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* هرم پور

کارهای فرهنگی، اغلب زیبا، دلنشین و پرحرارتند، 
اما ضرورتاً نتایج آنها نمی تواند همیشه زیبا، دلنشین 
شهر  و  جنوبی  خراسان  استان  باشد.  پرحرارت  و 
قاعده ی  به  بیرجند،  دوست  فرهنگ  و  فرهنگی 
حضور، فعالیت و ارتباطات عناصر فرهنگی بومی و 
غیربومی اش، زمینه های بسیار خوب و قابل توجهی 
برای اقدامات فرهنگی داشته و همین شرایط باعث 
شده در سالهای گذشته و اخیر، علیرغم همه ی 
کمبودهای مالی و اعتباری، فعالیت های مختلفی 
چه به صورت آشکار و علنی و چه به صورت پنهان 
و زیرزمینی، در آن شکل یابد و به جامعه معرفی 
شود. برای عالقه مندان به فرهنگ و کسانی که به 
صورت مداوم و همیشگی، اخبار، وقایع و رویدادهای 
فرهنگی استان و شهری همچون بیرجند را پیگیری 
ادامه سرمقاله در صفحه ۲ (  (  می کنند ، درک آنچه ... 

تجلیل از 51 قهرمان عرصه کشاورزی استان  صفحه 8

وال
 : ت

س
عک

فرآوری محصوالت 
استان متقاضی ندارد

حسینی-خراسان جنوبی اولین تولیدکننده زرشک و عناب کشور ودومین تولیدکننده زعفران ایران و انواع محصوالت زراعی و باغی دیگر 
است که به روایت معاون وزیر کشاورزی استان برای فرآوری این محصوالت متقاضی ندارد! معاون باغبانی وزارت جهاد کشاورزی نیز در 
پاسخ به این که آیا برای فرآوری محصوالت استان سرمایه گذاری انجام شده است عنوان کرد: تاکنون متقاضی نداشته ایم و اگر باشد 
محدودیتی در این زمینه نداریم. اختصاص 11۲ میلیارد تومان. معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی از پیش بینی و اختصاص 11۲ 
میلیارد تومان اعتبار برای بخش کشاورزی خراسان جنوبی در سال 96 خبر داد و  عنوان کرد: از این مقدار 95 میلیارد تومان اعتبار آبیاری 
تحت فشار و 7 میلیارد تومان برای قنوات است.  بعد از ظهر دیروز نشست خبری دو تن از معاونان وزارت جهاد کشاورزی و مجری طرح گندم 
کشور به همراه ولی پور مطلق رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان برگزار شد. اکبری معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به 
 این که سال گذشته 50 میلیارد و 500 میلیون تومان برای تجهیز شبکه ها به آبیاری نوین تخصیص داده شد   ...   )مشروح  در صفحه 7( 

پرده برداری وزیر از معمای کشاورزی و باغداری

سرکار خانم طیبه ایزدی 
انتصاب بجا و شایسته شما را به عنوان

 رئیس اداره ثبت شرکتهای استان خراسان جنوبی

 تبریک عرض نموده و برایتان توفیق روز افزون از خداوند متعال خواستاریم.

خانواده های: کامیاب ، ایزدی ، بخشی

ناگواری ها گوارا کرده است
محنت امروز را اندیشه فردای من

جناب آقای دکتر سید مرتضی وجدان 
با کمال مسرت، انتصاب شایسته جناب عالی را به سمت 

سرپرست بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی رازی
تبریک عرض نموده و توفیق روز افزون برای شما از ایزد منان مسئلت داریم.

پرسنل بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی رازی بیرجند

خیر نیکوکار و نیک اندیش 

جناب آقای مهندس خسرو شریف
وکیل تام االختیار خیر محترم حاجیه خانم ربابه تفضلی

از اینکه خداوند به شما توفیق داد نسبت به وصیت مرحومه خاله گرامی تان عمل نمایید
 و مبلغ دویست و بیست میلیون تومان برای ساخت مدرسه در شهرستان بیرجند

 به حساب مجمع خیرین مدرسه ساز خراسان جنوبی نزد بانک ملت مرکزی بیرجند واریز نموده اید
 کمال تشکر و قدردانی را داریم، از خداوند منان برای آن عزیز سفر کرده غفران و رحمت الهی 

خواستاریم و برای جناب عالی و سایر ورثه آرزوی سالمتی و عاقبت به خیری داریم.

مجمع خیرین مدرسه ساز خراسان جنوبی
اداره کل نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس خراسان جنوبی 

اداره کل آموزش و پرورش خراسان جنوبی

آگهی تجدید مزایده انتشارات دانشجویی
 دانشگاه آزاد اسالمی بیرجند

دانشگاه آزاد اسالمی بیرجند در نظر دارد: از طریق مزایده، انتشارات دانشجویی 
 دانشگاه را به اشخاص واجد شرایط و مورد تأیید دانشگاه به مدت 3 سال 

به صورت اجاره واگذار نماید.
متقاضیان می توانند از تاریخ درج این آگهی ظرف مدت 10 روز جهت بازدید و 
کسب اطالعات و دریافت فرم شرکت در مزایده و تحویل آن در پاکت دربسته 
به دفتر معاونت اداری و مالی دانشگاه واقع در انتهای خیابان آیت ا... غفاری، 

ساختمان مرکزی دانشگاه آزاد اسالمی بیرجند مراجعه نمایند. 
 میزان سپرده تضمین شرکت در مزایده مبلغ 5000000 )پنج میلیون( ریال 
می باشد که می بایست به حساب شماره 0106062323001 به نام دانشگاه 
نزد بانک ملی ایران شعبه دانشگاه آزاد اسالمی بیرجند واریز گردد و اصل فیش 
واریزی همراه با پاکت شرکت در مزایده ارائه شود. ضمناً مبلغ پایه برای اجاره 

بهای سال اول 200000000 )دویست میلیون( ریال تعیین می گردد.
هزینه درج این آگهی به عهده برنده مزایده خواهد بود و دانشگاه در قبول یا رد 

هرکدام از پیشنهادات دارای اختیار تام می باشد.

روابط عمومی دانشگاه آزاد  اسالمی بیرجند

انا هلل و انا الیه راجعون

خانواده معظم حضرت حجت االسالم و المسلمین نورالهدی
درگذشت جانسوز عالم وارسته حجت االسالم و المسلمین حاج شیخ علی نور الهدی 

سبب تاثر و تاسف شد. اینجانب ارتحال این عالم مجاهد را به بیت شریف آن مرحوم ، روحانیون و حوزه های 
علمیه و مردم متدین استان خراسان جنوبی تسلیت گفته و برای آن شادروان رحمت و علو مقام 

و برای بازماندگان اجر و شکیبایی مسئلت دارم.

سید علیرضا عبادی - نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی 
   بیستم تیرماه 1396

1- منزل فروشی واقع در امیرآباد خیابان ولی عصر)عج( 11 ، دارای امتیاز آب ، برق و گاز 
با قیمت کارشناسی 2- یک واحد در حد سفت کاری شده ، دو طبقه واقع در حاجی آباد 

091۵1641120 خیابان مقداد17  قیمت توافقی یا معاوضه با خودرو     

بیمارستان ولی عصر )عج( واقع در خیابان غفاری با داشتن سه کلینیک ویژه آماده ارائه خدمات به شما همشهریان عزیز می باشد 

قابل توجـه همشهریـان محتـرم

1- کلینیک ویژه شماره )1( واقع در بیمارستان ولی عصر )عج( همه روزه به جز 
پنجشنبه ها 

نحوه نوبت گیری : تلفن گویا ساعت 1۲ ظهر روز قبل لغایت ۲4 همان روز 
حضوری همان روز از ساعت 13/30

شماره تلفن گویا: 3۲441195- 3۲441191     
ساعت حضور پزشکان: 17

برنامه پزشکان کلینیک شماره )1( در سایت دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 
موجود است و به شرح ذیل می باشد:

1- جناب آقای دکتر رئیسی )متخصص داخلی(
2- جناب آقای دکتر خادمی )جراح و متخصص چشم(

3- جناب آقای دکتر نوروزپور )جراح و متخصص چشم(
4- جناب آقای دکتر صالحی )فوق تخصص قلب اطفال(

5- جناب آقای دکتر حسین زاده )فوق تخصص جراحی قلب و عروق(
6- جناب آقای دکتر آموزشی )فوق تخصص جراحی قلب و عروق(

۷- جناب آقای دکتر اصغری )جراح  و متخصص گوش و حلق و بینی(

8- جناب آقای دکتر صابر محمدزاده رضایی )متخصص اطفال(
9- جناب آقای دکتر موسوی میرزایی )متخصص مغز و اعصاب و ستون فقرات(

10- جناب آقای دکتر پاشایی )متخصص بیماری های عفونی(
11- سرکار خانم دکتر فشارکی نیا )فوق تخصص کلیه و مجاری ادراری اطفال(

12- سرکار خانم دکتر بلندی )فوق تخصص کلیه و مجاری ادراری اطفال(
13- سرکار خانم دکتر احمدی )متخصص مغز و اعصاب(

14- سرکار خانم دکتر سوار رخش )متخصص زنان(
15- سرکار خانم دکتر تمیزی )متخصص زنان(

16- سرکار خانم دکتر آزاده خزایی )متخصص زنان(
1۷- سرکار خانم دکتر پرتوی )متخصص قلب و عروق(
18- سرکار خانم دکتر حنفی )متخصص قلب و عروق(

19- سرکار خانم دکتر آرین )متخصص داخلی(
20- سرکار خانم دکتر حیدری )متخصص داخلی(

21 -  سرکار خانم دکتر اعظم رضایی )متخصص داخلی(
برنامه کلینیک شماره 1 در سایت دانشگاه موجود است

هدایت تربیتی و تحصیلی مطلوب در مدارس پسرانه غیر دولتی هدایت
شهروندان گرامی مدارس مجتمع آموزشی غیر دولتی هدایت با پشتوانه 2۷ سال سابقه آموزشی 
و پرورشی مطلوب و چشمگیر و داشتن معلمینی مجرب و دلسوز، امکانات مناسب رفاهی، کارگاهی، 
آزمایشگاهی، کالس های هوشمند و سرویس ایاب و ذهاب برای سال تحصیلی 9۷-96 در مقاطع 
پیش دبستانی، دبستان )دوره های جداگانه اول و دوم( و دبیرستان )دوره اول( در ساختمان های 
مجزا ثبت نام می نماید. جهت کسب اطالعات بیشتر شخصا مراجعه یا تلفنی تماس حاصل فرمایید.

شرکت فرهنگی هدایت  نشانی: انتهای مدرس ۲۲
دبستان دوره اول تلفن: 3۲433990    دبستان دوره دوم تلفن:  3۲4۲۲500

دبیرستان دوره اول متوسطه تلفن: 3۲446340 
تلفن همراه مدیر عامل: 09151614363

فر



2
چهارشنبه *21 تیر 1396 * شماره 3830

شروع زمان ثبت کد سوابق تحصیلی داوطلبان کنکور

حسین توکلی در گفت وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم اظهار کرد: براساس اطالعیه منتشر شده سازمان سنجش، سوابق تحصیلی دوره پیش دانشگاهی، داوطلبان فارغ التحصیل دوره 
پیش دانشگاهی سال جاری )سال تحصیلی 96-95( از سوی وزارت آموزش و پرورش به این سازمان ارسال شده است. وی افزود: داوطلبان می توانند از سه شنبه 20 تیرماه 96 با مراجعه به سایت 

سازمان سنجش و مطالعه دقیق اطالعیه منتشر شده در این رابطه و با مشاهده سوابق تحصیلی خود برای ثبت کد سوابق تحصیلی پیش دانشگاهی اقدام کنند.

سرمقاله

راز اشتغال ۱ میلیون نفری 
در بهار ۹۶ فاش شد

تسنیم- در حالی دولت از اشتغال 960 هزار نفری 
گزارش  دقیق  بررسی  که  داده  خبر   96 بهار  در 
این  از  نفر  هزار  دهد، ۷60  نشان می  آمار  مرکز 
که  هستند  کشاورزی  بخش  در  جدید  شاغالن 
نخست سال،  نیمه  در  پایان فصل کشاورزی  با 

احتمال بیکار شدن مجدد آنها زیاد است. 

واگذاری 2۱۰۰ میلیارد تومان وام 
اشتغال به مددجویان کمیته امداد

ارائه 2۱00 میلیارد تومان  از  رئیس کمیته امداد 
کمیته  مددجویان  به  اشتغال  قرض الحسنه  وام 
اجتماعی  خبرنگار  گزارش  داد.به  خبر  امداد 
مراسم  در  فتاح  سیدپرویز  تسنیم،  خبرگزاری 
به  نیسان  وانت  دستگاه  هزار   5 واگذاری  آغاز 
یک  داشت:  اظهار  امداد  کمیته  مددجویان 
توافقنامه  رمضان  مبارک  ماه  در  و  قبل  ماه 
سه جانبه ای بین کمیته امداد، صندوق کارآفرینی 
امید و شرکت زامیاد امضا شد و امروز شاهدیم 
که ۱00 درصد این توافقنامه عملیاتی شده است.

مسکن مهر مشکل مالی ندارد

قائم مقام وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر این که 
طرح مسکن مهر به لحاظ ساخت هیچ مشکل 
مالی ندارد، گفت: تاکنون ۴۸ هزار و 200 میلیارد 
نیز  مابقی  و  شده  پرداخت  پروژه ها  برای  تومان 

متناسب با پیشرفت فیزیکی پرداخت می شود.

جزئیات اعزام حجاج
مدینه قبل و مدینه بعد

پروازهای  گفت:  زیارت  و  حج  سازمان  رئیس 
هشتم  روز  از  نیز  قبل  مدینه  حجاج  کاروانهای 
مرداد شروع می شود و تا ۳0 مرداد ادامه خواهد 
داشت؛ پروازهای کاروانهای مدینه بعد نیز از 20 
مرداد آغاز می شود و تا سوم شهریور آخرین پرواز 
به  توجه  با  گفت:  شد.محمدی  خواهد  جده  وارد 
مدینه  و  جده  در  فرودگاهی  امکانات  محدودیت 
و تراکم جمعیت،سبب شده تا مدت زمان اقامت 
ملزم  را  اعزام کننده  کشورهای  و  شود  طوالنی 
را  خود  پروازهای  ذی القعده  اول  از  تا  می کنند 
شروع کنند؛ سازمان حج و زیارت تالش می کند تا 
شروع پروازهای خود را از 9 ذی القعده برگزار کند 

و مدت اقامت تقریبا حدود ۳0 روز باشد.

 این ژنرال ها شب
 کجا می خوابند؟

* هرم پور

  )ادامه سرمقاله از صفحه ۱ ( می گویم و فهم آنچه مد نظرم 
است، آسان تر و به ذهن، نزدیک تر است و بیش از 
آن قطعاً دغدغه ای مهم و اساسی برای دلسوزانیست 
که گاهی سالهاست به دالیل مختلف دستشان از نان 
زدن بر تنور فرهنگ استان و شهرستان به دور افتاده 
است. داستان این دغدغه، ماجرای مهم نگرانی از تولّد، 
حضور و نمو و نمای جریانهای فرهنگی مشکوک و 
به هم وصل شدن جورچین فرایندهای فرهنگی است 
که گاهی دقیقاً در راستای تقابل با جریان فرهنگی 
ایرانی- اسالمی و گاهی در نقطه تقابل با فرهنگ 
بومی- استانی ماست. جریانی که سرک کشیدن های 
عناصر آن را از البالی برخی رسانه ها، سایت ها، 
کانال ها و صفحات خبری استان تا محافل خصوصی 
و وعده های چند نفره، اتاق های کار برخی نهادها 
و  سازمانهای فرهنگی، برخی انجمن های فرهنگی 
و هنری، برخی دانشگاهها و مراکز آموزشی و حتی 
مهدهای کودک و البته برخی سازمانهای مردم نهاد 
یا همان سمن ها می توان دید... و البته و با کمال 
به فرِد   با درک قدرت منحصر  این جریان   تأسف، 
هم نمایی و همرنگی با عناصر و مؤلفه های تأثیرگذار 
آن  به  نسبت  نیز  مردم  قضا  از  که  استانی   جامعه 
عالقه مند بوده و حساس هستند، گاهی در پوشش 
 عناصر و ابزارهای ارزشی و گاهی در لفافه ی صحبت ها

و شعارهای شبه دینی و مردمی و اسالمی، رگه های 
حضورش را در برخی شوراها و جلسات مهم فرهنگی 
استان، مراکز تأثیرگذار و تصمیم گیر فرهنگی و البته 
طرح ها و بسته های پیشنهادیش به مراکز اجرایی و 
مدیریتی استان به نمایش گذاشته است. این جریان 
خطرناک  متأسفانه در حال سربازگیریست و همه ی 
ژنرال های با تجربه و تأثیرگذار آن در استان، بدور از 
دغدغه های سطحی و کودکانه ای همچون  راست 
و چپ، اصالح طلب و اصولگرا، با استفاده از همراهی 
خودخواسته و یا ناخواسته برخی از چهره ها و عناصر 
و مدیران استانی، با تدوین نقشه ی کارزار خاموش 
فرهنگی در حال سنگرسازی خانه به خانه در سطح 
مرکز استان و سپس کل استان هستند. به هیچ عنوان 
برای من قابل قبول نیست که مدیران فرهنگی استان 
در راستای پاک نشان دادن شرایط، از وجود چنین 
جریان خطرناکی اظهار بی اطالعی کنند و یا در عین 
ناباوری، بر عدم اطالع از تحرک و لجستیک نیروها 
و مؤلفه های آن تأکید بورزند. این جریان خطرناک، 
شاید به هیچ عنوان در قالب تغییر پوشش بانوان، 
تغییر هنجارهای ارزشمند جامعه، دخالت منفی در 
 هنجارهای مهم و ارزشمند دینی، ایجاد حساسیت های

های  شبکه  ماهواره،  نقش  طالق،  نقش  سیاسی، 
اجتماعی و سایر مؤلفه هایی که ما را حساس می کند، 
خودآشکاری ننماید. این جریان در خاکریز اول و در 
سنگرهای پیشانی، به دنبال تغییر نوع تفکر و اندیشه 
ی فرهنگی و اجتماعی ما در شهر بیرجند و سپس 
سراسر استان  است. من باز هم متأسفانه باید تأکید کنم 
که با زیرکی و زبردستی و چاالکی سربازان آموزش 
دیده این جریان و هدایت منحصر به فرد ژنرال های 
میدانی اش، برخی مراکز مهم فرهنگی و ارزشی ما 
هم دور زده شده و در حال تنگ کردن حلقه محاصره 
است. فاز اول عملیات این جریان برای کجا و چه 
مدت زمان تعریف شده بود و در حال حاضر در کجاها 
نیرو گرفته و چه اقداماتی را قرار است انجام دهد؟ فاز 
بعدی آن برای کجا و چه مدت زمان طراحی و تدوین 
شده؟ کارِ شناسایی زمین عملیات دوم تا چه میزان 
پیش رفته و چه بسترهایی در آن برای بازی کردن 
بازیگران حرفه ای در نقش سربازان تکاور این جریان 
فراهم شده است؟ عناصر اصلی هدایتی وسربازان این 
ُگرداِن چند ده نفره قرار است کجا عملیات کنند و 
چه گلوگاههایی را بدست بگیرند؟ در حال حاضر در 
چه فضا و چه شرایطی فعالیت می کنند؟ چه پوشش 
ترفندهایی  چه  با  و  اند  گرفته  خود  برای  را   هایی 
هزینه های این کارزار فرهنگی مهم را از ُگرده ی نظام 
 و بودجه های استانی تأمین می کنند؟ و آیا در پروژه ی

دو ساله ای که فعاًل طرح ریزی کرده اند قرار است 
کدام سنگرها را بگیرند و چه آسیب هایی را با هدف 
انجام عملیات اصلی و بزرگ در استان زمینه سازی 
کنند؟ این ها همگی نه توهم، بلکه واقعیِت ماجرای 
پرغصه ایست که شاید همین روزها و یا در هفته های 
آتی، همینجا و در همین ستون درباره آن ها صحبت 
فرهنگی  متولیان  از  ما  انتظار  اما  آوردیم.  میان  به 
استان و چهره های شاخص و نیز  عناصر تأثیرگذار، 
شدنی  غافلگیر  و  انگاری  سهل  غفلت،  اینچنین 
نبود!  اینک هم انتظار این است که حداقل همگی 
مراقب فعالیت های ژنرال های این عملیات باشند.

این ژنرال ها شبها جایی می خوابند که حتی برای در 
خفا ماندن، نور اتاق های خوابشان را هم کسی نبیند!  
)لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با یادداشت های 
روزنامه را به شماره 09۳0۴9۴۳۸۳۱ ارسال فرمایید(  

زاکانی به دنبال لیدری اصولگرایان است

علی صوفی دبیرکل حزب پیش روی اصالحات در 
لیدر  زاکانی می خواهد  آیا  این سوال که  به  پاسخ 
جریان اصولگرا شود؟گفت: در واقع آقای زاکانی در 
پیام آتش بس خود ضمن بیان توصیه هایش، داشت 
اصولگرایان را نمایندگی و لیدری می کرد؛ به این 
صورت که گویی او از طرف اصولگرایان این اختیار را دارد که این تصمیم را 
بگیرد. در واقع از االن می خواهد برای انتخابات سال ۱۴00 زمینه چینی کند.

سروری: دولت به منتقدان دلسوز نیاز دارد

دولتمردان  گفت:  رهپویان  جمعیت  کل  دبیر 
در  که  دلسوز  منتقدان  به  کشور  بدانند  باید 
دارد. نیاز  می کنند  کمک  دولت  اهداف  تحقق 
پرویز سروری دبیر کل جمعیت رهپویان درباره 
منتقدین  با  دولت  برخورد  نحوه  و  انتقاد  شرایط 
اظهارداشت: مردم در مقابل صبر و بردباری سران قدرت در برابر نقد 

های منتقدین تعلق خاطر بیشتری نسبت به دولت خواهند داشت.

نوبخت: قرارداد توتال محرمانه نیست

نوبخت در واکنش به محرمانه خواندن قراردادهای 
توتال اظهارداشت:این قرارداد برای نمایندگان محرمانه 
نیست و می توانند از ابزارهای نظارتی خود استفاده 
کنند؛ همچنین حق تحقیق و تفحص دارند و در این 
زمینه  این حق را دارند.اگر نمایندگان در جایی احساس 
کردند و یا مدارکی که داشتند که کار خالف قانونی انجام گرفته می توانند 

به دستگاه های نظارتی گزارش کنند. 

نامه ای  در  سابق  جمهور  رئیس 
بازداشت  ایران،  ملت  به  خطاب 
حمید بقایی را اقدامی »غیرقانونی« 
کرده  توصیف  بزرگ«  »ظلم  و 
وی  فوری  آزادی  خواستار  و 
در  که  نامه  این  در  است.او  شده 
شده،  منتشر  بهار  دولت  سایت 
»یکی  عزیزم«،  »برادر  را  بقایي 
ایران«،  ملت  راستین  خادمان  از 
فداکار  و  انقالبی  مومن،  »فردی 
باورمند  و  خدوم  و  پاک دست  و 
انسانی«  و  الهی  های  ارزش  به 
مردمی«  و  کاردان  »مردی  و 
معتقد  فردي  را  خودش  و  نامیده 
کشور  و  انقالب  آرمان های  به 
و  زندگی  همه  که  کرده  معرفي 
موجودیت خود را برای خدمت به 
ملت و ارزش های الهی و انسانی 
وقف کرده و به هیچ جناح قدرت 

و ثروت و دسته سیاسی وابستگی 
و دلبستگی نداشته و ندارد و تنها 
است.  انقالب  و  مردم  به  تعهدش 
رئیس دولت پیشین در ادامه موارد 

دیگري را به بازپرس پرونده نسبت 
براي  نمایي  مظلوم  ضمن  و  داده 
بار  چندین  است:  نوشته  بقایي، 
درباره  مستندات  و  دلیل  ذکر  با 
تخلفات و اصرار مسئولین قضایی 

به بازداشت و محکوم کردن آقای 
در  ایشان  حرمت  هتک  و  بقایی 
افکار عمومی با مقام معظم رهبری 
ایشان  اطالع  به  و شرایط  مکاتبه 

آقای  آزادی  درخواست  و  رسیده 
با  نیز  ایشان  گردید.  مطرح  بقایی 
رسیدگی  روند  انحراف  مالحظه 
قرار  قانونی دستور نقض  از مسیر 

بازداشت را صادر کردند.

مظلوم نمایی احمدی نژاد برای بقایی؛
در نامه ای به رهبری خواستار آزادی او شدم 

روحانی  حسن  االسالم  حجت 
اظهارداشت: ما می شنویم که یک 
موشکی از خاک ایران حرکت کرد 
قرار  هدف  را  تروریستی  مراکز  و 

داد، افرادی این موشک را پرتاب 
کردند و در این راه تالش کردند، 
اما این موشک را چه کسی درست 
کرد؟ سازنده این موشک ،دولت و 
چه  را  ،پولش  است  دفاع  وزارت 

کسی تامین کرد؟ بخش اقتصادی 
کند. می  تامین  را  آن  کشور 

ملی  امنیت  عالی  شورای  رییس 
افزود: کار بزرگی در دولت یازدهم 

کرد  اعالم  دفاع  وزیر  شد،  انجام 
این  در  که  راهبردی  های  سالح 
دولت ساخته شده ۸0 درصد کل 
دولت  در  که  است  هایی  سالح 
این  است.  ساخته شده  قبل  های 

بعضی  در  اما  است  بزرگی  کار 
که  بینیم  نمی  نیازی  ها  بخش 
رییس  دهیم.  توضیح  مردم  برای 
جمهوری گفت: اگر بنا بود با چهار 
از  خارجه  وزیر  شعار  و  فحش  تا 
تحقق  برجامی  شود  خارج  میدان 
وزیر  به  برخی  کرد.  نمی  پیدا 
روزنامه  و  ها  سایت  در  خارجه 
توهین کردند، در مراسم  هایشان 
تهران  های  خیابان  در  بهمن   22
کردند.  توهین  خارجه  وزیر  به 
به خاطر شعار یک عده ای  نباید 
وی  شود.  خارج  خدمت  میدان  از 
ادامه داد: اگر کسی مهم نباشد و 
کارش هم مهم نباشد برای چه به 
وی فحش بدهند. فحش دادن ها 
و اهانت کردن عده ای محدود به 
ثمر  مثمر  پوشش  و  تالش  خاطر 

برای کشور است.

 رییس جمهوری:عده ای فکر می کنند فداکاری صرفا 
›جانی‹ است؛ چه کسی پول سالح ها را تامین کرد؟

روحانی هنور  از حمالت به رقبا دست نکشیده است

عباس سلیمی نمین نوشت:متأسفانه آقای روحانی حتی 
بعد از انتخابات هم از حمالت غیراصولی به رقبای خود 
دست نکشید. برای نمونه، در اولین نشست مطبوعاتی 
رئیس جمهور منتخب این سؤال جدی مطرح شد که 
آقای روحانی می خواهد فضای تعامالت سیاسی و به 
طور کلی کشور را به کدام سو ببرد؟ آن چه سبب شکل گیری این پرسش در 
اذهان شد، تداوم هجمه های لفظی حتی بعد از پیروزی بر رقیب بود.

شورای سیاست گذاری اصالح طلبان را قبول نداریم

رسول منتجب نیا   د قائم مقام حزب اعتماد ملی گفت: 
شورای سیاست گذاری اصالح طلبان را قبول نداریم. 
و  داریم  جایگزین  راه حل  نداشتن  قبول  این  برای 
معتقدیم که باید این شورا تعطیل شود. ما که تازه انقالب 
نکرده ایم. در حال حاضر این مسیر و این آب انحرافی 
رفته است و در این چند سال این شورا زیان های بسیاری داشته است. شورای 
عالی سیاستگذاری اصالح طلبان صرفا یک دکان در مقابل احزاب است.

صد هزار گره ما با یک »لبخند« حل می شود

سید حسن خمینی تأکید کرد: امروز جامعه ما نیازمند 
مراودات بیشتر است، زیرا بداخالقی ها و بی اخالقی 
ها در عرصه سیاسی جامعه ناشی از عدم گفت وگو 
و سخن گفتن با یکدیگر است.وی با اشاره به روایتی 
از امام علی)ع( مبنی بر اینکه »مودت با مردم رأس 
عقل است«، تأکید کرد: با مردم رفیق و مهربان باشید و با آنها رفت و آمد 
کنید؛ صد هزار گره سیاسی و اجتماعی ما با یک »لبخند« حل می شود.

آگهی دعوت از بستانکاران شرکت تعاونی مسکن مهر شماره 2 بیرجند
 در حال تصفیه 

به شماره ثبت 2779 و شناسه ملی 10360044723 )نوبت اول(

براساس مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 95/8/10 شرکت تعاونی مسکن مهر شماره 2 
بیرجند منحل گردیده لذا طبق ماده 225 قانون تجارت بدینوسله  از کلیه بستانکاران حقیقی 
و حقوقی درخواست می شود جهت بررسی مستندات و مدارک مربوطه و پرداخت مطالبات 
احتمالی قطعی شده آنان از تاریخ نشر آگهی نوبت اول لغایت 6 ماه در ساعت اداری به آدرس 
شهرستان بیرجند - خیابان عدل - بین عدل 17 و 19 فرعی اول - پالک 24 دفتر تعاونی 

مراجعه و یا با شماره 09156664693 تماس حاصل فرمایید.
 این آگهی در سه نوبت به فاصله یک ماه در روزنامه آوای خراسان جنوبی به اطالع عموم 

می رسد. پس از انقضای مهلت قانونی هیچگونه ادعایی مسموع و قابل پذیرش نخواهد بود.

مهدی اسدپور-  مدیر تصفیه شرکت تعاونی مسکن مهر شماره 2 بیرجند در حال تصفیه

آگهی مزایده تعداد محدودی واحد آماده تحویل
 با وام 4 درصد طرح مسکن مهر

شرکت تعاونی مسکن مهر شماره 2 بیرجند در نظر دارد: تعدادی واحد 
آماده تحویل واقع در شهرستان خوسف به قیمت تمام شده برای تعاونی 
با متراژ 89 مترمربع اعیانی و 270 متر عرصه بدون قرمز شدن فرم های 
)جیم و دال( به متقاضیان واگذار نماید. جهت کسب اطالع و بازدید 
از واحدها با شماره 09156664693 تماس و یا به آدرس بیرجند - 
خیابان عدل بین عدل 17 و 19 فرعی اول - پالک 24 دفتر تعاونی 

مراجعه نمایید. 

هیئت مدیره و مدیر شرکت تعاونی مسکن مهر شماره 2 بیرجند

زیان  و  سخت  مشاغل  بدوی  کمیته  رای  ابالغ  آگهی 
تختخوابی   224 بیمارستان  کارفرمای   -1 به  استانی  آور 
امکان  توس  شرکت  کارفرمای   -2 امکان  توس  شرکت 

3- کارفرمای شرکت ناسار
در اجرای تبصره 5 ماده 8 تصویب نامه شماره 15356/ت 36005 
هـ هیئت محترم وزیران بدینوسیله به 1- کارفرمای بیمارستان 224 
تختخوابی شرکت توس امکان 2- کارفرمای شرکت توس امکان 
3- کارفرمای شرکت ناسار فعال مجهول المکان ابالغ می گردد آقای 
مهدی اصغری  با کد شناسایی بیمه 68916613 ادعای اشتغال 
در آن کارگاه ها با عنوان شغلی کارگر فنی داشته که کمیته بدوی 
مشاغل سخت و زیان آور استانی مستقر در اداره کل تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی، شغل مذکور را در زمره مشاغل 
سخت و زیان آور تایید نموده است. موضوع بدینوسیله در روزنامه 
درج می گردد تا خوانده در صورت اعتراض حداکثر ظرف مدت 15 
روز کاری، اعتراض خود را به اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
خراسان جنوبی )بیرجند- انتهای بلوار صنعت و معدن سایت اداری( 
تحویل نماید. در صورت عدم اعتراض در مهلت قانونی رای مذکور 

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

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی )نوبت اول(
شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان درمیان بیرجند

تاریخ انتشار: 96/4/21

 جلسه مجمع عمومی عادی نوبت اول شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان درمیان بیرجند ساعت 17 
روز دوشنبه تاریخ 96/5/16 در محل بیرجند - خیابان نارنج - نارنج 7/1 مجتمع انوشه برگزار می شود. از 
کلیه اعضا دعوت می شود جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این مجمع حضور بهم رسانند. 
ضمنا چنانچه عضوی بنا به دالیلی نتواند 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.
ضمنا داوطلبان عضویت در سمت بازرسی موظفند حداکثر ظرف مدت هفت روز از تاریخ انتشار آگهی 
تشکیل مجمع عمومی عادی تقاضای کتبی خود را به همراه یک قطعه عکس و تصویر شناسنامه و کارت 

ملی به دفتر شرکت تعاونی تحویل نموده و فرم ثبت نام را تکمیل نمایند.
دستور جلسه: استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس 2- بررسی و تصویب ترازنامه و صورت های مالی 
سال 1395 3- تصویب بودجه مالی سال 1396 4- تصمیم در مورد سود و زیان سال 1395 5- تصمیم 
در خصوص عقد عقود اسالمی با بانک ها، صندوق ها و موسسات مالی و اعتباری 6- انتخاب بازرس 
اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی 7- تغییر سرمایه شرکت 8- تعیین خط مشی آتی شرکت
هیئت مدیره شرکت

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت دوم
نظر به اینکه در پرونده کالسه 954323 اجرایی شرکت سفال نیلو شرق به مدیرعاملی آقای حسن محبی محکوم به پرداخت 

مبلغ 37/912/500 ریال در حق آقای حسن فالحی میناباد و مبلغ 183/482/767 بابت پرونده کالسه 951342 اجرای احکام مدنی دادگستری 
بیرجند در حق محکوم له آقای همایون قادری و مبلغ 1/750/000 ریال حق االجرا در حق دولت گردیده است و در قبال بدهی محکوم علیه 
یک دستگاه پرس 500 مورد استفاده جهت تامکار به شماره سریال 75818895009 که شفت حلزونی آن بریده و بایستی تعویض گردد و از 
ناحیه گیربکس نیز نیاز به تعمیراتی دارد. دستگاه مذکور در وضعیت بدون الکترو موتور و بدون قالب معرفی و توقیف  و به مبلغ 410/000/000 
ریال کارشناسی و قرار است از طریق مزایده روز یکشنبه مورخ 96/5/8 از ساعت 8 الی 9 صبح در دفتر اجرای احکام مجتمع شوراهای حل 
اختالف بیرجند به فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به شخصی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد 
شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده 
ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. لذا متقاضیان در صورت تمایل می 
توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا واقع در خیابان طالقانی- بین طالقانی 16 و 14 مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند مراجعه 
 و از مورد مزایده بازدید به عمل آورند. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود. ضمنا آگهی مزایده از وب سایت دادگستری به آدرس

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

آگهی مزایده اموال غیر منقول - نوبت اول
به موجب اجرائیه کالس پرونده 910998561010054 صادره از سوی شعبه اول دادگاه عمومی بیرجند آقای عباسعلی 

بافنه میرشاه فرزند حیدر به پرداخت مبلغ 818/561/361 ریال بابت اصل خواسته و خسارت تاخیر تادیه و ... در حق بانک ملی ایران و مبلغ 
19/781/276 ریال بابت حق االجرا در حق صندوق دولت محکوم گردیده و در همین راستا شخص ثالثی در اجرای تبصره ماده 34 ق.ا.ا.م 
ششدانگ یک باب منزل مسکونی به شماره پالک ثبتی 1172 فرعی از 779 و 780 فرعی از 28 اصلی واقع در سربیشه خیابان معلم – معلم 
24- پالک 6 با مشخصات ذیل: منزل مسکونی به متراژ 300 مترمربع با زیربنای مسکونی 140 مترمربع )هال- اتاق خواب - آشپزخانه و 
سرویس بهداشتی( در یک طبقه، دارای پارکینگ و فاقد اسکلت و نما را معرفی نموده و ملک فوق توسط کارشناس رسمی دادگستری به 
مبلغ 900/000/000 ریال ارزیابی گردیده است. مقرر گردید منزل مذکور در تاریخ 96/5/10 ساعت 10 صبح در دفتر اجرای احکام حقوقی 
دادگستری سربیشه از طریق مزایده به فروش برسد. مزایده از قیمت پایه به میزان اعالم شده شروع و کسی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید 
برنده مزایده خواهد بود. 10 درصد ثمن معامله فی المجلس از برنده مزایده اخذ و نامبرده مکلف است مابقی را حداکثر ظرف یک ماه به صندوق 
دادگستری تودیع و قبض مربوطه را تسلیم اجرای احکام نماید. در غیر این صورت 10 درصد دریافتی به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد 
شد. بدیهی است در صورت پرداخت کل ثمن در موعد مقرر و عدم اعتراض به مزایده و تایید توسط مقام قضایی ذیصالح اموال فوق الذکر به 
خریدار تحویل خواهد شد. در صورتی که افرادی مایل به بازدید از منزل فوق می باشند می توانند 5 روز قبل از برگزاری مزایده به اجرای احکام 

سنجری- دادرس دادگاه عمومی سربیشهمراجعه تا امکان بازدید آنان فراهم گردد. 

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت اول

نظر به اینکه در پرونده کالسه 951978 اجرایی آقای علیرضا زمانی محکوم به پرداخت مبلغ 60/540/000 ریال در حق آقای 
محمد علی کریمی پور و مبلغ 5/000/000 ریال حق االجرا در حق دولت گردیده است و در قبال بدهی محکوم علیه اموال شامل 1- مکمل 
روغن گیربکس اتومات بی جی اصل کد 106 2- مکمل روغن موتور بی جی اصل کد 110  3- موتور شور کامل بی جی مکمل کد 109 
4- مکمل رفع کمپرسور بی جی کد  107 5- مکمل بی جی اصل کد 310 6- مکمل بی جی اصل کد 108 7- مکمل بی جی اصل کد 
206 عدد جمعا به تعداد 117 عدد  هر یک به مبلغ 480 هزار ریال که جمعا  مبلغ 56 میلیون و یکصد و شصت هزار ریال تمام و مکمل بی 
جی اصل کد 511 آ به تعداد 24 عدد به ارزش هر یک 280 هزار ریال جمعا 6 میلیون و 720 هزار ریال توقیف و به مبلغ 62/880/000 ریال 
کارشناسی گردیده و قرار است از طریق مزایده روز چهارشنبه مورخ 96/5/4 از ساعت 8 الی 9 صبح در دفتر اجرای احکام مجتمع شوراهای 
حل اختالف بیرجند به فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به شخصی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد 
شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده 
ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. لذا متقاضیان در صورت تمایل می 
توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا واقع در خیابان طالقانی- بین طالقانی 16 و 14 مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند مراجعه 
 و از مورد مزایده بازدید به عمل آورند. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود. ضمنا آگهی مزایده از وب سایت دادگستری به آدرس

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

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت اول
نظر به اینکه در پرونده کالسه 954856 اجرایی آقای محمد حسین مرقسی درمیان محکوم به پرداخت مبلغ 40/800/000 

ریال در حق آقای علی عین آبادی و مبلغ 1/665/000 ریال حق االجرا در حق دولت گردیده است و در قبال بدهی محکوم علیه، شخص ثالثی 
اموال شامل لوازم یدکی خودرو را معرفی و توقیف و به مبلغ 34/400/000 ریال کارشناسی گردیده و قرار است از  طریق مزایده روز شنبه مورخ 
96/5/7 از ساعت 8 الی 9 صبح در دفتر اجرای احکام مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند به فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده 
شروع و به شخصی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و 
نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط 
و مزایده تجدید خواهد شد. لذا متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا واقع در خیابان طالقانی- بین 
طالقانی 16 و 14 مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند مراجعه و از مورد مزایده بازدید به عمل آورند. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار 

خواهد بود. ضمنا آگهی مزایده از وب سایت دادگستری به آدرس www.dadkj.ir قابل مشاهده می باشد.
منفرد- مدیر اجرای احکام مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند

اداره کل ثبت اسناد و امالک 
استان خراسان جنوبی

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه
 ثبت ملک نیمبلوک

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی . برابر رای شماره 
قانون  موضوع  اول   هیئت   95/10/08 -139560308005000049
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بخش نیمبلوک تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای محمد مرتضوی فرزند گلداد به شماره شناسنامه 
903 صادره از قاینات در ششدانگ یک قطعه  زمین مزروعی  و مشجر 
به مساحت 14225/40  متر مربع قسمتی از اراضی مشاع مزرعه و قنات 
گریمنج پالک 12 اصلی واقع در بخش 12 نیمبلوک خریداری شده از 
محل مالکیت رسمی مشاعی محمد حسین مرتضوی محرز گردیده 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهی 
می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض 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. 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 96/4/21   
 تاریخ انتشار نوبت دوم: 96/5/5 
حمیدرضا توسلی
 رئیس ثبت اسناد و امالک بخش نیمبلوک 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی- اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک نیمبلوک
هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 139560308005000046- 95/10/08 و رای اصالحی 139560308005000052- 1395/10/9 هیئت اول 

موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بخش نیمبلوک تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای ولی داد مرتضوی فرزند گلداد به شماره شناسنامه 14 صادره از قاینات در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی مشجر 
مشتمل بر استخر به مساحت 19849/80 مترمربع قسمتی از اراضی مشاع مزرعه و قنات گریمنج پالک 12 اصلی واقع در بخش 12 نیمبلوک 
خریداری شده از محل مالکیت مشاعی محمد حسین مرتضوی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز 
آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
دو ماه اعتراض 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. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 96/4/21   تاریخ انتشار نوبت دوم: 96/5/5   حمید توسلی- رئیس ثبت اسناد و امالک بخش نیمبلوک 
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عطر گلهای رز بیرجند در کالن شهری های کشور
صدا و سیما-141 هزار و 552 شاخه گل رز تولیدی گلخانه های بیرجند، به کالن شهرهای کشور ارسال می شود. مدیرجهادکشاورزی بیرجند گفت: بهار امسال 
176 هزار و 940 شاخه گل رز در دو واحد گلخانه هیدروپونیک بیرجند تولید شد که 80 درصد آن به شهرهای اصفهان، تهران، مشهد و همچنین زاهدان ارسال شده 
است. محمدی با اشاره به تولید 11 رنگ متفاوت از گل رز در این گلخانه ها، افزود: این رزها از رقم هلندی و در 10 هزار متر مربع فضای گلخانه ای تولید می شود.

باسالم وعرض ادب وخسته نباشید:جناب آقای ... با 
وجود اینکه خود شما بهتر درجریان هستید که با نبود 
در آمد کافی و رکود وکسادی بازار و از همه مهمتر 
بعنوان یک استان محروم چه دلیلی داره که اینقدر 
مالیاتهای میلیونی از کسبه دریافت می کنید؟خدا رو 
خوش نمیاد اینقدرکسبه رو زیر فشار قرار می دهید.
915...268

سالم  آیا انصاف  است برای یک  کابل گذاری  در 
خیابان  غفاری  بیشتر از یک ماه جلوی کسب مردم  
رو چاله حفر کنن اونم با این اجاره ها و مالیات ها   
910...110

من میخوام به رئیس جمهور محبوبم عرض کنم 
افترا میزنن و تو  اونایی که به جنابعالی توهین و 
روزنامه ها بیانیه میدن زیاد توجه نکنید که قصد 
اونا اینه شما درگیر این حرفهای بی حساب و کتاب 
شین تا از کار راندازی مردم غافل شین بعد پایان 
مردم  برای  که  کاری  کنن  سوال  ریاستتون  دوره 
انجام دادین چیه پس خواهش میکنم کاری کنید 

بعد 1404 هم مردم سمت شما  باشن   
938...491   
باشیم  متاسف  باید  نباشید  وخسته  باعرض سالم 
ندارن   اتفاقاتشون  به  نظارتی  که  برق  اداره  برای 
بنده حضوری آمدم که برق خونمون قطع شده بیان 
درست کنن سه ساعت طول کشید در اعتراض من 

گفتن که اضافه کارمون کمه یعنی چی 
933....294

ها  پارک  روشنایی  به  مربوط  سازمان  از  سالم 
سوخته  های  المپ  تعویض  جهت  خواهشمندم 

پارک الهیه شهرک کویر تایر اقدام کند
901...299

لطفا  یک  منطقه  محترم  شهردار  باسالم 
درخصوص آسفالت وجدول کشی محله جلیالن 

اقدام نمایید باتشکر اجرکم عندا...
915...358

بهداشت  مرکز  داره  تأسف  بسی  جای  آوا  سالم 
... یکی از قدیمی ترین مرکز بهداشت با بهترین 
دندان  نه  اونوقت  شهر  دندانپزشک  پزشک 
برمیدارن  عکس  نه  کنن  پرمی  ونه  میکشن 

لطفأرسیدگی کنن باتشکر.
939...615

بلوار  توی  تاحاال  محترم  همشهریان  از  بعضی 
بازه  که  راه  بفرمایین  لطف  لذا  نکردن  رانندگی 
پیامبر  بلوار  نذارین روی گاز،این  ته  تا  پاتون رو 
یاد  رانندگی  اکثرا  بیرجند  هیوالی  شده  اعظم 
ندارن و میزدن به درو دیوار بعد راهنمایی رانندگی 
گیر  بلوارسرعت  وسط  حادثه  از  جلوگیری  برای 
نصب میکنه بعد همه گله می کنیم که چرا وسط 

بلوار سرعتگیر؟خب عزیزان دلیلش اینه.
937...990

بیرجند  شهردارمحترم  خدمت  سالم  عرض  با 
هنوزوقت ان نشده است که یک پارک درسا یت 
ها  بچه  ازدست  شدیم  کالفه  کنید  احداث  اداری 
یاداخل پارکینگ ها امان مارو بریدن یا داخل کوچه 
که  ای  منطقه  دریک  که  نیست  عدالت  ها جای 

همش آپارتمان است یک پارک نباشد
915...765

توی شهر به این کوچکی اگر آدم بخواد خرید کنه 
قبول دارین هرجایی بره یک جنس رو به چندین 
قیمت مختلف میتونه پیدا کنه و اصال ثبات قیمتی 
وجود ندارد نظارت هم که فقط می شنویم آمار میاد 
رفتم  برادر من  انجام شده،اخه  نظارت  تعداد  این 
یک دوغ ساده بخرم دیدم تاریخ روشو با ی چیزی 
پاک کردن بعد مغازه دار میگه نه تاریخ چه معنی 
دوباره  دادیم کارخونه  برگشت  رو  ما جنس  میده 
همون جنس تاریخ می خوره میاد دست مشتری، 

صحتش رو شما بررسی کنید!!!ممنون
935...395

وارد  که  جنوبی  خراسان  تابستان  فصل  آغاز  با 
نوزدهمین سال خشکسالی می شود این روزها با 
معضل کم آبی دست و پنجه نرم می کند و این امر 
سبب مهاجرت مرزنشینان شده است.به گزارش 
تسنیم، در سفر به مناطق محروم خراسان جنوبی 
با عبور از روستاهای مسیر و جاده های خاکی و 
روستاهایی  می رسیم  مرزی  روستایی  به  شنی 
که روزگاری سرشار از سرزندگی و محبت بوده 
اما این روزها در سکوت به سر می برد و بر تن 
خسته روستا محرومیت فریاد می زند.وارد روستا 
که می شوی درختانی بی رمق و خشک که روزی 
سایه شان بر سر مردم روستا کشیده شده می شد 

خودنمایی می کند.

روستاهای  به  کمتر  دولتی  مسئوالن 
مرزنشین سر می زنند

وی که دل پری از برخی مسئوالن داشت اظهار 
داشت: اگر همین افراد کم که در روستاهای مرزی 
زندگی می کنند مهاجرت کنند تمامی مسئوالن در 
برابر خالی شدن روستاها مسئول هستند چراکه ما 
بخشی از جامعه هستیم و باید با ما مثل دیگر 
هموطنان رفتار شود و نه تنها مسئوالن برای ما 
ما هم  بلکه جوابگوی مشکالت  نکردند  کاری 
نیستند.وی گفت: دیر زمانی نگذشته که مردمان 
این روستا از این منزل به آن منزل رفته و تک تک 
لحظات زندگی خود را با همسایه کناری خود به 
مرگ  با  اما  می کردند  سپری  خوشی  و  خوبی 
تدریجی روستاها مهاجرت ها افزایش یافته است 
و اکنون از همسایه خبری نیست.آری محرورمیت 
در روستاهای دور افتاده و مرزی خراسان جنوبی 
نیاز به توضیح و تفسیر ندارد و همه می دانند اهالی 
امکانات  داشتن  از  حتی  روستاها  این  از  برخی 
روستاهای  اگرچه  هستند  محروم  زندگی  اولیه 
خراسان جنوبی دارای پتانسل خوبی است که با 
برنامه ریزی کارشناسی شده می تواند مرهمی بر 
زخم محرومیت روستاها باشد.تب تند خشکسالی 
سال ها است که در خراسان جنوبی تداوم داشته و 
هر ساله بر عطش چشمه ها و قنات ها می افزاید.

موقعیت جغرافیایی و شرایط آب و هوایی خراسان 
جنوبی به گونه ای است که درجه حرارت و تبخیر 
باال و بارندگی و ریزش های جوی بسیار پایین آن 
هم با پراکنش نامناسب و خصوصیات منحصر به 
فرد، منابع آبی استان را با بحران جدی روبه رو 
کرده است.خشکسالی می تواند باعث عدم توازن 
نابودی  آب،  کمبود  نتیجه  در  و  آب  میزان  در 
)برای  آب  جریان  شدت  شدن  کم  گیاهان، 
آب های  عمق  کاهش  آبی(  برق  نیروگاه های 
خشکسالی  و  شود  مرطوب  خاک  و  سطحی 
در  کشاورزی  برای  فیزیکی  معضل  جدی ترین 
خشک  باعث  است.خشکسالی  دنیا  جای  همه 
شدن چاه ها و قنات های استان خراسان جنوبی 
شده است و مردم در روستاها به دلیل کمبود آب 
و نداشتن علوفه برای دام ها امیدی برای زندگی 
ندارند و به شهرها و حاشیه  کردن در روستاها 
نشینی روی می آورند که نتیجه آن خالی شدن 
روستاها و به تبع آن باعث مهاجرت از مرزها به 

سمت مراکز استان ها می شود که در دراز مدت از 
نظر امنیت مشکلی جدی خواهد بود.

دغدغه روستائیان تنها 
سیراب کردن فرزندانشان است

این روز ها در بیشتر جلسات که در خراسان جنوبی 
برگزار می شود مسئوالن از کمبود آب احساس 
خطر کرده و مدیریت مصرف را بازگو می کنند 
اما در این میان مدیر آبفار شهرستان های استان  
از ناله روستائیانی می گوید که به دلیل کمبود آب 
سیراب  آرزویشان  تنها  در شرایط سخت  شرب 
روستای   420 از  است.بیش  فرزندانشان  کردن 
خراسان جنوبی با تانکر آبرسانی می شود و برخی 
از روستاها امسال بیشتر از سال گذشته با کمبود 
آب مواجه شده و احتمال افزایش تعداد روستاهایی 
دارد.از  وجود  می  شوند  آبرسانی  تانکر  با  که 
خوبی  گزارش های  استان  مختلف  روستاهای 
به گوش نمی رسد درحالی که مردم روستاهای 
دهک، ماهانی، هشتوکان و عرب خانه نهبندان 
مواجه  آب  قطعی  و  آب  کمبود  با  است  مدتی 
هستند و این امر سبب شده تا مردم شهرستان 

کویری نهبندان روزهای سختی را سپری کنند.
در برخی از روستاها نیز غیر بهداشتی بودن آب 
عالوه  و  شده  افزوده  مردم  مشکالت  بر  شرب 
بر کم آبی از نداشتن آب سالم و بهداشتی رنج 
می برند.روستای شیرگ در بخش قهستان درمیان 
یکی از روستاهایی است که مردم این روستا از 
داشتن آب شرب بهداشتی در مضیقه بوده و با 
تانکر به این روستا آبرسانی می شود.در روستای 
گالیه  آب  کمبود  و  قطعی  از  مردم  هم  بهدان 
دارند و خواستار رفع مشکل قطعی آب در این 
روستا شده اند. ظاهراً دلیل اصلی کمبود آب در 
و  درمیان  و  نهبندان  شهرستان های  روستاهای 
سایر روستاهای که با کم آبی مواجه هستند کم 
گزارشات  به  است.بنا  آبرسانی  مجتمع های  آبی 
حدود  قاین  زیرکوه  روستاهای  برخی  از  رسیده 
با  زیرکوه  میرآباد  روستای  اهالی  قبل  روز   20
گالیه از مشکل نبود آب در این روستا و قطع 
چند روزه آب به فرمانداری مراجعه کردند که در 
همان روز جلسه ای با حضور مسئوالن فرمانداری 
و آبفار شهرستان زیرکوه تشکیل شد و وعده حل 
مشکل داده شد اما روز گذشته مجدداً مردم به 
دلیل عدم تحقق وعده ها با تجمع مجدد در جلوی 
درب فرمانداری خواستار حل فوری مشکل شدند.

یکی از اهالی میرآباد اظهار داشت: درحال حاضر 
آبرسانی به روستا با تانکر انجام می شود، اما با 
این تعداد تانکر آب که تخلیه می شود جوابگوی 
120 خانوار جمعیت این روستا نیست و در طول 
شبانه روز 5 دقیقه آب در روستا موجود است که 
این 5 دقیقه جوابگوی کسی نیست.وی با بیان 
اینکه تاکنون بیش از 90 خانوار از این روستا به 
دلیل کمبود آب مهاجرت کرده اند اظهار داشت: 
خالی شدن روستا یکی از مشکالت بزرگ بر سر 
راه اهالی روستا است انتظار ما این است مسئوالن 
آب  باشند.وی مشکل  پاسخگو  مردم  قبال   در 
گفت:  و  دانست  ساله  مشکلی 20  را  روستا  در 

مسئوالن همیشه وعده های داده اند اما هیچ وقت 
به این وعده ها عمل نشده و مشکالت همچنان 
پا برجاست.یکی دیگر از اهالی روستای میرآباد 
نیز در این رابطه گفت: مشکل کمبود آب در اکثر 
روستاهای شهرستان وجود دارد اما چون بیشتر 
روستاها از قنات بهره مند هستند مردم برای تامین 
روستای  قنات  متاسفانه  اما  ندارند  مشکلی  آب 
میرآباد خشکیده است و این امر مشکل بی آبی 
را دوچندان می کند.مدیرکل هواشناسی خراسان 

جنوبی به گرماهای بی سابقه در چند وقت اخیر 
میزان  گفت:  و  کرد  اشاره  جنوبی  خراسان  در 
بارندگی سال زراعی امسال در خراسان جنوبی 88 
میلیمتر است و این منطقه از نظر کاهش بارندگی 
و خشکسالی پنجمین استان کشور است.خندان رو 
افزود: هرچند میانگین بارندگی در استان نسبت به 
مدت مشابه سال قبل 31 درصد افزایش داشته اما 
نسبت به بلند مدت با 25 درصد کاهش روبه رو 
بوده است.وی بیان کرد: بیشترین میزان کاهش 
بارندگی با 50 درصد مربوط به نهبندان، 48 درصد 
مربوط به طبس و 40 درصد نیز مربوط به بیرجند 
است.آری خراسان جنوبی به عنوان دومین استان 
سال  نوزدهمین  وارد  مهرماه 96  ایران،  بیابانی 
سال   18 در  که  پدیده ای  می شود،  خسکسالی 
گذشته سبب خشک شدن یا کاهش دبی آب و 

منابع آبی و مهاجرت ها شده است.

مرزی  شهرستان   4 در  روستا   235
استان درگیر با مهاجرت

آبخیزداری  جامع  مدیریت  طرح  اجرایی  دبیر 
خراسان جنوبی نیز اظهار داشت: درحال حاضر 
235 روستای باالی 20 خانوار در 4 شهرستان 
مرزی خراسان جنوبی درگیر با مسئله مهاجرت 
از  یکی  داشت:  اظهار  یوسفی  هستند.محسن 
آسیب های  موضوع  در  رهبری  دغدغه های 
اجتماعی است و حاشیه شهرها به واسطه حضور 
مهاجران و نبود نظارت الزم به محلی برای تجمع 
افراد بزهکار تبدیل شده است.وی با بیان اینکه 
حاشیه نشینی نتیجه فقر، بیکاری و نبود اشتغال در 
روستاها است افزود: پیشگیری از گسترش بافت 

ناکارآمد در کشور و به تبع آن در استان ضروری 
است و ضعف در ساختارهای اقتصادی، اجتماعی 
مناطق روستایی موجب مهاجرت مردم به مناطق 
شهری شده است.دبیر اجرایی طرح مدیریت جامع 
آبخیزداری گفت: 235 روستای باالی 20 خانوار 
در چهار شهرستان مرزی استان درگیر با مسئله 
مهاجرت هستند بیان کرد: 79 روستا در سربیشه، 
نهبندان  در  روستا   44 درمیان،  در  روستا   59
 20 باالی  زیرکوه  شهرستان  در  روستا   53 و 

خانوار هستند که مهاجرت در آنها بسیار مشاهده 
موضوع  حاضر  درحال  افزود:  می شود.یوسفی 
حاشیه نشینی و مهاجرت از شهرستان های مرزی 
به سمت مرکز استان در حال افزایش است و 43 
درصد جمعیت خراسان جنوبی که بالغ بر 318 
هزار نفر است در روستاها سکونت دارند.وی با 
جوانان  استان  مهاجران  عمده  اینکه  به  اشاره 
روستایی هستند گفت: بیکاری، پایین بودن درآمد، 
کاهش بارندگی، خشک شدن  و کاهش آبدهی 
منبع آبی و خشکسالی از جمله عوامل مهاجرت 

در استان است.

تعداد زیادی از روستاهای
 خراسان جنوبی خالی از سکنه شده اند

نیز  استانداری  عمرانی  امور  معاونت  سرپرست 
انقالب  ابتدای  از  اینکه  وجود  با  کرد:  اظهار 
اعتبارات خوبی در زمینه عمران و آبادانی روستاها 
هزینه شده است اما متاسفانه امروزه تعداد زیادی 
از روستاهای خراسان جنوبی خالی از سکنه شده 
است.محمد فرهادی با بیان اینکه توانمندسازی 
طرح  اجرای  مهم  اهداف  از  روستایی  جامعه 
مدیریت جامع حوزه آبخیزداری است عنوان کرد: 
اگر مردم روستا توانمند شوند بسیاری از مسائل 
هستیم  آن  گریبان گیر  امروزه  که  مشکالتی  و 
تمامی  اینکه  بیان  با  یافت.وی  خواهد  کاهش 
فراهم  روستاها  در  عمرانی  زیرساخت  امکانات 
است اما جمعیتی وجود ندارد افزود: مهاجرت ها 
دارد.معاون  مدیریت  بحث  در  کوتاهی  از  نشان 
اشتغال  اینکه  به  اشاره  با  استانداری  عمرانی 
اولویت کار دولت  مردم به خصوص جوانان در 

از تشکیل  قرار گرفته است گفت: هدف اصلی 
قرار  آبخیزداری  حوزه  جامع  مدیریت  کارگروه 
گرفتن فعالیت های دستگاه ها در یک چارچوب 
اظهار  آبفار  شرکت  عامل  است.مدیر  مشخص 
داشت: با توجه به آغاز فصل گرما متاسفانه اغلب 
مجتمع های آبرسانی در خراسان جنوبی با مشکل 
آب مواجه شده اند.علی اکبر بسکابادی با بیان اینکه 
روستاهای نهبندان هم مجتمع آبرسانی دهک با 
کمی آب مواجه شده است افزود: برای رفع آنی 

به  توجه  وبا  رزروی حفر شود  چاه  باید  مشکل 
پیگیری های الزم برای برطرف شدن مشکالت 
مجتمع آبرسانی دهک برای روستاهای نهبندان 
انجام شده که امیدواریم به زودی مجوز حفر چاه 
گرفته شود.وی بیان کرد: تنها کاری که از دست 
ما برای رفع مشکل کم آبی برمی آید این است که 
در استان حفر چاه رزرو داشته باشیم که تا اندازه ای 
از مشکل کم آبی در روستاها کاسته شود اما به 
دلیل خشکسالی و به تبع آن کاهش منابع زیر 
زمینی کم آبی مجتمع ها مسئله پیچیده ای نیست.

احتمال قطع انشعاب مشترکان
 پر مصرف اعم از دولتی و خانگی

در  باید  مردم  گفت:  آبفار  شرکت  عامل  مدیر 
مصرف آب صرفه جویی کنند و اگر مشترکان 
اعم از عمومی و دولتی مصرف آبشان زیاد باشد 
انشعابشان قطع می شود.وی افزود: مشکل قطعی 
آب در روستای بهدان نیز به دلیل کم آبی مجتمع 
آبرسانی است و از طرفی چون روستای بهدان آخر 
خط آبرسانی است فشار آب کم بوده و قطعی آب 
در این روستا بیشتر از گذشته احساس می شود.
بسکابادی با بیان اینکه برای تقویت خط آبرسانی 
مجتمع بهدان از محل اعتبارات ملی بودجه داریم 
بهدان  روستای  آب مجتمع  برای کمبود  افزود: 
قرار است از خط آبرسانی سربیشه به بیرجند آب 
بگیریم. مدیر عامل شرکت آبفار بیان کرد: هزینه 
انتقال آب به روستاها به ازای هر متر مکعب 23 
هزار و 900 تومان و به ازای هر خانوار و انشعاب 
آب 15 میلیون تومان است واین در حالی است که 
از هر مشترک آب روستایی در خراسان جنوبی به 

ازای هر مکعب آب 230 تومان اخذ می شود.وی 
اظهار داشت: 974 روستای زیر 20 خانوار و 907 
روستای باالی 20 خانوار در خراسان جنوبی زیر 
پوشش شرکت آب و فاضالب روستایی هستند.
استان  سطح  در  روستا   426 گفت:  بسکابادی 
آبرسانی سیار شرکت آب و  زیرپوشش خدمات 
فاضالب روستایی قرار دارند تصریح کرد: آبرسانی 
سیار برای روستاهایی که با بحران آب مواجه بوده 
و یا کیفیت آب آنها نامناسب است انجام می شود.
آبفار خراسان جنوبی اظهار  مدیر عامل شرکت 
امیدواری کرد تا خردادماه سال آینده انتقال آب 
به روستای درمیان از بزرگترین مجتمع روستایی 
این شهرستان به اتمام برسد.وی با بیان اینکه 64 
مجتمع آبرسانی با 30 تا 90 درصد پیشرفت کار 
در دست احداث است اظهار داشت: با بهره برداری 
از آنها مشکل روستاهای دارای تنش آبی خراسان 
برای  افزود:  می شود.بسکابادی  برطرف  جنوبی 
اتمام این مجتمع ها بیش از 3 هزار میلیارد ریال 
بودجه نیاز است که پیش  بینی می شود مجتمع ها 
برسند. مدیر عامل  بهره برداری  به  آینده  2سال 
شرکت آب فاضالب شهری خراسان جنوبی در 
گفت وگو با تسنیم اظهار داشت: عالوه بر 5 شهر 
تعداد 174 روستا در وضعیت تنش آبی قرار دارند و 
شهرهای قهستان، طبس مسینا و گزیک از توابع 
درمیان، طبس گلشن و بیرجند مناطق دارای تنش 
آبی شناسایی شدند.هاشمی مقدم افزود: با اقدامات 
در   95 سال  مهرماه  از  که  پیشگیری  تدابیر  و 
شهرهای درگیر با تنش آبی انجام شد توانسته ایم 
شرایط تامین و توزیع آب شرب این مناطق به 
اقدامات صورت  با  پایدار مدیریت شود و  حالت 
تامین  در  این مدت مشکل عمده ای  در  گرفته 
آب این شهرها بروز نکرده است.وی بیان کرد: 
برخی شهرها و روستاها به دلیل فرسودگی شبکه 
و ترکیدگی خطوط انشعاب داخلی منازل با قطعی 
آب مواجه اند که با توجه به برنامه ریزی ها، برای 
پیشگیری از قطعی آب ناشی از کم آبی در این 
شهرها امید است با همکاری شهروندان تابستان 
امور  96 بدون مشکل سپری شود.دبیر شورای 
فرهنگی صنعت آب و برق گفت: در دشت سرایان 
و درمیان باید بیش از 240 متر حفاری شود تا به 
یک نقطه امن برسیم افزود: آنچه که همکاران 
ما برای تأمین امنیت آب در این منطقه تدارک 
دیدند بحث راه اندازی مجمع خیرین آبرسانی در 
استان و کشور است.حسینی بیان کرد:  از خیرین 
تقاضا داریم هماهنگونه که در مباحث سالمت و 
درمان و غیره تالش می کنند در این مسئله نیز به 
ما کمک کنند.وی بحرانی ترین موضوع مصرف 
کشاورزی  موضوع  را  زیرزمینی  منابع  و  آب 
با  باید  این راستا کشاورزان  دانست و گفت: در 
صرفه جویی در مصرف آب به کشور کمک کنند.
دبیر شورای امور فرهنگی صنعت آب و برق گفت: 
420 روستا آب شرب ندارند و با تانکر آبرسانی 
می شوند.حسینی اظهار کرد: باید فرهنگ سازی 
کنند  آب صرفه جویی  در مصرف  مردم  تا  شود 
نیز  را  برق  در مصرف  و همچنین صرفه جویی 
دهیم. قرار  مدنظر  سال  گرم  ساعات  در  باید 

 شهرهای مرزی درگیر پدیده مهاجرت
 کم  آبی کام حاشیه نشینان کویر را خشک کرد

  آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت تعاونی مرز نشینان شفق اسدیه - نوبت دوم   تاریخ انتشار: 96/4/21
جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت تعاونی مرزنشینان شفق اسدیه نوبت دوم روز چهار شنبه مورخ 96/5/11  راس ساعت 9:30 صبح در 
محل مسجد جامع اسدیه برگزار می گردد. لذا از کلیه اعضای محترم دعوت  به عمل می آید برای اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل 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 برگ ورود به جلسه مجمع را دریافت نماید. حداکثر آرای وکالتی هر عضو سه رای و هر فرد غیر عضو یک رای می باشد. 
ضمنا داوطلبان در سمت بازرسی موظفند حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ انتشار آگهی مدارک مربوطه را به دفتر شرکت تعاونی تحویل نمایند.

دستور جلسه :
طرح و تصویب صورت های مالی سال 95 پس از استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس - طرح و تصویب بودجه پیشنهادی سال 96 - انتخاب بازرس 

اصلی و علی البدل برای یک سال مالی - تصمیم گیری در خصوص برنامه های آتی شرکت 
هیئت مدیره

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی- اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک نیمبلوک
هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی. برابر رای شماره 139560308005000047- 95/10/08 هیئت اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بخش نیمبلوک تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمد مرتضوی فرزند گلداد به شماره 

شناسنامه 903 صادره از قاینات در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی  به مساحت 13622/15  متر مربع قسمتی از اراضی مشاع مزرعه و قنات گریمنج پالک 12 اصلی واقع در بخش 12 نیمبلوک خریداری شده از محل 
مالکیت مشاعی محمد حسین مرتضوی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 
توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 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. بدیهی است در صورت 

انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 96/4/21      تاریخ انتشار نوبت دوم: 96/5/5         حمیدرضا توسلی- رئیس ثبت اسناد و امالک بخش نیمبلوک

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی- اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک نیمبلوک
هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی. برابر رای شماره 139560308005000050- 95/10/08 هیئت اول  موضوع 
 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بخش نیمبلوک تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمد حسین  مرتضوی فرزند 

گلداد به شماره شناسنامه 42 صادره از قاینات در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 1885 مترمربع قسمتی از اراضی مشاع مزرعه و قنات گریمنج پالک 12 اصلی واقع در بخش 12 نیمبلوک از محل مالکیت 
رسمی مشاعی خود متقاضی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 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. بدیهی است در صورت انقضای 

تاریخ انتشار نوبت اول: 96/4/21    تاریخ انتشار نوبت دوم: 96/5/5    حمیدرضا توسلی- رئیس ثبت اسناد و امالک بخش نیمبلوکمدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان 
جنوبی- اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت 

ملک نیمبلوک
وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیئت 

ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

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

رای  و   95/10/08  -139560308005000048 شماره  رای  برابر 
اول   هیئت   1395/10/8-139560308005000051 اصالحی 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه  ثبت ملک نیمبلوک  
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمد حسین مرتضوی 
فرزند گلداد به شماره شناسنامه 42 صادره از قاینات در یک قطعه  
زمین مزروعی مشتمل بر ساختمان گاوداری به مساحت 8891/10 
مترمربع قسمتی از اراضی مشاع مزرعه و قنات گریمنج پالک 12 
مالکیت مشاعی خود   از محل  نیمبلوک  واقع در بخش 12  اصلی 
متقاضی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 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. بدیهی است در 
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 
مالکیت صادر خواهد شد.         تاریخ انتشار نوبت اول: 96/4/21
تاریخ انتشار نوبت دوم: 96/5/5
 حمیدرضا توسلی- رئیس ثبت اسناد و امالک
 بخش نیمبلوک
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ایسنا- محققان در مرکز پزشکی پرسبیترین نیویورک موفق به تولید یک ماده حل شونده و بدون ضرر شدند که می توان از آن در عمل جراحی و به هنگام بخیه زدن برش های محل جراحی به منظور 
منقبض کردن اندام های مجاور استفاده کرد. هنگامیکه یک جراح یک برش در دیواره شکم بیمار را بخیه می زند، دستگاهی به نام رترکتور یا منقبض کننده )Retractor( را در آن وارد کرده که روده را به 
سمت پایین نگه داشته و آن را از مقابل مسیر کار خود کنار می زند. این ابزار اندام ها را از سوراخ شدن توسط ادوات جراحی ایمن نگه داشته و همچنین از خارج شدن از ناحیه برش و ایجاد فتق جلوگیری می کند. چهارشنبه *21 تیر 1396 * شماره 3830

خبرها از گوشه و کنار

کنکوری ها؛
 کد سوابق تحصیلی خود را ثبت کنید 

افکار نیوز- داوطلبان می توانند با مراجعه به سایت 
منتشر  اطالعیه  دقیق  مطالعه  و  سازمان سنجش 
شده در این رابطه و با مشاهده سوابق تحصیلی خود 
برای ثبت کد سوابق تحصیلی پیش دانشگاهی اقدام 
کنند. حسین توکلی اظهار کرد: براساس اطالعیه 
تحصیلی  سوابق  سنجش،  سازمان  شده  منتشر 
دوره پیش دانشگاهی، داوطلبان فارغ التحصیل دوره 
پیش دانشگاهی سال جاری )سال تحصیلی 95-96( 
از سوی وزارت آموزش و پرورش به این سازمان 
ارسال شده است. طبق اعالم ابراهیم خدایی رئیس 
سازمان سنجش، امسال بیش از 930 هزار داوطلب 
در کنکور سراسری شرکت کرده اند و تاکنون 740 
اولیه آزمون  نتایج  هزار ظرفیت اعالم شده است. 
سراسری سال 96 نیمه دوم مردادماه اعالم می شود 
و نتایج نهایی نیز نیمه دوم شهریور اعالم خواهد شد.

پدافند غیرعامل ضرورتی انکار ناپذیر

پدافند  کلمه  شنیدن  با  همواره  قاسمی-  سمیرا 
ذهن ما خواه ناخواه به سمت جنگ و خونریزی و مسائل 
با اصل، اساس و  نظامی رفته است. شاید کمتر کسی 
باید گفت  باشد. در مجموع  پدافندغیرعامل آشنا  هدف 
تمام اقداماتی که مستلزم رویارویی تن به تن با دشمن 
باعث  و  بوده  تسلیحات  و  افزار  جنگ  به کارگیری  و 
می  پدافند  را  شود  می  انسانی  تلفات  و  مالی  خسارات 
نامند؛ ولی اقدامات غیرمسلحانه ای که موجب کاهش 
فعالیت های  تداوم  بازدارندگی،  افزایش  آسیب پذیری، 
ضروری، ارتقای پایداری ملی و تسهیل مدیریت بحران 
نظامی دشمن می شود  اقدامات  و  تهدیدات  مقابل  در 
نبوده  افزار و تسلیحات  که مستلزم به کارگیری جنگ 
و با اجرای آن می توان از وارد شدن خسارات مالی به 
تجهیزات و تأسیسات حیاتی، حساس و مهم نظامی و 

میزان  یا  و  نمود  جلوگیری  انسانی  تلفات  و  غیرنظامی 
خسارات و تلفات ناشی از حمالت را به حداقل ممکن 

کاهش داد، پدافند غیرعامل است. 
در همین راستا چون پدافند غیرعامل ارتباط مستقیم 
و  دارد  جامعه  گوناگون  های  بخش  و  مردم  تمام  با 
باشند  داشته  فعالیت  در همین جهت  است  همه  الزم 
همین  به  است.  ضروری  آن  با  همه  کامل  آشنایی  و 
دلیل با “مشیرالحق  عابدی”  مدیرکل پدافند غیرعامل 
استانداری خراسان جنوبی گفت و گو کردیم تا وظایف 

و اهداف آن را برای ما بهتر و بیشتر بیان کند.

نقش موثر تمام مردم در پدافند غیرعامل

وی در این باره اظهار کرد: پدافند غیرعامل به تمام 

مواجهه  در  که  شود  می  اطالق  هایی  برنامه  و  کارها 
مانند  نرم  های  جنگ  یا  غیرفیزیکی  تهدیدات  با 
انجام می   ... و  فرهنگی، روانی، سایبری، اطالعاتی  جنگ 
نهادها،  تمامی  غیرعامل  پدافند  در  وی  گفته  به  شود. 
سازمان ها، صنایع و حتی مردم عادی می توانند نقش 
در  شوند،  آن  عملکرد  بهبود  باعث  و  کنند  ایفا  موثری 
ضدهوایی  های  سیستم  مانند  عامل  پدافند  در  حالیکه 
مسئولیت  مسلح  نیروهای  فقط  رهگیر،  هواپیماهای  و 
استانداری  غیرعامل  پدافند  مدیرکل  دارند.  برعهده 
انسان  و  طبیعی  دسته  دو  به  تهدیدها  اینکه  بیان  با 
ساز تقسیم می شوند، گفت : تهدیدهای طبیعی، مانند 
اما  نیستند،  غیرعامل  پدافند  جزو  توفان  و  زلزله  سیل، 
به  و  گرفته  قرار  حوزه  این  در  ساز  انسان  تهدیدهای 
شوند.  می  تقسیم  اتفاقی  و  امنیتی  نظامی،  دسته   3
استتار،  یابی،  مکان  را  غیرعامل  پدافند  اصول  عابدی 
جداسازی،  و  تفرقه  فریب،  پراکندگی،  پوشش،  اختفا، 
مقاوم سازی و استحکامات، اعالم خبر، موانع، آمایش 
دانست.وی  ها  فرصت  و  تهدیدات  پناهگاه،  سرزمینی، 
کشور،  پذیری  آسیب  کاهش  را  آن  عملکرد  نتیجه 
ضریب  افزایش  بحران،  مدیریت  قابلیت  افزایش 
افزایش هزینه تجاوز و ضریب  ایمنی کشور،  امنیتی و 
بازدارندگی، افزایش پایداری و تداوم فعالیت ها، کمک 
به حفظ آرامش عمومی، ارتقاء آستانه مقاومت مردمی، 

بی اثر یا کم اثر سازی عملیات دشمن عنوان کرد.

دستگاه ها مکلف به هزینه کرد یک درصد 
از اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای خود در 

راستای اهداف پدافند غیرعامل هستند

به گفته وی برای اهمیت این حوزه همین کافی است 

که بدانیم مقام معظم رهبری ) مدظله العالی ( برآن تاکید 
خاص دارند و آن را یک اصل برای همیشه نه در یک 
پدافند غیرعامل عنوان  دانند. مدیرکل  مقطع خاص می 
کرد : با عنایت به بند ز تبصره 12 قانون بودجه 96  “ به 
منظور پیشگیری از حوادث غیرطبیعی ناشی از تهدیدات 
و آسیب پذیری های موجود، کلیه دستگاه های اجرایی 
به تشخیص  بنا  و شرکت های دولتی و غیر دولتی که 
حیاتی،  های  زیرساخت  دارای  غیرعامل  پدافند  سازمان 
حساس و مهم می باشند مکلفند تا یک درصد از اعتبارات 
تملک دارایی سرمایه ای خود را برای اجرای طرح های 
همان  های  ساخت  زیر  سازی  مصون  غیرعامل،  پدافند 
دستگاه با هماهنگی سازمان پدافند غیرعامل کشور هزینه 
کنند“. عابدی در مورد ساختار پدافند غیرعامل هم بیان 
کرد که ما شورای پدافند غیرعامل داریم که ریاست آن 
با استاندار می باشد و دارای 6 کارگروه تخصصی است. 
وی ادامه داد: این کارگروه ها شامل “ کارگروه عمرانی و 
تاسیسات”، “ کارگروه علمی و فناوری”، “ کارگروه اقتصاد، 
صنعت و کشاورزی”، “ کارگروه دفاعی، امنیتی و انتظامی”، 
“ کارگروه فرهنگی، اجتماعی، آموزشی و بهداشتی” و “ 

کارگروه سازماندهی و مشارکت مردمی” می باشد.

هدف اصلی: پیش بینی و پیشگیری 

ها  کارگروه  این  وظیفه  غیرعامل  پدافند  مدیرکل 
و  کرد  عنوان  ها  طرح  از  برخی  گذاری  سیاست  را 
سایبری  پدافند  و  زیستی  پدافند  قرارگاه  دو  افزود: 
تأکید  »عابدی«  باشند.  می  فعال  استان  در  نیز 
و  بینی  پیش  غیرعامل  پدافند  اصلی  هدف  که  کرد 
پیشگیری، مصون سازی و ایمن سازی زیرساخت ها، 
حفظ سرمایه انسانی و کاهش آسیب پذیری می باشد.

Ava.news18@gmail.com . عکس از : قاسمی

برخورد ناجا با محل هایی که 
به نصب شیشه دودی اقدام می کنند 

 
پارس نیوز- رئیس پلیس راهور ناجا در خصوص 
نصب شیشه دودی گفت: شیشه تعدادی از خودروها 
در کارخانه به صورت استاندارد دودی نصب می شود، 
اما بخشی از خودروها به صورت غیراستاندارد شیشه 
خودروی خود را دودی می کنند که این امر خطرات 
دید شدید  و هم کاهش  داده  افزایش  را  رانندگی 
راننده را به دنبال دارد که بنا به کد تخلفاتی پلیس 
با آن برخورد کرده و برای آن جریمه تعیین می کند. 
نصب  به  که  محل هایی  با  ناجا  اماکن  بنابراین 
شیشه دودی اقدام کنند بنا بر قانون برخورد می کند.

یادداشت

رسالهای
دربابمعنایزندگی

* سید صادق امین حسینی

بلکه  نیست  معنا  نمودن  نوشته  این  مقصود 
جرفه ای در خرمن غفلت انسان است.

اکثر ما در زندگی روزمرگی هایی را تجربه می کنیم: 
کار، تفریح، خانواده و ... اما تاکنون چند بار به هدف 
خود برای زندگی توجه کرده ایم؟ یا بهتر بگوییم 
برای چه زندگی می کنیم؟ زندگی برای ما چه معنایی 
دارد؟ آیا تا به حال به این سوال اندیشیده ایم؟ یک بار این 
سوال را اکنون از خود بپرسید؟ همین حاال همین جا. 
اکثر انسان ها پس از این سوال در پی پاسخ در 
ذهن خود به کند و کاو می پردازند و سرانجام 
جوابی کوته نظرانه می دهند ... عده ای ناگهان 
در بهت فرو می روند که چگونه تاکنون به این سوال 
مهم زندگی جوابی نداده اند و حتی به آن نیندیشیده 
اند ... چگونه جدی ترین سوال رندگی برایمان بی 
پاسخ است؟ و عده ای از پاسخ طفره می روند و حال 
فرار  این  آنکه به خوبی می دانند جوابی در پس 
نیست ...کودکان نمی دانند که در زندگی خود چه 
می خواهند ولی آیا بزرگان ما می دانند؟ می گویند 
آری ولی این خود آگاه پنداری ای بیش نیست و 
در  این   ... مانند  باز می  آیند  در پی جواب می  تا 
اواسط غفلت از این سوال اساسی است یعنی عمری 
را گذرانده ایم ولی در جستجوی معنا نبوده ایم ... اگر 
روحی وردمند و سرشتی جستجوگر باشد بی تردید 
در پی پاسخ خواهد رفت. در اینجا مسئله ای دیگر 
در زندگی ما ظاهر می شود و آن فهم فقدان معناست. 
عده ای در پی این پاسخ می روند و می اندیشند و 
به پاسخی می رسند و عده ای در میانه ی راه پا پس 
می کشند و بار دیگر در خواب غفلت فرو میروند ... 
اینان روحی مرده را در بطن تن می پرورانند تا به 
وقت آن به خاک بسپارند ... می توان شکنندگی بشر 
را در این فرار به خوبی می توان فهمید و عده ای 
از ترس این ماسخ به خوابی تعمدی می روند زیرا 
که خوب می دانند که انر معنایی باشد و آن با تمام 
عمر آنان در تضاد باشد به راستی که زیان کارند پس 
خواب آسوده را با روح دردآلود معاوضه نمی کنند و 
آنها دسته ای در جستجوی معنا به بیابان واقع روان 
می شوند و پس از مدتی خسته و آشفته می شوند 
و اکنون روح آنان سخت دردمند است، روحی که 
اکنون از خوابی گران برخاسته است و در بیابانی 
خشک و در جستجوی آب حیات سرگردان است.

ممکن است که حتی تا مرگ درنیابیم که چرا آمده 
ایم؟ و گاه این تالطم فکری به معضلی روحی 
می انجامد که جز از طریق فهم معنا درمانی برای 
آن نیست. چنین مسئله ای ممکن است در زندگی 
هر کس به اقوق بپیوندد. رهپویان این طریق عده 
ای معنا را مبهم می یابند ولی به آن معتقدند و عده 
ای نسبت به معنادار بودن حیات خود ناآگاه اند ولی آن 
را می فهمند و عده ای از بی معنایی آن آگاه اند. هر 
کس در جستجوی معنی روان است اما سرانجام آن 
چه خواهد شد؟ آدمی عالم واقع دا از دید و نظرگاه 
خود می بیند و معنا برایش در خط فکری او ظاهر 
می شود پس نمی توان معنای زندگی شخصی را 
به دیگری نسبت داد یا آن را برای دیگری معین 
کرد.انسان می تواند شاد باشد بدون اینکه معنایی 
برای زندگی او بتوان متصور شد و می تواند سراسر 
حرن و اندوه باشد اما ارزش این زندگی به چیست؟ و عده 
ای در حباب توهمی دروغین از معنا سکنی گزیده 
اند.اما بار دیگر باید این سوال را از خود پرسید که 
معنای زندگی چیست و در پایان عمر چگونه باید به 
عمر رفته نگریست؟ آیا میتوان معنای زندگی را در 
آرامش، تفریح، خانواده و اینگونه مسائل دانست؟ 
مسلماً این معنا باید دایره ی شمولی بسیار گسترده 
تری داشته باشد. این نوشتار از پاسخ به این سوال 
در  ای  نیازمند بحث گسترده  که  است چرا  عاجز 
مبانی حیات و فلسفه ی زندگی است که خود مجالی 
دیگر میطلبد و صرفًا تذکاری در باب معناست.

توسعه استان خراسان جنوبی از مسیر تجارت می گذرد
راهکارهای  این روزها بحث  اسماعیل هداوندی- 
توسعه استان های شرق کشور مطرح است و در استان 
صنعتی  توسعه  که  هستیم  آن  شاهد  جنوبی  خراسان 
تولید چدن و فوالد(، توسعه  )مثاًل ساخت مجتمع های 
کشاورزی و انرژیهای تجدیدپذیر مطرح است. برای من 
به عنوان ناظر و تحلیلگر این سوال مطرح است که آیا 
توسعه در شرق کشور مبتنی بر یک استراتژی مشخصی 
است؟ آیا اولویت گذاری مناسبی انجام شده است؟ آیا اگر 
امروز از مسئوالن در استان های شرقی بخواهیم که مثاًل 
اسناد مربوطه که زمینه های توسعه استانها و اولویت های 
آن را به همراه تحلیل ها و توجیهات مربوطه ارائه دهند، 
این کار را می کنند؟ اگر این سوال را مطرح کنیم که بر 
یا سیمان در شرق  باید توسعه صنایع فوالد  چه مبنایی 
کشور در اولویت ها باشد جوابی می گیریم؟ و سواالت 
های  استان  توسعه  راهبرد  زمینه  در  که  دیگری  متعدد 
محرک  از  یکی  بدون شک  است.  مطرح  کشور  شرقی 
افغانستان  با  تجارت  در شرق کشور  توسعه  اصلی  های 
است، و به اعتقاد من بسیار مهمتر از توسعه صنعتی استان 
نیز  استان  توسعه صنعتی  و  فوالد  مانند  هایی  زمینه  در 
باید با نگاه به بازار افغانستان و کشورهای آسیای میانه 
فراوان  احتیاجات  و  به رشد  رو  بازاری  با  باشد. کشوری 
به کاالها و خدمات مختلف، از سوخت و سیمان و مواد 
غذایی گرفته تا خدماتی مانند آموزش کشاورزی، باغذاری 
و ....حجم واردات رسمی افغانستان در سال 2016 بالغ بر 
8.5 میلیارد دالر )عمدتا از پاکستان، چین، هند و ایران( و 
حجم صادارات آن نیز 1 میلیارد دالر )عمدتا به پاکستان، 
آیا  که  است  این  اساسی  است. سوال  بوده  ترکیه(  هند، 
استراتژی مشخصی برای تجارت با افغانستان وجود دارد؟ 
آیا برنامه های ما واکنشی است و یا بر مبنای استراتژی 
و  افزاری  سخت  الزم  های  زیرساخت  آیا  مدت؟   بلند 
دارد؟  وجود  استان  در  تجارت  توسعه  برای  افزاری  نرم 
باید به  از مهمترین زیرساخت های نرم  به عنوان یکی 
نهادهای واسطه در ارتباط با طرف افغان اشاره کنم که 

می تواند نقش بسیار مهمی در موفقیت مراودات تجاری 
ایفا نماید. مثال آیا نهادی وجود دارد که در مورد نحوه ورود 
به بازار افغانستان، نحوه تعامل با تجار افغان، استراتژی 
های بازاریابی و فروش و ... به تجار ایرانی مشاوره بدهد؟ 
در این مدت با تعداد زیادی از تجار ، بازرگانان و مسوالن 
مالقات  کشور  دیگر  نقاط  و  جنوبی  خراسان  در  استانی 
داشته ام که قصد تجارت با افغانستان را داشته و مذاکراتی 
نیز با طرف افغان انجام داده اند. نکته مهمی که بایستی 
طرف  در  موجود  ذهنیت  که  است  این  کنم  اشاره  بدان 
به  صادارتی  خواهیم  می  فقط  ما  که  است  این  ایرانی 
با استراتژی هایی که  افغانستان داشته باشیم، آن هم 
خودمان داریم و احیانا در جاهای دیگر )مثاًل بازار روسیه و 
عراق و ...( خوب جواب داده است. با همان زبان و ادبیاتی 
که با طرف روس و یا عراقی مذاکره کرده ایم با تجار 
افغان نیز مذاکره می کنیم و البته مذاکره با تاجر هراتی 

هم فرقی با تاجر قندهاری نمی کند! 
مسئوالن استانی در خراسان جنوبی و تجار و بازرگانان 
ویژگی  که یک  کنند  توجه  نکته  این  به  بایستی  ایرانی 
مهم مذاکره این است که مذاکره یک معامله است که 
ستد  دادو  یک  گیریم،  می  چیزی  و  دهیم  می  چیزی 
است، give and take ، بنابراین ما با این دید به 

مذاکره نمی رویم که منافع کاملی نصیب ما شود و طرف 
افغانستان  با  بازنده باشد! موضوعی که در تجارت  دیگر 
وجود دارد و طرف افغان در معامله با طرف ایرانی حس 
بازنده بودن دارد! بدین معنا که او می خواهد در مذاکره 
از  وارداتی  کند  قبول  نیز  ایرانی  برای خرید کاال، طرف 
افغانستان داشته باشد، جنس تاجر افغان را بخرد. کاری 
که ما معمواًل انجام نمی دهیم و اصال شاید به این باور 
نرسیده ایم که می توانیم از طرف افغان جنسی را بخریم، 
آن هم محصوالت کشاورزی و دامی که بشدت مورد نیاز 
استان و ایران است و با مزیت قیمتی که دارد می تواند 
ارزش افزوده فراوانی نصیب ما کند. کاری که تجار هند، 
چین و ترکیه انجام می دهند، آنها تعریف مذاکره را می 
دانند، می دانند که باید چیزی بدهند و در مقابل چیزی 
ایجاد کنند که طرف  باید فضایی  دانند که  بگیرند، می 
افغان حس رضایت و برد داشته باشد، و بنابراین می بینیم 
که معافیت های گمرکی برای واردات کاال از افغانستان 
تجار  که  نیست  دلیل  بی  و  دارد  وجود  کشورها  این  در 
افغان مثال ترکیه را خانه دوم خود می دانند، نه ایران را 
که همسایه اشان است! نکته دومی که باید اشاره کنم این 
است که برای ورود به بازار یک کشور دیگر نیاز به کسب 
اطالعات فراوان است، اطالعاتی از بازار آن کشور، رقبای 

موجود در بازار، استراتژیهای رقابتی در بازار و.... از همه 
مهمتر برای بازاری مانند افغانستان نیاز داریم بدانیم که 
مثال با تاجر پشتون،  هزاره و یا تاجیک و ... با چه زبانی 
ذهنی  نقشه  چیست؟  ترجیحاتشان  آنها  کنیم؟  مذاکره 
اشان چیست؟ کیفیت را چه تعریف می کنند؟ و بسیاری 
از سواالت دیگر که باید جواب آن را بدانیم و متاسفانه 
معموال تجار ایرانی چنین اطالعاتی را ندارند و برای ورود 
کنیم  می  فکر  ما  هستند.   ناموفق  افغانستان  بازار  به 
چون تجارت خوبی با عراق و یا روسیه داشته ایم پس می 
توانیم با همان استراتژی ها در افغانستان موفق باشیم! 
سیاست  زد،  توان  می  زمینه  این  در  که  مثالی  بهترین 
کمپانی بزرگ ebay آمریکا در راه اندازی سایت فروش 
اینترنتی در چین بود که به شکست انجامید. سیاستی که 
قیمت  )مثال  بود  آمریکا  در  شرکت  این  سیاست  مشابه 
های یکسان با آمریکا، کمیسیون ها و ..( و این در حالی 
بود که کمپانی بزرگ چینی Alibaba که در این زمینه 
مردم  ترجیحات  و  فرهنگ  مناسب  با شناخت  بود  فعال 
چین توانست در رقابت با ebay آنرا شکست داده و از 
بازار چین خارج نماید. جک ما، مدیر Alibaba در این 
زمینه جمله معروفی گفت که :” اگر ebay کوسه ای در 
اقیانوس است ما یک کروکودیل در رودخانه یانگ تسه 
بجنگیم شکست  این کوسه  با  اقیانوس  در  اگر  هستیم، 
خواهیم خورد ولی اگر در رودخانه به جنگ او برویم پیروز 
می شویم”. ما بایستی در استان خراسان جنوبی به این 
نکات توجه داشته باشیم، و این محقق نمی شود جز اینکه 
استراتژی برای تجارت با افغانستان داشته باشیم و به این 
باور برسیم که ما در این نقطه کشور باید تجارت کنیم، 
و آینده ما در تجارت است و توسعه صنعتی ما نیز باید با 
نگاه تجارت باشد و صنایعی را مستقر کنیم و توسعه دهیم 
کنند. می  فراهم  ما  برای  را  تجاری  های  پتانسیل  که 

مثاَل می توان به لزوم استقرار صنایع فراوری محصوالت 
کشاورزی وارداتی از افغانستان  در استان خراسان جنوبی 
گیرد. قرار  اولویت  در  حتمًا  بایستی  که  نمود  اشاره 

خواندنی ها

برگ رسیدی که از دستگاه خود پرداز 
دریافت می کنید، در محل رها نکنید

پرداز  خود  دستگاه  از  که  رسیدی  برگ  برنا- 
دریافت می کنید، در محل رها نکنید و در صورت 
نیاز نداشتن، آن را از بین برده و حتماً معدوم کنید. 

پلیس فتا غرب استان تهران در مورد کارت های 
عابر بانک توصیه های را ارائه داد:

* رمز عبور خود را کنار یا روی کارت قرار ندهید.  
* کارت و رمز عبور خود را برای دریافت پول، در 

اختیار افراد ناشناس قرار ندهید.
* در هنگام برداشت وجه کسی رمز شما را نبیند.  

* موجودی حساب های بانکی، به خصوص عابر 
بانک را در فاصله های زمانی مناسب چک کنید.

* از ارایه اطالعات مالی و بانکی خود از قبیل شماره 
حساب ، شماره کارت های اعتباری و ... به سایت 

های متفرقه و مشکوک خودداری کنید.
* هر چند وقت یک بار، برای تغییر کلمه عبور 

کارت های عابر بانک اقدام کنید.

در حین رانندگی موسیقی گوش نکنید

افکار نیوز- زمانی که فرد روی یک صدا تمرکز 
دارد و توجه وی از منبع آن صدا منحرف می شود، 
واکنش های کندتر و استرس ذهنی بیشتری پیدا 
می کنند. در این مطالعه که توسط محققان مؤسسه 
گوش کالج لندن انجام شد، فعالیت مغزی 19 نفر 
را حین تمرکز بر اصوات در حال انتشار از 3 بلندگو 
اندازه گرفتند. محققان بر این باورند، این تأثیر در 
شرایط استرس زا و یا برای افراد مسن و کم شنوا 
نشان  محققان  یافته های  باشد.  بیشتر  می تواند 
می دهد، تغییر کم جهت نگاه از یک منبع صوتی 
می تواند تأثیر عمیقی بر فعالیت مغز داشته باشد.

چه کنیم که 
خودروهایمان سرقت نشوند؟

ایران جیب- برای اینکار در ابتدا باید شرایط را 
طوری فراهم کرد که سرقت برای سارقان سخت 
شود. هر چقدر سیستم ایمنی را باال ببرید احتمال 
سرقت کمتر خواهد شد. شک نکنید که تنها با در 
نظر گرفتن یک سری موارد کلیدی که خیلی پیش 
پا افتاده هستند، می توانید دزدان را نقره داغ کنید. 
اگر قوانین طالیی »محل پارک خودرو و تجهیزات 
ایمنی« را رعایت کنید؛ شک نکنید که خودروی تان 
چشم سارقان را نمی گیرد. جاهایی که دوربین دارد، 
خط قرمز سارقان است. از روی تصاویر ضبط شده 
دوربین ها خیلی سریع شناسایی می شویم و برای 
می رویم  خودروهایی  سراغ  به  کمتر  هم  همین 
دوربین  که  باشند  شده  پارک  محل هایی  در  که 
مداربسته داشته باشند. یکی دیگر از مسائلی که 
در رابطه با جای پارک خودرو باید در نظر گرفت 
در  را  خودرو  می شود  که  آنجا  تا  که  است  این 
پارکینگ پارک کرد.  و اما محل خلوت و شلوغ؛ 
نمی شود به طور حتم و یقین گفت تأثیر دارد، اما 
زیادی  نیست. سارقان سرعت عمل  بی تأثیر هم 
در سرقت دارند، اما قاعدتاً اگر محل پارک خودرو 
شناسایی  برای  وحشت  و  ترس  باشد،  شلوغ تر 
سراغ  کمتر  لذا  است،  بیشتر  رفتن  لو  و  شدن 
اما در مورد دومین کلید  و  این محل ها می رویم. 
طالیی؛  گذاشتن دزدگیر قطع کن؛ همه باتری سازها 
این کار را انجام می دهند. یک سوئیچ مخفی روی 
ماشین نصب می کنند و زمانی که من و همدستانم 
قصد سرقت خودرو را داریم، نمی توانیم این کار را 
را  تا دکمه  است که  این خاطر  به  و  انجام دهیم 
نزنید ماشین استارت نمی خورد و کلید این استارت 
دست راننده است. در نهایت نصب دزدگیر یادتان 
نرود. دیدن چراغ دزدگیر، خودش باعث می شود که 
دزدها راهشان را کج کنند و به مسیر دیگری بروند. 
صاحبان خودرو یک چیز را فراموش نکنند که محل 
قرار دادن دزدگیر را جایی در دسترس قرار ندهند.
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تمرینات حافظه ای که یادگیری 
را ساده تر می کنند

را  قرارها  سادگی  به  که  آمده  پیش  حال  به  تا  آیا 
فراموش کنید و یا وظایفتان یادتان برود؟ آیا پیش 
خودتان نگرانید که عقلتان را از دست بدهید؟ اصال 
نترسید شما و خیلی های دیگر هر روز با یک مشکل 
مشابه درگیر هستید. زمانی که می خواهیم یک چیز 
را به خاطر بسپاریم و حس می کنیم نمی توانیم چه 
اتفاقی می افتد؟ برای حل این مشکل در زمان به عقب 
می رویم ، راهکارهای قدیمی را پیدا و جدیدشان می 
کنیم.خالق شوید و همه چیز را آهنگین کنید یکی 
از ساده ترین راه ها برای به خاطر سپردن چیزی این 
است که به آن قافیه دهیم و یک آهنگ بسازیم. اگر 
در به خاطر سپردن عادی مشکل دارید آن موضوع را 
با چیزهای دیگر همراه کنید: نام ها یکی از شایع ترین 
چیزهایی است که ما فراموششان می کنیم، مخصوصا 

بعد از اینکه با کسی مالقات می کنیم. 
تصور کنید از کلمات تصویر بسازید: گاهی از کلمات 
توانیم  می  که  کنیم  می  فراموش  و  شویم  می  پر 
تا  از تصاویر استفاده کنید  از آنها فراتر بگذاریم.  پا 
اطالعات را به خود یاد آوری کنید. اگر تصوری پویا 
داشته باشید و عادت به تصویر سازی از قبل در شما 
شکل گرفته باشد می توانید به سادگی از این ترفند 
استفاده کنید.قبل از انجام کاری کمی مکث کنید و 
نیازهای خود برای انجام آن را تصور نمایید: چند بار 
تا به حال برایمان پیش آمده که به یک اتاق برویم و 
فراموش کنیم اصال چرا به آن اتاق رفته ایم؟ مسلما 
شما هم تجربه اش کردید و خیلی هم آزار دهنده 
است اما مطمئن باشید به سادگی می توانید از آن 

جلوگیری کنید. 

»قانون ۱۵دقیقه ای«  موفقیت ژاپنی ها 

* اگر روزی 15 دقیقه را صرف خودسازی کنید در 
به  را  ایجاد شده در خویش  تغییر  پایان یک سال، 

خوبی احساس خواهید کرد.
* اگر روزی 15 دقیقه از کارهای بی اهمیت خویش 
بکاهید، ظرف چند سال موفقیت نصیبتان خواهد شد.
اختصاص  زبان  فراگیری  به  را  روزی 15دقیقه  اگر 
دهید از هفته ای یک بار کالس زبان رفتن بهتر است.
* اگر روزی 15دقیقه را به پیاده روی سریع اختصاص 
دهید از هفته ای چند بار به باشگاه ورزشی رفتن، 

نتیجه ی بهتری خواهید گرفت.
های  سلول  و  مطالعه  دقیقه   15 روزی  اگر   *
خاکستری خویش را درگیر کنید؛ به پیشرفت های 

عظیم یادگیری دست خواهید یافت.
* زیبایی روش یا قانون 15 دقیقه در این است که 
آنقدر کوتاهست که هیچ وقت به بهانه ی این که وقت 

ندارید آن را به تاخیر نمی اندازید.

فقیر کسی است که نمی تواند به آینده 
امیدوار باشد، و نداند که می تواند

 به کسی که می خواهد تبدیل شود

بزرگ ترین خوشبختی ما در نتیجه ی امید 
به موفق شدن، رسیدن به هدف ها 

و خواسته ها به وجود می آید.

دال! ز هجر مکن ناله، زان که در عالم
غم است و شادی و خار و گل و نشیب و فراز

شبی وصال سحرگه ز بخت خواسته ام
که با تو شرح سرانجام خود کنم آغاز

باور کنید  راه ثروتمند شدن سخت
 کار کردن نیست؛ وگرنه تمام

 کارگر ها میلیاردر بودند.

خوش اخالقی، لطف نیست بلکه وظیفه شماست باجمله 
من اخالقم اینجوریه دیگه  بدخلقی رو توجیه نکنید. 

محبت ؛وظیفه شماست کم کاری نکنید.

همان طور که می دانید برخورداری از هوش باال مشخصه 
میزان  در  فراوانی  نقش  ژنتیک  واقع  در  ندارد.  واحدی 
محیطی  عوامل  توان  نمی  حال  این  با  دارد  افراد  هوش 
افراد  این  بر  عالوه  دانست.  تاثیر  بی  آن  پرورش  در   را 
پیش  در  نیز  را  تری  متفاوت  زندگی  سبک  تر،   باهوش 
می گیرند که گاه از کنترل خود آنها نیز خارج است. البته 
نمی توان این موضوع را به تمام افراد باهوش تعمیم داد. 
شایان ذکر است که تفاوت های فردی افراد نیز می تواند 
نشانه های متفاوت تری را در روند زندگی آنها به وجود آورد.

با تمام اینها دانشمندان دست از پژوهش و تحقیق در این 
زمینه برنداشته و برخی از نشانه های علمی را برای افراد 
باهوش برشمرده اند. در ادامه آنها را با هم مرور خواهیم 
کرد. اگر شما نیز چنین نشانه هایی را دارا هستید، بدانید 

که می توانید خودتان را در زمره افراد باهوش تلقی کنید.
میزتان نامرتب و شلوغ است

از هوش  واحدی  تعریف  ارائه  همان طور که گفته شد، 
وجود ندارد و سالیان سال است که رونشناسان به بررسی 
جی،  »رابرت  پروفسور  هستند.  مشغول  زمینه  این  در 
اشترنبرگ«، هوش را یک توانمندی می داند و می گوید: 
»آموختن از تجارب گذشته، به کارگیری مفاهیم انتزاعی 
و بهره گیری از آگاهی برای ایجاد تغییراتی محیطی، یکی 
از  از مهارت ها  تلقی می شود.”برخی  تعاریف هوش  از 
و حل  استدالل  حافظه،  تقویت  یادگیری،  ادراک،  جمله 

احتماال تصور  انجامند.  تقویت هوش می  به  مشکالت، 
بسیار  باید  وی  که  است  این  باهوش،  فرد  یک  از  شما 
مرتب و منظم باشد اما مطالعات انجام شده در دانشگاه 
»مینه سوتا« نشان می دهد افرادی که ایده های خالقانه 
بیشتری دارند، در مقایسه با سایرین، چندان مرتب نیستند.

تا دیروقت بیدار هستید
در بسیاری از فیلم ها نیز شاهد بوده اید که افراد باهوش 
تا پاسی از شب بیدار هستند. در پژوهشی که در دانشکده 
اقتصاد و علوم سیاسی لندن انجام پذیرفت، نشان داده شد، 
برخوردار  باالتری  از هوش  خوابند  دیرتر می  که  افرادی 
هستند. دلیل اصلی این امر نیز به روند تکامل بشر وابسته 
است چرا که شب برای اسالف ما با مخاطراتی همراه بود 
و به نظر می رسد که افرادی که در این زمان بیدار بودند، 
به مراتب با هوش تر از دیگران بودند.همچنین بیدار بودن 
در طول شب برای ذهن های خالق جذابیت بیشتری نیز 
داشت. دکتر »وای« بر این باورست که ساعت بدن افراد 
باهوش تر به گونه متفاوتی عمل می کند و دلیل دیگر 
این امر نیز آن است که آنها اغلب افراد درونگرایی هستند 
و با بیدار ماندن در طول شب، تمام عوامل مزاحم را کنار 
گذاشته و به اندیشیدن و حل مسائل مبادرت می کنند.اگر 
شما نیز در گروه افراد شب زنده دار هستید توجه داشته 
باشید که بین هفت تا نه ساعت خواب شبانه روز را در 

برنامه خود بگنجانید.

دوش آب سرد را دوست دارید
احتماال در این باره بسیار شنیده اید. مطالعه ای در این زمینه 
و در کشور فنالند انجام پذیرفت نقش موثر دوش آب سرد 
برای کاهش خستگی، فشار، تقویت حافظه و خلق و خوی 
را به اثبات رسانید.مقاالتی که در این ارتباط و در »نیویورک 
تایمز« انتشار یافتند، به نقش آب سرد تاکید و آن را برای 
شکل گیری الهام ها و ایده هایی در طول روز اشاره کرد. 

این عادت می تواند به مغز شما انرژی رسانی کند.
صدای جویدن غذا، اعصاب تان را خرد می کند

بلند و  با صدای  آمده که فردی  تان پیش  برای  احتمال 
نامطلوب در کنارتان چیزی را بجود. مطالعه ای در دانشگاه 
»نورث وسترن« نشان داده که هر عاملی که تمرکز را در 
افراد باهوش برهم بزند، موجبات آزار آنها را فراهم می آورد. 
شاید به همین دلیل نیز این گروه شب ها را برای انجام 

عمده فعالیت های فکری خود بر می گزینند.
گاهی کارهای احمقانه و بدون

 تفکر انجام می دهید
اگر در گذشته چنین کارهایی را انجام داده اید، این امکان وجود 
دارد که فرد باهوشی باشید. بر اساس مطالعات علمی انجام 
شده توسط »سونی براون«، نویسنده »تکامل دیوانگی«، 
و  اطالعات  پردازش  به  کارها  از  برخی  فکر  بدون  انجام 
حل مشکالت کمک می کند.این پژوهش توسط محققان 
بریتانیایی نیز مورد بررسی قرار گرفت. محققان این پژوهش 

دریافتند، افرادی که بدون فکر کردن کاری را انجام می دهند، 
تا ۲۹ درصد بیشتر از سایرین، برخی از اطالعات را به خاطر 
می آورند. انجام بدون فکر برخی از کارها سبب کارآیی بهتر 
حافظه تان شده و به مغز نیز راهکارهای بصری را برای بیان 

مفاهیم و احساسات می دهد.
از خودتان انتقاد می کنید

شاید این تصور رایج وجود داشته باشد که افراد باهوش 
این  لزوما  اما  باشند  برخوردار  فراوانی  نفس  به  اعتماد  از 
امر صادق نیست. در مطالعه سال ۱۹۹۹ میالدی )۱۳۷۸ 
افراد  دریافتند،  دانشمندان  »کورنل«،  دانشگاه   شمسی(  
های  کفایتی  بی  تشخیص  به  قادر  خود  کفایت  بی 
به  آن  از  و  تلقی  فردی  ارزیابی  نوعی  که  نیستند   شان 

»اثر دانینگ-کروگر« یاد می شود.
رویاپردازی می کنید

اگرچه تا پیش از این تصور می شد، روپردازی تاثیرات منفی 
را بر عملکرد مغز می گذارد اما پژوهش های اخیر محققان 
نشان داده که عوامل دیگری بر این روند تاثیرگذار باشند. 
مطالعه مرتبط دانشگاه کالیفرنیا، به اثبات رسانید افرادی که 
در فواصل انجام کارهای ضروری به امور غیرضروری نیز 
می اندیشند، تکالیف و وظایف خود را بهتر انجام می دهند.

این پژوهش ها نشان داد، اختصاص زمانی به انجام کارهای 
افزایش  و  مسائل  بهتر  حل  به  تواند  می  غیرضروری، 

خالقیت افراد بیانجامد.
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حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

پیامک

عارفانه روز 

یک لحظه مکث کن

نگرش

آیه روز  

آنگاه آنان را عذاب فرو گرفت قطعا در این ]ماجرا[ عبرتی است و]لی[ بیشترشان ایمان  
آورنده نبودند. الشعراء / آیه15۸

حدیث روز  

هر یک از دو نفـری که میان آنها نزاعی واقع شود و یکـی از آن دو رضایت دیگری را بجـویـد ، سبقت گیـرنـده اهل بهشت 
خـواهد بـود. امام حسین )ع(

سبک زندگی

عادات غیرمعمولی، که نشان می دهد شما باهوش ترید

2967
9641

451
5781

297
7215

235
5432

3567
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 3825                          طراح: نسرین کاری

839641527

452397816

617582934

974218653

361459278

528736149

145863792

783925461

296174285

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 

 تحولی عظیم در صنعت قالیشویی ، حس لطافت و پاکیزگی
 را با ما تجربه کنید.     3237135۴ - 32371355

قالیشویــی ملکــه

ایزوگـام  شفیعـی
آسفالت )محوطه و پشت بام( و  قیرگونی

 32225494 - 09151630283   صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

چلو مرغ 6300 تومان
چلو قرمه  سبزی

 5700 تومان
چلو کباب مخصوص 6700 

و انواع غذاهای ایرانی
پیک رایگان به تمام نقاط شهر
تلفن سفارشات: 09150051239  مدیریت: 093685۴525۴- مقدم

اجرا و نصب کامل سردخانه های ثابت 
با نازل ترین قیمت و بهترین کیفیت

 در مقایسه با شرکت های بزرگ صنعتی
0936666165۴ - 09105776020- موسوی

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

به یک نفر خانم مسلط به کامپیوتر
 و روابط عمومی باال نیازمندیم.

09159371053 - 32323292

استـخــدام
مرکز اتیسم توان افزا جهت تکمیل کادر آموزشی - درمانی تعدادی نیرو با شرایط ذیل استخدام می کند.

شرایطساعت کارجنسیتتعدادمدرک تحصیلیسمت

مسئول فنی

کارشناسی ارشد در رشته 
روانشناسی و  

کارشناسی در رشته های 
کاردرمانی و گفتاردرمانی

شیفت صبح زن ، مرد۱ نفر
)8 الی ۱4(

بومی باشد
دانشجو نباشد

ساعات مراجعه:  8 الی 1۴  مهلت ثبت نام: پایان تیرماه  1396 
 آدرس: خیابان طالقانی - کوچه طالقانی 8- نبش فرعی 8/5 - مرکز توان افزا    تلفن: 32220159

نقاشی ساختمان قربانی
اجرای انواع رنگ های 

روغنی، پالستیک، اکرولیک 
مولتی کالر، پی وی سی 

و کاغذ دیواری
091509123۴0

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
091596۴7398

رستوران و غذای آماده 
 1400

با مدیریت جدید 
آماده بستن قرارداد با ارگان ها و اداره ها

هدف ما جلب رضایت شماست
 پیک رایگان       مدرس 27- انتهای پارک
  09153173218 - 09151053353

05632۴۴8696

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 ۴ 
با مدیریت: جلیل رحیم آبادی
 091556۴2959
0915963۴038
32۴1۴702

ی
ین

ضم
د ت

رص
د د

ص

توجه                       توجه
فـروش ویژه ایرانیت سیمانـی 

مخصوص سایه بان کولر
30 درصد صرفه جویی در مصرف آب 

و بازدهی کولر
خیابان مدرس، بیست متری دوم شرقی

فروشگاه بهمن، پالک 77
  32231777  

 09155611896 - چاجی

محالتی - بین توحید و مدرس   09153619297
ایزوگــام  مصطفی هریوندی

به یک نفر خانم مسلط به کامپیوتر 
و روابط عمومی باال نیازمندیم.

09159371053 - 3232329 2
به یک نفر همکار جهت کار در فروشگاه 

توزیع و پخش لوازم یدکی و شراکت در کار 
نیازمندیم.  

  05632317913 -0915825۴172

 پروانه بهداشتی بهره برداری
 دامداری به شماره 

21۴0۴01300۴13 به نام محمد 
اکبری بهدان به شماره کد ملی 

0652۴75612 مفقود گردیده 
و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

پروانه بهره برداری به شماره 00722/ص92 
به نام احمد علی نخعی فرد به شماره ملی 

0652111793 مفقود گردیده و از درجه 
اعتبار ساقط  می باشد.

نصب و سرویس کولر  
آبگرمکن ، پمپ و...

لوله کشی و سیم کشی 
ساختمان 

لوله باز کنی با فنر برقی 
نصب شیرآالت

  09151633903 - دهشیبی



براساس تحقیقات انجام شده برخی از موادغذایی 
باعث بهبود حاالت روحی می شوند. بنابراین برای 
افسردگی  بروز  از  پیشگیری  و  بهتر  و خوی  خلق 
 .1 باشد:  موثر  تواند  می  مفید  موادغذایی  انتخاب 
جزو  سبزیجات  و  ها  میوه  سبزیجات:  و  ها  میوه 
موادغذایی بهبود دهنده ی حاالت روحی به حساب 

سبزیجات  سایر  اسفناج،  بروکلی،  مانند  آیند.  می 
توت  بلوبری،  انبه،  پرتغال،  موز،  سبز،  دار  برگ 
فرنگی و انار 2. زرده تخم مرغ: تخم مرغ هرچند 
منبعی از کلسترول به حساب می آید، اما در لیست 
موادغذایی بهبود دهنده ی حاالت روحی قرار دارد. 
زرده تخم مرغ تنها منبع اصلی غذایی فسفولیپید 

بیماری  پیشرفت  بوده که ممکن است در کاهش 
های مغزی از جمله آلزایمر یا پارکینسون موثر باشد 
3. شیر: شیر یک ماده غذایی ایده آل برای ذهن و 
بدن است 4. کاکائوی داغ: برای احساس آرامش و 
فشار خون مفید است همچنین به کاهش استرس 
و آماده کردن ذهن برای خواب کمک می کند.

با این رژیم غذایی خوش اخالق شوید ...
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 مقدماتی جام جهانی فوتبال؛ 
تغییر ساعت دیدار ایران با کره جنوبی

ایرنا- زمان دیدار تیم ملی فوتبال کشورمان با توجه به درخواست 
فدراسیون فوتبال کره جنوبی و موافقت فیفا در مرحله مقدماتی جام 
جهانی 2018 روسیه تغییر کرد. بر این اساس ملی پوشان کشورمان 
روز پنجشنبه 9 شهریور )31 آگوست( ساعت 16:30 به وقت تهران 
در ورزشگاه سئول به مصاف هم می روند. پیش از این زمان بازی 
این دو تیم 15:30 به وقت تهران اعالم شده بود. تیم ملی فوتبال 
باقیمانده در مرحله مقدماتی جام  برگزاری دو دیدار  از  ایران پیش 
با  را  خود  صعود  جنوبی،  کره  و  سوریه  برابر  روسیه   2018 جهانی 

کسب 20 امتیاز به مرحله نهایی این مسابقات، قطعی کرده است.

پیروزی استقالل برابر پارس جنوبی در دیداری دوستانه

تیم فوتبال استقالل تهران در دیداری دوستانه در ارمنستان با 2 گل 
تیم پارس جنوبی جم را شکست داد. به گزارش ایرنا، دیدار تدارکاتی 
تیم های استقالل تهران و پارس جنوبی جم در کمپ تیم های ملی 
کشور ارمنستان برگزار شد و در پایان شاگردان علیرضا منصوریان با 
گل های سجاد شهباز زاده و علی قربانی پیروز میدان شدند. آبی پوشان 
تهرانی که در این دیدار با لباس سفید به میدان رفته بودند، در دقایق 
ابتدایی اشتیاقی برای حمله بر روی دروازه زردپوشان جنوبی نداشتند 
و بازی بیشتر در میانه میدان در جریان بود. نیمه نخست این دیدار با 
تساوی بدون گل به پایان رسید. با شروع نیمه دوم حمالت دامنه دار 
در دستور کار شاگردان منصوریان قرار گرفت و سجاد شهباز زاده در 
دقیقه 68 گل نخست بازی را برای استقالل به ثمر رساند. در ادامه 
علی قربانی نیز در دقیقه 83 گل دوم آبی پوشان را وارد دروازه پارس 
جنوبی جم کرد. این گل در حالی به ثمر رسید که بازیکنان و کادرفنی 
تیم پارس جنوبی اعتقاد داشتند این گل با خطا به ثمر رسیده است.

معرفی قهرمانان اولین مرحله مسابقات رنکینگ
 بدمینتون بانوان مشخص شدند

فینال اولین مرحله مسابقه های رنکینگ بدمینتون بانوان رده سنی جوانان 
جام »میش مرغ«، در سالن اختصاصی بدمینتون شهر اصفهان برگزار شد 
و در پایان این رقابت ها قهرمانان قسمت یک نفره و دونفره مشخص 
شدند. به گزارش ایرنا، در قسمت یک نفره این رقابت ها »نسیم صفایی« 
از تهران با برتری برابر »رومینا تاجیک« از تهران به مقام نخست دست 
اسکندری« و »هدیه شمس« هر دو  تاجیک دوم شد و »پریا  یافت. 
بازیکن از تهران مشترکا سوم شدند. در فینال قسمت دونفره این رقابت ها 
نیز »یگانه تفرشی« و »نازنین زمانیان« هر دو بازیکن از تهران، با پیروزی 
برابر »شکیبا سالمتی« و »ثنا عربی« هر دو از سمنان به مقام نخست 
دست یافتنند. سالمتی و عربی دوم شدند و »ملیکا محمدی« و »شبنم 
شاداب« هر دو از سمنان به همراه »ساره امینیان« و »درسا یاوری« هر 
دو بازیکن از تهران مشترکا مقام سوم دونفره را به خود اختصاص دادند.

عالئم عفونت ادراری 
در کودکان چیست؟

مختلف  سنین  در  ادراری  عفونت  عالمت 
یک  زیر  و  نوزادی  سنین  در  است.  متفاوت 
ماه، بیماری با عالئمی به صورت تب یا کم 
بی اشتهایی،  بی حالی،  بدن،  حرارت  شدن 
تحریک پذیری، شلی، اسهال، کم شدن حجم 

ادرار، زردی و از بین رفتن واکنش های نوزادی 
خودش را نشان می دهد. در سنین باالتر این 
مشکل با نشانه هایی مانند تب، بوی بد ادرار، 
سوزش، تکرر و بی اختیاری ادرار، شب ادراری، 
درد پهلو و درد زیر شکم، قطع و وصل شدن 
کودکان  در  کردن  ادرار  در  بی قراری  و  ادرار 
از  هر  باید  والدین  بنابراین همه  است.  همراه 
گاهی، جریان ادراری کودک خود را بررسی کنند.

 به کودکان تان 
استفاده از نخ دندان را یاد بدهید 

آغاز  برای  موقع  بهترین  آلتمن:  تانیا  دکتر 
کشیدن نخ دندان در کودکان زمانی است که 
آن قدر دندان درآورده باشد که دندان های باال با 
دندان های پایین تماس داشته باشد. استفاده از 
نخ دندان به اندازه ی مسواک زدن مهم است، 

 چون از شکل گیری پالک چسبنده بین دندان ها 
جلوگیری می کند. و اگر نخ دندان کشیده نشود، 
و  دندان  پوسیدگی  باعث  است  پالک ممکن 
کرم خوردگی  شود. همچنین می تواند به لثه و 
ریشه های زیر دندان آسیب بزند. نخ  دندان های 
مختلفی هست که می توانید انتخاب شان کنید 
یا  رشته ای  معطر،  مومی،   دندان  نخ  از جمله 
نواری، واقعا مهم نیست کدام شان را انتخاب کنید. 

مامور وظیفه شناس رشوه 5 میلیونی را رد کرد

پنج میلیون و 800 هزار  از صحت عمل و رد رشوه  استان  انتطامي  بازرسي فرماندهي  رئیس 
ریال مأمور وظیفه شناس بشرویه خبر داد. به گزارش خبرنگار پایگاه خبری پلیس، سرهنگ سید 
حسین حسینی در تشریح این خبر گفت: مأموران انتظامي شهرستان بشرویه با دریافت خبري 
مبني بر سرقت از شهروندان بالفاصله بررسي موضوع را در دستور کار خود قرار دادند. وي افزود: 
با گشت زني و اجراي طرح مهار در سطح شهر، سارق  را که فردي غیر بومي بود  مأموران 
شناسایي و دستگیر کردند. سرهنگ حسینی بیان داشت: متهم هنگام انتقال به اداره پلیس، براي 
رهایي از دست قانون و چشم پوشی مأمور از جرم مرتکب شده؛ مبلغ پنج میلیون و 800 هزار 
ریال وجه نقد را به مأمور وظیفه شناس پیشنهاد مي کند.  وی خاطر نشان کرد: مأمور وظیفه 
شناس ضمن رد رشوه؛ وجه مذکور را صورتجلسه و با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی 
متهم را به مراجع قضائی معرفی کرد. سرهنگ حسینی تصریح کرد: با دستور مقام قضائي متهم به 
جرم پرداخت رشوه و متهم با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانوني به مراجع قضائي معرفي شد.

کاله برداری در »دیوار«؛ فتا به مشتریان خرید اینترنتی هشدار داد 

تسنیم- پلیس فتا به مشتریان خرید اینترنتی از سایت های آگهی رایگان هشدار داد. رئیس پلیس 
فتای استان یزد گفت: شخصی با ارائه مرجوعه قضایی به این پلیس مراجعه و افزود: فردی، 
کاالیی را جهت فروش در سایت دیوار قرار داده که بنده تماس گرفتم و مبلغ مورد نظر را برای 
ایشان واریز کردم ولی بعد از واریز مبلغ دیگر فروشنده پاسخگو نبود، در نهایت اقدامات مورد نیاز در 
جهت بررسی پرونده در دستور کار قرار گرفت. مرتضی ابوطالبی ادامه داد: همچنین در ادامه روند 
رسیدگی پرونده، چند شخص دیگر نیز با ارائه مرجوعه قضایی به این پلیس مراجعه و در خصوص 
خرید از سایت دیوار و عدم وصول اقالم مورد نظر و پاسخگو نبودن فروشنده شکایت کردند. وی 
تصریح کرد: با انجام اقدامات تخصصی و شگردهای خاص پلیسی متهم که در یکی از استان های 
همجوار سکونت داشت دستگیر و در بازجویی ها،  متهم به فعالیت در حدود 2 سال کالهبرداری 
به مبلغ 800 میلیون ریال اعتراف کرد. این مقام انتظامی تاکید کرد: قبل از انجام خرید، آدرس 
و شماره تلفن واقعی فروشنده اینترنتی را بررسی و نسبت به صحت آن اطمینان حاصل کنید.

حمله به عوامل شهرداری با یک کشته

ایرنا- نیمه شب دوشنبه عده ای ناشناس با سالح سرد به خودرو 
گشت ناظر پیمانکار خدمات شهری شهرداری منطقه 6 تهران 
حمله کردند که براثر این حادثه راننده خودرو در بیمارستان جان 
خود را از دست داد. در حالیکه یکی از ماشین های گشت شهرداری 
در خیابان کریمخان زند در حال اجرای ماموریت خود بود، عده ای 
ناشناس به دالیل نامعلوم به این ماشین حمله کرده و سرنشین 
خودرو مذکور را مورد ضرب و شتم قرار می دهند. راننده خودرو 
براثر شدت جراحات در بیمارستان جان باخت و سرکارگر همراه 
وی در بیمارستان تحت درمان قرار دارد. به گفته یک شاهد ماجرا، 
یکی از مهاجمان در حین حادثه به اشتباه گرفته شدن مضروبین 
اذعان کرده و پس از آن به سرعت از محل متواری شده اند.

این سبزی ها را 
در رژیم غذایی تابستانه خود  بگنجانید 

مغذی  مواد  از  بسیاری  مهم  منابع  سبزیجات 
هستند پس سعی کنید آنها را در برنامه غذایی 
خود بگنجانید. خانواده پیاز: مانند تره فرنگی، 
سیر و ... یک آنتی اکسیدان ضد سرطان است 
ابتال به سرطان ریه و  برابر  به طوری که در 

پروستات محافظت ایجاد می کند. 5 دلیل دیگر 
برای خوردن پیاز وجود دارد: ضد انعقاد است، 
ضد درد است، ضد فشار خون است، خون ساز 
منبع  یونجه:  جوانه  است.  استخوان ساز  است، 
غنی از بتاکاروتن است؛ آنتی اکسیدانی که در 
محافظت  پوست  و  ریه  سرطان های  برابر 
ایجاد می کند و منجر به تقویت سالمت موها، 
لثه ها، ناخن، غدد، استخوان و دندان می شود.

با پرخوری کردن 
این اتفاق بد در مغز شما می افتد!

دستیار تخصصی طب سنتی ایران گفت: زیاد 
این  شدن  ضعیف  متعاقبا  و  معده  کار  شدن 
از عوارض  مغزی  فعالیت های  کندی  و  عضو 
پرخوری است. محمد انصاری پور گفت: خوب 
جویدن غذا باعث می شود که مواد غذایی به 

طور کامل با بزاق دهان آغشته شود، الزم است 
هر لقمه غذا تا نرم شدن کامل )حدود 20 تا 30 
بار( جویده شود. بنابراین هر چه ذرات غذایی 
بزرگتر باشد، مدت زمان بیشتری در معده میماند 
و این عمل موجب فرسودگی و ضعف معده 
می شود. اگر ذرات غذایی خارج شده از معده 
بزرگتر از حد طبیعی باشد، می تواند زمینه ساز 

بیماری هایی مثل آلرژی و روماتیسم شود.

آیا می دانید میوه فیسالیس 
چه خواصی دارد؟

فیسالیس تقویت کننده قوی سیستم دفاعی بدن 
است و خاصیت ضدسرطانی، ضد باکتری و ضد 
ویروسی دارد. دم کرده تهیه شده از برگ آن 
مدر است و برای درمان آسم مورد استفاده قرار 
می گیرد.این میوه برای بیماری های پوستی 

خاصیت ضد التهابی و ضد عفونی کننده دارد. 
فیسالیس بدن انسان را در مقابل خنثی سازی 
رادیکال های آزاد که موجب بروز بیماری هایی 
مانند سرطان، سکته ی قلبی، پروستات، آسم و 
آلرژی می شود، حفاظت می کند. این میوه برای 
بیماری های پوستی خاصیت ضد التهابی و ضد 
غفونی کننده دارد. برگ های آن برای درمان 
هپاتیت، روماتیسم و ناراحتی کبدی مفید است.

*  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

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

تاالر پذیرایـی درویش 
مفتخر است پذیرای کلیه مجالس شما باشد

مـژده

کلیه غذاهای سنتی با برنج ایرانی ممتاز دو کشت ) علیزاده بابل( توسط سر آشپز بین المللی دارای کد استاندارد 89-4- 31/37/1/1 پخت می گردد

تلفن سفارشات:3۲3۲4444      آدرس : محالتی تقاطع استقالل ،اول خیابان سپیده کاشانی

گنجایش تاالر 400 نفر

هدیه ویژه تقدیم به عروس و دامادهای عزیزی که از عید سعید فطر تا عید سعید قربان ظرفیت کامل تاالر را جهت مجالس خود رزرو نمایند

مـژده

31104

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

32435686-09365237014 09157063220 - خسروی

100 درصد 
تضمینی

حمل  اثاثیه منزل

 با خاور مسقف

 و کارگر ماهر
)ضمنا کارگر تنها نیز داریم(

09159639065  
    علـی آبادی 

رنگ آمیزی دکوراسیون داخلی 
اجرای انواع رنگ های روغنی 

پالستیک ، اکرولیک ، مولتی کالر  
09151630741-  رحیمی

درب های اتوماتیک نوین تکنیک 
پخش کلی و جزئی

 کلیه ملزومات کرکره در شرق کشور
کرکره برقی، بازوئی، شیشه ای، ریلی

09153634767
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کاهش دید افقی 24 ساعت آینده در خراسان جنوبی

ایرنا -رئیس گروه پیش بینی و صدور پیش آگاهی های جوی خراسان جنوبی گفت: نبود تغییر گرادیان فشاری حاکم بر نیمه 
شرقی کشور سبب ادامه وزش باد همراه با گرد و خاک با کاهش دید افقی در 24 ساعت آینده در استان می شود.برهانی، افزود: 
بررسی همدیدی و آینده نگری نقشه های هواشناسی حاکی است، به لحاظ دمایی نیز فردا دمای هوا یک تا دو درجه کاهش می یابد.

پیام تسلیت نماینده ولی فقیه
 به مناسبت درگذشت 

حجت االسالم و المسلمین نورالهدی

دادرس مقدم-نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی 
به مناسبت درگذشت عالم وارسته و مجاهد، حجت 
االسالم و المسلمین نورالهدی پیام تسلیتی صادر 
کردند. خانواده معظم حجت االسالم و المسلمین 
حاج شیخ علی نورالهدی، درگذشت جانسوز این عالم 
وارسته سبب تاثر و تاسف شد. اینجانب ارتحال این 
عالم مجاهد را به بیت شریف آن مرحوم، روحانیون 
و حوزه های علمیه و مردم متدین خراسان جنوبی 
تسلیت گفته و برای آن مرحوم رحمت و علو مقام و 
برای بازماندگان اجر و شکیبایی مسئلت دارم.                                                               

طرح »هر طلبه یک وقف« اجرا شود 

خواستار  خیریه  امور  و  اوقاف  مدیر کل  حسینی- 
اجرای طرح »هر طلبه یک وقف« شد و عنوان کرد: 
باید در زمینه های وقف در حوزه سالمت و علم به 
ویژه حوزه های علمیه فرهنگ سازی شود.  حجت 
االسالم هاشمی، اظهار کرد: اکنون وقف در جامعه 
اسالمی در حال احیا است، اما اصحاب رسانه باید 
جایگاه وقف و نقش آن در جامعه را به عنوان صدقه 
جاریه تبیین کنند.وی با بیان اینکه باید در زمینه 
علمی و پژوهشی دانشگاه ها، وقف های جدید انجام 
شود، اظهار کرد: وقف یکی از ارکان جامعه اسالمی 
است، زیرا اگر به آن عمل شود به عنوان یک سرمایه 
عمومی بسیاری از مشکالت جامعه برطرف می شود. 
مدیر کل اوقاف وامور خیریه با تاکید بر اجرای طرح 
» هر طلبه یک وقف«  افزود: اکنون  برای مراسمی 
مانند مانند نیمه شعبان، شهادت و والدت حضرت 
زهرا)سالم ا... علیها( و عید غدیر وقف های کمی 
در خراسان جنوبی وجود دارد و  باید زمینه وقف در 
جامعه توسعه یابد.حجت االسالم هاشمی با اشاره 
به 2هزارو640 موقوفه ثبت شده در سامانه اوقاف 
ادامه داد: این موقوفه ها دارای بیش از 5هزار رقبه 
است، که عمده نیت واقف های این شهرستان در 
بخشهای مختلف از جمله عزاداری سیدالشهدا )ع( و 
امور فقرایی و  اکرام و اطعام می باشد. به گفته وی 
تعداد زیادی از موقوفات در روستاها هستند، که به 

دلیل خشکسالی در حال نابودی هستند.

جابجایی حدود 650 هزار نفر توسط ناوگان 
حمل و نقل عمومی برون شهری استان 

امیرآبادیزاده-رئیس اداره مسافر اداره کل راهداري و 
حمل و نقل جاده اي استان عنوان کرد: طی 3 ماهه 
اول سال جاري بالغ بر 630هزار نفر توسط ناوگان 
حمل و نقل عمومي برون شهري در استان جابجا 
شده اند. گرجي افزود: طي 3 ماهه اول سالجاري 
برون شهري  نقل عمومي  ناوگان حمل و  توسط 
و 179هزار  وارد  استان  به  مسافر  تعداد 163هزار 
تعداد  همچنین  اند.  شده  خارج  استان  از  مسافر 
اند.وی  شده  جابجا  استان  درون  مسافر  294هزار 
افزود : بیشترین سهم جابجایي مسافر مربوط به مرکز 
استان با41 درصد و کمترین سهم جابجایي مسافر 
 مربوط به شهرستان بشرویه با 2درصد بوده است.

بال استفاده بودن 170 میلیارد تومان 
تجهیزات بیمارستانی تامین اجتماعی

صدا و سیما-نبود پزشک متخصص، 170 میلیارد 
تومان تجهیزات بیمارستانی تامین اجتماعی خراسان 
جنوبی را بالاستفاده کرده است.مدیر درمان تامین 
اجتماعی استان گفت: به لحاظ تشکیالتی و اداری 
مجوزهای بکارگیری پزشک متخصص اخذ شده 
ولی به دلیل اینکه وزارت بهداشت با اجرای طرح 
تحول نظام سالمت، بیشتر متخصصان را در مراکز 
با  اجتماعی  تامین  مراکز  کرده،  جذب  دانشگاهی 

مشکل جدی کمبود پزشک مواجه است. 
              

میزبانی طبسی ها از کاروان پیاده بافق

میزبان  آن  مردمان  و  الرضا)ع(  میقات  مهر-شهر 
کاروان پیاده ای از بافق بودند که مسیر هزار و 11۸ 
کیلومتری را برای زیارت امام رئوف می پیمایند.حجت 
االسالم سید علی طباطبایی رئیس کاروان پیاده بافق 

گفت: به حمد الهی در این هوای گرم توانستیم این 
مسیر را تا کنون طی کنیم و خداوند یاری کند ان 
شاءاهلل مسیر هزار و 11۸ کیلومتری بافق-مشهد را 
پشت سرگذاشته و شب والدت حضرت معصومه 
رسید.  خواهیم  مقدس  مشهد  به  کرامت  دهه  و 

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی:

دین نسخه عملی هر انسانی است

غالمی-نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی گفت: 
دارد،  ارزش  دین  برای  فعالیت  کنونی  شرایط  در 
است. انسانی  هر  عملی  نسخه  دینی  باور  چون 

آیت ا... عبادی عنوان کرد: امروز برخی از دختران 
و خواهران ما ناخواسته و از روی بی اطالعی تحت 
تاثیر رسانه های مجازی و بیگانه قرار می گیرند و 

نسبت به عفاف و حجاب کم توجهی می کنند اینها 
چون از روی ناآگاهی نسبت به حیله های دشمن 
است، قابل اصالح است.وی آگاهی دادن به جوانان 
عزیز ما نسبت به برنامه های دشمن و غرض و 
هدف او برای ضربه زدن به فرهنگ مهم است. 
نماینده ولی فقیه عنوان کرد:این وظیفه ما است که 
نسبت به این نقشه دشمن دختران و پسران خود را 
اگاه کنیم.سنگرهای فرهنگی را در مقابل دشمن 
محکم کنید چراکه اگر فرهنگ کشوری به غارت 

رفت دیگر قابل جبران نخواهد بود. 

کمک 180 میلیون تومانی 
 برای ساخت دو پایگاه اورژانس

سالمت  خیران  مجمع  سیما-مدیرعامل  و  صدا 
دوی  و  یک  شماره  اورژانس  پایگاه  گفت:  استان 
شهری در قاین هرکدام با زیربنای 150 متر مربع 
و با هزینه سیصد و شصت میلیون تومان ساخته 
خواهد شد. حسینی با بیان اینکه این دو پایگاه با 
کمک این خیر، مجمع خیران سالمت و دانشگاه 
علوم پزشکی بیرجند ساخته می شود افزود: پایگاه 
شماره یک اورژانس شهری در زمینی به مساحت 
به  زمینی  در  دو  شماره  پایگاه  و  مربع  متر   910

مساحت 500 مترمربع احداث می شود.

اجرای پروژه های بازآفرینی شهری
 در استان

قاسمی- مدیرکل راه و شهرسازی استان از اجرای 
پروژه های بازآفرینی شهری در خراسان جنوبی خبر 
داد و گفت:  در شهر بیرجند در مجموع 60 هزار و 
۸71 هکتار محله هدف بازآفرینی داریم. »جعفری« 
در گفت و گو با آوا تصریح کرد که از این مقدار 225 
هکتار شامل سکونتگاه های غیررسمی، 230 هکتار 
بافت نابسامان میانی، 44 هکتار بافت تاریخی، 40 
هزار و 219 هکتار روستاهای ادغام شده و 2 هزار 
و 153 هکتار هم اراضی ناهمگون می باشد. وی 
اظهار کرد که در استان هم در مجموع یک میلیون 
و 271 هزار و 600 هکتار محله هدف بازآفرینی 

شهری وجود دارد.

قیمت زمین 
در شهرک های صنعتی استان تغییر نکرد

های  شهرک  شرکت  امیرآبادیزاده-مدیرعامل 
در  گذار  سرمایه  جذب  گفت:برای  استان  صنعتی 
این  در  زمین  نرخ  استان  صنعتی  های  شهرک 
شهرک ها را تغییری ندادیم و بر اساس قیمت سال 
94 واگذار می شود در حالی که این نرخ همه ساله 
باید افزایش داشته باشد چرا که قیمت تمام شده 
زمین افزایش می یابد.»جرجانی« افزود : در گذشته 
در مناطق محروم استان 30 درصد از قیمت زمین را 
به صورت نقد و بقیه را اقساطی دریافت می کردیم 
اما در سال جاری مقرر شد تا این رقم به 5 درصد 
کاهش یابد.به گفته وی تعداد اقساط قیمت زمین در 
شهرک صنعتی  بیرجند 36 قسط ، در شهرستان 
هایی مثل قاین ، فردوس ، طبس و خوسف 42 
قسط و در سایر شهرستان ها 4۸ ماهه دریافت می 
شود.مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان 
تاکید کرد : هر یک از سرمایه گذارانی که در مهلت 
قانونی پروژه خود را به بهره برداری برساند در قیمت 
تمام شده زمین تخفیف هایی هم قائل خواهیم شد.

شروع جشنواره کشتی پهلوانی و ورزش 
زورخانه ای دانش آموزان کشور 

ورزش  و  پهلوانی  کشتی  جشنواره  کاری-نهمین 
زورخانه ای دانش آموزان کشور با شرکت بیش از 
100 نفر از نمایندگان 17 استان، دیروز در مجموعه 
ورزشی شرکت مخابرات در بیرجند شروع شد. این 
جشنواره یادبود دانش آموز شهید پهلوان » بهلول 
سعید طوقانی« ویژه دانش آموزان دوره متوسطه اول 

به مدت سه روز در بیرجند پیگیری می شود.

قطع 12 انشعاب غیرمجاز در بیرجند

صدا و سیما-12 فقره انشعاب غیر مجاز در شهر 
بیرجند شناسایی و قطع شد. مدیر امور آب و فاضالب 
بیرجند گفت: این تعداد انشعاب در سه ماه نخست 
امسال با همکاری حراست امور آب و فاضالب و 
گشت زنی و پیگیری مستمر ناظران قرارداد مشترکان 

و مأموران قرائت کنتور  در بیرجند شناسایی شد.

مدیر کل راه و شهرسازی خبر داد:

 در ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت استان بیان شد

فرآوری محصوالت استان متقاضی ندارد
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افتتاح ۸2 کیلومترباند دوم و بزرگراه درخراسان جنوبی طی هفته دولت

نبود خانه صنعت و صدای خفته فعاالن اقتصادی

باید خروج خودروهای فرسوده از خراسان جنوبی ممنوع شود

شهرسازی  و  راه  امیرآبادیزاده-مدیرکل 
 ۸2 افتتاح  به  اشاره  با  جنوبی  خراسان 
استان  این  بزرگراهی  دوم  باند  کیلومتر 
و  داد  خبر  دولت  هفته  طی  پروژه  در شش 
پیشرو  استان های  از  جنوبی  خراسان  گفت: 
و  است  مهر  مسکن  واحدهای  درتکمیل 
مهر  مسکن  پرونده  امسال  نخست  نیمه 
تشریح  با  می شود.جعفری  بسته  استان  این 
اداره کل درحوزه های  این  اقدامات  برنامه ها و 
مختلف عنوان کرد: هفته دولت شاهد افتتاح 
دراستان  وبزرگراه  دوم  باند  کیلومتر   ۸2
خواهیم بود که شامل 17 کیلومتر از باند دوم 
بیرجند- قاین- گناباد، 17 کیلومتر از باند دوم 
دیهوک - راور )شامل پنج کیلومتر قطعه یک، 
پنج کیلومتر قطعه 2 و هفت کیلومتر قطعه3(، 

طبس-خور-نایین،  دوم  باند  از  کیلومتر   1۸
10 کیلومتر از باند دوم سه راهی روم- آفریز، 
و  بیرجند  اسدیه-  دوم  باند  از  کیلومتر   14

است. یزد  طبس-  دوم  باند  از  کیلومتر   6
مدیرکل راه وشهرسازی خراسان جنوبی عنوان 

کرد: همچنین هفته دولت شاهد بهره برداری 
راه های  آسفالت  و  احداث  پروژه   16 از 
به طول کلی ۸7 کیلومتر خواهیم  روستایی 

چاهند  نیگنان-  محورهای  شامل  که  بود 
به طول 9.5  کیلومتر، هج ونج  به طول 3.5 

کیلومتر، تاج کوه به طول 6 کیلومتر، زرگر- 
حصارسنگی-  کیلومتر،   3 طول  به  عیلکی 
افکشت به طول 10 کیلومتر، عبدله- پیرزنک 
به طول 4 کیلومتر، بیدسک- منند به طول 4 
کیلومتر،  به طول 6  رزه  کیلومتر، دستگرد- 
چاه صدوقی به طول 2 کیلومتر، چاه مسافر 
به طول 1۸.5 کیلومتر، قوامیه به طول 7.5 
عشق آباد  راه آهن  آنتنی  روستای  کیلومتر، 
 4 طول  به  مهدی آباد  کیلومتر،   2 طول  به 
کیلومتر، تندیل به طول 3 کیلومتر، مالعباس 
حسینی به طول 2 کیلومتر و امیرآباد سرزه به 

طول 2 کیلومتر است.
بزرگراهی  پروژه  اجرای  به  همچنین  وی 
و  کرد  اشاره  -بیرجند  زاهدان  دوم  باند 
افزود: یکی از این پروژه ها احداث باند دوم 

است  20کیلومتر  طول  به  زاهدان-بیرجند 
و  رسیده  بهره برداری  به  آن  9کیلومتر  که 
تاکنون 36 کیلومتر از پروژه 50 کیلومتری 
نیزانجام  کرمان-دیهوک  محور  بهسازی 
اینکه  به  اشاره  با  است.وی همچنین  شده 
 ، آزادراه  کیلومتر   100 به  جنوبی  خراسان 
راه  کیلومتر   300 و  بزرگراه  کیلومتر   400
اصلی نیاز دارد تا به متوسط کشوری برسد، 
با اذعان برپایین بودن شاخص راه در این 
استان افزود: با توجه به پایین بودن شاخص 
به  ویژه  توجه  راه،  استان در بخش  توسعه 
این حوزه ضروری است.جعفری اضافه کرد: 
امسال نیز بنا داریم 210 کیلومتر از راه های 
از  تاکنون  که  شود  آماده  استان  روستایی 
این میزان 60 کیلومتر تکمیل شده است.

جنوبی  خراسان  استاندار  خبر-معاون  گروه 
از  فرسوده  خودروهای  خروج  باید  گفت: 
خراسان جنوبی ممنوع شود.فرهادی در ستاد 
مدیریت حمل و نقل و سوخت استان اظهار 
خودروهای  کردن  خارج  رده  از  بحث  کرد: 
محیط زیستی  بحث های  لحاظ  به  فرسوده 
افزایش  اینکه  بیان  با  است.وی  مهم  بسیار 
ناوگان های  پیامدهای  از  سوخت  مصرف 
کردن  خارج  افزود:  است  استان  فرسوده 
ناوگان فرسوده سبب افزایش تردد در سطح 
جاده ها می شود و مجموعه این عوامل دست 
به دست هم می دهند تا در بحث خارج کردن 
خرج  به  بیشتری  همت  فرسوده  خودروهای 
به  اشاره  با  استانداری  عمرانی  دهیم.معاون 
اینکه باید ظرفیت جایگزینی نیز مدنظر قرار 

گیرد، تصریح کرد: قانون گذار ظرفیت هایی را 
دیده که ما باید از آنها استفاده بهینه ببریم.

باکیفیت  کامیون های  اینکه  بیان  با  فرهادی 

بهتر باید وارد چرخه حمل و نقل استان شود، 
و  سواری  خودروهای  در  کرد:  خاطرنشان 
مینی بوسی امکاناتی برای تعویض یا نوسازی 
وجود دارد که مسئوالن ذیربط باید پیگیری و 

قانونی که  اقدامات  از  تا  کنند  رسانی  اطالع 
یادآور شد:  استفاده شود.وی  دیده  قانون گذار 
و  تقویت  باید  نیز  نظارتی  مباحث  همچنین 

سامانه اخذ شکایات نیز باید هموار شود.

فرسودگی ناوگان استان
 خراسان جنوبی ۱۳.۷ درصد است

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان 
با بیان اینکه اتوبوس هایی که بیش از 15 سال 
هستند  فرسوده  خودروهای  جزو  دارند  سن 
گفت: فرسودگی ناوگان استان خراسان جنوبی 
13.7 درصد است. شهامت در این جلسه اظهار 
داشت: خوردوهایی که قادر به گرفتن معاینه 
فنی نیستند فرسوده جزو خودروهای فرسوده 
که  هایی  اتوبوس  اینکه  بیان  با  هستند.وی 
جزو  فرسوده  دارند  سن  سال   15 از  بیش 
حال  در  افزود:  هستند  فرسوده  خودروهای 
حاضر ۸3 دستگاه مینی بوس در سطح استان 

فرسوده و نیازمند نوسازی هستند

اتوبوسرانی  ناوگان های  درصد   ۸۰
خراسان جنوبی فرسوده است

رانندگی  و  راهنمایی  پلیس  رئیس  جانشین 
ناوگان های  از  درصد   ۸0 گفت:  استان 
اتوبوس رانی استان خراسان جنوبی فرسوده 
رده  از  باید  و  دارند  سال سن   10 باالی  و 
این  در  عباسی  علیرضا  شوند.رهنگ  خارج 
جلسه بیان کرد: کسی که نتواند معاینه فنی 
شود. اسقاط  او  خودروی  باید  کند  دریافت 
اشاره  فرسوده  خودروهای  شرایط  به  وی 
هستند  فرسوده  خودروهایی  افزود:  و  کرد 
به  قادر  و  باشند  فرسودگی  سن  در  که 
نباشند.جانشین  مکانیزه  فنی  معاینه  گرفتن 
استان  رانندگی  و  راهنمایی  پلیس  رئیس 
بیان کرد: این راستا وسایل نقلیه ای که در 
تصادفات حداقل 60 درصد آسیب ببینند نیز 

باید اسقاط شوند.

حسینی- معاون باغبانی وزارت جهاد کشاورزی 
فرآوری  برای  آیا  که  این  به  پاسخ  در  نیز 
محصوالت استان سرمایه گذاری انجام شده 
است عنوان کرد: تاکنون متقاضی نداشته ایم و 

اگر باشد محدودیتی در این زمینه نداریم. 
اختصاص ۱۱2 میلیارد تومان

 برای کشاورزی خراسان جنوبی
معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی از 
تومان  میلیارد   112 اختصاص  و  بینی  پیش 
اعتبار برای بخش کشاورزی خراسان جنوبی 
در سال 96 خبر داد و  عنوان کرد: از این مقدار 
95 میلیارد تومان اعتبار آبیاری تحت فشار و 7 
میلیارد تومان برای قنوات است.  بعد از ظهر 
دیروز نشست خبری دو تن از معاونان وزارت 
گندم کشور  و مجری طرح  کشاورزی  جهاد 
به همراه ولی پور مطلق رئیس سازمان جهاد 
معاون  اکبری  شد.  برگزار  استان  کشاورزی 
اشاره  با  کشاورزی  جهاد  وزارت  خاک  و  آب 

 500 و  میلیارد   50 گذشته  سال  که  این  به 
میلیون تومان برای تجهیز شبکه ها به آبیاری 
نوین تخصیص داده شد ادامه داد: با اعتبارات 
امسال 10 هزار هکتار از اراضی آبخور منابع 
استان مجهز به آبیاری تحت فشار می شوند. 
وی همچنین با بیان اینکه نگاه وزارت جهاد 
کشاورزی در افزایش بهره وری در صرفه جویی 
از آب است افزود: تا 40 روز دیگر سند ملی آب 
در شورای عالی آب کشور رونمایی می شود. 
و  آب  امور  در  کشاورزی  جهاد  وزیر  معاون 
خاک با اشاره به این که نشاءکاری در زمینه 
کاهش مصرف آب در محصوالت پر آب بر 
اضافه کرد: کشاورزی حفاظتی،  مطرح است 
طرح مجازی آب از دیگر برنامه ها برای کاهش 
با  اکبری  است.   بخش  این  در  آب  مصرف 
انجام  برای  محدودیتی  هیچ  که  این  اعالم 
نداریم  نوین دراستان خراسان جنوبی  آبیاری 
کشاورزان  که  میزانی  هر  کرد:  خاطرنشان 

بخواهند کار انجام دهند منابع در اختیار آنها 
قرار داده می شود. وی همچنین با بیان این که 
چندین برنامه برای حذف گیاهان آب بر داریم 
عنوان کرد: با انتقال این نوع محصوالت به 
خصوص سبزی و صیفی جات، به محیط های 

کنترل شده مانند گلخانه، با کاهش مصرف آب 
تولید ده برابر می شود.

امسال نیازی به واردات گندم
 به کشور نداریم

مجری طرح گندم در کشور نیز با بیان اینکه 
۸ میلیون و650 هزار تن گندم خریداری شده 

از سال گذشته در سیلوها موجود است، گفت: 
کشور  به  گندم  واردات  به  نیازی  هم  امسال 
نداریم. اسفندیاری پور با تاکید بر این که در ایران 
تاکید ما برکشت پاییزه است اضافه کرد: زیرا 
بخش عمده طول رشد این محصوالت از آب 

باران است و ساالنه رقم قابل توجهی یارانه برای 
بذور گندم، جو،کلزا می دهیم . وی با بیان اینکه در 
خراسان جنوبی سال گذشته یک میلیارد و ۸25 
میلیون تومان یارانه گندم جو پرداخت شده است، 
میلیون و 520  داد:در سال  گذشته 11  ادامه 
هزار تن گندم در کشور خریداری شده است.

فرآوری  در  گذاری  سرمایه  برای 
 محصوالت راهبردی محدودیتی نداریم
 معاون باغبانی وزارت جهاد کشاورزی  همچنین 
جابه جایی زمان کشت، عدم حمایت دولت از 
محصوالت پرآب بر و کشت محصوالتی که به 
آب کم نیاز دارند را برای این استان پیشنهاد داد و 
گفت: می توانید با کاشت گیاهانی مانند خارشتر 
که عالوه بر نیاز به آب کم، برای تثبیت خاک و 
جلوگیری از روان آب ها و خاصیت های دارویی 
دارد، به اقتصاد استان کمک کنید.وی با اشاره 
به این که 150 هزار هکتار از اراضی کشاورزی، 
زیر کشت گیاهان دارویی است خاطرنشان کرد: 
قرار است در برنامه ششم توسعه این مقدار به 
2۸4 هزار هکتار افزایش یابد.طهماسبی درباره 
قاچاق زعفران نیز بیان کرد: بارها در این باره 
مکاتبه شده و آخرین کار انجام شده برگزاری 
کالس های آموزشی برای نیروهای انتظامی و 
مرزبانی جهت شناخت پیاز زعفران بوده است.

قاسمی- اولین جلسه کمیته کارشناسی شورای 
گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان 
وظایف  تشریح  با هدف  سال 96  در  جنوبی 
شورا بر اساس دستورالعمل اصالحی نحوه اداره 
بررسی دستور  و  جلسات شورای گفت و گو 
قضائیه،  قوه  نمایندگان  با حضور  آتی  جلسه 
اتاق  مسئوالن  دولتی،  اجرایی  دستگاههای 
اصناف، اتاق بازرگانی و تعاون در محل اتاق 

بازرگانی بیرجند تشکیل شد.
های  شهرک  شرکت  کوچک  صنایع  معاون 
صنعتی بیرجند در این جلسه اظهار کرد: نبود 
خانه صنعت در استان، باعث شده که صدای 
بخش خصوصی خیلی بلند نباشد و به جایی 
نرسد و این خالء توسط اتاق بازرگانی پر شده 

این  اینکه  بیان  با  است. »مرتضی عابدینی« 
های  مشورت  برای  مناسب  محیطی  کمیته 
است،  دولتی  و  خصوصی  بخش  بین  الزم 
افزود: قبل از برگزاری این کمیته باید مشکالت 
شناسایی و دسته بندی شود. وی عنوان کرد 
که انجمن های تخصصی در سازمان صنعت، 
معدن و تجارت شکل گرفته اند که می توانند 
بازوی کمکی خوبی برای اتاق و شورای گفت 

وگو باشند.
هم  استان  تعاون  اتاق  رئیس  زاده«،  »اسعد 
اینکه هماهنگی و تعامل واقعی بین  بیان  با 
دستگاه ها نیست، بیان کرد: هر مجموعه ای 
باید ابتدا مجموعه خود را به توانمندی کامل 

برساند تا بتواند اقدامی موثر انجام دهد.

تولید و سرمایه گذاری  قوانین مخل 
شناسایی شوند

ازسرمایه  حمایت  و  جذب  دفتر  کارشناس 

گذاری استانداری خراسان جنوبی نیز در این 
جلسه تاکید کرد: باید در این کمیته به دنبال 

رفع اساسی مشکالت باشیم. »محمد حسین 
شجاع« درخواست کرد که نماینده ای از بخش 
گردشگری  کشاورزی،  معدن،  صنعت،  های 

و... در شورای گفت و گو حضور داشته باشند 
حضور  در  تولیدی  های  واحد  مشکالت  تا 

نمایندگان مورد بحث و بررسی قرار گیرد. وی 
یکی از مهم ترین وظایف شورای گفت و گوی 
بخش خصوصی و دولت را  شناسایی قوانین 

مخل تولید و سرمایه گذاری عنوان کرد.
رئیس اداره بازرگانی خارجی صنعت، معدن و 
تأکید  جلسه  این  در  جنوبی  خراسان  تجارت 
کرد که باید مشکالت فعاالن اقتصادی در این 
شورا مطرح شود و همچنین شورای گفت و 
گو، محلی برای مطالبه گری بخش خصوصی 
پیگیری  خواستار  فرد«  رئوفی  »زهرا  باشد. 
مصوبات شورا شد و بیان کرد که درخواست 
های بخش خصوصی باید به دولت و مجلس 

برسد و بررسی شوند. 
)Ava.news14@gmail.com(
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بدینوسیله مراتب تشکر و قدردانی خود را از تالش و پیگیری های بدون وقفه برای پیدا شدن خودرو 
مسروقه ام از 

جناب سرگرد محمدرضا بابایی )گشت یگان امداد( ، ستوان سوم ابوالفضل الوانی 

 گروهبان یکم محمدرضا غالمی ، سرباز وظیفه آقای قانع و پرسنل مرفوک  شهرستان
را اعالم می نمایم، از خداوند متعال توفیقات روز افزون شما عزیزان را در عرصه تامین امنیت و ثبات 

جامعه مسئلت دارم. 

نخعی پور 

جناب آقای مهندس علی بهدانی
مدیرکل محترم اداری و مالی استانداری خراسان جنوبی

انتصاب بجا و ارزشمند جناب عالی را که مبین درایت و شایستگی شما می باشد صمیمانه تبریک عرض 
نموده، طول عمر با عزت، سالمتی و سربلندی روز افزون تان را از درگاه قادر هستی بخش آرزومندیم.

دارالشفاء امام جعفر صادق )ع( - هیئت بنی فاطمه )س( توحید

به مناسبت اولین سالگرد درگذشت بزرگ خاندان

 شادروان مسعود عبقری
 جلسه بزرگداشتی پنجشنبه 96/4/22 از ساعت 6 الی 7 
بعدازظهر در محل مسجد جامع خوسف برگزار می گردد 

تشریف فرمایی شما سروران گرامی موجب امتنان است.

خانواده عبقری

عکس:اکبری
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امام حسین علیه السالم فرمودند:
إنَّ ِشیَعَتنا َمن َسلَمت ُقُلوبُُهم ٍمن کلِّ َغشٍّ َو ِغلٍّ َو َدَغٍل 

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

تجلیل از 51 قهرمان عرصه کشاورزی استان

حسینی- صبح دیروز مراسم تجلیل از تولیدکنندگان برتر بخش کشاورزی با 
حضور استاندار خراسان جنوبی، اکبری معاون آب و خاک، طهماسبی معاون 
جهاد  وزارت  در  گندم  طرح  مجری  و  وزیر  مشاور  پور  اسفندیاری  باغبانی، 
کشاورزی و اورنگی رئیس سازمان امور اراضی کشور، جمعی از فرمانداران و 

مدیران استانی و کشاورزان و تولید کنندگان برتر استان برگزار شد. 
ولی پور مطلق رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان با یاد کردن کشاورزان به 
عنوان بی توقع ترین ها در عرصه تولید، عنوان کرد: در استانی کار و زندگی 
می کنیم که از نظر سطح زیر کشت اگر در کشور رتبه خوبی ندارد ولی از نظر 
همت کشاورزان رتبه قابل قبولی دارد. وی با اشاره به این که خراسان جنوبی 
رتبه هشتم در سرانه ارزش افزوده را در بین استان های کشور دارد، تاکید کرد: 
این یعنی با وجود خشکسالی و محدودیت ها و غیر برخوردار بودن ، کشاورزان با 
همتی دارد. ولی پور به رتبه های ملی و بین المللی استان در کشور اشاره کرد و 
افزود: برخی از محصوالت استان،ثروت های این مردم هستند که تالش داریم با 
توجه این سازمان و دولت، این ثروت های بالقوه، به صورت ثروت بالفعل درآیند. 
به گفته وی خراسان جنوبی در گندم به خودکفایی رسیده و امید است برای بار 
دوم نیز به این موفقیت دست پیدا کند. رئیس سازمان جهاد کشاورزی با اشاره 
به این که سطح زیر کشت استان از 3 هزار و 560 هکتار به 13 هزار و 200 
هکتار رسیده است، ادامه داد: بالغ بر 20 برابر حجم خرید گندم استان افزایش 

پیدا کرده است.
در گندم مزیت صادراتی نداریم و اولویت داخل است

اسفندیاری پور مجری طرح گندم کشور نیز در این مراسم با بیان این که 6 میلیون 
هکتار از اراضی کشور زیر کشت گندم رفته است، ادامه داد: دولت برنامه هایی را با 
در نظر گرفتن پارامترهایی از جمله میزان تقاضا، معرف سرانه و رشد جمعیت به 
منظور کاهش سطح زیر کشت با افزایش عملکرد در واحد سطح تبیین کرده است. 
وی با تاکید بر این که در گندم مزیت صادراتی نداریم و اولویت داخل است، اضافه 

کرد: قصد داریم 600 هزار هکتار سطح زیرکشت گندم را کاهش داده و 2میلیون 
و 500 هزار هکتار متوسط تولید از سال 90 تا 92 را به یک میلیون و 900 هزار 
هکتار برسانیم. مشاور وزیر جهاد کشاورزی از خرید 80 هزار دستگاه و تراکتور با 
قریب به 5 هزار میلیارد تومان تسهیالت و 2 هزار دستگاه کمباین که وارد مزارع 
کشور شده است، خبر داد و افزود: 472 هزار تن بذر اصالح شده نیز در دست 
کشاورزان قرار گفته است. اسفندیاری پور با بیان این که سال 92، 3 هزار و 750 
میلیارد تومان پول خرید 4 میلیون و 800 هزار تن گندم از کشاورزان بوده اضافه 
کرد: مابه التفاوت آن از خارج از کشور تامین و به هر کشاورز 3  میلیون و 500 
هزار تومان داده شد. به گفته وی در سال 95، 14 هزار و 700 میلیون تومان در 
داخل کشور تامین و در گردونه مالی و تجهیز کشاورزان قرار گرفت و به هر کشاورز 
11 میلیون و 700 هزار تومان رسید. مجری طرح گندم کشور به خرید 6 میلیون 
تن گندم از کشاورزان در سال 96 اشاره کرد و ادامه داد: 7 هزار و 600 میلیارد 
تومان با کشاورزان تا 15 خرداد تسویه شد. اسفندیاری پور با بیان این که از 15 
خرداد تا 15 تیر نیز 50 درصد از وجوه کشاورزان پرداخت شده است، خاطرنشان 
 کرد: در خراسان جنوبی نیز 8 میلیارد و 900 میلیون تومان پرداخت شده است.
حضور متخصص ترین فرد در تولید عناب دنیا برای تبادل اطالعات و 

آموزش کشاورزان استان
طهماسبی معاون باغبانی وزارت جهاد کشاورزی نیز با بیان این که در خراسان 
جنوبی آب گرانمایه و ارزشمند است خطاب به کشاورزان نمونه عنوان کرد: شما 
خود مروج و پیک هایی هستید که می توانید دانش خود را به سایر کشاورزان 
انتقال دهید. به گفته وی در باغ های این تولیدکنندگان صدای پای دانش و 
نوآوری شنیده می شود. وی همچنین وعده سفر متخصص ترین فرد در تولید 
عناب دنیا در سطح بین المللی برای تعامل بیشتر و تبادل اطالعات و آموزش 

کشاورزان خراسان جنوبی را به حضار جلسه داد.
منابع را برای هر میزان از اجرای سیستم های نوین آبیاری در این استان 

تامین می کنیم
معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی نیز با بیان این که امروزه در جهان 
دیپلماسی نفت جای خود را به دیپلماسی آب داده است، عنوان کرد: آب در این 
کشور در هویت و فرهنگ و غرور ملی جای خاصی دارد. اکبری با تاکید بر این که 
در هیچ دولتی قبل و یا بعد انقالب به اندازه دولت یازدهم در بخش آب سرمایه 
گذاری نشده است، اضافه کرد: یک میلیون و 100 هزار هکتار از اراضی کشور در 
عرصه اجرای شبکه های مدرن آبیاری قرار گرفته است. وی از پیش بینی 3 هزار 
و 300 میلیارد تومان برای مدرن سازی شبکه ها در سال 96 خبر داد و اضافه 
کرد: اولین تخصیص این مبلغ دو هفته پیش با 200 میلیارد تومان بوده است و 
باقی آن صد در صد تخصیص خواهد یافت. به گفته اکبری در سال 96 تا پایان 
خرداد 30 هزار هکتار اراضی کشور به روش های نوین آبیاری مجهز شدند و 
120 هزار هکتار در حال اجراست. معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی از 
پیش بینی و اختصاص 112 میلیارد تومان اعتبار برای خراسان جنوبی در سال 
96 خبر داد و اضافه کرد: از این مقدار 95 میلیارد تومان اعتبار آبیاری تحت 
فشار و 7 میلیارد تومان برای قنوات است. اکبری با اشاره به هزار و 282 هکتار 
آبیاری تحت فشار انجام شده در استان عنوان کرد:  8 هزار و 500 هکتار در حال 
اجراست و این قول را می دهم که منابع را برای هر میزان از اجرای سیستم های 

نوین آبیاری در این استان تامین کنم. 
تاکید استاندار به جایگزینی کشت سنتی با کشت نوین

استاندار نیز در این مراسم خطاب به کشاورزان نمونه بیان کرد: اگر سایر کشاورزان 
نیز روش شما را دنبال کنند، مسلما کشور از واردات خیلی از محصوالت بی نیاز 
خواهد بود. پرویزی با اشاره به تالش های جهاد کشاورزی برای خارج کردن 
کشاورزان از کشت سنتی به سمت کشت نوین ادامه داد: اگر کشاورزان از نعمت 
آب و خاک به خوبی استفاده کنند امکان خودکفایی وجود دارد. وی با تاکید بر 
این که دولت باید زیرساخت های الزم را برای بهره برداری بیشتر فراهم کند 

خاطرنشان کرد: اگر زیرساخت های اصلی نیز حفظ و ساماندهی نشوند، دامداری 
و باغداری از بین خواهد رفت. استاندار با اشاره به این که دولت برداشت آب از 
سدها را محدود به صنعت و کشاورزی مدرن کرده است، اضافه کرد: با مدیریت و 
دانش می توان تولید را دو برابر کرد. پرویزی با بیان اینکه در سال گذشته دولت 
برای بخشودگی سود و جرائم وام های زیر 100 میلیون، 10 هزار میلیارد تومان 
اختصاص داد، افزود:  این میزان حدود یک سوم اعتبارات عمرانی کشور بود که 
امیدواریم امسال نیز این رقم اختصاص یابد. وی با تاکید بر این که تمامی این 
اقدامات برای تثبیت اشتغال و حمایت از کشاورزان و دامداران انجام شده است، 
خاطرنشان کرد: امسال کمک های فنی و اعتباری خوبی به استان شده است که 
بخشی از این اعتبار به صندوق های توسعه بخش کشاورزی و صندوق های خرد 

زنان روستایی اختصاص یافته است.
درخواست نماینده کشاورزان استان : تسهیل اخذ وام از بانک کشاورزی
سهرابی نماینده کشاورزان استان و تولید کننده برتر خرما با بیان این که سطح 
تولید خود را به 10 تن در هکتار رساندیم، عنوان کرد: مصرف آب برای تولید این 
مقدار را از 600 مترمکعب به 40 مترمکعب کاهش دادیم. وی با اشاره به این 
که با 600 مترمکعب می توان 3 برابر این مقدار تولید کرد، ادامه داد: این کار با 
مشاوره کارشناسان جهاد کشاورزی شهرستان طبس امکان پذیر شد. سهرابی به 
اعتبار 180 میلیون تومانی پروژه دولتی انجام شده در طبس اشاره کرد و افزود: 
130 میلیون تومان تسهیالت بالعوض بوده است. وی با تقدیر از خدمات انجام 
شده در دولت فعلی ابراز امیدواری کرد: با تالش و توجه مسئوالن جهاد کشاورزی 
برخی مشکالت پیش روی کشاورزان نیز برطرف خواهد گردید. در مراسم تقدیر 
از تولیدکنندگان برتر بخش کشاورزی امسال از تعداد 51 تولیدکننده برتر قدردانی 
به عمل آمد. همچنین از یک نفر زکات دهنده نمونه در استان نیز تجلیل گردید. 
الزم به ذکر است استان خراسان جنوبی به عنوان تنها استان کشور در بحث 

تجلیل از زکات دهنده در کنار تولید کنندگان برتر خود اقدام می نماید.

عکس: توال

اعطای نمایندگی بیمه های عمر و تامین آتیه
شرکت بیمه پاسارگاد )سهامی  عام( براساس آیین نامه شماره 54 بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران در نظر دارد 
از میان افراد واجد شرایط تعداد محدودی نماینده بیمه عمر در بیرجند و سایر شهرستان های استان پذیرش نماید.

مزایای ویژه اخذ نمایندگی :
برگزاری دوره آموزشی رایگان

عقد قرارداد نمایندگی با شرکت بیمه پاسارگاد
پرداخت کارمزد تا پایان مدت بیمه نامه های 

صادره

درج سابقه فروش به نام نماینده
دریافت وام و بیمه تکمیل درمان

عدم نیاز به دفترکار و سرمایه
فعالیت نیمه وقت و تمام وقت )دانشجویان، 

کارمندان و...(

شرایط اخذ نمایندگی :
حداقل سن 22 سال

مدرک تحصیلی دیپلم و باالتر
عدم سوء پیشینه کیفری و اعتیاد

کلیه متقاضیان می توانند با دردست داشت مدارک شناسایی از تاریخ درج آگهی به مدت یک هفته به آدرس: 
بیرجند- خیابان معلم- خیابان فردوسی- بیمه پاسارگاد مراجعه نمایند.  09156666007/ 6 - 32422885

هر که دارد هوس کربُـبال بسم ا...

ثبت نام کربال به صورت محدود
اعزام زمینی مورخ 1396/5/31
شهادت امام جواد )ع( و سالروز ازدواج

 حضرت علی )ع( و حضرت فاطمه )س( 
در سرزمین مقدس نجف اشرف و کربالی معال 
شرکت خدمات زیارتی بیرجند تنعیم 
آدرس: خیابان جمهوری اسالمی 21 

جنب بانک رسالت
تلفن: 32222265 - 32226749

فروش فوری و استثنایی
دو واحد تجاری44 متری طبقه دوم و سوم با سند ششدانگ تجاری با 
امتیازات کامل و مستقل آب، برق، گاز، تلفن با موقعیت عالی واقع در 
بلوار معلم.حاشیه خیابان فردوسی )ابتدای خیابان فردوسی از سمت 

معلم(به فروش می رسد.
09151613680

آموزشگاه علمی امام علی )ع(  برگزار می کند:
* کالس های تقویتی ابتدایی - دبیرستان * کالس های کنکور * مشاوره تحصیلی

* مشاوره انتخاب رشته کنکور 96 * کالس های فوق برنامه )روباتیک ، خط و نقاشی 
قرآن، کامپیوتر، خیاطی، ورزش، سفالگری، تابلوفرش(

میدان ابوذر- خیابان شهید اسدزاده 3 -  پالک 5    تلفن: 32232943
آموزشگاه علمی امام علی )ع( وابسته به موسسه خیریه دانش آموزی امام علی )ع(


