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با نهایت تاسف و تاثر درگذشت مادری مهربان

مرحومه سکینه ثمین
)والده آقایان نورس مفرد(

را به اطالع می رساند: مراسم تشییع و تدفین آن عزیز از دست رفته 
امروز دوشنبه 96/8/15 ساعت 3 بعدازظهر از محل غسالخانه 

برگزار می گردد، تشریف فرمایی شما سروران گرامی باعث شادی روح 
آن مرحومه و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود.

خانواده های نورس مفرد 

خانواده محترم ناصح
با نهایت تاسف و تاثر درگذشت پدر عزیزتان بزرگ خاندان

 شادروان حاج ابوالحسن ناصح 
را حضور شما تسلیت عرض نموده، برای آن عزیز سفر کرده غفران الهی و برای بازماندگان 

صبر و اجر آرزومندیم.
پرسنل شرکت تولیدی شن و ماسه شمال شرق

جناب آقای علی ناصح 
 رئیس محترم هیئت مدیره انجمن صنفی کارفرمایی شن شویی های خراسان جنوبی

ضایعه درگذشت ابوی محترم 

شادروان حاج ابوالحسن ناصح 
را حضور جناب عالی و خاندان محترم تسلیت عرض نموده، برای آن عزیز سفر کرده 

غفران الهی و برای بازماندگان صبر جمیل آرزومندیم.
هیئت  مدیره

 دبیرو اعضای انجمن صنفی کارفرمایی شن شویی های خراسان جنوبی

خانواده محترم ناصح
با نهایت تأسف و تأثر درگذشت

 شادروان ابوالحسن ناصح )بزرگ خاندان ناصح(
را  حضور شما تسلیت عرض نموده، برای آن عزیز از دست رفته علو درجات و برای 
بازماندگان صبر و بردباری از خداوند منان آرزومندیم. ما را در غم خود شریک بدانید.

خانواده های: خیریه ، صدیق نژاد

جناب آقای مهندس سید محمود هاشمی 
مدیر عامل محترم شرکت گاز خراسان جنوبی 

 جناب آقای مهندس احمد رضایی 
 رئیس محترم اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان بیرجند

انتصاب شایسته شما بزرگواران را تبریک عرض نموده، توفیق روز افزون شما را از خداوند متعال 
آرزومندم.

 مرتضی مقری-  دبیر انجمن شرکتهای ساختمانی، راهسازی و تاسیساتی خراسان جنوبی

آگهی مزایده اموال غیر منقول - نوبت اول
آقای  دادگستری خوسف  مدنی  احکام  اجرای  پرونده کالسه 960084  در  اینکه  به  نظر 
سید سعید حسینی فرزند سید محمد محکوم است به پرداخت مبلغ 1/500/000/000 
ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 50/860/000 ریال بابت هزینه دادرسی در حق 
محکوم له مسعود کریم پور فرد فرزند علیرضا و پرداخت مبلغ 75/000/000 ریال بابت حق 

االجرای دولتی در حق صندوق دولت، محکوم علیه در این راستا دو رشته قنات، 1- مقدار 32 سهم مشاع 
از 1560 سهم مزرعه و قنات کاریزک پالک 107 اصلی بخش 4 بیرجند 2- 94 سهم مشاع از 1560 سهم 
مزرعه گیمنج پالک 107 اصلی بخش 4 بیرجند هر دو متعلق به محکوم علیه را معرفی که پس از توقیف، 
کارشناسی شده است. حسب نظر کارشناس دادگستری امالک مذکور که هر دو قنات در نزدیکی روستای 
ماژان بوده و قنات تقریبا در شرق ماژان قرار داشته و قنات کاریزک در سمت چپ جاده ماژان به مختاران 
و قنات گیمنج در سمت راست آن است قنات گیمنج چند ماهی است خشکیده و فاقد آب است و قنات 
کاریزک مقداری از اراضی آن زیر کشت بود. مدار آبیاری 13 شبانه روز و هر 12 دقیقه یک فنجان آب که 
کوچک ترین واحد تقسیمات آن است هر 5 فنجان، یک ساعت آب است که با زمین متعلق به آن خرید و 
فروش می شود هر فنجان آب با زمین مربوط به آن در قنات کاریزک 700/000 تومان و در نتیجه قیمت 32 
سهم 151560 سهم مذکور مبلغ 22/400/000 تومان برآورد شده است وقنات گیمنج به دلیل خشکیدن 
آب آن هر فنجان به مبلغ 120/000 تومان ارزیابی گردیده و در نتیجه 94 سهم از این قنات که 94 فنجان 
است 11/280/000 تومان ارزیابی گردیده است و در مجموع دو رقم فوق بابت 32 سهم قنات کاریزک و 94 
سهم قنات گیمنج مبلغ 33/680/000 تومان است و سپس تقاضای فروش آن را از طریق مزایده عمومی 
نموده است که این اجرا پس از طی مراحل قانونی و عدم پرداخت محکوم به توسط محکوم علیه قصد دارد 
در تاریخ 96/9/12 از ساعت 9 الی 9/30 صبح در محل اجرای احکام مدنی دادگستری خوسف از طریق 
مزایده عمومی اموال توقیفی را به قیمت پایه کارشناسی فوق الذکر به فروش برساند. طالبین و خریداران می 
توانند همه روزه تا یک هفته قبل از زمان مزایده از اموال مورد مزایده با هماهنگی این اجرا بازدید و در زمان 
مزایده حضورا شرکت نمایند. مال مورد مزایده به کسی فروخته خواهد شد که باالترین مبلغ را پیشنهاد نماید 
و خریدار بایستی مبلغ 10 درصد پیشنهادی خود را نقدا پرداخت و مابقی را ظرف مدت یک ماه به حساب 
سپرده دادگستری خوسف واریز نماید و پس از تایید مزایده توسط دادگاه محترم صادر کننده حکم تقاضای 
انتقال مالکیت اموال نماید و در صورت عدم تایید مزایده توسط دادگاه محترم مبلغ 10 درصد واریزی به 
خریدار مسترد خواهد شد و در صورتی که خریدار مابقی وجه مزایده را در زمان مقرر به حساب سپرده واریز 
ننماید و یا اعالم انصراف نماید مبلغ 10 درصد پیشنهادی خریدار به نفع دولت ضبط خواهد شد و خریدار 
حق هیچگونه اعتراضی را نخواهد داشت. مراسم مزایده با رعایت مواد 113 به بعد قانون اجرای احکام مدنی 

اجرا خواهد شد. هزینه های نقل و انتقال بر عهده خریدار خواهد بود.

مهدی اسماعیلی- مدیر دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان خوسف

 به مناسبت سومین روز درگذشت دختری مهربان و دلسوز مرحومه مغفوره

شادروان کربالئیه فاطمه زهرا حکمتی فر
 جلسه ترحیمی امروز دوشنبه 96/8/15 از ساعت 3 الی 4 بعدازظهر 
در محل مسجد باقر العلوم )ع( واقع در خیابان پاسداران، جنب مرکز 
اورژانس 115 برگزار می گردد، حضور شما سروران گرامی در این جلسه 
موجب شادی روح آن مرحومه و تسلی قلوب داغدار و تشکر و امتنان 

بازماندگان خواهد بود.
خانواده های: حکمتی فر، مرادی و سایر بستگان

به مناسبت سومین روز درگذشت بزرگ خاندان
 پدری دلسوز و همسری فداکار 

شادروان حاج ابوالحسن ناصح 
جلسه ترحیمی امروز دوشنبه 96/8/15 از ساعت 14/30 الی 15/30 

در محل هیئت حسینی )واقع در خیابان انقالب( 
برگزار می گردد، حضور شما سروران گرامی در این جلسه و ذکر فاتحه 

موجب شادی روح آن مرحوم و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود.
خانواده های ناصح و سایر بستگان

خیرگرامی خانه بهداشت علی آباد و پایگاه اورژانس 115 جاده ای
 ماهیرود شهرستان سربیشه

جناب آقای فالحی
و خانواده بزرگ صنایع کاشی فرزاد و سرامیک یلدا

و بار دیگر ثابت شد محروم ترین استان ها، بزرگ مردانی 
دارند که به همت واالی شما می درخشد... و چه غرورآفرین 
است که خراسان جنوبی مهد مدیران الیقی چون شماست.

کسب عنوان
صادر کننده نمونه ملی در سال 96

به پاس مدیریت بسیار عالی و شایسته جناب عالی و تالش شبانه روزی و بی شائبه خانواده 
بزرگ صنایع کاشی فرزاد و سرامیک یلدا می باشد. این افتخار بزرگ را خدمت آن مجموعه 
تبریک و تهنیت عرض می نماییم، امیدواریم با موفقیت های روز افزون خود موجبات ارتقای 

کارآفرینی در سال اقتصاد مقاومتی در کشور باشید.

رئیس شبکه بهداشت و درمان و بیمارستان علی ابن ابیطالب )ع(
 شهرستان سربیشه

به مناسبت سومین روز درگذشت مرحوم 

محمد حسین علی آبادی )شریفی(
) بازنشسته دانشگاه بیرجند( 

جلسه ترحیمی امروز دوشنبه 96/8/15 از ساعت 3 الی 4 بعدازظهر 
در محل هیئت ابوالفضلی )مصلی( برگزار می گردد

 تشریف فرمایی شما سروران گرامی در این جلسه موجب شادی روح
 آن مرحوم و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود.

خانواده های علی آبادی و سایر بستگان

هوالباقی

15 آبان سالروز تاسیس شرکت سهامی بیمه ایران
 بنیان گذار صنعت بیمه کشور  با 82 سال خدمت صادقانه گرامی باد
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نتایج چند برابر ظرفیت چهارمین آزمون استخدامی اعالم شد 

فارس- نتایج مربوط به معرفی شدگان چند برابر ظرفیت چهارمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی کشور سال 1396 از بین داوطلبان واجد 
شرایط برای انجام مصاحبه استخدامی در قالب کارنامه برروی سایت سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.org قرار گرفت. داوطلبان 

باید با توجه به نتیجه مندرج در کارنامه خود و توضیحات  اطالعیه برای انجام مصاحبه اقدام کنند.

سرمقاله

همت کنیم تا 
شهر پاکیزه بماند ! 
* هرم پور

در کنار فاجعه ی مهم و عمیق خشکسالی و در میان 
آثار انسانی فلج کننده اش در استان خراسان جنوبی، 
فجایع  ی  نطفه  گیری  شکل  به  ها  آدم  ما  گاهی 
دیگری هم کمک می کنیم؛ نطفه ای که سالها بعد به 
تولد نوزادانی شوم می انجامد که آلودگی هوا، تخریب 
منابع طبیعی، آلودگی منابع آب، از بین رفتن قدرت 
 باروری خاک و البته تخریب و آلودگی محیط زیست
را رقم می زنند. من معتقدم جهان در سرازیری دوم از 
نیمه های یک شمارش معکوس برای مرگ طبیعت 
قرار دارد. آب، خاک، و هوای شهر ما هم این روزها به 
شدت نیازمند یک ُمنجیست؛ منجی که منادی هوای 
پاک، آب زالل و خاک عاری از آلودگی باشد. ماهها 
قبل، گاهی در سطح شهر، پارک ها، معابر، کوچه و 
خیابان و  ییالق های اطراف و کوه و بیابانهای حومه 
بودم  شهروندان  از  گروهی  حضور  شاهد  شهر،  ی 
به جمع  اقدام   با در دست گرفتن کیسه هایی،  که 
 آوری زباله  و انتقال آن به خارج از محیط می کردند،
جمعی همدل، پرکار، صمیمی و منسجم  و از اقشار 
مختلف کارمند، فرهنگی، روحانی، مهندس، مغازه دار، 
دانشجو، دانش آموزان و زن و مرد که بر اساس یک قرار 
قبلی و بر مبنای یک شعار و فسلفه ی واحد برای نجات 
زمین، جمعه ها جمع می شدند و با انتخاب یک محل، 
و صرف چند ساعت وقت، به پاکسازی آن محیط می 
پرداختند. بر خالف جمعی از شهروندان که مثل خیلی 
از اوقات، بی تفاوت از کنار چنین مسائلی می گذرند، 
من با دیدن این جمع صمیمی، همزمان یک احساس 
خجالت غریب، به همراه احساس وظیفه و تکلیف، 
بعد هم مقداری غرور درانباِن وجودم  تأمل و  اندکی 
جمع می شد و وقتی سرریز می کرد، به خسته نباشیدی 
 اکتفا و به اینکه چنین همشهریان دلسوزی دارم افتخار 
می کردم. ماهها پس از آن،  فکرنمی کردم این جمع 
همچنان منسجم و پای کار، ادامه بدهند. چند روز پیش 
به مناسبتی مجدداً احوالشان را پرسیدم، و شنیدم که گروه 
»پاکسازان طبیعت بیرجند« عالوه بر ادامه فعالیت هایشان 
در پاکسازی محیط زیست، به فعالیت و جذب عالقه 
مندان و فرهنگ سازی در شبکه های اجتماعی هم 
روی آورده اند. باز همان حس مشترک خجالت، احساس 
وظیفه و تکلیف، تأمل و غرور و افتخار دوباره برایم تداعی 
شد. گفتم حس مشترک چون معتقدم جمع مخاطب 
این سرمقاله احتماالً چنین احساسی را تجربه کرده اند.
 من به عنوان یک شهروند،  از اینکه بی مسؤولیتی های
محیط  پاکیزگی  به  توجهم  عدم  و  گاهم  به  گاه 
زیست باعث ایجاد یک زحمت مضاعف و احساس 
آنها  و  شود  می  همشهریانم  از  جمعی  در  وظیفه 
از صفحه 1(  را علیرغم مشغله های . . .  )ادامه سرمقاله 

)ادامه سرمقاله(گوناگون، وادار به اقدام برای پاکیزگی محیط 

زیست می کند، واقعاً احساس شرم می کنم. از سوی 
دیگر، احساس می کنم من هم به عنوان یک شهروند 
بیرجندی، و یک هموطن ایرانی، در قبال حفظ محیط 
زیست و نریختن زباله در هرکجا وظیفه و تکلیفی دارم. 
در کنار همه ی اینها به این می اندیشم که تداوم آلودگی 
های محیط زیست در شهری مثل شهر بیرجند، چه 
بالیی بر سرمردمش و زیبایی های طبیعی اش و منابع 
آبی و خاکی اش در آینده ی نه چندان دور خواهد آورد 
و البته از نفس کشیدن درکنار شهروندان مهربان، وظیفه 
شناس، و تکلیف محوری مثل گروه پاکسازان طبیعت 
بیرجند احساس غرور و افتخار می کنم. نمی توانم پیش 
بینی کنم در جدال عالقه ی بعضی از شهروندان به آشکار 
کردن نمادهای بی فرهنگی شان مثل ریختن زباله حتی 
از داخل خودروهای گران قیمت با توّهم »کالس« و ُپِز 
»پول مستی« و عشق و عالقه ی بعضی از شهروندان 
به حفظ تعادل طبیعت و زیبایی و پاکی محیط زیست 
بیرجند، چه کسی پیروز خواهد شد. اما این را می دانم 
که هر کاری با عشق و عالقه، با تفکر و منطق، بی 
هیاهو و با نیت خیر و خالص انجام شود، و حمایت و 
پشتوانه ی مردمی و البته برخی نهادهای مسؤول را هم 
با خود داشته باشد،  به سرانجام خواهد رسید. این را هم 
می دانم که یکی از شاخصه های مهم توسعه یافتگی و 
بسترهای اولیه پیشرفت، توجه  به نمادهای فرهنگیست، 
یکی از مهم ترین این نمادها، شاخص توجه و اهتمام 
مردم و شهروندان یک شهر به رعایت قانون طبیعت و 
حفظ محیط زیست و پاکیزگی آن است. بدون ادعا و بی 
اغراق، چقدر در این مسیر حرف برای گفتن داریم؟ یکی 
از فعالین همین گروه می گفت؛ مردم تقریباً هر هفته زباله 
های بیشتری در تفریحگاههای اطراف شهر می ریزند و 
ما هم کیسه های بیشتری از زباله را پر و جمع آوری و به 
محیط خارج منتقل می کنیم. وقت آن رسیده که کمی 
بیشتر در اعمال و رفتارمان دقت کنیم. به نظر می رسد 
ماجرا آنقدر غم انگیز شده که برای التیام درد طبیعت و 
بازگرداندن حق شهر که پاکی و زیبایی آن است، »مردم« 
خودشان و به صورت خودجوش دست به کار شده اند.

مدیران، مسؤوالن و ادارات و نهادها را کناری بگذارید 
که اگر همان وظایف خودشان را به خوبی انجام دهند، 
روزی هزار بار دعایشان می کنیم، در عوض همه ی ما 
»مردم« و همه ی ما »شهروندان بیرجندی« باید تالش، 
همراهی و همت کنیم تا این دستهای مددکار طبیعت، 
تنها نمانند، باید همه همت کنیم تا شهر پاکیزه بماند.  
   )لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با یادداشت های 
روزنامه را به شماره 09304943831 ارسال فرمایید( 

معتبرترین  از  نور یکی  اعتباری  بانکداران ۲4 - موسسه   
موسسات اعتباری است که در فهرست بانکها و موسسات 
اعتباری دارای مجوز فعالیت از بانک مرکزی درج شده و در 
سایت بانک مرکزی به نشانی www.cbi.ir قابل مشاهده 
و دسترس است.در حال حاضر موسسه اعتباری نور به لحاظ 
حجم منابع، در رتبه دوازدهم شبکه بانکی کشور قرار دارد 
و 336 شعبه این موسسه در سراسر کشور تحت نظارت 
بانک مرکزی فعالیت می کنند. عالوه بر این بانک مرکزی 
با توجه به توانمندی این موسسه و بواسطه سرعت بخشی 

به تکمیل انتقال موسسات ادغامی در موسسه اعتباری نور، 
مجوز عضویت این موسسه در شبکه شتاب را صادر کرد و 
این موسسه با پیوستن به شبکه شتاب و سامانه های ساتنا 
و پایا و همچنین اتصال به درگاه های خدمات الکترونیکی 
متصل به شبکه شتاب از جمله همراه بانک، تلفن بانک و 
اینترنت بانک امکان استفاده از بانکداری الکترونیکی را برای 
مشتریان خود فراهم کرده است.موسسه نور با نصب خودپرداز 
و امکان cashless شرایطی را به وجود آورده تا بسیاری 
گیرد.موسسه  صورت  درگاه ها  این  طریق  از  تراکنش ها  از 

اعتباری نور به زودی با اضافه کردن پایانه های فروشگاهی 
pos، به چرخه خدمات بانکداری الکترونیکی و همچنین 
برای صدور  راه اندازی سامانه سپام  برای  نهایی  اخذ مجوز 
به  پیوستن  و  داخلی  اسناد  اعتبار  و  ریالی  ضمانتنامه های 
سامانه چکاوک، خدمات  خود را گسترش میدهد؛ بنابراین 
نور در  اعتباری  فعالیتهای موسسه  بدیهی است که تمام 
چارچوب قوانین و مقررات بانک مرکزی قرار دارد و بانک 
مرکزی بر تمام فعالیتهای بانکی و همچنین روند انتقال 
دارایی ها و بدهی های موسسات گروه ادغام نظارت کامل دارد.

موسسه نور نشان رضایتمندی مشتری گرفت

علی  کاسپین،  اعتباری  موسسه  عمومی  روابط  گزارش  به 
نعیمی اظهار داشت: به دنبال برگزاری آخرین جلسه شورای پول 
و اعتبار و با مساعدت و همکاری بانک مرکزی و قوه قضاییه 
با هدف رسیدگی و تعیین وضعیت سپرده گذاران تعاونی های 
منحله )بویژه فرشتگان(، موسسه اعتباری کاسپین در اولین 
ساعات شروع به کار شعب در روز پنجشنبه 11 آبان ماه اقدام 
به تعیین تکلیف و پرداخت مطالبات سپرده گذاران تا سقف ۲ 
میلیارد ریال کرد.وی افزود: پس از برگزاری جلسات متعدد مابین 
کمیته منتخب سران قوا و مراجع ذی صالح و پس از رفع 
انسداد بخشی از حساب های توقیف شده توسط قوه قضاییه 

و بدنبال آن، اختصاص خط اعتباری از سوی بانک مرکزی، 
از سوی  فرشتگان  منحله  تعاونی  به  مربوط  پرداخت وجوه 
کاسپین آغاز شد و پیش بینی می شود ظرف مدت یک هفته 
کلیه سپرده گذارانی که مطالبات آنها تا سقف ۲ میلیارد ریال 
است با مراجعه به شعب منتخب مطالبات خود را دریافت کنید.
پیش از این با اختصاص خط اعتباری از سوی بانک مرکزی از 
اواخر اردیبهشت ماه سال جاری تعیین تکلیف سپرده گذاران 
تعاونی منحله فرشتگان با حدود 500 هزار سپرده گذار، شروع شد 
و تا سقف ۲ میلیارد ریال پیش رفت ولی در مرداد ماه و در میانه 
راه با دستور برخی از محاکم قضایی تعدادی از حساب های 

کاسپین به درخواست شاکیان، مسدود و روند پرداخت متوقف 
شد.نعیمی با تاکید بر بیانات مقامات بانک مرکزی گفت: تعیین 
تکلیف مبالغ باالتر از ۲ میلیارد ریال نیز در دست اقدام بوده و 
منوط به نتایج حاصل از شناسایی و ارزیابی اموال و دارایی ها 
است و از آنجا که در کنار فرشتگان، هفت تعاونی منحله دیگر 
در انتظار تعیین تکلیف هستند، بانک مرکزی برای تامین 
نقدینگی مورد نیاز برای پرداخت سپرده های سپرده گذاران سایر 
تعاونی های ساماندهی شده توسط این موسسه نیز تصمیمات 
الزم را اتخاذ کرده است و بزودی از طریق سایت رسمی موسسه 

به اطالع سپرده گذاران محترم خواهد رسید.

خبرخوش مدیرعامل کاسپین به سپرده گذاران 200 میلیونی

هفته آینده  پایان مهلت ثبت نام
 »وام ضروری« بازنشستگان  

بازنشستگان  ضروری  »وام  نام  ثبت  سامانه  کار  به  آغاز  با  تسنیم- 
و موظفین 96« از ۲۲ مهرماه امسال، در سایت صندوق بازنشستگی 
از  نفر  و 378  هزار  گذشته 583  روز  تا   ،cspf.ir نشانی  به  کشوری 
بازنشستگان و موظفین صندوق تقاضای خود را در این سامانه ثبت 
کردند. ثبت نام وام ضروری 4 میلیون تومانی بازنشستگان کشوری، از روز 
شنبه ۲۲ مهرماه به مدت یک ماه در سایت صندوق بازنشستگی کشوری 
به نشانی cspf.ir انجام می شود که هفته آینده، مهلت آن به پایان می 
رسد و به هیچ عنوان قابل تمدید نیست.با توجه به تعداد تقاضاهای ثبت 
شده در سامانه ثبت نام وام، نسبت به تعداد تسهیالت ارائه شده، پرداخت 

وام در قالب »قرعه کشی« انجام می شود.

مقرری بگیران بیمه بیکاری در
 اولویت مجوز کسب و کار

تمام  گفت:  کار،  وزارت  بیکاری  بیمه  و  مشاغل  از  حمایت  مدیرکل 
وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی موظفند »مقرری بگیران بیمه بیکاری« 
را جهت اخذ مجوز کسب و کار و موافقت اصولی، در اولویت قرار دهند.
از کارگران بیکار شده قبال  یاوری اعالم کرد: چتر حمایت اجتماعی 
شاغل، گسترده تر شده است.وی افزود: حدود ۲۲0 هزار نفر از کارگران 
که بدون میل و اراده از کار بیکار شده اند، زیر چتر حمایت مقرری بیمه 
اینکه به رغم افزایش تعداد و هزینه های  بیکاری قرار دارند؛ ضمن 
مقرری بگیران بیمه بیکاری، با اتخاذ تدابیر راهبردی از جمله هدایت 
منابع  اشتغال مجدد، صرفه جویی در  به  بیکاری  بیمه  مقرری بگیران 

بیمه بیکاری حاصل شده است. 

نتیجه مرحله تکمیل ظرفیت دکترای
۹۶ امروز منتشر می شود

 مشاور عالی رئیس سازمان سنجش آموزش کشور گفت: کارنامه انتخاب 
رشته داوطلبانی که اقدام به انتخاب رشته در مرحله تکمیل ظرفیت آزمون 
دکتری تخصصی نیمه متمرکز سال 96 کرده اند به همراه اطالعیه سازمان 
سنجش دوشنبه 15 آبان 96 بر روی سایت سازمان سنجش قرار می گیرد.
داوطلبانی که در کدرشته محل های انتخابی دارای حد نصاب نمره علمی الزم 
هستند ضرورت دارد بر اساس برنامه زمانی دانشگاه مربوط با همراه داشتن 
مدارک الزم در مراحل ارزیابی تخصصی شرکت کنند.فقط داوطلبانی می توانند 
به دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی برای ارزیابی تخصصی نظیر آزمون 
کتبی، مصاحبه مراجعه کنند که کدرشته محل مربوط را در فرم انتخاب رشته 

خود درج کرده و حد نصاب علمی را مطابق کارنامه کسب کرده باشند.

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی فوق العاده )نوبت سوم(
شرکت تعاونی روستایی دامداران کرک آوران

تاریخ انتشار: 96/8/15
جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت تعاونی روستایی دامداران کرک آوران سربیشه با شناسه ملی 
10360026838 و شماره ثبت 946 ساعت 8 صبح روز یکشنبه تاریخ 96/8/28 در محل مسجد امام حسن 
مجتبی )ع( سربیشه برگزار می شود. از کلیه اعضا دعوت می شود برای اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل 
در این مجمع حضور بهم رسانند. ضمنا چنانچه عضوی بنا به دالیلی نتواند شخصا حضور یابد، می تواند همزمان 
با نماینده تام االختیار خویش به دفتر شرکت مراجعه و برگ وکالت نامه را تنظیم و برگه ورود به جلسه مجمع 

را دریافت نمایند. حداکثر آرای وکالتی هر عضو سه رای و هر فرد غیر عضو یک رای می باشد.
دستور جلسه: 1- اصالح ماده 6  اساسنامه )مرکز اصلی عملیات تعاونی(

هیئت مدیره تعاونی

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده )نوبت دوم(
شرکت تعاونی عمرانی کارگشا سازه بیرجند

تاریخ انتشار: 1396/08/15
جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده )نوبت دوم( شرکت تعاونی عمرانی کارگشای سازه بیرجند روز 
جمعه تاریخ 1396/09/3 راس ساعت 9 صبح در محل حسینیه مسجد امام حسن )ع( برگزار می شود. از کلیه 
اعضا دعوت می شود برای اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این مجمع حضور به هم رسانند. ضمنا 
چنانچه عضوی بنا به دالیلی نتواند شخصا حضور یابد، می تواند همزمان با نماینده تام االختیار خویش به دفتر 
شرکت مراجعه و برگ وکالت نامه را تنظیم و برگه ورود به جلسه مجمع را دریافت نماید. حداکثر آرای وکالتی 

هر عضو سه رای و هر فرد غیر عضو یک رای می باشد.
 دستور جلسه: 1- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس 2- طرح و تصویب صورت های مالی سال 94 و 95
 3- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی 4- تصویب بودجه پیشنهادی سال 96

 5- اخراج تعدادی از اعضای شرکت تعاونی که نسبت به تعهدات مالی خود تاکنون اقدام نکرده اند 6- تصمیم 
گیری در خصوص حسابرسی از شرکت تعاونی 7- تعیین تکلیف حق و حقوق هیئت مدیره و بازرس

هیئت مدیره شرکت

آگهی دعوت مجمع عمومی فـوق العاده 
شرکت صندوق حمایت از توسعه

بخش کشاورزی شهرستان درمیان 
)سهامی خاص(

ثبت شده به شماره 4819 
و شناسه ملی 10360063259

 بدینوسیله به اطالع کلیه سهامداران شرکت 
فوق می رساند: در جلسه  مجمع عمومی  فوق 
العاده که ساعت 9  مورخ  29/ 1396/8 واقع در  
خراسان جنوبي - شهرستان درمیان - بخش 
مرکزي- شهر اسدیه - سایت اداري- خیابان 
هنرستان تالش- بلوار وحدت -پالک 0- طبقه 
تشکیل   9744145651 کدپستی   همکف 

می گردد ، حضور بهم رسانند.
  دستور جلسه : 

سرمایه  افزایش  خصوص  در  گیری  تصمیم 
شرکت

هیئت مدیره شرکت

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت دوم

نظر به اینکه در پرونده کالسه 961237 اجرایی آقای حسین فضلی محکوم به پرداخت مبلغ 70/905/000 ریال در حق 
آقای علیرضا قربانی و مبلغ 3/500/000 ریال حق االجرا در حق دولت گردیده است و در قبال بدهی محکوم علیه یک دستگاه سواری 
S 1442278151511 پراید تیپ سی وی 5 هاچ بک رنگ سفید روغنی شیری مدل 1379 به شماره موتور 00104216 و شماره شاسی 

 و شماره انتظامی 569 ج 21 ایران 52 با 4 سال تخفیف بیمه توقیف و به مبلغ 75/000/000 ریال کارشناسی گردیده و قرار است از  
طریق مزایده روز چهارشنبه مورخ 1396/09/01 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 
www.dadkj.ir به عمل آورند. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود. ضمنا آگهی مزایده از وب سایت دادگستری به آدرس 

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

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت اول
نظر به اینکه در پرونده اجرایی شماره 960578 
محکوم  خاور  هامون  پارس  علیه شرکت  محکوم 

است به پرداخت مبلغ 60/926/762 ریال در حق محکوم له آقای 
حسن رضا سلطان دوست فرزند کماچ و پرداخت مبلغ 750/000 
ریال بابت حق االجرا در حق صندوق دولت و با توجه به توقیف 
یک دستگاه کانکس به طول 7/75 متر و عرض 3 متر و دارای 
درب و 4 عدد پنجره داخل آن ورق PVC و جداره ورق گالوانیزه 
رنگی - قوطی و آهن 14 و سیم کشی کامل و کف پارکت و روکش 
دار که به مبلغ 46/500/000 ریال کارشناسی شده است که از 
طریق مزایده در روز سه شنبه تاریخ 1396/08/30 از ساعت 9 الی 
10 در دفتر اجرای احکام حقوقی به فروش برسد که قیمت پایه از 
بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد 
نمایند فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس 
از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه 
نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این 
صورت 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد 
شد. متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد 
مزایده به این اجرا مراجعه  تا ترتیب بازدید آنان داده شود. هزینه 

نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود. 
رجبی - مدیر دفتر اجرای احکام حقوقی دادگستری بیرجند

آگهي فراخوان  مناقصه عمومي همراه با ارزیابي کیفي 
)مناقصه عمومي و  یك مرحله اي شماره 13۹۶.3582( - نوبت اول

نام و نشاني دستگاه مناقصه گذار : 
شرکت گاز استان خراسان جنوبي )سهامي خاص( - بیرجند - بلوار پیامبر اعظم )ص( - سایت اداري- ابتداي خیابان شهداي نیروي انتظامي- شرکت گاز استان 

خراسان جنوبي- طبقه اول - اتاق 121- دفتر امور قراردادها - کدپستی : 9719866838- تلفن :  32392000-056 نمابر قراردادها :  056-32400523
موضوع مناقصه: انجام خدمات امداد ، بهره برداري ، گازباني ، تعمیرات و توسعه شبکه و انشعابات و نصب و تعویض کنتور و نصب رگوالتور در سطح ناحیه قاینات
 شرح مختصر کار و محل اجراي پروژه : انجام خدمات امداد ، بهره برداري ، مشترکین ، گازباني ، قرائت کنتور ، توزیع صورتحساب مشترکین ، وصول مطالبات ،

 بازرسي و نظارت بر توزیع گاز ، تعمیرات شبکه و انشعابات و اجراي 16500 متر توسعه شبکه و1400 انشعاب متفرقه و نصب 8000 کنتور و 5500 رگوالتور و 
تعویض 2500 کنتور در سطح ناحیه قاینات شامل : )شهرهاي قاین ، خضری و دشت بیاض ، آرین شهر ،  نیمبلوک ، حاجی آباد ، زهان ، اسفدن و روستاهاي تابعه(
نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: تضمین هاي اعالم شده در آیین نامه تضمین براي معامالت دولتي به شماره 123402/ ت50659 ه - مورخ 
1394/09/22- مبلغ تضمین 2.800.000.000ریال )دو میلیارد و هشتصد میلیون ریال(- ارائه هرگونه چک به عنوان تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار مورد 
قبول نمي باشد. محل تأمین اعتبار پیمان : بودجه اجرایي این پیمان در بخش خدمات امداد ، بهره برداري و گازباني از محل اعتبارات جاري و در بخش تعمیرات 
و توسعه شبکه و نصب انشعابات و نصب کنتور و رگوالتور از محل اعتبارات سرمایه ای شرکت ملي گاز ایران )منابع داخلی - طرح هاي غیر عمراني( تأمین مي گردد.

شرایط متقاضیان :
دارا بودن حداقل پایه 4 در رشته تأسیسات و تجهیزات و یا پایه 5 در رشته نفت و گاز 

ارائه گواهینامه تأیید صالحیت ایمني از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعي
داشتن ظرفیت خالي ارجاع کار و دارا بودن سابقه کاري مشابه

ارائه مدارک معتبر ثبتي مناقصه گر و مدارک و مستندات مذکور در اسناد ارزیابي کیفي 
ارائه گزارش حسابرسي مبني بر حسابرسي صورت هاي مالي سال 95 و یا حداقل سال 94 توسط مؤسسات حسابرسي معتبر براي مناقصه گران الزامي است .

نکته : ارائه اصل و یا کپي برابر اصل مدارک فوق االشاره در زمان بازگشایي پیشنهادها الزامي است .
برنامه زماني مناقصه :

مهلت اعالم آمادگي ، دریافت اسناد مناقصه و اسناد ارزیابي کیفي پیمانکاران : از 96/08/15 لغایت 96/08/21 - ) اسناد ارزیابي کیفي پیمانکاران در سایت شرکت 
گاز خراسان جنوبي به آدرس WWW.NIGC - SKGC.IR )قسمت مناقصه و مزایده - فرم هاي الکترونیکي( قابل دانلود مي باشد.(

آخرین مهلت عودت اسناد ارزیابي کیفي : پایان وقت اداري مورخ 96/09/08
اعالم نتایج  ارزیابي کیفي :  96/09/18 

آخرین مهلت عودت اسناد مناقصه : ساعت 12:00 روز چهارشنبه مورخ 96/09/29
زمان و مکان بازگشایي پاکت ها : ساعت 14:00 روز چهارشنبه مورخ 96/09/29- سالن جلسات شرکت گاز استان خراسان جنوبي

شرکت هاي واجد شرایط مي توانند جهت دریافت اسناد ، همراه با معرفي نامه کتبي با ذکر دقیق موضوع مناقصه و همچنین ارائه تصویر برابر با اصل شده گواهینامه 
صالحیت پیمانکاري در حداقل پایه 4 در رشته تأسیسات و تجهیزات و یا پایه 5 در رشته  نفت و گاز  به آدرس مندرج در متن آگهي مراجعه و اسناد ارزیابي کیفي و 
همچنین اسناد مناقصه را به طور همزمان دریافت نمایند . از مناقصه گراني که حداقل امتیاز قابل قبول در ارزیابي کیفي را کسب نمایند. جهت عودت اسناد مناقصه 

و بازگشایي پاکت ها دعوت به عمل خواهد آمد . 
ضمناً ارائه مدارک و دریافت اسناد مناقصه ، هیچگونه حقي را براي متقاضیان جهت شرکت در مناقصه ایجاد نخواهد کرد . 

این آگهي در سایت هاي www.nigc-skgc.ir ، www.shana.ir ، http://iets.mporg.ir  قابل رؤیت مي باشد .

روابط عمومي شرکت گاز استان خراسان جنوبي

شماره شناسه: 100936

www. iranwash. ir قالیشویي و مبل شویي ایـران

صاف صاف ، لول لول ، تخت تخت   2- 20 43 42 32  / ۶۶ ۶۶ 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



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424 3
دوشنبه*15 آبان 1396* شماره 3926

 پایان عملیات مرمت و ساماندهی پایگاه جهانی بیابان لوت
گروه خبر- مرمت و ساماندهی پایگاه جهانی بیابان لوت و مهمانسرای مجاور آن به پایان رسید. مدیرپایگاه میراث جهانی بیابان لوت گفت: تکمیل مرمت فضاهای 
داخلی، تکمیل مرمت نماهای بیرونی، بامسازی، محوطه سازی و سنگ فرش کوچه ورودی پایگاه، تکمیل جداره سازی نماهای کوچه ورودی پایگاه، تکمیل سرویس 

بهداشتی، مرمت و اجرای پایگاه چینه ای نخلستان و مسیر گردشگری از اقدامات انجام شده در پایگاه میراث جهانی بیابان لوت و روستای دهسلم است.
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رسیدم،توي  مشهد  از  االن  همین  سالم،من  با 
جلومون  پراید  یك  که  اول  بیرجند  قاین  مسیر 
به  رسیدم  کرد،بعدش  چپ  خونیك  گردنه  توي 
و  شدند  کشته  نفر  چند  که  دیروز  حادثه  محل 
باال.باور  میاوردن  دره  توي  از  رو  تریلي  داشتند 
استرس  بدون درد سر و  قاین  تا  از مشهد  کنید 
اومدم حاال افتاده بودیم پشت سر چند تا تریلي 
ممتد  خط  روي  همش  ها  سواري  ماشین  این 
و  کنند  پیدا  روزنه  یك  که  میکشیدن  سرك 
سبقتشون  این  نیست  معلوم  و  بگیرند  سبقت 
نه!خالصه  یا  باشه  زندگیشون  سبقت  آخرین 
به  افتاد  باالخره چشم  مسیر  اومدن  کلي  از  بعد 
کار  داشتند  آرامش  با  اینقدر  سازي،  راه  کارگاه 
میکردند و ماشین آالت بسیار کم که نصفشونم 
خراب بود، بیل مکانیکي زنجیرش در رفته بود، 
سوختش  جنازه  پاش  نبود،قیر  موتورش  قلتك 
افتاده بود!! ماشین هاي سالم هم راننده نداشت 
این  با  اینا  که  خوردم  تاسف  بود.واقعا  خواب  و 
تجهیزات مي خواهند تا چند سال دیگه این جاده 
رو بسازند و ما تا کي باید خبر مرگ همشهري ها  
هم استاني ها و هموطن های خومون رو بشنویم 
محترم  مسوولین  و  کنیم  چاپ  روزنامه  توي  و 

فقط اخبار را نظاره گر نباشید... و دیگر هیچ...
ارسالی به تلگرام آوا
فرهنگی  میراث  سازمان  دنیا  تمام  در  سالم 
اثر  مرمت  و  وثبت  تاریخی  اثر  بدنبال  خودش 
مسك  روستای  جنوبی  خراسان  در  ولی  بوده 
بدنبال  ما  تاریخی غنی  و  فرهنگی  آثار  با وجود 
شاید  کنند  نمی  توجهی  ولی  هستیم  مسوولین 
شود  ثبت  تا  داد  باج  باید  هم  تاریخی  اثر  برای 
دلیل چیست که در طبس هیچ اثر تاریخی نیست 
زلزله هزینه های  خانه های مخروبه  برای  ولی 

گزاف می کنند.
ارسالی به تلگرام آوا
باسالم ، درجواب همشهری عزیزی که در مورد 
کرده  ارسال  پیامك  اربعین  های  وهزینه  نذری 
یا  ابرها  باروری  خرج  های  هزینه  این  بودندکه 
جبران خشکسالی گردد ، بایدعرض شودکه اوال” 
و  بدهند  نذری  راه  این  در  حاضرند  فقط  مردم 
دولت  برعهده  بودید  فرموده  مطرح  که  مواردی 
است ، ثانیا همین نذری ها ، محرم و اربعین را 
بواسطه  اسالم  است که مکتب  داشته  نگه  زنده 

آن درجهان میدرخشد .
915...303

گزارش درخصوص دالیل  آوا...لطفأ یك  سالم 
مجوز  اخذ  های  هزینه  1۲0درصدی  افزایش 
رکود  این  تو  کنید..آخه  تهیه  مسکن  ساخت 
نیست  پاسخگو  ؟هیچکس  داره  معنایی  چه 
خریدار  توچشم  میره  دودش  هم  متأسفانه..آخر 

که میخواد خونه دار شه....
915...077

سالم آوا دیشب صحنه عجیبی دیدم دو تا موتور 
سیکلت هرکدام دو سرنشین دور فلکه و خیابون 
و  ایمنی  کاله  بدون  میزدن  چرخ  تك  بهشتی 
میکردند  نگاه  فقط  هم  راهنمایی  محترم  پلیس 
واقعا خسته نباشید حتما باید یکی کشته بشه تا 
یه فکری بکنید چرا اینهمه جریمه های مختلف 
یه  از  دریغ  اما  گرفتین  نظر  در  ها  ماشین  برای 

تذکر به موتورسوارهای بی احتیاط.
935...464

با توجه به تصادفات متعدد درجاده بیرجند قاین 
اعتبارات راهسازی  باید تمام  بیرجند اسدیه  ونیز 
را  حسابی  میتوان  حتی  شود  دوجاده  این  صرف 

برای کمك مردمی در نظر گرفت.
915...879

های  مبلغ  که  شهرداری  بدونم  خواستم  سالم 
و  میکنه  دریافت  مردم  از  پارکینك  بابت  زیادی 
هیچ خدمتی در این زمینه انجام نمیده صرف چه 

کاری میشه تو رو به خدا آوا پیگیر باشید.
915...339
جهت  استعداد  همه  این  وجود  با  مسوولین  چرا 
ایجاد سد و حوزه آبریز و آبخیزداری هیچ توجهی 
به مردم روستاها  نمی کنند یا بلکه اسم برخی از 
روستا ها هیچ یك ازمسوولین نمیدانند بخاطر خدا 
از پشت میزها بلندشوید ودراطراف استان گذر کنید 

ومشکالت مردم راببینید و در صد حل آن برآیید.
919...876

چند  به  که   هست  فکرم  توي  هم  طرح  یك 
با من هم نظر بودن  من  نفر هم گفتم و همه 
میگم اگه واقعا دولت بودجه اي نداره ، خروجي 
بیرجند و قاین و آرین شهر یه عوارضي بزارن و از 
ماشین ها عوارض بگیرن و جاده رو زودتر درست 
کنند... حتي شده ایشاال بعد از درست شدنش هم 
از  و  هست  همه  نفع  به  این  و  بگیرند  عوارض 
جون و دل این پول رو میدهند. اگر بخوایم اون 
تلف شدن وقت و استهالك و سوخت  ماشین که 
توي ترافیك پشت سر کامیون ها رو حساب کني 
دقیق از همین پول بیشتر نمیشه... جون آدم که 
اصال با این پوال قابل مقایسه نیست. فقط الزمه 
یه کمپین بزارند اگه درصد زیادي از مردم موافق 

باشند این طرح رو اجرا کنند.
ارسالی به تلگرام آوا
طبقات  در  ساکنین  ما  مهر   مسکن  مورد  در 
مسکن های مهر یك مشکل بزرگی داریم به نام 
نبود رعایت حق و حقوق همسایگی و نبود اجرای 
برای  ساختمانی  مجتمع  یك  بر  حاکم  قوانین 
همین به راحتی مزاحمت ایجاد میکنند. و اصال 
هم فرهنگ آپارتمان نشینی در آن رعایت نمی 
 شود کاش ابتدا قبل از واگذاری این آموزش ها

داده می شد به ساکنان.
ارسالی به تلگرام آوا

اردوی جهادی در روستای »سیدال« نهبندان

 آوای خراسان جنوبی از جدی شدن بحران آب گزارش می دهد:

اعصار  در  مردم  همه  برزجی-   عصمت 
مختلف خشکسالی را تجربه کردند که اگر چنین 
نمی بود سعدی شعر معروف : چنان آسمان بر 
زمین شد بخیل/که لب تر نکردند زرع و نخیل/ 
بخوشید سرچشمه های قدیم/ نماند آب، جز آب 
َ چشم یتیم/نه در کوه سبزی، نه در باغ شخ ملخ 
بوستان خورد و مردم ملخ... را نمی سرود . شاید 
آن زمانی که ما این شعر را در کتاب ادبیات خود 
روزی  واقعا  که  کردیم  نمی  باور  خواندیم  می 
دوباره تاریخ تکرار شود و چنان آسمان به زمین 
بخل کنند که زرع و نخیل لب تر نکنند.   اما با 
گذشت قرن ها از زمانی که این ابیات دردآلوده 
سعدی برای به تصویر کشیدن وضع نامناسب 
حاکم بر جامعه آن روز سروده شدند، امروز هم  
به وضوح نجوشیدن سرچشمه های قدیمی  را به 

چشم می بینیم. 

زمین با 70 درصد آب تشنه است
 

درصد سطح   70 حدود  که   آن  با  روزها  این 
زمین را آب فرا گرفته ولی کامش تشنه است 
و »بحران آب« در بسیاری از کشورهای جهان 
به ویژه ایران، روز به روز پیچیده تر و دردآورتر 
می شود. آنطور که آمارها نشان می دهد  ایران 
در ردیف ۲4 کشوری قرار دارد که وضع آب 
مستندات   اساس  بر  است.  خطرناك  آنها  در 
آب  بحران  معرض  در  پیش  سالها  از  کشورما 
قرار داشته اما در سه دهه اخیر برای آن گامی 
برداشته نشده است و به همین دلیل ایران از 
هم  و  کرده  عبور  خطر  برای  آمادگی  مرحله 

اکنون در خطر قرار دارد.

ایران در صدر پر مصرف های جهان!

  به گفته یك مقام مسؤول از 35 سال گذشته 
تا کنون  فقط 1۲0 میلیارد مکعب آبهای شیرین 
درصد   75 حدود  که  ساله  هزار  صدها  فسیلی 
آبهای شیرین زیر زمینی بود را مصرف کردیم، 
یعنی بدون توجه به نیازهای جمعیت، منابع کشور 
را برای رفع نیازها به تاراج گذاشتیم. ما امانتدار 

خوبی برای این تمدن 7000 ساله نبودیم.
در استاندارد جهانی هر کشوری که ۲0 درصد از 
آبهای تجدید پذیرش را هر سال استفاده کند، از 
نظر منابع آب هیچ خطری متوجه ش نیست. اگر 
۲0 تا 40درصد استفاده شود به شرطی که برنامه 
ریزی باشد در خطر هستند اما به شرط مدیریت 
می توانند در دراز مدت منابع آب را تأمین کنند، 
اما اگر باالی 40 درصد استفاده کنند وارد بحران 
شده اند. دو کشور در دنیا باالی 40درصد استفاده 
می کنند، اولی مصر است با 46درصد و بعد هم 

ایران با 85درصد... !

بیالن منفی آب در استان، آب مشترکان 
با چنگ و دندان تامین می شود 

استان ما  از کالن کشور که بگذریم، وضع در 
هم به واسطه اقلیم خاص آن، در مقایسه با سایر 
نقاط  کشور سخت ً تر است و حال آب، اصال 
خوب نیست.  همواره مدیران بیالن آبی استان 
را منفی اعالم  و می گویند که با چنگ ودندان 
آب مورد نیاز مشترکان را تامین می کنند.   به 
گفته مدیرعامل آب و فاضالب خراسان جنوبی، 
این استان  از مسأله دارترین استانها در تأمین آب 
است و تغییر اقلیم، بروز خشکسالی های پیاپی و 
افت سفره های آب زیر زمینی مشکالت عمده 

تأمین آب استان به شمار می روند. 
هاشمی مقدم در حالی سرانه مصرف هر شهروند 
را در بخش های مختلف ۲08 لیتر و در بخش 
خانگی 150 لیتر در شبانه روز عنوان می کند 
که براساس اعالم بانك جهانی، الگوی مصرف 
آب آشامیدنی برای یك نفر، یك متر مکعب و 
برای بهداشت در زندگی به ازای هر نفر 100 متر 
مکعب اعالم شده، حال آن که در ایران این رقم 
به دلیل استفاده نادرست از آب آشامیدنی برای 
شستشوی اتومبیل، استحمام، آبیاری باغچه ها، 
لباسشویی و ظرفشویی حدود 70 تا 80 درصد 
میانگین آب  الگوی جهانی آن است.  از  بیشتر 
مصرفی سرانه جهان حدود 580 مترمکعب برای 
هر نفر در سال است که این رقم در ایران از مرز 
1300 مترمکعب گذشته و بیانگر اتالف منابع آب 

و اسراف بیش از حد منابع حیاتی است. 

گوش مردم به هشدارها بدهکار نیست!

از  از فعاالن رسانه ای معتقدند که  البته برخی 
مردم  گوش  دیگر  شده  گفته  آمارها  این  بس 

بدهکار این هشدارها نیست !  یکی از مدیران 
رسانه ها می گوید: ما سعی کردیم برنامه های 
صرف  زمینه  در  خود  خوانندگان  برای  زیادی 
جویی مصرف آب داشته باشیم از انعکاس خبر 
و گزارش گرفته تا طراحی پوستر و اینوگرافیك 
ها  تالش  این  کنیم  می  برآورد  که  آنطور  اما 
ارتباط یك  است. درهمین  نبوده  نتیجه بخش 
استاد ارتباطات نیز می گوید: مردم از هرچیزی 
که ترسانده شوند غیر حساس تر می شوند برای 
همین است که کمپین کمتر آب مصرف کنیم 

مثل کمپین نه به یارانه موفق نبوده است. 

آب باید دغدغه مشترک شود

دغدغه  به  آب  باید  که  است  معتقد  خانیکی 
مردم  بین  زمانی که  تا  و  تبدیل شود  مشترك 
و حاکمان اعتماد ایجاد نشود نمی توان به این 
مسئله پرداخت. وی خاطر نشان می کند: نه با 
موعظه و نصحیت بلکه با برنامه باید برای بحران 
آب کار شود. این استاد دانشگاه  ادامه می دهد 
شوند  ترسانده  باید  نه  آب  مسئله  در  مردم  که 
ونه خوش خیال بلکه باید آب وارد گفتگوهای 
خانیکی   . شود  سیاسی  و  اقتصادی  اجتماعی، 
اکنون حوزه  اینکه موضوع آب هم  بر  تاکید  با 
سیاسی کشور را نیز درگیر کرده است می گوید: 
گواه بر این موضوع رای نیاوردن وزیر نیرو بود 
که  مهمترین علت آن نیز مسئله آب عنوان شد. 
مشارکت  بدون  آب  مسئله  اینکه  بیان  با  وی 
حل نمی شود تصریح می کند: باید حوزه های 
سیاسی و فرهنگی نیز وارد مسئله آب شوند تا 

مردم بتوانند ابعاد پنهان این بحران را ببینند .
 

سیاست انتقال آب ،
زمینه اصلی درگیری ها !

پژوهشگر بیرجندی مدیریت منابع آب دانشگاه 
حل  که  است  معتقد  نیز  هلند،  دلفت  صنعتی 

بحران آب به یك همدلی و اتحاد نیاز دارد . 
انتقال آب زمینه  علی عباسی می گوید: پروژه 
را  آب  مساله  بر سر  اخیر  های  درگیری  اصلی 
سو  یك  افزاید:از  می  وی  است.  نموده  ایجاد 
و  مسائل  با  خود  که  آب  انتقال  مبداء  ساکنان 
از کمبود آب روبرو هستند،  بحران های ناشی 
انتقال آب به جای دیگر را بی انصافی و ظلم در 
حق خود تلقی می کنند.و از سوی دیگر، مناطق 
مقصد انتقال آب با وعده هایی که به آنان داده 
شده است، به این آب انتقال داده شده دل خوش 
کرده اند. عباسی معتقد است که درگیری بر سر 
آب موضوع جدیدی نیست و از زمانی که عمال 
بقا و قدرت تمدن ها و حکومت ها وابسته به 
دسترسی هر چه بیشتر به منابع آب و بخصوص 

در  )بخصوص  است  بوده  سطحی  های  آب 
مناطق خشك(، عمال این درگیری ها هم وجود 
این  نحوه  یا  و  تنها شکل  و شاید  است  داشته 

درگیری ها تغییر کرده باشد. 

جنگ آب شروع شده !

پروفسور پرویز کردوانی پدر کویر شناس ایران 
نیز چندی قبل در هشداری به مدیران حکومتی 
گفته بود  که  امروز میدان واقعی جنگ در حوزه 
آب است، و این بحران آب  است که واقعاً امنیت 
ملی ایران را تهدید خواهد کرد، جنگ پراکنده 
آرام شروع  به گونه ای  ایران هم اکنون  آب در 
در  نمی شود.کردوانی  منتشر  آن  اخبار  اما  شده 
ادامه سخنانش می گوید: اکنون  این جنگ به 

صورت پراکنده رخ می دهد اما تا 5 سال آینده 
شاهد جنگ فراگیر آب در داخل شهرها و بین 
با این وضع  اما  مناطق و استان ها خواهیم بود 

برخی چشمان خود را بر بحران آب بسته اند.

مردم قربانی سیاست های غلط 
در حوزه آب !

 در حالی که عده ای معتقد هستند که صرفه 
کمك  آب  بحران  کنترل  به  تواند  می  جویی 
 کند اما  یك استاد دانشگاه خاطر نشان می کند 
که  مردم در مسئله بحران آب متهم نیستند بلکه 
و  سیاستگذاران  غلط  سیاست های  قربانی  آنها 
حکمرانی اشتباه نظام تدبیر در حوزه آب شده اند 
و اکنون حق نداریم آنها را متهم کنیم.رنانی با 
اشاره به سهم اندك مردم در ایجاد بحران آب، 
می افزاید: سیاستگذاران از مردم می خواهند که 
الگوی مصرف خود را اصالح و فرهنگ مصرفی 
خود را تغییر دهند. وی با اشاره به اینکه مسئوالن 
هنوز بحران را باور نکرده اند، گفت: در گذشته با 
شیوه غلط حکمرانی در حوزه آب، تعادل زیستی 
چندهزار ساله اقلیم ایران به هم خورد، حاال هم 
دوباره به جای بازگشت به روشهای عقالنی و 
شفاف،باز حکمرانان ما شیوه غلط دیگری را در 
پیش گرفته اند و آن این است که موضوع بحران 
آب را کتمان می کنند و گفت وگوی فراگیر درباره 
باور  این  بر  نمی کنند.وی  آغاز  را  آب  بحران 

است که به خاطر نگرانی های غیر واقعی اجازه 
نمی دهند گفتمان واقعی در زمینه آب شکل بگیرد 
و آنچه امروز رخ می دهد، بیشتر در حد موعظه و 

توصیه است.

پذیرش بحران ، 
نخستین راه حل مسئله آب

نحوی  به  حکمرانان،    : کند  می  تاکید  رنانی 
مسایل آب را مدیریت می کنند که گویی هیچ 
اندکی  اشکاالت  و  ندارد  وجود  جدی   مشکل 
آنان حل می شود  با تدبیر  هست که به زودی 
و آنها قصد دارند پیامدهای خطرناك یك شیوه 
غلط مدیریتی گذشته را به شیوه غلط دیگری 
و  استانی  سفرهای  به  کنند.وی  الپوشانی 

تصویب قانون در پشت تریبون و قانونگذاری بر 
اساس هورا کشیدن مردم  انتقاد می کند و می 
افزاید: این کار در سفرهای استانی که اطالعات 
کارشناسی  نظام  و  نیست  دسترس  در  کافی 
تحلیل  و  مطالعه  برای  فرصت  و  ندارد  حضور 
مسائل نیست، یکی از مخرب ترین روش های 
تصمیم گیری است.وی می گوید: سیاست ما در 
این 30 سال در حوزه های اجتماعی واقتصادی 
مبتنی بر راضی نگه داشتن مردم به هر قیمتی 
بوده است و منافع بین نسلی در آن جایی نداشته 
است.به اعتقاد این استاد دانشگاه  تنها راه نجات 
ایران از وضع فعلی در بخش آب آن است که 
نخست مسئوالن کشور، وجود بحران را پذیرفته 
کنند.  اعتراف  گذشته  اشتباهات  به  صادقانه  و 
آنگاه یك گفت وگوی فراگیر ملی دراین زمینه 
گروه های  همه  مشارکت  و  کنند  اندازی  راه 
اجتماعی و نهادهای مدنی را در این مسیر جلب 
کنند و مهم تر از همه، اعتماد جامعه را جلب 
کنند و جامعه را به این باور برسانند که ما در 
بحرانیم و باید برای خروج ازبحران با حکومت 

همکاری کنیم.

مسأله مهار تقاضا 
در بحث آب برنامه اصلی دولت 

 رئیس جمهور نیز چندی قبل در دفاع از وزیر 

نیرو در مجلس گفته بود که موضوع آب یکی 
بر  تاکید  با  . وی  است   از مسایل مهم کشور 
ضروری،  نیازهای  تامین  برای  آب  اهمیت 
کشور،  آبادانی  و  کشاورزی  صنعت،  آشامیدن، 
از  یکی  که  می دانیم  ما  همه  بود:  کرده  اظهار 
آب  مسأله  ما  فردای  و  ما  امروز  مهم  مسایل 
است .روحانی معتقد است که باید تالش کنیم 
و ببینیم از آب موجود چگونه باید بهتر استفاده 
و بهره برداری کنیم. بهره برداری صحیح از آب 
فرهنگی مان  معروف  مسأله  همان  یا  موجود 
)اسراف نکردن (، یکی از نکات بسیار ارزشمند 
باید تالش کرده  است؛ دولت و مجلس با هم 
و در این راستا دست به دست هم دهیم.روحانی 
شما  از  گفت:  مجلس  نمایندگان  به  خطاب 
نمایندگان محترم، می خواهم که همه دست به 

دست هم دهیم و در بودجه سال های آینده در 
بودجه امسال که به محضرشما می آید، یکی از 
برنامه های اصلی ما مسأله مهار تقاضا در حوزه  
آب باشد تا بتوانیم آب کشور را به سامان برسانیم.

 
افغستان یکی از متهمان بحران آب !

چند روز پیش نیز خبرنگار آوای خراسان جنوبی 
در نمایشگاه مطبوعات بحران آب در استان را 
به دبیر شورای امنیت ملی کشور گوشزد کرد و 
شمخانی نیز پاسخ داد که  همه ما بسیج شده ایم 
تا این مشکل حل شود و به حالت عادی برگردد 
و اجازه توسعه این مشکل را نمی دهیم.اما آنطور 
که معلوم است شمخانی باز هم خراسان جنوبی 
را با سیستان اشتباه گرفته چرا که مشکل بحران 
آب را به همکاری نکردن افغانستان و بسته شدن 
رودخانه هیرمند ربط داده بود. با این حال او نیز 
بهینه  آب  بحران  دیگر  بخش  که  است  معتقد 
نبودن مصرف آب است.   وی همچنین قسمت 
دیگر این مشکل را مرتبط با ضرورت توجه به 
تامین منابع آب در دریای عمان دانست و افزود 
: ما به  هر سه این راهکارها توجه داریم  تا به 

نحوی جلوی فرسایش جمعیتی را بگیریم.

انتظار 6 ساله برای انتقال آب از عمان 

این  از  پیش  را  عمان  از  آب  انتقال  وعده  البته 
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان نیز داده 
بود این وعده  18 سال است که بعد از سالها کار 
اجرایی شده است.  مهندس  فاز  وارد  مطالعاتی 
امامی در این زمینه به یکی از رسانه های محلی 
گفته بود که  خوشبختانه چالش های انتقال بین 
مسائل  و  محیطی  زیست  ای،مشکالت  حوضه 
اجتماعی پیرامون این طرح وجود ندارد و در حال 
حاضر ما در مرحله انتخاب گزینه برتر و قطعی 
برای تعیین مسیر و خط انتقال به استان هستیم 
.  وی مدت زمان پیش بینی شده برای اجرایی 
شدن طرح انتقال آب ازدریای عمان به استان را 
5 تا 6 ساله برآورد کرد و اذعان کرد: انتقال آب به 
استان از دریای عمان 80 درصد جمعیت استان را 
تحت پوشش خواهد گرفت و ما برای انتقال آب 
به شهرستان طبس و نواحی غربی استان برنامه 
ریزی دیگری کرده ایم که امید است به نتیجه 
برسد .اما عده ای دیگر معتقدند که طرح انتقال آب 
به استان طرحی زمان بر و هزینه بر است و آنچه 
که برای درد فعلی مردم خراسان جنوبی در بی آبی 
تجویز می شود همین مدیریت منابع موجود است. 

مردم مثل گذشته
نگران تامین آب نیستند

خوب است که بدانیم 96 درصد مساحت استان 
داده  جای  خود  در  را  جمعیت  درصد   99 که 
باز هم این  اگر  تاثیر خشکسالی است و  تحت 
خطر را جدی نگریم معلوم نیست چه آینده ای 
در انتظارمان خواهد بود.  اما پیشینیان ما برای 
مدیریت اوضاع مشابه و استفاده از همان اندك 
آب در اختیار راهکارهایی را جسته اند. آنها با حفر 
چاه ها و قنات هایی در دل زمین یا ساخت آب 
انبارها و یخچال هایی متناسب با اقلیم منطقه، 
ذخیره داشته ها را بهترین تدبیر دانستند و چون 

منزل،  به  آن  رساندن  و  آب  استحصال  برای 
سختی های زیادی را متحمل می شدند، قدرش 
را می دانستند و از هر جرعه آن به خوبی بهره 
می بردند. حاال اما وضع خیلی تغییر کرده، چون 
وظیفه استحصال آب بر دوش دیگری است و 
مردم دغدغه تأمین آب را ندارند، و عالوه بر آن 
به علت دوری منابع و مخازن از دید مردم ، هیچ 
 کس سطح داشته های آنها را از نزدیك نمی بیند، 
آب  تأمین  نگران  خیلی  روزها،  آن  مثل  مردم، 

شان نیستند .  

کاهش 23 درصد مصرف آب
با چند  “ اگر” ممکن 

فاضالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل  گفته  به   
وضع  در  راهبرد  بهترین  جنوبی،  خراسان 
فعلی، تغییر سیاست مدیریت تولید به مدیریت 
تقاضاست، یعنی این که اگر ماداشته ها را قدر 
بدانیم و به گونه ای درست از منابع آبی استفاده 
دوران  این  توانست  خواهیم  شك  بی  کنیم، 
بحرانی را به آرامی پشت سر بگذاریم. کارشناسان 
می گویند؛ تنها با انجام پنج کار خیلی کوچك، 
می توان بدون صرف هیچگونه هزینه و فقط با 
آب صرفه  در مصرف  درصد  رفتار، ۲3  اصالح 
جویی کرد، پس هرگاه خواستیم از آب استفاده 

کنیم  این اگر های مهم را به خاطر بسپاریم.
صورت  و  دست  شتستشوی  زمان  در  اگر   *
تنها یك دقیقه از مدت زمان باز بودن شیر آب 
بکاهیم، می توانیم 36 لیتر از مصرف آب خانواده 
کم کنیم که این رقم معادل 4 درصد مصرف 

تمام خانواده است. *
* اگر هنگام شستن ظروف و پیش از آبکشی 
آنها تنها ۲ دقیقه شیر آب را ببندیم، در هر بار 
شستشو حدود 18 لیتر آب صرفه جویی می شود 
و با فرض دو بار شتسشوی ظروف در روز، می 
توان انتظار داشت 4 درصد از مصرف آب یك 

خانواده کم شود. 
* اگر از فالش تانك استفاده می کنید،  قرار 
دادن یك بطری پر از ماسه یا شن داخل مخزن 
لیتر   ۲4 را  خانواده  هر  مصرف  تانك،  فالش 
درصد  معادل 3  رقم  این  که  دهد  می  کاهش 

مصرف تمام خانواده است.  
یك  میزان  به  فقط  استحمان  زمان  در  اگر   *
معادل  حجمی  دستکم   ، ببندیم  را  آب  دقیقه 
5۲ لیتر از مصرف خانواده می کاهد که این رقم 
معادل 7 درصد کل مصارف یك خانواده است. 

از نشت شیرآالت  جلوگیری شود می  * اگر  
توان مانع از به هدر رفتن 10 لیتر آب در روز شد 
و این رقم درصورت وجود نشت در فالش تانك 
لیتر آب منجر می شود. رفع  به هدر روی 30 
نشتی شیرآالت می تواند 5 درصد مصارف آب 
خانواده را کاهش دهد. حاال این رقم ها را با هم 
جمع کنید، شما تنها با کمی دقت توانسته اید ۲3 
درصد  میزان آب مصرفی تان را کاهش دهید..... 
کار سختی نیست و حتی می تواند مقدمه ای 
باشد برای نرسیدن به روزهایی که خیلی بیمش 
را دارند:» جنگ آینده، جنگ آب است، تا سال 
در  ها  کشور  از  نیمی  از  بیش  میالدی   ۲050
سراسر دنیا در تأمین آب آشامیدنی خود با بحران 

روبرو خواهند شد.«
)Ava.news11@gmail.com(

دقیقه های طالیی در وضعیت قرمز آب 
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ضرب المثل محلیو

داستان طنز

داستان گوسفند مهربان

تونه  نمی  دیگه  پاش میشکنه  گاو  روز  یه 
میاره  دامپزشک  شه،کشاورز  بلند 

نتونه  گاو  روز   3 تا  میگه:اگه  دامپزشک 
بکشید رو  وایسته گاو  پاش  رو 

گاو  پیش  میره  و  اینو می شنوه  گوسفند 
شو بلند  شو  میگه:بلند 

نمیکنه... حرکتی  هیچ  گاو 
باز دوباره گوسفند بدو بدو  روز دوم 

رو  بلند شو  شو  میگه:بلند  گاو  پیش  میره 
بایست پات 

بازگاو هر کاری میکنه نمیتونه وایسته رو پاش
میگه: میره  گوسفند  دوباره  روز سوم 

بشه  تموم  امروز  وگرنه  پاشی  سعی کن 
دامپزشک گفته  وایسی  پات  رو  نتونی  و 

شی  کشته  باید 
با هزار زور پا میشه گاو 

در طویله  میره  روزبعد کشاورز  صبح 
از  و میبینه گاو رو پاش وایساده 

میگه: میگرده  بر  خوشحالی 
» گاو رو پاش وایساده ! جشن میگیریم 

کنید...  روقربونی  ...گوسفند 

اخالقی: نتیجه 
! نکنید  آشی  هر  نخود  خودتونو 

اَز شوره َزمي بِگَذِري َو ِكش َمُكنِي: از شوره زمين بگذريد وكشت مكنيد نبايد از زمين شوره زار توقع كشت وزرع داشت.

 اَز ِكشِت بََدت خبر ُكنُم روِز ِدُرو: از كارهاي بدي كه حاال ميكني روز آخر تو را با خبر خواهم كرد.

طنز نگاشت

من طالق می خواهم

مدتی هست كه می رسم خانه
زن من می زند چک و چانه
می زند حرف های نا مربوط
با اضافات ِ كامل و مبسوط:

كه من اينک وفاق می خواهم
اشتياق می خواهم اندكی 

ِكسلَم كرده اين همه تكرار
دم به دم اتفاق می خواهم
 دائمَا خسته ای و افسرده

شوهری سر دماغ می خواهم
چشم هايت عجيب بد رنگ است

راستش چشم زاغ می خواهم!
 همچو نی الغری، برو گم شو
قلچماق می خواهم همسری 
ساده ای تو، بدان كه در واقع
مرد پر طمطراق می خواهم

با چنين وضع، بنده غير از اين
راه و رسم و سياق می خواهم
خانه ما كه قد يک قبر است
خانه ای پر اتاق می خواهم

تا كه باشد در آشپزخانه
دو سه تا من اجاق می خواهم

در جوار سواحل دريا
ُمتل و خانه باغ می خواهم
توی ويالی ساحلی حتما
بهرخنده االغ می خواهم
دائما جوجه، برگ، كوبيده
با پياز و سماق می خواهم
سفر » پاتايا« نبردی كه
حداقل عراق می خواهم!
گلچهره دختر عموی  مثل 

چسب روی دماغ می خواهم
مثل اين جوجه عاشقان، من هم
عشق سوزان و داغ می خواهم
عشق ما تا شود كمی افزون
گهگداری فراق می خواهم

 گفته باشم هر آنچه كه بوده
جزو مهر و صداق می خواهم...«
گفتم: آهسته تر، چه می گويی؛

دوری و افتراق می خواهم!
حرف تو بوی دشمنی دارد

اين كه من انشقاق می خواهم!
آخرش را بگو و راحت كن

كه من از تو طالق می خواهم...

كنید كامل معرفی  )قاضی(: خودتونو  آقا  -حاج 

- شوهر: كاظم! برو بچ بهم میگن كاظم لب شتری! 

دیلپم ردی! ۲۳ ساله!

از  تجسمی  هنرهای  لیسانس  نازیال!   : زن   -

ساله!  ۲۰ فرانسه!  دانشكده سیكتیروارد 

- حاج آقا : چه جوری با هم آشنا شدید؟

حاجی!  نورت  اَ  حضور  به  عرضم   : شوهر   -

خوبیه  دختر  دیدیم  مام  كردن!  پسند  مارو  ایشون 

گرفتیمش!!!

روئه! حاج  بی چشمو  بینین چه  آقا می  - زن: حاج 

آقا تازه سابقه دارم هست!

سال  دو  فقط  من  میگه!  چرت  حاجی  شوهر:   -

با بی گناهیه كامل! اونم  اوفتادم زندان 

 -حاج آقا : جرمت چی بود؟

گفت!  بهش  شه  نمی  كه  جرم  حاجی   : -شوهر   

داش كوچیكم حرف گوش نمیكرد  مختوع النسلش 

كردم !

- زن : حاج آقا می بینین چقد بی احساسه !

تقاضایه  دلیلی  چه  به  شما  من  خواهر   : آقا  -حاج   

طالق كردین ؟

ازدواج  ۳ ساله كه  ما االن درست  آقا  : حاج   -زن 

كردیم ولی این آقا اصال عوض نشده!

- شوهر : دهه ! حاجی بده اصالتمو از دست ندادم ؟

خاطر  به  فقط  شما  من  خواهر   : آقا  حاج   -

طالق  میخواین  نشده  عوض  ایشون  اینكه 

؟ ین بگــــــــیر

میشه  درست  میكردم  فكر  اولش  آقا  حاج   : -زن   

آقا  حـاج   ! میكنم  مدرنش   ! میكنم  آدمش  گفتم   !

این شوهر من نمیفهمه تمدن چیه ! نمیدونه مدرنیسم 

چیه!

 ! بكن  كارو  این   ! میده  گیر  را  به  را  بابا!   :  -شوهر 

نپوش  اونو   !! بپـــوش  لباسو  این   ! نكن  كارو  این 

! حاجی طاقت مام حدی داره !

 ! دارم  آبرو  فامیل  تو  منم  خدا  به  آقا  حاج   : -زن   

بپـوشه! لباسارو  دوست دارم شوهرم شیک ترین 

بابای  اون  خونه  بریم  میخوایم  حاجی   : شوهر   -

به   ! بزنی  كروات  باید  میگه  میده  گیر   !!! قالپاقش 

میات  نفسمون   ! میگره  یبوست  كروات  با  آدم  موال 

عادت  بچگی  از  ما  حاجی  رفتنش  پایین  ولی  اال 
داشتیم دو سه تا تكمه مون وا باشه !!ب

 -حاج آقا : خواهر من حق با ایشونه !

زیرشلواری  خونه  تو  میگم  بهش  آقا  حاج  -زن:   

نپوش ! یكی میاد زشته ! حد اقل شلوارک بپوش!

 -شوهر : حاجی من اصن بدون زیرشلواری خوابم 

اینجا  راستش   ! اختیاری  بابا چاردیواری   ! بره  نمی 

: بیامرزم میگفت  بابای خدا  جاش نیست ولی 

- حاج آقا : خدا بیامرزتش !

 : میگفت   ! بیامرزه  شمارم  رفتگان  خدا   : -شوهر   

سعی كن تو زندگیت دو تا چیز و ترک نكــنی !! 

برات  ! حاجی جونم  زیرشلواری  یكی   ! یكی سیغار 

برام  رفته   ! داده خفن كه سیغار نكش  گیر  بگه كه 

بازیا  سوسول  این  خداییـــش  آخه   ! خریته  پیپ 

به ما میات؟!!

سعی  چقدر  من  نمیدونین  شما  آقا  حاج   : زن   -

كردم حرف زدن اینو درست كنم ! نشد كه نشد !

خصوصی  معلم  من  واسه  رفته  حاجی   : -شوهر 

دیــــگه   ! كنیم  درست صوبت  را  فارسی   ! گرفته 

روم نمیشه جولو بچه محال سرمو بلند كنم ! حاجی 

چایی  جای  به  خونه  میام  كار  سر  از  مونده  خسته 

واسه من كافی شاپ میاره ! درســته آخه ؟! حاجی 

از وقتی گرفتمش ۳۰ كیلو كم كردم ! از بس كه از 

و  ما!!! الزانتـیا  به خورده  داده  تیتــیشـیا  غذا  این 

بیف استراگانورف و اسپاقرتی و از این آت آشغاال. 

عاشق  منم  خب   ! داره  ای  سلیقه  یه  هركی  حاجی 

!!! با كیک تیتاپم  آب سیرابی 

 ! نندازه  راه  دعوا  شه  نمی  روز  یه  آقا  حاج   : -زن 

آزادش كردیم  با وثیقه  بار گرفتنش  چند 

 شوهر : آره ! رو زنم تعصب دارم ! كسی نیگا چپ 

!!! میكنـــــم  پاپیون  شلوارشو   ! بكنه  بهش 

اختالف  هم  با  اینهمه  كه  شما  آقا:خب  -حاج   

هــــــــم  با  چرا  داشتین  اقتصادی  و  فرهنگی 

ازدواج كردین ؟

هنوزم   ! بودم  دیوونش   ! بودم  عاشقش   : زن   -  

!!! هستم... 

در دادگاه خانواده 

 دوست مال

روزی مال با دوستش خورش بادمجان می خورد مال 

از او پرسید خورش بادمجان چه جور غذایی است؟

راجع  و  : غذای خیلی خوبی است  دوست مال گفت 

به منافع ان سخن گفت.

شدند  سیر  و  خوردند  را  غذایشان  اینكه  از  بعد 

شروع  مال  جهت  همین  به  زد  را  دلشان  بادمجان 

پرسید:  دوستش  از  و  بادمجان  از  بدگویی  به  كرد 

بادمجان چگونه غذایی است!؟ خورش 

دوست  نه  توام  دوست  من  گفت:  مال  دوست 

دوست  تو  كه  را  آنچه  هر  همین جهت  به  بادمجان 

داری برایت می گویم!

بهتر است ماه 

یا  است  بهتر  ماه  پرسید:  مال  از  شخصی  روزی 

خورشید!؟

من  از  كه  است  این چه سوالی  نادان  ای  گفت  مال 

روزها  خورشید  است,  معلوم  خوب  پرسی؟  می 

به  نیازی  و  است  روشن  هوا  كه  آید  می  بیرون 

نیست! وجودش 

به  كند,  می  ورشن  را  تاریک  شبهای  ماه  ولی 

است  ضررش  از  بیشتر  خیلی  نفعش  جهت  همین 

خروس

كیسه  در  و  دزدید  را  مال  خروس  شخصی  روز  یک 

اش گذاشت,مال كه دزد را دیده بود او را تعقیب نمود 

دزد گفت: من خروس  بده!  را  او گفت:خروسم  به  و 

ترا ندیده ام,مال دفعتا دم خروس را دید كه از كیسه 

درست  گفت  دزد  به  جهت  همین  به  بود  زده  بیرون 

خروس  دم  این  ولی  گویی  می  راست  تو  كه  است 

كه از كیسه بیرون آمده است چیز دیگری می گوید.

درخت گردو

ناگهان  كه  بود  خوابیده  گردو  زیر درخت  مال  روزی 

سرش  و  كرد  اصابت  سرش  به  شدت  به  گردویی 

باد كرد. بعد از آن شروع كرد به شكر كردن.

شنید  را  ماجرا  وقتی  گذشت  می  ازآنجا  مردی 

احمق  گفت:  ندارد.مال  شكركردن  دیگر  گفت:اینكه 

جان نمی دانی اگر به جای درخت گردو زیر درخت 

بود؟! بودم عاقبتم چه  خربزه خوابیده 

االغ دم بریده
اما  بفروشد,  تا  برد  بازار  به  را  االغش  مال  روز  یک 

شد,  كثیف  دمش  و  رفت  لجن  داخل  االغ  راه  سر 

كثیف  دم  آن  با  را  االغ  این  گفت:  خودش  مالبا 

نخواهند خرید به همین جهت دم را برید.

اما تا  بازار برای االغش مشتری پیدا شد  اتفاقا در 

دید االغ دم ندارد از معامله پشیمان شد.

در  االغ  دم  نشوید  ناراحت   : گفت  بالفاصله  مال  اما 

است!؟ خورجین 

پرواز در آسمانها

نجوم  در  و  است  دانشمند  كرد  می  خیال  كه  مردی 

تبحری دارد یک روز رو به مال كرد و گفت:

خجالت نمی كشی خود را مسخره مردم نموده ای و 

همه تو را دست می اندازند در صورتیكه من دانشمند 

هستم و هر شب در آفاق و انفس سیر می كنم.

به صورتت  نرمی  چیز  این سفرها  در  ایا   : گفت  مال 

نخورده است؟

دانشمند گفت :اتقاقا چرا؟

چیز  همان  است  درست  داد:  پاسخ  تمسخر  با  مال 

نرم دم االغ من بوده است!

داستان هایی  از مال نصرالدین

برای  همدیگر  با  ایرانی  نفر  سه  و  آمریكایی  نفر  سه 

شركت در یک كنفرانس می رفتند. در ایستگاه قطار 

سه آمریكایی هر كدام یک بلیط خریدند، اما در كمال 

تعجب دیدند كه ایرانی ها سه نفرشان یک بلیط خریده 

اند.

سه  شما  كه  است  چطور  گفت:  ها  آمریكایی  از  یكی 

نفری با یک بلیط مسافرت می كنید؟ یكی از ایرانی ها 

گفت: صبر كن تا نشانت بدهیم.همه سوار قطار شدند. 

آمریكایی ها روی صندلی های تعیین شده نشستند، اما 

ایرانی ها سه نفری رفتند توی یک توالت و در را روی 

خودشان قفل كردند. بعد، مامور كنترل قطار آمد و بلیط 

ها را كنترل كرد. بعد، در توالت را زد و گفت: بلیط، لطفا! 

بعد، در توالت باز شد و از الی در یک بلیط آمد بیرون، 

مامور قطار آن بلیط را نگاه كرد و به راهش ادامه داد.

آمریكایی ها كه این را دیدند، به این نتیجه رسیدند كه 

چقدر ابتكار هوشمندانه ای بوده است.بعد از كنفرانس 

كار  همان  بازگشت  در  گرفتند  تصمیم  ها  آمریكایی 

ایرانی ها را انجام دهند تا از این طریق مقداری پول 

هم برای خودشان پس انداز كنند.

وقتی به ایستگاه رسیدند، سه نفر آمریكایی یک بلیط 

ایرانی  اما در كمال تعجب دیدند كه آن سه  خریدند، 

پرسید:  ها  آمریكایی  از  یكی  نخریدند.  بلیطی  هیچ 

چطور می خواهید بدون بلیط سفر كنید؟ یكی از ایرانی 

ها گفت: صبر كن تا نشانت بدهم.

سه  شدند،  قطار  سوار  ایرانی  سه  و  آمریكایی  سه 

آمریكایی رفتند توی یک توالت و سه ایرانی هم رفتند 

توی توالت بغلی آمریكایی ها و قطار حركت كرد. چند 

از توالت  ایرانی ها  از  از حركت قطار یكی  بعد  لحظه 

و گفت:  ها  آمریكایی  توالت  و رفت جلوی  آمد  بیرون 

بلیط، لطفا!!!!!!

هوش ایرانی هوش آمریکایی!

حکایت ها

از خانمی پرسیدند : شنیده ام پسر 
و دخترت هر دو ازدواج کرده اند، 
آیا از زندگی خود راضی هستند ؟
خانم جواب داد : دخترم زندگی 

خوشی پیدا کرده که من همیشه 
برایش آرزو می کردم . ابدا دست 

به سیاه و سفید نمی زند .
صبحانه را در رختخواب می خورد 
. بعد از ظهرها هم دو سه ساعتی 

می خوابد . عصر با دوستانش 
به گردش می رود و شب هم با 

تفریحاتی مثل سینما و تلویزیون 
سر خود را گرم می کند . یقین 

دارم که دامادم هم با داشتن 
چنین همسری سعادتمند است !

پرسیدن وضع پسرت چطور است ؟
گفت : اوه اوه !!! خدا نصیب نکند ! 
بال بدور ، یک زن تنبل و و وارفته 
ای دارد که انگار خانه شوهر را با 

تنبل خانه اشتباه گرفته است .
دست به سیاه سفید که نمی زند 

. اصرار دارد که صبحانه را در 
رختخواب بخورد . تا ظهر دهن 

دره می کند . بعد از ظهر ها باز 
تا غروب خبر مرگش کپیده ! عصر 

هم از خانه بیرون می رود و تا 
نصفه شب مشغول گردش است . 

با وجود این زن ، پسرم بدبخت است. 

 

و  می  شود  بيدار  خواب  از  نصف شب  زن 
می  بيند كه شوهرش در رختخواب نيست، 
او  دنبال  به  و  می  پوشد  را  ربدشامبرش 
در  می  رود،و شوهرش  پايين  طبقه ی  به 
يک  كه  حالی   در  بود  نشست  آشپزخانه 

فنجان قهوه هم روبرويش بود .
در حالی  كه به ديوار زل زده بود در فكری 
كه  ديد  را  او  بود...زن  رفته  فرو  عميق 
قهوه اش  و  می  كرد  پاک  را  اشک هايش 
داخل  كه  حالی   در  می  نوشيد...زن  را 
: »چی   زمزمه كرد  آرام  آشپزخانه می  شد 
اينجا  شب  موقع  اين  چرا  عزيزم؟  شده 
نشستی؟«شوهرش نگاهش را از قهوه اش 
اون  فقط  هيچی    : ميگويد  و  می  دارد  بر 
موقع هارو به ياد ميارم، ۲۰ سال پيش كه 

تازه همديگرو مالقات می  كرديم، يادته؟
احساسات  تاثير  تحت  حسابی   كه  زن   
پر  بود، چشم هايش  گرفته  قرار  شوهرش 

از اشک شد ا گفت: »آره يادمه...«
پدرت  يادته  گفت:  سختی   به  شوهرش 
)در  يادمه  آره  كرد؟  راپيدا  ما  وقتی 
شوهرش  كنار  صندلی   روی  بر  كه  حالی  
نشست...( يادته وقتی  پدرت تفنگ رو به 
كه  گفت  و  بود  گرفته  نشون  من  سمت 
با دختر من ازدواج ميكنی  يا ۲۰ سال  يا 
می  فرستمت زندان ؟!آره اونم يادمه...مرد 
بودم  رفته  اگه  می  گويد:  و  می  كشد  آهی 

زندان االن آزاد شده بودم..

لحظه های عاشقانه

نی نی 
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روی چیزی تمرکز کنید که اهمیت دارد

به  توانید  می  که  دارد  وجود  اطالعات  از  انبوهی 
صورت آنالین یاد بگیرید. ولی بیشتر این اطالعات در 
فرایندی که شما در آن قرار دارید اهمیت ندارند. اگر 
شما چیزی را ایجاد می کنید، احتماالً نیازی ندارید 

که مطلب زیادی یاد بگیرید.
 ارزیابی کنید که در مسیر کارآفرینی خود در کجا 
قرار دارید، و به چیزی اهمیت دهید که بیش از همه 
به شما کمک می کند. قربانی اطالعات بیش از حد 
نشوید چرا که می تواند به سادگی جلوی پیشرفت 
شما را بگیرد. سرعت پیاده سازی و اجرا چیزی است 

که شما را در کسب و کار موفق می کند.
 خیلی خوب است که تا حد ممکن بتوان به افراد به 
طور رایگان کمک کرد، ولی شما خانواده ای دارید که 
باید از آن ها مراقبت کنید و صورتحساب هایی دارید 

که باید پرداخت کنید.
 اگر شما ارزش اضافه کنید و به مردم کمک کنید، 
کنید.  دریافت  آن  برای  هم  ای  عادالنه  قیمت  باید 
کار  و  در حال ساخت کسب  باشد که شما  یادتان 
هستید؛ اگر پول در نیاورید، پس کسب و کاری هم 
در کار نیست. تا زمانی که شما روی خدمت کردن و 
اضافه کردن ارزش به زندگی مشتریانتان تمرکز کنید، 

قیمت های شما توجیه خواهد داشت.
در پایان، اگر می خواهید موفق شوید باید همین حاال 
عزم خود را جزم کنید که تحت هر شرایطی به حرکت 
ادامه دهید. پشتکار چیزی است که باعث رشد کسب 
و کار شما می شود. حتی اگر تا به حال فرایندی که 
می خواستید به آن برسید را نتوانسته اید پیش ببرید، 

نباید تسلیم شوید.

باورها و اعتقادات

در یک باشگاه بدنسازی پس از اضافه کردن 5 کیلوگرم 
به رکورد قبلی ورزشکاری از وی خواستند که رکورد 
جدیدی برای خود ثبت کند. اما او موفق به این کار نشد. 
پس از او خواستند وزنه ای که 5 کیلوگرم از رکوردش 
کمتر است را امتحان کند. این دفعه او براحتی وزنه را 
بلند کرد. این مسئله برای ورزشکار جوان و دوستانش 

امری کامال طبیعی به نظر می رسید
هیجان  و  جالب  آزمایش  این  طراحان  برای  اما 
بردار  به وزنه  آنها اطالعات غلط  بود چرا که  انگیز 
کردن  بلند  عهده  از  اول  مرحله  در  او  بودند.   داده 
از  کیلوگرم   5 واقع  در  که  بود  برنیامده  ای  وزنه 
ناخودآگاه  دوم  حرکت  در  و  بود  کمتر  رکوردش 
موفق به بهبود رکوردش به میزان 5 کیلوگرم شده 
بود. او در حالی و با این »باور« وزنه را بلند کرده بود 

که خود را قادر به انجام آن می دانست.
نتیجه گیری:

برآورد  این  و  می کند  ارزیابی  را  خود  فردی  هر 
مشخص خواهد ساخت که او چه خواهد شد. شما 
نمی توانید بیش از آن چیزی بشوید که باور دارید 
»هستید«. اما بیش از آنچه باور دارید »می توانید« 

انجام دهید

برندگان وجود دارند، بازندگان وجود دارند،
 و افرادی وجود دارند که هنوز 
یاد نگرفته اند چطور پیروز شوند.

هر کسی ظرفیت خالقانه ای دارد، و از لحظه ای 
که بتوانی این ظرفیت خالقانه را ابراز کنی، 

می توانی شروع به تغییر دادن دنیا کنی.

یک هم نفِس قفس برایم بفرست
یک سنگ صبوِر آشنایم بفرست
دلتنگ برای گریه کردن هستم

یک شانه برای گریه هایم بفرست سعید عندلیب

هر وقت وسوسه می شوی که به شیوه ای قدیمی 
عمل کنی، از خودت بپرس که می خواهی

 اسیر گذشته باشی یا پیشقدم آینده.

بدون شک بهترین پاداشی که زندگی برای ارائه 
دادن دارد، فرصت سخت کار کردن 

در کاری که ارزش انجام دادن دارد است.

 آرون هیکلین سردبیر و نویسنده از افراد مختلف خواسته 
ای  جزیره  در  روزی  اگر  که  ببرند  نام  را  کتابی   10 تا 
دورافتاده رها شدند آن کتاب ها را نیز با خود خواهند برد. 
بیل گیتس میلیاردر معروف نیز یکی از اشخاصی است که 

10 کتاب مورد عالقه خود را معرفی کرده است.
 بیل گیتس می گوید: »اگر قرار باشد شما در جزیره ای دورافتاده 
 رها شوید، احتمااًل دقیقاً خودتان انتخاب نمی کنید که چه

بر سرتان خواهد آمد. ولی اگر قرار باشد کشتی من در دریا 
غرق شود و در جزیره ای گیر بیفتم، امیدوارم این ده کتاب 

فوق العاده را همراه خود داشته باشم.«

هفت ها، نوشته نیل استیفنسون
نسل  که  است  این  به  راجع  موضوعش  که  رمان  این   
بشر چگونه به پایان زندگی روی زمین واکنش نشان می 
دهد عشق و عالقه من به داستان های علمی تخیلی را 

دوباره زنده کرد.
 بعضی خوانندگان حوصله شان از تمام جزئیات فنی در 
مورد مدارهای سیارات و سفر به فضا سر می رود، ولی 

برای من، این داستانی جذاب و تفکر برانگیز است.

چگونه اشتباه نکنیم: قدرت تفکر ریاضیاتی؛ 
نوشته جردن النبرگ

 یک ریاضیدان توضیح می دهد که ریاضی چگونه در 

زندگی روزانه ما نقش دارد بدون اینکه حتی متوجه باشیم. 
سبک نگارش بامزه، سلیس و قابل فهم است، بر خالف 
چیزی که از کتابی راجع به این موضوع انتظار می رود. 
نکته مهم النبرگ این است که همه ما در همه زمان به 

شیوه های مختلف در حال انجام ریاضی هستیم.

انسان های خردمند: تاریخی مختصر از بشریت 
این نگاه به کل تاریخ بشر گفتگوهای زیادی را سر میز 
شام خانوادگی ما جرقه زد. هراری همچنین در مورد گونه 
مصنوعی،  هوش  اینکه  و  نویسید  می  ما  کنونی  های 
مهندسی ژنتیک و دیگر فناوری ها چگونه ما را در آینده 

تغییر خواهد داد.

 قدرت رقابت کردن، نوشته ریویچی میکیتانی 
و هیروشی میکیتانی

 چرا ژاپن، قدرت درجه یک دهه 1980، تحت الشعاع 
آن  اقتصاد  آیا  و  گرفت؟  قرار  چین  و  جنوبی   کره 
می تواند بازگردد؟ نگاهی هوشمندانه به آینده کشوری 

انگیز. شگفت 

 پرسش اساسی ؛ نوشته نیک لین
 ای کاش مردم بیشتری در مورد کتاب این زیست شناس 
بریتانیایی می دانستند. او تالش دارد که کمک کند مردم 

روی  زندگی  تکامل  در  انرژی  که  باشند  نقشی  قدردان 
زمین )و شاید دیگر مکان ها( ایفا می کند. حتی اگر در 
مورد بعضی جزئیات هم در اشتباه باشد، من گمان می 
کنم که ایده های او سهمی مهم در درک ما از جایی که 

می آییم، و جایی که می رویم خواهد داشت.

 ماجراهای کسب و کار: دوازده 
داستان کالسیک از دنیای وال استریت 

وارن بافت این مجموعه فوق العاده از مقاالت که بروکس 
برای مجله نیویورکر نوشت را به من داد. با اینکه بروکس 
در دهه 1960 می نوشت، ولی بینش او نامحدود و یادآور 
قوانینی ثابت برای گرداندن شرکتی عالی است. من آن 
را بیش از دو دهه پیش خواندم، و هنوز هم انتخاب اول 
من به عنوان بهترین کتاب راجع به کسب و کار است که 

تاکنون نوشته شده است.
 

گتسبی بزرگ،  اثر اف. اسکات فیتزجرالد
دیگری  داستان  هر  از  بیش  من  که  است  رمانی  این   
آن را بارها خوانده ام. من و ملیندا )همسر گیتس( یک 
جمله از آن را به قدری دوست داریم که آن را روی دیوار 
خانه مان نقاشی کرده ایم: »رویای او به قدری نزدیک 
به نظر می رسید که به سختی ممکن بود در رسیدن به 

آن شکست بخورد.«

 فرزندپروری با عشق و منطق، نوشته فاستر 
کالین و جیم فی

 به عنوان پدر و مادر سه فرزند، من و ملیندا زمان زیادی را 
صرف مطالعه و صحبت کردن راجع به این کتاب کرده ایم. 
این کتاب راهنمایی ارزشمند برای هر دوی ما بوده است، 
به ویژه وقتی که مسئله تشنج زدایی در مورد آن مناقشات 

اجتناب ناپذیر بین والدین و فرزندان پیش می آید. 
 

انرژی پایدار ، بدون هوای گرم 
فکر  تر  شده  حساب  مورد  در  العاده  فوق  راهنمایی   
کردن راجع به انرژی پاک، و قابل فهم ترین توضیح 
در مورد این موضوع که من تاکنون دیده ام. من هنوز 
تجربه  حاال  که  کنم،  می  توصیه  خودم  به  را  آن  هم 
تلخ و شیرینی است. دیوید چند ماه پیش در سن 48 

سالگی درگذشت.
 

فرشتگان نیکوتر سرشت ما، نوشته
 استیون پینکر

 اثباتی بر اینکه دنیا مسالمت آمیزتر شده است. این فقط 
عمیق  ای  بیانیه  بلکه  نیست،  مورخان  برای  ای  مسئله 
است.  بهتر  ای  آینده  احتمال  و  انسان  مورد سرشت  در 
این کتاب شاید دیدگاه من را بیشتر از هر کتاب دیگری 

شکل داده است.
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حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

پیامک

عارفانه روز 

یک لحظه مکث کن

نگرش

آیه روز  

)خدا( به هر کس که بخواهد حکمت می  بخشد، و به هر کس حکمت داده شود، به یقین ، 
خیری فراوان داده شده است ؛ و جز خردمندان ، کسی پند نمی  گیرد. سوره بقره/ آیه ۲۶۹

حدیث روز  

از نشانه های دین فهمی، حلم و علم است، و خاموشی دری از درهای حکمت است. خاموشی و سکوت، دوستیآور و راهنمای هر 
کار خیری است. امام رضا )ع(

سبک زندگی

۱۰ کتاب مورد عالقه ی بیل گیتس

جدول کلمات                        
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تزئینات ساختمان رحیمی
کناف، دیوار پوش، کاغذ دیواری 

رنگ آمیزی، بازسازی منازل 
مشاوره و طراحی در محل
بیست متری سوم شرقی

 پالک 29
09155610111

ایزوگـام  شفیعـی
آسفالت )محوطه و پشت بام( و  قیرگونی

 32225494 - ۰9۱5۱63۰283   صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

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

32435686 - 09365237014 - 09157063220 - خسروی

100 درصد  

تضمینی

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

را تجربه کنید.   09158668002

اخالق، انصاف، کارخوب
سرلوحه خدمات ماست

مرکز تخصصی حمل و نقل اثاثیه منزل
 و لوازم اداری با سابقه درخشان 

خاور مسقف پتودار، نیسان ، وانت 
 با کادری مجرب، متخصص و متعهد

عضو یت رسمی اتحادیه با مجوز رسمی 
حمل بار و اثاثیه منزل 

اتوبــار آریــا  ترابــر

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

 09159634038
32414702

ی
ین

ضم
د ت

رص
د د

ص

آگهی استخدام
به 2 نفر خانم جهت امور کامپیوتری 
و اداری در نمایشگاه های استان 
به صورت پاره وقت و 2 نفر خانم 
مسلط به کامپیوتر به صورت ثابت 
در شیفت اداری ترجیحا سابقه کار 

مرتبط و ساکن پاسداران
ساعت تماس: از 7/30 صبح
 الی 10شب  32437627

اطالعات بیشتر و ارسال رزومه
 از طریق تلگرام 

@ avamtamin2 

صنایع ریخته گری بیرجند ذوب کلیه 
ضایعات آهن و چدن شما را با باالترین 

قیمت در سطح استان نقدا خریدار است. 
بین رجایی 21 و 23       09036240644

نصب داربست فلزی
 با قیمت مناسب در اسرع وقت
09153637507 حسینی 

سمساری و لوازم خانگی
خرید و فروش با ما به نفع شماست
  09155614521 - زارع

برق خورشیدی )220-12( ولت
برق جهت چاه ، کفکش ، روشنایی
 باغ و ویال     09151631498

پیتزا ساندویچ اسماعیل زاده
کافیست یک بار امتحان کنید

پیتزا بزرگ همراه با سس و نوشابه رایگان
فقط 6000 تومان

شعبه یک: بلوار صیاد شیرازی واحد 90
32236351

شعبه دو: معلم ، خیابان 15خرداد
 میدان 7 تیر، ضلع جنوبی

آماده عقد قرارداد با ارگان های دولتی  
شرکت ها و بوفه های مدارس

 با نازل ترین قیمت

پیک رایگان

شماره مدیریت: 09157014292
32436935 -09159634292 

درب اتوماتیک سید
مجری انواع: )درب های 

اتوماتیک، جک  پارکینگی ، 
کرکره ، سکوریت اتومات(  

 09303107002
09155614880

ایزوگام و قیرگونی کاظم سالخورده 
از ما خرید نکنید ، اما قیمت را از ما بپرسید
       09155612949 - 32331050 

میدان آزادی – ابتدای خیابان شهید برگی

با 10 سال بیمه

نقاشـی ساختمـان
رنگ روغن - آکرولیک 

 پالستیک - کناف 
و نظافت پایان کار

 09152641848- جعفری

فروش سمند ال ایکس سال مولتی پلکس 
صفر کیلومتر، مدل 96، فول آپشن 

سند به نام خریدار  09355640457

نقاشی ساختمان اجرای  رنگ های  روغنی
  پالستیک  ، اکرولیک  ،  کناف ، مولتی کالر، پلی استر

 و...09157411071 - 09384928910- باقری

دفتر فروش: بیرجند- بلوار خلیج فارس - نرسیده به پمپ 
شعله - جنب کارگاه معاشری 

تلفن: 32222380-056   همراه : 09151414431- 09151607721
کارخانه: شهرک صنعتی مود- جنب پمپ بنزین 

صنـایع فلـزی پـارس فــوالد
طراحی و ساخت: 

انواع مخازن فلزی )ثابت - چرخدار - هوایی(
ساخت تانکرهای ذخیره سوخت تا ظرفیت 500 هزار لیتر

ساخت سیلوی سیمان در ظرفیت های مختلف
ساخت اسکلت های فلزی جوشی،انواع تیر ورق،گونیا، بلت و صفحه ستون
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پرسپولیسدرورزشگاهآزادیمیهمانمیشود

تیم بادران ورزشگاه آزادی را برای میزبانی از پرسپولیس در مرحله 
یک هشتم جام حذفی انتخاب کرد .

رقابت  نهایی  چهارم  یک  مرحله  در  حاضر  های  تیم  اینکه  علیرغم 
های جام حذفی مشخص شده اند و قرعه کشی این مرحله هم روز 
آینده برگزار می شود، هنوز تکلیف دیدار دو تیم پرسپولیس و بادران 

در مرحله یک هشتم نهایی مشخص نشده است.
این دیدار به دلیل بازی های آسیایی پرسپولیس به تعویق افتاد، اما 
طبق قرعه بادران باید از سرخپوشان میزبانی کند؛ دو ورزشگاه آزادی 
و شهر قدس مد نظر مسئوالن بادران بود، که در نهایت آنها تصمیم 
گرفتند در ورزشگاه آزادی بازی کنند تا عواید بیشتری از بلیت فروشی 
هم نصیب آنها بشود.با این وصف دیدار دو تیم طبق برنامه روز 19 

آبان ماه ساعت 15 در ورزشگاه آزادی برگزار خواهد شد.

اتماممسابقاتشنایپسرانفروس
بامعرفیبرترینها

با  فردوس  17 سال شهرستان  زیر  پسران  مسابقات شنای  کاری- 
معرفی برترین ها پایان یافت.رئیس هیأت شنا، شیرجه و واترپلوی 
شهرستان  فردوس  عنوان کرد :  این دوره از مسابقات با همکاری 
اداره ورزش و جوانان، در 5 رده سنی زیر هفت سال، 7 تا 10 سال 
، 10 تا 12 سال ، 12 تا 15 سال ،  15 تا 17 سال  برگزار شد.حسن 
فقفوری  با بیان اینکه این مسابقات در 4 ماده 50 متر پروانه، 100 
متر کرال سینه، 100 متر کرال پشت و 100 متر قورباغه در محل 
مجموعه آبی خلیج فارس فردوس برگزار شد،  افزود: در ماده 50 

متر پروانه محمد جواد عربی، امید دباغ و امیررضا بهادران به ترتیب 
اول تا سوم شدند.وی ادامه داد: سجاد حسین زاده، امیدرضا بهادران 
تصاحب  را  سینه  کرال  متر   100 ماده  اول  مقام  یکسان  رکورد  با 
کردند، عماد فروتن و امیر حسام قلی زاده نیز رتبه دوم و سوم این 
ماده را کسب کردند.فقفوری درادامه افزود: در ماده 100 متر کرال 
پشت سهیل صحرانورد، امید دباغ و عماد فروتن به ترتیب به مقام 
یافتند و محمد جواد عربی، سجاد حسین  تا سوم دست  اول  های 
زاده و سهیل صحرانورد نیز رتبه اول تا سوم ماده 100 متر قورباغه 

را بدست آوردند.

مصرفپیازمانعازتکثیروپیشرفت
سرطانمیشود

پیاز          مصرف  که  داده  نشان  جدید  مطالعات 
می تواند مانع از تکثیر سلول های سرطانی شود. 
پیاز عالوه بر اینکه کالری پایینی دارد، مملو از 

ویتامین ها، موادمعدنی و آنتی اکسیدان هاست.
گیاه تند پیاز حاوی آنتی اکسیدان هایی است که 

با رادیکال های آزاد می جنگد و سلولی که موجب 
شروع فرآیند ابتالء به سرطان می شود جلوگیری 
می کنند. جالب است که پیاز قرمز، کلسترول بد 
را که باعث ابتال به حمالت قلبی و سکته های 
مغزی می شود، را کاهش می دهد و هم زمان 
کلسترول خوب را که به پیشگیری از ابتال به 

بیماری قلبی کمک می کند را افزایش می دهد.

به گفته محققان، افزایش ابتال به برخی بیماری ها می تواند نتیجه 
تغییر آب و هوا باشد.بارندگی های زیاد و ذوب الیه های منجمد 
آلی  مواد  شود  می  موجب  زمین  گرمایش  از  ناشی  زمین  اعماق 
بیشتری به داخل دریاچه ها، رودخانه ها و اب های ساحلی سرازیر 
شود. این وضعیت موسوم به »براونینگ« آب های جهان موجب 
کردن  ضدعفونی  در  خورشید  ماوراءبنفش  اشعه  توانایی  کاهش 
موثر آب ها شده و در نتیجه منجر به افزایش بیماری های مرتبط 

دانشگاه  در  تحقیق  تیم  شود.سرپرست  می  آب  های  میکروب  با 
میامی، در این باره می گوید: »ما توانستیم تعیین کنیم در برخی 
موارد، براونینگ موجب کاهش توانایی نور خورشید در ضدعفونی 
مفاهیم  تواند  این وضعیت می  فاکتور 10 می شود.  تا  آب  کردن 
قابل توجهی در مورد منابع آب نوشیدنی و ماهیگیری های ساحلی 

جهان داشته باشد.«
در این مطالعه مشخص شد براونینگ در دریاچه های محلی موجب 

زا  بیماری  عوامل  بر  خورشید  ماوراءبنفش  اشعه  پتانسیل  کاهش 
غیرفعال در اب می شود.

همچنین محققان دریافتند قدرت ضدعفونی کننده خورشید بعد از 
محققان  مثال،  عنوان  به  یابد.  می  کاهش  سنگین  های  بارندگی 
نابودی  بر   UV اشعه  تاثیر  نمونه های آب دریافتند  از  استفاده  با 
پاتوژن ها بعد از طوفان های سهمگین تا 22 درصد کاهش می یابد 

چراکه مواد آلی بیشتری وارد اب می شود.

ارتباط تغییرات جوی و افزایش ابتال به بیماری ها

دزدچادرنشیندستگیرشد

رییس پلیس درپی گیری پرونده سرقت های سریالی باغ ویالهای اطراف مشهد به مردی چادر 
نشین که در زمین های کشاورزی مشغول استراحت بود مظنون شدند. بوستانی افزود: ماموران 
این چادر مسافرتی را زیر نظر گرفتند و با کنترل های نامحسوس دریافتند افراد معتاد و ولگرد به 
این چادر رفت و آمد دارند.ویعنوان کرد: تحقیقات بعدی حاکی از آن بود که این فرد از عامالن 
اصلی و یکی از گردانندگان باند سرقت از باغ و یالهاست.سرهنگ بوستانی اظهارکرد: پلیس این 
فرد را دستگیر و. دربازرسی از اطراف چادر و همچنین بازرسی از خانه مسکونی متهم، وسایل 
سرقتی شامل یک عدد کپسول گاز،4عدد فرغون،5حلقه الستیک خودرو ،یک دستگاه 
کولر ،سه دستگاه گوشی تلفن همراه ،یک عدد باطری خودرو و دیگر وسایل مسروقه که 

زیر خار و خاشاک مخفی شده بود کشف کرد. 

خوراکیهاییکهباعث»پیری
زودرس«میشوند

مهم ترین عامل در حفظ سالمت و شادابی 
تا  اینکه  و  تغذیه«شماست  »نوع  پوست، 
پرهیز  مضر  غذایی  مواد  مصرف  از  چه حد 
رعایت  و  کبد«  »سالمت  همچنین  داریم 
کبد  به  ابتال  از  جلوگیری  برای  ویژه  تدابیر 

سالمت  و  رنگ  حالت،  در  بسیار  نیز  چرب 
باید   گوشت  است.جای  مؤثر  شما  پوست 
باعث  را که  موادی  کنند.   استفاده  از سویا 
ایجاد چین وچروک  و  پوست  زودرس  پیری 
سفید،  شکر  می شوند:  پوست  در 
مصنوعی-نوشیدنی های  شیرین کننده های 

انرژی زا، غذاهای سرخ شده؛

سبزیجاتیکهمیتوانندکشندهباشند

می کند  توصیه  آمریکا  کشاورزی  سازمان 
با  را  بشقابتان  از  چهارم  یک  از  بیش 
را حفظ  تا سالمتی خود  کنید  پر  سبزیجات 
کرده  تشویق  را  ما  همیشه  ما  والدین  کنید. 
پنیری  و  چرب  فودهای  فست  جای  به  اند 
کنیم  استفاده  سبزیجات  سالم تر  گزینه  از 

بااین حال همیشه سبزیجات به همان خوبی 
همیشه  نیستند  می کنند  تعریف  همه  که 
حرف های خوبی درباره سبزیجات می شنویم. 
آن ها کم چربی و کم کالری، ولی پر از فیبر 
و ویتامین هستند. 7 سبزی که موجب مرگ 
سبز-چیلی  کدو  از:  عبارتند  می شوند  انسان 
ر-سیب  نگی-خیا فر د ج-نخو سفنا ا - مز قر

زمینی-کنسرو سبزیجات.

برایداشتنخوابیبهتر،قبل
ازخوابآبآلبالوبنوشید

 اگر در دسته آدم های بدخواب یا بی خواب قرار 
دارید بدون شک با انواع و اقسام توصیه هایی که 
برای داشتن خواب بهتر وجود دارد آشنا هستید. 
به تازگی دانشمندان سوئیسی، به کشف جدیدی 
رسیده اند: با نوشیدن آب آلبالو قبل از خواب، 

84 دقیقه بیشتر خواهید خوابید!از آن استفاده 
می کنند طبیعی است. نوشدن این آب میوه قرمز 
و تلخ وشیرین، طول مدت خواب آنها را به طور 
متوسط برای یک ساعت و 24 ساعت در هر 
شب افزایش داد. درواقع، مواد موجود در این آب 
میوه از تولید موادی که در مغز منجر به خواب 
ناکافی و کم کیفیت می شود جلوگیری می کند.

10گیاهداروییبومیایرانبرای
درمانسوختگی

نشان  کشورمان  محققان  پژوهش  نتایج 
فلور  در  موجود  دارویی  گیاه   10 که  داد 
و  برجسته  اثرات  علت  به  ایران  گیاهی 
فعالیت های  افزایش  ضدالتهابی،  فعالیت 
آنتی اکسیدانی و رگ زایی از اهمیت خاصی در 

برخوردارند..  ترمیم زخم های سوختگی  روند 
این  مجریان  همکاران،  و  افشار  گفته  به 
در  شده  یافت  گیاهی  گونه   10 پژوهش، 
ابوخلسا، چای سبز،  از  عبارت   این خصوص 
آب بشقابی،  گیاه  یا علف چای،  چای کوهی 
تشنه داری، آلوئه ورا، به دانه، پنیرک صحرایی، 

گل همیشه  بهار و گیاه مورد است.

کشتهشدن2زائرایرانیبراثرحادثهرانندگیدرعراق

در  رانندگی  حادثه  پی  در  که  اند  کرده  اعالم  عراقی  های  رسانه 
شمال استان بابل، دو تن از زوار اربعین کشته شده و 4 تن دیگر 
این  نیوز«،  »شفق  گزارش  اند.به  شده  زخمی  اند  بوده  ایرانی  که 
و  بابل  مسیر  در  زوار  حامل  خودروی  واژگون شدن  پی  در  حادثه 
منتقل  »الحله«  بیمارستان  به  مجروحان  و  است  داده  رخ  بغداد 
اند. نکرده  تأیید  را  خبر  این  عراقی  رسمی  منابع  هنوز  اند.  شده 
این در حالی است که رسانه های عراقی روز جمعه هم از واژگون 
کربال  به  بغداد  مسیر  در  ایرانی  زائران  حامل  خودروی  یک  شدن 

خبر داده بود که طی آن 10 ایرانی زخمی شده اند.

شهادت2پلیسکرماندردرگیریبااشرارمسلح

یک منبع آگاه امنیتی از به شهادت رسیدن 2 نفر از پرسنل نیروی انتظامی استان کرمان در درگیری دیشب با 
قاچاقچیان مسلح در شمال شهرستان براوات خبر داد.یک منبع آگاه  در تشریح جزئیات این خبر گفت: دیشب 13 
آبان  ماه مأموران نیروی انتظامی شهرستان بم به یک  دستگاه خودرو متعلق به قاچاقچیان مسلح که از استان سیستان 
و بلوچستان در حال انتقال مواد مخدر به کرمان بودند مشکوک شده و پس از اعالم ایست و عدم توجه خودرو با این 
افراد درگیر شدند، متأسفانه در این درگیری یک افسر و یک درجه دار نیروی انتظامی به شهادت رسیدندو یک نفر 
سرباز نیز مجروح شد.وی ادامه داد: در این درگیری که در شمال بروات از توابع شهرستان بم رخ داد، قاچاقچیان با 
بجا گذاشتن خودرو حامل 208 کیلوگرم تریاک، دو کیلوگرم هروئین و مقادیری مهمات متواری شدند.این مقام آگاه 
خاطرنشان کرد: مأموران در ادامه پاکسازی و تجسس در منطقه، دو نفر از سرنشینان یک دستگاه خودروی پژو 405 

دیگر که در اسکورت خودروی اشرار بوده را دستگیر کردند و تحقیقات از آن ها هم چنان ادامه دارد. 

مرکزنیکوکاریجواداالئمه)ع(بیرجند
از مردم، برای مردم، توسط خود مردم 

های دل  و  محرومند  پدر  موهبت  از  که  کودکانی  کوچک  های   دست 
شکوه  به  لب  هرگز  نجابت  شدت  از  که  نیازمندانی  خسته 

خانواده  تعداد  شماست.  پربرکت  و  پاک  یاری  انتظار  در  لحظه  هر  و  روز  هر  گشایند  نمی 
نیازمند یتیم  نفر   163 روستایی،  خانواده   1390 شهری،  خانواده   500 حمایت:  تحت   های 
شماره حساب مرکز نزد بانک ملی: 0109831823009 شماره کارت مجازی: 6037991899549160

پرداخت از طریق شماره گیری تلفن همراه: # 4518*8877*   آدرس: موسی بن جعفر )ع( 5 
)صمدی 8( - داخل صحن مسجد جواد االئمه )ع(   09151631855 -  32313472 056- طاهری

نصبهرگـونهوسیلهگـازسوزدرحمـام،رختکن،سرویسهایبهداشتی
روابطعمومیشرکتگازاستانخراسانجنوبیومحوطهسونـا،استخـروجکـوزیممنـوعاست.

درفضایامنبایدازمصالحیباضریباطمینانمناسبازنظراستحکامجهتکاهشمیزان
ترکشهایثانویهاستفادهشود.الزماستازمصالحواجسامتیز،لبهدار،شکنندهوناپایداراستفادهنشود.

روابطعمومیسازماننظاممهندسیساختمانخراسانجنوبی

31104

حمـلاثاثیهمنزل
باخـاورمسقف
وکارگـرماهر

)ضمنا کارگر تنها نیز داریم(

09159639065 
   علـی آبادی 

   کاغذ دیواری، کناف دکوراتیو،پارکت ،کفپوش
زیباییخانهخودرابامشاورهرایگاندرمنزلازمابخواهید

طــراحــان برتـــر
با  اقساط  بلند مدت  بدون کارمزد  برای عموم

شعبه2: نبش مدرس 61 
32323296  

09128664599- خرمشاهی

نقاشی  ساختمان
انواع رنگ های روغنی ، پالستیک،اکرولیک،مولتی کالر،  کنیتکس، کناف 

و...  با قیمت مناسب 
  09156633230- برگی
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دستگاه هاي اجرايي در 

برگزاري جشنواره گل 
نرگس همکاری کنند

توسعه  و  اقتصادي  امور  تسنیم-معاون هماهنگي 
منابع استانداري خراسان جنوبي گفت: تمامي دستگاه 
هاي اجرایي باید در روند برگزاري جشنواره استاني 
سومین  در  سرفرازی  كنند.  همكاري  نرگس  گل 
جلسه كارگروه امور اقتصادي استان اظهار داشت: با 

توجه به اینكه موضوع برگزاری جشنواره استاني گل 
نرگس در خوسف در كارگروه اقتصادی مصوب شده 
است، باید جهت ارائه و تصویب در شوراي برنامه 
ریزي و توسعه استان ارسال شود لذا از همه دستگاه 
ها مي خواهیم تمام ظرفیت خود را براي هر چه با 
شكوه تر برگزار شدن این جشنواره به كار گیرند. 
كارگروه تخصصی امور اقتصادی خراسان جنوبی 
مصوب كرد جشنواره استانی گل نرگس در خوسف 
برگزار شود و درخت پائولونیا به صورت آزمایشی 
در ۵ هكتار از اراضی استان اجرا شده و در صورت 
موفقیت آمیز بودن در سطوح بیشتری كشت شود. 
در این كارگروه مصوب شد كشت درخت پائولونیا به 
صورت آزمایشی در سطح ۵ هكتار از اراضی استان 
اجرا و در صورت موفقیت آمیز بودن و داشتن صرفه 

اقتصادی در سطوح بیشتری كشت شود.

ورود هالل احمر برای پیشگری
از معضل مواد مخدر  در استان

احمر  هالل  جمعیت  جوانان  امور  معاون  كاری- 
خراسان جنوبی  بیان كرد:  ۱۴ هزار و ۳۰۰ نفر در 
سامانه جوانان هالل احمر خراسان جنوبی ثبت نام 
كرده اند كه در ۷ كانون تقسیم بندی شده اند. فائزه 
موهبتی در نشست خبری  روز گذشته با بیان اینكه 
۱۴ آبان همزمان با هفتادو دومین سالروز تاسیس 
سازمان امور جوانان هالل احمر است افزود: برای 
سازمان  جوانان  امور  توسط  برنامه   ۱۰ هفته  این 
وی  می شود.  برگزار  جنوبی  خراسان  احمر  هالل 
فراخوان  نفر  اهدای خون 2۰۰  برای  یادآور شد:  
شده اند و همچنین شناسایی، دیدار و تقدیر از ۱8 
پیشكسوت بشردوست و نشست مشترک ۱6۵ دبیر 
و اعضای شورای اجرایی با رؤسای شعب از برنامه 
های این هفته است.موهبتی یادآور شد: اكنون ۱۴ 
هزار و ۳۰۰ نفر عضو ثبت شده در سازمان جوانان 
هالل احمر خراسان جنوبی داریم كه این تعداد در 
خواهر  جوانان  دانشجویی،  دانش آموزی،  كانون   ۷
و برادر، طالب، روستایی و عشایری و غنچه های 

هالل حضور دارند.
وی ادامه داد: فعالیت های اوقات فراغت جوانان با 
عنوان طرح شوق رویش  در تابستان برگزار می شود 
و در  تابستان امسال ۱۴ هزار و ۴۰2 نفر طی دو 
مرحله در فعالیت ها شركت داشته اند. معاون امور 
جوانان جمعیت هالل احمر خراسان جنوبی با اشاره 
به اینكه از بین جوانان برگزیده در قالب فعالیت های 
امدادی در طی سال برترین ها انتخاب و در قالب 
رفاقت مهر باهم به رقابت می پردازند  افزود:  در 
این طرح طی امسال 88 برادر و ۷۴ خواهر در مرحله 
استان شركت داشته اند كه از بین این افراد دو گروه 
در قالب ۱۰ نفر از برادران و خواهران به رقابت های 

كشوری اعزام شدند.
موهبتی همچنین از طرح پیمان نام برد و افزود: در 
این  طرح  درباره مبارزه  و پیشگیری از مواد مخدر  
با هماهنگی شورای هماهنگی مبارزه اجرایی می 
شود. موهبتی از برگزاری طرح دست های مهربان 
با حضور ۴2۰ نفر خبرداد و ادامه داد: در این برنامه 
بازی های  اسباب  كودک  جهانی  روز  در  كودكان 
اضافه خود را در مراكز اعالم شده تحول داده و در 
قالب كاروان های نیكوكاری به روستا ها و مناطق 

كم برخوردار با حفظ كرامت انسانی توزیع می شود.

مسئوالن اجرايی خراسان جنوبی 
برای حل مشکالت منطقه خور بکوشند

تسنیم-نماینده مردم شهرستان های بیرجند، درمیان 
و خوسف در مجلس شورای اسالمی با بیان اینكه 
بیرجند فرسوده  ویژه  به  استان  آبرسانی در  شبكه 
بوده و مسئوالن باید توجه ویژه داشته باشند گفت: 
بهره مندی و داشتن گاز حق طبیعی مردم منطقه 
خور است. حجت االسالم  سید محمدباقر عبادی 
ظهر دیروز به همراه فرماندار و تنی چند از مسئوالن 
باغ،  بلنجیر، كالته  عشایری  مناطق  در  با حضور 
نزدیک مشكالت مردم  از  زركش، چشمه موسی 

عشایری را بررسی و پیگیری كردند.

پیش بینی هواشناسی
از وزش باد و فزايش ابر در استان

گروه خبر- رئیس گروه پیش بینی و صدور پیش 
خراسان  هواشناسی  كل  اداره  جوی  های  آگاهی 
جنوبی گفت: بر اساس الگوی نقشه های پیش یابی 
آینده  و خروجی مدل های هواشناسی در دو روز 
فعالیت امواج كم دامنه و ضعیف الیه میانی جو سبب 
وزش باد و افزایش موقت ابر در استان می شود. 
برهانی افزود: براساس همدیدی و آینده نگری نقشه 
های پیش یابی هواشناسی، به لحاظ تغییرات دما در 
امروز تا فردا كاهش نسبی دما قابل پیش بینی است.
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»مهاجرت روستايیان« دلیل افزايش حاشیه نشینی؛ استان مهاجرفرست است

حضور دو متخصص جدید در تیم پزشکی بیمارستان شهید رحیمی بیرجند
غالمی- دو متخصص اطفال و قلب به متخصصان درمانگاه بیمارستان شهید رحیمی بیرجند اضافه شد. مدیر داخلی بیمارستان شهید رحیمی بیرجند گفت: متخصص اطفال 
در  نوبت  صبح و عصر و متخصص قلب در نوبت عصر،  بیماران را ویزیت خواهند كرد. یوسفی با بیان اینكه هم اكنون ده متخصص در درمانگاه این بیمارستان فعالیت 

دارند افزود: این تخصصها شامل دو متخصص اطفال، دو متخصص داخلی، سه متخصص زنان ، دو تا جراح و یک متخصص عفونی است كه به ویزیت بیماران می پردازند.

استاندار در دیدار با سرکنسول پاکستان  ؛

 آماده گسترش ارتباطات 
فرهنگی و اقتصادی
 با پاکستان هستیم
دیدار  در  جنوبی  خراسان  مقدم-استاندار  دادرس 
و مالقات با سركنسول پاكستان در مشهد ضمن 
و  فرهنگی  ارتباطات  گسترش  برضرورت  تاكید 
پاكستان گفت:  بین خراسان جنوبی و  اقتصادی 
این آمادگی وجود دارد تا با برقراری روابط خواهر 
ایالت  از  و مركز یكی  بیرجند  فیمابین  خواندگی 

بین  ارتباطات  پاكستان،  فرهنگی  و  مهم  های 
یابد. تعمیق  پاكستان  كشور  و  جنوبی  خراسان 

ایران  دیرینه  روابط  به  جنوبي،  خراسان  استاندار 
ساخت:با  نشان  خاطر  و  كرد  اشاره  پاكستان  و 
برای  پاكستانی  زائرین  عالقمندی  به  توجه 
زیارت مضجع شریف زیارتی در شهرستان طبس 
، ضرورت ایجاد خط پروازی طبس به پاكستان 
احساس می شود.این گزارش حاكیست؛ همكاری 
های تجاری و اقتصادی استان خراسان جنوبی با 
كشور پاكستان محور بعدی مذاكرات طرفین بود.

اعزام 91 نفر از بازنشستگان
تأمین اجتماعی به مشهد مقدس

حسینی- مدیركل تأمین اجتماعی از اعزام 9۱ نفر 
از بازنشستگان ومستمری بگیران تأمین اجتماعی 

استان به مشهد مقدس در آستانه اربعین خبر داد

معرفی آثار برتر
 سوگواره ملی عکس عاشورايی

گروه خبر-مراسم اختتامیه ی چهارمین سوگواره 
ملی عكس عاشورایی و دومین همایش پیرغالمان 
حسینی در سالن اجالس دانشگاه پیام نور بیرجند 
هزار   ۴ گفت:  سوگواره  این  دبیر  شد.  برگزار 
 عكس با موضوع فرهنگ عاشورایی و آیین های 

عزاداری از ۵۵۰ عكاس شركت كننده از 2۱ استان 
شد. ارسال  سوگواره  این  ی  دبیرخانه  به   كشور 

اثر   ۴ داوری  از  پس  اینكه  بیان  با  زاده  ابراهیم 
برتر در بخش استانی و ۴ اثر برتر در بخش ملی 
معرفی شدند افزود: دربخش ملی علیرضا وحید از 
بیانی  امین  و  از فردوس  تبریز، محسن مقدادی 
از تبریز مقامهای اول تا سوم را بدست آوردند و 
از اهر، شایسته قدردانی شدند.  محمدرضا بهرام 
گلرو،  ایمان  هم  استانی  دربخش  گفت:  وی 
سیدحمیدحسینی و نصیرغالمیان از بیرجند رتبه 
ابوالفضل  و  آوردند  بدست  را  سوم  تا  اول  های 

حسن پور از بیرجند  شایسته قدرانی شد.

15 آبان، آخرين مهلت ارائه
 صورت معامالت فصل بهار و تابستان

معامالت  صورت  ارائه  مقدم-مهلت  داردس 
مربوط به فصل بهار و تابستان ۱۳96 ، امروز ۱۵ 
آبان به پایان می رسد. پاک گهر سرپرست اداره 
امور مالیاتی استان گفت: اشخاص حقوقی،  كل 
اشخاص حقیقی گروه اول موضوع آیین نامه ماده 
9۵ قانون مالیات های مستقیم، اشخاص حقیقی 
مشمول اجرای مالیات بر ارزش افزوده و مشاغل 
خاص مورد اشاره در فصل دوم آیین نامه اجرایی 
ماده 9۵ جدید قانون مالیات های مستقیم، برای 
اطالعات  باید  قانونی،  جرائم  تعلق  از  جلوگیری 
معامالت فصلی خود را به صورت الكترونیكی و 
با تحویل لوح فشرده تكمیل شده از طریق نرم 
افزار غیر بر خط ) دانلود نسخه آفالین( به ادارات 

امور مالیاتی ارسال كنند.

کاهش زمان آزمايشهای میکروبی کیفیت 
آب با روش جديد سنجش در استان

سنجش  جدید  روش  از  استفاده  سیما-  و  صدا 
آزمایشهای  نتایج  شدن  مشخص  زمان  آنزیمی، 
داده  را كاهش  آب  كیفیت  ارزیابی  برای  میكروبی 
بهداشت  و  كیفیت  كنترل  دفتر  سرپرست  است. 
شركت آب و فاضالب استان گفت: سنجش آنزیمی، 
آب  میكروبی  كیفیت  ارزیابی  برای  مناسب  روشی 
میكروبی  آزمایشهای  نتایج  قرائت  زمان  كه  است 
را  از ۷2 به 2۴ ساعت كاهش داده است. رضوانی 
افزود: در این روش سنجش برای آب  های سطحی 
خروجی  شیرین،  آب  های  ایستگاه  زیرزمینی،  و 
تصفیه خانه ، آب چاه  ها، خطوط سیستم توزیع آب  
های آشامیدنی و غیر آشامیدنی قابل استفاده است.

افتتاح دومین پاتوق بزرگ کتاب کشور در استان

مدیرعامل شركت كویرتایر گفت: در شش 
میلیون  یک  از  بیش  امسال  نخست  ماهه 
رادیال  تایر  انواع  و ۷۷۵ هزار و 99۳ حلقه 
سیمی به وزن ۱۱ هزار و ۷۷8 تن در این 
كارخانه تولید شده است.به گزارش تسنیم، 
سید محمدحسین زینلی صبح دیروز در جمع 
مدیران كارخانه كویرتایر اظهار كرد: بیش از 
یک میلیون و ۷۷۵ هزار و 99۳ حلقه انواع 
تایر رادیال سیمی به وزن ۱۱ هزار و ۷۷8 تن 
در شش ماهه نخست امسال در این كارخانه 
تولید شده كه این میزان تولید از لحاظ تعداد 
 ۱۰.۴2 قبل  سال  مشابه  مدت  به  نسبت 
درصد رشد داشته است.وی گفت: در شش 
ماهه نخست سال 9۵ نیز یک میلیون 6۰8 
انواع تایر رادیال سواری  هزار و ۴۱9 حلقه 

به وزن ۱۱ هزار و 2۷ تن تولید شده است.
در  كرد:  بیان  كویرتایر  شركت  مدیرعامل 
حال حاضر ۱8 سایز انواع تایر رادیال سیمی 
در رینگ های ۱۳، ۱۴، ۱۵ و ۱6 در كارخانه 

كویرتایر تولید می شود

فعالیت 70  مرکز خدمات 
پس از فروش در کشور 

به نحوه فروش محصوالت  اشاره  با  زینلی 
گفت:  كشور  سطح  در  كارخانه  این 
نماینده  طریق 26۰  از  تولیدی  محصوالت 
به  نمایندگی  شبكه  طریق  از  و  فعال 
در  تقریباً  اینكه  بیان  با  فروش می رسد.وی 
همه شهرهای كشور نمایندگی فروش این 

شركت فعال است افزود: هموطنان می توانند 
نمایندگان  طریق  از  را  خود  نیاز  مورد  تایر 
كنند.مدیرعامل  تأمین  شركت  این  فروش 

برای  اینكه  بیان  با  كویرتایر  شركت 
پاسخگویی سریع به مصرف كنندگان نیز ۷۰ 
مركز خدمات پس از فروش در سطح كشور 

فعال است اظهار داشت: خوشبختانه در همه 
استان های كشور و همچنین اكثر شهرهای 
ایران، مركز خدمات پس از فروش فعال و 

پاسخگوی نیاز مصرف كنندگان هستند.
این  حاضر  حال  در  كرد:  اظهار  زینلی 
استان های  مراكز  در  مستقیماً  مجموعه 
)شیراز(  فارس  و  )مشهد(  رضوی  خراسان 
دایر  فروش  از  پس  خدمات  و  فروش  دفتر 
كرده است.وی تصریح كرد: دفتر فروش در 
این كارخانه نیز مسئولیت فروش استان های 
اصفهان، چهارمحال و بختیاری، یزد، كرمان، 
بلوچستان، هرمزگان و خراسان  سیستان و 
جنوبی را عهده دار است و عالوه بر آن دفتر 
مركزی فروش تهران نیز سایر مناطق كشور 

را پوشش می دهد.

كتاب  بزرگ  پاتوق  دومین  مقدم-  دادرس 
كشور از لحاظ وسعت پس از خراسان رضوی 
جنوبی،  خراسان  استاندار  معاون  حضور  با 
مدیركل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان، مدیر 
دوستداران  از  جمعی  و  معارف  نشر  موسسه 

كتاب در بیرجند افتتاح شد.
و  امنیتی  سیاسی،  معاون  حسینی،  محمد 
اجتماعی استاندار ، دیروز ۱۴ آبان  ، در مراسم 
افتتاحیه مجتمع پاتوق بزرگ كتاب در بیرجند 
گفت: با بیان اینكه قطعاً كمبودهایی در كشور 
وجود دارد، اظهار كرد: هر اقدامی كه صورت 
می گیرد اگر بخواهد موفق و مؤثر باشد، باید 
یک پیوست فرهنگی، اجتماعی داشته باشد.  
مجازی  فضای  در  جوانان   : افزود  حسینی  
نیاز دارند، كمتر  بیشتر  به دنبال مواردی كه 
موارد  از  یكی  اینكه  بیان  با  وی  می روند. 
افزایش طالق در جامعه، كمبود آموزش های 
است،  یكدیگر  تحمل  برای  جوانان  به  اولیه 
با  توانستیم  خراسان جنوبی  در  كرد:  تصریح 
آموزش های اولیه به جوانان این آسیب را ۱۴ 
امنیتی  درصد كاهش دهیم. معاون سیاسی، 
و اجتماعی استاندار   ادامه داد: این امر نشان 
می دهد كه اگر درست عمل كنیم و فضای 
همخوانی را ایجاد كنیم، آسیب های اجتماعی 
امیدواریم  یادآور شد:  كاهش می یابد.حسینی 
شهروندان و هم استانی ها بتوانند از این مركز 

فاخر فرهنگی استفاده كنند.
دومین پاتوق بزرگ کتاب کشور

مدیركل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان، در 
دومین  پاتوق،  این  گفت:  مراسم  این  ابتدای 
پاتوق بزرگ كتاب كشور است.احمد محبی، 
از استان های  بعد  این مجتمع،  اینكه  بیان  با 
خراسان جنوبی  در  تهران  و  خراسان رضوی 
یک  كتاب  پاتوق  كرد:  تصریح  شد،  افتتاح 
رویداد فرهنگی در مركز استان است. وی با 
بیان اینكه موسسه نشرمعارف و نهاد رهبری 

دانشگاه ها در برپایی این پاتوق بسیار تالش 
كردند، افزود: این پاتوق با وسعت بالغ بر هزار 
از  ۱۵۰۰۰ عنوان كتاب  متر است كه بیش 
بیان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  دارد.مدیركل 

كرد: پاتوق كتاب، یک مجموعه چند منظوره 
كه  است  كودكان  فراغت  اوقات  و  تفریحی 
در آن، كافه كتاب نیز پیش بینی شده است.

ناشر  كتاب، ۳۵۰  پاتوق  در  داد:  ادامه  محبی 
معتبر حضور دارند و با افتتاح آن برای هفت 
نفر به صورت مستقیم و برای بیست نفر به 
است. شده  ایجاد  شغل  غیرمستقیم  صورت 

وی یادآور شد: در این پاتوق، بیش از  ۳۰۰ 
قلم محصوالت فرهنگی ازجمله محصوالت 
عفاف و حجاب، نوشت افزار ایرانی، اسالمی و 

دیگر محصوالت وجود دارد.مسعود پیرمرادیان، 
مدیرعامل دفتر نشر معارف، نیز در این مراسم 
بیان كرد: در حوزه كتاب، سیاسی بازی ها باید 
حذف شود.وی بیان كرد: مشكالت اجتماعی 

چند  از  بعد  اسالمی  جامعه  در  را  اخالقی  و 
دهه از پیروزی انقالب مشاهده می كنیم كه 
این موضوع به خاطر این است كه نتوانستیم 

كه  طور  آن  را  اسالمی  اخالق  و  فرهنگ 
شایسته است در كشور پیاده كنیم. پیرمرادیان 
ادامه داد: در 2۷ استان این كار محقق شده 
و  شد  افتتاح  نیز  جنوبی  خراسان  در  و  است 

دومین پاتوق كتاب بزرگ در كشور محسوب 
می شود و مسئولین كشوری و استان به این 

مجتمع عنایت ویژه ای داشته باشند.

بیش از یک میلیون و ۷۰۰ هزار حلقه انواع تایر رادیال در کویرتایر تولید شد 

نماینده مردم نهبندان و سربیشه در مجلس 
شورای اسالمی بر لزوم بازنگری طرح توسعه 
كه  اقداماتی  گفت:  و  كرد  تأكید  نهبندان 
درگذشته برای این طرح انجام شده اقداماتی 
معمول بوده است.به گزارش مهر، نظر افضلی 
در جلسه طرح توسعه نهبندان اظهار كرد: با 
رهبری  معظم  مقام  حضور  و  سفر  به  توجه 
نهبندان  شهرستان  پایدار  توسعه  منظور  به 
امام،  فرمان  اجرایی  ستاد  ویژه  توجه  انتظار 
آستان قدس رضوی  بنیادعلوی،  بنیادبركت، 
به  آبادانی  و  پیشرفت  قرارگاه  همچنین  و 
این شهرستان را داریم.وی با انتقاد از اینكه 
توسعه  طرح  برای  گذشته  در  كه  اقداماتی 
نهبندان انجام شده اقداماتی روتین بوده است، 
نیز قابل  اقدامات بدون طرح  این  بیان كرد: 
شده  انجام  نیز  نقاط  سایر  در  و  بوده  انجام 
در  سربیشه  و  نهبندان  مردم  است.نماینده 
این  اینكه  بیان  با  اسالمی  شورای  مجلس 
منطقه  توسعه  و  اشتغال  به  منجر  اقدامات 
نشده است، عنوان داشت: این طرح باید زمینه 
ماندگاری و پیشگیری از مهاجرت را در این 
شهرستان مهاجرت پذیر فراهم می كرد كه 
بازنگری  لزوم  بر  است.افضلی  نشده  محقق 
تأكید كرد و گفت:  نهبندان  در طرح توسعه 

باید در زمینه اقداماتی كه قرار است در این 
كه  اقداماتی  همچنین  و  شود  انجام  طرح 
تاكنون صورت گرفته بازنگری صورت گیرد.

وی، فراهم شدن اشتغال مردم، زیرساخت ها 
برای  كالنی  گذاری  سرمایه  های  مشوق  و 
ایجاد اشتغال را از جمله اقدامات مورد نیاز در 
 منطقه دانست و گفت: توجه ویژه وزارتخانه ها 
و پیشنهاد طرح های كالن ملی از مواردی 

است كه سبب استغالزایی  و ماندگاری مردم 
نهبندان  مردم  نماینده  منطقه می شود.   در 
و سربیشه با تأكید بر لزوم توجه به پتانسیل 

رفع  داشت:  بیان  منطقه،  كشاورزی  های 
آباد،  مشكالت شركت سهامی زراعی سهل 
توجه به پرورش شتر و شترمرغ، كشتارگاه دام 

و مرغ از جمله نیاز های منطقه است.  
افضلی با بیان اینكه توجه به ظرفیت عظیم 

های  مشوق  و  محل  در  فرآوری  و  معادن 
سرمایه گذاری در این زمینه ضروری است، 
زیرساخت  باید  این  بر  عالوه  داشت:  عنوان 

های برق صنعتی برای نهبندان و همچنین 
برق برای معادن تأمین شود.

 استاندار نیز كه در این جلسه  سخن می گفت 
 بازنگری طرح توسعه نهبندان را مورد تاكید 
تا  كنیم  باید تالش  افزود:  و  داد  قرار  جدي 

طرح توسعه نهبندان از منظر توسعه اي مورد 
بتوان زمینه هاي رشد و  تا  توجه قرار گیرد 
نیز تثبیت جمعیت در این شهرستان را بیش 
الشریعه خاطر  از پیش فراهم ساخت. مروج 
بر  باید  نهبندان  توسعه  طرح  ساخت:  نشان 
اساس شرایط و نیازهاي روز و نیز منطبق بر 
شرایط منطقه اي و مبتني بر اسناد باالدستي 
مورد  كشوري  مقررات  و  قوانین  حوزه  در 
بازنگري قرار گیرد تا بتوان ضمن بروزرساني 
استفاده صورت  بهترین  آن  از ظرفیت هاي 
از  تا  كنیم  تالش  باید  یادآورشد:  گیرد.وی، 
حوزه  در  افزاري  نرم  مجوزهاي  اخذ  طریق 
اختیارات قانوني و تفویض آنها به استان هر 
چه بیشتر زمینه هاي جذب سرمایه گذاران 
ارائه  از طریق  را  بخش خصوصي  فعالین  و 
مشوق هاي الزم در حوزه هاي مختلف فراهم 
جلسات  مستمر  برگزاری  ساخت.استاندار، 
تاكید قرار داد  را مورد  نهبندان  طرح توسعه 
و گفت: سفر مقام معظم رهبري یک فرصت 
بسیار مناسب براي مدیران استاني است تا با 
احصاء نیازها و مشكالت موجود سطح مطالبه 
بیشتر  هرچه  زمینه  این  در  را  استان  گري 
افزایش داده و بتوانیم در جهت حل مشكالت 
كنیم. تالش  پیش  از  بیش  شهرستان  این 

انتقادات از وضعیت اجرای طرح توسعه نهبندان
تاکید نماینده بر لزوم تبدیل فرمانداری نهبندان  به فرمانداری ویژه

عكس:اكبری
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امام علی علیه السالم فرمودند :
رائَر الكاِمَنَة في تَقلُِّب األْحواِل ُعلَِم جواِهُر الرِّجاِل و األّياُم ُتوِضُح لَك السَّ

در دگرگوني هاى احوال و زمانه است كه گوهر مردان شناخته می  شود و روزگار 
نّیت هاى پنهان را براى تو آشكار می  سازد.  )بحار األنوار: ج77، ص286، ح1(

پور مختار: طرح سوال از رئیس جمهور 
به ۲۰۰ امضا رسید

پور مختار عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس 
در پاسخ به این سوال که مشکل کاسپینی ها چه 
برنامه ای  چه  مجلس  و  شد  خواهد  حل  زمانی 
خصوص  در  گفت:  دارد،  موضوع  این  حل  برای 
این موضوع سوالی از آقای رئیس جمهور شده و 
نزدیک به ۲۰۰ تن از نمایندگان آن را امضا کرده 
و پیگیر این مسئله هم هستند؛ اما هیئت رئیسه 
مجلس این سوال را در دستور کار قرار نداده است.
را  موضوع  این  مجدداً  نمایندگان  داد:  ادامه  وی 
پیگیری کردند و همان ۲۰۰ نفر درخواست سوال 
از رئیس جمهور را امضا کردند تا هیئت رئیسه آن 
آقای  خود  امیدواریم  دهد.  قرار  کار  دستور  در  را 
رئیس جمهور پای کار بیاید و به عنوان مسئول و 
متولی احساس تکلیف بیشتری داشته باشد تا این 

مشکل و سایر مشکالت حل شود.

ادعای عباسی:تلفن همسر
 صالحی و ظریف هک شد

حسن عباسی رئیس اندیشکده یقین مدعی شد: 
اخیراً یک تیم نفوذی از کشورمان به بخش ایران 
بودند.  کرده  نفوذ  آمریکا  ملی  امنیت  سازمان 
سازمان  این  آمده  دست  به  اطالعات  اساس  بر 
و  ای  هسته  کننده  مذاکره  اعضای  تمام  تلفن 
آنها را هک کرده بودند و حتی   اعضای خانواده 
می دانستند سر سفره شام چه می خورند و حرف 
های خانواده آنها را هم شنود کرده بودند و من 
آن  به  ما  بداند   NSA که  می گویم  را  اینها 
ما  گفت:  یقین  اندیشکده  رئیس  ایم.  کرده  نفوذ 
بودیم  نکرده  را هک  مونیز  یا  اشتون  تلفن های 
اما آنها تلفن همسر صالحی و ظریف را هم هک 
برای  ها  آمریکایی  آیا  وجود  این  با  بودند  کرده 
استاد  برای  البته  هستند؟  اعتماد  قابل  مذاکره 
نمی داند  که  بس  همین  ما  بیسواد  گرای  غرب 
آمریکا چیزی به نام وزارت امور خارجه و وزارت 

خانه ندارد.

دولتی ها و مجلسی ها به جای وعده 
دادن، نظم را در کشور برقرار کنند

مصلحت  تشخیص  مجمع  دبیر  رضایی  محسن 
در  را  مطلبی  کشور،  مسائل  برخی  درباره  نظام 
صفحه اینستاگرام خود منتشر کرد. به گفته وی 
در  بی نظمی  شده،  ضعیف  انضباط  ما  کشور  در 
از بین رفتن  بانک ها و سوخت شدن پول مردم، 
مجاز  غیر  چاه های  و  کشور  جنگل های  و  مراتع 
آب، نشانگر بی انضباطی در کشور است. وی تاکید 
کرد: دولتی ها و مجلسی ها به  جای این حجم از 
اظهارنظر و سخنرانی و وعده وعید دادن، باید نظم 
اقتدار  بدون  کنند.  برقرار  کشور  در  را  انضباط  و 

قانونمند و انضباط آهنین کاری از پیش نمی رود.

شمخانی: عربستان به  حریری
 دستور می دهد و او عمل می کند

سردار  پدر  ختم  مراسم  حاشیه  در  شمخانی  علی 
سلیمانی در پاسخ به این پرسش که تحلیل شما از 
پشت پرده استعفای نابهنگام نخست وزیر لبنان در 
ریاض چیست، گفت: مفهوم این کار تبعیت ملت های 
آزاده از سرمداران وابسته خود نیست و ملت ها راه خود 
را پیدا می کنند. وی تاکید کرد: آنچه ریاض با بیروت 
کرد، همان کاری است که واشنگتن با ریاض می کند 
و همانگونه که واشنگتن دستور می دهد و ریاض عمل 
می کند، ریاض هم به بیروت دستور می دهد و سعد 

حریری عمل می کند.

نتانیاهو: کشورهای عربی، ایران را 
مشکلی برای خاورمیانه می دانند

نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی گفت: دونالد 
ترامپ رئیس جمهور آمریکا قابلیت های رهبری را 
دارد و ایران را مشکل می داند، نه راه حل. بنیامین 
نتانیاهو در ادامه مدعی شد برخی افراد هستند که 
ایران را راه حلی برای مشکالت خاورمیانه می دانند اما 
دونالد ترامپ ایران را مشکل می داند و این تنها ترامپ 
نیست، اسرائیل و کشورهای عربی هم ایران را مشکل 
ادامه  در  رژیم صهیونیستی  وزیر  می دانند. نخست 
اتهامات بی پایه و اساسش علیه ایران گفته، سخنان 
تند سعد الحریری نخست وزیر لبنان علیه اقدامات 
منطقه ای ایران باید جامعه جهانی را از خواب بیدار کند.

سفیر بلژیک: با واشنگتن برای
 محافظت از برجام البی کرده ایم

پاسخ  در  ایران  در  بلژیک  سفیر  ُدله  فرانسوا 
شده  اندیشیده  تمهیدی  آیا  که  سؤال  این  به 
روابط  برجام  گذشت  از  ماه   ۲۰ از  پس  که 
تجاری ایران و بلژیک گسترش یابد و متأثر از 
آمریکا  مثل  فرامنطقه ای  کشورهای  تصمیمات 
و  اروپا  اتحادیه  سطح  در  هم  ما  گفت:  نباشد، 
تعقیب  حال  در  جدیت  با  ملی  سطح  در  هم 
دو سطح  هر  در  اراده  این  و  موارد هستیم  این 
کرد:  اظهار  ایران  در  بلژیک  سفیر  دارد.  وجود 
واشنگتن  با  زیادی  بسیار  البی های  واقع،  در 
 انجام شده تا از توافق هسته ای محافظت شود. 
است  ممکن  اینکه  فرض  با  حتی  افزود:  وی 
وارد  اروپا  اتحادیه  به  فرامنطقه ای  فشارهای 
از  که  است  راه هایی  تمهید  در حال  اروپا  شود، 
منافع شرکت های خود در ایران محافظت کند.

شاید از پایگاه اجتماعی احمدی نژاد استفاده کردیم

حمیدرضا حاجی بابایی در پاسخ به این سؤال که گفته 
پایگاه اجتماعی اصولگرایان در حال  می شود عمده 
حاضر نزدیک به آقای احمدی نژاد و پایگاه اجتماعی 
حول محور وی است، آیا برنامه ای دارید که در آینده از 
پایگاه اجتماعی ایشان استفاده ای کنید، گفت: ما باید به 
سمتی حرکت کنیم که از همه ظرفیت های نظام استفاده کنیم هر طور که بشود. 

این مسئله نیاز به مشورت و پیگیری همه دوستانی که بحث می کنند، دارد. 

روحانی موفق نشود آبروی اصالح طلبان می رود

ابراهیم اصغرزاده گفت: بی اعتمادی مردم نه تنها به 
شکاف اصالح طلبان و مردم دامن می زند، بلکه آنها 
را بی حیثیت می کند. اصالح طلبان تمام آبروی خود را 
پای روحانی گذاشتند، اگر روحانی موفق نشود آبروی 
اصالح طلبان هم خواهد رفت. وی افزود: بی آبرو شدن 
اصالح طلبان و متهم شدن آنها به ریاکاری و این که شما فقط دنبال قدرتید، 

روحانی را به قدرت رساندید و هیچ تاثیری هم بر برنامه های او ندارید.

احمدی نژاد خودش را در خط امام نمی دانست

عباس سلیمی نمین گفت: امام از ماه ها قبل از ماجرای 13 
آبان درباره آمریکا موضع گیری می کردند. دانشجویان 
خط امام این سخنرانی ها را می شنیدند به همین دلیل 
خودشان را خط امام می دانستند؛ احمدی نژاد خودش را 
خط امام نمی دانست چون از امام خط نگرفته است. 
چرا که اگر خط امامی بود باید به سفارت آمریکا می رفت. اینکه در آن زمان 
احمدی نژاد دشمن اصلی ایران را شوروی می داند نگاهی بسیار سطحی است.

 احمد شیرزاد در پاسخ به این سوال 
پیش  در  رویکرد  شما  نظر  به  که 
گرفته شده توسط آقای روحانی در 
اصالحات  جریان  از  فاصله  جهت 

نبوده  قرار  نیز  ابتدا  از  است،گفت: 
دربست  صورت  به  روحانی  آقای 
داشته  قرار  اصالح طلبان  اختیار  در 
باشد. نه آقای روحانی چنین قولی 

نه  اینکه  و  داده  اصالح طلبان  به 
اصالح طلبان از آقای روحانی چنین 
درخواستی داشتند. به همین دلیل نیز 
رابطه اصالح طلبان و آقای روحانی با 

فراز و نشیب هایی همراه بوده است. 
مورد  ایران  کنونی  شرایط  در 
متحده  ایاالت  مستقیم  تهدیدهای 
جدیدش  جمهور  رئیس  و  آمریکا 

از  ملی  وحدت  حفظ  گرفته،  قرار 
جریان های  همه  و  است  واجبات 
شرایطی  چنین  در  باید  سیاسی 
کنند. حمایت  ملی  وحدت  از 
که  است  حالی  در  این  افزود:  وی 
اصولگرایان  از  برخی  است  ممکن 
دنبال  به  نیز  شرایطی  چنین  در 
خود  حزبی  و  جناحی  رویکرد 
وضعیت  این  وجود  این  با  باشند. 
و  ندارد  وجود  اصالح طلبان  برای 
اصالح طلبان با رصد شرایط کشور 
را  نظام  و  دولت  می کنند  تالش 
کنند.  همراهی  شرایطی  چنین  در 
دولت  رئیس  اخیر  پیام های 
اصالحات و همچنین آقای روحانی 
حفظ  برای  و  راستا  همین  در  نیز 
وحدت در بین جریان های سیاسی 

کشور بوده است. 

در  تهران  نماینده  نعمتی  بهروز 
واکنش به سخنان برخی اصولگرایان 
تندرو مبنی بر اینکه »گرچه کسانی 
در  معتدل  اصولگرایان  تابلوی  با 
حمایت  روحانی  آقای  از  انتخابات 
کردند اما آنها بدنه اجتماعی ندارند«، 
معتدل  اصولگرایان  گفت: مجموعه 
غیرقابل  واقعیت  یک  کشور  در 
نیز  انتخابات  در  هستند.  انکار 
 اثرگذاری بسیار خوبی داشتند، اینکه 
می گویند اصولگرایان معتدل عقبه 
رأی ندارند، یک بلوف سیاسی است.
اظهار  مجلس  رئیسه  هیئت  عضو 
کرد: همه مجموعه هایی که امروز 
در عرصه سیاسی کشور نقش آفرین 
هستند به اندازه خودشان سهم دارند، 
ما هیچ وقت نمی گوییم تندروهای 
آنها  ندارند،  رأی  جامعه  در  اصولگرا 

هم رأی دارند. وی در واکنش به این 
ادعای تندروهای اصولگرا که معتقدند 
پایگاه اجتماعی جریان اصولگرایی با 
آنها همراهی دارد و اصولگرایان معتدل 

فقط بر آرای خاکستری اثرگذارند و 
نمی  محسوب  رأی  پایگاه  هم  آن 
شود، گفت: اقتدارگرایانی که 8 سال 
اختیار  مجموعه اجرایی کشور را در 

مشخص  عملکردشان  داشتند، 
است. آنها باید از عملکردشان دفاع 
مستقلین  فراکسیون  عضو  کنند. 
که  سوال  این  به  پاسخ  در  مجلس 

بر  معتدل  اصولگرایان  تأثیرگذاری 
گفت:  جمنا،  یا  است  بیشتر  جامعه 
که  کردند  ثابت  معتدل  اصولگرایان 
تأثیرگذاری بیشتری بر جامعه دارند.

دومین همایش پیرغالمان حسینی بیرجند * عکس : امین جم

اثرگذاری اصولگرایان معتدل بیشتر از جمنا است
بهروز نعمتی نماینده تهران و عضو فراکسیون مستقلین مجلس:

قرار نبود روحانی دربست در اختیار اصالح طلبان باشد
 احمد شیرزاد فعال سیاسی اصالح طلب :
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پرواز هواپیمایی کاسپین 

هر هفته یکشنبه
تهران - بیرجند ساعت 17/05
بیرجند - تهران ساعت 19/15

نرخ بلیت: 220/000 تومان

فروش کلیه آژانس های بیرجند
آژانس جلوه :  3۲۲۲888۰  - 3۲۲۲777۰

قابل توجه کلیه مودیان محترم مشمول ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم )صورت معامالت فصلی( شامل:    

* کلیه اشخاص حقوقی
* اشخاص حقیقی گروه اول موضوع آیین نامه ماده 95 قانون مالیات های مستقیم

* اشخاص حقیقی مشمول اجرای مالیات بر ارزش افزوده
* مشاغل خاص مورد اشاره در فصل دوم آیین نامه اجرایی ماده 95 جدید قانون مالیات های مستقیم

صورت  سامانه  روی  بر  و  گردیده  عملیاتی   1396 سال  به  مربوط  اطالعات  ثبت  قابلیت  با  غیربرخط(  و  )برخط  فصلی  معامالت  صورت  سامانه  جدید  نسخه 
کاربران تغییرات،  درخصوص  تکمیلی  اطالعات  کسب  برای  همچنین  است.  شده  داده  قرار   TTMS.TAX.GOV.IR نشانی  به  فصلی   معامالت 

 می توانند به بخش پرسش و پاسخ های متداول سامانه صورت معامالت فصلی مراجعه نمایند.  شایان ذکر است با عنایت به اینکه مهلت ارائه صورت معامالت مربوط به فصل 
بهار و تابستان 1396 تا تاریخ 96/8/15 بوده و با توجه به اهمیت موضوع و جلوگیری از تعلق جرائم قانونی و غیرقابل بخشش، کلیه مشمولین بایستی نسبت به ارسال 
یا تکمیل اطالعات معامالت فصلی خود از طریق سامانه مذکور به صورت الکترونیکی و تحویل لوح فشرده تکمیل شده از طریق نرم افزار غیر برخط )دانلود نسخه آفالین 

2و2و0و4( به ادارات امور مالیاتی اقدام نمایند.  مودیان محترم درصورت هرگونه سوال و ابهام می توانند با شماره 32396442 تماس حاصل فرمایند.

شماره شناسه 100832

به تعدادی چرخکار ماهر نیازمندیم.  ۰91536359۲5 - جعفرپور

فروشگـاه پـارس پـرداز
مشاوره رایگان ، خرید لپ تاپ ) ارسال رایگان (

بیرجند- بیست متری اول شرقی مدرس - پالک 16
09357787955
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شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی به استناد آیین نامه خرید خدمات مشاوره به 
شماره بخشنامه 193542/ت42986ک مورخ 1388/10/1 هیئت محترم وزیران در 
نظر دارد جهت انجام خدمات مهندسی مطالعات تعیین حریم و بستر رودخانه های 
حوضه آبریز فالت مرکزی در استان خراسان جنوبی )حوضه های طبس گلشن و 
دیهوک( در سال 1396 اقدام به ارزیابی کیفی مشاوران ذیصالح نماید. لذا از شرکت 
های ذیصالح در کلیه پایه های رشته حفاظت و مهندسی رودخانه دعوت می شود با 
مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیک دولت )ستاد( به نشانی setadiran.ir نسبت به 

دریافت، تکمیل و ارسال اسناد ارزیابی اقدام نمایند. 
مهلت دریافت اسناد:

 از ساعت 8 صبح 1396/08/15 تا ساعت 16 مورخ 1396/08/21
مهلت بازگشت اسناد ارزیابی:
 تا ساعت 16 مورخ 1396/09/05

- شرکت هایی که در فراخوان مورخ 1396/03/10 روزنامه های امروز خراسان جنوبی 
و خراسان نسبت به ارسال اسناد اقدام نموده اند، می بایست در صورت تمایل نسبت 
به دریافت اسناد قبلی ارسالی اقدام و صرفا از طریق سامانه ستاد مجددا اسناد ارزیابی 

را دریافت و تکمیل نمایند.

» برداشت اضافی از چاه های کشاورزی یعنی تهدیدی برای آب شرب «

نجـات آب 
کشـاورزی

در گرو آگاهی

آگهی فـراخوان ارزیابی کیفی
شماره شناسه: 1۰1818

روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی

تقدیر آن بود که شمع وجود همسری مهربان، مادری نازنین و معلمی دلسوز خاموش گردد و ما 
رادر ماتم و سوگش نشاند. اگر لطف بی کران الهی و همدردی و حضور گرم دوستان، همکاران 
و آشنایان نبود، تحمل این بار گران بسی دشوار می شد. اکنون به حکم ادب و حق شناسی از 

همه شما خوبان:
*  اقوام و آشنایان و همسایگان محترم 

* تجار و کسبه محترم خیابان مدرس 
 * کانون بازنشستگان و مدیریت بانک کشاورزی استان خراسان جنوبی

* دانشگاه بیرجند و دانشکده کشاورزی
* آموزش و پرورش شهرستان بیرجند 

* اداره کل ورزش و جوانان خراسان جنوبی 
* اداره کل تأمین اجتماعی خراسان جنوبی

* هیئت محترم بنی فاطمه )س( توحید و پرسنل محترم دارالشفاء 
امام جعفرصادق )ع( توحید 

* دارالشفاء فاطمه زهرا )ع( و درمانگاه حضرت ولی عصر )عج( و 
هیئت محترم فاطمیه بیرجند 

* شرکت ستاره کیان بیرجند- مجتمع مرغ مادر جنوب خراسان 
*حوزه معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و 

درمانی بیرجند که با شرکت در مراسم ترحیم 

مرحومه حاجیه کوکب صفایی  )همسر حاج یدا... صفایی(
 و یا با تلفن و ارسال پیام همدلی نمودید بی نهایت سپاسگزاریم.

خانواده صفایی
ضمنا مراسم چهلم مرحومه فردا سه شنبه 96/8/16 از ساعت 14/30 الی 15/30 

در محل حسینیه آیت ا... آیتی برگزار می شود.

قـدردانی
» گرد غم بر چهره تان ننشیند هرگز« 


