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 توجه به ورزش و تالش بر توسعه آن 
در میان همه اقشار جامعه، به دلیل آثار 
سودمندی است که از این کار به دست 
می آید؛ چون ورزش مایه پرهیز از بیکاری،  
مبارزه با کسالت  و تنبلی،  افزایش توانایی 
های جسمی و روحی، شجاعت، سالمت 
جسمانی و فکری و نیز وسیله ای برای 
جمع گرایی و اجتماعی شدن است. در 
کشور ایران و همچنین در اسالم نیز 
توجه ویژه ای به این مهم شده است. از 
دیرباز هم ورزشکاران جایگاه مهمی بین 
مردم داشته اند و عالوه بر مقام خاص 
ادامه در صفحه 2(  به...)  خود در ورزش، 
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استاد گرامی جناب آقای دکتر کاظم قائمـی
خدمات ارزنده جناب عالی در امر درمان بیماری های مغز و 

اعصاب که نیاز به جراحی داشته اند و تالش های بی شائبه شما در 
راه ارتقای سطح بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خراسان جنوبی 

در تاریخ دانشگاه علوم پزشکی درخشنده و پایدار خواهد بود
 توفیق روز افزون تان را آرزومندم.

برای همکار عزیز جناب آقای دکتر محمد دهقانی فیروزآبادی 
که در مسئولیت های محوله، موفقیت کامل داشته اند

 آرزوی توفیق هر چه بیشتر دارم.
دکتـر فروزانفـر

در سومین سالگرد درگذشت عزیز از دست رفته 

شـادروان جمشید نصیـری
 یاد و خاطرش را گرامی می داریم. 

بر  امـروزپنجشنبـه۹۷/۷/۲۶  عصـر
 سر مزارش گرد هم آییم و با نثار فاتحه ای روحش را شاد کنیم.

خانواده نصیـری

تشکر و قدردانی
جناب آقای محمد پورقربانی 

مدیر محترم شعب بانک های مسکن استان خراسان جنوبی
جنـاب آقـای حسین فریـدی

 رئیس محترم دایره اعتباری و تسهیالت مدیریت بانک های مسکن استان
جنـاب آقای مهـدی ایزدپنـاه 

رئیس محترم بانک مسکن شعبه آیت ا...طالقانی شهرستان بیرجند
 و همکـاران گرامی

از تالش های خالصانه و بی دریغ شما سروران ارجمند که با ارائه راهنمایی و ایجاد تسهیالت 
الزم در جهت پیشرفت فیزیکی پروژه 198 واحدی شرکت تعاونی مسکن سلحشوران کویر شرق 

که اکثر اعضای آن از اقشارکم درآمد و آسیب پذیر جامعه می باشند
گام های موثری برداشته اید، صمیمانه تقدیر و تشکر به عمل می آید.

هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت تعاونی سلحشوران کویر شرق

ضمن تشکر از کلیه عزیزانی که در مراسم تدفین و ترحیم

  شادروان هادی زینلی )بازنشسته آموزش و پرورش(
 شرکت نمودند به اطالع می رساند: مراسم چهلمین روزدرگذشت
 آن عزیز سفر کرده امروزپنجشنبه۹۷/۷/۲۶ازساعت15/۳0الی
1۶/۳0درمحلهیئتمحترمحسینی)واقعدرخیابانانقالب( 
 برگزار می گردد، تشریف فرمایی سروران گرامی مزید امتنان می باشد.

خانواده های: زینلی، حسنی و سایر بستگان

ضمن تشکر از کلیه عزیزانی که در مراسم تشییع و تدفین و ترحیم مرحومه مغفوره

شـادروان حاجیه فرخ سپاسی
)همسـر حاج حسین ایمانـی(

 شرکت نمودند به اطالع می رساند: مراسم چهلمین روز 
درگذشت آن عزیز سفرکرده روزجمعه۹۷/۷/۲۷ازساعت
10الی11صبحدرمحلحسینیهجدیدالتاسیسآیتا...

آیتی)واقعدرخیابانمطهری( برگزار می گردد
 تشریف فرمایی سروران گرامی مزید امتنان می باشد.

خانواده های: ایمانی، سپاسی، ناصری، اکبرزاده، خالصی و سایر بستگان

به مناسبت اولین سالگرد 
درگذشت همسری عزیز و مادری مهربان

مرحومـه فاطمـه جبـاری
)همسر آقای محمد ملکوتی(

جلسه یادبودیروزجمعه۹۷/0۷/۲۷ازساعت10الی11
صبحدرمحلمسجدامامحسین)ع(برگزار می گردد 
تشریف فرمایی شما سروران گرامی در این جلسه موجب 

شادی روح آن مرحومه و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود.
خانواده های: ملکوتی، جباری، رندیان و سایر بستگان

فراخوان به کارگیری طراح معماری و تاسیسات مکانیکی از محل طرح 
اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خراسان جنوبی  شرح در صفحه 2

             با نهایت تأسف و تأثر درگذشت عزیزمان 

          شـادروان حلیمه یـاوری 
درمشهدمقدس را به اطالع می رساند: به همین مناسبت جلسه ترحیمی روز
جمعه۹۷/۷/۲۷ازساعت۹الی10صبحدرمحلهیئتمحترمحسینی

)واقعدرخیابانانقالببیرجند( منعقد می گردد، حضور سروران گرامی موجب امتنان است.
جمعــه بــازار خــودرو  خانواده های: یاوری، رفیعی نیا، کیهان، عباسی نژاد، میری و سایر بستگان

 با خرید یا فروش در این بازار اتومبیل شما توسط 6 کارشناس مجرب  
 کارشناسی  می شود که شامل  برق خودرو ، فنی خودرو ، موتور و گیربکس ،

بازدید اتاق، رنگ، قیمت گذاری ، اصالت و انجام مراحل ثبتی 
فقط 24هزار تومان.   

آدرس: بلوار شهید آیت ا... دکتر بهشتی- واقع در بازار روز بهشتی شهرداری بیرجند
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اميدواريم که نتيجه عملکرد ما به نفع اسالم و انقالب باشد

آيت ا... احمد جنتي، دبير شوراي نگهبان با اشاره به مصوبه مجلس شوراي اسالمي درباره FATF تاکيد 
کرد: معيار و مالک شوراي نگهبان شرع مقدس و قانون است و اميدواريم که نتيجه عملکرد ما به نفع اسالم 
و انقالب و تضمين کننده عزت کشور باشد.

عراق ورود خودروی سواری 
در ايام اربعين را ممنوع کرد

رئيس گمرک شلمچه از ممنوع شدن ورود خودروهای 
سواری به عراق خبر داد. معماری گفت: با توجه به 
ترافيک زياد در جاده های منتهی به عتبات عاليات ورود 
خودروهای سواری با پالک ورود موقت )کابوتاژی( از 
مرز شلمچه به داخل عراق از سوی گمرک اين کشور 
ممنوع شده است. ورود اتوبوس، ون و مينی بوس به 
داخل اين کشور بالمانع است و مشمول اين ممنوعيت 
نيست و هزينه ای از اين بابت از سوی گمرک عراق 
از ايرانی ها دريافت نمی شود. ورود خودروهای غير 
ايرانی از طريق مرزهای ايران به عراق مشمول ۲۰ 
 ۱۰۰ بعالوه  وثيقه  عنوان  به  خودرو  ارزش  درصد 
دالر هزينه است. همراه داشتن کاالی همراه مسافر 
بالمانع بوده و بيش از اين مشمول مقررات تجاری 
شود. عراق  وارد  ها  موکب  طريق  از  بايد  و  است 

زمان پيش فروش جديد محصوالت 
ايران خودرو مشخص شد

معاون بازاريابی و فروش گروه صنعتی ايران خودرو 
از اجرای طرح پيش فروش جديد محصوالت اين 
شرکت در روز يکشنبه ۲۹ مهر خبر داد. طبق اعالم 
ايران خودرو، خان کرمی اظهار کرد: در طرح جديد، 
شرايط ثبت نام برای متقاضيانی که درطرح قبل موفق 
به ثبت نام نشده اند، فراهم شده است. وی تاکيد کرد: 
مبنای  بر  همواره  خودرو  ايران  فروش محصوالت 
پيش بينی برنامه توليد و مجوزهای اخذ شده از مراجع 
ذيصالح انجام می شود و نمی توان بيشتر از درصد 
داد. انجام  فروش  پيش  توليد،  برنامه  از  مشخصی 

اتحاديه لوازم خانگی مصاديق 
گران فروشی را ارائه نمی دهد

خدمات  و  ای  سرمايه  کاالهای  بر  نظارت  معاون 
گرانفروشی  درخصوص  گفت:  حمايت  سازمان 
محصوالت لوازم خانگی برای ارائه مصاديق تخلف 
گران فروشی طی مکاتبات متعدد از اتحاديه لوازم 
خانگی درخواست شده که متاسفانه تاکنون پاسخی 
در اين رابطه ارسال نشده است. منايی درباره نقش 
سازمان حمايت در کنترل بازار لوازم خانگی به خبرنگار 
شبکه اطالع رسانی توليد و تجارت گفت: بر اساس 
قوانين نظام صنفی، بازرسان اتاق اصناف و اتحاديه 
فروشندگان لوازم خانگی موظف به نظارت و رسيدگی 
به تخلفات واحدهای صنفی زير مجموعه هستند 
و چنانچه تخلفی در اين زمينه ايجاد شود، اتحاديه 
مذکور در درجه اول، مسئوليت نظارت را بر عهده دارد.

قيمت سکه کاهش يافت

 قيمت سکه تمام بهار آزادی به ۴ ميليون و ۳۵۰ 
هزار تومان کاهش يافت. در بازار آزاد سکه تمام بهار 
آزادی طرح جديد ۴ ميليون و ۳۵۰ هزار تومان و 
سکه تمام بهار آزادی طرح قديم ۴ ميليون و ۱۵۰ 
طالی ۱8  گرم  هر  شود.  می  معامله  تومان  هزار 
عيار هم ۴۱6 هزار تومان ارزش گذاری شده است.

سرمقاله

استان در ورزش 
می تواند برند شود      

* امين جم

)ادامه سر مقاله از صفحه اول( ... شجاعت، سالمت جسمانی و 

فکری و نيز وسيله ای برای جمع گرايی و اجتماعی 
ايران و همچنين در اسالم  شدن است. در کشور 
نيز توجه ويژه ای به اين مهم شده است. از ديرباز 
هم ورزشکاران جايگاه مهمی بين مردم داشته اند 
و عالوه بر مقام خاص خود در ورزش، به عنوان 
ويژه  منزلت  و  شان  دارای  و  مردمی  هايی  چهره 
بين مردم بوده اند. خراسان جنوبی نيز از سال های 
قبل از استان شدن موفقيت های گوناگونی در انواع 
ورزش ها، چون ورزش باستانی، کشتی، ورزش های 
رزمی، فوتبال  داشته که برخی کمرنگ و برخی هنوز 
پابرجا هستند. خوشبختانه تعداد فعاالن ورزشی و 
تنوع رشته های ورزشی در استان زياد است و هر 
چند مدت خبر موفقيت در يکی از رده های ورزشی 
استان شنيده می شود که جای تشکر و قدردانی ويژه 
دارد. اما نکته ای که در اين بين مطرح می شود، 
نياز به حمايت های مادی معنوی ورزش در استان 
است. در سلسه جلساتی که روزنامه آوا با ورزشکاران 
استان دارد، هرکدام چالش ها و مشکالت ويژه حوزه 
خود را مطرح می کنند و نکته ای که بيشتر از همه 
گاليه دارند، نياز به حامی يا اسپانسر و کمک های 
مالی حتی برای شرکت در مسابقات کشوری يا بين 
المللی است.تجربه نشان داده که استان دارای جوانان 
با استعداد زيادی است که نياز به پرورش و حمايت 
دارند تا به قله های موفقيت ورزشی کشوری و حتی 
بين المللی برسند. خوب يا بد برخی از موفقيت های 
ورزشی در استان، شامل جهش هايی بوده که به 
تدريج يا از آن اوج فاصله گرفته و در معدود مواردی 
هم هنوز در سطح باال مانده است. نکته ای که گويا 
از ورزشکاران بسيار وابسته  به مديريت و حمايت 
است. متولی ورزش و ورزشکاران وزارت ورزش و 
جوانان است اما روشن است اين ارگان به تنهايی 
نمی تواند بار حمايت ها مخصوصا در مسايل مالی 
را به دوش بکشد. شايد با حمايت ساير ارگان ها 
و قبول حمايت ازورزشکاران، اسم استان در ورزش 
کشور باال رفته و زبانزد شود. ورزش از اين جهت 
که از مولفه های نشاط اجتماعی است، خصوصا در 
استان خراسان جنوبی اهميت زيادی پيدا می کند. 
نکته ای که اگر درست به آن توجه و برای آن برنامه 
ريزی شود می تواند کمک شايانی به مردم استان 
کند. مورد ديگری که متاسفانه در استان از ديرباز 
شاهد آن بوه ايم، قانع بودن ورزشکاران به موفقيت 
های  موفقيت  تصور  گاهی  و  است  کوچک  های 
بين المللی و حتی ملی برای برخی ورزشکاران به 
شدت دور از دسترس به نظر می رسد. هر چند اين 
نگاه در برخی از مسئوالن در دوره های مختلف نيز 
وجود داشته و همين موضوع بسياری را از پيشرفت 
ورزشکاران  هم  پس  است.  بازداشته  بزرگتر  های 
بايد افق های بزرگ داشته باشند و هم مسئوالن 
نيز بايد جهانی فکر کنند و منطقه ای عمل نمايند. 
در پايان روز تربيت بدنی و ورزش را به همه دست 
اندرکاران اين حوزه و فعاالن عرصه های گوناگون 
با  اميدواريم  ورزش استان تبريک عرض نموده و 
جلب حمايت های الزم، شاهد پيشرفت روز افزون 
باشيم. وکشوری  جهانی  های  عرصه  در  ورزش 

لطفا رئيس جمهور وقت مجلس و ملت را تلف نکند 

ابوالفضل سروش، عضو شورای مرکزی فراکسيون 
مبنی  اظهارنظرها  برخی  به  اشاره  با  مجلس  اميد 
برای  مجلس  به  صنعت  کنونی  وزير  معرفی  بر 
شريعتمداری  به  مجلس  گفت:  کار  وزارت  تصدی 
و  ضعيف  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت  در  که 
بی تدبير عمل کرده برای وزارتخانه ديگری هم رای نخواهد داد. لطفا رئيس 
جمهور وقت دولت، مجلس و ملت را تلف نکند و به جای ايشان گزينه ای 
جوان، کارآمد و مدبر را برای وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی معرفی کند.

مسکو دیدگاه منفي نسبت به تشدید تحریم ایران دارد

مخالفت  بر  روسيه  خارجه  وزير  معاون  ريابکوف، 
عليه  آمريکا  جديد  تحريم های  با  کشورش  قاطع 
تنبيه  و  تحريم ها  اعمال  و گفت:  تأکيد کرد  ايران 
کشورهايی که اقدامات شان مورد رضايت واشنگتن 
آمريکا  خارجی  سياست  در  ابزاری  به  ندارد،  قرار 
تبديل شده است. مقامات مسکو ديدگاه کاماًل منفی نسبت به تشديد جديد 
تحريم های آمريکا عليه تهران دارند. در واقع هيچ چيز نمی تواند مانع از ادامه 
اقدامات واشنگتن در اعمال فشار بر کشورهايی که از آنها رضايت ندارد، شود.

عارف هيچگاه گزینه  اصالح طلبان نبوده و نخواهد بود

عباس عبدی، تحليلگر سياسی گفت: عارف هيچ 
وقت گزينه پيشنهادی و مصوب اصالح طلبان در 
تغييرش  بود،  چنين  اگر  چراکه  نبود  انتخابات ۹۲ 
نمی دادند. عارف بر حسب فهم خودشان نامزد شده 
بود. لذا عارف نامزد ويژه اصالح طلبان نبود که آنها 
بخواهند از ايشان حمايت کنند يا تغييرش بدهند. ايشان به صورت مستقل 
در انتخابات شرکت کرد و فکر هم نمی کنم هيچ وقت می توانست نامزد 
اصالح طلبان باشد و در آينده هم بعيد می دانم که چنين اتقافی رخ دهد.

رهبر   ای،  خامنه  ا...  آيت  حضرت 
معظم انقالب اسالمی اظهار کردند: 
نااميد  و  ، منفی  تصويرسازی غلط 
مهمترين  ايران  اوضاع  از  کننده 

دستور کار امروز دشمن است اما به 
فضل الهی تصوير واقعی کشور در 
تصويرسازی  مقابل  نقطه  مجموع، 

نظام سلطه است. ايشان با اشاره به 
تأثيرگذاری ملی و فراملی نخبگان از 
زوايای مختلف گفتند: وجود ده ها 
نشانگِر  منظر،  يک  از  نخبه،  هزار 

»تصوير صحيح و واقعی از کشور« و 
مايه خرسندی و احساس اميد است، 
ضمن آنکه با بهره مندی از نخبگان 

برنامه ريزی  های  چارچوب  قطعاً 
برای مسائل کشور بايد ارتقا يابد و 
شود. استفاده  آنان  های  ديدگاه  از 

رهبر انقالب با تشبيه جنگ تبليغاتی 
و رسانه ای بسيار شديد دشمن به 
امکانات  افزودند:  تحميلی  جنگ 
تبليغاتی ما مانند اوايل دفاع مقدس، 
اندک است اما همان گونه که در آن 
نبرد پيروز شديم، به فضل الهی در 
پيروز  ترديد  بدون  هم  جنگ  اين 
»تصويرسازی  ايشان  شد.  خواهيم 
غلط« را مهمترين کار امروز دشمن 
برای اغوای افکار عمومی جهان و 
ايران برشمردند و خاطرنشان کردند: 
نخبه جوان ما بايد در اين رويارويی 
سنگين، وظيفه خود را برای پيروزی 
دهد. انجام  ايران  سرافرازی  و 

محمد باقر ذوالقدر، معاون راهبردی 
عليه  جنگ  گفت:  قضاييه  قوه 
سوی  از  ايران  اسالمی  جمهوری 
حدصفر  در  ابرقدرت  کشور های 
است و توان موشکی ما از حيث برد 
نيست،  قياس  قابل  اصال  قدرت  و 
آن ها از حضور ما در سوريه و لبنان 
نگرانند و لذا به هيچ وجه شعار جنگ 
تالش شان  همه  نمی دهند  نظامی 
اين است که ايران پای ميز مذاکره 
بيايد، در حالی که پای ميز مذاکره 
حلوا پخش نمی کنند و ترامپ عقيده 
دارد که ديگر اجازه نخواهيم داد ايران 
ما را تحقير کند. ما چهل سال آن ها 
به هيچ  به رسميت نشناختيم و  را 
هدف  کرد:  اضافه  وی  ايم.  گرفته 
با جنگ روانی  اين است که  آن ها 

و سياسی و تبليغات گسترده، ملت 
ايران را به ستوه بياورند و برای همين 
منظور ظالمانه ترين تحريم ها را عليه 
کشور ما ادامه می دهند، اساس اين 

جنگ بحث تازه ای نيست و از زمان 
تسخير النه جاسوسی تحريم آمريکا 
عليه ما آغاز و در دوران اوباما تشديد 

شد و امروز به اوج خود رسيده است. 
از  عبور  مهارت  ايران  که  حالی  در 
تحريم ها را دارد. وی گفت: در حال 
حاضر وضعيت متفاوت است و دنيا ما 

را تحريم نکرده و اين تحريم ها ثانويه 
است. برخی تحريم را تهديد می دانند، 
ولی به اعتقاد بنده تحريم فرصت است.

تصویرسازي غلط ، منفي و نااميد کننده از اوضاع ایران
 مهمترین دستور کار دشمن است

همه تالش شان این است که ایران پاي ميز مذاکره بياید 
در حالي که پاي ميز مذاکره حلوا پخش نمي کنند

کاهش تعرفه رومينگ زائران اربعين

همراه اول اعالم کرد: به  منظور رفاه حال زائران اربعين حسينی، تعرفه 
همراه  اينترنت  و  پيامک  مکالمه،  شامل  الملل  بين  رومينگ  تماس 
مشترکين در عراق را کاهش داده است. بر اين اساس از روز سه شنبه 
۲۴ مهر تا روز جمعه ۱۱ آبان ماه سال جاری، تعرفه مکالمه مشترکين 
همراه اول با ايران دقيقه ای ۲۴۹۹ تومان، مکالمه دريافتی دقيقه ای 
8۹۹ تومان، مکالمه با شماره داخلی عراق دقيقه ای ۲۴۹۹ تومان، ارسال 
پيامک 8۹۹ تومان به ازاِی هر پيامک و اينترنت همراه ۴۹۹ تومان به 
تلفن همراه  ازای هر مگابايت محاسبه می شود. روشن کردن گوشی 
هزينه ندارد و دريافت پيامک نيز رايگان است. پيش از اين، با تخفيفی 
که همراه اول ارائه می کرد، تعرفه هر دقيقه مکالمه با ايران ۳۳۰۰ تومان، 
دريافت مکالمه دقيقه ای ۳۰۰۰ تومان، مکالمه داخلی عراق دقيقه ای 
۱۷۰۰ تومان، ارسال پيامک ۱۳۰۰ تومان و هر مگابايت اينترنت ۲۳۰۰ 
تومان بود.  عالوه بر اين، با نزديک شدن اربعين حسينی، اپراتور اول 
اعالم کرده که ظرفيت شبکه نسل دو، سه و چهار خود را برای مکالمه 
و اينترنت، در پايانه های مرزی، به بيش از دو برابر افزايش داده و تدابير 
ويژه ای را برای اين مراسم در نظر دارد. همراه اول هم چنين اعالم کرد 
برای ارائه خدمات ارتباطی هرچه بهتر به زائران اربعين حسينی، در پايانه 
 BTS های مرزی خسروی، مهران، شلمچه و چذابه، ظرفيت آنتن های
خود را نسبت به اربعين سال گذشته به بيش از دو برابر افزايش داده است.

قيمت خودروهای مونتاژی ۱۰ تا ۳۰ ميليون ارزان شد 

افت قيمت ارز، بازار خودرو را تحت تاثير قرار داد و موجب کاهش قيمت 
شد. سعيد موتمنی درباره وضعيت بازار خودرو اظهار کرد: در حال حاضر 
قرار  رکود  در  تقريبا  و  است  رسيده  حداقل  به  بازار  در  فروش  و  خريد 
دارد. وی افزود: با توجه به اينکه نوساناتی در بازار ارز وجود دارد قيمت 
خودرو نيز بر اساس اين نوسانات با تغييراتی روبه رو می شود.رئيس اتحاديه 
نمايشگاه داران و فروشندگان خودرو گفت: همچنان خودروسازان، محدود 
به بازار خودرو عرضه می کنند و بازار را مديريت می کنند و محصوالت 
وارداتی  خودرو های  قيمت  درباره  می رسانند.موتمنی  فروش  به  را  خود 
خاطرنشان کرد: در حال حاضر عليرغم کاهش قيمتی که اين خودرو ها 
بيان  با  ندارند. وی  نمی وند و مشتری  اما خريد و فروش  بودند،  مواجه 
اينکه قيمت خودرو های داخلی نيز باال است، گفت: خريداران در انتظار 
کاهش قيمت هستند تا به بازار مراجعه کنند، در حال حاضر کسی برای 
خريد اقدام نمی کند.رئيس اتحاديه نمايشگاه داران و فروشندگان خودرو 
با بيان اينکه قيمت خودرو های مونتاژی از زمان افت قيمت دالر حدود 
۱۰ تا ۳۰ ميليون تومان کاهش يافت، تصريح کرد: همچنين سقوط قيمت 
دالر قيمت خودرو های داخلی را ۲ تا ۱۳ ميليون تومان ارزان تر کرد. وی 
را در دست  بازار  نبض  اينکه در حال حاضر شرکت های چينی  بيان  با 
بازار  در  قيمت  کمترين  با  چينی  گذشته شرکت های  در  گفت:  گرفتند، 
عرضه می شدند، اما اکنون به راحتی افزايش ۵۰ درصدی قيمت داشته اند.

افزایش  حقوق کارمندان در دستور کار رئيس جمهور

انصاری، معاون رئيس جمهور گفت: بيش از سه دهه است که ما درگير 
مناقشات نظری برای پاسخ به برخی پرسش ها هستيم که مثال دولت در 
کشور چه وظايفی را دارد يا بايد داشته باشد؟ چه تصدی ها و ماموريت هايی 
را بايد دولت عهده دار شود و سهم مردم در فعاليت های جامعه به چه ميزان 
است؟ به عبارت ديگر، تعيين سطح و محدوده مداخله دولت و مشارکت 
مردم از جمله موضوعاتی است که در بحث »نظريه دولت« به آن پرداخته 
می شود. آنچه مسلم است در ايران دولتی داريم که در حوزه اداره امور و 
تصدی ها، بيشتر از بسياری از کشورها ورود کرده و امروزه آنچه در کشور 
ما اتفاق افتاده، در کمتر کشوری ديده می شود. وی افزود: در طول سه دهه 
اخير تالش بسياری شده که حوزه مداخالت و تصدی های دولت کاهش 
و به امور حاکميتی منحصر شود، از طرف ديگر از جانب مردم، تقاضا برای 
مداخله دولت افزايش يافته، به طوری که در بسياری از امور مانند اداره امور 
محلی که پيش از اين، مداخله دولت را نداشتيم، گسترش مداخالت دولت 
را شاهديم. وی تصريح کرد: ترميم حقوق کارکنان دولت وظيفه دولت است 
و ما نيز پيشنهادهای خود را ارائه کرده ايم. بررسی پيشنهاد ترميم حقوق 
کارکنان دولت با موافقت رئيس جمهور در دستور کار دولت قرار دارد و 
اميدواريم که در اسرع وقت، تصميمات در اين مورد نهايی شود و تکليفی 
را که در تبصره سه ماده ۲۹ قانون برنامه برای رعايت عدالت در پرداخت 
های دستگاه های مختلف در مشاغل مشابه بر عهده دارد، محقق شود.
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آگهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد رهنی(
به استناد مواد ۱۲۱ و ۱۲۲ - آئين نامه اجرای مفاد اسناد رسمی ششدانگ یک قطعه باغ منزل دارای پالک ثبتی شماره 
دویست و پنجاه و یک فرعی از یکصد و سی اصلی ) ۲۵۱ فرعی از ۱۳۰ - اصلی( واقع در بخش سه بيرجند به نشانی 

جاده خوسف ، روستای رچ ملکی آقای محمدرضا نصرآبادی فرزند محمد حسين به شماره ملی ۰۶۵۲۱۸۱۵۰۳ که سند مالکيت آن ذیل 
ثبت شماره ۷۵۶۶ صفحه ۱۳9 دفتر جلد 9۰ امالک بيرجند به نام وی صادر و تسليم گردیده است، محدود به حدود اربعه ذیل به شرح: 
 شماال به طول ۱۲ متر درب و دیواریست به راه خاکی، شرقا به طول ۱۲/۱۰ متر مرزیست به راه خاکی، جنوبا به طول های ۲/۴۰ متر 
و ۸/۷۰  متر درب و دیواریست به راه خاکی، غربا اول به طول های ۷/۲۰ متر و ۴ متر دیواریست به باقيمانده پالک ۸۲ فرعی دوم به طول 
۲/۴۰ متر و ۱۱ متر دیواریست به باقيمانده پالک ۸۲ فرعی از ۱۳۰- اصلی که فاقد حقوق ارتفاقی می باشد و به موجب سند رهنی شماره 
۴۶۶۰۷ - ۱۳9۲/۱۰/۰۵ دفترخانه ۸ بيرجند در قبال مبلغ ۳۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال موضوع بدهی نامبرده فوق برای مدت پنج سال در رهن 
بانک ملت شعبه شهيد محالتی بيرجند قرار گرفته است. چون متعهد ظرف مدت مندرج در سند به تعهدات خود عمل ننموده، بانک 
مرتهن به استناد ماده ۳۴ - اصالحی قانون ثبت از دفترخانه تنظيم کننده سند راجع به وصول مبلغ ۲۴۱/۶۲۲/9۰۷ ریال بدین شرح: مبلغ 
۲۳۰/۳۱۱/۶۰۷ ریال اصل طلب و مبلغ ۱۱/۳۱۱/۳۰۰ ریال خسارت تاخير تا روز درخواست ۱۳9۵/۲/۷ به انضمام خسارت تأخير تا روز 
وصول درخواست صدور اجرائيه عليه آقای محمدرضا نصرآبادی به عنوان وام گيرنده و راهن را نموده که پرونده  تحت کالسه 9۵۰۰۱۱۴ در 
این خصوص نزد اداره اجرای اسناد رسمی بيرجند تشکيل شده است. پس از ابالغ اجرائيه و انقضای مهلت مقرر قانونی به دليل اینکه متعهد 
بدهی خویش را پرداخت یا نزد صندوق ثبت تودیع ننموده، به درخواست بانک بستانکار نسبت به ارزیابی مورد رهن اقدام و بر طبق نظریه 
 کارشناس رسمی دادگستری وارده به شماره 9۵۰۰۴۶۵۸ - ۱۳9۵/۱۱/۳۰ مورد رهن با عرصه ای به مساحت ۱9۷ مترمربع به صورت 
 باغ منزل با اعيانی به مساحت ۶۱ مترمربع در دو طبقه همکف و اول و سازه ساختمان از نوع دیوار باربر آجری با سقف طاق ضربی کليه 
کف ها به غير از آشپزخانه و سرویس ها از موزائيک، کابينت آشپزخانه از نوع فلزی، گچ سقف ها ساده، دیوارهای حصار دور از آجر و بلوک 
سيمانی، نمای بيرونی از سيمان سياه و سفيد، درب و پنجره ها از نوع فلزی، فاقد شيشه دو جداره و کولر آبی، گرمایش از نوع بخاری نفتی، 
دارای اشجار چند ساله، منبع آب زمينی و فلزی و یک امتياز برق ۲۵ آمپر تک فاز به مبلغ سيصد و پنجاه ميليون ریال )۳۵۰/۰۰۰/۰۰۰  ( 
 ارزیابی و به دليل عدم وصول اعتراض قطعيت یافته و بنا به درخواست مرتهن در روز یکشنبه ۱۳9۷/۰9/۲۵ از ساعت 9 صبح تا ۱۲ ظهر 
در محل اداره اجرای اسناد رسمی بيرجند واقع در ميدان شهدا از طریق مزایده به فروش خواهد رسيد. حسب استعالم به عمل آمده و جوابيه 
واصله، بانک بستانکار طی نامه شماره9۷۰۰۳۸۵۰ -۱۳9۷/۰۴/۲۱ ضمن گواهی اینکه مورد رهن فاقد بيمه نامه رسمی می باشد، مانده طلب 
خویش را تا تاریخ ۱۳9۷/۰۴/۱۲ ، مبلغ ۲۷۳/۸۳۰/۳۵۳ ریال به انضمام جریمه دیرکرد تا روز وصول به عالوه هزینه های اجرایی اعالم نموده 
که به استناد تبصره ذیل ماده ۴ - آئين نامه اجرا خسارت تاخير از روز درخواست صدور اجرائيه به بعد توسط  اداره اجرا محاسبه خواهد شد. 
مزایده حضوری و نقدی و از مبلغ ارزیابی شده فوق شروع و به باالترین مبلغ پيشنهادی واگذار خواهد شد. الزم به ذکر است پرداخت بدهی 
های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نيز بدهی های مالياتی و عوارض 
شهرداری و غيره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد بر عهده برنده مزایده است که در صورت وجود مازاد 
مسترد خواهد شد. حقوق دولتی به شرح ماده ۴۰- آیين نامه اجرا نقدا وصول و نسيه فقط راجع به طلب بستانکار با موافقت بانک ملت جایز 
می باشد. چنانچه روز مزایده تعطيل رسمی اعالم شود،  مزایده روز اداری بعد از تعطيلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد و 
هرگاه متعهدین تا قبل از تنظيم صورتجلسه مزایده اقدام به پرداخت یا تعيين تکليف بدهی خویش نمایند از انجام مزایده خودداری می گردد. 
تاريخ انتشار: ۱۳۹۷/۷/۲۶            غالمرضا دادی- رئيس اداره اجرای اسناد رسمی بيرجند

آگهی نوبت اول ثبت نام انتخابات اتحادیه صنف
فروشندگان لوازم یدکی اتومبیل )سبک و سنگین( 

با عنایت به آیين نامه اجرایی انتخابات اتحادیه های صنفی )ماده ۲۲ قانون نظام صنفی( از داوطلبان عضویت 
در هيئت مدیره و بازرس اتحادیه صنف فوق الذکر که دارای شرایط ذیل می باشند دعوت می شود ظرف مدت 
۱۵  روز از تاریخ ۸/۳۰/ 9۷ جهت ثبت نام در سامانه ایرانيان اصناف )www.iranianasnaf.ir( مراجعه  
و اصل مدارک را به دبيرخانه هيئت اجرایی برگزاری انتخابات واقع در خيابان شهيد مطهری - سازمان صنعت، 

معدن و تجارت )اداره امور اصناف و تشکل ها(  تحویل نمایند.
شرايط داوطلبان:

تابعيت جمهوری اسالمی ایران - اعتقاد و الزام عملی به نظام جمهوری اسالمی ایران- نداشتن سوءپيشينه 
کيفری موثر- عدم ممنوعيت تصرف در اموال مانند حجر، ورشکستگی و افالس - عدم اشتغال در ارگان ها و 
دستگاه های اجرایی )موضوع ماده ۵ قانون خدمات کشوری( و همچنين کارکنان اتحادیه ها و اتاق اصناف- 
عدم اعتياد به مواد مخدر- عدم اشتهار به فساد- داشتن حداقل مدرک تحصيلی دیپلم برای افراد فاقد سابقه 
عضویت در هيئت مدیره اتحادیه - حداکثر سن در زمان ثبت نام هفتاد و پنج سال - داشتن پروانه کسب معتبر 

دائم- وثاقت و امانت
مدارک مورد نياز:

فتوکپی پروانه کسب معتبر )۲ برگ(- فتوکپی از تمام صفحات شناسنامه )صفحه اول ۲ برگ(- عکس ۴×۳ 
رنگی )۶ قطعه(- فتوکپی کارت ملی )۲ برگ( - فتوکپی آخرین مدرک تحصيلی- گواهی عدم سوء پيشينه 

کيفری- گواهی عدم اعتياد به مواد مخدر- داشتن اصل مدارک فوق زمان ثبت نام الزامی است. 
آريانفر - رئيس هيئت اجرايی برگزاری انتخابات اتحاديه های صنفی بيرجند

آگهی مزایده اموال غیر منقول - نوبت اول 
نظر به اینکه در پرونده اجرایی به شماره 9۷۰۶۱۸ در اجرای دستور فروش موضوع دعوی خواهان ها آقای حسين خيرخواه و غيره به طرفيت 
خانم زهرا خيرخواه و غيره در خصوص یک باب منزل مسکونی به پالک ثبتی ۳۰۶۳ فرعی از ۱۴۰۲ اصلی بخش دو بيرجند واقع در مصطفی 

خمينی  9 - پالک ۳۴ به مساحت عرصه ۱۵۳/۶۵ مترمربع و اعيان در مجموع دو طبقه حدودا ۲۵۰ مترمربع می باشد. زیرزمين به صورت نيمه متروکه 
و نياز به نازک کاری و تعميرات دارد. همکف دارای سه اتاق )یک اتاق در نيم طبقه( و هال با نازک کاری گچ و کف موزایيک، آشپزخانه فاقد سراميک و نمای 
ساختمان سيمانی، سقف طاق ضربی و فاقد کالف و دارای یک انشعاب آب، برق، گاز و دو خط تلفن می باشد و در حال حاضر تخليه می باشد به مبلغ 
۱/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال کارشناسی شده است که از طریق مزایده در روز یکشنبه تاریخ ۱۳9۷/۰۸/۱۳ از ساعت  9 الی ۱۰ صبح در دفتر اجرای احکام مدنی  
 به فروش می رسد. قيمت پایه  از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی  که باالترین قيمت را پيشنهاد نمایند، فروخته خواهد شد. ۱۰ درصد مبلغ  پيشنهادی 
فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقيمانده ثمن  معامله اقدام نماید در غير این صورت 
۱۰ درصد اوليه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. متقاضيان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه 

تا ترتيب بازدید آن داده شود. هزینه نقل و انتقال بر عهده خریدار خواهد بود. 
آدينه - مدير دفتر شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان بيرجند

دادگستری جمهوری اسالمی ایران

فراخوان به کارگيری طراح معماری و تاسيسات مکانيکی از محل طرح
اداره کل نوسازی، توسعه و تجهيز مدارس خراسان جنوبی در نظر دارد: به منظور شناسایی و بهره 
گيری از توانمندی کارشناسان فنی استان، اقدام به مصاحبه اوليه در راستای کسب مجوزهای 
به کارگيری نماید؛ لذا واجدین شرایط ذیل می توانند از تاریخ 9۷/۰۷/۲۸ لغایت9۷/۰۷/۳۰ 
 به اداره کل نوسازی، توسعه و تجهيز مدارس استان واقع در سایت اداری مراجعه نمایند.

الف: نيروی فنی تاسيسات مکانيکی ساختمان
۱- دارای مدرک کارشناسی و باالتر در رشته مهندسی  مکانيک )حرارت و سياالت( و یا 

تاسيسات حرارتی و برودتی با حداقل ۳ سال سابقه مرتبط خصوصاً در زمينه طراحی
۲- دارای پروانه اشتغال به کار نظام مهندسی

۳- مسلط به نرم افزارهای طراحی و محاسبه مربوط به تاسيسات مکانيکی ساختمان
ب: نيروی فنی - معماری

۱- دارای مدرک کارشناسی و باالتر در رشته معماری با حداقل ۳ سال سابقه مرتبط در 
زمينه طراحی ۲- دارای پروانه اشتغال به کار نظام مهندسی

۳- مسلط به طراحی نقشه های فاز ۱ و ۲ معماری و نرم افزارهای مربوطه
ضمنا این شناسایی نيروی طرح هيچ گونه حقی برای جذب و استخدام ایجاد نکرده و پس از 

طی نمودن مراحل قانونی و اخذ مجوز نهایی اقدام الزم صورت می پذیرد.
اداره کل نوسازی، توسعه و تجهيز مدارس خراسان جنوبی

بدون افزایش قيمت

بین مطهری ۴ و ۲ - نمایندگی سروش

ی و جزئی
کل

ی مادام العمر
گارانت

 فلش ۳۲ گیگ ۶۵۰۰۰ تومانفلش ۱۶ گیگ ۵۵۰۰۰ تومان
 رم ۳۲ گیگ ۶۵۰۰۰ تومانرم ۱۶ گیگ ۵۵۰۰۰ تومان

     DVD خام ۱۵۰۰ تومانCD خام ۱۲۰۰ تومان 

فــــروش ویـــــژه 

گیرنده دیجیتال ۱۲۰۰۰۰ تومان
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 مرمت آسیاب مصعبی سرایان

صداوسیما- بنای تاریخی آسیاب مصعبی با شماره 28724 در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده  است. مسئول میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری شهرستان سرایان گفت: 
شکستن طاق و تویزه ها، فرسودگی بندکشی ها و تخریب کف سازی آسیاب از جمله آسیب هایی بود که به این بنای تاریخی وارد شد که با مشارکت مالک در مدت یک ماه مرمت 
شد. عرب افزود: بندکشی های سقف و دیوارها، طاق های شکسته و لنگه های گچی، کف سازی با سنگ الشه و بندکشی از جمله اقدامات مرمتی صورت گرفته در این بنا بوده است.

ضمن تبریک هفته استاندارد به مدیران وکارکنان این 
سازمان پیشنهاد می کنم نام خیابان استاندارد را از جلوی 
ساختمان اداره کل بردارند یا آن خیابان را در شان 

استاندارد کنند تا الگویی برای زیبایی شهر شود.
915...118
آبیاری  از مسئوالن شهرداری خواهشمندیم هنگام 
جدول و پل ها درخیابان از شیرکوچک تانکرهای آبیاری 
استفاده کنند تا آب هدر نرود. نمونه اش انتهای بلوار 

غفاری لطفا آب را هدر ندهید.
915...219
آوای عزیزسالم از بخشدار خوسف تقاضا می شود علت 
 عدم اجرای طرح هادی در روستای فدشک را بفرمایند ؟
زمان و فرصت ها را نباید از دست داد... مردم بیچاره  

روستا مستحق این همه بی توجهی نیستند.
915...011
از مسئوالن می خواهم خواهشا فکری به حال آسفالت 
خیابان ها کنید برخی نقاط آن حتی از جاده خاکی هم 
بدتر است... به خاطر وضعیت بد آسفالت خیابان ها  
فاتحه جلو بندی  و الستیک ماشین ها خوانده می شود. 
مردم ندارند که هر دو روزی برای تعمیر پیش جلوبندی 

ساز بروند آن هم با این قیمت ها
936...438
سالم. خواستم پیگیری کنید ببینید اتحادیه مشاورین 
انجام  مردم  برای  کاری  چه  دقیقا  بیرجند  امالک 
می دهد نه بر قیمت گذاری امالک فروشی نظارت 
دارند نه بر اجاره امالک ... تو سایت دیوار داشتم نگاه 
می کردم که چشمم خورد به چند تا مورد اجاره ای 
در خیابان نرجس که قیمت ها واقعا سرسام آور بود 
حاال جالب تر از همه این که یک مشاور امالک این 
 آگهی ها را گذاشته بود یعنی هیچ قانونی نیست برای
 قیمت گذاری منصفانه؟! این مستاجرین بیچاره مگر 
چه گناهی دارند که سر سال نشده باید دنبال خانه باشند 
صاحبخانه می گوید چون فالن خانه اینقدر اجاره اش 
شده شما هم باید  اینقدر  بدهید. آوای عزیر خواهشا 

پیگیری کنید الاقل شاید شما بتوانید مرهم درد باشید.
915...067
باسالم . هفته گذشته خبر خوبی شنیدیم تشکیل جلسه 
شورای مشاورین شهرستان بیرجند سه ساعت در جلسه 
بودیم ولی خروجی که جوانان را راضی کند، نداشت تا 
کی قراره از جوانان مایه بگذارند؟ تاکی فقط جوانان؟چرا 
فقط در استان ما از جوانان استفاده نمی شود؟ مسئوالن و 
مدیران عزیز از جوانان نترسید جوانان در کنار شما هستند 
 نه در مقابل، ما هم دلمان برای استان مان یا شهرمان 

می سوزد، ما هم دلسوزیم
910...273
که  محترم  شهرداری  از  ممنون  خیلی  سالم 
نیروهاشون در خیابان معلم جوی های کوچه هارو 
از گل و گیاه پاک کردند. واقعا چه وضعیه با این 
گرمایی که پشت سر گذاشتیم و با چه بدبختی چند 
بوته شمشاد و گلهای شاه پسند جلوی خانه هایمان 
رشد کردن. دیروز که درب منزل را باز کردم واقعا 
قلبم شکست کاش الاقل با مردم هماهنگ می شد 
گلهای سرسبز را به داخل منازل انتقال می دادیم.
اگه این درختان کاج رو می بریدند که جلوی جوب 

کوچه ها را گرفته، بهتر بود.
915...155
که  حاال  کنیم  می  تقاضا  محترم  شهرداری  از 
نیم  اند  زده  بلوارها  و  شهر  زیباسازی  به  دست 
 نگاهی به خیابان مفتح و بلوارهای آن هم بیندازند. 
915...830                                                  

پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

محسوب  کشور  در  انار  تولید  قطب های  از  جنوبی  خراسان 
می شود که در سال های اخیر به دلیل خشکسالی و شیوع 
آفات، کشاورزان منطقه را متضرر کرده است. به گزارش مهر، 
ردیف به  ردیف درختان صد دانه یاقوت ایستاده اند، درختانی که 
محصولش برای کشاورز خراسان جنوبی همانند طال ارزشمند 
است، اما انگار گلودردی مسری به دل باغ زده باشد، انارها هنوز 
به بار ننشسته از درون می پکد و نقش زمین می شود، آنها مبتالبه 
کرم گلوگاه شده اند. خراسان جنوبی روزگاری را به یاد دارد که 
باغ ها و کشتزارهایش در هر فصل محصولی را به  دست کشاورز 
می رساند، به  طوری که برخی از شهرها به نام آن محصول مشهور 
 شده بودند. در این استان بارور محصولی ارزشمند بود که سهم 
به سزایی در صادرات داشت، اما در این سال ها خرناس خشکسالی 
چنان گل و برگش را ریخته که نمی تواند قدبلند کند، »انار« یکی 
به خصوص  اغلب شهرستان ها  در  که  استان  از محصوالت 
فردوس در کنار دیگر محصوالت استان مان نام و نشانی پر آوازه 

داشت و حاال باغ های انار در محاصره عوامل خشکسالی است.

میوه های پوسیده را باید جمع کرد

یکی از باغداران فردوسی دراین باره به خبرنگار مهر بابیان اینکه 
برخی از این آفت ها را می توان با مدیریت بهتر مهار کرد، گفت: 
به  عنوان مثال اگر میوه هایی که بر زمین می افتد و یا آنهایی 
که مبتال شده اند را جمع آوری کنیم شیوع این روند ناخوشایند 
کاهش می یابد. ابراهیم باکمال می افزاید: شرایط کرم گلوگاه به 
نحوی است که هر باغدار اگر مراقبت های الزم را انجام دهد، اما 
در همسایگی باغش باغداری باشد که آن مراقبت های الزم را 
انجام ندهد نتیجه موردنظر به دست نمی آید.وی با اشاره به اینکه 
شهرستان فردوس با تولید ساالنه بیش از 30 هزار تن انار در 
رتبه نخست به لحاظ سطح زیر کشت و میزان تولید است، ادامه 
می دهد: تولید انار رقم شیشه کپ در این شهرستان باعث شده 
انار خراسان جنوبی مشتریان خاص خود را داشته باشد و حتی در 

ارقام صادراتی نیز این رقم موفق تر باشد.
این باغدار که به  طور تخصصی کشت انار دارد، اضافه می کند: 
برای مبارزه با کرم گلوگاه یک واحد انسکتاریوم در فردوس 
راه اندازی شد که اگر بخواهیم سابقه آن را بگیریم به 20 سال 
قبل برمی گردد، اما متأسفانه امروز این واحد فعالیت چندانی 
ندارد.باکمال، از تولید زنبوری در این واحد می گوید که می تواند 
کرم گلوگاه انار را قبل از این که از تخم خارج شود در نطفه خفه 
کرده و از رشد آن جلوگیری کند. وی با ابراز تأسف می گوید: 
امسال برای این مرکز پیمانکاری پیدا نشد تا در زمان الزم 
تریکو کارت ها را در بین باغداران توزیع کند.وی بیان کرد: تا 
قبل از این بخش اعظمی از این خدمات رایگان به باغداران 
ارائه می شد اما امسال یک سهم 45 درصدی برای باغداران 

در نظر گرفته شده است.
باغدار دیگری نیز با تأیید این گفته ها به نکاتی که توسط جهاد 
کشاورزی برای جمع آوری محصول معیوب به آنها آموزش 
داده شده است، می گوید: مالکان برخی از باغ ها در شهرستان 
نیستند و این موضوع باعث می شود در جریان مشکالتی که 
رخ  داده، نباشند و زمانی متوجه شوند که دیگر کار از کار گذشته 
است. وی که نمی خواهد نامش منتشر شود، ادامه می دهد: 
طی این سال ها نیز عالوه بر کرم گلوگاه آفتاب سوختگی و 
ترک خوردگی انار را نیز شاهد بوده ایم، همچنین سرمای سال 
95 باعث شد بیشتر باغداران آنچه داشتند را از دست بدهند و 
تعداد زیادی از درختان کف بر شد و این یعنی دوباره از صفر 

شروع کردن برای درختی که 15 سال عمر داشته است.

واحد  و  کند  بیشتر تالش  کشاورزی  جهاد  دارد،  انتظار  وی 
برای  دولت  دیگر  سوی  از  و  نماید  راه اندازی  را  انسکتاریوم 
کشاورزانی که خسارت دیده، شرایط مبارزه با آفات را آسان تر کند.

اعتماد  به مبارزه بیولوژیکی و مکانیکی
  

اما باغدار دیگری به نکته مهم تری اشاره دارد و آن هم اعتماد به 
راه های پیشگیری و دراین باره می گوید: امسال میزان خسارت ها 
به احتمال زیاد بیشتر خواهد بود چراکه مبارزه با آفات روش های 

تلفیقی را می طلبد که متأسفانه کمتر شاهد آن هستیم.
محمدعلی گلستانی ادامه می دهد: سال گذشته عده ای از 
باغداران با خیال اینکه فقط استفاده از این کارت ها برای 
بیولوژیک(،  )مبارزه  بود  مؤثر خواهد  گلوگاه  با کرم  مبارزه 
لذا  ندادند  قرار  مدنظر  را  نکات  دیگر  و  مکانیکی  مبارزه 
نتیجه مطلوب را به دست نیاوردند و برای امسال دیگر مبارزه 
بیولوژیک را راه عالج ندانسته و اعتمادشان را ازدست داده اند.

وی بیان کرد: مبارزه با آفات باید همه جانبه باشد تا نتیجه 
مطلوب را دریافت کنیم.

ترویج باید شارژ شود

محمد اکبری یکی دیگر از باغداران فردوس اما گالیه مندی 
بیشتری دارد و می گوید: به عملکرد ترویج جهاد کشاورزی 
نمره خوبی نمی دهد چراکه سطح بیماری این قدر وسیع است 
که نمی توان با آموزش 50 یا 100 نفر درمان را انجام داد.وی 
عنوان کرد: این کار نیاز به اطالع رسانی شبانه روزی دارد و اهمیتی 
در حد صداوسیما و خطیب جمعه؛ چراکه تمام دارایی یک باغدار 
آن هم در شرایط اقتصادی امروز همان باغی است که قطره قطره 
حیات را به آن می ریزد. وی ادامه می دهد: این اطالع رسانی ها 
باید در 5 منطقه انار خیز شهرستان و حتی شهرهای دیگری 
مثل سرایان و نهبندان و حتی مرکز استان به حدی باشد که 
آن فردی که در خانه اش هم یک درخت انار دارد، بداند برای 
کاهش خسارت محصول چه باید انجام دهد. اکبری اشاره ای 

به کانال های تلگرامی و فضای مجازی دارد که هم اکنون هر 
خبر و اطالعی را می توان در آن مشاهده کرد و می گوید: اگر 
هزینه های کالس های آموزشی برای جهاد کشاورزی سنگین 
است، می توانند راه های دیگر را امتحان کنند.وی حتی می خواهد 
نیروهای بسیجی را در این رابطه به کار گیری کنند،  چراکه نابودی 
هر باغ در این شهرستان ها یعنی نابودی یک زندگی و نابودی هر 
زندگی یعنی مهاجرت و همان قصه های تکراری حاشیه نشینی و 

همه آنچه بعد درباره هنجارهای اجتماعی بیان می شود.

اصلی ترین عامل خشکسالی است
مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی با اشاره 
به این که مهم ترین عامل ظهور آفت های گوناگون ازجمله کرم 
گلوگاه خشکسالی است، گفت: خشکسالی مقاومت گیاه را تا حد 
زیادی کاهش داده و از آنجایی که تغذیه گیاه دچار مشکل می شود 
مقاومت در برابر آفات نیز بسیار کاهش می یابد. عبدالرضا رضایی، 
انار خراسان جنوبی را جزو یکی از بهترین محصوالت این استان 
عنوان می کند و می گوید: در سال های گذشته محصول انار 
استان در بازارهای صادراتی با دیگر انارهای تولیدی در سطح 

کشور رقابت داشت اما امروز این آمار به دلیل سیلی خشکسالی به 
ته نشسته است. وی با اشاره به اینکه درد انار تنها مربوط به کرم 
گلوگاه نیست، می افزاید: طی سال های گذشته متأسفانه به دلیل 
تغییرات جوی، سرمازدگی، آفتاب سوختگی ، بارش تگرگ نیز به 

باغ ها آسیب زده است.

عارضه دانه سفیدی انارها

وی در ادامه به عارضه دانه سفیدی انار نیز اشاره می کند و 
می گوید: این عامل نیز باعث شده بازارهای صادراتی را از دست 
بدهیم، باغداران استان نیز از این اوضاع مستأصل شده و تالش 
می کنند در کنار کارشناسان جهاد کشاورزی از جدیدترین راه های 
حفظ باغ که به آنها اعالم می شود، استفاده کنند تا شاید بتوانند 

اندکی خسارات احتمالی را کاهش دهند.

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی می داند 
که بهترین راه، آموزش مدیریت صحیح در شرایط بحران است 
به همین دلیل از آخرین یافته های این سازمان که به باغداران 
ارائه شده است، خبر می دهد. رضایی با بیان اینکه برای مبارزه 
با آفات انار به خصوص کرم گلوگاه تحقیقات زیادی در کشور 
انجام می شود، گفت: خراسان جنوبی نیز با در اختیار داشتن حجم 
قابل توجهی از باغ های انار تالش کرده است از این قافله عقب 
نماند. وی طرح احداث واحد انسکتاریوم را یادآور شد که می تواند 
با تولید زنبوری خاص از رشد این آفت در باغ جلوگیری کرده و 

این آفت را در نطفه از بین ببرد.
 طرح پوشش باغ ها

وی به طرحی جدیدتر در این زمینه اشاره دارد که نه تنها انارها 
را مقابل آفت محافظت می کند، بلکه باعث می شود باغ انار در 
برابر سایر مصائب خشکسالی نیز پرطاقت شود.رضایی در این  
باره توضیح می دهد: طرح پوشش باغ، آزمایش خود را در برخی 
استان ها خوب پس داده و قرار است امسال به صورت الگویی 
در یکی از باغ های انار استان اجرایی شود.وی می گوید: در این 

روش کل باغ پوشیده می شود، نوع پوشش به شکلی است که از 
شدت تابش آفتاب کم می کند بر این اساس آفتاب سوختگی برای 

درختان و میوه ها به وجود نمی آید.
کم شود سطح  آفتاب  تابش  وقتی  از طرفی  داد:  ادامه  وی 
تبخیر و تعرق کم شده و درخت به جای تالش برای حفظ آب 
موجودش به کیفیت میوه می پردازد. وی بیان کرد: از آنجایی که 
ریسک پذیری در کشاورزان ما کم است هم اکنون فقط یک نفر 
درخواست تسهیالت برای اجرایی شدن این طرح را داشته است 
که جهاد کشاورزی نیز نهایت همکاری را با وی خواهد داشت.

وی به مشکلی که برای گرفتن تسهیالت برای این طرح و 
طرح های مشابه وجود دارد اشاره کرد و می گوید: متأسفانه سامانه 
کارا برای پرداخت این تسهیالت شرط به کارگیری نیروی جدید 
با بیمه تأمین اجتماعی را مطرح می کند، در حالی که برای اجرای 
چنین طرح هایی در شرایطی که باغ از قبل وجود داشته و تنها نیاز 

به یک سری اقدامات مدیریتی است، نمی توان نیروی جدید را 
به کارگیری کرد.البته به گفته وی تمهیداتی در این زمینه اندیشیده 
شده و این مشکالت در حال رفع است و امیدواریم این طرح 
هر چه زودتر در استان اجرایی شود.وی درباره اهمیت این طرح 
نیز اضافه می کند: کاهش 35 درصدی مصرف آب و همچنین 
افزایش بهره وری آب یکی از مهم ترین مزیت هایی است که 
باعث می شود تمایل مسئوالن جهاد کشاورزی به پیاده سازی این 

طرح در باغ های استان افزایش یابد. 

پیش بینی برداشت 3۱ هزار تن انار

به گفته رضایی سطح زیر کشت انار در استان 4 هزار و 370 
هکتار است که سال گذشته از این میزان 25 هزار و 162 تن 
برداشت شده است. وی بیان داشت: این در حالی است که در 
سال 95 میزان برداشت قبل از سرمازدگی که در آن سال اتفاق 
افتاد 38 هزار و 900 تن بوده است.وی فصل برداشت ارقام انار 
اقتصادی را از نیمه مهرماه تا اواخر آبان اعالم و پیش بینی می کند 

میزان برداشت امسال به 31 هزار و 450 تن برسد.

سم پاشی برای کرم گلوگاه بی تأثیر است

یک گیاه پزشک هم در این  باره توصیه هایی را ارائه می دهد که 
یکی از آن ها تمیز کردن تاج انار است. زهره کهنسال می افزاید: 
پروانه کرم گلوگاه در محل های زبر و خشن تخم ریزی می کند 
بنابراین وقتی تاج انار را تمیز کنیم امکان آلوده شدن انار کاهش 
می یابد.این کارشناس تأکید می کند: مبارزه بیولوژیک که همان 
راهکار استفاده از تریکو کارت است برای کاهش استفاده از 
سم پاشی بوده است چراکه بر اساس تحقیقات ما مشخص شده 
متأسفانه نه تنها سم پاشی برای کرم گلوگاه مؤثر نیست، بلکه 
آفات دیگر را نیز مقاوم می کند. وی هر چند این کارت ها را 
محصول  به  نسبت  را  کشاورزان  سهم  اما  می داند  هزینه بر 
باکیفیتی که برداشت خواهند کرد، ارزشمند توصیف کرده و 
توصیه می کند استفاده از این کارت ها را در اولویت قرار دهند.

 انسکتاریوم را فعال می کنیم

مدیر جهاد کشاورزی فردوس نیز در گفت وگو با خبرنگار مهر 
این طور  تریکو گراما  زنبور  انسکتاریوم  درباره تعطیلی واحد 
امسال  اردیبهشت  در  کشاورزی  جهاد  سازمان  می گوید: 
چندین بار از فارغ التحصیالن بخش کشاورزی و پیمانکاران 
تقاضا کرد که برای راه اندازی این واحد اقدام کنند اما متأسفانه 
 موفق به متقاعد کردن آنها به دلیل بار مالی که وجود دارد ،
نشدیم.علیرضا مهمیز اضافه می کند: در این شرایط به  ناچار از 
بخش خصوصی سایر شهرستان ها برای راه اندازی مجدد این 
واحد کمک خواهیم گرفت. هر چند راه های مبارزه بسیار خوب 
و هزینه بری وجود دارد که محققان جهاد کشاورزی هر روز 
درگیر آن بوده و تالش می کنند به وسیله آنها با طغیان آفات 
مبارزه کنند، اما کافی است پای ترویج کمی به دلیل کمبود 
اعتبارات و نیاز بیشتر اطالع رسانی ها بلنگد، آنگاه تمام زحماتی 
که تاکنون برای رشد محصول باکیفیت و باغ هایی یاقوتی در 
استان داشته ایم، همچون خاکستر به باد  رود.اینجا کشاورزان 
دیر اعتماد می کنند و زود دست به سم می شوند، در آن سوی 
دیگر محققان روز و شب شان را پای ارائه بهترین نوع مبارزه 
می گذارند و تنها حلقه وصل این دو به یکدیگر بخش ترویج 

است که باید بیشتر از گذشته به آن توجه کرد.

گلوی باغ ها در چنگ کرم گلوگاه انار
 سم پاشی تاثیری ندارد

هر
س :م

عک

امالک و 
مستغالت

زمین فروشی در مالصدرا
300 متر، سه نبش، حاشیه 

فی روز
  09153610128 

204 متر زمین  مسکونی 
مهرشهر، با پروانه و امتیازات

 به فروش می رسد  
09157230845

مسکن مهر با امکانات عالی 
مهرشهر، خیابان مهر
 طبقه اول، فی 85 م
  09151658591 

 فروش زمین 180 متری
 در چهکند

تلفن 
09151639811 

منزل مسکونی فروشی
واقع در روستای کوشه سفلی 

از توابع خوسف
  در حد سفت کاری
  09151603073

 
فروش 65 متر زمین تجاری 

نهبندان، میدان مادر
تلفن تماس:

  09035267746 

فروش منزل ویالیی تازه ساز ، 
زمین 285 متر، بنا 200 متر، 
شمالی، لوکس، شهرک دربند   

09155616598

خریدار
 مسکن مهر، تحویلی شرکت 

در مهرشهر 
تلفن تماس:

09153624723

منزل ویالیی در کالته بجدی 
نما سنگ، کوچه10متری 
آسفالت شده فی: 40  م  

09150911506

منزل فروشی حاشیه غفاری 
بین 4و6 ، زیربنا 200 متر  
و50 متر حاشیه ، فی روز 

  09153610128

زمینی به متراژ700 متر
 واقع در روستای سورگ 

حاشیه جاده
تلفن تماس:

  09039644152

یک واحدمسکونی به رهن و 
اجاره داده می شود

تلفن تماس
09221912906

 

جویای کار

جوانی 32ساله، مجرد،جویای 
کار برای شیفت بعدازظهر

 لطفاپیام بدید 
09158651034

جویای کار :
شیفت صبح

 با حقوق کم ولی با بیمه
09158605281

یک نیروی ماهر
به کارواش نیازمندیم.  

تلفن تماس:
09368604783

جویای کار:
 با سابقه چند سال کار

 در مرغداری 
تلفن 

09159643032

به تعدادی راننده با ماشین 
جهت کار در تاکسی تلفنی 
تمام وقت )با درآمد باال( 

نیازمندیم.  09385615244

به یک نیرو جهت فروشندگی 
در گلخانه گل و گیاه آپارتمانی 

نیازمندیم.
  09157565489

تعدادی راننده با ماشین
 جهت کار در آژانس 

نیازمندیم  
09155619072

آژانس با زنگ خور باال در 
محدوده آوینی به تعدادی 

راننده نیاز دارد
  09395265120

راننده جوان با ماشین به 
صورت نیمه وقت و پاره وقت 
جهت کار در آژانس نیازمندیم   

09358134532

راننده با ماشین جهت 
کار در آژانس، خیابان نبوت 

نیاز داریم  
09151608353

به چند نفر نیروی MDF کار 
ماهر و نیمه ماهر  با حقوق 

 عالی و بیمه نیازمندیم 
  09351601914

خودرو

روآ مدل 86 ، بیمه یک سال  
تخفیف 11 سال، یک گلگیر 

رنگ فی: 16 م
09151601339

ال 90 مدل 96 ، بدون خط 
و خش ، گارانتی، در حد صفر 

فقط 75000000  
تلفن تماس:

09158634127

متفرقه

یک عددتیوست با شیشه 
اصل ژاپنی به قیمت250به 

فروش می رسد
خریدار واقعی تماس بگیرد  

09908444113

 خریداریم
گوشی نوکیا 3310 
و گوشی بلک بری  
09195513890

فروش دستگاه فتوکپی، فول 
توشیبا280،تمیز و بزرگ

تلفن تماس:
 09159632924 



ماهیگیری بعد از سیل در مناطق روستایی کامبوج  کاریکاتور - در حاشیه گرانی شیر

کلسیم این گیاه 3 برابر 
بیشتر از شیر است!

برگ های گل تاج خروس، خوراکی و تا حدودی 
شبیه برگ های چغندر یا اسفناج است. از نظر 
ارزش غذایی گل تاج خروس حاوی ویتامین ها ، 
اسیدفولیک، مواد معدنی و اسیدآمینه ها می باشد. این 
گیاه حاوی اسیدآمینه  مهم و ضروری به نام لیزین 
است که در غالتی مانند گندم، جو دو سر و غیره نیز 
وجود دارد. همچنین باعث کاهش کلسترول شده و 

خطر سکته  قلبی را کاهش می دهد.

خودتان را با هیچ کس دیگر مقایسه نکنید

دانش آموزان موفق در موقعیت خودشان موفق هستند. آنها به عملکرد برادر، 
همسایه، یا هم کالسی شان در آزمایشگاه اهمیت نمی دهند؛ زیرا می دانند در 
پایان آنچه مهم است، موفقیت خود آنهاست. اگر بیش از حد درگیر فکر 
کردن درباره  دیگران هستید، آن وقت یا ناامید می شوید و یا به قدری خود 
را غرق در رقابت می کنید که ذهن تان مسموم می شود. یاد بگیرید دیگران 
 را از ذهن خود کنار بگذارید و روی بهترین عملکرد خودتان تمرکز کنید.

ممکن است یک دوست اهل رقابت داشته باشید که همواره بخواهد نمراتش 
را با شما مقایسه کند یا در مورد معدل با شما صحبت کند. اجازه ندهید آن 

شخص شما را اذیت کند.

موفقیت و انرژی

موفقیت در مدرسه

یادداشت بردارید

یادداشت برداری برای موفقیت شما به عنوان یک دانش آموز ضروری است. 
یادداشت برداری نه تنها در مطالعات بعدی به شما کمک می کند، بلکه باعث 
می شود در کالس درس مشارکت کنید و مطالب درسی را یاد بگیرید؛ 
زیرا باید آنها را با زبان خودتان بنویسید. حتی بعضی افراد از های الیترهای 
مختلف یا خودکار برای مرتب کردن و جذاب تر کردن یادداشت هایی که 
بسیار کمک می کند.  به حفظ مطالب  استفاده می کنند که  برداشته اند، 
یادداشت برداشتن باعث می شود تمرکز بیشتری داشته باشید و کمک 

می کند به معلم گوش دهید.
اگر واقعا قصد موفقیت در کالس را دارید، پس باید در موقع مناسب از 
معلم تان سؤال بپرسید تا به درک بهتری از مطالب برسید. نباید به خاطر 
نفهمیدن قسمتی از مطالب، از درس های خود باز بمانید، بلکه باید وقتی 
سؤالی دارید آن را بپرسید تا سردرگم نشوید و برای امتحانات آماده شوید. 
سؤال پرسیدن شما را در مباحث درسی فعال خواهد کرد و به یادگیری 

مطالب نیز کمک می کند.
در پایان هر درس، می توانید یادداشت هایتان را مرور کنید و اگر نکته یا 
ابهامی برای تان وجود داشت، سؤاالت تان را آماده کنید تا در جلسه  بعدی 
بپرسید. بعضی معلمان از شما می خواهند سؤال هایتان را در پایان درس 

بپرسید. اگر این درخواست معلم شماست به او احترام بگذارید.
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۵ توصیه عالی برای

 موفقیت در کسب و کار

با این روش ها موفقیت در کسب و کار و زندگی تان را تضمین کنید و 
می توانید مطمئن باشید که تبدیل به یک کارآفرین موفق می شوید.

1. برای موفقیت در کسب و کار و زندگی
 کم تر بازاریابی کنید!

سعی کنید بازاریابی متمرکز تر و راهبردی تری داشته  باشید، نه این که 
برنامه های بازاریابی و بودجه تان را کامال از بین ببرید.

این یعنی جاهایی که مشتری ندارید، یا هنگامی که توان پشتیبانی 
طوالنی مدت را ندارید، یا اگر از منابع تان در حوزه های مختلف استفاده 
می کنید، بازاریابی نکنید. برای موفقیت در کسب و کار و زندگی به جای 

تمرکز بر چند مجرای بازاریابی، روی یکی تمرکز کنید.
۲. روی مشترکین تمرکز کنید

زندگی  و  کار  و  کسب  در  موفقیت  برای  کارآفرین ها   باهوش ترین 
کم تر روی کمپین های یک باره تاکید خواهند کرد و برای مشتریان 
مرجعی مناسب خواهند بود. شما می توانید با ایجاد محتوای ارزشمند که 
آدم ها به آن نیاز دارند یا به آنها عالقه دارند، این کار را بکنید، هم چنین 
باید مطمئن شوید این محتواها را به طور مرتب و قابل پیش بینی عرضه 
بازاریابی می گوید: کلید گسترش  اندرو دیویس، کارشناس  می کنید. 
مجموعه مشترکین تان این است که با مخاطبان تان قرار مشخصی 
قابل  زمانی  در  روز  هر  روزنامه تان  که  همان طور  درست  بگذارید. 
پیش بینی پخش می شود، محتوای اشتراکی شما هم باید برای مشتری 

طبق زمان بندی قاعده مندی قابل دریافت باشد. 
۳. قبل از افزایش تقاضا، توزیع را باال ببرید

هر چند من طرفدار ایجاد محتواهای بی نهایت خوب به عنوان اساس 

برنامه  بازاریابی تان هستم، اما این فقط یک طرف معادله است. طرف 
دیگر،  توزیع است و باید برای آن تالش های خالقانه تان را تقویت کنید. 
تمرکز روی مشترکین و مخاطبان کمک می کند نیروی محرکه تان را 
به دست بیاورید، ما باید روش های دیگر را هم، از قبیل ترویج هزینه دار، 

یا توزیع از طریق افراد بانفوذ یا مخاطبان موجود، در نظر داشته  باشید.
۴. داشته های تان را همسو کنید

برای موفقیت در کسب و کار و زندگی از تالش های بازاریابی  تان 
فهرست تهیه کنید: وب گاه تان، صفحات فیس بوک، حضور در توییتر، 
گروه های لینکدین، اینستاگرام، یوتیوب، وبالگ، اسالیدشر، خبرنامه  
ایمیلی و غیره. حاال به فهرست تان نگاه کنید: آیا همه  داشته های تان 
از منظر برندسازی و لحن صدا همسو هستند. هم چنین در نظر داشته  
باشید چگونه می توانید پیام تان را در این مجراها بهتر کنید تا عملکرد 

قوی تری داشته  باشند. 
۵. با تلفن های همراه سازگار شوید 

درصد کاربران گوشی های هوشمند و تبلت ها می گویند یک تجربه  بد از 
دیدن وبگاه با تلفن همراه باعث می شود کم تر دوست داشته  باشند با آن 
شرکت کار کنند. از آن گذشته، اگر یک وبگاه برای تلفن همراه بهینه سازی 
نشده باشد احتمال این که کاربران گوشی های هوشمند و تبلت ها کاری را، 
از جمله خرید- رها کنند، ۵ برابر بیش تر است. یک شرکت مشاوره ای در 

زمینه  هوش مشتری به عنوان وجه تمایز برندها پیشی خواهدگرفت.

یک لحظه مکث کن . . . 

سبزیجات و میوه ها 
را با هم مصرف نکنید 

هم میوه و هم سبزی سالم هستند، اما این بدان 
 معنی نیست که شما می توانید همه آن ها را

همزمان بخورید. از آن جا که میوه ها حاوی 
قند بیشتری هستند سبزیجات به سختی قابل 
هضم می شوند.سبزی ها در معده باقی می 
مانند در حالی که میوه ها را جذب می کند و 
 سموم بیشتری تولید می کند و باعث درد معده ،

عفونت ، اسهال و حتی سر درد می شوند.

داروی خواب آور مضر است

قرص های خواب آور سبب می شود که فرد در 
درازمدت دچار اختالالت عصبی و حتی زوال 
مغزی شود. خواب آلودگی، خواب عمیق و حتی 
مرگ از عوارض داروهای خواب آور است که در 
اثر تضعیف مراکز تنظیم حیاتی در مغز در نتیجه 
مصرف بیش از حد ایجاد می شود. ناآگاهی 
از مضرات و عوارض کوتاه و بلندمدت قرص 

خواب تبعات نامطلوبی دارد. 

نمک تصفیه نمکی است که ناخالصی های نامحلول مانند فلزات سنگین 
و همچنین ناخالصی های محلول مانند آهک، شن و ماسه طی فرآیندی 
در کارخانه حذف شده است.نمک خوراکی باید از نوع یددار و تصفیه شده 
باشد. نمک های تصفیه شده یددار به دلیل خلوص باال میزان ید را بهتر 

و به مدت بیشتر حفظ می کنند.
نگهداری و ذخیره نمودن نمک یددار به مدت طوالنی )بیش از یک 

سال( موجب از دست رفتن بخشی از ید آن می شود. برای حفظ ید در 
نمک، باید نمک را دور از نور و رطوبت و در ظرف دربسته پالستیکی، 
چوبی، سفالی و شیشه های رنگی و تیره نگهداری کرد و جهت اضافه 
کردن آن به غذا در زمان طبخ، نمک را در انتهای پخت اضافه نمود تا ید 

آن در حداکثر مقدار حفظ شود. مرکز اطالع رسانی اداره غذا 
معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

نمک یددار تصفیه شده چیست ؟
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کشورهای مختلف جهان به شمار می آید. سودوکو مخفف یک عبارت 
ژاپنی است و به معنی »ارقام باید تنها باشند« است.
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محبوبیت جهانی دست یافت و نخستین مسابقه ملی آن در سال ۲00۸ در 
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جدول سودکو

آیه روز

و اگر آنها را به ]راه[ هدایت فرا خوانید، نمی  شنوند و آنها را می  بینی که به سوی تو می  نگرند در 
حالی که نمی  بینند. )سوره االعراف/ آیه ۱۹۸(

حدیث روز

پیش از آن که بدن هایتان از دنیا بروند ، دل هایتان را از آن بیرون ببرید؛ زیرا دنیا آزمایشگاه شماست و 
برای غیر آن، آفریده شده اید. امام علی )علیه السالم(

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

کناف و ... با قیمت مناسب    09156633230- برگی

ایزوگام و قیرگونی آراسته
فروش و نصب انواع عایق های رطوبتی 

ایزوگام شرق و دلیجان
مدیریت: حسن آراسته

امیرآباد- نبش ولی عصر)عج( 4
09155658268 - 09156693515 

شترمرغ نیک خاوران
مشاوره و فروش 

جوجه در سنین مختلف
 09151609429
09157269528

اجرای لوله کشی ساختمان
گرفتگی و نشت لوله های فاضالب

لوله بازکنی با فنر برقی
نصب فاضالب شهری، نصب و تعمیر 

بخاری ، آبگرمکن
نصب شیرآالت

09151633903

خدمات تاسیساتی دهشیبی

   هزارپا
18شروع سانس

Cinemaferdosi_Birjand  :اینستاگرام @ cinemaferdosi :کانال خبری تلگرام 

الزانیاعرق سرد
14:302016:1521:30شروع سانس

آسفالت )محوطه و پشت بام( و  قیرگونیایزوگام  شفیعی
   09151630283 - 32225494 

صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

شعبه دیگری ندارد         نقدی تخفیف ویژه ویژه  
خدمات تایر در همان مکان انجام می شود

باالنس تضمینی، گاز نیتروژن 
با دستگاه های تمام اتوماتیک ایتالیایی 

نبش جمهوری 28 و 30 به سمت مزار شهدا )قلعه( 

الستیک فرازی
09155622291

32211684

تخریب ساختمان )حسینی(
قیمت توافقی )ضایعات آهنی شما را 

خریداریم(    09153423744

حمل بار و اثاثیه و هرگونه کاالی صنعتی و خرده بار با کامیون و 

کامیونت های مسقف و مجهز به پتو و ضربه گیر با بیمه بار رایگان 

)داخل و خارج شهر(

 به همراه کارگر ماهر و حرفه ای

تبلیغات شعار ما نیست ، تضمین کار ماست 
جابجایی اثاثیه منزل با کارگر ماهر و حرفه ای

 به صورت کامال تخصصی و فنی
 با بیش از یک دهه کار    صددرصد تضمینی

اتوبار قاصدک/ 0۹۱۵۷۵۶3۸۷۵- سعدی

ایزوگام و قیرگونی کاظم سالخورده 

از ما خرید نکنید ، اما قیمت را از ما بپرسید
       09155612949 - 32331050 

میدان آزادی – ابتدای خیابان شهید برگی

با 10 سال بیمه

فروشــی
ملکی به متراژ 26 مترمربع 

با سند ششدانگ واقع در خیابان 
منتظری با موقعیت عالی به 

فروش می رسد. 32223382

فقدان مدرک تحصیلی
مدرک فارغ التحصیلی اینجانب بهنام میرشاهی فرزند 
محمد اسماعیل به شماره شناسنامه 1270 صادره از 

مشهد مقطع کارشناسی ناپیوسته علمی - کاربردی رشته 
ساخت و  تولید صادره از واحد دانشگاهی بیرجند با 

شماره 128813100682 مفقود گردیده و فاقد اعتبار 
می باشد. از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به 
دانشگاه آزاد اسالمی واحد بیرجند به نشانی- انتهای 

خیابان آیت ا... غفاری ارسال نماید.

دعوت به همکاری 
مجموعه فرهنگی پذیرایی ایرانیان 

جهت تکمیل کادر پرسنلی خود 
به تعدادی خانم و آقای جوان جهت 
امر مهمانداری به صورت پاره وقت 

نیازمند است. 
ساعت مراجعه: 9 صبح الی یک بعدازظهر

آدرس: 
نبش توحید 42 - دفتر مجموعه

32435686 - 09365237014-09157063220 - خسروی

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

ی
مین

تض
د 

رص
۱ د

00

دفتر فروش: بیرجند، میدان قدس   تلفن : 32219361 - 056 همراه: 09153612181

اولین مرکز تخصصی فروش چسب ، موادشیمیایی ، محصوالت خودرویی  در شرق کشور
DYNO-TAB

تضمین سالمت خودرو با محصوالت داینو تب
* کاهش آلودگی * اقتصادی و به صرفه * کاهش مصرف سوخت 

* کاهش رسوبات کربنی * افزایش عمر موتور و شمع ها * افزایش قدرت و شتاب خودرو  
* تبدیل بنزین معمولی به بنزین سوپر

- دارای گواهی تست از موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
- دارای گواهینامه تست از شرکت جنرال موتورز

- دارای گواهی تست و ارزش گذاری EPA )سازمان حفاظت محیط زیست آمریکا( 
- مورد تایید شرکت M.E.M  خودرو )آبشن ایساکو(

- مورد تایید استاندارد جهانی ASTM آمریکا در دانشگاه هوستون تگزاس 

نماینده انحصاری در خراسان  کلینیک تخصصی چسب سهیل
جنوبی و سیستان و بلو چستان

حمل  اثاثیه منزل
 با خاور مسقف و کارگر ماهر
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یادمان شهدای استان

“ اگر می خواهی در دنیا و آخرت پیروز و سرافراز باشی گوش به فرما ن رهبر 
باش که راه او راه  ا... و هدفش لقاء ا... ، کتابش کالم ا... و کالمش ذکر ا... است“     

           شهید محمدرضا صفاری

اخبار ورزشی 

فرماندار بیرجند عنوان کرد:

174 روستا بدون شبکه آب است

ایرنا-مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روستایی استان 
گفت: 174 روستای باالی20خانوار فاقد شبکه آب 
داریم که برای آبرسانی به این روستاها 450 میلیارد 
تومان نیاز است. صفوی نژاد در نشست کارگروه آب 
باالی 20  از 918 روستای  افزود:  شهرستان طبس 
خانوار در خراسان جنوبی حدود 700 روستا و از 625 
روستای زیر 20 خانوار، 200 روستا شبکه آب دارند. وی 
اظهارکرد: یکهزار و 533 کیلومتر شبکه آب فرسوده و 
12 هزار و 500 کنتور خراب در استان داریم و بیشترین 
شبکه فرسوده و کنتور خراب در شهرستان های طبس 
و زیرکوه است که وضعیت طبس حادتر از بقیه است 
چرا که منابع و پتانسیل آبی خوبی ندارد. بخشدار بخش 
مرکزی طبس نیز گفت: طول شبکه توزیع و انتقال در 
روستاهای بخش مرکزی 420 کیلومتر است. نوری  زاده 
افزود: 6 هزار و 700 مشترک در این بخش وجود دارد 
که 230 کیلومتر از آن قدمت باالی 20 سال دارد و 

تعداد 16 منبع آبی از طریق چشمه، قنات و چاه داریم.

شپش سر را جدی بگیرید

و  آموزش  تندرستی  و  اداره سالمت  رئیس  ایسنا- 
پرورش گفت: افزایش آگاهی در خصوص بیماری 
پدیکلوزیس)شپش( سر، بهترین راه پیشگیری از این 
بیماری است. عارف زاده اظهار کرد: از آنجایی که 
تمامی افراد ممکن است به بیماری شپش سر مبتال 
شوند و در مناطقی شیوع این بیماری بیشتر است، 
طرح معاینه پدیکلوزیس)شپش( سر در مدارس استان 
اجرا می شود. وی بیان کرد: در سال تحصیلی96-97، 
این طرح در سه فصل پاییز، زمستان و بهار انجام 
شد که در مجموع این معاینات، 145 هزار و 567 
دانش آموز معاینه شدند. عارف زاده با بیان اینکه از 
این تعداد دانش آموز، 43 هزار و 34 نفر در مناطق 
روستایی استان معاینه شده اند، تصریح کرد: از این 
تعداد دانش آموز معاینه شده، 5370 دانش آموز مبتال 
و یا مشکوک به ابتال بوده اند که به مراجع درمانی، 
ارجاع داده شده اند. وی با اشاره به اینکه دانش آموزان و 
والدین باید از عدم ابتال به این بیماری اطمینان حاصل 
کنند، یادآور شد: افزایش آگاهی درباره این بیماری، 

بهترین راه پیشگیری است.

تجلیل از 114 رتبه برتر علمی
از محل موقوفه بنیاد فرهنگی البرز

فارس-مدیر کل اوقاف و امور خیریه گفت: از محل 
موقوفه بنیاد فرهنگی البرز 114 رتبه برتر علمی استان 
تجلیل می شوند. بخشی پور از وجود دو هزار و 893 نیت 
روضه خوانی، تعزیه خوانی و اطعام در خراسان جنوبی 
خبر داد و اظهار کرد: در دهه اول محرم امسال حدود 
یک میلیارد تومان از محل عواید این موقوفات صرف 
عزاداری و اطعام عزاداران حسینی شده است. وی بیان 
کرد: در بسیاری از روستاها موقوفاتی با نیت عزاداری 
و اطعام عزاداران حسینی وجود دارد که اهالی روستا 
به دنبال مجوز نمی آیند و خودشان عواید حاصل از 
موقوفات را هزینه می کنند.بخشی پور با اشاره به اربعین 
حسینی و وظایف اوقاف در این راستا، تبیین کرد: با توجه 
به سیاست های سازمان اوقاف و تبیین اهداف قیام امام 
حسین)ع( رفتن به اماکن زیارتی خصوصا کربال و مشهد 
مدنظر است که اوقاف در همین راستا اقدام به برپایی 

هشت موکب در نقاط مختلف استان می کند.

اعزام 40 نفر از کارکنان شهرداری های 
استان به کاظمین

صداوسیما- 40 نفر از کارکنان 7 شهرداری  استان  روز 
گذشته برای خدمت به زائران اربعین به کاظمین اعزام 
شدند. مدیرکاروان گفت: از این تعداد 2 نفر از کارکنان 
و کارگران شهرداری بیرجند و 20 نفر ازخضری دشت 
بیاض، دیهوک، قاین، اسدیه، شوسف و حاجی آباد 
به کاظمین اعزام شدند. موسوی افزود: این کاروان 
کارهای نظافتی و بهداشتی باب صاحب الزمان )عج( 
حرمین شریفین شهر کاظمین را انجام خواهند داد.وی 
گفت: 10 میلیون تومان از سوی شهرداری بیرجند 
برای خرید اقالم بهداشتی و نظافتی، مواد شوینده و 
ضدعفونی کننده هزینه شده تا مورد استفاده زائران 

اربعین در کاظمین قرار گیرد.

 جشنواره غذای سالم بر پایه تخم مرغ 
در دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

جشنواره غذای سالم با محوریت استفاده از تخم مرغ 
به عنوان یک ماده مغذی در دانشگاه علوم پزشکی 
بیرجند برگزار شد. به گزارش صداوسیما، این جشنواره 
به مناسبت روز جهانی تخم مرغ و هفته سالمت بانوان 
ایرانی ویژه بانوان شاغل در حوزه معاونت بهداشتی 
دانشگاه علوم پزشکی و مرکز بهداشت بیرجند  برگزار 
شد.در این جشنواره 15 نفر شرکت کردند و انواع غذاهایی 
که در آن از تخم مرغ استفاده شده بود را به نمایش 
گذاشتند که در پایان به سه نفر برتر جوایزی اهدا شد.

22 تیم مدیریت بحران
 به نقاط سیل خیز اعزام شدند

تیم  گفت: 22  استانداری  بحران  مدیریت  مدیرکل 
مدیریت بحران برای بررسی و جلوگیری از خسارات 
ناشی از سیل و تگرگ به مناطق گوناگون استان اعزام 
شدند. به گزارش ایرنا،میرجلیلی اظهار کرد: این تیم ها 
با همکاری مجموعه فرمانداری ها، شهرداران، بنیاد 
مسکن، راهداری و حمل و نقل جاده ای و شرکت آب 
منطقه ای، نقاط سیل خیز، دیوارهای حفاظتی، کانال 
های جمع آوری آب های سطحی و سایر موارد را 
بررسی می کنند. وی بیان کرد: همچنین توسط تیم 
های اعزامی، دیوارهای ساحلی، سیل بندها، کانال های 
جمع آوری آب های سطحی، دهنه پل ها، ابنیه فنی 
راه ها، آبنماها و سایر تجهیزات کنترل شده،تا قبل از 
وقوع بارندگی آمادگی الزم باشد و حین بارندگی به 
انجام اقدامات اولیه نیاز نباشد. به گفته وی با توجه به 
نزدیک شدن به فصل بارندگی های رگباری  و سرمای 
مدیریت  سازمان  های  دستورالعمل  طبق  زمستان 
بحران اقدامات متعددی در استان در حال انجام است.

ایجاد فرصت اشتغال
 برای 100 معتاد بهبودیافته

 حسینی- معاون توسعه پیشگیری اداره کل بهزیستی  
با اشاره به این که در سال جاری 100 نفر از بهبود 
یافتگان تحت آموزش های فنی و حرفه ای بسته 
به عالقه و استعدادهای ذاتی و اکتسابی قرار خواهند 
گرفت، عنوان کرد: این افراد پس از اخذ مدرک از فنی 
و حرفه ای، می توانند از تسهیالت اشتغال زایی بهره 
مند شوند.اعظم احمدی شادمهری در گفتگو با آوا، از 
تفاهم نامه مشترک بین ستاد مبارزه با مواد مخدر، اداره 
کل آموزش فنی و حرفه ای و بهزیستی استان سخن 
گفت و یادآور شد: این تفاهم نامه در راستای صیانت 
از استقالل بهبودیافتگان و آسیب دیدگان اعتیاد و به 
منظور برنامه ریزی برای توانمندسازی و حرفه آموزی 
گروه هدف می باشد. وی به اجرای این برنامه برای 
176 نفر از بهبودیافتگان با پاکی پایدار، در سال گذشته 
اشاره کرد و ادامه داد: اداره کل بهزیستی برای آموزش 
هر نفر مبلغی تا سقف 200 هزار تومان را اختصاص 
داد تا این افراد 10 ساعت مهارت زندگی و 26 ساعت 
مهارت های کسب و کار را فراگرفتند. به گفته وی 
این افراد پس از اخذ مدرک، می توانند از تسهیالت 
بانکی برای ایجاد اشتغال استفاده کنند.معاون توسعه 
پیشگیری بهزیستی از پرداخت 13 میلیارد و 916 
میلیون ریال تسهیالت به 93 نفر از این 176 نفر خبر 
داد و خاطرنشان کرد: پس از پرداخت تسهیالت ، افراد 
6 ماه رصد مستقیم می شوند تا از مبلغ دریافتی در 
زمینه ای که مدرک فنی و حرفه ای را کسب کرده 
اند، استفاده کنند. در غیر این صورت، فرد قسط های 

دیگر وام خود را دریافت نخواهد کرد.

همایش اتومبیلرانی خانوادگی در خوسف 
برگزار  می شود

برگزاری  از  خوسف  جوانان  و  ورزش  اداره  رئیس 
اتومبیلرانی خانوادگی در خوسف خبر داد. همایش 
های  خوسف  ظرفیت  کرد:  اظهار  نژاد  چهکندی 
گردشگری  از  می توان  و  دارد  فراوانی  گردشگری 
ورزشی برای معرفی این ظرفیت ها استفاده کرد. وی 
ادامه داد: برای اولین بار این همایش اتومبیلرانی در 
شهر خوسف با شعار “هوشمند برانیم، سالم بمانیم” 
برگزار خواهد شد. وی با بیان اینکه این همایش در 
4 آبان برگزار می  شود، افزود: در انتهای مسیر نیز 
با دوچرخه در منطقه گردشگری  حرکات نمایشی 
گواب اجرا خواهد شد. چهکندی نژاد بیان کرد: شرکت 
کنندگان در این همایش الزم است بیمه ورزشی، بیمه 
شخص ثالت، گواهینامه رانندگی و تجهیزات مورد نیاز 
خودرو را همراه داشته باشند. وی هدف از برگزاری این 
همایش را رعایت قوانین و مقرارت رانندگی، افزایش 
مهارت در نقشه خوانی و ایجاد نشاط اجتماعی در 
و  ورزش  اداره  رئیس  دانست.  قانون  رعایت  سایه 
جوانان خوسف از اجرای همایش پیاده روی در 10 
روستا و شهر خوسف در هفته تربیت بدنی و ورزش 
خبر داد و افزود: مسابقات خانه های ورزش روستایی 

نیز در این هفته برگزار خواهد شد.

*افتتاحیه بیست و یکمین مسابقات استانی جشنواره 
قصه گویی در بیرجند با حضور فرماندار برگزار شد.

*رئیس اداره فرهنگ  و ارشاد اسالمی فردوس گفت: 
مجوز آموزشگاه آزاد هنری در رشته هنرهای نمایشی 
در این  شهرستان  برای نخستین بار در استان صادر شد.

*رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت فردوس گفت: از 
ابتدای امسال تاکنون 150 میلیارد تومان سرمایه گذاری 

صنعتی در این شهرستان انجام شده است.
*مدیر کل کمیته امداد گفت: 685 طرح اشتغال زایی 
در نیمه نخست سال جاری با اعتبار 11 میلیارد و 859 

میلیون تومان ایجاد و راه اندازی شد.
*مسئول امورمبلغان اداره کل تبلیغات اسالمی خراسان 
جنوبی از اعزام 430 مبلغ همزمان با دهه آخر صفر به 

نقاط گوناگون استان خبر داد.
*13 هزار جوجه بین روستائیان خراسان جنوبی به 

همت بسیج توزیع شد.
*کارشناس هواشناسی استان گفت: با توجه به استقرار 
زبانه های سیستم پرفشار در منطقه، برای امروز روند 
کاهش نسبی دمای هوا در استان پیش بینی می شود .

*تفاهم نامه همکاری مشترک بین دانشگاه بیرجند و 
هیئت اسکواش استان منعقد شد.

*معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی درمانی بیرجند گفت: نخستین انبار دارو ، 98 

درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

اخبار کوتاه

قانون  اجرایی  اولین جلسه کارگروه  حسینی- 
پیش فروش ساختمان استان به ریاست وحدانی 
نیا معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری 
برگزار شد. طبق این قانون تمام معامالت برای 
پیش فروش ساختمان باید در دفاتر ثبت اسناد 
انجام شود تا از رخداد کالهبرداری و شکایت ها 
جلوگیری شود. اما با وجود ابالغ آن در سال 89 
و صدور دستورالعمل اجرایی از سال 93، تاکنون 
در استان اجرا نشده است. این در حالی است که 
طبق گفته وحدانی نیا 17 استان کشور آن را اجرا 
کرده اند و خراسان جنوبی با این که در اجرای 
قوانین حتی نانوشته های مجلس! زبانزد است،آن 
را اجرا نکرده است. در ادامه جلسه مدعوین به 

بیان موانع اجرای قانون در استان پرداختند. 

خرید و فروش چندین باره
 واحدهای بدون سند در بنگاه ها

ولی پور نماینده اداره کل راه و شهرسازی با بیان 
این که حتی به تعداد انگشتان دست برای اجرای 
این قانون به دفاتر ثبت اسناد مراجعه نشده است، 
ادامه داد: صدور شناسنامه فنی برای هر واحد از پایه 
های اصلی اجرای این قانون است که شهرداری 
به عنوان مرجع اصلی صدور، تاکنون خروجی 
هایی در این زمینه نداشته است. به گفته وی 
عالوه بر این، شناسنامه فنی صادره از شهرداری 
دارای نواقصی از جمله دیده نشدن تاسیسات برقی 
ساختمان می باشد. نماینده راه و شهرسازی، با 
اشاره به این که فرد متقاضی انتشار آگهی درباره 
پیش فروش ساختمان باید به این اداره کل مراجعه 
کند، خاطرنشان کرد: با این حال تاکنون هیچ 
مراجعه ای نداشتیم در حالی که هزاران واحد طی 
این مدت بدون مراجعه به دفاتر ثبت اسناد فروخته 
شده است. ولی پور به واحدهایی که بدون سند 
بارها خریده و فروخته شده اند، اشاره کرد و گفت: 
این مورد در مساکن مهر بیشتر دیده می شود و 
نمی دانم در مشاور امالک ها چه می گذرد که به 

راحتی بدون سند معامله می کنند؟!

نمی توانیم به زور شناسنامه فنی بدهیم!
با  بیرجند  شهرداری  نماینده  احمدی  ضیاییان 
بیان این که دو ماده 10 و 21 این قانون مرتبط 
 10 ماده  کرد:  خاطرنشان  است،  شهرداری  با 
واحد  هر  جزئیات  ارائه  به  مکلف  را  شهرداری 
ساختمانی به اداره ثبت هنگام اعطای پروانه کرده 
است و در همین راستا از سال 96 تاکنون رونوشتی 
برای هر پروانه و اطالعات مورد نیاز به اداره ثبت 

ارسال کرده ایم.وی درباره اجرای ماده 21، صدور 
شناسنامه فنی هر واحد همزمان با اعطای پروانه 
را مشروط به متقاضی بودن فرد اعالم و افزود: تا 
زمانی که خود فرد اعالم نکند قصد پیش فروش 
دارم و متقاضی نشود، شهرداری نمی تواند به زور 

شناسنامه فنی صادر کند!

اصرار بر تخلفات ساختمانی مانع از 
دریافت شناسنامه فنی می شود

پیش  زدن  سرباز  علت  شهرداری  نماینده 
فروشندگان از دریافت شناسنامه فنی را وجود 
تخلفات ساختمانی متعدد دانست و عنوان کرد: 
با صدور شناسنامه فنی ، فرد مدرک جرم خود را 
به راحتی در اختیار پیش خریداران قرار می دهد 
و طبیعی است ترس از شکایت مانع از متقاضی 

بودن شود.ضیاییان احمدی علت تخلفات متعدد 
ساختمانی را پایین بودن سطح تراکم و اشغال 
ساختمان ها در شهر عنوان کرد و یادآور شد: بیشتر 
به ساز به فروش ها و آپارتمان سازها تخلف کرده 
و از ناآگاهی پیش خریدار درباره نداشتن شناسنامه 
فنی سوءاستفاده می کنند.وی با بیان این که دیگر 
علت اجرا نشدن این قانون ، پیش خرید بر اساس 
آشنایی و دوستی ها است، اضافه کرد: این گونه 
کالهبرداری هم کمتر می شود.معاون پیشگیری 
از وقوع جرم استان اما نظر دیگری داشت و گفت: 
کاش آمار پرونده های قضایی ارجاع داده شده به 
ما کم می بود و می توانستیم بگوییم کالهبرداری 
کم است! در ادامه جلسه یعقوب نژاد نماینده جامعه 
اعالم  از  هم  استان  دفترداران  و  سردفترداران 
آمادگی کامل دفاتر ثبت اسناد برای عقد قرارداد 

در راستای اجرای این قانون خبر داد و بیان کرد: با 
این حال حتی یک مورد مراجعه به دفاتر ثبت اسناد 

در شهرستان ها، گزارش نشده است!

انجام پیش فروش واحدها به صورت 
غیر رسمی در بنگاه های امالک

اربابی رئیس اتحادیه مشاوران امالک هم با تاکید 
بر این که به تمام اعضا اعالم کردیم پیش فروش 
تنها در دفاتر ثبت اسناد امکان پذیر است، اضافه 
کرد: با این حال گزارشی در این باره نداشته و هر 
چه تاکنون انجام شده، غیر رسمی بوده است. وی 
با بیان این که  اتحادیه فقط یک بازرس دارد و 2 
بازرس نیز از اداره اماکن در اختیار قرار داده شده 
است، تصریح کرد: نمی توان تمام معامالت را با 

این تعداد نیرو رصد کرد.

دولت، حاکمیت و قوه قضاییه صالبت کافی 
در برخورد با اشخاص حقیقی را ندارد!

توکلی نماینده نظام مهندسی ساختمان استان هم 
با اشاره به این که بیشتر آپارتمان ها  پیش فروش 
نمی شود، اظهار کرد: فروش در این شهر بیشتر از 

راه دوستی و آشنایی است.
وی با انتقاد از این که تاکنون هیچ آماری از تعداد 
شاکیان حاصل از  اجرا نشدن این قانون ارائه نشده 
است، خاطرنشان کرد: ساخت و سازها در بیرجند 
بیشتر توسط افراد حقیقی بوده و تجربه نشان داده 
دولت، حاکمیت و قوه قضاییه صالبت کافی در 
برخورد با اشخاص حقیقی را ندارد! نماینده سازمان 
نظام مهندسی، اجرا نشدن رای کمیسیون ماده 
100 را دیگر عامل عنوان کرد و گفت: اگر به 
سمت اجرای قانون نظام صنفی رفته و ساختمان 

این سازمان  ها فقط توسط مجریان ذیصالح 
ساخته شوند، می توان از طرف نظام مهندسی 

و هم راه و شهرسازی تخلفات را پیگیری کرد.

امید به تغییر قانون ناقص در مجلس
خوشنام از انجمن انبوه سازان هم با تاکید بر این 
که مشتاق به اجرای این قانون هستیم، ادامه 
انبوه سازان در 31 استان  داد: کانون سراسری 
درخواست بازبینی این قانون را با توجه به وجود 
نواقص متعدد به مجلس داده و طی چند ماه آینده 
خبر تغییر آن را خواهیم شنید. وی با بیان این که 
حدود 70 درصد از استان های کشور این قانون را 
اجرا نکرده اند، اضافه کرد: وجود مشکالت فراوان 
این قانون مانع از اجرای آن شده است.به گفته 
وی بازنگری نشدن طرح تفصیلی شهر از سال 

84 ، یکی از اصلی ترین دالیلی است که پیمانکار 
را مجبور به تخلف ساختمانی با توجه به رعایت 
صرف و صالح کار خود می کند که مقایسه پروانه 
صادر شده ساختمان با پایان کار و تفاوت فراوان آن 

ها، اثباتی بر این حرف است.
خوشنام در پاسخ به این سوال که چرا برای پیش 
فروش هیچ گونه آگهی تاکنون درج نشده است، 
بیان کرد: درج آگهی پیش فروش دارای شرایط 
خاصی بوده و پروژه های بزرگی را می طلبد که 

در این استان از این موارد نداریم. 
اجرا  درباره  خوشنام  سخن  البته  نیا  وحدانی 
نشدن این قانون در سایر استان ها را رد کرد 
و آماری از 17 استان مجری این قانون ارائه داد 
که آذربایجان شرقی با 199 مورد اول و خراسان 

شمالی با یک مورد آخر بود.

رمضانی نماینده دفاتر ثبت اسناد نیز به اجرای دو 
 ماده 23 و 24 تاکید کرد و افزود: در این ماده ها ،
تکلیف اشخاص و مشاوران امالکی که بدون 
مجوز و تنظیم سند رسمی پیش فرش می کنند 
مشخص است. وی خواستار اطالع رسانی به 

مردم طبق قانون ماده 21 قانون شد.

دستور بر  برخورد جدی 
کمیسیون ماده 100 با متخلفان

وحدانی نیا با تاکید بر انجام بازرسی های مجدانه 
در بنگاه های امالک برای جلوگیری از بستن 
قرارداد  غیررسمی ، عنوان کرد: کمیسیون ماده 
100 با متخلفان برخورد جدی داشته تا به فکر 
تخلف هم نیافتند. همچنین اطالع رسانی به مردم 
درباره این قانون و عواقب پیش فروش ساختمان 
بدون رعایت ضوابط از دیگر موارد ابالغی توسط 
وی بود. معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری 
با بیان این که وظایف قانونی دستگاه های مرتبط 
با اجرای این قانون تبیین و به حضار ابالغ خواهد 
شد، ادامه داد: اگر شما با یکدیگر متحد و هماهنگ 
باشید، فرد متخلف امکان ادامه کار خود را نخواهد 
داشت. وحدانی نیا با ابراز امیدواری از اصالح این 
قانون در مجلس، یادآور شد: تا آن زمان اجرای 

یک قانون بد بهتر از بی قانونی است.
گفتنی است طبق قانون، اشخاصي که بدون 
تنظیم سند رسمي اقدام به پیش فروش ساختمان 
یا بدون اخذ مجوز اقدام به درج یا انتشار آگهي 
نمایند، به حبس از نود و یک روز تا یک سال 
یا جزای نقدي به میزان دو تا چهار برابر وجوه 
اموال دریافتي محکوم مي شوند. همچنین  و 
مشاوران امالک متخلف بار اول تا یک سال و 
براي بار دوم تا دو سال تعلیق پروانة کسب و براي 
بار سوم به ابطال پروانه کسب محکوم مي شوند.

در حاشیه: دستور اجرا می شود یا خیر؟!
در پایان جلسه وحدانی نیا در پاسخ به این سوال 
که اتحادیه امالک با وجود تعداد کم بازرسان 
خود چگونه می خواهد رصد جدی داشته باشد، 
رفع  اتحادیه  این  از  موضوع  این  کرد:  عنوان 
تکلیف نکرده و باید پایش و بازرسی را انجام 
دهند.این در حالیست که اربابی رئیس اتحادیه 
مشاوران امالک در پاسخ بیان کرد: این اتحادیه 
بازرس دارد اما در چهارچوب قوانین اتحادیه می 
تواند عمل کند، ما حق بررسی قولنامه ها را 
نداشته و این دستور عملی نیست مگر این که 

شاکی داشته باشیم و به ما ابالغ شود.

 فرماندار بیرجند گفت:پدافند غیرعامل موثرترین 
روش مقابله در جنگ نرم دشمن است که باید 

در این راستا آموزش ها در مدارس افزایش یابد.
 به گزارش مهر، علی ناصری روز گذشته در 
جلسه برنامه ریزی ستاد نکوداشت هفته پدافند 
غیر عامل استان با بیان اینکه در حوزه سایبری 
دچار آسیب هستیم، اظهار کرد: علیرغم همه 
دارد.  ادامه  تلفنی  های  هشدارها، کالهبرداری 
وی با اشاره به برنامه های پیش بینی شده برای 
هفته پدافند غیرعامل بیان کرد: نشست کتابخوانی 
پدافند غیرعامل و رزمایش سایبری کتابخانه ها از 
جمله برنامه های پیش بینی شده است. ناصری 
برنامه های ترویج پدافند غیرعامل برای کودکان 
در کتابخانه ها را از دیگر برنامه های قابل اجرا 
دانست و افزود: باید همایش آموزشی در حوزه 
تهدیدات سایبری برگزار شود. فرماندار قاین هم 
در این جلسه بیان کرد: پدافند غیرعامل موثرترین 
روش مقابله در جنگ نرم دشمن است که باید 
در این راستا آموزش ها در مدارس افزایش یابد.

کریمی بیان کرد: در جنگ کنونی قشر جوان و 
نوجوان بیش از دیگر اقشار مورد هدف دشمن 
هستند.وی با بیان اینکه آموزش های سایبری تنها 
در حد گفت و گو نباشد، اظهار کرد: بزرگ ترین 
ضعفی که در جنگ کنونی داریم، این است که 

درک درستی از وضعیت موجود نداریم.

طرح جامع پدافند غیرعامل تهیه می شود
پدافند  جامع  تهیه طرح  از  نیز  پدافند  مدیرکل 
غیرعامل استان خبر داد. نظافت با بیان اینکه باید 

در حالت صلح و ثبات  نیز آماده دفاع باشیم، افزود: 
در شرایط کنونی هم در حال جنگ هستیم با این 
تفاوت که صدای باروت نداریم.نظافت وی با بیان 
اینکه نباید همه چیز را به گردن دشمن بیاندازیم، 
اظهار کرد: نا آگاهی برخی از افراد باعث می شود که 
ناخواسته به توطئه های دشمن دامن بزنند.نظافت با 
بیان اینکه تهدیدات دشمن متنوع است، اظهار کرد: 
در چنین شرایطی باید سطح هوشیاری و آگاهی 
جامعه باال برود که این امر یکی از رسالت های ذاتی 
پدافند غیر عامل است.وی با بیان اینکه قانون گذار 

در ایجاد زیرساخت های امنیت برنامه ریزی کرده 
است، گفت: دستگاه ها موظف هستند که درصدی 
از اعتبارات تملک خود را صرف پروژه های پدافند 
غیر عامل کند. وی با اشاره به برنامه های پیش بینی 
شده برای هفته پدافند غیر عامل بیان کرد: تاکنون 
230 برنامه اجرایی از سوی دستگاه ها مکتوب 
شده است. نظافت بیان کرد: نواختن زنگ پدافند 
غیر عامل در مدارس، دیدار با نماینده ولی فقیه در 
استان، برگزاری همایش برگزاری مدیران، مشاوران 
و دبیران پرورشی آمادگی دفاعی، برگزاری جلسه 
هم اندیشی با حضور مسئوالن اداری و برگزاری 
رزمایش پدافند غیر عامل شرکت گاز از جمله برنامه 

های پیش بینی شده است. 
رزمایش  برگزاری   ، غیرعامل  پدافند  مدیرکل 
عملیاتی استانی تب کریمه کنگو را از دیگر برنامه 
های پیش بینی شده دانست و گفت: از فرمانداران 
خواستاریم قبل از خطبه های نماز جمعه، توصیه 
های پدافند غیر عامل را ارائه دهند. مدیرکل پدافند 
خراسان جنوبی افزود: 50 درصد اعتبار الزم برای 

تهیه این طرح توسط پدافند غیر عامل کشور و 50 
درصد از محل منابع استانی است.

همایش علمای شیعه و اهل سنت 
برگزار می شود

مدیرکل تبلیغات هم در این آیین گفت: همایش 
علمای شیعه و اهل سنت طی هفته وحدت در 
خراسان جنوبی برگزار می شود.رضایی بیان کرد: 
سازمان تبلیغات اسالمی در زمینه فرهنگ سازی، 
پیشگیری و درمان اقدامات مختلفی انجام می 
دهد. با اشاره به احتکار خانگی در چند ماه اخیر 
بیان کرد: مبلغان مردم را نسبت به این امر توجیه 
کردند و بازتاب های خوبی داریم.رضایی بیان کرد: 
آنچه  جامعه را تهیدید می کند باید اولویت بندی 
شده و برنامه های اجرایی مرتبط با آن بومی سازی 
شود. وی با بیان اینکه باید از ظرفیت آموزش و 
و پرورش نسبت به آگاه ساختن جامعه نسبت به 
تهدیدها استفاده شود، اظهار کرد: باید آموزش های 

الزم به مربیان مهد ارائه شود.

 چرایی بر زمین ماندن قانونی ناقص در استان

کاری- روز گذشته بیش از یک تن کاالی قاچاق  
در جاده شوشود بیرجند امحا شد. مدیرکل سازمان 
استان در  تملیکی  اموال  آوری و فروش  جمع 
حاشیه این مراسم گفت:   این سومین مرحله از 
انهدام کاالهای قاچاق که برای سالمت و امنیت 

کشور مضر هستند، انجام می شود. 
شیخ زاده با اشاره به اینکه  کشف کاالهای قاچاق 
درصدی  رشد 230  از  گذشته  سال  به  نسبت 
برخوردار بوده است، ادامه داد: این نشانگر آن است 
که نیروی انتظامی خراسان جنوبی بسیار فعال 

بوده است. وی با اشاره به اینکه یک تن کاالی 
قاچاق منهدم می شود، افزود: ارزش این کاالها 
661 میلیون و 761 هزار و 276 ریال می باشد 
که شامل  100 قلم کاالی  قاچاق است که از 
مرز افغانستان و دیهوک و جاهای دیگر وارد استان 
شده است. شیخ زاده  یادآور شد: ابتدا این کاالها 
توسط دستگاه نظارتی و بهداشتی برای تاییدیه 
فرستاده می شود و کاالهای که مغایر با استاندارد 

بود، انهدام می شود.

انهدام 1۴ تن کاال از
 ابتدای سال جاری در استان

اموال  فروش  و  آوری  جمع  سازمان  مدیرکل 
تملیکی استان یادآور شد: از ابتدای سال تا االن 
14 تن کاال  نابود شده که ارزش 440 میلیون 
تومان بوده است. وی این عمل را برای دفاع از 

کیان جمهوری اسالمی دانست وافزود: با این اقدام 
به قاچاقچیان پیام می دهیم  سرنوشت کاالی 
برای  و  نشود  وارد  مناسبی  معبر  از  قاچاق که 
سالمت  و امنیت کشور مشکل ایجاد کند، همین 
است. شیخ زاده تاکید کرد: این کاالها شامل انواع 
نوشیدنی ، مواد آرایشی بهداشتی، مکمل های 
بدن سازی غیر مجاز و شکر زرد به ارزش حدود 

70 میلیون تومان بوده است.

ارسال 1۴ محموله صادراتی
 در سال جاری

وی ادامه داد: خوشبختانه موفق شدیم از ابتدای 
سال کار ارسال 14 محموله صادراتی را انجام 
دهیم که 7 مرحله آن تمام و 7 مرحله در دست 
اجرا می باشد.این مقام مسئول افزایش چشمگیر 
امحای کاالی قاچاق در خراسان جنوبی را بیانگر 

این موضوع دانست که این استان محل امنی 
برای عبور این کاالها نیست. به گفته وی سال 
گذشته برای اولین بار هفت محموله  کاال  به 
کشور های عراق و آسیای میانه صادر شد که 
موبایل، پوشاک و پارچه جزو اصلی ترین این 
کاالها بودند. وی با بیان اینکه امسال مبارزه با 
قاچاق کاال در راستای حمایت از تولیدات ایرانی 
افزایش یافته، تصریح کرد: برای حمایت از کاالی 
ایرانی و مبارزه با قاچاق کاال  تمامی دستگاه های 
اجرایی، نظارتی، انتظامی و نظامی تمام تالش 
خود را برای تحقق فرمایشات رهبری به کار 
گیرند.رئیس سازمان جمع آوری اموال تملیکی 
خراسان جنوبی ادامه داد: نبود انبار و استیجاری 
بودن محل اقامت سازمان و نداشتن خودروهای 
عملیاتی کار را برای ما سخت کرده که باید مورد 
توجه مسئوالن برای تامین این نیازها قرار گیرد.

امحای  بیش از یک تن کاالی قاچاق در بیرجند

پدافند غیرعامل موثرترین روش مقابله باجنگ نرم
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امام حسن مجتبی علیه السالم فرمودند :
صاِحِب النّاَس مِثَل ما تُِحبُّ أن یُصاِحبوَك بِه

با مردم آن گونه رفتار کن که دوست داری با تو رفتار کنند
)أعالم الدین ، 2٩٧(

 41 درصد از جمعیت استان عضو صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر
فرج زاده، مدير صندوق بيمه اجتماعي کشاورزان، روستاييان و عشايراستان بيان کرد:

بیمه  صندوق  مدیر  گذشته  روز   - رضایی  جواد 
اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر استان و تعدادی 
از کارکنان این مجموعه با نماینده ولی فقیه در استان 

دیدار کردند.
هدف  جامعه  کرد:  بیان  استان  در  فقیه  ولی  نماینده 
صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، عشایر و روستاییان، 
افرادی هستند که خدمت رسانی به آن ها توفیق محسوب 
می شود و گره گشایی از این افراد باعث خرسندی انسان 
است. عبادی ادامه داد: این قشر از جامعه کمتر با مفاسد 
برخورد دارد و عواطف و روحیه انسانی در آن ها پر رنگ 
تر است و در حال حاضر با توجه به اینکه بسیاری از 
آسیب ها جامعه بشری را تحت تاثیر قرار داده، نقش 
عشایر و روستاییان جایگاه ویژه ای دارد که باید غنیمت 
شمرده شده و با آن ها صادقانه برخورد شود. وی افزود: 
اعتماد مردم را با راه های گوناگون می توان جلب کرد 
ولی تاثیرگذارترین موارد ارائه نمونه های عملی می باشد 
و تبلیغات لفظی و ارائه آمار و ارقام تاثیرگذار نخواهد بود.

این بیمه کمک دو برابری سهم دولت را داراست
مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و 
عشایر استان نیز بیان کرد: این صندوق از سال 84 در 
کشور و از سال 89 در استان شروع به فعالیت کرده و 
اکنون 38 هزار بیمه شده از جمعیت 93 هزار و 488 

خانواری استان عضو این صندوق می باشند. فرج زاده 
ادامه داد:41 درصد از جمعیت استان عضو صندوق بیمه 
اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر هستند که از 
این میزان یکهزار و 322 نفر  مستمری فوتی، 127 نفر 
مستمری از کار افتادگی، یکهزار و 705 نفر مستمری 
بازنشستگی پیش از موعد که بر اساس پرداخت حق 
بیمه 10 ساله و 70 سال سن از صندوق بیمه اجتماعی 
کشاورزان، روستاییان و عشایر مزایا دریافت می کنند.
استان  در  کشاورزی  های  تشکل  و  کارگزار   37

مشغول فعالیت هستند 
 وی عدم اعتماد روستاییان و عشایر به صندوق های بیمه ای
را یکی از مشکالت صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، 
روستاییان و عشایر عنوان کرد و گفت: اعتقاد داریم که 
باید برای جلب اعتماد مردم کار عملی صورت گیرد تا 
اعتمادسازی ایجاد شود و در این راستا برای آگاه سازی 
روستاییان و عشایر استان نسبت به مزایای بیمه ای در 
از کارافتادگی و فوت سرپرست خانوار،  مواردی مانند 
اقدامات خوبی صورت گرفته است. مدیر صندوق بیمه 
اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر استان با بیان 
اینکه صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و 
 عشایر عمدتا به وسیله بخش خصوصی اداره می شود ،
اظهار کرد: 37 کارگزار و تشکل های کشاورزی در استان 

مشغول فعالیت هستند و بیمه شدگان را جذب می کنند.
بیمه زنان خانه دار یکی از مهم ترین فعالیت های 
صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و 

عشایر است
مدیر کارگزاری ویژه شهرستان خوسف بیان کرد: این 
برای  نسبی  رفاه  ایجاد  و  فقرزدایی  هدف  با  صندوق 
روستاییان ایجاد شده که افراد می توانند با پرداخت حق 
بیمه به صورت ساالنه از 240 هزار تومان تا سقف 540 
هزار تومان عضو صندوق شده و از مزایای آن استفاده 
کنند. اکبری ادامه داد: یکی از مهمترین فعالیت ها که در 
این صندوق دیده شده زیر پوشش قرار دادن زنان خانه 
دار می باشد که به این شیوه این قشر از جامعه نیز می 

توانند از مزایای بیمه ای برخوردار شوند.
خانم همت پور، مدیرکارگزاری ویژه شهرستان سربیشه 
نیز نقش ائمه جمعه را در اطالع رسانی به مردم در حوزه 
بیمه حائز اهمیت دانست و ادامه داد: اطالع رسانی از 
زبان ائمه جمعه می تواند بر جامعه هدف صندوق بیمه 
روستاییان و عشایر موثر خواهد بود و این نهاد را در 
رسیدن به اهدافش یاری خواهد کرد. وی ادامه داد: برای 
اطالع رسانی به مردم در این حوزه با صدا و سیمای 
استان نیز همکاری شده است ولی به دلیل هزینه های 

باالی درج آگهی قادر به ادامه این روند نیستیم.
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