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 حداکثر قیمت مرغ ۷۰۰۰ تومان است

بازار  در  مرغ  گوشت  قیمت  که  شرایطی  در 
مصرف با افزایش مواجه شده است، معاون وزیر 
منطقی  قیمت  که  کرد  تاکید  کشاورزی  جهاد 
و  است  تومان   ۷۰۰۰ کیلویی  محصول  این 
بازار،  در  کامل  تعادل  برقراری  تا  وزارتخانه  این 
عرضه مرغ منجمد را ادامه می دهد. حسن رکنی 
قیمت گوشت  کرد:  اظهار  ایسنا،  با  در گفت وگو 
مرغ در روزهای گذشته با توجه به آغاز و افزایش 
بوده  کاهش  به  رو  محصول  این  دولتی  عرضه 
به  عمده فروشی  مراکز  در  که  گونه ای  به  است؛ 
حدود کیلویی ۷۰۰۰ کاهش یافت و وزارت جهاد 
کشاورزی به عنوان تامین کننده بازار محصوالت 
مانند  استراتژیکی  محصول  جمله  از  کشاورزی 
 ۷۰۰۰ حدود  به  قیمت  رسیدن  تا  مرغ  گوشت 
تومان برای مصرف کنندگان و برقراری تعادل در 
و  بورس  در  را  منجمد  مرغ  گوشت  عرضه  بازار 

میادین میوه و تره بار ادامه می دهد.

آیت ا... عبادی به عنوان نماینده
ولی فقیه در خراسان جنوبی معرفی شد 

معاون آموزش متوسطه استان:
تب نام نویسی در رشته

 تجربی باال گرفت

مدیر کل فنی و حرفه ای : 
تعهدات آموزش فنی و حرفه ای استان

در بخش دولتی 20 درصد افزایش می یابد

مدیر کل فرودگاه های استان خبر داد :
تحقق 110 درصدی اهداف فرودگاه 

بین المللی بیرجند طی دو سال اخیر

دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری 29 اردیبهشت 96 برگزار می شود /  مردم از شنیدن شعار خسته شدند /  / کنایه  زیباکالم به قالیباف : تحمل انتقاد  از سوی روحانی را ندارید / آیا سیاستمدار کهنه کار برای رقابت  با  روحانی آماده می شود ؟ /   واشنگتن دیگر خواهان رفتن اسد نیست / شرایط جدید طرح کارت  خرید کاالی ایرانی اعالم شد/ صفحه 2
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ارائه تسهیالت به زائران عتبات
رئیس سازمان حج و زیارت گفت: از هفته آینده طبق تفاهم نامه ای با بانک های کشور، به زائران تسهیالت می دهیم. به گزارش 
جام جم آنالین ، رئیس سازمان حج و زیارت در پاسخ به این سوال که آیا سازمان حج و زیارت برنامه ای برای اعزام قسطی زائران 
 به عتبات مقدسه ندارد، گفت: برای برخی افراد پرداخت یکجای هزینه دشوار است و برای این موضوع تمهیداتی را در نظر گرفته ایم.

اوحدی افزود: با بانک های انصار، ملی و ملت جلسات خوبی داشتیم و تفاهم نامه ای را برای ارائه تسهیالت به زائران امضا می کنیم.

وقتی دانش آموزان  دیروز استان ؛

معلمان بازنشسته 
امروز را تکریم 

نمی کنند !

تعریض خیابان مدرس بیرجند 
در بن بست بروکراسی اداری

صفحه 3

تجهیز بزرگ ترین بیمارستان 
خراسان جنوبی آغاز شد

صفحه 8

شهردار در مراسم افتتاح سرای علم پروفسور گنجی هشدار داد :

افسردگی
بیرجند

مراسم گلباران مزار پروفسور گنجی
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صفحه 3

 
میزبان شما در نمایشگاه صنعت ساختمان بیرجند

از تاریخ 95/5/4 لغایت 95/5/8

05632424342 - 09153613481- یل

تخفیف ویژه آلومینیوم نما
در نمایشگاه صنعت ساختمان بیرجند

 از تاریخ 95/5/4 لغایت 95/5/8
09155626119 -آذری

جناب آقای محمد حسین زیندی
درگذشت پدر گرامی تان ما را اندوهگین ساخت. غفران و رحمت الهی برای آن عزیز از دست رفته 

و سالمتی و طول عمر با عزت برای جناب عالی از پروردگار متعال خواهانیم.

خانواده حسین پور

ضمن عرض تسلیت شهادت رئیس مذهب شیعه امام جعفر صادق )علیه السالم( 

به مناسبت اولین سالگرد درگذشت همسر و  پدر عزیزمان شادروان

 حاج ذبیح ا... عشقی موحد
الی 10 صبح در محل هیئت  از ساعت 9  یادبودی شنبه 95/5/9  جلسه 

ابوالفضلی )مصلی( برگزار می گردد، حضور شما بزرگواران موجب امتنان است.

خانواده های عشقی موحد و سایر بستگان

به اطالع همشهریان عزیز می رساند: به مناسبت چهلمین روز درگذشت مرحومه مغفوره

 بی بی کبری هاشمی )همسرمرحوم حاج محمد علی زراعتی( 
جلسه یادبودی امروز پنجشنبه 95/5/7  از ساعت4 الی5 بعدازظهر درمحل هیئت ابوالفضلی)مصلی(

 برگزار می گردد، حضور شما سروران ارجمند مزید امتنان می باشد.

خانواده های:هاشمی ،زراعتی ،فرزادنیا)یتیمی(،کاظمی،بذرافکن،مّقیدی
 و سایربستگان

به مناسبت اولین سالگرد درگذشت شادروان

 حاج اسدا... ایرانمنش
 جلسه بزرگداشتی امروز پنجشنبه 95/5/7 از ساعت 17 الی 18 

در محل مسجد امام حسن مجتبی )ع( واقع در خیابان معلم منعقد می گردد
 تشریف فرمایی یکایک شما سروران ارجمند موجب امتنان است.

خانواده های: ایرانمنش ، دیودل ، فرهمند راد ، شفیعا ، پندآموز 
طاهری ، کرامتی ، بوشادی و سایر بستگان

یک سال است نبودنت را در عکس ها به تماشا می نشینیم 

هنوز تا دیدار فاصله ای نیست؛

وقتی یادمان به دیدنت قد می کشد؛ آرامگاهت را به مالقات می آییم 

و به نجوای فاتحه ای، شادمانگی ات را از خدا طلب می کنیم!

سالگرد رحلت هنرمند و معلم شایسته

 شادروان سید مهدی حسینی
 را امروز پنجشنبه 95/5/7 از ساعت 17 الی 18 در محل 

حسینیه موسی بن جعفر)ع( )سیدانی ها( واقع در مطهری 6 

به سوگ می نشینیم و حضور قدرمند خویشاوندان و دوستان را خاضعانه به تعظیم می ایستیم. 

خانواده های: حسینی ، حسنی ، ساجد و سایر فامیل وابسته

منتظر خبرهای خوش بیمارستان 

حضرت ابوالفضل العباس )ع( )میالد3( 

در روزهای آینده باشید.

خدمات رایگان جهت بیمه شدگان اجباری تامین اجتماعی

به مناسبت چهلمین روز درگذشت بزرگ خاندان

 شادروان علی نقی حافظ 
جلسه یادبودی فردا جمعه 95/5/8 از ساعت 9 الی 10 

صبح در محل حسینیه آیت ا... آیتی
 )واقع در خیابان مطهری( منعقد می گردد
 حضور شما بزرگواران موجب امتنان است. 

خانواده های: حافظ ، محوری ، زنگویی و سایر بستگان

واگـذاری یـا اجـاره
معـدن گرانیت  با رنگ ِکرم در منطقه شاهکـوه نهبنـدان با  
تجهیزات  معدنی،  کمپ ، آب ، برق ، باسکول،  با دو جبهه سینه کار 

آماده بارگیری           ۰9121236۷24

جناب آقای داد موال فوداجی
 با نهایت تاثر درگذشت نوه گرامی تان

 را تسلیت عرض نموده، برای آن مرحومه رحمت الهی و برای  جناب عالی و خاندان معظم 
صبر و سالمتی مسئلت داریم.

شورای اسالمی روستای فوداج

به مناسبت چهلمین روز درگذشت هنرمند فقید مرحوم

 استاد محمد علی صمیمی اول
جلسه یادبودی امروز پنجشنبه 95/05/07 از ساعت 5 الی 6 عصر 
در محل مسجد امام جعفرصادق )ع( واقع در فلکه اول سجاد شهر

 برگزار می گردد، حضور شما سروران موجب امتنان است

خانواده های: صمیمی اول ، هرمزی و سایر بستگان

مسابقات قرآنی » مدها متان« 
ویژه خواهران و برادران 

برگزار می شود:
رشته های مسابقات برادران:

 قرائت ، حفظ کل ، حفظ 20 جزء ، اذان ، ترتیل، مفاهیم قرآن و نهج البالغه در رده سنی 18 تا 30 سال
رشته تفسیر )تنها ویژه ائمه جماعات و بدون محدودیت سنی( و رشته صحت قرائت حمد و سوره

 و اذکار نماز )در رده سنی 8 تا 15 سال(
رشته های مسابقات خواهران:

قرائت ، حفظ کل، مفاهیم قرآن و نهج البالغه در رده سنی 18 تا 30 سال 
صحت قرائت حمد و سوره و اذکار نماز )در رده سنی 8تا 15 سال(

آخرین مهلت ثبت نام: 14 مرداد 95 
 لطفا برای ثبت نام در ساعت اداری  با شماره 32332554 و 32332567 داخلی 2 

یا شماره همراه 09361965301 تماس حاصل نمایید.

دبیرخانه کانون های فرهنگی و هنری مساجد خراسان جنوبی
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تعطیلی کامل سینماهای کشور در روز شنبه 9 مرداد
 
انتخاب، محمد قاصد  امام صادق )ع(، سینماهای سراسر کشور روز شنبه 9 مردادماه به طور کامل تعطیل است. به گزارش  به مناسبت شهادت 
اشرفی رئیس انجمن سینماداران جوان؛ گفت: با توجه به مصادف شدن روز شنبه 9 مردادماه با روز شهادت امام جعفر صادق)ع(، سینماهای کشور 
در این روز به طور کامل تعطیل هستند. وی بیان کرد: همچنین روز جمعه هشتم مرداد ماه، سینماها تا ساعت 19 اکران خواهند داشت.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با صدور دستوری 
بر  ای  و حرفه  فنی  آموزش  رییس سازمان  به 
پیگیری امور مربوط به استخدام حق التدریس 

مربیان آموزش فنی و حرفه ای تاکید کرد.
آمده  نامه  این  در  آنالین  به گزارش جام جم 
التدریس  انتظار مربیان حق  است: با توجه به 
سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور برای 
نمایید  پیگیری  را  مربوطه  امور  استخدام 
سرعت  با  امر،  این  جهت  قانونی  اقدامات  تا 

بیشتری دنبال شود .  از آنجاییکه یکی از عوامل 
تاثیر گذار در تحقق اقتصاد مقاومتی و برنامه 
 محول شده به این وزارتخانه ، توانمند سازی
و  آموزی  مهارت  طریق  از  انسانی  منابع 
جویای  جوانان  و  شاغلین  مهارت  ارتقای 
صنعت  جمله  از  های  بخش  تمامی  در  کار 

، خدمات و کشاورزی است.
 3 مجموع  از  التدریس  حق  مربیان  مورد  در 
شده  پذیرفته  التدریس  حق  نفر   569 و  هزار 

نفراز   800 و  هزار   1 حدود  برای  تاکنون 
احکام  و  انجام  استخدام  مراحل  تمامی  آنها 
کارگزینی صادر گریده و مقررگردید از مجموع 
1 هزار 769 نفر باقی مانده تعداد 1 هزار نفر تا 
پایان شهریور ماه تامین پست شوند و مراحل 
استخدام انجام پذیرد و مابقی 769 نفر نیز در 
نیمه دوم سال جاری اقدام الزم به عمل آید 
که  آنان  از  ای  عده  استخدامی  روند  نهایتا  و 
در فرآیند های اداری نتوانسته اند بطور کامل 

پذیرفته شوند ، پیگیری خواهد شد.
و  حقوق  نیز  دادی  قرار  کارکنان  مورد  در 
بر  دادی  قرار  کارکنان  کاری  اضافه  و  مزایا 
ابتدای  از  مربوطه  های  العمل  دستور  اساس 
سال جاری پرداخت و عالوه بر آن از ابتدای 
دریافتی  جبران  برای  گردیده  مقرر  ماه  تیر 
ریال  میلیون  یک  مبلغ  حداقل  عزیزان  این 
نفر  هر  برای  رفاهی  مزایای  سایر  عنوان  به 

ماهیانه تامین و پرداخت گردد.

و  خودروسازان  جدید،  قانون  یک  اساس  بر 
حمل  خدمات  اند  شده  مکلف  خودرو  واردکنندگان 
رایگان را به تمام خودروهای تحت گارانتی خود در 

صورت خرابی، ارائه کنند.
به گزارش جام جم آنالین به نقل از ایسنا، اصالحیه 
مصرف   حقوق  از  حمایت  قانون  اجرایی  آیین نامه 
اول  معاون  سوی  از  پیش  چندی  خودرو  کنندگان 
تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت  به  رییس جمهوری 

ابالغ و اجرای آن آغاز شد.

در این آیین نامه قوانین و ضوابط مربوط به چگونگی 
در  خودرو  واردکنندگان  و  خودروسازان  فعالیت 
از فروش  بخش های مختلف فروش و خدمات پس 
عنوان  به  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت  و  تعیین 
مسوول ناظر بر اجرای این قوانین تعیین شده است.

اجرایی  آیین نامه  اصالحیه  بخش های  از  یکی  طبق 
خودرو،  مصرف کنندگان  حقوق  از  حمایت  قانون 
شرکت های  گارانتی  تحت  خودروهای  حمل 
و  خرابی  شرایط  در  خودرو  واردکننده  و  خودروساز 

نقص فنی، رایگان است.
آیین نامه  این   ۲0 ماده  تبصره  در  زمینه  این  در 
است  موظف  خودرو  عرضه کننده  است:  شده  تاکید 
و  بارگیری  هزینه های   ، )گارانتی(  تضمین  دوره  در 
به  تعمیر  قابل  مانده و غیر  راه  در  حمل خودروهای 
فروش  از  پس  خدمات  مجاز  نمایندگی  نزدیک ترین 
عیوب  از  ناشی  که  تصادفی  موارد  استثنای  به   ( را 
 ،  ) نباشد  خودرو  مجموعه های  و  قطعات   سایر 

تقبل کند.

 دستور وزیر در مورد جذب مربیان حق التدریس آموزش فنی و حرفه ای

 حمل خودروهای تحت گارانتی رایگان شد

 اجبار در انتخاب رشته تحصیلی حذف شد

با  مجلس  تحقیقات  و  آموزش  کمیسیون  جلسه  برگزاری  با 
اجبار  پرورش،  و  آموزش  وزارت  مسئوالن 
و  شد  حذف  تحصیلی  رشته  انتخاب  در 
حقشان  می کنند  فکر  که  دانش آموزانی 
هدایت  ستادهای  به  می توانند  شده  ضایع 
تحصیلی مراجعه کنند. به گزارش جام جم 
آنالین، رئیس ستاد هدایت تحصیلی وزارت 
الزام به اجبار در انتخاب رشته تحصیلی  آموزش و پرورش گفت: 
حذف شد. حمیدرضا کفاش افزود: وزیر آموزش و پرورش اجازه داد 
تا در ستاد هدایت تحصیلی که در این وزارتخانه ایجاد شده است، 
به تفکیک مسائل استان های مختلف را بررسی کنیم و در مناطقی 

که با مشکل مواجه هستیم انعطاف هایی درنظر گرفته شود.

واکسیناسیون هپاتیت C متولدین
 قبل از 68 در دستور کار وزارت بهداشت

رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت 
بهداشت از برنامه وزارت بهداشت برای حذف 
داد. خبر  ایران  در   ۲030 سال  تا   C هپاتیت 

در  گویا  محمدمهدی  دکتر  ایسنا،  گزارش  به 
خصوص برنامه وزارت بهداشت برای ریشه کنی 
این  آینده  برنامه   1410 سال  تا   C هپاتیت 
وزارتخانه را واکسیناسیون متولدین قبل از سال 
68 اعالم کرد و گفت: در کشور گروه هایی وجود دارند که در معرض 
خطرات جدی تری وجود دارند مانند زندانیان که 35 هزار نفر از آن ها در 
برابر ابتال به هپاتیت B، واکسینه شدند که امسال نیز باقیمانده آن ها با 

همکاری وزارت بهداشت و سازمان زندان ها واکسینه خواهند شد.

 شرایط جدید طرح کارت اعتباری
 خرید کاالی ایرانی اعالم شد

لوازم خانگی وزارت  مدیرکل صنایع فلزی و 
اعتباری  کارت  طرح  جدید  صنعت،  شرایط 
خرید کاالی ایرانی را اعالم کرد. به گزارش 
مهر، هاشمی گفت:  تصمیمات جدیدی  برای 
کاالهای  اعتباری  خرید  طرح  فرآیند  ادامه 
مصرفی با دوام اتخاذ شده است. نظر وزارت 
به  بوده،  متقاضیان  شمول  دامنه  توسعه  بر  وتجارت  معدن  صنعت، 
تامین  لشکری،  کشوری،  بازنشستگان  و  شاغلین  تمامی  طوریکه 
استفاده  طرح  مزایای  از  بتوانند  رسمی  های  بیمه  سایر  و  اجتماعی 
نمایند. وی افزود: هم اکنون کارکنان قوه قضائیه،  بنیاد شهید،  کمیته 

امداد و سازمان ثبت احوال به دامنه شمول طرح اضافه شدند.

دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری 
29 اردیبهشت 96 برگزار می شود

برای  کشور  وزارت  پیشنهاد  با  نگهبان  شورای 
برگزاری انتخابات آینده ریاست جمهوری در ۲9 
وزیر  گفته  طبق  کرد.  موافقت   96 اردیبهشت  
کشور تغییر زمان برگزاری انتخابات و برگزاری 
آن  همزمانی  بدلیل  آن،  معمول  روال  از  زودتر 
بر  عالوه  است،  بوده  رمضان  مبارک  ماه  با 
ریاست  تمام  سال  چهار  محدودیت  بخاطر  این 
بعد  انتخابات  برگزاری  امکان  نیز  جمهوری 
البته  نداشت.  وجود  نیز  رمضان  مبارک  ماه  از 
طبق ماده ۲۲ قانون انتخابات، انتخابات ریاست 
روستا  و  شهر  اسالمی  شورای  و  جمهوری 
این دوره  برگزار می شود، همچنین در  همزمان 
اسالمی  شورای  مجلس  میان دوره ای  انتخابات 
در چهار حوزه  انتخابیه نیز همزمان با انتخابات 

ریاست جمهوری برگزار می شود.

مردم از شنیدن شعار خسته شدند

مصلحت  تشخیص  مجمع  دبیر  رضایی  محسن 
نوشت:  اینستاگرامش  شخصی  صفحه  در  نظام، 
کشور ما، نیازمند جدیت و اقتدار است؛ چه در برخورد 
با فیش های حقوقی؛ چه در پاسخ دندان شکن به 
الجبیر؛ چه در حفاظت از محیط  زیست و چه در 
و  از شنیدن شعار  از سفارتخانه ها. مردم  حفاظت 
دارند  انتظار  آنان  شده اند.  خسته  شعار  و  شعار 
سازندگاِن  با  و  شوند  باکیفیت  کشور  خودروهای 
گردد. برخورد  به طورجدی  بی کیفیت  خودروهای 

مردم انتظار دارند که دزدان و قاچاقچیان از دولت 
امریکا وادار شود که  بترسند؛ و مردم می خواهند 
تعهداتش را در برجام عمل کند و آن را نقض نکند.
دارند  انتظار  کشور  مسئوالن  از  به درستی،  مردم، 
و در عرصه  نشان دهند  قاطعیت  داخلی  امور  در 
بین المللی نیز اقتدار داشته باشند. دریک کالم با 

شعار نمی شود کشور را اداره کرد.

کنایه  زیباکالم به قالیباف : تحمل انتقاد
 از سوی روحانی را ندارید

زیباکالم در کنایه ای به قالیباف نوشت : حجم 
حمالت علیه دولت یازدهم اگر بی سابقه نباشد، 
دوران  اوج  در  حتی  است.  »کم سابقه«  حداقل 
حد  این  در  هم شدت حمالت  اصالحات  دولت 
تحمل   ،  9۲ و   84 انتخابات  ناکام  نامزد  نبود. 
رئیس جمهور  سوی  از  انتقادی  کوچک ترین 
اشاره  به درستی  روحانی  دکتر  وقتی  و  ندارد  را 
می کند که شهر 1۲ میلیون نفری ای مثل تهران، 
پایدار  توسعه  برای  جامعی  طرح  به  علی القاعده 
آن  نباید  تراکم  فروش  با  صرفا  و  است  نیازمند 
بارو کرد، برآشفته  از برج و  را تبدیل به جنگلی 
شده و در همان جلسه و نه چندان محترمانه، به 

نماینده میلیون ها ایرانی جواب سرباال می دهد.

آیا سیاستمدار کهنه کار برای رقابت
 با روحانی آماده می شود ؟

انتخاب نوشت : چهره ای در میان محافظه کاران 
وجود دارد که شاه کلید انتخابات آتی است. فردی 
تهران  به شهرداری  را  احمدی نژاد   81 که سال 
در  حتی  و  دارد  قدرتمندی  البی های  و  رساند 
نشده  تشکیل  فراکسیون  رییسه  هیات  جلسات 
او  می کند.  پیدا  حضور  نیز  مجلس  اصولگرایان 
محمد رضا باهنر است؛ مردی که نقش کلیدی در 
حمایت اصولگرایان از روحانی دارد و با بیان اینکه 
صحبت برای انتخابات سال آینده زود است و ما 
انتخاباتی کنیم، گفته  را زود تر  نمی خواهیم فضا 
بود حمایت اصولگرایان از روحانی به عملکرد او 
ریز  نقدهای  دارد!  بستگی   آینده  ماه  شش  در 
دارد؛  ادامه  همچنان  روحانی  به  باهنر  درشت  و 
ما  که  می گویند  دولتی ها  بعضا  بود:  گفته  جایی 
از رکود عبور کرده ایم و ما خواهش مان این است 
که اگر دولت از رکود عبور کرده مردم را هم عبور 
دهد چراکه رکود بسیار سنگین است. محمدرضا 
باهنر بعد از شهادت برادر، نامزد انتخابات مجلس 
شد و به همین سادگی از کرمان به تهران آمد. 
از  دهه  سه  از  بیش  گذشت  از  بعد  حال  این  با 
شهادت برادر، حاال او مشهورترین »باهنر« ایران 
است. بیست و هشت سال حضور در مجلس و 
بر کرسی های هیات  حدود یک دهه تکیه زدن 
رییسه او را تبدیل به یکی از کاربلدترین مردان 

پارلمان ایران کرده است.

  واشنگتن دیگر خواهان رفتن اسد نیست

در  ملل  سازمان  مقر  در  روسیه  دائم  نماینده 
اینترفکس گفت:  با خبرگزاری  ژنو در گفت وگو 
داریم  روسیه  در  ما  که  اطالعاتی  براساس 
موضع واشنگتن اکنون این است که هیچ آینده 
سیاسی برای بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه 
نمی خواهند  آنها  اما  ندارد  وجود  کشورش  در 
بلکه  برود  کنار  قدرت  از  فورا  اسد  بشار  که 
داده اند.  تغییر  باره  این  در  را  موضع شان  آنها 
روسیه  غربی  شرکای  کرد:  تاکید  بوروداوکین 
در  ریاض  در  سوریه  مخالفان  موضع  به  دیگر 
ندارند  توجهی  مذاکرات  عالی  هیات  به  اشاره 
عدم  و  داد  خواهد  عکس  نتایج  که  معتقدند  و 
کارساز بودن آن ثابت شده است و آمریکایی ها 
تکرار  موجب  اسد  کناره گیری  که  دریافته اند 

سناریوی عراق و لیبی در سوریه می شود. 
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دفتر: توحيد 21، نبش نبوت 21، پالك 105صاف صاف ، لول لول ، تخت تخت
عضو  معتبر اتحاديه     مسئول : دستگردي

برای اولین بار فرش های خود را اتو کشیده تحویل بگیرید

آگهی مزایده اموال منقول- نوبت  دوم

نظر به اینکه در پرونده اجرایی به شماره 941328 محکوم علیه محمد امیرآبادیزاده فرزند علی محکوم است به پرداخت مبلغ 101/400/000 ریال بابت اصل خواسته و 
غیره در حق محکوم له الهه ده نبی با وکالت شهرام امیر افشاری و پرداخت مبلغ 2/750/000 ریال بابت حق االجرا در حق دولت و با توجه به تعرفه پالک ثبتی به شماره 

5228 فرعی از 1554 اصلی بخش 2 بیرجند از ناحیه شخص ثالث در اجرای تبصره ماده 34 که حسب نظریه کارشناسی آدرس ملک واقع در دولت 33 - پالک 3 جنوبی شامل یک 
دستگاه آپارتمان واقع در طبقه اول که میزان اعیانی مسکونی به مساحت 83/91 متر مربع و انباری مالک حق استفاده از پارکینگ مشاعی به مساحت 30/52 متر مربع و مالک حق استفاده 
از حیاط مشاعی واقع در ضلع جنوب واحدها به مساحت 64 متر مربع را دارد انشعابات منصوبه آب- برق - گاز  و تلفن هر کدام یک انشعاب که به مبلغ 900/000/000 ریال گردیده است 
که از طریق مزایده  در روز شنبه تاریخ 95/05/23 از ساعت 10 الی 11 صبح در دفتر اجرای احکام حقوقی به فروش برسد که قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین 
قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله 
اقدام نماید در غیر این صورت 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب 

بازدید آنان داده شود. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود.
رجبی-   مدیر  دفتر  اجرای  احکام حقوقی  دادگستری بیرجند

دادگستری جمهوری اسالمی ایران

 09151605216
  3 2236030 

ایزوگـام سلیمانــی 

خیابان ارتش - سه راه معلم

ران جنب بیمه البرز  
مه ای

ت و بی
ضمان

سال 
 10

حمل بار و اثاثیه منزل
 با  کامیونت های  مسقف 

چادردار  و  پتودار 

و کارگرهای ماهر
 09157213571

صالحی منش

خندوانـه 
تجربــه ای  نــو

کودکان خود را به ما بسپارید
 فرصتی استثنایی برای شما پدران 

و مادران شاغل هر روز صبح تا شب 
ماهیانه 100 هزار تومان

متنوع  های  برنامه  با  نفر/  ظرفیت 30   
سرگرمی و آموزشی و تفریحی

یا  سپه  بانک  از  بعد   ،14 نزاری  حکیم 
جمهوری 8 ، فرعی دوم ، سمت راست

مــوســوی
32225032 - 09159254650

خانه بازی 
کـودک 

تولیـد کننده بلـوک:
بلوك کف باز 550 تومان

بلوك کف بسته دوجـداره 650 تومـان
بلوك کف بسته سه جداره 700 تومان
  09155631653- شمس آبادی
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من به عنوان یک بیرجندی صرفا به دلیل اینکه در 
فردی ضد  استاندارم  که  شدم  متوجه  شما  روزنامه 
فساد و مقید به بیت المال و حق الناس است چشم 
بسته همه مواضعش را قبول دارم چرا که کسی که 
به حقوق مردم و بیت المال مقید باشد نه خیانت می 
کند و می گذارد خیانت کنند . آقای استاندار مردم 
با  شمایند  پشتوانه  جنوبی  خراسان  کشیده  سختی 

قوت به کار خود ادامه بده . یا علی 
936 ... 812
خیلی  نظر  از  شاید  استاندار  معاون  عذرخواهی 
نکته  چند  من  نظر  به  اما  بود  ساده  ای  مساله  ها 
اینکه  اول   . توجه کرد  به آن  باید  نهان داشت که 
داشته  که  پولی  با  بودند  گفته  هایشان  در صحبت 
ایم خیلی خوب کار شده است و حتی 400 میلیارد 
که  اینجاست  نکته  اما  بدهکارند  پیمانکاران  تومان 
است  بوده  پول  که  زمانی  در  و  ندارد  وجود  پولی 
استاندار  معاون  منظور  شاید   ، نیافتاده  اتفاقی  هیچ 
بودجه  بود که بجای مسوولین  این  از عذر خواهی 
دولت  بجای   ، بگیرند  اعتبار  اند  نتوانسته  که   ... و 
که اعتبار نداده است و بجای نمایندگان که پیگیری 
دوم  نکته   . کند  می  عذرخواهی  اند  نکرده  موثری 
مطرح  را  درخواستی   ، عذرخواهی  با  همراه  اینکه 
باالدستی  اگر  است  بلد  را  راه  اینکه  یعنی  می کند 
ها کمی همت کنند . شاید منظورش این است که 
بجای الکی هیاهو کردن ، بودجه ای ها و نمایندگان 
تالش کنند هم اعتبار بیشتر بگیرند و هم راه ها را 
که  چه  هر  حال  هر  به   . بیاورند  ششم  برنامه  در 
بوده است االن مشکل مشکل پول است و با متهم 
بیشتر  است  بهتر  کرد  کاری  شود  نمی  هم  کردن 
از عذرخواهی این مسوول به خواسته هایش توجه 
کنیم تا انشاا... هر چه سریعتر جاده مرگ مسدود و 
بزرگراه امید راه اندازی گردد . روزنامه ها هم در این 
فرصت بهتر است بروند سراغ مسوولین و نمایندگان 

تا ببینند برای بودجه و برنامه ششم چه کردند 
910 ... 039
شما،  به  آمدگویی  خوش  ضمن  محترم  استاندار 
خواهشمندست پرونده تاخیرها و بدقولی های مکرر 
شرکت آب و فاضالب نسبت به اهالی شهرک گلها 

واقع در خیابان غفاری را مورد بررسی قرار دهید.
935...146
در آوا خواندم استاندار در جمع فعاالن سیاسی ، تغییر 
است  کرده  اعالم  بخشنامه  اساس  بر  را  فرمانداران 
برای  در سطح کشور   روحانی  آقای  گویا مشکل   .
موقع  به  رسانی  اطالع  و  خوب  سخنگوی  نداشتن 
آقای پرویزی در خراسان جنوبی هم تحمل می  را 
کند . بهتر است استاندار در همکاران مجموعه اطالع 
رسانی تجدید نظری بکند تا اطالعات و اخبار صحیح 
و دقیق قبل از بروز شایعات به دست مردم برسد . 

روابط عمومی را واسه همین مواقع گذاشته اند . 
915 ... 098 
باسالم برادران مسلمان ایرانی زیاد نگران بستن راه 
حج توسط رژیم سعودی نباشید زیرا امر حج واجب 
است ولی در همسایگی من و شما کسانی هستند 
که شب گرسنه می خوابند دختر دم بخت دارند به 
خاطرنداشتن جهیزیه جواب رد به خواستگار میدن و 
ماست  خانه  درب  قبیل حج  این  از  هزاران مشکل 
به  پول  ریختن  بازکرد  را  چشمها  کمی  باید  فقط 
شکم های خبیث وهابی ها که پدرخوانده تروریسم 

هستند هنر نمی باشد.
915...870
تازه مسوولین تیز بین و تیز هوش ما در مورد توافق 
معظم  رهبر  توصیه  اولین  به  فرجام  بد  برجام  و 
انقالب رسیدند که فرمودند : من به این ها  خوش 
بین نیستم  آقایان بزرگوار برای ما کم سوادها  نه از 
جنبه خوش فهمی بلکه از جهت اعتماد قلبی به ولی 

امر مساله کامال روشن بود .  
915...639
استاندار محترم حاال که این همه زحمت می کشید 
تحت  مردم  بردارید  هم  آب  مدیران  برای  فکری 
فشار،صندلی ایشان نرم ونرمتر . برای گرفتن یک 
امتیاز آب برای یک آپارتمان باید در ساختمان حتما 
تمام واحدها با هم باید امتیاز بخرند شایدآنها احتیاج 

به نشستن نداشته باشند.
915...478
 خیابان سعدی مهرشهر و انتهای کوچه های زوج 
آبها  گیرد؟روان  می  سامان  کی  عصر)عج(  ولی 
لحاظ  از  مردم  های  شدند؟بچه  رها  خدا  امان  به 

بهداشتی درخطرهستند!! 
915...528
باقریه  امامزادگان  مانند  معنوی  فضای  از  حیف 
و  تعمیرگاهها  و  گاراژها  محاصره  در  که  نیست 
بایست  می  اوقاف  سازمان  ؟  قرارگرفته  درمانگاه 
معنوی  مکانی  به  و  خریداری  را  اطراف  فضاهای 
تبدیل  طبس  الکاظم  موسی  حسین  امامزاده  مانند 

نماید.فقط اندکی مدیریت و پشتکار الزم است.
937...897
راه روستایی روستای استانست دو نقطه کور وحادثه 
خیز دارد که به علت نبود دید شاهد تصادفات زیادی 
باترس  باید  تاکی  آیا  که  باشید  جوابگو  ایم  بوده 

ودلهره شاهد حادثه ناگوار دیگری باشیم.
915...870
جابجایی  برای  فکری  محترم  شهرداری  باسالم 
چهارشنبه بازار از خیابان بهشتی به میدان میوه وتره 
بار قدیم  بردارید به خاطر بارترافیکی گزینه خوبی 

است و ترافیک مرکز شهر کمتر می شود
915...870
شبهای  جمهوری  خیابان  طبقاتی  پارکینگ  چرا 
تابستان که مردم تا دیروقت در خیابان هستند زود 
تعطیل می کنند حداقل تا ساعت 10 باز بذارن درب 

پارکنیگ رو برای استفاده شهروندان
0935...835

حضور ۲۵۰ نفر در مرحله استانی سی و نهمین دوره مسابقات قرآن کریم
 معاون فرهنگی اجتماعی اوقاف و امور خیریه خراسان جنوبی از حضور ۲۵۰ نفر در مرحله استانی سی و نهمین دوره مسابقات قرآن کریم خبر داد و 
گفت: این دوره از مسابقات از ۲۷ مردادماه به مدت سه روز در بیرجند برگزار می شود.حجت االسالم محسن مومنی،   بیان کرد: سخنران محوری مراسم 

افتتاحیه این دوره از مسابقات قرآن کریم در استان آیت ا... دکتر احمد عابدی، رئیس دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم خواهند بود.

وقتی دانش آموزان  دیروز خراسان جنوبی ؛

معلمان بازنشسته امروز را تکریم نمی کنند !

تعریض خیابان مدرس بیرجند در بن بست بروکراسی اداری

مالیی- معلم از پایه های تمدن هر جامعه است 
که معلم می سوزد ولی نمی سوزاند، هدایت می 
کند و گمراه نمی سازد. معلم راهنمای خوبی ها 
، نیکی ها ، هدایتگر و بیدار کننده است. معلمی 
شغل انبیاست و امت سرگردان را از وادی جهل و 
ضاللت به سر منزل هدایت ، سعادت و از دریای 
پرتالطم فساد و انحراف به ساحل امیدبخش نجات 
و نیک بختی می رساند. سرنوشت جوامع بشری 
نتیجه سعی و تالش آموزگاران و معلمان است و 
در قدرت و توان هیچ کس نیست که مقام و ارزش 
معلم را برشمارد. خداوند متعال نسبت به شان و 
مقام عالم معلم عنایت خاصی داشته و آنان را بر 
سایر طبقات ممتاز ساخته است اما در جامعه کنونی 
جایگاه این مقام عالی آنچه که باید باشد دیده نمی 
شود به ویژه معلمان بازنشسته که باکوله باری از 

تجربه و دانش به حاشیه رانده شده اند.
که  رفتیم  بازنشسته  معلمان  از  تعدادی  سراغ  به 
جمع  هم  دور  به  بیرجند  پیشکسوتان  درکانون 
امکانات  کمترین  با  را  دوران  این  که  شوند  می 
سپری می کنند. در اتاقی 6 متری نشسته بر روی 
صندلی های چوبی می بینیم در این جمع افرادی 
و  کرده  خم  را  روزگارکمرشان  که  دارند  حضور 
از مشکالت  وقتی  روند.   راه می  با کمک عصا 
از  وگرفتاری هایشان می پرسم آه های سنگین 
دل برمی آورند و غمی در چهره شان دیده می 
شد که گویا میل ندارند از وضع فعلی خود سخن 

بگویند اما آرام آرام به سخن در می آیند...

بعد از 30سال خدمت ، در اداره 
خود هم جایگاهی نداریم ! 

بازنشسته شده  پیش  که 14سال  معلمی  صفری 
بازنشسته در جامعه کنونی هیچ  می گوید: معلم 
جایگاهی ندارد حتی در اداره ای که 30سال در آن 
خدمت کرده حرمت و احترامی برای او قائل نمی 
شوند. وی درخصوص عدم تکریم ارباب رجوع در 
ادارات استان چنین می گوید: وقتی یک معلم و 
با  باید  دارد  ادارات  در  کاری  باال  سن  با  فردی 
 حوصله و صبر به او جواب دهند نه اینکه ساعت ها 

متاسفانه  کنند  رفتاری  بد  او  با  و  باشد  انتظار  در 
در ادارات استان این رفتارها دیده می شود و این 

نشان دهنده ضعف فرهنگی در شهر است.
تعلیم  عرصه  در  را  موهایش  که  معلمی  ربانی 
مدیران  اکنون  که  کرده  سفید  افرادی  تربیت  و 
دستگاه های اجرایی حتی در سطح کشور هست  
فعلی  مدیران  دیروز  فرزندان  همان  گوید:  می 

جایگاه معلمی را سبک می شمارند.

تبعیض بین شاغلین و بازنشستگان

وی با گالیه از سازمان بازنشستگی کشور عنوان 
دوش  از  باری  اینکه  جای  به  دولت  کند:  می 
جانبی  های  هزینه  متاسفانه  بردارد  بازنشسته 

زیادی به ما تحمیل می کند.

تومان  برای فیش حقوقی هزار  ربانی می گوید: 
کارت  دریافت  و  تومان  هزار  دو  حقوقی  حکم   ،
به اصطالح )منزلت( 4هزار و 500تومان باید به 

دفاتر پیشخوان دولت پرداخت کنیم.
بیکی بازنشسته دیگری که هزینه های درمانی و 
پزشکی کمر او را خم کرده است می گوید: یک 
به  استرس  و  دغدغه  بدون  باید  بازنشسته  معلم 
خانواده خود رسیدگی کند نه اینکه بعد از 30 سال 
کار به دنبال وام بانکی باشد تا امرار معاش کند . این 

معلم بازنشسته تبعیض بین شاغلین و بازنشستگان 
را موضوعی مهم دانست و می افزاید: معلمان فعلی 
کارت طالیی دارند ، حقوقشان بیشتر است در طول 
سال به مناسبت های مختلف افزایش حقوق می 
گیرند اما بین آنها و معلمان بازنشسته هم تبعیض 
وجود  زیادی  اختالفات حقوقی  و  قائل می شوند 

دارد و این عدالت اجتماعی نیست.

عدالت اجتماعی وجود ندارد

پیشکسوتان  کانون  مدیرعامل  شیروانی  غالمعلی 
مشکالت  درباره  هم  استان  پرورش  و  آموزش 
پرورش  و  آموزش  در  کند:  می  عنوان  معلمان 
بازنشسته  معلم   800 و  4هزار  بیرجند  شهرستان 
وجود دارد که حدود3هزار و 500نفر عضو کانون 

هستند.  وی می گوید : معلمان بعد از بازنشستگی 
با بیماری های قلبی، حرکتی مواجه می شوند که 
های  هزینه  طالیی  بیمه  نبود  علت  به  متاسفانه 
با  شیروانی  کنند.  پرداخت  توانند  نمی  را  درمان 
بیان اینکه فقط برای یک سال بیمه طالیی برای 
بازنشستگان انجام شد می افزاید: بیمه تکمیلی که 

برای معلمان بازنشسته وجود دارد پوشش بیمه ای 
کاملی ندارد و جوابگوی درمان بازنشستگان نیست.

قانونی که یک سال اجرا شد ؟

مدیرعامل کانون پیشکسوتان آموزش و پرورش 
استان فیش های حقوقی کم و تورم باال را معضلی 
یادآور می شود: طبق  این قشر می داند و  برای 
سال  در  که  پرداخت  هماهنگ  نظام   125 ماده 

86 در مجلس مصوب شد که حقوق شاغالن و 
شود  پرداخت  یکسان  و  هماهنگ  بازنشستگان 
که  شد  انجام  سال  یک  قانون  این  متاسفانه  اما 
بعد از آن دولت آن را اجرا نکرد. وی با اشاره به 
این قانون ادامه داد: اکنون حقوق شاغالن نسبت 
افزایش حقوق  اما  پیدا می کند  افزایش  تورم  به 

بازنشستگان را قطع کرده اند.

اختالف بین حقوق بازنشسته های
 جدید یک میلیون تومان است

 
و  آموزش  پیشکسوتان  کانون  عامل  مدیر 
بر  مبنی  مرکزی  بانک  آمار  به  اشاره  با  پرورش 
تاکید  اند  فقیر شده  بازنشستگان 67درصد  اینکه 
کرد: آقای نوبخت معاون رئیس جمهور و معاون 
سال  سه  مدت  در  تا  داد  قول  نهم  مجلس  اول 
اتفاقی  هیچ  اما  کنند  جبران  را  67درصدی  نرخ 
های  فیش  بین  اختالف  حتی  نشد  انجام  عملی 
بازنشسته های جدید یک میلیون تومان  حقوقی 
شیروانی  نیست.  اجتماعی  عدالت  این  و  است 
و  کم  شهر  در  پیشخوان  دفاتر  اینکه  بیان  با 
و  باال  سن  با  بازنشستگان  افزود:  است  شلوغ 
های  صف  در  توانند  نمی  جسمی  های  ناتوانی 
متاسفانه  بمانند  کارهایشان  انتظار  در  طوالنی 
ای  نامه  کشور  بازنشستگی  سازمان  فنی   معاون 
خدمات  انجام  بر  مبنی  ها  کانون  همه  به 

بازنشستگان به دفاتر پیشخوان ابالغ زده است.
مدیرعامل کانون پیشکسوتان آموزش و پرورش 
کشور  بازنشستگی  سازمان  از  انتقاد  با  استان 
عنوان کرد: باوجود همه پیگیری ها که در مورد 
حقوقی  حکم  و  فیش  مانند:  کارهایی  واگذاری 
معلمان بازنشسته با سازمان داشتیم که به کانون 
های پیشکسوتان ارجاع دهند اما متاسفانه این امر 
را مکان های خوبی  محقق نشد. وی کانون ها 
و  آموزش  بازنشستگان  امور  به  رسیدگی  برای 
ها  کانون  این  در  کرد:  تاکید  و  دانست  پرورش 
خوبی  به  و  شود  می  حفظ  احترامشان  و  حرمت 
با  شدت  به  لذا  دهیم   می  انجام  را  کارهایشان 
به  مخالفیم.  پیشخوان  دفاتر  به  کارها  واگذاری 
بازنشسته  معلم  حقوق  کمترین  شیروانی  گفته 
یک  حقوقی  فیش  بیشترین  و  تومان  900هزار 
میلیون 600هزار تومان است و این در حالیست 
که شاغلین آموزش و پرورش بیش از دو میلیون 
خواستار  دارند.وی  طالیی  بیمه  و  حقوق  تومان 

اجرای عدالت در پرداخت حقوق شد.

خیابان  مالکان  همکاری  عدم  بیرجند  شهرداری 
خیابان  این  تعریض  در  تاخیر  علت  را  مدرس 
از  بررسی ها حکایت  که  حالی  در  عنوان می کند 

بروکراسی دست وپاگیر اداری خبر می دهد.
به گزارش فارس ، با بزرگ شدن شهرها جمعیت 
در  ترافیکی  بار  و  گرفته  جای  آنها  در  بیشتری 
افزایش  با  همچنین  می شود  بیشتر  خیابان ها 
وسایل حمل و نقل در شهرها، نیاز به خیابان های 

عریض تر و بزرگتر وجود دارد.
خمینی)ره(،  امام  میدان  جمهوری،  خیابان های 
مطهری،  شهید  خیابان  منتظری،  شهید  خیابان 
مدرس  شهید  خیابان  و  طالقانی  شهید  خیابان 
هستند  برخوردار  باالیی  ترافیکی  بار  از  بیرجند 
این  در  ترافیک  مدیریت  سیاست های  بیشتر  و 

محدوده از شهر باید اجرا شود.
خیابان مدرس بیرجند، یکی از خیابان های مرکزی 
و قدیمی این شهر محسوب می شود که به سبب 
باالیی  ترافیکی  بار  بانک ها و مراکز خرید  وجود 
در آن وجود دارد و پارکینگ نیز در این منطقه از 
راهکارهای کاهش  از  شهر بسیار کم است.یکی 
بار ترافیکی عریض کردن خیابان های شهر است 

تا تردد در خیابان ها روان تر صورت گیرد.
بیرجند  مدرس  شهید  خیابان  تعریض  برای 
نشده  اجرایی  تاکنون  که  گرفته شده  تصمیماتی 
دارد که  تاریخچه ای کهن  این تصمیمات  است؛ 
کلید اولیه آن از سوی یکی از روزنامه های محلی 
 90 سال  آبان ماه   10 در  روزنامه  این  شد؛  زده 
بود: خیابان شهید  نوشته  در گزارش محلی خود 

مدرس بیرجند نیازمند تعریض است.
این روزنامه در مصاحبه خود با یکی از شهروندان 
از  یکی  مدرس  شهید  خیابان  بود  معتقد  که 
است؛  آورده  است،  شهر  خیابان های  مهمترین 
ورودی این خیابان از طرف میدان ابوذر به ویژه با 
وجود یک گاراژ رها شده و کانال فاضالب خیلی 
نازیبا است و عرض آن تا میدان اول مدرس خیلی 
چرا  کم  فاصله  این  با  نیست  معلوم  و  است  کم 

شهرداری نسبت به تعریض این قسمت از خیابان 
تعریض  شهروند،  این  گفته  به  نمی کند.  اقدام 
مسائل  از  یکی  شهر  مرکز  در  ویژه  به  خیابان ها 
و  عمومی  همت  با  باید  که  است  شهری  مهم 
کشوری  حتی  و  استانی  مسؤوالن  مساعدت 
در  بیرجند  فرماندار  عمرانی  یابد.معاون  سرعت 
بیشترین  اینکه  بیان  با  سال 92،  14 شهریورماه 
سنگین  ترافیک  بیرجند  مرکزی  بافت  مشکل 
است، گفت: احداث پارکینگ در این بخش از شهر 
بیان  با  رونقی  مهدی  است.  برنامه ریزی  نیازمند 
اینکه روان سازی ترافیک در خیابان  شهید مدرس 
بیرجند نیازمند احداث پارکینگ است، افزود: این 

نقاط از نقاط کور ترافیکی شهر به شمار می رود.

مشکل زیادی برای تعریض نداریم

 19 در  نیز  بیرجند  شهرداری  امالک  مسؤول 
دی ماه سال 92 اظهار داشت: تاکنون 30 درصد 
انجام  اول  میدان  تا  مسیر  این  تعریض  طرح  از 
از آن  ادامه داد:  شده است.محمدباقر مهدوی کیا 
این  در  کمتری  امالک  قطعات  تعداد  با  که  جا 
مسیر مواجه هستیم، مشکل زیادی برای تعریض 
و  توافق  برای  فراخوانی  شد:  یادآور  وی  نداریم. 
کسب امتیاز به صاحبان امالک در خیابان مدرس 
از  پرونده ای  حاضر  حال  در  و  است  شده  داده 
یک ملک عمده در ابتدای این خیابان در دست 
بررسی است که چنانچه صاحب ملک توافق کند، 

تعریض با سرعت بیشتری انجام می شود.
از  شد:  متذکر  بیرجند  شهرداری  امالک  مسؤول 
مسیر  این  در  متری   100 تا  متری   300 ملک 
ممکن است در طرح تعریض قرار گیرد و چنانچه 
نظر  در  طبقات  در  امتیازی  شود  انجام  کار  این 
و  می کند  پیدا  اختصاص  مالکان  به  شده  گرفته 
طرح  در  که  ملک  از  بخشی  ریالی  قیمت  شاید 
تعریض قرار گرفته باشد نیز به آنها پرداخت شود.

مهدوی کیا با اشاره به اینکه تمام هزینه مصوب 

شهرداری  نیاز  مورد  امالک  تملک  برای  امسال 
در بیرجند 10 میلیارد و 405 میلیون ریال است، 
مدرس  و  طالقانی  شهید  خیابان های  در  گفت: 
به  و  زمین ها  تملک  برای  ریال  میلیارد   50
شد.وی  داده  مالکان  به  امتیاز  هم  میزان  همین 
افزود: هزینه کامل و مورد نیاز پروژه با توجه به 
نیاز  مورد  بودجه  اما  نیست  پیش بینی  قابل  تورم 
هنگفت و تامین آن خارج از توان شهرداری است.

کارشناس دایره حقوقی شهرداری بیرجند نیز در 

20 دی ماه سال گذشته، گفت: شهرداری مجری 
به  نسبت  ابالغ طرح  و  است  تفصیلی  طرح های 
تملک و طرح های عمومی که شهرداری مکلف 
به تملک آن است باید در چهارچوب قوانین مدون 
باشد.علی اسالمی، خیابان  مدرس را شریان  اصلی 
سال های  در  شهرداری  گفت:  و  دانست  شهر 
گذشته پس از طرح فراخوان عمومی برای تملک 
زمین ها در مسیر تعریض برای تملک ده ها ملک 
قالب  در  توافق  انجام  از  پس  تجاری  کاربری  با 

پرداخت  معوض  زمین  و  پروانه  صدور  در  امتیاز 
بها پس از تصویب شورای اسالمی شهر بیرجند 
اقدام کرده است.وی ادامه داد: با توجه به قیمت 
به  بیشتر  که  شده  ذکر  محدوده های  در  اراضی 
و  تملک  روند  این موضوع  بوده،  صورت تجاری 
اجرای طرح تعریض را با کندی روبرو کرده است.
نهادهای  شهرداری ها  که  آنجا  از  وی  اعتقاد  به 
عمومی و غیردولتی اند لذا بودجه و اعتباراتی بابت 
تا  نمی شود  داده  به شهرداری  اراضی  این  تملک 

بتوان پس از تخصیص آن کار تملک را به صورت 
ویژه پیگیری کرد.شهرداری وظیفه  خدمات رسانی 
به مردم را برعهده دارد بنابراین در این میان نباید 
وعده های بیهوده به مردم بدهد بلکه باید پروژه ای 
را که آغاز کرده به سرعت به اتمام برساند.بر آن 
شدیم تا با یکی از شهروندان در رابطه با ترافیک 
خیابان مدرس صحبتی داشته باشیم.جواد حیدری 
در گفت و گو با فارس اظهار داشت: محل کار من 
تعطیل  زمان  و  است  مدرس  شهید  خیابان  در 

و  است  باال  بسیار  خیابان  این  در  ترافیک  شدن، 
مدت طوالنی را باید در صف ترافیک بمانم.وی با 
بیان اینکه این خیابان یکی از خیابان های قدیمی 
قرار  به سبب  کرد: همچنین  تصریح  است،  شهر 
گرفتن این خیابان در وسط شهر تردد در آن بیشتر 
صورت می گیرد.شهروند بیرجندی با اشاره به وجود 
بانک ها و مغازه های بسیار در این خیابان، یادآور 
شد: وجود این امکان در خیابان شهید مدرس بار 
نبود  می کند.حیدری  چندان  دو  را  آن  ترافیکی 

پارکینگ برای خودروها را یکی دیگر از مشکالت 
در این خیابان عنوان کرد و ادامه داد: عدم وجود 
پارکینگ سبب شده تا خودروها در حاشیه خیابان 
عرض  تا  شده  سبب  خود  امر  این  و  شود  پارک 
تا  خواست  شهرداری  از  شود.وی  گرفته  خیابان 
به  نسبت  مالکان حاشیه خیابان  با جلب رضایت 

تعریض این خیابان هر چه زودتر اقدام کند.

منتظر همکاری مردم هستیم

و  شهروند  این  درخواست  به  پاسخگویی  برای 
حوزه شهرسازی  مدیر  سراغ  به  شهروندان  سایر 
بهروزیان  رفتیم.محسن  بیرجند  شهرداری 
تعریض  داشت:  اظهار  فارس  با  گفت و گو  در 
اساس  بر  طالقانی  و  مدرس  شهید  خیابان های 
اجرای  اولویت  در  بیرجند  شهر  شورای  مصوبه 
طرح قرار دارد.وی با بیان اینکه اولویت تعریض 
این خیابان ها از سال 89 آغاز شده است، تصریح 
کرد: از همان تاریخ به سبب عدم همکاری مردم 
در واگذاری امالک شخصی آنها به شهرداری این 
طرح طوالنی شده است.وی با بیان اینکه برخی 
از امالک خیابان ها تملک شده است، یادآور شد: 
و حدود  تملک شده  امالک  از  درصد  میزان 50 
50 درصد دیگر باقی مانده است.بهروزیان ادامه 
تا ساکنان  مردم هستیم  منتظر همکاری  ما  داد: 
این محالت به شهرداری مراجعه کرده و مشکل 
امالک خود را با شهرداری برطرف کنند.این گفته 
مدیر حوزه شهرسازی شهرداری بیرجند در حالی 
است که به نظر می رسد مسؤوالن شهرداری باید 
در  همکاری  و  تعامل  زمینه  مدیریت صحیح،  با 
شهروندان با پروژه های خدمات شهری را فراهم 
کند.وی با بیان اینکه امتیازاتی در این رابطه برای 
صدور  گفت:  است،  شده  گرفته  نظر  در  مالکان 
پروانه رایگان یکی از آن امتیازات است که برای 
ملک  غرامت  افزود:  می شود.وی  صادر  مالکان 
مالکان را به قیمت روز و عوارض پروانه را به نرخ 

رایج برای آنها محاسبه می کنیم.
بهروزیان با اشاره به امالکی که به صورت 100 
غرامت  کرد:  خاطرنشان  می رود،  بین  از  درصد 
افراد به صورت نقدی پرداخت می شود و یا  این 
زمین معوض تحویل آنها می شود.به نظر می رسد 
مدرس  خیابان  تعریض  برای  بیرجند  شهرداری 
که  حالی  در  می برد  سر  به  بیهوده  انتظاری  در 
می تواند با یک اقدام مدیریتی قوی این پروژه بر 
اینکه تبعات ترافیکی زیاد  از  زمین مانده را قبل 

شود، تحولی اساسی دهد.

بیمه تکمیلی که برای معلمان بازنشسته وجود دارد پوشش بیمه ای کاملی ندارد و جوابگوی درمان بازنشستگان نیست
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113 سال پیش اولین خودرو فروخته شد
اواخر قرن نوزدهم اکثر بزرگان جهان خودرو مانند دایملر، می باخ و بنز در حال کار بر روی ساخت دستگاهی به نام ماشین بودند. در سال ۱۸۸۶ 
دایملر از خودرویی رونمایی کرد که بیشتر شبیه درشکه های چهارچرخ بود. این ماشین توانست به سرعت ۱۶ کیلومتر بر ساعت برسد. ۱۷ سال 
بعد در تاریخ 2۳ جوالی ۱۹۰۳ شرکت فورد موتور توانست اولین خودروی 2 سیلندر تولیدی خودش را بفروشد. 

برزجی - مدیرکل فنی و حرفه ای خراسان 
تعهدات  2۰درصدی  افزایش  از  جنوبی 
آموزشی فنی و حرفه ای استان در سال ۹5 

خبر داد .
حسین خوش آیند در گفتگوی اختصاصی با 
آوا ضمن اعالم این خبر به تشریح مهمترین 
برنامه و رویکردهای جدید اداره کل آموزش 
فنی و حرفه ای در سال جاری پرداخت و گفت: 
اعتبارسنجی مراکز دولتی و آموزشگاههای آزاد 
استان ، ارتقاء سطح سالمت، ایمنی و بهداشت 
کارگاههای آموزشی  و آموزش و توانمند سازی 
روسا و سرپرستان مراکز آموزشی را از برنامه 

های جاری این اداره کل می باشد.
بازدیدهای مستمر  و  نظارت  بر  تاکید  با  وی 
آموزشی در جهت بهبود کیفیت آموزشی خاطر 
نشان کرد: در حوزه مهارت های پیشرفته نیز  
آموزشگاههای  توسط  دانشگاهی  مراکز جوار 
آزاد استان در جهت حمایت از بخش خصوصی 

افزایش می یابد. 

افزایش دو برابری تعهدات در 
حوزه آموزش های روستایی

جنوبی  خراسان  ای  حرفه  و  فنی  مدیرکل 

در  تعهدات  برابری  دو  افزایش  از  همچنین 
کثرت  بدلیل  روستایی  های  آموزش  حوزه 
جمعیت روستایی استان خبر داد و گفت:  در 
زمینه تعامل با صنایع، اتحادیه های صنفی 

و معادن استان، نیز  ۱۰ تفاهم نامه همکاری 
در  ثبت  و  مهارتی  استادکاران  شناسایی  و 

سامانه سادناب امضا می شود. 

بروز  و  تدوین  در  همکاری  آیند   خوش 
غیر  و  قطب  آموزشی  استانداردهای  رسانی 
به  دولتی  غیر  و  دولتی  بخش  در  قطب 
میزان ۳۰ استاندارد آموزشی ، در بخش غیر 

موسسات  و  مردمی  های  مشارکت  دولتی 
 کارآموزی آزاد بازدید و نظارت بر فعالیت ها،

های  پروانه  مجوزهای  متوازن  توزیع 

آموزشی  های  رشته  در  جدید  تاسیس 
تشکیل و  ایجاد  از  حمایت  آموزشگاه،   فاقد 

نرخ  افزایش  و  آموزشگاهها  های  تعاونی 
مشارکت آموزشگاههای آزاد استان در برون 

سپاری اداره کل در قالب واگذاری و خرید 
های  برنامه  مهمترین  از  آموزشی  خدمات 

سال ۹5 این سازمان عنوان کرد. 

وی با اشاره به آموزش ۱۸ هزار و ۶۶۰ نفر 
اول  ماهه  سه  در  گفت:  گذشته  سال  طی 
آموزش  دوره،  نفر   4۹۶۷ نیز    ۹5- سال 
مهارتی توسط بخش دولتی به متقاضیان ، 

ارائه شده است .
مدیرکل آموزش و فنی و حرفه ای استان 
یاد آور شد:  در بخش خصوصی  نیز سال 
معادل  ساعت  نفر   ۱۰۳۰۶۱2 گذشته  
۶۸۶۸ نفر دوره به متقاضیان آموزش داده 
شده و در سه ماهه اول امسال،  2۰۸۸۹۱ 
نفر ساعت  معادل ۱25۳ نفر دوره آموزش 
فنی و حرفه ای استان به متقاضیان ، ارائه 

شده است .
از صدور  ۱۷4 مجوز مشاغل  آیند   خوش 
پشتیبان  مجوز   ۷ تعداد  و  مستقل  خانگی 
این  گفت:  و  داد  خبر  حقوقی  و  حقیقی 
سال  اول  ماهه  سه  در  که  است  حالی  در 
خانگی  مشاغل  مجوز  ۷فقره  تعداد  جاری 
5مجوز  تعداد  این  از  که  است  صادرگردیده 

مستقل و 2 مجوز پشتیبان بوده است.
دارندگان  تمامی  کرد:  نشان  خاطر  وی   
مهارتی  آموزشهای  خانگی  مشاغل  مجوز 
الزم در خصوص حرفه مورد فعالیت خود را 

کسب نموده اند.

تعهدات آموزش فنی و حرفه ای استان در بخش دولتی 20 درصد افزایش می یابد

مدیرکل فنی و حرفه ای خراسان جنوبی در گفتگو با آوا خبر داد:

استان  فرودگاه های  مدیرکل  برزجی- 
خراسان جنوبی که از دو سال پیش تصدی 
از  است  گرفته  عده  بر  را  کل  اداره  این 
در  فرودگاه  اهداف  درصدی   ۱۱۰ تحقق 

مدت یاد شده خبر داد. 
هادی سالمی در گفتگویی با آوا با اشاره به 
فرودگاه  کل  اداره  در  گرفته  انجام  فعالیت 
اخیر   سال  دو  طی  جنوبی  خراسان  های 
گفت: نه تنها در این مدت پروژه های نیمه 
بلکه  رسید  سرانجام  به  اداره کل  این  تمام 
این  فرودگاه های  برای  جدیدی  پروژه های 
اداره کل تعیین شده و سامان یافتند. در واقع 
فرودگاه ها  ارشد شرکت  مدیران  حمایت  با 
توانستیم به ۱۱۰ درصد اهداف مان برسیم.

خراسان  فرودگاه  درجه  اینکه  بیان  با  وی 
شد  داده  تغییر   A۳ به    B۱ از  جنوبی 
محرومیت  به  توجه  با  همچنین  گفت: 
کشور  با  مرز  به  آن  نزدیکی  منطقه، 
همسایه و دوری از شهر توانستیم در امور 
برای  را  همکاران  شغل  فوق العاده  پرسنلی 

نخستین بار برقرار کنیم.

فرودگاه بیرجند به عنوان فرودگاه 
استاندارد شناخته شد

مدیرکل فرودگاه های استان خراسان جنوبی 
این مدت پروژه های در  اینکه طی  بیان  با 

حال احداث این فرودگاه پیگیری شد و به 
اتمام رسیدند، گفت: زمانی که تصدی گری 
شد،  سپرده  من  عهده  به  فرودگاه  این 
هواپیمایی  حفاظت  یگان  ساختمان  احداث 
پروژه نیمه تمام بود که ابتدای سال ۱۳۹5 
بهره برداری  آماده  اکنون  و  رسید  پایان  به 
است. اعتبار این پروژه 2۰ میلیارد تومان از 
محل اعتبارات شرکت فرودگاه  ها و ناوبری 
مدت  این  در  گفت:  بود. وی  ایران  هوایی 
فرودگاه  در  بین المللی  ترمینال  احداث 
ترمینال  این  رسید؛  تصویب  به  بیرجند هم 
به مساحت 5 هزار متر مربع طراحی شده و 
قابلیت توسعه به ۱۰ هزار متر مربع را دارد. 
ترمینال  تنها  در  اکنون  اینکه  بیان  با  وی  
خارجی  و  داخلی  پروازهای  فرودگاه   این 
این  طراحی  شد:  آور  یاد  می شود  برقرار 
ترمینال آبان ۱۳۹4 آغاز شده و احتماال تا 
مهرماه امسال به پایان می رسد. البته بسیار 
عالقه مندیم که کلنگ احداث این ترمینال 
امسال به زمین بخورد و مراحل احداث آن 

هرچه زودتر محقق شود.

کاهش مشکل بازرسی برای 
زائران حج و عتبات عالیات

خراسان  استان  فرودگاه های  مدیرکل 
در  رواق  ایجاد  با  اینکه   بیان  با  جنوبی 

مشکل  کردیم  سعی  ترمینال  از  خارج 
عالیات  عتبات  و  حج  زائران  برای  بازرسی 
به  با  همچنین  گفت:  دهیم  کاهش  را 
از دکل های روشنایی در محاوط  کارگیری 
فرودگاه  روشنایی  لندساید،  پارکینگ های 
آن  در  شبانه  پروازهای  برقراری  برای 

فراهم شد.
این  تصدی گری  مدت  در  وی  گفته  به 
برای  داخلی  تولید  کنسول های  اداره کل 
فرودگاه  پرواز  مراقبت  برج  در  نخستین بار 
این  کمک  به  که  شد  نصب  بیرجند 
و  سوئیچینگ  سیستم های  کنسول ها 
کنترلرها  با  خلبانان  مکالمات  رکوردینگ 
فعال شده است. پیش از این برای برخی از 
نصب  سیستم  این  خارجی  برند  فرودگاه ها 
شد اما در فرودگاه بیرجند برای نخستین بار 
راه اندازی  این سیستم نصب و  برند داخلی 

شده است.

چندین مسیر هوایی در فرودگاه 
اقماری طبس به هم می رسند

فرودگاه  در  اقدامات  درباره  ادامه  در  وی 
اقماری طبس عنوان کرد: با توجه به اینکه 
مسیر  چندین  تالقی  محل  طبس  فرودگاه 
هوایی است، تمامی مسیرها و ورودی های 
کمک  تجهیزات  و  دستگاه ها  به  منتهی 

کردیم.  آسفالت  را  فرودگاه  این  ناوبری 
آن  رادار  سایت  محوطه  همچنین 
مسیر  شد.  دوربین  به  مجهز  و  فنس کشی 
مناقصه  شد.  آسفالت  فرودگاه  دوطرفه 
ساخت تکنیکال بالک برای فرودگاه طبس 

نیز صورت گرفت.
سکانداری  مدت  در  سالمی  گفته  به 
خراسان  استان  فرودگاه های  اداره کل 
صندلی های  روکش  تمام  تعویض  جنوبی، 
محوطه سازی  طبس،  فرودگاه  ترمینال 
و  فرسوده  منابع  تعویض  پلیس،  ساختمان 
در  آب  عمیق  چاه  حفر  فرودگاه،  قدیمی 
مورد  آب  منابع  تامین  هدف  با  فرودگاه 
کانال  تعویض  فرودگاه،  سبز  فضای  نیاز 
فرودگاه  این  انرژی  انتقال  و  تاسیساتی 

عملیاتی شد.

کمبود پرواز در فرودگاه بیرجند 
ناشی از کمبود ناوگان است

این فرودگاه  اینکه طرح جامع  بیان  با  وی 
طرح  این  در  شد.  مصوب   ۱۳۹۳ سال  در 
سال های  برای  مختلفی  افق های  جامع 
آن  به  رسیدن  برای  راه  نقشه  و  گوناگون 
طراحی شده و به تصویب نیزرسیده است، 
دغدغه های  از  یکی  اکنون  کرد:  تصریح 
است،  پرواز  کمبود  بیرجند  فرودگاه  در  ما 
این مشکل ناشی از کمبود ناوگان از سوی 
ایرالین هاست. در سال ۱۳۹4 موفق شدیم 
مشهد   – تهران  مسیر  برای  پرواز  تعدادی 
ایرالین ها  امیدواریم  البته  کنیم.  راه اندازی 

برای حل این مشکل فکری کنند.

تحقق 110 درصدی اهداف فرودگاه بین المللی بیرجند طی دو سال اخیر

 امکان کپی و پیست اطالعات از نیمکره 
چپ به راست مغز در وضعیت آسیب وخیم

از  انسان  مغز  کردند؛  کشف  ایتالیایی  متخصصان 
است  قادر  فشرده،  توانبخشی  برنامه  یک  طریق 
همانند یک کلید عمل کرده و در صورت آسیب 
دیدگی وخیم، اطالعات مربوط به شناخت، گویش 
و حرکت را از نیمکره چپ به نیمکره راست انتقال 
در  بار  نخستین  برای  ایتالیایی  متخصصان  دهد. 
برنامه جدید  از طریق یک  تا  موفق شدند  جهان 
توانبخشی فشرده، مرکز شناخت، گویش و حرکتی 
را از نیمکره چپ به راست مغز بیمار منتقل کنند. مغز 
انسان قادر است همانند یک کلید عمل کرده و در 
صورت آسیب دیدگی وخیم، مرکز شناخت، گویش 
و حرکت را نیکره چپ به نیمکره راست انتقال دهد.

دریافت پول از خودپردازها
 با موبایل همه گیر می شود

 تعداد بانک هایی که به مشتریان خود امکان می دهند
همراه  گوشی  از  خودپرداز  از  پول  دریافت  برای 
استفاده کنند روز به روز در حال افزایش است. این 
خدمات با استفاده از فناوری ان اف سی در دسترس 
است. به گزارش فارس، با این کار مردم دیگر نیازی 
به حمل کارت های متنوع بانکی ندارند و تنها باید 
چند دکمه را بر روی گوشی تلفن همراه فشار دهند.

های  بانک  از  یکی   Bank of America
خدمات  این  حاضر  حال  در  که  است  امریکایی 
را ارائه می دهد و در 2۸۰۰ شعبه خود از فناوری 
مذکور پشتیبانی می کند. در اکثر خودپردازها برای 
کاربران  کافیست  تنها  خدمات  این  به  دسترسی 
بعد از قرار گرفتن در برابر خودپرداز عددی را که 
کنند می  دریافت  بانک  همراه  برنامه  طریق   از 
در خودپرداز وارد کرده و مبلغ مورد نظر را دریافت 
کنند. پیش بینی می شود تعداد کل خودپردازهایی 
که در آمریکا از این فناوری پشتیبانی می کنند تا قبل 

از پایان سال 2۰۱۶ به ۹5 هزار مورد برسد.

طول عمر یک گوشی
 هوشمند خوب چقدر است؟

کلیک- در سالیان نه چندان دور، گوشی ها واقعًا 
می  نوکیا  گوشی  یک  شما  داشتند.  زیادی  دوام 
خریدید و به راحتی چهار یا پنج سال کار می کرد. 
امروزه، اگر یک گوشی بتواند به مدت چهار سال 
دوام آورده و برای شما کار کند، فوق العاده است. 
بنابراین سوال این است که: یک گوشی باید چه 
که  بپرسید  گوگل  از  اگر  باشد؟  داشته  دوام  مدت 
تولید کننده سیستم عامل اندرویدی است، پاسخ آن 
۱۸ تا 24 ماه خواهد بود. گوگل نمی گوید که شما 
باید بعد از دو سال گوشی خود را دور بیندازید، اما 
افزارهای  نرم  آپدیت  از  این است که  سیاست آن 
گوشی های Nexus قدیمی تر از ۱۸ ماه پشتیبانی 
نمی کند.همچنین شرکت اپل با سیاست آپدیت نرم 
افزار خود، مدت استفاده برای یک گوشی آیفون را 
سه سال توصیه می کند. اما گوشی های خوب می 
توانند به مدت سه سال دوام بیاورند. اگر گوشی شما 
نیاورد به این معنی است که برند  این مدت دوام 
گوشی ناکارآمد و نامناسب است و بهتر است دوباره 

به سازنده آن اعتماد نکنید.

رضایت از فرایند فروش خودرو
 در ایران کاهش یافت

میزان  ارزیابی صورت گرفته  براساس جدیدترین 
رضایتمندی مشتریان از فرایند فروش خودروهای 
به  نسبت   ۱۳۹4 زمستان  در  ایران  در  سواری 
یافته  کاهش  )پاییز ۱۳۹4(  آن  از  قبل  ماهه  سه 
است. به گزارش ایسنا، شرکت بازرسی کیفیت و 
استاندارد ایران با 25۶ هزار و ۱۶۶ نفر از خریداران 

 ۱۷ سوی  از  شده  عرضه  سواری  خودروهای 
ایران  در  خودرو  واردکننده  و  خودروساز  شرکت 
نتایج  در سال گذشته )۱۳۹4( مصاحبه کرده که 
از  مشتریان  رضایتمندی  کاهش  نشان دهنده  آن 
فرایند فروش این محصوالت در ایران در سه ماهه 

چهارم سال گذشته است.

تالش برای تولید اندام انسانی در بدن بُز

با  رویان  پژوهشگاه  زیست فناوری  پژوهشکده 
تراریخت  و  از ۱۰ حیوان شبیه سازی  بیش  تولید 
هم اکنون در تالش است تا با راه اندازی بیمارستانی، 
فناوری های کسب شده در حوزه سلول درمانی را 
تا  آنکه درصدد است  ارائه دهد؛ ضمن  به جامعه 
به گزارش  تولید کند.  بُز  را در بدن  انسانی  اندام 
ایسنا، قرار است با هدف ترشح فاکتور ۹ انعقادی 
انسانی در شیر بز به درمان بیماران هموفیلی نوع  
B بپردازند و همچنین با ترشح پروتئین  tPA در 
شیر بز از طریق حذف سریع لخته خون افرادی که 
و  انجماد  کنند.  قلبی شده اند، کمک  دچار سکته 
ذخیره سازی و نگهداری طوالنی  مدت بیومتریال 
تولیدمثلی در گونه های گوسفند و بُز، افزایش تعداد 
گاوهای  شیرآوری  افزایش  و  تراریخت  حیوانات 
موجود در گاوداری های صنعتی و نیمه صنعتی از 

دیگر موفقیت های این آزمایشگاه است. 

شیر سوسک، رژیم غذایی
 ورزشکاران آینده!

تیمی بین المللی از دانشمندان موفق به شناسایی 
سوسک ها  از  خاصی  نوع  شیر  در  پروتئین  یک 
شیر  از  بیشتری  انرژی  برابر  سه  که  شده اند 
مکمل  یک  به  را  آن  دارند  قصد  و  دارد  بوفالو 
به  کنند.  تبدیل  ورزشکاران  غذایی  رژیم  در 
شیر  دارای  معموال  سوسک ها  ایسنا،  گزارش 
نیستند اما یک استثنا در میان آن ها وجود دارد. 
Diplop�  “ سوسک اقیانوس آرام” با نام علمی

tera punctata که در منطقه آسیا و اقیانوسیه 
که  است  جهان  سوسک  تنها  می کند،  زندگی 
فرزندان  به  و  می کند  زایمان  پستانداران  مانند 

خود شیر می دهد.

 محققان اکنون ساختار پروتئین های بلوری شده 
بلورنگاری  از  استفاده  با  را  شیر  این  در  موجود 
اجازه  آن ها  به  که  کردند  بررسی  ایکس  پرتوی 
داد تا موقعیت هر اتم و پیوند آنها در بلور را تعیین 
کنند. آن ها دریافتند که هر بلور حاوی طیفی از 
مواد مفید برای انسان است. محققان اکنون با در 
دست داشتن درک دقیقی از ترکیب این شیر، به 
پروتئین  بلورهای  تولید  باز  برای  راههایی  دنبال 
وعده  هر  برای  تا  هستند  زیاد  مقادیر  در  شیر 

غذایی مجبور نباشید به دنبال سوسک بگردید!

اخالق ، انصاف ، کار خوب 
سرلوحه خدمات ماست

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

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

 09159634038
09155642959

رحیم آبادی

حمل بار و اثاثیه منزل 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

آهن آالت سپاهان
تیرآهن - میلگرد - ورق- ناودانی - نبشی و...

تیرچه  کرومیت  و کمپوزیت 
برش ورق از 3 میل تا 30 میل به طول 6 متر 

 تخفیف ویژه

معصومیه - بلوار شهدای عبادی - مقابل آتش نشانی 
همراه: 09153617589-09155614084  تلفن: 32206311-32206090

عرضــه کننـده روکــش های مقــاوم سـاز شیشـه

ضد گلوله
ضد سرقت

ضد انفجار
ضد بخار 

عایق حرارتی

شیشه معمولی منزل، 
فروشگاه و خودرو، 
خود را باکمترین 

هزینه و بدون تعویض 
ضد سرقت و یا عایق 

حرارتی کنید

  09120212260 -  09155610585آدرس دفتر:بین توحید 8 و 10     05632449129
نصب در سراسر کشور
ساخت کشور کانـادا

آدرس :چهارراه اول توحید

32212519  - 09151606528   

ایزوگام سلیمانی 

ت 
مان

 ض
ال

 س
10

ان
یر

ه ا
یم

و ب

ول
ص

مح
ع  

نو
ت

تعمیر لوازم خانگی در منزل      
لباسشویی، کولر،ماکروفر، جاروبرقی ، پنکه و... 

     نبش انقالب 6- شهریاری      

09151643778-32229117
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امام جعفر صادق)ع( مظهر تقوی؛ دانش و صالبت

پنجشنبه * 7  مرداد  1395 * شماره 3564

آیه روز  

خدا به سر منزل سعادت و سالمت مي خواند و هر که را مي خواهد به راه مستقيم هدايت مي کند. 
يونس آيه ۲۵

حدیث روز  

هر که به خدا اعتماد کند، خداوند کارهاي دنيا و آخرتش را، که او را بي قرار کرده اند، کفايت مي کند.
امام صادق )عليه السالم(

بنال ای دل که در نای زمان، فرياد را کشتند
بهين آموزگار مکتب ارشاد را کشتند

اساتيد جهان بايد به سوگ علم بنشينند
که در دانشگه هستی، بزرگ استاد را کشتند

هيچ زنی احمق نيست. هميشه نمی شود زنها 
رو با پول شاد کرد؛ با ارزشترين هديه که می 
شود به يک زن داد، توّجه است، توّجهی مداوم

شعر روز 

پلکی احساس

حرف های ابریشمی موفقیت

سبک زندگی

نگرش

یک لحظه مکث کن

تبدیل معمولی ها به یک شاهکار

مسئله روزمرگی و افتادن در چرخه تکرار و ديگری 
معضل شيوع خشونت کالمی در سطح جامعه و 
ابتدا  در  داشتم  مجازی.دوست  فضای  باالخص 
درباره مسئله روزمرگی به اين موضوع اشاره کنم 
که بدون ترديد امروزه روزمرگی های ايرانيان از حد 
طبيعی خود خارج شده است؛ درحقيقت بسياری از 
ما آن قدر سرگرم جمع کردن آب کف اتاق هستيم 

که يادمان رفته است شيرآب را ببنديم!
کنيم؛  کاری  بايد  تکرارها  اين  از  خالصی  برای 
لحظات  و  زيبايی  از  پر  امروز  دنيای  چراکه 
و  کارها  انسان ها  ما  در وجود  است.  هيجان انگيز 
عادت هايی وجود دارد که می توانيم روحيه مان را 
دگرگون کنيم.  توصيه های زير را به پيشگاهتان 

تقديم می کنم:
1. رفتن به يک جای مرتفع

۲. کمک به يک مرکز خيريه و شادکردن 
کودکان فقير

3. يادگيری يک زبان تازه
تــرس های  از  يکـی  بــا  روبـه روشـدن   .4

نهـادينه  شـده در دوران کودکی
۵. شرکت در يک کارگاه يا سمينار انگيزشی

6. درست کردن يک همبرگر دست ساز
7. ديدن کارتونی از دوران کودکی

8. آشنايی با خوشبخت ترين زوج اطرافتان
9. هرشب نوشتن رويدادهای شادی آور

شـما  به  را  تازه  روزی  می تواننـد  همه  اين هــا 
هديه دهند.

نامه بروسلی به خودش

بروس لی که بی ترديد از بزرگ ترين ورزشکاران 
اهميت  به  است،  بوده  تاريخ  در  رزمی  هنرهای 

هدف گذاری پی برده بود. 
به  ای  نامه   197۰ ی  ژانويه   19 تاريخ  در  وی 
خود نوشت و روی آن را مهر محرمانه زده بود. 
 ،198۰ سال  تا  نوشت:  نامه  اين  در  لی  بروس 
ايالت  در  سينما  شرقی  ستارۀ  مشهورترين  من 
 متحده خواهم شد، 1۰ ميليون دالر پول به دست 
می آورم و در برابر دوربين فيلمبرداری در بهترين 

نقش خود ظاهر می شوم. 
در سه  بميرد،  سالگی  در 33  که  اين  از  قبل  او 
فيلم بازی کرد که از آن جمله می توان به »اژدها 

وارد می شود« اشاره نمود. 
برای  فراوانی  محبوبيت  و  شهرت  فيلم  اين 
آورد.  دست  به  جهان  سرتاسر  در  لی   بروس 
اندازۀ  به  چيز  هيچ  گويد:  می  کيوبين«  »نيدو 
تمرکز انرژی روی تعداد محدودی از هدف ها به 

زندگيتان توان و نيروی بيشتر نمی دهد.
منبع: خوشبختی يا بد بختی؟  

يا  جمعه  روز  پگاه  در  )ع(  صادق  جعفر  امام 
دوشنبه هفدهم ربيع االول سال 80 هجرى، 
ديده  مدينه  در  قحطى،  سال  به   معروف 

به جهان گشود.
فضايل امام جعفر صادق )ع(

مناقب آن حضرت بسيار است كه به اقتصار از 
آنها ياد مى كنيم. فضايل امام صادق بيش از آن 
است كه بتوان ذكر كرد. جمله اي از مالك بن 
انس امام مشهور اهل سنت است كه: »بهتر 
از جعفر بن محمد، هيچ چشمي نديده، هيچ 
گوشي نشنيده و در هيچ قلبي خطور نكرده 
است.« از ابوحنيفه نيز اين جمله مشهور است 
كه گفت: »از جعفر بن محمد، فقيه تر نديدم 
شيخ مفيد در ارشاد مى نويسد: علومى كه از آن 
حضرت نقل كرده  اند به اندازه  اى است كه ره 
توشه كاروانيان شد و نامش در همه جا انتشار 
يافت. دانشمندان در بين ائمه )ع( بيشترين نقل 
ها را از امام صادق روايت كرده  اند. هيچ يك 
از اهل آثار و راويان اخبار بدان اندازه كه از آن 
حضرت بهره برده  اند از ديگران سود نبرده  اند. 

محدثان نام راويان موثق آن حضرت را جمع 
كرده  اند كه شماره آنها، با صرف نظر از اختالف 

در عقيده و گفتار، به چهار هزار نفر مى رسد.
امام و فقه اسالمي

به فقه جعفري مشهور  اماميه كه  فقه شيعه 
است منسوب به جعفر صادق )ع( است. زيرا 
طبق  بر  اسالمي  فقه  احكام  عمده  قسمت 
مذهب شيعه اماميه از آن حضرت است و آن 
اندازه كه از آن حضرت نقل شده است از هيچ 
نقل  السالم  عليهم  بيت  اهل  )ائمه(  از  يك 

نگرديده است. 
اوضاع جامعه در آغاز امامت حضرت 

و  شيعيان  از  افرادي  حضرت  امامت  آغاز  در 
حتي بستگان حضرت حاضر به قبول امامت 
ايشان نبودند، لذا حضرت از راههاي گوناگوني 
كوشيدند آنها را به قبول راه صحيح وادار سازند 
و دراين زمينه به اذن خداوند معجزاتي نيز انجام 
دادند. دوران امام جعفر صادق)ع(  در ميان ديگر 
دورانهاي ائمه اطهار، دوراني منحصر به فرد بود 
و شرايط اجتماعي و فرهنگي عصر آن حضرت 

در زمان هيچ يك از امامان وجود نداشته است 
و اين به دليل ضعف بني اميه و قدرت گرفتن 
بني عباس بود.اين دو سلسله مدتها در حال 
مبارزه با يكديگر بودند كه اين مبارزه در سال 
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نظامي گرديد.
اين كشمكش ها و مشكالت سبب شد كه 
توجه بني اميه و بني عباس كمتر به امامان 
و فعاليتشان باشد، از اين رو اين دوران، دوران 
و  شيعيان  و  صادق)ع(   امام  نسبي  آرامش 
و  علمي  فعاليت  براي  خوبي  بسيار  فرصت 

فرهنگي آنان به شمار مي رفت.
جنبش فرهنگي در دوران امامت

جنبش  عصر  همچنين  حضرت  آن  عصر 
مذاهب  و  فرق  برخورد  و  فكري  و  فرهنگي 
ديگر  زمان رسول خدا  از  بود. پس  گوناگون 
چنين فرصتي پيش نيامده بود تا معارف اصيل 
اسالمي ترويج گردد، بخصوص كه قانون منع 
حديث و فشار ُحّكام اموي باعث تشديد اين 
وضع شده بود. لذا خأل بزرگي در جامعه آنروز 

كه تشنة هرگونه علم و دانش و معرفت بود، 
به چشم مي خورد.امام صادق )ع(  با توجه به 
جامعه،  نياز شديد  و  سياسي  مناسب  فرصت 
دنباله نهضت علمي و فرهنگي پدرش را گرفت 
و حوزه وسيع علمي و دانشگاه بزرگي به وجود 
نقلي  آورد و در رشته هاي مختلف علمي و 
شاگردان بزرگي تربيت كرد. شاگرداني چون: 
هشام بن حكم، مفضل بن عمر كوفي جعفي، 
محمد بن مسلم ثقفي، ابان بن تغلب، هشام بن 
سالم، مؤمن طاق، جابر بن حيان و . . . . تعداد 

شاگردان امام را تا چهار هزار نفر نوشته اند.
امام از فرصت هاي گوناگوني براي دفاع از دين 
و حقانيت تشيع و نشر معارف صحيح اسالم 
استفاده مي برد. مناظرات زيادي نيز در همين 
هاي  فرقه  سران  و  ايشان  ميان  موضوعات 
گوناگون انجام پذيرفت كه طي آنها با استدالل 
هاي متين و استوار، پوچي عقايد آنها و برتري 

اسالم ثابت مي شد.
همچنين در حوزه فقه و احكام نيز توسط ايشان 
فعاليت زيادي صورت گرفت، به صورتي كه 

شاهراههاي جديدي در اين بستر گشوده شد 
كه تاكنون نيز به راه خود ادامه داده است.

شهادت حضرت صادق عليه السالم
عباسيان، همانطور  رسيدن  قدرت  به  از  پس 
فشار  بود  كرده  بيني  پيش  حضرت  آن  كه 
بر شيعيان افزايش يافت و با روي كار آمدن 
منصور اين فشار به اوج خود رسيد. امام نيز از 
اين فشار ها مستثني نبود. اين دوران، يعني چند 
سال آخر عمر آن حضرت بر خالف دوران اوليه 
امامتشان،  دوره سختي ها و انزواي دوبارة آن 
حضرت و حركت تشيع بود. منصور شيعيان را 

به شدت تحت كنترل قرار داده بود.
سرانجام كار به جايي رسيد كه با تمام فشارها، 
كه  را  صادق  امام  كه  نديد  اي  چاره  منصور 
بنابراين  و  بردارد  ميان  از  بود  شيعيان  رهبر 
توسط عواملش حضرت را به شهادت رساند. 
سال  در  سالگي   65 سن  در  حضرت  آن 
148 هجري به شهادت رسيد و در قبرستان 
 معروف بقيع در كنار مرقد پدر و جّد خودش 

مدفون گرديد.

عارفانه روز

انسانی که هدفش خدمت به خداست ممکن 
است انسان خوبی باشد امــا انسانی که هدفش 
خدمت به انسان باشد حتما انسان خوبی است.

زکريای رازی

273894561
196357284
548612379
439186725
682579143
715243698
357968412
961425837
824731956

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

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

محبوبیت جهانی دست یافت و نخستین مسابقه ملی آن در سال 2008 در 
فیالدلفیا در آمریکا برگزار شد.
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ملت هااينگونه تباه شدند نخست حافظه شان را از 
آنها دزديدندکتابهايشان را تباه کردند و در آخر تير 
خالص تاريخ و فرهنگشان را به سخره گرفتند.

کسی که می خواهد جهان 
را به حرکت در آورد، حرکت 

را از خودش شروع می کند. سقراط

فروش میز و صندلی مدیریتی 
کامال  تمیز  با تخفیف ویژه

 09354687371

به یک حسابدار و یک فروشنده 
خانم برای کار در فروشگاه 

مواد پروتئینی در دو شیفت 
)صبح و عصر( نیازمندیم. 

مراجعه حضوری 
 بازار روز پاسداران - غرفه 22 

کلنگی خواه

وانت بار به همراه راننده
آماده همکاری با تمام شرکت ها و ...

  09351614703  
09101614703 - محمدی

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

تجربه کنید.   09158668002

صنایع برودتی توحید
نصب و راه اندازی ، تعمیر، سرویس

 و نگهداری انواع سردخانه های
 فریونی و آمونیاکی در خراسان جنوبی

بیرجند- نبش توحید 7
آسمانی مقدم

32442285 -09155624932

پخش تراکت  تبلیغاتی 
تضمینی و در اسرع وقت 

09389282099

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

32210570  - 09159618050

شرکت زیبا سازه خاوران
طراحی و اجرای انواع سازه بتنی

آدرس: بلوار مدرس حاشیه میدان 
جماران )مدرس 62( 

09153614171

فــرش هامـون
با خرید 24 متر فرش

 6 متر رایگـان
 دریافت کنید

* تعویض مبل و فرش
* کارت خرید کاالی 

ایرانی پذیرفته می شود
نبش مطهری 21/1

32228253

نقاشی  ساختمان
انواع رنگ های روغنی، پالستیک، اکرولیک، 

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

  09156633230- برگی

نصب ، تعمیر، سرویس
 لوله کشی انواع کولرهای گازی 

)اسپیلت(  و کولرهای آبی
 09195632840
09155629331

ups خرید ضایعات باطری
09197491800

اجاره و تعمیر انواع پیکور- موتور برق
 دیزل ژنراتور و کلیه وسایل ساختمانی
نبش غفاری 1   09155618190 - نژادی

فروش مغازه مرغ و ماهی با موقعیت 
عالی به علت خدمت سربازی با کلیه 

امکانات     09155622969

پیچ و رولپالک نما
شستشوی نما

09156694379- موذن

لوله باز کنی  100 درصد تضمینی
تشخیص و رفع بو و نم 

به روش ایزو نانو / شبانه روزی
32435686

09365237014
نانو گستر شرق09157063220- خسروی

اجرای عایق بام پلیمری
 با شرایط ویژه

ارزان و سبک با عمر باال
مناسب پشت بام
 منابع آب و استخر

مدرس 21 - چهار راه دوم
09155628497

32421707

فروش یا معاوضه
باغ و باغ ویال در کیلومتر 25 جاده خوسف

 از هزار متر تا چهار هزار متر
09151630988

فروش یا معاوضه
مغازه تجاری در بازار- پاساژ سادسی

09151630988

فروش ملک تجاری مسکونی به متراژ 150 
مترمربع ، حاشیه 17 شهریور بین 16و 18 
پالک 31  فی: توافقی    09216292384

ملک با یک شبانه روز )24 ساعت( 
آب و زمین ، حدود 150نهال عناب 
و انواع میوه های دیگر و 30 درخت 
عناب بزرگ ، منزل و بند آبی و دیمه 
از روستای چشمه زرد از توابع براکو 
با فاصله 30 کیلومتری از مرکز استان 

به فروش می رسد. ضمنا روستای 
مذکور دارای آب دائمی می باشد

09153623505

فروش کلیه لوازم و وسایل 
کلی فروشی به صورت

 کلی یا جزیی 
09153636951

مغازه کیف و کفش واقع در خیابان معلم 
به دلیل مهاجرت واگذار می شود.

09126600761

باغی به مساحت 1200 مترمربع واقع در روستای کوشک القور )20 
کیلومتری شمال بیرجند( دارای امتیاز برق و 50 دقیقه آب از قنات، 
دیوار کشی شده، آبیاری قطره ای، آالچیق، کلبه، سرویس بهداشتی 
و ماشین رو به فروش می رسد.   09153045228- 09394306245

سینما بهمن سینمای خانواده 

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

شروع  ساعت 
سانس ها

14:3016:151820

32222636 - 056تلفن

زاپــــــــاس
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خراسان جنوبی از سد شمالی گذشت 
تا در مرحله نیمه نهایی به مصاف نماینده تهران برود

رقابت های مسابقات والیبال قهرمانی کشور نوجوانان دختر منطقه 3 کشور 
با حضور 9 استان و در پنجمین روز در مشهد مقدس در حال پیگیری 
است که نماینده استان امروز توانست با شایستگی و با نتیجه 3 بر یک  بر 
حریف شمالی خود غلبه کند و جواز حضور در مرحله نیمه نهایی را بدست 
آورد. به گزارش روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان،در این مرحله 
در صورت پیروزی نماینده شایسته استان برابر نماینده تهران که فردا پنج 
شنبه برگزار می شود،دختران والیبالیست خراسان جنوبی خود را در اولین 
حضورشان در فینال خواهند دید. مسابقات والیبال قهرمانی کشور در 3 
منطقه در حال پیگری است که در منطقه 3 استان های سیستان 
بلوچستان،تهران،خراسان رضوی و شمالی،گلستان،سمنان،مازن و 
دران،کهگیلویه و بوبراحمد و نماینده شایسته استان حضور دارند.

پیروزی تیم ب ایران برابر اسلوونی
در مسابقات والیبال ساحلی قهرمانی جوانان جهان

ایرنا- تیم والیبال ساحلی ب جوانان ایران در نخستین مسابقه خود در 
جدول مقدماتی مسابقات قهرمانی جهان موفق به شکست اسلوونی 
جوانان  قهرمانی  ساحلی  والیبال  مقدماتی  جدول  های  رقابت  شد. 
جهان از روز گذشته در الرناکا قبرس آغاز شد. تیم ب والیبال ساحلی 
جوانان ایران )محمدرضا حضرت پور و ساالر غنی دل( در نخستین 
مسابقه به مصاف تیم اسلوونی رفت و دو بر یک این تیم را شکست 
داد. تیم والیبال جوانان اسلوونی )کومر و والن چیچ( در ست دوم با 
با  سوم  و  اول  های  در ست  اما  رسید  پیروزی  به   18 بر   21 امتیاز 
امتیازهای 21 بر 16 و 15 بر 10 مغلوب ملی پوشان ایران شد. تیم ب والیبال 
ساحلی جوانان ایران در دومین مسابقه خود در جدول مقدماتی رقابت 
های قهرمانی جهان به مصاف تیم لتونی )سامویل و اسمیتز( خواهد رفت.

معرفی بهترین آزادکاران ایران در رده بندی جهانی

ایرنا- اتحادیه جهانی کشتی آخرین رده بندی برترین آزادکاران جهان را 
قبل از بازی های المپیک 2016 ریو اعالم کرد که براساس آن حسن 
رحیمی و پرویز هادی به ترتیب در رده های دوم و سوم وزن های 57 و 
125 کیلوگرم قرار گرفتند. رقابت های کشتی المپیک ریو روزهای 24 تا 
31 مرداد ماه جاری در سالن کاری اوکا شهر ریودوژانیرو برگزار می شود.

نخستین شکست تیم ملی بسکتبال در جام ویلیام جونز 

ایرنا - تیم ملی بسکتبال ایران در چهارمین روز مسابقات جام ویلیام جونز، 
نخستین شکست خود را مقابل کره جنوبی تجربه کرد. ملی پوشان ایران روز 
گذشته به مصاف کره جنوبی رفتند و در نهایت با نتیجه 67 بر 50 شکست 
خوردند. بسکتبالیست های کشورمان در روزهای گذشته مقابل تیم های 
چین تایپه ب، دانشگاه ساکرامنتوی آمریکا و مصر به پیروزی رسیده بودند.

1- داغی کف پا:کسانی که کف پای آنها داغ می   شود، 
سه روز چای نخورند و به جای آن به روش صحیح 
شروع  درد  زانو  از  استخوان  پوکی   -2 بنوشند  آب 
می   شود 3- کلسیم را با فسفر مصرف کنید، مثال پنیر 
با گردو 4- پنیر را در شب استفاده کنید نه صبح 5- به 
جای پنیر پاستوریزه، از پنیر محلی که مطمئن است 

هوشی  باالرفتن ضریب  برای  نمایید 6-  استفاده   ،
بچه   ها درشب امتحان پنیر باگردو به همراه نعنا یا پونه 
و پیاز بدهید 7- همیشه در شب، در تاریکی مطلق 
بخوابید و از چراغ خواب استفاده نکنید 8- کسانی که 
پوستی تیره و جوش صورت دارند ،با غذا پیاز بخورند 
9- پیاز دارای گوگرد است و باعث رقیق شدن خون و 

افزایش هوش می   شود 10- سوسیس و کالباس باعث 
برای  می   شود 11-  خواب  در  پریشانی  و  افسردگی 
جلوگیری از ریزش مو و برای داشتن پوستی سالم و 
شاداب،شیر بادام بنوشید. شیر بادام محتوی مغز بادام، 
آب و عسل می   باشد 12- سردردهای بی موقع و بی 
دلیل و میگرن میتواند بر اثر مصرف چیزهای شیرین باشد.

کاهش سردرد با رعایت این نکات
 

محصوالت  محرک:  غذاهای  از  اجتناب   -1
مرکبات،  مرغ،  تخم  پرچرب، شکالت،  لبنی 
پیاز 2-  فرنگی،  زمینی، گوجه  بادام  گوشت، 
بهبود کیفیت خواب: شب، سر ساعت معینی به 
رختخواب روید و 8 ساعت خواب شبانه داشته 
باشید. 3- استفاده از مکمل ها: مکمل ویتامین ب 

2 یا ریبوفالوین 4- ورزش منظم: اگر سه روز 
در هفته و هر بار 40 دقیقه ورزش های منظم قلبی 
میگرنی خواهد  باعث کاهش  انجام دهید،  را 
مثل  هایی  تکنیک  استرس:  کنترل   -5 شد 
مدیتیشن، ماساژ و یوگا از جمله روش هایی 
هستند که می توانند به کنترل استرس کمک 
موثری کنند. 6- داروها: داروهای ضد التهابی، 

مثل آسپرین برای درمان سردرد مفید است.

راه حلی برای درمان تبخال
  

تبخال یک بیماری ویروسی است. تبخال ابتدا به 
صورت تاول و رنگ روشن بر روی پوست ظاهر 
شده و زخم هایی در اطراف ضایعه ایجاد می شود 
که معموال این بیماری لب ها، لثه، ناحیه دهان، 
اندام تناسلی و به ندرت چشم را گرفتار می کند. 
ویروس تب خال در داخل اعصاب پنهان می ماند 

و هر گونه استرس یا آسیبی به پوست نظیر آفتاب 
این  باعث فعال شدن  یا سرمازدگی  سوختگی 
ویروس و ایجاد تب خال می شود.  علت تبخال 
از نگاه طب سنتی یا از سردی )استرس( است و 
یا از اختالل در سیستم ایمنی بدن است . عامل 
ساالنه  حجامت  آن  کننده  درمان  و  بازدارنده 
است.حال اگر شخصی مبتال شد روی محل را 
ترکیبی از سرکه و عسل بمالد.)روزی 3 مرتبه(.

 خاصیت درمانی شانه زدن

1- درمان  آلزایمر،  ضعف حافظه، فراموشی 
2- درمان  غلبه بلغم )زیاد شانه کردن مو و 
محاسن بصورت نشسته( 3- درمان  کمر درد 
4- درمان  کم مویی 5- یکی از درمانهای وبا 
)به معنی تب( 6- پیشگیری از جذام )شانه 
زدن ابروها( 7- استحکام دندان ها )شانه زدن 

محاسن )موی گونه ها(( 8- چون میکروب 
در هوا معلق است و در مرحله اول روی سر 
می نشیند و سپس از طریق دهان، بینی و 
چشم وارد بدن می شود، از این رو شانه کردن 
میکروب را دور می کند. امام صادق )ع(: شانه 
كردن موی سر، بلغم را از میان می بََرد، شانه 
زدن ابروها، ایمنی از جذام است و شانه زدن 
موی گونه ها، دندان ها را استحکام می دهد.

کندن موی بینی و این عوارض

با جداکردن موهای بینی تان آسیب های 
جدی به سالمت بدنتان وارد می کنید و با 
این کار باعث ورود میکروب های بیماری 
گوارشتان  دستگاه  و  معده  درون  به  زا 
موی  پیاز  اینکار  همچنین  شد.  خواهید 
به  بینی  کرد.  خواهید  ضعیف  را  بینی 

پاکسازی و فیلتر هوای تنفسی میپردازد. 
درون بینی مژک هایی وجود دارند که مواد 
موکوزی را از قسمت های جلوی بینی به 
درون موکوز میدهند. حرکت  آن  انتهای 
گرد  مقابل  در  دفاعی  سد نوعی که بینی
و خاک و میکروب ها محسوب می شود، 
آنجا  در  و  شده  معده  وارد  نهایت  در 

معده تجزیه می شود. توسط اسید 

5 فایده ماهی قزل آال

ماهی قزل آال برای  تناسب اندام به دلیل 
پروتئین موجود در آن ، و اسیدهای چرب 
امگا 3  بسیار عالی می باشد. ماهی قزل 
  A،B،D آال  همچنین دارای ویتامین های
زیر  بسیار خوبست.در  برای سالمتی  که 
5 فایده مهم ماهی قزل آال را می خوانیم:  

قلبی  سیستم   -2 خون  قند  تنظیم   -1
عروقی 3- پیشگیری از بروز سرطان 4- 
چشم ها 5- ایده آل  برای مغز: ماهی قزل 
چرب  اسیدهای  از  غنی  غذایی  منبع  آال 
در  امگا 3،  است که نقش بسیار مهمی 
نیز  ضد  امگا 3  دارد. چربی  مغز  کارکرد 
سه  یا  دو  توانید  می  شما  است.  التهاب 
بار در هفته  از این ماهی مصرف کنید.

نکات مهم و مفید سالمتی

نقص فنی پراید و تولد نوزاد عجول در خودرو

مادر 34 ساله، با کمک کارشناسان اورژانس 115 بیرجند در 
پراید زایمان کرد. به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، مدیر مرکز 
مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی استان گفت: این مادر 
باردار، چهار و 23 دقیقه صبح روز گذشته با خودروی شخصی از 
روستای شوشود بیرجند، در حال انتقال به بیمارستان بود که خودرو در 
کمربندی بیرجند دچار نقص فنی شد. دکتر دلخروشان افزود: همسر 
بیمار در تماس با مرکز پیام اورژانس 115 بیرجند درخواست کمک 
می کند که آمبوالنس پایگاه های 3 و 4 شهری به محل اعزام 
می شود. وی ادامه داد: به محض رسیدن کارشناسان اورژانس، 
نوزاد پسر با موفقیت متولد شد. اینک حال مادر و نوزاد که به 
بیمارستان ولی عصر)عج( بیرجند منتقل شدند، رضایت بخش است.

عدم توجه به جلو،10مجروح برجای گذاشت

تصادفات جاده ای سه شنبه شب در محورهای شهرستان 
طبس و شهرستان قاین، 10مجروح برجای گذاشت. فرمانده 
استان خراسان جنوبی گفت: سه شنبه شب یک  انتظامی 
دستگاه سواری پراید در کیلومتر 89 محور طبس - یزد با 
یک نفر شتر برخورد کرده است که در این حادثه رانندگی پنج 
نفر از سرنشینان خودروی پراید به شدت مجروح و جهت 
مداوا به بیمارستان منتقل  شدند. سرهنگ مجید شجاع 
خاطر نشان کرد: بر  اثر واژگونی یک دستگاه سواری پراید 
در کیلومتر 83 محور قاین - سرایان نیز پنج نفر مجروح 
شدند. کارشناسان پلیس راه علت هر دو  حادثه را عدم 
توجه به جلو از سوی رانندگان این خودروها اعالم کردند.

بیرون کشیدن دست جوان 23 ساله 
از دستگاه روغن گیری

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دست جوان 23 ساله ای روز 
گذشته هنگام کار در کارگاه، در دستگاه روغن گیری دانه های 
روغنی، گیر کرد. رییس سازمان آتش نشانی بیرجند با بیان این 
که پس از تماس تلفنی، 7 آتش نشان به محل حادثه اعزام 
شدند، گفت: نیروهای آتش نشان پس از 4 دقیقه موفق شدند 
دست جوان را از دستگاه بیرون بکشند. میرزایی افزود: این جوان 
قصد داشته است مسیر لوله دستگاه روغن گیری که با مواد اولیه 
پر شده بود را با فشار دست باز کند که دستش در این دستگاه گیر 
میکند. دکتر احمدی رئیس بیمارستان امام رضا)ع( بیرجند افزود: 
چهار انگشت این جوان جراحت عمیق دارد و باید جراحی شود.

برخورد زانتیا با تریلی در محور بیرجند-قاین
سرنشینان زانتیا را روانه بیمارستان کرد

بیرجند،  ـ  قاین  در محور  تریلی  با  زانتیا  برخورد  فارس- 
پنج مصدوم برجای گذاشت. مدیر مرکز مدیریت حوادث 
این خبر  و فوریت های استان خراسان جنوبی در تشریح 
گفت: با اعالم این حادثه در ساعت 20:32 دقیقه شامگاه 
اورژانس 115  سه شنبه، بالفاصله سه دستگاه آمبوالنس 
به محل  قومنجان  و  خونیک  گردنه  قاین،  پایگاه های  از 
این  اینکه  بیان  با  دلخروشان  علی  شدند.  اعزام  حادثه 
حادثه پنج مصدوم برجا گذاشت، افزود: پنج مصدوم این 
حادثه سرنشینان خودرو زانتیا بودند که پس از انجام اقدامات پیش 
بیمارستانی به بیمارستان شهداء شهرستان قاین منتقل شدند.

خروج یک دستگاه تریلی از جاده کمربندی شمال بیرجند

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

بلوار فرودگاه  -  سه راه صیاد شیرازی  -   

32313600  -  09151615069 جلیلی

بنگاه قالب بتن 

تـوکــل
ایـزوگام شرق 

بخشی
آدرس: میدان توحید

09155622050  -32442331

مشاور امالک انصاری فرد 
   خرید - فروش - رهن و اجاره 

اطالعات ملک مورد تقاضا را به شماره 5617895  0915پیامک یا تلگرام فرمایید 
خیابان توحید - 20 متری میرزا کوچک خان غربی پالک 5 

32443737-32444340

ایزوگام  شفیعی آسفالت )محوطه و پشت بام( و  قیرگونی
 32225494 - 09151630283   صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98



7
خسارت ۱۱۵ میلیارد تومانی به کشاورزی شهرستان طبس

تسنیم- مدیر جهاد کشاورزی طبس با اشاره به خشکسالی های مداوم و کاهش شدید منابع آبی در این شهرستان گفت: خشکسالی و رشد آفات ۱۱۵ میلیارد تومان به بخش کشاورزی این 
شهرستان خسارت وارد کرده است. بخشایی عنوان کرد: با چندین نوبت سم پاشی و صرف هزینه بسیار زیاد، آفات کنترل نشده و خسارات زیادی به محصوالت زراعی و باغی این شهرستان 

و کشاورزان وارد شده است. وی یادآور شد: در حالی که آفات متأثر از خشکسالی بین 3۵ تا 70 درصد به باغ های این شهرستان خسارات زده است آفات زیر پوشش بیمه قرار نمی  گیرد.
پنجشنبه * 7 مرداد 1395 * شماره 3564

7
آیت اهلل عبادی 
به عنوان نماینده ولی فقیه 
دراستان معرفی شد

سیاسی  معاون  مهر- 
سیاستگذاری  شورای 
ائمه جمعه کشور گفت: 
علیرضا  سید  اهلل  آیت 
رهبر  سوی  از  عبادی 
معظم انقالب اسالمی به 
عنوان نماینده ولی فقیه 

علیزاده  االسالم  حجت  شد.  معرفی  استان  در 
در سومین همایش تبیین شاخصه های انقالب 
اسالمی و مقابله با نفوذ در بیرجند اظهار کرد: 
آیت اهلل سید علیرضا عبادی از سوی رهبر معظم 
انقالب اسالمی به عنوان نماینده ولی فقیه در 
امیدواریم  داد:  ادامه  وی  شد.  معرفی  استان 
استان  در  بزرگوار  عالم  این  ظرفیت  از  بتوانیم 
از پیش استفاده شود. گفتنی است پیش  بیش 
از این حجت االسالم علی رضایی بیرجندی به 

عنوان قائم مقام نماینده ولی فقیه بوده است.

توافق بر سر توسعه سرمایه گذاری مشترک
 با والیات فراه و هرات

استانداران  مشترک  نشست  در  استاندار  حسینی- 
مرزی شرق کشور و همتایان افغان گفت: در نشست 
کاری که با والی والیت فراه به انجام رسید مقرر شد 
طرف افغان نیز در خصوص مشارکت در آسفالت 
مسیر ارتباطی ماهیرود به فراه و نیز تامین منابع مالی 
این پروژه همکاری های مشترکی صورت دهند تا 
باشیم.  مسیر  این  افتتاح  شاهد  تر  سریع  چه  هر 
پرویزی، افزود: مقرر شد در حوزه آب و برق با هدف 
توسعه مرز ماهیرود با والی فراه اقدامات مشترکی 
توسعه تجارت خصوصاً حضور  صورت گیرد. وی 
شرکای تجاری و سرمایه گذاران از کشور افغانستان 
در استان را از درخواست های مهم دانست و تصریح 
کرد: در خصوص فروش سیمان به طرف افغانی نیز 
توافقات خوبی صورت گرفت که امیدواریم در آینده 
ای نزدیک شاهد تحوالت خوبی در این حوزه نیز 
باشیم. استاندار تسهیل تردد کامیون های باری از 
از پیش  گذرگاه های مرزی استان، استفاده بیش 
از ظرفیت منطقه ویژه اقتصادی بیرجند، کشت فرا 
سرزمینی و کمک به کشت جایگزین در افغانستان 
را از دیگر توافقات انجام شده در این زمینه دانست.

پوشش صدرصدی صندوق های 
حمایت از توسعه کشاورزی

صدا و سیما- پوشش صندوق های حمایت از 
توسعه بخش کشاورزی در استان صددرصدی 
مادر  شرکت  نمایندگان  امور  اداره  رئیس  شد. 
تخصصی توسعه بخش کشاورزی کشور گفت: 
تمام  که  است  استانی  اولین  جنوبی  خراسان 
ها  صندوق  این  به  مجهز  آن،  شهرستانهای 
شده است. رئیسی افزود: استان با ۱۱ صندوق 
شهرستانی و 3 صندوق زنان روستایی با سرمایه 
۵4 میلیارد و 6۱۵ میلیون تومان، پس از استان 
دارد.  کشور  در  را  سرمایه  باالترین  خوزستان، 
را  این صندوق ها  وی عنوان کرد: ۵۱ درصد 
و  کند  می  تامین  دولت  را  درصد   49 و  مردم 
اعضا می توانند سه برابر آورده شان، تسهیالت 

4 درصدی دریافت کنند.

استان میزبان جشنواره 
نقاشی خط  و حروف نگاری رضوی شد

گفت:   ارشاد  استان  و  فرهنگ  مدیرکل  تسنیم- 
۲7۱ اثر از 99 هنرمند استان های مختلف کشور به 
دبیرخانه پنجمین جشنواره سراسری نقاشی خط و 
حروف نگاری رضوی ارسال شده است که امسال 
است.  کشور  استان   ۲3 میزبان  خراسان جنوبی 
محبی هدف این جشنواره را گسترش فعالیت های 
فرهنگی، هنری، مذهبی مرتبط با امام رضا)ع( و 
گرامیداشت تولیدکنندگان آثار برتر فرهنگی، هنری 
در زمینه شخصیت این امام رئوف دانست. وی با 
اشاره به افزایش ۱00 درصد جوایز در هر بخش 
مرداد  جشنواره ۱8  برتر  آثار  کرد:  اظهار  افزایش 

امسال در نگارخانه بهمن بیرجند افتتاح می شود.

برگزاری مرحله استانی مسابقات ملی مهارت

تسنیم- دبیر المپیاد ملی مهارت استان با بیان اینکه 
هفدهمین دوره مسابقات ملی مهارت با حضور 6۵۱ 
نفر در مرحله شهرستانی برگزار شد گفت: مرحله 
برگزار  استان  در  مهارت  ملی  مسابقات  استانی 
نهایی  برگزیدگان  کرد:  اظهار  نورسی  می شود. 
این مسابقات در چند رشته منتخب و به چهل و 
چهارمین مسابقات جهانی مهارت در سال ۲0۱7 

به کشور ابوظبی اعزام می شوند.

اعتبارات استانی ورزش و جوانان
در سال 95 افزایش یابد

ایسنا- معاون توسعه امور ورزشی اداره کل ورزش 
و جوانان استان گفت: امیدواریم با توجه به نگرش 
سال  استانی  اعتبارات  ورزش  به  استاندار  مثبت 
یابد. عجمی نژاد  افزایش  برای توسعه ورزش   9۵
به پتانسیل موجود در ورزش استان اشاره کرد و 
همکاران  بیشتر  تالش  و  همدلی  برنامه ریزی، 
و  رشد  عامل  را  ورزشی  هیات های  و  اداره کل 
توسعه استان دانست. وی یادآورشد: با وجود همه 
کمبود ها، امکانات امروز با سنوات دهه های گذشته 
قابل مقایسه نیست، اما بهره برداری بهتری باید از 

امکانات موجود صورت پذیرد.

تب نام نویسی در رشته تجربی باال گرفت

به  با اشاره  مهر- معاون آموزش متوسطه استان 
استان  در  دهم  پایه  آموز  دانش  هزار   ۱3 اینکه 
هجومی  تب  متاسفانه  گفت:  می شوند،  نام  ثبت 
رشته  در  خصوصاً  خاص  رشته های  از  بعضی  به 
تجربی وجود دارد. میرزایی اظهار کرد: گالیه های 
را  آموزان  دانش  نشدن  نام  ثبت  بر  مبنی  مردم 
از  مدرسه ای  هر  اینکه  بیان  با  وی  ندارم.  قبول 
رغم  علی  گفت:  است،  برخوردار  خاصی  ظرفیت 
اینکه امسال ظرفیت رشته ها و شاخه خصوصاً در 
رشته های نظری افزایش پیدا کرده است اما ممکن 
است ظرفیت برای عده ای از دانش آموزان تکمیل 
شده باشد. وی در ادامه اظهار کرد: هر ساله تعداد 
زیادی از دانش آموزان رشته نظری در اواخر مهر 
ماه درخواست تغییر رشته به رشته های فنی دارند.

تکمیل پروژه های نیمه تمام
 اولویت اول فرماندار جدید فردوس

گوی  و  گفت  در  فردوس  جمعه  امام  سربازی- 
اختصاصی با آوای خراسان جنوبی به تشریح قابلیت 
ها و توانمندیهای فردوس و خواسته های مردم از 
فرماندار جدید این شهر که درآینده انتخاب خواهد شد 
پرداخت. حجه االسالم بابایی  از مهمترین کارهایی 
که باید فرماندار جدید پیگیری و به سرانجام برساند 
را پروژهای نیمه تمام شهرستان برشمرد و عنوان 
مواصالتی  راههای  کردن  بانده  دو  تکمیل  کرد: 
شهرستان، تکمیل کنار گذر اسالمیه، تکمیل پروژه 
مجتمع  تکمیل  نجات،  و  امداد  باند  بیمارستان، 
فرهنگی هنری که از بیش از ۱0 سال از شروع آن 
میگذرد و مجتمع ورزشی کارگران شهرستان و سایر 
پروژه های ورزشی از جمله مهمترین این طرحها 
است که طوالنی شدن روند تکمیل، برخی از آنها 

را دچار فرسایش کرده است.

پیش بینی اعتبار ۸ میلیاردی 
برای تکمیل طرح انتقال پساب تصفیه خانه

 
تسنیم- مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان  با 
اشاره به اجرای انتقال پساب تصفیه خانه آب شرب 
شهر بیرجند، گفت: پیش بینی می شود این پروژه با 
اعتبار 8 میلیارد تومان تکمیل شود. امامی با اشاره 
مقابله  برای  پیشنهادی  راهکارهای  بررسی  به 
باخشکسالی و استفاده از پساب تصفیه خانه فاضالب 
بیرجندافزود: استفاده از پساب فاضالب بیرجند در 
بخش فضای سبز و صنعتی که مطالعات آن نیز 
انجام گرفته در صرفه جویی آب بسیار موثر است، 
همچنین در مورد بحث جایگزینی پساب کشاورزی 
به  نیاز  زمینه  این  در  و  پیش بینی شده  اعتبار  نیز 
همکاری بخش خصوصی وجود دارد. وی ادامه داد: 
مطالعه جایگزینی پساب با چاه های کشاورزی آغاز 
شده که با همکاری جهاد کشاورزی استان جایگزین 

چاه های منطقه محمدیه خواهد شد.

تکذیب کشف معدن طال 
در یکی از روستاهای سربیشه

فارس- معاون امور معادن و صنایع معدنی اداره کل 
صنعت، معدن و تجارت استان کشف معدن طال در 
روستایی در حومه شهرستان سربیشه را تکذیب کرد 
و گفت: البته وجود معادن طال در سربیشه به طور 
قطع رد نمی شود. وی ادامه داد: اثبات وجود معدن 

طال، نیازمند آنالیز و استنباط های کارشناسی است.

اعالم ویژه برنامه های وداع و تشییع
با پیکر شهدا در استان

فارس- مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع 
مقدس به تشریح ویژه برنامه های تشییع پیکر دو 
شهید در استان پرداخت و گفت:  ویژه برنامه های 
استقبال از پیکر شهدا در چهار روز برگزار می شود. 
قاسمی عنوان کرد: این ویژه برنامه در هوا فضای 
پیکر شهدا  با  وداع  برنامه  ویژه  و  همچنین  سپاه 
در مسجد جامع مهرشهر برگزار شد. وی با بیان 
اینکه مردم شهرستان قاین امروز میزبان این شهدا 
هستند،  اضافه کرد: مردم شهرستان های سربیشه،  
این  در طول  نیز  غیره  و  آبیز  اسفدن،  حاجی آباد،  
از  میزبان شهدا هستند. وی همچنین  روز  چهار 
جمعه  صبح  شهدا  با  وداع  برنامه  ویژه  برگزاری 
در مهدیه بیرجند خبر داد و افزود:  در نهایت روز 
شهادت امام جعفر صادق)ع( تشیع جنازه از مسجد 
امام جعفر صادق)ع( به سمت بلوار امامت و ستاد 

نیروی انتظامی استان انجام می شود.

کسب مهارت ساالنه بیش از هزار خواهر
در آموزش فنی و حرفه ای بیرجند

ایرنا- مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای گفت: ساالنه 
حدود هزار و 300 خواهر در مرکز فنی و حرفه ای 
بیرجند مهارت آموزی می کنند. خوش آیند در بازدید 
از نمایشگاه حرکت که به مناسبت هفته ملی مهارت 
در مرکز خواهران بیرجند دایر است، افزود: این مرکز 
دارای ۱0 کارگاه مجهز مربوط به رشته های خاص 
برای خواهران است. نمایشگاه دستاوردها با هدف 
نشان دادن مهارت بانوان با کمترین هزینه، درآمد 
زایی و ایجاد اشتغال خانگی راه اندازی شد و هر روز 
از ساعت 8 تا ۱۲ ظهر و عصرها از ساعت ۱7 تا ۲0 

بر روی عالقه مندان باز است.

حسینی- سرای علم پروفسور محمد حسن 
پدر علم جغرافیا و موسس سازمان  گنجی، 
اندازی  راه  بیرجند  در  جهان،   هواشناسی 
افتتاحیه  مراسم  در  بیرجند  شهردار  شد. 
شهید  بوستان  در  دیروز  صبح  که  سرا  این 
سیاسی  معاون  حضور  با  شیرازی  صیاد 
دفتر  رئیس  شهر،  شورای  اعضای  استان، 
بنیاد نخبگان و خانواده دکتر گنجی برگزار 
ابنیه  مساحت  با  مکان  این  کرد:  اظهار  شد 
300 مترمربع در پارک شهید صیاد شیرازی 
با اعتباری بالغ بر 70 میلیون تومان به نام 
و  گذاری  نام  گنجی  پروفسور  علم  سرای 
به سالن  بازسازی و مرمت شده است. وی 
و  مدیریت  اتاق  مرکزی،  سالن  کنفرانس، 
نگارخانه  افزود:  و  کرد  اشاره  بنا  نگارخانه 
آن  به  اتاق  چهار  و  بوده  به صورت هشتی 
متصل است. مدیح با بیان اینکه قرار مبنی 
از  یکی  نام  به  را  اتاق  هر  تا  بوده  این  بر 
افزود:  کنیم  گذاری  نام  دیار  این  مشاهیر 
نام پروفسور گنجی  به  اتاق نگارخانه  اولین 

نام گذاری شده است.
وی اظهار امیدواری کرد: این مکان باید برای 

جشنواره  و  علمی  های  کنفرانس  برگزاری 
های  کالس  سایر  و  عکس  مانند  هایی 

آموزشی و هنری فعال باشد.
شهردار بیرجند با اشاره به اقدامات فرهنگی 
دیگر شهرداری از جمله افتتاح و راه اندازی 
خانه فرهنگ ملک در شمال شهر بر توسعه 
به  توجه  با  افزود:  و  کرد  تاکید  سرا  این 
فضای مناسب و محوطه بزرگ این مکان، 
ایم  تنظیم کرده  برای توسعه  را  الیحه ای 
اسالمی  شورای  موافقت  با  امیدواریم  که 
شهر، بودجه پایداری برای آن در نظر گرفته 
سرای  فرهنگ  اینکه  بیان  با  مدیح  شود. 
ریزی  برنامه  با  است  قرار  گنجی  پروفسور 
دانشگاه بیرجند طراحی شود بیان کرد: این 
اندازی  راه  گنجی  پارک  در  سرا  فرهنگ 
خواهد شد ولی اگر بعد از طراحی دانشگاه با 
کمبود فضا مواجه شدیم، شهرداری مکانی 
با فضای بزرگتر و مناسب تر را در نظر دارد 

که بعدا اعالم خواهد شد.
به  شهر  فضای  کرد:  عنوان  همچنین  وی 
افسردگی در  گونه ای است که گرد غم و 
نمایان  دیار  این  نواز  مهمان  مردم  چهره 

ویژه  به  متولی  های  سازمان  باید  و  است 
ریزی  برنامه  و  تالش  فرهنگی  های  نهاد 

اطالعی  اینکه  به  اشاره  با  شهردار  کنند. 

و  مشاهیر  از  بسیاری  تعداد  تولد  سالروز  از 
متولیان  از  داد:  ادامه  نداریم  استان  بزرگان 

سالروز  از  اطالعات  کسب  با  خواهشمندم 

نزاری،  حکیم  مانند  بزرگان  این  والدت 
و سایر مشاهیر  ابن حسام  گنجی، هادوی، 
به بهانه های مختلف مراسم و کنفرانس و 

جشن برگزار شود.
رسانی  اطالع  رغم  علی  حاشیه مراسم: 
ها  رسانه  و  دولت  شبکه  از  ای  هفته  یک 
چندان  مسئوالن  و  مردم  حضور  متاسفانه 
از  بماند،  مسئوالن  حال  ؛  نبود  گیر  چشم 
رفت  انتظار می  بیشتر  فرهنگی شهر  مردم 

این سرمایه های اجتماعی را قدر بدانند.
شهر  شورای  در  مردم  منتخبین  از  یکی 
نیز به دلیل اینکه در مراسم افتتاح در کنار 
 ، نیامد  عمل  به  دعوت  ایشان  از  مسئوالن 
به دعوت یکی  قصد ترک مراسم نمود که 
از حاضرین به مراسم بازگشت و در حضور 
برده نشده  نام  از شورا  اینکه  دلیل  به  جمع 
اعتراض کرد، و حتی  بودند  و تشکر نکرده 
در بین این قهر و آشتی رسانه ها را هم به 
بین  زمزمه  که  نمود  متهم  بودن  دار  جهت 
مدعوین اندک این بود : منتخبین مردم باید 
افتخارشان این باشد که در جمع مردم باشند 

نه مسئوالن نه منتظر جایگاه و تشکر.

شهردار بیرجند در مراسم افتتاح سرای علم پروفسور گنجی :

افسردگی در چهره مردم مرکز استان نمایان است 

مردم  های  سازمان  جلسه  دومین  مالیی- 
نهاد استان با حضور ابراهیمی مدیرکل دفتر 
امور اجتماعی استانداری و زمان زاده معاون 
در  فرماندار  اجتماعی  و  امنیتی    ، سیاسی 
حضرت  توانبخشی  مرکز  هتلینگ  سالن 

علی اکبر)ع( برگزار شد.
توانبخشی حضرت  اکبری مدیرعامل مرکز 
این  در  معلوالن  کرد:  عنوان  اکبر)ع(  علی 
بلکه  شوند  نمی  نگهداری  صرفا  مراکز 

توانبخشی آنها هم صورت می گیرد.
مانند:  مرکزخدماتی  این  اینکه  بیان  با  وی 
فیزوتراپی،  روانشناسی،  درمانی،  گفتار 
دارد  سالمندان  ویژه  هتلنیگ  و  ارتوپدی 
تصریح کرد: سازمان های مردم نهاد و افراد 
استفاده  مرکز  این  از  توانند  می  هم  عادی 
حضرت  توانبخشی  مرکز  مدیرعامل  کنند. 
درمانی  آب  به سالن  اشاره  با  اکبر)ع(  علی 
درصد   4۵ سالن  این  افزود:  مرکز  این 
پیشرفت فیزیکی با قابلیت یک سالن ویژه 
نیازمند  آن  تکمیل  برای  که  است  معلولین 

به کمک خیرین هستیم.
حضرت  دالشفاء  عامل  مدیر  »بیرجندی« 
بیان  نشست  این  در  نیز  زهرا)ص(  فاطمه 
با  متخصص  پزشک   7 مرکز  این  در  کرد: 
هیچ  بدون  و  وقت   تمام   ، امکانات  تمام 
معلولین  به  خدمت  ارائه  آماده  ای  هزینه 
نهاد  مردم  های  سازمان  از  وی  است.   
خواستار  استانداری  اجتماعی  امور  دفتر  و 
مردم  های  سازمان  ویژه  دبیرخانه  تشکیل 
اشاره به وضعیت  با  »بیرجندی«  نهاد شد. 
کمک های مردمی در سال گذشته تصریح 
کرد: خیرین 64 میلیون تومان به این مرکز 

کمک کردند.
و  درآمد  کم  اقشار  برای  را  مرکز  این  وی 
محروم مهم دانست و تاکید کرد: مردم باید 
سازمان های مردم نهاد و خیریه ها را باور 
کنند تا هیچ محرومی در سطح استان نباشد.

زهرا  فاطمه  حضرت  دالشفاء  عامل  مدیر 
این مرکز  داروخانه در  اندازی  راه  از  )ص( 
از  توانند  می  کسانی  یادآورشد:  و  داد  خبر 

دالشفاء  در  که  کنند  استفاده  داروخانه  این 
ویزیت شده باشند.

اجتماعی  فعاالن  از  یکی  مقدم  جعفرپور 
هستند  ها  سمن  خیر  بهترین  کرد:  عنوان 

یکدیگر  به  خدمت  ارائه  با  توانید  می  که 
مشکالتشان را رفع کنند. وی با بیان اینکه 

شوند  معرفی  باید  نهاد  مردم  های  سازمان 
آوا برای معرفی و همگرایی  افزود: روزنامه 

سمن ها  اعالم آمادگی می کند.
اجتماعی  امور  دفتر  مدیرکل  ابراهیمی 

تاسیس  اینکه  به  اشاره  با  نیز  استانداری 
در  نهاد  مردم  های  سازمان  ویژه  دبیرخانه 

سال گذشته مصوب شده بود بیان کرد: به 
علت نبود زیرساخت های نرم فزاری انجام 
افزار دبیرخانه سازمان  افزود: نرم  نشد. وی 
های مردم نهاد در چند ماه آینده تدوین می 

شود و سمن ها ساماندهی خواهند شد.
از  استانداری  اجتماعی  امور  دفتر  مدیرکل 
با  تا  خواست  استان  های  سمن  مسئوالن 
معتمدین  و  محروم  مناطق  جماعت  امامان 
محل نیازمندان را شناسایی کنند تا به آنها 
رسیدگی شود.  ابراهیمی تصریح کرد: اداره 
کل راه و شهرسازی برای مسکن مزدوجین 
نیازمندان اعالم آمادگی کرده است و ماهم 

برای رفع آن کمک خواهیم کرد. 
افزا  نرم  مانند:  پیشنهاداتی  جلسه  این  در 
اتاق  تشکیل  حمایتی،  های  سمن  ربومی 
فکراشتغال برای اعضای سازمان های مردم 
نیازمندان و اقشار  نهاد، ایجاد مسکن برای 
آسیب پذیر ارائه داده شد. جلسه بعدی این 
ستاد مهرماه در دارلشفاء فاطمه الزهرا )س(  

برگزار خواهد شد.      

همگرایی سمن های استان برای خدمت رسانی 
در نشست سازمان های مردم نهاد استان بررسی شد :

شورای  جلسه  دیروز  صبح  مالیی- 
رئیس  صباغی  حضور  با  بیرجند  شهرستان 
مخابرات  شرکت  فنی  و  پشتیبانی  اداره 
سالن  در  شورا  اعضای  و  شهرستان 
رئیس  آبادی  حاجی  برگزارشد.  جلسات 
شورا با اشاره به اینکه ۲6هزار و ۵00نفردر 
حاشیه شهر بیرجند زندگی می کنند عنوان 
مانند:  ارتباطی  خدمات  به  نیاز  مردم  کرد: 
نبود  دارند. وی  ثابت و دیتا  تلفن  اینترنت، 

زیرساخت های الزم را معضلی برای شهر 
دانست و افزود: باید مسئوالن استان بیشتر 

به حاشیه نشین ها توجه کنند.
از اعتراض  نیز  قالیبافان عضو شورای شهر 
مردم نسبت به نصب دکل های مخابرات در 
مکان های شلوغ و مسکونی خبر داد و بیان 
کرد: اکثر مردم نسبت به عوارض تشعشعات 

دکل های مخابراتی اعتراض دارند.
دولتی  منبع  هیچ  تاکنون  کرد:  تصریح  وی 

شرکت  های  دکل  تشعشعات  عوارض 
تایید و تکذیب نکرده و همین  مخابرات را 

موضوع مردم را نگران کرده است.
فنی  و  پشتیبانی  اداره  رئیس  صباغی 
این  در  نز  شهرستان  مخابرات  شرکت 
مخابرات   8۲ سال  از  کرد:  عنوان  جلسه 
است.  شده  واگذار  خصوصی  بخش  به 
روستاها  موجود  نگهداری وضع  افزود:  وی 
ها،  زیرساخت  توسعه  و  است  ما  وظیفه 

خطوط ارتباطی باید از اعتبارات ملی انجام 
شرکت  فنی  و  پشتیبانی  اداره  رئیس  شود. 
مخابرات گفت: روستا هایی مانند: دستگرد، 
امیرآباد و مناطق حاشیه نشین  آباد،  حاجی 
نمی  و  گیرند  می  خدمات  روستا  قالب  در 
را  ثابت  تلفن  های  زیرساخت  توانیم 
اینکه  به  اشاره  با  گسترش دهیم.  صباغی 
روستاها می توانند از قبل آنتن هایی که در 
شوند  مند  بهره  است  شده  نصب  ها  جاده 

بی  تلفن   ، اینترنت  روستاها  در  کرد:  تاکید 
سیم و تلفن همراه مشکلی نداریم.   

شرکت  فنی  و  پشتیبانی  اداره  رئیس 
مخابرات از توسعه زیر ساخت های بیرجند 
خبر داد و عنوان کرد: با پیشرفت تکنولوژی 
مخابراتی  های  زیرساخت  و  افزارها  نرم 
افزایش خواهیم داد.  وی گفت: هرخدمتی 
که  است  معایبی  و  مزایا  مستلزم  جدیدی 

باید آن را پذیرفت.

مردم حاشیه شهر بیرجند مشکل خدمات ارتباطی دارند
رئیس اداره پشتیبانی و فنی شرکت مخابرات : توسعه زیرساخت های تلفن ثابت حاشیه مرکز استان در بند  اعتبارات ملی است 

رئیس شورای اسالمی شهرستان بیرجند : 

حال  در  گفت:  بیرجند  شهرستان  فرماندار 
حاضر 300 تن مرغ منجمد در سردخانه های 
با  داریم  این شهرستان دپو شده که تالش 
توزیع آن در بازار از افزایش قیمت مرغ گرم 

جلوگیری کنیم.
در  ناصری  تسنیم  خبرگزاری  گزارش  به 
جلسه تنظیم بازار شهرستان بیرجند با اشاره 
به موضوع افزایش قیمت گوشت مرغ در این 
شهرستان اظهار کرد: عوامل متعددی در بحث 
قیمت  افزایش  جمله  از  مرغ  گوشت  قیمت 
جوجه یک روزه، افزایش قیمت سویا، افزایش 

تابستان،  در  جوجه ریزی  افت  و  ذرت  قیمت 
دخیل  مسافت  و  هزینه ها  نهاده ها،  افزایش 
انتظار می رود وزارت  ارتباط  این  است که در 
جهاد کشاورزی در مورد تامین نهاده ها روند 
مطلوبی را دنبال کند. وی با اشاره به کاهش 
۲0 درصدی جوجه ریزی در مرغداری های این 
شهرستان افزود: با توجه به اینکه شهرستان 
مازاد  تولیدی  بیرجند 70 درصد گوشت مرغ 
دارد نباید با کاهش جوجه ریزی به بازار داخلی 
آسیب وارد شود.ناصری افزود: جهادکشاوزی در 
خصوص اصالح و تأمین نهاد ه ها که مشکل 

سال های گذشته نیز بوده است برنامه ریزی به 
موقع برای فصل تابستان و کنترل قیمت مرغ 
داشته باشد. وی تاکید کرد: انتظار شهروندان 
موضوع  این  کنترل  و  پیگیری  مسئوالن  از 
است که در این زمینه جهادکشاورزی باید در 
خصوص تأمین نهاده ها اقدامات مربوط را انجام 
دهد. فرماندار بیرجند درباره تأمین گوشت مرغ 
منجمد نیز تصریح کرد: مشکلی در شهرستان 
نداریم، در حال حاضر 300 تن مرغ منجمد در 
سردخانه های این شهرستان دپو است که برای 
جلوگیری از متغیرات و افزایش قیمت، گوشت 

مرغ منجمد در اختیار مراکز عمده، اتحادیه های 
کارگری و رستوران ها قرار می گیرد، تا مرغ گرم 

موجود در اختیار شهروندان قرار گیرد.
ناصری در زمینه کمبود شکر در شهرستان، 
گفت: در بحث شکر پس از پشت سر گذاشتن 
ماه رمضان انتظارات روند تقاضا شکر باال رفت 
و با توجه به اینکه از نظر تولید شکر در داخل 
مشکل نداریم اما عرضه به بازار صورت نگرفت 

که امیدواریم با ابزار واردات نیاز برطرف شود.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر با ذخیره 
این  داریم  استان  در  که  شکری  استراتژی 

تن   490 از  افزود:  می شود،  کنترل  مبحث 
سهمیه شکر استان تاکنون تنها 300 تن جذب 
استان شده که مسئوالن جهادکشاورزی در این 
خصوص باید پیگیر ورود مابقی سهمیه شکر 
به استان باشند. ناصری با شاره به برگزاری 
نمایشگاه پاییز در شهرستان بیرجند گفت: با 
برگزاری نمایشگاه پاییز در دهه سوم شهریور 
برنامه ریزی های  باید  اما  هستیم  موافق  ماه 
از  دعوت  برگزاری،  روند  خصوص  در  الزم 
اصناف، کاالهای مرغوب مورد نظر که شایسته 

نمایشگاه باشد انجام شود.

افزایش قیمت مرغ گرم با توزیع مرغ منجمد کنترل می شود 
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امام حسین علیه السالم فرمودند:
إنَّ ِشیَعَتنا َمن َسلَمت ُقُلوبُُهم ٍمن کلِّ َغشٍّ َو ِغلٍّ َو َدَغٍل 

به درستی که شیعیان ما قلبشان از هر ناخالصی و حیله و تزویر پاک است.
)فرهنگ سخنان امام حسین )ع( / ص476( 

بیمارستان 280  اولین مرحله تجهیز  صبح روز گذشته  مالیی- 
تختخوابی رازی بیرجند با حضور جمعی از مسئوالن دانشگاه علوم 
پزشکی آغاز شد. در این مراسم دکتر محمد دهقانی، معاون درمان 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند عنوان 
کرد: این بیمارستان به عنوان بزرگ ترین پروژه درمانی خراسان 
جنوبی در سال 1384 مصوب و عملیات ساخت آن یک سال بعد 

در زمینی به مساحت 30 هزار مترمربع در شش طبقه آغاز شد.
 10 اعتبار  با  بیمارستان  تجهیزات  محموله  نخستین  افزود:  وی 

میلیارد ریال در سه یا چهار ماه آینده وارد استان خواهد شد.

بهداشت  وزیر  حضور  با  امسال  پایان  تا  رازی   بیمارستان 
به بهره برداری می رسد

دکتر محمد دهقانی ادامه داد: وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
برعهده  را  بیمارستان  این  درصدی   100 تجهیز  هزینه  پزشکی 

گرفته و تا پایان امسال به بهره برداری می رسد. 
وی، هزینه تجهیز کامل بیمارستان رازی بیرجند را بیش از 400 
میلیارد ریال ذکر کرد و یادآور شد: برای تجهیز مرکز رادیوتراپی 

و شیمی درمانی آن بیش از 150 میلیارد ریال اعتبار نیاز است. 
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند گفت: این تجهیزات 
شامل: مانیتورینگ بخش قلب، دستگاه تنفس مصنوعی، رادیولوژی، 

سونوگرافی رنگی، تشک مواج و تجهیزات بخش های ویژه است.
 دهقانی خاطرنشان کرد: تجهیز کامل بیمارستان و مرکز رادیوتراپی 
بیرجند در مجموع حدود 600 میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد. معاون 
درمانی دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه بیرجند تصریح کرد: نصب 
ای  تصفیه  و  آنژیوگرافی  و  رازی  بیمارستان  هتلینگ  تجهیزات 
آن طی سه ماه آینده نصب می شود و همزمان مرکز رادیوتراپی 

بیرجند نیز تجهیز خواهد شد. 
دهقانی بیان کرد: بخش های بیمارستان امام رضا )ع( بیرجند به 
جز بخش سوختگی، ارتوپد و روانی و همچنین بخش های قلب، 
جراحی و چشم بیمارستان ولی عصر)عج( به این بیمارستان منتقل 

می شود.
 جانمایی بخش های پزشکی هسته ای و پیوند در بیمارستان رازی
در  پیوند  و  ای  هسته  پزشکی  های  بخش  جانمایی  از  دهقانی 

بیمارستان رازی خبر داد و افزود: در این بیمارستان بخش های 
مختلف اعم از قلب، CCU، جراحی قلب، آنژیوگرافی قلب، جراحی 
مغز و اعصاب، جراحی عمومی، چشم، اورولوژی، ICU جراحی قلب 

مستقر می شود.
درمانگاه،  پاراکلینیک،  بستری،  های  بخش  کرد:  اظهار  دهقانی 
آنژیوگرافی، سونوگرافی، س تی اسکن و آزمایشگاه از دیگر امکانات 

پیش بینی شده در این بیمارستان است.
 وی از جذب 255 نفر نیرو برای بیمارستان رازی پس از راه اندازی 
این مرکز درمانی از طریق آزمون استخدامی در مرداد ماه امسال 
خبر داد و افزود: بخشی از نیروهای بیمارستان امام رضا )ع( و ولی 

عصر )عج( در بیمارستان رازی مستقر خواهند شد.
معاون درمانی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند ادامه داد: تاکنون برای 
ساخت این بیمارستان 620 میلیارد ریال هزینه شده و برای تکمیل 

آن 120 میلیارد ریال دیگر مورد نیازاست.

تجهیز بزرگ ترین بیمارستان خراسان جنوبی آغاز شد
خبر خوش دانشگاه علوم پزشکی بیرجند:

نــوژن ارائه دهنده انواع درب های:
 ضد سرقت، )ترکیه، ایران، چین(  ضد حریق، اتاق سرور و درب های اتاق خواب و سرویس

نمایندگی انحصاری درب و دیوارپوش کیش چوب
اقساط 12 ماهـه ویژه فرهنگیان شاغل و بازنشسته عزیز استان »بدون ضامن و پیش پرداخت« 

خیابان 15 خرداد حدفاصل پاسداران و میدان 7 تیر  تلفکس: 32440199-056  09151602659 نصر آبادی

آگهي فراخوان  مناقصه عمومي 
)مناقصه عمومي و  يك مرحله اي شماره1395،1877(- نوبت دوم

شرکت گاز استان خراسان جنوبي در نظر دارد: انجام خدمات نگهباني از اماکن و تأسیسات خود را با 
شرایط ذیل از طریق مناقصه عمومي به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید : 

نام و نشاني دستگاه مناقصه گذار : 
شرکت گاز استان خراسان جنوبي )سهامي خاص(/ بیرجند - سایت اداري - بلوار پیامبر اعظم )ص( - ابتداي خیابان 
شهداي نیروي انتظامي- شرکت گاز استان خراسان جنوبي - طبقه اول- اتاق 121- امور قراردادها- تلفن :  32392000

056 - نمابر قراردادها :  056-32400523
موضوع مناقصه :  انجام خدمات نگهباني از اماکن و تأسیسات شرکت گاز استان خراسان جنوبي

محل اجراي کار : سطح استان خراسان جنوبي
نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار : 

تضمین هاي اعالم شده در آیین نامه تضمین براي معامالت دولتي به شماره 123402/ت50659ه- مورخ 1394/09/22
مبلغ تضمین 475.000.000 ریال )چهارصد و هفتاد و پنج میلیون ریال(- ارائه هر گونه چک به عنوان تضمین شرکت 

در فرآیند ارجاع کار مورد قبول نمي باشد.
محل تأمین اعتبار پیمان : بودجه اجرایي این پیمان از محل اعتبارات جاري )منابع داخلي( شرکت ملي گاز ایران )طرح 

هاي غیر عمراني( تأمین مي گردد.
شرایط متقاضیان :

- ارائه تصویر گواهي برابر با اصل شده ي تأیید صالحیت از سازمان حراست وزارت نفت 
- ارائه تصویر گواهي برابر با اصل شده ي پروانه رتبه بندي و تأیید صالحیت معتبر از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعي 

در رشته خدمات عمومي
- داشتن تجربه و سابقة کاري مرتبط و کافي با موضوع مناقصه و ارائه مدارك معتبر ثبتي مناقصه گر و رضایت نامه از 

کارفرمایان پیشین
برنامه زماني مناقصه :

 مهلت اعالم آمادگي و دریافت اسناد مناقصه : از تاریخ 95/05/06 لغایت 95/05/16 
هر یک از مناقصه گران واجد شرایط بایستي همزمان با انتشار آگهي مناقصه به آدرس مندرج در متن آگهي مراجعه  و 
ضمن ارائه )1- نامه اعالم آمادگي کتبي )با ذکر دقیق آدرس ، کدپستي و تلفن( و 2- تصویر گواهي برابر با اصل شده ي 
تأیید صالحیت از سازمان حراست وزارت نفت  و 3- پروانه رتبه بندي و تأیید صالحیت معتبر از وزارت تعاون ، کار و رفاه 
اجتماعي در رشته خدمات عمومي 4- مدارك مربوط به تجربه و سوابق کاري مرتبط با موضوع مناقصه( ، اسناد مناقصه را 
دریافت دارند . بدیهي است شرکت گاز استان خراسان جنوبي پس از بررسي اسناد و مدارك مناقصه گران ، از شرکتهاي 

واجد شرایط جهت عودت و بازگشایي پاکات مناقصه دعوت به عمل خواهد آورد .
ضمناً ارائه مدارك و دریافت اسناد مناقصه ، هیچگونه حقي را براي متقاضیان جهت شرکت در مناقصه ایجاد نخواهد کرد . 

 آخرین مهلت عودت اسناد مناقصه : ساعت 12:00 روز یکشنبه 95/06/07
 زمان و مکان بازگشایي پیشنهادها : ساعت 14:00 روز یکشنبه 95/06/07- سالن جلسات شرکت گاز استان 

خراسان جنوبي
این آگهي در سایت هاي www.nigc-skgc.ir ، www.shana.ir  ، http://iets.mporg.ir  قابل رؤیت مي باشد

روابط عمومي شرکت گاز استان خراسان جنوبي

آگهي فراخوان  مناقصه عمومي همراه با ارزيابي كيفي 
)مناقصه عمومي و  يك مرحله اي شماره 1395،1878(- نوبت دوم

نام و نشاني دستگاه مناقصه گذار : شرکت گاز استان خراسان جنوبي )سهامي خاص(- بیرجند- بلوار 
پیامبر اعظم )ص( - سایت اداري- ابتداي خیابان شهداي نیروي انتظامي- شرکت گاز استان خراسان 

جنوبي- طبقه اول - اتاق 121- دفتر امور قراردادها - تلفن :  32392000-056 نمابر قراردادها :  056-32400523
موضوع مناقصه : انجام خدمات امداد ، بهره برداري ، تعمیرات و توسعه شبکه و انشعابات در سطح ناحیه قاین

شرح مختصر کار و محل اجراي پروژه : انجام خدمات امداد و بهره برداري ، مشترکین ، گازباني ، قرائت کنتور ، توزیع 
صورتحساب مشترکین ، وصول مطالبات ، بازرسي و نظارت بر توزیع گاز ، تعمیرات شبکه و انشعابات و اجراي 8000 متر 
 توسعه شبکه و 300 انشعاب در سطح ناحیه قاین )شامل شهرهاي : قاین ، خضري ، نیمبلوك ، آرین شهر و روستاهاي تابعه(

نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار : تضمین هاي اعالم شده در آیین نامه تضمین براي معامالت دولتي 
به شماره 123402/ت50659ه- مورخ 1394/09/22- مبلغ تضمین 1.250.000.000 ریال )یک میلیارد و دویست و 

پنجاه میلیون( - ارائه هر گونه چک به عنوان تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار مورد قبول نمي باشد.
محل تأمین اعتبار پیمان : بودجه اجرایي این پیمان از محل اعتبارات تخصیصي از شرکت ملي گاز ایران )منابع داخلي( 

)طرح هاي غیر عمراني( تأمین مي گردد.
شرایط متقاضیان :

دارا بودن حداقل پایه 5 در رشته تأسیسات و تجهیزات و یا رشته  نفت و گاز - ارائه گواهینامه تأیید صالحیت ایمني از 
وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعي- داشتن ظرفیت خالي ارجاع کار و دارا بودن سابقه کاري مشابه - ارائه مدارك معتبر 
ثبتي مناقصه گر و مدارك و مستندات مذکور در اسناد ارزیابي کیفي - ارائه گزارش حسابرسي مبني بر حسابرسي صورت 

هاي مالي سال 94 و یا حداقل سال 93 توسط مؤسسات حسابرسي معتبر براي مناقصه گران الزامي است .
نکته : ارائه اصل و یا کپي برابر اصل مدارك فوق االشاره در زمان بازگشایي پیشنهادها الزامي است .

برنامه زماني مناقصه :
 مهلت اعالم آمادگي ، دریافت اسناد مناقصه و اسناد ارزیابي کیفي پیمانکاران : از 95/05/06 لغایت 95/05/13  
) اسناد ارزیابي کیفي پیمانکاران در سایت شرکت گاز خراسان جنوبي به آدرس WWW.NIGC-SKGC.IR )قسمت 

مناقصه و مزایده – فرم هاي الکترونیکي( قابل دانلود مي باشد( 
آخرین مهلت عودت اسناد ارزیابي کیفي : پایان وقت اداري 95/05/30 

اعالم نتایج  ارزیابي کیفي :  95/06/06  
آخرین مهلت عودت اسناد مناقصه : ساعت 12:00 روز یکشنبه 95/06/14 

 زمان و مکان بازگشایي پاکت ها: ساعت 14:00 روز یکشنبه 95/06/14- سالن جلسات شرکت گاز استان خراسان جنوبي
شرکت هاي واجد شرایط مي توانند جهت دریافت اسناد ، همراه با معرفي نامه کتبي با ذکر دقیق موضوع مناقصه و 
همچنین ارائه تصویر برابر با اصل شده گواهینامه صالحیت پیمانکاري در حداقل پایه 5 در رشته تأسیسات و تجهیزات 
و یا رشته  نفت و گاز  به آدرس مندرج در متن آگهي مراجعه و اسناد ارزیابي کیفي و همچنین اسناد مناقصه را بطور 
همزمان دریافت نمایند . از مناقصه گراني که حداقل امتیاز قابل قبول در ارزیابي کیفي را کسب نمایند جهت عودت اسناد 

مناقصه و بازگشایي پاکات دعوت به عمل خواهد آمد . 
ضمناً ارائه مدارك و دریافت اسناد مناقصه ، هیچگونه حقي را براي متقاضیان جهت شرکت در مناقصه ایجاد نخواهد کرد . 

این آگهي در سایت هاي www.nigc-skgc.ir ، www.shana.ir ، http://iets.mporg.ir  قابل رؤیت مي باشد

روابط عمومي شرکت گاز استان خراسان جنوبي

دوربیـن مداربستـه

32341226-056/ 09197147874   انرژی صنعت ایرانیـــان

طراحی ، اجرا و توزیع کننده 
سیستم های حفاظتی و نظارتی در شرق کشور 

* انتقال تصاویر به هر نقطه دلخواه * امکان مشاهده تصاویر بر روی موبایل

ضمن عرض تسلیت به مناسبت 

شهادت رئیس مذهب شیعه
 امام جعفر صادق)علیه السالم(
به اطالع می رساند: حرکت هیئت به صورت 

دسته جات زنجیر زنی و سینه زنی روز شهادت
 آن امام  راس ساعت8:30 صبح از مقابل درب هیئت ابوالفضلی)مصلی( برگزار می شود.

موسسه خیریه  هیئت ابوالفضلی بیرجند

با نهایت تاسف درگذشت مرحوم 

محمد احراری گزیک  » بازنشسته بانک ملی«
را به اطالع می رساند: مراسم تشییع آن شادروان جمعه 95/5/8 
ساعت 9 صبح از محل مسجدالنبی )ص( اهل سنت واقع در 

خیابان شهدا  به مقصد روستای بجد برگزار می گردد،
 حضور سروران معظم موجب امتنان است.

خانواده های:  احراری، مسینایی و سایر بستگان 










