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نمره منفی بانک ها
 در توسعه استان

* هرم پور

 به ما گفته بودند فرزند به چشم خار است و به 
دل، عزیز. اما انگار داستان فرزندان این استان برای 
به  بر عکس است؛  اقتصادی اش درست  متولیان 
غم  داستان  داستان،  خار.  دل،  به  و  عزیزند  چشم 
 انگیز نقدینگی های در دست مردم و طمع بانک ها

به آنهاست که تا این نقدینگی باشد، مشتری مداری 
اگر  وای  و  هست  هم  همت  و  احترام  و  عزت  و 
نباشد، که نه برای مشتری ارزشی هست و نه احترام 

و نه عزتی.  ) ادامه سرمقاله در صفحه 2 (

سرمقاله

نگاهی بر تاریخ 3500 ساله سرشماری

آمار درست 
پایه توسعه استان

صفحه 3 

بیمارستان میالد ؛ 
مجهزترین بیمارستان 

خراسان جنوبی 
صفحه 7

کمیسیون 99 شهرداری ها
ساز و کار عملیاتی ندارد

صفحه 7

نمره منفی
بانک ها
در توسعه  استان

مشاور فرمانده معظم کل قوا :
عربستان خطا کند چنان تنبیه می شود 
که دیگر خبری از آنان در جهان نباشد

احمدی نژاد :
برنامه ای برای حضور در رقابت های 

انتخابات ریاست جمهوری آینده ندارم

وزیر دادگستری  :
ارتباط رحیم مشایی با فساد

3 هزار میلیاردی قابل کتمان نیست

نماینده قاین و زیرکوه :
نتیجه برجام برای کشور

 چه بود که حاال به FATF بپیوندیم؟
 صفحه 2 صفحه 2 صفحه 2 صفحه 2

تحلیل نیویورک تایمز : با کنار رفتن احمدی نژاد، به احتمال قوی روحانی رئیس جمهور آینده است / تفسیر شجونی از توصیه رهبری : گفتند در موعد قانونی اقدام کند، نه اینکه کاندیدا نشود / آغاز پرداخت »وام ضروری« بازنشستگان از 2 هفته آینده / رییس ثبت احوال کشور : جمعیت ایرانیان به 80 میلیون نفر رسید  /   صفحه 2

چرا رتبه استان ما در پرداختی بانک ها به متقاضیان تسهیالت 28 بوده است ؟
  مردم ، صنعتگران، کارخانه داران و فعاالن عرصه تولید استان  سر بی دردشان 
را به درد نمی آورند و با بروکراسی صدا خفه کن بانک ها درگیر نمی شوند
مشروح در سرمقاله ) همین صفحه (

عکس : مجتبی گرگی

نیاز بیرجند
به آتش نشان زن 

صفحه 7 مهمانی نوه ها برای پدربزرگ ها و مادربزرگ ها  صفحه 7

خانواده محترم درویشی
 با نهایت تأسف و تأثر مصیبت وارده را حضور کلیه فامیل محترم درویشی تسلیت عرض نموده

 برای آن فقیده سعیده علو درجات و برای بازماندگان محترم صبر و اجر از خداوند متعال خواستاریم. 

شرکت مجتمع تولیدی مرغ مادر جنوب خراسان )سهامی خاص( 
شرکت دامپروری و کشاورزی ستاره کیان بیرجند

مجمع خیرین مدرسه ساز خراسان جنوبی
برادران خیریه ، فرزین و صابر تنها

)هوالباقی(
به مناسبت سومین روز درگذشت

 مرحومه کبری ایمانی فر 
)همسر محمد علی درویشی بازنشسته نیروی انتظامی( 
جلسه ترحیمی امروز چهارشنبه 95/7/7 از ساعت 14/45 الی 15/45 

در محل هیئت حسینی )واقع در خیابان انقالب( برگزار می گردد 
تشریف فرمایی سروران معظم موجب شادی روح آن مرحومه و امتنان بازماندگان خواهد بود.

خانواده های درویشی و سایر بستگان

 09158630313  ASA آسانسور

فرزند عزیزمان مهران حسین زاده
ثمره تالش و پشتکار شما را در کسب رتبه 10 کنکور ریاضی  
و فنی و 18 زبان انگلیسی و قبولی تان در رشته 

مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف
  تبریک می گوییم، توفیق روزافزون شما را از خداوند منان خواستاریم. 

پدر و مادر- مهرداد و حورا

به مناسبت اولین سالگرد درگذشت شادروان

حاج محمد عرفی )بازنشسته آموزش و پرورش( 
جلسه یادبودی امروز چهارشنبه 95/7/7 از ساعت 16 الی17 در محل هیئت 
حسینی )واقع در خیابان انقالب( برگزار می گردد، حضور پر مهر شما سروران 

گرامی باعث شادی روح آن مرحوم و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود

خانواده های: عرفی ، فالح و سایر بستگان

انا هلل و انا الیه راجعون

ن مسا خا محسن  ج  حا
 نزد پروردگارش آرام گرفت.

مراسم تشییع پنجشنبه95/7/8  ساعت 3 غسالخانه بیرجند

فـروش بـاغ
به متراژ 4000 متر داراي اشجار، 2 

فنجان سهم آب از قنوات نوفرست 
آب لوله کشي و برق در بهترین 

نقطه نوفرست به صورت یکجا و یا 
 تفکیکي به فروش مي رسد.

09153024138 - نوفرستي راد

آگهـی استخـدام
یک واحد تولیدی واقع در شهرک صنعتی بیرجند، خراسان جنوبی 

برای تکمیل کادر نیروی انسانی )واحد مالی( نیاز به یک نفر کارشناس 
حسابداری، ترجیحاً آقا مسلط به مجموعه آفیس، حداقل دارای 5 سال 

سابقه کار مرتبط دارد. 
واجدین شرایط می توانند از تاریخ درج آگهی به مدت یک هفته رزومه 
کاری خود را به آدرس: Persian.industry@yahoo.com ارسال نمایند.

به مناسبت سومین روز درگذشت مادر عزیزمان شادروان 

حاجیه شهربانو عابدین پور
 )همسر مرحوم محمد ابراهیم رندیان(

 جلسه ترحیمی امروز چهارشنبه 95/7/7  از ساعت 3  الی 4 بعدازظهر 
در محل هیئت ابوالفضلی )مصلی( منعقد می گردد، حضور سروران 
 معزز موجب شادی روح آن مرحومه و تسلی خاطر بازماندگان می باشد. 

خانواده های: رندیان ، عابدین پور و فامیل وابسته

هوالباقی

به مناسبت چهلمین روز درگذشت 

عالم ربانی مرحوم آیت ا... 
سید محمد حائری زاده

جلسه یادبودی پنجشنبه 95/7/8 از ساعت 15 الی 17  
در محل مسجد جامع علوی )مسجد حائری( برگزار می گردد  

انتظار می رود با تشریف فرمایی خود روح آن مرحوم را شاد فرمایید
و به بازماندگان تسلی بخشید. 

بانو ایزد خواه الموسوی- دکتر بی بی فاطمه حائری زاده 
 دکتر بی بی مهشید حائری زاده - دکتر بی بی ملیکه حائری زاده

هوالباقی

برادر ارجمند جناب آقای درویشی
مدیرکل محترم تأمین اجتماعی خراسان جنوبی

با نهایت تأثر درگذشت والده مکرمه را تسلیت عرض نموده ، از درگاه خداوند رحمان برای آن فقیده 
جنت مکان رحمت و غفران واسعه الهی و برای جناب عالی و خاندان معظم صبر و  سالمتی مسئلت دارم.

سید محمد حسین زینلی- مدیرعامل شرکت کویرتایر

مزایده امالک مازاد بانک سپه
شرح در صفحه آخر

برادر گرامی جناب آقای درویشی 
مدیرکل محترم سازمان تأمین اجتماعی خراسان جنوبی

با نهایت تأسف و تأثر درگذشت مادر گرامی تان را صمیمانه تسلیت عرض نموده، از درگاه ایزد 
منان برای آن مرحومه غفران الهی و برای بازماندگان محترم صبر و طول عمر مسئلت می نمایم.

شرکت ساختمانی رجحان کارا- امینی

چهلمین روز در گذشت پدری مهربان و همسری فداکار

زنده یاد علی جعفری ماهوک
 را به سوگ می نشینیم. به همین مناسبت جلسه یادبودی پنجشنبه 95/07/08 از ساعت 15 الی 16 

در محل حسینیه قمر بنی هاشم)ع( )واقع در خیابان منتظری 6( برقرار و سپس در جایگاه ابدی اش 
واقع در وادی السالم گرد هم می آییم. تشریف فرمایی شما سروران گرامی در مجلس فوق و تالوت آیاتی چند از

 کالم ا... مجید موجب شادی روح آن مرحوم و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود.

خانواده های: جعفری ، طالبی و فامیل وابسته

خاندان محترم خامسان
با نهایت تاسف درگذشت

  شادروان حاج محسن خامسان
 را تسلیت عرض نموده و خود را در غم شما شریک می دانیم

از خداوند متعال علو درجات آن روانشاد و صبر و اجر بازماندگان را خواستارم.

دکتر لطیفی

جناب آقای قائم قیروانی
قبولی ارزشمند جناب عالی را در مقطع

 دکتری رشته مدیریت دولتی - مدیریت منابع انسانی 
خدمت شما و خانواده محترم تبریک عرض نموده، از خداوند منان 

سعادتمندی و توفیقات روز افزون شما را مسئلت داریم.

خانواده سرزهی

جناب آقای مهندس درویشی 
مدیرکل محترم سازمان تأمین اجتماعی خراسان جنوبی

درگذشت مادر گرامی تان
 را حضور شما و خانواده محترم تان تسلیت عرض نموده، برای آن مرحومه 
علو درجات و برای بازماندگان صبر و شکیبایی از خداوند منان مسئلت داریم.

مدیرعامل و پرسنل شرکت معدنی الماس گرانیت
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 رییس سازمان ثبت احوال کشور : جمعیت ایرانیان به 80 میلیون نفر رسید
ایرنا- جمعیت ایران به 78 میلیون و جمعیت ایرانیان به 80 میلیون نفر رسید که دو میلیون نفر از ایرانیان در خارج از کشور 
زندگی می کنند. محمد ناظمی اردکانی رییس سازمان ثبت احوال کشور، گفت: با این رقم ، یک درصد جمعیت دنیا را تشکیل 
می دهیم و در بین کشورهای آسیایی رتبه 10 و در منطقه رتبه سوم را دارا هستیم.

وزیر دادگستری: ارتباط مشایی با فساد
 3 هزار میلیاردی قابل کتمان نیست

اسفندیار  نقش  بر  تاکید  با  دادگستری  وزیر 
میلیاردی،  هزار   ۳ فساد  در  مشایی  رحیم 
می گوید: این مسأله واقعیت دارد و نمی شود 
درخصوص  دستوراتی  کرد.  کتمان  را  آن 
دارد.  وجود  افراد  به  شده  واگذار  پروژه های 
پور محمدی افزود: نامه آقای رئیس جمهوری وقت و همچنین نامه 
آقای مشایی که نوشته اند و موضوع را تأیید کرده اند، جزو اسناد و 
مدارک است. ایشان نوشته است که فالن کارخانه را خارج از مزایده 

به آنها )متهمان ۳ هزار میلیاردی( بدهید.

نماینده قاین در صحن مجلس : نتیجه برجام
 چه بود که حاال به FATF بپیوندیم؟

برجام  که  شرایطی  در  گفت:  قائن  نماینده 
دارد  ضرورتی  چه  است،  نشده  اجرایی 
افزود:  فالحتی  بپیوندیم.   FATF این  به 
به   FATF درباره  نظام  دلسوزان  نگرانی 
خاطر دشمنی آمریکا است. گروه ویژه اقدام 
مالی بیشترین ضربات را به کشور ما زده  است که به عنوان نمونه 
قطعنامه ها براساس این گروه بوده است.  فالحتی تصریح کرد: تعهد 
سیاسی جزو وظایف قانونی دولتمردان است آیا سناریوی این گروه 

در شورای عالی امنیت ملی نوشته شده است؟ 

تفسیر شجونی از توصیه رهبری : گفتند در موعد 
قانونی اقدام کند، نه اینکه کاندیدا نشود!

معظم  رهبر  سخنان  خصوص  در  شجونی 
احمدی نژاد  گفت:  به  توصیه  درباره  انقالب 
را  نگهبان  شورای  کار  آقا  نیست  اینطور 
نیاید.  بگویند  احمدی نژاد  به  که  نکرده اند 
این فعال سیاسی اصولگرا در توضیح سخنان 
خود گفت: منظور این بوده که در شرایط فعلی سفرهای استانی و 
تبلیغاتی انجام نشود. منظور آقا این بود که اگر احمدی نژاد می خواهد 
کاندیدا بشود، در موعد قانونی ثبت نام و فعالیت کند وگرنه منظور 

ایشان عدم شرکت در انتخابات نبوده است!

درباره  قوا  کل  معظم  فرمانده  مشاور 
تهدیدهای عربستان علیه ایران با بیان اینکه 
آنها در حدی نیستند که ایران را تهدید کنند، 
اظهار داشت: آنها نه نیروی انسانی این کار 
تنها می توانند  امکانات الزم و  نه  دارند و  را 
با هواپیماهای آمریکایی و خلبانان استیجاری 
پاکستانی و سودانی تالش کنند تا در مقابل 

اما  کنند،  ایستادگی  پاسداران  سپاه  و  ارتش 
نمی توانند. سرلشکر فیروزآبادی افزود: ما به 
دنبال جنگ با هیچ کشور مسلمانی نیستیم، 
اما اگر عربستان سعودی خطایی کرد تنبیهی 
می شود که از عربستان و وهابیت خبری در 
جهان نباشد. وی درباره برخی اتهامات وارد 
شده علیه ایران در حمایت از یمن، گفت: ما 

اگر می خواستیم در یمن دخالت کنیم مستقیما 
موشک می فرستادیم، اما کار ما آگاه سازی و 

پشتیبانی از ملت هاست.
وی افزود: کشورهایی که مورد تجاوز ظالمان 
می توانند  ایران  تجربیات  از  گرفته اند  قرار 
استفاده کنند و این در به روی آنها باز است. 
سرلشکر فیروزآبادی ادامه داد: ما در طراحی 

در  و  دنبال می کنیم  را  نامتقارن  خود جنگ 
این راستا تجهیزات و آموزش هایی که بتواند 
به نقاط قوت ما و نقاط ضعف دشمن توجه 
فرمانده  مشاور  کرد.  خواهیم  ترمیم  کند 
تمام  امروز  کرد:  خاطرنشان  قوا  کل  معظم 
قدرت های جهان دقت عمل و قدرت عملیاتی 

موشک های ایران را محاسبه می کنند.

عربستان خطا کند چنان تنبیه می شود که دیگر خبری از آنان در جهان نباشد

نهم  دولت های  رئیس  احمدی نژاد   
خطاب  نامه ای  ارسال  با  دهم  و 
اسالمی  انقالب  معظم  رهبر  به 
منویات  به  عمل  در  که  کرد  اعالم 
در  حضور  برای  برنامه ای  معظم له، 
سال  انتخاباتی  رقابت های  عرصه 

آینده ندارند. در این نامه آمده است: 
در  همان گونه که مستحضر هستید 
دیدار مورخ نهم شهریور سال جاری، 
این جانب برنامه های تبیین انقالب در 
سراسر کشور را تشریح نمودم، پس از 
آن حضرت عالی توصیه فرمودید که 

در این دوره مصلحت نیست بنده در 
این جانب  و  نمایم  شرکت  انتخابات 
نیز تبعیت خود را اعالم نمودم. ضمن 
تشکر از بیانات مهم حضرت عالی در 
پنجم  مورخ  فقه  خارج  درس  جلسه 
می رسانم  استحضار  به  جاری،  مهر 

که در عمل به منویات رهبر بزرگوار 
در  حضور  برای  برنامه ای  انقالب، 
سال  انتخاباتی  رقابت های  عرصه 
متعال  خداوند  به لطف  ندارم.  آینده 
سرباز  به عنوان  همواره  افتخار  با  و 
باقی  مردم  خادم  و  انقالب  کوچک 

برای  منان  خداوند  از  ماند.  خواهم 
موفقیت  و  سالمتی  حضرت عالی 
ایران  بزرگوار  ملت  برای  و  بیشتر 
عزت و سربلندی روزافزون، در سایه 
را  )عج(  ولی عصر  حضرت  عنایات 

مسئلت دارم.

احمدی نژاد : برنامه ای برای حضور در رقابت های انتخاباتی سال آینده ندارم

نیویورک تایمز نوشت: احمدی نژاد که به دلیل 
انکار هولوکاست در جهان شناخته شده است، 
پس از مدت ها غیبت در رسانه های جهان، 
بین المللی  اخبار  به  اخیر مجدداً  در روزهای 
رهبر  توصیه  شده  گزارش  است.  بازگشته 

عالي ایران، آیت ا... خامنه ای این بوده است 
که احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری 
ماه می شرکت نکند. حسن روحانی بعنوان 
می شود  شناخته  معتدل  و  میانه رو  فرد  یک 
و با کنار رفتن احمدی نژاد به احتمال بسیار 

ریاست  مقام  در  نیز  دوم  دور  برای  زیاد 
جمهوری باقی خواهد ماند. رهبر عالي ایران 
دینی  طالب  برای  سخنرانی  یک  در  اخیراً 
پیرامون  به شایعات  پاسخ  در دفتر خود، در 
منع احمدی نژاد از حضور در انتخابات اعالم 

کرد که به یکی از آقایان توصیه کرده است 
انتخابات شرکت کند.   در  نیست  که صالح 
این  عمل،  در  است:  نوشته  تایمز  نیویورک 
گفته رهبر معظم ایران، احمدی نژاد را از آغاز 
فعالیت های انتخاباتی اش ناامید خواهد کرد. 

که  بهار  دولت  خبری  سایت  وجود  این  با 
کرده  اعالم  است  احمدی نژاد  به  نزدیک 
حضور  شدن  منتفی  معنای  به  امر  این  که 
احمدی نژاد در عرصه انتخابات نیست چرا که 

این امر صرفاً یک توصیه بوده است. 

تحلیل نیویورک تایمز : با کنار رفتن احمدی نژاد، به احتمال قوی روحانی رئیس جمهور آینده است 

سرمقاله

نمره منفی بانک ها
 در توسعه استان
* هرم پور

) ادامه سرمقاله از صفحه اول (  اگر از میان ده ها عاملی 

داشته  نقش  جنوبی  خراسان  استان  توسعه  در  که 
اند به آنهایی که نتوانسته اند بازیگران خوبی برای 
 این صحنه باشند اشاره کنیم، قطعاً یکی از اولین
و  صدها  و  ها  ده  هستند.  ها  بانک  هایش  ردیف 
میلیاردها ریال سرمایه ملت در حساب های کوچک 
و بزرگ این بنگاه های اقتصادی بی درد سپرده شده 
و وقتی قرار است در جایی به دردی از دردهای مردم 
استان یا شهرستانی زده شود، پا پس می کشند و با 
هزار بهانه از زیر بار مسؤولیت شانه خالی می کنند. 
به جز چند مورد محدود و استثنایی، شاید نتوان 
رد پایی از بانک های مهم در اجرای پروژه های 
از آن نقش منفی  عمرانی استان پیدا کرد و بدتر 
ها  سرمایه  جذب  در  ها  بانک  همین  معکوس  و 
به حوزه های عمرانی و جلوگیری مستقیم یا غیر 
های  سرمایه  شدن  داده  سوق  از  شان  مستقیم 

مردمی به چنین پروژه هاییست.
احتمااًل مدیران عامل بانک ها آنقدر به حساب 
و کتاب های مالی مشغولند که وقتی برای پاسخ 
دادن به این سؤال و ابهام بزرگ نخواهند داشت 
به  ها  بانک  پرداختی  در  ما  استان  رتبه  چرا  که 
متقاضیان تسهیالت 28 بوده و اخیراً به 2۳ رسیده 
است و اینکه به گفته معاون محترم استاندار چرا 
و  نیستند  راضی  تسهیالت  گرفتن  از  متقاضیان 

شکایت دارند؟ 
چرا علیرغم اینکه بانک ها می توانسته اند با توجه 
به اختیارات خودشان متقاضیان را حتی انتخاب کنند 
و تسهیالت مستقیم بدهند، ولی درخراسان جنوبی 
این مبلغ در پایین ترین حد ممکن یعنی فقط  ۳6 

میلیارد تومان باقی مانده است؟
غیر  قصور،  و  کوتاهی  این  رسد  می  نظر  به   
پشت  و  ها  صحنه  پشت  دارای  و  اغماض  قابل 
پرده هایی است که دانستن آنها برای مردم الزم 
باشد. از جمله آنکه اواًل بانک ها همتی برای فهم 
عقب  و  استان  عمرانی  و  ای  توسعه  مشکالت 
اولویت اول و  ندارند و  تاریخی آن  ماندگی های 
آخر برای آنها افزایش بیالن مالی و پرشدن سبد 
و  گوناگون  های  سپرده  و  مختلف  های  حساب 

سوددهی آخر سال شان است.
و  نظارتی  های  دستگاه  تاکنون  اینکه  دوم 
این  به  تخصصی  و  جدی  صورت  به  حسابرسی 
حوزه ورود نکرده اند و قطعًا با ورود آنها که مطالبه 
جدی رسانه ها و مردم است، بخشی از غفلت ها، 
سهل انگاری ها و احیانًا فساد موجود در  این حوزه 
در برخی از بخش ها مشخص و افشا خواهد شد.

سوم اینکه در شرایط اسفبار صنعتی و اقتصادی 
استان ما، معمواًل متقاضیان که بخشی از آنها مردم 
عادی و بخشی هم صنعتگران، کارخانه داران و 
را  دردشان  بی  سر  هستند،  تولید  عرصه  فعاالن 
خفه کن  بروکراسی صدا  با  و  آورند  نمی  درد  به 
بانک ها درگیر نمی شوند، در حالیکه همواره دچار 
خسران و ضرر و زیان شده اند و عالوه بر شکستن 
کمر همتشان برای تولید، انگیزه هایشان را هم از 
دست داده اند و سایرین نیز به انفعال رسیده اند. 

من خوشحالم که بعد از چند یادداشت در همین 
روزنامه در سال جاری و سال گذشته، در نهایت 
صدایی از متولیان منصف و شجاع اقتصادی استان 
بلند شد و فریاد مظلومیت شهروندان این استان و 
صنعت و اقتصادش و آه بی پایانشان بر نامروتی 
نباید  معتقدم  هرچند  کرد.  همگانی  را  ها  بانک 
اجازه دهیم در ذیل و زیر همین سر و صدایی که 
 ما رسانه ها در خصوص بانک ها به پا می کنیم،
و  متولیان حقوقی  یا  ها  یا جایگاه  افراد  از  برخی 
و  کننده  تسهیل  نقش  باید  می  که  کلی  ادارات 
ایفا  را  تسهیالت  مناسب  اخذ  برای  بسترسازی 
زیر  از  و  بگیرند  پناه  نکردند،  البته  و  کردند  می 
ضربه حسابرسی و حسابکشی مخفیانه یا محرمانه 
فرار کنند و متأسفم که خیلی  فراموش شوند و  
دیر اما حاال می باید برای گرفتن حق مردم دست 
نظارتی و حسابرسی شد.  دامان دستگاه های  به 
رویکردی  چنین  از  محترم  های  بانک  انشاءا... 

واهمه ندارند!! و قطعًا استقبال می کنند!! 
تفحص  از  بعد  آماری که  گزارش های  و حتماً 
دقیق از اقدامات آنها در رسانه ها منتشر خواهد شد، 
هم تلنگری به آنها و هم به سایر بخش ها خواهد 
بود. حسن ختام این سرمقاله  هم سخنی با استاندار 
محترم که در جلسات مختلف، از لزوم خیمه زدن 
دستگاه های نظارتی و بازرسی برای نظارت دقیق 
بر بخش های مختلف استان صحبت فرموده بودند؛ 
فرصت  و  وقت  رسد  می  نظر  به  استاندار!  جناب 
مناسبی برای چنین اقدامی فراهم شده که حمایت 

و تأکید جنابعالی را نیز می طلبد.  
)لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با یادداشت های 

روزنامه را به شماره 09۳0494۳8۳1 ارسال فرمایید(

آغاز پرداخت »وام ضروری« 
بازنشستگان از 2 هفته آینده

ایسنا - مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری 
از افزایش وام ضروری بازنشستگان به ۳ میلیون 
تومان خبرداد و گفت: عملیات مربوط به پرداخت 
آغاز می شود.  آینده  دو هفته  از  وام های ضروری 
اسالمیان اظهار کرد: مبلغ این وام 2 میلیون تومان 

بوده که اکنون به ۳ میلیون تومان رسیده است.

 افزایش عرضه گوشت قرمز در ماه محرم

مهر - حسن رکنی معاون وزیرجهاد کشاورزی از 
آمادگی دولت برای افزایش عرضه گوشت قرمز 
نظر  از  مشکلی  گفت:  و  داد  خبر  محرم  ایام  در 
تامین گوشت قرمز و مرغ در کشور نداریم و اجازه 

نمی دهیم تعادل قیمت بهم بخورد.

کارنامه نهایی داوطلبان کنکور
 95 امروز منتشر می شود

جام جم آنالین - کارنامه نهایی داوطلبان آزمون 
موسسات  و  دانشگاه ها   1۳95 سال  سراسری 
آموزش عالی امروز منتشر می شود. حسین توکلی 
سخنگوی سازمان سنجش آموزش کشور گفت: 
این کارنامه از طریق پایگاه اینترنتی این سازمان 
به نشانی www.sanjesh.org منتشر می شود.

افزایش پلکانی حداقل دستمزد 
بازنشستگان در دستور کار دولت

ایرنا- علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
پلکانی کف  افزایش  یازدهم  برنامه دولت  گفت: 
در طول سه سال  و  است  بازنشستگان  دستمزد 

گذشته این موضوع را پیگیری می کند.

پرداخت صد هزار فقره وام
 مسکن به ایثارگران

ایسنا - بر اساس مصوبه جدید هیئت دولت، تعداد 
یکصد هزار فقره تسهیالت خرید مسکن در سال 
1۳95 با نرخ سود 4 درصد و مدت بازپرداخت 20 
و خانواده  آزادگان، خانواده شهدا  به جانبازان،  ساله 
جانبازان و آزادگان متوفی اعطا می شود.این تسهیالت 
در مراکز استان ها 700 میلیون ریال، سایر شهرها 600 
میلیون ریال و در روستاها ۳50 میلیون ریال می باشد.

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

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

برای اولین بار فرش های خود را اتو کشیده تحویل بگیرید

با تکنولوژی ضد چروک      
3245 00 14  / 09903189181   شستشوی فرش با روزی هزار تومان

آبکش ارزان قیمت حمل آب به تمام نقاط استان / حمل آب از ما قيمت از شما    
09159639415- زارعی 

داربست مهدی  
انجام پروژه های بزرگ و کوچک ساختمانی 

کفراژ بندی، زیربتن، سن نمایش
 اجاره تخته کار/ خرید و فروش لوازم داربست

بلوار فرودگاه - سه راه صیاد شیرازی
32319263- 09151642377-وسیله کار

  با مجوز رسمیبیمه مسئولیت

حمل  اثاثیه منزل

 با خاور مسقف و کارگر ماهر

09159639065-علی آبادی 
)ضمنا کارگر تنها نيز داريم(

ARTEC , C.C.K ,  SOFTWATER , HYGINIC
KING WATER ,WATER SAFE , AQUA JOY

20 ماه گارانتی بدون قید و شرط
 تا 3 ماه امکان برگشت کاال

NIKAI - NATIONAL – GOSSONIC

خدمات پس از فروش دستگاه تصفیه آب
هر سه سرویس یک سرویس رایگان هدیه 

بگیرید

کولـر گازی

تصفیــه آب
آب سرد کن

پمپ ساختمان
بیـن معلـم 44 

و چهار راه 15 خرداد
تلفن خدمات 31057        

09151615329

اقساط 10 ماهـه بدون کارمزد

S T R E A M

5 سال ضمانت

حمل بار و اثاثیه منزل با کامیون اتاق 6 متر
پتودار و موکت کرده به همراه کارگر و بارچين ماهر

09155618308 - جالل نیا

داخل و خارج شهر با بيمه 

دانشنامه پايان تحصيالت دوره کارشناسی پيوسته حسان صحرانورد 
فرزند حبيب ا... رشته مهندسی عمران دانشگاه آزاد اسالمی به شماره 

138613101591 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ایزوگام سالخورده  آسفالت محوطه و پشت بام/ فروش عمده و...
میدان توحید - جنب داروخانه    09156666607

09158994086 - 09151104086  رسولی                100 درصد تضمینی داخل و خارج شهرهمراه: 1120 561  0915   خراشادی

کاهش سرويس های بار 
با يک سرويس ايسوزو

حمل بار و اثاثیه منزل    با ایسوزو چادردار و کارگر ماهر 

خرید و  فروش  انواع قالب بتن
 داربست  فلزی ، تخته زیر پا ، نو  ، دست دوم 

بلوار فرودگاه  -  سه راه صياد شيرازی  - 32313600  -  09151615069 جليلی

بنگاه قالب بتن تـوکــل



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424 3
چهارشنبه * 7 مهر 1395 * شماره 3614

پذیرش 35 طرح علمی و پژوهشی برای دریافت تسهیالت  

مسئول سازمان بسیج علمی پژوهشی و فناوری خراسان جنوبی گفت : از آغاز امسال، صاحبان 24طرح علمی و اختراع 
به این سازمان مراجعه کردند که در کمیته های تخصصی 35 طرح پذیرفته شد.عقیلی پور افزود: به طرحهای پذیرفته 

منظری شده 3 میلیون تومان کمک بالعوض پرداخت می شود. هیچ  از  که  عملکردش  این  با  شورا  این 
قابل دفاع نیست افکار مردم را بازیچه خود قرارداده 
است خجالت هم چیز خوبی است بهتر است دریک 
نشست عمومی از مردم عذر خواهی و دست جمعی 

استعفاء دهند شهر بدون شورا بهتر اداره می شود
915...211

با عرض سالم و خداقوت خدمت آقای مدیح و سایر 
پرسنل خدوم شهرداری خواهشمنداست

نسبت به آسفالت پیاده روی های خیابان جماران 
ضلع جنوبی اقدام الزم مبذول نمایید. 

915...942
در جواب دوستی که گفتن فالن کس سابقه خوبی 
در شهرداری داشته چرا می خواهد بر کنار شود  باید 

گفت مالک عملکرد حال افراد می باشد .
915...297

از سازمان محترم اتوبوسرانی خواهشی دارم جهت 
عدم ترافیک در خیابانهای تنگ بیرجند جهت کامل 
شدن ساعت اتوبوس ها به صورت توقف داخل یک 
پارکینگ و ایستگاه این کار انجام شود و از تردد 
اتوبوس در خیابانها به صورت الک پشتی جلو گیری 

شود که باعث ترافیک و آلودگی هوا نشود.
915...684

با عرض سالم و خداقوت لطفا راهنمایی و رانندگی 
راجع به اینکه حق تقدم با وسیله نقلیه ای است که 
درون میدان قرار دارد است را به مردم اطالع رسانی 
کنند چون من شاهد هستم که این قانون در بیرجند 

رعایت نمی شود. 
915...126

بنده یکی از ساکنین مهرشهر خیابان سلمان فارسی 
رو  آسفالت کوچه  پیش هزینه  دو سال  15هستم 

پرداخت کردیم اما هنوز خبری از آسفالت نیست .
930...849

بهتر بود پذیرش هنرستان هوانوردی رو اول عمومی 
این  استقبال  میکردن،چون  اعالم  بزرگساالن  و 
رو  هاشون  هزینه  که  هایی  بچه  تا  بیشتره  قشر 
باالبودن  بدلیل  اکثرشون  خانواده میدن و مطمئنا 
هزینه تحصیل در این هنرستان نخواهند توانست 
کامل بگذرونن یا مورد استقبال دانش آموزان دیگه 

قرارنخواهدگرفت.
933...419

اهالی که  اداری ما  از فضای سبز در سایت  دریغ 
حداقل  و شهرداری شدیم  دعوای مسکن  قربانی 
اجتماعی   تامین  بیماران  رفاه حال همراهان  برای 

یک پارک یا فضای سبز ایجاد کنید .
915...436

خدایا آیا واقعا می دانستی روزی روزگاری آنقدر علم 
بشر پیشرفت خواهد نمود که ماهواره ای اختراع شود 
ایران در سنه   از آسمان  پیدا شود که  امریکایی  و 
چهل عکس هوایی بگیرد و بعد از سی و پنج سال  
اداره ای بنام منابع طبیعی تشکیل شود و هزاران 
وظیفه اصلی خود که حفظ و حراست و احیا جنگل 
و مرتع است را کنار گذاشته و بررسی همین عکس 
های هوایی را بعهده مهندسین  کشاورزی بگذارد 
تا این ها که تخصص عکس شناسی ندارند هرجا 
تپه شوشکی و بنفش رنگی در عکس دیدند آنجا را 
مستثنی کرده و هرجا زمین رنگ کرم خاکی داشته 
باشد آن را ملی اعالم فرمایند !! آیا در بارگاه عظیم 
خود ذره ای  رنگ کبود یا بنفش نداشتی که بر روی 
زمین  بد صاحب  حقیر بپاشی تا ما هم در ردیف غیر 

ملی  می شدیم . 
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آماردرست، پایه توسعه استان
نگاهی بر تاریخ 3500 ساله سرشماری 

سرشماري  امروزه  برزجی-  عصمت 
راه هاي  عمده ترین  از  یکي  نفوس  عمومي 
شناخت ویژگي هاي جمعیت کشورها به منظور 
برنامه ریزي، نظارت، کنترل و ارزیابي خدمات 
در  و  منطقه اي مي باشد  و  ملي  فعالیت هاي  و 
با  عمومًا  که  سرشماري  این  کشورها  اغلب 
ویژگي هاي مسکن نیز توام است، هر 5 یا 10 

سال یک بار اجرا مي شود.   
تخمین زده می شود اولین سرشماری قوم یهود 
که در تورات به آن اشاره شده در 1491 قبل از 
میالد مسیح انجام شده است. هرودت هم در 
مورد سرشماری مردان جنگی در ایران نوشته 
داردانل  تنگه  از  خشایارشا  »وقتی  که  است 
سرشماری  برای  ویژه ای  محل  می گذشت، 
تا  داد  دستور  و  کرد  انتخاب  خود  سپاه  افراد 
محل  آن  در  شده  شمارش  سپاهی  هزار   10
گرد آیند، نزدیک هم بایستند. سپس دستور داد 
دور این عده را خط بکشند. بعد از خروج آنان 
از داخل خط، دیواری که بلندی آن تا کمر یک 
کنند؛ چون حصار  بنا  آن  روی  برسد،  سپاهی 
آماده شد، سپاهیان، گروه گروه در آن داخل و 

خارج شدند تا تعداد آنها معلوم شود.«
ایرانیان و قوم بنی اسرائیل پدر همه  اگر  حتی 
تاریخ  هم  باز  باشند،   زمین  روی  چیزهای 
مدرن جایی برای اروپایی ها دارد. اولین نمونه 
سرشماری رسمی به شیوه امروزی و مدون آن 
امروز  در 1749 میالدی در سرزمین هایی که 
شده  انجام  می شناسیمشان  سوئد«   « نام  به 
از آن یکی یکی دولت ها شروع به  است،  بعد 
آمارگیری از آدم ها و خانه های قلمرو خودشان 
قاجار  تاریخ  شد.در  رسم  سرشماری  و  کردند 
دارد.  وجود  سرشماری ها  این  از  نمونه  چند 
»میرزا  را  تهران   سرشماری  اولین  دستور 
آقاخان نوری« صدر اعظم ناصرالدین شاه، در 
1231 شمسی صادر کرده است؛ هفت سال بعد 
اجرای  نحوه  برای  نظام مندی  در 1238، سند 
سرشماری در ایران تهیه شد تا طبق آن بتوان 
نقاط  سایر  در  تهران  بر  عالوه  را  سرشماری 

ایران هم انجام داد. 
نجم الدوله«  »عبدالغفار  را  دستورالعمل 
کرده  تهیه  دارالفنون  مدرسه  ریاضی  معلم 
بر  باید  سرشماری  که  بود  این  توصیه اش  و 
اساس تقسیم شهرها به منطقه های مختلف و 
انجام  منطقه  هر  در  افراد  و  خانه ها  شمارش 
شود. در این سرشماری تهران را به پنج منطقه 
تقسیم کردند و روشن شد که جمعیتی حدود 
155 هزار نفر در این شهر زندگی می کنند.30 
در  سرشماری  اولین  دستور  صدور  بعد  سال 

سرشماری  خورشیدی،   1262 در  تهران، 
سیدشفیع«  »میرزا  مسوولیت  با  دیگری 
را  تهران  هم  آن  در  که  شد  انجام  امیرلشگر 
دوباره به پنج قسمت کردند. سرشماری بعدی 
سلطنت  سال  چهارمین  در   1277 در  تهران 
تعداد  آن  در  و  شد  انجام  شاه  مظفرالدین 
خانه های شهر را هم شمردند و این هنوز 20 
سال قبل از تاسیس سازمان ثبت احوال کشور 
مرگ،  تولد،  رسمی  ثبت  وظیفه اش  که  بود 

ازدواج و طالق بود.
از  آمارگیری  رسمی  مسوولیت   1303 در 
سازمان  عهده  به  ایران  در  مسکن  و  نفوس 
که  سازمان  این  شد.  گذاشته  احوال  ثبت 

و  احصائیه  کل  »اداره  زمان  آن  در  نامش 
اولین   1311 در  بود،   مملکتی«  احوال  سجل 

سرشماری اش را در تهران انجام داد.
در  البته  ایران  در  سرشماری  قانون  اولین 
و  تصویب  ملی  شورای  مجلس  توسط   1318
در  قانون هم  این  اساس  بر  اولین سرشماری 
تابستان همان سال در کاشان انجام شد. بعد 
مشهد،  کرمان،  شیراز،  تبریز،  شهرهای  آن  از 
کرمانشاه،  همدان،  اصفهان،   اردبیل،  یزد، 
رشت و بندر انزلی)پهلوی( و در نهایت تهران، 
شهریور  تا  شد.  سرشماری  ترتیب  همان  با 
انجام  ایران  شهر   32 در  سرشماری   ،1320
ایران  اشغال  و  سیاسی  بحران  اما  بود،   شده 
کرد. متوقف  را  کار  دوم،  جهانی  جنگ  در 

جاگیر  دیگر  شاه  محمدرضا  وقتی   ،1328 در 
تالش هایی   29 و   28 سال های  در  بود،  شده 
در  اول  جمعیت  سرشماری  سرگیری  از  برای 
به  بودجه هایی  انجام و  ایران  بعد در  تهران و 
این کار اختصاص داده شد اما گام نهایی زمانی 
برنامه  شمول  در  که  ایران  که  شد  برداشته 
»اصل چهار ترومن« برای جبران خسارت های 
جنگ جهانی دوم، با کمک اداره همکاری های 
سازمان  و  شد  آمار  مرکز  آمریکا صاحب  فنی 
که سه  پایه گذاری شد  عمومی  آمار  همکاری 
کشور  وزارت  زیرمجموعه های  جزو  بعد  سال 
قرار گرفت و اسمش شد اداره کل آمار عمومی.  
سازمان در 1344 باالخره مستقل شد و اولین 

سرشماری اش در قالبی تازه را در 1335 انجام 
 18 ایران  شد  مشخص  آن  نتیجه  در  که  داد 
میلیون و 954 هزار و 704 نفر جمعیت دارد که 
پنج میلیون و 953 هزار و 563 نفر آن در شهر 
نفر آن در روستاها  ها و 13 میلیون و 1141 

زندگی می کنند.

  در آخرین سرشماری مردم ایران 
قبل از انقالب،30 هزار مامور و 

مسئول دخیل بودند

از سال 35 به بعد به طور منظم هم 10 سال 
ایران  در  و مسکن  نفوس  بار سرشماری  یک 
انجام شد، تا این که  در سال 86 دولت مصوب 

 10 دوره های  جای  به  سرشماری ها  که  کرد 
ساله، هر پنج سال یک بار انجام شود. 

ثبت نام  برای  قبل  ماه  چند  از  آمار  سازمان 
آموزش  را  نیروها  فراخوان می کرد،  آمارگیران 
تکه  یک  و  پرسشنامه  تعدادی  با  و  می داد 
که  مناطقی  در  عالمت گذاری  برای  زغال 
سرشماری آنها انجام شده است، کار را شروع 
ایران قبل  می کرد.در آخرین سرشماری مردم 
از انقالب،  مجموع ماموران و مسووالن دخیل 
در سرشماری،  30 هزار نفر بودند. با در نظر 
زیستگاه ها،  پراکندگی  و  جمعیت  رشد  گرفتن 
 55 بین  سال های  طول  در  که  است  طبیعی 
در  دخیل  مسووالن  و  ماموران  تعداد   90 تا 

قبل  دور  به  نسبت  دوره  هر  در  سرشماری 
تقریبا  بیشتر شود. در سرشماری سال 1390، 
مسووالن  و  سرشماری  مامور  نفر  هزار   125
مرتبط دیگر شرکت داشتند اما برای سرشماری 
امسال،  این تعداد به حدود یک پنجم کاهش 
هزینه ها،  کاهش  معنی اش  که  است،   یافته 
سریع تر شدن روند سرشماری، و سریع تر شدن 

روند استخراج داده ها از این اطالعات است.
از  آدم ها  شمارش  برای  که  زمانی  از 
گذشته  می شود  استفاده  محدود  محوطه های 
است،  همین طور از زمانی که آمارگیران ناچار 
بودند با قاطر و اسب خودشان را به محل های 
زندگی مردم برسانند و تعداد و جنس و ترکیب 
مدیریت  سامانه  کنند.  ثبت  را  خانواده هایشان 

سال  در  می گوید  کشور  اینترنت  نفوذ  ضریب 
نفر   82.12 ایران  مردم  نفر   100 هر  از   ،94
بستر  این  داشتند،  دسترسی  اینترنت  به  آنها 
در حالی که  تا  است  دولت  اختیار  در  مناسبی 
نفت  قیمت  کاهش  فشار  زیر  عمومی  بودجه 
است،  افزایش  به  رو  عمومی  هزینه های  و 
برای  را  امسال  مسکن  و  نفوس  سرشماری 
کارگیری  به  بر  عالوه  کشور  در  بار  اولین 

آمارگیران، از راه های غیرمستقیم انجام دهد.
ثبت  به  مردم  تشویق  برای  آمار  سازمان 
سرشماری  اینترنتی  سامانه  در  اطالعاتشان 
است،   کرده  تعیین  جایزه  مردم  برای   95
سامانه  به  مراجعه  با  می توانند  همه  امسال 

اینترنتی پیش از مراجعه آمارگیران به خانه ها،  
کنند  ثبت  را  آمار  نیاز سازمان  مورد  اطالعات 
و کد پی گیری را که در پایان برایشان ارسال 
در  تا  دهند  قرار  آمارگیران  اختیار  در  می شود 

وقت و هزینه صرفه جویی بیشتری بشود.

بهنگام بودن آمار و اطالعات براي 
ایجاد شناخت وضعیت كشور در 
زمینه هاي مختلف ضروري است

سرشماری  ستاد  اجرایی  مدیر  مقام  قائم 
در  استان   95 مسکن  و  نفوس  عمومی 
خصوص ضرورت سرشماری در کشور گفت: 
ایران یکي از کشورهاي در حال توسعه است؛ 

براي  اطالعات  و  آمار  بودن  بهنگام  بنابراین 
زمینه هاي  در  کشور  وضعیت  شناخت  ایجاد 

مختلف ضروري است.
داد:  ادامه  ما،   خبرنگار  با  گفتگو  در  ضامن 
در کشورهاي در حال توسعه به دلیل شتاب 
مدت  کوتاه  برنامه ها  اکثر  تغییرات،  زیاد 
آمار و اطالعات  بهنگام کردن  براي  است و 
موردنیاز برنامه ریزي ها، تالش مضاعفي باید 

پذیرد.  انجام 
پاسخگو  نیاز  مورد  مدارک  خصوص  در  وی 
افزود: به منظور ثبت دقیق اطالعات هویتی 
اعضای خانوار در سرشماری، الزم است کد 
نام  و  نام  که  مدارکی  یا  ملی  کارت   ، پستی 
تمامی  تولد  تاریخ  و  ملّی  ، شماره  خانوادگی 
در  است،  شده  درج  آن  در  خانوار  اعضای 
دسترس باشد . وی تصریح نمود: افراد برای 
به  توانند  می  خود،  کدپستی صحیح  دریافت 
نموده و  مراجعه   gavahi.post.ir سایت 
واحد مسکونی خود  پستی  اخذ کد  به  نسبت 

نمایند. اقدام 
معاون آمار و اطالعات سازمان برنامه و بودجه 
نرخ  را  سرشماری  از  حاصل  اطالعات  استان 
جنسی  و  سنی  ساختار  کشور،  در  باروری 
و  ساز  و  ساخت  و  مسکن  وضعیت  جمعیت، 
و  نمود  عنوان  شده  بیمه  افراد  آمار  همچنین 
گفت: اطالعاتی از قبیل خودرو، اینترنت و ... 
در این سرشماری پرسیده نمی شود و سؤاالت 
اصلی در این سرشماری درباره جمعیت، سواد، 
است.  ولد  و  زاد  و  سکونت  محل  مهاجرت، 
هرگونه  برای  که  است  اولیه  اطالعات  اینها 

برنامه ریزی به آنها نیاز داریم.
بیمه  افراد  اینکه  قبیل  از  سوال هایی  به  وی 
هستند یا خیر و یا اینکه چه نوع بیمه ای دارند 
و مهاجرت در سطح شهر اشاره کرد و گفت: 
جهت  در  تواند  می  اطالعات  این  از  برخی 
تکمیل آمار وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه 
و  درمان  بهداشت،  وزارتخانه  نیز  و  اجتماعی 

آموزش پزشکی کشور موثر واقع شود.
ضامن در پایان یادآور شد: سرشماری عمومی 
افزایش  منظور  به   95 مسکن  و  نفوس 
اجرا،  های  هزینه  کاهش  و  دقت  و  سرعت 
بصورت  سرشماری  نوین  شیوه  بکارگیری  با 
الکترونیکی و بدون کاغذ در دو مرحله اجرایی 
خواهد شد. سرشماری اینترنتی از تاریخ سوم 
لغایت 24 مهرماه سال 95 در مرحله نخست 
مراجعه  از طریق  آمارگیران  دوم  مرحله  در  و 
حضوری از تاریخ 25 مهر لغایت 25 آبان ماه 
اطالعات مورد نیاز را جمع آوری خواهند کرد.  

عکس: آرشیو

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت اول
نظر به اینکه در پرونده  اجرایی شماره 950228 محکوم علیه محمد علی هدایتی فرزند رحمت اله محکوم است به پرداخت مبلغ 
241/260/000 ریال بابت اصل خواسته و غیره در حق محکوم له مهدی امیر شجاعی و پرداخت مبلغ 11/500/000 ریال بابت

ارزش کل )ریال(ارزش واحد )ریال(تعدادشرح کاالردیف
2 مجموعه کامل کولر مربوط به کامیونت ایسوزو1

دستگاه
35/000/00070/000/000

2BK 2 K 61-480 15/600/0005/600/000 عددرادیاتورکولر مزدا 323 با شماره فنی
پوشه داشبورد کامیونت ایسوزو مدل NPR با شماره فنی 3

8971959621
111/000/00011/000/000 عدد

سپر عقب تویوتا هایلوکس به شماره فنی 4
5210504060

16/300/0006/300/000 عدد

5NPR کامیونت ایسوزو )PTO( 414/000/00056/000/000 عددبغل گیر بکس
6 NKR مجموعه دیفرانسیل کامیونت ایسوزو مدل

با شماره فنی 8980151460
166/000/00066/000/000 عدد

214/900/000جمع: دویست و چهارده میلیون و نهصد هزار ریال

حق االجرا در حق دولت و با توجه به تعرف اموال به شرح جدول فوق که به مبلغ 214/900/000 ریال کارشناسی شده است از  
طریق مزایده روز یکشنبه تاریخ 1395/07/18 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

)هوالباقی(
به مناسبت درگذشت بزرگ خاندان مرحوم مغفور

 فـرج ا... سلجـوقی
 )در تهران( جلسه یادبودی پنجشنبه 95/7/8 از ساعت 4 الی 5 بعدازظهر 
در محل حسینیه آیت ا... آیتی برگزار می گردد، حضور شما سروران معظم 

موجب شادی روح آن مرحوم و امتنان بازماندگان می باشد.

خانواده های: سلجوقی، ابراهیمی، عسکری  و سایر بستگان

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی         اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بیرجند
هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شماره 139560308001001696 هیئت اول/ دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای جهانشیر جلیلیان قدرتی فرزند 
علی اکبر به شماره شناسنامه 540 و شماره ملی 0940198614 صادره از حوزه 4 مشهد در ششدانگ یک باب گاراژ به مساحت 
29/55 مترمربع قسمتی از پالک 2442 فرعی از 17 فرعی از 249 اصلی بخش 2 حوزه ثبت ملک بیرجند از محل مالکیت محمد 
گنجی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 

نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 

تاریخ انتشار نوبت اول : 95/06/23    تاریخ انتشار نوبت دوم: 95/07/07
رئیس ثبت اسناد و امالک بیرجند

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

خشکشویی باران
 شستشوی انواع البسه، روتختی، روفرشی و...  شستشوی پتو و پرده به همراه باز و بست
آدرس: خیابان 15 خرداد - 22 بهمن 1   تلفن: 09157212188- 32448187

از درب منزل

توجه                                      توجه
کلیه اجناس )پوشاک بانوان( به قیمت خرید
 به فروش می رسد. بین مدرس 16 و 18   

جنب بانک مهر اقتصاد     32236227



مناسبت ها

معرفی کتاب

کتاب »دولت یاد؛ تاریخ محلی
 بیرجند در آغاز سدة معاصر«

برگزاری  درحاشیه 
کارگاه »نقش زبان 
منطقه«  توسعه  در 
بنیاد  همت  به  که 
خراسان  نخبگان 
حضور  با  و  جنوبی 
قنادان  رضا  دکتر 
)استاد سابق گروه زبان انگیسی دانشگاه فردوسی 
مشهد در دهه 1350 و استاد فعلی دانشگاه جرج 
دکتر  آقایان  سخنرانی  همراه  به  آمریکا(  تاون 
هنرهای  گروه  )از  بختیاری  محمودی  بهروز 
محمدامین  دکتر  نیز  و  تهران(  دانشگاه  نمایشی 
بیرجند(  دانشگاه  شناسی  زبان  گروه  )از  ناصح 
»دولت  انتشار  تازه  کتاب  از  گرفت،  صورت 
معاصر«  سده  آغاز  در  بیرجند  محلی  تاریخ  یاد: 
 500 قالب  در  که  کتاب  این  در  شد.  رونمایی 
مطالعات  مؤسسه  توسط  رحلی  قطع  در  صفحه 
تاریخ معاصر ایران در نیمه نخست شهریور سال 
 جاری منتشر شده است، طیف قابل مالحظه اي

نواحي  بعضًا  و  بیرجند  شهر  مختلف  مسائل  از 
اجتماعي،  فرهنگي،  هاي  حوزه  در  را  پیراموني 
سیاسي،  و  اقتصادي  مذهبي،  نظامي،  اداري، 
پایان  تا  قاجاریه  دورۀ  اواخر  در حدفاصل  عمدتًا 
و  مستقل  ای  گونه  به  اّول  پهلوي  حکومت 
منسجم در قالب دوازده فصل کلّي، سه یادداشت 
به  مزبور  اثر  بردارد.  در  پیوست  دو  و  ضمیمه 
ناظم و مدیر  )دبیر،  ناصح  ا...  روایت میرزا ذبیح 
اول،  پهلوی  دوره  در  بیرجند  متوسطه  مدرسه 
پسران  مقدماتِي  نوپاِی  دانشسراِي  وقت  رئیس 
و  بیرجند  فرهنگ  اداره  وقت  کفیل  سپس  و 
نهایتًا عضو منتخب و سپس رئیس انجمن شهر 
دکتر  تدوین  و  تصحیح  گردآوری،  به  و  بیرجند( 
محمدامین ناصح آماده ارائه به عالقه مندان به 
تاریخ محلی بیرجند در دوره معاصر گشته است. 
یادداشت  شامل  عمدتًا  اثر  این  ضمیمه  بخش 
وقایع  به  مربوط  راوی  از  دیگری  پراکندۀ  های 
به  تا رویدادهای مربوط  ملی شدن صنعت نفت 
نوشته  دل  همراه  به  شمسی   1340 دهه  اوایل 
باشد. می  کشور  روز  مسائل  از  دیگري   هاي 

به  ضمیمه،  های  یادداشت  از  دیگری  بخش 
 1296 سال  به  مربوط  راوی  روزانة  تقریرات 
اشارات  حذف  با  که  دارد  اختصاص  شمسي 
برای  استفاده  قابل  مطالب  انتخاب  و  شخصی 
پیرایش  از  پس  اینک  مصحح،  توسط  عموم 
را  قدیم  بیرجند  در  موجود  ارتباطات  تواند  می 
تا حدودي نمایان سازد. در این کتاب، اطالعات 
به  مندان  عالقه  براي  انحصاري  گاه  و  ارزنده 
در  عامه  ادبیات  و  محلي  رویدادهاي  پیگیري 
سرحّدات شرقي ایران قابل بهره برداري است که 
گرفته  قرار  اشاره  مورد  بار  نخستین  براي  اغلب 
اند. بی گمان بخش هایی از اطالعات منحصر به 
فرِد مندرج در این یادداشت ها از جمله گزارِش 
دقیق استقرار مدارس جدید شهری و روستایی، 
بیرجند،  آِب  کشی  لوله  جریان  کامل  روایت 
پیشینة فعالیت های ورزشی و برنامه های تربیت 
که  دولتی  ادارات  گیرِی  روند شکل  نیز  و  بدنی 
نخستین بار برای خوانندگان منعکس می شود، 
چندی  اطالعالتِی  خالءهای  بر  توانست  خواهد 
در باب تاریخ معاصِر خراسان جنوبی پرتو افکند 
و در شناخت واقع بینانه تِر تحوالت اجتماعی در 

بیرجند و حومه مؤثر افتد. 
دکتر امین ناصح

دولت چین به دختر کوهنورد ایرانی 
اجازه ورود به “تبت” را نداد

اجازه  اورست،  فاتح  پروانه کاظمی  به  دولت چین 
ورود به سرزمین تبت برای فتح قله »چوایو« را نداد.

وی عضو یک تیم بین المللی از نقاط مختلف جهان 
بود که همگی وارد تبت شدند. این ممنوعیت فقط 

در خصوص او که تابعیت ایران دارد اعمال شده. 
کاظمی در اینباره به ایسنا گفت: روابط ایران با چین 
به ظاهر بسیار خوب است اما بدون ذکر هیچ دلیلی با 

وجود صرف هزینه زیاد، مجبور شدم برگردم. 

تکذیب درآمد 30 میلیونی رامبد جوان 

تومان  میلیون   30 درآمد  دریافت  جوان  رامبد 
برای اجرا در »خندوانه« را تکذیب کرد. مجری 
برنامه خندوانه در گفتگو با باشگاه خبرنگاران، در 
خصوص شایعات پیش آمده در یکی از روزنامه ها 

 30 درآمد  دریافت  بر  مبنی  مجازی  فضای  و 
گفت:  »خندوانه«  در  اجرا  هر  برای  میلیون 
رقم هایی که در مورد دستمزد من بیان می شود 
کذب محض است و تلویزیون چنین رقم هایی را 

به هیچ عنوان پرداخت نمی کند.

از  جمعی  شهادت  مناسبت  به  مهر  هفتم 
فرماندهان رشید قوای مسلح نظام اسالمی 
ایران، روز بزرگداشت فرماندهان شهید دفاع 

مقدس نامگذاری شده است.
برای  سانحه ای   1360 سال  مهر   7 در 
ارتش  هوایی  نیروی   130 سی  هواپیمای 
منجر  که  داد  رخ  ایران  اسالمی  جمهوری 
به سقوط هواپیما گردید و طی آن سرداران 
وزیر  نامجو  اسالم سرتیپ سیدموسی  رشید 
دفاع جمهوری اسالمی ایران، شهید یوسف 
پاسداران  سپاه  فرمانده  مقام  قائم  کالهدوز 
انقالب اسالمی، سرتیپ جواد فکوری مشاور 
جانشین رئیس ستاد مشترک، سرلشکر ولی ا... 
فالحی جانشین رئیس ستاد مشترک ارتش 
جهان آرا  محمدعلی  و  اسالمی  جمهوری 
فرمانده سپاه خرمشهر به همراه ده ها تن از 
مجروحین جنگ که برای مداوا در حال انتقال 

به تهران بودند، به شهادت رسیدند.
موفقیت آمیز  پایان  از  بعد  حادثه،  این  فرماندهان در  از  تن  پنج  ثامن  االئمه،  به امام خمینی )رضوان ا... تعالی علیه( عازم رده باالی ارتش و سپاه جهت تقدیم گزارش عملیات 

تهران می شوند و به این منظور یک فروند 
سرنشین  نفر   40 با   -130 سی  هواپیمای 
شهدای  از  تن   32 پیکر  و  مجروح   27 و 
به  اهواز  فرودگاه  از  ثامن االئمه  عملیات 

مقصد تهران به پرواز درمی آید.
هواپیما در 30 مایلی فرودگاه مهرآباد تهران 
سانحه  دچار  کهریزک  جنوب غربی  در 
می شود و به علتی نامشخص هر چهار موتور 
آن خاموش می شوند. خلبان تالش می کند 
هواپیما را در همان منطقه به زمین بنشاند. 
چرخ های هواپیما به وسیله دستگیره دستی 
باز می شود و هواپیما در زمین ناهموار فرود 
می آید و پس از طی مسافتی قریب به 270 
متر بال چپ آن به ناهمواری زمین اصابت 
آتش  و  شدن  متالشی  موجب  که  می کند 
گرفتن آن می شود. در نتیجه این حادثه 49 
نفر از سرنشینان هواپیما از جمله پنج تن از 
سرداران دفاع مقدس و عملیات ثامن االئمه 

به شهادت رسیدند.

روز بزرگداشت فرماندهان شهید دفاع مقدس

برترین ها - مرام و مسلک های عجیبی در 
دنیا وجود دارد که حتی نامشان را هم نشنیده 
این که چنین فرقه هایی در دنیا وجود  اید. 
دارند خیلی خنده دارتر از آن است که بتوان 
باورش کرد اما حقیقت این است که آنها وجود 
دارند و البته آدم هایی هم هستند که به این 
فرقه های عجیب و غیرعقالنی دل بسته اند.

آدم می کشیم تا جمعیت زیاد نشود!

در  که  است  این  بر  رسم  دنیا  در  معموال 
و  جمعیت  کنترل  برای  کشورها  از  بعضی 
خاصی  های  برنامه  نوزادان  تعداد  کم شدن 
چین  جمله  از  کشورهایی  در  و  شده  تدوین 
دولتی  معموال  ها  برنامه  این  اجرا می شود. 
هستند و دستگاه های دولتی کشورها بر آن 
»اوتاناسیا«  فرقه  اعضای  اما  دارند،  نظارت 
تازه  حل  راه  خودشان  که  هستند  مدعی 
اند. کرده  پیدا  جمعیت  کنترل  برای  را   ای 

آنها آدم ها را می کشند تا جمعیت بیش از 
اندازه زیاد نشود. این آدم های عجیب، البته 
پیرو سیاست های خاصی نیستند. حرف آنها 
تصفیه  باید  انسانی  جمعیت  که  است  این 
ندارند  درستکاری  روح  که  کسانی  و  شود 
آدم  نهایت  در  تا  برود  تیغ  زیر  باید سرشان 
های خوب باقی بمانند.  معتقدان به این باور 
عجیب و غریب که از دهه 1990 میالدی در 

بوستون آمریکا ایجاد شده، یک مکان خاص 
به نام کلیسای »اوتاناسیا« را به عنوان محل 

برگزاری مراسم شان انتخاب کرده اند. 
معتقدان به این فرقه جدید شعارهای خاص 
خودشان را دارند، آنها درواقع برای مجازات 

کسانی که از جهت آنها آدم هایی مشکل دار 
و غیرعادی هستند هم مجازات های سختی 
شامل  مواردی  در  که  گیرند  می  نظر  در 

خوردن جسم فرد خطاکار هم می شود! 
یکی دیگر از احکام عجیب این قوم آدم کش 
آن است که می گویند »اگر مرگ شما به بهتر 
شدن وضع زمین کمک می کند، خودتان را 
بکشید.« این افراد حرف شان را به این صورت 
توجیه می کنند که می گویند هر کس که به 
فایده  زمین  برای  وجودش  رسد  می  نظرش 
ندارد می تواند خودش را خالص کند تا جا برای 
بقیه باز شود!  این فرقه عجیب وغریب آن قدر 
خاص هستند که »استفن اودریک«، فیلمساز 
 آمریکایی، سراغ شان رفته تا از چنین آدم هایی

گفته  فیلمش  در  او  بسازد.  مستند  فیلم  یک 
جدید  فرقه  این  به  که  کسانی  »برای  است: 
بزرگ  قهرمان  یک  اوتاناسیا  هستند،  معتقد 
است که می تواند تمام بشریت را نجات بدهد. 
این عقیده نوظهور  این است که  اما واقعیت 
بسیار  کند،  می  تشویق  را  خودکشی  چون 

خطرناک است.«
 

ما صدای مستعمره ها هستیم

ضد  های  جنبش  از  یکی  راستافار  جنبش 
استعماری کشور جاماییکاست. این جنبش با 
عقیده خاص در اواخر دهه 1930 در جاماییکا 

ظهور کرده و هنوز هم طرفداران زیادی در 
معتقد  که  کسانی  دارد.  آفریقایی  کشور  این 
»هایله  که  معتقدند  هستند،  »راستافار«  به 
سالسی«، پادشاه قبلی اتیوپی، رب النوع همه 
آدم هاست و باید به او احترام گذاشته شود. 

زمان دقیق ایجاد جنبش یا مرام »راستافار« 
که  است  عنوان شده  میالدی  نوامبر 1930 
هایله  »امپراتور  گذاری  تاج  تاریخ  همان 
سالسی اول« است. این اعتقاد قبل از این که 
باشد، جنبشی اجتماعی  یک مرام و مسلک 
از  یکی  گاروی«  »مارکوس  توسط  که  بود 
جاماییکا  در  پوست،  سیاه  اجتماعی  فعاالن 
کشور  خواست  می  او  شد.  گذاری  پایه 
آزاد کند  از چنگال ظالمان  را  مستعمره اش 
رفت که  پیش  به سمتی  آرام وضع  آرام  اما 
حاال »راستافاریسم« به عنوان یک مذهب در 
بین جاماییکایی ها معروف شده است. »باب 
مارلی« یکی از معتقدان به این فرقه عجیب 
و غریب که به خاطر سبک زندگی خاصش 
در دنیا مشهور بود، یک آهنگ حماسی برای 
»راستافار«ها ساخت تا آنها را برای مبارزه با 
استعمار تهییج کند. این سرود عجیب بعدها 
شد.  شناخته  جنبش  اصلی  سرود  عنوان  به 
مصرف  که  گفت  می  همیشه  مارلی  آقای 
ماری جوانا )نوعی ماده مخدر( و دوری کردن 
که  است  کسی  زندگی  اصول  جزو  الکل  از 
پیرو جنبش »راستافار« می داند.  را  خودش 
فرقه عجیب راستافار، حدود یک میلیون نفر 

پیرو پر و پا قرص در دنیا دارد.

مارادوناپرست ها!

که  حرف  این  بودن  درست  در  ها  خیلی 
فوتبال  های  اسطوره  از  یکی  »مارادونا 
زمانی  از  ماجرا  ولی  ندارند  شک  دنیاست« 
پیدا  دنیا  در  هایی  آدم  که  شود  می  عجیب 
نام  به  را  جدید  فرقه  یک  که  شوند  می 
»مارادونیانا« یا »معتقدان به مارادونا« ایجاد 
می کنند تا او را در حد پرستش گرامی بداند. 
کسانی که به این فرقه عجیب باور دارند می 
هیچ  تاریخ  طول  در  و  دنیا  تمام  در  گویند 
فوتبالیستی بهتر از مارادونا زاده نشده و هیچ 

وقت هم به دنیا نخواهدآمد.
فرقه »مارادونین« در 30 اکتبر 1998 میالدی 
شهر  را  آن  خاستگاه  و  شده  ایجاد   )1377(
این  موسسان  اند.  کرده  عنوان  »روساریو« 
فرقه می گویند که این فرقه به اندازه تمام 
که  کسانی  اما  دارد.  پیرو  مارادونا  طرفداران 

عضو کلیسای »مارادونیانا« هستند، تعدادشان 
120 تا 200 هزار نفر در دنیا برآورده می شود.
طرفدران این مرام خاص حتی یک عبادتگاه 
یا کلیسای خاص هم به نام مارادونا ساخته اند.

پیروان این فرقه »مارادونا« را به حدی جدی 

گرفته اند که می گویند او پسر خداست که 
زمین  کره  به  مهم  ماموریتی  انجام  برای 
ابتالی  خبر  اعالم  از  بعد  است.  برگشته 
فوتبالیست آرژانتینی به اعتیاد، تعداد پیروان 
فرقه مارادونا کم شد اما عده ای در توجیه این 
اتفاق گفتند درست است که او الهه فوتبال 
است اما در زندگی معمولی اش ممکن است 

خطا داشته باشد.
   

آیین ضدانفجار!

از مرام و مسلک  »ائوم شین ریکیو«، یکی 
هایی است که چند سالی است در ژاپن ایجاد 
شده و با شگردهای خاصی دنبال جمع کردن 

پیروان تازه است.
این آیین که از سال 1984 میالدی )1363( 
در  اساهارا«  »شوکو  نام  به  شخصی  توسط 
توکیو ایجاد شد، می گوید که اگر کسی به 
آنها ایمان بیاورد، از انفجار اتمی بزرگ آینده 

در امان خواهدبود.
پیروان این فرقه می گویند، هر کس به »اوم 
شین ریکیو« ایمان بیاورد، از بمبی که قرار 
است توسط آمریکایی ها منفجر شده و دنیا 
را به نابودی بکشاند، در امان خواهدبود. اگر 
از معتقدان به این آیین عجیب بخواهید که 
بالفاصله  هم  آنها  کنند،  رو  را  شان  مدارک 
داستان  کهکشانی«-  امپراتوری  »سری 

های  نوشته  و  آسیموف-  ایزاک  از  تخیلی 
نوستراداموس را به عنوان منابع اصلی اعتقاد 

عجیب شان معرفی می کنند.
پیروان این گروه چند سال پیش با گاز سارین 
حمله  این  کردند.  حمله  توکیو  متروی  به 

شیمیایی 12 نفر را به کشتن داد و چندین هزار 
نفر را زخمی کرد. از همان زمان معتقدان به 
مرام »اوم شین ریکوی« به عنوان یک گروه 
تروریستی در دنیا مشهور شده اند. این آیین 
تروریستی توانسته تا به حال حدود 2 هزار پیرو 
در نقاط مختلف دنیا جمع کند. پیروان پر و پا 
قرصی که از قزاقستان تا کانادا گسترده هستند 
و برای انجام عمل تروریستی فقط منتظر اشاره 

سرکرده سبک مغزشان هستند.
  

مرام آدم فضایی ها

نوع  میالدی  سال 1974  از  واریهن«  »کلود 
جدیدی از مرام به نام »رالیسم« را پایه گذاشت 
که به نام دین آدم فضایی ها مشهور شد. او 
یک راننده مسابقات اتومبیلرانی اهل فرانسه 
بود که بعد از پایان یک مسابقه متحول شد 
و فهمید که باید یک فرقه جدید ایجاد کند.  
»واریهن« ، معتقد است که دیدنی های عجیب 
دنیا را موجوداتی فضایی ساخته اند. او می گوید 
پدر و مادر اصلی نژاد بشر، موجوداتی فرازمینی 
از حرف شان مطمئن  قدر  آن  آنها  اند.  بوده 
هستند که می گویند آدم فضایی ها یک روز 
که آمادگی اش را داشته باشند، به زمین بر می 
گردند تا با فرزندان شان مالقات کنند. آنها یک 
چیز هیچ  به مدت 24 ساعت  را  ماه  در   روز 

نمی خورند تا روح شان تصفیه شود.

عجیب ترین آیین و مسلک های دنیا
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یادداشت

 آفت آمار دهی غلط 
* محسن جالل پور

آمارهای  دوگانگی  درباره  انقالب  رهبر  چه  آن 
اقتصادی مطرح و از آن به عنوان بالی بزرگ یاد 
کردند، بدون شک یکی از مهم ترین مطالبات فعاالن 
اقتصادی در سال های گذشته بوده است. این بالی 
بزرگ سال های طوالنی است که در جان اقتصاد 
ایران رخنه کرده و امروز تبدیل به یک مانع اساسی 

برای رسیدن به شفافیت اقتصادی شده است.
 سیاستمداران فکر می کنند، اگر عملکرد بخش هایی
از اقتصاد منفی یا مثبت باشد، بر میزان محبوبیت 
گذار  اثر  سیاسی  انتخاب های  در  آنها  موفقیت  و 
است بنابراین به هرشکل ممکن تالش می کنند 
آمارهای اقتصادی را مثبت و عالی جلوه دهند. این 
و  نیست  دولت  آن  و  دولت  این  مختص  عارضه 
به  که  کرد  پیدا  شود  می  را  سیاستمداری  تر  کم 
چنین عارضه ای مبتال نباشد. رهبر انقالب فرموده 
یا  بیکاری  نرخ  درباره  مختلف  مراکز  »گاهی  اند: 
می  بیان  متفاوتی  رشداقتصادی،آمارهای  و  تورم 
اعتمادی درمردم می شود.« بی   کنند که موجب 
 همین طور فرموده اند: »باید منشأ این دوگانگی های
آمار بین دولت های مختلف مشخص شود و در 
نهایت این مسأله را مطرح کرده اند که دستکاری 
درآمار،گناهی کبیره است.« مردم بر مبنای اطالعات 
دریافتی، تصمیم اقتصادی می گیرند و اگر اطالعات 
اقتصادی ناقص یا نادرست باشد، تصمیم اقتصادی 

مردم با شکست یا اختالل مواجه می شود.
بینی   های خود  پیش   در  مردم تالش می کنند 
از قواعد و اصول کارا و موثری تبعیت و استفاده 
کنند چرا که سود و منفعت اقتصادی به فردی تعلق 
می گیرد که بهتر تصمیم گرفته باشد و آن کس 
بهتر تصمیم می گیرد که در زمینه اخذ و تحلیل 
اطالعات کار بیشتری کرده باشد. فرقی نمی کند که 
این فرد تاجر پسته باشد یا کسی که قصد دارد در 
گوشه ای از این مرز وبوم، کار تولیدی کند یا حتی 
کسی که می خواهد خانه جدیدی بخرد. همه فعاالن 
اقتصادی تالش می کنند از منابعی که در اختیار 
دارند، حداکثر استفاده را ببرند. این انتظار، عقالنی 
تصمیم  پایه  بر  افراد  که  می کند  ایجاب  و  است 
گیری عاقالنه و بر پایه درک خود از سیاست های 
که  زمانی  تصمیم گیری  کنند.  دولت  اقتصادی 
ها دولت  درون  در  هایی  سازمان  یا  ها   دولت 
تالش می کنند به دالیل سیاسی از ارائه آمارهای 
اقتصادی  فعاالن  بروند،  طفره  اقتصادی  درست 
مجال ارزیابی و تحلیل شرایط موجود را ندارند و 
مطابق نظریه های اقتصادی، همین اختالل آماری 

می تواند در رشد اقتصادی اثر منفی بگذارد.
امروز به شرایطی رسیده ایم که به استناد حکم بی 
سابقه و مهم رهبری باید به جامعه سیاست گذاران، 
که  کنیم  گوشزد  سازان  سیاست  و  گیران  تصمیم 
تصمیم گیری درباره اقتصاد و فرآیند سیاستگذاری 
با اتخاذ هر رویکرد تازه، مردم  یک سویه نیست و 
براساس درکی که از سیاستگذار و فرآیند سیاستگذاری 
دارند، موضع می گیرند. فعالیت اقتصادی برآیندی از 
فعاالن  سیاستگذاری و در عین حال تصمیم گیری 
اقتصادی است بنابراین،آمارها و اطالعات اقتصادی 
باید شفاف و عادالنه در اختیار آحاد اقتصادی قرار گیرد. 
اگر بخش خصوصی و فعاالن اقتصادی از نبود 
استراتژی اقتصادی گالیه دارند به دلیل این است که 
در سال های گذشته آمارهای درستی  وجود نداشته 
است.اگر آمارها صحیح و قابل تکیه بود به طور قطع 
فعالیت های اقتصادی شفاف تر ادامه پیدا می کرد و 
آنگاه جذب سرمایه و جلب سرمایه گذار برای اقتصاد 
ایران آسان تر می شد. حتی در مذاکرات خارجی که 
پس از برجام صورت می گیرد هنوز اطالعات شفاف 
روندها  و  اقتصادی  های  فعالیت  درباره  روشنی  و 
نداریم که به سرمایه گذاران خارجی ارایه دهیم و 
از این نکته غافلیم که سرمایه گذار برای فعالیت 
اقتصادی نخست به آمارها و اطالعات مراجعه می 
کند و سپس تصمیم می گیرد. حال که چنین حکمی 
از سوی رهبر انقالب صادر شده، دولت باید از این 
فضا بیشترین استفاده را ببرد و گام های مهمی برای 

آبی کردن آسمان تیره اقتصاد ایران بردارد.

گران ترین الماس جهان فروخته شد
گران ترین الماس جهان که »صورت فلکی« نامیده می شود 813 قیراط وزن و 6 سانتی متر 
طول دارد. به گزارش فارس، یک شرکت سوئیسی که در زمینه تولید جواهرات و ساعت های 
لوکس شهرت فراوان دارد، گران ترین الماس جهان را خریداری کرد. 

قاب عکس کاریکاتور

یا پستونک نصف نصف ، یا انگشتت رو قورت می دم!!چاره گرانی دارو...!  -  جواد طریقی اکبرپور

7 مهر؛ روز آتش نشانی
 و ایمنی در ایران

در روز 7 مهر 1359 وقتی که دشمن بعثی به 
آبادان حمله هوایی کرد، آتش نشانان  پاالیشگاه 
به  آتش  مهار  برای  اطراف  های  شهر  و  منطقه 
خاموش  عملیات  حین  در  که  رفتند  پاالیشگاه 
به  اقدام  هواپیماهای دشمن  آتش، مجدداً  کردن 
بمباران پاالیشگاه می کنند که منجر به شهادت 
تعداد زیادی از آتش نشانان می شود. طرح تعیین 
توسط  سال 1379  در  ایمنی  و  نشانی  آتش  روز 
ستاد هماهنگی امور ایمنی و آتش نشانی کشور 
فرهنگی  انقالب  عالی  شورای  توسط  و  پیشنهاد 
کشور تائید شد. این روز با هدف ترویج ایمنی و 
چنین  هم  کشور  سطح  در  حوادث  از  پیشگیری 
یادآوری حماسه آفرینی ها و از خود گذشتگی های 
آتش نشانان میهن اسالمی در عرصه دفاع مقدس 

نامگذاری شده است.
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آیه روز  

گفت هفت  سال پى در پى مى  كاريد و آنچه را درويديد جز اندكى را كه مى  خوريد در خوشه  اش 
واگذاريد. سوره يوسف، آيه 47

حدیث روز  

دعا از نیزه كارگر تر است و دعا بر میگرداند قضا را هر چند از اسمان نازل شده باشد و محکم شده باشد 
و دعا كلید همه ی رحمت ها است. امام رضا )ع(

ای شب شادی همیشه بادی شادا
عمرت به درازی قیامت بادا

در ياد من آتشى از صورت دوست
ای غصه اگر تو زهره داری يادا

شعر روز 

پلکی احساس

حرف های ابریشمی موفقیت

سبک زندگی

نگرش

یک لحظه مکث کن

طرح الهی شغل 

الهى  طرح  و  الهى  استعداد  شايد  مثال  برای   *
به  فردی  چنین  اگر  باشد،  موسیقى  در  شخصى 
كرده  تلف  را  خود  وقت  برود  ديگری  كار  دنبال 
در  را  استعداد  اين  همین شخص  اگر  ولى  است 
خود كشف كند با كمترين انرژی مى تواند به اوج 

موفقیت و شهرت برسد.
* ممکن است اين شخص كور مادرزاد باشد اما 
با همان شرايط از تمام افراد ديگر برتر است)مثل 
بتهون(. يا شايد طرح الهى زندگى كسى معلمى 
بااليى  انتقال  قدرت  چنان  شخص  همین  باشد، 
دارد كه برای ديگران غیرممکن است مانند وی 
بشوند، ولى همین فرد وقتى به كار ديگری مانند 
دامپروری مشغول مى شود، توفیق چندانى در اين 
كار ندارد و همواره با تلفات زيان بار دام برخورد 

مى كند.
* درباره طرح الهى مى توان چنین گفت: همان 
به  نیز  برق  بود،  برق  دنبال  به  اديسون  گونه كه 
مادر  و  پدر  گاه  بنابراين هیچ  بود.  اديسون  دنبال 
كنند  تحمیل  خود  فرزندان  به  را  ای  حرفه  نبايد 
زيرا ممکن است آن شغل اگر چه شغلى واال باشد، 
اما چون در طرح الهى وی نیست روح او را ارضا 

نمى كند.
* از اين جهت است كه بیشتر افراد از شغل خود 
لذت نمى برند ولى اگر شغل الهى اشان را پیدا مى 
كردند هیچ تفريحى را نمى توانستند همانند شغل 
خود بدانند، زيرا فقط با همان كار ارضا مى شوند و 

خستگى به دل راه نمى دهند.

راهت را ادامه بده

تراكتور مى ساخت.  بود كه  فروچیو يک كشاورز 
اتومبیل فرارِی او )Ferrari( مشکلى در سیستم 
كالچ داشت. خودروی او ساعتها در تعمیرگاه باقى 
مى ماند. او مشکل را مستقیما با مديرعامل فراری 

در میان گذاشت. 
بتوانى  شايد  تو  گفت:  جواب  در  هم  فراری  انزو 
يک تراكتور را برانى، اما عرضۀ رانندگى با فراری 
آقای  اشتباه بودن حرف  اثبات  برای  او  نداری.  را 
كه  گرفت  خودرويى  تولید  به  تصمیم  فراری، 

مشکالت فراری را نداشته باشد. 
لمبورگینى،  فروچیو  آقای  جز  نبود  كسى  او 
مديرعامل كارخانه خودروسازی لوكس لمبورگینى. 
وقتى به راهت ايمان و باور داری، راهت را ادامه 

بده و به ديگران ثابت كن اشتباه مى كنند.

شمس تبريزی از صوفیاِن مسلمان  مشهور 
سده هفتم هجری است. سخنان وی را كه 
مريدان  آورده،  زبان  بر  مختلف  مجالس  در 
گردآوری كرده اند كه به نام »مقاالت شمس 
شمس  زندگى  است.از  معروف  تبريزی« 
تبريزی و احوال شخصى او تا آنگاه كه مقاالت 
شمس كشف شد خبر مهمى در دست نبود. 
تبريزی،  شمس  درباره  مدارک  قديمى ترين 
ابتدانامه سلطان ولد و رساله سپهساالر است كه 
گفته »هیچ آفريده ای را بر حال شمس اطالعى 
نبوده چون شهرت خود را پنهان مى داشت و 
در  مى پیچید«.  فرو  اسرار  پرده  در  را  خويش 
كتاب مقاالت اگر چه شمس تبريزی به شرح 
احوال و معرفى پیشینه خود نپرداخته است اما 
خاطرات  و  توصیفات  میان  از  را  او  مى توان 
به مناسبت های  او  بازشناخت، توصیفاتى كه 

گوناگون درباره  افراد و اقوال مطرح مى كند.
پدر و مادر شمس تبریزی

قدر  آن  تبريزی  شمس  مادر  و  پدر  درباره 
مى دانیم كه او در مقاالت آنها را به نازک دلى 

و مهربانى توصیف مى كند و اينکه آنها شمس 
تبريزی را نازپرورده كرده بودند: »اين عیب از 
پدر و مادر بود كه مرا چنین به ناز برآوردند.« 
خود  پدر  درباره  جايى  در  تبريزی  شمس 
مى گويد: »نیک مرد بود... اال عاشق نبود، مرد 
نیکو ديگر است و عاشق ديگر...« »پدر از من 
خبر نداشت. من در شهر خود غريب، پدر از من 
بیگانه، دلم از او مى رمید. پنداشتمى كه بر من 
خواهد افتاد. به لطف سخن مى گفت، پنداشتم 
كه مرا مى زند، از خانه بیرون مى كند«شمس 
شمس  چون  استادانى  محضر  در  تبريزی 
خونجى تحصیل مى كرده است. او سپس به 
سیر و سلوک پرداخت و در نزد پیران طريقت، 
سجاسى،  پیر  و  سله باف  پیر  چون  بزرگانى 
تبريزی  شمس  پرداخت.  معرفت  كسب  به 
از  برخى  از  مى آيد  بر  او  مقاالت  از  چنان كه 
بزرگان زمان خود نیز تأثیر پذيرفته بود، و از آن 
میان نام های شهاب هريوه )انديشمند خردگرا(، 
فخر رازی، اوحدالدين كرمانى و محى الدين ابن 

عربى در مقاالت شمس آمده است.

شمس و موالنا
به  را  و عمر  بود  تبريزی عاشق سفر  شمس 
سیر و سیاحت مى گذرانید و در يک جا قرار 
افالكى  روايت  به  كه  آنچنان  نمى گرفت، 
پرنده  را  او  صاحبدل  مسافران  »جماعت 
گفتندی جهت طى زمینى كه داشته است.« 
هجری   ۶۲۳ آذر   ۱۶ در  تبريزی  شمس 
خورشیدی به قونیه رسید. با مولوی مالقات 
كرد و با شخصیت نیرومند و نفس گرمى كه 
داشت موالنا را دگرگون كرد. تا پیش از ديدار 
فقیهان  و  عالمان  از  مولوی  تبريزی،  شمس 
تدريس  به  زمان  آن  در  بود.  مدرسه  اهل  و 
مدرسه  چهار  در  و  بود،  مشغول  دينى  علوم 
معتبر تدريس مى كرد و اكابر علما در ركابش 
پیاده مى رفتندبا ديدار شمس تبريزی، مولوی 
لباس عوض كرد، درس و وعظ را يکسو نهاد 
و اهل وجد و سماع و شاعری شد. برای مردم 
قونیه مخصوصاً پیروان موالنا تغییر احوال او و 
رابطه میان او و شمس تبريزی تحمل ناكردنى 
مريدان  آمدند،  به خشم  خواص  و  عوام  بود. 

بستند.  او  كین  به  كمر  همگان  و  شوريدند، 
شمس تبريزی بعد از شانزده ماه در ۲۱ شوال 
۶4۳ بى خبر قونیه را ترک كرد. اندوه و مالل 
مولوی در آن ايام بى كرانه بود.سرانجام نامه ای 
از شمس تبريزی رسید و معلوم گشت كه او 
در شام است. مولوی فرزند خود سلطان ولد را 
با بیست تن از ياران برای بازآوردن او فرستاد. 
شمس تبريزی در ۶44 با استقبال باشکوه به 
و  شور  غرق  مولوی  محفل  بازگشت.  قونیه 
شادی و وجد و سماع شد.در سال ۶4۵ شمس 
تبريزی بى آنکه كسى آگاه شود قونیه را رها 
كرد و راه سفر در پیش گرفت. مولوی بى تاب 
تبريزی  از شمس  مدام در جستجوی خبری 
بود. بارها كسانى به او مژده مى دادند كه شمس 
مژدگانى ها  او  و  ديده اند  شام  در  را  تبريزی 
مى داد. با همین خبرها بود به امید يافتن شمس 
تبريزی دو بار به شام سفر كرد اما نشانى از 

او نیافت. 
آرامگاه شمس تبریزی

درباره مقصد واپسین سفر شمس تبريزی از 

قونیه، در منابع چیزی نیامده است، اما از اينکه 
در منابع قديمى مزار او را در شهر خوی، نشان 
داده اند معلوم مى شود كه مستقیماً يا به طور غیر 

مستقیم به خوی رفته است.
با گذشت قرن ها آرامگاه شمس تبريزی ويران 
گرديد و از آن منار آجری به نام شمس تبريز 
مدفون  موحد  بود.محمدعلى  مانده  جای  بر 
وجود  دلیل  به  را  خوی  در  شمس  بودن 
مقبره ای با يک مناره در خارج از شهر خوی 
»مناره  به  میالدی  پانزدهم  سده  آغاز  از  كه 
شمس تبريزی« معروف بوده، معتبر مى داند. 
بر اساس سفرنامه های سیاحان اروپايى كه از 
آذربايجان ديدن كرده اند، مقبره پیشتر دو مناره 
اثر  بر  از آن دو  اواخر يکى  داشته كه همین 
عوامل طبیعى فرو ريخته است.از میان محققان 
ايرانى، بديع الزمان فروزانفر و محمدعلى تربیت 
منکر دفن شمس در خوی اند.فرانکلین لوئیس 
با توجه به كثرت روايات متضاد و متناقض، 
شناسايى مدفن شمس به گونه ای مطمئن و 

دقیق را بعید مى داند. 

عارفانه روز

گاهى درست در لحظه ای كه فکر مى كنیم
 همه چیز تمام شده، دنیا فرصت 
دوباره ای به ما مى دهد! به شرطى 

كه تسلیم نشويم و آماده باشیم.

برايم مهم نیست ديگران درباره ام چه فکری
 مى كنند، مگر اينکه فکر كنند “عالیم” 

دراين صورت حق با اوناست

همه چیز از درون شما آغاز مى شود. بايد به
 دنبال شادی و رضايت و بصیرت درونى باشیم
 تا مال و ثروت بیرونى و مادی را جذب كنیم.

سه چیز برای شاد بودن حیاتى است: 
كاری برای انجام دادن،

كسى برای دوست داشتن،
 امید به فردای بهتر

123578649
965324187
784619532
598241376
631857294
247936815
876192453
319465728
452783961

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

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

محبوبیت جهانی دست یافت و نخستین مسابقه ملی آن در سال 2008 در 
فیالدلفیا در آمریکا برگزار شد.
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ایزوگـام  شفیعـی
آسفالت )محوطه و پشت بام( و  قیرگونی

 32225494 - 09151630283   صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

فروش واحدهای مسکونی و ملکی 
در موقعیت های عالی به صورت 
نقد و اقساط  دارای وام و سند

09905640643

فروش بلوک کامل )3 
واحدی( دوکله - تکمیل شده 
واقع در مهرشهر فی: توافقی

09155633400

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

تجربه کنید.   09158668002

پوشاک آداک
عرضه کننده انواع

 لباس زنانه و شلوار بچگانه اورجینال  
با قیمت های باور نکردنی

بلوار معلم، خیابان فردوسی
 جنب مطب دکتر مطهری

فروش کافی نت به علت دو شغله بودن 
فقط 5/500/000 تومان   فوری

09157201332  

اخالق ، انصاف ، کار خوب 
سرلوحه خدمات ماست

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

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

حمل بار و اثاثیه منزل رحیم آبادی

09155642959
 09159634038

رحیم آبادی

به یک صندوقدار خانم مسلط 
به کامپیوتر و روابط عمومی باال

 برای کار در غذای آماده نیازمندیم.
09155624508 - 32442981

آژانس پائیزان )ویژه بانوان(
به تعدادی راننده خانم برای کار در آژانس 

نیازمند است.    09156646758

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

09153613243 - شریفی

لولـه بـازکنـی  شبانه روزی
تشخیص ترکیدگی لوله های فاضالب و آب ، رفع بوی نامطبوع

ترمیم کف سرویس ها با روش نانو ، 100 درصد تضمینی
09158626228- 09158346779 اسحاقی

 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

اتوبـار پرستـو 

خیابان شهاب ، اتوبار پرستو  32256465 -  32256444 056 - 09155629648

برای اولین بار در استان
طرح ساماندهی وانت بارها

حمل بار لوازم اداری، مسکونی،تجاری 
و ساختمان)شن، آجر، سیمان و ...(

وانت-کامیونت / داخل و خارج از شهر 
همراه با کارگر مجرب و بیمه بار  

   کاظمی - خرم نژاد

برق کشی و نورپردازی 
داخلـی و منـا

)نمونه کار: ساختمان رویال ، معلم 13(
09358031766 - الوندی

ضایعات ورق آلومینیوم شما را
 به قیمت باال خریداریم.

09388996305 - طاهری

سمسـاری صـادق
خرید و فروش لوازم منزل و اداری با باالترین قیمت    

09380160779 - علی آبادی

نقاشی ساختمان شهرصـاد
درب و پنجره ، پالستیک ، روغن ، اکرولیک 

کاغذ دیواری ، نصب و  رنگ آمیزی کناف
 با تخفیفات ویژه، در اسرع وقت

09157561075 

نقاشی ساختمـان  پالستیک - اکرولیک 
روغنی به همراه طراحی دیوار با رنگ

  09159617909 - تنگلی

خدمات فنی شایان
تعمیر انواع  یخچال  فریزر، آب سرد  کن

 در محل / نصب انواع کولر گازی
09159656641 - روزی

تولید و نصب باالبر 
و کاالبر هیدرولیک 

در اماکن تجاری 
و مسکونی 

09151633207
آسمانی مقدم

نقاشی  ساختمان
انواع رنگ های روغنی ، پالستیک، 

اکرولیک  مولتی کالر، کنیتکس، کناف و....
 با قیمت مناسب

  09156633230- برگی



مهمی  بسیار  وظیفه  مدارس  سرویس  رانندگان   -1
دارند و مسئولیت ایمنی و سالمتی دانش آموزان در 
زمانی که سوار سرویس هستند، بر عهده آنان است 
2- از سالمت فنی وسیله نقلیه خود اطمینان داشته 
باشید 3- در هنگام سوار و پیاده شدن دانش آموزان ، به 
ویژه آنها که کوچک تر هستند ، صبر و حوصله داشته 

باشید 4- دانش آموزان را در محل ایمن پیاده کنید 
5- قبل از حرکت از بسته بودن در خودرو مطمئن شوید 
6- از کشیدن سیگار و خوردن تنقالت در هنگام کار 
خودداری کنید 7- با دانش آموزان و سایر رانندگان رفتار 
محترمانه داشته باشید 8- خودروی خود را تا هنگامی 
که دانش آموزان سوار هستند، حتی برای یک لحظه 

هم ترک نکنید. 9- توجه و مراقبت از دانش آموزان در 
طول مسیر بر عهده شماست. نکته آخر: رفتار تمام افراد 
بر روی دانش آموزان و کودکان تاثیر مستقیمی دارد. پس 
مراقب رفتار خود، هنگامی که در کنار آنها هستید، باشید.

اداره آموزش و فرهنگ ترافیک 
پلیس راهنمائی و رانندگی خراسان جنوبی

 رانندگان سرویس مدارس به این نکات توجه کنید  ...
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درخشش هندبالیست های فردوس 
در رقابت های منطقه یک کشور

تیم هندبال فردوس که چندی پیش به رقابت های منطقه یک کشور اعزام 
شده بود، با درخشش در مسابقات رده جوانان و قرار گرفتن در جمع 4 تیم 
برتر به مقام چهارم این رقابت ها دست یافت. به گزارش روابط عمومی 
اداره ورزش و جوانان فردوس، مهندس حالج مقدم رئیس هیأت هندبال 
شهرستان، با بیان اینکه بهترین هندبالیست های کشور در منطقه یک حضور 
دارند، گفت: رقابت در مهد هندبال ایران و کسب مقام چهارم در این رقابت 
ها بهترین عنوان تاریخ هندبال پایه خراسان جنوبی محسوب می شود. وی 
افزود: دعوت 9 نفر بازیکن به اردوی تیم ملی افتخار دیگری بود که جوانان 
و نوجوانان هندبالیست فردوس با تالش خود در این رقابت ها بدست آوردند. 
حالج مقدم تصریح کرد: هادی فرهادی، محمد پیردنیا، ابوالفضل بی نیاز، 
صادق زهدی، مهدی آجری، سجاد سیامک، مهدی خدمتی در رده جوانان و 
مهدی دولتخواه، محمدرضا طالبیان در رده نونهاالن از شهرستان فردوس 
به اردوهای تیم ملی جوانان و نونهاالن هندبال ایران دعوت شدند.

نتایج مسابقات هفته ششم لیگ برتر تیراندازی بانوان استان

با برگزاری هفته ششم لیگ برتر تیراندازی بانوان، تیم مقاومت با حضور 
نجمه خدمتی با از سد راه برداشتن حریفان خود در دو رشته تفنگ و تپانچه 
در صدر جدول قرار گرفت. به گزارش روابط عمومی فدراسیون تیراندازی،  
هفته ششم لیگ برتر تیراندازی بانوان به میزبانی نزاجا و حضور 7 تیم روز 
جمعه 2 مهرماه برگزار شد که با برگزاری این رقابت ها در شش هفته، تیم 
مقاومت با شکست نزاجا و  پشت سر گذاشتن حریفان خود توانسته در صدر 
جدول قرار گیرد. در این هفته مقاومت، پاس ناجا و هیئت همدان در دو 
رشته تفنگ و تپانچه با غلبه بر حریفان خود به پیروزی رسیدند. همچنین 
در انفرادی تفنگ بادی نیز با برگزاری فینال فاطمه کرم زاده از مقاومت در 
جایگاه اول، سیده زهرا هاشمی از هیئت اصفهان در جایگاه دوم و نجمه 
خدمتی از مقاومت در جایگاه سوم قرار گرفتند. در رشته تپانچه انفرادی نیز، 
گلنوش سبقت الهی از هیئت اصفهان در مکان اول ایستاد و الهام هریجانی و 
سارا میرابی هر دو از مقاومت در مکان های دوم و سوم ایستادند. شایان 
ذکر است که در این هفته تیم هیئت فارس در استراحت به سر می برد.

مسابقات والیبال لیگ بانوان شهرستان سرایان برگزار شد

اداره ورزش و جوانان شهرستان سرایان و  به گزارش روابط عمومی 
به نقل از عجم سرپرست مسابقات لیگ والیبال بانوان این شهرستان، 
لیگ والیبال بانوان با شرکت 10 تیم در دو گروه در تاریخ 25 شهریور 
ماه 1395 قرعه کشی گردید و تا کنون هفته دوم خود را پشت سر 
گذاشته و نتایج زیر در این دیدارها بدست آمده است: در هفته اول بیمه 
البرزسرایان0 - 3 مغلوب نماینده سه قلعه شد، مجتمع سنگ سرایان3 -0 
دهیاری عمرویی را شکست داد. هفته دوم نیز یاس سرایان 3 -0 دهیاری 
بسطاق را از سد خود برداشت و دوست آباد 3 - 0 دهیاری حجت آباد را 
شکست داد. نتایج بازی های هفته های بعدی نیز متعاقباً اعالم خواهد شد.

آیا بین خوردن پنیر و کندی ذهن 
رابطه ای وجود دارد؟! 

به اعتقاد برخی از متخصصان غذایی به دلیل 
باال بودن کلسیم در پنیر برای جذب بهتر به 
میزان فسفر بیشتری نیاز دارد که همانطور که 
می دانید منبع اصلی فسفر مغز انسان است پس 
زمانی که ماده ی غذایی همچون پنیر که برای 

تجزیه شدن در بدن نیاز به فسفر دارد وارد بدن 
می شود سوخت و ساز فسفر بیشتر اتفاق می افتد. 
حال برای اینکه این سوخت فسفر سبب ضعف 
مغز نشود گردو مکمل خوبی است چرا که گردو 
منبع خوبی از فسفر و ویتامین D است و نیاز پنیر 
را برطرف کرده و دیگر نیازی به فسفر مغز نمی 
باشد. ضمناً از پنیرهای خیلی تازه استفاده نکنید 
چون خطر ابتال به تب مالت را افزایش می دهد.

میوه ای که بمب ویتامین ها 
لقب گرفته است!

انبه میوه ای استوایی است که طی سالیان اخیر 
دست یافتن بدان بسیار آسان شده زیرا معمواًل به 
سادگی درسوپر مارکت ها در دسترس است. انبه 
سرشار از بتاکربنات و ویتامین های الزم برای 
بدن مانند ویتامین ث ، B، B1 و اسید فولیک 

است. این ویتامین ها برای حفظ سالمتی دستگاه 
ایمنی بدن و حفظ سلول ها از تاثیرات منفی ناشی 
از تنش ها و فشارهای عصبی موثر است. این 
میوه با توجه به دارا بودن مقادیر زیادی بتاکربنات، 
نقش محسوسی در بازسازی سلول های پوست 
وتقویت دستگاه ایمنی بدن دارد. هر 100 گرم 
گرم   0،6 و  چربی  گرم   0،4 دارای   ، تازه  انبه 
پروتئین و 12،8 گرم نشاسته و 1،7 گرم فیبراست.

علت آبسه دندانی چیست؟

علت اصلی آبسه های دندانی، پوسیدگی دندان 
هاست؛ یعنی میکروب ها را باید علت اصلی آبسه 
ها دانست. معموالً در تمام آبسه ها منشأ مشکل به 
دندان ها برمی گردد. در بیشتر موارد هم منشأ آبسه، 
ریشه دندان هاست. پس با درمان دندان یا کشیدن 
دندان و حذف علت آبسه هم درمان می شود. 

بیماری های لثه، ضربه ها و صدمات وارد شده به 
دندان، کشیدن دندان و جراحی ایمپلنت هم می تواند 
آبسه در دهان ایجاد کند که با توجه به علت آبسه، هر 
کدام ممکن است درمان های خاص خود را داشته 
باشند. بنابراین تا زمانی که دندان درمان نشود، آبسه 
هم درمان قطعی نخواهد شد ولی گاهی وجود خود 
آبسه یا عالئمی که ایجاد می کند )تب( باعث 
می شود رفع این عالئم در اولویت پزشک قرار گیرد.

راه هایی برای کاهش کلسترول باال 

دارند،  باالیی  خون  کلسترول  کـه  کسانی 
هورمون های غده فوق کلیوی و بخش قشری، 
مرکزی و سایر هورمون ها آنها هم دچار اختالل 
شدیدی می شود؛ زیرا میزان کورتیکوئید خون 
آنها باال رفته و سبب پف کردن فـرد می شود. 
بنابر این استفاده کمتر از غذاهای پخته و خام 

خواری بیشتر، باعث کاهش کلسترول خـون 
می شود. کم کردن مصرف چربی های اشباع و 
افزایش استفاده از روغن مایع مثل روغن ماهی 
 و دانه گردو، مصرف استرول گیاهی مانند روغن 
سویا، نان سویا و سویا، توت، فندق، خرمالو، 
انجیر، اسفناج، شنبلیله،  انبه، آناناس، شوید، 
گوجه فرنگی، ترب، پیاز، هویج، لیموشیرین، 
آویشن، شبدر و کاسنی نیز توصیه می شود.

دالیلی که باید از قند ترسید !

دیر زمانی است که زنگ هشدار خطرات مصرف 
بیش از اندازه قند برای انسان به صدا در آمده 
است. در سال 1957، جان یادکین، استاد تغذیه 
در کالج کوئین الیزابت در لندن، این استدالل را 
مطرح کرد که در بیماری قلبی و دیگر بیماری 
های مزمن، قند و نه چربی مقر اصلی است. بنابر 

این با پیامدهای بالقوه مصرف بیش از اندازه قند 
بنابر جدیدترین پژوهش های علمی بیشتر آشنا 
شوید: 1- پوسیدگی دندان 2- گرسنگی سیری 
ناپذیر 3- افزایش وزن 4- مقاومت به انسولین 
5- دیابت 6- چاقی 7- نارسایی کبد 8- سرطان 
لوزالمعده 9- بیماری کلیه 10- فشار خون باال 
11- بیماری قلبی 12- زوال شناختی 13- نقرس: 
همان شکل دردناک از آرتریت )التهاب مفاصل(

سواری پژو 206 با 18میلیون ریال خالفی 
در شهرستان قاین روانه پارکینگ شد

یک  توقیف  از  جنوبی،  خراسان  استان  راه  پلیس  رئیس 
و  با خالفی 18میلیون  پژو 206  دستگاه خودروی سواری 
400 هزار ریال توسط ماموران پلیس راه شهرستان قاین خبر 
داد. سرهنگ حسین رضایی افزود: برابر ماده هشت قانون 
رسیدگی به تخلفات رانندگی از تردد خودروهای متخلف با 
خالفی بیش از 10 میلیون ریال جلوگیری و طبق همین 
ماده، خودرو نیز روانه پارکینگ می شود. وی تصریح کرد: در 
این ارتباط توصیه می شود رانندگان استعالم الزم را از سامانه 
1101202020 در خصوص گواهینامه و خالفی خودرو اخذ 
کنند تا در هنگام تردد در معابر و جاده ها مشکلی به وجود نیاید.

سوختن 124 اصله درخت در شهرستان فردوس 

فرمانده انتظامی فردوس، از آتش گرفتن 124 اصله درخت در این 
شهرستان خبر داد و گفت: روز دوشنبه با اعالم مرکز فوریت های 
پلیسی 110مبنی بر آتش سوزی در یکی از روستاهای فردوس 
محمد  سرهنگ  شدند.  اعزام  محل  به  مأموران  بالفاصله 
هوشنگی افزود: در این حادثه تعداد 124 اصله درخت گردو، بید، 
سپیدار و سنجد به دلیل نامعلومی در شعله های آتش سوخت 
که علت حادثه در دست بررسی است. وی اضافه کرد: با توجه به 
این که خشکسالی های اخیر باعث خشک شدن درختان شده و 
مهار کردن شعله های حریق کار بسیار دشواری است و خسارت 
جبران ناپذیری را به بار می آورد لذا کشاورزان و دامداران با 
رعایت نکات ایمنی از وقوع چنین حوادثی پیشگیری کنند.

داخل و خارج شهرهمراه: 1120 561  0915   خراشادی

کاهش سرویس های بار 
با یک سرویس ایسوزو

حمل بار و اثاثیه منزل    با ایسوزو چادردار و کارگر ماهر 

ایـزوگام شرق  
بخشی

آدرس: میدان توحید

09155622050 -32442331

خرید و  فروش  انواع قالب بتن
 داربست  فلزی ، تخته زیر پا ، نو  ، دست دوم 

بلوار فرودگاه  -  سه راه صیاد شیرازی  - 32313600  -  09151615069 جلیلی

بنگاه قالب بتن تـوکــل

تعمیر لوازم خانگی در منزل              لباسشویی، ظرفشویی، ماکروفر، جاروبرقی و...      
نبش انقالب 6- شهر یاری       3778-32229117  164 0915    

سینما بهمن سینمای خانواده 
سینما بهمن  

مکانی امن و با نشاط برای خانواده های محترم 

  @ Cinema 32222636 کانال خبری سینما بهمن

اکران
فیلم

ساعت شروع
14:301816:1520 سانس ها

32222636 - 056تلفن

مــنآب نبات چوبی

کالهبرداری 2 میلیارد ریالی خانم آبدارچی

رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان کرمان از دستگیری یک جاعل خبر داد که مبلغ 2 میلیارد ریال کالهبرداری کرده 
است. به گزارش ایرنا از پایگاه اطالع رسانی پلیس، سرهنگ یداهلل حسن پور در تشریح این خبر گفت: در پی وقوع یک فقره 
کالهبرداری، پرونده ای از کالنتری 13 شهر کرمان به اداره مبارزه با جعل و کالهبرداری پلیس آگاهی استان ارجاع داده شد. 
وی بیان کرد: پس از ارجاع پرونده، کارآگاهان پلیس شهر کرمان تحقیقات خود را آغاز کردند و در گفت و گو با یکی از شاکیان 
به این نتیجه رسیدند که فردی با جعل امضاء اقدام به کالهبرداری کرده است. وی تصریح کرد: شاکی مدعی شد خانم متهم 
که آبدارچی یک شرکت انبوه سازی است با جعل امضای مدیرعامل و واگذاری اوراق مسکن، اخذ وجه از شهروندان و همچنین 
دادن وعده واگذاری آپارتمان با اولویت، دست به کالهبرداری زده است. رئیس پلیس آگاهی استان کرمان اظهار کرد: ماموران 
پلیس آگاهی با انجام یکسری اقدامات فنی و اطالعاتی مخفیگاه متهم را شناسایی و وی را دستگیر کردند. وی ادامه داد: زن 
کالهبردار که با جعل امضاء دست به اقدامات مجرمانه می زد به 17 فقره کالهبرداری به مبلغ 2 میلیارد ریال اعتراف کرد. 
سرهنگ حسن پور از شهروندان محترم خواست از اعتماد بی جا به افراد ناشناس که از موقعیت شغلی آنها بی اطالع هستید 

خودداری و در انجام معامالت ملکی از مراجع قانونی استعالم کنند.
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کمک میلیاردی مردم به نیازمندان

صدا وسیما- مردم استان یک میلیارد و 336 میلیون تومان برای کمک به نیازمندان به مراکز نیکوکاری اهدا کردند.معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد امام خمینی)ره( گفت: از 
این رقم 458 میلیون تومان نقدی، 825 میلیون تومان کاال و 53 میلیون تومان خدمات است. سیدرضا حسینی افزود: مراکز نیکوکاری غدیر قاین، درح سربیشه و حجت بن الحسن بشرویه 
به ترتیب بیشترین کمک ها را به خود اختصاص دادند. وی افزود: پارسال هم مردم این استان به این مراکز 829 میلیون تومان اهدا کردند که امسال بیش از 500 میلیون تومان بیشتر است.

چهارشنبه * 7 مهر 1395 * شماره 3614
7

اجراي مرحله اول طرح ارمغان مهر
درشهرستان سرايان

سرپرست  خبر-  گروه 
هالل  جمعیت 
سرایان  احمرشهرستان 
اول  مرحله  ازاجراي 
مهردراین  ارمغان  طرح 
داد.  خبر  شهرستان 

اکبری گفت: این طرح همه ساله درآستانه سال 
دانش  از  حمایت  و  کمک  هدف  با  و  تحصیلي 
آموزان بي سرپرست، بدسرپرست و بي بضاعت که 
توان خرید لوازم التحریر را ندارند صورت میگیرد. 
که  طرح  این  اجراي  اول  درمرحله  افزود:  وي 
توسط داوطلبان وجوانان عضوخانه هالل سه قلعه 
التحریر  لوازم  تعداد 74بسته  است  گرفته  صورت 
بین دانش آموزان محروم توزیع گردید. سرپرست 
جمعیت هالل احمرشهرستان سرایان اضافه کرد: 
و  میلیون   7 بر  بالغ  ها   بسته  این  ریالي  ارزش 
400 هزار ریال مي باشد که عالقمندان و خیرین 
محترم براي مشارکت دراین طرح خداپسندانه مي 
توانندکمک هاي نقدي و غیرنقدي خود را به امور 
سرایان  احمرشهرستان  هالل  جمعیت  داوطلبان 
ویاخانه هالل شهرسه قلعه تحویل نمایند. اکبري 
گفت: ارمغان مهر، طرحي در راستاي افزایش حس 

نوع دوستي وکمک به همنوع  است.

54 واحد اقتصاد مقاومتی
در شهرستان بشرویه فعال است

ایرنا- مسئول بسیج سازندگی بشرویه گفت: هم 
این  فعال  مقاومتی  اقتصاد  واحد   54 در  اکنون 
شهرستان بیش از 120نفر مشغول به کار هستند.
رجبی مقدم در بازدید تعدادی از مسئوالن شهرستان 
این  افزود:  بشرویه،  مقاومتی  اقتصاد  واحدهای  از 
کارگاه ها اغلب در زمینه پرورش ماهی، بوقلمون، 
بلدرچین، شترمرغ، زنبور و همچنین ورمی کمپوست 
فعالیت می کنند. وی اضافه کرد: از ابتدای سال 95 
تاکنون 14 کارگاه اقتصاد مقاومتی یک میلیارد و 
450 میلیون ریال درخواست تسهیالت کرده اند که 

در مرحله جذب بودجه قرار دارند.

بیش از 11 هزار نفر
آموزش های فنی و حرفه ای را فراگرفتند

حسینی- مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای گفت: 
طی شش ماهه اول سال جاری 11 هزار و 415، نفر 
دوره  معادل یک میلیون و 864  هزار و 525  نفر 
ساعت آموزش های فنی و حرفه ای را در بخش 
های مختلف فراگرفته اند. خوش آیند همچنین از 
همین  در  آموزشی  درصدی  عملکرد 38  افزایش 
مدت نسبت به سال گذشته خبر داد و عنوان کرد: 
عالوه بر این، با ارتقاء بهره وری در سالجاری شاهد 

کاهش 20 میلیارد ریالی هزینه ها بوده ایم.       

کنفرانس بین المللی تأسیسات حرارتی
و بردوتی در بیرجند آغاز شد

بین المللی تهویه مطبوع  مهر- دومین کنفرانس 
و تأسیسات حرارتی و برودتی در دانشگاه بیرجند 
مراسم  در  کنفرانس  این  دبیر  کرد.  بکار  آغاز 
سامانه های  عملکرد  ارزیابی  کرد:  اظهار  افتتاح 
محیط های  در  تهویه  گرمایشی،  و  سرمایشی 
نوین  فناوری های  خاص،  فضاهای  و  صنعتی 
ساختمانی و موتورخانه و تأسیسات ساختمان را از 

جمله محورهای این کنفرانس است.

ثبت نام 2 هزار و 620 خانوار استان
در سرشماری

ساعت  تا  خانوار   620 و  هزار   2 سیما-  و  صدا 
عمومی  سرشماری  هشتمین  در  دیروز،  سیزده 
نفوس و مسکن ثبت نام کردند. قائم مقام مدیر 
در  مسکن  و  نفوس  عمومی  سرشماری  اجرایی 
استان گفت: این تعداد خانوار، شامل 9 هزار و 57  
نفر هستند که بصورت اینترنتی ثبت نام کرده اند.
ضامن افزود: براساس اطالعاتی که تاکنون وارد 
متوسط  طور  به  خانوار  درهر  جمعیت  بعد  شده، 
3/46 نفر است و تاکنون مردم شهرستان بشرویه 
شهرستان  مردم  و  بیشترین  درصد   2/03 با 
سرایان با 0/59 کمترین درصد مشارکت را برای 

شرکت در سرشماری داشته اند.

نمایشگاه عکس و شعر مقاومت
در خوسف برگزار شد

مقدس  دفاع  هفته  روز  آخرین  مناسبت  به  ایرنا- 
نمایشگاه عکس و شعر مقاومت با همکاری سازمان 
ارشاد  و  فرهنگ  اداره  استان،  هنرمندان  بسیج 
اسالمی، انجمن ادبی ناقوس، شهرداری و شورای 
شهر خوسف برگزار شد. مسئول بسیج هنرمندان، 
در نشست شعر مقاومت شهرستان خوسف  هدف 
از پرداختن به شعر دفاع مقدس و ادبیات مقاومت 
و پایداری را جهان شمولی شدن، فراگیری آن در 

تمام آحاد و اقشار جامعه عنوان کرد.

موزه فسیل استان راه اندازی می شود

تسنیم- معاون میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری با بیان اینکه به زودی تعداد موزه های 
استان به 15 موره افزایش می یابد گفت: به زودی 
خانه فروتنی بیرجند تبدیل به موزه فسیل یکی 
می شود.  کشور  فسیل  موزه های  بزرگترین  از 
همکاری  با  موزه  این  کرد:  اظهار  شریعتی منش 
میراث فرهنگ، صنایع دستی و گردشگری استان 

و بخش خصوصی راه اندازی می شود.

دانشجویان در جهت مبارزه با تفکر 
استعماری تالش کنند

تسنیم- نماینده ولی فقیه در استان با بیان اینکه 
دانشجویان افسران جنگ نرم هستند گفت: شما 
باید با ایمان و تعهدتان از هیچگونه خدمتی در 
مبارزه با تفکر استعماری کوتاهی نکنید. آیت ا... 
اعضای  و  معاونان  مسئول،  با  دیدار  در  عبادی 
استان  دانشجویی  بسیج  مواضع  تبیین  شورای 
اظهار کرد: هفته دفاع مقدس و بازگشایی مدارس 
و  علم  ایمان،  سطح  که  می شود  سبب  دو  هر 
بصیرت انسان باال برود و با همدیگر یک نتیجه 
را دنبال می کند.وی تأکید کرد: شما دانشجویان 
افسران جنگ نرم هستید و باید با تفکر بسیجی، 

بصیرت و ایمان همواره در تمام امور پیش بروید.

برنامه ریزی تخصصی و فکری در حوزه
امر به معروف و نهی از منکر انجام شود

تسنیم- دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر 
استان با اشاره به اینکه برنامه ریزی تخصصی و 
منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر  حوزه  در  فکری 
در هفته  نمایشگاه  برگزاری  دارد گفت:  ضرورت 
از ظرفیت  همه  استفاده  با  به معروف  امر  احیای 
در  قاسمی  سرهنگ  شود.  دنبال  جامعه  اقشار 

نشست شورای معاونان ستاد امر به معروف و نهی 
امر  احیای  هفته  برنامه های  کرد:  اظهار  منکر  از 
به معروف و نهی از منکر هم زمان با اول محرم 
می شود.معاون  آغاز  کشور  سراسر  و  استان  در 
فرهنگ، آموزش و تحقیقات ستاد امر به معروف 
به  اشاره  با  نشست  این  در  نیز  منکر  از  نهی  و 
اینکه انتظارات مردم از مجموعه ستاد باال است 
گفت: برگزاری دوره های آموزشی و تکمیلی برای 
طالیه داران معروف و یاوران معروف در شش ماه 

دوم امسال در دستور کار قرار دارد.

تعداد زیاد دانشگاه ها شأن
و جایگاه آن را پایین آورده است

زیاد  تعداد  گفت:  بیرجند  دانشگاه  رئیس  مهر- 
دانشگاه در کشور سبب شده که شأن و جایگاه 
و  دیدگاه  با  افراد  و  تنزل  کشور  در  دانشگاه 
خلیلی  خلیل  شوند.  تربیت  کوچک  های  طرح 
المللی  بین  کنفرانس  دومین  افتتاحیه  مراسم  در 
با  برودتی  و  حرارتی  تاسیسات  و  مطبوع  تهویه 
اشاره به نقش موثر این همایش در ایجاد ارتباط 
ویژه  جایگاه  بر  تاکید  با  دانشگاه،  و  بین صنعت 
علوم کاربردی در عصر حاضر، بیان کرد: باید 80 
درصد از فعالیت دانشگاه ها در حوزه کاربردی و 
در  متاسفانه  اما  باشد  علوم صرف  در  20 درصد 
کشور ما کالس دانشگاه را در حد تربیت لیسانس 

و مدرک دادن پایین آورده ایم.

مسئوالن برای راه اندازی
حوزه علمیه برادران خوسف تالش کنند

علمیه  حوزه های  مدیریت  مرکز  مدیر  تسنیم- 
خواست  خوسف  شهرستان  مسئوالن  از  استان 
از مجوز  برادران که  راه اندازی حوزه علمیه  برای 
کنند.  تالش  بیشتر  می گذرد  سال  دو  حدود  آن 
حجت االسالم مشرفی در مراسم تودیع و معارفه 
خوسف  شهرستان  خواهران  علمیه  حوزه  مدیر 
عنوان کرد: سال گذشته یک میلیارد تومان سهم 
آن  میلیون   300 فقط  که  بود  علمیه  حوزه های 
تخصیص پیدا کرد. در پایان این مراسم از زحمات 
خدیجه یوسفی مدیر قبلی حوزه علمیه خواهران 
شهرستان خوسف که مؤسس این حوزه نیز بوده 
مدیر  عنوان  به  آبدار  خدیجه  و  شد  تشکر  است 

جدید این حوزه به مدت یک سال معرفی شد.

بهره برداری از نمازخانه خیری
مرحومه زهرا مزروعی

راستی- مدیرکل نوسازی مدارس استان از بهره 
برداری نمازخانه زهرا مزروعی با حضور مسئوالن 
این  است  گفتنی  داد.  خبر  شهرستانی  و  استانی 
 62 بر  بالغ  اعتباری  و  زیربنا   78 متراژ  با  پروژه 
میلیون تومان با مشارکت خیر و اعتبارات ملی و 

دولتی احداث گردیده است.

دستگاه های فرهنگی در زمینه معرفی 
آسیبهای فضای مجازی کم کاری می کنند

بیان  با  استان  رسانه  بسیج  رئیس  تسنیم- 
از  زیادی  آگاهی  مجازی  فضای  در  باید  اینکه 
گفت:  نخوریم  فریب  تا  باشیم  داشته  ها  آسیب 
دستگاه های فرهنگی در زمینه معرفی آسیبهای 
فضای مجازی و شبکه های ماهواره ای کم کاری 
بسیج  برپایی غرفه  به  اشاره  با  می کنند. رضایی 
عملیات  بازسازی  و  رزمی  نمایشگاه  در  رسانه 
شده  تالش  کرد:  اظهار  بیرجند  در  فتح المبین 
است تا در این غرفه آسیبهای رسانه های دشمن 

برای مخاطبان به نمایش گذاشته شود.

کمیسیون 99 شهرداری ساز و کار عملیاتی ندارد
اشاره  با  فرماندار  عمرانی  معاون  مالئی- 
تاکید  ها  شهرداری   99 ماده  کمیسیون  به 
خارج  محدوده  به  کمیسیون  این  در  کرد: 
ساز  هیچ  متأسفانه  اما  شده  اشاره  شهرها 
و کار قانونی برای عملیاتی کردن مصوبات 

کمیسیون دیده نشده است.
پیشگیری  کارگروه  جلسه  گذشته  روز  ظهر 
حضور  با  ناکارآمد  های  بافت  گسترش  از 
آرین رئیس سازمان برنامه و بودجه در سالن 

جلسات دادگستری استان برگزار شد.
وحدانی نیا معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع 
جرم دادگستری عنوان کرد: نابرابری اجتماعی 
عامل بروز آسیب ها می شود. وی افزود: به 
علت کم توجهی به بافت های قدیمی شهر 
اهالی برخی محالت از وجود سگ های ولگرد، 
معتادها و مفاسد اخالقی گالیه دارند که باید 

هر چه سریعتر چاره اندیشی شود.

ادارات مسئولیت ناپذير

بیان  نیز  بودجه  برنامه  رئیس سازمان  آرین 
فرسوده  های  مکان  تخریب  به  نیاز  کرد: 
نیست مشارکت اجتماعی و استفاده از حضور 
مردم در این مکان ها می تواند کمک بسیار 

زیادی برای بهبود وضع این مناطق باشد.
در  فرهنگی  برنامه های  باید  داد:  ادامه  وی 
در  تردد  هرچه  و  شود  بیشتر  مناطق  این 
تخلف  باشد  بیشتر  پذیر  آسیب  های  مکان 

کمتر صورت می گیرد. رئیس سازمان برنامه 
اجرایی  اگر هر دستگاه  تاکید کرد:  و بودجه 
مسئولیت کار خود را قبول کند و برای رفع آن 
تالش کند اندکی از مشکالت کم می شود 
اجرایی  های  دستگاه  از  بعضی  متاسفانه  اما 

مشکالت را بردوش دیگران می اندازند. 

قانون بی ابزار !

نیز  بیرجند  فرماندار  عمرانی  معاون  رونقی 
و  بهبود  برای  کرد:  عنوان  جلسه  این  در 
فرسوده،  ناکارآمد،  های  بافت  ساماندهی 
قانونی  های  خالء  روستاشهرها  و  تاریخی 
ماده  به کمیسیون  اشاره  با  دارد. وی  وجود 
99شهرداری ها تاکید کرد: در این کمیسیون 
به محدوده خارج شهرها اشاره شده متاسفانه 
قانونی برای عملیاتی کردن  هیچ سازو کار 

مصوبات کمیسیون دیده نشده است.
کمیسیون  در  کرد:  نشان  خاطر  رونقی 
مامور  گیرد  صورت  تخلفی  اگر   100 ماده 
را  ساز  و  ساخت  جلو  تواند  می  شهرداری 
قانون  این   99 ماده  درکمیسیون  اما  بگیرد 
فرماندار  عمرانی  معاون  است.  نشده  دیده 
ای  الیحه  گذشته  سال   5 در  کرد:  بیان 
پیشنهادی به شهرداری ها مبنی بر جریمه 
که  شد  ارائه  متخلفان  درصدی   70 تا   50
متاسفانه ابزار قانونی این قانون دیده نشده 
است و فقط طرفین را به مساعدت و تفاهم 

دعوت می کند. رونقی به افزایش طرح 160 
و  کرد  اشاره  آباد  حاجی  روستای  هکتاری 
یادآورشد: دستگاه های اجرایی نتوانستند به 
اکنون  و  به وظیفه خود عمل کنند  درستی 

باید زیرساخت و خدمات اجتماعی را به آنجا 
سوق دهیم. وی گفت: تا پشتوانه قانونی و 

قضایی نباشد نمی توان کاری انجام داد.

95 درصد اراضی ملی در استان
سند دارند

نماینده اداره کل ثبت و اسناد استان نیز در 
این جلسه بیان کرد: طرح کاداستر”حدنگار” 
و  اجرایی  استان  در   83 سال  همان  از 
عملیاتی شده است. وی افزود: در این طرح 
تاکید  اجرایی  های  دستگاه  مشارکت  به 

شده است و اداراتی مانند: میراث فرهنگی، 
اوقاف، اداره راه و شهر سازی و منابع طبیعی 
باید خودشان طرح ها و نقشه ها را تهیه و 

در سامانه کاداستر ثبت کنند.

نماینده اداره کل ثبت و اسناد به 14میلیون 
و  اشاره  استان  در  ملی  اراضی  از  هکتار 
نقشه  اراضی  این  از  میلیون   6 کرد:  تاکید 
وجود دارد و بیش از 95 درصد آن به سند 
از کمبود مکان های  است. وی  صادرشده 
این  در  اعتبارات  و  انسانی  نیروی  ثبتی، 
اراضی ملی   تاکید کرد:باید  حوزه خبرداد و 
و  تصرف  از  متجاوزان  دست  تا  ساماندهی 
فرمانده  زاده  شود. حسن  قطع  آن  تخریب 
با  نیز  استان  طبیعی  منابع  حفاظت  یگان 
تاکید بر ساماندهی اراضی ملی عنوان کرد: 
از  هکتار  هزار   100 برای  گذشته  سال  در 

اراضی ملی سند صادر شده است.

تنها راه جلوگیری از زمین خواری
جداسازی اراضی ملی از مستثنیات

پیمانکاران  به  طبیعی  منابع  بدهی  از  وی 
خبرداد و افزود: پیمانکاران برای منایع طبعی 

نقشه تهیه و هنوز هیچ پولی نگرفته اند.
تصرف شش  و  تخریب  آمار  به  زاده  حسن 
داد:  ادامه  و  کرد  اشاره  امسال  گذشته  ماه 
198فقره پرونده تخریب و تصرف و 87فقره 

رفع تصرف در استان انجام شده است.
طبیعی  منابع  حفاظت  یگان  فرمانده 
جامعه  از  بخشی  متاسفانه  کرد:  خاطرنشان 
و  آورند  می  روی  خواری  زمین  به  ثرومتند 
با قدرت پولی که دارند سندسازی هایی را 
انجام  ملی  اراضی  غیرقانونی  تصرف  برای 

می دهند.
را  مستثنیات  از  ملی  امالک  جداسازی  وی 
اگر  کرد:  تاکید  و  دانست  الزامی  استان  در 
از  جو  سود  افراد  نشود  انجام  موضوع  این 
کرد.  خواهند  استفاده  خریداران  آگاهی  نا 
قضایی  پرونده  کرد:  خاطرنشان  زاده  حسن 
کرده  تصرف  را  ملی  اراضی  که  مدعیانی 
اند به کمیسیون ماده واحده ارجاع داده می 
شوند تا در این کمیسیون مشکل حل شود و 
از دوماه گذشته هیج پرونده قضایی تشکیل 

نشده است.

مالئی- به مناسبت روز آتش نشانی میرزایی 
مدیرعامل سازمان آتش نشانی بیرجند بیان 
کرد: آتش نشان فردی است که برای نجات 
جان و مال مردم به دل حادثه می رود و از 

جان خود می گذرد.
همایش  آتشنشان  روز  بهانه  به  افزود:  وی 
ایمنی شهر بیرجند با حضور مسئوالن امروز 

در سالن قلم چی برگزار می شود.

اشاره  سازمان  این  تجهیزات  به  میرزایی 
کرد و گفت:70 درصد تجهیزات آتشنشانی 
آن  فقط 30 درصد  و  بیرجند مدرن هستند 
سازمان  مدیرعامل  دارد.  تعویض  به  نیاز 
آتشنشانی از خرید دو دستگاه خودرو اطفاء 
حریق خبرداد و خاطرنشان کرد: برای تامین 
نیرو از ابتدای سال 11نفر جذب آتشنشانی 
اند که تا پایان امسال 8 نیروی دیگر  شده 

توجه  با  تاکید کرد:  جذب خواهند شد. وی 
به مساحت شهرستان باید 4مرکز آتشنشانی 
داشته باشیم اما به علت پراکندگی جمعیت 

6 ایستگاه وجود دارد.
مرکز  در  خانم  آتشنشان  نیاز  از  میرزایی 
کارگیری  به  برای  افزود:  و  خبرداد  استان 
آتشنشان خانم باید از مراجع ذی ربط مجوز 
دریافت کرد که هنوز نتوانستیم مجوز ها را 

ایمنی  آتشنشانی  بگیرم. مدیرعامل سازمان 
مهم  اجرایی  های  دستگاه  های  ساختمان 
های  سیستم  نصب  کرد:  تصریح  و  دانست 

اطفاء حریق در ادارات آغاز شده است.
برای گرفتن پايان کار ساختمان

نظر آتش نشانان اخذ شود
در  ایمنی  کرد:  توصیه  شهروندان  به  وی 
نماهای ساختمان را جدی بگیرند و از اصول 

برای  تا  کنند  استفاده  ایمن  های  روش  و 
عابران پیاده مشکلی ایجاد نشود.

میرزایی گفت: به علت گرما و سرمای شدید 
کردن  روپالک  پیچ  بیرجند  شهر  در  هوا 
یکی  کردند  استفاده  سنگ  از  که  نماهایی 
از ملزومات است که باید در ساختمان سازی 
باید  کار  پایان  گرفتن  برای  و  شود  رعایت 

نظرکارشناس آتشنشانی اخذ شود.

نیاز بیرجند به آتش نشان زن
مدیرعامل سازمان آتش نشانی مرکز استان در گفت و گو با آوا عنوان کرد:

بیمارستان میالد مجهزترين بیمارستان استان
استان   اجتماعی  تامین  درمان  مدیر  قوسی- 
بیمارستان  برای  تومان  میلیارد   70 گفت: 
حضرت ابوالفضل )ع( خرج شده است و این 
بیمارستان مجهزترین بیمارستان استان است، 
میلیارد   50 ساالنه  که  است  حالی  در  این 
داریم.  درمان  حوزه  در  اعتبار  تومان کسری 
بازنشستگان،  از  مراسمی  در  دیروز  صبح 
نمونه  کارافتادگان  از  و  بازمانده  همسران 
مطیع،  شد.  تجلیل  اجتماعی  تامین  سازمان 
معاون اداره کل تامین اجتماعی استان گفت: 
و  شرایط  اعالن  و  عمومی  فراخوان  از  پس 
معیارها که شامل سابقه پرداخت حق بیمه، 
موفقیت  فرزندان،  دانشگاهی  تحصیالت 
فرزندان در رقابت های فرهنگی و ورزشی، 
کارآفرینی و ایجاد اشتغال و ... می باشد، نهایتا 
فرم های ارسال شده بررسی شد و 3 نفر برای 

تجلیل انتخاب شدند.
نفر   210 و  18هزار  تعداد  کرد:  بیان  وی 
تعداد  این  از  که  دارد  وجود  بگیر  مستمری 
نفر   786 بازنشسته،  نفر   970 و  هزار   8
بازمانده  نفر   454 و  هزار   8 و  ازکارافتاده 
هستند که با محاسبه افراد تبعی آن، جمعیتی 
تامین  پوشش  تحت  نفر  هزار   34 بر  بالغ 
کرد:  خاطرنشان  مطیع  هستند.  اجتماعی 

تعداد بیمه شدگان استان 110 هزار و 832 
نفرند که در مقایسه آماری تعداد بیمه شدگان 
گرفت  نتیجه  توان  می  بگیران  مستمری  و 
جمعیتی بالغ بر 334 هزار نفر که 42 درصد 
جمعیت استان هستند از خدمات بیمه تامین 

اجتماعی برخوردار هستند.
می  گفت:  شده  انجام  کارهای  درمورد  وی 
از  مستمری  افزایش  حکم  دریافت  به  توان 
از  مستمری  متمرکز  پرداخت  سایت،  طریق 
بازنشستگی،  تکمیلی  بیمه  مرکزی،  ستاد 
انجام سفرهای زیاتی، برقراری تعامل با بانک 
رفاه و افزایش مبلغ وام آن، اشاره کرد. قالسی 

اجتماعی  تامین  بازنشستگان  کانون  رییس 
بانک  عملکرد  از  گالیه  ضمن  نیز  سربیشه 
رفاه افزود: از بانک رفاه به هیچ عنوان راضی 
نیستیم، به دلیل اینکه برای دادن وام، غلط 

عمل می کنند و سخت می گیرند. 

در ادامه فیروزی مدیر درمان تامین اجتماعی 
در  سازمان  عملکرد  از  گزارشی  در  استان 
هزار   320 حدود  برای  گفت:  درمان،  حوزه 
بیمه شده استان، 1200 هزار رکورد خدمت 
و درمان مستقیم و 2170 هزار رکورد خدمت 
و درمان غیرمستقیم بوده است. درصد خدمات 
متوسط  از  که  است  درصد  گرفته 36  انجام 

کشوری 6 درصد باالتر است. بار مراجعه کلی 
در خدمات سرپایی، نه و نیم مراجعه به ازای 
هر بیمه شده در سال است که در سایر بیمه 

ها حدود 3 مورد است.
وی ادامه داد با راه اندازی بیمارستان حضرت 
ابوالفضل )ع( مجموع مراکز ملکی به 6 مرکز 
ارتقا پیدا کرد و پروژه پلی کلینیک طبس هم 

در حال اتمام است.
 40 پیشرفت  رغم  علی  کرد:  اضافه  وی 
درصدی پروژه پلی کلینیک طبس، هنوز از 
پروانه آن خبری نیست و همکاری های الزم 
صورت نمی گیرد. وی خبر داد قرار بر این 
شده است که بیماران سالمند و مزمن بدون 
متخصص  همچنین  شوند.  پذیرش  تلفن 
داخلی و قلب جدید شروع به کار کرده است 
بیماریهای  تشخیص  برای  ورزش  تست  و 

قلب هم انجام می گیرد.
در  را  اکو  ترین  پیشرفته  کرد  اضافه  وی 
مورد تشخیص  در  و  ایم  کرده  تهیه  منطقه 
و  فشار  ولتر  دستگاه  قلبی  های  بیماری 

مانیتوری فراهم شده است.
همچنین بینایی سنجی و تعیین نمره عینک 
هم فعال است ولی عینک همچنان مربوط 
مورد  در  وی  شود.  نمی  درمان  حوزه  به 

متخصص چشم توضیح داد در صحبت های 
انجام  هایی  رایزنی  بهداشت  وزارت  با  اخیر 
گرفته شود  کار  به  متخصص چشم  تا  شده 
فیروزی  دکتر  برسد.  نتیجه  به  امیدواریم  و 
 ICU بیان کرد: مراجعان بعد از راه اندازی
بیمارستان  این  به  )ع(  ابوالفضل  بیمارستان 
به  نیست  نیازی  دیگر  و  شد  خواهند  اعزام 
وی  شوند.  اعزام  عصر)عج(  ولی  بیمارستان 
نسخه  پذیرش  بر  مبنی  سوالی  به  پاسخ  در 
های بیرونی گفت: این کار منع قانونی دارد 

و شدنی نیست.
رادیولوژی  کرد دستگاه  تاکید  وی همچنین 
دیجیتال را با خرج فراوان تهیه کرده ایم و 
بدون گرفتن نوبت تلفنی در اختیار همه قرار 
دارد. همچنین برای رفع مشکل آزمایشگاه، 
دستگاهی  )ع(  ابوالفضل  بیمارستان  در 
ایم که در کشور 3-2 نمونه بیش تر  آورده 
تنهایی یک  به  و خودش  ندارد  آن وجود  از 
آزمایشگاه است و بعد از راه اندازی آن مشکل 
داد  ادامه  وی  شد.  خواهد  مرتفع  ازمایشگاه 
تست  سری  از  بعد  اسکن  تی  سی  دستگاه 
هایی فعال خواهد شد و همچنین منتظریم 
تا با مجوز وزارت بهداشت MRI را هم راه 

اندازی کنیم و تمام شرایط فراهم است.

مهمانی نوه ها برای پدربزرگ ها و مادربزرگ ها

کاری- به مناسبت هفته تکریم از سالمندان؛ 
 جشن افتتاح مهد کودکی با حضور پدر بزرگ ها و 
مادر بزرگ ها در مهدکودک و پیش دبستانی 

نسیم کودکانه برگزار شد.
رئیس  شرفی  و  بهزیستی  مدیرکل  عزیزی 
ویژه  این  مهمانان  از  استان  بهزیستی 
اینکه  بر  تأکید  با  عزیزی  بودند.  برنامه 
هستند  جامعه  از  خاص  قشری  سالمندان 
ادامه  هستند  تکریم  و  خدمت  مستحق  که 
داد: باید به فرزندان یاد بدهیم که از همان 
دوران کودکی ارتباط موثری با پدربزرگ ها 
مقام  تکریم  و  باشند  داشته  مادربزرگ ها  و 

با  وی  باشد.  ها  برنامه  سرلوحه  در  سالمند 
سالمندی  جمعیت  ویژه  تفاوت  اینکه  بیان 
زمینه  در  با جمعیت سالمندی کشور  استان 
است  شهر  و  روستا  در  سالمندان  جمعیت 
اظهار کرد: در استان ما بیشتر سالمندان در 
روستاها زندگی می کنند که خدمات رسانی 

به آن ها توجه زیادی را می طلبد.
های  آموزش  ما  همه  باید  کرد:  عنوان  وی 
خود مراقبتی را در حد الزم بدانیم زیرا کمک 
هایی که ما به سالمندان می دهیم زیاد قابل 
قبول نیست و باید تکریم و حرمت گذاشتن 
به قشر سالمند مدنظر همه باشد و سالمندان 

را که سرمایه جامعه هستند حفظ کنیم.

نسیم  کودک  مهد  مدیر  پور  عباس  پوران 

سالمندی  دوران  اینکه  بیان  با  هم  کودکانه 

از  یکی  جوانی،  یا  کودکی  دوران  همانند 

مراحل زندگی است با این تفاوت که دوران 
کودکی و جوانی، سرشار از انرژی و تالش، 
قوا  تحلیل  با  همراه  سالمندی،  دوران  ولی 
است  فیزیکی  فعالیت های  میزان  کاهش  و 
عنوان کرد: امیدواریم کودکان با این برنامه 
که در کنار پدر بزرگ ها و مادربزرگ هایشان 
برگزار شد خاطره ای شاد برای تمام دوران 

زندگی شان داشته باشند.
قصه گویی، اجرای سرود و اهدای هدایا به 
پدربزرگ ها از برنامه های این مراسم بود. 
همچنین سالمندان مرکز مهرگان از مدعوین 

این جشن بودند.
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آگهی مزایده عمومی  شماره مزایده: 2/ س م/95
 شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ایران در نظر دارد: تعدادی از امالک و اراضی خود را با شرایط استثنایی
 به صورت»نقد« و »نقد و اقساط« با پرداخت های شناور از طریق مزایده عمومی با شرایط ذیل به فروش برساند.                       

متقاضیان می توانند برای کسب اطالعات بیشتر و دریافت و تحویل مدارک شرکت در مزایده ، در ساعات اداری از شنبه  1395/7/3 
لغایت پایان وقت اداری سه شنبه 1395/7/13 به نشانی های ذیل مراجعه نمایند. تلفن های اعالمی نیز آماده پاسخگویی به سواالت 

متقاضیان می باشد. 
توضیحات: 

1. شرایط پرداخت به صورت »نقد« و »نقد و اقساط« می باشد. 
2. گشایش کلیه پاکت های دریافتی از متقاضیان راس ساعت10 صبح روزشنبه 1395/7/17به صورت متمرکز در محل شرکت 
مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ایران به نشانی تهران- باالتر از میدان ونک- خیابان خدامی- شماره 51 صورت خواهد گرفت. 

حضور متقاضیان یا نماینده آنها با ارائه رسید تحویل پاکت مزایده در جلسه گشایش پاکت ها آزاد است. 
3. برای شرکت در مزایده، ارائه سپرده طبق جدول ذیل به صورت ضمانت نامه بانکی به نام شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی 
شهری ایران با اعتبار سه ماهه یا واریز وجه نقد به حساب شماره 4001037206373733 نزد بانک ملی شعبه مرکزی به نام شرکت 

مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران بابت مزایده ضروری است.

4. به پیشنهادهای فاقد امضا، مشروط، مخدوش و پیشنهادهایی که بعد از انقضای مدت مقرر در فراخوان واصل شود و همچنین 
پیشنهادهای فاقد سپرده ، دارای سپرده مخدوش ، سپرده های کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن مطلقا ترتیب اثر داده 

نخواهد شد.
5. شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است.

6. درخصوص تمامی ردیف های آگهی مزایده ، درصدهای نقدی قابل انتخاب عبارتند از 30% ،40% ،50% ،60% و%70  
از مبلغ پیشنهادی و تعداد اقساط ماهیانه قابل پرداخت )ماه( قابل انتخاب عبارتند از 12،30،24،18،36ماه 

7. به منظور سهولت در محاسبه قیمت »نقد و اقساط«، جداولی براساس تمامی حالت های قابل انتخاب در بند فوق طراحی گردیده 
و در پاکت »ج« اسناد مزایده قرار دارد.

8. براساس »فرم راهنمایی نحوه ارائه پیشنهاد قیمت نقد و اقساط« که در پاکت »ج« اسناد مزایده قرار دارد، متقاضیان می توانند 
قیمت پیشنهادی خود را با استفاده از جداول ذکر شده ارائه نمایند.

9. در ضمن در جهت تسهیل شرایط فروش ، به میزان 10% مبلغ پیشنهادی در زمان انتقال سند از متقاضی دریافت می شود.
 10. مالک انتخاب برنده مزایده باالترین نسبت ارزش فعلی به قیمت پایه مزایده پیشنهادات ارائه شده برای هر ردیف مزایده است.
 11. جزئیات بیشتر در برگ شرایط مزایده )که در نشانی های ذیل و پایگاه اینترنتی شرکت به آدرس www.udrc.ir  ارائه می شود(

 آورده شده که الزم است به آنها توجه کامل شود. 
استان خراسان جنوبی : محل دریافت اسناد و تحویل پاکت ها : بیرجند- خیابان معلم - ساختمان شماره 2 اداره کل راه و 

شهرسازی خراسان جنوبی- اداره عمران و بهسازی    تلفن : 056-32448067-87

     استان خراسان جنوبی
نوع و کاربری نشانیردیف

ملک
قیمت پایه نقدی اعیانپالک ثبتی

مزایده)ریال(
سپرده شرکت در 

مزایده)ریال(
توضیحات

دارای پارکینگ و انباری90/69953/725/00095/372/500-واحد مسکونیبیرجند- فرزان- مجتمع یاس- طبقه اول- شماره 1 10
فاقد پارکینگ و دارای انباری64/22643/500/00064/350/000-واحد مسکونیبیرجند- فرزان- مجتمع یاس- طبقه اول- شماره 2 11
دارای پارکینگ و انباری90/01932/197/00092/319/700--واحد مسکونیبیرجند- فرزان- مجتمع یاس- طبقه اول- شماره 3 12
دارای پارکینگ و انباری90/68978/200/00097/830/000--واحد مسکونیبیرجند- فرزان- مجتمع یاس- طبقه دوم - شماره 4 13
 فاقد پارکینگ و دارای انباری64/32659/278/00065/927/800--واحد مسکونیبیرجند- فرزان- مجتمع یاس- طبقه اول- شماره 5 14
دارای پارکینگ و انباری90/021/003/275/00094/690/000--واحد مسکونیبیرجند- فرزان- مجتمع یاس- طبقه دوم - شماره 6 15
دارای پارکینگ و انباری90/681/197/000100/327/500--واحد مسکونیبیرجند- فرزان- مجتمع یاس- طبقه دوم- شماره 3 16
فاقد پارکینگ و دارای انباری64/32679/190/00067/919/000--واحد مسکونیبیرجند- فرزان- مجتمع یاس- طبقه سوم- شماره 8 17
دارای پارکینگ و انباری90/02971/150/00097/115/000--واحد مسکونیبیرجند- فرزان- مجتمع یاس- طبقه سوم- شماره 9 18
دارای پارکینگ و انباری90/681/029/000/000102/900/000--واحد مسکونیبیرجند- فرزان- مجتمع یاس- طبقه چهارم - شماره 10 19

فاقد پارکینگ و دارای انباری64/32693/320/00069/332/000--واحد مسکونیبیرجند- فرزان- مجتمع یاس- طبقه چهارم - شماره 10 20
دارای پارکینگ و انباری90/02995/050/00099/505/000--واحد مسکونیبیرجند- فرزان- مجتمع یاس- طبقه چهارم - شماره 11 21
دارای پارکینگ و انباری90/681/010/000/000101/000/000--واحد مسکونیبیرجند- فرزان- مجتمع یاس- طبقه پنجم- شماره 13 22
دارای پارکینگ در حیاط و  انباری64/32685/000/00068/500/000--واحد مسکونیبیرجند- فرزان- مجتمع یاس- طبقه پنجم- شماره 14 23
دارای پارکینگ و انباری90/02983/575/00098/357/500--واحد مسکونیبیرجند- فرزان- مجتمع یاس- طبقه پنجم - شماره 15 24

جناب آقای امیرحسین رخشانی
قبولی مسرت بخش شما را در 

رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند و مشهد 
که نشان از توانمندی علمی و نخبگی شما می باشد خدمت شما و خانواده محترم تان تبریک گفته

از خداوند منان موفقیت و رسیدن به درجات عالی رشته مقدس پزشکی را برایتان خواستاریم.

خانواده های: نیک ، سید باقر رمضانی ، محمد جعفر هیهات

اصالحیــه
پیرو آگهي شماره 39-95 مورخ 95/07/06 روزنامه آواي خراسان جنوبي 

درخصوص اجاره بوفه بیمارستان امام رضا )ع( بیرجند، بدین وسیله به اطالع مي رساند: آخرین 
مهلت تحویل اسناد مزایده 95/07/24 و تاریخ بازگشایی 95/07/25 مي باشد. ضمناً سایر 

شرایط و مواعد به قوت خویش باقیست. 
   روابط عمومي دانشگاه علوم پزشکي بیرجند

  آگهی مزایده شماره 5/95- نام مزایده گذار: بانک سپه - موضوع مزایده: فروش امالک و اموال مازاد بانک سپه

نوع کاربریشماره پالک ثبتیردیف
عرصه

)متر مربع(
اعیان

)متر مربع(
نحوه فروشتوضیحاتآدرسقیمت پایه )ریال(

1

قطعات 82 الی 
89 فرعی از 1929 

اصلی بخش 11 
قاینات )شرکت 

ابتکار قاین(

101861961صنعتی

کارخانه 
5/580/000/000

ماشین آالت
607/500/000

شهرک صنعتی قاین

محل طرح واگذاری شرکت 
شهرکهای صنعتی می باشد 
و متقاضی می بایست شرایط 
شرکت شهرکهای صنعتی را 

جهت جانشینی دارا  باشد

20 درصد 
نقد و الباقی 
در 36 قسط 

متوالی

2
قطعه 4050 از بلوک 

صنایع شیمیایی 
)سروشان پلیمر 

سابق(
47301600صنعتی

کارخانه 
8/10/000/000
ماشین آالت

2/618/100/000

بیرجند-  شهرک 
صنعتی- خیابان 

پویندگان 4 قطعه 4050
 از بلوک صنایع شیمیایی

محل طرح واگذاری شرکت 
شهرکهای صنعتی

 می باشد

20 درصد 
نقد الباقی 

در 36 قسط 
متوالی

3
718 فرعی از 6889 

اصلی بخش 3 
تهران

200127/193/150/000/000مسکونی
تهران- خیابان بهار 

شمالی کوچه  طباطبایی 
پالک 12- طبقه سوم 

سند ششدانگ ساختمان دارای 
5 طبقه و آپارتمان مورد نظر در 

طبقه سوم می باشد
نقدی

71 و 72 فرعی از 4
171 متر مربع 1154مسکونی3817 اصلی

16/204/410/000/000 پارکینگ 

تهران-  خیابان 
انقالب- تقاطع خیابان 
شهید  منیری جاوید 

)اردیبهشت( پالک 87 
ساختمان 253

سند ششدانگ ساختمان 
دارای 10 طبقه و آپارتمان 
مورد نظر در طبقه پنجم 

می باشد

نقدی

زمان، مهلت و محل دریافت اسناد مزایده:
 عالقه مندان به شرکت در مزایده می توانند پس از نشر آگهی جهت دریافت برگ شرایط مزایده با در دست داشتن فیش واریزی به مبلغ 100/000 ریال به حساب 460/10000 به نام بستانکاران 

این بانک نزد یکی از شعب بانک سپه در سراسر کشور بابت شرکت در مزایده به مدیریت شعب بانک سپه واقع در خراسان جنوبی- بیرجند- میدان طالقانی- دایره پشتیبانی و خدمات مراجعه نمایند.
الف: مهلت دریافت اسناد: حداکثر تا آخر وقت اداری روز یکشنبه مورخ 95/7/18 ب: مهلت تحویل پیشنهادات: حداکثر تا آخر وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 95/7/28 ج: کلیه اموال و امالک عرضه 

شده با وضعیت موجود به فروش می رسد. د: به میزان پرداخت غیر نقدی، طبق تعرفه بانکی سود تعلق می گیرد.  برای کسب اطالعات بیشتر با شماره 32387125-056 تماس حاصل فرمایید. 

بانک سپه دایره پشتیبانی و خدمات- مدیریت خراسان جنوبی

فروش خودرو ال نود سفید رنگ،دنده ای، مدل ساندرو کاردکس)سند به نام مشتری(
 به قیمت 48/000/000 تومان      تلفن: 09307431715


