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سرمقاله

پیام حضور
* مدیر مسئول

جنوبی  خراسان  مردم  حماسی  و  شور  پر  حضور 
شکوهمند  پیروزی  سالگرد  هشتمین  و  سی  در 
یکپارچگی  و  وحدت  دیگر  بار  اسالمی  انقالب 
معادالت  همه  و  گذاشت  نمایش  به  را  مردم 
دشمن را به هم ریخت... ) ادامه سرمقاله در صفحه 2 (

527 بیمار خاص 
در استان 

خوبان مدیر کل بیمه سالمت استان گفت: یکی 
از معضالتی که وجود دارد، عدم پرداخت به روز 
طلبکاری واحدهای بهداشت و درمان است. منابع 
مالی متناسب با افزایش تعرفه ها و خدمات رشد 
نکرده و کمی در این حوزه ) مشروح خبر در صفحه ۷ (
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ایران برای چهارمین بار به 
استان سفر می کند
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صفحه 7

پاسخ انقالبی مردم استان به ترامپ
در سالروز پیروزی انقالب شکوهمند اسالمی و در لبیک به دعوت رهبری عنوان شد ؛

افتتاح هتل بزرگ 3 ستاره سپهر بیرجند

صفحه ۴

افتتاح ساختمان  بنیاد ملي نخبگان  استان
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برگزاری یادواره شهدای روحانی درمیان
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عکس : توال - اکبری

خیر محترم و بزرگوار

حاج سیـد حامد موسـوی 
با احترام خاص، سال هاست که جناب عالی در منطقه زهان و زیرکوه  
منشاء خیر بوده و محرومیت منطقه را نادیده نگرفته اید. از کمک های 
مالی شما به حوزه علمیه جعفریه زهان و منطقه، بی نهایت سپاسگزاریم.

تعدادی از اهالی منطقه زهان و زیرکوه

حجت االسالم و المسلمین جناب آقای هاشمی
انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را به سمت 

مدیر کل اداره اوقاف و امور خیریه خراسان جنوبی
 که بیانگر تعهد و لیاقت و شایستگی شماست، از صمیم قلب تبریک عرض نموده و توفیقات روز افزون شما را از ایزد منان خواستاریم.

هیئت مدیره و کارکنان موقوفه بنگاه خیریه آبلوله بیرجند

جناب آقای سنجری 
مدیر کل محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی 

بر خود می بالیم که در سایه الطاف الهی و مدیریت داهیانه و سکانداری آن فرهیخته گرانقدر مراحل 
ترقی و توسعه بخش تعاون استان را مستمراً شاهد بوده و موفقیت اخیر کسب رتبه اول در ارزیابی 
شاخص های عمومی و اختصاصی عملکرد در سال 94 در بین ادارات کل تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی کشور نیز مزید بر افتخارات گذشته است، لذا از صمیم قلب خدمت جناب عالی ، همکاران 

جامعه عظیم تعاونگران و مردم شریف استان تبریک و تهنیت عرض نموده
 موفقیت روز افزون تان را از پیشگاه ذات اقدس الهی مسئلت می نماییم.

اتحادیه شرکت های تعاونی مرزنشینان خراسان جنوبی 

جناب آقای علیرضا نصرآبادی 
انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را به سمت 

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی
 که حاصل توانمندی، تجربه و درایت شما می باشد، صمیمانه تبریک عرض نموده 

توفیق روزافزون شما را در مسئولیت جدید از خداوند متعال خواستاریم.

شرکت مجتمع تولیدی مرغ مادر جنوب خراسان- شرکت دامپروری و کشاورزی 
ستاره کیان بیرجند - مجمع خیرین مدرسه ساز

 برادران خیریه ، فرزین ، صابرتنها

جناب آقای مهندس محمد جواد فالحی
فرماندار محترم شهرستان سربیشه 

انتصاب شایسته جناب عالی را به سمت فرماندار شهرستان سربیشه 
صمیمانه تبریک عرض می نماییم.

از درگاه ایزد منان عزت، سربلندی و توفیقات همه خدمتگزاران به اسالم و نظام مقدس جمهوری 
اسالمی را مسئلت داریم و برای شما مزید توفیقات برای خدمتی سرشار از شور و نشاط 

و مملو از توکل الهی در جهت رشد و شکوفایی این شهرستان تمنا دارد.

روابط عمومی سازمان  نظام مهندسی ساختمان خراسان جنوبی 

دهه فجـر بر فجر آفرینان  مبارک باد

آژانس فجـر
32401065 - 32401230 
مدیریت: نخعی پور   09151603686   

آدرس : بین سجاد 18 و 20

فروش کالته ای در یک کیلومتری خوسف ، 10 هکتار ، با 500 درخت پسته و 50 درخت عناب و چشمه آب 
 دور تا دور حصارکشی شده با لوله کشی قطره ای         همراه: 09153617047

جناب آقای مهندس علی اکبر مزیدی
بدینوسیله انتصاب بجا و شایسته شما را از طرف معاون محترم وزیر

 و ریاست سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور به سمت 

مدیریت پایانه مرزی ماهیرود خراسان جنوبی 
تبریک گفته و برایتان سالمتی و توفیق روز افزون مسئلت داریم.

تشکل های صنفی حمل و نقل شرکت ها 
و رانندگان کاال و مسافر شهرستان طبس

آگهـی استخــدام
به اطالع می رساند: بانک سرمایه در راستای

 گسترش شعب خود در شهرستان ها ، دعوت به همکاری می نماید. 
به منظور کسب اطالعات بیشتر به آدرس اینترنتی

 www.sbank.ir مراجعه فرمایید.

آگهی مزایده امالک مازاد بانک ملی ایران در استان خراسان جنوبی 95/1 )نوبت دوم(
بانک ملی ایران اداره امور شعب استان خراسان جنوبی در نظر دارد: امالک مازاد خود را از طریق مزایده کتبی بر مبنای قیمت پایه مزایده، در وضعیت موجود به صورت نقدی، نقدو اقساط به فروش برساند.متقاضیان 
می توانند برای کسب اطالعات بیشتر ، بازدید از امالک و دریافت اسناد مزایده )برگه های شرایط شرکت در مزایده( و تسلیم پیشنهاد خود از امروز شنبه مورخ 95/11/23 لغایت روز دوشنبه 95/12/02 )حداکثر 

تا ساعت 12( به محل اداره امور واقع در بیرجند - میدان شهدا - طبقه دوم - دایره کارپردازی مراجعه نمایند. تلفن تماس : 32232227 - 32237222 - 056
توضیحات: * بانک ملی ایران اداره امور شعب استان خراسان جنوبی در قبول یا رد یک یا کلیه پیشنهادات مختار است. * پیشنهادات فاقد سپرده یا دارای سپرده کمتر از میزان مقرر، مخدوش و مبهم و مشروط، 
مردود است.* رعایت کلیه موارد مندرج در برگ های مزایده الزامی است. * سپرده )ودیعه( شرکت در مزایده 5% قیمت پایه مزایده است که متقاضیان باید طی یک فقره چک تضمینی بانک ملی ایران در وجه اداره امور شعب استان 
خراسان جنوبی به همراه پاکت حاوی شرایط شرکت در مزایده تحویل دهند. * کلیه پاکت های حاوی پیشنهادات متقاضیان خرید امالک در ساعت 10 صبح چهارشنبه مورخ 95/12/0۴ در محل اداره امور شعب بانک ملی استان 

خراسان جنوبی واقع در بیرجند - میدان شهدا بازگشایی خواهد شد. لذا متقاضیان می توانند در موعد یاد شده با ارائه مدارک شناسایی در جلسه مذکور شرکت نمایند.
* امالک دارای متصرف به صورت وکالت بالعزل و تقبل کلیه هزینه های مربوط به اخذ استعالمات ماخوذه در ارتباط با نقل و انتقال و سایر موارد بر عهده خریدار واگذار می گردد. )هزینه تنظیم وکالت نامه بالمناصفه خواهد بود.

 * برای کلیه امالک، بازدید الزامی است و در وضعیت موجود واگذار می گردد و برای امالک متصرف دار ، وفق شرایط مندرج در برگ مزایده، تخلیه امالک بر عهده خریدار است. * امالکی که به صورت نقد و اقساط واگذار 
می شود. قرارداد منعقده به روش اجاره به شرط تملیک در امالک تملیکی می باشد. * هزینه آگهی و کارشناسی بر عهده خریدار است و مشار الیه می بایست این هزینه را بر اساس اعالم نظر بانک قبل از انعقاد قرارداد نقدا در وجه 
بانک واریز نماید.  * متقاضیان خرید می بایست مبلغ 200/000 ریال به حساب 0103970397009 در وجه اداره کل مهندسی و امالک بانک ملی )قابل واریز در کلیه شعب( واریز و اصل رسید را به همراه برگه های تکمیل شده 
تحویل دهند. * متقاضیان خرید امالک به صورت نقد و اقساط می بایست در برگه های شرایط شرکت در مزایده )که به صورت نقد و اقساط در اختیارشان قرار می گیرد( صراحتا اشاره به مدت و سود نرخ مورد نظر بر اساس جدول 

ذیل نمایند.( * در صورتی که مبالغ پیشنهادی خریداران، به صورت مساوی باشد، اولویت فروش با شرایط نقدی است. * نحوه دریافت ثمن معامله پس از اعالم برندگان و انعقاد قرارداد به شرح ذیل اعالم می گردد.

نحوه فروش با شرایط نقدردیف
در صورت خرید نقدی 10% تخفیف به خریدار داده خواهد شد. برای کلیه کاربری ها به استثنای موارد ذکر شده در توضیحات1
امالک متصر ف دار فقط به صورت نقد و با ارائه وکالت نامه بال عزل به فروش می رسد2

نحوه فروش با شرایط نقد و اقساط
شرایط اقساطمدت کاربریردیف

50% نقد + 50% اقساط ماهیانه بدون سوددوساله  )24 ماهه(  تجاری، مسکونی، اداری1
30% نقد + 70% اقساط ماهیانه با سود %20

30% نقد + 70% اقساط ماهیانه بدون سوددوساله  )24 ماهه(  صنعتی، کشاورزی، دامداری و خدماتی2

فهرست امالک مازاد بانک جهت مزایده
مساحت عرصه نوع ملکآدرسردیف

)مترمربع(
مساحت 

اعیان)متر مربع(
نوع 

کاربری
وضع پالک ثبتی مبلغ پایه مزایده )ریال(

کنونی 
توضیحات

شهر شوسف - خیابان 1
امام خمینی )ره( - مقابل 

مسجد جامع شوسف

718 فرعی از 63 اصلی  672/000/000مسکونیحدود254.1140ساختمان 
مفروز و مجزی شده 
از 32 فرعی از اصلی 

مذکور

بازدید از محل زمین تخلیه
الزامی، فروش با 
وضعیت موجود 

شهرستان نهبندان 2
 بلوار امام رضا)ع( 

 کوچه تعلیم

5289 فرعی از یک 1/176/000/000مسکونی407.05254ساختمان
اصلی تجمیعی از 5156 

و 3085

بازدید از محل زمین تخلیه
الزامی ، فروش با 
وضعیت موجود

واقع در 25 کیلومتری 3
جاده طبس - بشرویه

کشاورزی  -49500زمین
صنعتی

بازدید از محل زمین تخلیه 631 اصلی بخش 504/560/0003
الزامی ، فروش با 
وضعیت موجود 
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افزایش زمان برگزاری دوره های ضمن خدمت فرهنگیان

رئیس مرکز برنامه ریزی نیروی انسانی و فناوری اطالعات وزارت آموزش و پرورش از افزایش برگزاری دوره های ضمن خدمت فرهنگیان در سال 
آینده خبر داد و گفت: در تالش هستیم تا هر معلم به طور متوسط ۷۰ ساعت آموزش در سال داشته باشد.رئیس مرکز برنامه ریزی نیروی انسانی و 
فناوری اطالعات وزارت آموزش و پرورش  اظهار داشت: امسال سقف حضور فرهنگیان در دوره های ضمن خدمت 26 میلیون نفر ساعت بود.

بدهکاران بانکی زیر 100 میلیون
فقط اصل بدهی را می پردازند

میلیون   1۰۰ زیر  بانکی  بدهکاران  جم-  جام 
به  خود  بدهی  اصل  پرداخت  در صورت  تومان، 
بانک تا پایان سال جاری از پرداخت سود متعلقه 
اصل  صرفا  و  شوند  می  معاف  التزام  وجه  و 
کنند. می  پرداخت  را  دریافتی  تسهیالت  مبلغ 
که  است  افرادی  مشمول  صرفا  بخشودگی  این 
ایران،  بانک صادرات  ایران،  بانک های ملی  به 
بانک  سپه،  بانک  ملت،  بانک  تجارت،  بانک 
توسعه تعاون، بانک صنعت و معدن، بانک توسعه 
بانک  و  کارگران  رفاه  بانک  ایران،  صادرات 

کشاورزی بدهی جاری و غیرجاری دارند.

 توزیع سبد حمایت غذایی برای
11 میلیون ایرانی در شب عید 

دوم  مرحله  توزیع  از  از  رفاه  وزیر  اعتبار-  عصر 
بسته های حمایت غذایی طی چند روز آینده خبر 
داد و گفت: ارزش هر بسته  حمایت غذایی از ۳۵ 
تا 12۰ هزار تومان متفاوت است.وی در رابطه با 
بسته حمایت غذایی گفت: توزیع این بسته های 

حمایتی از روزهای آینده آغاز می شود.

اسکناس های تا نخورده شب عید 
آماده عرضه در بانک ها

عصر اعتبار- بزودی و در هفته های آینده عرضه 
منتخب  شعب  طریق  از  عید  شب  نو  اسکناس 
مراجعات  حجم  و  آغاز  کشور  سراسر  بانک های 
باالترین  به  بانکی  خدمات  از  استفاده  و  بانکی 
حد خود خواهد رسید. رییس کل بانک مرکزی 
اسکناس شب  تامین  برای  مشکلی  کرده  اعالم 
افزایش  برنامه  اسفند  نیمه  تا  و  ندارد  عید وجود 

ساعات کاری شعب بانک ها اعالم می شود.

سهمیه های کنکور را بشناسید

جام جم- هر داوطلب کنکور سراسری می تواند 
از سهمیه  یکی  متقاضی  خود  شرایط  اساس  بر 
ایثارگران  و  رزمندگان  بهیاری،  مناطق،  های 
دارند  فرصت  ماه  بهمن   2۸ تا  داوطلبان  شود. 

در این آزمون ثبت نام کنند.

فریب بیمه های تقلبی دندان را نخورید

عصر اعتبار- مشاور وزیر بهداشت گفت: با توجه به 
عدم پوشش مطلوب خدمات دهان و دندان توسط 
بیمه ها و نیز گسترش راه های ارتباطی، عده ای از 
بیمه های  مانند  از عناوینی  استفاده  با  سودجویان 
تکمیلی دهان و دندان و تبلیغات گسترده از طریق 
پیامک و شبکه های اجتماعی، مردم را فریب داده 

و از آنها هزینه هایی را دریافت می کنند.

ثبت نام رایگان بیمه کارگران ساختمانی

عصر اعتبار-کارگران ساختمانی برای بهره  مندی 
از بیمه تامین اجتماعی می  توانند تا پایان بهمن 
ماه ، در سامانه خدمات حمایتی جمهوری اسالمی 

ایران ثبت نام کنند.

»برجام« تمام شد حاال می گویند همه چی درست شده جز »مبادله بانکی!« 

عضو مجمع تشخیص مصلحت تصریح کرد: این انقالب به ما آزادی داده است؛ در رأی 
دادن مردم به هرکسی بخواهند رأی می دهند. حداد عادل با بیان اینکه ما از ابتدا گفتیم 
دلواپسیم، تصریح کرد: موضوع برجام تمام شد و کارهایی که باید می کردیم را انجام 
دادیم حاال می گویند همه چی درست شده جز مبادله بانکی! مثل این است که گفته 
شود آب در منبع هست اما شیر باز نمی شود. وی تصریح کرد: حاال مردم خود قضاوت 
می کنند و معلوم شد آمریکا دروغ می گوید و دستاورد بزرگی برای کسانی است که فکر می کردند آمریکا آدم 

شده است. ترامپ با همه جای دنیا دعوا دارد و باطن آمریکا را مشخص کرده است.

عارف :  اصالح طلبان همیشه با مقام معظم رهبری ارتباط داشته اند

معظم  مقام  با  اصالح طلبان همیشه  گفت:  طلبان  اصالح  سیاستگذاری  رییس شورای 
رهبری ارتباط داشته اند. ایشان رهبر و پدر همه جریانات داخل نظام هستند و ما هم با 
همین نگاه با ایشان در ارتباط بوده ایم.محمد رضا عارف در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار 
ایلنا، درباره ضرورت رسیدگی به طرح آشتی ملی که مطرح شده است؟ اظهار داشت: 
در رابطه با جریانات سیاسی داخل نظام، بحثی که ما در سالهای اخیر مطرح کردیم، 
همبستگی و همدلی است. ضرورت دارد که این بحث به صورت جدی دنبال شود. وی افزود : امیدواریم این مساله 

با استقبال جریانات سیاسی داخل نظام روبرو شود و این مسیر را با توجه به انسجام و وحدت طی خواهیم کرد.

مردم رئیس  جمهوری می خواهند که عینکش غربی نباشد

سخنگوی کمیسیون سیاست خارجی مجلس با اشاره به انتخابات گفت: مردم باید تالش 
کنند با چشم  باز رئیس جمهور انتخاب کنند، ما رئیس جمهوری انقالبی و دشمن شناس 
نیاز داریم که عینکش عینک غربی نباشد. نقوی حسینی با بیان اینکه مشخص نیست 
که آمریکا با آن ها چه کرده است که هنوز گرفتار او هستند، ادامه داد: چه باید بکنیم که 
دوستان و بعضی ها هنوز در افسون و لبخند خال لب آمریکا هستند، آمریکا به دنبال آن 

است که نظام ما به دوران قبل انقالب برگردد. وی گفت: حتی یک بانک بزرگ اروپایی با ما کار نمی کند، وقتی 
ما اعالم می کردیم به اشکال مختلف به ما تهمت زده شد، خدا را شکر رسماً این موضوع تایید شد.

الریجانی : وضعیت رشد اقتصادی امسال بهتر شده است

رئیس مجلس شورای اسالمی گفت: وضع رشد اقتصادی در سال جاری بهتر شده و ۷.4 
درصد است که بخشی به دلیل بهبود وضع پس از توافق هسته ای در حوزه نفت بوده 
است. الریجانی با اشاره به اینکه شرایط بین المللی نیز گاهی بر شرایط تاثیر می گذارد ؛ 
گفت: رفتار ایران در بعد بین المللی و منطقه ای شایسته و با خرد بوده است و با سبک و 
سنگین کردن درست مسایل انجام شده و مکملش این است که اقتصاد کشور پویا باشد. 

وی گفت: پختگی در تصمیمات کشور در حوزه های مختلف به ویژه راهبردی و بین المللی حاصل شده است و 
همه مسائل باید دست به دست هم دهد تا گرفتاری های موجود کشور از میان برداشته شود.

رئیس جمهور با اشاره به اینکه تازه کارهای 
بگویند گفت:  احترام سخن  زبان  با  آمریکا 
زمینه ها جزو  از  بسیاری  در حال حاضر در 
با  روحانی  هستیم.  جهان  اول  کشور   1۰
امام  انقالب،  مسیر  از  ما  اینکه  بر  تاکید 
بر  دست  شرایطی  هیچ  در  رهبری  و  )ره( 
پیش  در  هرگز  ما  ملت  افزود:  نمی داریم، 

و خم های سخت این انقالب راه و مسیر 
خودرا با رهنمودهای رهبری گم نکرده اند 
و مشکالت را پشت سر گذاشتند. در عرصه 
تبدیل  به صلح  را  شرایط جنگ  بین المللی 
کردیم و اقتصاد ما در حال گذار از رکود و 
رئیس  است.  پیشرفت  به سمت  رونقی  بی 
شورای عالی امنیت ملی با بیان اینکه امروز 

گرفته ایم  بازپس  هسته ای  در  را  خود  حق 
نمی گذاشتند  بدخواهان  اگر  داشت:  اظهار 
داشته  اورانیوم  زمینه  در  تجارتی  و  معامله 
باشیم و حتی یک گرم کیک زرد به کشور 
اورانیوم  از ۳۵۰ تن  بیش  امروز  وارد کنیم 
ادامه  وی  کردیم.  کشور  وارد  زرد  کیک  و 
امروز در شرایط خاص منطقه وجهان  داد: 

و  امروز  حماسه  با  ما  ملت  اما  مواجه ایم 
راه  دل  به  هراسی  روزش  هر  حماسه های 
از  بعضی  آمریکا  و  دنیا  در  داد.  نخواهد 
تازه کاران قدرت در دست گرفته اند و همه 
آنان بدانند در برابر ملت ایران تنها باید با 
زبان احترام و تکریم سخن بگویند و ملت 

به تهدید پاسخ قاطع می دهد. 

رئیس جمهور : تازه کارهای آمریکا با زبان احترام سخن بگویند

حیدری  : سید حسن خمینی 
برای ارتباط بیشتر اصالح طلبان

 با رهبری تالش کنید

سید  از  مجلس  امید  فراکسیون  عضو  یک 
حسن خمینی خواست برای ایجاد ارتباط بیشتر 
اصالح طلبان با مقام معظم رهبری تالش کند.  
از  جمعی  دیدار  به  اشاره  با  حیدری  غالمرضا 
نمایندگان تهران با سیدحسن خمینی در کانال 
تلگرامی خود نوشت: معتقدم امروز با توجه به 
تهدید بزرگی که در پی انتخاب دونالد ترامپ به 
عنوان رئیس جمهور آمریکا به وجود آمده، لزوم 
همبستگی بیش تر از گذشته احساس می شود. 
در چنین فضایی، مهم ترین تبلور آشتی ملی، 
رفع حصر عزیزانی است که تمام عمر و زندگی 
خود را برای برپایی و استقرار جمهوری اسالمی 
عزیز گذاشته اند. وی گفته است : در این دیدار 
حسن  سید  ا...  آیت  که  کردم  امیدواری  ابراز 
خمینی در ایجاد ارتباط بیش تر اصالح طلبان با 
مقام معظم رهبری جهت حل مشکالت و گفت 

و گوی بیش تر، تالش و کوشش نمایند.«

روحانی کاندید می شود

سوال  این  به  پاسخ  در  نفت  وزیر  زنگنه  بیژن 
ریاست  انتخابات  در  روحانی  حسن  آیا  که 
جمهوری نامزد می شود؟ گفت: بله همین طور 
است. او ادامه داد: ما ملت متحدی هستیم که 
وقتی حرف منافع ملی و انقالب در میان باشد، 
سر  پشت  همه  و  گذاشته  کنار  را  اختالفات 

رهبری حرکت می کنیم.

فتنه گران مجددا فعال شده اند

اینکه  بر  تأکید  با  صداوسیما  سابق  رئیس 
همراهی برخی افراد در سال ۸۸ ضربه سختی 
با  آن ها  نیز  امروز  گفت:  کرد،  وارد  ایران  به 
طرح های جدید فعال و به دنبال ضربه زدن به 
نظام هستند. ضرغامی با تأکید بر اینکه هدف 
این عده تنها براندازی نظام است افزود: رهبری 
به صورت مستقیم با همه در ارتباط است و نظام 

نیازی به بازسازی ندارد.

گزینه ای اصالحات روحانی  است
سوالی  به  پاسخ  در  تهران  مردم  نماینده 
انتخابات  در  اصالح طلبان  کاندیدای  درباره 
نمی کنم  فکر  روحانی  با حضور   : کرد  تصریح 
باشند.  داشته  دیگری  گزینه  اصالح طلبان 
صادقی درباره گزینه جانبی اصالح طلبان برای 
خاطرنشان  هم  جمهوری  ریاست  انتخابات 
کرد: این روش احتیاطی است اما فکر می کنم 
روحانی در شرایطی است که همانند سال ۹2 

باید منسجمانه از او حمایت کرد.

نظر آیت ا... آملی الریجانی
 در مورد طرح آشتی ملی 

ا... آملی الریجانی رییس قوه قضاییه در  آیت 
پاسخ به سوال خبرنگاری در مورد طرح آشتی 
ملی که توسط اصالح طلبان طرح شده است 
عنوان کرد: آشتی ملی زمانی معنا دارد که در 
اصول اساسی اختالف داشته باشیم که نداریم.

سعید جلیلی : تحریم ها را نباید
  با التماس بی اثر کرد

بیان  با  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  عضو 
اینکه دشمن اهرم پالسیده تحریم را در دست 
گرفته است، بیان کرد: عاملی که می تواند این 
انقالبی  تفکر  ببرد  بین  از  را  پالسیده  اهرم 
از  را  جنگ  سایه  سال  سی  تفکر  این  است، 
کسانی  افزود:  است.وی  کرده  دور  کشور  این 
با تحریم هراسی مکمل حرکت دشمن بودند. 
می شد  بی اثر  باید  که  را  ها  تحریم  افراد  این 
اظهار  دادند.جلیلی  نشان  موثر  دشمن  برای 
داشت: تحریم ها را باید با قدرت بی اثر کرد 
التماس نکرده  التماس! ملت ما هیچگاه  با  نه 
را  ایستاد و تحریم ها  اقتدار  با  است. ملت ما 
بی اثر کرد. عزم ملی و وحدت ملی آن است 
که همه نشان دهند اهرم تحریم هراسی دیگر 
هراسی  تحریم  کاسبان  افزود:  وی  ندارد.  اثر 
نیز بدانند کسانی که در داخل هم پای دشمن 
بدانند  نیز  ترساندند  می  ها  تحریم  از  را  ملت 

این کاسبی به پایان خود رسیده است.

سرمقاله

پیام حضور
* مدیر مسوول

کوبنده  های  فریاد   ) اول  صفحه  از  سرمقاله  ادامه   (  
بر  مرگ  و  اسرائیل  بر  مرگ   ، آمریکا  بر  مرگ 
انگلیس و مرگ بر ضد والیت فقیه ثابت نمود که 
تهدیدهای ملت ایران نتیجه ای جزتقویت حضور 
 این مردم فهیم و همیشه در صحنه در عرصه های

 سیاسی ندارد.
روز گذشته شاهد حضور یکپارچه همه اقشار مردم 
عزیز استان بودیم از جانبازان عزیز که با ویلچر 
پیشاپیش مردم در حرکت بودند تا روحانیت محترم 
مسئوالن ،چهره های سیاسی ، پیرو جوان،مرد و 
زن الخصوص کودکان و نوجوانان با همهم همه 
آمده بودند ضمن تجدید میثاق با آرمانهای بنیانگذار 
معظم  مقام  و  )ره(  خمینی  امام  اسالمی  انقالب 
رهبری حماسه ای از جنس حضور خلق کنند این 
حضور کم نظیر مرد م در راهپیمایی عالوه بر اینکه 
نشانه رشد فکری و والیتمداری مردم است چندین 
پیام داشت .پیام اول: اینکه مردم بر سرارمانهای 
انقالبی خود ایستاده اند و عشق به نظام و والیت 
در ایران همیشگی است. دوم اینکه جهانیان بدانید 
این مردم بعد از ۳۸ سال باز هم به نظام اسالمی 
وفادارند و هیچ تهدیدی بر انان اثر ندارد و هرگز 
کرد  نخواهند  فراموش  را  شهدا  و  امام  ارمانهای 
این حضور عاشقانه مردم به مسئوالن هم پیامی 
بینند  می  تهدیدی  هرگاه  مردم  این  که  داشت 
منسجم تر و حضورشان پررنگ تر می شود باهمه 
و  در صحنه هستند  دارند همیشه  مشکالتی که 
 باید قدردان انان باشیم و هیچ گاه از خدمت رسانی

به آنان باز نمانیم.

ادامه گران فروشی گوشت

گوشت  فروشندگان  اتحادیه  تابناک-رییس 
گوسفندی ضمن تایید افزایش قیمت گوشت قرمز و 
گرانی حدود 1۰ هزار تومانی برای هر کیلوگرم ازاین 
محصول، دلیل جالبی برای این گرانی دارد و آن 
هم قربانی کردن گوسفندهای ماده  در اعیاد مذهبی 
است چرا که به گفته وی این دام ها هنوز زایمان 

نکرده بودند که باعث کمبود عرضه شده است.

قیمت کاالهای اساسی در بازار

فارس-قیمت هر کیلوگرم برنج هندی یک هزار 
تومان کاهش داشته، اما قیمت حبوبات،  روغن،  
مرغ و تخم مرغ نسبت به یک ماه اخیر افزایش 

یا کاهشی نداشته است.
افزایش قیمت مرغ طبیعی است

تابناک-رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی 
به تشریح دالیل افزایش گوشت مرغ در مدت اخیر 
پرداخت و تصریح کرد در این مقطع از سال به دلیل 
باال رفتن تقاضا، طبیعی است که تا حدودی قیمت ها 
افزایش یابد اما به نظر نمی رسد برای بازار شب عید 
هر کیلوگرم گوشت مرغ از ۷۵۰۰ تومان فروخته شود.

جلوگیری از تخلفات دارویی با ایجاد 
نسخه الکترونیکی

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با تاکید 
بر ضرورت نظارت بیشتر بیمه ها درجهت مقابله با 
تخلفات حوزه دارو، گفت: بسیاری از تخلفات سیستم 
درمان با ایجاد پرونده الکترونیک قابل کنترل است.

www. iranwash. ir قالیشویي و مبل شویي ایـران
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برای اولین بار فرش های خود را اتو کشیده تحویل بگیرید
دفتر : توحید21 - نبش نبوت 21 - پالک 105
عضو معتبر اتحادیه   مسئول: دستگردی

مناقصه های عمومی یک مرحله ای 
شماره 1002-95 ، 1003-95   شماره : 67/630      تاریخ : 95/11/19

شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان جنوبی در نظر دارد: اصالح، بازسازی، تعمیرات، حفاظت، بهره برداری و نگهداری تاسیسات 
آبرسانی روستاهای شهرستان های نهبندان و زیرکوه را با مشخصات و اطالعات ذیل به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید: 

شماره ردیف
مناقصه

مبلغ برآورد شهرستان 
)ریال(

مدت اجرانوع تضمین  و مبلغ )ریال( رشته و  حداقل رتبه پیمانکار 
)ماه(

آب یا تاسیسات  تجهیزات15.681.644.625نهبندان11002-95
  پایه 5

ضمانت  نامه معتبر  به مبلغ  
784.100.000

24

2-1003
95

آب یا تاسیسات13.432.575.650زیرکوه 
 تجهیزات پایه 5

ضمانت نامه  معتبر
 به مبلغ 672.000.000

24

مهلت دریافت اسناد مناقصه: از تاریخ 95/11/19 تا پایان وقت اداری 95/11/24
محل دریافت اسناد مناقصه: از سایت شرکت به آدرس WWW.ABFAR-KJ.IR و یا وب سایت پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات به آدرس

 http: // iets.mporg.ir 
آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها: تا پایان وقت اداری 95/12/7 می باشد. حداقل پیشنهادات دریافتی برای بازگشایی پاکت ها دو مورد می باشد.

زمان تشکیل جلسه قرائت پیشنهادها: ساعت 9 صبح 95/12/9 در محل سالن جلسات شرکت
این شرکت در رد یا قبول پیشنهادات برابر قوانین و مقررات مربوطه مختار می باشد. 

برای کسب اطالعات بیشتر به وب سایت شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان جنوبی و یا وب سایت پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات 
به آدرس های فوق مراجعه و یا با شماره 8- 32214752 - 056 اداره امور حقوقی و قراردادها تماس حاصل فرمایید.

روابط عمومی شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان جنوبی 

درب اتوماتیک سید
مجری انواع: )درب های اتوماتیک ، جک  

پارکینگی ، کرکره ، سکوریت اتومات(
09155614880 -09303107002

بیمه معلم کد: 2569
 صدور انواع بیمه نامه ها به صورت

 نقد و اقساط 8 ماهه و کسر از حقوق 
 نمایندگی سید محمد امیرآبادی زاده

ابتدای بلوار آوینی- بین سمن و یاسمن
تلفکس: 32404040

09158642955 

نقاشی ساختمان 
 پالستیک  - اکرولیک - روغنی  به همراه طراحی 

دیوار با رنگ   09159617909- تنگلی

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت اول
نظر به اینکه در پرونده کالسه 1816 اجرایی یک دستگاه خودروی سمند مدل 1382 به شماره پالک 688 ب 71- ایران 52 توقیف و به مبلغ 98/000/000 ریال کارشناسی شده در قبال بدهی آقای مهدی طوری 
به مبلغ 100/569/266 ریال در حق آقای غالمحسین اعتمادی پور و مبلغ 2/500/000 ریال حق االجرا در حق دولت از طریق مزایده روز چهارشنبه تاریخ 1395/12/11 از ساعت 9 الی 10 صبح در دفتر اجرای 

احکام مجتمع شورای حل اختالف بیرجند به فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به شخصی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده 
دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. لذا متقاضیان در صورت تمایل می توانند 
پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا واقع در خیابا طالقانی - بین طالقانی 16 و 14 مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند مراجعه و از مورد مزایده بازدید به عمل آورند. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود. ضمناً 

شیبانی - قاضی اجرای احکام مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجندآگهی مزایده از وب سایت دادگستری به آدرس www.dadkj.ir  قابل مشاهده می باشد.
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افتتاح ساختمان اداری حفاظت محیط زیست شهرستان درمیان 

دادرس مقدم-در هشتمین روز از دهه مبارک فجر ساختمان جدید اداری درمیان با حضور مدیرکل حفاظت محیط 
زیست استان ،  فرماندار  و جمعی از مسئوالن شهرستانی افتتاح شد.  آرامنش مدیرکل حفاظت محیط زیست استان 

گفت:ساختمان اداری شهرستان طبس با اعتباری بالغ بر 1000میلیون ریال از اعتباری ساخنه تکمیل و تجهیز شد.

مصطفی مالیی- راهپیمایی سی و 
انقالب  پیروزی  سالگرد  هشتمین 
شکوه  پر  حضور  با  ایران  اسالمی 
استان  والیتمدار  و  انقالبی  مردم 
علیرضا  سید  ا...  آیت  حضور  با  و 
ا...  آیت   ، فقیه  ولی  نمانده  عبادی 
مردم  نماینده  رئیسی  ابراهیمی 
خراسان جنوبی در مجلس خبرگان 
قدس  آستان  تولیت  و  رهبری 
پرویزی  اکبر  علی  سید   ، رضوی 
استاندار و جمعی از مدیران نظامی 
اجرایی  های  دستگاه  و  ،انتظامی 
تولیت  ا...رئیسی  شد.آیت  برگزار 
این  در  رضوی   قدس  آستانه 
با  بیرجند  کرد:مردم  بیان  مراسم 
مراسم  این  در  خود  پرشور  حضور 
استکبار  از  را  خود  انزجار  و  خشم 

جهانی اعالم کردند.

اندیشه انقالبی تنها راه برون 
رفت از مشکالت

معظم  مقام  اینکه  بیان  با  وی 
بودن  انقالبی  مسأله  بر  رهبری 
دارند،  زیادی  تأکیدات  ماندن  و 
انقالبی و  افزود: شاخص های مهم 
رفت  برون  راهکار  انقالبی  اندیشه 
است  سختی هایی  و  مشکالت  از 
برای  مستکبران  و  دشمنان  که 
است. کرده اند،  ایجاد  ایران  ملت 
خبرگان  مجلس  در  مردم  نماینده 
با بیان اینکه انقالب اسالمی ریشه 
الهی دارد  اولیای  انبیا و  در فطرت 
عالم  در  جنبشی  و  خیزش  هیچ  و 
شکل  اسالمی  انقالب  همانند 
نگرفته است، توضیح داد: مهمترین 
پیام انقالب اسالمی عدالت خواهی، 
است.وی  خداخواهی  و  حق طلبی 
شاخصه  اولین  کرد:  خاطرنشان 
و  کردن  عمل  اندیشیدن،  انقالبی 
با  را  باید خدا  لذا  است  باوری  خدا 

همه وجود باور داشته باشیم.

نیاز  وسیاست  معنویت  پیوند 
جامعه اسالمی

همه  رضوی  قدس  آستان  تولیت 

محصول  را  افتاده  اتفاق  جنایات 
سیاست  از  معنویت  گذاشتن  کنار 
مدنیت  امروز  کرد:  تاکید  و  دانست 
در  سیاست  پیوند  نام  به  تمدنی  و 
عالم طنین انداز شده است و ما را به 
سیاستی که همراه با معنویت باشد 
دعوت می کند.وی با اشاره به اینکه 
تنها  بهمن   22 راهپیمایی  برگزاری 
کشور  و  منطقه  این  مردم  مختص 
نیست، ادامه داد: بسیاری از خواهان 
در  اندک  عده  همان  با  امروز  عالم 

خیابان ها اعالم موضع می کنند.

دشمن  و  ستیزی  استکبار 
انقالبی  شاخصه  شناسی 

گری است
شاخصه  سومین  ا...رئیسی”  “آیت 
و  ستیزی  استکبار  را  انقالبی 
افزود:  و  کرد  بیان  شناسی  دشمن 
باید استکبار جهانی را بشناسیم و با 
آشنا  آنان  توطئه های  و  ترفندهای 

انبیای  همه  کرد:  تأکید  شویم.وی 
ظلم  خود  سلوک  و  سیره  در  الهی 
انبیای  از  کدام  هیچ  و  بودند  ستیز 

الهی با ظلم سر سازش نداشتند.

اگر ادبیات یک رئیس جمهور 
تغییر  معنای  به  شود  عوض 

اصل ماهیت نیست
تولیت آستان قدس رضوی با اشاره 
ارزش  یک  ستیزی  ظلم  اینکه  به 
است و ارزش ها قابل تغییر نیستند، 
ظلم  نباید  گاه  هیچ  کرد:  اظهار 

کنیم.“رئیسی”  فراموش  را  ستیزی 
بیان کرد: اگر کسی بخواهد بگوید 
که رئیس جمهور جدید آمریکا یک 
دیگری  جمهور  رئیس  و  ادبیات 
حرف  دارند  دیگر  ادبیات  یک 
آمریکا  زیرا  نیست،  قبولی  قابل 
امام  که  است  آمریکایی  همان 
ادبیات  اگر  لذا  گفتند  خمینی)ره( 

به  شود  عوض  جمهور  رئیس  یک 
نیست  ماهیت  اصل  تغییر  معنای 
نداریم. بد  و  خوب  آمریکای  ما  لذا 
تاکید  رضوی  قدس  آستان  تولیت 
میثاق  ملت  همه  برای  امروز  کرد: 
و  است  شده  ثابت  دشمنان  شکنی 
حسابی  هیچ  خود  معادالت  در  ما 
برای قول های آمریکایی ها و مغرب 
کرد. نخواهیم  و  نکرده  باز  زمین 

انقالبی  مردم باوری شاخصه 
پز  ها  بعضی   / است  بودن 

مردم داری می دهند
اینکه  به  اشاره  با  ا...رئیسی”  “آیت 
مردم  بودن  انقالبی  دیگر  شاخص 
به  نگاه  کرد:  عنوان  است،  باوری 
مردم به عنوان مهمترین مؤلفه های 
اسالمی  جمهوری  نظام  در  قدرت 
شاید  داد:  ادامه  است.وی  مطرح 
افراد در سطح جامعه که  از  بعضی 

دم از مردم می زنند “پز مردم داری” 
را بدهند اما زمانی که امام خمینی 
ملت  رأی  میزان  می گویند  )ره( 
است نظام جمهوری اسالمی ایران 
مردمی بودن را باور دارد و به فکر 

گره گشایی امور مردم است.

گره  یعنی  گری  انقالبی 
گشایی از زندگی مردم

با  رضوی  قدس  آستان  تولیت 
اسالمی،  انقالب  اینکه  بیان 
گره گشای  که  بوده  انقالبی 

به  خطاب  است  مردم  زندگی 
نظام  خدمت گزاران  و  مسؤولین 
کرد:  تأکید  اسالمی،  جمهوری 
در  بودن  فعال  شاخص  مهمترین 
گره گشایی  و  بودن  مردم  خدمت 
با  است.رئیسی  مردم  امور  از 
رهبری  که  پرچمی  اینکه  بیان 
کار  شاخص های  از  برافراشته اند 

توجه  کرد:  تبیین  است،  انقالبی 
به مردم و مستضعفان از مهم ترین 
است. اسالمی  انقالب  مؤلفه های 
روستاها  در  جهادگران  حضور  وی 
از  جلوه ای  را  محروم  مناطق  و 
توضیح  و  دانست  انقالبی  کار 
جمله  از  جهادی  گروه های  داد: 
جوانان  توسط  که  است  اقداماتی 
می شود. انجام  بوم  مرز  این 

حضور  از  استاندار  قدردانی 
مردم در راهپیمایی 22بهمن

کسانی  به  آوا  با  گفتگو  در  استاندار 
تبریک  آفریدند  را  انقالب  این  که 
حضور  از  باید  کرد:  بیان  و  گفت 
مردم استان و به ویژه مردم بیرجند 
.وی  کرد  تشکر  راهپیمایی  این  در 
را   تالشمان  ما  قدر  چه  هر  افزود: 
بیشترکنیم قطعا مردم نظام جمهوری 
را بیشتر حمایت می کنند.  اسالمی 

طور  به  را  ابهاماتش  جواب  ترامپ  آقای  امیدوارم 
کامل گرفته باشد . بمب اتم ایران همین مردمی 
هستند که با فرمان رهبرشان در موقع لزوم ضرب 
شصتی نشان خواهند داد که ابرقدرتی آمریکا برای 

همیشه فراموش شود 

مجلس  در  ما  نمایندگان  این  که  فکریم  من 
های  بودجه  پرآب  استانهای  به  که  چکارمیکنن 
کالن بابت تنش آبی تعلق میگیرد،ولی استان ماخیر.

واقعأجای تأسف است.بابایه کاری بکنیددیگه...
910...250 
جهادکشاورزی لطفأتکلیف پولهای مردم راکه بابت 

زمین اخذکرده ایدروشن کنید.
910...250
مربوط  که  زادگان  نجیب  قانون  این  ادارات  در 
های  بچه  شود  لغو  است  ساسانیان  دوره  به 
شوند  می  استخدام  پدر  بجای  که  کارمندانی 
اول  دارند.  جامعه  برای  مهم  ضرر  تا  چهار 
رواج  پارتی  اسالمی  نظام  در  اینکه  احساس 
که  بنده  مثل  افرادی  اینکه  دوم  دارد  بیشتری 
فامیل  و  اهل و عیال  از  نیستیم  بلد  را  تملق  راه 
های بچه  این  اینکه  سوم  خوریم  می   سرکوفت 
کم سواد برای جبران قبول نشدن در آزمون و به 
باالتر  برای پست های  افعی شده  پدران  توصیه 
پدر خلق ا...  را در می آورند چهارم اینکه بعد از 
رسمی شدن هم نق بیشتر می زنند هم می گویند 
در جامعه حساب و کتابی نیست با احترام روغنی 

پدر سه فرزند بیکار 
915...639 
کنم  خواهش  شهرداری  از  خواستم  می  سالم  
قسمت ورودی شمشاد سجاد شهر به فلکه مصلی 
در بلوار پیامبر اعظم بسته نشود تا راه مردم به نماز 
جمعه نزدیک شود این کار را باید ستاد نماز جمعه 
پیگیری کند مصلی در کنار شهر از تعداد نماز گزاران 

می کاهد ورودی شمشاد به فلکه مصلی باز شود
915...157
سالم باتشکرو خداقوت خدمت پرسنل دفتر بیمه 
نیروهای مسلح شعبه توحید که دلسوزانه مشکالت 
بازنشستگان را پیگیری میکنند و با رفتار بد برخی 

افراد با صبر و متانت پاسخگو هستند. 
915...587
ازطرح های مصوب درسفر  چه خوب است یکی 
ریاست جمهوری تامین اعتبار وتخصیص صد در 
صدی اعتبار جاده مرگ باشد تایک بار برای همیشه 

شاهد قربانی هم استانیهای خود نباشیم
915...211
روستای  ازجشن  که  عزیزی  دوست  درمورد 
از جشن بگه  بعد  ازشام  دستگردگفته یادش رفته 
شام  چه  کافی  بوجه  نبود  و  کم  امکانات  باوجود 
آشنایان  و  دوستان  از  نفر  صدها  برای  باشکوهی 
برگزار گردید  باحضور مسئوالن شهر در دستگرد 
بودجه  این  بود  پاشی  به  و  بریز  چه  آن  واقعه 
ازهرطریقی به دست دهیاری رسیده نباید اون جوری 
خرج می شد. با اون پول الاقل کوچه های خاکی و 
گلی ما روکه درمحدوده روستاهستیم گریدرمی زدید
939...792
نمایندگان  سکوت   که  آید  برمی  چنین  ازشواهد 
ومسئوالن درخصوص وعده های تو خالی و مکرر 
افتتاح سیمان باقران در دهه فجر امسال هم از افتتاح 

این پروژه عتیقه رنگ باخته خبری نیست
915...510
 آواجان تو به مردم بگو شهروندان خود باید مطالبه گر
باشند تا نمایندگان ومسئوالن بدانند مردم  آن ها را 
 برای سخنرانی و خوش آمد گویی به کرسی ننشانده اند

مردم عملکرد می خواهند
915...211
تاسف انگیز بود تنبیه بدنی آن دانش آموز شهرستان 
قاینات اما تاسف انگیزتر از آن وضع اسف بار آموزش 
و پرورش در سطح کالن است زخم تن به سرعت 
بهبود میابد اما زخم دل نه.فردای این فرزندان سیاه 
تراست اگر فکری به حال بهبود این سیستم منسوخ 
 و کهنه و بی رمق نشود نسل بیکار،نا امید و بی هویت
خروجی این سازمان و مدیرانش است کافیست به 

بطن جامعه و جوانانش نگاهی بیاندازید.
915...260
گاز  اداره  کنتور  نصب  مامور  از  خواستم  سالم 
شهرستان بیرجند تشکر کنم که ساعت 10 شب 

جهت وصل کنتور گاز ... اقدام کردند.
915...809
اینکه نمایندگان ومسئوالن هنوز نمی دانند دربرنامه 
سفر رئیس جمهور .قرار است چه اتفاقی بیفتد ویا 
چه طرح ها وبرنامه هایی مصوب شود و بر مبنای 
باید ها واگر حدس وگمان میزنند  معلوم است ازاین 
سفر هم نتیجه مورد انتظار مثل سایر سفرها حاصل 

نخواهد شد آواجان تو کاری کن کارستان
915...211
این  رغم  است  علی  وتاسف  تعجب  بسی  جای 
اینقدر  بحران  ستاد  هواشناسی  هشدار  همه 
.برق  آب  ادارات  از  باید  البته  کرد  عمل  ضعیف 
.گاز .که اتفاق خاص بدی نیفتاد باید تشکر کرد 
915...013

بمب  ها  جایگاه   -  7 مقابل(  ستون  از  جوابیه  )ادامه 
ای  حادثه  است  ممکن  لحظه  هر   ، خاموشند 
اتفاق بیفتد که قابل پیش بینی نست و اگر رعایت 
کارکنان  آموزش  نفت  شرکت  های  استاندارد 
جایگاه نبود تا به حال باید چندین اتفاق ناگوارد رخ 
می داد . 8 - در پایان هرگونه فرافکنی و ایجاد 
استرس و نا آرامی در جامعه را قبال با مسئولین 
نداشته  پاسخی  در صورتیکه  و  ذیربط هماهنگ 

باشند ، رسانه ای کنیم .

جوایه سازمان تامین اجتماعی استان

احتراما عطف به مطلب مندرج در ستون پیام شما 
مورخ 95/11/18 پاسخ ذیل تقدیم می گردد.

 1- تامین اجتماعی خراسان جنوبی تا ریال آخر
9 درصد سرانه درمان را صرف مردم استان کرده 
است و از این نظر کارنامه بسیار درخشانی دارد 
سرانه  برابر   2 از  پیش  گذشته  سال  در  فقط  و 
وصولی حق درمان را برای مردم و بیمه شدگان 

استان هزینه کرده است.
 2- هزینه های درمان این استان پس از طرح 
جهشی  و  تصاعدی  صورت  به  سالمت  تحول 
و  کارگران  و  محروم  مردم  و  یافته  افزایش 
کارفرمایان تحمل افزایش سرانه حق بیمه بیشتر 

برای تامین مصارف مذکور را ندارد.
3 - با تمام مشکالت و معضالت وضعیت پرداختی 
به  نسبت  پزشکی  علوم  دانشگاه  به  سازمان  این 

سازمان بیمه سالمت در شرایط بهتری است.
4-در حال حاضر هیچ نیروی ضریب Kمتخصصی 
در  پاتالوژی  و  قلب  و  رادیولوژی  های  رشته  در 
مشغول  استان  این  در  سازمان  ملکی  بیمارستان 
امسال  انسانی  نیروی  توزیع  از  و  نبوده  کار  به 
است.و  نشده  داده  ما  به   K پزشک ضریب  هیچ 
موارد مذکور به مربوط به گذشته بوده است و ما 
از این بابت از هیات ریسه دانشگاه تشکر داشته و 
امیدواریم همکاری سنوات قبل کماکان ادامه یابد.
ابوالفضل  حضرت  بیمارستان  اندازی  راه   -5
العباس)ع( به دنبال تالش 9 ساله این مدیریت 
و در راستای کاهش مشکالت مردم و برداشتن 
صورت  پزشکی  علوم  دانشگاه  دوش  از  باری 
معاونت  پروژه  تصویب  و  طرح  از  قبل  و  گرفته 
درمان وقت علوم پزشکی رسما متقاضی سرمایه 

گذاری سازمان در این خصوص شده اند.
محترم مجلس  نمایندگان  با همت  بحمدا...   -6
در قانون برنامه 5 ساله ششم پیش بینی شده که 
10درصد از ظرفیت فارغ التحصیالن رشته های 
تخصصی وزارت بهداشت برای خدمت در مراکز 
شوند.البته  توزیع  کشور  اجتماعی  تامین  سازمان 
زمان  دیگر  سال  یک  عمال  مصوبه  این  اجرای 
خواهد برد و تخصی نیروی متخصص به مراکز 
قشر  به  بزرگی  کمک  اجتماعی  تامین  درمانی 
به  استان خواهد کرد.بیمارانی که  محروم کارگر 
واسطه مشکالت معیشتی شدید توان استفاده از 

خدمات سایر مراکز را ندارد.
7-پرداختی این سازمان به دانشگاه علوم پزشکی 
نقدی است و تا کنون اوراق بهادار بابت تسویه 
مطالبات اعطاء نگردیده و مورد مذکور مربوط به 

بیمه سالمت است. 
ناشی  عمدتا  ذکر شده  کلی مشکالت  بطور   -8
از عدم تسویه بدهی های دولت به این سازمان 
های  شرکت   ، ها  بدهی  این  بر  عالوه  و  است 
دارویی وابسته به این سازمان نیز مطالبات معوق 
زیادی از دانشگاه های علوم پزشکی دارند و این 
مدیریت آمادگی دارد برای تهاتر این بدهی های 

متقابل پیگیری و اقدام نمایند.
9- این مدیریت در راستای برنامه های سازمان 
پزشکی  علوم  دانشگاه  کنار  در  همواره  متبوع 
نموده  تالش  مردم  درمانی  مشکالت  برای حل 
و خواهد کرد و امیدواریم با عبور از مرحله حاضر 
به اهداف دولت تدبیر و امید در بخش بهداشت و 

درمان نزدیک شویم.

جوابیه انجمن صنفی جایگاه 
داران به اظهارات مدیر 

آتش نشانی

احتراما عطف به مطلب مندرج در صفحه 7 مورخ 
95/11/14 آن روزنامه برابر اظهارات رئیس سازمان 
آتش نشانی بیرجند مبنی بر نا ایمن بودن جایگاه 
های عرضه سوخت بدینوسیله موارد ذیل به اطالع 

همشهریان می ر سد.
برابر  سوخت  عرضه  های  جایگاه  کلیه   -1
استانداردهای شرکت ملی پخش فراورده های نفتی 
موظف  به رعایت نکات ایمنی می باشند که الزام 
کار جایگاه هاست و در فاصله حداکثر یک هفته 
توسط مسئوالن مربوط مورد بازدید قرار می گیرند .

2- در جایگاه های عرضه سوخت به جز دفتر جایگاه 
شود می  نگهداری  حوالجات  و  بازدید  دفاتر   که 
هیچگونه ماده آتش زا که قابل اشتعال باشد نباید 

نگهداری شود .
3-تنها ماده آتش زا مخازن سوخت و چرخه عرضه 
آن است که در سیستم بسته و پلمپ شده )توسط 
شرکت ملی پخش( تا باک خودرو در جریان می باشد.
4-در جایگاه ها شروع آتش سوزی مساوی است با 
انفجار ، نه ایجاد شعله که به کمک آتش نشانی )که 
در محل جایگاه مستقر نمی باشند( هم قابل اطفاء 
نمی باشد و کارکنان در بدو حادثه موظف به اطفاء 

حریق می باشند.
5- نکات ایمنی با همه اخطارها و تذکرات اکثرا 
توسط مراجعین ،رعایت نمی شود مانند استفاده از 

موبایل کنار تلمبه ها و مسیرها
6-برای احداث جایگاه از کلیه ادارات نهادها و سازمان 
های ذیربط استعالم اخذ می شود.هرگونه مجاورت با 
کارگاه ،انبار یا هر مکان خطرناک باید توسط همان 
ادارات و نهادها و سازمان ها که بعدا احداث شده اند 
برچیده شود... )ادامه جوابیه در انتهای ستون مقابل(

 مهمترین پیام انقالب اسالمی ؛ عدالت خواهی، حق طلبی و خداخواهی است

آیت ا... رئیسی تولیت آستان قدس  رضوی در سخنرانی راهپیمایی 22 بهمن مرکز استان

مردم ایران هیچ حسابی برای قول های آمریکایی ها و غربی ها باز نکرده و نخواهند کرد.



4
داوطلبان آزمون سراسری فقط تا 28 بهمن ماه فرصت ثبت نام دارند 
 
ایسنا- مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور از ثبت نام بیش از 70 هزار داوطلب در آزمون سراسری 96 خبر داد و گفت: داوطلبان تا 28 
بهمن ماه فرصت دارند در این آزمون ثبت نام کنند. دکتر حسین توکلی افزود: کلیه داوطلبان برای ثبت نام در آزمون سراسری 96 ضرورت دارد 
در مهلت تعیین شده با مراجعه به سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org نسبت به ثبت نام در این آزمون اقدام کنند. شنبه *23 بهمن 1395 * شماره 3720

زندگی آفرینش شاهکاری ماندگار است
 در تحقق این آرمان همقدم

 با شماخواهیم بود 
سازنده انواع کابینت، 
 کمد و غیره با صفحه ضد آب و
 زیر ظرفشویی ضد آب با شرایط پرداخت ماهیانه
 از 2 ماه تا 8 ماه با چک بدون ضامن و بدون بهره 
 با بیمه آتش سوزی و زلزله به مدت یک سال در خدمت شما همشهریان عزیز هست
 آدرس بیرجند خیابان مدرس تقاطع 15 خرداد رو به رو ی بانک صادرات قطعه چهارم سمت راست

با مدیریت : مسعود علیزاده         09153410668

09903189181 با تکنولوژی ضد چروک همراه با اتوی فرش      
3 2 4 5  0 0  1 4   

  مفتخر است پذیرای کلیه مجالس شما باشد 
 به پاس احترام شما عزیزان، ورودی سالن تا تاریخ 96/1/15 رایگان و با تخفیف ویژه کلیه منو غذایی می باشد.

     از هم اکنون رزرو نمایید   ***   خدمت به شما عزیزان افتخار ماست   
مجموعه درویش افتخار دارد پخت کلیه غذاهای خود را با برنج علیزاده 5 ستاره بابل طبخ نماید.

 آدرس: خیابان محالتی تقاطع استقالل - اول سپیده   تلفن های رزرو: 32324444 - 09157639200

تاالر پذیرایــی درویش 

شرکت حمل و نقل رخش نور
دربستی

خشکشویی صدف
شستشوی انواع پرده، پتو، روفرشی، شستشوی انواع مبل، خوشخواب، صندلی 

اداری، خودرو در محل / باز و بست پرده رایگان/ همراه با پیک رایگان
خیابان آوینی، نبش صدف 6  09155632009- 32340188 مدیریت : فدائی

 نمایندگی و عاملیت فروش شرکت                                                                          و توسعه صنعت جوش در استان
 تولید کننده انواع: افزودنی های بتن ، ترمیم کننده بتن، گروت، واتراستاپ های 
پی وی سی، اسپیسرهای پالستیکی، شیلنگ تزریق بتن و غالف 
 استرند، تجهیزات نیلینگ، ترمیم کننده بتن، چسب بتن و کاشی و ...

گل میخ گام برای سقف عرشه فوالدی 
 تهیه و تامین تجهیزات قالب فلزی ) اجاره، فروش(

کلینیک تخصصی ساختمانی نصر

 صیاد شیرازی، واحد 89، طبقه همکف
09034090412 - 09034090411 

پیتــزا

  نبش پاسداران 19 باالتر از میدان جانبازان 
 3 2 4 2 3 1 3 1

انــواع
 غــذای

 ایتالیــایی

 در مراسم افتتاح هتل بزرگ  3 ستاره سپهر بیرجند عنوان شد:

هتل 3ستاره سپهر ؛ برند استان
مصطفی مالیی- همزمان با آخرین روز از دهه فجر 
مراسم افتتاح هتل بزرگ 3ستاره سپهر که به همت 
بخش خصوصی و همکاری سازمان میزاث فرهنگی ، 
صنایع دستی و گردشگری استان ساخته شده است 
با حضور سید علی اکبر پرویزی استاندار ، عصمت 
سرفرازی معاون اقتصادی و جمعی از مدیران دستگاه 
های اجرایی برگزار شد. سید محمد آذرکار مدیر هتل 
سپهر بیرجند عنوان کرد: این پروژه از سال 89 با 
همکاری میراث فرهنگی و سرمایه گذاری شخصی 

شروع ساخت کردیم.
سرمایه گذاری 15 میلیارد تومانی در هتل 

سپهر / 40 اتاق با ظرفیت 120نفر
سید محمد آذرکار با بیان اینکه تاکنون حدود 150 
میلیارد ریال در این پروژه سرمایه گذاری شده است 
افزود: از این مبلغ 7 میلیارد تومان وام از بانک ها 
و  اتاق  اینکه 40  به  اشاره  با  وی  کردیم.  دریافت 
امکان پذیرایی از  120 نفر میهمان پیش بینی شده 
است ،بیان کرد: این مجموعه دارای استخر، سونا و 
جکوزی، 4 تاالر پذیرایی میهمان، رستوران تابستانه، 

پارکینگ اختصاصی، کافی شاپ و چند فروشگاه برای 
عرضه محصوالت بومی استان آماده ارائه خدمت به 

مسافران و مجاوران امام رضا )ع( است.
4تاالر با ظرفیت 400نفر

آذرکار با بیان اینکه ظرفیت تاالرها برای برگزاری 
جلسات، همایش ها و مراسم 400نفر ظرفیت دارد، 
افزود: به زودی با خدمات بیشتری که ارائه خواهیم داد 
درجه هتل از 3 ستاره به 4 ارتقاء خواهد یافت.مدیر 
هتل 3 ستاره سپهر بیرجند خاطرنشان کرد: ساخت 
هتل کاری نیست که  یک نفره بتواند انجام دهد بلکه 
نیازمند کمک و همکاری دستگاه های متولی استان 
 است تا برای جذب توریسم و گردشگر تالش کنند.
دستگاه های اجرایی و مردم برای جذب 

توریست کمک کنند
وی افزود: تسهیل راه های مواصالتی ، افزایش پروازها 
، ایجاد جاذبه های ترویستی و اکو ترویستی ، حذف 
سختگیری های نامتعارف امنیتی همه مولفه های 
جذب گردشگرهستند که دستگاه های اجرایی و مردم 
 می تواند به صنعت گردشگری کمک شایانی کنند.

مانع  اجرایی  های  دستگاه  های  اقامتگاه 
رونق هتل داران

آذرکار بیان کرد: در اتمام و آماده سازی این مجموعه 
بنگاه  یک  باید  و  بود  رو  پیش  زیادی  مشکالت 
اقتصادی مانند بانک ها به شکلی تأمین و توجیه شده 
باشد که  بتواند تسهیالتی که  در اختیار مراکز اقامتی 
قرار می دهد سود آن متناسب با درآمد آن مجموعه 
باشد.وی از دستگاه های اجرایی خواست تا واگذاری 
اقامت و پذیرایی مهمانمان و کارشناسان به مراکز 

اقامتی مورد تایید و کادر آموزش دیده واگذار کنند.
هزینه کرد دستگاه های اجرایی در صنعت 
گردشگری ریخت و پاش نیست ، سرمایه 

گذاری است  
مهندس سید علی اکبر پرویزی استاندار نیز در این 
مراسم با تشکر از دکتر آذرکار مدیرهتل سپهر عنوان 
کرد: ابتدای شروع به کار این هتل اقتصادی نیست 
و باید مکان های تجاری در مجموعه  احداث کنید 
تا جبران خسارت ها شود.وی با بیان اینکه صنعت 
گردشگری در ایران تازه تاسیس است افزود: مقامات 

ارشد کشوری برای رونق و توسعه این صنعت تمام 
تالش خود را انجام می دهند.

 ، فرهنگی  میراث  سازمان  رئیس  سفر 
صنایع دستی و گردشگری به استان

استاندار با تاکید براینکه باید این جور مکان های 
اقامتی که به عنوان برند استان هستند را حمایت 
کرد ادامه داد: به زودی رئیس سازمان میزاث فرهنگی 
، گردشگری و صنایع دستی کشور به استان سفر 
خواهند کرد. پرویزی با بیان اینکه خرج کردن اداره 
هزینه  و  پاش  و  ریخت  گردشگری  در صنعت  ها 
نیست خاطرنشان کرد: کمک به سرمایه گذاران و 
سرمایه  نوع  یک  استان  گردشگری  صنعت  رونق 
گذاری است. وی تاکید کرد: دستگاه های اجرایی 
مثل میراث فرهنگی برای رونق مکان های اقامتگاهی 
استان مانند: هتل سپهر در کشور با هزینه خودشان 

تبلیغ کنند. 
استاندار افزود: صنایع تولیدی، خدماتی، مراکز علمی، 
اقامتی، گردشگری و ... به ویژه در ابتدای کار نیازمند 

حمایت همه جانبه است.
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شخصیت حضرت فاطمه زهرا )س(

شنبه * 23  بهمن  1395 * شماره 3720

آیه روز  

هر كه كار شايسته كند به سود خود اوست و هر كه بدى كند به زيان خود اوست و پروردگار تو به بندگان 
]خود[ ستمكار نيست. سوره فصلت، آيه 46

حدیث روز  

كمال انسان، تمام كمال در سه چيز است: فراگرفتن علم دين و شكيبايی در پيش آمدها و ناگواريها و اندازه نگه 
داشتن در زندگی. امام باقر )ع(

اى  چرخ  فلک خرابی از كينه  تست
بيدادگرى   پيشه  ديرينه  تست
وى  خاک  اگر سينه تو بشكافند

بس  گوهر  قيمتی  كه در سينه تست

شعر روز 

پلکی احساس

حرف های ابریشمی موفقیت

مناسبت ها

ضرب المثل

یک لحظه مکث کن

تاریخ شهادت حضرت 
زهرا )س( چه زمانی است؟

روايات  زهرا   )س(  حضرت  شهادت  تاريخ  درباره 
مختلف است. از چهل روز تا شش ماه بعد از رحلت 
پيامبر  )ص(. ميان علماي شيعه، دو تاريخ مشهور 
و مقبول است: يكي هفتاد و پنج روز بعد از رحلت 

پيامبر  )ص( و ديگري نود و پنج روز.
بيست  در  اسالم  )ص(  پيامبر  رحلت  به  توجه  با 
مورخة  در  روز،  روايت ۷۵  به  بنا  هشتم صفر،  و 
شهادت  االّول،  جمادي  پانزدهم  تا  سيزدهم 
فاطمية  را  ايام  اين  و  است  زهرا  )س(  حضرت 
اّول مي  خوانند اما بنا به روايت ۹۵ روز، شهادت 
حضرت   زهرا )س( در سوم تا پنجم جمادي الثاني 
ايام را فاطمية دوم مي  خوانند.تاريخ  است و اين 
شهادت حضرت زهرا)س( به سه روايت اصلی نقل 
شده است. همواره اين پرسش مطرح بوده است 
كه كدام نقل از ايام شهادت آن حضرت به لحاظ 
تاريخی معتبر تر است؟بر اساس منابع تاريخی، ايام 
فاطميه به حسب روايات بيش از ده تا پانزده قول 
بوده ولی آنچه شهرت دارد، سه قول اصلی است:

1.روايت »40« روز كه دهه اول گرفته می شود، 
بعد از شهادت رسول ا... )ص( كه مصادف با 8 تا 

10 ربيع الثانی است.
2.روايت »۷۵« روز كه دهه دوم گرفته می شود، 

مصادف با 13 تا 1۵ جمادى االولی است.
3.روايت سوم »۹۵« روز كه دهه سوم گرفته می 
است كه  اآلخر  تا 3 جمادى  با 1  شود، مصادف 

بيشتر مورد تاكيد است.

از كوره در رفت

اين مثل در مورد افرادى به كار می رود كه سخت 
خشمگين شوند و حالتی غير ارادى و دور از عقل 
و منطق به آنها دست دهد. در چنين مواقعی چهره 
اشخاص پرچين و سرخ گونه می شود، رگ هاى 
پيشانی و شقيقه ورم می كند ، فريادهاى هولناک می 
كشند و خالصه اعمال و رفتارى جنون آميز از آنها سر 
می زند اما ريشه و علت تسميه اين ضرب المثل :براى 
گداختن آهن روش اينست كه درجه حرارت كوره 
آهنگرى را تدريجا باال می برند تا آهن سرد به تدريج 
حرارت بگيرد و گداخته و مذاب گردد، زيرا آهن  اين 
خاصيت را دارد كه چنانچه در معرض حرارت شديد و 
چند صد درجه قرار گيرد، سخت گداخته ميشود و با 
صداهاى مهيبی منفجر شده از كوره در می رود، يعنی 

به خارج پرتاب می شود.
افراد سريع التاثر و عصبی مزاج اگر در مقابل حوادث 
غير مترقبه قرار گيرند آتش خشم و غضبشان چنان 
زبانه می كشد كه به مثابه همان آهن گداخته از كوره 
اعتدال خارج می شوند و اعمالی غير منتظره از آنها سر 
می زند كه پس از فروكش كردن اطفاى نايره غضب 

از كرده پشيمان می شوند و اظهار ندامت می كنند.

آن  براى  و  است  فاطمه  خانم،  آن  اسم 
صديقه،  كرده اند:  ذكر  لقب  هشت  بزرگوار 
راضيه، مرضيه، زهرا، بتول، عذرا، مباركه و 
طاهره . از بعضی روايات استفاده می شود كه 
زكيه و محدثه از القاب آن حضرت است و 
كنيه او ام ابيها است. عمر آن بزرگوار تقريبا 
18 سال است. در روز جمعه بيستم جمادى 
سال  و  آمد،  دنيا  بعثت به  دوم  سال  الثانی 
شهيد  الثانی   جمادى  سوم  هجرت،  از   11
بحث  اين  با  را  زهرا  شد. شخصيت حضرت 
كوتاه نمی توان معرفی كرد و آنچه در اينجا 
آورده می شود، قطره اى از درياى فضيلت آن 
از  اسالمی  شخصيت  است.  شهيده  صديقه 
راه  از  و  نسب  راه  از  می شود:  يافت  راه  دو 

حسب و فضايل نفسانی. 
پذيرفته  را  آن  اسالم  كه  نسبی  شخصيت 
است:  مختلفی  عوامل  تاثير  تحت  است، 
تاثير  مشروع،  راه  از  تغذيه  وراثت،  قانون 
صالح  اوالد  رفيق،  و  همسر  تاثير  محيط، 
نقش  شخصيتی  چنين  تشكيل  در  غيره  و 

دارند. زهرا )س(از نظر قانون وراثت، پدرى 
چون رسول گرامی دارد كه به گفته سعدى 
همه مراتب انسانيت را به كماالتش پيموده 
است. همه تاريكی ها به جمالش روشن شده 
خوبی  منتهاى  در  او  صفات  همه  و  است 
اسالم  كه  دارد  خديجه  چون  است.مادرى 
مادرى  است.  بزرگوار  آن  زحمات  مرهون 
شعب  در  محصور  مسلمانان  سال،  سه  كه 
خود  اموال  همه  و  كرد  اداره  را  طالب  ابی 
اين راه خرج كرد. مادرى كه چندين  را در 
شكن  كمر  مصيبتهاى  آن  با  مكه  در  سال 
ساخت، و دوش بدوش رسول اكرم، اسالم 
را يارى فرمود و در اين راه سنگها به بدن 
وارد  او  به  حرمتيها  بی  آمد،  فرود  مباركش 
شد، شماتتها ديد و هرچه اين اتفاقات بيشتر 
می شد، صبر و استقامت او زيادتر می گشت. 
مورخين  غذا:  تاثير  قانون  نظر  از  اما  و 
به  تعالی  حق  اراده  وقتی  كه  نوشته اند 
گرامی  پيامبر  گرفت،  زهرا)س(تعلق  خلقت 
حرا  كوه  در  روز  شبانه  كه چهل  مامور شد 

به رياضت دينی پردازد. حضرت خديجه در 
خانه خود، از مردم گوشه گرفته و به عبادت 
حرا،  كوه  در  گرامی  پيامبر  و  بود  مشغول 
به  پيامبر  كه  آمد  فرمان  مدت  آن  از  پس 
خانه بازگردد. از عالم ملكوت براى آنان غذا 
خديجه  به حضرت  زهرا  نور  آوردند. سپس 
منتقل شد. از نظر تاثير محيط، زهرا عالوه 
بر آنكه در دامن مادرى فداكار، با گذشت و 
پيامبر  چون  پدرى  دامن  در  و  استقامت،  با 
او  زندگی  محيط  يافت،  پرورش  گرامی 

محيط پر تالطمی بود. 
مكه با آن مصيبتها و حوادث ناگوار، محيط 
آن  با  طالب  ابی  شعب  در  بود.  او  پرورش 
حوادثی زندگی كرد كه اميرالمومنين در نهج 
توصيف  معاويه چنين  براى  را  آنجا  البالغه 
می كند: »شما ما را سه سال در ميان آفتاب 
زندانی كرديد، به طورى كه بچه هاى ما از 
گرسنگی و تشنگی مردند، بزرگان ما پوست 
گذاردند، صداى آه و ناله زنها و بچه ها بلند 
بود...« روشن است بچه اى كه در اين چنين 

محيطی پرورش يابد،مخصوصا اگر مربی اى 
چون پيامبر گرامی داشته باشد، استقامت او، 
ناز  او زياد خواهد بود:  او و سعه صدر  صبر 
پرورده تنعم نبرد راه به دوست عاشقی شيوه 
رندان بالكش باشد زهرا )س( از نظر همسر 
فوق  نيز،  اوالد صالح  نظر  از  و  و مصاحب، 
العاده است. شوهرى چون اميرالمومنين دارد 
كه بيش از سيصد آيه از قرآن شريف درباره 

او نازل شده است.
است  قطعی  تاريخ،  نظر  از  كه  شوهرى   
چون  فرزندانی  است.  او  مرهون  اسالم  كه 
كه  دارد  كلثوم  ام  و  زينب  حسين،  حسن، 
اگر نبودند، قطعا اسالم نبود و به گفته امام 
االئمه  ام  فرزند،  نظر  از  زهرا  )ع(  حسين 
است، سر مستودع است، مادر عصاره عالم 
اما  است.و  )عج(  ا...  بقية  حضرت  خلقت، 
گفت  می توان  چه  انسانيت،  فضايل  نظر  از 
پيامبر گرامی )ص( كرارا  در حق كسی كه 
را  تو  درباره اش فرموده است: همانا خداوند 
برگزيده و پاكيزه و معصوم گردانيده و تو را 

براى  اگر  است.  داده  رجحان  زنها  همه  بر 
نبود،  كوثر  سوره  جز  چيزى  زهرا  فضيلت 
زهرا را بس بود كه بگويد نزد خداوند افضل 

و برتر از عالميانم.
پس  داشتيم،  ارزانی  تو  بر  را  كوثر  همانا 
كن،  قربانی  و  گزار  نماز  پروردگارت  براى 
به درستی كه بدخواه تو دنباله بريده است. 
ايمان، راضيه و مرضيه است:  از نظر  زهرا 
شهود  مقام  به  كه   - مطمئنه!  نفس  »اى 
رسيده اى - بيا به سوى پروردگارت خشنود 
و  شو  من  بندگان  زمره  در  داخل  و  شده، 
بدانيم  بايد  ما  من.«  بهشت  در  شو  داخل 
آنان  كنيه هاى  معصوم،  چهارده  القاب  كه 
آنها  همه  نيست.  سبب  بی  آنان  اسماء  و 
زكيه،  صديقه،  زهرا،  ندارد  معنی  دارد.  سر 
لقبها  اين گونه  به  و  نباشد  محدثه  طاهره، 
او  با  و  نيايد  جبرئيل  اگر  شود.  متصف 
محادثه نكند و به او محدثه بگويند، دروغ 
و  باشد  محدثه  كسی  ندارد  معنی  و  است: 

ايمانش به مرتبه شهود نرسيده باشد.

عارفانه روز

خدايا تو می دانی انچه را كه من نمی دانم در 
دانستن تو آرامشی است و در ندانستن 

من تالطم هاست تو خود با ارامشت
 تالطمم را ارام ساز

اگر كسي پيوسته دستور كارش اين باشد
 كه منافع خودش را مقدم بر منافع 

تيم بداند، غير قابل اعتماد بودن
 خود را ثابت مي كند.

هر بار كه در برابر ترس مي ايستيد، 
قدرت، شهامت و اعتماد به نفس پيدا 
مي كنيد. بايد كاري را انجام دهيد 
كه فكر مي كنيد نمي توان انجام داد

عشق هميشگي است، اين ما هستيم
 كه ناپايداريم. عشق متعهد است
 و مردم عهد شكن، عشق هميشه
 قابل اعتماد است، اما مردم نيستند.
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تعمیـرات  ساختمـانی 
سنگ و کاشی، سرامیک، نما، پیچ و رولپالک نما    09159632293 - زارع

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

تجربه کنید.   09158668002

)50%تخفیف هاشور تخصصی ابرو کامال بهداشتی( 
ویـژه عیـد 

 بین مدرس 11و 13 - جنب نانوایی
  زیبایی سی تل      32230549

کار خوب اتفاقی نیست

فروش نهال عناب ، زرشک 
انار      09011251205

نصب داربست فلزی 
با قیمت مناسب در اسرع وقت

  09153637507- حسینی

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

09153613243 - شریفی

نقـاشی ساختمـان
  09398834365 - خسروی

سمساری مرتضی
  تمامی لوازم منزل و اداری شما را عادالنه 

خریداریم.  09159632924 - امیرآبادی زاده

فروش استثنایی آپارتمان در حال 
ساخت ، در مرحله اجراي اسکلُت 90 
متر مفید ، دو خواب ، تراس ، انباري  

پارکینگ ، واقع در غفاری
 با پرداخت 30 میلیون تومان  
09155612431 - 09155614208

آپارتمان تمام فول واقع در مدرس 
18، پالک 43 ، پنج طبقه ، طبقه اول
 به متراژ 171مترمربع ، سه خوابه 

 دارای حیاط خلوت
 به فروش می رسد.
09153624230

به یک حسابدار برای کار
 در شهرک صنعتی با حداقل 2 
سال سابقه مرتبط نیازمندیم.     

09157634997
به تعدادی بازاریاب درسطح

 استان خراسان جنوبی نیازمندیم.
09152016208-32258273

به یک حسابدار با سابقه فروشندگی برای کار در فروشگاه موبایل نیازمندیم.    09155625169

به دو نفر فرکار ماهر برای کار 
در فست فود نیازمندیم.

09353694511 -09901125789

* شنیسل منجمدکیلویی 11۸00
* پاچین منجمد کیلویی۸200

* جگرمنجمد کیلویی2600
* جگرمنجمد کیلویی3200
* جگرمنجمد کیلویی3۸00

* آالسکاپولک کیلویی9۸00
* ماهی تیالپیا s کیلویی 15200

* ماهی تیالپیا m کیلویی 15500
* ماهی تیالپیا L  کیلویی15500

* استیک شیرخالدار کیلویی1۸200
* استیک شاه ماهی کیلویی1۸500
* استیک حلواسیاه کیلویی20200

ای  بسته  شوکا   60 همبرگر   *
۴۸00

* همبرگر 30 شوکا بسته ای 3150
* کباب لقمه سه تیکه شوکا

 بسته ای  ۴۸00
* سویا برگر شوکا بسته ای 2500

آدرس: بازار روز پاسداران  09353315656 - 32۴۴2۸76 بهروش

قیمت ماهی ها به صورت 
کلــی می باشد

دالیا پروتئین

دعوت به همکاری 

استخدام با حقوق عالی و آموزش رایگان
شرکت گلرنگ پخش به عنوان یکی از معتبرترین شرکت های توزیع و پخش سراسری 
محصوالت غذایی، شوینده و بهداشتی در راستای پیشبرد طرح های توسعه خود، از افراد 

پویا، با انگیزه و خالق با حقوق و مزایای مکفی دعوت به همکاری می نماید.
فروشنده حضوری: دارای حداقل مدرک تحصیلی دیپلم، کارت پایان خدمت 

مزایا: حقوق ثابت، پاداش، ایاب و ذهاب، بیمه تامین اجتماعی، بیمه عمر و حادثه، تکمیلی و 
سایر مزایای رفاهی 

آدرس برای مراجعه حضوری: بیرجند - خیابان ارتش -  تقاطع بلوار پاسداران
 و صیادشیرازی  - کنار درب مرکز آموزش 04 امام رضا )ع( نزاجا

تلفن : 32232093-32232092-32232084  

به ازای خرید هر باطری
 یک جعبه کمک های اولیه هدیه بگیرید

نقد -  اقساط     با چک 3 ماهه
09013772626 ان

یگ
ل را

نز
ب م

 در
یل

حو
ت

انصاف پیشه کار ماست
                                          اعتماد شما اعتبار ماست 

فروشگاه کودک امیـر
پوشاک، سیسمونی، اسباب بازی، 

بازی فکری، سه چرخه به قیمت مناسب
 *اجناس شب عید رسید*

سجادشهر، امامت 2 
جنب بانک ملت    32412973

پیونـد سبـز 
زدن انواع پیوند ، قلمه و هرس کردن 

اصالح و سربرداری درختان میوه ای
 برای آمادگی پیوندو پیوند عناب بذری 

)لوله ای ، شکمی، اسکنه(
  09105090105 - دلیری
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پایان مسابقات دسته سه پینگ پنگ استان دهه مبارک فجر

کرد:مسابقات  اعالم  مسابقات  برگزاری  مسئول  عشقی  علیرضا 
قهرمانی پینگ پنگ دسته سه استان به مناسبت دهه فجر با 
حضور 10 بازیکن به صورت دوره ای در سالن شهید سرحدی 
بیرجند برگزار و آقایان آرمین عبدالهی و مصطفی طاهری اول 
و دوم، حسین یعقوب نژاد از بیرجند و سهیل صفی زاده از قائن 
مشترکاً سوم شدند و به دسته دو راه یافتند.به نفرات برتر از طرف 

هیات پینگ پنگ بیرجند و هیات استان جوایزی اهدا شد.

دهیاری شاهرخت بر بلندای والیبال جام فجر آقایان زیرکوه

با  فجر  دهه  مناسبت  به  زیرکوه  والیبال  مسابقات  پایان  سوت 
قهرمانی دهیاری شاهرخت به صدا درآمد.به گزارش روابط عمومی 
اداره ورزش و جوانان زیرکوه ،مسابقات والیبال دهه فجر انقالب 
اسالمی زیرکوه با شرکت 7 تیم در سالن ورزشی جهان پهلوان 
تختی شهر حاجی آباد برگزار شد.در دیدارپایانی این مسابقات دو 
تیم والیبال شهدای آبیز و دهیاری شاهرخت با قضاوت علی بیهقی 
و علیرضا عابدینی به مصاف هم رفتند که در پایان تیم دهیاری 
شاهرخت توانست با نتیجه 3 بر یک حریف خود را شکست دهد و 

به مقام قهرمانی این دوره از مسابقات دست یابد.

مسابقات قهرمانی پینگ پنگ اصناف و اتحادیه های صنفی 
بیرجند برگزار شد 

مسابقات قهرمانی پینگ پنگ اصناف و اتحادیه های صنفی به 
مناسبت دهه فجر با حضور 20 بازیکن در دو قسمت بانوان و 
بیرجند  در سالن شهید سرحدی  دو حذفی  به صورت  آقایان 
برگزار شد.به گزارش روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان 
این  پایان  از علیزاده، مسوول برگزاری مسابقات ،در  به نقل  و 
اول شد،  علیزاده  امین  ، محمد  آقایان  قسمت  در  و  مسابقات 
به مقام دوم رسید و مهدی مسافر عنوان سوم  مهدی کفاش 
را کسب کرد.در قسمت بانوان نیز ،زهرا بیدار ،سمیه میری و 

سمیه اربابی به ترتیب اول تا سوم شدند.

 مسابقات تیراندازی طالب به میزبانی سپاه انصارالرضا )ع( 
استان برگزار شد

مالیی-به مناسبت دهه مبارک فجر مسابقات تیراندازی طالب  
به میزبانی سالن تیراندازی شهید کاوه بیرجند و هیات تیراندازی 
سپاه انصارالرضا )ع(خراسان جنوبی برگزار شد و درپایان رقابت 
که 25تیرانداز حضور داشتند نفرات برتر معرفی گردیدند.مقام 
اول سیدمحمود حسینی،مقام دوم علی فاضلی،مقام سوم میثم 
سیدرضاحسینی  استاد  برعهده  مسابقات  این  مرکی.سرداوری 

و داوران :آقایان کاظمی , سلمانی و میابادی برعهده داشتند.

فواید بادام زمینی 

بادام زمینی برای تقویت ریه و طحال نیز 
مفید است و کلسترول خوب خون را باال 
می برد.این آجیل پرخاصیت درد معده  را 
از بین می برد و به عنوان نرم کننده سینه 
استفاده می شود. بادام زمینی سرفه خشک 
را برطرف می کند ، شیر را در مادران شیرده 
زیاد می کند و بسیار مقو ی است.به هضم 

غذا کمک می کند و یک ملین عالی است.
به خاطر دارا بودن چربی و کالری زیاد، به 
افراد چاق توصیه می شود که به میزان کم 
از آن استفاده کنند، بیشتر از 1 مشت بادام 
زمینی موجب افزایش وزن می شود.روغن 
بادام زمینی، ملین و رفع کننده یبوست  و 

از نظر خواص، شبیه روغن زیتون است.

سالمت کبد با پرهیز از نوشیدن آب سرد

مهم ترین اصل در حفظ سالمت کبد که در 
طب ایرانی مورد تأکید قرار گرفته است، 
تغذیه و رعایت آداب و قوانین صحیح غذا 
سرد  آب  نوشیدن  از  است.پرهیز  خوردن 
مخصوصاً در حالت ناشتا و بالفاصله بعد از  
استحمام و ورزش شدید و پرهیز از تحمل 
حفظ  عوامل  از  طوالنی  به مدت  تشنگی 

سالمت کبد است. پرهیز از نوشیدن آب 
بدنی  فعالیت  انجام  از  پرهیز  بین خواب, 
شدید بالفاصله بعد از خوردن غذا و نیز در 
حالت خالی بودن معده, پرهیز از مصرف 
گوشت  مانند  غلیظ  غذاهای  و  گوشت ها 
گاو، برنج کته،آش و کله پاچه گوسفندی 

نیز از عوامل حفظ سالمت کبد است.

 دمنوش هایی مفید جهت سالمت مو 

اغلب دمنوش ها خاصیت  ضدالتهابی دارد 
که مانع از ریزش ، شکستن و نازک شدن 
مو می شود. دمنوش های مفید برای پوست 
سر و مو باید به دمای اتاق برسد وسپس 
به پوست سر و مو مالیده شود. دمنوش 
دمنوش،  این  آنتی اکسیدانی  نعناع:اصیت 
رشد مورا تحریک می کند، گردش خون 

را افزایش می دهدو درنتیجه پوست سر 
دریافت  بیشتری  مغذی  ماده  و  اکسیژن 
دمنوش  ریحان:این  دمنوش  می کند. 
از  موضعی  است،استفاده  منیزیم  حاوی 
این مایع می تواند کمبود منیزیم را برای 
پوست سر جبران کندو برای روند خون 

رسانی به پیاز مو را بهبود می دهد. 

سالم ترین سبزیجات برگدار کدامند؟ 

اسفناج:اسفناج سرشار از آهن، کلسیم، و 
انواع مختلف ویتامین ها است. از ویژگی 
های این گیاه می توان به کمک در مبارزه 
با سرطان پروستات اشاره کرد. اگر قصد 
به صورت پخته مصرف  را  اسفناج  دارید 
نپزید.  طوالنی  مدت  به  را  آن  کنید، 
باشد،  بیشتر  اسفناج  پخت  زمان  هرچه 

مواد مغذی بیشتری را از دست می دهد. 
در  خام  صورت  به  را  اسفناج  توانید  می 
کلم:کلم  کنید.  استفاده  خود  ساالدهای 
سرطان  با  مقابله  برای  عالی  سبزی  یک 
قلب کمک  و  گوارش  دستگاه  به  است.و 
بیشترین  از  بهره مندی  برای  کند.  می 
مواد مغذی کلم بهتر است بخار پز شود.

شما  به  کنیم  می  معرفی  که  راهکارهایی 
کمک می کنند تا از اضطراب، فشار روانی 
را  تان  روح  آرامش  و  بگیرید  افسردگی  و 
تر  آرام  و  بروید  راه  آرام  کنید.1-  تامین 
و  قلب  ضربان  تا  کنید  صحبت  قبل  از 
تنفس تان آرام شود 2- شوخ طبع باشید.

نزدیکان هدایای  به  را شاد کنید.  دیگران 
گشاد  لباس  پوشیدن  ببخشید3-  کوچک 

و کفش راحت باعث احساس آرامش می 
شود و درآوردن ساعت و کفش به کاهش 
فشار عصبی کمک می کند4- بازی های 
کامپیوتری اگر به اعتیاد تبدیل نشوند،برای 
تخلیه فشارهای روحی بسیار مفید هستند 
5-  انجام دادن کارهای ساده در منزل نیز 
در کاهش اضطراب موثر است. می توانید 
امتحان  را  باغبانی  و  آشپزی  دقیقه   20

آغاز  اضطرابی  که حمالت  زمانی  کنید6- 
می شود، غذاخوردن با آرامش یا خوردن 
بستنی به شما کمک می کند اما غذاهایی 
دوپامین  های  هورمون  ترشح  میزان  که 
سطج  دهند  می  افزایش  را  سروتونین  و 
ها  رنگ   -7 دهند  می  افزایش  را  شادابی 
مثبتی  تاثیر  و  هستند  بخش  آرامش  هم 
پوشیدن  گذارند.  می  تان  روان  و  روح  بر 

یک تی شرت رنگی و تعویض رنگ دیوارها 
آنها  کردن  رنگارنگ  و  ساده  های  پرده  و 
شما را شاد خواهد کرد 8- اگر در معرض 
مصرف  هستید  اضطرابی  شدید  حمالت 
داروهای  مصرف  نکنید.  فراموش  را  دارو 
تجویزشده توسط پزشک متخصص روش 
و  اضطراب  عالئم  کاهش  برای  مناسبی 

دلشوره و حفظ خونسردی است.

راهکارهایی برای جلوگیری از افسردگی و استرس

تاثیر کاهش مصرف »زینک« بر سالمت 

محققان دریافته اند افزودن زینک به رژیم 
تاثیر مثبت و شدیدی بر سالمت  غذایی 
سلول ها داشته و به مقابله با عفونت ها و 
بیماری ها کمک می کند.تیم تحقیق برای 
اولین بار نشان داد افزایش نسبی زینک به 
رژیم غذایی موجب کاهش فشار اکسایشی 
شده و به DNA آسیب می رساند.زینک 

در همه جای بدن ما وجود دارد و موجب 
های ضروری  فعالیت  از  بسیاری  تسهیل 
مهمی  نقش  شود.  می  زندگی  حفظ  در 
در حفظ رشد مطلوب دوره کودکی دارد 
تضمین می  را  ایمنی  و سالمت سیستم 
کند. زینک به محدودکردن التهاب و فشار 

اکسایشی در بدن کمک می کند.

 در اثر ریزش سقف خانه عشایری در شهرستان نهبندان سه نفرکشته شدند

رئیس جمعیت هالل احمر نهبندان از ریزش سقف خانه ای در محله عشایری چاه مرتضی)منطقه چاه ژاله ای(
نهبندان که سه نفر از جمله مادر و 2 فرزندش کشته و سه تن  زخمی شدند،خبرداد. حسین رضایی افزود: 
با اعالم این حادثه گروه های امداد و نجات به محل حادثه اعزام شدند که 2 نفر از زخمی ها سرپایی درمان 
مرتضی  چاه  عشایری  محله  های  خانه  و سقف  بنا  کرد:  اضافه  شد.وی  منتقل  بیمارستان  به  نفر  یک  شدندو 
که منطقه دامداری است بیشتر از خشت و چوب ساخته شده است.رضایی اظهار کرد : هفته گذشته در اثر 
بازندگی برای پیشگیری از بروز حادثه در 2 مرحله خصوصا جمعه گذشته به اتفاق مسئوالن اداره امور عشایری 
نهبندان گروهی به منطقه و محله عشایری یاد شده ، اعزام شدند که با توجه به شرایط بحرانی ، 2تخته چادر 
تعدادی پتو ، چراغ و پالستیک روکش چادر ، در اختیار 2 خانواده از جمله خانواده متوفی برای کشیدن در 
روی چادر به آنان تحویل شد.وی اضافه کرد: یکی از خانواده ها از چادر استفاده کرد، ولی خانواده متوفی نه 

تنها از چادر استفاده نکرد، بلکه روکش پالستیکی چادر را برای پوشاندن سقف خانه استفاده کرد.

سرقت با سانتافه

دو متهم غیر بومی به 33 فقره سرقت با استفاده از خودروی سانتافه  در بیرجند، قاین و طبس  اعتراف کردند.فرمانده انتظامی 
استان گفت: با اعالم شکایت چند شهروند بیرجندی مبنی بر سرقت از منازل آنها، شکایت  شاکیان   به پلیس آگاهی استان ارسال 
شد.سردارمجید شجاع افزود: کارآگاهان پلیس آگاهی استان هنگام جمع آوری مستندات ، خبری از قاینات  و طبس دریافت 
کردند که چند فقره سرقت از منزل در این شهرستان ها به شیوه سرقت از منازل بیرجند به وقوع پیوسته است.وی ادامه داد: 
وقتی قطعات پازل شیوه و شگرد سرقت کنار هم گذاشته شد ماموران دریافتند که سارق و یا سارقان افراد غیر بومی هستند که 
با تحقیقات میدانی و با استفاده از شگردهای خاص پلیسی رد سارقان در سرایان پیدا شد که با هماهنگی های قضایی در یک 
عملیات غافلگیرانه دو متهم دستگیر شدند.وی عنوان کرد: در بازجویی های پلیس 2 متهم غیربومی سابقه دار به 33 فقره سرقت 
از منزل درسه شهرستان استان اعتراف کردند.فرمانده انتظامی استان تصریح کرد: این باند دونفره شامل یک زن و مرد بودند که 
با خودروی سانتافه اقدام به سرقت می کردند.سردارشجاع با بیان این که تمامی سرقت ها توسط این باند دو نفره همراه با تخریب 

بوده است خاطرنشان کرد: متهمان پس از تکمیل پرونده در اختیار مقام قضایی قرار گرفتند و با قرار صادره روانه زندان شدند.

     لولـه بازکنـی 
تشخیص و رفع بو و نم به روش ایزونانو، شبانه روزی

32435686-09365237014 09157063220 - خسروی

100 درصد 

تضمینی

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

ایزوگام هریوند ی  ) را بد ون پیشوند و پسوند  بشناسید(
فروش و نصب انواع عایق های رطوبتی
نمایندگی ایزوگام آذرگام و آذین بام

آدرس: طالقانی 5 - باالتر از مطب دکتر شکیبی   تلفن: 32235987 - 09151632150  

)) امداد باطری سپهر ((
09361779359
عیب یابی،تست،استارت 

دینام،باطری رایگان 
تحویل و تعویض باطری 

در هر نقطه از شهر
کامیون- سواری- ایرانی وخارجی

نبش 17شهریور 29 - 32220423

حقیقی پور

ط
 نقـد و قسـ

اخالق، انصاف، کارخوب
سرلوحه خدمات ماست

متخصص در حمل بار و اثاثیه
منزل با سابقه درخشان

خاور مسقف پتودار، نیسان، وانت 
کارگر و بارچین ماهر

اتوبــار آریــا  ترابــر

بیرجند- سجادشهر- نبش غدیر 4 
با مدیریت: جلیل رحیم آبادی
09155642959
09159634038 
32414702

ی
ین

ضم
د ت

ص
در

د 
ص

محالتی - بین توحید و مدرس   09153619297
ایزوگــام  مصطفی هریوندی لولـه بازکنـی  

تشخیص ترکیدگی لوله های فاضالب و آب، رفع بوی نامطبوع
ترمیم کف سرویس ها با روش نانو ، 100%   تضمینی

ه روزی
شبان

09158626228- 09158346779 اسحاقی

3232341226-7
09197147874  

مشـاوره ، اجرا و توزیع سیستم هـای حفاظتی و نظارتی
دوربین مداربسته / اعالم و اطفا ء حریق / دزدگیر / راهبند 

سیستم هشدار نشت گـاز / شیرقطع گـاز / شیرحساس به زلزله
 دیتاالگر دما و رطوبت / دستگاه حضور و غیاب

دوربیـن پالک خوان ، تشخیص چهره ، کنتـرل سرعت
فروش دوربین مداربسته به قیمت چین

 انـرژی 
صنعـت 
ایرانیـان

ترمیم - سنگ خوردگی - ترک

آدرس: خیابان قدس - نبش قدس 5   همراه: 09157266245-09159610654

شیشــــه اتومبیــل بنی اســدی 

صدرو بیمه ثالث در اقساط 6 ماهه با تخفیف نقدی بدون هیچ مبلغ اضافی

صدور بیمه بدنه از 40 تا 70 درصد تخفیف در اقساط 10 ماهه

آدرس حدفاصل فلکه دوم و سوم مدرس مدرس 24 جنب نمایندگی سونی
32435124-09151602115

بیمه آسیا - نمایندگی مختاری

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

پاک و صاف مثل روز اول - بدون هر گونه چروک
ارزانتر و بهتر از همه جا 

09155616256  - 32 43 73 99- 32 43 73 88
قالی شویی و مبل شویی بهارستان 
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 مهمترین خصیصه انقالب ایثار در مقابل استیصال دشمنان است

ایرنا - امام جمعه بیرجند گفت: مهم ترین ویژگی انقالب اسالمی ایثار در مقابل استیصال دشمنان است چون انقالب ایران الهام گرفته از منطق قرآن و اهل بیت )ع( است.
حجت االسالم رضایی در خطبه های نماز جمعه افزود: با توجه به اینکه ایثار سی و هفتین منزل عرفان است، انقالب اسالمی در برابر همه مستکبران هدیه اسالمی است. وی 

گفت: قرآن می فرماید، بنده های خدا را متذکر کن به روزهای خدا، همه روزها از خداست اما روزی که مردان و زنان بزرگ تصمیم های بزرگی می گیرند آن یوم ا... است.
شنبه* 23 بهمن 1395 * شماره 3720

7
فرمانده سپاه انصارالرضا)ع( خراسان جنوبی:

احزاب تاکنون در کشور
 موفق عمل نکرده اند

 
سپاه  فرمانده  مهر-  
خراسان  انصارالرضا)ع( 
اینکه  بیان  با  جنوبی 
موفق  کشور  در  احزاب 
اصول  چراکه  اند  نبوده 
را رعایت نکردند، گفت: 

احزاب جز ایجاد شکاف در جامعه کار دیگری نکرده 
اند.سرهنگ علی قاسمی پیش از در شورای عالی 
فرهنگیان خراسان جنوبی ضمن گرامیداشت ایام ا... 
دهه فجر اظهار داشت: فرهنگیان در پیروزی انقالب 
اسالمی، تداوم و بیمه کردن این انقالب به عنوان 
فرماندهان جنگ نرم نقش سنگینی بر عهده داشته 
اند.قاسمی، بسیج را انقالبی ترین سازمان مردمی 
دفاع  در  فرهنگی  های  تشکل  گفت:  و  دانست 
همه جانبه از کشور در عرصه های جنگ نرم به 
خصوص در برابر نفوذ وظیفه سنگینی بر عهده دارند.
وی با انتقاد از اینکه احزاب تاکنون در کشور موفق 
نبوده اند چراکه اصول را رعایت نکرده اند، عنوان 
کرد: تاکنون احزاب جز ایجاد شکاف در جامعه کار 
دیگری نکرده اند، در صحنه های مختلف از جمله 
انتخاباتات حضور احزاب سبب طغیان و مشکل در 
کشور شده است.فرمانده سپاه انصارالرضا)ع( با بیان 
اینکه این مشکالت ناشی از این است که خواسته 
ایم از فرهنگ غربی پیروی کنیم، بیان کرد: از زمانی 
که در ایران حزب گذاری بود دشمن تالش کرده 
تأکید  با  کند.وی  استفاده  ها  گذاری  این حزب  از 
بر اینکه احزاب نباید در مقابل نظام بایستند بلکه 
باید سبب تقویت نظام شوند، افزود: لذا از نیروهای 
انقالبی انتظار داریم که در تشکل های خود درگیر 
حزب بازی ها نشوند و باید کارکرد بسیج انسجام و 

وحدت حول نظام باشد.

ازدواج جوانان مورد توجه مسئوالن 
اقتصادی و فرهنگی قرار گیرد

ازدواج  مهر-تولیت آستان قدس رضوی گفت: 
مسئوالن  توجه  مورد  پیش  از  بیش  جوانان 
فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی قرار گیرد. آیت ا... 
سید ابراهیم رئیسی در حاشیه مراسم کنلگ زنی 
مجتمع مسکونی ویژه زوج های جوان در بیرجند 
بسیاری  از  می تواند  خانواده  تشکیل  کرد:  اظهار 
مفاسد اجتماعی جلوگیری کند.وی تشکیل خانواده 
را مظهر پاکی های اخالقی دانست و گفت: باید بر 
اساس آموخته های دینی، اعتقادی و انقالبی خود 

تشکیل خانواده را دنبال کنیم.

رئیس سازمان زمین شناسی ایران برای 
چهارمین بار به استان سفر می کند

مالیی- امروز »کره ای« معاون وزیر و رئیس 
کشور  معدنی  اکتشافات  و  شناسی  زمین  سازمان 

این  در  آید وی  می  استان  به  بار  برای چهارمین 
سفر یک روزه از طرح توسعه تولید اسکلت فلزی در 
بیرجند بازدید و با عصمت سرفرازی معاون اقتصادی 
بعدی معاون وزیر  استانداردیدار خواهد کرد.برنامه 
صنعت بهره برداری از  پروژه  کنستانتره مس در 

قائن خواهد بود. 

۵۵۰۰ کیلوگرم خرما از نخلستان 
موقوفات و کشاورزی برداشت شد

تسنیم-مدیرعامل موسسه موقوفات و کشاورزی  
 ۵۰۰ و  هزار   ۵ امسال  گفت:  جنوبی  خراسان 
برداشت  موسسه  این  نخلستان  از  خرما  کیلوگرم 
شده است.وطن دوست اظهار کرد: از این میان 3 
هزار کیلوگرم مربوط به رقم زاهدی و 2 هزار و 

۵۰۰ کیلوگرم نیز مربوط به رقم کبکاب است.

 سامانه الکترونیکی بیمه سالمت در 
خراسان جنوبی راه اندازی شد

مهر- مدیرکل بیمه سالمت خراسان جنوبی از 
راستای  در  کاری«  »ُشرکای  سامانه  اندازی  راه 
الکترونیکی شدن پرونده های بیمه ای خبر داد. 
خوبان اظهار کرد: از ابتدای دی ماه همزمان با 
سراسر کشور سامانه الکترونیکی بیمه سالمت در 

خراسان جنوبی راه اندازی شد.

انقالب ایران آغازی برای دستیابی به 
آزادیخواهی و استقالل بود

ایرنا - رئیس عقیدتی سیاسی هنگ مرزی گزیک 
گفت: انقالب اسالمی ایران آغازی برای دستیابی به 

آزادیخواهی و استقالل و پدیده ای الهی بود.

ایجاد نمایشگاه صنایع دستی در 
روستاهای قاین به مناسبت دهه فجر

فرهنگی  میراث  اداره  مقدم-رییس  دادرس 
و  دستی  صنایع  نمایشگاه  نمود:  عنوان  قاینات 
دهشک،  باراز،  روستاهای  در  محلی  سوغات 
قاین  شهر  مدارس  آباد،  حاجی  نوغاب  گریمنج، 
و مدارس شهر خضری دشت بیاض ایجاد گردید 
کنندگان  بازدید  و  مسئولین  استقبال  مورد  که 
قرار گرفت. در این نمایشگاه انواع صنایع دستی 
گلیم بافی، پخل بافی، جاجیم بافی، حوله بافی و 

اشیائ عتیقه و قدیمی به نمایش درآمد.

نقشه با راهنمای GPS برای گردشگران 
در خراسان جنوبی

دفاتر  مدیره  هیات  رییس  کاشانی  حسینی- 
گردشگری از ورود تور 2۰ نفر پزشکان شیرازی به 
استان در نوروز 96 خبر داد و عنوان کرد: برنامه این 
تور به گونه ای است که دور استان را خواهند گشت. 
به گفته وی این تور از طبس وارد می شود و پس 
از دیدن جاذبه های این شهر به خوسف رفته و در 
اقامتگاه محلی آنجا ساکن می شوند. کاشانی با بیان 
این که مقصد بعدی آن ها بیرجند خواهد بود ادامه 
داد: گشتن در کویر سه قلعه سرایان از دیگر برنامه 
ها است و پس از آن به دیدن جاذبه های فردوس و 
بشرویه می روند و در نهایت به شیراز باز می گردند. 
وی به برنامه تورهای داخلی و خارجی استان اشاره 
راهنمای  کتب  که  است  افزود: چهار سال  و  کرد 
توسط  فرهنگی  میراث  شده  چاپ  گردشگری 
ایم در فرودگاه توزیع می شده  ما که حامی بوده 
است ولی امسال قصد داریم روی نقشه با راهنمای 
گردشگری GPS کار کنیم. رییس هیات مدیره 
دفاتر گردشگری ادامه داد: اگر این طرح در کارگروه 
گردشگری به تصویب برسد، برای اولین بار مسیر 
 GPS با نقاط مشخص شده تور را روی نقشه 
به مسافران پیشنهاد داده می شود. کاشانی مسیر 
پیشنهادی حرکت گردشگران روی نقشه را بازدید از 
قلعه بیرجند و بافت تاریخی شامل مدرسه شوکتیه، 
خانه پردلی و آب انبار عنوان کرد و افزود: همچنین 
بازارچه صنایع دستی و  آباد و  باغ رحیم  از  بازدید 
پس از آن باغ اکبریه نیز در برنامه راهنمای نقشه 

مشخص شده است.
 )Ava.news13@gmail.com(

مشکل کمبود پرستار  در استان
به زودی برطرف می شود

پزشکی  علوم  دانشگاه  پرستاری  مدیر  تسنیم- 
بیرجند گفت: مشکل کمبود نیرو و مطالبات پرستاران 
در استان به زودی برطرف می شود. فرج زاده تصریح 
کرد: براساس قول معاون اول رئیس جمهور مقرر 
شده تا در اسرع وقت مطالبات پرستاران پرداخت 
تا پایان هفته  شود و طبق آنچه پیش بینی شده 
این مطالبات پرداخت می شود. وی به  اول اسفند 
کارگیری 6۰ نیروی طرحی، ارزیابی نیروهای بالینی 
طرح تحول سالمت هر3 ماه و برآورد نیروی کمک 
پرستار را از اقدامات انجام شده درامسال اعالم کرد.

پایگاه بسیج شهید فطرتی تأمین اجتماعی 
شعبه یک بیرجند افتتاح شد

تأمین  کل  مدیر  درویشی  حضور  با  غالمی- 
اجتماعی استان و سرهنگ پاسدار احمدی رئیس 
سازمان بسیج کارمندان ادارات، پایگاه بسیج شهید 

فطرتی تأمین اجتماعی شعبه یک افتتاح گردید.

شرکت هنرمند سبد باف و گوهر تراش  
زیرکوه در نمایشگاه گردشگری تهران  

حوزه  در  زیرکوه  شهرستان  -نماینده  غالمی 
صنایع دستی در نمایشگاه گردشگری تهران شرکت 
کرد .سروش سرپرست نمایندگی در این زمینه گفت 
: نماینده شهرستان با هدف  معرفی صنایع دستی 
از قبیل گوهرتراشی و سبد بافی و ایجاد ارتباطی 
نزدیک تر  بین مردم و صنعتگران جهت انجام تولید 

زنده در محل نمایشگاه  معرفی گردید .
 

مجتمع آموزشی شبانه روزی
 امام رضا )ع(  سربیشه افتتاح شد

تسینم-در آستانه یوم ا... 22 بهمن و در مراسمی با 
حضور تولیت آستان قدس رضوی، مجتمع آموزشی 
شبانه روزی امام رضا )ع( سربیشه در خراسان جنوبی 
افتتاح شد.تولیت آستان قدس رضوی در این مراسم 
با بیان اینکه سراسر استان خراسان بزرگ از برکات 
حضرت علی بن موسی الرضا )ع( بهره مند هستند 
اظهار کرد: مجتمع آموزشی امام رضا)ع( در سربیشه 
نمونه تکمیل شده ای از پرو ژه هایی است که امروز 
به برکت نام حضرت رضا )ع (در برخی نقاط خراسان   

در دست احداث است.

۱۰۰ طرح با اعتبار ۲۵ میلیارد تومان
در استان به بهره برداری رسید

دهه  از  روز  آخرین  و  روز  دهمین  تسینم-در 
با  طرح   ۱۰۰ جنوبی  خراسان  در  فجر  مبارک 
مسئوالن  حضور  با  تومان  میلیارد   2۵ اعتبار 
استانی افتتاح شد.در دهمین روز از دهه فجر ۱۰۰ 
شد.مردم  افتتاح  جنوبی  خراسان  استان  در  طرح 
فرهنگی  کانون  افتتاح  نهبندان شاهد  شهرستان 
فرهنگی  کانون   8 از  نمایندگی  به  آدینه  هنری 

هنری با هزینه ۱2 میلیون تومان بودند.

جشنواره غذا، صنایع دستی و لباس 
محلی در خوسف برگزار شد

تسینم-همزمان با دهمین روز از دهه فجر انقالب 
اسالمی دومین جشنواره غذا، صنایع دستی و لباس 
شهرستان  بانوان  پرشور  حضور  با  خوسف  محلی 
برگزار شد.جشنواره غذا، صنایع دستی و لباس محلی 
به میزبانی دبیرستان عالمه امینی و با همت کمیته 

امور بانوان ستاد دهه فجر خوسف برگزار شد.

خداوند  پایان  بی  سپاس  و  غالمی-شکر 
سبحان را که ملت شریف ایران را از نعمت 
“اسالم” ، “والیت” و “رهبری” های حکیمانه 
)رضوان  خمینی  امام  حضرت  پیامبرگونه  و 
شایسته  و  صالح  خلف  و  علیه(  تعالی  ا... 
ایشان حضرت امام خامنه ای )مدظله العالی( 
انقالب اسالمی  تا در پرتو  برخوردار ساخت 
ضمیر  روشن  پیر  منیع  و  الهی  اندیشه  و 

پرچمدار  عنوان  به  ایرانی  و  ایران  جماران، 
سایه  در  زندگی  و  اسالمی”  “تمدن  احیای 
بشری  جامعه  بخش  نجات  الگوی  اسالم 
توجه  مورد  مدرن”  “جاهلیت  عصر  در 
جهانیان قرار گیرد.آفرین باد  بر شما مردان 
جنوبی  خراسان  انقالبی  و  مومن  زنان  و 
شکوهمند  انقالب  پیروزی  درسالگرد  که 
اسالمی و طلیعه ی سی و نهمین بهار عزت 

راهپیمایی  در  با شرکت گسترده   ، آزادی  و 
باشکوه و دشمن شکن 22 بهمن ماه ،آرمان 
های بزرگ بت شکن قرن،خمینی روح خدا 
را پاس داشتید و بر رهروی از راه فرزند خلف 
و صالح او امام خامنه ای و شهیدان گلگون 
نمودید.هزاران  تاکید  اسالمی  ایران  کفن 
االعظم  ا...  بقیه  قلب  که  شما  بر  درود  بار 
و  با حضور هوشمندانه  را  الفداه  له  ارواحناه 

شاد  بهمن   22 راهپیمایی  در  نظیرتان  بی 
این حضور  در  استوارتان  گامهای  و  نمودید 
مشتی  و  کرد   بیمه  را  انقالب  حماسی، 
شدید بر یاوه ها  گویی های  دشمنان نظام 
اسالمی  تبلیغات  اسالمی.شورای هماهنگی 
از  استان  و ستاد دهه فـجرانقالب اسالمی 
عموم مردم شهید پرور ، همیشه در صحنه و 
انقالبی خراسان جنوبی که بار دیگر همدل 

ای  اراده  و  اسـتوار  قامـتی  بـا  هم صدا،  و 
حضور  با  کشور  سراسر  با  همگام  پوالدین 
همایش  ترین  عظـیم  و  بزرگترین  در  خود 
نقش  اسالمی   ایران  سربلندی  و  اقـتدار 
اقتدار  و  اسالمی  انسجام  و  نمودند  آفرینی 
به  را  خود  شادابی  و  شکوه  و  ملی  اراده  و 
و  تشکر  تقدیر،  گذاشتند  جهانیان  نمایش 

سپاسگزاری می نماید.

یادواره  د ر  رئیسی  ابراهیم  سید  آیت ا... 
شهدای مدافع حرم در مسجد محمد رسول 
با حضور  که  درمیان  مرکز  اسدیه   ا... شهر 
شهرستان  این  سنی  و  شیعه  مختلف  اقشار 
ایران  مسلمان  ملت  کرد:  اظهار  شد  برگزار 
مسلمانان  سایر  به  نسبت  ظلم  برابر  در 
نمی تواند بی تفاوت  باشد و این یک راهبرد 
است.وی   اسالمی  انقالب  برای  اساسی 
و  متدین  مرزبانان  را  درمیان  مردم سرزمین 
هویت  حفظ  ضمن  که  خواند  والیت مداری 
دیگران  برای  انسجام  از  الگویی  به  وحدت 
تبدیل شده اند.عضو شورای عالی حوزه علمیه 
خراسان اندیشه و عمل انقالبی را مصون ساز 
کشور در برابر تهدیدها معرفی و اظهار کرد: 
آنچه که کشور ما را در برابر تهدیدات حفظ 
کرد و باعث شد شهدای گرانقدر با آگاهی در 
برابر ظلم و استکبار برخیزند، همین روحیه 
تسنیم،            گزارش  بود.به  انقالبی  اندیشه  و 
آیت ا... رئیسی روحیه انقالبی مردم را یکی 
از مؤلفه های قدرت نظام اسالمی دانست و 
ما  و عزت کشور  برتری  باعث  آنچه  گفت: 
اعتماد  خداوند،  به  اتکاء  روحیه  حفظ  بوده، 
انقالبی  اندیشه  و  والیت مداری  نفس،  به 
و ذلت دشمن  باعث شکست  آنچه  و  است 
الهی  قوانین  و  خدا  به  کردن  پشت  شده، 
بیان  رضوی  قدس  آستان  است.تولیت 
است  سال  از4۰۰  بیش  زمین  مغرب  کرد: 
با  راحل  امام  و  می کند  مبارزه  دین  با  که 
ضد  سیاست  این  برابر  در  اسالمی  انقالب 
دینی استکبار ایستاد و تفکر سیاست توأم با 
احیاء کرد.آیت  بار دیگر در جهان  را  دیانت 
ا... رئیسی افزود: سیاست جمهوری اسالمی 
از همان ابتدا مبارزه با ظلم و دفاع از مظلوم 
بوده است. در همان ابتدای انقالب، امام)ره( 
امت  و  خواندند  اسالم  تن  پاره  را  قدس 

اسالمی را به تن واحده تشبیه کردند.
استان خراسان جنوبی در مجلس  نماینده 
امروز  راهبرد  اینکه  بیان  با  رهبری  خبرگان 
انقالب اسالمی وحدت و یکپارچگی و راهبرد 
عنوان  است،  فتنه  و  تفرقه انگیزی  استکبار 
این است که گروه های  راهبرد دشمن  کرد: 
تروریستی را ایجاد کند و به جان ملت های 
حوزه  عالی  شورای  بیندازد.عضو  مسلمان 

سیاست  امروز  کرد:  اظهار  خراسان   علمیه 
مداران آمریکا رسما اعالم می کنند که القاعده 
و داعش را ما ساخته ایم و گروه های تکفیری 
که  است  سخنی  این  و  کرده ایم  تجهیز  را 
ایران  متدین  ملت  به  معظم  رهبری  سال ها 
یادآوری می کنند.آیت ا... رئیسی بزرگترین و 
و  خواند  آمریکا  را  اسالم  دشمن  اصلی ترین 
گفت: جریانات داعشی و تکفیری جاهالنی 
دست ساخته استکبار هستند و به هیچ عنوان 

نمی توان آن ها را مسلمان دانست. آنان تنها 
خود را پشت پرچم الاالا... پنهان کرده اند.

شهدای  خاطره  و  یاد  گرامیداشت  با  وی 
تعداد شهید  باالترین  روحانیت تصریح کرد: 
صنف  به  مربوط  کشور  اصناف  درمیان 
روحانیت است و این موضوع حکایت از آن 
دارد که روحانیت شیعه از پیشگامان و پیش 

قراوالن ایثار و شهادت هستند.

بر دوش  این وظیفه  امروز  بیان کرد:  وی 
حق  بصیرت،  با  که  است  ایران  مردم  آحاد 
مداری و عدالت محوری، انقالبی بیندیشند و 
انقالبی عمل کنند زیرا آنچه می تواند به کشور 
صیانت بخشد و ما را در برابر انواع خطرات 

نفوذ حفظ کند، اندیشه انقالبی است.
حساسیت  رضوی  قدس  آستان  تولیت 
سنجی و افراطی زدایی را دو راهبرد استکبار 
و  کرد  معرفی  اسالمی  جوامع  با  برخورد  در 

گفت: امروز کم اهمیت نشان دادن منکرات 
یکی از سیاست های دشمن برای حساسیت 

زدایی از کشورهای اسالمی است.
استکبار  برای  گفت:  رئیسی  ا...  آیت 
انگیزه،  میزان  که  است  اهمیت  حائز  بسیار 
حساسیت، برخورد و عکس العمل مسلمانان 
بدانند و بسنجند. چرا  را  برابر یک منکر  در 
برنامه های  می توانند  سنجش  این  با  که 

آینده خود را براساس نوع واکنش و کیفیت 
کنند.نماینده  تنظیم  مسلمانان  العمل  عکس 
خبرگان  مجلس  در  جنوبی  خراسان  استان 
به  مزد  به  قلم  انسان  یک  گفت:  رهبری 
ساحت قدسی نبی اکرم)ص( اهانت می کند 
نشان  العملی  عکس  چه  مسلمانان  ببیند  تا 
بود  بی تفاوت  اسالمی  جامعه  اگر  می دهند، 
اینکه  بابیان  می گذارند.وی  جلوتر  گام  یک 
فقیه  والیت  از  اطاعت  و  ازانقالب  صیانت 

نامه شهدا است  دو ویژگی مشترک وصیت 
اظهار داشت:  شهداء خون خود را نثار کردند 
با  و  نشود  خواری  و  ذلت  دچار  ملت  این  تا 
خون خود بیداری اسالمی را رقم زدند و درس 
ایثار رشادت ومقاومت را به ملت ها آموختند.

آیت ا... رئیسی افزود: آنچه کشور را در برابر 
و  انقالبی  اندیشه  می کند  صیانت  تهدیدات 
همین روحیه انقالبی سبب شد تا جوانان ما 
به جبهه های نبرد حق علیه باطل کشیده و 

خیلی از آنها شهید شوند.
تولیت آستان قدس رضوی بیان کرد: این 
نشات  انقالب  کبیر  رهبر  از  انقالبی  روحیه 
گرفته چرا که ایشان همواره عالم را محضر 
با راه  خدا می دانست.وی بیان کرد: دشمن 
اندازی و پشتیبانی گروهک هایی نظیر داعش 
قصد ضربه زدن به اسالم رادارد و امریکا و 
انگلیس با سواستفاده از ساده لوحی عده ای 
پرچم  با  و  می آورند  وجود  به  را  گروهک ها 
اسالم قصد ضربه زدن به اسالم را دارند آنها 

نمی خواهند عزت مسلمانان را ببینند.
آیت ا... رئیسی افزود: مردم والیی شیعه و 
سنی شهرستان درمیان با بصیرت همیشه در 
صحنه ها بودند و وحدت و همدلی و امنیت را 
مدیون خون شهدا و انقالب اسالمی هستیم.

نماینده خراسان جنوبی در مجلس خبرگان 
رهبری با اشاره به 22 بهمن تاکید کرد: مردم 
موضع  با   ۵7 سال  در  که  همچنان  بصیر 
فردا در  ناامید کردند  را  انقالبی خود دشمن 
پرشور  حضور  با  باردیگر  نیز  بهمن   22 روز 
گویان  یاوه  دهان  بر  محکمی  مشت  خود 
امریکا  جدید  جمهور  رئیس  مخصوصا  و 
خواهند زد.تولیت آستان قدس رضوی گفت:  
4۰ نقطه  از استان که با مشکالت کم آبی 
مواجه هستند، شناسایی و اقدامات برای رفع 

مشکالت آن ها آغاز شده است.

بیانیه تشکر شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی استان از حضور با شکوه وحماسی مردم در راهپیمایی یوم ا... 22 بهمن

هزینه کرد 5 میلیارد تومانی بیمه سالمت برای بیماران خاص  

استان527 بیمار خاص دارد 

برگزاری یادواره شهدای روحانی درمیان  

بیمه  کل  مدیر  خوبان  قوسی-دکتر 
روز  خبری  نشست  در  استان  سالمت 
از  پنچ شنبه گفت: در حوزه سالمت یکی 
معضالتی که وجود دارد، عدم پرداخت به 
روز طلبکاری واحدهای بهداشت و درمان 
افزایش  با  متناسب  مالی  منابع  است. 
تعرفه ها و خدمات رشد نکرده و کمی در 
کرد:  عنوان  وی  هستیم.  عقب  حوزه  این 
اهداف  راستای  در  سالمت  بیمه  سازمان 
مدنظر  را  برنامه   3 جاری  سال  در  خود 
دارد  امکان  شده  بیمه  است.  داده  قرار 
فراهم  گذار  بیمه  که  مزایایی  و  موارد  از 
کرده، مطلع نباشد و خدمات مناسبی به او 
ارائه نشود. برای این منظور توانمندسازی 
داده  قرار  کار  دستور  در  را  شدگان  بیمه 
این  از  دیگر  بخشی  در  همچنین  ایم. 
از  توانند  می  توانمندشدن  با  مردم  طرح، 

محافظت  ها  بیماری  مقابل  در  خودشان 
متعددی  جلسات  استان  سراسر  در  کنند. 
بیماران  شیرده،  و  باردار  مادران  برای 
و  شده  برگزار  سالمت  داوطلبان  و  مزمن 

بینند.  می  آموزش  متخصصین  توسط 

هزینه  تاالسمی  فرد  هر  درمان 
های زیادی ایجاد می کند

در  سالمت  بیمه  کرد:  تصریح  خوبان 
حدود  خاص  بیماران  برای  گذشته  سال 
وی  است.  کرده  هزینه  تومان  میلیارد   ۵
بیماران  تعداد  استان  در  کرد:  اضافه 
نفر،   ۱9۰ دیالیزی  نفر،   88 هموفیلی 
 MS تاالسمی 6۰ نفر، پیوندی 89 فنر ، 
تعداد  با  متناسب  و  باشد  می  نفر   ۱۰۰
بیمه  کل  مدیر  ایم.  کرده  هزینه  نفرات 
پسری  و  دختر  هر  شد:  متذکر  سالمت 

بدهند  آزمایش  باید  حتما  ازدواج  از  قبل 
فرد  هر  بشوند.  تاالسمی  ژن  متوجه  تا 
دولت  برای  شود  می  متولد  که  تاالسمی 
شود.  ایجادمی  آوری  سرسام  های  هزینه 
همچنین تمام خانم های باردار ازابتدا باید 
جمله  از  بهداشت  حوزه  های  دستورالعمل 
آزمایش های  بارداری و  سونوگرافی های 
اجرا  احسن  نحو  به  را  ژنتیک  غربالگری 
کنند. خوبان در مورد طرح خرید راهبردی 
توضیح داد: هر واحد یا پزشکی دیگر نمی 
بتراشد.  ها  بیمه  برای  را  مبلغی  هر  تواند 
اگر پزشکی بیش از حد هزینه تراشی کند 
برای  افزود:  وی  کنیم.  می  بالک  را  او 
در  و  ایم  گذاشته  سقف  فیزیوتراپی  مراکز 
مراحل بعدی درصدد هستیم که تعرفه ها 
تغییر  افراد  تخصص  میزان  با  متناسب  را 

دهیم. 

رشد هزینه های امسال
 نسبت به سال قبل

بیان  ها  هزینه  تحلیل  به  اشاره  با  وی 
تومان  میلیارد   ۱۵۰ گذشته  سال  در  کرد: 
و  بهداشت  به  استان  مردم  السهم  حق  از 
آزمایشگاه  ها،  داروخانه  -پزشکان،  درمان 
 9۵ سال  در  ایم.  داده  بیمارستان-  و  ها 
نسبت به سال گذشته در بخش آزمایشگاه 
۱3 درصد، داروخانه 3۱ درصد، رادیولوژی 
درصد،   ۵.۵ سونوگرافی  درصد،   34
 MRI 78 در  و  درصد   ۱4 فیزیوتراپی 
خوبان  دکتر  داشتیم.  هزینه  رشد  درصد 
جدید  های  برنامه  از  یکی  کرد:  بیان 
سازمان بیمه سالمت سامانه شرکای کاری 
است. در این سامانه مشخصات و اطالعات 
– دارند  بیمه همکاری  با  افرادی که  همه 

ثبت  را  دولتی-  و  خصوصی  بخش  مردم، 

می کنیم. به دنبال این هستیم که دفترچه 
حذف  آینده  سال  پایان  تا  را  بیمه  های 
رادیولوژی  داروخانه،  از  طرح  این  و  کنیم 
و آزمایشگاه ها شروع شده است.وی تاکید 
هستند  موظف  متخصص  پزشکان  کرد: 
وقت  دقیقه   2۰ حداقل  بیمار  هر  برای 
فروشی  کم  وقت،  این  از  کمتر  و  بگذارند 
دارای  افراد  کرد:  اضافه  وی  بود.  خواهد 
فرآیند مشخص برای درمان نیستند. مردم 
برای بیماری های جزئی به فوق تخصص 
مراجعه می کنند و این برای بیمه و خانواده 
هزینه ایجاد می کند و از همه مهم تر وقت 
پزشک متخصص را می گیرد که راه چاره 
آن پزشک خانواده است. 8۰ درصد بیماری 
قابل  عمومی  پزشک  توسط  مردم  های 
درمان است و ۵۰ درصد آن بیماری ها هم 

توسط خود مردم قابل درمان است. 

شهرهای خراسان جنوبی عرصه حضور حماسی مردم در روز 22 بهمن 

خراسان  استان  وبخشهای  شهرها  دیروز 
انقالبی  جنوبی عرصه حضور مردان وزنان 
وهشتمین  سی  در  تا  بودند  آمده  انها  بود 
بر  بطالنی  خط  انقالب  پیروزی  جشن 
وبوقهای  انقالب  دشمنان  سراییهای  یاوه 
امسال   بهمن   22 بکشند.مراسم  تبلیغاتی 
  . شد  برگزار  هرسال  پرشورتراز  اما  
دوران  به  تازه  جمهور  رییس  تهدیدهای 
حضور  دالیل  از  ترامپ   امریکا  رسیده 
بود.  مراسم  این  در  ترمردم  وپرشور  گرمتر 
استان  سرتاسر  از  ها  رسانه  گزارشهای 
که  بود.  شکوهمندمردم  حضور  از  حاکی 

فقط به بخشهایی از آن اشاره می شود.

مردم    وکشور   سراسراستان  با  همزمان 
کهن  قلعه های  دیار  درمیان  وسنی  شیعه 
برای ناامیدی دشمنان، پاسداری از حرمت 
خون شهیدان و قدردانی از آرامش و امنیت 
امام  آرمان های  با  میثاق  تجدید  و  کشور 
راحل و رهبر فرزانه انقالب اسالمی بار دیگر 
به میدان آمدند تا حماسه وحدت بیافرینند.

همه  که   بداند  جهانی  استکبار 
چیز را خود مردم انتخاب می کنند

در  مجلس   در  مردم  نماینده  عبادی 
درمیان  شهرستان  والیی  مردم  جمع 
وحدت  نمونه  درمیان  مردم  کرد:  اظهار 

و  الفت  با   است  سال ها  که  هستند 
در  یکدیگر  کنار  در  انسجام  و  همدلی 
در  می کنند.  پیدا  حضور  صحنه ها  تمامی 
جمعه   نیزامام  بشرویه  مردم  راهپیمایی 
از حضور پرشکوه مردم در  این شهرستان 
راهپیمایی 22 بهمن قدر دانی کردو گفت: 
راهپیمایی  این  در  مردم  پرشور  حضور 
بود.  ترامپ  و  آمریکا  به  کوبنده ای  جواب 
طبس، شهری که در پنجم اردیبهشت ماه 
روی سیاه امریکا را سیاه تر کرد 22 بهمن 
به  جهانگیر  بانگی  و  رسا  صدایی  با  هم 
باری دیگر عظمت کویریان  تا  آمد  میدان 
را به رخ دشمنان قسم خورده ایران بکشد 

هر  و  کویر  های  شن  ذره  ذره  بگوید  و 
را  دشمنان  نفس  راه  کویر  مردم  قدم 
هزار  بگذارد.۱۵  کج  قدمی  اگر  بندد  می 
کردند،  شرکت  راهپیمایی  در  طبسی  نفر 
سیل  از  کوچکی  ی  گوشه  تنها  این 
جمهوری  پهناور  کشور  تمام  در  جمعیت 
ماه  در  ساله  هر  بودکه  ایران  اسالمی 
نمادین”  ملی  همایش  “بزرگترین  بهمن 
گذارند. می  نمایش  به  را  اسالمی،  ایرانی 

تجدید بیعت مردم فردوس
 با آرمان های امام و رهبری

انقالبی  و  صحنه  در  همیشه  مردم 

شهرستان فردوس نیز  ، با شرکت گسترده 
بهمن   22 ا...  یوم  راهپیمایی  مراسم  در 
انقالب  و  راحل  امام  آرمانهای  با  دیگر  بار 
بیعتی مجدد کرده و به فرمان رهبر انقالب 
سربازی  گزارش  گفتند.به  لبیک  اسالمی 
خبرنگار آوا، بیش از ۱۰ هزار نفر زن و مرد، 
راهپیمایی  در  شرکت  با  بزرگ  و  کوچک 
ماندنی  بیاد  ای  صحنه  تاریخی،  روز  این 
زدند.راهپیمایان   رقم  را  انقالب  تاریخ  در 
مسیر خیابانهای: امام خمینی، میدان پانزده 
این  در  پیمودند   را  و شهید مدرس  خرداد 
قرائت  راهپیمایی  پایانی  قطعنامه  مراسم 
شد که با تکبیرهای کوبنده مردم تایید شد.        
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حضرت زهرا سالم ا... علیها فرمودند:
قاریُء الحدید، و اذا وقعت، و الرحمن، یدعی فی السموات و االرض، ساکن الفردوس

تالوت کننده سوره حدید و واقعه و الرحمن در آسمانها و زمین اهل بهشت خوانده می شود 
)کنزالعمال ، ج  1 ، ص582(

خزاعی- ساختمان جديد االحداث بنياد ملي 
گذشته  پنجشنبه  جنوبي  خراسان  نخبگان 
با حضور دکتر موسوي کوهپر معاون توسعه 
کشور،  نخبگان  ملي  بنياد  منابع  و  مديريت 
عبادي  باقر  محمد  سيد  االسالم  حجت 
نماينده مردم بيرجند، درميان و خوسف، دکتر 
فرماندهان  بيرجند،  دانشگاه  رئيس  خليلي 
آموزش  معاون  ميرزايي  و  انتظامي  نيروي 
از  جمعي  و  پروژه  اين  مهندسان  پرورش،  و 
 نخبگان و استعدادهاي برتر استان افتتاح شد.

نخبگان  دست  به  کشور  مديريت 
مسئوليت پذير

نماينده مردم بيرجند در اين مراسم با اشاره به 
ظرفيت بسيار زياد نخبگان و تأکيد بر نيروي 
انساني، عنوان کرد: اگر اين عزيزان را در رأس 
امور قرار دهيم شاهد تحوالت بسياري خواهيم 
بود زيرا جنس نگاه آنان در بدنه اجرايي تأثير 
شگرفي خواهد گذاشت. عبادي افزود: نيروي 
انساني مرتبا مي تواند رشد کند، خلق کند و 
حتي المقدور بايد زمينه پوياسازي اين نخبگان 
و استعدادهاي برتر را فراهم کرد. وي ادامه داد: 
بايد به کار و نگرش آنها حرمت گذاشت و نبايد 
اين سرمايه  اگر  انان شد چون  باعث رنجش 
هاي ملي سرخورده شوند، خارج از کشور براي 
و  کرده  پهن  قرمز  فرش  کشورمان  نخبگان 
خيلي زود آنها را جذب مي کنند و ی کار بنياد 
ملی نخبگان را در زمينه دعوت از سرآمدان غير 
مقيم قابل تقدير دانست. و تاکيد نمود: بنياد 
همچون دانشگاه ها نبايد آلوده سياسی کاری 
شود چون  آسيب می بيند وی از نقش دکتر 
ستاری به عنوان يک نخبه در اين زمينه تقدير 
نمود. حجت االسالم عبادی با توجه به برنامه 

ها و اقدامات و جذب منابع چند برابری نسبت 
به ساير استان ها از نقش احمدی زاده در اين 
رابطه قدردانی و اعالم کرد: به نقل از آمار موثق، 
مديريت بنياد يکی از موفق ترين مديران استان 
به دست  اجرايی  های  مسئوليت  اگر  و  بوده 
نخبگان مسئوليت پذير و دلسوز سپرده شود، 
موسوی،  دکتر  بود.  خواهيم  تحوالت  شاهد 
معاون توسعه مديريت بنياد با بيان اين که اين 
نخبگان ثروت معنوي هستند و بايد به آنها پر و 
بال پرواز داد، تأکيد کرد: استعدادهاي برتر تعلق 
خاطر به وطن خود داشته باشند و هر جاي دنيا 
که رفتند با افتخار از روستا و شهر و کشور خود 
ياد کنند. وي عنوان کرد: دولت با شناسايي 
نخبگان و هدايت آنها به مسير درست، وظيفه 
خود را در قبال آنها انجام داده است پس نبايد 
از دولت و کشورشان طلبکار باشند. وی  خطاب 
به نخبگان و استعدادهاي برتر حاضر در اين 
از  که  رود   انتظار مي  از شما  افزود:  مراسم، 
امور خود بازخورد داشته و سطح علمي را ارتقا 
دهيد. وی اعالم کرد: اين تنها پروژه عمرانی 
بنياد درکشور است و احمدی زاده را يکی از 
سه مدير برتر بنياد ملی    نخبگان دانست و از 

زحمات وی تقدير نمود.
فعاليت هاي بنياد نخبگان استان

به  اشاره  با  نيز  استان  نخبگان  بنياد  رئيس 
عنوان  نخبگان،  هاي  فعاليت  از  اي  گوشه 
پروفسور  بزرگداشت  مراسم  برگزاري  کرد: 
معتمدنژاد، مشارکت در برپايي نمايشگاه ها و 
همايش های متعدد، بازديد از مشهد کارخانه 
آرد و نان ، طبس و معدن زغال سنگ ، ديدار 
نخبگان با توليت آستان قدس رضوي آيت ا... 
رئيسي و تشکيل کارگروه طرح های توليدی 

)دوست  دوره  دو  برگزاري   ، قدس  آستان 
علمي(، کارگاه نقش زبان در توسعه منطقه و 
کارگاه آينده پژوهی، تجليل از پروفسور باللي 
ملي  مسابقات  برگزيدگان  از  تقدير  و  مود 
مهارت، برگزاری نشست سرآمدان غير مقيم 
و اجرای طرح شناسايی و هدايت استعدادهای 
هاي  فعاليت  از  بخشي  درخشان)شهاب(تنها 
نخبگان استان مي باشد و بودجه جذب شده 
برابر   4 شمالی،  خراسان  برابر    5/5 استان 
سيستان و بلوچستان و 3 برابر کرمان و 2.5 
برابر خراسان رضوی می باشد. الزم به ذکر است 
در اين افتتاحيه از نفرات برتر آزمون  سراسري، 
نخبگان و استعدادهاي برتر توسط معاون بنياد 
ملي نخبگان کشور و رئيس دانشگاه بيرجند 
و نماينده مردم بيرجند، تجليل شد.که اسامي 

اين افراد به شرح ذيل است :
 13 و  کشوري   25 رتبه  عسکري،  ميالد   *
رشته  کنکور سراسري سال 1395  منطقه2 
پزشکي  دانشجوي  اکنون  هم  که  تجربي 
دوران  در  وي  باشد.  مي  تهران  دانشگاه 
بنياد  هاي  از حمايت  دبيرستان  و  راهنمايي 
نخبگان استان براي هزينه تحصيلش بهره مند 
بوده و در دانشگاه هم مشمول جايزه تحصيلي 

بنياد نخبگان مي باشد.
* جواد طيبي، دکتري رشته رياضي ،گرايش 
تحقيق در عمليات و عضو هيئت علمي دانشگاه 
صنعتي شريف. وي از سوي بنياد نخبگان موفق 
به دريافت جوايز دکتر کاظمي آشتياني )جذب 
هيئت علمی( و جايزه طرح جايگزين خدمت 

سربازي شده است.
گروه  علمي  هيئت  عضو  پور،  تقي  مهران   *
الکترونيک دانشگاه بيرجند که سال گذشته 

به عنوان دانشجوي برتر کشوري از طرف بنياد 
ملي نخبگان معرفي شده است. وي هم اکنون 
بنياد  تخصصي  کارگروه  در  مشاور  عنوان  به 
نخبگان و رابط ويژه استانداري و دانشگاه در 

حوزه پدافند غير عامل مي باشد.
* مهران حسين زاده رتبه 40 رشته رياضي 

* راضيه سادات هاشمي خراشاد رتبه 40 رشته 
انساني 

* هانيه مولوي رتبه 85 رشته انساني 
* اسماعيل عناني رتبه 141 رشته رياضي 

 * خانم ربيعي رتبه 75 زبان انگليسي و 186 تجربي
* سيد مهدي حسين پور دانش آموز ششم  
ابتدايي  از روستای چهکند که چندين اختراع 

انجام داده است.
بنياد با ارائه بسته هاي حمايتي بـه

افرادشناسايي شده زمينه پيشرفت 
و توانمندسازي آنان را فراهم مي کند

بنياد ملي نخبگان  برنامه هاي ديگر  از  يکي 
اجرای  مناسبت  به  و  فجر  دهه  در  استان 
برنامه هفته پژوهش در اين ايام دعوت از دکتر 
حسيني مقدم مشاور بنياد ملي نخبگان کشور 
براي برپايي دو کارگاه آموزشي آينده پژوهي  
بود. اين استاد برجسته کشور، با اشاره به اينکه 
بنياد ملي نخبگان، در سال 1386به عنوان يک 
نهاد حاکميتي بدون عضو  تاسيس شده، عنوان 
کرد: نخبه در بنياد ملي بار معنايي خاصي دارد 
و اغلب به فردي اطالق مي شود که از استعداد 
هوش  اين  توانسته  و  است  برخوردار  ذاتي 
و خالقيت را در مسير خاصي به تخصص يا 
مهارتي تبديل کند و از  رهگذر هوش بتواند در 
حوزه هاي علم و فن آوري و فرهنگ تاثيرگذار 
بوده و در جهت اعتالی کشور اسالمی خود 

توان  نمي  افزود:  مقدم   بکوشد.حسيني 
به کسي که صرفا مدال آور المپياد است نخبه 
نشده  کسب  الزم  تخصص  هنوز  زيرا  گفت، 
است. وي با اشاره به چرخه مداوم بنياد تاکيد 
کرد: بنياد ملي نخبگان صاحب استعداد برتر را 
مورد حمايت قرار داده و سعي بر ترويج اين 
امر دارد. وي استان خراسان جنوبي را شاخص 
در عملکرد جذب نخبگان اما جزو استان های 
محروم از آموزش های منطق برخوردار دانست. 
وي دکتر معتمد نژاد را از نخبه هاي اين استان 
بسته هاي  ارائه  با  بنياد  افزود:  و  مطرح کرد 
حمايتي به افراد شناسايي شده زمينه پيشرفت 
و توانمندسازي آنان را فراهم مي کند و افراد را 
با توجه به طيف هوش و استعدادشان هدايت 
مي کند. حسيني با اشاره به رويکردهاي آيين 
تنوع  بحث  کرد:  مطرح  نخبگان،  بنياد  نامه 
بر  استعدادها در مقابل يکسان نگري داللت 
اين دارد که اگر دانشجويي رتبه شاخصي را 
در آزمون سراسري کسب نکند ولي در طول 
ارائه  اي  ارزنده  کارنامه  بتواند  دوران تحصيل 
دهد و رضايت اساتيد را جلب کند، بنياد ملي 
نخبگان پشتيبان او خواهد بود. حسيني ادامه 
داد: افرادي که به عنوان نخبه مورد حمايت 
بنياد هستند بايد در حوزه هوش و استعداد 
نبايد  و  کرده  فعاليت  مستمر  طور  به  خود 

کمرنگ شوند. 
عنوان  با  کارگاهی  همچنين  است؛  گفتني 
بخش  در  بنياد  مقررات  و  قوانين  با  آشنايی 
تسهيالت و جوايز تحصيلی سه شنبه  با حضور 
رئيس بنياد نخبگان استان، مشاور بنياد ملي 
نخبگان کشور و جمعي از معاونين آموزشی و 

اساتيد دانشگاه هاي استان برگزار شد.

با حضور نماينده محترم مردم بيرجند، خوسف و درميان و معاون محترم توسعه مديريت و منابع بنياد ملي نخبگان کشور انجام شد:

تجلیل از   رتبه های برتر کنکور و مستعدان برتر استان همزمان با افتتاح ساختمان بنیاد

نحوه دریافت ثمن معامله پس از اعالم برندگان و همزمان با انعقاد قرارداد به شرح جدول ذیل می باشد :
میزان پرداخت غیر نقدی) باقیمانده در اقساط (میزان پرداخت نقدی   شرایط پرداخت ) گروه ( ردیف

اولویت با پرداخت نقدی ، پیشنهاد غیر نقدی با اولویت پرداخت ، به ترتیب ذیل  ) 2-3-4 ( قابل بررسی خواهد بود ز1
30% در اقساط 12 ماهه ) با سود بانکی ( 2%70
50% در اقساط 24 ماهه ) با سود بانکی (3%50
70% در اقساط 36 ماهه ) با سود بانکی (4%30

در  جنوبي  خراسان  صادرات  بانک 
نظر دارد: تعداد 11 واحد از امالک مازاد 
و ماشين آالت  مازاد خود را به شرح ذيل 
از طريق مزايده عمومي به فروش برساند، 
متقاضيان شرکت در مزايده مي توانند برای کسب اطالعات بيشتر در 
روزهای يکشنبه مورخ 95/11/24 و دوشنبه 95/11/25 نسبت به دريافت 
اسناد مزايده اقدام و تا پايان وقت اداري)ساعت 14( چهارشنبه 95/12/4 
به نشاني بيرجند-  خيابان مدرس- نبش مدرس 9-  اداره مرکزي بانک 
صادرات طبقه اول - دايره تدارکات و ساختمان نسبت به عودت آن 
اقدام نمايند. پاکت هاي پيشنهادي ارائه شده رأس ساعت 10 صبح روز 

يکشنبه 95/12/8 در محل فوق با حضور اعضای کميسيون معامالت بانک 
و متقاضيان خريد مفتوح ، قرائت و برندگان مشخص خواهد شد .

 الزم به ذکراست اسناد شرکت در مزايده بايستي تا پايان وقت 
اداری مورخ 4 /95/12 ، فقط به دايره تدارکات و ساختمان بانک 

تحويل و رسيد اخذ گردد 
توضيحات و شرايط : * جهت دريافت اسناد مزايده ، ارائه اصل فيش 
واريزي به مبلغ 100/000 ريال به شماره حساب 0101532454002 به 
نام دايره تدارکات و ساختمان بانک صادرات خراسان جنوبي الزامي است 
.  * مبلغ سپرده شرکت در مزايده معادل 5 درصد قيمت پايه مندرج در 
آگهي مي باشد که طبق مندرجات اسناد مزايده مي بايست اقدام گردد .  

* بازديد از امالک و اموال مورد مزايده در روزهاي اداري از ساعت 8 تا 14 
فراهم و برای تمامی شرکت کنندگان ضروری مي باشد . * مزايده گذار 
در رد يا قبول يک يا تمامي پيشنهاد خريد مختار است .  * کليه امالک 

با وضع موجود به فروش می رسد و در صورت داشتن متصرف ، تخليه به 
عهده خريدار می باشد.

بانک صادرات خراسان جنوبی

آگهــي مزایــده بانک صادرات ) 95/3(

لیست امالک مازاد بانک صادرات خراسان جنوبی        )مزایده 95/3 (  

نام رديف 
شماره پالک ثبتی نشاني نام شهر نام ملک استان 

مساحت   
    )متر مربع ( 

نوع 
نوع کاربري نوع ملک مالكيت 

قيمت پايهنوع سند 

متصرف 
نوع بهره 

برداري 
فعلي 

توضيحات 
اعيان عرصه 

ملكي  
تمليكي  
سرقفلي  
 اوقافي / 

غير 
اوقافي 

ساختمان  
آپارتمان  

مغازه  
زمين  
ساير 

بانک ، تجاري 
، اداري ، 

مسكوني 
، صنعتي 
، رفاهي 

،آموزشي ، 
ورزشي ، انبار 

، مزروعي ، 
کارگاه ، ساير 

ندارد 
دارد 

) بانكي 
/ غير 

بانكي (

تخليه  
اشغال

  بال
استفاده 

خراسان 1
جنوبی 

ساختمان 
تجاري

 ) ستاد سابق 
بانک ( 

بيرجند 

 بيرجند- خيابان 
مدرس - بيست متري 
اول غربي  اداره مرکزي 

سابق بانک صادرات 
اشغالندارد 36,400,000,000ششدانگتجاري ساختمان ملكي 17/955/77/1263/915595/801417/76

اسكلت فلز - در چهار طبقه - با قدمت حدود 9 سال -  داراي آسانسور 
- طبقه چهارم دکوراتيو چوبي - مجهز به موتور خانه و شوفاژ - امتيازات 

شامل آب ، برق ، گاز ) به شكل موجود (

خراسان 2
جنوبی 

کارخانه توليد 
شانه تخم مرغ 
و ماشين آالت 

بيرجند 
بيرجند - شهرک 
صنعتی - خيابان 

همت 3
اشغالندارد 3,975,760,000جانشينی صنعتی سايرتمليكی 1584/1411663576

سوله  صنعتی با نمای آجر سفال 5 سانت و محوطه شن ريزی شده - سوله 
با دهانه 10 متر و يک بچه سوله و سرايداری -  ماشين آ الت  شامل : پرس 5 
قالبه - پمپ وکيوم و الكتروپمپ ها - کمپرسور هوا- ميكسر - خشک کن  

) ارزش ماشين آالت در قيمت پايه آورده شده است ( ) به شكل موجود (

خراسان 3
جنوبی 

کارگاه آجر نماي 
پرسي  ) کارگاه 
 و ماشين آالت (

 بيرجند
بيرجند 

 بيرجند
شهرک صنعتي  

قطعه3621
اشغالندارد 1,624,500,000جانشيني صنعتي ساير تمليكي 36212925610

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

سوخت رسانی کوره - 7 عدد پالت آجر چينی - تانكر سوخت - 
تابلو برق - مخلوط کن ) به شكل موجود (

خراسان 4
جنوبی 

گاوداري  30 
خضری رأسي  خضری 

نيمبلوک 
 خضري 

 دامداري 
تخليهندارد 1,255,500,000سند قطعيکشاورزي ساير تمليكي 34 0004 90/3275/3470/35515

سوله ) سالن با ارتفاع 4متر - سالن با ارتفاع 6متر - سالن نگهداري 
گوساله ( - محل نگهداري دام مسقف - ساختمان نگهباني - آبشخور با 
سايبان -حوض سيماني ايزوله - سرايداري و سرويس بهداشتي - انباري 
- ساختمان اداري -  استخر - ذخيره آب - ميكسر -  بادبر و آسياب - 

توليد خوراک دام - دستگاه شير دوشي 12 رأسي ) به شكل موجود (

5
خراسان 

جنوبی 
زمين مزروعی و

قاين گاوداري100رأسي
قاين - روستاي 

زمين و تمليكي 1510/3938215356بيدمشک 
ساير 

مزروعي 
تخليهندارد 429,754,500سند قطعيکشاورزي 

سالن پرورش - سالن انبار - گاراژ مسقف با ايرانيت  سايبان با اتاقک 
متصل و آبشخور - سرايداري حوض و آب انبار ) به شكل موجود ( 

خراسان 6
قاينزمين مزروعيجنوبی 

 قاين - جاده پهنايی
مزروعي زمينتمليكي -2000-  جنب شن شويي

صورتجلسه محلي 
کاربري زراعي و آبگيربودن از چاه قصابي ) به شكل موجود (بالاستفادهندارد 90,000,000سند عادي

خراسان 7
جنوبی 

مرغداري به 
ظرفيت 30 
هزار قطعه 

آرين 
شهر

آرين شهر 
 ابتداي جاده چاهک 
موسويه  سمت چپ 

کشاورزي ساير تمليكي 89 16532557841 /128

مشاعی 
) سهم بانک 
2/66 دانگ
 از ششدانگ
 می باشد (

2,718,167,549
دارد 
) غير 
بانكي (

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

8
خراسان 
جنوبی 

زمين شن 
) به شكل موجود(بالاستفادهندارد 1,305,000,000قرارداد اجارهکارگاهزمين تمليكی 1/146820000524,45قاين - روستای آفريزقاينشويی آفريز

9
خراسان 
جنوبی 

زمين 
قاينکشاورزی

قاين- روستای 
) به شكل موجود (اشغالندارد 1,762,236,000ششدانگکشاورزی زمين تمليكی 1680/2872173,5883محمدآبادعلم

10
خراسان 
جنوبی 

ساختمان 
بيرجند ملكی 

بيرجند - خيابان 
توحيد - نبوت 7 - 

پالک 28
زمين و تمليكی 315/245360212,3

اشغال ندارد 4,150,000,000سند تک برگی مسكونی ساير 
يک باب ساختمان با نمای آجر سفال و سيمان کف موزائيک دارای 

انشعابات و قدمت 25 سال 

11
خراسان 
جنوبی 

کارخانه 
نهبندان سنگبری 

نهبندان - شهرک 
تمليكی 766/399361877صنعتی 

ساختمان 
سوله صنعتی - ساختمان مديريت اداری و پرسنلی و اموال تخليه ندارد 22,615,000,000جانشينی صنعتی و زمين 


