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کاری برای ورزشکاران نمی شود مانع تراشی هم نشود

المپیکی  مالیی - فرماندار بیرجند در مراسم تجلیل از نجمه خدمتی بانوی 
عنوان کرد: ما به عنوان شهروند و مسئول زودتر از این باید مراسم قدردانی در 
شأن این ورزشکار برگزار می کردیم. وی ارزش زحمات این ورزشکار را ناشی 
از همت و غیرت و کمک های بی دریغ خانواده اش دانست و ادامه داد: باید 
برای این ورزشکاران برنامه ریزی دقیق و سرمایه گذاری کرد تا با افتخارآفرینی 
در عرصه های جهانی ایران را مطرح کنند. وی تاکید کرد: اگر کاری برای 
ورزشکاران نمی شود، مانع تراشی هم نشود. ناصری افزود: دولت هیچوقت 
انجام دهد. وی  است  و هنرمندان  ورزشکاران  کاری که شایسته  تواند  نمی 
اضافه کرد: در انتخاب مدیران ورزش و جوانان نباید تصمیم های فوری گرفت.

تنظیم قند بیرجند
بهزیستی خراسان جنوبی اول شد

پیشتازی استان در 
برنامه پیشگیری از 
تنبلی چشم کودکان 

آغاز اجرای طرح 
توانمند سازی سالمندان 
در  خراسان جنوبی

مقام معظم رهبری :  انقالب اسالمی
آمریکا را  در غرب آسیا زمین گیر کرده است

به یکی از سران فتنه گفتم شما در ظاهر با نظام هستید، اما بدانید که مدیریت
 این جریان به دست بیگانگان می افتد و اصل نظام را هدف می گیرند

صفحه 2

صفحه  2  / ارزان می شود  آینده  ماه  تا  برنج  نوبخت:   / مناطق محروم  در  معلمان  و  بازنشستگان  افزایش حقوق   برای  رایزنی   / یافت  کاهش  آزاد  دانشگاه  برخی رشته های   / شهریه  بانکی حذف می شود  وام   / وزرا  از  احمدی نژاد  تعهد یک ساله  

رئیس جمهور :
برجام صدها خاصیت دارد که یکی از
آنها پیروزی اخالقی ملت ایران است 

دستیار رئیس جمهور :  
روحانی دولت را فدای کابینه

و مدیران ناموفق نکند

کوثری ، نماینده تهران در مجلس نهم : 
هیئت نظارت بر برجام نکته مثبتی

 از برجام ندارد که گزارش کند
 صفحه 2 صفحه 2 صفحه 2

با مصوبه کمیسیونی در مرکز استان به بازار تزریق شد ؛ 27 تن شکر برای

صفحه 7

صفحه 7

صفحه 7

هشتمین سالگرد  درگذشت پدر عزیزمان شادروان 

حاج محمد ظهوری
را با ذکر صلواتی گرامی می داریم.
روح پاکش تا ابد شاد و آرام باد.

خانواده ظهوری

سرکار خانم مهندس نخعی
با کمال مسرت انتصاب شایسته جناب عالی را به عنوان

» سرپرست دفتر امور بانوان و خانواده استانداری خراسان جنوبی «
تبریک و تهنیت عرض نموده ، از خداوند متعال موفقیت روز افزون شما را در نیل به اهداف مورد نظر آرزومندیم.

سرکـار خانـم شریـفی
اکنون که در ظل توجهات حضرت ولی عصر)عج( و عنایات پروردگار الهی ، دوران مسئولیت شما در سمت

» مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری خراسان جنوبی «
به پایان رسیده، برخود الزم می دانیم از زحمات و تالش های ارزنده شما تشکر نماییم 

از خداوند متعال برایتان سالمتی، بهروزی و توفیق روز افزون را مسئلت داریم.

مجموعه پارند- انتظاری ، قهوه چی

اطالعیــه
با توجه به اعالم برخی مؤسسات آموزش عالی غیر دولتیـ  غیر انتفاعی استان 
خراسان جنوبی مبنی بر صدور دانشنامه تحصیلی دانش آموختگان آنها 
توسط دانشگاه بیرجند، بدین وسیله به اطالع می رساند: برابر مقررات جاری، 
پس از احراز پایبندی مؤسسه به اجرای اصولی برنامه های درسی، رعایت 
 مقررات آموزشی و بررسی پرونده دانش آموختگان، صرفاً دانش نامه های 
تحصیلی مقاطع کاردانی و کارشناسی صادره توسط آن مؤسسات به امضای 

رئیس دانشگاه منتخب استان نیز خواهد رسید.     

روابط عمومی دانشگاه بیرجند

شب تو روز دیگران باشد    که آفتاب است در شبستانت

سرکار خانم دکتر مهیار محمدی فرد
ضمن تبریک روز پزشک به پاس حق شناسی و تقدیر از خدمات ارزنده و حکیمانه جناب عالی

 عزت و پایداری، توام با صحت و سالمت و روزگاری خوش همراه با سعادت را  برای شما آرزومندیم.

اسالمی- گلناری

جناب آقای حمیدرضا احمدپور شهری
خبر مسرت بخش انتصاب جناب عالی را به عنوان  

 مدیرکل پست بانک خراسان جنوبی
 که نشان از شایستگی و توانمندی شما در عرصه مدیریت بانکداری می باشد، تبریک و تهنیت عرض می نماییم.

شرکت کشاورزی یاسین مینا

یکـم  شهریـور 

روز بزرگداشت ابوعلی سینا و روز پزشک

 بر تمامی پزشکان محترم به خصوص پیشکسوتان و فرهیختگان 
عرصه سالمت گرامی باد.

کانون صنفی بازنشستگان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

اول شهریــور

سالروز والدت دانشمند نامدار جهان اسالم 
شیخ الرئیس ابوعلی سینا و روز پزشک

 بر تمامی طبیبان فرزانه و پرتالش مبارک باد.

روابط عمومی مدیریت درمان تامین اجتماعی خراسان جنوبی

 یکم شهریور به پاس بزرگداشت خدمات ارزنده دانشمند گرانقدر و طبیب برجسته ایرانی
پزشکی واالی  مقام  از  تجلیل  و  ایران  طب  عرصه  در  سینا  ابوعلی  الرئیس  شیخ    

 روز بزرگداشت این حکیم فرزانه و روز پزشک نام گرفته است.
 این روز به معنای واقعی، روز گرامی داشت علم و حرفه مقدسی است که ضامن سالمت 
جسمانی جامعه و زمینه ساز تعالی روحی، فکری و اجتماعی انسان درکنار تکریم و تجلیل از 
وجود ارزشمند سپید جامگانی است که با اقتدا به  طبیبان نامدار و احیاء گذشته افتخار آفرین 

علم پزشکی این مرز و بوم، شمع وجودشان را وقف طراوت و سالمت مردم می نمایند.
ضمن  گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جامعه پزشکی، فرا رسیدن این روز فرخنده را به تمامی پزشکان دلسوز و 
زحمتکش ایران اسالمی به ویژه جامعه پزشکی استان خراسان جنوبی که در عرصه نظام سالمت برای حفظ و ارتقاء 
سالمت جامعه گام برمی دارند، تبریک عرض نموده و از درگاه خداوند متعال توفیقات روز افزون یکایک این عزیزان را 

در سایه توجهات حضرت ولیعصر)عج( خواستاریم.

پزشکان حاذق و مورد اعتماد، هم ردیف فقهای بصیر و دانا هستند » امام صادق)ع(«

دکتر خلیل باللي مود
رئیس سازمان نظام پزشکي بیرجند

دکتر کاظم قائمي
رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند

یکم شهریور، سالروز والدت دانشمند و حکیم برجسته ایرانی ابوعلی سینا و روز پزشک  
گرامی بـاد

آگهی مزایده 14 غرفه بازار گل و گیاه بیرجند
» نوبت اول«

سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری بیرجند در نظر دارد: به استناد مصوبه هیئت 
مدیره سازمان، تعداد 14 غرفه بازار گل و گیاه واقع در پارک خانواده متعلق به خود را برای 
فروش گل و گیاه طبیعی و لوازم و محصوالت مرتبط، طبق آیین نامه معامالت شهرداری 
تهران- تسری به مراکز استان ها- مصوب 1355/1/25 از طریق مزایده عمومی به صورت 
 اجاره ماهیانه و دو ساله واگذار نماید. لذا از تمامی متقاضیان حقیقی و حقوقی تقاضا 
می شود برای دریافت اسناد مزایده به سایت WWW.birjandpark.ir سازمان پارک ها و 
فضای سبز شهرداری بیرجند و یا به نشانی مهرشهر- خیابان امام حسین )ع( - نبش ابن 
سینا- واحد پیمان و قراردادهای سازمان مراجعه نمایند و پس از تکمیل اسناد حداکثر تا 
پایان وقت اداری )30: 14( تاریخ 95/6/14 تمامی مدارک را به آدرس خراسان جنوبی - 

بیرجند- میدان ابوذر - شهرداری بیرجند - دبیرخانه حراست تحویل نمایند.
* جلسه کمیسیون معامالت و بررسی پیشنهادات راس ساعت 10 صبح 95/6/15 در سالن 

جلسات شهرداری بیرجند برگزار خواهد شد.
* سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مزایده گردیده است.

* سازمان در رد یا قبول یک یا تمامی پیشنهادات مختار می باشد.
* تمامی هزینه های نشر آگهی به عهده برندگان مزایده می باشد.

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

مجتبی انصاری
 مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری بیرجند

مرکز سالمندان مهر امام رضا )ع( به پرستار، بهیار ، 
روانشناس و نیروی خدماتی نیازمند است. 09381587892
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تولید پژو ۲۰۰۸ با ۲۰ درصد ساخت داخل آغاز شد
تولید پژو ۲۰۰۸ با ۲۰ درصد ساخت داخل آغاز شد. به گزارش جام نیوز، درحالی قرار است تولید پژو ۲۰۰۸ با ۲۰ درصد 
ساخت داخل آغاز شود که طبق نظر مسئوالن وزارت صنعت قرار بود تولید خودروهای مدنظر در قرارداد جدید ایران 
خودرو و پژو با ۴۰ درصد تولید داخل شروع شود.

به تدریج وام ها از ویترین تسهیالت دهی بانک ها 
آنها می  اعتباری جایگزین  و کارت های  حذف 
وام های خرد گرچه  نیوز،  به گزارش جام  شود. 
بانکی  شبکه  تسهیالت  از  جزوی  سالهاست 
هستند؛ اما شاید به همین اندازه هم نتوانسته اند 
رضایت مخاطبان خود را جلب کنند. قرار است به 

تدریج این قبیل وام ها از ویترین تسهیالت دهی 
بانک ها حذف و کارت های اعتباری جایگزین آنها 
شود. هر چند که بانک ها در سال ارقام هنگفت 
حتی تا بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیالت 
جایگاه  از  خرد  وام های  ولی  می کنند  پرداخت 
ویژه ای در این بین برخوردار نیستند. بر اساس 

ابالغیه اخیر بانک مرکزی قرار است کارت های 
اعتباری ۱۰، ۳۰ و ۵۰ میلیون تومانی بتدریج جای 

این قبیل وام ها را بگیرند.
 در صورتی که کارت های اعتباری جایگزین وام 
خودرو، کاال، جعاله و یا امثال آنها شود، به نظر 
می رسد شرایط دریافت این تسهیالت نسبت به 

گذشته تسهیل شود. در عین حال که اگر روال 
صدور این کارتها به مانند قبل باشد شاید دیگر 
نیازی به آوردن چند ضامن، گذاشتن وثیقه مالی، 
بلوکه شدن بخشی از وام دریافتی نبوده و مبنا به 
موارد دیگر تغییر کند، که در مجموع از سنگ 

اندازی بانکها در ارائه تسهیالت خرد می کاهد.

وام بانکی حذف می شود

 زندانیان بیمه می شوند

پیگیری  از  شهروندی  حقوق  امور  در  جمهور  رئیس  ویژه  دستیار 
بیمه دار شدن زندانیان خبر داد. به گزارش 
مهر، الهام امین زاده در پاسخ به این سوال 
شهروندی  حقوق  احقاق  راستای  در  که 
دستور  در  را  هایی  فعالیت  چه  زندانیان 
حقوق  از  یکی  بیمه  حق  گفت:  دارید؟  کار 
و  شود  می  محسوب  زندانیان  شهروندی 
توجه به بیمه دار شدن زندانیان را در دستور کار قرار داده ایم. وی 
با سازمان زندان ها و وزارت رفاه خبر داد و  از برگزاری جلسات 
تامین  و  بیمه خاص محسوب می شود  زندانیان  بیمه  افزود: حق 
بیمه  حق  باید  بتوانند  که  کدام  هر  سالمت  بیمه  یا  و  اجتماعی 

زندانیان را متقبل شوند.

 شهریه برخی رشته های
 دانشگاه آزاد کاهش یافت

کاهش  از  اسالمی  آزاد  دانشگاه  سخنگوی 
این دانشگاه  شهریه برخی رشته  محل های 
برخی  اینکه  وجود  با  افزود:  و  داد  خبر 
علمی  جامع  نقشه  تاکید  مورد  رشته ها، 
این  از  داوطلبان  استقبال  اما  کشور هستند، 
دلیل  به همین  است.  یافته  رشته ها کاهش 
اقدام  داوطلبان  برای  رغبت  ایجاد  هدف  با  اسالمی  آزاد  دانشگاه 
فاضل  علوی  مجتبی  است.  کرده  رشته ها  این  شهریه  کاهش  به 
در گفت وگو با ایسنا افزود: کاهش شهریه دوره های بدون آزمون 
از  برخی  کارشناسی  و  کاردانی  مقاطع  در  اسالمی  آزاد  دانشگاه 

واحدهای دانشگاهی صورت می گیرد.

رایزنی برای افزایش حقوق 
بازنشستگان و معلمان در مناطق محروم

افزایش  درباره  پرورش  و  آموزش  وزیر 
حقوق معلمان در مناطق دورافتاده و محروم 
توضیحاتی را ارائه کرد. به گزارش ایلنا، وزیر 
که  داریم  معلمانی  گفت:  پرورش  و  آموزش 
با  صعب العبور  و  سخت  محروم،  مناطق  در 
آموزش  به  امکانات،  حداقل  و  نازل  حقوقی 
دانش اموزان مشغول هستند و شاهد هستیم که حق این معلمان به 
خوبی ادا نمی شود؛ معتقدیم همکاران عزیز ما که در مناطق دورافتاده و 
صعب العبور فعال و مشغول انجام وظیفه هستند، پرداخت های اضافی 
باید داشته باشند. در بنابراین در تالش هستیم؛  بحث حقوق و مزایای 

معلمان در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته را به سرانجام برسانیم.

روحانی : برجام صدها خاصیت دارد

رئیس جمهور با بیان اینکه برجام صدها خاصیت 
دارد، گفت: ما در برجام موفقیت ها و پیروزی های 
آن  از  یکی  که  آوردیم  دست  به  را  فراوانی 
اخالقی  پیروزی  برجام،  در  بزرگ  موفقیت های 
ملت ایران بود. روحانی افزود: امسال در مرداد سال 
9۵ تفاوت هایی با مرداد سال 9۴ داریم، از لحاظ 
فضایی که امروز در سطح منطقه و جهان برای 
فضایی  آمده،  وجود  به  ایران  اسالمی  جمهوری 
که بهتر می توانیم از استعدادها و نیروهایمان و از 
فرصت هایی که برای کشورمان در سطح جهان 

وجود دارد استفاده و بهره برداری کنیم.

دستیار ویژه رئیس جمهور: روحانی
 دولت را فدای مدیران ناموفق نکند

حاکم  به  اذعان  با  رئیس جمهوری  ویژه  دستیار 
در  که  خواست  روحانی  از  در کشور  رکود  بودن 
را  تغیراتی  کشور  مدیریتی  بخش های  و  کابینه 
اعمال کند. یونسی گفت: انتظار دیگری از دولت 
می رود و آن در خصوص تغییرات مدیریت سیستم 
اجرایی است. رییس جمهوری باید مدیران ناموفق 
و ناهماهنگ خود را کنار بگذارد و دولت را فدای 
این مدیران ناموفق نکند. در واقع این توصیه من 
تنها  نباید دامنه اش  این ترمیم  به دولت است و 
منحصر به کابینه باشد، بلکه باید در رده مدیران 

عالی هم این ترمیم صورت بگیرد.

تعهد یک ساله  احمدی نژاد از وزرا

چه  که  سوال  این  به  پاسخ  در  اردکانی  ناظمی 
زمانی حس کردید که دیگر نمی توانید  با احمدی 
استعفا  به  ادامه دهید و تصمیم  را  نژاد همکاری 
داخل  که  افرادی  نهم  دولت  در  گفت:  گرفتید؟ 
را  همکاری  نژاد  احمدی  آقای  با  و  شدند  دولت 
شروع کردند با همه آنها صحبت شد که یک سال 
همکاری شود و بعد از یک سال ارزیابی صورت 
گیرد یا خود طرف نمی خواهد ادامه همکاری دهد 
همه  مثل  نیست.  نظرش  جمهور  رئیس  خود  یا 
کسانی که از کابینه رفتند و افراد جدیدی آمدند 

برای من هم همین اتفاق افتاد. 

هیئت نظارت بر برجام نکته مثبتی
 از برجام ندارد که گزارش کند

هیئت  گفت:  نهم  مجلس  در  تهران  نماینده 
ندارند که  برجام  از  مثبتی  نکته  برجام  بر  نظارت 
به عنوان گزارش ارائه دهند. کوثری با بیان اینکه 
هیئت نظارت اکنون توان اقدام در برابر اقدامات   
آمریکایی ها را هم ندارند، گفت: طبق مفاد برجام 
مکانیسم شکایت در برابر نقض عهد نیز به نفع 

آمریکاست و در آنجا چیزی گیرمان نخواهد آمد.

 نوبخت: برنج تا ماه آینده ارزان می شود

برنج  دولت گفت:  آنالین - سخنگوی  جام جم 
بازار می شود که  وارد  آینده  ماه  تا  داخلی  های 
همین عرضه فراوان،قیمت برنج را دربازار تعدیل 
می کند. محمدباقر نوبخت با تاکید بر اینکه مهار 
گفت:  است،  جریان  در  اساسی  کاالهای  قیمت 
این محصول  برداشت  در حال  برنج  درخصوص 
برنج های داخلی  آینده  تا ماه  هستیم و حداکثر 
وارد بازار خواهد شد و عرضه فراوان برنج از سوی 

برنجکاران قیمت را در بازار تعدیل خواهد کرد.

 ۷۰ درصد خودروهای
 داخلی کیفیت ندارند

آمارهای رسمی ۷۰  بر اساس جدیدترین  ایسنا - 
پایین ترین  ایران در  تولیدی در  درصد خودروهای 
کیفی  ارزیابی  گزارش  دارند.  قرار  کیفی  سطح 
خودروهای تولیدی در تیر امسال اخیرا منتشر شد. 
براساس این گزارش ۷۰ درصد )معادل ۴۵ هزار و 
تیراژ  )براساس  تولیدی  خودروهای  دستگاه(   ۶۱۱
تولید( در پایین ترین سطح کیفی قرار داشته و تنها 

یک ستاره از پنج ستاره کیفی را کسب کرده اند.

تکذیب تغییر تعرفه های اپراتور سوم 

ایسنا - مدیرعامل اپراتور سوم تلفن همراه گفت: 
افزایش تعرفه در رایتل صورت نمی گیرد. سیدمجید 
گفت:  رایتل  تعرفه های  تغییر  تکذیب  با  صدری 
افزایش تعرفه در رایتل صورت نمی گیرد و هم اکنون 
اینترنت نسل سه و چهار رایتل با قیمت یکسان ارائه 
می شود و تالش شده باالترین کیفیت و بهترین 

خدمات به شهروندان کشور ارائه شود.

درخواست افزایش ظرفیت پذیرش
 در دانشگاه های غیرانتفاعی

دانشگاه های  و  موسسات  اتحادیه  رئیس   - مهر 
غیرانتفاعی در پی کاهش ظرفیت پذیرش خواستار 
افزایش ظرفیت دانشجو برای موسسات و دانشگاه 
های غیرانتفاعی در سال تحصیلی جدید شد. علی 
با توجه به کاهش دانشجو و  آهون منش گفت: 
موسسات  و  ها  دانشگاه  رشته ها،  از  برخی  ادغام 
غیرانتفاعی خواستار افزایش تعداد ظرفیت دانشجو 

هستیم که هنوز پاسخی داده نشده است.

حضرت آیت ا... خامنه ای، انقالب اسالمی را 
زلزله ای شدید در ارکان نظام سلطه خواندند 
و  انقالبی«  »اسالم  برکت  به  افزودند:  و 

زورگویان  اصلی  هدف  اسالمی«  »انقالب 
جهانی یعنی فرمانروایی بر منطقه، ناکام مانده 
و امریکا در منطقه غرب آسیا عماًل زمین گیر 
کردند:  خاطرنشان  انقالب  رهبر  است.  شده 
نبود،  اسالم  به  ملت  پایبندی  و  ایمان  اگر 
ایران نیز همچون دیگران زیر چتر امریکا و 
غیرامریکا می رفت و به همین علت است که 
آن ها با ایمان مردم، خصومتی عمیق و پایان 
نگاه  در  افزودند:  انقالب  رهبر  دارند.  ناپذیر 
سیاسِی حقیقی، باید با بررسی حرکت عمومی 

جامعه، پاسخ چند سؤال اساسی روشن شود: 
 سبک زندگی جاری، ما را به کدام سمت و سو
سمت  به  حرکت  حال  در  آیا  و  کشاند  می 
شکل  و  واقعی  استقالل  اجتماعی،  عدالت 
سمت  به  یا  هستیم  اسالمی  تمدن  دهی 
وابستگی به امریکا و تأثیرپذیری از بافته ها 
و یافته های غربی حرکت می کنیم؟ ایشان 
و  کالن  نگاه  این  خالل  در  البته  افزودند: 
جریان شناسی واقعی، تکلیف مسائل جاری و 
موضع گیری انسان در قبال اشخاص، احزاب 

و گروه ها نیز مشخص می شود.
حضرت آیت ا... خامنه ای در ذکر مثالی در 
کالن  تحلیل  و  نگاه  داشتن  اهمیت  تبیین 
فتنه  از سران  به یکی  فتنه  اوایل  گفتند: در 
گفتم شما در ظاهر با نظام هستید و به گفته 
هستید  انتخاباتی  اعتراض  حال  در  خودتان 
دست  به  جریان  این  مدیریت  که  بدانید  اما 
بیگانگان می افتد و آن ها با استفاده از کار 

شما، اصل نظام را هدف می گیرند.
رهبر انقالب افزودند: آنها - البته اگر با نگاه 

خوشبینانه به ماجرا بنگریم- حرف اینجانب 
دیدند که  و همه  وارد شدند  و  نفهمیدند  را 
چگونه انتخابات، بهانه ای برای حمله و نفی 

اصل نظام شد.
گویند  می  برخی  کردند:  خاطرنشان  ایشان 
اما  بگذریم؛  زده شده،  موقع  آن  یک حرفی 
باید توجه داشت که اگر در طرفداری از کسی 
و  سخنان  مخالف  که  شود  می  زده  حرفی 
مواضع اوست، آن شخص باید اعالم مخالفت 

کند وگرنه به حساب او گذاشته می شود.

به یکی از سران فتنه گفتم شما در ظاهر با نظام هستید، اما بدانید که مدیریت این جریان به دست بیگانگان می افتد و اصل نظام را هدف می گیرند

 انقالب اسالمی آمریکا را در غرب آسیا زمین گیر کرده است

 قالیشویي و مبل شویي ایـران
www. iranwash. ir     32 44 66 66    32 42 43 2۰ -2   

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  اول«
نظر به اینکه در پرونده  اجرایی شماره 94/520 محکوم علیه شرکت ساختمانی پیوندگران امید محکوم است به پرداخت مبلغ 

1/073/449/042 ریال در حق محکوم له غالمرضا شمس آبادی بابت اصل خواسته و  پرداخت مبلغ 48/616/280 ریال بابت حق االجرا 
در حق دولت و با توجه به توقیف اموال شامل آهن آالت )مقادیری میلگرد( به میزان هفتاد  و شش تن و نهصد و پنجاه و یک کیلوگرم که 
حسب نظریه هیئت کارشناسی میلگردهای توقیفی با سایزهای 10 و 12 و 14 و 18 و 24 و آجدار می باشد و با توجه به اینکه در فضای 
باز می باشد و باران خورده و رنگ آن زرد شده است و مقادیری از آن آغشته به مالت سیمان می باشد که قیمت روز میلگرد مبلغ 9/500 
ریال برای هر کیلو می باشد که از طریق مزایده  در روز شنبه تاریخ 1395/06/13 از ساعت 10 الی 11  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 اینصورت 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

آگهی مزایده اموال منقول »نوبت  اول«
نظر به اینکه در پرونده  اجرایی شماره 950336 محکوم علیه 1- مهدی یشتی 2- حمیدرضا یشتی 3- مهدی برکی برکوک 

4- حسین خزاعی محکومند به پرداخت مبلغ 448/925/861 در حق محکوم له مدیریت شعب بانک صادرات خراسان جنوبی و با توجه 
به تعرفه پالک ثبتی به شماره 50 فرعی از 245 اصلی بخش 2 بیرجند از ناحیه شخص ثالث در اجرای تبصره ماده 34 قانون اجرای احکام 
مدنی که حسب نظریه کارشناسی پالک فوق واقع در خیابان مفتح- کوچه مفتح 29 روبروی درب استخر خرمشهر- انتهای کوچه بن 
بست که ملک مذکور به صورت ساختمانی در دو طبقه )زیر زمین و همکف( اجرا شده که عرصه ملک مذکور براساس پایانکار موجود در 
شهرداری منطقه 2 مقدار 149 متر مربع و اعیانی حدود 116 متر مربع شامل همکف 104 متر مربع و زیر زمین 12 متر مربع می باشد. 
ضمناً ساختمان دارای انشعاب کامل می باشد که ارزش ششدانگ از پالک فوق به مبلغ 920/000/000 ریال کارشناسی شده است که از 
طریق مزایده  در روز چهارشنبه تاریخ 1395/06/15 از ساعت 9 الی 10  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 اینصورت10درصد 
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

آگهی مزایده اموال منقول » نوبت  اول«
نظر به اینکه در پرونده  اجرایی شماره 941657 محکوم علیه آقای محمد حسین بهروان محکوم است به پرداخت مبلغ 

190/185/373 بابت اصل خواسته و غیره در حق محکوم له علی اکبر گلچین و پرداخت مبلغ 8/750/000 ریال بابت حق االجرا در حق 
دولت و با توجه به توقیف یک دستگاه کمپرسی ده تن به شماره انتظامی 711 ع 16 ایران 52 که کمپرسی ده تن مذکور مدل تیپ 1921 
و مدل سال 1973 میالدی و رنگ فیلی و با توجه به پوسیدگی اطاق جلو، شکستگی شیشه جلو و الستیک های عقب و چهارچرخ به میزان 
40 درصد سالم که به مبلغ 480/000/000 ریال معادل چهل و هشت میلیون تومان کارشناسی شده است که  از طریق مزایده در  روز 
دوشنبه تاریخ 1395/06/15 از ساعت 9 الی 10  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 اینصورت 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

آبکش ارزان قیمت حمل آب به تمام 
نقاط استان / حمل آب از ما قيمت از 
شما    09159639415- زارعی 

داربست بنی اسدی
  09151634010

)تخته زير پا رايگان(، پيچ و رولپالك نما

داربست مهدی  
انجام پروژه های بزرگ و کوچک ساختمانی 

کفراژ بندی، زیربتن، سن نمایش
 اجاره تخته کار

خرید و فروش لوازم داربست

بلوار فرودگاه - سه راه صیاد شیرازی
3۲319۲63- ۰915164۲377- وسیله کار

  با مجوز رسمیبیمه مسئولیت

در دکوراسیون داخلـی ساختمـان رضایـی
دیگر محصوالت: پارکت - کفپوش - پرده )زبرا ، حصیر ، کرکره( 

استیکر- چسب کاغذ دیواری - براق کننده  و واکس پارکت و کفپوش
فروش ویژه فرهنگیان اقساط 20 ماهه

فروش و اجرای کاغذ دیواری 1۰۰ درصد قابل شستشو  به قیمت رنگ

آدرس: بيرجند- بين مدرس 37 و چهار راه سيلو - دکوراسيون رضايی
09151641463 - 09355311686 - 32450560

تأسیس : 1352

ARTEC , C.C.K ,  SOFTWATER , HYGINIC
KING WATER ,WATER SAFE , AQUA JOY

۲۰ ماه گارانتی بدون قید و شرط
 تا 3 ماه امکان برگشت کاال

NIKAI - NATIONAL – GOSSONIC

خدمات پس از فروش دستگاه تصفیه آب
هر سه سرویس یک سرویس رایگان هدیه 

بگیرید

کولـر گازی

تصفیــه آب
آب سرد کن

پمپ ساختمان
بیـن معلـم 44 

و چهار راه 15 خرداد
تلفن خدمات 31۰57        

۰91516153۲9

اقساط 1۰ ماهـه بدون کارمزد

S T R E A M 5 سال ضمانت آگهي فراخوان  مناقصه عمومي همراه با ارزیابي کیفي 
)مناقصه عمومي و  یک مرحله اي شماره  1395.22۰8(

نام و نشاني دستگاه مناقصه گزار : 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 
:  32392000-056 نمابر  اتاق 121- دفتر امور قراردادها - تلفن  اول - 

قراردادها :  056-32400523
موضوع مناقصه : انجام خدمات امداد ، بهره برداري ، گازباني ، تعمیرات و 

توسعه شبکه و انشعابات در سطح ناحیه فردوس
 ، امداد  خدمات  انجام   : پروژه  اجراي  محل  و  کار  مختصر   شرح 
صورتحساب  توزیع   ، کنتور  قرائت   ، گازباني   ، مشترکین   ، برداري  بهره 
مشترکین ، وصول مطالبات ، بازرسي و نظارت بر توزیع گاز ، تعمیرات 
شبکه و انشعابات و اجراي 5000 متر توسعه شبکه و300 انشعاب متفرقه در 
 سطح ناحیه فردوس شامل : )شهرهاي فردوس ، اسالمیه ، سرایان ، آیسک ، 

سه قلعه و روستاهاي تابعه(
هاي  تضمین   : کار  ارجاع  فرآیند  در  شرکت  تضمین  مبلغ  و  نوع 
شماره به  دولتي  معامالت  براي  تضمین  نامه  آیین  در  شده   اعالم 

 123402/ت50659ه- مورخ 1394/09/22- مبلغ تضمین 830.000.000 
ریال )هشتصد و سي 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 در بخش خدمات 
امداد ، بهره برداري و گازباني از محل اعتبارات جاري و در بخش تعمیرات و 
توسعه شبکه و نصب انشعابات از محل اعتبارات تخصیصي شرکت ملي گاز 

ایران )منابع داخلی( 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 مدارک معتبر ثبتي مناقصه گر و مدارک و 
مستندات مذکور در اسناد ارزیابي کیفي 

نکته : ارائه اصل و یا کپي برابر اصل مدارک فوق 
 االشاره در زمان بازگشایي پیشنهادها الزامي است .

برنامه زماني مناقصه :
- مهلت اعالم آمادگي ، دریافت اسناد مناقصه و اسناد ارزیابي کیفي 
پیمانکاران :  از 95/06/01 لغایت 95/06/06 - ) اسناد ارزیابي کیفي پیمانکاران 
 WWW.NIGC-SKGC.IR در سایت شرکت گاز خراسان جنوبي به آدرس
 )قسمت مناقصه و مزایده - فرم هاي الکترونیکي( قابل دانلود مي باشد.(

اداري  وقت  پایان   : کیفي  ارزیابي  اسناد  عودت  مهلت  آخرین   -
95/06/20

- اعالم نتایج  ارزیابي کیفي :  95/06/28 
 95/07/07 چهارشنبه  روز   : مناقصه  اسناد  عودت  مهلت  آخرین   - 

ساعت 11:00
- زمان و مکان بازگشایي پاکت ها : روز چهارشنبه 95/07/07 ساعت 

14:00- سالن جلسات شرکت گاز استان خراسان جنوبي
شرکت هاي واجد شرایط مي توانند برای 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 به طور همزمان دریافت 
نمایند . از مناقصه گراني که حداقل امتیاز قابل قبول در ارزیابي کیفي را 
کسب نمایند جهت عودت اسناد مناقصه و بازگشایي پاکت ها دعوت به عمل 

خواهد آمد . 
ضمناً ارائه مدارک و دریافت اسناد مناقصه ، هیچگونه حقي را براي متقاضیان 

برای شرکت در مناقصه ایجاد نخواهد کرد . 
  www.nigc-skgc.ir    ،  www.shana.ir این آگهي در سایت هاي 

ht  قابل رؤیت مي باشد . tp:/ / iets .mporg.ir  ،   
روابط عمومي شرکت گاز استان خراسان جنوبي
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ایجاد اماکن تفریحی و پارک در محله انقالب ، باید 
عرض کنم، اکثر اراضی انقالب که اوقافی هست، 
واقفین بزرگوار به نیت خیر برای کار فرهنگی و 
خیر معنوی و خدمت برای محرومان و مردم وقف 
نمودند که متأسفانه به اوضاعی تبدیل شده که نه 
 تنها برای موقوفین آن اجر و ثوابی عاید نمی شود
بلکه برعکس باعث سلب آسایش مردم نیز هست. 
زیرا امالک وقفی به مکان های آلوده و کثیف و 
این  از  بخدا  را  شما  است،  شده  تبدیل   مخروبه 
مکان ها بهتر استفاده کنید و مردم را نسبت به 
سنت حسنه وقف بدبین نسازید مگر واقفین چه 
گناهی کرده اند که این بال بر سر باقیات صالحات 

این عزیزان آمده؟!!
915...874
شهرسازی  و  راه  اداره  و  رانندگی  و  راهنمایی  از 
بیرجند  به  قاین  محور  ممتد  خطوط  دارم  تقاضا 
از  ساله  شانزده  نزدیک  بنده  کنند  بازنگری  رو 
رسد می  نظر  به  و  کنم  می  تردد  محور   این 
خط کشی های وسط جاده اصولی نبوده و خیلی 
جاها رو سبقت ممنوع زدن که همین باعث افزایش 
ها قسمت  بعضی  شده  محور  این  در   ترافیک 

رو می توان خط مقطع زد با تشکر
915...886
میشه مسئوالن در مورد محوطه خالی روبروی 
شهید کاوه مهر شهر توضیح بدن که تا کی می 

خواد بیابون باشه؟!
915...243
سد  با  برخورد  محترم  ماموران  از  آوا.  سالم 
اسالمی  جمهوری  خیابان  در  شهرداری  معبر  
این  در  نمادین  به صورت  است  روزی  چند  که 
برای یک  تقاضا می کنیم  دارند  قسمت حضور 
روز هم شده برخورد قاطعی با افراد دستفروش 
بنمایند چون فقط با یک تذکر از کنار آنها عبور 
هم  بار  یک  برای  کنیم  می  خواهش  کنند  می 
و  با دستفروشان   قاطع  و  بطور جدی  که شده 
افرادی که در خیابان جمهوری اسالمی ابتدای 
بازار سرپوش و ایستگاه های اتوبوس در شرایط 
غیر بهداشتی )روی زمین(  میوه و مواد غذایی 
را عرضه می کنند برخورد کنند تا پیاده رو ها به 

حالت طبیعی خود برگردند .
903...386
مکان  یک  و  سبز  فضای  ایجاد  برای  لطفا 
اداری  سایت  در  کوچک  چند  هر  تفریحی 

معصومیه اقدامی انجام دهید . 
939...258
لطفا اتوبوس های کهنه و دود زا را از رده خارج 
کنید  و به راننده های اتوبوس هم تذکر بدهید 
را در روزهایی که بسیار گرم  اتوبوس  که کولر 
همین  در  مردم  بارها  کنند.  روشن  باشد  می 
کرده  عنوان  را  موضوع  این  مردم  پیام  ستون 
اتوبوس های  راننده  برخی  همچنان  اما   اند 

بی توجهند...!
915...584
کنم می  تشکر  خیابان  کنار  چادری  گزارش   از 
به  ها  شهرستان  از  که  بیمار  همراهان  ما 
مشکل  موضوع  این  با  واقعا  آییم  می  بیرجند 
هم  آن  خیابان  کنار  در  ماندن  اکنون  داریم. 
زمستان  در  اما  نیست  دشوار  زیاد  چادر  در 
مسئوالن از  و  شده  معضلی  ما  برای  امر   این 
توجهی  هم  جامعه  از  قشر  این  به  خواهیم  می 

نموده و مشکلمان را حل کنند.
915...245
های  کوچه  از  برخی  آسفالت  وضع  به  لطفا 
نمایید.  رسیدگی  سجادشهر  در  شکوفه  خیابان 
با توجه به آمار زیاد خانوار باالی 350 خانواده و 
کودکان زیادی که در این منطقه بازی می کنند 

لطفا در اسرع وقت رسیدگی نمایید.
915...121

پیام شما

 ثبت 87 درصد اراضی خراسان جنوبی 
صدا و سیما - 87 درصد  اراضی خراسان جنوبی با ثبت ، سنددار شدند. مدیر کل ثبت اسناد و امالک خراسان جنوبی با اشاره به اینکه خراسان جنوبی سومین 
استان پهناور کشوراست گفت : از  15 و نیم میلیون هکتار از اراضی خراسان جنوبی، 13 و نیم میلیون هکتار، تاکنون به ثبت رسیده است. حاجی پور همچنین 

از الکترونیکی شدن دفاتر اسناد رسمی  از 10 شهریور خبر  داد و افزود: با این اقدام جعل و کالهبرداری از اسناد به حداقل می رسد.

روستاهای گردشگری بیرجند بی بهره از امکانات رفاهی
عباس آباد  و  محمودآباد  روستاهای 
ساالنه  و  گرفته  قرار  بیرجند  نزدیکی  در 
خود  سوی  به  را  بسیاری  گردشگران 
الزم  رفاهی  امکانات  از  اما  می کشانند 

بی بهره هستند.
بیرجند  سمت  از  فارس،  گزارش  به 
با  می کنید  حرکت  که  زاهدان  جاده  در 
زیادی  روستاهای  و  دیدنی  مکان های 
قرار  بی مهری  مورد  که  می شوید  مواجه 
برای  خوبی  مکان  چه  اگر  و  گرفته اند 
برای  امکانات الزم  اما  گردشگری هستند، 

آن ها فراهم نشده است.
از  که  کیلومتر   20 حدود  مسیر  این  در 
نام  به  روستایی  به  می شوید  دور  بیرجند 
دارای  که  می کنید  برخورد  عباس آباد 
قامت  بلند  گردوی  درختان  و  بکر  طبیعت 
ساله  چند  خشکسالی های  اثر  بر  که  است 
و  است  خمیده  ها  آن  از  برخی  قامت 

تکیه گاه خود را زمین برگزیده اند.

مردماینروستاازآبلولهکشی
درمنازلخودبیبهرههستند

در مسیر رفتن به روستای عباس آباد باید 
قسمتی از راه را در جاده خاکی حرکت کنید 
که دست اندازهای بدی دارد و مجبورید از 

داخل رودخانه عبور کنید.
بیرجند  با  که  کوتاهی  مسافت  سبب  به 
گذراندن  برای  نیز  شهر  این  مردم  دارد، 
می روند  روستا  این  به  خود  فراغت  اوقات 

و ساعات خوبی را در آن سپری می کنند.
در  لوله کشی  آب  از  روستا  این  مردم 
برای شستن  و  بی بهره هستند  خود  منازل 
نیاز  دیگر  امر  هر  و  گرفتن  وضو  ظروف، 
قنات  البته  که  دارند  قنات  کنار  آمدن  به 
نیز مانند گذشته آب ندارد و به سختی نیاز 

مردم و کشاورزی را تامین می کند.
برخوردار  چندانی  جمعیت  از  روستا  این 
زندگی  آن  در  خانوار   12 تنها  و  نیست 
نیز  شورا  و  دهیار  سبب  همین  به  می کنند 
ندارد و از دهیار و شورای روستای کنار خود 

که به نام محمودآباد است استفاده می کند.
از  یکی  نیز  محمودآباد  روستای 
روستای  همانند  گردشگری  روستاهای 
روستای  از  عبور  با  که  است  عباس آباد 
عباس آباد به روستای محمودآباد می رسید.

خانوار   46 دارای  محمودآباد  روستای 
است که به صورت میانگین جمعیتی حدود 

120 نفر دارد.
در بین این دو روستای زیبا و دیدنی مزار 
درویش محمود عارفی است که سبب خیر 
است  شده  منطقه  این  در  زیادی  برکت  و 
درویش  این  برای  زیادی  حرمت  اهالی  و 

قائل هستند.
هم  با  روستا  دو  این  محرم  ماه  مراسم 
اهالی روستای عباس آباد  برگزار می شود و 
در مراسم سنتی علم گردانی محمودآبادی ها 

شرکت می کنند.
هر سال ماه محرم، به مناسبت عزاداری 
روستای  در  اباعبدا...  الحسین)ع(  حضرت 
با  ویژه ای  سنتی  مراسم  آباد”  “محمود 

عنوان “علم سالم” برگزار می شود.
ماه  هشتم  روز  در  آیین  این  اجرای  در 
روستاهای  مذهبی  هیأت های  محرم، 
اکبرآباد،  تنگل،  بهدان،  مانند  همجوار 
سورگ،  ملک آباد،  عباس آباد،  خنگ، 
علی آباد و خراشاد به قصد زیارت و برپایی 
طرف  به  زنجیرزنی  و  نوحه خوانی  مراسم 
می آیند  در  حرکت  به  محمودآباد  روستای 
درویش  مزار  نزدیکی  در  هیأت ها  این  و 
هیأت  استقبال  مورد  عارفی  محمود 

محمودآباد قرار می گیرند.
بر  صلوات  و  سالم  ذکر  با  استقبال  این 
کردن  قربانی  و  )ص(  محمد  آل  و  محمد 
هیئت  دو  تالقی  و  است  همراه  گوسفند 
مخصوصی  مراسم  و  آداب  با  مذهبی 
هنگامی  که  گونه ای  به  می گیرد  صورت 
که دو هیئت به فاصله 50 متری همدیگر 
هیئت  و  کرده  متوقف  را  علم ها  رسیدند، 
خواندن  با  محمودآباد  روستای  عزاداری 
امام  حضرت  عزاداران  ورود  اشعاری 
هیئت  و  می گوید  خوش آمد  را  حسین)ع( 

مقدم  خیر  اشعاری  خواندن  با  هم  میهمان 
میزبان را گرامی می دارد.

علم های  خوش آمدگویی  این  از  پس 
و  آداب  با  میزبان  و  میهمان  هیئت های 
می شوند  تالقی  یکدیگر  با  خاصی  احترام 
که به اصطالح به این مراسم “سالم دادن 
پس  و  می گویند  سالم”  “علم  یا  علم ها” 
به  اقدام  هیئت ها  مراسم،  این  اجرای  از 

نوحه سرایی و عزاداری می کنند.
برپایی این مراسم قدمت طوالنی دارد و 
سبب  به  و  نیست  مشخص  آن  آغاز  زمان 
خبرنگاران  ساله  هر  خود  عظمت  و  شکوه 

مختلفی را به این روستا می کشاند.
هم  به  تقریبی  به صورت  روستا  دو  این 
روستا  دو  هر  نیازهای  و  هستند  متصل 
برای  سبب  همین  به  است  یکدیگر  مشابه 
دهیار  سراغ  به  روستا  این  مشکالت  بیان 
روستای محمودآباد رفتیم تا مشکالت این 

دو روستا را بررسی کنیم.

بهزودیاهالیروستاازنعمتآب
شربدرمنازلخودبرخوردارمیشوند

آب  داشت:  اظهار  محمودآبادی  محمد 
لوله کشی برای این روستا در حال کار است 
و به زودی اهالی روستا از نعمت آب شرب 

در منازل خود برخوردار می شوند.

روستایمحمودآبادوعباسآباد
درمسیررودخانهقرارگرفتهو
احتمالسیلدرآنوجوددارد

داشتن  از  روستا  این  اینکه  بیان  با  وی 
کرد:  تصریح  است،  بی بهره  ساحلی  دیوار 
داخل  در  عباس آباد  و  محمودآباد  روستای 
سیل  احتمال  و  گرفته  قرار  رودخانه  مسیر 
دیوار  به  نیاز  بنابراین  دارد  وجود  آن  در 

ساحلی دارد.

میزانآبدهیقناتپنجبرابر
کمترازقبلشدهاست

تکمیل  از  محمودآباد  روستای  دهیار 
و  داد  خبر  روستا  دو  این  در  قنات  نبودن 
برابر  پنج  قنات  آبدهی  میزان  شد:  یادآور 
کمتر از قبل شده است و این امر مشکالتی 

را برای روستاها ایجاد کرده است.
از  اینکه هیچ کدام  بیان  با  محمودآبادی 
بازی  مکان  و  ورزشی  زمین  روستاها  این 
مسؤوالن  داد:  ادامه  ندارد،  بچه ها  برای 
انجام دهند  را  اقدامات الزم  زمینه  این  در 
روستاها  این  تعطیل  روزهای  در  چراکه 
و  بازی  برای  مکانی  بچه ها  و  شده  شلوغ 

تفریح ندارند.

جادههایروستافاقد
گاردریلوآسفالتاست

به  دسترسی  جاده  نبودن  ایمن  از  وی 
این  جاده های  گفت:  و  داد  خبر  روستاها 
و  است  بی بهره  گاردریل  داشتن  از  روستا 

آسفالت نیز نیست.
بیان  با  محمود آباد  روستای  دهیار 

از  خارج  در  احشام  نگهداری  مکان  اینکه 
سبب  به  افزود:  ندارد،  وجود  روستا  بافت 
وضعیت  روستا  داخل  در  مکان  این  وجود 

بهداشتی روستا دچار مشکل شده است.

روستاهایعباسآبادومحمودآبادبدلیل
خشکسالیدچارکمیجمعیتشده

روستاهای  اینکه  بیان  با  محمودآبادی 
سبب  به  محمودآباد  و  عباس آباد 
کمی  دچار  ساله  چند  خشکسالی های 
جوانان  کرد:  اضافه  است،  شده  جمعیت 
به  خود  معاش  تامین  و  کار  برای  روستاها 

شهر مهاجرت می کنند.
این  عمده  کشاورزی  محصوالت  وی 
و  عنوان  خشک  توت  و  گردو  را  روستاها 
درختان  خانواده ها  از  برخی  کرد:  تصریح 
زرشک نیز دارند که تعداد آن محدود است 
کم  خشکسالی  سبب  به  محصوالت  ولی 

شده است.

فرمانداروبخشداربیرجندقولتامین
منابعمالیدادندکهمحققنشده

اینکه  بیان  با  محمودآباد  روستای  دهیار 
در روستای محمودآباد حسینیه توسط مردم 
در حال ساخت است، یادآور شد: فرماندار و 
بخشدار بیرجند برای بازدید این حسینیه به 
روستا آمدند و قول هایی برای تامین منابع 

مالی دادند که تاکنون محقق نشده است.
روستای  در  اینکه  بیان  با  محمودآبادی 
شده  ساخته  ویال   15 حدود  در  عباس آباد 
اهالی  برای  ویالها  این  داد:  ادامه  است، 
روستا نبوده و تنها سه ویال از خود اهالی و 

مابقی از سایر افراد است.
طبیعت  وجود  با  کرد:  خاطرنشان  وی 
افراد  بیرجند  زیبا و نزدیک بودن روستا به 
ویالسازی  به  اقدام  روستا  این  در  زیادی 
آنها  برای  الزم  امکانات  باید  و  کرده اند 

فراهم شود.

محترم  پزشکان  تمامی  به  پزشک  روز  تبریک 
همکاران  و  پزشکی  علوم  دانشگاه  ریاست  و 
درمان  کنار  در  کاش  ای  خداقوت.  محترمشان 
صحیح بعضی از همکاران تان دلسوزی و وقت 
بیشتری در اتاق خود برای بیماران داشته باشند. 

خصوصا در بیمارستان ...
 915...154
 آموزش پرورش در طرح هدایت تحصیلی که گفته 
بود به درخواست والدین و دانش آموزان در مورد 
انتخاب رشته عمل خواهند کرد اما  در عمل اینگونه 
نبود و در نهایت با کم کردن ظرفیت ثبت نام رشته 

در مدارس باز هم کار خودش را انجام داد.
915...582
اما  تومان   2500 مصرفی  است  آمده  گاز  فیش 
مبلغ قابل پرداخت 17 هزار تومان لطفا شرکت 

گاز در این خصوص پاسخگو باشد!!
915...154
از راهنمایی و رانندگی تقاضا دارم به جای جریمه 
با تذکر به جا فرهنگ صحیح رانندگی کردن را 

در مردم نهادینه کند.
939...568
با تشکر از آموزش و پرورش خواهشمندیم نسبت 
ای  پایه  و  صحیح  آموزش  و  دبستان  مقطع  به 
دروس بهتر کار شود و از معلمان با تجربه تری 
شده  برداشته  نمرات  که  روزی  از  شود.  استفاده 
بچه ها کمتر ترغیب به یادگیری بهتر می شوند.
915...587
از  جنوبی  خراسان  استان  که  این  به  توجه  با 
تعداد زیادی نخبه و تحصیلکرده برخوردار است 
برای  اما مسئوالن محترم هیچ فکر و چاره ای 
استخدام قشر جوان برنمی دارند  و هیچ اقدامی 
درس  و  جوان  نیروهای  این  کارگیری  به  برای 

خوانده انجام نمی شود.
936...258
خانم  دیار  این  زن  بر شیر  و سالم  آوا  بر  سالم 
ولی  نیاوردی  مدالی  چه  اگر  بگم  باید  خدمتی. 
از ارزش کارت هیچ کم نشد اسم بیرجند رو تو 
تمام دنیا پر آوازه کردی. استانی که به قول همه 
هیچی نداره الاقل شیر زنی مثل تو داره سرافراز 

باشی قهرمان. 
915...313
 با تشکر از شهرداری محترم و زحماتی که می کشد
مدیح  دکتر  آقای  ورود  ابتدای  ای کاش همانند 
از ایده ها و نظرهای ایشان در زیبایی و فضای 
سبز میادین بهتر استفاده شود مخصوصا در فصل 
تابستان که زمان مسافرت و ورود مهمان ها به 

استانمان می باشد. 
915...582
با توجه به این که آثار باستانی زیادی داریم که 
ثبت جهانی است اما هیچگونه تبلیغات و معرفی 
صحیحی از آن انجام نمی شود تا کسی که وارد 
استان می شود بتواند به این محل ها بیاید و از این 
اماکن بازدید نماید و همچنین این اماکن ورودی 
 ندارد. مسئوالن چاره ای بیندیشند ما می توانیم
با همفکری و تعامل یکدیگر در معرفی، زیبایی و 

جذب توریست استانمان کمک نماییم.
915...456
با تشکر از دانشگاه علوم پزشکی و تبریک روز 
دانشگاه علوم پزشکی فکری  پزشک ای کاش 
چهارشنبه  در  شده  عرضه  غذایی  مواد  حال  به 
قابل  بهداشتی  نظر  از  ها  خیلی  بردارد  بازار 

استفاده نیست. 
915...555

آگهی مزایده اموال غیرمنقول » نوبت دوم«

نظر به اینکه در پرونده کالسه  950058 به موجب اجرائیه صادره از شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان خوسف آقای امیر 
علی هاونگی فرزند رضا و خانم ها معصومه، مرضیه، مریم، طاهره و زهرا هاونگی فرزندان رضا و خانم فاطمه زارعی نودر فرزند حسین محکوم 
هستند به فروش باغ منزل به مساحت 1976/5 متر مربع از پالک 61 فرعی از 17 فرعی از 171 اصلی بخش 3 بیرجند به عنوان بخشی 
از ترکه مرحوم رضا هاونگی به جهت غیر قابل تقسیم بودن و تقسیم وجه حاصل از فروش بین وراث به نسبت سهام فرعی هر یک از آنها 
)حسب دعوی آقای محمدصادق هاونگی فرزند رضا با وکالت آقای شهرام امیرافشاری( و پرداخت مبلغ 1/500/000 ریال بابت حق االجرای 
دولتی در حق صندوق دولت، لذا مقرر گردیده باغ منزل مذکور به همراه یک ساعت آب با این توصیف: که حسب نظر کارشناس کشاورزی 
باغ منزل مذکور دو کله بوده و در روستای فخر آباد تقاب قرار دارد، دارای خاک مناسب کشاورزی می باشد، دارای یک باب خانه مسکونی 
با قدمت باالی 20 سال و گنبدی به مساحت 30 متر مربع و دارای دو اتاق و سرویس دستشویی می باشد، دارای یک باب سایبان که با 
ورق و قوطی ساخته شده به مساحت 40 متر مربع و یک باب مرغدانی به مساحت 9 متر مربع ساخته شده با ورق و قوطی می باشد، دارای 
یک استخر ذخیره آب با گنجایش 8 متر مکعب می باشد، باغ منزل دارای آب لوله کشی )آشامیدنی( و امتیاز برق می باشد. داخل منزل 
گازکشی نمی باشد لکن علمک گاز درب منزل وجود دارد. باغ منزل مذکور دارای یک ساعت آب از چاه موتور روستای فخرآباد با دبی 
 30 لیتر در ثانیه ، اشجار مختلف شامل توت فرنگی )3 اصله( عناب )3 اصله( انار )44 اصله( انواع انگور )60 بوته( و زردآلو  وآلو )12 اصله( 
می باشد که توسط کارشناس منتخب مجموعاً به مبلغ یک میلیارد و ششصد و پنجاه میلیون ریال قیمت گذاری گردیده است، از طریق 
مزایده با قیمت کارشناسی در تاریخ 1395/06/14 از ساعت 9 الی 9/30 صبح در دفتر اجرای احکام حقوقی  دادگستری شهرستان  خوسف 
به فروش برسد. که  قیمت پایه از بهای ارزیابی شروع  و به فردی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد. ده درصد ثمن 
معامله   فی المجلس از برنده مزایده اخذ و نامبرده مکلف است مابقی را حداکثر ظرف یک ماه به صندوق دادگستری تودیع و قبض مربوطه 
را تسلیم اجرای احکام نماید. در غیر این صورت ده درصد سپرده وی پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد 
شد. بدیهی است در صورت پرداخت کل ثمن در موعد مقرر و عدم اعتراض به مزایده و صدور دستور تملیک از دادگاه صادر کننده حکم، 
اموال مذکور به برنده مزایده تحویل خواهد شد. لذا متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا  مراجعه  

تا ترتیب بازدید آنان داده شود.. هزینه  های نقل و انتقال بر عهده برنده مزایده خواهد بود.

مهدی چاپاری بورنگ- مدیر اجرای  احکام مدنی دادگستری شهرستان خوسف

دادگستریجمهوریاسالمیایران

آگهی مزایده اموال غیرمنقول » نوبت  اول«

نظر به اینکه در پرونده  کالسه 950178 اجرایی این اجرا در قبال محکومیت آقای احمد زراعت گر فرزند رمضان و 
خانم ها حمیده زراعتگر فرزند رمضان و مریم یاری فرزند خدابخش به پرداخت مهریه مورث محکوم لهم خانم ها طیبه و زهرا و 
آقایان یوسف، محمود، ابوالحسن و حمزه زراعت گر از محل ماترک متوفی رمضان زراعت گر یک طاقه آب از مدار 13 در روستای 
دهن تگ به همراه اراضی تابعه توقیف شده است و محکوم لهما تقاضای فروش آب و زمین مذکور را نموده اند که یک طاقه آب و 
اراضی متعلق طبق نظریه کارشناس به مبلغ 110/000/000 )یکصد و ده میلیون ریال( ارزیابی و قرار است از طریق  مزایده  در روز 
سه شنبه تاریخ 1395/06/16 از ساعت 10 الی 11 صبح  در دفتر اجرای احکام شعبه اول دادگاه خانواده  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 اینصورت 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.

شفیعی - مدیر اجرای احکام شعبه اول دادگاه خانواده بیرجند

دادگستریجمهوریاسالمیایران

آگهی دعوت شرکت بازرگانی تحقیقاتی گیتی پخش بیرجند )سهامی خاص( 

به شماره ثبت 1091 و شناسه ملی 10360028329

به اطالع کلیه سهامداران شرکت بازرگانی تحقیقاتی گیتی پخش بیرجند )سهامی خاص( می رساند: جلسه مجمع 
عمومی عادی شرکت در تاریخ 95/06/14 ساعت 9 صبح در محل دفتر شرکت واقع در بیرجند،خیابان طالقانی، 
روبروی بیمارستان امام رضا )ع( پالک 17 تشکیل خواهد شد. لذا از کلیه سهامداران دعوت می شود برای شرکت در 

جلسه و اتخاذ هرگونه تصمیم حضور به هم رسانند. 

دستور جلسه:
انتخاب اعضای اصلی هیئت مدیره -  انتخاب بازرسان

هیئت مدیره شرکت بازرگانی تحقیقاتی گیتی پخش
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اولین هواپیمای مریخی را ببینید

ایسنا- مهندسان سازمان فضایی ناسا اولین نمونه هواپیمای طراحی شده برای پرواز در جو مریخ را مورد آزمایش قرار 
دادند. به گزارش دیلی میل، هواپیمای آزمایشی سبک وزن و بدون موتور Prandtl-M از راه دور کنترل می شود و 
قرار است در آینده نه چندان دور به مریخ ارسال شود و یک روز را در جو این سیاره سپری کند.

کوله پشتی که آمار وسایل تان را دارد

محققان موفق به طراحی و ساخت یک کوله پشتی 
شدند که با بلوتوث کار کرده و بر وسایل شخصی 
کاربران نظارت می کند. به گزارش ایسنا، این کوله 
پشتی دارای قفل بلوتوثی بوده  و نظارت دقیقی بر 
روی وسایل شما دارد به طوریکه در صورت کم 
شدن یک وسیله فورا به شما اطالع خواهد داد. 

این کوله پشتی به یک اپلیکیشن متصل بوده و 
نزدیکی خود  در  را  که حضور گوشی شما  وقتی 
احساس کند، به طور خودکار قفل گشایی خواهد 
شد . اگر گوشی شما در دسترس نباشد می تواند از 
طریق “کد رنگ” آن را باز کنید. به این معنی که 
با استفاده از ضربات کوتاه یا بلند مدت بر روی قفل 

آن، درب کیف را باز کنید.

عمر طوالنی ارثی است

تحقیق جدید نشان می دهد فرزندان والدین دارای 
زندگی  در دهه ۷۰  دیگران  از  عمر طوالنی کمتر 
بیماری قلبی می میرند. به گزارش مهر،  به دلیل 
پژوهشگران دانشکده پزشکی دانشگاه اکستر دریافتند 
هر یک از شرکت کنندگانی که والدین شان بیش 
از سن ۷۰ سالگی عمر کرده بود، ۲۰ درصد کمتر با 

احتمال مرگ ناشی از بیماری قلبی مواجه بود.

هزینه سفر گردشگری به ماه چقدر است؟

سفرهای  انجام  برای  که  کرد  اعالم  روسیه 
گردشگری فضایی به ماه براساس درخواست های 
ارائه شده برنامه ریزی می کند که هزینه آن برای 
هر نفر 1۲۰ میلیون دالر خواهد بود. به گزارش 

ایرنا، روزنامه ایزوستیا نوشت: گردشگران در قالب 
بار مدار کره ماه را دور  این سفر می توانند یک 
بزنند. تاکنون هشت نفر از جمله یگ زوج ژاپنی 
و همچنین جیمز کامرون کارگردان آمریکا برای 

حضور در این سفر فضایی ابراز آمادگی کرده اند.

قویترین ارتش های جهان در سال 2016

لیست  ماهه  هر  که  پاور  فایر  گلوبال  سایت 
را  جهان  های  ارتش  قدرتمندترین  و  قویترین 
منتشر می کند در آخرین رده بندی خود مربوط 
اعالم  را   )1۳۹۵(  ۲۰1۶ سال  دوم  ماهه   ۶ به 
کرد. در این رده بندی کشورهای آمریکا، روسیه 
کردند.  را کسب  سوم  تا  اول  های  رتبه  چین  و 
همچنین در این رده بندی ایران در رتبه ۲1 قرار 
گرفت. نکته جالب توجه و تامل برانگیز در این 
رده بندی، کشور ترکیه با توجه به کوتا در ارتش 

و نظامیانش با یک پله صعود به رتبه ۸ رسید . 

ایران چند سال دیگر زنده است؟

»ایران خشک شد« عنوان مقاله ای است که چند 
روز پیش در روزنامه »فایننشال تایمز« منتشر شد. 
است:  آمده  مقاله  این  در  نیـوز،  جام  گزارش  به 

»ایران با پیشینه هفت هزار ساله تا ۲۰ سال دیگر 
آن  از  و  شود  می  نابود  خشکسالی  و  آبی  بی  از 
بیابانی به جای خواهدماند که هیچ گیاه و جانداری 

توان زندگی در آن را نخواهد داشت.«

40 چاقوی فلزی از معده 
بیمار هندی خارج شد 

 ۵ جراحی  عمل  در  هند  در  جراحان  از  تیمی 
که  بیماری  معده  از  را  فلزی  چاقوی  ساعته 4۰ 
میلی غیرقابل کنترل به خوردن چاقو دارد، بیرون 

آوردند. این مرد 4۲ ساله، پس از شکایت از شکم 
در  گورداسپور  شهر  بیمارستان  به  و ضعف،  درد 

ایالت پنجاب در شمال هند منتقل شد.

دوقلوها بیشتر عمر می کنند

دوقلوها  که  دهد  می  نشان  پژوهشگران  مطالعه 
اجتماعی،  از حمایت  برخورداری  به خاطر  احتماال 
بیشتر از تک قلوها عمر می کنند. به گزارش ایرنا، 
دوقلوها نه تنها از بدو تولد همنشین و یار نزدیک 

دارند، بلکه طوالنی تر هم عمر می کنند؛ مطالعه 
جدید دانشگاه واشنگتن نشان می دهد که این دو 
فاکتور احتماال با یکدیگر مرتبط هستند. تحلیلگران 
به ویژه  نشان دادند که نرخ مرگ و میر دوقلوها 

دوقلوهای همسان در هر دو جنسیت کمتر است.

الواح هخامنشی به کشور بازمی گردند

معاون رئیس جمهور گفت: چنانچه مدعیان حمایِت 
آمریکا  در   1۹۹۷ سال  تروریستی  حادثه  از  ایران 
الواح  استیناف  حکم  برای  تجدیدنظر  درخواست 
هخامنشی ندهند، این الواح پس از ۸۰ سال به کشور 
سلطانی فر  ایسنا،  گزارش  به  می شوند.  برگردانده 
رییس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری اظهار 
کرد: این سازمان تالش دارد تا بزرگترین مجموعه 
اشیای فرهنگی تاریخی هخامنشی را که  حدود ۸۰ 
سال پیش برای مطالعه ای سه ساله به موسسه شرق 

 شناسی شیکاگو رفت به کشور برگرداند.

سال آینده بزرگترین خورشید گرفتگی 
در آمریکا رخ می دهد

سال  در  انگجت،  از  نقل  به  ایسنا  گزارش  به 
با تمام  آینده خورشید گرفتگی رخ خواهد داد که 
گرفتگی هایی که تاکنون اتفاق افتاده است متفاوت 
خواهد بود. به گزارش ایسنا، به طور معمول دو پدیده 

خسوف و کسوف در زمان وقوع تنها از مکان های 
خاصی قابل مشاهده هستند اما در  ۲1 اوت سال 
۲۰1۷  یک خورشید گرفتگی کلی و کامل  از 14 

ایالت در شمال آمریکا قابل مشاهده خواهد بود .

ایران، تلگرام را تهدید کرد

ادامه  گفت:  کشور  کل  دادستان  قضایی  معاون 
جمله  از  و  خارجی  اجتماعی  شبکه های  فعالیت 
“تلگرام”، منوط به تبعیت از قوانین داخلی است. 
آبادی  خرم  عبدالصمد  سیما،  و  صدا  گزارش  به 
به  پاسخ  در  کشور  کل  دادستان  قضایی  معاون 
خارجی  اجتماعی  شبکه های  که  سئوال  این 
چنانچه شبکه های  افزود:   یا خیر؟  فیلتر می شود 
رویه  همین  به  تلگرام  خصوص  به  و  اجتماعی 

ادامه بدهند، قطعا فیلتر خواهند شد. 

داعش چقدر پول دارد؟

گزارش های برخی منابع غربی در ابتدای تسلط 
گروه  این  که  می داد  نشان  موصل  به  داعش 
ده ها  نینوا  استان  مرکز  اشغال  با  تروریستی 
گزارش  به   . است  زده  جیب  به  دالر  میلیارد 

تروریست های داعش  باشگاه خبرنگاران جوان، 
در  عربی  و  غربی  کشورهای  کمک  از  که 
جایی  به  امروز  می بردند،  بهره  اخیر  سال های 
از  تروریستی  گروه  این  درجا  ثروت  که  رسیدند 
۲ تا ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد دالر برآورد می شود.

چینی ها اعضای بدن را بازسازی می کنند

دانشمندان چینی موفق به کشف دارویی شدند که با 
مهار یک مولکول می تواند بافت های بدن را بازسازی 
کند. به گزارش ایسنا،این کشف در آینده می تواند نیاز 
به پیوند اعضا را برطرف کند. این محققان موفق به 
کشف دارویی به نام XMU-MP شدند که می تواند 

کبد، روده و پوست را بازسازی کند.

ما  با زندگی  اینترنت  برای دو دهه است که 
تغییرات  تمام  از  است، صرف نظر  اجین شده 
و پیشرفت هایی که در فناوری صورت گرفته، 
یک چیز همچنان ثابت باقی مانده است و آن 
هم نوع و شیوه اتصاالت است. وقتی صفحات 
وب باز نمی شوند، ویدیوها به درستی بافر نشده 
و دائم قطع و وصل می شوند یا ایمیل ها قصد 
باز شدن ندارند، تازه مشکالت و فشار عصبی 
کاربران اینترنت شروع می شود. در ادامه پنج 
را  آن  برطرف کردن  راه حل  و  رایج  مشکل 

بررسی خواهیم کرد.

سارقان اینترنت
یک  از  استفاده  مزیت های  بهترین  از  یکی 
شبکه وای فای امکان دسترسی سریع و آسان 
شبکه  عبور  کلمه  اگر  اما  است.  اینترنت  به 
این امکان را  باشد،  اندازه ساده  از  شما بیش 
به  بتوانند  افراد غریبه هم  تا  فراهم می کند 
آن دسترسی داشته باشند و به این شکل هم 
دچار  شما  اینترنت  باند  پهنای  هم  و  امنیت 
مشکل خواهد شد. مسلما این چیزی نیست 
که شما می خواهید. شبکه هایی که از کلمات 
عبور ضعیف استفاده می کنند و یا اصال از آن 
استفاده نمی کنند در معرض خطر جدی دستبرد 
زدن توسط دیگران هستند. برای این که بدانید 
چه دستگاه هایی به شبکه شما متصل شده اند 
Wi-Fi Histo- یم توانید از نرم افزار رایگان

ry View استفاده کنید و آدرس های ای پی 
ناشناس را پیدا کنید.

شبکه  به  بیگانگان  نفوذ  از  پیشگیری  برای 
اختصاصی خود و جلوگیری از سرقت اینترنت و 
پهنای باند اولین قدم این است که کلمه عبور 
کجا  نمی دانید  اگر  دهید.  تغییر  را  خود  روتر 
Rout- یم توانید آن را پیدا کنید، سایتی به نام

er Passwords وجود دارد که می تواند در 
زمینه پیدا کردن کلمه عبور سازنده روتر به شما 
کمک کند. بعد از آن، یک کلمه عبور طوالنی 

و پیچیده را انتخاب کنید که به راحتی نتوان 
آن را حدس زد.

ازدحام
این مشکلی است که بیشتر برای محالت و 
شبکه های  تعداد  نظر  از  شلوغ  آپارتمان های 
بی سیم رخ می دهد. وقتی تعداد زیادی کاربر 
کانال  یک  به  همزمان  باشند  داشته  قصد 
وای فای یکسان متصل شوند، سرعت اتصال 

به طرز قابل مالحظه ای تحت تاثیر قرار خواهد 
گرفت.

وقتی سرعت اتصال شما به شبکه در ساعات 
این  معموال  که  می شود،  کند  روز  از  خاصی 
موضوع در عصر و زمانی که اکثرا از سر کار 
این  اتفاق می افتد،  بیشتر  برگشته اند  به خانه 
و  تراکم  وجود  از  بزرگ  نشانه  یک  مشکل 
برای  است.  وای فای  سیگنال های  در  ازدحام 
از یک کانال دیگر در روتر  این مشکل  رفع 

خود استفاده کنید. اگر روتر شما از فرکانس ۲.4 
استفاده می کند، معموال 11 کانال  گیگاهرتز 
برای انتخاب وجود دارد. بیشتر کانال های 1، 
۶ و 11 توصیه شده است، اما برای پیدا کردن 
یک اتصال سریع تر بهتر است سایر کانال ها 
را نیز امتحان کنید. خرید یک روتر پشتیبانی 
کننده از باند جدیدتر ۵ گیگاهرتز هم کمک 

بزرگی به رفع این مشکل می کند.

تجهیزات از رده خارج
ساخته  یکسان  وای فای  روترهای  همه 
مرحله  یک   AC روترهای  نمی شوند. 
 G و   B قدیمی تر  مدل های  از  پیشرفته تر 
این روترهای جدید  و حتی مدل N هستند. 
قابلیت های بیشتری داشته و عملکرد بهتری 
یک  خرید  قصد  اگر  می دهند.  نشان  خود  از 
نوع  دنبال  به  است  بهتر  دارید  را  روتر جدید 
جدید AC باشید. روترهای AC داری حداکثر 

گستره پهنای باند در حدود ۸ در 1۶۰ مگاهرتز 
 N هستند که در مقایسه با 4 در 4۰ استاندارد
گسترده تر است. به عبارت دیگر، هر چه پهنای 
بدون  داده  تبادل  امکان  باشد  باند گسترده تر 

افت سرعت نیز بیشتر می شود.

تنظیمات امنیتی روتر
نوع امنیت بی سیمی  که استفاده می کنید نیز 
نیز  می تواند روی عملکرد کلی سرعت شما 

تاثیر گذار باشد. اگر شبکه به اصطالح باز )بدون 
 WEP امنیتی  استاندارد  از  یا  است  امنیت( 
خود  امنیتی  تنظیمات  فورا  می کنید،  استفاده 
را تغییر دهید. مسلما تالش برای دسترسی به 
یک شبکه باز بسیار راحت تر به نتیجه می رسد 
و استاندارد امنیتی قدیمیWEP   را آسان تر 
می توان هک کرد، بنابراین به هیچ وجه از آن 

استفاده نکنید.

دورتر از محدوده
 سیگنال دهی هستید

تا  نشده  طراحی  گونه ای  به  روترها  ساختار 
مسافت های طوالنی  تا  را  سیگنال ها  بتوانند 
از خانه  بنابراین در بخش هایی  منتقل کنند، 
کوری  نقطه  اصطالح  به  است  ممکن  شما 
وجود داشته باشد که سیگنال وای فای به آنجا 
نمی رسد. برای تهیه یک نقشه جامع از مناطق 
تحت پوشش سیگنال شبکه خود از یک ابزار 
به نام HeatMapper استفاده کنید. این کار 
به شما کمک می کند ببینید کجای منزل یا 
قویتری  وای فای  سیگنال  شما  کار  محل 
دارد. HeatMapper یک نرم افزار رایگان 
تحت ویندوز است که می توانید به راحتی آن 
را دانلود و استفاده کنید. اگر از کاربران مک 
هستید NetSpot جایگزین خوبی برای این 

کار است.
وقتی شما نواحی مشکل دار خانه را پیدا کردید، 
چند گزینه پیش روی شما است. یک گزینه 
خرید یک گسترش دهنده وای فای است که 
را  شما  روتر  سیگنال  انتشار  گستره  می تواند 
تقویت کند. گسترش دهنده های وای فای بر 
ارائه می کنند  قابلیت هایی که  و  اساس مدل 
قیمتی در حدود ۲۰ تا 1۲۰ دالر دارند. معموال 
یک گسترش دهنده سطح متوسط جوابگوی 

نیاز شما خواهد بود.
حرفه ای  سیستم  یک  خرید  دوم  گزینه 
 Eero مثال  برای  است.  ترکیبی  مخصوص 
دالری  پانصد   Home Wi-Fi system
تضمین می کند که دیگر نقطه کوری در خانه 
باقی نمی گذارد. یک سیستم ترکیبی و  شما 
روترهای  از  مجموعه ای  شامل  مخصوص 
کوچک است که با هماهنگی بین یک دیگر 
محدوده تحت پوشش شبکه شما را گسترش 
در  را  روترها  این  است  کافی  تنها  می دهد. 
بخش های مختلف خانه قرار دهید تا سیگنال 

به تمام نقاط خانه ارسال شود.

شبکه وای فای شما به این ۵ دلیل کند است

شاید همة ما بارها این جملة کلیشه ای را 
ایم که: »معلّمی، شغل  در رسانه ها شنیده 
واقعیت  به  کنم  می  گمان  ولی  انبیاست« 
ایم؛  نداشته  مبذول  کافی  توجه  آن،  ُکنه  و 
انبیا،  رسالت  مسیر  در  نهادن  قدم  چراکه 
بر  را  سنگینی  و  حساس  بسیار  مسئولیت 
سطوح  در  کشور  فرهنگی  جامعة  گردن 
مختلف می نهد و سرافراز بیرون آمدن از آن 
است،  انسان سازی  همانا  که  وظیفة خطیر 

حتمًا کار ساده ای نیست!
در  که  است  نوجوانی  با  معلم  کار  و  سر 
می  روحی  بالندگی  و  شخصیتی  رشِد  سّن 
ایام حساس  از  باشد و بخش قابل توجهی 
محیط  در  را  خود  اجتماعِی  و  فردی  بلوغ 
و  معلمان  با  تعامل  در  و  مدرسه  مبارک 

مدیران می گذراند.
پرورش  جهت  مطلوب  فضایی  ایجاد  لذا 
گرم  کانون  از  جدا  آموزان  دانش  بهینة 
اهل  دوش  بر  که  است  رسالتی  خانواده، 

فرهنگ، سنگینی می کند.
ارتقای  برای  کیفی  ملزومات  جمع  اگر 
گردد،  فراهم  راستین  پرورِش  و  آموزش 
برونداد این کارخانة انسان سازی، فرشتگانی 
آسمانی به زمین خواهد بخشید که نه تنها 
موجب فخر و مباهات دست اندرکاران تعلیم 
و تربیت می باشند بلکه برای خلق، گره گشا 

و برای جامعه نیز مثمر ثمر خواهند بود.
از سی سال  خوشوقتم که در طول بیش 
و  آموزشی  مشاغل  در  فرهنگی  خدمت 
و  علمی  تکامِل  روند  نزدیک  از  مدیریتی، 
خالل  در  را  زیادی  آموزان  دانش  تربیتِی 
معرفتی  رشد  از  و  ام  بوده  شاهد  ایام  این 
شاگردان  از  بسیاری  شخصیتِی  پختگی  و 
دیروز و برجستگان امروز، در دل حّظ معنوی 
آن  وصف  شاید  که  ام  کرده  می  تجربه  را 
موهبت  از  گیری  بهره  با  تنها  لطیف  حِس 

زبان میسر نباشد.
روایتی،  نقل  با  مایلم  ادعا،  این  تأیید  در 

خوانندة عزیز را در درک یکی از این تجارب 
شیرین، قدری با خود همراه سازم. 

مهرماه سال 1۳۵۳ شمسی در کالس دوم 
طبیعی )علوم تجربی( در دبیرستان دخترانة 
ممتاز بیرجند که امروز بنت الهدی صدر نام 
دارد، در میز سوم، دختری تیزهوش، مصصم 

که  بود  »نرگس«  نام  به  زاده  فرهنگی  و 
مرور درس جلسة پیش را به شایسته ترین 
های  بهترین  از  متمایز  قدری  شاید  و  وجه 
داد؛  می  ارائه  خود  همدرسان  برای  کالس 
بسته  نقش  لوح ضمیرش  بر  مطالب  گویی 
بود! هوش سرشار، رفتار متین و گفتار وزین 
روزهای  نویدبخش  کوشا،  آموز  دانش  این 

روشنی در زندگی شغلی آتی وی بود.
حقیقت  به  دبیرش،  بینِی  طالع  امروز 

علوم  دانشگاه  استادی  کرسی  بر  و  پیوسته 
پزشکی تهران تکیه زده و ساالنه شاگردان 
زیادی در مکتب علم و اخالق این پژوهشگر 
محضرش  از  و  یابند  می  پرورش  شاخص 

مستفیذ می گردند.
با  دستش  شغلی،  تبّحر  از  جدا  که  واقفم 

امور خیریه نیز آشناست و با نیت پاک و طبع 
بلند خویش، از بینوایان دستگیری می نماید 
و لذا می توان از تجدید دیدار و بهره گیری 

از انرژی مثبتش، آرامش خاطر یافت.
دانشگاه  پاتولوژی  ممتاز  استاد  وی 
علوم پزشکی تهران است که در تخصص 
انسانی  سلوک  و  دارد  ملی  شهرت  خود 
و  همکاران  زبانزد  او،  دانش  وسعت  و 

باشد.  می  اطرافیانش 

جاری  سال  تابستان  اتفاق،  حسب  به 
قریب  از  پس  وی  با  تا  داد  دست  ضرورت 
تلفنی مشورت پزشکی  چهل سال مفارقت، 

داشته  باشم.
در کالم نخست، از ادب ذاتی او و محبت 
راستینش، غرق خوشوقتی شده و به خود به 

جهت مصاحبت با وی می بالیدم.
برای تکمیل مشاوره، مقّرر شد وی را در 
کنم.  مالقات  حضوراً  تهران  به  مسافرتی 
استادی  اینک  دیروز،  نازنین  آموز  دانش 
اتاقش  به  ورودم  بدو  در  که  بود  نامدار 
به  مرا  خالصانه،  لطفی  سر  از  و  تواضع  با 
از  محبت  با  و  گرفت  آغوش  در  گرمی 
افتخار  روزگاری  نیز  او  که  همسرم  احوال 

دبیری وی را داشته، جویا شد.

و  پیگیری  بهترین  زمینة  نیز  ادامه  در 
علی  و  نمود  صادر  را  پزشکی  رسیدگی 
خود  نظارت  دلسوزانه  شغلی،  مشغلة  رغم 
این  بخشید.  تداوم  معاینات  روند  بر  را 
دبیر  راستین،  محبت  ابراز  با  که  بود  گونه 
معرفت  و  نمود  شرمسار  را  خویش  پیشین 
رساند  اثبات  به  نیکی  به  را  بزرگواریش  و 
وفاداری، سرافراز  آزمون عملِی درس  از  و 

بیرون آمد.
مهر  از  کند  می  حکم  شناسی  حق 
به  و  نمایم  سپاسگزاری  قلبًا  دریغش  بی 
روز  دیروز،  دبیران  جامعة  از  نمایندگی 
صمیمانه  قطارانش  هم  و  او  به  را  پزشک 

تبریک گویم.
باشد که روایت گذشته و حال این دانش 
از خیل  آموز خدوم که به عنوان نمونه ای 
شد،  یاد  گذشته  شناس  حق  آموزان  دانش 
امروز،  آموزان  دانش  و  همکاران  برای 
گذشتة  بر  گاه  هیچ  که  گردد  واقع  پندآموز 
دار  وام  عمل،  در  و  نکنیم  پشت  خویش 
پیشرفتمان،  مراحل  در  که  باشیم  کسانی 

سهمی داشته اند.
به تشخیص خویش، نیازی به ذکر نام این 
دانشگاهِی عزیز ندیدم تا مطالب فوق، حمل 
بر ُمداهنه نشود و بطن موضوع و جان مایة 
کالم، تحت الشعاع نام و مقام، واقع نگردد؛ 
اعتباری  و  کرامت  وی،  به  خداوند  چراکه 
نوع  هر  از  نیاز  بی  امروز  که  داشته  ارزانی 

نام جویی است.
سایر  و  او  توفیقات  مزید  و  بهروزی 
از درگاه حضرت حق  همکاران خدومش را 
خواهانم. مایلم به عنوان ُحسن ختام بیتی از 
شیخ اجل، سعدی شیراز انتخاب نمایم که به 

درستی می فرماید:
حکمت محض است گر لطف جهان آفرین                                    
خاص کند بنده ای، مصلحت عام را

زهرا سعادتی - دبیر و مدیر بازنشستة 
آموزش و پرورش بیرجند

روایت خاطره ای آموزنده به بهانة تبریک روز پزشک
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آیه روز  

و هرگاه نعمت و رحمتى به انسان بچشانيم و سپس آن را از او برگيريم او مأيوس و نوميد مى شود و به 
كفران و ناسپاسى بر مى خيزد. هود آيه ۹

حدیث روز  

بخشنده ترين مردم كسى است كه در هنگام قدرت مى بخشد.
 امام حسين)ع(

دنیا که از او دل اسیران ریش است
پامال غمش، توانگر و درویش است
نیشش، همه جانگزاتر از شربت مرگ

نوشش، چو نکو نگه کنی، هم نیش است

شعر روز 

پلکی احساس

حرف های ابریشمی موفقیت

سبک زندگی

نگرش

یک لحظه مکث کن

قانون جاذبه يكي از قوانين طبيعت است

متخصص  و  نویسنده  دویل  باب  از  جمله  چند 
قانون جاذبه به طور کلي، قانون جاذبه مي گوید که 
همانندها یکدیگر را جذب مي کنند، اما منظور بیش تر 

شباهت افکار است.
را  چیزي  شما  که  نمي دهد  اهمیتي  جاذبه  قانون 
خوب یا بد مي دانید یا آن را مي خواهید یا نه، قانون 
جاذبه صرفا به اندیشه شما پاسخ مي دهد. پس اگر به 
قرض هاي بزرگ تان فکر مي کنید و به خاطر وجود 
آن ها احساس ناراحتي مي کنید فرکانس مربوط به 
به کیهان مي فرستید: »به خاطر  نیز  را  افکار  این 
این همه بدهي حال خوشي ندارم«. به این ترتیب، 
بدهي را براي خودتان مسجل کرده اید و هر لحظه 
به آن مي اندیشید، در نتیجه قرض و مشکالت مالي 

بیش تري را جذب زندگي خود مي سازید.
قانون جاذبه یکي از قوانین طبیعت است. شخصي 
نیست و خوب و بد را هم از هم تشخیص نمي دهد. 
این قانون افکار تو را دریافت مي کند و به شکل 
تجربیات زندگي به تو باز مي گرداند. قانون جاذبه به 
تو همان چیزي را مي دهد که به آن مدام مي اندیشي.

اکثر ما خواسته و ندانسته وقایع زندگي مان را جذب 
مي کنیم. معتقدیم کنترلي روي آن ها نداریم. افکار و 
احساس هاي مان به صورت خودکار عمل مي کنند. 
در نتیجه، همه چیز را ناخودآگاه و ناخواسته جذب 
مي کنیم.کسي خواهان وقایع ناگوار در زندگي اش 
راز بزرگ  با  از آشنایي  احتماال پیش  نیست. پس 
وقایع منفي را ناخواسته به زندگي ات دعوت کرده اي. 
دلیل آن هم ناآشنایي با راز بزرگ و نیروي خالق 

افکارمان بوده است.

استادی پرسید: چرا وقتی عصبانی می شویم، فریاد 
می زنیم؟ یکی از شاگردان گفت: چون در آن لحظه 

آرامش و خونسردیمان را از دست می دهیم.
 استاد پرسید: این که آرامشمان را از دست می دهیم 
درست است، اما چرا با وجودی که طرف مقابل کنارمان 
قرار دارد داد می زنیم؟ آیا نمی توان با صدای مالیم 
صحبت کرد؟ استاد گفت: هنگامی که دو نفر از دست 
 یکدیگر عصبانی هستند قلبهایشان از یکدیگر فاصله 
کنند،  جبران  را  فاصله  اینکه  برای  آنها  گیرد.  می 
مجبورند که داد بزنند، هر چه میزان عصبانیت و خشم 
بیشتر باشد، این فاصله بیشتر است و آنها صدایشان را 

بلندتر می کنند.
عاشق  نفر  دو  که  هنگامی  پرسید:  استاد  سپس 
همدیگرند چه اتفاقی می افتد؟ آنها سر هم داد نمی 
زنند، بلکه خیلی به آرامی با هم صحبت می کنند. چرا؟ 
چون قلبهایشان خیلی به هم نزدیک است. هنگامی 
که عشقشان به یکدیگر بیشتر شد حتی حرف معمولی 
هم با هم نمی زنند و فقط در گوش هم نجوا می کنند 
و سر انجام، چنانچه عشقشان باز هم به یکدیگر بیشتر 
شد. حتی از نجوا کردن هم بی نیاز می شوند و فقط 

به یکدیگر نگاه می کنند! 

تاریخي و در فرهنگ عمومي و  در پیشینه 
ایران  کهن  مردمان سرزمین  اجتماعي  باور 
اسالمي همواره طبابت و طبیب از قداست و 

جایگاه ویژه اي برخوردار بوده است.
بي شک ابوعلي سینا ثمره اي ارزنده از این 
درخت تناور و جلوه اي بارز از نقش ایرانیان 
در اعتالي تمدن اسالمي است. وي نه تنها 
اعتباري براي تمدن ایراني و اسالمي ، بلکه 
چهره اي تابناك در تاریخ تمدن جهان نیز 
به شمار مي رود. به دلیل احاطه ابن سینا بر 
دانشهاي مختلف و تاثیر وي در متفکران و 
دانشمندان پس از خود که حیطه آن به جز 
بود،  برگرفته  در  نیز  را  اروپا   ، اسالم  قلمرو 
از او در غرب به عنوان نامدارترین دانشمند 

اسالمي یاد مي شود.
اسالمي، کساني  دانشمندان  میان  در  اینک 
با ابن سینا رقابت  که ممکن است در اروپا 
کنند، مي توان از الکندي، محمدبن زکریاي 
تنها  الکندي  اما  برد.  نام  غزالي  و  رازي 
امام  پزشک،  تنها  رازي  زکریاي  حکیم، 

محمد غزالي بیشتر متشرع بوده است و هیچ 
زمینه هاي مختلف  در  ابن سینا  مانند  یک 

صاحب نام نبوده اند.

ابوعلی سينا به فقه و فلسفه 
و  پزشكی آشنا بود

ابن سینا در حدود 370 ق/ 980 م در بخارا 
و  قرآن  آموختن  به  نخست  وي  شد  متولد 
ادبیات پرداخت و ده ساله بود که همه قرآن 
و  گرفته  فرا  ا  ر  ادبي  مباحث  از  بسیاري  و 
تا  توانست  او  شد.  دیگران  شگفتي  انگیزة 
فقهي،  آثار  از  بسیاري  به  سالگي   16 سن 
کتبي  مطالعه  شود.  آشنا  پزشکي  و  فلسفي 
یا  ، »عناصر  ارسطو«  منطق  چون »مدخل 
معروف  کتاب  و  اقلیدس«  هندسه  اصول 
این  در  همگي  بطلمیوس«  »المجسطي 
این  در  »وي  است.  گرفته  صورت  دوران 
نمي  آن  سراسر  را  شب  یک  حتي  میان 
و  خواندن  کار  به  جز  نیز  روزها  و  خوابید 
دسته  از  انبوهي  پرداخت  نمي  آموختن 

هاي کاغذ در برابر خود مي نهاد و مسائل 
گوناگون را براي خود مطرح مي کرد و در 
هر ساله اي مقدمات قیاس و شروط آن را 

در نظر مي گرفت. 

ابن سينا در 18 سالگی در طبيعات و 
رياضيات چيره دست بود

منطق،  در  سالگي،   18 سن  در  سینا  ابن 
طبیعیات و ریاضیات چیره دست بوده است 
به خواندن  آورده و  الهیات روي  بر  آنگاه  و 
ارسطو  بعدالطبیعیه(  )ما  متافیزیک  کتاب 
پرداخته و حتي به گفته خودش 40 بار آن 
ما  »اغراض  کتاب  یافتن  با  بود  خوانده  را 
بعدالطبیعیه « ابونصر فارابي توانست بر فهم 

مشکالت کتاب ارسطو فائق آید.
از  را  »شفا«  کتاب  تالیف  دوران  این  در 
اول  کتاب  وي  کرد  آغاز  آن  طبیعیات 
تالیف  آن  از  پیش  را  پزشکي  در  »قانون« 
کرده بود در این میان چنین بر مي آید که 
بوده  برخوردار  آرامي  زندگاني  از  سینا  ابن 

را  روزها  جوزجاني،  گزارش  بنابر  زیرا  است 
به کارهاي وزارت شمس الدوله مي گذراند 
و شبها دانشجویان بر وي گرد مي آمدند و 

از کتاب شفا و قانون مي خواندند.

سينا  ابوعلی  قانون  و  شفا  کتاب 
شهرت جهانی يافت

و  فلسفه  در  شفا  سینا  ابن  تألیفات  میان  از 
قانون در پزشکي شهرتي جهاني یافته است. 
و  علوم  ابواب  در  جلد  در هجده  شفا  کتاب 
و  طبیعیات  ریاضي،  منطق،  یعني  فلسفه 
االهیات نوشته شده است. منطق شفا امروز 
معتبرترین  از  یکي  بعنوان  همچنان  نیز 
و  است  مطرح  اسالمي  منطق  کتابهاي 
توجه  مورد  هنوز  آن  والهیات  طبیعیات 
عالقمندان قرار دارد. کتاب قانون نیز که تا 
قرنها از مهمترین کتابهاي پزشکي به شمار 
مي رفته است، شامل مطالبي در باره قوانین 
غیرترکیبي  و  ترکیبي  داروهاي  طب،  کلي 
و امراض مختلف است. این کتاب در قرن 

نهضت  آغاز  با  همراه  میالدي  دوازدهم 
ترجمه به زبان التین ترجمه شد و تا امروز 
نیز  آلماني  و  فرانسه  انگلیسي،  زبانهاي  به 
مجموعه  که  قانون  است.  شده  برگردانده 
باستاني واسالمي  ازکل دانش طبي  مدوني 
فرهنگ  دستاوردهاي  عالیترین  از  یکي  و 
، بعنوان متن درسي پزشکي  اسالمي است 
در دانشگاههاي اروپایي مورد استفــاده قرار 
مي گرفت و تا سال 1650 میالدي در کنار 
دانشگاههاي  در  موندینو  و  جالینوس  آثار 

لوون و مون پلیه تدریس مي شد.
مختلف  هاي  زمینه  در  همچنین  سینا  ابن 
است.  آورده  بعمل  ارزنده  اقداماتي  علمي 
کرد. رصدهاي  ترجمه  را  اقلیدس  سینا  ابن 
نظیر  اسبابي  و  آورد  عمل  به  را  نجومي 
حرکت،  زمینه  در  کرد.  ابداع  کنوني  ورنیه 
نیرو، خالء ، نور ،حرارت و چگالي تحقیقات 
کانیها  باره  در  وي  رساله  است.  ابتکاري 
اروپا  در  سیزدهم  قرن  تا  معدني  مواد  یا 

مهمترین مرجع علم زمین شناسي بود.

عارفانه روز

خداوندا ! آرامم کن همان گونه که دریا را 
 پس از هر طوفانی آرام می کنی راهنمایم
 باش که در این چرخ و فلک  روزگار 

بدجور سرگیجه گرفتم  ایمانم راقوی کن.

سخت تالش کن، ممکن امروز سختی بکشیم 
ولی در آینده برابر همین سختی ها لذت می 

بریم.  و از کارایی که امروز کردیم لذت می بریم.

الماس حاصل تحمل فشار های سخت است.
اگر در خودتان لیاقت الماس شدن می بینید

 از فشارهای سخت نترسید

آمدن هر صبح پیام خداوند برای آغاز یک 
فرصت تازه است برخیز و در این فرصت تازه 

زندگی را زندگی کن تغییر مثبتی ایجاد کن
 و از یک روز دوست داشتنی خداوند لذت ببر

طراح: نسرین کاری                        
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هجرت - از مرکبات 14-هشتمین 
ارزشمندی  مثنوی   - میالدی  ماه 
و  شاعر  نیشابوری،  عطار  سروده 
عارف ایرانی 15 - خواب - مطابق 

با مقتضیات زمان- زبانه آتش. 
 - رفته  حج  بانوی   -1 عمودي: 
جنگ شاه اسماعیل صفوی با دولت 
عثمانی 2 - زن گندمگون - پاکیزه  
- عنصر گرافیکی شرکت یا موسسه  
3 - از پسران فریدون پیشدادی- از 
فروع دین اسالم - همیشگی 4- 
تیز و برنده - آتشخانه - میکروب 
کزاز 5 - متحرك - هدایت کننده 
- خیس 6- حرف همراهی  عرب 
تقسیمات شهری  از   - آسایش   -
7-  فخر فروشی - وادار به انجام 
آمریکا   سیاهان  موسیقی   - کاری 
قدیمی-  دار  پاشنه  کفش   -8

 -9 مسیحی   - ایتالیا  در  شهري 
قصد و آهنگ - اسلحه ساموراییها 
- شهری درا ستان اصفهان 10-  
دانشگاه مرکزی پکن - آحاد - نام 
نوعی   - میان   -  11 آذربایجانی 
به  اشاره   -  12 فاکس   - ساالد 
چیزی نامعلوم - بهار عربها - ضمیر 
متکلم وحده 13- راهنمایی کردن 
نوعی   - معتبر  های  انجیل  از   -
روایت   -14 خیاطی  در  دوخت 
کننده - مخلوط آب و آرد- سالن 
نمایش فیلم 15 - آهن ربا - رود 

مهم چین.
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یلاقترپهاگورین1

والسالالمدارا2

سرامباهوراهنز3

فیلمرکاکویان4

کهدعورباکای5

رسهیدهرهشمیسن6

مرچاتمهانیوه7

یعابرانباناوت8

یمرنیدراسشلف9

ینیواروینکستن10

ازردناداقنگ11

رقمیهرکاچاخس12

راوناتسامنتسر13

سییراویفنیورپ14

ینزوراپیتسارور15

اتوبـار پرستـو 

خیابان شهاب ، اتوبار پرستو  32256465 -  32256444 056 - 09155629648

برای اولین بار در استان
طرح ساماندهی وانت بارها

حمل بار لوازم اداری، مسکونی،تجاری 
و ساختمان)شن، آجر، سیمان و ...(

وانت-کامیونت / داخل و خارج از شهر 
همراه با کارگر مجرب و بیمه بار  

   کاظمی - خرم نژاد

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 

حمل بار و اثاثیه منزل رحیم آبادی

09155642959
 09159634038

رحیم آبادی

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

تجربه کنید.   09158668002

  3 2236030   09151605216
ایزوگام سلیمانی

خیابان ارتش - سه راه معلم - جنب بیمه البرز  
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ایزوگـام  شفیعـی
آسفالت )محوطه و پشت بام( و  قیرگونی

 32225494 - 09151630283   صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

تولید و نصب باالبر 
و کاالبر هیدرولیک 

در اماکن تجاری 
و مسکونی 

09151633207
آسمانی مقدم

سوله 600 متری فاز یک شهرک صنعتی 
با امکانات جرثقیل سقفی - برق 3 فاز 
سرایداری و دفتر اجاره داده می شود.

09159612007

داربست بنی اسدی  اجرای داربست 
و اجاره قالب و جک فلزی با بیمه 

مسئولیت     09155619059 

فـروش فـوق العـاده 
نقدی 5 % تخفیف

نبش جمهوری 28 و 30 به سمت مزار شهدا )قلعه(   09155622291 - 32211684

الستیک فـرازی
OFFOFF

اتومبیل تصادفی و چپی شما را با 
باالترین قیمت نقد خریداریم.

09159647685

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

09153613243 - شریفی

برق کشی و نورپردازی داخلی و نما
)نمونه کار: ساختمان رویال

 معلم 13(
09358031766 - الوندی

حمل  اثاثیه منزل

 با خاور مسقف و کارگر ماهر

09159639065-علی آبادی 
)ضمنا کارگر تنها نیز داریم(

نقاشی  ساختمان
انواع رنگ های روغنی، پالستیک، 

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

  09156633230- برگی

نقاشی ساختمان شهرصـاد
درب و پنجره ، پالستیک ، روغن ، اکرولیک 

کاغذ دیواری ، نصب و  رنگ آمیزی کناف
 با تخفیفات ویژه، در اسرع وقت

09157561075 

سمساری صادق
خرید و فروش لوازم منزل و اداری با باالترین 

قیمت    09380160779 - علی آبادی

به مهندس عمران ، معماری و مکانیک 
با 3 سال سابقه بیمه مرتبط پیمانکاری

 برای اخذ رتبه نیازمندیم.     
09016951900  

استخدام کارشناس کشاورزی 
گرایش باغبانی

با حداقل 3 سال سابقه کار مفید
ساعت تماس 8 صبح الی 13

32204575

انجمن خیریه حمایت 
و پیشگیری از بیماران 

ژنتیک  درشهرستان های 
قاین ، طبس، نهبندان 

سربیشه، درمیان 
دررشته های ژنتیک 

مامایی، پرستاری 
زیست شناسی و بهداشت 

با مدرک کارشناسی
 نیرو جذب می نماید.

تلفن تماس
09155638571

فروش منزل ویالیی با 130 متر + 
سند مالکیت واقع در خیابان کوشه ای 

کارگر 10     09155625224

 سالن زیبایی با کلیه امکانات و تجهیزات و 
مجوزبا موقعیت عالی واقع در بلوار غفاری 
به صورت استثنایی به فروش می رسد. 

09153112403

قرارداد نمایندگی کد 522050 بیمه 
پارسیان به نام غالمرضا رمضانی فرزند 
صفر مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.
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کسب مقام اول دانشگاه فرهنگیان  خراسان جنوبی 
دررشته دارت بازی های بومی محلی  استان اصفهان

نخستین جشنواره کشوری ورزش های همگانی و بازی های بومی محلی 
دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان، به میزبانی استان اصفهان برگزار شد 
گفتنی است که شرکت کنندگان این جشنواره در شش رشته چرخ تانک، 
پیاده روی، بولینگ با پا، الختر، دارت و بازی های بومی و محلی شرکت 
داشتند.که استان خراسان جنوبی توانست در رشته دارت مقام اول کشوری 
را کسب کند واستانهای اصفهان و کرمان مقامهای دوم وسوم را بدست 
اوردند.گفتنی است که تیم استان خراسان جنوبی نیز کاپ اخالق این 

جشنواره را به خود اختصاص داد.

نصیری در گام اول شکست خورد

کشتی گیر آزادکار کشورمان در اولین دیدار خود در وزن ۶۵ کیلوگرم مقابل 
کشتی گیر بلغارستانی شکست خورد. در آخرین روز بازی های المپیک 
201۶ ریو و در مسابقات کشتی آزاد وزن ۶۵ کیلوگرم، میثم نصیری در 
اولین مسابقه خود به مصاف »بوریسالو نوواچکوف« بلغارستانی رفت که 
با نتیجه 10 بر 7 شکست خورد.نصیری با شکست در این مسابقه از صعود 

به مرحله یک هشتم نهایی بازماند.

یزدانی با برتری مقابل حریف ترکیه ای
 به یک هشتم نهایی رسید

بازی  های  گام نخست  در  آزاد کشورمان  کیلوگرم  وزن ۹7  کشتی گیر 
المپیک 201۶ ریو به برتری رسید و به مرحله یک هشتم نهایی رفت. 
رضا یزدانی آزاد کار وزن ۹7 کیلوگرم کشورمان در نخستین پیکار خود در 
بازی های المپیک ریو، به مصاف ابراهیم بلوکباشی از ترکیه رفت و موفق 
شد با نتیجه 10 بر صفر حریف خود را شکست دهد.یزدانی با این پیروزی 

راهی مرحله یک هشتم نهایی شد.

کمیل قاسمی به مدال نقره رسید

کمیل قاسمی به مدال نقره وزن 12۵ کیلوگرم رقابت های کشتی آزاد 
المپیک 201۶ برزیل رسید.، رقابت های وزن 12۵ کیلوگرم کشتی آزاد 
المپیک 201۶ برزیل، از ساعت 17:30 در سالن کاری اوکا شماره 2 شهر 

ریودوژانیرو برگزار شد و در پایان نماینده کشورمان به مدال نقره رسید.

ایران با غلبه بر ترکیه و آذربایجان قهرمان شد

تیم ملی کاراته ایران در رقابت های بین المللی جام وحدت و دوستی برابر 
ترکیه و آذربایجان به پیروزی رسید. در سومین روز از دوازدهمین دوره 
رقابت های بین المللی جام وحدت و دوستی ارومیه، تیم ملی الف ایران 
مقابل تیم ملی الف آذربایجان را مغلوب کرد. تیم آذربایجانی از حضور 

رافائل آقایف قهرمان جهان سود می برد.

 -4 هویج  و  چغندر   -3 گریپ فروت   -2 سیر   -1
چای سبز ۵- زردچوبه ۶- سیب 7- روغن زیتون 
8- کلم و بروکلی ۹- لیمو ترش 10- گردو 11- 
سبزیجات برگ سبز 12- آووکادو. الزم به ذکر است 
باشند.  خود  تغذیه  مراقب  باید  کبدی  بیماران  که 
افرادی که از بیماری های کبدی رنج می برند معموال 

تحت رژیم های خاص غذایی هستند و باید با دقت 
مواد غذایی مصرفی را انتخاب کنند. پروتئین ها در 
و  می کنند  ایفا  حیاتی  نقش  بدن  بافت های  ترمیم 
به  از چرب شدن کبد و آسیب های وارد  همچنین 
سلول های کبدی جلوگیری می کنند. در مبتالیان به 
بیماری های کبدی، پروتئین ها به درستی پردازش 

باعث تشکیل  امر  و فرآوری نمی شوند و همین 
فرآورده های زائد می شود که ممکن است آسیب 
مصرف  قطع  باشد.  داشته  دنبال  به  را  مغز  به 
پروتئین از جمله راهکارهای اصلی است که باید 
در دستور کار بیماران کبدی قرار گیرد. این کار، 
تشکیل فرآورده های زائد و سمی را محدود می کند. 

خواص سرکه سیب 

1- سرکه سیب دارای خاصیت آنتی بیوتیکی و 
ضدعفونی کننده است. ضد باکتری و ضد قارچ 
است و باعث ارتقاء عمل سیستم ایمنی بدن در 
مقابله با عوامل بیماری زا می شود 2- مقدار 
به  نتیجه  در  کند،  می  تنظیم  را  بدن  پتاسیم 
حفظ تعادل اسیدی- بازی خون کمک می کند 

3- برای تصلب شرائین مفید است، زیرا هنگام 
کلسیمی  توده  ها،  استخوان  شدن  مستحکم 
موجود در مفاصل را تجزیه می کند 4- برای 
درمان مسمومیت غذایی و ناراحتی های گوارشی 
مفید است ۵- عفونت ادراری را بهبود می بخشد 
باال را کاهش می دهد 7- در  ۶- فشار خون 
افرادی که داروهای دیورتیک ) ادرارآور ( مصرف 
می کنند، باعث جبران پتاسیم از دست رفته می شود.

گالبي براي زیبایي پوست مفید است  

گالبي، میوه اي است که گونه هایي مختلف با 
طعم متفاوت دارد. این میوه حاوي ویتامین اي و 
ث و همچنین داراي کلسیم، آهن، منیزیم و روي 
است. چون گالبي میوه اي آبدار است، در زیبایي 
پوست بسیار مفید است. یکي از خواص گالبي 
خاصیت ملین بودن آن است و دانه هاي ریزي 

که در موقع خوردن گالبي احساس مي کنید، 
براي دفع مواد زائد مفید مي باشند. البته افرادي 
که یبوست دارند سعي کنند بالفاصله پس از 
خوردن 1 تا 2 عدد گالبي آن را با یک لیوان 
آب ولرم همراه کنند که خاصیت ملین بودن 
از  دیگر  یکي  خون  فشار  شود.  قوي تر  آن 
ناراحتي هایي است که خوردن گالبي به آن کمک 
بسیار مي کند و تصفیه کننده خون نیز است.

خواص انار 

1- خون ساز و تصفیه کننده خون است 2- 
عطش را برطرف کرده و خنک کننده است 3- 
برای درمان اسهال،آرتریت،زردی و بواسیر مفید 
است 4- اشتها آور است ۵- در درمان کم خونی 
و افزایش انرژی بدن موثر و مفید است ۶- تقویت 
کننده کبد و کلیه ها میباشد 7- دم کرده پوست 

انار گلودرد را تسکین میدهد 8- برای التهاب معده 
مفید است ۹- کرم معده را نابود میسازد 10- ادرار 
آور است 11- برای رفع گرفتگی صدا 30 گرم 
پوست انار را به همراه 2 گرم زاج سفید جوشانده 
و غرغره کنید 12- برای رفع دل درد روی دانه 
های انار نمک و فلفل زده وآن را میل کنید 13- برای 
درمان اسهال 30 گرم پوست انار را با 3 گرم دارچین در 
یک لیوان آب بجوشانید و بصورت خنک میل کنید.

هر روز بخورید، سالم باشید!

نوعی  و  لیکوپن  حاوی  فرنگی:  گوجه   -1
کاروتینوئید  می باشد. لیکوپن یک آنتی اکسیدان 
بسیار قوی است که خواص ضد سرطانی نیز دارد 
و برای جلوگیری از ابتال به سرطان پروستات و 
سرطان سینه بسیار مفید شناخته شده است 2- 
ماست: حاوی پروتئین و میزان زیادی ویتامین 

B12 ، ریبوفالوین و پتاسیم می باشد و عمل 
حاوی  آوکادو:  کند 3-  می  تقویت  را  گوارش 
میزان زیادی ویتامین E است، که نوع دیگری 
آنتی اکسیدان برای محافظت از سلول ها و تنظیم 
میزان کلسترول بدن می باشد 4- سبزیجات 
تیره: سبزیجات برگ دار تیره، مثل اسفناج و ... راه 
های خوبی برای تامین کلسیم مورد نیاز بدن هستند 
۵- ماهی قزل آال: باعث ارتقاء سالمتی میشود.

پنج توصیه غذایی برای افزایش هوش 

است  مغز  غذای  ماهی  ماهی:  روغن   -1
2- سبزیجات تازه و خام: آنتی اکسیدان ها و 
فیتوکمیکال ) رنگدانه های گیاهی ( های موجود 
در سبزیجات، هوش شما را حفظ خواهند کرد 3- 
تخم مرغ خام: عالوه بر حفظ سالمت بدن، برای 
هوش و عملکرد ذهنی مفید است 4- از مصرف 

شکر خود داری کنید: شکر به عنوان یک غذا 
محسوب نمی شود، اما بیشتر اوقات جزء آن 
دسته از مواد غذایی است که باید از مصرف آنها 
پرهیز کرد. اگر می خواهید میزان هوش خود 
را افزایش دهید و نمی توانید کاماًل از مصرف 
شکر پرهیز کنید، مصرف آن را کاهش دهید. 
منابع  ترین  مهم  از  یکی  فرنگی:  توت   -۵
آنتی اکسیدانی قوی و فیتو کمیکال است.

برای سالمت  کبد  چی بخوریم؟

کشف 350میلیون ریال کاالي قاچاق 
درشهرستان »طبس«

جانشین فرماندهي انتظامي شهرستان طبس از توقیف محموله 
کاالي قاچاق در این شهرستان خبر داد. به گزارش پلیس، 
سرگرد  فاضل مریمي گفت : مأموران پاسگاه انتظامي تپه طاق 
در محور طبس - بردسکن به یک دستگاه اتوبوس اسکانیا 
مشکوک شدند و خودرو را متوقف کردند. وي اظهار داشت: 
مأموران اتوبوس توقیف شده را بازرسی کردند که در بازرسی از 
خودرو تعداد دو هزار و ۹۶8 ثوب انواع پوشاک و322 قلم انواع 
لوازم آرایشی قاچاق متعلق به مسافران کشف کردند. وی خاطر 
نشان کرد: کارشناسان ارزش ریالي کاالهاي قاچاق کشف شده 

را 3۵0 میلیون ریال برآورد کردند.

قاچاقچی دارو در »قاین« دستگیر شد

فرمانده انتظامی استان جزئیات دستگیری توزیع کننده حرفه ای 
داروی قاچاق در شهرستان قاین را  بیان کرد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری پلیس، سرهنگ مجید شجاع 
اظهار داشت : با دریافت خبری مبنی بر توزیع گسترده قرص 
قاین،  افراد غیر بومی در شهرستان  و شربت قاچاق توسط 
شناسایی و دستگیری عامالن توزیع داروی قاچاق در دستور کار 

مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر قرار گرفت .
سرهنگ »شجاع« ادامه داد: در بازرسی از خودرو 230 عدد 
قرص متادون قاچاق و ۵00 سی سی شربت متادون کشف 
شد که نامبرده به ستاد مبارزه با مواد مخدر منتقل و بازجویی 

از وی آغاز شد .

کشف هشت تن پیاز زعفران قاچاق در »قاین«

فرمانده انتظامی شهرستان قاین از کشف هشت تن پیاز زعفران 
قاچاق در این شهرستان خبر داد .

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری پلیس، سرهنگ اسماعیل 
واعظی گفت: تیم گشت شهرستان قاین هنگام گشت زنی 
در محورهای مواصالتی به یک دستگاه کامیون بنز مشکوک 

شدند و به راننده خودرو دستور ایست دادند .
وی گفت: مأموران خودرو را متوقف و بازرسی کردند که در 
بازرسی از خودرو مقدار هشت تن پیاز زعفران که بدون محوز 
کرد:  تصریح  واعظی  سرهنگ  شد.  کشف  شد  می  حمل 
کارشناسان ارزش بار قاچاق کشف شده را 240 میلیون ریال 

برآورد کردند که سرنشین خودرو به مراجع قانونی معرفی شد.

کالهبرداری به بهانه صدور معافیت کفالت سربازی

فردی که با انجام رفتارهای متقلبانه از متقاضیان خدمت وظیفه 
عمومی در شهرستان بیرجند کالهبرداری می کرد دستگیر شد.

به گزارش پلیس، تحقیقات پلیس یکی از شاکیان شناسایی شد 
که با مراجعه به پلیس آگاهی اظهار داشت: متهم با رفتارهای  
متقلبانه، گفتار و لفظ اطمینان بخش به من مراجعه کرد و مدعی 
شد توانایی گرفتن معافیت کفالت برایم دارد که من هم به وی 
اطمینان کردم و با تکمیل فرمی مبلغ 4۵ میلیون ریال وجه نقد 
نیز به وی تحویل دادم که تاکنون نامبرده هیچ اقدامی نکرده 
است. معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی خراسان جنوبی در 
ادامه گفت:با دریافت اظهارات شاکی فرد کالهبردار شناسایی و 

دستگیر شد و مورد بازجویی قرار گرفت .

داخل و خارج شهرهمراه: 1120 561  0915   خراشادی

کاهش سرویس های بار 
با یک سرویس ایسوزو

حمل بار و اثاثیه منزل    با ایسوزو چادردار و کارگر ماهر 

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
32442331

09155622050

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

ایستاده در غبار

  @ Cinema 32222636 کانال خبری سینما بهمن

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

09151647069   نوگیـدری

32253199 -32255257
قالیشویی خاوران
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پیش بینی هواشناسی از حاکمیت جریان های خنک شمالی در استان

ایرنا - رئیس گروه پیش بینی و صدور پیش آگاهی های جوی استان گفت: تحلیل آخرین خروجی مدل های پیش یابی هواشناسی کماکان حاکمیت جریان های نسبتا خنک 
شمالی را بر جو استان نشان می دهد که پیامد آن تداوم هوای نسبتا خنک در سه روز آینده خواهد بود. رضا برهانی افزود: در این مدت به صورت متناوب وزش تند باد همراه 

با گرد و خاک برخی نقاط استان ازجمله شهرستان های واقع در شرق استان را متاثر می سازد. وی وضعیت جوی تا ظهر روز دوشنبه را صاف گاهی با وزش تند باد ذکر کرد.
دوشنبه * 1 شهریور 1395 * شماره 3584

7
واکسیناسیون 23 هزار و 535 
رأس دام سبک

شبکه  رئیس  مالئی- 
دامپزشکی شهرستان نهبندان 
عنوان کرد: 23 هزار و 535 
راس دام علیه بیماری طاعون 
در  کوچک  نشخوارکنندگان 
از  خطر  معرض  در  مناطق 

ابتدای سال تا کنون در شهرستان نهبندان واکسینه 
مبارزه  امروزه  کرد:  بیان  راه انجام  محمد  شدند. 
و پیشگیری از بیماری دامی به منظور صیانت از 
سرمایه دامی کشور از مهم ترین اهداف دامپزشکی 
است. وی ادامه داد: بیماری طاعون نشخوار کنندگان 
کوچک با توجه به ویروسی بودن و سرعت باالی 
انتقال آن از مهم ترین این بیماری ها است که این 
ویروس به راحتی از طریق مدفوع، ترشحات دهان و 
بزاق دام آلوده به دام سالم منتقل می شود. راه انجام 
نشخوارکنندگان  طاعون  بیماری   کرد:  خاطرنشان 
ترشحات چشم  ریزش  دپرسیون،  تب،  با  کوچک 
و بینی، زخم دهان، تنگی نفس و سرفه و اسهال 
بروز می کند و دام مبتال به شدت الغر شده و تلف 
به اصول و ضوابط  بیان کرد: توجه  می شود. وی 
دامداری ها  تاسیسات  اجرای  دامداری ها،  مدیریتی 
رعایت  به  اهتمام  همچنین  و  روز  علم  براساس 
مقررات و قوانین بهداشتی دامپزشکی در مورد حمل 
و نقل دام و ورود و خروج دام به دامداری ها باید 
مدنظر قرار گیرد. رئیس شبکه دامپزشکی نهبندان 
تاکید کرد: با توجه به واگیری باالی این بیماری 
تا 80 درصدی آن و مجاورت  و مرگ و میر 50 
شهرستان با مرزهای شرقی ، احتمال ورود دام فاقد 
به  اقدام  شهرستان  این  دامپزشکی  شبکه  هویت 
واکسیناسیون 23 هزار و 535 رأس دام سبک در 

مناطق در معرض خطر کرده است.

۱۴ پروژه آبرسانی روستایی
به بهره برداری می رسد

تسنیم- مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روستایی 
آبرسانی  پروژه  بهره برداری ۱۴  و  افتتاح  از  استان 
روستایی در این استان هم زمان با هفته دولت خبر 
این  از  بهره مند  خانوارهای  تعداد  بسکابادی  داد.  
پروژه ها را 2۱ هزار و 787 خانوار در 3۱ روستای 
استان عنوان کرد و گفت: مجموع کل اعتبارات این 

۱۴ پروژه ۴3 میلیارد و 63 میلیون ریال است.

90 درصد روستاهای باالی 20 خانوار 
سربیشه آسفالت شد

شهرستان  شهرسازی  و  راه  اداره  رئیس  تسنیم- 
سربیشه با بیان اینکه 90 درصد راه های روستاهای 
شده  آسفالت  شهرستان  این  خانوار   20 باالی 
است گفت: تعداد روستاهای باالی 20 خانوار در 
تعداد  این  از  این شهرستان ۱23 روستا است که 
۱00 روستا برخوردار از جاده آسفالته مناسب است. 
سارانی اظهار کرد: امسال 50 کیلومتر راه آسفالته به 

راههای حوزه شهرستان اضافه می شود.

احداث »خانه فرهنگ« در روستاهای 
باالی 50 خانوار شهرستان قاینات 

با  دیدار  قاینات در  فرماندار شهرستان  پیشه ور- 
طرح  به  استان  عمومی  های  کتابخانه  مدیرکل 
ساخت »خانه فرهنگ« در روستاهای باالی 50 
از  گفت:  و  کرد  اشاره  قاینات  شهرستان  خانوار 
دستگاه های متولی فرهنگ دعوت می کنیم در 
راه اندازی این مکان با فرمانداری همکاری نمایند. 

اجرای رزمایش جنگ نوین در بیرجند

قوسی- معاون عملیات فرماندهی انتظامی استان 
از اجرای رزمایش جنگ نوین در ستاد فرماندهی 
انتظامی خبر داد. سرهنگ پارسا گفت: دبیر خانه 
سازماندهی  با  عملیات  معاونت  عامل  غیر  پدافند 
مرکز  و  فرماندهی  ستاد  نوین  جنگ  های  گروه 
استان با همکاری یگان ویژه اقدام به اجرای مانور 
جنگ نوین با فرض حمله شیمیایی دشمن کردند.

آموزش و پرورش در زمینه مسائل 
فرهنگی غفلت کرده است

غالمی- نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در 
مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه نباید از مسئله 
فرهنگ در مدارس غفلت شود، گفت: توجه به حوزه 
علمی و ارتقای جایگاه آن در کشور و دنیا بسیار 
اهمیت دارد، اما اگر از فرهنگ در کنار علم غفلت 
شود خروجی آن اختالس ها و آسیب های اجتماعی 
االسالم  حجت  بود.  خواهد  جامعه  در  گوناگون 
اتحادیه  فعاالن  و  مسئول  با  نشست  در  عبادی 
انجمن های اسالمی دانش آموزان شهرستان بیرجند 
دانش  اسالمی  انجمن های  اتحادیه  کار  گفت: 
آموزی بسیار مقدس و رفیع است که متأسفانه از 

سوی مسئولین به آن کمتر توجه شده است.

مرزنشینان درمیان
5 میلیون دالر کاال صادر کردند

تجارت  و  معدن  صنعت،  اداره  رئیس  تسنیم- 
درمیان از صادرات ۴ میلیون و ۱05 هزار و 85۱ 
دالر کاال توسط شرکت تعاونی مرزنشینان شفق 
اسدیه و صادرات یک میلیون و 6۱2 هزار و 783 
دالر توسط شرکت تعاونی مرزنشینان درمیان در ۴ 
ماهه نخست امسال خبر داد. صادقی از مرزنشینان 
شهرستان درمیان که کارت الکترونیکی مبادالت 
جهت  خواست  کرده اند  دریافت  را  خود  مرزی 
فعال سازی کارت و عضویت به شرکتهای تعاونی 

مرزنشینان شفق و درمیان مراجعه کنند.

همایش بزرگ فعاالن مساجد
در شهرستان فردوس برگزار شد

مسجد  کشیدن  آتش  به  سالروز  در  سربازی- 
االقصی که به عنوان روز جهانی مساجد نامگذاری 
شهرستان  مساجد   فعاالن  بزرگ  همایش  شده 
جمعه  امام  شد.  برگزار  گذشته  شب  فردوس 
فردوس در این مراسم با بیان اینکه مساجد خانه 
های خدا در روی زمین است اظهار کرد: حضرت 
از  بهتر  را  مسجد  در  نشستن  بیانی  در  علی)ع( 
نشستن در بهشت می دانستند و مساجد بهشت 
های روی زمین است که باید قدردان این نعمت 
تصریح  بابایی  رضا  محمد  االسالم  حجه  باشیم. 
عنوان مهمترین  به  اسالم مساجد  در صدر  کرد: 
و  بود  عبادت  و  مشورت  قضاوت،  محل  سنگر، 
اکنون نیز باید تالش شود تا همان کارکردی که 
برگردد.  مساجد  باردیگربه  داشته  اسالم  درصدر 
بابایی یکی از مهمترین آسیب های مساجد را نماز 
و سخنرانی طوالنی برشمرد و تاکید کرد: نظافت، 
زیبایی و بها دادن به نمازگزاران در جذب جوانان و 
مردم بسیار تاثیر گذار است. یکی از اساتید حوزه و 
دانشگاه نیز مساجد را خمیرمایه آفرینش و خلقت 
دانست و افزود: مساجد باید در تمام کارها محور 
باشد. حجه االسالم  مردم  آن هدایت  و خروجی 
ساالری تاکید کرد: هر مسجدی در عالم به اندازه 
مسجد النبی و مسجد االقصی عظمت و قداست 
دارد و باید حرمت آن نگه داشته شود و مسئولین 
مساجد از هر گونه جدال لفظی و اختالف علنی 
در  جوانان  برای  سئوال  طرح  وی  کنند.  پرهیز 
مساجد را بسیار مهم برشمرد و اضافه کرد:استفاده 
از ابزارهای تشویقی جدید نیز در جذب جوانان به 
مسجد تاثیرگذار است. حجت االسالم زنگویی دبیر 
اجرایی مرکز رسیدگی به امور مساجد شهرستان 
ارائه گزارشی گفت: در شهرستان  با  نیز  فردوس 
فردوس 65 مسجد داریم که از این تعداد در 3۴ 
مسجد روحانی مستقر و در 23 مسجد دیگر نیز 

نماز جماعت برگزار میشود.

استکبار به دنبال تفرقه افکنی
در کشورهای اسالمی است

تسنیم- نماینده ولی فقیه در استان با بیان این که 
امید است روزی برسد که دشمن در برابر اسالم 
نکند  اقتصادی  دخالت  و  تهدید  و  کند  تواضع 
گفت: استکبار به دنبال تفرقه افکنی در کشورهای 
اسالمی است. حجت االسالم عبادی در همایش 
و  بسیج  پایگاه های  فرماندهان  و  جماعات  ائمه 
ارکان مساجد اظهار کرد: الزمه مسجد این است 
است  اساس هدایت  بر  که وقتی گرایش مسجد 
طبعأ برنامه و زمان بندی می خواهد و به جزوه و 
مربی نیاز دارد. وی گفت: مسایل فرهنگی ما این 
گونه است که دشمن از طریق رسانه ها در کشور 
اقدامات دشمن جهاد  نفوذ می کنند و مرهم این 
کبیر است و باید در مسجد همه امور زندگی خود 
را یاد بگیریم و به آن عمل کنیم در این صورت 

نیازی به انداختن فشنگ بر دشمن نیست.

93 پروژه برق رسانی هفته دولت
بهره برداری می شود

به  گفت:  برق  توزیع  شرکت  مدیرعامل  ایرنا- 
مناسبت هفته دولت، 93 پروژه برق رسانی که با 
اعتباری افزون بر 85 میلیارد ریال در استان احداث، 
تکمیل و تجهیز شده است، به بهره برداری می رسد. 
»شرکا« افزود: با بهره برداری از این پروژه ها حدود 
۱0 هزار خانوار از خدمات برق با کیفیت مناسب در 

تمامی سطوح بهره مند خواهند شد.

مجمع خیران مسجدساز
دراستان راه اندازی می شود

با  استان  امور مساجد  به  تسنیم- مدیر رسیدگی 
پایگاه توحید است گفت:  اینکه مساجد  اشاره به 
خراسان  در  به زودی  مسجدساز  خیران  مجمع 
مالیی  حجت االسالم  می شود.  راه اندازی  جنوبی 
در همایش ائمه جماعات و فرماندهان پایگاههای 
باالترین  داشت:  اظهار  مساجد  ارکان  و  بسیج 
شعوری که انسان می تواند داشته باشد خدمت به 
مساجد است و کسانی می توانند به مسجد خدمت 

کنند که شأن ایمان و اقامه کننده نماز باشند.

کاهش آمار زندانیان
با فعالیت های فرهنگی

با بیان اینکه  فارس- مدیر کل  زندان های  ا ستان 
تربیت  و اصالح  زندانیان  در راستای کار فرهنگی  
در جامعه  موثر است، گفت: توانستیم با تالش  و کار 
در  اربابی   را کاهش  دهیم.   زندانیان   آمار  فرهنگی  
دیدار با نماینده  ولی فقیه در استان بیان کرد: بیش  از 
95  درصد همکاران  جزو بسیج  هستند و 2۴ روحانی  
در زندان ها فعالیت  خود را به  زندانیان  ارائه  می دهند.

نصب 5۱ دوربین ثبت تخلف
در محورهای مواصالتی استان

فارس- مدیرکل حمل و نقل و پایانه های استان با 
بیان اینکه 5۱ دوربین ثبت تخلف در هفته دولت 
برای  گفت:  می شود،  نصب  استان  جاده های  در 
 ۱70 مبلغ  تخلف  ثبت  دوربین  تعداد  این  نصب 

میلیارد ریال هزینه شده است.

سالیانه  آموزشی  ارزشیابی  کارگاه   - کاری 
برنامه های غربالگری بینایی با شرکت 65 نفر 
از مجریان برنامه اعم از کارشناس پیشگیری 
شهرستان ها، غربالگران، مسئوالن پیگیری 
مؤسسات  نمایندگان  همچنین  و  برنامه 
از  پیشگیری  دفتر  توسط  غیردولتی   بخش 
سالن  در  استان  بهزیستی  های  معلولیت 

آموزش مجتمع الزهرا برگزارگردید.
پیشگیری  توسعه  امور  معاون  کارگاه  این  در 
کارشناسان  حضور  از  استان  بهزیستی 
پیشگیری استان و مجریان برنامه درباره اجرای 

بهینه برنامه، و همچنین تالش دلسوزانه جهت 
افزایش کمی و کیفی برنامه در سال 9۴ که 
منجر به پوشش 97 درصدی برنامه پیشگیری 
از تنبلی چشم کودکان 3 تا 6 سال که منجر به 
کسب رتبه اول کشوری در برنامه در سال 9۴ 

گردید تشکر و قدردانی نمود.
شهرام شیخانی با اعالم اینکه یکی از اهداف 
اصلی برنامه کاهش شیوع اختالالت بینایی 
باشد  می  آمبلیوپی  شیوع  کاهش  ویژه  به 
افزود:  در سال 9۴، استان با پوشش ۴۱هزار و 
56۱ کودک 3 تا 6 استان به میزان 97 درصد 

جمعیت هدف، رتبه اول را در کشور به خود 
اختصاص داد. که از این تعداد هزار و 757 
تعداد 399  این  از  و  شناسایی  بیمار  کودک 
کودک آمبلیوپ و تمام کودکان بیمار تحت 
کلیات  به  ادامه  در  گرفتند. وی  قرار  درمان 
برنامه در سال 95 بر اساس برنامه راهبردی 
سازمان اشاره نمود و خواستار ارتقای برنامه 

به لحاظ کمی و کیفی شد.
مسئول  کارشناس  کرد  شهرزاد  ادامه  در 
به  نسبت  آمبلیوپی،  از  پیشگیری  برنامه 
برنامه مربوط  نتایج  و  تحلیلی  ارائه گزارش 

و  پرداخت  ها  شهرستان  در   9۴ سال  به 
همچنین ضمن توضیح و تبیین دستورالعمل 
کاربردی  و  کلیدی  نکات  به  برنامه  اجرایی 
کمی  لحاظ  به  بهینه  دهی  پوشش  جهت 
یکی  اینکه  بیان  با  و  نمود  اشاره  کیفی   و 
پیگیری۱00  برنامه  اهداف  مهمترین  از 
بیمار شناسایی  و  ارجاعی  درصدی کودکان 
خواستار  باشد  می  درمان  نتیجه  تا  شده 
 ۱00 میزان  به  پیگیری  شاخص  افزایش 

درصد در همه شهرستانها گردید.
پیشگیری  توسعه  امور  معاون  پایان  در 

 بهزیستی استان از کارشناسان و مجریان برتر 
شهرستان ها  تجلیل کرد.

و  قاین  شهرستانهای  است  ذکر  شایان 
سرایان مشترکًا با پوشش ۱00 درصدی در 
سه مرحله غربال، تشخیص و مداخله  رتبه 
اول را به خود اختصاص دادند و شهرستان 
مرحله  در  درصدی   99 پوشش  با  سربیشه 
غربال و پیگیری ۱00 درصدی رتبه دوم و 
درصدی   97 پوشش  با  درمیان  شهرستان 
درمرحل غربال و پیگیری 98 درصدی رتبه 

سوم را به خود اختصاص دادند.

پیشتازی استان در برنامه پیشگیری از تنبلی چشم کودکان 

مالئی - فرماندار بیرجند از وجود 27 تن شکر 
قابل توزیع در شهرستان خبر داد و تاکید کرد: 
این شکرها باید طبق قانون سازمان تنظیم بازار 
در کارخانه به مبلغ 2 هزار و 520 تومان، کلی 
فروشی 2 هزار و 63۱ و خرده فروشی با حساب 
بیرجند و  نقل در شهرستان   هزینه حمل و 

طبس 2 هزار و 8۴0 تومان عرضه شود.
بازار  تنظیم  کمیسیون  گذشته  روز  ظهر 
درسالن  با حضور 7 عضو  بیرجند  شهرستان 
جلسات فرمانداری برگزار شد. ناصری رئیس 
کمیسیون تنظیم بازار عنوان کرد: این جلسه 
به درخواست جهادکشاورزی شهرستان درباره 

عرضه شکر به بازار تشکیل شده است.
برای مصرف  بازار  تنظیم  اینکه  بیان  با  وی 
دارد  دولت  برای  زیادی  اهمیت  کننده 
و  جهادکشاورزی  کمک  با  کرد:  خاطرنشان 
سازمان صنعت و معدن توانستیم قیمت شکر 

را به تعادل برسانیم.
فرماندار از توزیع 770 تن شکر در شهرستان 
خبر داد و یادآورشد: 500 تن برای مصارف 
برای  تن   70 و  استان  در  صنفی  و  صنعتی 
توزیع  بیرجند  شهرستان  مردم  مصرف 
این جهاد  از  قبل  افزود:  ناصری  است.  شده 
کشاورزی 35۴ تن شکر دیگر در شهرستان 

به  کرد:  تاکید  فرماندار  بود.  کرده  توزیع 
از  بعضی  در  شاید  مسافت  بودن  دور   علت 

شهرستان ها مبلغ کمی تغییرکند.

آماده باش 3 دستگاه
برای نظارت بر قیمت شکر

ناصری تاکید کرد: بازرسی صنعت و معدن، 
عرضه  بر  اصناف  و  حکومتی   تعزیرات 

شکر های جدید نظارت داشته باشند.
کنندگانی  عرضه  جهادکشاورزی  افزود:  وی 
از شهرستان مشخص کند  را در هر منطقه 

و بر انبارها و موجودی قبل مغازه ها نظارت 
بیشتری داشته باشند.

قیمت  درصدی   ۱9 افزایش  از  فرماندار 
یادآورشد:  و  داد  خبر  در سطح کشور  روغن 

نظارت و مصوبه سازمان  افزایش طبق  این 
است. گفتنی ست  کننده  از مصرف  حمایت 
تن  بیرجند200  شهرستان  کشاورزی  جهاد 

دیگر شکر درخواست داده است.

با مصوبه کمیسیونی در مرکز استان، به بازار تزریق شد ؛ 27 تن شکر برای

تنظیم قند بیرجند

و  احداث  از  دامپزشکی   مدیرکل   -  مالئی 
تخصصی  آزمایشگاه  پروژه  اندازی  راه 
دامپزشکی شرق کشور خبر داد و خاطرنشان 
کرد: تأسیس آزمایشگاه تخصصی دامپزشکی 
جزء مهمترین برنامه  های این اداره برای امسال 
 است. علیرضا رفیعی پور مدیرکل دامپزشکی با 

اشاره به برنامه های شاخص اجرایی دامپزشکی 
در سال گذشته، عنوان کرد: مبارزه و پیشگیری 
و کاهش 70  مالت  بیماری خطرناک تب  از 
شهرستان  در  بویژه  مبتالیان  نرم  درصدی 

زیرکوه انجام شده است.
وی با اشاره به برنامه هایی که برای پیشگیری 
تب  کشنده  و  خطرناک  بیماری  بروز  از 
خونریزی دهنده کریمه کنگو از طریق مبارزه 
با کنه انجام شده است، ادامه داد: ناقل بیماری 
بر  نظارت  و  دام ها  بوسیله سم پاشی گسترده 
ذبح بهداشتی دام ها در کشتارگاه و همچنین 
دام های  ذبح  دادن  سوق  و  خیران  تشویق 
و  قربان  عید  جمله  از  مذهبی  ایام  در  نذری 

ایام محرم به کشتارگاه های دام انجام  شده 
است. رفیعی با اشاره به اجرای طرح رتبه بندی 
برای  که  قرمز  گوشت  عرضه  مراکز  کیفی 
بار در کشور توسط دامپزشکی بیرجند  اولین 
آغاز شد خبر داد و  بیان کرد: با هدف ارتقای 
شاخص های بهداشتی و نظارت بهتر بر مراکز 
توزیع فرآورده های خام دامی، تأمین سالمت 
شده  انجام  جامعه  عمومی  بهداشت  و  مردم 
است. مدیرکل دامپزشکی به برنامه هایی که در 
رابطه با حفظ و حراست از سرمایه دامی استان 
از  انجام شد اشاره کرد و  یادآورشد: حمایت 
تولید کنندگان از طریق ارایه خدمات به صورت 
رایگان و بهداشتی همچنین توزیع نهاده ها و 

از  راستای حفظ و حراست  رایگان در  سموم 
سرمایه دامی استان انجام شده است.

وی ادامه داد: نظارت دقیق بر تردد و جابجایی 
هدف  با  دام  دالالن  با  برخورد  بویژه  دام ها 
پیشگیری از بیماری های دامی و بیماری های 
مشترک بین انسان و حیوان نیز جزء برنامه های  

مهم این اداره بوده که انجام شده است.
بروز  به  توجه  با  استان  دامپزشکی  مدیر کل 
کشور،   مناطق  تمام  در  برفکی  تب  بیماری 
خاطر نشان کرد:  استان با اجرای برنامه های 
تنها  دام ها  گسترده  واکسیناسیون  بهداشتی، 
استان کشور بود که از این بیماری  و خسارات 

جبران ناپذیر آن مصون ماند.

برنامه های امسال دامپزشکی
حاد  فوق  آنفلوانزای  شیوع  به  توجه  با  وی 
پرندگان در برخی از استان ها،  تاکید کرد: با 
ضوابط  رعایت  و  دامپزشکی  پرسنل  همت 
از  عاری  استان های  معدود  جزء  بهداشتی، 
به  اشاره  با  رفیعی پور  هستیم.  بیماری  این 
اهم برنامه های امسال دامپزشکی، تاکید کرد: 
اجرای دقیق برنامه های بهداشتی طبق برنامه 
مایه  فصلی  بینی  پیش  تحقق  و  زمانبندی 
کوبی دام و طیور، توجه ویژه به حوزه آموزش 
و  برداران  بهره  جمله  از  مختلف  سطوح  در 
تولیدکنندگان صنعتی، سنتی و متصدیان مراکز 
عرضه جزء مهم ترین برنامه های امسال است.

آزمایشگاه تخصصی دامپزشکی در بیرجند تاسیس می شود

برای اولین بار در شرق کشور:

رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع 
و  رضوی  شمالی،  خراسان  گفت:  مقدس 
جنوبی در حوزه نشر ارزش های دفاع مقدس 

عقب ماندگی دارند.
به گزارش خبرنگار مهر، سردار سرتیپ بهمن 
کارگر پیش از ظهر یکشنبه در دیدار با نماینده 
ولی فقیه در استان اظهار کرد: کلنگ احداث 
در   58 سال  از  مقدس  دفاع  فرهنگی  مرکز 
به  وتاکنون  بر زمین خورده  خراسان جنوبی 

بهره برداری نرسیده است.
در  مربوطه  نهادهای  همکاری  خواستار  وی 
راستای احداث این مرکز شد و افزود: مرکز 
برای  مکانی  به  باید  مقدس  دفاع  فرهنگی 
مقدس  دفاع  پیشکسوتان  فعالیت  و  تجمع 

تبدیل شود. نماینده ولی فقیه هم در این دیدار 
با بیان اینکه دفاع مقدس گنجی برای تاریخ 
است، افزود: باید در راستای حفظ و پاسداشت 

این گنیجه تالش کنیم.
استانداری در احداث پارک موزه دفاع 

مقدس استان همکاری کند
رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع 
مقدس در دیدار با استاندار خواستار همکاری 
بیش از پیش استانداری در زمینه احداث مرکز 

فرهنگی پارک موزه دفاع مقدس استان شد.
سردار کارگر اظهار کرد: تا زمانی که مرکزی 
فرهنگی نباشد، امورات مربوط به دفاع مقدس 

نیز پیگیری نمی شود.
بخش  همکاری  خواستار  همچنین  وی 

بیان  و  شد  مرکز  این  احداث  در  خصوصی 
گرایش  تمامی  به  متعلق  مقدس  دفاع  کرد: 
ها، ادیان و سلیقه ها بوده و همه باید در حفظ 

ارزش های آن تالش کنیم.
های  ارزش  نشر  و  آثار  حفظ  بنیاد  رئیس 
با اشاره به مکان احداث مرکز  دفاع مقدس 
فرهنگی در خراسان جنوبی، بیان کرد: زمینی 
به  بلوار صیاد شیرازی  32 هکتاری واقع در 

ساخت این مکان اختصاص یافته بود.
شورای  در  ای  مصوبه  اخیرا  داد:  ادامه  وی 
آن،  طبق  که  رسیده  تصویب  به  هماهنگی 
در  مکان  این  برای ساخت  نظر  مورد  زمین 
پارک جنگلی بیرجند در نظر گرفته شده است.
سردار کارگر با بیان اینکه باید از خودگذشتگی 

و ایثار در مرکز فرهنگی نمایان شود، افزود: 
امید است در برنامه ششم توسعه ساخت این 

مرکز به پایان برسد.
قاسمی فرمانده سپاه انصارالرضا)ع( 

استان معرفی می شود
رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع 
شهید  خانواده  با  دیدار  در  همچنین  مقدس 
علی  سرهنگ  گفت:  گسگ  فرخی  حسین 
قاسمی فرمانده سپاه انصارالرضا)ع( خراسان 
جنوبی معرفی می شود. سردار کارگر اظهار 
کرد: خانواده شهدا در بین مردم و مسئوالن از 

جایگاه ارزشمندی برخوردار هستند.
۶ میلیون نفر به اردوهای راهیان نور 

اعزام شدند

نیروهای  فرماندهان  در جمع  وی همچنین 
نظامی و انتظامی از اعزام 6 میلیون زائر به 
جاری  سال  ابتدای  از  نور  راهیان  اردوهای 
خبر داد. وی گفت: اگر فرهنگ دفاع مقدس 
بر جامعه حاکم باشد، حقوق های نجومی به 

وجود نمی آید.

خراسان جنوبی در حوزه نشر ارزش های دفاع مقدس عقب ماندگی دارد

مالئی - معاون اداره  کل بهزیستی استان از 
اجرای طرح توانمندسازی سالمندان در استان 
خبر داد و خاطرنشان کرد: این طرح با هدف 
افزایش کیفیت و بهبود سالمت سالمندان در 

هشت شهرستان استان اجرا می شود.
صبح یکشنبه جلسه طرح توانمندسازی زنان 
سالمند استان با مشارکت بهزیستی و موسسه 
خیریه امید کوثر در سالن جلسات بهزیستی 
توابخشی  معاون  نژاد  عرب  شد.  برگزار 
سالمندان  اینکه  بیان  با  بهزیستی  کل  اداره 
قشرعظیمی از جهان را به خود اختصاص داده 
از  نفر  میلیون  بر 700  بالغ  کرد:  عنوان  اند، 
جمعیت جهان سالمند هستند. وی ادامه داد: 
همچنین بیش از شش میلیون نفر از جمعیت 

ایران را سالمندان تشکیل می دهند.

جمله  از  مختلفی  عوامل  افزود:  نژاد  عرب 
شخصیتی،  رفتاری،  اقتصاد،  های  مولفه 

فیزیکی و بهداشت بر روی زندگی فرد سالمند 
اثر گذار هستند. وی تاکید کرد: اگر نشاط در 
سالمندان وجود داشته باشد بسیاری از بیماری 
های جسمی در آن ها وجود نخواهد داشت. 
ایحاد  دنبال  به  این طرح  در  بیان کرد:  وی 

این  تا  اجرایی هستیم  مدیران  در  حساسیت 
موضوع مد نظر قرار گیرد که اگر به سالمندان 

توجه نشود سرمایه عظیمی از دست می رود.

1500سالمند استان
در طرح توانمند سازی

رئیس هیئت مدیره خیریه امید کوثر نیز در 

را  کارگاه  این  برگزاری  از  هدف  جلسه  این 
آموزش رفتارهای سالمندی به آحاد جامعه و 
سالمندان عنوان کرد و گفت: کاهش عوارض 
مسائل  آموزش  و  پزشکی  نکات  سالمندی، 
دیگر  اهداف  جمله  از  رفتاری  و  اجتماعی 

برگزاری این کارگاه آموزشی است.
حدود  داد:  ادامه  زاده  اسماعیل  هاشم  سید 
200 نفر از سالمندان تحت پوشش بهزیستی، 
کمیته امداد و موسسه خیریه امید کوثر در این 

کارگاه آموزشی شرکت کرده اند.
باالتر  سن  هرچقدر  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
رفته، مشکالت نیز بیشتر می شود، بیان کرد: 
بسیاری از سالمندان با کوچکترین آموزش ها 
هیئت  رئیس  شود.  می  کمتر  مشکالتشان 
مدیره خیریه امید کوثر با بیان اینکه ۴5 هزار 

نفر در ۱0 کشور در قالب طرح توانمندسازی 
را دریافت می  سالمندان آموزش های الزم 
کنند، عنوان کرد: در خراسان جنوبی نیز یک 
هزار و 500 نفر تحت پوشش این طرح قرار 
می گیرند. وی ادامه داد: در مرحله اول این 
طرح 250 نفر از زنان سالمند استان در دوره 

آموزشی توانمند سازی شرکت می کنند.
در حاشیه : پذیرایی جلسه
با هدف طرح مغایرت دارد!

بهبود  طرح  این  هدف  اینکه  به  توجه  با 
سالمت و باالبردن کیفیت زندگی سالمندان 
با  سالمندان  مراسم  این  ابتدای  در  است 
پذیرایی  پاکتی  های  کیک  و  میوه   آب 
 می شدند که دارای مواد نگهدارنده، آنزیم ها و 

افزودنی های مضرقندی است.

اجرای طرح توانمند سازی سالمندان در استان  آغازشد

 رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس:
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ششمین سالگرد درگذشت همسری فداکار و دلسوز،
پدری دانا و مهربان مرحوم مغفور 

کربالیی محمد یوسفی
 را با ذکر فاتحه و صلواتی به روح پاکش و به یاد همه خوبی ها و فداکاری هایش 

گرامی می داریم. نامش همیشه جاویدان    

   خانواده یوسفی و فرزندان

به مناسبت سومین روز درگذشت مرحوم 

حجت االسالم و المسلمین

 حاج سید محمد حائری زاده 
جلسه ترحیمی امروز دوشنبه 95/06/1 از ساعت 17 الی 18 در محل مسجد حائری برگزار می 

گردد. حضور شما سروران ارجمند موجب امتنان است.

هیئت امنای مسجد حائری

گشودن گره از آالم دردمندان و کاهش التیام آنان
 موهبتی است که خداوند متعال روزی بندگان خالص خود می نماید

  تا بتوانند توشه ای ارزشمند را برای فردای خود برچینند

به مناسبت اول شهریورماه روز پزشک
 برحسب وظیفه الزم دانستیم از زحمات بی دریغ شما پزشکان همیشه همراه »خیریه مردم نهاد آبشار عاطفه ها« 

تشکر نماییم. از درگاه حضرت سبحان توفیق روز افزون تان را در سایه توجهات حضرت ولیعصر )عج( مسئلت داریم. 

روز پزشک برشما مبارک
سازمان مردم نهاد ملی خیریه آبشار عاطفه ها

پزشکان ضامن سالمت جامعه
با سالم و تشکر فراوان از تعهد و اخالصتان، امیدواریم ستاره زندگی و اختر دانشتان پیوسته ایام

 بر دل بیماران بتابد و دعای بندگان بدرقه راه شما باشد
 روز پزشک بر تمام پزشکان و دانشجویان پزشکی که قدم در این راه گذاشته اند، مبارک باد

مجتمع مسجد عاشورا، هیئت فاطمیه، دارالشفاء فاطمه زهرا )س( 
درمانگاه ولی عصر )عج(، داراالیتام فاطمه زهرا )س(

به اطالع می رساند: 

واحد فیزیوتراپی بیمارستان حضرت ابوالفضل العباس )ع( 
آماده ارائه خدمات مراجعین محترم می باشد .

ضمناً نوبت دهی به صورت حضوری و در محل بیمارستان انجام می شود.

روابط عمومی بیمارستان حضرت ابوالفضل العباس )ع(

آگهی مزایده عمومی  محدوده های اکتشافی و معادن 
 سازمان صنعت،معدن و تجارت استان خراسان جنوبی   سال 95

سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خراسان جنوبی براساس قانون معادن مصوب سال 77 و قانون اصالح 
 قانون معادن مصوب سال 90 و فصل چهارم آیین نامه اجرایی قانون معادن مصوب سال 92 و دستورالعمل های 
مرتبط با آن  در نظر دارد: اکتشاف تعدادی از محدوده های اکتشافی،پروانه های اکتشاف مشمول مزایده  

را به شرح لیست پیوست از طریق مزایده عمومی به دارندگان دارای توان فنی و مالی الزم واگذار نماید.
بر اساس این اطالعیه متقاضیان می توانند برای آگاهی کامل از اطالعات محدوده های اکتشافی ، شرایط مزایده و 
دریافت فرم های مربوطه از روز دوشنبه 95/6/1 به آدرس اینترنتی www.skimto.ir و khs.mimt.gov.ir  سازمان صنعت، 
معدن و تجارت استان خراسان جنوبی و یا به ساختمان شهدای عبادی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خراسان 
جنوبی به نشانی بیرجند ، میدان طالقانی ، بلوار شهدای عبادی ، معاونت امور معادن وصنایع معدنی مراجعه نموده و 
پیشنهادات خود را نیز بر اساس شرایط ارایه شده حداکثر تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه 95/6/18 در پاکت الک و 
مهر شده از طریق پست سفارشی به آدرس فوق الذکر ارسال نمایند. پاکت نهایی باید شامل پاکت) الف( محتوی تضمین 
شرکت درمزایده )چک تضمینی یا ضمانت نامه بانکی و یا برگ واریز نقدی به شماره حساب2175312179002 به نام 
تمرکز وجوه سپرده هزینه ای( با رعایت شرایط مزایده، پاکت) ب( محتوی مدارک صالحیت فنی و مالی و سایر مدارک 

مندرج در شرایط مزایده و پاکت) ج( محتوی فرم پیشنهاد قیمت مزایده باشد.
 همچنین شرکت کنندگان در مزایده مکلفند نام شرکت کننده و مورد مزایده را بروی همه پاکت ها ی الک 

و مهر شده قید وآن را امضا و مهر نمایند.
پشنهادات رسیده رأس ساعت 9صبح روز شنبه 95/6/27 در کمیسیون مزایده واقع در محل ساختمان شهید مطهری 

سازمان به آدرس  بیرجند، خیابان شهید مطهری مفتوح و مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
حضور متقاضیان در کمیسیون بالمانع است و به درخواست های ناقص، ناخوانا، مخدوش، مشروط، بدون سپرده تضمین 

شرکت در مزایده و یا درخواست های واصله بعد از وقت مقرر فوق ترتیب اثر داده نخواهد شد.
-کمیسیون در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

- هزینه درج آگهی مزایده به عهده برنده ویا برندگان مزایده می باشد.
-اشخاص حقوقی و حقیقی متقاضی شرکت در مزایده می بایست گواهی صالحیت )توان( فنی و مالی را با ارائه مدارک 
به سازمان نظام مهندسی معدن استان محل ثبت شرکت یا نزدیک ترین استان به محل ثبت شرکت اخذ و به همراه 

مدارک مورد نیاز در مهلت مقرر به این سازمان ارایه نمایند .
-شرکت کنندگان در مزایده می بایست آیین نامه معامالت دولتی وقانون منع مداخله کارکنان دولت و قانون معادن و 
آیین نامه اجرایی آن و سایر دستورالعمل ها و بخشنامه های وزارت صنعت ،معدن و تجارت و مراجع قانونی دیگر را به 

طور کامل رعایت نمایند -کلیه مدارک ارایه شده الزاماً می بایست برابراصل تحویل شود.

روابط عمومی سازمان صنعت ، معدن وتجارت خراسان جنوبی

هذا فضاًل من ربک ذلک هوالفوز العظیم )سوره دخان آیه 57(
همکاران محترم ، مدیران وآموزگاران پایه ششم و  دبیران پایه نهم مدارس امام حسین سیدالشهداء علیه السالم 

در سراسر استان خراسان جنوبی
قدم نهادن در مسیر فرهنگ و آموزش وپرورش آینده سازان  میهن اسالمی ، عالوه بر عزمی برخاسته از تعهد و ایثار، قدم هایی 
محکم و استوار، بصیرتی دین مدار و پرعیار  می طلبد. بسی شایسته است از تالش های بی شائبه و زحمات صادقانه شما  که در 

جهت  آموزش و آماده سازی داوطلبان ورود به :

مـدارس نمونـه دولتـی وتیزهوشـان
وموفقیت چشمگیر این عزیزان همچون سنوات گذشته که درآزمون ورودی سال تحصیلی  جاری مبذول داشته اید ،
 کمال تشکر و تقدیر را داشته باشیم. به امید اینکه همواره توفیق، رفیق طریق سعادت، سیادت و سالمت شما باشد.

ضمنا اسامی و تصویر دانش آموزان در شماره های بعدی به اطالع شما عزیزان خواهد رسید.
مدارس سازمانی امام حسین سیدالشهداء)علیه السالم( خراسان جنوبی

ف
دی

درصد قبولی از کل شرکت کنندگان آموزشگاهنام آموزشگاهر

نمونهتیزهوشان

%45%21دبستان پسرانه امام حسین سیدالشهداء)ع( بیرجند1

%55%25دبستان دخترانه امام حسین سیدالشهداء)ع( بیرجند2

%48/83%11/11دبیرستان پسرانه امام حسین سیدالشهداء)ع( دوره اول بیرجند3

%33/5%8/5دبیرستان دخترانه امام حسین سیدالشهداء)ع( دوره اول بیرجند4

%45%17دبستان پسرانه امام حسین سیدالشهداء)ع( شهرستان قاین5

%63/41%8/5دبستان دخترانه امام حسین سیدالشهداء)ع( شهرستان قاین6

مدارس دولتی واگذاری تحت خرید خدمات آموزشی به موسسه امام حسین سیدالشهداء)علیه السالم( خراسان جنوبی

ف
دی

درصد قبولی از کل شرکت کنندگان آموزشگاهنام آموزشگاهر

نمونهتیزهوشان

%53---دبستان حمایتی دخترانه امام حسین سیدالشهداء)ع( زیرکوه7

%33/3%20دبستان حمایتی دخترانه امام حسین سیدالشهداء)ع( اسفدن8

%100---دبستان حمایتی امام حسین سیدالشهداء)ع( چاهک9

موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین سید الشهداء  )علیه السالم(

فراخوان مزایده عمومی دومرحله ای
موسسه خدمات بهداشتی و درمانی میالد 3 بیرجند درنظر دارد: محل بوفه و کافی شاپ و 
نیز تاکسی سرویس )آژانس( بیمارستان حضرت ابوالفضل العباس )ع( را از طریق مزایده عمومی 

دو مرحله ای به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط واگذار نماید.
متقاضیان می توانند برای دریافت اسناد مزایده و شرکت در مزایده های فوق الذکر پس از واریز 
مبلغ 200/000 ریال به حساب 610000019 بانک رفاه- شعبه توحید به نام موسسه خدمات 

بهداشتی و درمانی میالد 3، به امور اداری واقع در طبقه دوم بیمارستان مراجعه نمایند.

تلفن تماس: 05632328505
تاریخ دریافت اسناد و قبول پیشنهادات: از 95/5/30 لغایت 95/6/3

تاریخ بازگشایی پاکت ها: 95/6/4


