
صنعت گردشگرى استان
 نيازمند سرمايه گذارى خصوصى 

شمار شركت كنندگان در آزمون سراسرى پارسال يك ميليون و 31 هزار و 382 نفر بود در حالى كه امسال 
887 هزار و 845 داوطلب در آزمون سراسرى 94 شركت كرده اند. به گزارش خبرگزارى صداوسيما، مشاور عالى 
سازمان سنجش آموزش كشور گفت: از آنجا كه گنجايش دانشگاه هاى كشور يك و نيم ميليون نفر است با تعداد 

كنونى شركت كنندگان همه آنها در آزمون ورود به دانشگاهها قبول مى شوند. ( ادامه در صفحه 2)

سازمان سنجش: همه در آزمون امسال، قبول مى شوند 

فرمانده سپاه: هالل شيعى در حال 
شكل گيرى است

فرمانده كل سپاه با اشاره به اينكه امروز جمهورى اسالمى ايران 
به  بركت خون شهدا در اوج اقتدار است...

توفان هاى گرد و خاك در بيرجند
 به حد هشدار نرسيده است

دو سه روزى است كه در ساعاتى از شبانه روز شاهد وزش باد به 
همراه گرد و خاك در شهر بيرجند هستيم...
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صفحه3

شوراى فرصت ها 
*هرم پور

 شكوفايى و رونق اقتصادى به ويژه در ابعاد منطقه اى و 
محلى، عالوه بر برنامه ريزى، نيازمند همدلى و وفاق و 
از ميان برداشتن موانع و مشكالت است. استان خراسان 
جنوبى عالوه بر اين همدلى و وفاق، نيازمند گعده هاى 
نياز،  به فراخور  تخصصى و حرفه اى است كه در آن 
مشكالت، مطرح و براى آن راه حل ارائه شود. اين مهم از 
 چندى پيش به همت دولت تدبير و اميد و استاندار محترم ،

مسئولين و با مساعى تعدادى از مديران و دلسوزان و فعالين 
بخش اقتصادى استان در جلسه اى تحت عنوان «شوراى 
گفتگوى دولت و بخش خصوصى» فراهم و شرايط الزم 
براى طرح موضوعات متنوع مهيا شده است. در اين شورا 
كه نمايندگان محترم استان، مسئولين قضايى، مسئولين 
اقتصادى و مالى و امور مالياتى، برخى مديران اجرايى در 
حوزه هاى شهرى و عمرانى و نيز نمايندگان صنعتگران، 
انجمن هاى صنفى، مدير هماهنگى امور شعب بانكى 
استان و  نيز اتاق اصناف و ... حضور دارند؛ چهارشنبه 
آخر هر ماه قرار است نشستى صميمانه و در عين حال 
صريح و شفاف براى طرح، بررسى و ارائه راهكار براى 
مشكالت حوزه هاى مختلف توليدى، صنعتى، سرمايه 
گذارى و خالصه آنچه مربوط به رونق و توسعه اقتصادى 
اهميت و  به دليل  خراسان جنوبى است، مطرح گردد. 
جايگاه مهم اين شورا خالى از لطف نيست چند نكته 
اساسى و قابل توجه را مطرح نمايم:  1- رويكرد اين شورا، 
رويكرد طرح و حل مشكل است. چندى قبل در صحبتى 
كه با يكى از شركت كنندگان و نماينده يكى از  تشكل 
از بازخوردهاى مختلفى كه  ها در اين جلسه داشتم و 
گرفتم، متوجه شدم بر خالف برخى از جلساتى كه عمدتًا 
براى رفع تكليف از مسئولين و پر شدن رزومه و تقويم 
برگزارى جلسات ماهيانه و ساالنه برگزار مى شوند، فضاى 
برگزارى جلسه، فضاى دلسوزى و مساعدت و حل مشكل 
است. از جمله اينكه در جلسه قبل بخشى از مشكالت 
تسهيالت  باب  در  موضوعاتى  كشاورزى،  هاى  حوزه 
هاى  بخش  مشكالت  نيز  و  مرزها  و  گمرك   بانكى، 
توليدى و صنعتى شهرستانها به صورت بسيار دقيق و 
جزئى مطرح و در خصوص آنها ارائه نظر و راهكار شده 

است. (ادامه در صفحه 2)

يادداشت

7

8

عربستان سعودى قطعاً سقوط خواهد كرد / صفحه 7

به مناسبت سومين روز درگذشت مرحومه مغفوره 

شادروان حوا كاهنى
 (فرزند محمد كاهنى بازنشسته آموزش و پرورش) 

جلسه ترحيمى فردا يكشنبه 94/2/20 از ساعت 16 الى 17 
در محل مسجد امام حسين (ع) برگزار مى شود

  تشريف فرمايى شما سروران موجب شادى روح آن مرحومه
 و تسلى خاطر بازماندگان خواهد شد.

خانواده هاى: كاهنى ، رزاقى ، موسوى فرد ، جمهورى

فراخوان بازديد
چهاردهمين نمايشگاه مبلمان منزل و لوستر

زمان: 21 الى 25 ارديبهشت ماه
مكان: شركت نمايشگاه هاى بين المللى بيرجند

ساعت بازديد: 17 الى 22 
شركت توسعه پارس آساك توس

جناب آقاى مهندس عباس الوانى
با نهايت تاسف و تاثر درگذشت برادر گرامى تان را تسليت عرض نموده

 از درگاه ايزد منان براى آن مرحوم علو درجات و براى شما بازماندگان 

طلب صبر مى نماييم.

مهندس نوروز الوانى و خانواده

شركت بيمه كارآفرين (سهامى عام) در راستاى گسترش 
فرهنگ بيمه و ارتقاى سطح كمى وكيفى خدمات خود در استان 
خراسان جنوبى از افراد با انگيزه فعال وعالقه مند جهت اعطاى  

نمايندگى(آيين نامه 54)دعوت به همكارى مى نمايد. 

اعطاى نمايندگى 

92 آدرس : بيرجند  بلوار صياد شيرازى- 
05632235863

نحوه ثبت نام : مراجعه حضورى و تكميل مدارك ثبت نام 
١

برادر بزرگوار جناب آقاى حسين زارعى
انتصاب شايسته شما را به سمت 

مدير شعب بيمه ايران - خراسان جنوبى 
 تبريك عرض نموده ، آرزومنديم در سايه دلسوزى جناب عالى 

شاهد همدلى و پيشرفت اين شركت باشيم.

پرسنل شركت سهامى بيمه ايران - خراسان جنوبى

جناب آقاى دكتر مرتضى وجدان
دبير محترم ستاد اجرايى تحول نظام سالمت

انتصاب جناب عالى را كه نشان از درايت و توان باالى مديريتى شما مى باشد 

تبريك عرض نموده ، براى تان آرزوى موفقيت دارم.

مسعود كريمپور

هجرانت را با كوهى از اندوه سپرى كرديم 

يادت هميشه در اذهان مان گرم و شيرين است

پنجمين سالگرد غروب ناباورانه فرزند و برادر عزيزمان جوان ناكام 

شادروان مجيد سخاوت جو 
را با ذكر صلواتى گرامى مى داريم.

خانوادهروحش شاد و يادش ماندگار

            مزايده شماره 57 شركت كويرتاير  ( نوبت اول)

را (50 تن ضايعات موجود  تخته هاى ضايعاتى كارخانه  شركت كويرتاير در نظر دارد: چوب و 
برساند. فروش  به  مزايده  طريق  از  يكجا  صورت  به  را  جارى)  سال  ضايعات  تن  حدود600   و 

از كليه متقاضيان دعوت مى شود از تاريخ نشر آگهى پس از بازديد و دريافت اسناد شركت در 
مزايده، پيشنهادكتبى خود را تا پايان وقت ادارى دوشنبه 94/02/28 در پاكت دربسته به واحد 
تداركات اين شركت به نشانى بيرجند كيلومتر 11 جاده كرمان تحويل نمايند. شركت كويرتاير 

در رد يا قبول يك يا همه پيشنهادات مختار مى باشد. تلفن تماس : 32255366 -056

روابط عمومى شركت كوير تاير

            مزايده شماره 56 شركت كويرتاير  ( نوبت اول)

شركت كويرتايردر نظر دارد: حدود100 تن كامپاند برگشتى خط توليد و دوده ضايعاتى خود 
را از طريق مزايده به فروش برساند. از كليه متقاضيان دعوت مى شود از تاريخ نشر آگهى پس 
ادارى دوشنبه  تاپايان وقت  پيشنهادكتبى خود را  اسناد شركت در مزايده،  بازديد و دريافت  از 
94/02/28 در پاكت دربسته به واحد تداركات اين شركت به نشانى بيرجند- كيلومتر 11 جاده 

كرمان تحويل نمايند. شركت كويرتاير در رد يا قبول يك يا همه پيشنهادات مختار مى باشد.
تلفن تماس : 32255366 -056

روابط عمومى شركت كوير تاير

شهرستان بيرجند

هفته هالل احمر گرامي باد
پيشكسوتان عزيز عرصه امداد و نجات

 جمعيت هالل احمر بيرجند
آقايان: محمد علي ميرصادقي - محمد بني اسدي - محمود حاجيان 

 عليرضا خدمتي - محمدرضا دانايي - حسن رضا رستگار -  محمدرضا طوقي  

غالمرضا مهرورز - ابراهيم سبزواري - عليرضا سبزواري - محمد كدخدائي 

ولي دادرس مقدم - رستم خسروي - محمد مهدوي نيا - سيد رسول موسوي  

حجي محمد مهرانفر - حسن بذرافشان  

خانم ها: عصمت محمودي - زهرا عباس زاده - طوبي رنديان 
 خورشيد جعفري - صغري هاونگي

همكاراني كه به رحمت ايزدي پيوستند مرحومان:

 ابوالفضل اسالمي - محمد رحيم يزداني - محمد زيركي - عباس معاضدي

روح شان شاد و يادشان گرامي

بدون شك رشد و تعالي جمعيت هالل احمر مرهون مجاهدت در عرصه هاي نوعدوستي و 
خدمات ارزشمند كساني است كه عالوه بر جلب خرسندي پروردگار در نيل به اهداف متعالي آن 

تالش مخلصانه داشته اند. 
بدين منظور از خدمات ارزشمند سي ساله پرسنل عزيز بازنشسته اين جمعيت تقدير و اين هفته 

را به اين عزيزان و خانواده بزرگ هالل احمر تبريك و تهنيت عرض مي نماييم. 

پرسنل جمعيت هالل احمر شهرستان بيرجند

نام رشته و گرايشرديف

الكترونيك - الكترونيك عمومى1

الكتروتكنيك - تاسيسات الكتريكى2

الكتروتكنيك - برق صنعتى3

الكتروتكنيك - نصب و تعمير آسانسور و پله برقى4

نرم افزار كامپيوتر- نرم افزار كامپيوتر5

نرم افزار كامپيوتر - فناورى اطالعات و ارتباطات6

مكانيك خودرو - مكانيك خودرو7

ساختمان - كارهاى عمومى ساختمان8

نقشه كشى معمارى - معمارى9

نقشه كشى معمارى - شهرسازى10

حسابدارى بازرگانى - حسابدارى11

قابل توجه هنرجويان سال آخر و فارغ التحصيالن هنرستان هاى 
فنى و حرفه اى و دبيرستان هاى كار و دانش

آموزشكده فنى و حرفه اى پسران بيرجند (ابن حسام) براى سال تحصيلى 1394-95 

 از طريق آزمون سراسرى در مقطع كاردانى براى رشته هاى ذيل 

دانشجوى دولتى روزانه و شبانه (آقا) مى پذيرد.

http://sanjesh.org   ثبت نام از طريق سايت سازمان سنجش آموزش كشور

زمان ثبت نام: از يكشنبه 94/2/13 لغايت يكشنبه 94/2/20

آموزشكده فنى و حرفه اى پسران بيرجند (ابن حسام)
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انجمن اقتصاد جهان، فهرستى از 141 كشور جهان را به ترتيب مناسب بودن براى گردشگرى منتشر كرد كه ايران در اين فهرست، جايگاه نود و هفتم را دارد. 
به گزارش ايرنا، اسپانيا، فرانسه و آلمان، به ترتيب، اول تا سوم هستند. انجمن اقتصاد جهان، 14 معيار را براى رده بندى در نظر گرفته است كه از آن جمله، 
مى توان به زيرساخت هاى خدمات گردشگرى، زيرساخت هاى حمل و نقل، رقابت پذيرى كاالها و قيمت ها و شرايط محيط زيست اشاره كرد.

ايران، رتبه 97 فهرست كشورهاى مناسب گردشگرى 

خبر خوب براى رانندگان بى گواهينامه
 

يك عضو كميسيون اقتصادى مجلس از مصوبه اين 
كميسيون درباره حذف شرط پايان خدمت سربازى 
جهان،  گزارش  به  داد.  خبر  گواهينامه  اخذ  براى 
عطاءا... حكيمى خاطرنشان كرد: اعضاى كميسيون 
اقتصادى مجلس هفته گذشته و در جريان بررسى 
اليحه بيمه اجبارى مسئوليت مدنى دارندگان وسايل نقليه موتورى زمينى 
در مقابل اشخاص ثالث، موضوع حذف شرط داشتن پايان خدمت سربازى 
براى گواهينامه را مورد بررسى قرار دادند. وى تصريح كرد: با تصويب اين 
انجام خدمت سربازى  نقليه، بدون  طرح موتورسواران و رانندگان وسايل 
و تنها با داشتن 18 سال سن مى توانند گواهينامه رانندگى دريافت كنند. 
حكيمى در ادامه افزود: اين مصوبه كميسيون اقتصادى است و به زودى در 

صحن علنى مجلس مطرح خواهد شد. 

سهميه استخدام معلوالن از سه به پنج درصد 
افزايش مى يابد

زودى  به  گفت:  كشور  بهزيستى  سازمان  رئيس 
سهميه استخدام معلوالن در دستگاههاى دولتى از 
سه به پنج درصد افزايش مى يابد. انوشيروان محسنى 
بندپى در گفتگو با ايرنا، افزود: اقدامات و پيگيرى 
 هاى الزم در اين زمينه در حال انجام است و به زودى نهايى مى شود.  
وى اظهار كرد: طى دو سال گذشته استخدامى در دولت نداشته ايم اما به 
معلوالن قول مى دهيم طبق هماهنگى هاى انجام شده با سازمان مديريت 
شود. مى  اجرايى  امسال  قطعا  درصد  سه  قانون  رعايت  ريزى  برنامه   و 

محسنى بندپى افزود: در جمهورى اسالمى نيز حدود يك و نيم ميليون 
نفر جمعيت معلول داريم كه يك ميليون و 200 هزار نفر آنان زير پوشش 

سازمان بهزيستى و متقاضى استفاده از خدمات هستند.

سامانه اى براى معرفى مشاغل جديد در بازار كار 
 

وزير كار از راه اندازى نخستين سامانه ملى مشاغل 
به  سامانه  اين  كه  است  گفته  و  داده  خبر  ايران 
برنامه ريزان  و  كارفرمايان  كارآفرينان،  كارجويان، 
نظام اقتصادى و اجتماعى مشاوره شغلى و حرفه اى 
وزير  كه  طور  آن  ايسنا،  گزارش  به  داد.  خواهد 
تعاون، كار و رفاه اجتماعى اعالم كرده قرار است كه سامانه ملى مشاغل 
تدوين  و  حرفه اى  و  شغلى  مشاوره هاى  مشاغل،  معرفى  هدف  با  ايران 
فرهنگ ملى مشاغل كشور راه اندازى شود و بخشى از سياستهاى توسعه 
اشتغال را دنبال كند. مسئوالن وزارت كار وقت، هدف از ايجاد باشگاه 
مجازى كار را ساماندهى نيروى كار كشور اعالم كردند؛ آنها معتقد بودند 
كه از طريق اين باشگاه، خوشه هاى مختلفى از تخصص ها و مهارت ها را 

كه ارائه دهنده خدمات مطلوب به متقاضيان باشد مى توان ايجاد كرد.

از  حمايت  قانون  اصالحيه  شدن  اجرايى  با   
حقوق مصرف كنندگان خودرو، عرضه كنندگان 
در  كه  خودروهايى  بر  عالوه  موظفند  خودرو 
دوره گارانتى قرار دارند، به خودروها بابت دوره 
«وارانتى» و در شرايطى كه بيش از هفت روز 
نيز  مى شوند  متوقف  مجاز  تعميرگاه هاى  در 

جريمه خواب خودرو پرداخت كنند. به گزارش 
ايسنا، براساس آيين نامه فعلى قانون حمايت از 
حقوق مصرف كنندگان خودرو، اگر خودروهاى 
به  تصادف  از  غير  دليلى  به  گارانتى  تحت 
تعميرگاه هاى مجاز مراجعه كرده و به دليل نبود 
قطعه يا ناتوانى در رفع عيب بيش از 48 ساعت 

خودروساز  شركت  شوند،  متوقف  تعميرگاه  در 
يا واردكننده خودرو موظف به پرداخت جريمه 
خواب خودرو به مالكان اين خودروهاست.  در 
كه  گارانتى  تحت  خودروهاى  فعلى،  آيين نامه 
به دليل تصادف به تعميرگاه هاى مجاز مراجعه 
وارانتى  مى كنند و همچنين خودروهاى تحت 

(دوره ضمانت)، مشمول دريافت جريمه خواب 
اجرايى  آيين نامه  اصالحيه  نمى شوند.  خودرو 
قانون حمايت از حقوق مصرف كنندگان خودرو 
از سوى وزير صنعت، معدن و تجارت تائيد شده 
و پس از تصويب هيئت دولت اين قانون ابالغ و 

اجرايى خواهد شد. 

 مديرعامل شركت مخابرات ايران گفت: مخابرات در قالب 
5 سناريو درخواست افزايش مجموعه خدمات تلفن  ثابت 
هزينه  استانى،  خارج  تماس  استانى،   داخل  تماس  شامل 
تنظيم  كميسيون  به  را  اتصال  اوليه  هزينه  و  آبونمان 

مقررات ارائه داده است. 
عمده  كرد:  اظهار  فارس،  با  گفتگو  در  ابراهيمى  كاظم 
مشكل مخابرات ايران در بخش تلفن ثابت، درآمد پايين 
است. وى خاطر نشان كرد: تلفن ثابت و تلفن همراه هر 
شركت  مجموعه  زير  در  مستقلى  تجارت  عنوان  به  يك 

مخابرات ايران فعاليت مى كنند.
بسته   5 قالب  در  مشكالت،  جبران  براى  داد:  ادامه  وى 
تغيير  درخواست  ايران  مخابرات  شركت  پيشنهادى، 
مقررات  تنظيم  كميسيون  به  را  ثابت  تلفن  تعرفه هاى 
تلفن  مجموعه  تمام  براى  و  است  كرده  ارائه  ارتباطات 

آبونمان  استانى،  استانى،  خارج  تلفن داخل  از جمله  ثابت 
و هزينه اتصال درخواست تغيير تعرفه كرده ايم. ابراهيمى 
يادآور شد: هم  اكنون هزينه اتصال هر خط تلفن ثابت در 
مقابل  در  رقم  اين  است.  تومان  هزار   50 كشور  سراسر 
سرمايه گذارى بيش از 500 هزار تومانى به ازاى راه اندازى 

هر خط تناسب ندارد.
كار  با  قيمت ها  كرد:  تصريح  ايران  مخابرات  مديرعامل 
شده اند؛   تعيين  شده  تمام  هزينه  براساس  كارشناسى 
جلساتى با رگوالتورى برگزار و بسته پيشنهادى ارائه شده 
است. اميدواريم از بين اين بسته ها هركدام كه كميسيون 
و  رگوالتورى  مشترك  كارشناسى  كار  با  دانست  صالح 

مخابرات، مصوب و براى اجرا ابالغ شود.
تمامى  بين  ايران  ثابت  تلفن  تعرفه  افزود:  ابراهيمى 
به حضور  موظف  مخابرات  است.  حداقل  دنيا  كشورهاى 

شدت  به  روستاها  كه  حالى  در  روستاهاست؛  تمامى  در 
روستايى  تلفن هاى  اغلب  هستند.  درآمد  كم  و  بر  هزينه 
كمتر از هزار تومان كاركرد دارند، اما هزينه هاى نگهدارى 
مخابرات در روستاها با هزينه هاى شهرى يكسان و تا 65 

درصد بيشتر است.
اگرچه  كرد:  اضافه  ايران  مخابرات  شركت  مديرعامل 
مقدارى  كوچك  شهرهاى  به  نسبت  بزرگ  شهرهاى  در 
افزايش  با  درآمد  افزايش  هم  باز  اما  است،  بهتر  درآمد 
يابد تعرفه  هزينه ها هم خوانى ندارد. اگر هزينه ها كاهش 
موجود خوب است. اما افزايش شديد هزينه هايى از جمله 
شهرهاى  در  حفارى  ماليات  و  گاز  برق،  آب،  هزينه هاى 
و  جمعيتى  ترافيكى،  محدوديت هاى  لحاظ  به  بزرگ 
شهرسازى هزينه هاى اضافه تر نسبت به شهرهاى كوچك 

را به مخابرات تحميل مى كند.

5 سناريوى مخابرات براى تعرفه جديد تلفن  ثابت

پرداخت جريمه خواب خودرو عمومى مى شود 

امروز 19 ارديبهشت 1394 مصادف با

 20 رجب 1436 و 9 مى 2015

توسط  «كاپيتوالسيون»  استعماري  امتياز  فسِخ 
مجلس شوراي ملي (1306ش).

تخليه كامل ايران از نيروهاي شوروي سابق پس 
از پايان جنگ جهاني دوم (1325 ش).

سپاه  و  مسلمان  مجاهدان  بين  «يرموك»  نبرد 
روم(13 ق).

و  نويسنده  ِمتِرليْنْگ»  «موريس  درگذشت 
نمايش نامه نويس شهير بلژيكي (1949م).

دريانورد  و  مكتشف  وسپوس»  «اِِمريكو  تولد 
معروف ايتاليايي (1451م).

تقويم مناسبت هاى  روز

شوراى فرصت ها 
*هرم پور 
(ادامه از صفحه 1) 2- استاندار محترم خراسان جنوبى با 
اعتقاد به ثمر بخش بودن جلسات به صورت صريح و 
قاطع اعالم كرده است كه هر فردى هر مشكلى در حوزه 
هاى صنايع و توليد و سرمايه گذارى دارد مطرح نمايد 
تا بررسى و درباره آن تصميم گيرى شود. اين رويكرد از 
سوى مهندس خدمتگزار و نيز ساير اعضاء بسيار اميدوار 

كننده و قابل تحسين و توجه است.
و  دولت  گفتگوى  «شوراى  جلسات  3-برگزارى 
حركت  از  كاربردى  و  روشن  پيام  خصوصى»  بخش 
در راستاى شعار سال يعنى همدلى و همزبانى دولت 
و ملت است. چنين جلساتى ثمره و نتايج بسيار خوب 
و قابل توجهى دارد كه در كوتاه مدت  و ميان مدت 
ُحسن  شد. 4-  خواهد  مشخص  آن  از  مهمى  بخش 
راه  آمدن  دست  به  بر  عالوه  جلساتى  چنين  برگزارى 
حل ها و راهكارهاى برون رفت از مشكالت، افزايش 
رو،  در  رو  و  شفاف  و  صريح  گفتگوى  وفاق،   همدلى، 
شناسايى توانمندى ها و نقاط ضعف و قوت و نيز به ميان 
كشيده شدن ظرفيت ها و  قابليت هاى مهجور يا ناشناخته 
است. 5- استاندار  اعالم كرده است هر مشكلى در اين 
شورا مطرح شود راهكارهاى اجرايى آن در سطح منطقه 
و ملى بررسى خواهد شد و به مسئولين دستور خواهد داد 
تا نسبت به پيگيرى و رفع آن تالش نمايند. ما نيز به 
عنوان رسانه اى كه آواى خواسته ها و مطالبات مردمى و 
پل ارتباطى بين شما مخاطبين عزيز و مسئولين هستيم، 
حق خود و شهروندان هم استانى مى دانيم اين دستورها و 

ابالغيه ها را پيگيرى و تا حصول نتيجه دنبال نماييم.
 6- از آنسو دلسوزان حوزه عمران و اقتصاد استان، شهروندان 
فعال در حوزه هاى توليدى و صنعتى، سرمايه گذاران و نيز 
 تشكل هاى صنعتى، چنانچه مشكل و معضلى در حوزه هاى 
اجرايى و كارى خود دارند از اين فرصت بسيار خوب نبايد 
سهل انگارانه عبور نمايند و احياناً به هر دليلى طرح مباحث 
خود را مورد غفلت قرار دهند. تشكل هاى صنعتى و صنفى، 
قبل از برگزارى هر جلسه شورا، مسائل مورد نظر خود را به 
دبير شورا كه رئيس اتاق بازرگانى استان است ارائه نمايند 
و منتظر بازخوردهاى طرح آن در جلسه باشند. ما نيز در 
كنار شما ضمن رصد جلسات مذكور، مطالبات به حقتان را 
پيگيرى و اطالع رسانى خواهيم نمود.  7-خراسان جنوبى 
براى پيشرفت و توسعه و برون رفت از فضاى نامطلوب 
توسعه اى و محروميتى كه در آن قرار دارد، نيازمند همدلى، 
تدبير و تالش است. اين سه اصل مهم پايه هاى جلسات 
«شوراى گفتگوى دولت و بخش خصوصى» است و لذا 
به نظر مى رسد از مجراى اين شورا فرصت استثنايى و 
بسيار خوبى براى گام نهادن در راه توسعه اى پايدار و با 
رويكردهاى عمران و آبادانى بومى و منطقه اى به وجود 
آمده است. هر كدام به سهم خود از اين فرصت طاليى 

استفاده كنيم و منتظر نتايج مثبت آن باشيم. 
 (لطفا نظر و پيشنهاد خود در رابطه با يادداشت هاى روزنامه 

را به شماره 500010004068438 ارسال فرماييد)

يادداشت

سازمان سنجش: همه در آزمون امسال، 
قبول مى شوند 

 (ادامه از صفحه1) حسين توكلى با اعالم اين كه آمار 
است،  يافته  كاهش  امسال  كنكور  كنندگان  شركت 
شانس  بخاطر  داوطلبان  براى  خوشى  خبر  اين  افزود: 
بيشتر آنها در قبولى است. مشاور عالى سازمان سنجش 
آموزش كشور افزود: چهل و پنجمين آزمون سراسرى 
كشور روزهاى  21 و 22 خرداد امسال برگزار مى شود 
و  نتايج آزمون سراسرى هفته اول مرداد بر روى پايگاه 
اينترنتى سازمان سنجش آموزش كشور قرار مى گيرد. 
امسال گنجايش  توكلى گفت: در كنكور رياضى فنى 
فقط 181  اما  است  نفر  هزار  كشور250  دانشگاههاى 
هزار و  499 داوطلب در كنكور شركت كرده اند و در 
گروه آزمايشى علوم تجربى نيز كه در سه سال گذشته در 
مقايسه با رشته علوم انسانى شركت كننده بيشترى داشته 
است پارسال 522 هزار داوطلب و امسال 497 هزار نفر 
شركت كرده اند. وى گفت: در گروه علوم انسانى نيز 180 
هزار نفر و در گروه هنر 10 هزار و 700 نفر، داوطلب ورود 

به دانشگاهها در آزمون سراسرى امسال هستند. 

واردات 46هزار تن برنج خارجى 
در فروردين

 
با وجود كاهش 50 درصدى واردات برنج در فروردين 
ماه سال جارى اين محصول با واردات 46 هزار تنى 
خود، كماكان سومين كاالى عمده وارداتى كشور به 
حساب مى آيد. به گزارش جهان، بنا بر آمار گمرك در 
فروردين ماه سال جارى 46 هزار تن برنج به ارزش 

48 ميليون دالر به كشور وارد شده است.

ايزوگام مصطفى هريوندى
محالتى - بين توحيد و مدرس  09153619297

برق كشى ساختمان پذيرفته مى شود ايزوگام مصطفى هريوندى
محالتى - بين توحيد و مدرس  09153619297

برق كشى ساختمان پذيرفته مى شود

يك واحد توليدى و بسته بندى مواد غذايى 
 نياز به يك كارشناس (خانم) 

رشته صنايع غذايى دارد.   32445323

دفتر: توحيد 21، نبش نبوت 21، پالك www. iranwash. ir     32 44 66 66    32 42 43 20 -2   105 قاليشويي و مبل شويي ايـران
عضو  معتبر اتحاديه     مسئول : دستگردي

تعمير انواع لوازم گازسوز 
 در منزل و در اسرع وقت  

   09158624439 - جانى

فروشگـاه  كـودك 
 اميـــر

شيك / مناسب / متنوع
پوشاك بچگانه و سيسمونى – انواع اسباب بازى 

سجادشهر، امامت 2     32412973 نودهى فاطمى

* فروش واحد آپارتمان 145مترى مجموعه 5 واحدى خيابان مدرس بعد 
از چهار راه سيلو  ، در حال گچ / 250 ميليون ، 50 وام + 50 هنگام تحويل 
شيك  و  شده  بازسازى   8 طالقانى  خيابان  وياليى  منزل  فروش   *   

171 متر زمين + 125متر بنا ، تميز و مرتب  / 170ميليون 
آوينى  خيابان   ، مرتب  و  شيك  بسيار  مترى   95 واحد  فروش   * 

 خيابان صدف /  130ميليون 
 ، اسالمى  جمهورى  خيابان   ، ساخت  حال  در  وياليى  منزل  فروش   *
 پشت پاركينگ طبقاتى شهردارى ، همكف ، 160متر زمين ،80 متر بنا

تحويل  تير ماه  / 130ميليون 
كاشانى بنا، سپيده  متر   130، متر زمين   * فروش منزل وياليى 200 

 در حال ساخت ، تكميل  / 150 ميليون 
* فروش واحد آپارتمان 75 مترى مجموعه سه واحدى، خيابان مفتح، بسيار 
شيك و مرتب / 100 ميليون ،50 م نقد و 50 م وام   نقدى تخفيف دارد
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مركز تخصصى عروس با تخفيف ويژه
زيبايى جلوه ماندگار

خيابان ارتش ، حدفاصل عدل و معلم    32231717

 با ضمانت پاره نشدن و چروك نشدن 
32214989 - 32212979  

    32412300
32412311  - چمنى قـاليشويى گـل ابـريشم صاف صاف   

بدون چروك

قاليشويى و رفوگرى محمد طاهرى با بيش از نيم قرن تجربه
32225807 - 32226161 - 09157615979

دعوت نامه تشكيل مجمع عمومى عادى ساالنه (نوبت اول)  
شركت تعاونى مصرف كاركنان بانك كشاورزى خراسان جنوبى              تاريخ انتشار: 94/2/19

 جلسه مجمع عمومى عادى ساليانه شركت تعاونى مصرف كاركنان بانك كشاورزى دوشنبه 94/3/4 ساعت 6/30 بعدازظهر در محل نمازخانه بانك كشاورزى واقع درميدان شهدا 
برگزار مى شود. از كليه اعضا دعوت مى شود براى  اتخاذ تصميم نسبت به موضوعات ذيل در اين مجمع حضور به هم رسانند.

ضمنا چنانچه عضوى بنا به داليلى نتواند شخصا حضور يابد، مى تواند همزمان با نماينده تام االختيار خود با هم به دفتر شركت مراجعه و برگ وكالت نامه را تنظيم و برگه ورود به جلسه 
مجمع را دريافت نمايند. حداكثر آراى وكالتى هر عضو سه راى و هر فرد غير عضو يك راى مى باشد. الزم به ذكر است چنانچه عضوى تمايل به كانديداتورى در سمت هيئت مديره و يا 

بازرس را داشته باشد درخواست كتبى خود را به مدت يك هفته از تاريخ انتشار آگهى به شركت تعاونى مصرف بانك كشاورزى و يا فاكس 32444099-056 ارسال فرمايند.

دستور جلسه:
استماع گزارش هيئت مديره و بازرسان - طرح و تصويب صورت حساب هاى مالى سال 93 - تصويب بودجه پيشنهادى سال 94 - مبلغى بابت بازپرداخت به اعضاى مستعفى - انتخاب 

اعضاى اصلى و على البدل هيئت مديره براى سه سال مالى - انتخاب اعضاى اصلى و على البدل بازرس براى مدت يك سال مالى
هيئت  مديره

تجديد فراخوان مناقصه عمومي همراه با ارزيابي كيفي 
(تجديد مناقصه عمومي و  يك مرحله اي شماره 1394,674)  نوبت اول

نام و نشاني دستگاه مناقصه گذار : شركت گاز استان خراسان جنوبي (سهامي خاص) - بيرجند - بلوار شهداي عبادي- تقاطع خيابان انقالب- شركت 
گاز استان خراسان جنوبي- امور قراردادها ( كدپستي 9715674431 )   تلفن :  32392000-056 نمابر قراردادها :  056-32214834

  موضوع مناقصه : اجراي 16كيلومتر توسعه شبكه و نصب 1500 انشعاب و تعميرات شبكه و انشعابات در سطح شهرهاي بيرجند ، خوسف ، مود  ، سربيشه و روستاهاي تابعه
 نوع و مبلغ تضمين شركت در مناقصه: به صورت ضمانت نامه بانكي يا سپرده نقدي - مبلغ تضمين 210,000,000 ريال (دويست و ده ميليون)- ارائه هر گونه چك

 به عنوان تضمين شركت در مناقصه مورد قبول نمي باشد.
شرايط متقاضيان :

دارا بودن پايه مناسب در رشته تأسيسات و تجهيزات و يا رشته نفت و گاز  - داشتن ظرفيت خالي ارجاع كار و دارا بودن سابقه كاري مشابه و مرتبط - ارائه مدارك معتبر ثبتي مناقصه گر 
و مدارك و مستندات مذكور در اسناد ارزيابي كيفي  نكته : ارائه اصل و يا كپي برابر اصل مدارك فوق االشاره در زمان بازگشايي پيشنهادها الزامي است 

محل تأمين اعتبار پيمان :  بودجه اجرايي اين پيمان از محل اعتبارات سرمايه اي منابع داخلي شركت ملي گاز ايران (طرح هاي غير عمراني) تأمين مي گردد.
برنامه زماني مناقصه : مهلت دريافت اسناد مناقصه و كاربرگ هاي استعالم ارزيابي كيفي پيمانكاران :

WWW.NIGC-SKGC.IR از تاريخ 94/02/19 لغايت 94/02/23 ( اسناد ارزيابي كيفي پيمانكاران در سايت شركت گاز خراسان جنوبي به آدرس 
(قسمت مناقصه و مزايده – فرم هاي الكترونيكي) قابل دانلود مي باشد.)

آخرين مهلت عودت اسناد ارزيابي كيفي: پايان وقت اداري مورخ 94/03/06
اعالم نتايج  ارزيابي كيفي :  94/03/19 

آخرين مهلت عودت اسناد مناقصه : يكشنبه 94/03/31 ساعت 12:00 ظهر
زمان و مكان بازگشايي پاكت ها : يكشنبه 94/03/31  ساعت 15:30 - سالن كنفرانس شركت گاز استان خراسان جنوبي

شركت هاي واجد شرايط مي توانند براى دريافت اسناد ، همراه با معرفي نامه كتبي با ذكر دقيق موضوع مناقصه و همچنين ارائه كپي برابر با اصل شده گواهينامه صالحيت پيمانكاري 
مرتبط در رشته تأسيسات و تجهيزات و يا رشته  نفت و گاز به آدرس مندرج در متن آگهي مراجعه و اسناد ارزيابي كيفي و همچنين اسناد مناقصه را به طور همزمان دريافت نمايند 

. پيشنهادات مناقصه گراني كه حداقل امتياز قابل قبول در ارزيابي كيفي را كسب نمايند در زمان ذكر شده مفتوح خواهد شد . 
اين آگهي در سايت هاي www.nigc-skgc.ir ، www.shana.ir ،  http://iets.mporg.ir  قابل رؤيت مي باشد .

روابط عمومي شركت گاز استان خراسان جنوبي

دعوت نامه تشكيل مجمع عمومى عادى ساليانه «نوبت اول»
شركت تعاونى مصرف رزمندگان و آزادگان بسيجى خراسان جنوبى

 جلسه مجمع عمومى عادى شركت تعاونى مصرف رزمندگان و آزادگان بسيجى خراسان جنوبى چهارشنبه 94/3/20 ساعت 17 در محل دفتر شركت واقع در خيابان پاسداران نبش فردوسى
طبقه فوقانى تعاونى رزمندگان برگزار مى شود. لذا از كليه اعضا دعوت مى شود براى اتخاذ تصميم نسبت به موضوعات ذيل در اين مجمع حضور به هم رسانند. ضمنا چنانچه عضوى بنا به 
داليلى نتواند شخصا حضور يابد، مى تواند همزمان با نماينده تام االختيار خويش با هم به دفتر شركت مراجعه و برگ وكالت نامه را تنظيم و برگه ورود به جلسه مجمع را دريافت نمايند. حداكثر 
آراى وكالتى هر عضو سه راى  و هر فرد غير عضو يك راى مى باشد. ضمنا داوطلبان عضويت در سمت بازرسى موظفند حداكثر به مدت 7 روز از تاريخ انتشار آگهى يا صدور دعوت نامه تشكيل 

مجمع عمومى عادى مدارك مربوطه را به دفتر شركت تعاونى تحويل نمايند.   مدارك مورد نياز: فتوكپى شناسنامه و كارت ملى، كپى مدرك تحصيلى، سوابق اجرايى
دستور جلسه: طرح و تصويب صورت هاى مالى سال 93 پس از استماع گزارش هيئت مديره و بازرس شركت - تصويب بودجه پيشنهادى هيئت مديره براى سال مالى 94

 تعيين مبلغى بابت استرداد سهام اعضاى مستعفى - تفويض اختيار به هيئت مديره براى اخذ تسهيالت از منابع بانكى در صورت نياز - انتخاب بازرس اصلى و على البدل براى مدت يك سال 
مالى - پيشنهاد فروش چند قطعه زمين براى ساخت و ساز تعدادى ديگر از زمين هاى شركت - تعيين خط مشى آتى شركت

هيئت مديره

تاريخ : 94/2/19     
شماره: 1669/94/0
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به مناسبت گراميداشت هفته هالل احمر مراسم كوه پيمايى در بيرجند برگزار شد. صبح پنجشنبه جمعى از پرسنل و امدادگران هالل احمر به ارتفاعات كوه  باقران  بيرجند صعود كردند. 
در اين برنامه كه از ساعت 6 صبح آغاز شد شركت كنندگان  مسير بند دره تا ارتفاعات جوزان را كوهپيمايى كردند. همچنين به مناسبت گراميداشت هفته معلم و  فرا رسيدن هفته هالل 

احمر در مراسمى با اهداى لوح از مدرسان دانشگاه علمى و كاربردى هالل احمر خراسان جنوبى  قدردانى شد.  

3كوهپيمايى هفته هالل احمر برگزار شد

* حسين زاده

در  دستى  و صنايع  گردشگرى  رونق صنعت  بى شك   
از خشكسالى ها و  استان خراسان جنوبى كه مردم آن 
و  اشتغال  ايجاد  باعث  برند  مى  رنج  بزرگ  نبود صنايع 

رونق اقتصاد است. 
موجود  هاى  ظرفيت  و  قابليت  به  توجه  با  صنعت  اين 
استان اعم از مناطق گردشگرى و ابنيه تاريخى، صنعت 
گردشگرى خراسان جنوبى آنگونه كه بايد رشد نكرده و 

در اين حوزه جا براى كار بسيار است. 
البته در اين راستا كارهاى خوبى آغاز شده كه اميدوارم با 
استمرار اين برنامه ها شاهد منتفع شدن مردم استان از 
رونق صنعت گردشگرى و رونق اقتصادى و اشتغالزايى 

در خراسان جنوبى باشيم.
فرهنگى،  ميراث  مديركل  با  گفتگويى  زمينه  اين  در 
صنايع دستى و گردشگرى استان و معاون هماهنگى امور 
عمرانى استاندارى داشتيم كه برآيند اين گفتگوها را به 

اتفاق مى خوانيم:

تقويت بنيان علمى و عملى
 فعالين گردشگرى در دستور كار است

گردشگرى  و  دستى  صنايع  فرهنگى،  ميراث  كل  مدير 
استان در پاسخ به اين سؤال خبرنگار ما كه پرسيد: «آيا 
بدو  از  استان  گردشگرى  پازل  اجزاى  بين  الزم  تعامل 
اى،  تغذيه  امنيتى،  مباحث  لحاظ  به  گردشگر  ورود يك 
دارد  وجود   ... و  زبان  تورگردانى،  نقل،  و  حمل  اقامتى، 
را  خارجى  گردشگران  از  تور  يك  توان  مى  واقعًا  آيا  و 
كه  هرچند  گفت:  كرد؟»  ميزبانى  استان  در  موفقيت  با 
داراى  اصفهان،  و  فارس  همانند  جنوبى  خراسان  استان 
زيرساخت هاى قوى نيست (به دليل نوپا بودن و ...)، اما 
گردشگرى اين استان با طراحى «پكيج تورهاى خاص» 
اى  تجربه  كسب  براى  بازديدكنندگان  تشويق  هدف  با 
مؤثر از فرهنگ جذاب و روحيات عجيب و منحصر به فرد 
فرهنگى استان در نظر دارد نهايت بهره را از جاذبه هاى 

گردشگرى استان ببرد. 
اين طرح براى احيا و ارتقاى مسيرهاى گردشگرى استان 
مسافرتى  خدمات  هاى  شركت  دفاترو  و  گرفته  شكل 
به  را  گردشگرى  هاى  جاذبه  و  فرهنگى  كاالهاى  انواع 

گردشگران و مخاطبان معرفى مى كنند.
حسن رمضانى در پاسخ به اين سؤال كه آيا تورگردان 
اصلى  زبان  سه  (حداقل  خارجى  هاى  زبان  به  مسلط 
كرده  تربيت  استان  در  عربى)  و  فرانسوى  انگليسى، 
نيز گفت: درحال حاضر در استان دوره راهنمايان  ايم؟ 
اين  است  نظر  در  و  شود  مى  اجرا  گردى  طبيعت 
استان  عالى  آموزش  مؤسسات  همكارى  با  كل   اداره 
بنيان  تقويت  جهت  در  را  بيشترى  و  متنوع  هاى  دوره 
واحدهاى  و كاركنان  فعالين گردشگرى  علمى و عملى 

گردشگرى اجرا نمايد. 
به  مسلط  راهنمايان  حاضر  حال  در  صورت  هر   در 
جهت  كه  دارد  وجود  كارآموزده  و  خارجى  هاى  زبان 

تورهاى خارجى همكارى كامل مى نمايند.

سرمايه گذار مربوطه حاضر به ادامه 
عمليات اجرايى احداث هتل كوير نشده است

وى در جواب خبرنگار ما كه پرسيد: «آيا براى استقبال از 
سرمايه گذاران و گردشگران فرش قرمز پهن كرده ايم 
و آيا هتل هاى ما استانداردهاى الزم را براى پذيرايى از 
تا چه  كوير»  به «هتل  معروف  دارند؟ همين هتل  آنان 
زمانى مى خواهد در بهترين نقطه شهر در بالتكليفى و 
نيمه كاره باقى بماند؟ آيا اين موارد پيگيرى مى شود؟» 
معنى  به  كردن  پهن  قرمز  فرش  اصطالح  كرد:  اظهار 
استقبال از سرمايه گذارى است كه اين اداره كل تاكنون 
از هيچ تالش و مساعدتى جهت جذب سرمايه گذار دريغ 
نداشته است. ولى به دليل ماهيت كار گردشگرى و چند 
با هماهنگى  بودن آن، صنعت گردشگرى صرفًا  بخشى 
و مساعدت سازمان ميراث فرهنگى توسعه و رونق نمى 

يابد و اين امر مستلزم حمايت ساير دستگاه هاى اجرايى 
مرتبط نيز مى باشد.

رمضانى تصريح كرد: ما از نظر تعداد هتل و تخت مشكلى 
كيفيت  در  فقط  مشكل  نداريم.  مسافر  از  پذيرايى  براى 
خدمات است كه حتمًا مى بايست در مركز استان هتل 
گردشگران  و  مسافران  به  خدمت  براى  ستاره   5 يا   4
دليل عدم  به  متأسفانه هتل كوير  باشيم.  داشته  خارجى 
توجه سرمايه گذار آن كه يك شركت نيمه دولتى است 
جلسات  تشكيل  عليرغم  و  است  شده  مواجه  تعطيلى  با 

متعدد تاكنون سرمايه گذار حاضر به ادامه عمليات اجرايى 
نشده است.

سؤال بعدى خبرنگار ما اين بود: نقاط هدف گردشگرى 
استان و كشورهاى هدف براى جذب گردشگران كجاها و 
كدام ها هستند؟ آيا در اين خصوص اولويت هايى مشخص 
شده و آيا براى اين اولويت هزينه هاى الزم اختصاص 
داد: روستاها و مناطق  پاسخ  پيدا مى كند؟ كه رمضانى 
نمونه گردشگرى استانى شامل منطقه نمونه گردشگرى 
و مجتمع آب درمانى آبگرم معدنى فردوس، منطقه نمونه 
گردشگرى   نمونه  منطقه  قاينى،  بوذجمهر  گردشگرى 
شهرتون  گردشگرى  نمونه  منطقه  بيرجند،  بند  دره 
فردوس، منطقه نمونه گردشگرى بشرويه، منطقه نمونه 
گردشگرى  نمونه  منطقه  فردوس،  باغستان  گردشگرى 
گردشگرى  نمونه  منطقه  سرايان،  كريمو   مصعبى 
چشمه  گردشگرى  نمونه  منطقه  آسيابان،  و  درخش 

ازميغان  گردشگرى  نمونه  منطقه  طبس،  على  مرتضى 
روستاى  ازميغان،  گردشگرى  هدف  روستاى  طبس، 
هدف گردشگرى پير حاجات، روستاى هدف گردشگرى 
هدف  روستاى  ملوند،  گردشگرى  هدف  روستاى  سرند، 
گردشگرى چنشت، روستاى هدف گردشگرى ماخونيك، 
هدف  روستاى  دهسلم،  گردشگرى  هدف  روستاى 
گردشگرى كريمو و مصعبى، روستاى هدف گردشگرى 
روستاى  و  افين  گردشگرى  هدف  روستاى   فورگ، 

هدف گردشگرى خور مى باشد.

موضوع آموزش در تمامى صنايع
 اهميت بااليى دارد

گردشگرى  و  دستى  صنايع  فرهنگى،  ميراث  كل  مدير 
سرعت  نياز،  مورد  بسترهاى  سازى  آماده  افزود:  استان 
منابع  از  استفاده  با  اقامتى  اماكن  توسعه  به  بخشيدن 
جديد  مقاصد  معرفى  داخلى،  و  ملى  توسعه  صندوق 
در  تر  منسجم  حضور  براى  بسترسازى  گردشگرى، 
هاى  فناورى  از  استفاده  گردشگرى،  هاى  نمايشگاه 
به  نسبت  اهتمام  و  گردشگرى  صنعت  توسعه  در  نوين 
موضوع  در  بخشى  بين  و  دستگاهى  بين  افزايى  هم 
گردشگرى بخشى از اقدامات و برنامه هاى پيش رو در 

سازمان و اين اداره كل به شمار مى آيد.
با  تعامل  شد:  مطرح  اينگونه  ما  خبرنگار  ديگر  سؤاالت 

براى  زبده  نيروهاى  تربيت  براى  استان  هاى  دانشگاه 
التحصيالن  فارغ  آيا  است؟  چگونه  گردشگرى  صنعت 
كار  بازار  وارد  حوزه  اين  در  توان  مى  را  دانشگاهى 
اقداماتى دراين راستا صورت گرفته است؟ كه  كرد؟ چه 
صنايع  تمامى  در  امروزه  آموزش  بخش  گفت:  رمضانى 
داراى اهميت بااليى است. برگزارى نشست هاى ماهانه 
با حضور فعاالن عرصه گردشگرى در موضاعات مختلف 
به  استان  هاى  دانشگاه  وجود  همچنين  و  گردشگرى 
عنوان متوليان امر آموزش از جمله قابليت هاى آموزشى 

موجود در استان مى باشد كه سعى مى شود از توان علمى 
و فنى آنان استفاده شود.

هماهنگى آمادگى و ادبيات مشترك 
براى برگزارى تورهاى گردشگرى وجود دارد

معاون هماهنگى امور عمرانى استاندارى خراسان جنوبى 
ما گفت: صنعت گردشگرى  به خبرنگار  باره  اين  نيز در 
خراسان جنوبى در تمامى شهرستان هاى اين استان رو به 
پيشرفت و توسعه است كه البته برخى شهرستان ها دراين 
تأمين  نيز پيگير  زمينه پيشگام تر هستند و برخى ديگر 
كرد:  تصريح  نژاد  باشند.نخعى  مى  كار  هاى  زيرساخت 
براى تأمين زيرساخت هاى مورد نياز صنعت گردشگرى، 
عالوه بر كمك هاى مالى دولت به سرمايه گذارى بخش 
از بخش خصوصى  بايد  نياز است و  خصوصى هم واقعًا 
براى سرمايه گذارى به ويژه در حوزه گردشگرى روستايى 
دعوت به عمل آيد. وى با بيان اينكه خراسان جنوبى از 
ابتداى سال جارى ميزبان دو تور گردشگرى خارجى بوده، 
افزود: اين تورها با موفقيت برگزار شد و لذا اين آمادگى 
تا  دارد  وجود  استان  در  مشترك  ادبيات  و  هماهنگى  و 

اينگونه تورها را با موفقيت برگزار نماييم.

لزوم معرفى جاذبه ها و استقرار امكانات در اين 
نقاط با هدف جذب گردشگران داخلى و خارجى

نخعى نژاد از چشمه مرتضى على و كوير طبس، شهر تون 
و آبگرم و باغستان فردوس، بوذرجمهر قاين، مصعبى و 
كريمو سرايان، شهر و كوير بشرويه، مناطق حفاظت شده 
نقاط  از  برخى  عنوان  به  گردشگرى  روستاهاى هدف  و 
هدف گردشگرى در استان نام برد و گفت: بيرجند، مركز 
قابل  تفريحى  و  تاريخى  آثار  نيز  جنوبى  خراسان  استان 
توجهى دارد و با توجه به وجود اين همه جاذبه گردشگرى 
 در استان بايد نسبت به معرفى بهتر و بيشتر اين ظرفيت ها

و جاذبه ها در سطح ملى و بين المللى اقدام نموده و با 
ايجاد و استقرار امكانات رفاهى و رفع كمبودها و نواقص، 
زمينه حضور گردشگران بيشترى از داخل و خارج كشور 

را در استان فراهم نماييم.

تأكيد معاون استاندار بر ضرورت 
برگزارى تورهاى گردشگرى بيشتر در استان

بر  تأكيد  با  استاندارى  عمرانى  امور  هماهنگى  معاون 
استان،  در  بيشتر  گردشگرى  تورهاى  برگزارى  ضرورت 
بخش  در  كارها  پراكندگى  به  توجه  با  كرد:  اظهار 
 گردشگرى از اواخر سال گذشته مقرر شد كه تورگردان ها

به عنوان ميهمان در جلسات كارگروه تخصصى ميراث 
پيدا  استان حضور  و گردشگرى  فرهنگى، صنايع دستى 
دلگرمى  كه  شده  باعث  حضورشان  همين  كه  كنند 
نيز  ها  دستگاه  و  باشند  داشته  كار  ادامه  براى  بيشترى 
بيش از پيش كمك كنند و حركت ها و اقدامات خوبى 
و  شتاب  مدنظر،  اهداف  به  رسيدن  براى  كه  شده  آغاز 

سرعت بيشترى بگيرد.

صنعت گردشگرى استان
 نيازمند سرمايه گذارى خصوصى 

پيام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پيام كوتاه : 3000272424

هستيم.  آزادگان  كوى  ساكنين  از   باسالم. 
كوچه  در  كه  كرديم  گناهى  چه  دانم  نمى 
حاشيه پارك آزادگان زندگى كردن مثل جهنم 
آهنگ،  با  بازى  قطار  چندمترى  كوچه  در  شده، 
پارك ماشين ها جلوى درب منازل، صداى بلندگوى 
 پارك در ايام مختلف، صداى مرغ و خروس هاى 

همسايه ها و... دردمان را به كى بگوييم؟ 
935...994
خيابان  از  منشعب  بيرونى  ابوريحان  خيابان 
غفارى با وجود عريض بودن خيابان و وجود 
تيرهاى برق آماده از سمت ديوار بيمارستان، 
را  آمد عابرين در شب  نور كافى ندارد و رفت و 

مشكل ساخته است. لطفاً مسئولين رسيدگى كنند.
915...961
اندازى  راه  بابت  اتوبوسرانى  شركت  از  سالم. 
اتوبوس در مسير خيابان ناصرى تا مهرشهر 

بسيار ممنون و سپاسگزارم...
936...981
سالم. شهردارى محترم در برگه اى كه در دو سال 
 پيش چاپ كرده بودند در آن به بخشى از فعاليت هاى
شهردارى اشاره كرده بودند كه نصب و راه اندازى 
از  نيز يكى  آزادى  بزرگ شهرى ميدان  تلويزيون 
و  نصب  كدام  بپرسيدم  بياد  حاال  بود.  موارد   اين 
اندازى؟ فقط استفاده اى كه تو اين چند  راه 
وقت از اين تلويزيون شده از سايه آن هست 
اى دقيقه  چند  ماشين  تعدادى  و  مردم   كه 
اندازى  راه  علت  كنند.  مى  استفاده  آن  از 

نكردن اين مورد را مسئولين پاسخ دهند؟
915...684

آقايون  از  يكى  رئيس جمهور  آمدن  از  قبل 
مسئول فرمودن مشكل زمين هاى موسوى 
حل شد كه تيتر يك روزنامه ها هم شد، ولى 
بعد از رفتن رئيس جمهور هيچ خبرى از حل 
اين مشكل چندين ساله نشد، واقعًا شرم آوره 
و  مردم  اعتراض  و  تجمع  عدم  خاطر  به  مسئولى 
تكيه زدن بر پستش به مردم دروغ بگه كه جايگاه 

خودش را با وعده دادن حفظ كند!
990...937
سالم. از شروع به كار زيرگذر اميرآباد نزديك 
يكساله كه مى گذرد، تا كى مى خواد همين 
جورى باشه و كى بايد جوابگو باشد؟ مردم 
گوش  به  و  كنيد  پيگيرى  لطفًا  دارند  گناهى  چه 

مسئولين برسانيد. ممنون
915...141
سالم آوا. لطفًا از مسئوالن بپرسيد چرا با وجود 
سربيشه  شهردارى  مهر  مسكن  تحويل 
بيش از دو سال هنوز قسط بندى نمى كنند. 
مگر ما كارگران شهردارى چقدر حقوق مى گيريم 

كه جريمه تأخير هم بدهيم. لطفًا پيگيرى كنيد.
915...140
با سالم و خسته نباشيد چرا در خبر ديدار فرهنگيان 
با رهبر معظم مطالب مربوط به معيشت معلمان 

كمرنگ بود و اصًال به آنها پرداخته نشد.
915...227

پاسخ مسئولين به پيام شما

جوابيه هاى  شهردارى بيرجند

1- احتراماً در پاسخ به مطلب درج شده در ستون پيام 
شما مورخ 94/1/18 درباره «ظاهراً كوچه شهيد بهشتى 
18 محدوده شهرى نيست چون ماه به ماه نظافت نمى 
شود» به استحضار مى رساند: موضوع بررسى شد الزم 
به ذكر است نظافت كوچه هاى بهشتى طبق برنامه 

زمان بندى شده انجام مى شود.
2- احتراماً در پاسخ به مطلب درج شده در ستون پيام 
بلوار  دوم  درباره«آسفالت الين  شما مورخ 94/1/15 
مهر سايت ادارى» به استحضار مى رساند: در حال 
حاضر عمليات زيرسازى و آسفالت محل مورد نظر 

در حال انجام مى باشد.

دعوت مجمع عمومى ساليانه تعاونى مسكن مهرگستر فرهنگيان خاوران (نوبت اول)

جلسه مجمع عمومى ساليانه شركت تعاونى مسكن مهرگستر فرهنگيان خاوران شنبه 94/3/9 ساعت 18 در 
محل دفتر تعاونى واقع در فلكه دوم سجادشهر برگزار مى شود. از كليه اعضا دعوت مى شود براى اتخاذ تصميم 
نسبت به موضوعات ذيل شركت نمايند. ضمنا چنانچه عضوى بنا به داليلى نتوانست شخصا در جلسه حضور 
 يابد، مى تواند همزمان با نماينده تام االختيار خويش باهم به دفتر تعاونى مراجعه و برگ وكالت نامه را تنظيم
  و برگه ورود به جلسه مجمع را از تعاونى دريافت نمايد. حداكثر آراى هر عضو سه راى و هر فرد غير عضو 

يك راى مى باشد. ضمنا داوطلبان عضويت در سمت هيئت مديره و بازرسى موظفند به مدت يك هفته از تاريخ 
انتشار آگهى درخواست خود و مدارك مربوطه را به دفتر تعاونى تحويل نمايند.

دستور جلسه:
استماع گزارش هيئت مديره و بازرس - طرح و تصويب صورت هاى مالى سال 92 و 93

طرح و تصويب بودجه سال 94  - انتخاب اعضاى هيئت مديره به مدت 3 سال
انتخاب بازرس اصلى و على البدل به مدت يك سال  - تعيين خط مشى آتى شركت

هيئت مديره

دعوت مجمع عمومى فوق العاده تعاونى مسكن مهرگستر فرهنگيان خاوران (نوبت اول)

جلسه مجمع عمومى فوق العاده تعاونى مسكن مهرگستر فرهنگيان خاوران (نوبت اول) پنجشنبه 94/2/31 
ساعت 17 در محل دفتر تعاونى واقع در فلكه دوم سجادشهر برگزار مى شود. از كليه اعضا دعوت مى شود براى 

اتخاذ تصميم نسبت به موضوعات ذيل حضور به هم رسانند.
ضمنا چنانچه عضوى بنا به داليلى نتواند شخصا در جلسه حضور يابد، مى تواند همزمان با نماينده تام االختيار 

خويش به دفتر تعاونى مراجعه و برگ وكالت نامه را تنظيم و برگه ورود به جلسه را دريافت نمايد.

دستور جلسه:
طرح و تصويب اساسنامه جديد ارائه شده از سوى اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعى - تمديد مدت فعاليت شركت

هيئت مديره

دعوت مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده شركت خدماتى شهرك صنعتى بيرجند
 (سهامى خاص) به شماره ثبت 2971 و شناسه ملى 10980181476

بدينوسيله از كليه سهامداران شركت خدماتى شهرك صنعتى بيرجند (سهامى خاص) دعوت مى شود در جلسه 
مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده شركت كه چهارشنبه 94/2/30 راس ساعت 11 صبح در محل سالن 
اجتماعات آرد گلبرگ واقع در شهرك صنعتى بيرجند تشكيل مى شود حضور به هم رسانند. ضمنا چنانچه 

تقاضاى عضويت در هيئت مديره و بازرس را دارند، مى توانند تقاضاى خود را كتبا 48 ساعت قبل به شركت 
خدماتى شهرك صنعتى بيرجند (سهامى خاص) واقع در ابتداى شهرك صنعتى ارائه نمايند.

دستور جلسه:
انتخاب دو نفر عضو اصلى براى تكميل هيئت مديره - انتخاب دو نفر عضو على البدل هيئت مديره

انتخاب بازرس شركت 
 هيئت مديره شركت خدماتى شهرك صنعتى بيرجند

 دعوت مجمع عمومى فوق العاده شركت خدماتى شهرك صنعتى بيرجند (سهامى خاص) 

به شماره ثبت 2971 و شناسه ملى 10980181476
بدينوسيله از كليه سهامداران شركت خدماتى شهرك صنعتى بيرجند (سهامى خاص) دعوت مى شود در جلسه 

 مجمع عمومى فوق العاده شركت كه چهارشنبه 94/2/30 راس ساعت 9 صبح در محل سالن اجتماعات 
آرد گلبرگ واقع در شهرك صنعتى بيرجند تشكيل مى شود، حضور به هم رسانند.

دستور جلسه:
 انتقال سهام از شخص حقيقى به شخص حقوقى و بالعكس

هيئت مديره شركت خدماتى شهرك صنعتى بيرجند

جناب آقاى  مهندس تنها
معاون محترم عمران روستايى بنياد مسكن انقالب اسالمى 

خراسان جنوبى

درگذشت مادر گرامى تان مرحومه حاجيه خانم گلشاد مرادى 
را به شما و خانواده محترم تان تسليت عرض نموده ، براى آن عزيز علو درجات را مسئلت داريم.

همكاران حوزه معاونت عمران روستايى

 فروش فوق العاده باطرى هاى صبا و دلكور كره (سبك و سنگين) با 7 درصد تخفيف
 به مناسبت والدت با سعادت امام على (ع) و يك سال گارانتى تعويض آغاز شد.
ضمنا با يك تماس باطرى دلخواه تان را درب منزل
 يا محل كارتان تحويل بگيريد

نمــايندگى بـاطرى تعــاون قــدس

خيابان قدس- بين قدس 5 و 7 - نرسيده به خيابان عدل
32423766 - 09382224191  سعيدى
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خواندنى ها

اصطالحات شبكه هاى اجتماعى

اولين ربات فضانورد كه ژاپن به فضا فرستاد به تازگى اولين ماموريت خود را روى ايستگاه بين المللى به پايان رساند؛ در حال حاضر «ميراتا» اولين ربات انسان نما 
و دومين ربات فضانوردى است كه با قد 34 سانتى متر آماده براى پرواز مى شود.  اين ربات بخشى از يك پروژه با حمايت شركت تويوتا است و براى درك و ارتباط 
بهتر با انسان و دستگاه هاى رباتيك، شناخت چهره شخص و گفتگو با انسان طراحى و ساخته شده است.

اولين ربات انسان نماى فضانورد

ستون شبكه هاى اجتماعى را 
هر شنبه در روزنامه آوا بخوانيد.

Block: توهين= بالك! خيلى اد كردم بالك شدم!
اصطالحات فوق در مورد بالك شدن به كار مى رود، بالك 

شدن البته دو نوع است بالك موقت و دائم.
زمانى كه شما شخصى را بالك مى كنيد ديگر با مشخصه 
قبلى خود نمى توانند به اطالعات شما دسترسى داشته باشد 
و مطالب شما را ببيند، اليك يا شير كند و حتى نمى تواند 
شما را دوباره اد كند، اين اقدام معموال در برخورد با افراد 

مزاحم بسيار كاربردى است.
براى  شما  كه  افتد  مى  اتفاق  زمانى  نيز  موقت  بالك 
ارسال دوستى  درخواست  شبكه  اعضاى  از  زيادى   تعداد 

برداشته  روز  از 7  بعد  بالك  نوع  اين  معموال  كنيد،   مى 
مى شود و وضعيت شما به حالت عادى برمى گردد.

PM:  پى ام بده بعدا مى بينم! پى ام ندين لطفا!
PM مخفف Private Message  است به معناى 
پيام خصوصى، در اغلب شبكه ها مى توانيد به دوستان خود 
پى ام بدهيد و يك چت را آغاز كنيد و يا به پى ام هاى 

ديگران پاسخ دهيد.
را  اجازه  اين  كنجكاوى  حس  شايد  هرچند   :1 هشدار 
باشيد ناشناس  هاى  ام  پى  مراقب  ولى  ندهد  شما   به 

هاى  زمينه  تا  ندهيد  پاسخ  را  آنها  المقدور  حتى   و 
سوء استفاده هاى بعدى براى فرد مقابل فراهم نشود.

هشدار 2: گاهى در حين ارسال و دريافت پى ام (چت)، 
مخصوصا با افراد ناشناس، مطلبى را بازگو مى كنيد كه 
امنيت شما را به خطر مى اندازد سعى كنيد از گفتن اين 

مطالب جدا خوددارى كنيد.
Admin: اينجا ادمين كيه؟ ادمين اجازه هس؟

Admin يا به طور كامل تر Administrator به 
موسس صفحه يا گروه گفته مى شود . اين شخص توان 
مديريت دارد و در اغلب شبكه ها مى تواند كسانى را از گروه 

يا صفحه اخراج يا به گروه دعوت كند.
Group: گروه جديد سراغ ندارى؟ گروه ها معموال اولين 
اجتماعاتى هستند كه اعضاى شبكه هاى اجتماعى بعد از 
عضويت آن را تجربه مى كنند، برخى گروه ها با موضوعات 
تخصصى شكل مى گيرند مثال محيط زيست، ورزش يا 
ادبيات و برخى گروهها هم فقط دورهمى هاى معمولى 
كه اعضا در آن آزادانه مطلب منتشر مى كنند . ادمين يا 
اعضاى هر گروهى در صورتى كه شما تنظيمات امنيتى خود 
را كامل نكرده باشيد مى توانند شما را به گروه هاى مختلف 
 Invite اضافه كنند. البته در شبكه هايى مثل الين بعد از
(دعوت) شما بايد Join (عضو) شويد ولى در برخى شبكه 
ها اينگونه نيست! بعد از تاييد عضويت هر گروه كه مطلبى 
را در گروه منتشر مى كند يك زنگ هشدار براى شما به 
صدا درخواهد آمد. مى توانيد با ورود به تنظيمات گروه اين 
ويژگى را غيرفعال كنيد، معموال در شبكه هاى اجتماعى كه 

روى موبايل اجرا مى شوند

ياسر سليمانى
soleimani_yaser@ yahoo.com
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به گزارش روابط عمومى دانشگاه آزاد اسالمى بيرجند همزمان 
آزاد اسالمى بيرجند  با سى امين سالگرد تأسيس دانشگاه 
مراسم گراميداشت هفته معلم و نكوداشت زنده ياد دكتر سيد 
عبداله علوى رئيس فقيد دانشگاه آزاد اسالمى بيرجند با حضور 
امام جمعه بيرجند، مسئوالن استان، استادان و دانشگاهيان 

برگزار شد .
جمعه  امام  رضايى  دكتر  المسلمين  و  االسالم  حجت 
ارج  ضمن  بود  مراسم  اين  ويژه  سخنران  كه  بيرجند 
گذارى به تالشها و خدمات ارزشمند و ماندگار دكتر سيد 
ديد  با  پركار،  بسيار  مردى  عنوان  به  وى  از  علوى  عبدا... 
از  را  خود  كار  و همت  با عشق  كه  كرد  ياد  بلند  و همت 
 هيچ شروع كرد و از كم لطفى ها و قدرنشناسى ها نااميد 

و خسته نمى شد .
جنوبى  خراسان  استان  در  فقيه  ولى  نماينده  مقام  قائم 
ايران اسالمى  شكوهمند  انقالب  اينكه  به  اشاره   با 

زمينه ساز دوره سوم تمدنى ما گرديده است گفت بايد قدر 
اين موهبت ارزشمند را بدانيم و اگر بنا داريم كه ايران عزيز 
با  بايد  برسد  اسالمى  تمدن  متعالى  اهداف  به  ما  اسالمى 

پشتكار قوى و صادقانه تالش نمائيم.
حجت االسالم دكتر رضايى با اشاره به اينكه متأسفانه ما 
حاضر نيستيم ثروتهاى ارزشمند خودمان را شكوفا نمائيم گفت 
وظيفه انسانى ماست كه از بزرگانمان تشكر و قدردانى نمائيم 
و براى اينكه جامعه ما به پيشرفت و تعالى كه شايسته آن 
است برسد بايد قدر همه تالشگران و زحمت كشان مخلص و 
بى ادعا مانند دكتر سيد عبدا... علوى را بدانيم .وى از مسئوالن 
دانشگاه خواست در جهت معرفى خدمات و دستاوردهاى آن 

مرحوم تالش نمايند. 

دكتر آصف زارع رئيس دانشگاه آزاد اسالمى بيرجند :
تالشهاى مجدانه مرحوم دكتر علوى زمينه 

رشد و بالندگى دانشگاه آزاد اسالمى بيرجند را 
فراهم كرد

دكتر آصف زارع رئيس دانشگاه آزاد اسالمى بيرجند نيز در 
اين مراسم ضمن قدر دانى از نگاه تيز بين حجت االسالم 
دكتر رضايى امام جمعه بيرجند به مسائل فرهنگى و آموزش 
عالى استان، گفت: هر چند كه جاى مرحوم دكتر علوى در 
مراسم گراميداشت سى امين سالگرد تأسيس دانشگاه خالى 
است اما آثار خدمات و دستاورد هاى ارزشمند دورة مديريتى 
وى مانند روز روشن است، وى افزود: تمام ويژگى ها، سلوك 
و خصوصيات اخالقى مرحوم دكتر علوى شايسته تحسين 

است و ارزش الگو گيرى دارد . اما يكى از مهم ترين اين 
به  كه  كارى  بود  ياد  زنده  آن  دارى  مردم  نيكو،  صفات 
تصديق بسيارى از بزرگان از مملكت دارى هم سخت تر 
 است. دكتر آصف زارع در ادامه افزود  به پاسداشت تالشها و
مجاهدت هاى خالصانه آن مرحوم ساختمان در دست احداث 
تحصيالت تكميلى دانشگاه كه به زودى بهره بردارى خواهيد 

رسيد به نام آن استاد فرهيخته نام گذارى خواهد شد . 

مهندس تيمورپناه:
دكتر سيد عبدا... علوى عزم 

و اراده اى قوى و خستگى ناپذير داشت 

در ادامه اين جلسه مهندس تيمورپناه به نمايندگى از خانواده 
يادآورى  با  و  پرداخت  ايراد سخن  به  علوى  دكتر  مرحوم 

تالشهاى شبانه روزى و عزم و اراده اى خالص و خستگى 
ناپذير آن زنده ياد براى توسعه و اعتالى دانشگاه و آموزش 
عالى در خراسان جنوبى گفت: دكتر علوى يكى از رادمردانى 
است كه به دليل اخالص در عمل و مجاهدتهاى بى شائبه نام 

و ياد او تا همواره  بر تارك تاريخ اين ديار باقى خواهد ماند.

استاد محمدمهدى خزاعى معاون اسبق
 آموزشى دانشگاه آزاد اسالمى بيرجند :

وسعت ديد، تالش و پشتكار قوى 
ازويژگيهاى بارز مرحوم دكتر علوى بود

استاد محمدمهدى خزاعى استاد پيشكسوت و معاون اسبق 
آموزشى دانشگاه آزاد اسالمى بيرجند نيز ضمن بيان خاطراتى 

از رنج ها و جانفشانى هاى مرحوم دكتر علوى گفت: آن 
كه  داشت  ارتباطى  خاص  مهارتهاى  و  ها  ويژگى  مرحوم 

شايسته الگوگيرى براى جوانان است.
او گفت سطح انرژى بسيار زياد، شور و شوق خدمت به وطن، 
استقامت و صبر، ايمان به هدف متعالى و حسن خلق را از 

ويژگيهاى ممتاز زنده ياد دكترعلوى بود . 

مهندس كاوه تيمور پناه :
در نگاه دكتر علوى نااميدى

 مساوى با كفر بود

به  مراسم  اين  حاشيه  در  نيز  پناه  تيمور  كاوه  مهندس 
علوى  ا...  عبد  سيد  دكتر  نگاه  در  گفت:  ما  نگار   خبر 
نااميدى مساوى با كفر بود و همه توفيقات وى و خدمات 

ارزشمندش مرهون همين روحيه و نگاه او بود، وى افزود: 
دكتر علوى خود را وقف خدمت بى منت به توسعه ى دانشگاه 
كرده بود و به هيچ وجه به فكر اندوختن ثروت يا بهره بردارى 
مادى نبود و در سالهاى پايانى عمر در تهران در يك آپارتمان 

استيجارى 38 مترى زندگى مى كرد. 

سهراب بى خويش كارمند
 پيشكسوت دانشگاه آزاد اسالمى بيرجند :

دكتر علوى سمبل همت و كار مضاعف بود

آزاد  دانشگاه  پيشكسوت  مسئوالن  از  خويش  بى  سهراب 
آغاز  از  نهاد  اين  كارمندان  نخستين  شمار  در  كه  اسالمى 

تأسيس دانشگاه در همه ى مراحل سخت و دشوار تأسيس 
دانشگاه يار همراه مرحوم دكتر علوى بوده و اكنون در سى 
و  تالش  سال  سى  نيز  او  دانشگاه  تأسيس  سالگرد  امين 
مجاهدت براى توسعه ى آموزش عالى استان را پشت سر 
مى گذارد و در اين سى سال در تمام مراحل رشد و بالندگى 
دانشگاه حضور اثر بخش و فعال داشته در حقيقت بايد او را 
تاريخچه گوياى دانشگاه ناميد. بهترين خاطره خود را تأسيس 
دانشگاه در سال 64 و تلخ ترين خاطره اش را در گذشت 
مرحوم دكتر علوى در سال 86 مى داند، او مى گويد: خبر تلخ 
در گذشت ناگهانى دكتر علوى  جامعه دانشگاهى استان را در 
بهت و اندوه فرو برد، سهراب بى خويش از اولين كارمندان 
دانشگاه آزاد اسالمى بيرجند است كه با روحيه مردم دارى و 
سخت كوشى به عنوان بازويى قوى و خستگى ناپذير در كنار 
همه رؤساى دانشگاه از آغاز تاكنون نقش آفرين بوده است. 
وى مى گويد همت، كار مضاعف و تالش خالصانه و شبانه 
روزى را از دكتر علوى آموخته ام و خوشحالم كه رؤساى 
بعدى دانشگاه نيز قدر دان و ادامه دهنده راه و مسير متعالى 

مرحوم دكتر علوى بوده اند. 

عليرضا ابراهيم آبادى مدير روابط عمومى
 دانشگاه آزاد اسالمى بيرجند:

نام دكتر علوى در صفحات زرين تاريخ
 اين سرزمين به يادگار خواهد ماند

آزاد  دانشگاه  عمومى  روابط  مدير  آبادى  ابراهيم  عليرضا 
اسالمى بيرجند نيز در گفت و گو با خبرنگار ما تاريخچه 
دانشگاه آزاد اسالمى را ياد بود نامة نامه شوق انگيز تالشگران 
عاشقى دانست كه دل در گرو توسعه فرهنگ و آموزش عالى 
از روستائى  ا... علوى  افزود:  دكتر سيد عبد  داشتند، وى 
كوچك برخاست اما فكر و ديد جهانى داشت و نگاهش به 
افق هاى دور و پهناور بود و بسيار دريغ كه خيلى زود از ميان 
ما رفت ابراهيم آبادى گفت: دكتر علوى به هيچ وجه مرعوب 
هياهوى كارشكنان نمى شد و نمى گذاشت غبار نااميدى او را 

از هدف متعالى اش دور كند. 
مدير روابط عمومى دانشگاه آزاد اسالمى بيرجند افزود: با آنكه 
نام دكتر علوى به تاريخ سپرده شده و در صفحات زرين تاريخ 
اين سامان به يادگار خواهد ماند اما در ذره ذره هوايى كه در 
 محيط مقدس دانشگاه، بوى خلوص و عشق آن مرحوم را 
مى توان استشمام كرد. وى افزود:  نام نيك او زيبنده دانشگاه 
آزاد اسالمى است چرا كه او مرد كوشش هاى بى دريغ و 

دامنه دار بود .  

زنى كه 100 برابر ديگر انسان ها مى بيند
 
حس  اين  كه  ندانيد  شما  شايد  اما  نيوز:  فرهنگ 
خوشايند در تمام موجودات برابر نيست. براى مثال 
سگ ها و گربه ها، دنيا را در طول روز خاكسترى 
مى بينند و تنها قادر به ديدن سايه هايى از رنگ ها 
هستند. هر چند در شب، ديد وسيعى دارند. از طرفى 
كبوترها و ماهى هاى قرمز قدرت بينايى بسيار بااليى 
دارند و حتى مى توانند طيف نورى ماوراء بنفش را 
هم تشخيص دهند كه در مورد انسان ها غيرممكن 
است. اما آدم ها، تمام رنگ هاى اصلى و طيف هاى 
گسترده اى از آن را مى بينند، چيزى حدود يك ميليون 
رنگ كه اين توانايى در برخى از افراد مى تواند بيشتر 
وجود  به  توانايى  اين  متخصصان  گفته  به  باشد. 
برمى گردد  مخروطى  سلول  به  مرسوم  سلول هايى 
كه سه نوع از اين سلول ها در چشم ما وجود دارد. 
اما خبرى كه اين روزها شگفت آفرين شده؛ بينايى 
خانم«كانستا انتيكو» است.او در «سن ديگو» در ايالت 
كاليفرنياى آمريكا زندگى مى كند و دنيا را به شكلى 
كامال متفاوت و اعجاب برانگيز مى بيند. سلول هاى 
مخروطى چشم اين خانم به جاى«يك، داراى چهار 
سلول» است و اين به معنى گيرنده هاى بيشتر براى 
جذب نورهاى رنگى است. اين تفاوت بيولوژيك در 
چشم هاى اين زن آمريكايى موجب شده تا او بتواند 
بيش از صد ميليون رنگ را ببيند. «توانايى كه تقريبا 

صد برابر انسان هاى عادى است.»

كشف دورترين كهكشان به زمين

خبرگزارى فرانسه: براساس اعالم محققان دانشگاه 
زد  اس  جى  اى  كه  كهكشان  اين  آمريكا،  ييل 
 اس هشت يك  EGS-zs8-1 نام دارد يكى از

كه  است  هايى  توده  ترين  و حجيم  ترين  روشن   
براى  است.  شده  كشف  هستى  درجهان  تاكنون 
محاسبه فاصله واقعى از زمين، از تلسكوپ موسفير 
در هاوايى استفاده شده است. اين كهكشان نخستين 
بار توسط تلسكوپ هابل ناسا و تلسكوپ هاى اسپيتزر 
شناسايى اوليه شده بود.ستاره شناسان در دانشگاه 
كاليفرنيا در سانتا كروز مى گويند  دانشگاه  و  ييل 
ساختن  درحال  سرعت  با  هم  هنوز  كهكشان  اين 
ستارگان جديد است كه اين سرعت، هشتاد بار بيش 
از كهكشان راه شيرى است.جزئيات اين كشف در 
شماره اخير نشريه آستروفيزيولوژى منتشر شده است.

حجت االسالم والمسلمين دكتر رضايى امام جمعه بيرجند :

قدر دانى از بزرگان وظيفه انسانى ماست

توليد تيرچه كروميت  *  زير قيمت بازار 
آهن آالت سردار  

فروش تيرآهن ، ناودانى ، ورق نبشى

تا يك سرويس حمل رايگان    09151613197 -  32221155
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لوله بازكني با فنر برقي
 و مواد شوينده با تجربه تضميني 

- عقد قرارداد با كارخانه ها و شركت ها
- تشخيص تركيدگي و رفع بوي نامطبوع 

- ترميم كف آشپزخانه و سرويس
- لوله كشي و پيمانكاري ساختمان

           با مصالح و بدون مصالح

09158994086  - 09151104086
به صورت شبانه روزي 

سرويس دهي به سراسر  استان

آدرس: مهرشهر - ولى عصر (عج) 18 

رسولي

ايزوگام  شفيعى
آسفالت و قيرگونى 
(محوطه و پشت بام)

32225494
09151630283

 نبش 17 شهريور 23

دعوت
 به مشاركت

 در نمايشگاه زوج هاى جوان  (وصال)
5 الى 9 خرداد ماه 1394

محل دايمى نمايشگاه هاى بين المللى بيرجند
شامل دو سالن  مجزا:

1- سالن A : ملزومات روز ازدواج 
 (آرايشگاه هاى زنانه و مردانه ، مزون هاى لباس عروس و شب 

 آتليه هاى عكاسى ، سالن هاى پذيرايى و غيره )
2- سالن B: جهيزيه و لوازم خانگى

براى  كسب اطالعات بيشتر
 با شماره هاى

09358773273 
051 - 38674643
شركت تخصصى  

نمايشگاهى هماوران مشرق زمين
( برگزار كننده نمايشگاه لوازم خانگى بيرجند)

 تماس حاصل فرماييد.
مهلت ثبت نام:

 20 ارديبهشت ماه 1394

حمل اثاثيه 
100 درصد تضمينى

با  كارگر ماهر و ماشين اتاق بزرگ

09159618581- فاروقى

نقاشـى  ساختمـان  
مولتى كالر ، پالستيك ، روغنى    

   رجايى 8 ، پالك 20      32312714

 09159617909 - تنگلى  
مژده     

مژده  

نقاشى ساختمان
فرزانگان

پول نقد نخواستيم با چك 
اجراى انواع رنگ هاى ساختمانى

مدرس 20 - پالك 20
09395617119 - 09158634693-32232917

مشاورين امالك سعيدى ( در 2 شعبه)
 افتخار دارد: كليه موارد رهنى و اجاره اى همشهريان عزيز را در كمتر از 4 روز 

به رهن و اجاره واگذار و موارد خريد و فروش را در اسرع وقت به فروش رساند.
خريد و فروش ، رهن و اجاره تخصص ماست

شعبه 1: بين معلم 9 و 11    تلفن 32235559 - 09359159200
شعبه 2: بلوار آوينى - تقاطع پونه و نارنج    32340291 - 09109053634

   ايزوگام و قيرگونى  

   كاظم سالخورده 
از ما خريد نكنيد ، اما قيمت را از ما بپرسيد

       09155612949 - 32331050 
ميدان آزادى – ابتداى خيابان شهيد برگى

برنج ايرانى شاليزاربا 10 سال بيمه
برنج ايرانى با تضمين پخت

64/000 تومان
عرضه مستقيم برنج شمال 

آماده همكارى با:
رستوران ها ، فروشگاه ها و ادارات 

آدرس: خيابان توحيد – نبش مسجد توحيد
تلفن تماس: 32439899 -09151642047

 اجراى  نصب  داربست  فلزى 
در اسرع وقت با قيمت مناسب     09153637507 - 09156217507 حسينى

كـارواش  محمـد
با مساحت 700 متر مربع

كارواش«سوارى»  فقط 5000 تومان
ماشين سنگين هم پذيرفته مى شود

نبش موسى بن جعفر(ع) 5
09157405446

شد افتتــاح 
تــل سام  موبايــل 

نبش حكيم نزارى 7
09155616322 - 09215415456

05632232358
09399776070 - فتحى

   09151605216

  3 2236030

ايزوگام سليمانى

خيابان ارتش - سه راه معلم - جنب بيمه البرز  
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طراح: نسرين كارى                        

آب  رفتن  پائين  و  باال   -1 افقي: 
دريا - واحد اندازه گيري طول امواج 
2- دومين شهر پرجمعيت استان 
تنبيه  خوشنما-  و  زيبا  زنجان- 
اداري 3- شهري در استان فارس 
با قدمت چندهزار ساله- محكم و 
قاطع- عقيم 4- پخش و پال- بزرگ 
منشي- قهرمان اسطور هاي يونان- 
ثلث  و غش 5-  غل  بي  و  خالص 
مسابقه  آسمان!-  اشك  نه-  عدد 
اتومبيلراني 6- ييالق تهران- ناتوان 
نيروي  سرباز   -7 لنگه  سست-  و 
دريايي- رنگ آسمان- قدم يك پا- 
مزرع هاي كوچك و محصور شده 
8- ميانجيگري 9- دورافتاده- كلمه 
شگفتي- پايان شب... سپيد است- 
پناهگاه 10- توان اخر- واگير- رايج 
11- راه رفتن كودك- شهري در 
استان خوزستان- ستون بدن 12-
مادر وطن- از اقوام آسياي ميانه- 
تمام كف   -13 « «م  تلفظ  دلير- 
دست يا انگشتان- توان- بخشي از 
سيرابي 14- حاصل- درون- سمبل 
15-كشور 72 ملت- لباس مردانه 

قديمي
عمودي: 1- كنايه از شاعر فصيح- 
آشغال-   -2 كامبوج  كشور  مركز 

نمايش با ساز و آواز- گيرنده امواج 
3- سالك و رونده- ظرف مركب- 
به نيكويي ستودن 4- پشت سر- 
نكوهش  اجتماعي-  ضمير  پيك- 
معروف  شهر  اين  كباب   -5 شاعر 
هيتلر  معاون  دهكده-  است- 
6- مرگ از غصه- تنظيم مقررات 
پروژه  يك  انجام  براي  كارها  و 
نوشتاري  شيوه  به  بوئيدن-   -7
سخن گفتن- سيستم عاملي براي 
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ضرب المثل بيرجندى
* ادمير، دم گفتن

آدمى را دم گفته اند 
روح انسان ممكن است در يك دم (لحظه) 

از بدنش مفارقت كند. بنابراين، انسان بايد با 
درستكارى و خوشرفتارى هميشه براى مردن 

اندوخته اى ارزشمند داشته باشد.
* ادميزاد، مرغ پرنده

آدميزاد، مرغ پرنده (است)
انسان ممكن است به سرعت پرنده 

(مرغ) جا به جا شود 
كنايه از قدرت عجيب انسان

دو ديوانه
 فرهاد و هوشنگ هر دو بيمار يك آسايشگاه روانى 
قدم  استخر  كنار  در  كه  همينطور  روز  يك   بودند. 
مى زدند فرهاد ناگهان خود را به قسمت عميق استخر 
انداخت و به زير آب فرو رفت.  هوشنگ فوراً به داخل 
استخر پريد و خود را در كف استخر به فرهاد رساند و 
او را از آب بيرون كشيد.  وقتى دكتر آسايشگاه از اين 
اقدام قهرمانانه هوشنگ آگاه شد، تصميم گرفت كه 
او را از آسايشگاه مرخص كند. هوشنگ را صدا زد و 
به او گفت: من يك خبر خوب و يك خبر بد برايت 
دارم. خبر خوب اين است كه مى توانى از آسايشگاه 
بيرون بروى، زيرا با پريدن در استخر و نجات دادن 
براى  را  قابليت عقالنى خود  ديگر،  بيمار  جان يك 
واكنش نشان دادن به بحران ها نشان دادى و من به 
اين نتيجه رسيدم كه اين عمل تو نشانه وجود اراده و 
تصميم در توست. و اما خبر بد اين كه بيمارى كه تو 
از غرق شدن نجاتش دادى بالفاصله بعد از اين كه 
 از استخر بيرون آمد خود را با كمر بند حولة حمامش
او  دار زده است و متاسفانه وقتى كه ما خبر شديم 
مرده بود. هوشنگ كه به دقت به صحبتهاى دكتر 
من  نزد.  دار  را  خودش  او  گفت:  كرد  مى  گوش 
مى  كى  من  حاال  بشه...  تا خشك  كردم  آويزونش 

تونم برم خونه مون ؟

اوليور: استن... تو به عشق در يك
 نگاه اعتقاد دارى؟

استن : آره خوب حداقل وقت آدمو نميگيره!

فيلم : شواليه ى تاريكى

* موفقيت، كم و بيش در دسترس همه هست،
 اما دامنه توفيق در زندگانى شخص، بدون توان 

رهبرى محدود است.
* شكست بيش از موفقيت آموزنده است؛ كسى كه 
هيچ گاه اشتباه نمى كند، هرگز به جايى نمى رسد.
* شكست يك عامل نيروبخش است، نه يك 

بازدارنده؛ هر شكست بذرى از موفقيت در دل دارد.

گاهى بايد بى رحم بود. نه با دوست، نه با دشمن، 
كه با خودت ! و چه بزرگت مى كند آن سيلى كه 

خودت مى خوابانى بر صورتت…

اين همه پولى كه دادم روزنامه
 خريدم تا كار پيدا كنم اگه جمع كرده بودم

 االن برج العربى رو خريده بودم !

در كشتن ما چه ميزنى تيغ جفا
ما را سر تازيانه اى بس باشد

موالنا

دشمني كه صادقانه كينه ورزي كند
 را ترجيح مى د هم به دوستي

 كه مخفيانه تحقيرم كند

بخشودن كسى كه به تو بدى كرده
تغيير گذشته نيست، تغيير آينده است

(گاندى)

است  اين  دنيا  در  موفق  افراد  اغلب  مشترك  فصل 
از سايرين فكر مى كنند. جان ماكسول  كه متفاوت 
«افراد  بنام  پرفروشش  كتاب  در  آمريكايى  نويسنده  
موفق چگونه فكر مى كنند؟» راه هاى رسيدن به تفكر 

مولّد را توضيح مى دهد.
او مى گويد: اگر بتوانيد نظام تفكر صحيح را در ذهن و 
باورتان پايه گذارى و آن را به يكى از عادت هاى روزانه 
زندگى،  طول  تمام  در  شك  بى  كنيد،  تبديل  خود 
ادامه  بود.در  خواهيد  سازنده  تفكر  با  و  موفق  فردى 
اين مطلب شما را با روش هايى آشنا خواهيم كرد كه 
به گفته ماكسول افراد موفق را به متفاوت انديشدن 

ترغيب مى كند.

معتقدند كه تفكر نوعى نظم است
كردن  تفكر  در  خواهيد  مى  اگر  مكسول،  گفته  به 
زمان  و  كنيد  كار  آن  روى  بايد  باشيد،  بهترين 
عنوان  به  بگيريد.  نظر  در  كار  اين  براى  را  مشخصى 
تا  لينكدين 30  شبكه  عامل  مدير  وينر،  مثال، جف 
تا  گذارد  مى  خالى  روز  در  را  وقتش  از  دقيقه   90
و  متبوعش  شركت  رهبرى  شخصى،  مسائل  روى 
مثال  بگذاريد  نمايد؛  تفكر  ديگر  مسائل  بسيارى 
هاى  فروشگاه  عامل  مدير  شيچ،  ران  بزنيم،   ديگرى 

زنجيره اى Panera Bread نيز در آخر هر سال، 
زمانى را مشخص مى كند تا درباره عملكرد گذشته اش 
فكر كند و ايده هايى را براى توسعه بيشتر فروشگاه 

هايش در آينده، بيابد.

را روى كدام  انرژى خود  كه  كنند  مشخص مى 
بخش متمركز كنند

پيشنهاد  را   20/80 قانون  از  استفاده   ماكسول 
را  خود  انرژى  از  درصد   گويد 80  مى  او  دهد؛  مى 
صرف كارهاى مهم كنيد و 20 درصد باقيمانده را به 
ساير امور اختصاص دهيد. بخاطر داشته باشد كه نمى 
توانيد همه جا حاضر باشيد، همه را بشناسيد و همه 
كارها را انجام دهيد؛ از اين رو بهتر است كه از انجام 
همزمان چند كار خوددارى نماييد زيرا بازدهى شما 
را در معرض  تا 40 درصد كاهش مى دهد. خود  را 
افراد مختلف و در نتيجه ايده هاى گوناگون قرار مى 
دهنداو مى گويد، انسان هاى موفق بيشتر وقت خود 
به  را  آنها  كه  كنند  مى  افرادى  با  معاشرت  را صرف 
چالش مى كشند.فقط ايده پرداز نمى كنند، بلكه براى 
او،  نظر  كننداز  مى  تالش  هايشان  ايده  عملى شدن 
اينكه  از  بايد قبل  ايده ها عمر كوتاهى دارند و شما 
تاريخ مصرفشان تمام شود، آنها را عملى كنيد.بر اين 

نياز  زمان  به  يافتن،  پرورش  براى  ها  ايده  كه  باورند 
دارندآيا تابحال برايتان پيش آمده كه در حين خواب 
ايده اى جالب به سرتان بزند و صبح روز بعد، پس از 
بيدار شدن، مضحك به نظرتان بيايد؟ از نظر ماكسول، 
افكار و ايده ها «بايد تا زمان تجسم يافتن پرورش داده 
شوند» و سپس به بوته آزمايش گذاشته شوند. به ياد 
داشته باشيد هرگز به دنبال عملى كردن نخستين ايده 

اى كه به ذهنتان مى رسد، نباشيد.

با افراد باهوش همكارى مى كنند
افراد  با  همكارى  گويد،  مى  آمريكايى  نويسنده  اين 
باهوش نتايج بهترى را به دنبال خواهد داشت؛ اينكار 
به  رسيدن  براى  ميانبر  يك  از  كه  است  اين  شبيه 
كه  است  دليل  همين  به  و  كنيد  استفاده  مقصدتان 
شركت در جلسات همفكرى بسيار سودمند واقع مى 

شود.

ايده هاى محبوب را رد مى كنند
او مى گويد، اكثر مردم در انجام كارهاى مختلف، با اين 
ذهنيت كه بقيه افراد قبًال روى آن فكر كرده اند، يك 

راست به سراغ مرحله عملى كار مى روند.
آنها  مورد  در  بايد  ها،  ايده  اينگونه  كردن  رد  براى 

گالدول،  مالكوم  كه  آنطور  كنيد.  ناراحتى  احساس 
بسيارى  گويد،  مى  كانادايى  نويسنده  و  نگار  روزنامه 
از كارآفرين هاى موفق در دنيا مانند اينگوار كامپراد 
از  كه   (IKEA) آيكا  مليتى  چند  (بنيانگذار شركت 
بزرگترين خرده فروشان مبلمان در سطح جهان است) 
كه  كرد  اذعان  بايد  داراى چنين شخصيتى هستند. 
چه  درموردشان  مردم  بقيه  كه  اين  از  افراد  اينگونه 
فكرى مى كنند، اصًال نگران نيستند. آنها از قبل برنامه 
براى  كافى  فضاى  حال  عين  در  و  كنند  مى  ريزى 

احتماالت را هم در نظر مى گيرند.
باشيد،  داشته  استراتژى  كارهايتان  انجام  براى  اگر 
حاشيه خطاى خود را كاهش مى دهيد؛ صرفا داشتن 
ايده هاى كلى و مبهم از اينكه كجا قرار داريد و مى 
نتيجه  به  را  شما  دهيد،  انجام  را  كارى  چه  خواهيد 

ملموسى نمى رساند.
مكسول روش هاى موجود براى داشتن استراتژى را 

بدين شرح بر مى شمارد:
1- موضوعات را در ذهنتان تجزيه كنيد

بايد مسئله  اين  چرا  كه  بپرسيد  خودتان  از   -2 
 حل شود

3- موضوعات كليدى را شناسايى كنيد
4- منابع خود را بررسى كنيد
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حرف هاى ابريشمى طنز روز

شعر روز 

پلكى احساس

عارفانه روز

يك لحظه مكث كن

نگرش

آيه روز 
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حديث روز

بهترين چيز براى حفظ شخصيت زن آن است كه مردى را نبيند و نيز مورد مشاهده 
مردان قرار نگيرد. حضرت زهرا (س)

سخن پير قديم

فالش بك

افراد موفق چگونه فكر مى كنند؟

پتينه  پاكت  10 كيلويى 47/000 تومان
09151608440 - چهكندى نژاد

فروش بهاره

قابل توجه تمامى ادارات دولتى و همشهريان  محترم  
اكيپ تخصصى سرما در خدمت شما  نصب و سرويس كولر و غيره  در اسرع وقت   09155622188

تمامى لوازم دست دوم منزل را 
خريداريم. با يك تماس اختالف قيمت 

را تجربه كنيد.   09158668002

تعدادى بازارياب فعال با سابقه كار 
كافى ، حقوق ثابت و پورسانت عالى 

نيازمنديم.
تبليغات   سيمرغ

32214181-09158661667

آگهى استخدام
 يك شركت ساختمانى براى تكميل كادر خود 

به تعدادى نيرو نيازمند است.

شرايطتعداد

 داراى حداقل2سنگ كار
 دو سال سابقه كار

 داراى حداقل 2كناف كار
دو سال سابقه كار

آدرس: مدرس 66 – ساختمان مرواريد    
تلفن: 32436258

 (با ضمانت كشش)
ابتداى غفارى ، فروشگاه اطلس كمپرسور، نوكى

09151636824 - 09152206824  
05632222321

كـاشت 
بـولت

 سرويس كولر ، تعمير يخچال فريزر
 و ... در منزل

   32304027 -09159656641 روزى

فروش نشاء گوجه و بادمجان
32230312 - 09155617193

فروش يا معاوضه كالته دربست 
واقع در حد غربى شهرك چهكند 

بيرجند   09307253001 
مغازه پوشاك واقع در محدوده مدرس 

با شرايط عالى واگذار مى شود.
09373626743

فروشگاه ياران واقع در خيابان 
 غفارى - خيابان ذكريا رازى 

 روبروى بيمارستان ولى عصر (عج)
 به فروش مى رسد.

32440622 - 09358162990

فروش امتياز فاز 2 ارتش  27 ميليون 
واريزى ، قيمت   35 ميليون ، مبلغ نصف نقد 
نصف معاوضه با ماشين   09159648135

فروش فرش 12 مترى دستباف ، نو 
ريزماهى  ، داراى ابريشم

09300592099  
مغازه بدليجات و لوازم فانتزى واقع در 

خيابان معلم با قيمت باور نكردنى واگذار 
مى شود.  09386479389 - زارعى

فــروش شرايـطى آهـن آالت
32450930

09153634633 - هاشمى

فروش PK نوك مدادى 
«خانگى و تميز» مدل 83
(بازديد يكشنبه ساعت 13)

09153623539

فروش زمين تجارى
 60 متر ، دو معبر شمالى و جنوبى

 با پروانه ساخت 3 طبقه 
09155617200

واگذارى يك باب سوپرماركت 
كوچولو با درآمد مناسب واقع در 
 خيابان آوينى – خيابان مير داماد

 بين  مير داماد  5 و 7 به دليل انتقال شغلى
   32406415 - امامى

مغازه اى با دكور بسيار شيك مناسب براى 
تمام شغل ها نبش معلم 35 رهن و اجاره 

داده مى شود.     09365618808

آهن آالت  مستعمل را نقدا خريداريم
درب و پنجره ، تيرآهن ، ناودانى و ضايعات 

09151636052

سى دى خام با كيفيت عالى 280 تومان
موس با گارانتى 5300 تومان
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فروشگاه مواد پروتئينى با موقعيت 
عالى و 15سال سابقه كار به فروش 

مى رسد.   09153623504

 فروش ماشين 405 مدل 85 
دور رنگ ، دو طرف 

فى: 15ميليون 09156217507

فروش منزل وياليى واقع در امامت 
20 يا معاوضه با منزل وياليى  در مشهد

 09389282099
09155158409 
09155622560

فروش
 يك دستگاه خودروى ليفان X60 ، خشك 

مدل 94، مشكى     09159658604

رستوران و سفره خانه سنتى با 
موقعيت عالى و قيمت استثنايى 

واگذار  مى شود.
09151615023

نقـاشى ساختمـان
 روغن - پالستيك - اكروليك 

 مولتى كالر - كناف  - كاغذ ديوارى
  09157411071 - 32311541  

09384928910  باقرى
پاسداران 7 - چهارراه اول سمت چپ - پالك 12

سه نفر طراح فتوشاپ خانم 
 براى كار در آتليه نيازمنديم.

 با حقوق و مزاياى عالى
32235980 - 09153624563

خريد انواع فلزات  مستعمل 
ادارى ، ساختمانى ، كشاورزى 

صنايع ، معادن و خانگى
09151602835 -  ترابى

 يك همكار خانم براى كار 09011864824
در فروشگاه خانه زيبا نيازمنديم.

09151638004
 32239002

يك نفر همكار خانم براى كار در دفتر نمايندگى 
بيمه كوثر كد 5440 (دو شيفت) در محدوده 

خيابان محالتى نيازمنديم.     32447068

قابل توجه ادارات و شركت ها 
چاپ A4 ، تيراژ باال /39 تومان   

09364115838-32439867 چاپ مهر

سمسارى صـادق 
خريد و فروش تمامى لوازم منزل و ادارى 

با باالترين قيمت   09380160779 - 32226210

فروش نشاء گوجه فرنگى ، بادمجان و فلفل 
 بيرجند - كيلومتر 8 شمس آباد 

 ابتداى جاده دهنو      09153636593

گواهى موقت پايان تحصيالت 
كاردانى معمارى معصومه صمدى 

فرزند جعفر مفقود و از درجه 
اعتبار ساقط مى باشد.

مدرك كارشناسى پرستارى دانشگاه آزاد 
 اسالمى اينجانب سيما محمدى نوده 

مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.   

كارمندان و فرهنگيان محترم به صورت نقد و اقساط

الستيك مقـدم

نبش جمهورى 2 – جنب هتل مقدم
با خريد الستيك ، باد نيتروژن رايگان بزنيد
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اخبار ورزشى

نامه نيوز: «مريم گلى» حافظه شما را از نابودى نجات مى دهد به خاطر اينكه روند تخريب سلول هاى عصبى را به تعويق مى اندازد. در نتيجه باعث بهبود و 
تقويت حافظه مى شود. مريم گلى براى مقابله با آلزايمر موثر است. بيمارى آلزايمر در نتيجه كاهش سطح يكى از انتقال دهنده هاى عصبى بروز مى كند كه 
مريم گلى اين روند را كاهش مى دهد. به خاطر اينكه قادر است از ترشح آنزيم مسئول اين تخريب جلوگيرى كند.

گياهى براى تقويت حافظه شما 

معجزه چاى سبز براى خانم ها 

نيوز: مصرف منظم و مداوم چاى سبز  سالمت 
گوارشى  هاى  سرطان  به  ابتال  خطر  كاهش  با 

 در خانم ها همراه است. تحقيقات نشان مى دهد 
ابتال  خطر  نوشند،  مى  سبز  چاى  كه  زنانى  در 
به  گوارش  دستگاه  هاى  سرطان  برخى  به 
(بخش  كولوركتوم  و  معده  مرى،  سرطان  ويژه 
بزرگ) كمتر است. مصرف منظم  انتهايى روده 

به  هفته،  در  بار   3 (حداقل  سبز  چاى  مداوم  و 
كاهش خطر  با 17درصد  ماه)  از 6  بيش  مدت 
است.  همراه  گوارشى  هاى  سرطان  به  ابتال 
 چاى سبز حاوى كاتچين مى باشد. كاتچين ها 
از  تومور،  رشد  توقف  و   DNA آسيب  مهار  با 

سرطان پيشگيرى مى كند.

7 خوراكى ضد اشتها 

شهرخبر: مداركى وجود دارد كه نشان مى دهد 
فعال كننده هاى پروتئينى به نام «سيرتوين» 

(sirtuin) فوايد سالمتى زيادى مانند ساخت 
فوايد  ديگر  از  دارد.  اشتها  سركوب  و  ماهيچه 
تقويت  به  تواند  مى  پروتئين  اين  كردن  فعال 
حافظه،كمك به كنترل بهتر سطح قند خون و 
پاكسازى آسيب ناشى از مولكول هاى راديكال 
زردچوبه،  كاكائو،  پودر  سبز،  چاى  كرد.  اشاره 
كلم پيچ، پياز، زيتون و جعفرى از جمله خوراكى 

هايى هستند كه اشتها را سركوب مى كند.

با مصرف اين ويتامين 
خطر مرگ و مير را كاهش دهيد ! 

مى دهد  نشان  جديد  پژوهش  سالمانه:يك 
افزايش  درصد   25 با   D ويتامين  كمبود  كه 
بودن  محدود  است.  همراه  مير  و  مرگ  خطر 
منابع غذايى حاوى ويتامين D، آلودگى هوا و 
قرار نگرفتن در معرض نور خورشيد به ميزان 
شمار  به  ويتامين  اين  كمبود  داليل  از   كافى، 
براى  كنند  مى  توصيه  متخصصان  روند.  مى 
تامين ويتامين D مورد نياز مى بايست پوست 
نور  معرض  در  دقيقه   20 تا   15 روزانه  بدن 
مستقيم خورشيد قرار گيرد. روغن كبد ماهى، 
غذايى  منابع  مرغ  تخم  و  شده  غنى  شير 

ويتامين D هستند.

رژيم غذايى براى گرم مزاج ها

دسته  در  كه  گروه هايى  از  يكى  نيوز:  سالمت 

مزاج هاى گرم قرار مى  گيرد، افراد با مزاج گرم و 
خشك است. اين افراد الغر اندام بوده و رنگ چهره 
آنها متمايل به زردى است. تحمل گرما را ندارند و 
معموال خواب كمى دارند. براى افراد با مزاج گرم 
و خشك مصرف باالى سير، پياز، ادويه هاى تند، 
گوشت قرمز، موز، خربزه،  آناناس، انجير، غذاهاى 
سرخ كرده، گردو، پسته، فندق و نارگيل مضر است. 

مصرف زياد اين نوع مواد غذايى بدن اين افراد را از 
حالت تعادل خارج مى كند و آنها را دچار عاليمى 
مثل خشكى پوست، اضطراب، بى خوابى و طپش 
قلب مى كند. در مقابل، مصرف سوپ جو و گوشت 

اسفناج  ماست، كدو،  از  شده  تشكيل  آش  مرغ، 
شربت هاى  است.  مناسب  آنها  براى  گشنيز  و 
مناسب براى اين گروه نيز شربت ليمو، آلو، نارنج، 
ماءالشعير، سكنجبين و دوغ ترش است. مصرف 
هويج، گالبى،  آلبالو، زرشك، گوجه سبز براى اين 

افراد توصيه مى شود.

آب كردن سريع چربى ها
 با مصرف اين نوشيدنى 

شهرخبر: غلظت بااليى از آنتى اكسيدان ها در 
كاكائو وجود دارد كه مى تواند چربى هاى درون 
معده را از بين ببرد. مطالعه محققان نشان داد 
داغ  شكالت  در  ها  اكسيدان  آنتى  غلظت  كه 
پنج برابر بيشتر از چاى سياه و سفيد است و اين 
نوشيدنى پس از انجام تمرينات سخت ورزشى 
بدن  در  سازى  عضله  روند  تا  كند  مى  كمك 
بيشتر شود. اين نوشيدنى نسبت به ساير مواد 
قندى و شيرين مانند آبنبات ها و انواع شيرينى 
ها نسبتا كالرى كمترى دارد و پروتئين موجود 

در آن از اشتهاى كاذب جلوگيرى مى كند.

مصرف خيار به كاهش قند خون 
كمك مى كند 

برنامه  در  است  بهتر  ديابتى  بيماران  سالمانه: 
كنند  بيشتر  را  پياز  و  سير  مصرف  خود  غذايى 
گوگردى  تركيبات  دليل  به  سبزيها  اين  چون 
را كم مى كند. همچنين مصرف خيار  قندخون 
نيز به كاهش قند خون مى كند چون اين ميوه 

داراى ماده اى شبيه انسولين است.

با مصرف اين ويتامين خطر مرگ و مير را كاهش دهيد! 

پيامك هايى از ديار باقى 

آگاهى  پليس  در  حضور  با  سرايدارى  مرد  تابناك: 
شهرستان رباط كريم اعالم كرد همسرش براى خريد 
خانه را ترك كرده و ديگر بازنگشته است. چند روزبعد وى 
به پليس مراجعه كرد و گفت: همسرم به خانواده اش و 
من پيامك زده و مدعى شده حالش خوب است، به همين 
 خاطر ديگر شكايتى ندارم.ماموران زمانى كه پيامك ها
را بررسى كردند، متوجه شدند متن تمام پيامك ها يكى 
بوده و از سوى ديگر استعالم از مركز مخابرات نشان 
داد، سيمكارت متعلق به شاكى بوده است. با كشف اين 
سرنخ، مرد ميانسال بازداشت شد و گفت: روز حادثه من و 

همسرم با هم درگير شديم و با دستانم خفه اش كردم.

سقوط به حياط همسايه
 در آخرين دزدى 

باشگاه خبرنگاران: فرمانده انتظامى كرمانشاه گفت: در پى 
اعالم مركز فوريت هاى پليسى مبنى برحضور سارق در 
يكى از محالت ماموران در محل حاضر شدند و مشاهده 
كردند شخصى با سر و صورت خونى داخل حياط يكى از 
منازل افتاده و قادر به حركت نيست. سرهنگ شيرزادى 
افزود: در ادامه تحقيقات خانمى به عوامل گشت مراجعه 
و اظهار كرد پس از مراجعه به منزل موقع باز كردن در 
متوجه شدم از پشت قفل شده و حدس زدم سارقى در 
داخل منزل است. در تحقيقات مشخص شد فرد مصدوم 

از سارقان سابقه دار و تحت تعقيب است.

قتل جوان 22 ساله با ضربات چاقو

شهرستان  انتظامى  فرمانده   : خبرنگاران  باشگاه 
فيروزآباد استان فارس از دستگيرى قاتل فرارى در 
اين  در  جرم  ارتكاب  از  پس  ساعت  چهار  از  كمتر 
شهرستان خبر داد. سرهنگ ارجمند گفت: ماموران  
حاشيه اى  نقاط  از  يكى  در  قتل  فقره  يك  وقوع  از 
محل  به  موضوع  بررسى  براى  و  مطلع  شهرستان 
فردى  شد  مشخص  ها  بررسى  در  و  شدند  اعزام 
سينه  ناحيه  از  چاقو  وسيله  به  ضرباتى  با  ساله   22
دچار جراحت شده و به قتل رسيده است. وى افزود: 
ماموران موفق به شناسايى قاتل شده و در كمتر از 

چهار ساعت وى را دستگير كردند. 

دستگيرى نگهبانى كه به جاى 
حقوقش انبار شركت را خالى كرد! 

 
ايسنا:رئيس پليس آگاهى خراسان رضوى گفت:  در پى 
شكايت مدير يك شركت و اعالم اينكه لوازم موجود در 
انبار شركتش سرقت شده است، بررسى موضوع در دستور 
 كار قرار گرفت. سرهنگ بيدمشكى افزود:  نتايج بررسى ها 
ظن كارآگاهان را به سمت اينكه سرقت توسط عوامل 
داخلى بوده هدايت كرد و يكى از كاركنان كه نگهبان 
شد.   شناسايى  سرقت ها  عامل  عنوان  به  بود  شركت 
متهم در بازجويى ها معترف شد به دليل اينكه مدير 
شركت حقوق وى را پرداخت نمى كرد، اموال را بابت 

دستمزدش سرقت كرده است. 

سرقت ناكام دزدان از سازمان آب

ارديبهشت ماه شهروندان  باشگاه خبرنگاران: شانزدهم 
از حضور سارقان در سازمان آب به پليس گزارش دادند 
و ماموران به محل حادثه اعزام شدند. ماموران كالنترى 
شهرك راه آهن پس از حضور در محل مشاهده كردند كه 
سارقان زورگير با بستن دست و پاى نگهبان سازمان آب، 
قصد سرقت دارند ولى هنوز فرصت فرار از مجموعه را پيدا 
نكرده اند. سرهنگ جوانمرد سركالنتر دوم پليس پايتخت 
افزود: يكى از متهمان با شليك 5 تير هوايى پليس خودش 
را تسليم كرد و سارق ديگر نيز در درگيرى با ماموران 
دستگير شد.در بازرسى از متهمان يك كمان اره با 3 تيغه، 
انبردست به همراه تعدادى جوراب زنانه كشف و ضبط شد.
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حوادث

رقابت هاى ليگ دسته دو بدمينتون كشور

ايرنا: در پايان مسابقات ليگ دسته دوم بدمينتون مردان 
باشگاه هاى كشور جام خليج فارس كه از پنجشنبه در خانه 
بدمينتون بيرجند آغاز شده بود، تيم هاى استان مازندران 
و سيستان و بلوچستان به ترتيب رتبه هاى اول و دوم را 
كسب و به ليگ دست يك صعود كردند. در اين رقابت ها 
كه روز گذشته به پايان رسيد، تيم هاى آذربايجان شرقى و 
گلستان، به ترتيب سوم و چهارم شدند. در اين مسابقات كه 
در دو مرحله مقدماتى و نهايى و به صورت دوبل و انفرادى 
برگزار شد، نمايندگان استان هاى سيستان و بلوچستان، 
گلستان، آذربايجان شرقى، مازندران، خراسان شمالى و 

خراسان جنوبى حضور داشتند.

برگزارى مسابقات قهرمانى پينگ پنگ 
كارمندان شهرستان خوسف 

از طرف شهردارى شهر خوسف با حمايت محمدرضا 
قالسى مود شهردار و همكارى اداره ورزش و جوانان 
و هيئت پينگ پنگ اين شهرستان و با حضور عليرضا 
دوره  يك  استان  پنگ  پينگ  هيئت  رئيس  حميدى 
مسابقه با شركت40 بازيكن به صورت دو حذفى در 
سالن شهيد نجفى برگزار شد. در پايان اين مسابقات، 
عليرضا  خوسف،   115 اورژانس  از  فاطمى  رمضان 
از  تبار  مهدوى  على  سيد  و  شهردارى  از  كشهانى 

اورژانس 115 مقام هاى اول تا سوم را كسب كردند.

كوهپيمايى هفته هالل احمر برگزار شد

مراسم  احمر  هالل  هفته  گراميداشت  مناسبت  به 
كوهپيمايى در بيرجند برگزار شد. به گزارش روابط عمومى 
جمعيت هالل احمر خراسان جنوبى پنجشنبه گذشته 
جمعى از پرسنل و امدادگران هالل احمر به ارتفاعات 
كوه باقران بيرجند صعود كردند. شركت كنندگان در اين 
برنامه مسير بند دره تا ارتفاعات جوزان را كوهپيمايى 
كردند. همچنين به مناسبت گراميداشت هفته معلم و  فرا 
رسيدن هفته هالل احمر چهارشنبه گذشته در مراسمى 
با اهداى لوح تقدير از مدرسان دانشگاه علمى و كاربردى 

هالل احمر استان قدردانى شد.  

برد شيرين 100 هزار نفرى پرسپوليس/ 
نفت سه گل خورد اما صعود كرد!

 
از  پر  ورزشگاه  در  پرسپوليس  فوتبال  تيم  نيوز:  جهان 
ازبكستان رفت  بنيادكار  تيم  به مصاف  آزادى  تماشاگر 
كه بازى با نتيجه 2 بر يك به سود پرسپوليس به پايان 
رسيد. تيم فوتبال نفت ايران نيز با وجود شكست برابر العين 
امارات به مرحله حذفى ليگ قهرمانان آسيا راه يافت. العين 
امارات با سه گل نفت ايران را شكست داد. به اين ترتيب 

نفت در مرحله حذفى بايد به ديدار االهلى عربستان برود.

حمل بار و اثاثيه منزل
 با كاميونت مسقف چادردار 

و كارگر ماهر

 09157213571
صالحى منش

  بنگاه  قالب بتن 

توكــل 
خريد و  فروش  انواع قالب بتن

داربست  فلزى ، تخته زير پا ، نو  ، دست دوم 

بلوار فرودگاه  -  سه راه صياد شيرازى       

32313600  -  09151615069 جليلى

آدرس : نبش غفارى 4       

 09151606528

32212519  

ايزوگام سليمانى 
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ايزوگام شرق
 0915  562  2050

0915  562  9033

خيابان ارتش - جنب  جهاد كشاورزى        

3-32233092  بخشى

تعمير يخچال  ، فريزر  و ...   
در  منزل   09158076574

روبروى پايانه مسافربرى جنب نمايندگى سايپا  - نظرى

نصب و تعمير كولر آبى
 و  لباسشويى  در منزل

  09151643778  - 32315776  - شهريارى

انتقـال يافـت
نمايشگاه اتومبيل پرشين از انتهاى توحيد 
به ابتداى بلوار صياد شيرازى انتقال يافت. 

09155610262- سيد مهدى فاطمى

قيمت هاى باور نكردنى
لباس زير ، انواع جوراب ، شال و روسرى

  2700 تا 7000 تومان 

پوشــاك مهــر
 خيابان جمهورى ، پاساژ سادسى ، طبقه زيرزمين    

32237782
حمل بار و اثاثيه منزل 

با خاور بزرگ و نيسان
توسط 5 كارگر 

09153636648
 فنودى

ليك ال
عطر، ادكلن ، آرايشى

بين معلم 22 و 24



اولين جلسه هيئت داوران دهمين جشنواره امتنان از كارآفرينان برتر استان، در محل سالن جلسات اداره كل برگزار شد. در اين جلسه كه با حضور داوران جشنواره و نمايندگان كانون 
كارآفرينان استان برگزار شد اشرفي مدير امور اجتماعي اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان توضيحاتي درباره روند برگزاري جشنواره و وضعيت طرح هاي ارسال شده بيان كرد. 

شايان ذكر است، در اين  جشنواره از كارآفرينان  سالجاري تعداد 169 نفر در بخش هاي مختلف ثبت نام نموده كه طرح هاي برتر پس از اتمام داوري، معرفي خواهند شد.

گردشگرى مذهبى استاناولين جلسه هيئت داوران «دهمين جشنواره امتنان از كارآفرينان برتر استان» برگزار شد
 با توان يك دستگاه اجرايى محقق نمى شود

معاون فرهنگى اداره كل اوقاف استان با اشاره به اينكه 
توسعه گردشگرى مذهبى در استان نيازمند همكارى 
اوقاف  گفت:  است،  مختلف  دستگاه هاى  جانبه  همه 
مربوط  مسائل  و  هزينه ها  همه  نمى تواند  تنهايى  به 
به توسعه گردشگرى مذهبى را تأمين كند. به گفته 
مؤمنى مقدم  جذب گردشگر مذهبى نيازمند اين است 
كه روستا و منطقه اى كه آن امامزاده در آن قرار دارد 
جاده آسفالته و مناسبى داشته باشد، لوله كشى آب در 
آنجا باشد، مسائل بهداشتى و نياز به سرويس بهداشتى 
زائر  حضور  براى  امكانات  تمام  خالصه  و  شده  رفع 
فراهم باشد كه با اعتبارات اوقاف و كمك هاى مردم 

كه داخل ضريح مى اندازند تأمين نمى شود.

وضعيت استان در موضوع طالق مطلوب است

فارس- معاون دفتر امور اجتماعى استاندارى خراسان 
هشدار  يك  معضل طالق  اينكه  به  اشاره  با  جنوبى 
است، گفت: وضعيت خراسان جنوبى در موضوع طالق 
نسبت به وضعيت كشورى مطلوب است. محمدى در 
ويژه  گزارش نويسى  و  مستندسازى  آموزشى  كارگاه 
سازمان هاى مردم نهاد افزود: اما نسبت به سال هاى 
گذشته در خود استان شاهد افزايش اين آسيب بزرگ 
اجتماعى بوده ايم. وى با بيان اينكه سمن ها چون از 
متن جامعه هستند مى توانند راهكارهاى خوبى براى 
سمن ها  از  بدهند  مسئوالن  به  سال  شعار  تحقق 
خواست تا با توجه به ظرفيت هايى كه دارند گام مثبتى 

در ارتباط با رفع مشكل طالق بردارند.

اختصاص 39 درصدى 
اعتبارات راه هاى روستايى خراسان جنوبى

از  گفت:  استان  شهرسازى  و  راه  مديركل  فارس- 
از  روستايى خراسان جنوبى  راه هاى  اعتبارات مصوب 
سال گذشته تاكنون 15 هزار ميليون ريال معادل 39 
درصد اختصاص يافته است. جعفرى امروز اظهار كرد: از 
آغاز سال گذشته تاكنون 80 پروژه راه هاى روستايى در 
دست اجرا است. وى با بيان اينكه تعداد پروژه هاى فعال 
روستايى 50 پروژه است، تصريح كرد: تعداد پروژه ها با 

پيشرفت فيزيكى باالى 60 درصد 35 پروژه است.

محفل شكوفه هاى قرآنى 
در تاالر همايش هاى ميقات الرضا  (ع)طبس 

 به مناسبت گراميداشت هفته معلم، محفل شكوفه هاى
قرآنى ويژه كودكان و نوجوانان پسر و دختر در محل 
اين  در  شد.  برگزار  الرضا  ميقات  هاى  همايش  تاالر 
از  تذكر  االسالم  حجت  حضور  با  كه  معنوى  برنامه 
آستان  از  اعزامى  نوجوان  و  كودك  كارگروه  اعضاى 
قدس رضوى انجام شد، پس از تالوت سوره مباركه 
علق، پخش سرود جمهورى اسالمى و قرائت صلوات 
خاصه امام رضا(ع)، برنامه هاى متنوع فرهنگى، مذهبى 

و هنرى مورد استقبال قرار گرفت. 
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فرمانده سپاه انصارالرضا(ع) استان گفت: انتقال روحيه جهادى به روستائيان 
يكى از انتظارات جدى ما از جهادگران در اردوهاى طرح هجرت است.

به گزارش مهر، يعقوبعلى نظرى در همايش فعاالن گروه هاى جهادى رسم 
از موضوعات مهم، اساسى و  اقتصاد دو مورد  هجرت اظهار كرد: جوانان و 
در  و  جنگ  جبهه  در  داد:  ادامه  وى  هستند.  امروز  جامعه  در  كننده  تعيين 
دوران هشت سال دفاع مقدس انرژى جوانان در سطوح مختلف مديريتى و 
فرماندهى مورد استفاده قرار گرفت و بسيار موفق نيز بود و امروز نيز در جبهه 
البته  جنگ نرم نيز بايد زمينه حضور جوانان فراهم شود. نظرى تأكيد كرد: 
اين زمينه بايد با طرح و برنامه صحيح و هوشمند و در راستاى اهداف انقالب 

اسالمى باشد و با تجاربى كه در مقاطع مختلف داريم مطمئن هستيم ثمرات 
زيادى خواهد داشت. وى بيان كرد: اردوهاى جهادى يكى از راهكارهاى تأثير 
گذار در اين زمينه است كه مقام معظم رهبرى نيز همواره بر روى آن تأكيد 
داشته اند. وى اضافه كرد: راهكارى كه مقام معظم رهبرى در حوزه اقتصاد 
اقتصاد مقاومتى  پيش روى ما قرار داده، مديريت جهادى براى سازندگى و 
اردوهاى  اينكه  بر  تأكيد  با  وى  است.  اقتصادى  بحران  از  رفت  برون  براى 
جهادى مى تواند محل تلفيق و ادغام دو موضوع اقتصاد و  جوانان باشد، بيان 
داشت: اين اردوهاى عالوه بر سازندگى فردى و درونى خود شما جهادگران 
و فاصله گرفتن از دنياى پر تب و تاب و قرار گرفتن در محيط هاى پربركت 

مناطق محروم مى تواند ايجاد روحيه كار و تالش در اين مناطق كند. وى با 
اشاره به اينكه امروز جوامع روستايى ما از حلقه هاى اوليه توليد به مصرف 
تا  كنيم  بايد سعى  اردوها  اين  در  تأكيد كرد:  اند،  تبديل شده  كننده محض 
روستاييان كه در نتيجه شرايط بد جامعه و بد عمل كردن ما مسئوالن دچار 

خمودگى شده اند به جايگاه اوليه خود باز گردند.

گام هاى سبز جهادگران براى احياى روستا

انتقال آب شرب تصفيه شده به شمال شهر بيرجند تسريع شود

نماينده مردم بيرجند، درميان و خوسف در مجلس با بيان اينكه مردم شمال 
شهر بيرجند از برخوردار نبودن آب شرب تصفيه شده گاليه مند هستند، گفت: 
انتقال آب شرب تصفيه شده به شمال شهر تسريع شود تا مردم آن منطقه نيز 
از آب تصفيه شده برخوردار شوند. به گزارش تسنيم حجت االسالم عبادى 
در بازديد از تصفيه خانه بيرجند با بيان اينكه با انتقال آب از دشت مختاران به 
بيرجند، آب شرب بيرجند تا مدت ها تأمين مى شود كه نماينده و مسئوالن 
انجام  را  الزم  هاى  پيگيرى  پروژه،  اين  اعتبار  تأمين  راستاى  در   اجرايى 
مى دهند، تصريح كرد: اگر اعتبارى بالغ بر چند ميليارد تومان كه مد نظر 
مديران دست اندركار پروژه تصفيه خانه بيرجند است به اين مركز تزريق شود 
ظرفيت تأمين آب شرب اين مركز افزايش قابل مالحظه اى خواهد داشت.

سهم استان در اعتبارات مبارزه با مواد مخدر افزايش يابد

استاندارخراسان جنوبى در نشست شوراى هماهنگى مبارزه با مواد مخدر 
استان اعتبارات ستاد مركزى مبارزه با مواد مخدر كشور در بودجه سنواتى 
امسال را بالغ بر 165 ميليارد تومان ذكر كرد و اظهار كرد: مسئوالن شوراى 
هماهنگى مبارزه با مواد مخدر استان بايد با ارائه برنامه هاى مشخص و 
كاربردى و اثر بخش به مركز، سهم خراسان جنوبى را در اعتبارات افزايش 
دهند. خدمتگزار با بيان اينكه طرح ها و برنامه هايى كه در اين زمينه به 
مرحله اجرا گذاشته مى شود بايد بر مبناى يك كار كارشناسى شده باشد، 
تصريح كرد: با اجراى برنامه هاى كاربردى مى توان آثار و بركات آن را در 
سطح جامعه شاهد بود. وى در ادامه اظهاركرد: پيشگيرى از مواد مخدر از 

جمله مهمترين برنامه ها و سياست هاى كارى در استان است.

برگزارى همايش استانى نظام نوين حسابدارى بخش عمومى 

همايش استانى نظام نوين حسابدارى بخش عمومى با حضور تمامى مديران 
دستگاه هاى اجرايى، ذيحسابان و مديران مالى، حسابرسان ديوان محاسبات و 
كارشناسان تنظيم حساب دستگاه هاى اجرايى برگزار شد. مديركل امور اقتصادى و 
دارايى در اين همايش، اجرايى شدن بودجه ريزى عملياتى را يك ضرورت اساسى 
براى كشور دانست و افزود: الزمه تحقق آن، اجراى نظام نوين حسابدارى بخش 
عمومى با رويكرد تعهدى است كه مهمترين اهداف آن امكان محاسبه بهاى تمام 
شده فعاليت ها و شناسايى دقيق دارايى ها و بدهى هاى دولت مى باشد. رمضانى 
افزود: نظام بودجه ريزى سنتى و به تبع آن سيستم  فعلى حسابدارى دولتى ايران 
نتوانسته نيازهاى اطالعاتى قشرهاى مختلف جامعه را تأمين كند و انتظار مى رود 

استقرار نظام جديد باعث افزايش شفافيت در پاسخگويى دولت شود. 

توفان هاى گرد و خاك به حد هشدار نرسيده است
حسين زاده- دو سه روزى است كه در ساعاتى از شبانه روز شاهد وزش باد به همراه 
گرد و خاك در شهر بيرجند هستيم. شهروندانى كه سن و سالى از آنان گذشته به 
خاطر دارند كه 25 تا 30 سال پيش در تابستان ها باد و گرد و خاك تقريباً به طور 
دائمى شهر بيرجند را در مى نورديد و آن زمان گفته مى شد كه اين رخداد مستمر 
آثار بادهاى 120 روزه سيستان بر شهر بيرجند است. البته سال هاى زيادى است كه 
ديگر وقوع اين رخداد را در بيرجند شاهد نيستيم اما دو سه روزى است كه بار ديگر 

باد و گرد و خاك ميهمانان ناخوانده شهر بيرجند مى شوند.
رئيس گروه پيش بينى جوى اداره كل هواشناسى استان در اين باره به خبرنگار آوا 
گفت: منشأ اين پديده شمال غرب استان و شهرستان طبس است اما با توجه به 
اينكه روزهاى شنبه (امروز) و يكشنبه بارش رگبارى را در استان شاهد خواهيم بود 
باد و گرد و خاك مورد بحث ديگر به اين شدت نخواهد بود زيرا بارندگى رطوبت 
هوا را افزايش داده و از شدت گرد و خاك خواهد كاست. برهانى ادامه داد: قطعًا 

چنانچه شرايط حادى باشد مى توان اين موارد را پيش بينى و اطالع رسانى كرد اما 
همانطور كه شاهد هستيم مدت زمان وزش شديد باد همراه با گرد و خاك بسيار 
كوتاه است و به يك ساعت هم نمى رسد و لذا وضعيت آنقدر حاد نيست كه نياز به 
اطالع رسانى باشد. وى تصريح كرد: البته براى دادن هشدار درباره حاد بودن وضع 
براى بيماران بايد كارگروهى متشكل از ارگان هاى مرتبط با بحث بهداشت اظهار 

نظر كند اما همانطور كه اشاره شد وضعيت حادى مشاهده نشده است.

تقويت امنيت مرزها، مستلزم 
حل مشكالت معيشتى مرزنشينان است

مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعى استان در جلسه 
مرزنشين  هاى  تعاونى  مشكالت  و  مسايل  بررسى 
خراسان جنوبى گفت: بايد با نگاهى ويژه بر اهميت 
مرز و جايگاه مرزنشينان در تقويت آن و حل مشكالت 
آنها توجه كنيم. سنجرى افزود: تقويت امنيت مرزها، 
مستلزم حل مشكالت معيشتى مرزنشينان است. وى 
خواستار برنامه ريزى براى تحقق اهداف تعاونى هاى 
مرزنشين و تقويت آنان شد و گفت: 44 هزار و 633 
 نفر براى دريافت كارت مرزنشينان درخواست داده اند

كه حدود 85 درصد آنها موفق به دريافت كارت شدند 
و تعداد 32 هزار و 912 كارت مرزنشينى نيز تحويل 
در  نيز  نفر   800 و  هزار   17 است.  شده  متقاضيان 

استان عضو تعاونى هاى مرزنشينان مى باشند. 

برپايى جشن شهر و شهروند در بشرويه

با هفته شهر  جشن بزرگ شهر و شهروند همزمان 
و شهروند و روز شورا با حضور شهروندان محترم و 
مسئولين شهرستان در محل استاديوم بشرويه برگزار 
محلي،  زنده  موسيقى  اجراي  مسابقه،  اجراى  شد. 
مراسم نورافشانى، اجراي حركات ورزشي و نمايشي، 
تردستي، اهداي هديه به زوج هاي جوان و مسئولين 
و قدردانى از شهروندان نمونه و ادارات كه بيشترين 
همكاري را با شهرداري داشته اند، اهداى جوايز به 
ازجمله  نورافشانى  و  قرعه  قيد  به  كنندگان  شركت 

برنامه هاى اين جشن بود.

قطعه كاهش مصرف آب كولرهاى آبى 
توسط استاد دانشگاه بيرجند اختراع شد

آبى  كولرهاى  آب  مصرف  ساز  بهينه  قطعه  ايرنا-   
اين  اختراع  ثبت  گواهى  رونوشت  كه  ايران  توليدى 
قطعه با عنوان، فرآيند بهينه سازى و كاهش مصرف 
آب كولرهاى تبخيرى آبى با تنظيم دبى حجمى آب 
اميدى  بهزاد  دكتر  توسط  سيركوالسيون  حال  در 
كاشانى استاد رشته مكانيك دانشگاه بيرجند اختراع 
و  قطعه  اين  نصب  با  گفت:  قطعه  اين  سازنده  شد. 
پايه  كولر  با  مقايسه  در  آبى  كولرهاى  سازى  بهينه 
به طور متوسط باعث 43 درصد كاهش مصرف آب 
كولر در طول روز در دور كم كولر و 10 درصد كاهش 

مصرف آب در دور تند كولر شده است. 
وى افزود: اين قطعه در پشت كليد كولر نصب شده 
و احتياج به هيچ هزينه اى براى تغيير بر روى خود 
كولر ندارد. كاشانى هزينه ساخت هر قطعه را حداكثر 

150 هزار ريال دانست.

گفت:  سعود،  آل  جنايات  محكوميت  ضمن  بيرجند  جمعه  امام 
سقوط  خود  نابخردانه  حركات  اين  با  قطعًا  سعودى  عربستان 
خواهد كرد. به گزارش مهر، حجت االسالم رضايى در خطبه  هاى 
انقالب  نابودى  راستاى  در  اظهاركرد: دشمن همواره  نماز جمعه 
با توطئه هاى فراوان تالش كرده و خواب هاى بزرگى  اسالمى 

در اين خصوص ديده است. وى بر لزوم داشتن وحدت با يكديگر 
نبرد  و  سوريه  لبنان،  عراق،  جبهه  در  امروز  افزود:  و  كرد  تأكيد 
ديپلماتيك سينه به سينه در مقابل داعش و استكبار ايستاده ايم 
كه همه اين ايستادگى  ها نيازمند همدلى و هماهنگى است. وى با 
بيان اينكه همگى بايد آگاه و هوشيار باشيم، گفت: تنها يك چهره 

دشمن در عراق، لبنان و يمن ظاهر شده اما دشمن با چهره  هاى 
ديگر براى نابودى نظام اسالمى ما تالش مى  كند.

گفتنى است مردم مسلمان و قهرمان خراسان جنوبى پس از اقامه 
اقدام  راهپيمايى  برپايى  با  كشور  سراسر  با  همزمان  جمعه  نماز 

جنايتكارانه تجاوز نظامى آل سعود به يمن را محكوم كردند.

عربستان سعودى قطعاً سقوط خواهد كرد

استراحت مطلقايران برگراستراحت مطلقاكران فيلم
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فيلم سينمايى ايران برگر را دو بار ببينيد * يك بار براى خنديدن  و  يك بار براى  انديشيدن
سينما بهمن آمادگى دارد در صورت تمايل سازمان ها ، نهادها ، دانشگاه ها و غيره

 فيلم ايران برگر را سانس اختصاصى در اختيار قرار دهد.

   سينما بهمـن    سينماى خانـواده 
سينما بهمن ، مكانى امن و با نشاط براى خانواده هاى محترم 

 جمهوري اسالمي ايران

 آوريوزارت علوم ،تحقيقات و فن

 

 
 اولين دانشگاه غيرانتفاعي استان

تحت نظر مستقيم وزارت علوم،تحقيقات و فناوري

 اطع مختلف تحصيليدر مق 94-95اولجهت نيمسال  دانشجو پذيرش 

 

       وزارت علوم صدور دانشنامه تحصيلي توسط       شهريه پايين      20تخفيف شهريه تا %         اعطاي وام دانشجوي 
      ...شرايط ويژه براي دانشجويان تحت پوشش بنياد شهيد، كميته امداد، بهزيستي و 

 
 sanjesh.orgطريق سايت سازمان سنجش به آدرس از   :ثبت نام

 056-32425151-32425252-تلفن           تمناي باران نرسيده به ميدان -بلوار سجادآدرس:
www.bir-hormozan.ac.ir 

 كارشناسي ارشد كارشناسي پيوسته كارشناسي ناپيوسته كارداني پيوسته كارداني ناپيوسته
 كارهاي عمومي ساختمان

 گرافيك-هنر هاي تجسمي
 برق صنعتي -الكتروتكنيك

 نرم افزار –كامپيوتر 
 بازرگاني -حسابداري

 و تهويه مطبوع تاسيسات حرارت مركزي
 نقشه كشي-معماري 
 گرافيك

 كارهاي عمومي ساختمان

 حسابداري
 معماري
 عمران-عمران

 قدرت –برق 
 نرم افزار –كامپيوتر 

 اجرايي عمران

 مهندسي عمران
 نرم افزار  –مهندسي كامپيوتر 

 سازه –مهندسي عمران 
 راه –مهندسي عمران 

نقاشى  ساختمان  پذيرفته  مى شود
 با ارزان ترين قيمت
مهرشهر ، خيابان گنجى 6
09151607203 - خزاعى

اتومبيل تصادفى يا چپى را با باالترين 
قيمت  نقد خريداريم.  09159647685

پيونــد سبــز
انواع پيوند – قلمه  - هرس درختان ميوه

09105090105 - 09151640319 برادران دليرى

خدمات فنى ارغوانى
 شارژ گاز كولر اتومبيل 

فقط 60 هزار تومان با 6 ماه ضمانت    
 پاسداران 8 - پالك 24   09153618984

پايه فنس حصارى با لوله 5
17000 تومان2/40 مترى

14000 تومان2 مترى
اجرت خم 

هر لوله
2500 تومان

  ساخت انواع كانكس  
09151609887

معصوميه - مقابل پل هوايى (حسينى)

نبش رجايى 2

32310265 
قربانى

  رهگذر فكر نكن ، بخر
 انواع شال و روسرى 

   لباس زير
فقط و فقط 5 هزار تومان  



شنبه* 19 ارديبهشت 1394 *شماره 3215 

اخبار ورزشى

نامه نيوز: «مريم گلى» حافظه شما را از نابودى نجات مى دهد به خاطر اينكه روند تخريب سلول هاى عصبى را به تعويق مى اندازد. در نتيجه باعث بهبود و 
تقويت حافظه مى شود. مريم گلى براى مقابله با آلزايمر موثر است. بيمارى آلزايمر در نتيجه كاهش سطح يكى از انتقال دهنده هاى عصبى بروز مى كند كه 
مريم گلى اين روند را كاهش مى دهد. به خاطر اينكه قادر است از ترشح آنزيم مسئول اين تخريب جلوگيرى كند.

گياهى براى تقويت حافظه شما 

معجزه چاى سبز براى خانم ها 

نيوز: مصرف منظم و مداوم چاى سبز  سالمت 
گوارشى  هاى  سرطان  به  ابتال  خطر  كاهش  با 

 در خانم ها همراه است. تحقيقات نشان مى دهد 
ابتال  خطر  نوشند،  مى  سبز  چاى  كه  زنانى  در 
به  گوارش  دستگاه  هاى  سرطان  برخى  به 
(بخش  كولوركتوم  و  معده  مرى،  سرطان  ويژه 
بزرگ) كمتر است. مصرف منظم  انتهايى روده 

به  هفته،  در  بار   3 (حداقل  سبز  چاى  مداوم  و 
كاهش خطر  با 17درصد  ماه)  از 6  بيش  مدت 
است.  همراه  گوارشى  هاى  سرطان  به  ابتال 
 چاى سبز حاوى كاتچين مى باشد. كاتچين ها 
از  تومور،  رشد  توقف  و   DNA آسيب  مهار  با 

سرطان پيشگيرى مى كند.

7 خوراكى ضد اشتها 

شهرخبر: مداركى وجود دارد كه نشان مى دهد 
فعال كننده هاى پروتئينى به نام «سيرتوين» 

(sirtuin) فوايد سالمتى زيادى مانند ساخت 
فوايد  ديگر  از  دارد.  اشتها  سركوب  و  ماهيچه 
تقويت  به  تواند  مى  پروتئين  اين  كردن  فعال 
حافظه،كمك به كنترل بهتر سطح قند خون و 
پاكسازى آسيب ناشى از مولكول هاى راديكال 
زردچوبه،  كاكائو،  پودر  سبز،  چاى  كرد.  اشاره 
كلم پيچ، پياز، زيتون و جعفرى از جمله خوراكى 

هايى هستند كه اشتها را سركوب مى كند.

با مصرف اين ويتامين 
خطر مرگ و مير را كاهش دهيد ! 

مى دهد  نشان  جديد  پژوهش  سالمانه:يك 
افزايش  درصد   25 با   D ويتامين  كمبود  كه 
بودن  محدود  است.  همراه  مير  و  مرگ  خطر 
منابع غذايى حاوى ويتامين D، آلودگى هوا و 
قرار نگرفتن در معرض نور خورشيد به ميزان 
شمار  به  ويتامين  اين  كمبود  داليل  از   كافى، 
براى  كنند  مى  توصيه  متخصصان  روند.  مى 
تامين ويتامين D مورد نياز مى بايست پوست 
نور  معرض  در  دقيقه   20 تا   15 روزانه  بدن 
مستقيم خورشيد قرار گيرد. روغن كبد ماهى، 
غذايى  منابع  مرغ  تخم  و  شده  غنى  شير 

ويتامين D هستند.

رژيم غذايى براى گرم مزاج ها

دسته  در  كه  گروه هايى  از  يكى  نيوز:  سالمت 

مزاج هاى گرم قرار مى  گيرد، افراد با مزاج گرم و 
خشك است. اين افراد الغر اندام بوده و رنگ چهره 
آنها متمايل به زردى است. تحمل گرما را ندارند و 
معموال خواب كمى دارند. براى افراد با مزاج گرم 
و خشك مصرف باالى سير، پياز، ادويه هاى تند، 
گوشت قرمز، موز، خربزه،  آناناس، انجير، غذاهاى 
سرخ كرده، گردو، پسته، فندق و نارگيل مضر است. 

مصرف زياد اين نوع مواد غذايى بدن اين افراد را از 
حالت تعادل خارج مى كند و آنها را دچار عاليمى 
مثل خشكى پوست، اضطراب، بى خوابى و طپش 
قلب مى كند. در مقابل، مصرف سوپ جو و گوشت 

اسفناج  ماست، كدو،  از  شده  تشكيل  آش  مرغ، 
شربت هاى  است.  مناسب  آنها  براى  گشنيز  و 
مناسب براى اين گروه نيز شربت ليمو، آلو، نارنج، 
ماءالشعير، سكنجبين و دوغ ترش است. مصرف 
هويج، گالبى،  آلبالو، زرشك، گوجه سبز براى اين 

افراد توصيه مى شود.

آب كردن سريع چربى ها
 با مصرف اين نوشيدنى 

شهرخبر: غلظت بااليى از آنتى اكسيدان ها در 
كاكائو وجود دارد كه مى تواند چربى هاى درون 
معده را از بين ببرد. مطالعه محققان نشان داد 
داغ  شكالت  در  ها  اكسيدان  آنتى  غلظت  كه 
پنج برابر بيشتر از چاى سياه و سفيد است و اين 
نوشيدنى پس از انجام تمرينات سخت ورزشى 
بدن  در  سازى  عضله  روند  تا  كند  مى  كمك 
بيشتر شود. اين نوشيدنى نسبت به ساير مواد 
قندى و شيرين مانند آبنبات ها و انواع شيرينى 
ها نسبتا كالرى كمترى دارد و پروتئين موجود 

در آن از اشتهاى كاذب جلوگيرى مى كند.

مصرف خيار به كاهش قند خون 
كمك مى كند 

برنامه  در  است  بهتر  ديابتى  بيماران  سالمانه: 
كنند  بيشتر  را  پياز  و  سير  مصرف  خود  غذايى 
گوگردى  تركيبات  دليل  به  سبزيها  اين  چون 
را كم مى كند. همچنين مصرف خيار  قندخون 
نيز به كاهش قند خون مى كند چون اين ميوه 

داراى ماده اى شبيه انسولين است.

با مصرف اين ويتامين خطر مرگ و مير را كاهش دهيد! 

پيامك هايى از ديار باقى 

آگاهى  پليس  در  حضور  با  سرايدارى  مرد  تابناك: 
شهرستان رباط كريم اعالم كرد همسرش براى خريد 
خانه را ترك كرده و ديگر بازنگشته است. چند روزبعد وى 
به پليس مراجعه كرد و گفت: همسرم به خانواده اش و 
من پيامك زده و مدعى شده حالش خوب است، به همين 
 خاطر ديگر شكايتى ندارم.ماموران زمانى كه پيامك ها
را بررسى كردند، متوجه شدند متن تمام پيامك ها يكى 
بوده و از سوى ديگر استعالم از مركز مخابرات نشان 
داد، سيمكارت متعلق به شاكى بوده است. با كشف اين 
سرنخ، مرد ميانسال بازداشت شد و گفت: روز حادثه من و 

همسرم با هم درگير شديم و با دستانم خفه اش كردم.

سقوط به حياط همسايه
 در آخرين دزدى 

باشگاه خبرنگاران: فرمانده انتظامى كرمانشاه گفت: در پى 
اعالم مركز فوريت هاى پليسى مبنى برحضور سارق در 
يكى از محالت ماموران در محل حاضر شدند و مشاهده 
كردند شخصى با سر و صورت خونى داخل حياط يكى از 
منازل افتاده و قادر به حركت نيست. سرهنگ شيرزادى 
افزود: در ادامه تحقيقات خانمى به عوامل گشت مراجعه 
و اظهار كرد پس از مراجعه به منزل موقع باز كردن در 
متوجه شدم از پشت قفل شده و حدس زدم سارقى در 
داخل منزل است. در تحقيقات مشخص شد فرد مصدوم 

از سارقان سابقه دار و تحت تعقيب است.

قتل جوان 22 ساله با ضربات چاقو

شهرستان  انتظامى  فرمانده   : خبرنگاران  باشگاه 
فيروزآباد استان فارس از دستگيرى قاتل فرارى در 
اين  در  جرم  ارتكاب  از  پس  ساعت  چهار  از  كمتر 
شهرستان خبر داد. سرهنگ ارجمند گفت: ماموران  
حاشيه اى  نقاط  از  يكى  در  قتل  فقره  يك  وقوع  از 
محل  به  موضوع  بررسى  براى  و  مطلع  شهرستان 
فردى  شد  مشخص  ها  بررسى  در  و  شدند  اعزام 
سينه  ناحيه  از  چاقو  وسيله  به  ضرباتى  با  ساله   22
دچار جراحت شده و به قتل رسيده است. وى افزود: 
ماموران موفق به شناسايى قاتل شده و در كمتر از 

چهار ساعت وى را دستگير كردند. 

دستگيرى نگهبانى كه به جاى 
حقوقش انبار شركت را خالى كرد! 

 
ايسنا:رئيس پليس آگاهى خراسان رضوى گفت:  در پى 
شكايت مدير يك شركت و اعالم اينكه لوازم موجود در 
انبار شركتش سرقت شده است، بررسى موضوع در دستور 
 كار قرار گرفت. سرهنگ بيدمشكى افزود:  نتايج بررسى ها 
ظن كارآگاهان را به سمت اينكه سرقت توسط عوامل 
داخلى بوده هدايت كرد و يكى از كاركنان كه نگهبان 
شد.   شناسايى  سرقت ها  عامل  عنوان  به  بود  شركت 
متهم در بازجويى ها معترف شد به دليل اينكه مدير 
شركت حقوق وى را پرداخت نمى كرد، اموال را بابت 

دستمزدش سرقت كرده است. 

سرقت ناكام دزدان از سازمان آب

ارديبهشت ماه شهروندان  باشگاه خبرنگاران: شانزدهم 
از حضور سارقان در سازمان آب به پليس گزارش دادند 
و ماموران به محل حادثه اعزام شدند. ماموران كالنترى 
شهرك راه آهن پس از حضور در محل مشاهده كردند كه 
سارقان زورگير با بستن دست و پاى نگهبان سازمان آب، 
قصد سرقت دارند ولى هنوز فرصت فرار از مجموعه را پيدا 
نكرده اند. سرهنگ جوانمرد سركالنتر دوم پليس پايتخت 
افزود: يكى از متهمان با شليك 5 تير هوايى پليس خودش 
را تسليم كرد و سارق ديگر نيز در درگيرى با ماموران 
دستگير شد.در بازرسى از متهمان يك كمان اره با 3 تيغه، 
انبردست به همراه تعدادى جوراب زنانه كشف و ضبط شد.

6
ايستگاه سالمت

حوادث

رقابت هاى ليگ دسته دو بدمينتون كشور

ايرنا: در پايان مسابقات ليگ دسته دوم بدمينتون مردان 
باشگاه هاى كشور جام خليج فارس كه از پنجشنبه در خانه 
بدمينتون بيرجند آغاز شده بود، تيم هاى استان مازندران 
و سيستان و بلوچستان به ترتيب رتبه هاى اول و دوم را 
كسب و به ليگ دست يك صعود كردند. در اين رقابت ها 
كه روز گذشته به پايان رسيد، تيم هاى آذربايجان شرقى و 
گلستان، به ترتيب سوم و چهارم شدند. در اين مسابقات كه 
در دو مرحله مقدماتى و نهايى و به صورت دوبل و انفرادى 
برگزار شد، نمايندگان استان هاى سيستان و بلوچستان، 
گلستان، آذربايجان شرقى، مازندران، خراسان شمالى و 

خراسان جنوبى حضور داشتند.

برگزارى مسابقات قهرمانى پينگ پنگ 
كارمندان شهرستان خوسف 

از طرف شهردارى شهر خوسف با حمايت محمدرضا 
قالسى مود شهردار و همكارى اداره ورزش و جوانان 
و هيئت پينگ پنگ اين شهرستان و با حضور عليرضا 
دوره  يك  استان  پنگ  پينگ  هيئت  رئيس  حميدى 
مسابقه با شركت40 بازيكن به صورت دو حذفى در 
سالن شهيد نجفى برگزار شد. در پايان اين مسابقات، 
عليرضا  خوسف،   115 اورژانس  از  فاطمى  رمضان 
از  تبار  مهدوى  على  سيد  و  شهردارى  از  كشهانى 

اورژانس 115 مقام هاى اول تا سوم را كسب كردند.

كوهپيمايى هفته هالل احمر برگزار شد

مراسم  احمر  هالل  هفته  گراميداشت  مناسبت  به 
كوهپيمايى در بيرجند برگزار شد. به گزارش روابط عمومى 
جمعيت هالل احمر خراسان جنوبى پنجشنبه گذشته 
جمعى از پرسنل و امدادگران هالل احمر به ارتفاعات 
كوه باقران بيرجند صعود كردند. شركت كنندگان در اين 
برنامه مسير بند دره تا ارتفاعات جوزان را كوهپيمايى 
كردند. همچنين به مناسبت گراميداشت هفته معلم و  فرا 
رسيدن هفته هالل احمر چهارشنبه گذشته در مراسمى 
با اهداى لوح تقدير از مدرسان دانشگاه علمى و كاربردى 

هالل احمر استان قدردانى شد.  

برد شيرين 100 هزار نفرى پرسپوليس/ 
نفت سه گل خورد اما صعود كرد!

 
از  پر  ورزشگاه  در  پرسپوليس  فوتبال  تيم  نيوز:  جهان 
ازبكستان رفت  بنيادكار  تيم  به مصاف  آزادى  تماشاگر 
كه بازى با نتيجه 2 بر يك به سود پرسپوليس به پايان 
رسيد. تيم فوتبال نفت ايران نيز با وجود شكست برابر العين 
امارات به مرحله حذفى ليگ قهرمانان آسيا راه يافت. العين 
امارات با سه گل نفت ايران را شكست داد. به اين ترتيب 

نفت در مرحله حذفى بايد به ديدار االهلى عربستان برود.

حمل بار و اثاثيه منزل
 با كاميونت مسقف چادردار 

و كارگر ماهر

 09157213571
صالحى منش

  بنگاه  قالب بتن 

توكــل 
خريد و  فروش  انواع قالب بتن

داربست  فلزى ، تخته زير پا ، نو  ، دست دوم 

بلوار فرودگاه  -  سه راه صياد شيرازى       

32313600  -  09151615069 جليلى

آدرس : نبش غفارى 4       

 09151606528

32212519  

ايزوگام سليمانى 

ن
را

اي
ه 

م
بي

و 
ت 
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ض
ل 

سا
 1

0

ول
حص

ع  م
نو

ت

ايزوگام شرق
 0915  562  2050

0915  562  9033

خيابان ارتش - جنب  جهاد كشاورزى        

3-32233092  بخشى

تعمير يخچال  ، فريزر  و ...   
در  منزل   09158076574

روبروى پايانه مسافربرى جنب نمايندگى سايپا  - نظرى

نصب و تعمير كولر آبى
 و  لباسشويى  در منزل

  09151643778  - 32315776  - شهريارى

انتقـال يافـت
نمايشگاه اتومبيل پرشين از انتهاى توحيد 
به ابتداى بلوار صياد شيرازى انتقال يافت. 

09155610262- سيد مهدى فاطمى

قيمت هاى باور نكردنى
لباس زير ، انواع جوراب ، شال و روسرى

  2700 تا 7000 تومان 

پوشــاك مهــر
 خيابان جمهورى ، پاساژ سادسى ، طبقه زيرزمين    

32237782
حمل بار و اثاثيه منزل 

با خاور بزرگ و نيسان
توسط 5 كارگر 

09153636648
 فنودى

ليك ال
عطر، ادكلن ، آرايشى

بين معلم 22 و 24


