 
میان  ای  گسترده  ریزی  برنامه  اینکه  بیان  با 
اصولگرایان معتدل و اصالح طلبان برای برگزاری 
گرفته  ریاست جمهوری صورت  پرشور  انتخابات 
است، گفت: قطعا آقای روحانی به عنوان دوازدهمین 
انتخاب خواهد شد.  ایران     مزار سلطان محمد و سلطان ابراهیم شهر تاریخی تون فردوس              عکس : ایرناعکس روز رئیس جمهور اسالمی 

اندیشکده آمریکایی : راهبردهای 
سخت و نرم ایران هوشمندانه است

اندیشکده آمریکایی نوشت: راهبردهای سخت و 
نرم ایران هوشمندانه و عمقی اند و مواجهه با این 
کشور مشکل است. به گزارش فارس، اندیشکده 
»امریکن اینتر پرایز« در تحلیلی پیرامون قدرت 
در  وجهی  چند  رویکرد  ایران  نوشت:  ایران  نرم 
قبال قدرت نرم دارد که شامل راهبردهای چند 
منظوره و ترکیبی از موارد مختلف برای حصول 
در  است.  نتیجه  باالترین  به  رسیدن  و  موفقیت 
قدرت  با  مواجهه  تنها  است:  آمده  مطلب  این 
بلکه راهبردهای نرم  ایران کافی نیست،  سخت 
جمهوری اسالمی هوشمندانه و عمقی هستند و 

متاسفانه اغلب بدون پاسخ باقی مانده اند

درخواست سایت کنگره 
برای افزایش فشار بر ایران

هیل، پایگاه خبری کنگره آمریکا خواستار مقابله 
شده  منطقه  در  ایران  نفوذ  و  قدرت  گسترش  با 
که مخالف منافع آمریکاست. هیل نوشت: تهران 
منطقه  در  خود  بار  زیان  رفتار  پاسخگوی  باید 
باشد و آمریکا باید به ایران فشار بیاورد. در ادامه 
سپاه  باید  آمریکا  دولت  است:  آمده  گزارش  این 
پاسداران را در لیست سازمان های تروریستی قرار 
دهد. به نوشته هیل، افزایش فشار بر ایران، مسیر 

صحیحی است که آمریکا باید در آن گام بردارد.

امیر نامی: تهدیدات دریایی ترامپ 
مقتضای زمان تبلیغات انتخاباتی اش بود

اینکه  بیان  با  نامی  امیر 
ترامپ  دریایی  تهدیدات 
زمان  در  ایران  علیه 
ریاست  انتخابات  تبلیغات 
ناشی  آمریکا  جمهوری 
و  خاص  ایام  همان  از 

با  بود، خاطرنشان کرد:  تبلیغات  اقتضائات دوره 
توجه به مدت زمان اندک باقی مانده تا انتخابات 
هدف  که  نیست  بعید  ایران،  جمهوری  ریاست 
شیطنت های اخیر آمریکایی ها در خلیج فارس، 
به نوعی تاثیرگذاری بر این انتخابات باشد. امیر 
اینکه  بیان  با  ایران  اسالمی  جمهوری  ارتش 
که  اند  کرده  درک  را  موضوع  این  ها  آمریکایی 
حضور ایران در هر نقطه ای از جهان حضوری 
زمانی  کرد:  تصریح  است،  امنیت  ایجاد  با  توام 
تا  کردند  می  کار  سال   15 تا   10 ها  آمریکایی 
به جایی برسند که بتوانند همزمان در 2 نقطه 
از جهان وارد جنگ شوند در حالی که نیروهای 
اند که  به گونه ای عمل کرده  امروز  ما  مسلح 
 3 در  نظامی  عملیات  انجام  و  دفاع  توانمندی 
نقطه از جهان به صورت همزمان را دارا هستند. 
آمریکایی  های  دسیسه  ایران  ملت  گفت:  وی 
بدانید  یقین  و  کرده  تجربه  بارها  و  بارها  را  ها 
که این ملت فریب دسیسه ها را نخواهد خورد.

سپاه و بسیج نباید در انتخابات هزینه هیچ جناحی شوند

غالمحسین غیب پرور رئیس سازمان بسیج مستضعفین 
با بیان اینکه سپاه و بسیج نباید در انتخابات هزینه هیچ 
جناحی شوند، گفت: حیات و پیشرفت انقالب اسالمی 
آحاد  و  مردم  در  گری  مطالبه  روحیه  ایجاد  به  منوط 
جامعه است و اقشار بسیج باید همکار و مددکار دولت 
باشند. وی ادامه داد: الزمه اعتالی بسیج توجه به اثر بخشی برنامه ها است، 
برنامه ای که اثرات مثبت آن را در میان جوانان و آحاد جامعه مشاهده کنیم.

توصیه های انتخاباتی ضرغامی به هوادارانش
رعایت  به  را  خود  هواداران  ضرغامی  ا...  سیدعزت 
دعوت  اغراق  و  غلو  از  پرهیز  و  سیاسی  اخالق 
کوتاهی  یادداشت  در  وی  الف،  گزارش  به   کرد. 
می نویسد: خاضعانه می خواهم از غلو و اغراق در بیان 
ویژگی های فردی و مدیریتی اینجانب پرهیز کرده و 
اینجانب  تبلیغ  از  انقالب )جمنا(  نیروهای  تا اظهارنظر نهایی جبهه مردمی 

به عنوان کاندیدای اصلح و برتر جداً خودداری فرمایید.

مردمی  جبهه  ملی  مجمع  دومین 
روز  حالی  در  اسالمی  انقالب  نیرو های 
پنجشنبه 17 فروردین برای رسیدن به 5 
کاندیدای نهایی این جبهه برای انتخابات 
جمهوری  ریاست  دوره  دوازدهمین 
برگزاری می شود که شواهد و تحرکات 
برخی از فعالین سیاسی این گونه برداشت 
می شود که آیت ا... ابراهیم رئیسی تولیت 
آستان قدس رضوی به عنوان کاندیدای 
نهایی این جبهه است. احتمالی که جواد 
امنیت  کمیسیون  عضو  قدوسی  کریمی 
ملی و سیاست خارجی مجلس آن را تایید 
کرد و در گفتگویی با بیان اینکه »حضور 
آیت ا... رئیسی در رقابت انتخاباتی تقریبا 
به  توجه  با  کرد:  تصریح  است،  قطعی 
استقبال مردمی و درخواست های انجام 

شده، ان شاءا... ایشان ثبت نام می کنند 
و پیروز انتخابات خواهند بود. اما رئیسی 
را  خود  حضور  عدم  یا  و  حضور  اعالم 
محمد حسن  گفته  به  کاندیدا  عنوان  به 
آصفری به روز 18 فروردین یعنی فردای 
جلسه مجمع عمومی که 5 گزینه نهایی 
انتخاب خواهند شد، موکول کرده است.
محمد حسن آصفری عضو ستاد اجرایی 
جبهه مردمی نیرو های انقالب اسالمی با 
اشاره به اظهارات کریمی قدوسی گفت: 
جبهه  عمومی  مجمع  اول  جلسه  در 
مردمی انقالب اسالمی رای اول را آقای 
رئیسی آورد و اولویت اول آقای رئیسی 
بود و مطمئنا در مجمع دوم هم با توجه 
به اقبالی که از ایشان می بینیم باز هم 
آقای رئیسی گزینه اول خواهند بود اما با 

همه این اوصاف باید بازهم منتظر اعالم 
انتخابات  تولیت آستان قدس در  حضور 
اصولگرا  سیاسی  فعال  این  باشیم. 
همچنین تصریح کرد: آقای رئیسی اعالم 
نظر خودشان  فروردین  اند که 18  کرده 
را در خصوص نامزدی در انتخابات اعالم 
خواهند کرد. آصفری همچنین با تاکید بر 
جبهه  نیروهای  همه  اول  اولویت  اینکه 
رئیسی  آقای  اسالمی  انقالب  نیروهای 
نامزد  بین  رئیسی  آقای  افزود:  است، 
امروز  انقالب  نیروهای  جریان  های 
که  توان گفت  می  و  است  اول  اولویت 
از  عمومی  مقبولیت  نظر  از  اش  جایگاه 
همه باالتر است. این نماینده دوره نهم 
مجلس شورای اسالمی خاطرنشان کرد: 
همه کسانی که نامزد ریاست جمهوری 

مردمی  جبهه  و  دارند  برنامه  هستند، 
که  است  این  هدفش  انقالب  نیروهای 
برنامه نامزد نهایی را برای اجرایی شدن 

و عملیاتی شدن حمایت کند.

آیت ا... رئیسی 18 فروردین نظرش را درباره انتخابات اعالم می کند 

بقایی: تهدید نکنید و نگویید فالنی پرونده دارد ، هرچه دارید منتشر کنید

معاون رئیس دولت دهم گفت: تهدید نکنید و نگویید فالنی پرونده دارد، محکم می گویم هر سندی علیه بقایی دارید، از برگه بازجویی گرفته تا فیلم 
بازجویی آنها را منتشر کنید تا سیه روی شود هر که در او غش باشد. من فکر نمی کنم از میان افرادی که گذرشان به این آقایان افتاده، کسی وجود 

داشته باشد که جرات بیان چنین درخواستی را داشته باشد. اتفاقا شماها باید پاسخ گوی رفتارهای خالف قانون و شرع خود باشید و طلبکاری نکنید.

واکنش نوبخت به درخواست بقایی برای برگزاری مناظره با رئیس جمهور
نوبخت در مورد درخواست بقایی از روحانی برای برگزاری مناظره اظهار داشت: اگر الزم شد یکی از کارشناسان را مامور می کنیم که با آقای بقایی مناظره 
کند، اما وی هم باید درباره برخی مسایل توضیح دهد. وی ادامه داد: رئیس جمهور لزومی به ارائه توضیح ندارد، یکی از کارشناسان پاسخ سواالت وی را 

می دهد. سخنگوی دولت تصریح کرد: کسانی که تصور می کنند می توانند یارانه ها را افزایش داد با کارشناسان ما صحبت کنند.

آگهی  تجدید مزایده اجاره ساختمان جهت دایر نمودن نانوایی
دانشگاه آزاد اسالمی بیرجند در نظر دارد ساختمانی واقع در انتهای خیابان آیت ا... غفاری، نبش خیابان جماران را برای مدت یک سال از طریق مزایده 
به صورت اجاره جهت دایر نمودن نانوایی واگذار نماید. از متقاضیان واجد شرایط دعوت به عمل می آید برای دریافت فرم شرکت در مزایده و کسب 
اطالعات الزم و تحویل به موقع پاکت شرکت در مزایده از تاریخ درج این آگهی ظرف مدت 10 روز به دفتر معاونت اداری و مالی دانشگاه مراجعه 
نمایند. مبلغ تضمین جهت شرکت در مزایده پنج میلیون ریال می باشد که باید به حساب شماره 0106062323001 به نام دانشگاه آزاد اسالمی 

بیرجند نزد بانک ملی واریز و اصل فیش واریزی در پاکت مخصوص ارائه گردد. قیمت پایه مزایده به ازای هر ماه اجاره بها مبلغ بیست میلیون ریال می باشد. 
تمدید مدت قرارداد به صورت یک طرفه به نظر دانشگاه بستگی خواهد داشت. ضمنا دانشگاه در قبول یا رد هر یک از پیشنهادات دارای اختیار تام می باشد. 

هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده خواهد بود.
روابط عمومی دانشگاه آزاد اسالمی بیرجند

آگهی مزایده اجاره واحدهای مسکونی موقوفه بنگاه خیریه آبلوله بیرجند 
موقوفه بنگاه خیریه آبلوله بیرجند در نظر دارد: تعداد 16 باب آپارتمان مسکونی، با وضعیت ساختمانی موجود از طریق 

مزایده کتبی به مدت یک سال با مشخصات ذیل به متقاضیان واجد شرایط به اجاره واگذار نماید.

مشخصات واحدها

مساحت نوع ملک ردیف
هر واحد 

اجاره بهای پایه 
ماهیانه به ریال

مبلغ سپرده جهت 
شرکت در مزایده 

آدرس ملک

خیابان پیروزی - نبش پیروزی 1 - قطعه جنوبی  1506.500.0007.800.000 مترمربعیک باب آپارتمان 1
طبقه اول غربی 

خیابان پیروزی - نبش پیروزی 1 - قطعه جنوبی  1506.000.0007.200.000 متر مربعیک باب آپارتمان 2
طبقه سوم غربی

خیابان پیروزی - نبش پیروزی 1 - قطعه شمالی  1306.000.0007.200.000 متر مربعیک باب آپارتمان 3
طبقه اول غربی

مدرس 23 - جنب نانوایی - طبقه یک - واحد 2 803.000.0003.600.000 متر مربعیک باب آپارتمان 4
مدرس 23 - جنب نانوایی - طبقه یک - واحد 804.000.0004.800.0003 متر مربعیک باب آپارتمان 5

مدرس 23 - جنب نانوایی - طبقه یک - واحد 804.000.0004.800.0004 متر مربعیک باب آپارتمان 6

مدرس 23 - جنب نانوایی - طبقه دو - واحد 803.000.0003.600.0005 متر مربعیک باب آپارتمان 7
مدرس 23 - جنب نانوایی - طبقه دو - واحد 803.000.0003.600.0006 متر مربعیک باب آپارتمان 8
مدرس 23 - جنب نانوایی - طبقه دو - واحد 804.300.0005.160.0007 متر مربعیک باب آپارتمان 9
مدرس 23 - جنب نانوایی - طبقه دو - واحد 804.300.0005.160.0008 متر مربعیک باب آپارتمان 10
مدرس 23 - جنب نانوایی - طبقه سه - واحد 803.300.0004.080.0009 متر مربعیک باب آپارتمان 11
مدرس 23 - جنب نانوایی - طبقه سه - واحد 803.300.0004.080.00010 متر مربعیک باب آپارتمان 12
مدرس 23 - جنب نانوایی - طبقه سه - واحد 804.300.0005.160.00011 متر مربعیک باب آپارتمان 13
مدرس 23 - جنب نانوایی - طبقه سه - واحد 804.300.0005.160.00012 متر مربعیک باب آپارتمان 14

مدرس 23 - جنب نانوایی - طبقه چهار - واحد 804.300.0005.160.00013 متر مربعیک باب آپارتمان 15
مدرس 23 - جنب نانوایی - طبقه چهار - واحد 804.300.0005.160.00014 متر مربعیک باب آپارتمان 16

لذا متقاضیان جهت اطالعات بیشتر و دریافت اسناد مزایده حداکثر تا تاریخ 96/01/26 به دفتر موقوفه بنگاه خیریه آبلوله بیرجند 
واقع در خیابان طهماسبی - جنب اورژانس تامین اجتماعی مراجعه و یا با شماره 32431110 تماس حاصل فرمایند.

موقوفه بنگاه خیریه آبلوله بیرجند 

آگهـی مزایـده 
سازمان اتوبوسرانی شهرداری بیرجند بر اساس مصوبه مورخ 1395/11/02 هیئت مدیره و به استناد آیین نامه معامالتی شهرداری 
تهران تسری یافته به شهرداری های مراکز استان ها در نظر دارد: اجاره یک باب کیوسک آجری واقع در میدان امام )ره( بیرجند روبروی 
شرکت نفت، فضای تبلیغاتی سرتاج ایستگاه ها، باکس های جانبی ایستگاه ها و همچنین فضای تبلیغاتی اتوبوس های ملکی سازمان 
 را به طور جداگانه و به صورت اجاره یک ساله به اشخاص حقیقی و حقوقی دارای مجوز به باالترین قیمت پیشنهادی واگذار نماید.
نحوه دریافت اسناد مزایده: متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مزایده و اطالع از شرایط شرکت در مزایده به آدرس 
الکترونیکی سازمان به شرح www.Bus.Birjand.ir مراجعه نمایند. مهلت تحویل اسناد: متقاضیان می بایست پاکت های 
خود را تا ساعت 14:30 روز شنبه 1396/01/26 به دبیرخانه حراست شهرداری بیرجند واقع در میدان ابوذر تحویل نمایند. 
تاریخ بازگشایی پاکت ها: پاکت های تحویل شده راس ساعت 10:00 صبح روز یکشنبه 1396/01/27 در محل سالن جلسات 
شهرداری بیرجند بازگشایی و برنده اعالم خواهد شد. کلیه هزینه های نشر آگهی و برگزاری مزایده، با درصدهای مشخص شده 

در فرم شرایط، از برنده هر مورد از موارد چهارگانه ذیل اخذ خواهد شد.
آخرین مهلت تحویل سپرده شرکت در مزایدهموضوع مزایده شماره مزایده 

پیشنهادات
سرتاج ایستگاه جهت تبلیغات به تعداد 1

43 دستگاه با متراژ 265 مترمربع
مبلغ 35.000.000 ریال واریز

 به حساب 0106165768000 
بانک ملی شعبه آزادی بیرجند 

پایان وقت اداری
 روز شنبه 

1396/01/26
باکس تبلیغاتی جنب ایستگاه به تعداد 2

80 دستگاه با متراژ 65 مترمربع
مبلغ 10.000.000 ریال واریز

 به حساب 0106165768000
 بانک ملی شعبه آزادی بیرجند 

فضای تبلیغاتی داخل و بدنه3
 20 دستگاه اتوبوس سازمانی 

مبلغ 25.000.000 ریال واریز 
به حساب 0106165768000 

بانک ملی شعبه آزادی بیرجند 
یک باب کیوسک آجری واقع در میدان 4

امام )ره( بیرجند روبروی شرکت نفت
مبلغ 2.000.000 ریال واریز 

به حساب 0106165768000 
بانک ملی شعبه آزادی بیرجند 

 سازمان اتوبوسرانی شهرداری بیرجند

حضرت حجت االسالم رضایی

مدیر کل محترم 

تبلیغات اسالمی خراسان جنوبی 
با تبریک ایام خجسته ماه رجب

 انتصاب جناب عالی را که همراه با تجربه 
چندین ساله در آن اداره کل می باشد  

خدمات  از  و  نموده  عرض  تبریک  صمیمانه 
تصدی  دوران  در  لطفیان  االسالم  حجت 

مسئولیت تشکر می نماییم.  اجرکم عند ا...

مجتمع  مذهبی و فرهنگی 
مسجد حضرت محمد رسول ا... )ص(


