
آب شيرين دركام مهرشهر
آخر ارديبهشت

رئيس سازمان حج و زيارت ضمن درخواست از متقاضيان حج براى پرداخت قسط دوم تا 20 ارديبهشت، 
گفت: بعد از تضمين اساسى عربستان براى حفظ امنيت زائر، اعزام ها را از سر مى گيريم و مجازات آن دو 

مامور خاطى كمترين درخواست ماست. ( ادامه در صفحه 2)

شرايط  ايران براى از  سر گيرى اعزام به  عمره

دولت براى موفقيت در مذاكرات به 
تاكيدات رهبرى عمل كند 

 دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: امروز دولت آقاى 
روحانى اگر بخواهد موفقيت هاى بزرگتر

كفش هاى حساس به ديابت

تصورش را بكن، يك عصر بهارى كه خنكاى نسيم كوير، روح را 
نوازش مى دهد، به همراه جمع خانوادگى در جاده سالمت حاشيه 
بلوار پيامبر اعظم (ص) در حال پياده روى هستيد... 
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يارانه نقدى اين هفته واريز مى شود

به  مربوط  نقدى  يارانه  مرحله  يكمين  و  پنجاه  مهر: 
به  چهارشنبه  بامداد  زياد  احتمال  به  ماه  ارديبهشت 
حساب سرپرستان خانوار واريز مى شود. ميزان يارانه 
نقدى در اين مرحله همانند چهل و نه مرحله گذشته، 

45 هزار و 500 تومان به ازاى هر فرد است.

تغيير سهميه بندى سوخت خودروها 
 تا پايان سال منتفى است 

نفتى  فرآورده هاى  پخش  مديرعامل  سجادى  ايسنا: 
گفت: ما مجرى سياست هاى دولت در زمينه قيمت و 
سهميه بندى هستيم و فعال هيچ برنامه اى براى تغيير 
سهميه بندى سوخت خودروها تا پايان سال وجود ندارد. 

 

دوره متوسطه، 6 ساله مى شود 

على اصغر فانى وزير آموزش و پرورش در مصاحبه 
تحصيلى  سال  در  گفت:  سيما  و  صدا  خبرگزارى  با 
پايه هاى هفتم، هشتم  اول متوسطه  آينده در دوره 
 و نهم را داريم و در دوره دوم متوسطه در پايه اول 
چهارم  و  سوم  دوم،  هاى  پايه  و  نداريم  آموز  دانش 

متوسطه خواهيم داشت. 

پذيرفته شدگان آزمون استخدامى 
مهر 95 استخدام مى شوند   

ايسنا: معاون توسعه مديريت و پشتيبانى وزارت آموزش 
و پرورش، به برنامه ريزى براى برگزارى آزمون به منظور 
 استخدام5000 نفر اشاره و خاطرنشان كرد: پذيرفته شدگان 
اضافه  كشور  پرورش  و  آموزش  بدنه  به   1395 مهر 
مى شوند. بطحايى افزود: اولويت استخدام در رشته هاى 
مختلف نيز مطابق بر نيازهاى استان ها و مناطق است. 

مانور نجات در سيالب / صفحه 7

آموزشگاه آزاد

 صنايع دستى 
 نگـاره

زير نظر سازمان فنى و حرفه اى 
و اداره تعاون 

كار و رفاه اجتماعى
تابلو فرش ، گليم ، گبه ، سرمه دوزى ، روبان 

دوزى ، چهل تكه دوزى

آدرس: معلم 7- پالك 34     

تلفن: 32221695

نقد و اقساطبه صورت 

آموزش 

+بيمه+كار

«ابراز همدردى»

همكار محترم جناب آقاى 

دكترسيد جواد سليمانى
با نهايت تالم مصيبت وارده 

را خدمت جناب عالى 
و خانواده محترم

 تسليت عرض مى نماييم.

انجمن دندانپزشكى ايران 

 شاخه خراسان جنوبى

ممتاز و نمونه شدن براى يك سال است 
و ماندگار شدن براى يك عمر

 سالم بر معلمى كه هر سال نمونه است و يك عمر ماندگار 

معلم گرامى روزت مبارك
 كه جهانى از نورت مبارك گشته. با سپاس بى حد از 

سركار خانم عباسى 
معلم كالس دوم دبستان شاهد بصيرت

غريب نائى

 اعضاي محترم انجمن اوليا و مربيان 

دبيرستان  نمونه آيت ا... خامنه اي (مدظله العالي) 

 آقاي مهندس علي مظفري نيا (رئيس انجمن) 
 آقاي دكتر سيد محمد آذركار- سركار خانم دكتر 
فرزانه سيف الدين - آقاي دكتر رضا جوانمرد گيو 

 سركار خانم ژيال احمدي پيما

 قبول مسئوليت ، تشريك مساعي دلسوزانه و پيگيري هاي مجدانه شما 

 در امور جاري و مشكالت آموزشگاه را صميمانه ارج نهاده

 و توفيق روزافزون تان را از درگاه خداوند متعال خواستاريم.

 مدير، معاونين ، دبيران و جمعي از اولياي دانش آموزان

 دبيرستان نمونه آيت ا... خامنه اي (مدظله العالي)

جناب آقاى فضلى  رئيس محترم اداره ثبت شركت ها
جناب آقاى مهدى مطهرى فر و سركارخانم ايزدى 

كارشناسان محترم اداره ثبت شركت هاى شهرستان بيرجند
برخود الزم دانستيم مراتب تشكر و امتنان قلبى مان را به پاس حسن خلق،

 صميميت و صبورى تان كه مصداق عملى تكريم ارباب رجوع 

وتحقق شعار همدلى مردم و مسئولين است، اعالم نماييم.

از ايزد متعال سالمتى و توفيق روزافزون شما بزرگواران را مسئلت داريم.

شركت آذرسنگ بيرجند

 اجراى نماى آلومينيوم
 با پايين ترين قيمت

09157201009 - 09151655537

 فروش سوپرماركت با موقعيت

عالى واقع در خيابان معلم
09215746398

مجموعه رستوران 
و سفره خانه سنتى

  با موقعيت بسيار بسيار عالى 
به دليل مهاجرت واگذار مى شود.

09128460511

 امتياز يك باب مغازه 
 واقع در خيابان طالقانى ، مجتمع 

 هالل احمر ، طبقه 1+ 
روبروى بيمارستان امام رضا (ع) 

به صورت اقساط بلند مدت
 به فروش مى رسد.
  09153624260 - برگى

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 سيد محمد حسينى 
بازرس محترم اداره كل ثبت اسناد و امالك خراسان جنوبى

مراتب تشكر و امتنان قلبى مان را به پاس حسن خلق ،  صميميت  و  

راهنمايى هاى ارزنده تان اعالم مى نماييم.

در پناه ايزد منان سالم و سرافراز باشيد

شركت آذرسنگ بيرجند

دكتر غالميان عارفى و دكتر شهمرادى 
مخترعان كفش هوشمند ديابتى
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مدير سامانه هوشمند كارت سوخت شركت ملى پخش فرآورده هاى نفتى ايران از ابطال و مسدود شدن 6 ميليون قطعه كارت سوخت غيرمجاز در بازه 
زمانى 9 ماهه خبر داد. به گزارش خبرگزارى صدا و سيما؛ محسن روحانى گفت: شركت ملى پخش فرآورده هاى نفتى ايران با توجه خروج خودروها و 
موتورسيكلت هاى فرسوده با پايش در كارتهاى سوخت، در بازه زمانى زمستان 92 تا تابستان 93، كارتهاى سوخت غيرمجاز را ابطال كرده است.     

ابطال 6 ميليون كارت غير مجاز سوخت 

علت عدم استقبال از آزمون جذب پرستار

وزير بهداشت با عنوان اين مطلب كه امكان جذب و 
استخدام نيروهاى جديد وجود ندارد، گفت: 95 هزار نفر 
از پرسنل بيمارستان هاى دولتى و دانشگاهى، حقوق 
 خودشان را  از محل درآمدهاى بيمارستان دريافت مى كنند. 
و  ها  چالش  از  يكى  هاشمى  دكتر  مهر،  گزارش  به 
مشكالت پيش روى وزارت بهداشت را موضوع جذب و استخدام نيروى انسانى 
عنوان كرد و افزود: متاسفانه تاكنون نتوانسته ايم براى حال اين مشكل كارى 
بكنيم بطوريكه 95 هزار نفر از پرسنل وزارت بهداشت در بيمارستان ها، رديف 
حقوقى ندارند و از بيمارستان حقوق دريافت مى كنند.وى با اعالم اينكه براى 
جذب 16هزار پرستار آزمون برگزار كرديم اما استقبال نشد، توضيح داد: علت 
اينكه از اين آزمون استقبال نشد، به دليل عملكرد نامناسب شركت هايى بود كه 

اين نيروها را بكار گرفته اند اما حقوق قانونى آنها را پرداخت نمى كنند.

سمت و سوى بازار مسكن در شرايط فعلى 
 

در  تاكيد كرد: فقط  اقتصاد مسكن  يك كارشناس 
توان  رفتن  باال  و  اقتصادى  شرايط  بهبود  صورت 
خريد مردم، مى توان انتظار بازگشت رونق به بازار 
مسكن را داشت. سرحدى در گفتگو با ايسنا، درباره 
روند بازار مسكن اظهار كرد: با توجه به اينكه در حال 
حاضر قيمت  ها در اين بازار به دور از دسترس مردم است، روند فعلى در اين 
بازار ادامه دار خواهد بود. وى با بيان اينكه وام هايى كه براى خريد مسكن 
در نظر گرفته شده قيمت خريد يك خانه را پوشش نمى دهد، تصريح كرد: 
اگر مبلغ وام خريد خانه افزايش يابد با توجه به توان بازپرداخت مردم و 
قيمت خانه، باز هم كمكى به اين حوزه نخواهد شد. اين كارشناس اقتصادى 
خاطرنشان كرد: فقط در صورت بازگشت رونق اقتصادى به كشور و بهبود 

شرايط مى توان انتظار بازگشت رونق به اين حوزه را داشت. 

شرايط  ايران براى از  سر گيرى اعزام به  عمره

(ادامه از صفحه 1) به گزارش جهان، سعيد اوحدى 
وزير  با  خاطى  مامور  دو  مجازات  از  بعد  ما  گفت:  
بايد  آنها  و  مى كنيم  برگزار  نشست  عربستان  حج 
براى حفظ امنيت زائر تضمين اساسى بدهند و اگر 
سر  از  را  اعزام ها  كنند  تضمين  را  زائر  از  حفاظت 
هفت  امسال  براى  تمتع  حج  قيمت  كف  اينكه  بيان   با  وى  مى گيريم. 
چهارصد  و  ميليون  ده  قيمت  سقف  و  تومان  هزار  چهارصد  و  ميليون 
درصد   5 گذشته  سال  به  نسبت  قيمت ها  اين  افزود:  است،  تومان  هزار 
كاهش داشته است. اوحدى ضمن درخواست از متقاضيان حج تمتع كه 
تا 20 ارديبهشت قسط دوم خود را واريز كنند، گفت: تاكنون 85 درصد 
متقاضيان قسط دوم را پرداخت كرده اند و 15 درصد مانده اند كه اميدواريم 

تا دوشنبه نسبت به واريز آن اقدام كنند.

امور فنى بيمه شدگان تأمين اجتماعى  مديركل 
خدمت  بيمه  حق  خريد  جزئيات  اعالم  ضمن 
سربازى، گفت: 7 درصد حق بيمه را شخص و 
23 درصد نيز توسط دولت پرداخت مى شود. 
سيروس نصيرى در گفتگو با مهر، افزود: براى 
اينكه مدت سربازى در طول سنوات بيمه اى فرد 
لحاظ شود امكان خريد حق بيمه اين دوران براى 

بيمه شده فراهم شده كه بيمه شدگان مى توانند 
با مراجعه به شعب سازمان تامين جتماعى از اين 
امكان بهره مند شوند. وى تاكيد كرد: پس از 
مراجعه بيمه شده به شعب تامين اجتماعى و ارائه 
درخواست، بدهى حق بيمه دوران سربازى براى 
فرد محاسبه و در صورتى كه تقاضاى تقسيط آن 
را داشته باشد حداكثر طى 12 ماه قسط بندى 

مى شود و البته ظرف ماه هاى كمترى نيز بيمه 
شده مى تواند بدهى خود را تسويه كند. وى در 
مورد نحوه محاسبه حق بيمه نيز گفت: از زمان 
درخواست متقاضى براى خريد بيمه سربازى دو 
سال آخر كارى و ميانگين حقوق يك ماه وى 
 محاسبه و براساس آن حق بيمه تعيين مى شود 
و در مجموع ميانگين دو سال آخر بيمه زمان 

بيمه  بيمه شده ضربدر 7 درصد حق  تقاضاى 
ضربدر مدت زمان طول خدمت دوران سربازى 
بيمه  حق  نهايى  مبلغ  طريق  اين  از  و  شده 
محاسبه و مشخص خواهد شد. نصيرى گفت: 
يكى از شروط خريد بيمه سربازى بيمه بودن فرد 
در زمان ارائه درخواست و همچنين داشتن دو 

سال سابقه بيمه است. 

جامع  روى طرح  قبًال  كه  فارس،كارشناسانى  گزارش  به   
مسكن كار كرده بودند و در واقع نظرات آن در طى 8 سال 
آماده كردن سند  با  توانستند  بود،  ناديده گرفته شده  اخير 
اين طرح، طرح جامع مسكن را به صورت رسمى منتشر 
كنند. بخش اول طرح جامع به هدف گذارى و چهره نمايى 
وضعيت موجود بخش مسكن پرداخته و در افق 12 ساله، 
كاهش شاخص دسترسى به مسكن به عنوان يك هدف 
اساسى مورد توجه قرار گرفته است. اين شاخص، مدت زمان 
انتظار يك خانوار متوسط در كشور را براى صاحبخانه شدن 
ما  كشور  در  اين شاخص  حاضر  حال  در  دهد.  مى  نشان 
12 سال است. هدف گذارى طرح مذكور، رساندن شاخص 
اولين  گزارش،  اين  اساس  بر  است.  سال   8 به  دسترسى 
اقدامى كه در طرح جامع مسكن به آن توجه شده اين نكته 
است كه تمام متقاضيان مسكن نياز به كمك دولت ندارند 

و نياز به دخالت دولت در همه حوزه ها نيست. يكى از اين 
حوزه ها كه به عنوان مسكن اجتماعى در كشور معروف شده، 
مسكنى است كه بالقوه انسان نمى تواند براى آن پس اندازى 
كند، در برآوردها، اين گروه اجتماعى حدود 16 درصد برآورد 
شده اند. دولت بايد به اين 16 درصد از طريق واگذارى زمين 
و منابع كمك كند تا بتوانند مسكن خود را تأمين كنند. در 
اين بخش و گروه معماران و طراحان طرح مسكن اجتماعى 
دنبال اين هستند كه اين افراد در يك نقطه جمع نشوند تا 

مشكالت تقسيم شود.
 گروه دومى كه هدف اصلى در طرح جامع مسكن است 
كه  هستند  كسانى  اين ها  است،  پايين  به  متوسط  طبقه 
آن ها  به  بايد  دولت  هم  طبعاً  و  كنند  انداز  پس  مى توانند 
كمك كند. مثًال زوج جوانى كه صاحب شغلى هستند بايد 
كمى پس انداز كنند و دولت نيز بايد به آن ها كمك كند تا 

بتوانند مسكن خود را تأمين كنند. 
كه  كسانى  يعنى  است  آزاد  مسكن  هم  گروه  آخرين 
مى خواهند خانه خود را ارتقا دهند آزاد هستند و دولت در 
انداز  پس  صندوق  اندازى  راه  نمى كند.  دخالت  حوزه  اين 
مسكن كه اكنون وزارت راه و شهرسازى دنبال آن است 
و از بانك مسكن درخواست كرده كه همه بانك ها بتوانند 
اين صندوق ها را داير كنند، بانك مسكن خدماتى در اين 
حوزه دارد و در سال تا 1,5 ميليون نفر را تسهيالت مى دهد 
اما اين تسهيالت پاسخگوى تقاضا نيست و بايد مقدارى 
بيشتر شود. مظاهريان معاون مسكن و ساختمان وزير راه و 
شهرسازى در خصوص چهره نمايى طرح جامع مسكن گفته 
بود: طبق آمار ،سهم مسكن از اشتغال مستقيم كشور 12 
درصد ، سهم مسكن از تشكيل سرمايه ثابت 30 درصد و از 
بودجه خانوار نيز 33 درصد است و اين نشان مى دهد كه 

دسترسى قشر كم در آمد به مسكن محدود است و 12 سال 
طول مى كشد.مظاهريان ادامه داد: پس تمام هدف برنامه 
طرح جامع مسكن اين است كه بتواند اين عدد را كاهش 
دهد بطورى كه بتواند تا افق 1405 اين عدد 12 سال را به 

8 سال كاهش دهد.

طرح جامع مسكن رسما رونمايى شد/ گروه بندى 3 گانه مردم براى خانه دار شدن

اعالم جزئيات خريد بيمه سربازى

امروز 20 ارديبهشت 1394 مصادف با

 21 رجب 1436 و 10 مى 2015

تصويب آرم نهايي جمهوري اسالمي 
ايران توسط امام خميني(ره) (1359 ش)

پس از پيروزي انقالب اسالمي، قرار بر اين شد 
اسالمي  نشان جمهوري  و  نماد  عنوان  به  آرمي 
و  دين خواهي  روح  بيانگر  كه  معرفي شود  ايران 
اسالم طلبي ملت مسلمان ايران باشد. از اين رو 
اين  تهيه  براي  انقالب  شوراي  فراخوان  از  پس 
كه  رسيد  شورا  اين  به  متعددي  طرح هاي  آرم، 
سرانجام از ميان آنها يك طرح مورد پذيرش قرار 
به رهبر كبير  آرم  اين  ارايه  با  نهايت  گرفت. در 

انقالب اسالمي، طرح مزبور به تصويب رسيد.

 ارتحال عالم رباني آيت ا...
«محمد كوهستاني بهشهري» (1350 ش)

از  پس  بهشهري  كوهستاني  محمد  آيت ا... 
تحصيل دروس مقدماتي در زادگاه خود، به نجف 
حضرات  درس  حلقه  در  و  كرد  عزيمت  اشرف 
ابوالحسن اصفهاني  ناييني و سيد  آيات: ميرزاي 
اجتهاد  درجه  اخذ  از  پس  ايشان  گرفت.  جاي 
از  دور  به  و  بازگشت  زادگاه خود، كوهستان،  به 

هياهوي شهر به تدريس و ارشاد مردم پرداخت.

به  تهران  به  آمريكايي  شوستر»  «مورگان  ورود 
منظور اصالح امور مالي كشور (1290 ش).

اسالم  رزمندگان  توسط  شلمچه  منطقه  آزادي 
(1361 ش).

رحلت حجت االسالم دكتر «سيدجواد مصطفوي» 
نويسنده و محقق معاصر (1368ش).

روز وقف.
ايرانى  پژوهشگر  گلبن،  محمد  درگذشت 

(1392ش).
تولد «گاسپار مونژ» دانشمند فرانسوي و مخترع 

هندسه ترسيمي (1746م).
فرانسوي  دان  شيمي  رائول»  «فرانسوا  تولد 

(1830م).
امضاي قرارداد صلح بين فرانسه و آلمان و پايان 

جنگ هاي دو كشور (1871م).
معروف  فيزيك دان  تِسال»  «نيكوال  درگذشت 

اهل يوگسالوي (1943م).

تقويم مناسبت هاى  روز

ربيعى: براى حذف يارانه پر درآمدها 
طبق نظر مجلس عمل مى كنيم 

 
اجتماعى  رفاه  و  كار  تعاون،  وزير  ربيعى  على  ايسنا: 
حذف  درباره  گفت:  پردرآمدها  يارانه  حذف  درباره 
ديگرى  چيز  و  مى گويم  چيز  يك  بنده  يارانه ها، 
برداشت مى شود، در هر صورت براساس آيين نامه و 

تكليف مجلس، عمل مى كنيم. 
 

وضعيت سفرهاى عمره و عتبات دانش آموزى

معاون فعاليت هاى سازمان دانش آموزى، آمار اعزام 
دانش آموزان به عمره در سال گذشته را اعالم كرد 
و گفت: اعزام به عتبات عاليات در سال 94 از خرداد 
ماه آغاز مى شود. اردشير دهقانى در گفتگو با مهر، 
اظهار كرد: تاكنون 2 هزار و 600  دانش آموز را به 

حج عمره و عتبات عاليات اعزام كرده ايم. 

وزير نيرو: تالش مى كنيم تابستان
 بدون خاموشى برق بگذرد

در  گذشته  سال هاى  در  اينكه  بيان  با  نيرو  وزير 
داشتيم،  عديده اى  مشكالت  نيروگاه ها  توسعه 
گفت: براى اينكه در تابستان خاموشى برق نداشته 
خوبى  به  را  برق  شبكه  بار  و  مصرف  بايد  باشيم 
چيت چيان  حميد  فارس ،  گزارش  به  كنيم.  مديريت 
تابستان  در  برق  خاموشى  از  جلوگيرى  براى  گفت: 
و  مصرف  مديريت  براى  مناسبى  برنامه ريزى هاى 
بار شبكه برق انجام شده است تا بتوانيم امسال را 

بدون خاموشى برق سپرى كنيم.

ايران بيشترين داوطلب هالل احمر را دارد

رئيس جمعيت هالل احمر، محور فعاليت هالل احمر 
را داوطلبان عنوان كرد و گفت: 57 درصد داوطلبان 
هالل احمر به ژاپن، چين، ايران و هند مربوط است 
كه هالل احمر ايران در مقايسه با جمعيت بيشترين 
داوطلبان را دارد. به گزارش مهر، دكتر ضيايى افزود: 
هم اكنون 189 كشور عضو فدراسيون صليب سرخ و 
هالل احمر هستند و 17 ميليون نفر داوطلب نيز در 

جمعيت هاى هالل احمر فعاليت مى كنند.

رشد 1.3 درصدى جمعيت كشور
 

رئيس كميسيون اجتماعى مجلس شوراى اسالمى با 
اشاره به رشد 1.3 درصدى جمعيت كشور گفت: بيش 
از 7 درصد جمعيت ايران بيش از 60 سال سن دارند.

عبدالرضا عزيزى افزود: جمعيت كشور رو به ميانسالى 
مى رود و براساس آمارهاى موجود تا سال 1415 ، 
14 درصد جمعيت و تا سال 1425 حدود 25 درصد از 

جمعيت ايران را سالمندان تشكيل مى دهند.

 با ضمانت پاره نشدن و چروك نشدن قــاليشويــــــى كدبانـــــو 
32214989 - 32212979  
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عضو  معتبر اتحاديه     مسئول : دستگردي

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

رشته صنايع غذايى دارد.   32445323

فروشگـاه  كـودك 
 اميـــر

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

سجادشهر، امامت 2     32412973 نودهى فاطمى

 آگهى نوبت دوم ثبت نام انتخابات اتحاديه 
صنف صافكار و رادياتورساز

با عنايت به آيين نامه اجرايى انتخابات اتحاديه هاى صنفى (22 قانون نظام صنفى) از داوطلبان عضويت در هيئت مديره 
 و بازرس اتحاديه صنف فوق الذكر كه داراى شرايط ذيل مى باشند، دعوت مى شود به مدت 10 روز از تاريخ 94/2/22 
با ارائه مدارك ذيل براى ثبت نام به دبيرخانه هيئت اجرايى نظارت بر انتخابات واقع در خيابان شهيد مطهرى - سازمان 

صنعت، معدن و تجارت (اداره امور اصناف و تشكل ها) مراجعه نمايند.
شرايط  داوطلبان: 

تابعيت جمهورى اسالمى ايران - اعتقاد و الزام عملى به نظام جمهورى اسالمى ايران - نداشتن سوءپيشينه كيفرى 
موثر - عدم ممنوعيت تصرف در اموال مانند حجر ، ورشكستگى و افالس -  عدم اشتغال در ارگان ها و دستگاه هاى 
 اجرايى (موضوع ماده 5 قانون خدمات كشورى) و همچنين كاركنان اتحاديه ها و اتاق اصناف - عدم اعتياد به مواد مخدر 

 عدم اشتهار به فساد - داشتن حداقل مدرك تحصيلى ديپلم براى افراد فاقد سابقه عضويت در هيئت مديره اتحاديه  
 حداكثر سن در زمان ثبت نام هفتاد و پنج سال -  داشتن پروانه كسب معتبر دائم -  وثاقت و امانت

مدارك مورد نياز: فتوكپى پروانه كسب معتبر (2 برگ) - فتوكپى از تمام صفحات شناسنامه (3 سرى) - فتوكپى مدرك 
 پايان خدمت نظام وظيفه و يا معافيت (براى متولدين 1337 به بعد ) - عكس 4×3 رنگى (6 قطعه) - فتوكپى كارت ملى

 (2 برگ)  - فتوكپى آخرين مدرك تحصيلى - گواهى عدم سوء پيشينه كيفرى - گواهى عدم اعتياد به مواد مخدر 
 داشتن اصل مدارك فوق زمان ثبت نام الزامى است. 

رئيس هيئت اجرايى نظارت بر انتخابات اتحاديه هاى صنفى بيرجند

دعوت نامه تشكيل مجمع عمومى فوق العاده (نوبت سوم)
شركت تعاونى مسكن اعضاى نظام پرستارى خراسان جنوبى

 جلسه مجمع عمومى فوق العاده شركت تعاونى مسكن اعضاى نظام پرستارى خراسان جنوبى دوشنبه 94/3/4 ساعت 16 در محل نمازخانه بيمارستان امام رضا (ع) تشكيل 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 خويش باهم به دفتر شركت واقع در پروژه فاز 1 مراجعه و برگ وكالتنامه را تنظيم و برگه ورود به جلسه را دريافت نمايد.
حداكثر آراى وكالتى هر عضو 3 راى و هر فرد غير عضو يك راى مى باشد.

دستور جلسه:  طرح و تصويب اساسنامه جديد - تمديد مدت فعاليت تعاونى مسكن براى 5 سال ديگر
هيئت مديره

دعوت نامه تشكيل مجمع عمومى فوق العاده (نوبت اول)
شركت تعاونى خدمات فنى و مهندسى كوير گستر ساقى

 به شماره ثبتى: 4356 و شناسه ملى :10360058073    تاريخ انتشار: 94/2/20

جلسه مجمع عمومى فوق العاده شركت تعاونى خدمات فنى و مهندسى كوير گستر ساقى به شماره ثبتى: 4356 و شناسه ملى 
: 10360058073 پنجشنبه 94/2/31 ساعت 10 صبح در محل نمازخانه شركت آب و فاضالب روستايى واقع در بلوار شهداى 
عبادى - ضلع جنوبى جهاد كشاورزى 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 خويش با هم به دفتر شركت واقع در طبقه همكف شركت آب و فاضالب روستايى 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.
دستور جلسه:

طرح و تصويب اساسنامه جديد شركت تعاونى وفق قانون اصالح موادى از قانون بخش تعاونى اقتصاد جمهورى اسالمى ايران  
اصالح ماده 3  اساسنامه شركت تعاونى (موضوع فعاليت شركت) - اصالح ماده 6  اساسنامه شركت تعاونى (تغيير آدرس)

رئيس هيئت مديره

ثبت نام در محل / تلفن تماس و  ثبت نام:
 09152470300 - 32214166 

دارالقرآن امام على بن ابيطالب (ع) تهران شعبه بيرجند

آموزش رايگان قرآن كريم ويژه خواهران
هر هفته  سه شنبه ها ساعت 16 هيئت حسينى (خيابان انقالب) 

تاسيس شركت تعاونى توسعه و عمران شهرستان خوسف در تاريخ 94/2/17 به شماره ثبت 5036 و شناسه ملى 14004906221 ثبت 
و امضا ذيل دفاتر تكميل شده كه خالصه آن به شرح ذيل براى اطالع عموم آگهى مى شود

1- موضوع شركت: تعاونى مى تواند براى تحقق اهداف موضوع ماده (2) اين اساسنامه در چارچوب مقررات مندرج در ماده (1) قانون تاسيس فعاليت نمايد، مشروط به اين كه طرح داراى توجيه فنى ، اقتصادى و 
مالى بوده و در صورت نياز به اخذ مجوز فعاليت از دستگاه هاى ذيربط ، مجوز آن دريافت شده باشد. موارد زير نيز جزو فعاليت هاى مجاز تعاونى با رعايت مقررات مربوط تعيين مى شود. – انجام فعاليت هاى عمران و آبادانى شهرها و 
روستاهاى شهرستان حوزه فعاليت و سرمايه گذارى، مالكيت و مديريت در فعاليت ها و بنگاه هاى اقتصادى مربوط 2- ايجاد و اداره واحدهاى اقتصادى توليدى، توزيعى و خدماتى كه مرتبط با تحقق اهداف تعاونى باشد – خريد سهام 
بنگاه هاى دولتى مستقر در شهرستان حوزه فعاليت كه كاالها و خدمات توليدى آنها در اين شهرستان عرضه مى شود از طريق مذاكره و مديريت آنها – سرمايه گذارى در طرح هاى توسعه اى شهرستان از جمله به صورت شركت 
مادر تخصصى (هلدينگ) و با تشكيل شركت هاى اقمارى در صورت تصويب مجمع عمومى عادى 5- تملك اراضى واقع در بافت هاى فرسوده شهرى و روستايى مصوب شوراى عالى شهرسازى و معمارى از طريق پرداخت حقوق 
دولتى و استفاده از تسهيالت قوانين مربوط به تملك اراضى واقع در طرح هاى مصوب شهرى و روستايى در جهت اهداف تعاونى  – استفاده و بهره بردارى از فعاليت ها، طرح ها، زمين ها و امالك قابل واگذارى دولت در بخش هاى 
توليدى، توزيعى و خدماتى شهرستان كه اگر برگزارى مزايده به صرفه و صالح نباشد با تاييد يكى از كميسيون هاى دولت از طريق ترك تشريفات مزايده انجام خواهد شد. 7- مشاركت با اشخاص حقيقى و حقوقى با اولويت تعاونى 
ها - انجام هرگونه معامالت از قبيل خريد و فروش، اجاره و نظاير آن و تملك اراضى، اموال منقول و غيرمنقول و تامين نيازمندى هاى خود به طريق مقتضى و مقرون به صرفه در جهت اهداف تعاونى 9- خريد اوراق بهادار براى 
مديريت منابع تعاونى  تبصره 1: هرگونه استخدام و بكارگيرى نيروى انسانى در واحدها و فعاليت ها و دفاتر تعاونى با رعايت قوانين و مقررات كار و تامين اجتماعى و اين اساسنامه صرفا در چارچوب آيين نامه استخدامى مصوب مجمع 

عمومى عادى امكان پذير است.
بكارگيرى افراد غيرعضو در مشاغل تعاونى مجاز نيست مگر در موارد استثنا كه حدود آن در آيين نامه استخدامى تعيين شده باشد. موارد استثنا و داليل آن بايد در گزارش ساالنه به مجمع عمومى قيد گردد. تبصره 2: معامالت تعاونى با 
رعايت اين اساسنامه صرفا در چارچوب آيين نامه معامالت مصوب مجمع عمومى عادى انجام مى گيرد. تبصره 3: تامين نيازهاى تعاونى و اعضا بايد با استفاده از ظرفيت توليد و خدمات تعاونى و يا ازمبادى توليد (داخلى يا خارجى) و يا از 
اتحاديه تعانى ذيربط كه تعاونى در آن عضو است، حتى المقدور به صورت عمده تامين شود و در صورتى كه امكان پذير يا به صرفه نباشد از ساير منابع در حد محدود با رعايت صرفه و صالح اعضا تامين شود. تبصره 4: ارائه تسهيالت 

و خدمات تعاونى بايد بدون تبعيض و براى همه اعضا باشد و در صورت محدوديت، نحوه ارائه و توزيع آن بايد به تصويب مجمع عمومى عادى رسيده باشد.
2- مدت شركت: از تاريخ ثبت به مدت نامحدود  3- مركز اصلى شركت: خراسان جنوبى- خوسف- خيابان پيام- نبش چهارراه مهر- كدپستى 9735116871

4- سرمايه شركت: مبلغ سه ميليارد و نه ميليون و ششصد هزار ريال منقسم به بيست هزار و شصت و چهار سهم يكصد و پنجاه هزار ريالى با نام مى باشد كه مبلغ يك ميليارد و سه ميليون و چهارصد هزار ريال توسط موسسين طى 
گواهى بانكى شماره  79/4795 مورخ 93/12/19 نزد بانك تجارت شعبه خوسف پرداخت گرديده است و الباقى سرمايه در تعهد صاحبان سهام مى باشد.

5- اولين مديران شركت: آقايان على جمالى با كد ملى 5639509971 ، حسن مقرى با كد ملى 0932192769 و غالمحسين حسينى با كد ملى 5639400331 به سمت اعضاى اصلى هيئت مديره و آقايان ابراهيم لطيفى با كد 
 ملى 0652299687 و صادق حسينى با كد ملى 5630006495 به سمت اعضاى على البدل هيئت مديره براى مدت 3 سال انتخاب گرديدند كه در نتيجه آقاى على جمالى به سمت رئيس هيئت مديره ، آقاى حسن مقرى به سمت 

نايب رئيس هيئت مديره و آقاى غالمحسين حسينى به سمت مديرعامل و منشى هيئت مديره شركت براى مدت 3 سال انتخاب گرديدند.
6- دارندگان حق امضا: كليه قراردادها و اسناد رسمى و تعهدآور بانكى از قبيل چك، سفته، برات و اوراق بهادار با امضاى آقاى على جمالى (رئيس هيئت مديره) و در غياب ايشان با امضاى آقاى حسن مقرى (نايب رئيس هيئت مديره) 

به اتفاق آقاى غالمحسين حسينى (مديرعامل) و مهر تعاونى داراى اعتبار است و اوراق عادى و نامه هاى ادارى با امضاى آقاى غالمحسين حسينى (مديرعامل) و مهر تعاونى معتبر خواهد بود.
7- بازرس اصلى و على البدل : آقاى حسين حسينى به شماره ملى 5639950633 به عنوان بازرس اصلى و آقاى محمود قاليباف به شماره ملى 0650172825 به عنوان بازرس على البدل براى مدت يك سال مالى انتخاب گرديدند.

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان جنوبى
مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى بيرجند

آگهى انتخابات
قابل توجه  اعضاى محترم اتحاديه صنف فروشندگان لوازم يدكى اتومبيل (سبك و سنگين) شهرستان بيرجند 
در اجراى ماده 23 قانون نظام صنفى، از كليه اعضاى داراى پروانه كسب آن اتحاديه دعوت مى شود با در دست داشتن اصل يا 
تصوير پروانه كسب و يا كارت عضويت عكس دار اتحاديه چهارشنبه 94/2/30 راس ساعت 9 الى 11 صبح براى شركت در 
انتخابات هيئت مديره و بازرس شخصا به نشانى خيابان رجايى ، مسجد امام رضا (ع) مراجعه و نمايندگان مورد نظر خود را از 
بين افراد ذيل به تعداد 5 نفر عضو اصلى هيئت مديره و 2 نفر بازرس 
اصلى و على البدل انتخاب نمايند. الزم به ذكر است بر اساس تبصره 
ماده 13 آيين نامه اجرايى انتخابات اتحاديه هاى صنفى اعطاى 

وكالت و يا اعزام نماينده براى دادن راى ممنوع مى باشد.

 رئيس هيئت نظارت بر انتخابات اتحاديه هاى صنفى بيرجند

نام و نام خانوادگىرديف
ابوالفضل بهلگردى1
محمد حيران2
مهدى زيورى3
عباسعلى عميديان4
مرتضى محسنى5
محمدرضا مهرور6
منوچهر نجفى7
محمد وفائى فرد8
على هاشم نيا 9

اسامى داوطلبان عضويت در هيئت مديره

  
نام و نام خانوادگىرديف

مرتضى افضل پور1
محمد سمندى2
محمد شيبانى3
حسن كاركن4

اسامى داوطلبان عضويت در سمت بازرس
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طى مراسمى به مناسبت هفته معلم و اقدام نيكوكارانه معلمين و كادر آموزشى دبيرستان دخترانه امام حسين (ع) دوره دوم از اين خيران تجليل شد. در اين مراسم كه قائم مقام رئيس دانشگاه 
علوم پزشكى در امور مشاركت هاى اجتماعى استان و مديرعامل مجمع خيرين سالمت خراسان جنوبى و تعدادى از نمايندگان اوليا و مربيان حضور داشتند از تمامى معلمين و كادر آموزشى كه 

در حركت فرهنگى و خداپسندانه شركت نموده و هدايا و هزينه هاى گراميداشت هفته معلم را به مركز در حال احداث راديوتراپى و شيمى درمانى خراسان جنوبى اهدا كردند، تجليل شد.

3تجليل از فرهنگيان خير دبيرستان امام حسين (ع) بيرجند
پيام شما

تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583
سامانه پيام كوتاه : 3000272424

سالم. از ساكنان خيابان مطهرى 10 هستم. 
باغ بزرگى كه همه درختان آن خشك شده 
در ابتداى كوچه قرار دارد كه فقط شده محل 
ريختن آشغال و نگهدارى احشام و فاضالب 
است  ساز  مشكل  نيز  بهداشتى  نظر  از  كه  منازل 

خواهش مىكنم مسئولين رسيدگى كنند.
915...421

باسالم و سپاس و قدردانى از مخابرات بيرجند كه 
حدود دو سال شده كه دكل تلفن همراه را 
در روستاى شوشود نصب كرده و هنوز راه 
اندازى نكرده اند؟ لطفًا فكرى به حال اين دكل 

برداريد تا مشكل تلفن منطقه رفع شود. 
915...647

لطفًا شهردارى بيرجندپاسخ دهد: چرا آخر خيابان 
آموزشى  دكتر حسابى مهرشهر كه مجتمع 
كنند.  نمى  آسفالت  را  هست  آنجا  در  هم 

تقاطع ابن سينا و دكترحسابى فقط 100 متر.
915...548
باسالم. لطفاً مسئولين فكرى به حال وضعيت 
دبستان بركت سايت ادارى معصوميه بكنند. 
نه تنها درساعات ادارى اهالى منطقه از سر و صداى 
و  پنجشنبه  بلكه  نداريم  آرامش  بلندگو  و  ها  بچه 
و  بازى  مدرسه  حياط  در  متفرقه  افراد  هم  جمعه 
اين دبستان  براى  سر و صدا مى كنند. سرايدارى 
از اهم واجبات است. در ضمن اگه مى شد كه در 
اين دبستان نيز مانند فنى حرفه اى از همان سمت 
باز مى شد نيازى به بستن خيابان و ميدان نبود كه 
باعث دور شدن مسير صدها نفر اهالى و ترافيك و...

بشود، عدم هماهنگى راهنمايى رانندگى و آموزش 
پرورش و شهردارى كامًال در اينجا مشهود است!

915...836
نماينده مردم بيرجند در مجلس، استاندار و فرماندار 
بيرجند حل مشكل اراضى موسوى نه نيازمند 
اختصاص بودجه است و نه نيازمند تصويب 
همت  و  توجه  كمى  فقط  جايى.  در  شدن 
مسئولين استان را الزم دارد. چرا كسى پيگير 

نمى شود؟چرا هيچ مسئولى پاسخگو نيست؟
915...587
كه  ماه  يك   ،2 پاسداران  سبز  فضاى  سالم. 
روشنايى ندارد و شب ها كسى جرأت نمى كند 

تنها از آنجا عبور كند. چرا كسى رسيدگى نمى كند؟
935...686

پاسخ مسئولين به پيام شما

جوابيه هاى اتوبوسرانى بيرجند

ستون  در  درج شده  مطلب  به  پاسخ  در  احترامًا   -1
پيام شما مورخ 94/1/18 درباره «توقف 5 دقيقه اى 
توجه  و  خود  آشناى  براى  پاسداران  اتوبوس  راننده 
نكردن به تذكر مسافرين» به استحضار مى رساند: 
رانندگان  وظيفه  مطلوب  و  موقع  به  رسانى  خدمات 
اتوبوس مى باشد در عين حال انتظار مى رود مواردى 
كه ميزان رضايتمندى شهروندان را كاهش مى دهد 
به كنترل خطوط آزادى و ابوذر و يا شماره تلفن هاى 
32226545 و 32311500 اعالم تا ضمن بررسى به 

موقع اقدام الزم صورت پذيرد.
2- احترامًا در پاسخ به مطلب درج شده در ستون پيام 
اتوبوس هاى  درباره «شلوغى  مورخ 94/2/15  شما 
مسير مهرشهر ساعت 6:30 و 7 صبح» به استحضار 
دو  صبح   7/10 الى   6/25 ساعت  از  كه  رساند  مى 
دستگاه اتوبوس به ناوگان اضافه مى شود تا خدمات 
مطلوبترى به شهروندان ارائه شود و انتظار مى رود 
بليت ما را  از كارت  با استفاده  كه مسافرين محترم 
در رسيدن به ميزان واقعى جابجايى مسافر يارى تا 

تدابير بيشترى انديشيده شود.
ستون  در  درج شده  مطلب  به  پاسخ  در  احترامًا   -3
پيام شما مورخ 94/2/15 درباره «تأخير اتوبوس هاى 
مسير غفارى: به استحضار مى رساند: تعداد 8 دستگاه 
به مسافران  دقيقه  زمانى هر 10  فاصله  به  اتوبوس 
مد  خاصى  مورد  چنانچه  نمايند  مى  رسانى  خدمات 
نظر است يا مالحظه شده مراتب را به كنترل خطوط 
آزادى و يا شماره تلفن 32311500 اعالم تا ضمن 

بررسى اقدام الزم صورت پذيرد.

* بهروزى فر
تصورش را بكن، يك عصر بهارى كه خنكاى نسيم كوير، 
روح را نوازش مى دهد، به همراه جمعى خانوادگى در جاده 
سالمت حاشيه بلوار پيامبر اعظم (ص) در حال پياده روى 
هستيد. چنان سرتان به گفتگو گرم است و آن قدر به شما 
متوجه  را  مسافت  بُعد  و  زمان  گذر  كه  گذرد  مى  خوش 

 

نمى شويد. به خودتان كه مى آييد، كلى راه رفته ايد كه 
بايد برگرديد. استراحت كوتاهى مى كنيد و راه برگشت را 
پيش مى گيريد. به خانه كه مى رسيد، ناى تكان خوردن 

نداريد، به قولى؛ «انگار پاهاى تان از خودتان نيست». 
مادر  كنار شما،  در  و درست  ناليد...  پاها مى  درد  از  شما 
ديابتى تان، نوك انگشتانش را محكم مى فشارد و فقط 
در خط چهره! از زخم هايش شاكى مى شود. كفش ها به 
پاهاى مادر فشار آورده و اين زياد راه رفتن، قدرى برايش 
گران تمام مى شود... بيچاره مادر، اين تفريح چند ساعته، 

مى شود بالى جانش!!

 كفش هاى دوست داشتنى!!

حاال همان عصر بهارى را تصور كن با همان گروه همدل 
و همان شكل پياده روى در مسيرى طوالنى. 

همه  كه  جا  همان  رويد،  مى  كه  را  راه  از  بخشى  حاال 
خسته شده ايد اما نمى خواهيد به روى مبارك تان بياوريد، 
 صداى زنگى از گوشى تلفن، حواس مادر را جمع مى كند،

گويد:  مى  و  كند  مى  كنترل  را  گوشى  ايستد،  مى  كمى 
را  فكرش  دهند»...  نمى  رفتن  راه  اجازه  هايم  «كفش 
بكنيد، كفش ها بيشتر از شما حواس شان به مادر بوده، به 
گوشى تلفنش پيامى داده اند و از او مى خواهند بيش از 
اين، گروه را همراهى نكند و اّال بايد كه تا مدت ها، شايد 
براى هميشه و حتى تا پاى جان! جور زخم هاى ديابتش 

را بكشد... واى از اين كفش هاى دوست داشتنى!!
خيلى دور از ذهن است، نه؟ مگر مى شود؟! امكان ندارد. 
بزنند، چه  توانند حرف  نمى  و  ندارند  ها كه حس  كفش 
ما  بگويند  و  بدهند  پيام  مادر،  گوشى  به  اينكه  به  برسد 
بيشتر از خانواده، هواى تو را داريم. اصًال شدنى نيست...
من هم مثل شما باور نمى كردم اما واقعيت اين است كه 
مى شود از كفش ها هم حرف كشيد. بخوانيد تا شما هم 

متوجه شويد.

مشكالت ديابتى ها، جرقه اختراع 

همه چيز از آنجا شروع شد كه روزى با تماس آقاى نخعى، 
مسئول درمانگاه فرهنگيان، به يك گفتگو دعوت شديم. 
مقدمه و توضيح علت اين ديدار دوستانه هم، حضور يك 
متخصص سونوگرافى است در درمانگاه فرهنگيان كه اين 
اواخر به همت پيگيرى هاى متوليان درمانگاه و همراهى 
را  مجموعه  اين  خدمات  دامنه  پزشكى،  علوم  دانشگاه 
گسترده تر كرده است. اين آقاى دكتر مدعو، اگر چه حوزه       
زمينه  در  تحقيقاتى  اما  است  راديولوژى  اش  تخصصى 

ديابت دارد و البته اختراعاتى هم!!
عصر  يك  در  و  پذيريم  مى  را  ديدار  اين  ميل،  كمال  با 

ارديبهشتى، راهى محل كار دكتر مى شويم. 
دكتر «مسعود غالميان عارفى» متخصص راديولوژى را در 
 كلينيك شهدا و در حال ويزيت بيماران مالقات مى كنيم.

«زهرا  دكتر  و همسرش  از تالش هاى خود  ما  براى  او 
در  صورت،  و  فك  راديولوژى  متخصص  شهمرادى» 
اختراع كفشى هوشمند مى گويد، كفشى كه مى تواند گره 

از مشكالت عديده ديابتى ها بگشايد.
اين دكتر جوان كه اصالتًا كاشمرى مى باشد و از سال ها

 

پيش، مهمان شهر ما است، مى گويد: «در زمان تحصيل 
دوره پزشكى عمومى، مشكالت افراد ديابتى خيلى توجهم 
را به خود جلب كرده بود، به همين خاطر تز پايان دوره 
تحصيلم در آن دوره را با همين عنوان انتخاب كردم كه 

كار موفقى هم بود».
دلمشغولى دكتر غالميان، به آنجا ختم مى شود كه؛ «افراد 

ديابتى، بعد از مدتى دچار اختالل حس مى شوند و گاه درد 
را احساس نمى كنند، همين عامل هم باعث مى شود كه 
فشارهاى وارده به ويژه در ناحيه پا را دير متوجه شده دچار 

زخم در پاهايشان شوند».
همين مشكل، اين زوج جوان را بر آن داشت تا به كفشى 
بينديشند كه بتواند راه رفتن را –كه در درمان و كاهش 
اثرات ديابت بسيار مؤثر است- براى ديابتى ها راحت تر 
كند. كفشى كه سنسورهاى هشدار دهنده داشته باشد و 

بتواند شرايط را به فرد اخطار دهد.

 كفش بلوتوث باز

او مى گويد: «مدت ها به طراحى چنين كفشى فكر كرديم 
كه  بحث  اين  و  آمد  پيش  كه جريان سربازى  زمانى  اما 
 مبتكرين و مخترعين از معافيت سربازى برخوردار مى شوند،

قضيه جدى تر شد و باالخره كار به آنجا رسيد كه كفشى 
و  شد  ساخته  پا  آناتومى  اساس  بر  كه  كرديم  طراحى  را 
هوشمند  كرديم،  تعبيه  آن  در  را  فشار  سنسورهاى  چون 
بود، يعنى به محض اينكه پا دچار فشار شود، سنسورها به 

فرد هشدار مى دهند تا موقعيت خود را عوض كند».
به گفته وى؛ اين كفش با گوشى تلفن همراه فرد در ارتباط 
است و به محض احساس فشار، بلوتوثى به گوشى ارسال 

مى كند و به فرد هشدار مى دهد.
دكتر غالميان ادامه مى دهد: «از آنجايى كه گرماى بيش 
نشان دهنده شروع عفونت  بدن،  از  نقطه  در يك  از حد 
است لذا اين كفش هوشمند، نقاط خطر را در پا مشخص 
معالج  پزشك  براى  باشد  هشدارى  تواند  مى  و  كند   مى 
تا راحت تر نقطه عفونى را بيابد و به درمان آن بپردازد».

در طراحى اين ايده، سيستمى براى گردش هواى داخل 
كفش هم ديده شده كه باعث مى شود، رطوبت و دماى 
تر  راحت  موقعيتى  در  پا  و  يابد  كاهش  كفش   داخلى 

قرار داشته باشد.

كفش هوشمند، برنده دو جايزه جهانى

به گفته اين زوج جوان، طرح و ايده شان كه در قالب يك 
انيميشن و به صورت مجازى آماده شد، به پيشنهاد برخى 

بنياد ملى  براى شركت در مسابقات منطقه اى  دوستان، 
نخبگان ارايه گشت اما به اين بهانه كه اختراع نيست و 
تنها در قالب طرح ارائه شده، هيچ رتبه اى نياورد و مورد 
بى مهرى داورانى قرار گرفت كه گويا آمده بودند تا دست 

رد بر سينه ديگران مشابه هم بزنند.
«كفش هوشمند ديابتى»، مدتى بعد به دو مسابقه جهانى، 
عرضه مى شود، يكى در سال 2014 و در مسابقات لهستان 
و ديگرى در سال 2015 و در سوئيس و جالب آنكه در سال 
 2014 مدال برنز مسابقات جهانى را از آن خود مى كند

ماه  فروردين  همين  كه  هم   2015 سال  مسابقات  در  و 
امسال در سوئيس برگزار شد، عالوه بر مدال طال، جايزه 
بهترين بهترين ها!  را هم در بين 10 اختراع برتر جهان، 
اختراعات  جهانى  (مسابقات  ربايد.  مى  رقيبان  ديگر  از 
هم  امسال  كه  دنياست  مسابقات  معتبرترين  از  سوئيس 

چهل و سومين دوره آن در فروردين ماه برگزار شد)
صحبت پايانى اين زوج مخترع هم مثل همه حرف هايى 

اختراع شان گفتند، شنيدنى  با شوق و ذوق در مورد  كه 
با  دارد،  نو  ابتكارى  و  است  مخترع  كه  «كسى  است؛ 
با بقيه اين است  ديگران هيچ تفاوتى ندارد، تنها فرقش 
كه به جرقه هاى ذهنى خود بها داده و آنها را تا حصول 
كه  كسى  اينكه  هم  بعد  نكته  است.  كرده  بارور   نتيجه 
مى خواهد راه تازه اى را شروع كند و كارى نو ارائه نمايد، 

 نبايد انتظار داشته باشد كه همه به او توجه داشته باشند 
و او را ببينند، فرد بايد براى رضايت قلبى خودش كارش 

را انجام دهد و بس!».

حرف پايانى؛ صحبت از بى مهرى ها

براى  كه  افتخارى  وجود  با  آن،  معرفى  و  اختراع  اين  از 
ملت ايران به همراه داشت، كه بگذريم، آنچه حائز اهميت 
است، توجه مقامات باالدستى و آنهايى است كه در اخبار 
دريغى  بى  هاى  حمايت  از  عملكردشان  هاى  گزارش   و 
راه هايى كه پيشه  از نخبگان مى شود و  مى گويند كه 

كرده اند تا مانعى براى فرار مغزها از مرزها باشند. 
اما گويا ميان آنچه شعار داده مى شود و آنچه به واقعيت 

مى پيوندد، تفاوتى است از زمين تا آسمان!!
عرضه  اميد  به  كه  است  جوانى  زوج  همين  اش  نمونه 
جهان،  هاى  بهترين  بين  در  فردشان  به  منحصر  اختراع 
خود را براى سفر به سوئيس و شركت در مسابقات آماده 
كرده بودند، اما تنها به اين بهانه كه سربازها اجازه خروج 
از مرز را ندارند! با وجود هزينه هايى كه براى خريد بليط و 
رزرو هتل و... كرده بودند، نااميدانه ماندند و ارائه كار را به 
يكى از دوستان سپردند. مطمئنم كه اين سؤال براى شما 
هم پيش آمده كه؛ پس فوتباليست هاى نامى، چطور در 
كسوت سربازى، براى شركت در مسابقات، لباس تيم ملى 

را به تن كردند و آن شد كه ...؟ 
و جالب تر اينكه؛ اين «كفش هوشمند ديابتى» كه هنوز 
در قالب يك طرح مجازى است، همان جا و در آن سوى 
به  تنها  و  كند  مى  پيدا  مشتاقانى  زمين،  ايران  مرزهاى 
به  داشتن  نياز  و  بودن  بر  هزينه  به جهت  كه  علت  اين 
تكنولوژى باالى ساخت، به توليد نرسيده، در جا مى زند.

و نكته خواندنى تر آنكه؛ جايزه اى كه در عين افتخار به 
يكى از پزشكان فعال استان مان تعلق گرفته و همين االن 

در بين داشته هاى «دكتر غالميان» و «دكتر شهمرادى» 
محفوظ است، هنوز حتى به قصد معرفى، رسانه اى نشده 
تا ديگران هم بدانند، مشكالت بيماران، دغدغه هميشگى 
پزشكان متعهد ماست... راستى ارزش اختراعى كه توليد 
و  كند  مى  راحت  را  ها  خانواده  از  خيلى  خيال  انبوهش، 
است،  تر  مهم  دهد،  مى  نجات  را  بيماران  از  خيلى  جان 

يا مدالى كه...؟ 

خبرهاى تلخ از دنياى ديابتى ها
 

به  پيامى  در  پزشكى  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزير 
مناسبت روز جهانى ديابت (23 آبان ماه سال 93) اعالم 
كرد: حدود پنج ميليون نفر مبتال به ديابت در كشور وجود 
آنها  در  ديررس  عوارض  به  منجر  اطالعى  بى  كه   دارد 
 مى شود و هزينه سنگينى را به نظام سالمت تحميل مى كند.

دكتر «سيد حسن قاضى زاده هاشمى» در اين پيام، از ديابت 
بيشترين  كه  كرده  ياد  قرن  اپيدمى  بزرگترين  عنوان  به 
افزايش را در تمام جهان دارد و خاطرنشان نمود: امروز چهار 
گروه بيمارى غيرواگير شامل بيمارى هاى قلبى ـ عروقى، 
مهم  ديابت،  و  تنفسى  مزمن  هاى  بيمارى  ها،  سرطان 
 ترين علل مرگ و مير و ناتوانى بشر هستند، بيمارى هايى
ها  دولت  و  جوامع  ها،  خانواده  به  مالى  سنگين  بار  كه 
تحميل مى كنند. وى يادآور شد: بر اساس گزارش سازمان 
بهداشت جهانى و فدراسيون جهانى ديابت، در حالى كه 
تعداد بيماران ديابتى در سال 2000 ميالدى كمتر از 200 
ميليون نفر گزارش شده، اين عدد در حال حاضر به 382 
ميليون نفر رسيده و پيش بينى مى شود در سال 2035 به 

عدد باور نكردنى 592 ميليون نفر برسد.
وزير بهداشت در ادامه تصريح كرد: اين در حالى است كه 
ساالنه 5 ميليون نفر  (هر 6 ثانيه يك نفر) به علت ابتال 
به ديابت جان خود را از دست مى  دهند، 11 درصد كل 
درمان  هم صرف  جهانى  درمان  و  بهداشت  هاى  هزينه 
اين  برخى كشورها  در  و  مى شود  آن  عوارض  يا  ديابت 
عدد تا 20 درصد از اعتبارات بهداشتى ـ درمانى را در بر 
مى گيرد. هزينه اى كه در تمام جهان بيش از 550 ميليارد 
دالر در سال برآورد شده و اين مبالغ بيشتر صرف درمان 
عروقى، چشمى،  ـ  قلبى  مشكالت  مانند  ديابت  عوارض 
كليوى و پاها مى شود. عوارضى كه با تشخيص به موقع و 
درمان مناسب ديابت قابل پيشگيرى است. از سوى ديگر 
تحقيقات ثابت كرده با تغيير سبك زندگى و آموزش شيوه 
سالم زيستن، مى توان از 70 درصد موارد ابتال به ديابت 

نيز پيشگيرى كرد.
علوم  دانشگاه  متابوليسم  و  غدد  تحقيقات  مركز  رئيس 
پزشكى تهران هم همان روزهاى هفته ديابت سال گذشته 
در خبرى گفته بود؛ 5 تا 6 درصد جمعيت كل كشور به 
ديابت مبتال هستند و آمار اين بيماران به علت كم تحركى 
و تغذيه نامناسب به خصوص مصرف فست فودها همچنان 

رو به افزايش است.
ترين  شايع  از  ديابت  كرده؛  نشان  خاطر  الريجانى  باقر 
و  عضو  قطع  كليه،  نارسايى  اصلى  عامل  و  ها  بيمارى 
قند  دارد،  ديابت  كه  فردى  اگر  است.  كشور  در  نابينايى 
مناسبى  غذايى  رژيم  كند،  كنترل  مرتب  را  خود  خون 
نكشد،  و سيگار  كند  ورزش  كافى  اندازه  به  باشد،  داشته 
به علت  متأسفانه  اما  زندگى كامًال طبيعى خواهد داشت 
بى توجهى مردم اين بيمارى به شدت در كشور ما رو به 
افزايش است و در آينده هزينه هاى سنگين ترى به جامعه 

تحميل مى كند.
به گفته الريجانى حدود 7 درصد و در برخى شهرها تا 14 

درصد افراد باالى 30 سال به ديابت مبتال هستند.

كفش هاى حساس به ديابت
گفتگو با زوج پزشك مخترع همشهرى

* «كفش هوشمند ديابتى» برنده مدال 

برنز مسابقات جهانى2014 لهستان

 برنده مدال طالى 2015 

مسابقات جهانى سوئيس

دارنده جايزه بهترين بهترين ها 

در بين 10 اختراع برتر جهان در سوئيس  

كلينيك ترك اعتياد كيش مهر خاوران
مسئول فنى: دكتر جواد خامسان 

آدرس: ابوذر- نبش شهدا 2    ساعت كار: 7-3 بعدازظهر        تلفن: 056-32213766

شركت تعاونى مسكن مهر شماره 2 بيرجند 
در نظر دارد: تعدادى از اقالم مازاد بر نياز خود را به شرح ذيل به فروش رساند. لذا از كليه كسانى كه 
مايل به شركت در مزايده مى باشند، دعوت مى گردد ضمن بازديد از اقالم ذيل قيمت پيشنهادى 
خود را در پاكت دربسته تا تاريخ 94/2/24 تحويل دفتر تعاونى به آدرس بيرجند – خيابان عدل 

 عدل 17 فرعى اول سمت چپ - پالك 24 نمايند 
 تلفن تماس براى هماهنگى شماره 05632450852 مى باشد. 

1- پرينتر برادر 3 كاره  2- تانكر ورق سياه بزرگ و كوچك 3- پمپ آب 4- ويبراتور 5- لوله و 
اتصاالت فاضالبى و اتصاالت پليمرى 6- كابل آنتن و تلفن و آيفن 7- كليد و پريز 8- نبشى سالم 

9- ورق ايرانيت گالوانيزه مستعمل 10- دو عدد تابلوى برق و ساير وسايل ساخت و ساز مازاد
هيئت مديره

جناب آقاى دكتر معزى    متخصص محترم قلب و عروق اينترونشنال

جناب آقاى دكتر تقوى    متخصص محترم قلب و عروق

و پرستاران محترم بخش قلب بيمارستان ولى عصر (عج) 

سركار خانم ها : ترابى-  فرسى- بنيابادى- عبدالهى- آصف و آقاى حسين خيرى

 اينك كه به لطف پروردگار و به مدد مهارت و توانايى بى نظيرتان با انجام عمل موفقيت آميز
  بهبودى و سالمتى را دوباره به همسر و پدر عزيزمان رحمت ا... كرمى ارزانى نموديد، صميمانه تقدير

 و تشكر نموده و آرزومنديم دستان زندگى آفرين تان همواره توانمند و شفابخش بيماران باشد.
خانواده كرمى

آگهى مزايده اموال غيرمنقول «نوبت دوم»

چون در پرونده 1512/93 اجرايى در قبال محكوميت آقاى حسين شهابى و خانم فاطمه اميرآبادى متضامنا به پرداخت مبلغ 
529/329/678 ريال در حق محكوم له آقاى عليرضا كدخدا و پرداخت مبلغ 22/500/000 ريال بابت حق االجرا در حق دولت و با توجه به 

اينكه از ناحيه شخص ثالث در اجراى تبصره ماده 34 قانون اجراى احكام مدنى پالك ثبتى به شماره 214 فرعى از 769 اصلى بخش 2 بيرجند 
واقع در على آباد داورآباد كه ميزان عرصه حدود 380 مترمربع و اعيان تيرآهنى و گنبدى و داراى اشتراكات منصوبه در ملك كه ارزش ششدانگ 
عرصه و اعيان به مبلغ 510/000/000 ريال ارزيابى گرديده است كه از طريق مزايده در روز چهارشنبه مورخ 94/3/6 از ساعت 10 الى 11 صبح 
در دفتر اجراى احكام حقوقى به فروش برسد كه قيمت پايه از بهاى ارزيابى شده شروع و به كسانى كه باالترين قيمت را پيشنهاد نمايند، فروخته 
خواهد شد. 10 درصد مبلغ پيشنهادى فى المجلس از برنده مزايده دريافت و نامبرده مكلف است حداكثر تا يك ماه نسبت به پرداخت باقيمانده 
ثمن معامله اقدام نمايد در غير اين صورت 10 درصد اوليه به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد خواهد شد. متقاضيان در صورت تمايل مى توانند 

پنج روز قبل از موعد مزايده به اين اجرا مراجعه تا ترتيب بازديد آنان داده شود. هزينه نقل و انتقال به عهده خريدار خواهد بود.

رجبى- مدير اجراى احكام مدنى دادگسترى بيرجند

دادگسترى جمهورى اسالمى ايران

دكتر غالميان عارفى و دكتر شهمرادى 
مخترعان كفش هوشمند ديابتى
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مشاهير خراسان جنوبى

استان داراى تنها ذخاير منيزيت ايران (بيرجند و سربيشه)، بزرگ ترين ذخيره و تنها معدن آزبست ايران (معدن حاجات نهبندان) بوده و ذخاير و معادن مهم بنتونيت 
(سرايان، سه قلعه)، گرانيت (بيرجند و سربيشه)، گل سفيد (بيرجند)، بازالت (سربيشه) در خراسان جنوبى مورد بهره بردارى قرار مى گيرد. يكى ديگر از مهمترين 
معادن اين استان، معدن مس قلعه زرى واقع در جنوب غرب اين استان (خوسف) است كه به علت عيار طالى باالى آن در سطح جهان شناخته شده است

استان خراسان جنوبى  داراى پتانسيل بااليى در بخش معادن مى باشد 

ميرزا مهدي مجتهد درخشي
 ملقب به صدر العلماء

از  محدث  و  عابد  نويسنده،  زاهد،  درخشى  مجتهد 
شاگردان  كه  قاين،  علميه  حوزه  اول  طراز  اساتيد 

زيادي را تربيت نموده است.
از جمله شاگردان او مرحوم محمد حسن قايني، پدر 

فقيه عالي قدر شيخ محمد باقر گازاري است.
معروف  علماي  محضر  از  خود  العابدين  زين 
كتاب  نويسنده  طباطبائي،  علي  مانند  حاضر   عصر 

رياض المسائل در فقه شيعه، بهره برده است.
معظم له در معامالت و مسائل حقوقي اسالم احتياط 
فقه  از  اين قسمت  در  اجتهاد  بود  معتقد  و  مي كرد 

مشكل است .

از تاليفات اش  كتاب مصباح النجاه بوده كه اصول 
دين را به نثري زيبا به فارسي شرح كرده است.

موجود زهان  علميه  حوزه  كتابخانه  در  كتاب   اين 
مي باشد. نويسنده در اين كتاب كه بخش نخست آن 
است وعده كرده بخش دوم را در فروع دين بنگارد.

 1231 سال  در  بزرگ  مجتهد  و  عالم  اين  فوت   
 قمري اتفاق افتاده و در زادگاهش درخش به خاك

سپرده شد.
ميرزا  كوچك  حاج  ،فرزندارشد  صدر  مهدي   ميرزا 
مي باشد كه به مقام اجتهاد و صدر العلمائي خراسان 
الدين شاه در مقام خود  ناصر  زمان  تا  و  نيز رسيده 
باقي بود. با ظهور فرقه بابيه از كار خود كناره گيري 
ادامه حيات به قريه درخش مراجعت  نموده و براي 
مي نمايد. ميرزا مهدي از بانيان خير و عالمان بزرگ 
زمان خود محسوب مي شده كه به اتفاق محمد علي 
مجتهد درخشي و ميرزا باقر درخشي به رتق و فتق 
است.  پرداخته  مي  خود  زمان  جامعه  مذهبي  امور 
مجالست و ديدار نايب اول وزارت خارجه ناصرالدين 
شاه با صدر حاكي از قدرت و اعتبار ميرزا مهدي صدر 
مي باشد. بدون شك حفظ و صيانت از آثار و بقاياى 
اين  روشن  راه  ادامه  در جهت  گامى  بزرگواران  اين 
بزرگان است و حال مقبره اين عالم فرزانه در حال 
بيشتر مسئولين  تخريب شدن است و توجه هر چه 

را مى طلبد.
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آهنى  مردان  عنوان  به  كه  بيرجندى   دوقلوهاى 
در رشته ورزش سه گانه مشغول به فعاليتند از كم و كيف 

ورزششان مى گويند...
زندگى نفره   6 اى  خانواده  در  و  دارند  سن  سال   18 
و  است  بازنشته  نظامى  مسعود  و  سعيد  پدر  كنند.  مى 
بزرگترين  حامى و مشوق اين دو برادر براى ورزش بوده 
سعيد است  رياضى  نفر  هردو  تحصيلى  رشته  هست.   و 

بيشتر  در  برادر  دو   و  ست  بزرگتر  مسعود  از  دقيقه   4 
مسابقه ها   در حاليكه دستانشان ر دست هم قالب شده از  

خط پايان  مى گذرانند.....

رشته ورزشى مورد عالقه دو برادر 

سعيد:  ورزشى سه گانه شامل 1500متر شنا در دريا 40 
كيلومتر دوچرخه سوارى  و 10 كيلومتر دو صحرانوردى 
و پشت سر هم  وقفه  بى  بصورت  ورزشها  اين  كه  است 
انجام مى شوند كه من و برادرم هردو اين رشته ورزشى را 

بصورت حرفه اى انتخاب كرده ايم.
اروپا  المپيكى ست كه در  اين ورزش يك رشته  مسعود: 
اختراع شده و به عنوان سخت ترين ورزش دنيا شناخته 

شده و به اسم آيرون من نيز در دنيا شناخته شده است 

سال ورود به اين ورزش

از  ولى  كرديم  مى  ورزش  پدر  همراه  بچگى  از  سعيد: 
تيم  وارد  را شروع ودر 14 سالگى  10سالگى ورزش شنا 
سه گانه استان شده  و  بعد از 1 سال  با مطرح شدن در 

مسابقات كشورى به تيم ملى راه  يافتيم.
 سعيد  در اين مدت 35 مدال طال 1 مدال نقره و 3 مدال 
برنز را بدست آورده است از جمله مهمترين مسابقات او 
مى توان به مسابقات قهرمانى آسيا در فيليپين و كسب 
مقام سوم، مسابقات قهرمانى آسيا در سنگاپور و كسب مقام 
ششم، مسابقات قهرمانى آسياو سهميه المپيك در كشور 

قزاقستان  و حضور در كمپ تايوان را نام برد.

 جزو ده نفر اول برتر مسابقات
 آسيايى انتخاب شديم 

مسعود همزمان با  برادرش ورزش را شروع كرده و در كنار 
هم پله هاى ترقى را طى و به تيم ملى راه يافته است. او نيز 
حضور در مسابقاتى مانند، مسابقات قهرمانى آسيا در فيليپين 
وكسب مقام پنجم، مسابقات قهرمانى آسيا در قزاقستان 
وكسب مقام هفتم، مسابقات قهرمانى آسيا در سنگاپور و 
كسب مقام هفتم و حضور در كمپ تايوان با شركت كشورهاى 
كارنامه  در  را  تايوان  و  ايران  قزاقستان،  چين،كره،  ژاپن، 
 ورزشى خود دارد.  مسعود با يادآورى سختى اين ورزش

مى گويد: متاسفانه اين ورزش در كشور و استان ما بخوبى 
معرفى نشده و از جايگاهى در خور شان برخوردار نيست.

وى درادامه مى گويد: خوشبختانه در مسابقات آسيايى با 
اين  در  كه  ژاپن  مثل  عنوانى  صاحب  كشورهاى  وجود  
ورزش حرف اول را ميزند جزو ده نفر اول برتر مسابقات 

آسيايى انتخاب شديم

مشكالت اين ورزش 

دارند  كه  بسيارى  مشكالت  از  آهنين  قلوهاى   دو 
مى گويند: سعيد: ورزش سه گانه يكى از پرهزينه ترين 
تمرين  يزاى  نياز  مورد  وسايل  اكثر  ما  و  ورزشهاست 
به  ما  براى  واقعا  كار  اين  كه  كنيم  مى  تهيه  را خودمان 
هزينه  اين  جمله  از  وى  است  شده  تبديل  دغدغه  يك 
هزينه 350,000  با  شنا  تهيه وت سوييت  هزينه   به  ها 
تومان،   600,000 دوچرخه  مخصوص  كفش   تومان، 
مكمل هاى ورزشى ماهيانه 500,000 تومان،كفش تمرين 
دو 400,000 تومان و ساعت ضربان 3,000,000 تومان 
در  بخواهند  استان  ورزشكاران  اگر   گويد:  مى  و  اشاره 
بايد مسئوالن  باشند  براى گفتن داشته  اين رشته حرفى 
مشكالتشان  به  و  كرده  راحمايت  آنها  استانى  مديران  و 

رسيدگى نمايند

 مسايل حاشيه اى  موفقيت ورزشكار را 
تحت الشعاع قرار مى دهد

گويد:   مى  و  گيرد  مى  پى  را  برادرش  مسعود صحبت 
براى امانت  بصورت  را  اى  دوچرخه  گانه  سه   هيئت 

قرارداده  اختيارمان  در  سوارى  دوچرخه  هاى   تمرين 
يا  و  فدارسيون  ازسوى  بايد  تجهيزات  اين  البته  است 
مراكز مربوطه در اختيار ورزشكار  قرار بگيرند زيرا  وقتى 
ورزشكار بصورت حرفه اى در حال فعاليت است بايد تمام 
تمركز فكرى و جسم اش را صرف انجام بهتر تمرينات و 
كسب موفقيتهاى ورزشى كند و وجود اين قبيل مسايل 
قرار  الشعاع  تحت  را  موفقيت  كسب  روند  اى   حاشيه 
مى دهد. برادارن عليزاده  درادامه از مهمترين مشكالت 
خود به نبود شيفت خصوصى براى تمرين شنا اشاره كرده 
شيفتهاى  18درصد  بايد  قانونى  لحاط  از  گويند:  مى  و 
استخر دراختيار هيئت هاى ورزشى قرار بگيرد و اين در 
حالى است كه در استان ما حداقل امكانات براى تمرين 
هم براى ورزشكاران در اين عرصه وجود ندارد. برادران 

آهنين همچنين از نبود اسپانسر در استان اظهار تاثر كرده 
و مى گويند: در سالهاى 92 و93 به دليل نبود اسپانسر با 
باشگاه مقاومت تهران و پديده مشهد به عنوان اسپانسر 

قرار داد بستيم.
با وجود كم مهرى مسئوالن  برادارن عليزاده مى گويند: 
انجام  براى  مناسب   امكانات  تامين  براى  استان  ورزش 
هاى  تمرين  گانه  سه  هيئت  با  كنون  تا  ها،  تمرين 
به  بيرجند  دانشگاه  عمومى  شيفتهاى  در  را  خود  شناى 
دلسوز  مديران  از  يكى  عنوان  به  سيادت  آقاى   مديريت 

انجام داده اند.

استعدادهاى استان براى
 اين ورزش چگونه است؟

در  را  استان  اين  جوانان  ظرفيت  ورزشكار،  دوقلوهاى 
ورزش سه گانه باال دانسته و مى گويند: رضا باقرى يكى 
از ورزشكاران صاحب نام در اين ورزش از خطه خراسان 
جنوبى بود كه سابقه حضور در تيم ملى را در كارنامه خود 
دارد و اخيرا نيز در سنين مختلف آقايان نظرى و خسروى 

جزو ورزشكاران مطرح استانى در اين رشته هستند.

تاملى براى فردا

سعيد برادر بزرگتر مهمترين هدفش را براى آينده ترقى بيشتر 
و كسب مقامهاى برتر در رشته ورزشى خود  عنوان كرده و 
مى گويد هم اكنون  با بيش از هفت ساعت تمرين در روز 
تمام تمركزم روى رشته ورزشيم است و اين توانايى را در 
خود مى بينم كه در صورت حمايت مسئوالن و فدراسيون 
مقامهاى خوبى از جمله مدال المپيك را بدست آورم و كسب 
مقام سومى قهرمانى آسيا نيز دلگرمى و انگيزه اى براى 

پيشرفت بيشتر من است.
مسعود نيز براى كسب سهميه المپيك توكيو بزرگساالن 
برنامه ريزى كرده و مى گويد هدف اول من ورزش حرفه 
اى و هدف بعديم تمركز روى تحصيل و دستيابى به مدارج 

باالى علمى است.

لحظاتى مرور خاطره ها

كسب  وجوديكه  با  كيش  قهرمانى  مسابقات  در  مسعود: 
بودن  كوچك  دليل  به  بود  آسان  من  براى  اول   مقام 
و  كرده  رد  را  مسابقه  مسير  انتهايى  شنا، خط  هاى  بويل 
مساحت بسيارى را شنا كرده و آخرين نفرى بودم كه از آب 
بيرون آمدم ولى با اين وجود در آن مسابقات مقام سوم را 

كسب كردم.مسعود به گفته خودش عالقه زيادى به شناخت 
فرهنگهاى مختلف داشته و مسافرت به كشورهاى ديگر و 
شناخت آداب و فرهنگ ساير ملل را از جمله خاطرات خوب 
خود مى داند. سعيد از حضور در اردوى تيم ملى در قشم و 
تركيدن الستيك دوچرخه اش و مصدوم شدن خود به عنوان 
خاطره اى بد ياد كرده و از خاطرات خوب خود به كسب مقام 

سومى قهرمانى آسيا در فيليپين اشاره مى كند. 
و اما حرف آخر: دو برادر در پايان از مسئوالن استانى بخصوص 
اداره ورزش و جوانان تقاضاى  مساعدت و حمايتهاى مادى 
و معنوى بيشترى دارند و كسب مقامهاى برتر در سطوح 
و  سعيد  كنند.  مى  عنوان  الهى  هديه  را  ورزشى  مختلف 
مسعود با تشكر از زحمات والدينشان مى گويند: اگر حمايتها 
و دلگرمى هاى پدر و تشويق ها و دعاى خير مادرمان نبود، 
امروز حرفى براى گفتن نداشتيم.برادران عليزاده همچنين 
و  به عنوان مديرى مدبر  را  استان  گانه  رييس هيات سه 
صاحب نظر دانسته و از زحمات خسروى در ساماندهى تيم 
اعزامى اين استان به مسابقات كشورى كيش قدردانى مى 
به عنوان مربى  آنها  احسان رحمان پور   به گفته  كنند. 
 تيم شناى استان در جهت استعداد يابى و آماده سازى در

تمرين هاى شنا و مربيان ورزش سه گانه آقايان توكلى، 
صالحى و مهرپويا در جهت استعداد يابى و تمرين ورزش 

سه گانه تالش قابل ستايش داشته اند. 

حداقل امكانات براى تمرين را نداريم
مردان آهنين خراسان جنوبى:

دستگـاه ساب سيـار اميرآبادى زاده
ساب انواع سنگ هاى مرمر گرانيت و موزاييك ساده   

09156706538    

اجاره قالب فلزى ، جك و كليه تجهيزات  بتونى ، ساختمانى و ديزل ژنراتور
09153613243 - شريفى

  حمل بار و اثاثيه منزل 
        توسط 4 كارگر با نيسان و خاور

 09153634099  
فرهمند

   09151605216

  3 2236030

ايزوگام
 سليمانى

خيابان ارتش - سه راه معلم 

جنب بيمه البرز  
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بخـار گستـر  مهـر ايرانيـان
نمايندگى  خراسان جنوبى

    خدمات مهندسى ديگ هاى بخار، شيرآالت صنعتى فشار قوى
تاسيسات و تجهيزات بخار، ماشين آالت صنايع غذايى

شعبه مركزى : تهران- خيابان طالقانى - پاساژ روشن   4- 77625693 - 09122050609
شعبه بيرجند : خيابان محالتى -  جنب اداره كل فرهنگ و  ارشاد  اسالمى

32323551 -  09155623575   حسينى
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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

آموزشگاه  خياطى ترمه
آموزش دوره هاى مختلف 
خياطى از مبتدى تا 
پيشرفته با مجوز رسمى 
از سازمان آموزش فنى و 
حرفه اى كشور 

 .................................
خيابان معلم – ميدان 7 تير

 32444141 - 09153611928 بهدانى

كـارواش  محمـد
با مساحت 700 مترمربع

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

نبش موسى بن جعفر(ع) 5
09157405446

خدمات فنى يخساران
مركز تعمير انواع: يخچال ، لباسشويى 

جارو برقى
خدمات پس از فروش: اسنوا ، دوو  

تكنوگاز ، حاير
تعمير و شارژ انواع كولر اتومبيل 

09153622734 - براتى
32434440  - 32438511

آدرس: از خيابان غفارى نبش جرجانى به نبش 
پرستار 22 تقاطع سوم از غفارى 28 انتقال يافت

سازمان نظام مهندسى ساختمان استان خراسان جنوبى

مقررات ملى ساختمان مجموعه اى از ضوابط فنى ، اجرايى و حقوقى الزم الرعايه در طراحى ، 
نظارت و اجراى كليه عمليات ساختمانى است.

ثبت نام عتبات 
فـورى

ويژه ايام والدت امام حسين (ع)
زمينى 94/2/26

32324105 - 09151614902
دفتر زيارتى نسيم وحدت



طراح: نسرين كارى                        

شمال  در  اي  رودخانه   -1 افقي: 
سوماتراي  پايتخت   – تهران  شرق 
پليس   – درخت  آفت   -2 جنوبي 
-3 كشيده  آب  زخم   –  قديم 
شادماني   – ايران   در  اى  رودخانه 
شهر   -4 يزد  استان  در  شهرى   –
موسيقي  در  سبكي   – خروس 
غربي – يكي از زيباترين شهرهاي 
ايران – سرآغاز گفت و شنود تلفني 
5- مادر عرب – انگشت گواهي – 
بخشنده 6- لذيذ – متين – نفس 
 – مارمولك   – ها  قاره  از  بلند 7- 
ضمير بيگانه 8- بروشور – از گلها 
نزديك  شهر   -9 قاعده  و  طرز   –
گذرنامه   – تايلند  مركز   – تهران 
در  فوتبالي  تيم   – ماه  10-مخفف 
ويس  يار   – آفريقا  كنفدراسيون 
كالنشهر پرجمعيت   – 11- فالني 
– مذكر 12- تزوير – اهل هند – 
دختر – جغد 13- كال – ماه نو – 
تباهي ها 14- قراول – عندليب – 
برنامه اي رايانه اي 15- اثر فيليپ 
بي  هواپيماي   – انگليسي  مسينجر 

موتور
عمودي: 1- استاني در قرقيزستان 
– سياستمدار اتريشي 2- از استانهاي 

كشور – خوان طعام – رسم مغولي 
3- بي باك و دلير – دنيا – دوستان 
نفي  حرف   – ضدپياده   – گرو   -4
گناه   – حاجت   -5 ترتيبي  عدد   –
 – روسي  بله   -6 تنبل   – بزرگ 
ظرف آبخوري سرگشاد – مشترك 
از   – تيره  و  نژاد   -7 روزنامه  
معشوق   – روانشناسي  هاي  شاخه 
8- عضو پا – تميز – پياپي بودن 
كوچك  قرقره   – بهشتي  ميوه   -9

پرنده   -10 چيزي  اصلي  هسته   –
زيبا – چاقو – رنج 11- ضمير وزني 
– خنده بلند – عزا 12- سقف خانه 
– مخفف اگر – تازه و نو – شهري 
در جنوب شيراز 13- گندم خردكن 
بادي – كندن علف هرز – معشوقه 
لويي پانزدهم 14- جايزه معروف – 
صوت – شهرى در استان كرمانشاه 
15- گاري- بازيكن سوئيسى تنيس 

حرفه اى
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ضرب المثل بيرجندى

اودم كه شير است و فله، همه مپرسن كو گله
طعنه اى است به آدم هاى نفع طلب كه در عين حال 

عالقه اى به قبول  مسوليت ندارند. 

او دنيا چه خبر بود؟ شفت گز بود و كاكشى
آن دنيا چه خبر بود؟ چوب (تركه) گز بود و كاه كشى
معموال قسمت اول مثل بكار مى رود و مفهوم آن 

اشاره به ادراك يا تصور اشتباه مخاطب دارد.

پسر فقير 

روزى مرد ثروتمندى، پسر بچه كوچكش را به يك 
 ده برد تا به او نشان دهد مردمى كه در آن جا زندگى 
مى كنند چقدر فقير هستند و قدر موقعيتش را بداند.
آن ها يك شبانه روز را در خانه محقر يك روستايى 

به سر بردند.
در راه بازگشت و در پايان سفر ، مرد از پسرش پرسيد  

نظرت در مورد سفرمان چه بود؟
پسر پاسخ داد: عالى بود پدر!

پدر پرسيد: آيا به زندگى آن ها توجه كردى؟پسر پاسخ 
داد: فكر مى كنم! 

پدر پرسيد : چه چيزى از اين سفر ياد گرفتى؟
ما  كه  فهميدم  گفت:  سپس  و  انديشيد  كمى  پسر 
در  .ما  تا  چهار  ها  آن  و  داريم  سگ  يك  خانه   در 
حياط مان فانوس هاى تزئينى داريم و آن ها ستارگان 
را دارند .حياط ما به ديوارهايش محدود مى شود اما 

باغ آن ها بى انتهاست!
در پايان حرف هاى پسر، پدرش مات و مبهوت او را 

نظاره مى كرد. 
پسر اضافه كرد: متشكرم پدر كه به من نشان دادى 

ما واقعأ چقدر فقير هستيم !

مخمل: نمى شه بمونى؟ آخه اگه برى جات 
تو خونه خالى مى مونه 

هاپوكومار: مخمل كوماراهه، زندگى همينه، يك 
روز آمدن كرتاهه، يك روز هم رفتن كرتاهه ...

خونه مادربزرگه-مرضيه برومند

كارايى اساس بقا است، اما الزمه موفقيت ثمربخش 
بودن است.

***
موفقيت در اين نيست كه چه چيزى در پيش رو 

داريم، موفقيت در اين است كه چه چيزى در پشت 
سر به جا مى گذاريم.

***

همه نگران اين هستند كه بچه هايشان به حرف 
آنها گوش نمى دهند اما نگرانى مهمتر اين است
 كه بچه ها هميشه به تماشاى شما مى نشينند

به رئيس بانك گفتم: ميخوام يه حساب مشترك باز كنم 
پرسيد: با كى؟ گفتم: ميذارم به انتخاب شما....  يك آدم 
پولدار! نميدونم چرا با داد و بيداد از بانك بيرونم كردن ...

مرا جز تو نباشد يار ديگر        
 ندارم غير عشقت كار ديگر

نگويم راز دل غير از تو با كس      
 نباشد جز توام دلدار دگر

كتابى  كه مى  خوانى
 نبايد به جاى تو فكر كند

 بلكه  بايد  تو را به فكر وا دارد

آنچه بار زندگى را بردوش
 ما سنگين تر مى سازد

عموماً زياده روى در خود زندگى است

زندگى خوبى كنار هم  در  موفق كه سالها   زوج هاى 
دارند كه  رازهايى  و  رمز  معموال  را سپرى مى كنند، 
شايد جوان ترها از آن بى خبرند. بد نيست  شما هم 
اگر مى خواهيد زندگى تان را مثل آنها بگذرانيد، اين 

مطلب را بخوانيد.
1.دعوا دليل جدايى نيست

عصبانيت  و  دعوا  و  داريد  دوست  را  همسرتان  شما 
نبايد به جدايى شما منجر شود. اگر تصميم به زندگى 
نيز  را  آن  دعواهاى  بايد  ايد،  گرفته  را  شخصى  با 

بپذيريد.
2.به تعهدات رابطه پايبند باشيد

شايد دوست نداشته باشيد هر كارى را كه همسرتان 
از شما درخواست كرده، انجام دهيد (به عنوان مثال 
اما  برويد)  نيست  تان  عالقه  مورد  كه  كنسرتى  به 
لذت شما  با  نشينى  هم  از  او  كه  بدانيد  هم  را   اين 

 مى برد. بنابراين براى شادى او هم كه شده همراه 
خوبى باشد.

3.چيزهاى مورد عالقه او را بخريد
هنگامى  دارد؟  دوست  نعنايى  بستنى  همسرتان  آيا 
كه براى خريد به فروشگاه مى رويد، چند عدد هم 
بداند كه شما، حتى  او هم  تا  نعنايى بخريد  بستنى 
 زمانى كه كارهاى روزمره خود را انجام مى دهيد، به او

 فكر مى كنيد.

4.گاهى كنسل كردن يك قرار، به بودن در كنار 
همسرتان مى ارزد

تان  دوستان  با  را  خود  تعطيالت  تمام  نيست  الزم 
مشغله  گذرد،  مى  بيشترى  زمان  چه  هر  بگذرانيد. 
خوب  بنابراين  شد.  خواهد  بيشتر  نيز  شما  زندگى 
با  تنهايى  به  را  خود  فراغت  اوقات  گاهى  است 

همسرتان بگذرانيد.
5.با خانواده او مانند خانواده خود رفتار كنيد

رفتارى  همان  شما  دارند  دوست  همسرتان  خانواده 
را كه با خانواده خود داريد، با آنها نيز داشته باشيد. 
از طرف ديگر همسرتان هم از ديدن چنين رفتارى 

خوشحال خواهد شد. 
6.گفتن «دوستت دارم» هر چه بيشتر، بهتر

از دست را  گاه جذابيت خود  اى كه هيچ  كلمه   دو 
 نمى دهد. آن را از همسرتان دريغ نكنيد.

7.هنگام بيمارى با او مهربان باشيد
شايد براى مراقبت از همسرتان مجبور شويد يكى از 
ميهمانى هايتان را كنسل كنيد يا براى خريد دارو، 
نكنيد.  شكايت  باشد  يادتان  اما  برويد  داروخانه  به 
هيچ كس عمدا بيمار نمى شود. روزى مى رسد كه 
شما هم در بستر بيمارى به كمك او احتياج خواهيد 

داشت.
8.در نبود يكديگر، كارهاى خانه را انجام دهيد

نداريد،  شويى  رخت  به  اى  عالقه  شما  كه  اين  بله، 
براى  را  كار  اين  است  الزم  گاهى  اما  است  طبيعى 

راحتى همسرتان انجام دهيد. 
 در اين صورت هر دوى شما وقت كافى براى گفتگو 

و خوش گذرانى با يكديگر خواهيد داشت.
خوددارى  آميز  توهين  هاى  جوك  گفتن  9.از 

كنيد
كردن  تعريف  از  و  بگذاريد  احترام  همسرتان   به 
به جنس مخالف در مقابل  آميز  توهين  جوك هاى 
ديگران، خوددارى كنيد. همسر شما در كنارتان قرار 

دارد نه مقابل تان.
10.وقت شناس باشيد

با اين كار بسيارى از دعواهاى شما كاهش مى يابد. 
كنيد  فكر مى  زمانى كه  از  قبل  دقيقه  بنابراين 20 
براى آماده شدن احتياج داريد، كار خود را آغاز كنيد. 
دير كردن شما، بى احترامى به همسر و افرادى است 

كه در جايى ديگر انتظار شما را مى كشند.
11.با افرادى كه پشت همسر شما بد مى گويند، 

به تندى رفتار كنيد
حتى اگر هميشه با ديگران با احترام و ادب برخورد 
قائل شويد. شما  استثنا  مى كنيد، گاهى الزم است 

بزرگ ترين حامى همسرتان هستيد.
12.او را از كوچك ترين تصميمات خود آگاه كنيد

آيا مى خواهيد پس از ساعت كارى با همكار خود به 
كافه اى برويد؟ خوب است، خوش بگذرد اما همسرتان 
را نيز در جريان برنامه هاى خود قرار دهيد. در اين 
برنامه هاى خود  براى  و  نمى شود  نگران  او  صورت 
نيز روى شما حساب نمى كند. اين كار اجازه گرفتن 

نيست بلكه ادب و احترام شما را نشان مى دهد.
13.به تماس و پيام ها او پاسخ دهيد

در  شما  با  خواهد  مى  دليلى  هر  به  همسرتان  اگر 
تماس باشد، او را در اولويت كارهايتان قرار دهيد.

چگونه  را  خود  روز  بپرسيد  همسرتان  از   .14
گذرانده است

كارهاى روزمره، اگر چه جزئى از عادات زندگى تان 
شده اند اما از اهميت آنها ذره اى كم نمى شود. در 
انتهاى روز، از جزئيات كارهايى كه همسرتان در طول 

روز انجام داده سوال كنيد. 
15.در مسافرت دعوا نكنيد

همسرتان هتلى رزرو كرده كه پس از اقامت در آن، 
مورد پسند نبوده است يا فراموش كرده يكى از لباس 
راه  اين شرايط 2  در  بگذارد.  در ساك  را  هاى شما 
پيش رو داريد: 1. عصبانى شويد و اوقات را به كام هر 
دويتان تلخ كنيد 2. فراموش كنيد و از مسافرت خود 
انتخاب  را  راه دوم  ببريد. زوج هاى خوشبخت  لذت 

مى كنند. شما چطور؟

5

پيامك

حرف هاى ابريشمى طنز روز

شعر روز 

پلكى احساس

عارفانه روز

يك لحظه مكث كن

نگرش

آيه روز 
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حديث روز

 زمين پر از ظلم و ستم گردد، پس مردى از عترت من قيام كند و آن را پر از عدل و داد گرداند و هفت
 يا نه سال سلطنت نمايد. پيامبر (ص)

سخن پير قديم

فالش بك

16 راز موفقيت زوج هاى خوشبخت

با كمترين هزينه به خانه هاى تان رنگ و رويى تازه بخشيد 

09151608440 - چهكندى نژاد

نمايشگاه و فروشگاه

 گل و گياه هاتف 
ارائه دهنده انواع گل طبيعى و مصنوعى 

 خدمات: دسته گل عروس

 ماشين عروس 

 چيدمان سفره عقد با گل طبيعى 
آدرس: خيابان سعيدى  

09155614954-32212174 

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

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

09151636824 - 09152206824  
05632222321

كـاشت 
بـولت

فروشگاه ياران واقع در خيابان 
 غفارى - خيابان ذكريا رازى 

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

32440622 - 09358162990
به علت تغيير شغل  كليه لوازم شامل  

مواد غذايى ، تجهيزات ، ويترين ، قفسه  ، 
 يخچال و ... به قيمت توافقى

  و مواد غذايى به قيمت فاكتور خريد
به فروش مى رسد.

09155618369 -09153622995

مغازه بدليجات و لوازم فانتزى واقع در 
خيابان معلم با قيمت باور نكردنى واگذار 

مى شود.  09386479389 - زارعى

فروشگاه مواد پروتئينى با موقعيت 
عالى و 15سال سابقه كار به فروش 

مى رسد.   09153623504

فروش حدود 5000 هكتار زمين ديم واقع در 
روستاى آغلدر همراه با حدود 400 درخت بادام به 
ثمر رسيده واقع در حاشيه زمين  09159621625

 فروش ماشين 405 مدل 85 
دور رنگ ، دو طرف 

فى: 15ميليون 09156217507

سه نفر طراح فتوشاپ خانم 
 براى كار در آتليه نيازمنديم.

 با حقوق و مزاياى عالى
32235980 - 09153624563

يك آشپز ماهر خانم يا آقا در امور 
اسنك و ذرت مكزيكى نيازمنديم.
32230345 - 09330538328
دعوت به همكارى اپراتور دستگاه 

اتوماتيك توليد جدول و بلوك پرسى با 
حداقل يك سال سابقه  09151371055

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

خيابان محالتى نيازمنديم.    32447068

انواع رابيتس ، اپن آشپزخانه ، گل سقفى ، درب آكاردئونى  

و حفاظ فرفورژه          09151602835 - ترابى    09011864824

اجراى لوله كشى آب و فاضالب
 شوفاژ ، نصب شيرآالت و رادياتور 

لوله بازكنى با فنر برقى 
تشخيص و رفع تركيدگى ، سرويس كولر

 09158651167- شهريارى

 آهن آالت مستعمل و ذوبى 
را نقدا خريداريم.

درب و پنجره و فلزات رنگى 
فقط با يك تماس
09151612979

 09151614735
برادران زنگوئى

فروش انواع نهال پيوندى گلدانى 
 خيابان  جمهورى اسالمى 

مقابل  پارك آزادى - اول خيابان قائم

09151632890 - سبزه بين

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

سمسارى تهران پارس
 تمام لوازم منزل و ادارى را با باالترين قيمت

 نقدا خريداريم. در محل  فقط  با يك تماس

09159618050

فروش
پرايد 141 مدل 90 ، بدون رنگ
نوك مدادى   09363518342

فروش 5 سهم آب از مدار 12 سهم واقع 
در كالته حيدرآباد ، سرچاه تازيان حدود 400 

نهال 5 ساله       09151636426

فروش نشاء گوجه و بادمجان
09156657502 - 32228886

09151608712

فروش زمينى به متراژ  75 مترمربع  ، 60 متر 
زيربنا  ، تمام اسكلت ، آماده به سقف  / اميرآباد 
خيابان امام على (7) (شمالى)   09158635475

 تخريب  ساختمان  با  نيروى  انسانى
 و خاك  بردارى با  بيل مكانيكى
09151607096 - براتى

فروش دكل جرثقيل پالفينگر 
3 تن و دو الكتروموتور 15 اسب   

09155626083

فروشگاه الستيك  اسدزاده
اقساط 12 ماهه  براى فرهنگيان

انقالب 8 و 10
09153624878

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

برگ سبز ماشين پرايد به شماره ايران 32   
 356 د 12 به نام محمد كاظم يوسفى 

مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

كارت دانشجويى اينجانب حنانه شريعتى 
به شماره دانشجويى 912384010 

دانشجوى كارشناسى ارشد رشته فرش  
مواد اوليه و رنگ رزى مفقود گرديده 

و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

زرد  راه  راه  نايلكس  عدد  يك 
و  نور  پيام  آمار  كتاب  چند  حاوى 
تعداد زيادى نسخه پزشك مفقود 
 گرديده از يابنده خواهشمند است 
ذيل  شماره  با  اطالع  صورت  در 

تماس نموده و مژدگانى
 دريافت نمايد.

09014790985

تمامى لوازم آرايشى و بهداشتى 
و خرازى به فروش مى رسد. 

09019526816
مغازه اى با دكور بسيار شيك مناسب براى 
تمام شغل ها نبش معلم 35 رهن و اجاره 

داده مى شود.     09365618808

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

   32304027 -09159656641 روزى

 تعدادى خانم با روابط عمومى باال
 و مسلط به كامپيوتر نيازمنديم
09156665436 - 32238124



يكشنبه* 20 ارديبهشت 1394 * شماره 3216 

اخبار ورزشى

نامه نيوز:  تحقيقات نشان مى دهد مصرف زياد نمك (سديم) بر حافظه و عملكرد ذهن اثر منفى دارد. نتايج تحقيقات نشان داد در افرادى كه دريافت 
سديم باال بوده، عملكرد شناختى و قدرت حافظه ضعيف تر از ساير افراد است. محققان به همه افراد به  ويژه سالمندان توصيه مى كنند از مصرف زياد 
نمك، كنسروها و غذاهاى فرآورى شده دورى كنند. 

مصرف زياد نمك، حافظه را ضعيف مى كند 

خواص اعجاب انگيز « توت» 

البته  و  خاصيت  پر  ميوه اى  «توت»  شهرخبر: 
پركالرى است. يكصد گرم توت كه تقريبا معادل 

يك فنجان است حاوى 61 كالرى انرژى است. 
توت همچنين حاوى مقادير بااليى آب، فيبر، تانن 
و منيزيم است. قند موجود در توت سفيد براى 
كسانى كه مبتال به مرض قند هستند ضرر ندارد. 
به همين علت به آنها توصيه مى شود به جاى 

قند، چاى را با توت خشك بخورند. آنتى اكسيدان 
موجود در اين ميوه فوايد بسيارى براى سالمتى 
دارد كه يكى از آنها كاهش ميزان كلسترول بد 
بيمارى هاى قلبى  ابتال به  از  خون و جلوگيرى 
آنتى اكسيدان ها  ديگر  نقش  است.  عروقى  و 
دليل  همين  به  است،  سرطان  از  پيشگيرى 

مصرف توت براى پيشگيرى از سرطان توصيه 
مى شود. توت حاوى مقدار قابل توجهى ويتامين 
c و آهن است، از اين رو مصرف آن براى كسانى 

كه كم خونى دارند توصيه مى شود.

براى جلوگيرى از افزايش سن بدن، 
زياد آب بنوشيد 

وابسته  بدن  سيستم هاى  همه  نيوز:  سالمت 
آب  كافى  مقدار  ما  همه  و  هستند  آب  به 
بدن  افزايش سن،  با  اين  بر  نمى خوريم.عالوه 
دست  از  تشنگى  تشخيص  در  را  خود  توانايى 
يبوست،  موجب  كافى  آب  نخوردن  مى دهد. 
هاى  عفونت  خوردن،  زمين  و  تعادل  مشكل 
كاهش  و  كليوى  مشكالت  ادرارى،  مجارى 
توانايى ترميم زخم مى شود. رنگ ادرار شاخص 
حالت،  بهترين  در  است.  بدن  كم آبى  ميزان 
ادرار بايد زرد كمرنگ تا بيرنگ باشد و هرچه 
تيره تر باشد، نشان دهنده سطوح مختلف كم آبى 
است.نتايج مطالعات نشان مى دهد براى جوان 
ماندن و افزايش زيبايى بايد روزانه افرد مصرف 

8 ليوان آب را فراموش نكنند.
  

2 ميوه ضد سرطان 

است  اين  از  حاكى  بررسى ها  نتايج  نيوز:  نامه 
از عوامل  از ميوه ها در پيشگيرى  كه دسته اى 
تنش زا و موثر در سكته هاى قلبى و مغزى و 
حقيقت  در  مى كند.  ايفا  مهمى  نقش  سرطان 

خواص  از  برخوردارى  دليل  به  ميوه ها  اين 
دارويى و درمان بخش، مى توانند موجب توقف 
بيمارى هاى مهلكى همانند سرطان شوند.آلبالو: 
آلبالو به دليل برخوردارى از سطوح باالى آنتى 

درمان  در  و  است  التهاب  ضد  اكسيدان ها، 
كدو  دانه  تنبل:  كدو  دانه  است.  موثر  سرطان 
تنبل نيز نقش مهمى در جلوگيرى از سرطان 
دارد. پروتئين، فيبر، منگنز، منيزيم و فسفر تنها 
بخشى از خواص اعجاب برانگيز دانه كدو تنبل 

را تشكيل مى دهد. 

سركه انار، مفيد براي سالمت
 

سالمت نيوز: ميوه انار سرشار از ويتامين و مواد 

معدني است و به گفته محققان سه برابر چاي سبز 
آنتي اكسيدان دارد. حتي سركه انار نيز داراي مواد 
مغذي بسياري است. براي افرادي كه مشكل عدم 
تحمل الكتوز دارند، مصرف روزانه سركه انار مفيد 
است. پتاسيم موجود در آن مي تواند فشارخون 
را كاهش دهد. اين سركه از حمله قلبي، سكته، 

بيماري هاي خوني و قلبي پيشگيري مي كند. 

10 راه جلوگيرى از واريس پا 

 نامه نيوز: سياهرگ ها يا وريدهاى واريسى به 
 رگ هاى خونى پيچ خورده و گشادى گفته مى شود 
كه بيشتر در پاها ديده مى شود. فشار مداوم روى 
هاى  رگ  ديواره  شود  مى  باعث  ها  سياهرگ 
ايجاد  واريسى  هاى  رگ  و  شود  خونى ضعيف 
گردد. در بيشتر افراد، وريدهاى واريسى، بدشكل 
آزاردهنده  نظر  اين  از  و  هستند  عنكبوتى   و 
مى باشند، ولى در برخى موارد نيز باعث ايجاد درد 
زيادى موقع راه رفتن و ايستادن مى شوند و در 
 موارد شديد باعث بروز زخم هاى پوستى مى گردند. 
راهى براى جلوگيرى از تشكيل سياهرگ هاى 
انجام برخى كارها  با  ندارد، ولى   واريسى وجود 
مى توان احتمال ابتال به اين مشكل را كاهش 
داد: 1- به طور منظم ورزش كنيد. 2- از ايستادن 
طور  به   -3 كنيد.  خوددارى  مدت  طوالنى 
بدن  بنشينيد. 4- وزن مناسب و سالم  صحيح 
 را حفظ كنيد. 5- سيگار نكشيد. 6- از مصرف 
قرص هاى ضد باردارى با استروژن باال خوددارى 
كنيد. 7- پاهاى خود را مدتى باال نگه داريد. 8- 
شلوار و دامن تنگ نپوشيد. 9- جوراب سفت و 
 مخصوص واريس بپوشيد. 10- از درمان هاى 

پزشكى استفاده كنيد.

2 ميوه ضد سرطان 

 اعتماد به دوست دانشگاهى
 دردسر ساز شد 

باشگاه خبرنگاران: رئيس پليس فتاى كرمانشاه گفت: 
در پى شكايت خانمى مبنى بر اين كه مبلغى به صورت 
غيرمجاز و اينترنتى از حساب بانكى اش برداشت شده 
است، موضوع در دستوركار ماموران قرار گرفت. سرهنگ 
شفيعى با بيان اين كه شاكى  اظهار داشته رمز دوم خود 
را در اختياركسى قرار نداده است،گفت: با اقدامات پليسى، 
متهم شناسايى و دستگير شد. در بازجويى ها معلوم شد 
متهم همكالسى شاكى بوده است. متهم در بازجويى ها 
به ماموران گفت كه قبال شماره كارت و رمز دوم را از 

دوستم گرفتم و ازحساب وى برداشت كردم. 

آقاى مدير به جرم كالهبردارى
 58 ميلياردى دستگير شد 

باشگاه خبرنگاران: فرمانده انتظامى اصفهان گفت: در پى 
شكايت يكى از شهروندان از صاحب يك شركت سرمايه 
گذارى در بورس مبنى بر كالهبردارى از وى، كارآگاهان 
موضوع را در دستور كار خود قرار دادند. سردار آقاخانى 
افزود: در بررسى ها مشخص شد كه متهم با تاسيس 
شركت سرمايه گذارى به جذب سرمايه هاى مردمى 
پرداخته است و از شاكى مبلغ 590 ميليون تومان دريافت 
كرده و قول مساعد در پرداخت 25درصد سود ماهيانه به 
وى داده بود. سرانجام كارآگاهان فردى كه مبالغ به 

حساب وى واريز شده بود را دستگير كردند.

اختالفات بچگانه رنگ خون گرفت
 

باشگاه خبرنگاران : فرمانده انتظامى شهرستان مه والت 
گفت: در پى تماس با مركز فوريت هاى پليسى و گزارشى 
مبنى بر انتقال پيكر غرق در خون نوجوان 17 ساله به 
بيمارستان، ماموران براى بررسى موضوع به محل اعزام 
شدند. سرهنگ على نيا افزود: در بررسى ها مشخص 
شد، دو نوجوان 17و 16 ساله به علت اختالفات قبلى 
با يكديگر درگير شدند كه در اين نزاع، نوجوان 17ساله 
با ضربه چاقو وارد شده به شكم مجروح و پس از اعزام به 
بيمارستان به علت شدت جراحات فوت مى كند. ماموران، 
ضارب را ساعتى پس از قتل شناسايى و او را با هماهنگى 

مقام قضايى در عمليات ضربتى دستگير مى كنند. 

زن جوان سارق حرفه اى
 لوازم خودرو

باشگاه خبرنگاران: فرمانده انتظامى اروميه گفت: در پى 
افزايش سرقت خودرو و محتويات آن در اروميه رسيدگى 
به موضوع در دستور كار ماموران قرار گرفت. سرهنگ 
وليزاده افزود: با انجام يكسرى اقدامات اطالعاتى نهايتا 
يك نفر زن سارق سابقه دار شناسايى و دستگير شد. در 
بازرسى از مخفيگاه متهم انواع كارت ماشين، انواع آچار 
آالت، زنجير چرخ، دستگاه پخش خودرو و انواع قالپاق 
خودرو و غيره كشف و ضبط گرديد.وى ادامه داد: متهم 
در بازجويى هاى فنى به عمل آمده به 11 فقره سرقت از 

داخل خودرو ها اعتراف كرد.

سرقت هاى سريالى از داخل زندان

ايرنا: فرمانده انتظامى تربت حيدريه گفت: با ارائه مرجوعه 
قضايى مبنى بر برداشت غيرمجاز از حساب بانكى يك 
شهروند ماموران موضوع را در دستور كار خود قرار دادند.  
سرهنگ حيدرى مقدم افزود: كارشناسان پليس فتا با يك 
سرى تحقيقات فنى عامل برداشت ها را شناسايى كردند. 
متهم كه فردى سابقه دار است و به جرم سرقت در زندان 
به سر مى برد به پليس فتا منتقل شد. در بازجويى ها متهم 
ضمن اعتراف به بزه انتسابى اظهار كرد با سوءاستفاده 
از مدارك هويتى فردى ناشناس يك قطعه سيمكارت 
خريدارى و با به دست آوردن رمز دوم شاكى طى يك 

سال بيش از 110ميليون ريال برداشت اينترنتى داشتم.

6
ايستگاه سالمت

حوادث

نجمه خدمتى از خراسان جنوبى
 در جايگاه سوم كشورى ايستاد

تيراندازى  آزاد  رقابت هاى  از  مرحله  دومين  در  فارس: 
سالح هاى بادى بانوان كشور نجمه خدمتى در جايگاه 
سوم مسابقات ايستاد. بانوى تيرانداز استان در دومين 
مرحله از مسابقات آزاد تيراندازى سالح هاى بادى كه در 
سالن تيراندازى80 خط ورزشگاه آزادى برگزار شد با 336 
ورزشكار به رقابت پرداخت. در ماده تفنگ بادى10متر 
بانوان الهه احمدى از تهران قهرمان شد، نگار نقاشى 
از تهران رتبه دوم را از آن خود كرد و نجمه خدمتى از 

خراسان جنوبى در جايگاه سوم ايستاد.

تيم فوتبال 04 بيرجند در مسابقات 
نيروى زمينى ارتش سوم شد

 فارس: مسئول تربيت بدنى مركز آموزش امام رضا (ع) 
بيرجند گفت: تيم فوتبال مركز آموزش 04 بيرجند در 
مسابقات نهايى فوتبال نيروى زمينى ارتش بر سكوى 
سوم ايستاد. كوثرى اظهار كرد: در مرحله مقدماتى اين 
رقابت ها كه با حضور 16 تيم برتر كشور برگزار شد تيم 
فوتبال مركز آموزش 04 بيرجند توانست با كسب يك 
پيروزى در برابر مراغه و دو تساوى در برابر تيم هاى 
بروجرد و هوانيروز به عنوان تيم دوم گروه به دور بعد 
صعود كند. وى يادآور شد: تيم فوتبال مركز آموزش 04 
امام رضا (ع) بيرجند پس از شكست دادن تيم شيراز در 
مرحله يك چهارم نهايى، در مرحله نيمه نهايى در برابر 
تهران بازى را واگذار كرد، ولى در بازى رده بندى توانست 
با اقتدار و با نتيجه 6 بر يك در برابر اصفهان به برترى 
برسد و عنوان سوم اين رقابت ها را كسب كند. به گفته 
وى، گروهبان يكم وظيفه مرتضى شريعتى از تيم مركز 
آموزش 04 امام رضا(ع) بيرجند به عنوان آقاى گل اين 
رقابت ها معرفى شد و همچنين برترين خط حمله اين 
رقابت ها نيز به تيم 04 تعلق گرفت. مسئول تربيت بدنى 
مركز آموزش 04 امام رضا (ع) بيرجند خاطرنشان كرد: 
تيم فوتبال اداره عقيدتى سياسى نزاجا به مقام قهرمانى 
رسيد، پشتيبانى قرارگاه نزاجا در جايگاه دوم ايستاد و در 
همين راستا كاپ اخالق به تيم تيپ 128 سنندج ميزبان 
رقابت ها اهدا شد و سعيد مالمحمدى و آرش اكبرى از 
تيم عقيدتى سياسى نزاجا به ترتيب به عنوان بهترين 

مربى و بازيكن انتخاب شدند.

مسابقات تنيس خاكى استان برگزار شد

مسابقات تنيس خاكى توسط هيئت تنيس استان خراسان 
جنوبى در سطح آزاد، جمعه گذشته با حضور 16 نفر و با 
داروى معين كريم پور، مجتبى سيروسى، فرشيد بارانى 
و حسين چرم پيشه برگزار شد. در پايان، حسين نيكار، 
حسن خسروى، حسين چرم پيشه و مجتبى سيروسى 

مقام هاى اول تا سوم مشترك را كسب نمودند.

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  
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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  
روبروى پايانه مسافربرى جنب نمايندگى سايپا       09158076574 - نظرى



همزمان با فرا رسيدن هفته هالل  احمر مانور نجات در سيالب در بيرجند برگزار شد. اين مانور با هدف ارتقاى سطح آمادگى نيروهاى امدادى و ارزيابى امكانت و تجهيزات  در محل بند دره بيرجند 
در مدت  2 ساعت  برگزار شد. در اين مانور 50 نفر امداد گر در قالب  2تيم امداد و نجات، يك تيم غواصى، يك تيم كوهستان، يك تيم سيالب و يك تيم حمايت روانى به محل حادثه اعزام شدند. 

همچنين يك دستگاه خودروى پيشرو، 2 دستگاه آمبوالنس، 2 دستگاه خودروى كمك دار،  2 دستگاه كاميون، يك دستگاه آرگو و يك  قايق  امدادى به همراه تجهيزات الزم به كارگيرى شد. 

خراسان جنوبي در بسياري از شاخص ها مانور «نجات در سيالب» در بيرجند برگزار شد
نيازمند توجه خاص مركز است 

استاندار در ديدار با دكتر عارف عضو مجمع تشخيص 
بهداشت،  وزير  معاون  سياري  دكتر  و  نظام  مصلحت 
در  جنوبي  خراسان  گفت:  پزشكي  آموزش  و  درمان 
 بسياري از زمينه ها داراي توانمندي ها و ظرفيت هاي

اين  همواره  هايي  محروميت  اما  است؛  خوبي  بسيار 
گفت:  خدمتگزار  است.  كرده  مشكل  دچار  را  استان 
وسعت زياد در كنار پراكندگي جميعت، خدمت رساني 
به مردم عزيز استان را با مشكل مواجه ساخته است. 
مركز  در  بلندپايه  مسئولين  ساخت:  نشان  خاطر  وي 
زمينه  در  ها  مساعدت  انواع  ارائه  با  توانند  مي  كشور 
هاي مختلف كمك كنند تا اين عقب ماندگي ها هرچه 
سريع تر جبران شود. دكترعارف و دكتر سياري نيز در 
اين ديدار ضمن استماع درخواست ها و نيازهاي استان 

نسبت به پيگيري و رفع آنها قول مساعد دادند.

يادواره سردار شهيد «ناصرى» 
در اسفدن برگزار شد

ايسنا-يادواره سردار شهيد «محمدناصرناصرى» و 9 
شهيد واالمقام با حضور فرمانده سپاه انصارالرضا(ع) 
از  جمعى  و  شهدا  معظم  خانواده  جنوبى،  خراسان 
مسئوالن استانى و شهرستانى در گلزار شهداى گمنام 
اسفدن برگزار شد. سردار نظرى در اين يادواره گفت: 
امروز برخود مى باليم و بر اين نعمت شكرگزاريم كه 
و  است  ثمر دهى  در حال  روز  ما هر  خون شهداى 
اين فرهنگ در بين تمام جوامع اسالمى نشر و بسط 
پيداكرده است. خزاعى شهردار اسفدن نيز افزود: ارج 
و  ايثار  فرهنگ  ترويج  شهدا،  شامخ  مقام  به  نهادن 
شهادت و تجليل از خانواده هاى معظم شهدا هدف از 

برگزارى اين يادواره بود.

كارگاه آموزشى «نقاشيخط»
           در خراسان  جنوبى برگزار مى شود  

كارگاه آموزشى نقاشيخط و حروف نگارى با هدف ايجاد 
انگيزه در هنرمندان استان و سرعت عمل و ايجاد تركيب 
زمينه سازى  براى  همچنين  و  كار  اجراى  در  مناسب 
برگزارى جشنواره نقاشيخط و حروف نگارى رضوى در 
اداره  امور هنرى  برگزار مى شود. معاون  خراسان جنوبى 
كل فرهنگ و ارشاد استان گفت: اين كارگاه آموزشى با 
حضور استاد برجسته «اسحاق حنيفه» در زمينه نقاشيخط 
و دكتر چارئى در زمينه حروف نگارى برگزار خواهد شد. 
زمزم افزود: عالقمندان مى توانند تا تاريخ 2 خرداد ماه به 

اين اداره كل مراجعه نمايند.

تجليل از 6 واحد ايمنى 

كار  بهداشت  و  ايمنى  همايش  پنجمين  در  فارس- 
خراسان جنوبى با حضور مديركل تعاون، كار و رفاه 
از اعضاى كميته تأييد صالحيت  اجتماعى از 9 نفر 
ايمنى و پيمانكاران استان و شش واحد منتخب ايمنى 
استان قدردانى شد. معاون مركز بهداشت بيرجند در 
نيروى كار يك سرمايه ملى  اين جلسه اظهار كرد: 
است و اين نياز به حفاظت دارد. زنگويى با بيان اينكه 
ساالنه در مراكز تهيه و توزيع مواد غذايى ميليون ها 
نفر در اثر حوادث ناشى از كار زندگى خود را از دست 
اثر  در  نفر  ميليون   2 ساالنه  كرد:  تصريح  مى دهد، 

حوادث ناشى از كار آسيب مى بينند. 

خراسان جنوبى زيستگاه153 گونه پرنده

از  استان گفت:  مهر- مديركل حفاظت محيط زيست 
524 گونه پرنده كشور، زيستگاه 153 گونه در خراسان 
جنوبى است كه 110 گونه مقيم و مابقى مهاجر هستند. 
آرامنش با بيان اينكه روز جهانى پرندگان مهاجر درسال 
جارى مصادف با 20 ارديبهشت است، بيان كرد: شعار 
امسال روز جهانى پرنده گان «انرژى، با ديدگاه حمايت 
از پرندگان» انتخاب شده است. وى افزود: برگزارى روز 
جهانى پرندگان مهاجر براى ترغيب مردم به مشاركت 

فعال در حفاظت از پرندگان مهاجر است. 
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آخر ارديبهشت

آب شيرين، در كام مهرشهر

بيش از 20ميليارد ريال عوايد مراكز نيكو كارى  استان
 

رحيم زاده- مراكز نيكوكارى استان از ابتداى فعاليت  بالغ بر20 ميليارد و 
275 ميليون تومان درآمد داشته اند. معاون توسعه مشاركت هاى مردمى 
كميته امداد استان گفت: در حال حاضر از تعداد 23 مركز در استان 5 مركز 
در شهرستان بيرجند مشغول فعاليت هستند كه اميدواريم تا پايان برنامه 
پيش بينى شده تعداد اين مراكز به 39 مركز در استان افزايش يابند كه در 
نتيجه آن تعداد مراكز شهرستان بيرجند به 11 مركز افزايش خواهد يافت. 
حسينى خاطر نشان كرد: در راستاى فعاليت اين مراكز 156 هزار مراجعه 
كننده وجود داشته كه بيش از 13 هزار نفر امداد يار و نيكوكار و حامى در 
قالب اين مراكز شناسايى شده اند. وى به جمع آورى مبلغ 17ميليارد ريال 
در بخش هاى نيكوكارى اشاره كرد و افزود: اين مساعدت ها به صورت 
كمك هاى نقدى و غير نقدى بوده است كه نسبت به مدت مشابه سال 

قبل از افزايش 40 درصدى برخوردار بوده است. 
كمك  ريال  ميليون   628 و  ميليارد   271 گذشته  سال  وى طى  گفته  به 

معيشت به مددجويان تحت حمايت پرداخت شده است. 
وى مستمرى پرداخت شده به مددجويان تحت پوشش را در سال گذشته 
34 هزار و 964 ريال عنوان كرد و افزود: از كل اعتبار پرداخت شده به 
مددجويان 249 ميليارد و 706 ميليون ريال مستمرى و 21 ميليارد و 922 

ميليون ريال عيدى بوده است. 

رشد 150 درصدى عوارض شهردارى به كتابخانه ها 

عوارض  درصدى   150 رشد  از  استان  عمومى  كتابخانه هاى  مديركل 
سال  گفت:  رضايى  فارس،  گزارش  به  داد.  خبر  نهاد  اين  به  شهردارى 
گذشته مبلغ  2 ميليارد و 871 ميليون و 52 هزار ريال از سهم نيم درصد 
بيش   92 با سال  مقايسه  در  كه  است  درآمدهاى شهردارى وصول شده 
از  تأسف هيچ يك  با كمال  افزود:  است. وى  داشته  از 150 درصد رشد 
شهردارى ها به 100 درصد تعهدات قانونى خود عمل نكرده اند و شهردارى 

قاين در اين عملكرد پايين ترين رتبه را دارد.
وى در ارتباط با ميزان واريزى برخى شهردارى ها در سال گذشته، يادآور 
ريال،  ميليون   350 و  يك ميليارد  بيرجند  شهردارى  واريزى  ميزان  شد: 
شهردارى قاين 100 ميليون ريال، شهردارى طبس 430 ميليون ريال و 

شهردارى فردوس 70 ميليون ريال بوده است. 
هنرهاى  و   دستى  صنايع  كتاب،  متعدد  نمايشگاه هاى  برگزارى  رضايى 
تصويرى با هدف تبليغ و ترويج مطالعه و كتابخوانى را يكى از برنامه هاى 
كتابخوانى  مسابقه   32 انجام  افزود:  و  دانست  استان  در  فرهنگ  توسعه 
آنالين در سطح ملى، انجام 10 مسابقه آنالين كتابخوانى در سطح استانى 
و شهرستانى، انجام هفت مسابقه مكتوب در سطح ملى و انجام بيش از 
30 مسابقه كتابخوانى مكتوب در سطح استانى از ديگر اقدامات اين نهاد 

در سال گذشته بوده است.

اعضاى هيئت مديره بنياد حاميان دانشگاه بيرجند معرفى شدند

كه  بيرجند  دانشگاه  حاميان  بنياد  امناى  هيئت  اعضاى  انتخاب  در جلسه 
در جلسه مجمع عمومى صورت گرفت اعضاى هيئت مديره بنياد معرفى 
شدند. سيد محمد حسين زينلى، به عنوان رئيس هيئت مديره ـ غالمرضا 
زمانى، نايب رئيس هيئت مديره ـ محمد احسانبخش، عضو هيئت مديره و 
مديرعامل و منشى، محمدرضا مجيدى، عضو هيئت مديره ـ حسين صباغ، 
عضو هيئت مديره ـ محمدعلى تفكر، عضو هيئت مديره ـ احمد حاجى 
زاده، عضو هيئت مديره ـ كتايون سپهرى و حبيب ا... صحرانورد به عنوان 

اعضاى على البدل هيئت مديره انتخاب شدند. 
صبح  بيرجند  دانشگاه  حاميان  بنياد  عمومى  مجمع  نخستين  است  گفتنى 
حضور  با  دانشگاه  اين  واليت  تاالر  محل  در   94 ارديبهشت   16 چهارشنبه 
اهداى  برگزار شد.  جنوبى  فرهيختگان خراسان  و  پيشكسوتان  خيرانديشان، 
زمينى با ظرفيت ساخت 145 واحد مسكونى، تأمين هزينه ساخت يك باب 
پروژه  احداث  به  كمك  سوئيت،   10 ظرفيت  با  متأهل  دانشجويان  خوابگاه 
اين  در  نقدى توسط خيرين  مبالغى كمك هاى  و  بيرجند  دانشگاه  درمانگاه 
و  مادى  هاى  توانمندى  از  گيرى  بهره  شد.  اهدا  بيرجند  دانشگاه  به  جلسه 
و  آموزشى  هاى  فعاليت  از  حمايت  وقف،  فرهنگ  اشاعه  خيرين،  معنوى 
فرهنگى، حمايت از كارآفرينان جوان دانشجو و استفاده از نظرات و ايده هاى 
افراد صاحب ايده و ... از اهداف ايجاد بنياد حاميان دانشگاه بيرجند مى باشد.

مجتمع هاى مسكن مهر خراسان جنوبى 
كمبود فضاى آموزشى دارد

مدارس  تجهيز  و  توسعه  نوسازى،  مديركل  تسنيم- 
كمبود  با  جنوبى  خراسان  مهر  مسكن  گفت:  استان 
350 كالس درس مواجه است كه بايد براى احداث 
اينكه  بيان  با  بيكى  شود.  انديشيده  الزم  تدابير  آن 
23 هزار واحد مسكونى مهر در استان در چند سال 
اخير بارگذارى شده، افزود: ساخت اين مسكن ها در 
يا كم  نبود و  يا  آموزشى  بود كه فضاى  مكان هايى 
تعداد مسكن مهر  اين  براى  اينكه  بيان  با  بود. وى 
كرد:  تصريح  بود،  نياز  درس  كالس   657  ساخت 
با تدابيرى كه انديشيده شد حدود 270 كالس در اين 
مجتمع ها احداث و يا در حال ساخت است. بيكى با 
بيان اينكه عمده نياز اين كالس ها در شهرستان هاى 
كرد: تأكيد  است،  سرايان  و  فردوس   بيرجند، 
براى ساخت هر كالس درس اعتبارى بالغ بر 150 

ميليون تومان نياز است.

آزمون سراسرى انجمن هاى خوشنويسى 
در 21 و 22 ارديبهشت برگزار مى شود

فوق  و  دوره هاى رسمى  امتحانات سراسرى  ايسنا- 
 22 و   21 با  همزمان  خوشنويسان  انجمن  ممتاز 
ارديبهشت در شهرستان بيرجند برگزار مى شود. اين 
امتحانات همزمان با سراسر كشور با نظارت ادارات 
فرهنگ و ارشاد اسالمى و انجمن خوشنويسان ايران 
اسماعيلى  برگزارمى شود.  شهرستان ها  شعبات  در 
آزمون  بيرجند گفت:  انجمن خوشنويسان  مدير  مود 
دوره فوق ممتاز نيز به صورت تخصصى در خطوط 
نستعليق، شكسته نستعليق، نسخ و ثلث در قلم هاى 
كتابت، چليپا، سياه مشق، كتيبه و تركيب آزاد براى 
در  خردادماه  پايان  در  ممتاز  دوره  التحصيالن  فارغ 

مركز استان برگزار مى شود. 

رشد 6/42 درصدى والدت در بشرويه

در  گفت:  بشرويه  احوال  ثبت  اداره  رئيس  فارس- 
سال گذشته تعداد 597 واقعه والدت در بشرويه به 
ثبت رسيده است كه نسبت به مدت مشابه سال قبل 
آن 6,42 درصد افزايش داشته است. سردار افزود: از 
اين ميزان 317 نفر پسر و 280 نفر دختر بوده اند. وى 
با بيان اينكه در اين مدت تعداد والدت هاى ثبت شده 
شهرى 513 مورد و والدت هاى روستايى 84 رويداد 
بوده است، يادآور شد: همچنين در سال گذشته 589 
مورد از وقايع والدت ثبت شده تك زايى و چهار مورد 
دوقلوزايى بوده است. وى ادامه داد: نسبت جنسيتى 
اين  در  گذشته  سال  در  والدت  وقايع  از  حاصل 
شهرستان برابر با 113 بوده يعنى در مقابل هر 100 
واقعه والدت ثبت شده دختر حدود 113 واقعه والدت 

پسر به ثبت رسيده است.

اجراى پروژه مديريت هرز آب 
در روستاى بغداده سرايان

اراضى روستاى  از  مديريت هرز آب در 190 هكتار 
بغداده سرايان انجام شد. رئيس اداره منابع طبيعى و 
آبخيزدارى سرايان با بيان اينكه براى انجام اقدامات 
بيابان زدايى، نهالكارى با شش مرحله آبيارى با حجم 
شهرك  در  گذشته  سال  در  هكتار   126 عملياتى 
در  افزود: همچنين  است،  اجرا شده  دستغيب  شهيد 
اين بخش، دو تن بذر در آيسك و دوحصاران جمع 
آورى  و آبيارى سنواتى 50 هكتار روستاى حجت آباد 
گذشته  سال  در  مرادى،  گفته  به  است.  شده  انجام 
در  مترمكعب   800 حجم  با  نيز  گابيون بندى  پروژه 

حوزه هاى آبخيزدارى اجرايى شد.

اعضاى  پيوند  و  بيماران خاص  احداث خانه ورزش  كلنگ 
مجمع  عضو  عارف  محمدرضا  حضور  با  جنوبى  خراسان 

تشخيص مصلحت نظام به زمين زده شد. 
تشخيص  مجمع  عضو  ديروز  صبح  تسنيم،  گزارش  به 
مصلحت نظام و شوراى عالى انقالب فرهنگى و برخى از 
ورزشى  مجموعه  در  حضور  با  استانى  و  كشورى  مقامات 
معصوميه بيرجند، كلنگ احداث خانه ورزش بيماران خاص 
و پيوند اعضاى استان را به زمين زدند. عارف، در اين مراسم 
اظهار كرد: در دولت تدبير و اميد هيچ كلنگى به زمين زده 
نمى شود، مگر اينكه با حساسيت خاصى و در زمان مورد نظر 
به افتتاح و بهره بردارى برسد. وى خواستار اهتمام مسئوالن 

براى تسريع بخشى در شروع عمليات و اتمام آن شد.
رئيس هيئت ورزشى بيماران خاص و پيوند اعضاى خراسان 
جنوبى نيز بيان كرد: زمين 364 متر مربعى براى احداث اين 

پروژه از سوى اداره كل ورزش و جوانان اختصاص يافته است. 
افسانه اسالمى برآورد ريالى اتمام پروژه را 2 ميليارد ريال 
عنوان و گفت: اين مجتمع به صورت 2 بخش ورزشى و 
ادارى با هدف ارتقاى كيفيت زندگى، توليد نشاط و پويايى 
مجموعه  اين  كرد:  بيان  وى  مى شود.  احداث  اميد  رشد  و 
ورزشى در رشته هاى پينگ پنگ، شطرنج، دارت، بدمينتون و 
تيراندازى به جامعه هدف خدمات رسانى مى كند و اين هيئت 
در حال حاضر به بيماران تاالسمى، هموفيلى، دياليزى، پيوند 
اعضا و ديابت در حوزه ارتقاى سالمت و كمك به بهبود و 

درمان آنان فعاليت مى كند.
عضو شوراى عالى انقالب فرهنگى و عضو مجمع تشخيص 
گلزار شهداى  به  ورود  بدو  در  ديروز  نظام صبح  مصلحت 

بيرجند رفت و به مقام شامخ شهدا اداى احترام كرد.
گفتنى است حضور در جمع دانشجويان دانشگاه هاى بيرجند 

 در محل سالن شهيد رحيمى دانشگاه علوم پزشكى، ديدار
عالمه  سالن  در  اجتماعى  و  فرهنگى  فعاالن  از  جمعى  با 
 فرزان و ديدار با امام جمعه از برنامه هاى سفر يك روزه عارف

 به خراسان جنوبى بود.
محمدرضا عارف به دعوت دانشجويان دانشگاه هاى بيرجند به 

مركز استان خراسان جنوبى سفر كرده است.

كلنگ زنى خانه ورزش بيماران خاص

نماينده مردم بيرجند درميان و خسف در مجلس شوراى اسالمى با مردم منطقه 
مهرشهر بيرجند ديدار و از نزديك در جريان مشكالت قرار گرفت.

حجت االسالم عبادى در جمع مردم مهرشهر در مسجد فاطمه معصومه(س) با 
اشاره به اينكه انقالب اسالمى نقش مهمى در بيدارى ملت هاى دنيا در برار ظلم 
اياالت  ايران حتى در  انقالب اسالمى  امواج  و استكبار داشته است، اظهار كرد: 
متحده آمريكا نيز رسيده و دليل به وجود آمدن داعش و امثالهم نيز جلوگيرى از 
همين امواج است. وى در ادامه افزود: استكبار با ايجاد گروهك هاى تروريستى در 
كشورهاى اسالمى به دنبال ارائه چهره زشتى از  اسالم است. عبادى به جنايات 
آل سعود در يمن هم اشاره كرد و گفت: برخالف نقشه هاى دشمنان اين رفتار 
داعش و تجاوز سعودى ها به يمن، باعث افزايش محبت ايرانى در دل مردمان 
بودن  اعتماد  قابل  به غير  اشاره  با  يمن، عراق و ديگر كشورها شده است. وى 
آمريكايى ها اظهار كرد: آمريكايى ها اگر منافعشان در خطر باشد، همين عربستان 

كه گوش به فرمانشان است را از بين خواهند برد.
امام جمعه موقت بيرجند در ادامه به آينده مركز استان اشاره كرد و افزود: آينده شهرستان 
بيرجند به سه دليل افتتاح و فعاليت منطقه ويژه اقتصادى، دفتر امور وزارت خارجه و 

گرفتن رديف بودجه براى راه آهن كه يك زيرساخت مهم است، روشن پيش بينى 
مى شود و اميدواريم مسئولين به وعده هاى خود در اين زمينه عمل كنند. عبادى با 
اشاره به مشكالت مهرشهر خاطرنشان كرد: بخشى از مشكالت مهرشهر در حوزه 

شهردارى است كه پيگيرى شده و همچنان نيز در حال پيگيرى ديگر مشكالت 
فضاى  كمبود  منطقه  اين  مشكالت  ترين  اساسى  از  يكى  افزود:  وى  هستيم. 
آموزشى آن مى باشد كه در اين راستا پس از ديدار با وزير آموزش پرورش قول 

احداث يك مدرسه توسط خيرين از  وزير گرفته شد. 
حجت االسالم عبادى به بازديد اخير خود از مجموعه تصفيه خانه بيرجند اشاره 
 و اظهار كرد: در بازديدى كه به اتفاق مديران عامل شركت هاى آب منطقه اى
 و شهرى و همچنين فرماندار بيرجند انجام شد، مسئولين آب منطقه اى وعده داده اند

كه تا پايان ارديبهشت ماه آب تصفيه شده در اين منطقه قابل برداشت باشد.
گفتنى است در اين جلسه اكبرى، معاون اجرايى شهردار بيرجند نيز ضمن ارائه 
گزارشى از فعاليت هاى شهردارى در اين منطقه افزود: تالش مى شود تا تمامى 
مشكالت اين منطقه كه بيشتر آسفالت معابر است، برطرف شود. وى از برنامه 
ريزى جامع براى ورودى مهرشهر خبر داد و گفت: زمين آتش نشانى اين منطقه 
نيز واگذار شده و مراحل ساخت ساختمان آن در حال پيگيرى است. وى بيان كرد: 
موضوع معابر مهرشهر كه در برخى نقاط دچار مشكل است، در شوراى ترافيك 

مطرح و ساماندهى مى شوند.
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واكنش نماينده ايران به خبر واشنگتن پست 

نمايندگى دائم ايران در سازمان ملل گزارش واشنگتن 
پست مبنى بر بازگشايى دفا تر ديپلماتيك در تهران و 
واشنگتن را تكذيب كرد.«حميد بابايى» مسئول بخش 
مطبوعاتى نمايندگى دائم جمهورى اسالمى ايران نزد 
سازمان ملل متحد تاكيد كرد: هيچگونه ارتباطى بين 
جابجايى ساختمان دفتر حفاظت منافع جمهورى اسالمى 

ايران در واشنگتن و مذاكرات هسته اى وجود ندارد.

هيچ تعامل انتخاباتى با الريجانى نداشتم 

رئيس جمهور  راهبردى  نظارت  و  برنامه ريزى  معاون 
گفت: هيچ تعامل و جلسه مشتركى با موضوع انتخابات 
با آقاى الريجانى نداشتم. نوبخت درباره اخبارى پيرامون 
تعامالت خودش به نمايندگى از دولت با على الريجانى 
را  اخبار  اين  انتخابات مجلس دهم گفت:  با موضوع 
براى اولين بار است كه مى شنوم و چنين تعامالت يا 

جلسات مشتركى با آقاى الريجانى نداشتم.

دستور رئيس قوه قضائيه براى پيگيرى 
اختالس در صندوق رفاه دانشجويى

فرهادى وزير علوم با اشاره به اينكه پرونده 32 ميلياردى 
است  مفتوح  قوه قضائيه  در  دانشجويى  رفاه  صندوق 
گفت: رئيس قوه قضائيه دستور جدى براى پيگيرى 

اين پرونده را صادر كرده است. 

 خبر آشنا از تغيير برخى از وزرا و استانداران
از  برخى  گفت:  رئيس جمهور  فرهنگى  مشاور  آشنا 
سفرهاى استانى براى تيم رئيس جمهور روشن كرد كه 
بر خالف تصور اوليه بعضى از استانداران توانايى كافى 
براى اداره استان را ندارند لذا تغييرات در دولت هم در 

سطح وزرا و هم در سطح استانداران اتفاق خواهد افتاد.

تكرار ادعاهاى احمد شهيد عليه ايران 

سخنگوى وزارت امور خارجه ايران درباره گزارش پيشين 
احمد شهيد گفته بود: اين گزارش به صورت يك جانبه، 
به دور از واقعيات و بدون رعايت مقررات و وظايف مربوط 
به ماموران از جانب شوراى حقوق بشر تهيه شده و فاقد 
وجاهت حقوقى الزم است. گزارشگر ويژه سازمان ملل 
بار ديگر ادعاهاى بى اساس خود عليه كشورمان را تكرار 
كرد و مدعى شد شمار اعدام ها در ايران طى هفته هاى 

اخير افزايش يافته است.

حضور ايران در عراق، برادرانه است

گروههاى  فجايع  به  اشاره  با  عراق،  جمهورى  رئيس 
تكفيرى و تروريستى در عراق، گفت: براى كشور ما، صلح 
و مصالحه خيلى ضرورى و حياتى است. فواد معصوم 
درباره برخى منتقدان حضور ايران در كنار عراق در جنگ 
عليه داعش، گفت: ما اعتقاد داريم كه حضور ايران و كمك 

اين كشور در جنگ عليه داعش، اقدامى برادرانه بود.

تشديد جنگ نامرئى بين واشنگتن و پكن

«جف راتك» سخنگوى وزارت خارجه آمريكا به طور 
تا حمالت سايبرى  مقامات چينى خواست  از  رسمى 
هكرهاى چينى به كشورش را پيگيرى و بررسى كند. 
در سال هاى اخير، جنگ نامرئى بين پكن و واشنگتن 
آغاز شده كه به حمالت سايبرى و مختل شدن فعاليت 

سايت هاى آمريكايى منجر شده است.

پيشنهاد چشمگير نتانياهو به ليبرمن

كردن  منصرف  براى  صهيونيستى  رژيم  نخست وزير 
از  ما»  خانه  «اسرائيل  حزب  رئيس  ليبرمن،  اويگدور 
براى عدم مشاركت در دولت جديدش،  تصميم خود 
را به وى داده است و  پيشنهاد تصدى وزارت جنگ 
قصد دارد با اين پيشنهاد اغواكننده او را از تصميمش 
كه  امتيازاتى  به  اعتراض  در  ليبرمن  كند.  منصرف 
نتانياهو به يهوديان تندرو و در راس آنها حزب شاس 
داده، از حضور در كابينه جديد وى انصراف داد تا در 

صف مخالفان نتانياهو قرار گيرد.

اعتراف صريح آمريكا درباره بشار اسد

دامپسى فرمانده ستاد مشترك آمريكا با اذعان به اينكه 
ضعف دولت مركزى سوريه منجر به ايجاد چالش هاى 
بيشترى خواهد شد، اعتراف كرد: 3 سال پيش به اشتباه 
تصور مى كرديم كه قدرت مخالفان سورى در حال 
افزايش و قدرت بشار اسد رو به زوال است، اما اوضاع 

كامال تغيير كرد و اين درس قابل تأملى براى ما بود.

ريابكوف:روسيه متعهد به حصول توافق است 

 معاون وزير امور خارجه روسيه تاكيد كرد: من به شما 
دارد  توان  آنچه در  تمام  اطمينان مى دهم كه روسيه 
توافق رضايت  اين  تا  به كار مى گيرد  همانند گذشته 
طرف ايرانى را جلب و تضمين كند.سرگئى ريابكوف، 
افزود: روسيه با تحريم هاى چندجانبه و فشار بر تهران 
كامال مخالف است و اكنون ما در آستانه دستيابى به 
راه حلى هستيم كه موجب رهايى مردم ايران و دولت 

اين كشور از فشار اين تحريم هاست.

عربستان: چالش ها به خاطر ايرانيان است!

بيشتر  مدعى شد:  عربستان  خارجه  وزير  الجبير  عادل 
چالش هاى منطقه به خاطر دخالت ايرانى ها در امور 
داخلى كشورهاى منطقه است.وى ادامه داد: ما اميدواريم 
حوثى ها سر عقل آيند و منافع يمن و مردم يمن را درك 
كنند و اين(منافع يمن) بايد اولويت براى هر كسى باشد.

آغاز آموزش شورشيان سورى در تركيه 

تانجو  بيلگيج سخنگوى وزارت امور خارجه تركيه اعالم 
كرد كه برنامه هاى آموزش و تجهيز تسليحاتى مخالفان 
سورى (ارتش آزاد) بر اساس توافقات قبلى پيش مى رود 
و آموزش آنها از روزهاى آينده آغاز خواهد شد.وى با اشاره 
به توافقنامه اى كه بين آنكارا و واشنگتن  درباره آموزش 
و تجهيز مخالفان سورى به امضا رسيده است، گفت: بر 
اساس  مفاد اين  توافقنامه ارتش آمريكا  ساالنه به5000 

نفر از مخالفان سورى آموزش نظامى خواهد داد.

نظامى  تهاجم  به  اشاره  با  جمهور  رئيس 
عربستان سعودى به يمن گفت: حكومتى 
دالر  با  هميشه  و  است  تازه كار  بسيار  كه 
را  انجام مى داد، حاال بمب  را  كار خودش 
انتخاب كرده است؛ اين خطاى بسيار بزرگ 

و استراتژى است. 
رئيس جمهور در همايش «انسان مهربان و 
دنياى آرام» با اشاره به ويژگى هاى هالل 
احمر و همچنين صليب سرخ ها، گفت: از 
كه  است  اين  احمرها  ويژگى هاى هالل 
فقط به درد و آالم انسانها و بشر مى نگرند، 
فارغ از مليت، نژاد، زبان، مذهب، ايمان و 
عقيده، هر كسى كه دچار مشكل شود و نياز 
به كمك داشته باشد به او كمك خواهند 
كرد. وى داوطلب بودن را يكى از ويژگى 
هاى سازمان هالل احمر دانست و گفت: 
است  بخش  لذت  همواره  بودن  داوطلب 
يعنى كسى خودش براى خدمتى در جامعه 
داوطلب باشد و كارى كه اين جمعيت انجام 
مى دهد و رسالتى را كه برعهده دارد، براى 

جامعه و مردم داراى اهميت است.

بايد اساس كار صليب سرخ 
جهانى بى طرفى باشد

هالل احمر  جمعيت  اينكه  بيان  با  وى 
فشار  جهانى  صليب سرخ  به  بايد  ايران 

اين  در  شما  صداى  گفت:  بياورد، 
و  است  باالتر  دولت  صداى  از  مقوله 

بكشيد.  صحنه  به  را  صليب سرخ  بايد 
روحانى با تاكيد بر اينكه بايد اساس كار 
صليب سرخ جهانى بى طرفى باشد، گفت: 
نبايد بين كشورهاى اروپايى با آسيايى و 

يا آمريكايى با آفريقايى فرق باشد . 

هالل احمر ايران در يمن، عراق 
و سوريه بايد پيشقدم باشد

روحانى تاكيد كرد: هالل احمر ايران در هر 
حادثه اى، چه در يمن باشد، چه در سوريه 

و عراق و يا هر كجا كه مشكلى باشد، بايد 
مشكالت  به  اشاره  با  وى  باشد.  پيشقدم 

منطقه ادامه داد: متاسفانه در داخل كشور نيز 
ما معضالت طبيعى و بحران هايى همچون 
و  محيط زيست  خشكسالى،  زلزله،  سيل، 
ريزگردها را داريم و از طرف ديگر نيز در 
منطقه ما معضالت فراوانى وجود دارد كه 
در اين شرايط هالل احمر، رسالت و وظيفه 
سنگين ترى دارد. رئيس جمهور تاكيد كرد: 
مردم ما در همه حوادث داخلى، منطقه اى 
هستند،  كمك ها  انواع  آماده  جهانى  و 
همچنانكه كه در مسئله بوسنى هم ديديد 

كه مردم چگونه كمك كردند.

جنايات آل سعود ممكن است 
شرايط منطقه را تغيير دهد 

 
نايب رئيس مجلس خبرگان رهبرى هم با 
اشاره به شرايط اين روزهاى جهان اسالم و 
كشورهاى اسالمى گفت: اوضاعى كه امروز 
بر كشورهاى اسالمى و منطقه مى گذرد 
بسيار دردناك و تالم آور است كه شايد در 
هيچ دوره اى از تاريخ اينگونه دشمنى ها و 
مصيبت ها و مكر و حيله ها عليه مسلمانان 
در جهان اسالم و در اين دامنه وسيع سابقه 
شاهرودى  هاشمى   ا...  آيت  باشد.  نداشته 
ضمن بيان اين نكته كه برخى كشورهاى 
منطقه، عروسكهاى كوكى رژيم اسرائيل و 
 آمريكا شده اند، وضعيت اسفبار جنايتهاى

كه  كرد  ارزيابى  اى  گونه  به  را  سعود  آل 
ممكن است شرايط منطقه را تغيير دهد.

پس لرزه هاى يمن دامن 
عربستان را مى گيرد

كميسيون  رئيس  بروجردى،  عالءالدين 
مجلس،   خارجى  سياست  و  ملى  امنيت 
آمريكا  و  داعش  ارتباطات  بررسى  به 
با اشاره به بحران يمن گفت:  پرداخت و 
پس لرزه هاى حمله به يمن، دامن عربستان 

را خواهد گرفت. 

ديدار دكتر محمدرضا عارف با امام جمعه بيرجند و استاندار خراسان جنوبىعكس روز 

حكومتى كه بسيار تازه كار است و هميشه با دالر كار 
خودش را انجام مى داد، حاال بمب را انتخاب كرده است

دولت براى موفقيت در مذاكرات به تاكيدات رهبرى عمل كند 

 دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: امروز دولت آقاى 
روحانى اگر بخواهد موفقيت هاى بزرگتر در مذاكرات به دست 
آورد بايد به رهنمودهاى مقام معظم رهبرى و خطوط قرمز مورد 
تاييد ايشان كامال عمل كند. محسن رضايى با بيان اينكه امسال 
از سالهاى بسيار مهم در ابعاد داخلى و خارجى كشور است افزود: 
از يك طرف مذاكرات ايران با قدرت هاى بين المللى را داريم كه بايد امسال به فينال 

برسد و از طرف ديگر انتخابات مجلس و خبرگان رهبرى در پيش روست.  

تخت روانچى: احتمال تمديد زمان مذاكرات

در  جمعه  تا  سه شنبه  روزهاى  طى  جارى  هفته  مذاكرات   
سطح معاونين و كارشناسان در وين برگزار مى شود، در همين 
كشورمان  هسته اى  تيم  عضو  تخت روانچى»  «مجيد  راستا 
گفت: تمام تالش خود را مى كنيم كه حتى قبل از 10 تير به 
نتيجه برسيم. اگر چنين اتفاقى بيفتد كه چه بهتر. اگر نشد 
اين امكان وجود دارد تا با هماهنگى با طرف مقابل زمان را تمديد كنيم. ما خودمان 

را تحت فشار زمان قرار نمى دهيم.

ويژه كاركنان دولت و فرهنگيان محترم  25 درصد نقد 
مابقى طى سه فقره چك بدون كارمزد و افزايش قيمت

بيرجند: شعبه يك - بيست مترى اول مدرس شرقى 
پالك 16  تلفن: 32234286

09357787955   مديريت: سلطانى

فروش لپ تاپ ، تبلت و لوازم جانبى

ايــران پالسكــو
 بزرگ ترين مجموعه پالستيك 
در خراسان جنوبى افتتـاح شد
كامل ترين سرويس عروس و لوازم 

پالستيكى منزل  با 5 درصد تخفيف 

خيابان جمهورى 8 -  نرسيده به 
حكيم نزارى 12   32236076

جزيىكلى

ساخـت سوله و تيـر ورق  
در اسرع وقت با بهترين كيفيت و نازل ترين قيمت    

آدرس: شهرك صنعتى ، مبتكران 5       09157234706

موسسه خيريه دانش آموزي امام علـي (ع)
 «ارائه دهنده خدمات به دانش آموزان مستعد و نيازمند» 

كه از سال 1378 به شماره ثبت 36 با هيئت امنايي از معتمدين و خيرين شهرستان

 فعاليت مي نمايد براى خدمت رساني بيشتر به جامعه هدف و توسعه فعاليت هاي خود 

با توجه به محدوديت فضاي فعلي براي احداث ساختمان شماره «2» با وجود تامين هزينه 

ساخت از سوي خيرين با مشكل تهيه زمين مواجه مي باشد.

 لذا از كليه اشخاص حقيقي و حقوقي كه امكان مشاركت در ساخت با اهداي زمين يا 
واگذاري زميني با تخفيف را دارند و مايلند نام خود را در رديف نيكوكاران ثبت و باقيات 

 و صالحاتى داشته باشند ، در صورت تمايل و آشنايي بيشتر با دست اندركاران موسسه 
و نوع خدماتي كه  عرضه مي نمايند، مي توانند به آدرس بيرجند - ميدان ابوذر 

 خيابان شهيد اسدزاده - نبش اسدزاده 3 مراجعه و يا با شماره 32232940 مدير عامل 

موسسه تماس و اطالعات الزم را كسب نمايند. 

قدوم خود را بر ديده هاي مان نهيد منتظر ديدار شما خيرخواهان در موسسه مي باشيم. 
هيئت مديره موسسه خيريه دانش آموزي امام علي (ع) 

پژو 405 تميز بين مدل هاى 
88 و 89 ترجيحًا رنگ نقره اى 

خريداريم .
09151608039
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امالك و مستغالت

فروش وياليى 200 مترى واقع در 
زاهدان يا معاوضه با ملك در بيرجند

09155496373

امتياز مسكن ارتش، معصوميه پايين 
واريزى15/700 

فى توافقى  09157414784

فروش منزل سه نبش امامت 20 
يا معاوضه با منزل در مشهد

09389282099-09155622560
فروش منزل وياليى در بهترين 
موقعيت مدرس قابل سكونت يا 
ساخت و ساز 09151601792
فروش خانه حاجى آباد حاشيه 

وليعصر 75 مترزمين پايين
 مغازه   09153622611 

فروش زمين 302مترى ارتش 
بعدازدانشگاه آزادغفارى

09156203703
فروش آپارتمان؛ آوينى نيلوفر

68متر فى115م
 09155614808

فروش يا معاوضه زمين
 حاجى آباد250متر شمالى

 فى كارشناسى  09155614099 

فروش زمين200 مترى واقع در 
دولت43 با جواز ساخت فى توافقى

 09151614191

فروش زمين اميرآباد 
160متر 

 09138317703

فروش زمين كشاورزى تقاب لب 
جاده به متراژ 1000 متر با نيم 
      ساعت آب   09159616274 

فروش آپارتمان تهران- 75متر
   شمالى-آفتابگير-سندآزاد طبقه دو 

 09128066042

فروش زمين حاجى آباد 126 متر 
      فى 170 يامعاوضه با ماشين 

 09159615979
فروش طبقه97مترى  باطراحى 
وامكانات داخلى،نارنج6،شرايطى

 زير فى  09153633422

فروش يامعاوضه منزل وياليى 
حاشيه 20 مترى با40مترتجارى 

 09155625452
فروش يك آپارتمان 82مترى تجارى 

حاشيه شهيد برگى يا معاوضه 
 09151615465

فروش آپارتمان 2خوابه.تكميل 
شده 85مترى مسكن مهر 

 09391646003
فروش زمين معصوميه باال
متراژ220فى60ميليون

    معاوضه باماشين09155615116 

فروش آپارتمان 115 مترى 
واقع در خيابان الهيه 
 09155611773

فروش زمين 152مترى
 شمالى مهرشهر33م
 09156662696

معاوضه منزل سه واحدى با امتيازات 
مستقل ،اميرآباد،باباغ وملك مشهد  

 09378595339
فروش يك قطعه زمين 300 مترى 
دو نبش واقع در شهر طوس پشت 
آرامگاه فردوسى 09155611773 

فروش منزل حاجى آباد 
مقداد13دوخوابه 100 مترى
       فى60م، 09158671894 

فروش آپارتمان89مترى مجتمع 
پرديس مدرس5طبقه سوم

 فول امكانات  09301209479 

فروش آپارتمان سايت ادارى75متر
      طبقه5آفتابگيرمحبت3فى65م 

 09375620458
فروش منزل وياليى

خيابان دولت، 90مترزمين
فى85ميليون  09155618396 

معاوضه زمين مسكونى 
چهكندحاشيه 20مترى 

متراژ264متر 09159616993 

فروش  منزل وياليى 262مترزمين  
مدرس 40  پالك 23 

 09159611753
فروش زمين شهرك پرديس
 دانشگاه 300متر دونبش 

حاشيه 20مترى  09155612361 

فروش يك واحد مسكن مهر
واقع درالهيه يا معاوضه بايك

 واحد همكف 09158639913 

فروش مهرشهر انتهاى خيابان  امام 
حسين متراژ152متر90مترزيربنا 

 09303072405

فروش منزل در شكرآب خاك 
گچ 200 مترزمين 120 متر بنا 

 09158633502

فروش زمين انتهاى حاشيه خيابان 
مصطفى خمينى 160متر

 09151632566

فروش منزل واقع در خود شكرآب 
120متر داراى اب برق گاز تلفن
        فى 40م 09154957271 

فروش واحد 60مترى همكف 
از مجموعه 5 واحدى مفتح 14 

 09366919942
فروش زمين اميرآباد

 انتهاى خيابان امام على120متر
 09398771500

فروش 2 قطعه زمين مزروعى متراژ 
         باال. معصوميه. حاشيه جاده. 

 09158630052

فروش امتيازآپارتمان 130 مترى از 
پروژه نگين معصوميه واريزى 21,2   

09195605878
فروش نقدواقساطى منزل وياليى 

تازه ساز درحسين آبادسادات 
يامعاوضه باماشين  09158650989 

منزل وياليى باز سازى شده 
در مدرس فى450
09155623107

فروش زمين كشاورزى 
1000متربايك ساعت آب 

 09157556797

فروش يا معاوضه دو باب 
مغازه حاشيه خيابان امامت  

 09155613291

فروش نيم ساعت آب از چاه 
عثمانى دشت بجد فى 18 م 

09354672314
فروش آپارتمان تجارى مسكونى

 واقع درخيابان رسالت 
 09151602454

فروش60متر مغازه تجارى خيابان 
عدل بين عدل 22،24فى بنگاه.   

 09159645585
فروش منزل  حاجى آباد 

120مترزمين 90متربناتمام اسكلت 
 09156236628.

فروش آپارتمان نبش نارنج ده 
طبقه سوم بدون آسانسور 
135م   09156658836 

فروش آپارتمان115 مترى 
 در مرحله تاسيسات حاشيه خيابان 

30 مترى   09151613167 

فروش زمين منتظرى 17 
متراژ 140 متر

 09153625171
فروش زمين 300سهم 

حاجى آبادسنددارقيمت 20م 
 09151631949

فروش زمين دستگرد 120مترى
 ابن حسام موقعيت عالى

 فى توافقى   09156034119 

فروش زمين شيبانى
 آينده دار باسند 
 09151613943

فروش  فورى زمين دراميرآباد خيابان  
امام على به علت مهاجرت 

فى 16م  09159351216 

فروش يك واحد آپارتمان به مساحت 
75 متر(مفيد)دوخوابه طبقه سوم 

 09159658433
فروش يا معاوضه منزل قديمىساز 

خيابان17شهريور24، متراژ380
 09304361880

فروش يامعاوضه دومنزل 
     مهرشهروحاجىآبادباداخل شهر 

 09330552965

فروش يك واحد آپارتمان 75 مترى  
در مشهد بلوار حجاب  با كليه 
امكانات     09153613669 

فروشى منزل وياليى 250 مترى 
در قاين  يا معاوضه با آپارتمان در 

بيرجند  09155616576 

فروش 3200مترزمين درمعصوميه 
باموقعيت عالى جهت كارگاه 
 ياتاالر   09376250669 

فروش مسكن مهرشركت مولوى 
جنوبى، واريزى هفت ونيم

 09159626920

فروش زمين
خيابان نرجس 144متر

 09158529895

 فروش منزل واقع درمعصوميه پايين 
در2طبقه 105متر زمين

 140 متربنا    09158641723 

فروش 8 قطعه زمين مزروعى 2000 
متر جنب جاده اصلى نزديك چاه 

عميق 09155413982

لطفًا جهت پيشنهاد هاى تبليغاتى تماس گرفته نشود !
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لطفًا جهت پيشنهاد هاى تبليغاتى تماس گرفته نشود !

رهن و اجاره  

رهن واجاره يك واحد 100 مترى 
طبقه سوم بلوار جماران

    بدون آسانسور 09151611213 

اجاره آپار تمان طبقه دوم 
دهلكوه85متر -180هزار

 09153618410

اجاره سويت 90مترى 
در مدرس 30

 09155623107 
اجاره ساختمان و ياليى300متر
        خيابان مصطفى خمينى13 

 09156652065
رهن واجاره طبقه 2يك خواب 

اميرآباد با امتيازگاز مستقل 
وآب وبرق 09155626432 

اجاره طبقه
 خيابان جمهورى19تك خواب 

09153635509
اجاره مغازه نبش بولوارغفارى 
وغفارى3به متراژ17مترمربع 

 09151613869

اجاره سوييت واقع در خيابان معلم 
معلم 25 ، حدودا 30 مترى 

 09155437279

اجاره انبار100 مترى واقع   
       در حاشيه جاده شمس آباد، 

 09151642113
اجاره منزلى 

درجمهورى 26 
 09358938462

خودرو پرايد
فروش 111 مدل 91 فول يك 
درب و گلگير رنگ بيمه 10 ماه 

 09153624517

فروش هاچ بك 84سفيد فول 
10سال تخفيف بيمه تميز فى 11 

 09196062070

فروش پرايدمدل86نقره اى دوگانه 
دستى يك گلگيررنگ
 09153637832

فروش پرايدسفيدمدل84 دوگانه
بيمه والستيك كامل فى9/500م

 09159617817
فروش پرايدخانگى مدل83مشكى 

CNGمتاليك دوگانه
 09153624802

فروش پرايد 132 سفيد مدل 90 
بدون رنگ دوگانه دستى 

      فى  16 م   09153612504 

فروش پرايدسفيدرنگ مدل 
80دوگانه سوزدوررنگ 

 09158641815
فروش پرايد89سفيد

يك گلگير رنگ
 فى 13/500 م  09155619059 

فروش پرايد مدل 93 سفيد دوگانه 
كارخانه فى 19 م يا تعويض

 بامدل پايين  09159659386 

فروش پرايد 141 نقره اى بدون 
رنگ مدل 86 با بيمه كامل 

 فى 11/500م  09155625167 

فروش پرايد مدل 90 
 نوك مدادى  

 09368678706

فروش پرايد 86 نقره آبى متاليك 
فنى و ظاهرى عالى

فى: 11,100  09155638151 

فروش پرايد نقره اى دوگانه مدل 
86يك گلگير رنگ يك سال بيمه 

12م     09150903828 
فروش پرايدنوك مدادى مدل 
85بيمه آخرهشت الستيك نو 

 09151602955

فروش پرايد مدل 80 دور رنگ 
     بيمه برج 10 الستيك نو تميز 

 09359057779
فروش پرايدمدل79سفيدتمام رنگ 

         شاسى سالم فى5/800م 
 09158629388

فروش فورى پرايد85نقره اى 
10/300م  بيمه، الستيك ندارد 

 09398771500

فروش پرايد 131 فول مدل 90 بى 
رنگ، الستيك، بيمه تا برج 7

 فى 15/500م  09153634631 

فروش پرايدمدل 80.رنگ اطلسى.
تخفيف بيمه 6سال.الستيك 

 09384836103
فروش يا معاوضه پرايد 141سفيد

 seمدل92بدون رنگ كم كار
 فى 16/500م  09153624877 

خريدار پرايدتميز دوگانه كارخانه 
ازمدل 88به باال به صورت نقدى

09153494512

خودرو پژو

فروش پژو 206نقره اى مدل83 
تمام رنگ به علت رنگ پريدگى 

 09158647818
خريدار ماشين 405مدل 86تا 90 

يا معاو ضه باپرايد مدل 87
 09151631838

فروش 206مدل 84بيمه تاآخر سال 
رنگ تعويضى رينگ والستيك وچراغ 

اسپرت 09159646081 

فروش 206 مدل 93تيپ 5 فول 
رنگ سفيد فى توافقى

09333493130 
فروش آردى 82فول بيمه كامل

 سالم قيمت مناسب
 09330552965

معاوضه آردى 81 سفيد يك سال 
بيمه با پژو 405 مدل پايين

     يا تمام رنگ 09158661624 

 فروش  پژو 405 مشكى 88  بدون   
     رنگ بيمه آخر 11  فى 19500 

 09151634308
فروش فورى پارس خشك دوگانه 

      سفيد سندكارتكس. فى 40م 
 09158630052

فروش پارس دوگانه 90 بدون 
رنگ كم كار.بيمه.الستيك 

  09151605345.
پژو پارس مدل 90 نقره اى بدون 

رنگ،بيمه يازده ماه الستيك 75 درصد 
فى 28/300  09151608039

پژو 405 موتور 16 سوپاپ سفيد 
مدل 94 تحويلى ارديبهشت

فى 31/800   09354804760

خودرو متفرقه

فروش تيبا 2مدل93 آبى متاليك 
پخش ج و سى روكش چرم 

11هزاركار    09155614818 

فروش فورى پيكان مدل 80
 تميز بيمه تخفيف كامل الستيك 

درحد نو   09159626266 

فروش ام وى ام مدل 85 رنگ قرمز 
بيمه برج 5 رينگ اسپرت 

فى 13 م   09154443235 
فروش ريو مدل 89
سفيد بدون رنگ

 09151632577
فروش وانت پيكان 83دوگانه 

دستىبيمه يك ماه تخفيف ازاول تازه 
تعميرفى7م   09156035413 

فروش وانت پيكان 87 بيمه 
       كامل دوگانه تمام رنگ تميز 

 09155616256

فروش فورى موتورسيكلت بدون 
كالچ بهمن مدل81
 09155629284

فروش هنداشباب  150 سى سى 
مدل89تامهربيمه
09357502813

فروش ريو مدل 88
سفيد، تميز

 09155612825

فروش پى كى مدل82 رنگ 
مشكى،يكسال كامل بيمه

 09155621979

فروش موسو اتومات 6سيلندر
 نوك مدادى فنى عالى
 09151607030 

فروش تويوتا كمرى 2006آبى 
آسمانىيك گلگير رنگ بيمه تكميل

 09151614191

فروش تويوتاكرونا،مدل1992رينگ 
اسپرت،4شيشه وآينه هابرقى

فى 14م    09375410065 

فروش سمند lxمدل 92سفيد
   بسيار تميز و كم كار فى26/300 

 09391646003
فروش دووسيلو،مدل 81صدفى 
تيره،كاپوت رنگ خوردگى، روكش

فى 12م 09391285477 

فروش تيبا 2 تيپ EL مدل 94 
رينگ اسپرت فى 28 ميليون 

 09157213492
فروش پى كى 85بدون رنگ 
بيمه كامل نقره اى فى8م 

 09153635509

فروش سمند ال ايكس 93
چهارده هزار كار

 09153633647
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ر فروش زانتيا مدل 84 مشكى يك 
       گلگير رنگ تميز فى توافقى 

 09151635540
فروش فورى موتور پيشتاز 
مدل 94خشك بدون بنزين 

 09105463796
فروش پى كى مدل 83 بدون 

رنگ بيمه تابرج  11  فى 6/700 
 09154957271

فروش بيل مكانيكى هيدرومك
 مدل 2007 تميز 
 09154969261

فروش پيكان مدل 82 
بيمه تابرج 7،يك گلگيررنگ 

09151641635
فروش  موتورسيكلت200

سى سى مدل 91بابيمه فى 5م 
 09105474836

خريدار پيكان وانت تك 
86_87_88تا 8م
 09398771500

فروش نيسان مدل86 دوگانه.
فى 18م. 

 09159645880

فروش جيپ آهو مدل 64 كرم رنگ 
 سقف وستون وداخل بى رنگ 

 09153614301

فروش يا معاوضه ليفان 520 مدل 
88 بدون رنگ موتورى كامالسالم 

09151603994
 فروش يك دستگاه ايويكو 

مدل 81 بارى فى 20 م
09151614886

متفرقه

فروش منابع آزمون ارشد سنجش 
تكميلى دروس مشترك رشته 

كامپيوتر و اى تى09359515304 

فروش آژانس بازنگ خور تقريبا 
70دربهترين منطقه شهر 

 09360006865
فروش كليه لوازم كابينت سازى 

(فلزى)  فى توافقى
09153613862

فروش دوچرخه كوهستان .نو 
تمام قطعات بهترين مارك 

.فى 750 تومان   09156635664 

فروش دستگاه پرس لوله 
        پنج اليه نيوپايپ فى  3 م. 

 09382801620
فروش تانكرنفتى  ورق سياه 

 1700 ليترى فى توافقى
 09159647810 

فروش يكدستگاه كارواش خانگى 
سالم وتميز  يا معاوضه با دستگاه باد

 09158621728

فروش دوچرخه ويوا26 مدل تراول.
      تنه شيب دار.فى550تومان 

 09150610724
فروش سوپرماركت با تمام وسايل 

واقع درمعصوميه 
 09128548260

فروش كليه تجهيزات و امكانات در 
حد نو يك موسسه آموزشى به دليل 

    تغيير شغل   09153620454 

فروش كليه لوازم جوشكارىاسكلت 
باقيمت مناسب

09151642595

فروش ترد ميل چهاركاره 
 يكسال كار تميز

 09105467377
فروش آكواريوم بزرگ

با وسايل كامل فى 160 
 09159638223

فروش پلى استيشن 2 
قيمت توافقى

 09159625900
فروش چهار حلقه الستيك نو بارز

 با رينگ اسپرت 
 09159659386

فروش مغازه پروتئينى 
با موقعيت عالى

 09153613669

فروش توليدى خياطى
 باتمام وسايل

 09381619975 
نيازمندكتابهاى كنكور

       رشته تجربى انتشارات جديد 
 09157268629

فروش دوچرخه ثابت كم كار 
400000 تومان

09393196949 

رايانه و همراه

 pc704p فروش تبلت پرى گاردين
تميز بارزوليشن باال، قيمت توافقى 

09151632007

 فروش گوشى نوكياc3لمسى
 وصفحه كليد-

  ميزكامپيوتركمددار09153638963 

فروش گوشى سامسونگ اس3فوق 
العاده تميزبا گاردو صفحه ضدخش 

 09372464860

فروش نوكيامدل آشا305.لمسى.
دوسيم كارت.رم خور.دوربين

 09150610724
فروش گوشى نوكيا 5800 

لمسى قيمت توافقى 
 09388109515

خريدار بورد سالم گوشى 
موبايل جى 600هوواوى

 09155619422
فروش گوشى نوكياxاندرويد 

4.4.2دوربين 5به قيمت 240هزار 
 09373380491

فروش هارد اكسترنال يك ترا 
 ، 8G همراه يك فلش USB3

 09354676760

فروش دستگاه واى فاى
.مارك تلنت,چهار پورت قيمت50 

 09017982816
 

جوياى كار

به يك همكار ترجيحا آشنا به مسايل 
حسابدارى با روابط عمومى باال 

نيازمنديم  09360024459

آژانس رخش واقع در دانشگاه  
صنعتى به تعدادى راننده پايه  دو 
نيازمند است 09159624639 

به تعدادى بازارياب جهت كار در 
گروه توليدى چوب چيدكو

 نيازمنديم   09385364775

راننده با ماشين دوگانه سوز جهت 
كار در آژانس با گواهينامه ب 
2نيازمنديم  09395619072 

به تعدادى راننده پايه دوم با خودروى 
ترجيحا دوگانه جهت كار در آژانس 

      نيازمنديم 09158349338 

نيازمند بارارياب همكار در طبس
خوسف، درميان، سربيشه

 نهبندان   09392061690 

تعدادى راننده با خودرو ترجيحا 
دوگانه به صورت تمام و نيمه وقت 

نيازمنديم  09153636224 

جوانى28 ساله با كارت پايان خدمت 
 و مدرك icdl ورايانه كار درجه يك 
جوياى كار  09331105215 

به يك شاگرد ساده جهت كار 
در سوپر ماركت 

        نيازمنديم.09155624526 

جوياى كاردرشيفت عصر
يك ونيم به بعد

 09158605281
به تعدادى راننده با گواهينامه پايه 
دوم جهت كار در آژانس با ماشين 
   دوگانه نيازمنديم 09155611684 

جوانى 22ساله متأهل با پايان خدمت 
     ديپلم كامپيوتر داراى گواهينامه 
جوياى كار   09156648043 

جوياى كاردرشيفت عصرداراى 
مهارت برق صنعتى وساختمان 

09398231280

جوياى كار. آماده همكارى با نانوايان.
چونه گير لواش و تفتان و نان درآور

09368417802

به يك خانم بازارياب با دو سال 
سابقه كار در مطبوعات نيازمنديم.
09014319224 -32450324

لوازم منزل

فروش تلويزيون پارس21 
تميز140هزارتومان
09159639138.

فروش يك عدد ميز( mdf)   جام 
خور،با جاى دكور،با 3عسلى،  قهوه اى 

رنگ09364968320 

فروش كمد بوفه دراور دار لترون 
رنگ روشن.صندلى چرمى ادارى 

 09365611825
فروش بوفه شيشه اى باچوب 
      گردوبارنگ زيبا فى فقط 55 

 09158627926
فروش يك دست 

مبل 7نفره نو
09150904649 

فروش يك ست پذيرايى شامل 
شانزده نفرمبل ،ميز ناهارخورى

 و...    09357954322 


