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احمد توکلی : 
 از مردم در مقابل یقه سفیدان
زورگوی سه قوه حمایت کنید

نماینده بیرجند ، درمیان و خوسف  :  
باز پرداخت سپرده گذاران میزان

که باید انجام می شد متوقف است

فرماندار مرکز استان  :  
نرخ بیکاری در شهرستان بیرجند 
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دردسرهای عظیم شهرداری
 بی مهری دولت به شهرداری بیرجند / شهرداری میراث دار مشکالت بنیاد مسکن  و راه و شهرسازی  / دستگاه های خدمات رسان مخالف آسفالت معابر و این خیابان های  مهرشهر هستند

بررسی مشکالت گوناگون خدمات رسانی به مهرشهر در جلسه فوق العاده شورا:

مدیر شعب بانک مسکن خراسان جنوبی :

مسکن استان از 
رکود خارج می شود
صفحه 7

 آغاز بازپرداخت سپرده های ثامن 
الحجج تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان 

گذاران  سپرده  تکلیف  نشده  تعیین  حساب های 
تعاونی اعتبار ثامن الحجج از بیستم تیر تا سقف 
منتقل  عامل  بانک  به  تومان  میلیون   ۱۰۰
شد  مقرر  آنالین  جم  جام  گزارش  به  می شود. 
تعاونی  آن  نزد  تسهیالت  و  سپرده  حساب های 
شده  تعیین  سقف  تا  جدید،  نامه  شیوه  براساس 
یابد. انتقال  ازای هر مشتری به بانک عامل  به 
مشتریان با دردست داشتن مدارک مورد نیاز به 
کرده اند  افتتاح  حساب  آن  در  که  تعاونی  شعب 

مراجعه و گواهی تسویه حساب دریافت کنند.

اعالم نتایج آزمون ارشد پزشکی
از هشتم تیرماه

وزارت  پزشکی  آموزش  سنجش  مرکز  رئیس 
اولیه آزمون کارشناسی  نتایج  انتشار  از  بهداشت 
ارشد پزشکی و انتخاب رشته در روز هشتم تیر 
ماه جاری خبر داد. دکتر محمدحسین پورکاظمی 
در  مطلب،  این  اعالم  با  ایسنا،  با  گفت وگو  در 
خصوص ظرفیت پذیرش این آزمون اظهار کرد: 
حدود 6۰۰۰ هزار نفر در آزمون کارشناسی ارشد 
پزشکی امسال پذیرفته خواهند شد. وی تصریح 
کرد: حدود 53 هزار نفر یعنی حدود 73 درصد از 

شرکت کنندگان خانم ها و مابقی آقایان بودند.

سهامداران پدیده 
نگران سهامشان نباشند

پدیده  وضعیت  آخرین  خصوص  در  کشور  وزیر 
مستقیما  شاندیز  پدیده  شرکت  گفت:  شاندیز 
 ۱۰ تاکنون  نمی شود  کشور  وزارت  به  مربوط 
و  است  شده  برگزار  موضوع  این  برای  جلسه 
پدیده  به  توجهی  هیچ  گذشته  دولت  متأسفانه 
قرار  نظر  مد  موضوع  این  داد:  ادامه  نکرد.وی 
سهام  رفتن  بین  از  نگران  سهامداران  که  گیرد 
خود نباشند چرا که مجموعه دارایی این شرکت 
را  آنان  سهام  می تواند  که  است  اندازه  ای  به 

پرداخت کند.

صفحه 7

شهادت مولی متقیان حضرت علی )ع( تسلیت باد

جناب آقای مهندس قباد گنجی
عضو محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان 

خراسان جنوبی
بـدین وسیلـه انتخـاب بجا و شایسته جنـاب عـالی را به عنـوان 

رئیس هیئت کوهنوردی استان خراسان جنوبی
 تبریک عرض می نماییم، قطعا با مدیریت جناب عالی شاهد پیشرفت

 و اعتالی کوهنوردی استان خواهیم بود.

روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان جنوبی

شهادت جانسوز خورشید جهان افروز عدالت ، شهید محراب 

امیرالمؤمنین  حضرت علـي )علیه السالم(
 و هفتم تیر ماه سالروز شهادت آیت ا... بهشتی

 و 72 تن از یاران صدیق انقالب و رهبری

 تسلیت باد

شورای اسالمی شهر بیرجند

ضمن آرزوی قبولی طاعات به درگاه الهی
سالگرد عروج مادر عزیزمان شادروان 

سیده بیگم رضوی سیدانی
 مصادف با لیالی متبرک قدر می باشد 

با ذکر فاتحه خاطره عزیزش را گرامی می داریم.

خانواده های قالیبافان و فامیل وابسته

به مناسبت اولین سالگرد درگذشت مادری مهربان و دلسوز 

کربالئیه فاطمه یوسفی 
همسر مرحوم کربالیی محمد علی فوالدی

 جلسه یادبودی دوشنبه 95/4/7 از ساعت 5 الی 6 بعدازظهر در محل هیئت حسینی 
برگزار می گردد، حضور شما سروران گرامی موجب شادی روح آن مرحومه و تسلی خاطر 

بازماندگان خواهد بود.

خانواده های:فوالدی، یوسفی و سایر بستگان

خانواده محترم مهران
کالمی نمی یابم که تسلی بخش دل غمدیده شما باشد

 وجودش پرافتخار بود و نبودنش دلتنگی، از پیشگاه خداوند آرامش ابدی پدر مهربان تان  
و صبر و شکیبایی سیاه پوشان را مسئلت می نمایم.

مسعود  شاهبیکی

جناب آقای مهندس احمد حافظ
عضو محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان جنوبی
با نهایت تاسف و تالم درگذشت پدر گرامی تان 

را حضور شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده، برای آن مرحوم علو درجات و برای شما 
و بازماندگان صبر از درگاه خداوند مسئلت داریم.

روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان جنوبی

آگهـــی استخــدام

شرکت تهیه و تولید مواد نسوز کشور برای تکمیل 
کادر خود در کارخانه تولید اکسید منیزیم واقع در 

کیلومتر 56 جاده بیرجند - زاهدان نیاز به یک نفر کارشناس بهداشت 
حرفه ای »مرد« دارد.

متقاضیان می توانند از تاریخ درج آگهی به مدت یک هفته رزومه 
کاری خود را به صندوق پستی 441 بیرجند ارسال نمایند.

بسم رب الشهداء و الصدیقین
وظیفه خطیر و مقدس صیانت از میراث طبیعی و حیات وحش کشور و انفال خداوندی همواره با ایثار و از 
جان گذشتگی محیط بانان همراه بوده است و اثبات کرده اند که تا پای جان و با نثار خون خود در این راه 

گام بر می دارند و  این بار نیز سه تن از فرزندان محیط زیست  استان های هرمزگان و فارس
 در ماه مبارک رمضان و در ایام سوگواری شهادت حضرت علی )علیه السالم( در مبارزه با این اهریمنان

 خون پاک شان را نثار کردند و به کاروان جاودانان محیط زیست پیوستند. لذا ما کارکنان حفاظت
 محیط زیست خراسان جنوبی ضمن محکوم کردن این عمل ناجوانمردانه 

شهادت محیط بانان

محمد دهقانی ،پرویز هرمزی ، منوچهر شجاعیان
را محضر تمامی دلسوزان  و خانواده بزرگ محیط زیست کشور تسلیت عرض  می نماییم

 و از خداوند متعال برای آن شهیدان علو درجات را مسئلت داریم.

مدیریت و پرسنل اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی

با عرض تسلیت ایام سوگواری شهادت حضرت علی )ع( بدینوسیله درگذشت 

شادروان حاج کربالیی حسین مهران 
مداح و پیر غالم اهل بیت )ع(

 را به اطالع می رساند. جلسه ترحیم آن روانشاد امروز یکشنبه 95/4/6 
از ساعت ۱7 الی ۱۸ در محل هیئت حسینی )واقع در خیابان انقالب(

 برگزار می گردد، حضور سروران محترم موجب امتنان است.

خانواده های مهران و سایر بستگان

نوبت دهی بیمارستان حضرت ابوالفضل )ع( 
شرح در صفحه ۸
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مردم فعال منتظر ارزان شدن اینترنت نباشند
یک فعال بازار اینترنتی با بیان اینکه مردم فعال منتظر کاهش قیمت اینترنت نباشند، گفت: تا زمانیکه مصوبه رگوالتوری درباره تغییر قیمت ها به شرکت های اینترنتی ابالغ نشود، 
شرکت ها نمی توانند در این زمینه دست به تغییراتی بزنند. به گزارش تسنیم، احمدرضا نخجوانی با اشاره به اینکه تغییر قیمت اینترنت برای کاربران نیاز به سپری کردن مراحل 
مشخصی دارد، گفت: هر مصوبه ای که از سوی رگوالتوری به ما ابالغ شود، موظف هستیم آن را به سرعت اجرا کنیم؛ اما در این زمینه هنوز هیچ مصوبه ای ابالغ نشده است.

لیالی  مناسبت  به  زندانیان  به  مرخصی  اعطای 
از  با صدور بخشنامه ای  و عید سعید فطر  قدر 
سوی رئیس قوه قضاییه به واحدهای قضایی و 
دادسراهای سراسر کشور ابالغ شد. به گزارش 
قوه  عمومی  روابط  کل  اداره  از  نقل  به  ایسنا 
قضاییه، متن کامل بخشنامه رئیس قوه قضاییه 
رسیدن  فرا  مناسبت  »به  است:  ذیل  شرح  به 
لیالی قدر و در پیش بودن عید سعید فطر و با 
توجه به آثار مثبت و سازنده حضور زندانیان در 

عالی  اهداف  به  نیل  منظور  به  و  خانواده  کنار 
نیز  بازسازی اجتماعی و اخالقی زندانیان و  در 
زندانیان و اعضای  بین  برقراری روابط عاطفی 
خانواده آنها، مقتضی است به زندانیان محکوم با 
رعایت شرایط ذیل و اخذ تامین مناسب ۱۵ روز 
مرخصی داده شود. این مرخصی به مدت ۱۵ روز 
دیگر نیز قابل تمدید خواهد بود. الف: زندانیان 

محکوم به حبس
تحمل  شرط  به  ابد  حبس  به  محکومین   -۱

حداقل ۵ سال حبس.  ۲- محکومین به حبس 
بیش از ۱۰ سال به شرط تحمل حداقل یک سال 
حبس.  ۳- محکومین به حبس از ۵ تا ۱۰ سال 
به شرط تحمل شش ماه حبس. ۴- محکومین 
به حبس از یک سال تا ۵ سال به شرط تحمل 
به حبس  محکومین  ماه حبس. ۵-  حداقل ۲ 
تحمل  شرط  به  ماه  شش  تا  یکسال  از  کمتر 
حداقل یک ماه حبس. ۶- محکومین به حبس 
که باقیمانده حبس آنها کمتر از شش ماه باشد، به 

شرط تحمل حداقل ۱۵ روز حبس.
 ب: زندانیانی که صرفاً به دلیل عجز از پرداخت 

جزای نقدی در حبس به سر می برند
۱- محکومین به جزای نقدی که مقدار باقیمانده 
آن بیش از یکصد میلیون ریال باشد به شرط 
تحمل حداقل دو ماه حبس. ۲- محکومین به 
جزای نقدی که مقدار باقیمانده آن بیش از پنجاه 
میلیون ریال تا یکصد میلیون ریال باشد به شرط 

تحمل حداقل یک ماه حبس.

شکایات  به  پاسخگویی  و  عملکرد  ارزیابی  مدیرکل 
وزارت آموزش و پرورش از تشدید نظارت بر مدارس 
در تابستان به علت شروع ثبت نام دانش آموزان خبر 
داد و گفت: اولیاء می توانند در صورت مشاهده تخلف، 
نسبت به طرح شکایت در سامانه رسیدگی به شکایت 
با  ایسنا، سید رحیم میرشاه ولد  اقدام کنند. به گزارش 
اشاره به تشدید بازرسی و نظارت همه جانبه بر عملکرد  
مدارس در فصل ثبت نام اظهار کرد: مجموعه عوامل ما 
و همکاران بخش های آموزشی این کار را انجام خواهند 

داد. وی افزود: معموال در فصل تابستان که با ثبت نام 
انتقاالت  و  نقل  و همچنین  مدارس  در  آموزان  دانش 

معلمان همراه است، میزان شکایات افزایش می یابد. 
شکایات  به  پاسخگویی  و  عملکرد  ارزیابی  مدیرکل 
وزارت آموزش و پرورش سامانه پاسخگویی به شکایات 
در  تسریع  و  الکترونیک  دولت  تحقق  راستای  در  که 
پذیرش انتقادات و رسیدگی به شکایات از سوی اولیای 
بکار  آغاز  گذشته  سال  در  فرهنگیان  و  آموزان  دانش 
کرده است در حال حاضر قابل دسترسی است و مردم 

در  مدارس،  در  تخلف  مشاهده  صورت  در  می توانند 
سامانه طرح شکایت کنند.

سامانه  به  مراجعه  از  پس  اینکه  بیان  با  ولد  میرشاه   
قرار  فرد  اختیار  در  و طرح شکایت یک کد رهگیری 
می گیرد گفت: شکایت ها معموال ظرف ۲ هفته رسیدگی 

می شوند و نتایج در سامانه قابل مشاهده خواهد بود.
در واقع با مکانیزه شدن ثبت و ارسال شکایت از مدرسه 
تا حوزه ستادی، فرآیند پاسخ دهی به شکایات کوتاه و در 

اعالم نتایج تسریع خواهد شد.

 زندانیان شب های قدر و عید سعید فطر به مرخصی می روند

تشدید نظارت بر مدارس در تابستان

»زندانیانبیسواد«باسوادمیشوند

رئیس سازمان نهضت سوادآموزی با اشاره به 
آموزش سواد به زندانیان گفت: در سال هایی 
۱۰ تا ۱۲ هزار زندانی و در سال هایی هم ۵ تا 
۶ هزار زندانی تحت پوشش سوادآموزی قرار 
باقرزاده  علی  نیوز،  پارس  گزارش  به  گرفتند. 
رئیس سازمان نهضت سوادآموزی در پاسخ به 
این پرسش که »آیا سوادآموزی زندانیان پیگیری می شود و شرایط در 
این خصوص چگونه است؟«، اظهار داشت: تفاهم نامه با سازمان زندان ها 
و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور از همکاری های مشترک و خیلی خوب 
سوادآموزی محسوب می شود. وی افزود: تقریباً در تمام زندان ها، سازمان 
زندان ها فعالیت آموزشی از دوره ابتدایی تا دانشگاه دارد که البته این 

واحدهای آموزشی ایجاد شده عمدتاً ماهیت غیردولتی دارد.

نحوهدریافتحقبیمهدارندگاندفترچهسالمت

دارندگان  از  بیمه  حق  دریافت  نحوه  تکلیف 
آینده  هفته  سه  تا  همگانی  سالمت  بیمه 
معاون  ایسنا،  گزارش  به  می شود.  مشخص 
توسعه مدیریت و منابع سازمان بیمه سالمت از 
حذف یکی از دفترچه های افراد دارای دو یا چند 
دفترچه بیمه خبر داد و گفت: طی دوسال اخیر 
موفق به پوشش بیش از ۱۱ میلیون  نفر در قالب بیمه سالمت همگانی 
شدیم. مهندس عباس پاشا اظهار کرد: حق بیمه این گروه از بیمه شدگان 
برای یک سال اول از سوی دولت تقبل شد اما برای ادامه یافتن آن، 
کارهای کارشناسی در حال انجام بود تا به فرمولی برای دریافت حق 
بیمه از دارندگان این دفترچه ها برسیم که نتایج در کمتر از یک ماه 
آینده اعالم و به این ترتیب نحوه دریافت حق بیمه مشخص خواهد شد.

توقفمسکنمهر2میلیوننفررابیکارکرد

نماینده سابق مجلس تعداد واقعی بیکاران در 
کشور را ۸ میلیون نفر اعالم کرد و با انتقاد از 
متوقف شدن طرح مسکن مهر گفت: با متوقف 
شدن این طرح حدود ۲ میلیون نفر بیکار شدند.

موسی الرضا ثروتی در گفت وگو با تسنیم اظهار 
داشت: مسئولین می گویند که ۳ و نیم میلیون 
بیکار وجود دارد. در حالی که بیکاران واقعی بیش از ۸ میلیون نفر هستند. 
وی گفت:  بر اساس معیارهای دولت هرکس در هفته یک ساعت کار 
کند و در ماه ۴ روز کار کند شاغل محسوب می شود.این آمار برای 
کشورهای غربی شاید کارآمد باشد زیرا اگر این مقدار کار داشته باشند 
می توانند به حداقلهای معیشت برای زندگی دست یابند اما در ایران با 
۵۰ ساعت در هفته کار کردن نیز فرد نمی تواند زندگی اش را اداره کند.

شرایطقطعیپرداختقسطی
جریمهسربازیاعالمشد

کل  ستاد  انسانی  سرمایه های  اداره  جانشین 
جریمه  تقسیط  قطعی  جزئیات  مسلح  نیروهای 
ریالی سربازی را تشریح کرد. سردار موسی کمالی 
در گفت وگو با ایسنا، گفت: نحوه پرداخت جریمه 
ریالی مشموالن غایب سربازی که تا پایان سال 
یگان  ترک  یا  غیبت  از  سال  هشت  حداقل   9۵
و  نقدی  دو صورت  به  باشد  گذشته  خدمتی شان 
خاطرنشان  وی  بود.  خواهد  امکان پذیر  قسطی 
کرد: متقاضیان ابتدا به دفاتر پلیس +۱۰ مراجعه 
می خواهند  که  می کنند  اعالم  آنجا  در  و  کرده 
جریمه خود را به صورت اقساطی پرداخت کنند. 
وظیفه  سازمان  افراد،  این  درخواست  ثبت  از  س 
عمومی همچون دیگر متقاضیان اقدام به بررسی 
مدارک و مستندات این افراد کرده و در صورتی 
که واجد شرایط باشند مبلغ جریمه را با توجه به 
تأهل  وضعیت  تحصیلی،  مدرک  غیبت،  سنوات 
وام  آن  از  پس  کرد.  خواهد  اعالم  اوالد  تعداد  و 
بانکی با کارمزد ۴ درصد به این افراد تعلق گرفته 
و مشموالن غایب موظفند طی ۳۶ ماه اقساط خود 
از طی  را پرداخت کنند. کمالی اضافه کرد: پس 
این روند بانک عامل مجدداً  نامه ای را به سازمان 
آن  اساس  بر  و  ارسال کرده  ناجا  وظیفه عمومی 
کارت معافیت موقت با اعتبار ۳۶ ماهه برای فرد 
که  ماه   ۳۶ از  پس  و  شد  خواهد  صادر  متقاضی 
متقاضی اقدام به تصفیه وام خود کند بانک مجدداً 
در نامه ای به سازمان وظیفه عمومی این موضوع را 
اعالم کرده و نسبت به دائمی شدن کارت معافیت 

موقت اقدام خواهد شد.

ضرباالجلگازوئیلیدولت

ضرب االجل  دیزلی  خودروهای  برای  دولت 
جدیدی تعیین کرده و در صورتی که تا عید فطر 
نکنند،  اقدام  ثالث  بیمه شخص  تمدید  به  نسبت 
آنها  گیری  سوخت  و  ابطال  گازوئیل  سهمیه 
ممنوع می شود. به گزارش مهر، از ابتدای خرداد، 
شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی برای مالکان 
بیمه  فاقد  سوز  گازوئیل  و  سنگین  خودروهای 
سهمیه  قطع  درباره  پایانی  هشدار  ثالث  شخص 
سوخت در زمان سوخت گیری صادر کرده است. 
بر اساس این پیام از مالکان خودروها درخواست 
شده حداکثر در مدت زمان کمتر از دو هفته نسبت 
به اخذ بیمه شخص ثالث برای خودرو اقدام کند و 
در غیر این صورت سهمیه گازوئیل این خودروها 
می سوزد و فروش سوخت به خودروهای فاقد بیمه 
حدود ۵۴  آمارهای  اساس  بر  شد.  خواهد  ممنوع 
بیمه شخص  فاقد  دیزلی  خودروی  دستگاه  هزار 
ثالث در کشور وجود دارد که از سهمیه گازوئیل 

با قیمت های یارانه ای استفاده می کنند.

قیمتهادربازارمحصوالت
پروتئینیکاهشیشد

ایسنا - آخرین بررسی ها از بازار مواد پروتئینی 
انوع مختلف گوشت نشان می دهد که  از جمله 
روند  ماه رمضان  از  قبل  با  مقایسه  در  قیمت ها 
کاهشی دارد. در میان انواع گوشت قرمز، گوشت 
 ۵۰۰ و  هزار   ۳9 کیلویی  ماهیچه  گوسفندی 
کیلوگرم  هر  همچنین  می شود.  عرضه  تومان 
گوشت گوساله ران ۳۳ هزار تومان قیمت دارد 
اقالم  گران ترین  از  که  فیله  گوساله  گوشت  و 
 ۴۶ کیلویی  می شود  محسوب  پروتئینی  مواد 
هزار تومان است. قیمت هر کیلوگر مرغ تازه نیز 
به طور متوسط در مغازه های سطح شهر ۶۴۰۰ 
تومان است. همچنین گوشت سینه مرغ کیلویی 
تومان،   ۷۳۰۰ کیلویی  مرغ  ران  تومان،   ۷۵۰۰
سینه جوجه کبابی کیلویی ۱۲ هزار تومان،   بال 
مرغ کیلویی ۸۱۰۰ تومان،   گردن مرغ کیلویی 
شده  بندی  بسته  مرغ  کیلو  هر  و  تومان   ۳۰۰۰

۷۴۰۰ تومان فروخته می شود.

سکهبهباالتریننرخدر2سالاخیررسید

تاثیر  تحت  کشور  امروز  بازار  در  سکه  قیمت 
 ۳۱ با  اروپا  اتحادیه  از  انگلیس  جدایی  تحوالت 
هزار تومان افزایش به باالترین نرخ خود در دو 
سال اخیر رسید. به گزارش وکیل ملت ، بعد از 
اونس  قیمت  انگلیس،  پرسی  همه  نتایج  اعالم 
پیدا کرد،  افزایش  بازار جهانی ۵۵ دالر  در  طال 
امروز  که  شد  باعث  اونس  قیمت  افزایش  این 
در حال حاضر هر  رود؛  باال  و سکه  قیمت طال 
قطعه سکه تمام بهار آزادی در بازار تهران یک 
میلیون و ۵۶ هزار و ۴۰۰ تومان، نیم سکه ۵۲۷ 
هزار تومان، ربع سکه ۲۷۶ هزار و ۵۰۰ تومان و 

سکه یک گرمی ۱۸۲ هزار و ۵۰۰ تومان است.

آغازجنبوجوشتابستانیمستاجران

خردادماه  در  که  مستاجران  انتقال  و  نقل  بازار 
در  احتماال  بود  گرفته  خود  به  افزایشی  روندی 
گزارش  به  می شود.  جوش تر  و  جنب  پر  تیرماه 
رمضان  مبارک  ماه  از  قبل  امسال  ایسنا، 
بسیاری از مستاجران اقدام به جابه جایی کردند. 
درخصوص اجاره بها نیز رییس اتحادیه مشاوران 
امالک کشور می گوید امسال اجاره باال نمی رود.

آگهی مزایده اموال غیر منقول - نوبت اول

چون در پرونده 940952 اجرایی در قبال محکومیت آقای رضا زنگوئی به پرداخت مبلغ 348/847/801 ریال در حق 
آقای سید مهدی  فاطمی و پرداخت مبلغ 15/700/000 ریال بابت حق االجرا در حق صندوق دولت و با عنایت به توقیف ملکی از 
محکوم علیه که حسب نظریه کارشناس ملک مذکور در محدوده طرح خدماتی دهلکوه روبروی محور کمربندی بیرجند- کرمان که 
در حال حاضر ملک مذکور فاقد پالک ثبتی می باشد که کل عرصه به متراژ 789 مترمربع که سهم محکوم علیه از عرصه مذکور 289 
مترمربع است و کاربری ملک مسکونی - تجاری - کارگاهی و فضای سبز می باشد و ملک مذکور به صورت حصار کشی که در عرصه 
فوق 40 مترمربع اعیانی احداث شده )انباری و چاله سرویس( و در حال حاضر تعمیرگاه ماشین آالت سنگین بوده و فاقد سند مالکیت 
می باشد که ارزش ملک با توجه به میزان عرصه و کاربری موجود آن به مبلغ 708/050/000 ریال ارزیابی گردیده است که از طریق 
مزایده  در روز شنبه تاریخ 1395/4/26 از ساعت 9 الی 10 صبح در دفتر اجرای احکام حقوقی به فروش برسد که قیمت پایه از بهای 
ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از 
برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت 
10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به 

این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان داده شود. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود.
رجبی- مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری بیرجند

دادگستری جمهوری اسالمی ایران

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه )نوبت دوم(

                                شرکت تعاونی طالیه داران عرصه سازندگی بامداد شرق   تاریخ انتشار: 1395/4/6

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه )نوبت دوم( شرکت تعاونی طالیه داران عرصه سازندگی بامداد شرق یکشنبه 
1395/4/27 راس ساعت 13/30 در محل نمازخانه سازمان جهاد کشاورزی استان واقع در بلوار شهدای عبادی برگزار 
می شود. از کلیه اعضا دعوت می شود برای اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این مجمع حضور به هم رسانند. 
ضمنا چنانچه عضوی بنا به دالیلی نتواند شخصاً حضور یابد، می تواند همزمان با نماینده تام االختیار خویش به دفتر 
شرکت مراجعه و برگ وکالت نامه را تنظیم و برگ ورود به جلسه مجمع را دریافت نماید. حداکثر آرای وکالتی هر عضو 
شرکت، سه رای و هر فرد غیر عضو یک رای می باشد. ضمناً کاندیداهای سمت بازرسی در شرکت تعاونی، موظفند 
حداکثر ظرف مدت یک هفته از انتشار آگهی دعوت به دفتر شرکت تعاونی مراجعه و مدارک مربوط را تحویل نمایند.

دستور جلسه: 
استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس - تصویب صورت های مالی سال 94 - تصمیم گیری در خصوص بودجه 
پیشنهادی سال 95 - انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال - با توجه به تصویب نابرابری سهام اتخاذ 
تصمیم در مورد حداقل و حداکثر سهام اعضا - تصویب آیین نامه حقوق و مزایای هیئت مدیره و مدیر عامل و اتخاذ 

هیئت مدیرهتصمیم در مورد حق الزحمه بازرس شرکت

قالیشویيومبلشویيایـران
www. iranwash. ir3244666632424320-2

دفتر: توحيد 21، نبش نبوت 21، پالك 105صافصاف،لوللول،تختتخت
عضو  معتبر اتحاديه     مسئول : دستگردي

برایاولینبارفرشهایخودرااتوکشیدهتحویلبگیرید

آدرس:چهارراهاولتوحید
32212519-09151606528
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LED- پالسما -سینما خانگی و میز 

آدرس: ميدان امام - کوچه اول بازار          تلفن تماس: 32224852

تعمیرلوازمخانگیدرمنزل
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پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

پاسخ مسئوالن به پیام شما

جوابیه پلیس امنیت عمومی 
فرماندهی انتظامی خراسان جنوبی 

احتراما در پاسخ به مطلب مندرج در ستون پیام شما 
اینکه چرا فکری  مورخ 1395/3/26 در خصوص 
برای این قلیان خانه های سطح شهر نمی کنند به 
استحضار می رساند: اداره نظارت بر اماکن عمومی 
پلیس امنیت عمومی از شهریورماه سال 1393 طرح 
برخورد با واحدهای صنفی که عرضه قلیان داشته اند 
را در دستور کار داشته که با کلیه واحدهای صنفی 
متخلف برخورد الزم معمول شده و فعال هیچ گونه 
واحد صنفی عرضه کننده قلیان مشغول به فعالیت در 
شهر بیرجند نمی باشد. فلذا به جهت برخورد جدی و 
قاطع با صنوف مورد نظر به ناچار عرضه قلیان را به 
منازل مسکونی انتقال داده که موضوع جهت برخورد 
الزم از طریق کمیسیون 100 به شهرداری بیرجند 

اعالم شده است. 

 جوابیه پلیس راهور فرماندهی
 انتظامی خراسان جنوبی 

پیام  به مطلب مندرج در ستون  پاسخ  احتراما در 
شما مورخ 95/3/27 در خصوص حضور کمرنگ 
پلیس راهنمایی  و رانندگی به استحضار می رساند: 
کارکنان راهنمایی و رانندگی در معابر برابر برنامه 
باشد  ریزی قبلی در هر زمان و مکانی که الزم 
تخلفات  با  برخورد  که  دارند  موثر  و  مفید  حضور 
می  و  باشد  می  پلیس  ذاتی  وظایف  از  رانندگی 
آموزش  که  همانگونه  عزیز  رانندگان  تا  طلبد 
های تئوری و عملی را برابر قانون توسط پلیس 
راهنمایی و رانندگی فرا گرفته اند و موفق به اخذ 
مجوز رانندگی شده اند رانندگی نمایند و از ارتکاب 
تخلفات رانندگی اجتناب نموده چرا که انجام همین 
تخلفات رانندگی باعث وقوع حوادث و تصادفات 
رانندگی می شود و هر تصادفی زائیده یک تخلف 
صورت  در  رانندگی  و  راهنمایی  پلیس  لذا  است 
مشاهده هرگونه تخلف رانندگی به علت سهولت 
در رفت و آمد و کاهش تصادفات نسبت به اعمال 

قانون راننده متخلف اقدام می نماید .

 جوابیه پلیس راهور فرماندهی انتظامی 
خراسان جنوبی 

پیام  به مطلب مندرج در ستون  پاسخ  احتراما در 
شما مورخ 95/3/30 در خصوص عدم توقف برای 
منتقد  آنجائیکه  رساند:  می  استحضار  به  افطار 
محترم شماره اتوبوس را ذکر ننموده و روزانه دو 
دستگاه اتوبوس از مبدا بیرجند به مقصد کرج تردد 
می نماید امکان پیگیری موضوع میسر نمی باشد 
از طرفی در کابین داخل کلیه اتوبوس ها برچسب 
سامانه پیامکی 110120 جهت انعکاس انتقادات ، 
نصب گردیده که به محض ارسال پیامک ، مراتب 
به پلیس راه استان اعالم و از پلیس راه استان به 
پاسگاه های پلیس راه مسیر تردد اتوبوس جهت 
پیگیری و اعالم نتیجه ابالغ می گردد که منتقد 
محترم از سامانه مذکور نیز استفاده ننموده ضمنا 
دستور العمل به پاسگاههای پلیس راه تابعه ابالغ 
گردیده و در صورت انعکاس شفاهی  پیگیری و 

اقدام الزم انجام می گیرد. 

3
بیش از ۲۵۰ میلیون ریال درآمد نصیب تولیدکنندگان شیر شتر در خراسان جنوبی شد

تسنیم- رئیس سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی با بیان اینکه از ابتدای سال تاکنون 12 تن شیر شتر در استان تولید شده است، گفت: 
252 میلیون ریال ارزش تولیدشده شتر در خراسان جنوبی بوده است. هاشم ولی پور مطلق با اشاره به استفاده شیر شتر برای مصارف داروئی 

یکشنبه * 6 تیر 1395 * شماره 3539افزود: 14 واحد پرورش شتر به ظرفیت 552 نفر شتر در خراسان جنوبی فعالیت دارد.
آسفالت  و  پیگیری  به  توجه  با  جان  آوا  سالم 
اداره کل راه لطفا جوابگو باشند چرا  راه تجنود 
که  وجودی  با  نوقند  به  منند  جاده  کیلومتر   6
رها  بقیه  آسفالت شده  قبال  آن  وسط  1کیلومتر 

شده و آسفالت نمی شود.
0915...019
استان  مخابرات  محترم  شرکت  توجه  قابل 
و  کوشک  روستاهای  در  همراه  تلفن  متاسفانه 
 20 فاصله  که  مرکزی  بخش  توابع  از  ماسن 
دهی  آنتن  فاقد  دارد  استان  مرکز  تا  کیلومتری 
می باشد لطفا شرکت مخابرات فکری برای این 

قضیه بردارد. 
0939...280
در  همچنان  تیتر)جاده  بخاطر  آوا  از  تشکر  با 
دست احداث( لطفا نماینده های استان از وزیر 
از  قبل  روزهای  در  بخواهید  شهرسازی  و  راه 
تعطیالت از جاده بیرجند قاین بازدیدکنن و بعد 

قضاوت! دو بانده شدن با این کندی نوبره!
0915...436
چرا افرادی که دم از وامصیبتا درخصوص تغییر 
برای  دولت  این  از  قبل  دهند  سرمی  استاندار 
تغییر استاندار هیچ اعتراضی نداشتند چرا با مانع 
تراشی جلوی کارکرد دولت در تصمیم گیری و 

پیشرفت امور را می گیرند.
0915...019
و  وشهرداری  استانداری  این  چرا  آوا  سالم 
مدرس  اهالی  ساز  و  ساخت  مجوز  میراث 
برای  امالک  بنیاد  دهد  نمی  را  آباد  48رحیم 
واگذار  را  زمینها  نرود  استانداری  بار  زیر  اینکه 
کرد و رفع مسئولیت کرد و اکنون استانداری هر 
نوع حکومتی بخواهد میکند 1-بستن راهها، 2- 
بنا مشرف به خانه هابالتکلیفی  به علت بلندی 
 اهالی،3 - نبود احساس مسئولیت مدیران، 4 -

نبود امکانات شهری  و مشکالت دیگر
0915...326
سالم شب قدر دعا کنیم مسووالن برای اشتغال 
جوانان قول سر خرمن ندهند قول به این نجابت 
مردم از سر آگاهی و پیگیری وجدیت دهند مثل 

افتتاح صدمین بار سیمان باقران ...
0915...703
صورت  به  هزارتومان  ده  اول  همراه  سالم  با 
گرفتم  تماس  مخابرات  با  کرده  اضافه  حسابم 
گفتند بیاین شکایت کنید ببینیم ارتباطات سیار 

پول رو پس میده یا نه؟
915...236
برخی  آسفالت  برای  خواهشمندم   از شهرداری 
اقدام  مدرس  خیابان  انتهای  های  رو  پیاده 

فرماید. با تشکر
939...058
از  استفاده  به  سالم، مردم رو تشویق مي کنید 
نظارتي  هیچ  اما  عمومي  نقل  و  حمل  ناوگان 
نیست،  واحد  شرکت  هاي  اتوبوس  کارکرد  بر 
مسیر  طي  معقول  سرعت  یک  با  باید  اتوبوس 
کنه نه اینکه بخاطر چهار تا مسافر بیشتر وقت 
چهل نفر و بگیره با سرعتي حرکت میکنن که 

پیاده راه بري سریعتر میرسي .
930...867
عمل  صبح  شش   ... بیمارستان  آواجان  سالم 
داشتم تا ساعت دو بعدظهر خبري از عمل نشد 
واقعا دست مریزاد. امیدوارم سر و کار هیچ کس 
به  هم  ترخیص  موقع  نیفتد.  ها  بیمارستان  به 
ام حدود  بیمه  دفترچه  از  گرفتن  فتو  خاطر یک 
45 دقیقه منتظر ماندم تا درب فتوکپی باز شود !!!
915...437

گالیه والدین دانش آموزان خراسان جنوبی

داوطلبانهایکهاجباریدریافتمیشود
 حق سرانه کمک به مدارس، اسمی آشنا برای 
مدیران و واژه ای رعب آور برای دانش آموزان 
است. همان واژه ای که هرساله اشک های 
زیادی از دختران و پسران دبستانی را به خود 
لمس می کند. همان گونه از نامش هویداست 
حقی است که باید به صورت کاماًل داوطلبانه 
از والدین گرفته شود اما در برخی از مدارس 
راهنمایی و دبستان های بیرجند و به خصوص 
در شهرک های اقماری رنگ دیگری را به 

خود گرفته است.
اجبار یا اختیار؟ سوالی که هر ساله والدین با 
آغاز زمان ثبت نام درباره کمک های مردمی 
از مدارس می پرسند و هر سال هم یک پاسخ 
دیگری  صورت  به  اما  گیرند  می  مشخص 
است هر کسی حقی  درست  اجرا می شود. 
پرورش  برای  باید  مادری  و  پدر  هر  و  دارد 
فرزندانشان بیش از این میزان هزینه کنند، اما 
مگر این تنها هزینه زندگی است؟ درد است 
که فرزندی شب را با شکمی گرسنه سر بر 
بالین نهد و روشنایی روز را نیز برای فرار از 
مدرسه، آن هم به دلیل کوچک شمردنش، به 

بهانه های مختلف سر از بالین برندارد.
ندارند؟ مگر  از خودشان سرانه  مگر مدارس 
می شود موضوع آموزش که آن قدر موردتوجه 
مسئوالن بوده و اما برای تأمین هزینه هایش 
از جیب کارگرانی که حداقل های حقوق را 

دارند، استفاده شود.
این حرف ها، چند خط نوشته نیست، بلکه درد 
دل و سوالهای بی جواب خانمی از حاجی آباد 

است که در گفت و گو با مهر بیان می شود.

ندادن کارنامه به خاطر نپرداختن 
حق داوطلبانه کمک به مدارس

فاطمه خسروی با بیان اینکه دخترم کالس 
مبلغی  هرسال  می گوید:  است،  دبستان  دوم 
تحصیلش،  بابت  مدارس  به  نام کمک  با  را 
شوهرم  می دهد:  ادامه  می کنم.وی  پرداخت 
این  پرداخت  توان  و  است  ساده  کارگری 
میزان که مبلغ 400 هزار ریال است را ندارد.

و  می شوند  شرم  برای  بستری  گونه هایش 
 94-95 تحصیلی  سال  در  می دهد:  ادامه 
کار  بازار  نبود  و  زندگی  مشکالت  دلیل  به 
برای شوهرم، مقدار خیلی کمی از این پول 

را پرداخت نکرده ام.
گالیه  نشانه  به  را  صدایش  درحالی که  وی 
و اعتراض باال می برد، می افزاید: اما مدرسه 
به جای درک والدین، کارنامه دخترم را نداده 
و می گوید تا زمانی که این حق را پرداخت 

نکرده اید، کارنامه را نیز دریافت نمی کنید.
فرهنگی  مسئوالن  توجه  خواستار  خسروی 
است  خوب  چه  می افزاید:  و  شده  استان 
فرزندان  آموزش  بر  این همه  که  مسئوالنی 

تاکید دارند، این وضعیت را نیز رصد کنند.
به گفته مدیر مدرسه،  بنا  اینکه  بیان  با  وی 
این حق در زمینه تکمیل تجهیزات مدرسه 
و گرفتن برگه های مصرفی دانش آموزان در 
طول سال هزینه می شود، بیان می کند: این 
بودن  خراب  از  دانش آموزان  است  حالی  در 
کالس ها  کولر  بودن  خاموش  و  کن  آبسرد 

سرویس  کمبود  و  سال  گرم  های  روز  در 
بهداشتی رنج می برند.

اخطار دادن به دانش آموزان 
در کالس درس

بیان  مهر،  دوم  مخاطب  معتمدی  موسی 
می کند: اگر حق کمک به مدارس داوطلبانه 
والدین  همه  از  به اجبار  چرا  پس  است، 
می گیرند.وی با بیان اینکه متأسفانه مدیران 
برخی از مدارس دولتی رفتارهای نابجایی را 
با دانش آموزان دارند، می گوید: به عنوان نمونه 
در مدرسه فرزندم، به وی به خاطر نپرداختن 

این حق مرتب اخطار می دهند.
این  متأسفانه  اینکه  از  انتقاد  با  معتمدی 
دیگر  حضور  با  و  درس  در کالس  اخطارها 
می افزاید:  می شود،  بیان  دانش آموزان 
از  را  تحصیل  انگیزه  و  شوق  رفتارها  این 

دانش آموزان سلب می کند.
باید  خود  مسئوالن  می دهد:  ادامه  وی 
فرزندانشان را برای تحصیل به این مدارس 
بفرستند تا درد این والدین را نیز حس کنند 

در غیر این صورت توجهی به حرف های ما 
ندارند.این پدر روستایی ادامه می دهد: وقتی 
خانواده ای این سهم که به قول مطبوعات و 
پرداخت  را  است  داوطلبانه  کاماًل  مسئوالن 
نمی کنند، نباید با رفتار های ناشایست مورد 

ُسخره قرار گیرند.

سلب انگیزه تحصیل از دانش آموزان

در  بیرجند  انقالب  خیابان  ساکنین  از  یکی 
در  دخترم  اینکه  بیان  با  مهر،  با  گو  و  گفت 

یکی از مدارس این محله تحصیل می کند، 
می گوید:  از سال گذشته که فرزندم در پایه 
پایه  به  امسال که  تا  دوم تحصیل می کرد، 
چهارم می رود، میزان 400 هزار ریال را به 
مدرسه می دهم.وی درحالی که نفس عمیقی 
می کشد، می گوید: تا زمانی که این پول را 
پرداخت نکنم شاهد گریه های روزانه دخترم 
اخطار  از ترس خرد شدن و  هستم چرا که 
می کند. فرار  تحصیل  از  مدیر،  پیاپی  های 

مانند  حق  این  انگار  اینکه  بیان  با  بخشی 
پرداخت  باید  و  بوده  والدین  بر گردن  دینی 
پول  این  نمی دانم  می دهد:  ادامه  کنند، 
به  آن  بابت  روز  هر  که  دارد  اهمیت  چقدر 

دانش آموزان تذکر می دهند.
وی ادامه می دهد: این سهمیه برای والدینی 
اکنون  و  است  سنگین  ندارند،  درآمدی  که 
ملزم  را  خانواده ها  نباید  نیست،  اجباری  که 
به پرداخت کنند.بخشی با بیان اینکه فرزندم 
مانند قبل شوق و انگیزه رفتن به مدرسه را 
پیداست  که  گونه  این  می کند:  بیان  ندارد، 
طریق  از  مدرسه  جانبی  هزینه های  تمام 

والدین تهیه می شود.

افزایش حق سرانه داوطلبانه
 کمک به مدارس

چندی پیش مدیر آموزش وپرورش شهرستان 
بیرجند در شورای آموزش وپرورش بیان کرد: 
حق  میزان   ،95-96 تحصیلی  سال  برای 
سرانه کمک داوطلبانه به مدارس از 40 هزار 
تومان به 50 هزار تومان افزایش یافته است.

سید حسین سجادی با بیان اینکه این سرانه 
در کیفیت تجهیزات مدارس هزینه می شود، 
والدین  سوی  از  سرانه  این  پرداخت  افزود: 

به  اشاره  با  است.وی  داوطلبی  به صورت 
بیان  هیئت امنایی،  مدارس  سهم  افزایش 
متوسطه  برای  سهم  این  همچنین  کرد: 
هزار   250 به  هزار   180 از  دوم  و  اول 
آموزش وپرورش  یافت.مدیر  افزایش  تومان 
شهرستان بیرجند ادامه داد: این میزان برای 
 300 به  هزار   180 از  متوسطه  سوم  مقطع 

هزار تومان افزایش یافته است.

حق کمک به مدارس 
در مناطق محروم شناور باشد

رئیس شورای آموزش  و پرورش بیرجند هم 
در این جلسه با بیان اینکه درآمد خانواده ها 
افزود:  است،  پایین  محروم  مناطق  در 
مدارس  به  داوطلبانه  کمک  حق  افزایش 
با  ناصری  باشد. علی  این مناطق شناور  در 
بیان اینکه افزایش این سرانه در مناطق کم 
توسعه بر عهده مدیران باشد، اظهار کرد: این 
کمک ها در راستای بهبود کیفیت مدارس و 
آموزش دانش آموزان هزینه شده که رسانه ها 
دهند.وی  انتقال  مردم  به  باید  مطبوعات  و 

ادامه داد: مدیران و معلمان مدارس نیز باید 
در راستای کیفیت آموزش و خروجی مطلوب 
کنند.فرماندار  تالش  آموزشی  برنامه های 
های کالس  برگزاری  خواستار   بیرجند 

 اوقات فراغت در طول تابستان شد و افزود: 
از  دسته  آن  کالس  این  در  باید  همچنین 
دانش آموزان  روز  نیاز  که  آموزشی  مطالب 

است، ارائه شود.

با مدیران خاطی برخورد می شود

جنوبی  خراسان  آموزش وپرورش  مدیرکل 
انتقادات  به  پاسخ  در  مهر  با  گو  و  گفت  در 
سرانه  پرداخت  کرد:  تاکید  شهروندان، 
اختیاری  کاماًل  مدارس  به  کمک  داوطلبی 

بوده و به هیچ عنوان اجباری نیست.
که  مدیرانی  با  کرد:  اظهار  المعی  عباس 
گرفته  دانش آموزان  از  به اجبار  را  حق  این 
را  آن ها  کارنامه  نیز  نپرداختن  صورت  در  و 

نمی دهند، برخورد می شود.
سوی  از  وضعیت  این  گزارش  خواستار  وی 
چنانچه  افزود:  و  شد  رسانه ها  و  والدین 
شکایتی در این زمینه به آموزش وپرورش ارائه 

شود، در اسرع وقت رسیدگی می شود.
ادامه داد: این کمک در برخی موارد  المعی 
بهبود  و  تلفن  برق،  آب،  پول  پرداخت  مانند 
تجهیزات مدارس هزینه شده و باید فقط از 

طریق انجمن و اولیاء گرفته می شود.
جنوبی  خراسان  آموزش وپرورش  مدیرکل 
تاکید کرد: پرداخت سهم کمک داوطلبانه به 
مدارس اختیاری بوده و مدیران نباید به اجبار 

از والدین اخذ کنند.
حضوری  های  پیگیری  علی رغم  متأسفانه 
بیرجند  آموزش وپرورش  مدیر  مهر،  تلفنی  و 
جلسات  برگزاری  و  کاری  مشغله  دلیل  به 
به  پاسخگویی  به  حاضر  پیاپی  و  متعدد 
بیرجند  فرماندار  و  نشده  مردم  انتقادات 
این  به جواب  منوط  را  پاسخگویی  نیز  هم 
است  سؤال  جای  حال  کرد.  مسئول  مقام 
آن ها  کاری  دغدغه  که  مسئوالن  این  که 
فرصتی، نیم ساعته را در برنامه های هایش 
نگنجانده، چگونه باید جواب هزاران سؤال 
از  حاکی  گزارش  بدهند؟!این  را  والدین 
به مدارس کاماًل  این است که حق کمک 
ندارند  اجازه  نیز  مدیران  و  بوده  داوطلبانه 
کنند  تحمیل  خانواده ای  بر  را  آن  پرداخت 
اخذ  مشاهده  صورت  در  باید  هم  اولیاء  و 
به  را  مراتب  مدارس،  سوی  از  اجباری 

مقامات باالتر گزارش دهند.

کانونهالل14بانوانبرگزارمیکند:
مراسـم احیـای لیـالی قـدر 

مدرس 37 حسینیه شهید زواری - ساعت ۲۲
سخنـرانومـداح:خواهـرنخعی
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ویلچریبرایفعالیتهایخارججادهای!

عصرایران-  گراوند اسکویرل محصول شرکت ِدر 
و  موتوردار  ویلچر  یک  بین  برخورد  محل  زایسل 
یک تانک محسوب می شود. این وسیله نقلیه که 

به نظر می رسد برای دوستداران خودروهای همه 
جا رو، موتورسیکلت های موتوکراس و ویلچرسواران 
از  سطحی  هر  در  حرکت  توانایی  شده  طراحی 
مسیرهای برفی تا گلی، چمن و جاده آسفالت را دارد.
 گراوند اسکویرل از یک موتور دیسکی الکتریکی 
تولید 21 اسب  توانایی  نیرو می گیرد که   PMS

بخار نیرو و 30 پوندفوت گشتاور را دارد. 

چاپ سه بعدی قلب 
در فضا برای نخستین بار

و  ناسا  توسط  که  دانشمندان سه شرکت  از  تیمی 
شرکت Techshot رهبری می شوند، توانسته اند 
محیط  در  را  عروق  و  قلب  ساختارهای  نخستین 
ریزگرانش با استفاده از سلول های بنیادی بالغ انسان 
از  نقل  به  و  ایسنا  گزارش  کنند.به  چاپ سه بعدی 
اسپیس، این تجربه توسط یک پیش ساخت چاپگر 
زیستی سه بعدی فضایی در ارتفاع 9 کیلومتری از 
باالی خلیج مکزیک در یک پرواز انجام شد.مزایای 
از  استفاده  شامل  می تواند  صفر  گرانش  در  چاپ 

جوهرهای زیستی با غلظت کم و موارد دیگر باشد.

این روبات ماشین ظرفشویی
 را پر می کند !

 
 Boston Dynamics به گزارش مهر، شرکت
که به طراحی و ساخت پیشرفته ترین روباتهای چهار 
پا شهرت دارد حاال از نسخه جدیدی از محصوالت 

به  را  آن  توان  می  تقریبا  که  کرده  رونمایی  خود 
عنوان یک پیشخدمت حرفه ای به شمار آورد.این 
روبات می تواند در فضای داخل خانه حرکت کرده 
و کارهایی نظر چیدن ظروف در ماشین ظرفشویی، 
پرکردن لیوان آب و نظایر آن را انجام دهد.روبات 
SpotMini شباهت زیادی به سگ خانگی دارد. 

تولید سلول های خورشیدی با الهام از گل رز
به گزارش مهر، محققین آلمان با بررسی ویژگی های اوپتیک بر روی سلول های بشره گیاهان مختلف متوجه شدند که الیه خارجی برگ گل رز از قابلیت باالی جذب نور خورشید 
برخوردار است و کمتر آن را منعکس می کند.این ویژگی نه تنها به گل رز اجازه می دهد تا نور بیشتری جذب کنند بلکه باعث می شود به دلیل ظاهر شدن رنگ ویژه بر روی آن، 
حشرات جذب این گل شده و برای اهداف گرده افشانی نیز از گل رز بهره ببرند.

گفتوگوباعکاسآخرینسلفی
سربازانکشتهشده

ایسنا- آرش امیدوار که عکس سلفی اش با سربازان 
در  و  می چرخد  دست به دست  کرمان   05 پادگان 
شده  پخش  گسترده  به طور  اجتماعی  شبکه های 

است، درباره این عکس می گوید: »وقتی از آموزشی 
ترخیص شدیم و گوشی هایمان را جلوی در به ما 
دادند، در لحظه آخر قبل از خروج، با گوشی ام عکس 
دیده  تصویر  در  البته کسانی که  گرفتم.  را  سلفی 
می شوند، جز سه نفری که در آخر عکس هستند، 

بقیه خوشبختانه زنده مانده اند.«
آرش توضیح می دهد: »من هم قرار بود با همان 
اتوبوس بروم، اما کار خیلی واجبی برایم پیش آمد 
که مجبور شدم به شیراز بروم تا از آنجا به الر پیش 
خانواده ام عزیمت کنم. در اتوبوس شیراز بودم که 

خبردار شدم این اتفاق افتاده است.«
پادگان  از  را  سربازها  که  اتوبوس هایی  درباره  او 
می گوید:  بردند،  اهواز  به  کرمان   05 آموزشی 
پادگان  که  بودند  تعاونی ای  اختیار  در  »اتوبوس ها 
با  پادگان  انتقال های  و  نقل  و  دارد  قرارداد  آنها  با 
اتوبوس های همان شرکت انجام می شود. سربازها 
هم بیشترشان می خواستند با اتوبوس پادگان بروند 

چون مسیر طوالنی بود و هزینه بر.«
این سرباز به هم خدمتی هایش اشاره می کند که در 
این سانحه جانشان را از دست داده اند: »همه آنها با 
با 10 نفرشان  ما در یک آسایشگاه بودند. حداقل 
دوست صمیمی بودم. بیشتر بچه ها خوشحال بودند 
تقریبا نزدیک به محل  ادامه خدمتشان  که محل 
سکونتشان است. تصویر هم همین را نشان می دهد 

که بچه ها خوشحال بودند.«
او همچنین می گوید: »قبل از پایان دوره، شایعه شد 
با توجه به ماه رمضان، بیست  و پنجم خرداد  که 
از آموزشی ترخیص می شویم. بعد هم گفتند سی ام 
فرمانده  هم  موقع  همان   اما  می شویم  ترخیص 
که  کردند  اعالم  گردان  فرمانده  هم  و  گروهان 

ترخیص ما یکم تیر است.«

نسرین کاری - مهربانی و عشق نه زمان می 
توان  و  بخواهد  باید دل   . نه سن  و  شناسند 
داشته باشی. قصه امروز ما قصه مهربانی زنی 

فداکار است. 
در یکی از روزهای ماه رمضان قراری با همسر 
گذاریم.  می  منزلش  در  نوربخش  مصطفی 
سیدی که در اوایل زندگی متاهلی اش یک 
می  دگرگون  را  اش  زندگی  ناگهانی  خبر 
کند.  همسرش خانم ساالری با مهربانی  به 
پیشوازمان می آید. منزلی نقلی اما بسیار تمیز. 
پاکیزگی و چیدمان مرتب خانه نشان نشان از 

یک بانوی توانمند و خانه دار است. 
45 سال می گذرد، شاید گفتن 45  سال به 
زبان ساده باشد ولی برای دختری که با امید 
به خانه شوهر می رود و در سالهایی که باید 
مزه عشق و محبت را بچشد دچار یک حادثه 
بسیار تلخ می شود، یادآوری این تلخکامی ها 
سال  در  ساالری  طاهره  است.  دشوار  بسیار 
بدنیا  مذهبی  خانواده  در  و  قاین  در   1329
آمد. هنوز 13 سال بیشتر نداشت که مصطفی 
نوربخش از آموزگاران با خانواده و با اصل و 
نسب به خواستگاری اش آمد و طبق سنت و 
رسوم آن زمان که می گفتند خانواده ای که 
5 دختر دارد باید یکی را به سید بدهد پدر به 
این ازدواج رضایت می دهد. آنها یکسالی را در 

قاین زندگی می کنند و طاهره که دختری کم 
سن و سال است کم کم به اصول خانه داری 
و همسرداری آشنا می شود و بعد آن به بیرجند 
به  زندگیشان  از  منتقل می شوند.   5 سال 
سرعت می گذرد. پنج سالی که شاید بتوان آن 
را بهترین روزهای زندگی دانست. ولی در یک 
روز از زمستان سال 1350 حادثه ای زندگی 

این زوج خوشبخت را زیر و رو می کند. 
طاهره ساالری روزهای سختی را به خاطر دارد 
و از شبی سخن می گوید که یکی از آشنایان 
بدون مقدمه خبر فوت مادر همسر مهربانش 
را به مصطفی می دهد. حادثه ای که  باعث 

شوک شدیدی برای همسرش می شود. 
ممکن  که  نمی کرد  گمان  هرگز  جوان   زن 
است چهره خندان همسرش را در سنین جوانی 
اینگونه رنجور و بیمار ببیند و  اشک پهنای 
صورتش را بگیرد و برای دیدن لبخندی دیگر 
سید  بخورد.  حسرت  عمر  یک  همسرش  از 
مصطفی از آن روز دیگر نه حرف زد، نه تکان 
برلبانش نشست. شوک  لبخندی  نه  و  خورد 
ماجرا به حدی بود که ابتدا  مصطفی را دچار 
افسردگی  کرد  و کم کم این افسردگی او را از 
پا  انداخت و تنها پس از 5 سال از ازدواجشان 
به زندگی نباتی رفت  و االن 45 سال از آن 
ماجرا گذشته 45 سالی که شاید به زبان ساده 

بیاید ولی برای دختری که به امید به خانه بخت 
رفته سخت است. 

اکنون  با حقوق 830 تومانی بازنشستگی و از 
کار افتادگی همسرم زندگی می کنم. 

خانم ساالری می گوید: در این مدت از هیچ 

نهاد و سازمانی حمایت نشده و فقط با کمک 
خانواده و فامیل توانسته ایم روزگار بگذرانیم با 
این همه حتی یک روز نخواسته که از همسر 
بیمارش جدا شود و می گوید: همین که می 
دانم کنارم هست و می دانم فردا روز فریادرسم 
ای  بچه  است  است. درست  بود بس  خواهد 
ندارم ولی اینکه می توانم برای همسرم مفید 

باشم خودش دنیائی می ارزد. 

او می گوید: در این سالها بارها متوجه شدم که 
همسرم درحال درد کشیدن است اما کاری از 
من ساخته نبود. خدا را شاکرم که توانستم این 
سالهای سخت  و تنهایی را بگذرانم و از خداوند 
می خواهم به مقام حضرت زهرا )س( به من 

آقای  این  پرستار  که  بدهد  استقامت  و  صبر 
بزرگوار باشم. می ادامه می دهد:  آقا مصطفی  
کسی را نمی شناسد قادر به نشستن نیست غذا 
را باید به زور و گاهی دعوا به  ایشان بدهند، 
فقط کمی حرکت می کند و مثل بچه ها قلت 
از اعمال  می زند.  قادر به کنترل هیچ یک 
حرکتی خویش نمی باشد فقط به صدای من 
پاسخ می دهند  آنهم جوابی نامفهم!  که مدتی 

است این هم کم رنگ تر شده هیچ کاری از 
طرف سیستم های اجرایی نشده است با اینکه 
بیماری  درمان  برای  نوربخش  دکتر  آقای 
ایشان تالش زیادی کرده و در مشهد بستری 
نموده ولی تمام تالش های ایشان فایده ای 
نبخشیده وتسلیم تقدیر الهی شده ام. طاهره 
خانم در جواب سوالم که چه عاملی باعث شد 
این همه سال در کنار این مرد بماند بدون اینکه 
امیدی به آینده  داشته باشد ، می گوید: عشق 
به زندگی و همسر باعث شد ماندگار بشوم و 
اینکه ما از پدر و مادرمان یاد گرفته ایم دختر 
با لباس سپید به خانه همسرش می رود و با 
لباس سپید برمی گردد. خانم ساالری همچنین 
نوربخش  مرتضی  دکتر  همسرش  برادر  از 
حمایت  او  از  و  بوده  کنارشان  همیشه  که 
کند  می  تشکر  داشته  معنوی  و  مادی   های 
آقای  تماس ها و همدلی های  و می گوید: 
مشکالت  ایشان  فرزندان  و  نوربخش  دکتر 
زیادی را در این سالها از من برداشت. همچنین 
از مسئوالن آموزش و پرورش مخصوصا آقای 
سجادی ریاست محترم آموزش و پرورش و 
کانون بازنشستگان  استان آقای شیروانی که 
پیگیری و برنامه مالقات توسط  ایشان شکل 
گرفته و  همدلی و مهربانی شان مرهمی بر دلم 

است تشکر می کنم.

قصه 45 سال فداکاری یک زن

پنجدههعشق

روباتغواصساختهشد

محققین اروپایی روباتی را طراحی کرده اند که قادر به کاوش در اعماق آب است.به گزارش مهر، نام این روبات 
جالب BlueROV2 است و برای کاوش در اعماق آب و دیدن دنیای پر رمز و راز دریا استفاده می شود.
شکل ظاهری این ربات شبیه به یک مکعب است که با داشتن ۶ موتور رانشگر می تواند در زیر آب به راحتی 
مانور دهد.  از ویژگی این روبات رفتن تا عمق 100 متری آب است که می توان از آن به عنوان یک ویژگی 

قابل توجه در BlueROV۲ یاد کرد. 

کشفسارقآبدرمنظومهشمسی

دانشمندان متوجه شدند که چگونه اقیانوسهای زهره به عنوان سیاره دوقلوی زمین خالی از آب شده است.به 
گزارش مهر، ونوس یا زهره همواره مورد توجه دانشمندان علوم فضایی قرار داشته است. این توجه عمدتا به دلیل 
شباهتهای زیادی آن با زمین بوده است. اکنون تازه ترین بررسی ها درباره این سیاره نشان می دهد که فرآیند 
طبیعی موسوم به »باد الکتریکی« عامل ناپدید شدن آب از سطح آن بوده است.این یافته جدید نشان می دهد که 

باد الکتریکی را باید به عنوان عامل اصلی ناپدید شدن اقیانوس های زهره دانست.

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

مدرسهشطرنجکیش
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

اخالق ، انصاف ، کار خوب 
سرلوحه خدمات ماست

سابقه  با  روزی،  شبانه  صورت  به 
درخشان و قیمت کامال توافقی

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

 09159634038
09155642959

رحیم آبادی

حملبارواثاثیهمنزلرحیمآبادی

فروشگـاهخواجـوی
آب شیرین کن خانگی نقد و اقساط )بدون افزایش قیمت ویژه ماه مبارک رمضان( نصب  و فیلتر  رایگان

خیابان فردوسی، نبش حافظ     09155438760- 32421633

18 ماه گارانتی

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

بیست متری سوم ، روبروی حج و زیارت

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

حملبارواثاثیهمنزل
باکامیونتهایمسقف

چادرداروپتودار

وکارگرهایماهر

09157213571

صالحیمنش

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

دستگاهسابسیارامیرآبادیزاده
ساب انواع سنگ های  مرمر گرانیت و موزاییک ساده      09156706538

لوله کشی و آبرسانی، اجرای فاضالب
سرد و گرم ، شوفاژ

نصب شیرآالت ، سرویس کولر 
لوله باز کنی با فنر برقی

تشخیص و رفع ترکیدگی لوله 

    09158651167 - شهریاری

حمـــلاثاثیـــه
100درصدتضمینی

با  کارگر ماهر و ماشین اتاق بزرگ
مسیر مشهد و  زاهدان 09159618581- فاروقی



طراح: نسرین کاری                        

افقي:
 1- ني هندي - سجع 2 - واحد 
پيرزن  خاكستر-    - تركيه   پول 
شعله  امروزي-   هگمتانه   -3
آتش - متكا 4- ترس -  عالمت 
دوازده   - موقر   - جعلي  مصدر 
في   - هنرپيشه  نقش   -  5 تايي 
از    -6 استخدام  نوعي   - سبيل 
خليج  جزاير  از   - اموي  خلفاي 
فارس - چاي انگليسي 7- پيمان 
تركي  خرس    - مري   - ناقال 
و  خاطر   - شهري  باربر    -8
خطاي   -9 دهان  بوي   - انديشه 
تازه    - شمشيربازي    - فوتبالي 
نادان  رسيده 10- نقش هنري - 
رسم   -11 ناگهاني  توطئه   -
چهارم  نت    - مفتش    - كننده 
كمياب    - پيچيده  سبزي   -12
ادبانه   - تصديق  -  خطاب بي 
تقسيم  از   - قيف    -13 فارسي 
آيد  مي  بدست  زمان  بر  متر 
كشور  پايتخت   -14 مدارك    -
مالت - توانگري و دارايي - پاك 
 - ژئولوژي   -  15 تهمت  از 

دستگاهي در موسيقي ايراني

عمودي: 1- فيلمي ساخته داوود 
پست   -2 ميوه  قند    - موثقي 
دهنه   - تخمك   - الكترونيكي 
فالگيري 4-  فلز -   ناس -    -3
برنده  برگ    - داخل    - قيمت 
و  زور   -5 ساختماني  مصالح  از   -
توان - درخشان - با 6- بالكن- 
آذربايجان  استان  شهرهاي  از 
مازندران  شهرهاي  از    -7 غربي 
 -8 خرگوش   - بمب  مخترع   -
وارونه   - گل   محافظ    - ترس 

 - صنفي  اتحاديه   - ويرايش   -9
 10 برادري  و  خواهر  رابطه  نوعي 
- مخلص - چكمه 11 - بهت و 
حيرت - گلي زيبا - گستره وسيع 
آبي 12 - واحد مغازه - ماه پنجم 
زنان  اشرافي  القاب  از  ميالدي- 
اروپا  - آسمان 13- پرحرفي  - 
هوسها  - ميوه هندي 14- دنباله 
فصل  سر   - چيزي  نتيجه  يا 
 - ضيا   -15 پيش  در   - روزنامه  

نگهبان خانه
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آیه روز  

و هرگاه نعمت و رحمتى به انسان بچشانيم و سپس آن را از او برگيريم او مأيوس و نوميد مى شود و به 
كفران و ناسپاسى بر مى خيزد. هود آيه 9

حدیث روز  

ناتوان ترين مردم كسى است كه از دعا كردن واماند و بخيل ترين مردم كسى است كه از سالم كردن 
واماند. امام حسين)ع(

بر روح تمام شيعيان تيغ زدند
بر مردترين مرد جهان تيغ زدند
خورشيدبه سينه، ماه برسر مى زد

انگاربه فرق آسمان تيغ زدند

خدايا بگشا برايم در آن درهاى بهشت 
و ببند برايم درهاى آتش دوزخ را

 و توفيقم ده در آن براى تالوت قرآن
 اى نازل كننده آرامش در دلهاى مؤمنان.

شعر روز 

دعای روز  بیستم ماه رمضان

حرف های ابریشمی موفقیت

شب قدر

نگرش

یک لحظه مکث کن

اعمال مشترک شب های قدر
   

شب قدر همان شبى است كه در تمام سال شبى 
به خوبى وفضيلت آن نمى رسد وعمل در آن بهتر 
است از عمل در هزار ماه ودر آن شب )شب قدر( 
تقدير امور سال مى شود و مالئکه وروح كه اعظم 
مالئکه است درآن شب باذن پروردگار بزمين نازل 
مى شوند و به خدمت امام زمان )ع( مشرف مى 
شوند وآنچه براى هر كس مقدر شده است بر امام 
عليه السالم عرض مى كنند و اعمال شب قدر بر دو 
نوع است، يکى آنکه در هر سه شب بايد كرد وديگر 
آنکه مخصوص است به هر شبى. برخى اعمال كه 

در شبهاى قدر  مشترک است و بايد انجام داد :
اول: غسل است )مقارن غروب آفتاب، كه بهتر است 

نماز شام را با غسل خواند (
دوم : دو ركعت نماز است كه در هر ركعت بعد از 
حمد هفتمرتبه توحيد بخواند وبعد از فراغ  هفتاد 
مرتبه اَسَتغُفِرا... َواَتوُب اِلَيِه ودر روايتى است كه از 
جاى خود بر نخيزد تا حقتعالى او وپدر ومادرش را 

بيامرزد.سوم : قران بخواند 
بگيرد وبر سر بگذارد  را  : مصحف شريف  چهارم 
پنجم: زيارت امام حسين )ع( است؛ كه در خبر است 
كه چون شب قدر ميشود منادى از آسمان هفتم ندا 
مى كند كه  حق تعالى آمرزيد هر كسى را كه به 
زيارت قبر امام حسين )ع( آمده. ششم: احيا داشتن 
اين شبها است كه در روايت امده هر كس احيا كند 
شب قدر را گناهان او آمرزيده شود هر چند به عدد 
ستارگان آسمان وسنگينى كوهها وكيل درياها باشد. 
هفتم: صد ركعت نماز كند كه فضيلت بسيار دارد، و 
افضل آنست كه در هر ركعت بعد از حمد ده مرتبه 

توحيد بخواند.

مگر با كلمات مى توان از على سخن گفت ؟
بايد به سکوت گوش فرا داد تا از او چه ها مى گويد ؟
او با على آشناتر است. درد علي دو گونه است: دردي 
كه از ضربه ي ابن ملجم در فرق سرش احساس 
مي كند و درد ديگر دردي است كه او را تنها در نيمه 
شب هاي خاموش به دل نخلستانهاي اطراف مدينه 
دردي  بر  تنها  است.ما  درآورده  ناله  به   كشانده...و 
احساس  فرقش  در  ملجم  ابن  از  كه  گرييم   مي 
مي كند.اما اين درد علي نيست دردي كه چنان روح 
بزرگي را به ناله آورده است،تنهايي است كه ما آن را 
نمي شناسيم. بايد اين درد را بشناسيم نه آن درد را، 

كه علي درد شمشير را احساس نمي كند.
و ما درد علي را احساس نمي كنيم. من معتقدم، 
اسالم كمتر مديون شمشير على و جهاد اوست و 

بيشتر مديون سکوت و تحمل اوست
 ما يك ملت »دوستدار علي«  هستيم، اما نه »شيعه 
علي«! چراكه شيعه علي ، علي  وار بودن، علي  وار 
انديشيدن، علي  وار احساس كردن در برابر جامعه، 
 علي وار مسؤوليت احساس كردن و انجام دادن و در 
برابر خدا و خلق،  علي  وار زيستن، علي  وار پرستيدن 

و علي  وار خدمت كردن است. دكتر على شريعتى

آسمانيان چشم  و  ماتمند  در  زمينيان  امشب، 
انتظار، غم و اندوه سراسر كوفه را در بر گرفته، 
گريه بر چشم ها سنگينى مى كند، ديگر دل به 
دنبال واژه ها نمى گردد. اشك، بى بهانه سرازير 
مى شود.امشب، شب ناله در فراق پدرى مهربان 
است، كه جز چاه و نخل و ماه، كسى گريه اش 
را نديده بود. پدرى دل سوز كه با آه يتيمان 
كوفه، شريك بود و غصه هاى همه را بر جان 

خود هموار مى كرد...
 علت به شهادت  رساندن امام  على  )ع (

بعد از جنگ  نهروان  و سركوب  خوارج  برخى  از 
خوارج  از جمله  عبدالرحمان  بن  ملجم  مرادى  ، 
و برک بن عبداهلل تميمى  و عمروبن  بکر تميمى  
از شبها گرد هم  آمدند و اوضاع  آن   در يکى  
روز و خونريزى ها و جنگهاى  داخلى  را بررسى  
كردند و از نهروان  و كشتگان  خود ياد كردند 
و سرانجام  به  اين  نتيجه  رسيدند كه  باعث  اين  
و   ) ع    ( حضرت على   برادركشى   و  خونريزى  
معاويه  و عمروعاص  است . و اگر اين  سه  نفر 
از ميان  برداشته شوند ، مسلمانان  تکليف  خود 

را خواهند دانست . سپس  با هم  پيمان  بستند 
كه  هر يك  از آنان  متعهد كشتن  يکى  از سه  نفر 
گردد. ابن ملجم  متعهد قتل  امام  على  ) ع  ( شد.

 افطار شب موعود
 در رمضان شصت و سومين سال عمر خود 
آن  در  بود.  آمده  خدا  ميهمانى  به  ديگر  بار 
فرزندانش  از  يکى  خانه  در  را  شبى  هر  ماه، 
خدا،  ماه  شب  نوزدهمين  در  كرد.  مى  افطار 
در خانه دخترش ام كلثوم بود. او افطار پدر را 
 در طبقى به حضورش آورد، دو تکه نان جو،

كاسه اى از شير و مقدارى نمك اما همين كه 
نگاه على)ع( به ظرف غذا افتاد سرش را تکان 
داد و با صداى بلند گريست و گفت: »دخترم 
حاضر خورش  دو  طبق  يك  در  من   براى 

كرده اى؟ مگر نمى دانى كه من متابعت برادرم 
رسول خدا مى كنم... دخترم به خدايم سوگند 
افطار نخواهم كرد تا از اين دو خورش يکى 
را بردارى«. ام كلثوم ظرف شير را برداشت و 
 آن يگانه دوران امام على)ع(، با كمى نام جو

 و نمك ساييده افطار فرمود.

 على)ع( آماده شهادت
گاه  ها،  فضيلت  امير  موعود  شب  آن   در 
از اطاق خويش بيرون مى رفت و  و بى گاه 
نظرى بر آسمان مى افکند. فرمود: »به خداى 
آموزگار  كه  است  شبى  همان  اين  سوگند 
مجربم، رسول خدا به من وعده داده است«. 
گاهى  و  داشت  لب  بر  استغفار  زمزمه  گاهى 
و  نماز  به  آن شب  كرد.  مى  »يس«  تالوت 
راز و نياز على)ع( با شب هاى ديگر فرق مى 
كرد. مى گفت:خداوندا، مرگ را بر من مبارک 
گردان. لحظه اى خواب چشمانش را فرا گرفت. 
او آن حالت را چنين توصيف مى كند: »در آن 
ديدم.  رؤيا  عالم  در  را  خدا)ص(  رسول  حال 
عرض كردم چه بسيار كارشکنى ها و لجاجت 
و دشمنى ها كه از امتت ديدم! فرمود: آنها را 
نفرين كن. گفتم: خدا بهتر از آنان را به من 
آنها  بر  را  به جاى من شخص بدى  بدهد و 

مسلط كند«.
ُفْزُت و َربِّ الَْکْعبَة

مسجد كوفه، آن شب نظاره گر آخرين مناجات 

و نماز موالى پارسايان بود. على)ع( ديگر خود 
را آزاد مى ديد. به آستانه وصال رسيده بود. ديگر 
از رنج ها و دردهايى كه مردمان نابکار براى او 
آفريده بودند رهايى مى يافت. آرى وعده اى 
كه به او داده بودند تحقق پيدا كرده بود. پس 
همين كه ضربه آن دشمن پاكى ها بر فرق 
او فرود آمد سر برداشت و در حالى كه چشم 
َربِّ  و  ُفزُت  كرد  فرياد  بود  دوخته  آسمان  به 
پروردگار كعبه سوگند كه رستگار  به   الَْکْعَبة؛ 

و كامروا شدم«.
سفارش حضرت على )ع( 

در مورد ابن ملجم
مردم با ديدن اين منظره هجوم آوردند و ابن 
ملجم را گرفتند و به نزد على )ع( بردند. على )ع( 
چشمانش را گشود. با صداى ضعيف اما با يك 
دنيا مهربانى و لطف رو به او كرد و گفت: اى 
ابن ملجم، آيا به تو مهربانى نکردم؟ آيا براى تو 
امام بدى بودم تا مرا اين گونه پاداش دهى؟«.
آنگاه رو به فرزند ماتم زده اش حسن)ع( كرد و 
فرمود: »پسرم، با اسير خود مدارا كن و شفقت 

و مهربانى پيش گير ما از اهل بيت رحمت و 
مغفرتيم. از آنچه خود مى خورى به او بخوران و 
از آنچه مى آشامى به او بنوشان. اگر من از دنيا 
رفتم با يك ضربه او را قصاص كن و اگر زنده 
ماندم خود مى دانم كه با او چه كنم و من به 

عفو سزاوارترم«.
وصیت  امام على )ع( 

حضرت على  ) ع  ( در واپسين  لحظات  زندگى  نيز 
به  فکر صالح  و سعادت  مردم  بود و به  فرزندان  
وصيت   چنين   مسلمانان   تمام   و  بستگان   و 
فرمود  شما را به  پرهيزكارى  سفارش  مى كنم  
و به  اينکه  كارهاى  خود را منظم  كنيد و اينکه  
باشيد.  همواره  در فکر اصالح  بين  مسلمانان  
يتيمان  را فراموش  نکنيد ، حقوق  همسايگان  را 
مراعات  كنيد. قرآن  را برنامه ى  عملى  خود قرار 
دهيد. نماز را بسيار گرامى  بداريد كه  ستون  دين  
شماست  .«بدين ترتيب حضرت  على  )ع ( در ۲۱ 
ماه  رمضان  به  شهادت  رسيد و در نجف  اشرف  
به  خاک  سپرده شد ، و مزارش  ميعادگاه  عاشقان  

حق  و حقيقت  شد.

عارفانه روز

هيچ دعائى باالترازاين نيست كه خدا ما 
را از خودش دور نکندو هيچ دردى هم 
باالترازدردهجران نيست. الهى قمشه اى

على مظهر پيروزى در شکست است.ما هميشه 
پيروزى را در پيروزى مى شناسيم ولى
 على درس بزرگى به ما داد و آن درس

 پيروزى در شکست است. دكتر على شريعتى

راز پيشرفت در آغاز كردن است. راز آغاز كردن در 
آن است كه وظايف سخت و پيچيده ي خود را به 

وظايف كوچکي كه قابل مديريت كردن 
باشند، بشکنيد و سپس از نخستين آنها آغاز كنيد.

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

تجربه کنید.   09158668002

لوله باز کنی 100 درصد تضمینی
تشخیص و رفع بو و نم 

به روش ایزو نانو / شبانه روزی
32435686

09365237014
09157063220- خسروی

 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

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

یک راننده کمپرسی با مدارک 
برای کار خارج از شهر نیازمندیم.

09151600859 -09155623441

نقاشی ساختمان 
شهرصـاد

پالستیک، روغن ، اکرولیک، درب
 و پنجره، با تخفیفات ویژه در اسرع 

وقت       09157561075

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

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

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

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

آدرس: بلوار معلم - خیابان فردوسی- کاالی ورزشی املپیک

09159620920- 32447537    مدیریت فروشگاه: مالئی

کـاالی ورزشـی 
المپیـک 

 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

نقاشی  ساختمان
انواع رنگ های روغنی، پالستیک، اکرولیک، 

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

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

رنگ آمیزی  و تزئینات ساختمان 
قربانی 

اجرای رنگ های روغنی ، پالستیک 
اکرولیک ،  کنیتکس نما ، کناف

اجرای ترکیبی رنگ و کاغذ
09151609379

خدمات فنی ارغوانی
تعمیر و نصب انواع یخچال - فریزر- لباسشویی  

کولر- جاروبرقی و غیره 
شارژ گاز کولر اتومبیل با 6 ماه ضمانت

 فقط 60 هزار تومان    آدرس: پاسداران 8 
پالک 24    09153618984 - ارغوانی

الستیـک  مقـدم
سـود کـم =  فـروش بیشتـر

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

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

ایزوگام و قیرگونی کاظم سالخورده 
از ما خرید نکنید ، اما قیمت را از ما بپرسید
       09155612949 - 32331050 

میدان آزادی – ابتدای خیابان شهید برگی

با 10 سال بیمه

مشـاور امالک  فـدک
خرید و فروش امالک شعبانیه - نرجس  

دهلکوه و مسکن مهر 
32316971 - 09151304064 خسروی

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

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

 و کولرهای آبی
 09195632840
09155629331
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نتایج مسابقات قهرمانی پینگ پنگ استان 
اعزامی به مسابقات کشوری

مسابقات قهرمانی نونهاالن و جوانان استان جهت اعزامی به مسابقات 
کشوری)آقایان( پنج شنبه با حضور ۱۱ بازیکن در رده نونهاالن و ۱۲ بازیکن 
در رده جوانان برگزار شد و از قاین و فردوس نیز در این مسابقات شرکت 
کردند. حسین رفیعی مسئول برگزاری مسابقات نتایج را از این قرار اعالم 
کرد: در رده نونهاالن پویا احراری از بیرجند اول، حسین یعقوب نژاد)بیرجند(
دوم ، مصطفی طاهری )بیرجند( و محمد صادق مطیع از فردوس مشترکًا 
مقام سوم که به همدان و در رده جوانان امیر حسین عباسپور فرد مقام اول 
،علیرضا تهوری مقام دوم، مهدی عشقی و میالد بهروزیان مشترکاً از بیرجند 
سوم شدند که به استان فارس اعزام خواهند شد. چهکندی نژاد مسئول 
برگزاری مسابقات قهرمانی پینگ پنگ نونهاالن جام رمضان شهرستان 
بیرجند اعزامی به مسابقات کشوری)بانوان( نیز با بیان اینکه این مسابقات 
در سالن شهید شهپر جهت اعزام به مسابقات کشوری)همدان( با حضور ۱۰ 
بازیکن برگزار شده است، نتایج را به شرح ذیل اعالم کرد: فرانک زردست مقام 
اول، مهدیه حسینی مقام دوم، عسل ایوبی و ستایش کهشانی مشترکاً سوم شدند.

برترین های مسابقات جام رمضان 
بانوان جانباز و معلول استان خراسان جنوبی

فارس- قهرمانان مسابقات ورزشی جام رمضان بانوان معلول و جانباز استان 
تجلیل شدند. رئیس ورزش هیأت جانبازان و معلوالن خراسان جنوبی گفت: 
بانوان معلول خراسان جنوبی در رشته های بدمینتون، تنیس روی میز و 
دارت در محل سالن ورزش حجاب بیرجند با یکدیگر به رقابت پرداختند. 
مهدی شریعتی فرد تصریح کرد: در رشته بدمینتون سمانه یزدانی قهرمان 
شد، رضوان ناصری گل نایب قهرمانی را از آن خود کرد و مینا محمدی در 
جایگاه سوم ایستاد. وی یادآور شد: در رشته تنیس روی میز بانوان معلول 
و جانباز خراسان جنوبی زهرا علی آبادی بر سکوی نخست ایستاد، مریم 
سنایی رتبه دوم را کسب کرد و نرجس شکرویی سوم شد. در رشته دارت 
این ماراتن استانی زهرا زحمتکش رتبه نخست را بدست آورد، الهام 
عرب در جایگاه دوم ایستاد و زهرا محمدی مقام سوم را از آن خود کرد.

سرویس های حریف بدون دریافت ماند!

مهر- تیم ملی والیبال ایران در دومین بازی خود در هفته دوم رقابتهای لیگ 
جهانی به مصاف برزیل رفت و در حالی که دریافت های اول خوبی نداشت برابر 
این تیم پرآوازه شکست خورد و هر ۳ امتیاز را واگذار کرد. تیم های ملی والیبال 
ایران و برزیل در چارچوب هفته دوم رقابتهای لیگ جهانی در بلگراد به مصاف 
یکدیگر رفتند که در پایان تیم برزیل ۳ بر یک پیروز شد. برزیل ست های اول، 
سوم و چهارم را به ترتیب ۲۵ بر ۱۸، ۲۵ بر ۱۶ و ۲۵ بر ۱۷ پیروز شد و ست دوم 
را ۲۶ بر ۲۴ به ایران واگذار کرد. تیم ایران در ست نخست این مسابقه سعی کرد 
پا به پای برزیل پیش برود و تا وقت نخست استراحت فنی فاصله ۲ امتیازی را با 
حریف حفظ کرد اما پس از آن بود که لوکارلی، بازیکن سرشناس برزیل به خط 
سرویس رفت و با امتیازگیری متوالی فاصله زیادی را بین دو تیم ایجاد کرد.

قرمز؛ رنگ اشتهاست. این خوراکی ها حاوی نوعی 
ترکیب مفید به نام لیکوپن هستند. این ماده و ترکیب 
های دیگر به طور طبیعی در میوه ها و سبزی ها تولید 
شده و عامل اصلی خواص سبزی ها و میوه ها هستند.
این ترکیب در قرمزها دقت کنید:  اهمیت وجود  به 
۱-باعث می شود قلب سالم بماند. اگر این خوراکی 

ها ترش باشند، این ویژگی چند برابر می شود)آلوی 
پس  است  اکسیدان  آنتی  نوعی  ۲-لیکوپن  قرمز( 
مصرف قرمزها، مهار کننده طبیعی سرطان. ۳-کنترل 
کالری فلفلی: مواد قرمز رنگ باعث کنترل دریافت 
کالری می شوند)فلفل قرمز( ۴-مسواک فرنگی: میوه 
های قرمز رنگ حاوی ترکیبی به نام سالیسیلیک اسید 

هستند که باعث سفید شدن دندان ها می شود)توت فرنگی 
مثل مسواک عمل می کند( ۵-سوخت و ساز قرمز: باعث 
افزایش حجم دریافت اکسیژن تا ۱۶ درصد می شود بنابراین 
ورزشکاران می توانند با شش های پر از اکسیژن، قلب 
ورزش را نشانه روند ۶-پوست شاداب: دریافت مقدار 
کافی لیکوپن باعث حفظ سالمت پوست می شود.

نکات استفاده از ظروف یکبار مصرف
 

آزاد  باعث  آش  مانند  داغ  موادی  ریختن   -۱
شدن مونومرهای سمی که برای جلوگیری از 
شکنندگی در این گونه ظروف بکار می روند شده 
که می توانند منجر به بروز سرطان های مختلف 
شوند ۲- بعد از یکبار استفاده دور انداخته شوند ۳- 
۴- به عالمت اختصاری حک شده در کف ظرف 

توجه کنید ۵- محصوالتی را که دارای پروانه ساخت 
معتبر سازمان غذا و دارو می باشند، خریداری کنید۶- 
استفاده از ظروف پلی اتیلني و پروپیلنی که به رنگ 
سفید مي باشند و براي بسته بندي محصوالت لبني ، 
روغن و سرکه به کار مي روند، براي مواد غذایي گرم 
و مرطوب بالمانع است ۷- ظروف پلي استایرني فوم 
دار تنها براي نوشیدني های سرد مناسب مي باشند.
معاونت غذا ودارو دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

از تن مانکن ها لباس نخرید
  

آلوده ترین لباس ها در یک فروشگاه در ویترین 
قرار دارند زیرا گرد و خاک، رطوبت و نور محیط 
بستری مناسب برای رشد انواع میکروب ها و 
قارچ هاست.ترکیباتی که در رنگرزی لباس ها 
به کار می روند موادی شیمیایی بسیار خطرناک 
برای ایجاد آلرژی، حساسیت های پوستی و حتی 

ابتال به سرطان هستند. افرادی که بویژه دارای 
حساسیت های پوستی هستند و سابقه کهیر و 
اگزما را دارند عالوه بر دقت در انتخاب جنس 
پارچه لباس که از مشتقات نفت نباشد باید حتمًا 
آن را شسته و در آفتاب یا با اتو آن را خشک کنند. 
رزین فرمالدئید یک گاز بی رنگ است که به برخی 
لباس ها اسپری می شود تا چین و چروک و کپک در 
لباس در اثر نگهداری در انبارها کاهش یابد.

درد ستون فقرات در حین رانندگی

۱- بهترین وضعیت ستون فقرات وقتی است که 
در تماس با پشتی صندلیتان باشد. اگر رانندگی 
میکنید اول خود را در این وضعیت قرار دهید 
سپس صندلی خود را به قدری جلو بکشید که 
زانوهایتان به راحتی خم شده به هنگام فشار 
به  محکم  را  هایتان  شانه  ها ۲-  پدال  دادن 

صندلی بچسبانید. زاویه پشتی صندلی را طوری 
تنظیم کنید که هنگام دور زدت آرنج هایتان به 
آرامی و راحتی خم شوند ۳- صندلی باید به اندازه 
کافی بلند باشد که پاهایتان به طور طبیعی قرار 
بگیرند ۴- بالش های قسمت باالی صندلیتان 
را در جای صحیح خود قرار دهید. شما مجبور به 
اموختن نحوه صحیح قرار دادن سرتان روی آنها 
هستید تا حدااقل به گردنتان استراحت دهید.

فضای سبز و درمان زوال عقل

تشخیص دقیق و زود هنگام بیماری دمانس یا 
زوال عقل برای درمان خیلی مهم است.  از عالئم 
این بیماری که در مردان شایع تر از زنان است را 
میتوان با راههایی از جمله  بردن فرد به فضای 
سبز پیشگیری کرد. زندگی کردن در فضاهای 
سبز عالوه بر بهبود سالمت عمومی می تواند 

عالئم زوال عقل را کاهش دهد. وجود فضاهای 
سبز در مراکز نگهداری بیماران نیز می تواند عالئم 
مرتبط با این اختالل پیش رونده و تحلیل برنده 
را تسکین دهد. در حال حاضر تمایل  عصبی 
فزاینده ای برای بهبود عالئم و مشکالت ناشی 
از زوال عقل بدون استفاده از دارو وجود دارد 
و تصور می شود که فضاهای سبز با تحریک 
احساسات و قدرت حافظه برای بیماران مفیدند.

بالش استاندارد از نظر متخصصین

بالشت چهارگوش نمی تواند بالشت  مناسبی باشد 
چرا که به جای پر کردن ناحیه گودی گردن، زیر 
شانه ها را می گیرد و موجب قرار گرفتن ستون 
آن ها  درگیری  و  نامناسب  حالت  در  فقرات 
می گردد به گونه ای که نواحی گردن و کتف و 
شانه در حالت فشار و درگیری کامل قرار دارند 

و در این موارد فرد در هنگام بیدار شدن از خواب 
احساس خستگی، درد در نواحی گردن، شانه، کمر 
و حتی سر می کند. بنابراین بهترین شکل بالشت، 
به صورت گرد است که بتواند گودی گردن را پر 
کند. بهترین محتوا برای یک بالشت پَر است. ارتفاع 
مناسب برای یک بالشت معموالً ۱۰ تا ۱۵ سانتی متر 
است تا موجب فشار بر دیسک ها و عضالت نگردد. 
برای رعایت بهداشت هر سال بالشت را عوض کنید.

برای سالمتی، رنگی ها را بخورید ...

34 فقره تصادفات درون شهری استان 
در هفته ای که گذشت

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی خراسان جنوبی از وقوع ۳۴ 
فقره تصادفات طی هفته گذشته در معابر درون شهری استان 
خبر داد. سرهنگ رضایی گفت: هفته گذشته در اثر تصادفات 
۱ نفر فوت و ۳9 نفر مجروح گردیده اند. وی علت ۳۸ درصد 
از مجموع تصادفات را عدم رعایت حق تقدم، ۲9 درصد عدم 
توجه به جلو، ۶ درصد تجاوز از سرعت مقرره و ۲۷ درصد 
را نیز سایر علل دانست. رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی 
استان همچنین از ثبت ۴۷۰۸ فقره انواع تخلف رانندگی توسط 
ماموران پلیس راهنمایی و رانندگی استان در هفته گذشته 
خبرداد که از این تعداد ۶۲۵ تخلف، حادثه ساز بوده است. 

کشف یک تن ماده مخدر در خراسان جنوبی

فرمانده انتظامی استان از کشف یک تن تریاک از یک دستگاه 
تریلی طی ۴۸ ساعت گذشته در استان خبر داد. سرهنگ مجید 
شجاع گفت: مأموران ایست و بازرسی علی آباد بیرجند هنگام 
کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه خودروی تریلر که از 
مرزهای شرقی عازم شهرهای شمالی کشور بود مشکوک شدند 
و خودرو را متوقف کردند. وی افزود: با توجه به تغییرات انجام شده بر 
روی تریلر و شک مأموران، خودرو که پلمپ بود به داخل ایست گاه، 
هدایت شد که در نهایت یک تن تریاک که در بار برنج جاساز شده 
بود کشف و یک متهم دستگیر شد. شجاع ادامه داد: از ابتدای سال 
جاری حدود هشت تن انواع مواد مخدر در استان کشف شده که 
نسبت به مدت مشابه ۳۰ درصد افرایش کشف داشته است.

لغومجوزفعالیت شرکت اتوبوسرانی مقصر در تصادف دو دستگاه اتوبوس حامل سربازان 

ایرنا- جانشین رییس پلیس راه راهور با اشاره به تشکیل کمیسیون ماده ۱۲ رسیدگی به تخلفات رانندگی حمل ونقل بار ومسافر، از لغو یکساله 
مجوز فعالیت شرکت اتوبوسرانی مقصر در تصادف اتوبوس حامل سربازان در نی ریز فارس خبر داد. سرهنگ داوود قاسمیان گفت: براین اساس 
اعضای کمیسیون شرکت تعاونی میهن نور کرمان را به دلیل دستکاری در سیستم اصلی خودرو و نصب باک اضافه، عدم بازدید مدیر فنی 
از اتوبوس یاد شده، عدم ممهور بودن صورت وضعیت مسافری به مهر شرکت، حمل کاالی غیرمجاز، حمل مسافر اضافه بر ظرفیت و عدم 
دریافت مجوز حرکت کاروانی از پلیس راه برای ۱۵ دستگاه اتوبوس در اختیار این شرکت که مسافران خاص از جمله سربازان پادگان 
۰۵ را حمل می کرد، متخلف تشخیص دادند. وی افزود: براین اساس پروانه فعالیت شرکت تعاونی اتوبوسرانی میهن نور کرمان به استناد 
تبصره یک ماده ۳ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی این قانون به مدت یکسال به حالت تعلیق درآمد. دو 
دستگاه اتوبوس حامل سربازان مرکزآموزش ۰۵ کرمان روز چهارشنبه دوم تیرماه جاری درکیلومتر ۱۵جاده نی ریز - کرمان و کیلومتر 
۶۵ جاده سروستان - شیراز واژگون شد که در نتیجه آن ۱9 نفر جان خود را از دست دادند و شماری نیز زخمی شدند. سعید غالمزاده 
مدیر کل پزشکی قانونی استان فارس گفت: تبعه افغان بودن دو جسد باقی مانده محرز شده اما از آنجا که هیچ مدرک شناسایی به 
همراه نداشته و خانواده های آنها نیز برای شناسایی مراجعه نکرده اند، اسامی آنها مشخص نیست و کار شناسایی هنوز ادامه دارد.

مرکز نیکوکاری جواد االئمه )ع( بیرجند
با آرزوی قبولی طاعات و عبادات و تشکر و سپاس فراوان 
از همکاری شما مردم خیرخواه، همانند سال های گذشته 

در خصوص اطعام نیازمندان در ماه مبارک رمضان 
در انتظار دستان پرمهرتان هستیم

شماره حساب واریز کمک های نقدی نزد بانک ملی:

 0109831823009

شماره کارت مجازی: 6037991899549160 

کمک های دریافتی شامل: اطعام و افطاری - کفاره - فطریه  موادغذایی  

کلیه نذورات - انجام کامل مناسک عقیقه 

 غذای گرم - کمک جهیزیه - زکات و... 

آدرس و تلفن: موسی بن جعفر)ع( 5 )صمدی 8( - داخل صحن مسجد جواد االئمه )ع(    

09151631855 - 32313472

      بنگاه قالب بتن 

تـوکــل
خرید و  فروش  انواع قالب بتن 

 داربست  فلزی ، تخته زیر پا ، نو  ، دست دوم 

بلوار فرودگاه  -  سه راه صیاد شیرازی  

   32313600  -  09151615069 جلیلی

ابزار صنعتی بافـکر
عرضه انواع  ابزارهای صنعتی 

 ساختمانی ، کشاورزی و یراق
آدرس: حاشیه میدان امام خمینی 

 نبش جمهوری اسالمی 6
09151609528-32212047
کیفیت و ارزانی را از ما بخواهید

ایـزوگام شرق 

بخشی
آدرس: میدان توحید

09155622050  -32442331



7
جذب 226 حامی در اولین شب قدر 

226 حامی در شب نوزدهم ماه رمضان حمایت از 261 یتیم، بیمار صعب العالج و خانواده نیازمند خراسان جنوبی را برعهده گرفتند. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، معاون توسعه مشارکت 
های مردمی کمیته امداد امام خمینی)ره( خراسان جنوبی گفت: این تعداد حامی در 55 پایگاه در داخل استان و دو پایگاه در حرم مطهر امام رضا)ع( جذب شدند. سیدرضا حسینی افزود: این پایگاه 

یکشنبه * 6 تیر 1395 * شماره 3539ها در شب های 21 و 23 ماه رمضان نیز برای حمایت از نیازمندان برپا است. از آغاز ماه مبارک رمضان 329 حامی حمایت از 389 یتیم و خانواده نیازمند در خراسان جنوبی را برعهده گرفتند.
7

مراسم احیاءشب نوزدهم ماه رمضان
 در خراسان جنوبی برگزار شد

مبارک  ماه  نوزدهم  شب  احیاء  مراسم  شبستان- 
رمضان همزمان با سراسر ایران در فضایی معنوی با 
 حضور قشرهای مختلف مردم در مساجد، حسینیه ها

و تکایای شهرها و روستاهای خراسان جنوبی برگزار 
شد. مردم مومن و روزه دار استان در این شب با 
حضور گسترده در مساجد و اماکن مذهبی با قرائت 
و  مداحی،  سخنرانی  مجیر،  و  کبیر  دعای جوشن 

قرآن به سر گرفتن با خالق خود راز و نیاز کردند.

 باز پرداخت سپرده گذاران
 میزان متوقف شده است

فارس- نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در 
بازپرداخت  اینکه  بیان  با  اسالمی  مجلس شورای 
است،  شده  متوقف  میزان  مؤسسه  سپرده گذاران 
گفت: بانک مرکزی باید خط اعتباری برای مؤسسه 
میزان در نظر بگیرد.  عبادی اظهار داشت:  درباره  
مشکالت میزان به دولت نامه ای نوشتیم و خواستار 
تسریع در این موضوع شدیم. وی ادامه داد: دولت، 
گذشته  ماه   8 از  صادرات  بانک  و  مرکزی  بانک 
که بحث انتخابات وجود داشت و مجلس در حال 
شکل گیری بود سوءاستفاده کردند و سپرده مردم 
افزود:  ماند. وی  متوقف  پرداخت می شد،  باید  که 
دولت تنها توانست تا سقف 40 میلیون تومان را به 
سپرده گذاران پرداخت کند، به نوعی مبالغ پرداختی 
باید تاکنون ادامه می داشت اما متوقف شده است. 
عبادی با بیان اینکه در خصوص پدیده نیز مردم 
مقصر نیستند، بلکه دستگاه  های دولتی مقصرند که 
کوتاهی کرده اند، تصریح کرد:  رئیس جمهور باید به 
طور شخصی به موضوع پدیده و مؤسسه میزان وارد 
شود، عبادی ادامه داد: دولت تاکنون در خصوص 
مؤسسه میزان و پدیده نتوانسته نمره قبولی بگیرد.  
نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس 
مطالبه گر  تنها  نمایندگان  گفت:  اسالمی  شورای 
هستند و این دولت است که باید برای مشکالت 

مردم چاره اندیشی کند. 

 ثبت نام  جشنواره انتخاب
 تعاونی های برتر شروع شد

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی از آغاز ثبت نام 
تعاونی ها در یازدهمین جشنواره تعاونی های برتر 
تعاونی  نام  ثبت  داد.  محمد سنجري گفت:  خبر 
ها در یازدهمین جشنواره تعاونی های برتر از تاریخ 
یک تا بیست تیر سال جاری و با مراجعه به سایت 

www.taavonibartar.ir انجام می شود.

اعزام 45 دانشجو به مناطق کم برخوردار 

صنعتی  دانشگاه  دانشجوی   45  - سیما  و  صدا 
بیرجند دیروز اردوی جهادی خود را به مناطق کم 
برخوردار خراسان جنوبی آغاز کردند. سبزه کار مدیر 
این  بیرجند گفت:  دانشگاه صنعتی  فرهنگی  امور 
دانشجویان در قالب یک گروه 30 نفره دانشجویان 
پسر و یک گروه 15 نفره دانشجویان دختر برای 
انجام فعالیتهای عمرانی و فرهنگی به مدت 10 روز 

به روستاهای استان اعزام شدند. 

افزایش 22 درصدی استقبال مردم از سینما  

صدا و سیما - استقبال مردم از سینماهای استان در 
سه ماه  گذشته 22 درصد افزایش یافت.  سرپرست 
کل  اداره  بصری  و  سمعی  سینمایی،  امور  اداره 
فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت: در سه ماه نخست 
امسال 14 هزار و 148 نفر در سینماها 6 عنوان فیلم 
را تماشا کردند. در مدت مشابه پارسال 11 هزار و 
578 نفر در سینماهای خراسان جنوبی فیلم تماشا 
کردند. غالمی  افزود: سالن های سینما  از سال 

گذشته تاکنون از 4 به 7 سالن افزایش یافته است.

شهرهای اسدیه و قهستان به 
شبکه سراسری  گاز طبیعي پیوست

مدیرعامل شرکت گاز گفت: همزمان با ماه مبارک 
توابع  از  قهستان  و  اسدیه  شهرهای  رمضان، 
به شبکه سراسري گاز طبیعي  شهرستان درمیان 
پیوست.  دشتی اظهار داشت: هم استانی های عزیز 
در این شهرها می توانند با مراجعه به نمایندگی نظام 
لوله  به  نسبت  شهرستان  در  ساختمان  مهندسی 

کشی ملک خود برابر ضوابط اقدام نمایند . 

نیاز 2 میلیارد ی برای تکمیل
  آبرسانی به دو روستای درمیان 

فارس- مدیر آب و فاضالب روستایی درمیان با 
اشاره به پیشرفت 60 درصدی پروژه آبرسانی به 
روستاهای تخته جان و خونیکسار گفت: تاکنون 3 
میلیارد تومان اعتبار برای اجرای این طرح هزینه 
شده و 2 میلیارد تومان دیگر مورد نیاز است.مهدی 
نسیمی یادآور شد: با افتتاح این پروژه 550 خانوار 
روستایی از نعمت آب لوله کشی بهره مند می شوند.

آغاز طرح تفکیک زباله از مبدا در بیرجند

معاون خدمات شهری شهرداری بیرجند در بازدید 
از کانکس های بازیافت اظهار داشت: طرح تفکیک 
زباله از مبدا در 4 منطقه بیرجند از اول خرداد اجرایی 
شد. خانزاد ابراز امیدواری کرد با تفکیک زباله از مبدا 
و تحویل آن به این کانکس ها  و خودروهای جمع 
آوری ، تعداد زباله گرد ها نیز کمتر  شود. در حال 
حاضر 4  کانکس در بلوار فاطمیه مهرشهر، بلوار 
شعبانیه جنب پارک پروفسور معتمدنژاد، خیابان 15 
بلوار جمهوری  و  غفاری  و  معلم  خرداد حدفاصل 

نبش جمهوری 2 آماده ارائه خدمات می باشد .

به  اشاره  با  منطقه ای  آب  شرکت  مدیرعامل 
خشکسالی ها و مشکالت منابع آبی گفت: 164 
میلیون متر مکعب کسری مخازن آبی در استان 
داریم. به گزارش مهر، حسین امامی در نشست 
صنعت  شرکت های  عامل  مدیران  مطبوعاتی 
آب استان اظهار کرد: کارهای بسیار خوبی برای 
مصرف بهینه آب در استان صورت گرفته است که 
آگاهی مردم نسبت به محدودیت های آبی استان 
را بیشتر کرده است. وی با اشاره به هفته صرفه 
جویی از یک الی هفت تیر، تصریح کرد: چندین 
های  خشکسالی  درگیر  استان  که  است  سال 
عمیق شده است و این امر در الیه های اجتماعی 
و برای مردم  اثرات نامطلوبی را دربر داشته است.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای  بابیان اینکه همه 
باید چشم انداز مثبتی برای استان پیش بینی کنند، 
افزود: طرح توسعه استان متناسب با ظرفیت ها و 
پتانسیل ها می تواند در این زمینه تأثیر گذار باشد.
وی با اشاره به توجه ویژه وزارت نیرو به  خراسان 
جنوبی اظهار داشت: تامین آب بلند مدت  از سایر 
حوزه های آبخیز از اولویت های وزارت نیرو است.

۴۵۰ حلقه چاه غیر مجاز 
 

امامی بابیان اینکه 450 حلقه چاه غیر مجاز در 
استان وجود دارد، گفت: برداشت آب از این چاه ها 

کمتر از 10 میلیون متر مکعب است.
وی با اشاره به اینکه دو هزار و 223 حلقه چاه 
عمیق و هزار و 76 حلقه چاه نیمه عمیق و دستی 
در استان وجود دارد، بیان کرد: در مجموع یک 
میلیارد متر مکعب از چاه های استان بهره برداری 
می شود. وی بابیان اینکه 164 میلیون متر مکعب 
کسری مخازن آبی در استان داریم، افزود: به طور 
متوسط بیش از 25 درصد کاهش پروانه های بهره 

برداری را در سال جاری خواهیم داشت.
کمبود  دلیل  به  گذشته  سال  در  وی  گفته  به 
کشور  از  نقطه  هیچ  در  ابرها  باروری  اعتبارات 
انجام نشده است . امامی ضمن اشاره به اجرای 
پروژه خط انتقال آب از دریای عمان، تصریح کرد: 
مردم را نباید در زمینه اجرای پروژه نا امید کرد 
چراکه اجرای پروژه انتقال آب به زمان نیاز دارد و 

قطعاً در آینده اجرایی خواهد شد.
پروانه های  صدور  کاهش  با  داشت:  بیان  وی 
امسال 176  شود  می  بینی  پیش  برداری  بهره 
میلیون متر مکعب صرفه جویی آب را خواهیم 
داشت. امامی  با اشاره به اینکه دشت بشرویه با 
کسری مخزن مواجه است، اظهار کرد: در این 
راستا کنتورگذاری در دشت بشرویه به طور کامل 

عملیاتی خواهد شد.
تغییر  استان  در  الگوی کشت  اینکه  بابیان  وی 
کرده است، گفت: با توجه به نهایی شدن خط 

دوم انتقال آب به یزد؛ استان  سهم مناسبی از این 
خط خواهد داشت.

و  آب  ریالی  میلیارد  هزار   ۱۹ مطالبه 
فاضالب روستایی از مشترکین

روستایی  فاضالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل 
این  نیز  گفت: عمده مطالبات  خراسان جنوبی 
شرکت  بیش از 19 هزار میلیارد ریال است که 
در بخش های نظامی و آزاد 93.7 درصد وصولی 

داشته است.
به گزارش فارس ،  علی اکبر بسکابادی با اشاره 
اینکه هدر رفت آب در شبکه های روستایی  به 
زیاد است، افزود: یک هزار و 800 کیلومتر لوله 
فرسوده در حوزه آب و فاضالب روستایی وجود 
دارد. وی به اختصاص 500 میلیون دالر از محل 
صندوق توسعه ملی برای آبرسانی به روستاها 
خراسان  روستاهای  سهم  کرد:   اضافه  و  اشاره 
ریال  میلیارد  بر 378  بالغ  اعتبار  این  از  جنوبی 
بازسازی  کرد:   تصریح  بسکابادی  است.  بوده 
دولت  توسط  اگر  روستایی  فرسوده  لوله های 
بازسازی شود نیازمند 290 میلیارد تومان و اگر 
با همکاری و مشارکت مردم انجام شود با مبلغ 

120 میلیارد تومان محقق می شود.
فاضالب  و  آب  پوشش  زیر  مشترکین  وی 
اعالم  مشترک   209 و  هزار   126 را  روستایی 

و  هزار   116 میزان  این  از  داد:  ادامه  و  کرد 
به مطالبات  77 مشترک  خانگی هستند. وی 
و  کرد  اشاره  روستایی  فاضالب  و  آب  شرکت 
اذعان داشت:  عمده مطالبات شرکت  بیش از 
در بخش های  است که  ریال  میلیارد  19 هزار 

نظامی و آزاد 93.7 درصد وصولی داشته است.

آبادی   36 در  متاسفانه  اینکه  به  اشاره  با  وی 
است،  شده  راکد  آبرسانی  شبکه های  استان 
شبکه  فاقد  آبادی   157 همچنین  گفت: 
و  آب  شرکت  مدیرعامل  هستند.  آبرسانی 
 193 اینکه  به  اشاره  با  روستایی   فاضالب 
داشت:   اظهار  مواجه اند،  آبی  بحران  با  روستا 

طور  به  آب  مترمکعب  هر  شده  تمام  قیمت 
متوسط 8 هزار و 600 تومان است که در سال 
است.  یافته  افزایش  تومان  هزار   9 به  جاری 
بسکابادی با بیان اینکه در اعتبارات امسال بالغ 
بر 350 میلیارد تومان به مجتمع های روستایی 
اختصاص داده شده است، افزود:  سهمیه مازاد 

استان نیز بالغ بر 17 میلیارد تومان است. وی 
به اعتبارات اختصاص یافته سفر دولت به استان 
هزار  برای 5  میلیارد  کرد:  30  تصریح  و  اشاره 
خانوار روستایی محقق شد. بسکابادی از خرید 
100 کیلومتر در شبکه های آبرسانی روستایی 
خبر داد و خاطرنشان کرد:  بازسازی شبکه های 

آبرسانی روستایی نیازمند همکاری مردم است.

مصرف آب در طبس دو برابر استاندارد 
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب  نیز  بر مدیریت 
دو  آبی  منابع  گفت:  و  کرد  تاکید  آب  مصرف 
شهر بیرجند و طبس در وضع بحرانی است. به 
گزارش مهر، مهدی هاشمی با بیان اینکه چهار 
شبکه جمع آوری فاضالب در حال اجرا است، 
در  آن  فاضالب  شبکه  که  شهری  تنها  افزود: 
حال بهره برداری است شهرستان بیرجند است.

اینکه 81 درصد مشترکین  به  با اشاره  هاشمی 
خانگی هستند، تصریح کرد: سال گذشته بیش 
از 29 میلیون متر مکعب آب در استان مصرف 
شده است. وی با اشاره به اینکه تا کنون در هیچ 
شهری با قطعی آب مواجه نشده ایم، گفت: روند 
کاهشی  روند  به  باید  را  آب  رفت  هدر  افزایش 
اینکه شرکت  به  با اشاره  تبدیل کنیم. هاشمی 
آب و فاضالب شهری استان چهار میلیارد و 600 
میلیون تومان مطالبات دارد، ادامه داد: از این مقدار 
780 میلیون تومان از کاربری های خانگی است. 
تأمین آب شهرستان  زمینه  در  وی عنوان کرد 
طبس نگرانی های زیادی وجود دارد، : به گفته 
وی یک سوم آب شرب این شهرستان از طریق 
تصفیه خانه شهر تأمین می شد که به دلیل کمبود 

بارندگی ها سد خالی شده است.

کسری ۱۶4میلیون متر مکعبی مخازن آبی
در نشست مشترک مدیران حوزه آب استان مطرح شد:

ساکنان  از  نفر  گذشته 30  روز  - صبح  مالیی 
خیابان آیت ا... بهجت و فاطمیه مهرشهر بیرجند 
در اعتراض به نابسامانی خیابان ها ، نبود خدمات 
شهری مطلوب و کمبودهای منطقه در محوطه 
شورای شهر تجمع کردند . زنگویی رئیس شورای 
با شهردار و معاونان وی در  با هماهنگی  شهر 
در  معترضان  با حضور  ای  جلسه  لحظه  همان 
سالن جلسات برگزار کرد. امیری یکی از ساکنان 
خیابان بهجت مهرشهر عنوان کرد: در سال 91 
برای آماده سازی 4 میلیون و 500 هزار تومان به 
حساب دهیاری روستای دهلکوه واریز کردم که 
در این مدت هیچ کاری انجام نشده وقتی هم به 
شهرداری مراجعه می کردیم مسئوالن می گفتند 
پولی به ما نداده اید که ما برای شما کاری بکنیم.
منطقه  این  در  ها  ساختمان  درصد  گفته80  به 
ساخته و بیش از 50 درصد آن مسکونی است 
خدمات  و  اولیه  سازی  آماده  نبود  دلیل  به  اما 
شهری مطلوب مردم با مشکالت فراوانی دست 
به گریبان هستند. ُدرکی یکی از طلبه هایی که 
در این منطقه زندگی می کند هم گفت: بیش از 
4 سال است که درگیر مشکالت زمین هستم و از 

خرید آن پشیمان شده ام.
و  اجرایی  های  دستگاه  از  مندی  گالیه  با  وی 

میهمان  خاک  و  گرد  کند:  می  بیان  شهرداری 
همیشگی سفره ماست. ما در سال 91 بیش از 
4 میلیون به حساب دهیاری دهلکوه واریز کرده 
به شهر  دهلکوه  روستای  الحاق  از  بعد  که  ایم 
می  ادامه  درکی  است.  شده  بیشتر  مشکالت 

بنیاد مسکن  اداره کل راه و شهرسازی و  دهد: 
مابه التفاوت عوارض آماده سازی را در سال جدید 
طلب می کنند و می گویند پول دریافت شده آن 
زمان علی الحساب بوده است. وی تاکید می کند: 
متاسفانه یکی از اعضای شورای شهر آن زمین ها 

را غصبی می داند حال باید از مسئوالن پرسید آیا 
زمین هایی که به مردم می دهند تعیین تکلیف 

نشده است؟
ساکنان منطقه طالب از ۵۰

درصد تخفیف برخوردار شدند

زنگویی رئیس شورای شهر بیرجند نیز درباره زمین 
های طالب مهرشهر عنوان می کند: مالکان زمین 
های این منطقه  در 3 اسفند ماه سال گذشته از 
سازی آماده  عوارض  از  درصد   50  پرداخت 

معاف شدند و این یکی از مصوبات شورای شهر 

اردیبهشت   11 مصوبه  این  افزود:  وی  است. 
سال جاری به فرمانداری ارسال شده است که 
اعضای کمیسیون انطباق به آن ایراداتی گرفته 
را  از شهرداری و شورای شهر علت تخفیف  و 
این  از  دفاع  برای  ماهم  و  اند  کرده  درخواست 
مصوبه و کمک به مردم این منطقه محروم تمام 

تالش خود را می کنیم.

 بی مهری دولت به شهرداری بیرجند
مدیح شهردار بیرجند نیز با گالیه از دولت بیان 
وسعت  گذشته  سال  طول 3  در  متاسفانه  کرد: 
روستای دهلکوه 6 برابر شده و در این مدت دولت 

هیچ کمکی به ما نکرده است.
از دولت درخواست زمین کردیم  داد:  ادامه  وی 
تا بفروشیم و خرج شهر بکنیم اما متاسفانه هنوز 
جوابی نیامده است. شهردار بیرجند از چک های 
عوارض آماده سازی دهیاری دهلکوه خبر داد و 
افزود: 90 درصد چک ها، برگشتی و 10درصد آن 

وصول شده است.  
اولویت ارائه خدمت با مناطق

 محروم است
درباره  شهرداری  شهری  خدمات  معاون  خانزاد 
اوضاع مهر شهر بیان کرد: تراکم جمعیت و آسان 

بودن مسیر ماشین پرس معیار قراردادن سطل 
زباله است. وی از خریداری 60 سطل زباله در سال 
جدید خبر داد و افزود: در سال گذشته 257سطل 
زباله در مهر شهر نصب شده است.  خانزاد هزینه 
هر سطل زباله را بیش از 500 هزار تومان اعالم 
کرد و یادآورشد: 30 سطل در چهارشنبه سوری 
آتش گرفت . وی ادامه داد: به دلیل گرمای هوا و 
سیگار در هر ماه به طور میانگین 2 سطل  خراب 

می شود که نیاز به تعویض دارد.
بیرجند  شهرداری  شهری  خدمات  معاون 
های کمبود  تمام  با  کرد:   خاطرنشان 
 بودجه ای    با20 نیروی خدماتی جدید برای مهرشهر

قرار داد بسته ایم.

شهرداری میراث دار بنیاد مسکن
 و راه و شهرسازی  

عدل معاون شهرسازی ، شهرداری را میراث دار 
راه و شهرسازی دانست و  اداره  بنیاد مسکن و 
تاکیدکرد: طبق مصوبه شورای شهر اداره کل راه و 
 شهرسازی نباید مابه التفاوت عوارض آماده سازی

ها  خیابان  آسفالت  برای  افزود:  وی  بگیرد.  را 
شهرداری به عنوان پیمانکار برای راه و شهرسازی 
کار می کند و از آن اداره دستور می گیرد. معاون 

سازی آماده  کرد:  تاکید  شهرداری   شهرسازی 
مهر شهر هنوز تحویل شهرداری نشده که ما را به 
مشکالت فراوانی دچار کرده است . عدل از باال 
بودن هزینه های آسفالت تراشی گفت و تاکید 
کرد: دستگاه های خدمات رسان مخالف آسفالت 
معابر و این خیابان های  مهرشهر هستند چون 
برخی از خدمات مانند انشعاب فاضالب کشیده 

نشده است .
مصوبات جلسه :

شهردار بیرجند دستور داد تا معاون خدمات شهری 
در نامه به دستگاه های خدمات به ویژه شرکت 
آب و فاضالب پیگیر آسفالت این منطقه باشد 
و اگر طی یک ماه ادارات مذکور جوابی ندادند 

شهرداری این منطقه را آسفالت کند.
همچنین مقرر شد شهردار و معاونان وی عصر 
میدانی  بازدید  مهرشهر  منطقه طالب  از  دیروز 

داشته باشند.
در حاشیه این مراسم مدیح شهردار بیرجند بیان 
کرد: با این مبلغ پولی که در سال 91 دهیاری از 
ساکنان این منطقه گرفته است باید دهلکوه را با 

طال می ساختند.
گالیه ساکنین از وجود کانال آب در این منطقه 

بود که سکونتگاه حیوانات وحشی شده است.

فرماندار بیرجند با اشاره به افزایش نرخ بیکاری در 
این شهرستان گفت: نرخ بیکاری در شهرستان 
بیرجند 8.1 درصد است. به گزارش تسنیم، ناصری 
در سومین کمیته اشتغال شهرستان بیرجند اظهار 
داشت: اعتبار مالی 94 رو به پایان است و جذب 
باالیی  اهمیت  از  شهرستان  تسهیالت  باالی 

برخوردار می باشد. فرماندار شهرستان بیرجند با 
اشاره به اینکه برای ایجاد تعادل بین متقاضیان و 
وجود موقعیت شغلی در بازار باید هماهنگی بین 
بانک ها و دستگاه های اجرایی صورت گیرد، بیان 
اشتغال  در  تکمیلی که  در تسهیالت  باید  کرد: 
برای بانک ها تعیین شده اقدام کنند. وی با اشاره 

به اینکه در حال حاضر نرخ بیکاری در استان 7.4 
درصد است تصریح کرد: در شهرستان بیرجند نیز 
نرخ بیکاری 8.1 درصد است که این میزان نسبت 

به استان باال تر است. 
مدیر بهزیستی   بیرجند نیز با بیان اینکه باید زمینه 
اشتغال معلوالن در دستگاه های اجرایی بیرجند 

فراهم شود گفت: در سال گذشته برای 94 نفر از 
مددجویان بهزیستی اشتغال ایجاد شد.شرفی مدیر 
دالیل  به  اشاره  با  بیرجند  شهرستان  بهزیستی 
عدم جذب تسهیالت توسط مددجویان بهزیستی 
بیان کرد: پایین بودن سطح تسهیالت یکی از 
برای  راه اندازی  در  زیرا  است  موجود  مشکالت 

برخی شغل ها به تسهیالت بیشتری نیاز است و 
وامی که دریافت می شود باید بالفاصله پرداخت 

شود و این در توان مددجویان نیست. 
مدیر صندوق کارآفرینی امید شهرستان بیرجند 
نیز  با بیان اینکه این صندوق در سال گذشته 
پتانسیل های شغلی استان را شناسایی کرده است 

افزود: حمایت از مرغ بومی، پرورش توسعه شتر و 
بز کرکی، بسته بندی فروش زعفران و گل نرگس 
و محصوالتی مانند پسته، عناب و ... شناسایی 
شده اند. وی گفت: کل اعتبار ابالغی شهرستان 
بیرجند در سال 95 بالغ 33 میلیارد و 798 میلیون 

ریال است.

بررسی مشکالت گوناگون خدمات رسانی به مهرشهر در جلسه فوق العاده شورا:

دردسرهای عظیم شهرداری

نرخ بیکاری در شهرستان بیرجند به ۸.۱ درصد رسید

به  بانک  این  گفت:  مسکن  بانک  شعب  مدیر 
عنوان تنها بانک دولتی و تخصصی در بخش 
این  در  موجود  رکود  از  خروج  برای  مسکن 
بخش اقدام به ارائه 2 طرح جدید در قالب طرح 
و  مسکن  اقساطی  فروش  معامالت  تضمین 
حساب امانی پیش فروش ساختمان کرده است. 
پورقربانی در نشست متعامالن بخش مسکن و 
ساختمان که به منظور تشریح محصوالت جدید 
بانک مسکن برگزار شد، در تشریح طرح تضمین 
معامالت فروش اقساطی مسکن گفت: در این 
واحدهای  فروش  که خواهان  انبوه سازانی  طرح 
خود به صورت پیش فروش هستند ولی نگران 
عدم بازپرداخت اقساط از سوی خریدار می باشند 
پرداخت اقساط خریدار واحد در سررسید حتی  اگر 
خریدار قسط مربوطه را به حساب بانک واریز نکند 

به نوعی توسط بانک مسکن تضمین می شود.

مزایای طرح تضمین معامالت
 پور قربانی گفت: سقف مبلغ قابل تضمین توسط 
بانک یک میلیارد و 500 میلیون ریال و حداکثر 
تا سقف 50 درصد ارزش کار شناسی ملک بوده 
این  در  اقساطی  فروش  زمان  مدت  حداکثر  و 
طرح 50 ماه و حداکثر میزان اقساط ماهانه نیز 
30 میلیون ریال است. وی درباره تعرفه دریافتی 
از مشتریان در قبال ارائه این خدمت بیان کرد: 
کارمزد عاملیت بانک در این طرح 5 درصد مبالغ 
اقساط مقرر قابل پرداخت به فروشنده تعیین شده 
است که نرخ موثر کارمزد بانک حدود 3.2 درصد 
مزایای طرح تضمین  از  افزود:  بود. وی  خواهد 
معامالت، افزایش قدرت خرید خریداران مسکن 
کلی  طور  به  و  تسهیالت  افزایش سقف  بدون 
بدون نیاز به تسهیالت بانکی که در نتیجه آن 
امکان فروش اقساطی واحد های مسکونی فراهم 

خواهد شد است. مدیر شعب بانک مسکن گفت: 
همچنین این طرح موجب ترغیب فروشندگان به 
پیش فروش واحدهای در حال احداث و تامین 
مالی طرح های نیمه تمام بدون استفاده از منابع 
بانکی با اطمینان از اینکه پس از تکمیل و آماده 
شدن اسناد و انتقال واحد ها امکان دریافت بخش 
عمده ای از ثمن معامله وجود دارد خواهد داشت.
پورقربانی بیان کرد: این امر امکان شروع و افتتاح 
پروژه های جدید با توجه به فروش واحد های در 
اختیار سازندگان را فراهم کرده و رونق اقتصادی 
را به دنبال خواهد داشت. وی از حساب امانی به 
یاد  مسکن  بانک  جدید  محصول  دیگر  عنوان 
این حساب  ایجاد  از  اصلی  افزود: هدف  و  کرد 
کاهش  و  فروش مسکن  پیش  بازار  ساماندهی 
ریسک های مرتبط با خریداران مسکن است و در 
واقع یکی از مهم ترین کاربردهای حساب امانی 

ایجاد ساز و کار برای کاهش ریسک کالهبرداری 
و مخاطرات اخالقی میان پیش خریدار و پیش 
فروشنده از طریق ورود شخص سوم مورد اعتماد 

دو طرف است.
در صندوق های  نرخ تسهیالت  کاهش 

سه گانه بانک مسکن
بیان  بانک مسکن خراسان جنوبی  مدیر شعب 
کرد حساب امانی یک ابزار مالی است که توسط 
شخص سوم که بانک است جهت ارائه خدمات 
پورقربانی  می شود.  ایجاد  مشتری  به  مشخص 
گفت: فروشنده ای که قصد فروش واحدهای در 
پیش  آگهی  انتشار  طریق  از  خود  احداث  حال 
فروش را دارد باید ابتدا نسبت به افتتاح حساب 
و  اقدام  مسکن  بانک  شعب  از  یکی  نزد  امانی 
سپس با در دست داشتن تاییدیه افتتاح حساب 
امانی صادره توسط بانک برای صدور مجوز انتشار 

آگهی پیش فروش به اداره کل راه و شهرسازی 
انتشار  از اخذ مجوز الزم و  مراجعه کند و پس 
به  نسبت  باید  پیش خریداران  مراجعه  و  آگهی 
انعقاد قرارداد پیش فروش در دفتر اسناد رسمی 
اقدام کند.  وی اظهار داشت: در راستای اجرای 
در  را  مربوطه  مبالغ  خریدار  پیش  قرارداد،  مفاد 
مواعد مقرر به حساب افتتاحی بنام خودش واریز 
کرده و بانک پس از درخواست پیش فروشنده 
و تأییدیه مهندس ناظر نسبت به انتقال مبالغ از 
پیش  امانی  حساب  به  خریداران  پیش  حساب 
این  ارائه  قبال  در  که  می کند  اقدام  فروشنده 
از  خدمت بانک مبلغ یک میلیون ریال کارمزد 
پیش خریدار و نیم درصد ارزش کل قرارداد های 

مشمول اخذ می کند.
مدیر شعب بانک مسکن خراسان جنوبی با اشاره 
به کاهش نرخ تسهیالت در صندوق های سه گانه 

در  اعطایی  نرخ تسهیالت  بانک مسکن گفت: 
صندوق های پس انداز مسکن یکم، صندوق پس 
انداز مسکن جوانان و صندوق پس انداز مسکن 
عادی از 13 درصد به 11 درصد تقلیل یافت و 
پرداخت  زوجین  برای  که  تسهیالتی  اقساط 
می شود حدود 10 درصد کاهش پیدا کرده است.  

مسکن استان از رکود خارج می شود
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 امام صادق علیه السالم :
مقّدرات در شب نوزدهم تعیین، در شب بیست و يكم 

تأيید و در شب بیست و سوم ]ماه رمضان[ امضا مى شود.
الكافى : ج 4 ، ص 159 

عبادی : »شناخت کامل از استان« شرط 
گزینه جدید استانداری خراسان جنوبی

حجت االسالم و المسلمین سید محمدباقر عبادی 
نماینده مردم بیرجند در مجلس در جمع مردم روزه 
دار بیرجند در مسجد امام حسین )ع( گفت: مدتی 
است که زمزمه تغییر استاندار خراسان جنوبی در 
استان به گوش می رسد که اگر بنا باشد شخصی 
داشته  استان  از  کامل  باید شناخت  استاندار شود 

باشد در غیر این صورت تغییر نیاز نیست.

ذوالنور: نیروهای انقالبی
 فراکسیون والیت قصد انشعاب ندارند 

بیان  با  مجلس  در  قم  نماینده  ذوالنور،  مجتبی 
فراکسیون  در  حاضر  انقالبی  نیروهای  اینکه 
والیت قصد انشعاب از این فراکسیون را نداشته و 
ندارند، تاکید کرد: ما پای ارزش ها و دفاع از حقوق 
مردم بوده و هستیم و با عنوان فراکسیون والیت 
اگر  البته  گفت:  را می گویم. وی  نیز موضع خود 
در  انقالبی  نیروهای  مواضع  که  هستند  کسانی 
دارند که  اختیار  برنمی تابند،  را  فراکسیون والیت 
برای خودشان تصمیم دیگری بگیرند، اما دوستان 
که  آنها  و  ماند  خواهند  والیت  فراکسیون  در  ما 
ارزش های انقالبی را برنمی تابند، می توانند تصمیم 
گفت:  والیت  فراکسیون  عضو  بگیرند.  دیگری 
نیروهای انقالبی فراکسیون والیت به هیچ عنوان 

از اصول و ارزش  های خود کوتاه نخواهند آمد.

توکلی: از مردم در مقابل یقه سفیدان 
زورگوی سه قوه حمایت کنید

مجلس  در  تهران  مردم  نماینده  توکلی،  احمد 
نهم در صفحه شخصی خود نوشت: جناب آقای 
دادستان! از مردم در برابر یقه سفیدان زورگوی سه 
آن  سفید  یقه  زرپرستان  دست  در  دست  که  قوه 
طرف میز دارند، حمایت کنید تا شاهد حضور آنان 
چیز  باشید.  فساد  با  مبارزه  برای  خویش  کنار  در 
زیادی نیست فقط قدرت قانونی خود را علیه قانون 

شکنان زرطلب زورگو بکار بگیرید.

مدیر عامل بانک رفاه : به چه دلیل باید 
فرار کنم؛ مگر جرمی مرتکب شده ام؟

مدیرعامل بانک رفاه در مورد خبرسازی ها درباره 
خروجش از کشور در هفته گذشته اظهار داشت: 
بانک  ستادی  ادارات  که  پنجشنبه  روز  »اینکه 
و  رفته  مسافرت  به  من  است  ممکن  و  تعطیل 
دروغ  به  باشم،  کرده  خاموش  را  همراهم  تلفن 
توجیهی  و  مبنا  است، چه  فرار کرده  بگویند که 
چه  به  و  چه  »برای  کرد:  تاکید  صدقی  دارد.« 
دلیل باید فرار کنم؟ مگر جرمی مرتکب شده ام؟ 
این گونه اخبار دروغ منتشر کردن خالف تقوا و 

کوفه - خانه حضرت علی )علیه السالم(عکس روز انصاف است و در هیچ مکتبی وجود ندارد.«

رقبای احتمالی روحانی در سال 96

نمی خواهند  که  اصولگرایانی  نوشت:  اعتماد 
هدف  این  تحقق  برای  بماند  پاستور  در  روحانی 
قالیباف  یا  کرد  خواهند  حمایت  احمدی نژاد  از 
و  به چهره هاي جوان تر  رو  آن که  یا  یا جلیلی؟ 
از  پس  که  چهره هایي  آورد؟  خواهند  جدیدتري 
و  رنگ  کرده اند  قالیباف سعي  و  جلیلي  شکست 
بوي آنان را بگیرند و با توان و موقعیت و ابزار در 
اختیار چوب الي چرخ دولت روحاني بگذارند تا در 
روز موعود، خود را منجي ملک و میهن معرفي 
فهرست  سیاهه  میانه  در  که  است  همین  کنند. 
که  جایي  و  اصولگرایان  احتمالي  کاندیداهاي 
نام هایي همچون احمدي نژاد، قالیباف، ضرغامي و 
جلیلي دیده مي شود نام هاي جدیدتري هم وجود 
دارد: »فتاح، صفارهرندي، زاکاني، باقري کني و 
واعظ زاده.« باید دید کدام یک از گروه هاي جناح 
راست در انتخابات ٩٦ »با روحاني« خواهند بود 
و کدامیک از احزاب نو اصولگرایان »بر روحاني«

فتاح: کاندیدای ریاست جمهوری نمی شوم

این  به  پاسخ  در  امداد  کمیته  رئیس  فتاح،  پرویز 
گفت:  شوید،  رئیس جمهور  می خواهید  که  سوال 
گروه  در هیچ  و عضویتی  تعلق  و  وابستگی  هیچ 
و  سیاسی  قصد  هیچ  هم  االن  و  ندارم  سیاسی 

انتخاباتی ندارم. 

آمریکا خواستار قطع روابط ایران با کره !

امنیت  امور  در  آمریکا  خارجه  وزیر  معاون 
از  سوریه  و  ایران  که  این  ادعای  با  بین الملل 
شمالی  کره  نظامی  فناوری  اصلی  مشتریان 
هستند، خواستار قطع روابط نظامی این کشورها 
داد: کره شمالی  با کره شمالی شد. وی هشدار 
صادرات  طریق  از  ارز«  چشمگیری  »مقادیر 
به  جهان  سراسر  کشورهای  به  نظامی  فناوری 
دست می آورد و مدعی شد که »ایران و سوریه 

در میان مشتریان مهم این فناوری هستند.«

ایران نمی تواند شادی خود را پنهان کند

اتحادیه  از  انگلیس  شدن  خارج  نوشت:  گاردین 
اروپا واکنش های مختلفی از رهبران کشورهای 
مختلف داشته که از یک سو هراس آشکار برخی 
را در پی داشته و از سوی دیگر تهران و مسکو به 
سختی توانستند شادی خود از آن را پنهان کنند.

عارف گزینه مورد نظر زیباکالم
 حجاریان، عبدی و کرباسچی نبود

حجت االسالم مازنی، نماینده اصالح طلب تهران 
و  عبدی  حجاریان،  زیباکالم،  گفت:  مجلس  در 
اصالح طلبی  چارچوب  در  اینکه  با  کرباسچی 
ریاست  درباره  نظرشان  اما  می شوند  تعریف 

مجلس فرد دیگری غیر از آقای عارف بود.

مدیران با حقوق های نجومی لیاقت مدیریت ندارند
 

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دولت دهم متذکر 
شد: دستگاه های نظارتی باید پاسخگو باشند؛ چرا درباره 
موضوع حقوق های نجومی مدیران نظارتی نداشتند؟ چرا 
اجازه دادند چنین اتفاقاتی رخ دهد؟ فروزنده گفت: کسانی 
که چنین مبالغی را گرفتند به  هیچ  وجه لیاقت مدیریت 
ندارند و باید در اولین فرصت از سمت خود برکنار شوند و مبلغی را هم که به  

صورت غیرمتعارف دریافت کرده اند نیز به بیت المال بازگردانند.

نقوی حسینی : چرا دولت در 3 سال اخیر از شفاف سازی قراردادهایش اجتناب کرده است؟
 

نماینده ورامین در مجلس با اشاره به تأخیر دولت در اجرای قانون راه اندازی پایگاهی برای انتشار قراردادهای دولتی گفت: مجلس بر روی 
شفاف سازی فعالیت های اقتصادی تاکید دارد و بند 33 قانون ارتقای سالمت نظام اداری و مقابله با فساد با هدف شفاف سازی در مجلس به 
تصویب رسیده است. نقوی حسینی اظهار داشت: عمل در چارچوب این قانون می تواند جلوی انحراف خیلی از قراردادها، معامالت و مناقصات 
را بگیرد. نماینده مردم ورامین در مجلس شورای اسالمی با اشاره به این که مجلس حتمًا به موضوع انتشار قراردادها و معامالت دستگاه های 

دولتی ورود خواهد کرد، اضافه کرد: از مسئوالن دولتی توضیح خواهیم خواست که چرا در سه سال اخیر از شفاف سازی قراردادهای دستگاه های دولتی اجتناب شده است؟

اتاق های فکر علیه دولت از سال 92 راه اندازی شد
 

را  اتاق فکر توسط مخالفان دولت  اکبر ترکان تشکیل 
موضوع تازه ای نمی داند و راه اندازی آن ها را متعلق 
به سال ٩2 عنوان می کند. مشاور ارشد رئیس جمهور با 
تشریح وضعیت هجمه کنندگان می گوید : کارنامه دولت 
قبل متعلق به آقای احمدی نژاد نیست بلکه این کارنامه 
خیلی شریک دارد شرکای این کارنامه به شدت وحشت کردند. وحشت این افراد 

به دلیل این است که همه آنها دست شان توی یک کاسه است. 

اشاره  با  سیاسی  مسایل  کارشناس  یک 
استفاده  با  خواهد  می  آمریکا  اینکه  به 
جمهوری  قدرت  های  اهرم  تحریم،  از 
باید  ایران  گفت:  کند،  سلب  را  اسالمی 
ایزدی  فواد  کرد.  می  متوقف  را  برجام 
با اشاره به اظهارات خزانه داری آمریکا 
این  ایران،  تحریم  رفع  شرایط  بر  مبنی 
دانست  برجام  آشکار  نقض  را  موارد 
رئیس  به  رهبری  نامه  طبق  گفت:  و 
متوقف می  را  برجام  باید  ایران  جمهور، 
با  خواهد  می  آمریکا  افزود:  وی  کرد. 
قدرت  های  اهرم  تحریم،  از  استفاده 
جمهوری اسالمی را سلب کند؛ در توافق 
ژنو نیز آمده بود ایران برنامه هسته ای را 

محدود کند تا تحریم ها لغو شود.
ادامه  سیاسی  مسایل  کارشناس  این 
داد: امروز برجام اجرایی شده و به گفته 
موارد  همه  به  ایران  آمریکایی،  مقامات 

کشور  مشکالت  هنوز  ولی  بوده  پایبند 
در حوزه تحریم ها بر طرف نشده است.

ایزدی در این راستا به عدم بازگشت پول 

نقض  عنوان  به  ایران  شده  بلوکه  های 
برجام اشاره کرد و افزود: کشورمان باید 
سال ها در دادگاه های بین المللی بدود 

باز  ها  پول  این  نیست  معلوم  نیز  آخر  و 
گردد! این استاد دانشگاه به اخالل گری 
اشاره کرد  برجام  از  بندهایی  در  آمریکا 

و گفت: آمریکایی ها قبل از توافق می 
ما  و  بدهید  ما  به  را  ای  هسته  گفتند 
تحریم ها را لغو می کنیم ولی امروز می 

گویند ایران باید رفتارش را عوض کند تا 
ایزدی تصریح  تحریم ها برداشته شود. 
کرد: این سبِک مذاکراتی آمریکاست و 
اگر این مسایل نیز رفع شود، موضوعی 
اعتمادی  این بی  پیدا می کنند و  دیگر 
داشته  وجود  همچنان  باید  آمریکا  به 
باشد. وی گفت: از نظر اینکه می توانیم 
به نقطه اول بازگردیم، بله می توانیم اما 
سال ها طول خواهد کشید؛ رآکتور اراک 
سی سال طول کشید تا به نقطه مطلوب 
بود  خواهد  بر  زمان  آن  احیای  و  رسید 
پله  به  که  نیست  ما  نفع  به  امروز  ولی 

اول باز گردیم.
که  ای  نامه  در  کرد:  خاطرنشان  ایزدی 
جمهور  رئیس  به  رهبری  معظم  مقام 
برجام  نقض  آمریکا  اگر  آمده  نوشتند، 
کرد، ایران باید برجام را متوقف کند ولی 

متاسفانه به این بند توجه نشد.

آمریکا می خواهد با تحریم، قدرت ایران را سلب کند
 طبق نامه رهبری به رئیس جمهور، ایران باید برجام را متوقف می کرد

ثبـت نـام کربـال 
اعـزام بعـد از مـاه مبـارک رمضان

آدرس: میدان شهدا 
دفتر خدمات زیارتی عماد بیرجند
32224113  

واحدآپارتمان 140 الی 160 
متری ترجیحاً در معلم، 

غفاری، امیرکبیر و جماران 
خریداریم.  

   تلفن تماس: 

09335611664

    موسسه صندوق احیاء و بهره برداری از اماكن تاریخی و فرهنگی در نظر دارد به منظور احیاء و ایجاد كاربري پذیرایی بنای تاریخی منزل 
و ساباط مستوفی بشرویه واقع در استان خراسان جنوبی -بشرویه- خیابان مال عبدا... توني بشرویه - كوچه مستوفي برای مدت 20 سال 
)8 ماه اجرای عملیات تكمیلي مرمت و آماده سازي احیاء – 19 سال و 4 ماه بهره برداری( با مبلغ پایه اجاره بهای ماهیانه مبلغ 5/000/000 

ریال )ضریب افزایش سالیانه اجاره بها تا 20 % محاسبه و اعمال خواهد شد. )ضریب قطعي در زمان انعقاد قرارداد اعمال خواهد شد.(
طبق مشخصات مندرج در اسناد مزایده از طریق مزایده عمومي دو مرحله اي به صورت قرارداد سرمایه گذاری و واگذاری حق بهره برداری 

واگذار نماید.
اشخاصی كه صالحیت هاي الزم را از نظر كمیته فني و بازرگاني دارا بوده  و باالترین مبلغ اجاره بها را پیشنهاد نموده باشند به عنوان برنده 

مزایده شناخته خواهند شد.
    برآورد هزینه اجرای عملیات تكمیلي مرمت و آماده سازي احیاء بنای تاریخی مذكور مبلغ 2/000/000/000 ریال می باشد. 

دوره عملیات تكمیلي مرمت و آماده سازي احیاء مشمول پرداخت اجاره  بها نمی باشد. 
برنده مزایده می تواند در دوره عملیات تكمیلي مرمت و آماده سازي احیاء با شرایط مندرج در متن قرارداد و با تایید و موافقت صندوق 

احیاء از بخش های تكمیل شده، بهره برداری و از منافع آن استفاده نماید. 
لذا از كلیه واجدین صالحیت و درخواست كنندگان دعوت مي شود اسناد مزایده را از دبیرخانه مزایده صندوق احیاء به نشاني تهران- 
میدان تجریش- میدان دربند- مجموعه تاریخی فرهنگی سعدآباد- صندوق احیاء و بهره برداری از اماكن تاریخی و فرهنگی- تلفن 
22751033 -22752088-021 یا پایگاه اینترنتي صندوق احیاء و یا پایگاه ملي اطالع  رساني مناقصات دریافت نمایند. متقاضیان جهت 

دریافت اسناد مزایده مي بایست نماینده خود را كتباً به دبیرخانه مذكور معرفي نمایند.
1- شركت كنندگان در مزایده باید، حداكثر تا ساعت 19 روز سه شنبه مورخ 95/4/22 مدارک مربوطه را تكمیل و تحویل دبیرخانه نموده 

و رسید دریافت نمایند.
تاریخ گشایش پاكت الف و ب روز چهارشنبه مورخ 95/4/23 راس ساعت 11 در محل دفتر مركزی صندوق احیاء به نشاني تهران- میدان 

بهارستان- خیابان نظامیه-كوچه شهید حسن اصالت- بن بست پنجم- پالک 21خواهد بود.
حضور شركت كنندگان و یا نمایندگان تام االختیار آنها با ارائه معرفي نامه در جلسه گشایش پیشنهادها اختیاری است.

2-به پیشنهادات فاقد امضاء، مشروط، مخدوش، ناقص و پیشنهاداتي كه پس از تاریخ 95/4/22 واصل گردد، مطلقاً ترتیب اثر داده 
نمی شود.

3- " تضمین شركت در مزایده" به مبلغ 100/000/000 ریال فقط به صورت ضمانت نامه بانكي و یا پرداخت نقدي به حساب شماره 
37506/60 بانك مركزي تحت عنوان تمركز وجوه سپرده جاري صندوق احیاء و بهره برداري از بناها و اماكن تاریخي و فرهنگي قابل واریز 
خواهد بود. مدت اعتبار ضمانت نامه بانكي تضمین شركت در مزایده مي بایست با مدت اعتبار پیشنهادها )3ماه( برابر باشد. پیشنهادهایی 
كه برای مدت كمتری اعتبار داشته باشند، رد خواهند شد به پیشنهادهای فاقد سپرده، سپرده های مخدوش، سپرده های كمتر از میزان 

مقرر، چك های شخصی و نظایر آنها ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
4- شركت در مزایده و دادن پیشنهاد تحت هیچ شرایطي حقي براي شركت كننده ایجاد نخواهد كرد و صندوق احیاء در رد یا قبول یك 

یا كلیه پیشنهادات مختار است.
5- هزینه درج آگهی در روزنامه از برنده مزایده اخذ خواهد شد.

 www .chre.ir 6- سایر جزئیات و اطالعات در اسناد مزایده درج شده است.  اطالعات بیشتر در سایت : 

آگهي مزایده عمومي شماره  95/166
» سرمایه گذاری و واگذاری حق بهره برداری از بنای تاریخی خانه منزل و ساباط مستوفی بشرویه«

قابل توجه بیمه شدگان  و مراجعین محترم

نوبت دهی بیمارستان حضرت ابوالفضل العباس )ع( )میالد3 بیرجند( تا اطالع ثانوی به صورت حضوری 
و یا از طریق شماره های: 32328665 - 32328664 از ساعت 8 صبح الی 14 انجام می شود.

روابط عمومی موسسه میالد بیرجند


