
احتمال از سرگيرى اعزام به عمره
 از آذرماه

زيارت  و  حج   سازمان  رئيس  اوحدى  سعيد   : فارس 
با بيان اينكه هفته آينده معاون حج، عمره و عتبات 
معرفى مى شود، گفت: رأى 2 مأمور خاطى عربستان 
تا 10 روز آينده صادر مى شود و احتمال از سرگيرى 

عمره از آذرماه وجود دارد.

تغيير سهميه بنزين صحت ندارد

مهر: روحانى يك مقام مسئول در شركت ملى پااليش 
سهميه هاى  در  تغيير  نفتى،  فرآورده هاى  پخش  و 
و  كرد  اعالم  منتفى  را  جارى  سال  پايان  تا  بنزين 
گفت: دولت فعال برنامه اى براى افزايش قيمت اين 

فرآورده نفتى اعالم نكرده است. 

پاداش 700 هزار تومانى
 براى باسوادكردن هر بيسواد 

ايسنا : باقرزاده معاون وزير آموزش و پرورش گفت:  
اگر فرد بيسوادى در گروه سنى 10 تا 49 سال بوده و 
بيسواد بودن وى توسط آموزش و پرورش شهرستان 
محرز شود، به وسيله فرد باسواد ديگرى حتى اگر از 
اعضاى خانواده وى نيز باشد و سواد خواندن و نوشتن 
به  نقدى  هزينه  تومان  هزار   700 مبلغ  گيرد،  فرا  را 

صورت تشويقى دريافت مى كند.

 موافق افزايش تعرفه ها نيستيم
فناورى  ارتباطات و  باشگاه خبرنگاران: واعظى وزير 
اطالعات گفت: با پيشرفت تكنولوژى در تلفن ثابت و 
تغيير آن، شركت مخابرات در حال حاضر با مشكالت 
اى  بسته  كه  صورتى  در  اما  است  شده  روبرو  مالى 
براى توسعه شركت مخابرات اعالم نكند، با افزايش 

تعرفه تلفن ثابت موافق نيستيم.

رشته هاى جديد تخصصى پزشكى در بيرجند
رئيس دانشگاه علوم پزشكى خبر داد :

معاون رئيس جمهور با بيان اينكه سال گذشته 2.4 ميليون نفر از دريافت يارانه انصراف دادند، گفت: 28 
اتمام  هزار طرح نيمه تمام عمرانى در كشور وجود دارد كه اگر منابع هدفمندى صرفه جويى شود، براى 

طرح هاى عمرانى استفاده مى شود. (ادامه در صفحه 2)

 ساز وكار جديد پرداخت يارانه نقدى در ماه هاى آينده

هاشمى شاهرودى : 
آمريكا بيشتر به مذاكره نياز دارد

نايب رئيس مجلس خبرگان گفت: تيم مذاكره كننده راستى آزمايى 
در لغو تحريم ها را از آمريكا خواستار شوند...

آوا وضعيت چند پروژه مهم شهرستان خوسف را پيگير شد 

پروژه هاى بى اعتبار

حسين زاده- فرماندار شهرستان خوسف سال گذشته از بيمارستان، 
مجتمع فرهنگى و هنرى و استخر شناى خوسف به عنوان ...
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ضرورت توجه به مشكالت سالمت در حاشيه شهرها/ صفحه 7
در كارگروه سالمت و امنيت غذايى عنوان شد :

جناب آقاى حاج حسن رضا يزدانى
انتصاب شايسته جناب عالى را به سمت

 مدير امور شعب بانك ملى استان خراسان جنوبى
 و دبير كميسيون هماهنگى بانك هاى استان 

كه نشان از درايت و توان باالى مديريتى شما مى باشد، تبريك عرض نموده 
از درگاه خداوند متعال توفيق و سربلندى تان را خواهانيم.

شركت سيمان باقران

جناب آقاى 
محمد رضا عيدى
 حسن انتصاب شما را به سمت

 مدير امور آب و فاضالب روستايى 
شهرستان قاين 

تبريك عرض مى نماييم.

شوراى اسالمى و دهيارى آفريز

جناب آقاى 

حسين اسماعيلى
حسن انتصاب شما را به سمت 

بخشدار سده 
تبريك عرض مى نماييم.

شوراى اسالمى و دهيارى آفريز

يادبود

 نهمين سالگرد فقدان پدر و همسرى مهربان

 شادروان على اصغر طاهرى
 را با ذكر فاتحه اى بر سر مزارش گرامى مى داريم.

همسر و فرزندان

" بازگشت همه به سوى اوست "
به  اطالع تمامى دوستان و آشنايان مى رساند: به مناسبت سومين روز درگذشت

شادروان  حاجيه خديجه كبرى پرتوى (كاسه سنگى)
" مادر شهيد گرانقدر رضا چهكندى نژاد و همسر مرحوم حاج رسول چهكندى نژاد"

جلسه ترحيمى امروز دوشنبه 94/2/28 از ساعت 17  الى  18  
در محل مسجد على بن ابيطالب (ع)

" واقع در خيابان شهيد بهشتى " برگزار مى شود.
خانواده پرتوى و ساير بستگان

مناقصه عمومي 
 يك مرحله اي  شماره (94-5)

1) دستگاه برگزار كننده مناقصه:
 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند

2) موضوع مناقصه: 
خريد سيستم جراحى استريوتاكسى مغز و اعصاب

3) شرايط شركت در مناقصه: 
پزشكى  تجهيزات  كل  اداره  از  فعاليت  مجوز  داراى  حقوقى  و  حقيقى  اشخاص  كليه 

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكى

4) مدت و محل انجام كار: 
سه ماه شمسى - بيرجند

5) مدارك الزم براى خريد اسناد مناقصه:
الف) واريز مبلغ 000 100  ريال به شماره حساب 2178162198007 بانك ملي (سيبا) و 

ارائه فيش آن به انتشارات نسبت به خريد اسناد اقدام نمايند.

 http://iets.mporg.ir  : ب) دريافت رايگان اسناد از پايگاه ملي مناقصات به آدرس

6) نوع و مبلغ تضمين شركت در مناقصه : ضمانت نامه معتبر بانكي به مبلغ 23/200/000 
به حساب شماره 2643856  نقدي وجه  واريز  يا  و  بانكي  يا چك تضمين شده  ريال 

بانك رفاه شعبه معلم بيرجند به نام سپرده جاري دانشگاه (شركت در مناقصه)

7) مهلت خريد اسناد: 94/02/28 لغايت 94/03/05

8) مهلت تحويل اسناد: 94/03/16

بيرجند  پزشكي  علوم  دانشگاه  دبيرخانه   – جنوبي  خراسان  اسناد:  تحويل  محل   (9
تحويل و رسيد دريافت شود.

10) تاريخ و محل شروع فرآيند بازگشايي پاكت ها: 
94/3/17 ساعت 9 صبح - سالن جلسات معاونت توسعه

در ضمن هزينه چاپ و نشر آگهي بر عهده برنده مناقصه بوده و دانشگاه در رد يا 

قبول يك يا كليه پيشنهادات تابع آيين نامه مالي معامالتي خويش مختار مي باشد.

روابط عمومي دانشگاه علوم پزشكي بيرجند

همسر و پدر عـزيزمان 

شادروان مهندس نورالدين امينى
دوازده سال است كه دلتنگى هاى غروب را با بودن 

كنار مزارت سپرى مى كنيم و در نهايت ناباورى، 
باورمان شده كه تو ديگر نيستى، ديگر نمى آيى و 

ديگر نبايد منتظرت باشيم، ديگر آن شمع فروزان را 
نمى بينيم ولى طنين صداى دلنشينت همچنان در گوش ما ، مهربانيت در 

قلب ما و زيبايى چهره ات در ياد ماست. به همين مناسبت 

جلسه يادبودى سه شنبه 94/2/29 ساعت 21 
در محل حسينيه ساقدريها " واقع در خيابان شهيد مطهرى

 روبروى مسجد آيت ا... آيتى " برگزار مى شود.

خانواده مرحوم مهندس امينى

جناب آقاى حاج حسن رضا يزدانى
انتصاب شايسته جناب عالى را به سمت

 مدير امور شعب بانك ملى خراسان جنوبى 
كه نشان از لياقت و نجابت ارزشمند شما مى باشد ، تبريك عرض نموده 

سالمتى و موفقيت روزافزون تان را از درگاه ايزد منان خواستاريم.

دكتر سيد على باقرى ثانى
مديريت موسسه اعتبارى آرمان (بدر توس)

جناب آقاى حاج حسن رضا يزدانى
انتصاب شايسته جناب عالى را به سمت 

مدير امور شعب بانك ملى خراسان جنوبى 
تبريك و تهنيت عرض نموده ، سالمتى و توفيق روزافزون شما را

 از درگاه ايزد منان خواستاريم.

مهندس فيروزى
سرپرست شعب موسسه اعتبارى آرمان (بدر توس) خراسان جنوبى
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تسنيم: معاون محتواى مركز ملى فضاى مجازى كشور گفت: برنامه ملى بازى هاى رايانه اى تصويب شد. محمدرضا كشاورزى گفت: برآورد مى شود 
در صورت اجراى اين طرح توسط دستگاه هاى متولى، ساختار صنعت بازى هاى رايانه اى دچار تحول عظيمى شود و شرايط براى توليد بازى باالخص 
بازى هاى برخط فراهم آيد.

برنامه ملى بازى هاى رايانه اى تصويب شد 

پنج اقدامى كه دولت بايد براى اشتغال در پيش گيرد 

نايب رئيس كانون عالى انجمن هاى صنفى كارگران 
كشور با بيان اينكه بيش از 70 درصد بيكاران افراد 
و  كار  بازار  تحول  براى  كرد:  تاكيد  تحصيلكرده اند، 
ايجاد اشتغال در كشور بايد امنيت سرمايه گذارى در 
شود.  گرفته  بى رويه  واردات  جلوى  و  فراهم  كشور 
ابوالفضل فتح اللهى در گفتگو با ايسنا، از پنج راهكار كاهش نرخ بيكارى و 
تحقق برنامه هاى اشتغالزاى دولت نام برد و خاطرنشان كرد: براى آنكه به 
كاهش نرخ بيكارى و ايجاد اشتغال فراگير دست يابيم دولت بايد فراهم كردن 
شرايط سرمايه گذارى،  ايجاد بازارهاى رقابتى، اصالح سيستم بانكى و گمركى، 
افزايش صادرات و جلوگيرى از واردات بى رويه را در دستور كار قرار بدهد. به 
گفته وى اگر دولت به بخش صنعت كمك كند عالوه بر فعال شدن كارخانه ها 

و جذب نيروهاى جوياى كار، كاهش نرخ بيكارى سريع تر اتفاق مى افتد. 

اعالم منابع آزمون استخدامى آموزش و پرورش
تا هفته آينده 

 
آموزش  وزارت  پشتيبانى  و  مديريت  توسعه  معاون 
استخدامى  آزمون  منابع  و  گفت: ضوابط  پرورش  و 
به  اعالم مى شود.  آينده  تا هفته  پرورش  و  آموزش 
گزارش ايسنا، بطحايى به برگزارى آزمون استخدام 
آموزش و پرورش در نيمه نخست سال جارى اشاره كرد و گفت: براساس 
با  دانشگاه ها  ساير  فارغ التحصيالن  برنامه ريزى  و  مديريت  سازمان  مجوز 
مدرك ليسانس و باالتر اين فرصت را پيدا مى كنند از طريق آزمون وارد 
دانشگاه شده و دوره  يكساله آموزش را طى خواهند كرد و در صورت موفقيت 
از مهرماه 1395 بصورت استخدام پيمانى در آموزش و پرورش به كار گرفته 
خواهند شد. وى در خصوص زمان و نحوه برگزارى اين آزمون گفت: تا دو 

هفته آينده ضوابط و منابع آزمون اعالم خواهد شد. 

كارت هاى ملى تا پايان سال اعتبار دارد

معاون فناورى اطالعات و آمار جمعيتى سازمان ثبت 
احوال كشور گفت: تمامى كارت هاى ملى با هر تاريخ 
اعتبارى تا پايان سال 94 اعتبار دارند. حميد پارسايى 
در گفتگو با فارس، درباره مهلت اعتبار كارت هاى ملى 
كاغذى اظهار كرد: در صورتى كه صدور كارت هاى 
هوشمند ملى كه از نيمه دوم امسال فراخوان آن آغاز مى شود، براى تمامى 
ايرانيان صادر نشود اعتبار كارت هاى ملى قديمى تا پايان اين پروسه ادامه دارد. 
وى درباره پيش  ثبت نام كارت هاى هوشمند ملى اظهار كرد: در حال حاضر 
افرادى كه به سن 15 سال تمام مى رسند مى توانند با مراجعه به سايت ثبت احوال 
به نشانى www.sabteahval.ir مراجعه كنند و نسبت به دريافت كارت 
هوشمند ملى خود اقدام كنند.وى افزود: پس از پيش ثبت نام با گذشت 24 ساعت 

مى توانند نوبت ارائه مدارك براى دريافت كارت هوشمند ملى را بگيرند. 

(ادامه از صفحه1) به گزارش فارس، محمدباقر 
نوبخت اظهار كرد: در قانون هدفمندى يارانه ها 
در ماده 1 و 3 آمده است كه دولت مجاز است 
حامل هاى  از  برخى  قيمت  افزايش  به  نسبت 
انرژى به نسبت افزايش قيمت در آن حامل ها، 
در  قيمت  افزايش  افزود: چون  كند. وى  اقدام 
مى آورد،  فشار  خانوارها  به  انرژى  حامل هاى 
دولت مى تواند نيمى از آنچه را از اين بخش به 

دست مى آورد، به صورت يارانه به مردم بدهد. 
نوبخت گفت: تبصره 20 قانون هدفمندكردن 
توزيع  است،  كرده  مكلف  را  دولت  يارانه ها، 
را  خانواده ها  بين  يارانه  ريال  ميليارد  420هزار 
ريال در سال محدود كند،  ميليارد  به390هزار 
بنابراين30هزار ميليارد ريال اعتبار يارانه ها بايد 

بر اساس اين تبصره كاهش يابد. 
به  گفته وى، دولت در اين زمينه نيازمند يك 

در  آيين نامه  اين  كه  است  اجرايى  آيين نامه 
دست تدوين است و در هفته آينده در هيئت 
دولت مطرح مى شود تا سازوكارهاى آن مورد 
ارزيابى قرار گيرد. نوبخت گفت: اكنون دولت با 
محدوديت منابع درآمدى روبه رو است و قانون 
مى كند  اعالم  يارانه ها  كردن  هدفمند  اجراى 
قيمت ها،  افزايش  درآمد  محل  از  يارانه ها  كه 
تأمين و بين مردم تقسيم شود كه اگر اين گونه 

هم  ريال  از 100هزار  كمتر  نفر  هر  به  باشد، 
نمى رسد، در حالى كه دولت اكنون به هر نفر 
450هزار ريال يارانه پرداخت مى كند. به گفته 
نوبخت، يارانه نقدى در ماه جارى به  صورت 
روال گذشته پرداخت شد و دولت براى توازن 
آيين نامه  تصويب  با  مصارف،  و  منابع  بين 
اجرايى، براى ماههاى آينده سازوكارهاى اين 

پرداخت ها را تعيين مى كند.

مديرعامل بيمه اجتماعى كشاورزان، روستائيان و عشاير ضمن 
اشاره به برنامه هاى اين صندوق تا پايان سال گفت: توسعه 
دفاتر، كارگزارى ها و همچنين ثبت نام به صورت اينترنتى از 

روستائيان از برنامه اى اصلى خواهد بود.
 محمدرضا رستمى در گفتگو با فارس به شرايط عضويت در 
صندوق بيمه اجتماعى كشاورزان،روستائيان و عشاير اشاره 
كرد و گفت: تابعيت جمهورى اسالمى ايران، داشتن حداقل 
درصد سطح  پنج  پرداخت  و  داد  قرار  عقد  سال سن،   18
درآمدى انتخابى بيمه شده به عنوان حق بيمه، از شرايط 
غير  كشاورزان  روستائيان،  تمامى  براى  عضويت  عمومى 
ساكن و عشاير كشور است. وى گفت:سكونت در روستا و 
يا مناطق عشايرى كه بايد به تأييد شوراى اسالمى روستا 
و يا اداره كل امور عشايرى شهرستان رسيده باشد؛ از سال 
1392، هم طى قراردادى با سازمان تعاون روستايى كشور، 

با  مى توانند  هم  روستا،  در  ساكن  غير  كشاورزان  تمامى 
شرايطى الزم به عضويت صندوق درآيند. رستمى با اشاره 
به اين شرايط بيان كرد:هنگام شروع عضويت در صندوق، 
سازمان هاى  و  ساير صندوق ها  نزد  اجبارى  بيمه  مشمول 
از مشاغل  نباشند- در يكى  بازنشستگى كشور  و  بيمه اى 
230 گانه اعالمى توسط سازمان مركزى تعاون روستايى 
ايران باشند-معرفى نامه وى توسط اداره جهاد كشاورزى و 
يا نظام صنفى كشاورزى استان تائيد شده باشد. مديرعامل 
بيمه اجتماعى كشاورزان، روستاييان و عشاير ادامه داد: حق 
بيمه دراين صندوق،پانزده درصد سطح درآمد انتخابى بيمه 
شده است كه 5 درصد آن را بيمه شده پرداخت مى كند و 
10 درصد آن را دولت تأمين مى نمايد. دولت در حمايت از 
روستائيان،كشاورزان و عشاير دو برابر حق بيمه هر فرد را 
خود به صندوق بيمه اجتماعى كشاورزان، روستائيان و عشاير 

پرداخت مى كند.وى در ادامه به نحوه ثبت نام از متقاضيان 
و  روستاييان  كشاورزان،  اجتماعى  بيمه  در  پوشش  براى 
عشاير اشاره كرد و افزود: فرم هاى مخصوصى براى ثبت نام 
در اين صندوق نظر گرفته شده است كه اين فرم ها توسط 
3500 كارگزار در استان هاى مختلف در اختيار روستائيان و 

كشاورزان قرار مى گيرد. 
عشاير  و  كشاورزان،روستائيان  اجتماعى  بيمه  عامل  مدير 
در  متقاضيان  از  ثبت نام  براى  كارگزاريها  تعداد  داد:  ادامه 
روستايى،  تعاونى  ما  كارگزارايها  و  است  متفاوت  استان ها 
دهيارى ها و بخشدارى ها و... هستند.  رستمى افزود: عالوه 
به  استان هاى مختلف،  از طريق كارگزاريها در  ثبت نام  بر 
زودى طرحى اجرا خواهد شد كه ثبت نام از طريق اينترنتى 
براى افراد و متقاضيان انجام مى گيرد و افراد مى توانند با 
ورود به سامانه مدنظر، مشخصات خود را ثبت و با واريز حق 

بيمه به صورت غير حضورى، تحت پوشش بيمه اجتماعى 
كشاورزان، روستائيان و عشاير قرار بگيرند. وى با اشاره به 
ميزان پرداخت حق بيمه از سوى بيمه شدگان گفت: در بيمه 
اجتماعى روستاييان و كشاورزان به ميزان هر يك ريال دو 

برابر آن از سوى دولت پرداخت مى شود.

جزئيات حق بيمه روستائيان/ثبت نام به صورت غير حضورى

 ساز وكار جديد پرداخت يارانه نقدى در ماه هاى آينده

امروز 28 ارديبهشت 1394 مصادف با

 29 رجب 1436 و 18 مى 2015

رحلت «ميرزا مهدي آيت  ا... زاده خراساني» فرزند 
«آخوند مال محمدكاظم خراساني» (1324 ش).

روز بزرگداشت «حكيم عمرخيام نيشابوري».
درگذشت  برجسته  استاد  و  شاعر  قهرمان  محمد 

(1392ش).
بين ايران و بلغارستان يك قرارداد براى حمل و نقل 
كاال و مسافر بين دو كشور به امضا رسيد(1355ش).

وفات همسر گرامي رسول خدا، «حضرت خديجه» 
به روايتي(سه سال قبل ازهجرت).

درگذشت «ابن ُقَتيبه» محدث و اديب(276 ق).
فقيه  ميالني»  هادي  «سيدمحمد  آيت ا...  رحلت 

بزرگ و مرجع عالي مقام شيعه(1395 ق).
رحلت آيت ا...«ميرزا جواد سلطان القراء» (1418 ق).

آغاز عمليات استعماري ارتش فرانسه براي اشغال 
الجزاير (1830م).

فرانسوي  برجسته  نويسنده  بوماْرِشه»  «پير  مرگ 
(1799م).

تولد «برتراند راسل» فيلسوف و نويسنده معروف 
انگليسي (1872م).

اولين آزمايش هسته اي هندوستان (1974م).
روز جهاني گنجينه و ميراث فرهنگي (روز جهاني 

موزه).

تقويم مناسبت هاى  روز

خريد تضمينى گندم از يك ميليون و 
100 هزار تن گذشت

يك  گفت:  گندم  تضمينى  خريد  سخنگوى  فارس: 
نرخ  به  كشاورزان  از  گندم  تن  هزار   100 و  ميليون 
ميليارد   736 و  هزار   12 مبلغ  و  خريدارى  تضمينى 
ريال توسط بانك كشاورزى به كشاورزان پرداخت شد. 
نظرى افزود: 12 استان كشور از جمله ايالم، بوشهر، 
بلوچستان،  و  سيستان  خوزستان،  جنوبى،  خراسان 
فارس، قم، كرمان، كرمانشاه، كهگيلويه و بوير احمد، 

لرستان و هرمزگان برداشت گندم را آغاز كرده اند.

فعاليت 100 هزار تعاونى در توليد

بنگاه  هزار  فعاليت100  اعالم  با  كار  وزير  معاون 
 تعاونى توليدى و خدماتى در كشور گفت: تعاونى ها 
به  توزيع عادالنه ثروت در كشور مى شوند.  موجب 
گزارش مهر، حميد كالنترى افزود: 50 هزار تعاونى 
توليدى در كشور فعاليت دارد. از اين تعداد 20 هزار 
تعاونى در بخش صنعت و معدن و 30 هزار تعاونى 
شد:  يادآور  وى  هستند.  فعال  كشاورزى  بخش  در 
اكنون 20 ميليون نفر از مزاياى تعاونى هاى توليدى 

و خدماتى كشور بهره مند هستند.

افزايش 7 برابرى صادرات پسته   
ايسنا: بر اساس گزارش گمرك از ميزان صادرات غير 
نفتى در نخستين ماه سال، در اين ماه بيش از هزار تن 
پسته با پوست با ارزش متوسط هر كيلو 8,3 دالر صادر 
شد، اين در حالى است كه صادرات پسته در مدت مشابه 
همچنين  است.  بوده  تن  با 200  معادل  گذشته  سال 
ارزش كل صادرات پسته در ماه گذشته، معادل با 9,5 
ميليون دالر بود و در فرودين ماه سال گذشته ارزش 
صادرات اين محصول نزديك به يك ميليون دالر بوده  
است. بنابراين صادرات پسته با پوست در اين ماه نسبت 
به مدت مشابه در سال گذشته به لحاظ وزنى و ارزشى 

نزديك به 600 درصد افزايش داشته  است. 

تصميم نظام وظيفه درباره معافيت 3 برادرى 

جانشين سازمان نظام وظيفه عمومى ناجا گفت: قانون 
معافيت سه برادرى از سال 91 ملغى شده و اين سازمان 
به  ندارد.  معافيت  اين  دوباره  اجراى  درباره  تصميمى 
گزارش خبرآنالين، در سال اخير قرار بود سازمان نظام 
وظيفه تكليف معافيت سه برادرى را مشخص كند اما 
هنوز بالتكليف مانده. از شما تقاضا دارم اين موضوع 
را پيگيرى كنيد و اگر اين قانون كامال لغو شده حتى 
از خدمت  ماه كسرى  اين مشمولين چند  به  االمكان 
بدهند. سردار ابراهيم كريمى در اين باره مى گويد كه 
سازمان تصميمى درباره معافيت سه برادرى در سالجارى 
ندارد. وى مى گويد: برخى كسر خدمت ها ممكن است 
شامل حال اين افراد شود كه بايد شرط سال تولد پيش از 
سال 72 و استفاده نكردن برادر از معافيت را داشته باشند 

تا بتوانند از برخى معافيت ها استفاده كنند.

 اطالعيه جديد دولت درباره 
حذف شدگان از دريافت يارانه نقدى

وزارت كار در اطالعيه اى اعالم كرد: حذف شدگان از 
دريافت يارانه نقدى در سال جارى، در صورت اعتراض 
مى توانند از پنجم خردادماه به مدت يك ماه اعتراض 
خود را مطرح كنند. به گزارش مهر، وزارت تعاون، كار 
از شهروندانى  دسته  آن  كرد:  اعالم  اجتماعى  رفاه  و 
كه براساس تبصره 20 قانون بودجه 1394 افراد غير 
نيازمند تشخيص داده و يارانه آنها قطع شده است، در 
صورت اعتراض مى توانند از تاريخ سه شنبه 5 خرداد 
1394 به مدت يك ماه به آدرس الكترونيكى كه اعالم 
مى شود، مراجعه و درخواست خود را ثبت كنند. 1- 
فرآيند بررسى اعتراضات (از ثبت درخواست تا پاسخ) 
كامال غيرحضورى صورت خواهد گرفت. 2- كميسيون 
ها  يارانه  هدفمندكردن  قانون   10 ماده   موضوع 
اعتراض افراد را بررسى و در صورت استحقاق، يارانه به 

طور مجدد برقرار خواهد شد.

 حمل اثاثيه منزل 

با خاور مسقف و كارگر ماهر
09159639065

على آبادى
"ضمنا كارگر تنها نيز داريم"

مركز تخصصى عروس با تخفيف ويژه
زيبايى جلوه ماندگار

خيابان ارتش ، حدفاصل عدل و معلم    32231717

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

فروشگـاه  كـودك 
 اميـــر

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

                                                  سجادشهر، امامت 2         32412973-  نودهى  فاطمى
 

 28/02/94تاريخ:)                                مناقصه عموميخريد آگهي (                                                   

 11269شماره      
در نظر دارد، اقالم مشروحه ذيل را از طريق مناقصه عمومي  17/11/83اين شركت براساس مفاد قانون برگزاري مناقصات، مصوب    

                    تا تاريخ حداكثرانتشار آگهي توانند از تاريخ  الذكر مي كه مايلند با عنايت به توضيحات و مشخصات ذيل توليدكنندگانيخريداري نمايد، 
فاضالب خراسان جنوبي مراجعه بلوار شهداي عبادي شركت آب و –اين شركت به نشاني: بيرجند  ،تحصيل وتملك اراضيقوقيدفترحبه 

تماس 056- 32236618-32226300توانيد در ايام هفته و ساعات اداري با شماره تلفنهاي  نمايند. ضمناً جهت كسب اطالعات بيشتر مي
 حاصل فرمائيد.

متعلقات بازسازي انشعابات به شرح ليست پيوست در دعوتنامه مناقصه(شامل:مغزي گالوانيزه،درپوش سه راهي،مهره  اتصاالت و
و بوشن   P.Pوماسوره،زانوي جوشي ،بوشن،پايه شيرقطع و وصل،حوضچه كنتور ،لوله محفظه،كمربند در سايزهاي مختلف،زانوي يكسر فلز

 )PPRC، لوله  P.Pيكسر فلز

 ري:توضيحات ضرو-1  
 گردد. تعيين مي روز 15مبادله قـرارداد ن انعقاد ومدت تحويل: كاال از زما -1
 گروه كنترل كيفيت شركت آبفاتاييد نحوه پرداخت: پس از تحويل كاال و -2

 1393 سال منبع تامين اعتبار: از محل اعتبـارات طرحهاي عمراني   -3   

 در محل اتاق جلسات فـاضالب خراسـان جنوبي شركت آب و در 07/03/94مورخمكان بازگشـايي پـاكات: زمان و   -4

    ريال  116,750,000  مبلغضمانتنامه بانكي به فقط بصورت مناقصه  تضمين شركت در  -5
 به دبيرخانه شركت آب وفاضالب خراسان جنوبي خواهد بود. 06/03/94مورخمهلت تحويل اسناد مناقصه تاپايان وقت اداري   -6
 نامه كتبي در كميسيون آزاد است. نفر نماينده از فروشندگان با معرفيحضور يك   -7
                                       .  سايت آب وفاضالب خراسان جنوبي قابل دريافت ميباشد و ضمناً اسناد مناقصه ازطريق سايت آب وفاضالب كشور -8

                                                                                                                  khj.ir-www.abfa          
                                                                                                                  http://iets.mporg.ir                                            
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دعوت مجمع عمومى عادى ساليانه «نوبت دوم» شركت تعاونى مصرف كاركنان شهردارى بيرجند
نظر به اين كه جلسه مجمع عمومى عادى ساليانه «نوبت اول» مورخ 94/2/24 به علت عدم حضور تعداد كافى رسميت نيافت لذا بدين وسيله براى نوبت دوم از كليه اعضاى شركت تعاونى 

مصرف كاركنان شهردارى بيرجند دعوت به عمل مى آيد دوشنبه 94/3/11 ساعت 13 در محل نمازخانه شهردارى بيرجند حضور به هم رسانند. ضمنا سهامداران محترمى كه داوطلب 
كانديداتورى براى سمت بازرس مى باشند از تاريخ انتشار اين آگهى حداكثر به مدت 7 روز نسبت به تكميل فرم داوطلبان سمت بازرس به دفتر شركت تعاونى مراجعه فرمايند.

دستور جلسه: 
ارائه و استماع و تصويب گزارش هيئت مديره و بازرس - طرح و تصويب صورت هاى مالى سال 93 -  طرح و تصويب سود سال 93 - طرح و تصويب بودجه مالى پيشنهادى در سال 94  

انتخاب اعضاى اصلى و على البدل بازرس براى مدت يك سال مالى - تصميم گيرى در خصوص افزايش سرمايه شركت بر مبناى حداقل سهام دو ميليون ريال براى هر عضو  - تصميم گيرى 
در راه اندازى پمپ بنزين در بلوار مسافر و احداث فروشگاه در محل بازار پاسداران  - طرح و تصويب خط مشى و برنامه آتى شركت تعاونى كه در اختيارات مجمع عمومى مى باشد.

هيئت مديره  شركت  تعاونى  مصرف كاركنان  شهردارى بيرجند

دعوت مجمع عمومى فوق العاده «نوبت دوم» شركت تعاونى مصرف كاركنان شهردارى بيرجند
 به اطالع اعضاى محترم شركت تعاونى مصرف شهردارى مى رساند: جلسه مجمع عمومى فوق العاده «نوبت اول» شركت تعاونى به علت عدم حضور تعداد كافى رسميت نيافت

 لذا بدين وسيله براى نوبت دوم از اعضاى محترم شركت تعاونى دعوت به عمل مى آيد دوشنبه 94/3/11 ساعت 14 در محل نمازخانه شهردارى حضور به هم رسانند.

دستور جلسه: 
طرح و تصويب اساسنامه جديد شركت تعاونى وفق قانون اصالح موادى از قانون بخش تعاون اقتصاد جمهورى اسالمى ايران مصوب شماره 31/14499 مورخ 93/3/5 

مجلس شوراى اسالمى

هيئت  مديره شركت  تعاونى مصرف كاركنان شهردارى بيرجند

آگهى نوبت اول ثبت نام انتخابات اتحاديه صنف  ابزار، يراق و لوازم كشاورزى
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 15 روز از تاريخ 94/2/29 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 سوء پيشينه 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

قاليشويى و رفوگرى محمد طاهرى با بيش از نيم قرن تجربه
32225807 - 32226161 - 09157615979
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تسنيم- به گفته مديركل ميراث فرهنگى استان، بازديد از تمامى موزه ها و اماكن فرهنگى و تاريخى تحت پوشش سازمان ميراث فرهنگى، صنايع 
دستى و گردشگرى در روز 28 ارديبهشت ماه براى عموم مردم رايگان است. رمضانى افزود: به منظور بزرگداشت اين روز و براى ترغيب و تشويق 

مردم به بازديد از آثار تاريخى و فرهنگى تمامى موزه هاى استان امروز دوشنبه ميزبان مردم و عالقه مندان مى باشد.

3به مناسبت روز جهانى موزه؛ بازديد از موزه هاى خراسان جنوبى رايگان است
پيام شما

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

سالم. ما جوانان شهرستان خوسف از مسئوالن 
و  ورزش  كل  اداره  خصوص  به  استانى 
جوانان در تكميل فضاهاى ورزشى و ارتقاى 
هاى  حمايت  و  مساعدت  تقاضاى  ورزش 

مادى و معنوى بيشترى را داريم.
915...008
مسئوالن  و  درميان  فرماندار  خدمت  سالم 
 44 هر  از  كه  شده  سال  چهار  كشاورزى. 
براى  ميليون   3 طاقان  روستاى  كشاورز 
هيچ  هنوز  ولى  گرفتند  كشاورزى  سندهاى 
كسى جوابگو نيست! لطفًا پيگيرى كنيد كه اين 

همه پول را چكار كردند؟
937...142

با توجه به آمايش سرزمينى آموزش عالى و رسالت ملى 
دانشگاه بيرجند وقت آن نرسيده است كه يك 
دانشكده اقمارى وابسته به دانشگاه بيرجند در 

شهرستان خوسف راه اندازى شود؟
915...008

آوا سالم. پيگيرى شود پنج كيلومتر جاده زردان 
ولى  شده  زيرسازى  ساله  چند  نخرود  به 
 آسفالت نشده است! زيرسازى دارد خراب مى شود

تو رو خدا چاپ كن شايد دلسوزى پيدا شود.
915...458
كه  فانتزى  خانه  محترم.  شهردارى  توجه  قابل 
صياد  راه  چهار  در  شهر  زيباسازى  براى 
چه  به  و  كسى  چه  دانيم  نمى  ايد  ساخته 
كنار  و  درآورده  جا  از  كامل  را  پنجره  علت 

ساختمان انداخته اند! لطفًا درستش كنيد.
915...356

ابوذر  خيابان  چرا  شهرى  مسئوالن  سالم. 
غفارى مهرشهر را آسفالت نمى كنند؟

915...039
سالم  آوا. از شهردارى  خواهشمنديم  درباره 
در   ورزشى   لوازم   نصب  و  سبز   فضاى  
مهرشهر  اقدام نمايد. ساكنين اين منطقه هيچ  

امكاناتى  براى  تفريح  ندارند!
915...316

پاداش  شهرسازى  و  راه  كل  اداره  چرا 
بازنشستگان را پرداخت نمى كند؟

915...478
مسير  داريم  تقاضا  عاجزانه  از شهردارى محترم 
را  آدينه  ميدان  به  يا شكوفه  خيابان سنبل 
بازگشايى كنند تا مشكل عبور و مرور اين 
منطقه حل شود. تا كى مردم بايد جوى آب را 
پر كنند و شهردارى آن را خالى كند. تو را به خدا 

فكرى اساسى بكنيد و راه مردم را باز كنيد...
915...181

صنعت  در  حوادث  وقوع  ساليانه  خاورستان،  گزارش  به 
و  جانى  مالى،  خسارت هاى  آمدن  وارد  باعث  ساختمان 
خانواده  و  سازمان ها  شركت ها،  به  زيادى  زيست محيطى 

فرد حادثه  ديده مى شود.
فرد  روانى  و  روحى  مسايل  خانواده ها،  بى سرپرست شدن 
فرد  از  نگهدارى  و  نزديك  افراد  و  خانواده  حادثه ديده، 
خسارات  بر  كه عالوه  است  مسايلى  جمله  از  حادثه ديده 

و هزينه ها نمى توان ناديده گرفت.
كشور  در  صنايع  اشتغالزاترين  از  يكى  ساختمان  صنعت 
ايمنى محيط كار و  به  به مسائل مربوط  لذا توجه  است. 
برخوردار  بااليى  اهميت  درجه  از  بايد  كارگران  سالمت 
باشد. ريسك ها و كانون هاى خطر در كارگاه هاى ساختمانى 
بسيار متنوع و پيچيده است. عدم توجه كارشناسانه و دقيق 
را  جبران ناپذيرى  تبعات  و  آثار  مى تواند  موضوع  اين  به 

براى گروه هاى مختلف كارى در برداشته باشد.
متأسفانه از رايج ترين مواردى كه براى كارگران ساختمانى 
اتفاق مى افتد سقوط اجسام، ريزش آوار و ديواره، سقوط از 

ارتفاع، گودبردارى و سقوط باالبر است.
اين حوادث چندى پيش در ساختمان هاى درحال ساخت 

خيابان طالقانى بيرجند، جان دو نفر را گرفت. 
شكستگى  دچار  ساختمان  كار  در  همسرش  كه  خانمى 
كتف در حوادث ساختمانى شده اظهار كرد: متأسفانه كار 
همسرم هيچ پشتوانه و آينده اى ندارد و ما نمى توانيم به 

آينده كارى خود اميدوار باشيم.
وى از نبودن بيمه گاليه كرد و افزود: بايد به طور شخصى 
خود رابيمه كنيم چرا كه همسرم هر روز يك كارفرما دارد 
و اگر بخواهيم به طور شخصى خود را بيمه كنيم هزينه 

بااليى را در پى دارد كه قادر به پرداخت آن نيستيم.

هيچ تضمين و آرامش خاطرى 
در اين كار وجود ندارد

دچار  همسرم  اينكه  از  پس  كرد:  تصريح  خانم  اين 
مصدوميت در كار شد، فقط صاحب كار به عيادت آمد و در 

قبال هزينه ها هيچ چيز را برعهده نگرفتند.
وى با اشاره به اينكه كارگران ساختمانى معموًال در فصل 
آرامش  و  تضمين  هيچ  گفت:  مى شوند،  بيكار  زمستان 

خاطرى در اين كار وجود ندارد.
اجتماعي  رفاه  و  كار  تعاون،  مديركل  سنجرى، 
بهداشت  و  ايمنى  همايش  پنجمين  در  خراسان جنوبى 
كار در استان، تعداد آسيب ديدگان و حادثه ديدگان حوادث 

استان را 72 نفر اعالم كرد.
وى با بيان اينكه ميزان 98 درصد حادثه ديدگان آقا بوده اند، 
گفت: 78 درصد افراد متأهل و 58 درصد آنها بين سنين 

25 تا 38 سال بودند. وى افزود: 76 درصد حادثه ديدگان 
مدرك تحصيلى سيكل و كمتر از سيكل داشته اند.

پنج فوتى در حوادث سال گذشته استان

سنجرى تصريح كرد: در نتيجه حوادث پيش  آمده 5 نفر 

درصد   25 ميزان   92 سال  به  نسبت  كه  داشتيم  فوتى 
كاهش داشتيم. وى 40 درصد حوادث را مربوط به بخش 
ساختمان دانست و بيان كرد: بيشترين حوادث سقوط از 

ارتفاع با 32 درصد بوده است.
كرد:  اضافه  استان  اجتماعي  رفاه  و  كار  تعاون،  مديركل 
بر  كار  نيروى  خود  به  بخشى  حوادث،  علل  مهمترين  از 
مى گردد و ناشى از سهل انگارى و عدم استفاده از وسايل 

حفاظت فردى است و بخشى ديگر عدم نظارت كارفرما و 
عدم آموزش هاى مورد نياز است.

سنجرى ضعف آموزش ها را مهمترين عامل حوادث ناشى 
از كار در استان دانست و ادامه داد: در طول سال گذشته 
هدف  گروه هاى  براى  آموزش  ساعت  نفر  هزار   8 حدود 

برگزار شده كه رشد 54 درصدى داشته است.

وى گفت: در راستاى سياست هاى تأمين امنيت حقوقى و 
توجه به قانون درباره كارگران در سال گذشته، افزايش 30 

درصدى بازرسى ها در سطح استان را داشته ايم. 

عنصر كار و كارگر حلقه بى بديل و بسيار مهم 
تأمين نيازهاى حياتى فرد و جامعه

رهبر معظم انقالب اسالمى در ديدار هزاران نفر از كارگران 
سراسر كشور در سال جارى به جايگاه و شأن بسيار باالى 

كارگران در اسالم و منطق عقاليى اشاره كردند.
ايشان از منظر منطق عقاليى عنصر كار و كارگر را حلقه 
بى بديل و بسيار مهم تأمين نيازهاى حياتى فرد و جامعه 
برشمردند. اهميت نقش كارگر و نيروى انسانى در توسعه 

و پيشرفت كشور بر كسى پوشيده نيست و آنچه كه همه 
بر آن توافق نظر دارند توجه به اين عنصر حياتى در جامعه 

پويا است.

4 درصد از توليد ناخالص داخلى
 صرف جبران خسارات ناشى از كار مى شود

استان  اجتماعي  رفاه  و  كار  تعاون،  مديركل  گفته  طبق 
 4 تاكنون  كه  مى دهد  نشان  شده،  انجام  كه  مطالعاتى 
جبران  صرف  كشور  هر  داخلى  ناخالص  توليد  از  درصد 
خسارات ناشى از كار مى شود و اين مقدار در كشور ما، رقم 
بسيار بااليى است كه اگر بتوانيم با مديريت و برنامه ريزى، 
اين مقدار را صرف آموزش، پيشگيرى و توسعه فرهنگ 

ايمنى كار كنيم، قطعًا مى تواند اثربخش باشد.
كارگران،  كافى  تخصص  نداشتن  كافى،  ايمنى  نبود 
و  فعاليت ها  مقطعى بودن  دليل  به  شغلى  آرامش  نداشتن 
عدم توجه و نظارت كافى از جمله دغدغه ها و مشكالت 
مسئولين  از طرف  مى شود  كه  مى رود  شمار  به  كارگران 
انديشيده شود. نصب حفاظ هاى موقت  براى آن چاره اى 
و  مصالح  حمل  باالبرهاى  مهاركردن  پرتگاه،  سمت  در 
كفش،  (كاله،  فردى  حفاظت  لوازم  از  اجبارى  استفاده 
كمربند ايمنى) از جمله راهكارهايى است كه ممكن است 

پيش پا افتاده به نظر آيد اما بسيار مهم است.

وقوع حوادث كار 
حتى اگر انگشت شمار باشد، بسيار زياد است

وقوع حوادث كار حتى اگر انگشت شمار نيز باشد بسيار زياد 
است، چرا كه خانواده ها و افراد زيادى پس از وقوع حادثه 

دچار مشكالت مادى و حتى روحى و روانى مى شوند.
مورد  بايد  ساختمانى  كارگاه هاى  در  حادثه  هر  بروز  علل 
طور  به  نمى توان  چند  هر  باشد،  مسئوالن  خاص  توجه 
مطلق و كامل از بروز حوادث جلوگيرى كرد اما با اتخاذ 
تدابير ايمنى در رعايت مقررات حفاظتى مى توان تا حدود 
طورى  به  داد  كاهش  را  حوادث  شدت  و  ميزان  زيادى 
بى سرپرست شدن  و  ساختمانى  كارگران  مرگ  شاهد  كه 

خانواده اى نباشيم.

حوادث كار در كمين كارگران خراسان جنوبى

كلينيك ترك اعتياد كيش مهر خاوران

مسئول فنى: دكتر جواد خامسان 
آدرس: ابوذر- نبش شهدا 2    ساعت كار: 7-3 بعدازظهر     

تلفن: 056-32213766

 با ضمانت پاره نشدن و چروك نشدن 
32214989 - 32212979  

    32412300
32412311  - چمنى قـاليشويى گـل ابـريشم صاف صاف   

بدون چروك

براى نظارت كارگاهى پروژه هاى 

ساختمانى و راهسازى به مهندس عمران  

نيازمنديم. سوابق  خود را به آدرس

 MGH.Khj@gmail.com 

ايميل  نماييد.

دوست گرامى جناب آقاى مسلم يعقوبى
مصيبت درگذشت برادر عزيزتان شادروان ابراهيم يعقوبى 

را خدمت شما و خانواده محترم تسليت عرض نموده ، از خداوند منان 

 براى آن عزيز سفر كرده علو درجات و براى بازماندگان محترم

 صبر و شكيبايى آرزومنديم.

ميرزا شريفى و پسران

ايزوگام و قيرگونى  
   كاظم سالخورده 

از ما خريد نكنيد ، اما قيمت را از ما بپرسيد

       09155612949 - 32331050 
ميدان آزادى – ابتداى خيابان شهيد برگى

با 10 سال بيمه

حمل بار و اثاثيه منزل 
با خاور بزرگ و نيسان

توسط 5 كارگر 
09153636648

 فنودى

مزايده
به استناد مواد 121 و 122 – آيين نامه اجراى مفاد اسناد رسمى اموال منقول مشروحه ذيل شامل ماشين 
آالت و تجهيزات و تاسيسات متعلق به شركت تعاونى توليد سيم و كابل شاه چراغ ثبت شده به شماره 2175 
ثبت شركت هاى بيرجند با امضاى آقاى محمدرضا سلطانى (مديرعامل) و آقاى احسان سلطانى (نايب رئيس 
هيئت مديره ) و در غياب نايب رئيس هيئت مديره با امضاى آقاى ايمان سلطانى (عضو هيئت مديره ) كه به 
موجب سند رهنى شماره 3421- 87/7/25 و سند متمم شماره 4592 مورخ 88/4/21 نزد دفترخانه شماره 
10 بيرجند در قبال مبلغ 9/187/143/505 ريال به انضمام خسارت تاخير تا روز وصول موضوع بدهى شركت 
فوق الذكر در رهن بانك صنعت و معدن شعبه بيرجند با نمايندگى مديريت شعب خراسان جنوبى قرار گرفته 
و به جهت عدم ايفاى تعهدات از سوى متعهد ظرف مدت مندرج در سند، با تقاضاى بانك مرتهن مستند به 
ماده 34 - اصالحى قانون ثبت از دفترخانه تنظيم كننده سند منجر به صدور اجرائيه عليه مديون و راهنين 
گرديده كه پرونده اى تحت كالسه 900154 نزد شعبه اجراى اداره ثبت اسناد بيرجند در اين خصوص تشكيل 
شده است اوراق اجرائيه برابر مقررات به متعهدين ابالغ و چون بدهكار ظرف مدت 10 روز مهلت مقرر قانونى 
بدهى خويش را پرداخت و يا نزد صندوق ثبت توديع ننموده بنابراين ماشين آالت مذكور توسط كارشناس 
رسمى دادگسترى در رشته ماشين آالت صنعتى به شرح ذيل ارزيابى و در قبال باقى مانده طلب بستانكار 
بازداشت و تحويل حافظ گرديده است.  1- كوره آنيل گازى به ظرفيت 42 قرقره فاين، قطر داخلى 75 
سانتيمتر، ارتفاع 180 سانتيمتر، داراى جرثقيل 5 تن با موتور 0/75 اسب بخار و تابلوى برق، بدون مشعل به 
ارزش 100/000/000 ريال (يكصد ميليون)  2- خط اكسترودر، اكسترودر 60 با موتور 15 اسب بخار، كانال 
سردكن به ابعاد 20*20*500 سانتيمتر، دستگاه جمع كن و سرريز با موتور 4 كيلووات به ابعاد 1,5*2*1 
سانتيمتر، دستگاه مارك زن به ارزش 280/000/000 ريال (دويست و هشتاد ميليون)  - واكسترودر 60 با 
موتور 15 اسب بخار بدون تابلو به سريال 528801 به ارزش 150/000/000 ريال (يكصد و پنجاه ميليون) 
3- خط بانچر – پى اف 54 قرقره اى ساخته شده از آهن 10*10 سانتيمتر به ابعاد كلى 3*1*1,5 سانتيمتر، 
بانچر (تابنده سيم افشان) مدلkn - b630  سريال 8573 با تابلوى برق و سه دستگاه الكتروموتور و كاور 
مخصوص به ابعاد 2*1*1/7 متر ساخت سال 86 كارا نوين نيكو به ارزش 130/000/000 ريال (يكصد و 
سى ميليون) 4- دستگاه بسته بندى كابل- مدل kn- cow ، سريال 8680 داراى كنتور ديجيتال متراژ، 
موتور دو كيلو وات، موتور گيربكس  - 0/37 كيلووات، تابلوى برق داخل دستگاه، ابعاد دستگاه 2*1*1,7 
متر ساخت سال 87 شركت كارا نوين نيكو به ارزش 60/000/000 ريال (شصت ميليون)  5- دستگاه 
كشش - دستگاه كشش فاين مدل kn-f20 به سريال 8645 داراى موتور hp 15 و تجهيزات كشش و 
انتقال قدرت، تابلوى برق، ابعاد دستگاه 1,2*2*1,5 سانتيمتر، ساخت سال 87 شركت كارا نوين نيكو به 
ارزش 100/000/000 ريال (يكصد ميليون) 6- جمع كن كابل  – مدل kn-p1250  سريال 8636/1 

داراى دو عدد جك مكانيكى باالبر قرقره با موتور 2 اسب بخار، شاسى و بدنه از آهن قوطى 
13*13 سانتيمتر، ابعاد دستگاه 2*2*2 متر ساخت سال 87 شركت كارانوين نيكو به ارزش 
60/000/000 ريال (شصت ميليون)  7- خط تابنده كابل - تابنده كابل 1250 با موتور 5/5 

 li� ، 1/5 كيلو وات و كالچ پنيو ماتيك، جمع كن 1250 با موتور گيربكس كشش 2/2 كيلو وات و موتورهاى
كيلووات به ارزش 220/000/000 ريال (دويست و بيست ميليون)  8- دستگاه كشش راد- دستگاه كشش 
با تبديل سايز 8 ميليمتر به 1/38 ميليمتر به ابعاد 4*1*1 متر و جمع كن با موتور 5/5 كيلووات و سيستم 
پنيوماتيك به ارزش 230/000/000 ريال (دويست و سى ميليون)  9- ساير ماشين آالت و تجهيزات – تابنده 
قبل از اكسترودر به وزن حدود 500 كيلوگرم و ابعاد 2*2*2 متر كامل نشده، كانال سردكن، مارك زن، 
شاسى متحرك جرثقيل 3 تن، 4 عدد مخزن پليمرى 2 هزار ليترى، مخزن پليمرى 500 ليترى، تجهيزات 
آزمايشگاهى شامل: دستگاه تست كشش عايق شركت گاما، آون، دستگاه تست خمش، دستگاه تست ضربه، 
مگا اهم متر، دستگاه تست مقاومت ولتاژى شركت گاما، ترمومتر ، يخچال 7 فوت ، دوعدد وان، تجهيزات 
ادارى شامل: 4 عدد مبل، 3 عدد صندلى پالستيكى، 3 عدد ميز، ميز كنفرانس، تجهيزات شوفاژ، تجهيزات 
آتش نشانى به ارزش 280/000/000 ريال (دويست و هشتاد ميليون)  10- تاسيسات آب ، برق، گاز، تلفن، 
امتياز برق 200 كيلو وات با ترانس kva 315، تابلوهاى قدرت و فرمان ، پست خازنى kvar230 ، كابل 
كشى كارخانه تا سايز 300*1 ، امتياز گاز به ظرفيت 65 متر مكعب و لوله كشى ، انشعاب آب 1/2 اينج و لوله 

كشى، شش خط تلفن ثابت به ارزش 480/000/000 ريال (چهارصد و هشتاد ميليون)  
جمع 10 قلم اموال منقول فوق توسط كارشناس رسمى دادگسترى به مبلغ 2/090/000/000 ريال ارزيابى و 
قطعيت يافته است و در روز يكشنبه مورخ 94/3/17 از ساعت 9 صبح الى 12 ظهر در محل شركت تعاونى 
توليد سيم وكابل شاه چراغ واقع در شهرك صنعتى بيرجند از طريق مزايده به فروش خواهد رسيد. مزايده 
حضورى و نقدى از مبلغ ارزيابى شده فوق شروع و به باالترين قيمت پيشنهادى واگذار خواهد شد. نسيه فقط 
راجع به طلب بستانكار و با موافقت بانك صنعت و معدن يا قائم مقام قانونى بانك جايز خواهد بود. هزينه 
هاى دولتى به شرح ماده 40 -  آيين نامه اجرا نقدا وصول خواهد شد. ساير هزينه هاى احتمالى از قبيل هزينه 
جابه جايى و بارگيرى و غيره بر عهده برنده مزايده خواهد بود. ضمنا بانك بستانكار طى نامه شماره 94/215- 
94/2/20 ضمن گواهى اين كه اموال مذكور تا مورخ 94/2/27 داراى بيمه نامه رسمى مى باشد، مانده طلب 
خويش را مبلغ 8/116/861/176 ريال اعالم نموده است كه محاسبه خسارت تاخير از تاريخ صدور اجرائيه به 
بعد توسط شعبه اجراى ثبت بيرجند انجام خواهد شد. چنانچه تا قبل از تنظيم صورتجلسه مزايده متعهد اقدام 
به تعيين تكليف و يا پرداخت دين خود بنمايد از مزايده خوددارى مى گردد و اگر روز مزايده مصادف با روز 

تعطيل باشد مزايده روز بعد از تعطيل در همان ساعت و مكان برگزار خواهد شد.

تاريخ انتشار: 94/2/28          رئيس ثبت اسناد و امالك بيرجند

و  مالى  نامه  آيين  مفاد  استناد  به   : دارد  نظر  در  بيرجند  دانشگاه 
معامالتى دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالى برخى از تجهيزات 
و وسايل مستعمل غير مصرفى و يا در حكم مصرفى را از طريق 
مزايده حضورى به فروش برساند. لذا از متقاضيان خريد تقاضا مى 
آموزشى  پرديس  در  واقع  دانشگاه  مركزى  انبار  به  مراجعه  با  شود 
شوكت آباد و اطالع از كيفيت و كميت وسايل مورد نظر در روزهاى 

الى  از ساعت 8:30  لغايت چهارشنبه 94/2/30  دوشنبه 94/2/28 
شنبه  مزايده:  برگزارى  تاريخ  آورند.  عمل  به  بازديد   14:30
بيرجند  دانشگاه  مركزى  انبار  محل  در  صبح   10 ساعت   94/3/2 
به  تومان  ميليون  مبلغ 10  واريز  تضمين شركت در مزايده: 
حساب 483546017 حساب سپرده دانشگاه نزد بانك تجارت شعبه 
دانشگاه بيرجند يا ارائه ضمانت نامه بانكى به نام دانشگاه بيرجند يا 

چك تضمين شده بانكى در وجه دانشگاه بيرجند 
ضمناً هزينه درج آگهى بر عهده برنده مزايده مى باشد.

شماره تماس:32202092  امور مالى دانشگاه - آقاى زجاجى

مزايــده

فشارخون خود را به طور منظم اندازه گيري كنيد، در صورتي كه مقدار آن از حد 
معاونت بهداشتى دانشگاه علوم پزشكى بيرجند   /  گروه تخصصى مبارزه با بيماريها-غيرواگيرطبيعي باالتر است به پزشك مراجعه نماييد.



دوشنبه *28 ارديبهشت  1394 * شماره 3222

مناسبت ها

 ايزابال روسلينى امسال با نشستن روى صندلى رياست هيات داوران بخش نگاه ويژه فستيوال فيلم كن، در حقيقت يكى از سنت هاى ديرينه خانوادگى خود را زنده 
كرده است.هر دوى والدين او يعنى روبرتو روسلينى كارگردان تاثيرگذار ايتاليايى كه در زمان جنگ جهانى دوم دوربينش را به خيابان ها برد و به يكى از پيشگامان ژانر 
نئورئاليسم بدل شد و مادرش اينگريد برگمن كه بدرود اشكبارش با همفرى بوگارت در فيلم «كازابالنكا» يكى از به ياد ماندنى ترين صحنه هاى تاريخ سينماست.

اداى دين جشنواره كن به خانواده روسلينى و برگمن

4 روز جهانى موزه و ميراث فرهنگى

جهان،  جديد  پديده هاي  از  بسياري  مانند  موزه، 
شد.  ايران  فرهنگ  وارد  ميالدي  نوزدهم  قرن  در 
شخصي  مجموعه هاي  جهان،  در  موزه ها  نخستين 
نشده  ايجاد  عموم  براي  نمايش  هدف  با  كه  بودند 
به  افراد  بلكه صرفأ نشان دهنده ي عالقه ي  بودند، 
موزه ي  موزه ها،  نخستين  از  يكي  مي آمدند.  شمار 
«اِشمولين» در آكسفورد انگلستان است كه در سال 
1683م تأسيس شد.در سال 1249 ش، ناصرالدين شاه 
پس از سفر به اروپا و ديدار از موزه هاي كشورهاي 
و  آلمان  سوئيس،  ايتاليا،  انگليس،  فرانسه،  روسيه، 
اتريش، به تقليد از آن ها دستور داد گوشه اي از كاخ 
اين  البته  كنند؛  درست  موزه  شكل  به  را  گلستان 
موزه مختص شاه و اطرافيانش بود. اين موزه پس 
خزانه ي  به  آن  جواهرات  و  رفت  بين  از  مدتي  از 
به موزه ي  آن،  در  بانك ملي و سالح هاي موجود 
دانشكده افسري سپرده شد. در دوره ي مشروطه، به 
نام  به  دايره اي  (صنيع الدوله)،  معارف  وزير  دستور 
1297 م.)   -1295  ) سال هاي  بين  عتيقات  اداره ي 
به وجود آمد كه كارش سر و سامان دادن به وضع 
نابسامان حفاري هاي غير مجاز بود. در همين زمان 
اين  شد.  تأسيس  معارف»  «ايران  موزه ي  كه  بود 
سفال،  كاشي،  عتيقه،  اشياي  برگيرنده ي  در  موزه، 
اولين گام مؤثر در  به عنوان  بود كه  سكه و سالح 

تاريخ موزه داري ايران به شمار مي رود.
در  را،  ايران  موزه داري  تاريخ  جلوه ي  بيش ترين 
اين  كرد.  جستجو  بايد  باستان  ايران  موزه ي  ايجاد 
با 2744 متر زيربنا، به دليل قدمت اشياء در  موزه، 
زمره ي يكي از موزه هاي مادر دنيا محسوب مي شود 
در  موزه،  اين  گرديد.  افتتاح  1316 ش.  در سال  كه 
از  پيش  ششم  هزاره ي  از  مختلفي  آثار  برگيرنده ي 
آن  اشيا ي  و  است  اسالمي  دوران مختلف  تا  ميالد 

در دو طبقه به نمايش در آمده است.
آئينه ي  موزه،   در  درآمده  نمايش  به  اشيا ي  و  آثار   
باورها  رسوم،  و  آداب  هنر،  فرهنگ،  از  تمام نمائي 
را  آن  كه  ماست  نياكان  و  گذشتگان  اعتقادات  و 
به  آينده  و  ارتباطي ميان گذشته، حال  مي توان پل 

شمار آورد.
حفظ ميراث فرهنگي، وظيفه اي همگاني و هميشگي 
فرهنگي  ميراث  براي حفظ  آموزش همگاني  است. 
فرهنگ  بردن  باال  و  مطبوعات،  و  ها  رسانه  راه  از 
نگهداري از آثار باستاني، از عوامل مهم حفاظت از 
بودجه ي  اختصاص  ميراث فرهنگي است. هم چنين 
جلب  و  باستاني  آثار  بازسازي  و  حفظ  براي  كافي 
از  آن ها،  نگهداري  و  حفظ  در  عمومي  مشاركت 
29م  است.  باستاني  آثار  از  حفاظت  مهم  عوامل 
ارديبهشت روز جهاني موزه ها نام گرفت و از همان 
در همه ي كشورهاي عضو،  ياد شده  روز  در  سال، 

مراسمي برگزار مي شود.

سيدعبدا... علوى در 27 خرداد سال 1320 هجرى خورشيدى 
در روستاى نوزاد از توابع شهرستان درميان در استان خراسان 
در  را  متوسطه  و  ابتدايى  تحصيالت  وى  شد.  زاده  جنوبى 
بيرجند سپرى نمود و پس از اتمام خدمت نظام وظيفه در سال 
1344، جهت ادامه تحصيل به آلمان رفت و در سال 1357 در 
رشته علوم سياسى، جامعه شناسى (تاريخ نوين اروپا) با درجه 
دكترى از دانشگاه گوته فرانكفورت در آلمان فارغ التحصيل 
شد. دكتر علوى در مجموع به مدت 23 سال همكار آموزشى 
و پژوهشى دانشگاههاى شهرهاى كسل و ويتسن هاوزن 
آلمان و دانشگاههاى دولتى و آزاد اسالمى بيرجند، گرمسار، 

شهركرد و تهران بود.
اسالمى  آزاد  دانشگاه  رئيس  و  بنيانگذار  همچنين  وى 
تأسيس  طراحان  و  بانيان  از  يكى  و  بيرجند  واحد 
بيرجند، پيام نور  دانشگاه  بيرجند،  پزشكى  علوم   دانشكده 
دانشكده هاى فنى و علوم انسانى دانشگاه بيرجند، پژوهشكده 
كاربردى جنوب خراسان آن زمان  در بيرجند، معاون دانشگاه 

بيرجند بوده است
دكتر علوى در مدت اقامت در آلمان، رياست جامعه علمى 
دانشگاهيان آسيايى و آفريقايى دانشگاه گوتينگن و مديريت 
فصلنامه علمى آن را بر عهده داشت و همچنين به فعاليت 
در زمينه همكارى علمى و پژوهشى و فرهنگى براى معرفى 
فرهنگ آسيا و آفريقا و آمريكاى التين در جامعه دانشگاهى 
و پژوهشى آسيا و آفريقا در شهر گوتينگن، نشر مجله علمى 
ديدگاههاى فرهنگى آسيا و آفريقا و سرپرستى سمينارهاى 
انستيتوى  تأسيس  گوتينگن،  شهر  در  فرهنگى  و  علمى 

فرهنگى- پژوهشى آسيا و آفريقا و آمريكاى التين در مونيخ 
پرداخت. 

دكتر علوى در سال 1363 به ايران بازگشت و در مجتمع 
آموزش عالى وقت بيرجند به سمت استاديار و معاون ادارى و 
مالى مشغول به كار گرديد. وى هم چنين در آلمان با بانويى 
آلمانى ازدواج نمود كه ثمره اين ازدواج سه فرزند به نام هاى 
سوسن، رويا و مازيار است. در مدت اقامت در بيرجند با تالش 
و همت وى مجوز تاسيس دو دانشكده و تعداد زيادى رشته 
جديد در دانشگاه بيرجند صادر شد و اين دانشگاه با توسعه 
كمى و كيفى خود به عنوان قطب علمى و آموزشى منطقه 
شرق ايران مطرح گرديد. در سال هاى ميانى دهه شصت 
با ابتكار و پيگيرى هاى مجدانه دكتر علوى كه گويى خود را 
وقف توسعه آموزشى و علمى ديارش كرده بود مجوز تاسيس 
دانشگاه هاى علوم پزشكى و پيام نور بيرجند نيز صادر و در 
مدت كوتاهى اين دو مركز آموزش عالى نيز در اين شهر 

داير گرديدند.
دكتر علوى پس از به وجود آمدن مشكالتى كه سبب خروج 
او از دانشگاه بيرجند شد پيگيرى تاسيس دانشگاه آزاد اسالمى 
اين شهر گرديد. وى سرانجام با تالش هاى خستگى ناپذيرش 
موفق شد مجوز تاسيس و نيز حدود 60 هكتار زمين مرغوب در 
بهترين نقطه شهر بيرجند را براى احداث پرديس اين دانشگاه 
از بنياد مستضعفان به مالكيت بگيرد و با ايجاد دانشگاه آزاد 
ادامه  به  مجموعه  اين  رييس  نخستين  سمت  در   اسالمى 
خدمت رسانى به مردمش مشغول گشت. وى پس از سالها 
با  همكارى  مردمى،  فعاليتهاى  و  بيرجند  در  تالش  و  كار 

روستاهاى شهرستان درميان به عنوان معتمد منطقه درميان 
بيرجند، ساخت مدرسه، دبيرستان، مخابرات، توسعه قنوات 
و اردوگاههاى تفريحى در روستاى نوزاد بيرجند و تاسيس 
مركز مشاوره  اى شهرستان بيرجند در مورد حفظ بهداشت 
روانى، در مرداد ماه 1374 در ميان غم و اندوه مردم بيرجند 
از رياست دانشگاه آزاد اسالمى بيرجند بركنار شد. دانشگاهى 
كه هنوز هم خشت خشت ديوارهاى آن حكايت از بزرگ 
منشى و همت بلند مردى دارد كه جز به اعتالى علمى و 
فرهنگى ديارش به چيزى نمى انديشيد. دكتر علوى مدتى 
بعد به گرمسار منتقل و به عنوان رئيس دانشگاه آزاد اسالمى 
گرمسار به ادامه خدمت مشغول شد. در آن جا نيز به تاسيس 
اسالمى  آزاد  دانشگاه  در  پايدار  توسعه  براى  زنان  شوراى 
گرمسار، انتشار مجله علمى اميد كوير در گرمسار پرداخت و 
طرح توسعه محلى دانشگاههاى شهرستان بيرجند و دانشگاه 
گرمسار و ايجاد فضاهاى آموزشى، حفر چاه، تأسيس مزارع 
نمونه كشاورزى و شوراهاى جوانان، زنان، آموزشى و فرهنگى 
دانشگاهى در گرمسار را در دستور كار خود قرار داد. مردم 
گرمسار هنوز هم خاطره زحمات و تالش هاى مجدانه آن 
مرحوم را به ياد دارند. وى تا سال 1376 بعنوان رئيس دانشگاه 

آزاد اسالمى گرمسار به ادامه خدمت مشغول شد.

يكى از سه تشييع با شكوه تاريخ بيرجند

وى تا آخرين روزهاى حيات خود مدير عامل انجمن خيريه 
بيرجندى هاى مقيم تهران نيز بود. صالحيت دكتر علوى على 

رغم محبوبيت باالى مردمى در دو انتخابات مجلس ششم 
و مجلس هفتم در حوزه انتخابيه بيرجند از سوى شوراى 
نگهبان رد شد و وى نتوانست در كرسى نمايندگى مجلس 
در  سرانجام  علوى  سيدعبدا...  بپردازد.  خدمت شهرش  به 
30 ارديبهشت ماه 1386 در شهرستان رامسر درگذشت و 
و در ميان حزن و اندوه بى پايان مردم بيرجند در زادگاهش 
جنازه  تشييع  شد.مراسم  سپرده  خاك  به  نوزاد  درروستاى 
از سه تشييع جنازه باشكوه تاريخ شهر بيرجند   او را يكى 
دانسته اند. شايد آخرين قدم او در راه گسترش آموزش عالى، 
ايده تاسيس دانشگاه كاربردى بين المللى زنان روستايى در 
شهر اسديه شهرستان درميان، براى پذيرش دانشجويانى از 

ايران، افغانستان، آسياى ميانه بود . 
زندگى او مصداق اين بيت است:
ما زنده از آنيم كه آرام نگيريم 

موجيم كه آسودگى ما عدم ماست

خواندنى هااسطوره همت و تالش ، دكتر سيد عبدا... علوى

گفتگوى خواندنى با اولين فردى 
كه كپسول هاى گاز را به نهبندان آورد

اولين كپسول هاى گاز 
را از مشهد به نهبندان آوردم 

نهبندان خبر: در گذشته نه چندان دور چهار راه معلم و 
گاراژ آقاى هاشمى تنها مكانى بود كه مى شد كپسول 
گاز در آن پيدا و يا آن را تعويض كرد، مكانى كه در 
طول روزگار صحنه هاى مختلفى را به خود ديده است 
از شلوغى و صف هاى طوالنى گرفته تا كمبود كپسول 

گازى كه در آن زمان رايج بوده است.

محمد هاشمى در گفتگو با خبرنگار نهبندان خبر اظهار 
كرد: من نخستين كسى بودم كه نزديك به 60 سال 
پيش اولين كپسول هاى گاز را به نهبندان آوردم. وى 
ادامه مى دهد: 60 سال پيش زمانى كه به مشهد و 
سفر  محصوالت  ساير  و  گندم  خريد  براى   گناباد 
و  آوردم  نهبندان  به  و  گاز خريدم  كپسول  كردم  مى 
به شهروندان فروختم. هاشمى با بيان اينكه آن زمان 
كارم را با 50 كپسول گاز شروع كردم گفت: پس از آن 
وسايلى كه با كپسول گاز كار مى كرد را به نهبندان 
گذشته  در  افزود:  او  فروختم.  مى  مردم  به  و  آوردم 
 تنها مكانى كه كپسول هاى گاز در نهبندان تعويض
قبل  از چند سال  بود ولى  گاراژ  مى شد فقط همين 
چندين ماشين مخصوص كپسول هاى گاز را در سطح 
شهر و روستاها حمل مى كنند كه باعث شده ديگر آن 
صف هاى طوالنى از بين برود.وى كه هم اكنون بيش 
از  70 سال سن دارد تصريح كرد: در گذشته به دليل 
تامين گاز براى مردم بسيار مشكل  امكانات  بود  كم 
بود و گاها مردم با مشكل كمبود گاز رو برو مى شدند 
ولى از زمانى كه شركت گاز و مخازن گاز در نزديكى 
نهبندان احداث شده مشكل كمبود گاز به نوعى رفع 

شده است و مشكالت قبلى ديگر وجود ندارد.
او افزود: مسئوالن از چندين سال قبل قول گازرسانى 
به نهبندان را داده اند اما تاكنون اقدام عملى در اين باره 
انجام نشده كه نياز است مسئوالن پيش از پيش پيگير 

اين موضوع باشند.

شبكه مستند سيما دچار تغييرات تكنيكى شد

مدير شبكه مستند از بروز برخى تغييرات در پخش شبكه مستند در راستاى 
نزديك شدن به كيفيت اچ دى خبر داد. وى افزود: 
همزمان با تالش هاى همكاران براى بهبود و غناى 
محتوايى توليدات، شبكه مستند گام مهمى در بهبود 
كيفيت بصرى برداشته است. شبكه هاى مختلف سيما 
به صورت سنتى توليدات خود را با قاب 3*4 اس دى 
به مخاطبان ارائه مى كنند، اما شبكه مستند ضمن تغيير پخش توليدات به قاب 
9*16 در تالش براى عرضه بهتر برنامه هاى خود است. اين اعداد نشانگر 
ميزان كيفيتى است كه تصوير در قاب تلويزيون قرار مى گيرد. مدير شبكه 
مستند تصريح كرد: از هفته گذشته پخش آزمايشى با كيفيت 9*16 آغاز شده 
بود كه همزمان با مبعث پيامبر اسالم، انجام تست هاى مختلف پايان يافته و 

رسما پخش با قاب عريض آغاز شد.

سريال شمعدونى آزاردهنده است!!

از   « صحت  «سروش  ساخته  ترين  «شمعدونى»جديد  كه  است  چندى 
مى شود. سروش صحت  پخش  سيما  شبكه سوم 
و  «پژمان»  هاى  مجموعه  كارگردانى  اين  از  پيش 
دو  است.  داشته  عهده  بر  را  پزشكان»  «ساختمان 
پزشكان»  «ساختمان  ويژه  به  وى  پيشين  سريال 
عالوه بر برخوردارى از ساختارى منسجم، دستمايه 
هاى طنز قابل تاملى داشتند اما« شمعدونى» در مقايسه با آن ها پسرفتى 
خودش  رود.كارگردان  مى  شمار  به  سروش صحت  كارنامه  در  محسوس 
تاكنون  كه  است  طنزى  مجموعه  ترين  جدى  «شمعدونى»  دارد  اعتقاد 
اين سريال ويژگى طنز خاصى  بازيگران  از  كارگردانى كرده و هيچ كدام 
ندارند.  البته بر خالف گفته كارگردان محترم بى راه نيست اگر ادعا كنيم 
است.  آميز   اغراق  هاى  بازى  شاهد  شب  هر  شمعدونى»  مخاطب«  كه 

سيروان خسروى از خوانندگان محبوب شبكه اجتماعى

«سيروان خسروى» خواننده و تنظيم كننده سرشناس موسيقى پاپ كه 
و  رو»  زندگى  دارم  قطعات «دوست  انتشار  از  بعد 
«به همين زودى» توانست طرفداران بيشترى را به 
آثار خود جلب كند، از محبوب ترين خواننده هاى 

شبكه مجازى اينستاگرام است. 
چند  و  تتلو»  «امير  چون  هايى  چهره  از  بعد  او 

خواننده ديگر بيشترين طرفدار را در فضاى اينستاگرام دارد.
 از داليل اصلى اين موفقيت حضور سيروان پيش از همه گير شدن اين 
شبكه اجتماعى در ايران بود كه باعث شد اين خواننده بتواند خيلى زود در 

اين شبكه اجتماعى مخاطبان زيادى را به خود جذب كند. 
و  آتن»  «آكروپوليس  در  از خودش  هايى  انتشار عكس  با  خواننده  اين 

«برج ايفل»، آخرين فعاليت هايش را به طرفداران خود خبر داده است.

حمل اثاثيه 
100 درصد تضمينى

با  كارگر ماهر و ماشين اتاق بزرگ

09159618581- فاروقى

مژده     

مژده  

نقاشى ساختمان
فرزانگان

پول نقد نخواستيم با چك 
اجراى انواع رنگ هاى ساختمانى

مدرس 20 - پالك 20
09395617119 - 09158634693-32232917

رنگ آميزى و تزئينات ساختمان

رحيمـى
10 درصد تخفيف

- اجراى انواع رنگ هاى ساختمانى
- اجراى پتينه ، كنيتكس ، كناف

- اجراى رنگ و كاغذ ديوارى تركيبى
بيست مترى سوم- روبروى حج و زيارت     

      09151630741  

آموزش شطرنج از مبتدى تا پيشرفته به روش ترميك و نرم افزارى طبق مدارس شطرنج روسيه در:     

مدرسه شطرنج كيش
ثبت نام ترم تابستانى آغاز شد چگونه انديشيدن را به فرزندان مان بياموزيم

خيابان توحيد - تقاطع چهارراه 15 خرداد
 مجتمع ورزشى واليت - تاالر شطرنج
    32430090- 32424457 -  09155628009 ميزانى
www.birjandchess.ir      10005614430090 :سامانه پيام كوتاه

موفقيت تحصيلى / تقويت حافظه / باال بردن تمركز / آينده نگرى
 افزايش خالقيت /  اعتماد به نفس 

آموزش در سطح هاى: آمادگى ، مقدماتى، متوسطه ، پيشرفته با كادر مربيان مجرب 
*  برگزارى مسابقات سريع و فكرى

   09151605216
  32236030

ايزوگام

 سليمانى

خيابان ارتش - سه راه معلم 

جنب بيمه البرز  
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ايزوگام  شفيعى
آسفالت و قيرگونى 
(محوطه و پشت بام)

32225494
09151630283

 نبش 17 شهريور 23
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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

بيمه  سينا  نمايندگى قرشى فريز
10 الى 25 درصد تخفيف ثالث  -  20 الى 55 درصد تخفيف بدنه

آدرس: خيابان توحيد - روبروى مسجد توحيد

تلفن: 32424488 - 09151642047 

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

  2700 تا 7000 تومان 

پوشــاك مهــر
 خيابان جمهورى ، پاساژ سادسى ، طبقه زيرزمين    

32237782

توليد تيرچه كروميت  *  زير قيمت بازار 
آهن آالت سردار  

فروش تيرآهن ، ناودانى ، ورق نبشى

تا يك سرويس حمل رايگان    09151613197 -  32221155

دعوت به همكارى 
پخش فجر توزيع كننده انحصارى محصوالت گلرنگ ، سافتلن ، اوه 

 مرسى ، آسان ، سالمت و ..
براى تكميل كادر فروش ويزيتور با روابط عمومى باال استخدام مى نمايد 
مزايا : حقوق ثابت قانون كار- بيمه - پورسانت عالى و هزينه ماموريت 

32440191-2

كالسه 93/2736 اجرايى شورا
آگهى مزايده اموال غيرمنقول «نوبت اول»

نظر به اين كه تعداد 100 سهم مشاع از پالك 448 فرعى از 1 اصلى بخش 2 بيرجند واقع در دهستان شهاباد از قرار هر سهم 400/000 
ريال جمعا به مبلغ 40/000/000 ريال كارشناسى شده متعلق به آقاى سيد حسين فرساد در قبال بدهى آقاى محمدحسن صابرى پور به 
مبلغ 42/456/415 ريال در حق آقاى احسان سعادتى و مبلغ 2/000/000 ريال حق االجرا در حق دولت از طريق مزايده روز پنجشنبه 
مورخ 94/3/21 از ساعت 9 الى 10 صبح در دفتر اجراى احكام مجتمع شوراى حل اختالف بيرجند به فروش برسد كه قيمت پايه از 

بهاى ارزيابى شده شروع و به شخصى كه باالترين قيمت را پيشنهاد نمايد، 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. لذا متقاضيان در صورت تمايل مى توانند پنج روز قبل از موعد مزايده به اين 
اجرا واقع در خيابان طالقانى- بين طالقانى 14 و 16 مجتمع شوراهاى حل اختالف بيرجند مراجعه و از مورد مزايده بازديد به عمل آورند 

هزينه نقل و انتقال به عهده خريدار خواهد بود.

برمقدم- مدير اجراى احكام مجتمع شوراهاى حل اختالف بيرجند

خدمـات فنى ارغـوانى
شارژ گاز كولر اتومبيل فقط 60 هزار تومان با 6 ماه ضمانت    

 پاسداران 8 - پالك 24        09153618984



طراح: نسرين كارى                        

نقش  ميدان  بناهاى  از   -1 افقى: 
كشور  نژاد   -2 توانايى  جهان- 
تر  شريف  كار-  محل  ارمنستان- 
3- ابر سفيد – مقدمه و ديباچه – 
پايان شطرنج 4- ضمير انگليسى- 
بدهى به صورت اقساطى- موضوع 
ميان  قديم 5-  ژااندارم   – زمينه  و 
جهانى  سازمان  بهشت-  و  دوزخ 
 – روباه   – هذيان  همه 6-  نفت- 
رسم كننده 7- نوع مرغوبى از برنج 
كه در شمال كشت مى شود- از پيام 
بازنده شطرنج   – اسراييل  بنى  قوم 
دادگاه   - شده   درج   – چليپا   -8 
بين المللى 9– زمين آماده كشت – 
از پيامبران بنى اسراييل- ديوار قلعه 
10- فرياد بلند- پيكر و جسم – زير 
استان  در  ارگ  فرنگى- 11- شهر 
جريمه  و  تاوان   – غرور   – كرمان 
12- ساز شبيه سنتور- نشانه جمع 
فارسى- لكه سفيد روى ناخن- نفى 
هاى  خانه   – اميدوارى  عرب 13- 
كه از اجزايى آن در دو سطح مختلف 
 -14 زعفران  شود-  مى  ساخته 
مرغابى- پيشه و صنعت – تندرستى 
و سالمتى 15- از مركبات – خالق.

عمودى:1- آنچه  از كسى ستانند  
براى رفع حاجتى چون رفع حاجت 
كنند باز دهند- كنايه از نيك بخت 
2- گالبى – مقابل فرعى-  حادثه 
3- گياه تاجريزى – فكر – پادشاه 
افشارى 4- چشمه – افشره گوجه 
جاى   – ناحق  حق   –  فرنگى 
پر درخت 5- استفراغ -  موروثى- 
ياقوت 6- پاى كوبى و دست افشانى 
– صوفيان – كج و خميده – پيام 
الهى 7- سال گذشته – يار و پيشوا 

و امام 8- از دنيا رفتن- شهردارى- 
فرمان   – تاراج   -9 حصير  علف 
پسوند   -10 پناهگاه   – مغولى 
شباهت- بيهوده گو- پرنده الشخور 
11- يدك- شهرهاى غرب- حرف 
ندارى 12- حرف فاصله – فيلمى از 
سامان مقدم با بازى فرهاد آيش – 
حرف نفى عرب – با دليل  و برهان 
پسر  فرزند   – تمرين  خصم-   -13
هاى  خواهش   – دادن  نشان   -14
 -15 سرسخت  دشمن   – نفسانى 

تدريجى - ناظر

پاسخ جدول 3221
جدول شماره 3222
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سدىلقاهابابسا10
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ضرب المثل بيرجندى

قرض كه از صد گذشت، هر شب پلو
قرضى كه از صد گذشت، هر شب پلو

وقتى كه گرفتارى زياد شد،
 بايد خوب خورد و شاد زيست

«گذشتن قرض از صد» يادآور زمانى است 
كه صد ريال يا صد تومان عدد

بسيار بزرگى بوده است.
«هر شب پلو» به روزگارانى اشاره دارد كه 
پلو خوردن يك رفتار اشرافى بوده و عوام 

الناس بسيار كم در خانه 
خودشان پلو مى پخته اند.

هر چه خدا بخواهد..

آرتور اش قهرمان افسانه اى تنيس هنگامى كه تحت 
عمل جراحى قلب قرار گرفت، با تزريق خون آلوده، 
به بيمارى ايدز مبتال شد. طرفداران آرتور از سر تا سر 
جهان نامه هايى محبت آميز برايش فرستادند.يكى از 
دوستداران وى در نامه خويش نوشته بود: «چرا خدا 
تو را براى ابتال به چنين بيمارى خطرناكى انتخاب 
كرده؟» آرتور اش، در پاسخ اين نامه چنين نوشت:...

به  ميليون كودك  پنجاه  از  بيش  دنيا  تا سر  در سر 
 انجام بازى تنيس عالقه مند شده و شروع به آموزش 
مى كنند. حدود پنج ميليون از آن ها بازى را به خوبى 
فرا مى گيرند. از آن ميان قريب پانصد هزار نفر تنيس 
در  نفر  هزار  پنجاه  شايد  و  آموزند  مى  را  اى  حرفه 
مسابقات شركت مى كنند پنج هزار نفر به مسابقات 

تخصصى تر راه مى يابند.
المللى  بين  مسابقات  در  شركت  اجازه  نفر  پنجاه 
نيمه  مسابقات  به  نفر  چهار  يابند.  مى  را  ويمبلدون 
نهايى.  مسابقات  به  نفر  دو  و  يابند.  مى  راه  نهايى 
وقتى كه من جام جهانى تنيس را در دست هايم مى 
فشردم هرگز نپرسيدم كه «خدايا چرا من؟» و امروز 
 وقتى كه درد مى كشم، باز هم اجازه ندارم كه از خدا 

بپرسم : چرا من؟

شهال (نيكى كريمى): واقعا متاسفم به حال زنى 
كه به خاطر شوهر

از آدم بودن خودش بگذره ...

فيلم : من همسرش هستم...

يك عمر به كودكى به استاد شديم
يك عمر زاستادى خود شاد شديم
افسوس ندانيم كه ما را چه رسيد
از خاك بر آمديم و بر باد شديم

روز بزرگداشت خيام گرامى باد

هرچند كه رنگ و روى زيباست مرا،
چون الله رخ و چو َسْرو باالست مرا،

معلوم نشد كه در َطَربخانه خاك
نّقاِش ازل بهِر چه آراست مرا؟

ممكن است عاشق زيبايى كسى شويد،اما يادتان 
باشد كه در نهايت مجبوريد با سيرت 

او زندگى كنيد نه صورت او...!!!

به خدا گفت: خداوندا عزيزترين بندگانت چه كساني 
هستند!!؟؟ خداوند فرمود: آنان كه مي توانند تالفي 

كنند، اما به خاطر من، مي بخشند...!!!

ابوالفتح عمر ابن ابراهيم خيام يا خيامى نيشابورى 
مشهور به حكيم عمر خيام، فيلسوف، رياضى دان، 
ستاره شناس و شاعر قرن پنجم هجرى قمري، قرن 
دوازدهم ميالدى است. شهرت او گرچه بيشتر به 
شاعرى است اما در واقع خيام فيلسوف و رياضى 
دانى بود كه به آثار ابوعلى سينا پرداخت و يكى 
از خطبه هاى معروف او را در باب يكتايى خداوند 
به فارسى ترجمه كرد. اولين اشاره اى كه به شعر 
نوشته  اوست.  مرگ  از  پس  صدسال  شده،  خيام 
اند، كه خيام را به تدريس و نوشتن كتاب رغبت 
 چندانى نبود. شايد به دليل آنكه شاگردان هوشمند
بسا  چه  و  يافت  نمى  خود  پيرامون  اى  برگزيده 
از آن جهت كه اوضاع روزگار خود را، كه مقارن 
و  فلسفه  با  و مخالفت شديد  حكومت سلجوقيان 
فقيهان و  بازار بحث ها و جدل هاى  رونق  زمان 
و  آزاد  انديشه هاى  ابراز  بود، شايسته  ظاهربينان 

بلند نمى ديد.      
 با اين همه، از او نوشته هاى بسيار برجاى مانده كه 
در قرون وسطى به التين ترجمه شد و مورد توجه 
اروپائيان قرار گرفت. رساله وى در جبر و مقابله 
و رساله اى ديگر، كه در آن به طرح و پاسخگويى 
جمله  از  پرداخته،  اقليدس  هندسه  مشكالت  به 

مشهورترين آثار رياضى اوست. خيام منجم بود و 
 تقويم امروز ايرانى، حاصل محاسباتى است كه او 
جالل  زمان  در  ديگر،  دانشمندانى  از  اى  عده  و 
نام  به  و  دادند  انجام  سلجوقى  شاه  ملك  الدين 
وى تقويم جاللى خوانده مى شود. خيام در باب 
نيز  اى  رساله  خود  نجومى  محاسبات  چگونگى 

نوشته است. 
فلسفه،  در  متبحر  نجوم،  و  رياضى  بر  عالوه  وى 
تاريخ جهان، زبان شناسى و فقه نيز بود. علوم و 
فلسفه يونان را تدريس مى كرد و دانشجويان را به 
ورزش جسمانى و پرورش نفس تشويق مى كرد. 
از همين رو، بسيارى از صوفيان و عارفان زمان او 

را به خود نزديك مى يافته اند.
خيام سفرهاى طوالنى به سمرقند و بلخ و هرات 
در  تمام  روشنى  با  جا  همه  و  كرد  اصفهان  و 
سخن خويش  فلسفى  سرگشتگى  و  حيرت   باب 
 مى گفت. رساله اى در كيفيت معراج، رساله ديگر 
زبان  به  بسيار  هاى  كتاب  و  طبيعى  علوم  درباره 
هاى فارسى و عربى حاصل زندگى نسبتاً طوالنى 
عمر  به  منسوب  فارسى  معروف  آثار  از  اوست. 
با نثرى ساده و  خيام، رساله نوروز نامه است كه 
شيوا، پيدايى نوروز و آداب برگزارى آن را در دربار 

با  رساله  اين  در  او  است.  نموده  بازگو  ساسانيان 
شيفتگى تمام درباره آيين جهاندارى شاهنشاهان 
مورد  كه  هايى  دانش  و  ها  پيشه  و  ايرانى  كهن 
توجه آنان بوده سخن رانده و تنى چند از شاهان 

داستانى و تاريخى ايران را شناسانده است. 
ساده  كوتاه،  شعرى  رباعى،  قالب  در  خيام،  شعر 
در عين  و  فروشانه  بدون هنرنمايى هاى فضل  و 
حال حاوى معانى عميق فلسفى و حاصل انديشه 
عظيم  اسرار  مقابل  در  بزرگ  متفكرى  آگاهانه 
آفرينش است. تعداد واقعى رباعيات خيام را حدود 
هفتاد دانسته اند، حال آن كه بيش از چند هزار 

رباعى به او نسبت داده مى شود. 
در  مرزها، خاصه  از  بيرون  هنر  و  ادب  دنياى  در 
شاعر  ترين  معروف  خيام  زبان،  انگليسى  جهان 
ادبى  از محافل علمى و  ايرانى است كه شهرتش 
بسيار فراتر رفته است. اين شهرت مرهون ترجمه 
شاعر  جرالد  فيتز  ادوارد  وسيله  به  او  رباعيات 
انگليسى است. اوست، كه در قرن نوزدهم ميالدى، 
افكار بزرگ فيلسوف و شاعر را به جهانيان شناساند 
و موجب توجه همگان به اين اعجوبه علم و هنر 
گرديد. مى گويند بعدها به دليل آنكه پدر خيام  
مى  كمتر  شد.  معروف  خيام  به  بوده  دوز  خيمه 

كسب  براى  وى  پذيرفت،  مى  شاگرد  و  نوشت 
دانش به خراسان و عراق نيز سفر كرد. به واسطه 
نجوم  و  رياضيات  در  كه  عظيمى  دانش  و  تبحر 
شد،  فراخوانده  سلجوقى  ملكشاه  سوى  از  داشت 
او  نزد  خيام  و  گذاشت  مى  احترام  او  به  ملكشاه 
به خواست  بنا  او  داشت.  اى  ويژه  منزلت  و  قرب 
اصالح  و  ملكشاهى  رصدخانه  ساخت  در  ملكشاه 
تقويم با ساير دانشمندان همكارى داشت. حاصل 
كه  است  آن  جاللى  تقويم  زمينه  اين  در  كارش 
هنوز اعتبار و رواج دارد و تقويم او از تقويم گريگور 
يابى دقيق تر است. در حدود دوازده اثر از خيام 
در علم و فلسفه به جاى مانده است، اما همين آثار 
اندك، وى را در سراسر جهان به شهرت رسانده 
كه  اوست  جبر  كتاب  آنها  مهمترين  از  است. 
بهترين اثر در نوع خود در رياضيات است. از ديگر 
آثار او مى توان به رساله فى شرح ما اشكال من 
مصادرات اقليدس، رساله فى ابراهين على المسائل 
الجبر و المقابله (جبر خيام)، ميزان الحكم رساله 
الجواب عم ثالث مسائل اضياء  التكليف،  الكون و 
العقلى، رساله فى الوجود، رساله فى كليه الوجود، 
نوروزنامه و كتاب الزيج المكشاهى كه به رومى نيز 

ترجمه شده است.
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پيامك

حرف هاى ابريشمى طنز روز

شعر روز 

پلكى احساس

عارفانه روز

يك لحظه مكث كن

نگرش

آيه روز 

اى بندگان من كه بر خود اسراف و ستم كرده  ايد! از رحمت خداوند نوميد نشويد كه 
خدا همه گناهان را مى  آمرزد، زيرا او بسيار آمرزنده و مهربان است. زمر آيه 53

حديث روز

نهان  كننده  كار نيك  (پاداشش ) برابر هفتاد حسنه  است  و آشكار كننده كار بد سرافكنده  
است  ، و پنهان  كننده  كار بد آمرزيده  است . امام رضا (ع)

سخن پير قديم

فالش بك

      بزرگداشت حكيم عمر خيام شاعر، منجم و فيلسوف ايرانى

قضاوت و پيش داورى درباره ى يك شخص،
مشخص نمى كند كه او كيست،

مشخص مى كند كه شما كيستيد!!!

واقعا دوراهى بزرگيه تو مهمونى
 يه ليوان داشته باشى

 بعد ازت بپرسن دوغ يا نوشابه!

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

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

   32304027 -09159656641 روزى

پيشگيرى از ريزش نماى ساختمان
 09158600651 - بنى اسدى

فروش يا معاوضه پژو 206 اس دى V9 (اتومات) 
مدل 87 ، فوق العاده تميز ، رنگ نقره اى 

 قيمت:  28/500/000     09153633942

  فروش 5 هكتار زمين در روستاى آغلدر
  با 100 درخت انگور و 300 درخت بادام

به ثمر رسيده     09159621625

 منزل و باغ و پنج ساعت آب از قنات 
على آباد بعد از بهدان به فروش مى رسد.

09158653189

 يخچال 1/5 متر ايستاده چهار درب 
به فروش مى رسد. قيمت: توافقى

09159371004

 فروش آرايشگاه زنانه با كليه لوازم
  موقعيت مكانى عالى ، درآمد مكفى 

و كمترين قيمت     09156047004

فروش منزل 250 مترى 
شمالى ، بازسازى اساسى و 
شيك ، غفارى - شهرك گلها 
هماهنگى بازديد: 10 الى 21 

09159961325

فروش فورى 100 متر زمين 
در سپيده 17، چهارديوارى شده 
با قيمت مناسب  / امالك باقران

09157203004

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

09151636824 - 09152206824  
05632222321

كـاشت 
بـولت

دعوت به همكارى اپراتور دستگاه 
اتوماتيك توليد جدول و بلوك پرسى با 

حداقل يك سال سابقه  09151371055

يك فروشنده خانم يا آقا با روابط عمومى 
باال براى كار در فروشگاه كيف و كفش 

نيازمنديم.  09308282846

 استخدام نيروى نظافتى (خانم و آقا) 
 براى كار در شركت نظافتى / شهدا 3  

ساختمان قائم - طبقه 2   09368545254

يك شاطر سنگك نيازمنديم.
32411450 - 09157568953

تعدادى كارگر ساده خانم براى كار در يك 
كارگاه توليدى نيازمنديم.

32255221    تماس فقط در ساعات ادارى

تعدادى بازارياب با سابقه و حقوق 
عالى نيازمنديم.    32220024

نقشه بردار با مدرك فوق ديپلم 
و دو سال سابقه كار براى شركت 

راهسازى نيازمنديم.
32478222

 نيروى خانم مجرد براى كار
 در پيتزافروشى نيازمنديم. 

(صبح و شب)
32441200-09158619030

 دو نفر خانم براى همكارى 
 در يك موسسه آموزشى مسلط 

به نرم افزارهاى آفيس و فتوشاپ 
نيازمنديم.    32432162

 يك نفر كارگر 
براى سفره خانه سنتى در 
شيفت بعدازظهر نيازمنديم.

09155615024

يك منشى خانم مسلط به كامپيوتر 
با روابط عمومى باال نيازمنديم.

شهدا 3 - ساختمان قائم   09155051239

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

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

09364115838-32439867 چاپ مهر

سمسارى صـادق 
خريد و فروش تمامى لوازم منزل و ادارى 

با باالترين قيمت   09380160779 - 32226210

فــروش شرايـطى آهـن آالت
32450930

09153634633 - هاشمى

نقـاشى ساختمـان
 روغن - پالستيك - اكروليك 

 مولتى كالر - كناف  - كاغذ ديوارى
  09157411071 - 32311541  

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

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

فروش بهاره

مدرك فارغ التحصيلى  كارشناسى ارشد 
رشته مهندسى كشاورزى با شماره  

189913 اينجانب مهدى جعفرى فرزند 
 محمد حسين با شماره شناسنامه 1 صادره
  از نهبندان ، شماره ملى 5639740841 

مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

به اطالع مى رساند: پروانه 
اشتغال به  كار نظام مهندسى 

اينجانب امين ايمان فر به شماره 
عضويت 01572-450-39 و 

شماره پروانه 39-450-0005 
مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط مى باشد.

فروش نشاء گوجه و بادمجان
09156657502 - 32228886

09151608712

مغازه تايپ و تكثير با موقعيت عالى 
واگذار مى شود. نقد و اقساط 

يا معاوضه با ماشين    09374120696

فروش دكل جرثقيل پالفينگر 
3 تن و دو الكتروموتور 15 اسب   

09155626083

فروش زمين مسكونى با سند اوقافى 
260 متر ، بافت جديد شوكت آباد 

فى : 65 ميليون
معاوضه با آپارتمان يا خودرو 

09151607442

ليك ال
عطر، ادكلن ، آرايشى

بين معلم 22 و 24

خريد انواع فلزات  مستعمل 
ادارى ، ساختمانى ، كشاورزى 

صنايع ، معادن و خانگى
09011864824

09151602835 -  ترابى

مجموعه رستوران 
و سفره خانه سنتى

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

09128460511

خدمات بيل بكو
  حفارى/ خاك بردارى/ خاك ريزى  

09157211373 - ايوبى



دوشنبه* 28 ارديبهشت 1394 *شماره 3222 

اخبار ورزشى

شهرخبر: كمبود ويتامينD يكى از عوارض همه گير مهم است كه با افسردگى، زوال عقل و اوتيسم ارتباط دارد. نور خورشيد غنى ترين منبع اين ويتامين 
است. اسيدهاى آمينه نيز به كاركرد مناسب مغز شما كمك مى كند. كمبود اسيدهاى آمينه ممكن است باعث تنبلى،  تمركز نداشتن و افسردگى شود. منبع 
خوب اين ماده در گوشت،  تخم مرغ،  ماهى ، حبوبات و آجيل است.

كمبود اين 2 ماده مغذى موجب افسردگى مى شود 

رژيم ماهى خوارى عامل جلوگيرى 
از سرطان روده بزرگ 

حذف  كه  دهد  مى  نشان  مطالعات  شهرخبر: 

گوشت قرمز و استفاده از رژيم غذايى گياهى كه 
شامل ماهى است عامل اصلى براى جلوگيرى از 
سرطان روده بزرگ است. خطر ابتال به سرطان 
را  خود  گياهى  كامل  رژيم  كه  افرادى  در  روده 
به رژيم ماهى خوارى  تغيير مى دهند، احتمال 

كاهش درصد   27 روده  سرطان  به  ابتال   خطر 
 مى يابد. اسيدهاى چرب امگا-3 ممكن است دليل 
اصلى كاهش خطر سرطان در گروه ماهى خوار 
است.عاليم اين بيمارى مى تواند شامل مواردى 
حركت هاى  در  تغيير  مدفوع،  در  خون  همچون 

روده، كاهش وزن و خستگى هميشگى باشد.

بيماران قلبى شربت گالب
 و بهارنارنج بيشتر بخورند

رعايت  سنتى،  طب  ديدگاه  از  نيوز:  سالمت 

مى كند،  كمك  قلب  سالمتى  به  موارد  برخى 
ناخوشايند  بوهاى  استنشاق  عدم  ميان،  اين  در 
و در مقابل، بوئيدن گياهان و ميوه هايى مثل 
بيدمشك،  سيب،  سنجد،  شكوفه  گل سرخ، 
ريحان و سيب براى قلب مفيد هستند. مصرف 
بوئيدن  و  و شربت سيب، خوردن  فالوده سيب 
است،  قلب  تقويت كننده  و  شادى بخش  سيب، 
مخصوصاً اگر با گالب مصرف شود. شربت عرق 
است  اضطراب  و  ضداسترس  مفرح،  بهارنارنج، 
تخم  و  شكر  يا  عسل  آب،  با  تركيب گالب  و 
ريحان نيز توصيه مى شود. عصاره گل گاوزبان و 
مصرف عصاره كاسنى بسيار براى بيماران قلبى 
توصيه مى شود و بهتر است اين بيماران به جاى 
مصرف شربت و نوشابه هاى غليظ و شيرين، از 

اين شربت ها حتى به جاى چاى مصرف كنند.

بهترين ترفندها براي تسكين 
دردهاي رماتيسمي 

قدس آنالين:  با توجه به نوع رماتيسمي كه از 
گرم  اي  وسيله  از  توانيد  مي  بريد  مي  رنج  آن 
يا سرد روي مفصل دردناك استفاده كنيد تا به 
كمك اين روش سريع و موثر، درد به سرعت 
تسكين يابد. در صورت ابتال به دردهاي آرتروز 

كمك  گرم  آب  كيسه  يا  كمپرس  از  توان  مي 
گرفت و يا در استخر آب گرم شنا كرد. اما براي 
خواهد  موثرتر  سرما  التهابي،  رماتيسم  دردهاي 
بود كه كيسه يا پارچه اي پر از يخ مناسب خواهد 

بود. اسيدهاي چرب امگا 3 مواد غذايي هستند از 
به طور طبيعي خواص ضدالتهابي دارند. ويتامين 
از  اكسيدان هايي است كه  آنتي  نيز حاوي   C 
مفاصل محافظت مي كنند. اگر از درد مفاصل 
دقت  بايد  بريد  مي  رنج  پا  قوزك  يا  زانوها  در 
بيشتري در انتخاب كفش مناسب داشته باشيد. 

در اين باره كف كفش بايد ضخيم اما نرم باشد 
تا به خوبي از پاها و قوزك محافظت كند. براي 
خريد كفش هاي ارتوپديك نيز بهتر است ابتدا با 

متخصص مشورت شود.

بادمجان، سرشار از ويتامين

سالمت نيوز: ويتامين هاى موجود در بادمجان 
و   K ويتامين  فوالت،  آهن،  پتاسيم،  شامل 
يك  بنفش  بادمجان  است.پوست   C ويتامين 
يك  آنتوسيانين  نام  به  «فيتوكميكال»  منبع 

بيماريهاى  با  و  است  اكسيدان  آنتى  منبع 
بيمارى هاى عصبى مقابله  و  التهاب  سرطان، 
مى كند. بر خالف بسيارى از ميوه هاى ديگر، 
آنكه  به شرط  است  خوردنى  بهترين  بادمجان 
تلخ  ها  بادمجان  از  برخى  شود.  پخته  درست 
هستند براى از بين بردن تلخى آن قرار دادن 
بادمجان در آب نمك بمدت تيم ساعت است 

سپس با آب سرد شسته و استفاده كنيد.

عصب كشى واقعا دندان ها را 
ضعيف مى كند؟ 

شهرخبر: دندان هاى پوسيده نسبت به دندان هاى 
سالم به دليل تخريب ساختار نسج دندان ضعيف تر 
هستند. در جريان پركردن دندان يا عصب كشى، 
تقريبا تمام ساختارهاى آسيب ديده و خراب شده 
دندان خارج و با ماده پركردنى مناسب پر مى شود. 
بعضى از اين مواد پركردنى حتى مى توانند ساختار 
بنابراين  كنند  هم  تقويت  را  تخريب شده  دندان 
بلكه  نمى كند  ضعيف  را  دندان  عصب كشى 
پوسيدگى و تخريب دندان است كه باعث ضعيف 
شدن آن مى شود و در ادامه با عصب كشى دندانى 
كه متعاقب پوسيدگى ضعيف شده است، حفظ و از 

كشيده شدن آن جلوگيرى مى شود.

عصب كشى واقعا دندان ها را ضعيف مى كند؟ 

زورگيري پس از آزادي از زندان

تابناك: رئيس پليس آگاهي استان خوزستان گفت: 
متعدد  شكايت هاي  وصول  پي  در  پيش  چندي 
مردمي مبني بر وقوع سرقت هاي به عنف در شهر 
كار  دستور  در  سارقان  دستگيري  و  شناسايي  اهواز 
انجام  تحقيقات  در  آنان  و  گرفت  قرار  كارآگاهان 
كه  را  سابقه دار  شرور  يك  مالباختگان،  از  گرفته 
داراي پرونده كيفري متعدد بود به عنوان متهم اصلي 
كامل  با  افزود:  خواجوي  سرهنگ  كردند.  شناسايي 
شدن تحقيقات، متهم شناسايي و دستگير شد و به 
24 فقره زورگيري به خصوص زورگيري موبايل از 

شهروندان در نقاط مختلف شهر اهواز اعتراف كرد.

دستبرد پسر ناخلف به منزل 
دوست پدرش 

باشگاه خبرنگاران : فرمانده انتظامى سرخس گفت: با 
كسب خبرى مبنى بر سرقت از يك منزل مسكونى 
تيمى از ماموران براى بررسى موضوع به محل اعزام 
به  توجه  با  ماموران  افزود:  باقرزاده  شدند.سرهنگ 
به  مالباخته  اظهارات  سرنخ هاى بجامانده در محل و 
ادامه  وى  شدند.  مظنون  مالباخته  دوست  جوان  پسر 
داد: ماموران سارق را با هماهنگى مقام قضايى دستگير 
كردند. متهم 26 ساله در بازجويى ها و در مواجهه با ادله 
و مستندات بجا مانده به سرقت از منزل با همدستى 

دوست 28 ساله اش اعتراف كرد. 

قتل به خاطر تهيه مواد مخدر
 

باشگاه خبرنگاران: فرمانده انتظامى شهرستان شهريار 
مواد،  تهيه  انگيزه  به  كه  فرارى  قاتل  دستگيرى  از 
خبر  بود،  رسانده  قتل  به  چاقو  وسيله  به  را  فردى 
در حين  پيش  روز  داد. سرهنگ مطيعى گفت: چند 
درگيرى دو نفر به انگيزه تهيه مواد يكى از طرفين 
درگيرى با ضربات چاقو طرف ديگر را بشدت زخمى 
كرد كه بر اثر جراحات وارده فرد فوت و قاتل از محل 
فرار كرده بود و با شكايت اولياى دم مقتول پرونده اى 
در اين خصوص تشكيل شد. وى افزود: ماموران در 
  نهايت قاتل را كه در باغى در اطراف شهريار مخفى 

شده بود در يك عمليات پليسى دستگير كردند.  

7 هزار تخلف در جاده هاى استان 
اعمال قانون شد

فارس: فرمانده پليس راه خراسان جنوبى گفت: طى هفته 
گذشته تعداد 7 هزار و 245 تخلف در جاده هاى استان 
اعمال قانون شد.رضايى با بيان اينكه تصادفات فوتى يك 
فقره با تعداد يك متوفى بوده است، تصريح كرد: تصادفات 
جرحى ثبت شده 16 فقره با تعداد 22 مجروح بوده است. 
تصادفات خسارتى ثبت شده در اين مدت سه فقره بوده 
است. وى با بيان اينكه علت 41 درصد از تصادفات توجه 
نكردن به جلو بوده است، ادامه داد: همچنين 18 درصد بر 
اثر رعايت نكردن حق تقدم و 24 درصد به سبب تخطى از 

سرعت مطمئنه اتفاق افتاده است.

كشف ترياك در بطري هاي نوشابه 

فرمانده انتظامي نهبندان گفت: ماموران ايستگاه بازرسي 
شهيد حسيني سهل آباد هنگام كنترل خودروهاي عبوري 
به يك دستگاه پژو پارس سفيد رنگ مشكوك شدند و 
خودرو را به الين بازرسي هدايت كردند.سرهنگ دوم 
شاهوردي گفت: با تالش ماموران20 كيلو و500 گرم 
ترياك كه در قالب 46 بطري داخل خودرو جاساز شده 
بود كشف شد. در عملياتي ديگر ماموران پاسگاه عملياتي 
عربخانه هنگام كنترل خودروهاي عبوري به يك دستگاه 
پژو آردي سبز رنگ مشكوك شدند و خودرو را متوقف 
كردند و در بازرسي از خودرو 35 كيلوگرم ترياك كه در 

قالب 5 بسته داخل خودرو جاساز شده بود كشف كردند.
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حوادث

ليگ جهانى واليبال 2015 كليد خورد

ليگ  واليبال  مسابقات  دوره  ششمين  و  بيست  مهر: 
جهانى از شنبه شب با ديدار دو تيم پرتغال و هلند از 
سطح دوم اين رقابت ها آغاز شد. ليگ جهانى سال 
2015 با حضور 32 تيم در سه سطح پيگيرى خواهد 
اين  پرتغال و هلند نخستين مسابقه  تيم  شد كه دو 
موفق  هلند  مسابقه  اين  در  كردند.  برگزار  را  رقابتها 
به شكست سه بر يك ميزبان خود شد. در گروه دوم 
واليبال  جهانى  ليگ  قهرمان  آمريكا  ها  رقابت  اين 
برابر  از عنوان قهرمانى خود  سال 2014 براى دفاع 
 2013 سال  قهرمان  روسيه  مانند  سرسختى  رقيبان 
ليگ جهانى و لهستان قهرمان جهان در سال 2014 
سومين  كه  دارد  قرار  ايران  اسالمى  جمهورى  و 
حضور خود در اين تورنمنت را تجربه مى كند. از اين 
مى كنند. صعود  نهايى  مرحله  به  تيم  دو  تنها  گروه 

دور مقدماتى سطح يك ليگ جهانى واليبال از جمعه 
هشتم خردادماه آغاز مى شود و به مدت شش هفته 

يعنى تا يكشنبه 14 تيرماه ادامه دارد.

ششمين قهرمانى متوالى تيم ملى هاكى 
سالنى در جام ملت هاى آسيا

ايرنا: ششمين دوره رقابت هاى جام ملت هاى آسيا با 
تاجيكستان،  قطر،  قزاقستان،  ايران،  هاى  تيم  حضور 
ازبكستان و قزاقستان B، از 23 ارديبهشت به ميزبانى 
قزاقستان آغاز شد. اين رقابت ها با قهرمانى ايران و پيروزى 
 برابر قزاقستان با نتيجه 9 بر 2 پايان يافت. تيم هاى 
قزاقستان، ازبكستان و قطر به ترتيب مقام هاى دوم تا 

چهارم اين رقابت ها را به خود اختصاص دادند.

بهروان: نقل و انتقاالت از 12 خرداد 
آغاز مى شود

ليگ  سازمان  مسابقات  برگزارى  كميته   رئيس  ايسنا: 
برتر فو تبا ل درباره زمان فصل نقل و انتقاالت اعالم 
جام  فينال  ديدار  از  پس  انتقاالت  و  نقل  فصل  كرد: 
آغاز  به  مانده  روز   10 تا  و  شد  خواهد  آغاز  حذفى 
ادامه  ايران  فو تبا ل  برتر  ليگ  پانزدهمين  ر قابت هاى 
برتر  ليگ  دوره  پانزدهمين  افزود:  بهروان  مى يابد.  

هشتم و نهم مهر سال جارى آغاز خواهد شد. 

صعود تيم اميد واليبال ايران به يك چهارم 
نهايى رقابت هاى قهرمانى آسيا

با  (اميد)  ايران  سال   23 زير  واليبال  ملى  تيم  ايرنا: 
تيم  عنوان  به  توانست  فيليپين  مقابل  قاطع  پيروزى 
 نخست گروه B به مرحله يك هشتم نهايى رقابت هاى 
واليبال قهرمانى مردان آسيا راه يابد. تيم ملى زير 23 
سال ايران در سومين ديدارش با نتيجه سه بر صفر از 
سد فيليپين گذشت و باالتر از هند، قطر و فيليپين در 

رده نخست گروه B قرار گرفت. 

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

نقـاشي ساختمان پيشگامـان 
اجراي كليه رنگ هاي پالستيك، 

روغن، اكروليك، مولتي كالر و ...
 " كاغذ ديوارى و لكه گيرى گچ پذيرفته مي شود "

09151630485 معصوميه - صنعت و معدن 3- پالك  30

نصب و تعمير كولر آبى  و  لباسشويى  در منزل
  09151643778  - 32315776  - شهريارى

همراه: 1120 561  0915   خراشادى
داخل و خارج شهر

كاهش سرويس هاى بار با يك سرويس ايسوزو

حمل بار و اثاثيه منزل    با ايسوزو چادردار و كارگر ماهر 

بورس انواع كامواهاى ايرانى 
تركى و فانتزى

به مكان جديد انتقال يافت.

فروشگاه رها

سجادشهر، بلوار غدير شرقى ، نبش غدير 4         32414449 - 09153624072 براتى  



ايسنا- به گفته مديركل منابع طبيعى و آبخيزدارى استان پيش بينى مى شود بيش از 43 تن آويشن از 70هزار هكتار از رويشگاه هاى استان برداشت شود. 
 شريفى گفت: بيشترين برداشت آويش در شهرستان هاى طبس و بشرويه است. وى اظهار كرد: آويشن خراسان جنوبى به استان هاى شيراز و يزد صادر 

مى شود. خاصيت گندزدايى، ضد التهاب، ضد قارچ، درمان  دردهاى مفصل و گرفتگى هاى عضالنى از جمله خواص آويشن است.

كسب 7 عنوان برتر توسط كانون هاى پيش بينى برداشت 43 تن آويشن در خراسان جنوبى
فرهنگى هنرى دانشگاه بيرجند 

كانون هاى فرهنگى و هنرى دانشگاه بيرجند موفق به 
كسب 7 عنوان برتر جشنواره ملى كانون هاى فرهنگى، 
اجتماعى دانشگاه هاى سراسر كشور  هنرى، دينى و 
شدند. در جشنواره ملى رويش كه هفته سوم ارديبهشت 
ماه در دانشگاه شيراز برگزار شد 533 كانون دانشجويى 
از دانشگاه هاى سراسر كشور حضور داشتند. در مراسم 
اختتاميه اين جشنواره كانون هنرهاى تجسمى دانشگاه 
بيرجند كانون برتر دانشگاه هاى سراسر كشور معرفى 
هاى دانشگاه  دوم  رتبه  عفاف  و  حجاب  كانون   شد، 

رتبه  به  دفاع  و  حماسه  كانون  كرد،  كسب  را  كشور 
چهارم و كانون تئاتر به رتبه پنجم دست يافت، كانون 
غرفه  و  تقدير  شايسته  كانون  عنوان  به  كارآفرينى 
دانشگاه بيرجند در نمايشگاه جشنواره رويش به عنوان 
غرفه برتر معرفى شد. همچنين نمايش «اعتياد تخم 
هاى دانشگاه  نمايشى  سوم  گروه  عنوان  به   دوزرده» 

كشور مورد تقدير قرار گرفت.

نشست ويژه استانداران استان هاى 
هم مرز با افغانستان تشكيل مي شود

 با دستور وزير كشور، نشست ويژه استانداران استان هاى
رضوى؛  (خراسان  افغانستان  با  كشورمان  مرز  هم 
بلوچستان) و همچنين  خراسان جنوبى و سيستان و 
عضو  هاى  دستگاه  و  ها  وزارتخانه  ذيربط  مسئولين 
كميسيون مشترك اقتصادى ايران و افغانستان تشكيل 
دقيق  بررسى  به  اعضا  اين نشست،  در  مى شود كه 
مشكالت مرزى، تجارى، اقتصادى و ساير موضوعات 
كميسيون  پنجمين  در  نتايج  طرح  منظور  به  مرتبط 
نزديك در  آينده  اقتصادى دو كشور كه در  مشترك 

تهران برگزار خواهد شد خواهند پرداخت.

حضور مدير عامل شركت مادر تخصصى 
ايرانگردى و جهان گردى كشور در  استان

مديرعامل شركت مادر تخصصى ايرانگردى و جهان 
گردى كشور و هيئت همراه در سفر به خراسان جنوبى 
از برخى محورهاى اصلى ارتباطى و گردشگرى استان 
و روستاهاى هدف و مناطق نمونه گردشگرى بازديد 
كردند. معاون گردشگرى و سرمايه گذارى اداره كل 
رفع  هدف  با  آقازاده  گفت:  استان  فرهنگى  ميراث 
و  استان  راهى  بين  خدماتى  هاى  مجتمع  مشكالت 
نقاط مختلف  ايجاد مجتمع هاى جديد در  همچنين 
مصوباتى را ارايه كرد. عربى افزود: ديدار با برخى از 
سرمايه گذاران براى حل مشكالت موجود و ديدار با 
مسئولين محلى، استاندار و مدير كل ميراث فرهنگى 
استان از ديگر برنامه هاى آقازاده در سفر به استان بود. 
در اين سفر مقرر شد مشكالت مجتمع هاى قديم و 

جديد در آينده نزديك رفع شود. 

حمل و نقل ريلى سيمان طبس 
در دست اقدام است

ايجاد  از  پس  گفت:  شرق  آهن  راه  مديركل  ايرنا- 
پروده طبس  معادن  در  زغال سنگ  بارگيرى  امكان 
تمهيدات الزم براى بارگيرى سيمان طبس در دست 
اقدام است كه پيمانكار خط ريلى كارخانه سيمان به 
زودى آغاز به كار مى كند. اقبالى در نشست مشترك 
بنابر  افزود:  طبس  شهرى  مديريت  حوزه  خادمان  با 
نيز پيگيرى  درخواست هاى شوراى اسالمى شهر و 
هاى مجدانه اداره كل راه آهن شرق، سيستم ناوگان 
حمل و نقل ريلى طبس ارتقا يافته است. وى گفت: 
ايجاد بندر خشك و تعميرگاه لكوموتيو در طبس نياز به 
پيگيرى هاى نماينده مردم در مجلس و فرماندار طبس 
دارد و در حقيقت با توجه به وجود بسترهاى مناسب راه 

آهن شرق از اين دو طرح حمايت مى شود. 

كمك 59 ميليارد ريالى حاميان طرح اكرام ايتام  

معاون حمايت و سالمت كميته امداد استان از حمايت 
16 هزار و 643 حامي از ايتام تحت حمايت اين نهاد 
طي سال گذشته خبر داد. نخعي گفت: اين حاميان طي 
سال گذشته از 3 هزار و 400 يتيم تحت حمايت اين نهاد 
سرپرستي نموده اند و ايتام را از لحاظ مادي و معنوي 
مورد تفقد قرار داده اند. وى خاطر نشان كرد: طي سال 
گذشته حاميان طرح اكرام ايتام 59 ميليارد و 129 ميليون 
ريال به ايتام تحت حمايت اهدا نمودند كه اين مبلغ 

نسبت به مدت مشابه سال قبل، افزايش داشته است.

1000 نفرموفق به اخذ گواهينامه سومين 
دوره طرح تربيت حافظان قرآن شدند

ايكنا- كارشناس امور قرآنى اداره كل اوقاف خراسان 
اخذ  به  موفق  استان  در  نفر  داد: 1000  جنوبى خبر 
تربيت  طرح  مسابقات  دوره  سومين  گواهينامه 
عباسى،گفت:  االسالم  حجت  شدند.  قرآن  حافظان 
سراسر  با  همزمان   93 اسفند   15 در  گذشته  سال 
تربيت  طرح  مسابقات  دوره  سومين  آزمون  كشور 
جنوبى  خراسان  در  كه  شد  برگزار  قرآن  حافظان 
همچنين  وى  گفته  به  كردند.  شركت  نفر   1200
حفظ،  مسابقات  دوره  هشتمين  و  سى  در  نام  ثبت 
قرائت، ترتيل و مفاهيم قرآن كريم انجام مى شود كه 
عالقمندان براى ثبت نام مى توانند به اداره اوقاف و 

امور خيريه شهرستان خود مراجعه كنند.

پرورش مرغ بدون مجوزهاى اوليه ممنوع 

به گفته رئيس اداره بهداشت و مبارزه با بيمارى هاى 
طيور اداره كل دامپزشكى استان، پرورش مرغ بايد با 
اخذ مجوزهاي بهداشتي از دامپزشكي صورت گيرد و 
 هر گونه فعاليت خارج از ضوابط قانوني تخلف مي باشد.

بخشي با بيان اينكه در سال 93 تعداد 1611فقره مجوز 
جوجه ريزى در استان صادر شده است، بيان كرد: ميزان 
جوجه ريزى در مرغدارى هاى استان در سال گذشته 
بيش از 25 ميليون قطعه بوده است. وي  خاطرنشان 
كرد:  با مرغدارنى كه عليرغم تأكيدات دامپزشكى بدون 
بدون  يا  و  به جوجه ريزى  اقدام  بهداشتى  مجوزهاى 
اخذ گواهى بهداشتى– قرنطينه اى اقدام به حمل به 

كشتارگاه مى نمايند، برخورد قانونى مي شود. 
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امروزه ارتباطات جزو جدانشدنى زندگي فردى و اجتماعى مردم است

معاون سياسى، امنيتى استاندار بر توجه ويژه مسئوالن استان 
بر موضوعات مرتبط با حوزه سالمت در كانون هاى جمعيتى 
تشكيل شده در حاشيه شهرهاى استان تأكيد كرد. به گزارش 
استان  غذايى  امنيت  و  كارگروه سالمت  در  حسينى  مهر، 
اظهاركرد: با توجه به نزديك شدن به فصل گرما و امكان 
با حوزه  ابتالء به بيمارى ها دستگاه هاى مرتبط  شيوع و 
سالمت بر عرضه فرآورده هاى خام دامى در استان نظارت 
بيشترى داشته باشند. وى با اشاره به اينكه اقدامات مسئوالن 
معموًال نسبى بوده و خروجى آنها نيز نسبى خواهد بود، بيان 
كرد: توجه شود تا گروه هاى نظارتى انگيزه و اطالعات كافى را 
 در برخورد داشته باشند. وى با تأكيد بر اينكه همراه گروه هاى
نظارتى آموزش عمومى نيز مد نظر قرار گيرد، تصريح كرد: 
با توجه به آغاز فصل تابستان تمهيدات الزم براى حفظ و 

حراست سالمت مردم انديشيده شود.
حسينى  بيان كرد: در موضوع آب شرب مصرفى در روستاها 

نيز بايد دقت شود و كلر زنى مخازن مورد توجه باشد. 
وى خواستار پيگيرى اقدامات مؤثر در حوزه سالمت شد و 
افزود: برنامه ها در دو بخش كوتاه و بلند مدت بر اساس برنامه 
مدون و مستمر پيگيرى شود زيرا مقطعى برخورد كردن در 

اين حوزه  نتيجه نخواهد داد. 
حسينى با بيان اينكه كانون هاى حاشيه شهر با مشكالت و 
آسيب هاى زيادى در بخش سالمت مواجه هستند، گفت: 
مسئوالن استان موضوعات مرتبط با سالمت كانون هاى 
جمعيتى تشكيل شده در حاشيه شهرهاى استان را مورد توجه 
ويژه قرار دهند. وى خواستار تشكيل كميته تخصصى خاص 
بررسى مشكالت عرضه شير خام و پيگيرى موضوعات با 
حضور دستگاه هاى مرتبط شد و افزود: با متخلفان در عرضه 
غير بهداشتى فراورده هاى خام دامى بايد برخورد جدى شود.

راهكارهاى دامپزشكى
 براى جلوگيرى از مخاطرات شيرخام

 مديركل دامپزشكى استان نيز سه راهكار براى جلوگيرى 
پور  رفيعى  عليرضا  داد.  ارائه  خام  از مخاطرات عرضه شير 
اظهار كرد: در اين طرح اعالم شد در چند نقطه مشخص 
شير طى پروسه اى بسته بندى و عرضه شود. وى افزود: با 
اعالم اين طرح هجمه گسترده اى به سوى دامپزشكى آمد 
كه اين سازمان نمى تواند نظارت كامل بر بسته بندى شير 
خام داشته باشد و آمار مبتاليان به تب مالت 25 درصد افزايش 
يافته است. وى گفت: با مطرح شدن اين موضوعات در حال 
حاضر دو سالى است كه طرح دامپزشكى مسكوت مانده است 
ادامه به  و شير خام بسته بندى فعًال منتفى است. وى در 
اقدامات انجام شده در چند ماه گذشته اشاره كرد و افزود: آگاه 
سازى مردم از طريق رسانه ها براى مصرف شير فله، افزايش 
گشت هاى مشترك، تمركز آموزش ها در مناطق پرخطر مورد 
توجه ويژه قرار گرفته است. رفيعى پور بيان كرد: همچنين در 
راستاى جلوگيرى از بيمارى هاى مشترك دوره هاى آموزشى 

و بازآموزى توسط دانشگاه علوم پزشكى انجام شد.

 دام هاى استان برعليه تب مالت واكسينه شدند

و  دانشگاه  هاى  همكارى  افزايش  به  اشاره  با  پور  رفيعى 
دامپزشكى بيان داشت: اعتقاد داريم با وجود مخاطراتى كه 
توسط شير خام امكان ابتالى آن وجود دارد مى توانيم با 
اولويت تب مالت سه راهكار را پيشنهاد كنيم. وى عنوان كرد: 
واكسيناسيون  100 درصد جمعيت دامى برعليه تب مالت در 
بازه زمانى سه تا چهار ماهه در فصول زايش انجام شود. وى 
تصريح كرد: واكسيناسيون دام هاى استان بر عليه تب مالت 
از اسفند ماه سال گذشته در استان آغاز شده و تا خرداد ماه به 
اتمام خواهد رسيد. وى با بيان اينكه در راهكار ديگر آموزش 
و باز آموزى را بايد خانه به خانه دنبال كنيم، تصريح كرد: 
سومين راهكار حذف كامل مولدين بيمار دامى است كه به 

دليل كمبود اعتبار براى خريد دام مولد انجام نشده است. 

از  فرماندار شهرستان خوسف سال گذشته  زاده-  حسين 
شناى  استخر  و  هنرى  و  فرهنگى  مجتمع  بيمارستان، 
اين  اولويت  در  و  مهم  هاى  پروژه  عنوان  به  خوسف 
شهرستان نام برده و توجه ويژه مسئولين و مديران براى 

رفع نيازهاى شهرستان خوسف را خوستار شده بود.

ميزان اعتبار پروژه بيمارستان خوسف 
در سال 94 مشخص نيست

درباره  آوا  گزارشگر  با  گفتگو  در  اخيراً  خوسف  فرماندار 
پروژه احداث بيمارستان 32 تختخوابى خوسف گفت: فاز 
يك عمليات اجرايى اين پروژه در حال انجام است و 67 
سفت  كار  كه  اميدواريم  و  دارد  فيزيكى  پيشرفت  درصد 
كارى آن به شرط تأمين اعتبار مورد نياز تا پايان شهريور 

ماه امسال به پايان برسد. 
مهدى فرجامى فرد با بيان اينكه تكميل اين پروژه نيازمند 
اعتبارى بالغ بر 6 ميليارد تومان مى باشد، افزود: در سال 
به   180 ماده  اعتبارات  محل  از  تومان  ميليارد  يك   93
 احداث بيمارستان 32 تختخوابى خوسف اختصاص داده ايم

اما نياز است كه اعتبارات ملى نيز به اين پروژه اختصاص 
يابد كه پيگير تحقق اين امر با كمك مديريت استان و 

وزارت بهداشت و درمان هستيم.
حيدرى مدير بودجه دانشگاه علوم پزشكى نيز درباره پروژه 
احداث بيمارستان 32 تختخوابى خوسف به گزارشگر آوا 
گفت: پروژه بيمارستان 32 تختخوابى خوسف در جدول 
است  آمده  كشور  كل   94 سال  بودجه  قانون   20 شماره 
اما مبلغ ريالى اعتبار اين پروژه از سوى سازمان مديريت 

برنامه ريزى كشور ابالغ نشده است.

استخر شناى خوسف هم يك ميليارد تومان مى خواهد

خوسف  شناى  استخر  پروژه  درباره  خوسف  فرماندار  از 
پرسيديم كه فرجامى فرد گفت: براى اين پروژه تاكنون 
350 ميليون تومان هزينه شده و سال 93 از محل ماده 
180 هم 500 ميليون تومان براى آن اختصاص داده ايم.

وى افزود: براى تكميل اين پروژه به يك ميليارد تومان 
تكميل  براى  ملى  اعتبارات  محل  از  بايد  كه  داريم  نياز 

استخر اختصاص يابد. 
باره  اين  در  استان  جوانان  و  ورزش  كل  اداره  البته 
ريال ميليارد   5 پروژه  اين  مصوب  اعتبار  كه  كرد   اعالم 

البته  كه  يافته  تخصيص  آن  درصد   45 كه  باشد  مى 

به  فرماندارى  سوى  از  مبلغ  اين  گفت:  خوسف  فرماندار 
اين پروژه اختصاص يافته است.

نياز به 15 ميليارد ريال
 براى تكميل مجتمع فرهنگى هنرى خوسف

پروژه  درباره  خوسف  شهرستان  فرماندار  فرد  فرجامى 
احداث مجتمع فرهنگى هنرى اين شهرستان نيز با اشاره 
نداريم،  اجتماعات  سالن  در شهرستان خوسف،  اينكه  به 
هنرى  فرهنگى  مجتمع  تكميل  در  تسريع  ضرورت  بر 
ميليارد و 300  تاكنون يك  افزود:  و  تأكيد كرد  خوسف، 
و سال 93  اين مجتمع هزينه شده  براى  تومان  ميليون 
داديم.  اختصاص  پروژه  اين  به  تومان  ميليون   500 هم 
وى اظهار كرد: عالوه بر اين يك ميليارد و 500 ميليون 
تومان ديگر براى تكميل مجتمع فرهنگى هنرى خوسف 
مورد نياز است كه بايد از محل اعتبارات ملى به اين پروژه 

اختصاص يابد.
محبى مدير كل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان نيز درباره 
پروژه مجتمع فرهنگى هنرى خوسف گفت: اين پروژه از 
محل اعتبارات ماده 180 مبلغ 500 ميليون تومان اعتبار 
داشته و كار مناقصه آن نيز در هفته جارى انجام و آگهى 
مربوطه به چاپ مى رسد و البته براى اعتبارات سال 94 

و  استان  در  ريزى  برنامه  مديريت  سازمان  ديد  بايد  نيز 
اين  به  اعتبار  تخصيص  درباره  تصميمى  چه  شهرستان 

پروژه خواهند گرفت.

اجراى طرح فاضالب خوسف 
نيازمند 30 ميليارد تومان اعتبار

اين  ديگر  مهم  پروژه  درباره  خوسف  شهرستان  فرماندار 
گزارشگر  به  هم  خوسف  فاضالب  پروژه  يعنى  شهرستان 
آوا گفت: فاز يك پروژه فاضالب خوسف به اتمام رسيده و 
براى تكميل مطالعات آن نيز 200 ميليون تومان اختصاص 
يافته است و بر اساس وعده وزير نيرو، اين پروژه پس از 
انجام مطالعات در پيوست برنامه بودجه خواهد آمد و مجوز 
كميسيون 215 را اخذ خواهد كرد. فرجامى فرد با بيان اينكه 
معادل 30  اعتبارى  به  نياز  فاضالب خوسف  پروژه  اجراى 
ميليارد تومان دارد، اظهار اميدوارى كرد: طبق وعده هاى داده 
شده در سفر هيئت دولت به استان، عمليات اجرايى اين پروژه 

مهم شهرستان خوسف در سال 95 آغاز شود. 
فرماندار خوسف درباره مجتمع آبرسانى روستاهاى حامى و دهن 
رود اين شهرستان هم گفت: سال 93 مبلغ 900 ميليون تومان 
به اين پروژه اختصاص يافته كه 38 درصد آن محقق شده است 

و اميدواريم اين پروژه تا پايان سال به بهره بردارى برسد.

آوا وضعيت چند پروژه مهم شهرستان خوسف را پيگير شد

پروژه هاى بى اعتبار

آغاز زندگى مشترك زوج دانشجو 
درگلزار شهداى بيرجند

شبستان- مراسم معنوى و آغاز زندگى مشترك دو 
دانشجوى بيرجندى همزمان با مبعث رسول گرامى 
دانشگاه  گمنام  شهداى  گلزار  محل  در  اسالم(ص) 
ريحانه  و  حجازيان  محسن  شد.  برگزار  بيرجند 
خزاعى؛ دو دانشجو و جوان تحصيل كرده در مقطع 
كارشناسى ارشد اين تصميم مهم را گرفتند و پدر و 
مادرها و مسئوالن نهاد رهبرى دانشگاه بيرجند آنها 
را يارى دادند تا تصميم آنها عملى شود. سفره عقد 
زيبا و ساده اى بر روى قبر شهيد گمنام چيده شد و 
آيت ا... سيدعليرضا عبادى استاد اخالق حوزه هاى 
خواند. را  داماد  و  عروس  عقد  خطبه  بيرجند  علميه 
حجازيان درباره دليل و چرايى آغاز زندگى مشترك 
خود از گلزار شهدا گفت: آمده ايم تا از شهدا در آغاز 
راه جديد از زندگى مشترك خود كمك بگيريم. وى 
اظهار اميدوارى كرد: در پيروى از راه واليت و شهدا 

همواره استوار باشند.

برگزاري كارگاه آموزشي تقويت 
باورهاى دينى و اعتقادى در مود

از  مود  شهر  (ره)  خميني  امام  امداد  كميته  رئيس 
و  دينى  باورهاى  تقويت  آموزشي  كارگاه  برگزارى 
با حضور  امداد  اعتقادى خانواده هاي تحت حمايت 
بيش از50 نفراز مادران و دختران تحت حمايت شهر 
مود خبر داد. حجت االسالم اكبري هدف از برگزارى 
در  ها  خانواده  آگاهى  باالبردن سطح  را  كارگاه  اين 
راستاى تقويت باورهاى دينى و اعتقادى و همچنين 

معيارهاي صحيح انتخاب همسر برشمرد.

همايش كشورى«پژوهش در توسعه 
سالمت» در استان برگزار مى شود

تسنيم- معاون علوم توسعه و تحقيقات دانشگاه علوم 
بيرجند گفت: همايش كشورى پژوهش در  پزشكى 
بيرجند  پزشكى  علوم  دانشگاه  در  سالمت  توسعه 
برگزار مى شود. زربان با اشاره به برگزارى چهارمين 
در  سالمت  توسعه  در  پژوهش  كشورى  همايش 
خراسان جنوبى، اظهار كرد: از سه شنبه تا پنج شنبه 
اين هفته همايش كشورى پژوهش در توسعه سالمت 

در دانشگاه علوم پزشكى بيرجند برگزار مى شود.

كسب رتبه نخست جشنواره كشورى 
مهندسان فردا توسط دانش آموزان استان

دانش  گفت:  پرورش  و  آموزش  كل  مدير  تسنيم- 
آموزان دختر استان در چهارمين جشنواره مهندسان 
ماكارانى  سازه هاى  بخش  در  كشور  شرق  فرداى 
از آن خود كردند. المعى در مراسم  رتبه نخست را 
ماكارانى  سازه هاى  جشنواره  برگزيدگان  از  تجليل 
اظهار كرد: خراسان جنوبى از قديم تاكنون به عنوان 
افزود:  است. وى  خيز شناخته شده  فرهنگ  استانى 
دانش  كه  داشتند  شركت  تيم   32 جشنواره  اين  در 
آموزان دختر استعدادهاى درخشان (بيرجند) توانستند 
از بين استان هاى گلستان، خراسان رضوى، خراسان 
در  را  نخست  رتبه  بلوچستان  و  سيستان  و  شمالى 
بخش سازه هاى ماكارانى كسب كنند. به گفته المعى 
تيم خراسان جنوبى توانست با تحمل 384 كيلوگرم 
سال  نخستين  براى  و  بشكند  را  مسابقات  ركورد 
حضورش در مسابقات رتبه نخست را به دست آورد. 

چاپ 4 كتاب با محوريت خاطرات 
رزمندگان دفاع مقدس خراسان جنوبى

ايكنا- معاون اداره كل حفظ آثار و نشر ارزش هاى 
در  كه  كتاب   4 كنون  تا  گفت:  استان  مقدس  دفاع 
خراسان  مقدس  دفاع  رزمندگان  خاطرات  برگيرنده 
شوق  كتاب  سه  كه  رسيده  چاپ  به  است  جنوبى 
1، شوق 2 و شوق 3 نام دارد و نام يك كتاب نيز 
مرواريدهاى كبود است. رحيم آبادى افزود: در بحث 
روايتگرى دفاع مقدس تاكنون 40 نفر از فرماندهان 
مناطق  به  اشراف  كه  جنوبى  خراسان  رزمندگان  و 
عملياتى داشته اند آموزش ديده اند كه اين برنامه با 
همكارى سپاه صورت گرفته است. وى بيان كرد: از 
اين راويان آموزش ديده در كاروان هاى راهيان نور 
استفاده مى  و...  دانشجويى  آموزى و چه  چه دانش 
شود و در طول سال نيز به منظور يادآورى مطالب 
و خاطرات نيز كالس ها و دوره هاى آموزشى براى 
اين راويان برگزار مى شود. وى اظهار كرد: به منظور 
استوديو   3 جنوبى  خراسان  رزمندگان  خاطرات  ثبت 
بنياد  در  استوديو  دو  و  بيرجند  دانشگاه  در  يكى  كه 
حفظ آثار در اختيار داريم كه پس از ضبط خاطرات 

توسط گروهى پياده سازى مى شود. 

كشتارگاه ويژه شتر در استان وجود ندارد

استان گفت:  خاورستان- مدير كل جهاد كشاورزى 
وجود  استان  در  شتر  ويژه  كشتارگاه  حاضر  حال  در 
ندارد و تعداد 14 واحد پرورش شتر به ظرفيت 551 
است.  فعال  استان  در  بردارى  بهره  پروانه  نفرداراى 
ولى پور مطلق، افزود: بالغ بر 29 هزار و 400 شتر 
در استان وجود دارند كه سال گذشته حدود 740 تن 
استان  در  شتر  گوشت  ريال  ميليارد   185 ارزش  با 
رتبه  جنوبى  خراسان  حاضر  حال  در  و  شده  توليد 
داراست.  شتر  توليد  و  پرورش  خصوص  در  را  دوم 
وى تصريح كرد: پرورش شتر به صورت صنعتى در 
استان براى 300 نفر شغل ايجاد كرده و حدود يك 
به  اين شغل مشغول  در  بردار  نفربهره  هزار و 600 
فعاليت هستند. وى ادامه داد: گوشت توليدى استان 
عالوه بر مصرف داخل استان به استان هاى تهران، 
كرمان، يزد، اصفهان و خراسان رضوى حدود 5 هزار 

تن در سال صادر مى شود. 

رئيس دانشگاه علوم پزشكى بيرجند با بيان اينكه وزرات بهداشت دست ما را 
در خريد دستگاهMRI جديد بسته است، گفت: پيش بينى مى شود تا پايان 

سال جارى وزارتخانه يك دستگاه MRI براى استان اختصاص دهد.
اظهاركرد:  با اصحاب رسانه  قائمى در نشست خبرى  به گزارش مهر، كاظم 
امسال خريد دستگاه هاى جديد براى استان ها توسط خود وزارتخانه انجام 
مى شود و عمًال دست ما براى خريد دستگاه جديد و ورود بخش خصوصى در 
اين زمينه بسته شده است. وى بيان كرد: در حال حاضر وزارت بهداشت در 
حال خريد 200 دستگاه جديد MRI براى تمامى استان هاى كشور است كه 

به طور حتم يك مورد از آن سهم خراسان جنوبى خواهد شد.
رئيس دانشگاه علوم پزشكى بيرجند با بيان اينكه در حال حاضر يك دستگاه 
MRI در استان وجود دارد، اظهار اميدوارى كرد كه تا پايان سال جارى يك 
دستگاه ديگر نيز در استان راه اندازى شود. قائمى به سفر وزير بهداشت و هيئت 

دولت به خراسان جنوبى اشاره كرد و گفت:  يكى از مهمترين اقدامات ما در 
طول سه ماه گذشته پيگيرى مصوبات اين سفر بوده كه در اين ارتباط چندين 
جلسه در مركز كشور برگزار شده و به صورت جدى موضوعات دنبال مى شود. 
وى، تأسيس دانشكده داروسازى در استان را يكى از مهترين مصوبات اين سفر 
عنوان كرد و افزود: با پيگيرى هاى انجام شده تأسيس اين دانشكده مصوب 

شد و در حال پيگيرى براى راه اندازى آن هستيم.
رئيس دانشگاه علوم پزشكى بيرجند با بيان اينكه بازبينى در چارت سازمانى 
اين دانشگاه يكى ديگر از مصوبات سفر وزير بهداشت به استان بوده است، 
با بازبينى آن  بيان كرد: اين موضوع نيز در حال پيگيرى بوده كه اميدواريم 
مشكل كمبود نيرو در استان رفع شود. قائمى به راه اندازى چهار رشته جديد 
در دانشگاه علوم پزشكى بيرجند اشاره كرد و گفت: اين رشته ها شامل رشته 
به  تاكنون 65 درصد كارهاى مربوط  زنان، جراحى، قلب و عفونى است كه 

آن انجام شده است. وى با تأكيد بر اينكه 
سال جارى به عنوان سال ارتقاى آموزش 
بالينى و پژوهش بيمارستانى براى دانشگاه 
شده  گرفته  نظر  در  بيرجند  پزشكى  علوم 
در  تا  كنيم  مى  كرد: تالش  عنوان  است، 

كنار اجراى طرح تحول سالمت موضوعات مربوط به آموزش بالينى و پژوهش 
بيمارستانى به صورت جدى در استان دنبال شود.

رئيس دانشگاه علوم پزشكى بيرجند، با بيان اينكه راه اندازى اورژانس هوايى 
است،  بوده  گذشته  ماه  سه  در  دانشگاه  اقدامات  ترين  مهم  از  ديگر   يكى 
بيان كرد: از ابتداى راه اندازى اين اورژانس تاكنون چهار مورد مأموريت توسط 
به  بيماران و خدمت رسانى  انتقال  تأثير بسزايى در  انجام شده و  بالگرد  اين 

آنها داشته است.

             رشته  هاى جديد تخصصى پزشكى در بيرجند 

درآمد 120 ميليون تومانى نوغان داران فردوسى 

اجراى  با  جارى  سال  در  گفت:  فردوس  كشاورزى  جهاد  اداره  رئيس 
نوغان داران  عايد  درآمد  تومان  ميليون   120 از  بيش  نوغان داران  طرح 
اظهار كرد: در  به گزارش فارس، عليرضا مهميز  اين شهرستان مى شود. 
زنان  با مشاركت  توتستان  احداث  نوغان دارى و  سال جارى طرح توسعه 
روستايى براى ايجاد اشتغال مشاغل مكمل و جايگزين در كنار فعاليت هاى 
كشاورزى براى زنان و نيز كمك به اقتصاد خانواده در اين شهرستان اجرا 
شد. وى تصريح كرد: با اجراى اين طرح در سال جارى تعداد نوغان داران 
شهرستان فردوس از 35 نفر در سال گذشته به تعداد 54 نفر افزايش يافته 
است. مهميز از توليد 2 هزار و 500 كيلوگرم پيله تر در فردوس خبر داد و 
يادآور شد: با برداشت اين ميزان پيله تر بيش از 120 ميليون تومان درآمد 
عايد نوغان داران اين شهرستان مى شود. وى گفت: حضور فعال زنان در 
زنان  مشاركت  با  كه  شده  سبب  مردان  كنار  در  آنان  فعاليت  و  روستاها 
نوغان داران  تعداد  در سال جارى  ابريشم  پرورش كرم  در طرح  روستايى 

شهرستان فردوس 30 درصد افزايش يابد.
مهميز افزود: با هدف حمايت از زنان روستايى و توسعه طرح نوغان دارى، 
بخور،  دستگاه  بالغ،  و  جوان  كرم  بستر  نظير  نياز  مورد  لوازم  و  وسايل 
رطوبت سنج و دماسنج و ابزار آالت باغبانى نظير قيچى، اره و تور پرورشى 
توزيع شد. وى تصريح  اين شهرستان  نوغان داران  بين  رايگان  به صورت 
كرد: توسعه طرح نوغان دارى در فردوس سبب اشتغال مستقيم 54 خانوار 

روستايى و نيز اشتغال غيرمستقيم حدود 125 نفر شده است.

60 درصد جمعيت بيرجند زير پوشش شبكه فاضالب است

مديرعامل شركت آب و فاضالب استان گفت: حدود 60 درصد جمعيت شهر 
بيرجند زير پوشش شبكه فاضالب قرار دارد. به گزارش ايسنا شركت آب و 
فاضالب شهرى خراسان جنوبى با اداره كل استاندارد و تحقيقات صنعتى استان، 
قرارداد همكارى منعقد كرد. مديرعامل شركت آب و فاضالب با تأكيد بر اينكه 
اقدامات، سرمايه گذارى  هرگونه هزينه اى در راستاى كيفى سازى خدمات و 
است، اظهار كرد: با توجه به محدوديت اعتبارات و كمبودهاى موجود، جايز 
نيست پروژه هاى افتتاح شده بعد از پنج سال دوباره اصالح شود. عراقى زاده 
افزود: اكنون به مرحله اى رسيده ايم كه خيلى از اولويت هاى اجرايى سال هاى 
گذشته، ديگر مهم نيست و استانداردسازى و كيفيت بخشى را در اولويت كارها 
قرار داده ايم. وى به تأثير نظارت هاى مراكز و سازمان هاى نظارتى و كنترلى 
اشاره كرد و افزود: هر چه نظارت ها بيشتر و دقيق تر باشند، اعتماد عمومى بيشتر 

جلب شده و رضايت خاطر  بيشتر را به همراه دارد. 
مروى مقدم مديركل استاندارد استان نيز با تأكيد بر اينكه درج مهر استاندارد بر 
يك كاال به معنى برخوردارى آن كاال از حداقل كيفيت ها است، اظهار كرد: كنترل 
كيفيت آب و تجهيزات وابسته، يك كار كامًال تخصصى است و با همراهى و 
همكارى متخصصان شركت آب و فاضالب و با استفاده از تجهيزات موجود در 
آزمايشگاه كنترل كيفيت آب شركت، مى توان به نتيجه خوب و مطلوبى در زمينه 
پايش آب رسيد. هدف نهايى از انعقاد اين قرارداد، افزايش سطح كيفيت كاالها 
و خدمات در حوزه آب و فاضالب، افزايش طول عمر تجهيزات و كمينه شدن 

هزينه ها در طى بهره بردارى از تأسيسات و شبكه ها عنوان شد.

و  ارتباطات  حوزه  مديران  ديدار  در  جنوبى  استاندارخراسان 
جدانشدنى  جزو  ارتباطات  امروزه  گفت:  اطالعات  فناورى 
مختلف  هاى  بخش  در  مردم  اجتماعى  و  فردى  زندگى 
هاى  زندگي  در  ارتباطات  نقش  به  خدمتگزار  است.  شده 
 امروزى اشاره كرد و با بيان اينكه ارتباطات موجب تسهيل 
زندگي هاى امروزى شده است، گفت: رشد ارتباطات باعث 

كاهش هزينه ها و صرفه جويى در آن شده است.

وى رعايت حقوق كاربران در ارتباطات مجازى را مورد تأكيد 
 قرار داد و يادآور شد: براى رشد و توسعه ارتباطات در زمينه هاي
مختلف بايد برنامه بلند مدت و علمى داشت تا فاصله اى كه 

در اين زمينه با دنيا داريم به خوبى جبران شود. 
استاندار اظهار كرد: مديران بايد به گونه اى برنامه ريزى كنند 
تا بتوان از رشد و پيشرفتى كه در دنياى ارتباطات به وجود 
آمده براى ارائه خدمات بهتر و بيشتر به مردم استان استفاده 

كرد. خدمتگزار به نزديك شدن به برگزارى انتخابات در سال 
جارى اشاره كرد و يادآورشد: برگزارى انتخابات بدون توجه 
و استفاده از فناورى هاى نوين ارتباطى امكان پذير نيست از 
اين رو متوليان امر بايد پيشنهادات كارشناسي شده خود را ارائه 
كنند كه براى سال جارى در خراسان جنوبى چه برنامه هايى 
الزم است كه به مرحله اجرا گذاشته شود تا مشكالت موجود 

در اين زمينه به حداقل كاهش يابد.

گفتنى است در اين جلسه هريك از مديران حوزه ارتباطات 
و فناورى اطالعات استان به ارائه نقطه نظرات، ديدگاه ها 
و پيشنهادات خود در حوزه هاي مختلف كاري پرداختند.

ضرورت توجه به مشكالت سالمت درحاشيه شهرها

22هزار آسيب ديده اجتماعى
 از خدمات بهزيستى بيرجند بهره مند شدند

و 547  هزار  پذيرش 22  از  بيرجند  بهزيستى  مدير 
تابعه  مراكز  و  اجتماعى  اورژانس  مجموعه  در  نفر 
طى سال گذشته خبر داد و گفت: همسر آزارى رتبه 
نخست آسيب هاى اجتماعى در شهرستان را دارد.

شرفى در گفتگو با مهر بيان كرد: برنامه اورژانس اجتماعى شامل، مركز 
مداخله در بحران هاى خانوادگى و اجتماعى، خط تلفن اورژانس اجتماعى 
و  كار  كودكان  ساماندهى  مركز  اجتماعى،  اورژانس  سيار  خدمات   ،123

خيابانى، پايگاه هاى خدمات اجتماعى است. 
وى كودكان آزارديده، همسران آزارديده، زوجين متقاضى طالق، كودكان 
آسيب،  معرض  در  يا  اجتماعى  ديده  آسيب  دختران  و  زنان  كاروخيابانى، 
فرار دختران و پسران، افراد داراى اختالل هويت جنسى، افرادى كه اقدام 
به خودكشى كرده اند، سالمندان و معلولين آزار ديده را جامعه هدف اين 
حوزه عنوان كرد. شرفى بيان كرد: اطالعات به دست آمده نشان مى دهد 
در ارتباط با دليل مراجعه به مراكز تابعه دفتر امور آسيب ديدگان اجتماعى 
در طى دو سال، همسر آزارى نسبت به كودك آزارى رشد بيشترى داشته 

است اما همچنان اين دو آسيب باالترين سهم را دارند. 
آزار  زنان  با  تخصصى  هاى  مصاحبه  طى  گفت:  بيرجند  بهزيستى  مدير 
ديده، غفلت در درجه اول آزار و سپس آزار جسمى و عاطفى در مورد آنان 

اعمال شده است. 

در كارگروه سالمت و امنيت غذايى استان عنوان شد:

رئيس دانشگاه علوم پزشكى خبر داد:



حديث روز روزنامه اجتماعى ، فرهنگى ، ورزشى و اقتصادى 
 مديرمسوول و صاحب امتياز : غالمرضا جعفرپور مقدم 
سردبير : على جعفرپور مقدم
بيرجند، ميدان شهدا ، جنب بانك صادرات  ، ساختمان آوا   
صندوق پستى 136 - 97148-  تلفن : 32224582 ( 5 خط ) نمابر : 32234583 
 صفحه آرايى : واحد رايانه روزنامه آوا - چاپ : شركت چاپ و نشر گلرو

اذان ظهر
اذان مغرب 

نيمه شب شرعى
اذان صبح 

طلوع آفتاب

    EMAIL:AVA.KHJNEWS@YAHOO.COM
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   WWW.AVA724.IRسامانه پيام كوتاه : 3000272424

امام حسن (ع) : خويشاوند كسى است كه دوستى و محّبت، او را نزديك كرده باشد 
و اگر چـه نژادش دور باشد و بيگانه كسى است كه از دوستى و محّبت به دور است 

و گرچه نژادش نزديك باشد. ( منبع: كافى ج 2 ، ص 643)

12 : 30
19 : 48
23 : 42
3 : 57
5 : 33

واكنش  به ليست ائتالفى با اعتدالگرايان  
رئيس كميته اطالع رسانى جبهه اصالح طلبان اظهار 
كرد: با توجه به اينكه در برخى از سايت ها، ليست هاى 
جبهه  و  اعتدالگرايان  جبهه  به  متعلق   انتخاباتى 
اصالح طلبان منتشر شده، بنده به عنوان رئيس جبهه 
جبهه  رسانى  اطالع  كميته  رئيس  و   اعتدالگرايان 
اصالح طلبان وجود چنين ليست هاى را تكذيب مى كنم.

اعتراف مرعشى به اختالف در اصالح طلبان

حسين مرعشى به چالش هاى پيش روى جريان متبوعش 
اعتراف و در پاسخ به اين پرسش كه «چالش هايى هم 
به عنوان چالش هاى درون جريان مطرح مى شود، براى 
آنها چه برنامه اى داريد؟» گفت: چالش ها كامال واقعى 
است. تمام سعى شوراى هماهنگى، شوراى راهبردى و 
شوراى مشورتى و شخصيت هاى اصالح طلب اين است 

كه چالش هاى درون جبهه اى را مديريت كنند.

كوهكن: با اصالح طلبان ائتالف نمى كنيم 

 محسن كوهكن ، رئيس ستاد انتخابات جبهه پيروان 
با  ائتالف  براى  اصال ح طلبان  برخى  طرح  گفت: 
مركزى جبهه  در جلسه شوراى  معتدل  اصول گرايان 
پيروان مطرح شده و اعضاى جبهه به اتفاق آراء نظر 

دادند كه چنين ائتالفى عملى و امكان پذير نيست.

درباره  بهبود روابط حرف نمى زنيم 

 وزير امور خارجه كشورمان تاكيد كرد: ايران و آمريكا 
دو كشور  بنابراين  دارند.  متفاوتى  ديدگاه هاى جهانى 
داد:  ادامه  ظريف  داشت.  خواهند  اختالف  يكديگر  با 
آمريكا  با  ما  نمى زنيم.  حرف  روابط  بهبود  درباره   ما 
نيست چه چيزى  اختالفاتى خواهيم داشت كه مهم 
متفاوتى  جهانى  ديدگاههاى  آمريكا  و  ايران  هستند. 

دارند و ما از اين ديدگاه هايمان دست بر نمى داريم. 

 احمد توكلى: از اتهامات تبرئه مى شوم 
 احمد توكلى نماينده تهران در مجلس درباره  پيش بينى 
منصفه  هيئت  اعضاى  نظر  اظهار  به  نسبت  خود 
مطبوعات و راى دادگاه گفت: از تمامى اتهامات تبرئه 

خواهم شد؛ زيرا كار خالفى انجام نداده ام.

پزشكيان : حذف صداى مخالف 
تماميت خواهى و قدرت طلبى است 

اندازى  سنگ  درباره  اصالحات  دولت  بهداشت  وزير   
حزب  براى  مجوز  صدور  مقابل  در  نمايندگان  برخى 
صداهاى  حذف  براى  تالش  كه  گفت  ملت،  اتحاد 
مخالف از طرف برخى نمايندگان نوعى تماميت خواهى و 
قدرت طلبى است و همچنين ضعف آنها را در رويارويِى 
انتخاباتى با ديگر احزاب نشان مى دهد. پزشكيان خاطر 
نشان كرد: البته ممكن است كه برخى توان پذيرش نگاه 

متفاوت از خودشان را نداشته باشند.

عربستان به دنبال خريد سالح هسته اى
 از پاكستان

روزنامه ساندى تايمز گزارش داد كه عربستان سعودى 
«تصميم استراتژيكى» را مبنى بر خريد سالح  هسته اى 
رقابت  هشدار  امر  اين  كه  است  گرفته  پاكستان  از 
تسليحاتى جديدى در خاورميانه را مى دهد. اين روزنامه 
در ادامه آورد: نگرانى هايى مبنى بر اين امر وجود دارد 
كه ورود عربستان به باشگاه هسته اى مصر و تركيه را 

تحريك كند كه در همين مسير قدم بردارند.

انتقاد آمريكا از حكم اعدام محمد مرسى 

از محكوم شدن محمد مرسى، رئيس جمهور  آمريكا 
پيشين مصر و بيش از يكصد فعال ديگر اين كشور به 
اعدام به شدت ابراز نگرانى كرد.يك ديپلمات آمريكايى 
پيوسته  ما  اعالم كرد:  نشود  فاش  نامش  كه خواست 
اعتراض خود را به محاكمه ها و محكوميت هاى جمعى 

كه مغاير تعهدات بين المللى است، اعالم كرده ايم. 

توئيتر رئيس پليس دبى جنجال به پا كرد

اظهارات « ضاحى خلفان» رئيس پليس سابق دبى در باره 
 فرسوده شدن امت عرب ، جنجال زيادى در شبكه هاى 
اجتماعى به پا كرد. به گزارش شبكه العالم ضاحى خلفان 
در حساب كاربرى خود در توئيتر نوشت: مردمى هستيم كه 
ناممان را امت عرب گذاشته اند، گذشت زمان ما را فرسوده 
و هالك كرده و فاتحه آن را بايد خواند، مردمى كه از 

راستگويى و صداقت متنفر و عاشق دروغگويى هستيم.

 بمب افكن ها را مى بايست بار زد و ايران را 
بمباران كرد و به قرن هفت بازگرداند

درباره  جمهورى خواه  سابق  سناتور  سنتروم»  «ريك 
را  «بمب افكن ها  كه  گفت  ايران  با  رويارويى  شيوه 
مى بايست بار زد و آنها (ايران) را بمباران كرد و به 
انتقاد  ضمن  پرى»  «ريك  بازگرداند.»  هفت  قرن 
طول  در  من  كرد:  تصريح  اوباما  خارجى  سياست  از 
فكر مى كند  واشنگتن  كه چرا  نفهميدم  زندگى خود 
ظهور  شاهد  شما  است.  خرد  و  عقل  سرچشمه  كه 
با  كه  مى بينيد  و  هستيد  تگزاس  گارلند،  در  داعش 
چه جهان پر چالشى روبرو هستيم. مى دانم كه اوضاع 
بگويد  بايد  رئيس جمهور  باشد.  اين  از  بهتر  مى تواند 
كه اسالم يك معضل است و معضل، اسالم افراطى 
است.«رند پائول» ديگر نامزد جمهورى خواه انتخابات 
از  انتقاد  ضمن  نيز  آمريكا   2016 رياست جمهورى 
را  اين سوال  بايد  كرد:  تأكيد  اوباما  خارجى  سياست 
مطرح كنيم كه از زمان رفتن صدام حسين، آيا عراق 

باثبات تر شده يا ثبات آن كمتر شده است؟.

 آمريكا دبه كند ، ما هم دبه مى كنيم

رئيس كميسيون امنيت ملى بيان كرد: اگر آمريكايى ها در 
جريان مذاكرات به اصطالح دبه كنند ما هم دبه مى كنيم 
و اين توافق بدون شك جاده دوطرفه است. وى افزود : 
معتقديم تحت شرايط پروتكل و در صورت نهايى شدن 
مذاكرات و توافق، اين مسئله بايد با تأييد مجلس بين 

مراكز حاكميتى و نظامى مستثنى شود.

آشنا  حسام الدين  پيش  چندى  اظهارات 
ديگر  بار  جمهور  رئيس  فرهنگى  مشاور 
جنجالى شد و با واكنش ها و تحليل  هاى 
متفاوتى همراه شد. آشنا اين بار ادعا كرد: 
تيم  براى  استانى  سفرهاى  از  «برخى 
خالف  بر  كه  كرد  روشن  رئيس جمهور 
توانايى  استانداران  از  بعضى  اوليه  تصور 
كافى براى اداره استان را ندارند لذا تغييرات 
در دولت هم در سطح وزرا و هم در سطح 

استانداران اتفاق خواهد افتاد.»

 چنانچه كابينه نياز به ترميم 
داشته باشد انجام مى دهيم

حجت االسالم حسن روحانى ظهر پنجشنبه 
در  خبرى  نشست  در  ماه  ارديبهشت   10
شيراز در پاسخ به سوال خبرنگارى كه «آيا 
وقت آن نرسيده كه رئيس جمهور با هدف 
ترميم كابينه و حفظ پايگاه اجتماعى خود 
دكتر ظريف را در كابينه تكثير كند» گفت: 
در دولت كارهاى بسيار زيادى شده البته 
انجام  تر  برجسته  خارجى  سياست  چون 
را  ديپلماسى  اين  تيزبينى  با  مردم  شده 
فعال  بيان كرد: وزراى  دنبال كردند. وى 
كم نداريم اما در عين حال چنانچه كابينه 
نياز به ترميم داشته باشد انجام مى دهيم 

اما امروز نيازى به اين كار وجود ندارد.

اين به معناى آن نيست كه ما 
قصد تغيير استانداران را داريم

 21 دوشنبه  خبر ها  اين  به  واكنش  در 
فضلى  رحمانى  عبدالرضا  ماه  ارديبهشت 
در حاشيه نشست استانداران سراسر كشور 
اظهارات  مورد  در  خبرنگاران  جمع  در 

تغيير  بر  مبنى  رئيس جمهور  مشاور  اخير 
مديران  جابجايى  بحث  گفت:  استانداران  
بوده است،   امرى جارى در تمام دولت ها 
كنند  احساس  رئيس جمهور  و  دولت  اگر 
مديرى  شاخص ها،  آن  بررسى  مطابق 
محتمل  و  جارى  امر  يك  شود،  عوض 
است، البته ما چنين برنامه اى نداريم. وزير 

كشور ادامه داد: البته شايد يك ماه ديگر 
به اين جمع بندى برسيم كه يك استاندارى 
عوض شود اما  اين به معناى آن نيست كه 

ما قصد تغيير استانداران را داشته باشيم.

نام هايى كه در ليست تغييرات 
شنيده مى شوند

به  دارد كه در صورت  زمزمه هايى وجود 
قطعيت رسيدن تصميم رئيس جمهور براى 
تغييرات در تركيب كابينه، نام هايى چون 
نامزدهاى  آخوندى  و  زاده  نعمت  ربيعى، 
خداحافظى هستند و چهره هايى همچون 
بنياد مستضعفان)،  فروزنده (رئيس سابق 
رياست  نهاد  سرپرست  بانك(معاون 

منطقه  (مديرعامل  مونسان  جمهورى)، 
چله  در  تيرهاى  عنوان  به  كيش)  آزاد 
به  معرفى  براى  احتمالى  هاى  گزينه  و 

مجلس محسوب مى شوند.

استقبال كارشناسان از تغييرات
 

اند  كرده  شايع  ها  سايت  برخى  همچنين 
مجلس،  انتخابات  به  نزديك شدن  با  كه 
رئيس جمهور  معاون  است سلطانى فر  قرار 
صنايع  فرهنگى،  ميراث  سازمان  رئيس  و 
استعفا  از سمت خود  دستى و گردشگرى 
دهد و كانديداى حضور در انتخابات مجلس 
سكان  سلطانى فر،  كناره گيرى  با  شود. 
و  دستى  صنايع  فرهنگى،  ميراث  سازمان 
گردشگرى كشور را مسجد جامعى در دست 
مى گيرد. اين در حالى است كه بسيارى از 
اين  انجام  از  سياسى  مسايل  كار شناسان 
تغييرات استقبال كرده و آن را اقدام موثرى 
عمومى  افكار  نزد  دولت  وجهه  بهبود  در 
مى دانند. در بين استانداران هم با توجه به 
سفرهاى استانى انجام شده و وقايع سياسى 
كشور شنيده ها حاكى از تغيير سه استاندار 
اين دولت در  ناكامى  از همه مهمتر  دارد. 
عمومى  ارتباطات  و  اطالع رسانى  بحث 
ظاهرا دولت را بر اين داشته تا تغييراتى در 

اين حوزه نيز داشته باشد.

جزيره ليتال ديمون (جزيره هميشه ابرى)عكس روز 

رئيس جمهور:  وزراى فعال كم نداريم اما در عين حال چنانچه كابينه نياز به ترميم داشته باشد انجام مى دهيم 

تصميم به تغيير در كابينه چقدر جدى است؟

هاشمى شاهرودى : آمريكا بيشتر به مذاكره نياز دارد

مذاكره كننده  تيم  گفت:  خبرگان  مجلس  رئيس  نايب 
 راستى آزمايى در لغو تحريم ها را از آمريكا خواستار شوند. آيت ا... 
هاشمى شاهرودى اظهار كرد: امروز به نظر مى رسد كه آمريكا 
بيش از ما به اين مذاكرات نياز دارد و بحث تحريم هم كارايى 
چندانى دارد. اگرچه نبودن تحريم سبب راحتى كار مى شود از 
اين رو، اين تحريم ها اگر چه تاثيرى هم دارد، اما اين طور نيست كه ما از همه چيزمان 

دست بكشيم و كارى نكنيم و بايد با روحيه باال به مذاكره پرداخت.

بازرسى از مراكز نظامى به معناى تحقير ملت ايران است

عضو كميسيون اصل 90 مجلس گفت: بازرسى از مراكز نظامى به 
معناى ناديده گرفتن نظر رهبر انقالب و فرماندهان نظامى است و 
اين اقدام در واقع تحقيرى است كه مى خواهد به ملت ايران تحميل 
شود.حجت االسالم حسينيان با اشاره به اظهارات اخير عضو تيم 
مذاكره كننده هسته اى كشورمان مبنى بر اجازه بازديد مديريت شده 
از سايت هاى نظامى گفت: اين مسئله نشان مى دهد كه تيم مذاكره كننده زير بار بازرسى هاى 

خارج از عرف و بازرسى هاى ويژه و پروتكل الحاقى رفته و آن را پذيرفته  است.

ساخـت سوله
 و تيـر ورق  

در اسرع وقت با بهترين كيفيت 
و نازل ترين قيمت    
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جناب آقاي المعي 
مديركل محترم آموزش و پرورش خراسان جنوبي

جناب آقاي سجادي 
مدير محترم آموزش و پرورش بيرجند

همكاران محترم و دلسوز

 اداره كل و مديريت آموزش و پرورش

گردهمايي پيران رنج ديده وادي عشق 

جمعه 94/2/18 در اردوگاه هدايت 
كاري شايسته و اقدامي پسنديده بود. به قول يكي از معلمان پيشكسوت 
 صله رحم بود، از نوع در رفت از گرفتاري هاي روزمره و مالقات دوستان 
 و همكاراني كه سال ها در تالش جان گير، فرزندان اين مرز و بوم را بر 

شانه هاي رنج خويش نشانده و به روشنايي صداقت و سعادت و بندگي خدا 
رهنمون شده اند. چه مهر و محبتي از اين باالتر كه دوستاني پس از ماه ها 
و حتي سال ها در ديداري خاطره انگيز يادآور دوستي ها و مهرورزي هاي 
گذشته باشند و هم يادي از درگذشتگان اين قبيله صداقت داشته باشند.

 پيشكسوتان را به طعام جسم نيازي نيست
 آنان نيازمند اطعام روحند 

دست مريزاد

هيئت مديره كانون پيشكسوتان
 آموزش و پرورش بيرجند

فرهنگيان پيشكسوت
 دوستان و همراهان سرافراز روزگار جوانى

از حضور سبز عزيزانى كه جمعه 94/2/18 در اردوگاه هدايت 

باعث افتخارمان شدند، قدردانى مى نماييم و هم بزرگوارانى كه به دليل 
 نداشتن آدرس و تلفن يا جابجايى و نبودن در شهر و يا نرسيدن نوبت كه 

بر اساس سن و سال بازنشستگى صورت گرفته بود، عذرمان را پذيرا باشند 
اميد است درگردهمايى هاى بعدى در خدمت آن عزيزان باشيم.

هيئت مديره كانون پيشكسوتان آموزش و پرورش بيرجند










