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 پرداخت وام 10 میلیونی ازدواج
 از ابتدای تابستان

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی 
در  میلیونی   10 وام  اجرایی  عملیات  هنوز  گفت:  
متقاضیان  به  و  نشده  انجام  کشور  های  بانک 
مانند سابق تا سقف 3 میلیون تومان وام اختصاص 
داده شده است. پورابراهیمی داورانی گفت: تاخیر 
پیش آمده به دلیل تاخیر در ارائه الیحه و تصویب 
بوده است و طبق هماهنگی ها، پرداخت وام 10 

میلیونی از ابتدای تابستان امسال کلید می خورد.

ساعات کاري ادارات مالیاتي
 افزايش مي يابد

رئیس کل سازمان امور مالیاتي از افزایش ساعات 
کاري ادارات مالیاتي براي پاسخگویي و راهنمایي 
مودیان در روزهاي پایاني خرداد خبر داد. تقوي نژاد 
افزود: سازمان امور مالیاتي به منظور تکریم ارباب 
رجوع و ارائه خدمات مطلوب به مودیان مالیاتي، 
به ویژه اطالع رساني، ارائه راهنمایي و پاسخگویي 
به  اقدام  مالیاتي،  اظهارنامه  دریافت  با  رابطه  در 

افزایش ساعات کاري ادارات مالیاتي کرده است.

ابالغ قانون جديد بیمه شخص ثالث

اجباری  بیمه  جدید  قانون  مرکزی  بیمه  رئیس 
خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث 
ناشی از وسایل نقلیه را برای اجرا به شرکت های 
بیمه ابالغ کرد. همتی افزود: براساس تاریخ انتشار 
قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص 
ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه در روزنامه 
از 29  قانون  این  ایران  اسالمی  جمهوری  رسمی 

خرداد الزم االجراست.

نامه یک هم استانی به استاندار و مسووالن ؛

مردم زمین خوار نیستند !

مصباحی مقدم :
در صورت اجماع اصولگرایان

کاندیدای ریاست جمهوری می شوم

محمد رضا خاتمی :
از سر ناچاری سراغ روحانی نرفتیم

برای هر شرایطی برنامه داشتیم 

پرویز سروری :
غربی ها شوخی شوخی همه 

دارایی های کشورمان را باال کشیدند

فالحتی :
دو محصول جهانی »زرشک« و »زعفران «

در قاین و زیرکوه روی زمین مانده اَست
 صفحه 7 صفحه 8 صفحه 8 صفحه 8

نسبت به احمدی نژاد بی نظر نیستند / برای احمدی نژاد همه سخنگوی شورای نگهبانند / پاسخ های ظریف به نمایندگان منطقی و شفافی نبود / تایید تلویحی حمایت از روحانی / سه سال به انتقاد از دولت قبل گذشت ؛ با این شیوه مملکت اداره نمی شود / نوبخت : هر هفته اتاق های فکری علیه دولت تشکیل می شود  /   صفحه 8

روزهایی خواهد آمد که مسئوالن حاضر شوند لحظه ای برای خالی نشدن مرزها از مردم ، زمین رایگان و حتی پول و تسهیالت به آنها بدهند تا در منطقه بمانند

بازنشستگان قربانی هیاهوی 
برخورد با حقوق های چند صد میلیونی

 اشتباه از مسئوالن 
کشور ، کسر حقوق از 

بازنشستگان  استان
صفحه 7

گلریزان برای۹۸ زندانی 
جرائم غیرعمد در استان

صفحه 7

آیین جزء خوانی ترتیل قرآن با حضور گسترده مردم در امام زاده حسین بن موسی الکاظم)ع( طبس

دو سال می گذرد و می سوزيم
و به هر جا می نگریم، خاطره ای از تو در خیال ما شکل می گیرد

دو سال است که سنگ صبور خود را از دست داده ایم 
و نگاه پاکش را دیگر نمی یابیم

چه سخت است فراق کسی که یاد و روحش همیشه درکنار ماست 
و او خود نیست

در دومین سالگرد فقدان خواهر مهربان و خاله عزیزمان روانشاد

حاجیه صديقه مزگی نژاد
یادش را با ذکر فاتحه و صلوات گرامی می داریم.

خانواده های : مزگی نژاد ، قربانی راد

تشکر و قدردانی
سپاس بیکران و شکر پروردگار منان را که دشوارترین روزهای زندگی مان را مرهون لطف و محبت عزیزان و همراهانی نمود که حضور 
صمیمانه و گرم شان موجب شد تا غم هجران عزیز دل مان را شکیباتر تحمل کنیم. بدینوسیله از همراهی و عنایت فامیل، دوستان 

آشنایان ، ادارات، ارگان ها، سازمان ها و نهادهای محترم که در مراسم تشییع و تدفین و ترحیم مادر عزیزمان

  شادروان حاجیه فاطمه میری
 )همسر شهید محمود میری( 

شرکت نموده و یا با درج آگهی، تلفن، پیامک و ... اظهار همدردی نمودند، صمیمانه تشکر و قدردانی می نماییم
 از خداوند متعال برای یکایک شما عزیزان آرزوی سالمتی و شادی داریم.

خانواده های: میری ، آسايش ، کدخدايی و فرهمند راد

افتتاحیـه

باشگاه ورزشی شنا و واترپلو
 

با حضور سروران ارجمند: 
مربی سابق تیم ملی شنا در رده جوانان - رکورددارشنای ايران

تحت نظر متخصص پوست
زمان: پنجشنبه 95/3/27 - ساعت 10 الی 11 صبح

مکان: خیابان غفاری- ابتدای خیابان آوینی مقابل استخر
 شهید مرتضوی - دفتر باشگاه     تلفن: 32404151

dolfinbrj :اینستاگرام dolfinbrj :تلگرام@

به مناسبت 

چهلمین روز 

درگذشت

 شادروان

خلیل گرامیان
 )کارمند بانک ملی( 

جلسه یادبودی پنجشنبه ۹5/3/27 
از ساعت 17/30 الی 1۸/30

 در محل هیئت ابوالفضلی )مصلی(
 برگزار می گردد، حضور سروران معزز 

موجب امتنان بازماندگان می باشد.
گرامیان ، تیمورپور

 اداره کل پزشکی قانونی خراسان جنوبی
در صدد است به منظور تکمیل کادر 
اداره نهبندان یک نفر نیروی بومی مرد 
کارشناسی  یا  کاردانی  مدرک  دارای 
را  تایپ  و  رایانه  به  و آشنا  اتاق عمل 
نماید.  بکارگیری  شرکتی  صورت  به 

متقاضیان واجد شرایط می توانند
 تا پایان وقت اداری سه شنبه ۹5/4/1 

با در دست داشتن مدارک مربوطه
به این اداره کل واقع در بیرجند
 انتهای مدرس ۸ مراجعه نمایند.

تلفن تماس: 32213۸70- داخلی 104

سرکار خانم نجمه خدمتی 
بانوی المپیکی تیراندازی ايران

کسب مـدال طـالی تورنمنت تیـراندازی فرانسـه
 را تبریـک می گوییم، امیـدواریم موفقیت تـان روز افـزون باشد.

روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان جنوبی
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ثبت نام طرح پرداخت جریمه غیبت تا ۱۵ تیر ادامه دارد

تسنیم - جانشین سازمان وظیفه عمومی با اشاره به ادامه داشتن ثبت نام از متقاضیان پرداخت جریمه غیبت سربازی، خاطرنشان کرد: تمامی مشموالنی 
که تا پایان اسفند ۹۵، حداقل ۸ سال غیبت داشته باشند می توانند با مراجعه به دفاتر پلیس +۱۰، درخواست خود را ثبت کنند. سردار ابراهیم کریمی اظهار 
کرد: طبق برنامه ریزی های انجام شده مشموالنی که خواستار پرداخت جریمه غیبت سربازی خود هستند تا ۱۵ تیر ماه، فرصت دارند.

هیچ زائری انصراف قطعی از حج نداده است

رئیس سازمان حج و زیارت با اشاره به اینکه 
تمام ۱7 هزار نفری که قسط اول حج ۹۵ را 
پرداخته بودند، بعد از اعالم ما پول خود را از 
نفر  یک  تاکنون  گفت:  گرفته اند،  بانک پس 
هم از حج انصراف قطعی نداده است. سعید 
اوحدی در گفت وگو با فارس گفت: از آنجایی 
که با توجه به کارشکنی سعودی ها پیش بینی این روز را می کردیم، 
با هماهنگی با بانک ملی تصمیم گرفته شد تا زائران حساب را به نام 
خودشان باز کنند. وی در مورد تعداد کسانی که انصراف قطعی از حج 
داده اند، گفت: از ۱.۵ میلیون نفری که برای حج تمتع ثبت نام کرده اند، 
هیچ کس انصراف نداده اما از 6.۵ میلیون نفری که برای عمره ثبت 

نام کرده اند تاکنون 7 هزار نفر انصراف داده اند.

آغاز اسکان موقت تابستانی فرهنگیان

مدیرکل تعاون و پشتیبانی وزارت آموزش و 
پرورش از اسکان موقت تابستانی فرهنگیان 
سراسر کشور از 2۵ خرداد خبر داد. به گزارش 
فارس،  فرشید سیاری اظهار کرد: این پذیرش 
و اسکان تا ۱۵ شهریور ادامه خواهد داشت. 
وی با اشاره به تقارن ماه رمضان با نیمه اول 
تیر افزود: مراکز رفاهی و اردوگاه ها در استان ها، پاسخگوی اسکان 
آمادگی کامل  با اعالم  ایام است. سیاری  این  مهمانان فرهنگی در 
مراکز اسکان برای استقبال از مهمانان تابستانی، خاطرنشان کرد: برای 
تسهیل مسافرت فرهنگیان در ایام تعطیالت عید فطر، سامانه رزرو 
اینترنتی از شنبه ۵ تیر در اختیار فرهنگیان است تا محل اسکان مورد 

نظر خود را از ۱۰ تیر لغایت ۱۰ شهریور مشخص کنند.

ورودموضوع فضای مجازی به کتب دانش آموزان

و  آموزش  وزیر  فرهنگی  و  پرورشی  معاون 
و  مجازی  فضای  ورود  به  اشاره  با  پرورش 
شبکه های اجتماعی به مدارس، گفت: اکنون 
و  نداریم  مدارس  در  دیواری  نشریه  دیگر 
است.  شده  آن  جایگزین  مجازی  نشریه 
حمیدرضا کفاش در گفت وگو با فارس اظهار 
کرد: بیشتر تأکیدات رهبر معظم انقالب در موضوع فضای مجازی 

مربوط به وزارت ارتباطات و شورای عالی فضای مجازی بود.
و  اشاره  پرورش  و  آموزش  به  اجتماعی  شبکه های  ورود  به  وی 
حال  در  ذی ربط  دستگاه های  با  هماهنگی  مراحل  اکنون  گفت: 
انجام است و امیدواریم حوزه شبکه های اجتماعی به زودی فعالیت 

خود را آغاز کنند.

نحوه اعطای معافیت  مالیاتی مربوط به سود 
یا جوایز دریافتی اشخاص حقیقی و حقوقی از 
بانک ها و موسسات مالی و اعتباری غیربانکی 
مجاز از سوی سازمان امور مالیاتی اعالم شد. 
به گزارش فارس، سود دریافتی به هر عنوان 
مالیات معاف است:  پرداخت  از  زیر  در موارد 
کسور  به  مربوط  سپرده های  به  متعلق  سود 
بازنشستگی و پس انداز کارمندان و کارگران نزد 

بانک های ایرانی در حدود مقررات استخدامی 
مربوطه، سود یا جوایز متعلق به حساب های 
پس انداز و سپرده های مختلف نزد بانک های 
ایرانی یا موسسات اعتباری غیربانکی مجاز. 
بانک ها  که  سپرده هایی  شامل  معافیت  این 
یا موسسات اعتباری غیربانکی مجاز نزد هم 
می گذارند نخواهد بود، جوایز متعلق به اوراق 
پرداختی  سود  خزانه.  اسناد  و  دولتی  قرضه   

بانک های ایرانی به بانک های خارج از ایران 
بابت اضافه برداشت و سپرده ثابت به شرط 
معامله متقابل. سود و جوایز متعلق به اوراق 
مشارکت. در مواردی که در قانون مالیات های 
امتیازات،  اشاره می شود،  بانک ها  به  مستقیم 
شده  ذکر  تکالیف  و  ترجیحات  تسهیالت، 
به  که  غیربانکی  اعتباری  موسسات  شامل 
موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی تاسیس 

شده اند یا می شوند، نیز خواهد شد. 
صندوق   ،۱۵/3/۱3۹4 تاریخ  از  همچنین 
ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک، صندوق 
مایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک، 
سرمایه گذاری  بیمه  و  دریایی  صنایع 
فعالیت های معدنی و صندوق حمایت از توسعه 
به  نیز  کشاورزی  بخش  در  سرمایه گذاری 

موسسات فوق الذکر افزوده شده اند.

رئیس کمیسیون اینترنت نظام صنفی رایانه ای تهران 
واقعی  کشور  در  اینترنت  قیمت  کاهش  الزمه  گفت: 
درباره  باید  و  است  انتقال  و  باند  پهنای  قیمت  شدن 
انتقال  و  باند  پهنای  قیمت  و  کاربر  قیمت  کاهش 

یکپارچه تصمیم گیری شود.
محمدرضا کریمی در گفت وگو با فارس اظهار داشت: 
در حالی کاهش قیمت اینترنت مورد نظر دولت است 
که الزمه کاهش قیمت اینترنت در کشور واقعی شدن 
قیمت پهنای باند و انتقال است و مسئله کاهش قیمت 
برای مصرف کننده نهایی و قیمت پهنای باند و انتقال 

باید به صورت یکپارچه تصمیم گیری شود.
وی با اشاره به هزینه های انتقال در قیمت اینترنت، 
گران  بسیار  استانی  بین  انتقال  قیمت  کرد:  تصریح 
است. در حالی که قیمت از لب مرز تا هر جای دیگر 

در کره زمین به این اندازه نیست.
وی با بیان اینکه بازنگری در الیه انتقال الزم است، 
گفت: تعرفه ها و پله های عمده فروشی انتقال در سال 
بازنگری  تاکنون  از ۱۰ سال پیش  و  تعیین شده   ۸۵

نشده است.
کریمی توضیح داد: تعرفه های انتقال اینترنت متناسب 

تخفیف   مثال  برای  نشده اند.  روز  به  بازار  مصرف  با 
 STM1 تا سقف  از سال ۸۵  اینترنت  عمده  فروشی 
وجود داشته است که در آن تاریخ هیچ شرکتی این 

سقف مصرف را نداشته است.
رئیس کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه ای 
استان تهران با تاکید بر ضرورت واقعی شدن قیمت 
در  اینترت  قیمت  کاهش  برای  انتقال  و  باند  پهنای 
قیمت های  تقریبًا  گذشته  سال   ۱۰ در  گفت:  کشور، 
پهنای باند در جهان به نصف رسیده است و در ایران 

این تغییرات کمتر از نصف بوده است. 

مشوق های مالیاتی برای مودیان دریافت کننده سود سپرده

قیمت چند خودرو کاهش یافتکاهش قیمت اینترنت در کشور به دو شرط

بازار  در  داخلی  خودروی  چند  قیمت  جاری  هفته 
هفته  این  ایسنا،  گزارش  به  است.  یافته  کاهش 
قیمت پژو 4۰۵ معادل 2۰۰ هزار تومان، پژو پارس 
سال 3۰۰ هزار تومان، پژو 2۰6 تیپ ۵ معادل ۱۰۰ 
هزار تومان، پژو 2۰6 مدل V۸ معادل ۱۰۰ هزار 
تومان و تندر ۹۰ مدل E۲ معادل 2۰۰ هزار تومان 
کاهش یافته است. قیمت باقی خودروهای داخلی 
در این هفته تغییری نسبت به نرخ این خودروها در 

هفته گذشته نداشته است.

لزوم تشکیل کمیته مشترک ساماندهی یارانه

تشکیل  خواستار  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون  وزیر 
کمیته مشترک بین دولت و مجلس برای ساماندهی 
نظام یارانه ها و حذف یارانه بگیران پردرآمد شد. به 
گزارش مهر، در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس 
وضعیت  از  گزارشی  رفاه  وزیر  اسالمی  شورای 
این  حوزه  در  مقاومتی  اقتصاد  اجرای  و  اشتغال 
وزارتخانه ارائه داد. ربیعی با اشاره به انباشت نیروی 
بیکار در کشور گفت: این امر تحت تاثیر تحوالت 

جمعیتی است.

ارائه تسهیالت خدمات سربازی به بیش
 از ۷۰۰ مددجوی کمیته امداد

معاون حمایت و سالمت خانواده کمیته امداد از ارائه 
تسهیالت معافیت سربازی به 774 مددجوی مورد 
گزارش  به  داد.  خبر  درسال ۹4  نهاد  این  حمایت 
این  براساس  افزود:  شاهجانی  محمدرضا  مهر، 
زنان سرپرست خانوار  فرزندان خانواده های  طرح 
مورد حمایت که یکی از فرزندان ذکور سالم باالی 
۱۸سال باشند از خدمت وظیفه عمومی معاف می 
شوند.هدف کمیته امداد برای ارائه تسهیالت خدمت 
سربازی این است که خانواده های مورد حمایت به 
چرخه فقر وارد نشوند و پسر زنان سرپرست خانوار 

امکان کار و تامین نیازهای خانواده را داشته باشد.

یارانه خرداد امشب واریز می شود

که  کرد  اعالم  ها  یارانه  سازی  هدفمند  سازمان 
به  مربوط  نقدی  یارانه  مرحله  چهارمین  و  شصت 
به  خرداد(   26( چهارشنبه   24 ساعت  خردادماه، 

حساب سرپرستان خانوار واریز می شود.

از میان نامه های رسیده

روزنامه  به  شهروندان  از  یکی  توسط  ذیل  نامه 
رسیده که با توجه به فراگیر بودن موضوع و اهمیت 

آن درج می شود.

مردم زمین خوار نیستند ؟

آقای استاندار سالم ؛ چند روز پیش در روزنامه آوا 
خواندم که فرموده بودید » مسووالن به بازگو کردن 
مشکالت اکتفا نکنند و گره کار مردم را باز نمایند«. 
آقای استاندار  این حرف شما حرف دل مردم هم 
بود و مصداق حرفی که از دل برآید بر دل نشیند . 
آقای استاندار خداقوت و نماز و روزه هایتان قبول .

شما حتما از اقدامات منابع طبیعی استان باخبر 
آزار  این روزها برای  . قانون منابع طبیعی  هستید 
با  که  شده  چماقی   ، کویر  کشیده  سختی  مردم 
 قوت بر فرق مردمان خراسان جنوبی فرود می آید

مامورانی  حضور  شاهد  ما  روستاهای  روز  هر  و 
برای کشاندن اهالی به محاکمی هستند که طرف 

دعوایشان دولت است و کارگزارانش . 
اینقدر صریح می گویم نمی ترسم  اگر  را  اینها 
چون آقای حسینی ، معاون سیاسی شما هم بارها 
این مساله را در جلسات فریاد زده اند . نماینده  های 
بیرجند و قاین  آقایان عبادی و فالحتی در مجلس 
و هر جایی که رفته اند این همه را گفته اند و جناب 
رئیسی در زمانی که دادستان کل کشور بودند در 
حضور خود من به چند نفر گفتند این کار اشتباهی 
است که باید جلویش گرفته شود . آقای نخعی نژاد 
معاون عمرانی شما بارها این قانون را مورد انتقاد 
قرار داده است . اما خواستم به شما که این روزها، 
در نبود یک حامی دلسوز برای این مردم سختی 
کشیده ،  استاندار هستید و هر از گاهی حداقل حرف 
های ما را بازگو می کنید بگویم :  آقای خدمتگزار 
به نظر بنده این اتفاقات مشکوک است  و به نظر 
الزم است در شورای تامین این موضوع را طرح و 

بررسی نمایند . 
آقای استاندار شورای تامین استان باید به عنوان 
موضوعی امنیتی بررسی کند که چه کسانی و با 
دهند  می  اجازه  خود  به   ، دلیلی  و  شهامت  چه 
نظر  از  که  جایی  و  کویر  نقطه  ترین  مرزی  در 
باید   ، همت  همه   ، امنیتی  و  سیاسی  جغرافیای 
برای نگهداشت مردم در روستاها و مناطق مرزی 
صرف شود ، پشت عنوان یک نهاد به صرف یک 
قانون بومی سازی نشده ، دارایی های این مردم 
رنج کشیده را ضبط کرده و به اسم نظام به مردم 
برچسب متصرف ، زمین خوار و ... می چسبانند . 
آقای استاندار روزهایی خواهد آمد که مسئوالن 
حاضر شوند لحظه ای برای خالی نشدن مرزها از 
مردم زمین رایگان و حتی پول و تسهیالت به آنها 
بدهند تا در منطقه بمانند و آن زمان متاسفانه به 
دلیل عملکرد سوء و کوتاه نظرانه برخی نهادها ، 
دیگر باید به امنیت پایدار منطقه به عنوان هدفی 
سخت و دور از دسترس نگریست ، چرا که تامین 

امنیت بدون حضور مردم کاری دشوار خواهد بود .
آقایان مسوول ، وقتی دولت به این نتیجه رسیده 
بررسی  برای  را  کشور  شرق  امنیت  شورای  که 
این  در  امنیت  و  جمعیت  نگهداشت  راهکارهای 
وزیر  چند  با حضور  و  گسترده  اختیارات  با  منطقه 
تاثیر گذار تشکیل دهد ، شاید ما هم که بومی این 
را  موضوع  بتوانیم کمی حساسیت  منطقه هستیم 

درک کنیم و به آن توجه نمائیم .
 مسووالن محترم خراسان جنوبی ؛ بی بی سی 
و شبکه های ماهواره ای معاند که در تمام شبانه 
نظام  به  مردم  کردن  بدبین  به  همت  کمر  روزی 
اسالمی و دستاوردهای انقالب عزیزمان بسته اند 
نتوانسته اند این مردم را ذره ای در راه دفاع از آرمان 
داخلی  مسووالن  برخی  اما  کنند  متزلزل  هایشان 
مان با توجیه سخت گیری در اجرای قانون ) آن 
هم قانونی که همه می دانند برای اقلیم ما نیست و 
پایه منطقی ندارد( مردم را به نظام بدبین می کنند و 
بر روی سالمت روانی جامعه اثر منفی می گذارند و 
این یعنی اینکه باید بازگردیم و مسیر و روند حرکت 

را تا دیر نشده بازنگری کنیم.
طنز  نظر  به  شاید  ؛  خدمتگزار  مهندس  آقای 
بیاید اما مردم این روزها  برخی از این اقدامات را 
زمینه سازی ظهور می دانند . باور کنید کم نیستند 
مردمی که ظلم سازمان های دولتی را زمینه ساز 
آخرالزمان و ظهور منجی می دانند ؟ آقای استاندار 
امروز خراسان  اینها واقعیت   . اینها داستان نسیت 
و  را لمس کرده  آن  اینکه شما  از  و  است  جنوبی 
هر از گاهی به مدیرانتان تذکر می دهید ممنونم . 
اما چه کسی بار این ظلم مضاعف را از دوش مردم 

برخواهد داشت ؟ 
خواهید  که  دانیم  می   ، عزیز  خدمتگزار  آقای 
آقای  ؟  بسته   شما  دست  و  است  قانون  گفت 
فرماندار می فرمایند در حوزه اختیاراتشان نیست ؟ 
دادگستری می گوید فقط مجری احکام قانون است 
؟ و آقایان نمایندگان استان می گوید حرفشان به 
جایی نمی رسد ؟ مردم دردشان را به کجا ببرند ؟ 
به که بگویند که در روزهای رمضان به آنها رحم 
کنند و هر روز دلشان را برای تصرف امالک آبا و 
اجدادیشان نلرزانند ؟  آقایان مسوول ؛ قانون برای 
تسهیل امور و راحتی مردم است همه به این باور 
رسیده اید که این قانون نیاز به اصالح دارد و مردم 
خراسان جنوبی دزد و متصرف مال و زمین دولت 
اینها همان  نیستند ، پس چرا کاری نمی کنید ؟ 
مردمی هستند که  همیشه در صف اول حمایت از 
نظام بوده اند .  جناب آقای رئیسی ، نماینده مردم 
در مجلس خبرگان، از شما هم خواهشی داریم. که 
خود به خوبی به این موضوعات اشراف دارید و می 
دانم که پیگیری   هایی هم کرده اید لطفا در حاشیه 
دیدارهایتان بار رهبر انقالب این دردها را بازگو کنید و 
به ایشان بگویید عده ای متاسفانه با نام نظام اسالمی 

دارند با این مردم  محروم چه می کنند !

داربست بنی اسدی
     09151634010

)تخته زیر پا رایگان(

به مناسبت فرا رسیدن ماه مبارک رمضان 

بهای  بلیت  استخر نیلوفر 
)دانشگاه آزاد( 6۰۰۰ تومان

شماره تماس: 09۱۵۱63۵494
آدرس: بلوار شهید آوینی 

خیابان نیلوفر، انتهای امیرکبیر

آگهی مزایده اموال غیر منقول )رهنی(

به استناد مواد 121 و 122 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی ششدانگ یک دربند دکان و زیر زمین متصل دارای 
پالک ثبتی شماره چهار فرعی از 2698- اصلی بخش یک بیرجند به مساحت 101/60 مترمربع به آدرس بیرجند، 
خیابان انقالب، نبش انقالب 2، مجاور اتحادیه صنف عطاران ملکی آقایان حمیدرضا حبیبی فر فرزند مهدی به شماره 
شناسنامه 64  دارای شماره ملی 0651723124 و حسن انگشتری فرزند حسین به شماره شناسنامه 153 دارای 
شماره ملی 0650694392 که سند مالکیت آن ذیل ثبت 1004 دفتر 37 صفحه 61 و ثبت 14336 دفتر 62 صفحه 
250 مشاعا و بالمناصفه به نام آنها صادر و تسلیم گردیده است محدود به حدود  چهارگانه زیر به شرح پرونده ثبتی 
شماال به طول 10 متر درب و دیواریست به کوچه شرقا به طول 8/80 متر دیوار به دیوار پالک 2 فرعی از 2698 
اصلی و پالک 3 فرعی جنوبا به طول 11/15 متر دیواریست به پی دیوار باقیمانده پالک 2698 اصلی و پالک 3 
فرعی غرباً در سه قسمت اول به طول 4/65 متر دیواریست به کوچه دوم به طول 2/35 متر سوم به طول 2/65 متر 
درب و دیواریست به کوچه- فاقد حقوق ارتفاقی می باشد که برابر سند رهنی شماره 101435-90/7/13 و متمم 
شماره 104334- 91/7/30 دفتر چهار بیرجند در قبال مبلغ یک میلیارد و یکصد و شصت و دو میلیون ریال بدهی 
آقای مجید حبیبی فر فرزند مهدی به شماره شناسنامه 622 و به شماره ملی 0651824044 در رهن بانک ملت 
شعبه میدان امام خمینی )ره( قرار گرفته است. چون متعهدین ظرف مدت مندرج در سند به تعهدات خویش عمل 
ننموده اند، لذا بانک مرتهن به نمایندگی مدیریت شعب خراسان جنوبی مستند به ماده 34- اصالحی قانون ثبت از 
دفترخانه مربوطه راجع به اسناد رهنی درخواست صدور اجرائیه به مبلغ 1/169/305/854 ریال بدین شرح )مبلغ 

988/999/992 ریال باقی مانده اصل طلب و مبلغ 180/305/862 ریال بابت خسارت تاخیر تادیه تا روز درخواست 
93/8/1 به انضمام دیرکرد تا روز وصول( برعلیه نامبردگان فوق نموده که پرونده ای تحت کالسه 9300254 در این 
خصوص نزد اجرای اسناد رسمی بیرجند تشکیل شده است و بانک طلب خویش راجع به اسناد رهنی فوق را تا تاریخ 
95/3/6 مبلغ 1/731/758/548 ریال اعالم نموده که به استناد تبصره ذیل ماده 4- آیین نامه اجرا محاسبه خسارت 
تاخیر از روز درخواست صدور اجرائیه به بعد توسط اداره اجرای اسناد رسمی انجام خواهد شد. پس از ابالغ اجرائیه 
و انقضای مهلت مقرر قانونی به دلیل اینکه متعهدین بدهی خویش را پرداخت یا نزد صندوق ثبت تودیع ننموده 
اند، با توجه به تقاضای بانک بستانکار نسبت به ارزیابی مورد رهن اقدام و بر طبق نظریه هیئت کارشناسان رسمی 
دادگستری وارده به شماره 9401317-94/7/22 ششدانگ مورد وثیقه به صورت مغازه تجاری و زیرزمین که به 
صورت کارگاه و یک واحد انباری می باشد دارای یک امتیاز آب و یک امتیاز برق به مبلغ دو میلیارد و ششصد و سی 
میلیون و چهارصد هزار ریال )2/630/400/000( ارزیابی و قطعیت یافته است و در روز چهارشنبه مورخ 95/4/23 از 
ساعت 9 الی 12 ظهر در محل اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند واقع در میدان شهدا از طریق مزایده به فروش خواهد 
رسید. مزایده حضوری و نقدی از مبلغ ارزیابی شده فوق شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی فروخته می شود. ضمناً 
حسب جوابیه شماره 301/95/3716-95/3/19 امالک بازداشتی ثبت اسناد بیرجند مازاد احتمالی سه دانگ مشاع 
ملکی آقای حمیدرضا حبیبی فر به موجب نامه شماره 9310115610512424 -93/7/14 در قبال مبلغ یکصد 
میلیون ریال طلب آقای سید محمد اسالمی ذیل شماره 3754 و به موجب نامه شماره 139304908026000686-
93/7/17 این اداره در قبال مبلغ یک میلیارد و سیصد و سی میلیون ریال طلب آقای محمدرضا اکبری ذیل شماره 

3769 و به موجب نامه شماره 9310115610517455 – 93/10/11 اجرای احکام مدنی دادگستری 
بیرجند در قبال مبلغ سیصد و هفده میلیون و هفتصد و هشتاد و شش هزار و نهصد و چهل و پنج 

ریال طلب بانک تجارت ذیل ردیف 4027 و به موجب نامه شماره 9410115610515613 مورخ 94/9/26 اجرای 
احکام مدنی دادگستری بیرجند در قبال مبلغ دویست و هفتاد و نه میلیون و یکصد و پنجاه و پنج هزار و چهارصد و 
سی و هشت ریال طلب آقای محسن نیک اختر ذیل شماره 5207 و به موجب نامه شماره 9510115646500679 
– 95/1/23 اجرای احکام شورای حل اختالف بیرجند در قبال مبلغ هفتاد میلیون ریال طلب آقای علی کارگر ذیل 
شماره 5892 بازداشت می باشد که پس از انجام مزایده در صورت وجود مازاد به ترتیب به بازداشت کنندگان مازاد 
پرداخت خواهد شد و حسب نامه شماره 490/95/1911-95/3/9 بانک بستانکار مورد وثیقه فاقد بیمه می باشد الزم 
به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی 
که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری وغیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم 
قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد بر عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت 
هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد. حقوق دولتی به شرح ماده 40- آیین نامه اجرا 
نقدا وصول می گردد و نسیه فقط راجع به طلب بستانکار با موافقت بانک ملت جایز خواهد بود. چنانچه روز مزایده 
تعطیل رسمی گردد، مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار و هرگاه متعهدین تا قبل از 
تنظیم صورتجلسه مزایده اقدام به پرداخت یا تعیین تکلیف بدهی خویش نمایند از انجام مزایده خودداری می گردد. 

تاریخ انتشار: 9۵/3/26    غالمرضا دادی- رئیس اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند

بیل مکانیکی  
چرخ  الستیکی

تخریب ، خاک برداری 
حفاری کانال

09۱۵۱6۱336۱ - رضوی

داربست مهدی  
انجام پروژه های بزرگ و کوچک  ساختمانی 

کفراژ بندی ،  زیربتن ،  سن نمایش

 اجاره تخته کار

خرید و فروش لوازم داربست

بلوار فرودگاه - سه راه صیاد شیرازی
323۱9263

09۱۵۱642377 - وسیله کار

با مجوز رسمیبیمه مسئولیت
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 وزش باد شدید و وقوع پدیده گرد و خاک در خراسان جنوبی

  
رئیس گروه پیش بینی و صدور پیش آگاهی های جوی خراسان جنوبی گفت: روز چهارشنبه وزش باد شدید و وقوع پدیده گرد و خاک در استان را شاهد خواهیم بود.رضا برهانی 

اظهار کرد: طی روزهای چهارشنبه و پنجشنبه به طور موقت از شدت وزش باد کاسته شده و از روز جمعه دوباره شاهد افزایش سرعت پدیده گرد و خاک در استان خواهیم بود.
وی خاطرنشان کرد: شعاع دید در این شهرستان ها به کمتراز 2 کیلومتر رسیده و بیشترین سرعت باد نیز در ایستگاه سرایان با 80 کیلومتر در ساعت ثبت شد.

چهار شنبه * 26 خرداد 1395 * شماره 3530
پارک توحید  پارکهای دیگر مثل  چه خوب است 
مورد رسیدگی قرار گیرد و برخی از جشنها به آنجا 
منتقل شود تا ما اهالی خیابان فتح از آزار و اذیت 

بعضی از شهروند نماها نجات یابیم.
0915...212
پلیس  حضور  شود  می  احساس  است  مدتی 
راهنمایی و رانندگی در سطح شهر کمرنگ شده و 
فقط در مواردی خاص و آن هم در بعضی از میادین 
و خیابانها جهت جریمه کردن. جریمه کردن بجا، 

الزم است اما اول راهنمایی بعد جریمه
0915...212
بعنوان  شما  از  بیرجند  مردم  شهردار،  آقای 
دستانتان جهت  زیر  از  تا  دارند  توقع  شهردارشان 
زیباسازی شهر و زنده نگهداشتن طبیعت، طرح و 
کار و تالش بیشتری مطالبه نمایید واقعا فضای سبز 

بیرجند تاسف بار است.
0915...212
کی میخواد دسته قبض جریمه راهنمایی و رانندگی 
تمام بشه من بدبختی که پا ندارم به هر بهانه ای 
منو جریمه کرد خود مامور راهنمایی در جای من 
متاهل باشی و پا نداشته باشی و هیچ کاری نتونی 
انجام بدی چکار میکنی مجبور هستی به یه راهی 
خرج زندگی خود را تامین کنید از خدا امیدوار هستم 

.
0915...274
با سالم با توجه به بدی آب وهوا که چند مدتی 
است بیرجند را فرا گرفته است حقوق بگیران حق 
بدی آب و هوا نمی گیرند نماز و روزه ها موقعی 

قبول می شود که عدالت رعایت گردد. 
0915...536
دوستانی که از روستاهای دور تقاضای آب شرب 
کردین روستای امیرآباد که کمتر از 5 کیلومتر تا 
مرکز استان فاصله داره هفته ای هفت روزه   شش 
روزش بی آبیم پس قدر آب رو بدونیم خواهشا دم 

در خونه هاتون رو هرروز زیر آب نکنید
0915...491
آوا سالم می خواستم به مسئولین محترم عرض 
مردم  سبز  فضای  دلواپس  اینقدر  که  شما  کنم 
زمین  از  بلکه  دولتی  اراضی  از  نه  آنهم  هستید 
 مردم که برای خرید آن از گلوی زن و بچه زده اند
 تا اقساط خرید زمین را پرداخت کنند بهتر نیست 
و  بگیرید  را  مدیران  آنچنانی  حقوقهای  جلوی 
یا  سبز  فضای  دولتی  های  زمین  در  آن  پول  با 
 مدرسه درست کنید تا دعای خیر مردم هم پشت 

سر شما باشد ؟
0915...775
سه سوال دارم اول افتتاح سیمان درمیان در این 
دنیاست یا آن دنیا دوم؟سهامداران تا کی صبر کنند؟ 

سوم چرا نیروی کارگر آنجا باید  مفت کار کند؟  
0915..703
سالم مسوولین محترم انتظامی استان چرا فکری 
برای این قلیان خانه سطح شهر بخصوص ... نمی 

کنند امان مردم را بریدن  
 0915...960
بازنشستگی  کارحقوق  با سی سال سابقه   سالم 
رسد  نمی  هشتصدهزارتومان  به  اجتماعی  تامین 
اضافه  درصد   12 بشه  اضافه  بوده  قرار  امسال 
معوقه  ماه  اردیبهشت  و  فروردین  برای  اما   شده 

پرداخت نشده؟
0915...754
از  یکی  به  نامه  نوشتن یک صلح  برای  با سالم 
بلد  کرد  اعالم  نمودم  مراجعه  امالک  مشاورین 

نیستم صلح نامه بنویسم واقعا جای تاسف دارد. 
0939...705

اهالی  متعدد  های  پیامک  ارسال  باوجود  سالم 
منطقه ظفر درخصوص مشکالت زیاد نبود شبکه 
آب  شرکت  محترم  مسوولین  متاسفانه  فاضالب 
وفاضالب بیرجند زحمت یک پاسخ خشک وخالی 

هم به خودشان نمی دهند .
0915...186

باسالم دراین ماه مبارک ،روی سخنم با کسانی 
است که مجوز تأسیس موسسه میزان و مشابه آن 
راصادر نموده اند و اکنون بی تفاوت شاهد به غارت 
رفتن دار و ندار مردم هستند،خدا ازحق خودش می 
گذرد اما باید جوابگوی ذره ذره ی حق مردم باشید. 

بترسید از روز حساب!
0915...671

 قابل توجه بهداشت محیط ما اهالی روستای ... 
از بوی تعفن یک واحد دامداری که در کنار روستا 
هست و مبادرت به کشتار غیر قانونی نیز می نماید  

خسته و به تنگ آمده ایم لطفا جوابگو باشید  .
0938...196

سرویس  یک  ساخت  به  نسبت  شهرداری  چرا 
بهداشتی و نصب آبسردکن در میدان شهدا اقدام 
نمی کند با توجه به تمرکز بانکها و پاساژها در این 
میدان رفت و آمد شهروندان زیاد است و  خیلی 
به  آب شرب  یا  بهداشتی  برای سرویس  افراد  از 

مشکل بر می خورند.
0915....035

اما  شده  کاشته  درختانی  قبال  ارتش  شهرک  در 
اکنون به دلیل اختالف بین شهرداری و شرکت 
تعاونی کسی به این درختان رسیدگی نمی کند و 

در حال خشک شدن است .
0935...968

مسئوالن فکری برای انتقال نمایشگاه های اتومبیل 
توحید به مکانی مناسب  بردارند. دائما پارک دوبل 
شوند. می  خیابان  در  ازدحام  باعث  و  کنند  می 

یا صندلی می چینند و در پیاده رو می نشینند که 
منظره خوبی نیست. 

939...085

با اینکه بانک ها مشتریان اصلی ایجاد شعبه 
تهران  مانند  لوکس کشور  مراکز تجاری  در 
هستند اما نگاه تجاری و کسب سود بیشتر 
باعث شده عالقه چندانی به گسترش فعالیت 

در برخی مناطق کشور وجود نداشته باشد.
به گزارش مهر، طرح ادغام بانک ها در دست 
موضوع  این  که  در صورتی  و  است  بررسی 
در  بانکی  تعداد شعبات  قطعا  عملیاتی شود، 
بانک  آنسو  از  یافت.  خواهد  کاهش  کشور 
مرکزی در چند سال اخیر از بانک ها خواسته 

تا تعداد شعب مازاد خود را کاهش دهند.
اینباره  در  ها  بانک  برخی  اینکه  وجود  با 
اقداماتی را انجام داده اند، اما همچنان برخی 
بانک ها دارای شعب بسیار زیادی در برخی 
مناطق کشور هستند؛ البته از آنطرف نیز به 
دلیل توزیع نامتناسب شعب در کشور، برخی 
بانکی و برخی  با کمبود شعبه های  مناطق 

بخش ها نیز با انبوه شعبه مواجه است.
این وضعیت بیشتر به نگاه تجاری بانک ها 
در  کشور  بانکی  شبکه  چون  گردد،  می  بر 
فعالیت  و  درآمد  کسب  مستعد  که  مناطقی 
های تجاری باشد حضور داشته و در مناطقی 
از کشور که شاید امکان کمتری برای کسب 
سود و فعالیت اقتصادی باشد، حضور کمرنگ 
تری دارند.به نظر می رسد با تقویت دیدگاه 
تجاری سازی بانک ها در طول سال های 
بانک های  اینکه  از  به ویژه پس  گذشته و 
خصوصی در ایران بخشی از بازار پولی را در 
باشد چرا  تشدید هم شده  اند  گرفته  اختیار 
که این نگاه باعث شده تا بانک های دولتی 
از فعالیت  نیز تالش کنند تا سهم بیشتری 
باشند؛  های تجاری و کسب سود را داشته 
از اینرو می بینیم که بانک ها به مشتریان 
لوکس  مراکز  در  شعبه  ایجاد  اول  و  اصلی 
که  جا  هر  و  شده  تبدیل  کشور  تجاری  و 
استعدادی در آن برای رونق اقتصادی باشد، 

بانک ها فورا حاضر می شوند.

بانک ها خریداران پولدار 
مراکز تجاری

بانک ها به خریداران پولدار مراکز تجاری و 
مناطق ُپررونق شهرها تبدیل شده و سرمایه 
گذاران اینگونه مراکز همواره به دنبال بانک 
ها برای فروش امالک خود هستند. در حال 
اموال  و  امالک  ها  بانک  از  بسیاری  حاضر، 
کرده  ثبت  خود  نام  به  کشور  در  را  فراوانی 
نیز  را  خود  منابع  از  توجهی  قابل  بخش  و 
تجاری  های  فعالیت  توسعه  و  رونق  صرف 
آمارهای  کنند.براساس  می  خود  به  وابسته 
نفر  هزار  یکصد  هر  ازای  به  مرکزی،  بانک 

تعداد ۲۷.۴ شعبه بانکی در کشور وجود دارد 
و بیشترین تمرکز در استان های قم، تهران و 
البرز و کمترین در بوشهر، سمنان و مازندران 
نظارتی  معاونت  گزارش  آخرین  در  است. 
پراکندگي شعب  نحوه  درباره  مرکزی  بانک 
در  غیربانکي  اعتباري  مؤسسات  و  بانک ها 
سطح کشور از جمله موضوعات مهم و قابل 
تأمل در نظام بانکي، نحوه پراکندگي شعب 

بانک ها در سطح کشور است.
بر پایه این بررسي مي توان نشان داد که هر 
استان با توجه به میزان جمعیت و نیز ظرفیت 
چه  آن،  تجاري  و  اقتصادي  شرایط  و  تولید 
مؤسسات  و  بانک ها  شعب  تعداد  از  نسبتي 
اعتباري غیر بانکي را در اختیار دارد. سؤالي 
بوده،  مطرح  صاحب نظران  میان  بعضاً  که 
نیاز  با  بانک ها  شعب  تعداد  انطباق  میزان 

واقعي بخش پولي و مالي اقتصاد است.
از  یکي  را  بانکي  شعب  زیاد  تعداد  برخي، 
معضالت اقتصاد کشور برشمرده و معتقدند 
اعتباري  مؤسسات  و  بانک ها  است  الزم 
خود،  شعب  تعداد  افزایش  براي  غیربانکي 
طرف  از  باشند.  مواجه  محدودیت هایي  با 
محدودیت  ایجاد  نیز  دیگر  برخي  دیگر، 
براي بانک ها و مؤسسات اعتباري غیربانکي 
جهت گسترش تعداد شعب خود را غیر قابل 
و  کسب  مساعد  محیط  با  مخالف  و  توجیه 
بانک ها  خود  این  معتقدند  و  مي دانند  کار 
که  هستند  غیربانکي  اعتباري  مؤسسات  و 
سودآوري،  سرمایه،  میزان  اساس  بر  باید 
سیاست ها و برنامه هاي بازاریابي خود نسبت 

به تعیین تعداد شعب تصمیم گیري نمایند.
در این گزارش آمده است: در سال ۹۳ حدود 

کشور  اقتصاد  مالی  تامین  از  درصد   ۸۹.۲
بر  است.  شده  انجام  بانکی  نظام  توسط 
پول  المللی  بین  صندوق  آمارهای  اساس 
نفر،  ازای هر یکصد هزار  به  در کشورمان 
در  دارد که  بانکی وجود  ۲۷.۴ شعبه  تعداد 
مقایسه با دیگر کشورها از وضعیت تعادلی 

برخوردار است.

آیا شعب بانک ها باید زیاد شود؟

ازای  به  ایران  منطقه،  کشورهای  بین  در 
تعداد  دارای  نفر جمعیت  هزار  هر یک صد 
اساس  بر  است.  بانکی  شعب  از  بیشتری 
مرکزی  بانک  بانکی  مجوزهای  اداره  آمار 
شعب  کل  تعداد   ۹۴ شهریورماه  پایان  تا 
اعتباری  موسسات  و  بانکها  مجوز  دارای 

ملی  بانک  است.  شعبه   ۲۱.۶۵۶ غیربانکی 
ایران ۲.۸۷۶ شعبه،  ۳.۱۹۲ شعبه، صادرات 
بیشترین  دارای   شعبه   ۱.۹۰۶ کشاورزی 
شعبه و بانک های خاورمیانه، بانک تجاری 
ایران و اروپا و بانک ایران و ونزوئال دارای 

کمترین شعب در سطح کشور هستند.
تعداد  تمرکز  بیشترین  تعداد شعب،  براساس 
و  تهران  قم،  های  استان  به  مربوط  شعب 
البرز و کمترین تمرکز شعب مربوط به مرکز 
می  مازندران  و  سمنان  بوشهر،  های  استان 
باشد. آمارهای مذکور نشان می دهد که در 
سطح کشور به طور متوسط هر استان ۳.۲۳ 
درصد جمعیت کشور را در اختیار دارد و ۳.۲۲ 
درصد از شعب بانک ها و موسسات اعتباری 
این  که  دارد  قرار  استان  هر  در  غیربانکی 
استان  نشان می دهد که در سطح  موضوع 

از  تر  متعادل  پراکندگی شعب  های مختلف 
پراکندگی شعب در مرکز هر استان است.

مرکز پژوهش های مجلس نیز به تازگی در 
گزارشی به بررسی تعدد و توزیع شعب بانکی 
در کشورهای منتخب و ایران پرداخته است. 
در  که  دهد  می  نشان  آمده  دست  به  نتایج 
بانکی، طبق شاخص  توزیع شعب  خصوص 
استان  بانکی«،  ازای هر شعب  به  »جمعیت 
های سیستان و بلوچستان، البرز، آذربایجان 
ازای  به  غربی، خوزستان و خراسان رضوی 
هر شعبه بانکی جمعیت بیشتر و توزیع شعب 
بدتری در بین سایر استان ها دارند و استان 
و  جنوبی  خراسان  ایالم،  یزد،  سمنان،  های 
بوشهر به ترتیب کمترین جمعیت را به ازای 

هر شعبه بانکی و بالطبع توزیع بهتری دارند.
توان گفت  نمی  میان مشخصا  این  البته در 

استان های محروم تر، وضعیت بدتری دارند، 
زیرا می توان در بین استان هایی که به لحاظ 
بانکی  شعبه  هر  ازای  به  جمعیت  شاخص 
محروم  های  استان  دارند.  بهتری  وضعیت 
را مشاهده  ایالم و خراسان جنوبی  از جمله 
لحاظ  به  که  هایی  استان  بین  در  و  کرد 
استان  دارند،  بدتری  وضع  مذکور  شاخص 
های برخوردار از جمله خوزستان و خراسان 
رضوی را مشاهده کرد. باالترین این شاخص 
به معنای پتانسیل استان برای برخورداری از 

شعب بانکی بیشتر است.
به  شاخصی  ها  پژوهش  مرکز  گزارش  در 
نام »پتانسیل هر استان برای برخورداری از 
با  برابر است  بانکی« تعریف شده که  شعب 
و  شعبه  هر  ازای  به  جمعیت  ضرب  حاصل 
طبق  استان،  هر  در  تسهیالت  سرانه  مانده 

شاخص مذکور، بیشترین پتانسیل برخورداری 
های  استان  در  ترتیب  به  بانکی  شعب  از 
تهران، اصفهان، فارس، خوزستان، قم و البرز 
و کمترین پتانسیل به ترتیب در استان های 
و  لرستان، خراسان جنوبی، کردستان  ایالم، 

کهگیلویه و بویراحمد است.

وضعیت پراکندگی
 شعب بانکی در کشور

بانک  آمارهای  طبق  المللی  بین  ابعاد  در 
جهانی، مطابق شاخص جمعیت به ازای هر 
شعبه بانکی طی سال های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۴ 
در بین کشورهای توسعه یافته و کشورهایی 
با ساختار شبیه اقتصاد ایران، کشورهای ایتالیا 
و سوئیس بهترین وضعیت و کشورهای چین، 
بدترین  امارات  و  نروژ  سنگاپور،  عربستان، 
وضعیت شاخص را دارا هستند. ایران به طور 
بانکی در داخل  توزیع شعب  از  فارغ  کلی و 
کشور، به لحاظ شاخص جمعیت به ازای هر 
شعبه بانکی در رده های باال در جهان قرار 
دارد.همچنین به لحاظ توزیع جمعیتی شعب 
آمریکا،  ایران،  کشورهای  میان  در  بانکی، 
کانادا، هند و انگلیس، بهترین وضعیت مربوط 

به کشور کاناداست. 
بعد از کانادا، کشور آمریکا، ایران و بریتانیا و در 
نهایت ترکیه و هند قرار دارند. یکی از مواردی 
که می تواند در توزیع متوازن خدمات بانکی 
بسیار موثر بوده و نقش توزیع نامتوازن شعب 
گسترش  کند،  جبران  را  کشور  در  بانکی 
بانکداری الکترونیک به عنوان بستر فعالیت 
الزام  و  مشتریان  تشویق  و  بانکی  های 
دستگاه های دولتی به استفاده از آن است.
ارتباطات  وزارت  با کمک  نظارتی  نهادهای 
بانکداری  گسترش  جهت  در  توانند  می 

الکترونیک قدم های مطلوبی بردارند. 
شبکه  اندازی  راه  برای  دولت  های  تالش 
زیرساخت  آوردن  فراهم  و  اطالعات  ملی 
برای  مناسبی  بسیار  فرصت  آن،  های 
کاهش  و  الکترونیک  بانکداری  گسترش 
در  فیزیکی  بانکداری  از  ناشی  های  هزینه 
به  افزایش دسترسی  نیز  و  بزرگ  شهرهای 
خدمات بانکی در شهرهای کوچک به وجود 
مرکزی  بانک  حال  همین  است.در  آورده 
نیز باید به عنوان باالترین مقام پولی و در 
با  ای  بانکی منطقه  راستای مدیریت شعب 
کشور  در  بانکی  شعبه  متوازن  توزیع  هدف 
هر  بانکی  شعب  مطلوب  الگوی  تدوین  به 
منطقه مبادرت نموده و سپس مطابق الگوی 
مذکور به بانک ها حق برخورداری از شعب 

بانکی را اعطا کند.

مشتری کم ؛ بانک زیاد

حکایت توزیع شعب بانکی در خراسان جنوبی پیام شما 

جوابیه های شهرداری بیرجند 

ستون  در  مندرج  مطلب  به  پاسخ  در  *احتراما 
 پیام شما مورخ 95/2/26 به استحضار می رساند

خیابان امامت دارای آسفالت است. 

ستون  در  مندرج  مطلب  به  پاسخ  در  *احتراما 
ساکنان  در خصوص   95/2/12 مورخ  شما  پیام 
به استحضار می رساند: مجتمع  مجتمع سلمان 
مسکونی قرارگاه سلمان هنوز تحویل شهرداری 
به شهرداری  تحویل  به محض  لذا  است  نشده 
اقدامات الزم در این خصوص انجام خواهد شد.

ستون  در  مندرج  مطلب  به  پاسخ  در  *احتراما 
سهولت  در خصوص   95/2/19 مورخ  شما  پیام 
به  مدرس  خیابان  در  سالمندان  آمد  و  رفت 
خیابان  اطراف  های  جوبه  رساند  می  استحضار 
قرار  کنار خیابان  در حاشیه فضای سبز  مدرس 
عابرین  آمد  و  رفت  های  محل  در  ضمنا  دارد 
پیاده که خط کشی نیز می باشد جهت سهولت 

رفت و آمد پل نصب گردیده است. 

مهربان مـادر فداکارمان

حاجیه خانم زکیه نیازی
سه سال از کوچ مظلومانه ات به سوی دیار باقی گذشت

 و برما آه که چه سخت
 و تا چشم کار می کند، جای تو خالیست. نام و یادت جاودان باد

 از طرف فرزندان

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت دوم

نظر به اینکه در پرونده کالسه 2652/94 اجرایی یک دستگاه خودروی پراید به شماره ثبت 853 ب 51- ایران 52، 
شماره موتور M 13/1224399 ، شماره شاسی S 141228459347 ، درصد اج الستیک ها 30 درصد و مدل 1384 به مبلغ 
80/000/000 ریال کارشناسی شده در قبال بدهی آقای مصطفی نورس به مبلغ 48/453/673 ریال در حق آقای محمد حسین ایوبی 
و مبلغ 2/250/000 ریال حق االجرا در حق دولت از طریق مزایده روز پنجشنبه تاریخ 95/4/10 از ساعت 9 الی 10 صبح در دفتر 
اجرای احکام مجتمع شورای حل اختالف بیرجند به فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به شخصی که باالترین 
قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است 
حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده 
تجدید خواهد شد. لذا متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا واقع در خیابان طالقانی- بین 
طالقانی 16 و 14 مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند مراجعه و از مورد مزایده بازدید به عمل آورند. هزینه نقل و انتقال به عهده 

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

دادگستری کل استان خراسان جنوبی

مناقصه های شماره 95/8 - 95/7

شماره 
مناقصه

مبلغ تضمین شرکت موضوع مناقصه 
در مناقصه

تامین خودرو با راننده برای انجام خدمات خودرویی 95/7
بیرجند طبق شرایط منضم به طرح قرارداد

136/000/000 ریال

خرید 8 عدد dslam5616 و 128 عدد کابل 32 پورتی 95/8
طبق شرایط منضم به طرح  قرارداد

39/000/000 ریال

شرط تهیه اسناد: کلیه شرکت های واجد شرایط با  واریز مبلغ 200/000 ریال برای هر مناقصه 
به حساب سیبا شماره 0106034398001 بانک ملی می توانند در مناقصه شرکت نمایند.

مهلت تهیه اسناد: از تاریخ 95/3/24 تا پایان وقت اداری 95/4/2   تحویل اسناد: پایان وقت 
اداری 95/4/12  بازگشایی پاکت ها: 95/4/13

تضمین: تضمین شرکت در مناقصه بایستی به صورت ضمانت نامه بانکی و یا چک بانکی تضمینی 
و یا واریز نقدی به حساب سیبا بانک ملی به شماره 0106034398001 به نام  مخابرات خراسان 

جنوبی باشد.
محل تهیه اسناد: بیرجند- بلوار پاسداران- میدان جانبازان- شرکت مخابرات خراسان جنوبی  

اتاق شماره 124 تلفن تماس: 32424000-056  فاکس: 056-32424004
شرکت مخابرات خراسان جنوبی

بانک سپه در نظر دارد: ماشین آالت کارخانه بسته بندی گوشت )اموال تملیکی( را از 
طریق مزایده به فروش برساند. متقاضیان می توانند با در دست داشتن فیش واریزی به 
مبلغ 100/000 ریال به حساب 46010000 بانک سپه شعبه میدان طالقانی )1578( 
برای دریافت برگه شرایط شرکت در مزایده به مدیریت شعب بانک سپه واقع در خراسان 

جنوبی- بیرجند- میدان طالقانی- دایره پشتیبانی و خدمات مراجعه نمایند. 
الف( مهلت دریافت اسناد: حداکثر تا پایان وقت اداری یکشنبه 95/4/6

ب( مهلت تحویل پیشنهادات: حداکثر تا پایان وقت اداری سه شنبه 95/04/15

مدیریت شعب بانک سپه منطقه خراسان جنوبی

روزنامه آوای خراسان جنوبی در نظر دارد: نشست

 را با حضور بخشدار بخش مرکزی، رئیس شورای بخش، رئیس بنیاد مسکن، رئیس آب 
و فاضالب روستایی، رئیس راه و شهرسازی، رئیس اداره برق و رئیس جهاد کشاورزی 

شهرستان بیرجند برگزار نماید 

لذا آن دسته از افرادی که در این رابطه سوال یا مشکلی دارند 
صبح پنجشنبه 95/3/27 به سامانه 3000272424 پیامک بزنند. 

روابط عمومی روزنامه آوای خراسان جنوبی

 بررسی مشکالت روستاهای بخش مرکزی

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی شرکت تعاونی عمرانی سجاد فرهنگیان بیرجند 
)نوبت اّول(           تاریخ انتشار : 1395/3/26                                               

جلسه مجمع عمومی عادی شرکت تعاونی عمرانی سجاد فرهنگیان بیرجند به شماره ثبت 1239 شنبه  
1395/4/19 ساعت 6 بعدازظهر در محل هیئت حسینی )واقع در خیابان انقالب( برگزار می گردد. از کلیه اعضا 
دعوت می شود برای اتخاذ تصمیم ، نسبت به موضوعات ذیل دراین مجمع حضور به هم رسانند . ضمنا چنانچه 
عضوی بنا به دالیلی نتواند شخصا حضور یابد ، می تواند همزمان با نماینده تام االختیار خویش به دفتر شرکت 
واقع در خیابان مدرس 6 )طبقه زیرزمین ساختمان سجاد( مراجعه و برگ وکالت نامه را تنظیم و برگه ورود 
به جلسه مجمع را دریافت نماید. حداکثر آرای وکالتی هر عضو سه رای و هر فرد غیر عضو یک رای  می باشد. 
ضمنا داوطلبان عضویت در سمت هیئت مدیره و بازرسی حداکثر تا هفت روز از تاریخ انتشار آگهی با در دست 

داشتن مدارک الزم برای ثبت نام به دفتر شرکت واقع در خیابان مدرس 6 مراجعه  نمایند. 
 دستور جلسه:1- استماع گزارش هیئت مدیره درخصوص عملکرد مالی و فعالیت های سال 94   2-  استماع 
گزارش بازرسین شرکت 3- تصویب صورت های مالی شرکت منتهی به تاریخ  94/12/29  4- طرح و تصویب 
بودجه پیشنهادی سال 1395 شرکت 5- طرح و تصمیم گیری در خصوص فروش ساختمان )پروژه مدرس 6(  
6- طرح و تصویب افزایش سرمایه هر عضو به مبلغ 2/000/000 ریال 7- انتخاب اعضای هیئت مدیره برای 
مدت سه سال 7-  انتخاب بازرسان اصلی و علی البدل برای سال مالی  95                                                                                                

 هیئت مدیره شرکت تعاونی عمرانی سجاد فرهنگیان بیرجند
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لزوم تغییر پسورد در تعدادی
 از سایت های مشهور

اگر شما ایمیلی از سوی نت فلیکس یا فیس بوک 
دریافت کرده اید که از شما می خواهد رمز عبور 
خود را به دالیلی عوض کنید، بهتر است هرچه 
سریع تر این درخواست را عملی کنید.به گزارش 
سایبری  امنیت  کارشناس  کربس،  برایان  ایتنا 
جمله  از  بزرگ  شرکت های  »برخی  می گوید: 
شبکه های  نیز  و  استریم  خدمات  شرکت های 
ورود  برای  کاربرانشان  دارند  تمایل  اجتماعی، 
خاصی  شیوه  آن،  از  استفاده  و  آنها  خدمات  به 
بگذارند.  کنار  را  قبلی  روش  و  نمایند  طی  را 
این شرکت ها کاربران خود را مجبور به عوض 
کرده اند  استفاده  دوباره  که  پسوردی  کردن 

می کنند تا آنها را امن تر نگه دارند. 

پیدا شدن خنجر 10 میلیون دالری 
قذافی در استانبول  

دیکتاتور  قذافی  معمر  خنجر  استانبول  پلیس 
مخلوع لیبی را از یک ثروتمند اهل شهر ماردین 
به نام “A A.” در استانبول کشف و ضبط کرد.

 

این خنجر از زمان سقوط دولت قذافی و از قصر 
است.دارنده  رفته  غارت  به  طرابلس  در  قذافی 
این خنجر به دنبال فروش آن با پایه قیمتی 10 
از عربستان سعودی  به خریدارانی  میلیون دالر 
در  را  هایی مخفی  اکیپ  که  پلیس  است.  بوده 
دو  بود،  کرده  بازی  وارد  نقش خریداران خنجر 
نفر را در این باره دستگیر کرده است.در ساخت 
استفاده  ناب  طالی  و  فیل  عاج  از  خنجر  این 
قیمتی  های  سنگ  از  مملو  آن  غالف  و  شده 

چون زمرد و یاقوت است.

سیگار های الکترونیکی باعث
 ترک دخانیات نمی شوند

محققان دریافتند که 40 درصد از مصرف کنندگان 
به  رو  زمان  گذشت  از  پس  الکترونیکی  سیگار 
غیر  گروه  در  و  آوردند  واقعی  سیگار  کشیدن 
درصد   11 تنها  زمان  گذشت  با  نیز  سیگاری ها 
از آنها به کشیدن سیگار روی آوردند. به منظور 
انجام این پژوهش، محققان 300 نفر از جوانان 
کالس یازده و دوازدهم با میانگین سن 17 سال 
را از نظر استفاده از سیگارهای الکترونی، سیگار، 

قلیان و پیپ مورد بررسی قرار دادند.  

اخراج ۲ زن از هواپیما به علت زل زدن به مهماندار 
دو مسافر پرواز هواپیمایی جت بلو از بوستون به لس آنجلس آمریکا به علت زل زدن به مهماندار پرواز امکان مسافرت با هواپیمای مذکور را از دست دادند!پس از 
آنکه مهماندار یاد شده و دیگر خدمه پرواز نگاه های دو زن یاد شده را نگران کننده تشخیص دادند و به علت فیلم برداری آنها از کاغذ دستورالعمل امنیتی پرواز 
احساس خطر کردند، این دو زن از پرواز یاد شده در فرودگاه بوستون کنار گذاشته شده و توسط ماموران امنیتی به بیرون از هواپیما اسکورت شدند

کشف بزرگ ترین سیاره ای 
که به مدار دو ستاره می گردد

  
را  ای  ناسا سیاره  کپلر    مهر-تلسکوپ فضایی 
با نام ۱۶۴۷b -Kepler کشف کرده که به 
ترین سیاره ای است که در مدار  بزرگ  عنوان 
قرار  موضوع  البته  کند.  می  حرکت  ستاره  دو 
گرفتن سیاره ای که در مدار دو ستاره یا بیشتر 
از آن حرکت کند، مسئله جدیدی نیست اما نکته 
قابل توجه در مورد این سیاره  این است که تا 
بزرگی  به  ویژگی  این  با  ای  سیاره  هیچ  کنون 
به  تقریبا  سیاره  این  است.اندازه  نشده  رصد  آن 
بزرگی مشتری است و عمر آن 4.4 میلیارد سال 
است و در مداری به فاصله 1107 روز به دور دو 

ستاره خود می چرخد.  

سلول های خورشیدی
 با نوار فیلم ساخته شد

 
مهر- محققین کره جنوبی و دانشگاه »شیکاگو« 
ساخت  در  رفته  بکار  مواد  از  استفاده  با  آمریکا، 
 نوار فیلم، سلول های خورشیدی را تولید کرده اند 
و  پذیر  انعطاف  باال،  بسیار  رسانای  دارای  که 
تقریبا بطور کامل شفاف هستند.نکته قابل توجه 
شفاف  جدید،  خورشیدی  های  سلول  مورد  در 
در  که  است  آنها  نظیر  بی  رسانایی  و  بودن 
الکتریکی  شارژ  موجود،  خورشیدی  های  سلول 
شدن  مات  موجب  خورشید  نور  توسط  صفحه 
سلول خورشیدی می شود که این امر تا حدودی 

بازدهی تولید برق را کاهش می دهد.

  ساعت هوشمندی که استرس
 را کاهش می دهد

 
  ساعت جدید هوشمند اپل watchOS 3 نام 
دارد که از سرعت باالیی در باز کردن اپلیکیشن 
ها برخوردار است. در واقع اجرای هر اپلیکیشنی 
این ساعت جدید نصب شده، بدون  بر روی  که 
بی  از سرعت  نشان  که  گیرد  می  مکث صورت 

نظیر این ساعت هوشمند است.
 SOS 3 سیستم جدیدی با نام watchOS در
های  سرویس  با  تواند  می  کاربر  که  دارد  وجود 
حقیقت  در  کند  برقرار  ارتباط  اورژانسی  خدمات 
واچ یک شمارشگر عددی  اپل  با فشردن دکمه 
معکوس ظاهر می شود که فهرستی از سرویس 
های خدمات اضطراری را به کاربر ارائه می دهد.

پیامکی  و  تلفنی  های  تماس  پیرو  مالیی- 
های  صف  و  مشکالت  بر  مبنی  شهروندان 
انتظار طوالنی مردم برای ثبت نام کارت ملی 
کارت  نام  ثبت  واحد های  به سراغ  هوشمند 
ملی  هوشمند رفتیم. اینجا در  اداره ثبت احوال 
بیرجند شلوغی و ازدحام  مراجعان که  با دهان 
روزه ایستاده یا نشسته بودند و در صف طوالنی 
انتظار قرار گرفته اند و  پیچیده بودن مراحل 

تکمیل ثبت نام مراجعین را کالفه کرده بود .

سه ساعت انتظار

حدود  که  است  مراجعان  از  یکی  حسنی 
می  ایستاده  انتظار  صف  در  ساعت  سه 
نمی  که  دارد  قیمتی  و  نرخ  یک  گوید:هرجا 
است؟  قانونی  ها  قیمت  متغیر  نرخ  آیا  دانم 
روستاهای  از  که  شهروندان  از  یکی  عباسی 
که  من  گوید:  می  هم  بود  آمده  اطراف 
نام  ثبت  چگونه  دانم  نمی  اینترنت  از  چیزی 
کنم؟ او میترسد به علت نداشتن کارت ملی 
هوشمند یارانه اش را قطع کنند....!؟ احمدی 
گوید:  می  پست  کل  اداره  مراجعان  از   یکی 
از نحوه ثبت نام کارت ملی هوشمند بی اطالع 
هستم؟ او از مسئوالن اداره کل ثبت اوحوال 
استان می خواهد تا به طور دقیق و کامل به 
برای بی سوادان  مردم اطالع رسانی کنند و 

فکری بردارند تا به مشکل نخورند...!
برای یافتن پاسخ سواالت مردم ابتدا به سراغ 
اسد ا... سریع السیری رئیس اداره ثبت احوال 
شهرستان بیرجند رفتیم . به گفته او مراحل ثبت 
نام کارت ملی هوشمند به سه بخش سامانه 
NCR.IR  اطالعات اولیه هر فرد ، مرحله 
دوم پرداخت 20هزار تومان تعرفه دولتی  و در 
مرحله آخر ثبت نام تکمیلی متقاضی از طریق 

مراجعه به مراکز انجام می شود.

به گفته وی بعد از پرداخت تعرفه دولتی سامانه 
اجازه نوبت گیری به متقاضی می دهد. رئیس 
اداره ثبت احوال بیرجند تاکید می کند: زمان و 
مکان مراجعه هر فرد به اختیار خود متقاضی 
انتخاب  سامانه  در  را  آن  تواند  می  که  است 

کند. سریع السیری خاطرنشان کرد: اطالعات 
انگشت  اثر   ، زنده  عکس  مانند:  تکمیلی 
الکترونیکی می باشد و همراه داشتن شناسنامه 
اطالعات  ثبت  برای  متقاضی  فرد  حضور  و 

تکمیلی الزامیست.

سه مرکز ، سه قیمت !

نرخ  وجود  از  بیرجند  احوال  ثبت  اداره  رئیس 
های گوناگون برای ثبت نام خبر می دهد و 

می گوید: تعرفه دولتی 20هزار تومان است که 
باگرفتن عکس 3هزار تومان دریافت می شود 
و اداره پست 10هزار تومان ، دفاتر پیشخوان 
6هزار تومان هرکدام طبق مجوزی که دارند به 

تعرفه دولتی اضافه کرده اند. 

سریع السیری درباره کمبود نیرو در این بخش 
برای  نفر  یک  کند:  می  نشان  خاطر  اداره  از 
تکمیل ثبت نام و 2 نفر برای تحویل کارت ملی 
به شهروندان خدمت ارائه می دهند که با وجود 
شلوغی جمعیت به یک نیروی دیگر نیاز داریم 
و خوشبختانه با مکاتباتی که با اداره کل ثبت 
احوال انجام شده  نیرو به زودی جذب می شود. 
وی از خریداری دستگاه نوبت گیری خبر داد و 
یادآورشد: برای رفاه حال مردم این دستگاه به 
زودی در اداره شهرستان نصب می شود. سریع 

السیری طبق آخرین آمار از مراکز ثبت نام در 
ثبت  اداره  در  کرد:  عنوان  بیرجند  شهرستان 
احوال شهرستان بیرجند 6هزار و 895نفر، اداره 
کل پست مرکز استان 7هزار و 309 درخواست 
، 2 دفاتر پیشخوان دولت 5هزار و 878 و اداره 

کل ثبت احوال استان 673  درخواست ثبت 
شده است. رئیس اداره ثبت احوال شهرستان 
ثبت  755درخواست  20هزار  تعداد  از  بیرجند 
شده خبر داد و  افزود: تاکنون 11هزار و 915نفر 
کارت ملی هوشمند خود را دریافت کرده اند. 
نام تکمیلی تا صدور  از ثبت  وی تاکید کرد: 
کارت ملی 3ماه زمان می برد و در هر موقعی 
متقاضی  به  مرکز  آن  شود  صادر  کارت  که 
پیامک می زند. سریع السیری از اعالم آمادگی 
سه دفتر پیشخوان در شهربیرجند برای انجام 

این خدمت خبر داد و افزود: اتاق عکس زنده 
در این دفاتر نصب شده و فقط منتظر مجوز از 

سازمان مرکزی می باشند .

پهنای کم باند اینترنت معضلی 
برای دولت الکترونیک

حمید صابریان مدیرکل پست استان نیز در این 
باره می گوید: تمام زیرساخت ها در این مرکز 
برای ثبت نام متقاضیان کارت ملی هوشمند 
آماده است.به گفته وی برای ثبت نام تکمیلی 
متقاضیان 3- 4نفر  آماده هستند و متاسفانه اگر 
در این اداره ازدحام و شلوغی وجود دارد به علت 
پهنای باند اینترنت است و باید از مرکز کشور 
آن را افزایش دهند. صابریان تاکید کرد: به جزء 
قطع شدن اینترنت هیچ مشکلی برای صدور 

کارت ملی هوشمند وجود ندارد.

حاشیه

در حاشیه این گفتگوها مدیران هر دو دستگاه 
مانند: پهنای  از کمبود زیرساخت ها  اجرایی 
باند اینترنت گالیه مند بودند و یا می گفتند 
از نظر سخت افزاری تامین هستیم اما نیروی 
انسانی نداریم.سریع السیری عنوان کرد: برابر 
قانون بودجه سال جاری که 4خرداد تغییر کرد 
تعویض شناسنامه از 17هزار تومان به 25هزار 

تومان افزایش یافت.
در این بازدید میدانی خانواده هایی بودند که 
بیمار العالج داشتند اما حضورشان برای ثبت 
اثرانگشت الکترونیکی الزامیست حال به نظر 
 می رسد باید مسئوالن برای بیمارستان ها ،
دست  دور  های  مکان  و  توانبخشی  مراکز   
استان چاره ای پیدا کنند تا تکریم ارباب رجوع 

معنی پیدا کند.    

اینترنت کم آورد
 روش دریافت کارت ملی هوشمند دقیق به مردم اطالع رسانی نشده است 

صف بلند متقاضیان کارت ملی روی باند کوتاه

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
    3۲430090- 3۲4۲4457 -  091556۲8009 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

 افتخار دارد طبق سنوات گذشته از افطار تا سحر در خدمت همشهریان عزیز باشد.
پذیرایی ضیافت افطاری با بهترین کیفیت همه روزه آش رشته درجه یک، سوپ و 

نبش حکیم نزاری 1     09153635587- 3۲۲۲15۲5شله زرد موجود می باشد.

8 نفر
ت 5

رفی
ظ

رستوران حکیم
ظرفیت سالن 55 نفر

کلیه غذاها با گوشت گوسفند تازه )بره( می باشد.

مفتخر است برای پنجمین سال متوالی در ایام ماه مبارک رمضان از افطار تا سحر تمام وقت در خدمت همشهریان عزیز باشد

بیست متری چهارم مدرس- نبش خیابان نوربخش   
3۲43۲355 -09155616181

شله مشهدی مخصوص درویش
ساعت توزیع 5 بعدازظهر تا افطار

هر شب میزبان محافل افطاری شما همشهریان هستیم
با رزرو قبلیمحالتی ، ابتدای سپیده کاشانی      3۲3۲4444

لطفا ظرف همراه بیاورید
در مجتمع تجاری میرداماد - بلوار صیاد شیرازی با مدیریت حاج حسینعلی هنرپیشه و پسران

 به مناسبت فرا رسیدن ماه مبارک رمضان
 نان، پنیر، خرما، سبزی و چای رایگان می باشد. 

مفتخریم که میزبان شما در این ضیافت الهی باشیم

قابل توجه همشهریان عزیز

راه اندازی رستوران  
ظرفیت 100 نفر

تلفن: 32214003- 09370419634

برای اولین بار طعم واقعی شله مشهدی 

درجه یک را با ما تجربه کنید

 

از افطار تا سحر با غذاهای کبابی و خورشتی

باالتر از میدان ولی عصر)عج( ، نبش غفاری 34      3۲404043 درخدمت شما همشهریان هستیم

سـوپ ، آش ، شلـه زرد ی آماده ربگ غذا
با ما هزینه سفارشات بیرون خود را به حداقل برسانید

طبخ با برنج ایرانی درجه یک و خارجی 

حمل بار و اثاثیه منزل
 با  کامیونت های  مسقف 

چادردار  و  پتودار 

و کارگرهای ماهر

 09157213571

صالحی منش

آدرس : نبش غفاری 4 
32212519  - 09151606528   

ایزوگام سلیمانی 

نت 
ضما

ال 
1 س

0
ران

ه ای
 بیم

و

صول
ع  مح

تنو

دستگاه ساب سیار امیرآبادی زاده
ساب انواع سنگ های  مرمر گرانیت و موزاییک ساده      09156706538
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آیه روز  

بار پروردگارا، دلهاي ما را به باطل ميل مده پس از آنکه به حق هدايت فرمودي و به ما از لطف خود 
رحمتي عطا فرما، که تويي بسيار بخشنده )بي مّنت(. آل عمران آيه ۸

حدیث روز  

خدا از مردم نادان عهد نگرفت که بياموزند، تا آنکه از دانايان عهد گرفت که آموزش دهند.
حضرت علی)ع(

مجنون که تمام محو ليلی نشود
شايسته انوار تجلی نشود

گفتی که به عشق دل تسلی گردد
عشق آن باشد که دل تسلی نشود

خدايا قرار بده برايم در آن بهره اى از رحمت 
فراوانـت و راهنمائيم کن در آن به برهان و 

راه هاى درخشانت و بگير عنانم به سوى رضايت 
همه جانبه ات بدوستی خود اى آرزوى مشتاقان.

آن کس که لذت يك روز زيستن را تجربه 
کند، گويي که هزار سال زيسته است 

و آنکه امروزش را درنمي يابد، هزار سال 
هم به کارش نمي آيد. عرفان نظر آهارى

بزرگترين موفقيت عبارت است 
از اعتماد  يا سازش کامل

 بين اشخاص صميمی. رالف والدو امرسون

شعر روز 

دعای روز نهم ماه رمضان

حرف های ابریشمی موفقیت

سبک زندگی

نگرش

یک لحظه مکث کن

تمرکز و خالقیت به روش »استیو جابز«

استيو جابز، يکی از تاثيرگذارترين افراد در حوزه ى 
فناورى بود. او همان کسی است که مك، آيفون، 
آيپاد و آيپد را به جهانيان معرفی کرد. شرکت اپل 
هنگام بازگشت جابز در شرف ورشکستگی بود، اما 
به لطف تدابير هوشمندانه ى او، اين کمپانی حاال 
است.  جهان  تجارت  تاريخ  کمپانی  باارزش ترين 
زندگی همه ى ما غرق در رسانه، فناورى و تبليغات 
است. اما استيوجابز اين گونه نبود. سراسر زندگی 
عجيب  وسواسی  و  ابتکار  خالقيت،  از  مملو  وى 
براى رسيدن به کمال بود. براى عاشقان طراحی 
و مهندسی، حوزه اى وجود ندارد که به آن عالقه 
داشته باشند و اپل به آن وارد نشده يا حداقل بر 
آن تاثيرى نگذاشته نباشد.وقتی که يك وسيله ى 
گران قيمت مثال يك ريموت جديد براى خودروى 
جديدم می خرم، به اين فکر می کنم که واقعا چرا 
هيچ چيپ پردازشی و قابل برنامه ريزى در آن وجود 
ندارد و نرم افزار آن بايد تا ابد روى نسخه ى ۱.۰ 
باقی بماند؟ با مرور اين افکار عصبانی می شوم و به 
اين فکر می کنم که چطور اپل از پس کارهاى جالب 
چند سال اخير خود برآمده است؟ گويی تمام آن ها 
فاقد تفکرى نظام مند به خصوص در بخش طراحی 
خود هستند.سال ها است که هر چيزى را در مورد 
اپل مطالعه می کنم. البته به عنوان يك نويسنده ى 
فناورى، اپل را خسته کننده ترين کمپانی براى دنبال 
کردن می دانم. هميشه جزييات فوق العاده کمی از 
محصوالت اين شرکت به بيرون درز پيدا می کند. 
همه چيز در اپل پشت درهاى بسته اتفاق می افتد و 

رازدارى با تار و پود اين شرکت آميخته است.

از  که  گرفت  تصميم  شيطان  روزى  گويند  می 
که  کرد  اعالم  بنابراين  بکشد،  دست  خود   کار 
می خواهد ابزارش را به قيمتی مناسب به فروش 
بگذارد. پس وسايل کارش را به نمايش گذاشت که 
حسادت،  خشم،  ترس،  نفرت،  خودپرستی،  شامل 

شهوت، قدرت طلبی و غيره می شد. 
به  کرده  کار  و  کهنه  بسيار  ابزار،  اين  از  يکی  اما 
به  را  نبود که آن  نظر می رسيد و شيطان حاضر 
قيمت ارزان بفروشد. کسی از او پرسيد : اين وسيله 
نوميدى  گفت:اين  شيطان  چيست؟  قيمت  گران 
گران  همه  اين  چرا   : پرسيدند  ست.  افسردگی  و 
است؟شيطان گفت : زيرا اين وسيله براى من بيش 
از اين ابزار ديگر مؤثر بوده است. هرگاه ساير وسايلم 
بی اثر می شوند، تنها با اين وسيله می توانم قلب 
انسان ها را بگشايم و کارم را انجام دهم. اگر بتوانم 
کسی را وادارم که احساس نااميدى، يأس، دلسردى، 
مطرود بودن و تنهايی کند، می توانم هرچه که می 
خواهم با او بکنم. من اين وسيله را روى همه ى 
انسان ها امتحان کرده ام و به همين دليل اين همه 
کهنه است.راست گفته اند که شيطان داراى دو ترفند 

اساسی ست که يکی از آنها دلسرد کردن ماست.

 زن هايی را ديده ايد که بدون باال بردن صدا و 
بی احترامی حرف شان را به کرسی می نشانند؟ 
مردهايی که تا خواسته اى از دهان همسرشان 
چطور؟  می کنند،  عمل  آن  به  نيامده  بيرون 
تصور اشتباه تان در مورد اين افراد را از همين 
خوش شانس  زن ها  اين  کنيد،  اصالح  امروز 
نيستند بلکه مهارتی به نام قاطعيت در گفتار 
می توانند  که  دارند  غيرکالمی  رفتارهاى  و 
نيازهاى منطقی شان را با صراحت، احترام و 
در عين حال با زبان بدنی مسلط مطرح کنند. 
انجمن  و  مشاوره،  تخصصی  دکتراى  نورى، 
می گويد  شما  به  ادامه  در  ازدواج  و  خانواده 

ويژگی اين زن ها چيست.
 کمی شبیه به خودتان باشید!

ويرجينيا آيرون سايد جمله جالبی دارد: »اکثر 
افرادى که به توانايی هاى بالقوه شان پی می برند 
در مسير زندگی آدم هاى موفقی هستند«. اکثر 
خانم هايی که با قاطعيت خواسته هاى شان را 
طلب می کنند و در عين حال مرزهاى ارتباطی 
را با همسرشان نمی شکنند در درجه اول با اين 

توانايی آشنا هستند. اما سوال اين است که اين 
توانايی بالقوه چيست، از کجا به وجود آمده و 
با  آينده  در  ندارند  را  توانايی  اين  که  کسانی 
چه مشکالتی مواجه می شوند؟ رابرت برانينگ 
می گويد: »بهترين اتفاق در اين دنيا اين است 
که خودت باشی؛ ساده، صادق و شکوهمند.« 

چه افرادی غیرتوانمند هستند؟
ريشه اين توانايی ها را بايد در آموزش هايی که 
زنان در طول زندگی يا دوران کودکی ديده اند، 
به  منجر  که  آموزش هايی  کرد؛  جست وجو 
رفتارهاى بالغانه يا کودکانه می شود. خانم هايی 
را که در زندگی مشترك توانايی مطرح کردن 
خواسته ها و نيازهاى شان به طرزى منطقی را 

ندارند غيرتوانمند می دانيم.
 کدام خانم ها قاطع هستند؟

خانم هاى قاطع نسبت به نقاط ضعف و قوت 
خودشان آگاه هستند و به هيچ عنوان از اينکه 
نمی ترسند.  کنند  مطرح  را  خواسته هاى شان 
آنها می دانند با گفتن اين موارد مرتکب هيچ 
می توانند  اينکه  جالب  نمی شوند.  اشتباهی 

در  را  خودشان  و  کنند  پيش بينی  قبل  از 
موقعيت هايی قرار ندهند که احساس شکست 
کرده و ديگران آنها را مالمت کنند. اما اين 
ارتباط شان  در  افراد  اين  است؟  ويژگی  چه 
نياز ها، خواسته ها و احساسات شان را صريح، 
آشکار و بدون هيچ گونه سوءاستفاده از حقوق 
همسرشان بيان می کنند. به زن هايی که اين 

ويژگی رفتارى را دارند، قاطع می گويند.
مرز باریك قاطعیت 

و رفتارهای تهاجمی در روابط 
وقتی در مورد مفهوم قاطعيت در روابط صحبت 
می خواهيم  که  نيست  اين  منظور  می کنيم، 
بشکنيم.  را  زناشويی  زندگی  مرزهاى  و  حد 
بسيارى از افراد مرز بين قاطعيت و رفتارهاى 
رفتارهاى  و  قاطعيت  بين  مرز  و  تهاجمی 
منفعالنه را نمی دانند. بعضی از افراد در قبال 
نيازها، خواسته ها و احساس هاى شان رفتارى 
تهاجمی دارند و به حقوق ديگران تخطی و 
تعرض می کنند. اگر در زندگی زناشويی، زن 
رابطه  ندهند،  را تشخيص  مرزها  اين  مرد  و 

خاصی  نوع  قاطعيت  شد.  خواهد  تنش  دچار 
از رفتار است که به ما کمك می کند نيازها، 
احساسات و خواسته هاى مان را صريح، آشکار 
و با اطمينان و بدون اينکه سوءاستفاده اى از 
حد و مرز رابطه بکنيم به همسرمان بگوييم. 
از طرف ديگر در اين رابطه زن  يا مرد سعی 

نمی کند بر ديگرى تسلط پيدا کند.
 خواسته های تان را منطقی بیان کنید

سبك رفتار کسانی که ياد نگرفته اند نياز ها، 
خواسته ها و احساسات شان را به طرف مقابل 
پايان  تا  افراد  اين  است.  منفعالنه  بگويند، 
سرکوب  و  نشده  بيان  خواسته هاى  زندگی 
شده زيادى دارند و به نوعی خودشان را درگير 
که  می کنند  زيادى  روانی  روحی  مشکالت 
 عدم رضايت از زندگی زناشويی از مشکالت 

اصلی آن است.
 به همسرتان فرصت صحبت دهید

افراد قاطع اين  با  نکته بسيار مهم در رابطه 
تا  می دهند  فرصت  همسرشان  به  که  است 
پذيرش  عدم  مورد  در  کند.  صحبت  هم  او 

می کنند.  گفت وگو  هم  خواسته هاى شان 
بسيار  ما  فرهنگ  در  )که  مهم  بسيار  نکته 
اين است که  افراد قاطع  کم است( در مورد 
حساسيت  خودشان  بدن  و  جسم  به  نسبت 
گفت وگو  وارد  که  زمانی  يعنی  دارند؛  بااليی 
غير  و  پنهانی  رفتارهاى  به  نسبت  می شوند 
را  کسانی  دارند.  آگاهی  هم  کالمی شان 
ديده ايد که »باشه عزيزم« می گويند اما اخم و 
تخم هم می کنند؟! رفتارهاى کالمی اين افراد 
با رفتارهاى غير کالمی شان همخوانی ندارد. 
افراد قاطع روى رفتارهاى شان فکر کرده و به 
مرور زمان خودشان را توانمند می کنند و دقيقا 

می دانند که از ارتباط شان چه می خواهند.
 شیوه گفتاری درست را یاد بگیرید

خواسته هاى شان  اينکه  از  بيش   خانم ها 
ناخوشايندشان  احساسات  کنند،  مطرح   را 
را بيان می کنند. در نتيجه بازخورد مناسبی هم 
از همسرشان نمی گيرند. روشی وجود دارد به 
نام XYZ. شما با اين روش ياد می گيريد که 

چطور درست صحبت کنيد.

726953148
543816729
189427635
918275364
462381957
375649812
231794586
694538271
857162493

سودوکو جدول اعدادی است که امروزه یکی از سرگرمی های رایج در 
کشورهای مختلف جهان به شمار می آید. سودوکو مخفف یک عبارت 

ژاپنی است و به معنی »ارقام باید تنها باشند« است.
تاریخچه: این بازی برای اولین بار در یک مجله پازل آمریکایی در سال 
1979 اتشار یافت اما انتشار آن به طور مستمر و پی گیر برای نخستین 
بار برمی گردد به ژاپن در سال 1986 و از سال 2005 این سرگرمی به 

محبوبیت جهانی دست یافت و نخستین مسابقه ملی آن در سال 2008 در 
فیالدلفیا در آمریکا برگزار شد.
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عارفانه روز

با آن کس که تو را سخن آموخت
 به درشتي سخن مگو، و با کسي که راه نيکو
 سخن گفتن به تو آموخت، الف بالغت مزن

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

تجربه کنید.   09158668002

فروش زمین مسکونی 150 متری 
روستای فوداج فقط پیامک به شماره 

09155621714

 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

فروش بلیت استخر
با 75 درصد تخفیف

خیابان شهدا - روبروی اداره ثبت  
سوپر مارکت ناب

فروش دو قطعه زمین مزروعی 
دشت بجد 20 هزار متر

 قیمت توافقی و 700 متر تجاری
 میدان آزادی    نقد و اقساط

09371295679

فروش سوپر مارکت واقع در چهکند  

09159374211

اجاره قالب فلزی جک و کلیه 
تجهیزات بتونی ، ساختمانی و دیزل 
ژنراتور  09153613243- شریفی

داربست بنی اسدی  اجرای داربست 
و اجاره قالب و جک فلزی با بیمه 

مسئولیت     09155619059 

نقاشی  ساختمان
انواع رنگ های روغنی، پالستیک، اکرولیک، 

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

سمساری مرتضی
خرید و فروش لوازم منزل و اداری  

با باالترین قیمت     09159632924- امیرآبادی

سمساری صادق
خرید و فروش لوازم منزل و اداری با باالترین 

قیمت    09380160779 - علی آبادی

جوان جویای کار 25 ساله
متاهل ، دارای مهارت 

جوشکاری ، کشاورزی و ...
09159619643

به یک شینیون کار و کارگر نیمه ماهر 
در سالن زیبایی نیازمندیم.

09397690128-05632450229

به یک نفر برای همکاری در فروشگاه 
به صورت تمام وقت نیازمندیم.

09153634065

به مهندس عمران ، معماری و مکانیک 
با 3 سال سابقه بیمه مرتبط پیمانکاری برای 

اخذ رتبه نیازمندیم.     
09016951900  

به دو نفر خانم برای  همکاری در پوشاک 
نیازمندیم.جمهوری اسالمی 8

 پوشاک   دادرس    09152695168  

اتومبیل تصادفی و چپی شما را با 
باالترین قیمت نقد خریداریم.

09159647685

کارت دانشجویی اینجانب سید مرتضی حسینی 
به شماره دانشجویی 92114011160006 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

پروانه نظام مهندسی اینجانب علیرضا 
نصرآبادی به شماره 300-00046-
39 مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.

کیفیت و بازدهی با اساتید مجرب 
مرکز تخصصی  و تفکیکی زبان انگلیسی 

ویژه خردساالن 3 الی 7 سال
آماده همکاری با آموزشگاه ها ، نهادها و سازمان ها

بلوار آیت ا... غفاری، خیابان جابربن حیان، پالک 61
09363347354 - 05632347385

فقط یک ترم بـه آموزش مـا اعتمـاد کنید

ثبت نام تابستان

AVAAVA

فـــروش یا معاوضـــه 
مرغداری گوشتی با ظرفیت 30 هزار قطعه ای دارای 
6 ساعت آب چاه ، مجهز به دوربین مدار بسته و سیستم 

آبخوری و دان خوری اتوماتیک و آب شیرین کن 
اختصاصی و دارای 4 هکتار زمین کشاورزی 

کیلومتر 12 جاده بیرجند - کرمان روبروی کویر تایر 
09153610112
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تیم ملی فوتبال جوانان در بیرجند اردو زد

تیم  ای  هفته  یک  زدن  اردو  از  خبر  استان  فوتبال  هیأت  رئیس 
در  دومین بار  برای  کشورمان  سال   19 زیر  جوانان  فوتبال  ملی 
 31 تا   25 از  تدارکاتی  اردوی  این  زاده:  برات  علی  داد.  بیرجند 
کشورمان  نماینده  تا  می شود  برگزار  بیرجند  در  جاری  خردادماه 
پیش از سفر به آلمان از آمادگی الزم برای مقابله با تیم های برتر 
فوتبال  هیأت  رئیس  شود.  برخوردار  آسیایی  کهن  قاره  فوتبال 
 19 زیر  جوانان  فوتبال  ملی  تیم  کرد:  تصریح  جنوبی  خراسان 
بیرجند شد  وارد  ماه  24 خرداد  روز دوشنبه  سال کشورمان عصر 
معاون  همچون  اداری  و  ورزشی  شخصیت های  استقبال  مورد  و 
مشاور  بیرجند،  شهردار  جوانان،  و  ورزش  اداره کل  ورزش  توسعه 
گرفت.  قرار  شهرداری ها  و  همیاری  سازمان  رئیس  استاندار، 
صبح  کشورمان  فوتبال  نماینده  تمرینات  شد:  یادآور  برات زاده 
آزادی  ورزشی  مجموعه  یک  شماره  چمن  در  ظهر  از  بعد  و 
و  بازیکن   20 تدارکاتی  اردوی  این  در  برگزار می شود.  بیرجند 
فوتبال  ملی  تیم  سرمربیگری  و  دارند  حضور  فنی  کادر  نفر   10

دارد. عهده  بر  پیروانی  حسین  امیر  را  کشورمان  جوانان 

زعفران صدف در مقابل شهید صحراگرد رنگ باخت

شهرستان  بانوان  رمضان  جام  والیبال  مسابقات  در  فارس- 
رئیس  کرد.  غلبه  زعفران صدف  بر  شهید صحراگرد  تیم  قاینات، 
جام  والیبال  مسابقات  در  گفت:  قاینات  جوانان  و  ورزش  اداره 
رمضان بانوان قاینات 9 تیم با انجام 36 بازی به صورت دوره ای 
رقابت  به  یکدیگر  با  قاین  شهرستان  آزادی  ورزشی  سالن  در 
می پردازند. محسن قطبی با اشاره به انجام سه بازی در نخستین 
شهرستان  بانوان  رمضان  جام  والیبال  مسابقات  برگزاری  روز 
والیبال  صفر  بر  دو  صحراگرد  شهید  تیم  شد:  یادآور  قاینات 
دومین  در  کرد:  خاطرنشان  وی  داد.  شکست  را  صدف  زعفران 
تیم  مقابل  در  صفر  بر  دو  متین  نوشت افزار  والیبال  تیم  بازی 
صاحب دل  شترمرغ  والیبال  تیم  و  شد  مغلوب  گلدیس  رستوران 

شد. زمین گیر  تمشک  شیرینی سرای  تیم  مقابل  در  بر صفر  دو 

کبدی قهرمانی آسیا از امروز 
گلستان میزبان اردوی نهایی زنان

اردوی  آخرین  و  چهارمین  ایران  زنان  کبدی  ملی  تیم   - ایرنا 
قهرمانی  های  رقابت  به  اعزام  منظور  به  را  خود  سازی  آماده 
آسیا در استان گلستان برگزار می کند. چهارمین و آخرین اردوی 
تیرماه در خانه کبدی   2 تا  امروز  از  تیم ملی کبدی  آماده سازی 
با  ایران  زنان  کبدی  ملی  تیم  شود.  می  برگزار  گلستان  استان 
2018 جاکارتا  بازی های آسیایی  نتایج درخشان در  هدف کسب 
روزهای  طی  که  آسیا  قهرمانی  کبدی  های  رقابت  در  اندونزی، 
هفتم تا 16 تیرماه در کره جنوبی برگزار می شود، نیز شرکت می کند.

نوشیدن آب سرد در اول افطار خطرات بسیاری برای 
بدن دارد و به معده آسیب می زند و شاید منجر به مرگ 
شود. لذا توصیه می شود که روزه دار در اول افطار، خرما 
بخورد و پس از ده دقیقه آب و دیگر نوشیدنی ها را 
مصرف کند. نوشیدن آب سرد در اول افطار و پیش از 
هر نوشیدنی و غذای دیگری باعث آسیب دیدن جدی 

معده و بزرگی آن می شود. نوشیدن آب سرد شاید خطر 
مرگ را نیز درپی داشته باشد زیرا یک عصب از معده 
به قلب کشیده شده است که این عصب با مصرف آب 
سرد زمینه مرگ نوشندۀ آب سرد را فراهم می کند و به 
همین دلیل فرماندهان ارتش در زمان جنگ سربازان 
بسیار تشنۀ خود را از نوشیدن آب زیاد منع می کنند زیرا 

تجربه نشان داده است که برخی از سربازان با نوشیدن 
آب فراوان جان خود را از دست داده اند. کارشناسان 
تغذیه می گویند که نوشیدن آب فراوان پیش از خوردن 
به همین دلیل  اشتها می شود و  باعث کاهش  غذا 
کسانی را که درپی کاهش وزن خود هستند، توصیه 
به نوشیدن آب نیم ساعت پیش از خوردن غذا می کنند.

بهترین میوه ها برای افراد روزه دار

میوه ها  سایر  از  کثیرالغذاتر  تازه،  انجیر   -1
تشنگی  و  حرارت  تسکین دهنده  لطیف کننده، 
عرق آور و ملین و مسهل و مفید برای ریه 
بواسیر  و  وسواس  سرفه،  و  سینه  خشونت 
متین  خون  تولیدکننده  و  کثیرالغذا  خرما،   -2
است. در امراض سرد و بلغمی، کمردرد و سایر 

بیماری های مفصلی و بیماری های ریوی سرد 
مفید است. بهترین خرما، خرمایی است که پوست 
نازک، گوشت آن زیاد و هسته کوچکی داشته 
باشد و شیرین و بی ریشه باشد. خوردن مداوم 
خرما با مغز بادام، بدن را چاق می کند. زیاد خوردن 
خرما برای گرم مزاجان و در نواحی گرم، به دندان، 
چشم، و حنجره آسیب می زند و باعث تولید خون 
ایجاد سردرد می شود. سوخته، سوداوی و 

آیا رانندگی
 باعث چاقی و اضافه وزن می شود؟

 
فرمان  پشت  شده  سپری  طوالنی  زمان 
مخصوصاً بیش از یک ساعت در روز، با چاقی 
ابتال  ریسک  و  بدن  مرکزی  قسمت  بیشتر 
است.  همراه  متابولیک   - قلبی  مشکالت  به 
تحقیقات آشکار ساخته است افرادی که روزی 

یک ساعت یا بیشتر در روز رانندگی می کنند در 
مقایسه با افرادی که 15 دقیقه یا کمتر رانندگی 
می کنند، 2.3 کیلوگرم سنگین تر و 1.5 سانتیمتر 
دور کمر بیشتری دارند که مردان بیش از زنان در 
معرض این اضافه وزن هستند. بنابراین افرادی 
که بیش از یک ساعت در روز رانندگی می کنند 
دارای شاخص توده بدنی بیشتر به اندازه 0.8 
و 1.5 سانتیمتر اندازه دور کمر بیشترهستند.

از زغال تا پوست موز 
برای سفید کردن دندان

1- زغال چوب فعال: این نوع زغال، فراوری شده 
و قراردادن آن در دهان آسیبی به بدن نمی زند. 
دارای فواید سم زدایی است و قرار دادن آن بر 
روی دندان باعث می شود که جرم های روی 
دندان از بین برود. با خمیردندان مخلوط کنید و 

باآن مسواک بزنید2- پوست موز: روی دندان ها 
بکشید 3- سرکه سیب: غرغره کنید 4- روغن 
با  شیرین:  جوش   -5 کنید  غرغره  نارگیل: 
خمیردندان مخلوط و مسواک بزنید. استفاده هر 
روز آن، موجب پوسیدگی مینای دندان می شود 
6- آب اکسیژنه: مقداری از این ماده را با آب 
مخلوط و روزمره آنرا غرغره کنید ولی در صورت 
ایجاد حساسیت مصرف آن را متوقف کنید.

پنیر کسی را خنگ نمی کند!
 

پنیر را باید حتماً دانشجویان و دانش آموزان در 
برنامه غذایی خود حداقل سه واحد بگنجانند، به 
گونه ای که یک واحد پنیر)قوطی کبریت(، یک 
واحد شیر)یک لیوان( و یک واحدماست)3/4لیوان(
باشد. بسیاری معتقدند پنیر باعث کاهش هوش 
می شود، در صورتی که پنیر حاوی ماده ای به 

نام تیرامین است که این ماده می تواند در صورت 
عبور از سد خونی مغز وارد مغز شود و کاهش 
عملکرد ذهنی فرد را در پی داشته باشد، البته 
این ماده توسط یک نوع آنزیم موجود در بدن 
انسان می تواند تجزیه شود ولی این آنزیم تا حد 
مشخصی فعال است. برای فعالیت بیشتر این 
آنزیم، باید میزان مس را در بدن زیاد کرد و این 

کار با خوردن گردو در کنار آن انجام می شود. 

6 دلیل برای دوست داشتن انبه 

1- انبه می تواند به کاهش وزنتان کمک کند: 
یک فنجان انبه تنها 100 کالری دارد و در همین 
مقدار 3 گرم فیبر است، این یعنی با کمترین 
کالری می توانید احساس سیری کنید و وزن 
آن در واقع 83 درصد آب است 2- سرشار از 
مواد مغذی هستند: سالم نگه داشتن دندان ها و 

لثه ها و داشتن پوستی سالم و درخشان 3- انبه 
می تواند التهاب را کم کند: حاوی چندین ترکیب 
ضد التهابی 4- از آنچه فکرش را می کنید راحت 
تر بریده و پوست کنده می شوند 5- قرمز برابر 
با رسیده نیست: انبه رسیده کمی نرم است و 
میتوانید تا بیش از 5 روز در یخچال نگهداری 
کنید 6- انبه تازه تمام طول سال پیدا می شود: 
ارزش دارد انواع آن رادر طول سال امتحان کنید. 

خطر مرگ در افطار کردن با آب سرد!

برخورد کامیون و پژو پارس در جاده نهبندان
پنج نفر را روانه بیمارستان کرد  

برخورد یک دستگاه کامیون با پژو پارس در جاده نهبندان به 
بیرجند، پنج نفر را مجروح کرد. به گزارش پایگاه خبری پلیس، 
رئیس پلیس راه خراسان جنوبی گفت: روز دوشنبه در جاده 
اصلی نهبندان به بیرجند، حوالی دو راهی اسد آباد یک دستگاه 
کامیون با یک سواری پژو پارس با پنج سرنشین برخورد کرده 
که تمام سرنشینان خودرو که سه نفر از آنان زیر 10 سال 
بودند مجروح شدند که توسط نیروهای امدادی به مراکز 
درمانی اعزام و خودروها به پارکینگ منتقل شد. سرهنگ 
کنترل  در  توانایی  عدم  را  تصادف  علت  رضایی  حسین 

وسیله نقلیه توسط راننده خودروی پژو پارس اعالم کرد. 

کشته شدن راکب موتورسیکلت 
در شهرستان سربیشه

محور  در  رانندگی  حادثه  در  موتورسیکلت  راکب 
جنوبی  خراسان  استان  سربیشه  شهرستان  روستایی 
جان باخت. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رئیس 
برخورد  اثر  در  گفت:  جنوبی  خراسان  استان  راه  پلیس 
در  موتورسیکلت  دستگاه  یک  با  لودر  دستگاه  یک 
شهرستان  درح  بخش  شب  کالته  روستایی  راه  مسیر 
46 ساله موتورسیکلت مجروح شد که  راکب  سربیشه، 
حین انتقال به بیمارستان جان باخت. سرهنگ رضایی 
احتیاطی  بی  را  حادثه  علت  خبر،  این  اعالم  پی  در 

کرد. اعالم  چپ  به  انحراف  علت  به  لودر  راننده 

۵6۱ راس دام قاچاق 
در خراسان جنوبی توقیف شد

مهر- معاون سالمت دامپزشکی استان خراسان جنوبی 
در  امسال  ابتدای  از  قاچاق  دام  راس   561 توقیف  از 
خبر  این  تشریح  در  اصغرزاده  محمد  داد.  خبر  استان 
گذشته  سال  در  مشابه  مدت  به  نسبت  آمار  این  گفت: 
کاهش داشته است. وی به مخاطرات قاچاق دام برای 
بیماری  و  دامی  خطرناک  های  بیماری  برخی  انتقال 
های مشترک بین انسان و دام اشاره کرد و یادآور شد: 
به  و  تشکیل  زمینه  این  در  بهداشتی  تخلف  پرونده   6
مراجع قضایی ارجاع شده است. به گفته وی این آمار 
در سال 94 طی دو ماهه نخست 19 پرونده بوده است.

کشف 238 کیلو گرم تریاک در نهبندان 

238 کیلو گرم تریاک در شهرستان نهبندان خراسان جنوبی 
کشف و ضبط شد. فرمانده انتظامی خراسان جنوبی گفت: 
این مقدار مواد را مأموران ایست و بازرسی شهید حسینی 
یک  از  بازرسی  در  دوشنبه  روز  عصر  نهبندان  آباد  سهل 
دستگاه خودرو تویوتا کشف و ضبط کردند. سرهنگ مجید 
دستور  با  و  بازداشت  متهم  رابطه 2  این  در  افزود:  شجاع 
مقام قضائی روانه زندان شدند. فرمانده انتظامی شهرستان 
نهبندان نیز از کشف یک کیلو و 980 گرم هروئین فشرده 
از یک دستگاه خودروی پژو 405 توسط مأموران ایست و 
بازرسی شهید حسینی سهل آباد در این شهرستان خبر داد 
که متهم با دستور قاضی پرونده راهی زندان شده است.

  09151605216
  3 2236030

ایزوگـام سلیمانــی 

خیابان ارتش - سه راه معلم - جنب بیمه البرز  

یران
یمه ا

ت و ب
ضمان

سال 
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      بنگاه قالب بتن 

تـوکــل
خرید و  فروش  انواع قالب بتن 

 داربست  فلزی ، تخته زیر پا ، نو  ، دست دوم 

بلوار فرودگاه  -  سه راه صیاد شیرازی  

   32313600  -  09151615069 جلیلی

فروشگـاه خواجوی
آب شیرین کن خانگی نقد و اقساط )بدون افزایش قیمت ویژه ماه مبارک رمضان(

 نصب  و فیلتر  رایگان

خیابان فردوسی، نبش حافظ     09155438760- 32421633

ه گارانتی
18 ما

ایـزوگام رهبـردار
 فروش قیر -  چتایی )قیرگونی(

     32317903 - 09153638047

بلوار شعبانیه حدفاصل خیابان کارگران

 و چهارراه دولت 

تعمیر لوازم خانگی در منزل
 لباسشویی، کولر، جاروبرقی ، پنکه و... 

     نبش انقالب 6- شهریاری    09151643778

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

 قالیشویي و مبل شویي ایـران
www. iranwash. ir     32 44 66 66    32 42 43 20 -2   

دفتر: توحید 21، نبش نبوت 21، پالك 105صاف صاف ، لول لول ، تخت تخت
عضو  معتبر اتحادیه     مسئول : دستگردي

همراه: ۱۱20 ۵6۱  09۱۵   خراشادی

کاهش سرویس های بار 
با یک سرویس ایسوزو

حمل بار و اثاثیه منزل    با ایسوزو چادردار و کارگر ماهر 

ایـزوگام شرق 

بخشی
آدرس: میدان توحید

09155622050  -32442331
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وجود بیش از 2000 اهدا کننده خون  دراستان

دو هزار و 745 نفر در خراسان جنوبی اهدا کننده مستمر خون در خراسان جنوبی هستند. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مدیرکل انتقال خون خراسان جنوبی 
گفت: تعداد اهداکنندگان مستمر در استان 8 درصد از میانگین کشوری باالتر است. محمدرضا عاملی با بیان اینکه ماهانه هزار و 700 واحد خون و فرآورده های 
چهارشنبه * 26 خرداد 1395 * شماره 3530آن تحویل بیمارستان ها می شود، افزود: از آغاز امسال تاکنون 4 هزار و 500 نفر در استان خون اهدا کردند، که بیشترین گروه خونی اهدا شده اوی مثبت است. 7

دو محصول جهانی »زرشک« َو »زعفران« 
َدر قاین زیرکوه روی زمین مانده َاست

تعطیلی  از  انتقاد  ضمن  زیرکوه  قاین  نماینده 
جشنواره های معرفی زرشک و زعفران گفت: این 
محصوالت بر زمین مانده است. به نقل از باشگاه 
خبرنگاران جوان، فرهاد فالحتی طی اظهاراتی در 
صحن علنی  پس از سخنان وزیر جهاد کشاورزی 
بیان داشت: خشکسالی امان مردم حوزه انتخابیه 
بنده را بریده و 16 سال انتظار بسیار سخت است. 
مانند  جهانی  مهم  محصول  دو  داد:  ادامه  وی 
زرشک َ زعفران در حوزه قاین زیرکوه داریم که 
روی زمین مانده و حتی جشنواره هایی که برای 
این دو محصول برگزار می شد، تعطیل شده است.

سردخانه میدان میوه و تره بار
 شهرداری بیرجند احداث می  شود

شهردار بیرجند گفت سردخانه ها درکاهش ضایعات 
محصوالت کشاورزی نقش کلیدی دارند  مدیح 
افزود: در همین راستا سردخانه میدان میوه و تره 
بار شهرداری بیرجند با مساحت 1620 مترمربع  در 
حال ساخت می باشد . الزم به ذکر است این پروژه 

تاکنون 20 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است. 

بهره برداری از23طرح کشاورزی  

جهاد  هفته  از  روز  پنجمین  در   - سیما  و  صدا 
شهرستانهای  در  کشاورزی  طرح   23 کشاورزی 
رئیس  رسید.  برداری  بهره  به  فردوس  و  قاین 
جهادکشاورزی گفت: از این تعداد 18 طرح در قاین 
و 300  میلیارد  دو  اعتبار  با  فردوس  در  و 5 طرح 
میلیون تومان به بهره برداری رسید. هاشم ولی پور 
مطلق افزود: با  بهره برداری از این طرح ها برای 66 
نفر به طور مستقیم و غیرمستقیم  شغل ایجاد شد .

32 روستا در وضع بحرانی آب  

تسنیم - مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روستایی 
گفت: از ۹74 روستا در استان 32 روستا در وضعیت 
بحرانی، 156 روستا فاقد آب و 174 روستا با تنش 
آبی مواجه هستند. علی اکبر بسکابادی اظهار داشت: 
تا پایان امسال 64 مجتمع آبرسانی روستایی  به 
بهره برداری می رسد که تعداد زیادی از روستاها را 

از چرخه آبرسانی سیار حذف می کند.

ابتکار بانوی بیرجندی
 در پرورش کرم ابریشم

ایرنا - یک بانوی کار آفرین بیرجندی با پرورش 
زمینه  استان،  در  بار  نخستین  برای  ابریشم  کرم 
درآمدزایی و اشتغال هشت نفر از جمله همسر و 
فرزندان تحصیل کرده اش را فراهم کرد. فاطمه 
خطیبی گفت: از اسفند سال گذشته تصمیم گرفتم 
و  خود  برای  را  درآمدی  ابریشم،  کرم  پرورش  با 
خانواده ام کسب کنم که با همکاری همسر و سه 

فرزندم وارد این کار شدم.

طراح دستگاه دانه کن زرشک در بیرجند 
خواهان حمایت از کارآفرینان شد

ایرنا - طراح و سازنده دستگاه دانه کن زرشک 
برای  بیرجند، خواهان حمایت مسئوالن  تازه در 
مورد  زیرساخت  ایجاد  و  ویژه  تسهیالت  ارایه 
این  گفت:  رجبی  رضا  شد.  کارآفرین  از  نیاز، 
شده  پاک  زرشک  استحصال  هدف  با  دستگاه 
ساخته  و  طراحی  مشتری  برای  آماده مصرف  و 
شد. به گفته وی تاکنون برای برداشت محصول 
زرشک دستگاهی وجود نداشت،این دستگاه با 25 
میلیون ریال هزینه ساخته شد،حجم قابل قبولی 

از محصول زرشک را آماده مصرف می کند.

پیش بینی درآمد بیش از 400 میلیارد ریال 
از برداشت پنبه در خراسان جنوبی

جنوبی  خراسان  جهادکشاورزی  رییس  ایسنا- 
گفت: پیش بینی می شود از سطح زیر کشت پنبه 
استان در سال جاری درآمد 41۹ هزار و 801.4  
میلیون ریالی حاصل شود. هاشم ولی پورمطلق، 
اظهارکرد: دوره زمانی کاشت پنبه از اواخر فروردین 
آغاز و تا پایان خرداد و دوره برداشت از اواسط مهر 

ماه شروع و تا آذر ادامه دارد.

مشارکت 13 گروه مردمی برای احیای 
مراتع و بیابان های فردوس

آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  اداره  رئیس  فارس- 
فردوس از مشارکت 13 گروه مردمی برای احیای 
مراتع و بیابان های این شهرستان خبر داد. عباسعلی 
از  از 500 هزار هکتار  غالمی  اظهار کرد: بیش 
اراضی شهرستان فردوس را بیابان تشکیل می دهد 
که برای 250 هزار هکتار از آن طرح مرتع داری و 
بیابان زدایی تهیه شده و در صورت اختصاص اعتبار 

الزم این طرح ها اجرایی می شود.

 جشن گلریزان ۹۸ زندانی جرائم 
غیرعمد  برگزار می شود

گلریزان  جشن  برگزاری  از  ها  زندان  مدیرکل 
چهارشنبه  در  استان  غیرعمد  جرائم  زندانیان 
الغدیر بیرجند خبر داد و گفت:  دوم تیر در سالن 
امسال میزان بدهی زندانیان جرائم غیر عمد 11 
محمد  شبستان،  گزارش  به  است.  تومان  میلیارد 
علی اربابی در  جلسه کمیته اطالع رسانی جشن 
گلریزان اظهار کرد: در ماه مبارک رمضان سنت 
زندانیان  آزادی  جشن  و  گلریزان  دیرینه  و  زیبا 
از  بسیاری  تا  می  شود  برگزار  عمد  غیر  جرائم 

زندانیان دربند به آغوش خانواده خود باز گردنند. 
وی افزود: این جشن با حضور مسئوالن و خیران 

به منظور آزادی ۹8 زندانی جرائم غیرعمد که 4 
از  اربابی  شود.  می  برگزار  هستند،  زن  آنان  نفر 
آزادی تعداد 127 زندانی جرائم غیر عمد استان 
در سال گذشته خبر داد و افزود: مبلغ بدهی این 
تعداد 5 میلیارد و 400 میلیون تومان بوده است 
که از این میزان 3 میلیارد تومان  در قالب گذشت 
شاکی، 427 میلیون تومان ستاد دیه کشور، 144 
میلیون تومان مشارکت مردمی  و مابقی گرفتن 

تسهیالت بانکی بود.

تأثیر قطعه منفصله منطقه ویژه اقتصادی در 
مرز ماهیرود در دگرگونی اقتصاد استان

گفت:  جنوبی  خراسان  گمرکات  مدیرکل  فارس- 
وجود قطعه منفصله منطقه ویژه اقتصادی در مرز 
ماهیرود می تواند از لحاظ اقتصادی استان را دگرگون 
کند، البته پیش شرط آن امنیت در مرز بوده تا مرز 
ماهیرود به مهم ترین مرز شرق کشور تبدیل شود. 
محمدعلی خاشی به سفر اخیر والی فراه افغانستان 
به مرز ماهیرود اشاره کرد و گفت: در این سفر بر 
راه اندازی قطعه منفصله منطقه ویژه اقتصاد تأکید 
شد تا بسیاری از موانعی که وجود دارد، برطرف شود.

 جرائم کارفرمایان خوش حساب
 بخشیده می شود

آئین  گفت:  اجتماعی  تأمین  سازمان  مدیرکل 
به  اجتماعی  تأمین  سازمان  پیشنهادی  نامه 
گونه ای تنظیم شده است که عالوه بر کمک به 
برای  مشوقی  تولیدی  واحدهای  مشکالت  رفع 
کارفرمایان در انجام تعهدات و پرداخت به موقع 
داشت:  اظهار  درویشی  مجید  باشد.  بیمه  حق 
بیمه ای،  جرائم  بخشودگی  جدید  قانون  مطابق 
تولیدی، صنعتی و معدنی  از واحدهای  آن دسته 
ارز  که به دلیل حوادث غیرمترقبه، نوسانات نرخ 
برای  ظالمانه  تحریم های  از  ناشی  فشارهای  و 
پرداخت حق بیمه دچار مشکل شده اند، می توانند 
با پرداخت اصل حق بیمه از جرایم مربوطه معاف 
شوند. وی گفت: کارگاه های مشمول این آئین نامه 
بر اساس اینکه بدهی بیمه ای خود را به چه صورت 
میزان  به  جرائی  بخشودگی  از  می کنند،  پرداخت 
این  به  شد؛  خواهند  برخوردار  درصد  تا 100   50
ترتیب که با پرداخت بدهی بیمه ای طی 12 ماه از 
100 درصد، 18 ماه 85 درصد، 24 ماه 75 درصد، 
30 ماه 60 درصد و 36 ماه 50 درصد بخشودگی 

برخوردار می شوند.

جشنواره تئاتر استان برگزار می شود

خراسان  نمایشی  هنرهای  انجمن  رئیس  مهر- 
استانی  جشنواره  دهمین  برگزاری  از  جنوبی 
خبر  بیرجند  در  جاری  سال  شهریورماه  در  تئاتر 
داد. حسین عباس زاده اظهار کرد: هرساله برای 
 400 بر  بالغ  اعتباری  جشنواره  این  برگزاری 
میلیون ریال از محل اداره کل فرهنگ و ارشاد 

اسالمی خراسان جنوبی هزینه می شود.

آیین جزء خوانی ترتیل قرآن در امام 
زاده حسین بن موسی الکاظم)ع( طبس

ایرنا - مراسم جزء خوانی ترتیل قرآن کریم بعد 
آستان  در  رمضان  مبارک  ماه  روزهای  ظهر  از 
با حضور گسترده  الکاظم )ع(  حسین بن موسی 

مردم طبس برگزار می شود.

دادرس مقدم - بافت های فرسوده محدوده 
مخاطرات  برابر  در  شهر  پذیر  آسیب  های 
که  آیند  می  شمار  به  زلزله  ویژه  به  طبیعی 
نیازمند مداخله برای  بهسازی ونوسازی  بافت 
های شهری و حفظ صیانت از سرمایه و منابع 
انسانی و کاهش صدمات و تلفات ناشی از زلزله 
می باشند بافت های فرسوده شهری  از نظر 
برخورداری از ایمنی و استحکام خدمات شهری 
دچار کمبود هستند با توجه به وجود 164هکتار 
تبدیل  لزوم  و  شهربیرجند  در  فرسوده  بافت 
تهدیدات این بافت به فرصت ها ،مقام سازی 
و حفظ هویت شهری در این محدوده تصمیم 
گیری و پیگیری در این خصوص حساسیت 
ویژه ای برخوردار بوده که عزم تمام مسئوالن 
ذیربط را می طلبد دو عامل تقاضای مسکن کم 
درآمد ها کهنسالی و کهنگی ساختمان های 
شهر علت اساسی وجود و باز تولید محالت 
شهرسازی  و  معماری  حفظ  باشد  می  پست 
سیمای  اصالح  طریق  از  اسالمی   - ایرانی 
شهر به منظور ساماندهی و انتظام بخشی به 
فعالیت ،جمعیت و فضا در جهت ایجاد تعادل 
اقتصادی و اجتماعی و نهایتا افزایش کیفیت 
شهری از جمله مهم ترین اهداف شهرداری 

ها می باشند .
آوا  با  گفتگو  در  1بیرجند  منطقه  شهردار   
درباره وضع نوسازی بافت شهری که  یکی 
از وظایف شهرداری در حوزه خدمات رسانی 
بناهای فرسوده در  از  است گفت: رفع خطر 
تاریخی و  بافت  محدوده منطقه یک شامل 
برنامه های  اولویت  در  فرسوده شهر   بافت 
در  که  شناسایی  با  گذشته  وروز  قراردارد  ما 
ابتدای سال از ملک قدیمی و خالی از سکنه 

در محدوده میدان شهدا جنب بانک صادرات 
های  اخطار  به  توجه  با  بود   گرفته  صورت 
ملک  وراث  به  کتبی  صورت  به  که  قانونی 
مورد نظر  شده بود که مورد توجه وراث قرار 
نگرفت با استناد به نظر کارشناس دادگستری 
اینکه محدوده دیوارهای خطر ساز  بر  مبنی 
ضلع  در  بخشی  و  اصلی  خیابان  در  ملک 
بررسی  با  مقرر شد   . دارد  قرار  غربی کوچه 
دقیق و طی مراحل قانونی حقوقی عملیات 

آوار برداری و تخریب معبر اصلی برای رفع 
خطر توسط ماموران شهرداری انجام گیرد . 
وی خاطر نشان کرد ملک مورد نظر تا زمان 
پارکینگ  عنوان  به  و  بهسازی  ورثه  مراجعه 
 . گیرد  می  قرار  برداری  بهره  مورد  عمومی 

شهردار منطقه یک درباره وضع زمین ها و 
ساختمان های ناکارآمد در تملک ادارات در 
مشکالت  از  یکی   : گفت  هم  یک  منطقه 
شهرداری  شناسایی و تغییر کاربری امالکی 
است در تملک اداره کل اوقاف و امور خیریه 
قراردارد   وی  از اداره اوقاف و امور خیریه 
خواست در جهت تعامالت بیشتر با شهرداری 
خطر  بناهای  از  خطر  رفع  و  نوسازی  برای 
زیبایی  ارتقا  و  بهبود  تا  معابر  شبکه  در  ساز 

سیما شهر بیرجند تالش کنند. براتی اعالم 
کرد : در سال ۹5 ردیف بودجه برای نوسازی 
بناهای خطر ساز در واحد امالک شهرداری 
اختصاص یافته که با توجه به مصوبه شورای 
با  ساز  خطر  و  قدیمی  بناهای  باره  در  شهر 

مالکان خصوصی و ادارات دولتی طی توافق 
نامه ای این امالک به منظور تغییر کاربری 
در اولویت پارکینگ عمومی و فضای سبز در 

اختیار شهرداری قرار می گیرد . 

حفظ و بهسازی بافت تاریخی 

بیشتر  اینکه  به  اشاره  با  منطقه یک  شهردار 
بافت تاریخی در محدوده خیابان های شهید 

انقالب  خیابان  و  منتظری  شهید   ، مطهری 
بیرجند قرار گرفته اند گفت : اولویت ما حفظ و 
بهسازی بافت تاریخی شهر است و با توجه به 
دستور العمل شورای عالی  شهرسازی در مورد 
طرح تفسیری تعریض شبکه معابر شهری در 

صورتی که بافت تاریخی در محدوده این طرح 
قرار بگیرد اجازه تعریض نخواهیم داشت.

رسانی  خدمات  که  این  به  توجه  با  براتی 
شهرداری در بافت تاریخی به مشکل بر می 
خورد افزود: طی مکاتباتی از اداره کل میراث 
فرهنگی و گردشگری خواسته شد درباره خط 
مشی حفاظت از بافت تاریخی بازنگری شود تا 

روند فعالیت اجرایی ما افزایش یابد .

اقدامات شهرداری در باره 
بافت فرسوده 

 شهردار منطقه 1بیرجنددرباره محدوده زمین های
اطراف دبستان حکیم نزاری هم گفت: با جمع 
آوری دست فروشان سیار در این محدوده و 
بازار خیابان  آنها در دوشنبه  با متمرکز شدن 
غفاری تالش می کنیم که پروژه شهرداری 
برای احداث پارکینگ طبقاتی به منظور کاهش 
ترافیک و رفاه شهروندان در خیابان منتظری 
و جمهوری به مرحله اجرا برسانیم. وی درباره 
امالک قدیمی رها شده عنوان کرد : بسیاری 
خصوصی  مالکان  اختیار  در  امالک  این  از 
است که به صورت قهوه خانه غیر مجاز مورد 
مراکز  یا  تزریقی  معتادان  از  ای  استفاده عده 
داد  ادامه  .وی  گیرد  می  قرار  اخالقی  فساد 
با تشکیل کارگروه ویژه از نیروی انتظامی، 
شورای مبارزه با مواد مخدر ، شهرداری در 
آخرین اقدام این خانه های قدیمی شناسایی 
و با اخطار قانونی به مالک برطبق کمیسیون 
ماده 100 قانون شهرداری ملک پلمپ شده 
به  مسکونی  از  کاربری  تغییر  به  توجه  با  و 

تجاری در اختیار شهرداری قرار می گیرد .

برزجی- در حالی که هفته گذشته خبر جنجالی حقوق 
چند صد میلیون  موجب واکنش های گوناگون شده بود 
و هنوز درباره تعدیل این حقوق های چند صد میلیونی 
بهانه  همین  به  عجیب  اقدامی  در  نشده  انجام  کاری 
شاهد  امروز  و  رفت  تیغ  زیر  بازنشستگان  ناچیز  حقوق 
کم لطفی شگفتی در حقوق بازنشستگان هستیم .  اگر با 
یک حساب سرانگشتی هم بخواهیم حساب کنیم متوجه 
می شویم که حقوق هشت سال یک بازنشسته به اندازه 
یک دهم پاداش یک ماه این مدیران جنجالی نیست اما 
یک  تن  به  میلیونی  های  حقوق  این  چوب  باید  بازهم 

جنوبی  خراسان  محروم  استان  در  فرهنگی  بازنشسته 
میلیون  یک  به  ماه   در  حقوقش  ته  و  سر  که  بخورد 

هم نمی رسد! 
  پس از حدود 3 ماه که از سال جدید می گذرد احکام 
فرهنگیان شاغل و بازنشسته با تاخیر صادر شده است.اما 
صدور حکم برخی از بازنشستگان برایشان گران تمام شد. 
آنطور که به دفتر روزنامه آوای خراسان جنوبی اطالع داده 
شد برخی از بازنشستگان آموزش و پرورش درپی دریافت 
پیامکی به سازمان بازنشستگی برای دریافت احکامشان 
مراجعه می کنند اما متوجه می شوند که در 8 سال آخر 

بازنشستگی 4 میلیون تومان بیشتر گرفته و باید پس دهند!
کم و کیف این موضوع را از رئیس سازمان بازنشستگی 
این  تشریح  در  آبادی  حاجی  . حسن  شدیم  جویا  استان 
موضوع به خبرنگار ما گفت: مشکل پیش آمده مربوط به 
کل کشور بوده و ناشی از اشتباهی است که توسط سیستم 
بازنشستگی در دستگاه های اجرایی رخ داده است. وی با 
بیان اینکه 1۹0 نفر در استان مشمول این اشتباه هستند 
گفت: در سالهای 86-87  بر اساس اشتباهی که توسط 
سیستم بازنشستگی دستگاه های اجرایی رخ داده احکام 
برخی از بازنشستگان مدیریت ثبت شده لذا مبلغی را به 

صورت اضافه در احکامشان تاکنون دریافت کرده اند که 
اکنون پس از کشف این اشتباه بر اساس بخشنامه ای از 
کالن کشور مقرر شده یک چهارم حقوق فرد بازنشسته در 

10 تا 12 قسط کسر شود. 
وی با اشاره به  مکاتبات و تماس های مکرر خود برای حل 
این مشکل تصریح کرد: اگر در سطح کشور به این نتیجه 
برسند که مبالغ پرداختی اضافه بر حکم به افراد بخشیده 

شود حتما به حسابشان برگشت خواهد خورد. 
وی یاد آور شد: بازنشستگان فرهنگی عمده کسانی هستند 

که درگیر این اشتباه شده اند. 

اشتباه از مسئوالن ، کسر حقوق از  بازنشستگان

بازنشستگان قربانی هیاهوی برخورد با حقوق های چند صد میلیونی 

                            در گفتگوی آوا با شهردار منطقه یک :

رفع خطر از بناهای فرسوده اولویت اصلی خدمات رسانی 

از  گالیه  با  بیرجند  فرماندار  عمرانی  معاون 
توجه  بدون  را  امسال  بودجه  که  شهرداری 
به مصوبات کمیته مناسب سازی بسته است، 
حاشیه  روستاهای  برای  باید  امسال  گفت: 
شهر بیرجند موضوع مناسب سازی در دستور 

کار قرار گیرد.
به گزارش شبستان، مهدی رونقی دیروز در 
شهرستان  بهزیستی  سازی  مناسب  کمیته 
بیان کرد: امسال باید برای روستاهای حاشیه 
شهر بیرجند موضوع مناسب سازی در دستور 

کار قرار گیرد و پیگیری شود.
وی بر شناسایی مراکز تجاری شهر که امکان 
اجرای مناسب سازی را دارند، تاکید کرد و با 
امسال  بودجه  که  از شهرداری  گالیه جدی 
مناسب  کمیته  مصوبات  به  توجه  بدون  را 
است  انتظار  کرد:  بیان  است،  بسته  سازی 
مصوبات مناسب سازی همه جانبه پیگیری 
شود و به فراموشی سپرده نشود. رضا حسنی 
صفت، عضو شورای شهر بیرجند هم با بیان 
در  مناسب سازی ضعف  اجرای  برای  اینکه 
نظارت وجود دارد، اظهار کرد: در امر مناسب 

سازی باید از نظرات خود معلوالن نیز استفاده 
فرصتهاي  افزود:  باشد،وی  اثربخش  تا  کرد 
استخدامي که در اختیار معلوالن قرار مي گیرد 
می  اهمال  قوانین  اجرای  در  و  است  اندک 

مشاغلی  در  افراد  این  بکارگیری  از  و  شود 
که استعداد و توانایی انجامشان را دارند سرباز 
زده می شود. عضو شورای  شهر بیرجند به 
های  پست  از  درصد   60 حداقل  اختصاص 

تلفن( دستگاهها،  اپراتور   ( تلفنچی  سازمانی 
شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی به افراد 
نابینا و کم بینا و معلوالن جسمی - حرکتی 
جزء  به  متاسفانه  اما  گفت:  و  کرد  اشاره 

بهزیستی هیچ دستگاهی این مهم را رعایت 
نکرده است.  به گفته وی یک معلول نیاز به 
تحرک ندارد هرچند نیاز اولیه است اما قبل 
معیشت  تامین  برای  اشتغال  نیازمند  آن  از 

است بنابراین باید این قانون اجرایی شود تا 
معلوالن به حق و حقوق خود  برسند.

در  اینکه  بیان  با  بیرجند  عضو شورای شهر 
بودجه سال ۹5 هیچ پیشنهادی برای مناسب 

سازی داده نشده است، عنوان کرد: نمی توان 
برای مناسب سازی خیابان مدرس و طالقانی 
که در معرض تعریض قرار دارد هزینه زیادی 

انجام داد.

مردم  به  رسانی  اطالع  ضرورت  بر  وی 
پارک  محل  در  نکردن  پارک  خصوص  در 
خودروی معلوالن و رعایت حقوق آنان تاکید 

کرد.

مناسب سازی محیط روستاها در 
دستور کار امسال

بهزیستی  توانبخشی  مسئول  فرازی،  علی 
بیرجند نیز در این جلسه به مصوبات جلسه 
در  داشت:  اظهار  و  کرد  اشاره  کمیته  قبل 
هادی  طرح  چون  شهر  حاشیه  روستاهای 
دستگاههای  همکاری  با  شود  می  اجرا 
اجرایی می توان در این روستاها نیز مناسب 
سازی را انجام داد. وی تصریح کرد: مناسب 
و  سالمندان  معلوالن،  بایی  دست  سازی 
نسبی  استقالل  به  رسیدن  جهت  کودکان 
برای پیوستن افراد معلول به جامعه و ایجاد 

یکپارچگی است.
روستاها  محیط  مناسب سازی  گفته وی  به 

امسال در دستور کار قرار دارد.

بودجه 95 شهر بیرجند بدون توجه به مصوبه کمیته مناسب سازی بسته شده است

خرید گندم تضمینی در خراسان جنوبی به 6 هزار تن رسید
برداشت گندم در غزه

شناسهٔ خبر: 3685455 - سه شنبه 25 خرداد 13۹5 - 10:2۹
استانهأ  خراسان جنوبی

حمل  اثاثیه منزل با خاور مسقف و کارگر ماهر
09159639065 - علی آبادی   ضمنا کارگر تنها نیز داریم

خشونت، تحکم، تحقیر، تنبیه روانی و فیزیکی و اختالف شدید خانوادگی سبب 
شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر خراسان جنوبیگرایش فرزندان به اعتیاد می شود.

ایزوگام  شفیعی آسفالت )محوطه و پشت بام( و  قیرگونی
 32225494 - 09151630283   صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

حمـــل اثاثیـــه 
100 درصد تضمینی

 با  کارگر ماهر و ماشین اتاق بزرگ
مسیر مشهد و  زاهدان 09159618581- فاروقی
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 امیر المؤمنین علی علیه السالم :
عاُم، وقوُت األرواِح اإلطعاُم؛ قوُت األجساِد الطَّ

خوراك بدنها، غذاست و خوراك جانها، اطعام كردن.
مشكاة األنوار، ص 325 

سه سال به انتقاد از دولت قبل گذشت 
با این شیوه مملکت اداره نمی شود

شورای  مجلس  در  سنندج  مردم  نماینده  علوی، 
مشخص  آمار  آیینه  در  اینکه  بیان  با  اسالمی 
اظهار  است،  بوده  می شود که عملکردها چگونه 
کار  )وزیر  شما  که  مشکالتی  و  مسایل  داشت: 
دیگران مطرح می کنید، چه  و  اجتماعی(  رفاه  و 
کسی غیر از خود دولت باید حل کند؟ آیا مردم با 
شنیدن این گزارش ها نمی خندند. نماینده سنندج 
در مجلس شورای اسالمی اظهار داشت: سه سال 
گذشت و فقط به انتقاد از دولت قبل پرداخته اید؛ 
انتقاد  شما  از  هم  بعدی  دولت  که  نکنید  شک 
دادن ها  گزارش  این  با  و  شیوه  این  با  می کند، 

نمی توان مملکت را اداره کرد.

تایید تلویحی حمایت از روحانی

سبحاني نیا، عضو سابق هیئت رئیسه مجلس و  از 
فعاالن اصولگرا، ضمن تایید تلویحي نظر مصباحي 
مقدم، این احتمال را مطرح کرد که اصولگرایان از 
حسن روحاني حمایت کنند. وی گفت: بخشي از 
جریان اصالح طلب به دنبال معرفي نیرویي مانند 
عارف براي جایگزیني روحاني هستند، اما عقالي 
ریاست   که  هستند  این  دنبال  به  اصالح طلب 

جمهوري روحانی را تمدید کنند.

نسبت به احمدی نژاد بی نظر نیستند

گوید:  می  مجلس  در  اصفهان  مردم  نماینده 
اصولگرایان نسبت به احمدی نژاد بی نظر نیستند، 
اما تاکنون برنامه  ای آغاز نشده است. فوالدگر در 
ریاست  انتخابات  برای  اصولگرایان  برنامه  مورد 
تاکنون  اصولگرایان  گفت:   96 سال  جمهوری 

برنامه جدی و تشکیالتی را شروع نکرده اند. 

از سر ناچاری سراغ روحانی نرفتیم

اجماع  نحوه  خصوص  در  خاتمی  رضا  محمد 
اگر روحانی  انتخابات 92 گفت:  روی روحانی در 
ردصالحیت می شد؛ اگر عارف ردصالحیت می شد؛ 
ما قرارمان بود از کاندیدایی حمایت کنیم که کشور 
نبود  این گونه  نمی برد.  به آن سراشیبی پیش  را 
که از سر ناچاری باشد. در حقیقت برای بدترین 
وضعیت هم برنامه وجود داشت و طبق یک روند 

طراحی شده خیلی دقیق به اینجا رسیدیم.

عارف ریاست مرکز پژوهش ها را نپذیرفت

مسئولیت  در  عارف  حضور  درباره  تهران  نماینده 
ریاست  عارف  گفت:   مجلس  پژوهش های  مرکز 
است.  نپذیرفته  را  مجلس  پژوهش های  مرکز 
ریاست  برای  عارف  آقای  کرد:  خاطرنشان  وی 

ایرنا-  درختان کاج در بیرجند تسلیم خشکسالی می شوندعکس روز کمیسیون آموزش مجلس کاندیدا خواهد شد. 

اظهارات تند مقام کنیایی علیه ایران

پاسخ  در  کنیا  اتمی  انرژی  سازمان  رئیس  معاون 
این  درباره  سعودی  خبرنگار  گستاخانه  سوال  به 
موضوع که تهران سیاستی را در پیش گرفته است 
که بر اساس آن تفکرات انقالبی خود را به مردم 
آفریقا صادر کند، مدعی شد: من معتقدم کشورهای 
را  خود  دوستان  چگونه  که  می دانند  آفریقایی 
اقدام  گونه  هر  انجام  از  هرگز  آنها  کنند.  انتخاب 
رسیدن  منظور  به  که  کشوری  برابر  در  بازدارنده 
به خواسته های خود به صادرات تفکرات تهاجمی 
کند،  مبادرت  مردم  میان  در  اختالف  گسترش  و 
تاکنون  من  وجود،  این  با  کرد.  نخواهند  کوتاهی 
نشانه ای از تالش های تهران در کنیا را ندیده ام.  

20 درصد هزینه های انتخاباتی هیالری 
کلینتون را عربستان پرداخته است

از  نقل  به  را  مقاله ای  آی«  ایست  »میدل  پایگاه 
خبرگزاری رسمی اردن منتشر کرد که در آن فاش 
شده عربستان از اصلی ترین حامیان مالی کمپین 
انتخاباتی هیالری کلینتون است. خبرگزاری رسمی 
جانشین  سلمان،  بن  محمد  از  را  اظهاراتی  اردن 
می دهد  نشان  که  کرد  منتشر  عربستان  ولیعهد 
انتخاباتی   کمپین  هزینه های  درصد   20 ریاض 
جمهوری  ریاست  انتخابات  در  دموکرات ها  نامزد 

آمریکا را پرداخت کرده است.

سروری: غربی ها شوخی شوخی
 همه دارایی های کشورمان را باال کشیدند 

پرویز سروری، قائم  مقام جمعیت رهپویان انقالب 
اسالمی با تأکید بر اینکه وزارت خارجه و دولت 
گفت:  بیاورند،  بیرون  برجام  از الک  را  خود  سر 
شوخی شوخی با بهانه های واهی همه دارایی های 
ما را چپاول می کنند، بنابراین دستگاه دیپلماسی 
و  آمده  بیرون  خالی  تو  ذوق زدگی های  حالت  از 

واقعیت های عرصه و صحنه را ببیند.

روحانی مخالف برکناری های اتوبوسی بود

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در رابطه 
آمدن  کار  روی  با  قبل  دولت  مدیران  تغییر  با 
روحانی  دکتر  مطمئنم  گفت:  جدید،  دولت 
کند.  برکنار  را  مسئوالن  اتوبوسی  نمی خواست 
آیت ا... هاشمی رفسنجانی افزود: در دولت های 
دولت  مدیران  از  استفاده  مسیر  انقالب،  از  پس 
قبل ادامه داشت. متأسفانه در دوران دولت نهم 
از  حتی  را  کارآمد  نیروهای  سو  از یک  دهم،  و 
موعد  از  پیش  بازنشستگی  اجبار  با  دانشگاه ها 
را  افراد  از  از سوی دیگر خیلی  کنار گذاشتند و 
وارد  انتخاب کارشناسانه و ظرفیت سنجی  بدون 
استخدام  از  پس  و  کردند  نهادها  و  دستگاه ها 
هیچ  بعضًا  که  دادند  مسئولیت هایی  آنها  به 

سازگاری با تحصیالت آنها نداشت.

برای احمدی نژاد همه سخنگوی شورای نگهبانند
 

از  و  نگهبان  شورای  سابق  عضو  الهام،  غالمحسین 
نزدیکان احمدی نژاد در خصوص اینکه آیا احمدي نژاد 
مي کند،  دریافت  نگهبان  شوراي  از  را  خود  صالحیت 
گفت : بحث تایید یا رد صالحیت احمدی نژاد یک بحث 
صالحیت  به  راجع  گروه ها  همه  فعال  است،  انحرافی 
احمدی نژاد سخنگوي شورای نگهبان شده اند. این تمهید سیاسی پیش از موعد 

برای تاثیر گذاری بر حضور احتمالی احمدی نژاد است.

مصباحی  مقدم: در صورت اجماع اصولگرایان کاندیدای ریاست  جمهوری می شوم
 

سخنگوی جامعه روحانیت مبارز با اشاره به برگزاری انتخابات ریاست  جمهوری سال آینده، پیشنهاد کرد: اصولگرایان برای حمایت از نامزدشان، 
اتاق فکر تشکیل دهند. حجت االسالم غالمرضا مصباحی مقدم گفت: در این اتاق فکر باید تمام افرادی که قصد کاندیداتوری دارند را رصد کنند و 
براساس توانایی ها و ظرفیت های این افراد به آن ها امتیاز داده و کسی که باالترین امتیاز را کسب می کند، به عنوان نامزد نهایی اصولگرایان برای 
انتخابات ریاست جمهوری سال 96 مطرح شود. مصباحی مقدم در پاسخ به این سوال که آیا قصد دارد در رقابت های انتخاباتی ریاست جمهوری 

سال آینده حضور پیدا کند، یادآور شد: شخصًا حاضر نیستم به صورت داوطلبانه به میدان بیایم اما اگر اجماع روی بنده باشد، مسئله ای دیگری است.

پاسخ های ظریف به نمایندگان منطقی و شفاف نبود

روی  از  یا  اینکه ظریف  بیان  زیرکوه  و  قائنات  نماینده 
را هنوز  یا مجلس  نداد  این سواالت جواب  به  اغماض 
جایی نمی داند که می تواند در آن شفاف صحبت کند، 
 اظهار کرد: در واقع ظریف پاسخ های منطقی و شفافی به 
سواالت نمایندگان ندادند. فالحتی با بیان اینکه مجلس 
و دولت هر دو به دنبال تامین منافع مردم هستند، افزود:  زمان آن رسیده که 

کارشناسان به صورت دقیق موضوع برجام را مورد بررسی قرار دهند.

هفته  هر  گفت:  دولت  سخنگوی 
با  فکری  اتاق های  شنبه  روزهای 
تشکیل  دولت  علیه  سیاسی  انگیزه های 
در  که  می کند  مشخص  و  می شود 
موضوعاتی  چه  روی  دولت  تخریب 

متمرکز شوند.
در  تحول  و  تغییر  کرد:  تصریح  نوبخت 
کابینه دولت و رئیس دفتر رئیس جمهور 
گمانه زنی است و مدت هاست که آن را 

مطرح می کنند و صحت ندارد.
نجومی  حقوق های  موضوع  درباره  وی 
دنبال  جدیت  با  گفت:  مدیران  برخی 
پیگیری  برای  رئیس جمهور  دستور 
آن   البته  هستیم،  نجومی  حقوق های 
طور که در فضای رسانه ای مطرح شد 
2 یا 3 مورد بیشتر نبود، اما الزم است 
یک بار کنترل کنیم و گزارش های الزم 

بررسی ها  این  در  اگر  و  دهیم  ارائه  را 
متخلفان شناسایی شوند مشمول دستور 

رئیس جمهور بوده و عزل خواهند شد.
نوبخت همچنین  گفت: تعطیلی روزهای 

»شنبه« به جای »پنجشنبه« در دستور 
کار دولت نیست.

سخنگوی دولت اظهار داشت: از عامالن 
پیامک عدم دریافت حقوق  ارسال کننده 

بازنشستگان شکایت کردیم و پیگیریم، 
چون این مسئله موجب تشویش اذهان 

عمومی قشر بازنشسته جامعه شده بود.
وی درباره ادعای ارتباط حسین فریدون 
با مدیرعامل بانک رفاه، گفت: متاسفانه 
تا فردی 2 یا 3 روز دیده نمی شود انواع 
موارد  تا  بازداشت  از  شایعه ها  اقسام  و 
دیگر علیه او منتشر می شود؛ قوه قضائیه 
به هر  داده است.  را  این سواالت  پاسخ 
حال ما تا انتخابات 96 منتظر رواج این 
سیاسی  اهداف  که  گمانه زنی ها  نوع 
پشت آن است را داریم. نوبخت در ادامه 
اتاق های  گفت: هر هفته روزهای شنبه 
فکری با انگیزه های سیاسی علیه دولت 
که  و مشخص می کند  تشکیل می شود 
موضوعاتی  چه  روی  دولت  تخریب  در 

متمرکز شوند.

نوبخت : هر هفته اتاق های فکری علیه دولت تشکیل می شود
  تا فردی 2 یا 3 روز دیده نمی شود، انواع و اقسام شایعه ها را منتشر می کنند 

اگر بـه دنبال شغـل پر درآمدی 
هستید...

پوشاک مجلسی زنانه واقع در تقاطع 
معلم و محالتی با موقعیت عالی 

و تمامی تجهیزات رایگان 
)دوربین مداربسته، مانکن ، دکور و ...(

 یا معاوضه با خودرو 
 09152462060   )مدت محدود(

اطالعیه
هدایت تربیتی و تحصیلی مطلوب در مدارس غیر دولتی هدایت

شهروندان گرامی:
مدارس مجتمع آموزشی غیر دولتی هدایت با پشتوانه 26 سال سابقه آموزشی 
و پرورشی مطلوب و چشمگیر و داشتن معلمینی مجرب و دلسوز، امکانات مناسب 
رفاهی، کارگاهی، آزمایشگاهی و کالس های هوشمند و سرویس ایاب و ذهاب 
های  )دوره  دبستان  دبستانی،  پیش  مقاطع  در   95-96 تحصیلی  سال  برای 
جداگانه اول و دوم( و دبیرستان )دوره اول( در ساختمان های مجزا ثبت نام می 
نماید. برای کسب اطالعات بیشتر شخصاً مراجعه یا تلفنی تماس حاصل فرمایید.

شرکت فرهنگی هدایت    
 نشانی: انتهای مدرس 22

دبستان دوره اول: تلفن 32433990   دبستان دوره دوم: تلفن 32422500
دبیرستان دوره اول متوسطه: تلفن 32446340

تلفن همراه مدیرعامل: 09151614363

ارائه شیوه نامه بکارگیری پیمانکاران 

تاسیسات دارای کارت  مهارت  فنی 

برای تصویب و اجرا به هیئت

 چهار نفره استان خراسان جنوبی

با توجه به تاکیدات 
معاونـت محتـــرم 
استانداری خراسان 

قانون  اجرای  راستای  در  و  جنوبی 
نظام مهندسی و کنترل ساختمان و 
سیاست های اقتصاد مقاومتی جلسه 
استانداری،  نمایندگان  حضور  با  ای 
مهندسی،  نظام  ای،  حرفه  و  فنی 
محل  در  ساختمان  صنعت  اتحادیه 
ساختمان  مهندسی  نظام  سازمان 
استان خراسان جنوبی تشکیل و به 
منظور افزایش عمر مفید ساختمان ها 
و تاسیسات، صرفه جویی در مصرف 
آسانسورها  مشکالت  کاهش  انرژی، 
تهویه  حریق  اعالم  های  سیستم  و 
ساختمان ها مقرر گردید شیوه نامه 
بکارگیری پیمانکاران تاسیسات  که 
برای  فنی  مهارت  کارت  داشتن  بر 
کلیه شاغلین بخش تاسیسات تاکید 
می کند برای تصویب و اجرا به هیئت 

چهار نفره استان ارجاع گردد.
بدیهی است در صورت تصویب ، کلیه 
شاغلین در بخش تاسیسات برقی و 
بایست  می  ها  ساختمان  مکانیکی 
نسبت به دریافت کارت مهارت فنی 

اقدام نمایند. 
روابط عمومی سازمان نظام 

مهندسی ساختمان خراسان جنوبی


