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دوشنبه ی با برکت!

*هرم پور

  به دور از هرگونه اغراقی شاید بتوان سفر همزمان 
دو مقام کشوری در روز دوشنبه این هفته به استان 
خراسان جنوبی و اظهارات آنان را جمع های مختلف، 
در چند سال اخیر نقطه عطفی در تاریخ اقتصادی و 
توسعه و امید به پیشرفت خراسان جنوبی برشمرد. من 
با قدری خساست و شاید هم اندکی بی رحمی،  هنوز 
از اینکه مطالب اظهار شده در جریان این سفرها را 
 »دستاورد« بدانم و بنامم، واهمه دارم وترجیح می دهم 
آنها  آینده،  از  ترس  و  ای  رسانه  زیرکی  اندکی  با 
اجرایی  برای  که  بخوانم  »خبرهایی«  هنوز  را 
شدن در صحنه عمل و تبدیل شدن به دستاورد، 
میهمان  عزیزان  پای  عرق  شدن  خشک  به  نیاز 
آمدهای  و  رفت  مدیران،  مداوم  های  پیگیری  و 
مکرر مسئولین به مرکز، برنامه ریزی و استفاده از 
مداوم  و  مکرر  یادآوری  نیز  و  این فرصت طالیی 
رسانه ها دارند. از میان همه، تأکید تولیت محترم 
ادامه سرمقاله در صفحه ۲ (  (  .  .  . ری آستان قدرس رضوی 

اکب
س: 

عک

      مسئول دفتر نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی گفت:در دیدار دیروز نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی با مقام معظم هبری،حجت االسالم 
و المسلمین سید علیرضا عبادی به عنوان امام جمعه بیرجند منصوب شد حجت االسالم عارفی ادامه داد: صدور حکم انتصاب ایشان 
به سمت امام جمعه مرکز استان روال قانوني خود را طي مي کند.مسئول دفتر نماینده ولي فقیه در خراسان جنوبي خاطرنشان کرد: 
نماز عید قربان به امامت آیت ا... عبادي نماینده ولي فقیه در مسجد امام حسین)علیه السالم( بیرجند اقامه خواهد شد.  ) شرح خبر در صفحه 7( 

) شرح خبر در صفحه 7( 
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روند دولت یازدهم ادامه

پیدا کند اوضاع بدتر می شود

محمدجوادجمالی نوبندگانی : 
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جناب آقای حسین محمدپور
انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را به سمت 

معاونت اعتباری بانک سپه منطقه خراسان جنوبی 
که نشان از درایت، تجربه، مشتری مداری و تخصص شما 

در امور بانکداری می باشد، تبریک عرض نموده و از خداوند متعال
 موفقیت روز افزون تان را خواستاریم.

محمد امین احمدی تبار

من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق

بدینوسیله از همکاری شهرداری محترم بیرجند
 در اعزام تیم جوانان استان به مسابقات  قهرمانی کشور خصوصا 

آقایان مهندس عدل و مهندس قندریزان 
کمال تشکر و سپاس را داریم.

هیئت پهلوانی و زورخانه ای خراسان جنوبی

آگهـی فراخـوان مزایده عمـومی امالک مازاد
)مدیریت شعب استان خراسان جنوبی(

 پســت بانک ایران در نظــر دارد: تعــداد 2 رقبــه امــالک تملیکــی خــود را از طریــق 
مزایــده عمومــی بــه فــروش برســاند. بر این اســاس متقاضیــان می تواننــد جهــت 
 www.postbank.ir :کســب اطالعــات بیشــتر بــه وب ســایت این بانک به نشانی 

منــوی آگهــی مزایــده و مناقصه هــای عمومــی مراجعــه نماینــد. 

  www.postbank.ir         021 - 84284  :تلفنبانک 

 جناب آقای اسد بهلگردی 
مدیر عامل محترم شعب بانک سپه خراسان جنوبی

انتصاب شایسته جناب عالی را به عنوان مدیریت شعب بانک سپه خراسان جنوبی
 که موید تخصص شما در امر مدیریت می باشد، صمیمانه تبریک عرض می نمایم 

 از درگاه باریتعالی توفیق روز افزون تان را خواستارم. 
از طرف محمدرضا رحیمی خراشاد

جناب آقای اسد بهلگردی 
مدیرعامل محترم شعب بانک سپه خراسان جنوبی

انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را به سمت مدیریت شعب بانک سپه خراسان جنوبی
 که موید تجربه و تخصص شما در امر مدیریت بانکداری می باشد، صمیمانه تبریک عرض نموده

 از درگاه خداوند متعال توفیق روز افزون تان را خواستاریم.

مدیریت شرکت پل راه باستان

جناب آقای حسین محمدپور
معاون محترم اعتباری شعب بانک سپه خراسان جنوبی
انتصاب بجا و شایسته جناب عالی را به سمت معاونت اعتباری بانک سپه

 که موید کارآمدی، پشتکار و تالش تان در این زمینه می باشد، تبریک عرض نموده
 توفیق بیش از پیش برایتان از خداوند منان آرزومندیم.

مدیریت شرکت پل راه باستان

سرور معظم جناب آقای محمد حسین مقدم

مدیر عامل محترم شرکت راه و ساختمان و تاسیسات اژدر خراسان 

اخذ رتبه 2 ابنیه و 4 تاسیسات از سازمان برنامه و بودجه کشور 

که به عنوان اولین و بزرگترین شرکت خراسان جنوبی

 محسوب می شود، خدمت شما تبریک گفته و توفیقات روز افزون تان را خواهانم.

سید جواد نجفی
جناب آقای سید حسین سجادی نژاد

اکنون که بعد از 33 سال خدمت صادقانه
 به افتخار بازنشستگی نائل آمده اید

 ضمن عرض تبریک، مساعی و کوشش های بی دریغ و ارزشمند جناب عالی در سمت های 
مختلف در حوزه آموزش و پرورش شایسته قدردانی است.

دکتر بتول السادات سجادی نژاد - مهندس محمد فرهادی

جناب آقای محمد رضا ضیایی
حسن انتصاب جناب عالی  را به سمت

 ریاست آموزش و پرورش شهرستان بیرجند
تبریک عرض نموده، از درگاه ایزد منان توفیق و بهروزی شما را 

مسئلت  داریم.

از طرف همکاران هنرستان فنی خیامی

سرکار خانم آسیه نطقی مقدم
قبولی ارزشمند و شایسته شما را در آزمون

 دکترای تخصصی حشره شناسی کشاورزی
 دانشگاه فردوسی  مشهد 

که نشان از همت واال و بی نظیرتان می باشد، تبریک عرض نموده 
 از خداوند منان سعادتمندی و توفیق روز افزون برایتان آرزومندیم.

از طرف پدر، مادر، برادر و خواهرانت

افسانه هستی اش اگر پایان یافت     خوش نامی و عزتش به پایان نرسید
به مناسبت چهلمین روز  فقدان بزرگ خاندان  

شادروان ابوالقاسم مقرنسی 
)پیشکسوت ورزش استان( 

مراسم یادبودی امروز چهارشنبه 96/6/۸ از ساعت17 الی 1۸ در محل حسینیه محبین االئمه )ع( 
واقع درمدرس23 برگزار می گردد، تشریف فرمایی سروران ارجمند باعث شادی روح آن مرحوم

 وتسلی خاطر بازماندگان خواهد بود.  

 خانواده های: مقرنسی ، جباری ، سروری

به مناسبت سومین روز درگذشت مرحوم مغفور

 مهندس علیرضا )خسرو( ُشکری
جلسه ترحیمی امروز چهارشنبه 96/6/۸ 

از ساعت 15/30 الی 16/30 در محل مسجد امام حسین )ع(
 )واقع در خیابان پاسداران( برگزار می گردد، حضور پر محبت 

شما دوستان و سروران گرامی موجب امتنان است. 

به مناسبت چهلمین روز درگذشت مرحوم مغفور

 شادروان حاج حسن بارانی 
)بازنشسته آموزش و پرورش( 

جلسه یادبودی امروز چهارشنبه 96/6/۸ از ساعت 4/30 الی 
5/30 بعدازظهر در محل مسجد جامع توحید برگزار می گردد 

حضور شما بزرگواران موجب امتنان است.

خانواده های بارانی و سایر فامیل وابسته
شتر مرغ پرواری شما را با باالترین 
قیمت خریداریم. 09153614034

خانواده های: شکری ، خردادزاده ، مجنونی ، چرم پیشه ، ایزدی ، یوسفی  
بنی اسدی ، عالقه بند حسینی ، سلطان پور و سایر بستگان

با نظر مقام معظم رهبری: 
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آغاز ثبت نام سفرهای عتبات تاسوعا و عاشورا از امروز 

میزان - سازمان حج و زیارت در اطالعیه ای اعالم کرد: مشتاقان سفر زیارتی عتبات عالیات از چهارشنبه با مراجعه به سامانه جامع عتبات این سازمان، می توانند برای نام نویسی برای اعزام به 
این سفر زیارتی اقدام کنند. در متن اطالعیه این سازمان آمده است: با عنایت به برنامه ریزی صورت گرفته، مشتاقان سفر زیارتی عتبات عالیات برای اعزام های بازه زمانی 31 شهریور لغایت 
ششم آبان ماه 1396 از ساعت 9 صبح روز چهارشنبه هشتم شهریورماه 96 می توانند با مراجعه به سامانه www.atabat.org.ir نسبت به ثبت نام در کاروان های عتبات اقدام نمایند.

نتیجه خالص تحریم ها ، 19800 سانتریفیوژ است!

سرمقاله

دوشنبه ی با برکت!

*هرم پور

در  استان  نیازمندی  بر   )1 صفحه  از  سرمقاله  )ادامه 

مبرم  نیاز  و  جهش  یک  به  اقتصادی  حوزه 
استان و خبر  به جهش در نظام بودجه ریزی 
تأسیس  برای  رضوی  قدس  آستان  تصمیم 
نگاه  اعالم  و  ربا  بدون  الحسنه  قرض  بانک 
جنوبی  خراسان  به  رضوی  قدس  آستان  ویژه 
در حوزه های توسعه ای و همزمان با آن اعالم 
اقدام برای زمینه سازی سفر مقام معظم رهبری 
اله رئیسی و  به خراسان جنوبی از سوی آیت 
مرکزی  بانک  کل  رئیس  اظهارات  همچنین 
اقتصاد  مدیریت  و  راهبری  ستاد  جلسه  در 
مقاومتی و پیشنهاد ارائه لیستی از پروژه های 
پربازده و سود ده البته   مطرح و قابل قبول و 

برای بانک ها  جهت طرح در کارگروه بانک 
خبر  نیز  و  بانکی،  تسهیالت   اخذ  و  مرکزی 
استاندار محترم  برای مشخص شدن پیمانکار 
پروژه راه آهن استان، خبرهای بسیار مهم تر  
جنوبی خراسان  برای  سازتری  سرنوشت   و 

بودند  که برای شنیدن بعضی هایشان  سالها 
انتظار کشیده ایم. کمتر کسی تصور می کرد 
این سفرها،  فارغ از جنبه های اجتماعی، چنین 
استان  برای  امیدآفرینی  و  اقتصادی  محتوای 
به  خوشحالی،  این  کنار  در  اّما  باشند.  داشته 
ذیل  محترم  استاندار  که  آنجا  از  آمد  نظرم 
آهن،  راه  پروژه  وضعیت  شدن  مشخص  خبر 
معرفی  »َقَدر«  فردی  را  پروژه  این  پیمانکار 
کرده بودند، مردم و رسانه ها هم توقع و انتظار 
از مدیران و  و شاید مطالبه به حق و منطقی 
مسؤوالن استان داشته باشند که خودشان هم 
»َقَدرتر« از آنچه هست در صحنه حاضر شوند 
برسانند.  جایی  به  را  استان  توسعه  ماجرای  و 
درحاشیه این سفرها با واسطه یا بی واسطه با 
برخی از همراهان میهمانان عزیِز »دوشنبه ی 
با برکت«  که صحبت می کردم، متفق القول بر 
این عقیده بودند که مسؤوالن واقعاً تصور وجود 
چنین شرایط نامناسب و بدی از وضعیت معیشت، 
اقتصاد و اشتغال و محرومیت برخی از مناطق 
خراسان جنوبی را ندارند و سفرهایی اینچنین، 
ی همه  بر  عالوه  اساسی  و  مهم   دستاورد 

دستاوردهایش دارد که آنهم تغییر ذائقه ی مدیران 
از  با خراسان جنوبیست. همراه یکی  رابطه  در 
»آنقدر  به من می گفت  گرامی  میهمانان  این 
های وزارتخانه  در  جنوبی  خراسان   نیروهای 

از  قبل  تا  ما  که  اند  درخشیده  خوش  مختلف 
بهشتی  استان،  این  کردیم  می  فکر  سفر  این 
مقابل( ستون  در  سرمقاله   )ادامه   .  .  . روان  تخِت  با 

 )ادامه سرمقاله ( برای پرورش نخبه و نیروی انسانی 
استان  به  سفر  حاشیه  در  امروز  و  است  ماهر 
تفکر  حوزه  در  حداقل  کنیم  می  احساس  شما 
از خراسان جنوبی سالها در  راهبردی و شناخت 
خطایی  چنین  مقصر  ایم.«  بوده  اشتباه  و  خطا 
شناختی  و  تفکر  چنین  پاسخگوی  و  کیست  
مردم؟  باشد؟  باید  کسی  چه  جنوبی  خراسان  از 
مسؤوالن  و  مدیران  اصلی،  مقصر  نه!  قطعًا  
تریبون  دارای  و  مردمی  جایگاههای  البته  و 
این  ی  همه  در  که  هستند  هایی  رسانه  نیز  و 
و  کار  فریاد مردم شدن، سیاسی  به جای  سالها 
فرصت طلب بودند و چون مرده خوارانی ذلیل، 
هرگاه خبر طعمه ای و لقمه ای می آمده، برای 
اند.  پیدا می شده  نانش  و  شریک شدن در آب 
پرداختن  و  بررسی  شرایط  و  زمانه  نه  اما  حاال 
شأن  نه  و  جریانهاییست  و  رویکردها  چنین  به 
خدوم  مدیران  و  مسؤولین  شأن  و  استان  مردم 
تسویه  یا  انتقام  محمل   محترمش،  و  دلسوز   و 
حساب های مردمیست.  همه ی حرف این بود که 
این سفرها و خبرهای مهمش، با سفرها و خبرهای 
مهم قبلی توفیر فراوان داشتند. اگر روزگار بر این 
پاشنه بچرخد که چون گذشته، قول ها و عده های 
خوِب  میزبانِی  از  برآمده  گرانقدرمان،   میهمانان 
میزبان  و دامنه اش تا پای پلکان هواپیما  نباشد؛ 
آنوقت  الزم است که مسؤولین استانی بیشتر به 
هوش باشند و مردم هم به موقع مطالبه کنند تا 
لذت اجرایی شدنش را همه با هم و در کنار هم در 

این استان بچشیم. 
   )لطفا نظر و پیشنهاد خود در رابطه با یادداشت های 

روزنامه را به شماره 09304943831 ارسال فرمایید(  

کرباسیان: نرخ سود بانکی باید
 متناسب با تورم تعدیل شود

خبرآنالین- وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه سیاستهایی 
که برخی از آنها در گذشته آغاز شده، در آینده نیز 
هم  آن  نمونه  کرد:  ،خاطرنشان  یابد  می  استمرار 
رساندن نرخ تورم به زیر ده درصد است که علیرغم 
کاهش نرخ تورم، نرخ سود بانکی نیز متناسب با آن 
تعدیل نشده است، در عین حال نرخ سود بانکی 
باید متناسب با شرایط اقتصادی و تورم تعیین شود 
و عدم تناسب آن با بازدهی تورم منجر به تحمیل 
هزینه تامین مالی به بنگاههای اقتصادی می شود.

وزیر کشور: امید تمام کشورهای منطقه به ایران است 

خواندن  بی فایده  با  کشور  وزیر  رحمانی فضلی 
تمام  امید  گفت:  آمریکا  تهدیدهای  و  تحریم ها 
ما  و  است  اسالمی  ایران  به  منطقه  کشورهای 
مقابل  در  خود،  تجربه  بر  مبتنی  حمایت های  با 
به  انقالب  ایستاده ایم.  دشمنان  زورگویی های 
معنای حرکت جسورانه و شکستن  مسیرهای سنتی است؛ لذا در همه 

زمینه ها باید ایمان داشت و انقالب کرد.

دستمان برای مقابله با آمریکا خالی نیست

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس با اشاره به قرائت گزارش شش ماه دوم از 
اجرای برجام درمجلس، گفت: گزارش شش ماه دوم از 
اجرای برجام نشانگر نگرانی های جدی از روند اجرای 
برجام است. سید حسین نقوی تصریح کرد: ما بارها 
گفته ایم که برای مقابله با نقض های پی درپی آمریکا، دستمان خالی نیست 
لذا آمریکایی ها باید بدانند که مسئولیت نقض برجام به عهده آنها خواهد بود.

ترامپ بداند نباید با دم شیر بازی کند 

حسینعلی حاجی دلیگانی در جلسه علنی مجلس و 
بعد از قرائت گزارش کمیسیون امنیت ملی درباره 
روند اجرای برجام ،در تذکر و اخطاری گفت: علیرغم 
اینکه آمریکایی ها ما را ظالمانه تحریم کردند شاهد 
اقدامی از سوی دولت نبودیم. آن هم در شرایطی که 
قصد آمریکایی ها اذیت و آزار ملت ایران بوده است آنها بدانند که همه 

مسئوالن و گروه ها ایستاده اند و نباید با دم شیر بازی کنند.

محمدجواد جمالی عضو کمیسیون 
عملکرد  با  رابطه  در  ملی  امنیت 
چهارساله دولت تدبیر و امید گفت: 
در  را  دولت  عملکرد  بخواهیم  اگر 

کنیم  ارزیابی  گذشته  چهارسال 
اقتصاد،  حوزه  سه  در  را  آنها  باید 
داخلی  سیاست  و  خارجی  سیاست 
دسته بندی کنیم. نماینده مردم فسا 

ادامه داد: دولت یازدهم با تمام فراز و 
نشیب هایی که داشت توانست برای 
اولین بار تورم را یک رقمی کند، البته 
هنوز انتقاداتی درمود رکود وجود دارد 

که این چرخ تولید به حرکت درآید و 
الزمه آن جذب سرمایه گذاری های 
راستا هر  این  در  است که  خارجی 
چند در چهار سال گذشته موفقیت 

چشمگیری وجود نداشته است، اما 
اخیرا  و  شد  فراهم  آن  های  زمینه 
که  شود  می  مشاهده  هایی  نشانه 
منصه  به  کامل  طور  به  امیدواریم 
ظهور برسد.او همچنین خاطر نشان 
کرد: ما در حوزه پزشکی و درمان نیز 
شاهد اقدامات خوبی از جمله اجرایی 
بودیم.  کردن طرح تحول سالمت 
امیدواریم این کمبود منابع نیز تامین 
شود تا این طرح به مشکل برنخورد.

جمالی گفت: سیاست خارجی در این 
دولت با تغیرات بسیاری مواجه شد 
و دستگاه دیپلماسی ایران پویاتر و 
فعالتر از گذشته عمل کرد.او در پایان 
گفت  باید  مجموع  در  کرد:  تاکید 
سال  چهار  این  در  دولت  عملکرد 
عملکرد قابل قبولی بوده است که 
البته در این دوره نیاز دارد تا تالشی 

مضاعف داشته باشد. 

سال   4 در  اینکه  بیان  با  حسینی 
مشوقانه  و  خیرخواهانه  گذشته 
نظام  دلسوزان  سوی  از  نقدهایی 
اینکه  جای  به  گفت:  شد،  مطرح 
سعه صدر  با  نقدها  و  حرف ها  این 
راهکارها  و  دیدگاه  و  شوند  شنیده 
جمع آوری شوند متأسفانه با تخریب 
و تمسخر و تحقیر مواجه شدند.وی 
افزود: قالب افرادی که انتقاد می کردند 
منافع  و  کشور  مصالح  دلسوزان  از 
دوره  در  متاسفانه  ولی  بودند  مردم 
قبل آنها را متهم می کردند به اینکه 
اینها خواهان باقی ماندن تحریم ها و 
ادامه مشکالت مردم هستند و سعی 
می کردند صدای منتقدان را خاموش 
کنند.حسینی افزود: به طور نمونه در 
بحث مذاکرات هسته ای بارها هشدار 
داده شد که بررسی های الزم انجام 
شود، مذاکرات شفاف باشد، مسائل 

خصوصی لحاظ شود و طوری نباشد 
که بعداً غربی ها بتوانند در این مسئله 
داشته  را  خودشان  خاص  برداشت 
باشند ولیکن متأسفانه گوش شنوایی 

کرد:  خاطرنشان  نداشت.وی  وجود 
اقتصادی هم تحلیل های  در بحث 
واقع بینانه ای ارائه شد که کسی به آنها 
توجه نکرد اگر بخواهد این روال ادامه 

داشته باشد قطعاً نتیجه ای نخواهند 
خواهد  هم  بدتر  اوضاع  و  گرفت 
شد.وی با اشاره به تذکر رهبری به 
صدای  شنیدن  خصوص  در  دولت 

گفت:  نقادی  از  استقبال  و  مخالف 
به  را  تذکری  چنین  دلیل  این  به 
دولت دادند که روحیه نقدپذیری در 
باشد. داشته  وجود  مسئوالن  همه 

روند دولت یازدهم ادامه پیدا کند اوضاع بدتر می شوددر مجموع عملکرد دولت قابل قبول بوده است

بروجردی: مبارزه ما علیه آمریکا جدی است

عالءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی 
مجلس در دیدار با ژنرال دوباتی نایب رئیس مجلس 
ویتنام با اشاره به مبارزات و ایستادگی مردم دو کشور 
علیه مداخالت آمریکا در امور داخلی کشورها اظهار 
کرد: مبارزه ما علیه آمریکا ادامه دارد و جدی است؛ 
به دلیل اینکه سیاست آمریکایی ها علیه جمهوری اسالمی ایران، سیاست 

خصمانه ای بوده و ما هم به هیچ وجه حرف غیرمنطقی را نمی پذیریم.

بازدید از مراکز نظامی، یک آرزوی آمریکایی است

محمدباقر نوبخت درباره دیدار نماینده آمریکا در 
برای  درخواستش  طرح  و  آمانو  با  ملل  سازمان 
بازدید از مراکز نظامی ایران،گفت: وزارت خارجه 
نظر  اعالم  صراحت،  به  مسئول  های  دستگاه  و 
کردند، هیچ مسئله ای که خارج از چارچوب باشد 
مخصوصا مراکز نظامی که اطالعاتش طبقه بندی است نمی پذیریم. اینها 

آرزوهای آمریکایی هاست و از طرف ایران قابل استماع نیست.

ترقی: آمارهای دولتی جنبه تبلیغاتی دارد

حمیدرضا ترقی، عضو شورای مرکزی حزب موتلفه 
انقالب در جمع  با اشاره به سخنان رهبر  اسالمی 
اعضای کابینه دوازدهم درباره اینکه آمار ارائه شده 
در کشور درباره وضعیت اقتصادی نشان دهنده وضع 
واقعی کشور و زندگی مردم نیست گفت: آمارهایی که 
دولتهای مختلف مطرح می کنند بیشتر جنبه تبلیغاتی و امیدوار کننده دارد ولی 

تحلیلی در پشت این آمارها وجود ندارد.
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برای اولین بار فرش های خود را اتو کشیده تحویل بگیرید
دفتر : توحید21 - نبش نبوت 21 - پالک 105
عضو معتبر اتحادیه   مسئول: دستگردی

آگهی مزایده اموال غیر منقول - نوبت اول

نظر به اینکه در پرونده اجرایی شماره 960680 محکوم علیه آقای سید مرتضی امیرآبادیزاده فرزند سید علیرضا 
محکوم است به پرداخت مبلغ 418/868/510 ریال بابت اصل خواسته و غیره در حق محکوم له آقای ابراهیم امیرآبادی زاده و 
پرداخت مبلغ 16/850/000 ریال بابت حق االجرا در حق دولت و با توجه به تعرفه پالک های ثبتی به شماره های 169 فرعی 
از 1832 اصلی بخش 2 بیرجند از ناحیه شخص ثالث آقای سیدرضا امیرآبادی زاده به میزان مالکیت 5367/44 که حسب نظریه 
کارشناسی پالک فوق واقع در شمال امیرآباد که قیمت هر مترمربع 30/000 ریال که مجموع 5367/44  مترمربع 161/023/000 
ریال کارشناسی شده است 2-  پالک ثبتی به شماره 88 فرعی از 1832 اصلی بخش 2 بیرجند متعلق به شخص ثالث آقای سید 
علیرضا امیرآبادی زاده فرزند غالمحسین به مساحت 17/786 مترمربع واقع در اراضی شمال روستای امیرآباد با کاربری زراعی 
)دیمه( که از قرار هر مترمربع 20/000 ریال که به مبلغ 355/720/000 ریال کارشناسی شده است که از طریق مزایده در روز 
سه شنبه تاریخ 1396/06/21 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 این صورت 10 
درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. متقاضیان در صورت تمایل می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به 

این اجرا مراجعه  تا ترتیب بازدید آنان داده شود. هزینه نقل و انتقال به عهده خریدار خواهد بود. 

رجبی -  مدیر دفتر اجرای احکام حقوقی دادگستری بیرجند

آگهی تحدید حدود ثبت امالک یک قسمت از بخش 2 شهرستان بیرجند
پیرو آگهی تحدید حدود عمومی شماره  1812-96/03/30 منتشره در روزنامه آوای خراسان جنوبی به موجب ماده 14 قانون ثبت امالک تحدید حدود شماره های زیر: بخش 2 بیرجند  1- 
ششدانگ یک قطعه زمین دیمه زار پالک 2454 -  اصلی واقع در ضلع جنوب علی آباد سربیشه مورد تقاضای آقای حسن آذری رنود  2- ششدانگ یک قطعه زمین دیمه زار پالک 2455- اصلی 

 واقع در ضلع جنوب علی آباد سربیشه مورد تقاضای آقای حسن آذری رنود 3- ششدانگ یک قطعه زمین دیمه زار پالک 2461- اصلی واقع در ضلع جنوب علی آباد سربیشه مورد تقاضای آقای حسن آذری رنود
در روز 1396/07/11 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد. لذا به موجب ماده 14 قانون ثبت امالک به صاحبان امالک و حقوق ارتفاقی و مجاورین شماره های فوق الذکر بوسیله این آگهی 
اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر باال در محل حضور به هم رسانند. چنانچه هر یک از صاحبان امالک یا نماینده قانونی آنها در موقع مقرر حاضر نباشند مطابق ماده 15 قانون مزبور ملک مورد آگهی 
با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد و اعتراضات مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی و نیز صاحبان امالک و حقوق ارتفاقی که در موقع مقرر حاضر نبوده اند مطابق ماده 20 قانون 
ثبت فقط تا سی روز از تاریخ تحدید حدود پذیرفته خواهد شد و از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یک ماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی الزم از مرجع مذکور 

اخذ و به این اداره تسلیم نمایند.
تاریخ انتشار: 96/06/08      رئیس ثبت اسناد و امالک  سربیشه

حمل  اثاثیه منزل با خاور 
مسقف و کارگر ماهر

)ضمنا کارگر تنها نیز داریم(

09159639065 
علـی آبادی 

اولین ساندویچ نیم متری
 بیش از 20 نوع ساندویچ در خدمت مردم

آدرس: خیابان فردوسی، حد فاصل حافظ و 
پاسداران، جنب پالک 8   تلفن : 31052 - 056 

09353694511 - 09353315656

پیک رایگان
طبخ با روغن کنجد

ساعت کار: 19 تا 1/30  بامداد

بدون هزینه ورودی و بدون هزینه هزینه پذیرایی
 با نازل ترین قیمت ها آماده پذیرایی از میهمانی ها و جلسات عروسی شما می باشد

آدرس: خیابان ارتش نرسیده به چهار راه غفاری   تلفن: 09155616478

قابل توجه همشهریان محترم 

تاالر پذیرایـی درویش 
تخفیف ویژه عروس و دامادهای محترم تا آخرتابستان 

تلفن تماس: 32324444- 32324638- 32324738

ن رزرو نمایید
از همین اال

افتخار دارد میزبان کلیه مجالس شما با بهترین نیروهای خدماتی، بهترین غذاهای سنتی، خدمات مجالس به صورت بوفه باز 
بیشترین تنوع غذایی و مناسب ترین قیمت در فضای مدرن

 حمــل اثاثیـه 
 با  کارگر ماهر و ماشین اتاق بزرگ

 مسیر مشهد و  زاهدان 
 حمل یخچال ساید در اسرع وقت

حمل بار برای خارج شهر - 20 میلیون بیمه

ل بار
حم  100 درصد تضمینی

 09159618581  
فاروقی

مجتمع فرهنگی مذهبی مسجد حضرت محمد رسول ا... )ص( 
برگزار می نماید:

مراسم قرائت معنوی و پرفیض دعای عرفه 
سخنران: حضرت حجت االسالم محمدی

با مداحی : ذاکران مسجد برادران حاجی آبادی و حبیبی
زمان: پنجشنبه 96/6/9  ساعت 15

مکان: خیابان غفاری، بیست متری جرجانی، مجتمع 
فرهنگی مذهبی مسجد حضرت محمد رسول ا... )ص(
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اعتبارپروژههایآبادانیبخش»درح«خراسانجنوبیازسویآستانقدسرضویتأمینمیشود
گروه خبر- رئیس بسیج سازندگی خراسان جنوبی با بیان اینکه ۵ گروه جهادی مهمان تا پایان شهریور ماه به استان اعزام می شوند گفت: پروژه های بخش درح که شامل روستای 
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مورد  در  رسانی  اطالع  از  بعد  بیرجند  شهرداری 
آلودگی های تلنبار شده در روی تابها و سرسره های 
پارک مقابل مسجد امام حسین)ع( مسئولین پارک 
بطوری خیلی سطحی و گذرا،تابها و سرسره ها رو 
تمیز کرده اند.هنوز تلی از انباشت کثیفی بر روی 
سرسره ها مشهود می باشد.احساس مسئولیت در 
مسئولین پارک خیلی کم رنگ میباشد.به سالمت 

بچه ها کمی اهمیت بدهیم!
936...820
در  بیگانه  اتباع  دخالت  از  که  دوستی  جواب  در 
صنوف مختلف گفتند من خودم شاهد بودم که 
فرد افغانی گردوی افغانستان و سیر چینی رو به 
اسم محلی بیرجندی بفروش می رساند در جلوی 

چشم همه خصوصا....
91۵...467

با سالم آوا جان به مأموران شهرداری بگویید در 
بلوار فاطمیه که تمام بلوار را بستند آخر فکرکسی 
را نکردندکه با دوچرخه از آن جا باید رد شود آخر 

تصادف که این جوری بیشترمی شودواقعاکه...؟
990...113

 860 باید  کی  شهربیرجند؛تا  محترم  مسئوالن 
متضرر  دیگران  تدبیری  بی  خاطر  به  خانوار 
شوند.40 سال انتظار برای درست شدن زمینهای 

موسوی کافی نیست!!!!؟
91۵...818
دولت  به  خمینی  امام  امداد  کمیته  رییس  سالم 
هرکس  گفتند  و  دادن  را  یارانه  حذف  پیشنهاد 
به عرض  نام کند.  ثبت  بیاد کمیته  یارانه بخواد 
کسی  جیب  از  یارانه  پول  رساند  می  ایشان 
پرداخت نمیشه که ایشان  نگران هستند پول  را 
بابت گرانی حاملهای انرژی از مردم میگیرند وبه 

مردم میدهند.چقدر تنگ نظر ؟!
91۵...760

با سالم خدمت اعضای جدید شورای شهر بیرجند، 
شهرداری انتخاب کنید که سابقه مدیریت شهری 
داشته باشه و امکانات تفریحی برای این شهر ایجاد 
کنه که مردم از این حالت گرفتگی در بیان ،چرا 
شهرهای کوچک از بیرجند دارای مراکز تفریحی  
مرکز  یک  هنوز  وبیرجند  بزرگند  وتجاری  زیبا 

تفریحی که مردم را جذب کند ندارد؟
91۵...0۵6

جهت  محترم  شهرداری  اززحمات  سپاسگزاریم 
برای  متاسفیم  اما  بهمن.  خیابان  کاری  اسفالت 
سه  که  شهرداری  سبز  فضای  سازمان  مدیریت 
انگار  اما  میدن   قول وعده   سال هست همش 
نه انگار! برای انجام حداقل فضای سبز درخیابان 
بهمن  کاش کمی از سایر همکاران خودشان در 
شهرداری الگو بگیرن.امیدواریم با روی کارامدن 
شورای جدید  در سازمان فضای سبز هم تحولی 

انجام شود و... ساکن خیابانهای بهمن وظفر
936...24۵
وفاضالب   اب  اداره  که  دارد  تاسف  جای  واقعا 
فاضالب  تکمیل  وضعیت  به  توجهی  گونه  هیچ 
همت  کاش  ای  نمیکنه  بهمن  و  ظفر  خیابان 
این  وضعیت  ببینند  نزدیک  از  وبیایند  کرده 
محل اوراژنسی هست!  بنا بدالیل خاص دراین 
موقعیت اب نفوذ پذیری بسیار کمی داره وچاهها 
زود پر میشوند که بماند وضعیت بهداشتی بسیار 
درد  موجب  مردم  برای  میاوردو  بوجود  را  بدی 
سرهای فراوانی هم شده.  دیگه اهالی از وعده 
از  و  اداره فوق خسته شده  توخالی عوامل  های 
مقامات عالی استان و استانداری تقاضای عاجل  
داریم پیگیری بفرمایند.  با تشکر از آوای بیرجند
91۵...644
سالم امیدوارم شهردار جدید کمی به فکر شهر باشد 
کانال  است که شهرداری حاشیه  یکسال  نزدیک 
حدفاصل خیابان نیایش وسپیده آجر ریخته است 
انشاءا... شهرداری  نداده  انجام  اقدامی  وهیچ گونه 
هر چه زودتر یک سرو سامانی به کانال بدهد چون 

درشأن مرکز استان نیست!
91۵...910
آیا این انصاف می باشد که شرکت برق نسبت به 
قطع انشعاب مشترکین اقدام نمو ده وباعث خسارت 
مالی به افراد می گردد اینجانب در مسافرت بودم 
وموقع برگشت متوجه قطع برق از سوی شرکت 
برق گردیدم و تمام مواد پروتیینی و...که در یخچال 
وفریزر نگهداری می کرده ام  ازبین رفته و فاسد 
شده است در صورت که قبض برق هم پرداخت 

شده بود خدا به شماکمی انصاف بدهد !
91۵...601

سالم اوا لطفأ پیگیری کنید ماشین های سیار تو 
سطح شهر می آیند بدون مجوز میوه میفروشند .به 
شهرداری هم زنگ میزنیم اصألنمیان تذکر بدهند. 
مامغازه  است؟  کارکی  این  به  رسیدگی  مسئول 
دارهاچه گناهی کردیم مالیات کرایه جواز اجاره اب 

برق تلفن این همه هزینه کی باید بده؟
938...309

در  6شهریور  آوا   ی  سرمقاله  و  سالم،مطلب 
خیلی  بنظرم  بود،ولی  خوب  استان  یک  حد 
است،توسعه  وملی  ای  منطقه  استان  ازمشکالت 
مشکالت  به  کشور،رسیدگی  شرق  در  آهن  راه 
وفراملی  ملی  بامحصوالتی  دررابطه  کشاورزی 
دولتها  وعناب،اصال”نگاه  زرشک،زعفران  چون 
چهارم)شمال  ی  رتبه  شرق  به  تاحال  ارقبل 
رئیس  واتفاقا’جناب  وغرب،جنوب وشرق( داشته 
به  نگاه  در  ای  اشاره  قبل  چندی  جمهورمحترم 
شرق داشتند-انشاءا... که فراموش نکرده باشند-
ملت  نمایندگان  یا  و  دولت  عالی  حاالنمایندگان 
نه  یا  اند  داشته  کاری  چقدرکم  کشور  درشرق 

هردو را باهم باید دید!
938...701
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جشنتولد100سالگیمادربیرجندی

از  تعدادی  که  بود  مرداد  آخر  -هفته  جم  امین 
شهروندان با تماس یا مراجعه حضوری به روزنامه 
بدون  آن  قطع  و  تلفن  قبوض  مشکالت  آوا،از 
کردند.محمدی  نارضایتی  ابراز  قبض  دریافت 
یکی از شهروندان بیرجندی که گویا تلفن خانه 
پرداخت  در  روزه  سه  دو  تاخیر  بخاطر  مادرش 
قبض قطع شده به خبرنگار ما گفت: تلفن خانه 
مادرم را قطع کردند،فقط بخاطر تاخیر چندروزه در 
پرداخت.با اینحال که ما همیشه به موقع قبوض 
خود را پرداخت می کنیم و هیچ دیرکردی هم 
نداشتیم.وی افزود: کاش مسئوالن کمی به فکر 
حال مردم بودند.اگر مادرم حالش بد می شد،در 
شرایطی که تلفنش را هم قطع کرده بودند،چه 

کسی پاسخگو بود؟
لطفا صدای ما را به گوش

استاندار برسانید 
وقتی  اینکه  بیان  با  بیرجندی  شهروند  این 
 مشکالت را به مسئوالن مخابرات می گوییم ،
این مشکالت دست ما نیست،  می گویند حل 
نماینده  به گوش  را  ما  کرد:لطفا صدای  عنوان 
بزرگواران  این  برسانید.شاید  استاندار  و  استان 

بتوانند کمی کمک کنند و مشکل مارا حل شود.
قبض نیاوردند اما تلقن قطع شد!

روزنامه  به  پیامکی  در  هم  دیگری  شهروند 
نوشته بود: تلفن خانه ما را قطع کردند بدون 
بیاورند.این مشکل  برایمان  قبضی  اینکه هیچ 
را چه کسی باید پیگیری کند؟مقصرماییم که 
اند  کرده  قطع  و  نرسیده  دستمان  به  قبض 
پیگیری  باید  نشین  میز  پشت  مسئوالن  یا  
میز  پشت  اگر  فقط  اند  یادگرفته  کنند؟بعضی 
بنشینند و صبحشان را شب کنند،مسئول خوبی 

محسوب می شوند!

مهلت پرداخت قبوض عین 
بی انصافی است

مراجعه  با  که  نیز  بازنشسته  فرهنگی  احمدی 
حضوری خواستار پیگیری دلیل قطع بدون اطالع 
تلفنش شده بود، گفت: تلفن خیلی از آشنایانمان 
را هم قطع کرده اند آن هم بخاطر تاخیر چند 

روزه!این روزها که وضع مالی همه مردم خراب 
است،پول مردم همان اول برج تمام می شود و 
برای قبض  ندارد که  پولی  ماه کسی  واقعا 2۵ 
بپردازد.وی در پایان گفت:کاش مثل شرکت گاز 
که مهلت پرداخت قبوضش چهارم یا پنجم هرماه 

است،برای قبض تلفن هم همینگونه بود.
خط تلفن را بدون توجه

به سابقه حساب قطع کردند
به  محدود  اتفاق  این  کردم  می  فکر  شخصا 

همین چند تماس و مراجعه حضوری و پیامک 
پزشکان  از  یکی  مطب  به  وقتی  شود.اما  می 
ناباوری  کمال  کردم،در  مراجعه  شهر  معروف 
شدم!وقتی  نیزمواجه  مطب  این  تلفن  قطع  با 
جزییات را پرسیدم،منشی گفت:اصال قبضی به 
دست ما نرسیده که پرداخت کنیم!تا به حال هم 

اصال در پرداخت قبض تلفن دیرکردی صورت 
نگرفته بود اما این حرکت واقعا درست نیست.
کاش کمی هم مهلت می دادند و اینقدر سریع 

اقدام به قطع تلفن نمی کردند.
اینگونه کار ها مردم را نسبت

 به خدمات دولت نا امید می کند
الری یکی دیگر از شهروندان در تماس با ما، با 
اشاره به اینکه اینچنین اقدامات در هفته دولت که 
هفته ارائه خدمات است و همه دولتمردان و مسئولین 

تالش دارند خدمات خود را پررنگتر نشان داده و 
مردم را به دولت و نظام امیدوارتر نمایند،شایسته 
نیست، اظهار کرد: گویا دست های پنهانی در کار 
است که با ایجاد مشکل،جامعه را متشنج و افکار 
عمومی را نسبت به خدمات دولت نا امید کنند.وی 
افزود:لطفا خبرنگاران تان را به اداره مخابرات خیابان 

پاسداران بفرستید تا با خیل عظیم مردمی که از این 
اداره شکایت دارند و یا مشکلی دارند، مصاحبه کنید 
و بخشی از مشکالت آن ها را انعکاس دهید.شاید 
مسئولین به حرف شما گوش داده و ترتیب اثر دهند.

قریب به یک هفته تالش
برای گرفتن جوابیه!

تماس  مخابرات  مسئولین  با  مصاحبه  برای 
گرفتیم، اظهار داشتند که سواالت را به صورت 
مکتوب برایمان بفرستید.پس از نزدیک به یک 

هفته تالش و پیگیری خبرنگار ما برای دریافت 
برای مشکالت  مخابرات  محترم  اداره  از  پاسخ 
مطروحه،سازمان محترم مخابرات در جوابیه به 
سواالت ما  پاسخ داد.سواالت ارسالی این روزنامه 
بدین شرح است که در ذیل آن جوابیه شرکت 

مخابرات آمده است.

1-علت قطع خطوط تلفن بخاطر تاخیر چندروزه 
در پرداخت چیست؟

2-چرا مهلت پرداخت قبوض تاریخ 2۵ هر ماه 
است؟با توجه به اینکه اکثر همشهریان اول ماه 

حقوق خود را دریافت می کنند.
3- چرا به سابقه حساب فردی که فقط یکبار با 
تاخیر قبض خود را پرداخت کرده هیچ توجهی 
نمی شود و مستقیما اقدام به قطع تلفن می کنند؟

دست  به  ها  قبض  رسیدن  دیر  مسئول   -4

شهروندان کیست؟گاها زمانی قبض به دست فرد 
می رسد که مهلت پرداخت آن پایان یافته است.

متن جوابیه مخابرات استان
 بدین شرح است:

تنظیم  سازمان  های  دستورالعمل  اساس  بر 
دو  که  مشترکینی  برای  بدهی  مقررات،قطع 
دوره متوالی بدهی خود را پرداخت نکنند و یا در 
طول دوره مبلغ بدهی آن ها بیش از مبلغ مجاز 
مندرج در دستورالعمل های مربوطه باشد،صورت 
می پذیرد.لیکن قبل از قطع تلفن از طریق پیغام 
صوتی اطالع رسانی می گردد.مشترکین محترم 
می توانند به منظور جلوگیری از قطع میان دوره 
با پرداخت مبالغی به عنوان تضمین پرداخت،سقف 
مجاز استفاده از تلفن در طول دوره را به دلخواه 
راستای  در  اینکه  به  توج  فرمایند.با  مشخص 
کاغذی  قبوض  زیست،حذف  محیط  از  حمایت 
و انجام خدمات غیر حضوری جزو سیاست های 
 اصلی دولت و بالطبع آن شرکت مخابرات می باشد

و  مهلت  پایان  و  قبوض  صدور  رسانی  ،اطالع 
پیغام  از طریق  از قطع در هر دوره  قبل  اخطار 
مشترکین  همراه  تلفن  به  متنی  پیام  یا  صوتی 
محترم جهت دریافت اطالعات قبوض تلفن ثابت 
 از طریق پیام متنی به شماره تلفن همراه می توانند 
با مراجعه به فروشگاه های شهر بیرجند و دفاتر 
اطالح  به  نسبت  ها  شهرستان  مشتریان  امور 

مشخصات و ثبت شماره موبایل اقدام نمایند.
- تعداد دیگری از سواالت مطروحه ی شهروندان 
که به صورت حضوری،تلفنی،پیامک و یا تلگرام 
با روزنامه آوا درمیان گذاشته اند را پیگیری کرده 
و از مسئولین مخابرات پاسخ خواهیم خواست.   
ان شا ا... مشکالت مردم حل شود تا نیاز به چاپ 

گزارش دیگری در این زمینه نباشد.

از  حجه  ذی  دهم  روز   ، قربان  کدخدایی-عید 
روایات  بنابر  است.  مسلمانان  بزرگ  عیدهای 
دینی، در این روز خدا به ابراهیم خلیل فرمان داد 
اسماعیل را ذبح کند. او اسماعیل را به قربانگاه 
آمد  فرود  »قوچی«  با  همراه  جبرئیل  ولی  برد 
ابراهیم آن را به جای اسماعیل قربانی کرد.  و 
سّنت قربانی در روز عید قربان در سرزمین منا 
به یاد آن رخداد است. مسلمانانی که برای حج، 
به زیارت خانه خدا می روند، طبق شروطی وظیفه 
)ره( امدادامام  کنند.کمیته  قربانی  منا  در  دارند 
استان به مناسبت عید قربان با هدف رسیدگی 
دریافت  آماده  فقرا  و  محرومان  وضعیت  به 
نذورات قربانی مردم متدین و نیکوکار است تا 

این کمک ها را بین نیازمندان و محرومان توزیع 
کند. معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته 
امداد  خراسان جنوبی به همین مناسبت، برنامه 
های این نهاد به مناسبت  عید سعید قربان و  
جمع آوری نذورات مردم خیر و نوع دوست استان 
را تشریح کرد. احمد رفیعی اظهار کرد: با برنامه 
ریزی های انجام شده ، پایگاه های کمیته امداد، 
روز  در  استان  سراسر  در  نیز  نهاد  این  ادارات  
عید سعید قربان آماده جمع آوری نذورات مردم 
نیکوکار استان هستند و مردم خیر و نوع دوست 
استان  می توانند نذورات و گوشت قربانی  خود 
را به پایگاه ها و ادارات این نهاد در سطح استان 

تحویل دهند.

وی با بیان اینکه پایگاه های جمع آوری نذورات 
مردم خیر و نوع دوست استان در روز عید سعید 
قربان همانند سال های گذشته در میادین اصلی 
شهرها، مراکز نیکوکاری و مکان های برگزاری 
نماز عید سعید قربان راه اندازی می شود، بیان 
کرد: تالش خواهیم کرد تا در کوتاه ترین زمان 
ممکن این نذورات را در بین ایتام و خانواده های 

نیازمند تحت حمایت توزیع کنیم.
معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد 
استان با بیان اینکه 32۵00 خانواده تحت حمایت 
کمیته امداد استان است ، ابراز امیدواری کرد با 
این خانواده  از  به هر یک  استان،  کمک مردم 
قربانی  کیلوگوشت  یک  حداقل  نیازمند  های 

برسد.
می  استان  نیکوکار  و  خیر  مردم  افزود:  رفیعی 
توانند با شماره گیری کد *7*3*7788 # و یا 

نصب نرم افزار سکه بر روی تلفن همراه خود و یا 
واریز وجه به شماره حساب 010210289100۵ 
نزد بانک صادرات شعبه مرکزی بیرجند در جهت 

یاری رساندن به نیازمندان واقعی جامعه مشارکت 
کنند.وی با اشاره به اینکه 23 مرکز نیکوکاری 
داد:هدایت  ادامه  است،  فعال  استان  سطح  در 
امورخیر به نفع نیازمندان واقعی بویژه سالمندان، 
بیماران و ایتام، تقبل انجام قربانی توسط اقوام 
وآشنایان برای افراد تحت حمایت و انجام فریضه 
قربانی توسط افراد یک کوچه، محل یا روستا با 
محوریت امام جماعت مساجد به منظور اجرای 
طرح هرمسجد یک قربانی از دیگر برنامه های 
قربان است که  روز عید سعید  در  امداد  کمیته 
نوع  و  خیر  مردم  خوب  مشارکت  با  امیدواریم 
دوست استان بتوانیم، گام های موثری را در رفع 
مشکالت نیازمندان و محرومان واقعی برداریم. 

از  یکی  به  مادری  تولد  جشن  رضایی-برای 
محله های شهر رفتم.خانه ای قدیمی که در 

حیاط و اتاق هایش، گوش تا گوش آدم نشسته 
میزد،که  موج  میانشان  در  صمیمیتی  و  بود 

و  گذشته  روزگاران  یاد  را  ،آدم  ناخواه  و  خواه 
دورهمی های،که اکنون بسیار کم رنگ شده 
شدنشان،تولد  جمع  دلیل  انداخت.  است،می 
اکنون وارد صد و یکمین  بود که  مادرخانواده 
خونیکی،  است.صغرا  شده  زندگیش  از  سال 
7فرزند،  ازدواجش  حاصل  است.  متولد1296 
اکنون  و  است  نبیره،  1۵تا  و  46نوه،88نتیجه 
فامیل،که  اعضا  ی  همه  تولدش   بهانه  به  
را  خودشان  اطراف  های  شهر  از  بعضیشان 
برای تولد این مادر مهربان رسانده بودند جمع 
شدند.  جمعا 1۵7 نفر می شوند. یکی از پسران 
سادگی  با  عمر  طول  در  مادرم  خانواده،گفت: 
را  ما  وقناعت زندگی کرده و همواره همه ی 
به این امر سفارش می کرد.وی خاطرنشان می 
کند: مادرم به عقاید و اصول مذهبی پایبندی 

که   )ع(   معصومین  پیرو سخنان  و  دارد  قوی 
صله رحم باعث  افزایش طول عمر می شود 
است و  هیچ موقع از صله رحم غافل نمی شد 
وی تاکید می کند: حتی اکنون که به علت سن 
بیرون برود،  از خانه  تواند  باال رسیده و  نمی 
حتی شده با تلفن کردن از حال اقوام وخویشان 

با خبر می شود.
رضا  زمان  در  موقع کشف حجاب  افزود:  وی 
خان، مادرم به خاطر عقاید مذهبی که داشته 
از برداشتن حجاب خوداری می کرده وبه نظر 
من دلیل طول عمرش ساده زیستی و توجه به 
و اصول مذهبی، شکر خدا و همچنین  عقاید 
است.چقدر  بوده  سالم  غذایی  رژیم  از  استفاده 
شیوه  به  نگاهی  با  هم  ما  که  است  خوب 
دور  به  و  ساده  بگیریم  ،یاد  گذشتگان  زندگی 

از سختگیری های بی مورد روزگار را سخت 
هم  کنار  در  برای  گیری  بهانه  از   و  نگیریم 

بودن ،دوری کنیم،تا زندگی سالمتری و به دور 
از مشکالت را تجربه کنیم.

قطع ضربتی خدمات تلفن

ساده زیستی و قناعت ، راز عمر طوالنی مادربزرگ 

برنامه های کمیته امداد برای جمع آوری نذورات در عید قربان

عکس ها از اینترنت
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پارکینگ طبقاتی خیابان منتظری به بهره برداری رسید
ناوگان اتوبوس رانی »نو« می شود

شهرداری   سرپرست  قاسمی-  سمیرا 
پارکینگ طبقاتی  افتتاحیه  بیرجند در مراسم 
شهید منتظری ضمن تشکر از زحمات شهردار 
کرد:  اظهار  چهارم،  شورای  اعضای  و  سابق 
این پارکینگ در زمینی به مساحت هزار متر 
مربع، با زیربنای 3 هزار و 150  متر مربع در 
دو سقف می باشد. »مهندس خانزاد« افزود: 
باستناد مصوبه  ظرفیت آن هم 150 خودرو، 
شورای ترافیک استان و طرح تفصیلی شهر 
بیرجند در زمینی با کاربری پارکینگ واقع در 
مرکزی  بازار  حاشیه  در   20 منتظری  کوچه 
بیرجند  است.  وی هدف از اجرای این پروژه 
را تأمین پارکینگ شهروندان در بافت مرکزی 
و بازار بیرجند دانست و عنوان کرد: با توجه به 

واقع شدن پروژه در بافت تاریخی شهر برای 
هماهنگی با بافت تاریخی، قدیمی، فرهنگی 
و معماری محیط، در نماسازی پروژه از آجر 

سنتی استفاده شده است.

تأسیس پارکینگ طبقاتی 
در محالت دیگر

به گفتۀ وی این پروژه با هزینه ای بالغ بر یک 
میلیارد و 890 میلیون تومان در مدت 15 ماه 
برای تأمین پارکینگ وسایط  نقلیه شهروندان 
و کسبه بازار و ترافیک خیابان منتظری و سه 
راه اسدی تأسیس شده است  که سهم بسزایی 
در تأمین پارکینگ و گره گشایی از ترافیک و 

تردد عابرین پیاده این منطقه دارد. سرپرست 
درباره  کرد:  نشان  خاطر  بیرجند  شهرداری  
معابر  و  ها  در سایر خیابان  پارکینگ  احداث 
شهر پیش بینی کرده ایم و آمادگی داریم تا در 
سایر نقاط شهر مانند خیابان مدرس هم اقدام 

به احداث پارکینگ نماییم . 
هاي  پارکینگ  احداث  از  »خانزاد« 
خبر  بیرجند  مختلف  محالت  در  طبقاتي 
داد و افزود: احداث این پارکینگ ها شیوه 
معضل  رفع  هدف  با  که  است  جدیدي 
کمبود جاي پارک در واحدهاي مسکوني و 
تجاري و همچنین رفع بخشي از مشکالت 
ترافیکي و جلوگیري  از تبعات و ناهنجاري 

هاي اجتماعي مدنظر قرار گرفته است.

تا آخر سال 18 اتوبوس جدید به 
ناوگان حمل و نقل اضافه می شود

وی از دیگر پروژه هایی که در هفته دولت 
شهرداری به بهره برداری می رسد، آسفالت 
معابری مانند نواب، منتظری و شهید حکمت را 
نام برد و اضافه کرد: این اقدامات با هزینه ای 
بالغ بر یک میلیارد و 168 میلیون تومان می 
باشد. به گفتۀ وی از دیگر اقدامات در دست 
مردم  خوشحالی  باعث  که  شهرداری  اجرای 
می شود جدید شدن ناوگان اتوبوس رانی می 
باشد که 18 دستگاه اتوبوس و 6 دستگاه مینی 
بوس به ناوگان حمل و نقل شهری تا پایان 
اضافه خواهد شد. سرپرست شهرداری   سال 

ادامه داد: در مجموع برای این 24 دستگاه 11 
میلیارد و 500 میلیون تومان هزینه شده که 
حدود 2 میلیارد آن از تسهیالت یارانه دولتی 
است و مابقی از منابع شهرداری تأمین می شود.

نصب 18 ایستگاه اتوبوس در شهر

»خانزاد« اظهار کرد که همچنین 15 ایستگاه 
اتوبوس معمولی و 3 ایستگاه مکانیزه با مبلغ 
210 ملیون تومان تا پایان مهر امسال نصب 
می شود و 40 ایستگاه نیز با هزینه 80 میلیون 
تومان در حال مناسب سازی است. وی  خاطر 
باغ  بیرجند  جنگلی  پارک  در  که  کرد  نشان 
پرندگان با مساحت 17 هزار متر مربع در دست 

اجرا می باشد و 75 درصد پیشرفت فیزیکی 
داشته است. به گفتۀ وی پارک وصال در شعبانیه 

هم در مراحل پایانی بهره برداری می باشد.

قدردانی رئیس شورای جدید شهر 
از شهردار سابق

همچنین »تقی زاده« رئیس شورای شهر 
نیابت  به  افتتاحیه  این  در  بیرجند هم  جدید 
»مدیح«،  زحمات  از  پنجم  شواری  اعضای 
شهردار سابق و اعضای شواری چهارم شهر 
به خاطر خدمات مؤثر آنان تشکر کرد. وی 
اظهار امیدواری کرد که شورای پنجم شهر 
هم بتواند به خوبی وظایف خود را انجام دهد.

     لولـه بازکنـی 
تشخیص و رفع بو و نم به روش ایزونانو، شبانه روزی

32435686-09365237014 09157063220 - خسروی

100 درصد 

با تبریک عید قربان موسسه خیریه هیئت ابوالفضلی 

ختم کالم ا... مجید
 به یاد اموات انجام می شود 

و عواید آن صرف بیماران سرطانی و صعب العالج می گردد.

32227177 - 09155618482

دعای عـرفه
مناجات عاشقانه امام حسیـن)علیه السالم(

اللهم اجعل َغنای نفسی

زمان:پنجشنبه 9 شهریور 96
ساعت:2:30 بعدازظهر
مکان:طالقانی 1
مکتب نرجس)علیهاالسالم(
مکتب نرجس ام االمام

 المنتظر)علیهاالسالم(

اولین مرکز ترک اعتیاد اقامتی ویژه بانوان در خراسان جنوبی
* درمان اعتیاد به انواع مواد مخدر در 30 روز
* انجام کلیه مراسم سم زدایی زیر نظر پزشک
* آموزش و مشاوره خانوادگی -  گروه درمانی
* پیشگیری از عود و ایجاد تنفر * مشاوره اولیه رایگان - تعرفه دولتی
بیرجند- معصومیه -  خیابان فنی و حرفه ای   
مجتمع حضرت علی اکبر )ع(      تلفن: 32252276

مرکز ترک اعتیاد آتیه روشن 
ویژه بانوان  باور کنید اعتیاد درمان پذیر است

تحت نظارت سازمان بهزیستی
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تقویت مهارت های تیم خدمات به مشتری

 برخی از مشتریان همواره خوشحال هستند، برخی 
دیگر کنجکاو و پر از سوال و اضطراب هستند.  برخی 
کارکنان  کنند.   بیشتر چت  فقط می خواهند  دیگر 
تیم فروش باید بدانند که با هر کدام از این مشتریان 
چگونه رفتار کنند.هر مشتری با مشتری دیگر متفاوت 
است و خلق وخوی خاصی دارد،  شما باید بتوانید در 
براساس  دقیقا  سپس  کنید،  درک  را  مشتری  ابتدا 
شرایط او با او رفتار کنید،  اگر عصبانی است، کمی 
با او مالیم تر رفتار کنید،   اگر خوشحال است، کاری 
کنید خوشحال تر شود دقیقا آن چه را که می خواهید 
کلمات  درگیر  را  مشتری  و  آورید  زبان  به  بگویید 
پیچیده نکنید. هم چنین به یاد داشته باشید که قبل 
را  با مشتری  ارتباط  از راضی شدن کامل مشتری 
قطع نکنید. مشتریان از کسی راضی خواهند بود که 
زمان کافی را برای وی اختصاص دهد و مشکلش را به 
طور کامل حل کند. اما شما به عنوان تیم فروش باید 
مدیریت زمان داشته باشید و زمان زیادی را به یک 
مشتری اختصاص ندهید، در حالی که مشتریان دیگر 
در انتظار هستند.تیم فروش باید اطالعات دقیق و کافی 
از محصول داشته باشد، حتی اگر محصول شما بسیار 
فنی باشد، باید افرادی با دانش فنی و فروش استخدام 
کنید. زیرا هر اطالعات کم یا اشتباهی در ذهن مشتری 

تاثیر بدی می گذارد. 
تیم فروش باید روحیه ی بسیار قوی داشته باشد و از 
هر بازخورد منفی به نفع خودش استفاده کند. آن ها 
باید بتوانند غرور خود را ببلعند و کمک به مشتری 
تیم  نمی دانید  دهند.اگر  قرار  کاری خود  اولویت  را 
فروش شما واقعا تیم مناسبی است یا نه؟ بهتر است 
نظرسنجی هایی را صورت دهید، ببینید مشتریان چه 

احساسی نسبت به تیم فروش شما دارند؟

نگذارید زبان شما از افکارتان جلوتربرود

مردی به دندان پزشک خود تلفن می کند و به خاطر 
وجود حفره بزرگی در یکی از دندان هایش از او وقت 
می گیرد . موقعی که مرد روی صندلی دندان پزشکی 
او  به دندان  نگاهی  ، دندان پزشک   قرار می گیرد 

می اندازد و می گوید: نه یک حفره بزرگ نیست! 
خوردگی کوچکی است که االن برای شما پر می کنم 
 .مرد می گوید: راستی ؟ موقعی که زبانم را روی آن 
می مالیدم احساس می کردم که یک حفره بزرگ 
است .دندان پزشک با لبخندی بر لب می گوید: این 
یک امر طبیعی است ، چون یکی از کارهای زبان 
اغراق است.نگذارید زبان شما از افکارتان جلوتربرود...

اگر ما به آزادی بیان کسانی که
 از آنها خوشمان نمی آید اعتقاد نداشته باشیم، 

پس اصال به آزادی بیان اعتقاد نداریم.

ما نباید به دنبال قهرمانان
 بگردیم، باید به دنبال 
ایده های خوب باشیم.

آن تازه درختان جوانم چه شدند؟
آن سرو قدان مهربانم چه شدند؟
آن کنده هیزم شکن پیرم من
برگرده من برادرانم چه شدند؟

عقل خیلی زیاد شاید دیوانگی باشد و دیوانگی تر
 از همه چیز، این است که زندگی را آنطور
 که هست ببینیم و نه آنطور که باید باشد.

بزرگترین دشمنان ما،
 و آن هایی که باید بیش از همه

 به نبردشان برویم، درون ما هستند.

 در عالم کارمندی ترفندهایی وجود دارد که هرکدامشان 
می توانند عادت های روزانه ای باشند تا در ساعات کاری 
هم کیفیت کار و هم سالمتی افراد را حین انجام وظیفه 
تامین کنند. بین همه مشاغلی که افراد در آن مشغول به 
کار هستند می توان شغل و پیشه های افراد را در دسته های 
گوناگونی قرارداد؛ اما اگر بخواهیم همه حرفه های مختلف 
را به دو دسته تقسیم کنیم. باید بگوییم که مشاغل به 
دو گروه تقسیم می شوند؛ اولی شغل های یدی هستند و 
دومی مشاغل پشت میز نشینی؛ که سختی کار دسته 
دوم در ظاهر به خاطر کمبود تحرک و یک جا نشینی 
آن چندان به چشم نمی آید؛ اما خوب است بدانید که 
شاغالن پشت میز نشین که بیشتر آن ها کارمند اداره ها 
محسوب می شوند. به خاطر همین بی حرکتی و یک جا 
نشینی بیشتر از دسته اول در معرض بیماری هستند، به 
همین دلیل برای حفظ سالمتی این گروه راهکارهایی 
وجود دارد که به آن ها کمک می کند تا با اعمال بعضی 
از عادت های روزانه هم مراقب سالمتی شان باشند و هم 

خروجی کارشان را افزایش دهند.
اضطراب تان را کاهش دهید

شغلتان  که  هستید  کار  به  مشغول  پیشه هایی  در  اگر 
شما را مضطرب می کند باید این را در نظر بگیرید که 
تنها نیستید. بر اساس گزارش های مختلفی که صورت 
گرفته است چیزی حدود 50 درصد از کارمندان حین 

کار به مقوله ای به نام »مدیریت استرس شغلی« احساس 
نیاز می کنند؛ نیازی که باید به طور مشخص آن را جدی 
گرفت؛ چون استرس و اضطراب در کار با سالمتی شما 
رابطه مستقیم دارد و بی توجهی به آن می تواند زمینه 
ساز بیماری های مختلف و افسردگی باشد. از جمله راه 
هایی که شما می توانید از طریق آن استرسی را که دارید 
کاهش دهید ورزش فردی است. آن هم به شکل روزانه؛ 
چون تحقیقات ثابت کرده است که ورزش کردن  می تواند 

شادابی و نشاط شما را به لحاظ روانی فراهم کند.
به میزتان رنگ و رو بدهید

 بهترین حالت نشستن این است  که کمی بدن را به عقب 
متمایل کنیم، به طوری که زاویه ی بین ران ها و تنه حدود 
120 درجه شود.  این گونه نشستن می  تواند باعث کاهش 
کمر درد شود. از دیگر عواملی که می تواند به شادابی و 
حال خوش شما در ساعات کاری کمک کند، رنگ و رو 
دادن به میزکاری است که شما پشت آن مشغول به کار 
می شوید. یک گلدان کوچک آپارتمانی، یک پیکسل با 
یک بیت شعر یا جمله تاثیرگذار در حین کار می تواند 
حسابی برای شما روح افزا باشد و شما را کمتر به ورطه 

کسل شدن  بکشاند.
خوب بخوابید

بی خوابی از جمله عواملی است که کمبود آن می تواند 
چیزی  با  می توانید  شما  همین  برای  باشد.  استرس زا 

بین هفت تا هشت ساعت خواب در شبانه روز اوضاع را 
کنترل کنید چون کمبود خواب روی رفتار شما با سایر 

همکارانتان تأثیر می گذارد و بدخلقی به بار می آورد.
از معاشرت لذت ببرید

 روابط شخصی شما، هم در محل کار و هم در خانه، 
یک  اساس  بر  می بخشد.  بهبود  را  روانی شما  سالمت 
مطالعه منتشر شده در سال 2005، کارگران مشاغل 
پر تنش که روابط عمومی خوبی داشتند و به اصطالح  
از  پایین تری  سطوح  با  بودند،  اجتماعی تری   آدم های 
فشار و مشکالت کاری رو به رو بودند. هنگامی که شما 
برای خانواده وقت می گذارید یا با کسی دوستی گرمی 
برقرار می کنید به شما کمک می کند تا وقتی کارهایتان 
را انجام می دهید، توانایی بیشتری برای مقابله با استرس 

در محیط کار داشته باشید.
زنگ تفریح داشته باشید

وقتی که برای مدتی طوالنی سرجایتان می نشینی. عزم را 
جزم می کنید که یک جا نشین باشید تا به صورت مداوم 
به کار مشغول باشید و هرچه سریع تر آن را به پایان 
برسانید باید بدانید که این روش نه تنها باعث زود تمام 
شدن کارتان نمی شود بلکه طی انجام وظیفه منجر به 
کاهش کیفیت عملکرد شما خواهد شد. تحقیق ها نشان 
می دهد که دادن زنگ تفریح های کوتاه در یک روز کاری 
باعث می شود تا شما طی یک پروسه زمانی مشخص هم 

آدم سالم تری باشد هم یک کارمند کارآمدتر!
وظایف تان را تغییر دهید

 اگر حین وقفه هایی که برای استراحت در نظر می گیرید، 
سری به محیط بیرون بزنید حال و هوایی عوض کنید؛ اما 
اگر شرایط این کار را ندارید حداقل کاری که می توانید 
انجام دهید این است کمی دور و اطراف محل کارتان 
چرخی بزنید و با سایر دوستان و همکارانتان در آن فضا 
معاشرت داشته باشید. از دیگر عواملی که به شما کمک 
می کند  تا شرایط بهتری برای کار کردن داشته باشید 
تغییر وظایفتان در حوزه کاری مشخصی است که برای 
خود دارید. بهتر است که به شکل مدام و پیوسته فقط رو 
یک کار تمرکز نکنید بهتر است مدام نوع و روند فعالیتتان 
حین کار  را تغییر دهید این موضوع باعث می شود هم 

کسل نباشید و هم برای خودتان تنوع ایجاد کنید.
خودتان را درگیر فضای مجازی نکنید

 حساب کاربری گوشی هوشمند و ایمیل شما ممکن 
است به شما کمک کند که کارهای زیادی انجام دهید، 
اما اگر در زمانی که از آن ها استفاده می کنید، مرزها را 
تنظیم نکنید و حواستان نباشد، شما هم غرق در فضای 
مجازی می شوید.  چیزی که می تواند سالمت و آرامش 
ذهنی شما را تحت تأثیر قرار دهد. از طرف دیگر چک 
کردن بی رویه تلگرام و اینستاگرام باعث می شود تا شما 

بخش زیادی از ساعت کاری خودتان را هزینه کنید. 
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شعر روز 

پیامک

عارفانه روز 

یک لحظه مکث کن

نگرش

آیه روز  

ای فرزندان اسرائیل در حقیقت ]ما[ شما را از ]دست[ دشمنتان رهانیدیم و در جانب راست 
طور با شما وعده نهادیم و بر شما ترنجبین و بلدرچین فرو فرستادیم. سوره طه /آیه 80

حدیث روز  

به زیادی نماز و روزه و حج و احسان و مناجات شبانه مردم نگاه نکنید، بلکه به راستگویی و امانتداری آنها توجه کنید.
 رسول خدا )صلی ا... علیه و آله(

سبک زندگی

چطور کارمندهای خوشبختی باشیم؟

297
6973

2548
4129

756
2694
4659

8754
149

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

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

محبوبیت جهانی دست یافت و نخستین مسابقه ملی آن در سال 2008 در 
فیالدلفیا در آمریکا برگزار شد.
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924165738

857392461

361748259

695271384

413986572

782453196

149837625

236519847

578624913

جدول سودوکو

نصب داربست فلزی
 با قیمت مناسب در اسرع وقت

09153637507 - حسینی 

باالبر خودرویی اجاره ای طاها
شست و شوی نما و تابلو

تعمیر چراغ های خیابانی و تابلوها
آماده بستن قرارداد با نهادها

 و ادارات مختلف
09159647398

رستوران و غذای آماده 
 1400

با مدیریت جدید 
آماده بستن قرارداد با ارگان ها و اداره ها

هدف ما جلب رضایت شماست
 پیک رایگان       مدرس 27- انتهای پارک
  09153173218 - 09151053353

05632448696

فروش مغازه تجاری پشت بازار سرپوش 
فی کارشناسی    09153636762

سواری کرایه بین شهری - سمند مدل باال  
راننده پایه 1 /  09153415704 - جعفری

به چند نیروی خانم جهت کار
 در سالن زیبایی  نیازمندیم.

09397690128 056-32450229 

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

را تجربه کنید.   09158668002

اخالق، انصاف، کارخوب
سرلوحه خدمات ماست

متخصص در حمل بار و اثاثیه
منزل با سابقه درخشان

خاور مسقف پتودار، نیسان، وانت 
کارگر و بارچین ماهر

اتوبــار آریــا  ترابــر

آدرس دفتر: 
بیرجند- سجادشهر- نبش غدیر 4 
با مدیریت: جلیل رحیم آبادی

 09155642959
09159634038
32414702

نی
می

تض
د 

رص
د د

ص

نصب داربست فلزی
 با قیمت مناسب در اسرع وقت

09153637507 - حسینی 

فروشگاه پخش لوازم یدکی به یک 
همکار و شراکت در کار نیازمند است.

09158254172

به یک فروشنده خانم یا آقا 
با روابط عمومی باال نیازمندیم.

32230473

شرکت معتبر فروش مواد غذایی 
جهت تکمیل کادر فروش خود به 

3 ویزیتور حرفه ای آقا و بازاریاب 
تلفنی خانم نیازمند است.

حقوق ثابت + پورسانت + بیمه
32439772-09036314008

ضایعات کاغذ و کارتن شما را نقدا خریداریم.
شهرک صنعتی ، همت 3 / کیلویی 450 تومان  انبار: رجایی 17 

داخل کوچه کیلویی 430 تومان  09156702717 - 32255221

کار خوب اتفاقی نیست

تهیه غذای خانجون
پخت انواع غذاهای ایرانی

 و سنتی در محیطی زیبا و سنتی
آماده عقد قرارداد با ارگان ها و 
موسسات دولتی با نازلترین قیمت

سفارشات مجالس 
پذیرفته می شود
32425330

09356114688
احمدی

ایزوگـام  شفیعـی
آسفالت )محوطه و پشت بام( و  قیرگونی

 32225494 - 09151630283   صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

سمساری و لوازم خانگی
خرید و فروش با ما به نفع شماست

  09155614521 - زارع

رنگ آمیزی دکوراسیون داخلی 
اجرای انواع رنگ های روغنی 

پالستیک ، اکرولیک ، 
مولتی کالر  

09151630741
رحیمی

مرکز پخش کلی و جزیی باطری های ایرانی و خارجی 
صبا باطری، برنا باطری، توان باطری

سپاهان باطری و دلکور کره با برگ سبز 
نمایندگی رسمی باطری اتمیک

 تارگت در خراسان جنوبی

خیابان قدس، بین قدس 5 و 7
 نرسیده به چهارراه عدل 

  بازرگانی باطری سعیدی )نمایندگی تعاون قدس(

09155612287 - 32423766  سعیدی



مدیر پیشگیری ومبارزه با بیماریهای معاونت بهداشت 
دانشگاه علوم پزشکی مشهد با توجه به نزدیک شدن 
به عید سعید قربان، ضمن تاکید بر اینکه ذبح دام خارج 
از سیستم نظارتی دامپزشکی در منازل و معابر عمومی 
ممنوع است، گفت: ذبح غیر بهداشتی موجب افزایش 
ریسک ابتال به بیماریهای مشترک میان انسان و دام 

شده و خطرات جانی جبران ناپذیری را به دنبال دارد. 
دکتر محمد جعفر صادقی با بیان اینکه خون و ترشحات 
دام آلوده، زمینه ابتال به بیماریهای خطرناک از جمله تب 
کریمه کنگو،  سیاه زخم و کیست هیداتیک را افزایش 
می دهد افزود:  شهروندان به منظور تامین سالمت خود 
و خانواده از ذبح غیر بهداشتی دام در معابر عمومی و 

واحدهای مسکونی خودداری کرده و برای انجام فریضه 
قربانی کردن به کشتارگاهها  مراجعه کنند. وی نیز خاطر 
قابلیت استفاده  تازه ذبح شده  نشان کرد: گوشت دام 
ندارد و باید حتماً به مدت ۲۴ ساعت در فضای پیش 
 سرد نگهداری شود. دکتر صادقی با اشاره به برخی از 
روش های غلط اظهار داشت: در برخی مواقع دیده شده 

است که قصابان و یا افرادی که نسبت به ذبح اقدام 
می کنند چاقو را با دهان خود نگه می دارند که این امر 
انتقال بیماری های مشترک میان انسان و دام را افزایش 
می دهد. وی از بانوان خواست از تماس مستقیم دست 
با دام تازه قربانی شده اجتناب کنند و حتما از دستکش 
استفاده کرده و مراقب بریدن دست خود نیز باشند.

به این دالیل ذبح دام در معابر عمومی و منازل ممنوع است !
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سیامندرحمان نامزد بهترین ورزشکار سال 2017 شد

برترین  نامزدهای  فهرست  پارالمپیک،  المللی  بین   کمیته 
رحمان«  »سیامند  نام  که  کرده  اعالم  را  سال ۲017  های  پارالمپین 
گزارش  به  خورد.  می  چشم  به  نامزد  سه  میان  در  هم  ایران  از 
در  آنها  های  موفقیت  به  ورزشکار  سه  این  اسامی  این   ایرنا،  
بازی های پارالمپیک ۲016 ریو باز می گردد و با حمایت شرکت بیمه 
بهترین  به  سال ۲017  های  برترین  جایزه  شود.  می  برگزار  »آلیانز« 
ورزشکار مرد، بهترین ورزشکار زن، بهترین تیم، بهترین ورزشکار تازه وارد 
مرد و بهترین ورزشکار تازه وارد زن هفتم سپتامبر، همزمان با برگزاری 
مجمع عمومی کمیته بین المللی پارالمپیک در ابوظبی اهدا می شود.

بسکتبال جوانان غرب آسیا؛ پیروزی ایران برابر سوریه

ایرنا- تیم بسکتبال جوانان ایران در چارچوب مسابقات جوانان زیر 17 
سال غرب آسیا تیم سوریه را با نتیجه 11۴ بر ۴9 شکست داد. آنها در 
دومین دیدار از رقابت های قهرمانی جوانان زیر 17سال غرب آسیا به 
مصاف تیم سوریه رفتند و با ارائه یک بازی درخشان با نتیجه 11۴ بر۴9 به 
پیروزی رسیدند. تیم بسکتبال جوانان ایران روز گذشته را استراحت داشتند 
و از ساعت 18 امروز در سومین دیدار خود به مصاف اردن خواهد رفت.

استقالل به خاطر توهین تماشاگران به سرمربی جریمه شد

ایرنا- کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال آرای خود را اعالم کرد و در یکی 
از موارد باشگاه استقالل تهران به خاطر توهین تماشاگران به سرمربی تیم 
فوتبال خود جریمه شد. دیدار دو تیم پدیده خراسان و استقالل خوزستان 
برگزار و از سوی »بهروز مکوندی« مربی تیم استقالل خوزستان، تخلفاتی 
مبنی بر شکستن نیمکت و اعتراض به تصمیمات داوری که منجر به 
نقدی  جریمه  ریال  میلیون  به 10  وی  گرفت.  صورت  شد،  اخراجش 
محکوم شد. »بهمن روشنایی« سرپرست تیم استقالل خوزستان، نیز به 
خاطر اهانت به داور چهارم بازی که منجر به اخراجش شد، به یک جلسه 
محرومیت از همراهی تیم خود و پرداخت ۲0 میلیون ریال جریمه نقدی 
محکوم شد. »حسین سلطانی مهر« تدارکات تیم استقالل خوزستان، به 
دلیل توهین به بازیکن تیم حریف و تیم داوری که منجر به اخراجش شد، از 
همراهی تیمش به مدت یک جلسه محکوم است. تیم استقالل خوزستان 
نیز به دلیل توهین تماشاگرانش به تیم داوری و »محمدرضا خلعتبری« 
بازیکن تیم پدیده خراسان، به 50 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شدند.

آلو خشک، خوب یا بد؟

آلو خشک سرشار از عنصر بور کمیاب است که 
به همراه کلسیم و ویتامین D موجود در آن از 
استخوان ها محافظت کرده و مانع از بروز پوکی 
استخوان می شود. مصرف 50 گرم آلوخشک 
100 درصد نیاز روزانه به بور را تامین می کند.  
اما از طرفی دیگر حاوی میزان زیادی آکریل 

آمید است که یک ماده سرطان زا و نوروتوکسین 
)سم عصبی( محسوب می شود. آکریل آمید به 
طور طبیعی در مواد غذایی عادی وجود ندارد. 
اما در حین پخته شدن مواد غذایی در حرارت 
باالی 100 درجه سیلسیوس در آن ها تولید می 
شود. یک ملین طبیعی است. با این حال افرادی 
که از یبوست مداوم رنج می برند نباید بدلیل 
وابستگی به طور کامل به آلوخشک اعتماد کنند.

گزینه های غذایی که معمواًل آنها را 
اشتباه مصرف می کنید!

را  غذایی  های  انتخاب  ترین  سالم  اگر  حتی 
داشته باشید، بدون در نظر گرفتن نحوه استفاده 
بهره  آن  فواید  از  توانید  نمی  آنها،  از  درست 
ببرید. مثاًل لیکوپن موجود در گوجه فرنگی ضد 
سرطان و ضد بیماری های قلبی است اما بهتر 

است برای بهره بردن از این فواید، آن را بپزید. یا 
اینکه چاقو زدن به توت فرنگی و یا خرد کردن 
آن، منجر به کاهش جذب ویتامین ث و آنتی 
اکسیدان های موجود در این میوه می شود. یا 
برعکس آلیسین موجود در سیر که خواص ضد 
سرطانی دارد، با قرارگیری در معرض نور و هوا، 
بیشترین میزان اثربخشی را دارد. سیر را خرد کرده 
و بعد آن را چند دقیقه در معرض هوا قرار دهید.

متالشی شدن باند هکرهای میلیاردی 

پارس نیوز- فرمانده انتظامی استان زنجان از شناسایی و متالشی شدن یک باند هک میلیاردی حساب بانکی افراد خبر 
داد و گفت: اعضای هشت نفره این باند بیش از 1۲00 حساب بانکی را در سطح کشور خالی کرده بودند. سردار علی آزادی 
اظهار کرد: در پی شکایت یکی از شهروندان مبنی بر برداشت غیرمجاز از حساب بانکی از طریق فضای مجازی و درگاه 
تقلبی بانک، رسیدگی به موضوع در دستور کار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت. وی در خصوص شگرد این باند تصریح 
کرد: در تحقیقات صورت گرفته مشخص شد اعضای این باند در شبکه های اجتماعی اقدام به تبلیغ و فروش نرم افزارها، 
اقالم و موارد ممنوعه با قیمت بسیار پایین کرده و افراد را به یک درگاه جعلی بانکی هدایت می کردند. این مسئول افزود: 
اعضای این باند پس از دریافت اطالعات حساب بانکی اقدام به سرقت اطالعات کاربران کرده و نسبت به خالی کردن 
وجوه حساب افراد اقدام می کردند. وی با اعالم اینکه متهمان دستگیر شده دارای رنج سنی 17 تا ۲3 سال هستند، به 
کاربران و شهروندان توصیه کرد: قبل از هرگونه تراکنش بانکی و اینترنتی از معتبر بودن درگاه اینترنتی اطمینان حاصل 
کرده و اطالعات حساب بانکی خود را از طریق صفحه کلید مجازی وارد کنند. این مسئول همچنین به شهروندانی که 

از این طریق دچار خسارت شده اند توصیه کرد می توانند به پلیس فتای منطقه خود مراجعه و شکایت خود را ثبت کنند.

بازداشت دروازه بان تیم نفت در طرح جمع آوری معتادان؛ 
قیافه غلط  اندازی دارم! 

عصرایران- متهم دستگیر شده توسط پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران 
ادعا می کند دروازه بان تیم نفت تهران است و او را به جای معتاد گرفته 
اند. روز دوشنبه ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر همزمان با اجرای 
طرحی در سه سرکالنتری خرده فروشان و معتادان متجاهر شهر تهران 
را شناسایی و دستگیر کردند. در حاشیه اجرای این طرح فردی که مدعی 
بود، معتاد نیست خواستار گفتگو شد. این فرد با بیان اینکه ورزشکار 
است، گفت: من دروازه بان تیم نفت تهران هستم. معتاد نیستم. فقط به 
خاطر قد بلند و نوع پوششم قیافه غلط اندازی دارم. امیدوارم زودتر آزاد 
شده و به تمرینات برگردم. من سال آخری است که در این رده بازی می 
کنم و به زودی به یک رده باالتر می روم. نمی خواهم آینده ام تباه شود.

نسخه طب سنتی 
برای درمان کیست تخمدان

طیف  غلط،  تغذیه  دلیل  به  امروزه  متاسفانه 
»کیست«  دچار  کشورمان  زنان  از  زیادی 
هستند. بنابراین بانوان مبتال به کیست تخمدان 
باید از مصرف غذاهای غلیظ پرهیز کنند؛ پیتزا، 
الویه، حلیم، آش رشته، ماکارونی، الزانیا، کله 

لوبیا جزء  انبه و  تر، موز،  پاچه، حلوا، شیرینی 
غذاهای غلیظ به شمار می روند. اما چند روش 
ساده: ابتدای صبح یک قاشق چایخوری پودر 
اسطوخودوس و آب جوش را مخلوط و پس از 
5 دقیقه دم کشیدن با عسل مخلوط و میل کنید. 
ابتدای شب نیز به همین صورت یک استکان آب 
جوش و یک قاشق چایخوری پودر گیاه افتیمون 
را با آب جوش و عسل مخلوط و میل کنید.

7 ماده غذایی را مصرف کنید 
تا دچار ریفالکس معده نشوید

فودمپ ها یا همان غذاهای حاوی کربوهیدرات 
مسئول التهاب روده، گاز، نفخ و دیگر مشکالت 
ناراحت کننده معده می باشند. این کربوهیدرات 
ها هضم سختی دارند از این رو کاهش مصرف 
بهبود  به  هستند  فودمپ  حاوی  که  غذاهایی 

هضم، از بین بردن مشکالت دستگاه گوارش 
و کاهش وزن کمک خواهد کرد. با این حال 
از بین بردن  مصرف برخی مواد غذایی برای 
ریفالکس معده، خالی از لطف نیست: 1. ماست 
)منظور ماست های شیرین شده و دارای خامه 
یا  ماست های کم چرب  منظور  بلکه  نیست 
بدون چربی است( ۲. خربزه 3. سبزیجات تیره 
رنگ ۴. بلغور جو 5. آدامس 6. زنجبیل 7. موز .

توصیه  به افرادی که 
در محیط های گرم کار می کنند

افراد با از دست دادن آب، امالحی مانند سدیم 
و پتاسیم را هم از دست می دهند. اگر افراد در 
محیطی هستند که تعریق زیاد می کنند بیشتر 
باید از آب میوه طبیعی استفاده کنند و فقط آب 
خالص نخورند. اگر دسترسی به آب میوه طبیعی 

ندارند نباید امالح به آب اضافه کنند. این افراد 
باید آب بخورند و اگر دچار ضعف و تغییر رنگ 
ادرار شدند، ادرار را چک کنند. اگر ادرار خیلی تیره 
باشد یعنی کم آبی زیاد است. این افراد می توانند 
با مصرف چای و پنیر، کمبود سدیم و پتاسیم را 
جبران کنند. همچنین با نوشیدن شیر )یک لیوان( 
کم آبی را جبران کنند. دقت کنید که 50 درصد 
افراد باالی 50 سال کیست ساده کلیه دارند.

مسمومان پارک آبی، همه نوجوان بودند 

قطره- همه 35 نفر مسموم مجموعه موج های خروشان نوجوان بودند.  
فرماندار بینالود خراسان رضوی، با اشاره به بررسی های اولیه درباره علت 
مسمومیت 35 نفر در موجهای خروشان شاندیز گفت: حضور طوالنی 
و حدود 10 ساعته افراد در این مجموعه که همگی دانش آموزان 8 
تا 1۲ ساله تبریزی بودند منجر به مسمومیت و تنگی نفس آنها شده 
است. سید حسن حسینی افزود: این افراد با سرفه، تنگی نفس، سوزش 
چشم، آبریزش بینی و حالت تهوع در بیمارستان شریعتی مشهد پذیرش 
شدند  و هم اکنون همگی مرخص شده اند. او گفت: مسئول مجموعه 
و  شده  فراخوانده  سواالت  به  پاسخگویی  برای  خروشان  موجهای 
توضیحات خود را ارائه داده است. برخی از منابع استفاده بیش از اندازه از 
گاز کلر برای  ضدعفونی آب مجموعه را علت این حادثه اعالم کرده اند.

31104

با ذبح دام نذری در کشتارگاه های دام، سالمتی و بهداشت را به خود 
و خانواده هدیه نمایید.

روابط عمومی اداره کل دامپزشکی
خراسان جنوبی
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شهرداری خط نمی کشد، پلیس جریمه می کند!

 پیشه ور - معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان در پاسخ به انتقاد تعدادی از همشریان که از مشکل  نبود خط عابر در بعضی از نقاط شهر و اعتراض به جریمه کردن پی در پی راهنمایی و رانندگی 
عنوان کرد: پلیس برابر وظایف ذاتی و قانونی خود، طبق جدول جرایم و تخلفات رانندگی با هر گونه تخلف برخورد می کند. سرهنگ سرفرازی  با تاکید بر این که فرقی بین تخلف ارتکابی توسط  تعداد اندکی 

از رانندگان از جهت نوع برخورد وجود ندارد،افزود: تنها تفاوت آن در میزان جریمه و نمرات منفی می باشد. وی ادامه داد: تهیه عالیم عمودی و افقی راهنمایی و رانندگی در شهر بر عهده شهرداری است.

انتصاب حجت االسالم و المسلمین عبادی
 به عنوان امام جمعه بیرجند

امیرآبادیزاده-مسئول دفتر نماینده ولی فقیه در خراسان 
در  فقیه  ولی  نماینده  دیروز  دیدار  گفت:در  جنوبی 
خراسان جنوبی با مقام معظم رهبری،حجت االسالم 
 و المسلمین سید علیرضا عبادی به عنوان امام جمعه 

عارفی االسالم  شد.حجت  منصوب   بیرجند 
مقام  گرفت،  صورت  دیروز  که  دیداری  در  افزود: 
معظم رهبری امر کردند که حجت االسالم عبادی 
نمازجمعه بیرجند را اقامه کنند و از آنجا که امر رهبری 
متاع است، ایشان هم مسائل نماز جمعه را تدبیر کنند.

وی ادامه داد: صدور حکم انتصاب ایشان به سمت 
امام جمعه مرکز استان روال قانوني خود را طي مي 
کند.مسئول دفتر نماینده ولي فقیه در خراسان جنوبي 
خاطرنشان کرد: نماز عید قربان به امامت آیت ا... 
عبادي نماینده ولي فقیه در مسجد امام حسین)علیه 

السالم( بیرجند اقامه خواهد شد.

دولتمردان و مسئوالن مشکالت »اقتصادی، 
بیکاری و معیشتی« مردم را برطرف کنند

اینکه  بیان  با  تسنیم-تولیت آستان قدس رضوی 
برای  مسئوالن  بین  در  انسجام  و  اتحاد  ایجاد 
فعال  ورود  گفت:  است  الزم  امری  خدمت رسانی 
دولت در عرصه خدمت رسانی در مناطق محروم 

به ویژه در استان می تواند در عرصه های مختلف 
در  رئیسی  ابراهیم  سید  آیت ا...  کند.  گره گشایی 
سالروز سفر مقام معظم رهبری به نهبندان در محل 
مصلی امام علی)ع( در جمع مردم این شهرستان 
اظهار کرد: امروز دانشگاه های بزرگ عالم، مراکز 
بزرگ تحقیقاتی و پژوهشی و بهترین دانشمندان 
باید در برابر  مکتب امام محمد باقر)ع( زانو بزنند 
چون ایشان در این زمینه الگو و اسوه هستند.وی 
اینکه توجه  برای  اظهار کرد: مقام معظم رهبری 
مسئوالن به شهرستان نهبندان را جلب کنند سفر 
به این شهرستان داشته اند و مسئوالن، فرماندار و 
کسانی که در این خطه حاضرند به ویژه مرزبانی 
مردم این منطقه که مجاهدت های آنها قابل تقدیر 
است باید همت مضاعفی داشته باشند.آیت ا... رئیسی 
با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری در دیدار با 
دولت افزود: دولتمردان و مسئوالن باید با تمام قوا 
و توان همت کنند تا مشکالت اقتصادی، بیکاری و 
اجتماعی را برطرف کنند.وی گفت: کار مجتمعی با 
ظرفیت های متعدد و کاربردهای فراوان که متعلق به 
امام محمد باقر)ع( و سالروز سفر مقام معظم رهبری 
به این شهرستان است را امروز آغاز کردیم و از سوی 

آستان قدس رضوی احداث آن انجام می شود.

ورود 18 اتوبوس جدید به ناوگان 
درون شهری تا پایان سال 

از  بیرجند  اتوبوسرانی  برزجی- مدیرعامل سازمان 
خرید 18 دستگاه اتوبوس جدید خبر داد و  گفت: 
این اتوبوسهای از آذرماه تا پایان سال وارد چرخه 
ناوگان درون شهری شده و جایگزین اتوبوسهای 
فرسوده می شود. غالمپور در گفتگوی اختصاصی 
اول  برای  اتوبوسها  این  گرچه  کرد:  عنوان  آوا  با 
مهر وارد بیرجند نخواهند شد اما طبق وعده های 
داده شده از ابتدای آذرماه تا پایان سال اتوبوسهای 
جدید را تحویل می گیریم. وی با بیان اینکه حدود 
25 دستگاه اتوبوس درون شهری عمر باالی 10 
سال دارند افزود: سن فرسودگی 15 سال است اما 
های  اتوبوس  همین  جایگزین  جدید  اتوبوسهای 
10 ساله می شوند. مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی 
بیرجند از کاهش سرانه جابه جایی مسافر در شهر 
خبر داد و گفت: آنطور که شواهد نشان می دهد 
وسیله  با  دارند  تمایل  بیرجندی  شهروندان  بیشتر 
شخصی در شهر تردد کنند. غالمپور در پاسخ به 
این سوال که آیا برنامه ای برای افزایش اتوبوس در 
برخی از خطوط شهری ویژه مدارس دارید نیز گفت: 
ساعت تردد دانش آموزان سرویس ویژه مدارس در 
خطوط تقویت می شود و معموال اتوبوسها در خطوط 
شلوغ افزایش می یابد. وی در ادامه از اضافه شدن 
یک دستگاه اتوبوس به خط شهرک کویرتایر خبرداد 
و گفت: البته اضافه شدن این اتوبوس مشروط به 
این خواهد بود که در برنامه بازدید و رصدی که از 
15 شهریور تا ابتدای مهر از این خط خواهیم داشت 

جابه جایی مسافر بیش از انتظار باشد.

قدردانی از برگزیدگان فنی و حرفه ای

امیرآبادیزده-مراسم تجلیل از روسا و مربیان اداره کل 
آموزش فنی و حرفه ای و کارمندان برتر اداره کل و 
مراکز تابعه به مناسبت هفته دولت و روز کارمند با حضور 
حسین خوش آیند مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای، 
معاونان اداره کل و جمعی از کارکنان اداره کل و مراکز 
تابعه برگزار گردید.  در این مراسم با اهداء لوح تقدیر از 
مهندس کامرانی فرد ریاست مرکز آموزش فنی و حرفه 
ای به خاطر کسب مقام اول در بین مرکز آموزش فنی و 
حرفه ای استان نیز تقدیر شد.این مرکز در سال  گذشته 
در بخش دولتی  برای  2031 نفر درقالب 390441 
است  نموده  ارائه  را  مهارتی  آموزشهای  نفر ساعت 
که 1093 نفر از این تعداد مرد و938 نفر زن هستند. 

کلنگ احداث مجتمع فرهنگی خاتم االنبیا)ص( 
در سربیشه به زمین زده شد

تسنیم-در حاشیه سفر دو روزه تولیت آستان قدس 
رضوی به خراسان جنوبی ظهر دیروز کلنگ احداث 
مجتمع فرهنگی خاتم االنبیا )ص( در سربیشه به 
رئیسی  ابراهیم  آیت ا... سید  با حضور  زمین خورد. 
خاتم  فرهنگی  مجتمع  احداث  کلنگ  در سربیشه 
االنبیاء)ص( در این شهرستان به زمین زده شد.این 
بزرگترین مجتمع فرهنگی مذهبی در سربیشه است 
که در محله 17 شهریور به دست تولیت آستان قدس 
رضوی کلنگ زنی شده و آماده ساخت خواهد شد.این 
مجتمع در زیر بنایی به مساحت یک هزار و 380 متر 

مربع و با کمک های مردمی آغاز شد.

نخستین مجتمع فرهنگی - درمانی
 امام رضا)ع( در نهبندان احداث می شود

آستان  تولیت  سفر  حاشیه  در  دیروز  تسینم-ظهر 
قدس رضوی به شهرستان نهبندان کلنگ نخستین 
مجتمع چند منظوره خراسان جنوبی در این شهرستان 

در قالب مجتمع فرهنگی - درمانی امام رضا)ع( به 
زمین زده شد.آیت ا... سیدابراهیم رئیسی ظهر دیروز 
در حاشیه سفر به نهبندان، مجتمع فرهنگی درمانی 
کرد. کلنگ زنی  را  این شهرستان  در  رضا)ع(  امام 

وی در این مراسم اظهار کرد: این بنا به نام مبارک 
امام رضا)ع( احداث می شود و منافعش برای مردم و 

اراداتمند به این امام رئوف است.

۹۲ پروژه شهرستان طبس
 افتتاح و کلنگ زنی شد

گروه خبر-صبح دیروز همزمان با ششمین روز از 
هفته دولت و با حضور استاندار، مسئوالن استانی 
و شهرستانی 92 پروژه شهرستان طبس که شامل 
39 پروژه شهری و 53 پروژه روستایی بود افتتاح 

روزه  یک  سفر  این  در  استاندار  شد.  کلنگ زنی  و 
در مراسم افتتاح پروژه های عمرانی در حوزه راه و 
شهرسازی، افتتاح سالن ورزشی 1200 نفره طبس، 
غبارروبی مزار شهدا، افتتاح روکش آسفالت محور 
یک  فاز  افتتاح   ،62-72 کیلومتر  طبس-اصفهان 
سایپا،  مدرسه شهدای  افتتاح  بانوان طبس،  پارک 
کلنگ زنی همزمان پروژه های مدیریت توزیع نیروی 
برق، آغاز عملیات اجرایی تجهیز معدن زغال سنگ 
 حرارتی مزینو و دیدار با مردم شهر طبس شرکت کرد.

افتتاح 3 ایستگاه مکانیزه اتوبوس در بیرجند 

برزجی- همزمان با ششمین روز از هفته دولت با 
حضور فرمانداری بیرجند 3 ایستگاه مکانیزه اتوبوس 
افتتاح شد . به گزارش خبرنگار ما غالمپور مدیرعامل 
سازمان اتوبوسرانی بیرجند در مراسم این افتتاحیه 
عنوان کرد: ایستگاه مکانیزه اتوبوس از محل اعتبارات 
از سوی  توقفگاه های عمومی  احداث  اختصاصی 
دولت ساخت و تجهیز شده است. وی با بیان اینکه 
برای هر یک از ایستگاه های مکانیزه 35 میلیون 
های  ایستگاه  این  افزود:  است  هزینه شده  تومان 
در مهر شهر، میدان طالقانی و ایستگاه بیمارستان 
امام رضا)ع( جانمایی شده است. غالمپور  سیستم 
گرمایشی و سرمایشی، نصب تلویزیون LCD و 
ایستگاه ها  این  از تجهیزات  دوربین مدار بسته را 
برشمرد و گفت: 15 ایستگاه معمولی نیز همزمان 
در بیرجند نصب شده است. وی خاطر نشان کرد: 
در مجموع برای این ایستگاه ها 210 میلیون تومان 

اعتبار هزینه شده است. 

الزمه کاهش طالق و اعتیاد
 سالمت اجتماعی است

بخش  کرد:  عنوان  بهزیستی  کل  مدیر  کاری- 
عظیمی از فعالیت های بهزیستی به بخش غیر دولت 
واگذار شده است و  کمک رسانی به معلوالن از لحاظ 
مالی را دولت می تواند تا حدی پاسخگو باشد ولی 
در زمینه بخش عاطفی، روانی کوکان بی سرپرست، 
بدسرپرست و معلول خیرین می توانند کمک بسزایی 
کنند.عرب نژاد  با بیان اینکه این اداره کل در بحث 
سالمت روان فعالیت هایی انجام داده، تصریح کرد: 
آنچه به آن پرداخته نشده سالمت اجتماعی است که 
باعث افزایش طالق و اعتیاد شده است.وی تصریح 
کرد:موسسات و خیرین می توانند با نفوذ در جمع 
مردم، بهزیستی را در پیشگیری اولیه یاری کنند.

عرب نژاد با بیان اینکه بخش عظیمی از فعالیت 
های بهزیستی به بخش غیر دولت واگذار شده است، 
افزود: کمک رسانی به معلوالن از لحاظ مالی را دولت 
می تواند تا حدی پاسخگو باشد ولی در زمینه بخش 
عاطفی، روانی کوکان بی سرپرست، بدسرپرست و 

معلول خیرین می توانند کمک بسزایی کنند.
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پنجمین جشنواره رویش برگزار می شود

وظیفه بانک کمک به شکل گیری سرمایه گذاری های مثبت در استان 
کاری -همزمان با پنجمین روز از هفته دولت 
رئیس بانک مرکزی ایران از کارخانه کویر تایر 
بیرجند بازدید کرد. »سیف« در نشست خبری 
با اصحاب رسانه عنوان کرد:خراسان جنوبی 
و  سرمایه گذاری  برای  خوبی  بسیار  ظرفیت 
سیف   ولی ا...  دارد.   جدید  پروژه های  ایجاد 
خاطر نشان کرد:برای سرمایه گذاری و استفاده 
از این ظرفیت ها  حرکت نوینی باید  از استان 
شروع شود و در این راستا باید سرمایه  گذار 
به همراه تجربه و تخصص باشد.سیف با اشاره 
به معرفی پروژه های سرمایه گذاری در استان  
در راستای تامین مالی بیان کرد: با توجه به 
وضعی که در خراسان جنوبی وجود دارد باید 
یک اولویت ویژه متناسب با شرایط استان باشد 

تا این پروژه ها به نحو مطلوبی عملیاتی شود.
وی  با بیان  اینکه  در طی یک ماه گذشته 
نظام  در  ازدواج  قرض الحسنه  ضربتی  طرح 
افزود:   است  داشته  مطلوبی  عملکرد  بانکی 
به شکل گیری  بانک کمک  اصل وظیفه  اما 
است  استان  در  مثبت  سرمایه گذاری های 
که شغل و فضایی ایجاد کند تا جوانان  کار 
پیدا کرده و ازدواج آسان شود و در این راستا 
در  اقتصادی  رشد  و  اشتغال  تولید،  تحرک، 
استان به وجود آید.سیف بیان کرد: پروژه هایی 
که از طرف استاندار خراسان جنوبی به بانک 

مرکزی معرفی شود می تواند در اولویت باالتر 
در راستای تامین مالی عملیاتی شود.

واحد پول از ریال به تومان
 تبدیل خواهد شد

رئیس کل بانک مرکزی ایران با اشاره به اینکه 
خوشبختانه در دولت تدبیر و امید در وضعی 
هستیم که موسسه غیر مجاز بالتکلیفی در بازار 
پول کشور وجود ندارد، افزود: سودهای علی 
الحساب سپرده های بانکی حداکثر 15 درصد 
در نظر گرفته شده که  از اول هفته آینده در 
تمام نظام بانکی کشور اجرایی خواهد شد.وی   
ادامه داد:  هیچ تصمیمی برای رفرم پولی گرفته 
نشده است و شرایط قبل ادامه پیدا خواهد کرد 
واحد پول ملی از ریال به تومان تبدیل خواهد 
شد به دلیل اینکه مردم در محاوره از تومان 
استفاده می کنند.سیف با اشاره به اینکه در سال 
گذشته نظام بانکی 548 هزار میلیارد تومان در 
جهت حمایت از بنگاه های تولیدی و اقتصادی 
پیش  گفت:  است،  کرده  پرداخت  تسهیالت 
بینی می شود این رقم در سال 96 به 671 
هزار میلیارد تومان برسد.وی با بیان اینکه اگر 
بخواهیم به نحوی برنامه ریزی کنیم که منابع 
بیشترین تاثیر را در رشد اقتصادی و اشتغال 
داشته باشد باید به صورت بهینه تخصیص داده 

شود، اظهار داشت: منابع باید به اولویت هایی 
تخصیص داده شود که بتواند اشتغال و بازدهی 
بانک  کل  باشند.رئیس  داشته  را  بیشتری 

مرکزی ایران  خاطر نشان کرد  چنانچه موفق 
شویم  مطالعات معوق نظام بانکی را به حیطه 
وصول برسانیم قطعا قدرت اعطای تسهیالت 

در نظام بانکی نیز افزایش پیدا می کند.

کویر تایر  نخستین تولید کننده تایر 
سبز در کشور  است

مدیرعامل شرکت کویر تایر نیز در این بازدید 
بیان کرد: کویر تایر  نخستین تولید کننده تایر 
سبز در کشور  است و این شرکت با استفاده از 
روش مهندسی معکوس و نرم افزار پیشرفته 

شبیه سازی برای نخستین بار موفق به طراحی 
کشور  داخل  در  سبز  تایرهای  توزیع  و  تولید 
شد.سید محمد حسین زینلی افزود: با توجه به 

محدودیت های موجود سر راه انتقال فناوری 
متخصصان  کشور  داخل  به  دنیا  روز  های 
شرکت اقدام به الگوبرداری از تایرهای موجود 
کردند.زینلی افزود: اکنون یکهزار و 163 نفر به 
صورت مستقیم، 430 نفر پیمانکار و پنج هزار 
و 57 نفر به صورت غیر مستقیم با این شرکت 

همکاری دارند.
وی با اشاره به اینکه این تایرها ضمن اینکه 
خواهند  دنبال  به  را  سوخت  مصرف  کاهش 
داشت سبب کاهش مصرف مواد اولیه مضر 
نیز می شوند ادامه داد: : شرکت کویرتایر 22 

درصد از نیاز تایرهای خودروهای سواری کشور 
را تامین می کند و خوشبختانه 36 درصد از کل 
تایرهای سواری کشور در این کارخانه تولید 

می شود.
زینلی با اشاره به روند شکل یابی کارخانه کویر 
تایر بیان کرد: شرکت کویر تایر در سال 66 
کار کرد  به  آغاز  تومان سرمایه  با 100 هزار 
و با 23 نوبت افزایش سرمایه در حال حاضر 
به 70 میلیارد تومان سرمایه رسیده است. وی 
افزود: این شرکت باسرمایه گذاری 4 هزار و 
200 سهامدار از 42 شهر کشور  و مشارکت 
بانک سپه شکل گرفته است و کارخانه کویر 
تایر نخستین شرکت تایرسازی در کشور است 
که جهت تولید تایر را در کشور تغییر و تایرهای 
نخعی را به تیوپلس تبدیل کرده است.وی به 
سهم کویر تایر از اشتغال استان براساس آخرین 
آمار سرشماری اشاره کرد و گفت: این شرکت 
و  استان  صنعتی  نیروهای  کل  درصد   6.27
صنعت  بخش  شاغالن  کل  درصد   14.46
شهرستان بیرجند را شامل می شود مدیرعامل 
شرکت کویر تایر ادامه داد: این افتخار برای 
درخشید  خواهد  تایر  کویر  تارک  بر  همیشه 
که توانسته برای نخستین بار در تاریخ کشور 
تکنولوژی تولید تایرهای رادیال سیمی استیل 

بلت را وارد کشور کند و بر آن مسلط شود.

استان  نخبگان  ملی  بنیاد  رئیس  قاسمی- 
اظهار کرد: بنیاد ملّی نخبگان با هدف رونق 
بخشیدن  انگیزه  ابتکار،  فضای  به  بخشیدن 
برگزیده  اختراع های  شناسایی  و  جوانان  به 
به  رسیدن  برای  آنها  مسیر  در  تسهیل  و 
محصولی دانش بنیان و تکمیل چرخة نوآوری 
و تبدیل دارایی های فکری به ثروت، برگزاری 
از  یکی  را  رویش  منطقه ای  جشنواره های 
قرار  جاری  سال  در  خود  کاری  اولویت های 

داده است. »هاشمی« افزود: در همین راستا، 
عنوان  با  امسال  رویش  جشنواره  پنجمین 
جشنواره  اولین  با  همزمان  خاوران  جشنواره 
ملی فناوری های حوزه سالمت در تاریخ 19 و 
20 مهرماه برگزار می شود.  وی خاطر نشان 
اخترعات  جشنواره  کنندگان  برگزار  که  کرد 
جنوبی،  خراسان  نخبگان،  بنیادهای  خاوران 
رضوی، شمالی، سیستان وبلوچستان و کرمان 
می باشند و امسال در دانشگاه علوم پزشکی 

کرمان اجرا می شود. به گفتة وی در سال 94 
خراسان جنوبی میزبان این مراسم بود و سال 
گذشته نیز خراسان رضوی آن را برگزار کرد. 

فقط 3 سال 
از ثبت اختراع گذشته باشد

رئیس بنیاد ملی نخبگان افزود: از برنامه های 
جانبی این جشنواره هم می توان به برگزاری 
و  معرفی  تخصصی،  نشست های  سخنرانی، 
برپایی  همچنین  و  طرح های برتر  از  حمایت 

کارگاه آموزشی تخصصی اشاره کرد. »هاشمی« 
با  شهریور   25 تا  متقاضیان  که  کرد  تأکید 
 kerman.bmn.ir سامانة  به   مراجعه 
می توانند برای ثبت نام در این جشنواره اقدام 
کنند. وی تصریح کرد:  فقط اختراع هایی مجاز 
به نام نویسی هستند که به ثبت »سازمان ثبت 
اسناد و امالک کشور« رسیده باشند و از تاریخ 
ثبت آنها حداکثر 3 سال گذشته باشد یعنی از 
سال 93 به بعد باشد. به گفتة وی برای اختراع 

اخذ  نیز  دارویی  و  پزشکی  علوم  حوزه  های 
الزامی  آن  ارائة  و  بهداشت  وزارت  از  تأییدیه 
است. رئیس بنیاد ملی نخبگان تأکید کرد: از 
آنجا که هر مخترع مجاز است فقط یک اختراع 
را براي داوري در جشنواره  ارائه کند و با توجه 
نوآوري،  )مسائل علمي،  داوري  معیارهاي  به 
کاربردي بودن و قابلیت تجاري سازي(، مناسب 
است، مخترعان بهترین اختراع خود را برای 

داوري در جشنواره عرضه کنند.

دیدارآیت ا... رئیسی با مردم بیرجند
به  شب  دوشهبه  رئیسی  ا...  رضایی-آیت 
آستانه  در  )ع(  باقر  امام  شهادت  مناسبت 
مردم  عموم  با  باقریه  زادگان  امام  مبارکه 
امام  شهادت  تسلیت  با  داشت.وی  دیدار 
محمد باقرگفت،هیچ امری بعد از توحید ،به 
مورد  شناسی  حجت  و  شناسی  امام  میزان 
تاکید در دین اسالم نیست و هر کس در این 
امر کوتاهی کند،مورد نکوهش خداوند متعال 
از  داد:بعد  ادامه  بود.وی  خواهد  دین  اولیا  و 
امام  زمان  در  حدیث  نقل  ممنوعیت  رفع 
محمد باقر)ع(،ایشان به تبیین دین و تفسیر 
آیات و روایات پرداختند وآنچه از احادیث و 
روایات از ایشان وامام جعفر صادق در باب 
علوم مختلف به دست ما رسیده است بیش 
از تمام معصومین بوده است.امام محمد  تر 
از خدا  نماز  از  بعد  که  آموخت  ما  باقر)ع(به 
و  او  اینکه  بخواهیم،یعنی  معرفت  متعال 
دین  از  نشناسیم  اگر  و  بشناسیم  را  اولیاش 

گمراه خواهیم شد.

اولیاء خدا چراغ هدایت هستند
هدایت هستند  چراغ  خدا  اولیا  و  معصومین 
که مسیر زندگی را روشن و انسان با تکیه بر 

ایشان راه خود را گم نمی کند،راهبر را گم 
را  کند،دوست  نمی  گم  را  کند،مقصد  نمی 
گم نمی کند،دشمن را گم نمی کند و راه را 
از بیراهه تشخیص می دهد،وی افزود،کسی 
کسی  است  از  بهتر  باشد  کور  چشمش  که 
است.امروزه  کور  بصیرتش  و  دل  که چشم 
و  ،زنان  فراوان  امکانات  بودن  دست  در  با 
هستند  که  اجتماعی  جایگاه  هر  در  مردان 
،هیچ بهانه ای برای نشناختن امام و پیشوا 
و  فکری  تغذیه  برای  وباید  داشت  نخواهند 
به  بگیرند.استکبار  الگو  ایشان  از  فرهنگی 
مستکبر  های  زداییجریان  معرفت  دنبال 
دنبال این است که مردم معرفت پیدا نکنند 
و نظام آقایی و استکباری را بپذیرند و ظلم 
می  استکباری  نظام  باشند.امروزه  پذیری 
خواهد به عالم، با رسانه ها و دستگاه های 
داریم  توانایی  ما  که  کند  القا  ارتباط جمعی 
وشما باید از نظام ما پیروی کنید و رمز این 
و  بماند  جهل  در  جامعه  که  است  این  کار 
توانای تحلیل و تعقل پیدا نکند و نداند در 
دنیا چه خبر است وی همچنین اشاره کرد 
اگر مراسمی که، برای معصومین برگزار می 
شود همراه با معرفت و بصیرت نباشد،ناتمام 

در  ظلم  با  مبارزه  که  طور  همان  و  است 
زندگی همه ی امامان و معصومین ما موج 
می زند و هیچگاه با ظلم واستکبار حکومت 
های مانند عباسی و اموی کنار نیامدند وهر 
ظلم  برابر  در  متفاوتی  های  روش  با  کدام 
ایستادند، ما نیز باید از ایشان پیروی کنیم .

جهل زدایی به برکت خون شهدا
تصریح  خبرگان  مجلس  در  استان  نماینده 
حججی   شهید  مانند  شهیدانی  کرد:خون 
های  کشوره  سراسر  در  بیداری  باعث 
اسالمی و غیر اسالمی شده است و بیداری 
جریان  وسیله  به   هم  ما  کشور  مردم 
بار  زیر  باشد  بیدار  امتی  .اگر  عاشوراست 
استکبار نمی رود و در عرصه های سیاسی 
و اجتماعی و اقتصادی اجازه دخالت بیگانه 
را نمی دهد و نمی گذارد دشمن از در بیرون 
برود و از پنچره داخل شود و راه را از بیراهه 
ایفا  نقش  باید  که  جایی  در  و  شناسد  می 
حسین)ع(  امام  شود.سخن  می  حاضر  کند 
که آیا کسی هست که مرا یاری کند،تعلق 
به زمان خاصی ندارد و زمان و مکان را در 
هم نوردیده است ودر طول تاریخ هر کس 

داده  را  امام  جواب  حسین  یا  لبیک  بگوید 
به  که  بودند  کسانی  عاشورا  واقعه  است.در 
رساندن  یاری  در  دنیایی  کارهای  خاطر 
یاری  به  زمانی  و  کردند  کوتاهی  امام  به 
حضرت رفتند که سر ها را بر سر نیزه کرده 
نبودند. شناس  زمان  ها  این  واقع  بودند،در 
معنا و مفهوم واقعه کربال این است که هر 
جا ظلم  دیدید در برابر آن بایستید و نگذارید 
یک  بگیرد.ما  فرا  را  جامعه  تباهی  و  فساد 
امتداد داریم و آن ادامه راه شهدا مانند شهید 
در  راهبردی دشمن  امتداد  و  است  حججی 
منطقه ما آل سعود است،یعنی همان جریان 
نه  مدارند  والیت  که  کسانی  و  استکباری 
در طبق  را  ،تمام هستی شان  شعار  والیت 

اخالص گذاشته و مانند مادران شهید عمل 
صمیمانه  حضور  از  پایان  در  وی  کند.  می 
صحنه  در  همیشه  و  مدار  والیت  مردم 
بیرجند تشکر فراوان کرد و گفت مردم این 
شهر با وجود تمام محرومیت ها و مشکالتی 
که در استان دارند ،همیشه در یاری رساندن 
به بقا متبرکه و عتبات عالیات نقش موثری 
داشتند وبنده حقیردر جلسه ای که بعدظهر 
با عده ای از طالب و روحانیون و دلسوزان 
مطرح  مشکالت  که  میدانم  خود  بر  داشتم 
شده را به مسولین انعکاس دهم و با کمک 
در  همیشه  مردم  همکاری  و  اوقاف  اداره 
صحنه برای برپایی هر چه بیشتر این بقاع 

متبرکه، کارهای موثری انجام دهیم.

بهره برداری همزمان 9 پروژه آب و فاضالب در بیرجند
برزجی- همزمان با ششمین روز از هفته دولت 
9 پروژه آب و فاضالب بیرجند با اعتباری بالغ 
بر 4 میلیارد تومان با حضور فرماندار به بهره 
برداری رسید. به گزارش خبرنگار آوای خراسان 
جنوبی، هاشم آبادی مدیر اداره آب و فاضالب 
شهرستان بیرجند در مراسم افتتاحیه این پروژه 
ها از وجود 76 هزار مشترک آب در شهرستان 
خبر داد که با 33 حلقه چاه تامین آب می شوند. 
وی نیاز آبی شهر بیرجند را 380 لیتر بر ثانیه 
ها  پروژه  این  افتتاح  با  گفت:  و  کرد  عنوان 

بخشی از نیاز آبی شهرستان تامین می شود. 
بیرجند  و فاضالب شهرستان  اداره آب  در مدیر  دولت  هفته  افتتاحی  پروژه   9 از  شهرستان بیرجند را شامل تهیه تجهیزات و یکی 

نشست یابی بخشی از شبکه توزیع شهر بیرجند 
عنوان کرد و گفت: برای این پروژه حدد 300 

میلوین ریال هزینه شده است. 
هاشم ابادی افزود: بازسازی انشعابات فرسوده 
بیرجند با بهسازی 1300 فقره انشعاب  از دیگر 
پروژه های افتتاحی بوده که با اعتبار بالغ بر 5 
هزار میلیون ریال برای بهره مندی جمعیت 5 
هزار نفری افتتاح شد. وی خاطر نشان کرد:  
همچنین 1735 دستگاه کنتور آب نیز تعویض 
شده که برای این پروژه نیز 1560 میلیون ریال 
هزینه شده است. وی پروژه ارتقای خط اول 
تصفیه خانه فاضالب بیرجند با اعتباری بالغ 

بر 1500 میلیون ریال، اصالح و بازسازی 3 
کیلومتر شبکه آب بیرجند با اعتباری  بالغ بر 
1700 میلیون ریال ، اجرای خط انتقال آب بین 
زون هایA  , B  شمال شهر با هزینه کرد 
10000میلیون ریال ، احداث ایستگاه پمپاژ و 
انتقال آب با اعتباری 3500  افزایش ظرفیت 
میلیون ریال، احداث مخزن 5 هزار متر مکعبی 
بتنی شمال شهر با 15000 میلیون ریال و جابه 
با 1500  رکات  چاه 6  وتجهیز  و حفر  جایی 
میلیون ریال اعتبار از دیگر پروژه های هفته 

دولت در شهرستان بیرجند نام برد. 
)Ava.news12@gmail.com(
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رسول اکرم صلّی   ا...  عليه  وآله فرمودند:
یِن الَة، فإنَّها َرأُس اإلسالِم بعَد اإلقراِر بِالدِّ َك الصَّ لَِيُکْن أْکَثُر َهمِّ

باید بيشترین دغدغۀ تو نماز باشد؛ زیرا نماز، بعد از اقرار به دین، سرآمد اسالم است. 
)ميزان الحکمه، ح 10529(

چگونه می توانم در رفع نیاز ساالنه 12 تن گوشت قرمز 300 معلول سهیم شوم؟
نیک اندیش گرامی  ضمن عرض تبریک عید سعید قربان و قبولی طاعات و عبادات  شما می توانید از 
روش های ذیل نذورات خود را با هدف یاری رسانی و رفع نیاز مبرم  300 توانخواه عقب مانده ذهنی و 

جسمی تحت پوشش این مرکز به دست آنان برسانید:
1( مراجعه خیرین محترم جهت اهدای گوشت قربانی و دیگر اعانات به پایگاه های پیش بینی شده 

به منظور جمع آوری نذورات و کمک های مردمی موسسه در سطح شهر به آدرس های ذیل:
* میدان ابوذر    *چهارراه دوم مدرس   *خیابان معلم)چهارراه فرهنگیان(   *غفاری)میدان ولی عصر)عج((

*ابتدای سجادشهر     *میدان طالقانی     * سه راه اسدی    *میدان امام خمینی    * میدان آزادی    * مهرشهر
2(روش های اهدای گوشت قربانی به مؤسسه خیریه توانبخشی حضرت علی اکبر)ع(
*امکان انتخاب و خرید گوسفند موجود در مؤسسه توسط نیکوکار و ذبح توسط عوامل حاضر

* اهدای بسته بندی های گوشت )1 ،2 و... کیلویی( به دفتر موسسه ،پایگاه های سطح شهر ،پایگاه سیار  و دریافت رسید از تحویل گیرنده
*خیرین عزیز می توانند در روزهای بعد از عید قربان جهت اهدای هزینه و یا گوشت قربانی به دفتر موسسه مراجعه و یا تماس حاصل 

 نمایند.
3(روش های اهدای هزینه گوشت قربانی به مؤسسه:

* واریز وجه به شماره حساب های 

 کارت پاسارگاد 5022291900043355        شماره حساب بانک ملی   0105625232002
*پرداخت به صورت الکترونیک از طریق سایت www.tavanaliakbar.ir    توجه : خواهشمند است پس از واریز مبلغ از طریق 

تماس با شماره  32252050 داخلی 222 و یا 09153636073 نسبت به اعالم نام و 
نام خانوادگی واریز کننده ،تاریخ ، شماره پیگیری 

و 4 رقم آخر کارت بانکی اقدام فرمایید.
*پرداخت وجه به پایگاه سیار

خبری خوب جهت رفاه حال همشهریان نیک اندیش پایگاه سیار موسسه با شماره  
09153636314 در هر زمان و هر مکان آماده دریافت اعانات و نذورات می باشد.

الزم به ذکر است پایگاه اصلی، دفتر مؤسسه به نشانی:
معصومیه- بلوار صنعت و معدن- خیابان شهید شهاب موسسه خیریه توانبخشی

 حضرت علی اکبر)ع( می باشد
فرزندان این خانه به دیگر کمک های نقدی و غیر نقدی شما خوبان نیز امید دارند.

مهربانی باغ سبزی است که از روزنه 
پنجره ها باید دید

مهربانم مگذار لحظه ای 
روزنه پنجره ها بسته شود         

آگهي مناقصه عمومي یک مرحله ای ) نوبت دوم (
نام سازمان مناقصه گذار : دانشگاه بيرجند 

موضوع مناقصه : واگذاری مدیریتی و انجام حجمي کليه امور مربوط به تهيه مواد اوليه، طبخ وتوزیع غذای دانشجویان در سالن هاي غذاخوری 
پردیس دانشگاه بيرجند ، پردیس دانشکده کشاورزی و پردیس دانشکده هنر 
مدت زمان اجرا : از تاریخ 1396/06/25 به مدت یك سال کامل خورشيدي

شرایط متقاضي :  داشتن پروانه رتبه بندی و تأیيد صالحيت در رسته امور آشپزخانه از اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعي دارای تاریخ معتبر.
قیمت اسناد مناقصه : مبلغ: 400.000 )چهارصد هزار( ریال به صورت واریز به حساب سيبا شماره 2177582197007 )درآمدهاي اختصاصي 

دانشگاه بيرجند(
میزان سپرده شرکت در مناقصه: 2.878.575.000 ریال ) دو ميليارد و هشتصد و هفتاد و هشت ميليون و پانصد و هفتاد و پنج هزار(

محل دریافت اسناد مناقصه و تحویل پیشنهادها: دانشگاه بيرجند- سازمان مرکزي- دبير خانه مرکزی
زمان دریافت اسناد مناقصه : از روز سه شنبه مورخ 1396/06/07 لغایت شنبه مورخ 1396/06/11

زمان تحویل پیشنهادها: تا ساعت 12 روز دوشنبه مورخ 1396/06/20
تاریخ  و محل بازگشایي پیشنهادها : روز سه شنبه مورخ 1396/06/21 در محل سازمان مرکزی دفتر معاونت اداری و مالی دانشگاه

بدیهی است صرفاً شرکت در مناقصه و ارائه پيشنهاد ایجاد حق برای شرکت کننده و ایجاد تکليف و یا سلب اختيار برای دانشگاه نمی نماید و دانشگاه 
مجاز می باشد در چار چوب ضوابط مقرر در آئين نامه مالی معامالتی دانشگاه با عنایت به صرفه و صالح دانشگاه هریك از پيشنهادها را قبول یا رد 

نماید . تلفن تماس : 32202049-056  »هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود«
دبیرخانه کمیسیون معامالت دانشگاه بیرجند

آگهی فراخوان عمومی پیمانکاران
مناقصه اجرای آسفالت خیابان  های آموزشکده کشاورزی سرایان

دانشگاه بيرجند در نظر دارد: اجرای آسفالت خيابان  های آموزشکده کشاورزی سرایان را به شرح ذیل به صورت سرجمع )بخشنامه 100/6405 مورخ 
1389/2/4( به پيمانکاران واجد شرایط واگذار نماید. بدین منظور از شرکت  های دارای ظرفيت آزاد و تجربه انجام کارهای مشابه دعوت به عمل می  آید 

با در دست داشتن درخواست کتبی، جهت دریافت اسناد مناقصه به دبيرخانه سازمان مرکزی دانشگاه بيرجند مراجعه  نمایند.

محل اجرای 
پروژه

متراژ پروژه 
)متر مربع(

رتبه مورد 
نیاز

مدت اجرای کار 
مبلغ تقریبی برآورد بر اساس مشخصات کلی پروژه)ماه( شمسی(

فهرست راه و باند سال 96 )ریال(

شهرستان 
5 راه16843/67سرایان

5 ماه  و باند
اجرای زیرسازی و آسفالت خیابان  های آموزشکده 

3،923،204،093کشاورزی سرایان بر اساس مشخصات فنی

محل دریافت اسناد مناقصه و تحویل پیشنهادها: دانشگاه بيرجند-پردیس شوکت آباد- سازمان مرکزي- دبير خانه مرکزی
زمان دریافت اسناد مناقصه : از روز سه شنبه مورخ 1396/06/07 لغایت شنبه مورخ 1396/06/11

زمان تحویل پیشنهادها: تا ساعت 12 روز سه شنبه مورخ 1396/06/21 
تاریخ  و محل بازگشایي پیشنهادها : روز چهارشنبه مورخ1396/06/22 در محل سازمان مرکزیدفتر معاونت اداری و مالی دانشگاه 

 قیمت اسناد مناقصه : مبلغ 1.000.000 )یك ميليون( ریال به صورت واریز به حساب سيبا شماره 2177582197007 )درآمدهاي اختصاصي دانشگاه بيرجند(
 میزان سپرده شرکت در مناقصه: 400.000.000 )چهارصد ميليون( ریال . به یکی از روش های ذیل : واریز وجه نقد به حساب 483546076 

بانك تجارت سپرده های عمرانی دانشگاه بيرجند 2. ارائه ضمانت نامه بانکی به نفع دانشگاه بيرجند   3. چك تضمين شده بانکی در وجه دانشگاه بيرجند
بدیهی است صرفاً شرکت در مناقصه و ارائه پيشنهاد ایجاد حق برای شرکت کننده و ایجاد تکليف و یا سلب اختيار برای دانشگاه نمی نماید و دانشگاه مجاز 

می باشد در چار چوب ضوابط مقرر در آئين نامه مالی معامالتی دانشگاه با عنایت به صرفه و صالح دانشگاه هریك از پيشنهادها را قبول یا رد نماید.
متقاضيان می توانند برای کسب اطالعات بيشتر با مدیریت امور فنی و نظارت بر طرح های عمرانی دانشگاه بيرجند با شماره 32202072-056 تماس حاصل 

نمایند. "هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود."
دبیرخانه کمیسیون معامالت دانشگاه بیرجند

رهن یا اجاره یک واحد آپارتمان 170 متری - درب ریموت - فضاهای طراحی شده - فول امکانات  32222885 - 09151611221


