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رئيس سازمان راهداري و حمل و نقل کشور 
از امضاي موافقت نامه ساخت جاده ماهيرود 
تا فراه افغانستان خبر داد و گفت: اجراي اين 
پروژه تامين اعتبار شده است.  به گزارش مهر،  
پايانه  رسمي  افتتاح  مراسم  در  کشاورزيان 
مرزي ماهيرود که با حضور استاندار خراسان 
جنوبی ووالی فراه انجام شد اظهارکرد: ساخت 
اين پايانه مسافر بري نقش بسزايي در کاهش 
با  دارد.  وي  افغانستان  اتباع  ورود غير مجاز 
اشاره به کارهای انجام شده براي توسعه روابط 
تجاري بين دوکشور بيان کرد: اعتباري براي 
ساخت راه اين پايانه  به سمت  افغانستان پيش 
بيني شده است. که اين اعتبار براي آسفالت 
به سمت  قلعه کاه  از مسير روستاي  قسمتي 

واليت فراه  هزينه مي شود. 
خواستار  نيز  جنوبي  خراسان  استاندار   
افزايش روابط تجاري استان با واليت فراه 
بيشتري  تعامل  بايد  گفت:  و  شد  افغانستان 
افغاني  تجار  و  استان  گذاران  سرمايه  بين 
بيان  با  خدمتگزار   ا...  گيرد.وجه  صورت 
فراه  در  کنسولگري  ايجاد  متقاضي  اينکه 
هستيم افزود: همچنين آماد ه ايم برق مورد 
نياز واليت فراه را تامين کنيم. وي خواستار 
جنوبي  خراسان  هاي  بازارچه  شدن  فعال 
تاثير  مرزي  نقاط  کردن  فعال  افزود:  و  شد 
خدمتگزار  دارد.  روابط  استحکام  در  زيادي 
با تاکيد بر استفاده از منطقه ويژه اقتصادي 
در پررنگ کردن روابط تجاري  عنوان  کرد 

دانشگاهي  ظرفيت  از  است  اميد  همچنين 
جنوبي   خراسان  هاي  توانمندی  ديگر   و 
استاندار  برای گسترش روابط استفاده شود. 
اتصال  با  کرد:  اظهار  جنوبي  خراسان 
طريق  از  ريلي  نقطه  به  جنوبي  خراسان 
چابهار و زاهدان، روابط تجاري و اقتصادي 

ميسر خواهد شد.
در  اينکه  بيان  با  نيز  افغانستان  فراه  والي   
وجود  کمبودهايي  واليت  دراين  برق  زمينه 
خراسان  سوي  از  برق  تامين  خواستار  دارد 
کرد:  اظهار  ننگ  آصف  شد.محمد  جنوبي 
استقبال  فراه  در  ايران  کنسولگري  ايجاد  از 
ميکنيم. والي فراه افغانستان تبادالت گمرکي 
را بسيار مهم دانست و افزود: بايد از تجارت 

شود. جلوگيري  کمرگ  در  غيرقانوني  هاي 
آصف ننگ ادامه داد: در بخش هاي علمي و 
فرهنگي نيز خواستار توسعه روابط با خراسان 
پايانه  است  ذکر  به  الزم   . هستيم  جنوبي 
سربيشه  شهرستان  توابع  از  ماهيرود  مرزي 

روز دوشنبه به صورت رسمي افتتاح شد.  
افغانستان صبح  ديروز در  فراه  والی واليت 
به  استاندار خراسان جنوبی  با  ديدار جداگانه 
و  کرد  اشاره  افغانستان  و  ايران  مشترکات 
اقتصادی  توسعه  به  رسيدن  برای  داد:  ادامه 
توسعه  و  ای  منطقه  همگرايی  جز  راهی 
تجارت زمينی وجود ندارد. وی با بيان اينکه 
ارتباط افغانستان از طريق چابهار به آب های 
خليج فارس فرصت مناسبی برای افغانستان 

فراه  واليت  و  ،افزود:افغانستان  بود  خواهد 
است  اقتصادی  مناسب  پتانسيل های  دارای 
و  گذاران  سرمايه  توجه  مورد  تواند  می  که 

تجار ايرانی قرار گيرد.
فراه  واليت  و  جنوبی  خراسان  تبديل  وی 
از جمله درخواست  را  آزاد تجاری  به منطقه 
های طرف افغانستانی دانست و افزود: ارتقاء 
سطح همکاری های گمرکی ،قانونمند کردن 
از  مرزی،جلوگيری  صفر  نقطه  در  تجارت 
قانونی،ايجاد  غير  تجارت  و  مالياتی  فرار 
کنسولگری ايران در فراه و بالعکس،افزايش 
سرعت  افزايش  و  تجاری  مبادالت  حجم 
تجارت می تواند زمينه های توسعه همکاری 

های دو جانبه را فراهم نمايد.

انجمن تخصصی صنایع همگن شیمایی و سلولزی دومین صدای بخش خصوصی استان

خراسان جنوبی ؛ محروم از خانه صنعت و معدن

ماهیرود جاری شد
ساخت راه از ماهیرود تا فراه

شبکه راههای خراسان جنوبی 
به افغانستان متصل می شود 

با حضور معاون وزیر راه کشورمان ، استاندار خراسان جنوبی و والی فراه افغانستان ؛

بدهی 500 میلیارد ریالی
دولت و بیمه به سالمت استان
معاون دانشگاه علوم پزشکی : هرچه خانه بهداشت بسازیم کم است

صفحه 7

صفحه 7

عکس : مجتبی گرگی

آگهی مزایده عمومی  
)) نقد و اقساط ((

شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران

در صفحه 4 شماره ردیف از 20 تا 34  صحیح می باشد
 که بدین شرح اصالح می گردد.

فروش ویژه پکیج دیواری 

حدفاصل مدرس 27 و 29
تلفن: 32437700

اقســـــاطنقــــــــد 

دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه )نوبت دوم(
 شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان بیرجند

 شناسه ملی: 10360003553     شماره ثبت: 52

تاریخ انتشار: 95/3/11

به اطالع کلیه اعضای شرکت )شاغل و بازنشسته( )ساکن یا شاغل در شهرستان های 
 بیرجند ، خوسف ، سربیشه و درمیان( می رساند: مجمع عمومی عادی سالیانه )نوبت دوم(
در تاریخ پنجشنبه 1395/3/27 ساعت 16/30 در محل سالن اداره آموزش و پرورش 

بیرجند - ابتدای سجادشهر برگزار می گردد. 
از کلیه اعضا دعوت می شود راس روز و ساعت مقرر در جلسه مذکور برای اتخاذ تصمیم 

نسبت به موضوعات جلسه اصالتا یا وکالتا حضور به هم رسانند. 

توصیه مهم: همراه داشتن اصل یا کپی کارت ملی و شناسنامه و دفترچه 
عضویت الزامی است

آن دسته از اعضایی که به هر دلیلی نتوانند شخصاً حضور یابند با نماینده تام االختیار 
خود به دفتر شرکت مراجعه و برگ وکالت و برگه ورود به جلسه را دریافت نمایند. 

حداکثر آرای وکالتی برای هر عضو سه رای و هر فرد غیر عضو یک رای می باشد.
بدیهی است صدور وکالت نامه تا یک روز قبل از برگزاری مجمع صورت می پذیرد و برگه 

وکالت دست نویس از درجه اعتبار ساقط است.

دستور جلسه:
استماع گزارش هیئت مدیره  و بازرسان

گزارش تغییرات اعضا و سرمایه
طرح و تصویب صورت های مالی سال 94 )ترازنامه - عملکرد سود و زیان سال مالی(

 طرح و تصویب لیست بودجه پیشنهادی شرکت برای سال مالی 95 
 طرح و تصویب حق الزحمه بازرسان

 طرح  و تصویب درصدی از سود برای پاداش هیئت مدیره
 تعیین میزان و زمان استرداد سهام اعضای مستعفی

 انتخاب هیئت مدیره برای مدت سه سال مالی )7 نفر عضو اصلی و 4 نفر عضو علی البدل(
انتخاب بازرسین برای مدت یک سال مالی  )3 نفر عضو اصلی و یک نفر عضو علی البدل(

شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان بیرجند

چهارمین سالگرد  درگذشت پدر عزیزمان مرحوم

 کربالیی محمد حسن دیمه ور 
را به یاد نیکی ها، فداکاری ها و مهربانی اش
 با ذکر فاتحه به روان پاکش گرامی می داریم.

فرزندان

با نهایت تاسف درگذشت مرحومه

 صدیقه برات زاده )همسر آقای محسن فغانی(
را به اطالع کلیه همشهریان عزیز می رساند: مراسم تشییع آن روانشاد امروز سه شنبه 95/3/11 

ساعت 16 از محل بهشت متقین )غسالخانه بیرجند( برگزار می گردد. 

خانواده های فغانی و سایر بستگان 

هلل و انا الیه راجعون
انا 

خانواده محترم مشمولی مقدم
با نهایت تاسف درگذشت پدر گرامی تان

 را خدمت شما سروران ارجمند صمیمانه تسلیت عرض نموده، از درگاه باریتعالی برای آن عزیز
 سفر کرده رحمت و مغفرت الهی و برای تمامی بازماندگان صبر و بردباری آرزومندیم.

خانواده های: میابادی ، خویی ، دستجردی ، هدایتی

به یک مدرک کارشناس یا کاردان عمران با سه سال سابقه بیمه
 تأمین اجتماعی در زمینه راه برای اخذ رتبه نیازمندیم. 09151613664

دوربیــــن مداربستـــه

7-32341226-056/ 09197147874   انرژی صنعت ایرانیـــان

* دو عدد دوربین یک مگاپیکسل AHD * دستگاه ضبط 4 کانال        DVR AHD* هارد 
اینترنال 500 گیگابایت * 20 متر کابل تصویر زنیت کره تمام مس * 20 متر کابل برق 
زنیت کرده * داکت 2.5 - 15 شاخه * منبع تغذیه * یک ماه ضبط تصاویر * دارای 
یک سال گارانتی و  10 سال خدمات پشتیبانی * نصب و راه اندازی کامل و تحویل کار 

710000 در فروش ویژه فقط 585000 تومان

4CH

قابل توجه بیماران محترم دیابتی:

دومین جلسه آموزشی بیماران دیابتی

 در سال 1395 با عنوان

 دیـابت و روزه داری 
زمان: چهارشنبه 95/3/12 ساعت 3  الی 4 بعدازظهر

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

روابط عمومی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

اطالعیه مهم
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قطع یارانه برای ممانعت از تحصیل فرزندان

فارس - معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش 
از  که  خانواده هایی  یارانه  قطع  از  پرورش  و 
تحصیل فرزندانشان ممانعت می کنند، خبر داد.

سال  در  کرد:  اظهار  دیمه ور  محمد 
در خصوص  جدیدی  برنامه  آینده  تحصیلی 
خواهیم  تحصیل  از  بازمانده  دانش آموزان 
ثبت نامی  آمار  مطابق  آینده  تحصیلی  سال  در  افزود:  وی  داشت. 
می شود.  استخراج  تحصیل  از  بازمانده  کودکان  آمار  دانش آموزان، 
فرزندانشان  تحصیل  از  که  خانواده هایی  کرد:  خاطرنشان  دیمه ور 
یارانه  و  می شود  برخورد  آنها  با  قانون  مطابق  می کنند  ممانعت 
خانواده ای که از رفتن کودکش به مدرسه ممانعت کند، با همکاری 

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قطع خواهد شد.

قطع آب مشترکان پرمصرف قانونی شد

انتخاب - وزیر نیرو با تأکید بر اینکه مصوبه 
قانونی قطع آب مشترکان پرمصرف از سوی 
مجلس صادر شده است، گفت: امسال قطع 
سراسر  در  پرمصرف  مشترکان  شرب  آب 
چیت چیان  حمید  می شود.  اجرایی  کشور 
گفت: این طرح مصوبه قانونی مجلس را دارد 
و مجلس اجازه داده که برای کاهش مصرف آب و مصرف بهینه آن 
مشترکانی که مصرف آب شرب آنها باالتر از حد مجاز است قطع 
از آب شرب برای  نیروگاه ها  از  اینکه برخی  شود. وی در خصوص 
خنک کردن توربین ها استفاده می کنند، گفت: وزارت نیرو سیاستی 
نیروگاه های  نیروگاه های بخار به  از  را دنبال می کند که تولید برق 

تجدیدپذیر منتقل شود.

 نرم افزار اینترنتی برای کاهش ضایعات و قیمت تمام 
شده محصول کشاورزی، حذف واسطه های زائد ایجاد 
خرده  اختیار  در  مستقیم  طور  به  محصوالت  تا  شده 

فروش نهایی قرار گیرد.
به گزارش جهان، موضوع توزیع محصوالت کشاورزی، 
ضایعات، وجود قیمت تمام شده باال، واسطه های زائد، 
عدم بهره مندی مناسب تولید کننده از محصوالت خود 
و مسائل حمل و نقل از جمله مسائلی است که پیش 

روی بازار رسانی این بخش وجود دارد.
 آمار متفاوت درباره میزان تلفات در بخش کشاورزی 

ایران اعالم می شود، اما حسین صفایی رئیس سازمان 
مرکزی تعاون روستایی درباره این رقم گفت: ضایعات 

در تمام مراحل تولید کشاورزی به 25 درصد می رسد.
 امین رفیع زاده در نشست »نقش نرم افزارهای پخش 
مویرگی در صنعت، اقتصاد و کشاورزی کشور« که از 
بود،  شده  دیده  تدارک  کشاورزی  جهاد  وزارت  سوی 
تا  عرضه  و  تولید  مختلف  بخش های  در  کرد:  اظهار 
مصرف تولیدات کشاورزی شاهد این هستیم که تا 35 
و  روال صحیح  و  می شود  ریز  دور  محصوالت  درصد 

عملی برای توزیع آنها وجود ندارد.

 وی با بیان اینکه استاندارد سازی توزیع محصوالت 
جلوگیری  برای  افزود:  می کنیم  دنبال  را  کشاورزی 
اینکه  و  کشاورزی  محصوالت  شدن  نرخی  چند  از 
محصول تولید شده در زمان کمتری به دست مصرف 
در  که  شده  تولید  اینترنتی  افزاری  نرم  برسد،  کننده 
این  می شود.  رونمایی  امسال  کشاورزی  نمایشگاه 
کارشناس شبکه های توزیع ادامه داد: در محصوالتی 
ازسایرحوزه ها  توزیع  شبکه های  نقش  مرکبات  مانند 
مهم تر است و در این روش محصول در زمان کمتری 

در شبکه های خرده فروشی قرار می گیرد.

سامانهتوزیعاینترنتیمیوهوترهبار

حذفکارمزدتعویضتجارتکارتتاپایانتیرماه
فارس - بانک تجارت اعالم کرد: در راستای جلب رضایت مشتریان تعویض کلیه کارت های بانک خود را تا پایان 
تیرماه به صورت معاف از پرداخت کارمزد انجام می دهد. همه مشتریانی که تا پایان تیرماه جهت تعویض تجارت 
کارت به شعب این بانک مراجعه می کنند، از پرداخت کارمزد تعویض این کارتها معاف خواهند شد.

ریاست  دکتر  به  در جلسه خود  هیات دولت 
مدیریت  سازمان  پیشنهاد  روحانی  حسن 
ضریب  تعیین  باره  در  کشور  برنامه ریزی  و 
اجرایی  ضوابط  نیز  و  دولت  کارکنان  حقوق 
بودجه سال 1395را بررسی و تصویب کرد. به 
گزارش   ایسنا بر این اساس، افزایش ضریب 
قانون  مشمول  شاغالن   1395 سال  حقوق 
هماهنگ  نظام  کشوری،  خدمات  مدیریت 
و  ها  دانشگاه  علمی  هیات  اعضای  پرداخت، 
مؤسسات آموزش عالی و قضات به میزان 12 

درصد تعیین شد. همچنین با تصویب دولت، 
حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران و مشترکان 
سازمان  و  کشوری  بازنشستگی  صندوق های 
سقف  تا  مسلح،  نیروهای  اجتماعی  تأمین 
پانزده میلیون ریال تا 20 درصد با کاهش نیم 
درصد به ازای هر پانصد هزار ریال نسبت به 
سال 1394 و مازاد بر پانزده میلیون ریال، 12 
درصد نسبت به سال گذشته افزایش می یابد. 
غیرمشمول  و  مشمول  اجرایی  دستگاههای 
پیش  که  کشوری  خدمات  مدیریت  قانون 

حقوق  شورای  موافقت  بدون   1395 سال  از 
فوق  یا  حقوق  برقراری  به  نسبت  دستمزد  و 
العاده اقدام کرده اند، مجاز به اجرا و پرداخت 
مصوبه  اخذ  و  نیستند   1395 سال  در  آن 
پرداختها  این  استمرار  برای  مذکور  شورای 

الزامی است.
بودجه سال 1395  اجرایی  به موجب ضوابط 
کل کشور، دستگاههای اجرایی در سال جاری 
مجازند عالوه بر پرداخت هزینه های مربوط 
و  بسیج  مقاومت  پایگاههای  قرآنی،  امور  به 

بهبود  و  ورزشی  و  فرهنگی  دینی،  فعالیتهای 
و ارتقای دانش و سالمت کارکنان، نسبت به 
آیین  اجرای  به  مربوط  های  هزینه  پرداخت 

نامه ترویج و توسعه فرهنگ نماز اقدام کنند.
و  مؤسسات  و  اجرایی  دستگاههای  همچنین 
نهادهای عمومی غیردولتی مجازند یک درصد 
از اعتبارات مندرج در قانون بودجه سال 1395 
و  سبز  مدیریت  سیستم  استقرار  منظور  به  را 
پایه و  منابع  بهینه  اعمال سیاستهای مصرف 

محیط زیست هزینه کنند.

تعیینمکانیزمافزایشحقوقبازنشستگان

آیت ا... الریجانی: هر چقدر مصیبت 
می خوانیم دولت گریه نمی کند

 رییس دستگاه قضایی گفت: امسال برای برنامه های
این قوه  تالش زیاد انجام داده ایم و از باال تا پایین 
راضی  را  شاه  واقع  در  دیدیم؛  را  اجرایی  دستگاه 
کردیم،  راضی  نیز  را  وزیر  و  نخست وزیر  کردیم، 
آنها که راضی شدند حاال مجلس کوتاه نمی آید. 
آملی الریجانی در خصوص وضعیت بودجهای این 
قوه گفت : هر چقدر مصیبت می خوانیم دولت گریه 
از محل  تومان  میلیارد  بنا شده هزار  اما  نمی کند 
معظم  مقام  مرحمت  و  لطف  که  خاصی  بودجه 

رهبری است تامین کنیم.

هاشمی : رهبری مخالف باشند
 روحانی با اوباما دیدار نخواهد کرد

رئیس  مجمع تشخیص مصلحت نظام معتقد است 
و درست  بدهند  به خرج  آمریکایی ها عقل  »اگر 
برسند...من  خوبی  به جای  می توانند  کنند،  عمل 
مدتی  آمریکایی ها  که  می دانم  این  را  راه حلش 
همچنین  بدهند.«هاشمی  نشان  نرمش  باید 
با  کشورمان  رئیس جمهور  دیدار  احتمال  درباره 
باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا گفت: »در این 
شرایط اصاًل احتمالش هم نیست. وقتی رهبری 
مخالف باشند، آقای روحانی این کار را نمی کنند. 
حتی آن تلفنی که کردند، در آنجا به ایشان فشار 
آمد که تلفن کردند. فکر می کنم در این شرایط 
آقای  و  نیست  روحانی  آقای  مالقات  زمینه ی 

روحانی هم اقدام نمی کند.«

الریجانی مردی است که پیروزی روحانی 
در انتخابات 96 را آسان می کند

با  گذاران  قانون  از  نوشت: الریجانی،  بلومبرگ 
 نفوذ که از حامیان توافق هسته ای با قدرت های

مجلس  ریاست  به  سوم  بار  برای  بود،  جهان 
ایران رسید و در جایگاهی تاثیرگذار قرار گرفت 
در  روحانی  به  رسد  می  نظر  به  که  چنان  تا 
ی  گفته  به  کند.  کمک  گذاری  سرمایه  جذب 
مجدد  انتخاب  ایران،  حوزه  ارشد  تحلیلگر  یک 
الریجانی می تواند با همراهی با دولت روحانی 
دالر  میلیاردها  ورود  با  را  ایران  اقتصادی  رشد 
از  و  ببرد  باال  به شدت  خارجی  گذاری  سرمایه 
سوی دیگر زمینه را برای انتخاب مجدد روحانی 

در دور بعدی ریاست جمهوری فراهم کند.

شمخانی: جلوگیری از سقوط دمشق و 
بغداد تصمیم درست ایران بود

اینکه  به  اشاره  با  ملی  امنیت  عالی  شورای  دبیر 
تصمیمات ایران در حوزه دفاعی و امنیتی صحیح 
سقوط  از  جلوگیری  و  حرم  از  دفاع  گفت:  است 
دمشق و بغداد، تصمیم درستی است. شمخانی با 
بیان اینکه تهدیدات منطقه ای ما تغییر پیدا کرده 
است گفت: تهدید نظامی سنتی، دیگر وجود ندارد 
از سوی گروه های  امنیتی  به سمت تهدیدات  و 
تکفیری در جنگ های نیابتی حرکت می کنیم و 

پیروزی در این عرصه برای ما مهم است.

مجلس دهم نباید به حاشیه برود

منتخب قم در مجلس دهم با تأکید بر »نباید اجازه 
خاطرنشان  برود«،  حاشیه  به  دهم  مجلس  دهیم 
در  حاشیه ای  مسائل  ندارند  دوست  مردم  کرد: 
گرفتار  در حال حاضر  مردم  مجلس مطرح شود. 
هستند و مشکالت عدیده ای دارند و باید تالش 
شود تا مشکالت آنان حل شود. امیرآبادی با اشاره 
به لزوم تعامل فراکسیون های امید و والیت برای 
حل مشکالت مردم گفت: قطعاً در حل مشکالت 

مردم به دولت کمک خواهیم کرد.

ظریف: پلمپ های هسته ای را دولت 
اصالحات شکست، نه احمدی نژاد 

وزیر خارجه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اگر 
 احمدی نژاد پلمب های هسته ای را نمی شکست

امروز برجام شکل می گرفت؟ خاطر نشان کرد: 
نشکست  نژاد  احمدی  را  ای  هسته  های  پلمپ 
هم  را  آن  نامه  و  شکاند  اصالحات  دولت  بلکه 
گرفت  غرب  امروز  که  تصمیمی  نوشتم.  من 
در  اصال  ایران  بگیرد.   2005 سال  توانست  می 
مذاکرات هسته ای کوتاه نیامد بلکه پیشنهادات 
ایران همان پیشنهادات سال 2005 است. ظریف 
تصریح کرد: غربی ها در همان مقطع سال 2005 
از تحریم ها  داشتند. ولی سپس  نامناسبی  رفتار 
ناامید شدند. اما ما با همان رویکرد ابتدایی خود 

حقوق خود را به رسمیت شناساندیم.

خشم عربستان از ایران درباره حج 95

پایگاه خبری سعودی گزارش داد، شورای روابط 
که  را  آنچه  فارس  خلیج  کشورهای  الملل  بین 
تالش ایران برای سیاسی کردن حج و اقدامات 
این  کرد.  محکوم  را  خوانده  ای  فرقه  و  قومی 
شورای تاکید کرد که حق عربستان برای مقابله 
برهم  و  ساالنه  حج  کردن  سیاسی  هرگونه  با 
رئیس  است.  محفوظ  حجاج  امنیت  تامین  زدن 
گزاف  ادعایی  در  عرب  انجمن  رسانه  بخش 
در خالل  تروریستی  اقدامات  انجام  به  را  ایران 

مراسم حج سالهای گذشته متهم کرد.

قیمت مرغ به 6۴۰۰ تومان رسید

بیان  با  پرنده و ماهی  اتحادیه  مهر - رئیس 
به  اینکه قیمت مرغ در مراکز خرده فروشی 
احتمال  گفت:  است،  رسیده  تومان   ۶400
افزایش قیمت این کاال به ۷000 تومان تا قبل 
از آغاز ماه مبارک رمضان زیاد است. مهدی 
نسبت  قیمت مرغ  اینکه  بیان  با  یوسف خانی 
به 4 روز گذشته کاهش یافته است، اظهار کرد: قیمت مرغ در مراکز 
خرده فروشی فروش ۶400 تومان و نرخ هرکیلوگرم ران مرغ با کمر 
5400 تومان و ران مرغ بدون کمر برابر با قیمت مرغ و ۶400 تومان 
است. وی با بیان اینکه طی روزهای آینده با افت قیمت مرغ مواجه 
نخواهیم بود، اظهار کرد: بعد از روزهای اول و دوم ماه مبارک با افت 

شدید قیمت این کاال مواجه خواهیم بود، چراکه تقاضا پایین می آید.

افتتاح 1۶0 مرکز مشاوره ازدواج تا پایان سال
تاریخ انتشار : دوشنبه 10 خرداد 1395 ساعت 10:05
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سه شنبه * 11 خرداد 1395 * شماره 3518

آباد  مسوولین مرکز استان سری به شهر اسالم 
قائن بزنن از ورودی و فلکه های آن و زیبایی آن 
به  بیرجند  شهر  های  ورودی  که  نه  بگیرند  یاد 

خرابه می ماند شب آدم می ترسد.
915...104
سالم ، چرا برای نصب تابلو و شماره گذاری کوچه 
های بلوار مجیدیه فکری نمیکنن ما االن بخوایم 
به جایی یا کسی آدرس بدیم نمیدونیم چه آدرسیو 

بگیم نه از مجیدیه آدرس داریم نه از الهیه
915...286
پارک  از  مردم  ی  گسترده  استقبال  به  توجه  با 
توحید برای استفاده و بازی فرزندانشان از وسایل 
بررسی  مربوطه  مسئولین  که  بجاست  بازی، 
بودن  استاندارد  و  بودن  سالم  روی  بر  دقیقی 
وسایل بازی پارک داشته باشند. میله های اطراف 
باشد.  می  هم  از  فاصله  دارای  بلند  ی  سرسره 
می  سادگی  به  نقش  ریز  کودک  یک  بطوریکه 
تواند از بین آن عبور کند. بهتر است قبل از اینکه 
با  سازی  استاندارد  بیفتد،  اتفاق  تلخی  حادثه ی 

دقت عمل باالتری مورد توجه قرار گیرد.
915...874
های  سپرده  پول  صادرات  بانک  چرا  سالم  با 
خبری  هیچ  شده  ماه   ٣ االن  نمیده،  رو  میزان 
ما  فکر  به  هم  مسئولین  از  کدام  هیچ  نیست. 
شده.حاال  معنی  بی  براشون  الناس  نیستند.حق 
باشه  داشته  تاخیر  روزم  یک  وام  اقساط  اگر 
جریمه میگیرند و انواع و اقسام ضمانت میخوان 

ولی برعکسش پول مردم براشون مهم نیست.
915...826
از  میخواستم  آوا.  وزین  روزنامه  خدمت  سالم 
جعفر)ع(  بن  موسی  خیابان  در  کنندتون  توزیع 
روزنامه  صبح  نماز  از  قبل  چون  کنم  تشکر 
زمان  مدیریت  میرسه.این  دستمون  به  مرتب 

جای تشکر و قدردانی داره!
9٣6...802
من پدر یک بیمار اوتیسم هستم دوهفته قبل رفتم 
نماز جمعه نماینده شهرمان در نمازحضورداشتند 
بعد از نماز در رابطه این بیماری یک نکته گفتم 
و  زیادشده  اوتیسم  بله  گفتند  جواب  در  ایشان 
رفتند. هفته بعد با فرزند اوتیسمم در نماز شرکت 
کردم بین نماز یک جوان درگوشم گفت آقا بچه 
شما نمازم را به هم زد من ناراحت شدم با فرزندم 
جوان  آن  شد  عصرخوانده  نماز  آخر.  آمدم صف 
آمد گفت معذرت چندین دفعه گفت من متوجه 
نشدم بچه شما مریضه هر کمکی از دستم ساخته 
است برای شما انجام دهم انتظارمان از نماینده 

و مسووالن شهر و مرکز استانمان بیشتر است.
915...696
تو سراب  استیصال  روی  از  که  بعدیک دهه  آوا 
ملکی خریداری کردم و دهها نفردیگه هم مثل 
من از سرتنگدستی و به امید داشتن سقفی روی 
سر راضی به سکونت تو سراب شدن مسووالن 
بجای برداشتن باری از دوش مردم مرتب سنگ 
بدون  و  شبانه  بعضی  اگرمثل  میکنن!  اندازی 
وساز  ساخت  دولت  عوارض  و  حقوق  پرداخت 

بشه خوبه؟
915...268
از جناب استاندار برای بازدید و مشاهده پیشرفت 
فوالد قاین ، سیمان درمیان چدن فوالد خوسف 
بدین وسیله  قاین ،کک طبس   ،آهک هیدراته 

رسما دعوت می شود .
9٣5...0٣2
توصیه می شود در مسیر ایستگاه سالمت بعد از 
ایستگاه  پیاده روی خواهند رفت  افطار که مردم 
هایی تعبیه شود که فشار و قند خون افراد را کنترل 

کنند تا ایستگاه سالمتی معنی اش تکمیل شود.
0915...45٣
که  زیر12000بوده  خودرو  عوارض   92 سال  تا 
یکدفعه از سال 9٣ به 26000 رسیده مگه چکار 
می کنن  با  کوچه  و خیابان های  داغون  که 

تمام جلوبندی خودروها داغون شده ؟؟؟  
9٣0...980

مطلب سیمان باقران فوق العاده بود اما چند نکته را 
می خوامک یادآوری کنم  1 - حرفاتون قصه نبود 
چون اگه تخیل بود یکی اعتراض می کرد اما آنقدر 
این واقعیت دردناکه که هیچکدوم از مسوولینش 
نمی تونن چیزی بگن 2 - مسوولین سیمان هم 
نظری  تنگ  نتیجه  مشکالت  این  نیستند  مقصر 
مسووالن و کارشناسان دستگاه هاست که همچین 
پروژه هایی در سبزوار و زابل  مدتهاست به بهره 
برداری رسیده است اما در بیرجند با همت اونها ... . 
حاال ببینیم آقای استاندار که اینقدر ادعای حمایت 
از صنعت می کنند و آقای نماینده قرار است برای 

سهامداران بیچاره چه بکنند .
912 ... 225

سالم خدمت مسوولین محترمی که حرف از بیکاری 
جوانان میزنن کسانی که بازنشسته شدن میان با 
نصف حقوق قانون کار میرن کار میکنن از طرفی 
دیگر گناه ما جوانان چیست؟ همین بیکاری شده 

بالی جان نسل جوان جامعه .
915...٣52
بیرجند گالیه مندم ماشین من  آگاهی  پلیس  از   
سرقت شد دو سال گذشت هیچ سرنخی پیدا نکردند 
کاش کسی جوابگوخسارت وارد شده به من می بود
915...560
که  است  مصلحتی  چه  دانم  نمی  واقعا  سالم  با 
نمی گذارد میدان قدس با آن ترافیک گیج کننده 
صبح و عصر تبدیل به چهار راه یا حتی پنج راه 
بشود به طور مثال  از فلکه دوم تهرانپارس تهران 
که مهمتر نیست که  چهار راه شد و دوم ، یک 
 شهر که ادعای فرهنگی بودن را به دوش می کشد

 نباید یک سالن بزرگ و آبرومند برای جشن ها و 
کنسرت ها داشته باشد که مردم مجبور نباشند  به 
استادیوم و سالن ورزشی بروند و هزینه های گزاف 
سالن های خوب و آبرومند سایر شهر ها  را پرداخت 
کنند اما روی صندلی پالستیکی و یا سکوی سیمانی 
بنشینند این با شعار فرهنگی بودن شهرمان به شدت 
در تقابل است از طرفی درهای سالن همایش های 
 دانشگاه پیام نور )که کمی امکاناتش از بقیه مکان ها 
بیشتر است و حداقل های برگزاری یک جشن را 
داراست(هم بر چنین مراسمی بسته است،ظاهرا از 
دست کسی کاری بر نمی آید و یا هم برمی آید و 
ما را الیق نمی دانند پس دست به درگاه حضرت 
حق می بریم و دعا می کنیم که ،خداوندا بیش از 
شعار ،،قدرت عمل و بیش از تنگ نظری و مصلحت 

اندیشی، دریادلی را به همه ما عنایت بفرما.
912...648
در جواب دوستی که گفته بود سیمان باقران را 
به تامین اجتماعی بدن تا درست شود نه آقاجان 
دهی نوبت  بره  اجتماعی  تامین  نیست!   الزم 

بیمارستان را ساماندهی کنه مابقی پیش کش 
915...655
تیتر روزنامه خراسان امروز کمک 18 میلیارد به عتبات  
 با تیتر آوای خراسان جنوبی کودکان کار آرزو های

یاد  به  را  انسان  باهم مغایر است و   بزرگ دارند 
به  رواست  خانه  به  که  چراغی  معروف»  سخن 

مسجد حرام است «می اندازد.
920...968
قائم  میدان  این چه وضعیه در شمال شهر  واقعا 
به این کوچکی بولوار شعبانیه به این کم عرضی 
خواهشا الاقل مسئولین شهری کمی به فکر باشن 
حاال که نمیشه فکری برای عریض کردن بولوار 
یا میدان بردارن می توانند که به صنوفی که نیاز 
به جای پارک دارند مجوز در این مکان ها ندن 
مثل نمایشگاه اتومبیل، رستوران و غذای آماده ! 
خیابان غفاری به این بزرگی دریغ از یک رستوران 

یا غذای آماده ولی در شمال شهر الی ماشا ا... 
0915...285

پیام شما 

نبض کند حیات در طبیعت استان

بیرجند- 18 سال خشک سالی آن چنان نبض 
حیات را در مناطق عشایری خراسان جنوبی 
برای  خطه  این  عشایر  که  است  کرده  کند 
پرداخت بدهی خود به دولت و نداشتن مهلت 

چوب حراج بر دام هایشان هم زده اند.
اکنون 18 سال است که قصه تلخ خشک سالی 
خطه  این  مردم  گوش  در  جنوبی  خراسان 
کویری نجوا می شود، گویا قرار نیست طبیعت 
بار دیگر ساز دوستی با مردم اینجا بنوازد و هر 
روز قهر طبیعت چهره خشن تری از خود را به 

مردم این دیار نشان می دهد.
دیگر بعد از 18 سال بی آبی و خساست آسمان 
باقی  استان  این  بی جان  طبیعت  از  چیزی 
با فصل بهار دوباره زنده  نمانده که بخواهد 
شود، هر سال این خشک سالی شدت بیشتری 
از  عمیق تری  های  زخم  و  می گیرد  خود  به 
این میان زخم های  باقی می گذارد در  خود 
عشایری  تن  بر  همه  از  بیشتر  خشک سالی 
باقی مانده که تنها چشم امید آن ها به طبیعت 

خدا و آسمان بی منتهای او بوده است.
باوجود مشکالت  اما عشایر خراسان جنوبی 
پی  در  پی  که 18 سال خشک سالی  زیادی 
برای آنان به ارمغان آورده، همچنان صبورانه 
در دو امر خطیر مرزبانی، تأمین امنیت و تولید 

انجام وظیفه می کنند.
گردنه های پر پیچ و خم جاده را برای دیدن 
رنج این روزهای عشایر بیرجند طی می کنم، 
بعد از طی مسافتی، راننده فرعی خاکی را در 
پیش می گیرد که قرار است محالت ییالقی 
را نشان دهد، اما در این مسیر بویی از بهار 
کار  چشم  که  جای  تا  نمی رسد،  مشامم  به 
می کند تپه های خاکی است که غیر از چند 
ندارد.جاده های  دیگری  چیز  خشکیده  بوته 
پر پیچ و خم و خاکی که انگار به تازگی تیغ 
زده شده اند همانند گهواره ای ما را به این طرف 
و آن طرف تکان می دهند تازه به قول راننده 
اآلن این جاده ها خیلی خوب شده اند وگرنه 
قبل از این غیر از چهارپایان، ماشین دیگری 

نمی توانست از آن عبور کند.
می دهد  نشان  را   10 ساعت  عقربه های 
میریک  عشایری  محالت  از  یکی  به  که 
از هر  می رسیم، پرتوهای خورشید خشن تر 
جای دیگری بر صورت هایمان می تابد، گویا 
دام ها امروز نیز از این کوه های بی آب و علف 
چیزی نصیبشان نشده و زودتر از همیشه از 

چراه برگشته اند.
در  زنان عشایر  از  عده ای  آن طرف تر   کمی 
حال دوشیدن دام های خود هستند، این طرف 
نیز عده ای از مردان با سطل آب از چاه بیرون 
تشنگی  از  اندکی  بتوانند  بلکه  تا  می آوردند 

دام ها را برطرف کنند.

فروش اجباری دام ها 
برای پرداخت بدهی دولت

 »خشک سالی آن قدر زخم بر تن این عشایر 
آشامیدنی  آب  حتی  حاال  که  گذاشته  باقی 
تانکر  با  باید  را  دام هایشان  و  خودشان 
تأمین کنند« این ها را رجب حیدری یکی از 

همین عشایر می گوید و ادامه می دهد: قباًل 
زمانی  از  اما  داشتیم  دامداری و چشمه  چاه 
موردنیاز  آب  تانکر  با  شده  خشک سالی  که 
خود و دام هایمان را تأمین می کنیم. وی به 
آبشخورهای دام ها اشاره می کند و می گوید: 
دو سال است که آبشخورهای ما خراب شده 
آب  را  خود  های  دام  فلزی  آخورهای  در  و 
در  آبشخورها  ساخت  برای  و  می دهیم 
به  تازه ای  وعده  سال  هر  اما  هستیم  نوبت 

ما می دهند.
جمعیت  خشک سالی  اینکه  بیان  با  حیدری 
دام را به شدت کاهش داده است، بیان کرد: 
آذوقه  عشایری  امور  اداره  حاضر  حال  در 
زمستان دام را به صورت فروش جو مدت دار 

به ما کمک می کند اما سررسید پرداخت آن 
را برای برج دو تعیین کرده اند درحالی که دام 
در این فصل هنوز به اندازه کافی پروار نیستند 
داد:  ادامه  نرسیده اند.وی  فروش  زمان  به  و 
ناچار  دامدار  می بینند  که  زمانی  هم  دالالن 
به فروش دام است آن را باقیمت خیلی پایین 
از ما می خرند با وجود اینکه بره در تربت جام 
کیلویی 1٣ هزار تومان به فروش رسیده ما 
اینجا کیلویی 9 هزار تومان فروش داشته ایم.

ما  محله  عشایر  همه  اینکه  بیان  با  حیدری 
برای ٣0 اردیبهشت ماه بدهکار بوده و ناچار 
باال دام های  با ضرر  اردیبهشت  اول  شدیم 
دولت  اگر  داشت:  عنوان  بفروشیم،  را  خود 
می خواهد کمک کند باید به گونه ای باشد که 

دامدار بتواند دام خود را بفروشد.

جمعیت عشایری منطقه 
به یک سوم کاهش یافته 

محمد محسن حسینی یکی دیگر از عشایر 
این منطقه نیز در گفت و گو با مهر مهم ترین 

مشکل عشایر را نبود آب، چادر و علوفه برای 
دام عنوان می کند و می گوید: در حال حاضر 
علوفه موردنیاز دام ها خریداری می شود.وی با 
بیان اینکه هنوز ماه دوم بهار است اما دیگر 
هیچ در مراتع وجود ندارد، بیان داشت: قباًل 
اما  می خریدیم  علوفه  زمستان  برای  تنها 
امسال با این وضعیت بارندگی ناچار خواهیم 
بود که حتی در تابستان هم علوفه بخریم.وی 
ادامه داد: در سال های گذشته در این منطقه 
1٣ تا 14 محله عشایری داشته ایم که اکنون 
به دلیل خشک سالی ها به یک سوم کاهش 
یافته است.حسینی همچنین با انتقاد از مهلت 
کم فروش جو مدت دار به عشایر، گفت: اگر 
مهلت بیشتری به دامدار بدهند می توانند دام 

خود را به صورت بهتری بفروشند.

روحی بزرگ
با خواسته های کوچک

از مردان قبیله جدا می شوم، بوی نان و آتش 
را پر کرده است، کمی  فضای بی روح کویر 
تپه  باالی  در  جایی  چادرها،  از  آن طرف تر 
هستند،  نان  پختن  مشغول  زنان  از  عده ای 
طاقت  چنان  آن  کویر  جان فرسای  گرمای 
زن عشایر را بریده که اولین خواسته که شاید 
برآوردنش خرج زیادی ندارد آوردن تنور گازی 

برای او و زنان امثال اوست.
مرتع  مشکل  این همه  که  حاال  می گوید:  او 
وجود دارد مسئوالن به فکر سوخت جایگزین 
باشند، واقعاً برای ما هم پختن نان در آتش در 

این گرما مشکل است.
صدیقه نورپور ادامه داد: با این وضعیت گرما 
پختن نان در ماه رمضان خیلی مشکل است 
اگر تنور گازی داشتیم می توانستیم حتی شب 

هم نان موردنیاز خود را پخت کنیم.

از  گرسنه اند  ما  های  دام  داشت:  بیان  وی 
مسئوالن انتظار داریم برای دام های ما جو 
او در مورد سختی های  از  بیاورند.  و علوفه 
زندگی عشایری می پرسم در جوابم می گوید: 
این  با  هستیم  بیابان  وسط  که  می بینید 
وضعیت جاده های خراب اگر شب حادثه ای 

پیش بیاد نه مردی است و نه وسیله ای....

اعتبارات علوفه یارانه ای صفر 

بیرجند  شهرستان  عشایری  امور  سرپرست 
در  اینکه  بیان  با  مهر  با  گو  و  گفت  در  نیز 
سال گذشته توزیع علوفه به صورت یارانه ای 
برای عشایر نداشته ایم، اظهار کرد: سال 9٣ 

اعتباری بالغ بر 5٣ میلیون تومان برای توزیع 
علوفه یارانه ای داشته ایم اما امسال تخصیص 
اعتبار علوفه یارانه ای صفر بوده است.حسین 
امسال  مقابل  در  اما  کرد:  بیان  خارانی  تک 
کیلویی  قرار  از  مدت دار  جو  تن   200 حدود 
920 تومان بین عشایر شهرستان توزیع شده 
است. وی با اشاره به اینکه جو مدت دار توسط 
شرکت پشتیبانی توزیع می شود، بیان کرد: در 
حال حاضر هم از سوی سازمان و هم اداره 
کل مکاتباتی برای فرصت بیشتر به دامداران 

انجام شده اما هنوز جوابی داده نشده است.

آب رسانی سیار  به ۱۲ 
محله عشایری بیرجند

بیرجند  شهرستان  عشایری  امور  سرپرست 
ادامه داد: این مشکل تنها برای عشایر نیست 
بلکه دامدار نیز همین مشکل را دارد چراکه 
فصل زایش باید به نتیجه و وزنی برسد اگر 
در این ماه بفروشد ضرر کرده است امیدواریم 
که تمدید آن جواب دهد.تک خارانی با بیان 

اینکه در حال حاضر 12 محله ییالقی عشایر 
را آب رسانی سیار داریم،  بیرجند  شهرستان 
بیان کرد: به دلیل مشکل راه حتی برای حمل 
تانکرهای آب رسانی سیار هم مشکل داریم و 

باید ابتدا راه آن ها را درست کنیم.
عشایر  اصلی  مشکل  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
اگر  داشت:  بیان  است،  دام  برای  آب  تأمین 
رویه خشک سالی به همین منوال ادامه پیدا 
کند کار برای عشایر سخت تر خواهد شد مگر 
اینکه در اعتبارات یا در بحث چاه های عمیق 
کاری انجام شود.وی اضافه کرد: باوجود این 
شرایط سخت همین میزان که زندگی عشایر 
است  اندکی  خدمات  دلیل  به  دارد  استمرار 
که به آن ها داده می شود وگرنه بیشتر آن ها 

یکجانشینی را انتخاب می کردند.
سرپرست امور عشایری شهرستان بیرجند با 
بیان اینکه اعتبار شهرستان در سال 94 بالغ بر 
٣1 میلیون تومان اعتبارات تملک، 50 میلیون 
ماده 180 و 61 میلیون تومان ماده 10 و 12 
بوده است، عنوان داشت: تخصیص اعتبارات 
180 صفر بوده و مابقی به صورت 100 درصد 
تخصیص یافته است.تک خارانی با اشاره به 
اینکه سرشماری عشایر هر 10 سال یک بار 
سرشماری  طبق  کرد:  بیان  می شود،  انجام 
 105 شهرستان  عشایری  جمعیت   87 سال 
خانوار با 600 نفر جمعیت گزارش شده اما این 

آمار اکنون به 150 خانوار نیز رسیده است.

عشایری که در لیست
سهمیه ها نیستند

وی با بیان اینکه برخی از عشایر شهرستان 
برای سهمیه  از سرشماری 87 جامانده اند و 
داشت:  عنوان  نیستند،  آمار  جزء  عشایری 
عشایری  سهمیه  گرفتن  برای  زیادی  افراد 
مراجعه می کنند اما نمی توانیم آن ها را عضو 
کنیم چون باید به آن ها خدمات بدهیم و این 

خدمات اعتبار نیاز دارد.
بیرجند  شهرستان  عشایری  امور  سرپرست 
استان  عشایر  به  ویژه  تسهیالت  اعطای  از 
خبر داد و گفت: در سال جاری بالغ بر 150 
عشایر  به  تسهیالت  سهمیه  تومان  میلیون 
میزان  این  که  اختصاص یافته  شهرستان 
خواهد  بیشتر  یا  کمتر  طرح  نوع  به  بسته 
برای  تسهیالت  این  کرد:  اضافه  شد.وی 
پرواربندی و تولید گوشت قرمز و همچنین 
و  اختصاص یافته  عشایر  به  صنایع دستی 
مهلت بازپرداخت آن نیز پنج ساله خواهد بود.
در حال حاضر خراسان جنوبی به عنوان یکی 
است  مطرح  کشور  استان های  امن ترین  از 
مرهون  را  امنیت  این  از  زیادی  بخش  که 
که  هستیم  عشایری  بی منت  های  تالش 
جان  به  را  خشک سالی  درد  سال هاست 
این  اما  نیاورده اند  ابرو  به  خم  و  خریده اند 
سکوت آن ها بدین معنا نیست که مسئوالن 
هم چشم خود را بر مشکالت آن ها بپوشند 
بلکه باید قبل از اینکه این مرزبانان غیور از 
شغل خود دست بکشند چاره ای برای ادامه 

حیات زندگی عشایری اندیشیده شود.

عشایر گمنامی که در لیست مسئوالن نیستند

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

تاریخ انتشار: 1395/3/11
جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت تعاونی مرزنشینان نوید نهارجان مود پنجشنبه 1395/4/10 ساعت 9 در محل دفتر 
شرکت واقع در مود جنب بانک ملی و فروشگاه فردوسی برگزار می شود. از کلیه اعضا دعوت می شود برای اتخاذ تصمیم نسبت 
به موضوعات ذیل در این مجمع حضور بهم رسانند. ضمناً چنانچه عضوی بنا به دالیلی نتواند شخصا حضور یابد، می تواند 
همزمان با نماینده تام االختیار خویش با هم از ساعت 8 لغایت 12 تا تاریخ 1395/4/7 به دفتر شرکت مراجعه و برگ وکالت 
نامه را تنظیم و برگه ورود به جلسه مجمع را دریافت نمایند. حداکثر آرای وکالتی هر عضو سه رای و هر فرد غیر عضو یک رای 
می باشد.  ضمنا داوطلبان عضویت در سمت بازرسی موظفند حداکثر ظرف مدت هفت روز از تاریخ انتشار آگهی یا صدور دعوت 

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

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

آگهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد ذمه(

به استناد مواد 121 و 122 - آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی تمامی سه دانگ مشاع از ششدانگ پالک ثبتی 884 فرعی از 247- اصلی 
بخش 2 بیرجند و ششدانگ ملک به مساحت 360 متر مربع با کاربری مزروعی به نشانی بیرجند ، معصومیه ، ضلع غربی اداره فنی و حرفه ای بیرجند که سند 
مالکیت آن ذیل ثبت 48124 صفحه 353 دفتر 315- امالک بیرجند به نام آقای علی اکبر رحیمی فرزند محمد دارنده شناسنامه شماره 28311 بیرجند و 
شماره ملی 0934343454 صادر و تسلیم گردیده است با حدود چهارگانه مندرج در پرونده ثبتی به شرح: شماالً به طول دوازده متر پی دیواریست اشتراکی 
با زمین 891 فرعی شرقا به طول سی متر پی دیواریست با زمین شماره 885 فرعی جنوبا به طول دوازده متر پی دیواریست به خیابان احداثی از مورد ثبت 
غربا به طول سی متر پی دیواریست اشتراکی با زمین 883 فرعی که به موجب پرونده اجرایی کالسه 940002 ارجاعی 13930400609200917 از شعبه 
دوم اداره اجرای اسناد رسمی مشهد مستند به سند ازدواج شماره 16918 -81/10/10 دفترخانه ازدواج 74 مشهد در قبال قسمتی از مبلغ دو میلیارد و پنجاه 
میلیون ریال طلب خانم زهرا نمائی فرزند علی اکبر به شماره ملی 0941491986 و حقوق دولتی متعلقه توقیف شده است و حسب درخواست بستانکار ارزیابی 
و پس از رسیدگی به اعتراضات واصله سه دانگ مشاع پالک مذکور به موجب صورتجلسه وارده به شماره 9500323 -95/1/22 مامور اجرا و گزارش وارده به 
شماره 9500517-95/2/1 هیئت کارشناسان رسمی دادگستری در رشته راه و ساختمان با کاربری مزروعی که خارج از محدوده  طرح تفصیلی شهرستان 
بیرجند می باشد به مبلغ یکصد و شصت میلیون )160/000/000( ریال ارزیابی و قطعیت یافته که در قبال قسمتی از طلب بستانکار و یک تا دو عشر اضافی 
بازداشت گردیده است. براساس جوابیه شماره 301/95/2712 مورخ 95/2/29 اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند مالکیت مدیون محرز بوده و در بازداشت 
دیگری نمی باشد  که  در روز چهارشنبه مورخ 95/4/2 از ساعت 9 الی 12 ظهر در محل اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند واقع در میدان شهدا  از طریق مزایده 
به فروش خواهد رسید. مزایده حضوری و نقدی از مبلغ ارزیابی شده فوق شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی واگذار خواهد شد. فروش به نسیه فقط راجع 
به طلب بستانکار و با موافقت خانم زهرا نمائی جایز است. هزینه های دولتی به شرح ماده 40 - آیین نامه اجرا نقدا وصول و سایر هزینه های احتمالی مربوط 
به نقل و انتقال و شهرداری، دارایی و غیره که مبلغ آن فعال مشخص نمی باشد بر عهده برنده مزایده است. نظر به مشاع بودن مورد مزایده اداره اجرای اسناد 
رسمی وظیفه ای به غیر از تحویل ملک نخواهد داشت و چنانچه مدیون تا از  قبل از روز مزایده اقدام به پرداخت یا تودیع بدهی خویش نماید از تشکیل جلسه 

مزایده خودداری خواهد شد و هرگاه روز مزایده مصادف با تعطیل رسمی باشد جلسه مزایده روز بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان برگزار خواهد شد.

تاریخ انتشار: ۹5/۰3/11       مسئول واحد اجرای  اسناد رسمی بیرجند

آگهی تغییرات شرکت خاور پیشه )سهامی خاص( به شماره ثبت 932 و شناسه ملی 10360026690
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1395/2/22 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

1- آقای محمدرضا احمدی به شماره ملی 0652961215 به عنوان مدیر عامل شرکت برای باقیمانده مدت تصدی هیئت مدیره )1395/12/6( انتخاب 
گردید و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضای آقای عباس عسکری )رئیس هیئت مدیره( و در غیاب ایشان با امضای آقای سید مهدی عسکری 
)نایب رئیس هیئت مدیره( و آقای محمدرضا احمدی )مدیرعامل( و مهر شرکت معتبر است. با ثبت این مستند تصمیمات تعیین سمت مدیران، تعیین 
دارندگان حق امضا انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی- مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری بیرجندمی باشد.

ظرفیت سالن 55 نفر
کلیه غذاها با گوشت گوسفند تازه )بره( می باشد.

مفتخر است برای پنجمین سال متوالی در ایام ماه مبارک رمضان از افطار تا سحر تمام وقت در خدمت همشهریان عزیز باشد

بیست متری چهارم مدرس- نبش خیابان نوربخش   
32432355 -۰۹155616181

به مناسبت فرا رسیدن ماه مبارک رمضان

آشپزخانه هیئت فاطمیه )سالم ا... علیها(
طبق سنوات گذشته برگزار می نماید

مراسم افطاری خود را با بهترین کیفیت و نازل ترین قیمت 
در اسرع وقت از ما بخواهید.

مکان: مطهری 8  تلفن رزرو:۰۹15865۹614

فروشگـاه خواجـوی
آب شیرین کن خانگی )نقد و اقساط( نصب و فیلرت رایگان    18 ماه گارانتی

آدرس: خیابان فردوسی - نبش حافظ      09155438760- 32421633
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ساخت نسل جدید کنتور
 هوشمند گاز در کشور

چون  ویژگی هایی  با  گاز  هوشمند  کنتور  دستگاه 
حضوری،  مراجعه  در  امنیتی  مشکالت  حذف 
حذف خطاهای انسانی هنگام قرائت کنتور و ثبت 
واحد  علمی  هیات  عضو  توسط  کنتور  خطاهای 
علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسالمی طراحی و 
ساخته شد. فناوری کنتور گاز هوشمند این امکان 
را می دهد که در هر زمان، مقدار گاز مصرفی به 
صورت بی سیم )RF( توسط دستگاه جمع کننده 
دستی )Hand held( و یا ثابت، دریافت و جهت 
کنترل  مرکز  در  مصرف  مدیریت  و  مانیتورینگ 
شبکه )NCC( جهت صدور قبض، اشکال یابی، 

تحلیل و غیره پردازش شود.

کشف یک سیاره بزرگتر از مشتری
 

محققان طی یک پژوهش جدید موفق به کشف 
یک سیاره هشت برابر بزرگتر از مشتری شدند که 
به دور یک ستاره جوان می چرخد. این سیاره که 
“CI Tau b “ نام دارد حداقل هشت برابر بزرگتر 
از مشتری بوده و تقریبا 450 سال نوری از زمین 
فاصله دارد و به دور ستاره ای با حدود 2 میلیون 
سال قدمت می چرخد.سیاره “CI Tau b “ هر 9 

روز یکبار به دور ستاره خود می چرخد.

زمان بیداری از کما پیش بینی می شود
  

تشخیص  برای  را  روشی  دانمارکی  محققین 
بازگشت افراد به کما رفته ابداع کرده اند که از دقت 
بیش از 90 درصدی بر خوردار است.نتیجه دستاورد 
محققین نشان می دهد که بعد از آسیب مغزی به 
منظور بازگشت هوشیاری در فرد، نیاز است که مغز 
انرژی مصرف کند اگر چه در سطح بسیار پایینی 
باشد.در حقیقت با اندازه گیری سوخت و ساز نرون 
توان  می  بیمار  مغز  در  های عصبی(   )یاخته  ها 
نتیجه گرفت برای مثال آیا امکان بازگشت شخص 
به کما رفته در سال جاری وجود دارد یا بر اساس 
سوخت و ساز سلول های مغزی این احتمال وجود 
که  افرادی  محققین  آزمایشات  اساس  ندارد.بر 
دارای فعالیت مغزی نرمال کمتر از 42 درصد بودند 
باز گردند در  از کما  تا  برد  از یکسال زمان  بیش 
حالی که افراد با فعالیت بیش از 42 درصد ظرف 

مدت یکسال از کما خارج شدند.  

باچندنمرهمنفیازرانندگیمحروممیشویم؟
  

معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور ناجا با اعالم اینکه جریمه های رانندگی باید بازدارنده باشد، گفت: اجازه نمی 
دهیم رفتارهای غلط رانندگان، عادت شود.سرهنگ جهانی گفت: اگر تعداد نمرات منفی به عدد ۳0 برسد، این خودروها متوقف 
خواهند شد و گواهینامه از آنها گرفته می شود و به مدت سه ماه از رانندگی محروم می شوند .

کنترل والدین برفرزندان
 درفضاي مجازي 

 کنترل و نظارت والدین بر روي عملکرد فرزندان 
اینترنت،در  به خصوص  و  رایانه  با  کار  زمان  در 
اکثر خانواده ها وجود نداشته و این امر موجب به 
روز آسیب هایي براي فرزندان شده است. با توجه 
به پیشرفت هاي روز افزون حوزه آي تي و به روز 
فاصله اطالعاتي میان والدین و فرزندان که از آن 
به شکاف دیجیتالي یاد مي شود.در این برهه از 
زمان الزم است والدین خود را،تا حد توان از نظر 
به روز نموده و سعي کنند  رایانه  دانش عمومي 
از کنترل  نگردد  رایانه موجب  با  آشنایي  تا عدم 
تمام  در  و  بازمانند  خود  فرزندان  بر  اولیه  هاي 
رایانه واینترنت همراه  با  مراحل کار فرزندانشان 
فرزندان خود باشند ونسبت به خطرات و آسیب 
توجیه  و  آگاه  مجازي  فضاي  وتهدیدات  هاي 
باشد  محلي  در  رایانه  راه اندازي  و  نماییدنصب 
که والدین بتوانند براحتي قابلیت کنترل فیزیکي 
مي  باشندوالدین  داشته  فرزندانشان  عملکرد  بر 
براي  والدین  کنترل  افزارهاي  نرم  از  توانند 
نظارت برعملکرد فرزندانشان در فضاي مجازي 
کمک بگیرند،الزم به ذکر است با توجه به اینکه 
جامعه  عمومي  فضاي  همانند  مجازي  فضاي 
محل حضور افراد ناباب و ناشناس مي باشد،الزم 
اینترنتي  ارتباطات  برقراري  در  خانواده ها  است 
از  را  آنها  و  داشته  کافي  نظارت  خود  فرزندان 
دارند.در  برحذر  ناشناس  افراد  با  ارتباط  برقراري 
میکند  درخواست  هموطنان  از  فتا  پلیس  نهایت 
از  را  آن  مشکوک  موارد  با  مواجه  صورت  در 
  berpolice.irطریق سایت پلیس فتا به آدرس
بخش تماس با ما گزارش نمایند و هشدار هاي 

پلیس را جدي بگیرید.

پليس فضاي توليد و تبادل اطالعات 
فرماندهي انتظامي خراسان جنوبي

هشداردبیرکارگروهمخاطراتزیستمحیطیاستان

حیاتوحشاستاناسیرخشکسالی
 800 و  150هزار  جنوبی  خراسان  مالیی- 
کیلومتر مربع وسعت دارد و از این منظر سومین 
استان پهناور کشور است استانی که بالغ بر 15 
درصد آن تحت عنوان مناطق تحت مدیریت 
توسط محیط زیست استان حفاظت می شود. 
شده حفاظت  منطقه   4 شامل  محدوده   این 

» آرک و گرنگ، شاسکوه، درمیان و مظفری« 
و ۳ پناهگاه حیات وحش » نای بندان، کجی 
نمکزار و رباط شور« و نیز 10 منطقه شکار 
به  دستیابی  اخیر  دهه های  در  است.  ممنوع 
بهره گیری  جدید،  فنی  دانش  و  تکنولوژی 
بی رحمانه از منابع طبیعی بدون در نظرگرفتن 
و  یافته  زیست محیطی گسترش  مالحظات 
کرده  ایجاد  کننده ای  نگران  و  تلخ  عواقب 
و  از جنگل ها  نابودی بخشی عظیمی  است. 
مراتع، آلودگی روز افزون آب های سطحی و 
زیرزمینی، از بین رفتن گونه های متعدد گیاهی 
و جانوری و بر هم خوردن چرخه زندگی در 
روی زمین حاصل بخشی از بی توجهی انسان 

به مواهب خدادادی است. 

وضع مناطق رباط شور و 
مظفری در حالت فوق بحرانی     

زیستگاه های  از  حفاظت  زیستی،  تنوع  حفظ 
حیات وحش، ماندگاری میراث های طبیعی و 
رویشگاه های گیاهی به ویژه گونه های بومی 
تامین  انقراض،  خطر  معرض  در  و  کمیاب 
جوامع  پایدار  بهره برداری  برای  الزم  شرایط 
طبیعت  تحقیق،  و  پژوهش  آموزش،  محلی، 
تحت  مناطق  فواید  از  بخشی   ... و  گردی 
باره  همین  در   . می روند  شمار  به  مدیریت 
»راضیه دری گیو «کارشناس و دبیرکارگروه 
گوید:  می  استان  محیطی  زیست  مخاطرات 
پوشش  و  آبی  منابع  اخیر  های  خشکسالی 

گیاهی را به شدت کاهش داده است.
پوشش  و  آب  شدید  کمبود  وی  گفته  به 

شده،  حفاظت  مناطق  از  بعضی  در  گیاهی 
نگران  را  استان  زیست  محیط  مسئوالن 
رباط  مناطق  که   ای  گونه  به  است  کرده 
شور و مظفری از لحاظ آب و پوشش گیاهی 

 جز مناطق فوق بحرانی محسوب می شوند .
وی تاکید کرد: این وضع به گونه ای است 
که محیط بانان این مناطق به حیات وحش 
به  فردوس  و  بشرویه  های  شهرستان  در 

تا  رسانند  می  علوفه  و  آب  دستی  صورت 
سازمان  کرد:  عنوان  گیو  نشوند.دری  تلف 
اجرایی  نامه  آیین  براساس  بحران  مدیریت 
قانون ، با هدف تسریع در تشخیص بحران 

مدیریت  و  پیشگیرانه  ساماندهی  لزوم  و 
یکپارچه، کارگروه مخاطرات زیست محیطی 
را به ریاست مدیر کل حفاظت محیط زیست 

استان تشکیل داده است.

حیات وحش عاری از بیماری 
های طاعون نشخوارکنندگان 
کوچک )PPR( و تب برفکی 

  )FMD(

بیماری خطرناک تب  نوع  از شیوع دو  وی  
کوچک  نشخوارکنندگان  طاعون  و  برفکی 
از  اخیر در حیات وحش برخی  طی دو سال 
استان های کشور خبر داد و افزود: متاسفانه 

بیماری تب برفکی در دام های اهلی بیشتر 
استان های کشور و نیز حیات وحش منطقه 
شکار ممنوع ژرف شهرستان زاوه و خراسان 
در  خوشبختانه  که  است  شده  شایع  رضوی 
خراسان جنوبی با انجام اقدامات پیشگیرانه که 
طی سال های گذشته و امسال توسط ادارات 
کل دامپزشکی و حفاظت محیط زیست انجام 
و  اهلی  دام  در  بیماری  این  تاکنون   ، شده 
حیات وحش گزارش نشده است. دبیر کارگروه 
بیماری  استان  محیطی  زیست  مخاطرات 
از  را یکی  طاعون نشخوار کنندگان کوچک 
بیماری های خطرناک حیات وحش دانست و 
تاکید کرد: متاسفانه سال گذشته این بیماری 
و  قوچ   , بز  و  کل  راس  هزار  تلفات  باعث 
 میش در مناطق تحت مدیریت استان های

 مرکزی، زنجان، قزوین، البرز و تهران شده 
است.دری گیو ادامه داد: این بیماری از سال 
87 در دام های اهلی استان مشاهده شد و 
از  اهلی  دام  در  آن  فعال  های  کانون  تعداد 
50 کانون در سال 9۳ به 25 کانون در سال 

گذشته کاهش داشته است.
زیست  محیط  مخاطرات  دبیرکارگروه 
موثر  اقدامات  خصوص  کرد:در  تاکید  استان 
به  توان  می  بیماری  این  از  پیشگیری  در 
منطقه  داخل  اهلی  های  دام  واکسیناسیون 
مدیریت شده و حاشیه مناطق تحت مدیریت 
به شعاع 5 کیلومتر، خروج دام های فاقد پروانه 
چرا، جلوگیری از ورود دام های فاقد شناسنامه 
بهداشتی، پیشگیری از تردد دام های عشایر، 
مدیریت دامداری های سنتی و تبدیل آنها به 
نیمه صنعتی و صنعتی، توزیع علوفه یارانه ای 
در مناطق بحرانی و ضدعفونی آبشخورهای 
مشترک حیات وحش با دام های اهلی اشاره 
اعتبارات الزم  نمود. دری گیو خواستارتامین 
بیماری  شیوع  از  پیشگیرانه  اقدامات  برای 
طاعون نشخوارکنندگان کوچک و تب برفکی 

از مدیریت بحران استان شد.

آدرس : نبش غفاری 4 
32212519  - 09151606528   
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آموزش شطرنج از مبتدی تا پیشرفته به روش ترمیک و نرم افزاری طبق مدارس شطرنج روسیه در:     

مدرسه شطرنج کیش
ثبتنامترمتابستانیآغازشد چگونهاندیشیدنرابهفرزندانمانبیاموزیم
خیابانتوحید-تقاطعچهارراه15خرداد
مجتمعورزشیوالیت-تاالرشطرنج
32430090-32424457-09155628009میزانی
www.birjandchess.ir10005614430090:سامانهپیامکوتاه

موفقیتتحصیلی/تقویتحافظه/باالبردنتمرکز/آیندهنگری
افزایشخالقیت/اعتمادبهنفس

آموزشدرسطحهای:آمادگی،مقدماتی،متوسطه،پیشرفتهباکادرمربیانمجرب
*برگزاریمسابقاتسریعوفکری

ایزوگـام  شفیعـی
آسفالت )محوطه و پشت بام( و  قیرگونی

 32225494 - 09151630283   صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

نوعونشانیردیف
کاربریملک

مساحت
پالک)مترمربع(

ثبتی
قیمتپایهمزایده

)ریال(
سپردهشرکتدر
توضیحاتشرایطپرداختمزایده)ریال(

اعیانعرصه
استانخراسانجنوبی

1
بیرجند-محلهفرزان-مجتمع
یاس-طبقهاول-واحدشماره1

واحد
30%نقدو70%1,192,470,000119,247,000-90/69-مسکونی

دارایپارکینگوانباریاقساط48ماهه

2
بیرجند-محلهفرزان-مجتمع
یاس-طبقهاول-واحدشماره2

واحد
30%نقدو70%814,200,00081,420,000-64/32-مسکونی

فاقدپارکینگودارایانباریاقساط48ماهه

3
بیرجند-محلهفرزان-مجتمع
یاس-طبقهاولواحدشماره3

واحد
30%نقدو70%1,155,836,400115,583,640-90/01-مسکونی

دارایپارکینگوانباریاقساط48ماهه

4
بیرجند-محلهفرزان-مجتمع
یاس-طبقهدوم-واحدشماره4

واحد
30%نقدو70%1,173,840,000117,384,000-90/68-مسکونی

دارایپارکینگوانباریاقساط48ماهه

5
بیرجند-محلهفرزان-مجتمع
یاس-طبقهدوم-واحدشماره5

واحد
30%نقدو70%791,133,60079,113,360-64/32-مسکونی

فاقدپارکینگودارایانباریاقساط48ماهه

6
بیرجند-محلهفرزان-مجتمع
یاس-طبقهدوم-واحدشماره6

واحد
30%نقدو70%1,136,280,000113,628,000-90/02-مسکونی

دارایپارکینگوانباریاقساط48ماهه

7
بیرجند-محلهفرزان-مجتمع
یاس-طبقهسوم-واحدشماره7

واحد
30%نقدو70%1,203,930,000120,393,000-90/68-مسکونی

دارایپارکینگوانباریاقساط48ماهه

8
بیرجند-محلهفرزان-مجتمع
یاس-طبقهسوم-واحدشماره8

واحد
30%نقدو70%815,028,00081,502,800-64/32-مسکونی

فاقدپارکینگودارایانباریاقساط48ماهه

9
بیرجند-محلهفرزان-مجتمع
یاس-طبقهسوم-واحدشماره9

واحد
30%نقدو70%1,165,380,000116,538,000-90/02-مسکونی

دارایپارکینگوانباریاقساط48ماهه

10
بیرجند-محلهفرزان-مجتمع
یاس-طبقهچهارم-واحدشماره10

واحد
30%نقدو70%1,234,800,000123,480,000-90/68-مسکونی

دارایپارکینگوانباریاقساط48ماهه

11
بیرجند-محلهفرزان-مجتمع

یاس-طبقهچهارم-واحدشماره11
واحد
30%نقدو70%831,996,00083,199,600-64/32-مسکونی

فاقدپارکینگودارایانباریاقساط48ماهه

12
بیرجند-محلهفرزان-مجتمعیاس
-طبقهچهارم-واحدشماره12

واحد
30%نقدو70%1,194,060,000119,406,000-90/02-مسکونی

دارایپارکینگوانباریاقساط48ماهه

13
بیرجند-محلهفرزان-مجتمع

یاس-طبقهپنجم-واحدشماره13
واحد
30%نقدو70%1,212,000,000121,200,000-90/68-مسکونی

دارایپارکینگوانباریاقساط48ماهه

14
بیرجند-محلهفرزان-مجتمع
یاس-طبقهپنجم-واحدشماره14

واحد
30%نقدو70%822,000,00082,200,000-64/32-مسکونی

اقساط48ماهه
دارایپارکینگدرحیاط

وانباری

15
بیرجند-محلهفرزان-مجتمع

یاس-طبقهپنجم-واحدشماره15
واحد
30%نقدو70%1,180,290,000118,029,000-90/02-مسکونی

دارایپارکینگوانباریاقساط48ماهه

آگهی مزایده عمومی  )) نقد و اقساط ((

شرکتمادرتخصصیعمرانوبهسازیشهریایران در نظر دارد:  
اراضی، امالک  و مستحدثات خود را در سراسر کشور از طریق مزایده عمومی 
و با شرایط نقد و اقساط به فروش برساند. متقاضیان می توانند جهت کسب 
اطالعات بیشتر و دریافت مدارک شرکت در مزایده و تحویل پیشنهاد خود از  
 یکشنبه  95/3/9 لغایت پایان وقت اداری یکشنبه 95/3/23 به نشانی های 
 ذیل مراجعه نمایند. تلفن های اعالمی نیز آماده پاسخگویی به سواالت متقاضیان می باشد.

توضیحات:
الف ( انتقال سند پس از اخذ پایانکار و صورت مجلس تفکیکی اعیانی صورت می پذیرد.

ب( گشایش کلیه پاکت های دریافتی از متقاضیان سراسرکشور راس ساعت 10 صبح  سه شنبه 
1395/3/25 به صورت متمرکز درتهران درمحل اصلی شرکت  واقع در میدان ونک- خیابان شهید 
خدامی- شماره 51 صورت خواهد گرفت. حضور متقاضیان یا نماینده آنها با ارائه رسید تحویل 

پاکت مزایده درجلسه گشایش پاکتها آزاد است.
ت( برای شرکت در مزایده ارائه سپرده به میزان مندرج درجداول ذیل به صورت ضمانت نامه 
بانکی یا واریز وجه نقد به حساب شماره 4001037206373733 نزد بانک مرکزی به نام شرکت 

مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ایران بابت مزایده ضروری است.
 ث( به پیشنهادهای فاقد امضا ، مشروط ، مخدوش و پیشنهادهایی که بعد از انقضای مدت مقرر 
در فراخوان واصل شود و همچنین پیشنهادهای فاقد سپرده ، دارای سپرده مخدوش ، سپرده های 

کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 د( شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ایران ، در رد یا قبول هریک از پیشنهادات 

مختار است .
ضمناً الزم است به سایر اطالعات و جزئیات بیشتر که در اسناد مزایده و پایگاه اینترنتی شرکت 

به آدرس www.udrc.ir مندرج است توجه کامل شود. )کدپستی شرکت مادر: 1994861178(
استانخراسانجنوبیمحل دریافت اسناد: بیرجند- خیابان مدرس- نواب صفوی شرقی- پالک 
56- شرکت عمران و مسکن سازان استان خراسان جنوبی،تلفن: 32448087و056-32448067 

شمارهمزایده:1/سم/95

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

بیست متری سوم ، روبروی حج و زیارت
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6 عادتی که بیل گیتس را ثروتمند کرد

سه شنبه * 11 خرداد 1395 * شماره 3518

آیه روز  

چنین  که  کسانی  و  نکند  غافل  خدا  یاد  از  را  فرزندانتان شما  و  اموال  اید!  آورده  ایمان  که  کسانی   ای 
کنند زیانکارانند. منافقون آیه ۹

حدیث روز  

ستودن بیش از آن چه که سزاوار است نوعي چاپلوسي، و کمتر از آن،  درماندگي یا حسادت است.
حضرت علی)ع(

آید وصال و هجر غم انگیز بگذرد
ساقی بیار باده که این نیز بگذرد

ای دل به سردمهری دوران، صبور باش
کـز پی رسد بهار،چو پائیز بگذرد

زندگی کمدی است برای کسی 
که فکر می کند و تراژدی است

 برای کسی که احساس می کند. 

هیچ دعائی باالترازاین نیست که خدا ما 
را از خودش دور نکندوهیچ دردی هم 
باالترازدردهجران نیست .الهی قمشه ای

مثل امواج که به سوی ماسه  های ساحل 
شتابانند لحظات ماست که برای رسیدن

 به پایان بی قرارند. ویلیام شکسپیر

 موفقیت معمواًل به سراغ کسانی می رود
 که برای گشتن به دنبال آن بیش 

از اندازه سرشان شلوغ است 

شعر روز 

پلکی احساس

عارفانه روز

حرف های ابریشمی موفقیت

سبک زندگی

نگرش

یک لحظه مکث کن

جمله های طالیی برای شاد بودن

چگونگی شاد زیستن است 
که خود مهارت مهمی است

راهکارها و جمالت طالیی برای شاد زیستن حال 
لطفا در ادامه همراه ما باشید با راهکارها و جمالتی 
برای شاد زیستن خود و کسی که خیلی  طالیی 

دوستش می دارید.
به  کارتان  محل  به  رفتن  از  قبل  صبح ها   -
برای سالمتی  و  رفته  مقدس  مکان  نزدیک ترین 

خود و خانواده تان دعا کنید.
- یاد بگیرید که با قلب تان با خونسردی رفتار کنید.

- به خاطر بسپارید همان گونه که دنیا را می بینید، 
همان طور هم خواهد بود.

شوخ طبعی تان  طنز،  کتاب های  خواندن  با    - 
را بیشتر کنید.

- برای اینکه مشکالت خود را برای اندک زمان 
کوتاهی فراموش کنید، جدول حل کنید.

- یک طوطی بخرید و به او صحبت کردن را یاد 
شاد  عادات  و  کلمات  که  بدهید  یاد  البته   بدهید، 

را به کار ببرد.
- در یک مسابقه شرکت کنید تا به هنگام دریافت 

جایزه خوشحال شوید.
- در جشن روز طبیعت شرکت کنید و یک روز شاد 

را تجربه کنید.
-یک سرویس غذاخوری با طرح و رنگ شاد بخرید 

تا هرگاه تنها غذا می خورید از آنها استفاده کنید.
- داخل خانه تان را با رنگ شاد، رنگ آمیزی کنید.

گروهی از بزرگان در کشتی نشسته بودم. کشتی 
آن  از  برادر  دو  شد.  غرق  ما  سر  پشت  کوچکی 
شدن  غرق  حال  در  گردابی  در  کوچک،  کشتی 
بودند. یکی از بزرگان به کشتیبان گفت: این دو نفر 
را از غرق نجات بده که اگر چنین کنی، برای هر 
کدام پنجاه دینار به تو می دهم. کشتیبان خود را 
به آب افکند و شناکنان به سراغ آنها رفت و یکی از 
آنها را نجات داد، ولی دیگری غرق و هالک شد. 
به کشتیبان گفتم: البد عمر او به سر آمده بود و 
نجات  یکی  این  رو  این  از  نداشت،  ای  باقیمانده 
به  تو  دستیابی  تأخیر  خاطر  به  دیگر  آن  و  یافت 
او، هالک گردید. کشتیبان خندید و گفت: آنچه 
تو گفتی قطعی است که عمر هر کسی به سر آمد، 
قابل نجات نیست، ولی علت دیگری نیز داشت و 
آن اینکه: میل خاطرم به نجات این یکی بیشتر 
از آن هالک شده بود، زیرا سالها قبل، روزی در 
بیابان مانده بودم، این شخص به سر رسید و مرا 
بر شتر سوار کرد و به مقصد رسانید، ولی در دوران 
کودکی از دست آن برادر هالک شده، تازیانه ای 

خورده بودم.

تا به حال به این فکر کرده اید که بیل گیتس با 
ارزش خالص ۸۰ میلیارد دالر چگونه به جایگاه 
ثروتمندترین فرد دنیا دست پیدا کرد؟ حضور با 
آستانه  در  درست  مکان  در  درست  محصول 
ظهور عصر رایانه های شخصی، به طور قطع 
نقش بسیار برجسته ای در این زمینه داشته 
است. اما رویکرد های هوشمندانه ای نسبت 
به کار و زندگی نیز وجود دارند که در موفقیت 
گیتس نقش بزرگی ایفا کرده اند و همه ما نیز 

می توانیم از آنها درس بگیریم.
نظر از  را  فهرست  این  از  مورد   ۸ ادامه   در 

خواهید گذراند:
گیتس همیشه در حال یادگیری است

گیتس به ترک کردن هاروارد معروف است، 
اما تنها دلیلی که باعث شد هاروارد را ترک 
فرصت  شاهد  الن  و  او  که  بود  این  کند 
نرم  شرکت  انداختن  راه  برای  محدودی 
افزاری خودشان بودند. در واقع گیتس عاشق 
یادگیری است و اغلب در کالس هایی شرکت 
می کرد که در آنها ثبت نام نکرده بود. این 

 ویژگی او در جابز نیز وجود داشت. جابز هم 
از Reed College انصراف داد تا بتواند در 

کالس های مورد عالقه اش شرکت کند.
 او هر نوع کتابی که فکرش 

را بکنید می خواند
پدر گیتس در مصاحبه ای گفته بود: »تقریبًا 
جلب  خود  به  را  او  توجه  کتابی  نوع   هر 
می کرد؛ دائرة المعارف، علمی تخیلی، هرچه 
فکرش را بکنید«. والدین گیتس از عالقه بسیار 
فرزندشان به خواندن کتاب به وجد می آمدند، 
اما باید پای میز شام قانون »مطالعه ممنوع« 
هنوز  مطالعه  به  عشق  آن  کردند.  می  وضع 
هم در وی ادامه دارد، و گیتس هنوز هر سال 
فهرستی از کتاب های مورد عالقه اش منتشر 
می کند. مطالعه عادت فوق العاده ای است که 
می توانید در خود پرورش دهید. فقط حواستان 

باشد زمان مناسبی برای آن در نظر بگیرید.
 برای دیگران اعتبار قائل می شود

گیتس خواسته شد  از  ای  در مصاحبه  وقتی 
نام  را  اش  کاری  و  کسب  تصمیم  بهترین 

ببرد او گفت: »به نظرم بهترین تصمیم کسب 
و کاری من واقعاً در انتخاب افراد است. او و 
الن رابطه پیچیده ای با یکدیگر داشته اند، اما 
گیتس تا جایی پیش رفت که گفت انتخاب 
این  در صدر  ام  کاری  عنوان شریک  به  الن 
فهرست قرار می گیرد. همه ما باید در معرفی 
و تبلیغ خودمان مهارت داشته باشیم، اما اعتبار 
بخشیدن به کسانی که با آنها کار می کنید در 

فرصت مناسب، تصمیم هوشمندانه ای است.
 به قضاوت خودش اعتماد دارد

اگر همیشه به توصیه ها و پیش بینی های 
زندگی  توانید  می  دهید  گوش   دیگران 
حرفه ای خوبی برای خود رقم بزنید. اما برای 
داشتن یک زندگی شغلی عالی مثل گیتس و 
جابز، باید اول از همه و بیشتر از همه به خودتان 
گوش دهید؛ حتی اگر کل دنیا بگویند در اشتباه 
هستید. این همان چیزی است که وقتی گیتس 
و الن مایکروسافت را به راه انداختند اتفاق افتاد. 
شرکت  »این  گفت:  ای  مصاحبه  در  گیتس 
واری شکل گرفت که  دیوانه  ایده  اساس  بر 

اینکه  نبود.  موافق  آن  با  دیگری  کس   هیچ 
چیپ های رایانه ای آنقدر قدرتمند می شوند 
که رایانه ها و نرم افزار ها به ابزاری روی تمام 
میزها و در همه خانه ها بدل خواهند شد«. 
همه می گفتند آنها در اشتباه اند. اما گیتس و 
الن کار خودشان را کردند و باقی قضایا دیگر 

اهمیتی نداشت.
 در قبال پول محافظه کار است

گیتس در مصاحبه ای در سال ۱۹۹۸ گفت: 
»می خواستم آنقدر پول در حساب بانکی ام 
داشته باشم که بتوانم یک سال حقوق شرکت 
بپردازم،  درآمدی  داشتن کوچکترین  بدون  را 
و تقریباً همیشه هم به این خواسته ام پایبند 
 ۱۰ حدود  چیزی  حاضر  حال  در  ما  هستم. 
نیز  آینده  سال  برای  که  داریم  دالر  میلیارد 

کفایت می کند«. 
 از اشتباهات خود درس می گیرد

از  او در مصاحبه ای در سال ۲۰۰۸، بخشی 
موفقیت مایکروسافت را حاصل توانایی خود 
زودهنگام  شناسایی  در  اش  رهبری  تیم  و 

اشتباه، و اتخاذ رویکردی متفاوت دانست. او به 
طور قطع طی این سال ها اشتباهات زیادی 
 مرتکب شده است که می تواند از آنها درس

گرفته باشد؛ 
 خواب کافی دارد

او به  از اهمیت خواب آگاهی داریم.  همه ما 
جای گله کردن از کار کردن تا دیرهنگام  و 
از ۷ ساعت خواب شبانه خود  کمبود خواب، 
این  غیر  در  چون  کند،  می  حاصل  اطمینان 
صورت نمی تواند خالق باشد. این به طور قطع 
عادت خوبی است و هر کسی می تواند آن را 
در خود پرورش دهد.تعداد بسیار زیادی از ما به 
راحتی تمرکز خود را از دست می دهیم و حتی 
با اینکه می دانیم این کار چقدر ناکارآمد است 
قربانی انجام چند کار در آن واحد می شویم. 
گیتس نه تنها در برابر این وسوسه مقاومت می 
کند، بلکه هنگام کار روی موضوعات مختلف 
تمرکز بسیار زیادی روی آنها از خود نشان می 
دهد. او آنقدر خود را وقف انجام کار می کرد 

که ممکن بود هنگام کد نوشتن خوابش ببرد.

طراح: نسرین کاری                        

ارفاق   - كارگر  طبقه    -1 افقي: 
قديم  نام   - پرتغال  پول  واحد   -2
ايالتي   - پرنمك   - گرگان 3  شهر 
در هند -  فنجان - آخر چيزي 4-  
پايتخت    - ديگر  جهان   - گشاده 
صدمه    - شايسته   -5 مالي  كشور 
تلسكوپ  مخترع    -6 جلسه   -
لبنيات - متنفر 7- از  از  نجومي - 
انواع شنا  - خميده - كيسه- وسايل 
خياطي 8- الفباي موسيقي -  سرور 
-  خواهش - حرف آخر 9- بدون 
آويزان  نتوان زيست - ريسمان  آن 
كننده - ميوه به سقف- ازگل هاي 
برگشتگي-   بخت   -10 آپارتماني 
تنه  به  را  سر   -11 نامدار   - فهم 
شهرهاي  از   - كند  مي  متصل 
حومه  در  روستايى    - مازندران 
اردبيل 12-  شهر كردنشين - سعي 
و كوشش - گل بتونه 13 - حرف 
فاصله - جاده قطار -  رود مقدس 
آمريكايي  خانه  جاسوس   - آلمان 
براى  آفتى  به بدي-   14- مشهور 

مو 15 - هر چيز ناياب -  البراتوار

پايتخت   - برخيز   -  1 عمودي: 
دانمارك - درخت انگور 2- بدنام - 
راديو تراپي 3- آشيانه مرغ - ميوه 

ناپيدا   - قنات  مجراي   - تلفني 
ديدني  ثالثه   - راز  افشاي   -4
آمدن   در   -  5 ومرج  هرج   - مصر 
نظير  بي   - بلند  و  باريك  پارچه   -
و  جنب   - فرانسه  در  -شهري   6
كنار  بزرگترين جانور پستانداردريايى 
7-  از گازها - خواندن شعر - من 
وتو 8- اسب چاپار - مير - استخوان 
پاشنه پا - سخن ناگفتني 9 - درخت 
مخترع  لبنان-   پايتخت   - مورد 
استان  شهرهاي  از  برقي10-  پيل 

 - فروش  خرما  غربي-   آذربايجان 
حوزه   - آهسته   -11 پرو  پايتخت 
مشخص-   حد  دو  ميان  فركانسي 
مركز ويتنام 12- شكستن و از هم 
 - بزك    - اتم  - هسته  گسيختن 
مايع   -13 يزدي  گويش  در  خوب 
رمان  هاي  شخصيت  از   - حيات 
ماتم   - تسبيح  درخت  بينوايان-  
14-  مكتب طبيعي - فاني 15 - 
قرن - نژاد كشور ا يران-  شهري 
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نریاوهادوانل4

سمیمرمخارتهو5

ترنایبوراورژ6

نودنارینانیقی7

ناکتواگتسار8

اقولکجنرانلاه9

برادارمساررو10

رمشوهدمرومسا11

وحمانروابادن12

مادتمتحاررلاو13

نساروروکیباکر14

دنمساهمانباراد15

داربست ایستـا
اجرای نصب داربست و پیچ رولپالک

  09151609715
09151613901- فرج زاده

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

تجربه کنید.   09158668002

یک سهم کامل روستای مزگ دارای باغ زرشکی 
به مساحت 550 مترمربع، زمین بایر و زمین زعفرانی

 دارای 24 فنجان آب به فروش می رسد. سند آماده     
09382874105 - اسفهرودی

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

32210570  - 09159618050

فرش های دست دوم شما را 
خریداریم.

32313099 -09151633298

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

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

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

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

کـاالی ورزشـی 
المپیـک 

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

فروشـی
مشهد - آپارتمان 132 متر - 3 خوابه - نوساز
صدف 30 - پالک 27- حاشیه بلوار سی متری

09155623818 -09150570678
متری: 2/250/000 تومان

فروش یا معاوضه مرغداری  30 هزاری 
با پروانه 24 هزاری - تمام اتوماتیک

09151609083-امینی فر

الستیـک  مقـدم
سـود کـم =  فـروش بیشتـر

اقساط 10 و 12 ماهه ویژه فرهنگیان محترم
تعویض رایگان، باالنس و گازنیتروژن 

در محل انجام می شود
بعد از هتل مقدم، نبش جمهوری 2، پهلوی پارک آزادی

ایزوگام و قیرگونی کاظم سالخورده 
از ما خرید نکنید ، اما قیمت را از ما بپرسید
       09155612949 - 32331050 

میدان آزادی – ابتدای خیابان شهید برگی

با 10 سال بیمه

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

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

 و کولرهای آبی
 09195632840
09155629331

مشـاور امالک  فـدک
خرید و فروش امالک شعبانیه - نرجس  

دهلکوه و مسکن مهر 
32316971 - 09151304064 خسروی

نماینده پخش محصوالت گرجی
در استان خراسان جنوبی 

از افراد واجد شرایط دعوت به همکاری می نماید.
ویزیتور خانم یا آقا 4 نفر

منشی آشنا به کامپیوتر  یک نفر
09019151565 -05632231846

به یک نیروی خانم برای کار در آشپزخانه رستوران 
نیازمندیم. )شیفت عصر(    خیابان محالتی

 روبروی پارک آزادگان    09369054009

به یک چرخکار ماهر خانم برای کار 
در خیاطی زنانه نیازمندیم.

 32232357 - 09308159751
زمینی به مساحت یک هکتار با 400 اصله نهال 

زرشک 10 سال و 25 اصله نهال عناب و 2 ساعت آب 
چاه واقع در جعفرآباد آرین شهر به فروش می رسد.

قیمت: توافقی           09155614978

حمل  اثاثیه منزل 
با خاور مسقف و کارگر ماهر

09159639065 - علی آبادی   
 ضمنا کارگر تنها نیز داریم
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ستاره ایران، امروز بازی حساس با فرانسه را از دست داد

دانشجو- امیر غفور پشت خط زن تیم ملی والیبال ایران به دلیل آسیب 
دیدگی، بازی امروز با فرانسه را از دست داد. غفور پس از بازی با کانادا 
با  و  کرد  ناراحتی  احساس  راست  پای  زانوی  ناحیه  دیدگی  آسیب  از 

تشخیص پزشک تیم قرار شد تا در بازی برابر فرانسه به میدان نرود.

ذوب آهن، برنده ماراتن بزرگ

هرم پور- تیم فوتبال ذوب آهن موفق شد با غلبه بر استقالل در ضربات 
پنالتی،عنوان قهرمانی رقابت های جام حذفی را به خود اختصاص دهد. 
ذوب آهن با این پیروزی سهمیه آسیایی خود را کسب کرد و استقالل 
با توجه به کسب مقام سوم در لیگ برتر در صورت باقی ماندن سهمیه 
3.5 تیم برای ایران باید برای شرکت در این مسابقات در پلی آف بازی 
استقالل خوزستان-پرسپولیس و ذوب آهن اصفهان  تیم های  کند. 

حضورشان در جام باشگاه های آسیا قطعیست.

پرویز مظلومی برکنارمی شود

ایرنا- سرپرست باشگاه استقالل تهران گفت: پرویز مظلومی را به طور 
حتم از سرمربیگری این تیم برکنار خواهیم کرد. بهرام افشارزاده پس 
ازشکست تیم استقالل در دیدار نهایی جام حذفی در مقابل ذوب آهن 
اصفهان درحالیکه بسیار ناراحت بود به اعتراض یک هوادار و درخواست 
او برای برکناری مظلومی پاسخ داد و افزود: قطعاً این خواسته را اجابت 
کرده و مظلومی را برکنار خواهیم کرد. تیم استقالل با شکست برابر 

ذوب آهن اصفهان، قهرمانی جام حذفی را از دست داد. 

معاون استاندار سرپرست اسكواش شد

حسین  مهندس  اسکواش،  فدراسیون  عمومي  روابط  گزارش  به  بنا 
موهبتي سرپرست هیات اسکواش استان خراسان جنوبي شد. سلیماني 
ضمن آرزوي توفیق براي ایشان، نگاه راهبردي و حمایت همه جانبه از 
این ورزش را در استان خواستار شد و در خصوص اتمام سالن اسکواش 
بیرجند و قاین اطالعاتي را به مهندس موهبتي منتقل نمود. سرپرست 
جدید استان اظهار داشت: همه توان خود را بکار مي گیرد تا استان در 

این  ورزش  با یاري همه اعضاي هیات سرآمد شود.

انتخاب نخستین سكاندار هیأت ورزش کارگری استان

به گزارش روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان، ابوالفضل علیزاده 
هیأت  سکاندار  نخستین  عنوان  به  آینده  سال  چهار  برای  بیرجندی 
ورزش کارگری استان انتخاب شد. رئیس هیأت ورزش کارگری استان 
شهاب الدین شکوهیان را به عنوان نایب رئیس، محمدعلی دادگر به 
عنوان دبیر و علی اکبری را به عنوان خزانه دار به مجمع معرفی کرد 
تا با اخذ رأی اعتماد همکاران او به فعالیت خود در هیأت ادامه دهند.

از آنجا که کبدچرب از جمله بیماری های خاموش و 
بی نشانه است، پیشگیری از ابتال به آن از جمله اولویت 
ها قرار می گیرد، زیرا این بیماری معموال زمانی خود را 
نمایان می کند که ذرات چربی بخش زیادی از سلول 
های کبدی را به خود درگیر کرده اند.  کبد چرب پس 
از درگیر کردن کبد با عالئمی مانند ضعف، خستگی و 

احساس سنگینی و فشار در ناحیه فوقانی و راست شکم 
بروز می کند. 1- لیمو: نوشیدن یک لیوان آب که در آن 
عصاره لیموترش تازه وجود دارد در آغاز روز می تواند 
بهترین دارو برای پیشگیری از ابتال به کبد چرب باشد 
2- لبو: آب لبو یکی از راه های طبیعیه درمان پوکی 
استخوان است. خوردن یک لیوان آب لبو در صبح و 

شب در درمان فشار خون باال موثر است. یکی از راه 
های درمان کبد چرب نوشیدن آب لبو است. خوردن 
آلزایمر در سنین باال  ابتال به فراموشی و  از  لبو  آب 
جلوگیری می کند. آب لبو در درمان سرطان خون،موثر 
است. 3-انواع توت: چون غنی از آنتی اکسیدان است، 
کبد را ترمیم و چربی را از سلول های کبد دفع می کند.

پیشگیری از پوسیدگی دندان
 و ابتال به آبسه 

1- حداقل دو بار در روز دندان های خود را 
مسواک بزنید. 2- بعد از خوردن غذا و هر نوع 
خوراکی، نخ دندان بکشید 3- هر سه تا چهار 
ماه یک بار و یا هر وقت که پرزهای مسواک 
شما خراب شدند، مسواک خود را عوض کنید 

باشید و مصرف مواد  داشته  تغذیه سالم   -4
غذایی شیرین و تنقالت را کاهش دهید. 5- 
برای بررسی سالمت دندان های خود و تمیز 
یک  مدت  چند  هر  ها،  آن  تخصصی  کردن 
بار برای چکاپ به دندانپزشک مراجعه کنید 
6- حتما از دهانشویه های ضدعفونی کننده 
مقاومت  )اینکار  کنید  استفاده  دار  فلوراید  یا 

دندان ها را نیز افزایش می دهد(

اندازه گیری صحیح فشارخون

1- وسایل خود را چک کنید و مطمئن شوید 
که خوب کار می کند 2- در حالت آرام و ساکن 
باشید )نفس عمیق بکشید( 3- مچ بند دستگاه 
کاماًل اندازه و در جای درست باشد 4- محل 
باشد  قلبتان  بازو: دستتان هم سطح  قرارگیری 
)اگر دست باالتر از قلب باشد، فشار اشتباهاً پایین 

نشان داده می شود و اگر دست پایین تر از قلب 
قرار گیرد ،فشارخون باالتر نشان داده خواهد شد( 
5- طوری بنشینید که پشتتان تکیه داشته و پاها 
فشارخون  اندازه ی  گیرند 6-  قرار  زمین  روی 
را بنویسید 7- فشارخون خود را در خانه اندازه 
بگیرید )در مطب دکتر مسائل زیادی می تواند 
باعث تغییر در فشار شما شود. مانند استرس، 
عصبانیت از انتظار زیاد، راه رفتن زیاد و خستگی(

آشنایی با گیاهان ضد درد  
 

1- خداحافظی با آفت دهان با نعنا فلفلی 2- غرغره 
با مریم گلی برای گلودرد 3- اسطوخودوس برای 
تسکین درد سوختگی 4- آرنیکا و تسکین پیچ 
خوردگی و خونمردگی: پماد آن در داروخانه ها 
به فروش می رسد )مقداری از آن را روی محل 
رگ به رگ شده بزنید و ماساژ دهید 5- پودر 

)قبل  گوش  ورم  با  مقابله  برای  بیان  شیرین 
کنید(  مشورت  پزشک  با  گیاه  این  از مصرف 
دردهای  و  میگرن  تسکین  برای  بابونه   -6
مقابله  برای  گیاه عروس چمنزار  گوارشی 7- 
تاندون( 8- سرو کوهی و  تاندونیت)التهاب  با 
دفع سموم بدن 9- ریحان و مقابله با گرفتگی 
عضالنی و ورم معده 10- چوب میخک و دندان 

درد: یک قطره روغن آن را روی لثه بمالید.

نكاتی برای بهبود حافظه

1- ورزش فکری: منچ، مارپله و بازی شطرنج 
2- خواب به موقع و کافی: ساعت 9 شب تا 
2 صبح 3- بوییدن عطرهای طبیعی و مناسب 
حافظه را تقویت می کند 4- پرهیز از نوشیدن 
با معده خالی 5- مصرف  آب سرد مخصوصاً 
غیره  و  گردو  انجیر،  مویز،  بادام،  مثل  موادی 

6- پرهیز از مصرف غذاهای فست فود و مواد 
پر ادویه، خستگی زیاد و تماشای برنامه های 
مختلف کامپیوتری و تلویزیونی 7- مربای آمله 
نیز می تواند در تقویت حافظه مؤثر باشد اما این 
ترکیب به ویژه در افرادی که مشکالت گوارشی 
دارند بهتر است تحت نظر پزشک طب سنتی 
استفاده شود 8- مصرف برخی از گیاهان دارویی 

مانند آویشن 9- مصرف بیشتر ماهی.

برای کنترل دیابت برگ انبه بخورید

برگ های میوه انبه سرشار از خواص دارویی و 
درمانی است. یکی از خواص آن، کنترل دیابت 
و دور کردن عفونت از بدن است. یکی دیگر 
از خواص این برگ ها کمک به درمان آسم و 
تسکین دردهای مزمن سیستم تنفسی است. 
با عفونت های ویروسی هم مقابله نماید و در 

محصوالت زیبایی استفاده می شود. از دود ناشی 
از برگ های سوزانده شده برای درمان سکسکه 
و تسکین عفونت های گلو استفاده می شود. 
بهترین شیوه مصرف این برگ ها جوشاندن در 
آب و سپس صاف کردن و نوشیدن آن، خشک 
کردن در مقابل نور خورشید و آسیاب کردن 
آن و یا در نهایت شما می توانید برگ های 

خام این میوه را بعد از شستن بجوید.

کبد چرب خود را با مصرف این میوه ها سریعاً درمان کنید

کشف2 تن و 600 کیلوگرم ماده مخدر 
در نهبندان، سربیشه و درمیان

 
2 تن و 600 کیلوگرم انواع ماده مخدر در خراسان جنوبی 
کشف شد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، فرمانده انتظامی 
خراسان جنوبی گفت: این مقدار مواد در 72 ساعت گذشته در 
3 عملیات در شهرستانهای نهبندان، سربیشه و درمیان کشف 
شده است. سرهنگ شجاع افزود: ازاین میزان مواد 500 کیلو 
گرم هروئین فشرده و بقیه بیشتر تریاک بوده است که 12 
نفر قاچاقچی دستگیر و 6 خودرو توقیف شد. فرمانده انتظامی 
آغاز  از  افزایش 40 درصدی کشفیات مواد مخدر  از  استان 
امسال تاکنون خبر داد و گفت: در این مدت 5 تن و 300 
کیلوگرم ماده مخدر کشف و 10 باند مواد مخدر نیز منهدم شد.

قربانیان موتورسیكلت جاده های استان 
به هفت نفر رسید 

 
درتصادف رانندگی در کمربندی بشرویه، یک نفر جان باخت.  
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رئیس پلیس راه خراسان 
جنوبی گفت: صبح روز گذشته در اثر برخورد یک موتورسیکلت 
کرد.  فوت  موتورسیکلت  ساله  راکب 63  پراید،  با خودروی 
سرهنگ رضایی افزود: سرنشین خودروی پراید، زخمی و به 
بیمارستان منتقل شد. وی، عدم رعایت حق تقدم حین ورود 
به جاده اصلی از سوی راکب موتورسیکلت را علت این حادثه 
اعالم کرد و گفت : متوفی کاله ایمنی هم نداشته است. رئیس 
از آغاز امسال در خراسان  پلیس راه خراسان جنوبی گفت: 
جنوبی 7 راکب موتورسیکلت در حوادث رانندگی جان باختند. 

توقیف سواری سمند 
با 20 میلیون ریال خالفی در طبس  

 
رئیس پلیس راهنمائی و رانندگی استان از توقیف سواری سمند 
با خالفی 20 میلیون و 600 هزار ریال خالفي در طبس خبر 
داد. سرهنگ علیرضا رضایی در تشریح این خبر گفت: مأموران 
راهور شهرستان طبس در اجراي طرح برخورد با خودروهاي 
متخلف، هنگام کنترل خودروها در سطح شهر یک دستگاه 
سواری سمند را جهت ارتکاب تخلف رانندگی متوقف کردند. 
وي تصریح کرد: خودروی مذکور پس از اعمال قانون، مدارک 
و سوابق آن در سامانه هوشمند پلیس مورد استعالم قرار گرفت 
که در بررسي بعمل آمده مشخص شد دستور توقیف خودرو با 

20میلیون و 600 هزار ریال خالفي ثبت شده است.

عدم رعایت حق تقدم در بشرویه
یک کشته و دو مجروح برجای گذاشت

 
رئیس پلیس راه استان خراسان جنوبی از تصادف در کیلومتر 
15 کمربندی بشرویه خبر داد. سرهنگ حسین رضایی گفت: 
صبح روز گذشته با اعالم مرکز فوریت های پلیسی 110مبنی 
بر تصادف در کمربندی شهرستان بشرویه، بالفاصله مأموران 
پلیس راه و گروه امداد به محل سانحه اعزام شدند که مشاهده 
شد یک دستگاه موتور سیکلت با خودروی پراید برخورد کرده 
است. در این حادثه راکب موتور سیکلت در دم فوت و راننده 
خودروی پراید و سرنشین موتور سیکلت به شدت مجروح 
شدند. وی علت حادثه را بی احتیاطی از جانب راننده موتور 

سیکلت به علت عدم رعایت حق تقدم  اعالم کرد.

اجرای انواع سیستم های آبیاری

 قطــــره ای
 انتقال خط آب با کمترین هزینه و بهترین کارایی 

مشاوره و بازدید رایگان 09151611884 - محمد جانی 

تعمیر لوازم خانگی در منزل
لباسشویی - کولر

جاروبرقی - پنكه - آبمیوه گیری و...

نبش انقالب 6- شهریاری    09151643778

             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

توکــل

09158994086 - 09151104086  رسولی                100 درصد تضمینی

حمل بار و اثاثیه منزل
 با  کامیونت های  مسقف 

چادردار  و  پتودار 

و کارگرهای ماهر

 09157213571

اخالق ، انصاف ، کار خوب صالحی منش
سرلوحه خدمات ماست

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

با سابقه درخشان 
و قیمت کامال توافقی

 09159634038
09155642959

رحیم آبادی

لوله کشی و آبرسانی، اجرای فاضالب
سرد و گرم ، شوفاژ

نصب شیرآالت ، سرویس کولر 
لوله باز کنی با فنر برقی

تشخیص و رفع ترکیدگی لوله 

    09158651167 - شهریاری

بیرجند، بلوار سجاد، میدان تمنای باراناولیـن دانشگـاه غیرانتفـاعی استـان
05632425252 -05632425151  

bir-hormozan.ac.ir  

روابط عمومی موسسه 

آموزش عالی هرمزان

)غیردولتی - غیرانتفاعی( شروع ثبت نام و شركت در آزمون كارداني به كارشناسي ناپیوسته 
موسسات آموزش عالي غیردولتي -غیرانتفاعي سال 1395برای سال تحصیلی 96- 95

زمان ثبت نام:از سه شنبه 95/03/11 تا سه شنبه  95/03/18
www.sanjesh.org  با مراجعه به سایت سنجش به نشانی

کافی نـت آرزو
تكمیل اظهارنامه مالیاتی مشاغل ، شرکت ها و امالک

در پایان مهلت ثبت اظهارنامه به قید قرعه

 به 20 نفر از مراجعین جوایزی اهدا می شود. 

آدرس: ابتدای بلوار جوادیه   32318231

  3 2236030  - 09151605216

ایزوگـام سلیمانــی 

خیابان ارتش - سه راه معلم - جنب بیمه البرز  

ران
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مسکن مهر خراسان جنوبی نیازمند ۲۴ مدرسه است

تسنیم - مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی با بیان اینکه ۲۴ مدرسه در مسکن مهر استان کم است گفت: در حال 
حاضر در مسکن مهر خراسان جنوبی ۲۶ هزار نفر سکونت دارند. عباس المعی در هجدهمین جشنواره خیرین مدرسه ساز در 

سه شنبه * 11 خرداد 1395 * شماره 3518استان خراسان جنوبی اظهار کرد: یک جلسه در تهران با حضور بیرجندی های تهران نیز برگزار شده است. 7
فرماندار درمیان خواستار ایجاد

 اداره اوقاف در این شهرستان شد

ایرنا - فرماندار درمیان با اشاره به ایجاد موقوفه 
اندازی  راه  خواستار  شهرستان  این  در  زیاد  های 
این  در  خیریه  امور  و  اوقاف  اداره  سریعتر  هرچه 

منطقه مرزی درمیان شد. 

اعزام بیش از 850 مبلغ مذهبی در ماه 
رمضان به نقاط مختلف  استان

خراسان  اسالمی  تبلیغات  مبلغان  امور  مسئول 
جنوبی از اعزام بیش از 850 مبلغ مذهبی در ماه 
داد.  خبر  استان  مختلف  نقاط  به  رمضان  مبارک 
حجت االسالم علی کوثری نیا افزود: از این تعداد 
مابقی  و  استان  در  ساکن  بومی  مبلغ  نفر   ۶00
قم،  های  استان  از  که  هستند  میهمان  مبلغان 

مشهد و اصفهان اعزام می شوند.

  درآمدهای مالیاتی برای اولین بار 
ازسایر درآمدها پیشی گرفت

گفت:  استان  مالیاتی  امور  مدیرکل  نژاد  یعقوب 
امسال برای اولین بار سهم درآمدهای مالیاتی از 
سهم درآمدهای نفتی در برنامه اقتصادی کشور 
پیشی گرفته است و کارکنان ادارات امور مالیاتی به 
 عنوان سربازان جبهه اقتصاد مقاومتی می بایست
و  همکاری  با  برنامه  این  کامل  تحقق  برای 

همدلی همه جانبه تالش مضاعف انجام دهند. 

برگزاری دوره آموزشی امداد و
کمک های اولیه  در استاندارد

هدف  با  اولیه  های  کمک  و  امداد  آموزشی  دوره 
آموزش کمک های اولیه برای کارکنان استاندارد 
اداره  رئیس  شود.  می  برگزار  کل  اداره  در  استان 
آموزش و ترویج اداره کل استاندارد گفت: این دوره 
با هماهنگی سازمان هالل احمر و با هدف اصول 
اساسی صلیب سرخ و هالل احمر، کمک های اولیه، 
احیای قلبی ریوی، ارزیابی مصدومین، آتل بندی، 

پانسمان و بانداژ و حمل مصدوم برگزار می گردد.

صادرات مرغ منجمد استان۳ برابر شد

رشد ۳80  از  جنوبی  دامپزشکی خراسان  مدیرکل 
درصدی صادرات مرغ منجمد از خراسان جنوبی به 
کشور افغانستان خبر داد و گفت: این میزان نسبت به 
مدت مشابه سال گذشته ۳ برابر شده است.رفیعی پور 
اظهار کرد: در دو ماه گذشته بالغ بر 999 تن مرغ 

منجمد از این استان به افغانستان صادر شده است.

پیش بینی برداشت افزون بر 11 هزار تن 
محصول گندم و جو در نهبندان 

ایرنا - مدیر جهاد کشاورزی نهبندان گفت: امسال 
برداشت 11 هزار و ۴00 تن محصول گندم و جو از 
مزارع شهرستان پیش بینی می شود. محمد مالکی 
در مراسم جشن شکرانه برداشت گندم در روستای 
گرم تمام ده شهرستان افزود: طی سال جاری در 
پنج هزار و 500 هکتار از مزارع شهرستان محصول 
گندم و جو کشت شد که از این مقدار سه هزار و 

۳00 هکتار گندم و مابقی جو است.

  توان بخش خصوصی برای توسعه 
ورزش همگانی  به کار گرفته شود 

شبستان- رئیس فدراسیون ورزش کارگری کشور 
با بیان اینکه بودجه ورزش در تمامی حوزه ها ۶00 
میلیارد تومان است، گفت: این اعتبارات برای توسعه 
ورزش کافی نبوده و باید از ظرفیت بخش خصوصی 
برای توسعه ورزشهای همگانی کمک گرفته شود. 
حسینی اظهار کرد: فدراسیون ورزش کارگری سه 
سال قبل راه اندازی شد ولی از بسیاری از حمایت 

های دولت محروم مانده است. 

توضیح سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
درباره یک خبر

پس از درج خبری در صفحه 7 روزنامه به تاریخ 
کمیته  دبیران  معرفی  عدم  بر  مبنی   95/۲/۳0
مقاومتی  اقتصاد  استاد  مجموعه  زیر  تخصصی 
استان توسط دبیر ستاد توضیحی از طرف سازمان 
به  شرح  این  به  استان  ریزی  برنامه  و  مدیریت 
مقاومتی  کمیته  تشکیل  موصوع  رسید:  دستمان 
و   1۳95/۲/7 ذوم  )جلسه  سالجاری  در  استان 
مورد  تفضیل  به  مورخ 1۳95/۲/1۴(  جلسه سوم 
لحاظ  از  پس  و  بود  گرفته  قرار  بررسی  و  بحث 
نمودن نظرات و پیشنهادات دستگاههای اجرایی، 
و  است  اعالم گردیده  و  تعیین  ها  دبیران کمیته 
مقرر گردید جلسات کمیته ها بطور منظم برگزار 
و گزارش اقدامات صورت گرفته به همراه موانع و 
چالش های احتمالی پیش روی اجرای سیاستهای 
کمیته  دبیران  توسط  استان  در  مقاومتی  اقتصاد 
های تخصصی در جلسات ستاد راهبری و مدیریت 
اقتصاد مقاومتی ارائه گردد.  با عنایت به آنکه امانت 
داری در درج مطالب و اطمینان از صحت خبر از 
اصول اولیه در این زمینه می باشد و با توجه به 
آنکه مخاطبین روزنامه ها کلیه مردم می باشند، 
به صورت  اخبار  واقع و درج  ارائه مطالب خالف 
...( در روزنامه موجب  جهت دار با عالیم؟ و ! و 
ایجاد شبهه در بین مخاطبین می گردد. با عنایت 
به آنکه خبرنگار محترم آن روزنامه در جلسه ستاد 
اقصاد مقاومتی استان حضور می یابند انتظار می 
رود در صورت وجود هرگونه ابهام در گزارشات 
ارائه شده در جلسات و به منظور شفاف سازی 
برقرار  ارتباط  سازمان  این  مرتبط  کارشناس  با 
نموده و پس از اطمینا از صحت خبر به درج در 

روزنامه اقدام نمایند.

نرگس زارهای خوسف بیمه می شوند

کشاورزی  بیمه محصوالت  ایسنا-مدیر صندوق 
خراسان جنوبی اعالم کرد: نرگس زارهای خوسف 
بیمه می شوند.جواد غنچه،  با اشاره به اینکه در 
حال حاضر در سطح استان ۳7 هزار نفر بهره بردار 
کرده اند،  بیمه  را  خود  دام  باغات  و  محصوالت 
سهم  قسمت  دو  از  کشاورزی  بیمه  حق  افزود: 
دولت و کشاورز تشکیل شده که یک سوم حق 
بیمه سهم کشاورز و دو سوم سهم دولت است. 

کمبود ۳00 مسجد در  استان

مساجد  امور  به  رسیدگی  مرکز  مدیر  شبستان- 
توجه  با  مسجد   ۳00 کمبود  از  جنوبی  خراسان 
خبر  استان  در  شهری  جدید  های  بافت  به 
حال  در  مسجد   ۶۶ تعداد  این  از  گفت:  و  داد 
مالی  تامین  عدم  دلیل  به  که  است  ساخت 
مانده  کاره  نیمه  و  شده  متوقف  آنها  ساخت 
کرد:  اظهار  مالیی  االسالم  است.حجت 
ریزی برنامه  راه  در  مشکالت  از  یکی   متاسفانه 
بانک  نبود  مساجد  برای  مختلف  نهادهای 
اطالعاتی کامل و همه جانبه از مساجد است که 
پیش  دوسال  از  مساجد  امور  به  رسیدگی  مرکز 

شروع به ایجاد این بانک اطالعاتی کرده است.

چهار هزار میلیارد ریال وام برای رونق 
واحدهای صنعتی 

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت، خراسان 
جنوبی گفت: در سال 1۳95مبلغ چهار هزار میلیارد 
صنعتی  واحدهای  رونق  برای  تسهیالت  ریال 
است.شهرکی  یافته  اختصاص  استان  تولیدی  و 
افزود: این تسهیالت برای رفع مشکل واحدهای 
تولیدی، تکمیل طرح های نیمه تمام با بیش از ۶0 
درصد پیشرفت فیزیکی و رونق واحدهای تولیدی 

کوچک و متوسط پرداخت می شود.

اعتراض دانش آموزان بیرجندی
 به امتحانات نهایی  

صدا و سیما  - دانش آموزان بیرجندی به دشواری 
امتحانات نهایی اعتراض کردند. روز گذشته 150 
نفر از دانش آموزان دختر و پسر پایه سوم مقطع 
به  اعتراض  در  امروز  بیرجند  شهر  دوم  متوسطه 
دشواری امتحانات نهایی مقابل آموزش و پرورش 

استان تجمع کردند .

اهدای ۳ هزار مترمربع زمین به
 آموزش و پرورش قاین

قاینی یک قطعه زمین  نیکوکار  صدا و سیما - 
و  آموزش  به  مربع  متر  هزار   ۳ مساحت  به 
مدیر  رضایی  کرد.  اهدا  شهرستان  این  پرورش 
آموزش و پرورش قاین ارزش این زمین را ۳00 

میلیون تومان اعالم کرد.

دانشگاه بیرجند میزبان چهاردهمین 
جشنواره شعر و مشاعره رضوی شد

اجتماعی  و  فرهنگی  معاون  قریشی  فارس- 
موفق  برگزاری  پی  در  گفت:  بیرجند  دانشگاه 
مشاعره  و  شعر  دانشگاهی  جشنواره  سیزدهمین 
بیرجند  دانشگاه  در  گذشته  سال  طی  رضوی 
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مسؤولیت کمیته 
فرهنگی و ادبی جشنواره بین المللی امام رضا)ع( در 

حوزه دانشگاه های کشور را به این دانشگاه سپرد.
وی خاطرنشان کرد: چهاردهمین جشنواره شعر و 
مشاعره رضوی دانشگاه بیرجند ۲۴ آذر در پردیس 

شوکت آباد دانشگاه بیرجند برگزار می شود.

  تسهیالت ویژه 100 میلیون
 ریالی  برای عشایر

عشایر محالت میریک از توابع بخش مرکزي بیرجند 
شوراي  رئیس  بخشدار،  فرماندار،  میزبان  دیروز 
هاي دستگاه  ومدیران  مرکزي  بخش   اسالمي 

اجرائي در دومین جلسه شوراي عشایري شهرستان  
جلسه  این  در  عشایر   امور  اداره  رئیس   . بودند 
گزارشي از وضع  محالت عشایري  ارائه داد. در 
ادامه عارفي نماینده عشایر از  تسطیح مسیر رفت 
و آمد ، تامین آب آشامیدني ، علوفه دام، کمبود 
آبشخورهاي دامي  به عنوان مهمترین مشکالت 
عشایر  یاد کرد و خواستار رفع آنها گردید. فرماندار 
بیرجند هم با قدردانی از خدمات جامعه عشایری 
به کشور از اعطاي تسهیالت قرض الحسنه  100 
میلیون ریالي به عشایر خبر داد و گفت: کارمزد این 
تسهیالت ساالنه ۲0 درصد است که از این میزان 
می  دولت   را  درصد  و 1۶  متقاضي  را  درصد   ۴
پردازد. به گفته وي  این تسهیالت  براي اجراي 
قرمز  گوشت  تولید  افزایش  قالب  در  هایي  طرح 
زمان  و مدت  اجرا مي شود  ها  دام  پرواربندي  و 
بیرجند  فرماندار  است.  سال  پنج  آن  بازپرداخت 
تولید  توان  که  مناطقي  در  همچنین  داد:  ادامه 
صنایع دستي با قابلیت عرضه به بازار وجود دارد 
این تسهیالت عرضه مي شود. ناصري در پایان 
جلسه بر لزوم توجه مسؤوالن به جامعه عشایري 
و کشاورزي تاکید و بیان  کرد: ما مدیون عشایر و 
کشاورزان هستیم و باید در راستاي رفع مشکالت 

این قشر گام برداریم.

در شورای اسالمی استان مطرح شد:

۴8میلیارد و 800میلیون تومان بدهی بیمه و دولت به متولی سالمت استان
اسالمی  شورای  جلسه  اولین   - مالیی 
دانشگاه  معاونان  و  رئیس  حضور  با  استان 
بیرجندبرگزار  در شورای شهر  پزشکی  علوم 
از  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس  قائمی  شد. 
به  بیمه ها و دولت  بدهکاری  ارقام نجومی 
این دانشگاه خبر داد و افزود: خراسان جنوبی 
خاصی  اقلیمی  وضع  با  محروم  ای  منطقه 
است که متاسفانه کمبود اعتبارات و باال بودن 
مارا  کار  مردم  به  خدمت  ارائه  های  هزینه 
داروسازی  دانشکده  قائمی  کند.  می  سخت 
را پتانسیل اقتصادی استان دانست و عنوان 
های  رشته  دارد  نظر  در  دانشگاه  این  کرد: 
را  اعصاب  و  مغز  جراحی  مانند  تخصصی 
ارتقاء  و  کند  اضافه  موجود  های  رشته  به 
آموزش یکی از اولویت های دانشگاه است.

قوانین دست و پاگیرمانع
 توسعه نظام سالمت

درمان  معاونت  سرپرست  دهقانی  محمد 
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند از ضوابط، قوانین 
و محدودیت های دست و پا گیر کشور گفت: 
توزیع اعتبارات در استان ها، در نظر نگرفتن 
محرومیت های خراسان جنوبی، تخصیص 
مشکالت  از  بخشی   ... و  اعتبارات  کم 
دانشگاه است که نمایندگان مجلس شورای 
اسالمی و اعضای شورای شهر می توانند در 

اصالح این قوانین کمک شایانی کنند.

سرپرست معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی 
بیرجند تصریح کرد: در سال 9۳ و 9۴ بالغ بر 
استان  بیمارستان های  تومان در  میلیارد   70
هزینه شده و در سال گذشته نیز  1۳ میلیارد 
تومان تجهیزات پزشکی در استان توزیع شده 
ارائه  بندی  از طرح جهانی سطح  است. وی 
آن  براساس  که  داد  خبر  استان  در  خدمات 
ها  شهرستان  همه  در  تجهیزات  نوع  همه 
وجود نخواهد داشت بلکه متناسب با تقاضای 

مردم با نیازشان تامین می شود.

هرچه خانه بهداشت بسازیم 
کم است

علوم  دانشگاه  بهداشت  معاون  زاده  مهدی 
پراکندگی  علت  به  کرد:  عنوان  پزشکی 
خانه  هرچه  استان  گستردگی  و  جمعیت 

بهداشت بسازیم کم است.
 به گفته وی خانه های بهداشت در شهرستان ها
های  خانه  عمر  میانگین  و  است  فرسوده 
بهداشت ۲5 سال است که متاسفانه در بیشتر 
شهرستان ها باید ساختمان جدید ساخته شود.
 مهدی زاده هزینه بهبود استانداردهای خانه های
میلیارد   ۲ بر  بالغ  ساالنه  استان  در  بهداشت 
دانشگاه  بهداشت  معاون   . برآورد کرد  تومان 
علوم پزشکی با گالیه از مسئوالن شهرداری 
عنوان کرد: گاهی اوقات برای نصب یک پیام 
بهداشتی شهرداری طلب مبالغ  باالیی می کند 

توانیم  نمی  استان  در  کم  بودجه  این  با  که 
چنین هزینه های را متحمل شویم.

خواسته های اعضای شورای 
اسالمی استان از دانشگاه علوم 

پزشکی بیرجند

 تجهیز و تامین آمبوالنس در تمام شهرستان ها،
مرکز  در  نیرو  تامین  و  شدن  روزی  شبانه 
بانوان،  اورژانس  سرایان،  درمانی  بهداشتی 
راه اندازی بخش جراحی و زنان در سربیشه، 
بیمارستان  اندازی  پزشک رادیولوژی زن، راه 
و  متخصص  پزشک  جذب  تختخوابی،   ۶۴
در  عفونی  های  زباله  امحاء  دستگاه  خرید 
سونوگراف  پزشک  جذب  زیرکوه،  شهرستان 

از  که  کژه  روستای  در  اورژانس  ایجاد  زن، 
در  درمانی  تخت شیمی  اندازی  راه  فردوس، 

به  دندانپزشک  هوایی،  اورژانس  فردوس، 
صورت دائم، ایجاد پایگاه در محور دیهوک-

راور از خواسته اعضای شورای اسالمی استان 
تکمیل  خواست  در  قاین  نماینده  قرآئی  بود. 
را  پرستاری  و  مامایی  تمام  نیمه  ساختمان 
داشت و تاکید کرد: تعدادی از پزشکانی که در 
قاین طرحشان را می گذرانند تا ۲0 روز دیگر 

می روند تکلیف مردم چیست؟    

مصوبات جلسه
پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیسه  هئیت 
ها شهرستان  به  بار  یک  ای  هفته   بیرجند 

درمانی  و  بهداشتی  مشکالت  و  کنند  سفر 
آن را با حضور اعضای شورای اسالمی هر 
شهر مورد بررسی نمایند، صورت جلسه را 
به مقامات ارشد استانی و نمایندگان مردم 
پیگیری  برای  اسالمی  شورای  مجلس  در 
پاگیر  و  دست  قوانین  رفع  و  مشکالت 
ارائه دهند. چهارشنبه هفته جاری برهمین 
به شهرستان  دانشگاه  رئیسه  هیئت  اساس 

قاین سفر خواهند کرد.

در حاشیه
  مسئوالن دانشگاه علوم پزشکی قضاوت های
 ناعادالنه برخی مسئوالن اجرایی شهرستان ها

طرح  و  پزشکان  بردن  سوال  زیر  مورد  در 
نظام سالمت را ظلم به نظام دانستند. دراین 
جلسه عنوان شد: بیمارستان ۶۴ تختخوابی 
زیرکوه اعتبارات ملی ندارد و نمایندگان باید 

بودجه دولتی برای آن بگیرند.
ها  شهرستان  در  رفاهی  امکانات  نبود 
7ماهه  معوقه  است،  پزشکان  فرار  عامل 
محسوب  ها،  بیمارستان  پرسنل  و  پزشکان 
و  ها  معافیت  قوانین  از  بعضی  نکردن 
پیمانکارن  تعهد  عدم  استان،  در  سوبسیدها 
پزشکان،  ناعادله  تقسیم  قراردادهایشان،  به 
های  استان  از  تجهیزات  نگهداری  و  خرید 
قانون  نبود  و  گزاف  های  قیمت  به  دیگر 
مشکالت  دیگر  از  پزشکان  جنسیت  تعیین 

حوزه سالمت استان است.

مدیر عامل و دبیر انجمن خبر داد:

انجمن تخصصی صنایع همگن شیمایی و سلولزی 
دومین صدای بخش خصوصی استان

همگن  صنایع  تخصصی  انجمن   - مالیی 
به  جنوبی  خراسان  سلولزی  و  شیمیایی 
و  استان  در  ثبت شده  انجمن  اولین  عنوان 
اولین انجمن ثبت شده در دولت تدبیر و امید 
در راستای کوچک شدن بدنه بخش دولتی 
و واگذاری آن به بخش خصوصی به صورت 
از سال جاری فعالیتش را در استان  رسمی 
از  بیش  گیری  با عضو  بتواند  تا  کرده  آغاز 
در  سلولزی  و  شیمیایی  صنعتی  واحد   1۳0
به  انقالبی  حرکت  یک  در  جنوبی  خراسان 
مشکالت و دغدغه های این واحدها بپردازد. 
برای آگاهی از فعالیت ها و برنامه های این 
هیئت  رئیس  منوچهری  احسان  با  انجمن 
انجمن  دبیر  یوسفی  محمودرضا  و  مدیره 
تخصصی صنایع همگن شیمیایی و سلولزی 

استان گفت و گو کردیم.
 

انجمن تخصصی صنایع همگن 
شیمیایی و سلولزی یک تشکل 

کامال خصوصی و غیر انتفاعی است 

مدیر عامل و دبیر انجمن تخصصی صنایع 
از  استان  سلولزی  و  شیمیایی  همگن 
سال1۳85 فعالیت صنعتی خود را به عنوان 
مدیر عامل شرکت مهراس کویر در شهرک 
صنعتی بیرجند آغاز کرده است و این انجمن 
یک تشکل کامال غیر سیاسی، غیر انتفاعی 
و غیر حاکمیتی و کامال خصوصی محسوب 
دو سال  از حدود  بعد  توانسته  که  می شود 
تاسیس  پروانه   9۴/1۲/1 تاریخ  در  پیگیری 
را دریافت کند. دبیر انجمن تخصصی صنایع 
با  گفت:  استان  سلولزی  و  شیمایی  همگن 
استان  همسایگی  در  بکر  های  بازار  وجود 
صنعت گران می توانند باهمدلی و همزبانی 

اقتصاد مقاومتی راعملیاتی کنند. 

تشکیل انجمن در راستای
 تشکیل خانه صنعت و معدن  

تشکیل  های  فلسفه  از  یکی  به  وی 
در  کرد:  اظهار  و  کرد  اشاره  انجمن  این 
باید  معدن  و  صنعت  خانه  تاسیس  راستای 
های  انجمن  مختلف  صنعتی  واحدهای  از 
این  نمایندگان  که  تشکیل شوند  تخصصی 
تشکیل  را  معدن  و  خانه صنعت  ها  انجمن 
به  توانست  که  انجمنی  تنها  که  دهند  می 
همگن  تخصصی  انجمن  برسد  هدف  این 

شیمیایی و سلولزی استان بود .

خراسان جنوبی محروم
از خانه صنعت و معدن 

وی تصریح کرد: متاسفانه استان  از داشتن 
است چرا که  معدن محروم  و  خانه صنعت 
تاکنون هیچ انجمنی در استان تشکیل نشده 
ولی می توان ادعا کرد که انجمن شیمیایی 
و سلولزی اولین انجمن در خراسان جنوبی و 

اولین در دولت تدبیر وامید است .
استان  سلولزی  و  شیمیایی  صنایع  انجمن 
پیگیر احقاق حقوق اعضا بصورت تخصصی 

و جدی خواهد بود.
اعم  اعضا  کلیه  اینکه  بیان  با  یوسفی 
صنایع  مجموعه  زیر  حقیقی  و  ازحقوقی 
انجمن  در  توانند  می  سلولزی  و  شیمیایی 
احقاق  کرد:  اظهار  باشند،  داشته  عضویت 

جدی  و  تخصصی  صورت  به  اعضا  حقوق 
چرا  است  انجمن  اهداف  ترین  مهم  از 
و دارد  باالیی  اجرایی  قدرت  انجمن   که 
و  مشکالت  اعضا  مشارکت  با  توان  می 
ادارات  و  دولتی  بخش  به  را  ها  دغدغه 
حقوقی  لحاظ  به  و  کند  منعکس  مختلف 
نیز می تواند پیگیر احقاق حق اعضا باشد.

انجام کار تیمی قوی در انجمن 
نیازمند اعتماد سازی در بین اعضا 

وی با تاکید بر اینکه بصورت قطع پیگیری 
مشکالت اعضا از طریق انجمن تاثیرگذاری 
انجمن  کرد:  اذعان  داشت،  خواهد  بیشتری 
برای اینکه بتواند به اهدافش برسد به حمایت 
اعضا نیاز دارد و متاسفانه بخاطر مشکالتی 
که صنایع ما در حال حاضر با آن روبرو هستند 
فضای اعتماد از بین رفته و کار کردن در این 
انگیزگی  بی  شاهد  ما  و  است  دشوار  فضا 
هایی  تشکل  چنین  در  عضویت  در  صنایع 
به  از صنایع درخواست می شود  اما  هستیم 
این انجمن اعتماد کنند چرا که قرار است کار 
تیمی خوب و قوی ای در استان انجام گیرد.

دعوت از واحدهای صنعتی
برای عضویت در انجمن 

همگن  صنایع  تخصصی  انجمن  دبیر 
واحدهای  از  استان  سلولزی  و  شیمیایی 

صنعتی دعوت کرد تا با عضویت در انجمن 
منعکس  را  خود  های  دغدغه  و  مشکالت 
کنند و پیشنهادات خود را نیز ارائه دهند تا 

با کار کارشناسی این مسائل پیگیری شود.
همگن،  صنایع  تخصصی  انجمن  دبیر 
پیشنهادی  طی  استان  سلولزی  و  شیمایی 
کرد:  مطرح  جنوبی  خراسان  صنعتگران  به 
 همان طور که می دانید به تنهایی نمی توان

مشکالت بر سر راه تولید را رفع کرد و این 
یکدیگر  همزبانی  و  همدلی  به  نیاز  عمل 

دارد که می توان با عضویت در این انجمن 
صنایع  مشکالت  یکدیگر  همفکری  با 
جنوبی  خراسان  صنعت  و  رفع  را  استان 
تخصصی  انجمن  دبیر  بخشید.  رونق  را 
اظهار  استان  سلولزی  و  شیمایی  صنایع 
صنعت،  سازمان  با  که  جلساتی  طی  کرد: 
سازمان  این  شد  گذاشته  تجارت  و  معدن 
کرد  اعالم  انجمن  این  با  را  خود  آمادگی 
به  انجمن  ورود  همکاری  اولین  در  که 
کارگروه ایجاد رونق در بنگاه های کوچک 
بیان  و  رسیدگی  جهت  استان  متوسط  و 

مشکالت واحدهای صنعتی مربوطه بود.

اهداف و برنامه های انجمن
 از زبان رئیس هیات مدیره 

رئیس هیات مدیره انجمن تخصصی همگن 
عامل  مدیر  که  استان  سلولزی  و  شیمیایی 

صنایع چاپ و بسته بندی مینای سرخ شرق 
در شهرک صنعتی بیرجند است و از سال 85 
صنفی  انجمن  بزرگترین  رئیس  نیز   9۲ تا 
در خراسان جنوبی به نام انجمن کارفرمایی 
بوده  مهندسی  و  فنی  خدمات  های  شرکت 
و  اهداف  مورد  در  گو  و  گفت  این  ادامه  در 
حقوق  احقاق  گفت:  انجمن  های  برنامه 
در  آموزشی  های  دوره  برگزاری  اعضا، 
در  مدیران  علمی  توان  بردن  باال  راستای 
 حوزه های مالیاتی، قانون کار و بیمه، برپایی

 کمیته های آموزشی و رفاهی برای اعضا و
 خانواده هایشان، داشتن نماینده در هیات های

اجتماعی،  تامین   ، کار  اداره  اختالف  حل 
به  انجمن  اهداف  جمله  از   ... و  امورمالیاتی 

شمار می روند.

انجمن صنایع شیمیایی
و سلولزی صدای گویای اعضا

در انعکاس مشکالت 

احسان منوچهری با بیان اینکه این انجمن 
برآمده از اعضا خواهد بود و قرار است حقوق 
حق  پرداخت  با  و  کند  پیگیری  را  اعضا 
خواهد  اداره  اعضا  عضویت  حق  و  ورودی 
مشکالت  انجمن  بلندگوی  عنوان  به  شد 
مقامات  گوش  به  رسا  صدای  با  را  اعضا 

دولتی خواهد رساند.

به مشکالت اشراف کامل داریم 

الزم  اختیارات  کرد:  امیدواری  اظهار  وی 
به  تجارت  معدن  صنعت  سازمان  طریق  از 
ادامه  در  وی  شود.  تفویض  بزودی  انجمن 
اذعان کرد: واحدهای صنعتی ما با مشکالتی 
مالی،  منابع  نقدینگی،کمبود  کمبود  مانند 
مشکالت بیمه ای ، بانکی و عدم پرداخت 
بدهی های سنگین مالیاتی روبرو هستند که 
و  داریم  کافی  اشراف  مشکالت  این  به  ما 

بصورت جد  پیگیر خواهیم بود.

مسئوالن به درخواست های
انجمن نگاه ویژه ای داشته باشند 

در پایان رئیس هیات مدیره و دبیر انجمن از 
تالش های ریاست سازمان صنعت معدن و 
تجارت استان جناب آقای مهندس شهرکی 
مهندس  آقای  جناب  صنایع  معاونت  و 
شرکت  مدیرعامل  چنین  هم  و  کریمی 
جناب  جنوبی  خراسان  صنعتی  شهرکهای 
تاسیس  راستای  در  جرجانی  مهندس  آقای 
انجمن و به عنوان اولین حامیان این بخش 
و بازوی توانمند انجمن قدردانی و افزودند: 
نگاه ویژه  به  اهدافش  پیشبرد  برای  انجمن 

سایر مسئوالن استان نیز نیازمند است .
کانال ارتباطی انجمن تخصصی صنایع 
شیمیایی و سلولزی خراسان جنوبی :
05632255026و 05632255027
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در هجدهمین جشنواره خیرین مدرسه ساز استان عنوان شد؛

تحقق 80 درصد تعهدات خیرین مدرسه ساز خراسان جنوبی
 دیروز هجدهمین جشنواره خیرین مدرسه ساز استان با »رویکرد گسترش 
عدالت آموزشی با همت خیرین مدرسه ساز«  با حضور رئیس مجمع خیرین 
مدرسه ساز کشور، رئیس بنیاد علمی آموزشی قلم چی، جمعی از خیرین و 
مسئوالن استانی و شهرستانی در سالن جدیدالتاسیس همایش های استانی 
قلم چی  بیرجند  برگزار شد. جشنواره ای که خیرین اندیشه ساز هرساله با 
هدف ساخت و تجهیز و توسعه مدارس استان  دور هم جمع می شوند تا برای 

رفع کمبود مدرسه بهترین و برگزیده ترین شیوه انفاق را برگزینند.
در این مراسم که با افتتاح سالن خیر ساز بنیاد قلم چی همراه بود، نخعی نژاد 
معاون عمرانی که در غیاب استاندار در این جلسه حضور داشت، گفت: 15 
درصد فضاهای آموزشی خراسان جنوبی تخریبی است. وی ضمن قدردانی 
از همه خیرین که در راه اشاعه خدمت مقدس برای کسب علم و دانش قدم 
برمی دارند،  افزود: خدا مهم ترین خواسته ای که از بشر دارد به دست آوردن 
تقوای الهی است. معاون عمرانی استاندار گفت: شما خیرین با همت خود فضا 
برای علم آموزی ایجاد می کنید و سبب ارتقای فرزندان کشور و علم آموزی 
شناخت آن ها از خدا باشید که کاری مقدس است. نخعی نژاد با بیان اینکه 
خدا شناسی را بر اساس علم باید درک و بعد فهمید، افزود: خراسان جنوبی به 
همت همه خیرین از ابتدای کار اقدامات زیادی در امر مدرسه سازی داشته 
و خیرین باید آنچه در توان دارند، کمک کنند تا فضای آموزشی بهتر شده 
و همه علم آموزی کنند. وی با بیان اینکه مردم استان خراسان جنوبی در 
قرن گذشته گامی مهم در توسعه علم داشتند، اظهار داشت: 5 پدر از علوم 
مختلف از استان ما بوده که سبب افتخار ملی ما است و امروز هم باید دست 
به دست هم دهیم تا مشکالتی که بر اساس خشکسالی است، برطرف شود.

15 درصد مدارس استان تخریبی است
معاون عمرانی استاندار با بیان اینکه مردم استان فضای آموزشی را مد نظر 
قرار داده اند، گفت: در مقاوم سازی مدارس باید کار زیادی انجام دهیم و 
همت دولت بر این بوده و هست. نخعی نژاد با بیان اینکه دولت در امر آموزش 

و پرورش همت زیادی داشته است، افزود: همت در استان ما بر این است 
تا مقاوم سازی فضای آموزشی انجام و فضا ها را توسعه دهیم و آنچه در 
توان دولت و مسئوالن باشد، دریغ نمی کنند و نگاه ما به کمک به خیرینی 
است که به فکر نسل های آینده کشور هستند. وی با بیان اینکه 31 مدرسه 
در خراسان جنوبی دو نوبته است، اظهار کرد: 15 درصد فضاهای آموزشی 
موجود در استان خراسان جنوبی تخریبی است. معاون عمرانی استاندار اظهار 
امیدواری کرد: هر چه زود تر شاهد رفع مشکالت به ویژه در بخش آموزش 

و پرورش باشیم.
کمبود ۷۷ مدرسه در سایت های مسکن مهر خراسان جنوبی

مدیرکل آموزش و پرورش استان هم در این آیین از کمبود ۷۷ مدرسه در 
سایت های مسکن مهر استان خبر داد گفت: کمبود مدرسه در سایت های 
مسکن مهر بسیار زیاد است و هر لحظه بیم این داریم که اتفاقات ناگواری 
برای دانش آموزان  رخ دهد. به گفته المعی در حال حاضر ۲۶ هزار نفر در 
سایت های مسکن مهر استان ساکن شده اند که این جمعیت ۷۷ مدرسه نیاز 
دارد. وی با بیان اینکه تاکنون 15مدرسه در سایت های مسکن مهر ساخته 
شده است، بیان کرد: در حال حاضر برخی از دانش آموزان در خانه های اجاره 
ای تحصیل می کنند. المعی با اشاره به وجود 3۲ واحد آموزشی دو نوبته در 
استان، عنوان کرد: نیاز است که برای یک نوبته شدن این مدارس نیز چاره 
ای اندیشیده شود. وی به افتتاح سالن همایش های استانی قلم چی در 
بیرجند اشاره کرد و گفت: برای افتتاح این پروژه اعتباری بالغ بر یک میلیارد و 
3۰۰ میلیون تومان هزینه شده است. وی زیربنای این سالن را ۶۰۰ مترمربع 
عنوان کرد و افزود: اجرای این پروژه یکی از نیازهای جدی استان بود که با 

تالش شبانه روزی به افتتاح رسید.
 80 درصد تعهدات خیرین مدرسه ساز استان محقق شد

بیکی، مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان که میزبان این 
از تحقق 8۰ درصدی تعهد 1۶3 میلیارد ریالی خیرین در  جشنواره بود 

هفدهمین جشنواره خیرین مدرسه ساز استان خبر داد. وی با اشاره هفدهمین 
جشنواره خیرین مدرسه ساز استان در سال گذشته گفت: در این جشنواره 1۶ 
میلیارد و 38۲ میلیون تومان در راستای اهدای زمین و ساخت و ساز توسط 
خیرین تعهد شد. وی با بیان اینکه یکی از مشکالت ما در مسکن مهر 
 کمبود فضاهای آموزشی است و در این راستا نیازمند کمک خیرین هستیم ،
افزود: از محل 1۶ میلیارد و 38۰ میلیون تومان  تعهدات خیرین در جشنواره 
هفدهم ۲9مدرسه، 1۲8 کالس درس، 1۶ مورد احداث چمن و ۲19 مورد 
نقدی و خرید تجهیزات انجام شد. مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس 
استان با بیان اینکه بیش از 8۰ درصد از تعهدات خیرین در جشنواره هفدهم 
محقق شده است، افزود: خراسان جنوبی رتبه دوم کشوری را برای دومین 
سال متوالی به لحاظ برگزاری جشنواره کسب کرده است. بیکی در ادامه به 
برگزاری جشنواره خیرین مدرسه ساز استان در تهران اشاره کرد و گفت: 
در این جشنواره که با حضور خیرین و مسئوالن وزارت آموزش و پرورش 
برگزار شد خیرین تعهدات خوبی را دادند که انشاا... در آینده شاهد تحقق آن 

خواهیم بود.
۳5 درصد از مدارس کشور با کمک خیرین احداث شده است

حافظی، رئیس جامعه یاوری خیرین مدرسه ساز کشور در بخش دیگری 
از این مراسم گفت: خیرین مدرسه ساز پا در راهی گذاشته اند که سبب 
سازندگی، انسان سازی و ارتقای همه جانبه کشور می شود و رضایت خداوند 
را در پی دارد. وی با بیان اینکه خیرین با جهاد مال خود و ساخت مدرسه 
فضای علم و دانش اندوزی را برای دانش آموزان فراهم می کنند،گفت: این 
مدارس   همان سنگرهای دفاع ما در مقابل دشمنان هستند. رئیس جامعه 
خیرین مدرسه ساز کشور به وجود ۶۰۰ هزار خیر مدرسه ساز در داخل کشور 
و یک هزار خیر مدرسه ساز در خارج از کشور اشاره کرد و گفت: تاکنون 
در سراسر کشور 55۰ مجمع خیرین مدرسه ساز تشکیل شده است و در 
سال گذشته 35 درصد از مدارس کل کشور توسط خیرین ساخته شد. وی 

مشارکت خیرین در سال اول را 1۶ میلیارد و 8۰۰ میلیون تومان اعالم کرد 
و گفت: این رقم در سال های بعد به ۴۰، 8۰ و 133 میلیارد تومان افزایش 
پیدا کرد تا جایی که سال 88 اعتبار دولت در بخش مدرسه سازی 38۶ 
میلیارد تومان بود در حالی که خیرین ۷۴۰ میلیارد تومان مشارکت کرده 
بودند. حافظی با اعالم اینکه خیرین مدرسه ساز در سال گذشته بیش از یک 
هزار میلیارد تومان کمک کردند، افزود: تعهد خیرین در طول سال های 
متمادی و گذشته برای ساخت مدرسه بسیار چشمگیر بوده و امیدواریم این 
روند صعودی جذب خیرین روز به روز افزایش یابد. رئیس مجمع خیرین 
مدرسه ساز کشور گفت: پیش بینی می شود امسال بیش از هزار میلیارد تومان 
کمک در جشنواره های خیرین مدرسه ساز جمع آوری شود. حافظی با بیان 
اینکه رسالت بزرگی بر دوش خیرین مدرسه ساز است، افزود: از 19 سال 
گذشته هم  زمان با روزی که مدارس در کشور به صورت ۴ نوبته بود، کار 
خیرین مدرسه ساز را آغاز کردیم. وی با بیان اینکه در سال های اخیر با وجود 
مشکالت و تحریم ها نگرانی ما در قبال انجام کمک به مدرسه سازی ایجاد 
شده بود، اظهار کرد : اما خوشبختانه کمک مردم کم نشد و همواره مردم در 
این امر خیر پیشتاز بوده اند. رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز کشور با اشاره به 
دیدار خود با مقام معظم رهبری گفت: رهبری بیان کردند که بعد از انقالب 
اسالمی جامعه خیرین مدرسه ساز پدیده نادر و نمونه کار سپردن کار مردم بر 
مردم است. حافظی با بیان اینکه مشارکت در کار مدرسه سازی معامله با خدا 
است، افزود: 35 درصد از مدارس کشور با مشارکت خیرین احداث شده است.

وی با بیان اینکه پیش بینی می شود امسال حضور مردم در امر مشارکت در 
مدرسه سازی از 35 درصد به 3۷ درصد برسد، گفت: در حال حاضر 5۰۰ هزار 

کالس درس در کشور توسط خیرین احداث شده است. 
 ساخت کتابخانه توسط بنیاد علمی آموزشی قلم چی در فردوس 
کاظم قلم چی، رئیس بنیاد علمی آموزشی قلم چی نیز در این مراسم گفت: 
اهدافی که در این بنیاد پیگیری می شود در سه مورد تعریف شده؛ ساخت 

مدارس، ساخت کتابخانه و همچنین بورسیه دانش آموزانی که مشکل مالی دارند 
ولی از وضعیت درسی خوبی برخوردارند و به طور کل هر اقدامی که به گسترش 

دانش و آموزش در کشور کمک کند. 
همواره معیارهای انتخاب از درجه اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. در ابتدا 
معیار ما محرومیت مناطق بود اما هم اکنون معیار ما میزان همدلی و همراهی 
مسئوالنی است که در این مراکز و استان ها حضور دارند. رئیس موسسه 
آموزشی قلم چی افزود: بورسیه آموزشی و مالی دانش آموزان مستعد و سخت 
کوش در مناطق محروم، ساخت مدرسه و کتابخانه و هرنوع اقدام فرهنگی دیگر 

که به گسترش دانش و آموزش یاری دهد از اهداف مهم این موسسه است.
وی با بیان اینکه موسسه آموزشی قلم چی به احداث مدرسه و کتابخانه با 
نیاز سنجی و اولویت بندی در استان های محروم ادامه می دهد، افزود: ادامه 
خدمت در استان خراسان جنوبی به خاطر این است که مسئوالن این استان 
در احداث، تکمیل و تجهیز سالن همایش های استانی قلم چی بیرجند در 
کوتاه مدت به درستی به تعهدات خود عمل کردند.  وی به ساخت کتابخانه 
در شهرستان فردوس توسط این موسسه اشاره کرد و گفت قرارداد های اولیه 
این کتابخانه با پیگیری امام جمعه این شهرستان انجام شده و در آینده شاهد 
احداث این کتابخانه در فردوس خواهیم بود. وی گفت: اراده و تفکر مسئوالن 
در خدمت صادقانه به مناطق محروم در این استان ما را وا می دارد که برای 
خدمت بی منت به مردم محروم و دورافتاده با آنان همکاری کنیم. همچنین در 
پایان این جشنواره از خیرین مدرسه ساز، رئیس بنیاد علمی آموزشی قلم چی 
، رئیس جامعه یاوری مدرسه ساز کشور، معاون عمرانی استاندار، پیمانکاران 
ساخت سالن قلم چی و چندتن از مسئوالن اداره کل نوسازی، تجهیز و توسعه 

مدارس استان قدردانی شد. 
گفتنی است، در حاشیه این جشنواره نمایشگاهی از دستاوردهای خیرین 
شهرستان ها  و آثار صنایع دستی شهرستان ها به نمایش گذاشته شد که مورد 

استقبال بازدیدکنندگان قرار گرفت.

کاظمی فرد -گروه اجتماعی

واگذاری  سرقفلی  پوشاک مجلسی زنانه 
با چند سال سابقه کار واقع در خیابان معلم با موقعیت عالی  تمامی تجهیزات رایگان 

)دوربین مدار بسته ، مانکن  ، دکور و ...( یا معاوضه با خودرو  09152462060

مجموعه باغ رستوران 
سنتی بسیار شیک با کلیه 
امکانات و سالن غذاخوری 

در بند امیرشاه مقابل 
هتل کوهستان رهن و 
اجاره واگذار می گردد.
09155615024

فروش 206 مدل 85 ، دلفینی، 
دو تکه رنگ، الستیک ها نو ، بیمه 
تا آخر برج 5   09195632840

آگهــی استخــدام
یک نشریه اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی از افراد ذیل برای کار در یک موسسه مطبوعاتی 
دعوت به عمل می آورد. متقاضیان محترم می توانند درخواست خود را با ذکر عنوان شغلی 
مورد نظر ، توانمندی ها ، سابقه کار قبلی یا آموزش های گذرانده شده مرتبط به انضمام 
مشخصات فردی و تلفن تماس خود به آدرس ایمیل                    @birnews1395 ارسال 
نمایند. پس از بررسی با ایشان تماس گرفته  می شود. بدیهی است افراد دارای سابقه 
کار مرتبط و آموزش دیده در رشته های مرتبط با عنوان شغلی در اولویت بکار گیری 

خواهند بود . 
1 . خبرنگار و گزارشگر ) آشنا به اصول خبرنویسی و انگیزه الزم برای انجام این کار - 

آشنایی با کامپیوتر و اینترنت (
2 . صفحه بند ) آشنا به نرم افزارهای طراحی و ترجیحا آشنا با ایندیزاین (

 3 . وب گرد ) تسلط به اینترنت و آشنا با سایت های خبری و ... ، پویایی و آشنا به فضای مجازی (
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