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نمایشگاه بزرگ 
قرآن در استان

 امروز گشایش می یابد ؛

مدیرکل ارشاد خراسان جنوبی گفت: یازدهمین نمایشگاه بزرگ قرآن کریم استان امروز چهارشنبه ۱۷ خردادماه در محل دائمی نمایشگاه ها 
با شعار  این نمایشگاه  برنامه ریزی یازدهمین نمایشگاه قرآن کریم اظهار کرد:  بین المللی بیرجند گشایش می یابد.احمد محبی در جلسه 
»قرآن، اخالق و زندگی« ۱۷ تا 24 خردادماه در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی استان میزبان عالقه مندان به قرآن است.وی از 
تخفیف 40 درصدی کتاب و نرم افزار در این نمایشگاه خبر داد و تصریح  کرد: نمایشگاه بزرگ قرآن کریم عالوه بر بخش های نشر مکتوب 
و نرم افزار شامل بخش های جانبی از قبیل، هنرهای تجسمی، نمایشی، نهادها و موسسات، آموزش، پژوهش، عفاف و حجاب، کودک و 

نوجوان، مشاوره و گفتگوهای قرآنی و همچنین آموزش نابینایان خواهد بود.

سرمقاله

تأملی پسا انتخاباتی
 در استان!

*  هرم پور

در ایام پس از انتخابات و درحالیکه به صورت منطقی 
با حضور حداکثری شهروندان استان خراسان جنوبی 
در پای صندوق های رأی، افتخاری قابل تقدیر و 
سپاس خلق و آفریده شده است، در کمال ناباوری 
و تعجب، افراد و چهره هایی با اقدام به خودزنی و 
ایراد اتهام و افتراء و در برخی موارد متأسفانه توهین 
و هتک حرمت نسبت به مردم استان، سلیقه سیاسی 
آنها را زیر سؤال برده و در اقدامی کاماًل انحصار طلبانه، 
ضمن تحقیر و سخیف جلوه دادن نظر مردم، حضور 
حداکثری و پرشمار و بی نظیر آنها در این انتخابات 
را به کل مبرا از هرگونه شناخت و تصمیم سیاسی 
قلمداد می کنند. وقاحت و بی شرمی برخی از این 
عناصر و چهره ها تا جائیست که در پاره ای موارد 
گرامی  اینستا  های  پیج  و  تلگرامی  صفحات  در 
اینکه خود شهروندی از شهروندان  خود،  علیرغم 
در صفحه 2 ( ادامه سرمقاله   (  .... استان هستند،    همین 

       افزایش 150 درصدی  وصول 
معوقات بانک ها در خراسان جنوبی

 صفحه ۷

 رونمایی از پوستر چهارمین جشنواره 
منطقه ای تئاتر معلوالن کویر

 صفحه ۷

سهم تفریحات جوانان استان
 نسبت به کشور 33 صدم درصد است

صفحه ۷

حدود 500 قانون 
در مجلس شورای اسالمی منسوخ شد

صفحه ۷

  اتاق های اندیشه ورز 
در استان تشکیل شود 

صفحه  ۷

حضور چهره های ماندگار تاریخ 
در بیرجند

صفحه 3

۸ صفحه   / کند!  فرار  تهران  به   می خواهد  قطر  امیر   / بودم!  مثبت«  »بچه  من  کواکبیان:   / دولتی  اصالحات  »ماشین امضای«  عارف   / روحانی؟  اولی  معاون  انتظار  در  ناطق   / کرد  متهم  »شنود«  به  را  اصالح طلبان  کارگزاران  حزب  دبیرکل   / اهواز  در  قالیباف«   « شدن  شهردار  شایعه   / بود  تنها  کلمه  واقعی  معنای  به  روحانی   : زیباکالم   / کرد  خواهد  تغییر  کابینه  درصد   50 نجفی: 

نماینده ولی فقیه در سپاه : 
 امروز با جماعتی سرکار داریم که 

می گویند باید با آمریکا رابطه داشته باشیم

محسن رهامی: 
برخی اعضای دولت در انتخابات

نیم نگاهی به رقیب داشتند 

وزیر کشور : 
حضور حداکثری مردم 

در انتخابات به نفع نظام شد

موحدی کرمانی : 
ناطق نوری نظرات خوبی دارد 

آرای روحانی حالل است

لطف ا... فروزنده : 
» لیست فروشی« کارگزاران 

یک رفتار طاغوتی است
 صفحه ۸ صفحه ۸ صفحه ۸ صفحه ۸ صفحه ۸

پروژه ترسیب کربن جدید در نهبندان اجرا می شود / صفحه ۷

آگهی مزایده )96/1( اموال مازاد 
بانک صادرات خراسان جنوبی

شرح در صفحه آخر

به مناسبت سومین روز 
درگذشت همسری عزیز، پدری دلسوز و برادری مهربان 

بزرگ خاندان 

شادروان کاظم ذاکری 
جلسه ترحیمی امروز چهارشنبه 96/3/17 

از ساعت 4/15 الی 5/15 بعدازظهر در محل هیئت 
محترم ابوالفضلی )مصلی( برگزار می گردد 

 تشریف فرمایی شما سروران گرامی باعث شادی روح آن مرحوم 
و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود. 

 خانواده های: ذاکری ، ریحانی ، نخعی ، توکلی ، رحمتی ، اکبری ، جراح زاده 
و سایر بستگان

32341226-7
09197147874  

مشـاوره ، اجرا و توزیع سیستم هـای حفاظتی و نظارتی
دوربین مداربسته / اعالم و اطفا ء حریق / دزدگیر / راهبند 

سیستم هشدار نشت گـاز / شیرقطع گـاز / شیرحساس به زلزله
 دیتاالگر دما و رطوبت / دستگاه حضور و غیاب

دوربیـن پالک خوان ، تشخیص چهره ، کنتـرل سرعت

 انـرژی 
صنعـت 
ایرانیـان

آگهی مزایده شماره 1/96
نام مزایده گذار: بانک سپه

موضوع مزایده: فروش امالک مازاد بانک سپه
نحوه فروشتوضیحاتآدرسقیمت پایه )ریال(اعیان عرصهنوع کاربریشماره پالک ثبتیردیف

کارخانه تولید بدنه موتور 1
)پالک ثبتی 23 فرعی از 

1584 فرعی(

کارخانه 3746/472459/42صنعتی
5/849/371/500

ماشین آالت
2/293/000/000

بیرجند - شهرک 
صنعتی - بلوار 
تالش شرقی 6

کارخانه و ماشین آالت ترجیحا 
به صورت یکجا 

به فروش می رسد

20 درصد نقد 
الباقی 36 

قسط متوالی

2254 فرعی از یک 2
اصلی از 644 فرعی

نهبندان - بلوار 1008430487/771/529ورزشی
غدیر- خیابان باهنر 
12 - باشگاه ورزشی 

531/018/548 سهم مشاع
 از 3/718/000/000 سهم عرصه 

و اعیان

نقدی

326 فرعی از 25017 3
فرعی از 249 اصلی 

بخش 2 بیرجند

بیرجند- مدرس 3/960/000/000حدود 360225مسکونی
26- پالک 38

نقدیسند ششدانگ 

شماره پروانه معدن گرانیت تاالران4
بهره برداری

نوع ماده 
معدنی

میزان 
استخراج 

سالیانه

خراسان جنوبی   13/500/000/000
شهرستان نهبندان  

بخش شوسف 
روستای 

خواجه دوچاهی

متقاضی می بایست کلیه شرایط 
قانونی از جمله صالحیت فنی، توان 
مالی و ... مورد تایید سازمان محترم 

صنعت، معدن و تجارت خراسان 
جنوبی را دارا باشد. همچنین 

معرفی مسئول فنی، ارئه طرح بهره 
برداری، تودیع ضمانت نامه از سوی 

متقاضی ضروری می باشد

نقد  و اقساط 
)20 درصد نقد  
الباقی طی 36 

ماه(
1031/14486

84/10/7
4000 تنگرانیت

عالقه مندان به شرکت در مزایده می توانند پس از نشر آگهی جهت دریافت برگ شرایط مزایده با در دست داشتن فیش واریزی به مبلغ 100/000 ریال به حساب 460/10000 به نام بستانکاران این 
 بانک نزد یکی از شعب بانک سپه در سراسر کشور بابت شرکت در مزایده به مدیریت شعب بانک سپه واقع در خراسان جنوبی -  بیرجند -  میدان طالقانی - دایره پشتیبانی و خدمات مراجعه نمایند.

الف: مهلت دریافت اسناد: حداکثر تا آخر وقت اداری روز یکشنبه مورخ 96/3/2۸    ب: مهلت تحویل پیشنهادات: حداکثر تا آخر وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 96/4/۷ 
 ج: کلیه اموال و امالک عرضه شده با وضعیت موجود به فروش می رسد.   د: در شرایط مساوی اولویت با فروش نقدی است.  

هـ : به میزان پرداخت غیر نقدی طبق تعرفه بانکی سود تعلق می گیرد.

برای کسب اطالعات بیشتر 
با شماره ذیل تماس حاصل فرمایید 

056 - 32387125

بانک سپه دایره پشتیبانی و خدمات - مدیریت خراسان جنوبی



چهار شنبه *17 خرداد 1396 * شماره 23802

اعزام حجاج به سرزمین وحی از ۹ مرداد

آخرین خبر-سرپرست امور حج سازمان حج و زیارت اعالم کرد: اعزام حجاج به سرزمین وحی از 9 مرداد آغاز می شود. وی 
افزود:۵۰ درصد حجاج با خطوط هواپیمایی داخلی و ۵۰ درصد با خطوط سعودی اعزام می شوند. حجاج توجه داشته باشند 

گذرنامه آنها باید حداقل تا اسفند9۶ دارای اعتبار باشد، در غیر این صورت حجاج گذرنامه خود را تمدید کنند.

سرمقاله

 آغاز ثبت نام مرحله دوم جریمه غیبت سربازی

 ایرنا - جانشین سازمان نظام وظیفه عمومی نیروی انتظامی اعالم 
کرد: مرحله دوم ثبت نام پرداخت جریمه غیبت سربازی در سال 9۶ 
از روز گذشته آغاز و تا اول شهریورماه ادامه دارد.سردار ابراهیم کریمی 
افزود: میزان جریمه مشموالن غایب برای معافیت از خدمت وظیفه 
عمومی بر اساس مدرک تحصیلی است و افراد دارای مدرک زیر دیپلم 
 1۰ میلیون تومان، دیپلم 1۵ میلیون تومان، فوق دیپلم2۰ میلیون
میلیون   3۰ ارشد  کارشناسی  تومان،  میلیون   2۵ کارشناسی  تومان، 
پزشکی  دکترای  تومان،  میلیون   3۵ غیرپزشکی  دکترای  تومان، 
4۰میلیون تومان و پزشکان متخصص و باالتر ۵۰ میلیون تومان، 
جریمه می شوند.همچنین به ازای هر سال غیبت مازاد بر هشت 

سال، 1۰ درصد به مبالغ جریمه پایه اضافه می شود.

میزان-قرار است دریافت کنندگان یارانه با گرو 
خانوار، یک کارت  گذاشتن حساب سرپرست 
اعتباری خرید کاال به ارزش ۵ میلیون تومان 
را  مبلغ  این  مرکزی  بانک  که  کنند  دریافت 
حساب  از  سود 1۸درصد  با  سال  مدت ۵  در 
یارانه متقاضیان برداشت خواهد کرد. در حالی 
یارانه در ماه های اخیر به یکی از موضوعات 
با اهمیت برای یارانه بگیران باالخص طبقات 
پایین جامعه تبدیل شده است که در کنار تمام 

اما و اگرهای واریز و یا قطع یارانه شاهد خبر 
جدیدی مبنی بر کارت خرید ۵ میلیون تومانی 
به یارانه بگیران با استفاده از ضمانت حساب 
غنی آبادی  گفته  به  هستیم.  افراد  این  یارانه 
بانک  بانکی  مقررات  و  مطالعات  اداره  مدیر 
دادن  قرار  ضمانت  با  متقاضیان  مرکزی، 
که  را  کارت  این  یارانه می توانند  حساب های 

مخصوص خرید کاالست دریافت کنند.
بازپرداخت  که  اینجاست  توجه  قابل  نکته 

تسهیالت به صورت خودکار از محل یارانه های 
نقدی برداشت می شود و از این کارت بانکی 
فقط می توان برای خرید کاال استفاده کرد و 
امکان پرداخت پول نقد یا واریز به حساب دیگر 
وجود ندارد. با وجود اینکه زمزمه هایی مبنی بر 
حذف یارانه نقدی و بازگرداندن آن به قبوض 
شنیده می شود که باز پرداخت این تسهیالت 
۵ ساله و با نرخ سود 1۸ درصد است و این بدین 
معنی است که افرادی که مشمول دریافت این 

وام هستند همچنان در لیست دریافت یارانه تا 
۵ سال آینده باقی خواهند بود و خبری از حذف 
یارانه نخواهد بود.در گوشه ای دیگر خبرهایی 
مبنی بر افزایش 3 برابری یارانه اقشار کم درآمد 
شود می  شنیده  اقتصادی  مسئولین  زبان   از 

پرداخت  به  توجه  با  موضوع  این  گویا  که 
تسهیالت به یارانه بگیران به واقعیت نزدیک تر 
اداره مطالعات و  به گفته مدیر  باشد.به عالوه 
مقررات بانکی بانک مرکزی، بخشنامه مربوطه 

27 اردیبهشت ماه به شبکه بانکی ابالغ شده 
و قابلیت اجرایی دارد.با وجود ابالغ بخشنامه 
حساب  ضمانت  با  میلیونی   ۵ خرید  کارت 
از بانک ها  یارانه، مشخص نیست کدام یک 
اقدام به پرداخت وام به مردم خواهند کرد، زیرا 
هنوز شرایط خاصی برای دریافت وام گیرندگان 
مطرح نشده و با وجود خبرهای ضد نقیض در 
ضمانت  یارانه  افزایش  یا  و  حذف  خصوص 

معتبری برای پرداخت آن وجود ندارد.

کارت خرید 5 میلیون تومانی برای کدامیک از یارانه بگیران است؟

با  بودجه  و  برنامه  کمیسیون  عضو  تسنیم- 
بیان اینکه تاکنون 29 هزار و 2۰۰ میلیارد تومان 
پیش  افزود:  شده،  وصول  عدالت  سهام  سود 
 1۵ حدود  کنونی،  رقم  بر  عالوه  شده،  بینی 
هزار میلیارد تومان که به دلیل عدم تشکیل 
مجامع برخی شرکت ها پرداخت نشده، به سود 
سهام اضافه شود.محمد حسینی گفت: یکی 
از مشکالت مهم برای آزادسازی سهام عدالت 
این است که سهامی که هم اکنون در اختیار 

از  به کدام یک  نیست که  بوده شفاف  مردم 
۶۰ شرکت تعلق دارد.عضو کمیسیون برنامه، 
بودجه و محاسبات مجلس به خانه ملت اظهار 
داشت: براساس آخرین برآوردها سهم هر یک 
از 49 میلیون و 2۰۰ نفری که در ُپرتفوی سهام 
عدالت قرار دارند، از سهام ۶۰ شرکت که متعلق 
به سهام عدالت بوده، یک میلیون تومان است.
سیاست  قانون   34 ماده  براساس  افزود:  وی 
دو  به  اساسی  قانون   44 اصل  کلی  های 

مابقی  و  داده شده  تخفیف  دهک ۵۰ درصد 
افراد با تقسیط 1۰ ساله باید ثمن آن را پرداخت 
برنامه  قانون  در  داد:  ادامه  می کردند.حسینی 
پنجم توسعه، طی مصوبه ای ذکر شده که از 
محل سود سهام به مدت 1۰ سال ثمن سهام 
پرداخت شود و پس از 1۰ سال یعنی انتهای 
سال 9۵ میزان سودی که نصیب هر فرد شود، 
حدود ۵4۰ هزار تومان باشد که مابقی بهای 
سهام را افراد باید ظرف مدت ۶ ماه پرداخت 

به  تا  که  رقمی  اینکه  بیان  با  کنند.حسینی 
امروز از سود سهام عدالت وصول شده 29 هزار 
و 2۰۰ میلیارد تومان است، افزود: پیش بینی 
شده که عالوه بر رقم کنونی رقمی حدود 1۵ 
هزار میلیارد تومان که به دلیل عدم تشکیل 
مجامع برخی شرکت ها و نهایی نشدن رقم 
سهام این شرکت ها در بورس پرداخت نشده به 
سود سهام افزوده شود.عضو کمیسیون برنامه، 
اینکه  بیان  با  مجلس  محاسبات  و  بودجه 

خصوصی سازی  سازمان  به   44 اصل  شورای 
یابد  ادامه  موجود  وضعیت  که  کرده  تکلیف 
و واکاوی درباره عدم اجرای قانون در گذشته 
زمانی  تاکنون  کرد:  تصریح  نگیرد،  صورت 
لذا  نشده؛  اعالم  عدالت  آزادسازی سهام  برای 
جلسات  در  اقتصاد  وزیر  معاون  شده  مقرر 
یابد  حضور  مجلس  بودجه  کمیسیون  آینده 
و گزارشی مکتوب به کمیسیون ارائه دهد تا 
کمیسیون جمع بندی نهایی را به مردم بدهد.

احتمال افزایش ۱5هزار میلیارد تومانی سود سهام عدالت

اعالم نتایج نهایی گزینش پذیرفته شدگان
 »آزمون استخدامی سال 95« در تیرماه

و  آموزش  وزارت  گزینش  مرکزی  هیئت  دبیرخانه  سرپرست  ایسنا- 
تکمیل  مرحله  شدگان  پذیرفته  نفره   ۶۰۰ لیست  دریافت  از  پرورش 
سوی  از  پرورش  و  آموزش  گذشته  سال  استخدامی  آزمون  ظرفیت 
سازمان سنجش خبر داد. شاپور محمدزاده گفت: تالش می کنیم تا 
یک ماه دیگر گزینش معرفی شدگان مرحله تکمیل ظرفیت را نیز به 
اتمام برسانیم و نتایج نهایی را در تیرماه اعالم کنیم .محمدزاده افزود: 
به احتمال قوی دوره های یکساله صالحیت حرفه ای پذیرفته شدگان 
در دانشگاه فرهنگیان از ابتدای مهر ماه شروع شود و قرار است یک 
آزمون جدید دیگر نیز  برگزار شود. تالش می کنیم پذیرفته شدگان 

هر دو آزمون در مهرماه سرکالس های دانشگاه فرهنگیان بنشینند.

تمدید مهلت ثبت نام کتب درسی تا 22 خرداد

وزارت  آموزشی  مواد  توزیع  و  نشر  بر  نظارت  دفتر  ایسنا- مدیرکل 
درسی  کتب  اینترنتی  نام  ثبت  مهلت  تمدید  از  پرورش  و  آموزش 
پایه های دوم تا ششم ابتدایی، پیش دانشگاهی، فنی و حرفه ای 

و دوره تکمیلی استعدادهای درخشان تا 22 خرداد ماه خبر داد.
لیدا نیک روش با اشاره به استقبال از ثبت نام اینترنتی کتب درسی 
ثبت نام،  مهلت  تمدید  برای  مدارس  مدیران  و  اولیا  درخواست  و 
کتب  برای  نام  ثبت  مهلت  زمانی،  تقویم  اساس  بر  کرد:  اظهار 
درسی دوره دوم تا ششم ابتدایی، پیش دانشگاهی و کتب تکمیلی 
و  )هشتم  درخشان  استعدادهای  ویژه  متوسطه  اول  دوره  مدارس 
 22 تا  را  آن  که  بود  خرداد   1۵ تا  حرفه ای  و  فنی  شاخه  و  نهم( 

خرداد تمدید کردیم.

جریمه50 هزار ریالی
 تاخیر تمدید گواهینامه

ناجا  راهور  گواهینامه  صدور  مرکز  رئیس  فارس- 
گفت: کسانی که اعتبار گواهینامه رانندگی آنها به 
پایان رسیده و از مدت اعتبار آن گذشته باشد به 
ازای هر یک سال، ۵۰ هزار ریال جریمه می شوند.
سرهنگ تزار گفت: برای تمدید گواهینامه رانندگی 
گم  را  خود  گواهینامه  که  کسانی  از  دسته  آن 
کرده اند برای گرفتن المثنی باید کپی شناسنامه، 
کارت ملی و اصل مدرک را به همراه داشته باشند 
و به پلیس 1۰+ مراجعه کنند که به همین منظور 
از متقاضی گرفته می شود.سردار تزار  یک تعهد 
خاطرنشان کرد: برای صدور مجدد گواهینامه مبلغ 
2۰۰ هزار ریال اخذ و 1۰ هزار ریال هم بابت تمبر از 

متقاضی دریافت می شود.

افزایش ۸ درصدی مالیات 9۴ 
به عنوان مالیات مقطوع سال 95

مهر- سازمان امور مالیاتی در دستورالعملی عملکرد 
مالیات سال 9۵ برخی مشاغل تا سقف 1۵۶ میلیون 
تومان را طبق تبصره ماده 1۰۰ مقطوع اعالم کرد. 
سازمان امور مالیاتی کشور در دستورالعملی طبق 
تبصره ماده 1۰۰ قانون مالیات های مستقیم، مالیات 
عملکرد سال 9۵ برخی از مشاغل و گروه هایی که 
میزان فروش کاال و خدمات ساالنه آنها حداکثر 1۰ 
برابر معافیت موضوع ماده ۸4 این قانون بود، را به 

صورت مقطوع، تعیین و وصول خواهد کرد.

تعهد بانک مسکن در قبال
 پرداخت وام صندوق پس انداز

مسعود ایزدی، در مورد پرداخت تسهیالت صندوق 
 پس انداز مسکن یکم اظهار کرد: صندوق پس انداز
مسکن یکم یک صندوق تعهدی است و بانک 
تسهیالت  رسید  سر  در  است  متعهد  مسکن 
وقفه  هیچ  بدون  تسهیالت  پرداخت  به  نسبت 
است  بدیهی  کرد:  تصریح  کند.وی  اقدام  ای 
کرده  افتتاح  حساب  این  در  که  بانک  مشتریان 
اند در سر رسید اخذ تسهیالت نسبت به انتخاب 
واحد مسکونی و تشکیل پرونده در شعب بانک 
ارزیابی واحد  از  بانک پس  اقدام کرده و  مسکن 
بدون  تسهیالت  پرداخت  به  نسبت  مسکونی 

هیچ وقفه ای اقدام می کند.

تأملی پسا انتخاباتی
 در استان!

*  هرم پور

) ادامه سرمقاله در صفحه 1( به زیر سؤال بردن عقل و فهم 

و درایت و تشخیص سیاسی و اجتماعی مردم  استان 
اقدام و با تحرکاتی ناجوانمردانه و بزدالنه و در عین 
حال مشکوک، تهدیدهایی علیه این مردم عزیز و یا 
گمانه زنی هایی قائم به القای ناامیدی و یأس از آینده 
 استان را مطرح می نمایند. به دلیل ادامه این توهین ها
 در برخی صفحات فضای مجازی و مطرح شدن ننگ آور

این صبحت ها از زبان برخی از این افراد در جلسات 
خصوصی و محافل سیاسی خاص، الزم است نکاتی 
را تقدیم حضور شهروندان هم استانی عزیز و مدیران 
معلوم  افراد  این  احتمااًل جمع کم شمار  و  محترم 
الحال نماییم: 1- ساز و کار انتخابات در نظام مقدس 
جمهوری اسالمی، ساز و کار انتخابات آزاد و مبتنی 
بر تشخیص است نه انتخابات از پیش تعیین شده 
و مبتنی بر غلبه رسانه ها بر عقل سیاسی مردم. لذا 
تحریف به واقع و زیر سؤال بردن رأی مردم استان 
به هر نحو و طریق، زیر سؤال بردن آزادی مشروع 
مردم در انتخابات است. این قشر کم شمار چگونه 
به آزادی قائلند اما انحصار طلبی کرده و دموکراسی 
را تا جایی قبول دارند که ذائقه آنان را شیرین کند 
استان خراسان جنوبی  را؟ 2-مردم  ذائقه رقیب  نه 
فارغ از هرگونه تأثیر و تأثرات اجتماعی و اقتصادی 
و سیاسی، به صورت منطقی و علی القاعده به دلیل 
شناخت بیشتر، به کاندیدایی رأی دادند که حضور، نام، 
چهره و فعالیت های صحنه ای ایشان در استان بیشتر 
بوده  و از همه مهم تر نماینده مردم استان در  مجلس 
خبرگان رهبری  می باشد، فلذا عدم رأی آوری سایر 
نامزدها در این استان دلیلی بر افتراء واتهام بندی به 

عقل وشعور مردم نیست و نخواهد بود، کما اینکه در
همین استان در انتخاباتی آزاد، تعداد زیادی از شهروندان 
نیز به نامزد محترم دیگری  رأی داده اند که نامزد رقیب 
محسوب می شده و این رأی برای همگان کاماًل 
مورد احترام و تقدیر است. 3- دولت  محترم از ابتدای 
آغاز به کار در سال 1392 تا کنون در حد توان نسبت 
به حل مشکالت و معضالت استان تالش کرده و 
سفرهای ریاست محترم جمهوری و اعضای کابینه 
مؤید چنین رویکرد و مدعاییست، هر چند نقصان و 
 کمبودهایی نیز موجود است و گالیه مندی هایی

در این راستا وجود داشته و دارد، اما باشناختی که از 
شخص رئیس جمهور محترم و کابینه ایشان وجود 
دارد قطعاً در دوره دوم ریاست جمهوری نیز این استان 
به دلیل ظرفیت ها و توانمندی های ویژه مورد توجه 
دولتمردان خواهد بود. گمانه زنی ها و ایجاد ترس و 
ناامیدی در مردم از احتمال بی توجهی دولت به این 
استان به خاطر تحلیل محتوای آرای انتخاباتی استان، از 
 سوی عناصر خاص و با اهداف خاص صورت می گیرد

که هم مشکوک و هم قابل پیگیری و تأمل است. 
آنکه  از  پیش  و  بیش  جنوبی  خراسان  استان   -4
برای دولت ها شناخته شده باشد،برای رهبری نظام 
شناخته شده و همواره از عنایات خاص مقام عظمای 
والیت به ویژه در تنگناها  و پیچ و خم های تاریخی 
و سرنوشت ساز خود بهره گرفته و خواهد گرفت. 
۵- هر چند به دالیلی خاص که گالیه مندی آن 
را  برای مردم استان به جا  و زمان دیگری موکول 
حضور  میزان  بارها  محترم  مسئولین  کنیم؛  می 
به  رأی  ترازوی  به  را  استان خراسان جنوبی  مردم 
باراین  و دهها  ریاست محترم جمهوری سنجیدند 
استان را به عنوان استان کم مشارکت در انتخابات 
 در رسانه ها کوفتند و نامیدند، اما  خراسان جنوبی
 و مردم شهید داده و رنج کشیده اش همواره عالقه مند

به نظام، انقالب و رهبری و دولت محترم بوده و 
هستند و از چنین تازیانه هایی، هر چند ُگرده سرخ 
گذاشت. نخواهند  ناامیدی  بالین  بر  سر  اما   کنند 

 ۶- شرایط ویژه امنیتی، اجتماعی و سیاسی که در طی 
ماهها و سالهای آینده در مرزهای شرقی کشور رخ 
خواهد نمود، به قطع و یقین توجهات ویژه تر نظام به

خراسان جنوبی را با درجه اولویت باال طلب خواهد کرد 
و اینچنین نیز خواهد شد، لذا تأکید می کنیم که تأکید بر 
اظهارات یاد شده فوق مبنی بر ایجاد دلسردی در مردم 
استان، ایجاد یأس و ناامیدی، ادامه توهین ها و افتراها 
 و استهزاها، تداوم خط دهی ها و خوراک رسانی های

مذموم سیاسی به جریانات خاص و ایجاد ذهنیت 
و  ساز  تصمیم  مسئولین  اذهان  در  شبهه  و  منفی 
خراسان  استان  خصوص  در  کشور  گیر  تصمیم 
شکست  و  سخیف،  ناجوانمردانه،  اقدامی  جنوبی، 
که  کند  می  پر  را  پازلی  از  بخشی  و  است  خورده 
شرقی  مرزهای  امنیت  بر  اثرگذاری  برای  دشمن 
کشور به آن سخت نیاز دارد. لذا مسئولین محترم 
نظارتی و قضایی، به ویژه نمایندگان محترم استان 
در مجلس شورای اسالمی به عنوان زبان گویای 
با هوشیاری و دقت و قاطعانه و  باید   استان، می 
مانده باقی  های  خانه  تکمیل  مقابل  در   قدرتمند 

 این پازل شوم  بایستند و راه را بر چنین راهزنی هایی 
سیاسی ببندند.

حمل  اثاثیه منزل با خاور 
مسقف و کارگر ماهر

)ضمنا کارگر تنها نیز داریم(
 0۹۱5۹63۹065
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دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه )نوبت اول(
شرکت تعاونی مرزنشینان مومن آباد سربیشه

تاریخ انتشار: 1396/3/17
جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت تعاونی مرزنشینان مومن آباد سربیشه ساعت 10 روز شنبه تاریخ 
96/4/17 در محل سربیشه مسجد امام حسن مجتبی )ع( برگزار می شود. از کلیه اعضا دعوت می شود برای 
اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این مجمع حضور بهم رسانند. ضمنا چنانچه عضوی بنا به دالیلی 
نتواند شخصا حضور یابد می تواند همزمان با نماینده تام االختیار خویش با هم از ساعت 8 الی 12 تا تاریخ 
1396/4/15 به دفتر شرکت مراجعه و برگ وکالت نامه را تنظیم و برگه ورود به جلسه مجمع را دریافت نمایند. 

حداکثر آرای وکالتی هر عضو سه رای و هر فرد غیر عضو یک رای می باشد.
ضمنا داوطلبان عضویت در سمت هیئت مدیره ، بازرسی موظفند حداکثر ظرف مدت هفت روز از تاریخ انتشار 
آگهی یا صدور دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی، مدارک مربوطه را به دفتر شرکت تعاونی تحویل نمایند.

دستور جلسه:
1- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس 2- طرح و تصویب صورت های مالی سال 1395 3- طرح و تصویب 
بودجه پیشنهادی سال 1396 4- انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره برای مدت 3 سال 5-  انتخاب 
بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی 6- طرح و تصویب تغییرات اعضا و سرمایه 7- تعیین 
حق الزحمه بازرس برای سال 95-96 8- تصمیم گیری در خصوص سرمایه گذاری شرکت تعاونی  9- طرح  

و تصویب آیین نامه اداری استخدامی 10- تصمیم گیری در خصوص پاداش، حقوق و مزایای هیئت مدیره
هیئت مدیره تعاونی

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه )نوبت دوم(
 شرکت تعاونی مصرف کارکنان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند

تاریخ انتشار: 1396/3/17

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت تعاونی مصرف کارکنان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 
درمانی بیرجند ساعت 3 بعدازظهر روز پنجشنبه تاریخ 1396/4/1 در محل سالن اجتماعات )مرحوم محبی( 
مرکز بهداشت شهرستان بیرجند واقع در خیابان معلم  برگزار می شود. از کلیه اعضای محترم دعوت می شد 
برای اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این مجمع حضور بهم رسانند. ضمنا چنانچه عضوی بنا به 
دالیلی نتواند شخصا حضور یابد می تواند همزمان با نماینده تام االختیار خویش با هم به دفتر شرکت مراجعه 
و برگ وکالت نامه را تنظیم و برگه ورود به جلسه مجمع را دریافت نمایند. حداکثر آرای وکالتی هر عضو سه 

رای و هر فرد غیر عضو یک رای می باشد.

دستور جلسه:
1- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس 2- طرح و تصویب صورت های مالی سال 1395 3- طرح و تصویب 
بودجه پیشنهادی سال 1396 4- انتخاب اعضای اصلی و علی البدل برای مدت سه سال شمسی  5-  انتخاب 
بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی 6- اتخاذ تصمیم در مورد سود و زیان شرکت در سال 

95  7- تعیین مبلغ بابت بازپرداخت اعضای مستعفی 8- تعیین خط مشی آتی شرکت

هیئت مدیره شرکت تعاونی مصرف کارکنان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند  رسمی

1- برابر رای شماره 139660308001000160 - 1396/01/28 تصرفات مالکانه و بالمعارض آقای اصغر هوشیار فرزند 
حسن به شناسنامه 668 بیرجند نسبت به یک پنجم سهم مشاع از کل 118 سهم ششدانگ یک باب منزل به مساحت 

118 متر مربع قسمتی از پالک 651 فرعی از 1427 - اصلی بخش 2 بیرجند از محل مالکیت متقاضی 2- برابر رای شماره 
139660308001000150 - 1396/01/28 تصرفات مالکانه و بالمعارض آقای علی هوشیار فرزند حسن به شناسنامه 659 بیرجند 
نسبت به یک پنجم سهم مشاع از کل 118 سهم ششدانگ یک باب منزل به مساحت 118 متر مربع قسمتی از پالک 651 فرعی  از 
1427 - اصلی بخش 2 بیرجند از محل مالکیت متقاضی 3- برابر رای شماره 139660308001000207 - 1396/01/29 تصرفات 
مالکانه و بالمعارض خانم هما هوشیار فرزند حسن به شناسنامه 2  بیرجند نسبت به یک دهم سهم مشاع از کل 118 سهم ششدانگ 
یک باب منزل به مساحت 118 متر مربع قسمتی از پالک 651 فرعی 1427 - اصلی بخش 2 بیرجند از محل مالکیت متقاضی 
4- برابر رای شماره 139660308001000209 - 1396/01/29 تصرفات مالکانه و بالمعارض خانم مریم  هوشیار فرزند حسن به 
شناسنامه 1018  بیرجند نسبت به یک دهم سهم مشاع از کل 118 سهم ششدانگ یک باب منزل به مساحت 118 متر مربع قسمتی 
از پالک 651 فرعی از 1427 - اصلی بخش 2 بیرجند از محل مالکیت متقاضی 5- برابر رای شماره 139660308001000133 - 
1396/01/28 تصرفات مالکانه و بالمعارض آقای علی اکبر  هوشیار فرزند حسن به شناسنامه 667 بیرجند نسبت به یک پنجم سهم 
مشاع از کل 118 سهم ششدانگ یک باب منزل به مساحت 118 متر مربع قسمتی از پالک 651 فرعی از 1427 - اصلی بخش 
2 بیرجند از محل مالکیت متقاضی 6- برابر رای شماره 139660308001000210 - 1396/01/29 تصرفات مالکانه و بالمعارض 
آقای محمدرضا  هوشیار فرزند حسن به شناسنامه 12 بیرجند نسبت به  بیست و سه سهم و سه پنجم سهم مشاع از کل 118 سهم 
ششدانگ یک باب منزل قسمتی از پالک 651 فرعی از 1427 - اصلی بخش 2 بیرجند از محل مالکیت متقاضی محرز گردیده است لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 2 ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند در غیر این صورت طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد.    تاریخ انتشار نوبت اول: ۹6/3/۱7       تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹6/4/۱
علی فضلی - رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان بیرجند

آگهی مزایده اموال غیر منقول - نوبت  اول 
نظر به اینکه در پرونده اجرایی شماره 960050 محکوم 

علیه مهدی حسینی فرزند علیجان محکوم است به پرداخت مبلغ 
371/372/317 ریال بابت اصل خواسته و غیره در حق محکوم له 
امین خاتمی و پرداخت مبلغ 17/530/000 ریال بابت حق االجرا در 
حق صندوق دولت و با توجه به توقیف پالک ثبتی به شماره 3621 
اصلی بخش 1 بیرجند از ناحیه شخص ثالث سید محمد خردجو فرزند 
سید حسین به میزان چهار دانگ مشاع از ششدانگ از پالک فوق که 
حسب نظریه کارشناسی پالک فوق واقع در محله خیرآباد کوچه شهید 
هاشم آبادی پالک 43 که ارزش روز چهار دانگ از پالک فوق که اعیان 
فوق قدیمی ساز و گنبدی احداث شده است به مبلغ 501/333/000 
ریال کارشناسی شده است که از طریق مزایده در روز شنبه تاریخ 
1396/3/27 از ساعت 10 الی 11 در دفتر اجرای احکام حقوقی به 
فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی که 
باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ 
پیشنهادی فی المجلس  از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است 
حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید 
در غیر این صورت 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید 
خواهد شد. متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد 
مزایده به این اجرا مراجعه  تا ترتیب بازدید آنان داده شود. هزینه نقل و 

انتقال به عهده خریدار خواهد بود. 

رجبی - مدیر دفتر اجرای احکام حقوقی دادگستری بیرجند

آگهی مزایده اموال غیر منقول- نوبت اول 
نظر به اینکه در پرونده اجرایی شماره  960323 محکوم علیه مجید کریم زاده فرزند مهدی محکوم است به پرداخت 
مبلغ 401/145/698 ریال بابت خسارت تخلیه ملک و غیره در حق محکوم له محمد اسماعیل رئوفی فرد فرزند رضا و 

پرداخت مبلغ 17/318/500 ریال بابت حق االجرا در حق دولت و با توجه به تعرفه مال به میزان 10 فنجان آب از 180 سهم مشاع 
از 1560 سهم قنات واقع در روستای کالته قنادان از ناحیه شخص ثالث خانم طاهره ملکی فرزند محمد از پالک ثبتی به شماره 0 
فرعی از 573 اصلی بخش 2 بیرجند که توقیف گردیده است که حسب نظریه کارشناسی آبده قنات حدود 15 لیتر بر ثانیه در مدار 
13 روز آب شیرین و به صورت ذخیره در استخر که در مجموع قیمت هر سهم )هر فنجان آب( از پالک فوق به مبلغ  44/000/000 
ریال کارشناسی شده است که از طریق مزایده در روز یکشنبه تاریخ 1396/3/28 از ساعت 9 الی 10 در دفتر اجرای احکام حقوقی 
به فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد. 10 
درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس  از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن 
معامله اقدام نماید در غیر این صورت 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. متقاضیان در صورت تمایل می 
توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه  تا ترتیب بازدید آنان داده شود. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود. 
رجبی - مدیر دفتر اجرای احکام حقوقی دادگستری بیرجند

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

قالیشویــی ملکــه

به تعدادی بازاریاب در یک شرکت معتبر
 پخش مواد غذایی- بهداشتی 

با حقوق ثابت،  مزایا و بیمه نیازمندیم.
0۹۹050۹63۹8-32437650
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در  آب  کمبود  مشکل  که  ممنون  جان  آوا  سالم 
روستاهای حاشیه شهر رو پیگیری کردی انشاا...  که 

وعده های مسئوالن به موقع محقق بشه 
ارسالی به تلگرام آوا
 سالم از رییس پلیس راهور استان خواهش می کنیم

پارک شده در  برای خودرو های سنگین   فکری 
بلوار مسافر و ترافیک سنگین مهر شهر در همین 
محور وسر ریز ترافیک کمر بندی پیامبر اعظم به 
این خیابان بنمایند هر روز شاهد تصادف روبروی 
ترمینال مسافر بری وترمینال باربری هستیم با تشکر
915...835

سراب  درمحله  آب  فشار  که  است  مدتی  سالم 
کوهسار5 بسیارکم شده و بعضی مواقع چند بار آب 

قطع می شود لطفا مسئوالن محترم پیگیری کنند
915....209
و شهروندان   اهالی   از  از طرف  جمعی  با سالم 
در  مجدانه   پیگیری   از   11 غفاری  در  ساکن 
استانداری  و  از شما  دامپزشکی   اداره   جابجایی  

محترم  کمال تشکر  را داریم. 
939....110
کارگران  در  واقع  پارک  فضای  ،روشنایی  باسالم 
جوالنگاه  شبها  این  و  کم  بسیار  باشگاه  2۶جنب 
تعدادی از اراذل و معتادان قرار گرفته، لطفا جهت 

تامین روشنایی اقدام شود ممنون
915....045

باسالم وقبولی طاعات و عبادات از مسئوالن بابت 
جاده سالمت شمال شهر ممنون و سپاسگزار اگر در 
مسیر جاده سالمت وسایل ورزشی و صندلی قرار 

دهید ممنونم خدا خیرتون بده  التماس دعا   
915....241
مسکن وام  اقساط  شده  سال  سه  به  نزدیک 

 مهر پرداخت می کنیم ولی هنوز آسانسور راه اندازی 
حریق  اطفا  و  نشانی  آتش  سیستم  فاقد  و  نشده 
هستیم با اینکه نزدیک دوسال شده پول آسفالت 
انجام  آسفالتی  ولی  ایم  کرده  پرداخت  هم  را 
باید  حتما  نشده،  گرفته  هم  کار  پایان  و  نشده 
فرمایید. رسیدگی  لطفا  بیفته  اتفاق  ای  حادثه 
915...494

این  مردم  های  پیامک  ازچاپ  ممنون  آوا  سالم 
شهرداری که شعارش خدمت به مردم هست اگه 
نیایش  و  سپیده  بین  سراب  کانال  حاشیه  مردم 
درست  را  کانال  اطراف  بیرجند هستند  جزو شهر 

کنند10سال شده می نشینیم اما دریغ ازخدمت
915....335

باسالم خدمت آوای عزیزکه هروقت پیامکی مبنی 
برمشکالت دستگرد فرستادم در اسرع وقت مکاتبه 
میکنه یه گالیه ازسازمان اتوبوسرانی دارم که یک 
چرا دستگرد کل ایستگاه هایی که قرارداده جایگاه 
برای نشستن نداره دوم اینکه چرا چهکند،امیرآباد، 
حاجی آباد روزهای تعطیل رسمی چه جمعه و چه 
ولی  باشن  داشته  سرویس  هفته  بین  تعطیالت 
دستگرد نداشته باشه خواهش دارم آوای عزیز پیگیر 

این مسئله باش تا ماجواب بگیریم.
915....775
 باسالم واقعا شما مسووالن مسکن و شهر سازی 
 چطوری میخواین تو اون دنیا جواب ما مردم بدین ؟

 چرا یکسر نمیاین آخر مهر شهر بلوار همت یک 
سری بزنید اگه کسی پول نداره خونشو بسازه چرا 
بهش جواز کار میدین تمام خیابونهای بلوار  همت پر 
 از نخاله شده این مسوالن بهداشت محیط کجاین ؟

 موشها دارن البالی نخاله های ساختمانی ویراژ 
میرن ما بچه کوچک داریم ،،چرا نمیاین یک اخطار 
به این خونه های در حال ساخت بدین اشغالهاشون 
خیابونها و معابر و زمینهای خالی رو پر کرده و شده 

محل زندگی جانوران موذی  
915....۶۶7

با سالم خدمت شهرداری محترم ما ساکنین سایت 
اداری از فضای سبز و پارک محروم هستیم. بچه 
های مان درکوچه و خیابان بازی می کنند..تا کی 

انتظار لطفا پیگیری کنید. 
915....952

چه  هر  خواهشمندم  بیرجند  شهرداری  از  سالم 
سریعتر نسبت به سرعتگیر چهارراه جماران به سمت 
تا  فرماید  مبذول  را  الزم  دستور  پاسداران  انتهای 

کاهش سرعت اتومبیل ها کمتر شود
915....274

 با سالم می خواستم از شهرداری  و اعضای محترم 
جدید شورا درخواست کنم فکری به حال زمینهای 
خاکی دشت علی آباد تا صداوسیما نمایند.تا هم جلوه 
شهر از این حالت در بیاد و هم گرد و خاک کمتری 
اهالی منطقه را اذیت کند اگر طرح کمربندسبز پیاده 

شود جلوه شهر هم زیباخواهد شد.
935...249

 سالم آوا : واقعأ ما که خجالت می کشیم از گالیه هایمان 
در مورد آسفالت خیلی افتضاح حاجی آباد به سمت 
خیابان امام علی امیراباد که  فاقد هرگونه تابلو و 
عالمت هست بنویسیم و ازکوچه های خاکی بدون 
زباله دان و بوی بد فاضالب بگوییم آیا مسووالن 
نمی بینند یا خودشان رو به کرگوشی زدند مگر ما 
انسان نیستیم وجان ما وفرزندانمان برایشان ارزشی 
نداره ؟ تا به حال صدبار نامه نوشتیم وپیام دادیم قول 

وتبلیغ وشعار فایده نداره عمل!
915....152
آوا ، متاسفم ،که اینقد محافظه کاری  و جانب داری 
می کنی..... یه ماهه تو شعبه ... تجمع و اعتراض به 
خورده شدن پول و کسر از سپرده هاشونه ولی دریغ 

از یه خط خبر و گزارش ...واقعا که 
915....330
 آوا: ضمن تشکر از شما خواننده عزیز به اطالع می رساند

 چندین خبر و گزارش در هفته گذشته با همین 
موضوع چاپ شد

مصرف بنزین در خراسان جنوبی ۷ درصد افزایش یافت
مهر- مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی خراسان جنوبی از افزایش هفت درصدی مصرف بنزین در اردیبهشت ماه سال جاری در استان خبر داد.

علی اصغر اصغری بیان کرد: مصرف بنزین در اردیبشهت ماه سال جاری 20 میلیون و 709 هزار لیتر بوده است.  اصغری مصرف نفت سفید طی اردیبشهت ماه سال جاری را یک 
میلیون و 1۶7 هزار لیتر دانست و گفت: این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته 14 درصد کاهش داشته است.

از سعدی تا مصدق

حضور چهره های ماندگار تاریخ در بیرجند

عصمت برزجی- شهر بیرجند از قدمت بسیار 
باالیی برخوردار است گرچه امروز  اگر در جایی از 
کشور نام بیرجند برده شود کسی نمیشناسدش  ! 
اما این شهر جدای از اینکه مهد علم و تمدن بوده 
افراد مشهور بسیاری را در دل خود جای داده و 

میزبانی کرده است . 
احتمااًل یاقوت حموی اولین جغرافیدانی است 
شهرهای  از  یکی  عنوان  به  »بیرجند«  از  که 
منطقه قهستان یاد کرده است. حمدا... مستوفی 
»بیرجند« را از شانزده والیت قهستان و مرکز 
مقدار  آن  در  که  دانسته  چند  توابعی  با  والیتی 
به  غله  اندکی  و  میوه  انگور،  زعفران،  فراوانی 

دست می آمده است.
قصبه ای  را  بیرجند  شیروانی،  العابدین  زین 
شهر مانند و دارالملک قهستان معرفی کرده و 
افزوده است که قریب به چهار هزار خانه دارد. آب 

بیرجند از کاریز تأمین می شود .
 در این گزارش از شخصیت هایی یاد می کنیم 
که روزی در بیرجند زیسته اند و شاید کمتر کسی 
از داستان حضور آنها در این شهر با خبر باشد. 
حضور این افراد در زمانی هایی از تاریخ ، می تواند 
معرف زنده تاریخ این شهر و شهرت آن باشد که 

متاسفانه کمتر کسانی از آن آگاه هستند. 

سعدی در بیرجند
 و پذیرایی نزاری از وی!

هست  کشورمان  تاریخ  آوران  نام  از  سعدی 
که چند روزی را در بیرجند مهمان حکیم نزاری 
شهردار  غنی  کاظم  خاطرات  در  است.  بوده 
که  سالی  در  است  آمده:مشهور  بیرجند  اسبق 
نزاری عازم سفر مکه بود گذرش به دیار سعدی 
می افتد و  چند روزی را مهمان او می شود و 
وقتی پذیرایی شاهانه سعدی را می بیند به او 
 می گوید که تو آداب مهمان داری را نمی دانی 
شان  در  او  غذای  که  کند  می  گمان  سعدی   
این شاعر نیست که این سخن را گفته لذا در 
روزهای بعد با  غذاها و طعام بهتری از نزاری 
پذیرایی می کند تا اینکه بعد از چند روز نزاری از 
 او خداحافظی کرده و راهی سفر مکه می شود.
اینکه نزاری از سفر مکه برمی گردد.  از   پس 
دیداری  نزاری  از  تا  شده  بیرجند  عازم  سعدی 
کند و در راه بیرجند  از او می پرسند که کجا 
می روی او پاسخ می دهد که به زیارت نزاری 
می روم اینجاست که می توان پی برد نزاری 
در آن زمان شخصیت بسیار واالیی داشته که 
سعدی به قصد زیارت او عزم سفر می کند نه 

صرفا دیدن!
بعد از اینکه سعدی به بیرجند سفر کرده و وارد 
 روستای فوداج ) محل سکونت نزاری( می شود
 از مردمان در خصوص نزاری می پرسد که آنها 

او را به مزرعه ای آدرس می دهند .
 سعدی باالخره به حضور نزاری می رسد و 

مهمان او می شود. 
دوغ  و  نان  با  وعده  اولین  در  هم  نزاری 
محلی از او پذیرایی می کند سعدی وقتی دوغ 
افتد  می  نزاری  یاد سخن  خورد  می  را  محلی 
مدام  و  نداشت  قبول  را  شاهانه  پذیرایی  که  
 می گفت تو آداب مهمان داری را بلد نیستی ! 
و  گذرد  می  روال  همین  به  روز  چند  اینکه  تا 
جویا  را  نزاری  حرف  آن  علت  سعدی  باالخره 
تو  آنطور که  پاسخ می دهد  نیز  او  می شود و 
از من پذیرایی می کردی من خود را باری بر 
تو شدم  تو می دیدم که موجب زحمت  دوش 
تو  خانه  از  زودتر  که  بودم  ای  اندیشه  در  لذا 
بروم اما اینچنین که من از تو پذیرایی می کنم 
نداری و هر چه بخواهی برای من   تو زحمتی 

 می توانی مهمان من باشی!

ریاست یک انگلیسی بر بانک شاهی 
سابق در بیرجند

بانک  روسای  از  یک  انگلیسی  هیل   . اف 
 شاهی سابق در بیرجند بوده آنطور که او در کتاب
 “نامه هایی از قهستان” نوشته روزهای نوجوانی 
خود را در بیرجند گذرانده است. در یادداشت هایی،  
او اوضاع اقتصادی و اجتماعی بیرجند آن روزگاران 
است. محمد حسین  به تصویر کشیده شده  را  
گنجی در ترجمه کتاب “نامه هایی از قهستان “ 
آورده است که اف . هیل در 7 اوت 1913 برابر 
با 11 رمضان سال 1331 هجری قمری از لندن 
حرکت کرده و از طریق آلمان و لهستان و روسیه 
 به باکو از آنجا با کشتی و قطار خود را به عشق آباد 

برای  خواسته  می  سفر  این  در  او  است.  رسانده 
ماموریتش خود را به بیرجند برساند و به عنوان 
رئیس بانک شاهی ایران در شعبه بیرجند انجام 
سپتامبر  از 14  بیرجند  در  او  توقف  کند.  وظیفه 
1913 تا 2 ژوئن 1917 یعنی جمعا اندکی کمتر 

از 4 سال به طول انجامیده است. 

میرزا احمد کاشانی
 اولین مدیر و معلم شوکتیه

ساخت مدرسه شوکتیه بیرجند باعث شد که پای 
بسیاری از افراد صاحب نام در امر تعلیم و تربیت 
به این شهر باز شود. یکی از این افراد میرزا احمد 
از تهران  اولین مدیر  کاشانی بوده که به عنوان 
به بیرجند می آید. در کتاب از شوکتی تا دولتی 
آمده است که پس از تاسیس این مدرسه روزنامه 
حبل المتین تهران در شماره 177 خود به تاریخ 2۶ 
شوال 1325 هجری قمری به عنوان” بیرجند” می 
نویسد: مدتی است که شوکت الملک امیر قاینات 
تشکیل و دایر ساختن یک باب مدرسه را با وضع 
جدید مصمم شده و از تهران یک نفر دانشمند 
زرنگ به جهت مدیری و معلمی با سایر لوازم تعلیم 
درخواست نموده و جناب آقای میرزا احمد کاشانی 
را که در عداد نمره اول فضال و صاحب بصیرت 
کامل در امور مدارس و از رفقای ماست برای این 
کار منتخب و با آن که وجود ایشان در طهران 

منشا خدمات بزرگ بود محض ترویج معارف در 
آن حدود راضی و عازم آن شهر شدند. 

همچنین در  مدرسه شوکتیه بیرجند از دو نفر 
افراد فاضل کاشان به اسامی میرزا احمد نراقی و 
شیخ احمد سلیمانی نراقی و براي تدریس دروس 
تبعه  نفر  سه  از  ریاضیات  و  انگلیسی  و  فرانسه 
فرانسه، انگلستان و هندوستان دعوت به عمل آمد.
در کتاب تاریخ پزشکی بیرجند نیز آمده است که 
حکیم قوام از آخرین پزشکان سنتی معروف بیرجند 
است که لقب “ قوام الحکما” را از مظفر الدین شاه 
گرفت . او اهل سبزوار بود و در یکی از سفرهای 
شوکت الملک به بیرجند دعوت شد و در گل فریز 
وصلت کرد. ضیاء الطبا نیز از تربت حیدریه به 

بیرجند دعوت شد و به عنوان پزشک خانوادگی 
دربار شروع به کار کرد. 

کسروی، اولین
 پزشک مدرن در بیرجند

محمود  دکتر  نیز  بیرجند  مدرن  پزشک  اولین 
طب  مدرسه  آموختگان  دانش  از  کسروی  خان 
دارالفنون بود که به دعوت شوکت الملک در سال 
1295 هجری شمسی به بیرجند آمد. او در بیرجند 
صاحب دختری شد که بعدها با مرحوم محمد ولی 
حسن  آقای  خاطرات  در  کرد.  ازدواج  طاهریان 
ابطحی آمده است که : دکتر محمود خان کسروی 
در میدان چهاردرخت پشت مسجد جامع بیرجند 
مطب و منزل داشت معموال درمان بیماران را با 4 

مثقال روغن کرچک شروع می کرد!

احمد شاملو و توصیف 
محالت بیرجند در قصه هایش

الف.  یا  بامداد  الف.  به  متخلص  شاملو  احمد 
روزنامه نگار،پژوهشگر،  نویسنده،  شاعر،  صبح، 
مترجم، فرهنگ نویس ایرانی و از بنیان گذاران و 
ایران در پیش و پس  دبیران کانون نویسندگان 
را  دبیرستان خودش  دوران  او   . است  انقالب  از 
در بیرجند گذرانده و در برخی از قصه هایش به 
توصیف محالت قدیمی این شهر  و فرهنگ عامه 

مردم این شهر پرداخته است. 

چیره دست ترین نوازنده ایران
 در بیرجند

این چیره دست ترین   ، کلنل علینقی وزیری 
نوازنده نو آور عصر تجدد- از مشروطیت تا زمان 
رضا خان ، نه صرفا فرزند زمان خویشتن ، بلکه 
مردی متعلق به آینده بود . به روشنی پیداست که 
هنوز هم موسیقی ایران زیر نفوذ و تأثیر او نفس می 
 کشد. او در سالهای بین 1293-1297 در کنار گیری
 موقتی از خدمت نظام به  انزوای سه ساله و تمرین 
مداوم تار در منزل پرداخت و در همین زمان  با 
او در سفر دوماهه  الملک آشنا شد  امیر شوکت 

از تهران  الملک  امیر شوکت  ، همراه  به روسیه 
 تا سن پطرزبورگ و مراجعت از طریق عشق آباد 
قاینات  به فرماندهی رژیمان سوار   ، به خراسان 
منتصب و با درجه سرهنگی به تربیت سواره نظام 
در بیرجند پرداخت.  در پی مداخله قوای انگلیس 
در امور نظامی قشون بیرجند و درگیری با کلنل 
، به تهران مهاجرت و  برای همیشه از خدمات 

نظامی  انصراف داد. 

ماجراهای پدر علم فضا نوردی
 در بیرجند

زمانی  که  کشورمان  آوران  نام  از  دیگر  یکی 
در بیرجند می زیسته پدر علم فضانوردی است. 
سیروس برزو  در آخرین روز فصل بهار سال 1332 
در شهر مرزي سرخس در خانواده اي نظامي به دنیا 
آمد. پدرش پس از گرفتن مدرک ششم ابتدایي 
وارد نیروي مرزداري آن زمان شد وهمان زمان 
بود که به خواستگاري دخترخاله اش رفت و ثمره 
این پیوند به دنیا آمدن وي بود. مي گوید مادرش 
تنها سواد ابتدایي داشت اما مانند مادربزرگ مدرس 
قرآن بود. پدرش مقید بود و همیشه دوست داشت 
فرزندانش به مدارج باالي تحصیلي برسند و هرچه 
در توان داشت براي رسیدن به این خواسته گذاشته 
 بود. مي گوید  ارتباط عمیقي بین او و کتاب هایش

 بخصوص کتاب هایي که از فضا و دنیاي پررمز 

او بود که براي  و راز آن مي گویند برقرار است. 
نخستین بار کتاب آسماني قرآن و هنر دستان استاد 
فرشچیان را همراه فضانوردان بزرگ جهان کرد تا 
در حرکتي نمادین هنر ایرانیان و احترام به دین 

اسالم بار دیگر به دنیا معرفي کند. 

معلم بیرجندی، 
سیروس برزو را محقق فضا کرد! 

که  ایران،  فضایي  علم  پدر  برزو،  سیروس 
اکنون مقیم کشور روسیه است  . او در خاطرات 
خود  در خصوص چگونگی عالقه مندی است 
در  بود.  تقریبا 13 سالم  گوید:  فضا می  علم  به 
بیرجند زندگي مي کردیم. معلمي داشتم که خیلي 

بود که  آن موقع رسم  احترام مي گذاشتم.  او  به 
نوجوانان و جوانان عکس هاي مختلف هنرپیشه ها، 
فوتبالیست ها و ... را جمع مي کردند. از او پرسیدم 
چه مجموعه اي جمع کنم جواب داد مجموعه اي 
را  آوري اش  که وقتي 40 ساله هم شدي جمع 
ادامه بدهي و خجالت نکشي. سؤال کردم یعني 
مرد 40 ساله عکس  ببیني یک  اگر  چه؟ گفت 
هنرپیشه یا فوتبالیست جمع کند چطور به او نگاه 
مي کني؟ گفتم خوب چند سالي جمع مي کنم وقتي 
بزرگ شدم دور مي ریزم. خندید و گفت پسرم آنچه 
دور مي ریزي عمرت است نه عکس ها. گفتم شما 
جمع آوري چه چیزي را پیشنهاد مي کنید؟ فکري 
این  مي کنم.  فکر  ولي  نمي دانم  گفت  و  کرد 
مدرسه ها  بعد  و  افتاد  اتفاق  ماه  خرداد  گفت و گو 
تعطیل شد و او هم به سفر رفت. در شهریور که 
از سفر برگشت برایم دو کتاب درباره فضانوردي با 
عکس هاي رنگي جالب آورد. بعد به من یاد داد که 
چطور عکس ها را آرشیو کنم، زیرنویس بنویسم و 
خالصه یک مجموعه عکس فضایي با اطالعات 
مفید درست کنم. بعد از آن من شروع کردم به 
جمع آوري عکس و مطلب درباره فضانوردي. براي 
دسترسي به منابع اصلي، یادگیري زبان انگلیسي 
را با جدیت دنبال کردم تا بتوانم کتاب و مقاله هاي 
بود که  آنجا  از  بخوانم.  را  به فضانوردي  مربوط 
آموختن علم فضا دوست داشتني ترین علم برایم 

شد.” و اینطور بود که معلم بیرجندی از این نوجوان 
13 ساله یک فضا نورد ساخت!

دکتر محمد مصدق
 از بیرجند تا احمدآباد؛

 اما در کنار این نام آوران علمی و ادبی شخصیت های 
از  روزهایی  بیرجند  در  که  بودند  نیز  سیاسی 
آن  از  مصدق  دکتر  کردند  سپری  را  عمرشان 
جمله است.  دکتر محمد مصدق که در بیرجند 
زندانی بود، روز 13 آذر 1319 در اثر میانجیگری 
محمدرضا پهلوی، ولیعهد وقت، به خانه خود در 
احمدآباد ساوجبالغ منتقل شد و آنجا تحت نظر 
قرار گرفت. در مورد علت بازداشت و زندانی شدن 

دکتر مصدق اطالع دقیقی در دست نیست.
بازداشت  دارد که  تأکید  در خاطراتش  مصدق 
پرونده های  به  و حتی  است  بوده  بی جهت  او 
در شهربانی  وقتی  استناد می کند که  شهربانی 
سئوال می کند به چه تقصیر بازداشت شده است، 
پاسخ می دهند »تقصیری ندارید ولی باید اینجا 
بمانید.« به هر حال چند روز بعد تصمیم می گیرند 
او را به زندان بیرجند منتقل کنند. اما چنانچه از 
رفتار  آید،  برمی  تهرانی  حاجی  آقاجواد  خاطرات 
در  که  ماهی  شش  در  او،  با  مصدق  زندانبانان 
درآمد.  آب  از  محترمانه  مجموع  در  بود،  بیرجند 
رضا شاه با دکتر مصدق که طبیعتی دموکرات و 
ضد زورگویی داشت میانه خوبی نداشت و وی را 
در بیرجند زندانی کرده بود تا ازنیش انتقادهایش 
آسوده شود. دکتر مصدق در دهه 1335 نیز پس از 
تحمل سه سال زندان به احمد آباد تبعید شده بود 
و تا پایان عمر به صورت تبعید غیر قانونی در آنجا 

باقی ماند و در همانجا هم مدفون است .

 سفر تبلیغی رهبر معظم انقالب
 به بیرجند

خفقان  روزگار  ایدر  خامنه  ا...  آیت  حضرت 
آشناسازی  و  تبلیغی  ماموریت  برای  ستمشاهی 
محرم  دوم  پهلوی  حکومت  جنایات  با  مردم 
مدرسه  در  و  شدند   بیرجند  راهی   1342 سال 
مستقر  بودند  ساکن  دینی  علوم  طالب  که  ای 
گردیدند. ایشان در خاطرات خود از زمان حضور 
کسانی  برای  این   “ نویسند:  می  بیرجند  در 
ای منطقه  به  )تبلیغ(  رفتن  منبر  قصد  به   که 

 می روند، کمی دیر است، زیرا خطیب باید چند 
روز قبل از محرم در محل موردنظر حضور یابد 
تا فرصت کافی برای ترتیب مجلس و سایر امور 
داشته باشد، اما دوستان من در عین حال زمینه 
منبر در چند جای شهر را برای من فراهم کردند.”

این سومین باری بود که آیت ا... خامنه ای  به 
بیرجند سفر می کردند. در دو سفر پیشین میزبان 
معنوی ایشان شیخ محمدحسین آیتی از علمای 
ایران بود. .آن سال آقای  بزرگ خراسان ، بلکه 
آیتی برای درمان چشم راهی مشهد شده بود. آیت 
ا... خامنه ای این بار به سراغ آیت ا... سیدحسن 
تهامی رفت. آقای تهامی عالم برجسته ای بود که 
به واسطه اقامت در بیرجند، منزلت حقیقی اش 
مدت  در  انقالب  معظم  رهبر  بود.  مانده  مکتوم 
حضور خود در بیرجند به ایراد سخترانی  در مسجد 

مصلی، خانه سادسی، و حسینیه راغبی پرداختند. 
که  است  این  باشد  می  ذکر  قابل  که  آنچه 
تواند  می  منطقه  هر  شده  شناخته  های  چهره 
کمک بزرگی برای شناسایی آن منطقه باشد  . 
ساخت موزه از محل سکونت این افراد ، جمع 
آوری عکس ها و مستندات و حتی چاپ کتاب از 
این حضور و ذکر خاطرات آنها می تواند در ثبت 
باشد.  موفق  ارزشمند  این حضورهای  تاریخی 
اینها همان چیزهایی است که جای خالی آن در 

بیرجند به وضوح احساس می شود . ! 
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یادداشت

بحران کم آبی و دودی که 
به چشم جهان می رود !

* داریوش کشاورز

کم آبی، بحرانی که جهان امروز و آینده با آن 
روبروست، مسأله ای که درچند سال اخیر به اهمیت 
پرداخته  آن  به  بیشتر  و  ایم  برده  پی  آن  خطر 
نزدیک  بسیار  ای  آینده  در  بحرانی که  شود.  می 
از  بسیاری  در  و  کند  می  جدی  تهدید  را  جهان 
کشورها از جمله کشور ما بیشتر نمود پیدا می کند 
که اگر در مورد مسأله آن مدیریت و چاره عملی 
به  روزگار  و  طبیعت  جبر  نشود  اجرا  و  اندیشیده 
سختی ما را وادار به اطاعت از خود می کند. بحرانی 
که ادامه پیدا کردن و گسترش یافتن آن مشکالت 
بسیاری را در زمینه های گوناگونی به بار خواهد آورد 
و می طلبد راهکارهایی که می توان از گسترش این 
بحران کاست و جلوگیری کرد. موضوع آب بسیار 
گسترده و فراگیر است که نیاز به دهها یادداشت و 
مقاله در این زمینه است که شناخت سرتیترها خود 
به نوعی کارگشا و رمز قفل مصرف آب این بخش 
است. بی گمان کشاورزی بخشی است که با حیات 
انسانها ارتباط پیدا می کند که در صورت صدمه 
دیدن این بخش، زندگی ما نیز به خطر می افتد. 
پس حیات این بخش یعنی حیات ما و نکته مهم 
این بخش که به درستی در آن دقت و مدیریت 
نشده است، کاشت نوع محصوالت کشاورزی است. 
حال که جهان با بحران کمبود آب روبروست چه 
باید بکاریم و چه نوع  نوع محصوالت کشاورزی 
مکان  در چه  را  نوع محصولی  بکاریم؟ چه  نباید 
چه  توسط  حتی  نکاریم  چه  و  بکاریم  جغرافیایی 
کشاورزی کاشته شود؟ پس دانش اولویت کشت در 
کشاورزی دانشی که ضروریست به آن توجه شود. 
نیاز به کشت و داشتن کدام  اولویت اول  بشر در 
محصول و در اولویت های بعدتر و آخر نیاز به کشت 
کدام محصول دارد و می تواند چه محصوالتی را 
اصاًل نکارد لذا داشتن این دانش نیاز ضروری و الزم 

االجرا است که خود بحثی گسترده است. 
این محصول چیست؟! محصولی که آب جهان 
را می مکد و دود می کند اما به جای سود به ما 
زیان می رساند، زیانهای فراوانی که نه تنها حیات 
ما را به خطر می اندازد بلکه زوایای دیگر زندگی 
انسانها را نیز تحت تاثیر قرار می دهد؛ نام محصولی 
که آب را دود می کند “سیگار”  است.که البته نه 
در  را  مشابه  محصوالت  همه  بلکه  تنها سیگار 
بر می گیرد؛ اما ازسیگار به عنوان گسترده ترین و 
شناخته شده ترین و نمادی از همه مواد مخدر نام 
برده شده است می دانیم که هر ساله سطح وسیعی 
از خاک زمین جهت تولید تنباکو و مواد مخدر کشت 
می شود و میلیاردها متر مکعب آب جهت پرورش 
آنها مصرف می شود اگر به تمامی منابع مصرفی 
)آب، خاک  و ...( و هزینه های تولید تنباکو، سیگار، 
قلیان، مواد مخدر و ابزارهای استعمال آن از صفر تا 
صد و به صورت جزء به جزء بخواهیم اشاره کنیم 
این  در  که  است  زمانبر  و  طوالنی  بسیار 
بسیار  اشاره  توان  می  فقط  و  گنجد  نمی  مقال 
کوچکی کرد که به همه هزینه های کاشت، داشت 
و برداشت تا حمل و نقل و فروش گرفته بنگرید 
می دانیم که چقدر منابع و هزینه ها صرف کاشت 
محصولی میشود که جای سود، زیانهای فراوان به 
انسانها و حتی حیوانات و حیات کل کره  زندگی 
زمین وارد می کند. مضرات مصرف سیگار را که 
زیست،  محیط  زمینه  در  بینیم  می  نگریم،  می 
اگردود ناشی از نخ سیگارهایی که در 24 ساعت 
در جهان مصرف می شود را در یک محفضه جمع 
آوری کرده و به یکباره آزاد کنیم چه دود عظیم و 
گسترده ای به پا می شود؛ حال هفته، ماه، سال و 
سالهای آن را نیز تصور کنید. این دود چه مقدار به 

سالمت ما انسانها آسیب می رساند؟ 
چه هزینه ای جهت درمان افراد سیگاری، معتاد 
و بیمار صرف می شود؟چه مقدار هوای کره زمین 
را گرمتر می کند؟ اما اگر در افرادی که خالفکار 
هستند پژوهش شود می بینیم که اکثرا از اولین 
کارهای خالفی که شاید در جوانی و نوجوانی به 
عنوان تابو شکن و قبح شکن ناهنجاریهای اخالقی، 
رفتاری و اجتماعی آغاز کرده اند مصرف سیگار بوده 
برخی  آغازگر  عنوان  به  که  سیگارها  چه  است 
از راههای خالف بسیاری از خانواده ها را از هم 
پاشانده است؛ بسیاری از پدر و مادرها را بی فرزند 
و بسیاری از فرزندان را بی پدر و مادر کرده است؛ 
چه دانش آموزان و دانشجویان نخبه را معتاد و حتی 
ولگرد کرده است؛ عده ای را دیوانه و مجنون و چه 
کارآفرینان که به گدا و مسکین تبدیل کرده است و 
بسیاری را نیز ... با هر نخ سیگار جان خود و انسانها 

را یک قدم به مرگ نزدیک تر کرده ایم. 
برای اینکه یک کشتی، هواپیما، تراکتور، کامیون 
جهان  در  انرژی  مقدار  چه  کند  حرکت  خودرو  و 
مصرف می شود؟ چرا این انرژی به مصرف برای 
رونق کاالیی باشد که جان انسانها و زمین را نه 
امروز، بلکه فردا نیز تهدید می کند؟ پس مصرف 
سیگار آبی است که دود می شود، سیگار تجارت 

مرگ است، سیگار، تجارتی که باید خاموش شود.

لطفًا  بحران  آب را جدی بگیرید
جام جم آنالین- مدتی پیش معاون وزیر نیرو در امور 
مشکالت  معرض  در  شهر   517 کرد  اعالم  آبفا  و  آب 
این  در  می شود  گفته  اساس  این  بر  دارد.  قرار  کم آبی 
منابع  و  مصارف  نیست  کم  هم  تعدادشان  که  شهرها 

قابل تامین در نقطه سر به سر قرار دارد.
کرمان،  کرج،  قم،  قزوین،  شیراز،  اصفهان،  اراک، 
هستند  کالنشهرهایی  از  تهران  و  یزد  همدان،  مشهد، 

که باید برای تنش آبی آماده شوند.
و  خشکسالی  کشور،  جغرافیایی  موقعیت  به  توجه  با 
کمبود آب در ایران موضوعی است که می توان گفت 
قوانینی  دارد.  ریشه  این سرزمین  فرهنگ  و  تاریخ  در 
است  بوده  مطرح  آب  مدیریت  زمینه  در  دیرباز  از  که 
از گذشته کم آبی  این سرزمین  مردمان  نشان می دهد 
را  زندگی خود  و  پذیرفته اند  واقعیت  عنوان یک  به  را 

این اساس منطبق ساخته اند.  بر 
اقلیمی است که به کندی و در  خشکسالی پدیده ای 
یک دوره زمانی طوالنی مدت پیش می رود و در نتیجه 
خسارات ناشی از آن نیز با گذشت زمان نمایان می شود. 
را یک دوره شرایط  این ترتیب می توان خشکسالی  به 
خشک غیرعادی دانست که در یک دوره زمانی نسبتا 
کاهش  یا  اختالل  به  نهایت  در  و  دارد  ادامه  طوالنی 

سطح ذخایر آب سطحی و زیرزمینی منجر می شود.
البته از دیدگاه هواشناسی به شرایطی که به کاهش 
منجر  هوایی  و  آب  الگوی  تغییر  نتیجه  در  و  بارش ها 
می گویند  کشاورزان  می شود.  گفته  خشکسالی  شود، 
باشد  واقعی محصول کمتر  نیاز  از  وقتی رطوبت خاک 
افتاده  اتفاق  خشکسالی  برسد  آسیب  محصول  به  و 
است  غیرساختاری  از خشکسالی  ناشی  است. خسارات 
و وسعت مناطق آسیب دیده از خشکسالی در مقایسه با 
دیگر بالیای طبیعی بیشتر است. بنابراین باید پذیرفت 
است  مستمر  و  طبیعی  وضعی  ما  کشور  در  خشکسالی 
که تنها راه غلبه بر آن سازگاری است. در این شرایط 
باشد  نداشته  وجود  توازن  مصارف  و  منابع  بین  اگر 

کم آبی به بحران جدی تبدیل می شود.

هر سال بدتر از سال قبل

ناشی  پیامدهای  و  مشکالت  می گذرد  که  سال  هر 
کشور  پذیرفت  باید  می شود.  نمایان  بیشتر  کم آبی  از 
نیمه خشک قرار دارد که میزان  ما در منطقه  خشک و 
مانند  کشورهایی  اندازه  به  آن  ساالنه  بارش های 
آماری  بررسی های  نیست.  تایلند  و  اندونزی  مالزی، 
کشور  در  بارش ها  از  نیمی  از  بیش  می دهد  نشان 
مواجه  در  می تواند  موضوع  این  و  می شود  تبخیر  ما 
تبع  به  و  خشکسالی  عنوان  تحت  پدیده ای  با  شدن 
از  بخشی  باشد.  داشته  مهمی  بسیار  نقش  کم آب  آن 

غنی  به  و  شده  زمین  جذب  جوی  نزوالت  باقیمانده 
است  جالب  اما  می شود،  منجر  زیرزمینی  ذخایر  شدن 
از نزوالت جوی  باقیمانده  آبی  از مجموع ذخایر  بدانید 
نیز حدود 90 درصد در بخش کشاورزی مورد استفاده 
آب شرب  تامین  به  آن  درصد   7 فقط  و  می گیرد  قرار 
بازده  این در حالی است که  یا خانگی اختصاص دارد. 
با  تا 35 درصد است که می توان  کشاورزی حدود 30 
استفاده از راهکارهای مدیریتی این رقم را به 70 درصد 
ارتقا داد. طبق محاسبات انجام شده مصرف سرانه آب 
در کشور بیش از 250 لیتر در روز است که در مقایسه 
دو برابر استانداردهای جهانی است. در چنین شرایطی 
اگر هر چه زودتر به فکر چاره نباشیم شرایط با گذشت 
زمان بدتر خواهد شد و پیش بینی می شود بر این اساس 
به تعداد شهرهایی که در مرز بحران آب قرار می گیرند 
ما  زندگی  در  آب  باشیم  داشته  یاد  به  شود.  افزوده 
تولید  و  گیاهان  رشد  برای  می کند.  ایفا  مهمی  نقش 
تا  همبرگر  از  تولید  فرآیند  و  زیست  محیط  غذا، حفظ 
روزمره  کارهای  انجام  برای  داریم.  نیاز  آب  به  رایانه 
مانند مسواک زدن و حمام کردن هم به آب نیاز داریم 
پس  هست.  اختیار  در  محدودی  منابع  که  آن  حال  و 

نباید حتی مقدار اندکی از آب را هدر داد.

مصرف آب ایرانی ها 
2  برابر استاندارد جهانی است

برده  نام  آن  از  بشر  حیات  عامل  عنوان  به  که  آب 
اقتصادی،  توسعه  عامل  مهم ترین  عنوان  به  می شود 
شکوفایی  در  و  می شود  شناخته  اجتماعی  و  صنعتی 
محیط زیست نقش بسیار مهمی دارد. ضرورت دستیابی 

از  منابع  این  و محدودیت  منابع آب شیرین  به  مستمر 
منابع  مکانی  و  زمانی  توزیع  غیریکنواختی  و  سو  یک 
و  افزایش جمعیت  با  است  موجب شده  دیگر  از سوی 
ایجاد تغییراتی قابل توجه در نیازهای فردی و اجتماعی 
انسان ها و همچنین رشد روزافزون تقاضا، موضوع آب 
به یکی از چالش های عمده جهان در قرن حاضر تبدیل 
شود. کشور ما در کمربند خشک و نیمه خشک این کره 
خاکی قرار گرفته است و مواجه شدن با خشکسالی های 
بارش ها در کنار رشد  متعدد و همچنین کاهش میزان 
افزایش  نتیجه  در  و  شهرنشینی  توسعه  و  جمعیت 
در  آب  حجم  است  شده  موجب  آب  سرانه  مصرف 
ورود  آستانه  در  ما  کشور  و  یافته  کاهش  دسترس 
نیز  بحران  این  از  عبور  گیرد.  قرار  کم آبی  بحران  به 
زنجیره  این  مختلف  بخش های  در  تغییر  ایجاد  بدون 
نشان  آماری  بررسی های  بود.  نخواهد  امکان پذیر 
حدود  کشور  در  آب  مصرف  متوسط  اکنون  می دهد 
باید مورد  را  نکته  این  برابر متوسط جهانی است و  دو 
توجه قرار داد که متوسط بارندگی در کشور ما کمتر از 

یک سوم متوسط جهانی است. 
براساس آمارهای اعالم شده از سوی مدیریت منابع 
تا   300 بین  ساالنه  جوی  نزوالت  حجم  ایران،  آب 
در  آن  متوسط  که  است  متغیر  مترمکعب  میلیارد   600
میلیارد مترمکعب تخمین زده  سطح کشور حدود 411 
مترمکعب  میلیارد   294 مقدار حدود  این  از  است.  شده 
دسترس  از  زمین  سطح  از  تعریق  و  تبخیر  طریق  از 
خارج و فقط 130 میلیارد مترمکعب آن به عنوان منابع 
تجدید شونده و در دسترس است که شامل 85 میلیارد 
آب  متر مکعب  میلیارد  ده  آب های سطحی،  مترمکعب 
آب های  مترمکعب  میلیارد   35 و  پراکنده  چشمه های 

زیر زمینی است. در کشور حدود 73 درصد از منابع آب 
تجدیدشونده پس از مهار و کنترل به مصارف خانگی، 
کشاورزی و صنعتی اختصاص داده می شود. طبق اعالم 
ازجمله کشورهایی است  ما  رسمی سازمان ملل کشور 
که در حال ورود به تنش آبی است و سال 2044 ایران 
در  است.  داده  رخ  آن  در  آبی  تنش  که  است  کشوری 
نیوزیلند متوسط بارش ساالنه 4500 میلی متر است. در 
این  در  یابد.  افزایش  سدها  تعداد  نیست  نیازی  کانادا 
کشور آنقدر پوشش برفی وجود دارد که چهار سد کشور 
مکانی  و  زمانی  پراکندگی  ایران  در  دارند.  آب  همیشه 
زده  دیواری  باشد  مستعد  جا  هر  و  است  زیاد  بارش ها 
سدسازی  صنعت  شود.  گرفته  آب  جلوی  تا  می شود 
سودی ندارد. وزارت نیرو ناچار بوده است با هزینه ده 
بر یک سد بسازد تا آب مورد نیاز مردم را تامین کند و 
در کشورهایی مانند اندونزی و مالزی نیازی به سد زدن 
نیست. آوردها در این کشورها چند برابر مصارف است. 

مشکل این کشورها، زیاد بودن آب است.
حجمی از بارش در کشور محاسبه می شود که به ما 
می گوید چه مقدار آب نازل شده است. حجمی از آب نیز 
پشت سدها جمع آوری می شود. حجم کل سدهای ایران 
این مقدار آب در سدهای  اکنون نصف  47.4 است که 
کشور وجود دارد. یک حجم آب تنظیم شده از سدها را 
داریم. با توجه به محدودیت های موجود باید بخشی از 
آب سدها در آنها باقی بماند و بخشی از آن نیز باید در 
آب  می شود  خارج  سدها  از  که  آبی  شود.  رها  رودخانه 
جمع آوری  قابل  نزوالت  از  بخشی  است.  شده  تنظیم 
نیست و کل نزوالت در مجموع می توان 47.4 میلیارد 
مترمکعب آب در سدها ذخیره کرد. اگر میانگین بارش 
ساالنه 256 میلی متر است دو تا سه بارش ده میلی متری 
مشکل ما را حل نمی کند. در این سال ها با گذشت زمان 
الگوی  و  ارتقا    بهداشت  فرهنگ  و  افزایش  جمعیت 
مصرف و سبک زندگی تغییر پیدا کرده   و به این ترتیب 
مصرف آب شرب و حتی آب کشاورزی نیز افزایش پیدا 
کرده است. در مقایسه با گذشته صنعتی تر شده ایم و در 
یافته  افزایش  نیز  صنعت  بخش  در  آب  مصرف  نتیجه 
ایران 75  نداشته ایم. در  این موضوع توجه  به  است که 
راندمان  اگر  برابر شده است.  میلیونی مصرف آب چهار 
کند  پیدا  افزایش  برابر  دو  به  کشاورزی  بخش  در  آب 
می توان آب اضافی را به شرب اختصاص داد. بر اساس 
استاندارد سازمان ملل اگر در کشوری مجموع مصارف 
آب از 40 درصد کل منابع آب تجدیدپذیر ساالنه بیشتر 
باشد آن کشور از نظر منابع آبی بحرانی و کم آب است. 
بر این اساس، کشور ما با بحران شدید روبه روست که با 
توجه به محدودیت منابع آب و رشد جمعیت، دنیا به سمت 
کم آبی در حرکت است و در کشور ما این روند با سرعت 
بیشتری در حال طی شدن است. / فرانک فراهانی جم

روی  سایبان  گذاشتن  با  کرد  اعالم  رسانه  وقتی 
آب  در مصرف  ماه  در  لیتر   1000 تا  می شود  آبی  کولر 
هزینه  هم  شدم  مصّمم  این کار  برای  کرد  صرفه جویی 
برای مصارف  بیشتری  آب  پایین می آید هم  آب  قبض 
اینترنت  در  زیادی  نمونه های  می گردد.   ذخیره  مردم 
وجود دارد اما به راحتی در دسترس نیستند. بعضی هم 
که تبلیغات زیادی کرده اند قیمت باالیی دارند، باالتر از 
آن چه که خرید آنان را به صرفه نماید. آستین ها را باال 

زدم چهار لوله بخاری فراهم کردم و یک تکه برزنت.

ایده ام این بود، یک پایه ضربدری از لوله ها که برزنت 
را با فاصله از سقف کولر مهار کند. 

لوله ها ده سانت فاصله بین برزنت و کولر ایجاد می نمایند. 
هوا را هم عبور می دهند. برزنت هم اگر زیر تابش آفتاب 
داغ شود حتی اگر هوای مابین برزنت و سقف دمایش باال 
رود جریان هوایی در آن میانه راه می افتد و مانع گرم شدن 
زیاده از دمای هوا برای کولر می گردد. ابتدا از روش سنتی 
پوشاندن کولر خالص شدم. تمام آشغال هایی را که تا به 

حال روی کولر گذاشته بودیم جمع کردم.

سپس چند سوراخ روی سقف کولر با دریل و روی 
و  پیچ  با  لوله ها  نصب  و  دقیق  اندازه گیری  با  لوله ها 
اتصال  برای  پهنی که معمواًل  پیچ و مهره های  مهره. 

می شود.  استفاده  کتابخانه ها  فلزی  قفسه های 

وسط برزنت را سوراخ کردم برای حرکت هوا. وقتی 
داغ  برزنت  گرم شدن  دلیل  به  برزنت  زیر  هوای  که 
می شود با همان نوع پیچ و کمک گرفتن از واشرهای 

پهن برزنت را متصل کردم. 

با  برزنت  دور  کردم  ایجاد  دالبرهایی  هم  نهایت  در 
به  دسترسی  هم  می افزود  کار  زیبایی  به  هم  قیچی 
طول  زیادی  زمان  می کرد.  ساده تر  را  کولر  پانل های 
آفتاب  در  شود.  مشخص  روش  این  تأثیر  تا  نکشید 
را  کولر  برابر  چند  خنکی  بالفاصله  کویری  سوزان 

احساس کردم. خانه به طرز شگفت آوری خنک تر شد.

خنک تر از آن چه تا کنون از کولر آبی مورد نظر انتظار 
بخاری  لوله های  خانه ای  هر  انبار  در  معمواًل  می رفت. 
در  رفته  کار  به  برزنت های  می شود.  یافت  بی مصرف 
تبلیغات شهری نیز فراوان است. من البته خریداری کردم: 
متری  هم  برزنت  و  تومان   3000 کدام  هر  لوله ها 
تومان   25000 به  کار  این  خرج  تمام  تومان.   5000
بازار  فروشی  سایه بان های  با  معناداری  مقایسه  نرسید. 

دارد که بعضی باالی صد هزار تومان قیمت دارند!
گاهی وقتی آستین ها را باال بزنیم و دست به کار شویم 

خیلی کارها با هزینه ای بسیار کمتر ممکن می  شوند!

یک تذکر کوچک

با اینکه از شدت گرمای هوا کم شده اما بعضی ها دوست 
دارند به طور مداوم از شب تا صبح کولر را روشن نگه دارند 
به خصوص حوالی  و  خانه  زیاد فضای  ازای خنکی  در  و 
صبح، از شدت سرما از رو انداز یا پتو استفاده کنند، انگار از 
استفاده از پتو در مقابل باد کولر حس خوشایندی دارند اما 
به نظر می رسد این خوشایندی و احساس لذت، به نوعی 
مقادیر  اسراف  قیمت  به  که  می شود  منجر  خودخواهی 
جدا  به  توجه  با  اینکه  ضمن  می شود.  تمام  آب  زیادی 
آبرسانی کولرها و سیستم موتور می توان  بودن سیستم 
زمانی که هوا کمی خنک است، در شب ها و ابتدای روز، 
کولر  موتور  تا  کرد  خارج  مدار  از  را  آبرسانی  سیسستم 
ح به صورت به اصطالح پنکه ای کار کند. / سید مهدی موشَّ

وقتی رسانه اعالم کرد: 

با گذاشتن سایبان روی کولر آبی می شود تا 1000 لیتر در ماه در مصرف آب صرفه جویی کرد

www. iranwash. ir قالیشویي و مبل شویي ایـران

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

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

* موقع مسواک زدن، وضوگرفتن و چنگ 
زدن موهای سر در هنگام استحمام 

شیر آب را باز نگذارید.

کوتاه  استحمامتان  مدت  کنید  سعی   *
نوع  با  را  حمام  دوش  کن  پخش  آب  باشد. 
جدید آن )سردوش کاهنده مصرف( تعویض 
طی  در  بتواند  شما  حمام  دوش  )اگر  کنید. 
کمتر از 20 ثانیه یک ظرف چهارلیتری را پر 
از آب کند در آن صورت حتمًا آنرا با یک سر 

دوش کاهنده مصرف تعویض نمایید.(

* برای آب دادن به درختان، درختچه ها، 
بوته ها و گل ها از آبیاری قطره ای 
صرفه جویی کننده آب استفاده کنید.

زمان  حمام،  در  گرفتن  دوش  برای   *
برسانید،  دقیقه   5 از  کمتر  به  آنرا  و  بگیرید 
 4000 حدود  ماهیانه  صورت  این  در  چون 

لیتر آب صرفه جویی خواهد شد.

را  آنها  ابتدا  سبزیجات  شستن  برای   *
از  بکشید.  آب  سپس  و  بخیسانید  ظرفی  در 
جریان آب به منظور آب شدن یخ گوشت یا 
دیگر مواد غذایی منجمد نیز  استفاده نکنید.

حفاظت  به  نیاز  مورد  در  را  فرزندانتان   *
و  بازیها  اسباب  خرید  از  سازید.  آگاه  آب  از 
نیاز  آب  ثابت  جریان  به  که  هایی  سرگرمی 

دارند، اجتناب کنید.

آب،  مصرف  بجای  حیاط  نظافت  برای   *
بهتر است از جاروب استفاده شود. 

را  شیرها  و  اتصاالت  شیلنگها،  تمام   *
آب  نشتی  از  تا  کنید  کنترل  مرتب  بطور 
توجه  قابل  اتالف  گونه  هر  شود.  جلوگیری 
آب را به تلفن 122 )مرکز ارتباطات مردمی 

اداره آب و فاضالب( اطالع دهید.

داده نما: آوای خراسان جنوبی

چند روش صرفه جویی در مصرف آب

عکس از : محمد صفر پور
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عالیمی  علمی که ثابت می کند 
عاشق شده اید!

روی  تمرکز  به  تمایل  عاشقند  واقعا  که  افرادی   -
خصوصیات مثبت معشوق خود دارند. تغییر و تحوالت 
مغز » عاشق » منحصر به فرد و دوره ای تعریف شده 
است که کامال در مغز مشخص و قابل پی گیری است. 
 - وقتی عاشق می شوید، شروع به این فکر می کنید 
که معشوق شما بی همتا و منحصر به فرد است. این 
باور است که شما را در عشق به دیگران ناتوان می کند
و  عاطفی  ثباتی  بی  به  منجر  اغلب  شدن  عاشق   -
فیزیولوژیکی)بدنی(می شود. شما بین نشاط، شادی و 
دادن  دست  از  خوابی،  بی  انرژی،  افزایش  سرخوشی، 
اشتها، بی ثباتی، تپش قلب، نفس نفس زدن، همچنین 
اضطراب، هراس و احساس نا امیدی گیر افتادید، زمانی 

که با کوچکترین شکست رنجیده خاطر می شوید
با  یکدلی  قوی  احساس  هستند  عاشق  که  افرادی   -
عشقشان دارند، انگار که درد خودشان است و تمایل به 

فداکاری برای شخص دیگر دارند.
مرتب  به  تمایل  عاشق شدن  های  نشانه  از  یکی   -
سازی مجدد اولویت ها و یا تغییر لباس، خصوصیات 
شخصی، عادات یا ارزش هاست به طوری که بهتر به 

خواسته های معشوق خود شبیه می شوند.
تجربه  معموال  باشند  عاشق  عمیقا  که  کسانی   -
رشته  ولی  دارند  را  خود  معشوق  به  نسبت  حسادت 
های عاطفی قوی ای هم بینشان وجود دارد: اشتیاق 
به انحصارطلبی و حسادت شدید وقتی معشوق شما 
مظنون به خیانت است، طبیعی است.به نظر می رسد 
این انحصار طلبی تکامل یافته تا فرد عاشق شریک 

زندگی خود را وادار به رد کردن دیگران نماید.

هرگز به نظر نمی رسد که داستان فرانکلین از زندگی 
خودش دارای سبک خاصی باشد اما امروز با گذشت 
فرانکلین«  نامه  او »زندگی  تولد  از  از سه قرن  بیش 
رتبه  دارای  و  کرده  را حفظ  محبوبیت خود  همچنان 
چهار ستاره از پنج ستاره در میان خوانندگان مشتاق 

سایت آمازون است. 
بسیاری  بخش  الهام  فرانکلین  زندگی  داستان  کتاب 
از انسان هاست. کسی که از شاگردی در کنار برادر 
بزرگتر به عنوان چاپگر شروع کرد و تا تبدیل شدن به 
یکی از مشهورترین افراد دنیا پیش رفت. فرانکلین از 
ستایش خود شرمسار نیست. )برخی خوانندگان متعجب 
شده اند از اینکه بنیامین اینقدر انسانیت خود را ستوده 
است(. بلکه برای دیگران اشاره به آن دسته از ویژگی 
هایش که موجب موفقیت دیگران شده ، آموزنده است 

و نباید حمل بر خود ستایی شود.
بسیاری از خوانندگان طبق گفته فرانکلین در این کتاب 
و پس از سالها همچنان از وی به خاطر رویارویی با 
اشتباهاتش انجام می داده تقدیر می کنند. این کتاب 
که در اصل فرانکلین از آن به عنوان »کتاب خاطرات« 
یاد می کند هرگز تمام نشد و تا زمان مرگش در سال 
1790 هرگز به چاپ نرسید. اولین بار در پاریس و به 

زبان فرانسوی انتشار یافت. 
زندگینامه بنیامین فرانکلین اثر بنیامین فرانکلین.

از رها کردن نترس باور کن هیچ کس نمی تواند چیزی 
که مال توست را از تو بگیرد و تمام دنیا، نمی توانند 

چیزی که مال تو نیست را برایت حفظ کنند!

تونل ها به ما آموختند که درون سنگ ها
 هم راهی برای عبور هست. دنیایتان را به

 گونه ای که می خواهید بیافرینید فردا پر از امید

هر روز دلم به زیر باری دگر است
در دیده من ز هجر خاری دگر است

من جهد همی کنم قضا می گوید
بیرون ز کفایت تو کاری دگراست

خدایا زینت ده مرا در آن با پوشش و پاکدامنی و 
بپوشانم در آن جامه قناعت و خودداری و وادارم نما 

در آن بر عدل و انصاف و آسوده ام دار در آن از هر چیز 
که می ترسم به نگاهداری خودت ای نگه دار ترسناکان .

صورت آدمی دو چیز مهم است: یکی لبخندش و 
دیگری عمق نگاهش لبخند آدمی اقیانوس صورتش 

است و چشم هایش آفتاب هر صورتی که آفتاب 
درخشان و اقیانوس مواج ندارد یعنی هیچ ندارد.

تعطیالت برای بسیاری از افراد سرشار از لذت و شادی 
است، اما برخی افراد در چنین روزهایی احساس غمگینی 
و افسردگی می کنند. در اینجا به چند نکته مفید در ارتباط 
با نحوه پیشگیری از بروز غم و ناراحتی در روزهای تعطیل 
چطور  که  می پردازیم  مسئله  این  به  و  کنیم  می  اشاره 
غلبه کرد.عواملی  تعطیل  روزهای  افسردگی  بر  می توان 
می شوند  تعطیالت  زمان  در  افسردگی  بروز  سبب  که 
شامل استرس، خستگی، انتظارات نامعقول و غیرواقعی، 
حجم زیاد کاری، محدودیت های مالی برای بودن در کنار 

خانواده و دوستان است.
 قرار نیست خودکشی کنید

تعطیالت  در  افراد  از  بسیاری  که  است  اشتباهی  این 
آنها  می کشند.  کار  خیلی  خود  از  اغلب  و  شده  مرتکب 
حضور  زیادی  مهمانی های  در  تا  می کنند  ملزم  را  خود 
خریداری  هدایایی  آنهاست،  توان  حد  از  بیش  که  یابند 
از توان پرداخت مالی آنها بوده و نسبت  کنند که بیش 
به آنچه می توانند یا نمی توانند در طول تعطیالت به اتمام 
برسانند و کامل کنند، چندان واقع بین نبوده و انتظارات 
گرفتن  در نظر  با  کنید  دارند. سعی  آن  از  عجیب و غریب 
اهداف واقعی و معقول برای خودتان در تعطیالت، آنها 
برای  طرفی  از  باشند.  کنترل  قابل  تا  کنید  مدیریت  را 
زمان تان برنامه ریزی کنید و فهرست هایی تهیه کرده و 

در آن فعالیت های مهم تان را اولویت بندی کنید.

قرار است به شما خوش بگذرد
و  سردرگم  که  می کنید  احساس  تعطیالت  طول  در  اگر 
رنجور و خسته اید، به احتمال زیاد سرشار از استرس هستید 
و فراموش کرده اید که قرار است در تعطیالت به شما خوش 
وضعیت های  از  یکی  دچار  که  شدید  متوجه  اگر  بگذرد. 
سرشار از استرس هستید، باید برای خودتان وقت بگذارید. 
سعی نکنید که در مدت کوتاه تعطیالت کلی کار انجام 
دهید و یا به خیلی جاها سر بزنید، خرید خود را به اتمام 
برسانید، تمام چیزهایی را که در برنامه تان نوشته اید تیک 
بزنید و آشپزی تان را تمام کنید. بهتر است درنگی کرده، 
نفس عمیقی بکشید و لحظاتی را به آرامش بگذرانید. اگر 
زمان آن را ندارید که کنار خانواده یا دوستان تان باشید و 
از همنشینی با آنها و آب و هوای بهاری لذت ببرید، پس 

هدف تان از تعطیالت چه خواهد بود؟
کسانی که دوست شان دارید

از سوی دیگر، همه ما می دانیم که با گذشت زمان، تعطیالت 
از  جنبه تجاری و کاری بیشتری پیدا می کند و بسیاری 
اموری که افراد خود را موظف می کنند تا آن را در تعطیالت 
انجام دهند، می تواند به راحتی به منشا استرس آنها تبدیل 
شود.تعطیالت و افسردگی اغلب ارتباط نزدیکی با هم دارند، 
زیرا ممکن است تعطیالت این مسئله را به شما یادآوری 
کند که از چیزهایی که عمیقا دوست شان دارید بسیار دورید، 
مثال تصور کنید پیوند عاشقانه چندان عمیقی بین شما و 

همسرتان وجود ندارد تا عشق و محبت خود را با او سهیم 
شوید و البته در کنار تمام اینها، اندوه تعطیالت هم می تواند 
اعصاب تان را به هم بریزد. نکته مهم اینجاست که بتوانید 
این مسئله را تشخیص دهید. بسیاری از مردم مانند شما 
در چنین وضعیتی هستند؛ در واقع هر کسی نسبت به این 
مسئله که چقدر می تواند زمان سپری کند یا در چند مهمانی 
شرکت کند، محدودیت هایی دارد. سعی کنید برای خودتان 
اعضای  و  دوستان  برای  کنید،  هیجان انگیز  را  آشپزی 
خانواده تان هدیه های کوچک بخرید، فقط در مهمانی هایی 
شرکت کنید که از اعماق وجود در آنها شاد و خوشحال 
خواهید بود. بی خود یاد بدهی های خود نیفتید تا غم و غصه 
به سراغ تان نیاید و سعی کنید دور و برتان را از افرادی که 
دوست ندارید تعطیالت تان را با آنها بگذرانید، خالی نمایید.

به احساسات تان احترام بگذارید
باشد، می تواند  از خوشی  این تعطیالت هر چقدر هم پر 
زمینه استرس زیادی را برای شما فراهم آورد. درک این 
احساس که شما در خیلی از چیزها تنها نیستید و بسیاری از 
افراد در جهان هم مثل شما دچار استرس هستند، می تواند 
کمک حال تان باشد تا بتوانید بر افسردگی تعطیالت غلبه 
کنید.  مثال اگر نمی توانید آن طور که دوست دارید برای 
همسر تان هدیه بخرید یا بیش از توان خود، دور و برتان را 
با کار شلوغ کرده اید، این مسئله باعث خستگی و استرس 
در شما خواهد شد. نکته مهم اینجاست که چنین احساسی 

را هم در کنار سایر احساسات خود داشته باشید و بدانید فکر 
کردن به این چیزها هم در تعطیالت، اصال چیز غیرعادی 

و غیرطبیعی نیست.
شما تنها نیستید

افراد زیادی هستند که حتی هنگام تعطیالت نیز نمی توانند 
به خانه بروند، چرا که در خارج از شهر مشغول به کار هستند 
و نمی توانند از محل کارشان مرخصی بگیرند و یا به سادگی 

قادر به پرداخت هزینه  بازگشت به خانه نیستند. 
ارزش قائل شدن برای احساس تعلق و تنهایی و درک 
دوران  طول  در  احساسات  این  پذیرش  و  مسئله  این 
تعطیلی برای این دسته از افراد که با افسردگی تعطیالت 
این  باشد.  بزرگی  می تواند کمک  در کشمکش هستند،  
افراد باید بدانند که تعطیالت باعث نفی احساس غم و 
تنهایی نمی شود و می توان فضایی را به این احساسات 
اختصاص داد، حتی اگر برخی افراد ترجیح دهند که این 
احساسات را بروز ندهند. باید با احساس تنهایی یا دلتنگی 
خود رو به رو شوید، آنها را بپذیرید و سعی کنید راه هایی 
برای حل شان بیابید. سایر توصیه هایی که می تواند برای 
چنین افرادی مفید و موثر باشد شامل مراوده با افراد حامی 
و دلسوز، تماس با سایر افراد و دوست پیدا کردن یا تماس 
با دوستی که خیلی وقت است از او خبری ندارید و... است. 
همه ما این جمله را زیاد شنیده ایم که می گویند، تاثیر خنده 

از هر دارویی بیشتر است،
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حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

دعای روز دوازدهم ماه رمضان

پیامک

یک لحظه مکث کن

برشی از کتاب

آیه روز  

گفت ای پسر مادرم نه ریش مرا بگیر و نه ]موی[ سرم را من ترسیدم بگویی میان 
بنی  اسرائیل تفرقه انداختی و سخنم را مراعات نکردی. سوره طه، آیه 94

حدیث روز  

کسي که روزه او را از غذاهاي مورد عالقه اش باز دارد برخداست که به او از غذاهاي بهشتي بخورانند و از شرابهاي بهشتي به او 
بنوشاند. پیامبر )صلی ا... علیه و آله(

سبک زندگی

 چرا از تعطیالت افسرده می شویم؟ 

6129
7981

976
6329

2641
1746

951
3945

5793
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.

شماره 3802                          طراح: نسرین کاری

195874236

873526149

246913578

387251694

614397852

529468317

751642983

468139725

932785461

شله مشهدی ممتاز درویش هر روز از ساعت 17 الی 19:30
  رستـوران و تاالر پذیرایی درویش

 به رسم هر ساله افتخار میزبانی محافل شما در ماه مبارک رمضان را دارد. بهترین و با کیفیت ترین غذاهای ایرانی را همچنان از ما بخواهید.
در ضمن هزینه ورودی و حق سرویس رایگان است.

مـژده مـژده

کلیه غذاهای درویش با برنج ممتاز ایرانی )علیزاده بابل( دو کشت طبخ می گردد.

تلفن سفارشات و رزرو 32324444    آدرس: خیابان محالتی تقاطع استقالل، اول سپیده کاشانی

به یک نفر خانم آشنا به کامپیوتر، 
دیپلم به باال جهت کار درامور دفتر 

نمایندگی بیمه واقع در خیابان 
غفاری  نیازمندیم.

09151652285 - 32439975

شرکت پخش لبنیات و مواد غذایی 
به تعدادی بازاریاب با پورسانت 
و سایر مزایا و یک نفر راننده با 
خودرو پیکان وانت نیازمند است.

09151647579 - 32300321

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 دفتر: بیرجند- سجادشهر- نبش غدیر 4 
با مدیریت: جلیل رحیم آبادی
 09155642959
09159634038
32414702

ی
ین

ضم
د ت

رص
د د

ص

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

را تجربه کنید.   09158668002

نصب داربست فلزی
 با قیمت مناسب در اسرع وقت

09153637507 - حسینی 

کار خوب اتفاقی نیست

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

اکیپ نما کاری آجر)حجم کار 4 بلوک( 
نیازمندیم.     09150918224

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

مو تور ایژ باک آبی ظاهر در حد 
نو، مناسب جهت دکوراسیون 

رستوران های سنتی و ...
قیمت 4 میلیون مقطوع

09157551400

باالبر خودرویی اجاره ای طاها
شست و شوی نما و تابلو

تعمیر چراغ های خیابانی و تابلوها
آماده بستن قرارداد با نهادها

 و ادارات مختلف
09159647398

رستوران و غذای آماده 
 1400

با مدیریت جدید 
آماده پذیرایی از مجالس شما در ماه مبارک رمضان 
شله قلمکار مشهدی و سوپ جو همه روزه       

 پیک رایگان       مدرس 27- انتهای پارک
  09153173218 - 09151053353

05632448696

نصب و سرویس کولر 
آبگرمکن، پمپ آب و ... 
لوله کشی و سیم کشی 

ساختمان 
09151633903

دهشیبی  

تاالر درویش
 برای تکمیل نیروی کار 

خود به افراد ذیل نیازمند است:
آشپز ماهر

منشی ، حسابدار و بازاریاب خانم 
و با تجربه 3 نفر

مهماندار خانم و آقا 2 نفر
آدرس: خیابان محالتی تقاطع 
استقالل، اول سپیده کاشانی

 09157639200

به یک نیروی مرد جهت کار 
در خشکشویی )شیفت عصر( 

نیازمندیم.
شرایط: آشنایی با اتوکشی
دارای گواهینامه خودرو

32423265

محالتی - بین توحید و مدرس   09153619297
ایزوگــام  مصطفی هریوندی

پروانه بهداشتی بهره برداری دامداری 
به شماره 2140403300149 به نام 
غالمرضا خسروی مینا خو  و شماره نامه 
6205/13 به تاریخ 91/5/15 مفقود 
گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

گل و گیاه نسترن
عرضه انواع گل های آپارتمانی

 رز پیوندی، انواع کاکتوس پیوندی/ با 
تخفیف ویژه ارگان های دولتی و ادارات 

سم پاشی پذیرفته می شود
میدان آزادی - روبری درب پارک 

آزادی - نبش خیابان قائم 
09157565489

سمسـاری مرتضـی   
خرید و فروش لوازم منزل و اداری

 با باالترین قیمت    
  09159632924- امیرآبادیزاده



بيماري خاصي  به  مبتال  دار عزيز، چنانچه  روزه   .1
مبارك  ايام  در  دارو  مصرف  به  مجبور  كه  هستيد 
رمضان مي باشيد، قبل از هر چيز با پزشك معالج خود 
مشورت نماييد 2. در زمان روزه داري هيچگاه وعده 
به زمان ديگری  يا  و  را خودسرانه حذف  دارو  هاي 
موكول ننماييد. اين عمل سبب اختالل در روند درمان 

می گردد. مصرف بسياري از داروها را مي توان پس 
از مشوت با پزشك به زمان سحري يا افطار منتقل 
نمود 3. اثربخشي بسياري از داروها، ارتباط مستقيمي 
با مصرف بموقع آنها در زمان معين دارد. در ايام روزه 
داري خودسرانه نوبت داروي خود را قطع ننماييد 4. 
از داروها به واسطه روزه داری  ناگهاني برخي  قطع 

و  خود  داروهاي  قطع  درباره  است.  خطرناك  بسيار 
نحوه استفاده آنها در ماه مبارك رمضان، با پزشك و يا 
داروساز خود مشورت نماييد 5. بيماران ديابتی بايد پيش 
از شروع ماه مبارك تحت بررسی پزشکی قرار گيرند.

مرکز اطالع رسانی داروها و سموم 
معاونت غذا و دارو- تلفن 1490

توصیه های نحوه مصرف داروها در ماه مبارك رمضان
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اعطای نشان لیاقت فدراسیون جهانی پینگ پنگ 
به یک مقام ورزشی ایران

نشان  بار  نخستين  برای  ميز  تنيس روی  فدراسيون جهانی  ايرنا- 
لياقت و شايستگی را به شاهرخ شهنازی رئيس پيشين فدراسيون 
در  كرد.  اعطا  المپيك  ملی  كميته  فعلی  كل  دبير  و  پنگ  پينگ 
مجمع عمومی اخير فدراسيون جهانی تنيس روی ميز كه همزمان 
با  شد  برگزار  آلمان  دوسلدورف  در  رشته  اين  جهانی  مسابقات  با 
به  افتخار  نشان  اين  شد.  اعطا  نشان  اين  رئيسه  هيات  تصويب 
در  شهنازی  شاهرخ  تالش  و  خدمت  دهه  سه  از  قدردانی  پاس 
عرصه داخلی، قاره ای و جهانی رشته تنيس روی ميز اعطا شده 
يك  به  كه  است  ورزش  اين  تاريخ  نشان  نخستين  اين  است. 
جهانی  فدراسيون  نام  نشان  اين  روی  گيرد.  می  تعلق  ايرانی 
تنيس روی ميز و در پشت آن نام شاهرخ شهنازی حك شده است.

حسن رحیمی 
صدرنشین برترین آزادکاران وزن 57 کیلوگرم جهان

گذشته  ماه  آزادكاران  برترين  بندی  رده  كشتی  جهانی  اتحاديه 
بر  ايرنا،  به گزارش  را منتشر كرد.  )ارديبهشت - خرداد(  ميالدی 
اساس اين رده بندی حسن رحيمی دارنده مدال برنز المپيك ريو 
در  دارد.  قرار  كيلوگرم جهان   57 آزادكاران وزن  برترين  در صدر 
اين رده بندی حسن يزدانی دارنده مدال طالی وزن 74 كيلوگرم 
نيز  قاسمی  كميل  و  كيلوگرم   86 وزن  دوم  رده  در  ريو  المپيك 
والديمير  همچنين  دارند.  قرار  كيلوگرم   125 وزن  دوم  رده  در 
يف،  سعداهلل  عبدالرشيد  رومانوف،  سوسالن  خينچيگياشويلی، 
كايل اسنايدر و طاها آكگل دارندگان مدال طال در بازی های المپيك 
125 كيلوگرم هستند. 97 و   ،86  ،65  ،61 صدرنشين وزن های 

داور نخستین داربی پایتخت درگذشت

عبدالرضا موزون يکی 
قديمی  داوران  از 
دار  ايران  فوتبال 
گفت .  وداع  را  فانی 
گزارش  ايسنا،  به  
عبدالرضا موزون يکی 
داوران  نخستين  از 
تحمل  از  پس  ايرانی 
داربی  داور  او نخستين  را وداع گفت .  فانی  دار  فراوان  سختی های 
پايتخت بود و در زندگی پربارش، قضاوت در بازی های المپيك را 
داوری  دپارتمان  رئيس  كامرانی فر،  حسن  داشت.  كارنامه  در  هم 
را  داوری  پيشکسوت  درگذشت  خبر،  اين  تاييد  با  فوتبال  فدراسيون 
تسليت گفت. همچنين فدراسيون فوتبال با انتشار پيامی، اين ضايعه 
را به خانواده آن مرحوم و جامعه داوری فوتبال تسليت گفته است.

به این دالیل خطرناک 
نباید ادرار خود را نگه دارید! 

اگر جزء آن دسته از افرادی هستيد كه ادرارتان 
به  می داريد  نگه  طوالنی  مدت های  برای  را 
به  لگنتان ضعيف شده و  زودی ماهيچه های 
تدريج در عملکرد آن دچار اختالل می شويد. 
عالوه بر آن اگر به نگه داشتن طوالنی مدت 

ادرارتان ادامه دهيد رفته رفته در ناحيه لگن دچار 
درد وحشتناكی شده و سيگنال درد استخوان به 
ناحيه تحتانی شکمتان نيز منتقل می شود، اما 
اين پايان آسيب های اين اقدام ناصحيح نيست. 
بی اختياری ادرار در تمامی سنين اتفاق خجالت آور 
و وحشتناكی است. اگر از بی اختياری ادرار وحشت 
داريد هرزمانی كه احساس كرديد نياز به تخليه 
مثانه داريد درنگ نکنيد و  از جای خود برخيزيد.

به هیچ وجه زولبیا و بامیه های »رنگی« 
در ماه رمضان نخرید!

رئيس انجمن صنايع غذايی ايران با بيان اينکه 
باالی  ميزان  علت  به  باميه  و  زولبيا  مصرف 
چربی و قند موجود در آن مضر است از مردم 
شيرينی  اين  رنگی  نوع  خريد  از  تا  خواست 
خودداری كنند.  محمدحسين  عزيزی با اشاره به 

ناسالم  بودن زولبيا  و باميه اظهار كرد: برای تهيه 
زولبيا  و باميه به ويژه نوع رنگی آنها متأسفانه 
مسائل بهداشتی بطور كامل رعايت نمی شود و 
روغن بکار رفته در آن چند بار مصرف بوده كه 
همين امر سبب بروز سرطان در بدن می شود. 
مصرف زولبيا و باميه  خطر ابتال به ديابت را در 
به جای آن مصرف  افزايش می دهد و  افراد 

موادی چون خرما و كشمش توصيه می شود.

موبایل فروشی در آتش سوخت

مغازه  باب  آتش سوزی يك  از  بشرويه  انتظامی شهرستان  فرمانده 
موبايل فروشی در اين شهرستان خبر داد. به گزارش خبرنگار پايگاه 
خبری پليس، سرهنگ محمود عليپور در تشريح اين خبر افزود: ساعت 
پليسی  فوريتهای  مركز  اعالم  با  گذشته  روز  بامداد  دقيقه  12و 47 
110  مبنی بر آتش سوزی مغازه موبايل فروشی واقع در مركز شهر 
بشرويه بالفاصله ماموران كالنتری و نيروهای امدادی در محل حاضر 
شدند. وی افزود: آتش در كمترين زمان ممکن، توسط عوامل آتش 
نشانی مهار شد و اين حادثه خوشبختانه تلفات جانی به همراه نداشته 
است. سرهنگ عليپور با بيان اينکه خسارت مالی وارده به مغازه حدود 
100 ميليون تومان برآورد شده است، اظهار داشت: علت اصلی حادثه 
تاكنون مشخص نشده و توسط كارشناسان در دست بررسی است.

باند حرفه اي توزیع کننده موادمخدر در بیرجند منهدم شد

فرمانده انتظامی بيرجند از انهدام باند توزيع كننده مواد مخدر در اين شهرستان خبر داد. سرهنگ 
كننده  توزيع  اي  حرفه  باند  فعاليت  در خصوص  خبري  دريافت  با  گفت:  زاده  اميرآبادی  عليرضا 
ماموران  داد:  ادامه  قرار گرفت. وي  ماموران  كار  بررسي موضوع در دستور  بيرجند  در  موادمخدر 
كالنتری 12 ميدان امام پس از پيگيري موضوع و انجام تحقيقات محلي، 5 نفر از سرشاخه هاي اصلي 
اين باند را شناسايي و پس از هماهنگي با مقامات قضائي، آن ها را دستگير كردند. فرمانده انتظامی 
بيرجند افزود: گردانندگان اين باند در بازجويي هاي انجام شده به فعاليت گسترده در خصوص توزيع 
موادمخدر با همکاري تعدادي ديگر از تبهکاران و فعاليت در يك خانه تيمي نيز اعتراف كردند. وی 
افزود: در بازرسی از محل فعاليت سوداگران مرگ، 16 گرم كريستال، 6 گرم و 30 سانت هروئين 
فشرده، 9 گرم و 65 سانت شيشه، 23 عدد قرص متادون، 400 سی سی شربت متادون،2دستگاه 
ترازوی ديجيتال توزيع موادمخدر و تعداد 8 دستگاه گوشی تلفن همراه مستعمل كشف شد. سرهنگ 
اميرآبادی زاده در خاتمه تصريح كرد: تعداد 3 قاچاقچي مرد و دو زن دستگير و به دادسرا معرفي شدند.

وقوع تصادف زنجیره ای در محور بیرجند به قاین 

رئيس پليس راه استان خراسان جنوبی خبر از وقوع يك تصادف زنجيره ای در محور 
بيرجند به قاين داد. سرهنگ رضايی در تشريح اين خبر گفت: ظهر روز گذشته با اعالم 
مركز فوريت های پليسی 110 مبنی بر وقوع تصادف زنجيره ای در كيلومتر 28 محور 
بيرجند به قاين، بالفاصله نيروهای امدادی و كارشناسان پليس راه به محل حادثه 
اعزام شدند. وی افزود: مأموران با حضور در صحنه تصادف مشاهده كردند سه دستگاه 
خودروی كاميون، پژو 405 و سواری تيبا با يکديگر برخورد كردند كه در اين حادثه شش 
نفر از سرنشينان خودروهای سواری مصدوم شدند. سرهنگ رضايی از اعزام مجروحان 
حادثه به بيمارستان امام رضا )ع( شهرستان بيرجند خبر داد و گفت: علت حادثه از 
سوی كارشناسان تجاوز به چپ از سوی راننده كاميون اعالم شده است. وی تصريح 
كرد: يکی از عوامل مهم تصادفات زنجيره ای در محور بيرجند به قاين تردد بيش از 
ظرفيت خودروها در اين محور است كه رانندگان می بايست با احتياط بيشتری برانند.

30  دقیقه پیاده روی روزانه ابتال به 
سرطان را به نصف کاهش می دهد

كه  می دهد  نشان  دانشمندان  اخير  مطالعات 
مرگ و مير ناشی از سرطان به واسطه پياده روی 
روزانه می تواند تا حد قابل توجهی كاهش يابد. 
تاثير  منظم  ورزش  می دهد  نشان  مطالعات 
شگرفی در كند كردن رشد تومور های سرطانی 

دارد و فقط 30 دقيقه پياده روی روزانه می تواند 
شانس ابتال به سرطان را به نصف كاهش دهد. 
مطالعات مربوط به دو شکل پرتنوع از سرطان 
تاثير  می دهد  نشان  پستان  و  روده  به  مربوط 
ورزش منظم در ابتال به اين دو گونه بسيار موثر 
است. دانشمندان بر اين باورند كه حتی ورزش 
را  سرطانی  تومور های  رشد  می تواند  ماليم 
ُكند و يا از بازگشت مجدد آن جلوگيری كند.

کدام گروه خونی 
برای حشرات لذیذتر است؟ 

اغلب اوقات افرادی كه با حشرات رابطه ای 
امان  در  آنها  گزند  از  و  دارند  آميز  مسالمت 
هستند مورد غضب گروهی قرار می گيرند كه 
دائماً درگير جای گزيدگی هستند. اين اتفاق 
واقع،  در  دارد.  بيولوژيکی  كاماًل  دليل  يك 

حشرات به شکل كاماًل شگفت انگيزی سراغ 
و عالقه  روند  می   A يا   O گروه  با  افرادی 
چندانی به گروه خونی B ندارند. عالوه بر اين، 
پوست  بر سطح  باكتری های مختلف  وجود 
انسان موجب پخش شدن رايحه ای خاص 
درك  حشرات  توسط  كه  شود  می  هوا  در 
شود  می  موجب  رايحه  همين  شود.  می 
پوست برخی افراد برای حشرات لذيذتر باشد.

چند  نکته کلیدی برای روزه داری

1. برای اينکه كمتر هنگام روزه داری تشنه 
شويد بهتر است در برنامه غذايی سحری از 
خوردن غذاهايی مثل انواع كوكو، بادمجان، 
سوسيس و كالباس، سس مايونز و سير و پياز 
و همچنين غذاهای چرب و پرنمك كه سبب 
تشنگی زياد در طول روز می شود پرهيز كنيد 

2.  بعد از خوردن سحری، بهتر است هنگام 
مسواك زدن برای كاهش تشنگی و خشکی 
دهان، از حجم كمتری خمير دندان استفاده 
و  يبوست  بروز  از  جلوگيری  برای   .3 كنيد 
و  آلو  افطار  خوردن  از  بعد  روده،  مشکالت 
همچون  هايی  ميوه  و  شده  خيس  انجير 
گالبی، هلو و هندوانه ميل كنيد و ورزش 

نشود. فراموش  نيز  پياده روی  و  سبك 

آموزش شطرنج از مبتدی تا پیشرفته به روش ترمیک و نرم افزاری طبق مدارس شطرنج روسیه در:     

مدرسه شطرنج کیش
ثبت نام ترم تابستانی آغاز شد چگونه اندیشیدن را به فرزندان مان بیاموزیم

خیابان توحید - تقاطع چهار راه 15 خرداد
 مجتمع ورزشی والیت - تاالر شطرنج
    32430090- 32424457 -  09155628009 میزانی
www.birjandchess.ir      10005614430090 :سامانه پیام کوتاه

موفقیت تحصیلی / تقویت حافظه / باال بردن تمرکز / آینده نگری
 افزایش خالقیت /  اعتماد به نفس 

آموزش در سطح های: آمادگی ، مقدماتی، متوسطه ، پیشرفته با کادر مربیان مجرب 
با 10 سال سابقه کاری*  برگزاری مسابقات سریع و فکری

31104

فروشگـاه خواجـوی
فروش آب شیرین کن های خانگی/ )تایوان و ایتالیایی( اقساط )6  تا 10 ماهه(

 نصب و خدمات و یک سری فیلتر رایگان 
 20 ماه گارانتی)6 ماه گارانتی تعویض کامل(

آدرس: خیابان فردوسی – نبش حافظ
32421633 -09155438760

*  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

قلب نوجوان چونان زمین کاشته نشده آماده پذیرش هر بذری است که در آن پاشیده شود ، 
پس در تربیت تو شتاب کردم پیش از آنکه دل تو سخت شود .  

 ) نامه 31 - نهج البالغه از امام علی به امام حسن )علیهما السالم( (

عنوان کالس های شعبه 1 )ویژه گروه سنی 10 تا 17 سال(  : 
تجوید ، هنر آشپزی ، قالب بافی ،داستان های نمایشی ، خداشناسی 

عنوان کالس های شعبه 2 )ویژه گروه سنی 7 تا 10 سال(: 
حفظ ، روخوانی ، قصه و عروسک سازی با نمد، زبان و نقاشی

    ضمنا کالس های آموزش قالی بافی و گلیم بافی در شعبه 2 برای بزرگساالن برگزار می شود.

  زمان ثبت نام کالس ها : از سه شنبه 96/3/16 الی شنبه 96/4/1
   شروع دوره : 10 تیر ماه 
  پایان دوره : 10 مرداد ماه

  مکان ثبت نام شعبه 1 : طالقانی 1 ، مکتب نرجس )علیها السالم(
                         شعبه 2 : مدرس 13 - پالک 77

   جهت کسب اطالعات با شماره 32223831 )شعبه 1(
و 32222391  ) شعبه 2( تماس حاصل فرمایید.

طرح اوقات فراغت مکتب نرجس ام االمام المنتظر )س( بیرجند
» ویژه دختران نوجوان «

تابستان ، نشاط ، نوجوانی
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۱۵ میلیارد تومان اعتبار 
به طرح توسعه نهبندان و 
سربیشه اختصاص یافت

سربیشه  و  نهبندان  مردم  نماینده  تسنیم-  
باپیگیری  گفت:  اسالمی  شورای  مجلس  در 

انجام شده ۱۵ میلیارد تومان برای طرح توسعه 
اختصاص  جاری  سال  در  سربیشه  و  نهبندان 
توسعه  طرح  کرد:  اظهار  افضلی  نظر  یافت. 
رهبر  سفر  برکات  از  یکی  سربیشه  و  نهبندان 
بود. نهبندان  به   ۱378 سال  در  انقالب  معظم 

مجلس  در  سربیشه  و  نهبندان  مردم  نماینده 
شورای اسالمی گفت: پس از تصویب این طرح 
در دولت وقت برای آن مبلغ 60 میلیارد تومان 
در نظر گرفته شد اما تا سال ۱394 فقط نیمی از 
آن تخصیص یافت.افضلی افزود: در سال ۱39۵ 
بودجه  قانون  از  خاص  اعتباری  ردیف  حذف  با 
قطع  کلی  به  طرح  این  به  اعتبار  تخصیص 
از  بسیاری  ماندن  کاره  نیمه  آن  نتیجه  که  شد 

طرح های توسعه ای این  شهرستان ها بود.

خرید تضمینی ۱۲ هزار تن گندم و جو از 
کشاورزان خراسان جنوبی  

جهاد  گیاهی  تولیدات  بهبود  معاون  مهر- 
از خرید تضمینی ۱۲  کشاورزی خراسان جنوبی 
هزار و ۱۱3 تن گندم و جو از کشاورزان استان 
خبر داد.مهدی عصمتی پور اظهار کرد: از ابتدای 
بر  بالغ  تاکنون  جو  و  گندم  تضمینی  خرید  آغاز 
شش هزار و ۵03 تن جو از کشاورزان خریداری 
پنج  تضمینی  خرید  از  همچنین  است.وی  شده 
و  داد  خبر  مدت  این  در  گندم  تن   6۱0 و  هزار 
گذشته  سال  مشابه  مدت  در  میزان  این  گفت: 
چهار هزار و ۱8۱ تن بوده که بالغ بر یک هزار و  

4۲9 تن افزایش را نشان می دهد.

سهم تفریحات جوانان استان نسبت
 به کشور 33 صدم درصد است

استان   اندام  پرورش  هیئت  رئیس  قاسمی- 
در  جوانان  برای  اندکی  تفریحات  اینکه  بیان  با 
در  متأسفانه  که  کرد  اظهار  دارد،  وجود  استان 
وجود  ورزشی  باشگاه   40 حدود  تنها  ما  استان 
افزود:   ، آوا  با  گفتگو  در  دارد.»محمدپرست« 
 ۱۲ حدود  کشور  در  که  است  حالی  در  این 
همسایه  استان  در  حتی  و  داریم  باشگاه  هزار 
و  دارد  وجود  باشگاه   ۱۲00 خراسان رضوی  ما 
با پیگیری ها و تخصیص  امیدواریم که  ما هم 
که  کرد  عنوان  دهیم.وی  افزایش  را  آن  اعتبار 
یک  مسجدی  هر  کنار  در  داریم  قصد  حتی 
پرورش  بر  عالوه  در  جوانان  تا  بزنیم  باشگاه 
جسم خود به پرورش معنوی هم اهمیت بدهند.

بیشتر  ها  باشگاه  که  تعداد  هر   ، وی  گفتۀ  به 
شود از آسیب های اجتماعی هم کاسته خواهد 
 شد و حتی تعداد بیماران بیمارستان هم کاهش 
چشم گیری خواهد داشت. رئیس هیئت پرورش 
پرورش  های  رشته  در  کرد:  نشان  خاطر  اندام 
مربی   ۱۵0 توانستیم  تاکنون   88 سال  از  اندام 
را آموزش دهیم و تجربیات و علم آنان را بروز 
کنیم که از این تعداد حدود 70 نفر خانم هستند.

راه اندازی سامانه صدور مجوزهای 
سه گانه صنایع دستی در استان

غالمی- معاون صنایع دستی میراث فرهنگی 
خراسان جنوبی از راه اندازی مجدد سامانه صدور 
خبر  استان  در  دستی  صنایع  سه گانه  مجوزهای 
داد . حسین عباس زاده  اظهار کرد :  با راه اندازی 
این پایگاه صنعتگران و هنرمندانی که استحقاق 
برخوردار  آن  مزایای  از  دارند  را  کارت  گرفتن 
می شوند. وی افزود: با راه اندازی این سامانه دیگر 
نیازی به مراجعه حضوری هنرمندان و صنعتگران 
برای انجام مراحل اداری نیست و هنرمندان پس 
از مراجعه به ادارات شهرستانی و دادن اطالعات 
نیست  نیازی  دیگر  تابعه  نمایندگی های  به  الزم 

که هیچ کار اداری انجام دهند.
 

 تفاهم نامه دو جانبه بین پژوهشگاه
 هوا و فضا و دانشگاه بیرجند امضا شد

 
دادرس مقدم- رئیس دانشگاه بیرجند از امضای 
فضا  و  هوا  پژوهشگاه  بین  جانبه  دو  نامه  تفاهم 
و دانشگاه بیرجند با هدف توسعه و بومی سازی 
فناوری های مورد نیاز خبر داد.خلیل خلیلی اظهار 
کرد: اجرای پروژه های تحقیقاتی و کاربردی مرتبط 
با مأموریت های هوا فضایی، هدایت و حمایت از 
پایان نامه های دانشجویان ارشد و دکتری مرتبط 
برگزاری  در  همکاری  فضا،  و  هوا  پروژه های  با 
کارگاه های  و  دوره ها  سمینارها،  کنفرانس ها، 
است. تفاهم نامه  این  اهداف  جمله  از  آموزشی 

از  استفاده  امکان  وی تصریح کرد: فراهم کردن 
تحقیقاتی  تجهیزات  و  آزمایشگاه ها  کتابخانه ها، 
طرفین، توسعه و بومی سازی فناوری های مورد نیاز 
و همکاری در تجاری سازی دستاوردهای پژوهشی 
طرفین از جمله مفاد مورد توافق دانشگاه بیرجند و 

پژوهشگاه هوا و فضا است.

 پیش بینی هواشناسی از وزش باد شدید در خراسان جنوبی
  ایرنا - رئیس گروه پیش بینی و صدور پیش آگاهی های جوی خراسان جنوبی گفت: با توجه به میدان فشاری حاکم بر نیمه شرقی کشور در یک،۲ روز آینده نیز گاهی وزش باد شدید همراه 
با گرد و خاک »کاهش دید افقی« در استان پیش بینی می شود.  رضا برهانی افزود: بر اساس همدیدی و آینده نگری نقشه های هواشناسی به لحاظ دمایی از چهار شنبه با تقویت کم فشار روند 

افزایشی دمای هوا رخ می دهد. برهانی، وضع جوی ۲4 ساعت اول بیرجند تا ظهر چهارشنبه را صاف تا کمی ابری گاهی با وزش باد شدید و گرد و خاک ذکر کرد.
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حدود 500 قانون 
در مجلس شورای اسالمی منسوخ شد

مجلس  گذشته  روز  علنی  جلسه  در  قاسمی- 
شورای اسالمی ۵84 قانون نسخ شد، که در همین 
عبادی،  محمدباقر  سید  حجت االسالم  با  رابطه 
نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس 
گفت وگو کردیم که وی عنوان کرد: این قوانین به 
ابتدای تأسیس مجلس در ایران از تاریخ ۱۲8۵ تا 
۱309 باز می گردد.نماینده مردم بیرجند، درمیان و 
خوسف اظهار کرد که برخی از قوانین، دیگر امروزه 
دلیل  همین  به  و  ندارد  کاربردی  و  موضوعیت 
معاونت قوانین مجلس تمام این قوانین را بررسی 

کرد و به مجلس ارائه داد تا منسوخ شوند.»عبادی« 
ناکارآمد،  قوانین  این  کردن  منسوخ  دلیل  افزود: 
جلوگیری از انباشت قانون و کاهش آنان در کتاب 
خاطر  است.وی  بوده  اجرایی  های  دستگاه  و  ها 
نشان کرد که حدود ۲ سال قبل معاونت قوانین 
مجلس از تمام دستگاه های اجرایی درخواست کرد 
تا اگر احیاناً قوانینی دارند که تاریخ آن گذشته و 
یا حتی در برخی موارد مزاحم هستند را به مجلس 
اعالم کنند تا منسوخ شوند و هنوز استقبال چندانی 
های قانون  این  گفتۀ وی  به  است.  نشده  آن   از 
از  بعد  قوانین  معاونت  خود  را  شده  منسوخ   
 بررسی ها اعالم کرد و در آینده اگر دستگاه های 
امکان  کنند  اعالم  را  دیگری  قوانین  اجرایی 
ذکر  به  الزم  دارد.   وجود  بیشتری  قوانین  نسخ 
های  بخش  شامل  شده  منسوخ  قوانین  است 
گردشگری،  و  فرهنگی  آموزش،میراث  مختلف 
هنر و اوقاف، آیین دادرسی، اداری و استخدامی، 
بهداشت  انتظامی،   ، امنیتی  امور   ، ارتباطات 
مالی،  بازارهای   ، انرژی  انتخابات،  درمان،  و 
ها،  مجازات  و  جرایم  ثبت،  بازرگانی،  و  تجارت 
حمل و نقل ، رسانه های عمومی، رفاه و تامین 
 اجتماعی، شوراها و شهرداری ها، صنعت ، عمران، 
قانون گذاری، کشاورزی، معدن، نیروهای مسلح 

، معاهدات و سازمان های بین المللی و .... است.

پیش بینی برداشت ۴۲ هزار تن 
محصوالت زراعی در شهرستان نهبندان

 
مهر- مدیر جهاد کشاورزی نهبندان گفت: پیش 
و 697  بینی می شود طی سال جاری 4۲ هزار 
تن محصوالت زراعی در این شهرستان برداشت 
و 80۲  هزار  هفت  کرد:  بیان  مالکی  شود.محمد 
کشت  زیر  نهبندان  شهرستان  اراضی  از   هکتار 
محصوالت زراعی است.وی ادامه داد: پیش بینی 
می شود طی سال جاری بیش از 4۲ هزار و 697 
در  علوفه  و  پنبه  جو،  گندم،  شامل  محصول  تن 

شهرستان نهبندان برداشت شود.

مشترکان گاز طبیعی استان
 زیر پوشش بیمه حوادث

دادرس مقدم- مدیر عامل شرکت گاز خراسان 
مشترکان  تمام  جدید،  سال  در  گفت:  جنوبی، 
ناشی  حوادث  بیمه  پوشش  تحت  خانگی  بخش 
اشاره  با  دارند.  فرشید دشتی  قرار  از گاز طبیعی 
به ادامه طرح ملی بیمه مشترکان گاز طبیعی در 
بخش خانگی افزود: این طرح به منظور پوشش 
طبیعی  گاز  مشترکان  تمام  مالی  و  جانی  بیمه 
بخش خانگی در مقابل حوادث ناشی از گاز طبیعی 
همانند سال های گذشته ادامه دارد. وی ادامه داد: 
در صورت بروز هر گونه حادثه ناشی از گاز طبیعی 
برای مشترکان خانگی  در شهرها می بایست با 
روستا  گازبان همان  به  روستاها  در  و  تلفن ۱94 
برای  الزم  مقدمات  تا  شود  داده  اطالع  سریعا 
خصوص  در  وی  گیرد.  صورت  بیمه  به  معرفی 
اعالم حادثه ناشی از گاز طبیعی برای بهره مندی 
از مزایای بیمه گفت: مدت زمان اعالم وقوع حادثه 
از سوی مشترکان گاز به شرکت های بیمه حداکثر 

۱0 روز تعیین شده است.

 برگزاری بیش از ۴۱ تور بازدید 
صنعتی و معدنی در  اردیبهشت

مسئول روابط عمومی سازمان صنعت، معدن 
تور   40 استان خراسان جنوبی گفت:  تجارت  و 
استان  معدنی  و  صنعتی  واحدهای  از  بازدید  و 
برگزار شد و در مجموع 9۲۵ نفر در اردیبهشت 
از  ظرفیت ها و توانمندی صنعتی ومعدنی   96

استان بازدید کردند. 
 »غالمرضا یداللهی«  اظهار کرد: این تورها و 
بازدیدها با همکاری واحدهای صنعتی و معدنی و 
برای اقشار مختلف مردم از جمله نخبگان، اساتید 
صنعت  و  گذاران  سرمایه  دانشجویان،  دانشگاه، 
سطح  در  و...  آموزان  دانش  خبرنگاران،  گران، 

استان برگزار شده است. 
وی افزود: برگزاری این گونه تورها  عالوه بر 
آشنایی بازدیدکنندگان با ظرفیت ها و دستاوردهای 
تشویق  و  ترغیب  موجب  استان  در  حوزه  این 

سرمایه گذاران در این حوزه ها می گردد.

سخنان صریح  آیت ا... عبادی در جمع کارکنان سپاه استان 

  اتاق های اندیشه ورز در استان تشکیل شود 
  نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی تاکید 
کرد: اتاق های اندیشه ورز در استان باید هرچه 
زودتر تشکیل شود و در آن سخنان مقام معظم 

رهبری تبیین و برای عموم مردم بیان شود. 
 به گزارش شبستان، آیت ا... سید علیرضا 
عبادی در جمع کارکنان سپاه انصارالرضا)علیه 
سخنان  به  اشاره  با  جنوبی  خراسان  السالم( 
مقام معظم رهبری در سالروز ارتحال ملکوتی 
امام راحل در جمع مردم سراسر کشور، گفت: 
سخنان مقام معظم رهبری در حرم حضرت 
آنچه  همه  از  بود  ای  مجموعه  امام)ره( یک 
که مورد نیاز ما است، از دوران حیات امام)ره(، 
بعدی  جریانات  و   60 دهه  انقالب،  پیروزی 
تا امروز و تا فرداها، که ایشان همه موارد را 
فرمودند. نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی با 
تاکید بر اینکه بعد از سخنان مقام معظم رهبری 
دیگر سخنرانی معنی ندارد و باید کار را عملی 
 و جدی پیگیری کرد، گفت: باید مجموعه ای 
از افراد مختلف که هم شور انقالبی دارند و 
هم شعار انقالبی می دهند و هم تا پای جان 

پای آن ایستاده اند، تشکیل شود و اینها سخنان 
مقام معظم رهبری را تبیین کنند و مسئوالن را 

هم وادار به اجرای آن کنند.
این  اینکه  بیان  با  عبادی  ا...  آیت   
مجموعه افرادی از صنوف مختلف از جمله 
و  حوزه  دانشجویان،  اساتید،  دانشگاهیان، 
طالب و مردم و نیروهای انقالبی باشند که 
معظم  مقام  فرمایشات  مجموعه  و  بنشینند 
رهبری را تجزیه و موضوع بندی کنند، افزود:   
همه  از  جامعه  آگاهی  جهت  راستا  این  در 

تریبون های الزم استفاده کنند.
وی با اشاره به اینکه سرنوشت گذشته، حال 
مقام  فرمایشات  در مجموعه  را  آینده خود  و 
این  باید  داد:  ادامه  کنید،  پیدا  رهبری  معظم 
اتاق فکر و شورای اندیشه ورز تشکیل شود و 
سخنان مقام معظم رهبری تبیین و مسئوالن 

را وادار به اجرای آن کنید.
نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی افزود: 
مجدد  حیات  فکر، یک  اتاق  این  تشکیل  با 
انقالبی گری به معنی عقالنیت ایجاد کنید 

را  انقالب  خواهند  می  که  دزدانی  جلوی  و 
بدزدند را بگیرند.

وی با بیان اینکه ننگ است که با این همه 

استعداد و ثروت در کشور بخواهیم دوباره به دوران 
 استعمار برگردیم، گفت: برخی ها می گویند،
بیشتر  آنچه  دارد،  هزینه  دشمنان  با  چالش   
هزینه دارد سازش با دشمنان است نه چالش، 

دوران  که  انقالب  از  قبل  و  گذشته  دوران 
سازش بود، چه هدیه ای داشتید.

بدعت غلط در انتخابات
وی با اشاره به اینکه برخی ها متاسفانه در 
و سیئه گذاشتند  بدعت غلط  انتخابات یک 
افزود: شورای  مرتکب شدند،  را  تخلفاتی  و 

تاثیرگذار در  این تخلفات  نگهبان گفت که 
نتیجه نیست؛ اما اگر این بدعت سیئه ادامه 
پیدا کند سنگ روی سنگ بند نخواهد شد.

با  جنوبی  خراسان  در  فقیه  ولی  نماینده 
تاکید بر اینکه افرادی که تخلف کردند باید 
شود،  رسیدگی  آنها  کارهای  به  و  شناسایی 
با دین  ادامه داد: چطور است که یک عده 
جامعه  های یک  ارزش  و  خدا، خون شهدا 
میدان  پیروز  چنانچه  اگر  و  کنند  می  بازی 
کشند؛ می  آتش  به  را  کشور  نشوند   آراء 
و  رقاصی  شهدا  قبر  باالی  بشوند  اگر   
 هنجارشکنی می کنند، اینها تا کی می خواهد
 ادامه پیدا کند.  آیت ا... عبادی افزود: همان 
باید  فرمودند  رهبری  معظم  مقام  که  طور 
تخلفات انتخابات پیگیری و رسیدگی شود، 
ربط  ذی  مسئوالن  از  باید  هم  مردم  خود 
دیگر  تا  کنند  پیگیری  را  اینها  که  بخواهند 
عمل  قانون  برخالف  که  کسانی  نباشد  بنا 
را  جامعه  مدیریت  بخواهند  فردا  کنند،  می 

هم آنها داشته باشند.

از  رونمایی  مراسم  گذشته  روز   - کاری   
تئاتر  ای  منطقه  جشنواره  چهارمین  پوستر 
از مسووالن  با حضور جمعی  معلوالن کویر 
استان در سالن کنفرانس اداره کل بهزیستی 

برگزار شد. 
مراسم  این  در  استان  بهزیستی  مدیرکل 
عنوان کرد: این جشنواره  با حضور استان های 
کرمان،  یزد،  خراسان جنوبی،  خراسان رضوی، 
سیستان و بلوچستان و سمنان برگزار می شود.

عرب نژاد با اشاره به اینکه  نمایش توانمندی 
حرکت  و  نفس  به  اعتماد  ایجاد  معلوالن، 
در  تغییر  و  بازتوانی  توانمندسازی،  سمت  به 
فرهنگ عمومی در راستای توانمندی این افراد 
از جمله اهداف این جشنواره است  تاکید کرد:  
همکاری  همه  دستگاه های اجرایی در راستای 

برگزاری این جشنواره الزم است. 
برگزاری  برای  کرد:  نشان  خاطر  وی 

و  گرفته  صورت  تقسیم بندی  جشنواره  این 
با همکاری همه دستگاه ها فعالیت  امیدواریم 
خوبی را در استان انجام دهیم و خدمات خوبی 
از  تا هرکدام  ارائه شود  افراد شرکت کننده  به 
افراد شرکت کننده سفیر فرهنگی برای استان 
با  بهزیستی خراسان جنوبی  باشند.مدیرکل  ما 
برگزاری  مسئول  بهزیستی  اداره  اینکه  بیان 
این جشنواره است افزود: انتظار می رود  همه 
دستگاه ها  احساس مسئولیت کنند تا بتوانیم 
کار خوب در حد توان و آبروی استان برگزار 
شود. مدیر کل دفتر امور اجتماعی و فرهنگي 
استانداری خراسان جنوبی نیز تاکید کرد: پیش از 
اینکه مناسب سازی در ظاهر فرد ایجاد شود باید 
مناسب سازی در نگرش، بینش و فکر افراد آغاز 
شود.عصمت محمودی ادامه داد: مناسب سازی 
معابر شهر یکی از شاخص های توسعه است و 
توسعه زمانی اتفاق می افتد که به شاخص ها و 

عالیمی که در شهر برای عبور و مرور معلوالن 
گذاشته شده توجه گردد.وی با بیان اینکه  باید 
مشکالت  و  مسائل  رساتر  و  شیواتر  بیان   با 

بیان شود  خاطر نشان کرد:  مناسب سازی برای 
تسهیل زندگی از حالت بخشنامه و دستورالعمل 
خارج و در راستای زندگی هر چه بهتر این افراد 

به کار گرفته شود.
معاون توانبخشی اداره کل بهزیستی استان 
هم  در ادامه این جلسه عنوان کرد:چهارمین 

به  امسال  معلوالن  تئاتر  منطقه ای  جشنواره 
خراسان جنوبی واگذار شد و امیدواریم بتوانیم 

آن را به نحو احسن برگزار کنیم. 

و  هنر  اینکه   به  اشاره  با  زاده  رضا  جمیله 
افراد  همه  توانمندسازی  در  می تواند  نمایش 
تئاتر  افزود:  کند   ایفا  موثری  نقش  جامعه 
افزایش  و  نفس  اعتمادبه  باعث  نمایش  و 
ارتباطات کالمی معلوالن می شود و به وسیله 
استان  قابلیت های  نیز  این جشنواره  برگزاری 
توانبخشی  می رساند.معاون  ظهور  عرصه  به 
اداره کل بهزیستی خراسان جنوبی یاد آور شد: 
مناسب سازی از دیگر اهداف این جشنواره است 
و  معابر و خیابان ها نشان دهنده وجود عیب و 
نقص هایی در بحث مناسب سازی است و شاید 
باعث  مشابه  جشنواره های  و  جشنواره  این 
بیان  با  رضازاده  شود.  مناسب سازی  اصالح 
اینکه ایجاد اشتغال برای معلوالن نیز از دیگر 
اهداف جشنواره است، گفت: فرهنگ سازی از 
دیگر اهداف این جشنواره است و مردم نباید به 

معلوالن نگاه ترحم آمیز و ناتوان داشته باشند.

 رونمایی از پوستر چهارمین جشنواره منطقه ای تئاتر معلوالن کویر 

حسینی- مدیر کل اداره ثبت امالک و اسناد 
از وصول ۱4 میلیارد و 999 میلیون تومان از 
مطالبات معوقات بانک ها خبر داد و عنوان کرد: 
با توجه به وصول 60 میلیارد و ۱7 میلیون تومانی 
مطالبات  در وصول  درصد  در سال 94، ۱۵0 
معوقات بانک ها رشد داشته ایم. حاجی پور در 
گفتگو با آوا با بیان این که در سال 9۵ مبلغ 
48 هزار و 467 میلیارد ریال از مطالبات بانک 
ها از طریق ادارات اجرای اسناد رسمی وصول 
شده است اضافه کرد: در مقایسه با مدت مشابه 
در سال قبل، ۱7 درصد افزایش داشته است. 
 وی بیشترین میزان وصول مطالبات بانک ها 

با ۲۲ هزار و ۲۲6  را مربوط به استان تهران 
میلیارد ریال و مازندران با ۲ هزار و ۵۲8 میلیارد 
وصول  میزان  کمترین  افزود:  و  دانست  ریال 

مربوط به استان ایالم و خراسان جنوبی است.

بدهکاران ممنوع الخروجی در استان
مدیر کل اداره ثبت امالک و اسناد با اشاره 
به این که سال 9۵، ۱7 نفر در استان ممنوع 
الخروج شده بودند ادامه داد: در زمان حاضر 8 

نفر آنان رفع ممنوع الخروجی شده اند.
ساله  پنج  قانون  به  همچنین  پور  حاجی 
توسعه برنامه ششم اشاره کرد و یادآور شد: 

ارائه  در  سرعت،  و  دقت  افزایش  منظور  به 
و  قضایی  عدالت  تحقق  قضایی،  خدمات 
ایجاد  و   ، ارتقای کیفی  احیای حقوق عامه، 
به  مردم  آحاد  دسترسی  برای  برابر  فرصت 
پرونده ها  خدمات قضایی و کاهش ورودی 
قرار شد از ۱3 خرداد مفاد اسناد رسمی الزم 
انجام  اجرایی،  ادارت  طریق  از  فقط  االجرا 
بند،  این  از  پیش  تا  داد:  توضیح  وی  شود. 
متقاضیان می توانستند برای تمام اسناد الزم 
ثبت  اداره  هم  و  دادگستری  به  هم  االجرا 
به  باید  ابتدا  اکنون  اما  کنند،  مراجعه  اسناد 

اجراهای ثبت اداره اسناد رجوع کنند.

مدیر کل اداره ثبت امالک و اسناد با بیان 
این که ادارات نیز مکلف هستند بالفاصله پس 
از تقاضای اجرائیه نسبت به شناسایی و توقیف 
اموال مدیون عمل کنند عنوان کرد: چنانچه 
مرجع مذکور نتواند ظرف مدت ۲ ماه از تقاضای 
اجرا نسبت به شناسایی و توقیف اموال متعهد له 
اقدام کند یا ظرف مدت 6 ماه نسبت به اجرای 
 مفاد سند اقدام نماید، متعهد له سند می تواند
محاکم  به  سند  مفاد  اجرای  از  انصراف  با 

دادگستری رجوع نماید.
حاجی پور اضافه کرد: چنانچه متعهد له سند 
الزم االجرا ظرف مدت ۲0 روز نسبت به تعهد 

خود یا جلب رضایت متعهد له سند اقدام نماید، 
از پرداخت هزینه های اجرایی معاف خواهد بود، 
در غیر این صورت مراتب جهت درج در سامانه 
سجل محکومیت های مالی به موضوع بند پ 

ماده ۱6 قانون منعکس خواهد شد.

افزایش ۱۵0 درصدی وصول معوقات بانک ها در استان
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قاسمی- مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری 
استان از اجرای پروژه بین المللی ترسیب کربن 
نهبندان طی سال جاری  جدید در شهرستان 
خبر داد و عنوان کرد که اعتبار ملی این پروژه 
در سال اول یک میلیارد و ۲00 میلیون تومان 
می باشد. »نصرآبادی« در نشست خبری که 
روز گذشته برگزار شد، افزود: در ۵ سال حداقل 
اعتبار ملی به 6 میلیارد تومان خواهد رسید و 
اعتبار ارزی هم از محل سازمان عمران ملل 
متحد ، با توجه به میزان اعتبار ملی به این پروژه 
تا پایان خرداد اختصاص خواهد یافت ولی اجرای 
سریع آن نیازمند تخصیص اعتبار استانی است. 
به گفتۀ وی اگر کمک و همکاری استانداری 
های پروژه  اجرای  مورد  در  ها  فرمانداری   و 

 بین المللی نباشد در جهان نیز چندان توجهی 
به آن نخواهد شد و ما پیش بینی کردیم که 
در استان حداقل ۵00 میلیون تومان تخصیص 
این طرح  اول  فاز  که  کرد  اظهار  وی  دهند. 
که  دهد  می  پوشش  را  هکتار  هزار   ۱۵0
شامل ۱۵ روستا می باشد و از شوسف تا مزار 

سیدعلی را در برمی گیرد.

محرومیت زدایی با ترسیب کربن
اینکه  به  اشاره  با  طبیعی  منابع  مدیرکل 
در  استان  در  المللی  بین  های  پروژه  اجرای 
کانون توجه زیست محیطی جهان قرار خواهد 
پروژه  این  دیگر  های  گفت: ظرفیت  گرفت، 
محرومیت  رفع  اشتغال،  ایجاد  استان  برای 
در  دیگر  کشورهای  تجارب  تبادل  و  زدایی 

زمان بازدید از این طرح می باشد. 
شناساندن  داد:  ادامه  »نصرآبادی« 
استان  توریسم  و  اکوتوریسم  های  ظرفیت 
ای  منطقه  گذاری  سرمایه  های  موقعیت  و 

و بین المللی، اجرای طرح های آبخیزداری 
و آبخوان داری، توانمندسازی جوامع محلی 
با استفاده از ظرفیت های منطقه و کاهش 
آالیندگی های جوی و حفظ پوشش گیاهی 
شده  بینی  پیش  اقدامات  جمله  از  منطقه 

دیگر در این طرح است. 
وی اضافه کرد: جلب مشارکت صفر تا ۱00 
مردم، استفاده از ظرفیت و قابلیت های موجود، 
برقراری انسجام درون بخشی و برون بخشی، از 
 جمله سیاست ها و راهبردهای این پروژه های

 بین المللی می باشد.
  به گفتۀ وی ایران و به ویژه خراسان جنوبی
 تاکنون در اجرای این پروژه های بین المللی 
به  توجه  با  و  است  داشته  پررنگی  حضور 
را  آسیب  و   فشار  بیشترین  ما  استان  اینکه 
جنگ  زمان  در  ها  افغانستانی  مهاجرت  در 
شوروی متحمل و  تمام مراتع مرزی آن نابود 
شد، نخستین پروژه بین المللی در شاهرخت 

زیرکوه اجرایی گردید.

معضالت طبیعی مسبب 
 ایجاد نامنی در زمین

مدیرکل منابع طبیعی اظهار کرد که معضالت 
طبیعی در سطح جهان و ملی سبب شده است 
آید  وجود  به  ها  انسان  برای  ناأمن  زمین  که 
المللی توجه  و در دهه های اخیر جوامع بین 
بیشتری به مسائل زیست محیطی داشته باشند 
و اقدامات و پروژه هایی در سطح بین المللی 
را در دستور کار خود قرار دهند. »نصرآبادی« 
دلیل این ناأمنی را رشد بی رویه صنعت بدون 
توجه به رعایت مسائل زیست محیطی دانست و 
عنوان کرد: نتیجۀ آن گرمایش زمین و تغییرات 
آن،  و کاهش حجم  ها  بارش  اقلیمی، شدت 
وقوع سیالب ها، خشکسالی و گرد و غبار در 

سطح زمین می باشد.
 به گفتۀ وی رشد جمعیت و نیاز به منابع 
غذایی یکی دیگر از این معضالت  است که 
باعث از بین رفتن جنگل ها، مراتع، برداشت 
منابع  و  زمینی  زیر  های  سفره  از  رویه  بی 

 موجود شده و کاهش کمی و کیفی آب های
 زیر زمینی و نشست آن را در بر داشته است.

کاهش گازهای گلخانه ای
 هدف اجرای پروژه های بین المللی

اهداف  از  بخشی  طبیعی  منابع  مدیرکل 
اجرای این پروژه های بین المللی مرتبط با 
محیط زیست را کاهش گازهای گلخانه ای و 
گرم شدن عمومی زمین در سطح بین المللی، 
توسعه و حفظ پوشش گیاهی در سطح ملی 
توانمندسازی  و  اشتغال  ایجاد  ای،  منطقه  و 

جوامع محلی دانست. 
»نصرآبادی« اظهار کرد که این پروژه های 
توسط  وار  زنجیر  چرخه  یک  در  المللی  بین 
سازمان های بین المللی از جمله دفتر عمران 
و سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد اجرا 
می شود و همچنین صندوق هایی برای ارائه 
تسهیالت جهانی در نظر گرفته شده که منابع 

مالی این پروژه ها را تأمین می کند.

تداوم اجرای پروژه های بین المللی نیازمند کمک های استانی است

پروژه ترسیب کربن جدید در نهبندان اجرا می شود عکس: اینترنت

عکس: اینترنت
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امام محمد باقر علیه السالم فرمودند:
ال َفضیلََة کالِجهاِد و ال ِجهاَد کُمجاَهَدِة اَلَهوی

فضیلتی چون جهاد نیست و جهادی چون مبارزه با هوای نفس نیست.
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موحدی کرمانی : ناطق نظرات خوبی 
دارد ؛ آرای روحانی حالل است

آیت ا... موحدی کرمانی در خصوص بحث جنجالی 
وی در خصوص آرای حالل آقای رئیسی گفت :  
تبریک  روحانی  آقای  منتخب  جمهور  رئیس   به 
گفته و می گوییم این آرایی که شما دارید و با این 
آرا هم رئیس جمهور شدید آرای تان حالل است، 
در خصوص  وی  تان.  جان  نوش  طاهر  و  طیب 
خصوص  در  ایشان  با  افزود:  نیز  نوری  ناطق 
بازگشت به جامعه روحانیت صحبت کردم، گفتم 
بده،  ارائه  را  خودت  نظرات  داری  خوبی  نظرات 
نظرات خوبی داری حیف است نیایی، ولی نمی آید. 

 فروزنده: »لیست فروشی« کارگزاران 
یک رفتار طاغوتی است

با  اسالمی  انقالب  ایثارگران  جمعیت  سخنگوی 
اشاره به ماجرای »لیست فروشی اصالح طلبان« 
کار  این  نفس  کرد:  اظهار  انتخابات  جریان  در 
برای  بخواهند  افراد  این که  و  است  کاماًل غلط 
پست گرفتن هزینه ای بدهند یک رفتار طاغوتی 
است. فروزنده با بیان این که در فرهنگ اسالمی 
پست گرفتن یک امانت است و فرد نباید به دنبال 
سوی  از  رویکردها  این  تغییر  افزود:  باشد،  آن 
حزب کارگزاران سرانجامی غیر از این ندارد که 
در دوره مسئولیت این آقایان، یک طبقه اشرافیت 

و طیفی از مدیران نوکیسه به وجود آمد.

دبیرکل حزب کارگزاران
 اصالح طلبان را به »شنود« متهم کرد

غالمحسین کرباسچی دبیرکل حزب کارگزاران 
مبنی  یزد  آفتاب  روزنامه  خبر  به  واکنش  در 
کاندیداهای  از  وی  میلیاردی   2 درخواست  بر 
شورای شهر برای حضور در لیست امید، گفت:  
ستاد  تبلیغات  برآیند  میلیون،   100 و  میلیارد   2
را  مبلغ  این  از  بود سهمیه ای  قرار  بود که  شده 
در  شنودها  در  است  ممکن  افزود:  وی  بدهند. 
این  برای  سندی  اما  شنیده اند  چیزی  باره  این 
ادعا ندارند. قرار شده بود که هر کدام از اعضای 
یا  یا خودشان  تومان  میلیون  نفری 100  لیست 
خیلی ها  البته  که  بدهند  تبلیغات  برای  حزبشان 
هنوز نداده اند. اگر کسی برای ادعایی غیر از این 
سندی دارد، رو کند. پول از شخصی برای قرار 

گرفتن در لیست گرفته نشده است.

شایعه شهردار شدن » قالیباف« در اهواز

روزها  این  جوان،  خبرنگاران  باشگاه  گزارش  به 
خبری در فضای مجازی رد و بدل می شود مبنی 
بر این که شهرداری اهواز مقصد بعدی محمدباقر 
انتخابات  دوره  دوازدهمین  کاندیدای  قالیباف 
است.   تهران  فعلی  شهردار  و  جمهوری  ریاست 
این   به  پاسخ  در  تهران  شهردار  مشاور  ذاکری 

اظهارات گفت: بنده این خبر را تکذیب می کنم.

ناطق در انتظار معاون اولی روحانی؟

مباحث  ادامه  از  آگاه  منبع  یک  نوشت:  تسنیم 
مربوط به معاون اولی حجت االسالم ناطق نوری 
در دولت دوازدهم خبر داد و گفت: با تقویت احتمال 
رفتن اسحاق جهانگیری به شهرداری تهران در 
حجت االسالم  اولی  معاون  احتمال  جدید،  دوره 
گرفته  قوت  نیز  دوازدهم  دولت  در  نوری  ناطق 
است اما علی رغم حمایت جدی آقای ناطق نوری 
ریاست  جمهوری  انتخابات  در  روحانی  حسن  از 
رئیس جمهور  به  وی  پیش  از  بیش  نزدیکی  و 
حضور  برای  روحانی  حسن  تاکنون  منتخب، 
است. نداشته  قطعی  موافقت  معاون اولی  در   وی 
نوری  ناطق  احتمالی  اولی  معاون  می شود  گفته 
در دولت دوازدهم با مخالفت برخی اصالح طلبان 
همراه بوده و برخی از سران اصالح طلب توانایی 
سیاسی و اجرایی ناطق نوری را برای معاون اولی 

دولت دوازدهم کافی نمی دانند.

عارف »ماشین امضای« اصالحات دولتی

جاللی عضو حزب مردم ساالری گفت: باید از آقای 
اصالحات  جریان  ماشین امضای  عنوان  به  عارف 
انتخابات تهران در  دولتی پرسید که چرا ریاست 
مجلس دهم در سال 94 و شورای اسالمی شهر 
تهران در سال 96 به مسئولیت حزب کارگزاران و 
نقش آفرینی شخص حسین مرعشی با سوءاستفاده 

ابزاری از عارف صورت می گیرد؟

کواکبیان: من »بچه مثبت« بودم!

درخواست  مجلس  علنی  جلسه  حواشی  از  یکی 
نماینده تهران از رئیس مجلس بود. کواکبیان از 
زمان  در  مثبت«  »بچه  خواست چون  الریجانی 
در  سه  اتاق  یک  بوده،  رئیسه  هیئت  رأی گیری 
چهار برای اعضای اتحادیه بین المجالس آسیایی 
و  خنده  با  هم  مجلس  رئیس  دهد.  اختصاص 

شوخی پاسخ او را داد.

 امیر قطر می خواهد به  تهران فرار کند!

السابع می نویسد، مخالفان  الیوم  اینترنتی  پایگاه 
ادعا  آن  در  که  کرده اند  منتشر  سندی  قطری 
هواپیمای  با  قطر  امیر  حمد،  بن  تمیم  می شود 
اختصاصی آماده فرار به تهران است. در این سند 
ادعایی پیامی وجود دارد که از هواپیمایی آمریکایی 
اتفاقات  وقوع  صورت  در  که  می گوید  سخن 

اضطراری آماده است تمیم را از کشور خارج کند.

نجفی: 50 درصد کابینه تغییر خواهد کرد

این  من  پیش بینی  گفت:   رئیس جمهور  مشاور 
خواهد  تغییر  دولت  کابینه  درصد   ۵0 که  است 
کرد. محمدعلی نجفی در پاسخ به این سوال که 
گفته می شود شما در دولت آینده یکی از وزرای 
کابینه دوازدهم خواهید بود و آیا این خبر صحت 
دارد، گفت:  این که چه افرادی در کابینه باشند در حیطه اختیارات آقای 

روحانی است و ایشان در این باره تصمیم می گیرند.

زیباکالم: روحانی به معنای واقعی کلمه تنها بود

دولت  اعضای  از  بسیاری  است:  معتقد  زیباکالم 
روحانی را در طول انتخابات تنها گذاشته بودند. 
وی افزود: روحانی در انتخابات به معنای واقعی 
وزرای  برخی  داد:  ادامه  وی  بود.  تنها  کلمه 
اصولگرا  فضلی  رحمانی  اندازه  به  حتی  روحانی 
هم پا به میدان نگذاشتند. نمی دانم شاید فکر می کردند رئیسی برنده 

می شود و نمی خواستند تخم مرغ ها را در سبد روحانی بگذارند.

سعیدی: مشکل عمده ما سکوت خواص است

نماینده ولی فقیه در سپاه با بیان این که عدول از 
ما می توانیم به ما نمی توانیم نوعی ریزش نگرشی 
در خواص است، یادآور شد: امام همواره به اصل 
ما می توانیم تاکید داشتند، ولی امروز با جماعتی 
رابطه  آمریکا  با  باید  گویند  می  که  داریم  سرکار 
داشته باشند. سعیدی تصرف در واژه انقالب، اعتدال و استقالل را از پدیده 

های امروز دانست و افزود: مشکل عمده ما سکوت خواص است.

مجلس  در  حضور  با  کشور  وزیر 
انجام  اقدامات  از  گزارشی  ارائه  به 
پرداخت.  اخیر  انتخابات  در   شده 
رحمانی فضلی گفت : این انتخابات 

در شرایطي برگزار شد که کشور به 
لحاظ امنیت ملي و مسایل داخلي 
در وضعیتي قرار داشت که حضور 
از  بیش  انتخابات  مردم در صحنه 

هر دوره ضروري بود. در این میان 
مهم ترین پیام،  حضور بیش از 41 
میلیون نفر پاي صندوق هاي راي 
و اشتیاق آنها براي تعیین سرنوشت 

مشارکت  این  بود.  خود  میهن 
بین  معادالت  توانست  حداکثري 
دهد.  تغییر  نظام  نفع  به  را  المللي 
ایجاد هماهنگي در سطوح مختلف 

هیئت  نظر  زیر  نظارت  و  اجرا 
و  هزار  تشکیل  و  مرکزي  اجرایي 
انتخابات  براي  اجرایي  هیئت   60
ریاست جمهوري در شهرستان ها 
و بخش ها،  متشکل از 13 عضو و 
هزار و 400 هیئت اجرایي انتخابات 
با 11 عضو  روستا  و  شوراي شهر 
دستگاه  نمایندگان  از  ترکیبي  که 
هیئت  با  هستند،   اجرایي  و  قضا 
و  نگهبان  شوراي  نظارت  هاي 
 31 در  اسالمي  شوراي  مجلس 
هزار  و  شهرستان   429 و  استان 
 170 کارگیري  به  و  بخش   ۵7 و 
تامین  براي  انتظامي  عوامل  هزار 
انتخابات در شعب  امنیت مستقیم 
هفتاد  از  بیش  استقرار  و  راي  اخذ 
گوشه  تنها  بازرس،  هزار  یک  و 
است. شده  انجام  اقدامات  از  اي 

که  است  معتقد  رهامی  محسن 
تغییرات  باید  موفقیت  برای  دولت 
کند. ایجاد  خود  درون  در  اساسی 
اخیر  های  گالیه  به  اشاره  با  وی 
دولت  اعضای  برخی  از  روحانی 
بعضی  انتخابات،  طول  در  گفت: 
در  و  تهران  در  دولتی  مسئولین 
حمایت  تنها  نه  ها  شهرستان 
بعضا  بلکه  اند،  نداشته  چنانی  آن 
روحانی  رقبای  ستادهای  در 
امکانات  بعضا  و  داشتند  حضور 
کردند. می  رقیب  تقدیم  را  اداری 
خواسته   مردم  اگر  داد:  ادامه  وی 
رقیب  جناح  به  داشتند  دیگری 
رای می دادند که بعضا شعارهای 
دوستان  اگر  داشتند.  هم  جذابی 
را  روحانی  شعارهای  و  مواضع 
بکشند  کنار  ندارند، صادقانه  قبول 

که  دهند  کسانی  به  را  جایشان  و 
روحانی  شخص  و  ها  آرمان  به 
افزود:  وفادار هستند. وی  و  پایبند 
برخی انگار نیم نگاهی به روحانی 

داشتند و نیم نگاهی هم به رقیب 
داشتند تا در صورت پیروزی اش، 
کنند. حفظ  را  شان  پست  بتوانند 
دولت،  به  هشدار  ضمن  رهامی 

نشود،  تالشی  اگر  شد:  یادآور 
می  واگذار  را  رقابت   84 مانند 
صفر  زیر  نقطه  به  مجددا  و  کنیم 
عمومی  افکار  اگر  گردیم.  برمی 

از مسایل مطلع نشوند، در 1400، 
رای  و  بود  خواهند  خبر  بی  مردم 
اصولگرایان  امروز  میلیونی   16
شد. خواهد  تبدیل  میلیون   2۵ به 

برخی اعضای دولت در انتخابات نیم نگاهی به رقیب داشتندحضور حداکثری مردم در انتخابات به نفع نظام شد
رهامی: می خواستند در صورت پیروزی رئیسی، پست هایشان را حفظ کنندگزارش انتخاباتی وزیر کشور به مجلس: 

   برداشت گندم اطراف بیرجند  * عکس : ایمان گلرو    نمایی زیبا از روستای برزج * عکس : محمودآبادی    مراسم افطاری در آستان امامزادگان باقریه بیرجند * عکس : گرگی

آگهی مزایده )96/1( اموال مازاد
بانک صادرات خراسان جنوبی در نظر دارد: تعدادی از اموال مازاد خود را به شرح ذیل از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. متقاضیان شرکت در مزایده می توانند جهت کسب 
اطالعات بیشتر از تاریخ درج آگهی )96/03/16 و 96/03/17( تا روز یکشنبه 96/03/21 نسبت به دریافت اسناد مزایده اقدام و تا ساعت 10 صبح روز چهارشنبه 96/03/31 به نشانی 

بیرجند - خیابان مدرس - نبش مدرس 9 - اداره مرکزی بانک صادرات - طبقه اول - دایره تدارکات و ساختمان نسبت به عودت آن اقدام نمایند.
پاکت های پیشنهادی ارائه شده روز چهارشنبه 96/03/31 ساعت 13 در محل فوق با حضور اعضای کمیسیون معامالت بانک و متقاضیان خرید مفتوح، قرائت و برنده مشخص خواهد شد. الزم به ذکر 

است، اسناد شرکت در مزایده بایستی تا ساعت 10 صبح چهارشنبه 1396/03/31 فقط به دایره تدارکات و ساختمان بانک تحویل و رسید اخذ گردد.

توضیحات و شرایط:
1 - جهت دریافت اسناد مزایده، ارائه اصل فیش واریزی به مبلغ 300/000 ریال به شماره حساب 0101۵324۵4002 به نام دایره تدارکات و ساختمان بانک صادرات خراسان جنوبی الزامی است.

2 - مبلغ سپرده شرکت در مزایده معادل 10% قیمت پایه مجموع ردیف ها طی یک فقره ضمانت نامه بانکی )غیر از بانک صادرات( یا چک بانکی یا چک تضمین شده می باشد.
3 - بازدید از اموال مورد مزایده از تاریخ 96/03/16 تا 96/03/21 از ساعت 9 صبح الی 

13 طی تماس با شماره  32214698 0۵6 امکان پذیر خواهد بود.
4 - مزایده گذار در رد یا قبول یک یا تمامی پیشنهادهای خرید مختار است.

۵ - کلیه اموال مشروحه ذیل با وضع موجود و به صورت کلی به فروش می رسد.

نحوه دریافت ثمن معامله  به صورت 100% نقد خواهد بود

بانک صادرات خراسان جنوبی

مبلغ پایه - ریال شرح کاالردیف

اموال مازاد )ملزومات اداری - تجهیزات اداری - تجهیزات 1
631/235/000رایانه ای - متفرقه(

180/000/000ماشین آالت شرکت نوشابه سازی2

45/000/000یک دستگاه لیفتراک3

آماده قبول سفارش از مجالس  شما
 در ماه مبارک رمضان

شله قلمکار مشهدی- سوپ جو
آش رشته      همه روزه 

کافـه کبـاب
خیابان محالتی حدفاصل 13 آبان و مدرس 

مهدوی کیا - زمانیان 
05632430452 -09155622633


