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حداد عادل  :
ائتالف اصولگرایان از دخالت

دولت در انتخابات نگران است

ترکان ، مشاور ارشد روحانی  : 
مسئوالن دولت قبل  به دلیل 

سرمایه گذاری در آمریکا باید محاکمه شود 

رسایی ، نماینده تهران  : 
»دولت قبل« شاید تا چند ماه

دیگر بشود »دولت وقت«!
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فرآیند مذاكرات  به  توجه  با  زیارت گفت:  و  رئیس سازمان حج  ایرنا- 
تمتع  حج  برگزاری  به  امیدوار  امروز  تا  عربستان  حج  مسئوالن  با 
درسال جاری هستیم. سعید اوحدی اظهاركرد: به رغم تاخیرات پیش 
در نشست  ایرانی جهت شركت  ویزای هیئت  آمده درخصوص صدور 
برای  كشور  این  حج  مسئوالن  مقررشد  عربستان  ازسوی  مشترك 
انجام هماهنگی و آماده سازی تفاهم نامه و اعزام مجدد هیئت ایرانی 
از مهمترین  ایرانی  زائران  افزود: حفظ كرامت و عزت  اقدام كنند.وی 
بیان  زیارت  و  حج  سازمان  رئیس  است.  بوده  ما  نشست  موضوعات 
داشت: به هرحال باید درانتظار اقدامات مسئوالن حج عربستانی برای 

صدور ویزا و برگزاری نشست نهایی بنشینیم.

رهبر معظم انقالب تولید الگوی پیشرفت اسالمی- ایرانی را الزمه تحقق تمدن اسالمی خواندند و تاكید كردند: تمدن اسالمی كشورگشایی نیست بلکه به 
معنای تأثیر پذیرفتن فکری ملت ها از اسالم است. حضرت آیت ا... خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی هدف انقالب اسالمی را تحقق تمدن اسالمی خواندند 
و با اشاره به مبانی غلط و ناكارآمدِی الگوهای توسعه جهانی و ضرورت ارائه الگوی جدید اسالمی- ایرانی، كار جهادی و انقالبی، استفاده از ظرفیت غنی و 
قوی منابع اسالمی و حوزه های علمیه، برخورداری از قوت علمی و گفتمان سازی را از الزامات تولید و تدوین الگوی اسالمی- ایرانی پیشرفت برشمردند. رهبر 
انقالب، وضعیت نامناسب برخی كشورهای دنبال كننده این الگوها در شاخص هایی نظیر بدهی های كالن مالی دولت ها، بیکاری، فقر و اختالف طبقاتی شدید 
را نشانه هایی از ناكارآمدی الگوهای رایج خواندند و افزودند : این جوامع اگرچه پیشرفت هایی نیز داشته اند اما پیشرفت ها تا اعماق آن جوامع نفوذ نکرده و 
به اخالق، عدالت، معنویت و امنیت  منتهی نشده است، بنابراین ما باید الگوی پیشرفت بومی خود را متکی بر مبانی اسالمی و فرهنگ ایرانی، تعریف و ارائه 
كنیم. ایشان، اسالمی بودن الگوی پیشرفت را اساس كار خواندند و تأكید كردند: الزمه تحقق این موضوع، تحقیقات عمیق اسالمی و ارتباط وثیق و پیوسته 
با حوزه های علمیه و فضالی متفکر، آگاه و مسلط بر مبانی فلسفی، كالمی و فقهی است. ایشان همچنین شرط الزم برای موفقیت در هر اقدامی را  ایمان 

و اعتقاد راسخ خواندند و از فعالیت های رئیس و اعضای شورای عالی مركز الگوی اسالمی ایرانی تشکر كردند.

رهبر معظم انقالب : تحقق تمدن اسالمی بدون الگوی پیشرفت اسالمی ایرانی ممکن نیستاوحدی: امیدوار به برگزاری حج تمتع 95 هستیم

خطر غبارآلودگی استان
 نخبگان استان در نشست با منتخبین مردم در مجلس دهم از دغدغه های استان گفتند ؛

در چند سال آینده با این بی آبی در این مناطق خراسان جنوبی مانند اهواز پراکندگی ریزگردها را خواهیم داشت
عبادی : مردم از نمایندگان در حد وظایف شان انتظار داشته باشند ؛  افضلی : توسعه استان نیازمند چانه زنی قوی نمایندگان در دولت است

کمبود نیروی انسانی 
مهمترین چالش حوزه بهداشت استان 

فراخوان مناقصه عمـومي يک مرحله اي 
) نوبت دوم(

اداره کل نوسازي ، توسعه و تجهيز مدارس
 خراسان جنوبي

شرح در صفحه 3

گردان های بیت المقدس و کوثر بسیج
زمان: 9 و 10 اردیبهشت ماه 1395

مکان: مناطق عمومی رزمایش در شهرستان های نهبندان، 
سربیشه، سرایان، بشرویه، درمیان و خوسف

روابط عمومی و تبلیغات سپاه انصار الرضا )علیه السالم(

اسامی برندگان قرعه کشی سکه طال- آژانس شبانه روزی احسانرزمـايش راهیـان بیـت المقـدس

خانم ها: جوقه ساالر، صفایی زاده، مالکی، فاروجی جلفان، کبروی ، آسیابانی، ابراهیمی، درمانی، 
اسماعیل زاده   آقایان: بنی اسدی، افضلی، خسروی، علیپور، سلطانی ، الماس وش، صالحی

 بهره بر، شهابادی، رضایی نژاد، حاجی آبادی

آگهی مزايـده )نوبت اول(

 سازمـان پارکها و فضـای سبز 
شهرداری بيرجند

شرح در صفحه آخر



 اگر اعتماد دولت قبل به آمریکا اشتباه بود 
 چرا دولت روحانی آن را تکرار کرد

اظهارات  به  اشاره  با  سیاسی  مسایل  کارشناس  یک 
جهانگیری مبنی بر مقصر دانستن دولت قبل در خرید 
دولت  در  اوراق  این  آمریکایی گفت: خریداری  اوراق 
اصالحات صورت گرفته و در دولت گذشته صرفاً این 
موضوع تمدید شده است. محمدی  افزود : سوال مهم 
ما این است که  اگر اعتماد به آمریکا و سرمایه گذاری 
بر روی آمریکایی ها از سوی دولت قبل اشتباه بوده، چرا 
در  و سیاسی  مادی  این سرمایه گذاری  برابر  هزاران 
سوالی  مهمترین  این  لذا  شد،  انجام  یازدهم  دولت 
است که دولت روحانی باید به آن پاسخ دهد و گمان 

نمی کنم که پاسخی در این زمینه وجود داشته باشد.

جزایری : اگر احمدی نژاد می گوید ، من 
 هم می توانم 2.5 میلیون تومان یارانه بدهم

نژاد  احمدی  اگر آسان است   : شهرام جزایری گفت 
وعده  با  را  خود  عوام فریبانه  سیاست های  دوباره 
از  نفر  هر  به  هزارتومانی  نقدی 250  یارانه  پرداخت 
و  میلیون  دو  می توانم  می گویم  هم  من  بگیرد،  سر 
500 هزار تومان یارانه پرداخت کنم؛ اگرچه اساسًا با 

پرداخت یارانه نقدی مستقیم مخالف هستم.

  هاشمی به دنبال ریاست خبرگان نیست
سخنگوی حزب کارگزاران سازندگی گفت: تا جایی 
که من خبر دارم آقای هاشمی دنبال ریاست مجلس 
خبرگان نیستند.  مرعشی تصریح کرد: انتخابات اخیر 
باید  خبرگان  که  داشت  روشنی  های  پیام  خبرگان 
است  آن  آقای هاشمی محبوبترین عضو  بپذیرد که 
و دو میلیون و سیصد هزار رای دارد. البته این به این 
معنی نیست که ایشان رئیس مجلس شود اما رئیس 

آینده باید از کشمکش های سیاسی فارغ باشد.

 دولت در انتخابات دخالت می کند
سخنگوی شورای مرکزی ائتالف اصول گرایان گفت: 
در جلسه این شورا نگرانی از دخالت آشکار مسئوالن 
انتخابات مطرح شد و نمونه های متعددی  دولتی در 
هم مطرح شد. حداد عادل تصریح کرد: مردم حافظه 
که  کسانی  بدانند  و  گرفته  کار  به  را  خود  سیاسی 
امروز ادعای پیروزی در انتخابات 7 اسفند را کرده اند 
از قانون می زنند، همان کسانی هستند که در  و دم 
انتخابات سال 88 پا روی قانون گذاشته و عده ای را 

به تخریب اماکن عمومی دعوت و تشویق کردند.

رسایی:  »دولت قبل« شاید
  تا چند ماه دیگر بشود »دولت وقت«! 

حمید رسایي گفت : اینکه دولت فعلي همه مشکالت 
و  کهنه  پاسخ  بیندازد،  قبل  دولت  گردن  را  کشور 
چندش آوري شده و دیگر براي مردم قانع کننده نیست، 
دولتي ها باید بگردند بهانه جدیدي پیدا کنند، چون آن 

دولت قبل شاید تا چند ماه دیگر شد دولت وقت.

 اعالم جنگ بحرین علیه ایران جوک است
 

اینکه  بیان  با  راد  معاون سیاسی سپاه  سردار سنایی 
تحلیلگران موضع گیری اخیر پالمان بحرین مبنی بر 
را به یک جوک و  ا...  ایران و حزب  با  اعالن جنگ 
و  قد  در  کرد:  عنوان  کنند  تشبیه می  لطیفه سیاسی 
قواره بحرینی ها نمی گنجد که بخواهند حماقت جنگ 
با ایران را اجرا کنند و ما به آنها توصیه می کنیم که 

عاقبت صدام را درس عبرتی برای خوا قرار دهند.

 آمریکا مسئول حفاظت از اموال ایران
 

محمدجواد ظریف وزیر خارجه کشورمان در نشست 
خبری با وزیر خارجه مقدونیه گفت : ما دولت آمریکا 
را مسئول حفظ اموال خود می دانیم و اگر دست اندازی 
ادعای  الزم  زمان  در  بگیرد  صورت  ما  اموال  به 
خسارت می کنیم. وی افزود: تمام تالش ما این است 

که مانع دسترسی آمریکا به اموال مان شویم. 

 بانک های مردد با واشنگتن تماس بگیرند
رئیس کل بانک مرکزی ضمن تاکید بر اینکه تحریم ها، 
در حال حاضر محدودیتی در فعالیت بانکی ما با دیگر 
ایجاد نمی کند، گفت: جان کری  آمریکا  کشورها جز 
های  بانک  رابطه  برقراری  برای  آمریکا  خارجه  وزیر 
اروپایی با ایران اعالم کرده که هر بانکی در این زمینه 

تردید دارد می تواند با واشنگتن تماس گیرد.

وزارت خارجه: اگر شرایط طبیعی فراهم 
 نشود امکان برگزاری حج وجود ندارد

حج  وضعیت  خصوص  در  خارجه  وزارت  سخنگوی 
طبیعی  شرایط  که  صورتی  در   : گفت  نیز  امسال 
فراهم  مسئولیت ها  پذیرش  بر  مبتنی  حج  برگزاری 
نشود امکان برگزاری حج وجود ندارد. ماهیچ خواسته 
فوق العاده ای فراتر مسئولیت های بدیهی کشور میزبان 
نداریم و این خواسته ها شامل تامین امنیت حجاج با 
توجه به حادثه تلخ سال گذشته و نیز مسایل کنسولی 
و اجرایی حج هست که باید این شرایط فراهم شود تا 

امکان برگزاری این مناسک الهی فراهم شود.

 باید مقامات دولت قبل محاکمه شوند 
مشاور ارشد رئیس جمهوری از مجلس و قوه قضاییه 
خواست مسئوالن دولت قبل را به دلیل خرید اوراق 
کشور  یک  در  گذاری  سرمایه  و  آمریکا  از  قرضه 
متخاصم محاکمه کنند. ترکان گفت: باید سوال شود 
از سوی مجلس  امروز ما نظارتی  تا  از آن زمان  چرا 
برجام  کمیسیون  امروز  که  افرادی  ایم.این  نداشته 

تشکیل داده اند، آن روز کجا بودند.

بیکاران منتظر سه شنبه ربیعی هستند  
روز  دو  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزیر  ربیعی،  نیوز-علی  جهان 
سه شنبه  روز  در  دولت  اشتغالزایی  بسته  رونمایی  از  خبر  گذشته  
عیسی  است.  داده  اشتغال  عالی   شورای  جلسه 
کارآفرینی  و  اشتغال  توسعه  معاون  منصوری، 
دولت  اشتغالزایی  جدید  بسته  درباره  کار  وزارت 
اشتغال  جدید  بسته  در  اصلی  هدف  می گوید: 
کاهش فقر همراه با اشتغال پایدار است.منصوری 
ادامه می دهد: مهمترین رویکرد در بسته اشتغالی رشد فراگیر و همراه 
درباره  کار  وزارت  کارآفرینی  و  اشتغال  توسعه  معاون  است.  اشتغال  با 
بسته  می کند:  بیان  اشتغالزایی  زمینه  در  کار  وزارت  اقدامات  سایر 
از  اشتغال  ایجاد  که  داریم  کار  دستور  در  اشتغالزایی  زمینه  در  دیگری 

طریق »مدیریت مصرف انرژی و حفظ محیط زیست« است. 

دستمزدکارگران 13 روز دوام نمی آورد
ایسنا-به اعتقاد رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری دستمزدی که 
کارگران دریافت می کنند تنها 13 روز از زندگی آنها را تامین می کند.حسن 
نشان  اعطای  مراسم  دهمین  مراسم  در  صادقی 
خدمت به قانون کار توجه مسئوالن به نیروی کار 
را موجب افزایش رشد اقتصادی دانست و اظهار کرد: 
اگر بی توجهی به مسئله معیشت کارگران نشان دهیم 
شاهد نابسامانی در روابط کار خواهیم بود که این امر 
باعث افزایش آسیب های اجتماعی به قشری می شود که اکثر آنها حداقل 
بگیر و زیر حداقل بگیر هستند. وی درباره نحوه افزایش دستمزد کارگران در 
سال 95 اظهارکرد: افزایش حقوق یا به صورت افزایش 14 درصدی اعمال 
می شود و یا به صورت افزایش پلکانی که در این صورت اقشار حداقل بگیر 
کمی باالتر دریافت می کنند و در هر صورت افزایش حقوق اعمال می شود.

 آمادگی سامانه هوشمند 
سوخت برای سهمیه بندی بنزین

ایرنا- مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی با تاکید بر اینکه 
احیای نظام سهمیه بندی و دو نرخی کردن بنزین، 
دولت  گیری  تصمیم  منتظر  گفت:  ندارد،  ضرورتی 
اجرایی  کارهای  تا  هستیم  مجلس  مصوبه  ابالغ  و 
دهیم.سیدناصر  انجام  را  مصوبه  این  به  مربوط 
سجادی با بیان اینکه براساس مصوبه مجلس، بنزین 
زیرا  نیستیم  بنزین  نرخی شدن  دو  موافق  داد:  ادامه  دونرخی خواهد شد، 
فسادآور بوده و مشکالتی را ایجاد خواهد کرد. مدیرعامل شرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی درباره آمادگی سامانه هوشمند سوخت برای دو نرخی 
کردن بنزین، افزود: سامانه محدودیتی برای اجرای سهمیه بندی و دو نرخی 

کردن بنزین ندارد، زیرا در گذشته این شیوه را انجام می دادیم.
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رفاه  و  کار  تعاون،  وزیر  کار  روابط  معاون  ایسنا- 
مسکن  حق  نشدن  تصویب  دلیل  اعالم  با  اجتماعی 
قانون  مشمول  کارگران  همه  گفت:  گذشته،  سال 
کنند.  می  دریافت  را  خود  مسکن  حق  امسال  کار 
و  حقوق  بر  عالوه  کرد:  اظهار  هفده تن  سیدحسن 
دستمزدی که برای سال 95 کارگران مشخص کردیم 
پرداخت خواهد  قابل  ماه حق مسکن  فروردین  اول  از 

گرفت. نخواهد  قرار  معوق  مطالبات  جزو  و  بود 
هزار   20 مسکن،  مبلغ حق  حاضر  حال  در  افزود:  وی 
هزار   20 افزایش  تصویب  صورت  در  که  است  تومان 
تومانی در هیئت وزیران رقم 40 هزار تومان در فیش 

شد.  خواهد  اعمال  کارگران  حقوقی 
اجرای مصوبه حق مسکن  عدم  علت  درباره  تن  هفده 
شورای  در  بدوی  مصوبه  کرد:  اظهار  نیز  گذشته  سال 
مباحث  دلیل  به  دولت  در  منتها  تصویب شد  کار  عالی 
تقاضای  دلیل  به  امسال  و  ماند  مسکوت  ای  بودجه 
وزیر  موافقت  و  کار  عالی  شورای  اعضای  مجدد 

از سر گرفته شد. این مصوبه  و تصویب  بررسی 
این  در  اولیه  مکاتبات  کار،  وزیر  معاون  گفته  به 
هیئت  در  وزیر،  امضای  از  و پس  آماده شده  خصوص 
حتما  امسال  ابتدای  از  و  رسیده  تصویب  به  دولت 

می شود. پرداخت 

سوی  از  منتشره  اطالعات  تازه ترین  ایسنا- 
حدود  تکلیف  تعیین  از  حاکی  قضایی  دستگاه 
اعتباری  تعاونی  سپرده گذاران  پرونده  هزار   800
است  آن  از  حاکی  خبرها  است.  الحجج  ثامن 
مرکزی  بانک  جمله  از  مرتبط  دستگاه های  که 
امور  واگذاری  به  تصمیم  قضایی  دستگاه  و 
بر  بنا  گرفتند.  پارسیان  بانک  به  موسسه  این 
اولویت  با  رسیدگی  شده،  انجام  سیاست گذاری 

در  و  آغاز  تومان  میلیون   10 و  پنج  سه،  مبالغ 
اواخر اسفندماه سال گذشته به 20 میلیون تومان 
افزایش یافته بود. این سقف قرار بود که از اول 
اردیبهشت ماه به 35 میلیون تومان نیز افزایش 
یابد.این در حالی است که در این پرونده حدود 
800 هزار مورد از حساب های مردم تعیین تکلیف 
اژه ای خبر داده  شده است.آن طور که محسنی 
برای تعیین تکلیف این 800 هزار پرونده رقمی 

است.  شده  هزینه  تومان  میلیارد   1225 حدود 
گرچه پیش تر اعالم شده بود که تامین هزینه 
پرداخت وجوه سپرده گذاران از محل منابع بانک 
پارسیان است، اما اعطای خط اعتباری از سوی 
بانک مرکزی برای تامین بخشی از این هزینه ها 
نیز از سوی مقامات مرتبط گاها مورد اشاره قرار 
گرفته است. در حالی پرداخت وجوه سپرده گذاران 
ثامن الحجج به طور مرحله ای و از سقف های 

سپرده  میان  این  در  که  شود  می  انجام  خرد 
گذاران کالن نیز هنوز تعیین تکلیف نشده اند. با 
این وجود بانک مرکزی چندی پیش وعده تعیین 
تکلیف این مشتریان را در آینده ای نزدیک داده 
بود.اما بانک پارسیان در تازه ترین اطالعیه خود از 
سپرده گذاران ثامن الحجج خواسته تا برای ثبت 
به  پیگیری وضعیت خود  یا  و  اطالعات هویتی 

سامانه مشتریان این موسسه مراجعه کنند.

کارگران امسال حق مسکن می گیرند؛دلیل عدم تصویب حق مسکن ٩٤

آخرین وضعیت تعیین تکلیف  سپرده گذاران ثامن الحجج

 وزیر آموزش و پرورش از پرداخت همه معوقات فرهنگیان خبر داد. 
علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش گفت: تا قبل از هفته معلم تمامی معوقات پرداخت می شود.

 پرداخت معوقات فرهنگیان تا قبل از هفته معلم

تاسیس شرکت تجارت گستر کاالی خانواده )سهامی خاص( در تاریخ 1395/02/05 

به شماره ثبت 5326 و شناسه ملی 14005783456 ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده 

که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی می گردد. 

موضوع شرکت: توزیع و پخش و صادرات و واردات لوازم خانگی و منزل - انجام عملیات واردات و صادرات کلیه کاالهای 
مجاز داخلی و خارجی - معرفی کاالها  و صادرات و واردات محصوالت شرکت های همکار - واگذاری نمایندگی و دریافت 
نمایندگی فروش کاال بدون هیچ محدودیتی در نوع کاال- همکاری با شرکت های صادراتی فعال در کشورهای همسایه پس 
از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیصالح در صورت ضرورت قانونی، ضمناً ثبت شرکت مزبور با موضوعات فعالیت های مذکور 
به منزله اخذ  وصدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: خراسان 
جنوبی- بیرجند - خیابان منتظری بین منتظری 3 و 5 فروشگاه خانه ال جی کدپستی 9714913589 سرمایه شرکت: 
مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی با نام می باشد که تماماً توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 
2275/83 مورخ 1395/1/30 نزد بانک مسکن شعبه بلوار معلم پرداخت گردیده است.  اولین مدیران شرکت: آقای مهدی 
عباسی با شماره ملی 0651876631 به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم زهرا عباسی با شماره ملی 0651737672 به 
سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای مجید عباسی با شماره ملی 0651785286 عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت 
دوسال انتخاب گردیدند.  دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و غیره با 
امضای آقای مهدی عباسی به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای مجید عباسی به سمت مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر 
است و اوراق عادی و اداری با امضای مجید عباسی )مدیر عامل( به همراه مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. بازرسان اصلی 
و علی البدل شرکت: آقای حامد لطفی با شماره ملی 0077921992  به سمت بازرس اصلی و آقای حمید لطفی با کد 
ملی 0077921984 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.  روزنامه آوای خراسان جنوبی 

جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی - مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری بیرجند

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بیرجند

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای شماره 139460308001003781 هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم ام البنین رحمتی فرزند علیمراد به 
شناسنامه 2335 صادره از بیرجند کد ملی 0650362411 در ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت 907/83 مترمربع تحت پالک 23 
فرعی از 6- اصلی واقع در بخش 3 حوزه ثبتی شهرستان بیرجند از محل مالکیت علیمراد رحمتی محرز گردیده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.                                                                                   

 تاریخ انتشار نوبت اول: 95/1/23   تاریخ انتشار نوبت دوم: 95/2/7

رئیس ثبت اسناد و امالک بیرجند

فراخوان مناقصه عمـومي یک مرحله اي ) نوبت دوم(
اداره کل نوسازي، توسعه و تجهیز مدارس خراسان جنوبي )مناقصه گذار به نشاني بیرجند- سراب- خیابان سپیده- سپیده 12( در نظر دارد: اجراي پروژه هاي 
عمراني ذیل را بر اساس قانون برگزاري مناقصات به پیمان کاران داراي صالحیت از سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور واگذار نماید. لذا پیمان کاران واجد شرایط 

متقاضي با در نظر گرفتن رشته، پایه و ظرفیت آزاد مي توانند برای دریافت اسناد مربوطه حداکثر تا تاریخ 95/02/11  به واحد امور پیمانکاران این اداره کل واقع در بیرجند- سراب 
خیابان سپیده- سپیده 12 مراجعه نمایند. ضمنا این آگهي در پایگاه ملي اطالع رساني مناقصات به نشاني )http://iets.mporg.ir( نیز منتشر شده است.

حداقل  موضوعمحل اجراپروژه
پایه

مدت نوع پیمان
پیمان

 برآورد 
بر اساس فهارس 
بها 1395 )ریال(

تضمین شرکت در 
مناقصه )ریال(

تاریخ تحویل 
اسناد

تاریخ بازگشایي

احداث 
مدرسه 

استثنایی 
حاجی آباد

حاجی آباد 
شهرستان 

زیرکوه

ساختمان 
آموزشی

2 شخص 
حقیقی 

5
ساختمان

بخشنامه 
متر مربع 

زیربنا 
)سرجمع( 
به شماره 
 100/6405

مورخ 
89/2/4

حداکثر 64/390/719/573220/000/000 ماه
ساعت 8 صبح 

مورخ 
1395/2/21

ساعت 9 صبح 
1395/02/21

احداث مدرسه 
استثنایی 

مصباح طبس 
مسینا درمیان

روستای 
طبس مسینا 
شهرستان 

درمیان

ساختمان 
آموزشی

3 شخص 
حقیقی 

 5 
ساختمان

63/965/440/628200/000/000 ماه

احداث 
مدرسه 

6 کالسه 
جعفرآباد 

قاین

روستای 
جعفرآباد 
شهرستان 

قاین

ساختمان 
آموزشی  
سرویس 

بهداشتی  
دیوار دور 

محوطه

1 شخص 
حقیقی 

 5 
ساختمان

95/715/933/462286/000/000 ماه

 تضمین شرکت در مناقصه: ضمانت نامه هاي معتبر مورد اشاره در آیین نامه تضمین براي معامالت دولتي به شماره 123402/ ت 50659 ه مورخ 94/9/22 یا واریز نقدی 
به حساب شماره 2173062009008 نزد بانک ملي شعبه مرکزي بیرجند در وجه اداره کل نوسازي ، توسعه و تجهیز مدارس خراسان جنوبي مي باشد.

محل تحویل اسناد و پیشنهادات: دبیرخانه این اداره کل واقع در بیرجند- سراب- خیابان سپیده- سپیده 12 و محل گشایش پیشنهادها اتاق جلسات این اداره کل مي باشد.

اداره کل نوسازي ، توسعه و تجهیز مدارس خراسان جنوبي



آقای استاندار لطفا بفرمایید این چندمین بار است 
که مسئوالن ملی قول می دهند اعتباراتی که دو 
سال قبل قولش را داده اند پرداخت کنند؟ مردم را 

سر کار گذاشته اند یا خودشان فراموش کارند ؟
936 ... 702
تخلف  یک  برای  من  به  پلیس  افسر  یک  دیروز 
مرا  و در حالی که فکر می کردم حتما  داد  تذکر 
جریمه خواهد کرد این اتفاق نیفتاد. باور کنید دیگر 
تکرار  را  تخلف  این  دهد  نمی  اجازه  هم  وجدانم 

نخواهم کرد . پلیس زحمتکش خدا قوت
910 ... 039
و  ورزشی  محترم  ازمسئوالن  علیکم:  سالم 
باشگاه  تکمیل  میکنیم جهت  درخواست  فرهنگی 
پهلوانی و زورخانه ای خیبر طبس ما را یاری کنند 
تا االن دویست میلیون تومان هزینه کردیم هیچ 

تسهیالتی ندادند ما را دریابید. یاعلی مدد
913 ... 807
شده  تومن   400 اتوبوس  های  کرایه  چرا  سالم؛ 
پول  خوردن  330تومن؟  نوشته  دستگاهها  روی 

مردم بدون اطالع آنها . آواجان پیگیری کن
915 ... 860
جهت  شهرداری  آیا  بدونم  میخواستم  سالم.  با 
به  کارگران  خیابان  آخر  از  زیرگذر  یا  پل  نصب 
چندین  دارد.  ای  برنامه  شکراب  جاده  ورودی 
جوابی  شهرداری  تاکنون  ولی  دادم  پیام  مرحله 

نداده. ممنون می شوم اگه جواب بدند
915 ... 900
سالم اوا جان ..دستفروش های خیابون جمهوری 
امان ما کسبه این خیابان رو بریدن واقعا نمی دونیم 
باید به کجا شکایت کنیم تا درددل ما رو هم بشنوم 
استان  مسئوالن  گوش  به  لطفا  کنند  رسیدگی  و 

برسانید شاید شاید فکری به حال ما بشه ...
933 ... 970
جایگاه  روی  بر  نظارتی  هیچ  تعزیرات  چرا 
آیا  نمیدهد؟  انجام  شهر  سطح  شیرین  آب  های 
لیتری آب شیرین  انصاف است یک گالن بیست 
550تومان باشد؟مگر قیمت تمام شده بیست لیتر 

آب شیرین چقدر است؟؟
938 ... 921
را  روستاها  مردم  امان  طبیعی  منابع  آواجان سالم 
را   بریده زمینی که ارث پدریمان  است نصف آن 
غصب کرده اند با خشکسالی   رضاییم به رضای خدا  
با منابع طبیعی چه بکنیم با اینهمه شکوه وشکایت 
شنوایی  مسئوالن گوش  چرا  روستا.  محروم  مردم 
رسد  نمی  شان  بگوش  مردم  شایدپیامهای  ندارند 
لطفاب خاطر خدا جواب مردم را از مسئوالن بگیرید؟
915 ... 686
سالم آقای استاندار بیا از سیمان درمیان، چدن و 
به  وسری  کویرتایر  دوم  فاز  به  بیا  خوسف  فوالد 
فوالد و آهک هیدراته قاینات تا تحول سریعتر بشه 

برای تدبیر اشتغال و امید و برکت
935 ... 032
ساله   7 دارم  دختری  بهداشت  وزیر  آقای  سالم 
تامین  دفترچه  آزاد  نوشته  دارو  برایش  دکتر  فلج 
اجتماعی دارم ولی داروخانه می گوید این داروی 
نتروپین خارجی هست قبول نمیکند ماچکار کنیم 

آزاد گران است
915 ... 246
روی  پیاده  حال  به  فکری  یک  خدا  به  را  شما 
کنارخیابان جمهوری طرف بازار بردارید پیاده روی 
اصلی شده پارکینگ ماشین ها و پیاده روی جلوی 
مغازه شده مرکز دست فروشان و سبزی فروشان 
خدا  های  بنده  حال  به  فکری  یک  شود  نمی  ایا 
بردارید یک مکانی در اختیار انها بگذارید که برای 

مردم مزاحمت ایجاد نشود
 936 ...  754
اتمام  از مسؤالن شهرستان خوسف  یکی  قول  از 
شده  درج  اوا  در  فدشک  روستای  هادی  طرح 
اشتباه درج شده طرح هادی در کجای  بود شاید 

روستای فدشک قابل رویت است؟
915 ... 011
سازمان اتوبوسرانی اطالعیه زده بود که اتوبوسهای 
شمال شهر از تاریخ 24 فروردین مقابل پمپ بنزین 

تخلیه مسافر خواهند نمود.پس چی شد؟
915 ...  745

ضمن تشکر و تبریک سالروز تاسیس سپاه خواستم 
از فرمانده مردمی و دوست داشتنی سپاه درخواستی 
بکنم. حال که بسیج سازندگی به پروژه هایی نظیر 
است  کرده  پیدا  ورود  قنات  و  مدرسه  و  مسجد 
خواهشمندیم گروه های جهادی را بسیج کنید تا 
کمی هم به زیرساخت های کالن استان برسند. 
مسئوالن  به خواب  توجه  با  سازندگی  بسیج  لطفا 
دولتی فکری به حال جاده بیرجند - مشهد بکند 
بلکه به برکت بسیج و سپاه این کار به پایان برسد  

و مردم از نعمت راه استاندارد برخوردار شوند
915 ... 533

به  باید   . خواندم  را  استاندار  به  دستفروشان  نامه 
تهدیدهای  اگر  نباشند  نگران  بگویم  عزیزان  این 
با  شما  باشد  هایشان  وعده  مثل  بزرگواران  این 
خیال راحت به کارتان ادامه دهید چون بعید است 
با  نهایتا  دستفروشی  بساط  یک  شما  شود.  انجام 
گردش مالی روزی 500 هزار تومان را می گردانی 
باز کردی  اینقدر روی حرفهای مسئوالن حساب 
که صنایع میلیاردی استان حساب باز نمی کنند . 
آقا جان فرش قرمز آقای استاندار هر وقت زیر پای 
که  باش  نگران  اونوقت  شد  پهن  گذاران  سرمایه 

تهدیدهای فرماندار هم عملی شود 
936 ... 770

مسؤالن  چون  شوید  پیگیر  شما  لطفأ  آوا  سالم 
وخانواده  خود  برای  چیز  هیچ  با  را  راحت  زندگی 
عوض نمی کنند. مهرشهر خیابان 9 دی کنار جاده 
شکراب 2 سال پیش مبلغ 2 میلیون تومان بابت 
آسفالت از هر واحد گرفته اند اما دریغ از آسفالت، 
خانه ها را بعد از4 سال تحویل دادند و ساکن شدیم 
ازتقویت آب شرب،  اشتباهی کردیم دریغ  که چه 
حتی  نانوایی،  فاضالب،  مسجد،  مدرسه،  آسفالت، 
یک سوپر کوچک. دخترم و دیگربچه های کوچک 
و بزرگ ساکن محله هر روز چند دفعه پیاده مسیر 
سوارشدن  برای  را  شعبانیه  فلکه  تا  کیلومتری   3
فرزندان عزیز  اگر  اتوبوس سپری می کنند. حال 
شما بودند) جواب این بود وعمل چه( آوا لطفأ هم 

چاپ کن وهم پیگیر باش تشکر
915 ... 449

طرح هادی روستا های دهن رود و حامی  خوسف 
به کجا رسید و آیا وارد فاز اجرایی می گردد؟ این 

مطالبه  به حق مردم از مسووالن  می باشد
915 ... 031

مدار  والیت  مردم  همه  از  اوا  طریق  از  خواستم 
اعیاد مذهبی  تو  استان و هیئت های مذهبی که 
نشاط  از  واقعی  جلوه  و  گذارند  می  تموم  سنگ 
مذهبی رو به همگان نشون می دهند تشکر کنم 

خدا به همتون اجر بده 
930 ... 341

. چرا جناب آقای شهردار  آوا  از  با سالم و تشکر 
هیچ گزارشی از پل موسی ابن جعفر)ع( به مردم 
نمی دهند؟در ضمن اگه با همکاراتون بازدیدی از 
با  از اوضاع و احوال پروژه  پروژه بکنید فکر کنم 

خبر  می شوید. ما چشم انتظاریم.
936 ...  802

و  محترم  شهردار   خدمت  نباشید  خسته  ضمن 
خدمتگذاران استان خراسان جنوبی...چرا فکری به 
حال ما کسبه میوه و تربار خیابان جمهوری نمی 
کنید که با این اجاره های سنگین هر روز باید با 

دستفروش های این خیابون هم سرو کله بزنیم.
933 ...  970

دستم  به  نماز  وقت  صبح  روز  هر  عزیز؛   آوای 
می رسی و حسابی می خوانمت؛ از همکاران سخت 

کوش توزیعتان واقعا ممنونم. سر وقت و دقیق 
915 ... 403

فرصت  فرمایند  می  اینقدر  که  مسئول  اقایان 
شغلی درست کردن ازمیدان ابوذر گذر کنید ببینید 
تا  دو  ای  خانه  هر  تو  هستند  بیکار  جوانی   چه 
فوق لیسانس بیکار هست آدرس فرصتهای شغلی 

شما کجاست که بچه ام  بره سرکار ؟
938 ... 313
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سه شنبه * 7 اردیبهشت  1394 * شماره 3490 
3 مالیی-به مناسبت هفته فرهنگ و هنر، کانونهای فرهنگی و انجمن های علمی برنامه های علمی و فرهنگی خود را در قالب جشنواره درون دانشگاهی رویش 

و حرکت به مدت یک هفته ارائه می نمایند. این نمایشگاه در سالن والیت دانشگاه بیرجند با حضور رئیس دانشگاه، احمدی زاده مدیر بنیاد علمی نخبگان استان 
افتتاح شد. در این نمایشگاه دانشجویان رشته های هنر، باستان شناسی، فرش، معماری،  صنایع کشاورزی کلیه دستاورد های خود را به عرصه نمایش گذاشته اند.

جشنواره درون دانشگاهی رویش و حرکت در دانشگاه بیرجند 

و  نخبگان  اندیشی  هم  مراسم  مالیی- 
مردم  منتخب  نمایندگان  با  استان  سرآمدان 
علمی  بنیاد  در  استان  پیشرفت  محوریت  با 
نخبگان خراسان جنوبی برگزار شد. در این 
مراسم احمدی زاده رئیس بنیاد ملی نخبگان 
استان با تاکید بر استفاده از  ظرفیت نخبگان 
است  بکری  استان  جنوبی  خراسان  گفت: 
استعداد  از  توانند  می  گذاران  سرمایه  که 
های  انرژی  وی  کنند.  استفاده  آن  نخبگان 
جدید،  داروهای گیاهی و فناوری اطالعات 
را ظرفیت و پتانسیل استان دانست و افزود: 
ها  زمینه  این  در  جنوبی  خراسان  نخبگان 
طرف  از  باید  که  دارند  عملیاتی  های  طرح 

دولت حمایت شوند.

وضعیت آب استان بحرانی است

پروفسور خطیب عضو هیئت علمی دانشگاه 
در  بکر  های  ظرفیت  به  اشاره  با  بیرجند 
استان گفت: خراسان جنوبی با وجود معادن, 
استراتژیک  محصوالت  برجسته،  نخبگان 
تواند  می  دارد  که  های  کویر  و  کشاورزی 
خارج  و  ایران  گذاران  سرمایه  اصلی  معبر 
شناسی  زمین  استاد  این  باشد.   کشور  از 
و  کرد  و  اعالم  بحرانی  را  استان  آب  وضع 
اجباری  کوچ  موجب  زمین  نشست  افزود: 
نجوم  گردشگری  وی  شد.  خواهد  مردم 
با  پتانسیل  یک  را  استان  های  کویر  در 
کویرهای  کرد:  تاکید  و  دانست  باال  ارزش 
نجوم  برای  مکان  بهترین  جنوبی  خراسان 
متاسفانه  که  است  جهان  و  ایران   شناسان 

به درستی معرفی نشده اند.

در مدیریت استان معضالت 
فرهنگی مفقود مانده است

نیز  استان  اساتید  بسیج  رئیس  دیانتی 
از  تخصصی  های  کارگروه  در  گفت: 
شود.  نظرخواهی  دانشگاهیان  و  نخبگان 
حلقه  را  فرهنگی  ضعف  و  معضالت  وی 
مفقوده ای در استان دانست و خاطر نشان 
متاسفانه   بیرجند  زندان  از  بازدید  در  کرد: 
مخدر  مواد  گرفتار  زندانیان  از  درصد   82
درصد   8 گذشته  سال  در  طالق  و  بودند 
اساتید  بسیج  رئیس  است.  داشته  افزایش 
مسائل  به  اگر  اینکه  بر  تاکید  با  استان 
استان  نشین  مرز  مناطق  در  فرهنگی 
برای  هشداری  نشود  جدی  رسیدگی 
نبود  دیانتی  بود.  خواهد  کشور  و  استان 
معضالت  از  یکی  مرزی  مناطق  در  را  آب 
استان  بسیج  یادآورشد:  و  دانست  استان 
است  داده  تشکیل  آب  تخصصی  کارگروه 
به  آب  انتقال  برای  مجلس  نمایندگان  و 

استان تمام تالش خود را به کار گیرند.
معظم  رهبر  سخنان  به  اشاره  با  وی 
کردند  تاکید  بارها  ایشان  گفت:  انقالب 
به  را  استانی  برجسته  شخصیتهای  که 
شخصیت  و  فرهنگ  تا  کنیم  معرفی  مردم 
مردم  و  شود  حفظ  جنوبی  خراسان  ها 

گوش متاسفانه  باشند  آشنا  آنها  با   بیشتر 
شنوایی نیست.

با این اعتبارات نمیتوان
معلم خوب تربیت کرد

با  هم   استان  فرهنگیان  دانشگاه  رئیس 
اشاره به اهمیت این دانشگاه در سطح کشور 
نیاز  عنوان کرد: هر کشوری برای پیشرفت 
آموزش  درستی   به  که  دارد  معلمانی  به 
سیاست  بر  یادآوری  با  وی   باشند.   دیده 
های اشتباه وزارت آموزش و پرورش گفت:  
از  کمبود  عضو هیئت علمی دانشگاه یکی 

معضالت دانشگاه فرهنگیان استان است.
در  عالی  آموزش  نظام  افزود:  زاده   مهدی 
شأن ایران نیست و در آینده برای نسل بعد با 
این شیوه آموزش مشکالتی به وجود خواهد 
آمد.   وی کمبود اعتبارات برای این دانشگاه 
و  دانست  معضالت  از  یکی  را  باال   سطح 
و  مدریت  مدیرکل   از  آن  افزایش  خواستار 

برنامه ریزی استان شد.

ماهیانه 60 میلیارد هدر می رود

شهیدی عضو کمیسیون آب دانشگاه بیرجند 
نیز گفت: هر نوع توسعه در استان با شرایط 
موجود مغایرت دارد. وی با تاکید بر بحرانی 
شرایط  بتوانیم  اگر  افزود:  استان  آب  بودن 
فعلی آب استان را در این حالت نگه داریم 
از این نباید  ارا شکر کنیم و بیشتر  باید خد 
از آب های زیرزمینی برداشت کنیم.  عضو 
کمیسیون آب دانشگاه بیرجند با بیان اینکه 
وضع   زنیم  می  فریاد  که  است  ها  سال  ما 
آب استان خوب نیست ادامه داد: گفته بودیم 
باید فکر اساسی شود اما کسی توجه نکرد و 
به هر بهانه ای مجوز حفر چاه داد و نتیجه 
فردوس،  سرایان،  در  زمین  فرونشست  آن 

آیسک است.

شهیدی خطاب به نمایندگان منتخب مردم 
ریزی  برنامه  و  مدیریت  کل  مدیر  و  استان 
سیستان  120روزه  بادهای  کرد:  تاکید 
معضلی شده اند و در چند سال آینده با این 
بی آبی در این مناطق خراسان جنوبی مانند: 
اهواز پراکندگی ریزگردها را خواهیم داشت.

استفاده 90درصد از آب استان 
برای کشاورزی نیاز نیست

کشاورزی  مصارف  بودن  مصرف  پر  وی 
یادآور  و  دانست  موانع  از  یکی  را  استان 
استان  شیرین  اب  90درصد  متاسفانه  شد: 

و فقط 10درصد  صرف کشاورزی می شود 
عضو  کنند.  می  مصرف  صنعتی  خانگی، 
خاطرنشان  بیرجند  دانشگاه  آب  کمیسیون 
کرد: تعمیرات لوله های آب استان ضروری 
میلیارد   84 خانه  تصفیه  تاسیس  از  تر 
آن  نگهداری  هزینه  فقط  که  است   تومانی 

 60 میلیارد تومان براورد شده است .

شانه خالی کردن از
تحویل تصفیه خانه شهر

و  آب  کردن شرکت  خالی  شانه  از  شهیدی 
تصفیه  این  تحویل  برای  استان  فاضالب 
تحویل  به  حاضر  شرکت  این  گفت:  خانه 
رفت  هدر  و  نیست  خانه  تصفیه  این  گرفت 
آب استان با این لوله های فرسوده بسیار باال 
تجمعی  طرح  به  اشاره  با  وی  رفت.  خواهد 
آن  در  کرد:  تاکید  و  داد  هشدار  فاضالب 
زمین  زیر  250متری  در  شیرین  آب  منطقه 
یافت می شود و آب زیرزمینی را آلوده می 
کند قبال به مسئوالن استان گفته بودیم که 
این طرح را انجام ندهند متاسفانه انجام شد.

نیاز بازار کار استان فناوری 
اطالعات و ارتباطات است

دلگیر مدیر کل ارتباطات و فناوری اطالعات 
بازار  به  اشاره  با  مراسم  این  در  نیز  استان 
کار فناوری اطالعات در کشور گفت: تنها با 
10میلیون تومان میتوان یک شغل در زمینه 

فناوری اطالعات ایجاد کرد.
وی اهمیت این بازار را در مرکز کشور مهم 
دانست و تاکید کرد: کسانی موفق هستند که 
بازار خود را در تهران پیداکنند و متاسفانه زیر 
ساخت های موبایلی در استان نیاز و سرمایه 
معرفی  درستی  به  چون  شود  نمی  گذاری 
نشده است .   دلگیر از مجوز مرکز تحصیل 
و  داد  خبر  کشور  شرق  در   it کار  و  کسب 
افزود: به زودی در زمینه های آزمایشگاهی، 

مرکز شتاب, در استان راه اندازی خواهند شد

هشدار امنیت غذایی ؛
 بیوتروریست در استان 

از  بیرجند  دانشگاه  دام  علمی  هیئت  عضو 
خبر  استان  به  کشاورزی  بذر  قاچاق  ورود 
مرز  در  نظارت  ضعف  کرد:  عنوان  و  داد 
بذرهای  این  تا  شده  موجب  ترکیه  و   ایران 
استان  وارد  ترکیه  کشور  برند  با  کیفیت  بی 
موجب  بذرها  گونه  این  متاسفانه  و  شود 
مسمومیت غذایی می شود و امنیت غذایی را 
به خطر می اندازد. وی ورود دام های بلوچی 
دانست  تهدید  یک  استان  به  را  پاکستان  و 
بی  های  دام  گونه  این  ورود  شد:  یادآور  و 
کیفیت , ژنتیک دام استان را از بین می برد.

سیاست های انقباضی دولت
به ضرر استان است

رئیسی، معاون آموزش دانشگاه بیرجند نیز 
دانشجویان  و  دانشگاه  اهمیت  به  اشاره  با 
متاسفانه  گفت:  استان  اقتصاد  در 
انقباضی وزارت خانه در استان  سیاستهای 
به ضرر  و  نیست  ساز  کار  جنوبی  خراسان 

بیان  با  وی  بود.  خواهد  کشور  و  استان 
افغانستان  با  مرزی  جنوبی  خراسان  اینکه 
های  ورودی  تعداد   کرد:  خاطرنشان  دارد 
متاسفانه  و  اند  کرده  کم  را  ها  دانشگاه 
از  بعضی  مانند  بیشتر رشته های کاربری  
دانشجو  نبود  علت  به  کشاورزی  ای  رشته 

است. تعطیل شده 

قول مدیرکل به طراحان
 طرح آمایش استان 

ریزی  برنامه  و  مدیریت  کل  مدیر  آرین 
های  دانشگاه  به  ما  اینکه  بیان  با  استان 
استان اعتماد کردیم و طرح آمایش را به آنها 
سپردیم گفت:  طرح آمایش نقشه پیشرفت 
استان خواهد بود و ما طبق قولی که دادیم 

طبق آن عمل خواهیم کرد.
 وی خراسان جنوبی را منبع تربیت مدیران 
خاطرنشان  و  دانست  کشور  آینده  و  فعلی 
که  است  جنوبی  خراسان  افتخار  این  کرد: 
مدیریتی  و  فنی  انسانی  نیروی  کننده  صادر 
باشد. آرین بعضی از قوانین را پیچیده دانست 
و عنوان کرد: گاهی اوقات نمی توان قوانین 
را تغییر داد یا بومی سازی کرد  این کار باید 

در راس کشور این امر صورت گیرد.

مردم از نمایندگان در حد 
وظایف شان انتظار داشته باشند

مردم  نماینده  عبادی  باقر  محمد  سید 
این  در  نیز  خوسف   و  درمیان  بیرجند، 
از  ها  کارگروه  در  کرد:  عنوان  نشست 
تا  کنید  دعوت  کشوری  و  استانی  مدیران 
گفت:  باشند. وی  آشنا  موضوعات  با  بیشتر 
آگاهی  مجلس  نماینده  وظایف  از  مردم 
کافی را ندارند مردم باید از نماینده در حد 
نماینده  باشند.   داشته  انتظار  وظایفشان 
مردم بیرجند، درمیان و خوسف با اشاره به 
ایران  در  کرد:  خاطرنشان  مجلس  وضعیت 
باند  بلکه  نداریم  احزاب  و  سیاسی  جناح 
مجلس  در  نفر   290 هر  و  هستند  سیاسی 

به دور هم می چرخند. 
عبادی تاکید کرد: یک حزب باید با برنامه 
باشد و اگر بدون برنامه پیش رود نامتوازن 
شاهدش  که  مشکالتی  و  اعتبارت  بودن 

هستید را به وجود می آورد.

توسعه استان نیازمند چانه زنی 
قوی نمایندگان در دولت است

نظر افضلی نماینده منتخب مردم سربیشه و 
نهبندان نیز با اشاره به اینکه باید نمایندگان 
مجلس اتحاد داشته باشند افزود: نمایندگان 
مردم استان در مجلس باید قدرت چانه زنی 

داشته باشند تا انتظارات انجام شود.
تغذیه  را  نخبگان  پیشنهادات  و  نظرات  وی 
فقر  شد:  یادآور  و  دانست  نمایندگان  فکری 
برای  خطری  مرزی  مناطق  در  فرهنگی 

کشور است و باید به آن بیشتر توجه شود.

 نخبگان استان در نشست با منتخبین مردم در مجلس دهم از دغدغه های استان گفتند ؛

خطر غبار آلودگی استان
 نوسازی شبکه آب شهری ضروری تر از تاسیس تصفیه خانه 84 میلیاردی است / طرح تجمیعی فاضالب آب شیرین منطقه را آلوده می کند

آگهی مزایده اموال منقول - نوبت اول
نظر به اینکه در پرونده کالسه 877/94 اجرایی 

به مبلغ  نقاشی شده متوسط  اموال شامل 50 عدد قاب دیواری 
9/000/000 ریال - 150 عدد قاب دیواری منقش آینه به مبلغ 
مبلغ  به  ای  قابلمه 5 طبقه  پایه  ریال - 50 عدد   21/000/000
7/500/000 ریال - 100 عدد فالکس غذا خوری آلومینیوم سفری 
به مبلغ 7/000/000 ریال - 20 عدد سبد سیب زمینی پیاز 3 طبقه 
استیل به مبلغ 4/000/000 ریال جمعاً به مبلغ 48/500/000 ریال 
کارشناسی شده متعلق به آقای حسن توحیدی نسب در قبال بدهی 
آقای علیرضا محمدی زارگز به مبلغ 48/500/000 ریال در حق 
االجرا در حق  ریال حق  مبلغ 2/500/000  و  میری  آقای جعفر 
دولت از طریق مزایده روز سه شنبه تاریخ 95/2/21 از ساعت 9 
الی 10 صبح در دفتر اجرای احکام مجتمع شورای حل اختالف 
بیرجند به فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع 
و به شخصی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد 
شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت 
و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده 
ثمن معامله اقدام نماید در غیر این صورت 10 درصد اولیه به نفع 
دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. لذا متقاضیان در صورت 
تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا واقع در 
خیابان طالقانی- بین طالقانی 16 و 14مجتمع 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 
باشد. می  مشاهده  قابل   www.dadkj.ir آدرس  به   دادگستری 

حاجی پور- مدیر اجرای احکام مجتمع
 شوراهای حل اختالف بیرجند

دادگستری  کل استان خراسان جنوبی
دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه )نوبت اول(
شرکت تعاونی چند منظوره عام شاهد بیرجند

 تاریخ انتشار: 1395/2/7

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه )نوبت اول( شرکت تعاونی چند منظوره عام شاهد بیرجند چهارشنبه 1395/2/29 راس ساعت 4/30 بعدازظهر در محل انتهای 
خیابان مدرس - جنب میدان جماران مجتمع مذهبی امام هادی )ع( برگزار می شود. از کلیه اعضای محترم دعوت به عمل می آید برای اتخاذ تصمیم نسبت به 
موضوعات ذیل در این مجمع حضور بهم رسانند. ضمناً چنانچه عضوی بنا به دالیلی نتواند شخصاً حضور یابد، می تواند همزمان با نماینده تام االختیار خویش به 
دفتر شرکت واقع در خیابان مدرس - حدفاصل مدرس 17 و 19 مراجعه و برگ وکالت نامه را تنظیم و برگه ورود به جلسه مجمع را دریافت نماید. حداکثر آرای 
وکالتی هر عضو سه رای و هر فرد غیر عضو یک رای می باشد. از داوطلبان عضویت در سمت بازرسی و هیئت مدیره دعوت می شود حداکثر ظرف مدت 7 روز 
از تاریخ اولین انتشار آگهی تشکیل مجمع عمومی عادی )95/2/7( برای تکمیل فرم و ارائه مدارک مربوطه )کپی شناسنامه و کارت ملی و 2 قطعه عکس و کپی 
مدرک تحصیلی و عدم سوء پیشینه( به دفتر شرکت تعاونی مراجعه نمایند. بدیهی است به درخواست های ارائه شده بعد از تاریخ فوق ترتیب اثری داده نخواهد شد.

)ضمناً ارائه دفترچه عضویت شرکت همراه با کارت ملی برای ورود به جلسه الزامیست(

دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرسین- طرح و تصویب صورت های مالی سال 1394- تصویب تغییرات سرمایه و اعضای شرکت- تصویب بودجه پیشنهادی هیئت 
مدیره برای سال 1395- اختصاص مبلغی برای استرداد سهام اعضای مستعفی-  انتخاب بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی- انتخاب اعضای 
اصلی و علی البدل هیئت مدیره برای مدت 3 سال شمسی- تفویض اختیار به هیئت مدیره برای فروش قسمتی از دارایی های منقول و غیر منقول شرکت حسب 

ضرورت - تعیین خط مشی آینده شرکت
هیئت مدیره شرکت تعاونی چند منظوره عام شاهد بیرجند

آگهی نتیجه انتخابات انجمن صنفی کارفرمایی انبوه سازان مسکن و ساختمان
 استان خراسان جنوبی

به استناد ماده 131 قانون کار و آیین نامه مربوط و به موجب صورتجلسه مورخ 1394/11/19 
مجمع عمومی و صورتجلسه مورخ 1394/12/16 هیئت مدیره و سایر مدارک تسلیمی، اسامی  و 
سمت هر یک از اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره انجمن مذکور که از تاریخ 1394/11/19 
به مدت سه سال و بازرسان از تاریخ یاد شده به مدت یک سال انتخاب شده اند به این شرح 
می باشد: آقای حسین صباغ   رئیس هیئت مدیره - آقای محمد خوشنام  نایب رئیس 
هیئت مدیره- آقای حسین برزگانی خزانه دار هیئت مدیره- آقای محمود رضا کمیلی 
دوست  دبیر و عضو علی البدل هیئت مدیره - آقای مهدی فدویان   عضو اصلی هیئت 
مدیره - آقای مصطفی امیری  عضو اصلی هیئت مدیره - آقای غالمحسین جهانی  
عضو علی البدل هیئت مدیره - آقای مرتضی مقری فریز بازرس اصلی انجمن- آقای 

محمد یعقوبی  بازرس علی البدل انجمن 
انجمن مذکور به شماره 136- 3/2-12 در اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان به ثبت 
رسیده و مطابق ماده 21 اساسنامه انجمن کلیه اسناد و اوراق مالی و بهادار و تعهدآور با امضای 

رئیس هیئت مدیره یا دبیر به اتفاق خزانه دار و ممهور به مهر انجمن صنفی معتبر خواهد بود.



حکایت وارونه بیمه ها  ؛ 

سرماخورده دارای بیمه 
ضایعه نخاعی محروم از بیمه

ایران  فیزیوتراپی  بین المللی  کنگره  علمی  دبیر 
که  بیمه ها  ضعیف  پوشش های  روند  از  انتقاد  با 
با  هم  آن  کد   ۳ فقط  فیزیوتراپی  خدمت   ۵۰ از 
دچار  فرد  گفت:  می دهند،  پوشش  اندک  پوشش 
قابل  عنوان  هیچ  به  بیمه  بدون  نخاعی  ضایعه 
نیستند.ایرج  سرماخوردگی  دچار  افراد  با  مقایسه 
فیزیوتراپی  خدمات  اهمیت  به  اشاره  با  عبداللهی 
ضایعات  و  مغزی  سکته  مانند  عارضه هایی  در 
)سوزن خشک(  جدید  مبحث های  ارائه  از  نخاعی 
در این کنگره خبر داد و افزود: سوزن خشک روش 
گسترش  فیزیوتراپی  دنیای  در  که  است  جدیدی 
نیست  کار  در  تزریقی  اینکه  کما  است،  پیدا کرده 
نقاط دردآور  فیزیوتراپی های متبحر می توانند  ولی 
در بدن را با این روش تشخیص و درمان کنند. دبیر 
بیان  با  ایران  فیزیوتراپی  بین المللی  کنگره  علمی 
اینکه روش مفید سوزن خشک هنوز تحت پوشش 
بیمه قرار نگرفته است، گفت: بیمه ها از 4۰ تا ۵۰ 
خدمت فیزیوتراپی فقط ۳ خدمت را تحت پوشش 
و آن هم پوشش های اندک قرار دادند. در حالی که 
خدمات فیزیوتراپی برای برخی بیماران دائمی و تا 

آخر عمر باید انجام شود.
باید  که  کسانی  مصادیق  تشریح  با  عبداللهی 
دریافت  خود  عمر  طول  در  را  فیزیوتراپی  خدمات 
کنند، توضیح داد: مثال در سال 1۰۰ هزار نفر دچار 
نفر  نفر یک  از هر 6  یعنی  سکته مغزی می شوند 
 ۳۰ فقط  که  می کند  مغزی  سکته  عمر  طول  در 
درصد این افراد در یک ماهه اول سکته می میرند 
دچار  ولی  می مانند  زنده  آنها  مابقی  درصد   7۰ و 
نیازمند  جد  به  که  می شوند  حرکتی  مشکالت 
خدمات فیزیوتراپی هستند تا به زندگی برگردند و 

دچار ناتوانی حاد نشوند.
همچنین  کرد:  عنوان  موضوع  این  ادامه  در  وی 
ساالنه ۳ هزار نفر دچار ضایعات نخاعی می شوند 
ام اس  دچار  نیز  نفر  هزار  تا 4   ۳ روند  از همین  و 
دچار  بیماران  این  درصد   ۳۰ تا   2۰ که  می شوند 
ناتوانی و احتیاج به خدمات فیزیوتراپی پیدا می کنند.
ایران  فیزیوتراپی  بین المللی  کنگره  علمی  دبیر 
فیزیوتراپی  سرسام آور  هزینه های  درباره  همچنین 
در منزل و عدم پوشش بیمه ها بیان داشت: بیمه ها 
اصال خدمات در منزل را پوشش نمی دهند و این در 
حالی است که افراد را دچار سکته مغزی یا ضایعه 
دریافت  به  شروع  باید  روز  چند  از  پس  نخاعی 
خدمات فیزیوتراپی کنند، در حالی که سازمان های 
بیمه اصال به این بیمه ها توجهی ندارند و این در 
هیچ  به  نخاعی  ضایعه  بیمار  یک  که  است  حالی 
عنوان به مانند یک فرد دچار سرماخوردگی نیست. 

چگونه از هک شدن
 Wi-Fi جلوگیری کنیم؟

 
نرم افزار  کارشناس   یک 
نام  به  نرم افزاری  گفت: 
»اندروید  دامپر« که چند 
بازار  وارد  است  وقتی 
Wi- بر رمز گذاری  شده، 

قرار  تهدید  مورد  را   Fi

داده است. حسین سلیمانی در گفت و گو با ایسنا، با 
بیان اینکه معموال روند هک کردن Wi-Fiها زمان 
کردن هک  روند  در  کرد:  عنوان  دارد،  نیاز  زیادی 

Wi-Fi باید تمامی ترکیب های پسوردها و کدها را 

تکنیک جدید می توان  از  استفاده  با  اما  زد،  حدس 
تقریبا  و  زد  دور  را   Wi-Fi مودم های  امنیتی  موانع 

بالفاصله به رمز عبور آن دسترسی پیدا کرد.
این کارشناس افزود: روند هک کردن در مودم های 
از  مودم ها  نوع  این  چراکه  است؛  شایع تر  قدیمی 
برابر  در  و  هستند  برخوردار  کمتری  پشتیبانی 
تکنولوژی های جدید آسیب پذیری بیشتری دارند و 
نرم افزار اندروید  دامپر که شناخته شده ترین نرم افزار 
و  برتر  اپلیکیشن  است، جزو 1۰   Wi-Fiبرای هک
پربازدید در دنیا بوده که به سادگی با هک آدرس 
دیگری  سخت افزاری  دستگاه  هر  یا  مودم  مک 

اقدام به هکWi-Fi می کند.
وی، راهکار ساده و عملی برای جلوگیری از هک 
انتخاب  را  نرم افزار  این  مقابل  در   Wi-Fi شدن 
انتخاب  کرد:  تاکید  و  دانست  پیچیده  رمزهای 
می تواند  کاراکترها  از  تلفیقی  و  پیچیده  رمزهای 
باشد.  امر  این  با  مقابله  برای  مهم  راهکاری 
همچنین روش دیگر این است که قابلیت WPS را 
خاموش کنند. کاربران می توانند گزینه های مربوط 
به WPS را در صفحه تنظیمات مودم پیدا کرده و 

آن را خاموش کنند.
که  روشی  و   WPS تکنیک  به  اشاره  با  سلیمانی 
کرد:  خاطرنشان  است،  کرده  انتخاب  هک  برای 
این روش به هکرها اجازه می دهد تا بسیار سریع تر 
از گذشته، رمز عبور شبکه های بی سیم را بیابند و 
یافتن  برای  تالش  جای  به  هکرها  روش  این  در 
PiN کد مودم که ساعت ها به طول می انجامد، بر 

 اساس برخی پردازش های آفالین خاص، با اولین 
حدس خود به رمز عبور دست خواهند یافت. تمامی 
این  به  عبور  رمز  یافتن  برای  نیاز  مورد  مراحل 

روش، تنها یک ثانیه بیشتر زمان نخواهد گرفت.
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افزایش  اقتصاد،  جهانی  مجمع  گزارش  به 
حداقل  جهان، سطح  در  اجتماعی  نابرابری 
دستمزد به کارگران در کشورهایی مختلف 
بین المللی  مباحث  مهمترین  از  یکی  به  را 
افزایش  دولت ها  است.برای  کرده  تبدیل 
حداقل دستمزدها یکی از عواملی است که 
فقر  از  را  درآمد  کم  افراد  خروج  می تواند 

تضمین کند. 
ملی  حقوق  انگلیس  اخیراً  مثال  عنوان  به 
زندگی در این کشور را معادل 1۰.2۵ دالر 
باالی  کارگران  برای  کار  ساعت  هر  برای 

2۵ سال تعیین کرده است.
و  خرید  قدرت  برابری  نرخ  حاضر  حال  در 
درآمد 27 کشور با توجه به اطالعات موجود 
و  گرفته  قرار  بررسی  مورد   2۰1۳ سال  از 
این آمار نشان می دهد که استرالیا با حداقل 
با  لوکزامبورگ  دالر،   9.۵4 ساعتی  دستمزد 
9.24 دالر و بلژیک با 8.۵7 دالر نرخ برابری 
شرایط  بهترین  در  دستمزد  و  خرید  قدرت 
سر  به  درآمد  کم  کارگران  برای  دستمزد 
می برند. دیگر کشورها مانند ایرلند، فرانسه، 
نیز  آمریکا  و  کانادا  نیوزلند،  همچنین  هلند 
حداقل  آمار  بهترین  با  کشورهای  میان  در 

دستمزدها و قدرت خرید قرار دارد.
سال گذشته در گزارش شمول رشد و توسعه 
که از سوی مجمع جهانی اقتصاد منتشر شد 
رابطه بین حداقل دستمزد کارگران و توزیع 
رشد اقتصادی بین مردم مورد بررسی قرار 
از  نابرابری  گزارش،  این  گرفت.براساس 
بازار کار شکل می گیرد به همین دلیل یک 
بازار  در  گذاری  سیاست  از  متناسب  بسته 
حداقل  را  آن  شاخص  اصلی ترین  که  کار 
حیاتی ترین  از  یکی  می دهد  دستمزد شکل 
اقدامات برای مبارزه با نابرابری و همچنین 
افراد  بین  اقتصادی  رشد  مناسب  توزیع 

جامعه است.

بین المللی  سازمان  آمار  ارائه  با  گزارش  این 
درصد   14۰ حدود  که  می کند  تاکید  کار 
بین  آمریکا  سطح  در  نابرابری  افزایش  از 
تغییر  دلیل  به   2۰1۰ تا   2۰۰6 سال های 
توزیع دستمزدها و همچنین اشتغال از دست 

رفته در این کشور بوده است.
کارشناس  بلنک  جنیفر  گفته  به  بنا 
اقتصاد؛   جهانی  مجمع  ارشد  اقتصادی 

از توزیع مناسب رشد  حال حاضر اطمینان 
مهمترین  از  یکی  به  ثروت  و  اقتصادی 
افزایش  چالش های زمان ما تبدیل شده و 
مهمترین  از  یکی  دستمزدها  حداقل 
پیشرانه های توزیع رشد اقتصادی است. به 
دستمزدها  که  زمانی  کارشناس،  این  گفته 
دستمزد  حداقل  اعمال  می شوند  راکد 

بیانجامد. آنها  افزایش  به  می تواند 

افزایشدستمزدهامیتواند
بهافزایشبیکاریمنجرشود

بلنک تاکید کرد: افزایش حداقل دستمزد به 
منجر  کار  بازار  در  دستمزدها  کلی  افزایش 
بیکاری  نرخ  افزایش  به  می تواند  اما  شده 

جوامع  سطح  در  اشتغال  رفتن  دست  از  و 
که  صورتی  در  تاریخ،  استناد  شود.به  منجر 
حداقل دستمزدها خیلی باال نباشد این مسئله 
می تواند تاثیر مثبتی بر بهبود شرایط اشتغال 
در سطح جامعه منجر شود. بنا به آمار ارائه 
اقتصادی و  از سوی سازمان همکاری  شده 
دستمزدهای  حداقل  میزان  کمترین  توسعه 

تعیین شده در میان کشورهای مورد بررسی 
با 1.1 دالر مربوط به مکزیک است.

حداقلدستمزددرترکیهبیش
از2.5برابرکشورماناست

دستمزد  حداقل  با  شیلی  مکزیک  از  پس 
کمترین  با  دوم  جایگاه  در  دالر   ۳ ساعتی 

با  گیرد.  می  قرار  دستمزد  حداقل  میزان 
تومانی  هزار  حقوق812   حداقل  به  توجه 
و  تعاون  کار،  وزارت  سوی  از  شده  تعیین 
 44 گرفتن  نظر  در  با  و  اجتماعی،   رفاه 
ساعت کار هفتگی تعیین شده از سوی این 
رسید  نتیجه  این  به  توان  خانه، می  وزارت 
که حداقل دستمزدها به ازای هر ساعت کار 

تومان   ۳69۳ حدود  رقمی  معادل  ایران  در 
است. با محاسبه نرخ حداقل حقوق ماهانه، 
حداقل دستمزد هر ایرانی در ماه 2۳۰ دالر 
این  و  دالراست   1.1 حدود  ساعت  در  و 
در  دستمزد  حداقل  نرخ  که  است  حالی  در 
ترکیه به عنوان یکی از کشورهای همسایه 

ایران بیش از 2.۵ برابر کشورمان است.
کارگر  به عبارت دیگر حداقل دستمزد یک 
دالر   ۳.2 و  ماهانه  دالر   ۵78 معادل  ترک 
به صورت ساعتی است.از سویی نرخ حداقل 
دستمزد کارگران در حوزه صنعت و تجارت 
اختالف  و  بوده  دالر   14۰ حدود  آنگوال 
زیادی با ایران ندارد.حداقل دستمزد کارگران 
بوده که  نیز حدود 27۰ دالر  در پکن چین 

1.2 برابر دستمزد کارگران ایرانی است.
کارگران  دستمزد  حداقل  دیگر  سوی  از 
 19۰ حدود  اندونزی  پاپوآی  جزیره  در 
دالر   4۰ تنها حدود  که  است  ماه  در  دالر 
معتقدند  برخی   است.  تر  پایین  ایران  از 
در  مختلف  بخش های  در  یارانه  پرداخت 
برای  را  پایین  حقو ق های  می تواند  ایران 
آنها  خرید  قدرت  و  کند  جبران  کارگران 
که  است  حالی  در  این  دهد  افزایش  را 
کشورها  اکثر  در  تقریبا  یارانه  پرداخت 
است  کشورهایی  از  یکی  ترکیه  وجوددارد 
که یارانه زیادی در بخش کشاورزی دارد، 
برابر   دو  آنها  کارگران  دریافتی  حقوق  اما 

ایرانی است. کارگران 
در سالهای گذشته تورم های شدید در ایران 
قدرت خرید مردم را بسیار پایین آورده است، 
و  شده  بیشتر  تورم  پیشتازی  سال  به  سال 
و  کارمندان  حقوق  افزایش  اینکه  علت  به 
همان  به  نبوده  تورم  با  متناسب  کارگران 
و  شده  کمتر  مردم  خرید  قدرت  نسبت 
کار  مشکل  این  رفع  برای  هم  دولتمردان 

خاصی نکرده اند.

مقایسهحداقلدستمزددرایرانودیگرکشورها

برترین ها - برای بیش از 1۳۰۰ سال این سنگ بزرگ باعث شگفتی و حیرت اهالی  در جنوب هند شده است. این سنگ بر روی تپه ای با شیب 4۵ درجه 
مستقر شده و سطح کوچکی از سنگ که بر روی تپه قرار گرفته آنچنان تعادل آن را حفط کرده که این سنگ حتی یک اینچ تکان نمی خورد. مردان و حتی 
فیل ها سعی در تکان دادن سنگ از این حالت خطرناک داشته اند، اما تا کنون همه ی تالش ها منجر به شکست شده است.

سنگی که از قوانین فیزیک پیروی نمی کند 

حداقل دستمزد هر ایرانی در ماه 230 دالر و در ساعت حدود 1.1 دالراست

باتخفیفویژه قیرگونی
محالتی-بینتوحیدومدرس
09153619297

ایزوگـــام
مصطفیهریوندی

09158994086-09151104086رسولی100درصدتضمینی

با تکنولوژی ضد چروک      
32450014/09903189181ما اعتقاد داریم می توانیم بهترین باشیم سفارش رفو پذیرفته می شود

  3 2236030   09151605216

ایزوگام 
سلیمانی

خیابان ارتش - سه راه معلم
 جنب بیمه البرز  
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فـرش
هامـون

فرصت استثنایی را از دست ندهید
با خرید 24 متر فرش 6 متر فرش 

رایگان دریافت کنید
مطهری 21/1

ایزوگامشفیعی
آسفالت )محوطه و پشت بام( 

و قیرگونی
   09151630283 - 32225494 

صیادشیرازی، مجتمع میرداماد
 واحد 98

فروشگـاهخواجـوی
آب شیرین کن خانگی )نقد و اقساط( - نصب و فیلتر رایگان    18 ماه گارانتی
آدرس: خیابان فردوسی - نبش حافظ      09155438760- 32421633

حملبارواثاثیهمنزل
باکامیونتهایمسقف

چادرداروپتودار

وکارگرهایماهر

09157213571

صالحیمنش

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

اکران
فیلم

ساعت شروع 
سانس ها

14:2016:2018:1520:15

32222636 - 056تلفن

سینما بهمن آمادگی دارد 
فیلم سینمایی بادیگارد را برای ادارات ، سازمان ها 

و نهادها در قالب سانس با شرایط ویژه پذیرش نماید.

بادیگارد

فروش انواع آجر سفال تیغه ای 20*15 و 15*10 و آجر گری و پوکه سفال

آجر سفـال قومنجـان
آدرس: بیرجند- انتهای خیابان رجایی  
مغازه های امامزادگان شهدای باقریه )دره شیخان( 
جنب سوپر مارکت آستانه )خسروی(
09125873764 -09159614085 -32317515

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

بیست متری سوم ، روبروی حج و زیارت

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

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

آمادهعقدقراردادباکلیهارگانهایدولتیوخصوصی
این مجموعه بیش از پانزده رشته ورزشی به صورت حرفه ای در خود گنجانده 

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

کـاالیورزشـی
المپیـک
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بهترین دوست

ناگهان رفتند.   راه می  بیابانی  در   روزی دو دوست 
 بر سر موضوعی اختالف پیدا کردند و کار به مشاجره 
کشید .یکی از آنها از سر خشم سیلی محکمی توی 

گوش دیگری زد.
دوست سیلی خورده هم خون سرد روی شن های 
بیابان نوشت: امروز بهترین دوستم بر چهره ام سیلی 
تا  دادند  ادامه  رفتن  راه  به  یکدیگر  کنار  دو  آن  زد. 
آنجا  قدری  گرفتند  تصمیم  رسیدند.  آبادی  یک  به 
که  شخصی  پای  ناگهان  کنند.  استراحت  و  بمانند 
سیلی خورده بود لغزید و داخل برکه افتاد و چون شنا 
بلد نبود نزدیک بود غرق شود اما دوستش به کمک 
او شتافت و نجاتش داد. فرد نجات یافته به سختی 
امروز بهترین دوستم  و روی صخره سنگی نوشت: 
جان مرا نجات داد. دوستش با تعجب پرسید: آن روز 
تو سیلی مرا روی شن های بیابان نوشتی اما امروز 
به سختی روی تخته سنگ نجات دادنت را حکاکی 
کردی؟ آن یکی هم لبخندی زد و گفت: وقتی کسی 
ما را آزار می دهد باید روی شن های صحرا بنویسیم 
تا بادهای بخشش آن را پاک کنند ولی وقتی کسی 
محبتی به ما می کنند باید آن را روی سنگ بنویسیم 

تا هیچ بادی نتواند آن را از یاد ما ببرد.

هیچ وقت به گمان اینکه وقت دارید ننشینید
 زیرا در عمل خواهید دید که همیشه 

وقت کم و کوتاه است. )فرانکلین(

آدمی ساخته ی افکار خویش است 
فردا همان خواهد شد

 که امروز می اندیشیده است.

مجنون و پریشان توام دستم گیر
سرگشته و حیران توام دستم گیر
هر بی سر و پا چو دستگیری دارد
من بی سر و سامان توام دستم گیر

دوست داشتن انسان ها به معنای 
دوست داشتن  خود به اندازه ی
 دیگری است. )اسکات پک(

خداوندا مرا از کسانی قرار ِده که دنیاشان را برای 
دینشان میفروشند نه دینشان 

را برای دنیاشان. )دکتر علی شریعتی(

5

حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

پلکی احساس

عارفانه روز

یک لحظه مکث کن

نگرش

آیه روز  

این ]عقوبت[ براى آن بود كه آنها با خدا و پیامبرش در افتادند و هر كس با خدا درافتد 
]بداند كه[ خدا سخت كیفر است. سوره الحشر، آیه 4

حدیث روز  

دعا مغز و روح عبادتها است هیچ دعایی بی اثر نمی ماند و ال اقل کفاره بعضی از گناهان واقع می شود.
پیامبر اکرم )ص(

از قلم شما

طراح: نسرین کاری                        

افقي: 1- مارگارین -  كشوری در 
رئیس  كنگو 2-  و  گابن  همسایگی 
دربار -  از جزایر بزرگ جهان-  بانی 
3- حق ویژه سیاسی و اقتصادی - 
اتحادیه صنفی - مهره ای در شطرنج 
4- دوستی - جاده قطار-  ضربه سر 
- نخ بافتنی 5- از شهرهای بوشهر 
طال   – باستان  مصریان  خدای   -
6- درخت -  جمله دستوری - گلی 
قرآن-   قلب    - امانتدار   -7 زینتی 
فرشته   - دیكته   -8 انتها  از  كسى 
مغضوب -  تپه 9- روده  - تنظیم 
موتور-  نوعى تفنگ 10-  عقیم - 
گندم   - آمریكا  فضانوردی  سازمان 
درختی  قورباغه    -11 شده  آسیاب 
ترویا 12-   پادشاه  فریاد شادی -   -
سرطان خون - شهر توت - مخترع 
دیگ بخار – واحد سطح 13-  داروی 
بیهوشی - رفتگر - متعفن و گندیده 
مركز   - سومریان  ماه  الهه   -14
جمهوری آذربایجان – صداقت 15-  

حیران -  از غزل سرایان معاصر 

عمودي:  1- حمام خودرو -  بیماربر 
2- خواب - جمع كننده - كوچه سر 
پوشیده 3- آگاه باش-  كاخ روسیه 

- ابزار تزریق 4- گلی زیبا  - حرف 
مقاومت  سنجش  واحد   - توفیر 
الكتریكی - غذای ساده 5- پیشوند 
سلب -  واحد نظامی  - همسر گرفتن 
6- تحیت - فریاد بلند - ایل، طایفه 
7- از رودهای مهم ایران  - اسب نر 
- مركز غنا 8- قوه حافظه - دوستان 
- خدمتكار مرد 9- اندك - دریچه 
باز و بسته كردن سیلندرهای خودرو  
-جبل 10- ا ز مصالح ساختمانی - 

روزنامه چاپ تركیه – جبرئیل در دین 
دیو شاهنامه - الزم   زرتشت 11-  
- شهر فراری 12 - مفقود - قطب 
مثبت باتری  - واحد سطح – پیروان 
13-  زیبا - خوش اسم - یك دهم 
14-  خوردنی و نوشیدنی - پوست 
این حیوان بالی جانش شده - دم 
ولی  كم  درآمد  به    -15 بریده 

همیشگی و مرتب گویند - ریا
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شغل مهمتر است یا ثروت؟

و  تنبل  بچه  مریم  ی  غصه  از  معلمم.  یک  من   
جیرینگ  وصدای  بگذریم  اگر  نخوان کالس  درس 
نکند  پرت  را  حواسم  اگر  پریناز  النگوهای  جیرینگ 
دفعه  این  خواهم  می  بگذارد،  اگر  نازنین   وشیطنت 

قصه ی خودم را بگویم.
قصه ی انرژی مثبت هایی که هنوز ظهر نشده، پودر 

می شود می ریزد توی گچ دانی.
دوباره از اول شروع می کنیم، مریم صفحه57 کتاب 
آدامست  نازنین  کجاست؟  حواست  مریم  بخوان.  را 
روی صندلی من چکار می کند؟شاید هم این دفعه 
از  خواهد  می  که  پریناز  های  پای صحبت  بنشینم 
برج جدید باباجان تعریف کند که هم اسم اوست. اما 
نه باید به بقیه بچه ها هم برسم! بچه ها حواستان 
زندگی  درس  دفعه  این  خواهیم  می  باشد  من  به 
به  است.بنویسید  بنویسیم خوب  انشا هم  کار کنیم! 
این چه  نه  یا شغل؟ وای  نظرتان پول مهمتر است 
موضوعی بود؟! بچه ها همان موضوع همیشگی را 
بنویسید »علم بهتر است یا ثروت؟« بچه ها خودشان 
دانند که روز معلم  آنقدر می  دانند  را می  همه چیز 

برایم تخم مرغ رنگی می آورند.
است، تخم مرغ خام می  زرنگتر  از همه  اما  نازنین 
آورد و می کوبد به سقف.نازنین جان، من هم مثل 
تو خوب می دانم. هرچه باشد من هم یک معلمم. 
یک معلم حتی اگر جسمش محبوس در کالس باشد 
اما اندیشه اش را نمی توان حبس کرد، می رود تا 

بی انتهای دور.
بلندپروازان روزتان به بلندای اندیشه تان خجسته باد.
سمیه جعفری- دانشجومعلم

آیا می خواهید ثروتمند شوید؟ بسیاری از مردم معتقدند 
اینطور  اما  است  محض  شانسی  خوش  مالی  موفقیت 
نیست، بلکه غالبا چندین عامل خارجی بر ثروتمندی فرد 
تاثیرگذارند. حتی چیزهای کوچکی مانند تغییر ذهنیت خود 
یا یادگیری چیزهای بیشتر می تواند به شما کمک کند با 

سرعت فوق العاده به فرد ثروتمندی تبدیل شوید.
در این متن که ترجمه مقاله ای برگرفته از مجله اینترنتی 
Life Hack است سعی بر آن شده که روش هایی برای 

تان بازگو شود که به شما کمک کند گام هایی به سوی 
موفقیت مالی خود بردارید. به چهار روشی بیندیشید که غیر 
از کار اصلی تان بتوانید به واسطه آنها برای خود درآمدزایی 
داشته باشید.اگر می خواهید فرد ثروتمندی باشید، هرگز 
نباید بگویید »درآمدم کافی است«. بلکه همواره باید بگویید 
»من می توانم درآمد بیشتری داشته باشم«. این نگرش 
بسیار مهم است که هرگز به جایگاه کنونی تان قانع نباشید 
و به دنبال بیشترین ها و باالترین ها باشید. به همین ترتیب 
به چهار روشی بیاندیشید که بتوانید با کمک آنها غیر از کار 
اصلی تان درآمد جانبی هم داشته باشید. از فروش کاال در 
سایت های اینترنتی گرفته تا تدریس خصوصی یا حتی 
نوشتن کتاب، هر کدام از این روش های جانبی درآمدزایی 
هستند. روش های زیادی برای افزایش درآمد وجود دارد، 
فقط باید کمی خالقیت به خرج دهید و البته مهمتر از آن 
باید کمی بیشتر تالش کنید و برای کاری که می خواهید 

انجام دهید زمان بگذارید.برای اینکه در حرفه تان به پیش 
باید در حوزه کاری  پولدار شویدت  از آن طریق  بروید و 
خود به دنبال یادگیری مهارت های جدید و دانش بیشتر 
باشید. به جای اینکه تمام تمرکز خود را روی سعی و تالش 
فراوان بر کارتان متمرکز کنید، بهتر است در زمان هایی 
حوزه  درباره  بیشتری  چیزهای  است،  آزاد  تان  وقت   که 

کاری تان یاد بگیرید.
چگونه هر چه سریع تر پولدار شویم

از  دارد.  وجود  کار  این  انجام  برای  زیادی  های  روش 
خواندن کتاب های مختلف در زمینه کاری تان گرفته تا 
در  و شرکت  آموزشی صوتی  های  فایل  به  دادن  گوش 
 سمینارهای مربوط به کارتان. به خاطر داشته باشید هر چقدر 
مهارت های بیشتری داشته باشید، به همان اندازه شایسته 

به دست آوردن بیشترین ها هستید.
هدف هاي مالي بخصوصي

 را براي خود در نظر بگیرید
حال  در  همیشه  که  بزنید  کاری  انجام  به  دست  »اگر 
انجامش بودید، قطعا همان چیزهایی را به دست خواهید 
آورد که همیشه به دست می آورید.« این عبارت زمانی که 
مربوط به امور مالی شما باشد کامال درست است. بسیاری 
از مردم تنها به دنبال اهداف مالی کوچکی هستند، مانند 
اینکه فقط بتوانند قبض ها و پول اجاره خانه شان را بپردازند.

اما اگر در حال حاضر در نقطه ای از زندگی تان ایستاده اید 

که می توانید اجاره و قبض های تان را بپردازید، پس حاال 
وقت آن است که هدف های مالی بزرگتری را برای خود 
در نظر بگیرید؛ مانند پس انداز کردن، پرداخت بدهی ها یا 

حتی افزایش درآمد ساالنه تان. 
طرز فکر شما بسیار مهم و حیاتی است. هنگامی که موضوع 

مربوط به مسائل مالی است، بزرگ فکر کنید.
پول را دوست خود بدانید، نه دشمن تان

پول تمام هزینه های زندگی شما مانند هزینه های خانه و 
گذران زندگی را می دهد و در نتیجه امنیت و آسایش شما 
را تامین می کند پس بسیار مهم است که به پول به عنوان 

دوست خود بنگرید نه دشمن تان. 
20 مورد از چیزهایی را بنویسید که خوشحالید می توانید 
با پول بهای آنها را پرداخت کنید مانند خرید یا اجاره خانه 
و خرید کفش های جدید. اگر در تالش هستید که با دید 
مثبت به پول بنگرید باید همواره به خودتان یادآوری کنید 
که پول می تواند درهای بسته را به روی شما باز کند یا 
برعکس، درهای باز را هم به روی تان ببندد. این انتخاب 

شماست که کدامیک را برمی گزینید.
هر هفته یک مسئله را حل کنید

افراد ثروتمند ترجیح می دهند به جای گله و شکایت کردن 
دست به عمل بزنند و مسائل و مشکالت موجود را حل 
کنند. این روش به شما کمک می کند قدرت تفکر و حل 
مسئله تان را تقویت کنید. با این کار چشمان تان به سوی 

فرصت های مالی جدید باز خواهد شد و شانس هایی که به 
شما سود می رساند را خواهید شناخت.

هر هفته یکی از مسائل مالی خود را بنویسید. مانند اینکه 
راهکاری  چه  یا  دهید؟  افزایش  را  خود  درآمد   چگونه 
می تواند به کاهش هزینه های زندگی شما کمک کند؟ 
سپس خوب درباره اش فکر کنید و راه حل عملی و به درد 
بخوری را پیدا کنید که بتواند آن مسئله را حل کند.این کار 
را تا آنجا ادامه دهید که بتوانید تمام جوانب شرایط مالی خود 

را بهبود بخشید.
دست به انجام کاري بزنید که شما 

را از نقطه امن آسایش تان خارج کند
بسیاری از مردم از اینکه تصمیماتی بگیرند که آنها را در 
شرایط سختی قرار دهد بسیار وحشت دارند اما افراد ثروتمند 
اغلب حتی مایلند در این شرایط سخت قرار بگیرند و ریسک 
کنند.گزینه های زیادی وجود دارند که در ابتدا شاید کمی 
سخت و دشوار به نظر برسند اما در نهایت می توانند موجب 
که  کاری  از  اینکه  مانند  شوند.  شما  مالی  ارتقای سطح 
دارید استعفا دهید و کسب و کار خودتان را شروع کنید، یا 
درخواست افزایش حقوق یا ارتقای مقام اداری دهید. اینها 
کارهایی هستند که پیش از انجام شان می ترسید چون شما 
را از نقطه آسایش و آرامش تان خارج می کند و به چالش 
می کشد اما از انجام شان نترسید چون انجام همین کارها 

می تواند اوضاع مالی شما را خیلی بهتر کند.

چگونه هر چه سریع  تر پولدار شویم

  123456789101112131415

جرککوماپناهروا1

وتلاقالییرداد2

رریاودکردهلم3

جاربعناموتری4

لیتسامورشوایت5

ویراتنواکیدزن6

کنبهمهفنارح7

اهفاواتارری8

سارتیمانانید9

وکیاهینیبنشور10

ناوضرمدهتبار11

فلهیانکایسسق12

رادکشایشنادا13

ینهدیسکاتنانب14

نسانمابیلیلغوی15

داربست ایستـا
اجرای نصب داربست و پیچ رولپالک
09151609715-09151613901 فرج زاده

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

تجربه کنید.    09158668002

برای تغذیه صحیح محصوالت 
اصلی خراسان جنوبی )جلوگیری از 
پوچی پسته -افزایش وزن میوه 
زرشک - جلوگیری از ریزش گل 
و میوه عناب( با ما مشورت کنید.
09151614376 - بینا

فرش های دست دوم شما را خریداریم.

32313099 -09151633298

شرکت پخش مواد غذایی برای تکمیل 
پرسنل فروش خود نیاز به افراد 

واجد شرایط ذیل دارد: بازاریاب حرفه ای 
با سابقه کار بیش از دو سال ، حقوق ثابت 
1/200/000 تومان + بیمه و پورسانت 
عالی  - بازاریاب غیرحرفه ای + قانون کار 
+ بیمه و پورسانت و آموزش الزم برای 

پیشرفت کار- بازاریاب تلفنی حقوق ثابت + 
پورسانت و آموزش الزم برای پیشرفت کار 
09153491250 -09155619386

32320146 - 32320138

به یک آشپز ماهر )آقا( برای 
کار در رستوران نیازمندیم. 

09128460511

خدمات لوله کشی و برق کشی ساختمان
نصب و تعمیر کولر، پمپ و آبگرمکن

در اسرع وقت
  09151633903-دهشیبی

خدمات فنی ارغوانی
تعمیر و نصب انواع یخچال- فریزر 

لباسشویی - کولر- جاروبرقی و غیره 
شارژ گاز کولر اتومبیل با 6 ماه ضمانت فقط 
60 هزار تومان آدرس: پاسداران 8 پالک 24 

09153618984 - ارغوانی

فروشگـاه الستیـک
 ولیعصـر)عج(

اقساط۱۰ و ۱۲ ماهه ویژه فرهنگیان محترم
۳ قسط برای کلیه کارمندان

* اقساط بدون بهره *
* تخفیف ویژه    *تعویض رایگان 

ارائه دهنده کلیه برندهای ایرانی و خارجی 
درجه یک بیرجند

 بین پاسداران4 و 6    

الستیک مقدم
سود کم + کیفیت خوب + )تعویض، 

باالنس، باد نیتروژن در محل(
بعد از هتل مقدم، نبش جمهوری 2  

جنب پارک آزادی 

به یک فروشنده خانم برای کار
 در پوشاک نیازمندیم. حقوق ثابت + 

پورسانت    32220655
  به یک نفر با مدرک کاردانی/کارشناسی ، 
بهداشت حرفه ای برای کار در واحد ایمنی 

و بهداشت به صورت نیمه وقت نیازمندیم.   
056 - 32255026-7

به یک مدرک مهندسی آب با سه سال 
سابقه بیمه برای اخذ رتبه آب نیازمندیم.   

09153623584- براتی

به یک منشی و حسابدار با روابط عمومی 
باال برای  شرکت ساختمانی نیازمندیم.  

09151604841 - 32450695

به یک آشپز و کمک آشپز 
برای کار در غذای آماده  

نیازمندیم. 
09155624508

به یک مدرک کارشناسی عمران 
یا کشاورزی گرایش آب با 3 سال 

سابقه کار تامین اجتماعی در 4 سال 
اخیر برای اخذ رتبه نیازمندیم. 

09155623625 فروش نشاء گوجه فرنگی و بادمجان 
09151608712 -09156657502-32228886

نقاشی  ساختمان
انواع رنگ های روغنی، پالستیک، اکرولیک، 

مولتی کالر، کنیتکس، کناف و....

 با قیمت مناسب  ۰9۱566۳۳۲۳۰- برگی

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

09155629331 -09195632840

مشاور امالک  فدک  خرید و فروش
 امالک شعبانیه ، نرجس ،  دهلکوه و  مسکن مهر

 32316971 - 09151304064 خسروی

موبایل فروشی با کلیه لوازم واقع در 
خیابان حکیم نزاری به فروش می رسد.

09156674069

فروش غذای آماده با موقعیت عالی 
واقع در خیابان معلم    فی: توافقی

09156683103

خرید و فروش انواع آهن آالت مستعمل )ضمنا 
تخریب ساختمان با دستمزد ضایعات پذیرفته می شود( 

09155619620 - 09199416784 حسینی

خریدار انواع آهن آالت مستعمل، مس
 برنج ،آلومینیوم و لوازم منزل آدرس: انقالب 

14 - قطعه سوم جنوبی   09158658156

فروش یا معاوضه مرغداری 30 هزاری 
گوشتی برای اطالعات بیشتر با شماره 
09151609083 تماس بگیرید. امینی فر

استخدام خانم مسلط به اینترنت 
برای کار در کافی نت

ساعت کاری: 8:30 الی 13 
16:30 الی 21

حقوق ماهیانه: 600000 تومان
09153619654 - 32445230

به یک نفر آقا، دانشجو یا محصل 
سن زیر 25 سال برای صندوقداري 
رستوران و یک نفر خانم برای کار 

در آشپزخانه  نیازمندیم.
 خیابان محالتی - مقابل پارک آزادگان 

09373956463
ساعت تماس: 11الی 14

اجرای تخریب ساختمان با ضمانت 
ملک مجاور و خاک برداری با بیل 
مکانیکی    09155625819 - براتی

به یک فروشنده و بازاریاب 

در زمینه فروش لوازم صوتی و تصویری 

نیازمندیم.  
09152631283    

آغاز فروش 
اقساطی 10 ماهه
 لپ تاپ و رایانه خانگی 

)بدون پیش پرداخت(     

  حد فاصل معلم 24-22     
رایانه  ثـامن     تلفن: 32446431 
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مهر- تحقیقات محققان دانشگاه آدالید استرالیا نشان می دهد که بین رژیم غذایی چرب و خواب رابطه وجود دارد. این تحقیقات مبتنی بر داده های بدست آمده از بیش از 
۱۸۰۰ مرد استرالیایی بود که عادات غذایی شان در طول مدت ۱۲ ماه تحت بررسی قرارداشت. به گفته محققان، بعد از تطبیق سایر عوامل جمعیت شناختی و سبک زندگی 
و بیماری های مزمن، آنها دریافتند مردانی که باالترین مصرف چربی را دارند بیشتر حالت خواب آلودگی در طول روز را تجربه می کنند.

ارتباط خوردن غذاهای پرچرب و احساس خواب آلودگی اخبار ورزشی

خراسان جنوبی میزبان
 مسابقات کشوری رول بال آقایان

برگزاری  از  خراسان جنوبی  اسکیت  هیئت  رئیس 
»جام  عنوان  با  آقایان  بال  روال  کشوری  مسابقات 
در  پاکرو،  خبرداد.مهدی  طبس  میزبانی  به  اعجاز« 
رول  کشوری  مسابقات  میزبانی  از  ایسنا،  با  گفت وگو 
اظهارکرد:  و  خبرداد  جنوبی  خراسان  در  کشوری  بال 
برگزاری  برای  خراسان جنوبی  پیاپی  میزبانی  دومین 
مسابقات بخش مردان با عنوان مسابقات »جام اعجاز« 
در روزهای 9 و ۱۰ اردیبهشت امسال به میزبانی طبش 

گلشن برگزار می شود. 
وی افزود: این مسابقات به مناسبت گرامیداشت شکست 
حمله نظامی آمریکا در صحرای طبس برای آشنایی 
بیشتر جوانان با این حادثه است. مربی تیم ملی اسکیت 
رول بال کشورمان با اشاره به اینکه تا کنون 5 تیم برای 
حضور در این مسابقات اعالم آمادگی کرده اند، تصریح 
کرد: پیش بینی شده این مسابقات با حضور 7 تیم در 

سالن  ورزشی دانشگاه آزاد طبس گلشن برگزار شود.

شکست نفت و تراکتورسازی/ خیال 
پرسپولیس و استقالل  راحت شد

با  ایران  عصرایران - هفته بیست و هفتم لیگ برتر 
برگزاری 3 دیدار به پایان رسید. تیم های تراکتورسازی 
و نفت تهران شکست خوردند و دیدار تیم های ذوب 
آهن و صبا باتری با تساوی به پایان رسید. نتایجی که 
خیال تیم های باالنشین را تا حد زیادی راحت می کند. 
حاال تراکتورسازی و نفت تهران تقریبا شانس قهرمانی 
را از دست داده اند و برای رسیدن به سهمیه آسیایی باید 
همه بازی ها را پیروز شوند به امید شکست تیم های 

باالی جدول در هر سه بازی .

خروج قهرمان سابق کشتی آزاد از کما

بیک  رضایی  علیرضا  گفته  به  بنا  مشرق،  گزارش  به 
محمد نژاد از کما خارج شده است و پزشکان منتظر 
فراهم شدن شرایط وی برای انتقال به بخش هستند 
نمایند.بیک  پیگیری  را  وی  درمان  مراحل  ادامه  تا 
محمدنژاد به دلیل عارضه ریوی و بیماری غدد لنفاوی 

در بیمارستان بستری شده است.

جامعه فوتبال باز هم عزادار شد

بانک ورزش - کامبیز رحیمی مربی باسابقه و اخالقمدار 
فوتبال هرمزگان بر اثر ایست قلبی به دیار باقی شتافت. 
این مربی باسابقه متولد یکم خردادماه ۱34۰ بود و دو 
فرزند دارد.   این پیشکسوت فوتبال هرمزگان در دوران 

بازیگری در تیم های جم، جهانگیر، بازی کرده است.

تنهایی خطر بیماری قلبی 
را افزایش می دهد

انزوای اجتماعی می تواند خطر بروز بیماری های 
قلبی عروقی تا 3۰ درصد و سکته مغزی را به 

اندازه 3۲ درصد افزایش داده و تأثیری مشابه با 
عواملی نظیر اضطراب و استرس شغلی بر سالمت 

قلب بر جای می گذارد.
 پژوهش محققان دانشگاه یورک نشان می دهد 
به  ابتال  خطر  معرض  در  منزوی  و  تنها  افراد 

مغزی  سکته  و  عروقی  قلبی   بیماری های 
قرار دارند. 

انزوای اجتماعی می تواند خطر بروز بیماری های 
قلبی عروقی تا 3۰ درصد و سکته مغزی را به 
اندازه 3۲ درصد افزایش داده و تأثیری مشابه با 

عواملی نظیر اضطراب و استرس شغلی بر سالمت 
قلب بر جای می گذارد. بیش از چهار هزار و 6۰۰ 
قلبی  دچار حمالت  پژوهش ها  این  افراد  از  نفر 
بودند و بیش از سه هزار نفر نیز از سکته مغزی 

رنج می بردند. 

توصیه های ورزشی طب سنتی 
برای الغر شدن

سالمت نیوز - علی محمد مالحی اظهار داشت: 
دیدگاه  از  استفراغ  )نوعی  تعرق  و  ورزش  نقش 
طب سنتی( در افزایش سوخت وساز بدن, ذوب 
شدن بلغم و چربی ها بی بدیل و بی نظیر است. 
افراد چاق در گروه گرم و مرطوب  به گفته وی 
افرادی هستند که بدن عضالنی تر دارند و به علت 
احتمال فشار خون و ُگرگرفتگی بهتر است ورزش 
را به اوایل صبح یا غروب ها موکول کنند. این 
متخصص طب سنتی بیان داشت: افراد چاق در 
گروه سرد و مرطوب افرادی هستند که گوشت 
بدنشان شل است، با توجه به کاهش متابولیسم 
بدن بهتر است که ورزش را در ساعات گرمتر روز 

مثل قبل از ظهر یا بعد از ظهر انجام دهند.
افزود: عالوه بر ورزش ها و نرمش های  مالحی 
افزایش  و  بدن  شدن  گرم  باعث  که  عمومی 
متابولیسم می شود، انجام ورزش های اختصاصی تر 
به ویژه در درمان چاقی موضعی بسیار مؤثر است 
بدن  چاق  مواضع  در  به ویژه  را  بدن  دمای  که 
بافتی و ذوب  باعث اسیدوز  افزایش می دهند و 

بلغم موضعی می شود. 
بهتر است که ۲ بار در روز )حذف ناهار(، غذا را 
صبح و سر شب بخورند و کمی قبل از سیر شدن 

دست از غذا بکشند همچنین غذا را بسیار بجوند، 
وسط غذا آب نخورند

عوارض شیمیایی مصرف زیاد فست فود

به گزارش مهر، مطالعه محققان دانشگاه جرج 
واشنگتن آمریکا نشان می دهد خوردن فست فود 
فرد را احتماال در معرض مواد شیمیایی مضری 

موسوم به فتالیت ها قرار می دهد. 
محققان دریافته اند افرادی که میزان زیادی فست 

فود مصرف می کنند در مقایسه با افرادی که به 
ندرت اینگونه غذاها را می خورند معموال ۲4 تا 
یافت  ادرارشان  در  بیشتری  فتالیت  درصد   4۰ 
در  تحقیق،  تیم  سرپرست  زوتا،  آمی  شود.   می 
قابل  آماری  ارتباط  به  »ما  گوید:  می  باره  این 

توجهی بین میزان فست فود مصرف شده در ۲4 
ساعت گذشته و میزان وجود دو فتالیت خاص در 

بدن پی بردیم.
 در صنعت از این دو ماده شیمیایی برای انعطاف 
استفاده می شود و در  پذیرتر کردن پالستیک 

و  خوراکی  مواد  بندی  بسته  از  وسیعی  گروه 
ماشین آالت مواد خوراکی یافت می شود.

سالمندان زردچوبه بخورند

به گزارش قدس آنالین  زردچوبه حاوي ترکیبي 
نام کورکومین است که رنگ، عطر و طعم  به 
مطالعات  است.  ماده  همین  از  ناشي  نیز  ادویه 
قبلي نشان داد که مي توان از این ترکیب براي 
سرکوب خاطرات تلخ، تسکین روده و بهبود انواع 

زخم استفاده کرد.
با  کورکومین  دهد  مي  نشان  جدید  مطالعات 
کاهش التهاب و بهبود جریان گردش خون، سبب 
بهبود عملکرد مغز مي شود. داوطلباني که در این 
استفاده  کورکومین  حاوي  کپسول  از  آزمایش 
و  حافظه  ساالن  و  سن  هم  نسبت  به  کردند، 
تمرکز بیشتري داشتند. کاهش احساس خستگي 
خواص  دیگر  از  آرامش،  افزایش  و  استرس  و 
مصرف کورکومین در این آزمایش بود.این اولین 
بار است که تاثیر زردچوبه بر بهبود خلق وخوي 
افراد سالمند مورد مطالعه قرار مي گیرد.کورکومین 
باعث تحریک سیستم ایمني و مکانیسمي به نام 
آپوپتوز مي شود. این مکانیسم منجر به نابودي 
با  )سل(  توبرکلوزیس  مایکوباکتریوم  باکتري 

استفاده از ماکروفاژ ها مي شود.

سالمندان زردچوبه بخورند

مرگ دلخراش نوزاد 3 روزه توسط یک سگ

یک سگ خانگی دو ساله به نوزاد سه  روزه حمله کرد و او را گاز گرفت؛ 
شدت جراحات کودک به حدی بود که منجر به مرگ وی شد.این حیوان در 
حال حاضر برای تشخیص احتمال مبتالبودن به بیماری هاری در قرنطینه 
نگهداری می شود و خانواده درباره اینکه چه سرنوشتی در انتظار این حیوان 
خواهد بود، تصمیم خواهند گرفت.این سگ دوساله که دورگه محسوب 

می شود، بعد از عطسه مادر به سمت نوزاد پسر سه  روزه حمله کرد.
بر اساس این گزارش، این حادثه زمانی رخ  داد که این خانواده در خانه شان در 
شهر »میرامسا«  در نزدیکی »سن دیگو« ایالت کالیفرنیا، در رختخواب دراز 
کشیده و مشغول تماشای تلویزیون بودند.طبق گفته پلیس، با وجود اینکه 
پدر و مادر این نوزاد بالفاصله مداخله کردند و سگ را از نوزاد دور کردند اما 

نوزاد قبل از رسیدن به بیمارستان از بین رفت.

سلفی، جان دختر ایالمی را گرفت

به نقل از پایگاه اطالع رسانی پلیس، این دختر جوان به اتفاق خانواده برای 
گردش به ضلع جنوبی شهرستان ایوان رفته بود. شهرام امیریان اظهار 
داشت: ادامه داد: این فرد در حاشیه رودخانه کنگیر اقدام به گرفتن عکس 
سلفی از آبشار رودخانه و مناظر طبیعی می  کند که به دور از چشمان پدر 
و مادر به داخل رودخانه لیز می خورد و غرق می شود.فرمانده انتظامی 
شهرستان ایوان افزود: با توجه به بارندگی های اخیر و طغیان رودخانه ها، 
مراقب فرزندانمان باشیم و از نزدیک شدن آنها به حریم رودخانه خودداری 
کنیم تا برای لحظه ای شادی عزیزانمان را از دست ندهیم و خاطره ای تلخ 
را برای همیشه به یادگار داشته باشیم. شهرستان ایوان از شهرهای حوزه 
شمالی استان ایالم است که سد کنگیر به عنوان یک مکان تفریحی و 

منبع اصلی تامین آب کشاورزی شهرستان شناخته می شود.

كشف حدود یک تن مواد مخدر در شهر خاش

انتظامي خاش در جنوب شهرستان زاهدان  با مواد مخدر فرماندهي  ماموران مبارزه 
 در عملیاتي موفقیت آمیز حدود یک تن مواد مخدر در بازرسي از منزلي در این شهر

کشف و ضبط کردند.
یک منبع آگاه به ایرنا گفت: این مقدار مواد مخدر ظهر روز گذشته یکشنبه با تالش 
یگانهاي امنیتي و انتظامي در بازرسي از یک باب منزل مسکوني در شهر خاش به 
دست آمد.یک منبع مطلع در فرماندهي انتظامي شهرستان خاش که خواست نامش 
در خبر ذکر نشود، انجام این عملیات و کشف مواد مخدر را در گفت و گو با خبرنگار 

ایرنا تائید کرد.
برخي سایت هاي رسانه هاي بیگانه شتاب زده با جریان سازي خبري اعالم کردند که 
ماموران انتظامي با چند دستگاه خودرو و موتور هاي نظامي برخي از منازل مسکوني در 

خیابان حافظ محله فردوسي شهرستان خاش را محاصره کرده اند.
خاش در ۱۸5 کیلومتري جنوب زاهدان مرکز سیستان و بلوچستان واقع شده است.

یک رهگذر بر اثر برخورد با قطار باري جان باخت

به گزارش ایرنا ، مدیرکل راه آهن لرستان با اعالم این خبر به ایرنا 
گفت : این حادثه در هشت کیلومتري ایستگاه راه آهن شهرستان 
دورود به وقوع پیوست.سید حسین مرتضوي گفت : هویت این فرد 
هنوز براي مسئوالن مشخص نشده و علت بروز این حادثه توسط 
کمیسیون سوانح راه آهن و با همکاري نیروهاي انتظامي و قوه 

قضائیه در دست بررسي است .
وي بیان داشت : جنازه شخص متوفي به منظور مشخص شدن 
هویتش به شهرستان دورود منتقل و اقدامات اولیه با هدف شناسایي 
هویت وي انجام گرفته است.راه آهن لرستان بخشي از راه آهن 
سراسري ایران است و مسیر آن در محور تهران -جنوب به طول 
۲۱5 کیلومتر خط اصلي در دو استان هاي لرستان به طول ۱۲4 

کیلومتر و خوزستان به طول 9۱ کیلومتر واقع شده است.

ایـزوگام رهبـردار 
فروش قیر -  چتایی )قیرگونی(
32317903 - 09153638047

بلوار شعبانیه حدفاصل خیابان کارگران 

و چهارراه دولت 

آدرس : نبش غفاری 4    

 09151606528

32212519  

ایزوگام سلیمانی 
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نصب و تعمیر انواع لباسشویی و كولر آبی در منزل

 32315776   09151643778 - شهریاری

خریدار یخچال ویترینی و مغازه ای دست دوم
 و ضایعاتی شما       09352192716  - حسینی

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

بلوار فرودگاه  -  سه راه صیاد شیرازی     32313600  -  09151615069 جلیلی

توكــل

ایـزوگام شرق 

بخشی
آدرس: میدان توحید

09155622050  -32442331

حمل  اثاثیه منزل با خاور مسقف و كارگر ماهر

    09159639065 - علی آبادی   
     ضمنا کارگر تنها نیز داریم

   www. iranwash. ir     32 44 66 66    32 42 43 20 -2 قالیشویي و مبل شویي ایـران
دفتر: توحید 21، نبش نبوت 21، پالك 105
عضو  معتبر اتحادیه     مسئول : دستگردي

دعـوت به همکـاری 
نمایندگی رسمی 3043 بیمه کارآفرین با کادری مجرب برای تکمیل کادر 

فروش خود از طریق مصاحبه حضوری دعوت به همکاری می نماید. 
شرایط الزم : 1- روابط عمومی باال و فن بیان قوی 

 2- حداقل مدرک تحصیلی فوق دیپلم 
  3- حداکثر سن 45 سال 

 به متقاضیان پس از طی دوره آموزشی و جذب در شرکت حقوق ثابت 
و پاداش فروش تعلق خواهد گرفت. 

 متقاضیان می توانند از 9 صبح الی 12 ظهر با در دست داشتن مدارک 
و رزومه کاری به آدرس ذیل مراجعه فرمایند. 

بیرجند – خیابان صیاد شیرازی – مجتمع تجاری میرداماد – واحد 92
 32235863

دوخت انواع مانتو و شلوار، كت دامن

 لباس مجلسی در اسرع وقت
با کیفیت عالی و قیمت مناسب

زیر نظر اساتید مجرب
32226200

گچ کاری و گچ بری پذیرفته می شود به قیمت مناسب 
در اسرع وقت )شهر- روستا(   09159658659
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استقبال گسترده مردم از هشتمین 
نمایشگاه گل و گیاه  بیرجند 

هشتمین نمایشگاه گل و گیاه بیرجند از 31 فروردین 
لغایت 4 اردیبهشت سال جاری در محل نمایشگاه 
بین المللی بیرجند برگزار گردید . در این نمایشگاه 
تولید کنندگان و فروشندگانی ازداخل و خارج استان 
در مدت 5 شب اقدام به عرضه محصوالت و تولیدات 
شهروندان  چشمگیر  استقبال  با  که  پرداختند  خود 
مواجه شد . این نمایشگاه درتاریخ چهارم اردیبهشت 

پس از 5 روز کاری به کار خود پایان داد .

استان خراسان جنوبی در حوزه ثبت 
و تعیین حریم برتر شد

اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در 
حوزه ثبت و تعیین حریم به عنوان  یکی از استان های 
برتر سال 94 انتخاب شده است. علی شریعتی منش 
معاون میراث فرهنگی اداره کل گفت: اداره کل میراث 
فرهنگی استان  تالش نموده است درجهت ثبت و تعیین 
حریم آثار تاریخی اقدام نماید که بر این اساس در سال 

94 از  جمله استانهای برتر سازمان انتخاب شده است.

هزینه ۱۱ میلیارد ریال اعتباری برای 
آبرسانی به عشایرخراسان جنوبی 

 مهر- مدیرکل امور عشایری خراسان جنوبی از هزینه 
کرد 11 میلیارد ریال اعتبار برای آبرسانی به عشایر استان 
طی سال گذشته خبر داد.غالمرضا قوسی  اظهار کرد: 
13۰ هزار متر مکعب آب شرب انسان و دام برای عشایر 
خراسان جنوبی آبرسانی شد. قوسی از توزیع دو هزار تن 
علوفه یارانه ای در بین جمعیت عشایر استان در سال 
گذشته خبر داد و گفت: برای توزیع این مقدار از علوفه 

45۰ میلیون تومان یارانه پرداخت شده است.

رئیس سازمان تبلیغات اسالمی 
به خراسان جنوبی سفر می کند

مهر- مدیرکل تبلیغات اسالمی خراسان جنوبی از سفر 
حجت االسالم خاموشی رئیس سازمان تبلیغات اسالمی 
به این استان خبر داد. حجت االسالم کاظم لطفیان  
خاموشی،  مهدی  سید  االسالم  حجت  کرد:  اظهار 
رئیس سازمان تبلیغات اسالمی، روز چهارشنبه هشتم 

اردیبهشت ماه جاری به خراسان جنوبی سفر می کند.

دهکده علم و خالقیت در خراسان 
جنوبی افتتاح شد

شبستان- دهکده علم و خالقیت وابسته به سازمان 
کویر  علم  پویندگان  تحقیقاتی  علمی  نهاد  مردم 
روزگذشته با حضور مسئوالن در بیرجند افتتاح شد.  
دهکده علم و خالقیت زیر نظر سمن علمی تحقیقاتی 
پویندگان علم کویر است که برگزار کننده دوره های 
آموزشی در زمینه خالقیت، ایده پردازی، ثبت اختراع، 

نانو نجوم، مقاله و پروپوزال است.

گشایش جشنواره درون دانشگاهی 
رویش و حرکت در دانشگاه بیرجند 

حرکت  و  رویش  دانشگاهی  درون  جشنواره  فارس- 
 223 شرکت  با  جنوبی  خراسان  مسئوالن  حضور  با 
دانشگاهی  نشریه  و  فرهنگی  کانون  علمی،  انجمن 
فرهنگی  یافت.معاون  گشایش  بیرجند  دانشگاه  در 
و اجتماعی دانشگاه بیرجند گفت : در جشنواره درون 
علمی، 17  انجمن  حرکت، 34  و  رویش  دانشگاهی 
کانون فرهنگی اجتماعی و 86 نشریه دانشگاهی شرکت 
دارند و دستاوردها و توانمندی های یک ساله خود را از 
ششم تا دهم اردیبهشت ماه جاری در معرض عموم 

بازدیدکنندگان به نمایش می گذارند.

پرفسور سمیعی به استان سفر می کند
بیرجند  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس  شبستان- 
مغز  علم  »پدر  سمیعی  پرفسور  با  اینکه  بیان  با 
صحبت  استان  در  حضور  برای  دنیا«  اعصاب  و 
هایی شده است، گفت: ایشان قول داده اند که به 
خراسان جنوبی سفر کنند اما هنوز زمان دقیق آن 

مشخص نشده است.

گسترش فرونشست زمین 
با برداشت بی رویه آب در استان

تسنیم - مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان 
برداشت  به  توجه  با  حاضر  حال  در  گفت:  جنوبی 
بی رویه آب از سفر ه های زیرزمینی فرو نشست زمین 
در استان تشدید شده است.حسین امامی اظهار کرد : 
متاسفانه علت اصلی این فرونشست ها در دشت های 
آب ها  بی رویه  برداشت  فردوس  و  سرایان  بحرانی 
سبب  که  است  زیرزمینی  سفره های  شدت  افت  و 
تراکم الیه های آب رفتی می شود و متاسفانه شاهد 
برای  که  هستیم  دشت ها  این  در  جدی  عوارضی 
تاسیسات زیربنایی از جمله خطوط انتقال آب، گاز، 

راه ها و سایر موارد تهدید جدی تلقی می شود.

اجرای آبیاری قطره ای  در 2 هکتار از 
مزارع نمونه دانشگاه آزاد فردوس

فارس- رئیس دانشگاه آزاد اسالمی فردوس از اجرای 
آبیاری قطره ای در دو هکتار از مزارع این دانشگاه خبر 
داد. حمید غفاری امروز اظهار داشت: در سال جاری، 
طرح آبیاری قطره ای در باغات انار و پسته مزرعه نمونه 
دانشگاه آزاد اسالمی فردوس عملیاتی می شود. وی 
افزود: هدف از اجرای طرح آبیاری قطره ای، کاهش 
به  با توجه  بیشتر است که  بهره وری  مصرف آب و 
فرمایش مقام معظم رهبری و با هدف تحقق اقتصاد 
مقاومتی، این طرح یکی از طرح های عملیاتی دانشگاه 
آزاد اسالمی فردوس در مزرعه نمونه است.  رئیس 
دو  در  کرد:  تصریح  فردوس  اسالمی  آزاد  دانشگاه 
سال گذشته استفاده از منابع آب زیرزمینی در فردوس 
محدود شده است و با توجه به خشکسالی های اخیر 
توجه به طرح های اقتصادی در ارتباط با آب یکی از 

ضروریات کشاورزی در این منطقه است.

تاخیر در عملیات گازرسانی
 به درمیان پذیرفتنی نیست

خوسف  و  درمیان  بیرجند،  مردم  نماینده   - تسنیم 
دولت  عملکرد  گفت:  اسالمی  شورای  مجلس  در 
ضعیف  مقاومتی  اقتصاد  های  برنامه  اجرای  در 
جدی  را  آن  مسئوالن  از  بعضی  متأسفانه  و  است 
نگرفته اند و در مرحله شعارباقی مانده است . حجت 
االسالم عبادی بر تسریع روند عملیات گازرسانی به 
شهرستان درمیان تأکید کرد و گفت: تأخیر در این 
نقاط  تمام  به  باید  گاز  و  نیست  پذیر  توجیه  زمینه 
اعم از شهری و روستایی انتقال یابد. عبادی ضمن 
گفت:  انتخابات  در  مردم  گسترده  حضور  از  تشکر 
نماینده همه مردم است و کسی  منتخب،  نماینده 
تفاوتی  افراد  بین  نباید  یابد  راه می  به مجلس  که 

قایل شود بلکه باید خود را خادم مردم بداند .
خبر خوش مدیر بنیاد علمی نخبگان استان :

طرح مخترعین
 جایگزین ضامن  می شود

مالیی- احمدی زاده مدیربنیاد علمی نخبگان استان 
در گفت و گو با آوا عنوان کرد: دفتر فناوری اطالعات 
آفرینی  کار  بانک  با  ای  نامه  تفاهم  جمهور  رئیس 
امید امضا کرده اند که همان طرح نخبه و مخترع 
ضامن او برای گرفتن تسهیالت می شود. وی افزود: 
معاونت ریاست جمهوری اعتبارات الزم را در بانک 
مربوطه تامین کرده است. مدیر بنیاد علمی نخبگان 
استان از ساخت اولین طرح کنتور هوشمند خبر داد و 
خاطرنشان کرد: بانک کارآفرینی امید موظف است تا 

پایان هفته آینده مبلغ 1۰۰میلیون تومان واریز کند.

امنیتی  سنجی  نیاز  جلسه  اولین  مالیی- 
با  جنوبی  خراسان  استان  های  سازمان 
برگزار  بیرجند  دانشگاه  آپای  خدمات  مرکز 
شد.در این جلسه که نمایندگان سازمان ها 
فتا  پلیس  و  استان  اجرایی  های  دستگاه  و 
و رئیس مرکز خدمات آپای دانشگاه بیرجند 

حضور داشتند ، به بررسی مشکالت امنیت 
سازمانی  اطالعات  از  ,حفاظت  سایبری 
آپای  پرداختند.مرکز  الکترونیک  دولت  و 
که  است  دولتی  مرکز  بیرجند یک  دانشگاه 
به برای امنیت سایبری دستگاه های دولتی 
با  مرکز  این  است.در  شده  تشکیل  استان 

مدیران  به  استان  فتا  پلیس  همکاری 
امنیت  خدمات  ها   سازمان  کارکنان  و 
پیشرفت  وجود  با  شود.  می  ارائه  اینترنی 
مدیرانشان  و  ها  دنیا سازمان  در  تکنولوژی 
از  و  کنند  حفاظت  خود  اطالعات  از   باید 
سایبری  امنیت  اطالعات  ترین  پیشرفته 

آنها  به  نفوذ گران  و  ها  تا هکر  باشند  آگاه 
نماینده  شورایی  باشند.  نداشته  دسترسی 
و  اینترنت  های  شبکه  گفت:  نیز  فتا  پلیس 
اینترانت در سازمان ها باید از امنیت کافی 
برخورد دار باشند.وی نسبت به آگاه سازی 
کرد:  تاکید  ها  سازمان  کارکنان  و  مدیران 

و  بگیرد  جدی  را  کامپیوتری  های  ویروس 
هر گونه فلش را وارد سیستم اداری نکیند.
از  بعضی  شد:  یادآور  فتا  پلیس  نماینده 
کنند  می  دانلود  اداری  اینترنت  از  کارکنان 
را می رساند و  آگاهی سازمان ها  نا  این  و 

خطر آسیب پذیری را بیشتر می کند.

مدیران و کارکنان آگاهی خود را نسبت به امنیت سایبری باالببرند
هشدار پلیس فتا به سازمان های استان: 

مشاغل  »معرفی  نمایشگاه  فرد-  کاظمی 
با حضور  استان « به مناسبت هفته مشاغل 
در  شهرستانی  و  استانی  مسئوالن  از  جمعی 
محل نمایشگاه بین المللی بیرجند افتتاح شد. 
این  در  استان  پرورش  و  آموزش  مدیرکل 
مراسم  با بیان اینکه باید آموزش و پرورش 
به سمت رشته های فنی و حرفه ای  حرکت 
کند گفت : در افق 14۰4 باید 7۰ درصد دانش 
آموزان در رشته های فنی و حرفه ای تحصیل 
مشاغل  معرفي  اینکه  بیان  با  کنند.المعی 
وظیفه  تنهایي  به  اي  حرفه  و  فني  متعدد 
این اداره کل نیست بلکه بخش خصوصي و 
دیگر ادارات باید طبق سند بنیادین، مشاغل 
کرد:  اظهار  کنند  معرفي  آموزان  دانش  به  را 
را  الزم  اقدامات  هم  پرورش  و  آموزش  باید 
انجام  بهتر  چه  هر  در  سازي  فرهنگ  براي 
گفته  دهد.به  انجام  مشاغل  معرفي  شدن 
استان  پرورش  و  آموزش  گذشته  سال  وي 
کسب  به  موفق  مشاغل  معرفي  حوزه  در 
 رتبه برتر کشوري شد و این مهم بر گرفته از 

فرهنگي  همکاران  شائبه  بي  هاي  تالش 
معرفی  نمایشگاه   به  اشاره  با  است.المعی 
مشاغل خراسان جنوبی  اظهار کرد: نمایشگاه 
از  غرفه   56 قالب  در  استان  مشاغل  معرفی 
روی  به  روز  چهار  مدت  به  امروز)دوشنبه( 
عالقمندان باز است.وی با بیان اینکه از این 
و  آموزش  ادارات  اختیار  در  غرفه   31 تعداد، 
در  افزود:  است،  داده  قرار  استان  پرورش 
 8 های  هنرستان  هنرجویان  ها  غرفه  این 
قالب  در  را  خود  های  توانمندی  شهرستان 
مشاغل مختلف در معرض دید عموم قرار داده 
اند.به گفته وی  همچنین 25 غرفه دیگر نیز 
در اختیار کارآفرینان برتر استان قرار داده است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان در ادامه از 
افزارمشاغل   نرم  و  بومی   اطلس  رونمایی 
داد  خبر  نمایشگاه  این  در  نیز  استان  خانگی 
و عنوان کرد : در این اطلس 61 شغل سنتی 
استان خراسان جنوبی از جمله قالیبافی، حوله 
مشاغل  اطلس  در   ... و  حصیربافی  بافی، 
خانگی  شغلی  فرصت  یکصد  حدود  و  بومی 

در قالب نرم افزار مشاغل خانگی امروز بعد از 
قرار می گیرد. اختیار عالقمندان  در  رونمایی 
اداره کل آموزش  معاون پرورشي - فرهنگي 
و پرورش استان نیز در این مراسم  گفت: با 
توجه به اینکه اردیبهشت ماه هر سال مشاوره 
انتخاب رشته به دانش آموزان ارائه مي شود، 
نمایشگاه  این  برگزاري  با  پرورش  و  آموزش 
و معرفي مشاغل مختلف، در بهتر و انتخاب 
درست رشته تحصیلي به دانش آموزان کمک 
مي کند.موسوي نژاد افزود: در این نمایشگاه 
اداره ها و سازمان هاي استاني اعم از فني و 
کشاورزي،  جهاد  فرهنگي،  میراث  اي،  حرفه 
نیروي انتظامي، و اداره هاي آموزش و پرورش 
شهرستانهاي بیرجند، قاینات، زیرکوه، بشرویه، 
خوسف، سربیشه و طبس حضور دارند.به گفته 
وی در این نمایشگاه که تا آخر هفته ادامه دارد، 
براي جذب هرچه بهتر دانش آموزان به تحصیل 
در رشته هاي فني و حرفه اي اقدام خواهد شد، 
تا آنان به کارهاي غیردولتي راهنمایي شوند و 
این کمکي به صنعت در دراز مدت خواهد بود.

آغاز به کار  نمایشگاه »معرفی مشاغل خراسان جنوبی« در بیرجند

کشاورزی  جهاد  سازمان  معاون   - تسنیم 
از محل  در سال 94  خراسان جنوبی گفت: 
جمهوری  ریاست  سفر  مصوبات  و  اعتبارات 
حدود  نوین  آبیاری  سیستم های  زمینه  در 
58 میلیارد تومان بوده که تاکنون حدود 32 
میلیارد تومان به استان تخصیص پیدا کرده 

است و طرح ها در حال اجرا است.
جلوگیری  برای  داشت:  اظهار  شفیعی  علی 
و  زیرزمینی  سفره های  فرونشست  از 
راهکارهای پیشگیرانه پیش بینی می شود در 
دو شهرستان سرایان و فردوس حدود 16۰ 
انتقال  طرح های  برای  اعتبار  تومان  میلیارد 

آب و سیستم آبیاری نوین نیاز باشد.
شرایط  به  توجه  با  کرد:  بیان  وی 
دارا  جنوبی  خراسان  در  که  خشکسالی هایی 
جزو  استان  دشت های  از  بعضی  هستیم 
سرایان  دشت  و  هستند  بحرانی  دشت های 
بحرانی  وضعیت  که  است  دشت هایی  جزو 

تری را شاهد است.
وی افزود: یکی از راهکارهایی که می توانیم 

در راه مقابله با این موضوع در نظر بگیریم 
یا  و  آبیاری  نوین  سیستم های  اجرای 

طرح های انتقال آب است.
معاون آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی 
خراسان جنوبی تصریح کرد: خوشبختانه در 

طول دو سال اخیر جمع اعتباری که به استان 
است  داشته  چشمگیری  افزایش  شده  ابالغ 

به طوری که در سال 93 و 94 میزان طرح 
دو  و  یک  استان  در  شده  اجرا  نوین  آبیاری 
دهم برابر کل سطوحی بوده که سطح آبیاری 

تحت فشار در استان انجام گرفته است.
آب،  انتقال  بحث های  به  اشاره  با  شفیعی 

برابر  در  مناسبی  راهکار  کرد:  تصریح 
است  زیرزمینی  آب  سفره های  فرونشست 
را  استفاده  بهترین  آبی  منابع  از  که می توان 
جبران  بارندگی  کاهش  در صورت  و  داشت 
شود و در دو سال گذشته در این زمینه مبالغ 

خوبی اختصاص داده شده است.
اعتبارات و  از محل  افزود: در سال 94  وی 
زمینه  در  جمهوری  ریاست  سفر  مصوبات 
میلیارد   58 حدود  نوین  آبیاری  سیستم های 
میلیارد   32 حدود  تاکنون  که  بوده  تومان 
است  کرده  پیدا  تخصیص  استان  به  تومان 

و طرح ها در حال اجرا است.
معاون آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی 
خراسان جنوبی تصریح کرد: در حال حاضر 
کیلومتر   9۰۰ حدود   94 و   93 سال  دو  در 
طرح با اعتبار ابالغی می توانیم اجرا کنیم که 
تاکنون 5۰۰ کیلومتر تعهد شده است که در 

حال اجرا در 11 شهرستان استان است.

دشت های  در  اینکه  به  اشاره  با  شفیعی 
می توانیم  بیشتری  اعتبارات  با  نیز  بحرانی 
موجود  شرایط  به  توجه  با  تا  کنیم  فعالیت 
آب  از  را  استفاده  حداکثر  خشکسالی ها  از 
راهکارهای  کرد:  بیان  دهیم،  انجام  موجود 
جمله  از  استان  بحرانی  در دشت  پیشگیرانه 
سرایان، بیرجند و خضری که حاد است بحث 
که  است  نوین  آبیاری  سیستم  و  آب  انتقال 
مقرر شده یک طرح جامع نوشته و براساس 

مطالعات پیش رود.
و  سرایان  شهرستان  در  اینکه  بیان  با  وی 
انتقال  طرح  کیلومتر   6۰۰ حدود  فردوس 
برای  افزود:  است،  موجود  شده  مطالعه  آب 
جلوگیری از فرونشست سفره های زیر زمینی 
و راهکارهای پیشگیرانه پیش بینی می شود 
در دو شهرستان سرایان و فردوس نیز حدود 
طرح های  برای  اعتبار  تومان  میلیارد   16۰

انتقال آب و سیستم آبیاری نوین نیاز باشد.

مهر- رئیس دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در بیرجند از سفر دوروزه سفیر هند به خراسان جنوبی خبر داد.غالمحسین ابراهیمی  با اعالم این 
خبر، اظهار کرد: »سائوراکومارت« صبح روزچهارشنبه، هشتم اردیبهشت ماه جاری وارد بیرجند می شود.وی با اشاره به اهداف این سفر، ادامه داد: 

آشنایی با ظرفیت های علمی، اقتصادی، فرهنگی، گردشگری و سرمایه گذاری بر این پتانسیل ها از جمله اهداف این سفر است.

سفیر هندوستان به خراسان جنوبی سفر می کند

اختصاص ۵۸ میلیارد تومان به اجرای طرح آبیاری نوین استان

روابط عمومی اداره کل استاندارد خراسان جنوبی

  دعوت  سهامداران برای تشکیل مجمع عمومی فوق العاده 
شرکت مرکزی خدمات زیارتی خراسان جنوبی به شماره ثبت  1777     تاریخ انتشار: 95/2/7

بدینوسیله  از کلیه سهامداران شرکت دعوت می شود در جلسه مجمع عمومی فوق العاده که یکشنبه  95/2/19 راس ساعت 8 صبح در محل شرکت خدمات زیارتی بیرجند تنعیم واقع در خیابان جمهوری اسالمی - جمهوری 21 جنب پست بانک برگزار می گردد، شرکت فرمایند.
 از کلیه سهامداران دعوت به عمل می آید در جلسه مذکور شرکت فرمایند.    دستور جلسه: اصالح ماده 16 اساسنامه

هیئت  مدیره 
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 پيامبر خدا صلى  اهلل  عليه  و  آله :َمْن َقلَّ ُطْعُمُه َصحَّ بَْطُنُه َوَصَفا َقلُْبُه، َوَمْن 
َكُثَر ُطْعُمُه َسُقَم بَْطُنُه وَقَسا َقلُْبُه؛ آن كه غذا كم خوَرد معده  اش سالم مى 
 ماند و صفاى دل مى  يابد. و هر كه پرخور باشد معده  اش بيمار و قلبش 

سخت مى  شود.تنبيه الخواطر : ج1 ، ص46

کاظمی فرد- گروه اجتماعی
مراسم گرامیداشت هفته سالمت با حضور مسئوالن استانی ، مسئوالن دانشگاه علوم 
پزشکی  و مسئوالن شبکه های بهداشتی استان برگزار و از 79 نفر از فعاالن ، حامیان  
اند، تجلیل شد. معاون  و کسانی که در حوزه بهداشت و سالمت همکاری داشته 
بهداشتي دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني بیرجند در این مراسم با بیان 
اینکه سازمان بهداشت جهاني شعار امسال را »غلبه بر دیابت« نامگذاري کرد تا در این 
زمینه که هر ساله در حال افزایش است گام هاي گسترده تري برداشته شود، گفت: 
بیماري دیابت به عنوان مرگ خاموش مشهور است و در حال حاضر چهار میلیون نفر 
در ایران دیابت دارند که نیمي از آنها از بیماري خود با خبر نیستند. به گفته وی در 
حال حاضر 625 نفر در جمعیت روستایی استان مبتال به دیابت هستند که 2.1 دهم 
درصد این  جمعیت باالي 30 سال می باشند. کامبیز مهدي زاده  با بیان اینکه از تیرماه 
امسال 140 مراقب سالمت در راستاي ارائه مراقبت هاي اولیه سالمت در جمعیت 
شهري استان جذب و فعالیت خود را آغاز مي کنند، اظهار کرد: هر مراقب سالمت 
دو هزار تا دو هزار و 500 نفر از جمعیت شهري استان را تحت پوشش قرار مي دهد. 
وي ادامه داد: این افراد با ارائه مراقبت هاي اولیه سالمت از قبیل خدمات پیشگیري، 
کنترل بیماري هاي واگیردار و غیرواگیر، بهداشت محیط و غیره با ارائه مشاوره هاي 
مورد نیاز از مردم براي حضور و مراجعه به پایگاه هاي سالمت دعوت به عمل مي 
آورند. مهدی زاده گفت: یکي از سیاست هاي وزارت بهداشت  طی دو سال گذشته در 
حوزه بهداشت، ترویج فرهنگ خود مراقبتي در جامعه است، تا همه افراد دانش مورد 
نیاز سالمتي خویش را بیابند و ابزار الزم در دسترس آنها قرار گیرد. به گفته وی در این 
زمینه اقدامات خوبي از قبیل افزایش مراکز درماني و پایگاه هاي سالمت، بیمارستان 
ها و غیره در حوزه خدمات بهداشتي درماني انجام شده است. مهدي زاده اجراي طرح 
سفیران سالمت را یکي دیگر از برنامه هاي وزارتخانه در حوزه بهداشت دانست و 
عنوان کرد: امسال براي هر کدام از محیط هاي خانه و خانواده، محیط کار و محیط 

تحصیل سفیر سالمت در نظر گرفته مي شود.
کمبود نیروی انسانی مهمترین چالش حوزه بهداشت استان

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در ادامه به کمبود نیرو و اعتبار در حوزه 
بهداشت اشاره کرد و گفت: از مهم ترین مشکالت و چالش های پیش روی مراکز 
بهداشتی کمبود نیرو و اعتبارات  بوده  که هم اکنون برخی از مراکز شبانه روزی بهداشت 
و درمان بیرجند به دلیل کمبود نیرو به  طور کامل فعال سازی نشده است و نیازمند توجه 

بیشتر می باشد.
وی با بیان اینکه از 347 خانه بهداشت مصوب 316 مورد فعال است، گفت: هم اکنون 
76 بهورز در حال آموزش هستند اما با این وجود برای فعال سازی خانه های بهداشت با 
کمبود نیرو مواجه هستیم. مهدی زاده با بیان اینکه 75 درصد عوامل اثرگذار بر سالمت 
مربوط به عوامل اقتصادی - اجتماعی و محیطی است و 25 درصد آنها مربوط به 
عوامل بیومدیکال است، افزود: عوامل خطر سالمت به سه دسته خطر رفتاری )شامل 
رژیم غذایی ناسالم، کم تحرکی، مصرف دخانیات و مصرف الکل در جامعه(، خطر 
بیولوژیک )شامل قند خون، فشار خون، اضافه وزن(  و عوامل محیطی)شامل تغییرات 
آب و هوایی و بالیای طبیعی( تقسیم می شود.  وی در ادامه به چالش های اصلی 
حوزه بهداشت کشور اشاره کرد و ادامه داد: معکوس شدن درصد جمعیت شهری و 
روستایی نسبت به سه دهه قبل )گذر دموگرافیک(، سکونتگاه های غیررسمی، توسعه 
نامتناسب شهرها به ویژه حاشیه آن، تغییر سیمای بیمار و مرگ های ناشی از بیمارهای 
غیر واگیر، روند رو به رشد آسیب های اجتماعی، افزایش مخاطرات طبیعی، حضور 
هم زمان اپیدمی بیماری های واگیردار نوپدید و بازپدید و کم توجهی به ظرفیت 
همکارهای بین بخشی و مشارکت مردم و توانمند سازی آنان از جمله این چالش ها 
هستند. معاون بهداشت و درمان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند با بیان اینکه حدود 10 
درصد جمعیت 15 تا 64 ساله کشور روزانه سیگار مصرف می کنند، افزود: همچنین 
88 درصد جمعیت کشور که بالغ بر 47 میلیون نفر هستند تغذیه نامناسب دارند و 

7.3 درصد جمعیت 15 تا 64 سال کشور در معرض اختالل قند خون و 15 درصد در 
معرض کلسترول باال هستند. مهدی زاده فرصت های حوزه بهداشت را مشارکت مردم 
در اجرای برنامه خود مراقبتی، سیاست های ابالغی مقام رهبری، افزایش اعتبارات 
بخش بهداشت و مشارکت خیران سالمت در توسعه این بخش دانست و گفت: کاهش  
25 درصد مرگ و میر ناشی از بیماری های قلبی و عروقی، سرطان و بیماری های 
تنفسی، توانمندسازی مردم برای خود مراقبتی، نهادینه سازی همکاری فرابخشی در 
کاهش عوامل خطر، کاهش 30 درصد نمک دریافتی و فشار خون، دسترسی 70 درصد 
جمعیت به دارو و مشاوره الزم برای پیشگیری از بیمارهای قلبی از جمله اهداف برنامه 

پیشگیری از بیمارهای غیرواگیر حوزه بهداشت است.

 فعالیت بیش از 90 مرکز بهداشتی درمانی در استان
مهدی زاده در بخش دیگری از سخنان خود به عملکرد یک ساله حوزه بهداشت 
دانشگاه علوم پزشکی اشاره کرد و گفت: در حال حاضر از 104 مرکز بهداشتی درمانی 
مصوب، 94 مرکز فعال هستند. به گفته وی هم اکنون 87 مرکز بهداشت تحت پوشش 
پزشک خانواده قرار دارد و 139 پزشک و 111 ماما در این طرح شاغل هستند اما 
همچنان 132 پزشک و 104 مامای دیگر برای اجرای این طرح مورد نیاز است. معاون 
بهداشت و درمان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند با بیان اینکه 62 پایگاه بهداشت استان 
فعال است، عنوان کرد : در حال حاضر به دلیلی کمبود نیرو مراکز شبانه روزی استان 
حداقل در یک شیفت فعال است اما امیدواریم مشکل فعال سازی کامل این مراکز 
با مجوزهای امسال حل شود و این مراکز در بخش درمان حداقل در دو شیفت فعال 
 شود. وی به مهم ترین دستاوردهای حوزه بهداشت در سال گذشته اشاره و اظهار کرد :
احداث 21 خانه بهداشت فاقد ساختمان، تأمین 33 خودرو جدید برای مراکز بهداشتی 
و درمانی، تکمیل و نوسازی لوازم و امکانات محیط زیست پزشکان در 71 پانسیون، 
اجرای طرح سرشماری الکترونیک جمعیت استان و  افتتاح طرح دندانپزشک خانواده 

از جمله اقدامات این حوزه است. وی همچنین تامین مکمل های مورد نیاز واحدهای 
بهداشتی به مبلغ 980 میلیون تومان، بهبود استانداردهای تجهیزات پزشک 90 درصد 
مراکز بهداشت و درمانی و خانه بهداشت، ارتقای برنامه سالمندان در 10 شهرستان، 
کاهش 50 درصدی تب مالت در زیرکوه و قاین، واگذاری بیش از 98 درصد داروخانه 
ها و مراکز بهداشتی و درمانی به بخش خصوصی و تحویل 5 هزار و 500 سبد غذایی  
را از دیگر اقدامات و دستاوردهای حوزه بهداشت در سال 94 عنوان کرد. مدیر گروه 
بیماری های دانشگاه علوم پزشکی بیرجند نیز با بیان اینکه دیابت مهم ترین و شایع ترین 
بیماری غددی است، گفت: تعداد افراد مبتال به دیابت در سال 2000 در دنیا 171 میلیون 
نفر بوده است. شایسته با بیان اینکه بر اساس گزارش سازمان جهانی بهداشت از هر 11 
نفر یک نفر در دنیا مبتال به دیابت هستند، تصریح کرد: ساالنه 3 میلیون و 700 هزار نفر 
بر اثر دیابت و قند خون باال فوت می کنند. وی با بیان اینکه بیماری های قلبی عروقی در 
افراد دیابتی دو تا چهار برابر بیشتر از دیگر افراد است، افزود:  48 درصد مرگ ومیرهای 
بیماران دیابتی در زیر 60 سال اتفاق می افتد. مدیر گروه بیماری های دانشگاه علوم 
پزشکی بیرجند با بیان اینکه دیابت هفتمین علت مرگ تا سال 2030 در دنیا خواهد بود، 
خاطرنشان کرد: در سال 2008 بیش از 347 میلیون نفر در دنیا مبتال به دیابت بوده اند. 
وی با بیان اینکه در سال 1386 از هر 20 نفر ایرانی یک نفر دیابتی تشخیص داده شده 
است، گفت: شیوع دیابت در ایران 35 درصد افزایش پیدا کرده است که متأسفانه انتظار 
می رود تا سال 1404 از هر هفت نفر ایرانی یک نفر دیابتی باشد. شایسته با بیان اینکه 
دیابت نوع یک اغلب در سنین کودکی بروز می کند، عنوان کرد: پرنوشی، پرادراری و 
پرخوری از جمله عالئم دیابت نوع یک در کودکان است. وی با بیان اینکه دیابت نوع 
دو عالمتی ندارد، ادامه داد: دیابت نوع دو اغلب در افراد باالی 30 سال رخ می دهد هر 
چند سن شیوع دیابت نوع دو 15 سال کاهش یافته است. گفتنی است، این مراسم که 
همراه جشن برگزار شد در پایان از 79 نفر از فعاالن ، حامیان، اعضای هیئت علمی 
دانشگاه ،مدیران منتخب حوزه سالمت و نیروی شبکه های بهداشتی استان تجلیل شد.

تجلیل بیش از 70  نفر فعال در حوزه بهداشت و سالمت

عرضه کننده کلیه محصوالت با برترین برندهای ایرانی و خارجی
اقساط  10 ماهه ویژه فرهنگیان )بدون سود(

سفارشات و اجرای کابینت آشپزخانه و دکوراسیون داخلی منزل 
) MDF- هایگالس( پذیرفته می شود.

آدرس: بیرجند، بلوار صیاد شیرازی ، روبروی مجموعه تجاری میرداماد، واحد 32

اطالعیه مهم

قابل توجه بیماران محترم دیابتی
اولین جلسه آموزشی بیماران دیابتی در سال 1395 

به مناسبت گرامیداشت روز جهانی بهداشت با عنوان:

 غلبه بر دیابت با تحرک و تغذیه سالم
 زمان: امروز سه شنبه 1395/2/7 ساعت 11-9 صبح

مکان: خیابان معلم، سالن شهید رحیمی 
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

روابط عمومی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

آگهـی مزایـده )نوبت اول(
سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری بیرجند در نظر 
دارد: به استناد مصوبه هیئت مدیره سازمان، مکان های 
مشروحه ذیل متعلق به خود را طبق آیین نامه معامالت 
شهرداری تهران مصوب 1355و قانون اصالح و تسری 

آن به مراکز استان ها از طریق مزایده عمومی به صورت اجاره ماهیانه 
 و دو ساله واگذار نماید. لذا از کلیه متقاضیان حقیقی و حقوقی تقاضا 
می شود برای دریافت اسناد مزایده به سازمان پارکها و فضای سبز- واحد 
 پیمان و قراردادها به نشانی مهرشهر- خیابان امام حسین )علیه السالم(

نبش ابن سینا مراجعه نمایند و پس از تکمیل اسناد حداکثر تا پایان 
آدرس  به  را  مدارک  کلیه  مورخ1395/2/20   )14/30( اداری  وقت 
خراسان جنوبی - بیرجند - میدان ابوذر- شهرداری بیرجند - دبیرخانه 

حراست تحویل نمایند. 
)اجاره  مترمربع  مساحت 140  به  خانواده  پارک  در  واقع  زمین   -1

ماهیانه پایه 3/850/000 ریال وجه تضمین 4/620/000 ریال(
2- دکه واقع در پارک توحید به مساحت 9 مترمربع )اجاره ماهیانه 

پایه 1/100/000 ریال وجه تضمین 1/320/000 ریال(
3- دکه واقع در پارک توحید به مساحت 6 مترمربع )اجاره ماهیانه 

پایه 950/000 ریال وجه تضمین 1/140/000 ریال(
سازمان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار می باشد

کلیه هزینه های نشر آگهی بر عهده برنده مزایده می باشد
در  مورخ 95/2/21  ساعت 10 صبح  در  معامالت  کمیسیون  جلسه 

سالن جلسات شهرداری برگزار خواهد شد
سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مزایده درج گردیده است

برای کسب اطالعات بیشتر با شماره 3-32308731 واحد پیمان و 
قراردادهای سازمان تماس حاصل فرمایید.

مجتبی انصاری 
 مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری بیرجند

اولین دوره مسابقات
 پینت بال بیرجند )آقایان(

گرامیداشت آزادسازی خرمشهر 
برای کسب اطالعات بیشتر با شماره 09155615003 تماس حاصل فرمایید.

ثبت نام کربـال - زمینی
اعزام: 95/2/22 
دفتر خدمات زیارتی عماد بیرجند 
آدرس: میدان شهدا 
  ساختمان آوا   
32224113  

تعداد محدود

فروش یا معاوضه مرغداری 30 هزاری گوشتی برای اطالعات 
بیشتر با شماره 09151609083 تماس بگیرید. امینی فر










