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»کنگره ملی 2000 
درجهت  استان«  شهید 

مقابله با جنگ فرهنگی

زدن  ضربه  دنبال  به  همواره  دشمنان 
به ارزش های این مرزو بوم هستند و 
در جایی که نتوانستند با حمله نظامی 
ملت ایران را شکست دهند امروز جنگ 
فرهنگی را در پیش گرفته اند. یکی از 
راه های مقابله با این جنگ فرهنگی ، 
ترویج فرهنگ ایثار و شهادت است که 
جوانان و نوجوانان ایران اسالمی باید با 
تاسی به شهدا و فرهنگ ایثار و شهادت 
امروز نیز در جبهه فرهنگی پیروز میدان 
باشند. با گذشت سال ها از پایان جنگ 
تحمیلی بارها گفته ایم ... ) ادامه در صفحه ۲ (

سرمقاله
*امین جم

روزنامه صبح استان  *  سال بیستم   *  شماره: 4096

7همکاری نکردن محلی ها علت طوالنی شدن اجرای پروژه ها6فوت 3 دخترنوجوان در بند خاکی روستای چهکند 6حریق گسترده در پارک جنگلی بیرجند

هتل، ویترین فرهنگ و آینه 
تمام نمای شهر است

ارزش یک شهر به زیر ساخت های ارزشمند آن است، شهری که دارای مراکز خدماتی و اقامتی و 
تفریحی و فروشگاه های مجهز است در واقع شاخص های توسعه را ...) ادامه در صفحه 3(

اهدای 1000 سری جهیزیه به 
زوج های جوان نیازمند

فرحناز کیوانی؛ مدیرموسسه خیریه آبشار عاطفه ها در بیرجند با اشاره به اهدای هزار سری جهیزیه 
به نوعروسان خراسان جنوبی توسط خیران گفت: ارزش ریالی هر سری از جهیزیه های مذکور بین 
سه تا پنج میلیون تومان است. وی با بیان اینکه این موسسه از سال 1380 با هدف محرومیت زدایی 

در مشهد مقدس آغاز به کار کرد ... ) ادامه در صفحه7(

65 هزار پرونده روی میز قضات
    صفحه 7

»تولد لبخند« جشنی برای کودکان کم توان ذهنی و معلول/ 4و7

عکس : آرشیو

کارنامه یک ساله دادگستری استان تشریح شد :

عرضه مستقیم کولر آبی 

100 درصد گالوانیزه با کلید محافظ جان
مجهز به موتور هوشمند دوخازنه

بین مدرس 27و 29 - 32420499

اطالعیـه مهـم
با استناد به مصوبه شورای محترم اسالمی شهر بیرجند 

از تاریخ 97/4/1 صدور فیش عوارض خودرویی
 در دفاتر پیشخوان دولت برای مودیان 

به صورت رایگان خواهد بود.

حوزه معاونت توسعه مدیریت و منابع شهرداری بیرجند

 هیئت اجرایی مجموعه ورزشی و تفریحی کارگران خراسان جنوبی در نظر دارد: حق
بهره برداری از استخر سرپوشیده )کوثر( مجموعه فرهنگی ورزشی کارگران بیرجند )واقع در 
انتهای بلوار صنعت و معدن، جنب کارخانه بهکف( را به صورت اجاره سالیانه از طریق مزایده 
عمومی به افراد واجد شرایط واگذار نماید. متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر 
و اخذ اسناد و مدارک و به منظور شرکت در مزایده از تاریخ انتشار آگهی تا پایان ساعت 
اداری چهارشنبه 97/4/6 به امور اداری اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی 
واقع در انتهای بلوار صنعت و معدن، سایت اداری مراجعه و یا اسناد فوق را از طریق پایگاه 

ملی مناقصات به نشانی http://iets.mporg.ir دریافت نمایند.

هیئت اجرایی مجموعه ورزشی و تفریحی کارگران خراسان جنوبی

آگهی تجدید مزایده )نوبت اول(

به مناسبت هفتمین روز درگذشت مادری دلسوز و خواهری فداکار 

حاجیه خانم زینت رضایی )مادر شهید احمد جاویدان پور(
 جلسه ترحیمی امروز شنبه 97/4/2 از ساعت 4 الی 5 بعدازظهر در محل مسجد 

جامع توحید برگزار می گردد
تشریف فرمایی شما سروران گرامی مزید امتنان است

خانواده های: جاویدان پور، رضایی ، مومنی زاده و سایر بستگان

جناب آقای غالمحسین جاویدان پور
فقدان مادر بزرگوارتان ما را نیز اندوهگین ساخت

غفران و رحمت الهی برای آن عزیز از دست رفته و سالمتی و طول عمر با عزت 
برای جناب عالی و تمامی بازماندگان را از پروردگار متعال خواهانیم.

دکتر حاجیانی - دکتر هزاری

اهمیت وجود آب در حیات بشر بر کسی پوشیده نیست 
 و همه بر این باورند که این نعمت خدادادی، هدیه ای

بدون جایگزین و بی بدیل است، به همین دلیل 
مصرف بهینه و خردمندانه آب مصداق شکر گزاری 
عملی این نعمت پروردگار بوده و عدم صرفه جویی 

که ناسپاسی تلقی می شود، بی شک کاهش نعمات و برکات آسمانی را به دنبال دارد.
در همین راستا و با توجه به شروع فصل تابستان و افزایش چشمگیر مصرف آب در این ایام از یکم تا 
هفتم تیرماه به هفته صرفه جویی در مصرف آب نامگذاری شده و این رویداد فرهنگی، علیرغم عدم 
درج در تقویم رسمی کشور در افکار عمومی جای خود را باز کرده است و از سه دهه پیش تاکنون 
به این مناسبت فعالیت های فرهنگی - آموزشی متعدد و متنوعی برای ارتقای سطح آگاهی های 

عمومی درباره آب و جلب توجه افکار عمومی به این مقوله حساس انجام می شود.
 در شرایط کنونی که با تغییرات آب و هوایی )تغییر اقلیم( خشکسالی در این استان، 19 سالگی خود 
را پشت سر می گذارد و روند کاهشی سطح منابع آبی همچنان ادامه دارد، قطع به یقین افزایش 
آگاهی عمومی و ایجاد انگیزه و عالقه مندی برای مدیریت مصرف آب محورهایی هستند که همه ما 
به عنوان مسئولیت اجتماعی مکلفیم پیرامون آنها اطالع رسانی کنیم و مردم را از مشکالتی که در 
اثر مصرف بی رویه آب با آن دست به گریبان خواهند شد، بیشتر آگاه نماییم تا بتوانند به مسئولیت 

اجتماعی سنگینی که بر دوش تک تک افراد جامعه نهاده شده ، عمل نمایند. 
یادمان باشد؛ مدیریت مصرف و کاهش مصرف تنها یک لیتر آب در روز، توسط هر کدام از شهروندان 
ساکن در شهرهای استان، روزانه 457/959 لیتر و ساالنه 167/155/035 لیتر آب را به همراه خواهد 
داشت که این رقم مقدار قابل توجهی است، به همین نسبت اسراف حتی مقدار ناچیزی از آب توسط 

هر مشترک، اتالف بسیار زیاد این نعمت با ارزش را به همراه خواهد داشت.
لذا در این شرایط استفاده بهینه از ذخایر الهی و مصرف صحیح آنها یک تکلیف قانونی و شرعی به 
حساب می آید. بدون شک هدر دادن منابع کنونی آب، آثار غیر قابل جبرانی به محیط زیست وارد 
نموده و تأمین این موهبت الهی را برای نسل های بعدی بسیار سخت خواهد نمود. پس همه ما باید 
بدانیم تالش امروز ما در حفظ منابع آبی، رفاه بیشتر فرزندان مان و آیندگان را در بر خواهد داشت.

مهدی هاشمی مقدم-  رئیس شورای هماهنگی مدیران وزارت نیرو در استان 

و رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آب و فاضالب خراسان جنوبی

و از آسمان، آبی به اندازه معّین نازل کردیم و آن را در زمین
 )در جایگاه مخصوصی( ساکن نمودیم.   )سوره مومنون آیه 18(

25 درصد تخفیف عوارض ساختمانی از مورخ 97/3/27 لغایت 97/4/12  )تخفیفات شامل جرائم کمیسیون 
حوزه معاونت توسعه مدیریت و منابع شهرداری بیرجندماده صد، هزینه های آماده سازی، پارکینگ و پذیره نمی گردد(

مـژدهمـژده به مناسبت عید سعید فطر

انواع مانتو شلوار اداری،
 انواع لباس های مجلسی و نامزدی 
و ارائه کلیه برندهای لوازم آرایشی و بهداشتی

آدرس: بازار نو- پوشاک دادرس     32220655

ارائه دهنده: انواع کت و شلوار مردانه )اداری- مجلسی( 

طرف قرارداد طرح آسان خرید و طرح اعتباری فرهنگیان 

با اتوبوس های VIP مانیتوردار راه اندازی شد
همه روزه ساعت 3 عصر

تلفن رزرو: 32319595 - 32316556 - 32316555

خرید  اینترنتی:
www.lavannoor.ir 

تعاونی 8 لوان نور

رهبر معظم  انقالب:سرویس مستقیم بجنورد ، شیروان ، گرگان

 ما بحمدا... در بخش های 
مختلف اقتصادی 

مختلف  اصنـاف  در  و 
 ، مومـن  هـای   انسـان 
خـدوم ، عالقـه منـد و 

دلسوز زیاد داریم.

اتـاق اصنـاف مرکـز استـان
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پیام مقام معظم رهبری به کاروان تیم ملی فوتبال ایران در روسیه 

به گزارش سایت رسمی فدراسیون فوتبال، طی تماس دفتر مقام معظم رهبری با اردوی تیم ملی در روسیه و مدیر کاروان اعزامی، فدراسیون فوتبال، 
 پیام مقام معظم رهبری به کاروان و بازیکنان تیم ملی فوتبال جمهوری اسالمی ایران را در خصوص بازی مقابل اسپانیا  به شرح ذیل اعالم می کند: 
بازی شما عالی بود. خدا قوت.

»کنگره ملی 2000 شهید 
استان« درجهت مقابله 
با جنگ فرهنگی

* امین جم

)ادامه سر مقاله از صفحه اول( ... امروز جنگ فرهنگی را 

در پیش گرفته اند. یکی از راه های مقابله با این 
ایثار و شهادت  ، ترویج فرهنگ  جنگ فرهنگی 
است که جوانان و نوجوانان ایران اسالمی باید با 
تاسی به شهدا و فرهنگ ایثار و شهادت امروز نیز 
در جبهه فرهنگی پیروز میدان باشند. با گذشت 
و  گفته ایم  بارها  تحمیلی  پایان جنگ  از  سال ها 
مقدس  دفاع  در  اسالمی  ایران  که  شنیده ایم  یا 
کشید  جهانی  استکبار  رخ  به  را  خود  عزت  اوج 
و با ظلم ستیزی رزمندگان اسالم هم عزت این 
سرزمین را  افزایش داده و هم پرچم ظلم ستیزی 
برافراشته است.بنابراین آنچه مسلم  را در جهان 
زنده  و  آمده  به شمار  واال  ارزشی  است شهادت 
نگاه داشتن یاد این ارزش ها نیز ارزش به شمار 
می آید. شهدا الگویی از انسان کامل و والیتمدار 
هستند که باید به نسل های آینده انقالب معرفی 
شوند.جوانان و نوجوانان و مردان غیور این مرز و 
بوم در دوران دفاع مقدس با تاسی از قیام عاشورا 
و پیروی از رهبر و ولی امر خود گام در مسیری 
گذاشتند که سراسر عشق بود.ملت ایران اسالمی 
و  اطاعت  با  باید  نوجوان  و  جوان  نسل  ویژه  به 
دنباله روی از مقام والیت با بصیرت و آگاهی عمل 
کرده تا از به انحراف کشیده شدن جامعه و عملی 
شدن توطئه های شوم دشمنان جلوگیری شود. 
مقام معظم رهبری در سخنانی فرموده اند: »یاد 
باید در مقابل طوفان تبلیغات  و خاطره  شهدا را 
معظم  مقام  داشت«.سخنان  نگه   زنده  دشمن 
رهبری نشان از یک واقعیت تاریخی است چراکه 
نقش شهدا از صدر اسالم ملموس و سبب قوام 
)ع( امام حسین  کربال  در صحرای  و  بوده   دین 
و شهدای دشت نینوا سبب دوام اسالم شدند و 
نیز  مقدس  دفاع  سال  هشت  و  انقالب  شهدای 
امروز  و  اسالمی  نظام  تثبیت  و  تشکیل  سبب 
صدور اسالم ناب محمدی به سراسر دنیا شده اند 
اسالمی  ایران  افراد  تک  تک  دلیل  همین  به 
و  جنگ  عرصه  دلیرمردان  رشادت های  مدیون 
پاسداشت  ضمن  موظفیم  همه  و  بوده  انقالب 
جایگاه رفیع این عزیزان راه شهدا را ادامه داده و 

به پیمان و قولمان به شهدا عمل کنیم. 
ریزی های  برنامه  نیز شاهد  در خراسان جنوبی 
 2000 ملی  کنگره  برگزاری  برای  گوناگون 
مردم  متعدد  های  گروه  تالش  با  استان  شهید 
برنامه ریزی های  و مسئوالن هستیم که طبق 
انجام گرفته،مسلما کار بزرگی است که در بخشی 
از اهداف خود ، معرفی شهدای استان با فعالیت 
نامه،انتشار  زندگی  کلیپ،  ساخت  چون  های 
وصیت نامه و ... را درنظر گرفته است. همانطور 
که رهبری فرمودند، هدف اصلی اینگونه جلسات 
و  شهادت  به  مربوط  معارف  که  باشد  این  باید 
امروز  مخاطبان  در  ایمان  و  ایثار  معنای  همان 
به معنای عمیق کلمه نافذ باشد و مطمئنا کنگره 
می  دنبال  را  واال  هدف  این  نیز  استان  شهدای 
رشادت  یاداوری  برای  فقط  نه  تالش  کند.این 
فرهنگ  داشتن  نگه  زنده  و  احیا  برای  بلکه  ها 
ایثار و شهادت و یاداوری اهدافی است که برای 
پایان ضمن  ان شهدا جان خود را فدا کردند.در 
تجلیل از زحمات تمامی افرادی که در برگزاری 
اینگونه  امیدواریم  کنند،  می  فعالیت  کنگره  این 
برای  شده  ریزی  برنامه  و  هدفمند  های  تالش 
نگه داشتن یاد و نام شهدا ادامه داشته و شاهد 

برکات و آثار مثبت ان در جامعه باشیم.

ثبت شماره شبا در سامانه 
سهام عدالت غیرفعال شد

به مدت دو هفته بخش مربوط به دریافت شماره 
شبای مشموالن در سامانه سهام عدالت برای دریافت 
سود این سهام غیرفعال شد. دریافت شماره شبا بانکی 
مشموالن جهت واریز سود سال مالی 1395 شرکت 
های سرمایه پذیر به حساب مشموالن در حالی از 
20 فروردین ماه سال 96 تا کنون از طریق سامانه 
سهام عدالت است در حال اجرا بوده که به مدت 2 
هفته سامانه سهام عدالت در بخش مربوط به دریافت 
شماره شبا مشموالن برای به روزرسانی و همچنین 
بررسی در خصوص نحوه ادامه دریافت شماره شبا از 
مشموالن سهام عدالت از دسترس خارج شده و امکان 

ثبت شماره شبا جدید در این سامانه فراهم نیست.

سود بانکی بافت فرسوده 
کاهش یافت

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه مردم از جریان 
صندوق یکم استقبال ویژه می کنند، گفت: شرط خانه 
اولی برای دریافت تسهیالت در بافت فرسوده برداشته 
شده است. عشایری گفت: نرخ سود تسهیالت بانکی 
در بافت فرسوده از هشت درصد به 6 درصد تقلیل پیدا 
کرده و به همه بانک های عامل ابالغ خواهد شد، 
بنابراین سپرده گذاران می توانند تسهیالت را با سود 6 
درصد دریافت کنند. وی افزود: ویژگی مهم صندوق 
پس انداز یکم این است که افرادی که از این تسهیالت 
استفاده می کنند باید برای اولین بار مسکن خریداری 
کنند اما این محدودیت در بافت های ناکارآمد شهری 
برداشته شد و هر فردی که سپرده گذاری کرده باشد 
داشت. خواهد  درصد   6 تسهیالت  استفاده  امکان 

فراهم شدن پیگیری الکترونیکی 
شکایت مودیان مالیاتی

 
مرحله نخست سامانه ثبت الکترونیکی اعتراض ها 
و شکایت های مودیان سازمان امور مالیاتی کشور 
به بهره برداری رسید. سازمان امور مالیاتی در نامه 
با  کرد:  اعالم  دارایی  و  اقتصادی  امور  وزیر  به  ای 
خرداد  یکم  مورخ  بخشنامه   )3( بند  تحقق  هدف 
ارائه  و  درباره حقوق شهروندی  رئیس جمهور  ماه 
میز خدمت  از طریق  الکترونیکی  خدمات مطلوب 
برای تکریم مودیان و کاهش مراجعه به اداره های 
کل امور مالیاتی، این سازمان نرم افزار سامانه ثبت 
اعتراض ها و شکایت های مودیان را در سامانه نرم 
افزاری یکپارچه مالیاتی )سنیم( طراحی کرده است.

محدودیت های جدید در پرداخت 
وام مسکن

پرداخت  جدید  شرایط  از  بانک مسکن  مدیرعامل 
بعد  به  این  از  تسهیالت مسکن خبر داد و گفت: 
به واحدها مشروط بر رعایت الگوی مصرف یعنی 
با مساحت کمتر از 100 متر مربع تسهیالت پرداخت 
می کنیم؛ ضمن اینکه تسهیالت صرفا به مناطقی 
داده می شود که تقاضا وجود دارد. رحیمی انارکی 
گفت:  تعداد خانواده های تک نفره در حال افزایش 
است که تقاضای این بخش اکثرا واحدهای زیر 50 
متر است؛ بنابراین باید با یک شناخت واقعی برای 
بخش مسکن برنامه ریزی شود و سعی می کنیم با 
سیاست هوشمند پرداخت تسهیالت ساخت مسکن 
مساحت  باید  که  بدهیم  ساز  انبوه  به  را  پیام  این 

واحدهای مسکونی جدید را کاهش دهند.

سرمقاله

امروز نیازمند انقالبی بزرگتر از دو انقالب قبلی هستیم

علیرضا زاکانی نماینده پیشین مجلس گفت: ما در 
آستانه تحول بزرگی قرار گرفتیم که تغییرات جدی 
در مسیر کنونی ما ایجاد خواهد داد زیرا این مسیر قابل 
ادامه نیست. وی در خصوص چیستی انقالب سوم، 
گفت: ما در سال 5۷ پرونده استبداد را بستیم و در سال 
5۸ مستقیما با نظام سلطه مقابله کردیم. ما امروز نیازمند انقالبی بزرگتر از دو 
انقالب قبلی در ساختن جامعه اسالمی مبتنی بر مکتب امام هستیم. ما امروز 

39 سال است که پشت  در دولت اسالمی زمین گیر شدیم.

آقاي توکلي از بدهي میلیاردي »ايران مال«مستحضرند

پس از این که نامه جنبش عدالتخواه دانشجویی به 
دادستان تهران در مورد ویالی مصادره ای سرلشکر 
فیروز آبادی مطرح شد؛ محمد مهاجری، روزنامه نگار 
خطاب به احمد توکلی نوشت: ورود آقای توکلی به 
موضوع ویالی لواسان که 300 میلیارد تومان می ارزد 
مایه تقدیر است. خدا را شکر که به مردم برگشت. اما آقای توکلی از بدهی 
3000 میلیاردی »ایران  مال« که اتفاقا از رانت دوران شهرداری یک کاندیدای 
ریاست جمهوری برخوردار شده، مستحضرند؟ این را هم پیگیری می کنند یا ....؟ 

الحاق ايران به کنوانسیون FATF منتفی است

اخیر مقام معظم  بیانات  به  اشاره  با  نقوی حسینی 
رهبری در مورد بررسی لوایح و معاهده های بین المللی 
در مجلس،گفت: بر اساس بیانات رهبری، دیگر الحاق 
ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم 
منتفی است و راه حل همان است که ما درباره مبارزه 
با پولشویی و تامین مالی تروریسم رفتیم یعنی باید موارد مدنظر در کنوانسیون 
را استخراج کرده و در قالب قانون جدیدی در مجلس بررسی کنیم. در این باره 
دولت باید الیحه دهد یا اینکه غیر این صورت مجلس به ارائه طرحی بپردازد.

عده ای می خواهند دوباره تحريم ها از سر گرفته شود

شرایط حساس  در  گفت:  تهران  نماینده  کواکبیان 
کنونی که یک جنگ تمام عیار اقتصادی علیه ایران 
شکل گرفته برخی دوستان اعتقادی ندارند که به دولت 
کمک کنند.: هنوز اروپایی ها از برجام خارج نشده اند، 
عده ای به آنها بد و بیراه می گویند و مهلت نمی دهند 
در حالی که با وجود همه شرایط اراده جدی برای ماندن در برجام بین آلمان 
و انگلیس و فرانسه دیده می شود.  در این شرایط عده ای می خواهند دوباره 
تحریم ها از سر گرفته شود و برخی مثل بابک زنجانی پول نفت را با خود ببرد. 

اروپا بايد از عزت خود در مقابل آمريکا دفاع کند 

کمال خرازی رئیس شورای راهبردی روابط خارجی 
حاضر  حال  در  گفت:  ایران  اسالمی  جمهوری 
اتحادیه اروپا در حال ایجاد این مکانیسم است تا 
شرکت ها بتوانند با ایران کار کنند و حیات برجام 
تضمین گردد. در واقع در برابر فشار آمریکا عزت 
منافع  تامین  از موضوع  افتاده است. جدای  به مخاطره  اروپا  استقالل  و 
اقتصادی ایران، اروپا باید از امنیت و استقالل و عزت خود در مقابل سیاست 

های یکجانبه گرایی آمریکا دفاع کند. 

هرکس درخط دفاع از رهبری باشد به او تهمت می زنند

خراسان  ولی فقیه  نماینده  علم الهدی،  سیداحمد 
رضوی در خطبه های نماز جمعه مشهد گفت: امروز 
ما در جامعه با این مشکل روبرو هستیم که هر کس 
برخالف میل عده ای حرفی زد و مطلبی گفت و یا 
در یک موضع بی پروایانه در خط دفاع از رهبری قرار 
گرفت، به جای اینکه با وی بحث و گفتگو کنند، با فحش و دشنام و تهمت و 
دروغ این کار را می کنند، این کار را با شهید بهشتی نیز کردند و این بزرگترین 

حرکت ارعاب و تروریستی است که صورت می گیرد.

محمد جعفر منتظری، دادستان کل 
کشور با بیان اینکه »همه مسئولین 
هستند«  مسئول  عدالت  اجرای  در 
مقننه  مجریه،  قوه  سه  هر  گفت: 

و  قضائیه موظف به اجرای عدالت 
هستند. البته انتظار اجرای عدالت از 
است  حقی  به  انتظار  قضا  دستگاه 
مورد  جامعه  در  کسی  وقتی  چون 

ظلم قرار می گیرد به حق انتظارش 
بر این است که رسیدگی بر کارهایش 
توسط این قوه صورت بگیرد. همه ما 
مسئولین اجرای عدالت باید به این 

موضوع توجه کنیم که اگر کم کاری 
کنیم مورد تنبیه الهی قرار می گیریم.

امری  قضاوت  امر  داد:  ادامه  وی 
خطیر است. مردم عزیز قوه قضائیه 

با چالش هایی رو به رو است که کار 
قضاوت را سخت تر کرده است. اول 
تخریب هایی  و  فراوان  هجمه های 
به صورت گسترده در داخل و  که 
خارج با آن مواجه هستیم. ما منکر 
کسری ها و کمبود ها نیستیم لکن 
چند  فساد  تعمیم  و  نمایی  بزرگ 
زحمتکش  قضات  کل  به  قاضی 
بی تردید نشان دهنده آن است که 
تضعیف  با  می کوشند  دست هایی 
را دنبال کنند.  اهدافی  قوه قضائیه 
وی گفت: حمله دشمنان با شمشیر 
زنگ زده دفاع حقوق بشری که بر 
پیکر احکام قوه قضائیه قرار می گیرد 
را مورد توجه قرار دهید. نمونه های 
آنها  آخرین  که  داریم  را  مختلف 
جاسوسی  عناصر  پوشش  در 
است. نمایان  زیستی  محیط 

نماینده  حاجی بابایی،  حمیدرضا 
که  سوال  این  به  پاسخ  در  همدان 
برگزار  حالی  در  آینده  انتخابات 
می شود که مردم شعار می دهند 
»اصالح طلب، اصولگرا، دیگه تمومه 
را  کار  مردم،  رویکرد  این  ماجرا«، 
برای دو جناح سخت نخواهد کرد؛ 
گفت: باالخره بخشی از این شعارها 
یک اولتیماتوم است و اصولگرایان و 
اصالح طلب ها باید بدانند و بفهمند 
باشند  با مردم  و  باشند  اگر مردمی 
قرار  مردم  اعتماد  مورد  توانند  می 
تاملی  قابل  این شعار، شعار  گیرند. 
اصالح  و  اصولگرایان  مگر  است. 
طلبان جزو اصول دین هستند که 
یک  این  کرد؟  عبور  آنها  از  نتوان 
امر طبیعی است که اصالح طلب و 
اصولگرا ممکن است در یک برهه 

زمانی مورد توجه مردم قرار نگیرند. 
من به اصالح طلبان و اصولگرایان 
خواهد  می  هرکسی  ندارم،  کاری 
در این جامعه مردم با او باشند، باید 

در بین مردم باشد. اشرافی گری با 
این موضوع جور در نمی آید؛ حال 
می خواهد اصولگرا باشد یا اصالح 
طلب. نگاه که از باال به پایین باشد، 

چه از سوی اصالح طلبان باشد چه 
از سوی اصولگرایان، مردمی نیست 
و در این مسیر هر دو جناح مشکل 
دارند. وی ادامه داد: یکی از مشکالت 

بزرگ ما در کشور این است که حرف 
نمی  عمل  اما  شود  می  زده  هایی 
شود.  این مسئله ای است که منجر 
به بی اعتمادی در جامعه می شود.

تعمیم فساد چند قاضی نشان دهنده آن است که دست هايی 
می کوشند با تضعیف قوه قضايیه اهدافی را دنبال کنند

مگر اصولگرايان و اصالح طلبان جزو اصول دين هستند 
که نتوان از آنها عبور کرد

متقاضیان وام اشتغال که چک برگشتی دارند بخوانند 

معاون وزیر کار درباره آن دسته متقاضیان وام اشتغال روستایی که به دلیل 
داشتن چک های برگشتی و بدهی سررسید شده، موفق به دریافت وام اشتغال 
نشدند، توضیحاتی ارائه کرد. منصوری، اظهار کرد: در راستای اجرای طرح 
اشتغال روستایی بهمن ماه سال گذشته 25 درصد منابع صندوق توسعه ملی 
برای تخصیص به متقاضیان در اختیار بانک های کشاورزی، توسعه تعاون، 
پست بانک و صندوق کارآفرینی امید قرار گرفت و قسط دوم اردیبهشت  
امسال به حساب موسسات عامل واریز و موجب شد. در بحث پرداخت وام 
اشتغال روستایی، اهلیت و شناسایی مشتری در بانک مدنظر است و بانک 
می کند؛  اعمال  سختگیرانه ای  قوانین  و  دستورالعمل  باره  این  در  مرکزی 
دارند  بانکی  معوقات  و  هستند  برگشتی  چک های  دارای  که  کسانی  لذا 
نمی توانند از این تسهیالت استفاده کنند. البته تالش هایی صورت گرفته 
تا برای دارندگان چک های برگشتی در بعضی حوزه ها تسهیالتی فراهم 
نه. یا  شود  اجرایی  روستایی  حوزه  در  می تواند  کار  این  دید  باید  که  شود 

افزايش ۱۵ درصدی قیمت گاز طبیعی ابالغ شد

معاون اول رئیس جمهور مصوبه افزایش 15 درصدی قیمت هر مترمکعب 
گاز طبیعی مصرفی مشترکان را ابالغ کرد. مصوبه 2۷ اسفندماه هیئت وزیران 
در خصوص »افزایش قیمت عرضه هر متر مکعب گاز طبیعی« توسط معاون 
این شرح است: هیئت  به  این مصوبه  ابالغ شد. متن  اول رئیس جمهور 
وزیران به پیشنهاد وزارت نفت و به استناد ماده )1( قانون هدفمند کردن 
یارانه ها، مصوب 13۸۸ تصویب کرد: قیمت عرضه هر متر مکعب گاز طبیعی 
موضوع بندهای )3( و )۴( تصویب نامه شماره 26.96 با رعایت بند )2( این 
تصویب نامه به میزان 15 درصد افزایش می یابد و در سقف ارقام مصوب 
مربوط در قوانین بودجه سنواتی دریافت می گردد. اجرای این تصویب نامه 
میزان مساوی مصرف  در  از مشترکان  دریافتی کل  افزایش  نباید موجب 
نسبت به سال 1395 شود. منابع حاصل از این افزایش با رعایت قوانین و 
مقررات مربوط و قانون بودجه سال 139۷ کل کشور به عنوان منابع شرکت 
می گیرد. قرار  یاد شده  اختیار شرکت  در  و  ایران محسوب شده  گاز  ملی 

قیمت بلیت قطارهای مسافری افزايش يافت

عضو هیئت مدیره انجمن شرکت های حمل ونقل ریلی از افزایش 10 درصدی 
قیمت بلیت قطارهای مسافری خبرداد و گفت: بلیت قطارهای تابستانی با 10 
درصد افزایش به متقاضیان عرضه می شود. شیخ طاهری افزود: قیمت بلیت 
قطارهای مسافری آخرین بار در سال 9۴ افزایش یافت و با توجه به تورم 
و رشد هزینه های شرکت های ریلی از جمله دستمزدها و قیمت قطعات و 
تجهیزات افزایش قیمت بلیت قطارهای مسافری اجتناب ناپذیر بود. وی با 
بیان این که شرکت های ایرانی پیشنهاد افزایش 20 درصدی قیمت ها را 
ارائه داده بودند، اما سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان با 
10 درصد موافقت کرد، یادآور شد: در نهایت با افزایش 10 درصدی قیمت 
ها نرخ جدید بلیت در تمام تمام مسیرهای ریلی اعمال می شود. شیخ طاهری 
با بیان این که حاشیه سود شرکت های ریلی بسیار اندک است، اظهار کرد: 
در صورتی که این افزایش قیمت های اعمال نمی شد، شرکت های ریلی 
بسیار زیانده می شدند، حتی تراز مالی برخی از شرکت ها منفی می شد. 

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت اول

نظر به اینکه در پرونده کالسه 961714 اجرایی آقای حسین قضائی درح محکوم به پرداخت مبلغ 105/420/191 ریال در 
حق خانم سمیه سعادتی و مبلغ 5/000/000 ریال حق االجرا در حق دولت گردیده است و در قبال بدهی محکوم علیه یک 

دستگاه خودروی پژو 405 به شماره انتظامی 46 ج 783 ایران 52 به رنگ نقره ای متالیک مدل 1386 واقع در پارکینگ نظام گستر 
بیرجند )با این توضیح که حسب نظر کارشناس منتخب کاپوت جلو و گلگیر عقب سمت راست رنگ دارد. خودرو دوگانه کارخانه می باشد. 
بیمه نامه در حال اتمام می باشد. معاینه فنی ندارد و الستیک ها سالم می باشد( معرفی و توقیف به مبلغ 140/000/000 ریال کارشناسی 
گردیده و قرار است از طریق مزایده تاریخ 1397/4/27 از ساعت 10 الی 10/30  صبح در دفتر اجرای احکام مجتمع شوراهای 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 5 روز قبل از موعد مزایده به این اجرا واقع در خیابان 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. ضمنا آگهی مزایده از وب سایت دادگستری به آدرس 

www.dadkj.ir قابل مشاهده می باشد. 
مهدی چاپاری - مدیر اجرای احکام مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند

دادگستری جمهوری اسالمی ایران

* انجام کلیه امور حسابداری 
شرکت ها

* تنظیم اظهارنامه مالیاتی
* تنظیم اظهارنامه مالیات بر 

ارزش افزوده
* مشاوره در زمینه حسابداری

 شمارشگـر
شرکت حسابداری

شماره ثبت: 4598

09351356628- 09910736538- اکبری

هـوا مطبـوع شـرق
دنیـای مـس

نمایندگی فروش و خدمات پس از 
فروش اسپیلت های گرین ، ایران 

رادیاتور، وستن ایر در خراسان جنوبی 
فروش به صورت نقد و اقساط 

09158636100
05632234606

پارکینگ اداری و مسکونی ، کانکس و سوله
 PVC دکوراسیون داخلی ، سقف کاذب و دکوراتیو ، فروش ورق های

KNAUF و SIDING ، UPVC و
طراح و مجری: گروه مهندسی پارسیان سقف مرکز خانه های پیش ساخته

 www. parsiansaghf.COM

 UPVC سـازه های سبک بـا پوشش

تلفکس: 056-۳۲4۲۲44۹
شماره تماس: 0۹۱5۳6۱۷6۱۱  - حاشیه فلکه جماران – باالتر از کاشی فرزاد

آگهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد رهنی(

به استناد مواد 121 و 122- آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی ششدانگ یک باب منزل دارای پالک ثبتی شماره یک هزار و 
چهارصد و چهل و دو اصلی به انضمام پالک های دو و سه و چهار و پنج فرعی از یک هزار و چهارصد و چهل و دو اصلی بخش 2  بیرجند 
)1442 - اصلی به انضمام 2 و 5 و 4 و 3 فرعی از 1442- اصلی( به مساحت 105/20 متر مربع به نشانی بیرجند، خیابان شهید منتظری 
13 فرعی دوم پالک 12/1 ملکی آقای علی چهکندی نژاد فرزند غالمرضا با کد ملی 0651714656 که سند مالکیت ششدانگ آن ذیل 
ثبت 14520 صفحه 10 دفتر جلد 64 - امالک بیرجند به نام وی صادر و تسلیم شده است با حدود اربعه ذیل : شماال 1- به طول 6/40 
متر 2- که غربی است به طول 1/25 متر 3- به طول 3/60 متر درب و دیواریست به کوچه شرقا 1 - به طول9/30 متر 2- که شمالی است 
به طول 0/30 متر  3- به طول 1/1 متر 4- که  شمالی است به طول 4/20 متر 5- به طول 2 متر دیوار به دیوار منزل مسکونی پالک 
1443- اصلی جنوبا 1- به طول 9 متر 2- که غربی است به طول 1/75 متر 3- به طول 4/50 متر دیوار به دیوار منزل جنوبی از پالک 
1452- اصلی غربا به طول 9/50 متر دیوار به دیوار منزل اکبری از پالک 1441- اصلی )فاقد حقوق ارتفاقی( که به موجب سند رهنی 
شماره 167398 -  91/5/23  نزد دفترخانه اسناد رسمی شماره یک بیرجند در قبال مبلغ 390/000/000  ریال به مدت شصت ماه از 
تاریخ تنظیم سند در رهن بانک ملت شعبه طالقانی قرار گرفته است. چون متعهد ظرف مدت مندرج در سند به تعهدات خویش عمل 
ننموده است، بانک مرتهن مستند به ماده 34 - اصالحی قانون ثبت از دفترخانه تنظیم کننده سند راجع به وصول مبلغ 287/295/395 
ریال بدین شرح: مبلغ 282/077/182 ریال  اصل طلب و مبلغ 5/218/213  ریال خسارت تاخیر تادیه تا روز درخواست  1393/02/7 
به انضمام جریمه دیرکرد تا روز وصول تقاضای صدور اجرائیه علیه وام گیرنده و راهن را نموده که پرونده ای تحت  کالسه 9300058 
در این خصوص نزد اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند تشکیل شده است. پس از ابالغ اجرائیه و انقضای مهلت مقرر قانونی به دلیل اینکه 
متعهد بدهی خویش را پرداخت یا نزد صندوق ثبت تودیع ننموده ، به درخواست بانک بستانکار نسبت به ارزیابی مورد رهن اقدام و بر طبق 
نظریه کارشناس رسمی دادگستری وارده به شماره 96004575- 1396/08/13 پالک فوق به مساحت 105/20 مترمربع عرصه و اعیان 
در همکف و زیرزمین به شرح: نوع سازه ساختمان اسکلت آجری دیوار باربر( با سقف طاق ضربی، کلیه کف ها به غیر از کف آشپزخانه ها 
و سرویس ها از موزائیک و کابینت آشپزخانه از نوع فلزی، گچکاری سقف ها و دیوارها ساده، نمای ضلع شمال از سیمان و آجر سفال سه 
سانت، درب و پنجره ها از نوع فلزی فاقد شیشه دوجداره و سرمایش آن کولر آبی و گرمایش بخاری، دارای دو اتاق خواب، گاز کشی روکار 
و درب ها چوبی فیبری با قفل و دستگیره معمولی و کلید و پریز معمولی، دارای انشعاب آب، برق، گاز و فاضالب هر کدام یک امتیاز با 
توجه به مساحت و موقعیت و زیر بنا و نوع ساخت و مصالح مصرفي و اشتراکات منصوبه مبلغ ششصد و ده میلیون ریال )610/000/000( 
ارزیابی و قطعیت یافته و به در خواست مرتهن در روز چهارشنبه مورخ 1397/4/20 از ساعت 9 الی 12 ظهر در محل اداره اجرای اسناد 
رسمی بیرجند واقع در میدان شهدا از طریق مزایده به فروش خواهد رسید. بانک بستانکار طی نامه شماره  97/101675- 97/2/4 ضمن 
گواهی اینکه مورد رهن فاقد بیمه نامه رسمی است، طلب خویش را تا تاریخ 97/2/2 مبلغ  197/155/906 ریال به انضمام جریمه دیرکرد 
تا روز وصول به عالوه هزینه های اجرایی اعالم نموده که به استناد تبصره ذیل ماده 4 آئین نامه اجرا خسارت تاخیر از روز درخواست صدور 
اجرائیه به بعد توسط اداره اجرا محاسبه خواهد شد. مزایده حضوری و نقدی از مبلغ ارزیابی شده فوق شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی 
فروخته خواهد شد. الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و مصرف در صورتی که مورد مزایده 
دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد بر 
عهده برنده مزایده است که در صورت وجود مازاد مسترد خواهد شد. حقوق دولتی به شرح ماده 40- آیین نامه اجرا نقدا وصول و نسیه 
فقط راجع به طلب بستانکار با موافقت بانک بستانکار جایز می باشد. چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی اعالم شود، مزایده روز اداری بعد 
از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد و هرگاه متعهد تا قبل از تنظیم صورتجلسه مزایده اقدام به پرداخت یا تعیین 

تکلیف بدهی خویش نماید از انجام مزایده خودداری می گردد.  

   تاریخ انتشار: ۹۷/4/۲                غالمرضا دادی- رئیس اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند

آگهی تحدید حدود ثبت امالک یک قسمت از بخش7 شهرستان بیرجند
های  شماره  حدود  تحدید  امالک  ثبت  قانون   14 ماده  موجب  به   1397/2/24-4067 شماره  آگهی  پیرو   
بیرجند   7 بخش  آواز  مزرعه  در  واقع  اصلی   -390 از  فرعی   243 پالک  زمین  قطعه  یک  ششدانگ  زیر: 

آگهی  در  اشتباها  که  بیرجند  ایثارگران  امور  و  شهید  محترم  بنیاد  تقاضای  مورد  غیره(  و  خزیمه  اسماعیل  آقای  )ملکی 
آمد. خواهد  عمل  به  و  شروع  محل  در  ظهر   12 ساعت   1397/4/27 چهارشنبه  روز  در  است  گردیده  قید  فرعی   253  قبلی 
لذا به موجب ماده 14 قانون ثبت امالک به صاحبان امالک و حقوق ارتفاقی و مجاورین شماره های فوق الذکر بوسیله این آگهی اخطار 
می گردد که در روز و ساعت مقرر باال در محل حضور به هم رسانند. چنانچه هر یک از صاحبان امالک یا نماینده قانونی آنها در موقع مقرر 
حاضر نباشند مطابق ماده 15 قانون مزبور ملک مورد آگهی با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد و اعتراضات مجاورین 
نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی که در موقع مقرر حاضر نبوده اند مطابق ماده 20 قانون ثبت فقط تا سی روز از تاریخ تحدید حدود پذیرفته 
خواهد شد و از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یک ماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی الزم 

از مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند.

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/04/0۲                  علی فضلی -  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بیرجند

مرکـز آبزيـان تابـع
توزیع کننده ماهی قزل آال )هر هفته شنبه و سه شنبه در سطح استان(

فروش ماهی جنوب - مرغ - شترمرغ و بوقلمون به قیمت کلی

آدرس : بین معلم 14 و 16   تلفن: 32204185

مصالح ساختمانی خسروی
فروش مستقیم آجر سفال، سیمان، 

شن، گچ و غیره
آدرس دفتر: نبش انقالب 15

05632228718 -09155626690 
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درب اتوماتیک سیــد
 جک پارکینگی ، کرکره 

و سکوریت اتومات 
خیابان شهید رجایی  - نبش رجایی 15   

09155614880



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424 3
شنبه * 2 تیر 1397* شماره 4096 

به  تبدیل  بیرجند  های  خیابان  متاسفانه  آوا  سالم 
ساعت  حتی  بطوریکه  شده  رانی  اتومبیل  پیست 
یک - دو نیمه شب هم با صدای دلخراش و تیک 
آف وحشتناک  آسایش مردم بهم خورده است.لطفا 

رسیدگی شود آرامش برگردد.
915...374

سالم...ازنحوه وام دادن بانک ... یک گزارش تهیه 
کنید تامتوجه معنی واقعی ربا بشوید .20میلیون وام 
گرفتم 5 تومان مسدودکرد تاحاال 3تومان قسط دادم 
برای تسویه کامل که رفتم فقط 800 هزار تومان 

ازاصل وام کم شد
915...902
سالم سازمان محترم اتوبوسرانی و دانشگاه بیرجند 
وظیفه کدامتان هست که مسئولیت این بی نظمی 
اتوبوس ها را به عهده بگیرید تایم امتحانات است 
اما اصال به فکر دانشجوهای بیچاره نیستید برای 
هر سرویس چقدر باید منتظر بمانی آن وقت هم در 
نهایت از ترس جا ماندن از سرویس با تاکسی بروی از 
آن طرف برگشت هم تو این هوای به این گرمی  کلی 
منتظر شاید فرجی بشود. همچنین لطف کنید این ترم 
که گذشت از سال آینده فکری برای روزهای تعطیل 
هم کنید دانشجوهای خوابگاهی چه گناهی دارند که 
یک روز هم که تعطیل است بخاطر نبودن سرویس 
انگار،   است  بار  چند ساعت یک  هر  باشد  اگرم  یا 
مجبورند داخل همان خوابگاه بمانند.برای ایستگاه 
جلوی نمایشگاه هم تورو خدا صندلی بگذارید. کم 
نیست این مشکالت ...از طرف جمعی از دانشجویان
939...212
سالم از شهرداری خواهشمندم خیابان دانشگاه رو 
بازگشایی کنند که امروز نیم ساعت تو ترافیک بودم، 
این چه وضعیتی واقعا؟منتظر چه هستید؟مردم باید 
خیابان رو باز کنند! همچنین درخصوص روزنامه سه 
شنبه الزم هست به اطالع اون شهروند عزیز برسونم 
ک شهرداری هنوز درختان خیابان دارایی رو قطع 
نکردند، اما ما به عنوان کسبه خیابان های محدوده 
شهدا خواهشمندیم از شهرداری که درختان رو قطع و 

هر چه زودتر خیابان را تعریض کنند
915...424
سالم شهرداری منطقه2 نسبت به منزل دونبشی 
که درمیالن معلم ... سالهاست باریختن فاضالب 
منزل ازپنجره آشپزخانه و درب غربی منزل چهره 
کوچه را آلوده و اهالی را بی فرهنگ قلمداد می 

کند صالبت نشان دهد. تشکر
915...232
سالم.ای کاش بنیاد مستضعفان در راستای رسالت 
ذاتی خود یعنی حمایت از مستضعفین یک کارخانه 
داروسازی در این استان محروم می ساخت.تا چند تا 
جوان سرکار می رفتند.تا بیمار هست دارو نیاز است.و 
روز ما نیاز به داروهای جدید داریم تا با عوارض کمتر 

درمان بهتر داشته باشند
910...673
سالم آوا. این همه بریز و بپاش مدیران برای چیست 
واقعا!!! یک جلسه یکی دو ساعته و یک سری حرف 
های تکراری و به هیچ جا نرسیده نیاز به این همه 
ریخت و پاش است؟ ماشاال در پذیرایی از هیچ چیز 
کم نمی گذارید ... شما جلسه می گذارید که به درد 
مردم برسید و گرهی از کار مردم باز کنید یا بنشینید و 
فقط کل جلسه را با خوردن میوه و نسکافه و چای و 
شیرینی به سر برسانید. چرا جلوی این همه بی عدالتی 
گرفته نمی شود در صورتی که تو استان و کشور در 
آن حد فقیری هستیم که هنوز هم هستند کسانی 
که شب رو گرسنه سر بر بالین می گذارند. 8 همه 
ی مردم گرو 9شان است در این گرانی ... ماه به ماه 
هستند کسانی که گوشت و میوه ای به خود نمی 
بینند آن وقت شما روزی 10  جلسه بیخود و هزاران 
جور اصراف ... کمی انصاف داشته باشید به فکر مردم 

بیچاره باشید تو رو خدا...
915...018
به شهرداری بگویید تو رو خدا این سطل های زباله 
را هرزگاهی شست و شو دهند محض رضای خدا. 
از کنارش رد می شوی بو دیوانه ات می کند وظیفه 
شهرداری چیست واقعا که اینقدر مردم کوتاهی می 
بینند از طرفشان ... با این وجود برای یک سال دیگر 
ادعاهای بزرگ دارید در حالی که در شهرتان بوی 

زباله ها مردم را در کوچه ها دیوانه دارد
930...003
اداره اوقاف بیرجند بایدنسبت به سر وسامان دادن 
داشته  را  الزم  رسیدگی  شده  وقف  زمینهای  به 
باشدتانیت اصلی واقف ادا شود نه اینکه یک زمین 
سالها ویرانه ومخروبه وخاکی باقی بماند وموجب 

چهره زشت شهر و گرد وخاک شود
937...897

نسرین کاری - ارزش یک شهر به زیر ساخت های ارزشمند 
آن است، شهری که دارای مراکز خدماتی و اقامتی و تفریحی 
و فروشگاه های مجهز است در واقع شاخص های توسعه را 
داراست. ضریب ماندگاری شهروندان در یک شهر و ضریب 
فعاالن و سرمایه گذاران غیر  و رغبت  مراجعات مهمانان 
بومی نیازمند این شاخص هاست. اینکه یک شهر چه تعداد 
دانشگاه، مرکز خدماتی تفریحی و اقامتی و غیره دارد شاخص 
های توسعه آن شهر را مشخص می کند. هتل سپهر بیرجند 
در تراز هتل های سه ستاره مرکز استان است و با توجه به 
انجام یک سری استانداردهای الزم این هتل شرایط اخذ 4 
ستاره را دارد. این هتل طی دو سال اخیر با برگزاری ده ها 
همایش و گردهمایی نشان داده که آمده است تا نه تنها در 
عرصه اقامتی و گردشگری، بلکه در عرصه فرهنگی هم 

حضور پررنگی داشته باشد.

در حوزه فعالیت های اجتماعی  متوجه کمبود 
یک مرکز اقامتی شایسته در استان شدم

دکترای  و  بیرجند  سپهر  هتل  مدیر  آذرکار،  محمد  سید 
محیط زیست است، مهمان او در این هتل مجلل می شوم 
 و او از چالش های هتلداری در حوزه گردشگری می گوید.

وی  درباره فلسفه ساخت هتل عنوان می کند: در فعالیت هایی 
که در ارتباط با سایر شهرها داشتم بارها متوجه کمبود یک 

مرکز اقامتی شایسته در خراسان جنوبی شدم.
وی یادآور می شود:  برای انجام کاری به اصفهان زنگ زدم آن 
طرف ابتدا بیرجند را با بجنورد اشتباه گرفت زمانی که توضیح 
دادم شهر ما بین زاهدان و مشهد است، بالفاصله گفت: همان 
شهری که  یک مسافرخونه خوب و مجهز ندارد! مثل اینکه او 
یک دفعه از این مسیر عازم مشهد می شود و در نزدیکی های 
بیرجند ماشینش خراب می شود و چون مهمان هم داشته برای 
استراحت به این شهر می آیند که متاسفانه هیچ هتل درخور 
یک مرکز استان پیدا نمی کنند.مدیر هتل سپهر بیرجند با اشاره 
به اینکه در سال 89 به امید و انگیزه اینکه یک کار عام المنفعه 
در مرکز استان  انجام شود و به وعده همکاری میراث فرهنگی 
، تسهیالت بانک ها و بنگاه های اقتصادی کار را شروع کردیم، 
می افزاید: در ابتدا برای حسن نیت اقدام به تغییر کاربری ملک 
از تجاری به اقامتی و گردشگری کردیم و همان ابتدا چند 
میلیارد افت ارزش زمین داشتیم. وی خاطر نشان می کند: این 
در حالی است که برای ساخت مراکز اقامتی، عرف این است 
که زمینی با  ضعیف ترین کاربری رایگان در اختیار سرمایه گذار 

برای ساخت مرکز اقامتی قرار می گیرد. 

مهمانی که وارد شهر می شود با برخوردی 
شایسته و اقامتی خوب دوباره برمی گردد

آذرکار با بیان اینکه بیشتر مراجعان غیر بومی به بیرجند شامل  
نمایندگان دستگاه های اجرایی،  قضایی،  لشکری و کشوری 
که معموال برای بررسی و رفع مشکالت استان  به این شهر 
می آیند  هستند، ادامه می دهد: مطمئنا زمانی که برخوردی  
شایسته با آنها شود و موقعیت های مناسب و خاطره انگیزی 
برای اقامت شان فراهم شود، احتمال حضور آنها در استان 

افزایش می یابد.  اضافه می کند: مسئولی که بعد از اقامت 
خوب و برخورد شایسته شهروندان،  خراسان جنوبی را ترک 
کند به جبران این خدمات کمک های ویژه ای را برای استان 
مهیا خواهد کرد.وی یادآور می شود: در این راستا ما شروع به 
ساخت هتل کردیم که متاسفانه مقارن با حذف یارانه ها و تورم 

افسار گسیخته سال 90 و 91 بود.

هتل سپهر بیرجند در سال 95 با همه
 محدودیت ها به بهره برداری رسید

مدیر هتل سپهر با بیان اینکه این مشکالت محاسبات اولیه 
را دچار اشکال و اختالل کرد، تاکید می کند: البته  ما کار را 
ادامه داده و نهایتا در سال 95 با همه محدودیت ها، مشکالت، 
کمبودها و گرانی ها و کم لطفی بنگاه های اقتصادی که 
بایستی قویا حمایت می کردند و این اتفاق نیفتاد در بهمن 95 
هتل به بهره برداری رسید و خدمات اقامتی ، تاالر و استخر خود 
را آغاز نمود.آذرکار با اشاره به اینکه هتلداری از چند جنبه حائز 
اهمیت است و نکات ظریف و کلیدی دارد، می افزاید: هتل در 
واقع ویترین فرهنگ و آینه تمام نمای رفتار و وضع آن شهر 
است بنابراین کوچکترین بی توجهی در ارائه خدمات می تواند 
به حیثیت و وجه شهروندان آسیب زند.به گفته وی مسافری  
که از محل دیگری وارد شهر می شود اولین رفتار و مکانی که 
می بیند، هتل محل اقامتش است و ممکن است آن را به شهر 

و به تمامی مردمان تعمیم دهد. 
وی با بیان اینکه مهمانی که به هتل وارد می شود، انتظار 
دارد هتل مجهز، کامل، تمیز و دارای کارکنانی کارآزموده 
باشد  ادامه می دهد: اما تناسب پایین  بین هزینه های اولیه 
ساخت و تجهیز یک مرکز اقامتی با درآمد ناشی از آن این 
موضوع را به چالش می کشد.وی می افزاید:  بنابراین هتل 
و هتلداری علیرغم جایگاه ویژه ای که برای توسعه شهر 
دارد، به علت این هزینه ها رغبت برای سرمایه گذار در این 

حوزه را کاهش می دهد.

اطمینان دارم الاقل تا 15 سال دیگر 
کسی اقدام به ساخت چنین مرکز 

اقامتی در استان نخواهد کرد
وی می افزاید: در وضع موجود ایمان کامل دارم که حداقل 
تا 15 یا 20 سال دیگر کسی اقدام به ساخت مراکز اقامتی 
در این سطح در استان نخواهد کرد. او نگران و مکدر از کم 
لطفی و بی مهری مسئوالن  می افزاید: برای جبران نیازهای 
اقامتی یک شهر حتما بایستی حمایت های ویژه ای از طرف 

دستگاه های اجرایی و بنگاه های اقتصادی انجام گیرد زیرا 
بی توجهی و دیدگاه صرفا اقتصادی ، ظرفیت های توسعه را 
محدود و رغبت برای فعالیت اقتصادی را به شدت کاهش می 
دهد. مدیر هتل سپهر با بیان اینکه در این هتل اشتغال خوب 
و آبرومند مستقیم و غیر مستقیم ایجاد شده که قریب به 30 
نفر مستقیم و حدود 80 نفر اشخاص حقیقی و حقوقی غیر 
مستقیم مشغول به کار هستند، ادامه می دهد:  صنعت هتلداری 
گردش مالی از خارج شهر و استان را به این استان تزریق می 

کند و براساس حساب کارشناسان حسابداری هر ریالی که وارد 
استان شود ارزش افزوده آن سه برابر است. وی تاکید می کند: 
با حضور مسافر و گردشگر در استان مغازه دار، صنایع دستی،  
قصاب و همه مشاغل درگیر می شود از آن طرف هر مسافر 
که با خاطره خوشی  از شهر برود یک مبلغ برای شهر و استان 

پرداخت خواهد کرد.

تواند  استان می  فرد  به  منحصر  زیست  محیط 
برای گردشگر جذاب باشد

این دکترای محیط زیست از 4 محصول ارزشمند و منحصر 
به فرد زرشک، عناب ، زعفران و گل نرگس نام می برد و 
می افزاید: در حوزه محیط زیست حداقل دو جانور به منحصر 
فرد جهانی  یعنی “یوزپلنگ  و زاغ بور” که  تنها پرنده بومزاد 
)اندمیک(  ایران و تاالب کجی نمک زار و قوچ اوریال  درمیان 
و هوبره در قاینات را داریم که می تواند برای گردشگر بسیار 
جذاب باشد.  وی تاکید می کند: همچنین در حوزه گردشگری 
درمانی، چه اساتید بزرگ و چه مراکز درمانی خوبی داریم که 
می توانیم از متخصصان هم استانی در اقصی نقاط کشور  برای 

تجهیز  مجتمع درمانی پیشرفته در استان دعوت کند.
وی یادآور می شود: در حوزه ژئوتوریسم یا زمین گردشگری 
هم عرصه های بکر کویر را داریم که این هتل در برنامه های 
گردشگری،  تور سافاری و پروازهای تفریحی را دارد  و اولین 

هتلی هستیم که در این موضوع فعالیت داریم.
آذر کار درباره  پیشینه تاریخی استان ضمن یادآوری اینکه 
بیرجند اولین شهر لوله کشی، سومین شهر دارای فرودگاه، 
سومین شهر  دارای مدرسه به سبک دارالفنون و اولین شهری 

که زمین تنیس با مربی انگلیسی را در کشور داشت، ادامه می 
دهد: همچنین ما پدر علم جغرافیا،  پدر علم ارتباطات و پدر سم 
شناسی و شاعران بزرگی چون حکیم نزاری قهستانی،  مال 
اشرف صبوحی )فردوسی لهجه بیرجندی ( را در استان داریم.  

بسترهای بکر شن های روان و 
ماسه بادی ظرفیت های عالی استان

 برای حضور گردشگران
دکترای محیط زیست ضمن اشاره به بسترهای بکر شن های 
روان و ماسه بادی در کویرهای سحرآمیز استان  می افزاید: 
فردی که قصد بازدید از این ظرفیت های بکر و عالی را دارد باید 
بستر مناسبی از ترنسفر )ارتباط و جابجایی( و اقامت داشته باشد. 
به گفته وی اینها پایه های اساسی ظرفیت استان است که در 
معرفی آن کمتر کار شده، از طرفی محدودیت ها در تردد زمینی 
داریم چرا که تردد ریلی نداریم و زمینی هم به خاطر بعد مسافت 
 خسته کننده است و هوایی هم گران می باشد. آذرکار تاکید 
می کند: اینها را با صدای بلند بارها اعالم کردم استان 
نیازمند تیم و گروهی از عالقه مندان و صاحبظران 
حوزه های مختلف در تعامل با دستگاهی کالن چون 
استانداری است تا به بررسی ظرفیت ها پرداخته و 
آن را  تبیین و تبلیغ کنند. وی با اشاره به اینکه بیرجند به 
اعتبار گفته  دکتر کالنتری رئیس سازمان محیط زیست کشور 
تمیز ترین شهر ایران  است، خاطر نشان می کند:  مردمان 
خراسان جنوبی به اعتبار مستندات تاریخی  و گفته های زبانی و 
کالمی ، مردمی خونگرم و آرام  و مهمان نوازند و مطمئنا مراکز 
اقامتی، پیشرو در حوزه گردشگری و تامین رضایت مهمانان و 
مراجعان خواهد بود که جا دارد توجه ویژه ای به این حوزه شود. 
وی تاکید می کند: راه اندازی مجموعه اقامتی در خور و شایسته 
چون هتل سپهر، قائم به فرد نیست و بایستی حمایت مادی و 
معنوی صورت بگیرد.حمایت های معنوی در حد اعال بوده به 
حدی که شرمنده محبت ها و اظهار لطف ها همدردی ها و 

همدلی های همشهریان عزیز خودم هستم. 

حمایت های مادی دستگاه های اجرایی
 و بنگاه های اقتصادی کم بوده است

وی ابراز تاسف می کند: اما در حوزه حمایت مادی که دستگاه 
های اجرایی و بنگاه های اقتصادی متولی هستند کمترین 
های جدی  چالش  که  جایی  تا  است،  افتاده  اتفاق  کمک 
با بیان اینکه  در مباحث اقتصادی و مالی وجود دارد. وی 
تسهیالت گردشگری گرفته شده دوره تنفس نداشته و زمان 
بازپرداخت آن به دوره ای که هنوز هتل راه اندازی نشده 
است برمی گردد، می افزاید: در تکاپو برای تمدید این زمان 
هستیم چرا که هنوز پروژه در حال تکمیل است و تنها  70 
درصد پروژه آماده شده و هنوز  به درآمدزایی کامل نرسیده 
است. مدیر هتل سپهر خاطر نشان می کند: از نظر تامین 
نیروی متخصص هتلینگ نیز با چالش روبرو هستیم و نیاز به 

آموزش افراد کارآزموده فنی و حرفه ای در این حوزه است. 

دیدگاه ما از ساخت این هتل 
 فرهنگی و اجتماعی است

تجارت  این مجموعه  از  ما  دید  اینکه  به  اشاره  با  آذرکار 
نیست، ادامه می دهد: دیدگاه ما از ساخت این هتل دیدگاه 
فرهنگی و اجتماعی است به صرف مالی ورود پیدا نکردیم 
اطالع وافی و کافی داشتیم. یک هتل در این جغرافیای 
نمی کند. وی  عاید کسی  منبع سود سرشاری  مشخص 
خاطر نشان می کند: عرق و تعصب به این شهر ، تعلق 
خاطر به این سرزمین ، ماندن یک یادگاری و ایمان به اثر 
بخش بودن فعالیت و ایجاد محیط برای آبروی شهر موجب 
شد این هتل ساخته شود که حتما باید از طرف مسئوالن و 

متولیان استان مورد توجه ویژه قرار بگیرد.

صنعت هتلداری در اصالحیه قانون مالیات های 
فاقد  ایران  در  حقیقی  اشخاص  برای  مستقیم 

معافیت مالیاتی است 
در  هم  اقتصادی  و  مالی  کارشناس  اخالق،   نیما خوش 
اطراف و همسایه و  باره عنوان می کند: کشورهای  این 
همجوار در هتلداری، معاف در خصوص مالیات ها از ارزش 
افزوده و عملکرد هستند تا  بار از روی  شانه فردی که کار 
ایران  این طور  اما در  گردشگری می کند برداشته شود 
نیست و در پایان هر فصل باید مالیات پرداخت شود. وی 
یاد آور می شود: در اصالحیه قانون مالیات های مستقیم 
 132 ماده  اجرایی  نامه  آیین  خصوص  در  وزیران  هیئت 
قانون مالیات های مستقیم موضوع ماده 31 قانون موانع 
تولید رقابت پذیر و نظام مالی کشور فصل سوم اشاره می 
مراکز  و  ها  هتل  ها،  بیمارستان  خدماتی  درآمدهای  کند 
اقامتی گردشگری از ابتدای سال 95 برای واحدهایی که 
پروانه بهره برداری آنها از ابتدای سال مذکور صادر شده 

فقط برای اشخاص حقوقی معافیت دارد. 

معافیت مالیاتی به مدت 5 سال برای هتلداران 
فقط برای اشخاص حقوقی! 

وی می افزاید: اما اینجا یک چالش داریم و آن اینکه این 
معافیت برای اشخاص حقوقی در نظر گرفته شده، نه اشخاص 
حقیقی یعنی ارگان و شرکت های حقوقی معاف هستند! وی 
با بیان اینکه هر صنعتی  باید نرخ سوددهی آن بیشتر از بهره 
بانکی باشد در غیر از این صورت آن صنعت زیان ده  است، 
می افزاید: نرخ سود در هتل از نرخ بهره اسمی بانکی کمتر 
است و عمال زیان ده است. وی خاطر نشان می کند از 
صنعت هتلداری در کشورهای دیگر برای رشد و شکوفایی 
اقتصادی حمایت می شود، وام عالی، بهره کم، دوره تنفس 
باال همراه با یارانه های حمایتی دارند. این کارشناس مالی 
معتقد است اگر در کشور و شهر ما این حمایت ها محقق 
نشود این صنعت به نابودی کشیده  می شود و کسی ورود 
پیدا نمی کند در نتیجه  شهر و استان به این علت متحمل 

زیان های مشهود و پنهان در دراز مدت می شود. 

هتل، ویترین فرهنگ و آینه تمام نمای وضع شهر است
مراکز اقامتی، خدماتی و تفریحی در خور از شاخص های توسعه شهر هستند

آزمون تخصصی ورودی مدرسه امیرالمؤمنین )ع(  بیرجند برگزار شد

صدا و سیما- هفتمین دوره آزمون تخصصی ورودی برای سال تحصیلی 98 - 97 مدرسه امیرالمؤمنین  )ع(  بیرجند برگزار شد. مسئول حوزه علمیه مدرسه تخصصی امیرالمومنین )ع( در 
بیرجند گفت: در  این آزمون که صبح دیروزبرگزار شد،  60 نفر در رشته های تخصصی علوم و معارف قرآن و کالم اسالمی شرکت کردند.حجت االاسالم طیبی افزود: هفته آینده نتایج این 
آزمون اعالم می شود و 20 نفر که به سؤاالت بیشتری پاسخ دهند، پذیرفته می شوند و پس از انجام مصاحبه حضوری ، مهر امسال در سال تحصیلی جدید وارد این مدرسه خواهند شد.
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هیئت مدیره انجمن بیماران ام اس خراسان جنوبی  

به اطالع هم استانی های گرامی 
می رساند: 

انجمن ام اس استان در نظر دارد:
  به همت خیرین عزیز 

با تامین سبد غذایی برای خانواده نیازمندان
 ام اس شادی را به آنها هدیه نماید. 

منتظر یاری سبزتان هستیم

شماره کارت بانک کشاورزی: 
6037707000024111
شماره کارت بانک ملی: 
6037991899881936

شماره کارت بانک قرض الحسنه مهر ایران:
6063737000007540  

مشاوره، تولید و اجرای انواع درب های شیشه ای 
اتوماتیک به همراه ضمانت نامه 5 ساله

۰۵۶۳۲۳۲۳۱۷۹ - ۰۹۱۵۳۶۳۴۷۶۷

نمایندگی انحصاری
 تشک خوشخواب و آرام خواب  در استان 

خیابان منتظری - روبروی منتظری ۵         ۰۹۱۵۷۲۰8۱8۷- اسماعیلی

فروش انواع کاالی خواب
نقد / شرایط )روتختی، بالش، تشک زمینی و...(

     تشـک  رویـال آســایش
انواع تشک طبی  فنری و بیمارستانی

فقط روزی 5000 تومان
آدرس : خیابان ارتش - حدفاصل خیابان عدل و معلم -پالک 174

09155600850

خرید نقدی 

10 درصد 

تخفیف
*حسابداری عمومی،مالی،حقوق و دستمزد، تولید و مونتاژ و ...

*مدیریت رستوران و فست فود،کارواش و تاکسی سرویس
*فروشگاهی،شخصی،شرکتی،خدماتی و ..

*پخش مویرگی با نسخه تبلت 
*هایپر مارکت با دیتابیس۱۵۰۰۰ کاال بصورت رایگان

مورد تایید سازمان امور مالیاتی
شش ساعت آموزش رایگان اصول حسابداری 

و آموزش کار با نرم افزار

نرم افزارهای حسابداری و مدیریت کسب و کار زمرد

@ZomorodBir :کانال تلگرام   نمایندگی  بیر جند:      ۰۹۱۵۹۶۲۹۶۳۵   حاجی پور 

زمرد سادگی،کارایی،پویایی،

قیمت مناسب،خدمات و پشتیبانی 

مطمئن و دائمی       

یک سال پشتیبانی و بروزرسانی رایگان 
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 رتبه ایران در تولید علمی از 34 به 16 ارتقا یافته است

سورنا ستاری معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت: در خالل سال های 2005 و 2016 رتبه جهانی ایران در تولید علمی به طرز چشمگیری 
رشد کرده واز رده 34 به 16 ارتقا یافته است. ایران در تولید علم رتبه اول آسیای غربی را دارد به طوری که تعداد دانشجویان ما از 2 میلیون و 400 هزار 
نفر به 4 میلیون و 800 هزار نفر افزایش  یافته است.

شنبه * 2 تیر 1397 * شماره 4096

با 2000 شهید استان

شهید حسن رضا آمنی فر

شهید حسن رضا آمنی فر سال 1339 در روستای 
قاین متولد و در سال  توابع شهرستان  از  شیرمرغ 
1361 در جبهه شوش در اثر اصابت گلوله به فیض 
عظمای شهادت می رسد. شهید حسن رضا آمنی فر 
تولدش در خانواده ای کشاورز اتفاق افتاد و با هوش 
و فراست دوران کودکی  و جوانی تا مرز شهادت گام 
نهاد. در سن 7 سالگی پدرش را از دست داد و مادر با 
3 فرزندش، دیگر طاقت ماندن در روستا را نداشت و 
به شهر آمد. با دست رنج خودش کودکان را پرورش 
داد. پس از دوران راهنمایی، وارد دانشسرای مقدماتی 
در شهرستان بیرجند شد و در سال دوم دانشسرا که 
مصادف با ایام انقالب شده بود، با حضور در اولین 
راهپیمایی ها و زد وخورد با پلیس، انزجار خود را نسبت 
به رژیم منحوس پهلوی آشکار نمود. پس از گذراندن 
دوران دانشسرا، به روستای کرغند رفته و برای تدریس 
و خدمت به مردم، کمر همت بسته و با جهاد سازندگی 
نیز همکاری می کرد. در تابستان 1359 به طور جدی 
در جهاد سازندگی به فعالیت پرداخت و فعالیت هایی 
از قبیل تشکیل شورا، ساختن حمام، الیروبی قنات 
را در دستور کار خود قرار داد. پس از گذشت 3 ماه 
مجدداً به کار تدریس روی آورد و در روستای خونیک 
علیا که از نظر سواد، پایین بودند، فعالیت انقالبی خود 
را آغاز نمود. او با کوشش فراوان باالخره در تاریخ 
1360موفق به حضور در جبهه حق علیه باطل گردید. 
پس از به اتمام رسیدن دوران مأموریتش در جبهه، 
برای شرکت در حمله به دشمن بعثی، درنگ می کند 
و می گوید: ما جبهه را ترک کنیم و به خانه برگردیم؟ 
هرگز چنین کاری را نخواهم کرد، زیرا می خواهم 
اینجا بمانم واز امام زمان )عج( و خداوند متعال در 
این ایام عید، عیدی بگیرم که همان شهادت در راه 
خداست. سرانجام پس از رشادت های فراوان و عبور از 
میدان مین در جبهه رقابیه شوش در اثر اصابت گلوله 
دشمن بعثی، در سن 22 سالگی به سوی حق شتافت.

»جایزه  علیمحمدی« 
به ۲ رساله برتر فیزیک اعطا شد

مراسم اعطای جایزه »علیمحمدی«، در پژوهشگاه 
پژوهشگاه  مسئوالن  حضور  با  بنیادی  دانش های 
شد.  برگزار  ایران  فیزیک  انجمن  نمایندگان  و 
برندگان  طاهری،  محمدرضا  و  مالیی نژاد  علیرضا 
جایزه »علیمحمدی« در سال 1397 شدند. رساله 
بر  سه بعدی«  »طیف سنجی  عنوان  با  مالیی نژاد 
روی نمونه زیادی از کهکشان ها و برای نخستین 
بار در ایران انجام شده است. براساس این گزارش، 
پژوهشگاه   ،1390 سال  را  علیمحمدی«  »جایزه  
دانش های بنیادی و انجمن فیزیک ایران، پایه گذاری 
کردند که آن را به بهترین رساله  دکترای فیزیک 
که در داخل کشور انجام شده باشد، اعطا می کنند.

افتخارآفرینی نماینده ایران 
در مسابقات جهانی ربوکاپ کانادا

تیم رباتیک دانشگاه آزاد قزوین که همراه با 2 تیم دیگر 
به نمایندگی از کشورمان در مسابقات جهانی ربوکاپ 
2018 کانادا شرکت کرده در رشته های مختلف موفق 
به کسب مقام شد. تیم مرکز تحقیقات مکاترونیک 
امداد«،  رشته های »شبیه ساز  در  موفق شد  قزوین 
فنی  »رقابت  و  امدادگر«  ربات  اجسام  »جابجایی 
ربات انسان نما« مقام اول را کسب کند. دانشجویان 
جوان کشورمان همچنین در رشته »ربات انسان نما 
و  نوجوان«  سایز  انسان نما  »ربات  کودک«،  سایز 
»ربات امدادگر« مقام دومی این مسابقات را کسب 
کردند. تیم MRl دانشگاه آزاد اسالمی واحد قزوین 
در بخش »ربات صنعتی« رتبه سوم را به دست آورد.

زنده  جانباز  و  آزاده  فرزند  تنها  علیزاده  سینا 
بازنشسته  معلم  علیزاده،  محمدرضا  یاد 
آموزش وپرورش است. وی تمام عمر کنار پدری 

زندگی کرده که به او آموخته باید فروتن باشد. 
سینا حتی حاضر نمی شود یک جمله از خودش بگوید. اینکه 
چند سال دارد، چه رشته ای را تحصیل کرده است. هیچ کدام 
را پاسخ نمی دهد. در پاسخ سوال هایمان در مورد خودش، 

می گوید از پدرم بگویید، کافی است.
“تولد لبخند” جشنی است که به همت این جوان همشهری 
و دوستانش  برای شادی کودکان کم توان ذهنی و معلول 
شدن  باشکوه تر  و  بزرگ تر  با  همزمان  شود.  می  برگزار 
های  خواننده  و  مختلف  های  آیتم  افزایش  و  برنامه ها 
گوناگون، برنامه نه تنها در سایر موسسات خیریه مشهد 
برگزار شد بلکه  اکنون سینا علیزاده این جشن تولدها را به 
خارج از مشهد هم برده و در شهرهای گناباد ، بیرجند، قم و 

ساری نیز برگزار کرده است. 

پدرم 9 ماه به دست ساواک بازداشت شد
علیزاده می گوید: در محله خیر آباد بیرجند دوران کودکی 
را گذراندم. سپس به همراه خانواده به مشهد رفتیم، پدرم 
فعالیت انقالبی زیر نظر آیت ا... ربانی و دیگر علمای بیرجند 
داشت، تا اینکه به بهانه اقدام علیه امنیت ملی و پخش 
و  زندانی  ساواکی ها  دست  به  ماه  و 9  بازداشت  اعالمیه 
شکنجه می شد. وی یادآور می شود: همزمان با پیروزی 
انقالب پدر آزاد شد  اما شکنجه شدن های مکرر از او مردی 
می سازد که تا پایان عمر، داروی اعصاب و روان مصرف 
می کند. او با بیان اینکه »تولد لبخند« را یادبودی متفاوت 
برای یک جانباز یعنی پدرم می دانم، می گوید: آشنایی من 
با موسسات خیریه به سه سال قبل برمی گردد. چند سال 
و  بود  از دوستان هنرمندم در مشهد مهمانم  پیش یکی 
از من خواست تا با او به یکی از موسسات خیریه برویم 
و آنجا بود که  اولین بار با این موسسه آشنا شدم. بعد از 
آن تصمیم گرفتم هر از گاهی به کودکان کم توان ذهنی 

موسسه سر بزنم.
 وی با اشاره به اینکه  تا آن زمان به هیچ خیریه ای نرفته 

بودم، می افزاید: علیرغم محیط ناراحت کننده و غم انگیز 
انرژی خوبی به من وارد شد و بچه ها در آغوش من جا 

می گرفتند. 

رضا  دارد  دوست  گفت  من  به  معلول  دختر 
عطاران را ببیند

از  یکی  بازدیدها  این  از  یکی  در  دهد:  ادامه می  علیزاده 
دختران به نام ندا که فیلم نهنگ عنبر را در سینما دیده بود  
به من گفت که دوست دارد رضا عطاران را از نزدیک ببیند.
 متاسفانه ندا یک بیماری مادرزادی  داشت که در اثر آن  
بینایی خود را کم کم از دست می دهد. تصمیم گرفتم این 
درخواست او را پیگیری کنم و از آقای عطاران دعوت کنم.  
شد،  دعوت  ایشان  از  بود،  عطاران  رضا  تولد  اردیبهشت 
تمام تدارک برگزاری را هم دیدم اما به دلیل شلوغ بودن 
برنامه های این هنرمند، امکان حضورش فراهم نشد و این 
موضوع تاثیر بدی بر روحیه ندا گذاشت و دو سه روز بعد 
برای جبران تولد آرش میر احمدی را در مشهد گرفتیم تا 

از دلش دربیاوریم.

دیگر قرار است تولد چه کسی را جشن بگیریم
وی با اشاره به اینکه البته عطاران یک ماه بعد آمد و به 
ندا سر زد و ما تولدی خارج از تاریخ برای او گرفتیم، می 
افزاید: از این موضوع گذشت تا اینکه پس از مدتی دوباره 
گفتند:  و  شدند  جمع  دورم  بچه ها  این بار  رفتیم.  موسسه 
»دیگه قراره تولد چه کسی رو جشن بگیریم؟« با دیدن 
شادی بچه ها تصمیم گرفتم برگزاری جشن های تولد را 
ادامه بدهم. دوباره از هنرمندان دعوت کردم و این قضیه 

سلسه وار ادامه یافت. 
 علیزاده با بیان اینکه حسن جوهرچی ، داریوش فرضیایی ،
علی  و  یغمایی  مهدی  مقدم،  مهدی  ژوله،  امیرمهدی 
صالحی هنرمندان دیگری بودند که تولد آن ها را در حضور 
بچه ها جشن گرفتیم،  ادامه می دهد: تا اینکه در اسفند 95 
پدرم فوت کرد، پدرم برای برگزاری برنامه ها خیلی از من 
حمایت مادی و معنوی می کرد و  عالقه مند بود بچه ها 
را به منزل ببریم ولی امکان این کار به خاطر محدودیت 
ها نبود.وی خاطر نشان می کند: بعد فوت پدر، این ایده به 
نظرم رسید شادی بچه ها ادامه پیدا کند، تصمیم گرفتم 

رویکرد شاد کردن بچه ها را ادامه بدهم تا یادبودی برای 
پدرم باشد.

باید ذهنیت بد مردم را به این موسسات تغییر 
دهیم

حضور  بهانه  به  کند:  می  تاکید  همشهری   جوان  این 
از  بچه ها،  این  در جمع  و  در موسسات خیریه  هنرمندان 
مردم نیز دعوت کردیم تا به  خاطر حضور در جمع هنرمندان 
محبوب خود، از نزدیک با این موسسات آشنا شوند و شاید 
آن ذهنیت بدی که درباره موسسات معلوالن و نگهداری 
کودکان بدسرپرست و بی سرپرست وجود دارد، کمی  تغییر 
کند، کما اینکه خودم هم در گذشته ذهنیت خوبی نداشتم و 
فکر می کردم رفتن به این مکان ها حس بدی به فرد منتقل 
می کند. وی یاد آور می شود: نزدیک به 33 برنامه اجرا شده 

و 59 هنرمند به برنامه آمده اند. 

تصمیم دارم برای کودکان سرپل ذهاب برنامه 
شادی برگزار کنم

وی برگزاری تولد ابوالفضل پورعرب در موسسه خیریه ای 
در شهرستان گناباد با حضور کودکان معلول و بی سرپرست 
و 7 هزار نفر از مردم این شهر را از ماندنی ترین برنامه های 
خود یاد می کند و می گوید: تصمیم دارم برنامه ای را نیز در 
سرپل ذهاب برای کودکان برگزار کنم تا لبخندی بر لبان 
کودکان و مردم زلزله زده این شهر بنشیند. وی خاطر نشان 
بر 2  بالغ  با جمعیتی  ای  بیرجند هم جلسه  در  کند:  می 
هزار  نفر با کودکان کم توان ذهنی موسسه حضرت علی 
امیدوارم در  اکبر)ع(  و تولد مهدی یعمایی برگزار شد و 
هر شهر حداقل یک بار “تولد لبخند” اتفاق بیفتد. علیزاده 
درباره چگونگی دعوت از هنرمندان و ارتباط گرفتن با آن ها 
می گوید: با تعدادی از بازیگران و هنرمندان از قبل آشنایی 
داشتم و از دوستان من بودند؛ مانند استاد داریوش ارجمند 
اما تولدها که شروع شد، واقعا لطف خدا  و رضا عطاران 
را نمی شناختند  با هنرمندانی که حتی من  بود که وقتی 
تماس می گرفتم و  می گفتم چنین کاری را در مشهد انجام 

می دهیم، با روی باز می پذیرفتند.
وی ادامه می دهد: خیلی از هنرمندان حتی کمک مالی 
از هنرمندان بزرگ کشورمان چون زنده  کردند. چند نفر 

یاد حسن جوهرچی استقبال  خوبی کرد و ناصر خان ملک 
به من گفت هر لحظه حس کردی  رفتن  مطیعی موقع 
فایده ای برای بچه ها دارم؛ با کمال  میل می آیم.  علیزاده 
بهترین خاطره خود را برآوردن آرزوی دختری به نام تکتم 
موسسه  سرود  گروه  در  که  است  دختری  تکتم  می داند. 
همدم تک خوان است و بسیاری از خواننده ها را دوست دارد 
و توانسته است درکنار ساالر عقیلی، مهدی یغمایی، بهنام 
صفوی و علی اصحابی بخواند و هم اکنون بسیاری از مردم 

او را می شناسند. 

امیدوارم بتوانیم برنامه های شاد و مفرح برای 
سالمندان برگزار کنیم

هم  سالمندان  برای  بتواند  که  است  این  علیزاده  آرزوی 
دارد  اعتقاد  چون  کند؛  برگزار  مفرحی  و  شاد  برنامه های 
سالمندان نیز همان کودکانی هستند که نیاز به شادی و 
حمایت دارند. او امیدوار است که دست کم یک بار در تمام 
شهرهای کشور تولد لبخند را برگزار کند و همه هنرمندان 

هم حداقل یک بار در این مراسم حضور پیدا کنند.
از هرگونه عاطفه  اینکه به نظرم کودکانی که  بیان  با  او 
پدری و مادری محروم هستند، نیاز به شادی دارند، تاکید 
می کند: این جشن ها سپاس و تشکر از خیران قدیمی 
است و خیران جدید نیز جذب شوند، آن هم نه فقط برای 
کمک های مادی بلکه با حضورشان در موسسه باعث شوند 

که کودک برای چند لحظه احساس کند پدر و مادر دارد.
وی خاطر نشان می کند: جالب است بدانید از زمانی که 
این تولدها برگزار می شود، روحیه بچه ها بسیار تغییر کرده 
است و اگر در ابتدا آن ها فقط در جشن ها حاضر می شدند، 
هم اکنون در برگزاری آن هم  کمک می کنند. این کار بر 
تا مرا  اینکه بچه ها  تاثیر گذاشته است؛  نیز  روحیه خودم 
می بینند، می پرسند تولد چه کسی را برگزار می کنی، این 
باعث شده است تا یک بخش امیدوارکننده در وجود من 
زنده شود که در طول روز به بچه  ها فکر کنم که چه کسی 
را دعوت کنم؛ البته برکات مالی نیز در زندگی ام به وجود 
آمده و از طرفی کلیپی در برنامه ها پخش می کنم از تمام 
تولدهایی که در این سه سال برگزار شده است. با توضیح 
اینکه تولد لبخند چیست و فیلمی از پدرم که همان تصویر 
پدرم و زنده نگه داشتن یادش، برای من بسیار ارزشمند است.

»تولد لبخند« جشنی برای کودکان کم توان ذهنی و معلول

سینا علیزاده در دفتر آوا * عکس: کاری

شهید محمدرضا علیزاده در سال های انقالب

نسرین کاری

سینما و تلویزیونیادبودی متفاوت از جانباز بیرجندی »محمدرضا علیزاده«

جامعه هنری باید برای مختصات 
مادی و معنوی ارزش قائل شود

آزیتا حاجیان بازیگر سینما گفت: کم کار هستم، چون 
پیشنهاداتی که می شود سناریوهای ضعیفی دارند. 
ترجیح می دهم منتظر بمانم تا فیلم های سینمایی و 
تلویزیونی ارزشمند و ماندگاری بازی کنم. مخاطب ما 
برای هنر این مملکت هزینه می کند و جامعه هنری 
ما هم می بایست برای مختصات مادی و معنوی 
مردم ارزش قائل شوند. در واقع فیلم و هنر ما باید 
به معرفت و اخالق و علم مردم،  نکته ای اضافه کند.

 
بهنوش بختیاری بازیگر جدید 

زندانی ها شد

ها«  »زندانی  سینمایی  فیلم  به  بختیاری  بهنوش 
به کارگردانی مسعود ده نمکی پیوست و به زودی 
خواهند  اضافه  فیلم  این  به  نیز  متعددی  بازیگران 
شد. مسعود ده نمکی در این باره گفت: زندانی ها 
به خط می شوند تا زندانی ها ساخته شود. مسعود 
در  را  رسوایی  فیلم سینمایی  بار  آخرین  نمکی  ده 
سال 94 جلوی دوربین برده بود. زندانی ها هم مثل 
بار اجتماعی و طنز برخوردار است. از  او  آثار  دیگر 

سینمای ایران جای بازیگران 
با چشم و ابروی زیبا شده است

محسن زهتاب بازیگر تلویزیون، سینمای فعلی را 
خالی از محتوا خواند و گفت: سینمای ایران محلی 
برای بازیگرانی با چشم و ابروی زیبا شده است. به این 
وضع به تولیدات کنونی اثر سینمایی نمی گویند زیرا 
هیچ هنری در سینمای امروز وجود ندارد. همه داستان 
به یک دختر و پسر ختم می شود و مشخص است 
که مخاطب باید از دیدن این آثار تکراری خسته شود.

حذف یک نام از فهرست اعضای 
آکادمی اسکار

آکادمی علوم و هنرهای سینمای اسکار اعالم کرده 
»کوبی برایانت« بسکتبالیست اسطوره ای آمریکایی 
درآید.  سینمایی  نهاد  این  عضویت  به  نمی تواند 
»برایانت«  امسال برای انیمیشن »بسکتبال دوست 
انیمیشن  بهترین  به کسب جایزه  داشتنی« موفق 
کوتاه اسکار شد. وی عالوه بر نگارش فیلمنامه این 
انیمیشن در نقش خودش صداپیشگی کرد و پس 
از کسب اسکار برای عضویت در این نهاد سینمایی 
نهایی  بررسی  از  نامش پس  اما  داده شد  پیشنهاد 
است. شده  حذف  آکادمی  جدید  اعضای  فهرست 

جایگزین آرنولد در دنیای اکشن 
پیدا شد

را  آرنولد  بوده جای  قرار  اکشن سینما که  قهرمان 
بگیرد، در یک کمدی اکشن بازی می کند. وین دیزل 
با امضای قرارداد بازی در »عضله«، پا جای پای آرنولد 
شوارتزنگر می گذارد. او که با حضور در اکشن هایی 
همچون »سریع و آتشی« و »سه ایکس« خود را 
شیوه ای  کرد،  معرفی  آرنولد  برای  خوبی  جانشین 
شبیه همین بازیگر ورزشکار را در پیش گرفته است. 
این نتیجه رسیده که برای کسب  ظاهرا دیزل به 
موفقیت بیشتر باید در ژانر کمدی هم فعال باشد.

محمود فاضلی بیرجندی، پژوهشگر تاریخ - این روزها 
که بازار بازی فوتبال دنیا رونق گرفته، جا دارد کتاب 
پر ارجی را به یاد کتابخوانان و اهل فرهنگ آورم که 
روابط ایران را با اسپانیا از عصر باستان، از زمان آلن ها و 
مانویان؛ تا ورود اسالمیان به اسپانیا بررسی کرده است. 
پژوهش  از  یکی  مسلمان”  اسپانیای  در  “ایران  کتاب 
های دکتر شجاع الدین شفا است که یک فرزانه بی 
نظیر بود. دکتر شفا البته ایران دوستی سرآمد هم بود 
که در منابع و متون نظر می کرد تا اسناد را پشتوانه مهر 

خویش به ایران کند و سخن از روی تعصب نراند. دکتر 
شفا رد ایران را در اسپانیا گرفته و به بسی نتیجه های 
سزاوار رسیده. حتی بر آن است که نام اسپانیا همان 
کلمه اصفهان است که تغییر و تبدیل یافته: اسپهان/ 
از تنگه  اسپانیا. طارق، را که فرمانده اسالمیان بود و 
جنوب باختری اسپانیا وارد آن خاک شد، مردی همدانی 
دانسته )ص 196( و از این مایه دانستنی ها کم ندارد 
که خواننده را تکان می دهد. شفا رد ایران و فرهنگ و 
سنت های ایرانی را در زبان، نوشیدنی ها، حکومتگری، 

پزشکی، ریاضیات، معماری، موسیقی، ادبیات، هنرهای 
دریانوردی،  آبیاری،  کشاورزی،  نگاری،  تاریخ  دستی، 
بازرگانی، و آشپزی اسپانیا گرفته و همه این ها را با 
اسناد ثابت کرده است. کتاب در آغاز به زبان فرانسه 
مهدی  دکتر  ترجمه  به  و سپس  منتشر شده  و  چاپ 
و  ادعا  بی  استاد  توانای  دست  شده.  فارسی  سمسار 
فرزین ما، جناب بهمن حمیدی، در کار آمده تا ترجمه 
کتاب به نگارش روان و پاکیزه ای رسیده که انتشارات 
گسترده آن را سال 1385 در تهران چاپ کرده است.

ایران در اسپانیا

از مردم، برای مردم، توسط خود مردم 
دست های کوچک کودکانی که از موهبت پدر محرومند و دل های خسته 
نیازمندانی که از شدت نجابت هرگز لب به شکوه نمی گشایند هر روز و هر 
لحظه در انتظار یاری پاک و پربرکت شماست. تعداد خانواده های تحت 
 حمایت: 500 خانواده شهری، 1390 خانواده روستایی، 163 نفر یتیم نیازمند
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فارسي شكر است

محمد علي جمالزاده-  قسمت دوم:  ... ما مات و متحير 
به چه  که  بوديم  مانده  به دهن سرگردان  انگشت  و 
بامبولي يخه مان را از چنگ اين ايلغاريان خالص کنيم 
و به چه حقه و لمي از گيرشان بجهيم که صف شکافته 
شد و عنق منکسر و منحوس دو نفر از ماموران تذکره 

که انگاري خود انکر و منکر بودند.
به  فراش سرخ پوش و شير و خورشيد  نفر  با چند   
سبيل هاي  و  عبوس  و  اخمو  صورت هايي  با  کاله 
بيرق جوع  مانند  دررفته اي که  بناگوش  از  چخماقي 
در  بود  آورده  حرکتشان  به  دريا  نسيم  گرسنگي،  و 
مقابل ما مانند آئينه ي دق حاضر گرديدند و همين که 

چشمشان به تذکره ي ما افتاد.
 مثل اينکه خبر تير خوردن شاه يا فرمان مطاع عزرائيل 
را به دستشان داده باشند يکه اي خورده و لب و لوچه اي 
جنبانده سر و گوشي تکان دادند و بعد نگاهشان را به ما 
دوخته و چندين بار قد و قامت ما را از باال به پايين و از 
پايين به باال مثل اينکه به قول بچه هاي تهران برايم 
قبايي دوخته باشند برانداز کرده باالخره يکيشان گفت 

»چه طور! آيا شما ايراني هستيد؟«

ادامه دارد....

البته که پول داشتن خوب است چون 
که می توانی هر کاری که فکر می کنی 

برايت مهم است را انجام دهی.

انسان بايد آنقدر بزرگ باشد که اشتباهات خود
 را قبول کند، آنقدر باهوش باشد که از آنها سود ببرد، 

و آنقدر قوی باشد که آنها را اصالح کند.

يوسف رويی، کزو فغان کرد دلم
چون دست زنان مصريان کرد دلم
ز آغاز به بوسه مهربان کرد دلم

امروز نشانه، غمان کرد دلم

برای لذت بردن از سالمتی، ايجاد شادی 
در خانواده، و خلق آرامش برای همه، بايد
 اول ذهن خود را کنترل کنيد و نظم دهيد.

دامبلدور: “اين توانايی هايمان نيست که نشان می دهد 
ما واقعا کی هستيم بلکه انتخاب هايمان اين کار را 

می کنند.” »فيلم هری پاتر و تاالر اسرار«

5

حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

پیامک

دیالوگ  ماندگار

یک لحظه مکث کن

داستان دنباله دار

آیات روز  

گفتاری پسنديده )در برابر نيازمندان ( و گذشت )از اصرار و تندِی آنان ( بهتر از صدقه  ای 
است که آزاری به دنبال آن باشد، و خداوند بی  نياز بردبار است . سوره البقرة, آيه 263

حدیث روز  

چگونه گمراه و درمانده خواهد شد کسی که خداوند َسرپرست و متکّفل اوست . چطور نجات می يابد کسی که خداوند طالبش می 
باشد. هر که از خدا قطع اميد کند و به غير او پناهنده شود، خداوند او را به همان شخص واگذار می کند. امام جواد )ع(

سبک زندگی

بهترین راهکارهای پرکردن اوقات فراغت فرزندان
اوقات فراغت زمانی است که متعلق به فرزند شماست از اين 
رو کودک بايد بتواند به کارهايی بپردازد که به آن ها عالقه 
مند است با اين حال برنامه ريزی برای استفاده از اين زمان 
ارزشمند بدون نظارت و همراهی بزرگساالن امکان پذير 
نيست. در تنظيم برنامه های اوقات فراعت، عاليق کودک 
را مد نظر قرار دهيد. بنابراين ضروری است که ديدگاه او در 
زمينه نحوه سپری کردن اوقاتش را جويا شويد. همچنين از 
او بپرسيد دوست دارد در انتهای اين تابستان به چه اهدافی 
دست يافته باشد.يکی از مهم ترين بخش های هر برنامه 
برای کودکان، پرداختن به فعاليت  اوقات فراغت خصوصاً 
برای  کودکان  است.  کردن  ورزش  ويژه  به  جسمی  های 
بهبود فرآيند تحول روان شناختی و جسمانی خود به تحرک 
و فعاليت نياز دارند. همچنين ورزش می تواند به پيشگيری 
از ابتال به اختالل های روان شناختی خصوصاً اضطراب يا 
افسردگی منجر شود  رفتن به کالس های تابستانی آخرين 
راهکار برای گذراندن اوقات فراغت نيست بلکه راه های 
زيادی وجود دارند که می توان به کمک آنها کودکان را 
سرگرم کرد تا هم خسته نشوند و هم اوقات فراغت آنها 

مفرح و خاطره انگيز باشد.
اوقات فراغت متعلق به کودک شماست 

به او حق انتخاب بدهید
از طرف ديگر بايد در نظر بگيريم که بچه  ها در طول سال 
تکاليف  انجام  بابت  را  زيادی  روانی  فشارهای  تحصيلی 

مدرسه، امتحانات و رعايت نظم و مقررات مدرسه متحمل 
می  شوند و فشار مضاعف بر آنها واقعا روا نيست چرا که 
تحقيقات بسياری نشان می دهد بچه هايی که هر روز صبح 
زود از خواب بيدار می شوند و آرزوی يک ساعت خواب صبح 
 در روزهای تابستان را دارند، بيشتر از ساير بچه ها افسرده 

می شوند و موفقيت کمتری هم به دست می آورند.
مزیت کالس های تابستانی در اوقات فراغت 

تحميلی  تابستانی  های  کالس   منفی  جنبه  از  اگر  البته 
بگذريم، شرکت بچه  ها در اين کالس  ها مزايای غيرقابل 
تمام  که  می  دهند  ترجيح  ها  بچه   دارد.بعضی  انکاری 
تعطيالت را در خانه و پای تلويزيون و کامپيوتر بگذرانند 
که اين موجب بی تحرکی، انزوای اجتماعی، کسالت و درون 
گرايی می  شود اما همين که بچه بداند هفته  ای دو روز برای 
مثال، بايد 9 صبح به کالس شنا برود، الزام به تحرک و 
فعاليت را احساس می  کند. از طرفی شرکت در کالس  های 
تابستانی می  تواند موجب تقويت اعتماد به نفس و بهبود 
روابط اجتماعی کودکان شود.در اين انتخاب کالس  ها اگر 
درست انجام شود، می  تواند موجب رشد استعدادها و جهت 
دهی مثبت به توانايی  های دانش آموزان شود؛ البته به شرط 
اينکه عالقه کودک در انتخاب نوع کالس ها ناديده گرفته 

نشود و همه ساعات او را پر نکند.
سرگرمی های ساده به شرط خوشگذرانی در اوقات فراغت

يکی از مهم ترين سرگرمی های ساده برای گذراندن اوقات 

فراغت تابستانی، انجام کارهای خانه با همکاری اعضای 
خانواده است. مثال با همکاری تمام افراد خانواده و استفاده از 
مشارکت کودکان می توانيم کيک درست کنيم و غذا بپزيم.
البته بهتر است هنگام تهيه غذا و مواد اوليه در آشپزخانه 
زياد به بچه  ها سخت نگيريد. در عين حال می توانيد بچه 
ها را تشويق کنيد تا اتاق شان را مرتب کنند. معموال بچه ها 
عالقه ای ندارند که اتاق شان را تميز کنند اما شما می توانيد 

اين کار را برای شان جذاب کنيد.
وقتی بازی ها دسته جمعی می شود

بچه ها در هر سنی عاشق نقاشی کشيدن و درست کردن 
کاردستی هستند. به همين دليل از اين عالقه می توانيد 
برای پر کردن اوقات فراغت شان به ويژه در روزهای بلند 
تابستانی استفاده کنيد. به اين ترتيب که هميشه وسايل 
يک  بخواهيد  آنها  از  و  دهيد  قرار  آنها  اختيار  در  نقاشی 

موضوع خاص را نقاشی کنند.
بزرگ  مقوای  بيشتر، يک  برای جذابيت  توانيد  حتی می 
اين  از  و  بکشيد  گروهی  نقاشی  يک  و  کنيد  انتخاب 
سرگرمی شاد لذت ببريد. راه ديگری هم برای عالقه مند 
کردن کودکان به نقاشی و کتاب خوانی وجود دارد.مثال می 
توانيد چند کتاب رنگ کردنی برای بچه ها بخريد تا با رنگ 

کردن آنها سرگرم شوند. 
کشيدن  نقاشی  اندازه  به  هم  کاردستی  ساخت  البته 
آن  کنار  در  و  است  کننده  سرگرم  ها  بچه   برای 

توانيد  می  بگيرند.مثال  ياد  زيادی  چيزهای  توانند  می 
بادبادک درست کنيد، به کمک پارچه و چسب و کاموا و 
مقواهای رنگی شخصيت های کارتونی و عروسک بسازيد 
و به کمک هم يک نمايش عروسکی راه بيندازيد. البته اگر 
نمايش عروسکی را کمی شاد و خنده دار اجرا کنيد، نکات 

آموزشی داستان بيشتر در ذهن بچه ها می ماند.
ورزش و بازی های خانوادگی

در کنار مسايل آموزشی، ساعاتی را هم به ورزش و تحرک 
دسته جمعی اختصاص دهيد. مبل ها را کنار بکشيد، يک 
آهنگ ورزشی بگذاريد، لباس مناسب ورزش بپوشيد و با هم 
کمی نرمش کنيد.حتی می توانيد شب ها برای نيم ساعت 
هم که شده خانوادگی دوچرخه سواری کنيد، به يک پياده 

روی دسته جمعی برويد و از با هم بودن لذت ببريد.
صبح يک روز تعطيل را هم می توانيد به يک کوهنوردی 
سرگرمی،  و  تفريح  کنار  در  و  دهيد  اختصاص  خانوادگی 

اهميت حفظ تناسب اندام را برای بچه ها توضيح دهيد.
ساده اما سرگرم کننده

فاميل،  و  اسم  بازی  پازل،  کردن  درست  حباب،  با  بازی 
بازی، دوز، شطرنج،  پانتوميم، خمير  انجام  منچ و مارپله، 
20سوالی، دبرنا و ... جزو بازی های دوست داشتنی برای 
بچه ها و حتی بزرگترها محسوب می شود؛ هم مفرح و 
سرگرم کننده است و هم روزهای تعطيل را به روزهايی 

خاطره انگيز تبديل می کند.

جدول کلمات                        

 - سنگال  پايتخت    -1 افقي: 
خاخام    - خسرو  ناصر  مدفن 
2-  نام عمومي گاستريت -  ضيا 
مي  گفته  زوم  بيانل  براي   -3
از  حديث  کردن  نقل    - شود 
جلسه    - امامان  و  پيغمبر  قول 
4-  ظاهر ساختمان -  ايالتي در 
 -  5 الزم   - برزيل  شرقي  شمال 
ريز نمرات - بدون آن غذا خوردن 
بي  خطاب  است-  سخت  خيلي 
فارسي-   6-  عالمت جمع  ادبانه 
خدايي   - جلو  تيز  هاي  دندان 
پيامبر  شهر   - اي   تابه  نان   -  7
محصول   -  8 کربن  شيمي    -
ترشي   - که  اين  براي   - سينما 
خبرگزاري    -9 آزمايشگاهي 
 10 واگيردار  انار-   گل   - اتريش 
ينگه  بودايي-   دين   پيشواي   -
 -  11 جنابعالي  و  من   - دنيايي  
  -12 تيزک  تره  مزيت-   - سيلي 
انواع  از   - ايران  صنعتي  شهر 
ماهي - بي سواد 13-  کالهبردار 
سرزمين  مسافر   - الهي  عالم    -
يوناني  حروف  -از   14 عجايب 
ساساني  پادشاه  يزدگرد  دختر   -
15-  باستاني - تيراندازي کردن 

- کشور فالسفه

ورزش  لباس   -1 عمودي: 
 -2 نر  بز   - دانشمند  کشتي-  
آهسته - گروه مجهز -  پايتخت 
دلتنگي   - نادر   -3 تايوان 
شگون-     -4 شامي  زنجبيل   -
گناهان - روستا 5 - ايزد خورشيد 
محصول   - استان  مصرب  در   -
شاليزار -  ماليات مرزي  - طايفه 
غرب ايران 6- نمايشنامه راديويي 
- ابزارها - مالمت 7-  نام خداوند 
 - راست   جناح   - يهود  دين  در 
از  اثري   -  8 الکتريسيته  هادي 

توانايي   ناالن -  احمد شاملو 9 - 
لحم 10- ماه ورزشي - آش هفت 
دانه -  جلوس کرده 11 - سايه 
 - ريمن     - نمايشی  رقص  گاه 
نماد   -12 تبريزي  من  چهار 
  -13 پدر   - فرعون  همسر   -
از  - همسر سميه،  کننده   روايت 
پذيرش اسالم - دروغ  پيشگامان 
آذري 14-  منحرف-  فرومايه - 
پدربزرگ   -  15 نشين  دندان  گل 
مخترع  اموي-   خليفه  دومين   -

آالت متعدد الکتريکی
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چرا دچار افسردگی صبحگاهی می شویم؟

اختالل افسردگی انواع مختلفی دارد که برخی از آنها با 
عنوان تغييرات خلقی روزانه شناخته می شوند و عالئم 

آن در ساعات مشخصی از روز شدت پيدا می کند.
نااميدی،  احساس  شامل  می تواند  افسردگی  عالئم 
ناراحتی و درماندگی باشد و اين عالئم ممکن است 
اين  برای  رايج  اصطالح  شوند.  تشديد  صبح  هنگام 
تغييرات خلقی روزانه »افسردگی صبحگاهی« است.

عالئم  که  است  معنی  اين  به  روزانه  خلقی  تغييرات 
آن هر روز و در زمان مشخصی شروع شده يا تشديد 
می شود. برای برخی از افراد اين عالئم بعد از ظهر يا 

غروب اتفاق می افتد.
عالئم افسردگی می تواند شامل بی رغبتی يا عدم لذت 
بردن از فعاليت های روزمره و مشکالت خواب باشد. 
است  ممکن  صبحگاهی  افسردگی  به  مبتال  فرد  در 
عالئم اختالل افسردگی ماژور )حاد( نيز ديده شود. اين 
عالئم که اغلب هنگام صبح تشديد می شود در طول 
روز از بين رفته يا از شدت آن کاسته می شود. به گفته 
کارشناسان در صورتيکه فرد پنج مورد يا تعداد بيشتری 
بيشتر  يا  هفته  دو  زمان  مدت  برای  را  زير  عالئم  از 

تجربه کند می توان افسردگی را در او تشخيص داد.
از عالئم اين اختالل می توان به موارد زير اشاره کرد: 

ادامه  روز  طول  بيشتر  در  که  افسردگی  احساس   -
داشته باشد 

- عدم لذت بردن از انجام تمامی فعاليت های روزمره 
- کاهش شديد وزن بدون داشتن رژيم غذايی

- سخت به خواب رفتن يا خواب زياد 
- احساس بی قراری در بيشتر روزهای هفته 

- احساس خستگی يا نداشتن انرژی کافی در طول هفته 
- احساس بی ارزشمند بودن - مشکل در تمرکز کردن 

يا تصميم گيری

123456789101112131415
فیحنابشتاریده1
اکیلمناخاراتسا2
کارپزگردهمیتی3
وناتامبیهنمال4
سناجیهرومدسا5
یبپانوتماوقی6
ترذمیاتگرلرنت7
جاورکرچمتاخ8
اکتاهشوبنتزیه9
سیرازنراقتلا10
ارورادیپدرزپ11
طسواربکلماراک12
یتاهدروغیویوی13
راصبتسالایلنود14
یکلاهنیزارهلو15

فروش فوری 
تجهیزات آپاراتی

یک عدد دستگاه باد نیتروژن 
تیرا ایتالیا و یک عدد دستگاه 

باالنس تیرا ایتالیا 
هر دو در حد نو

09157916870
علی آبادی

اجاره 2 اتاق در حاشیه فلکه 
طالقانی ، طبقه باالی بستنی طرالن 

هر اتاق 13متر
 اجاره: 250/000 تومان

09158604435

سالن عروس سی تل ارائه می دهد:
تخفیـف پکیـج استثنـایی
 گریـم و شنیـون عروس
با خدمات رایگان: رنگ مو، 

دو جلسه پاکسازی پوست، اصالح صورت 
و ابرو، رنگ ابرو، کاشت مژه و کاشت ناخن 

)به همراه تخفیف ویژه آتلیه و مزون(
توجه داشته باشید رزرو این پکیج فقط 

تا آخر خرداد ماه می باشد و زمان استفاده 
از این پکیج در هر تاریخی از سال 97 

امکان پذیر می باشد.

32354549 - 09037847024 
هنگام مراجعه زنگ درب را بزنیدآدرس: بین مدرس 11 و 13 

طراحی - تعمیرات - مهندسی معکوس/ تجهیزات الکترونیک
قطعات پروژه های دانش آموزی و دانشجویی

الکترونیـک راشـدی

 آدرس: داخل حکیم نزاری 14 - روبروی بانک سپه

تلفن : 32225671 - 09157201597 - 09016072220

اقساط 1 ، 2 ،3 و 4 ماهه         نقدی تخفیف ویژه ویژه  
خدمات تایر در همان مکان انجام می شود

باالنس تضمینی، گاز نیتروژن 
با دستگاه های تمام اتوماتیک ایتالیایی 

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

الستیک فرازی
09155622291

32211684

به دو نفر خانم جهت همکاری 
در پوشاک با حقوق و مزایای باال 

نیازمندیم.
بازار نو - پوشاک دادرس

09152695168
یک شرکت معتبر جهت انجام عملیات 
ساختمانی به تعدادی استاد بنا ، کارگر 

ساده ، برق کار صنعتی ، لوله کش 
ساختمان و جوشکار نیازمند است.  

09154784313

در فروشگاه لوازم یدکی خودرو به یک 
همکار و شراکت در کار نیازمندیم.

09158254172

به دو نفر شاگرد خانم مسلط به اصالح ، به صورت تک 
شیفت برای سالن زیبایی محدوده معلم نیازمندیم. 

32455303 -09399441888

به یک راننده کمپرسی با حقوق
 و مزایای عالی نیازمندیم.

09155612841
کارت دانشجویی اینجانب زهرا حداد مقدم 

تربتی فرزند امین به شماره دانشجویی 
95110050166027 مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
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کلیه لوازم دست دوم منزل شما را 
خریداریم. با یک تماس اختالف قیمت 

را تجربه کنید.   09158668002

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

نورپردازی ، لوله بازکنی با فنر، 
نصب سایبان

خدمات فنی و تاسیساتی دهشیبی

09151633903

در اسرع وقت و تضمینی

به یک کارمند بازنشسته جهت 
همکاری با مشاور امالک نیازمندیم.

09301501544

به تعدادی نیرو جهت کار 
در فست فود نیازمندیم. 

ساعت تماس: 11 ظهر الی 8 شب
056 - 32342233

09105473611

خریدار انواع کیسه خالی آردی ، 
شکری ، دان مرغی و سبوسی و ...  

09903321767
برق خورشیدی )220-12( ولت

برق جهت چاه ، کفکش ، روشنایی
 باغ و ویال     09151631498

تعمیر یخچال فریزر در منزل  
09153635015 - ناصری نژاد

دعوت به همکاری
تعدادی ویزیتور فعال آقا 
برای همکاری در مجموعه 

پخش مواد غذایی و 
شوینده 

حقوق  ثابت + پورسانت عالی 
09019151565

ساخت استخر  ژئو ممبران      
09153637917
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آب سرد با طعم سکته قلبی

یا مغزی  قلبی  به خودی خود سکته  آب سرد 
گرفتگی  و  اسپاسم  سبب  سرد  آب  نمی آورد . 
رگ های قلب می شود و خطر سکته قلبی را در 
افرادی که عارضه قلبی یا گرفتگی عروقی شدید 
دارند، باال می برد،  اما نکته اینجاست که بسیاری 
از افراد در ظاهر سالم هستند و از بیماری قلبی 

خود خبر ندارند و نوشیدن آب سرد یا رفتن در 
حوضچه آب سرد به ویژه پس از سونا ممکن 
است در آنها با خطر سکته قلبی همراه باشد. پریدن 
در حوضچه آب سرد در حالی که بدن فرد گرم 
از خطرناک ترین عوامل  را می توان یکی  است 
بروز سکته قلبی عنوان کرد. کسانی که مشکالت 
قلبی دارند باید در آب با دمای متعادل شنا کنند 
و ضربان قلب خود را در حد طبیعی نگه دارند.

هنگام تشنگی به هیچ وجه 
نوشابه نخورید 

حتما برایتان پیش آمده که هنگام تشنگی هوس 
کنید که نوشابه بخورید، ممکن است همان موقع 
لذت بخش باشد و رفع عطش کند اما در دراز 
مدت برای بدن مضر است. پس هنگام تشنگی 
به هیچ وجه نوشابه نخورید. مصرف نوشابه هنگام 

تشنگی موجب ایجاد سنگ کلیه می شود. آب 
سالم بهترین نوشیدنی برای رفع عطش و تشنگی 
است، برای رفع تشنگی از نوشیدنی های گازدار 
استفاده نکنید. با شروع فصل گرما و تابستان 
را  مایعات  آبی، مصرف  از کم  جلوگیری  برای 
افزایش دهید تا دچار کمبود ویتامین ها و امالح 
نشوید. مصرف میوه ها و سبزی ها را هم افزایش 
دهید که بخشی از آب بدن را تأمین می کند.

خواص کاربردی این ترش خوشمزه 
شما را شگفت زده می کند

امروزه افراد زیادی از فشار خون باال رنج می برند 
و تنها با کمک دارو می توانند وضعیت سالمت 
تازه  لیموی  عدد  یک  بخشند.  بهبود  را  خود 
را به یک فنجان گرم آب اضافه و ناشتا آن را 
برای  یابد.  کاهش  خونتان  فشار  تا  کنید  میل 

از بین بردن بوی بد یخچال، اول از همه باید 
یخچال  در  طوالنی  مدت  برای  که  غذاهایی 
مانده اند را از آن خارج کنید، سپس چند قطره 
آب لیمو را روی یک تکه پنبه بریزید و آن را 
هر  دهید.  قرار  یخچال  در  ساعت  چند  برای 
گاه احساس افسردگی و اضطراب کردید، لیمو 
بخورید یا آب لیمو را بنوشید؛ عطر لیمو دارای 
خواصی است که باعث افزایش شادابی می شود.

علل ریزش آب دهان در خواب
  

ریزش آب دهان در خواب به علت سست شدن 
عضالت اتفاق می افتد. علل ریزش آب دهان 
در شب: سردی مغز و درد در ناحیه پشت سر. 
و  ترشیدگی و سکسکه  و  سرد شدن گوارش 
آروغ ترش در )معده و روده بزرگ و کوچک(. 
انگل داشتن  بیماری سینوس ها و نزله سرد. 

درگوارش و دور ناف و مقعد که بعضی مواقع 
با مورمور همراه است، فلج صورت و کم کاری 
غده های بزاقی دهان، مسمومیت و باالرفتن 
سموم بدن، بزرگی لوزه سوم، تعریق بیشتر از 
حد در خواب، نشانه ای از وجود برخی بیماری ها 
است و باید مورد بررسی قرار گیرد، همچنین 
خروپف زیاد می تواند نشانه وجود رطوبت زیاد در 
بدن و تورم و بزرگی لوزه ها یا زبان کوچک باشد.

 فواید شگفت انگیز حجامت

سکته های قلبی و مغزی عمدتا از انسداد عروق 
قلبی و مغزی ناشی می شوند. حجامت با پاک 
سازی خون و دفع مواد زائد آن به عنوان یک 
وسیله پیشگیری کننده از انسداد عروق قلبی و 
مغزی عمل می کند. انجام حجامت منجر به 
کاهش غلظت خون و تصفیه آن از مواد ناسالم 

شده و در نتیجه در رفع بسیاری از بیماری ها 
تاثیر  بدن  از جمله مسمومیت های مزمن در 
جوش  مهم  های  علت  از  یکی  دارد.  مهمی 
های پوستی و خارش بدن، ناسالم بودن خون 
باشد.  زائد و سمی در خون می  مواد  و وجود 
حجامت با پاک سازی و تصفیه خون بدن از 
مواد فاسد و زائد نقش بسیار مهمی در جلوگیری 
و درمان جوش های پوستی و خارش بدن دارد.

یادداشت

حریق گسترده در پارک جنگلی بیرجند
 

مدیرعامل سازمان آتش نشانی بیرجند از آتش گرفتن پارک جنگلی 
بیرجند خبر داد. علی حسینی اظهار کرد: ساعت ۱۳و50 دقیقه دیروز با 
اعالم خبر آتش سوزی وسیع در پارک جنگلی بیرجند نیروهای آتش 
نشانی به محل حادثه اعزام شدند. ۳ تیم اطفا حریق از ایستگاه های 
اعزام شدند.   به محل حادثه  )ره(  امام  معصومیه، سجادشهر و میدان 
اولین تیم در کمتر از دو دقیقه در محل حادثه حضور پیدا کرده و عملیات 
اطفا را کمتر از ۱5 دقیقه به پایان رساندند. حسینی با بیان اینکه حدود 
۴0 درخت در این آتش سوزی کامل سوخت یادآور شد: علت اولیه این 

حادثه عامل انسانی کارشناسی شده است.  

کشف طالهای مسروقه در فردوس

پلیس، طالهای سرقت شده از شهروند فردوسی را کشف کرد و به 
مالباخته بازگرداند. فرمانده انتظامی استان گفت: فردی که با استفاده از 
تهدید و زور، طالجات یکی از شهروندان فردوسی را ربوده بود با اقدام 
سریع پلیس دستگیر شد. سردار مجید شجاع افزود: مأموران با تحقیقات 
و بررسی های اولیه به فردی از بستگان مالباخته که داراي سوابق متعدد 
کیفري و اعتیاد شدید به مواد مخدر از نوع صنعتي بود، مشکوک شدند 
که این سارق با هماهنگی مقام قضایی، دستگیر و به پلیس آگاهی 
شهرستان فردوس تحویل داده شد. وی با بیان اینکه ارزش این طالها 
۳5 میلیون تومان است، گفت: با اعتراف متهم محل اختفای طالجات 

سرقت شده که در باغچه منزلی  بود کشف و تحویل مالباخته شد. 

فوت 3 دخترنوجوان در بند خاکی روستای چهکند

 ۳ دختر نوجوان به بند خاکی روستای چهکند بیرجند سقوط کردند. 
علی رغم تالش نیروی های امدادی و تیم های پزشکی هر ۳ نفر این 
نوجوانان فوت کردند. این نوجوانان اهل روستای چهکند هستند و علت 

حادثه در دست بررسی است.

کسب دو مقام دوندگان استان در مسابقات کشوری

در مسابقات قهرمانی دو و میدانی بانوان کشور انتخابی بازی های آسیایی 
جاکارتا دونده های استان خوش درخشیدند. مریم السادات اصغری در ماده 
پرش با حد نصاب 5 متر و ۳۶ سانتی متر در جایگاه دوم رقابت ها قرار 
گرفت، سمانه کوهکن از گلستان مقام نخست را کسب کرد و رقیه پرویزی 
از زنجان به مقام سوم رسید. در رشته پرتاب نیزه هم، سمیه نطقی مقدم 
از خراسان جنوبی با پرتاب ۳۳ متر در جایگاه چهارم رقابت ها ایستاد، سحر 
ضیایی از کهگیلویه و بویراحمد، سمیرا حاتمی راد از خراسان رضوی و آمینه 

ایری از گلستان مقام اول تا سوم مسابقات را از آن خود کردند.

حوادث استان

کاریکاتور  داده نما

قرار گرفتن در معرض باد مستقیم کولر در خودرو و ماشین سالمت چشم 
ها را تحت تاثیر قرار می دهد و به مرور زمان باعث خشکی چشم ها می 
می شود. سندروم خشکی چشم در اثر کاهش تولید اشک و تسریع تبخیر 
آن بروز می کند و از آنجایی که تامین رطوبت کافی برای تضمین سالمت 
و کیفیت بینایی ضرورت دارد،لذا پیشگیری و درمان این عارضه بسیارحائز 
اهمیت است. میزان شیوع خشکی چشم در شهرهایی که دچار بحران 
آلودگی هوا می باشند بسیار چشم گیر است، لذا تدابیر مراقبتی و درمانی 

در عموم شهروندانی که به نوعی در معرض مواجهه با این معضل شایع 
می باشند، ضرورت دارد. سندروم خشکی چشم مشکل نیمی از جمعیت 
رده های سنی گوناگون است و خارش ، قرمزی، التهاب مزمن سطح 
چشم و جراحی لیزیک از بارزترین عالئم خشکی چشم به شمار می رود 
که گاهی به تاری دید منجر می شود. افزایش سن و کار مداوم با رایانه و 
تبلت به ترتیب در سالمندان و کودکان باعث مشکالت چشمی می شود 
که قرار گرفتن در معرض هوای آلوده به شدت آن می افزاید. قرار گرفتن 

در معرض باد مستقیم کولر در خودرو و ماشین سالمت چشم ها را تحت 
تاثیر قرار می دهد و به مرور زمان باعث خشکی چشم ها می شود. لنزهای 
تزئینی در هوای آلوده نباید مورد استفاده قرار بگیرند و آن دسته از افرادی 
که در فصل تابستان از این لنزها استفاده می کنند باید قطره های مکمل 
چشمی را برای تنظیم میزان رطوبت چشم هایشان، مد نظر قرار دهند. 
نوشیدن مایعات به میزان کافی و مصرف غذاهای دریایی غنی از امگا۳ 
نقش مهمی در پیشگیری از خشکی چشم به ویژه در فصل تابستان دارند.

بالیی که »باد کولر خودرو« بر سرتان می آورد

ورزش استانیادداشت

برای اولین بار فرش های خود را اتو کشیده تحویل بگیرید   2- 20 43 42 66/32 66 44 32     
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فاروقی

 با  کارگر ماهر و ماشین اتاق بزرگ 
مسیر مشهد و  زاهدان / حمل یخچال ساید 

در اسرع وقت / حمل بار برای خارج شهر  
20 میلیون بیمه

نقاشی ساختمان کارنگ
با قیمت استثنـایی - کیفیت ممتاز

مجری انواع طرح و رنگ های روز
روغن، اکرولیک، مولتی کالر، کنیتکس

 اجرای تخصصی رنگ و بتونه کناف ، 
انواع طرح )کاغذ، سنگ و ...( 
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مجهز به آزمایشگاه تشخیص آفات و بیماری های گیاهی 
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 ایجاد 305 شغل پایدار 
در حوزه حمل و نقل

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای گفت: سال 
گذشته 305 شغل پایدار در استان با یکپارچگی خدمات 
در بخش حمل و نقل برون شهری ایجاد شد. شهامت 
روز پنجشنبه در گفتگو با ایرنا افزود: ایجاد این میزان 
اشتغال با صدور مجوز فعالیت برای پنج شرکت، یک 
شعبه حمل و نقل مسافربری و یک شرکت حمل و 
نقل بین المللی انجام شد.وی ادامه داد: تقویت بیشتر در 
مدیریت سرعت در راستای ایمنی راه و حمل و نقل جاده 
ای از اولویت های این اداره کل در سال جاری است.

دو خطه کردن راه آهن شرق نیازمند 
چهارهزار میلیارد تومان اعتبار است

مهر-مدیرکل راه آهن شرق از نیاز چهار هزار میلیارد 
تومانی برای دو خطه کردن راه آهن شرق خبر داد. 
ماسوری در کارگروه تخصصی حمل ونقل شریان های 
حیاتی، بالیای جوی و طوفان اظهار کرد: نقاط بحران 
خیز مشخص است و از قبل باید چاره ای برای آن 
اندیشید.وی با بیان اینکه در زمان اجرای راه آهن شرق 
در استان مطالعات دقیقی انجام نشده است، بیان کرد: 
در حال حاضر این موضوع مشکالتی را به وجود آورده 
که باید رفع شود. ماسوری اضافه کرد: با برنامه ریزی 
های انجام شده عملیات بهسازی زیرساختی این محور 

تا پایان سال جاری به اتمام می رسد.

راه اندازی سامانه پرداخت الکترونیک 
قبوض شهرسازی شهرداری بیرجند

انسانی  منابع  و  توسعه مدیریت  معاونت  سرپرست 
پرداخت  سامانه  اندازی  راه  از  بیرجند  شهرداری 
الکترونیک قبوض شهرسازی خبر داد. وی سامانه 
شهرداری  شهرسازی  قبوض  الکترونیک  پرداخت 
بیرجند را گام موثری در جهت سهولت و تسریع در 
کار شهروندان دانست و تصریح کرد: با افتتاح این 
سامانه شهروندان می توانند قبوض شهرسازی خود از 
جمله قبوض درآمدی و نوسازی را به راحتی پرداخت 
کنند. وی به پرداخت هزینه های شهرداری اشاره و 
خاطرنشان کرد: عالوه بر پرداخت حقوق و مزایای 
هزینه  خدماتی  های  و شرکت  پرسنلی شهرداری 
پروژه های عمرانی )بهسازی و زیباسازی بلوارها و 
آیلندها، پارک بهجت ، سایت اداری و...( و پرداخت 
مطالبات پیمانکاران در سنوات گذشته نیز در دستور 

کار قرار گرفته و مستمر پرداخت می شود. 

ویزیت رایگان 400 نفر در استان

بیش از 400 نفر از مردم روستاهای خراسان جنوبی از 
خدمات پزشکی و داروی رایگان بهره مند شدند. مسئول 
گروه خیریه پزشکی اعزامی از اصفهان به خراسان 
جنوبی گفت: این تیم 7 نفره پزشکی که از سوی یک 
موسسه خیریه در اصفهان به خراسان جنوبی اعزام شده 
در مدت سه روز به مردم  برخی روستاهای خوسف، 
بیرجند و سربیشه خدمات پزشکی عمومی ،اورژانس و 
داروی رایگان ارائه کردند. شیرانی افزود:  همچنین قرار 
است این تیم پزشکی مردم روستاهای بخش ماژان در 
دهستان قلعه زری را به مدت یک روز  رایگان ویزیت 
کنند. این موسسه خیریه عالوه بر ارئه خدمات پزشکی 
و درمانی 500 سری جهیزیه بین نوعروسان بی بضاعت 

در  خراسان جنوبی توزیع کرده است.

اتمام طرح پرونده الکترونیک
 بیمه شدگان تأمین اجتماعی  بیرجند 

مدیرکل تأمین اجتماعی استان از اتمام طرح پرونده 
الکترونیک بیمه شدگان تأمین اجتماعی بیرجند خبر 
داد و گفت: اتمام این طرح از اهداف توسعه خدمات 

الکترونیک است. به گزارش تسنیم، درویشی پنجشنبه 
گذشته در راستای بررسی از روند اجرای طرح نوین 
خدمات بیمه ای و پاسخگویی به مراجعین از شعبه 
دو تأمین اجتماعی بیرجند بازدید کرد.مدیرکل تأمین 
اجتماعی استان در نشست با رئیس شعبه دو بیرجند 
با تأکید بر نقش ارائه خدمات بی منت به بیمه شدگان 
از آنان خواست تا با تالش مضاعف، دقت و سرعت 
در امور موجبات رضایتمندی و تکریم مراجعین به 
سازمان تأمین اجتماعی را همچون گذشته فراهم 
آورند. وی با تعدادی از مراجعان گفتگو کرد و آنان 
کردند.  رضایت  ابراز  سازمان  خدمات  نحوه  از  نیز 
رئیس شعبه دو بیرجند نیز در این حاشیه این بازدید 
به ارائه گزارشی از اقدمات انجام شده پرداخت و گفت: 
جمعیت تحت پوشش این شعبه 36 هزار و 693 نفر 
بوده که از این تعداد 12 هزار و 284 نفر بیمه شده 
اصلی و دو هزار و 334 مستمری بگیر و بازنشسته 
هستند که از خدمات و حمایت های سازمان تأمین 

اجتماعی برخوردار می شوند.

همکاری نکردن محلی ها علت 
طوالنی شدن اجرای پروژه ها

حسینی- مدیر ساخت و توسعه راه های اداره کل راه 
وشهرسازی استان همکاری نکردن محلی ها و مردم 
روستاها برای استفاده پیمانکار از مصالح رودخانه ای 
را دلیل طوالنی شدن پروژه های راهسازی دانست و 
گفت: باند دوم جاده بیرجند- قاین نیز دچار این مشکل 
شده و پیمانکار مجبور به حمل مصالح رودخانه از 
مسافت های دورتر است. رجبی در گفتگو با آوا با بیان 
این که یکی از اصلی ترین مشکالت در پروژه های 
راهسازی استان برداشت از مصالح رودخانه ای است، 
عنوان کرد: اکثر رودخانه ها خشک شده و میزان 
آبرفت آن کاهش پیدا کرده است، به همین جهت 
پیمانکاران به سختی می توانند مصالح رودخانه ای را 
تامین کنند.وی از این که تامین مصالح  از روستاهای 
دورتر، موجب باال رفتن هزینه ها می شود، سخن 
گفت و ادامه داد: محلی ها و مالکان آب های قنات 
تصور می کنند با برداشت از مصالح رودخانه ای میزان 
آب کمتر می شود که می توانند با برنامه ریزی این 
برداشت ها را به فصولی اختصاص داد که مصرف 
آب نیز کمتر می شود. مدیر ساخت و توسعه راه های 
اداره کل راه وشهرسازی با اشاره به این که دستگاه 
های متولی نیز در این زمینه سخت گیری می کنند، 
اضافه کرد: در استان های همجوار، برای آب بها 
و برداشت از مصالح رودخانه ای رقم ناچیزی اخد 
می شود اما در این استان کامال برعکس است. به 
گفته وی اینجا ابتدا باید هزینه پرداخت شود تا مجوز 
برداشت را صادر کنند که این کار نیز زمان بر است، 
عالوه بر آن اگر پیمانکار بدون مجوز کار را شروع 
کند، دستگاه های متولی شاکی شده و اموال وی را 
توقیف می کنند. وی خواستار سخت گیری کمتر 

برای پروژه های عمرانی عمومی شد.

درمیان، میزبان یادواره 
شهدای اهل سنت  استان  می شود

یادواره  جاری  سال  شهریور  گفت:  درمیان  فرماندار 
شهدای اهل سنت به میزبانی شهرستان درمیان برگزار 
می شود.به گزارش ایسنا، محمد بشیری زاده،  در نشست 
برنامه ریزی برگزاری کنگره دو هزار شهید استان در 
درمیان اظهار کرد: این یادواره با هدف گرامیداشت یاد و 
خاطره شهدا و تقویت وحدت بین شیعه و سنی برگزار 
می شود.فرماندار درمیان بیان کرد: هدف از برگزاری 
یادواره های شهدا برقراری ارتباط بین نسل گذشته و 
نسل امروز و برنامه ریزی برای آینده است.بشیری زاده 
ادامه داد: حضور اهل سنت در هشت سال دفاع مقدس 
نشان از لبیک آنان به فرمان امام راحل برای دفاع از 
خاک وطن بوده است.وی اظهار کرد: جامعه اهل سنت 
شهرستان درمیان 36 شهید را تقدیم اسالم و انقالب 
کرده اند.فرماندار درمیان یادآور شد: شهدا و خانواده شاهد 
و ایثارگر حق بزرگی بر گردن مردم و مسئوالن دارند و 
تنها راه جبران این ایثار، ترویج فرهنگ ایثار و شهادت 
در جامعه، زنده نگهداشتن یاد و خاطره شهیدان و خدمت 

رسانی بی منت به مردم است.

“خطبه های آدینه”

ملت از مذاکره با اروپا و آمریکا 
خارج از برجام بیزار است

امام جمعه موقت  بیرجند،حجت االسالم مختاری در 
خطبه های نماز جمعه اظهار کرد: ملت ما از مذاکره 
با اروپا و آمریکا خارج از برجام و موضوعات هسته ای 
بیزار است و هر گونه اقدام و حرکتی در این مسیر را 
محکوم می کند. مختاری تصریح کرد: همچنین پرده 
تزویر و فریب که بر چهره منافقان داخل کشور و کفار 
قبل از آمریکا و اسرائیل بود با انقالب اسالمی این 
پرده کنار زده شد و چهره خون آشام و فرهنگ مادی 

آنان آشکار شد.
رئیس جمهور آمریکا آرزوی مذاکره

 با ایران را به گور خواهد برد 
حجت االسالم بابایی امام جمعه فردوس در خطبه 
های نمازجمعه با اظهار تأسف از کسانی که با نامه 
نگاری خواستار مذاکره با آمریکا هستند، گفت : اینها 
باید بدانند خواب آشفته آنها تعبیر ناشدنی است و این 
آرزو را رئیس جمهور آمریکا به گورخواهد برد که بتواند 

دوباره ایران را پای میز مذاکره بکشاند.
شهید بهشتی،شخصیت ممتازی است که 

مظلومانه به شهادت رسید
حجت االسالم علی رحمانی در خطبه های نماز جمعه 
قاین با دعوت مردم به رعایت تقوای الهی  اظهارکرد: 
انقالب مدت هاست که در خصوص  رهبر معظم 
پرهیز از اشرافی گری سخنانی ایراد می کنند. رحمانی 
در ادامه به هفته قوه قضائیه اشاره کرد و گفت: شهید 
بهشتی رئیس دیوان عالی آن روز در کشور شخصیت 
متاسفانه  خودشان  عمر  طول  در  که  بود  ممتازی 

شناخته  نشدند.

* به مناسبت هفته قوه قضائیه گلزار شهدای بیرجند 
و برخی دیگر از شهرهای استان غبار روبی شد.

*مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای گفت: دومین مرحله 
آزمون هماهنگ سنجش مهارت نیروی کار با حضور 

بیش از 2 هزار نفر در استان برگزار می شود.
*180 میلیون تومان اعتبار از محل اعتبارات تملک 
دارایی های سرمایه ای سال 97 خراسان جنوبی به 

حوزه فرهنگ و هنر نهبندان اختصاص یافت.
*مدیرکل هواشناسی استان از آغاز اجرای طرح تهک 
)توسعه هواشناسی کاربردی( در بخش کشاورزی به 

شکل رسمی در امسال خبر داد.
*سال تحصیلی گذشته 200 تخته انواع مختلف فرش 
توسط هنر جویان این رشته در هنرستان ها استان بافته شد.

*رئیس اتاق اصناف گفت: اگر واحد صنفی تخلف کند با 
ورود بازرسان و نظارت آن ها و تشکیل پرونده به سازمان 
تعزیرات معرفی می شوند تا جریمه های الزم اعمال شود.

*معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه بیرجند 
گفت: 13 هزار و 630 نفر از استان در آزمون سراسری 

سال جاری شرکت می کنند.

اخبار کوتاه

قوسی-صبح روز پنجشنبه نشست خبری اعضای 
شورای قضایی استان با حضور رئیس دادگستری، 
مدیرکل تعزیرات حکومتی و مدیرکل زندان های  
در  گفت:  استان  دادگستری  شد.رئیس  برگزار 
سال گذشته تعداد 64 هزار و 980 پرونده وارد 
دادگستری شد که نسبت به سال قبل افزایش 2 

درصدی نشان می دهد. 

۳۲ درصد پرونده های شوراهای 
حل اختالف به صلح ختم شد

 علیرضا صیفی بیان کرد: در سال گذشته 32 
درصد پرونده های ورودی شوراهای حل اختالف 
به صلح و سازش رسیده است. صیفی ادامه داد: 
تعداد پرونده های قتل عمد در سال گذشته 4 
مورد بوده است که از این تعداد 2 مورد منجر 

به محکومیت شده و 2 پرونده دیگر نیز در حال 
رسیدگی است. صیفی خاطرنشان کرد: در بخش 
کیفری باالترین فراوانی را پرونده های مربوط به 
مواد مخدر با 7 هزار و 407 مورد، رانندگی بدون 
پروانه رسمی با 5 هزار و 788 پرونده و ضرب و 
جرح عمدی با 5 هزار و 706 پرونده داشته است. 

تشکیل ۹ هزار و ۴۶۹ پرونده خانوادگی 
در سال گذشته

صیفی افزود: در حوزه پرونده های خانوادگی نیز 
به  طالق  پرونده،  و 275  هزار  توافقی  طالق 
درخواست زوجه 581 پرونده، صدور گواهی عدم 
پرونده  زوج 262  درخواست  به  سازش  امکان 
بوده است. رئیس دادگستری گفت: در مقایسه 
افزایش،  درصد  توافقی 5  قبل طالق  سال  با 
طالق به درخواست زوجه 17 درصد افزایش و 
درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش به 

درخواست زوج 21 درصد کاهش داشته است.

رسیدگی به ۷۰ پرونده مرتبط
 با منابع طبیعی و اراضی ملی

رئیس دادگستری استان بیان کرد: همچنین در 
سال گذشته 70 پرونده مربوط به پرونده های 
با  بوده که  منابع طبیعی  و  اراضی ملی  حوزه 
رسیدگی به آن 31 هکتار از اراضی به بیت المال 
در  همچنین  داد:  ادامه  است. صیفی  برگشته 
حوزه تغییر کاربری غیر مجاز 33 پرونده داشتیم 
که منجر به برگشت 6 هزار و 971 مترمربع از 

اراضی به شرایط قبل از تغییر کاربری شد. 

بیشترین قاچاق کاال مربوط 
به البسه و سوخت است

اظهار  حکومتی  تعزیرات  مدیرکل  ادامه  در 
کرد: پرتکرارترین تخلفات در بخش کاال و ارز 
مباشرت در قاچاق کاال، عرضه کاالی قاچاق، 
حمل ونقل کاالی قاچاق، حمل ونقل، نگهداری و 
عرضه کاالی قاچاق و مشارکت در قاچاق بوده 
است. منصور انصاری  گفت: همچنین بیشترین 
تخلفات حوزه کاال و خدمات عدم درج قیمت، 
گران فروشی و عدم ارائه برگ خرید بوده است. 
وی اظهار کرد: برحسب نوع کاال بیشترین قاچاق 
کاال مربوط به البسه و بعد از آن سوخت، پارچه، 
سیگار، شاهدانه و تلفن همراه بوده است. وی با 
اشاره به فعالیت 339 اکیپ گشت مشترک در 
خراسان جنوبی طی سال جاری بیان کرد: این 
اکیپ ها سال گذشته851 بازرسی انجام داده اند. 
مدیرکل تعزیرات حکومتی یادآور شد: همچنین 
سال گذشته بیش از 45 میلیارد  و 662 میلیون 
خدمات،  و  کاال  بخش  سه  در  وصولی  ریال 

بهداشت، دارو و درمان و قاچاق کاال و خدمات 
در حوزه اجرای احکام داشتیم.

۹۳ درصد زندانیان خراسان جنوبی
 مرد و ۷ درصد زن هستند

همچنین علی هاشمی، مدیرکل زندان های استان 
اظهار کرد: 93 درصد زندانیان خراسان جنوبی 
مرد و 7 درصد آنان زن هستند. وی بیان کرد: 
74 درصد زندانیان خراسان جنوبی مجرمین مربوط 
به پرونده های مواد مخدر و 13 درصد نیز مربوط 
خراسان  زندان های  مدیرکل  است.  سرقت  به 
در  زندانی  حاضر 330  حال  در  گفت:  جنوبی 
خراسان جنوبی یکی از جرائم آنان جرائم غیر عمد 
است و 178 زندانی مختص جرائم غیر عمد چون 

مهریه، نفقه و دیه وجود دارد.

آزادی ۱۸ زندانی غیر عمد 
از ابتدای سال ۹۷

مدیرکل زندان های استان اظهار کرد: در سال 
96 تعداد  109 زندانی جرائم غیر عمد با بدهی 
9 میلیارد و 600 میلیون تومان و از ابتدای سال 97 
تعداد 18 زندانی جرائم غیر عمد با مبلغ  2 میلیارد  
تومان تومان بدهی از زندان آزاد شدند و پیش بینی 
می کنیم تا پایان سال نیز 110 زندانی جرائم غیر 
عمد از زندان آزاد شوند. مدیرکل زندان ها ادامه داد: 
همچنین در سال گذشته 722 زندانی مورد عفو 
قرار گرفتند که در مجازاتشان تخفیف داده شد و 
65 نفر نیز عفو منجر به آزادی آنان از زندان شد. 

اعطای یک میلیارد و ۲۹۱ میلیون تومان 
به ۹۷ زندانی آزاد شده

گذشته  سال  در  کرد:  اظهار  زندان ها  مدیرکل 
852 زندانی مولد در زندان های خراسان جنوبی 

داشتیم که درآمد آنان از 300 هزار تومان در ماه 
باالتر است و همچنین 651 زندانی غیر مولد در 
زندانی های استان داشتیم. هاشمی یادآور شد: سال 
گذشته به 97 زندانی آزاد شده یک میلیارد و 291 

میلیون تومان وام عطاء شد.

۲۰ دفتر اسناد رسمی در
 استان راه  اندازی می شود

مدیرکل ثبت اسناد و امالک خراسان جنوبی از 
وجود 39 دفتر اسناد رسمی  در این استان خبر 
داد و گفت: 20 دفتر اسناد رسمی در  خراسان 
جنوبی راه اندازی می شود. به گزارش تسنیم، 
حاجی پور در نشست خبری با اصحاب رسانه 
اظهار کرد: عمده ترین موردی که در دستور کار 
سازمانی ما قرار گرفته بحث آرشیو الکترونیکی 

پرونده های ثبتی و اسکن دفاتر اسناد رسمی 
بود، تصریح کرد: در این راستا در سال 96 از 
6 میلیون و 600 هزار برگ اوراق پرونده های 
ثبتی در سطح استان بالغ بر 5 میلیون برگ 
 را آرشیو الکترونیکی کردیم. حاجی پور از ثبت

 2 هزار و 55 فقره ازدواج در 2 ماهه امسال در 
خراسان جنوبی خبر داد و اظهار داشت: این آمار 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته که یکهزار 
و 625 مورد بوده است 57 درصد رشد داشته 
است.وی همچنین از ثبت 277 واقعه طالق در 
2 ماهه امسال در استان خبر داد و یادآور شد: 
در 2 ماهه امسال وصول مطالبات بانک ها 10 
میلیارد و 297 میلیون تومان، امالک بازداشت  
شده 899 سند و اسناد صادره نیز 4 هزار و 104 
برگ بوده است.مدیرکل ثبت اسناد و امالک از 
وجود 39 دفتر اسناد رسمی، در خراسان جنوبی 
خبر داد و گفت: همچنین 36 دفتر ازدواج و 15 

دفتر طالق نیز در استان فعال هستند و امید 
است امسال 20 دفتر اسناد رسمی دیگر نیز در 

استان راه اندازی شود.

کار پزشکی قانونی کاری سخت است 
و نیازمند همت باال دارد

جلسه  این  در  نیز  قانونی  پزشکی  مدیرکل   
اظهار کرد: خراسان جنوبی از لحاظ آمار ارجاعی 
به پزشکی قانونی جزو استان های آخر است.

جعفرزاده با بیان اینکه 4 پزشک در مجموعه 
پزشکی قانونی استان فعالیت می کنند، افزود: 
بیش از 50 درصد از نیروهای پزشک، پزشکی 
استان هستند. وی  بومی  نیروهای  از  قانونی 
گفت: متأسفانه در دو سال گذشته نتوانستیم 
از 50 درصد ظرفیت سهمیه استخدامی خود 

از دالیل آن این است  استفاده کنیم و یکی 
که کار پزشکی قانونی کاری سخت است و 
اظهارکرد:  جعفرزاده  دارد.  باال  همت  نیازمند 
یکی از دغدغه های مهم ما در شهرستان های 
قاین، فردوس و سرایان این است که پزشکانی 
که پاره وقت با ما همکاری دارند درخواست 
از  یکی  اینکه  بیان  با  دارند.وی  جابجایی 
برگزاری  قانونی  پزشکی  مهم  های  فعالیت 
کمیسیون های تخصصی پزشکی است افزود: 
در این راستا برای نخستین بار در استان ریاست 
این کمیسیون ها بر عهده متخصص پزشکی 
قانونی است.وی گفت: همچنین اظهارنظرهای 
کمیسیون تخصصی پزشکی علمی و مبتنی بر 
شواهد است و رعایت شرایط علمی و اخالق 
اساسی  اصول  جزو  بیماران  بین  در  پزشکی 
است و اگر سخت گیری وجود دارد مبتنی بر 

اخالق پزشکی است.

کاری - فرحناز کیوانی؛ مدیرموسسه خیریه آبشار 
عاطفه ها در بیرجند با اشاره به اهدای هزار سری 
توسط  نوعروسان خراسان جنوبی  به  جهیزیه 
خیران گفت: ارزش ریالی هر سری از جهیزیه 
های مذکور بین سه تا پنج میلیون تومان است. 
وی با بیان اینکه این موسسه از سال 1380 با 
هدف محرومیت زدایی در مشهد مقدس آغاز به 
کار کرد و در سال 1389 نخستین شعبه آن 
در بیرجند احداث شد، یادآور شد: این سازمان 
به عنوان یک سازمان مردم نهاد ملی بیش از 
220 شعبه در سراسر کشور دارد. مدیر موسسه 
آبشار عاطفه ها در بیرجند افزود: موسسه خیریه 
را  مالی  توان  کم  ها،خانوارهای  آبشارعاطفه 
 زیر پوشش خدمات مالی، بهداشتی، درمانی ،
با  است.کیوانی  داده  قرار  معیشتی  و  آموزشی 
بیان اینکه  امروزه، بعد از گذشت چندین سال 
شرکت تعاونی توانمندسازی مددجویان خیریه 
داد:   ادامه  است،  گرفته  قوت  عاطفه ها  آبشار 
درصدد رفع آسیب در خانواده های آسیب دیده به 
خصوص خانواده های درگیر اعتیاد و حمایت و 

ایجاد اشتغال برای بهبودیافتگان هستیم. 

بهره گیری ۸ شهرستان استان از 
حمایت موسسه آبشار عاطفه ها

وی خاطر نشان کرد: اکنون هشت شهرستان 
در خراسان جنوبی با بهره گیری از عنایات امام 

علی بن موسی الرضا)ع(  با توجه به همت خیران 
زیرنظر موسسه آبشار عاطفه ها قرار گرفته اند.

این  تامین  راستای  در  که  اینکه  بیان  با  وی 
جهیزیه ها از هیچ نهاد دولتی کمک دریافت 
نشده است، ادامه داد: هزینه این جهیزیه ها با 
همکاری خیران سراسر کشور و با همت گروه 

های جهادی جمع آوری شده است. وی افزود:  
به طور میانگین در سال 300 سری جهیزیه 
به زوجین جوان در سه نوبت اهدا می شود. 
مدیر عامل آبشار عاطفه ها در بیرجند در ادامه 
بیان این که 145 پزشک  با  صحبت هایش 
برای درمان افراد تحت حمایت نمایندگی آبشار 

عاطفه ها در خراسان جنوبی با ما همکاری می 
کنند، گفت: این پزشکان  بیماران را رایگان 

ویزیت و درمان می کنند.

خیران ۹۶ میلیارد تومان به 
آبشار عاطفه ها کمک کردند

محمد جواد فوالد، مدیرعامل سازمان مردم نهاد 
بین المللی خیریه آبشار عاطفه ها هم در این 
میلیارد  مراسم گفت: خیران سال گذشته 96 
سازمان  این  پوشش  زیر  نیازمندان  به  تومان 
کمک کردند. وی با اشاره به اینکه نهاد بین 
المللی خیریه آبشار عاطفه ها به عنوان بزرگترین 
سازمان مردم نهاد، 420 شعبه فعال در کشور 
زیر  نفری  هزار  جمعیت 300  داد:  ادامه  دارد، 
 پوشش این نهاد، قرار دارند و توزیع سبد کاال ،

امور  به  ایجاد اشتغال و توجه  تامین جهیزیه، 
درمانی از جمله خدمات این نهاد برای جامعه 
هدف است. فوالد ادامه داد: اکنون 286 هزار 
خیر و نیکوکار ثابت با این سازمان همکاری دارند 

که روز به روز به شمار آنها افزوده می شود.

بازیگر پیشکسوت سینما و تلویزیون گفت: دریا 
دلی مردم خراسان جنوبی در امور خیر نشات 
گرفته از دل کویری آنهاست که در عین نداری 
از جان و مال خود در راه اهل بیت عصمت و 
ایرنا،  گزارش  به  گذارند.  می  مایه  طهارت)ع( 
داریوش ارجمند، روز پنجشنبه در حاشیه همایش 
بازسازی  ستاد  همکاری  با  که  محبت  نشان 
عتبات عالیات در بیرجند برگزار شد، افزود: مردم 
خراسان جنوبی در بازسازی عتبات عالیات سنگ 
تمام گذاشتند به طوری که این اقدامات محبت 
واقعی این مردم را به اهل بیت )ع( بازگو می 
کند. بازیگر نقش مالک اشتر ادامه داد: حضرت 
شیعیان  الگوی  همواره  )ع(  ابیطالب  بن  علی 
جهان بوده اند و شیعیان پاسخ محبت شان را 
به خوبی گرفته اند.وی با بیان اینکه نهج البالغه 
باید از مهد کودک تا دانشگاه برای آینده سازان 
این مملکت تدریس شود، افزود: توجه و عمل 
به نهج البالغه مسلم راه کمال و سعادت را به 
انسان ارزانی خواهد داد.وی اظهارکرد: مردم این 

استان هم همواره الگوگیری و محبت به اهل 
بیت )ع( را ثابت کرده اند و در امور خیر ثابت قدم 
بوده اند به طوری که امروز در بیرجند شهر پدرم 
احساس غرور و آبرو می کنم.وی گفت: تمام 
عزت و آبرویی که امروز ما شیعیان در جهان 
کسب و به نوعی وهابیت، داعش و سایر معاندان 
را زمین گیر کردیم از برکت اهل بیت)ع( است 
و باید بدانیم که تاریخ 10 هزار ساله ایران بیانگر 
یکتاپرستی مردم این مرز و بوم است و این مردم 
شایسته ترین مردمی بودند که به اسالم گرویدند.
ارجمند ادامه داد: بعد از اسالم هم یکی از خاص 
ترین اقدام ها بازسازی عتبات مقدسه است که 
باز هم مردم ایران به ویژه خراسان جنوبی در آن 
نقش قابل توجهی داشتند.به گفته این هنرمند، 
با کمک به بازسازی عتبات عالیات مردم ایران 
سنگ بنای یک اعتقاد پیشگیرانه را می سازند 
و این مهم همان روندی است که امروز سدی 
محکم در برابر معاندان اسالم شده است. وی 
از تمام خیران خواست که با قدرت و قوت به 

راه خود همچون هشت سال دفاع مقدس ادامه 
دهند تا ادامه مسیر محبت به اهل بیت)ع( به 

بهترین نحو صورت پذیرد.

نقش مردم  استان در بازسازی 
عتبات قابل تقدیر است

بازسازی  ستاد  فرهنگی  معاونت  جانشین 
عتبات عالیات گفت: نقش مردم استان با تمام 
مشکالت اقتصادی و خشکسالی های چندین 
تقدیر  قابل  عالیات  عتبات  بازسازی  در  ساله 
است. رادان، در حاشیه همایش نشان محبت 
که با همکاری ستاد بازسازی عتبات عالیات در 
بیرجند برگزار شد، افزود: زنان قالیباف استان 
با برپایی کارگاه های متعدد در استان کمک 
شایانی به بازسازی عتبات مقدسه کردند که 
است. فرد  به  منحصر  کشور  در  اقدام  این 

وی اظهار کرد: مقدار قابل توجهی از ساخت 
صحن فاطمه زهرا)س( با همت خیران به اتمام 
رسیده است و امیدواریم تا پایان سال بخشی 

از این پروژه را افتتاح کنیم.وی تصریح کرد: در 
توسعه طرح صحن امام حسین )ع( با نام صحن 
حضرت زینب)س( که قسمت اعظم خیمه گاه 
تا حرم امام حسین)ع( را در بر می گیرد، آب بند 
پروژه افتتاح شده است و در حال حاضر با همت 
خیران عملیات خاک برداری را آغاز کردیم.رادان، 
ترفیع گنبد امام حسین )ع( و طرح توسعه عتبات 

مقدسه کاظمین و سامرا را هم از دیگر پروژه 
اقدام ذکر و تصریح کرد: مردم  های در حال 
هم  عتبات  این  بازسازی  در  جنوبی  خراسان 
نقش قابل تقدیری دارند.همایش نشان محبت 
همزمان با سالروز تخریب قبور بقیع با حضور 
داریوش ارجمند و عوامل برنامه کوی محبت در 

سالن اجالس پیام نور بیرجند برگزار شد.

65 هزار پرونده روی میز قضات

اهدای 1000 سری جهیزیه به زوج های جوان نیازمند

دریا دلی مردم خراسان جنوبی نشانه ارادت به اهل بیت )ع( است

5۸۸ واحد صنعتی و تولیدی استان گازرسانی شد 

 مدیرعامل شرکت گاز استان خراسان جنوبی از گازرسانی به 588 واحد صنعتی و تولیدی در سالجاری خبر داد.
 به گزارش تسنیم،هاشمی در حاشیه جلسه مجمع عمومی و عادی سالیانه این شرکت که در ساختمان ستاد شرکت 
ملی گاز ایران برگزار شد اظهار کرد: هم اکنون عملیات اجرایی گازرسانی به 3 شهر و 231 روستا در دست اجرا است.
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 پیامبر خدا صلی ا... علیه و آله فرمودند :
َو الَّذي نَفسي بِیَِدهِ، ال یُبِغُضنا أهلَ  البَیِت أَحٌد إالّ أدَخلَُه ا... النّاَر

سوگند به آن که جانم در دست اوست، هیچ کس ما اهل بیت را دشمن ندارد، مگر این که خداوند 
او را به دوزخ برد.

)الدّر المنثور: ج7، ص 349(

عکس: سبزه کار

نسرین کاری - پنجشنبه شب گذشته اختتامیه اولین رویداد طراحی بسته بندی زعفران 
خراسان جنوبی در سالن چمران دانشگاه صنعتی بیرجند با حضور مسئوالن، طراحان و  

دانشجویان ایده پرداز برگزار و از 4 طراح برتر در این رویداد قدردانی شد.
تنها حرمان و محرومیت خراسان جنوبی عدم خودباوری است

ناصر مهرشاد، رئیس دانشگاه صنعتی بیرجند با اشاره به اینکه بیکاری دغدغه امروز خیلی از 
جوانان است، گفت: این بیکاری چه از ناحیه فرار از کار و چه از جنس تحمیل شدن بیکاری 
باشد که ما به آن رضایت داده باشیم، سرزنش خواهیم شد. وی با بیان اینکه در گذشته 
مخاطب اصلی دانشگاه چه در عرصه آموزش و چه در زمینه برنامه ریزی پژوهشی فقط 
دانشجو بود، ادامه داد: ولی االن نگاه ما تنها دانشجو محور نیست و تمامی افراد نخبه جامعه 
و مسئوالن اجرایی که دغدغه پژوهش دارند مخاطبان دانشگاه هستند و این برای ما یک 
ضرورت شده و  سرلوحه کار قرار دادیم. وی ابراز خرسندی کرد: امروز در دانشگاه صنعتی 
همکاری حوزه های مختلف پژوهشی و معاونت فرهنگی شکل گرفته است و برنامه ریزی 
در مباحث مختلف انجام می شود. مهرشاد خاطر نشان کرد: با بکارگیری نیروهای جوان، 
دانشگاه با مشکالتی روبرو شده و  بار توسعه بر روی تک تک  افراد است که با همدلی و 
همراهی توانسته ایم مسیر توسعه را برویم و به امید خدا بهتر هم خواهد شد. رئیس دانشگاه 
صنعتی بیرجند با اشاره به اینکه در چرخه زیست محیطی و  اکوسیستم طبیعی ادامه حیات به 
تک تک عناصر آن اکوسیستم وابستگی مستقیم دارد، تاکید کرد:  اگر یکی از عناصر وجود 
نداشته باشد، زنجیر قطع شده یا تغییر می کند بنابراین اگر همکاری و همدلی بین اعضا  شکل 
بگیرد  بازگشت نتیجه به خودمان خواهد بود. وی تصریح کرد: این دانشگاه از  پتانسیل خوب 
انسانی و ظرفیت های کافی برخوردار است و موفق شده ایم بستر مناسبی برای همکاری 
برای رسیدن به  منافع مخاطب ایجاد کنیم. رئیس دانشگاه صنعتی بیرجند تاکید کرد: تنها 

حرمان و محرومیت خراسان جنوبی عدم خودباوری است که باید به آن توجه خاص شود. 
متاسفانه سرمایه گذاران ترجیح می دهند در شهرهای بزرگ 

سرمایه گذاری کنند
دکتر سید رضا احمدی زاده، سرپرست بنیاد نخبگان بیرجند هم در این جلسه عنوان کرد: 
حق گرفتنی است کسی به فکر ما نخواهد بود و خودمان باید با همدلی و همراهی به حق 
مان برسیم. وی ابراز تاسف کرد: کار غیرفرهنگی که در استان وجود دارد، این است که همه 
فکر می کنند هر کار مهم و توسعه ای باید از سوی دولت انجام شود. وی با اشاره به اینکه 
خراسان جنوبی 4 طالیی جهانی یعنی زعفران، زرشک ، عناب و انار را دارد، افزود: چرا 

سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری به استان نمی آیند و ترجیح می دهند در شهرهای بزرگ 
سرمایه گذاری کنند. وی خاطر نشان می کند: امروز شاهد هستیم تا طال و خودرو گران 
می شود مردم هجوم برای خرید بیشتر می روند باید به فکر بچه های مان و آینده باشیم . 
سرمایه گذاری کوتاه مدت جواب نمی دهد. احمدی زاده با بیان اینکه باید به فکر طرح و ایده 
باشیم، ادامه می دهد: دستگاه های اجرایی برای زیست بوم استان، طرح استراتژیک و کار 
شبکه ای برنامه ریزی منسجم داشته باشند. وی یادآور شد: امروزه زعفران دارویی با  ۵۰۰ 
برابر  قیمت اصلی از ژاپن به کشور برمی گردد. دانشگاه علوم پزشکی چه برنامه ای دارد الزم 
است استارت آپ ها پای کار بیایند. وی اشاره کرد که در آینده نزدیک طرح ملی هم نت 
محصوالت استراتژیک استان با تمرکز بر ایده پردازی در زمینه بسته بندی، فروش و فرآوری 
محصوالت عناب، زرشک، زعفران و انار استان با همکاری دانشگاه صنعتی بیرجند برگزار 
خواهد شد که بنا داریم با دستگاه های اجرایی استان به عنوان تسهیلگر این رویداد همکاری 
کنیم که در سایه آن بتوانیم زیست بوم کارآفرینی و توسعه کسب و کار استان را شکل دهیم.

زرشک و عناب استان ثبت جهانی و یونسکو شده است
دکتر مهدی اخالقی پور، مدیر عامل سازمان همیاري شهرداري های خراسان جنوبي 
با اشاره به اینکه دو محصول استراتژیک استان یعنی عناب و زرشک ثبت جهانی و 
یونسکو شده، گفت: همچنین در استان با وجود نیروی متفکر، خالق ،کارآفرین و برومند 
و  همچنین مدیران توانمند می توان تحوالت شگرفی را رقم زد و  جایگاه ارزشمندی 
در جهان به خود اختصاص داد. وی با بیان اینکه سازمان همیاري شهرداري های استان 
با همکاری و تاثیر ویژه استاندار تبدیل به یک سازمان شتاب دهنده در تولید و خالقیت  
شده است، افزود: همچنین با همراهی دست اندرکاران صنایع و معادن و بازرگانی  و کمیته 

امداد اتفاقات خوبی در استان رقم زده ایم. 
در دنیا هدف آموزش در دوره ابتدای یادگیری مفاهیم اساسی زندگی است

دکتر اخالقی پور یادآور شد: در دنیا هدف آموزش  در دوره ابتدایی یاد دادن مفاهیم اساسی 
برای زندگی است، امروزه در ژاپن شاهد هستیم اصل اساسی و غایی که در دوره ابتدایی 
یاد می گیرند دروغ نگفتن و کار گروهی و جمعی است. وی با اشاره به اینکه به عنوان 
مثال یک کودک ژاپنی 6 عدد مداد رنگی را روز اول به مدرسه می آورد و در جعبه ای قرار 
می دهد تا همه هم کالسی ها از آن استفاده کنند، ابراز تاسف می کند: این روحیه جمعی 
و همکاری در کودکان ما وجود ندارد و آنها روی تک تک مداد رنگی ها اسم خودشان را 

می نویسند و در پایان کالس آن را به منزل می برند. 

متاسفانه بازار جهانی نداریم، چون به خام فروشی عادت کرده ایم
وی ضمن یادآوری اینکه محصوالت استراتژیک بسیار خوبی در استان داریم، ادامه داد: 
متاسفانه بازار جهانی نداریم چون به خام فروشی عادت کرده ایم و درآمد باالی فروش 
این محصوالت نصیب دالالن می شود. وی خاطر نشان کرد: اکنون مشکل استان 
خشکسالی نیست، مشکل خالقیت و نوع آوری و شهامت در اجرای توسعه برنامه دار 
است.  وی تاکید کرد: کشورهای پیشرفته در دوره ژئوپولوتیک به دنبال حیاط ملی در دیگر 
کشورها هستند. مثال انگلستان در مصر و اسپانیا در مزارع زعفران ما به دنبال حیاط ملی 
می گردد. مدیر عامل سازمان همیاري شهرداري های استان خراسان جنوبي با اشاره به 
اینکه برای ماندن در دنیای سخت و رقابت شدید باید به فکر بازار باشیم، خاطر نشان کرد: 
 این جز با مشتری مداری و ذائقه مشتری و رقابت در کیفیت و قیمت محقق نمی شود.

وی با بیان اینکه سازمان همیاری شهرداری ها با دستور استاندار آمادگی دارد  هرجایی که 
محصوالت استان  در جهان حضور حضور پیدا کند در زمینه برندسازی و فروش همکاری 
کند. وی تاکید کرد: محصوالت استراتژیک استان باید فرآوری، بازاریابی و با کیفیت باال 

عرضه گردد تا نبض بازار را در دست بگیریم و کار آفرینی ایجاد کنیم. 
دانشگاه صنعتی بیرجند مدل جدید از تعامل و همکاری را برای بهبود فضای 

کسب و کار استان ارائه داد
دکتر اسماعیل هداوندی، مدیر پژوهشی دانشگاه صنعتی بیرجند با اشاره به ارائه مدل 
جدیدی از تعامل میان دانشگاه و بخش خصوصی )شرکت زرآورد( و دستگاه های اجرایی 
استان )سازمان همیاری شهرداری ها، بنیاد نخبگان( که به کشف استعدادهای بالقوه 
موجود در استان و استفاده از آن در جهت حل مشکالت شرکت ها و بهبود فضای کسب و 
کار با کمترین هزینه می انجامد، این مدل را الگویی جهت توسعه استان برشمرد که قابل 
تسری به همه حوزه هاست. وی خاطر نشان کرد: در این رویداد حدود 6۰ اثر دریافت شد 
که از میان آنها 4 طرح به عنوان نفرات برتر انتخاب شدند. همچنین اثرات برگزیده توسط 
شرکت زرآورد با نام طراحان محترم تجاری سازی خواهد شد. وی ضمن تشکر از جناب 
آقای دکتر اخالقی پور مدیرعامل سازمان همیاری و جناب آقای دکتر احمدی زاده رئیس 
بنیاد نخبگان که عمال نقش شتاب دهنده صنعتی و تجاری استان را ایفا می نمایند، ابراز 
امیدواری کرد: دستگاه های اجرایی دیگر استان نیز به این حرکت بپیوندند که بتوانیم با 
کم کردن بوروکراسی اداری راه را برای رشد سرمایه گذاری و بهبود فضای کسب و کار 

در استان ایجاد کنیم. در پایان این مراسم از 4 طراح برتر و خالق ارائه شده تقدیر شد.

طراحان برتر معرفی و تقدیر شدند

اختتامیه اولین رویداد طراحی بسته بندی زعفران  در استان

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای اصالح هندسی نقاط حادثه خیز 

شهرداری طبس گلشن در نظر دارد: مناقصه عمومی اصالح هندسی نقاط حادثه خیز 
)شامل جدول گذاری و آسفالت را به شماره 20097577500002 از طریق سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد 
مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه 
www.setadiran.ir انجام خواهد  تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس 
شد. الزم است  مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت 
مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. 

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه 97/4/2 می باشد. 
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 7  روز دوشنبه تاریخ 97/4/4 

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت 13/30  روز پنجشنبه تاریخ 97/4/14
زمان  بازگشایی پاکت ها: ساعت 10 روز شنبه تاریخ 97/4/16 

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گذار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد 
مناقصه و ارائه پاکت ها: استان خراسان جنوبی - شهرستان طبس گلشن - شهرداری 

طبس  تلفن: 05632۸25001
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : 

مرکز تماس: 41934 -021
دفتر ثبت نام: ۸۸969737- ۸519376۸

مجید بهارستانی یزدی - شهردار طبس

ردب  ضدسرقت خالقی
عرضه کننده انواع درب های ساختمانی 

)داخلی، آپارتمانی، البی(

بیرجند، خیابان مدرس، نبش مدرس 44
32462090 - 09153614899

روز
تحویـل بـه 

وزارت نیرو
شرکت آب و فاضالب 

روستایی خراسان جنوبی

 
                      

                              
                            

ٍظاضت ًیطٍ                                            
         شطکت آب ٍ فاضالب ضٍستایی ذطاساى جٌَتی  

79-2 ، 79 -1 های شماره عمومي يك مرحله ای هایمزايده  

3-79  ،4-79  
 ذطاساى جٌَتی زض ًظط زاضز هعایسُ ّایی تا هَضَعات شیل تطگعاض ًوایس. ب ٍ فاضالب ضٍستایی استاىشطکت آ

 سیلٌسض  JD3140  ،4یک زستگاُ تیل هکاًیکی اظ ًَع تطاکتَض جاًسیط : فطٍش 1-97
  تاًکط آتیکَ یک زستگاُ کاهیَى : فطٍش2-97
 االت اسقاعیفطٍش اًَاع  الکتطٍپوپ، آّي آالت ، لَلِ ٍ اتص: 3-97
 کٌتَض اسقاعی 4371فطٍش  :4-97
 06/04/1397تا   02/04/1397هعایسُ اظ تاضید  هْلت زضیافت اسٌاز -1
 SETADIRAN.IRساهاًِ تساضکات الکتطًٍیکی زٍلت تِ آزضس  اسٌاز هعایسُ:  زضیافت هحل   -2
هثلغ کل پیشٌْازي کِ ًحَُ تْیِ ٍ اضائِ آى زض اسٌاز هعایسُ اعالم  5هیعاى تضویي شطکت زض هعایسُ % -3

 شسُ است.
شواضُ  یت،اًتقال سٌس هالک ) ،، حول هحل اًثاض اعن اظ ّعیٌِ تاضگیطي کلیِ ّعیٌِ ّاي شاهل ، تطذیص اظ-5

 هی تاشس. ّا ٍ غیطُ تِ عْسُ تطًسگاى هعایسُهطتَط تِ هاشیي آالت ( يگصاض
هَضخ   9ٍ تاضید تاظگشایی پاکات ساعت  16/04/1397هَضذِ  14هْلت تحَیل پیشٌْازات تا ساعت -6

 ذَاّس تَز.  17/04/1397
 .ت ٍ جعئیات هطتَعِ زض اسٌاز هعایسُ هٌسضج شسُ استسایط اعالعا

 یقّا اظ عط پاکت ییگطاى ٍ تاظگشا یسُهعا یشٌْازاسٌاز تا اضائِ پ یافتاظ زض یسُهعا يهطاحل تطگعاض یِضوٌاً : کل
  . اًجام ذَاّس شس  (www.setadiran.ir زٍلت ستاز( تِ آزضس یکیزضگاُ ساهاًِ تساضکات الکتطًٍ

 یشتطکسة اعالعات ت يتطا یثاشسٍ هقطضات هطتَعِ هرتاض ه یيتطاتط قَاً یشٌْازاتقثَل پ یاز شطکت زض ض ایي
ٍ هشرصات تِ ٍب سایت شطکت آب ٍ فاضالب ضٍستایی ذطاساى جٌَتی  یسُشطکت زض هعا یظاظ شطا

(www.abfar-kj.ir ٍ)یا ( ٍب سایت پایگاُ هلی اعالع ضساًی هٌاقصاتiets.mporg.ir)ِشواضُ  ٍیا تا هطاجع
 .   یسازاضُ اهَض حقَقی ٍ قطاضزازّا تواس حاصل فطهائ 056 -32214752-8تلفي 

 
 

 
   

1808/67 شواضُ :  
 

28/03/1397تاضید :  

 
                      

                              
                            

ٍظاضت ًیطٍ                                            
         شطکت آب ٍ فاضالب ضٍستایی ذطاساى جٌَتی  

79-2 ، 79 -1 های شماره عمومي يك مرحله ای هایمزايده  

3-79  ،4-79  
 ذطاساى جٌَتی زض ًظط زاضز هعایسُ ّایی تا هَضَعات شیل تطگعاض ًوایس. ب ٍ فاضالب ضٍستایی استاىشطکت آ

 سیلٌسض  JD3140  ،4یک زستگاُ تیل هکاًیکی اظ ًَع تطاکتَض جاًسیط : فطٍش 1-97
  تاًکط آتیکَ یک زستگاُ کاهیَى : فطٍش2-97
 االت اسقاعیفطٍش اًَاع  الکتطٍپوپ، آّي آالت ، لَلِ ٍ اتص: 3-97
 کٌتَض اسقاعی 4371فطٍش  :4-97
 06/04/1397تا   02/04/1397هعایسُ اظ تاضید  هْلت زضیافت اسٌاز -1
 SETADIRAN.IRساهاًِ تساضکات الکتطًٍیکی زٍلت تِ آزضس  اسٌاز هعایسُ:  زضیافت هحل   -2
هثلغ کل پیشٌْازي کِ ًحَُ تْیِ ٍ اضائِ آى زض اسٌاز هعایسُ اعالم  5هیعاى تضویي شطکت زض هعایسُ % -3

 شسُ است.
شواضُ  یت،اًتقال سٌس هالک ) ،، حول هحل اًثاض اعن اظ ّعیٌِ تاضگیطي کلیِ ّعیٌِ ّاي شاهل ، تطذیص اظ-5

 هی تاشس. ّا ٍ غیطُ تِ عْسُ تطًسگاى هعایسُهطتَط تِ هاشیي آالت ( يگصاض
هَضخ   9ٍ تاضید تاظگشایی پاکات ساعت  16/04/1397هَضذِ  14هْلت تحَیل پیشٌْازات تا ساعت -6

 ذَاّس تَز.  17/04/1397
 .ت ٍ جعئیات هطتَعِ زض اسٌاز هعایسُ هٌسضج شسُ استسایط اعالعا

 یقّا اظ عط پاکت ییگطاى ٍ تاظگشا یسُهعا یشٌْازاسٌاز تا اضائِ پ یافتاظ زض یسُهعا يهطاحل تطگعاض یِضوٌاً : کل
  . اًجام ذَاّس شس  (www.setadiran.ir زٍلت ستاز( تِ آزضس یکیزضگاُ ساهاًِ تساضکات الکتطًٍ

 یشتطکسة اعالعات ت يتطا یثاشسٍ هقطضات هطتَعِ هرتاض ه یيتطاتط قَاً یشٌْازاتقثَل پ یاز شطکت زض ض ایي
ٍ هشرصات تِ ٍب سایت شطکت آب ٍ فاضالب ضٍستایی ذطاساى جٌَتی  یسُشطکت زض هعا یظاظ شطا

(www.abfar-kj.ir ٍ)یا ( ٍب سایت پایگاُ هلی اعالع ضساًی هٌاقصاتiets.mporg.ir)ِشواضُ  ٍیا تا هطاجع
 .   یسازاضُ اهَض حقَقی ٍ قطاضزازّا تواس حاصل فطهائ 056 -32214752-8تلفي 

 
 

 
   

1808/67 شواضُ :  
 

28/03/1397تاضید : مزایده های عمومی یک مرحله ای  شماره های 97-1 ، 97-2 ، 97-3 
شرکت آب و فاضالب روستایی استان خراسان جنوبی در نظر دارد: مزایده هایی 

با موضوعات ذیل برگزار نماید.
1-97:  فروش یک دستگاه بیل مکانیکی از نوع تراکتور جاندیر GD3140 ،  4 سیلندر

2-97: فروش انواع الکتروپمپ ، آهن آالت، لوله و اتصاالت اسقاطی 
3-97: فروش 4371 کنتور اسقاطی 

محل دریافت اسناد مزایده: از تاریخ 1397/4/2 تا 1397/4/6
SETADIRAN.IR   محل دریافت اسناد مزایده: سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس 

 میزان تضمین شرکت در مزایده  5 درصد مبلغ کل پیشنهادی که نحوه تهیه و ارائه آن 
در اسناد مزایده اعالم شده است. کلیه هزینه ها شامل ، ترخیص از محل انبار اعم از هزینه 
بارگیری، حمل، ) انتقال سند مالکیت، شماره  گذاری مربوط به ماشین آالت( و غیره به عهده 
برندگان مزایده ها می باشد.  مهلت تحویل پیشنهادات تا ساعت 14 مورخ 1397/4/16 و تاریخ 

بازگشایی پاکت ها ساعت 9 مورخ 1397/4/17 خواهد بود. سایر اطالعات و جزئیات مربوطه 
در اسناد مزایده درج شده است. 

و  گران  مزایده  پیشنهاد  ارائه  تا  اسناد  دریافت  از  مزایده  برگزاری  مراحل  کلیه  ضمنا: 
آدرس به  ستاد  دولت  الکترونیکی  تدارکات  سامانه  درگاه  طریق  از  ها  پاکت   بازگشایی 

 )www.setadiran.ir( انجام خواهد شد. 

این شرکت در رد یا قبول پیشنهادات برابر قوانین و مقررات مربوطه مختار می باشد. برای 
کسب اطالعات بیشتر از شرایط شرکت در مزایده و مشخصات به وب سایت شرکت آب و 
فاضالب روستایی خراسان جنوبی www.abfar-kj.ir و یا وب سایت پایگاه ملی اطالع 
رسانی مناقصات iets.mporg.ir مراجعه و یا با شماره ۸-32214752- 056 اداره امور 

حقوقی و قراردادها تماس حاصل فرمایید.
روابط عمومی شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان جنوبی

اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خراسان جنوبی )مناقصه گذار به نشانی بیرجند - بلوار صنعت و معدن - سایت اداری تلفن: 92-32400390( در نظر دارد: اجرای پروژه عمرانی ذیل را براساس قانون برگزاری مناقصات به پیمانکاران دارای صالحیت از سازمان 
  www.setadiran.ir برنامه و بودجه کشور )حداقل پایه 5( واگذار نماید. لذا پیمانکاران واجد شرایط متقاضی با در نظر گرفتن رشته، پایه و ظرفیت آزاد می توانند جهت دریافت اسناد مربوطه حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ 1397/04/06  به سامانه تدارکات به آدرس 

مراجعه و نسبت به دریافت اسناد و مدارک اقدام نمایند. ضمنا این آگهی در پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات به نشانی http://iets.mporg.ir نیز منتشر شده است. 

برآورد براساس فهارس بها مدت پیماننوع پیمانرشتهموضوعمحل اجراپروژه
1397 )ریال(

تاریخ تحویل و بارگذاری تضمین ارجاع کار )ریال(
اسناد در سامانه تدارکات

شماره فراخوانتاریخ بازگشایی

تکمیل خوابگاه دبیرستان شبانه روزی 
بحر العلوم )دوره دوم متوسطه نظری(

خوابگاه نیمه نهبندان
تمام موجود

ساختمان 
و ابنیه

سرجمع به شماره 96/1299188 
مورخ 1396/5/4 

حداکثر ساعت 14/30 912/334/567/866617/000/000 ماه
1397/04/16

ساعت 10 صبح 
1397/4/17

200973748000025

1- تضمین شرکت در مناقصه )ارجاع کار(: ضمانت نامه های معتبر مورد اشاره در آیین نامه تضمین برای معامالت دولتی به شماره 123402/ ت 50659 هـ مورخ  94/9/22 و مورد قبول کارفرما به مدت سه ماه از تاریخ افتتاح پیشنهاد و قابل تمدید برای سه ماه دیگر یا واریز 
نقدی به حساب شماره 217306200900۸ نزد بانک ملی شعبه مرکزی بیرجند در وجه اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خراسان جنوبی.

2- محل تحویل اسناد: سامانه تدارکات الکترونیک دولت )ستاد( و محل گشایش پیشنهادها اتاق جلسات این اداره کل واقع در بیرجند - بلوار صنعت و معدن - سایت اداری.
 3- به منظور راهنمایی و ثبت نام مناقصه گران محترم در سامانه تدارکات الکترونیک دولت )ستاد( به آدرس دفتر خدماتی سامانه تدارکات واقع در بیرجند - خیابان مطهری - سازمان صنعت، معدن و تجارت - اتاق 111 مراجعه و یا با شماره 32221220 تماس حاصل نمایند.

روابط عمومی اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خراسان جنوبی به پیشنهادات خارج از سامانه به هیچ عنوان ترتیب اثر داده نخواهد شد. اعتبار پروژه مشمول اوراق خزانه اسالمی )برابر شرایط مناقصه( می باشد.

آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای - نوبت اول


