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سرمقاله

فرصتی برای توسعه
* سردبیر

ای  هفته  جنوبی  خراسان  برای  گذشته  هفته 
آن  روزهای  واپسین  در  که  چرا  بود  متفاوت 
مرکز استان میزبانی تولیت آستان قدس رضوی 
ابراهیم  دکتر سید  ا...  آیت   . داشت  بر عهده  را 
نماینده  عنوان  به  پیشترها  که  مردی   ، رئیسی 
مردم استان در مجلس خبرگان رهبری بارها و 
بارها به خراسان جنوبی آمده بود این بار با پرچم 
تولیت استان مقدس امام مهربانی هایمان ، آقا 
علی ابن موسی الرضا  )ع( به استان سفر کرد . 
و  شخصی  های  توانمندی  از  بخواهیم  اگر 
مجلس  در  استانمان  نماینده  گسترده  ارتباطات 
به  را  خبرگان رهبری بگذریم و حتی چشممان 
توانمندی های اقتصادی و اعتباری آستان قدس 
نگاه  از  توانست  نخواهیم  ببندیم  نیز  رضوی 
نعمتمان  ولی  ملکوتی  بارگاه  مشارکت  معنوی 

در توسعه خراسان جنوبی بگذریم . 
قول  از  را  کالمی  چند  سخن  ابتدای  در  لذا 
مردم استان برای تولیت آستان مقدس امام رضا 
مسوولین  همه  که  خواهم  می  و  گویم  می  )ع( 
جنوبی  خراسان  مردمان  بدانند  ایشان  همچون 
طبعشان  مناعت  واسطه  به  وقت  هیچ  شاید 
داشته  از  بیش  لیاقتشان  اما  نخواهند  را  چیزی 
که  همانطور  بسا  چه  و  است  امروزشان  های 
برایتان  استان  نقاط  اقصی  به  شما  در سفرهای 
همچنان  ها  سختی  تمام  با  اند  کرده  بازگو 
و  اند  اسالمی  انقالب  جبهه  غیور  سنگربانان 

وفادارترین سربازان والیت .
 ، شنیدم  را  اداری  شورای  در  هایتان  دغدغه 
احساس  که  کردید  بازگو  را  مسائل  دقیق  آنقدر 

کردم سال هاست که  ... ) ادامه در صفحه 2 (

رهبر معظم انقالب  : 
جنگ نظامی، احتمال

 ضعیفی است ، لکن جهاد باقی است

محمد رضا باهنر : 
عارف بماند تا همه بفهمند 

چه کسی برنده  انتخابات مجلس است

دبیر کل کارگزاران سازندگی  :  
رای نیاوردن عارف برای ریاست مجلس

به معنی شکست اصالح طلبان نیست

معاون اجتماعی دادگستری استان :  
توهین در صدر جرائم 

خراسان جنوبی قرار گرفت
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 نجابت مدیران ؛ مانع توسعه استان

آب و برق گران می شود

براساس قانون بودجه ۹۵، هزینه آب و برق در سال 
۹۵ افزایش یافت. به گزارش جهان، براساس تبصره 
۶ قانون بودجه سال ۹۵، وزارت نیرو مکلف است 
به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب مبلغ ۱۵۰ 
ازای  به  از مشترکان دریافت کند. همچنین  ریال 
هر کیلووات ساعت برق مبلغ ۳۰ ریال به عنوان 
مشترکان  استثنای  به  ازمشترکان  برق  عوارض 

خانگی روستایی و چاه های کشاورزی دریافت کند.

تولیدکننده ارزان ترین 
خودرو جهان به ایران می آید!

با  ایرانی  خودروسازان  مذاکره  از  هندی  منابع 
این  محصوالت  مونتاژ  برای  هند  تاتاموتورز 
تسنیم،  گزارش  به  دادند  خبر  ایران  در  شرکت 
حال  در  هند  موتورز  تاتا  خودروسازی  شرکت 
مذاکره با خودروسازان ایرانی برای یک سرمایه 
بنزینی  مونتاژ خودروهای  برای  گذاری مشترک 

تولیدی این کشور در ایران است.

کاهش شدید قیمت سکه

رئیس اتحادیه طال و جواهر، دلیل کاهش قیمت 
سکه را کاهش قیمت طال در بازارهای جهانی اعالم 
و پیش بینی کرد داد و ستدها در بازارهای سکه و 
طال تا نیمه ماه رمضان کاهش یابد. به گزارش مهر، 
محمد کشتی آرای درباره دلیل کاهش قیمت سکه 
طی روزهای اخیر گفت: کاهش قیمت سکه فقط 
یک دلیل داشته و آن هم کاهش قیمت جهانی طال 

به یکباره به میزان 2۵ دالر در هر اونس می باشد.

کارت های بانک تجارت تعویض می شوند

بهینه سازی  راستای  بانک تجارت در  کارت های 
به  می شوند.  تعویض  بانک،  این  کارت  خدمات 
مشتریان  تجارت،  بانک  عمومی  روابط  گزارش 
و  تعویض  برای  وقت  اسرع  در  باید  بانک  این 
شعبه  نزدیکترین  به  خود  جدید  کارت  دریافت 
است،  ذکر  به  الزم  کنند.  مراجعه  تجارت  بانک 
این  کلیه کارت های  تیرماه سال جاری  پایان  تا 

بانک تعویض خواهند شد.

 انتقاد مشاور
 اقتصادی رئیس جمهور
از مدیران خراسان جنوبی

نجفی : نجابت بیش از حد مدیران خراسان جنوبی 
کاردست شان میدهد و به ضرر مردم است
 باید صدای مطالبات را باال ببرید

مدیر کل گمرک : دولت حق خراسان جنوبی را نمی دهد حداقل 
سهم خودمان را بدهید / مدیر کل صنعت : خودروسازان و فوالد کشور

بدهیشان را به استان ندهند 2000 شغل در معرض خطر است 
مدیر کل میراث : فقرزیرساختی خراسان جنوبی ، تاوان اشتباهات

خراسان بزرگ است ؛ لطفا به استان توجه ویژه کنید  / صفحه 7

پیام مدیران استان به آقای مشاور برای دولت ؛

عکس : مجتبی گرگی

حضرت حجت االسالم و المسلمین
 جناب آقای دکتر رضایی

امام جمعه محترم  و فرزانه بیرجند

برادر بزرگوار و ارزشی جناب آقای حسینی
معاون محترم سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری

بدینوسیله از شما سروران معظم، بزرگواران سایر هیئت های مذهبی، پیر غالمان، خادمان و جوانان 
پرشور و شعور هیئت صاحب الزمانی )عج( که با حضور خود در جشن با شکوه میالد حضرت ولی عصر )عج( 

در خانه منتسب به آقا امام زمان )عج( زینت بخش مجلس بودید، تشکر می نماییم.

شورای سرپرستی هیئت صاحب الزمانی )عج( ، موسسه خیریه حضرت مهدی )عج(

جناب آقای مهندس محمد مهدی سعیدی
مدیر محترم امور شیالت و آبزیان سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان جنوبی

با نهایت تاسف درگذشت مادر گرامی تان مرحومه حاجیه کلثوم سعیدی 

را خدمت جناب عالی و خانواده محترم تان تسلیت عرض نموده، ما را در غم خود شریک بدانید.

همکاران شما در مدیریت امور شیالت و آبزیان

به یک مدرک کارشناس یا کاردان عمران با سه سال سابقه بیمه 
تامین اجتماعی در زمینه  راه  برای اخذ رتبه نیازمندیم.    09151613664

خیر نیک اندیش و کارآفرین معزز

جناب آقای حاج علی اکبر فالحی
از بذل و عنایت شما در جهت تامین کاشی و سرامیک مسجد 

مولی الموحدین )ع( روستای فوداج بخش مرکزی صمیمانه تقدیر و تشکر 
می گردد، امیدواریم در تمامی مراحل زندگی تان موفق و پیروز باشید.

هیئت امنای مسجد  مولی الموحدین )ع( روستای فوداج

جناب آقای سید مرتضی موسوی مقدم
برخود الزم می دانم انتصاب جناب عالی را به سمت 

رئیس شعب بانک رفاه کارگران استان خراسان جنوبی
 تبریک عرض نمایم، امید است در سایه تاییدات الهی، در این عرصه خطیر و خدمت به مردم این خطه 

از سرزمین مان و اعتالی میهن عزیز اسالمی موفق و سربلند باشید.

الستیک فروشی فردباف

دومین سالگرد غروب غم انگیز همسرم مرحومه فائزه )پوران( صفایی

 و گرامیداشت یاد و خاطره پدرم مرحوم 

حاج محمدرضا ساالری نیا و مادرم مرحومه فاطمه ساالری نیا 
را با ذکر فاتحه و صلواتی به ارواح پاکشان گرامی می داریم. 

همسر و فرزندان

به اطالع همشهریان عزیز می رساند: به مناسبت اولین سالگرد  درگذشت

 مرحومه بی بی صدیقه اسالمی
 )همسر مرحوم حاج سید علی اکبر اسالمی( 

جلسه یادبودی امروز سه شنبه 95/3/4 از ساعت 5/15 الی 6/15 بعدازظهر 
در محل هیئت ابوالفضلی)مصلی( برگزار می گردد، حضور شما سروران ارجمند مزید امتنان می باشد.

خانواده های: اسالمی ، قاسمی ، حسنی ، علیزاده بیرجندی و سایر بستگان

نهمین سالگرد  درگذشت

 استاد دکترسید عبدا... علوی
بنیانگذار دانشگاه آزاد اسالمی بیرجند

مرد کوشش های بی دریغ و دامنه دار را گرامی می داریم.

حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه آزاد اسالمی خراسان جنوبی

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه
کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان خراسان جنوبی

)نوبت دوم(
بدینوسیله به اطالع کلیه اعضای محترم کانون کارشناسان رسمی دادگستری 
استان خراسان جنوبی می رساند: جلسه مجمع عمومی عادی کانون )نوبت دوم(  
روز یکشنبه مورخ 95/3/16 ساعت 17 الی 19 در محل ساختمان مدیریت شعب 
بانک مسکن، طبقه ششم واقع در نبش خیابان مدرس 6  برگزار می گردد. لذا از 
تمامی اعضای محترم کانون دعوت به عمل می آید راس موعد مقرر در جلسه 

مذکور حضور به هم رسانند.

دستور جلسه:
- گزارش فعالیت هیئت مدیره و حساب های کانون در سال 94

- قرائت گزارش بازرس کانون
- تصویب بودجه سال 95 کانون

- سایر مواردی که در صالحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد.

هیئت مدیره کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان خراسان جنوبی

خدمـات عـایق کـاری محمــدی
انواع عایق بندی موتورخانه ، منابع ، کانال و هواساز، رایزر و زیر سقفی 

با باالترین کیفیت   09369010121- 09197765044 هاونگی

بازیکنان و اعضای کادر فنی تیم والیبال 
روستای رزدنبل شهرستان قاین

 پیروزی مقتدرانه شما در مسابقات استانی 
و راهیابی به مسابقات کشوری 

را حضورتان، اهالی محترم روستای رزدنبل، مسئوالن محترم هیئت والیبال 
استان و شهرستان قاین تبریک عرض نموده ، پیشرفت و پیروزی تان

 در عرصه های باالتر را از خداوند متعال خواستارم.

حمید دوراندیش

جناب آقای سید مرتضی موسوی مقدم
انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را به عنوان 

رئیس شعب بانک رفاه کارگران استان خراسان جنوبی
 که بیانگر تعهد، کارآمدی، لیاقت و شایستگی های برجسته شما در صحنه های 

خدمت صادقانه به نظام و میهن اسالمی است، تبریک عرض نموده
 موفقیت و سربلندی شما را از درگاه خداوند منان مسئلت داریم. 

هیئت مدیره شرکت حمل  و نقل فرآورده های نفتی
 کوشا پیمای خراسان جنوبی
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کاهش ساعت کار بانوان در
 نوبت بررسی شورای نگهبان

کمیسیون  رئیس  عزیزی  عبدالرضا  فارس- 
با  رابطه  در  اسالمی،  شورای  مجلس  اجتماعی 
شرایط  با  بانوان  کاری  ساعت  کاهش  قانون 
ویژه، اظهار کرد: این قانون در مجلس شورای 
اسالمی تصویب شده که براساس آن، در هفته 
کاسته  آنان  هفتگی  کاری  ساعات  از  ساعت   6
که  سوال  این  به  پاسخ  در  وی  شد.  خواهد 
شرایط  با  زنان  اخراج  عدم  برای  تضمینی  چه 
خاص به دلیل کاهش ساعات کاری شان توسط 
در  کرد:  خاطرنشان  دارد،  وجود  کارفرمایان 
قانون با کارفرمایانی که به دلیل کاهش ساعت 
کاری اقدام به اخراج کارکنان می کنند، برخورد 
قانون  در  موضوع  این  بنابراین  شد؛  خواهد 

پیش بینی شده است.

وضعیت خرما در ماه رمضان
 

بیان  با  کشور  خرمای  ملی  انجمن  رئیس 
اینکه ذخیره سازی و توزیع خرمای ماه مبارک 
رمضان هر ساله توسط بخش خصوصی انجام 
می شود، گفت: سردخانه ها مملو از خرما است 
ماه  در  این محصول  تأمین  برای  و مشکلی 
مبارک رمضان وجود ندارد. به گزارش جهان، 
محسن رشید فرخی گفت: میزان تولید خرمای کشور به طور متوسط 
ساالنه حدود یک میلیون تن است. وی با بیان اینکه ساالنه حدود 
15 تا 22 درصد خرما  صادر می شود، تصریح کرد: این محصول به 
آمریکای شمالی و اروپا صادر می شود. رشید فرخی با بیان اینکه بخش 
عمده ای از خرمای ایران به مالزی صادر می شود، گفت: روسیه، هند و 

چین هم از جمله متقاضیان خرمای ایران هستند.

کاهش ۴ هزار تومانی قیمت
 گوشت گوسفندی  در بازار 

رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی از کاهش ۴ هزار تومانی قیمت 
این نوع گوشت در 2 ماه اخیر خبر داد.

قیمت گوشت  اینکه  بیان  با  ملکی،  اصغر  علی  گزارش جهان،  به 
است،  ارزان شده  هزارتومان   ۴ کیلویی  اخیر  ماه   2 در  گوسفندی 
با  دنبه  بدون  شقه  هرکیلوگرم  قیمت  حاضر  درحال  کرد:  اظهار 
و  تومان   5۰۰ و  هزار   26 تا   26 بین  مغازه دار  به  عرضه  کیفیت 
گوشت  اتحادیه  رئیس  است.  هزارتومان   ۳۰ مشتری  به  عرضه 
گوسفندی با بیان اینکه در حال حاضر بازار این نوع گوشت شرایط 
خوبی دارد، افزود: با توجه به گرمای هوا و عرضه زیاد دام پیش 
بینی نمی شود طی روزهای آتی و در ماه مبارک رمضان با افزایش 

قیمتی در این زمینه روبرو شویم. 

رابطه معکوس قیمت و کیفیت نان
 

دبیر انجمن نان های صنعتی و ماشینی گفت: 
قیمت مناسب و کیفیت برتر نان در بازار رقابتی 
به گزارش جهان، علیرضا  تعیین خواهد شد. 
مروت پور در پاسخ به این پرسش که به تناسب 
افزایش قیمت نان آیا کیفیت نان هم افزایش 
کاهش  و  افزایش  با  افزود:  است،  کرده  پیدا 
قیمت آرد کیفیت نان بهتر نمی شود بلکه بهترین قیمت و بهترین 
کیفیت در بازار رقابت به دست می آید. وی تاکید کرد: اگر آرد بصورت 
آزاد )آزادسازی( در اختیار نانوا قرار گیرد بطور قطع و یقین هم کیفیت 
نان بهتر و هم قیمت مناسب تر خواهد شد. مروت پور با اشاره به این 
که بیشتر تولیدکنندگان نان از کیفیت نامرغوب آرد گالیه دارند، گفت: 
آزادسازی آرد الزمه عرضه نان با کیفیت و قیمت مناسب در جامعه است.

 امروزه در بازار مسکن عالوه بر متقاضیان، سازندگان و 
مالکان هم تمایلی به حضور در بازار ندارند و معتقدند که 
در زمان گرانی خانه ای را ساخته یا خریده اند و نمی توانند 

ارزان تر بفروشند.
به گزارش مهر، در بازار کنونی خرید و فروش مسکن 
اتفاقات زیادی می افتد که اندک متقاضیان خرید مسکن 
را دچار سردرگمی کرده است چرا که واحد مناسب برای 
فروش از سوی سازندگان یا فروشندگان به بازار عرضه 

نمی شود و اغلب واحدها شرایط مناسبی برای خریداران 
ندارند. در واقع سازندگانی که در گرانی بازار سال های 
قبل واحدهای خود را ساختند تمایلی به ارزان فروشی 
ندارند به همین دلیل اغلب واحدهای آنها خالی باقی 
بازار  در  نوساز  واحدهای  تعداد  بنابراین  است،  مانده 
کاهش بیشتری نسبت به سال های رونق بازار پیدا کرده 
و سازندگان تمایل چندانی هم به فروش از خود نشان 
نمی دهند. همچنین خریداران چندانی هم در بازار مسکن 

توانایی خرید  اغلب متقاضیان  یافت نمی شود چرا که 
مسکن ندارند و قسط های تعیین شده برای وام مسکن 
هم برای آنها گران است به همین دلیل بازار مسکن را 
ارزیابی کرد که نه  اینگونه  در شرایط کنونی می توان 
تنها واحدهای مناسب به ندرت در بازار عرضه می شود 
بلکه متقاضیان هم به دالیل مختلف در این بازار حضور 
های سیاست  با  کرده  سعی  دولت  حالیکه  در   ندارند 

مختلف پیوند میان عرضه و تقاضا را ایجاد کند.

شرایط خاص در بازار خرید و فروش مسکن

نرخ سود بانکی باید کمتر از ۱۰ درصد شود
تسنیم - مشاور رئیس جمهور با بیان این که نرخ سود بین بانکی باید به کمتر از 1۰ درصد برسد گفت: تا زمانی که نرخ بهره باال است، هیچ کسب 
و کاری قدرت رقابت با بانک ها را نخواهد داشت. اکبر ترکان نرخ سود بانکی باال را ضد تولید ارزیابی کرد و افزود: با وجود دشواری ها در تامین مواد 
اولیه، کارگر و مالیات، مردم ترجیح می دهند، پولشان را نزد بانک بگذارند، تا سود آن را دریافت کنند و در تولید وارد نشوند تا مالیاتی هم نپردازند.

فرصتی برای توسعه

) ادامه از صفحه اول ( 

 ، شنیدم  را  اداری  شورای  در  هایتان  دغدغه 
احساس  که  کردید  بازگو  را  مسائل  دقیق  آنقدر 
کردم سال هاست که بیش از تک تک شهروندان 
اشاره  نکاتی  به  و  مندید  خراسان جنوبی دغدغه 

کردید که دقیقا تنگناهای توسعه استان اند . 
به مدیران استان  شهامت را توصیه کردید به 
قانون مندان استان لطفات را ، به تصمیم گیران 
خراسان جنوبی درک شرایط مردم را گوشزد و به 
آنهایی که در صدر امورند وضعیت آب و جاده 

و راهن آهن و منابع طبیعی و ....
در  شما  که  حال  دانیم  می  و  ممنونیم  شما  از 
خراسان  شک  بی  دارید  حضور  جدید  مسوولیت 
جنوبی یک حامی خوب و صد البته مطالبه گر دارد 

که می تواند در اولین گام از مسوولین بخواهد .
حامیان  استان  که  است  این  نگارنده  تاکید 
که  خواهد  می  گر  مطالبه  مردم  و  نمایندگان   ،
اگر این اصل رعایت شود بقیه امور نیز در این 
مسیر به سمت توسعه و رفع محرومیت هدایت 

خواهند شد.
مسوولین  با  یادداشت  این  اصلی  سخن  اما 
آیت  حضور  که  آنهایی   . است  جنوبی  خراسان 
افقی  رضوی،   قدس  آستان  در  را  رئیسی  ا... 
این  آری   . دانند  استان می  توسعه  برای  روشن 
دارد  الزاماتی  اما  است  ناپذیر  انکار  واقعیت  یک 

که می بایست بدان توجه کرد 
بدون  ای  منطقه  هر  توسعه  بدون شک   -  1
های  طرح  فقدان  در  و  ریزی  برنامه  رویکرد 
کارشناسی شده متصور نیست و یکی از خالء های 
بزرگ در خراسان جنوبی نیز همین موضوع است 
. بهتر است همانطور که دکتر رئیسی اشاره نمودند 
برای  ماندگاری  های  طرح  و  ایجاد  کارگروهی 
استان تدوین و به ایشان ارائه شود چرا که خراسان 
جنوبی تا کنون بارها میزبان سرمایه گذاران کالن 
اعم از دولتی ،  نیمه دولتی و خصوصی نظیر بنیاد 
پیشنهادات  نبود  در  که  است  بوده   .... و  برکت 

کارشناسی به نتیجه نرسیده است .   
رئیسی  ا...  ایت  که  همانطور  است  بهتر   -  2
نیز نخودی در آش  عنوان کردند مدیران استان 
توسعه بندازند و اینگونه نباشد که با دیدگاه سنگ 
امور مردم و حتی سخت گیری های  اندازی در 
و  طبیعی  منابع  موضوع  در  آنچه  نظیر  مورد  بی 
... در استان اتفاق می افتد بجای مدیریت برای 
توسعه ، سدی بر سر راه آن باشند که این نیازمند 
تغییر دیدگاه در بسیاری از آنها و کارشناسان بدنه 

دولت در خراسان جنوبی می باشد . 
) ادامه یادداشت در ستون مقابل (

یادداشت

دولت با سیاست خود مبنی بر آزادسازی قیمت 
افزایش  به  تحریک  را  بازار  خودروها،  برخی 
اکنون، قیمت  برخی خودروها،  قیمت کرده و 
1.5 تا 2 میلیون تومان حاشیه بازار پیدا کرده 

و بساط داللی پهن شده است.
به گزارش مهر، بازار خودرو حتی در آخرین ماه 
فصل بهار هم گویا قصد ندارد از رکود خارج 

می گویند،  خودرو  بازار  فعاالن  را  این  شود، 
یعنی پیش بینی شان این است که اتفاق خاصی 
است  دو سالی  یکی  که  سابقه ای  به  توجه  با 
فروش های  و  خرید  برای  بازار  در  مشتریان 
خودرو رقم زده اند، رخ ندهد و بازار در آستانه 
فصل اوج گیری مسافرت های تابستانی، تکان 

جدی به خود ندهد. 

توجهی  شایان  استقبال  و  گسترده  خرید  نه 
فروش  طرح های  به  نسبت  مردم  سوی  از 
شکل  مختلف  مناسبت های  به  خودروسازان 
تحرکی  خودرو  بازار  در  دیگر،  نه  و  می گیرد 
مبنی بر خرید و فروش های مردم از بازار آزاد 
مشاهده می شود، همه چیز دست به دست هم 
داده تا رکود سرسختانه بازار خودرو، همچنان 

پابرجا باقی بماند. دولت البته کمر همت بسته 
البته  کند،  رقابتی  و  آزاد  را  خودرو  قیمت  تا 
بعید به نظر می رسد که قیمت خودرو در بازار 
بارها در  یابد. تجربه آزادسازی قیمت  کاهش 
به نظر نمی  کاالهای مختلف وجود داشته و 
رسد قیمتی که در مورد کاالیی در بازار ایران 

باال رفت، به این راحتی ها پایین آید.

حاشیه قیمت به بازار خودرو بازگشت
دولت رسما گرانی بازار را کلید زد

 

وام ها مشکلی را حل نکرد

 ) ادامه یادداشت از همین صفحه (
۳ - با حلوا حلوا گفتن دهن مردم استان شیرین 
بد که چند  این عادت  است  نخواهد شد و الزم 
از  پیدا کرده  رواج  بین مسووالن  در  است  وقتی 
جامعه مدیریتی استان رخت بربندد و همانطور که 
رهبر معظم انقالب فرمودند امسال سال اقدام و 
عمل و نه شعار باشد . بدون شک با اینهمه ادعای 
و  گذاران  سرمایه  برای  قرمز  فرش  کردن  پهن 
حمایت از صنعت استان ، وضعیت صنعت خراسان 
این  مصادیق  و  نیست  توجیه  قابل  اصال  جنوبی 
عدم هماهنگی شعارها با واقعیت جامعه نیز قابل 

ارائه می باشد . 
اگر همه موارد فوق  اینکه  پایانی  ۴ - و نکته 
را لحاظ کردیم نیاز است پیگیری خودمان برای 
عملیاتی شدن این طرح ها باشد نه اینکه امروز 
که در گرما گرم این مسائل مطالبه گر شده ایم 
فردا را کال به فراموشی بسپاریم .چرا که به قول 
صاحبخانه  تقصیر  بود  کاهل  گدا  گر  گذشتگان 
روی  بر  ها  بحث  زودی  به  امیدواریم  ؟  چیست 
های  جاده  شدن  بانده  دوه  در  تسریع  چگونگی 
مرگ باشد و مردم خبر خوش تامین آب استان را 
بشنوند . امید داشته باشیم که راه آهن عملیاتی 
دیگر  دادگستری  و  طبیعی  منابع  و  شد  خواهد 
برای هیچ روستایی سختی کشیده ای به جرم آباد 
صادر  تخریب  حکم  اجدادیش  و  ابا  کویر  کردن 

نکند . می توانیم از همین امروز امیدوار باشیم .

به اطالع هم استانی های گرامی می رساند:
به دلیل به روز رسانی نرم افزار اکانتینگ و سرویس های مربوطه، ارتباط 
 مشترکین اینترنت پر سرعت استان از ساعت 1 الی 7 بامداد روز

سه شنبه 95/3/4 دچار اختالل خواهد بود.
روابط عمومی شرکت مخابرات خراسان جنوبی

حمل  اثاثیه منزل 
با خاور مسقف و کارگر ماهر

۰9۱59639۰65 - علی آبادی   
 ضمنا کارگر تنها نیز داریم
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دفتر: توحید 21، نبش نبوت 21، پالك 105
عضو  معتبر اتحادیه     مسئول : دستگردي

آغاز فروش اقساطی 10 ماهه لپ تاپ و رایانه خانگی    )بدون پیش پرداخت(  
حد فاصل معلم 22-24   رایانه  ثـامن    تلفن: 32446431 )5 خط(

دعوت به همکاری
یک شرکت ساختمانی برای انجام 

پروژه های در دست اقدام 
روستای گزیک از کلیه اشخاص 
حقیقی دارای رزومه موفق در 

زمینه )نازك کاری - نما - محوطه 
سازی ( دعوت به همکاری 

می نماید. جهت بازدید و کسب 
اطالعات بیشتر با شماره های ذیل 

تماس حاصل فرمایید. 
09158675812
09211939271

  3 2236030  - 09151605216

ایزوگـام سلیمانــی 

خیابان ارتش - سه راه معلم - جنب بیمه البرز  
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دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی فوق العاده )نوبت اول( 
شرکت تعاونی مسکن اعضای نظام پرستاری استان خراسان جنوبی

تاریخ انتشار: 95/3/4

جلسه مجمع عمومی فوق العاده )نوبت اول( شرکت تعاونی مسکن  اعضای نظام پرستاری خراسان جنوبی یکشنبه 
95/3/16 ساعت 17 در محل نمازخانه بیمارستان امام رضا )ع( برگزار می شود. از کلیه اعضا دعوت می شود برای اتخاذ 
تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این مجتمع حضور بهم رسانند. ضمناً چنانچه عضوی بنا به دالیلی نتواند شخصاً 
حضور یابد، می تواند همزمان با نماینده تام االختیار خویش با هم به دفتر شرکت مراجعه و برگ وکالت نامه را تنظیم و 
برگه ورود به جلسه مجتمع را دریافت نمایند. حداکثر آرای وکالتی هر عضو سه رای و هر فرد غیر عضو یک رای می باشد.

دستور جلسه:
تصمیم گیری در خصوص اصالح ماده )5( اساسنامه - تمدید مدت فعالیت تعاونی مسکن

هیئت مدیره

PVC ، سقف کاذب ، کناف ، پارکت ، کف پوش
 09151630741- رحیمی

بیست متری سوم ، روبروی حج و زیارت



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424 3
 3300 هکتار از جنگل هاي طبیعي استان احیاء و غنی سازی شد

    ایسنا- مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی، گفت: احیاء و غنی سازی و افزایش کمی و کیفی جنگل هاي 
طبیعي استان بالغ بر 3300 هکتار از بدو تاسیس استان انجام شده است. حبیب ا... شریفی  اظهار کرد:ساالنه 10 هزار هکتار 

سه شنبه * 4 خرداد 1395 * شماره 3512از ذخیره گا ه هاي جنگلي استان مراقبت و نگهداري و عملیات اجرایي شامل حصارکشي و بذرکاري در آن انجام مي شود.
بخاطر  بودند  گفته  که  همشهری  به  پاسخ  در 
توزیع شربت خیابان ها را نباید بست باید بگویم 
تنها چیزی که مهم نیست و همه فقط شعارش را 
می دهند حقوق شهروندی ست من هم 1 ساعت 
که  صورتی  در  کردم  گیر  ترافیک  تو  شما  مثل 

پلیس می توانست این موضوع را مدیریت کند
930 ... 025
پزشکی  علوم  دانشگاه  محترم  رئیس  از 
خواهشمندیم در کنار تالشهایی که برای توسعه 
ارایه  برای  هم  قدمی  دارند  پزشکی  خدمات 

خدمات ناباروری در استان بردارند .
0915 ...217
روستایی  راه  اداره  مسوول  نباشید  خسته  سالم 
استدعا دارم بخاطر امامزاده محترم سلطان سید 
ادامه راه مزار رو آسفالتش و تموم  محمد نقیب 

کنین اجرکم عندا....
915...610
سال  ماه  اردیبهشت  روزهای  درطول  باسالم 
22بهمن  خیابان  در  واقع   .... سازمان   ، جاری 
درسالی که با کمبود آب مواجه هستیم اقدام به 
تصفیه  آب   با  مذکور  ساختمان  کل  شستشوی 
المال  بیت  باهزینه  لوله کشی  آشامیدنی  و  شده 
و  استان  این  درحال حاضر  اینکه  از  غافل  نمود 
باران  که  غبارآلود  شهرهای  از  بیرجند  بالخص 
گل می بارد / همچنین اکثرروزها حدود ساعت  
7 تا 7 ونیم با همین آب دارن پله های ورودی 
و اطرافش را شستشو می دهند ،اون وقت همین 
بنده های خدا دارن به مردم میگن بابحران آب 
از  خواهشا   ! کنین  جویی  صرفه  هستیم،  مواجه 
خودتون شروع کنین و شعار ندهید،ضمنا اون دنیا 

بیت المال جواب میخواد!
915...522
سالم آوا .چرا مخابرات نهبندان برا مسکن مهر 
فاز 2 تلفن نمیاره بیش از صد خانوار رو از نعمت 

تلفن محروم دارن که برا آقایون صرف نداره!
915...890
آوا .از شهردار نهبندان سوال کنید چرا به مسکن 
اگه  حداقل  میکنن  لطفی  بی  اینقد   2 فاز  مهر 
آسفالت نمیکنن جدول گذاری که میشه انجام داد.
915...890
مسئولین دست اندرکار بررسی کنند گوشه و کنار 
مملکت هنوز شاید پروژه ی موفقی باشد زحمت 
بکشند به خاک سیاه بنشونندمثل پدیده . و آه و 

نفرین یک ملت رو بدرقه راهشان کنند!!
915...117
نمی دهد  پاسخ  رانندگی  و  باسالم چراراهنمایی 
ازچهارراه  بعدازخروج  گیر  وجودسرعت  ضرورت 
چیست بعد ازترک چهارراه چرا بایدتوقف داشت ؟ 
937...276
با سالم و خسته نباشید خدمت  استاندار خراسان 
جنوبی از جنابعالی تقاضا دارم که به امور ورزش 
کنند  رسیدگی  آن  اطراف  روستاهای  و  قهستان 
چون دو سال شده که هیچ گونه مسابقات فوتبال 
در آنجا انجام نشده به دلیل این که نیروی انتظامی 
امنیت آن را برعهده نمی گیرد این منطقه بالغ بر 
هزار نفر  فوتبالیست و تماشاگر دارد که در دو سال 

اخیر در ماه رمضان از آن بی بهره بودن
935...276
سالم خواستم بگم مشکالت روستایی رابه جای 
می  پایشان  جلوی  سنگ  کنند  درست  اینکه 
اندازندمثل .... خوسف که برای گرفتن امتیاز آب 
برای بافت قدیم روستا مشکالت زیادی ایجادمی 
شما  کار  این  با  میگی  میکنی  اعتراض  کنند 
روستاهاخالی از سکنه میشه .میفرمایند خوب بشه. 
935...249
ازدحام  برای  فکری  یه  مربوطه  نهادهای  لطفا 
سگ های خیابون الهیه غربی یک، بردارید امان 

ما رو بریدن .آسایش ما رو سلب کردن
915...263
با سالم و ادب , مجتمع بزرگ فرهنگی و زیارتی 
خوسف   شهرستان  لوت  آبگرم  و  بلنجیر  مزار 
 , آسفالته  راه  مناسب   های  ساخت  زیر  نبود  از 
برق , آب و آنتن دهی تلفن همراه رنچ  میبرند 
مسئوالن با تالش جهادی اقدام و عمل نمایند . 
915...008

نانوایی  کارگران  از  تعدادی  سوی  از  نامه  این 
نوشته  شده که  به گمانشان » شغلی بهتر و بدتر 
از نانوایی نیست. بهتر برای اینکه با نعمت خداوند 
اینکه  به خاطر  بدترش هم  داری  یکتا سرو کار 
اصال خواب و بیداری نداری ! حقوق و پاداش هم 

ماشاءا... به لطف خدا افتضاح هست. 
 200 از  بیش  بیرجند  دوست  فرهنگ  شهر  در 
از 3  بیش  نانوایی  در هر  دارد که  نانوایی وجود 
کارگر کار می کنند و بیش از 90 درصد کارگران 
ساعت   24 در  باید  اینکه  برای  هستند.  ناراضی 
شبانه روز بیش از 10 ساعت سرکار باشند آخرش 
نانوایی   1384 سال  از  خودم  بنده   . هیچی  هم 
بودم تا به االن فکر می کنید آخرین و بیشترین 
همش  بوده؟  چقدر  ام  کرده  دریافت  که  عیدی 
تازه  انصافه  این  واقعا  آیا  تومان  هزار   50000
دستمزد روز رو هم کارفرما به زور به آدم میده 
درسته که بیمه تامین اجتماعی هستیم ولی هیچ 

حقوقی طبق اداره کار نمیدن
. تو این ده سالی که من سر کار بودم نه پاداشی 
دادن نه اضافه کار، نه حق سنوات ،نه حق اوالد، 
عیدی  نه  و  کارگری  بن  نه   ، مسکن  حق  نه 
درست و حسابی تا اعتراض می کنی می گویند 

برو هر جا بیشتر بهتون میدن . شایدم اخراج!
 آخه چرا کسی نیست رسیدگی کنه تازه نمیدونم 
کی قانون کرده یه چند وقتی هست اول که باید 
بری سر کار نانوایی باید سه ماه بدون بیمه کار 
که  شرایطی  با  البته  میشی  بیمه  اونوقت  بکنی 
کارفرما تعیین می کنه مثل سفته ، چک و هزاران 
شرط و شروط دیگه و امضا کردن چند تا برگه 
تازه وقتی مامور اداره بیمه میاد و آدم رو تهدید 
می کنند که اگر نگویی من موقت اینجا هستم 
خبری  دستمزد  و  مزایا  از  یا  کنم.  می  اخراجت 

نیست که مبادا اسمت تو لیست بیمه رد بشه .
 بیش از 4 سال شده دستمزد مون را اضافه نکردن 
هر سال به امید سال دیگه ولی امیدی نیست اگر 
بیمه هستیم پس چرا طبق قانون کار حقوق نمیدن 
پس چرا هر سال بقیه مشاغل حقوقشون اضافه 

می شه به غیر از کارگرای نانوایی ؟

با سالم خدمت برادران راهنمایی و رانندگی چرا 
از اتوبوسهای داخل شهر هیچگونه تستی نسبت 
اطراف  روستای  از  نمیشه  اتوبوس  رانندگان  به 
بیرجند میباشم اصال خوشم نیامد ازاین همه بی 
مسوولیتی.ماهی  یه بار سوار میشم اونم با کج 

خلقی وحواس پرتی راننده
915...849

با سالم،اداب و رسوم  روز برات،چه خوب وچه 
نذورات  ماست.یکی  ساله  صد  چند  سنت  بد 
امسال  گیرد.اما  رامی  نذورات  ویکی  آورد  می 
نزدیک  در  شهرداری  محترم  مامورین  برخورد 
قبور مطهر شهدای یک با روستاییانی که برای 
جمع آوری نذورات آمده بودند بسیار بد و زننده 
رفتار  بر  شاهد  افراد  اعتراض  باعث  بود.که 
در  روز  یک  این  است  خوب  شد.چه  مامورین 
سال مراعات حال وروز این افراد را بنماییم.که 
وگهی       بزنین  پشت  است.گهی  مکافات  دار  دنیا 

زین به پشت.
915...435

اورژانس  پرسنل  و   115 زحمتکش  پرسنل  از 
امام رضا که در مداوای فرزندم خالصانه تالش 
بی  پلیس  اون  برای  و  کنم  می  تشکر  کردند 
تو  منو  آلود  خون  فرزند  که  راهنمایی  وجدان 
کرده  خیالی  بی  ابراز  و  دیده  قبرستان  ترافیک 

متاسفم. فقط بلدن جریمه کنن  
915....065

با سالم :برات سنتی که به تغییر نیازدارد. خیلی 
ممنون که به این موضوع پرداختید اما آیا سنتی 
که قدمت چند صد ساله دارد به راحتی و به یک 
باره قابل تغییر است ؟ آیا برای فرهنگ سازی 
وانتخاب راه درست تر از این رسم فقط با یک 
روز پرداختن به این مسئله مشکل حل میشود؟ 
آیا بهتر نیست که بعد از روز برات هم  به این 
دست  به  چیز  همه  و  شود   پرداخته  موضوع 
استفاده  با  روحانیون   . نشود  سپرده  فراموشی 
های  رسانه  دارند  اختیار  در  که  تریبونی  از 
باید  سال  طول  در   ... و  مطبوعات  و  تصویری 
باعث تغییراین سنت شوند و فر هنگ درست تر 
وبهتر که همان دست گیری از نیازمندان واقعی 

وآبرومند است رو جا بندازند .  
915...693 
بی  مردم  درد  خوسف  شهرستان  در  سالم  با 
بیمارستانی  شهرستان  این  در  است  درمان 
عقب  و  محروم  مردم  این  با  نامهربانی  نیست 

نگه داشته تا به کی 
915...008

از میان نامه های رسیده

 جوابیه بنیاد شهید و امور ایثارگران 

در  شده  منتشر  مطلب  به  عنایت  با  احتراما   
مضمون  با   95/1/25 مورخ  شما  پیام  ستون 
به  زمین...«  برای  ایم  داده  پول  شهید  بنیاد   «
اطالع می رساند: اوال بنیاد شهید در هیچ زمانی 

متولی امور زمین و مسکن نبوده و نیست.
 ثانیا اگر بنیاد شهید از شخصی پول گرفته قطعا 
دیگری  مدرک  یا  و  واریزی  فیش  یا  و  رسید 
اختیار  در  مدرک  از طریق  که  باشد  داشته  باید 

شخص قطعا قابل ردیابی و پیگیری هست. 
برای  سند  صدور  خصوص  در  شهید  بنیاد  ثالثا 
در  ندارد.  ماموریتی  و  صالحیت  هیچ  امالک 
دلیل  هر  و  مدرک  یا  سند  چنانچه  حال  عین 
شهید  بنیاد  توسط  وجه  اخذ  بر  مبنی  دیگری 
وجود  عزیز  این  اختیار  در  زمین  واگذاری  برای 
و  پیگیری  شهید  بنیاد  به  ارایه  در صورت  دارد 

پاسخگویی خواهد شد. 

جوابیه شرکت گاز خراسان جنوبی 

تاریخ  در  مندرج  مطلب  به  پاسخ  در  احتراما 
به  علمک  نصب  خصوص  در   95/2/26
بعمل  های  بررسی  برابر  رساند:  می  استحضار 
و  باشد  می  علمک  دارای  ملک  عرصه  آمده 
نیاز  مورد  و مجوزهای  مدارک  ارایه  در صورت 
 ، تفکیکی  سند  ارایه  محترم  متقاضی  توسط 
نصب علمک طبق برنامه زمان بندی شده و در 

کمترین زمان ممکن انجام می گردد.

وعده های اجرای طرح انتقال صنوف آالینده ؛

اجرایطرحانتقال۱۰سالهمیشود
پرونده انتقال صنوف آالینده بیرجند به خارج 
و  پیچ  در  از محدوده شهر سال هاست که 
آراسته  خم زمان گرد و غبار به چهره خود 
و نیازمند تسریع در اجرا است.پرونده انتقال 
شهر  از  خارج  به  بیرجند  آالینده  صنوف 
سال ها است که در البه الی دیگر پرونده ها 
علی رغم  و  مانده  مخفی  مسئوالن  دید  از 
تأکیدات مقامات عالی استان بر تسریع روند 
این پروژه، گویی بر طلسمی 10 ساله گرفتار 
انتقال صنوف آالینده شهر  شده است.طرح 
بیرجند به خارج از شهر اگر چه دارای سابقه 
متولی  اجرایی  مسئوالن  اما  است  ساله   20
در سال 86 مجدد گرد هم آمدند که قصه 
پر غصه صنوف مزاحم شهر بیرجند را تعیین 

تکلیف کنند.
آالینده  صنوف  کارگروه  در   86 سال  در   
به  مزاحم  صنوف  انتقال  بیرجند  شهرستان 
پشت  در سایت 53 هکتاری  از شهر  خارج 
حدود  اما  شد  تصویب  بیرجند  آرامستان 
و  می گذرد  طرح  این  تصویب  از  9سال 
مسئوالن بازهم برای اجرای این طرح یک 
سال دیگر مهلت صادر کردند.انتقال صنوف 
تاکنون فقط  طرحی بوده که در قالب گفت 
و گو بین مسئوالن رد و بدل شده  و صدای 
صدها شهروندی که در برخی  نقاط شهری 
طعم  آالینده ها  این  صدای  و  سر  دلیل  به 
آرامش را از یاد برده اند در آورده است.گویند 
را مدام  این است که حرف مهمی  بر  رسم 
باید بیان کنی تا بر ذهنی بنشیند و کاری از 
پیش برود. در این راستا خبرنگار مهر باری 
می پردازد  شهروندانی  بیان صدای  به  دیگر 
موتور  فریادهای  البه الی  از  ندایشان  که 
اندکی  باید  نمی شود.    شنیده  جوشکاری 
خیابان های عدل، مصطفی خمینی)ره(  در 
و شهید فهمیده بیرجند قدم بزنی تا معنای 

واقعی آلودگی صوتی را لمس کنی....
جلو  به  را  بیرجند  فهمیده  شهید  خیابان 
می روم، صدای بوق خودروها از یک طرف 
و مغازه های حاشیه خیابان از طرف دیگری 

همچون کاووس ذهنت را پریشان می کند.
راننده  خودرو  دعوای  صدای  گاه وبیگاه 
توقف  چراکه   . می رسد  گوش  به  اتوبوس 
خودروهای کوچک در خیابان شهید فهمیده 
دیگر  و  صافکاری  جوشکاری،  مقابل  در 
مغازه های مرتبط  باعث ایجاد ترافیک و سد 
معبری برای عبور اتوبوس شهرک بهزیستی 
می شود.بی توجه به صداهای اطراف به سراغ 
رنج  تا  کاسبان می روم  و  اهالی  از  نفر  چند 
دلشان  با شنیدن حرف  را  دیرینه شان  های 

التیام بخشم.

سلب آرامش از شهروندان

یکی از ساکنان خیابان مصطفی خمینی)ره( 
در گفت و گو با مهر، می گوید: سال ها است 
مغازه ها  برخی  کسب وکار  صدای  از  که 
می برم. رنج  تعمیرات  و  جوشکاری  مانند 

تلخی می زند و  رضا حسینی صفت،  خنده 
با آمیزش لهجه بیرجندی به بیاناتش، ادامه 
می دهد: صدای تلق تلوق مغازه ها جایگزین 

الالیی شبانه بچه هایم  شده است.
وی با بیان اینکه ایجاد مزاحمت این صداها 
و  شهروندان  بین  دعوا  بروز  باعث  بارها 
باید  می افزاید:  است،  شده  صنوف  صاحبان 
خارج شهر  به  مغازه ها  این  تر  هرچه سریع 
می دهد:  ادامه  صفت  شوند.حسینی  منتقل 
این  سکونت  از  قبل  و  پیش  سال ها  باید 
افراد در محدوده شهر، برایشان چاره اندیشی 
می شد و اما هم اکنون نیز باید برای انتقال 

آن ها تالش شود.

سرعت خروج صنوف آالینده
 از بیرجند افزایش یابد

مظفر براتی یکی دیگر از ساکنان مصطفی 
مهر  با  گو  و  گفت  به  که  است  خمینی 
چشم  که  زمانی  از  می گوید:  و  می پردازد 
گشودم و تاکنون که بیش از 50 سال دارم، 
مشکالت زیادی را به خاطر کم کاری برخی 

از مسئوالن متحمل شده ام.
جوشکاری،  مغازه های  به  اشاره  با  وی 
می گوید:  خیابان،  حاشیه  و...در  صافکاری 
گریبان  که  مشکالتی  مهم ترین  از  یکی 
گوش خراش  صدای  شده،  ام  زندگی  گیر 
این گونه از شغل ها است. براتی با بیان این 
قبل  را  واقعه  عالج   « معروف  ضرب المثل 
از وقوع باید کرد«، می گوید: باید از ابتدای 
ساخت مسکن در این محدوده و یا اسکان 

این کاسبان، فکری اندیشیده می شد.
می کند:  بیان  و  می زند  لبخندی  وی 
می گوید،  هم  دیگری  معروف  ضرب المثل 
منفعت  گرفت،  جا  هر  از  را  ضرر  جلوی   «
می افزاید:  بیان،  خوش  پیرمرد  است«.این 

باید  نسل ها  دیگر  برای  نیز  اکنون  هم 
تجربه  را  ما  مشکالت  تا  شود  چاره اندیشی 
این صنوف  تر  بنابراین هرچه سریع  نکنند، 

به خارج از شهر منتقل شوند.

تخریب چهره شهری

یکی دیگر از شهروندان بیرجندی  ساکن در 
خیابان عدل، می گوید: صنوف آالینده باعث 

تخریب زیبایی در چهره شهر می شود.
در  کنکوری  دختری  اینکه  بیان  با  وی 
و صدای  سر  متأسفانه  می افزاید:  خانه دارم، 
او  از  را  آرامش  مغازه ها  این  کار  از  حاصل 

گرفته و نمی تواند درس بخواند.
از  برخی  می دهد:  ادامه  جاللی  فاطمه 
که  روز  از  ساعاتی  در  درست  مغازه ها  این 
شهروندان به استراحت نیازمندند، مشغول به 
کاسبی می شوند.وی با بیان اینکه چند بار با 
این مغازه ها برخورد داشته ام، می گوید: البته 
اگر  که  چرا  ندارند  تقصیری  هم  افراد  این 
درب مغازه را برای کاسبی باز نکنند، چطور 

هزینه خانواده ای را تأمین کنند.
انتقال این صنوف به خارج  جاللی خواستار 
انتقال  کرد:  بیان  و  شد  شهر  محدوده  از 
خودشان،  عاید  را  زیادی  های  مزیت  آن ها 

شهروندان و مشتریانشان می کند.

شرمندگی کاسبان صنوف آالینده
 از کسب وکار

یکی از کسبه های این صنوف که به تعمیر 
ماشین مشغول به کار است، در گفت و گو با 
این  نیز به خاطر  مهر، می گوید: ما کاسبان 

شغل پر صدا شرمنده مردم هستیم.
برای  باید  اما  اینکه  بیان  با  توسلی  رضا 
سرگرم  باکاری  را  خودمان  امرارمعاش، 
تعمیر  نیز  ام  بچگی  حرفه  می افزاید:  کنیم، 
درب ماشین های کوچک و بزرگ بوده و از 
روی اجبار به سمت این شغل پر سر و صدا 
مسئوالن  می دهد:  ادامه  ام.وی  آورده  روی 
در ابتدای امر باید برای فعالیت این صنوف 
بین  در  اختالفات  این  تا  چاره اندیشی کرده 

بیان  با  توسلی  نیاید.  وجود  به  شهروندان 
به  این صنوف  انتقال  نیز  اکنون  هم  اینکه 
می گوید:  است،  کار  دستور  در  شهر  خارج 
انجام  سریع تر  هرچه  انتقال  این  است  امید 
این  ایجاد  از  هم  خودمان  که  چرا  شود 

مشکالت در شهر به تنگ آمده ایم.

مهلتی که فرماندار برای
 اجرای طرح داد

کارگروه  در  بیرجند  فرماندار  پیش  چندی 
انتقال  بر  بیرجند  شهرستان  آالینده  صنوف 
این صنوف به خارج شهر تاکید کرد و گفت: 
سال  پایان  تا  انتقال،  برای  آخرین مهلت 
توجیه پذیر  اجرا  در  معطلی  و  بوده  جاری 

نیست.
جلوگیری  برای  کرد:  اظهار  ناصری  علی 
صوتی،  آالینده های  مشکالت  از 
شهری  المان  زیباسازی  و  زیست محیطی 
تمامی صنوف آالینده صنفی به خارج شهر 

منتقل شوند.
وی با اشاره به زمین در نظر گرفته شده برای 
انتقال این صنوف، بیان کرد: دو سایت یک 
و نیم و50 هکتاری در خارج محدوده شهر 

برای این امر اختصاص یافته است.
برای  اینکه همه دستگاه ها  بر  تاکید  با  وی 
کنند،  تالش  باید  طرح  این  مشکالت  رفع 
افزود: شورای شهر و شهرداری باید در حل 
مشکالتی مانند تأمین آب، برق و تلفن این 
زمین ها راهکارهایی را ارائه دهند.ناصری با 
به  آالینده  صنوف  انتقال  روند  اینکه  بیان 
اظهار  انجام شود،  باید  خارج شهر در عمل 
کرد: تا زمانی که بر کاغذ گفت و گو کنیم، 

مشکلی حل نشده و کاری انجام نمی شود.

صدور اخطاریه برای 
واحدهایی که اطاعت نکنند

رئیس اتاق اصناف خراسان جنوبی در گفت 
و گو با مهر با بیان اینکه برای انتقال صنوف 
آالینده به خارج شهر تالش زیادی می شود، 
این  جاری  سال  پایان  تا  است  امید  گفت: 
انتقال نیز اجرایی شود.مرتضی یزدان شناس 
در  هکتاری  نیم  و  یک  سایت  به  اشاره  با 
صنوف،  این  استقرار  برای  گرفته شده  نظر 
بیان کرد: این زمین برای استقرار 85 واحد 
است. گرفته شده  نظر  در  آالینده  از صنوف 

از نیمی  اینکه هم اکنون بیش  بیان  با  وی 
از واحدها واگذارشده اند، افزود: بقیه صنوف 
نیز باید هرچه سریع تر در این واحدها مستقر 
شوند.یزدان شناس ادامه داد: برای آن دسته 
از صنوف آالینده که در روند انتقال، به کندی 
عمل می کنند، بر اساس قانون در سه نوبت 
اینکه  بیان  با  می شود.وی  صادر  اخطاریه 
پروانه کار برای صنوف آالینده در محدوده 
آینده،  سال  از  گفت:  نمی شود،  صادر  شهر 
شهر  محدوده  در  صنوف  این  فعالیت  از 

جلوگیری به عمل می آید.

کمبود زمین برای 
انتقال صنوف آالینده

رئیس اتاق اصناف خراسان جنوبی با اشاره 
به سایت50 هزار هکتاری، بیان کرد: بخشی 
از زیرساخت های این پروژه مانند جدول و 

خیابان کشی  در حال اجرا است.
هزار  برای  سایت  این  اینکه  بیان  با  وی 
نظر  در  آالینده  صنفی  واحد   300 و 
زمین ها  این  افزود:  است،  گرفته شده 
به  آالینده  صنوف  همه  انتقال  پاسخگوی 
خارج از شهر نیست.یزدان شناس ادامه داد: 
نامه ای  تفاهم  انعقاد  حال  در  اکنون  هم 
از  بخشی  که  هستیم  صنعتی  شهرک  با 
کنیم.وی  منتقل  نیز  آنجا  به  را  صنوف 
نظر  در  های  سایت  این  اینکه  بیان  با 
از  سوم  یک  پاسخگوی  فقط  گرفته شده 
برنامه ریزی  باید  داد:  ادامه  است،  صنوف 
های الزم انجام و زمین های دیگری هم 
انتقال آالینده ها در نظر گرفته شود. برای 
این  انتقال  فواید  به  اشاره  با  یزدان شناس 
صنوف، بیان کرد: زیباسازی المان شهری، 
رضایت و آرامش شهروندان و جلوگیری از 
انتقال  فواید  جمله  از  صوتی  های  آلودگی 

این صنوف به خارج شهر است.

پاسخ مسئوالن به پیام شما

از میان نامه های رسیده

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی )نوبت اول( 

شرکت تعاونی مسکن اعضای نظام پرستاری استان خراسان جنوبی

تاریخ انتشار: 95/3/4

تعاونی مسکن اعضای نظام پرستاری خراسان جنوبی  اول( شرکت  جلسه مجمع عمومی عادی )نوبت 
پنجشنبه 95/4/3 ساعت 16 در محل نمازخانه بیمارستان امام رضا )ع( برگزار می شود. از کلیه اعضا دعوت 
می شود جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این مجمع حضور بهم رسانند. ضمناً چنانچه 
عضوی بنا به دالیلی نتواند شخصاً حضور یابد، می تواند همزمان با نماینده تام االختیار خویش با هم به 
دفتر شرکت مراجعه و برگ وکالت نامه را تنظیم و برگه ورود به جلسه مجمع را دریافت نمایند. حداکثر 

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

تحویل نمایند.

دستور جلسه:
طرح و تصویب صورت های مالی سال 1394
طرح و تصویب بودجه پیشنهادی سال 1395

انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره برای مدت 3 سال
انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی

اخراج 5 نفر از اعضای بدهکار

هیئت مدیره

دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه )نوبت دوم(
شرکت تعاونی چند منظوره عام شاهد بیرجند

تاریخ انتشار: 1395/3/4

یکشنبه  بیرجند  شاهد  عام  منظوره  چند  تعاونی  شرکت  دوم(  )نوبت  سالیانه  عادی  عمومی  مجمع  جلسه 
 1395/03/16 راس ساعت 4/30 بعدازظهر در محل انتهای خیابان مدرس - جنب میدان جماران مجتمع مذهبی
امام هادی )ع( برگزار می شود. از کلیه اعضای محترم دعوت به عمل می آید برای اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات 
ذیل در این مجمع حضور بهم رسانند. ضمناً چنانچه عضوی بنا به دالیلی نتواند شخصاً حضور یابد، می تواند همزمان 
با نماینده تام االختیار خویش به دفتر شرکت واقع در خیابان مدرس حدفاصل مدرس 17 و 19 مراجعه و برگ وکالت 
نامه را تنظیم و برگه ورود به جلسه مجمع را دریافت نمایند. حداکثر آرای وکالتی هر عضو سه رای و هر فرد غیر عضو 
یک رای می باشد. از داوطلبان عضویت در سمت بازرسی و هیئت مدیره دعوت می شود حداکثر ظرف مدت 7 روز 
از تاریخ  اولین انتشار آگهی تشکیل مجمع عمومی عادی )95/3/4( برای تکمیل فرم و ارائه مدارک مربوطه )کپی 
شناسنامه و کارت ملی ، 2 قطعه عکس ،کپی مدرک تحصیلی و عدم سوء پیشینه( به دفتر شرکت تعاونی مراجعه 

نمایند، بدیهی است به درخواست های ارائه شده بعد از تاریخ فوق ترتیب اثر داده نخواهد شد.
)ضمناً ارائه دفترچه عضویت شرکت همراه با کارت ملی برای ورود به جلسه الزامیست(

دستور جلسه:
استماع گزارش هیئت مدیره و بازرسین- طرح و تصویب صورت های مالی سال 1394- تصویب تغییرات سرمایه و 
اعضای شرکت - تصویب بودجه پیشنهادی هیئت مدیره برای سال 1395- اختصاص مبلغی جهت استرداد سهام 
اعضای مستعفی-  انتخاب بازرسین اصلی  و علی البدل برای مدت یک سال مالی- انتخاب اعضای اصلی و علی البدل 
هیئت مدیره برای مدت 3 سال شمسی- تفویض اختیار به هیئت مدیره برای فروش قسمتی از دارایی های منقول و 

غیر منقول شرکت حسب ضرورت- تعیین خط مشی آینده شرکت

هیئت مدیره شرکت تعاونی چند منظوره عام شاهد بیرجند
گچ کاری و گچ بری پذیرفته می شود.  به قیمت مناسب در اسرع وقت )شهر- روستا(

09159658659
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آیا سریال سیروس مقدم به رمضان 
می رسد؟

به گزارش جهان، تهیه کننده سریال »پایتخت« 
البدل« در ماه رمضان  اشاره به پخش »علی  با 
و آیا این سریال با وجود زمان کوتاهی که تا ماه 
رمضان باقی است، به پخش در این ماه می رسد؟  
بستیم  کار  به  را  تالشمان  تمام  ما  داشت:  بیان 
جنس  اما  برسیم،  رمضان  ماه  در  پخش  به  که 
این سریال، نوع لوکیشن ها،سبک و سیاق روایت 
که  می دهد  نشان  سنگین  پروداکشنی  و  قصه 
ماه  به  البدل«  »علی  رساندن  برای  سختی  کار 
رمضان پیش رو داریم.با وجود این شرایط تمام 
پخش  به  امیدوارم  و  بستیم  کار  به  را  تالشمان 
در ماه مبارک رمضان برسیم،اما این احتمال هم 
وجود دارد تا شرایط مهیا نشود و در زمان دیگری 

میزبان مخاطبانمان باشیم.

»پایلوت«؛ ایرفونی
 که در نقش مترجم ظاهر می شود

شرکت ویورلی به تازگی ایرفون هایی را معرفی 
زبان های مختلف  ترجمه  امکان  کرده است که 
را به یکدیگر فراهم می کند. البته ایرفون ترجمه 
ترجمه  تنها  و  نیست  پایلوت یک مترجم جهانی 

چند زبان را به یکدیگر امکان پذیر می کند.
عصرایران،  فناوری”  و  علم  “گروه  گزارش  به 
افزون بر امکان ترجمه، ایرفون پایلوت دارای یک 
است  موسیقی  به  دادن  گوش  برای  دوم  گوشی 
برای  اختصاصی  اپلیکیشن  یک  با  همچنین  و 
تواند  می  و  شود  می  همراهی  ها  زبان  تعویض 
کند.  کار  نیز  اینترنت  به  اتصال  بدون  خوبی  به 
افرادی  برای  العاده  فوق  ویژگی  یک  آخر  مورد 
پوشش  فاقد  هایی  مکان  به  که  است  ماجراجو 
پایلوت به  ایرفون  اینترنت سفر می کنند.  شبکه 

قیمت 300 دالر پیش فروش شده است.

چرا باید با تور سفر کنیم 

اکثر مردم گمان می کنند سفر کردن با تور کسل 
کننده است و به نوعی آنها را محدود می کند. از 
به  انفرادی  به صورت  ترجیح می دهند  رو  همین 

سفر بروند. اما آیا واقعا چنین است؟ 
وقتی مردم درباره سفر با تور فکر می کنند، فورا در 
ذهنشان تصویری از یک اتوبوس پر از مسافران 
راهنمایی که یک  را می بینند و  مختلف و مسن 
مکان را از دور به آنها نشان می دهد و بعد از کمی 

صحبت خسته کننده حرکت می کنند.
اما  باشند،  چنین  تورها  از  بعضی  شاید  البته   
مثال  که  هستند  تورهای  نیست.  این  واقعیت 
شما را به پیاده روی در شهر نیویورک می برند، 
قایق سواری  موزه ها،  از  بازدید  با  را  شما  یا 
سرگرم  دیگر  جالب  کارهای  و  هیجان انگیز 
تمام  مانند  تورها هم  بدانید  باید  می کنند. پس 

چیزهای دیگر این جهان خوب و بد دارند. 
مناسب  و  خوب  تور  یک  آگاهانه  شما  اگر  اما 
از  می توانید  کنید،  انتخاب  سفرتان  برای  را 
از  قبل  شاید  که  شوید  بهره مند  هم  مزایایی 

با تور به ذهنتان نیامده باشد. سفر 
برخی از مزایای کلی سفر با تور

ارائه راحت خدمات، مانند هماهنگ کردن هتل، 
پروازهای داخلی در مقصد و...؛

کاهش استرس؛
استفاده از اطالعات کارشناسان محلی؛

برنامه ریزی دقیق و مشخص )باعث کاهش هدر 
رفتن وقت می شود(؛

پرداخت هزینه ی کمتر.
باید  بدهیم.  توضیح  بیشتر  کمی  دهید  اجازه 
کسی  هر  نمی شود  که  بدانید  را  نکته  این 
نامعلوم  محلی  به  و  کند  پر  را  کوله پشتی اش 
برود، تور می تواند با برنامه ریزی صحیح استرس 
تا  را که  به مقصدی  از سفر  ناشی  و سردرگمی 

بحال به آنجا نرفته اید کامال از بین ببرد. 
واقعا  تنهایی  سفرهای  که  است  این  حقیقت 
برای  باید  شما  دارد،  خاص  مهارت های  به  نیاز 
رویارویی با هر اتفاق غیرمنتظره ای خود را آماده 

کنید، که کار هرکسی نیست.
عالوه بر آن راهنمای تور فردی باتجربه است که 
هزاران بار به آنجا سفر کرده است، پس می تواند 
بهترین اطالعات را در اختیار شما قرار دهد و شما 
را به محل های خاصی ببرد. فقط باید سعی کنید 

ارتباطی خوب با راهنمای تورتان برقرار کنید.

فخر نوزاد نه تنها به استاد سعیدی است 
کنون علوی پیروی از شیوه استاد کند 

شده دکتر علوی شهره و محبوب انام   
   بس که دانشکده و مدرسه بنیاد کند 
)معاضدی( 
از  دیگر  ای  ستاره  غروب  یادآور  خرداد  سوم 

آسمان علم و ادب و فرهنگ این دیاربود .
بین  در   1320 سال  در  علوی  ا...  عبد  سید 
خانواده ای مومن و معتقد در روستای نوزاد از 
توابع بخش درمیان متولد شد. وی با حمایت 
مادر  و  علوی  تقی  محمد  سید  گرامیش  پدر 
و  ترقی  پله های  اقدس خسروی  بزرگوارش 
علم آموزی را به سرعت طی کرد  آنچنانکه 
در رشته علوم سیاسی  با درجه دکترا از دانشگاه 
شد  التحصیل  فارغ  آلمان  فرانکفورت  گوته 
و مدت 23 سال همکار آموزشی و پژوهشی 
دانشگاه های آلمان در شهر های کاسل بنس 
هاوزن بود اما محبت او به وطن سبب شد که 
با کوله باری از اندیشه و تجربه به ایران بازگردد 
و منشاخدمات ارزشمندی در سرزمین مادری 
خویش شود. از شخصیت وی همان بس که در 
مرگ این عزیز همه اقشار و بزرگان از سراسر 
ایران اسالمی آمدند و شعیه و سنی در کنار 

هم در غم از دست دادن او به سوگ نشستند 
آنچه از پی می آید تنها اندکی از فعالیت های 

شادروان سید عبد ا... علوی است.
و  راهنمایی  مدارس  تاسیس  در  1-فعالیت 
روستای  در  اردوگاه  و  مخابرات  و  دبیرستان 
حفظ  در  ای  مشاوره  مرکز  2-موسس  نوزاد 
شورای  3-موسس  بیرجند  روان  بهداشت 
پایدار در دانشگاه گرمسار  برای توسعه  زنان 
بیرجند5- اسالمی  آزاد  دانشگاه  4-ریاست 
کشاورزی  نمونه  مزارع  تاسیس  و  چاه  حفر 
در  فرهنگی  آموزش  و  جوانان  شوراهای  و 
علمی  جامعه  6-ریاست  گرمسار  دانشگاه 
دانشگاه  آفریقایی  و  آسیایی  دانشگاهیان 
مدیر  و  علمی  فصلنامه  7-مدیر  گوتینگن 
های  بیرجندی  متخصصان  انجمن  عامل 
المللی  بین  امور  در  8-مشاور  تهران  مقیم 
اولین استاندار 9-موسس جامعه دولتی ایران 
و آلمان برای همکاری های علمی و فرهنگی 
10-موسس دانشگاه پیام نور منطقه درمیان 
11-بانی و طراح اصلی تاسیس دانشگاه علوم 
دانشکده  دو  موسس   -12 بیرجند  پزشکی 
مهندسی و دانشکده ادبیات در دانشگاه دولتی 
اسالمی  آزاد  دانشگاه  13-ریاست  بیرجند  

اسالمی  آزاد  دانشگاه  14-بنیانگذار  گرمسار 
واحد بیرجند و دریافت کننده جایزه و تقدیر 
نامه از جناب آیت ا... هاشمی رفسنجانی در 

سمت شورای عالی انقالب فرهنگی 
گوشه ای از گفته های  دکتر علوی

من اگر بنشینم تو اگر بنشینی چه کسی برخیزد 
دوست نازنین، سرمایه جاودانی ملی چشم و 
چراغ وطن اسالمی بیا تا با ایمان و امیدواری 
بیا   . کنیم  تن  بر  کار  لباس  برای سازندگی 
محرومیتها  محو  و  عمران  برای  هم  با  تا 
های انسان  و  تشکیالت  و  ها   طرح 
متخصص و مومن در خدمت فرهنگ سازنده 
معاصر بسازیم و تربیت کنیم خانه بسازیم و 

خانه های دل را آباد کنیم. 
دانشگاه از دیدگاه او:

 احیاگر انسانها، احیاگرمنطقه، احیاگر وطن و 
احیاگر جهان است. 

گر پیکرت ای درخت دیرینه شکست
    از زخم زبان تبر کینه شکست 

روزی که به روی دوش مردم بودی   
   تصویر تو در هزار آینه شکست. 
علی اکبر طاهری روستای نوزاد-
 از توابع  شهرستان درمیان 

به یاد استاد دکتر سید عبد ا... علوی 

دانشگاه یعنی احیاگر جهان

ناجا   منتظرالمهدی سخنگوی  سعید  سردار 
فالوئر های  با  افراد  برخی  فعالیت  درباره 
تحت  میلیونی  حتی  و  هزارتایی  چند 
عدم  و  مجازی  فضای  در  مدل  عنوان 
این  در  اجتماعی  هنجارهای  رعایت 
که  آنچه  درباره  گفت:  ایسنا  به  صفحات 
وظیفه  می دهد  رخ  مجازی  فضای  در 
موارد  و  تخلفات  شناسایی  و  رصد  پلیس 

مربوطه  گزارش های  ما  است.  غیرقانونی 
قضایی  مراجع  به  و  کرده  جمع آوری  را 
برخورد  بر  مبنی  حکمی  اگر  و  می دهیم 
متخلفان  با  قطعا  شود،  صادر  افراد  این  با 

برخورد خواهیم کرد.
پلیس  ورود  نحوه  درباره  ناجا  سخنگوی 
این کار مربوط  این موضوع اظهارکرد:  به 
حد  در  نیز  پلیس  و  است  ارشاد  حوزه  به 

برخورد می کند. تخلفات  با  توانش 
درباره  منتظرالمهدی  سعید  سردار 
موضوع  این  نیزگفت:  هوشمند  فیلترینگ 
تصمیمات  و  مصوبات  به  می گردد  بر 
شورای عالی فضای مجازی و ناجا نیز به 
عنوان عضو این شورا هر تصمیمی که در 
آنجا اتخاذ شود را اجرا خواهد کرد و البته 

بیان می کنیم. را هم  نظراتمان 

رصد مدل ها در فضای مجازی

نخل طالی کن در دستان شهاب حسینی  

عصرایران - شهاب حسینی جایزه بهترین بازیگر مرد جشنواره کن 2016 را کسب کرد. او پیش از این در داخل 
کشور جایزه های متعددی از جمله سیمرغ جشنواره فیلم فجر را کسب کرده بود اما با کسب جایزه بازیگری در 

کن، به یکی از سینماگران پرافتخار ایران در عرصه بین المللی تبدیل شد.

چهارراه  به  نرسیده  رجایی،  خیابان 
کوشه ای، مقابل بانک ملی، پالک 95

32318382 - 09155614417

ایزوگام  شفیعی
آسفالت )محوطه و پشت بام( و  

قیرگونی

   09151630283 - 32225494 

صیادشیرازی، مجتمع میرداماد

 واحد 98

حمل بار و اثاثیه منزل
 با  کامیونت های  مسقف 

چادردار  و  پتودار 

و کارگرهای ماهر

 09157213571

صالحی منش

فروشگـاه خواجـوی
آب شیرین کن خانگی )نقد و اقساط( نصب و فیلرت رایگان    18 ماه گارانتی

آدرس: خیابان فردوسی - نبش حافظ      09155438760- 32421633

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

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

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

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

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

آدرس : نبش غفاری 4 
32212519  - 09151606528   

ایزوگام سلیمانی 

ت 
امن

ض
ل 

سا
 1

0

ن
یرا

ه ا
یم

و ب

ول
حص

ع  م
نو

ت

09158994086 - 09151104086  رسولی                100 درصد تضمینی

عرضه کننده کلیه محصوالت با برترین برندهای ایرانی و خارجی
اقساط  10 ماهه ویژه فرهنگیان )بـدون سـود ، بدون چک و بدون ضامن(

سفارشات و اجرای کابینت آشپزخانه و دکوراسیون داخلی منزل 
) MDF- هایگالس( پذیرفته می شود.

آدرس: بیرجند، بلوار صیاد شیرازی ، روبروی مجموعه تجاری میرداماد، واحد 32

با تخفیف ویژه قیرگونی
محالتی - بین توحید و مدرس
09153619297  

ایزوگـــام
 مصطفی هریوندی

اخالق ، انصاف ، کار خوب 
سرلوحه خدمات ماست

خاور  با  منزل  اثاثیه  و  بار  حمل 
مسقف و نیسان و کارگر ماهر

با سابقه درخشان 
و قیمت کامال توافقی

 09159634038
09155642959

رحیم آبادی

سینما بهمن  سینمای خانواده 
سینما بهمن ، مکانی امن و با نشاط برای خانواده های محترم 

اکران
فیلم

ساعت شروع 
سانس ها

14:3016:151820

32222636 - 056تلفن

سینما بهمن آمادگی دارد 
فیلم سینمایی بادیگارد را برای ادارات ، سازمان ها 

و نهادها در قالب سانس با شرایط ویژه پذیرش نماید.

آلبالو 50 کیلو 
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نکات ساده ولی واجب در مصاحبه کاری

سه شنبه * 4 خرداد 1395 * شماره 3512

آیه روز  

و ]ياد كن[ روزى را كه از هر امتى گواهى برمى انگيزيم سپس به كسانى كه كافر شده اند رخصت داده 
نمى شود و آنان مورد بخشش قرار نخواهند گرفت. سوره النحل, آيه 84

حدیث روز  

بهترين شما كسى است كه در برخورد با مردم نرم تر و مهربان تر باشد و ارزشمندترين مردم كسانى 
هستند كه با همسرانشان مهربان و بخشنده اند.  حضرت زهرا )س(

تو کــه دور از منــی دل در برم نی

هوایــی غیـــر وصلت در رسم نی

به جــانت دلبــرا کـــز هر دو عامل

متنــای دگــر جــز دلبـــرم نی

آدمها مثل كتابند از روى بعضيا بايد مشق نوشت 
بعضى را بايد چند بار خواند تا مطالبشان را درک 

كرد ولى بعضى را بايد نخوانده كنار گذاشت

آنان كه می خواهند خوب زندگی كنند باید 

به حقیقت نزدیك بشوند زیرا پس از نیل 

به مقام حقیقت یابی است كه دست از 

غم و اندوه دنیا دست بر می دارند.

وقت ما براى تامين تسهيالتى در زندگى صرف 
مى شود كه شايد هيچگاه بدانها نيازى نداشته 

باشيم، زندگى ما تهى از شور زندگى است!

رشد هيچ گاه شانسى اتفاق نمى افتد؛
 بلکه نتيجه ى كنار هم قرار گرفتن
 و همکارى نيروهاى مختلف است

شعر روز 

پلکی احساس

عارفانه روز

حرف های ابریشمی موفقیت

سبک زندگی

نگرش

یک لحظه مکث کن

مشغله فکری مغز را سالم نگه می دارد

تحقيقات جديد نشان مى دهد مشغله بسيار زياد 
براى سالمت مغز بسيار خوب است.

مطالعات محققان دانشگاه تکزاس نشان مى دهد 
كه  افرادى  مغز  هاى  قابليت  و  شناختى  عملکرد 
برنامه فشرده اى دارند، بيشتر است و برنامه فشرده 

روزانه يکى از فاكتورهاى سالمت مغز است.
هاى  تست  در  پرمشغله  افراد  محققان،  گفته  به 
استدالل  و  اطالعات  پردازش  حافظه،  به  مربوط 
 بهتر عمل مى كنند. اما يافته هاى اين مطالعه اثبات
تر  باهوش  موجب  بودن  پرمشغله  كه  كند  نمى 

شدن فرد مى شود.
مسنى  افراد  بود  داده  نشان  قبلى  تحقيقات 
فيزيکى  ذهنى،  لحاظ  از  بيشترى  فعاليت  كه 
هم  فکرى  بهتر  عملکرد  از  دارند،  اجتماعى  يا 
برخوردار هستند و كمتر در معرض ريسک دمانس 

يا زوال عقل قرار دارند.
دكتر سارا فستينى، سرپرست تيم تحقيق، در اين 
به مشغله ذهنى  اين مطالعه  باره مى گويد: »در 
مفيد اشاره شده و اكيدا توصيه مى شود كه مشغله 
بر  اثرات مخربى  روحى،  تنش  و  استرس  با  توام 

حافظه و عملکرد مغز دارد.«
دقيق  ريزى  برنامه  با  كنند  مى  توصيه   محققان 
مى توان چند كار را به طور همزمان مديريت كرد. 
الهام  امور  به  پرداختن  مثبت شامل  هاى  مشغله 
بخش و مفيدى است كه با انگيزه انجام مى شود 

و براى بدن و مغز مفيد است.

روزى،گوساله اى بايد از جنگل بکرى مى گذشت تا 
به چراگاهش برسد.گوساله  بى فکرى بود و راه پر پيچ 

و خم و پر فراز و نشيبى براى خود باز كرد.
روز بعد،سگى كه از آن جا مى گذشت،از همان راه 
استفاده كرد و از جنگل گذشت.مدتى بعد،انسان ها هم 
از همين راه استفاده كردند:مى آمدند و مى رفتند،به 
راست و چپ مى پيچيدند،باال مى رفتند و پايين مى 
آمدند،شکوه مى كردند و آزار مى ديدند و حق هم 
داشتند.اما هيچ كس سعى نکرد راه جديد باز كند.مدتى 
بعد،آن كوه راه،خيابانى شد.حيوانات بيچاره زير بارهاى 
بپيمايند  را  راهى  همان  كه  بودند  سنگين،،مجبور 
آن  و  گذشت  ها  بود.سال  گشوده  اى  گوساله  كه 
خيابان،جاده ى اصلى يک روستا شد،و بعد شد خيابان 
خيابان شکايت  اين  مسير  از  اصلى يک شهر.همه 
داشتند،مسير بسيار بدى بود.در همين حال،جنگل پير 
و خردمند مى خنديد و مى ديد كه انسان ها دوست 
دارند مانند كوران،راهى را كه قبال باز شده،طى كنند،و 
هرگز از خود نپرسند كه آيا راه بهترى وجود دارد يا نه؟

برگرفته از: كتاب قصه هايى براى پدران. فرزندان.
 نوه ها- پائولوكوئيلو

ترین  پردغدغه  از  یکی  شغلی  مصاحبه  امروزه 

مواجه  آن  با  که قرش جوان  است  هایی  پدیده 

است. مرحله مصاحبه در روند جست و جوی 

در  است.  برخوردار  بسیاری  اهمیت  از  شغلی 

توانید  می  شغلی  مصاحبه  کوتاه  زمان  مدت 

شانس استخدام خود را تقویت کنید یا آن را از 

منایش  برای  زمان  بهرتین  مصاحبه  بربید.  بین 

توانایی هایی است که به واسطه سال ها مترین 

به دست آمده اند.

واقعی  ماهیت  توانید  می  تنها  نه  مصاحبه  در 

خودتان را نشان دهید، بلکه می توانید آن را به 

تصور  موفقیت هم  به  رسیدن  برای  پلی  منزله 

که  دیگر  پل  و صدها  پل  این  از  گذشنت  کنید. 

تنها  تشکیل می دهد  را  زندگی شام  از  بخشی 

با اراده خودتان میرس است. در ادامه به نکاتی 

که رعایت آن ها می تواند مصاحبه شغلی را به 

موفقیت سوق دهد، اشاره می شود.

هامن چیزی باشیم که هستیم

بزنیم و  را گول  نکنیم مصاحبه گر  هرگز سعی 

نشان  هستیم،  که  چیزی  آن  از  باالتر  را  خود 

به  که  شخصی  باشیم  خاطرداشته  به  دهیم. 

دارای  است  شده  انتخاب  گر  مصاحبه  عنوان 

اش  تخصصی  حوزه  در  کافی  دانش  و  مهارت 

است و بازی کردن با الفاظ و استفاده از ادبیات 

در  را  ابهام  از  ای  سایه  رسعت  به  چاپلوسانه 

کنیم  سعی  کند.  می  ایجاد  گر  مصاحبه  ذهن 

علمی  تخصصی،  های  توانایی  از  که  زمانی  در 

هایامن  کنیم، حرف  می  خود صحبت  فردی  و 

در  بسا  چه  باشد.  مدرک  دارای  و  استناد  قابل 

آزمایشی(  کار  زمان  )در  بعدی مصاحبه  مراحل 

نداشته  توازن  ما  با حرف های  ما  قابلیت های 

رشوع  ما  برای  نو  از  چیز  همه  آنگاه  و  باشد 

خواهدشد. به یاد داشته باشیم در زمان معرفی 

خود الزم نیست همه چیز را عنوان کنیم؛ مثال 

از  یا  هستیم  خانوادگی  مشکل  یک  دچار  اگر 

اگر  یا  ایم و  همرسمان به هر دلیلی جدا شده 

یکی از اقوام خانواده مان دچار یک سوء پیشینه 

سوالی  ها  آن  درخصوص  گر  مصاحبه  تا  است، 

آن  در  صحبت  برای  دلیلی  است،  نکرده  ما  از 

مورد نیست.

 حتام رزومه خود را همراه داشته باشید

اگرچه قبال رزومه خود را برای مجموعه ای که 

کرده  ارسال  اید،  رفته  ها  آن  نزد  مصاحبه  برای 

اما بهرت است یک نسخه از رزومه خود را  اید، 

زندگی شغلی خود  از  عنوان یک رشح حال  به 

همیشه به همراه داشته باشید و هرازچندگاهی 

اینکه  از  بعد  حتام  کنید.  روزرسانی  به  را  آن 

مشغول به کار شدید، باز هم در رشوع هر سال 

به  کار  این  کنید.  رسانی  روز  به  را  رزومه خود 

گذشته  به  نسبت  چقدر  دهد  می  نشان  شام 

شام  رزومه  چقدر  االن  و  اید  کرده  پیرشفت 

پربارتر شده است.

 استفاده شایسته از زبان بدن

بهرت است در زمان مصاحبه از زبان بدن بهرتین 

استفاده الزم را بربید. قرار نیست به یک کالس 

آموزش زبان بدن بروید. فقط کافی است چند 

حرکت که با موضوع مورد بحث مرتبط است را 

یاد بگیرید. به یاد داشته باشید که دانسنت روان 

شناسی کار و استفاده از حرکات درست بدن در 

شام  رسیدن  برای  گام  ترین  بزرگ  زندگی  کل 

به موفقیت خواهدبود.بهرت است در هنگام ورود 

گر  مصاحبه  چشامن  به  فورا  مصاحبه  اتاق  به 

براق  گر  مصاحبه  چشامن  به  البته  کنید،  نگاه 

اولین  همیشه  باشید  داشته  خاطر  به  نشوید. 

نگاه در چشامن هر کس در زمانی که مصاحبه 

صحبت  تایید  عالمت  به  کند،  می  صحبت  گر 

تکان دهید  نرمال  به طور  را  او، رس خود  های 

و گاهی اوقات با لبخندی او را همراهی کنید. 

قرار  که  زمانی  نکنید.  قطع  را  او  های  صحبت 

است شام صحبت کنید هرگز از انگشت اشاره 

خود استفاده نکنید، بلکه بهرت است از هر دو 

را  کار  این  باز،  دست  کف  با  یا  و  خود  دست 

می  نفس  به  اعتامد  شام  به  این  دهید.  انجام 

های  حرف  از  گر  مصاحبه  گذارد  منی  و  دهد 

شام خسته شود. تا پاسان مصاحبه پای خود را 

به  بزرگی  نیندازید؛ چون بی احرتامی  روی هم 

فرد مقابل خواهدبود بلکه بهرت است به احرتام 

خودتان  احرتام  به  و  مجموعه  و  شخص  آن 

پاهای  هرگز  دهید.  قرار  هم  کنار  را  پاهایتان 

جلوی  کاغذی  است  بهرت  ندهید.  تکان  را  خود 

شام باشد و از نکاتی که مصاحبه گر اعالم می 

کار نشان می دهد  این  بردارید،  یادداشت  کند 

که شام انسان پیگیر و ریزبینی هستید.

رسوقت برای مصاحبه حارض شوید

یک  که  نباشید  کار  متقاضیان  دست  آن  از 

سازمان  به  مصاحبه  زمان  از  جلوتر  ساعت 

مربوطه وارد می شوند. اگر با تاخیر وارد شدید، 

ماشینم  یا  دیرآمد  مرتو  که  نکنید  جویی  بهانه 

خراب شد و یا... درواقع وقت شناسی شام نشانه 

تان نقش  ارزیابی  شخصیتتان است که در منره 

مهمی ایفا خواهدکرد.

راجع به سازمان، اطالعات کسب کنید

سایت  است  بهرت  مصاحبه،  برای  رفنت  از  قبل 

آن مجموعه را نگاهی بیندازید. اهداف، چشم 

اندازها، ماموریت ها، برنامه های در دست انجام 

و برنامه های انجام شده آن ها از جمله موارد 

کند  کمک  شام  به  تواند  می  که  است  مهمی 

کسب  ای  زمینه  پیش  سازمان  آن  به  نسبت  تا 

کنید. بهرت است بدانید نوع فعالیت آن مجموعه 

در چه زمینه ای است.

طراح: نسرین کاری                        

مهمترین  از  یکی   -1 افقي: 
سایتهای خبری ایرانی - اثر چخوف 
2- نخستين قاتل تاریخ -   وسيله 
نوشتن -   از شهرهاي همدان 3- 
جامه و پوشاك  -پولي كه داماد به 
زدن  صدا   - دهد  عروس  خانواده 
4- عضو باالنشين  - تاتار  - بدن 
و جسم -  افيون 5- مركز - دیکته 
خالي  جاي   -6 دهان  گرداگرد   -
وسيله   - یگانه  و  تنها   - هوا   از 
عالج  و  چاره   -7 ورزشي  پرتابي 
-  خم كوچك سفالي - پارچه صاف 
خواب   - جنگي  خروس   -8 كن 
جنبش  و  حركت   - وحشتناك 
9- با دریا جيحون شود - خسته و 
كوفته-  آرامگاه 10-  پنبه زده شده  
بازدارنده  - آسایش و رفاه - عامل 
موفقيت 11-  گوشت تركي -  ابزار 
بنایي-  غذایي از تخم مرغ 12- ا 
نفس  هرمزگان-   شهرهاي  ز 
كردن  -دفن  جهنم  -ته  سوزناك  
مرده 13-  واحد قدیمي اندازه گيري 
وزن -  مسلسل سنگين  برگشتن 
14-  بي ریا - دایر و برقرار-  ده و 
روستا 15-  كشتي جنگي- تندرو - 

مقام مذهبي پس از پاپ

عمودي:
 - سهروردي  معروف  آثار  از   -1
بردبار-   و  شکيبا   -2 شاعر  دریاچه 
دهانه اسب - درخت جنگلي 3- پول 
حرام - از شهرهاي استان فارس - 
تحرك   فاقد   -4 ریاكار  و  متظاهر 
-حرف دهن كجي - آسمان-  غوزه 
پنبه 5- پهلوان  -بيزار بودن-  وقار 
6- بدكار-  موي ميان سر-  تخم 
نا  از   - قدیمي  سواد  بي   -7 كتان 
مهاي پسران-  گریزنده 8- كميابي 
- آواره و سرگردان-  فرق سر -9 

پشت  برآمدگي   - عرب  پسران 
چوب    -10 كرشمه  و  ناز   - شتر 
القاب حضرت  از  -آموزگار-   دراز  
علي )ع( 11-  كارگاه هنري - شب 
سوسن    -12 تركي  -نام  مهتابي  
حشام  ا  شمارش  -واحد  صحرایي  
-  نظریه زیرپوش بی آستين 13-  
از جنس آهن  -ماده شکالت  -زیبا 
و درخشان 14-  جاهل و بي خرد 
- كوكب  خدمتکار پير 15-  دست 
 - حزب  یك  اعضاي  از   هاي 

چشمه اي در بهشت
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نانایژرلایکدی8
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اجامنیسقارتحا14
تبکنماهیاجیار15

داربست ایستـا
اجرای نصب داربست و پیچ رولپالک

  09151609715
09151613901 فرج زاده

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

تجربه کنید.   09158668002

 نقدی تخفیف ویژه ویژه      اقساط به دلخواه شما؟؟؟
ضمنا تعویض روغن و 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(   09155622291 - 32211684

الستیک فرازی

کلیه لوازم منزل و اداری شما را با 
باالترین قیمت نقدا در محل خریداریم.

32210570  - 09159618050

الستیـک  مقـدم
سـود کـم =  فـروش بیشتـر

اقساط 10 و 12 ماهه ویژه فرهنگیان محترم
تعویض رایگان، باالنس و گازنیتروژن 

در محل انجام می شود
بعد از هتل مقدم، نبش جمهوری 2، پهلوی پارک آزادی

فروش مغازه کلی فروشی 
)مواد غذایی(

به علت تغییر شغل
قابل معاوضه با ملک یا خودرو

09375830289
09151608980

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

نصب و تعمیر کولر آبی، پمپ  
آبگرمکن، لوله کشی و برق 
کشی ساختمان، لوله بازکنی

 با فنر در اسرع وقت
09151633903 - دهشیبی

خدمات فنی ارغوانی
تعمیر و نصب انواع یخچال- فریزر - لباسشویی  
کولر- جاروبرقی و غیره   شارژ گاز کولر اتومبیل

 با 6 ماه ضمانت فقط 60 هزار تومان
 آدرس: پاسداران 8 پالک 24 
09153618984 - ارغوانی

فرش های دست دوم شما را 
خریداریم.

32313099 -09151633298

) فوتبال، فوتسال( -  ) والیبال، بسکتبال(- )دارت، شطرنج(

 )دوچرخه، اسکوتر ، اسکیت، تردمیل(- ) کتونی سالن، استوک، اسپورت( 

) بدن سازی -  ایروبیک - ژیمناستیک(- ) باستانی، زورخانه ای( - )رزمی( - )شنا( 

آماده عقد قرارداد با کلیه ارگان های دولتی و خصوصی 
این مجموعه بیش از پانزده رشته ورزشی به صورت حرفه ای در خود گنجانده 

آدرس: بلوار معلم - خیابان فردوسی- کاالی ورزشی املپیک

09159620920- 32447537    مدیریت فروشگاه: مالئی

کـاالی ورزشـی 
المپیـک 

فروش 5 ساعت آب و بیش از 200 
اصله نهال عناب و پسته پیوند شده 

با زمین کافی واقع در چاه عمیق 
روستای دولت آباد ماژان

فی: توافقی    09159626792

پروانه کسب امالک واگذار می شود. 
09363850662

قابل توجه پزشکان و وکالی محترم
یک باب منزل مسکونی در طالقانی 11 - پالک 8  
دو نبش به فروش می رسد.   09151608873

خریدار انواع آهن آالت مستعمل، مس
 برنج ،آلومینیوم و لوازم منزل آدرس: انقالب 

14 قطعه سوم جنوبی   09158658156

فروش یا معاوضه مرغداری  30 هزاری 
با پروانه 24 هزاری - تمام اتوماتیک

09151609083-امینی فر

نقاشی  ساختمان
انواع رنگ های روغنی، پالستیک، اکرولیک، 

مولتی کالر، کنیتکس، کناف و....
 با قیمت مناسب  09156633230- برگی

مشـاور امالک  فـدک
خرید و فروش امالک شعبانیه - نرجس  

دهلکوه و مسکن مهر 
32316971 - 09151304064 خسروی

نصب ، تعمیر، سرویس ، لوله کشی
انواع کولرهای گازی )اسپیلت(

 و کولرهای آبی
 09195632840
09155629331

به یک نفر خانم برای نگهداری 
از دختر بچه 3 ساله در منزل نیازمندیم. 

32444467 -09101613312

به یک شاگرد خانم در مغازه ساندویچی 
نیازمندیم. شهدا 1
09159617219

پخش مواد غذایی نیاز به دو نفر ویزیتور 
مجرب دارد.

09105005835

به تعدادی بازاریاب برای کار در شرکت 
پخش مواد غذایی و شوینده نیازمندیم.

056-32220024

توجه      شعبه فالفل آبادان      توجه
واگذار می گردد. قیمت: 25/000/000   

09365301059

      بنگاه قالب بتن 

تــوکــل
خرید و  فروش  انواع قالب بتن 

 داربست  فلزی ، تخته زیر پا ، نو  ، دست دوم 
بلوار فرودگاه  -  سه راه صیاد شیرازی  

   32313600  -  09151615069 جلیلی

ابزار صنعتی بافـکر
عرضه انواع ابزارهای صنعتی 

 ساختمانی ، کشاورزی و یراق
آدرس: حاشیه میدان امام خمینی

 نبش جمهوری اسالمی 6
09151609528-32212047

کیفیت و ارزانی را از ما بخواهید
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رقابت خدمتی در مسابقات تیراندازی جام جهانی مونیخ

ایرنا- نجمه خدمتی تیرانداز المپیکی استان به همراه الهه احمدی و مه 
لقا جام بزرگ در سومین روز این مسابقات در رشته تفنگ سه وضعیت 
با حریفان خود رو به رو می شوند. مسابقات تیراندازی جام جهانی مونیخ 
آلمان با حضور ۷۲۵ ورزشکار از ۸۵ کشور جهان از ۳۰ اردیبهشت تا ۶ 

خرداد در شهر مونیخ درحال برگزاریست.

رکورد پرگل ترین بازی فوتبال جهان شکسته شد

فارس- روز گذشته در لیگ دسته دوم کشور اکوادور، تیم بیلیلیو به 
مصاف تیم انتی ناتیف رفت که توانست این تیم را با نتیجه 44 بر یک 
شکست دهد و رکوردی پرگل ترین بازی فوتبال جهان را شکست. 
میدینا بازیکن بیلیلیو 1۸ گل از تیمش را به تنهایی زد. پیش از این 
رکورد در دست تیم ملی استرالیا بود زیرا در سال ۲۰۰1 با نتیجه ۳1 بر 

صفر مقابل ساموای آمریکا به پیروزی رسیده بود.

اعضای کمیته فنی 
رقابت های انتخابی کشتی پهلوانی معرفی شدند

پایگاه اطالع رسانی فدراسیون کشتی  به گزارش روز دوشنبه  ایرنا- 
رقابت های انتخابی تیم ملی کشتی پهلوانی، گرامیداشت شهدای مدافع 
حرم روز هشتم خرداد در مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار می شود. 
رضا سوخته سرایی، حسن محبی، تقی توپچی، حمید قشنگ و امین 
رشید لمیر به عنوان اعضای کمیته فنی بر این رقابت ها نظارت خواهند 
داشت. نفرات برتر این مسابقات در رقابت های قهرمانی آسیا و جهان 

حضور خواهند یافت. 

پیروزی مقتدرانه تیم هندبال شمش منیزیم فردوس

شمش منیزیم فردوس، تیم نفت و گاز گچساران را شکست داد . این 
دیدار که حساس ترین دیدار لیگ برتر هندبال کشور و جدال برای 
قهرمانی است، امروز ساعت 1۵:۳۰ در سالن ورزشی فرهنگ فردوس 
برگزار شد و با نتیجه ۳۲ بر 1۸ به نفع تیم شمش منیزیم فردوس به 

پایان رسید. 

تاریخ فینال جام حذفی
 به خاطر تیم ملی فوتبال تغییر کرد

دیدار  داشتیم  قصد  گفت:  دوشنبه  روز  تاج،  مهدی  ایرنا،  گزارش  به 
فینال جام حذفی را در تاریخ 1۰ خرداد برگزار کنیم اما به خاطر اردوی 
تیم ملی، این بازی را یک روز زودتر برگزار کنیم. رییس فدراسیون 
فوتبال درخصوص انتقادات مطرح شده درخصوص گرمای هوای استان 
خوزستان در روز برگزاری دیدار فینال جام حذفی، اظهار کرد: می دانیم 
هوای خوزستان گرم است اما رزمندگان ما هم در همین هوای گرم 

جنگیدند و خرمشهر را آزاد کردند. 

1- پنیر پفک اغلب فاسد و گندیده و تاریخ مصرف 
گذشته می باشد ۲- چسبندگی پفک براساس تحقیقات 
تا هفت بار مسواک هم تمیز نمی شود و موجب بی 
اشتهایی می شود ۳- برنج پرمصرفترین اقالم سفره 
امروز ایرانیان است و موجب غلظت خون می شود 4- 
چای سیاه موجب کم خونی، آریتمی قلبی، اختالالت 

شود  می  مو  ریزش  و  پوست  چروکیدگی  گوارشی، 
۵- شکر سفید برای کبد مضرو موجب به هم خوردن 
متابولیسم سلول های کبدی و مواد رنگ بر قند و شکر 
هم مضر می باشد ۶- به مرغ ها آنتی بیوتیک های 
متنوع و متعددی خورانده می شود که درصد بروز و 
شیوع عفونت های میکروبی مصرف کنندگان را باال 

می برد مرغ های ماشینی براساس تحقیقات فرانسوی 
ها بدلیل محرومیت از نور آفتاب بسیار مضرند ۷- تنها 
بیشتر  است ۸-   عسل  شود  نمی  خراب  که  غذائی 
سردردهای معمولی از کم نوشیدن آب است 9- اثر لب 
و زبان هر کس همانند اثر انگشت آن منحصر به فرد 
است 1۰- تنها غذائی که خراب نمی شود عسل است.

توصیه هایی برای کنترل خشم 

با توجه به تاثیرات مخرب رفتارهای پرخاشگرانه 
به  زوجین،  رابطه  خصوص  به  و  خانواده  در 
راهکارهای زیر برای مدیریت خشم دقت کنید: 
1- آیا واقعاً اهمیت دارد ۲- احساس منفی خود 
را بیان کنید ۳- مراقب کالم خود باشید )تحقیر، 
موقعیت   -4  )... و  سرزنش  تهدید،  توهین، 

را ترک کنید ) ادامه صحبت تان را به زمان 
کنید   آرام  را  خود   -۵ کنید(  موکول  دیگری 
)روش هایی مانند تنفس عمیق، شست و شوی 
دست و صورت، نوشیدن آب و پیاده روی( ۶- 
مسائل و مشکالت خود راحل کنید ۷- گذشت 
کنید )گذشت به معنای فراموش کردن مسئله 
نیست، بلکه گذشت به معنای رها کردن خود از 

خشم است( ۸- از عذرخواهی نترسید.

روشهای تقویت حافظه

1- ازمیزان تنش ها بکاهید ) دو دقیقه تنفس 
کاهش  خواب،  میزان  افزایش  یوگا،  عمیق، 
ورزش،  دار،  کافئین  های  نوشیدنی  مصرف 
و  بخندید  و  واقعیات  با  توقعات خود  تطبیق 
باشید  داشته  ذهنی  ورزش   -۲ باشید(  شاد 
)حل جدول، یک مسئله نیمه مشکل، معمای 

تصویری  و کالمی بگونه ای  که لذت بخش  
باشد( ۳- رژیم غذایی سالم برای مغز)چربی 
هایی نظیر امگا ۳ ،روغن زیتون، روغن ماهی 
و گردو، غذاهای حاوی ویتامین (4- ورزش 
کنید ۵- تغییر شیوه زندگی) ترک اعتیاد به 
دفترچه   یک  زندگی،  کردن  هدفمند  سیگار، 
یاداشت  تاریخ دار داشته باشید و کارهایتان 

را سازماندهی کنید(

باال رفتن از پله ها مغز را جوان میکند 

که  دریافتند  کونکوردیا  دانشگاه  محققان 
که  هایی  پله  تعداد  بین  مشخصی  رابطه 
یک فرد به طور روزانه طی می کند و سال 
و  گذارد  می  سر  پشت  که  آموزشی  های 
هر  که  دارد.  وجود  وی  مغز  سن  همچنین 
سال آموزش، سن مغز را ۰/9۵ سال و باال 

رفتن هر روزه از پله بین دو طبقه، سن مغز 
از  باالرفتن  کند.  می  کم  ساالنه   ۰/۵۸ را 
چهار پله در هر روز می تواند در نهایت مغز 
را دو سال جوان تر کند و پنج سال آموزش 
می تواند پنج سال از سن مغز بکاهد. نتایج 
توانند  می  افراد  که  داد  نشان  مطالعه  این 
نگه  جوان  برای  کارهایی  فعاالنه  طور  به 

داشتن مغزشان انجام دهند.

با این راهکارها قد بلند شوید 

با این راهکارها قد بلند شوید:
بپرهیزید  آب  نوشیدن  از  غذا  بین  در   -1
۲- قبل از مصرف غذا ساالد میل کنید و از 
کنید  خودداری  غذا  در  اضافه  نمک  مصرف 
۳- سعی کنید وعده های اصلی غذا )صبحانه 
ناهارـ شام( حذف نگردد، زیرا در این صورت 

ناچار به ریزه خواری خواهید شد 4- مصرف 
چای کمرنگ ولی بدون قند و شکر ۲ ساعت 
بعد از غذا مانعی ندارد ۵- برای صرف غذا از 
بشقاب های کوچک استفاده کنید ۶- صرف 
غذا باید در کمال آرامش و تانی صورت گیرد 
و از عجله خودداری کنید ۷- در حالت های 
اضطراب و استرس غذا نخورید ۸- وقت خود 

را به جای ریزه خواری، پر کنید.

روش تهیه ماسک 
با استفاده از فلفل سیاه 

برای آبرسانی به پوستتان از فلفل سیاه کمک 
بگیرید. فلفل سیاه سرشار از امالح معدنی و 
آنتی اکسیدان های مفید است و سبب تقویت 
سیستم گردش خون، ماهیچه ها و استخوان 
ها می شود. این ماده سبب تنظیم فشار خون 

فولیکول  دندان،  ناخن،  استخوان،  استحکام 
های مو، افزایش زیبایی و درخشندگی پوست 
و تقویت عملکرد مغز می شود. مواد الزم برای 
فلفل  قاشق  یک  سیاه،  فلفل  ماسک:  تهیه 
سیاه، یک عدد سفیده تخم مرغ و یک قاشق 
عسل. این مواد را با هم ترکیب کرده و بعد از 
شستن و خشک کردن پوست به مدت 1۵ تا 

۲۰  بر روی پوستتان قرار دهید.

انفجار منزل مسکونی 
در خیابان غفاری بیرجند 

 
انفجار منزل مسکونی در صبح روز گذشته در خیابان غفاری 
حادثه ساز شد. این حادثه در ساعت ۳/4۷ بامداد به سازمان 
آتش نشانی اعالم و آتش نشانان ایستگاه شماره ۳ به محل 
اعزام شدند. به گزارش روابط عمومی سازمان آتش نشانی 
اعزامی  تیم  فرمانده  بیرجند،  شهرداری  ایمنی  خدمات  و 
در  و کسی  داده  رخ  منزل  این  زیرزمین  در  انفجار  گفت: 
منزل حضور نداشته است. آتش نشانان پس از ایمن سازی 
محل نسبت به قطع برق و گاز اقدام و از خطرات احتمالی 
پیشگیری کردند. در این حادثه خسارات جانی نداشتیم ولی 

خسارات مالی فراوانی به مالک وارد آمده است.

دانستنی های کوتاه پزشکی

تلف و مفقود شدن 42 رأس گوسفند در اثر سیل در روستای بسکاباد شهرستان قاین

روستای  در  گذشته  شب  یکشنبه  در  سیل 
شهرستان  بیاض  دشت  خضری  بسکاباد 
قاین سبب تلف، مفقود شدن و آسیب دیدن 
4۲ رأس گوسفند شد. به گزارش خبرگزاری 
صدا و سیما، مدیر صندوق بیمه کشاورزی 
خراسان جنوبی گفت: در اثر سیل در حوالی 
روستای بسکاباد شهرستان قاین، ۲۰ رأس 
گوسفند مفقود، ۸ رأس تلف و 14 رأس در 
آقای  شدند.  ذبح  وارده،  جراحات  اثر شدت 
و  تلف  گوسفند  رأس   ۲۸ از  افزود:  غنچه 

مفقود شده تنها ۸ رأس بیمه بودند.

واژگونی اتوبوس، 26 مصدوم در پی داشت
 

به  مشهد  مسافران  حامل  اتوبوس  دستگاه  یک  واژگونی 
 ۲۶ اصفهان  استان  نائین  به  چوپانان  جاده  در  اصفهان 
اورژانس  رئیس  ایرنا،  گزارش  به  گذاشت.  جا  بر  مصدوم 
شهرستان نائین روز شنبه گفت: این حادثه حدود ساعت 
پنج بامداد رخ داد که همه مصدومان این حادثه به وسیله 

هشت دستگاه آمبوالنس به بیمارستان منتقل شدند.

بیرجند، بلوار سجاد، میدان تمنای باران
bir-hormozan.ac.ir 05632425252 -05632425151  

روابط عمومی موسسه آموزش عالی هرمزان

اولین کارگاه آموزشی با همکاری دانشگاه فرهنگیان بیرجند با رویکرد

توسط  دکتر بهرام مقدس نژاد عضو هیئت علمی دانشگاه امیرکبیر

زمان : چهارشنبه 95/03/05  ساعت 16 الی 19 
مکان: خیابان معلم- خیابان شهید خلیل طهماسبی- طهماسبی شرقی 

)چهارراه بهداری(سالن اجتماعات دانشگاه فرهنگیان باهنر بیرجند

برای کلیه متقاضیان گواهی حضور در کارگاه صادر خواهد شد 
عالقه مندان می توانند جهت ثبت نام به آموزش دانشگاه مراجعه نمایند

خرابی های آسفالتی و راهکارهای تعمیر و نگهداری آنها
 )آسفالت های حفاظتی ، بازیافت گرم و سرد و ...(

)غیردولتی - غیرانتفاعی(

موسسه آموزش عالی هرمزان 
برگـزار می کنـد

- رهن کامل 3 واحد آپارتمان 90 متری، دو خواب ، طبقه اول 18 میلیون، طبقه دوم 15 میلیون، طبقه سوم 12 میلیون
 با امکانات دست اول، سپیده کاشانی، حاشیه بیست متری سحر غربی 

- فروش آپارتمان در حال ساخت مجموعه 5 واحدی، سپیده کاشانی ، 235 میلیون ضمانت دریافت وام مسکن
 85 میلیون

- خیام 20 متر مغازه ، نقد و اقساط 80 میلیون

امالک آسمان       خرید و فروش ، مشارکت ، پیمانکاری و نظارت

بیرجند- خیابان مدرس- بیست متری دوم غربی نبش نواب3   09155615573 - 09155611127   32231772-73 ww
w.a

ml
ak
ase

ma
n.c

om

اجرای انواع سیستم های آبیاری

 قطــــره ای
 انتقال خط آب با کمترین هزینه و بهترین کارایی 

مشاوره و بازدید رایگان
 09151611884 - محمد جانی 

صوتی - تصویری - مخابراتی 

انصاری فرد و پسران
LED- پالسما - سینما خانگی و میز 

آدرس: میدان امام 

کوچه اول بازار    
 تلفن تماس: 32224852

تعمیر لوازم خانگی  در منزل )لباسشویی  
کولر -  جاروبرقی - پنکه و...(   

 نبش انقالب 6- شهریاری    
09151643778
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وزارت علوم به دانشگاه بیرجند توجه بیشتری کند

نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در خانه ملت با بیان اینکه دانشگاه بیرجند موجب نگهداری جمعیت و امنیت در استان شده است، گفت: انتظار 
داریم وزارت علوم به این دانشگاه به عنوان مهمترین دانشگاه شرق کشور توجه بیشتری داشته باشد. حجت االسالم سید محمدباقر عبادی اظهار کرد: در 

سه شنبه * 4 خرداد 1395 * شماره 3512حال حاضر بیش از 12 هزار دانشجو و 331 عضو هیات علمی این دانشگاه هستند که ظرفیت بسیار باالیی در منطقه شرق کشور است. 7

دادگستری  جرم  وقوع  از  پیشگیری  و  اجتماعی  معاون 
ایراد صدمه  اشخاص،  به  توهین  خراسان جنوبی گفت: 
غیرعمدی، ضرب و جرح عمدی، سرقت مستوجب تعزیز 
نخست  اتهامات  جزو  موادمخدر  مالکیت  و  نگهداری  و 

استان در سال ۹۴ بوده است.
به گزارش شبستان، حجت االسالم یدا... وحدانی نیا در 
شورای پیشگیری از وقوع جرم استان خراسان جنوبی با 
تاکید  پیشگیری  بر  رهبری  معظم  مقام  اینکه  به  اشاره 
کنار  در  کنیم  می  تالش  داشت:  اظهار  دارند،  خاصی 
قرار  مدنظر  را  حقوقی  موضوعات  کیفری  موضوعات 
باز شود.وی  برای مردم کمتر  پرونده گرفتاری  تا  دهیم 
افزود: در موضوعات حقوقی در سال ۹۴ نسبت به سال 
رأس  در  بدهی  و  و چک  دادرسی  مطالبات  آن  از  قبل 
این قسمت در  پرونده در  بوده است و عمده  امور  همه 
بخش معامالت منقول و غیرمنقول برمی گردد که مردم 
از آن اطالعی ندارند و در این جهت در سال جاری هم 

اندیشی خواهد شد.
دادگستری  از وقوع جرم  پیشگیری  و  اجتماعی  معاون   
خراسان جنوبی به پنج اتهام نخست در سال ۹3 اشاره 

کرد و ادامه داد: ایراد صدمه غیر عمدی )تصادفات( با ۹ 
درصد اتهام نخست در این سال بوده که متاسفانه کشته 

هایی که در این جهت می دهیم از حمالت تروریستی 
بیشتر است و نوک پیکان را به سمت راننده هدف قرار 
می دهند در حالی که به ایمنی جاده ها و خودروها نیز 

باید توجه شود.  حجت االسالم وحدانی نیا با بیان اینکه 
توهین به اشخاص با 8 درصد دومین اتهام در سال ۹3 

بوده است، عنوان کرد: نگهداری و مالکیت موادمخدر، 
رده  تعزیز در  ضرب و جرح عمدی و سرقت مستوجب 
های بعدی اتهامات این سال قرار دارد. وی با اشاره به 
اینکه در سال ۹۴ توهین به اشخاص در رأس اتهامات 
نخست استان قرار گرفته، افزود: متاسفانه آستانه تحمل 

و صبر مردم در جامعه پایین آمده است.
حجت االسالم وحدانی نیا بیان داشت: ایراد صدمه غیر 
عمدی، ضرب و جرح عمدی، سرقت مستوجب تعزیز و 
نگهداری و مالکیت موادمخدر در سال ۹۴ جزو اتهامات 
نخست استان بوده است.معاون اجتماعی و پیشگیری از 
نتیجه  در  گفت:  جنوبی  خراسان  دادگستری  جرم  وقوع 
اتهام نخست استان در سال ۹۴ نسبت به  مقایسه پنج 
سال ۹3، توهین به اشخاص عادی، ضرب و جرح عمدی 
و سرقت مستوجب تعزیز افزایش داشته اما ایراد صدمه 
غیر عمدی) تصادفات( و نگهداری و مالکیت موادمخدر 

کاهش یافته است. 

 ایرنا - کتاب نقش دانشگاه بیرجند در توسعه 
اقتصادی، سیاسی و فرهنگی خراسان جنوبی 
امروز همزمان با چهلمین سال تاسیس این 
مرکز آموزش عالی در مراسمی رونمایی می 
این  اعالم  با  بیرجند  دانشگاه  رئیس  شود. 
مطلب و تشریح برنامه های جشن چهلمین 
افزود: جشن یاد شده  سال تاسیس دانشگاه 
با حضور ورودی های اول دانشگاه، تعدادی 
ای  منطقه  تاثیرگذاران  التحصیالن،  فارغ  از 
و ملی، اعضای هیات علمی ، رییسان سابق 
دانشگاه، نمایندگان و منتخبان ادوار قبلی و 

دانشجویان برگزار می شود.
خلیل خلیلی برگزاری این جشن را بهانه ای 
نظام  کارکردهای  و  توانمندیها  معرفی  برای 

آموزش عالی در شرق کشور دانست و گفت: 
سرمایه گذاری در حوزه آموزش عالی در این 

منطقه به درستی صورت گرفته است.
ددانشگاهی  واحد  این  کرد:  اظهار  خلیلی 
لحاظ  به  کشور  برتر  دانشگاه   20 جزو 
مقوله پژوهشی و به لحاظ کمیت و کیفیت 
دانشجویی است. وی ادامه داد: همچنین به 
لحاظ ورودی دانشجو در چارک آخر)انتخاب 
رشته ( و از لحاظ خروجی فارغ التحصیالن در 

چارک نخست قرار دارد.
لحاظ  از  جنوبی  خراسان  اینکه  بیان  با  وی 
مشارکت در انتخابات و کمک به تامین امنیت 
عمومی همیشه خوش درخشید، گفت: وجود 
قریب به 50 هزار دانشجو و توسعه آموزش از 

کارکردهای دانشگاه است.
وی اضافه کرد: دانشگاههای خراسان جنوبی 
همواره در المپیادها و مسابقه های دانشجویی 
خوب درخشیده اند و سال های گذشته مقام 
کسب  باالیی  های  رده  و  دوم   ، اول  های 

کرده اند.
وی به کارکردهای پژوهشی و علمی دانشگاه 
در سال های گذشته اشاره کرد و یادآور شد: 
چاپ مقاله متعدد در مجالت و سطوح بین 
المللی، برگزاری همایش ها و کنفرانس های 
متعدد ملی و بین المللی و معرفی بیرجند به 
عنوان شهر دانشجویی از جمله فعالیت های 
دانشگاه است البته در این کارکردها فقط به 
آموزش و پژوهش بسنده نشد بلکه در زمینه 

نیز  اجتماعی  و  فرهنگی  اقتصادی،  های 
دانشگاه نقش داشته است.

خلیلی از برگزاری یکمین سال تاسیس بنیاد 
جشن  با  همزمان  بیرجند  دانشگاه  حامیان 
و  داد  خبر  دانشگاه  تاسیس  سال  چهلمین 
افزود: اکنون یکسال از فعالیت بنیاد یاد شده 
خوبی  های  فعالیت  مدت  این  در  گذرد  می 

توسط حامیان و خیرین صورت گرفته است.
احداث  ساختمانی  پروژه  دو  داد:  ادامه  وی 
درمانگاه  و  دانشجویی  خوابگاه  سوئیت   12
ریال  میلیارد  پنج  مبلغ  به  یک  هر  دانشگاه 
توسط خیرین و حامیان تامین اعتبار شد که 
هم اکنون به مرحله سفت کاری رسیده است.
شده  یاد  بنیاد  تاسیس  با  کرد:  بیان  وی 

دانشگاه وظیفه داشت بستری را برای خیرین 
و حامیان تشکیل دهد و امروزه حمایت های 
فکری و سرمایه ای از تهیه توپ تا ساخت 
کالس درس و مسجد زمینه را برای خیرین 

فراهم کرده است.

توهین در صدر جرائم استان  

 انتقاد مشاور اقتصادی رئیس جمهو ر از مدیران استان؛

نجابت مدیران ، مانع توسعه استان
نجفی : نجابت بیش از حد مدیران استان کاردست شان می دهد و به ضرر مردم است باید صدای مطالبات را باال ببرید

کارگروه بررسی وضعیت بیماران خاص 
در خراسان جنوبی تشکیل می شود

استاندار خراسان جنوبی گفت: با رایزنی هایی که با 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به انجام 
بررسی  کارگروه  تا  می کنیم  تالش  رسید  خواهد 
وضعیت بیماران خاص را در استان راه اندازی کنیم.
از  یکی  از  عیادت  جریان  در  خدمتگزار  وجه اهلل 
خمینی  امام  امداد  کمیته  پوشش  تحت  بیماران 
استان اکمک خیران و نیک اندیشان در این زمینه 

را مورد تأکید جدی قرار داد .

کسب و کارهای خانگی راهکاری
 مهم برای ایجاد اشتغال

خراسان  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  کل  مدیر 
جنوبی گفت: اهمیت کسب و کارهای خانگی به 
عنوان راهکاری مهم برای ایجاد اشتغال و درآمد 
درکشور است . وی افزود:  قابلیت انجام این نوع 
کسب و کار در منزل سبب ایجاد مزایای بسیاری 
برای شاغلین آنها می شود، که از جمله می توان به 
ایجاد توازن بین مسئولیت خانوادگی زنان و اشتغال 
آنان، حذف هزینه های مربوط به خرید، رهن و 
نیروی  از  استفاده  ذهاب،  و  ایاب  و  کارگاه  اجاره 
کار سایر اعضای خانواده و ایجاد زمینه های کار 
خانوادگی، امکان انتقال تجارب از طریق آموزش 

غیر رسمی بین اعضاء خانواده و ... اشاره نمود.

پرداخت زکات علم با درمان بیماران

شهروندان  نفراز   80 شعبان،  نیمه  مناسبت  به 
بیرجندی ویزیت رایگان شدند. به گزارش صدا و 

سیما، این بیماران را دکتر کاظم قائمی جراح مغز 
و اعصاب، بعد از نماز مغرب و عشاء در مسجد امام 

حسن عسکری بیرجند ویزیت کرد.

عملیات اجرایی کمپ 
گردشگری فردوس آغاز شد

معاون گردشگری، سرمایه گذاری و تامین منایع 
اداره کل گفت: عملیات احداث کمپ گردشگری 

فردوس با اعتبار 500 میلیون ریال اجرا می شود.
تکمیل  شامل  طرح  این  افزود:  عربی  مرتضی 
محوطه کمپ، احداث آالچیق، پیاده رو سازی و ... 
می باشد که تاکنون بالغ بر 3500 میلیون ریال در 

این پروژه هزینه گردیده است.

عرضه تولیدات صنایع دستی روستای 
دهسلم در فروشگاههای شهرستان نهبندان

 سرپرست پایگاه بیابان لوت گفت: رونق تولیدات 
عرضه  باعث  دهسلم  روستای  در  دستی  صنایع 
گسترده تر آنها شده است.  زهرا رضایی ملکوتی 
در  دهسلم  روستای  زنان  دستی  هنرهای  افزود: 
شهرستان  مختلف  های  مغازه  و  فروشگاهها 
نهبندان به چشم می خورد. این محصوالت که 
بیشتر صنایع دستی حصیری می باشند در همه 
نهبندان  بار  تره  و  میوه  فروشگاههای  حتی  جا، 

هم به فروش می رسند.

اجرای دیوار ساحلی با نمای سنگ
 مالون در بهشت متقین

در  مالون  سنگ  نمای  با  ساحلی  دیوار  اجرای 
بهشت متقین انجام می شود.مدیر عامل سازمان 
بهشت متقین با اعالم این خبر گفت: مساحت کل 
این دیوار ساحلی 300 متر مکعب می باشد.   جواد 
بهدانی افزود: مدت زمان اجرای پروژه یکماه می 
باشد که با اعتبار600 میلیون ریال  انجام می گردد.

آغاز واکسیناسیون دام های 
خراسان جنوبی علیه تب برفکی

برفکی  تب  بیماری  علیه  ها  دام  واکسیناسیون 
به  شد.  آغاز  جنوبی  خراسان  در  امروز  از 
گزارش خبرگزاری صدا و سیما، معاون سالمت 
طرح  این  در  گفت:  جنوبی  خراسان  دامپزشکی 
دام های سبک و سنگینی که موفق به دریافت 
می  واکسینه  نشدند  پارسال  اسفند  در  واکسن 
طرح  این  در  افزود:  اصغرزاده  محمد  شوند. 
و  گاو  سبک،  های  دام  سازی  ایمن  با  همزمان 
گوساله های واحدهای صنعتی نیز که درآخرین 
طرح واکسیناسیون سال گذشته واکسینه نشدند 
هم در این طرح مایه کوبی می شوند. وی گفت: 
با توجه به اینکه بیماری تب برفکی در چند ماه 
گذشته، خسارت های زیادی به صنعت دامداری 
تب  واکسیناسیون  طرح  است،  کرده  وارد  کشور 
 برفکی با اولویت  مناطق مرزی انجام می شود.

لزوم توجه وزارتخانه به دانشگاه بیرجند

خانه  در  خوسف  و  درمیان  بیرجند،  مردم  نماینده 
ملت با بیان اینکه دانشگاه بیرجند موجب نگهداری 
جمعیت و امنیت در استان شده است، گفت: انتظار 
عنوان  به  دانشگاه  این  به  علوم  وزارت  داریم 
مهمترین دانشگاه شرق کشور توجه بیشتری داشته 
باشد. حجت االسالم سید محمدباقر عبادی اظهار 
کرد: در حال حاضر بیش از 12 هزار دانشجو و 331 
عضو هیات علمی این دانشگاه هستند که ظرفیت 

بسیار باالیی در منطقه شرق کشور است.

افزایش یک و نیم برابری 
بودجه طرحهای عمرانی 

دولت   : گفت  جمهور  رئیس  اقتصادی  مشاور 
درصد   50 را  عمرانی  طرحهای  بودجه  امسال 
امروز  نجفی  علی  محمد  است.  داده  افزایش 
اقتصاد  مدیریت  و  راهبری  ستاد  نشست  در 
مقاومتی خراسان جنوبی افزود : با وجود کاهش 
دولت  گمرکی،  و  مالیاتی  نفتی،  درآمدهای 
امسال برای کمک به رونق اقتصادی و خروج از 
رکود، هزینه اجرای طرحهای عمرانی را افزایش 
دولت  امسال  اینکه  بیان  با  وی  است.   داده 
پیش  کشور  برای  را  درصدی   5 اقتصادی  رشد 
امیدواری کرد وضعیت  اظهار  بینی کرده است  
اقتصادی امسال  به مراتب بهتر از پارسال باشد 
به  اشاره  با  جمهور  رئیس  اقتصادی  مشاور   .
بخش  به  دولتی  تمام  نیمه  طرحهای  واگذاری 
به  جدیدی  نامه  آیین  امسال   : گفت  خصوصی 
زیادی  تسهیالت  و  تهیه  جمهور  رئیس  دستور 
این  تحویل  آماده  که  بخشهای خصوصی  برای 

طرحها هستند در نظر گرفته شده است.

برگزاری رژه موتوری و غبارروبی 
گلزار شهدا در خوسف به مناسبت 

سالروز آزادسازی خرمشهر

رژه موتوری و غبارروبی گلزار شهدا در خوسف 
همزمان با سوم خرداد سالروز آزادسازی خرمشهر 
و  ایثار  مقاومت،  روز  و  بیت المقدس  در عملیات 
پیروزی، رژه موتوری و غبارروبی گلزار شهدا با 
شد.  برگزار  خوسف  شهرستان  مسؤوالن  حضور 
به گزارش فارس، همزمان با سوم خرداد سالروز 
و  بیت المقدس  عملیات  در  خرمشهر  آزادسازی 
با  موتوری  رژه  پیروزی،  و  ایثار  مقاومت،  روز 
خوسف  شهرستان  اجرایی  دستگاه های  حضور 
رژه  این  در  شرکت کننده  مسؤوالن  شد.  برگزار 
آیت ا...  ابوالشهید  آرامگاه  در  حضور  با  موتوری 
شهرستان  شهدای  گلزار  و  عبادی  احمد  سید 
خوسف به مقام شامخ شهدا ادای احترام کردند 

و قبور ایشان را با گالب غبارروبی کردند.

 رشد 11 درصدی والدت در خوسف

درصدی   11 رشد  از  خوسف  فرماندار  معاون 
والدت در این شهرستان خبر داد.سید محمدعلی 
سیاست های  منظور  به  داشت:  اظهار  صباغی  
رهبری،  معظم  مقام  سوی  از  ابالغی  جمعیتی 
به سال ۹3 حدود 11  نسبت  شهرستان خوسف 
درصد افزایش موالید داشته که روند رشد جمعیت 
گفت:  است.وی  مطلوب  شهرستان  این  در 
شهرستان خوسف در ثبت وقایع حیاتی در مهلت 

قانونی نیز پیش قدم بوده است.

آغاز برداشت عسل در خراسان جنوبی

کشاورزی  جهاد  سازمان  رئیس   - سیما  و  صدا 
خراسان جنوبی گفت: پیش بینی می شود امسال، 
138 تن عسل به ارزش ۴ میلیارد و 7۴0 میلیون 
با  تومان در استان برداشت شود.ولی پور مطلق 
افزود:  استان  در  زنبوردار   628 فعالیت  به  اشاره 
و وجود عسل های  در پی  خشکسالی های پی 
مشکالت  جمله  از  بازار  در  تقلبی  و  بیکیفیت 
عسل  است.برداشت  جنوبی  خراسان  زنبورداران 

تا اواسط شهریور در خراسان جنوبی ادامه دارد.

بهره برداری از 10 طرح محرومیت زدایی 

صدا و سیما- مسئول بسیج سازندگی استان گفت: 
این طرح ها شامل احیا و مرمت هفت رشته قنات 
از  برداری  بهره  مترمربع،   515 و  هزار  وسعت  با 
و  زیرکوه  در زهان شهرستان  عالم  باب خانه  دو 
روستای چنشت شهرستان سربیشه و ساماندهی 
قاین  شهرستان  ورزگ  روستای  شهدای  گلزار 
است.زهرایی افزود: با بهره برداری از این طرح ها 

۴00 خانوار از مزایای آن بهره مند شدند.

سازمان ها ی استان
 از اقدامات جزیره ای پرهیز کنند

انتظامی  نیروی  فرماندهی  جانشین  فارس- 
خراسان  در  سازمان ها  گفت:  جنوبی  خراسان 
سعی  و  کنند  پرهیز  جزیره ای  اقدامات  از  جنوبی 
عمل  خود  وظایف  به  هماهنگ  صورت  به  کنند 
کنند.  غالمرضا زاهدی پور تصریح کرد: پیشگیری 
از وقوع جرم بر اساس اصل 56 قانون اساسی از 
وظایف مقامات قضائی است و دستگاه های ذی ربط 

باید نسبت به مجرمان مقتدرانه عمل کنند.

حضور پررنگ خراسان جنوبی در اجالس 
کشورهای حوزه اقیانوس هند در چابهار

و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  کل  اداره 
گردشگری استان با برپایی دو غرفه صنایع دستی 
اجرای  و  سفال-سرامیک  و  بافی  جاجیم  شامل 
برنامه های متنوع رقص آیینی و محلی حضور فعال 
در اجالس کشورهای حوزه اقیانوس هند)آیورا( در 
چابهار داشت. حسین عباس زاده سرپرست روابط 
عمومی اداره کل گفت: در این جشنواره، گروه بین 
المللی صحرا خراسان جنوبی به اجرای برنامه های 

متنوع رقص محلی و آیینی پرداختند.

مالیی- نجابت مدیران استان کار دستشان 
می دهد و به ضرر مردم است مدیران باید 
صدای مطالبات مردم را گاهی اوقات فریاد 

بزنند تا به گوش مسئوالن برسد.
مقاومتی  اقتصاد  مدیریت  و  راهبری  ستاد 
استان  اقتصادی  امور  تخصصی  کارگروه  و 
با حضور نجفی مشاور رئیس جمهور صبح 

دیروز در حوزه استاندار برگزارشد .
هماهنگی  معاون  عابدی  مشیرالحق 
منابع  و  مدیریت  توسعه  و  اقتصادی  امور 
اینکه  بیان  با  جلسه  این  در  استانداری 
مردم  مشکالت  بر  اخیر  های  خشکسالی 
به سفر  توجه  با   : عنوان کرد  است  افزوده 
کاروان دولت تدبیر و امیدبه استان در سال 
آهن  راه  سازی  عملیاتی  خصوص  در   ۹3

خراسان جنوبی مصوباتی داشته ایم.
آهن  راه  عملیات  شدن  اجرایی  وی 
های  اولویت  از  یکی  را  کشور  شرق 
استان  کرد:  خاطرنشان  و  دانست  استان 
رفع  برای  پرتوانی  دست  جنوبی،  خراسان 
کشور  اقتصادی  رونق  و  زدایی  محرومیت 
نگاه  کالن  سطح  در  باید  که  بود  خواهد 

ویژه ای به آن شود.
توسعه  و  اقتصادی  امور  هماهنگی  معاون 
سفر  برنامه  از  استانداری  منابع  و  مدیریت 
و  داد  خبر  استان  به  کشوری  مسئوالن 
مسئوالن  حضور  برای  استاندار  افزود: 
رئیس  به  جدولی  و  ریزی  برنامه  کشوری 

جمهور داده است.

استان در انتظار  راه آهن

برنامه  و  مدیریت  سازمان  رئیس   ، آرین 
در  نیز  مقاومتی  اقتصاد  دبیرستاد  و  ریزی 
این جلسه با یاداوری 10میلیارد تومانی که 
برای مشاوره طرح راه آهن استان تخصص 
آهن  راه  طرح  کرد  عنوان  شده  داده 
بودجه  قانون  ردیف  دارای  جنوبی  خراسان 
و کد مستقل است  و انتظار مردم خراسان 
جنوبی عملیاتی سازی هرچه سریع تر این 
و  مدیریت  سازمان  رئیس  باشد.  می  طرح 

خصوص  در  جنوبی  خراسان  ریزی  برنامه 
دولت  افزود:  و  تاکید  استان  در  آب  کمبود 
باید طرح ویژه و زود هنگامی را برای این 

مشکل عملی نماید .

فقرزیرساختی خراسان جنوبی ، 
تاوان اشتباهات خراسان 

استان  فرهنگی  میراث  کل  مدیر  رمضانی 
پتانسل  و  فرهنگی  میراث  به  اشاره  با  نیز 
از  یکی   : گفت  استان  گردشگری  های 
ترین  تاریک  جنوبی  خراسان  مناطق 

نبود  علت  به  که  دارد  را  خاورمیانه  بخش 
زیرساخت های مناسب نمی توان برای ان 

توریسم جذب کرد.
برترین  از  یکی  را  جنوبی  خراسان  وی 
گردشگری  حوزه  در  کشور  های  استان 
استان  فرهنگی  میراث  افزود:  و  برشمرد 
بلکه  نیست  همجوار  های  استان  از  کمتر 
جاده  مناسب,  های  پرواز  نبود  دلیل  به 
5ستاره   هتل  نبود   , امن  مواصالتی  های 

با مشکالتی روبرو هستیم .
رمضانی تاکید کرد: چنانچه دولت در سایر 

زیرساختی  و  هادر حوزه گردشگری  استان 
این  با  گذارد خراسان جنوبی  اعتبارات می 
همه پتانسیل ها  و ویژگی های خاص خود 
افزود:  نیازمند عزم بیشتر دولت است. وی 
های  توجهی  بی  تاوان  جنوبی  خراسان 
را می دهد که جزء  سال های گذشته ای 
فقر  دولت  باید  حال  و  است  بوده  خراسان 

زیرساختی این استان را  جبران کند.
این  در  نیز  بیرجند  دانشگاه  رئیس  خلیلی 
انصافا  جنوبی  خراسان  کرد:  عنوان  جلسه 
های  برنامه  از  خیلی  ما  و  است  محروم 
به  را  دانشگاه  سالگرد  چهلمین  جشن 

از  پرواز های مناسب و بسیاری  نبود  علت 
محدودیت ها حذف کردیم.

التحصیالن  فارغ  اشتغال  بر  تاکید  با  وی   
برنامه  نیازمند  استان  کرد:  خاطرنشان 
ضربتی فراهم کردن اشتغال جوانان است. 

دولت پول های خراسان جنوبی
 را نمی دهد

با  نیز  استان  گمرکات  مدیرکل  خاشی 
گفت:  جمهور  رئیس  اول  معاون  از  انتقاد 

بازارچه  در  که  خدماتی  از  درصد   75
به متعلق  شود  می  داده  ماهیرود   مرزی 
های  درآمد  و  است  دیگر  های  استان 
این  در  باید  قانون  بازارچه طبق  از  حاصل 
استان هزینه شود که متاسفانه دولت همین 
تنگناهای  از  وی   . دهد  نمی  هم  را  پول 
گفت  استان  های  بازارچه  در  زیرساختی 
برای  حداقل  امید  و  تدبیر  دولت  وافزود 
خدمات  ها  استان  سایر  به  که  75درصدی 

می دهیم به ما کمک کند.

تهدید اشتغال استان , به علت 

بلوکه کردن طلب صنایع 

تجارت  و  معدن   ، صنعت  سازمان  رئیس 
استان نیز با گالیه مندی از خودروسازان و 
ذوب آهن کشورگفت  : بالغ بر 150میلیارد 
100میلیارد  و  سازان  خودرو  تومان  تومان 
صنایع  به  باید  اصفهان  آهن  ذوب  تومان 
شرکت  تنها  و  کنند  پرداخت  استان 
الستیک سازی استان در خطر است و  این 
کند.  می  تهدید  را  شغل  هزار   2 موضوع 
در  کنندگان  تولید  بیشتر   : افزود  شهرکی 

چند  فقط  و  ندارند  دولت  از  مالی  خواست 
عدم  خصوص  در  کنندگان  تولید  به  سالی 
تا  شود  داده  مهلت  مالیاتشان  پرداخت 

دوباره تولیدشان رونق پیدا کند. 
رئیس  اقتصادی  مشاور  نجفی  علی  محمد 
جمهور  نیز در این جلسه با اشاره به اینکه  
وسعت  و  کم  جمعیت  با  جنوبی  خراسان 
عظیمی که دارد تامین کننده امنیت کشور 
است گفت : این استان برای کشور, استانی 
استراتژیک محسوب می شود. وی خراسان 
بازار  به  تجارت  به  ورود  نقطه  را  جنوبی 
باید  دولت  افزود:  و  دانست  جهانی  های 

توجه ویژه ای به استان داشته باشد.
مشاوره رئیس جمهور خاطرنشان کرد:ستاد 
و  جایگاه  دارای  در کشور  مقاومتی  اقتصاد 
این  در  که  طرحی  هر  است  خوبی  اعتبار 
بیشتر  کشوری  مسئوالن  شود  مطرح  ستاد 
خاطرنشان  نجفی  کنند.  می  توجه  آن  به 
عمرانی  اعتبارات  جاری  سال  در  کرد: 
و  داشت  خواهد  افزایش  درصد   50 کشور 
طبق نظر کارشناسان امسال 5 درصد رشد 
اقتصادی را شاهد خواهیم بود.  وی یادآور 
استان  به  زیاد  را  کشوری  مسئوالن  شد: 
دعوت کنید و برای محصوالت استان یک 

الگو طراحی شود تا در ذهن همه بماند .
علی  محمد  جلسه  دو  این  حاشیه  در 
جمهور  رئیس  اقتصادی  مشاوره  نجفی 
مطرح  استانی   مدیران  با  را  پیشنهاداتی 
نمود . وی گفت : برای استان ثروت ایجاد 
نگاه  دولت  به   مالی  به چشم  زیاد  و  کنید 
نجفی  شوید.  کار  به  دست  خودتان  نکنید 
د:  کر  عنوان  استانی  مدیران  از  انتقاد  با 
می  شان  کاردست  استان  مدیران  نجابت 
دهد و به ضرر مردم است چرا که مدیران 
اوقات  را گاهی  باید صدای مطالبات مردم 
فریاد بزنند تا به گوش مسئوالن برسد. در 
نیمه  چون  موضوعاتی  مراسم  این  حاشیه 
کاره ماندن هتل 5 ستاره تامین اجتماعی و  
نبود دانش فنی در کشاورزی استان مطرح 
شد که نجفی با اذعان به این نکته خواستار 

توجه به این مسائل شد .

کتاب نقش دانشگاه بیرجند در توسعه خراسان جنوبی رونمایی می شود

امروز همزمان با جشن چهلمین سال تاسیس دانشگاه بیرجند ؛
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رای نیاوردن عارف برای ریاست مجلس 
به معنی شکست اصالح طلبان نیست 

دبیرکل کارگزاران گفت: اگر وحدت کلمه نیروهای 
حامی دولت و اصالح طلبان حفظ شود هیچ یک 
قرار  افراطیون  اختیار  نقاط حساس مجلس در  از 
فكر  من  کرد:  عنوان  کرباسچي  گرفت.  نخواهد 
مي کنم نباید رقابت برای ریاست مجلس تا جایي 
ادامه پیدا کند که به یک وزن کشي سیاسي برسد.   
وي افزود: نباید به گونه اي روي این موضوع تمرکز 
کنیم که اگر آقاي عارف راي اکثریت را گرفت، 
بگوییم اصالح طلبان پیروز شدند و اگر الریجاني 

راي آورد بگوییم اصالحات شكست خورده است.

قالیباف برای 96 کاندید نمی شود 

تندگویان، عضو شورای شهر تهران در پاسخ به این 
پرسش که آیا شهردار تهران در سال 96 به صحنه 
کاندیداتوری ریاست جمهوری ورود می کند یا نه 
گفت: این مسئله زیاد قابل پیش بینی نیست، البته 
این ماجرا به مشاورین آقای قالیباف بستگی دارد 
که چطور هدایتش کنند، ولی بازار سیاسی این را 
نشان می دهد که ایشان به این سمت نمی رود 

مگر اینكه تصمیم شان عوض شود.

حمایت اصولگرایان از الریجانی جبریست

مورد  در  پایداری  جبهه  عضو  حسینیان،  ا...  روح 
گفت:  الریجانی  ریاست  از  اصولگرایان  حمایت 
حمایت آنها در حال حاضر از ریاست الریجانی یک 
حمایت جبری است. این نماینده مجلس شورای 
اسالمی ادامه داد: اگر اصولگرایان در مجلس دهم 
را داشتند که زمینه رای آوری و ریاست  نیرویی 
مجلس را داشت قطعا آن فرد را انتخاب می کردند 
ولی چون چنین نیرویی را ندارند لذا در سال اول 

از آقای الریجانی برای ریاست حمایت می کنند.

 دیگر نامزد ریاست جمهوری نمی شوم

محسن رضایی در  پاسخ به سوالی که از قصد  وی 
برای کاندیدا شدن در انتخابات ریاست جمهوری 
دوازدهم پرسیده بود، گفت: من به سپاه برگشتم و 
دیگر کاندید ریاست جمهوری نمی شوم ، در حال 
حاضر بنده در اختیار رهبر انقالب هستم که هر 

مأموریتی بدهند، اجرا می کنم.

جمع زیادی از اعضای خبرگان خواستار 
ریاست »آیت  ا... جنتی« هستند

 عضو مجلس خبرگان گفت: جمع زیادی از اعضای 
خبرگان خواستار ریاست آیت ا... جنتی بر مجلس 
خبرگان هستند. آیت ا... موحدی کرمانی همچنین 
انتخابات هیئت رئیسه خبرگان، گفت:  با اشاره به 
بنده به هیچ عنوان کاندیدای ریاست نخواهم شد.

توزیع شربت نذری توسط منطقه ویژه اقتصادی به مناسبت نیمه شعبان عکس روز 

اگر ایستادگی ایران نبود، داعش در 
سراسر سوریه حاکم می شد

 فرمانده نیروی قدس سپاه با اشاره به موقعیت مهم 
سوریه در منطقه گفت: اگر ایران به ایستادگی نظام 
سوریه کمک نمی کرد، امروز حكومت داعش در 
سرتاسر این کشور حاکم بود. سردار سلیمانی اظهار 
نقش  و  نداشت  حضوری  یمن  در  ایران  داشت: 
دشمنان  متكبرانه  جنگ  اما  نكرد؛  ایفا  آنچنانی 

سبب شكست آنان شده است.

 متوسلیان و ۳ دیپلمات ایرانی زنده اند

و  متوسلیان  احمد  سردار  کرد:  اعالم  دفاع  وزیر 
رژیم  اسارت  در  و  زنده  ایرانی  دیگر  دیپلمات   ۳
صهیونیستی هستند. سردار دهقان گفت:  مدارکی 

دال بر این موضوع وجود دارد. 

ناسزای سخنگوی داعش به سعودی ها

سخنگوی گروه تروریستی داعش، علما و مبلغان 
اسالمی سعودی را مورد حمله قرار داد و آنها را 
»االغ« نامید. سخنگوی داعش »هیئت علمای 
جادوگران  »هیئت  هم  را  عربستان«  بزرگ 
بزرگ« نامید و در ادامه تاکید کرد که گروهش 
با تمام آنها می جنگد. وی از هواداران این گروه 
در کشورهای اروپایی و آمریكا خواست حمله به 

غیرنظامیان را آغاز کنند.

انتصاب رهبر و بختیاری در آستان قدس 

طی حكمی از سوی ابراهیم رئیسی، تولیت آستان 
سمت  به  بختیاری  مرتضی  سید  رضوی،  قدس 
بختیاری که  آستان منصوب شد.  این  قائم مقام 
معاونت دادستانی کل کشور، وزارت دادگستری، 
دارد،  خود  کارنامه  در  را  و..  اصفهان  استانداری 
همچنین  رئیسی  شد.  عزیزیان  مهدی  جایگزین 
مشاور  به سمت  را  رهبر  فرهاد  دکتر  در حكمی 
اقتصادی و دبیر کارگروه اقتصادی آستان قدس 
تهران،  دانشگاه  رئیس  کرد.  منصوب  رضوی 
معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان مدیریت و 

برنامه ریزی از سوابق فرهاد رهبر است.

در 2001 نقشه حمله به ایران را داشتند

 فرمانده نیروی زمینی ارتش گفت: این که چرا 
آمریكایی ها به ما حمله نمی کنند، به خاطر این 
ها،  توپخانه  ماشه،  انگشت های روی  است که 
موشک ها و سربازان و بسیجیان، اجازه حرکت 
را از آنان گرفته اند. امیر پوردستان گفت: آمریكا 
داشت،  را  ایران  به  حمله  نقشه   2001 سال  در 
بعد  و  نشینی  عقب  ها  قابلیت  این  دیدن  با  اما 
تقویت  با  و  کرد  عوض  را  خود  راهبرد  آن  از 
گروه های تكفیری که منابع مالی آنها از طریق 
برخی کشورهای منطقه تامین می شود، اهداف 

خود را پیش برد. 

احمد توکلی:  به فکر چهار سال بعد نباشید
 

گفت: دهم  مجلس  منتخبان  به  تهران  مردم   نماینده 
حل  به  و  نكرده  توجه  جناحی  و  سیاسی  مسایل  به 
به  توکلی همچنین  بپردازند.  مردم  اقتصادی  مشكالت 
نمایندگان توصیه کرد که تبدیل به کارپرداز حوزه های 
انتخابیه شان نشوند و به مسایل ملی اهمیت دهند. وی 
افزود:  اگر در صحن رأی می دهید، فرض کنید که فقط یک دوره نماینده هستید 

نه بیشتر این امر باعث می شود که آرای شما تابع چهار سال بعد نباشد.

اگر عارف انصراف دهد، شکست را قبول کرده ؛ بماند تا همه بفهمند چه کسی برنده  است
 

نایب  رئیس مجلس شورای اسالمی گفت: پیش بینی من این است که الریجانی بر کرسی ریاست مجلس دهم تكیه می زند و به طور 
کلی مجلس دهم از آن اصولگرایان است و این طیف همچنان در اکثریت باقی می ماند. محمد رضا باهنر افزود: برنده واقعی انتخابات 
بعد از انتخاب هیئت رئیسه مشخص می شود، ضمن اینكه به آن طیفی که معتقد است بیشترین آرا را کسب کرده، ثابت می شود، این 
باز هم مشخص است که  اگر عارف کنار هم بكشد  افزود: حتی  بوده است. وی  باوری  بیشتر درگیر خوش خیالی و زود  نبوده و  طور 

چه جریانی برد کرده و اکثریت را در اختیار داشته است. طبعا کسی که بداند آرای بیشتری دارد، کنار نمی کشد. صبر می کند تا نشان دهد، برنده واقعی اوست.

رئیس مجلس دهم باید حامی صریح برجام باشد
 

جواد هروی، نماینده مردم قائنات در مجلس  در خصوص 
هیئت رئیسه مجلس دهم گفت: رئیس مجلس دهم باید 
افزود:  مجلس  نماینده  این  باشد.  برجام  صریح  حامی 
تصور می کنم اکثریت قاطع نمایندگان مجلس نظرشان 
به سمت الریجانی خواهد بود. طبیعی است حرکتی که 
ایجاد می شود بدون کمک و همراهی دکتر عارف نتیجه نخواهد داد و این دو باید 

در کنار یكدیگرباشند؛ جامعه اکنون به وحدت و یكپارچگی نیاز دارد. 

فرمانده معظم کل قوا فرمودند: جهاد کبیر 
یعنی تبعیت نكردن از دشمنی که با او در 
میدان مبارزه قرار گرفته ایم؛ تبعیت نكردن 
سیاست،  اقتصاد،  میدان  در  دشمن  از 

فرهنگ و هنر، جهاد کبیر است
در  و  پیروزی  و  ایثار  مقاومت،  روز  در 
سالگرد عملیات غرورآفرین بیت المقدس 
و فتح خرمشهر، مراسم دانش آموختگی، 
سردوشی  و  درجه  اعطای  و  تحلیف 
تربیت  و  افسری  دانشگاه  دانشجویان 
پاسداری امام حسین علیه السالم با حضور 
معظم  فرمانده  خامنه ای  آیت ا...  حضرت 

کل قوا برگزار شد.
به  خطاب  دیدار  این  در  انقالب  رهبر 
آینده  بیان داشتند: جوانان عزیز!  جوانان 
برای شماست؛ شمایید که باید این تاریخ 
افزودند:  ایشان  دارید.  نگه  عزتش  با  را 
میدان  در  نه  است؛  پیش  در  خرمشهرها 

جنگ  از  که  میدانی  در  نظامی،  جنگ 
ویرانی های  البته  است؛  سخت تر  نظامی 
آبادانی  بالعكس  ندارد،  را  نظامی  جنگ 

به دنبال دارد اما سختی اش بیشتر است.
اینكه  بر  تاکید  با  اسالمی  انقالب  رهبر 
جهاد ادامه دارد، گفتند: برای نظام اسالمی، 

جنگ نظامی، احتمال ضعیفی است، لكن 
جهاد باقی است. در بین جهادها جهادی 
وجود دارد که خداوند آن را »جهاد کبیر« 

کبیراً«.  نام نهاده: »و جاهدهم به جهاداً 
تبعیت  یعنی  کبیر  جهاد  افزودند:  ایشان 
نكردن از دشمنی که با او در میدان مبارزه 

قرار گرفته ایم؛ تبعیت نكردن از دشمن در 
هنر،  و  فرهنگ  سیاست،  اقتصاد،  میدان 
جهاد کبیر است. این عدم تبعیت آن قدر 
مهم است که خدا مرتباً پیغمبر )صلی ا... 
علیه و آله( را نسبت به آن توجه می دهد.
فرمانده کل قوا فرمودند: امروز روشنگری 
الزم است، سعی کنید ذهن ها را به اعماق 
حقایق و مسایل برسانید. تبیین را اساس 
کار بدانید. ایشان ادامه دادند: بنده می بینم 
گاهی افرادی، جوان های احتمااًل صالح و 
مؤمنی، با یک کسی یا جلسه ای مخالفند؛ 
بنا می کنند هیاهو کردن، جنجال کردن و 
شعار دادن؛ من با این کارها موافق نیستم؛ 
هیچ فایده ای ندارد؛ فایده در تبیین و کار 
درست و هوشمندانه است. گاهی برخی از 
روی اغراض این کارها را می کنند، به پای 
بچه های مؤمن و حزب اللهی می اندازند. 

حواستان به این باشد.

رهبر انقالب : جهاد کبیر یعنی تبعیت نکردن از دشمن

  آگهی مزایده امالک 
 بانک مهر اقتصاد در نظر دارد: ملک مازاد بر نیاز خود در استان خراسان جنوبی شهرستان بیرجند را به 

شرح ذيل از طريق مزايده كتبي عمومي  به فروش برساند .
 متقاضیان مي توانند جهت كسب اطالعات بیشتر، بازديد امالك، دريافت برگ مزايده و درخواست 

شركت در مزايده و تسلیم  پیشنهادات خود تا پايان وقت اداري روز يکشنبه مورخ 95/03/16  از ساعت 8 صبح الي  14:30 
با شماره هاي ذيل تماس گرفته و برای انجام امور مزايده با هماهنگي نماينده بانک اقدام نمايند.

بازگشايی پاكت های پیشنهادی ارائه شده روز چهارشنبه مورخ 1395/03/19  ساعت 9:00  صبح در محل اداره امور شعب استان 
خراسان جنوبی  واقع درخیابان محالتی تقاطع 13 آبان )بانک مهراقتصاد( به صورت غیر حضوری انجام می پذيرد 

میزان پرداخت غیر نقدیمیزان پرداخت نقدیشرایط پرداختردیف

-100 درصدالف1
50 درصد در اقساط 60 ماهه ) با نرخ سود(50 درصدب2

نحوه دريافت ثمن معامله پس از اعالم برندگان و همزمان با انعقاد قرارداد به شرح جدول فوق مي باشد. شركت كنندگان می 
توانند يکی از دو گروه را برای پرداخت ثمن معامله پیشنهاد نمايند .

توضیحات و شرایط :
مبلغ پیشنهادي بايد مشخص ، معین و بدون ابهام باشد و در پاكت سر بسته به وسیله پست پیشتاز و يا به صورت مستقیم به 

آدرس بیرجندخیابان محالتی تقاطع 13 آبان اداره امورشعب بانک مهراقتصاد-واحد پشتیبانی ارسال گردد. مبلغ سپرده شركت 
در مزايده معادل 5 درصد مبلغ پايه مزايده مندرج در آگهي مي باشد كه بايد توسط متقاضي به حساب مورد اشاره در فرم 

پیشنهاد قیمت واريز و رسید آن با قید رديف و مشخصات دقیق ملک مورد انتخابي متقاضي به صورت جداگانه تحويل گردد.
كلیه امالك عرضه شده با وضعیت موجود به فروش مي رسد . 

 هزينه هاي آگهي مزايده و ساير هزينه هاي مرتبط از برندگان مزايده اخذ مي گردد .
در شرايط مساوی بودن قیمت های پیشنهادی اولويت با فروش نقدی است .     

تلفن های تماس برای كسب اطالعات بیشتر و هماهنگی جهت بازديد از ملک عبارتند از : 32441860 و 32440376
بانک در قبول يا رد پیشنهادها مختار است .

هر گونه تغییر در مزايده از طريق سايت بانک به آدرس www.Mebank.ir به اطالع متقاضیان خواهد رسید .
به پیشنهادهای فاقد سپرده و يا كمتر از مبلغ مقرر ، چک شخصی و يا نظاير آن و همچنین به پیشنهادهای فاقد امضا، مهر و 

امضای مجاز )در اشخاص حقوقی( مشروط ، مخدوش و پیشنهادهايی كه پس از مهلت مقرر واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد 
شد مگر به تشخیص بانک 

توضیحاتقیمت پايهعرصهاعیانكاربرینوع ملکآدرس ملکكد ملکرديف

19412
بیرجند- بازار - جمهوری

ششدانگ41/5041/5014/525/000/000تجاریمغازه 8 پالك 66

29412-1
بیرجند- بلوارمسافر
312943/520/575/000نداردكارگاهیزمینمجموعه كارگاهی

1/5 دانگ 
مشاع

39428268
بیرجند- خیابان انقالب 
میدان شهیدكالهدوز 
روبروی پروژه پرستاران

ششدانگ3036/6032/700/000/000نداردمسکونیزمین

اداره امور شعب استان خراسان جنوبی

تو را من چشم در راهم

در سومین سالگرد درگذشت همسر و پدر عزیزمان

 کربالیی علی اکبر نورس فرد
 با نثار فاتحه ای، یاد و خاطره اش را گرامی می داریم. 

همسر و فرزندان

خانواده های محترم 
نورس فرد و احمدی 

درگذشت مرحوم مغفور 

علیرضا خبازی 
را تسلیت عرض نموده و از درگاه ایزد منان 

برای شما صبر و شکیبایی مسئلت داریم.

موسسه خیریه  هیئت ابوالفضلی ،   موسسه 
فرهنگی مذهبی حضرت ابوالفضل )ع(

داراالیتام حضرت ابوالفضل )ع(










