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احمدی نژاد محصول تفکری 
است که خودش را حق می دانست 
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حمایت از اعتدال خیانت 
اصالح طلبی به خودش بود

صفحه 8

زیباکالم: اصولگرایان 
هیچوقت پاسخگو نیستند

صفحه 8

مرعشی: جدایی جهانگیری به 
مصلحت اصالح طلبان نیست

صفحه 8

هوشیاری، اسلحه ی 
کاربردی در سنگر 

مطالبه خواهی 

از  قبل  های  سال  و  گذشته  سال   
نارضایتی شهروندان هم  از  آن،بارها 
استانی مراجعه کننده به ادارات مختلف 
نوشتیم و از نوع برخورد و مشکالت و 
ناهماهنگی ها و کاغذ بازی ها در روند 
اواخر  ما  ادعای  گفتیم.صحت  اداری 
سال گذشته با قرار گرفتن استان در 
رتبه ی پایین رضایتمندی ارباب رجوع 
ثابت شد و البته قبل از آن در به چاله 
و  ها  درخواست  متعدِد  های  افتادن 
مطالبات مردمی...)ادامه در صفحه ۲ (

سرمقاله
*هرم پور

2خواِب سنگین بانک مرکزی؛ دالر مرز 5500 رد کرد3جشن نوروزی آفت ها 4بیش از 7 هزار نفر مشکوک به اتیسم در استان

درجلسه کارگروه اشتغال و کمیسیون هماهنگی بانک های خراسان جنوبی مطرح شد: 

تحقق اشتغال در استان بیش از تعهد 
    صفحه 7

عکس : یزدانی

منطقه ی ویژه اقتصادی دروازه ی شرقی اقتصاد ایران / 7

افزایش 50 درصدی زائران
 حج تمتع از استان

    صفحه 7

سیل 120 میلیارد ریال 
به راه های خراسان جنوبی 
خسارت زد
صفحه 7

آغاز ثبت نام مرحله استانی 
مناظره ملی دانشجویان
 در خراسان جنوبی
صفحه 7

واردات کاال در بخش 
کشاورزی استان ممنوع شد
صفحه 7

پرواز بیرجند- زاهدان
 به دلیل کمبود مسافر از 
برنامه حذف شد
صفحه 7

استان میزبان اولین دوره 
تکمیلی مربی گری سال ۹7
صفحه 7

جناب آقای مهندس آسمانی مقدم
مدیر کل محترم بنیاد مسکن انقالب اسالمی خراسان جنوبی 

ضایعه درگذشت پدر همسر گرامی تان را خدمت شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض 
نموده، برای آن عزیز سفر کرده از خداوند متعال علو درجات خواستاریم. 

پیمانکاری ساختمانی صادقی- شهرستان زیرکوه

سید بزرگوار جناب حاج سعید آقاي عندلیب
ضایعه درگذشت ابوي گرانقدرتان

 حضرت حجت االسالم والمسلمین حاج سید محمد علي عندلیب
 را تسلیت عرض نموده ، از خداوند براي یادگارهاي آن آزادمرد بقاي عمر آرزومندیم.

خانواده وطن چي

به مناسبت هفتمین روز درگذشت مادر عزیزمان

 حاجیه خانم عصمت نیک بین)همسر مرحوم حاج محمد علی زردست(
 جلسه یادبودی امروز دوشنبه ۹7/1/20 از ساعت 4 الی 5 بعدازظهر در محل حسینیه 

آیت ا... آیتی برگزار می شود، حضور شما سروران گرامی باعث شادی روح آن مرحومه
 و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود. 
خانواده های: زردست ، یوسفیان

جناب آقای مهندس آسمانی مقدم
مدیر کل محترم بنیاد مسکن انقالب اسالمی خراسان جنوبی 

به راستی که فقدان عزیزان به سختی به باور می نشیند، ولی در برابر تقدیر پروردگار
 چاره ای جز تسلیم و رضا نیست 

درگذشت پدرخانم گرامی تان را تسلیت عرض نموده، از خداوند برایتان صبری عظیم
 و برای آن شادروان روحی شاد و آرام طلب می نماییم.

سید محسن دهقانی قائن

 سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان جنوبی
ساختمان مهندسی  نظام  سازمان  محترم  اعضای  کلیه  اطالع   به 

 استان خراسان جنوبی می رساند:
جلسه مجمع عمومی سالیانه سازمان روز پنجشنبه 97/02/20 رأس ساعت18:00 
در محل سازمان نظام مهندسی ساختمان استان برگزار می شود.لذا از تمامی اعضای 
محترم سازمان دعوت به عمل می آید رأس موعد مقرر در جلسه مذکور حضور بهم 

رسانند.
دستور جلسه:

1- بررسی و تصویب عملکرد مالی سال96 )تفریغ بودجه سال96(
2- بررسی و تصویب بودجه پیشنهادی سال97

 3- تعیین درصد دریافتی سازمان از محل ارائه خدمات مهندسی ارجاع شده به اعضا
 مطابق ماده37 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
4- تصمیم گیری در خصوص ساختمان اداری سازمان

5- سایر موارد
هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان جنوبی

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه )نوبت اول(

جناب آقای مهندس  علی اصغر آسمانی مقدم

مدیرکل محترم بنیاد مسکن انقالب اسالمی خراسان جنوبی 

مصیبت درگذشت پدرخانم عزیزتان 
را خدمت شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده، از خداوند منان برای آن عزیز سفرکرده 

علو درجات و برای بازماندگان محترم صبر و شکیبایی آرزومندیم.

روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان جنوبی

جناب آقای مهندس آسمانی مقدم
مدیر کل محترم بنیاد مسکن انقالب اسالمی خراسان جنوبی 

ضایعه درگذشت پدر همسر گرامی تان 
را خدمت شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده، برای آن عزیز علو درجات الهی 

را مسئلت داریم.

شرکت ساختمانی تاسیساتی قهستان بنای شرق

جناب آقای مهندس آسمانی مقدم
مدیرکل محترم بنیاد مسکن انقالب اسالمی خراسان جنوبی

درگذشت پدرخانم گرامی تان
 را خدمت جناب عالی و خانواده محترم تسلیت عرض نموده، از درگاه احدیت برای آن عزیز 
سفر کرده غفران و رحمت واسعه الهی و برای  شما و سایر بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل 

مسئلت می نماییم.

شرکت ساختمانی و راهسازی کیهان سازه قهستان - شرکت کیهان

خانواده محترم سنایی فر
خبر درگذشت دوست  و همکار گرامی در هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی استان

 کربالیی محمدرضا سنایی فر 
موجب تاسف و تاثر فراوان گردید. صمیمانه این ضایعه را تسلیت عرض نموده 
برای آن مرحوم، غفران الهی و علو درجات و برای داغداران عزیز صبر و شکیبایی 

از خداوند متعال خواستاریم.
هیئت مدیره و کارکنان شرکت دان و علوفه شرق

خانواده محترم عندلیب
آقایان هادی و سعید عندلیب

با کمال تاسف ارتحال فاضلی نیک اندیش و مسلمانی معتقد
 حاج سید محمدعلی عندلیب را که عمر پربرکتش
 در خدمت به خلق و ترویج شعائر اسالمی سپری شد 

  حضورتان تسلیت عرض می نماییم.
دکتر سید مرتضی نوربخش و بانو

دکتر فاطمه هادوی- دکتر سید تقی نوربخش

چگونه سر ز خجالت برآورم بر دوست که خدمتی به سزا برنیامد از دستم

جناب آقای دکتر گرمرودی
 سرکار خانم ها: دکتر سیف الدین، دکتر مهیار محمدی فرد 
جناب آقای دکتر شکیب و پرسنل پرتالش بیمارستان میالد

 به مدد لطف الیزالی اش و فیض قدسی شما طبیبان عیسوی هش و اهتمام تمام تان، جانی به 

جهان ما ارزانی شد. به پاس این مهم از سویدای دل برای یکایک تان توفیق روز افزون آرزومندیم.

مسینائی - دباغی

به اطالع می رساند: یک واحد تولیدی شهرک صنعتی بیرجند
 در نظر دارد به منظور تکمیل کادر پرسنلی خود 

یک نفر با مدرک تحصیلی کارشناسی و باالتر در رشته های
 مهندسی شیمی- شیمی 

 جذب نماید. متقاضیان محترم رزومه و سوابق کاری خود را به نشانی 
اینترنتی  iranmodern.co@yahoo.com  ارسال نمایند.

خاندان محترم عندلیب
با نهایت تأسف و اندوه درگذشت 

شادروان حاج سید محمد علی عندلیب
 را خدمت شما سروران ارجمند تسلیت عرض نموده، از درگاه 

حق تعالی ترفیع درجات آن مرحوم در بهشت اعلی 
و صبر و بردباری شما عزیزان را آرزومندیم.

هیئت حسینی

به مناسبت سومین روز درگذشت 

شادروان حاج محمد پردازی 
جلسه ترحیمی روز سه شنبه مورخ ۹7/1/21

 از ساعت 1۶ الی 17 در محل مسجد امام حسن مجتبی )ع(
 واقع در خیابان معلم برگزار می گردد

حضور سروران معظم موجب امتنان است.
خانواده های پردازی و سایر بستگان
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زمان واریز یارانه هشتاد و ششم مشخص شد

میزان- هشتاد و ششمین مرحله یارانه نقدی مربوط به فروردین ماه سال جاری ساعت ۲۴ روز یک شنبه مورخ ۹۷.۰۱.۲۶ به حساب 
سرپرستان خانوار ها واریز و قابل برداشت خواهد شد.الزم به ذکر است که مبلغ یارانه دریافتی هر یک از مشموالن دریافت یارانه نقدی 

همانند ماه های گذشته ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان است.گفتنی در حال حاضر حدود ۷۰ میلیون نفر یارانه دریافت می کنند.

هوشیاری، اسلحه ی 
کاربردی در سنگر 
مطالبه خواهی 
*هرم پور

)ادامه سر مقاله از صفحه اول( مطالبات مردمی ثابت شده بود. 

در جریان شب نشینی های عیدانه و دید وبازدیدهای 
این روزها، شاید کمتر محفل و مجلسی باشد که 
در آن از وضعیت کشور انتقاد نشود و عملکردها، 
مواضع و مشکالت در حوزه های مختلف مطرح و 
به نقد کشیده نشود. بخش مهم و عمده ای از این 
نارضایتی ها متأسفانه بازهم به عملکرد ادارات بر می 
گردد و در رأس آنها اداراتی که با مراجعات بیشتری 
از طرف مردم روبرو هستند و یا مردم، انتظار و مطالبه 
ی بیشتری از آنها در حل مشکالتشان دارند. واقعیت 
تأسف بار این است که شرایط کشور و به تبع آن 
استان ما در این حوزه به هیچ عنوان مناسب نیست 
و به مدد بی خیالی طیفی از مدیران و خیانت های 
طیفی دیگر از مسؤولین به آرمانهای انقالب و غفلت 
و سهل انگاری و دور شد از وجدان های کاری از 
سوی طیف هایی از کارکنان ادارات و حتی نهادهای 
و سازمانها، رشوه، پارتی بازی، تبعیض، سوء استفاده 
از جایگاه و عنوان، دست درازی و طمع  به عفت ها 
و پاکی ها، ایجاد مانع در انجام کار مردم، کاغذبازی 
های بیهوده، و ارائه نظرات شاز و غیرکارشناسی و 
نارضایتی ها به اوج  خوداجتهادی های نامعقول، 
انگیزگی جایگزین امید  رسیده و دلسردی و بی 
به آینده شده است. کافیست در سطح شهر وبه 
صورت کاماًل اتفاقی پای درد دل مردم از طیف 
های مختلف بنشینید و با موجی از واقعیت های 
مردمی  مطالبات  و  مدیریت  حوزه  در  بار  تأسف 
از  بعد  مطالبات،  این  شدن  شوید.برآورده  روبرو 
آتی  ماههای  در  که  شرایطی حساس  در  و  این 
که  مردم  حق  تنها  نه  است،  کشور  روی  پیش 
ادای آن واجبی عینی برای مسؤولین است، چه 
اینکه حیات و تداوم آرمانهای انقالب به حضور 
که  است  وابسته  مردمی  ی  صحنه  در  همیشه 
من  آنهاست.  حق  مطالبات،  این  شدن  برآورده 
طیف های مختلف ادارات استان و به ویژه برخی 
ادارات کل را که به مثابه ی قلب و رگ و خون در 
 جامعه اداری استان ما هستند در مطالبه شناسی،

 مطالبه مطالبه گویی و پاسخ دهی و توجه به این 
مطالبات، بسیار ضعیف، کم کار، ناکاربلد، سهل انگار، 
بی ابزار، بی برنامه، باری به هر جهت، غافل و از 
نظر نمره ی پاسخگویی، مردود می دانم. اگر این 
غفلت ها و بی توجهی ها به انتظارات به حق مردم 
استان به ویژه در حوزه های اقتصادی و اجتماعی 
غیر عمد باشد؛ برای  . . . )ادامه سر مقاله در ستون مقابل(

مجموعه  آن  مدیران  عرضگی  بی   ) مقاله  سر  )ادامه 

ها واقعا متأسفم و اگر به عمد باشد، آنها را خیانت 
کارانی به ظاهر محترم و دشمنانی در لباس دوست 
مالی  حمایت  و  ضدانقالب  پول  با  که  دانم  می 
دشمنان به جان امید مردم افتاده اند وبه  دنبال 
تصمیم  و  گیری  نتیجه  هستند.  نظام  سرنگونی 
درباره ی اینکه آیا واقعًا مدیران غفلت زده استان 
و  از کدام دسته هستند در حیطه ی وظایف  ما 
اختیارات من نیست، اما به نظرم می آید شایسته 
نباشد مدیریت اجرایی کالن استان این شرایط را 
ببیند و اقدامی نکند و با خلط مبحث و سفسطه 
اولویت ها، اذهان را به طور موقت به جایی  در 
در  اینکه  کالم  ی  خالصه  ببرد!  نباید  که  ببرد 
سنگر مطالبه خواهی مردمی، اسلحه ی شناخت 
از قوانین، پیگیری های مکرر و هوشیاری برای 
تیزهوش  به ظاهر  مدیران  از  نخوردن  رو دست 

هم الزم و هم بسیار کارآمد و واجب است.

  )لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با یادداشت های 
روزنامه را به شماره ۰۹3۰۴۹۴383۱ ارسال فرمایید(

بروکراسی دریافت وام ازدواج 
چقدر زمان می برد؟

خانه ملت-سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس 
شورای اسالمی توضیح داد که پرداخت وام ازدواج 
نیازمند طی پروسه های اداری است که یک ماه 
اجرای  روند  به  اشاره  با  زارع  برد.رحیم  زمان می 
وام ازدواج توضیح داد: بعد از ابالغ قانون توسط 
رئیس مجلس، باید آیین نامه های بودجه تنظیم، 
به بانک مرکزی ابالغ و دستورالعمل اجرایی وام 
کمیسیون  شود.سخنگوی  اعالم  بانکی  شعب  به 
اینکه  بیان  با  اسالمی،  اقتصادی مجلس شورای 
تا پایان فروردین کار اداری وام ازدواج به طول می 
انجامد، گفت: کار اداری اجرای این قانونی زمان 
می برد، اما هر نهادی به سهم خود طبق قانون 

مکلف به اجرای آن است.

نرخ ارز دانشجویی آزاد شد
فارس- براساس بخشنامه بانک مرکزی، از اول 
و  شهریه  بابت  ارز  تامین  امسال  ماه  فروردین 
هزینه اقامت دانشجویان آزاد شاغل به تحصیل 

در خارج از کشور به نرخ آزاد انجام می شود.

سرمقاله

ضرب االجل استاندارد به خودروسازان داخلی

اقتصاد نیوز - نیره پیروزبخت رئیس سازمان ملی استاندارد با بیان اینکه 
استانداردهای 8۵گانه و برنامه زمان بندی آن، با هماهنگی خودروسازها تدوین 
و تهیه شده است، گفت«» شخص رئیس جمهوری نیز بر این مساله )افزایش 
کیفیت خودروهای داخلی( تاکید دارد. هر خودرویی که نتواند تا دی ماه سال آینده 
استانداردهای جدید را پاس کند و امکان اصالح نیز نداشته باشد، با توقف تولید 
مواجه خواهد شد.«. وی تصریح کرد:»دلیل اصلی فشار ما در این زمینه، مطالبه 
مشتریان و افکار عمومی از خودروسازان بود. از همان روزهای آغازین دولت 
یازدهم، این بحث مطرح شد که مشتریان از وضع صنعت خودرو )محصوالت 
تولیدی آن( ناراضی اند. سال هاست خودروهای موجود در کشور، به خصوص 
خودروهای داخلی وارد فاز جدیدی )به ویژه در حوزه کیفیت( نشده اند. به شخصه 
معتقدم که اگر به کیفیت به عنوان یک موضوع بنیادی، نگاه کنیم، با وجود اینکه 
این مساله )افزایش کیفیت( هزینه بر است، نه تنها زیان نخواهیم کرد، بلکه در 

درازمدت منتفع نیز خواهیم شد.«

وعده دولت برای گازرسانی به روستاهای کشور

باشگاه خبرنگاران- معاون امور برنامه ریزی و پشتیبانی گازرسانی شرکت ملی گاز 
گفت:با اجرای عملیات گازرسانی، ۹8 درصد شهرهای کشور از نعمت گاز طبیعی 
برخوردار می شوند.به نقل از شرکت ملی گاز، غالمرضا مشایخی گفت: امسال 
گازرسانی به ۵ هزار روستا از روستاهای فاقد گاز کشور در دستور کار شرکت 
ملی گاز قرار دارد.وی با بیان این که از ابتدای انقالب اسالمی تاکنون بیش از 
۷8 درصد روستاهای کشور زیر پوشش شبکه گاز قرار گرفته اند، تصریح کرد: 
پیش بینی می شود با گازرسانی به ۵ هزار روستای دیگر، در مجموع معادل 83 
درصد روستاهای کشور از نعمت گاز طبیعی برخوردار شوند.معاون امور برنامه ریزی 
گازرسانی شرکت ملی گاز با اشاره به وجود یک هزار و ۲۵۷ شهر در سطح کشور 
اظهار کرد: تاکنون، یک هزار و ۱۲۰ شهر معادل ۹۶ درصد شهرهای کشور از 
نعمت گاز طبیعی برخوردار شده اند. گازرسانی به ۴۲ شهر در سال جاری در دستور 
کار شرکت ملی گاز ایران قرار دارد و پیش بینی می شود با اجرای عملیات گازرسانی، 

۹8 درصد شهرهای کشور از نعمت گاز طبیعی برخوردار شوند.

اعالم نتایج جعبه سیاه سانچی
 در اردیبهشت ماه 

حادثه غرق شدن کشتی سانچی در دی ماه سال گذشته موضوعی است که 
با گذشت نزدیک به سه ماه پرونده آن همچنان باز است و اکنون در مراحل 
پایانی خود به سر می برد.بر این اساس برای تسریع در بررسی حادثه نفتکش 
سانچی، تفاهم نامه ای میان کشور های ایران، پاناما، هنگ کنگ و چین 
امضا شده که قرار است در قالب این تفاهم نامه گزارش نهایی تکمیل و این 
گزارش بر اساس کنوانسیون بین المللی رسیدگی به حوادث دریایی منتشر 
شود.هادی حق شناس معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردیبا اشاره به 
اینکه جمع بندی اطالعات زمان بر است، گفت: با این وجود و با تالش های 
صورت گرفته این احتمال وجود دارد که  اطالعات مربوطه در اردیبهشت ماه 
جمع بندی و به پایان برسد.وی عنوان کرد: تاکنون ربات ها دسترسی هایی به 
بدنه کشتی پیدا کرده و عکس و فیلم هایی را گرفته اند که در اختیار شرکت 

ملی نفت کش بوده و در حال بررسی است.

خواِب سنگین بانک مرکزی؛ دالر مرز 5500 را رد کرد
آخرین خبر- قیمت دالر که در معامالت روز شنبه پس از 
سکون چند روزه، اوج گیری دوباره را آغاز کرده بود، دیروز 

سر به فلک کشید و به مرز ۵۵۰۰ تومان رسید.
در حالی که اتحادیه طال برای دالر قیمت ۵3۷۲ تومانی 
در  حاکیست؛  ما  خبرنگار  میدانی  گزارش  کرده،  درج  را 
کف بازار قیمت ها بیش از نرخی است که اتحادیه اعالم 
نیز معامله شده است.  از ۵۵۰۰  کرده و بعضا دالر بیش 
از خرید و  همچنین برخی صرافی ها ترجیح می دهند 

فروش دالر امتناع کنند.
سکه بهار آزادی نیز در بازار با قلدری و با فتح قله یک 

میلیون و 8۰۰ هزار تومانی، خود را تا قیمت یک میلیون 
و 8۴۱ هزار تومان باال کشاند.نیم سکه، ربع سکه و سکه 
گرمی هم به ترتیب 8۷۲ هزار تومان، ۵۶۶ هزار تومان و 
3۵۴ هزار تومان معامله شدند. طال با ثبت رقمی رویایی 
به ۱۷۱ هزار و ۷۱ تومان رسید. شایان ذکر است یورو و 
معامله شدند. تومان  ترتیب ۶۵۲۵ و ۷۴۵۰  به  پوند هم 
تا  شد  موجب  ارز  بازار  اخیر  های  ناآرامی  است؛  گفتنی 
مجلس هم وارد عمل شود و از مسئوالن سوال کند که 
چرا در ماه های اخیر بانک مرکزی توان مدیریت بازار را 
وزیر  دوشنبه،  بناست  اساس هم  برهمین  است؟  نداشته 

اقتصاد به همراه رئیس کل بانک مرکزی راهی کمیسیون 
اقتصادی مجلس شوند و به نمایندگان توضیح دهند که 
افسار  این روزها دالر  ارز رخ داده که  بازار  اتفاقی در  چه 

گسیخته و آرامش بازار را بهم زده است.
به گزارش تسنیم؛ علی الریجانی رییس مجلس در پاسخ 
در  الزمی  حساسیت  باید  گفت:  نماینده  یک  تذکر  به 
اقتصادی  کمیسیون  البته  باشد،  داشته  وجود  زمینه  این 
مجلس نیز در این زمینه مامور شده و در اولین فرصت 
و  اقتصاد  وزیر  با  را  نشستی  جاری  هفته  دوشنبه  یعنی 

رئیس کل بانک مرکزی برگزار خواهد کرد.

تأثیر نوسان شدید ارز بر مزد کارگر
که  خبر  این  اعالم  با  کار  عالی  شورای  فارس-عضو 
افزایش نرخ ارز و نوسانات اخیر موجب شده تا هزینه های 
گفت:  کند،  پیدا  افزایش  مراتب  به  اقتصادی  بنگاه های 
پذیر  امکان  را  دستمزد  درصدی   8.3 از  بیش  افزایش 
هنوز  اینکه  به  اشاره  با  آهنی ها  اصغر  نمی دانیم.علی 
دعوتنامه ای برای حضور در شورای عالی کار برای تعیین 

نکردیم،  دریافت  کارگری  سطوح  سایر   ۹۷ سال  دستمزد 
خود  قبلی  پیشنهاد  روی  بر  همچنان  ما  داشت:  اظهار 
درصدی   8.3 افزایش  ما  گفت: پیشنهاد  داریم.وی  اصرار 
دستمزد سایر سطوح کارگری به عالوه روزانه 3333۵ ریال 
است.وی با اشاره به اینکه تحت هیچ شرایطی از موضع 
ارز در  نرخ  آمد، گفت: افزایش  قبلی خود کوتاه نخواهیم 

بازار موجب افزایش هزینه های بنگاه های اقتصادی شده 
است، بنابراین افزایش بیش از آن چیزی که اعالم شده 

برای کارفرمایان مقدور نیست.
نرخ دالر در معامالت امروز بازار تهران بهای ارز افزایش 
و  هزار   ۵ آمریکا  دالر  هر  اساس  همین  بر  و  یافت 
افزایش  حساب  این  است.با  خورده  قیمت  ۵8۰تومان 

و  بپردازند  کارگران  باید  نیز  را  ارز  تامین  هزینه های 
با  باید  تولید  افزایش هزینه های  معتقدند که  کارفرمایان 
عدم پرداخت واقعی دستمزد کارگر جبران شود. پیش از 
این نمایندگان کارگری پیشرفت کرده بودند که برای حفظ 
شرایط معیشتی فعلی دستمزد کارگران برای سایر سطوح 
۱۲ درصد به عالوه روزانه ثابت ۲۴۱88 ریال افزایش یابد.

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده و مجامع عمومی فوق العاده شرکت صندوق حمایت از توسعه
 بخش کشاورزی  شهرستان طبس )سهامي خاص( ثبت شده به شماره 1114 و شناسه ملی 14003999025

به اطالع کليه صاحبان سهام شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی  شهرستان طبس )سهامی خاص( مي رساند : جلسه مجمع عمومي 
عادي به طور فوق العاده  و مجامع عمومی فوق العاده شرکت مذکور به ترتيب در ساعات 9 و10 و 11 صبح روز یکشنبه مورخ 1397/2/2  در محل 
دفتر صندوق  به آدرس:  شهرستان طبس - بلوار امام رضا )ع(- ساختمان شماره 2 جهاد کشاورزی برگزار مي گردد. بدینوسيله از کليه سهامداران 
 و نمایندگان قانوني صاحبان سهام دعوت به عمل مي آید با دردست داشتن اصل معرفي نامه از تشکل خود )به انضمام شماره ثبت ، شناسه ملی ،
تاریخ ثبت ، کد ملی و تاریخ تولد )روز / ماه / سال ( نماینده و درج عناوین مجمع عمومی عادی و فوق العاده( برای افراد حقوقی و با در دست 

داشتن کارت شناسایی معتبر برای افراد حقيقی در روز و ساعت مقرر در محل مذکور حضور بهم رسانند.
الف - دستور جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده: 1( ارائه گزارش هيئت  مدیره، بازرسين قانونی و حسابرس شرکت درخصوص 
عملکرد شرکت برای سال های منتهی به 96/6/31 و 96/9/30 2( بررسی و تصویب صورت های مالی )ترازنامه وحساب سود و زیان ( شرکت 
برای سال های مالی منتهی به 96/6/31 و 96/9/30 3( بررسی و تصميم گيری درخصوص نحوه تقسيم سود ساليانه شرکت 4( بررسی و تصميم 
گيری درخصوص پرداخت پاداش اعضای هيئت مدیره، مدیرعامل و کارکنان شرکت 5( بررسی و تصميم گيری درخصوص حق الزحمه بازرس 
6( انتخاب حسابرس  7( تعيين روزنامه کثير االنتشارجهت درج آگهی های شرکت 8( تعيين حق حضور در جلسه اعضا هيئت مدیره 9( تصميم 
گيری در خصوص تسویه حساب سهامداران بدهکار از محل سود ساليانه 10( انتخاب اعضای هيئت مدیره 11( انتخاب بازرسين قانونی شرکت 

12( اصالح ماده 32 آیين نامه اداری و استخدامی
 ب - دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده: 1- قرائت گزارش هيئت مدیره و بازرسين قانونی شرکت در خصوص لزوم افزایش سرمایه و 

تمدید مهلت آن 2- بررسی و تصویب افزایش سرمایه 3- تمدید مهلت افزایش سرمایه
ج - دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده: 1- بررسی و تصویب نقل وانتقال سهام

ضمناً گزارش صورت های مالی شرکت و گزارش هيئت مدیره و بازرسين جهت ارائه به سهامداران محترم در دفتر صندوق آماده می باشد . 
 هیئت مدیره

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده شرکت صندوق حمایت از توسعه فعالیتهای زنان روستایی 
شهرستان خوسف )سهامي خاص( ثبت شده به شماره 5403  و شناسه ملی 14006074394

 به اطالع کليه صاحبان سهام شرکت صندوق حمایت از توسعه فعاليتهای زنان روستایی  شهرستان  خوسف  )سهامی خاص( مي رساند :
جلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده شرکت مذکور در ساعت 11 صبح روز شنبه مورخ 1397/2/1  در محل سالن جلسات 

مدیریت جهاد کشاورزی  به آدرس: خوسف - بلوار شهيد بهشتی- مدیریت جهاد کشاورزی  برگزار مي گردد.
بدینوسيله از کليه سهامداران و نمایندگان قانوني صاحبان سهام دعوت به عمل مي آید با دردست داشتن اصل معرفي نامه از تشکل خود 
)به انضمام شماره ثبت ، شناسه ملی ، تاریخ ثبت ، کد ملی و تاریخ تولد )روز / ماه / سال ( نماینده و درج عناوین مجمع عمومی عادی و 
فوق العاده( برای افراد حقوقی و با در دست داشتن کارت شناسایی معتبر برای افراد حقيقی در روز و ساعت مقرر در محل مذکور حضور 

بهم رسانند.
الف - دستور جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده:

1( ارائه گزارش هيئت مدیره، بازرسين قانونی و حسابرس شرکت درخصوص عملکرد  شرکت برای سال های منتهی به 96/6/31 و 
96/9/30 2( بررسی و تصویب صورت های مالی )ترازنامه وحساب سود و زیان ( شرکت برای سال های مالی منتهی به 96/6/31 و 
96/9/30 3( بررسی و تصميم گيری درخصوص نحوه تقسيم سود ساليانه شرکت 4( بررسی و تصميم گيری درخصوص پرداخت پاداش 
اعضای هيئت مدیره، مدیرعامل و کارکنان شرکت 5( بررسی و تصميم گيری درخصوص حق الزحمه بازرس 6( انتخاب حسابرس  7( 
تعيين روزنامه کثير االنتشارجهت درج آگهی های شرکت 8( تعيين حق حضور در جلسه اعضا هيئت مدیره 9( تصميم گيری در 
خصوص تسویه حساب سهامداران بدهکار از محل سود ساليانه 10( انتخاب بازرسين قانونی شرکت 11( اصالح ماده 32 آیين نامه اداری 
و استخدامی ضمناً گزارش صورت های مالی شرکت و گزارش هيئت مدیره و بازرسين جهت ارائه به سهامداران محترم در دفتر صندوق 

آماده می باشد .                                                                                                                                    هیئت مدیره

آگهی دعوت مجامع عمومی عادی به طور فوق العاده و مجمع عمومی فوق العاده شرکت صندوق حمایت از توسعه
 بخش کشاورزی شهرستان سرایان )سهامی خاص( ثبت شده به شماره 269 و شناسه ملی 14003322831

به اطالع کليه صاحبان سهام شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان سرایان )سهامی خاص( می رساند: جلسات مجمع 
عمومی عادی به طور فوق العاده  و مجمع عمومی فوق العاده شرکت مذکور به ترتيب در ساعات 10 و 11 صبح و 12 ظهر روز چهارشنبه مورخ 
1397/2/5در محل مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان سرایان برگزار می گردد.لذا بدینوسيله از کليه سهامداران و نمایندگان قانونی صاحبان سهام 
دعوت به عمل می آید با در دست داشتن معرفی نامه از تشکل خود )به انضمام شماره ثبت، شناسه ملی، تاریخ ثبت، کد ملی و تاریخ تولد، روز/ماه/ 
سال نماینده ( و درج عناوین مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و فوق العاده برای افراد حقوقی  و با در دست داشتن کارت شناسایی معتبر 

برای افراد حقيقی در روز و ساعت مقرر در محل مذکور حضور بهم رسانند.
الف: دستور جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده )ساعت 10صبح( 1- ارائه گزارش هئيت مدیره ، بازرسين قانونی و حسابرس 
شرکت در خصوص عملکرد شرکت برای سال مالی منتهی به 1396/06/31 2- بررسی و تصویب صورت های مالی )ترازنامه و حساب سود و زیان( 
شرکت برای سال مالی منتهی به 1396/06/31  3- بررسی و تصميم گيری درخصوص نحوه تقسيم سودساليانه شرکت 4- بررسی و تصميم 

گيری درخصوص پرداخت پاداش اعضای هيئت مدیره، مدیرعامل و کارکنان شرکت 5- بررسی و تصميم گيری درخصوص حق الزحمه بازرس
ب : دستور جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده )ساعت 11 صبح( 1- ارائه گزارش هيئت مدیره ، بازرسين قانونی و حسابرس 
شرکت در خصوص عملکرد شرکت برای سال مالی منتهی به  1396/09/30 2- بررسی و تصویب صورت های مالی )ترازنامه و حساب سود و 
زیان( شرکت برای سال مالی منتهی به 1396/09/30 3- بررسی و تصميم گيری درخصوص نحوه تقسيم سودساليانه شرکت 4- انتخاب حسابرس  
5- انتخاب بازرسين قانونی شرکت  6- تعيين روزنامه کثيراالنتشار جهت درج آگهی های شرکت 7- تعيين حق حضور در جلسات اعضای هيئت 
مدیره 8- تصميم گيری درخصوص تسویه حساب  سهامداران بدهکار از محل سود ساليانه 9- اصالح ماده 32 آیين نامه اداری و استخدامی شرکت 

10- بررسی و تصميم گيری درخصوص پرداخت پاداش اعضای هيئت مدیره، مدیرعامل و کارکنان شرکت
ج : دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده)ساعت12 ظهر( 1- بررسی و تصویب نقل و انتقال سهام

هیئت مدیره

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده و مجامع عمومی فوق العاده شرکت صندوق حمایت از توسعه 
بخش کشاورزی شهرستان بشرویه )سهامي خاص( ثبت شده به شماره 11 و شناسه ملی 14003539586

به اطالع کليه صاحبان سهام شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی  شهرستان بشرویه)سهامی خاص( مي رساند : جلسه مجمع عمومي 
عادي به طور فوق العاده   و مجامع عمومی فوق العاده شرکت مذکور به ترتيب در ساعات 9 و10 و11  صبح روز دوشنبه مورخ 1397/2/3  در محل 
 سالن اجتماعات جهاد کشاورزی   به آدرس :  بشرویه-  انتهای بلوار جهاد -  سالن اجتماعات مدیریت جهاد کشاورزی)سالن ترویج( برگزار مي گردد.
بدینوسيله از کليه سهامداران و نمایندگان قانوني صاحبان سهام دعوت به عمل مي آید با دردست داشتن اصل معرفي نامه از تشکل خود )به 
 انضمام شماره ثبت ، شناسه ملی ، تاریخ ثبت ، کد ملی و تاریخ تولد )روز / ماه / سال ( نماینده و درج عناوین مجمع عمومی عادی و فوق العاده ( 
برای افراد حقوقی و با در دست داشتن کارت شناسایی معتبر برای افراد حقيقی در روز و ساعت مقرر در محل مذکور حضور بهم رسانند.

الف - دستور جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده:
1( ارائه گزارش هيئت مدیره، بازرسين قانونی و حسابرس شرکت درخصوص عملکرد  شرکت برای سال های منتهی به 96/6/31 و 
96/9/30  2( بررسی و تصویب صورت های مالی )ترازنامه وحساب سود و زیان ( شرکت برای سال های مالی منتهی به 96/6/31 و 
96/9/30  3( بررسی و تصميم گيری درخصوص نحوه تقسيم سود ساليانه شرکت 4( بررسی و تصميم گيری درخصوص پرداخت 
 پاداش اعضای هيئت مدیره، مدیرعامل و کارکنان شرکت 5( بررسی و تصميم گيری درخصوص حق الزحمه بازرس 6( انتخاب حسابرس

 7( تعيين روزنامه کثير االنتشارجهت درج آگهی های شرکت
8( تعيين حق حضور در جلسه اعضای هيئت مدیره 9( تصميم گيری در خصوص تسویه حساب سهامداران بدهکار از محل سود 

ساليانه10( انتخاب اعضای هيئت مدیره 11( انتخاب بازرسين قانونی شرکت 12( اصالح ماده 32 آیين نامه اداری و استخدامی
 ب - دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده:1- اصالح ماده 10 اساسنامه

ج - دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده: 1-ب ررسی و تصویب نقل و انتقال سهام
ضمناً گزارش صورت های مالی شرکت و گزارش هيئت مدیره و بازرسين جهت ارائه به سهامداران محترم در دفتر صندوق آماده می باشد . 
هیئت مدیره

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده و مجامع عمومی فوق العاده شرکت صندوق حمایت از توسعه
بخش کشاورزی شهرستان نهبندان )سهامي خاص( ثبت شده به شماره 344 و شناسه ملی 14003440417

به اطالع کليه صاحبان سهام شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی  شهرستان  نهبندان  )سهامی خاص( مي رساند : جلسه مجمع 
عمومي عادي به طور فوق العاده و مجامع عمومی فوق العاده شرکت مذکور به ترتيب در ساعات 9 و10 و11 صبح روز سه شنبه مورخ 1397/2/4  
در محل نمازخانه مدیریت جهاد کشاورزی به آدرس : نهبندان - بلوار کشاورز - مدیریت جهاد کشاورزی برگزار مي گردد. بدینوسيله از کليه 
سهامداران و نمایندگان قانوني صاحبان سهام دعوت به عمل مي آید با در دست داشتن اصل معرفي نامه از تشکل خود )به انضمام شماره ثبت ، 
شناسه ملی ، تاریخ ثبت ، کد ملی و تاریخ تولد )روز / ماه / سال ( نماینده و درج عناوین مجمع عمومی عادی و فوق العاده ( برای افراد حقوقی و با 

در دست داشتن کارت شناسایی معتبر برای افراد حقيقی در روز و ساعت مقرر در محل مذکور حضور بهم رسانند.
الف - دستور جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده:

1( ارائه گزارش هيئت مدیره، بازرسين قانونی و حسابرس شرکت درخصوص عملکرد  شرکت برای سال های منتهی به 96/6/31 و 96/9/30 
2( بررسی و تصویب صورت های مالی )ترازنامه وحساب سود و زیان( شرکت برای سال های مالی منتهی به 96/6/31 و 96/9/30 3( بررسی و 
تصميم گيری درخصوص نحوه تقسيم سود ساليانه شرکت 4( بررسی و تصميم گيری درخصوص پرداخت پاداش اعضای هيئت مدیره، مدیرعامل 
و کارکنان شرکت 5( بررسی و تصميم گيری درخصوص حق الزحمه بازرس6( انتخاب حسابرس 7( تعيين روزنامه کثير االنتشارجهت درج آگهی 
های شرکت 8( تعيين حق حضور در جلسه اعضای هيئت مدیره 9( تصميم گيری در خصوص تسویه حساب سهامداران بدهکار از محل سود 

ساليانه 10( انتخاب اعضای هيئت مدیره 11( انتخاب بازرسين قانونی شرکت 12( اصالح ماده 32 آیين نامه اداری و استخدامی
  ب - دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده: قرائت گزارش هيئت مدیره و بازرسين قانونی شرکت در خصوص لزوم افزایش سرمایه

2- بررسی و تصویب افزایش سرمایه
ج - دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده:1- بررسی و تصویب نقل و انتقال سهام

ضمناً گزارش صورت های مالی شرکت و گزارش هيئت مدیره و بازرسين جهت ارائه به سهامداران محترم در دفتر صندوق آماده می باشد . 
  هیئت مدیره

   آگهي دعوت مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده و مجمع عمومی فوق العاده شرکت صندوق حمایت از توسعه
 بخش کشاورزی شهرستان زیرکوه  )سهامي خاص( ثبت شده به شماره 47 و شناسه ملی 14003732392

به اطالع کليه صاحبان سهام شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی  شهرستان زیرکوه  )سهامی خاص( مي رساند: جلسه 
مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده و مجمع عمومی فوق العاده شرکت مذکور به ترتيب در ساعات 9 و10 صبح روز چهارشنبه مورخ 

1397/2/5 در محل جهاد کشاورزی  به آدرس: شهرستان زیرکوه - بلوار جهاد - مدیریت جهاد کشاورزی برگزار مي گردد.
بدینوسيله از کليه سهامداران و نمایندگان قانوني صاحبان سهام دعوت به عمل مي آید با دردست داشتن اصل معرفي نامه از تشکل خود 
)به انضمام شماره ثبت ، شناسه ملی ، تاریخ ثبت ، کد ملی و تاریخ تولد )روز / ماه / سال ( نماینده و درج عناوین مجمع عمومی عادی و 
فوق العاده( برای افراد حقوقی و با در دست داشتن کارت شناسایی معتبر برای افراد حقيقی در روز و ساعت مقرر در محل مذکور حضور 

بهم رسانند.
الف - دستور جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده:

 1( ارائه گزارش هيئت مدیره، بازرسين قانونی و حسابرس شرکت درخصوص عملکرد شرکت برای سال های منتهی به 96/6/31 و 
96/9/30 2( بررسی و تصویب صورت های مالی )ترازنامه وحساب سود و زیان ( شرکت برای سال های مالی منتهی به 96/6/31 و 
96/9/30 3( بررسی و تصميم گيری درخصوص نحوه تقسيم سود ساليانه شرکت 4( بررسی و تصميم گيری درخصوص پرداخت پاداش 
 اعضای هيئت مدیره، مدیرعامل و کارکنان شرکت 5( بررسی و تصميم گيری درخصوص حق الزحمه بازرس 6( انتخاب حسابرس

7( تعيين روزنامه کثير االنتشارجهت درج آگهی های شرکت 8( تعيين حق حضور در جلسه اعضای هيئت مدیره 9( تصميم گيری در 
 خصوص تسویه حساب سهامداران بدهکار از محل سود ساليانه 10( انتخاب اعضای هيئت مدیره 11( انتخاب بازرسين قانونی شرکت

 12( اصالح ماده 32 آیين نامه اداری و استخدامی
 ب - دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده: 1- بررسی و تصویب نقل و انتقال سهام

 ضمناً گزارش صورت های مالی شرکت و گزارش هيئت مدیره و بازرسين جهت ارائه به سهامداران محترم در دفتر صندوق آماده می باشد . 
  هیئت مدیره

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده و مجامع عمومی فوق العاده شرکت صندوق حمایت از توسعه 
بخش کشاورزی  شهرستان خوسف )سهامي خاص(   ثبت شده به شماره 4726 و شناسه ملی 10360062150

به اطالع کليه صاحبان سهام شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی  شهرستان  خوسف  )سهامی خاص( مي رساند: جلسه مجمع عمومي 
عادي به طور فوق العاده و  مجامع عمومی فوق العاده شرکت مذکور به ترتيب در ساعات 8:30 و9:30 و10:30 صبح روز شنبه مورخ 1397/2/1  در 
 محل سالن جلسات جهاد کشاورزی  به آدرس: خوسف- بلوار شهيد بهشتی- سالن جلسات مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان  برگزار مي گردد.

بدینوسيله از کليه سهامداران و نمایندگان قانوني صاحبان سهام دعوت به عمل مي آید با دردست داشتن اصل معرفي نامه از تشکل خود )به انضمام 
شماره ثبت ، شناسه ملی ، تاریخ ثبت ، کد ملی و تاریخ تولد )روز / ماه / سال ( نماینده و درج عناوین مجمع عمومی عادی و فوق العاده ( برای افراد 

حقوقی و با در دست داشتن کارت شناسایی معتبر برای افراد حقيقی در روز و ساعت مقرر در محل مذکور حضور بهم رسانند.
  الف - دستور جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده:1(  ارائه گزارش هيئت  مدیره، بازرسين قانونی و حسابرس شرکت درخصوص 
عملکرد  شرکت برای سال های منتهی به 96/6/31 و 96/9/30 2( بررسی و تصویب صورت های مالی )ترازنامه و حساب سود و زیان ( شرکت 
برای سال های مالی منتهی به 96/6/31 و 96/9/30  3( بررسی و تصميم گيری درخصوص نحوه تقسيم سود ساليانه شرکت 4( بررسی و تصميم 
 گيری درخصوص پرداخت پاداش اعضای هيئت مدیره، مدیرعامل و کارکنان شرکت 5( بررسی و تصميم گيری درخصوص حق الزحمه بازرس
6( انتخاب حسابرس 7( تعيين روزنامه کثير االنتشارجهت درج آگهی های شرکت 8( تعيين حق حضور در جلسه اعضای هيئت مدیره 9( تصميم 
 گيری در خصوص تسویه حساب سهامداران بدهکار از محل سود ساليانه10( انتخاب اعضای هيئت مدیره 11( انتخاب بازرسين قانونی شرکت

12( اصالح ماده 32 آیين نامه اداری و استخدامی 13( اصالح ماده 14و15 آیين نامه تسهيالت
ب - دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده :1- قرائت گزارش هيئت مدیره و بازرسين قانونی شرکت در خصوص لزوم افزایش سرمایه

2- بررسی و تصویب افزایش سرمایه
ج - دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده :1- بررسی و تصویب نقل و انتقال سهام

ضمناً گزارش صورت های مالی شرکت و گزارش هيئت مدیره و بازرسين جهت ارائه به سهامداران محترم در دفتر صندوق آماده می باشد . 
   هیئت مدیره

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده و مجمع عمومی فوق العاده
 شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی  شهرستان درمیان  )سهامي خاص( 

ثبت شده به شماره 4819 و شناسه ملی 10360063259
به اطالع کليه صاحبان سهام شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی  شهرستان درميان  )سهامی خاص( مي رساند : جلسه مجمع 
 عمومي عادي به طور فوق العاده و مجمع عمومی فوق العاده شرکت مذکور به ترتيب در ساعات 10 و11 صبح روز یکشنبه مورخ 1397/2/2
در محل مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان درميان به آدرس اسدیه - سایت اداری - خيابان هنرستان تالش - بلوار وحدت - مدیریت جهاد 

کشاورزی برگزار مي گردد.
بدینوسيله از کليه سهامداران و نمایندگان قانوني صاحبان سهام دعوت به عمل مي آید با دردست داشتن اصل معرفي نامه از تشکل خود )به انضمام 
شماره ثبت ، شناسه ملی ، تاریخ ثبت ، کد ملی و تاریخ تولد )روز / ماه / سال ( نماینده و درج عناوین مجمع عمومی عادی و فوق العاده ( برای افراد 

حقوقی و با در دست داشتن کارت شناسایی معتبر برای افراد حقيقی در روز و ساعت مقرر در محل مذکور حضور بهم رسانند.
الف - دستور جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده:

1( ارائه گزارش هيئت  مدیره، بازرسين قانونی و حسابرس شرکت درخصوص عملکرد  شرکت برای سال های منتهی به 96/6/31 و 96/9/30
2( بررسی و تصویب صورتهای مالی )ترازنامه وحساب سود و زیان ( شرکت برای سالهای مالی منتهی به 96/6/31 و 96/9/30

3( بررسی و تصميم گيری درخصوص نحوه تقسيم سود ساليانه شرکت 4( بررسی و تصميم گيری درخصوص پرداخت پاداش اعضای هيئت 
مدیره، مدیرعامل و کارکنان شرکت 5( بررسی و تصميم گيری درخصوص حق الزحمه بازرس 6( انتخاب حسابرس 7( تعيين روزنامه کثير 
االنتشارجهت درج آگهی های شرکت 8( تعيين حق حضور در جلسه اعضای هيئت مدیره 9( تصميم گيری در خصوص تسویه حساب سهامداران 
بدهکار از محل سود ساليانه 10( انتخاب اعضای هيئت مدیره 11( انتخاب بازرسين قانونی شرکت 12( اصالح ماده 32 آیين نامه اداری و استخدامی

 ب - دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده:1- بررسی و تصویب نقل و انتقال سهام  
ضمناً گزارش صورت های مالی شرکت و گزارش هيئت مدیره و بازرسين جهت ارائه به سهامداران محترم در دفتر صندوق آماده می باشد . 

 هیئت مدیره

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده و مجامع عمومی فوق العاده شرکت صندوق حمایت از توسعه 
فعالیتهای زنان روستایی شهرستان درمیان )سهامي خاص( ثبت شده به شماره 4319  و شناسه ملی   10360057695

 به اطالع کليه صاحبان سهام شرکت صندوق حمایت از توسعه فعاليت های زنان روستایی شهرستان درميان  )سهامی خاص( مي رساند :  جلسه مجمع 
عمومي عادي به طور فوق العاده و مجامع عمومی فوق العاده شرکت مذکور به ترتيب در ساعات 8:30 و9:30 و10:30 صبح روز یکشنبه مورخ 1397/2/2 
 در محل سالن جلسات مدیریت جهاد کشاورزی  به آدرس: شهراسدیه-  سایت اداری - خيابان هنرستان تالش- بلوار وحدت - مدیریت جهاد 
 کشاورزی برگزار مي گردد. بدینوسيله از کليه سهامداران و نمایندگان قانوني صاحبان سهام دعوت به عمل مي آید با دردست داشتن اصل معرفي نامه 
 از تشکل خود )به انضمام شماره ثبت ، شناسه ملی ، تاریخ ثبت ، کد ملی و تاریخ تولد )روز / ماه / سال ( نماینده و درج عناوین مجمع عمومی عادی 
 و فوق العاده( برای افراد حقوقی و با در دست داشتن کارت شناسایی معتبر برای افراد حقيقی در روز و ساعت مقرر در محل مذکور حضور بهم رسانند.

الف - دستور جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده: 1( ارائه گزارش هيئت  مدیره، بازرسين قانونی و حسابرس شرکت درخصوص 
عملکرد  شرکت برای سال های منتهی به 96/6/31 و 96/9/30 2( بررسی و تصویب صورت های مالی )ترازنامه وحساب سود و زیان ( شرکت 
برای سال های مالی منتهی به 96/6/31 و 96/9/30 3( بررسی و تصميم گيری درخصوص نحوه تقسيم سود ساليانه شرکت 4( بررسی و تصميم 
گيری درخصوص پرداخت پاداش اعضای هيئت مدیره، مدیرعامل و کارکنان شرکت 5( بررسی و تصميم گيری درخصوص حق الزحمه بازرس 6( 
انتخاب حسابرس  7( تعيين روزنامه کثير االنتشارجهت درج آگهی های شرکت 8( تعيين حق حضور در جلسه اعضای هيئت مدیره 9( تصميم 
گيری در خصوص تسویه حساب سهامداران بدهکار از محل سود ساليانه 10( انتخاب اعضای هيئت مدیره 11( انتخاب بازرسين قانونی شرکت 

12( اصالح ماده 32 آیين نامه اداری و استخدامی  
ب - دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده: 1- قرائت گزارش هيئت مدیره و بازرسين قانونی شرکت در خصوص لزوم افزایش سرمایه 

2- بررسی و تصویب افزایش سرمایه
ج - دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده: 1- بررسی و تصویب نقل وانتقال سهام

ضمناً گزارش صورت های مالی شرکت و گزارش هيئت مدیره و بازرسين جهت ارائه به سهامداران محترم در دفتر صندوق آماده می باشد . 
هیئت مدیره
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صدور کارت مبادالت مرزی خانوارهای نهبندانی
صدا و سیما-  کارت مبادالت مرزی برای 98 درصد ساکنان شهرستان نهبندان صادر شد. رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان نهبندان گفت: تا کنون برای 16 هزار و 
880 خانوار این شهرستان کارت مبادالت مرزنشینی صادر شده است و به عضویت سه تعاونی در آمدند. اردونی افزود: پارسال از محل عواید کارت مبادالت مرزی 150 تن برنج رایگان 

مالیات بین اعضاء تعاونی ها توزیع و 600 میلیون تومان وجه نقد حاصل از عواید سوخت نیز به حساب سرپرستان خانوارهای مرزنشین ساکن در شعاع 25 کیلومتری مرز واریز شده است. بیرجند  مردم  از  که  همانطوری  اگر 
میگیرند، سرمایه گذاری هم بکنند خوبه حداقل 
و  توریست  جذب  برای  مطلوب  فضای  یک 
گردشگر بوجود بیاورید تا کسبه بیرجندی و سایر 
استان هم نفعی ببرند، مالیاتمان را کاسبی کنیم.
915...212

مسئولین  و  اتوبوسرانی  برای  باید  واقعا  باسالم؛ 
تاسف  شهرداری  و  عمومی  نقل  و  حمل  ذیربط 
چه  بیرجند  مستضعف  مردم  ی  باره  در  خورد، 
فکری کرده اید؟! با این کرایه های باال اتوبوس 
ها ، کالنشهر های ایران هم کرایه ی اتوبوس 
با  را  شهر  این  اقایان  است؛  بیرجند  از  تر  پایین 
تهران یکی محسوب کرده اند؟ تهران هم کرایه 
های  کرایه  از  کمتر  عمومی  تقل  و  حمل  های 
با چه فکری قیمت  بیرجند است؛  اتوبوس  های 
ها را هر روز دو برابر میکنید و سعی دارید از هر 
طور که شده از مردم پول گزاف بگیرید؛ واقعا باید 
این وضع  با  استان؛  برای مسئولین  تاسف خورد 
فکر پیشرفت هم دارید!!! خیر بلکه با این چپاول 
گری ها پیشرفت که چه پسرفت میکنید و باعث 

سلب اعتماد مردم میشوید.
919...404

سالم؛ به ما گفته بودند امروز ساعت 11 صبح 
ساعت  نجف  بیرجند-  پرواز  که  باشید  فرودگاه 
داره  تأخیر  پرواز  زدن  زنگ  بعد  بشه،  انجام   2
ساعت 7 شب بیاین فرودگاه که 10 شب پروازه، 
ساعت 7 رفتیم فرودگاه گفتن پرواز تأخیر داره 
انجام  پرواز  فرودگاه شاید  بیاین  11 شب  برین 
بشه؛ ما که تو بیرجندیم وقتی به ما می گویند 
از  که  اونایی  اما  خونه  میایم  داره  تأخیر  پرواز 
فرودگاه  تو  باید  میان  اطراف  شهرستانهای 
سرگردون باشند تازه هنوز ممکنه پرواز باز هم 

تأخیر داشته باشه! لطفا پیگیری کنید.
ارسالی به تلگرام آوا

سیاسی  معاون  و  استاندار  آقای  اطالع  به  لطفًا 
با گذشت حدود  مود  که  شهر  برسانید  استاندار 
یکسال تنها شهری است که بدون بخشدار اداره 

می شود و تاکنون اقدامی صورت نگرفته است.
ارسالی به تلگرام آوا

دیدنی  جاهای  و  میادین  حسرت  باید  کی  تا 
کج  دود  باید  کی  تا  بخوریم  را  دیگر  شهرهای 
سلیقگی های مسئوالن و اختالفاتشان به چشم 
مردم برود امیدواریم البته امیدواریم امسال ، سال 
شهر آرمانی مان باشد از هر لحاظ کاش مسئوالن 
بودند  مسئول  هم  خودشان  شهر  در  وقتی  ما 
روشن کن هستیم  کوچه  فقط  ما  بودند  بهترین 
متاسفانه، اگر این جاهای دیدنی و تاریخی ما در 
شهرهای دیگر بود مسئوالن واقعا خوب و کاردان 
و مسئولیت پذیرشان چی که درست می کردند و 
مردمان شان چی تفریح گاه هایی که نداشتند اما 

ما دریغ از پارسال و هر سال.
ارسالی به تلگرام آوا

از استانداری محترم خواهشمندیم خود در بحث 
و  ها  باغ  گرفتا  قرار  همگان  اختیار  در  و  مرمت 
میراث  مسئوالن   کند  ورود  تاریخی  بناهای 
میراث  باید  چرا  کردند  رهایش  که  فرهنگی 
عظیم یک شهر درهایش بسته باشد یا از کیفیت 
برخودار  مجاور  و  مسافر  بازدید  برای  آنچنانی 
نباشد ظاهرا فقط برای مثال مسئوالن ما زور باید 
به  تعطیالت  شبهای  و  تابستان  در  مردم  باشد. 
کجا بروند لطفا پارک جنگلی و آزادی را از این 
استراحت  برای  و مکان هایی  دربیاورید  تاریکی 

مسافران و مردم خودمات تدارک ببینید
ارسالی به تلگرام آوا

آقای شهردار و شورا شهر ما از خیلی شهرهای 
حتی کوچکتر دیگر خیلی عقبتر است لطفا برای 
دوره بعد از همین امروز اقدام کنید شهر ظرفیت 
مسئولین  اگر  داردا  را  شدن  این  از  بهتر  خیلی 
را  کردن  کار  زیبا  سلیقه  و  کنند  کار  بخواهند 

داشته باشند و از سر باز نکنند.
ارسالی به تلگرام آوا

بر  نظارت  به  نسبت  خواهیم  می  بهداشت  از 
به  توجه  با  آماده  غذاهای  و  ها  فروشی  بستنی 
فصل گرما و ازدیاد استفاده از این مواد اقدامات 

الزم و جدی  بفرمایند.
ارسالی به تلگرام آوا

های  گاوداری  و  ها  مرغداری  و  ها  دامداری 
اطراف شهر تهران از آب شیرین تصفیه شده سد 
کرج استفاده و دام ها از آن آب می خورند آنوقت 
مسئوالن استان خراسان جنوبی و بیرجند می گویند 

هزینه تصفیه آب شهر بیرجند زیاد می شود!
915...801

در  که  میدانی  بدید  دستور  لطفا  شهردار  جناب 
خیابان اردیبهشت واقع شده رو نامگذاری و سرو 
نوروز  عید  برای  رفت  می  انتظار  بدهند  سامانی 

آماده بشود الاقل چمن کاری بشود.
915...343

بعضی  جراحان عمومی مثل اینکه آمدن با گرفتن 
جان مردم واسه خودشون تجربه کسب کنند لطفا 
مسئولین به شکایت مردم رسیدگی کنند قبل از 
اینکه اعتماد مردم از درمان در این شهر سلب بشه.
915...838

خدوم  پرسنل  به  نو  سال  تبریک  ضمن  سالم 
شهرداری به عنوان یک شهروند میخواستم به اقای 
شهردار عرض کنم ترمیم جدول بلوارها، نصب چند 
و  چند صندلی  نصب  پیدا،  عابر  تابلو، خط کشی 
یا نصب چند المان ضعیف نوروزی عملکرد مورد 
انتظار مردم از شهرداری بیرجند نیست  آقای دکتر 
سطح انتظار و توقع مردم خیلی بیشتر از اینها است. 

لطفا اشل کار را باالتر و باالتر ببرین!
930...015

ساکنان  فروردین   14 چهارشنبه  روز  صبح  حسینی- 
حاشیه میدان ورودی کاظمیه بیرجند شاهد قطع درخت بیدی 
بودند که 15-14 سالی بود که به زیبایی در مرکز میدان 
خودنمایی می کرد، کارگران فضای سبز شاید غمگین تر از 
همه دست به کاری می زدند که عالقه ای برای انجامش 
نداشتند... روی تنه بریده درخت بید مجنون در چند جا سوراخ 
های بزرگ به چشم می خورد ... کرم های درشت و سوسک 
هایی با شاخک های بلند... گویا مدت ها بود که از جان بید 
تغذیه می کردند... به گفته کارگران فضای سبز وقتی انواع 
سم های استفاده شده نتوانست جان درخت را نجات دهد در 

نهایت چاره ای جز قطع آن وجود نداشت.
این اتفاق تلخ سال گذشته نیز برای چند درخت بید مجنون 
در پارک شهدای گمنام رخ داد که منجر به قطع درختان 
شد. سوالی که این وسط به میان می آید احتمال سرایت 
این آفت با توجه به مخرب بودن آن در تمام شهر است. از 
طرفی طی مشاهدات شهروندان برگ های سرشاخه های 
درختان کاج در برخی  نقاط شهر نیز رنگ زرد به خود گرفته 
اند که مشکوک به وجود آفت است. اهمیت حفظ فضای سبز 
شهری ما را بر آن داشت تا گزارشی از وضع سالمت درختان 

شهر در سال جاری تهیه کنیم.

نیمه فروردین تا خرداد، زمان مبارزه با آفات

سبز  فضای  و  ها  پارک  سازمان  مدیرعامل  انصاری 
شهرداری، با اشاره به این که سوسک های شاخک بلند 
داد:  ادامه  است،  مجنون  بید  درخت  اصلی  آفات  از  یکی 
این سوسک مولد الروی است که به دررختانی مانند بید، 
سنجد، آلو، زرد آلو، گردو و نارون حمله می کند و از چوب 
آن تغذیه می نماید، در حقیقت الرو این حشره یک قاتل 
نامرئی است به طوریکه با نفوذ به درون شاخه ها امکان 
مبارزه را سخت می کند. وی افزود: درخت بید بسیار به 
این آفت حساس است و در مواردی که حمله آفت شدید 
باشد در جهت جلوگیری از سرایت آفت به سایر درختان و 
جلوگیری از سقوط ناگهانی درخت الزم است آن را قطع و 
چوب آن سوزانده شود؛ علت قطع درخت بید محله موسی 
بن جعفر نیز همین موضوع بوده است. وی فصل بهار از 
نیمه فروردین تا خرداد را اوج زمان مبارزه با آفات اعالم 
و اضافه کرد: عمال مبارزه با آفات دائمی است و حتی در 
پاییز و زمستان هم مبارزات با آفات وجود دارد که بیشتر به 
صورت فیزیکی است مانند زیر و رو کردن خاک، یخ آب 
زمستانه و هرس شاخه های خشک، در مواردی که آلودگی 
خیلی شدید باشد، ممکن است بتوان درصد باالیی را نجات 
داد اما مابقی درخت ها که آلودگی آن شدید است باید قطع 
و سوزانده شود، آفات نیز باید در یک دوره زمانی خاص از 
بین بروند وگرنه با جفت گیری حشره بالغ مجددا تکثیر می 
شود. به گفته وی گونه های گیاهی مختلف آفات و بیماری 
های متفاوتی دارند که چوبخوارها، شپشک ها و شته ها 

بیشترین فراوانی را در انواع درختان دارند.

زمستان های گرم آفات را زیاد می کند

شهرداری  سبز  فضای  و  ها  پارک  سازمان  مدیرعامل 
علت افزایش آفت ها را خشکسالی، کمبود باران و برف 
دانست و گفت: زمستان های گرم آفات را زیاد می کند. 
در بسیاری از موارد آفات از باغات یا خارج از شهر به داخل 
ان می آیند یعنی از مراکزی که از کنترل ما خارج است. 
انصاری انجام این مبارزات را بسیار هزینه بر و گران قیمت 
از هزینه ها،   این حال بخشی  با  ادامه داد:  عنوان کرد و 
با  است. وی  اعتبارات  جاری سازمان مشخص شده  در 
بیان این که خشک شدن سرشاخه های برخی از درختان 
کاج موضوع متفاوتی است که ارتباطی به آفت درخت بید 
ندارد، اضافه کرد: ممکن است به علت سرمازدگی یا حمله 
انجام می  با ان هرساله  شته و شپشک باشد، که مبارزه 
شود. انصاری یاد آور شد: بارش های بهاره تاثیری در آفات 
درختان  روی  از  ها  شته  مثل  آفاتی  اما  ندارند،  چوبخوار 
شسته و روی زمین ریخته می شوند، اگر باران شدید باشد 
این نوع آفات داخل آب جمع شده در سطح زمین از بین 

می روند در غیر اینصورت تاثیر چندانی نخواهد داشت.

حمله شدید آفات
به درختان سنجد تپه صیاد شیرازی

حافظی کارشناس فضای سبز سازمان پارک ها و فضای 
سبز شهرداری، نیز آفت این درخت بید را سوسک شاخه بلند 
“رزاسه” اعالم کرد و گفت: این آفت به گونه ای است که 
ظاهر درخت مشخص نمی شود، در حالی که داخل درخت از 

بین رفته است. به گفته وی نمونه کوچکتر این آفت، سوسک 
شاخه بلند “سارتار” است که این نمونه نیز خسارت های 
زیادی به بید مجنون و سنجد وارد می کند. وی با بیان این 
که شهر بیرجند در گذشته این آفات را نداشته است، بیان 
کرد: ممکن است کرم آن از طریق انتقال درختی به داخل 
شهر وارد و تسری پیدا کرده باشد. وی ادامه داد: بیدهای 
مجنون پارک شهدای گمنام نیز بسیار آلوده شده بودند که 
مجبور به قطع آن ها شدیم؛ بیدهای پارک آزادگان نیز به 
همین شکل بودند. همانطور که اکنون درختان سنجد تپه 
صیاد شیرازی نیز به شدت گرفتار شده اند و باید هر چه 
سریع تر هرس و شاخه های آلوده از بین بروند. ولی در تمام 
این موارد پس از قطع درختان، درختی دیگر از نوعی غیر بید 

و سنجد جایگزین کرده ایم.

حمله زود هنگام سوسک ها

انجام  هرساله  را  پاشی  سم  که  این  بیان  با   حافظی 
می دهیم ولی برخی مواقع شدت آفات به قدری زیاد است 
که مجبور به قطع درخت می شویم، خاطرنشان کرد: اکنون 
روستاها نیز به شدت آلوده شده اند به گونه ای که در گذشته 
گردوی آلوده ای نبود ولی االن تعداد آن ها زیاد شده است. 
وی عالوه بر خشکسالی و کم آبی ، بی توجهی کشاورزان 
از  از دیگر عوامل  را  ای  مقابله  اقدامات  انجام  اهمیت  به 
از آن  داد:  ادامه  و  دانست  آفات  اثر  بر  بین رفتن درختان 
جاییکه سال گذشته زمستان خوبی را نگذراندیم ، امسال 
جمعیت آفات باال خواهد رفت و از همین االن هم شروع 
شده است، سوسک های پوست خوار و برگ خوار تا اواخر 
خرداد دیده نمی شدند ولی االن وسط فروردین نمایان شده 
اند. همچنین برگ خوار های ناروان را تا خرداد نمی دیدیم، 

ولی االن تخم ریزی را شروع کرده اند، از این نوع درخت 
نیز در تمام شهر موجود است و ما مجبور به هرس شدید 
فضاهای سبز خیابان های حافظ و سعدی شدیم. وی با 
تاکید بر این که مبارزات ما همیشگی است و سال گذشته 
تا شهریور در حال کار شدید بودیم ، اضافه کرد: امسال نیز 
از کار بیولوژیک ، کارت زرد و نوار زرد شروع خواهیم کرد 

و پس از آن به سراغ سم پاشی و سایر روش ها می رویم.

امکان سرایت آفات
به سایر درختان صد در صد است

داوری کارشناس اداره جهاد کشاورزی شهرستان بیرجند 
نیز در گفتگو با آوا، با اشاره به این که با توجه به خشکسالی 

امکان سرایت آفات به سایر درختان صد در صد است، عنوان 
کرد: این سازمان از طریق برگزاری کالس های آموزشی و 
رسانه ها، به کشاورزان منطقه اطالعاتی درباره مقابله با آفات 
از جمله سم پاشی زمستانه و یخ آب را ارائه داد. به گفته 
وی اگر آفت مانند شته یا مگس عناب باشد با سم پاشی 
به راحتی از بین خواهد، عناب گونه ای است که به دلیل 
داشتن چوب سخت تر، کمترین آفات را می گیرد و بادام 
بیشترین آفات که باید حتما با آن مبارزه شود. وی با بیان 
این که هرساله از طرف فرمانداری اعتبار برای مبارزه با آفات 
تخصیص داده می شود، اضافه کرد: برای مبارزه با موش و 
ملخ سم و سبوس رایگان در اختیار کشاورزان قرار می دهیم.

داوری با اشاره به این که سمت نوفرست و بهدان به 
دلیل بیشتر بودن تعداد درختان گردو و بید مجنون، آفت 
امسال  کرد:  خاطرنشان  است،  بیشتر  چوبخوار  سوسک 
تمام روستاها آلودگی دارند و اگر اعتبار تامین شود کار 

هرس شاخه های خشک و آلوده روستای بهدان را این 
هفته شروع خواهیم کرد.

احتمال آلودگی عناب
حتی با وجود چوب سختی که دارد

نیز  طبیعی،  منابع  آفات  کارشناس  و  ناظر  اسداللهی 
وجود  با  آفت سوسک چوبخوار حتی  که  این  با هشدار 
را  گیاهی  گونه  این  عناب،  درختان  باالی  مقاومت 
بیشتر  گذشته  سال  کرد:  عنوان  است،  کرده  آلوده  نیز 
همین  نیز  امسال  بودند.  شده  آفت  این  درگیر  روستاها 
باشد،  قوی  درخت  اگر  وی،  گفته  به  بود.  خواهد  گونه 
آفت نمی تواند کاری کند و به سراغ درخت ضعیف تری 

کار  و  بوده  کمتر  گیاه  داخل  شیرابه  که  زیرا  رود،  می 
برای آفت راحت تر است. اسداللهی در تعریف سوسک 
چوبخوار بیان کرد: این آفت، روی پوست درختان تخم 
گذاری و به داخل درخت نفوذ می کند و زمانی که تخم 
تنه  از  است،  گذرانده  را  شفیرگی  و  الرو  مرحله  حشره 
داخل  دیگر  که  است  زمانی  آن  و  آمده  بیرون  درخت 
وارد  از شاخه ها  آفات  برخی  است.  داغان شده  درخت 
می شوند و برخی از ریشه ، اما این آفت از هر طریقی 

که بتواند وارد درخت می شود.

تاثیر آبیاری قطره ای در کوتاه کردن
دوره های آبیاری

کردن  قوی  را  ها  آفت  این  با  مبارزه  راه  تنها  وی 
دانست  آلی  مواد  با  خاک  بافت  کردن  غنی  و  درختان 

و گفت: باید در زمستان عالوه بر دادن چهارکود قوی 
انجام داد.  همچنین  نیز حتما  را  برنامه کود “پتاس”   ،
اکنون  است،  مناسب  بسیار  آفات  دفع  در  آبیاری  روش 
متاسفانه شیوه غرقابی بیشتر رایج است و در این روش 
با  ای  قطره  آبیاری  به  اگر  است،  آبدهی طوالنی  دوره 
آب  همیشه  درخت  کند،  تغییر  تری  کوتاه  آبیاری  دوره 
شود.  می  نامناسب  آفات  رشد  برای  محیط  و  داشته 
آفات  تا  شود  انجام  حتما  باید  زمستانه  شخم  همچنین 

روی سطح خاک قرار بگیرند.
این که آفت مگس عناب  به  اشاره  با  این کارشناس 
شناخته شده است و کشاورزان راه مقابله با آن را بلدند، 
با  عناب  کنند  نمی  تصور  آنجاییکه  از  اما  کرد:  اضافه 
چوب مقامی که دارد دچار آفت سوسک چوبخوار شود، 

کاری هم برای مقابله نمی کنند.  

تحقیقات روی بیماری های
زرشک و عناب کم بوده است

اسداللهی با تاکید بر این که عناب و زرشک از جمله گونه 
های مهم این هستند و باید درباره آفات آن ها اطالع رسانی 
انجام شود، تصریح کرد: تاکنون تحقیقات روی بیماری های 
زرشک و عناب آن طور که باید باشد نبوده و جای کار بسیار 
زیادی دارد، برای مثال بیماری جدیدی در زرشک دیده شده 
که دچار خشک شدن آن به صورت ناگهانی می شود و هنوز 

مشخص نیست این بیماری چگونه است.
به گفته وی ممکن است در چند سال آینده با توجه به 
خشکسالی و شیوع آفات کشاورزان استان به خصوص در 

گونه های زرشک و عناب، دچار مشکل شوند.

خطر در کمین فضای سبز بیرجند

جشن نوروزی آفت ها
کارشناس آفات منابع طبیعی: اطالع رسانی به کشاورزان برای مبارزه در سال جاری ضروری است

عکس ها: توال

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت  اول
نظر به اینکه در پرونده اجرایی شماره 961312 محکوم علیه آقای مجید خورشیدی راد و خانم زکیه خسروی فرزند احمد 
محکومند متضامنا به پرداخت مبلغ 287/803/939 ریال بابت اصل خواسته و غیره در حق محکوم له آقای حسن حمیدی 

نسب و پرداخت مبلغ 13/100/000 ریال بابت حق االجرا در حق صندوق دولت و با توجه به اینکه از محکوم علیه ردیف اول یک دستگاه 
ماشین سمند به شماره انتظامی 358 ج 41 ایران 52  تیپ LXEF7 مدل 1395 به رنگ سفید روغنی که حسب نظریه کارشناسی موتور 
و گیربکس آن سالم و قسمتی از گلگیر جلو سمت راست رنگ خوردگی دارد و چند ضربه خوردگی کوچک در اطراف آن می باشد و بیمه 
نامه  معتبر تا تاریخ 1397/03 که به مبلغ 245/000/000 ریال کارشناسی شده است که از طریق مزایده در روز شنبه تاریخ 1397/02/08 
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 

رجبی - مدیر دفتر شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری بیرجندانتقال به عهده خریدار خواهد بود. 

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت اول
نظر به اینکه در پرونده کالسه 962185 اجرای احکام شورای حل اختالف شهرستان بیرجند آقای علی فرازی نسب فرزند رمضان محکوم است به پرداخت : 1- مبلغ شصت و سه میلیون و هفتصد هزار )63/700/000( 
ریال بابت اصل خواسته و خسارت تاخیر تادیه 2- مبلغ یک میلیون و ششصد و هشتاد هزار ریال بابت هزینه دادرسی 3- مبلغ یک میلیون )1/000/000( ریال بابت هزینه کارشناسی مرحله اجرا در حق محکوم له آقای 

رضا هادیان فر  4- مبلغ سه میلیون )3/000/000( ریال بابت حق االجرا در حق صندوق دولت، با عنایت به اینکه محکوم علیه در جهت تادیه بدهی خود اقدام به معرفی یک دستگاه پراید جی تی ایکس مدل 1384 به شماره انتظامی 
19 ج 867 ایران 52 رنگ عنابی )که حسب نظر کارشناس منتخب دادگستری شیشه جلو شکسته، بدنه سمت چپ گریسی دارد، الستیک های جلو 20 درصد و الستیک های عقب صاف می باشد، بیمه تا مورخ 1396/6/19 با 4 سال 
تخفیف دارد، پریدگی رنگ ناشی از آفتاب سوختگی در بعضی نقاط وجود دارد و به مبلغ هفتاد و سه میلیون )73/000/000( ریال ارزیابی گردیده 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 علیهم قصد دارد در تاریخ 1397/02/13 از ساعت 9 الی 9/30 صبح در محل اجرای احکام شورای حل اختالف بیرجند از طریق مزایده عمومی اموال توقیفی محکوم علیه را 
به قیمت پایه کارشناسی مبلغ 73/000/000 )هفتاد و سه میلیون( ریال 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 می بایستی مبلغ 10 درصد پیشنهادی خود را نقدا پرداخت و مابقی را ظرف مدت یک ماه به حساب سپرده دادگستری خوسف واریز 
نمایند و پس از تایید مزایده به کسی فروخته خواهد شد که باالترین مبلغ را پیشنهاد نماید و خریدار می 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 

مهدی چاپاری بورنگ- مدیر اجرای احکام مجتمع شوراهای حل اختالف شهرستان بیرجندبعد قانون اجرای احکام مدنی اجرا خواهد شد. هزینه نقل و انتقال بر عهده خریدار خواهد بود. 
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فصل پنجم برنامه تلویزیونی »خندوانه« به کارگردانی و اجرای رامبد جوان از اوایل ماه شعبان و با اعیاد این ماه به آنتن شبکه نسیم 
باز می گردد.در حال حاضر لوکیشن این برنامه انتخاب شده و عوامل »خندوانه« در حال طراحی و اجرای دکور جدید این برنامه 

هستند. نکته قابل توجه فصل پنجم »خندوانه« حضور عروسک محبوب »جناب خان« در این فصل از این برنامه است. دوشنبه *20 فروردین 1397 * شماره 4039

سینما و چهره ها

تهیه کننده فیلم »آنجلینا 
جولی« در راه ایران

که  کامبوجی  کارگردان  پان  ریتی  خبرآنالین- 
آنجلینا جولی  با  را کشتند«  پدرم  فیلم »اول  در 
همکاری کرد، برای دریافت جایزه صلح در سی 
شرکت  فجر  فیلم  جهانی  جشنواره  ششمین  و 
 ۵۳ تهیه کننده  و  کارگردان  پان  می کند.ریتی 
ساله کامبوجی به  منظور دریافت »جایزه صلح« 
فجر  فیلم  جهانی  جشنواره  ششمین  و  سی  در 
به  کامبوجی  کارگردان  کند.این  می  پیدا  حضور 
دلیل ساخت فیلم هایی که به نسل کشی خمرهای 
سرخ در کامبوج پرداخته است به شهرت جهانی 
رسید. او در بیشتر فیلم های خود ضرورت صلح 

در جهان را مورد توجه قرار داده است.

بازیگر نقش »الیزابت«:
 گفتند »ارسطو« عاشقت می شود

در  »الیزابت«   نقش  بازیگر  رجایی فر«  »نیلوفر 
کار  به  مرا  که  کسی  گوید:  می  پایتخت  سریال 
و  خوب  بسیار  نقش  یک  که  گفت  کرد،  معرفی 
جذاب است که حتما با ایفای آن دیده می شوی 
و مهم تر از همه اینکه ارسطو قرار است عاشقت 
بشود! )با خنده( و البته من آن زمان نمی دانستم 
یعنی چه که ارسطو قرار است عاشقم بشود! بعد 
آقای  با  حتی  و  شدم  متوجه  کار  طول  در  هم 
مصطفی تنابنده هم که صحبت کردم او هم همین 
اصال  متوجه شدم که موضوع  بعدا  ولی  را گفت 
عاشقی ارسطو نیست. الیزابت حداقل برای من به 
قدری الیه های شخصیتی جالب و متفاوتی داشت 

که واقعا خیلی خوشحالم این نقش را ایفا کردم.

فناوری اطالعات

گوگل توانست کامال از انرژی 
تجدیدپذیر استفاده کند

مرکز  چندین  که  شرکت  یک  عنوان  به  گوگل 
می کند،  اداره  جهان  سراسر  در  را  چندکاره  داده 
استفاده  منظور  به  اخیر تالش هایی  در سال های 
از انرژی پاک و کم رنگ کردن رد پای کربن در 
فعالیت های خود داشته است. در حال حاضر، گوگل 
به اذعان “اورس هولزل”، معاون اجرایی گوگل، 
گیگاوات   ۳ مجموعا  خرید  برای  قراردادهایی 
که  است  کرده  امضا  تجدیدپذیر  منابع  از  برق 
این شرکت را تبدیل به بزرگترین خریدار شرکت 
هیچ  گفت:  می کند.هولزل  تجدیدپذیر  انرژی 
نمی خرد.  تجدیدپذیر  انرژی  ما  از  بیش  شرکتی 
تاکنون، قراردادهای انرژی تجدیدپذیر ما به بیش 
از ۳ میلیارد دالر رسیده است. گوگل از سال 2010 
با توافقی برای خرید کل 114 مگاوات برق یک 
مزرعه بادی در “آیووا” شروع کرد و از آن موقع 
تاکنون، قراردادهای خرید انرژی تجدیدپذیر دراز 

مدتی در چندین کشور امضا کرده است.

رجیستری سامسونگ
 از اوایل اردیبهشت

ادامه  از  کاال  قاچاق  با  مبارزه  ستاد  معاون 
موبایل  های  گوشی  رجیستری  طرح  اجرای 
برند  رجیستری  گفت:  و  داد  خبر  جدید  سال  در 
می شود. آغاز  ماه  اردیبهشت  اوایل  از  سامسونگ 

دوم  نیمه  در  اینکه  بیان  با  نیا  دهقانی  حمیدرضا 
در  گوشی  برندهای  از  نیمی  به  نزدیک  سال ۹۶ 
بازار موبایل مشمول طرح رجیستری شدند، اظهار 
داشت: شواهد نشان می دهد که اجرای این طرح 
موفقیت آمیز بوده است چرا که در این بازه زمانی، 
شاهد نرخ رو به رشد واردات رسمی گوشی و افزایش 
عایدی دولت از محل واردات این کاال بوده ایم.

بیش از 7 هزار نفر 
مشکوک به اتیسم در استان

نسرین کاری - روز گذشته به مناسبت روز جهانی 
اتیسم نشست تخصصی - حرفه ای با حضور اساتید، 
اتیسم  های  بچه  والدین  و  اندرکاران  دست  مدیران، 
جنوبی  خراسان  استثنایی  پرورش  و  آموزش  اداره  در 
برگزار شد.در ابتدای مراسم  علی اکبر محمدی رئیس 
عنوان  جنوبی  خراسان  استثنایی  پرورش  و  آموزش 
باید  اما  دارد  وجود  آفرینش  نظام  در  تفاوت  کرد 
با  کنیم.وی  فراهم  را  جامعه  اقشار  همه  بهره مندی 
اینکه آموزش و پرورش در راستای مطالبه گری  بیان 
است  شده  تشکیل  استثنایی  آموزان  دانش  حقوق  از 
به  خوبی  توجه  اخیر  سال های  در  خوشبختانه  افزود: 
خاطر  است.محمدی  شده  دانش آموزان  از  قشر  این 
آموزشهای  اتیسمی  آموزان  دانش  برای  کرد  نشان 
و  آموزش  امکانات  تمام  و  شود  می  انجام  خوبی 
دانش  این  به  خدمت  و  پیشبرد  برای  استان  پرورش 
آموزان است. محمدی تاکید کرد: الزم است شرایطی 
خدمات  از  استثنایی  دانش آموزان  تا  شود  مهیا 
آنان را  نباید  آموزشی به نحو احسن بهره مند شوند و 

کنیم. محدودیت  دچار 

مستمر  خدمات  به  اتیسم  به  مبتالیان 
هستند نیازمند  کاردرمانی  و  روانشناسی 

دکتر جمیله رضا زاده معاون امور توانبخشی اداره کل 
گفت:  نشست  این  در  هم  جنوبی  خراسان  بهزیستی 

اعم  مستمر  تخصصی  خدمات  به  اتیسم  به  مبتالیان 
دارند  نیاز  درمانی  گفتار  و  کاردرمانی  روانشناسی،  از 
نام روز  با  ایران  ادامه داد:  دوم آوریل که در  .  وی 
شده  نامگذاری  بدر”  سیزده   “ سنت  همان  یا  طبیعت 
است چند سالی است که یک روز دیگر را هم به یاد 
ما می آورد روز اتیسم   از این روز تا پایان ماه آوریل 
تمامی افرادی که به نوعی درگیر فعالیت های مرتبط 
با این اختالل هستند تالش می کنند تا شهر وندان و 
مردمان جامعه را نسبت به این اختالل آگاهتر کنند و 
امکان تبادل اطالعات در این زمینه را افزایش دهند . 

از جمله اتیسم  اختالل طیف 
 اختالالت پر هزینه است

وی بیان  کرد : اختالل طیف اتیسم از جمله اختالالت 
پر هزینه است که نیاز به خدمات  تخصصی مستمر اعم 
از روانشناسی، کاردرمانی ، گفتار درمانی  و غیره داشته 
و  باالتر  بسیار  ها  خانواده  این  مخارج  دلیل  همین  به  و 
نیازهایشان خیلی وسیع تر از خانواده های دارای  کودکان 
با سایر معلولیت ها است . معاون امور توانبخشی اداره کل 
بهزیستی خراسان جنوبی  با اشاره به اینکه تشخیص این 
اختالل در سنین اولیه زندگی اهمیت دارد و مداخالت تاثیر  
بیشتری خواهند داشت  افزود: اکنون  میزان شیوع اختالل 
طیف اتیسم در کودکان و بزرگساالن حدود 1درصد است  
و این بدین معناست که در کشوری مانند ایران با جمعیت 
حدود 80 میلیون نفر احتمال می رود حدود 800 هزار مبتال 
به اختالل طیف اتیسم  وجود داشته باشند و این تعداد هر 

روز در حال  رشد است .

بیش از 7 هزار نفر مشکوک 
به اتیسم در استان

با احتساب میزان شیوع اختالل  وی خاطر نشان کرد 
طیف اتیسم در کودکان و بزرگساالن حدود 1درصد و 
با توجه به جمعیت 7۳۵ هزار  نفر استان  به نظر می 
استان به صورت  نفر در    ۳۵0 7 هزار و  تعداد  رسد  
اتیسم  اختالل طیف  مبتالبه  تا شدید  از خفیف  طیفی 
باشند . وی یادآور شد:  اکنون برای  تشخیص اتیسم 
این  عالیم  و  ندارد  وجود  لوژیک  بیو  آزمایش   هیچ 
ماهگی   24 در  معموال  و  بروز  ماهگی   18 از  اختالل 

است.  تشخیص  قابل 

اتیسم آموزشی  مرکز  اولین 
 در سال 93 راه اندازی شد

معاون امور توانبخشی اداره کل بهزیستی خراسان جنوبی  
تاکید کرد: بهزیستی  با همکاری بخش غیر دولتی اولین 
 - اتیسم  طیف  اختالالت  توانبخشی  و  آموزشی  مرکز 
توان افزا رااز تیر ۹۳ تاسیس و راه اندازی شد و با ارائه 
خدمات آموزشی و توانبخشی در کنار خانواده های دارای 

فرزند اتیسم بوده است 
اتیسم  اختالل  دارای  اکنون 2۶ کودک  داد:   ادامه  وی 
از خدمات  آزاد  نفرپذیرش  تعداد ۵  یارانه ای و  بصورت 
مرکز بهره مند می گردند که کارهای  الزم در خصوص 
پرداخت یارانه از فروردین ماه به ۵ کودک  پذیرش آزاد 

این  توانبخشی  تیم  افزود:   وی   . است  پذیرفته  انجام 
گفتاردرمان  کاردرمان،  بالینی،  روانشناس  شامل  مراکز 
این  در  یادآور شد:  زاده  باشد.رضا  می  اموزشی  مربی  و 
بسته خدمتی  توانبخشی  آموزشی  پروتکل  مرکز مطابق 
و  کودکان  به  محور  خانواده  و  محور  مرکز  مداخالت 
خانواده آنها ارائه شده و تعدادی از کودکانی که در مراکز  
به  اند  قرار گرفته  آموزش های تخصصی  مذکور تحت 

مدارس کودکان با نیازهای ویزه راه یافته اند . 

460 هزار تومان یارانه
 برای هر کودک اتیسمی

وی اظهار کرد:  بطور متوسط ماهانه 4۶0 هزار تومان 
به ازای معرفی هر کودک از سوی بهزیستی به عنوان 
یارانه به مرکز برای  ارائه خدمات فوق الذکر به کودکان 
علت  می شود. وی   پرداخت  پذیرش شده  نوجوانان  و 
عدم پرداخت مستقیم این مبالغ به خانواده ها باال بودن 
نرخ خدمات توانبخشی در کلینیک های وابسته به وزارت 
بهداشت و عدم پوشش بیمه به خدمات توانبخشی مورد 
نیاز این افراد  دانست. وی در ادامه بیان کرد:  تعداد 74 
مرکز غیر دولتی آموزشی توانبخشی اختالل طیف اتیسم 
توسط  بهزیستی  سازمان  مجوز  با  کشور  استان   ۳1 در 
افراد واجد الشرایط تاسیس گردیده و با نظارت سازمان 
فعالیت می نمایند و به تعداد بالغ بر 2700 کودک دارای 
اختالل خدمات آموزشی توانبخشی ارائه می نمایند.رضا 
رایگان  غربالگری  برنامه  نیز  استان  دراین  افزود:  زاده  
کارشناسان  توسط    ۹۵ آذر  از  اتیسم  طیف  اختالالت 

)پایگاه  مرکز  محل  در  افزا  توان  مرکز  دیده  آموزش 
انجام  برای  نفر   ۳0 تعداد  گردیدکه  (اجراء  طرح  اجرای 
تحت  مورد   1۵ تعداد  این  از  و  ارجاع  پیگیری  مصاحبه 
تشخیص  نفر   ۳ تعداد  و  گرفته  قرار  تشخیصی  آزمون 
بیان  زاده  رضا  دکتر  اند.  نموده  دریافت  اتیسم  قطعی 
کرد:  والدین کودکان مبتال به اتیسم نگرانی های زیادی 
دارند و به دلیل ناشناخته بودن این بیماری با چالشهای 
بسیاری در  جامعه مواجه می شوند والدین باید بدانند که 
قابل کنترل  و مشاوره  آگاه  افراد  به کمک  اختالل  این 
است و به راحتی می توان  مهارتهای ارزشمندی را به 

این کودکان آموخت.

غیر طبیعی با مشاهده عالیم  والدین 
 کودک به مراکز درمانی مراجعه کنند

غیر  عالیم  مشاهده  با  والدین  داد:   ادامه  وی    
و  درمانی  مراکز  به  تعلل  بدون  کودک  در  طبیعی 
کرد:   نشان  خاطر  نمایند.وی  مراجعه  بهزیستی  
توانمندی  در  بیشتری  امسال تالش  تا  برآنیم  ساخت 
خانواده  و  اتیسم  اختالل  دارای  افراد  سازی  مقتدر  و 
ارائه  خدمات  امیدواریم  و  بندیم  کار  به  آنان  های 
ساله  چند  این  در  که  همانگونه  مرکز  سوی  از  شده 
همکار  دولتی  سازمانهای  همکاری  با  اند  بوده  موفق 
در  مرکز  تالش  همچنین  و  نهاد  مردم  سازمانهای   ،
پرسنل  و  مربیان  به  الزم  آموزشهای  ارائه  جهت 

و  ها  دوره  طریق  از  آنان  اطالعات  رسانی  بروز  و 
اجرای طرح  در  بیشتر  جدیت  و  آموزشی  کارگاههای 
و  کیفیت  ارتقاء  و  رشد  شاهد  کماکان  غربالگری 

. باشیم  کمیت  خدمات 

تعامل و همکاری خوب استانداری
 با آموزش و پرورش استثنایی

مژگان شریفی مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری 
استانداری  کرد:  عنوان  نشست  این  در  جنوبی  خراسان 
در  و  دارد  اجتماعی  و  فرهنگی  مباخث  به  ویژه  توجه 
استثنایی  پرورش  و  آموزش  بین  خوبی  تعامل  باره  این 
همکاری  با  شد:  یادآور  دارد.وی  وجود  استانداری  و 
اخذ  به  در سال گذشته موفق  آقای موسوی  استانداری 
نمایشگاه  برپایی  شد.وی  استان  در  اتیسم  نمایندگی 
حرکت  یک  را  گذشته  سال  در  اتیسم  های  توانمندی 
به  نمایشگاه خانواده  ها  این  افزود: در  خوب دانست و 
کمک و همکاری آمدند.شریفی تاکید کرد: برای آموزش 
و  صدا  و  رسانه   اتیسمی  های  بچه  سازی  توانمند  و 
استانداری  اینکه  بیان  با  .وی  دارند  مهمی  نقش  سیما 
داشت  نهاد  مردم  های  سازمان  با  سالمت  غربالگری 
انجام شد  افزود: غربالگری 200 کودک پیش دبستانی 
و کودکان اتیسمی و بیش فعال مشخص شدند. شریفی 
آموزش و  نهاد  اینکه هدف موسسات مردم  به  اشاره  با 
توانمندسازی است ادامه داد: امیدواریم سالمت خانواده 
و  مشارکت  با  و  بگیرد  قرار  شعاع  تحت  اتیسمی  های 

همکاری راهها هموار شود. 

اخذ مجوز برای انجمن اتیسم ایران نمایندگی 
خراسان جنوبی در سال گذشته

خراسان  نمایندگی  ایران  اتیسم  انجمن  رئیس  موسوی 
جنوبی عنوان کرد:خوشبخانه سال گذشته موفق شدیم 
مجوز  استان  در  آن  نمایندگی  و  ایران  اتیسم  انجمن 
بگیریم.وی درباره کارهای انجام شده انجمن با اشاره به 
جلسات دورهمی خانواده های اتیسمی ادامه داد: تعامل 
و همکاری بین خانواده و مسئوالن موجب شد کارهای 
خوبی انجام شود.وی با بیان اینکه کودکان باالی ۳ سال 
می توانند آموزش ببینند افزود: کارگروههایی با همکاری 
زمینه  در  امیدواریم  که  داشتیم  ها  خانواده  و  استانداری 
اشتغال و رفع مشکالت قدمهای موثری برداریم.موسوی 
خاطر نشان کرد: نیازمند یک قطعه زمین حتی اگر شده 
در حومه شهر برای ایجاد یک مرکز خوب و با تجهیزات 
برای این کودکان هستیم.وی با اشاره به اینکه بچه های 
اتیسمی در بیمارستان های  بیرجند به علت اینکه حتما 
نبودتجهیزات کافی دچار  نیاز به یک همراه دارند و در 
مشکل می شوند خاطر نشان کرد: در برنامه های آتی 
بچه ها در  بستری شدن  و  نگهداری  برای  مرکز جامع 

بیرجند در حال پیگیری است.

همه دست اندرکاران حوزه اتیسم در
 کنار هم و ارتباط مشترک کار کنند

کرد:  بیان  خاوران  اتیسم  موسسه  عضو  حسینی 

سازمانهای مردم نهاد حلقه اتصال بین مردم و مسئوالن 
هستند و کار این انجمن ها خیریه است.وی با اشاره به 
اینکه تعدد این موسسات نباید موجب تقابل بین آنها شود 
افزود: الزم است نشست های مشترک بین اعضا برای 
پیشبرد اهداف مشترک باشد و هر کدام از سهم خودمان 
از  درستی  آمار  کرد  تاکید  بیندازیم.وی  در آش  نخودی 
خانواده های اتیسمی نداریم و خیلی از خانواده ها بدلیل 

کمبود آموزش و تسهیالت استان را ترک کردند.

تشخیص زود هنگام  و غربالگری
 اولین اقدام الزم برای کودکان اتیسم

اکبری مدیرعامل مرکز اوتیسم توان افزا یادآور شد: در 
اتیسم  نبود و مرکز  اتیسم  از  استان حرفی  در  سال ۹2 
توان افزا با همکاری بهزیستی شکل گرفت.وی با اشاره 
به اینکه کار در حوزه اتیسم سخت است افزود: تجهیز 
بر است. بر و جابجایی آن هم هزینه  مرکز هم هزینه 

وی خاطر نشان کرد: تشخیص زودهنگام و غربالگری اولین 
اقدامی بود که انجام شد که متاسفانه به علت کمبود بودجه 
تکمیل نشد.وی با اشاره به اینکه کادر درمانی در مرکز توان 
افزا از بهترین دانشگاههای تهران و شیراز هستند افزود:  در 
این مرکز برای هر سه نفر کودک یک مربی داریم.اکبری 
با بیان اینکه آگاه سازی جامعه را جدی بگیریم  یادآور شد: 
اولین کمپین اتیسم و چاپ پوستر در شهر را داشتیم.وی 
تاکید کرد: نیاز مبرم است که در حوزه اتیسم یک مکان با 
آخرین تحقیقات و فناوری روز دنیا داشته باشیم.وی خاطر 
نشان کرد: اطالع رسانی و آگاهی دادن جامعه کم است باید 

هم افزایی را جدی بگیریم.

نشستتخصصیبهمناسبتروزجهانیاتیسمبرگزارشد

عکس : کرمانی

جذابترین ها

درآمد ۳ میلیاردی با 
صادرات سوپ و آبگوشت

میزان- براساس آمار گمرک در 11 ماهه سال ۹۶ 
بیش از ۳14 تن سوپ و آبگوشت به 11 کشور 
گمرک  مقدماتی  است.آمار  شده  صادر  جهان 
 11 خارجی  تجارت  از  ایران  اسالمی  جمهوری 

ماهه سال ۹۶ حاکی از آن است که در این مدت 
بیش از ۳14 تن سوپ و آبگوشت و فرآورده های 

آن به کشور های مختلف جهان صادر می شود.
براساس صادرات این حجم سوپ و آبگوشت به 
کشور های مختلف درآمد یک میلیون و ۳۹ هزار و 
2۶1 دالری نصیب کشور شده است.گفتنی است 
ارزش ریالی این حجم صادرات بالغ بر ۳ میلیارد 
و ۵0۶ میلیون و 4۹8 هزار و ۵82 تومان در آمار 

گمرک به ثبت رسیده است.

سوپ و آبگوشت به چه 
کشور هایی صادر شد؟

در این میان سوپ و آبگوشت ایرانی به 12 کشور 
به  می توان  آن ها  جمله  از  که  شده  صادر  جهان 
آمریکا،  متحده  ایاالت  کانادا،  سوئد،  استرالیا، 
نیوزیلند لبنان و کویت اشاره کرد.در بین کشور های 
از خریداران  نیز  آمریکا  ایاالت متحده  ذکر شده، 
سوپ و آبگوشت ایرانی بوده است که با خرید بیش 
از 4 تن از این محصول درآمد 12 هزار دالری را 

نصیب کشور کرده است.

پسر هندی که
 بدنش برق دارد!

پسر ۹ ساله هندی به تازگی مورد توجه رسانه ها 
 LED لمس المپ  با  تواند  می  او  گرفت.  قرار 
متوجه  کنون  تا  او  شود.  آن  شدن  روشن  باعث 

خاصیت الکتریسیته بدنش نبود تا این که با پدرش 
برای خرید المپ به بازار رفت و هنگامی که المپ 
ها را در دستش گرفت، همگی آن ها روشن شدند! 
پدر او که به عنوان متخصص برق کار می کند، 

می گوید تا کنون چنین چیزی را ندیده است.

علمی

 داروی حفاظت از فضانوردان 
در برابر اشعه های فضایی

تصمیم  جهان  سراسر  محققان  از  مهر-گروهی 
برابر  از فضانوردان در  با یک طرح جدید  دارند 
طرح  این  کنند.  محافظت  فضایی  های  اشعه 
حتی می تواند فضانوردان را بدون قرار گرفتن 
در معرض اشعه های مرگبار فضایی در سفری 
شرکت برساند.محققان  مریخ  به  ساله   سه 
در  )فعال   Insilico Medicine Inc
حوزه هوش مصنوعی( با گروهی از دانشمندان 
معتقدند  آنها  کنند  می  همکاری  جهان  سراسر 
تولید  و  درمانی  ژن  حوزه  در  بشر  اکتشافات 
به  فضانوردان  آتی  های  ماموریت  برای  دارو 
راستا  همین  در  است.  حال  کمک  فضا  اعماق 
دانشمندان سعی دارند داروهایی شخصی سازی 
شده برای بدن فضانوردان تهیه کنند. برای این 
منظور آنها از هوش مصنوعی استفاده می کنند 
دیگری  دربرابر  ها  سلول  کدام  شوند  متوجه  تا 
را  از ژن درمانی آن  استفاده  با  مقاوم هستند و 

قدرتمندتر می کنند.

بهبود حافظه با ایمپلنت مغزی
اولیه  از انجام آزمایشات  تیتر نو- محققان پس 
برای  را  مغزی  ایمپلنت های  حیوانات،  روی 

استفاده  مورد  داوطلب  بیمار  چند  حافظه  بهبود 
قرار دادند.قبال به عنوان بخشی از فرآیند درمان 
مغزی  ایمپلنت های  از  داوطلبان  صرع  بیماری 
ایمپلنت های  از  استفاده  و  بود  شده  استفاده 
جدید موجب بهبود چشمگیر حافظه کوتاه مدت 
زمانی  حتی  واقع  در  شد.  افراد  این  بلندمدت  و 
امکان  است،  رفته  بین  از  شخص  حافظه  که 
منجر  که  صحیح  عصبی  الگوهای  شناسایی 
آن ها  تفکیک  و  می شود  خاطرات  یادآوری  به 
ایمپلنت های  دارد.  وجود  اشتباه  الگوهای  از 
و  تشخیص  را  الگوهایی  چنین  قادرند  جدید 
یادآوری  در  را  او  تا  کنند  ارسال  بیمار  مغز  به 
ایمپلنت ها  این  از  استفاده  کنند.  یاری  خاطرات 
داوطلبان  عملکرد  درصدی   ۳7 بهبود  موجب 
 ۳۵ بهبود  و  مدت  کوتاه  حافظه  آزمون های  در 
حافظه  آزمون های  در  آن ها  عملکرد  درصدی 

بلند مدت شد.
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آیا افراد تحصیل کرده به مشکالت
 روحی بیشتری دچار می شوند؟

تحقیقات نشان می دهد که شیوع افسردگی و اضطراب 
در افراد دارای تحصیالت عالی بیشتر است. در این میان، 
زنان آسیب پذیرترند و نسبت به مردان، بیشتر در معرض 

افسردگی و اضطراب قرار دارند. 
نتایج تحقیقی جدید در دانشگاه تگزاس نشان می دهد 
افراد  بین  در  اضطراب  و  افسردگی  شیوع  میزان  که 
تحصیل کرده در مقاطع عالی دانشگاهی، حدود ۷ برابر 

بیشتر از سایر مردم است. 
شرایط ۲۳۰۰  بررسی  به  پژوهشگران  مطالعه،  این  در 
دانشجوی تحصیالت تکمیلی در مقاطع کارشناسی ارشد 
و دکتری پرداختند که ۹۰ درصد این افراد را دانشجویان 
مقطع دکترا و ۱۰ درصد را دانشجویان مقطع کارشناسی 

ارشد تشکیل می دادند. 
نتایج این بررسی ها نشان داد که ۴۱ درصد از این افراد، 
سطوح مختلفی از اضطراب را، از حد متوسط تا حاد نشان 
و  خصوصیات  دارای  نیز  آن ها  درصد   ۳۹ و  می دهند 

ویژگی های متوسط تا حاد افسردگی هستند. 
نتایج کلی این پژوهش که به دست پژوهشگران مرکز 
علوم بهداشت دانشگاه تگزاس انجام شده است، نشان 
می دهد که ۶ درصد از افراد موردمطالعه قرارگرفته، دارای 
نشانه های هر دو نوع اختالل هستند. در این بررسی ها 
همچنین مشخص شد میزان شیوع اضطراب و افسردگی 

در بین زنان به مراتب بیشتر از مردان است.
ایجاد توازن در زندگی و خوشنودی از شرایط وقتی که 
شما از صبح تا ساعات پایانی روز به کار در آزمایشگاه 
می پردازید، امری بسیار دشوار است. آموزش کارکنان و 
ایجاد تغییر در فرهنگ آکادمیک و دانشگاهی نیز می تواند 

تأثیراتی مثبت و مفید در این حوزه داشته باشد.

پند سقراط

روزی سقراط، مردی را دید که خیلی ناراحت و متاثراست. 
علت ناراحتیش را پرسید ،پاسخ داد: در راه که می آمدم 
یکی از آشنایان را دیدم.سالم کردم جواب نداد و با بی 
اعتنایی و خودخواهی گذ شت و رفت و من از این طرز 
رفتار او خیلی رنجیدم.سقراط گفت:چرا رنجیدی؟ مرد 
با تعجب گفت:خب معلوم است، چنین رفتاری ناراحت 
کننده است.سقراط پرسید: اگر در راه کسی را می دیدی 
که به زمین افتاده و از درد وبیماری به خود می پیچد، آیا 
از دست او دلخور و رنجیده می شدی؟مرد گفت:مسلم 
است که هرگز دلخور نمی شدم.آدم که از بیمار بودن 
کسی دلخور نمی شود.سقراط پرسید:به جای دلخوری 
چه احساسی می یافتی و چه می کردی؟مرد جواب داد: 
احساس دلسوزی و شفقت و سعی می کردم طبیب یا 
دارویی به او برسانم.سقراط گفت:همه این کارها را به 
خاطر آن می کردی که او را بیمار می دانستی،آیا انسان 
تنها جسمش بیمار می شود؟ و آیا کسی که رفتارش 
نادرست است، روانش بیمار نیست؟ اگر کسی فکر و 
روانش سالم باشد،هرگز رفتار بدی از او دیده نمی شود؟ 
بیماری فکر و روان نامش غفلت است و باید به جای 
دلخوری و رنجش، نسبت به کسی که بدی می کند و 
غافل است،دل سوزاند و کمک کرد و به او طبیب روح 

و داروی جان رساند.

راز یک سخنرانی خوب، شروعی خوب و پایانی 
خوب است و تا آنجا که می توانی

 این دو تا را به هم نزدیک نگه دار.

موفقیت در مدیریت نیازمند
 یادگیری با سرعتی است 

که دنیا تغییر می کند.

               وا فریادا ز عشق وا فریادا  
کارم بیکی طرفه نگار افتادا
              گر داد من شکسته دادا دادا  

ور نه من و عشق هر چه بادا بادا

نقاشی کشیدن صادقانه ترین شکل هنر
 است. امکان فریبکاری در آن وجود ندارد، 

یا خوب است یا بد.

بهترین دوست، خداست، او آن قدر خوب است که 
اگر یک گل به او تقدیم کنید دسته گلی تقدیم تان 
می کند و خوب تر از آن است که اگر دسته گلی به 

آب دادیم، دسته گل هایش را پس بگیرد
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حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

پیامک

عارفانه روز 

یک لحظه مکث کن

نگرش

آیه روز  

اوست کسی که از آسمان آبی فرود آورد که ]آب[ آشامیدنی شما از آن است و روییدنی]هایی[ 
که ]رمه  های خود را[ در آن می چرانید ]نیز[ از آن است. سوره الحجر/ آیه ۱۰

حدیث روز  

بدانید آنان که در زمان غیبت حجت خدا در دین خود ثابت مانده و به خاطر طول مدت غیبت منکرش نشوند، روز قیامت با من هم 
درجه خواهند بود. امام علی )علیه السالم(

سبک زندگی

راهکارهایی برای پیروزی بی استعدادها!
استیون هاوکینگ بسیار بد خط و شاگردی خودسر بود. او هرگز 
خودش را به خواندن کتاب های درسی محدود نمی کرد و با 
مطالعه آزاد، سعی می کرد سطح معلوماتش را از دیگران باالتر 
ببرد. در کتاب های درسی به دنبال اشتباهات می گشت و با 
معلم ها بسیار جر و بحث می کرد اما استعدادش در زمینه درک 
علوم ریاضی و فیزیک از همان دوران مدرسه خیره کننده بود. 
دست آخر همین استعداد و کنجکاوی در کشف چیزهای دست 
نیافتنی، او را به یکی از چهره های سرشناس فیزیک نظری و 

کیهان شناسی تبدیل کرد.
در قصه زندگی همه مشاهیر و آدم های موفق، یک شباهت 
ویژه وجود دارد و آن استعداد است، آنها آدم های با استعدادی 
بوده اند که موفق شدند این توانایی بی نظیرشان را در راستای 
موفقیت شان به کار بگیرند اما آنهایی که استعداد آنچنانی در 
هیچ زمینه ای ندارند، چه کار می کنند؟ هافینگتن پست این 

پیشنهادها را به آنها می دهد:
سختکوش باشید 

تا به حال، طی تاریخ کسی نتوانسته است به دیگران یاد بدهد 
چطور سختکوش باشند؛ این چیزی است که در درون آدم 
ها نهفته است و باید خودشان راهی برای شکوفا شدن آن 
پیدا کنند. آدم های موفق حس سختکوشی شان را هرگز به 
فراموشی نمی سپارند. یادتان باشد اگر برای رسیدن به هدفی، 
سختکوش باشید و بارها شانس تان را امتحان کنید، حتما به 

آن می رسید.

منافع خودتان را بشناسید 
هر مشکلی منبعی از راه حل ها دارد. اگر در کارتان موفق 
نیستید، باید منبع مورد نظر را پیدا و از طریق آن اقدام کنید. 
منابع خودتان را بشناسید، حفره های زندگی تان را پیدا و آنها را 

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

هر ارتباطی درس جدیدی به شما می دهد که می تواند 
کارساز باشد. در هر یک از این ارتباط ها شما بخشی از 
تواند در مسیر  را کشف می کنید که می  وجود خودتان 

رسیدن به موفقیت به شما کمک کند.
برای هر چیزی آماده باشید 

هر فرصت جدیدی می تواند راهی برای رسیدن به موفقیت 
باشد. درها را نبندید و برای پذیرش هر چیزی آماده باشید. 
بر مسیر  موثری  نقش  تواند  اتفاقات می  این  از  هر یک 

موفقیت شما بگذارد.
نیمه پر لیوان را ببینید 

خوش بین و مثبت باشید، قرار نیست به محض این که 
کاری را شروع کردید، موفق شوید. نیمه پر لیوان را ببینید 
و یادتان باشد هر چیز بزرگی مجموعی از چیزهای کوچک 

است که یک روز اصال به آن توجهی نمی کردید.
اشتیاق، اشتیاق و باز هم اشتیاق 

شور و شوق سطح بعدی خوش بینی است. وقتی آدم ها 
درباره اتفاقی خوش بین هستند، درباره آن هیجان زیادی 

دارند و با اشتیاق دنبالش می کنند. در بیشتر مواقع همین 
اشتیاق است که کاری می کند فرد انگیزه اش را از دست 

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

گردد.  ایده های جدید می  دنبال  به  فعال، همواره  ذهن 
ذهن تان را فعال نگه دارید که بتوانید ایده های جدید پیدا 
کنید و از میان آنها مسیر موفقیت را بیابید. یک ذهن بسته 

هیچ گاه نمی تواند فکر جدیدی بکند.
اولویت ها را در نظر بگیرید 

ما در جهانی زندگی می کنیم که سرعت حرف اول را می 
زند؛ باید سریع بود و تند. 

یادتان باشد که بین تمامی کارهایی که هر روز باید انجام 
دهید، بعضی از آنها مهم تر هستند که باید آنها را در اولویت 
قرار دهید. اولویت بندی به شما کمک می کند چیزهای 

مهم را به تعویق نیندازید.
تشنه یادگیری باشید 

دادنی  آموزش  که  است  چیزهایی  جمله  آن  از  هم  این 
نیست. نمی توان کسی را نشاند و به او یاد داد که چطور 
تشنه یادگیری باشد، اما عطش کسب دانش بیشتر، فرصت 
های بیشتر و بازخورد بیشتر، از مهم ترین چیزهایی است 

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

رسیدن به هر چیزی و کسب موفقیت در آن به امکانات 

ابتدایی نیازمند است؛ برای مثال، کسی که هیچ سوادی ندارد، 
نمی تواند در دانشگاه درس بخواند. زمینه الزم برای رسیدن 
به موفقیتی را که می خواهید، فراهم کنید و در مسیر قرار 
بگیرید و در آن بمانید؛ این مهم ترین قدمی است که باید 

بردارید.
نظم را رعایت کنید 

مفهوم نظم در اینجا تمیزی و پاکیزگی نیست؛ زندگی تان 
را مرتب بچینید و یادتان باشد آدم های پریشان که زندگی 
نامرتبی دارند، هیچ گاه نمی توانند موفق شوند. باید همه چیز 
در جای خود قرار بگیرد که شما بتوانید در مسیر موفقیت 
حرکت کنید. کسی که صبح ها تا ظهر می خوابد، دست کم 

پنج ساعت از یک انسان موفق، زمان کمتری دارد.
خواسته های خود را به چالش بکشید 

از روش های سنتی دست بردارید؛ قرار نیست اگر خواسته 
ای دارید دقیقا همین طور که دیگران رفتار می کنند، شما 
هم همان کار را کنید که به نتیجه برسید. خواسته های 
خود را به چالش بکشید و یادتان باشد که هر کسی روش 

خودش را دارد.
انتقادپذیر باشید 

این مورد یکی از مواردی است که برای رسیدن به موفقیت 
الزم و ضروری است. از انتقادهای سازنده دیگران استفاده 
متوجه  شما  که  انتقادهاست  این  با  باشد  یادتان  و  کنید 
مشکالت خود می شوید و راهی برای رفع آنها پیدا می کنید.

جدول کلمات                        

افقی: 1- زیرا - مهم ترین بانك 
در  كه  آرژانتین  در  خصوصی 
سال 1980 مجبور به تعطیلی 
شد 2- بوق - مجهول بودن - و 
از   - لیر  به  منسوب   -3 لیكن 
وسایل بازی كودكان - آهو 4- 
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وحشت آفرینی  با  كشتار   -
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- نشست ها - خویشاوند  15- 
»لوكزامبورگ«  از  كتابی  نام 
نظریه پرداز  و  اقتصاددان 

لهستانی- گهواره

 - بارنامه   -1 عمودی: 

جهان  مس  معدن  بزرگ ترین 
خیز  مرض   -2 شیلی  در 
 -3 شنونده   - گشتن   تازه   -
رگ های  تورم   - رسیده  تازه 
چكمه  كشور  نشانه ها 4-   - پا 
-  بینی بریده 5- سفید تركی 
 - ریز  - جوش  تازی  دریای   -
ابدی  ملعون  پرنده سعادت 6- 
اهل بخش كوهستانی  تاریخ - 
بسیار  چاه   - گیالن  جنوبی  و 
پرآب 7- كشتی جنگی - جدار 
-  نوآوری 8- شناختن - زنجیره 
- بدون عیب و نقص 9- رونده 
- بی هوش - هر چیز صیقلی و 

صاف 10- ویتامین انعقاد خون 
هزینه  و  آمدها  در  مجموع   -
وزارتخانه   های یك كشور یك 
امتها   -11 فرانسوی  نقاش   -
-  ضربه ناگهانی - حرف راندن 
حیوانات - از سازها 12- جمع 
»امین« - از شاخص های بورس 
 - حصار   -13 آمریكا  معروف 
زعفران   - آمدن  سرهم  پشت 
14- بردشی مشهورات - نفس 
نشستگاه   - بدی  به  امركننده 
تیم های  از   -15 اسب 
غول های  از   - اسپانیا  برتر 
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123456789101112131415
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

123456789101112131415
کینییورهرگداد1
اریمانهلیتفنا2
هنارسیروشتابر3
ناهیهاومامتها4
باجنسهیرام5
دیولدجسمسناسا6
رادماوکسانمخز7
ارپوکسورکیمار8
ماسرشانسکلبود9
دنوایوتشپجاتن10
هیواهدرمان11
سناسنرایساکوک12
ندنلزگردراونا13
گاناولارانکوک14
کرادمهدرملهسا15

به یک راننده کمپرسی و آشپز
 با مدارک نیازمندیم.
09157213545

به یک پیک موتوری و نیروی کار 
جهت کار در رستوران نیازمندیم.

09155610352
به 4 نفر آقا با روابط عمومی باال جهت کار 
در سفره خانه سنتی قلعه و رستوران 
نوید نیازمندیم.    09150051239

سوپر مارکت در خیابان فردوسی 
)معلم(  با تمامی امکانات و موقعیت 

عالی به فروش می رسد.
 با خودرو هم معاوضه می شود

09151606989

عرضه برنج طارم فریدون کنار
 با بهترین کیفیت و نازلترین قیمت
آدرس: میدان آزادی - کوچه بانک ملی 

پخش مواد غذایی امین

مرکز پخش برنج ایرانی

09155611711 -32314261

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

تجربه کنید.   09158668002

حمل  اثاثیه منزل
 با خاور مسقف 

و کارگر ماهر
)ضمنا کارگر تنها نیز داریم(

09159639065 
 علـی آبادی 

تعمیر یخچال فریزر در منزل
09153635015 - ناصری نژاد

کلیه تعمیرات ساختمانی
  بنایی ، جوشکاری و لوله کشی انجام می شود
09031553272 -09031553329

جهت همکاری در یک مرکز 
توانبخشی به کارشناس 

پرستاری )خانم/آقا( نیازمندیم.
ساعت تماس: 12-9 صبح

09151607915

به دو همکار خانم و پیک موتوری 
جهت کار در رستوران نیازمندیم. 

شماره تماس: 09155616181 

آدرس: بیست متری خلیل 

طهماسبی، نبش نوربخش

افتخار دارد تمامی محصوالت خود را با کیفیت عالی به همشهریان عزیز 
ارائه نماید. )موتوری - بدنه - تزئینات - شرکتی اصلی( 
ضمنا شاغلین محترم نیروهای مسلح در فروشگاه ما 
با حکمت کارت به صورت اقساطی خرید کنند
09155614825 - 32450106
نبش قدس 9 - نرسیده به چهارراه عدل

نمایندگی قطعات سایپا میرکی فریز  )کد 16532(

آگهی مزایده اموال منقول  و غیر منقول - نوبت اول

 نظر به اینکه در پرونده کالسه 942552 اجرایی خانم صغری زنگویی و آقایان محمد علی زرین و رضا عبداله زاده
محکوم به پرداخت مبلغ 75/000/000 ریال در حق بانک صادرات و مبلغ 1/575/000 ریال حق االجرا در حق دولت گردیده 
است و در قبال بدهی محکوم علیه اموال غیر منقول شامل 500 سهم مشاع از 15882 سهم ششدانگ 17 قطعه بند دیمه 
زار متصل به هم با شماره پالک فرعی 4 از 1832 اصلی به مالکیت خانم صغری زنگویی واقع در محدوده روستای حاجی 
آباد بیرجند انتقالی از آقای علی فرهادی نژاد با فاصله حدود 3 کیلومتر در شمال روستای حاجی آباد و نوع کاربری زراعی 
و فاصله پالک تا روستا و نبود آب برای زراعت و مشاع بودن هر مترمربع یک سهم 3/000 ریال در مجموع 500 سهم به 
مبلغ 15/000/000 ریال کارشناسی گردیده و اموال منقول شامل 4 عدد رینگ اسپرت با الستیک خارجی 80 درصد مبلغ 
16/000/000 ریال و 6 حلقه الستیک بارز نو سایز 14 مبلغ 8/000/000 ریال و الستیک پیکانی سایز 13-590 بارز دو حلقه 
2/500/000 ریال و رینگ چرخ مستعمل اتوبوسی 900/000 ریال و رینگ چرخ مستعمل پراید به مبلغ 100/000 ریال که 
جمع کل 5 قلم 27/500/000 ریال کارشناسی گردیده معرفی و توقیف شده و قرار است از طریق مزایده روز شنبه تاریخ 
1397/02/15 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 
5 روز قبل از موعد مزایده به این اجرا واقع در خیابان طالقانی - بین طالقانی 16 و 14 مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند 
مراجعه و از مورد مزایده بازدید به عمل آورند. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود. ضمن آگهی مزایده از وب سایت 

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

مرکز نیکوکاری محمد رسول ا... )ص( محله غفاری بیرجند 
افتخار دارد به منظور رفع نیازهای ضروری و توانمندی و کمک به 
 معیشت خانواده های بی سرپرست ،ایتام،محسنین،معلولین

سالمندان،بیماران صعب العالج و تامین جهیزیه خانواده های 
نیازمند با همیاری و کمک افراد نیک اندیش و سخاوتمند 

جامعه )پزشکان نیکوکار،خیرین محترم،شرکت ها و ...( 
گام برداشته و تالش می نماید. همراهی شما عزیزان را در 

این مسیر زیبا ارج می نهیم.
چشم انتظار یاری سبزتان هستیم

شماره حساب مرکز نزد بانک رفاه : 107713410
شماره کارت مجازی: 5894-6315-1389-7785
پرداخت از طریق تلفن همراه: کد 4503#*8877*

شماره تماس:
09151639086-09155613413-32347323 

آدرس: خیابان غفاری- بیست متری جرجانی
 جنب مسجد محمدرسول ا... )ص(

مرکز نیکوکاری محمد رسول ا... )ص( محله غفاری بیرجند
قال رسول ا... )ص( : نیکوکاری انسان را از مرگ های ناگوار در امان نگاه می دارد.
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خواص برنج برای سالمتی می توان به تأمین فوری انرژی، تنظیم و 
بهبود حرکات روده، تثبیت سطح قند خون و کاهش روند پیری اشاره 
کرد. 1- برنج سرشار از کربوهیدرات است که به عنوان سوخت بدن عمل 
می کند؛ عالوه بر این، در عملکرد طبیعی مغز نیز نقش دارد. کربوهیدرات 
پس از سوخت وساز در بدن به انرژی کاربردی تبدیل می شود. ویتامین ها، 
مواد معدنی و مواد ارگانیک موجود در برنج، عملکرد و فعالیت متابولیک 

تمام ارگان های بدن را افزایش می دهند که درنهایت به افزایش سطح 
انرژی منجر می شود.۲. جلوگیری از چاقی:از دیگر خواص برنج می توان 
به جلوگیری از چاقی اشاره کرد. دانه های برنج فاقد چربی های مضر، 
کلسترول و سدیم هستند. برنج همچنین به عنوان بخش جدایی ناپذیر 
یک رژیم غذایی صحیح شناخته می شود. در حقیقت، هر غذایی که مواد 
موردنیاز بدن را تأمین کند، بدون اینکه تأثیرات منفی به همراه داشته باشد، 

یک امتیاز بزرگ برای سالمتی محسوب می شود. سطح بسیار اندک 
چربی، کلسترول و سدیم، به کاهش چاقی و عوارض مرتبط با آن کمک 
می کند.۳. کنترل فشار خون: سطح سدیم موجود در دانه های برنج بسیار 
اندک است و به همین دلیل برای افرادی که فشار خون باالیی دارند، 
بسیار مناسب است. سدیم بیش از اندازه در بدن به منقبض شدن رگ ها 
و شریان ها، افزایش استرس و فشار بر سیستم قلبی عروقی منجر می شود 

3 خاصیت باورنکردنی برنج برای سالمت بدن

5 ماده غذایی مفید 
که در گرما مضر هستند

1- سیر: باعث به هم خوردن تعادل دمایی بدن، 
عدم تعادل در مایعات بدن و بدنبال آن ایجاد 
احساس  آکنه،  ناگهانی،  پوستی  های  بیماری 
سوزش و آسیب کبدی می شود ۲- لیمو: بدلیل 
تابستان  فصل  در  بدن  وساز  سوخت  افزایش 

باعث عدم تعادل در مایعات بدن، افزایش شیره 
معده و بدنبال آن عوارضی مانند سوء هاضمه، 
سوزش سردل، رفالکس اسید معده، زخم معده 
۳- عسل: ایجاد بیماری هایی چون سرطان، 
 ... اختالالت خود ایمنی، مشکالت عصبی و 
4- ماست: ورم معده، بیماری های معده و سوء 
هاضمه 5- نوشیدنی های سرد: توقف هضم و 

کند کردن سوخت و ساز بدن

تخم هندوانه برای
 سالمت قلب مفید است

 به گفته کارشناسان تغذیه، تخم هندوانه حاوی 
مقادیر زیادی مواد مغذی است که برای سالمت 
بدن مفید هستند. نوشیدن یک لیوان آب هندوانه 
یا خوردن هندوانه نه تنها موجب پر شدن معده 
می شود بلکه مواد مغذی از بین رفته را نیز احیا 

می کند. اما نباید از خواص تخم هندوانه هم 
غافل شد چرا که مملو از خواص مغذی است. 
تخم هندوانه به کاهش فشار خون کمک می 
کند. تخم هندوانه منبع غنی سیترالین، اسیدآمینه 
غیرضروری، هستند که دارای خاصیت ضدفشار 
خون است. این اسیدآمینه نه تنها موجب کاهش 
فشارخون شاهرگی می شود بلکه موجب افزایش 

آزاد شدن اکسیدنیتریک هم می شود.

باورهای غلط مصرف متفورمین 
و کاهش وزن

متفورمین قرصی است که مصرف دوز مناسبی 
از این دارو تحت نظر پزشک می تواند در کاهش 
قند خون بیماران دیابتی نوع ۲ مفید باشد. البته 
درمان  برای  متفورمین  قرص  از  استفاده 
نازایی  کیست های تخمدان در زنان و درمان 

نیز توصیه می شود. آنچه مسلم است این که 
متفورمین داروی الغری نیست و آنچه دوستان 
شما از آن به عنوان الغری سخن می گویند 
عارضه این دارو است. از این رو توصیه می شود 
هیچگاه به صورت خودسرانه و با هدف الغر 
شدن از این دارو استفاده نکنید، چرا که ممکن 
است دچار بهم ریختگی ترشحات هورمونی و 
بروز عوارضی فوق العاده جبران ناپذیر شوید.

پیشگیری از تماس پوست صورت
با این مواد شیمیایی

صورت  پوست  با  آن  تماس  مو:  اسپری   -1
و  ریز  های  جوش  بروز  خارش،  ایجاد  باعث 
پوسته پوسته شدن می شود ۲- لوسیون بدن: 
دارای ماده ای است که برای صورت مضر است 
و رایحه آن می تواند به پوست صورت آسیب 

برساند ۳- سرکه: به تنهایی استفاده کردن و یا 
ترکیب نادرست آن با مواد دیگر به دلیل حالت 
باعث  آن،  کم  خیلی  میزان  در  حتی  اسیدی 
سوختن پوست می شود 4- شامپوی سر: مواد 
استفاده شده در آن برای پوست صورت مناسب 
نیست 5- دئودورانت: مالیدن به صورت باعث 
انسداد غدد عرق شده که به جوش، انسداد منافذ 

و  بروز لکه های قهوه ای منجر می شود.

تقویت مو با این خوردنی ها 

هم  آن  در  موجود  های  ویتامین  هویج:   -1
برای رشد موها و هم برای چشم مفید است 
۲- بادام: دارای مقدار زیادی بیوتین و به رشد 
موها کمک می کند ۳- فلفل: ویتامین موجود 
نارنگی است 4-  برابر ویتامین  در فلفل پنج 
امگا  بیوتین و  از پروتئین،  تخم مرغ: سرشار 

۳ است 5- نارگیل: سرشار از ویتامین، چربی 
های سالم و مواد مغذی است که رشد موها را 
تقویت می کند 6- گوجه فرنگی: با مقدار قابل 
توجهی مواد معدنی، ویتامین و آنتی اکسیدان 
ابر قهرمان سبزی هاست 7- آناناس: به تولید 
کالژن کمک می کند 8- سیب زمینی: منبع 
انواع ویتامین و بتاکاروتن بوده و به سالمت 

پوست سر و مو کمک می کند.

یادداشت

                          ورزشکاران رشته های مختلف شهرستان بیرجند شرکت کننده درمسابقات قهرمانی خراسان                                                                         گنجی
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اصلی)کشتی(، کوزه گران)بسکتبال(، ابوالفضل سفری مقدم)والیبال( ،ناشناس.نشسته ازچپ آقایان:رضوی )ژیمناستیک(، مرحوم 
اصغرفالح )کشتی( ،مرحوم مهدی چوبدار)کشتی( ،سرهنگ حسین محمدی)کشتی(، مسعودکاشانی)بوکس(- گردآورنده : اصغری

قاب عکس کاریکاتور  داده نما، آوای خراسان جنوبی

خوسف دیارآثارفریبا
*دکتر محمود فاضلی بیرجندی
 

در  که  دیدنی  جاهای  از  یکی 
دیدن  به  امسال  نوروزی  تعطیل 
حسام،  ابن  آرامگاه  رفتم  آن 
که  است  گوی  پارسی  سخنسرای 
در خوسف در سی کیلومتری باختر 
بیرجند است.بنای آرامگاه این  شهر 
من  برای  همین  است.  آجری  شاعر 
بس است که از دیدن آن غرق شگفتی شوم. در گوشه و کنار این 
مملکت کم نیست بناهای آجری که صدها سال بر جا مانده و نه از 
باران و برف و نه از سوز گرما و سرما آسیب برداشته است.آرامگاه 
شده  بنا  خرمی  کشتزار  میان  در  و  ای  صخره  روی  بر  حسام  ابن 
است. مردم محل به آن “پاتخت” می گویند. ابن حسام شاعری با 
مرام شیعی بوده و دیوانی که از وی بر جا مانده در مدح امام اول 
پانصد  نمی شدم که  آرامگاه  سیر  بنای  دیدار  از  شیعیان است.من 
سال بدون حفاظی در زیر آفتاب سوزان کویر تاب آورده است. بنا 
شده.  کار  آجری  هایی  پنجره  گوشه  هر  در  و  است  گوشه  هشت 
سقف آن گنبدی است. باز بر فراز سقف هم گنبدک دیگری دارد. 
پلکانی آجری که راه رسیدن به بناست از روی زمین کشتزار آغاز 
بنا هم صحنی  زیبا می خورد. ورودی  تاب  و  پیچ  می شود و چند 
دیوار آجری مشبکی  را گرفته و در کناره آن  بنا  دارد که گرداگرد 
کار شده است.باید رفت و آین مروارید درشت را دید که در دل شهر 
خوسف خودنمایی می کند. این بنا در سال 1۳77 در دوره ای که 
ابوالفضل مکرمی فر مدیر میراث فرهنگی بیرجند بود به ثبت ملی 
رسید. مکرمی فر مرد یگانه ای است که خدمت ها به فرهنگ ملی 
کرده.معروف است که در خوسف، غالب مردم شاعرند. خوسف، شهر 
درختان انگور است و گل های نرگس. کنار این بنا که بایستی می 
توانی شهر را ببینی. با خیابان هایی پهن و پر کشش که پیداست 
بر پایه محاسبات شهرسازی کشیده شده است.سفر من به خوسف 
به دعوت دوستانی بود که دیدارشان برای من تداعی عطر و زیبایی 
گل نرگس است. از آن دوستان که حافظ ، ایشان را به یک جهتی 
و حق گزاری ستوده است.من از معماری چیزی نمی دانم. این جا 
شرحی نوشتم از دیدارم از بنایی کهن در دل شهری باستانی. در 
باقی  آنچه  است.  آمده  یا خوسپ  نام خوسف  ساسانی  دوره  منابع 
می ماند دریغی است بر سرزمینی که این چنین آثاری فریبا و بی 
شود  می  مانع  که  است  گرفتار  تعصباتی  چنبره  در  اما  دارد.  مانند 

این ُحسن ها به جلوه درآید.

برای اولین بار فرش های خود را اتو کشیده تحویل بگیرید   2- 20 43 42 66/32 66 44 32     

عضو معتبر اتحادیه   مسئول: دستگردی
دفتر : توحید21 ، نبش نبوت 21 ، پالک 105

 www. iranwash. ir تخـت تخـتلـول لـولصـاف صـاف قاليشويي و مبل شويي ايـران

آگهی دعوت مجامع عمومی عادی به طور فوق العاده و مجامع عمومی فوق العاده 
شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان بیرجند )سهامی خاص(    

ثبت شده به شماره 4740 و شناسه ملی 10360062317
به اطالع کلیه صاحبان سهام شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان بیرجند 
)سهامی خاص( می رساند: جلسات مجامع عمومی عادی به طور فوق العاده و مجامع عمومی فوق 
العاده شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان بیرجند )سهامی خاص( در روز 
شنبه مورخ 1397/02/01 به ترتیب در ساعات 9:00 و 10:00 و 11:00 صبح و  00 :12 ظهر به 
آدرس خراسان جنوبی - بیرجند- خیابان ارتش- سالن اجتماعات مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان 
بیرجند برگزار می گردد. لذا بدینوسیله از کلیه سهامداران و نمایندگان قانونی صاحبان سهام دعوت به 
عمل می آید با در دست داشتن معرفی نامه از تشکل خود )به انضمام شماره ثبت، شناسه ملی، تاریخ 
ثبت، کد ملی و تاریخ تولد، روز/ ماه/سال نماینده ( و افراد حقیقی با در دست داشتن کارت شناسایی 

معتبر در روز و ساعت مقرر در محل مذکور حضور بهم رسانند.
الف : دستور جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده )ساعت9 صبح(

1- ارائه گزارش هئیت مدیره ، بازرسین قانونی و حسابرس شرکت در خصوص عملکرد مالی شرکت 
در سال مالی منتهی به 1396/06/31 2- بررسی و تصویب صورت های مالی )ترازنامه و حساب سود 
و زیان( شرکت برای سال مالی منتهی به 1396/06/31 3- بررسی و تصمیم گیری درخصوص نحوه 
تقسیم سود سالیانه شرکت 4- بررسی و تصمیم گیری درخصوص پرداخت پاداش اعضای هیئت 

مدیره، مدیرعامل و کارکنان شرکت 5- بررسی و تصمیم گیری درخصوص حق الزحمه بازرس
ب : دستور جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده )ساعت 10 صبح(

1- ارائه گزارش هیئت مدیره ، بازرسین قانونی و حسابرس شرکت در خصوص عملکرد مالی شرکت 
در سال مالی منتهی به 1396/09/30 2- بررسی و تصویب صورت های مالی )ترازنامه و حساب سود 
و زیان( شرکت برای سال مالی منتهی به 1396/09/30  3- بررسی و تصمیم گیری درخصوص نحوه 
تقسیم سودسالیانه شرکت 4- انتخاب اعضای هیئت مدیره 5- انتخاب حسابرس 6- انتخاب بازرسین 
قانونی 7- تعیین روزنامه کثیراالنتشار جهت درج آگهی های شرکت 8- تعیین حق حضور در جلسات 
اعضای هیئت مدیره 9- تصمیم گیری درخصوص تسویه سهامداران بدهکار از محل سود سالیانه 
10- اصالح ماده 32 آیین نامه اداری و استخدامی شرکت 11- بررسی و تصمیم گیری درخصوص 

پرداخت پاداش اعضای هیئت مدیره، مدیرعامل و کارکنان شرکت
ج : دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده )ساعت 11 صبح(

1- بررسی و تصویب نقل و انتقال سهام 
د : دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده )ساعت  12 ظهر(

1- قرائت گزارش هیئت مدیره و بازرسین قانونی شرکت در خصوص لزوم افزایش سرمایه 
2- بررسی و تصویب افزایش سرمایه  3- اصالح ماده 10 اساسنامه

 هیئت مدیره

آگهی مزایده اموال غیر منقول - نوبت  دوم
نظر به اینکه در پرونده اجرایی به شماره 960994 محکوم علیهم آقایان امیرحسین دالوریان و غالمرضا فرح نژاد و 

خانم حوا کریمیان محکوم اند به پرداخت مبلغ 566/392/298 ریال بابت اصل خواسته و غیره در حق محکوم له بانک صادرات 
خراسان جنوبی و پرداخت مبلغ 16/021/000 ریال بابت حق االجرا در حق دولت و با توجه به توقیف پالک ثبتی به شماره 1580 
فرعی از 345 اصلی بخش 2 بیرجند از ناحیه شخص ثالث )آقای محمد هادی دالوریان( در اجرای تبصره ماده 34 قانون اجرای 
احکام مدنی که مساحت پالک تعرفه به میزان 10116/69 متر مربع واقع در دشت علی آباد مشروب از چاه موتور مجاور معروف به 
جمالزهی با تعدادی اشجار آبی که ارزش عرصه و اعیان کشاورزی ملک تعرفه به مبلغ هر مترمربع 650/000 ریال که کل مساحت 
10116/69 به مبلغ 6/575/400/000 ریال کارشناسی شده است که از طریق مزایده در روز دوشنبه تاریخ 1397/02/3 از ساعت 
10 الی 11 در دفتر اجرای احکام حقوقی به فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین قیمت را 
پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا 
یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید 
خواهد شد. متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه  تا ترتیب بازدید آنان داده شود 

هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود. 
رجبی -  مدیر دفتر شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری بیرجند

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

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
اراضی  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  دوم موضوع  اول/  رای شماره 139660308001004093 -96/12/27 هیئت  برابر 
و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر  علی قربانی فرزند حسین به شماره شناسنامه 60 صادره از بیرجند و شماره ملی 
0652597181 نسبت به ششدانگ یک باب منزل نیمه ساز به مساحت 258/05 متر مربع قسمتی از پالک 231- اصلی بخش 
2 بیرجند از محل مالکیت شرکت تعاونی مسکن کارگران شهرداری بیرجند تایید و محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار آگهی به مدت 2 ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/01/20    تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/02/05      
علی فضلی -  رئیس ثبت اسناد و امالک بیرجند

آگهی تحدید حدود ثبت امالک یک قسمت از بخش2 شهرستان بیرجند  

 به موجب ماده 14 قانون ثبت، تحدید ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر تاسیسات کوره آهک پزی پالک 15387 
فرعی از 1554- اصلی بخش 2 بیرجند واقع در اراضی شمال شهر مورد تقاضای علی شاهدادی  در روز سه شنبه مورخ 1397/2/11 ساعت 
10 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد. لذا به موجب ماده 14 قانون ثبت امالک به صاحبان امالک و حقوق ارتفاقی و مجاورین 
شماره های فوق الذکر بوسیله این آگهی اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر باال در محل حضور به هم رسانند. چنانچه هر یک از 
صاحبان امالک یا نماینده قانونی آنها در موقع مقرر حاضر نباشند مطابق ماده 15 قانون مزبور ملک مورد آگهی با حدود اظهار شده از طرف 
مجاورین تحدید خواهد شد و اعتراضات مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی و نیز صاحبان امالک و حقوق ارتفاقی که در موقع مقرر 
حاضر نبوده اند مطابق ماده 20 قانون ثبت فقط تا سی روز از تاریخ تحدید حدود پذیرفته خواهد شد و از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت 
ظرف یک ماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی الزم از مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند.

تاریخ انتشار: 1397/01/20      علی فضلی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بیرجند

 "یک مرحله ای آگهی مناقصه عمومیتجدید"

شناسه: 159557

تاریخ: 1397/01/20
شماره: 2/11332

شرکت آب و فاضالب خراسان جنوبی در نظر دارد: برونسپاری فعالیت های قرائت کنتور، وصول 
مطالبات و توزیع قبوض آب بهاء در سطح شهر بیرجند را به پیمان واگذارنماید. لذا از کلیه 
شرکت های خدماتی که دارای گواهی تعیین صالحیت از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی  و 
داشتن گواهی صالحیت ایمنی )الزامی( بوده، دعوت می شود جهت تهیه اسناد مناقصه و اطالع 
از سایر شرایط مناقصه از تاریخ درج آگهی به مدت 4 روز به سایت ملی مناقصات و سایت شرکت 
آب و فاضالب استان خراسان جنوبی و همچنین دفتر قراردادهای شرکت واقع در بیرجند - بلوار 
 شهدای عبادی- روبروی پست برق مراجعه و یا جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره های

32238167-32238163-056 تماس حاصل فرمایید.
توضیحات ضروری:

1- زمان و محل دریافت اسناد: سایت ملی مناقصات، سایت شرکت آب و فاضالب استان و 4 
روز پس از درج آگهی مناقصه

2- زمان و محل تحویل اسناد: یکشنبه تاریخ 1397/02/09 - دبیرخانه شرکت آب و فاضالب 
خراسان جنوبی به صورت الک و مهر شده تا ساعت 14 تحویل نمایید.

3- زمان و محل بازگشایی پاکت های پیشنهاد قیمت: روز دوشنبه تاریخ1397/02/10ساعت10 
صبح - اتاق جلسات

4- میزان تضمین شرکت در مناقصه: مبلغ358.743.000 ریال که  می بایست صرفاً به صورت 
ضمانت نامه بانکی و یا  واریز وجه  به  حساب750700001000222717511001 بانک 
رسالت دروجه شرکت آب وفاضالب خراسان جنوبی و براساس فرمت جدید ضمانت فرایند 
ارجاع کار صادر و در پاکت الف تحویل شود. 5- برآورداولیه مناقصه:11.958.100.000ریال که 

از محل اعتبارات جاری- سرمایه ای شرکت آب و فاضالب خراسان جنوبی تامین شده است.
6- اسناد مناقصه ازطریق سایت آب و فاضالب خراسان جنوبی و سایت ملی مناقصات قابل 
                                                                                                                                             WWW.abfa-khj.ir    http://iets.mporg.ir  .دریافت خواهد بود

دفتر قراردادها شرکت آب وفاضالب خراسان جنوبی
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به وقت شام پرفروش ترین فیلم در خراسان جنوبی است

معاون امور هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان جنوبی گفت: فیلم ‘به وقت شام’ تازه ترین ساخته ابراهیم حاتمی کیا پرفروش ترین فیلم اکران 
نوروزی در این استان بوده است. سید علی زمزم روز افزود: این فیلم تاکنون 258 میلیون و 910 هزار ریال فروش داشته و سه هزار و 950 نفر آن را در سینما تماشا 
کرده اند. وی گفت: همچنین فیلم مصادره با 149 میلیون و 180 هزار ریال و 2 هزار و 334 تماشاچی جایگاه دوم فروش را در خراسان جنوبی به خود اختصاص داد.

حمل  مجوز  فاقد  شتر  نفر   4 حامل  خودروی   *
نهبندان  در  دامپزشکی  از  ای  قرنطینه  بهداشتی- 

متوقف شد.
* 93 عکاس برگزیده از داخل و خارج کشور برای 
شرکت در اولین جشنواره بین المللی عکس شهرداری 

بیرجند معرفی شدند.
* وارد کننده پوشاک قاچاق در طبس 8 میلیون تومان 

جریمه شد.
* مدیرعامل شرکت گاز استان خراسان جنوبی گفت: 
سال گذشته در مجموع یک میلیارد و پانصد میلیون 
متر مکعب گاز طبیعی در بخش های مختلف استان 

به مصرف رسیده است.
*سه میلیون و 801 مسافر در ایام نوروز از جاذبه های 

تاریخی، فرهنگی و گردشگری استان بازدید کردند .
خراسان  صنعت  بخش  در  گذشته  سال  نفر   586

جنوبی مشغول به کار شدند.
از  فردوس  تجارت  و  معدن  صنعت،  اداره  *رئیس 
توزیع بیش از چهار هزار تن آرد در مناطق عشایری و 

روستایی این شهرستان خبر داد.

اخبار کوتاه

حوادث استان

واژگونی یک دستگاه خودروی پژو 
به علت خواب آلودگی

سرهنگ کاظمی رئیس پلیس راه قاین گفت بامداد 
دیروز در محور قاین به گناباد سواری پژو به علت 
خواب آلودگی راننده واژگون شد.گفتنی است این 

حادثه دو نفر مصدوم و به بیمارستان اعزام شدند.

آغاز ثبت نام مرحله استانی مناظره 
ملی دانشجویان در خراسان جنوبی

پیشه ور - معاون فرهنگی جهاددانشگاهی خراسان 
ملی  مناظره  استانی  مرحله  ثبت نام  از  جنوبی 
دانشجویان در خراسان جنوبی خبر داد و گفت: ثبت 
نام این دوره از مسابقات تا پایان فروردین 97 ادامه 
دارد.مرادی عنوان کرد:  همزمان با برگزاری طرح 
دانشگاه های  سطح  در  دانشجویان  مناظره  ملی 
کشور با هدف زمینه سازی برای شکل گیری تفکر 
خالق و نقاد در میان دانشجویان و همچنین رشد 
زمینه سازی  و  گو   و  گفت  فرهنگ  شکوفایی  و 
برگزار پایدار  و  اصیل، عمیق  یادگیری   در جهت 

می شود.وی با اشاره به اینکه مرحله دانشگاهی ـ 
استانی اردیبهشت ماه جاری برگزار می شود، اظهار 
های  تیم  با حضور  مسابقات  از  مرحله  این   کرد: 
دانشجویی از دانشگاه ها در دانشگاه بیرجند برگزار 
می شود.معاون فرهنگی جهاددانشگاهی خراسان 
به  عالقه مند  دانشجویان  شد:  یادآور  جنوبی 
مسابقات مناظره می توانند برای کسب اطالعات 
برگزاری  فرآیند  چگونگی  با  آشنایی  و  بیشتر 
دانشجویان  مناظره  ملی  سایت  وب  به  مسابقات 
به آدرس WWW.ISDC.IR  مراجعه کنند

صرفه جویی 107 میلیون مترمکعب آب 
با نصب کنتورهای هوشمند

جنوبی  خراسان  در  آب  مترمکعب  میلیون   107
روی  بر  برق  و  آب  هوشمند  کنتورهای  نصب  با 
چاه های کشاورزی صرفه جویی شد. مدیرعامل 
شرکت آب منطقه ای استان گفت: پارسال هزار و 
730  کنتور هوشمند آب و برق پارسال در چاه های 
کشاورزی خراسان جنوبی نصب شد.حسین امامی 
با اشاره به اینکه با نصب این تعداد کنتور بر روی 
چاه  های کشاورزی کنترل مناسبی بر مصرف آب 
و برق چاه  ها انجام می شود، افزود: این کنتورها 
قابلیت کنترل ورود و خروج آب از چاه کشاورزی را 
از راه دور دارند. وی گفت: این کنتورها رایگان برای 

کشاورزان نصب می شود.

رشد 16 در صدی جابجایي کاال
 طی  سال گذشته

پیشه ور -  رئیس اداره کاال اداره کل راهداری و 
حمل و نقل جاده ای استان، افزود: بررسي انجام 
شده از سیستم کنترل بارنامه، تناژ جابجاشده در  
سال گذشته نسبت سال 95 به میزان 16 درصد 
رشد داشته است.حیدری عنوان کرد:  در این مدت 
تعداد  با  میلیون و 707 هزار تن کاال  از 4  بیش 
بیش از314 هزار سفر کامیوني در سطح استان به 
مقاصد درون و برون استاني جابجا شده است.وی 
بیان کرد: عمده کاالهای جابجا شده از مبدا استان 
به ترتیب، سیمان، زغال سنگ، سنگ بری، کاشی 

و خاک معدنی بوده است.

تازه های ورزشی استان

ورزشگاه امام رضا)ع( میزبان اردوی تیم 
ملی نوجوانان فوتبال ایران می شود

برگزاری  برای  ایران  نوجوانان  فوتبال  ملی  تیم 
در  ماه  فروردین   17 از  خود  سازی  آماده  اردوی 
ورزشگاه امام رضا )علیه السالم( اردو برپا خواهد 
کرد.به گزارش آستان نیوز، این اردو با مشارکت و 
استان  همکاری فدراسیون فوتبال، هیأت فوتبال 
و تربیت بدنی آستان قدس رضوی از 17 تا 23 
برگزار  رضا)ع(  امام  ورزشگاه  در  ماه  فروردین 
در  نوجوانان کشورمان  فوتبال  ملی  تیم  می شود. 
خواهد  انجام  تدارکاتی  دیدار  دو  اردو  این  جریان 
داد که جوانان پدیده که به تازگی عنوان قهرمانی 
از  یکی  آوردند  دست  به  را  کشور  باشگاه های 
حریفان تدارکاتی آنها خواهد بود، دومین دیدار نیز با 
منتخب جوانان استان خراسان رضوی خواهد بود.

خراسان جنوبی میزبان اولین دوره 
تکمیلی مربی گری سال ۹7

فدراسیون،  از  استان  کشتی  هیات  درخواست  با 
استان  این  به  گری  مربی  دوره  برگزاری  میزبانی 
اختصاص یافت. عباس سروری رییس هیأت کشتی 
استان، اولین دوره تکمیلی مربی گری سال 97 به 
میزبانی خراسان جنوبی در بیرجند برگزار خواهد شد.

 ورزشکاران خراسان جنوبی
 در اردوی تیم ملی دارت

چهار ورزشکار دارت خراسان جنوبی به پنجمین اردوی 
تیم ملی دعوت شدند. پنجمین اردوی تیم ملی دارت 
از 24 فروردین در خانه دارت کرج برگزار مي شود .

نت
نتر

 : ای
س

عک

پرواز بیرجند- زاهدان به دلیل کمبود مسافر از برنامه حذف شد

منطقه ی ویژه اقتصادی دروازه ی شرقی اقتصاد ایران

سیل 120 میلیارد ریال به راه های 
خراسان جنوبی خسارت زد
 معاون اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده  ای
با  همراه  بارندگی  اثر  بر  گفت:  خراسان  جنوبی 
گذشته  سال  ماه  اسفند  در  سیالب  شدن  جاری 
استحفاظی  حوزه  های  راه  به  ریال  میلیارد   120
جالل زاده،  اسدا...  شد.  وارد  خسارت  استان 
شریانی های  راه  در  بیشتر  خسارت  این   افزود: 

طبس - دیهوک ، سربیشه - فردوس و روستایی 
بوده است.وی ادامه داد: در این بارندگی  ها زیرسازی 
و روسازی و دریواسیون )دیوار هدایت آب( جاده های 
استان و بیشتر راه های روستایی آسیب دیده است. 

جشنی برای پدران آسمانی
جشن دیدار با پداران آسمانی یکشنبه شب در بیرجند 
توسط  از سال 83 هرساله  مراسم  این  برگزار شد. 
فرزندان شهدا  و به صورت خود جوش به مناسبت 
راوی  و  رزمنده  .دلبریان  شود  می  برگزار  پدر  روز 
هشت سال دفاع مقدس در این مراسم که با حضور 
خانواده های شهدا و جمعی از مسئوالن برگزار شد، 
 به خاطره گویی از همرزمان شهید خود و رشادتها و 
دالوری های آنها در جنگ تحمیلی پرداخت و گفت: 
مراتب به  ای که  امروز در جبهه  را  راه شهدا   باید 

سخت تر و خطر ناک تر از جنگ هشت ساله است، 
ادامه دهیم .همچنین در پایان این مراسم از 15 نفر از 

خانواده های شهدا تجلیل و قدردانی شد.

افزایش 50 درصدی زائران
 حج تمتع از خراسان جنوبی

2 هزار و 500 نفر از خراسان جنوبی در قالب 18 
کاروان امسال به حج تمتع مشرف می شوند. مدیر 
حج و زیارت استان گفت: این زائران ثبت نامی 31 

دي 1385 به قبل هستند که از اواخر ماه ذی القعده 
به این سفر معنوی اعزام می شوند.سال گذشته هزار 
و 700 نفر از خراسان جنوبی به حج تمتع مشرف 
روحانیان  اینکه  بیان  با  نوفرستی  شدند.ابوالفضل 
برای  افزود:  اند  شده  انتخاب  ها  کاروان  ومدیران 
افزایش ظرفیت حجاج تمتع از استان در حال پیگیری 
هستیم.وی گفت: زائران حج تمتع در حال حاضر 
مرحله معاینات پزشکی را می گذرانند و در صورت 
زیارت  و  اعزام خواهند شد.مدیر حج  پزشکی  منع 
خراسان جنوبی با اشاره به آغاز کالس های آموزشی 
حجاج هم افزود: برای حج تمتع سال جاری زائران در 
8 جلسه کالس  آموزشی شرکت می کنند.نوفرستی 
میانگین سنی زائران حج تمتع را 55 سال عنوان 
کرد و گفت: امسال زائران خراسان جنوبی مدینه بعد 
هستند وپروازها از فرودگاه بیرجند انجام می شود.

رئیس ستاد اقامه نماز خراسان جنوبی:

مدیران در نماز جماعت 
ادارات حضور داشته باشند

رئیس ستاد اقامه نماز خراسان جنوبی گفت: اقامه نماز 
جماعت اول وقت در اداره ها و دستگاه های اجرایی 
حضور  جماعت  نماز  در  مسئوالن  و  دارد  ضرورت 
مستمر و شایسته داشته باشند. حجت االسالم حسین 
کمیلی دیروز در گردهمایی رابطان نماز دستگاه های 
اجرایی خراسان جنوبی افزود: رابطان ستاد اقامه نماز در 
وهله نخست خود عامل به نماز اول وقت در اداره باشند 
چون الزمه امر به معروف و نهی از منکر عمل و تعهد 
فرد عامل است.وی اظهار کرد: برای ترویج فرهنگ 
نماز سرمایه گذاری شود و این کار موجب تعالی همه 
جانبه جامعه می شود.رئیس ستاد اقامه نماز خراسان 
جنوبی از رابطان ستاد خواست در اجرای برنامه های 
نماز در دستگاه اجرایی فعال باشند چون اجرای این 
برنامه ها وظیفه رابط ستاد اقامه نماز است. وی گفت: 
عملکرد رابطان ستاد اقامه نماز استان همه ساله تا 95 
درصد مطلوب ارزیابی شده و این نشان از تعهد رابطان 
و کارکنان به بحث نماز است.کمیلی اضافه کرد: این 
گردهمایی با هدف توجیه رابطان ستاد اقامه نماز در 
دستگاه های اجرایی و انتقال تجربه آنها به یکدیگر 
های دستگاه  همه  در  گفت:  شود.وی  می   برگزار 

اجرایی استان یک رابط ستاد اقامه نماز فعال است و 
عملکرد رابطان 74 دستگاه اجرایی به شکل مستمر 
از طرف این ستاد، سازمان برنامه و بودجه و دفتر 
نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی ارزیابی می شود.

درجلسه کارگروه اشتغال و کمیسیون هماهنگی بانک های استان مطرح شد: 

تحقق بیشتر از تعهد اشتغال در خراسان جنوبی
اشتغال ایجاد شده سال 96 در خراسان جنوبی، 
اداره  تعهدات، محقق شد.سرپرست  از  بیشتر 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی در کارگروه اشتغال 
اشتغال  تعهد  بانکها،  کمیسیون هماهنگی  و 
استان را 10 هزار و 232 نفر اعالم کرد و گفت: 
اما پارسال برای 10 هزار و 602 نفر شغل ایجاد 
شد.اشرفی میزان اعتبارات اشتغال زایی در سال 
گذشته را 199 میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: 
از این میزان 105 میلیارد تومان جذب شد.وی 
گفت: همچنین پارسال با پرداخت 3 میلیارد و 

800 میلیون تومان تسهیالت مشاغل خانگی 
برای 478 نفر شغل ایجاد شد.استاندار هم با 
اشاره به وجود 5/3میلیون بیکار از مسئوالن 
دستگاههای اجرایی خواست در سال 97 برای 
ایجاد اشتغال و جذب جوانان تالش بیشتری 
کنند.مروج الشریعه همچنین افزود: امسال از 
طرحهای گردشگری، صادرات بسته بندی و 
بازاریابی کاالهای تولید بومی حمایت بیشتری 
فرهنگی  میراث  کل  مدیر  شود.رمضانی  می 
صنایع دستی و گردشگری استان هم گفت: 

پارسال 57 طرح اشتغال زا در بخشهای صنایع 
دستی و فرش در مناطق عشایری و روستایی با 
اعتبار 16 میلیارد و 700 میلیون تومان اجرا شد.

رئیس جهادکشاورزی هم از اجرای 199 طرح 
کشاورزی در سال گذشته خبر داد.دلگیر مدیر 
کل ارتباطات و زیرساخت استان هم با اشاره 
به راه اندازی درگاه صادرات اینترنتی به کشور 
افغانستان در سال 97 اظهار امیدواری کرد با 
ایجاد این درگاه صادرات کاالهای چند استان 

از جمله خراسان جنوبی رونق بگیرد.

مدیر کل فرودگاه های خراسان جنوبی به پرواز 
بیرجند- زاهدان و بالعکس اشاره کرد و گفت: 
این پرواز به دلیل کمبود ناوگان و کمبود مسافر 
اواخر سال گذشته از گردونه خارج شد.به گزارش 
فارس ، صهادی سالمی، به تشریح پروازهای 
انجام شده در فرودگاه بیرجند از 25 اسفندماه 96 
تا 13 فروردین ماه 97 پرداخت و اظهار کرد: طی 
این مدت در مجموع 71 نشست وبرخاست از 
فرودگاه بیرجند انجام شد که از این تعداد 35 
پرواز ورودی و 36 پرواز خروجی بودند.وی بیان 
داشت: طی مدت مذکور 6 هزار و 435 مسافر 
جابجا شدند که از این تعداد سه هزار و 197 
مسافر ورودی و سه هزار و 238 مسافر خروجی 
خراسان جنوبی  فرودگاه های  کل  بودند.مدیر 
با اعالم این مطلب که از 25 اسفندماه 96 تا 
13 فروردین ماه 97، 67 تن و 839 کیلوگرم بار 

پذیرش و ارسال شده است، اضافه کرد: علی رغم 
اینکه نسبت به مدت مشابه سال گذشته شاهد 
آمار  اما  بودیم  پروازها  درصدی   11 افزایش 
درصد   3.5 گذشته  سال  به  نسبت  مسافران 

کاهش داشته یافته است.
بالعکس  و  زاهدان  بیرجند-  پرواز  به  سالمی 
اشاره کرد و توضیح داد: این پرواز به دلیل کمبود 
از  گذشته  اواخر سال  مسافر  کمبود  و  ناوگان 
گردونه خارج شد.وی دلیل عمده کنسل شدن 
پرواز بیرجند- زاهدان را نبود مسافر عنوان کرد و 
افزود: مسافران این پرواز از 30 نفر تجاوز نکردند 
لذا پیگیر برقراری این پرواز با هواپیمای مناسب تر 
و با ظرفیت کمتر هستیم.مدیر کل فرودگاه های 
خراسان جنوبی با اشاره به اینکه هم اکنون سه 
پرواز تهران، مشهد و عتبات عالیات از فرودگاه 
بیرجند انجام می شود، مطرح کرد: در حال حاضر 

از  نشست وبرخاست  پرواز   38 هفته  طول  در 
فرودگاه بیرجند انجام می شود.

احتمال کنسل شدن دو پرواز دیگر
تا پایان ماه

سالمی به کنسل شدن پروازهای اخیر فرودگاه 
این  تبیین کرد: کنسل شدن  و  اشاره  بیرجند 
پروازها به دلیل کمبود ناوگان شرکت ایران ایر 
بود که تا پایان ماه جاری نیز دو پرواز دیگر کنسل 
می شود.وی دلیل عمده لغو پروازها را نبود مسافر 
ذکر و تصریح کرد: زمانی که شرکت هواپیمایی 
لغو  به  اقدام  می شود  مواجه  ناوگان  کمبود  با 
پروازها در مسیرهایی می کند که کمترین خرید 
بلیت انجام شده و متأسفانه این موضوع گریبانگیر 
خراسان جنوبی می شود.مدیر کل فرودگاه های 
خراسان جنوبی با بیان اینکه ناوگان هواپیمایی 

در هر مسیری که کمترین فروش بلیت انجام و 
کمترین مسافر را داشته باشد نسبت به لغو پرواز 
اقدام می کنند، مطرح کرد: گر چه با لغو و کاهش 
جزو  پروازها  افزایش  اما  بودیم  مواجه  پروازها 

برنامه های سال جاری این ارگان است.
بیان  با  مدیر کل فرودگاه های خراسان جنوبی 
و  بیرجند  تهران-  پرواز  افزایش  پیگیر  اینکه 
بالعکس هستیم، اعالم کرد: از ابتدای امسال 
شرکت   17 برای  پروازها  افزایش  درخواست 

هواپیمایی ارسال شده و منتظر پاسخ هستیم.

و  کیش  بیرجند-  پرواز  انجام  پیگیر 
بیرجند- قشم هستیم

پرواز  انجام  پیگیر  اینکه  به  اشاره  با  سالمی 
بیرجند- کیش و بیرجند- قشم هستیم، مطرح 
کرد: مسیرهای گردشگری مثل کیش و قشم 

در حال رصد است و به محض اینکه هواپیمای 
مناسب برای این مهم محقق شود و مسافران 
استقبال کنند انجام خواهد شد.وی با یادآوری این 
مطلب که در راستای کیفی سازی فرودگاه بیرجند 
تالش های زیادی انجام شده است، خاطرنشان 
کرد: در زمینه کیفی سازی ناوگان هواپیمایی 
آنچه مربوط به شرکت های هواپیمایی و کالن 
می شود. انجام  دولت  سوی  از  است  کشور 

رضایی-روز گذشته نشست هم اندیشی سرمایه 
گذاران مستقر در منطقه ویژه اقتصادی با ریاست 
سازمان منطقه ویژه اقتصادی خراسان جنوبی 
پیشرفت میزان  و  عملکرد  بررسی  منظور   به 

پروژه ها برگزار شد.
افغانستان بازار انحصاری استان

رییس سازمان منطقه ویژه اقتصادی بیان کرد:با 
توجه به اینکه سال 97 سال حمایت از تولید 
ملی نامگذاری شده است ،سیاست منطقه ویژه 
اقتصادی بر حمایت از تولید و به نوعی تسهیل در 
روند سرمایه گذاری  و معرفی موثر کاالی ایرانی 
ادامه  زاده  است.صفدری  جهانی  بازارهای  در 
داد:با توجه به مرز مشترک با افغانستان،خراسان 
جنوبی دورازه ی شرقی اقتصاد ایران محسوب 
می شود که  می تواند برای تامین کاالهای مورد 
نیاز برای افغانستان موثر باشد.وی با بیان اینکه  
برای تسهیل در این امر اقدامات موثری صورت 
گرفته است بیان کرد: قطعه ی منفصله مرزی 
ماهی رود که در نقطه ی صفر مرزی با امکانات 
مناسب و پشتوانه قانونی محکم است  نوید سهم 
بیش تری استان از بازار افغانستان را  است و به 
نوعی می تواند بازار انحصاری برای استان باشد.

رییس سازمان منطقه ویژه اقتصادی افزود:وجود 
واحدهای تولیدی صادرات محور در منطقه ویژه  
با نگاه به بازرا افغانستان و کشوره های دیگر 
منطقه،  با همفکری و همیاری سرمایه گذاران 
امکان پذیر است و امیدواریم این اتفاق در استان 
رقم بخورد تا به عنوان یک رفرنس  برای دیگر 

استان های مرزی  محسوب شود.

بانک های استان در خدمت 
تولید و اشتغال نیستند

صفدری زاده همچنین نقش بانک های استان 

در تولید و اشتغال را نامشخص دانست و بیان 
کرد:بانک های استان در خدمت تولید و اشتغال 
نیستند و با نظام بنگاه داری اداره می شوند که 
تاکنون  واحد های تولیدی منطقه ویژه اقتصادی 
هیچ تسهیالتی از طرف بانک ها دریافت نکرده 
اند و تنها کاری که بانک ها انجام می دهند منابع 
مالی مردم را جمع کرده و به مرکز کشور انتقال 

می دهند ،که این امر در جهت منافع استان 
نیست.وی  با بیان اینکه،منطقه ویژه اقتصادی 
جزو مناطق روستایی محسوب نمی شود و به 
این دلیل از بعضی تسهیالت  بی بهره است 
،گفت: اگر هدف رشد واحد های منطقه ویژه 
اقتصادی و کمک به تولید و اشتغال است ،می 
توان با تسهالت در این امر ،از اعتباراتی که به 
این بخش اختصاص داده می شود استفاده کرد.

رییس سازمان منطقه ویژه اقتصادی با اشاره 
تولیدی  های  واحد  بعضی  تکلیف  تعیین  به 
در دعوا های قضایی ،نقش قوه قضاییه را در 
این امر حایز اهمیت دانست و افزود:با طوالنی 
ها  پرونده  طور  این  به  رسیدگی  زمان  شدن 

زیادی مشکالت  دچار  تولیدی   واحدهای 
می شوند و حتی به تعطیلی کشیده  می شوند 
که می شود با رسیدگی های خارج از نوبت برای 
تسریع در حل مشکالت اقدامات خوبی را انجام 
داد.صفدری زاده همچنین درباره ی شبانه روزی 
کردن مرز ماهی رود بیان کرد:این طرح ابعاد 
مختلفی دارد و منطقه ویژه آمادگی کامل دارد 

تا برای تحقق این امر گام های موثی بردارد.

مشارکت با شرکت اسپانیایی
برای صادرات زعفران

از منطقه ویژه ی اقتصادی بیرجند
وی ادامه داد:واحد فرآوری برنج در ماه آینده آماده 
بهره برداری است و همچنین با توجه به اینکه 
زرشک و زعفران استان به اسپانیا فرستاده می 
شود و با نام دیگری فروخته می شود ،تالش می 
کنیم  با مشارکت ،با شرکتی اسپانیای،صادرات 
زرشک و زعفرا ن را در منطقه ویژه اقتصادی 
در  افزود:  زاده  .صفدری  کنیم  ایجاد  بیرجند 
منطقه ویژه سعی شده است با حذف بروکراسی 

های اداری و دوری از تشریفات دستگاه های 
اجرایی کار سرمایه گذار تسریع شود.وی ادامه 
داد:در هسته اصلی منطقه ویژه اقتصادی 80 
نفر مشغول به کار هستند و در مابقی واحد های 
تولیدی 860 نفر مستقیم و 3هزار و 500 نفر غیر 
مستقیم اشتغال ایجاد شده است که با پیش بینی 
که تا پایان طرح شده است این مقدار به 22 هزار 

نفر اشتغال مستقیم و 27 هزار نفر اشتغال غیر 
مستقیم افزایش خواهد یافت.همچنین در مرز 
ماهی رود اولویت استفاده از نیروی بومی است 
که در همین راستا 121 نفر مشغول به کار هستند.

37 مورد سرمایه گذاری در منطقه ویژه 
معاون اقتصادی و سرمایه گذاری منطقه ویژه 
ی اقتصادی بیان کرد:در منطقه ویژه 37 مورد 
سرمایه گذاری انجام شده است که 12 مورد 
درسایت ماهی رود ،که 8 مورد انبار واحدهای 
و  عمومی  واحدهای  مورد   و4  هیدروکربنی 
مصالح ساختمانی می باشد.همچنین 25 سرمایه 
انجام  ویژه  منطقه  مرکزی  سایت  در  گذاری 

شده است که 7 مورد هیدورکربن ،که 2 مورد 
در حال بهره برداری و بقیه واحد ها از 20 تا 
40 درصد پیشرفت کاری داشته است .همچنین 
درصد   70 35تا  از  هم  غذایی  مواد  واحد   4
 پیشرفت   داشته اند زارعی ادامه داد:در مورد زیر

آب  خصوص  در  ویژه  منطقه  های  ساخت 
با  انتقال برق هم  ندارد و خط  مشکلی وجود 
پیگیری هایی که استانداری انجام داده است 
خط انتقال 4 مگابایتی در حال انجام است ،که 
تا تیر 97 این مشکل هم برطرف خواهد شد و 
خط انتقال گاز هم پیمانکار مشخص شده  که در 
یک ماه آینده آغاز به کار  خواهد کرد ، در مورد 

مخابرات هم مشکلی نداریم.
مشمول  اردیبهشت  از  ویژه  مناطق 

طرح تسهیالت روستایی می شوند
اقتصادی  امور  و  هماهنگی  دفتر  کل  مدیر 
استانداری بیان کرد:منطقه ویژه فرصت خوبی 
را برای سرمایه گذار در استان فراهم کرده است.

در  گذاری  سرمایه  داد:شرایط  ادامه  موهبتی 
است  بقیه کشور  مانند  شهرک های صنعتی 
ولی منطقه ویژه اقتصادی باعث تسهیالت در 
امر سرمایه گذاری و همچنین ترغیب سرمایه 
گذاران در بخش های مختلف شده است .وی 
درمورد تامین زیر ساخت های منطقه ویژه بیان 
کرد:از محل اعتبارات مبلغ بسیار خوبی را برای 
آب و برق و گاز منطقه ویژه اقتصادی اختصاص 
یافته است ،تا شرایط برای سرمایه گذاری فراهم 
شود و ایجاد انگیزه بین سرمایه گذاران صورت 
بگیرد.موهبتی در مورد ارائه تسهیالت روستایی 
افزود:طبق پیگیری هایی که  به منطقه ویژه 
طرح   97 اردیبهشت  در  است  گرفته  صورت 
تسهیالت روستایی انجام می شود و مناطق ویژه 

مشمول این طرح خواهند بود.  
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واردات کاال در بخش کشاورزی استان ممنوع شد
رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی 
با بیان اینکه قیمت تخم  مرغ در استان هنوز 
هم در کف قیمت کشوری است گفت: نوروز 
امسال بازار استان خراسان جنوبی متعادل بود و 
با توجه به شعار سال تالش می شود در بخش 
شود.  خودداری  کاالها  واردات  از  کشاورزی 
نشست  در  دیروز  صبح  ولی پورمطلق  هاشم 
از  “حمایت  امسال  شعار  کرد:  اظهار  خبری 
بخش  در  و  شده  نامگذاری  ایرانی”  کاالی 
کشاورزی استان تا حد امکان از واردات کاالها 
همه  از  اینکه  بیان  با  می شود.وی  خودداری 
دستگاه ها، تشکل ها و رسانه ها تقاضا داریم تا 
نقش پررنگی برای توسعه خراسان جنوبی در 
بخش کشاورزی داشته باشند افزود: مدیریت 
دولت  حمایت  با  کشاورزی  بخش  نقدینگی 

موفق بوده و در حوزه اشتغال و تشکالت بخش 
کشاورزی بسیار پررنگ است.ولی پورمطلق با 
بیان اینکه قیمت تخم مرغ در خراسان جنوبی 
هنوز هم در کف قیمت کشوری قرار دارد افزود: 
در ایام نوروز علیرغم اینکه در این مقطع زمانی 
به دلیل افزایش تقاضا قیمت ها افزایش می یابد 
اما با عرضه مناسب کاالها قیمت های متعادلی 
در بازار حاکم بود و قبل از نوروز حجم زیادی 
برنج به فروشگاه ها و نمایشگاه تزریق شد و 
قیمت این کاال در استان مدیریت شد.وی با 
بیان اینکه امسال دولت از صندوق توسعه ملی 
اعتبارات خوبی را برای آبخیزداری اختصاص 
داده است، اظهار کرد: خوشبختانه با حمایت 
حوزه  برای  خوبی  اعتبارات  دولت  و  مجلس 
شده  بینی  پیش  زدایی  بیابان  و  آبخیزداری 

است که امیدواریم بتوانیم در کوتاه مدت رقم 
سازمان  کنیم.رئیس  را جذب  ای  توجه  قابل 
جهاد کشاورزی خراسان جنوبی افزود: امسال 
اولویت واگذاری حق بهره برداری مراتع را در 
اختیار افرادی که دارای پروانه چرا هستند قرار 
می دهیم تا مرتع احصا شود و در حوزه مدیریت 
منابع آب علیرغم تمام تالش ها نقطه مغفولی 
وجود دارد چراکه تاکنون تنها در حوزه صرفه 
جویی و مدیریت مصرف آب کار شده و در 
زمینه تغذیه آب نیز از نظر اعتباری دچار مشکل 
حوزه  در  اینکه  بیان  با  بودیم.ولی پورمطلق 
بیابان زدایی هم در بحث ریزگردها و هم در 
بحث نفوذپذیری آب اعتبارات خوبی در نظر 
گرفته شده است افزود: خراسان جنوبی جزو 
پنج استان نخست کشور در اجرای طرح های 

نسبت  به  گذشته  سال  و  است  آبخیزداری 
سنوات قبل متوسط تورم کمتری را در حوزه 

تنظیم بازار داشته  ایم. 

۴۵ هزار هکتار از اراضی
خراسان جنوبی زیر کشت غالت

جهاد  سازمان  گیاهی  تولیدات  بهبود  معاون 
کشاورزی خراسان جنوبی با بیان اینکه امسال 
80 هکتار چغندر قند در استان کشت می شود 
گفت: در حال حاضر 45 هزار هکتار از اراضی 
خراسان جنوبی زیر کشت غالت است.مهدی 
دستگاه   110 کرد:   اظهار  نیز  عصمتی پور 
خراسان  در  غالت  برداشت  برای  کمباین 
جنوبی نیاز است که 60 دستگاه مهاجر باید 

از استان های دیگر وارد استان شوند.

کمیت  و  تنوع  درصدی   10 افزایش 
کاالهای توزیعی تنظیم بازار در نوروز

مدیر بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی نیز در این 
نشست اظهار کرد: طرح نظیم بازار هر ساله از 25 
اسفندماه آغاز می شود اما در سال گذشته این طرح 
از دهه فجر آغاز و تا 15 فروردین ماه ادامه داشت.
بیجاری با بیان اینکه در این مدت 576 تن برنج 
توزیع شد افزود: 350 تن سهمیه شکر برای خراسان 
جنوبی در نظر گرفته شد که با توجه به نبود تقاضا 
توزیع نشد و اکنون موجود و آماده عرضه است.وی 
از توزیع 40 تن گوشت قرمز منجد در استان خبر 
داد و اظهار کرد: سهمیه امسال درباره مرغ منجد 
660 تن بود که توزیع و کاالهای توزیعی در طرح 
تنظیم بازار نوروز امسال نسبت به سال گذشته از 
نظر تنوع و کمیت 10 درصد افزایش داشته است.

عکس:اکبری
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)مستدرك الوسائل : 12790/217/11(

 مازنی : حرکت خودروی
 سید محمدخاتمی را سد کردند

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی 
خاتمی  آقای  وقتی  شاهدیم  متاسفانه  کرد:  اظهار 
بعضًا  دارد،  معمولی  مراسم  یک  در  شرکت  قصد 
را  وی  خودروی  جلوی  عرف  از  خارج  رفتاری  با 
سد کرده و مانع از حضورش در مراسم می شوند و 
برخوردی جریان اصالحات  با چنین  است  طبیعی 
نتواند انسجام خود را تقویت کند. مازنی با اشاره به 
تالش دو جریان مشکوک برای انحراف حرکت نرم 
و اصالحی جامعه ایرانی، از دست رفتن بخشی از 
پایگاه اجتماعی اصالحات را بیشتر حاصل یک فضای 
روانی دانست و با انتقاد نسبت به برخی محدودیت ها 
جهت  کمپینی  تشکیل  برای  اصالح طلبان،  برای 
آسیب شناسی مشکالت ۴۰ سال گذشته فراخوان داد.

رجل سیاسی بر اساس روح قانون 
اساسی منصرف از جنسیت است

یک وکیل دادگستری درخصوص بندهای ارائه شده 
شورای نگهبان در مورد رجل سیاسی گفت: رجل 
قانون  روح  اساس  بر  و  واقعی  معنای  در  سیاسی 
احمدی،  نعمت  است.  از جنسیت  منصرف  اساسی 
در  نگهبان  شورای  عملکرد  از  خود  ارزیابی  درباره 
تفسیر شرایط رجل سیاسی و بندهایی که اسفندماه 
در خصوص آن منتشر شد، گفت: شورای نگهبان واژه 
رجل سیاسی را بالتعریف باقی گذاشت. البته تعریف 
و تفسیر رجل سیاسی از نظر حقوقی مشخص است 
رجل همان تعابیری را دارد که بعد از این کلمه در 
قانون اساسی آمده است مثل مدیر، مدبر و... در واقع 
اوصاف رجل سیاسی باید همین عوامل باشد. رجل 

سیاسی منصرف از جنسیت است.

وزیر کشور: هیچ مشکلی با فعالیت 
احزاب و گروه ها نداریم

عبدالرضا رحمانی با بیان اینکه در سال 96 شاهد 
وحدت، انسجام، وفاق و افزایش فعالیت های سیاسی 
بوده ایم، گفت: هیچ مشکلی با فعالیت های سیاسی 
احزاب و گروه ها نداشته و نداریم. وزیر کشور در دیدار 
صمیمی با کارکنان این وزارتخانه افزود: در زمینه 
برگزاری گردهمایی ها ، فعالیت نشریات و ... هیچ 
شورای  اینکه  بیان  با  وی  ندارد.  وجود  محدودیتی 
برگزاری  خود  روزه   1۰ فرصت  پایان  در  نگهبان 
انتخابات را تایید کرد، بیان داشت: مسائلی در خصوص 
برخی تخلفات در انتخابات از سوی برخی کاندیداها 
مطرح شد که تمامی موارد با حضور مسئوالن مربوطه 
نهایت حتی یک  در  قرار گرفت که  بازرسی  مورد 
صندوق رای هم باطل نشد و انتخابات در سالمت 

و امنیت کامل برگزار شد.

 الریجانی:ترامپ باج خواهی می کند

این  آیا مردم حجاز تحمل  علی الریجانی گفت: 
تحقیر بزرگ را می کنند که در قبال پولی که از 
آمریکا  سیاست مداران  جیب  به  آن ها  مملکت 
دیگر  علیه  تحریک  برای  هم  آن  شد  سرازیر 
کشورهای مسلمان با چنین الفاظی آن ها را ذلیل 
و زبون نمایند. تا حدی که آمریکا برای ماندگاری 
میلیارد  صدها  بر  عالوه  سوریه  در  خود  سربازان 
دالر که قباًل از سعودی ها به جهات مختلف اخاذی 
کرده بود، باز باج خواهی کرد. البته صراحت ترامپ 
باج خواهی جدید سخافت حوزه سیاست  این  در 

خارجی آمریکا را بهتر عیان کرد.

آشنا: ساعت پایتخت ایران هرگز
 به وقت شام تنظیم نخواهد شد

در  ارزی  نوسانات  به  اشاره  با  آشنا  حسام الدین 
تلگرامی خود نوشت:» مشکل فقط چهار  کانال 
راهی   ۴ مشکل  از  بخشی  نیست؛  استانبول  راه 
منتهی   ... و  دوبی  اربیل،  استانبول،  به  است که 
بحران سازی  تسلیم  نه  دولت  و  می شود.مردم 
اجتماعی دی ماه شدند و نه تسلیم بحران سازی 
اردیبهشت  اطالعاتی  و  ارتباطی  اقتصادی، 
وقت  به  هرگز  ایران  پایتخت  ساعت  می شوند. 

شام تنظیم نخواهد شد.«

محمد بن سلمان تا سه ماه آینده 
پادشاهی خود را اعالم می کند

به نقل از ایرنا،  مجتهد کاربر و فعال سیاسی مشهور 
عربستانی در توئیتر خود اعالم کرد:ولیعهد سعودی تا 
سه ماه آینده به جای پدرش حاکم عربستان می شود.

ظریف:  ما دیکتاتوری نداریم
 در حالی که اعراب دارند

وزیر امور خارجه کشورمان گفت:ایران یک گروه 
در  نداریم  دیکتاتوری  ما  نیست،  فراگیر  سیاسی 
زیادی  ایران صداهای  در  ما  دارند،  آن ها  حالیکه 
دیدگاه  کننده  بیان  و  می شود  شنیده  که  داریم 
صاحبش است. وی افزود: ایران یک گروه سیاسی 
فراگیر نیست، ما دیکتاتوری نداریم در حالیکه آن ها 
دارند، ما در ایران صداهای زیادی داریم که شنیده 

می شود و بیان کننده دیدگاه صاحبش است. 

جدایی جهانگیری به مصلحت اصالح طلبان نیست

کرد:  تاکید  سازندگی  کارگزاران  حزب  سخنگوی 
اسحاق جهانگیری نمی خواهد از دولت استعفا بدهد 
و قصدی هم برای شهردار شدن ندارند.مرعشی با 
بیان اینکه دولت روحانی، دولت همه اصالح طلبان 
است، خاطرنشان کرد: نه به مصلحت آقای روحانی 
به  نه  به مصلحت اصالح طلبان و  نه  به مصلحت اصالح طلبان و  نه  و 

مصلحت کشور است که آقای جهانگیری از دولت جدا شوند.

برخی هر چه در توان دارند به کار می بندند
 تا والیت فقیه را تضعیف کنند

دبیر شورای نگهبان با اشاره به اینکه دشمن خارجی و داخلی همواره 
در صدد تضعیف والیت فقیه است، گفت: برخی هر چه در توان دارند 
به کار می بندند تا والیت فقیه را تضعیف کنند. این قدرت اگر تضعیف 
شود ستون پرقدرت انقالب می خوابد و چیزی نمی تواند جای آن را پر 
کند. والیت فقیه خیمه انقالب را حفظ کرده است و تضعیف کنندگان 

والیت فقیه خائنان به کشور، نظام و مردم هستند.

آیت ا... یزدی: شادی نباید به رقص تبدیل شود

گفت: کسی  مدرسین  جامعه  عالی  رئیس شورای 
به  این شادی  نباید  اما  نیست،  منکر شادی مردم 
ناهنجاری و رقص و پایکوبی تبدیل شود به همین 
دلیل این مسئله ونظارت بر اماکنی مانند قهوه خانه ها 
نیازمند توجه بیشتری است.آیت ا... یزدی اظهار کرد: 
صرف وجود مراجع و حوزه علمیه در شهر برای پیشرفت استان کافی نیست، 

بلکه باید فاکتورهای خاص مدیریتی را در نظر گرفت.

توقع داریم درصورت خروج آمریکا 
ازبرجام،به وضعیت آرمانی خودبازگردیم

کمیسیون انرژی مجلس گفت: ملت و همه مسئولین توقع دارند اگر آمریکا 
از برجام خارج شد، به وضعیت مطلوب و آرمانی خود بازگردیم.به گزارش 
خبرنگار مهر، فریدون حسنوند با علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی 
اتمی کشورمان اظهار داشت: اعضای کمیسیون سواالتی را در حوزه های 
مختلف اعم از تحقیق، توسعه، اکتشاف و استخراج و همچنین موضوعات 
علمی و دانشگاهی و احتمال خروج آمریکا از برجام و تبعات آن طرح کردند.

زیباکالم: اصولگرایان هیچوقت پاسخگو نیستند

کلی  قاعده  یک  عنوان  به  زیباکالم  صادق 
هستند  حاکم  اصولگرایان  هرجا  نانوشته، 
هم  زمانی  ندارد.  وجود  پاسخگویی  هیچگونه 
پاسخگویی  بود  شهردار  قالیباف  آقای  که 
دست  هم  شهر  شورای  چون  و  نداشت  وجود 
اصولگرایان بود ایشان هرکاری می خواست انجام می داد و هر فردی 

را استخدام می کرد. 

ا... کرم: یک فرد نظامی استراتژیک
 برای ریاست جمهوری شایسته تر است

حسین ا... کرم گفت: هر کسی می خواهد رئیس جمهور شود باید یکسری 
ویژگی هایی را داشته باشد، بر این اساس سابقه او مسئله دوم می شود. معتقدم 
امروز ایران یک قدرت منطقه ای است و اگر وظایف خود را انجام ندهد تجزیه 
می شود. در چنین وضعیتی فردی باید سکان اجرایی کشور را به دست گیرد، 
استراتژیک باشد، با این تعریف اگر مفهوم نظامی بودن، معنای استراتژیک بودن 

در درون خود دارد، من آن صحبت را قبول می کنم.

غرویان  محسن  االسالم  حجت 
اگر کسی  گفت:  آرمان  روزنامه  به 
و  مطلق  حق  که  کند  احساس 
هیچ  و  است  محض  حقیقت 

 درصدی برای خطای خود در نظر 
نگیرد به مرور زمان دچار مشکالت 
جدی خواهد شد. این وضعیت برای 
است.  داشته  وجود  احمدی نژاد 

احمدی نژاد همواره احساس می کرد 
مطلق  حق  اطرافیانش  و  خود  که 
هستند و حقیقت محض را در اختیار 
دارند. بنده در یک مقطع زمانی در 

یک حلقه فکری حضور داشتم که 
اسالم  می کردند  گمان  افراد  این 
می گویند  چه  هر  و  هستند  مطلق 
همین  به  است.  محض  حقیقت 

بنده در نهایت این حلقه  نیز  دلیل 
را ترک کردم و مسیر دیگری را در 
پیش گرفتم. بدون شک احمدی نژاد 
نتیجه و ثمره  اندیشه مطلق انگاری 
است و کسانی که خود را حقیقت 
محض می دانستند شرایطی را برای 
وی به وجود آوردند که وی به این 
نقطه برسد که در مقابل ساختارهای 
نظام بایستد. به نظر من احمدی نژاد 
تاریخ  برای  بزرگی  عبرت  درس 
پس  تا  شد  خواهد  ایران  سیاسی 
اندیشه مطلق  را  آن کسی خود  از 
و حقیقت محض قلمداد نکند. هر 
احتمال  این  باید  سیاسی  جریان 
روزی  که  باشد  داشته  نظر  در  را 
ممکن  نیز  روزی  و  است  اوج  در 
است در حضیض قرار داشته باشد. 

محمدرضا تاجیک مشاور ئیس جمهور 
»مرکز  رئیس  و  اصالحات 
ریاست  استراتژیک  بررسی های 
درون  است:  معتقد  جمهوری« 
جریان اصالح طلبی بعضی ها یار 
در  و  اند  اعتدال شده  گفتمان  غار 
اجماع  بازی  تاریخی  شرایط  یک 
انداختند و حیات اصالح طلبی  در 
را به این گره زدند که اصالح طلبی 
باید در ماکرو فیزیک قدرت حضور 
بعضی  تصمیم  این  باشد.  داشته 
یک  در  که  بود  طلبان  اصالح  از 
های  سرمایه  تمام  خاصی  شرایط 
طلبی  اصالح  اجتماعی  و  نمادین 
را درگرو پیروزی یک جریان قرار 
چک  خودشان  تعبیر  به  و  دادند 
کردند.  صادر  امضا  بدون  سفید 

قصدشان این بود که اعتدال مسیر 
در  اصالح طلبان  تا  کند  را هموار 
من  نظر  باشند.به  بتوانند،  آینده 
بود.  اشتباه  تدبیر  و  تحلیل  آن 

اصالح  عبور  جای  تدبیر  این 
طلبی از خودش بود یا بهتر است 
به  طلبی  اصالح  خیانت  بگویم 
من  نظر  به  که  چرا  بود.  خودش 

گره  نقطه  طلبی یک  اصالح  اگر 
گره  نقطه  این  باشد  داشته  ای 
یعنی  نقد.  جز  نیست  چیزی  ای 
نقادانه  جریان  یک  طلبی  اصالح 

هویتش  تواند  می  نه  که  است 
درون قدرت معنا پیدا کند و نه در 
درون قدرت بلکه جایی در میانه 

این دو قرار می گیرد.

 غرویان: احمدی نژاد محصول تفکری است
حمایت از اعتدال خیانت اصالح طلبی به خودش بود که خودش را حق مطلق می دانست 

محمدرضا تاجیک مشاور رئیس جمهور اصالحات:

                                                                                                                                                      
                                                                                       حیات وحش خراسان جنوبی * عکس : خبرگزاری صدا و سیما
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قابـل توجـه 
کلیه ادارات 

موسسات و شرکت ها
یک واحد ساختمان 
حاشیه طالقانی رهن

 و اجاره داده می شود
 )در صورت نیاز 
پارکینگ هم دارد(
09155622318

ام
خد

ست
ی ا

گه
آ

 بنیاد تعاون زندانیان خراسان جنوبی

بنیاد تعاون زندانیان خراسان جنوبی در نظر دارد: جهت تکمیل کادر نیروی انسانی خود در شهرستان بیرجند از افراد واجد شرایط ذیل 
 به صورت قراردادی دعوت به همکاری نماید: 1- داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی یا کارشناسی ارشد در رشته گروه مهندسی علوم دامی
  2- آشنایی کامل با  windows و نرم افزارهای Microsoft office 3- داشتن کارت پایان خدمت 4- داشتن حداقل سه سال سابقه کار 5- جنسیت مرد
 متقاضیان واجد شرایط با در دست داشتن مدارک شامل: 1- اصل و کپی مدارک تحصیلی 2- اصل و کپی تمام صفحات شناسنامه 
3- اصل و کپی کارت ملی 4- اصل و کپی کارت پایان خدمت 5- اصل و کپی گواهینامه ICDL حداکثر تا پایان وقت اداری 97/1/22 به آدرس: 

خیابان غفاری- غفاری 5/2 فرعی اول بنیاد تعاون زندانیان خراسان جنوبی مراجعه نمایند.


