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آغاز انتخاب رشته ارشد از 30 خرداد

مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور از آغاز 
مهلت فرآیند انتخاب رشته در آزمون کارشناسی 
ارشد ناپیوسته از روز یکشنبه30 خرداد ماه خبر داد. 
حسین توکلی گفت: برای شرکت در آزمون ورودی 
دوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 95، 761 
هزار و 273 داوطلب ثبت نام کردند که از این تعداد 

566 هزار و 158 داوطلب در جلسه حاضر بودند.

 طرح تحول سالمت ادامه خواهد یافت

وزارت بهداشت ارسال نامه از سوی وزیر بهداشت 
به رئیس جمهور درباره توقف طرح تحول سالمت 
را تکذیب کرد. درپی درج مطلبی در برخی رسانه 
ها مبنی بر ارسال نامه از سوی وزیر بهداشت به 
طرح  شکست  »هشدار  عنوان  با  جمهور،  رئیس 
مالی،  منابع  تامین  عدم  بدلیل  سالمت«  تحول 

وزارت بهداشت ارسال این نامه را تکذیب کرد.

آغاز افزایش حقوق مستمری بگیران 
 

تأمین  سازمان  مستمری های  فنی  امور  مدیرکل 
اجتماعی از پرداخت افزایش حقوق مستمری بگیران 
این سازمان در 13 اداره کل این سازمان خبر داد. 
آتشی اظهار داشت: افزایش حقوق بازنشستگان و 
استان   20 در  اجتماعی  تأمین  بگیران  مستمری 
کشور از 20 خرداد و همزمان با حقوق خردادماه 

درحال پرداخت است.

تکذیب توزیع برنج آلوده در سبدکاال

خبر  تکذیب  با  اجتماعی  رفاه  و  کار  وزیرتعاون، 
سبد  در  گذشته  مصرف  تاریخ  های  برنج  توزیع 
نوع  هیچ  وزارتخانه  گفت:  محرومان  کاالی 
برنجی درسبد کاال قرار نداده است. سبد کاالیی 
ماه رمضان به صورت کارت بود و در آن قدرت 
الزم  هرچیزی  که  دارد  وجود  فرد  برای  انتخاب 

دارد، خریداری کند.

 اینترنت17 تا 22درصد ارزان می شود

وزیرارتباطات و فناوری اطالعات گفت: اقدام هایی 
صورت گرفته تا به زودی مصرف کننده نهایی از 
برخودار شود.  اینترنت  تا 22 درصدی  ارزانی 17 
و  مقررات  تنظیم  کمیسیون  جلسه  به  واعظی 
ارتباطات رادیویی اشاره کرد و افزود: تالش جلسه 
این بود تا کسانی که از پهنای باند داخل استفاده 

می کنند از خدمات ارزان تری برخودار شوند.

رسول منتجب نیا  ، فعال اصالح طلب :
 اصولگریان خوب فکر کنند می فهمند 
کاندیدایی بهتر از روحانی ندارند

 صفحه 2

کوهکن ، نماینده  اصولگرای مجلس :
احمدی نژاد و روحانی و خاتمی برای 
انتخابات مطرح نبودند اما رای آوردند 

 صفحه 2

روحانی: مسائل کوچک را بزرگ نمایی نکنید / ژنرال سلیمانی سرانجام عراق  را از چنگ داعش بیرون خواهد آورد / بانکها: وام ده میلیونی ازدواج نمی دهیم / صفحه 2

یادداشت

قانون؛ ابزار قدرت
 یا جایگاه حرمت؟
* هرم پور

علی القاعده عادت کرده ایم به اینکه بخشی از 
هرکداممان  زندگی  در  که  را  جامعه  مشکالت 
تأثیر زیادی هم دارد تحمل کنیم یا آن قسمتی را 
که می شود فراموش کنیم و شاید هم اگر خیلی 
گردن  بیندازیم  را  اش  همه  بار  باشیم،  فداکار 

خودمان تا خانواده و اطرافیانمان آسیبی نبینند.
 اگر سّنمان به ربع سن پدر و مادرهایمان باشد 
هنوز مشکل دان وجودمان آنقدر خالی هست تا 
برای پرشدن جا داشته باشد و اگر به سن پدر یا 
مادربزرگهایمان رسیده  و  پدربزرگ  و حتی  مادر 
باشیم، حل شدن یا نشدن مشکالت برایمان علی 
السویه شده است از بس که قول و عهد و پیمان 

شنیده ایم و عمل نکردن ها را دیده ایم.
چند ماهیست در پاره ای  اظهار نظرهای فاخر جناب 
برخی مدیران استانی، یک نکته مهم و اساسی 
کند می  جلب  را  توجهم  واشاراتشان  تلویح   در 

خود  کار  به  باید  جامعه  در  مردم  اینکه  آنهم  و 
مشغول باشند و رتق و فتق زندگیشان، و مدیران 
بعد  و  باشند  مشغول  کردنشان  مدیریت  کار  به 

محترمانه می گویند: ...  ) ادامه در صفحه 2 (

رهبر انقالب : موافقان و مخالفان
 برجام هر دو مبالغه می کنند

اگر آنها برجام
 را پاره کردند ، ما
بـودجه آن را آتش می زنیم

 ریزگـردها
 در غبـار

مدیر کل منابع طبیعی : خراسان جنوبی در حوزه اعتبارات دیده نشد

صفحه 7

به مناسبت چهلمین روز درگذشت شادروان

 خلیل گرامیان )کارمند بانک ملی( 

جلسه یادبودی امروز پنجشنبه 95/3/27 از ساعت 17/30 
الی 18/30 در محل هیئت ابوالفضلی )مصلی( برگزار می گردد 

حضور سروران معزز موجب امتنان بازماندگان می باشد.
گرامیان ، تیمورپور

جناب آقای مهندس ولی پور مطلق
رئیس محترم سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان جنوبی

بیست و هفتم خرداد ماه 
سالروز جهاد کشاورزی و تشکیل جهاد سازندگی به فرمان رهبر کبیر انقالب حضرت امام خمینی )ره(

 را حضور جناب عالی و همکاران پرتالش تان تبریک عرض می نماییم.
روابط عمومی سازمان منطقه ویژه اقتصادی خراسان جنوبی

پسر عموی ارجمند جناب آقای دکتر محمد علی ناصری

         ارتقای علمی و احراز مقام استاد تمامی )پروفسور(
 بر جناب عالی و خانواده محترم مبارک باد، رجاء واثق دارم شایستگی های ذاتی وکوشش های مستمر 

نوید بخش آینده ای درخشان تر برای آن عزیز خواهد بود.

  علیرضا ناصری-   مدیر عالی گروه صنعتی ناصری

پدیده ای طبیعی است ، آماده نبودن غیر طبیعی است.
روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان جنوبی

به مناسبت چهلمین روز درگذشت پدری مهربان و همسری فداکار 

کربالیی محمد حسن مقدسیان )گرگین( 
جلسه یادبودی امروز پنجشنبه 95/3/27 از ساعت 17 الی 18 
در محل مسجد مرتضوی )واقع در خیابان مفتح( برگزار می گردد 
حضور شما سروران گرامی موجب تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود.

خانواده های: مقدسیان ، گرگین ، شاعرزاده 
امیرآبادیزاده ، برازنده مقدم ، زمردی و سایر بستگان

چهل روز از غروب غم انگیز ستاره پر فروغ دیار نرگس های خّمار گذشت... 
وجودش افتخار بود و نبودنش مسلخ تلخ ناباوری ... دلش دریای عشق بود
 و وجودش باران کرامت... ستاره ای بود که خاموش شد و خورشیدی بود
 که غروب کرد... به مناسبت چهلمین روز درگذشت استاد فرزانه مرحوم

 پروفسور غالمحسین شکوهی
 جلسه بزرگداشتی امروز پنجشنبه 95/3/27 ساعت 21 در محل 
موسسه فرهنگی- مذهبی ابن حسام )واقع در طالقانی 13( برگزار 
می گردد، حضور گرم شما سروران گرامی همراه با تالوت قرآن، تسلی بخش دل بازماندگان خواهد بود. 

شهرداری و شورای اسالمی شهر خوسف - هیئت امنای موسسه ابن حسام

به مناسبت چهلمین روز درگذشت پدری فداکار، همسری دلسوز، برادری مهربان مرحوم مغفور

شادروان حاج غالمرضا کهن پور
)پدرخانم آقای علی اکبر خزاعی خادم زائرین عتبات عالیات(

جلسه یادبودی امروز پنجشنبه 95/3/27 از ساعت 5 الی 6 بعدازظهر در محل 
هیئت بنی فاطمه )س( مسجد توحید برگزار می گردد، تشریف فرمایی شما سروران 
گرامی در این جلسه موجب شادی روح آن مرحوم و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود. 

خانواده های: کهن پور، بقایی ، خزاعی ، راحتیان و سایر بستگان

جناب آقای
 مهندس حسن فرهمند راد

عضو محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان جنوبی

با نهایت تاسف و تالم، درگذشت مادرخانم گرامی تان 
را حضور شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده ، برای آن مرحومه علو درجات

 و برای شما و سایر بازماندگان صبر از درگاه خداوند مسئلت داریم.

روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان جنوبی

آقایان  مهندس
 اسماعیل و مهدی میری

اعضای محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان جنوبی

با نهایت تاسف و تالم، درگذشت مادر گرامی تان
 را حضور شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده ، برای آن مرحومه علو درجات  

و برای شما و سایر بازماندگان صبر از درگاه خداوند مسئلت داریم.

مغازه فروشی میدان آزادی - کنار پل هوایی - ابزار فروشی آزادیروابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان جنوبی
 35 متر   فی متری: 13 میلیون      09151607512

آگهی مزایده )95/1(

 بانک صادرات خراسان جنوبی

 شرح در صفحه آخر

جناب آقای حسین صحرانورد 
مدیر محترم بانک صادرات شعبه توحید 

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت پدر گرامی تان
 را تسلیت عرض نموده، از خداوند منان برای آن مرحوم رحمت

 واسعه الهی و برای بازماندگان محترم صبر و بردباری مسئلت داریم. 

شرکت های راهسازی گیتی گستر خاوران و ریحان گستر خاوران
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ماه رمضان مصرف بنزین کشور را کاهش داد/ 21 خرداد رکورد کمترین

 ایرنا- میزان مصرف بنزین در ماه مبارک رمضان و کاهش حجم سفرهای برون شهری به طور قابل توجهی یافته است، به گونه ای که 
رکورد کمترین میزان مصرف در سال 1395 در 21 خردادماه به ثبت رسید. در حالی که در 17 خرداد )پش از آغاز ماه رمضان( 73.9 میلیون 
لیتر بنزین در کشور مصرف شده بود، در 18 خرداد ماه میزان مصرف بیش از چهار میلیون لیتر کاهش یافت.

روحانی: مسائل کوچک را بزرگ نمایی نکنید

رئیس جمهور گفت که خواست هر سه قوه از 
رسانه ها این است که فضای امید و نشاط در 
جامعه ما بیشتر شود تا بتوان در شرایطی که 
امروز کشور دارد از همه استعدادها و ظرفیت ها 
برای توسعه و رشد کشور بخصوص اشتغال 
که  جوانانی  کنیم.  استفاده  عزیزمان  جوانان 
بسیاری از آنها دارای مراجع عالی تحصیلی هستند. این کار امکان پذیر 
نیست مگر با همکاری و هماهنگی هر سه قوه و سایر ارکانی که در 
نظام مسوولیت هایی دارد. رسانه ها نیز باید فضای امید در جامعه را 
بیشتر کنند. روحانی توضیح داد: اگر نکته و نقص کوچکی در جامعه 
دیده شد در همان حد دیده شده و تامین داده نشود و بزرگنمایی نکنند 

و ذهن مردم را به حل مسائل جزئی مشغول نکند.

احمدی نژاد و روحانی مطرح نبودند ، آمدند

محسن کوهکن ، نماینده اصولگرای مجلس 
احتمال  به  واکنش  در  اسالمی  شورای 
حمایت اصول گرایان از روحانی در انتخابات 
سال 96 به گفت: ما احتمال اینکه کاندیدای 
روحانی   96 انتخابات  برای  اصولگرایان 
باشد را ضعیف می بینم. وی در مورد دیگر 
و  نژاد  احمدی  و  رضایی  جلیلی،  قالیباف،  نظیر  اصولگرا  کاندیدای 
جمهوری  ریاست  انتخابات  در  آنها  از  اصولگرایان  حمایت  احتمال 
که  افراد  بعضی  است که  داده  نشان  انتخابات گذشته  آینده گفت: 
نامشان مطرح نبود و چندان مورد توجه نبودند و به یک باره تصمیم 
گرفتند و جلو آمدند برگ برنده بیشتری برای ریاست جمهوری دارند 

مثل آقای خاتمی، احمدی نژاد و روحانی.

اصولگرایان  می فهمند بهتر از روحانی ندارند 
 

رسول منتجب نیا درباره کاندیدای اصولگرایان 
گفت: اصولگریان سنتی اگر خوب فکر کنند، 
می فهمند کاندیدایی بهتر از روحانی ندارند. 
سراغ  بروند  باید  افراطی  اصولگرایان  اما 
کاندیداهایی هم فکر خود، چه آنهایی که قبال 
رئیس جمهور بودند و سوابقی را از خود به جا 
گذاشتند، چه آنهایی که کاندیدا بودند یا سمت های دیگر داشتند و 
نماینده فکر افراطیون هستند. وی در پاسخ به این سئوال که امکان 
این  واقعا  اگر  دارد، گفت:  نژاد وجود  احمدی  از  حمایت اصولگرایان 
اتفاق بیافتد، مرگ این جریان رقم می خورد. حمایت از کسانی مثل 
آقای احمدی نژاد به معنای استقبال از مرگ و خودکشی سیاسی است 

و  بعید می دانم عقالی اصولگرایان چنین ایده ای را بپذیرند.

اصالح مواد 9 و 1۰ آیین نامه اجرای قانون 
و  فنی  معاونت  کار  دستور  در  بیکاری  بیمه 
درآمد سازمان تامین اجتماعی قرار گرفته است. 
به گزارش مهر،  تهیه پیشنهاد اصالح مواد 9 
بیکاری  بیمه  قانون  اجرای  نامه  آیین  و 1۰ 
به منظور رفع مشکل اشتغال مجدد مقرری 
بگیران و رفع ابهام در خصوص نحوه اجرای 
این مواد در دستور کار معاونت فنی و درآمد 

پرداخت  فرآیند  از  بخشی  انجام  قرار گرفت. 
کمک هزینه پروتز و اروتز توسط کارگزاری ها: 
تحویل مدارک و انجام امورمربوط به دریافت 
اروتزوپروتز در کارگزاری های  کمک هزینه 
رسمی محدوده هرشعبه سازمان، گامی جهت 
نیل به اهداف تسریع و تسهیل ارائه خدمات در 

سازمان است. 
اگر در حادثه ناشی از کار، کارفرما مقصر باشد 

هزینه قصور را باید پرداخت کند.به استناد ماده 
66 قانون تامین اجتماعی، در صورتی که ثابت 
شود وقوع حادثه به دلیل عدم رعایت احتیاط 
از طرف کارفرما بوده، سازمان تامین اجتماعی 
تعهدات خود را در قبال بیمه شده انجام می 
کارفرمای  از  را  مربوط  اما هزینه های  دهد، 

مقصر مطالبه و وصول می کند.
صدور  و  تعویض  چاپ،  فرآیند  انجام  امکان 

دفاتردرمانی سایرشعب در کارگزاری ها: باتوجه 
دفترچه  سامانه  به  ها  کارگزاری  اتصال  به 
متمرکز، عالوه برامکان انجام فرآیند صدور، 
تجدید و چاپ دفاتر درمانی بیمه شدگان تحت 
کارگزاریهای  تمامی  در  اصلی  شعبه  پوشش 
رسمی سازمان، انجام تمامی فرآیندهای مذکور 
جهت بیمه شدگان تحت پوشش سایرشعب 

تامین اجتماعی نیز بوجود آمده است.

با وجود ابالغ بخشنامه افزایش وام ازدواج به 1۰ میلیون 
تومان نه تنها شعب نسبت به پرداخت این تسهیالت 
به  نیز  تاملی  قابل  پاسخ های  بلکه  نمی کنند  اقدام 

متقاضیان وام ازدواج می دهند.
مجلس  جنجالی  مصوبات  از  یکی  جهان،  گزارش  به 
نهم افزایش وام به 1۰ میلیون تومان بود که با گذشت 
چند ماه از آن هنوز بانکداران تن به اجرای این مصوبه 
قانونی نداده اند. بانک مرکزی و بانک های دولتی البته 
قبال و در زمان تصویب این موضوع در مجلس اعتراض 
خود را به تصمیم مجلسی ها اعالم کرده و گفته بودند 

منابع کافی برای پرداخت این تسهیالت نداریم.
بانکی ها اعالم  هرچند قانونگذار در پاسخ به اعتراض 
می توانند  جاری  قرض الحسنه  محل  از  که  بود  کرده 
کنند  اقدام  ازدواج  میلیونی  وام 1۰  پرداخت  به  نسبت 
امتناع  به  اعتراض  در  مجلس  نمایندگان  همچنین 
بانک ها از پرداخت وام 1۰ میلیونی ازدواج گفته بودند که 
بانک ها به جای پرداخت تسهیالت کالن به کارمندان 
خود با سود کم به مردم وام ازدواج بدهند. بانک مرکزی 
را  بانکی  نظام  کارمندان  به  پرداختی  تسهیالت  سهم 
است  ناچیز  مبلغ  این  کرده  تاکید  و  اعالم  درصد   3۰

زمانی جالب تر شد که فیش  حقوق های  ولی موضوع 
در  مرکزی  بیمه  مانند  نیز  بانکی  مدیران  نجومی 
شبکه های اجتماعی جابه جا شد و نشان داد که بانک ها 
اگر بخواهند به راحتی می توانند پول های کالن خرج 
از  مردم  ناراحتی  که  باعث شده  کنند. همین موضوع 
نظام بانکی افزایش یابد چرا که مردم می گویند چطور 
بانک ها برای خودشان پول دارند ولی برای جوانان منابع 
ندارند. البته پیش از این ولی ا... سیف رئیس کل بانک 
ازدواج  میلیونی   1۰ وام  پرداخت  زمان  درباره  مرکزی 

گفته بود پرداخت این وام تا شهریور طول می کشد.

اصالح قانون »بیمه بیکاری« در دستور کار قرار گرفت

بانکها: وام ده میلیونی ازدواج نمی دهیم!

) ادامه یادداشت از ستون مقابل (

از  شده  کلفت  بازوی  مدیرش   که  ای  جامعه 
قانونش را به نمایش بگذارد تا آن زیردستی که 
احیانًا از  استیفای حقش در استضعاف مضاعفی از 
 ناآگاهی و ناتوانی به سر می برد و همه داشته ها
رنجورش  و  نحیف  رخ  به  را  هایش  نداشته  و 
از گرفتن حقش، سرنوشتی  آویخته و می ترسد 
مجرای  به  افتادن  و  خوشبختی  از  دورشدن  جز 

نابسامانی و هرج و مرج نخواهد داشت. 
همه این مقدمه برای همین یک جمله آخرش بود 
که اگر مدیر هستیم و اگر مسؤول، قانون برایمان 
ابزار رفع و رجوع مشکالت مردم باشد و عمادی 
نه  آن،   به  شهروندان  دغدغه  بی  تکیه  برای 
وسیله ای برای رنجش یا تهدید یا سنگری برای 
 اختفاء و فرار رو به جلو از همه آنچه وظیفه مان
تعریف شده است و انجام نمی دهیم. شاید این 
روزها از قضا چنین است که هر کس را می بینی 
یا از ضعف قانون می نالد یا از بد اجرا شدنش یا 

از مجریانی که کار نابلدند!
  )لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با یادداشت های 
روزنامه را به شماره ۰93۰4943831 ارسال فرمایید(

ژنرال سلیمانی سرانجام عراق
 را از چنگ داعش بیرون خواهد آورد

گزارشی  در  جورناله  ایل 
تحت عنوان »سلیمانی عراق 
بیرون  داعش  چنگ  از  را 
»سردار  نوشت:  آورد«  می 
سلیمانی به درخواست دولت 

عراق در کشور ما می جنگد تا به ارتش منظم این 
المهندس،  ابومهدی  کشور مشاورۀ نظامی دهد.« 
فرماندۀ نیروهای حشد شعبی در سخنانی خطاب 
به کانال عرب زبان السومریه بر این موضوع تأکید 
نمود. این نشریه ایتالیایی در ادامه آورده است: سید 
حمید حسینی، نمایندۀ گروه چریکی حشد شعبی بر 
نقش ایران و سردار سلیمانی در آزادسازی کشور از 
چنگ تروریسم و محافظت از تمامیت ارضی اش 
تأکید نمود و گفت : »ما محاصره شده بودیم و همه 
چیز را از دست داده بودیم لیکن این فرماندۀ شجاع 
با تمام قوایش به کمک ما آمد. من آشکارا می گویم 
که چنانچه جمهوری اسالمی ایران و رهبرش به 

ما کمک نمی کردند، امروز عراقی وجود نداشت.«

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

دفتر: توحيد 21، نبش نبوت 21، پالك 105صاف صاف ، لول لول ، تخت تخت
عضو  معتبر اتحاديه     مسئول : دستگردي

برای اولین بار فرش های خود را اتو کشیده تحویل بگیرید

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

AVA

توليد و نصب باالبر و کاالبر هيدروليک 
در اماکن تجاری و مسکونی 

09151633207- آسمانی مقدم

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
32319263

09151642377 - وسیله کار

 با مجوز رسمیبیمه مسئولیت
 

به يک خانم
 آشنا به حسابداری 

و کامپيوتر
 در دفتر بيمه 

نيازمنديم.
نبش پاسداران 7       

09031614320

آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه آقای محمدعلی طوطی با ارائه دو برگ استشهادیه گواهی امضا شده تقاضای کتبی جهت دریافت سند 

المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه نموده و مدعی گردیده سند مالکیت ششدانگ پالک ثبتی 157 فرعی از 146 - اصلی واقع در 
بخش 14 قاین به نشانی روستای ابراهیم آباد به علت جابجایی مفقود نموده است. فلذا با بررسی ثبت دفاتر امالک و پرونده ثبتی معلوم 
گردید که ششدانگ یک باب منزل مسکونی به مساحت 305/96 متر مربع به شماره پالک فوق ذیل ثبت 4865 صفحه 228 دفتر 
37 به نام آقای محمدعلی طوطی فرزند جان محمد ثبت و سند مالکیت به شماره سریال 321289 صادر و تسلیم گردیده است. دفتر 
امالک سابقه ای بیش از این ندارد. لذا مراتب به استناد ماده 120 آیین نامه اصالحی قانون ثبت مصوب 80/11/8 یک نوبت آگهی و 
متذکر می گردد که هرکس نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده که در این آگهی ذکر نشده و یا مدعی سند مالک نزد خود 
می باشد باید تا 10 روز پس از انتشار آگهی به این اداره مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله تنظیمی 
ارائه نماید و اگر ظرف مهلت مقرر اعتراض نرسد یا سند ارائه نشود سند مالکیت المثنی نوبت اول صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد.
محمد براتی اسدآباد - کفیل اداره ثبت اسناد و امالک قاینات

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی فوق العاده )نوبت سوم(
شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان بالل بیرجند

تاریخ انتشار: 95/3/27
جلسه مجمع عمومی  فوق العاده  )نوبت سوم(  شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان بالل بیرجند سه شنبه  95/4/15 ساعت 16 در محل 
خیابان غفاری چهار راه بیمارستان ولی عصر )عج( نمازخانه هنرستان فنی خیامی  برگزار می شود. از کلیه اعضا دعوت می شود برای 
 اتخاذ تصمیم نسبت به موضوع ذیل در این مجمع حضور بهم رسانند. ضمناً چنانچه عضوی بنا به دالیلی نتواند شخصا حضور یابد

 می تواند همزمان با نماینده تام االختیار خویش با هم به دفتر شرکت مراجعه و برگ وکالت نامه را تنظیم و برگه ورود به جلسه مجمع 
را دریافت نماید. حداکثر آرای وکالتی هر عضو سه رای و هر فرد غیر عضو یک رای می باشد.

دستور جلسه: 
 تصمیم گیری در خصوص انحالل شرکت تعاونی

هیئت مدیره شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان بالل بیرجند

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی )نوبت اول(
شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان بالل بیرجند

تاریخ انتشار: 95/3/27
جلسه مجمع عمومی  عادی )نوبت اول(  شرکت  تعاونی مسکن فرهنگیان بالل بیرجند سه شنبه  95/4/15 ساعت 17 در محل خیابان 
غفاری چهار راه بیمارستان ولی عصر )عج( نمازخانه هنرستان فنی خیامی  برگزار می شود. از کلیه اعضا دعوت می شود برای اتخاذ 
تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این مجمع حضور بهم رسانند. ضمناً چنانچه عضوی بنا به دالیلی نتواند شخصا حضور یابد، می تواند 
همزمان با نماینده تام االختیار خویش با هم به دفتر شرکت مراجعه و برگ وکالت نامه را تنظیم و برگه ورود به جلسه مجمع را دریافت 

نماید. حداکثر آرای وکالتی هر عضو سه رای و هر فرد غیر عضو یک رای می باشد.
دستور جلسه: 

انتخاب 3 نفر اعضای هیئت تسویه برای مدت 2 سال- تعیین حق الزحمه هیئت تسویه 
هیئت مدیره شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان بالل بیرجند

  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 صياد شيرازی  

   32313600  -  09151615069 جليلی

رنگ آمیزی  و تزئینات ساختمان 
قربانی 

اجرای رنگ های روغنی ، پالستيک 
اکروليک ،  کنيتکس نما ، کناف

اجرای ترکيبی رنگ و کاغذ
09151609379

يادداشت

قانون؛ ابزار قدرت
 یا جایگاه حرمت؟

) ادامه یادداشت از صفحه اول ( چند ماهیست در پاره ای  

اظهار نظرهای فاخر جناب برخی مدیران استانی، 
واشاراتشان  تلویح  در  اساسی  و  مهم  نکته  یک 
اینکه مردم در  آنهم  و  را جلب می کند  توجهم 
جامعه باید به کار خود مشغول باشند و رتق و فتق 
کردنشان  مدیریت  کار  به  مدیران  و  زندگیشان، 
مشغول باشند و بعد محترمانه می گویند: همین 
و  کند  می  اطاعت  از  الجرم  را  شهروندان  هم 
مجبور به قبول کردن آنچه هست.  این  یعنی 
مهندسی کردن ذهن جامعه برای در رفتن از زیر 
بار مسؤولیت، برای پاسخگو نبودن و برای قائل 
نبودن شأن مطالبه گری از مسؤولین برای مردم. 
چه کسی چنین تقسیم بندی را انجام می دهد؟ 

آنهم در جامعه اسالمی. و به کدام جرأت؟ 
که  معترفم  هم  خودم  شهروند،  یک  جایگاه  در 
گاهی گالیه های ما بوی نق زدن هم شاید بدهد 
نفعی  نه  که  باشد  ای شخصی  مطالبه  گاهی  و 
برای عام دارد و نه ربطی به آنان؛ ولی به شدت 
معتقدم بخش زیادتری از این گالیه ها، به حق و 
به گواه آنچه روی میز جامعه و پیش روی همه 

ماست، واقعیت های انکار ناپذیر جامعه است. 
جایگاه مدیر در جامعه اسالمی، جایگاه خدمت و 
خدمتگزاریست و جایگاه مردم، جایگاه حمایت و 
این خدمت. سالهاست  از  مندی  بهره  و  استفاده 
که  دستگاههایی  و  ارگانها  ادارات،  از  برخی  در 
از قضا صاحب برخی ابزارها برای اعمال قدرت 
این جایگاهها جایشان به غلط  قانونند، گاهی  و 
عوض شده است و شاید ترس، حجب و حیای 
ذاتی و شاید هم رعایت حال جامعه باعث شده 
پیگیری حق و حقوق  برای برخی شهروندان  به 
مثابه رفتن به تنور داغ آتش باشد و  ترسیدن از 

عواقب هر گونه پیگیری.
کاری  دوستان  از  برخی  تکراری  شعارهای  به   
ندارم که گاهی با درشت خطی بر باالی سرشان 
با  »حق  که  اند  کرده  آویزان  کار  های  اتاق  در 
و  نیست«  ماندنی  میزها  »این  و  است«  مردم 
توپ  و تشرشان به ارباب رجوع بیچاره، خودش 
نماز آیات دارد و هزار با استغفار از گناهان کرده 
و  رویی  درشت  با  پسندم  می  بیشتر  نکرده.   و 
ترش مشربی این را برای همین قشر از دوستان 
کارهای  از  پیشگیری  برای  که  بنویسم  عزیز 
در  خودسرانه  های  قانون  اعمال  و  خودمحورانه 
را  واقعًا دید، حقوقشان  را  باید حق مردم  جامعه 

محترم شمرد و دادشان را ستاند. 
) ادامه یادداشت در ستون مقابل (



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424 3
دهکدهگیاهانداروییدرشهرستانخوسفایجادمیشود

  
تسنیم- رئیس جهاد دانشگاهی خراسان جنوبی از ایجاد دهکده گیاهان دارویی برای نخستین  بار در کشور خبر داد و گفت: دهکده گیاهان دارویی در کیلومتر ۱۹ جاده بیرجند خوسف و در زمینی 
به مساحت ۱۴ هکتار احداث می شود. جالل الدین صادقی شهرستانک افزود: این دهکده محل تمرکز گونه های مختلف از گیاهان دارویی استان، نمایشگاهی دائمی، مرکز تحقیقاتی بهینه سازی 

و فرآوری گیاهان دارویی و یک مرکز نمونه گردشگری خواهد بود که پروژه های دانشجویی در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا نیز به سمت آن سوق داده خواهد شد.
پنجشنبه * 27 خرداد 1395 * شماره 3531

خدا خیرت بده آوا جان که درد ما در رابطه با نامه 
شهروند عزیز مردم زمین خوار نیستند چاپ کردی 
ممنونم زمین شهری زمین های پدریمون گرفت 
در حالیکه یکی از برادرام آواره مستاجر نشین شد 
0۹۱5...8۹6

قبولی  ضمن  محترم  شهردار  مدیح  آقای  جناب 
طاعات و عبادات از لطف و عنایت ویژه جنابعالی 
مسائل  از  دربازدید  بزرگوارتان  همکاران  و 
داریم  را  تشکر  کمال  شعبانیه  بلوار  ومشکالت 
کردن  برطرف  شاهد  زود  بزودی  است  امید 

مشکالت باشیم سربلند وپیروز باشید  .
0۹۱5...2۴۱

باسالم وضعیت نظافت معلم 5 اصال خوب نیست 
فقط  و  فقط  هم  اون  بیایند  هفته  دو  هر  شاید 
داخل جوبها نه کوچه و نه جلوی منازل جارو نمی 

شود خواهش می کنم پیگیری فرمایید.
0۹۱5...23۹

سالم شرکت ....عیدی پارسال و حقوقها را از اول 
سال پرداخت نکرده سال قبل هم همینطور بود 

خواهشا رسیدگی کنید.
0۹۱5...308

سخنرانی  فقط  و  خوابین  که  مسئولینی  آهای 
درچه  شهروند  یه  که  باشه  یادتون  میکنین 
تاریخی گفت با قاچاق پیاز زعفران به افغانستان 
نیاین  فردایی  بسرمیاد،  داره  ایران  زعفران  عمر 
سوء  و  نشد  ریزی  برنامه  بگین  ها  رسانه  تو 
مدیریت بود و مقصر روکس دیگه ای در بیارین. 
سرمایه  داره  هلندی  شرکت  یه  درافغانستان 
و  زعفران  وگسترش  برای کشت  میکنه  گذاری 

بازار ایران داره از دست میره.
0۹۱5...۴۱۹

مهریه  خاطر  به  بنده  خوبه  خدایش  یعنی  سالم 
سپرده  برای  مسوولین  چرا  زندان  میرم  دارم 
گذاران میزان فکری نمی کنن واقعا باید مملکت 

اسالمی اینجوری باشه
0۹۱5...53۴

دل  حرف  واقعا  خواری  زمین  به  مربوط  مطلب 
بسیاری از شهروندانی است که موهای سرشان 
منابع طبیعی سفید کردند  و  دادگاه  در مسیر  را 
ارث  از  ملکی  که  هستم  جوانی  خودم  من 
در  هزینه  کلی  کردم  آباد  دل  با خون  را  پدری 
حدود  بزرگ  درختان  هم  االن  دادم  انجام  آن 
با راهنمایی  بیست ساله دارد ولی منابع طبیعی 
های غلطی که در اداره به من می دادن مرا در 
مسیر منحرفی در بحث دادگاه قرار داده تا نهایتا 
این  در  را  زندگیم  تمام سرمایه  و  محکوم شدم 

ملک از دست دادم. 
0۹۱5..72۱

بلوار همت مهر شهر مانند جاده سالمت شبها بعد 
از افطار شاهد تعداد زیادی ازکودک و بزرگ می 
باشد که پیاده روی و یا ورزش می کنند اما این 
کجا و آن کجا. نه فضای سبز. پر از گرد خاک 

و...لطفا رسیدگی ما هم به حداقل ها نیاز داریم
0۹۱5...5۹5

کاش مسوولین محترم درخصوص خشکسالی و 
کمبود آب اطالع رسانی بیشتری نمایند مثال روی 
تابلوهای تبلیغاتی که در معرض دید عموم هستند.
0۹33...653

 
با تشکر از عزیزی که در بحث زمین خواری از 

مردم دفاع کرده بود .
0۹۱5..7۴2

آژانس ها و کسبه ها روی در و دیوار  از  برخی 
مردم تبلیغ می زنند و با این کار هم به شهروندان 
خسارت می زدند و هم چهره شهر را نازیبا می 

کنند چرا هیچ کس با اینان برخورد نمی کند .
0۹۱5...635

استان  سومین  گلی  و  و خشت  فرسوده  بافت   هکتارها   
زلزله خیز کشور در حالی در انتظار اجرایی شدن مصوبات 
روند  که  است  کاغذ  روی  بازسازی  و  نوسازی  جهت 

پروژه های نوسازی کند پیش می رود.
به گزارش فارس از بیرجند، بافت های فرسوده در شهرها 
فرسودگی،  به سبب  ولی  دارد  آن  فرهنگ غنی  از  نشان 
بهداشتی  مشکالت  و  شهری  خدمات  به  دسترسی  عدم 
دیگر  و  زلزله  و  سیل  مقابل  در  آنها  بودن  آسیب پذیر  و 
پیدا  نوسازی  و  بازسازی  به  نیاز  دست  این  از  مشکالتی 
بافت فرسوده  می کنند.خراسان جنوبی دارای 425 هکتار 
بیرجند  به  این میزان 164 هکتار آن مربوط  از  است که 
است. افرادی که در بافت های فرسوده گذران عمر می کنند 
را بیشتر نیازمندان جامعه تشکیل می دهند که نیازمند توجه 
سایت های  از  یکی  هستند.در  مسؤوالن  سوی  از  بیشتر 
خبری استان در 16 خردادماه سال گذشته درج شده است 
که نوسازی بافت های فرسوده در سومین استان زلزله خیز 
از  پس  حتی  که  می رود  پیش  کندی  به  حالی  در  کشور 
بیرجند  در  نوسازی  پروژه  یک  آغاز  از  سال   10 گذشت 

سرانجامی نداشته است.

از دالیل کندی روند  عدم استقبال مردم؛ یکی 
نوسازی بافت های فرسوده در استان

شهرسازی  و  راه  اداره کل  فرسوده  بافت های  اداره  رئیس 
برای  است:  داشته  اظهار  در گفت وگویی  جنوبی  خراسان 
نوسازی و بهسازی بافت های فرسوده، پروژه 10.5 هکتاری 
فرزان به صورت پایلوت در شهر بیرجند در دست اجرا است.
سال 84  از  این طرح  داشت:  بیان  فروزان  محمدمحسن 
تصویب و در سال گذشته به صورت مجدد مورد بازنگری 
قرار گرفت.وی با تاکید بر اینکه کار در بافت های فرسوده 
شهری یک کار بین بخشی است و همه دستگاه ها باید در 
این امر مشارکت داشته باشند، یادآور شد: تدوین سند ملی 
بازآفرینی شهری نیز برای هماهنگی بیشتر دستگاه ها برای 

ورود به بافت فرسوده است.
شهرسازی  و  راه  اداره کل  فرسوده  بافت های  اداره  رئیس 
برای  شهرداری ها  بیشتر  هرچه  ورود  بر  جنوبی  خراسان 
نوسازی و بهسازی بافت های فرسوده تاکید کرد و افزود: 
ورود  باید  شهر  اجرایی  بازوهای  عنوان  به  شهرداری ها 

بیشتری در این بخش داشته باشند.
تسهیالت  از  استفاده  برای  مردم  استقبال  عدم  فروزان، 
دالیل  از  یکی  را  فرسوده  بافت های  بهسازی  و  نوسازی 
کندی روند نوسازی بافت های فرسوده در استان عنوان کرد 
و گفت: یکی از دالیل این امر می تواند مسائل اجتماعی 
به  این مناطق عالقه ای  افراد ساکن در  از  باشد و خیلی 

ساخت و ساز ندارند.
در  از کسانی که  بسیاری  این  بر  کرد: عالوه  اضافه  وی 
این مناطق زندگی می کنند افراد نیازمند و به لحاظ مادی 
ضعیف هستند و انتظار دارند که تسهیالت نوسازی کم بهره 
تامین  را  بنا  بتوانند 80 درصد هزینه های ساخت  تا  باشد 
کند.رئیس اداره بافت های فرسوده اداره کل راه و شهرسازی 
بافت های  نوسازی  تسهیالت  میزان  جنوبی  خراسان 
در سایر  و  تومان  میلیون  را 40  بیرجند  در شهر  فرسوده 
شهرستان ها 30 میلیون تومان عنوان کرد و گفت: حدود 9 
درصد از سود بانکی این تسهیالت از محل درآمد یارانه ها 

از سوی دولت پرداخت می شود.ساکنان این بخش ها افراد 
نیازمند و کم بضاعت جامعه هستند و نیاز به کمک بیشتر 
دولت دارند تا بتوانند اقدام به نوسازی بافت های فرسوده 
خود کنند و در این مسیر ارائه تسهیالت کم بهره از سوی 

دولت کمک شایانی به آنها می کند.
محمد تبریزی، مدیر دفتر بافت فرسوده شهری شهرداری 
یکی  با  گفت و گو  در  گذشته  سال  دی ماه   10 در  بیرجند 
فرسوده  بافت های  نوسازی  داشت:  بیان  خبرنگاران،  از 
در سومین استان زلزله خیز کشور به ویژه شهر بیرجند از 

حساسیت ویژه ای برخوردار است.
وی خواستار همکاری و مشارکت بخش خصوصی برای 
بازسازی و نوسازی بافت فرسوده شهر شد و تصریح کرد: 
به طور قطع برنامه ریزی مناسب در این زمینه به ساماندهی 
نهایی و بهره وری مطلوب بافت های فرسوده و ایجاد رفاه 

عمومی شهروندان منجر می شود.

تسهیالت  فقره  هزار   300 ساالنه  تخصیص 
بافت های  نوسازی  برای  مسکن  نوسازی 

فرسوده

عضو هیأت مدیره شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی 
شهری ایران نیز در 26 بهمن ماه سال گذشته در بازدید از 
بافت تاریخی شهر بیرجند با بیان اینکه تسهیالت نوسازی 
برای این نیست که بتوان با ارائه آن ساختمانی را مرمت 
به   93 سال  که  مصوبه ای  اساس  بر  افزود:  کرد،  احیا  و 
تصویب هیأت دولت رسید مقرر شد ساالنه 300 هزار فقره 
تسهیالت نوسازی مسکن برای نوسازی بافت های فرسوده 

تخصیص پیدا کند.
مجید روستا به پروژه های قابل احیا و بازآفرینی شهر بیرجند 
شامل 11  بیرجند  فرزان  پروژه طرح  افزود:  و  کرد  اشاره 
هکتار از جمله این پروژه ها است که در این محیط بیشتر 
نگاه به تولید مسکن و مباحث کالبدی است.عضو هیأت 
بهسازی شهری  و  عمران  تخصصی  مادر  مدیره شرکت 
ایران در رابطه با مساعدت اداره کل میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری خراسان جنوبی و شهرداری بیرجند در 
زمینه با بهره برداری از پروژه فرزان بیرجند تا هفته دولت 
سال 95 اظهار امیدواری کرد.روستا بیان داشت: تاکنون در 
بازگشایی و اتمام محور فرزان بیش از 80 درصد از تعهدات 
طرفین انجام شده است.بافت محله فرزان به عنوان یک 
بافت نمونه از سال ها قبل در دستور کار قرار گرفته است 
و دستگاه هایی از قبیل معاونت عمرانی استانداری خراسان 
جنوبی، شهرداری بیرجند و وزارت راه و شهرسازی در رابطه 
با اجرای آن مشارکت دارند.اگر قول رئیس هیأت مدیره 
به  باشد  بهسازی شهری کشور درست  و  شرکت عمران 
اتمام محور فرزان در  باید شاهد  زودی و در سال جاری 
باشیم. عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی  بیرجند 
در مراسم افتتاح دفتر تسهیل گری بافت فرسوده بیرجند در 
27 آبان ماه سال گذشته، اظهار داشت: تجربه شهرسازی در 
دنیا نشان داده است که مردم نقش اول، میانی و انتهایی 
این امر را دارند و از مردم نیز انتظار می رود که به جوانان و 
مسؤوالن خود اعتماد داشته باشند تا آنها بتوانند با خدمت 
کنند.بهمن  نوسازی  را  شهری  فرسوده  بافت های  خود، 
ادیب زاده با بیان اینکه همه جای دنیا مشکل بافت فرسوده 
وجود دارد، تصریح کرد: شهر بیرجند تفاوت بزرگی که با 

سایر شهرها دارد، در داشتن ثروت غنی سرمایه اجتماعی 
محالت  نوسازی  وارد  اجتماعی  سرمایه  این  اگر  و  است 

شود، بسیاری از پروژه ها سرعت می گیرد.

باید تسهیالت یارانه به صورت همزمان پرداخت 
شود

 26 در  نیز  جنوبی  خراسان  شهرسازی  و  راه  مدیرکل 
پایدار  بازآفرینی  استانی  ستاد  در  گذشته  سال  بهمن ماه 
استان  اولویت  اینکه  به  اشاره  با  جنوبی  خراسان  شهری 
باید  گفت:  است،  فرزان  بافت  اصلی  معبر  بازگشایی 

تسهیالت یارانه نیز به صورت همزمان پرداخت شود.
مهدی جعفری تصریح کرد: باید کاری کرد تا روستاهای 
فرسوده  بافت های  تسهیالت  از  نیز  بیرجند  شهر  اطراف 

بهره مند شوند.
معاون امور عمرانی استاندار خراسان جنوبی نیز در همین 

جلسه با اشاره به اینکه برخی از پروژه ها در استان به خوبی 
است  فرزان  بافت  پروژه ها  این  از  یکی  گفت:  نشد،  آغاز 
را گذاشته  آثار منفی خودش  و  آغاز شد  که در سال 83 
پروژه  این  امروز  تا  کردند  دستگاه ها کمک  و همه   است 

روند خوبی را دارد.
رئیس اداره بافت های فرسوده اداره کل راه و شهرسازی 
داشت:  اظهار  فارس  با  گفت و گو  در  جنوبی  خراسان 
بوده  هکتار   425 استان  فرسوده  بافت  مصوب  محدوده 
دارد. وجود  بیرجند  در  هکتار   164 میزان  این  از  که 

انجام  هماهنگی  با  اینکه  بیان  با  فروزان  محمدمحسن 
مصوب،  طرح  شهردارای   6 شهرداری های  با  شده 
تا  شهرها  سایر  و  درصد   50 تا  استان  مرکز  شهرداری 
100 درصد به متقاضیان تخفیف عوارض ساخت و تراکم 
در بافت های فرسوده می دهند، تصریح کرد: همچنین در 
به طور  را  متقاضیان  شهرستان ها شهرداری ها می توانند 

مستقیم به بانک های عامل معرفی کنند.
شهرسازی  و  راه  اداره کل  فرسوده  بافت های  اداره  رئیس 
خراسان جنوبی ادامه داد: سازمان نظام مهندسی ساختمان، 
مرکز  در  را  نظارت  حق الزحمه  درصدی   40 بخشودگی 

به  بیشتر  بخشودگی  درصد  با  شهرها  سایر  و  استان 
متقاضیان ارائه می کند.

فروزان از افتتاح دفاتر تسهیل گری در ساختمان مجاور قلعه 
بیرجند در 27 آبان ماه سال گذشته خبر داد و افزود: جلسه 
آموزشی راه اندازی دفاتر تسهیل گری با حضور فرمانداران، 

شهرداران و شورای شهر استان برگزار شده است.
تاریخی  محور  بازآفرینی  و  احیاء  پروژه  به  اشاره  با  وی 
بر  این طرح  گفت:  نخست،  فاز  درخت  بهارستان -چهار 
اساس تفاهم نامه سه جانبه با همکاری شهرداری بیرجند، 
میراث فرهنگی استان و شرکت عمران و بهسازی شهری 
و  راه  اداره کل  فرسوده  بافت های  اداره  است.رئیس  ایران 
 750 را  پروژه  این  مساحت  جنوبی  خراسان  شهرسازی 
با  طرح  این  نخست  فاز  شد:  یادآور  و  دانست  مترمربع 
اتمام رسیده است. اعتباری حدود 120 میلیون تومان به 
کف سازی  شامل  طرح  این  دوم  فاز  شد:  متذکر  فروزان 
معبر با متراژ حدود 6 هزار و 535 مترمربع، جداره سازی با 

متراژ یک هزار و 900 مترمربع و اجرای ساباط های مسیر 
با متراژ 33 متر طول است که اعتبار در نظر گرفته شده 
برای آن 700 میلیون تومان است. وی فرهنگسرای بلوار 
صیاد شیرازی واقع در بافت فرسوده را یکی دیگر از طرح ها 
عنوان کرد و گفت: مساحت این پروژه 547 مترمربع بوده 

که توسط شهرداری در سال گذشته آغاز شده است.

 80 پیشرفت  از  بیرجند  فرزان  پایلوت  طرح 
درصدی برخوردار است

شهرسازی  و  راه  اداره کل  فرسوده  بافت های  اداره  رئیس 
درصد   40 تاکنون  پروژه  این  داد:  ادامه  جنوبی  خراسان 
پیشرفت فیزیکی داشته است.فروزان با اشاره به پروژه یاس 
واقع در طرح فرزان، اضافه کرد: پایان کار مجتمع مسکونی 
با مساحت  بیرجند  15 واحدی یاس واقع در طرح فرزان 
عرصه 520 مترمربع و اعیان یک هزار و 836 مترمربع اخذ 

شده و در مرحله فروش است.
 80 پیشرفت  از  بیرجند  فرزان  پایلوت  طرح  افزود:  وی 

درصدی برخوردار است.

شهرسازی  و  راه  اداره کل  فرسوده  بافت های  اداره  رئیس 
توسط  نیز  جعفر)ع(  موسی بن  پل  پروژه  جنوبی  خراسان 
این  شهرداری در سال 93 آغاز شده است، تصریح کرد: 
سال  و  داشته  فیزیکی  پیشرفت  درصد  تاکنون 50  طرح 

اتمام آن سال جاری در نظر گرفته شده است.
فروزان با بیان اینکه پروژه خانه محله در سکونتگاه های 
شد:  یادآور  است،  شده  آغاز  گذشته  سال  از  غیررسمی 
زیربنای این طرح 547 مترمربع در دو طبقه و با اعتباری 

بالغ بر 434 میلیون تومان بوده است.
وی به توانمندسازی سکونتگاه های غیررسمی بیرجند اشاره 
مطالعات  انجام  شامل  توانمندسازی ها  این  افزود:  و  کرد 
اورژانس  و  درمانی  و  بهداشتی  مرکز  ایجاد  سکونتگاه ها، 
ایجاد پارک در محله کارگران،  کوی موسی بن جعفر)ع(، 
جعفر)ع(،  موسی بن  حضرت  کالسه   10 دبستان  احداث 
احداث مجموعه ورزشی کارگران، خانه محله کوی کارگران 
بیرجند و احیاء و مرمت محور بهارستان-چهاردرخت است.
نیاز به کمک همه دستگاه ها دارد که  بافت های فرسوده 

از جمله آنها شهرداری و اداره کل راه و شهرسازی است.
بافت  ساکنان  از  یکی  با  فارس  خبرنگار  رابطه  این  در 
به  را  او  دل  درد  تا  نشست  گفت و گو  به  بیرجند  فرسوده 

گوش مسؤوالن برساند.
فرسوده  بافت   نوسازی  برای  می گوید:  غالمی  علی 
تسهیالت کم است و در این زمینه ساکنان این مناطق از 
حمایت الزم برخوردار نیستند.وی با بیان اینکه زندگی در 
این قسمت خطرات زیادی دارد، یادآور شد: منازل مسکونی 
این بخش از استحکام الزم برخودار نبوده و همیشه احتمال 
خطر برای آن وجود دارد.ساکن بافت فرسوده بیرجند با بیان 
اینکه هزینه آواربرداری برای ما بسیار سنگین است، ادامه 
داد: شهرداری بیرجند تنها 50 درصد از هزینه ها را متحمل 
می شود و این در حالی است که برخی از شهرداری های 

استان 100 درصد هزینه ها را تخفیف می دهند.
دفاتر  تا  است  این  راهکارها  از  یکی  شرایط  این  در 
توسط  بیرجند  در  دفاتر  این  و  شوند  فعال  تسهیل گری 
و  شده  راه اندازی  پایلوت  صورت  به  شهرسازی  و  راه 

شهرداری در حال راه اندازی این دفتر است.
با راه اندازی این دفاتر مشکالت محالت فرسوده توسط 
توسط  آن  حق الزحمه  و  شده  حل  تخصصی  نهاد  این 
شهرداری پرداخت می شود.به دنبال ادعای ساکن بافت 
شهرداری های  برخی  اینکه  بر  مبنی  بیرجند  فرسوده 
محالت  این  ساکنان  قاین،  شهرداری  جمله  از  استان 
می کند  بهره مند  عوارض  درصد   100 تخصیص  از  را 
است. کرده  مصاحبه  شهر  این  شهردار  با  ما  خبرنگار 
مجتبی نوروزی در گفت و گو با خبرنگار فارس در بیرجند، 
با اشاره به بسته های تشویقی برای ساکنان بافت فرسوده، 
و  گلی  منازل  آواربرداری  بسته ها  این  در  داشت:  اظهار 
انجام  رایگان  صورت  به  فرسوده  بافت های  در  متروکه 
می  شود.وی با بیان اینکه از سال گذشته تاکنون 35 مورد 
تخریب و خاکبرداری از منازل مسکونی در این محالت 
کامیون   450 همچنین  کرد:  تصریح  است،  شده  انجام 
آواربرداری از این محالت انجام شده است.شهردار قاین با 
بیان اینکه در سال گذشته 71 پروانه برای ساخت دو طبقه 
به صورت رایگان در این محالت صادر شده است، یادآور 
شد: در این زمان 80 درصد عوارض پروانه برای ساخت 

دو طبقه رایگان بوده است.

بافتفرسودهبیرجندمرهممیخواهد
شریانهایاصلیسومیناستانزلزلهخیزکشورزیرگامهایتهدید

روزنامهآوایخراسانجنوبیدرنظردارد:نشست

راباحضوربخشداربخشمرکزی،رئیسشورایبخش،رئیسبنیادمسکن،رئیسآب
وفاضالبروستایی،رئیسراهوشهرسازی،رئیسادارهبرق،،رئیسادارهگاز

ورئیسجهادکشاورزیشهرستانبیرجندبرگزارنماید

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

روابطعمومیروزنامهآوایخراسانجنوبی

بررسیمشکالتروستاهایبخشمرکزی

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه )نوبت اول(
شرکت تعاونی تولیدی توزیعی بهار فرهنگیان بیرجند

تاریخ انتشار: 95/3/27
جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه )نوبت اول( شرکت تعاونی تولیدی توزیعی بهار فرهنگیان بیرجند شنبه 
95/4/19 راس ساعت 5 بعدازظهر در محل باشگاه فرهنگیان واقع در خیابان معلم برگزار می شود. لذا از کلیه 
اعضای شرکت تعاونی دعوت می شود برای اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در جلسه مجمع عمومی 
حضور یابند. ضمناً چنانچه عضوی بنا به دالیلی نتواند شخصاً حضور یابد، می تواند همزمان با نماینده تام االختیار 
خویش حداکثر تا 48 ساعت قبل از برگزاری مجمع عمومی به دفتر شرکت )حافظ 1 پالک 52( مراجعه و برگ 
وکالت نامه را تنظیم و برگه ورود به جلسه را دریافت نماید. حداکثر آرای وکالتی هر عضو سه رای  و هر فرد غیر 
عضو یک رای می باشد. متقاضیان عضویت در سمت بازرسی حداکثر به مدت یک هفته از تاریخ انتشار نسبت به 

تحویل مدارک به دفتر شرکت مراجعه فرمایند.
دستورجلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرسان شرکت - طرح و تصویب صورت های مالی سال 1394- طرح و تصویب 
بودجه پیشنهادی سال 1395- انتخاب بازرسان شرکت برای مدت یک سال مالی- تعیین تکلیف در خصوص 

)مشارکت، فروش یا ساخت( زمین ملکی خیابان قدس شرقی- تعیین خط مشی آتی شرکت
هیئتمدیره

بهاطالعهمشهریانعزیزمیرساند:غرفههایشرکتبازیافتکویرواقعدربلوارشعبانیهومهرشهرآمادهخریدکلیهضایعاتخشکهمراهباقرعهکشیماهیانهمیباشد.
شمارهتماس:09193910682-09157230885-32315773-32229043-32229042

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

اکران
فیلم

شروع  ساعت 
سانس ها

14:3016:151821:15

32222636 - 056تلفن

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

و نهادها در قالب سانس با شرایط ویژه پذیرش نماید.

رسوایی 2

آدرس:نبشغفاری4
32212519-09151606528

ایزوگامسلیمانی

نت 
ضام

سال 
 10

یران
مه ا

و بی

صول
عمح

تنو

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

فروشگـاهخواجـوی
آبشیرینکنخانگینقدواقساط)بدونافزایشقیمتویژهماهمبارکرمضان(نصبوفیلتررایگان

خیابانفردوسی،نبشحافظ32421633-09155438760

گارانتی
18ماه
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اعالم چند شرکت غیرمجاز تولید چای، 
لبنیات ، سوسیس و کالباس

کارشناسان   ، سیما  و  خبرگزاری صدا  گزارش  به 
استاندارد در جریان بازرسی های منظم خود از این 
 مراکز ، چای احمد ایرانیان شایان ) احمددادخواه (

 ، پروانه  بی اعتباری  زمان  در  تولید  علت  به  را   
 ، اقدام  این  در  دانستند.همچنین  غیراستاندارد 
پرونده تولیدکننده لبنیات غیراستاندارد از قبیل دوغ 
- ماست و ماست موسیر با نام تجارتی تندیس ، 

برای رسیدگی قانونی به دادگاه ارجاع شد.
از سوی دیگر ، در جلسات کمیته عالیم خردادماه 
شامل  گوشتی  فراورده  سه  پروانه  اداره کل  این 
سوسیس و کالباس 70درصد گوشت با نام تجارتی 
رباط ) بعلت بی کیفیت کاال ( ، همبرگر و کباب 
لقمه 70درصد با نام تجارتی کوچوئی ) بعلت بی 

اعتباری پروانه و تعطیلی واحد ( ، ابطال شد.

سقوط یک شی ناشناس اطراف داراب

ناشناسی  شی  محلی  شاهدان  اعالم  براساس 
فارس  استان  توابع  از  داراب  شهرستان  اطراف 
سقوط کرده است.به گزارش ایلنا، فرماندار داراب 
دستور بررسی صحت و سقم این موضوع را که در 

منطقه تل بارگاه داراب رخ داده صادر کرده است.

تکذیب خبر فوت جمشید مشایخی

مهرداد خضرایی وکیل جمشید مشایخی در گفت 
و گو با میزان، خدا رو شکر حال استاد خوب است 
و این شایعه دروغی مانند دیگر دروغ های بزرگی 
است که تا به امروز خانواده استاد و مردم ایران را 
رنجانده است.امیدوارم این بیماران از این پس این 
کار را انجام ندهند چرا که با هر شایعه شک بزرگی 

به خانواده مشایخی وارد می کنند .

خاموشی ناگهانی یک ستاره 

کرده  رصد  را  ای  ستاره  ناسا  روباتیکی  ماهواره 
که با کم فروغ شدن خود به یک معمای نجومی 

تعلق  ای  ستاره  به  ناسا  روز  تصویر  شد.  تبدیل 
است.   KIC 8462852 به  موسوم  که  دارد 
یکی  و  خورشید  به  شبیه  نحوی  به  ستاره  این 
ماهواره  توسط  که  است  ستارگانی  دورترین  از 
است.  شده  شکار  ناسا   Kepler روباتیک 
با گردآوری اطالعات موجود راجع  اخترشناسان 
به این ستاره متوجه شدند که درخشندگی آن در 
یافت  20 درصد کاهش  تا  اخیر  ماه های  طول 

اما دوباره آن را بدست آورد.

 موبایل بیشترین سیگنال مضر را دارد
  

تنظیم  سازمان  رادیویی  سرویسهای  مدیرکل 
استانداردهای  جزئیات  ارتباطات،  مقررات 
موبایل  گوشیهای  و  آنتن  تشعشعات  در  مدنظر 
کرد  تشریح  را  الکترومغناطیسی  امواج  سایر  و 
نیست. قوی  سیگنال  دارای  پارازیت  گفت:  و 

ترین سیگنال  اینکه قوی  به  اشاره  با  فرد  عظیم 
ما  کرد:  تاکید  است  موبایل  گوشی  به  مربوط 
مثل  کنیم.  می  نزدیک  گوشمان  به  را  گوشی 
صورتمان  نزدیک  را  روشن  المپ  یک  اینکه 
کمتری  خطر  نورافکن  یک  قطع  طور  به  کنیم. 
ایم  کرده  نزدیک صورتمان  که  به المپی   نسبت 
دارد و اگرچه نور نورافکن بیشتر است اما این المپ 

است که پوست را می سوزاند. 

شش کاربرد گاز خطرناک 
دی اکسیدکربن

یکی از محصوالت مقرون به صرفه و مفیدی که 
می توان با استفاده از دی اکسید کربن تولید کرد، 
بی کربنات کلسیم است. این ماده در شیرینی پزی 
کاربرد فراوان دارد.افزایش دی اکسید کربن در جو 

 زمین یکی از بزرگترین پیامدهای ناگوار فعالیت های 
بر  را  مخربی  اثرات  که  است  اخیر  قرن  صنعتی 
محیط زیست داشته است. اما تحقیقات اخیر نشان 
می دهد گاز دی اکسید کربن قابلیت بهره برداری 
 به عنوان یک ماده اولیه صنعتی را دارد و روش های

نوینی برای بازیافت این گاز گلخانه ای از جو زمین و 
تولید مواد اولیه و محصوالت صنعتی شناسایی شده 
است.کیک و شیرینی،اسباب بازی های پالستیکی، 
ساختمان سازی، سوخت ، کود و فیبر کربن جزو 

کاربردهای صنعتی گاز دی اکسید کربن هستند .

زشت ترین رنگ جهان !
  
دولت های انگلیس و فرانسه از طرح استفاده از زشت ترین رنگ جهان با ترکیب سبز و قهو ه ای در بسته بندی پاکت های سیگار حمایت 
کردند.محققان معتقدند که زشت ترین رنگ موجود با ایجاد حس غریب و ناخوشایند در کاهش مصرف سیگار بسیار موثر است. در واقع 
با جایگزینی این رنگ زننده به جای رنگ های زیبا و براق در بسته بندی فعلی پاکت سیگار انتظار می رود مصرف سیگار کاهش یابد.

 جهان نیوز ـ  حضرت آیت ا... خامنه ای رهبر 
معظم انقالب اسالمی عصر )سه شنبه( در دیدار 
نظام،  کارگزاران  و  مسئوالن  قوه،  سه  سران 
عناصر  و  مختلف  دستگاههای  ارشد  مدیران 
افزایش  فرهنگی،  و  اجتماعی  سیاسی،  فعال 
توانمندیهای اساسی را موجب مصونیت و اقتدار 
ملت و کشور خواندند و افزودند: برنامه ریزی و 
رکود  اساسی  دو مشکل  در حل  بندی  اولویت 
اقتصاد  تحقق  برای  حرکت  شتاب  بیکاری،  و 

مقاومتی را افزون تر خواهد کرد.
خود  سخنان  ابتدای  در  اسالمی  انقالب  رهبر 
فضای  از  بیشتر  بهره گیری هرچه  به  توصیه  با 
در  ادعیه  برخی  به  رمضان  مبارک  ماه  معنوی 
برخی  اشاره کردند و گفتند: در  این ماه شریف 
ادعیه رمضانی درخواست نجات از گناهانی شده 
است که اگر خدای نکرده مسئوالن به آنها مبتال 
شوند، ضرر آن به همه جامعه و به کشور خواهد 
بی انگیزگی،  خامنه ای  ا...  آیت  رسید.حضرت 
غفلت، سخت شدن دل، بی خیالی و غرور را از 
جمله این گناهان برشمردند و خاطرنشان کردند: 
از خود مراقبت نکنند و مبتال به  اگر مسئوالن 
بعدی و خطرناک تر،  این گناهان شوند، مراحل 
کم آوردن در بزنگاهها، ابتال به نفاق و تکذیب 

نعمت های الهی است.
ایشان تنها راه رهایی از این گناهان و لغزش ها را، 

تقوا و مراقبت از خویش دانستند.
 رهبر انقالب اسالمی سپس به مسائل روز اشاره 
کردند و با تأکید بر اینکه کشور در برهه کنونی، 
افزودند:  دارد،  قرار  و خاصی  در شرایط حساس 
است که  این  فعلی  مقطع  ویژگی های  از جمله 
مسئوالن، بر خالف اوایل انقالب، با ظرفیت های 
عظیم کشور بیشتر آشنا هستند و آگاهی کامل و 

جامعی نسبت به توانمندیها و امکانات دارند.
حضرت آیت ا... خامنه ای گفتند: ویژگی دیگری 
است،  فعلی  مقطع  بودن  حساس  موجب  که 
جمهوری  با  خاص  آشکار  دشمنی  یک  وجود 
معمولی  اختالفات  از  فراتر  که  است  اسالمی 
میان دولتهاست.ایشان در بیان علت اصلی این 
دشمنی خاص، جمهوری اسالمی ایران را یک 
پدیده بی سابقه خواندند و خاطرنشان کردند: نظام 
اسالمی بر پایه مبانی فکری و عملی اسالمی 
سیاستهای  و  تبعیض،  ظلم،  »استکبار،  با 
همه  وجود  با  و  است  مخالف  زورگویانه« 
فشارها، قدرت و نفوذ آن روز به روز در منطقه 
به عنوان  و  یافته  عمق  و  گسترش  جهان  و 
منافع ظالمانه  به ظهور جدید،  رو  یک قدرت 
قدرتهای استکباری را به چالش کشیده است.
رهبر انقالب اسالمی تأکید کردند: باید طراحی 
با آن،  و نقشه دشمن را شناخته و برای مقابله 
طراحی کالن و مصونیت بخشی داشته باشیم که 
این طراحی  نیز در چارچوب  برنامه های اجرایی 

کالن معنا پیدا خواهند کرد.
طراحی  افزودند:  خامنه ای  ا...  آیت  حضرت 
توانمندی های  بردن  بین  از  دشمن،  نقشه  و 
جمهوری اسالمی و اگر نتواند، جلوگیری از رشد 

این توانمندی ها است.
ایشان با تأکید بر اینکه تنها راه مقابله با طراحی 
دشمن، استفاده صحیح و مناسب از ظرفیت ها و 
افزایش روزافزون قدرت و اقتدار کشور است، به 
بیان توانمندیهای اصلی و اساسی کشور پرداختند.
اولین توانمندی بود که رهبر  »ایمان اسالمی« 
گفتند:  و  کردند  اشاره  آن  به  اسالمی  انقالب 
طرف مقابل از همه امکانات خود به ویژه فضای 
مجازی استفاده می کند تا ایمان اسالمی نسل 
جوان و نسلهای بعدی را متزلزل کند، بنابراین 
باید برای حفظ و عمق بخشی به ایمان اسالمی 
اقتدار،  زمینه های  از  یکی  به عنوان  جامعه  در 

اهتمام ویژه ای داشته باشیم.
حضرت آیت ا... خامنه ای »پیشرفت های علمی« 
و  خواندند  کشور  اساسی  توانمندی  دومین  را 
به شدت مخالف  مقابل  اینکه طرف  بر  تأکید  با 
پیشرفت علمی است و برای متوقف کردن آن 
به ترور دانشمندان کشور نیز متوسل شده است، 
افزودند: آنها برای مقابله با پیشرفت علمی حتی از 
ابزارهای خباثت آمیز و ممنوع همچون بدافزارها 
که  کردند  استفاده  اینترنتی  ویروس های  و 
می توانستیم برای این جنایت، گریبان آنها را در 

دادگاههای بین المللی بگیریم که متأسفانه این 
کار انجام نشد.

عمده  دالیل  از  یکی  کردند:  خاطرنشان  ایشان 
پیشرفت  با  مخالفت  هسته ای،  بخش  بر  فشار 
و خودشان هم می دانند که  است  علمی کشور 
ادعای تالش برای دستیابی به بمب هسته ای، 

یک دروغ آشکار است.

ریزی  برنامه  با  باید  دولتی  مسئوالن  
صحیح در جهت افزایش جمعیت جوان 

کشور حرکت کنند

و  اقتصادی«  »توانمندی  اسالمی  انقالب  رهبر 
از دیگر عوامل  را  بازدارنده«  »توانمندی دفاعی 
این  افزایش  بر  تأکید  با  و  دانستند  اقتدار کشور 
توانمندیها گفتند: توانمندی سیاسی ملی به معنای 

وحدت و انسجام ملی باید حفظ شود و با وجود 
اختالف ها و سالیق گوناگون سیاسی که اشکالی 
هم ندارد، در مبانی حرکت نظام، اختالفی در بین 

مردم به وجود نیاید.
کردند:  خاطرنشان  خامنه ای  ا...  آیت  حضرت 
ملی  وحدت  و  انسجام  این  امروز  الهی  به لطف 
نسبت به مبانی نظام وجود دارد و قاطبه مردم به 
انقالب، مظاهر انقالب، یادگارهای انقالب و نام و 

یاد امام)ره( عالقه مند هستند.
دیگر  از  را  کشور«  جوان  »جمعیت  ایشان 
توانمندیهای اساسی برشمردند و افزودند: جمعیت 
جوان نعمت بسیار بزرگ و مهمی است، مسئوالن  
دولتی باید با برنامه ریزی صحیح در جهت افزایش 

جمعیت جوان کشور حرکت کنند.
حضرت آیت ا... خامنه ای بعد از تأکید بر افزایش 
توانمندیهای شش گانه اساسی کشور برای مقابله با 
طراحی دشمن، خاطرنشان کردند: دشمن عبارت 
است از »شبکه استکبار« که در رأس آن دولت 
آمریکا قرار دارد و همچنین »شبکه صهیونیستی« 

که مظهر آن رژیم جعلی صهیونیستی است.
ایشان با اشاره به اینکه طرف مقابل به هیچ وجه 
دشمنی خود را پنهان نمی کند، گفتند: سخن چند 
روز پیش وزیر امور خارجه در جلسه علنی مجلس 
مبنی بر اینکه ذات آمریکا تغییری نکرده، سخن 
کاماًل درستی است، ذات آمریکای کنونی همان 
ذات آمریکای دوران ریگان است و هیچ تفاوتی 

هم میان دموکرات و جمهوری خواه وجود ندارد.
غلط  تصور  یک  به  خامنه ای  ا...  آیت  حضرت 
کردند:  خاطرنشان  و  اشاره  آمریکا  درخصوص 
برخی تصور می کنند ما می توانیم با آمریکا کنار 
بیاییم و مشکالت خود را حل کنیم در حالی که 

این تصور نادرست، و یک توهم است.
ایشان با تأکید بر اینکه از لحاظ منطقی، هیچ گاه 
جمهوری اسالمی ایران مورد محبت دولت آمریکا 
قرار نخواهد گرفت، گفتند: رفتار آمریکاییها همواره 
خباثت آمیز و همراه با عناد بوده است، بنابراین، 

تصور اینکه مسائل ایران و آمریکا سوءتفاهم است 
و از طریق مذاکره و به شیوه پنجاه ــ پنجاه قابل 

حل است، تصوری غیرواقعی و غلط است.
اصلی  مسئله  افزودند:  اسالمی  انقالب  رهبر 
ایران  اسالمی  جمهوری  موجودیت  آمریکاییها، 
زیرا  نمی شود  حل  رابطه  و  مذاکره  با  که  است 
از اسالم برای استکبار  قدرت و استقالل ناشی 

غیرقابل قبول است.
از  اینکه  بر  تأکید  با  خامنه ای  ا...  آیت  حضرت 
دیدگاه آمریکا، مصالحه به معنای تنزل از مواضع 
تنزل  این  کردند:  خاطرنشان  است،  اصول  و 
پایانی ندارد همان گونه که اکنون بعد از موضوع 
هسته ای، موضوع موشکی را پیش کشیده اند، بعد 
از موشک، نوبت به حقوق بشر می رسد، بعد از 
سپس  نگهبان،  شورای  موضوع  بشر،  حقوق 
موضوع والیت فقیه و در نهایت قانون اساسی و 

حاکمیت اسالم مطرح خواهد شد، بنابراین تصور 
اینکه جمهوری اسالمی می تواند با آمریکاییها به 

مصالحه برسد، تصور نادرستی است.

تقویت »مصونیت و اقتدار کشور«
 را عالج واقعی همه دشمنی ها

انقالب اسالمی به یک تصور غلط دیگر  رهبر 
نیز اشاره کردند و افزودند: برخی تصور می کنند 
که علت خصومت آمریکا با ایران، تحریک ها و 
ستیزه گری جمهوری اسالمی است در حالی که 
آنها بودند که از ابتدای پیروزی انقالب اسالمی، با 
بدگویی، تحریم، طلبکاری و پناه دادن به دشمن 

ملت ایران، بنای دشمنی و ستیزه را گذاشتند.
و  »مصونیت  تقویت  اسالمی،  انقالب  رهبر 
اقتدار کشور« را عالج واقعی همه دشمنی های 
مستکبران خواندند و تأکید کردند: براساس فرمان 
صریح قرآن باید هرچه می توانیم قوت و قدرت 
و  سیاسی  علمی،  دفاعی،  اقتصادی،  »ایمانی، 

جمعیتی« خود را افزایش دهیم.
به  فراخوان مسئوالن همه دستگاهها  با  ایشان 
توان  افزایش  روند  در  خود  وظایف  کامل  ادای 
و »مصونیت ملی«، به مسئوالن وزارتخانه ها و 
دستگاههای مرتبط با توان علمی کشور توصیه 

کردند خود را از حواشی دور نگه دارند.
ضرورت  بر  تأکید  با  خامنه ای  ا...  آیت  حضرت 
حمایت از جوانان معتقد و انقالبی به عنوان یکی از 
توانمندیهای کشور، افزودند: همان گونه که صریح 
و آشکارا گفتم همواره از جوانان مؤمن انقالبی 

دفاع می کنم و به آنها ارادت دارم.

رکود و بیکاری را دو مشکل عمده کشور

جمع  در  خود  سخنان  اسالمی  انقالب  رهبر 
مسئوالن و مدیران ارشد نظام را با بیان تذکراتی 

مهم در دو زمینه اقتصاد و برجام ادامه دادند.

ایشان رکود و بیکاری را دو مشکل عمده کشور 
دانستند و خاطرنشان کردند: این مشکالت بیشتر 
از اینکه ناشی از تحریم ها باشد، متوجه سیاستها 
و دولت  فعلی، دولت سابق  برنامه های دولت  و 
بیان  در  خامنه ای  ا...  آیت  است.حضرت  اسبق 
برخی راهکارها برای حل این دو مشکل، توجه 
به صنایع کوچک و متوسط را ضروری خواندند و 
افزودند: احیای این گونه صنایع، از بنیانهای اقتصاد 
باعث  زیادی  حد  تا  می تواند  و  است  مقاومتی 

تحرک اقتصادی و ایجاد اشتغال شود.

دولت باید با اولویت بندی واقعی، حرکت 
اقتصادی را شتاب دهد

مهم  بسیار  را  کارها  اولویت بندی  انقالب  رهبر 
که  است  طبیعی  کردند:  خاطرنشان  و  خواندند 

هریک از وزیران محترم مشکالت خود را مهم 
تر بداند و برای جذب منابع بیشتر تالش کند اما 
دولت باید با اولویت بندی واقعی، حرکت اقتصادی 
را شتاب دهد.ایشان با ابراز امیدواری درباره عینی 
اقتصاد  زمینه  در  دولت  فعالیتهای  نتایج  شدن 
مقاومتی حمایت از شرکتهای دانش بنیان را دارای 
اولویت کامل و در حل دو مشکل عمده رکود و 

بیکاری مؤثر خواندند.
هدایت  و  جذب  ا...خامنه ای،  آیت  حضرت 
سرمایه ها و منابع خارجی به زمینه های مورد نیاز 
کشور را نیز مهم برشمردند و خاطرنشان کردند: 

در این عرصه نیز باید با اولویت بندی عمل کرد.
جلوگیری از واردات کاالهایی که مشابه داخلی 
دارند و یا مورد نیاز کشور نیستند، تبدیل تجهیزات 
فرسوده صنایع، توجه کامل به بخش کشاورزی 
و تمرکز و سرمایه گذاری برای تولید و صادرات 
دیگر  از  خام فروشی  به جای  نفتی  فرآورده های 

توصیه های رهبر انقالب به مسئوالن بود.
ایشان افزودند: افزایش تولید و صادرات نفت، نیاز 
کشور است اما در کشوری که دارای بزرگترین 
ذخائر گازی و نفتی جهان است، واردات بنزین 
نباید انجام شود و مسئوالن برای رفع این مشکل 

باید برنامه ریزی و اقدام کنند.

سپرده های ارزی و ریالی مردم در بانکها، 
رقم بسیار باالیی است

دیدگاهی  نقد  در  خامنه ای  ا...  آیت  حضرت   
اقتصاد  که معتقد است منابع الزم برای تحقق 
ارزی  سپرده های  افزودند:  ندارد،  وجود  مقاومتی 
و ریالی مردم در بانکها، رقم بسیار باالیی است، 
با افزایش »تسهیالت و مشوقهای قانونی«، این 
منابع را به سمت شتاب یافتن روند اقتصاد مقاومتی 
هدایت کنید.مسئله برجام و ارزیابی میزان پایبندی 
بخش  آخرین  تعهداتشان،  به  مقابل  طرفهای 
در جمع  اسالمی  انقالب  رهبر  مهم  از سخنان 

مسئوالن و کارگزاران نظام بود.
گروه  دو  هر  نظرات  خامنه ای،  ا...  آیت  حضرت 
موافقان و مخالفان برجام را مبالغه آمیز خواندند و 
گفتند: هم افرادی که از برجام تمجید می کنند و 
هم مخالفان و منتقدان آن، در بیان نظرات خود 
گاهی مبالغه و اغراق می کنند، در حالی که برجام 
هم »نقاط مثبت و محّسنات« دارد و هم »نقاط 

ضعف و معایب«.

 از معایب برجام همیشه بیمناک بودیم 

همان  برجام  محّسنات  افزودند:  انقالب  رهبر 
روی  به  را  اسالمی  جمهوری  که  بود  مواردی 
آوردن به مذاکرات ترغیب کرد که البته خیلی از 

آن محّسنات تأمین نشد.
ایشان در اشاره به معایب برجام خاطرنشان کردند: 

آن  از  همیشه  ما  که  است  مواردی  معایب  این 
بیمناک بودیم و تکرار می کردیم که طرف مقابل، 
طرف بدعهد و بدذاتی است که دبّه در می آورد و 

زیر قول خود می زند.
ایشان افزودند: در برجام ُخلل و ُفرجهایی وجود 
دارد که اگر بسته می شد، معایب، کمتر یا منتفی 
از  تجلیل  با  ا... خامنه ای  آیت  می شدند.حضرت 
تالش فراوان و سخت مذاکره کنندگان هسته ای، 
برجام  خصوص  در  که  آنچه  کردند:  تأکید 
تالشهای  و  زحمات  به  ناظر  مطلقاً  می گوییم، 
ارزیابی عملکرد  بلکه  نیست،  عزیز  برادران  این 
طرف مقابل است.رهبر انقالب با اشاره به زوایای 
پرابهام سند برجام که زمینه سوء استفاده طرفهای 
مقابل را فراهم کرده است تأکید کردند: جمهوری 
اسالمی ابتدائاً برجام را نقض نخواهد کرد، زیرا 
وفای به عهد، دستور قرآنی است اما اگر تهدید 
نامزدهای ریاست جمهوری آمریکا مبنی بر پاره 
کردن برجام عملی شود، جمهوری اسالمی برجام 
را آتش خواهد زد که این کار هم دستوری قرآنی 

درباره نقض عهد متقابل است.

دست اندرکاران این حرف را تکرار نکنند 
که تحریمها برداشته شده است

تشریح  به  ادامه  در  خامنه ای  ا...  آیت  حضرت 
مصادیقی از عمل نکردن آمریکا به تعهدات خود 
پرداختند و خاطرنشان کردند: وظیفه طرف مقابل، 
برطرف کردن تحریمها بود اما به این وظیفه عمل 
نکرده یعنی بخشی از تحریمها را به نحوی برداشته  

اما در عمل تحریمها برداشته نشده است.
آمریکایی ها  کردند:  خاطرنشان  انقالب  رهبر 
کرده اند  حفظ  کامل  به طور  را  اولیه  تحریمهای 
که این مسئله بر تحریمهای ثانویه نیز که قرار 
اهلل  آیت  اثر می گذارد.حضرت  برطرف شود  بود 
این  به  دست اندرکاران  کردند:  تأکید  خامنه ای 
واقعیات توجه و دقت کنند و این حرف را تکرار 

نکنند که تحریمها برداشته شده است.ایشان با 
اشاره به حل نشدن مشکل معامالت با بانکهای 
خارجی، افزودند: مقامات دولت آمریکا در زبان و 
بخشنامه می گویند که مانعی برای معامالت بانکی 
با ایران وجود ندارد اما در عمل کاری می کنند که 

بانکها جرأت معامله با ایران را نداشته باشند.
یک  اخیر  سخنان  خامنه ای،  ا...  آیت  حضرت 
»ما  اینکه  بر  مبنی  را  آمریکایی  مسئول  مقام 
نمی گذاریم ایران راحت باشد«، نمونه ای از همین 
رفتار دوگانه دانستند و گفتند: طرف آمریکایی این 
گناه و تخلف بزرگ را در مانع تراشی برای تعامل 
بانکهای خارجی با ایران انجام داده و کسی نباید 

کار آمریکایی ها را توجیه کند.
بود  دیگری  مهم  موضوع  نفتکشها«  »بیمه 
که رهبر انقالب، جزئیاتی از تخلف و بدعهدی 
خاطرنشان  و  بیان  را  آن  خصوص  در  آمریکا 
کردند: البته آنها در سقف محدودی این بیمه را 
وارد  بیمه  بزرگ  ساختارهای  اما  کرده اند  قبول 
آن  در  آمریکایی ها  زیرا  نمی شوند  موضوع  این 
می کنند. مانع تراشی  و  هستند  عضو  ساختارها 
ایشان با اشاره به انجام کامل تعهدات جمهوری 
اسالمی افزودند: ما پیش پرداختها و تعهدات خود 
را پی درپی انجام دادیم و غنی سازی 20 درصد، 
فردو و اراک را تعطیل کردیم، اما طرف مقابل 
همچنان متوقع است.حضرت آیت اهلل خامنه ای 
خطاب به رئیس سازمان انرژی اتمی کشور تأکید 
کردند: توقعات طرف مقابل را در زمینه »الیاف 
کربِن دارای کاربرد در ساخت سانتریفیوژها« و در 
خصوص »اندازه گیری 300 کیلو مواد هسته ای« 

مطلقاً قبول نکنید و زیر بار آنها نروید.
شده  بلوکه  پولهای  به  اشاره  با  انقالب،  رهبر 
به  دسترسی  امروز  گفتند:  خارج  در  کشورمان 
نفتی کشور کاری دشوار و هزینه دار  درآمدهای 
است و پولهایی هم که در بانکهای دیگر کشورها 
داریم، هنوز به جمهوری اسالمی برنگشته است 
چرا که این پولها به دالر است و انتقال آنها به دلیل 

دشمنی و بدعهدی آمریکا قفل شده است.
حضرت آیت اهلل خامنه ای، در ادامه سخنانشان 
صنعت هسته ای را صنعتی راهبردی خواندند که 

باید بدون لطمه باقی بماند و توسعه یابد.
ایشان با اشاره به تأثیر محسوس صنعت هسته ای 
در مصونیت بخشی و افزایش امنیت کشور تأکید 
کردند: قابلیتهای این صنعت، نیروی انسانی توانای 
آن و امکان رسیدن آن به وضعیت قبلی باید مورد 

مراقبت قرار گیرد و حفظ شود.

حق گرفتنی است آن هم
 از گرگی مثل آمریکا که باید 

حق را از دهانش بیرون کشید

رهبر انقالب افزودند: خوشبختانه قابلیت بازگشت 
در  می توانیم  ما  و  شده  حفظ  قبلی  وضع  به 
شرایطی که الزم بدانیم، با سانتریفیوژهای نسل 
جدید در کمتر از یک سال و نیم به صدهزار سو 
دست یابیم، بنابراین طرف مقابل خیال نکند که 
دست ما بسته است.حضرت آیت ا... خامنه ای با 
تأکید بر مقابله جدی با هرگونه کارشکنی آمریکا 
خطاب به مسئوالن تأکید کردند: حق گرفتنی 
است آن هم از گرگی مثل آمریکا که باید حق را 

از دهانش بیرون کشید.
رهبر انقالب با ابراز خرسندی از سخنان رئیس 
با  مقابله  بر  مبنی  خارجه  امور  وزیر  و  جمهور 
برای  کردند:  خاطرنشان  آمریکا  مانع تراشی های 
باید  مقابل  طرف  اقدامات  و  جفاها  با  مقابله 
دستیابی  کنیم.ایشان  حفظ  را  خود  توانایی های 
ساخت  و  درصد   20 غنی سازی  به  ایران 
قبول  اصلی  عوامل  را  پیشرفته  سانتریفیوژهای 
برخی تعهدات از جانب آمریکا دانستند و تأکید 
نبود  ایران  فناوری  و  علمی  اقتدار  اگر  کردند: 
آمریکایی ها قطعاً همین وضع فعلی را هم قبول 
اقتدار هرچه بیشتر  این  باید  بنابراین  نمی کردند 
افزایش یابد.رهبر انقالب در آخرین نکته بخش 
و  مسئوالن  جمع  در  خود  سخنان  هسته ای 
کارگزاران نظام گفتند: از هیأت نظارت بر اجرای 
برجام توقع داریم با دقت و مراقبت افزونتر در هر 
نقطه ای که طرف مقابل بد عمل می کند یا به فکر 

خیانت است بایستد و از منافع ملت دفاع نماید.

اگر آنها برجام را پاره کردند، ما آن را آتش می زنیم
موافقان و مخالفان برجام هر دو مبالغه می کنند

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

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

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

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

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

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   
32432355 -09155616181
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آیه روز  

کسی که دیدار پروردگارش را تمنامی کند،  عمل صالح بجای بیاورد و در عبادت پروردگارش هیچ کس 
را شریک قرار ندهد.کهف آیه ١١٠

حدیث روز  

ارثي چون ادب، و هيچ پشتيباني چون  ناداني نيست. هيچ  هيچ ثروتي چون عقل، و هيچ فقري چون 
مشورت نيست. حضرت علی)ع(

یاد بگذشته به دل ماند و دریغ
نيست یاری که مرا یاد کند

دیده ام خيره به ره ماند و نداد
نامه ای تا دل من شاد کند

خدایا قرار بده مرا در این روز از متوکالن 
بدرگاهت و مقرر کن در آن از کامروایان 
حضرتت و مقرر فرما در آن از مقربان 

درگاهت به احسانت ای نهایت همت جویندگان.

هيچ کس موفق نمی شود سرزمين 
جدیدی را کشف کند، مگر اینكه بپذیرد 

مدت زیادی رنگ خشكی را نبيند. آندره ژید

در زندگی وقتی کاری برای انجام یا چيزی برای 
عشق ورزیدن یا بارقه ای برای اميدوار بودن 
داشتيد، آن گاه بدانيد فرد شادی خواهيد بود. 

شعر روز 

دعای روز دهم ماه رمضان

حرف های ابریشمی موفقیت

سبک زندگی

نگرش

یک لحظه مکث کن

چشم انداز شرکت را برای 
همه روشن و واضح ترسیم کنید

اگر اشخاص بدانند که همه ی اعضای تيم برای یک 
هدف مشترک کار می کنند، در افراد احساس بهتری 
خودتان  دغدغه های  و  تعهد  آمد.  خواهد  به وجود 
بازگو  آن ها  برای  را  شرکت  ارزش های  به  نسبت 
کنيد؛ انجام این کار کمک خواهد کرد که کارکنان 
احساس کنند که نه فقط برای حقوق آخر ماه، بلكه 
برای یک هدف مشترک کار می کنند. اتفاقات مهمی 
که می تواند کل شرکت را تحت تاثير قرار بدهد، به 
اطالع آن ها برسانيد. اگر موفقيتی در شرکت حاصل 
شد، اعتبار این موفقيت را برای کل تيم قایل شوید.

برای مان  اضطراری  کارهای  گهگاهی  ما  همه ی 
پيش می آید؛ در صورتی که ماهيت کار نتيجه محور 
است و پرسنل نباید پاسخگوی ارباب رجوع باشند، 
برای مرخصی دادن منعطف باشيد. پس از چند روز 
سخت و طوالنی هيچ چيز مثل یک ساعت زودتر 

تعطيل شدن نمی تواند پرسنل را خوشحال کند.
دانشگاه وارویک تحقيقی را انجام داد مبنی بر اینكه 
قبل از یک  آزمون، به نيمی از شرکت کنندگان آب 
که  تيمی  شد.  داده  شكالت  دیگر  نيمی  و  نبات 
شكالت گرفته بودند 10 تا 12 درصد از تيم دیگر، 

آزمون خود را بهتر انجام دادند. 
چه کار می شود کرد؟ نمی شود که کوه شكالت در 
محل کار وجود داشته باشد! ولی می توان در گوشه 
که  داشت  شكالتی  خوراکی  کمی  دفاتر،  کنار  و 
خصوصا بعد از ظهرها می تواند برای ارتقای سطح 

انرژی افراد تاثيرگذار باشد.

دو نفر بودند و هر دو در پی حقيقت. اما برای یافتن 
حقيقت یكی شتاب را برگزید و دیگری شكيبایی را 
اولی گفت:“ آدميزاد در شتاب آفریده شده، پس باید 
در جستجوی حقيقت دوید آنگاه دوید و فریاد برآورد: 
“ من شكارچی ام، حقيقت شكار من است . “او راست 
می گفت: زیرا حقيقت غزال تيز پایی بود که از چشم 
ها می گریخت.اما هرگاه که او از شكار حقيقت باز می 
گشت، دست هایش به خون آغشته بود. شتاب او تير بود 
. هميشه او پيش از آنكه چشم در چشم غزال حقيقت 
بدوزد او را کشته بود.خانه باورش مزین به سر غزاالن 
مرده بود. اما حقيقت غزالی است که نفس می کشد.
این چيزی بود که او نمی دانست.دیگری نيز در پی صيد 
حقيقت بود. اما تير و کمان شتاب را به کناری گذاشت و 
گفت: خداوند آدميان را به شكيبایی فراخوانده است پس 
من دانه ای می کارم تا صبوری بياموزم و دانه کاشت، 
سال ها آبش داد و نورش داد و عشق داد زمان گذشت و 
هر دانه، دانه ای آفرید. زمان گذشت و هزار دانه، هزاران 
دانه آفرید. زمان گذشت و شكيبایی سبزه زار شد. و 
غزاالن حقيقت خود به سبزه زار او آمدند . و آن روز، آن 
مرد ، مردی که عمری به شتاب و شكار زیسته بود، معنی 

دانه و کاشتن و صبوری را فهميد .

دهم  سال  رمضان  ماه  از  روز  دهمين   
در  داد؛  ای رخ  واقعه   بعثت  می گذشت که 
هنگامه ای که مسلمانان در شعب ابی طالب 
خدیجه  حضرت  وجود  و  بودند  محاصره  در 
گرامی  رسول  برای  خاطری  تسالی  کبری 
فرسا  و طاقت  آن وضعيت سخت  در  اسالم 
خود  دیرینه  یار  )ص(  اکرم  پيامبر  بود.آری! 
بانوی  داد. چون حضرت خدیجه  از دست  را 
حضرت  مهربان  نهایت  بی  همسر  و  فداکار 
از  پنج سالگی  و  در سن شصت  رسول )ص( 
دنيا رفت ، پيامبر )ص( او را با دست مبارک 
خویش در حجون مكه )قبرستان ابوطالب( به 
خاک سپردند. حزن در گذشت او پيامبر )ص( 
آن  دليل  همين  به  ساخت  محزون  بسيار  را 
حضرت سال در گذشت  حضرت خدیجه را عام 
الحزن  - سال اندوه - نام نهاد. حضرت خدیجه 
در حالی به همسری پيامبر )ص( در آمد که از 
ثروت و شهرت خاصی در عربستان برخوردار 
بود و خواهان زیادی از ميان ثروتمندان قریش 
داشت. در این دوره زمانی حضرت محمد )ص( 

هنوز به رسالت برانگيخته نشده بود واز ثروت 
و مكنت نيز برخوردار نبود. ایشان در این زمان 
تحت سر پرستی جد بزرگوارشان حضرت عبد 
المطلب زندگی می کردند و شهرتی مگر در 
راستكاری و امانت داری نداشت اما حضرت 
خدیجه )س( او را بر گزید و پس از رسالت 
آن حضرت نه تنها تمام سختی ها را به جان 
خرید و سرمایه خویش را برای هدف شگفت 
زنی  اولين  بلكه  کرد  خرج  )ص(  ا...  رسول 

است که به پيامبر اسالم ایمان آ ورد .
شناسنامه حضرت خدیجه )س(

بود.  قریش  قبيلة  از  خدیجه)س(  حضرت 
بنت  »فاطمه  مادرش  و  »ُخَویلد«  پدرش 
و  دارترین  ریشه  از  دو  هر  که  بود  زائده« 
اصيل ترین خاندان های عرب در حجاز به 
شمار می رفتند.خویلد بن اسد بن عبد العزی 
معروف  ای  تيره  از  بن کالب،  قصی   - بن 
دوره  در  خویلد  است.  قریش  محترمان  از  و 
جاهليت مهتر طائفه خود بود. در جنگ فجار 
دوم، در روزی که بنام شمطه معروف است، 

و در آن روز قریش آماده جنگ با کنانه شد، 
ریاست طائفه اسد را داشت.

الگوی زن مسلمان
ترین  اصيل  از  عبدا... که  بن  نجابت محمد 
استعداد  و  بود،  هاشم«  »بنی  عرب  قبایل 
که  شهرتی  و  ممتاز  شخصيت  و  لياقت  و 
و  زبانزد خاص  را  او  داشت،  داری  امانت  در 
عام کرده بود. به طوری که »محمد امين« 
خوانده می شد. این اخبار و گزارش ها باعث 
شد که خدیجه شيفته حسب و نسب و لياقت 
و سخصيت و خصال پسندیده او شود. همين 
جهات نيز موجب گردید که خدیجه زنی به 
قرار  واسطه  را  »عليه«  دختر  »نفيسه«  نام 
دهد تا آمادگی او را برای ازدواج با محمد به 
اطالع وی برساند.بعضی از مورخان معتقدند 
که خدیجه خود موضوع را با »محمد امين« 
هشام«  »ابن  گفته  به  و  گذاشت،  ميان  در 
مورخ مشهور به وی گفت: »عموزاده من! به 
واسطه خویشاوندی که ميان من و تو وجود 
دارد، و عظمت و احترامی که در نزد قوم خود 

داری، و امانت و خوینيكو و راستگوئی که در 
تو هست، می خواهم صریحا به تو بگویم که 
مایلم به همسری تو درآیم«. پيغمبر موضوع را 
با ابوطالب عمویش در ميان گذاشت، و ابوطالب 
»نفيسه«  داشت  اعالم  را  خو  موافق  نظر 
را  امين«  آمادگی »محمد  نيز  بانوی واسطه 
آن مجلس  دنبال  به  و  داد،  خبر  به خدیجه 

عقد باشكوهی در خانه خدیجه تشكيل شد.
نخستین بانوی مسلمان

 در نقل کتاب »طرف« سيد بن طاووس که 
از کتاب وصية عيسی بن مستفاد از حضرت 
)ع(  صادق  امام  پدرش  از  جعفر  بن  موسی 
خدا  رسول  که  است  اینگونه  کرده  روایت 
حضرت  و  )ع(  علی  حضرت  دو  آن   )ص( 
 خدیجه )س( را با یكدیگر به اسالم دعوت فرمود 
و آن دو با همدیگر یكباره ایمان آورده اسالم 

را پذیرفتند...
وفات حضرت خدیجه )س(

حضرت خدیجه )س( سه سال قبل از هجرت 
بيمار شد. چون بيماری خدیجه شدت یافت، 

عرض کرد: یا رسول ا...! چند وصيت دارم: من 
در حق تو کوتاهی کردم، مرا عفو کن.پيامبر 
و  ندیدم  تقصيری  تو  از  هرگز  فرمود:  )ص( 

نهایت تالش خود را به کار بردی. 
را  اموالت  و  شدی  خسته  بسيار  ام  خانه  در 
یا  کرد:  کردی.عرض  مصرف  خدا   درراه 
رسول ا... وصيت دوم من این است که مواظب 
این دختر باشيد؛ و به فاطمه زهرا )س( اشاره 
کرد. چون او بعد ازمن یتيم و غریب خواهد 
شد.  پس مبادا کسی از زنان قریش به اوآزار 
بزند.  به صورتش سيلی  مبادا کسی  برساند. 
مبادا کسی بر اوفریاد بكشد. مبادا کسی با او 
برخورد غير مالیم و زننده ای داشته باشد.اما 

وصيت سوم را شرم می کنم برایت بگویم. 
آن را به فاطمه عرض می کنم تا او برایت 
بازگو کند. سپس فاطمه را فراخواند و به وی 
ا... بگو:  فرمود: نور چشمم! به پدرت رسول 
مادرم می گوید: من از قبر در هراسم؛ از تو 
 می خواهم مرا درلباسی که هنگام نزول وحی

به تن داشتی، کفن کنی.

162549837
597683421
843271596
451392768
726418953
389765145
678924315
234157689
915836274

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

چقدر فاصلة بين دو عمل دور است، عملي که 
لذتش مي رود و کيفر آن مي ماند و عملي که 

رنج آن مي گذرد و پاداش آن ماندگار است

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

تجربه کنید.   09158668002

 نقدی تخفیف ویژه ویژه      اقساط به دلخواه شما؟؟؟
ضمنا تعویض روغن و خدمات تایر در همان مکان انجام می شود

باالنس تضمینی ، گاز نیتروژن با دستگاه های تمام اتوماتیک ایتالیایی 

نبش جمهوری 28 و 30 به سمت مزار شهدا )قلعه(   09155622291 - 32211684

الستیک فرازی

نقاشی  ساختمان
انواع رنگ های روغنی، پالستیک، اکرولیک، 

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

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

09397690128-05632450229

) فوتبال، فوتسال( -  ) والیبال، بسکتبال(- )دارت، شطرنج(
 )دوچرخه، اسکوتر ، اسکیت، تردمیل(- ) کتونی سالن، استوک، اسپورت( 

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

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

آدرس: بلوار معلم - خیابان فردوسی- کاالی ورزشی المپیک
09159620920- 32447537    مدیریت فروشگاه: مالئی

کـاالی ورزشـی 
المپیـک 

فرش های دست دوم شما را 
خریداریم.

32313099 -09151633298
به یک نفر طراح )خانم( مسلط به فتوشاپ

 با سابقه کار مطبوعاتی یا نشریه و یک نفر خانم 
منشی با روابط عمومی باال نیازمندیم.
32430537 -09152651699 

به یک نفر دارای مجوز بند الف
 و یک نفر مدیر فنی نیازمندیم. 

09151600534 -05632235968

شرکت رفاه پخش آسایش کویر
 شماره ثبت: 5127 

نماینده انحصاری پخش محصوالت لبنی 
گل بانگ آماده همکاری با کلیه ارگان ها 

و ادارات می باشد.
09158668590 - علی حسنی

آغاز فروش ویژه ماه مبارک رمضان 
رم 8 گیگ 8 هزار تومان / فلش 8 گیگ 10 
هزار تومان/ رم 16 گیگ 16هزار تومان / 

فلش 16 گیگ 16 هزار تومان / رم 32 گیگ 
32 هزار تومان / فلش 32 گیگ 32 هزار 

تومان  همراه با ریختن قرآن )تجوید، ترتیل، 
مجلسی( و آهنگ مذهبی رایگان

 بین مطهری 4-2 نمایندگی سروش

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

32210570  - 09159618050

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

ساقط می باشد.

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

 و کولرهای آبی
 09195632840
09155629331

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

ساختمان ، لوله بازکنی با فنر
 در اسرع وقت

09151633903 - دهشیبی

فروش زمین مسکونی 150 متری 
روستای فوداج فقط پیامک به شماره 

09155621714

فروش بلیت استخر
با 75 درصد تخفیف

خیابان شهدا - روبروی اداره ثبت  
سوپر مارکت ناب

مرغداری گوشتی به همراه زمین حدود 3 هکتار 
درختکاری شده در روستای سیوجان با چاه صنعتی

 به فروش می رسد. به صورت نقد و اقساط
09151614161

خریدار انواع آهن آالت مستعمل، مس
 برنج ،آلومینیوم و لوازم منزل آدرس: انقالب 
14- قطعه سوم جنوبی   09158658156

LG – OGeneral فروش کولر گازی
09152695168

 عـروس ســرای سپیـد 

پاسداران 27 پالک 1   09120560428

مرکز VIP عروس سپید
با ارائه بهترین ها در نظر دارد 

برای نوعروسان به مناسبت عید سعید فطر 
تخفیف ویژه 40 تا 50 درصد قائل گردد
با ما در شب عروسی تان بدرخشید

با چندین سال سابقه تخصصی در تهران

خدمات  بیل مکانیکی  چرخ  زنجیری 
 تسطیح اراضی با گریدر- خاک برداری و           

خاک ریزی  و کلیه  عملیات زیرسازی و آسفالت 
09151600859 -09155623441

مشارکت در ساخت
زمین از شما ساخت از ما
محدوده عدالت و رسالت

ترجیحا زمین شمالی
09155624508
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یگان ویژه در مقابل بانک رفاه مغلوب شد

فارس- در مسابقات والیبال جام رمضان کارمندان ادارات بیرجند، تیم بانک 
رفاه کارگران بر والیبال یگان ویژه غلبه کرد. در مسابقات والیبال جام رمضان 
گروه آزاد بیرجند، 2 بازی انجام شد که ابتدا تیم مرزنشینان طرح سربیشه 
2 بر صفر باشگاه زاور را مغلوب کرد و سپس دهیاری حاجی آباد بیرجند 2 
بر صفر از سد باشگاه صنعت کویر گذشت. مسابقات والیبال جام رمضان 
کارمندان ادارات بیرجند نیز با انجام سه بازی پیگیر شد که در دیدار نخست 
رقابت ها تیم دانشگاه علوم پزشکی 2 بر صفر والیبال کویر تایر را مغلوب کرد. 
در دومین بازی والیبال بانک رفاه 2 بر صفر در برابر یگان ویژه به برتری 
رسید و سازمان بازنشستگان 2 بر صفر بانک ملی را از پیش رو برداشت.

کاسپین در چنگال شاهین

فارس- در مسابقات فوتسال قهرمانی جام رمضان شهرستان بیرجند، تیم 
شاهین بر فوتسال کاسپین غلبه کرد. رئیس هیأت فوتبال بیرجند گفت: 
در هفتمین روز از مسابقات فوتسال رده سنی پیشکسوتان جام رمضان 
شهرستان بیرجند، مرکز آموزش مرزبانی محمد رسول اهلل )ص( 4 بر 
صفر بر فوتسال درنمای شرق غلبه کرد و سپس تیم شاهین بیرجند)ب( 
5 بر 2 در مقابل فوتسال کاسپین مغلوب شد. محمدرضا سمیعیان افزود: 
در مسابقات فوتسال رده سنی نوجوانان جام رمضان شهرستان بیرجند، تیم  
سرخ پوشان)ب( 3 بر 3 با فوتسال نوین نوفرست به تساوی رضایت داد و در 
مسابقات فوتسال جام رمضان رده سنی آزاد بیرجند تیم کویر تایر یک بر 2 
در مقابل فوتسال منطقه اقتصادی شرق کشور متوقف شد و بازی دو تیم 
فوتسال م.م. کاسپین و آلومینیم زرین به دلیل درگیری با داور نیمه تمام ماند.

مسابقات قهرمانی پینگ پنگ نوجوانان شهرستان بیرجند
برگزار شد

مسابقات قهرمانی پینگ پنگ نوجوانان بیرجند، 24 خرداد در سالن شهید 
سرحدی با حضور ۱2 بازیکن برگزار شد. به نقل از روابط عمومی هیات پینگ 
پنگ شهرستان بیرجند، سهیل خسروی مقام اول، امیرعلی چهکندی نژاد 
دوم، آرمین عبدالهی و سهیل بیانی مشترکاً سوم شدند. مسئولیت برگزاری 

این مسابقات را نیز آقایان علیرضا عشقی و حسین رفیعی برعهده داشتند.

کماندار پارالمپیکی ایران در کانون توجه رسانه ژاپنی

ایرنا - خبرنگار روزنامه معتبر آساهی شیمبون ژاپن برای گفت و گو با زهرا 
نعمتی کماندار پارالمپیکی ایران به تهران می آید. ماساکی کونو  خبرنگار 
روزنامه آساهی شیمبون هفته اول تیرماه به ایران سفر می کند تا با تنها 
نماینده ایران که در هر دو بازی های المپیک و پارالمپیک به میدان می رود، 
گفت وگو کند. این خبرنگار ژاپنی همچنین گفت و گویی با محمود خسروی 
وفا رئیس کمیته ملی پارالمپیک ایران خواهد داشت. روزنامه آساهی شیمبون 
در آستانه برگزاری رقابت های المپیک و پارالمپیک 20۱6 ریو، مصاحبه با 
ورزشکاران مهم حاضر در این دو تورنمنت را در دستور کار خود قرار داده است.

تخم مرغ رسمی بهتر است یا ماشینی؟ تحقیقات نشان 
می دهد رنگ تخم مرغ از طریق نوع مرغی که روی 
آنها می نشیند مشخص می شود و علت گران تر بودن 
تخم مرغ های قهوه ای آن است که مرغ هایی که روی 
آن می خوابند بزرگ تر و غذای بیشتری نسبت به مرغ 
هایی می خورند که روی تخم مرغ های سفید هستند. 

برخی مرغ ها که در محیط های ارگانیک پرورش 
می یابند، اغلب غذاهایی می خورند که حاوی بذر کتان 
است. این مرغ ها می توانند تخم مرغ هایی سرشار از 
اسیدهای چرب حاوی امگا 3 تولید کنند. تخم مرغ های 
ارگانیک حاوی امگا 3 بدون توجه به رنگشان، سالم 
ترین تخم مرغ ها برای خرید هستند و علت گرانتر 

بودنشان هم همین است. در شرایطی که تخم مرغ 
های غیرقفسی قهوه ای، بدون توجه به این مسئله 
که رنگشان قهوه ای یا سفید است، به لحاظ غذایی با 
تخم مرغ هایی که مرغ هایی روی آن می نشینند که در 
قفس های ماشینی زندگی می کنند فرقی ندارند، به مراتب 
برخورد بهتری با مرغ ها در محیط های غیرقفسی می شود.

خاصیت نوشیدن گالب 
بر سر سفره افطار

برای  موثر  و  طبیعی  های  روش  از  یکی 
بدن  خستگی  کاهش  و  نشاط  افزایش 
گالب  همچون  گیاهی  عرقیجات  گنجاندن 
یک  گفته  به  است.  غذایی  برنامه  به  خنک 
داران  روزه  اگر  سنتی،  طب  متخصص 

افطار  زمان  خواهند  می  که  آبی  لیوان  در 
بیاشامند، سه قاشق گالب اضافه کنند میزان 
عطش و تشنگی آنها طی روز بشدت کاهش 
می یابد. گالب به دلیل خاصیت ضد سودایی 
که دارد عالوه بر عطر و بوی خوش، خاصیت 
تقویت معده مفید  برای  نیز داشته و  دارویی 
است. توصیه می شود خوردن شیر ولرم را نیز 
در دستور کار خود در وعده افطار قرار دهید.

ضرر نوشابه مشکی بیشتر است 
یا نوشابه زرد؟

 
مضرات: اسید فسفریک درون نوشابه ها باعث 
اختالل در گوارش غذا، از بین رفتن مینای دندان، 
ورود  خون،  شدن  اسیدی  شدید،  ریفالکس 
کلسیم از استخوانها به خون، دفع کلسیم و پوکی 
استخوان، فشار به کلیه ها، ایجاد سنگ کلیه، 

بهم خوردن تعادل فسفر بدن و مفید برای پاک 
کنندگی جرم بخصوص برای تمیز کردن چربی 
روغن ماشین در تعمیرگاه و کارواش ها. هرچند 
که ابتدا نوشابه سفید )نداشتن رنگدانه(، سپس 
در  و  بی ضرر(  تقریبا  کارامل  )داشتن  مشکی 
نهایت زرد )به دلیل رنگ دهنده های مصنوعی( 
به ترتیب در وضعیت بهتری نسبت به هم دارند 
اما هیچ یک از آنها به دیگری ارجحیت ندارند.

پوست سیب زمینی 
مفید تر از گوشت آن

خوردن گوشت و پوست سیب زمینی همراه با 
هم، بیشترین مواد مغذی را برای بدن فراهم 
دارای کالری کم و  زمینی ها  می کند. سیب 
فاقد چربی و کلسترول هستند. فیبر درون پوست 
آن باعث می شود که بیشتر سیر شوید و حتی 

می تواند نوسانات شدید قند خون را کمتر کند. 
روزانه  نیاز  از  درصد  زمینی، 33  گوشت سیب 
بدن به ویتامین C را در یک رژیم غذایی با 2 
هزار کالری تامین می کند، در حالی که پوست 
سیب زمینی حاوی یک سوم از این مقدار است. 
اما کلسیم اصلی سیب زمینی در پوست آن قرار 
دارد که به حدود 20 میلی گرم می رسد، در حالی 
که گوشت آن فقط 8 میلی گرم کلسیم دارد.

کاکتوس بخورید سرطان نگیرید!
 

کاکتوس شامل طیف وسیعی از مواد معدنی و 
 A, E,C آنتی اکسیدان ها است و ویتامین های
و امالح کلسیم و منیزیم به وفور در آن یافت 
می شود. مواد موجود در آن خاصیت دارویی آن 
را افزایش می دهد. مواد آنتی اکسیدان موجود در 
کاکتوس، خاصیت ضد سرطانی به این گیاه 

می دهد. طوری که با مصرف 5 تا 7 لیوان از آب 
برگ های آن نشاط و شادابی خاصی در فرد ایجاد 
می شود. این نوشیدنی التهاب عضالنی بدن را 
هم کاهش می دهد. کاکتوس گالبی خاردار می 
تواند سطح قند خون را در بیماران دیابت نوع 2 
کاهش دهد و مصرف ۱40 میلی گرم آن سبب 
کاهش پکتین و به حداقل رسیدن قند خون در 

معده می شود و از کبد افراد محافظت می کند.

نشانه های اولیه سکته قلبی

یک سکته قلبی زمانی رخ می دهد که یک 
منطقه از عضله قلب به علت نرسیدن اکسیژن 
کافی به آن محل دچار صدمه دائمی یا مرگ 
شود. بیشتر حمالت قلبی توسط یک لخته که 
یکی از رگهای کرونر را مسدود می کند )رگهای 
خونی که خون و اکسیژن را به عضله قلب می 

رسانند( ایجاد می شوند. گاهی ،استرس شدید 
ناگهانی می تواند یک حمله قلبی را شروع کند. 
متخصصان موفق شده اند عالئمی را شناسایی 
کنند که با آن ها می توان از چند هفته قبل 
سکته قلبی را پیش بینی کرد: ۱- درد قفسه 
دست  در  درد  احساس  کمردرد 3-  سینه 2- 
چپ 4- درد در ناحیه فک 5- احساس خستگی 
شدید. در صورت مشاهده به دکتر مراجعه کنید.

تخم مرغ سفید بخوریم یا قهوه ای؟

توقیف سواری ام وی ام
 با خالفی بیش از 17میلیون ریال در سرایان  

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان از توقیف سواری ام 
وی ام با خالفی ۱7میلیون و ۱50 هزار ریال در سرایان خبر داد. 
به گزارش پایگاه خبری پلیس، سرهنگ علیرضا رضایی گفت: 
مأموران راهور سرایان در اجراي طرح برخورد با خودروهاي 
متخلف، هنگام کنترل خودروها در سطح شهر یک دستگاه 
ام وی ام را جهت ارتکاب تخلف رانندگی متوقف کردند. 
وي تصریح کرد: مدارک و سوابق خودروی متوقف شده 
پس از اعمال قانون در سامانه هوشمند پلیس استعالم شد 
که در بررسي بعمل آمده مشخص شد دستور توقیف خودرو 
با ۱7 میلیون و ۱50 هزار ریال خالفي ثبت شده است.

 مسدود شدن محور قاین - بیرجند
در اثر حادثه رانندگی  

رانندگی  اثر حادثه  در  بیرجند،  قاین -  کیلومتر 20 محور 
مسدود شد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رئیس پلیس 
راه استان خراسان جنوبی گفت : ساعت ۱5:08 روزسه شنبه 
یک دستگاه تریلر بنز در این محور ابتدا واژگون و سپس 
با یک دستگاه تریلر اسکانیا برخورد کرد که در اثر آن، این 
نقطه از جاده مسدود شد و تردد خودروها تنها از کنار گذر 
امکان پذیر بود. سرهنگ رضایی علت حادثه را تخطی از 
سرعت مطمئنه از سوی راننده تریلر بنز اعالم کرد . وی 
در پی این خبر افزود: در این حادثه 3 نفر به شدت زخمی 
شدند.  منتقل  قاین  شهرستان  شهدای  بیمارستان  به  و 

کشف 1 کیلو و 160 گرم هروئین فشرده 
در شهرستان نهبندان

فرمانده انتظامی شهرستان نهبندان از کشف یک کیلو و 
پراید  از یک دستگاه خودروی  ۱60 گرم هروئین فشرده 
در این شهرستان خبر داد. به گزارش پایگاه خبری پلیس 
مأموران  داشت:  اظهار  شاهوردی  غالمرضا  سرهنگ 
کنترل  آباد هنگام  بازرسی شهید حسینی سهل  و  ایست 
خودروهای عبوری به یک دستگاه خودروی پراید که از 
سیستان و بلوچستان عازم مرکز کشور بود مشکوک شدند 
و خودرو را متوقف کردند که در بازرسی از خودرو یک کیلو 
شد  کشف  فشرده  هروئین  ازنوع  موادمخدر  گرم   ۱60 و 

که در این رابطه راننده و سرنشین خودرو دستگیر شدند.

4 زلزله شهرستان سربیشه و طبس را لرزاند

فارس- مدیرکل مدیریت بحران استانداری استان خراسان 
جنوبی خبر از وقوع سه زلزله در  شهرستان سربیشه داد. 
سید ابوالحسن میرجلیلی گفت: سه زلزله صبح روز گذشته 
حوالی 20 تا 30 کیلومتری شهرستان سربیشه در خراسان 
 6:49 ساعت  نخست  زلزله  افزود:  وی  لرزاند.  را  جنوبی 
دقیقه به میزان ۱,8 ریشتر، زلزله دوم ساعت 7:۱4 دقیقه 
به میزان 3,۱ ریشتر و زلزله سوم نیز ساعت 7:37 دقیقه 
به میزان 2,۱ ریشتر بوده است. میرجلیلی با بیان اینکه 
زلزله ای ساعت ۱0:42 دقیقه  به بزرگی ۱,۱ ریشتر همان 
روز نیز شهرستان طبس را لرزاند، تصریح کرد: این زلزله ها 
است. نگذاشته  برجا  جانی  و  مالی  خسارت  هیچ گونه 

آهن آالت سپاهان
تیرآهن - میلگرد - ورق- ناودانی - نبشی و...

تیرچه  کرومیت  و کمپوزیت 
برش ورق از 3 میل تا 30 میل به طول 6 متر 

 تخفیف ویژه

معصومیه - بلوار شهدای عبادی - مقابل آتش نشانی 
همراه: 09153617589-09155614084  تلفن: 32206311-32206090

شله مشهدی مخصوص درویش
ساعت توزیع 5 بعدازظهر تا افطار

هر شب میزبان محافل افطاری شما همشهریان هستیم
با رزرو قبلیمحالتی ، ابتدای سپیده کاشانی      32324444

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

حمل بار و اثاثیه منزل
 با  کامیونت های  مسقف 

چادردار  و  پتودار 

و کارگرهای ماهر

 09157213571

صالحی منش

حمـــل اثاثیـــه 
100 درصد تضمینی

 با  کارگر ماهر و ماشین اتاق بزرگ
مسیر مشهد و  زاهدان 09159618581- فاروقی
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تجلیل از چهره های ماندگار قرآنی  

مهر- هفت چهره ماندگار و پیشکسوت قرآنی استان در قالب اجرای طرح شمیم وحی تجلیل شدند. رئیس کاروان طرح ملی شمیم وحی در مراسم 
تجلیل از پیشکسوتان قرآنی خراسان جنوبی، اظهارکرد: در قالب طرح شمیم وحی عالوه بر برنامه های قرآنی کارهای خیرخواهانه نیز دنبال می شود. 

پنجشنبه * 27 خرداد 1395 * شماره 3531حجت االسالم علیرضا یزدان طلب ادامه داد: ۱۱۰ نفر از خانواده های کم برخوردار، تحت پوشش کمک های طرح ملی شمیم وحی قرار گرفتند.  7
بریدن روبان افتتاح استادیوم 15 هزار 

نفری بیرجند توسط وزیر ورزش 

نگهداری  و  توسعه  شرکت  مدیرعامل   - فارس 
اماکن ورزشی کشور گفت: استادیوم ورزشی ۱5 
هزار نفری غدیر بیرجند تا پایان امسال با حضور 
می رسد. بهره برداری  به  جوانان  و  ورزش  وزیر 

مصطفی مدبر با اشاره به افتتاح 54 پروژه بزرگ 
امر  این  افزود:  پایان سال جاری،  تا  ورزشی ملی 
در صورتی تحقق می یابد که اعتبارات الزم برای 

تکمیل این پروژه ها اختصاص یابد.

دیدار ورزشکاران جانباز با علیرضا 
نصرآبادی جانباز قطع نخاع

اداره ورزش و جوانان  سید حسن اصغری رئیس 
بیرجند، حسین سرباز و حسن زلیخایی جانبازان 7۰ 
درصد ورزشکار به دیدار علیرضا نصرآبادی جانباز 
ورزشکار 7۰ درصد قطع نخاع رفتند. در این دیدار 
علی زندی دبیر شورای مبارزه با مواد مخدر استان، 
سرهنگ پاسدار علی زمردی رئیس سازمان بسیج 
ورزشکاران  و جانباز آزاده غالمرضا رضایی رئیس 
هیئت کنگ فو و سعید و مسعود علیزاده جوانان 
ورزشکار سه گانه بیرجندی و عضو تیم ملی حضور 
داشتند. گفتنی است جانبازان ورزشکار بیرجندی در 
دهه هفتاد در فعالیتهای گوناگون ورزشی خراسان 

خوش درخشیدند.

 در آن دوران سید حسین اصغری مربی بود حسین 
سرباز در رشته های دومیدانی، پینگ پنگ، شنا و 
تیراندازی و تیرکمان فعال بود و علیرضا نصرآبادی 
نیز در زمینه پینگ پنگ و دومیدانی فعالیت می 
دست  دو  و  پا  یک  با  نیز  زلیخایی  حسن  کرد.  
به  خراسان  میدانی  و  دو  مسابقات  در  شده  قطع 
 ۱377 سال  در  و  آفرید  شگفتی  بیرجند  میزبانی 
توانست در 2۰۰ و 4۰۰ متر مقامهای دوم و سوم 
را کسب کند.  غالمرضا رضایی جانباز ورزشکار نیز 
بنیانگذار ورزش رزمی کونگ فو بیرجند قهرمان 
پیشکسوت کونگ فو بود که سرپرستی تیم کونگ 

فو جمهوری اسالمی را برعهده داشت.  

آزادی ۲۰۰ زندانی در طرح شمیم وحی

وحی  شمیم  ملی  طرح  کاروان  رئیس   - تسنیم 
آزادسازی  طرح  این  برنامه های  از  یکی  گفت: 
زندانیان است که در این قالب تاکنون 2۰۰ زندانی 
یزدان طلب  آزاد شدند.  جرائم غیر عمد در کشور 
افزود: کمک های خیرخواهانه در کنار اجرای طرح 
ملی شمیم وحی از دیگر برنامه ها بوده که تاکنون 
3۰ تریلی خدمات به نیازمندان و محرومان مناطق 

مختلف کشور ارسال شده است.

ساخت پرس پخت تایر
 برای اولین بار در کشور

ایسنا - مدیر داخلی کارخانه کویر تایر گفت: ساخت 
پرس پخت تایر برای اولین بار در کشور از اقدامات 
متخصصین  دست  به  که  بوده  ارزشمندی  بسیار 
کارخانه کویر تایر انجام شده است. کمیلی، در دیدار 
با دبیر طرح قرآنی شمیم وحی، اظهار کرد: شرکت 
کویر تایر بزرگترین واحد صنعتی خراسان جنوبی بوده 
که در مهر ماه سال ۱377 با سرمایه  گذاری ارزی 
84 میلیون دالر و صرف هزینه ریالی حدود 35۰ 

میلیارد ریال در بیرجند به بهره برداری رسیده است.

هدر رفت حدود7 میلیون 
مترمکعب آب در روستاها  

هزار   9۰۰ و  میلیون   6 ساالنه   - سیما  و  صدا 
مترمکعب آب به دلیل فرسودگی لوله های شبکه 
می  هدر  جنوبی  خراسان  در  روستایی  آبرسانی 
رود. بسکابادی مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
روستایی گفت: از 6 هزار و 957 کیلومتر خطوط 
انتقال و شبکه توزیع آب، دو هزار و 5۰ کیلومتر 
آن فرسوده است که برای برای بازسازی آن29۰ 

میلیارد تومان نیاز است. 

اجرای طرح تشدید نظارت بازار 
ویژه ماه رمضان در طبس

تجارت  و  معدن  صنعت،  اداره  رئیس  فارس- 
بازار  پایش  و  نظارت  تشدید  طبس گفت: طرح 
ویژه ماه مبارک رمضان در طبس اجرایی شده 
هرگونه  مشاهده  صورت  در  می توانند  مردم  و 
 ۱24 شماره  با  را  خود  گزارشات  صنفی  تخلف 
درمیان بگذارند. جاللی فرد اظهار داشت: اجرای 
افزایش  این طرح با هدف پیشگیری از کمبود، 
خدمات   و  غذایی  مواد  انواع  و  کاال  قیمت 

پرتقاضا انجام می شود.

 سیستم های نوین آبیاری در 151 هکتار 
از اراضی کشاورزی طبس اجرا شد

مهر - معاون سازمان و مدیر جهاد کشاورزی طبس 
اجرایی شدن سیستم های نوین آبیاری تحت فشار 
این  کشاورزی  اراضی  از  هکتار   ۱5۱.3 سطح  در 
شهرستان طی سال گذشته خبر داد. بخشایی، اظهار 
کرد: برای اجرای این سیستم ها اعتباری معادل ۱۰ 

میلیارد و 453 میلیون ریال هزینه شده است.

اعطای 17۰۰ میلیارد ریال معافیت 
مالیاتی به واحدهای تولیدی و معدنی 

برای حمایت  استان گفت:  مالیاتی  امور  مدیرکل 
از تولید و سرمایه گذاری تاکنون در استان بیش از 
6۰ مورد گواهی معافیت اعطا شده که در مجموع 
به واحدهای تولیدی و معدنی بیش از یک هزار و 
7۰۰ میلیارد ریال معافیت مالیاتی اعطا شده است.

یحیی یعقوب نژاد با بیان اینکه مجموع استرداد به 
بوده  ریال  میلیارد   75 استان  صنعتی  واحدهای 
واحدهای  به  گذشته  سال  در  شد:  یادآور  است، 
تولیدی و شغلی و ادارات کل دولتی استان برابر 
مقررات 46 میلیارد ریال استرداد وجود داشته به 
طوری که تا پایان سال گذشته هیچ گونه بدهی در 

استان در قالب استرداد نداشته ایم.

روستاهای مرزی اولویت گازرسانی
 در شهرستان درمیان

 
نقاط  گفت:  درمیان  شهرستان  فرماندار   - تسنیم 
مرزی و دورافتاده باید در رأس رسیدگی ها و امکانات 
باشند تا مرزها خالی از سکنه نشود و در شهرستان 
با روستاهای مرزی  گازرسانی  اولویت  نیز  درمیان 
است. بشیری زاده اظهار کرد: سال گذشته 6۱ میلیارد 
و 375 میلیون ریال اعتبار از محل اعتبارات ملی و 
استانی در ۱6 سرفصل، 47 برنامه و ۱46 پروژه بین 

34 دستگاه اجرایی شهرستان توزیع شده است. 

دوره آموزش فنی و حرفه ای برای ۹ 
هزار نفر در خراسان جنوبی اجرا می شود

 
تسنیم - مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای گفت: در 
طرح اوقات فراغت امسال حدود 6 هزار نفر دوره 
آموزشی فنی و حرفه ای در بخش دولتی و 3 هزار 
نفر دوره در بخش خصوصی پیش بینی شده است. 
خوشایند اظهار کرد: ساالنه حدود 2۰ هزار نفر دوره 
و  فنی  آزاد  و  دولتی  مراکز  دو بخش  در  آموزشی 
حرفه ای استان ارائه می شود.وی گفت: هم اکنون 
۱58 مرکز آموزشی در دو بخش دولتی و آزاد فنی 
و حرفه  ای قابلیت ارائه 4۰۰ حرفه را در سه خوشه 

صنعت و معدن، کشاورزی و خدمات دارند.

اردوی راهیان نور دانشگاه بیرجند 
تابستان امسال برگزار می شود

به گزارش روابط عمومی دانشگاه بیرجند، اردوی 
راهیان نور جهت بازدید از مناطق عملیاتی 8 سال 
دفاع مقدس ویژه برادران دانشجوی دانشگاه بیرجند 
تابستان امسال برگزار می شود. دانشجویان شرکت 
تا 23 شهریورماه  از ۱6  مذکور  اردوی  در  کننده 
های جبهه  و  کردستان  عملیاتی  مناطق   از 

غرب بازدید خواهند نمود.

پذیرش دانشجوی دکترای پژوهشی در 
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 

صداوسیما - وزرات بهداشت و درمان برای اولین 
بار در خراسان جنوبی با پذیرش دانشجوی دکترای 
پژوهشی دردانشگاه علوم پزشکی بیرجند موافقت 
کرد.  معاون پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 
گفت : بنا به درخواست معاون تحقیقات و فناوری 
دانشگاه برای پذیرش دانشجوی دکترای پژوهشی 
بازرسی  تیم  وعروق،  قلب  تحقیقات  مرکز  توسط 
امکانات  بررسی  از  درمان پس  و  بهداشت  وزارت 
و زیرساختهای این مرکز با مجوز آن موافقت کرد. 
زربان افزود: شرط اولیه ورود به دوره های دکترای 
تخصصی پژوهشی قبولی در آزمون کتبی پذیرش 
دانشجو برای مقطع دکترای تخصصی)Phd( است. 

شروع  طرح هجرت دانش آموزی  
درشهرستان درمیان

آموزی  دانش  بسیج  مسئول  عباسی  ا...  روح 
طرح  آموزان  کرد:دانش  بیان  درمیان  شهرستان 
هجرت از 26 خرداد  کار خود را با نقاشی و رنگ 
آمیزی و مرمت مدارس در قالب دو گروه 6 نفره  
آغاز کردند وی اظهار کرد: امسال 25۰نفر در طرح 

هجرت دانش آموزی ثبت نام کرده اند.

از  جنوبی  خراسان  طبیعی  منابع  مدیرکل 
به  تومانی خشکسالی  میلیارد  خسارت 3۰۰ 
سال  در  استان  طبیعی  منابع  های  عرصه 
خبرنگار  گزارش  داد.به  خبر  گذشته  زراعی 
مهر، حبیب اهلل شریفی در نشست خبری به 
مناسب روز جهانی بیابان زدایی با اشاره به 
بیابانی  استان  اینکه خراسان جنوبی دومین 
کشور است، اظهارکرد: یک میلیون و  هزار 

هکتار وسعت 28 کانون های بحرانی استان 
وسعت  درصد   36 اینکه  بیان  با  است.وی 
این استان را بیابان تشکیل می دهد، افزود: 
پنج میلیون و   هزار هکتار از عرصه های 
استان را بیابان شامل می شود.وی با اذعان 
به اینکه امسال در خراسان جنوبی می توان 
در  روز  افزود:5۰  ایم،  نداشته  بهاری  گفت 
این استان هیچ گونه بارندگی نداشته و در دو 
سال اخیر وضع استان بحرانی تر از سالهای 

گذشته شده است.

کاهش ۴۴ درصدی تولید 
علوفه در استان

درصدی   44 کاهش  به  اشاره  با  شریفی 
داد:2۰9  ادامه  استان  در  تولید علوفه مرتعی 
میلیارد تومان از خسارات خشکسالی مربوط 
به کاهش تولید علوفه مرتعی در استان است.

وی با اشاره به افزایش فروش دام های استان 
گفت: دام روستائیان عمده به دست دالالن 
به  یا  و  رود  می  فروش  به  پایین   قیمت  با 

استانهای دیگر انتقال داده می شود.
اقدامات  به  اشاره  با  طبیعی  منابع  مدیرکل 
عنوان  زدایی  بیابان  حوزه  در  شده  انجام 
نیست  بخش  رضایت  اقدامات  اگرچه  کرد: 
شده  سعی  ایم  داشته  که  اعتباراتی  با  اما 
بهره  بیشترین  مردمی  های  مشارکت  با 
تا  باشیم.وی تصریح کرد:  را داشته  برداری 
کنون ۱89 هزار هکتار عملیات بیابان زدایی 
آبگیر  هاللی  بذرکاری،  کاری،  نهال  شامل 
 ... و  کاشت  دست  های  جنگل  مدیریت  و 
این  از  داد:  ادامه  است.شریفی  شده  انجام 
 84 سال  از  هکتار  هزار   5۰ بر  بالغ  میزان 
تا 94 انجام شده است.مدیرکل منابع طبیعی 
خراسان جنوبی با اشاره به اجرای ۱33 هزار 
هکتار عملیات نهال کاری در استان، گفت: 

۱8 هزار هکتار مدیریت روان آبهای سطحی 
عنوان  است.وی  بوده  آبگیر  های  هاللی  و 
عملیات  هکتار  هزار   ۱4 همچنین  کرد: 
جنگل  عملیات  هکتار  هزار   ۱9 و  بذرکاری 
های دست کاشت و 45۰ کیلومتر عملیات 

بادشکن غیرزنده را اجرا کرده ایم.

خراسان جنوبی در حوزه اعتبارات 
ریزگردها دیده نشد

بیان  منابع طبیعی خراسان جنوبی  مدیرکل 
کرد: در سال 93 و 94 حدود هفت میلیارد 
زدایی  بیابان  حوزه  در  ملی  اعتبار  تومان 
داشته ایم.وی گفت: طی سال گذشته 6۰۰ 
تعمیم  پروژه  دو  برای  اعتبار  تومان  میلیون 
متاسفانه  که  شد  مصوب  کربن  ترسیب 

تخصیص آن صفر درصد بوده است.
به گفته وی با این اعتبار برنامه ریزی شده 

زیرکوه  در  کربن  ترسیب  تعمیم  پروژه  بود 
کرد:  عنوان  شود.شریفی  انجام  سربیشه  و 
همچنین در سال گذشته اعتبارات ماده ۱8۰ 
آن صفر  تخصیص  نیز  آبخیزداری  حوزه  در 
ذرات  اینکه  بیان  با  وی  است.  بوده  درصد 
فرسایش  اثر  بر  میکرون  از 5  کمتر  ریزگرد 
افزود:  است،  شده  ایجاد  منطقه  در  بادی 
مقداری از این این ریزگردها متاثر از کانون 
های داخلی از جمله بادهای ۱2۰ روزه و دو 
کرد:  تصریح  است.وی  استان  بزرگ  کویر 
عاملی  بادها  وزش  و  گیاهی  پوشش  فقدان 
اما  است  استان  در  ریزگردها  مباحث  برای 
متاسفانه تا کنون این استان در حوزه اعتبارات 

ریزگردها دیده نشده است.
مدیرکل منابع طبیعی خراسان جنوبی عنوان 
این  به  توجه  عدم  و  فعلی  روند  ادامه  کرد: 
حوزه در آینده پیامدهای بهداشتی، اجتماعی، 

اقتصادی و زیست محیطی را به دنبال دارد.

بودجه ریزگردها در غبار

مدیر کل منابع طبیعی : خراسان جنوبی در حوزه اعتبارات دیده نشد

جلسه  هجدهمین  در  وشهرسازی  راه  وزیر 
ستاد ملی باز افرینی شهری پایدار با حضور 
استانی  مسوول  مقامات  از  وجمعی  استاندار 
برنامه ریزی  برای  براینکه  باتأکید  تهران  در 
توسعه  ابتدا محور  باید  استان  این  توسعه ای 
آن را مشخص کنیم، گفت: با توجه به شرایط 
فعلی خراسان جنوبی و کمبود منابع آبی شدید 
در منطقه قطعا باید سیاستی انتخاب کنیم که 

کمترین وابستگی به آب را داشته باشد.
گزینه ای  را  فرهنگی  صنایع  ادامه  در  وی 
دانست  جنوبی  خراسان  توسعه   برای  خوب 
افزود: این صنعت قطعا اشتغال زیادی در  و 
استان ایجاد کرده و می تواند به عنوان محور 

توسعه انتخاب شود.
وضع محدوده  ها و محالت بازآفرینی شهری 
استان و مدل های تجارب تأمین مالی کسب و 
کار خرد، مشارکت و نهادسازی و توانمندسازی 
اجتماع محور در محدوده های بازآفرینی شهری 
بازآفرینی  ملی  ستاد  جلسه  هجدهمین  در 
شهری پایدار با حضور وزیر راه و شهرسازی 
کار  دستور  دو  با  جلسه  این  شد.   بررسی 
بررسی گزارش وضعیت محدوده  ها و محالت 
بازآفرینی شهری و عملکرد ستادهای استانی و 
شهرستانی  خراسان جنوبی و بررسی مدل های 
تجارب تأمین مالی کسب و کار خرد، مشارکت 

در  اجتماع محور  توانمندسازی  و  نهادسازی  و 
محدوده های بازآفرینی شهری با حضور عباس 
محمدسعید  شهرسازی،  و  راه  وزیر  آخوندی 
وجه اله  شهرسازی،  و  راه  وزیر  معاون  ایزدی 
عباداله  جنوبی،  خراسان  استاندار  خدمتگزار 

فتح الهی رئیس سازمان نوسازی شهر تهران و 
مهدی جعفری مدیرکل اداره راه و شهرسازی 
نمایندگان  همراه  جنوبی،  خراسان  استان 
سازمان ها و نهادهای سیاست گذار مربوط، در 

وزارت راه و شهرسازی برگزار شد. 
 خدتگزار در این نشست بعد از ارائه گزارش 
را  جنوبی  خراسان  استان  بافت های  وضعیت 
به  منطقه ای  و  کشور  پهناور  استان  سومین 
کشور  فرهنگ  و  تاریخ  در  تأثیرگذار  شدت 

و  فرهنگی  ثروت  و  ارزش  گفت:  و  خواند 
انسانی بیرجند با توجه به قدمت تاریخی آن 
برای همگان روشن و آشکار است. این استان 
و  است  بزرگی  انسانی  ثروت  دارای  هنوز 

می تواند باعث توسعه کشور شود ولی مسئوالن 
این استان باید طبق بررسی های انجام شده 
پیشنهادها و برنامه های خود را با هدف اجرای 
استان  در  بازآفرینی  و  توسعه ای  طرح های 
مطرح کنند. ایزدی معاون وزیر راه وشهرسازی   

به  را  پایدار  شهری  بازافرینی  ستاد  برگزاری 
عنوان عاملی هماهنگ کننده بین دستگاه های 
مختلف در امر نوسازی خواند و گفت: وزارت 
راه و شهرسازی به عنوان دبیرخانه این ستادها 

تالش در ارتقای هم راستایی و هماهنگی بین 
دستگاه های ذیربط دارد که امید است با کمک 
همه اعضا این روند به طور مناسبی طی شود.

جلسه  این  در  نیز  جنوبی  استاندارخراسان 
به گونه ای  این بخش  در  باید  ما  بیان کرد: 
برنامه ریزی کنیم که مرزنشینان و روستاییان  
براثر مشکالتی که دارند محل زندگی خود را 
ترک نکنند و تصمیم به مهاجرت و زندگی 
این  که  نگیرند،  دیگر  شهرهای  حاشیه  در 
امر خود نکته بسیار مهمی به شمار می رود.

به گفته خدمتگزار با توجه به اقدامات خوب 
امید  و  تدبیر  دولت  سوی  از  گرفته  صورت 
در بخش تأمین راه ها و بهسازی محورهای 
روستایی و شهری در استان خراسان جنوبی، 
هنوز مشکالت بسیاری در این بخش وجود 

دارد که باید مورد پیگیری قرار گیرد.
در این جلسه استاندار و مدیرکل اداره راه و 
بیرجند،  شهرسازی خراسان جنوبی، شهردار 
استان،  فرهنگی  میراث  سازمان  مدیرکل 
سایر  از  نمایندگی  به  فردوس  شهردار 
شهرستان های استان، نماینده خراسان جنوبی 
اعضای  سایر  و  اسالمی  شورای  مجلس  در 
ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار در خصوص 
دستور کار ارائه مصوب شده در این جلسه از 

ستاد مطالبی را ارائه کردند.

بررسی بافت های ناکارآمد شهری استان  در پایتخت

   صنایع فرهنگی محورتوسعه خراسان جنوبی

مدیر اجرایی پروژه ترسیب کربن در خراسان 
جنوبی با اشاره به اینکه اعتبار استانی پروژه 
ترسیب کربن خوسف اختصاص نیافت،گفت: 
نیاز است مسئوالن استان توجه ویژه ای نسبت 

به اجرای این پروژه در منطقه داشته باشند.
علیرضا یاری روز چهارشنبه به ایرنا، افزود: سال 
93 مقرر شد، پروژه ترسیب کربن در شهرستان 
خوسف از محل اعتبار استانی و ملی ساالنه با 
شش میلیارد ریال اعتبار به مدت پنج سال اجرا 
شود. وی بیان کرد: اجرای این پروژه در منطقه 
» سرچاه عماری« خوسف با اعتبار ساالنه سه 
میلیارد ریال از محل بودجه استانی و مابقی از 
طرف سازمان جنگل ها و مراتع تصویب شد، 
تاکنون از محل اعتبار ملی دو میلیارد و3۰۰ 
میلیون ریال اختصاص یافت ولی بودجه استانی 
تخصیص داده نشد. وی عنوان کرد: با توجه 
به اجرای موفق ترسیب کربن در حسین آباد 
سربیشه ، این پروژه بین اللملی در ۱8 استان 
و همچنین منطقه سرچاه عماری خوسف اجرا 
ایجاد  محلی،  جامعه  توانمندسازی  .وی  شد 
مشاغل خرد و پایدار، احیای مشارکتی زمین 

های تخریب شده، بهبود وضعیت اقتصادی، 
کاهش اثر بادهای ۱2۰ روزه و خشکسالی و 
بهبود وضعیت محیط زیست استان را از اهداف 

اصلی این طرح ذکر کرد.
 98 در  شده  یاد  پروژه  مسئول  این  گفته  به 
هزار هکتار شروع که تاکنون ۱4 گروه توسعه 
روستایی با 3۰4 نفر عضو تشکیل شد و سهم 

آورده آنها 222 میلیون ریال است.
در  کربن خوسف  ترسیب  پروژه  افزود:  یاری 
مرحله نخست در پنج روستای سرچاه عماری، 

علی آباد زارعی، شهرک امام هادی)ع( فیض 
آباد، حصاردار و سیدان در حال اجراست و در 
مراحل بعدی در صورت تامین اعتبار در ۱2 

روستای دیگر هم اجرا خواهد شد.

وی ادامه داد: منطقه مورد مطالعه در محدوده 
جنوب غربی شهرستان بیرجند و جنوب بخش 
خوسف واقع شده است. وی با تاکید بر اینکه 

نیاز است مسئوالن به مقوله بیابان زدایی توجه 
ویژه ای داشته باشند، افزود: پروژه یادشده برای 
اولین بار در » حسین آباد غیناب« شهرستان 
سربیشه اجرا شد. این پروژه مشترک بین ایران 

)سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور( 
و برنامه عمران ملل متحد )UNDP( است که 
از نیمه سال 2۰۰3 در دشت حسین آباد غیناب 
سربیشه آغاز شد و به دلیل موفقیت آن در سال 
93 نیز در خوسف به اجرا گذاشته شده است. 
پروژه ترسیب کربن که در خصوص مسایل 
مربوط به منابع طبیعی، جذب کربن و توسعه 
فضای سبز و حفظ منابع طبیعی است تنها به 
عنوان یک حلقه از زنجیره مربوط به توسعه 
برداشته  قدم هایی  آن  توفیق  برای  که  بوده 
شده است. ترسیب کربن به روند ذخیره کربن 
موجود در هوا در خاک و گیاهان گفته می شود، 
این روند با ذخیره کربن از هوا باعث می شود که 
از میزان کربن که گازی گلخانه ای است کاسته 

شده و به بهبود کیفیت هوا کمک می کند.
ترسیب کربن به معنای رسوب دادن و تخلیه 
کربن موجود در جو )آتمسفر( است و به عبارت 
جو  اضافی  دی اکسیدکربن  جذب  به  دیگر، 
گیاهان،  زیرزمینی  و  اندام های هوایی  توسط 
بقایای گیاهی و جلبک ها برای کاهش آثار سوء 

پدیده گرم شدن زمین اطالق می شود.

 اعتبار استانی پروژه ترسیب کربن به شهرستان خوسف نرسید

 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- 32221525شله زرد موجود می باشد.
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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 

بانک صادرات خراسان جنوبي در نظر دارد: تعداد 11 واحد از امالک مازاد و ماشين آالت  مازاد خود را به شرح ذيل از طريق 
مزايده عمومي به فروش برساند. متقاضيان شرکت در مزايده مي توانند جهت کسب اطالعات بيشتر در روزهای يکشنبه   
مورخ 95/03/30 و دوشنبه 95/03/31 نسبت به دريافت اسناد مزايده اقدام وتا پايان وقت اداري)ساعت14( روز شنبه   
مورخ 1395/04/12 به نشاني بيرجند- خيابان مدرس- نبش مدرس 9- اداره مرکزي بانک صادرات طبقه اول- دايره تدارکات 
و ساختمان نسبت به عودت آن اقدام نمايند.پاکت هاي پيشنهادي ارائه شده رأس ساعت 14روز يکشنبه مورخ 95/04/13 در 

محل فوق با حضور اعضای کميسيون معامالت بانک و متقاضيان خريد مفتوح، قرائت و برندگان مشخص خواهد شد .
 

الزم به ذکراست، اسناد شرکت در مزايده بايستي تا پايان وقت اداری مورخ 95/04/12 ، فقط به دايره تدارکات و ساختمان 
بانک تحويل و رسيد اخذ گردد .

توضيحات و شرايط : 
برای دريافت اسناد مزايده ، ارائه اصل فيش واريزي به مبلغ 100/000 ريال به شماره حساب 0101532454002 به نام 

دايره تدارکات و ساختمان بانک صادرات خراسان جنوبي الزامي است . 
مبلغ سپرده شرکت در مزايده معادل 5% قيمت پايه مندرج در آگهي مي باشد که طبق مندرجات اسناد مزايده  مي بايست 
اقدام گردد. بازديد از امالک و اموال مورد مزايده در روزهاي اداري از ساعت 8 تا 14 فراهم و برای تمامی شرکت کنندگان 
ضروری مي باشد . مزايده گذار در رد يا قبول يک يا تمامي پيشنهاد خريد مختار است . کليه امالک با وضع موجود به فروش 
می رسد و در صورت داشتن متصرف ، تخليه به عهده خريدار می باشد . نحوه دريافت ثمن معامله پس از اعالم برندگان و 

همزمان با انعقاد قرارداد به شرح جدول مقابل می باشد :

شرایط پرداخت ردیف
) گروه (

میزان پرداخت 
نقدی

میزان پرداخت غیر نقدی
) باقیمانده در اقساط (

اولویت با پرداخت نقدی ، پیشنهاد غیر نقدی با اولویت پرداخت  ز1
به ترتیب ذیل  ) 2-3-4 ( قابل بررسی خواهد بود .

30% در اقساط 12 ماهه ) با سود بانکی ( 2%70
50% در اقساط 24 ماهه ) با سود بانکی (3%50
70% در اقساط 36 ماهه ) با سود بانکی (4%30

بانک صادرات خراسان جنوبي 

آگهــي مزايــده ) 95/1 (

نام رديف 
نام نام ملك استان 

شماره پالک ثبتی نشاني شهر 

نوع كاربري نوع ملك نوع مالكيت مساحت       )متر مربع ( 

قيمت پايهنوع سند 

نوع بهره متصرف 
برداري فعلي 

توضيحات 
اعيان عرصه 

ملكي ، تمليكي ، 
سرقفلي ، اوقافي 

/ غير اوقافي 

ساختمان ، 
آپارتمان ، مغازه 

زمين ، ساير 

بانك ، تجاري ، اداري ، 
مسكوني ، صنعتي ، رفاهي 
آموزشي ، ورزشي ، انبار ، 
مزروعي ، كارگاه ، ساير 

ندارد /دارد 
) بانكي / 

غير بانكي (

تخليه ، اشغال  
بالاستفاده 

خراسان 1
جنوبی 

 ساختمان تجاري
بيرجند  ) ستاد سابق بانك ( 

 بيرجند- خيابان مدرس  
20 متري اول غربي - اداره 
مركزي سابق بانك صادرات 

اشغالندارد 36400000000ششدانگتجاري ساختمان ملكي 17/955/77/1263/915595/801417/76
اسكلت فلز - در چهار طبقه - با قدمت حدود 9 سال -  داراي آسانسور  
طبقه چهارم دكوراتيو چوبي - مجهز به موتور خانه و شوفاژ - امتيازات 

شامل آب ، برق ، گاز ) به شكل موجود (

خراسان 2
جنوبی 

ماشين آالت كارخانه 
بيرجند - شهرک صنعتی بيرجند توليد شانه تخم مرغ 

  ماشين آ الت  شامل:پرس 5 قالبه- مپ وكيوم و الكتروپمپها-كمپرسورهواميكسراشغالندارد 1,100,000,000ـــتمليكی ـــخيابان همت 3
خشك كن )ارزش ماشين آالت در قيمت پايه آورده شده است()به شكل موجود (

خراسان 3
جنوبی 

كارگاه آجر نماي 
پرسي  ) كارگاه و 

ماشين آالت ( بيرجند
 بيرجند -شهرک صنعتي  بيرجند 

اشغالندارد 1,805,000,000جانشيني صنعتي ساير تمليكي 36212925622قطعه 3621

سالن توليد - ساختمان اداری و سرايداری - ماشين آالت : پرس ضربه 
ای مكانيكی - آسياب تيغه ای - تاسيسات لوله كشی و سوخت رسانی 

كوره - 3 دستگاه مشعل مارپيچ آجر نما- 7 عدد پالت آجر چينی 
 تانكر سوخت - تابلو برق - مخلوط كن ) به شكل موجود (

خراسان 4
جنوبی 

گاوداري - 30 رأسي  
نيمبلوک - خضري  خضری خضری 

تخليهندارد 1,395,000,000سند قطعيكشاورزي ساير تمليكي 50816/7 90/3275/3470/355150دامداري 

سوله ) سالن با ارتفاع 4 متر - سالن با ارتفاع 6 متر - سالن نگهداري 
گوساله ( - محل نگهداري دام مسقف - ساختمان نگهباني - آبشخور 
با سايبان -حوض سيماني ايزوله - سرايداري و سرويس بهداشتي- 

انباري-ساختمان اداري-استخر - ذخيره آب - ميكسر - بادبر و آسياب  
توليد خوراک دام - دستگاه شير دوشي 21 رأسي ) به شكل موجود (

خراسان 5
جنوبی 

زمين مزروعي و 
سالن پرورش-سالن انبار-گاراژ مسقف با ايرانيت-سايبان با اتاقك تخليهندارد 477,505,000سند قطعيمزروعي كشاورزي زمين و ساير تمليكي 1510/3938215436/20قاين - روستاي بيدمشك قاينگاوداري 100 رأسي

متصل و آبشخور - سرايداري -حوض و آب انبار ) به شكل موجود( 

خراسان 6
قاينزمين مزروعيجنوبی 

قاين - جاده پهنايي
 جنب شن شويي

مزروعي زمينتمليكي -2000-
صورتجلسه 
محلي سند 

عادي
كاربري زراعي و آبگيربودن از چاه قصابي ) به شكل موجود (بالاستفادهندارد 100,000,000

خراسان 7
جنوبی 

طرح گلخانه وزمين 
بيرجند كشاورزي

بيرجند - كيلومتر 24
جاده خوسف

تخليه ندارد 2,587,419,750ششدانگ كشاورزي ساير تمليكي 171/170/4617722/40145 
آب 2 ساعت - خانه سرايداري 70 متر مربع- انبار با پوشش مسقف ايرانيت 57 

متر مربع - تانكر -استخر ذخيره آب - اسكلت آماده نصب گلخانه - سالن گلخانه 
اصلي بدون پوشش- امتياز آب ، برق - ايستگاه تصفيه فيزيكي آب - سمپاش ) 
مستعمل ( ساير لوازم و تجهيزات موجود از قبيل هيتر وغيره ) به شكل موجود (

خراسان 8
جنوبی 

مرغداري به ظرفيت 
30 هزار قطعه 

آرين 
شهر

آرين شهر - ابتداي جاده 
چاهك موسويه ، سمت 

چپ 
كشاورزي ساير تمليكي 89 16532557841/ 128

مشاعی ) سهم 
بانك 2/66 دانگ 
از ششدانگ می 

باشد (
3,020,186,166

دارد 
) غير 
بانكي (

هيتر هواي گرم - هواكش - ساير وسايل - شبكه آبرساني - امتياز برق - اشغال
دستگاه آسياب با موتور سالن پرورش - سالن انبار و ... ) به شكل موجود ( 

خراسان 9
صورتجلسه مسكونی زمين ملكی .1 65سند محلی قاين - روستای قديم زهان قاين زمين زهان جنوبی 

) به شكل موجود (بالاستفادهندارد 14,025,000محلی سند عادی 

خراسان 10
جنوبی 

زمين شن شويی 
) به شكل موجود (بالاستفادهندارد 1,450,000,000قرارداد اجارهكارگاهزمين تمليكی 1/146820000524.45قاين - روستای آفريزقاينآفريز

خراسان 11
قاين- روستای قاينزمين كشاوررزیجنوبی 

) به شكل موجود (اشغالندارد 1,958,040,000ششدانگكشاورزی زمين تمليكی 1680/2872173.5883محمدآبادعلم

لیست امالک مازاد استان خراسان جنوبی  )مزايده 95/1(

 

وابسته به موسسه خيريه دانش آموزی امام علی )ع( برگزار می کند: 
کالس های تقويتی در دوره های ابتدايی- دبيرستان- هنرستان- کنکور

ميدان ابوذر- خيابان شهيد اسدزاده 3    تلفن: 32232943 - 09304751591

آموزشگاه علمی آزاد امام علی )علیه السالم(

دوربیـن مداربستــه

7-32341226-056/ 09197147874   انرژی صنعت ايرانيـــان

فروش با قيمت و شرايط استثنايی
 دو عدد دوربين و دستگاه  320000            199000تومان

دو عدد دوربين يك مگاپيكسل و دستگاه 4 كانال AHD     410000          323000تومان
* انتقال تصاوير به تمامی نقاط دنيا   *  امكان مشاهده تصاوير بر روی موبايل

اگر به دنبال شعل پر درآمدی هستيد...
پوشاک مجلسی زنانه واقع در تقاطع معلم و محالتی با موقعيت عالی
 و تمامی تجهيزات رايگان )دوربين مداربسته، مانكن ، دكور و ...( 

يا معاوضه با خودرو  )مدت محدود(      09152462060

روابط عمومی و امور فرهنگی
يکی از برنامه های اصلی اين واحد تنظيم برنامه بازديد مسئوالن، 
مديران و آحاد مردم از اين موسسه جهت آشنايی و جلب حمايت 
های مادی و معنوی آنان و مهمتر اينکه از نزديک در جريان مشکالت 
اين قشر از جامعه قرار گيرند و در نهايت صفت شاکر بودن، ايثار، 

فداکاری، کمک به همنوع و... را در جامعه ترويج نمودن، می باشد.
تبليغات: با توجه به اينکه درصد قابل توجهی از درآمد موسسه از مشارکت های مردمی به دست 
می آيد تبليغات در اين مرکز جايگاه ويژه ای داشته  به همين منظور تبليغات متعددی نظير نصب 
بنر بيلبورد- درج آگهی های مختلف در جرايد محلی و استان و حتی کشوری و تيزرهای تلوزيونی 

انجام گرديده است.
در اين واحد امور فرهنگی، تفريحی برای پرسنل و مددجويان به صورت رتين صورت 

می گيرد كه در ذيل به پاره ای از اين موارد اشاره می شود:
1- برگزاری برنامه اردوی داخل پارک های سطح شهر و اماکن زيارتی اطراف شهر جهت مددجويان

2- اردوی زيارتی مشهد و طبس برای مددجويان هر ساله 3- استفاده از برنامه سينما بهمن 
به صورت رايگان با اکران هر فيلم 4- برنامه موسيقی درمانی، بازی درمانی، پياده روی و ورزش 
صبحگاهی روزانه در موسسه 5- برنامه قطار شادی جهت مددجويان در صبح و عصر که باعث 
شادی آنها می شود 6- حضور در باشگاه حجاب برای تمرينات ورزشی و بوچيا 7- حضور در 
مسابقات ويلچر رانی، دووميدانی، پرتاب وزنه و بوچيا معلولين در سطح استان و کشور که همراه 
با کسب مدال بوده 8- برگزاری اردوی زيارتی طبس و سياحتی ساری برای پرسنل 9- برگزاری 
جشن در مناسبت های مختلف جهت مددجويان 10- برگزاری نماز جماعت و زيارت عاشورا 
11- برگزاری همايش خيرين و نيکوکاران در رمضان 12- بازديد از مراکز ديگر مثل کهريزک و 
فياض بخش برای پرسنل 13- دعوت از کليه سازمان ها ، اصناف و مدارس و دانشگاه ها برای بازديد 
14- حضور در سطح شهر جهت جذب مشارکت ها در ايام عيد فطر- برات- عيد قربان و مناسبت 
های ديگر 15- فعال بودن سايت مرکز و اطالع رسانی از فعاليت های موسسه در سايت و فضای 
مجازی 16- حضور مددجويان در جلسات مختلف مثل محرم و رمضان 17- هماهنگی جهت جمع 
آوری فطريه و کفاره در عيد فطر و گوشت در عيد قربان 18- تقدير از پرسنل در روز والدت حضرت 
علی اکبر )ع( 19- معرفی مرکز در جرايد و تبليغ در مناسبت های مختلف 20- حضور گروه سرود 
مرکز در جشن های مختلف 21- تهيه امکانات رفاهی جانبی برای پرسنل مثل بليت سينما، استخر 
و روزنامه  22- حضور گروه های سنتی و عروسکی برای اجرای برنامه های شاد جهت مددجويان 
23- دعوت از هيئت های عزاداری در مناسبت های مختلف در مرکز 24- برگزاری مسابقات نظير 

واليبال- تنيس روی ميز و فوتسال برای پرسنل

شماره حساب های موسسه: بانک ملی 0105625232002 
 شماره کارت پاسارگاد: 5022291900043355

تلفن های موسسه: 32252080-32252050
www.tavanaliakbar.ir  درگاه پرداخت اينترنتی از طريق سايت موسسه به نشانی

روابط عمومی و امور فرهنگی موسسه توانبخشی حضرت علی اکبر )ع(

كمك كردن و مفيد بودن كيمياست... فراموش نكنيم

موسسه توانبخشی حضرت علی اکبر )ع( را بهتر بشناسیم

منتظر ديدارتان هستیم










