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دست مریزادی
با یک شرط! 
*  هرم پور

  امید و انتظار برای توسعه استان مقوله ای این 
و  فراگیر  همیشگی،  ای  مطالبه  و  نیست  روزی 
بود. هرچند  بوده و خواهد  در عین حال مردمی 
برخی  و  نخبگان  که  بوده  اینچنین  معمواًل 
سیاسیون ُپزش را بدهند و ادعایش را بر کرسی 

نام و نشان خودشان بنشانند. 
برداری  تعارف  شرایط  ما،  استان  امروز  شرایط 
سهل  اگر  اجرایی  رده  هر  در  هرمدیری  نیست. 
انگاری کند، دیر بجنبد و بدون توجه به پیچیدگی 
بر  تلخی  به  را  کامش  بردارد،  گام  موجود  های 
شد  خواهد  ضربه  خودش  هم  داشت،   خواهند 
خواهد  استان  و  مردم  به  محکمی  ضربه  هم  و 
حیاتی،  به شدت  استان  این  برای  ها  لحظه  زد. 
وزیر  نظر  علیرغم  و  گرانبهاست  و  طالیی 
در  که  معارفه  و  تودیع  جلسه  در  کشور  محترم 
ما  استان  تر  مطلوب  شرایط  از  تعجب  کمال 
نسبت به برخی استانهای دیگر صحبت فرموده 
آشکار  ومستندات  ادله  به  بنا  معتقدم  من  بودند، 
و نهان، شرایط خراسان جنوبی حداقل در حوزه 
محرومیت های مختلف، مریضی را می ماند که 
پزشکان عالج های گوناگون برایش نسخه کرده 
اند و چون طبیب استان شناسی به بالینش نمی 
آید، نه دلسوزی ها، نه غرزدن ها و نه دردکشیدن 
ها و نه نسخه پیچیدن ها و دارو تجویزکردن ها  

افاقه ای نکرده است. 
و صد البته باید ننگ داشت و بسی حسرت خورد 
که علیرغم همه این محرومیت ها، چه کرده اند 

و چه کرده ایم که  ) ادامه در صفحه 2 (

یادداشت

هنر مدیر 
جذب اعتبار
از مرکز است

توصیه استاندار به مسووالن : توزیع بودجه کار آسانیست ؛ 

پرویزی : مدیران آرزوهایشان را فهرست نکنند
ستون پیام های مردمی روزنامه ها را جدی بگیرید
سکوت مردم نشانه رضایتشان نیست

مالیی-  سید علی اکبر پرویزی استاندار جدید خراسان جنوبی با صراحت 17 نکته اساسی و بدون حاشیه خطاب به 
مسئوالن عنوان و باید و نبایدهای ضوابط اجرایی جدید در استان را بیان کرد . اولین شورای اداری استان با حضور 
استاندار جدید ، معاونان وی، مسئوالن دستگاه های اجرایی، سران نظامی و انتظامی در سالن همایش های استانداری 
برگزار شد که حسینی معاون سیاسی ، امنیتی و اجتماعی با اشاره به موقعیت جغرافیایی استان بیان کرد: ) ادامه در صفحه 7 (

جناب آقای مهندس آژنگ
انتصاب شایسته جناب عالی را به سمت

 مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی
 تبریک عرض نموده، موفقیت و سربلندی شما را از خداوند متعال خواستاریم.

علی صفوی پور و سید علیرضا اسالمی
 به نمایندگی از دوستان بیرجندی مقیم  مشهد

14 تیرماه ، روز دهیـاری 
بر دهیاران دلسوز و توانمند و زحمت کشان عرصه تالش و سازندگی 
روستاها که با خدمات ارزنده فضای روستا را برای روستائیان عزیز 

ایمن، زیبا و نشاط آفرین می نمایند، گرامی باد

شورای اسالمی بخش مرکزی بیرجند

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت شادروان

غالمرضا نیکوروش  )بازنشسته ارتش(
 را به اطالع دوستان، آشنایان و همشهریان محترم می رساند: مراسم تشییع و تدفین 

آن مرحوم امروز سه شنبه 95/4/15 ساعت 4 الی 5 بعدازظهر
 از محل بهشت متقین )غسالخانه( برگزار می شود. ضمناً جلسه سوم آن مرحوم

 پنجشنبه 95/4/17 از ساعت4 الی 5 بعدازظهر در محل هیئت ابوالفضلی 
)مصلی( برگزار می گردد، حضور یکایک شما سروران ارجمند موجب امتنان است.

خانواده نیکوروش و سایر بستگان

جناب آقای مهندس پرویزی
استاندار محترم خراسان جنوبی

انتصاب ارزشمند جناب عالی را که حاصل سال ها تجربه، توانمندی اجرایی و مدیریتی شما می باشد 
تبریک عرض نموده، از درگاه قادر سبحان توفیق و سربلندی روز افزون تان را در جهت پیشرفت 

و توسعه همه جانبه استان خراسان جنوبی آرزومندم.

سید محمد حسین زینلی - مدیر عامل شرکت کویرتایر

روزی که محتوای دلم عشق را سرشت 
آمد کسی و نام رضا را بر آن نوشت

17 تیر ماه، چهارمین سالگرد درگذشت 

رضای عزیزمان 
را در آرامگاه ابدی اش به سوگ می نشینیم 

و یاد و خاطره با او بودن را حسرت وار مرور می کنیم. 
 روحش شاد و یادش گرامی 

خانواده  حسینی

علیرضا  مشمولی مقدم 
جلسه بزرگداشتی پنجشنبه 95/4/17 از ساعت 
16/30 الی 17/30 در محل مسجد محمد رسول 
 ا... )ص( )واقع در خیابان غفاری( برگزار می گردد

 تشریف فرمایی یکایک شما سروران ارجمند
 موجب امتنان است.

خانواده های: مشمولی مقدم ، مساح
 و سایر بستگان

به مناسبت 

چهلمین روز 

درگذشت 

شادروان 

استعالم بها )معامالت متوسط( 

شهرداری بیرجند در نظر دارد: برای انجام عملیات 

نقشه برداری عمرانی و ترافیکی سطح شهر بیرجند نسبت به بکارگیری 

مشاور واجد شرایط اقدام نماید. لذا از کلیه متقاضیان حقوقی که توانایی 

انجام کار را دارا می باشند، دعوت به عمل می آید جهت دریافت اسناد 

استعالم بها به آدرس اینترنتی www.ets.birjand.ir مراجعه و یا برای کسب 

اطالعات بیشتر با شماره 32222200-056 تماس حاصل فرمایند.

عبا سعلی مدیح - شهردار بیرجند

بر اساس فتاوی مراجع عظام تقلید 
پیرامون پرداخت زکات فطریه به 

کمیته امداد امام خمینی )ره(
 به اطالع می رساند: ادارات و پایگاه 
های این نهاد در سراسر استان آماده 
دریافت وجوهات شرعیه )فطریه، 
کفاره ، فدیه و...( شما امت خداجو

 و مومنین روزه دار می باشد.

معاونت توسعه مشارکت های مردمی کمیته 
امداد امام خمینی )ره( خراسان جنوبی
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  زوجینی که در نوبت وام ۳ میلیون تومانی هستند می توانند وام ۱۰ میلیونی دریافت کنند
به گزارش عصر اعتبار ناصر صبحی قراملکی مدیر کل دفتر ازدواج و تعالی خانواده وزارت ورزش و جوانان گفت: در گفت وگویی که با مدیران 
بانک مرکزی داشتیم قرار شد زوجینی که در نوبت وام 3 میلیون تومانی هستند می توانند وام 10 میلیونی دریافت کنند.

خودروسازان و واردکنندگان خودرو ملزم هستند 
خودروهای  عیب  حل  و  تعمیر  صورتی که  در 
تحت گارانتی آنها بیش از مدت زمان استاندارد 
خسارت  عنوان  به  خسارتی  انجامد،  طول  به 

توقف خودرو را به مالک آن پرداخت کنند.
اجرایی  آیین نامه  اصالحیه  ایسنا،  گزارش  به 
قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو 
چندی پیش از سوی معاون اول رییس جمهوری 
به وزارت صنعت، معدن و تجارت ابالغ و اجرای 

آن آغاز شد. بر اساس یکی از بندهای این قانون، 
تمام عرضه کنندگان خودرو در ایران در صورت 
تاخیر در تعمیر خودروهای تحت گارانتی، ملزم 
به تامین خودروی مشابه جایگزین یا پرداخت 

خسارت توقف خودرو شده اند.
در این زمینه در ماده 1۷ این قانون آمده است: 
چنانچه  است  موظف  خودرو  »عرضه کننده 
از  حل عیب خودرو در دوره تضمین که ناشی 
خسارت حاصل از سانحه یا تصادف نباشد، بیش 

از دو روز کاری یا زمان استاندارد تعمیرات تایید 
شده به طول انجامد، به تامین خودروی مشابه 
جایگزین در طول مدت تعمیرات و در صورت 
عدم امکان، پرداخت خسارت حق توقف خودرو 
اقدام کند«. در تبصره یک ماده 1۷ این قانون 
نیز تصریح شده است: »مدت زمان توقف خودرو 
برای پرداخت خسارت در دوره تضمین و دوره 
تعهد به ترتیب دو و هفت روز کاری و یا زمان 
استاندارد تعمیرات تایید شده، برای تمام روزهای 

توقف خودرو در نمایندگی اعم از تعطیل و غیر 
تعطیل بدون در نظر گرفتن فرایندهای داخلی 
سازنده و واردکننده خودرو و واسطه خدمات پس 
از فروش و یا نمایندگی مجاز آنها، آغاز و در روزی 
که نمایندگی مجاز پس از انجام تعمیرات الزم، 
آمادگی تحویل خودرو را به مصرف کننده اعالم 
کند، به پایان می رسد. در هر صورت مدت زمان 
توقف خودرو به دوره تضمین یا تعهد خودروی 

مربوطه اضافه می شود«.

از کاهش 30 درصدی  راه و شهرسازی  وزیر  معاون 
قیمت مسکن طی سه سال اخیر خبر داد و گفت: در 
فروردین، اردیبهشت و خرداد امسال به ترتیب شاهد 
افزایش 1۸.۵ درصدی، ۸.۲ و ۴.۵ درصدی مبادالت 

مسکن بوده ایم.
این که  بیان  با  مظاهریان  حامد  تسنیم،  گزارش  به 
کاهش سود بانکی منجر به افزایش معامالت مسکن 
شده است، اظهار کرد: قیمت مسکن طی سه سال اخیر 

30 درصد کاهش یافته است.

وی با اشاره به این که کاهش سود بانکی باعث شده 
تا سپرده گذاران به فکر ورود به بازارهای دیگر باشند،  
تصریح کرد:  در بازار مسکن دچار تکان های شدیدی 
نمی شویم و ممکن است مالکان گرایشی برای این که 
یا  کرده  سپرده گذاری  بانک  در  همچنان  را  خود  پول 

این که آن را در بازارهای دیگر اقتصادی وارد کنند.
وی با تاکید بر این که سیاست وزارت راه و شهرسازی 
ماه  چند  جمالت  از  یکی  است  رهن  بازار  گسترش 
افزود:  و  کرد  بازگو  را  مسکن  درباره  آخوندی  پیش 

و  شود  خانه دار  می خواهد  که  کسی  است  این  مبنا 
 شغلی دارد باید بتوانیم به وی جواب دهیم که چگونه

می تواند صاحبخانه شود.
بانکها  پیش  سال  سه  این که  یادآوری  با  مظاهریان 
پرداخت  وام  برای مسکن  تومان  میلیون  حداکثر 30 
اکنون  هم  مسکن  وام  مبلغ  کرد:  می کردند،  تصریح 
برای  میلیون  تهران، 1۲0  تومان در  میلیون  به 160 
نیز برای سایر شهرها  مراکز استان ها و ۸0 میلیون 

افزایش پیدا کرده است.

خسارت »توقف خودرو« را دریافت کنید

کاهش ۳۰ درصدی قیمت مسکن

سهام عدالت به روش فعلی به جایی نمی رسد

سازمان  در  سازی  خصوصی  و  ها  بنگاه  دفترامور  سابق  کل  مدیر 
مدیریت و برنامه ریزی گفت : برای تعیین و 
تکیلف سهام عدالت باید یک تصمیم انقالبی 
گرفت ، چرا که توزیع کوپنی سهام عدالت در 
هیچ کشوری موفقیت آمیز نبوده است. حسن 
خوشپور در گفتگو با جام جم آنالین در پاسخ 
آیا فکر می کنید امسال  به این پرسش که 
وعده ای که درباره قابلیت خرید و فروش این اوراق داده شده بود 
این بحث مطرح  اجرایی شود اظهار داشت : چند سالی هست که 
. وی معتقد  برسد  به سرانجام  امسال  دانم  بعید می  اما من  است، 
است سهام عدالت آن ویژگی و خصیصه ای که امکان مبادله آن در 

بازار سهام یا خارج از سهام وجود داشته باشد ندارد.

راه اندازی سامانه خدمات کدپستی ده رقمی

مدیر کل جغرافیایی و کدگذاری شرکت پست گفت: با توجه به اهمیت 
روزافزون کدپستی در کشور، سامانه جدید بر 
خط صدور گواهی کد پستی با امکان دریافت 
چهار خدمت پیش بینی شده راه اندازی شد. به 
بیان  ضمن  میرزایی  کاظم  تسنیم،  گزارش 
این خبر اظهار کرد: با استفاده از این سامانه 
هموطنان عزیز می توانند بدون نیاز به مراجعه 
حضوری به دفاتر پستی برای دریافت کدپستی محل سکونت یا محل 
کسب و کار خود، دریافت گواهی کدپستی یا ثبت درخواست کدپستی 
جدید به صورت برخط و الکترونیکی اقدام نمایند. وی گفت: نرم افزار 
نمایش در موبایل،  برای  بوده و  براساس طراحی واکنش گرا  مذکور 

تبلت و رایانه ظاهری متفاوت دارد.

آغاز  سال تحصیلی جدید از ۳ مهر

معاون آموزش متوسطه وزیر آموزش و پرورش گفت: سال تحصیلی 
۹6ـ۹۵ روز شنبه 3 مهر در مدارس سراسر 
جم  جام  گزارش  به  می شود.  آغاز  کشور 
امروز  داشت:  اظهار  زرافشان  علی  آنالین، 
قبول  مورد  دانش آموزی  پژوهش سراهای 
فعالیت های  و  است  کشور  علمی  نهادهای 
داشت:  اظهار  وی  می دهند.  انجام  موثری 
ویژه  »غنچه ها«  جشن  با  ماه  شهریور   31 در  کشور  مدارس 
»جوانه ها«  و  دبستانی ها  اول  ویژه  »شکوفه ها«  پیش دبستانی ها، 
بازگشایی می شود. وی تصریح کرد:  پایه هفتم،  ویژه دانش آموزان 
زنگ اول مهر نیز روز شنبه 3 مهر ماه در مدارس کشور طنین انداز 

می شود و سال تحصیلی ۹6ـ۹۵ آغاز خواهد شد.

فراخوان مشموالن دیپلم و زیردیپلم 

سازمان وظیفه عمومی ناجا در اطالعیه ای کلیه 
مشموالن دیپلم و زیر دیپلم دارای برگ آماده به 
خدمت به تاریخ نوزدهم تیرماه 13۹۵ و مشموالن 

سرباز معلم را به خدمت سربازی فراخواند.

چهارگروه بازنشستگان سقف حقوق ندارند

بازنشستگی کشوری چهار  مدیرکل فنی صندوق 
علمی  هیات  اعضای  بازنشستگان شامل  از  گروه 
دانشگاه ها، قضات، دیوان محاسبات و کادر سیاسی 
وزارت امور خارجه را فاقد سقف حقوق عنوان کرد. 
وی اظهار داشت:  با این وجود، تنها دو نفر از آنها 

بیش از 1۴ میلیون تومان دریافت می کنند. 

) ... ادامه یادداشت از ستون مقابل (
این همه  با  اما   عزیز.  استاندار  به  مریزاد  دست 
بعد  یا  جلسه  همان  در  مدیران  از  برخی  وقتی 
زمزمه  مردم  یا  زدند  دار  معنا  پوزخندی  آن  از 
برگزاری و حضور مدیران عالی استان در چندین  
شنوند  می  را  استان  سیاسیون  با  سیاسی  جلسه 
و  نشان  از نزدیک شدن هایی را می بینند که 
 اطرافشان را هاله ای از منفعت طلبی و هدف های
غیرمردمی گرفته است و آمده اند تا باز کوله بار 
ببندند و به نان و آبی برسند،  نگران می شوند 
که نکند خدای ناکرده اصل مهم محوریت مردم،  
و  فراموش.  مطالباتشان  و  شود  فرع  به  تبدیل 
این دوستان هم آمده اند برای همان چیزی که 

روزهای قبلش می گفتند؛ یعنی کار سیاسی!! 
استاندار محترم در  »مردم«، »رسانه هایی« که 
جلسه شورای اداری چنین با صالبت از آنان دفاع 
مدیر  رکاب  در  پا  جهادی«  »مدیران  و  کردند 
خدومی خواهند بود که برای توسعه استان، رفع 
ویژه  به  و  استان  صنعت  و  اقتصادی  مشکالت 
تنها   میان  این  در  نشناسد.  روز  و  بیکاری، شب 
زمان نشان خواهد که وعده ها و قول ها چقدر 
مورد اعتماد و اطمینان هستند، و در آینده چقدر 
به  شد.  امید  نا  یا  داشت  امید  آنها  به  توان  می 
استاندار و مجموعه مدیریتی ایشان باید فرصت 
خودشان  بزرگ،  آزمون  و  تجربه  این  در  تا  داد 

انتخاب کنند چه نمره ای می خواهند بگیرند.
  )لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با یادداشت های 
روزنامه را به شماره 0۹30۴۹۴3۸31 ارسال فرمایید(

آگهی مناقصه    تاریخ انتشار: 1395/4/15
سازمان همیاری شهرداریهای استان خراسان جنوبی به نمایندگی از سوی شهرداریهای استان و کمیسیون معامالت سازمان در نظر 
دارد: برای انعقاد قرارداد خدمات بیمه درمان کارکنان شهرداریهای استان به تعداد حدود 4000 نفر برای مدت یک سال کامل اقدام به 
برگزاری مناقصه نماید. لذا کلیه شرکت های بیمه ای و نمایندگی های مجاز با در نظر گرفتن شرایط مندرج در سایت اقدام به شرکت 

در مناقصه نمایند. 
مهلت دریافت اسناد: از روز سه شنبه 1395/4/8 لغایت پایان وقت اداری روز دوشنبه 1395/4/28 و یا مراجعه به لینک پایگاه اطالع 

رسانی استانداری به نشانی www.sko.ir  مراجعه نمایند
محل تحویل اسناد: بیرجند- بلوار آیت ا... غفاری - خیابان یاس- پالک 45

 تاریخ و محل بازگشایی: ساعت 10 صبح روز سه شنبه 1395/4/29 در محل سازمان همیاری شهرداریهای استان خراسان جنوبی
مبلغ شرکت در مناقصه: مبلغ شرکت در مناقصه 960/000/000 ریال به صورت فیش نقدی یا ضمانت نامه بانکی در وجه سازمان 

همیاری شهرداریهای استان خراسان جنوبی

گچ کاری و گچ بری پذیرفته می شود به قیمت مناسب در اسرع وقت  )شهر- روستا( ۰9۱59658659
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دفتر: توحيد 21، نبش نبوت 21، پالك 105صاف صاف ، لول لول ، تخت تخت
عضو  معتبر اتحاديه     مسئول : دستگردي

برای اولین بار فرش های خود را اتو کشیده تحویل بگیرید

دست مریزادی
 با یک شرط! 

) ادامه از صفحه اول ( و صد البته باید ننگ داشت و بسی 

 حسرت خورد که علیرغم همه این محرومیت ها،
چه کرده اند و چه کرده ایم که در ذهن مقام عالی 
در هایش  محرومیت  استان  این  کشور،   وزارت 
قرار دیگر  استان  چند  از  تر  پایین  هایی   رتبه 

می گیرد و اینچنین تداعی می شود!
اولین  در  محترم  استاندار  اظهارات  و  ها  صحبت 
جلسه شورای اداری پس از معارفه ایشان در عصر 
ساله  چند  این  های  نسخه  در  دارویی  یکشنبه، 
اطبای زبردست خراسان جنوبی بود برای استان که 
هم امیدبخش، هم نشاط آور، هم در نوع خود بجا 
و سنجیده و به حق و در عین حال بدون تعارف 
و محکم و قاطع، آمد و گوشه ای از مطالبات و 

انتظارات مردمی را صریح و سلیس بیان کرد. 
ایثار مدیران  متأسفانه علیرغم همه تالش ها و 
خدوم در خراسان جنوبی، در برخی حوزه ها شاهد 
مشکالت، مسائل، معضالت و حرف و حدیث ها 
و سوء مدیریت هایی هستیم که بخشی از آنها به 
شخصیت حقیقی مدیران و بخشی نیز منبعث از 
شرایط سازمانی و تشکیالتی نهادها و ادارات کل 
جدید،  استاندار  حضور  با  آنهاست.  زیرمجموعه 
مردم عالقه مند و منتظرند ناگفته های مدیریتی 
استان، از این پس شفاف تر و نادیدنی ها بی پرده 
 و صریح تر با آنان در میان گذاشته شود. حرف های
شورای  جلسه  در  آنچه  مثل  قاطعی  و  محکم 
اداری بیان شد همان طور قاطعانه و تا روز آخر 
نیز به سمع و  نتایج نظارتی آن  پیگیری شود و 

نظر مردم برسد.
این روزها که بهانه ها همه جورند و مصداق ها همه 
ردیف،  برای بیان فاصله هایی که برخی مدیران با 
بدنه مردم دارند، روا نیست با بدقولی و بی وفایی 
به عهد و پیمانی که با مردم می بندیم و تنها به 
مدد ژست های سیاسی و اجتماعی که کاربردشان 
همان  حد  در  آنهم  روز،  چند  و  چند ساعت  تنها 
هایی صندلی  و  میز  میِخ  است،  یادشده   جلسات 
که  کنیم  محکم  مان  مدیریتی  زمین  در  را 
عوض پروا  بی  چنین  بودند  شدنی  محکم   اگر 

نمی شدند و تحویل نفرات بعد نمی گردیدند. 
جلسه  در  که  هایی  مصداق  و  محورها  همه 
به  خطاب  استاندار  تأکید  مورد  اداری  شورای 
همان  گرفت  قرار  استانی  زیرمجموعه  مدیران 
چیزهایی بود که مدتهاست مردم برای شنیدنشان 
گوش بخشیده اند و حاال با گفته شدنشان چشم 

می کشند برای اقدام و عمل. 
همه  این  با  اما  عزیز.  استاندار  به  مریزاد  دست 

وقتی برخی از مدیران ... ) ادامه در ستون مقابل (

يادداشت



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424 3
اقامه نماز عید فطر در بقاع متبرکه استان 

معاون فرهنگی اداره کل اوقاف و امور خیریه خراسان جنوبی از اقامه نماز عید فطر در بقاع خراسان جنوبی خبر داد و گفت: در ایام ماه مبارک رمضان تاکنون ۷۱ هزار و ۶۰۰ 
نفر روزه دار در بقاع متبرکه در ۵ شهرستان خراسان جنوبی اطعام شدند. حجت االسالم والمسلمین محسن مومنی افزود: بقاع متبرکه شهرستان های فردوس، نهبندان، طبس، 

سه شنبه * 15 تیر 1395 * شماره 3546بیرجند و خضری همراه با افطاری ساده روزه داران را افطاری دادند.
است  زیاد  خیلی  ما  بیرجند  در  بیکاری  سالم  با 
را  هایشان  مغازه  بیکاری  از  نیست  کار  اصال 
تعطیل می کنند لطفا به گوش مسوولین برسانید 

به فکرجوانان باشند.
9۱۵...349
با سالم آیا خوب است که ما با چندین سال سابقه 
شهرداری  بودن  خیال  بی  خاطر  به  وکار  کسب 
در امر سامان دهی دست فروشان  از کار دست 
فعالیت  ادامه  موجود  وضع  این  با  چون  بکشیم 
اتباع خارجی  تمام  ما خیلی سخت شده چرا که 
که قبال مشغول به کارهای بنایی و جمع آوری 
آنها  با  کسی  بینند  می  وقتی  بودند  ضایعات 
ضایعات  قبال  که  هایی  گاری  با  ندارد  کاری 
جمع آوری می کردند االن در تمام نقاط شهر به 
میوه فروشی مشغولند بدون یک ریال پرداختی . 
رعایت بهداشت فقط مخصوص مغازه است آیا؟ 
ما دوسال برای این مملکت خدمت نکرده ایم؟آن 
ها چه کاری برای ما انجام دادند ؟ چه لزومی دارد 
ها این  هستند  بیکار  ما  جوانان  همه  این   وقتی 

وارد کسب کار ما شوند درحالی که شغل اصلی 
خود را رها کردند.

9۱۵...344
ما  کی  تا  محترم  شهرداری  خداقوت  و  با سالم 
اهالی نه دی مهرشهر باید خاک بخوریم چرا برای 
 آسفالت کوچه ها تعجیل نمی کنید.اکثر ساختمان ها

ساکن و انشعاباتشون نصبه.شاید اون تعداد محدود 
بقیه نخوان تا ده سال دیگه برای انشعاب اقدام 

کنند.گناه ما چیه.لطفا اقدام و عمل.ممنون
9۱۵...9۰۰
 با سالم چند ماهه که در خصوص عرضه قلیان 
در کافه ها وچایخانه ها جلوگیری بعمل آمد که 
جای تشکر دارد. ای کاش مسئوالن در پارکهای 
شهر خصوصا توحید و آزادگان  هم نظارت بر این 

مورد و موارد خالف قانون دیگر می داشتند.
9۱۵...39۶
 سالم واقعا چرا راننده های وسایل نقلیه سنگین 
و  مردم  لطفی  کم  مورد  شهری  برون  و  درون  
مسئولینند در صورتی که در بدترین شرایط باید 
بار و مسافر رو به مقصد برسونن در پایان هم از 
یک تشکر خشک خالی دریغ میکنن نه بیمه ای 
نه اتخادیه ای نه صنفی من هر راننده ای رو دیدم 
به پانزده سال نرسیده برای کمر و پاهاش از این 
دکتر به اون دکتر دنبال دارو و درمانه دوستان یک 

طرفه به قاضی نرین
9۱۵...242
روستای  از  را  اینترنت  است  ماهی  سالم.چند 
مرک برده اند.چرا نباید روستای بیست کیلومتری 
بیرجند نت درست و حسابی داشته باشد...ایرانسل 
که اصال باال نمیاید .همراه اول هم ضعیف .لطف 
کنید اقدام کنید تا این روستا هم دارای نت خوبی 

باشد .باتشکر...
9۱۵...4۶۰
.تاخیر تحویل خودروهای دوگانه سایپا به  سالم 
هبچ وجه توجیه نداره اصال نمایندگی ها جوابگو 
نیستند االن از زمان تعیین شده سه ماه می گذره 
اما ...چطور اون دنیا می خواهید جواب خلق خدا 

رو بدهید ما که راضی نیستیم.
9۱۵...۰92
استدعا  پارکها  سازمان  و  شهرداری  مسئولین  از 
خیابان  در  سرو  پارک  دستشویی  به  سری  دارم 
فردوسی.حافظ بزنن...کثافت بیداد میکنه...نه مایع 
فرهنگ  شهری  شان  تمیزی..در  نه  دستشویی 

پروری مثل بیرجند نیست.متاسفم
93۷...۷۷۱

برای  قدومتان  امیدواریم  استان  محترم  استاندار 
می  اگر  باشد  خیر  منشا  محروم  این خطه  مردم 
دعاگویتان  عمر  یک  رضا)ع(  امام  زوار  خواهید 
به قاین  بیرجند  بانده شدن جاده  باشند برای دو 

که به جاده مرگ معروفه  تالش نمایید.
۰9۱۵...۶۵4
در  اوقاف  اداره   رمضان  ماه  های  برنامه  از 

امامزادگان تقدیر می کنیم .
۰9۱۵...8۶۷۰

نسخه ای جدید برای دردی کهنه

زخمهایبافتفرسودهبیرجنددلمیخراشد
بیرجند- بافت های فرسوده مانند زخمی چندساله 
بر پیشانی خراسان جنوبی بوده که دل هر بیننده 
را می خراشد و نیازمند نسخه ای شفابخش از سوی 

مسئوالن برای به سرانجام رسیدن است.
خود  به  را  بهشت  نام  دور،  چندان  نه  روزگاری 
داده بود. خانه هایی انبوه از درختان تنومند، آواز 
گنجشکان بر سرشاخه ها، همراه با خنده کودکان 

و مردمانی دریا دل.
 عصر که می شد یک به یک اهالی برای دیدار 
به در منازل می آمدند، صمیمیتشان را به راحتی 
می توانستی در هم نشینی یک ساعته آنها دید.اما 
آن بهشت دیگر خریدار ندارد چراکه دست روزگار 
از آن همه آبادانی تنها غربت خانه هایی را نشان 
می دهد که هم اکنون هر رهگذر را انگشت به 
دهان می گذارد.  ورودی و خروجی اش مشخص 
نیست، از هر قسمتی که وارد شوی فقط و فقط 
کوچه های خاکی و خانه هایی فرسوده را می بینی. 
انگار رد پای زلزله از آنجا عبور کرده است. گویی 
تو  با  خانه ها  برخی  قدیمی  و  دیوارهای خشتی 
حرف می زنند و حکایت تلخ بی مهری مسئوالن 
را بیان می کنند.تََرک های موجود بر دیوار برخی 
دیگر از خانه ها هم منتظر نوش دارویی از سوی 
قدیمی  نگاه سرد خشت های  است،  مسئوالن 
ترس  است،  آوارستان  سان  به  که  خانه هایی  و 
کودکی  می اندازد.دیگر صدای  عابران  بر دل  را 
به گوش نمی رسد و یا به سختی می توان آواز 
گنجشک ها را شنید. چرا که نه درختی موجود 
است و نه بام خانه ای که شوق پرواز برآسمان 
آنها هدیه کند.هرچند گفتن و  به  را  »خیرآباد« 
 نوشتن دردی از این قطعه که همچون لکه ای

 بر پیشانی بیرجند است را دوا نمی کند، اما باز 
هم رسانه ها پیگیر مشکالت مردمانی می  که 
سال هاست دل هایشان از غم و زندگی در این 
محله های از هم گسسته ای که دیگر نمی توان 
نام محله هم بر آن گذاشت پر است و امید دارند 
مدیریت جدید استان صدای مشکالت ساکنان 
نیمه  طرحی  بر  و  بشنود  شهر  مرکز  در  را  آن 
بگذارد.مردم  آن  برای  پایانی  و  کند  تدبیر  تمام 
این منطقه خواستارند استاندار جدید استان خود 
برای قضاوت اندکی را در کوچه های غریبانه بافت 
فرسوده خیرآباد، انقالب و موسی بن جعفر بیرجند 

قدم بزند تا درد مردم را از نزدیک ببیند.

مرهم گذاری ۱۰ ساله 
مسئوالن شفا نداد

از  برخی  در  گذاری  مرهم  که  بود   84 سال 
زخم های استان شروع شد و مسئوالن به فکر 
اجرای طرحی شدند که هم اکنون بیش از ۱۱ 
سال از اجرا، نه تنها مشکلی از میان برنداشته، 
و  اقتصادی  اجتماعی،  های  درد  ناامنی،  بلکه 
غیره مازاد بر مشکالت برخی از ساکنان بافت 

فرسوده بیرجند شد.
 عقربه های ساعت به شش عصر نزدیک می شود. 
مسیرم را از سمت پل موسی بن جعفر به سه راهی 
اسدی هدایت می کنم. هر جه جلوتر می روم ترس 
بیشتری بر اندام هایم تازیانه می زند. خانه های نیمه 
تخریب، کوچه های تنگ و مملو از خاک، حمله 
مغول را برایت داستان سرایی می کند!اما علت به 

وجود آمدن این وضعیت چیست و چرا مردم در 
نهایت خستگی به سر می برند اما باز هم زندگی 
کردن در آن مخروبه ها را به دیگر مناطق ترجیح 
می دهند؟ آیا واقعاً راه حلی برای مشکالت وجود 
ندارد و یا اینکه باز هم خودشان باید با تحمیل 

برخی از نامالیمات مشکل گشایی کنند؟

بازپرداخت تسهیالت نوسازی 
سنگین است

یکی از ساکنان بافت فرسوده خیرآباد بیرجند در 
گفت و گو با مهر، اظهار کرد: ساکنان این منطقه 
اغلب افرادی مسن بوده و توان کار کردن ندارند.

زهرا موهبتی با اشاره به تسهیالت نوسازی در 
بازپرداخت  گفت:  فرزان  طرح  اجرای  راستای 
این تسهیالت برای این قشر نیز دشوار بوده و 
نیازمند توجه مسئوالن است.وی با بیان اینکه 
پیشنهادی  طرح  باید  خانه ام  نوسازی  برای 
افزود:  کنم،  اجرا  را  بهسازی  و  عمران  شرکت 
طبق این طرح، درب خانه ام نیز از وسط منزل 
همسایه باز می شود!موهبتی خواستار توجه بیشتر 
مقامات عالی استان شد و افزود: باید در نوسازی 
این قطعه چاره ای جدی اندیشیده شود چرا که 

امنیت مردم نیز در خطر است.

خیابان کشی بافت فرسوده انجام شود

گو  و  در گفت  نیز  خیرآباد  اهالی  از  دیگر  یکی 
با مهر، با بیان اینکه ما خواستار وام تسهیالتی 
این  فرسوده  بافت  داریم  تقاضا  افزود:  نیستیم، 
شود.محمد  خیابان کشی  زودتر  چه  هر  منطقه 
به احداث پل موسی بن  اشاره  با  نژاد  معتمدی 
جعفر، اظهار کرد: عملیات ساخت این پل بیش از 
دو سال گذشته آغازشده و قرار بود در 22 بهمن 

سال گذشته نیز افتتاح شود.
وی با بیان اینکه هم اکنون نیز روز های متوالی 
می گذرد اما از افتتاح این پل نیز خبری نیست، 
افزود: افتتاح این پل و خیابان کشی بافت نیز حل 

مشکل اصلی ساکنان است.

خدمات رسانی به بافت فرسوده 
امکان پذیرد

یکی دیگر از ساکنان این بافت نیز در گفت و گو با 
مهر، با اشاره به نبود امکانات رفاهی و تفریحی در 
این منطقه، بیان کرد: مسئوالن با خدمت رسانی به 

بافت فرسوده در مردم انگیزه ایجاد کنند.
مسئوالن  عملکرد  از  انتقاد  با  حسینی  فاطمه 
درصورتی که  کرد:  اظهار  فرزان،  بافت  اجرایی 
خانه ای را برای نوسازی به آن ها بفروشیم، پول را 
در دو مرحله به ما پرداخت می کنند.وی ادامه داد: 
اما در بعضی موارد شاهد هستیم که بعد از گذشت 
یک و نیم سال از فروش خانه، هنوز نیمی از پول 
را پرداخت نکرده که این باعث کاهش استقبال 

مردم از طرح می شود.
حسینی از نرخ گذاری خانه ها برای فروش انتقاد 
دو  در  قیمت  باالی  تفاوت  وجود  گفت:  و  کرد 
خانه مجاور نیز باعث کاهش انگیزه در استقبال 

از اجرای طرح فرزان است.   

استقبالی از تسهیالت ساخت وساز طرح 
فرزان نشده است

مدیرعامل شرکت عمران و سرمایه گذاری فرزان 
بیرجند در گفت و گو با مهر، با بیان اینکه ۱۱ 
هکتار بافت فرسوده در طرح فرزان بیرجند وجود 
دارد، افزود: طرح فرزان در سال 8۶ آغازشده و 
نیز در شش  اجرا  به دلیل مشکالت موجود در 
ماهه دوم سال 92 بازنگری شد به طوری که مردم 
امکان در جاسازی را داشته باشند.علی براتی با 
اشاره به اعتبارات تخصیص یافته به اجرای طرح، 
بیان کرد: در این راستا، میزان ۱۱ میلیارد تومان 
شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری 

ایران پرداخت کرده است.
توسط  پل  احداث  شروع  اینکه  بابیان  وی 
اذهان  در  را  اصلی  معبر  شدن  باز  شهرداری، 
شهرداری  آورده  گفت:  کرد،  نهادینه  عمومی 
هم در این طرح به صورت عوارض، تراکم تغییر 
با  است.براتی  بوده  ساختمانی  پروانه  و  کاربری 
بیان اینکه متأسفانه تاکنون استقبالی از تسهیالت 
ساخت وساز طرح فرزان نشده است، افزود: باید 
نهادهای ذی ربط با اجرای برنامه های مختلف، در 

مردم انگیزه ایجاد کنند.
گونه ای  به  عملکردها  باید  داد:  ادامه  وی 
مانند  را  فرزان  طرح  اجرای  مردم  که  باشد 
تصور  مفید  فرسوده  بافت  برای  واکسیناسیون 

کرده و خود نیز پیش قدم شوند.
به  ارائه شده  تسهیالت  به  اشاره  با  براتی 
در  کرد:  بیان  طرح،  این  از  استفاده  متقاضیان 
مرکز استان میزان تسهیالت 4۰ میلیون و در 
دیگر شهرستان ها نیز 3۰ میلیون تومان است.

وی در توضیح نحوه بازپرداخت وام، اظهار کرد: 
این وام به صورت دوازده ساله و با یارانه نُه درصد 

در اختیار متقاضیان قرار می گیرد.

معبر اصلی بافت فرزان باز شود

وی باز شدن معبر اصلی بافت فرزان را یکی از 
و  دانست  اجرای طرح  راهکارهای حل مشکل 
افزود: همچنین شهرداری می تواند با روش های 
تخفیف در هزینه پروانه، نگرفتن عوارض از مردم 

بسزایی در  پروانه نقش  اخذ  روند  در  و تسهیل 
زمینه استقبال مردم ایفا کند.

و  عمران  شرکت  مدیرعامل  داد:  ادامه  براتی 
و  راه  مدیرکل  جنوبی،  خراسان  مسکن سازان 
شهرسازی استان و رئیس بافت فرسوده استان 
که نمایندگان شرکت مادر تخصصی عمران و 
مسکن سازان هستند، نگاه ویژه ای به بازگشایی 
های  روش  با  می تواند  دارند.شهرداری  معبر 
از  عوارض  نگرفتن  پروانه،  هزینه  در  تخفیف 
مردم و تسهیل در روند اخذ پروانه نقش بسزایی 
خواستار  وی  کند.  ایفا  مردم  استقبال  زمینه  در 
طرح  اجرای  در  مردم  بیشتر  هرچه  همکاری 
از  برنامه هایی  باید  افزود:  و  شد  فرزان  بافت 

سوی مدیران ذی ربط در راستای ترغیب مردم 
به این طرح اجرا شود.براتی طوالنی شدن روند 
اجرای پروژه، عدم بازگشایی معبر اصلی بافت، 
سن باالی مالکین، مشکالت اسنادی، شکل بد 
هندسی و رکود بازار مسکن را از جمله عوامل 
عدم شروع ساخت وساز در بافت فرسوده برشمرد.
وی افزود: خوشبختانه در دولت تدبیر و امید نگاه 

ویژه ای به بافت فرسوده می شود.

۱۶ ملک مسکونی در معبر اصلی بافت 
فرزان تملک نشده است

مدیرعامل شرکت عمران و سرمایه گذاری فرزان 
بیرجند با بیان اینکه ۵۷ ملک مسکونی در معبر 
اصلی بافت فرزان موجود است، گفت: تاکنون 4۱ 

ملک نیز خریداری شده است.
وی با بیان اینکه ۱۶ ملک مسکونی در این معبر 
هنوز تملک نشده است، افزود: از این تعداد، هشت 
ملک در اولویت اول و به طور صد درصد در معبر 
بوده و باید خریداری شود و چهار ملک نیز در 
اولویت دوم و کمتر از پنجاه درصد از آن در معبر 

اصلی طرح قرار دارند.
براتی با بیان اینکه چهار ملک دیگر نیز در اولویت 
امالک،  از  تعداد  این  در  افزود:  دارند،  قرار  سوم 
اصلی  معبر  شدن  باز  برای  عقب نشینی  امکان 

بافت وجود دارد.
مدیرعامل شرکت عمران و سرمایه گذاری فرزان 
ادامه داد: همچنین ۱4 ملک تجاری و  بیرجند 

قسمتی از یک کاروانسرا در حاشیه بافت هنوز 
تملک نشده و نیازمند اعتبار از سوی نهادهای 

وابسته به طرح است.

درخواست برای بازدید استاندار از بافت 
فرسوده

وی با بیان اینکه در سال جاری یک میلیارد و 
۵۰۰ میلیون تومان اعتبار تخصیص یافته است، 
اظهار کرد: با این میزان اعتبار، هفت ملک تملک 

نشده نیز خریداری می شود.
فرسوده  بافت  از  استاندار  بازدید  خواستار  براتی 
شد و افزود: مسئوالن اجرایی باید برای کمک 

به اجرای این طرح، گزینه های روی میز را بیابند.
وی با تاکید بر اینکه مسئوالن نگاه ویژه ای به 
اجرای طرح داشته باشند، اظهار کرد: باید تدابیری 
تا  اندیشیده شود  دستگاه های ذی ربط  از سوی 
توسط  جعفر  بن  موسی  پل  اجرای  مانند  مردم 
سمت  به  خودشان  شهر،  شورای  و  شهرداری 

اجرای طرح فرزان بیایند.
براتی با اشاره به اقدامات انجام شده در راستای 
سوق دادن مردم به سمت نوسازی بافت فرسوده، 
به صورت  یاس  ساختمان  ساخت  کرد:  بیان 
به عنوان  بلوک هشت بهشت  ایجاد  و  آپارتمانی 
پایلوت برای مشارکت متصدیان حقیقی و حقوقی 
صنعت ساختمان از جمله اقدامات انجام شده است.

تهیه طرح بازآفرینی 
شهرستان های کم جمعیت استان

در  جنوبی  خراسان  شهرسازی  و  راه  مدیرکل 
فرسوده  بافت  مساحت  مهر،  با  گو  و  گفت 
از  گفت:  و  دانست  هکتار   42۵ را  استان  در 
دارد. قرار  بیرجند  در  هکتار   ۱4۶ میزان،  این 

پنج  فقط  استان  شهرستان   ۱۱ از  اکنون  هم 
فردوس،  نهبندان،  قاین،  بیرجند،  شهرستان 
بافت  نوسازی  تسهیالت  بشرویه  و  سرایان 
به  اشاره  با  جعفری  می کنند.  دریافت  فرسوده 
بیرجند،  فرسوده  بافت  در  فرزان  طرح  اجرای 
بیان کرد: باید برای اجرا و آزادسازی این طرح 
اعتبارات ملی بگیریم.وی خواستار ایجاد انگیزه 

در بین مردم نسبت به همکاری در اجرای طرح 
فرزان شد و افزود: احداث پل موسی بن جعفر 
می شود. بافت  آن  در  ارزش افزوده  باعث  نیز 

بافت  در  اکنون  هم  اینکه  بیان  با  جعفری 
فرسوده به دنبال بازآفرینی هستیم، اظهار کرد: 
برای  اجرایی  دستگاه های  همه  راستا،  این  در 
هماهنگ  بافت  در  مشترکی  اقدامات  انجام 
می شوند.وی با اشاره به اقدامات انجام شده در 
بیان  شهری،  فرسوده  بافت  نوسازی  راستای 
کرد: در 2۵ خردادماه سال جاری جلسه ستاد 
بررسی  به  آن  در  و  تشکیل  بازآفرینی  ملی 
و  شهری  بازآفرینی  محالت  و  محدوده ها 
شهرستانی  و  استانی  ستادهای  عملکرد 
از  شد.جعفری  پرداخته  جنوبی  خراسان 
و  داد  خبر  این جلسه  در  ۱2 مصوبه  تصویب 
بازآفرینی  تهیه طرح  و  تعیین محدوده  گفت: 
از  جمعیت  نفر  هزار   2۵ زیر  شهرهای  برای 

جمله مصوبات این جلسه بود.
به  طرح،  این  اجرای  با  اینکه  بیان  با  وی 
تعلق  تسهیالت  نیز  تعیین شده  محدوده های 
پنج  فقط  اکنون  هم  داد:  ادامه  می گیرد، 
فردوس،  نهبندان،  قاین،  بیرجند،  شهرستان 
بافت  نوسازی  تسهیالت  بشرویه  و  سرایان 

فرسوده دریافت می کنند.

لزوم تأسیس مدیریت ویژه بافت های 
تاریخی در شهرداری های استان

با  جنوبی  خراسان  شهرسازی  و  راه  مدیرکل 
تأکید بر لزوم تأسیس مدیریت ویژه بافت های 
تاریخی در شهرداری های استان گفت: صدور 
مجوزهای الزم برای ایجاد سازمان بازآفرینی 
در شهرهای باالی 2۵ هزار نفر امری ضروری 
در این استان به شمار می رود.جعفری با بیان 
 ۱8۰ دارای  استان  این  حاضر  حال  در  اینکه 
بافت   ۱۶4 و  غیررسمی  سکونتگاه  هکتار 
تاریخی و فرسوده است گفت: در کل مجموع 
مساحت محالت هدف شناسایی شده در استان 
۷44 هکتار است که بیشترین میزان آن متعلق 

به شهر بیرجند گزارش شده است.
وجود  عدم  به  توجه  با  کرد:  تصریح  جعفری 
فضاهای خدماتی مانند مدرسه، درمانگاه و... در 
بازآفرینی  و محالت هدف  فرسوده  بافت های 
پیشنهاد می شود جهت تأمین کاربری های فوق 
از محل امالک وزارت راه و شهرسازی اراضی 
الزم تأمین و اعطای تسهیالت با شرایط ویژه 
از  قبل  یارانه  )پرداخت  محروم  مناطق  در 

فروش اقساطی( صورت پذیرد.
وی با اشاره به عدم استقبال مردم از تسهیالت 
کمبود  کرد:  بیان  فرزان،  بافت  ساخت وساز 
درآمد خانواده ها و ساکنان مشمول طرح، زمینه 

عدم استقبال را فراهم کرده است.
بافت فرسوده بیرجند سال هاست که در  آری! 
باز  اما  فرسوده تر می شود  و  پیر  زمان  تنگنای 
مردم  مشکل  حل  و  اندیشیدن  چاره  در  هم 
کاری از پیش نمی رود. و تنها خدا می داند که 
در  صبحگاهی  نسیم  باید  دیگر  صباحی  چند 
بافت فرسوده، خاک خانه های مخروبه را برای 

ساکنان به ارمغان آورد.

مجمع عمومی شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان طبس )نوبت دوم(

شناسه ملی: 1061788183    شماره ثبت: 3     سرمايه ثبتی: 4/276/093/000 ريال 

به استناد صورتجلسه مورخ 95/4/12 هیئت مدیره در خصوص برگزاری مجمع عمومی عادی از کلیه اعضای محترم شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان دعوت می شود تا در جلسه ای که 
شنبه 95/4/26 راس ساعت 6 بعدازظهر در محل سالن اجتماعات مدیریت آموزش و پرورش با کدپستی 88167-97918 تشکیل خواهد شد، حضور بهم رسانند و یا وکالی خود را 
از بین اعضا معرفی نمایند. )حداکثر 3 رای وکالتی( برابر ماده 28 اساسنامه که اصل نمایندگی تام االختیار برای اعضایی که نمی توانند در تاریخ  مذکور در جلسه حضور یابند، ضروری 
است. عضو متقاضی اعطای نمایندگی می بایست شخصا به همراه نماینده خود به دفتر این شرکت تعاونی مراجعه نموده با ارائه کپی شناسنامه و کارت ملی وکیل و موکل فرم وکالت 
نامه را تکمیل نماید. برگ وکالت نمایندگی تام االختیار به انضمام کپی شناسنامه و کارت ملی برای شرکت در مجمع عمومی حداکثر 24 ساعت قبل از برگزاری مجمع در اختیار موکل 

قرار خواهد گرفت.

دستور کار جلسه:
گزارش هیئت مدیره و بازرسان در ارتباط با عملکرد شرکت در سال 1394- اتخاذ تصمیم و تصویب صورت های مالی شرکت در سال 1394- اتخاذ تصمیم نسبت به ذخائر و سود سهام 
و تقسیم آن طبق اساسنامه- تصمیم گیری در مورد خط مشی آینده شرکت- تصویب سرمایه در پایان سال 1394-  تصویب بودجه پیشنهادی در سال 1395- تعیین مبلغی بابت 
بازپرداخت سهام اعضای مستعفی- اخذ تصمیم در مورد دریافت تسهیالت از بانک ها - انتخاب 5 نفر عضو اصلی هیئت مدیره و 3 نفر علی البدل به مدت 3 سال -  انتخاب 3 نفر بازرس 

اصلی و یک نفر علی البدل برای یک سال مالی-  اتخاذ تصمیم پیرامون حسابرسی سال 1394- انتخاب روزنامه برای  درج آگهی های شرکت

هیئت مدیره شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان طبس

اعالمیه بستانکاران )نوبت اول(
آگهی دعوت از بستانکاران شرکت تعاونی مسکن آبادگستر بیرجند )درحال تصفیه( به شماره ثبت 2841

پیرو آگهی انحالل مندرج در روزنامه رسمی به شماره 139430408276001255 مورخ 1394/7/29 در اجرای ماده 225 
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ضمن عرض تبریک و تهنیت به مناسبت فرا رسیدن عید سعید فطر

اتحادیهتاسیساتمکانیکیساختمانبیرجند
برای رفاه حال همکاران محترمی که تاکنون موفق به اخذ پروانه کسب صنفی در رسته های ذیل نشده اند، می توانند جهت دریافت پروانه 

کسب در کمتر از یک روز با تخفیف ویژه به این اتحادیه مراجعه نمایند.
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»دفاع از بیت المقدس« بازی رایانه ای شد

فرهنگسرای فناوری اطالعات به پاسداشت روز جهانی قدس و حمایت از مردم مظلوم فلسطین اقدام به تولید بازی رایانه ای 
با عنوان »دفاع از بیت المقدس« کرده است.به گزارش ایسنا، هدف از ساخت این بازی را معرفی جنایت های رژیم غاصب 
اسرائیل و مبارزات مردم مظلوم فلسطین علیه آنان به نسل جوان، نوجوان و فرهنگ سازی مقوله قدس است.

این احتمال که بخش مسکن در سال آینده از 
رکود خارج شود قوت بیشتری نسبت به نظریه 

رونق مسکن در سال جاری دارد.
به گزارش ایسنا، اثبات این نظریه که بخش 
مسکن در سال آینده از رکود خارج می شود 
با اتکا به آمار رشد تسهیالت خرید و ساخت 
مسکن در سال جاری نسبت به سال قبل و 
امداد از ابزارهای نوین تقویت تقاضا همچون 
وام ۱۶۰ میلیون تومانی زوجین و اوراق رهن 
به نظریه خروج  بیشتری نسبت  ثانویه قوت 

زودهنگام مسکن از رکود دارد.
اخیرا وزیر راه و شهرسازی در جریان رونمایی 
از اوراق رهن ثانویه عنوان کرد بخش مسکن 
باشد  آینده  منتظر  بخواهد  این که  بدون 
از رکود خارج شده است و مبنای  هم اکنون 
این ادعا را رشد ۱۴ و ۳۴ درصدی تسهیالت 
خرید و ساخت مسکن عنوان کرد؛ تسهیالتی 
که زمان سررسید آنها یک سال دیگر است. 
اما گزارش های میدانی از بنگاه های امالک 

شهر تهران نیز رشد اندک معامالت را تایید 
عباس  احتماال  که  آن قدر  نه  اما  کند  می 
آخوندی انتظارش را دارد.پرس و جو از دفاتر 
سایه  که  است  آن  از  حاکی  امالک  مشاور 
رکود هنوز بر بخش مسکن سنگینی می کند. 
اما قراردادها نسبت به سال قبل مقدار اندکی 
افزایش یافته است. این رشد با توجه به قرار 
قراردادهای  در  جابه جایی  فصل  در  داشتن 

اجاره بیشتر خودنمایی می کند.
از ۲  بیش  اختالف  توجه دیگر  قابل  نکته ی 
برابری تقاضای وام ساخت مسکن نسبت به 
نشان می دهد سازندگان  وام خرید است که 
مثبتی  واکنش  پسابرجام  شرایط  به  نسبت 
دهه های  مثل  تا  منتظرند  و  اند  داده  نشان 
قبل سودهای خوبی به جیب بزنند. اما این که 
به  است  وسیع  گروه  این  برای  میدان  چقدر 
آینده  در  مسکن  مصرفی  خریداران  واکنش 
بستگی دارد که البته بی تفاوتی طرف تقاضا 
)بعضا  اخبار  و  خبری  شوک های  به  نسبت 

خیالی( نگران کننده از آینده بازار مسکن که 
می شود  ارسال  خبرگزاری ها  برخی  توسط 

اثبات می کند که هنوز قیمت مسکن می تواند 
این  از  تورم  نرخ  از  ماندن  عقب  به  توجه  با 
هم پایین تر بیاید و مردم عجله ای برای ایجاد 
همین  ندارند.  مسکن  بخش  در  تقاضا  سیل 
بیش  خرید،  تقاضای  یک  هر  مقابل  در  که 
مبین  خود  دارد  وجود  ساخت  تقاضای   ۲ از 
سازندگان  عجله  است.اما  نظریه  این  اثبات 

در سال  آنها  تکمیل  و  برای ساخت مسکن 
آن  و  دارد  همراه  به  را  آینده یک خوشبینی 

تعادل بخشی به عرضه و تقاضا در بازار سال 
آینده است. با توجه به تعداد ازدواج ها و نرخ 
رشد جمعیت برآورد می شود کشور سالیانه به 
یک میلیون واحد مسکونی نیاز دارد که طی 
دهه های گذشته همواره تولید کمتر از تقاضا 
تولید مسکن  مساله سوددهی  و همین  بوده 
است.  برده  باال  را  بازار  این  در  سفته بازی  و 

اما برآوردهای اخیر که حاکی از ۳.۶ میلیون 
در  خالی  خانه  میلیون   ۱.۷ و  مسکن  مازاد 
کشور دارد نشان می  دهد سرانجام موازنه در 
بخش مسکن ایجاد شده است. در این شرایط 
تقاضا  نفع طرف  به  بیشتر شود  تولید  هرچه 
مسکن  قیمت  رشد  حال  این  بود.با  خواهد 
قبل ۳.۵ درصد  به مدت مشابه سال  نسبت 
بود که سرعت آن یک سوم رشد تورم است 
و تا رسیدن قیمت مسکن به کف واقعی هنوز 

فاصله وجود دارد. 
خرید  در  شتابزده  اقدام  لحاظ  همین  به 
مسکن می تواند زیان آور باشد.یک کارشناس 
با بیان این که سیر نزولی قیمت مسکن ادامه 
نیمه  یا  اول  نیمه  خواهد داشت گفت: شاید 
دوم سال ۹۶ بتوان شاهد پویایی بازار مسکن 
معتقدم  کرد:  اظهار  سرحدی  بود.احمدرضا 
خارج  رکود  از  جاری  سال  در  مسکن  بازار 
نمی شود؛ زیرا عواملی که باعث رکود مسکن 

شده هنوز حل نشده است.  

احتمال اتمام سریال رکود مسکن در سال آینده

 برزجی - یک نخبه خراسان جنوبی  موفق 
این  وب  از  استفاده  با  که  شد  نوآوری   به 
فرهنگیان  که  کنند  می  ایجاد  را  قابلیت 
خود  گیری  گزارش  و  ثبت  مراحل  بتوانند 
دکتر  دهند.  انجام  بازی  کاغذ  بدون  را 
زهره باقرزاده  از گروه های آموزشی مدیریت 
آموزش و پرورش بیرجند  در گفتگو با آوای 
این اختراع گفت:  خراسان جنوبی در تشریح 
ثبت و گزارش گیری از فعالیت های دبیران 
و آموزگاران در گروه های آموزشی در سنوات 
 قبل در نرم افزار های پایه آفیس و با روش های

فایلینگ انجام شده که جامعیت و قابلیت های 
گزارش گیری و استفاده در سنوات بعدی را 
افزار  نرم  اینکه   بیان  با  است.وی  نداشته 
جامع و کاملی که تمامی فعالیت ها را ثبت 
و امکان انتقال سوابق را  با مسولین و پایگاه 
های کشوری و سرگروه های استانی و دیگر 
مناطق و شهرستانها را داشته باشد تا بحال 
وجود نداشته است افزود:  لذا در راستای مقوله 
کیفیت بخشی و ارتقاءفرایند سیستم آموزشی 
الکترونیک  سامانه جامع  و همچنین دولت 
گروه های آموزشی  با اهداف ارائه فرم سوابق 

آموزشی راه اندازی شده است. 
این فعال بنیاد نخبگان خراسان جنوبی، عدم 
وجود زیرساخت مناسب جهت مستند سازی و 
گزارش گیری ،مصرف زیاد کاغذ، بی نظمی 
مجامع  و  گواهی حضور  در خصوص صدور 
گروه ها،عدم پیشینه آموزشی از دبیر،مراجعات 
یا  ها  گواهی  مفقود  جهت  به  زیاددبیران 
نمای  مسیر  عدم  صادره،  های  تشویقی 
روشن برای فعالیتها ی سالیانه در گروه های 
آموزشی، عدم امکان گزارش گیری از سوی 
جامعیت  وجود  عدم  و  دستی  باال  واحدهای 

ثبت فعالیت های حوزه گروه های آموزشی، 
استفاده از روش های fileing در ثبت  و 
عدم وجود Data Base در ثبت  را از نقاط 
ضعف گروه های اموزشی آموزش و پرورش 
عنوان کرد و گفت: با راه اندازی این سامانه 

مشکالت فعلی حل خواهد شد. 
دکتر زهره باقرزاده خاطر نشان کرد: مستند 
سازی آسان برای سرگروه و گزارش گیری 
آنالین برای مسئوالن در شهرستان و استان 
جویی  پرورش،صرفه  و  آموزش  وزارت  و 
در  )که  سال  در  کاغذ  برگ   ۹۰۰۰ بر  بالغ 

بیشتر  جویی  بزرگتر صرفه  های  شهرستان 
های  بانک  از  استفاده  بود(،  خواهد  هم 
اطالعاتی جامع،استفاده از قابلیت های وب 
برای ثبت و گزارش گیری بدون محدودیت 
زمانی و مکانی ،صدور گواهی حضور ابالغ 
و تشویقی  طراحی نموده و برای اولین بار 
شاهد صدور فرم ۵۰۲ آموزشی درکشور به 
وسیله این سامانه خواهیم بود. الزم به ذکر 
شهرستان  آموزشی  های  سرگروه  که  است 
این  از  خودرا  رضایت  نیز  دبیران  و  بیرجند 

نوآوری اعالم نموده اند.

صدورفرم سوابق آموزشی برای فرهنگیان با قابلیت استفاده از وب برای ثبت و گزارش گیری در گروه های آموزشی 

نوآوری نخبه هم استانی برای رفع کاغذ بازی در آموزش و پرورش

یک ماه انتظار برای آمدن گلکسی نوت۷

جدیدترین گوشی سامسونگ که ظاهرا گلکسی 
نوت۷ نامگذاری شده است، تا پیش از تمام شدن 
تابستان رونمایی می شود.به گزارش ایسنا به نقل 
مشکی  رنگ  سه  در  که  گوشی  این  انگجت،  از 
آشکار  کورال  آبی  و  تیتانیوم  نقره ای  اونیکس، 
نمایش  دارای صفحه  دارد،  خمیده  لبه هایی  شد، 

۵.۷ اینچی  است. دوربین پشتش ۱۲ مگابایت و 
 ۶۴ حافظه  است،  مگابایت  پنج  جلویش  دوربین 

گیگابایتی دارد و در برابر آب مقاوم است.

شیشه شیری که متخصص
 تغذیه نوزاد است!

و  علوم  دانشگاه  دانشجویان  از  نفره   3 گروهی 
تکنولوژی هنگ کنگ )HKUST(، ایده ساخت 

یک شیشه شیر هوشمند را ارائه دادند.
اینترنتی  پایگاه  از  نقل  به  ایسنا  گزارش  به 
اختراع  این  هنگ کنگ،   HKUST دانشگاه 

یک کنترل کننده هوشمند رژیم غذایی نوزادان 
اندازه  را  آنها  تغذیه  میزان  اطالعات  که  است 
را  نوزادان  غذایی  الگوهای  و  کرده  گیری 
بصورت تحلیل برای والدین فراهم می  کند. یک 
وسیله حلقوی شکل در انتهای شیشه شیر تعبیه 
از بلوتوث به گوشی هوشمند  با استفاده  شده و 
از  اطالعات  تحلیل  برای  و  می  شود  متصل 

حافظه مجازی »کالود« استفاده می  کند.  

 جراحی زیبایی با عینک گوگل

برای  گوگل  عینک  از  که  پالستیک  جراحان 
روشهای مختلف جراحی زیبایی و ترمیمی استفاده 
کردند، دارای رضایت کلی از این عینک و کاربرد 
آن بودند.عینک گوگل که در سال ۲0۱3 به عنوان 
یک فناوری جدید معرفی شد، به گونه ای طراحی 
را  چشم  روی  استفاده  هنگام  در  که  است  شده 
داده  نمایش  آن  توسط  که  تصاویری  و  نپوشاند 
دیگر  از  نگیرد.  را  دید  زاویه  جلوی  هم  می شود 
امکانات آن باید به امکان ارسال ایمیل و پیام به 

صورت صوتی اشاره کرد. 

تولید استخوان زنده در آزمایشگاه

برای نخستین بار توانسته اند قطعاتی از استخوان 
زنده را از سلول های خوک های مینیاتوری پرورش 
داده و آن را برای جایگزینی ساختارهای آسیب دیده 
شکل دادند.به گزارش ایسنا به نقل از یاهو، از این 
پایین  فک  ترمیم  برای  شده  مهندسی  استخوان 
یک خوک استفاده شد که یکی از محکمترین و 
پیچیده ترین استخوانهای آرواره در صورت است.
این دستاورد راه را برای ترمیم استخوان های سایر 

مناطق بدن هموار کرده است.

  آخرین وضعیت اکبر عبدی
 پس از پیوند کلیه

اکبر عبدی تا اوایل مهرماه باید در قرنطینه باشد.
تلویزیون  و  سینما  بازیگر  این  نزدیکان  از  یکی 
از  با ایسنا گفت: حال ایشان بعد  در گفت وگویی 
پیوند کلیه ای که انجام شده، خوب است و دکتر 
متخصص از روند درمان رضایت دارد، وضعیت قند 
ایشان نیز تحت کنترل است.وی ادامه داد: ایشان 
که  باشد  قرنطیه  در  باید  منزل  در  ماه  شش  تا 
مهرماه  اوایل  از  و  گذشته  ماه  دو  حدود  تاکنون 
می تواند به اجتماع برگردند و فعالیت هنری شان 
تئاتر  سینما،  بازیگر  عبدی  بگیرند.اکبر  سر  از  را 
ماندگاری  فیلم های  در  که  است  تلویزیون  و 
به  می توان  جمله  از  که  کرد  بازی  مختلفی 
و....  برفی«  »هنرپیشه«،»آدم  »اجاره نشین ها«، 
اشاره کرد و از جمله سریال های ماندگارش هم 
»باز هم مدرسه ام دیر شد« بود.این روزها با بازی 

اکبر عبدی »رسوایی ۲« بر پرده سینماهاست.

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

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

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

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

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

حمـــل اثاثیـــه 
100 درصد تضمینی

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

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

  3 2236030  09151605216

ایزوگـام سلیمانــی 

خیابان ارتش - سه راه معلم - جنب بیمه البرز   ران
ه ای

 بیم
ت و

ضمان
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 10

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

حمل بار و اثاثیه منزل رحیم آبادی

حمل بار و اثاثیه منزل
 با  کامیونت های  مسقف 

چادردار  و  پتودار 

و کارگرهای ماهر

 0915۷2135۷1

صالحی منش

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

اکران
فیلم

شروع  ساعت 
سانس ها

14:2016:1521:1518

32222636 - 056تلفن

رسوایی 2اژدها وارد می شود

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

بیست متری سوم ، روبروی حج و زیارت

نهار و شام همه روزه 
11 ظهر تا 11 شب

آماده پذیرایی از جلسات عروسی و میهمانی های شما

رستوران و تاالرسیمرغ

ورودی رایگان

آدرس: معلم 36/1- جنب باشگاه ورزشی مالک اشتر
انتلفن رزرو: 32444048 - 09158609661

گـ
رای

ی 
یـ

یرا
پذ

محالتی - بین توحید و مدرس   0915361929۷
ایزوگــام  مصطفی هریوندی



طراح: نسرین کاری                        

سازمان  معروفترين   -1 افقي: 
نظام  نوعي   - دنيا  تبهكاري 
اجتماعي 2- نشانه فعل استمراري- 
يكي از شرقي ترين شهرهاي استان 
گيالن- تصويب شده 3- گهواره- 
خرامان- شنونده 4- پنجمين شهر 
و  دلير   - باب   - تركيه  پرجمعيت 
شجاع 5- كمان - اتحاديه فوتبال 
اروپا- آشكار 6- جمع وزير - نماد 
پاكيزگي در سفره هفت سين- اثري 
از كافكا اديب چك 7- حافظ را به 
او  از  و  دهند  سوگند  نبات  شاخه 
گيرند - زن زيبا - درگيري 8- گله 
از آن- دليري 9-  كردن- مخفف 
آينده- سرما خوردن- ناگهاني 10- 
بيماري سگي- جواب  آيد-  آمد  با 
چيزي  وقت   - بيصدا   -11 گرفته 
سرما  فرنگي12-  نقشه  كاري-  يا 
ورزشي-  عدد  تابستاني-  آفرين 
نمو-  و  قوه رشد  طرد كردن 13- 
وجود ندارد- بافنده 14-  به خاطر 
اسپانيا- رنگ روشن  اينكه- مركز 
15- بلندي اين درخت بين 10 تا 
20 متر است و معمو اًلداراي تاجي 
پهن و گسترده با شاخه هايي راست 

و كشيده است- پايان
فيلم  خانم  بازيگر   -1 عمودي: 

كارگرداني  به  متروپل   سينمايي 
مانند  سازي   - كيميايي  مسعود 
بسندگي-  مهيا-  حاضر،  دهل 2- 
شنا  جهاني  فدراسيون   -3 عقايد 
- فرمانروايي- نوعي نان 4- ملكه 
كليد  عاميانه-  يك   - آدرياتيك 
بلندترين   - آسيب   -5 خودرو 
دشمن   -6 آلود!  مه  نور   - قله 
و  نوكر  دريايي-  مناره   - سخت 
خرس   -7 دانشمند   - خدمتگزار 
اداره عالي- كشتي جنگي  چيني- 
8- گرفتار و مبتال - شاعر سيرالعباد 

الي المعاد- بيماري ناشي از ويروس 
HIV  9- باالي زانو- نوعي ليمو- 

كالم نارسا 10- عدد ماه - رقيب 
خطكش  نمايشي-  نمونه  سير!- 
استان  در  شهري   -11 رسم 
مركزي- كارگر، زحمتكش- دختر 
12- تكيه دادن- خودآرايي- گازي 
غيرقابل رؤيت 13- مقابل فروع - 
شيوه،   -14 خويشاوندي   - عيبها 
دهنده  ادامه  گرفته-  آرام  منوال- 
هاي  شيريني  از   - ويران   -15

مخصوص عيد نوروز در گيالن
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عید فطر روز پاداش روزه داران

سه شنبه * 15 تیر  1395 * شماره 3546

آیه روز  

هدايت آنها  و  است،  آنها  مال  نيالوده اند،امنيت  شرك  به  را  ايمانشان  و  آورده اند  ايمان  كه   كسانى 
يافتگانند.  انعام آيه ۸۲

حدیث روز  

احترام  و  تکريم  اش  سرمايه  و  مال  علت  به  را  ثروتمندی  كه  كسى  آن  باد  دور  الهى  رحمت   از 
نمايد. حضرت محمد )ص(

عيد رمضان آمد و دل جلوه به جان شد 
 جان آينه بر دل به صفاي رمضان شد
عيد رمضان آمد و ماه رمضان رفت 

 زين آمد و شد بر همه خير دو جهان شد

خدايا بپوشان در آن با مهر و رحمت و روزی كن 
مرا در آن توفيق و خودداری و پاك كن 
دلم را از تيرگيها و گرفتگى های تهمت 

ای مهربان به بندگان با ايمان خود.

شعر روز 

دعای بیست و نهم  ماه رمضان

حرف های ابریشمی موفقیت

سبک زندگی

نگرش

یک لحظه مکث کن

نکات مهم درباره »مذاکره برای حقوق«

شما در مصاحبه موفق شديد، بهترين تالش تان را 
كرديد، و شغل را به دست آورديد. حاال قسمت سخت 

آن رسيده است: مذاكره برای حقوق. 
مى گويد:  انسانى  نيروی  كارشناس  كين،  استيو 
ديگر  مذاكره   نوع  هر  مانند  حقوق  برای  “مذاكره 
مى كنيد  استفاده  كه  كلماتى  اين كه  جز  به  است 
مى تواند بى نهايت قدرتمند باشد، چون اين گفت وگو 
يک جنبه ی شخصى دارد “اين مذاكره بر سر يک 
ارزش و قيمت يک شئ بى جان نيست، بلکه بر سر 
ارزش شما برای يک كسب و كار است.” در ادامه 
با بازده همراه باشيد تا كلمات و عبارت را بشناسيد 
كه شايد در مذاكره برای حقوق بيش از آن كه مفيد 

باشد، آسيب بزند.
حرفه ای،  مشاور  كان،  رايان  داشته باشيد:  ياد  به 
بنيان گذار موسسه ی خدمات حرفه ای هايرد گروپ، 
تازه  برای  استخدام شدم! رهنمودی  نويسنده ی  و 
است،  مذاكره  يک  اين  مى گويد  فارغ التحصيالن، 
پس دقت كنيد قبل از اين كه حتى شانسى برای 
نکنيد.كان  تمام  را  مذاكره  بدهيد،  آن  به  شروع 
مى گويد “در مذاكرات، بايد به انعطاف پذيری تمايل 
داشته باشيد و هنگامى كه پيشنهاد مطرح شده برايتان 
مطلوب نيست، پيشنهاد متقابل ارائه كنيد.” با “نه” 
گفتن مى توانيد به سرعت در را به روی پيشنهاد 
فعلى ببنديد.كان مى گويد اين عبارت ها تهديد آميز 
است، و عموما مذاكره را به پايان مى رساند. “اگر هر 
يک از اين عبارت ها را بگوييد، و كارفرما خواسته تان 
را نپذيرد، مذاكره تمام مى شود و بايد آماده باشيد تا 

از آن جا برويد.”

روزی يک مرد ثروتمند، پسر بچه كوچکش را به 
 ده برد تا به او نشان دهد مردمى كه در آنجا زندگى

 مى كنند، چقدر فقير هستند.
يک  محقر  خانه  در  روز  شبانه  يک  دو  آن 
در  و  بازگشت  راه  در  بودند.  مهمان  روستايى 
در  نظرت  پرسيد:  پسرش  از  مرد  سفر،  پايان 
داد:عالى  پاسخ  بود؟پسر  چه  مسافرتمان  مورد 
آنها  زندگى  به  آيا  پرسيد  پدر  پدر!   بود 

توجه كردی؟
پسر پاسخ داد: بله پدر! و پدر پرسيد: چه چيزی 
از اين سفر ياد گرفتى؟پسر كمى انديشيد و بعد 
به آرامى گفت: فهميدم كه ما در خانه يک سگ 
داريم و آنها چهار تا. ما در حياطمان يک فواره 
داريم و آنها رودخانه ای دارند كه نهايت ندارد.

ما در حياطمان فانوس های تزيينى داريم و آنها 
ستارگان را دارند.

حياط ما به ديوارهايش محدود مى شود اما باغ 
آنها بى انتهاست! با شنيدن حرفهای پسر، زبان 
 : كرد  اضافه  بچه  پسر  بعد  بود.  آمده  بند  مرد 
متشکرم پدر، تو به من نشان دادی كه ما چقدر 

فقير هستيم.

ماه  پايان  در  و  شوال  ماه  اول  روز  فطر  عيد 
رمضان است. عيد فطر از مهم ترين جشن ها 
و اعياد مسلمانان است. در كشورهای اسالمى، 
عيد فطر از جمله اعياد بسيار مهم محسوب 
مى شود و معمواًل با تعطيلى رسمى همراه است. 
در اين روز، روزه حرام است و نماز عيد برگزار 
روز  اين  در  فطره  زكات  پرداخت  شود.   مى  
بر مسلمانان واجب است. عيد فطر پاداش يک 

ماه روزه داری است.
 سنت  مسلمانان در روز عید فطر

كه  است  شده  توصيه  اسالمى،  متون  در 
قربان،  عيد  و  فطر  عيد  روز  در  مسلمانان 
حمام و غسل كنند. غسل عيد، از سنت های 
فرقى  آن  در  و  است  عيد  روز  در  مسلمانان 
بين مردان، زنان و كودكان نيست. برخالف 
غسل جمعه، غسل عيد مى تواند قبل از اذان 
صبح انجام گيرد. عالوه بر غسل، عطر زدن 
و مسواك كردن نيز از سنت های روز عيد فطر 
است. از سنت های مسلمانان در روز عيد فطر، 
تکبير است. تکبير در روز عيد فطر، برگرفته از 

آيه ای از قرآن است و پيش از نماز عيد فطر و 
شروع خطبه، در خانه ها و كوچه و بازار خوانده 
مى شود. فرا رسيدن روز مبارك عيد فطر، نويد 
بخش تحّوالتى سرنوشت ساز در زندگى اهل 
ايمان است. چرا كه عيد فطر يکى از ايام ...، 
و  مسلمانان  برای  كلمه  وحدت  ساز  زمينه 
تقويت اتحاد و اراده آنان، تجديد حيات دوباره 
برای اسالم، دميدن روح ايمان و سرور و نشاط 
برای بندگان الهى، روز نمايش عظمت دين 
و بازگشت دوباره به فطرت انسانى و باالخره 
روز فتح و پيروزی در جهاد اكبر برای رهروان 
خداجوی مى  باشد. در شب و روز عيد فطر، 
اهل ايمان از سوئى به شب زنده داری و نماز و 
دعا مى  پردازند و از سوئى ديگر با زمزمه زيارت 
امام حسين عليه السالم با آن حضرت و مقاصد 
آسمانى  اش پيمان مجدد امضاء كرده و روح 
را در وجودشان  حماسه و عرفان و فداكاری 

احياء مى  كنند.
 اين اعمال معنوی آنان را برای پرواز در عالم 
ملکوت به همراه قدسيان آماده مى  كند و آنان 

بدين وسيله از قيد و بند ماّديات و عالقه  های 
بى  ارزش رهائى يافته و با دلى سرشار از شوق 
ايمان و عشق به خدا زندگى نوينى را آغاز مى  كنند.

 آداب عید فطر
شيوه های بروز شادی در روز عيد فطر برگرفته از 
فلسفه و حکمِت عيد قرار دادن اين روز است. اگر 
شادی برای انجام تکليف است، بايد شيوه های 
شادی نيز همسو با ادای تکليف باشد. به چند 
معصومان فرهنگ  در  شادی  آداب  از   نمونه 

 عليهم السالم اشاره مى كنيم:
1- شاد کردن ديگران

شکل های  به  را  روز  اين  جشن  اطهار  ائمه 
گوناگونى به ديگران منتقل مى كردند. از جمله 
روايات معتبری از سيره امام سّجاد )ع( درباره 
آزادی برده ها آمده است كه حضرت در شب 
عيد از بردگان، طلب عفو و گذشت مى فرمود و 
برده ها را در روز عيد آزاد مى كردند و برده های 

ديگر را جايگزين آنان مى نمودند. 
2- تکبیر و تهلیل 

از جلوه های سرور در اين روز و شب قبل از 

آن، سر دادن شعار توحيدی است.پيامبر اسالم 
)ص( در روز عيد فطر و قربان در حالى كه 
بيرون  مى كرد،  بلند  تکبير  به  را  صدايش 
مى رفت و مى فرمود: دو عيد فطر و قربان را با 
تهليل و تکبير و تحميد و تقديس زينت دهيد. 

 3- طهارت و پاکیزگى 
غسل كردن و عطر زدن و لباس تميز پوشيدن 
و تبريک گفتن از سّنت های شادی آفرين روز 

عيد است. امام صادق عليه السالم مى فرمود:
كسى كه روز عيد نمى تواند در جماعت مردم 
شركت كند، پس غسل كند و خود را به آنچه 
بخواند  نماز  تنهايى  و  كند  بو  خوش  يافت 

همانگونه كه به جماعت مى خواند.
گلى  و  عطر  وقتى  هم  )ص(  گرامى   پيامبر 
از  مى رسيد  دستش  به  فطر  عيد  روز  در 

همسرانش شروع مى كرد. 
4- کمك به مستمندان 

كمک به فقيران در اين روز بزرگ اختصاص به 
فطريه و كّفارات و صدقات ندارد، سيره عملى 
پيامبر اعظم )ص( و اوليای الهى چنين نشان 

ايثار و  نيازمندان  مى دهد، روز عيد نسبت به 
را  مردم  صدقات  داشته اند.  فراوانى  گذشت 
اطعام سالمندان  و  فقيران  به  و  نموده   جمع 

 و وليمه مى دادند. 
5- زيارت 

ديد و بازديد از اقوام و آشنايان و بزرگان دينى 
از سيره رفتار نيک اعياد است، به ويژه در روز 
عيد فطر كه برای تبريک و تهنيت و امداد به 
يکديگر؛ مالقات و صله رحم به جای آورده 
مى شود.يکى از آدابى كه در روز عيد فطر به آن 
سفارش شده، خواندن دعای ندبه و زيارت امام 
حسين عليه السالم است. كسانى كه امکان 
رفتن به زيارتگاه آن حضرت را ندارند، مناسب 
است از راه دور زيارت كنند و زيارت هايى ديگر 
برای آن حضرت به مناسبت های مهم در كتب 
ادعيه آمده است.  به طور كلى آثار رحمت و 
بركات عيد سعيد فطر بسيار است، حّتى به يوم 
الّرحمة )روز رحمت( شناخت شده است؛ زيرا 
بندگان خدا مورد لطف و رحمت  روز  آن  در 

پروردگار قرار مى گيرند.

عارفانه روز

عيد سعيد فطر و پايان ماه صيام
بخواهيم از خدای ذو الجالل و الکرام

كه تا سال آينده، صفا و پاكى دل
حفظ بشه و نباشيم از انسانهای غافل

هنر، همکاری ميان خدا و انسان است 
و در اين همکاری، زمانى كه انسان كمتر 

دخالت مى كند، نتيجه عالى تر است. 

هيچ كس موفق نمى شود سرزمين جديدی
 را كشف كند، مگر اينکه بپذيرد مدت
 زيادی رنگ خشکى را نبيند. آندره ژيد
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زایروباشینراطع1

یناداامینقیاش2

املاشزوپتمایق3

دیالدارومارفا4

هتلایاریلدهب5

راهداباویازا6

ومعگنسراپنامد7

ایارتوفاکنس8

امالینیلابولج9

رنیارناگرامگ10

شبکهامکرانار11

موماقلایمالاس12

یراهبمیانناسف13

ددرمنومکنانوی14

سودارتساوریسهد15

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

تجربه کنید.   09158668002

به چند نیروی خانم برای کار در سالن 
زیبایی نیازمندیم.

056-32450229 -09397690128 

فروش بلیت استخر
با 75 درصد تخفیف

فقط تا عید سعید فطر
خیابان شهدا- روبروی اداره ثبت 

سوپرمارکت ناب

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

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

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

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

کـاالی ورزشـی 
المپیـک 

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

32210570  - 09159618050

 عـروس ســرای سپیـد 

پاسداران 27 پالک 1   09120560428

مرکز VIP عروس سپید
با ارائه بهترین ها در نظر دارد 

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

با چندین سال سابقه تخصصی در تهران

خدمات 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

500 مترمربع 
قالب فلزی بتنی

خریداریم.
09151613670

توت خشک، عناب و زرشک 
شما را نقداً خریداریم.

 09359515331
09126495242

فروش فوری فست فود با تمامی امکانات و 
تجهیزات واقع در خیابان معلم با موقعیت عالی

09116356383 - 09395344606 

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

فروش یک باب منزل مسکونی
 با امتیازات کامل به مساحت 100 متر 

و 70 متر زیربنا و یک قطعه زمین
 چهار دیواری

09158642001
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شهرداری قهرمان مسابقات فوتسال رمضان خوسف شد

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش وجوانان خوسف ، در آخرین شب 
از بازی های مسابقات فوتسال جام رمضان خوسف که با شرکت یازده 
تیم در سالن شهید نجفی به مرحله رده بندی وفینال رسیده بود تیم 
های شهرداری خوسف ، دهیاری همچ ،و مدافعان حرم به ترتیب مقام 
اول تا سوم را کسب کردند. الزم به ذکر است کاپ اخالق این دوره 
از مسابقات به تیم مصالح ساختمانی عابدینی اهدا شد. در پایان برنامه 
با حضور حجت االسالم شاهبیکی امام جمعه و آوازی ،فرمانده ناحیه 
مسئولین شهرستان  برخی  و  فوتبال  هیات  ریئس  و  بسیج  مقاومت 
از تیم های منتخب با اهدای حکم ،جوایز و کاپ تجلیل بعمل آمد.

کریمی بر سکوی قهرمانی اسنوکر خراسان جنوبی ایستاد

فارس- در مسابقات قهرمانی اسنوکر استان جواد کریمی رتبه نخست را 
کسب کرد. رئیس هیأت بولینگ و بیلیارد استان در تشریح این خبر گفت: در 
مسابقات اسنوکر استان 22 ورزشکار طی سه روز در خانه اختصاصی بولینگ 
و بیلیارد مجموعه ورزشی غدیر بیرجند با یکدیگر به رقابت پرداختند. کاظم 
ساجد افزود:  جواد کریمی قهرمان این دوره از مسابقات شد، سعید شاکری 
نایب قهرمانی را از آن خود کرد و رضا قایناتی در جایگاه سوم ایستاد.

مسابقات فوتسال جام رمضان آقایان در قاین 
با برتری تیم های برتر، بکار خود پایان داد

مسابقات فوتسال جام رمضان آقایان شهرستان قاین که از بیستم خرداد در 
سالن شهید امین زاده شروع شده بود، روز گذشته با انجام 50 بازی در هر 
سه مقطع بکار خود پایان داد. به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان 
قاینات، نتایج بشرح ذیل است: در رده نوجوانان: تیم شهیدین صحراگردمقام 
اول،تیم شهید غواص صحتی مقام دوم وپایگاه امام رضا )ع(مقام سوم. در 
رده جوانان: تیم زعفران رضوان مقام اول،تیم مانتو سرای هخامنش مقام 
دوم وتیم جوانان امیدمقام سوم. در مقطع آزاد: تیم آهن آالت مبین مقام 
اول ،تیم امالک تخت جمشیدمقام دوم ،تیم فروش سان استارسوم شد.

شمشیرباز خراسان جنوبی به اردوی تیم ملی دعوت شد

فارس- رئیس هیأت شمشیربازی استان خبر از دعوت شدن حامد صالحی 
به اردوی تیم ملی شمشیربازی جوانان کشور داد. محمدرضا قالسی مود 
افزود: حامد صالحی از 20 تا 27 تیرماه جاری برای شرکت در اردوی 
آمادگی تیم ملی جوانان کشور به مشهد مقدس سفر می کند. وی افزود: حامد 
صالحی از جمله ملی پوشان بیرجندی است که سابقه چند دور حضور در تیم 
ملی نوجوانان و جوانان کشور را دارد. قالسی مود یادآور شد: این شمشیرباز 
خراسان جنوبی دو سال گذشته در مسابقات قهرمانی رده سنی جوانان کشور 
با گردن آویز برنز بر سکوی سوم ایستاد و به عضویت تیم ملی شمشیربازی 
کشور درآمد. حمید رزاقی دیگر نوجوان شمشیرباز خراسان جنوبی هم 
با کسب رتبه پنجم مسابقات قهرمانی کشور به تیم ملی دعوت شد.

هر فردی باید با توجه به ذائقه، سن، سبک زندگی و 
برنامه روزانه خود مواد غذایی مورد نیاز در وعده صبحانه 
را انتخاب کند. با این حال، بعضی از خوراکی های سالم 
ترند و ارجحیت دارند: غالت کامل: دانه های جو دوسر 
جز بهترین غالت سبوس دار هستند که می توان به 
شکل پخته یا خام میل کرد. اگر تمایل به مصرف نان 

دارید بهتر است از نان های تهیه شده از آرد سبوس 
دار استفاده نمایید.نوشیدنی های گیاهی. لبنیات با هضم 
بهتر: ماست و پنیر تازه. خشکبار: می توان آنها را به 
شکل خام، خیس شده یا خرد شده در ترکیب با دیگر 
خوراکی ها میل کرد. خشکبار مانند گردو و بادام منابع 
پروتئین های گیاهی هستند. میوه های خشک: سرشار 

از قندهای سالم هستند و انرژی مورد نیاز برای همه 
طول روز را تامین می کنند. انجیر، خرما، آلو و کشمش 
از این جمله اند. میوه های تازه فصل و ترجیحا ارگانیک. 
دانه های خام آفتابگردان، کنجد، کتان و کدو. همچنین 
می توان از روغن آنها البته در اولین مرحله استخراج با 

سرما نیز استفاده کرد.آب میوه ها و سبزیجات طبیعی.

در نهار عیدتان 
از الگوهای سنتی بهره ببرید

مصرف  رمضان،  ماه  سالم  الگوهای  از  یکی 
غذاهای سنتی و خانگی مانند انواع آش ها و 
سوپ ها است. تداوم این غذاها در سایر روزهای 
سال با رعایت میزان چربی و مقدار دریافتی می 
تواند از ابتال به بیماری های مختلف پیشگیری 

غالت،  و  نان  گروه  از  رشته  از  استفاده  کند. 
حبوبات و گاهی آب گوشت از گروه گوشت و 
جانشین ها، سبزی های تازه و متنوع بسته به 
منطقه ای که آش در آن طبخ می شود و باالخره 
شود،  می  اضافه  آن  به  که  ماستی  یا  کشک 
مجموعه کاملی از گروه های غذایی تشکیل می 
دهد. ضمناً دمنوش ها یادتان نرود، دارای خواص 
حفاظتی از دستگاه گوارش و ضد توموری هستند.

توصیه های غذایی 
بعد از ماه مبارك رمضان 

  
در روزهای اول پس از پایان ماه رمضان اجازه 
دهید دستگاه گوارش استراحت بیشتری داشته 
باشد و ادویه  ها را بتدریج به برنامه های غذایی 
اضافه کنید. 2- با توجه به افزایش مصرف لبنیات 
در ماه رمضان، بالفاصله آنرا قطع نکنید 3- گاز 

گوارش  دستگاه  به  می تواند  نوشابه  در  موجود 
آسیب بزند پس بهتر است یک هفته اول پس 
گذاشته  کنار   ، نوشابه  مصرف  رمضان،  ماه  از 
به  زیادی  فشار  ناگهان  این که  برای  شود 4- 
دستگاه گوارش وارد نشود، باید نسبت به مواد 
غذایی  مصرفی، توجه بیشتری داشته باشید. 5- 
رفتارهای مثبت مانند سیگار نکشیدن و مصرف 
فست فود در ماه رمضان را نیز ادامه دهید.

اولین روز بعد از ماه رمضان 
در خانه خود را چکاپ کنید

 
پوست  به  بیندازید:  نگاهی  خودتان  به   -1
دست، پوست  سر، نوک انگشتان، اطراف ریشه 
ناخن و زیر بغل خود بیندازید. در صورت وجود 
گونه تغییر شکل با تغییر رنگ در خال  ها یا 
روی پوست و ظهور لک  های قرمز با پزشک 

کنید:  توجه  ادرار  رنگ  به   -2 کنید  مشورت 
روشن بودن ادرار به آن معنی است که شما 
در سالمت کامل به سر می  برید اما اگر رنگ 
ادرار تیره یا بدبو شد خبر از کم آبی بدن شما 
می دهد 3- شانه ی سرتان را نگاه کنید:  اگر 
احساس می  کنید ریزش موی  تان زیاد شده 
حتماً یک آزمایش خون برای چک کردن میزان آهن 
خون  تان و کم  کاری و پرکاری تیروئید انجام دهید.

چگونه بعد از ماه رمضان چاق نشویم؟

به نظر  را پرخوری کنید: شاید  1- هفته آخر 
را  اگر هفته آخر ماه رمضان  اما  باشد  عجیب 
پرخوری کنید یا از تنقالت در این هفته بیشتر 
استفاده کنید میل به خوردن بار دیگر به شما 
بازمیگردد و باعث می شود تا با افزایش وعده 
های غذایی وزن شما افزایش پیدا کند. پس بهتر 

است این هفته آخر همان رژیم غذایی طول ماه 
رمضان را ادامه دهید 2- بالفاصله سراغ فست 
فودها نروید 3- از روز بعد از عید فطر برنامه های 
غذایی و ورزش منظم را مانند قبل از سر بگیرید 
4- از همین امروز ورزش های هوازی را در خانه 
آغاز کنید. ورزش های هوازی به مدت 20 دقیقه 
به صورت روزانه می تواند میزان چربی خون را 
تنظیم کرده و از چاق شدن جلوگیری می کند.

در سفر مریض نشوید!

بشویید  درسفرمدام  را  هایتان  دست   -1
باشید:  درسفر  غذایی  مسمویت  مواظب   -2
هر جایی غذا نخورید هرچند وسوسه انگیز باشد 
3- آب معدنی بنوشید 4- از خوردن غذای آشنا 
نترسید: سعی کنید غذاهای خانگی مصرف کنید. 
تغییر ناگهانی به یک رژیم غذایی متفاوت مثل 

غذاهای تند و ادویه دار ممکن است ساز و کار 
بدنتان را به هم بریزد 5- واکسن بزنید)برای 
سفرهای طوالنی مدت( 6- مراقب نور خورشید 
باشید 7- فعالیت بدنی را فراموش نکنید 8- 
مراقب نیش پشه باشید 9- اگر الزم است، از 
قرص ضد ماالریا استفاده کنید: اگر منطقه ای 
که به آن سفر می کنید خطر گزیدگی ماالریا 
دارد، قرص های ضد ماالریا با خود ببرید.

لطفاً خوشمزه ترین صبحانه )عید( را درست میل بفرمائید ...

راننده اتوبوس سربازان هم جان باخت 

راننده اتوبوس حامل سربازان که چندی پیش واژگون 
باخت.  جان  وارده  جراحات  شدت  علت  به  بود  شده 
راننده  عباسی  رضا  مهر،  از  نقل  به  نما  گزارش  به 
ریز  نی  حوالی  در  پیش  چندی  که  سربازان  اتوبوس 
استان فارس دچار سانحه شد به علت ضربه مغزی در 
جسد  باخت.  جان  شیراز  شهر  رجایی  شهید  بیمارستان 
شد.  منتقل  قانونی  پزشکی  به  ساله   65 راننده  این 
اتوبوس  دستگاه  یک  جاری  سال  ماه  تیر  دوم  مقارن 
در  شیراز  به  کرمان   05 پادگان  از  که  سربازانی  حامل 
این  در  که  شد  واژگون  ریز  نی  حوالی  در  بود  حرکت 

نیز کشته شدند. نفر دیگر  13 سرباز و شش  حادثه 

کشف 61  کیلو گرم تریاك 
در شهرستان قاین

فرمانده انتظامي شهرستان قاین از کشف 61کیلو و 500گرم 
تریاک در این شهرستان خبر داد. به گزارش پایگاه خبری 
پلیس، سرهنگ علیرضا امیرآبادي زاده در تشریح این خبر 
کنترل  هنگام  فرماندهی،  این  ماموران  یکشنبه  روز  گفت: 
پژو  سواری  خودروی  دستگاه  یک  به  عبوری  خودروهای 
مشکوک و خودرو را جهت بازرسی متوقف کردند. وي اظهار 
داشت: مأموران در بازرسی خودرو،61کیلو و500گرم تریاک 
را که به طرز ماهرانه ای داخل خودرو جاساز شده بود کشف 
کردند. وی افزود:در این رابطه خودرو توقیف،ومتهم با تشکیل 
شد.  دادسرا  روانه  قانونی  مراحل  سیر  جهت  پرونده 

 بی توجهی راننده خودروی 206 به جلو، مرگ مادر 35 ساله را رقم زد
 

فارس- رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان خراسان جنوبی خبر از مرگ دلخراش مادر 35 ساله در محور 
شهرستان بیرجند - زاهدان و نجات کودک یک ساله در پی بی احتیاطی راننده خودروی پژو 206 داد. علی دلخروشان در تشریح 
این خبر گفت: ساعت 20:33 دقیقه شامگاه یکشنبه حادثه برخورد عابرپیاده و خودروی پژو 206 در کیلومتر 8 محور بیرجند- زاهدان 
)روبروی روستای بجد( به مرکز پیام اورژانس 115 شهرستان بیرجند اعالم شد. وی افزود: با اعالم این خبر بالفاصله آمبوالنس 
پایگاه پنج شهری به محل حادثه اعزام، که متاسفانه قبل از رسیدن کارشناسان اورژانس، مادر 35 ساله به دلیل شدت جراحات 
وارده فوت کرده بود و کودک یک ساله وی نیز پس از انجام اقدامات پیش بیمارستانی به بخش اورژانس بیمارستان امام رضا)ع( 
شهرستان بیرجند منتقل شد که وضعیت عمومی کودک مطلوب است. رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان 
خراسان جنوبی با اشاره به اینکه بسیاری از تصادفات جاده ای در محدوده 30 کیلومتری شهرها رخ می دهد به رانندگان وسایل 
نقلیه خودرویی توصیه کرد: احتیاط را بسیار بیشتر در این مسیر ها در دستور کار خود قرار دهند. دلخروشان از رانندگان وسایط نقلیه 
خواست تا با رعایت قوانین و مقررات عبور و مرور، از جان خود و سایر شهروندان محافظت کنند و در صورت بروز تصادف ضمن 

حفظ خونسردی با شماره 115 تماس گرفته، به سواالت کارشناس اپراتوری پاسخ داده و به توصیه های ارائه شده عمل کنند.

ایـزوگام شرق 

بخشی
آدرس: میدان توحید

09155622050  -32442331

      بنگاه قالب بتن 

تـوکــل
خرید و  فروش  انواع قالب بتن 

 داربست  فلزی ، تخته زیر پا ، نو  ، دست دوم 

بلوار فرودگاه  -  سه راه صیاد شیرازی  

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

     نبش انقالب 6- شهریاری 32229117    09151643778

مشاور امالك انصاری فرد    خرید - فروش - رهن و اجاره 
اطالعات ملک مورد تقاضا را به شماره 5617895  0915پیامک یا تلگرام فرمایید 

خیابان توحید - 20 متری میرزا کوچک خان غربی پالک 5 
32443737-32444340

  3 2236030  09151605216
ایزوگـام سلیمانــی 

خیابان ارتش - سه راه معلم - جنب بیمه البرز  

ران
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یم
 و ب

ت
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10

صوتی - تصویری - مخابراتی 

انصاری فرد و پسران
LED- پالسما 

سینما خانگی و میز 

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

مشـاور امالك  فـدك
خرید و فروش امالک شعبانیه - نرجس  دهلکوه و مسکن مهر 

32316971 - 09151304064 خسروی

با آرزوی قبولی طاعات و عبادات جمیع مؤمنین و خیراندیشان

مؤسسه غیرانتفاعی مهر ماندگار 
)با مجوز اداره کل بهزیستی خراسان جنوبی(

با کمک های خیرین بزرگوار ، توفیق تأسیس و اداره پایگاه خدمات اجتماعی
 )با خدمات مختلف به خانواده های نیازمند(  و مرکز نگهداری  فرزندان بی سرپرست

همچنان پذیرای کمک های شما عزیزان نیکوکار می باشد
 ضمناً برای تحویل فطریه ، کفاره و کمک های غیرنقدی می توانید به دفاتر مؤسسه واقع در :

1- خیابان جمهوری - بین جمهوری 3 و خیابان قائم )مقابل پارک آزادی - طبقه فوقانی 
پخش رنگ محمدزاده(   32210932 

2- خیابان طالقانی - طالقانی 2 - ساختمان آلما طبقه 4 - واحد 403      32211826 
مراجعه یا تماس حاصل فرمایید .

ضمناً شماره تماس 09370371133 آماده پاسخگویی به شما عزیزان می باشد .
شماره حساب جام )ملت( 21487697/30 به نام مؤسسه خیریه مهرماندگار

شماره حساب )توسعه تعاون(  4000/111/1639035/1  به نام مؤسسه خیریه مهرماندگار
شماره حساب جام )ملت(  21515875/69 به نام مرکز نگهداری دختران حضرت فاطمه )س(

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



7
داوطلبان هالل احمر خراسان جنوبی  1395 سبد غذایی در بین محرومان توزیع کردند

تعداد 1395 سبد غذایی  توسط داوطلبان هالل احمر خراسان جنوبی در بین نیازمندان توزیع شد. معاون امور داوطلبان جمعیت هالل احمر خراسان جنوبی گفت: همزمان 
با فرا رسیدن ماه مبارک رمضان طرح »همای رحت« همزمان با سراسر کشور با مشارکت خیرین و داوطلبان این جمعیت آغاز شد. رضا قاسمی افزود: در اجرای این طرح 
سه شنبه * 15 تیر 1395 * شماره 93546 شعبه هالل احمر در شهرستان های استان با حضور 216 داوطلب، 56 خیر و 33 نفر پرسنل  مشارکت   و 1395 بسته غذایی را آماده و در بین نیازمندان توزیع کردند.

7
محدودیت های ترافیکی عید سعیدفطر 

ایسنا- رئیس پلیس راهور از محدودیت ترافیکی در 
استان برای برگزاری مراسم عید سعید فطر خبر داد.  
سرهنگ  رضایی از مردم خداجوی بیرجند خواست 
حتی االمکان از وسایل نقلیه عمومی استفاده نمایند 
و در صورت نیاز به استفاده از وسایل نقلیه شخصی 
از مسیرهای ذیل طی طریق نمایند. رضایی با بیان 
اینکه نمازگزارانی که از جنوب شهر قصد عزیمت 
و  اعظم)ص(  پیامبر  بلوار  از  دارند  را  مصلی  به 
افزود:  نمایند،  استفاده  آن  حاشیه  پارکینگ های 
نمازگزارانی که از شمال شهر قصد رفتن به مصلی را 
دارند از بلوار شهدای عبادی، تقاطع عباس آباد، میدان 
ابن حسام، بلوار صنعت و معدن و از پارکینگ های 
پیش بینی شده در ضلع غربی بلوار صنعت و معدن 
مقابل مصلی و پارک جنگلی استفاده نمایند. رضایی 
از نمازگزارانی که از معصومیه و سایت اداری قصد 
عزیمت به مصلی را دارند خواست  از پارکینگ  ضلع 
جنوبی و شمالی تاالر کیان استفاده نمایند. وی تاکید 
بلوار صنعت و  از نماز دو الین عبوری  کرد: پس 
ابن حسام یکطرفه خواهد  معدن به طرف میدان 
شد و تقاطع بلوار صنعت و معدن و شهید شهاب 
تا میدان آدینه محدودیت تردد خواهد داشت. وی با 
اشاره به محدودیت های ترافیکی در قاین  ادامه داد: 
از بلوار بسیج از سه راه معلم تاتقاطع بامشاد-خیابان 
خیابان  ورودي  سمت  از   2 معلم  مصلی-کوچه 
مصلي تا جلو سالن ورزشي فتح المبین و  کوچه 
وی  داشت.  خواهد  ترافیکی  محدودیت   2 بسیج 
درباره محدودیت های ترافیکی فردوس هم عنوان 
شهید  تقاطع  فاصل  حد  شمالی  بعثت  بلوار  کرد: 
راهی  ، سه  آزاد  دانشگاه  راهی  تا سه  هاشمی نژاد 
پارک  راه  پارک ملت، سه  راه  تا سه  آزاد  دانشگاه 
 ملت تا خیابان ورزش، خیابان ورزش  و کوچه های

محدودیت  درخشان  شهید  ورزشگاه  به  منتهی 
در  کرد:  خاطرنشان  رضایی  داشت.  خواهد  توقف 
شهرستان های درمیان، خوسف و طبس  ممنوعیت 

و محدودیت خاصی وجود ندارد.

حمایت بسیج از 11  طرح علمی
  

و  پژوهشی  علمی  بسیج  سازمان  سیما-  و  صدا 
فناوری  از آغاز سال، از 11 طرح ابتکاری و اختراع  
حمایت کرده است. مسئول سازمان بسیج علمی 
پژوهشی و فناوری گفت: صاحبان 25 طرح علمی 
و اختراع به این سازمان مراجعه کردند که  9 طرح 
از بسیج علمی  تسهیالت بالعوض دریافت کردند.

افزایش 5 درصدی والدتهای شهری 

 5.4 استان  در  شهری  والدتهای  سیما-  و  صدا 
ثبت  کل  مدیر  گفته  به  یافت.  افزایش  درصد 
در  نوزاد   727 و  هزار   4 امسال  آغاز  از  احوال  

استان متولد شدند .

استاندار  پرویزی  اکبر  علی  سید  مالیی-  
جدید خراسان جنوبی توزیع اعتبارات را کار 
آسانی دانست و خطاب به مدیران عنوان کرد: 
هر وقت که توانستید اعتبارات دولتی را وارد 

استان کنید هنر کرده اید.
استاندار  با حضور  استان  اداری  اولین شورای 
جدید ، معاونان وی، مسئوالن دستگاه های 
سالن  در  انتظامی  و  نظامی  سران  اجرایی، 
همایش های استانداری برگزار شد که در این 
اساسی  نکته   17 صراحت  با  استاندار  جلسه 
عنوان  مسئوالن  به  خطاب  حاشیه  بدون  و 
نبایدهای ضوابط اجرایی جدید در  باید و  و 

استان را بیان کرد .
حسینی معاون سیاسی ، امنیتی و اجتماعی با 
اشاره به موقعیت جغرافیایی استان بیان کرد: 
خراسان جنوبی به دلیل هم مرز بودن با کشور 
استان های  بین  قرار گرفتن در  افغانستان و 
سیستان و بلوچستان، خراسان رضوی دارای 
حساسیت خاصی است. وی خراسان جنوبی را 
استانی فرهنگی، دانشگاهی دانست و افزود: به 
دلیل باال بودن سطح فرهنگ مردم  اداره چنین 
استانی هم سخت و هم آسان است. معاون 
بیان  با  استاندار  اجتماعی  و  ،امنیتی  سیاسی 
اینکه دغدغه مشترک همه مسئوالن خدمت به 
مردم است، ادامه داد: مدیران غیربومی فکر می 
کنند که مردم نسبت به وضع استان بی تفاوت 
هستند اما اینطور نیست. حسینی درباره تحمل 
باال و صبر مردم  گفت : مردم زود عکس العمل 
نشان نمی دهند و بر اساس عقالنیت تصمیم 
می گیرند و همین جاست که مدیران غیر بومی 

غافلگیر می شوند.

باید و نباید های ضوابط 
اجرایی جدید در استان

سید علی اکبر پرویزی استاندار هم با بیان 17 نکته 
اساسی برای بهبود مدیریت استان افزود: دولت 
 با540 هزار میلیارد تومان بدهی و پروژه های
میراثی روبه رو بوده است اما ما همه تالشمان 

را برای توسعه استان خواهیم کرد.
وی با اشاره به پروژه های میراثی خاطرنشان 
کرد: مدیران پروژه ها را بر اساس برخورداری 
شهرستان ها و نیاز مردم اولویت بندی کنند، نه 

به خاطر پیشرفت فیزیکی آن. 

آرزو فهرست نکنید 
را  آرزوهایشان  مدیران  کرد:  تاکید  پرویزی 
فهرست نکنند و برای ما بفرستند ماهم دو بانده 
شدن راه ها و ایجاد راه آهن را می خواهیم و 
مسئولی که هر پیشنهادی می دهد راهکارآن را 
هم ارائه دهد. وی ادامه داد: مدیران در جلسات 
به گونه ای سخن نگویند که برای مردم توقع 
ایجاد شود و نتوانند به حرفشان جامعه عمل 
بپوشانند. پرویزی اختالف بین دستگاه های 
اجرایی را غیر قابل قبول دانست و افزود: هر 
اختالف و اتفاقی که بیفتد مردم آن را به حساب 

دولت و عملکرد نظام می گذارند.

همه اعتبارات به نوعی
 به پایتخت  می رود

استاندار با انتقاد و  اعتراض به سازمان مدیریت 
و برنامه ریزی کشور افزود: رئیس جمهور هم 
نسبت به نحوه توزیع اعتبارات بین استان ها 
تاکید کرده است  اعتراض دارد و به وزیران 
یادآورشد:  انجام شود. وی  که تغییرات الزم 
تخصیص بودجه بین استان ها هرساله کمتر 
می شود، بلکه به نوعی همه اعتبارات به مرکز 
کشور سوق داده می شود. پرویزی تخصیص 
اعتبارات استان را مانند: توزیع گوشت قربانی 
سازمان  های  برنامه  کرد:  تاکید  و  دانست 
و  نیست  پذیرفتنی  ریزی  برنامه  و  مدیریت 
کرد:  تاکید  وی  دارد.  کلی  تغییرات  به  نیاز 
در  شخصا  شهرستانی  اعتبارات  توزیع  برای 
کمیته سازمان مدیریت و برنامه ریزی شرکت 
خواهم کرد. وی یادآورشد که پیش از جلسه 
آرین رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
استان توضیحات الزم را درباره شاخص های 

توزیع اعتبارات  داده است.

نگاه ویژه  به فرمانداران
نماینده  را  بخشداران  و  فرمانداران  استاندار 
به  وگفت:  دانست  استان  در  دولت  عالی 
عملکرد این مسئوالن توجه ویژه ای خواهد 
باید عمل کنند که شأن دولت  شد وطوری 
کار  را  اعتبارات  توزیع  پرویزی  رعایت شود. 

که  وقت  هر  کرد:  بیان  و  دانست  آسانی 
توانستید اعتبارات دولتی را وارد استان کنید 
مجلس  نمایندگان  از  وی  اید.  کرده  هنر 
و  کنند  حمایت  ملی  های  پروژه  از  خواست 
تاکید کرد: مدیران با سماجت و قانع کردن 
وزیر می توانند اعتبار بگیرند. استاندار تبعیض 
بین ارباب رجوع ، فساد اداری، آمارهای دروغ، 
های  تجمع  مدیران،  تخلف  فریبی،  عوام 
مردمی ، حضور معاونان در جلسات استانی را 
 خط قرمز اعالم کرد و تاکید کرد: دستگاه های
های سازمان  در  اطالعاتی  و   بازرسی 

اجرایی خیمه بزنند، عملکرد دستگاه ها را زیر 
نظرداشته باشند و پیش از همه از استانداری 
شروع کنند. وی گفت: پرونده سازی مالک 
تخلفی  نگذارید  کلی  طور  به  نیست  تخلف 

انجام شود.

شخص مدیر باید در
 جلسات حضور یابد

پرویزی اضافه کرد در جلسات استانی شخص 
مدیر باید حضور داشته باشد واگر معاون وی 
بیاید اجازه ورود به جلسه را نخواهم داد و تاخیر 
به هیج وجه قابل قبول نیست. وی یادآورشد: 
اگر نیاز باشد مرخصی ها و ماموریت ها لغو 
باید  هماهنگی  با  استان  از  مدیران  خروج  و 

انجام شود. وی بابیان اینکه مردم طاقت اشتباه 
مدیران را ندارند تاکید کرد:کوچکترین تخلف از 

مدیری دیده شود عزل خواهد شد.
عوامفریبی و دروغگویی

مانع توسعه است
پرویزی افزود هر کاری که می توانید برای 
از  قبل  و  دهید  انجام  مردم  مشکالت  حل 
انجام کاری  به  ، مجبور  را  آنکه مردم شما 
فریبی  انجام دهید. وی عوام  کنند خودتان 
و دروغگویی را مانع توسعه استان دانست و 
تصریح کرد: سکوت مردم نشانه رضایتشان 

نیست.
استاندار طبق دستور وزیر کشور تاکید کرد: 
استان  توسعه  برای  بومی  انسانی  نیروی  از 
را  استان  پرویزی  کرد.  خواهیم  استفاده 
عنوان  و  دانست  غنی  های  ظرفیت  دارای 
نیست  درست  منفی  نکات  بزرگنمایی  کرد: 

و باید استان را به  کشور مثبت معرفی کنید 
تا دیدگاهها نسبت به این وضع تغییر کند.

در حاشیه 
جنوبی  بومی خراسان  غیر  استاندار  پرویزی   
از  پیش  بود  پیدا  سخنانش  از  که  آنچنان 
و  ریز  مسائل  از  رفت   می  انتظار  که  ان 
از رسانه ها او   . استان آگاهی داشت   درشت 

و  استان   و  اوضاع کشور  به  نسبت  خواست 
مسئوالن نگاه انتقادی داشته باشند و تصریح 
اجازه  مدیری  هیچ  به  خدمت  طول  در  کرد: 

جبهه گیری بر علیه رسانه ای را ندادم.

ستون پیام های مردمی
 روزنامه ها را جدی بگیرید

وی ستون پیام مردم در مطبوعات را با اهمیت  
ها  روابط عمومی  کرد:  و خاطرنشان  دانست 
فعالتر شوند و به پیام های مردم جواب دهند. 
استان  های  روزنامه  به  کرد:  تاکید  پرویزی  
به  اجرایی  های  دستگاه  و  شود  ویژه  توجه 
مطبوعات کمک کنند تا تعطیل نشوند، حتی 
مسئولیت  به  اشاره  با  استاندار  مالی.  کمک 
پیشین خود بیان کرد: در طول سه سال خدمتم 
یکی از نمایندگان  برای من 5 هزار  و200 
نامه فرستاده که عملیاتی کردن آن ها اعتباری 
بیش از بودجه کشور را می طلبید. وی عزل را 
به نوعی حاشیه های مدیریتی دانست و عنوان 
استان  توسعه  مانع  سیاسی  موضوعات  کرد: 
نشود. پرویزی با انتقاد از کمیسیون ماده 5 و 
به شهرداری  افزود:  ها  شهرسازی شهرداری 
ها و شوراهای شهر توجه ویژه خواهد شد و 
از  وی  خواهندشد.  روز  به  ها  کمیسیون  این 
مدیران بانک ها خواست  برای ایجاد اشتغال 
از ظرفیت سپرده گذارن استفاده کنند. استاندار 
مالقات های مردمی خود را حذف کرد و افزود: 
اگر معاونان تشخیص دهند ، بنده در جلسات 
شرکت خواهم کرد. پرویزی افزود: در صورت 
لزوم و به طور خاص برای جذب سرمایه گذار و 

ایجاد اشتغال  شخصا به تهران می روم.

توصیه استاندار به مسووالن : توزیع بودجه کار آسانیست ؛ 

هنر مدیر جذب اعتبار از مرکز است
 141 روستای  بخش مرکزی 

بیرجند دهیاری دارند
 

 141 وجود  از  مرکزی  بخش  بخشدار  برزجی- 
دارای  روستای   116 و  دهیاری  دارای  روستای 
با  دهیاران  گفت:  و  داد  خبر  اسالمی  شورای 
مدیریت  اسالمي  مساعدت شوراي  و  هماهنگي 
روستا را بر عهده دارند . مالکی ادامه داد: علیرغم 
اما  باشند  مي  نوپا  ها  دهیاری  از  بسیاری  اینکه 
در روستاهاي بخش  را  اي  ارزنده  بسیار  فعالیت 
اقتصادي  و  عمراني  فرهنگي  مختلف  ابعاد  در 
انجام داده اند. وی با بیان اینکه بخش مرکزي 
با  مربع  کیلومتر   5224 حدود  وسعت  با  بیرجند 
این رقم شامل  مجموع 389 روستا است گفت: 
138 روستاي باالي بیست خانوار و 165 روستاي 
با جمعیت فصلي  آبادي  زیر بیست خانوار و 86 
و جمعیتي بالغ بر 48 هزار نفر بزرگترین بخش 
بیرجند  مرکزی  بخش  بخشدار  مي باشد.  استان 
یادآور شد: این بخش وسیع 6 دهستان دارد که 
از 110  آخرین روستاهاي دهستان شاخن بیش 

کیلومتر از مرکز بخش فاصله دارند.

روزه داری در دمای 45 درجه

یازدهم  دهم،  گفت:  هواشناسی  مدیرکل  مهر- 
روزهای  ترین  گرم  طبس  مردم  تیر  دوازدهم  و 
سال را تجربه کردند. علیرضا خندان رو، با اشاره 
اظهار  آینده،  ساعت   24 در  هوا  جوی  وضع  به 
کرد: سه شنبه عصر نیز برای نوار شرقی خراسان 
جنوبی، وزش بادهای شدید را پیش بینی کرده 
روبه  افقی  دید  کاهش  با  هم  نقاط  برخی  در  و 
در  داد:  ادامه  هواشناسی   مدیرکل  بود.  خواهیم 
با  را در سربیشه  دما  24 ساعت گذشته، حداقل 
20 درجه سانتی گراد باالی صفر و حداکثر دما 

را در طبس با 45 درجه سانتی گراد داشته ایم. 

149طرح صنعتی برای دریافت 
تسهیالت به بانک معرفی شدند

تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  ایرنا-رئیس 
گفت: 149 طرح صنعتی برای دریافت دو هزار و 
315 میلیارد ریال و 624 میلیون ریال تسهیالت 
به بانکهای عامل معرفی شدند. به گفته شهرکی 
بیرجند با 39 طرح بیشترین و کمترین آن با دو طرح 

مربوط به خوسف و درمیان است.

با قبولی طاعات و عبادات پیشاپیش عید فرخنده فطر را به همگی 
عاشقان و دلدادگان صیام تبریک و تهنیت عرض می نماید

مدیریت لبنیات سنتی
 قائـــم

بیست متری سوم مدرس- باهنر غربی - نبش چهار راه شهید نوربخش
32421000-32421620

دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه )نوبت اول(

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه »نوبت اول« شرکت تعاونی مسکن شهید مطهری خوسف 
شنبه 95/5/23 ساعت 10 صبح در محل هیئت حسینی خوسف برگزار می شود. از کلیه اعضایی 
دارند، درخواست می  را  تعاونی  مدیره  یا هیئت  بازرس  کاندیداتوری در سمت  که درخواست 
شود حداکثر به مدت 7 روز نسبت به تحویل مدارک کاندیداتوری »اعم از فتوکپی، کارت ملی، 
شناسنامه، یک قطعه عکس« همراه فرم ثبت نام را به دفتر تعاونی تحویل و رسید دریافت نمایند. 
ضمناً چنانچه عضوی بنا به دالیلی نتواند در جلسه مذکور حضور یابد، می تواند همزمان با نماینده 

تام االختیار خود به دفتر شرکت مراجعه و فرم وکالت نامه را تنظیم نماید. 
آرای وکالتی هر عضو سه رای و هر فرد غیر عضو یک رای خواهد بود.

دستور جلسه:
استماع گزارش هیئت مدیره، بازرس، مدیرعامل تعاونی- بررسی و تصویب بودجه پیشنهادی سال 
94 و 95- انتخاب اعضای اصلی و علی البدل بازرس به مدت یک سال- انتخاب یک عضو هیئت 

مدیره و عضو علی البدل برای مدت باقی مانده سه سال- تعیین خط مشی آتی شرکت
هیئت مدیره

 دعوت مجمع عمومی عادی و  مجمع عمومی فوق العاده شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش 

کشاورزی شهرستان طبس )سهامی خاص ( ثبت شده به شماره 1114  شناسه ملی 14003999025

به اطالع کلیه صاحبان سهام شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان طبس )سهامی خاص( 
می رساند: جلسه مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی فوق العاده شرکت مذکور، چهارشنبه 1395/5/6 به ترتیب 
در ساعات 9 و 10 صبح در محل سالن اجتماعات معاونت سازمان و مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان طبس برگزار 

می گردد.

الف( دستور جلسه مجمع عمومی عادی: 
1- استماع گزارش هیئت مدیره شرکت در خصوص عملکرد شرکت 2- بررسی و تصویب اصالحیه بودجه سال مالی 
منتهی به 31 شهریور سال 1395 3- بررسی و تصویب بودجه پیشنهادی هیئت مدیره شرکت برای سال مالی منتهی 

به 31 شهریور 1396 4- بررسی و تصویب بیمه عمر مانده بدهکار تسهیالت
ضمناً گزارش اصالحیه بودجه و بودجه پیشنهادی سال آینده جهت ارائه به سهامداران محترم در دفتر صندوق آماده 

می باشد. ب( دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده
1- اصالح ماده 8 اساسنامه

هیئت مدیره صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان طبس

آگهی ابالغ اجرائیه )سند ذمه(

بدین وسیله به آقای مصطفی ظهر فرزند محمود به شناسنامه شماره 737 و شماره ملی 3256551548 و خانم فاطمه 
زارعی فرزند حسن به شناسنامه  شماره 290 به عنوان ضامنین تسهیالت اعطایی به شرکت فخر العلوم شرق ثبت شده به شماره 2158 
بیرجند ابالغ می شود که بانک اقتصاد نوین شعبه بیرجند مستند به قرارداد بانکی شماره 3901/110/3093109/1 مورخ 87/1/15 
جهت وصول مبلغ 93/326/060 ریال طلب خویش بدین شرح: مبلغ 41/313/726 ریال مانده از اصل  و مبلغ 52/012/334 ریال 
خسارت تاخیر تا روز درخواست 93/10/29 به انضمام جریمه دیرکرد تا روز وصول، تقاضای صدور اجرائیه بر علیه شما به عنوان ضامنین 
و شرکت بدهکار را نموده که پرونده ای تحت کالسه 9400020 در این خصوص نزد اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند تشکیل شده 
است. نظر به اینکه آدرس شما در متن قرارداد ذکر نگردیده و برطبق گزارش مورخ 94/2/5 مامور اجرا، امکان ابالغ واقعی مفاد اجرائیه 
در آدرس های معرفی شده به ترتیب: بیرجند سجادشهر، خیابان تهامی، پالک 10 و بیرجند ، توحید23، پالک وجود نداشته و یا ابالغ  
آن صحیح انجام نگرفته، لذا بنا به تقاضای بانک اقتصاد نوین شعبه بیرجند و به استناد ماده 18 آیین نامه اجرا به موجب این آگهی مفاد 
اجرائیه صادره به شما ابالغ می گردد و مستفاد از ماده مذکور عملیات اجرایی ظرف 10 روز از تاریخ انتشار این آگهی که تاریخ ابالغ نیز 

محسوب است برعلیه شما ادامه خواهد یافت و به جز آگهی مزایده آگهی دیگری منتشر نخواهد شد.
تاریخ انتشار: 1395/4/15        غالمرضا دادی- رئیس اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند

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

به روش ایزو نانو / شبانه روزی
32435686

09365237014
09157063220- خسروی

نصب ، تعمیر، سرویس
 لوله کشیانواع کولرهای گازی 

)اسپیلت(  و کولرهای آبی
 09195632840
09155629331

مشاوره ، طراح و مجری پروژه های :
سکوریت، دوجداره، فریملس، ساختمانی، پلی کربنات، سند 

بالست، تایل، بلوکه ،درب های برقی شیشه ای و کرکره درب و پنجره UPVC و 
آلومینیوم کرتین وال  عرضه کننده: روکش های عایق انرژی و مقاوم ساز شیشه
آدرس: خیابان توحید- بین توحید 8 و10     تلفن: 32449129    همراه: 09155610585

کلینیـک ســاختمـانی نـوفـرستـی

دعوت نامه تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه )نوبت دوم(
شرکت تعاونی مرزنشینان نوید نهارجان مود

تاریخ انتشار: 1395/4/15
جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت تعاونی مرزنشینان نوید نهارجان مود شنبه 1395/5/2 ساعت 9 در محل دفتر شرکت 
واقع در مود جنب بانک ملی و فروشگاه فردوسی برگزار می شود. از کلیه اعضا دعوت می شود برای اتخاذ تصمیم نسبت به 
موضوعات ذیل در این مجمع حضور بهم رسانند. ضمناً چنانچه عضوی بنا به دالیلی نتواند شخصا حضور یابد، می تواند همزمان 
با نماینده تام االختیار خویش با هم از ساعت 8 لغایت 12 تا تاریخ 1395/4/31 به دفتر شرکت مراجعه و برگ وکالت نامه را 
تنظیم و برگه ورود به جلسه مجمع را دریافت نمایند. حداکثر آرای وکالتی هر عضو سه رای و هر فرد غیر عضو یک رای می 
باشد.  ضمنا داوطلبان عضویت در سمت بازرسی موظفند حداکثر ظرف مدت هفت روز از تاریخ انتشار آگهی یا صدور دعوت 

نامه تشکیل مجمع عمومی عادی، مدارک مربوطه را به دفتر شرکت تعاونی تحویل نمایند. 
دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس- طرح و تصویب صورت های مالی سال 1394- طرح و تصویب بودجه پیشنهادی سال 
هیئت مدیره تعاونی1395- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی 

قابل توجه شهروندان گرامی
مرکز جامع درمان بیماران خاص جهت خرید ساختمان مجاور 
این مرکز به مبلغ 700 میلیون تومان برای اهداف ذیل 

نیازمند مساعدت شما شهروندان گرامی می باشد :
*  توسعه واحد دیالیز از 20 تخت به 40 تخت

* راه اندازی کلینیک تخصص نازایی و  ناباروری خراسان 
جنوبی در این مرکز با توجه به خریداری تجهیزات پزشکی 

آن بالغ بر سه میلیارد تومان
 *  ساخت استراحتگاه بیماران خاص و صعب العالج در این مرکز 
* احداث واحدهای اورژانس سرپایی -اتاق عمل سرپایی 

- کلینیک های درمانی مرتبط با این بیماران
* ارتقای این مرکز به یک بیمارستان فوق تخصصی مختص 

بیماران خاص استان 
شما سروران گرامی می توانید با واریز زکات فطریه و کمک 
مالی خویش به شماره حساب های ذیل در این امر خیر ما 

را یاری کنید .
بانک سپه : 5892-1010-7670-1156

بانک ملی : 0107139362002
بانک کشاورزی :6037-7011-9950-2136

بانک رفاه : 128169783
مرکز جامع درمان بیماران خاص

تلفن تماس: 32213595-32381320-32381319

عید صیام آمد و ماه صیام رفت      لطف تمام آمد و فیض تمام رفت
شب عید فطر و لطف خدا باز تازه شد      گرد غم گناه زجان عوام رفت

خیرین نیکوکار و ارجمند:
موسسه خیریه مردم نهاد )ملی( آبشار عاطفه ها 

ضمن تبریک عید سعید فطر، از حمایت و بازی شما در طول روزهای پر برکت ماه مبارک 
رمضان تقدیر و تشکر می نماید. امیدواریم در راه خدمت به مردم خداوند یاریگر همه ما باشد.

)خیریه آماده دریافت کمک های شما در قالب کفاره  و فطریه ماه مبارک می باشد.

شماره حساب 0106760157007 )بانک ملی( شماره کارت: 6063731011719102  
)بانک مهر ایران( تلفن تماس: 32233977 

آدرس: انتهای خیابان حکیم نزاری روبروی بانک مهر ایران طبقه فوقانی صندوق انصار المهدی )عج(

قابل توجه هموطنان عزیز
شما می توانید از طریق سیستم آنی پرداخت نیکوکاری از طریق تلفن همراه 
 و شماره گیری کد #4518*8877* و انتخاب گزینه 5 )طرح های

 ویژه( زکات فطریه عام و سادات خود را به محرومین 
مرکز نیکوکاری جواد االئمه )ع( بیرجند پرداخت کنید.

ضمناً پایگاه های جمع آوری زکات فطریه و کفاره این مرکز در روز عید فطر در میدان امام 
حسین )ع( و چهارراه موسی بن جعفر)ع( و همچنین دفتر مرکز نیکوکاری جواد االئمه )ع( 

آماده دریافت کمک های شما هموطنان خواهد بود.
 آدرس: بیرجند - خیابان موسی بن جعفر )ع( 5 - مرکز نیکوکاری جواد االئمه )ع(

  داخل صحن مسجد  تلفن: 32313472 - 09151631855



حدیث روز روزنامه اجتماعی ، فرهنگی ، ورزشی و اقتصادی 
 مدیرمسوول و صاحب امتیاز : غالمرضا جعفرپور مقدم 
سردبیر : علی جعفرپور مقدم
بیرجند، میدان شهدا ، جنب بانک صادرات  ، ساختمان آوا   
صندوق پستی 136 - 97148-  تلفن : 32224582 ) 5 خط ( نمابر : 32234583 
چاپ : شرکت چاپ و نشر گلرو - بها : 500 تومان )50 درصد تخفیف تک فروشی (
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 پيامبر خدا صلى  ا... عليه  و  آله :
َمْن لم يُغَفْر لَُه في َشهِر رمضاَن فِفي أيِّ شهٍر يُغَفُر لَُه ؟!

كسى كه در رمضان آمرزيده نشود، در كدام ماه آمرزيده مى شود؟!
األمالي للصدوق : 79/107 

دیدار امام جمعه بیرجند با برادران اهل سنت در آستانه عید سعید فطرعکس روز 

شکست نتانیاهو برای همراه کردن 
والدیمیر پوتین علیه ایران

کرد:  اعالم  گزارشی  در  اسرائیلی  روزنامه  یک 
رژیم  نخست وزیر  اخیر  مرتب  سفرهای  علیرغم 
صهیونیستی به مسکو، وی موفق نشده »والدیمیر 
موضوعاتی  در  را  روسیه  رئیس جمهور  پوتین« 
مانند ایران، حزب ا... و سوریه با خود همراه کند.  
»عرب پست« به نقل از روزنامه »جروزالم پست« 
نوشت: علیرغم اینکه روابط سیاسی میان طرفین 
رئیس جمهور  و  است  محکم  اسرائیلی  و  روسی 
میان  اما  دارد،  نتانیاهو  با  خوب  روابطی  روسیه 
آنها تفاهم راهبردی که بتواند بر روابط دو طرف 
و  ندارد  بگذارد، وجود  تاثیر  در کشورهای منطقه 
دلیلش آن است که فاصله میان نتانیاهو و پوتین 
رابطه قوی همچنان  این چنین  به  برای رسیدن 

زیاد است. 

برخی مسئوالن دولت بی خاصیت اند 

شکوری، عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی 
درباره تغییر وزرا که خواست برخی اصالح طلبان 
از روحانی است، خاطر نشان کرد: دولت روحانی 
اگر بخواهد بر مشکالت غلبه کند باید یک خانه 
تکانی در هیئت دولت انجام دهد. خیلی از اینها 
برخی  بی خاصیت اند.  و  نیستند  اعتدالی  حتی 
معاونین و مشاورین هیچ تحرکی انجام نمی دهند 

و  باید در مراحل بعدی آنها را عوض کند.

درمورد پرونده های احمدی نژاد 
رای هم صادر شده، اما اجرا نمی شود

گفتگویی  در  تهران  نماینده  صادقي،  محمود 
دیوان  در  احمدي نژاد  محمود  پرونده  سه  از 
آنها  احکام  اتفاقا  که  گفته  سخن  محاسبات 
اما  شده،  صادر  سابق  رئیس جمهور  علیه  نیز 
نمایندگان  است  قرار  او  گفته  به  نمي شود!  اجرا 
در  وی  کنند.  پیگیري  را  موضوع  این  مجلس 
در  مشخص  طور  به  که  سوال  این  به  پاسخ 
مورد پرونده احمدي نژاد قصور در کدام دستگاه 
دیوان  ما  ببینید  گفت:  نیز  است  گرفته  صورت 
دیوان  بدنه  خوشبختانه  که  داریم  را  محاسبات 
به  فعلي  دادستان  و  یعني مستشاران  محاسبات 
کرده اند،  عمل  زیادي  حد  در  خودشان  وظایف 
اما در قسمت بعدي که دادخواست و راي صادر 
مي شود و باید به مرحله اجرا برسد این موضوع 

با مشکل مواجه مي شود.

فریدون ، مشایی دولت روحانی است 

باور هستند که  نامه نیوز نوشت: بسیاری بر این 
حسین فریدون در دولت یازدهم دقیقا همان نقشی 
را بازی می کند که اسفندیار رحیم مشایی در دولت 
احمدی نژاد بازی می کرد. بسیاری از منتقدان دولت 
سوءاستفاده های  فریدون  که  هستند  باور  این  بر 
به  قضایی  دستگاه  اگر  که  دارد  فراوانی  مالی  
آن رسیدگی کند تبدیل به یکی از جنجالی ترین 
پرونده های تاریخ خواهد شد. به طور مثال زاکانی 
می گوید:  مجلس  در  تهران  مردم  سابق  نماینده 
»آقای رئیس جمهور به جای اینکه به دنبال فساد و 
سازمان فساد بگردند، بهتر است به برادر خودشان، 
دفتر خودشان و وزارت نفت توجه کنند.« تمام این 
حواشی باعث شد تا غیبت چند ماهه او در دولت، 

 تبدیل به سوژه رسانه ها شود. 

عارف در افطاری روحانی شرکت نکرد

به  تهران  در  امید  لیست  مطرح  چهره   عارف 
پس  نرفت.  مجلس  و  دولت  مشترک  نشست 
علی  جلوس  و  مجلس  هیئت رئیسه  انتخابات  از 
محمدرضا  مجلس،  ریاست  کرسی  بر  الریجانی 
عارف از حمایت دولت از علی الریجانی دلخور 
جلسه  در  عارف  غیبت  می رسد  نظر  به  و  بوده 

افطاری نیز بی ارتباط با این مسئله نبوده است.

داودی : مشکل کنونی دولت 
»دولتمردان هزار میلیاردی« است

پرویز داودی، معاون اول دولت نهم با بیان اینکه 
دولتمردان دولت یازدهم با وجود فعالیت اجرایی 
در بخش خصوصی نیز فعالیت می کنند، گفت: 
میلیاردی  هزار  دولتمردان  دولت،  کنونی  مشکل 

است که منشأ بسیاری از آسیب  ها شده است.

طائب: برای چهار دیپلمات پیگیری های 
جدی در حال انجام است 

اطالعات  سازمان  رئیس  طائب،  حجت االسالم 
سپاه، با اشاره به اقدامات صورت گرفته برای بسته 
شدن پرونده چهار دیپلمات ربوده شده پس از 34 
سال، تاکید کرد: در این راستا پیگیری های جدی 
انجام می شود و مراجع ذیربط این مسئله را دنبال 
می کنند تا این پرونده به انجام برسد. حجت االسالم 
به  پیگیری های مان  اینکه  در  کرد:  تاکید  طائب 

نتیجه  برسد، هنوز ناامید نیستیم.

بلومبرگ: حقوق های نجومی خشم
 عمومی را در ایران برانگیخت

بلومبرگ نوشت: جنجال بر سر حقوق های باالی 
پرداخت شده به مدیران بانک ها و مقامات ارشد 
ایران رسیده و حسن روحانی را که در  دولتی به 
حال آماده شدن برای انتخابات ریاست جمهوری 
سال آینده است، در موضعی تدافعی قرار داده است.
رقم حقوق های پرداختی به بانکداران، موضوعی 
سیاسی که بعد از بحران مالی جهانی در آمریکا و 
دیگر کشورها باال گرفت، در ایران پس از آن مطرح 
مدیران  حقوقی  فیش  تصویر  می  ماه  در  که  شد 
بیمه مرکزی ایران و بانک های دولتی منتشر شد. 
سعید لیالز، اقتصاددان ایرانی در این باره می گوید: 
»در حال حاضر این چالشی جدی است، نه فقط 

برای روحانی بلکه برای کل سیستم.«

روحانی : دستگاه های نظارتی دقت الزم را نداشتند 
 

رئیس جمهور گفت: آنچه در روزهای اخیر  در خصوص 
برخی دریافت هایی که عادالنه و منصفانه نبود، منتشر 
شده را در مجموع خیر تلقی می کنم. به هر حال مشکلی 
وجود داشته و دستگاه های نظارتی دقت الزم و بهنگام 
برطبق  افزود:  روحانی  ندادند.  انجام  این مسئله  را روی 
تومان هم  میلیارد  تا یک  آیین نامه های سال 90، یک مدیر می توانست حتی 

دریافتی داشته باشد و در ظاهر هیچ مشکلی هم وجود نداشت که اصالح شود.

کسانی که مانع عملیات آزادسازی چهار دیپلمات شدند باید دادگاهی شوند
 

سردار سعید قاسمی می گوید: ما به نقاط ویژه ای در پرونده 4 دیپلمات رسیده ایم که پای خیلی ها گیر است، خیلی  از شخصیت ها و چهره ها 
در ایران و در لبنان در این پرونده پای شان گیر است، ما به این مسئله رسیده ایم و سند هم داریم. سردار قاسمی با اشاره به خبر وزیر دفاع 
درباره زنده بودن چهار دیپلمات، گفت: بنده هم دنبال ایشان هستم تا از او بپرسم بر اساس چه سندی شما این را فهمیدید و االن چرا این 
را مطرح کردید؟ وی درباره کارشکنی و بی انگیزگی طرف ایرانی در این پرونده که مورد بحث سیدحسن نصرا... بوده است، توضیح داد: 

چهره هایی که از انجام عملیات برای آزادسازی چهار دیپلمات ممانعت کردند تا پای این قصه نرویم، زنده هستند ،مسئولیت دارند، ما باید همه آنها را به دادگاه بکشانیم.

الریجانی : برای حقوق های نجومی گزارش می دهیم
 

اقدام  کرد:  اظهار  اسالمی  شورای  مجلس  رئیس 
در  آمده  وجود  به  های  ناهنجاری  خصوص  در  دولت 
خصوص انتشار فیش های حقوقی نجومی را تحسین 
می کنیم و حتمًا باید برخورد قاطعی با این افراد انجام 
شود.الریجانی با بیان اینکه انتشار فیش های حقوقی 
نجومی موجب شد تا زمینه اصالحات در پرداخت ها به وجود آید، گفت: در 

این باره گزارشی تهیه و نتیجه آن برای ملت منتشر می شود.

فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم االنبیا 
)ص( با بیان اینکه بوق و کرنای دشمن 
اکنون  گفت:  می خورد،  خودش  درد  به 
می بینیم دشمن با همه توان نظامی در 
منطقه زمین گیر شده و جرات نمی کند به 

مرزهای ایران نزدیک شود.
اظهار  اسماعیلی  فرزاد  سرتیپ  امیر 
را  خود  فرماندهان  ما  سربازان  داشت: 
به عنوان پدران معنوی تلقی می کنند و 
این پدران معنوی همچون برادر و پدر و 
را نصیحت می کنند  این عزیزان  فرزند، 
آن ها  روح  و  جسم  ورزیدگی  برای  که 

است.
وی با بیان اینکه سربازان ما با سربازان 
کشورهای اروپایی و آمریکایی که برای 
تفاوت  می بینند،  دوره  خونریزی  و  قتل 
نیروهای  وارد  که  افزود: سربازی  دارند، 
می شود  ایران  اسالمی  پدافند جمهوری 

فقط برای حفظ و حراست از دین مبین 
اسالم تالش می کند و این تنها به دلیل 

این بوده که والیی فکر می کند.

جوانان  کرد:  خاطرنشان  اسماعیلی 
بوم  و  مرز  این  سلحشور  سربازان  و 
که  چرا  هستند،  شهدا  خون  میراث دار 

امروز مشاهده می کنیم برخی از مدافعان 
ما هستند و حتی  حرم همسن سربازان 
برخی در طول دوران هشت سال دفاع 

مقدس شاید 4 یا 5 سال شان بود، این 
مسئله  این  که  است  این  دهنده  نشان 
دمیده  جوانان  خون  و  ریشه  و  رگ  در 

قرارگاه  فرمانده  هستند.  والیی  و  شده 
ارتش  )ص(  خاتم االنبیا  هوایی  پدافند 
بر  تأکید  با  ایران،  اسالمی  جمهوری 
اینکه از کمک ها و همدلی های سربازان 
که  می افتد  اتفاقی  پایور  نیروهای  و 
به هیچ عنوان دشمن حتی نمی تواند نگاه 
و  بوق  بکند، گفت:  ما  به سربازان  چپ 
کرنای استکبار به درد خودش می خورد.

دشمن  می بینیم  امروز  داد:  ادامه  وی 
خلیج فارس  در  نظامی  توان  همه  با 
در  دیگر  یک طرف  در  و  شده  زمین گیر 
عراق و سوریه مغلوب شده و به طورکلی 
در  نظامی اش  توان  همه  با  استکبار 
زمین گیر  لبنان  و  سوریه  افغانستان، 
شده و جرات نمی کند به مرزهای کشور 
و  نزدیک شود  ایران  اسالمی  جمهوری 
ما  سربازان  که  است  این  خاطر  به  این 

به معنای تمام و کمال والیی هستند.

دشمن جرأت نزدیکی به مرزهای ایران را ندارد
امیرسرتیپاسماعیلی:بوقوکرنایاستکباربهدردخودشمیخورد

بهیکواحدآپارتماندرمنطقهمدرس،معلمیاغفاری
برایاجارهیارهننیازمندیم.تلفنتماس:09015902321

بدینوسیله به اطالع می رساند: انتخابات هیئت مدیره و بازرس اتحادیه با حضور 
اکثریت اعضا و براساس آیین نامه اجرایی انتخابات هیئت مدیره اتحادیه های صنفی 
و با رعایت مفاد قانون نظام صنفی برگزار گردید و اعضای هیئت مدیره و بازرسی برای 

مدت چهار سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند.

اطالعیــه الکترونیک ، کامپیوتر و 
موبایل مرکز استان خراسان جنوبی

وآقایغالمرضارضاییاسفدنعلیالبدلاولوآقایعلیسلیمیان
علیالبدلدومهیئتمدیره

وآقایمحمدرهبربازرسعلیالبدل
در ضمن از خدمات اعضای محترم هیئت مدیره قبلی آقایان سید حامد موسوی، 

هادی سردار، علی عرفی، غالمرضا رضایی اسفدن، جلیل خزاعی اسفزار
 کمال  تشکر و قدردانی را می نماید.

آقای سعید یدالهی    بازرس اتحادیه 

سید حامد موسوی     رئیس اتحادیه

جلیل خزاعی اسفزار     نایب رئیس دوم

علی عرفی    نایب رئیس اول

شیردل باقرپور      دبیر

محمدرضا بهدانی     خزانه دار
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جناب آقای حسین قاسمی
دهیار محترم روستای ماسن

روزدهیاررا حضور شما برادر پرتالش
 و خستگی ناپذیر تبریک عرض نموده

 قدردان زحمات شما می باشیم 
 و به اقدام اخیر شما در ایجاد پارک زیبا 

در روستا دست مریزاد می گوییم. 

از طرف جمعی از اهالی 
روستای ماسن
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