
رتبه سوم دركاهش تورم
بنا بر اعالم بانك مركزى در خراسان جنوبى اتفاق افتاد :

رئيس سازمان حج و زيارت، از تمديد مهلت پرداخت قسط دوم حج تمتع تا 25 ارديبهشت ماه خبر داد. به 
گزارش ايرنا، سعيد اوحدى گفت: متقاضيان اعزام به حج تمتع سال 94 كه قسط اول هزينه سفر خود را 

در بهمن سال گذشته پرداخته اند  ( ادامه در صفحه 2)

مهلت پرداخت قسط دوم حج تمتع تمديد شد

وزير كشور : رقابت ها شروع شده است، 
بى طرف باشيم  

وزير كشور با بيان اينكه ما بايد تالش كنيم بى طرفى خود را در 
انتخابات حفظ كنيم، گفت: رقابت ها از االن آغاز شده است...

سيمان باقران 7 ماهه و فاز اول فوالد 
بيرجند 18 ماهه به بهره بردارى مى رسد

پروژه سيمان باقران و فوالد بيرجند دو پروژه مهم و اشتغالزا است 
كه بهره بردارى از اين دو پروژه مى تواند...
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 ابالغ تعرفه ها و سرانه پزشك خانواده 
ايسنا: ربيعى وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعى درباره 
سرانه  همچنين  و  پزشكى  تعرفه هاى  ابالغ  زمان 
پزشك خانواده كه در هيئت وزيران به تصويب رسيد، 
گفت: تعرفه ها اكنون روى ميز بنده است و بزودى 
تعرفه ها و سرانه پزشك خانواده را ابالغ خواهم كرد. 

 
تمديد نام نويسى كاردانى فنى  و حرفه اى 

نظام  كاردانى  دوره هاى  آزمون  در  نويسى  نام  مهلت 
آموزش  موسسات  و  اى  حرفه  و  فنى  دانشگاه  جديد 
عالى غيرانتفاعى و غيردولتى تا ساعت 24 چهارشنبه 
23 ارديبهشت تمديد شد. توكلى در مصاحبه خبرگزارى 
صدا و سيما افزود: داوطلبان به پايگاه اطالع رسانى اين 
سازمان به نشانىwww.sanjesh.orgمراجعه كنند. 

 
افزايش 3 ميليون ليترى توليد بنزين 

ايران در سال 94

مهر: كاظمى معاون وزير نفت با اشاره به بهره بردارى 
با  در سال 94 گفت:  پااليشگاهى  از طرح 3 عظيم 
پااليشگاه هاى  سازى  بنزين  طرح  از  بهره بردارى 
بندرعباس و اصفهان، توليد بنزين ايران امسال بيش 

از 3 ميليون ليتر افزايش مى يابد.

 
استخدام كمتر از 10 درصد روحانيون 

در دولت 

ايرنا: رئيس مركز خدمات حوزه هاى علميه گفت: كمتر 
از 10 درصد روحانيون در سازمان هاى دولتى و حكومتى 
استخدام و شاغل هستند. ربانى افزود: اين روحانيون در 
سازمان هاى مختلف، قاضى، عضو هيئت علمى، شاغل 

در سازمان عقيدتى و سياسى و ... خدمت مى كنند.
تسريع  در روند تبديل نانوايى هاى استان به آزادپز/ صفحه 7

فراخوان بازديد
چهاردهمين نمايشگاه مبلمان منزل و لوستر

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

ساعت بازديد: 17 الى 22 
شركت توسعه پارس آساك توس

 جناب آقاى مهندس عباس الوانى
مديرعامل محترم شركت ساختمانى و راه سازى اساس سازه شرق

 انتخاب آن شركت را در پنجمين همايش ايمنى و بهداشت كار
 به عنوان شركت پيمانكارى نمونه داراى تاييد صالحيت ايمنى 

در سال 1393 
تبريك عرض نموده ، توفيق روزافزون شما را از خداوند 

متعال مسئلت داريم.

پرسنل و كاركنان شركت اساس سازه شرق

جناب آقاى دكتر محمد جوانشير گيو
   انتصاب شايسته جناب عالى را به سمت 

سرپرست دانشگاه جامع علمى - كاربردى واحد خراسان جنوبى

  كه نشان از توانايى و درايت باالى شما مى باشد ، تبريك عرض نموده

 موفقيت و سربلندى شما را از خداوند منان آرزومنديم.

حسنعلى جوانشير – حميد ثابتى

همكاران محترم 

جناب آقاى هادى عباسى 
و جناب آقاى دكتر احمد احمدى

با نهايت تاسف و تاثر مصيبت وارده را خدمت شما بزرگواران تسليت عرض نموده 
از درگاه خداوند منان براى آن مرحوم علو درجات و براى بازماندگان صبر و شكيبايى آرزومندم.

دكتر غنى فر

«تشكر و امتنان»

از تمامى دوستان ، آشنايان و مسئولين ارجمند

 به ويژه استاندار محترم ، مديران دستگاه هاى اجرايى استان 

 كاركنان ، مربيان و اعضاى كانون پرورش فكرى كودكان و نوجوانان استان
 كه با صدور پيام و شركت در مراسم درگذشت مادر و خواهرم ابراز محبت و همدردى نمودند 

صميمانه تقدير و تشكر مى نمايم، سالمتى همه عزيزان را از خداوند متعال خواستارم.

عبدالرضا صمدى
مدير كل كانون پرورش فكرى كودكان و نوجوانان

استان خراسان جنوبى

مـزايده
سازمان پاركها و فضاي سبز شهرداري بيرجند در نظر دارد:

 به استناد مصوبه هيئت مديره سازمان ، مكان هاي مشروحه ذيل واقع در پارك هاي سطح شهر 

آيين  طبق  ذيل  شرح  به  را  تفريحي  هاي  بازي  مجموعه  اندازي  راه  براى  خود  به  متعلق  بيرجند 

نامه معامالت شهرداري تهران - تسري به مراكز استان ها- مصوب 1355/1/25 از طريق مزايده 

عمومي به صورت اجاره ماهيانه و دو ساله واگذار نمايد. لذا از كليه متقاضيان حقيقي و حقوقي واجد 

شرايط تقاضا مي شود براى دريافت شرايط و اسناد مزايده به سازمان پاركها و فضاي سبز شهرداري 

بيرجند واقع در خيابان باهنر غربي - پالك 27 مراجعه نمايند و پس از تكميل اسناد حداكثر تا 

پايان وقت اداري (14:30) مورخ 94/3/3 مدارك را به آدرس خراسان جنوبي - بيرجند - ميدان 

ابوذر- شهرداري بيرجند - دبيرخانه حراست تحويل نمايند. 

1- زمين واقع در پارك توحيد به مساحت 270 مترمربع 

(اجاره ماهيانه پايه 9/500/000 ريال وجه تضمين 11/400/000 ريال) 

2- زمين واقع در پارك توحيد به مساحت 200 مترمربع

 (اجاره ماهيانه پايه 8/500/000 ريال وجه تضمين 10/200/000 ريال)

3- زمين واقع در پارك خانواده به مساحت 315 مترمربع 

(اجاره ماهيانه پايه 3/500/000 ريال وجه تضمين 4/200/000 ريال) 

4- زمين واقع در پارك نيلوفر به مساحت 300 مترمربع

 (اجاره ماهيانه پايه 3/100/000 ريال وجه تضمين 3/720/000 ريال)

5- زمين واقع در پارك دولت به مساحت 300 مترمربع 

(اجاره ماهيانه پايه 3/000/000 ريال وجه تضمين 3/600/000 ريال)

6- زمين واقع در پارك الهيه به مساحت 130  مترمربع

 (اجاره ماهيانه پايه 1/000/000 ريال وجه تضمين 1/200/000 ريال) 

 * مبلغ پيشنهادي در هرحال نبايد از قيمت پايه اعالم شده كمتر باشد.

با اعتبار  * متقاضيان مي بايست سپرده شركت در مزايده را به صورت ضمانت نامه بانكي معتبر 

سبز  فضاي  و  پاركها  سازمان  وجه  در  بانكي  تضميني  چك  يا  و  تمديد  قابل  و  ماهه  سه  حداقل 

شهرداري بيرجند يا فيش واريزي به حساب سپرده 100786981786 سازمان نزد بانك شهر شعبه 

مدرس بيرجند ارائه نمايند.

* سپرده نفرات اول و دوم در صورتي كه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند به نفع سازمان ضبط خواهد شد.

* سازمان در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار مي باشد.

* كليه هزينه هاي نشر آگهي به عهده برنده مزايده مي باشد.

برگزار  شهرداري  جلسات  سالن  در  صبح   10 ساعت   94/3/4 مورخ  معامالت  كميسيون  جلسه   *

خواهد شد.

* ساير توضيحات مورد نياز در فرم شرايط مزايده درج گرديده است.

تماس  سازمان  قراردادهاي  و  پيمان  امور   32450661-3 شماره  با  بيشتر  اطالعات  كسب  براى   *

حاصل فرماييد.

مجتبي انصاري 

مدير عامل سازمان پاركها و فضاي سبز شهرداري بيرجند

ايــران پالسكــو
بزرگ ترين مجموعه پالستيك در خراسان جنوبى افتتـاح شد
كامل ترين سرويس عروس و لوازم پالستيكى منزل  با 5 درصد تخفيف 

خيابان جمهورى 8 -  نرسيده به حكيم نزارى 12   32236076

جزيىكلى

 اجراى نماى آلومينيوم
نقد    چك

09157201009 - 09151655537

افتتاح فضاى تابستانى پشت بام 
رستوران رونيكا   شرح در صفحه 4   

 جناب آقاى حاج حسين زارعى
انتصاب بجا و شايسته جناب عالى را به عنوان 

مدير شعب بيمه ايران - خراسان جنوبى
 يقينا دستخوش پشتكار و تالش شبانه روزى شماست، تبريك 

عرض نموده و با توجه به احساس مسئوليت و درايت در مديريت 

شما مطمئنيم براى خدمت از پيش اوج خواهيد گرفت.

همسر و فرزندان

توفيق خدمت به خلق موهبتى است كه از طرف خداوند به بندگان صالح اعطا مى گردد

جناب آقاى حسين زارعى
انتصاب بجا و شايسته جناب عالى را به سمت

 مديريت شعب بيمه ايران -  استان خراسان جنوبى 
 كه نشان از لياقت ، تجربه ، تخصص و تعهد خالصانه شما مى باشد

 صميمانه تبريك عرض نموده، توفيق روزافزون تان را از درگاه باريتعالى آرزومندم.

نمايندگى بيمه ايران كد 8143

محمود بهترين

انجمن محترم صنفى مسئولين ايمنى و بهداشت صنايع و معادن
استان خراسان جنوبى

مسئولين محترم ارزيابى فرآيند انتخاب واحدهاى برتر 
كارشناسان محترم اداره كار و مركز بهداشت

از زحمات و پيگيرى هاى مجدانه شما عزيزان در اجراى فرآيند

 انتخاب اين شركت به عنوان واحد برتر ايمنى و بهداشت در 2 سال متوالى 

صميمانه قدردانى و از درگاه حق سعادتمندى تان را خواستاريم.

مديريت شركت مهراس كوير

ما ادعا نداريم برترينيم اما ادعا مى كنيم انتخاب برترين ها ييم

هيئت مهندسين اداره نوسازى مدارس استان
مراتب تقدير و تشكر قلبى مان را از شما براى بازديد

 كارخانجات پرميوم باند 
كه برگ زرين ديگرى از افتخارات اين كارخانه و انتخاب اين برند در مدارس استان 
مى باشد را اعالم مى داريم. صحت و سالمتى و توفيق روزافزون شما بزرگواران را از 

خداوند منان خواستاريم.
گروه معمارى سايان - نماينده رسمى پرميوم باند 

خراسان جنوبى
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مجمع جهانى اقتصاد در جديدترين گزارش خود، ايران را به عنوان ارزان ترين و مقرون به صرفه ترين مقصد گردشگرى جهان معرفى كرد. به گزارش ايسنا، مجمع 
جهانى اقتصاد در سال 2015 با مطالعه 141 كشور جهان، در نهايت ايران را به عنوان اقتصادى ترين و ارزان ترين مقصد گردشگرى جهان شناخت. پس از ايران كه در 
رتبه نخست جاى گرفته، كشورهاى مصر و اندونزى در مكان هاى دوم و سوم اقتصادى ترين مقاصد گردشگرى جهان از سوى مجمع جهانى اقتصاد معرفى شده اند.

«ايران» ارزان ترين مقصد گردشگرى جهان شد 

طرح ويژه دولت براى احياى صنايع 
تعطيل و نيمه تعطيل

معاون وزير صنعت از طرح ويژه دولت براى صنايع 
تعطيل و نيمه تعطيل خبر داد و گفت: كارگروه هاى 
ويژه رونق توليد در بخش صنعت فعال شده و صنايع 
تسهيالتى  حمايت  اولويت  در  باال  افزوده  ارزش  با 
دولت قرار گرفته اند. صالحى نيا در گفتگو با مهر گفت: كارگروه هاى ويژه اى 
كار  به  رويكرد جديد  با  و  فعال شده  در بخش صنعت  توليد  رونق  براى 
خود ادامه مى دهند. به گفته وى، منابع مالى براى پياده سازى اهداف اين 
بخش به صورت مديريت شده و در چارچوب سياست هاى كشور اختصاص 
مى يابد و اولويت بندى هاى الزم نيز صورت گرفته، بر اين اساس دولت طرح 
ويژه اى براى صنايع تعطيل و نيمه تعطيل تدارك ديده تا 5 درصد يارانه سود 

تسهيالت براى اين صنايع به صورت بالعوض در نظر گرفته شود.

شرط پرداخت خسارت بدون كروكى پليس

گفت:  ناجا  راهور  شهرى  ترافيك  پليس  رئيس 
خودروها  رانندگان  بيمه،  قانون  اصالحيه  براساس 
در صورت نداشتن اختالف مى توانند بدون كروكى 
از  شده  تعيين  سقف  تا  را  خود  خسارت  پليس 
سرهنگ  مهر،  گزارش  به  كنند.  دريافت  ها  بيمه 
جهانگيرى افزود: ماده 18 اين قانون تاكيد دارد در صورتى كه طرفين 
تصادف اختالف نداشته باشند و نوع تصادف نيز خسارتى باشد ، بدون 
به  خسارت  دريافت  براى  توانند  مى  (كروكى)  پليس  گزارش  به  نياز 
سوى  از  ممانعت  گونه  هر  جهانگيرى  كنند.  مراجعه  بيمه  هاى   شركت 
ممانعت  صورت  در   : گفت  و  كرد  اعالم  تخلف  را  بيمه  هاى   شركت 
شركت هاى بيمه از پرداخت خسارت، موارد از طريق سازمان بازرسى كل 

كشور قابل پيگيرى است.

بخشودگى جرايم مؤديان در صورت ارائه 
اظهارنامه ماليات ارزش افزوده

معاون سازمان امور مالياتى كشور، گفت: جرايم مالياتى 
تنها در صورت ارائه اظهارنامه ماليات ارزش افزوده در 
موعد مقرر قانونى قابل بخشودگى خواهد بود. به گزارش 
با اشاره به فراخوان مشموالن  فارس، طارى بخش، 
مرحله ششم براى ثبت نام، آموزش و اجراى قانون ماليات بر ارزش افزوده از 
ابتداى سال 94 گفت: تنها در صورت ارائه اظهارنامه در موعد مقرر قانونى، جرايم 
مالياتى قابل بخشودگى خواهد بود. وى با اشاره به اينكه تاكنون در حدود 160 
صنف به نظام ماليات بر ارزش افزوده پيوسته اند، خاطر نشان كرد: طى شش 
مرحله فراخوان قانون ماليات بر ارزش افزوده،عالوه بر اشخاص حقوقى، موديان 
مشمول بندهاى (الف) و (ب) ماده 96 قانون ماليات هاى مستقيم و همچنين 

برخى از مشاغل بند (ج ) مشمول ثبت نام و اجراى اين قانون شده اند.

جامعه  يك  دهك  براى  مسكن  تامين 
علوم  كار  يك  و  نبوده  مهندسى  كار  يك 

است.  اجتماعى 
معاون امور مسكن و ساختمان با بيان اين كه 
مسكن اجتماعى «از دم اجاره اى» براى دهك 
يك جامعه اجرا مى شود، گفت: تامين مسكن 
مهندسى  كار  يك  جامعه  يك  دهك  براى 

حامد  است.  اجتماعى  علوم  كار  و يك  نبوده 
مظاهريان در گفتگو با تسنيم، اظهار كرد:  در 
يكى  داريم،  برنامه   9 تا   7 اجتماعى  مسكن 
از برنامه ها، پرداخت كمك هزينه اجاره براى 
سرپرست  كه  كسى  يعنى  است.  يك  دهك 
خانوار بوده يا فرزند معلول دارد. وى با بيان 
مسكن  واحد  يك  افراد  اين  به  نبايد  اين كه 

اجتماعى به هم مى خورد،  بدهيم چون نظام 
تصريح كرد:  بنابراين برنامه ما به نحوى است 
كه 75 تا 80 درصد اجاره يك واحد مسكونى 
را دولت براى دهك هاى يك جامعه پرداخت 

خواهد كرد. 
وى با بيان اين كه اصوال افرادى كه در دهك 
را  اجاره بها  پرداخت  توانايى  دارند  قرار  يك 

حاشيه  در  افراد  قبيل  اين  كرد:  بيان  ندارند، 
شهر زندگى مى كنند و بهترين راه اين است 
اينها  دوش  از  را  اجاره  بار  مدتى  براى  كه 
باالتر  گروه  براى  افزود:   مظاهريان  برداريم. 
مى شود  اجرا  حمايتى  مسكن   4 دهك  مانند 
تا  شود  داده  زمين  اينها  به  است  ممكن  و 

خودشان مسكن را بسازند.

فارس: رئيس سازمان آموزش و پرورش استثنايى كشور اظهار 
كرد: امسال حدود يك ميليون و 300 هزار نوآموز به كالس 
تعدادى  قطعاً  ميزان  اين  از  كه  مى شوند  وارد  دبستان  اول 

ديرآموز بوده و بايد به مدارس استثنايى هدايت شوند.

آغاز سنجش سالمت نوآموزان از اول خرداد

قدمى با اشاره به اينكه 847 پايگاه در سراسر كشور از ابتداى 
خردادماه كار سنجش نوآموزان بدو ورود به دبستان را آغاز 
خواهند كرد، تصريح كرد: زمانى كه نوآموز براى ثبت نام به 
مدرسه مراجعه مى كند از سوى مدرسه به پايگاه سنجش 
آمده در طرح  به دست  با اطالعات  و  داده مى شود  ارجاع 
اقدامات  تحصيلى،  سال  شروع  از  قبل  مى توانيم  سنجش 
سنجش  طرح  در  افزود:  وى  دهيم.  انجام  را  مداخله اى 
سالمت امسال سطح پوشش 99 درصد است و يك درصد 
باقيمانده مربوط به مناطق صعب العبور است كه پيش بينى 

كرده ايم، گروه هاى سيار را به اين مناطق اعزام كنيم.

هزينه انجام سنجش سالمت
 12 هزار تومان است

استثنايى كشور، گفت:  پرورش  و  آموزش  رئيس سازمان 
به  را  جامعى  پزشكى  ارزيابى  سنجش سالمت،  طرح  در 
لحاظ مقايسه سالمت جسمانى، روانى و آمادگى تحصيلى 
در  از هر خانواده  افزود:  انجام مى دهيم.وى  دانش آموزان 
پايگاه هاى سنجش سالمت 12 هزار تومان اخذ مى شود 
كه پيش بينى شده است 15 درصد افراد به صورت نيم بها 
وضعيت  بررسى  و  پايگاه  رئيس  اختيار  با  نيز  درصد   5 و 

مالى افراد به صورت رايگان پذيرش شوند.

دانش آموزان صبحانه بخورند و به پايگاه 
سنجش سالمت مراجعه كنند

در  خانواده ها  به  توصيه هايى  و  نكات  به  اشاره  با  قدمى 
اظهار  سالمت،  سنجش  پايگاه هاى  به  مراجعه  هنگام 
تا خانواده ها بر اساس نوبت هايى  كرد: پيش بينى كرده ايم 
مراجعه  سنجش  پايگاه هاى  به  مى شود  داده  آنها  به  كه 
در  آنها  انتظار  ميزان ساعات  اين طريق  از  بنابراين  كنند، 
پايگاه ها كاهش مى يابد. خانواده ها بايد توجه داشته باشند 
كه دانش آموز هنگام مراجعه به پايگاه سنجش سالمت حتمًا 
صبحانه ميل كرده باشد و به لحاظ وضعيت خواب در شرايط 

مساعدى باشد.

ارائه تبلت رايگان به هزار نفر
 از دانش آموزان نيمه بينا

با بيان  رئيس سازمان آموزش و پرورش استثنايى كشور 
كتاب هاى  بينا  نيمه  دانش آموزان  براى  تاكنون  اينكه 
درشت خط تهيه مى شد، گفت: از سال 94 برنامه جديدى 

را مدنظر داريم تا به حدود يك هزار نفر از دانش آموزان 
نيمه بينا تبلت ارائه كنيم؛ پيش بينى شده است كه هزينه 
ميليون  معادل 600  بينا  نيمه  دانش آموزان  به  تبلت  ارائه 
تومان باشد اما هزينه تبديل كتب عادى به كتب درشت 

خط بسيار بيش تر از اين رقم است.

هزينه و نحوه مراجعه نوآموزان به «پايگاه هاى سنجش سالمت» اعالم شد

ساخت مسكن «از دم اجاره اى» براى دهك يك 

امروز 22 ارديبهشت 1394 مصادف با

 23 رجب 1436 و 12 مى 2015

ملل  سازمان  تأييد  با  ايران  از  بحرين  استقالل 
متحد (1349 ش).

حافظيان  ابوالحسن  «سيد  زاهد  عارف  رحلت 
مشهدي» (1360 ش).

درگذشت پرويز شهريارى چهره ماندگار رياضى 
(1391ش).

كنفرانس بزرگ ملت هاى مسلمان در استانبول 
تركيه با حضور نمايندگان 400 ميليون مسلمان 

گشايش يافت (1355ش).
كمره  اى»  كوه  بزرگ «سيدحسين  عالم  رحلت 

(1299 ق).
تقسيم برلين پايتخت آلمان به دو قسمت شرقي 

و غربي (1949م).
و  آذربايجان  جمهوري  ميان  آتش بس  اعالم 

ارمنستان (1994م).

تقويم مناسبت هاى  روز

مهلت پرداخت قسط دوم حج تمتع 
تمديد شد

 (ادامه از صفحه 1) سعيد اوحدى گفت: متقاضيان اعزام 
به حج تمتع سال 94 كه قسط اول هزينه سفر خود 
را در بهمن سال گذشته پرداخته اند طبق اعالم قبلى 
اين سازمان بايد از هفتم تا بيستم ارديبهشت ماه براى 
پرداخت قسط دوم خود اقدام مى كردند كه بيش از 90 
درصد نسبت به پرداخت اقدام و ثبت نام خود را نهايى 
كرده اند، با اين وصف براى رفاه حال زائران عزيز مهلت 
مذكور تا 25 ارديبهشت ماه تمديد شد. وى افزود: زائران 
حج تمتع سال 94 براى قطعى شدن تشرف خود بايد در 
مهلت ياد شده با مراجعه به شعب بانك ملى نسبت به 
تكميل هزينه سفر خود اقدام كنند. اوحدى ادامه داد: در 
حج سال جارى، 64 هزار زائر ايرانى از اول شهريور ماه 

به سرزمين وحى مشرف مى شوند. 

قيمت مرغ در خراسان جنوبى
17 درصد كاهش يافت

جهاد  سازمان  بازار  تنظيم  اداره  رئيس  فرد:  كاظمى 
كشاورزى استان از كاهش 17 درصدى قيمت گوشت 
قرمز در  قيمت گوشت  افزايش چهار درصدى  و  مرغ 
استان خبر داد. به گفته اسداللهى، قيمت تخم مرغ نيز 
نسبت به اسفند ماه سال گذشته حدود 19 درصد كاهش 
داشته است. نماينده كشتارگاه هاى خراسان جنوبى هم 
با بيان اينكه تاكنون هيچ مصوبه اى براى آناليز قيمت 
كشتار نداشته ايم، عنوان كرد: تاكنون هزينه كشتار هر 
مرغ زنده در كشتارگاه هاى استان حدود 80 تومان بوده 
در حالى كه آناليز كشورى حدود 250 تومان است. مدير 
جنوبى  خراسان  دام  امور  پشتيبانى  شركت  نمايندگى 
گفت: براى تنظيم قيمت مرغ در بازار حدود 300 تن 
مرغ مازاد توليد استان از مرغداران خريدارى شده است. 
به گفته عصاريان تا 25 فروردين ماه امسال حدود 942 
تن مرغ در سطح استان توزيع شده است و از اين ميزان 
حدود 642 تن در قالب سبدهاى غذايى بين اقشار كم 
درآمد و 250 تن نيز در قالب تنظيم بازار با قيمت هر 
كيلوگرم پنج هزار و 100 تومان توزيع شده است. وى 
ادامه داد: اكنون قيمت هر كيلو مرغ زنده حدود چهار 
هزار و 400 تومان و قيمت مرغ براى مصرف كنندگان 

نيز شش هزار و 935 تومان است.

واردات خودرو و قطعات 
در فروردين ماه 39 درصد كاهش يافت

فارس :براساس آمار گمرك ايران، واردات خودرو و قطعات 
آن در فروردين ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل 
39 درصد كاهش يافت. آمار گمرك جمهورى اسالمى 
ايران نشان مى دهد در فروردين ماه سال جارى افزون بر 
59 ميليون و 375 هزار و 200 دالر خودرو و قطعات آن 
وارد كشور شده است. بر اين اساس در فروردين ماه سال 
93، بالغ بر 97 ميليون و 999 هزار و 622 دالر ارزش 

خودروها و قطعات وارداتى آن بوده است.

60 درصد امالك كشور 
فاقد سند رسمى هستند   

امالك كشور  مشاورين  اتحاديه صنف  رئيس  ايسنا: 
افزود: راه اندازى سامانه اطالعات و مستغالت كشور 
مسكن  معامالت  در  رهگيرى  كد  كردن  اجبارى  و 
مطالبات  جمله  از  و  سه گانه  قواى  سران  مطالبه 
مردمى است. عقبايى با بيان اينكه حدود 60 درصد 
امالك كشور فاقد سند رسمى هستند، اضافه كرد: از 
اين رو دريافت كد رهگيرى در زمان انجام معامالت 
اجبارى است زيرا هيچ سندى بدون كد رهگيرى در 

دفترخانه هاى ثبت اسناد قابليت تنظيم ندارد.

 35 درصد خانواده ها تك فرزند هستند
مديركل دفتر آسيب هاى اجتماعى وزارت كار بر لزوم 
«تك  پديده  فرهنگى  و  اجتماعى  تبعات  به  توجه 
فرزندى» تاكيد كرد. روزبه كردونى در گفتگو با تسنيم، 
اظهار كرد: نسبت خانوارهاى تك فرزند به كل خانوارها 
در كشور طى 25 سال گذشته حدود 16 درصد رشد 
از  بيشتر  شهرى  مناطق  براى  درصد  اين  كه  داشته 
مناطق روستايى است.وى ادامه داد: آمار سازمان ثبت 
احوال بيانگر اين است كه هم اكنون تك فرزندى و يا 
نداشتن فرزند در ميان خانواده ها نرخ بااليى را به خود 
به طوريكه در حال حاضر 35 درصد  داده  اختصاص 

خانواده ها يك فرزند داشته و يا اصًال فرزند ندارند.

ايزوگام مصطفى هريوندى
محالتى - بين توحيد و مدرس  09153619297

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

برق كشى ساختمان پذيرفته مى شود

مناقصه عمومى يك مرحله اى به شماره 94/33/3 (نوبت اول)
دستگاه مناقصه گذار: اداره كل حمل و نقل و پايانه هاى خراسان جنوبى

موضوع مناقصه: واگذارى امور خدمات نظافت و نگهدارى فضاهاى جديد االحداث پايانه مرزى ماهيرود (ميل 78) به صورت حجمى
نوع مناقصه: يك مرحله اى عمومى

مهلت دريافت اسناد: تا پايان وقت ادارى دوشنبه مورخ 94/2/28   مهلت ارسال اسناد: تا ساعت 9 صبح شنبه مورخ 94/3/9
زمان و محل قرائت پيشنهادات: شنبه 94/3/9 ساعت 10 صبح - اتاق جلسات اداره كل حمل و نقل و پايانه هاى خراسان جنوبى

محل دريافت و برگشت اسناد: بيرجند – خيابان غفارى- نبش غفارى 25- امور ادارى
مبلغ تضمين شركت در مناقصه: 194/500/000 ريال به صورت ضمانت بانكى ، فيش واريزى مى باشد.

براى كسب اطالعات بيشتر با شماره هاى سانترال: 9-32342137 داخلى 219 ، واحد بازرگانى: 32342072 و يا به سايت پايگاه اطالع رسانى مناقصات 
كشور به آدرس http://iets.mporg.ir مراجعه نماييد.

 با ضمانت پاره نشدن و چروك نشدن قــاليشويــــــى كدبانـــــو اداره كل حمل و نقل و پايانه هاى خراسان جنوبى
32214989 - 32212979  

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

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

 يك واحد توليدى و بسته بندى مواد غذايى نياز به يك كارشناس (خانم) 
رشته صنايع غذايى دارد.   32445323

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

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

 خيابان صدف /  130ميليون 
* فروش منزل وياليى در حال ساخت ، خيابان جمهورى اسالمى 

  پشت پاركينگ طبقاتى شهردارى ، همكف ، 160متر زمين ،80 متر بنا
تحويل  تير ماه  / 130ميليون 

كاشانى بنا، سپيده  متر   130، متر زمين   * فروش منزل وياليى 200 
 در حال ساخت ، تكميل  / 150 ميليون 

* فروش واحد آپارتمان 75 مترى مجموعه سه واحدى ، خيابان مفتح، بسيار 
شيك و مرتب / 100 ميليون ،50 م نقد و 50 م وام   نقدى تخفيف دارد
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 حمل اثاثيه منزل 

با خاور مسقف و كارگر ماهر
09159639065

على آبادى
"ضمنا كارگر تنها نيز داريم"

فروشگـاه  كـودك 
 اميـــر

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

سجادشهر، امامت 2     32412973 نودهى فاطمى

فراخوان مناقصه عمومى يك مرحله اى
اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمى خراسان جنوبى در نظر دارد: پروژه عمرانى ذيل را بر اساس قانون برگزارى مناقصات به شركت هاى ساختمانى داراى 
صالحيت (حداقل رتبه 5 ابنيه) واگذار نمايد. لذا از كليه شركت هاى واجد شرايط دعوت به عمل مى آيد از تاريخ نشر اين آگهى براى دريافت اسناد 

 مناقصه به پايگاه ملى مناقصات به آدرس (http://iets.mporg.ir) و يا سايت اداره كل فرهنگ و  ارشاد اسالمى خراسان جنوبى به آدرس
farhang. gov. ir يا به دبيرخانه اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمى خراسان جنوبى واقع در خيابان شهيد محالتى، حدفاصل مدرس و توحيد 

مراجعه  فرمايند.
بخشنامه سرجمع (مترمربع زيربنا)نوع قرارداد

راس ساعت 13 مورخ 94/3/4بازگشايى پاكت ها
راس ساعت 11 مورخ 94/3/4آخرين مهلت تسليم پيشنهادها

94/2/25آخرين مهلت دريافت اسناد مناقصه
ضمانت نامه بانكى به مبلغ 14/105/000نوع و مبلغ تضمين شركت در مناقصه (ريال)

2/535/000/000مبلغ برآورد پايه (ريال)
60 روزمدت پيمان
شهرستان قاينمحل اجرا

 احداث فونداسيون و اسكلت مجتمع فرهنگى و هنرى قاينموضوع قرارداد
 با مساحت 812 مترمربع

احداث و تكميل فضاهاى فرهنگى و هنرى شهرستان قايناتعنوان پروژه

اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمى خراسان جنوبى

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

دارالقرآن امام على بن ابيطالب (ع) تهران شعبه بيرجند

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

تجديد مزايده عمومى (نوبت اول)
اداره كل حمل و نقل و پايانه هاى استان خراسان جنوبى در نظر دارد: يك بيلبورد تبليغاتى به متراژ 60 مترمربع در كيلومتر 5 محور فردوس- اسالميه 

را از طريق برگزارى مزايده عمومى به اشخاص حقوقى واجدشرايط واگذار نمايد. لذا كليه متقاضيان مى توانند براى دريافت اسناد مزايده و كسب 
اطالعات بيشتر از تاريخ انتشار آگهى تا پايان ساعت ادارى مورخ 94/2/30 به اداره كل حمل و نقل و پايانه هاى استان خراسان جنوبى

 به آدرس بيرجند- نبش غفارى 25- امور ادارى مراجعه و حداكثر تا ساعت 9 صبح مورخ 94/3/6 پيشنهادات خود را در ساعات ادارى به امور ادارى اداره كل 
حمل و نقل و پايانه هاى استان خراسان جنوبى تحويل و رسيد دريافت نمايند.

مبلغ پايه اجاره ماهيانه 1/200/000 ريال مى باشد. ميزان سپرده شركت در مزايده براى تابلوى بيلبورد تبليغاتى 2/000/000 ريال مى باشد.
 جلسه بازگشايى پاكت ها: چهارشنبه مورخ 94/3/6 راس ساعت 10 صبح در سالن جلسات به آدرس خراسان جنوبى- بلوار غفارى - نبش غفارى 25 - اداره كل 

حمل و نقل و پايانه هاى استان خراسان جنوبى مى باشد.

اداره كل حمل و نقل و پايانه هاى استان خراسان جنوبى



سه شنبه * 22 ارديبهشت 1394 * شماره 3218

مراسم وداع با دو شهيد گمنام ساعت 17:00 روز چهارشنبه، 23 ارديبهشت ماه در بقعه امامزادگان باقريه بيرجند برگزار مى شود. مدير روابط عمومى اداره كل اوقاف و امور خيريه خراسان جنوبى 
 از تشييع و تدفين 2 شهيد گمنام كه امروز وارد خراسان جنوبى مى شوند خبر داد و افزود: به واسطه خون شهداست كه امروز مى توانيم با اقتدار در اين مرز و بوم زندگى كنيم و پنجه در پنجه 

ابر قدرت هاى دنيا بياندازيم.  واحدى فر با بيان اينكه بر اساس وظيفه و تجديد ياد و خاطره شهدا خدمت خانواده معظم شان مى رسيم، يادآور شد: صبر و پايدارى شهدا براى ما يك درس است.

3مراسم وداع با شهداى گمنام در بقعه امامزادگان باقريه بيرجند برگزار مى شود
پيام شما

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

نارنجى  اتوبوس  راننده  از  خواستم  آوا.  سالم 
برخورد  خاطر  به  سراب  سجادشهر  خط 
خوبش با يك خانم و آقاى مسن كر و الل 

تشكر كنم. واقعًا صحنه جالبى بود.
915...726

ما ساكنين خانه هاى بنياد مسكن شوكت آباد 
هستيم. لطفاً دهيارى و مركز بهداشت فكرى 

براى سگ هاى ولگرد بردارند. با تشكر
915...953

مسئولين  پيش  چندى  كن.  چاپ  خواهشًا  آوا 
دانشگاه  چون  نشانى  آتش  كردن  اعالم 
خود  التحصيالن  فارغ  از  استخدامى  دارد، 
از  حاال  رسمى!  هم  آن  بود  خواهد  دانشگاه 
هاى  بچه  شد  نام  ثبت  استاندارى  سايت  طريق 
هم  خبر شدن  كه  تايى  چند  نشدن  خبر  دانشگاه 
شرايط شون نخورد شما رو خدا وعده الكى ندين!
938...491

شهردار  و  شهردارى  عمومى  روابط  از  بايد 
 محترم بيرجند تشكر كرد چون تنها اداره اى

اى  دهند.  مى  پاسخ  روزنامه  در  كه  هستند 
كاش ساير ادارات هم روابط عمومى داشتند.

938...741

پاسخ مسئولين به پيام شما

جوابيه شركت گاز خراسان جنوبى

احتراماً در پاسخ به مطلب درج شده در ستون پيام شما 
مورخ 94/2/15 درباره «گازرسانى به روستاى رقويى» 
به استحضار مى رساند: بازنگرى نهايى طرح گازرسانى 
به روستاهاى حاشيه جنوب شهر بيرجند در حال انجام 
بوده و مراحل برگزارى مناقصه و انتخاب پيمانكارى 
اجرايى مطابق برنامه زمانبندى صورت خواهد گرفت.

جوابيه هاى شركت اتوبوسرانى بيرجند

1- احتراماً در پاسخ به مطلب درج شده در ستون پيام 
شما مورخ 94/2/3 درباره «مردم چقدر بايد توى ايستگاه 
اتوبوس منتظر باشند» به استحضار شهروند محترم مى 
رساند: مسير مورد نظر را مشخص تا پيگيرى هاى الزم 
صورت پذيرد ضمن اينكه به محض اعالم نقص فنى 
اتوبوس و خروج از چرخه حمل و نقل، اتوبوس ديگرى 

جايگزين و خدمات رسانى مى كند.
ستون  در  درج شده  مطلب  به  پاسخ  در  احترامًا   -2
ساعته  نيم  «انتظار  درباره   94/2/7 مورخ  شما  پيام 
 4 تعداد  رساند:  مى  استحضار  به  توحيد»  مسير  در 
در  دقيقه   15 هر  زمانى  فاصله  به  اتوبوس  دستگاه 
فاصله  به  اتوبوس  دستگاه   4 تعداد  و  توحيد  مسير 
شهروندان  به  سيلو  مسير  در  دقيقه   15 هر  زمانى 
خدمات رسانى مى كنند و در مسير مشترك به فاصله 
زمانى هر 8 دقيقه يك دستگاه اتوبوس در تردد است 
چنانچه زمان خاصى مدنظر شهروند محترم مى باشد 
تلفن  يا شماره  و  آزادى  به كنترل خطوط  را  مراتب 
اقدام  موقع  به  بررسى  ضمن  تا  اعالم   32311500

الزم صورت پذيرد.
3- احتراماً در پاسخ به مطلب درج شده در ستون پيام 
ايستگاه  سايبان  «نصب  درباره  مورخ 94/2/10  شما 
اتوبوس در خيابان نرجس انتهاى دولت» به استحضار 
مى رساند: با توجه به بررسى هاى كه به عمل آمد 
احداث و نصب سايبان با اولويت نياز در دستور كارى 
سازمان مى باشد كه در وقت مقرر و با تأمين اعتبار 
از  شهروندان  به  مطلوبتر  رسانى  خدمات  به  نسبت 

سوى ناوگان اتوبوسرانى اقدام خواهد شد.

*حسين زاده
و  مهم  پروژه  دو  بيرجند  فوالد  و  باقران  سيمان  پروژه   
اشتغالزا است كه بهره بردارى از اين دو پروژه مى تواند 
در ايجاد اشتغال و بهبود وضعيت اقتصادى منطقه بسيار 
موثر باشد. نماينده مردم شهرستان هاى بيرجند، درميان 
و خوسف در مجلس شوراى اسالمى ارديبهشت ماه سال 
گذشته درباره پروژه سيمان باقران با بيان اينكه اين پروژه 
به  توجه  با  بود:  گفته  دارد،  فيزيكى  پيشرفت  درصد   80
وعده اعطاى تسهيالت مورد نياز شركت سيمان باقران، 
اين پروژه تا پايان سال 93 به بهره بردارى خواهد رسيد.

پيشرفت 90 درصدى سيمان باقران
 و كفگيرى كه به ته ديگ خورده...

حجت االسالم سيد محمد باقر عبادى اخيراً در مورد پروژه 
سيمان باقران به گزارشگر آوا گفت: وعده هاى داده شده 
بر اساس اظهار نظر مديرعامل شركت بوده و ما نيز انتظار 
 داريم كه كارها سرعت بگيرد. اين اواخر هم وعده اى داده اند

پيشرفت  حال  عين  در  وى  شود.  محقق  اميدواريم  كه 
فيزيكى پروژه سيمان باقران را خيلى خوب دانست.

اينكه اين  بيان  با  باقران  اما مديرعامل شركت سيمان  و 
درحال  گفت:  دارد،  درصدى   90 حدود  پيشرفتى  پروژه 
حاضر منابع مالى ما به اتمام رسيده و هدف ما فقط اين 
است كه با چنگ و دندان هم كه شده نگذاريم عمليات 

اجرايى پروژه تعطيل شود.
از سفر  ما  پيگيرى هاى  اظهار كرد:  سيد جالل موسوى 
هيئت دولت و بازديد معاون وزير صنعت، معدن و تجارت 
از پروژه شدت گرفت و جلساتى هم با بانك عامل برگزار 
هايى  وعده  و  دارد  ادامه  ما  هاى  پيگيرى  روزانه  و  شد 
با توجه به كسرى منابع، محقق نشده  اما  هم داده شده 
به  زمان  از  اش  بينى  پيش  خصوص  در  موسوى   است. 
اين  نيز گفت:  باقران  بردارى رسيدن پروژه سيمان  بهره 
اما به محض  نياز دارد  اعتبار مورد  تأمين  امر بستگى به 
رفع عملى مشكالت موجود، بخش كلينكر كه 75 درصد 
كار توليد سيمان را شامل مى شود، پس از گذشت حدود 
4 ماه راه اندازى خواهد شد و كارخانه نيز پس از گذشت 7 

ماه به ظرفيت كامل توليد سيمان خواهد رسيد.

مشكالت فوالد بيرجند را پيگير بوده ام

خوسف  و  درميان  بيرجند،  هاى  شهرستان  مردم  نماينده 
از  نيز   93 سال  خردادماه  در  اسالمى  شوراى  مجلس  در 
راه اندازى مجتمع فوالد بيرجند در آينده نزديك خبر داده 
گزارشگر  به  نيز  باره  اين  در  عبادى  االسالم  بود. حجت 
آوا گفت: درباره پروژه فوالد بيرجند هر مشكلى را كه به 

ما ارجاع شد پيگيرى كرديم به نحوى كه مجرى پروژه 
اظهار كرد كه مى خواهيم عمليات اجرايى پروژه را شروع 
نيز  با كيفيتى  آماده است و تجهيزات  كنيم و سرمايه ما 
در  را  محيطى  زيست  مشكل  البته  ايم.  كرده  خريدارى 
مشاهده  آنها  از  اقدامى  ادامه،  در  اما  بودند  پيگير  تهران 
تأكيد  وى  نداشتند.  ما  به  هم  اى  مراجعه  ديگر  و  نشد 
كرد: در هر صورت ما پيگير رفع مشكالت سرمايه گذاران 
پروژه  اندركاران  دست  هستيم.  و  بوده  خصوصى  بخش 
فوالد بيرجند جلساتى هم با آقاى استاندار داشتند و ما هم 

در رفع مسايل و مشكالت كار، كمك كرديم و اميدواريم 
كه عمليات اجرايى پروژه با سرعت ادامه يابد و اين پروژه 

مهم هرچه سريعتر به بهره بردارى برسد.

برخى مشكالت همچنان پابرجاست

بيان  با  نيز  بيرجند  فوالد  گذارى شركت  سرمايه  نماينده 
پابرجاست،  همچنان  مشكالت  و  مسايل  برخى  اينكه 

گفت: از آنجا كه مباحث بيشتر دولتى و داخل استانى است 
و هميشه صحبت از رفع مشكالت بوده، لذا مراجعه ما به 

نماينده محترم مردم كمتر شده است.
محيطى  زيست  هاى  بحث  خيرآبادى  مسعود  گفته  به 
به  البته  كه  داشته  خوبى  پيشرفت  بيرجند  فوالد  پروژه 
نتيجه نهايى نرسيده است و ساير مسايل را نيز از طريق 

سيستم مديريتى استان پيگيرى مى شود. 
وى از پيشرفت فيزيكى و ريالى 16 درصدى سايت خبر 
داد و افزود: در بعد فيزيكى، تجهيز كارگاه و خاكبردارى و 

تأمين زيرساخت ها را داشته ايم. ضمن اينكه در 
پرداخت  پيش  كار  ريالى،  پيشرفت هاى  بخش 
لوازم و تجهيزات و دستگاه  ارزى ساخت  هاى 
ها را در كشورهاى توليد كننده از جمله كره را 

انجام داده ايم.
مديران  و  استاندار  هاى  حمايت  از  قدردانى  با  خيرآبادى 
كل استان، اظهار اميدوارى كرد: با رفع مشكالت فرارو، 
عمليات اجرايى پروژه فوالد بيرجند ظرف يك ماه آينده 

آن طور كه بايد سرعت بگيرد و ادامه يابد.

ايجاد اشتغال مستقيم و غير مستقيم 
براى 2 هزار و 400 نفر

وى در مورد زمان بهره بردارى از پروژه فوالد بيرجند هم 
اينكه  به  توجه  با  ادارى  رفع مشكالت  در صورت  گفت: 
شركت فوالد اميد نور به عنوان مجرى پروژه، پروژه هاى 
مشابه زيادى را در كشور اجرا كرده، پس از 16 تا 18 ماه 

برسانيم. بردارى  بهره  به  را  بيرجند  فوالد  پروژه  اول  فاز 
خيرآبادى درباره ميزان اشتغالزايى اين پروژه اظهار كرد: 
گاز،  و  برق  و  آب  پايين  مصرف  وجود  با  فوالد  صنايع 
اشتغالزايى بسيار بااليى دارد و فوالد بيرجند نيز (پس از 
بهره بردارى از هر 4 فاز پروژه) براى 400 نفر به صورت 
مستقيم و براى 2 هزار نفر به صورت غيرمستقيم ايجاد 

اشتغال خواهد كرد.
و اما نماينده مردم شهرستان هاى بيرجند، درميان و خوسف 
در مجلس شوراى اسالمى، در تيرماه 93 نيز به نياز 5 ميليارد 
ريالى براى احداث مجتمع آبدرمانى معلولين شهرستان بيرجند 
اشاره كرده و گفته بود: رئيس سازمان بهزيستى كشور در 

خصوص پرداخت اين مبلغ قول مساعد داده اند. 
حجت االسالم عبادى اخيراً در اين باره هم به گزارشگر 
آوا گفت: مبلغ وعده داده شده به طور كامل پرداخت شده 
اما آنچه كه چندماهى پروژه را متوقف كرد، كج سليقگى 
مجرى پروژه بود كه برخى تغييرات فنى را به تشخيص 
بهزيستى  كارشناسان  و  بود  كرده  اعمال  پروژه  در  خود 
كشور اين تغييرات را نپذيرفته و رد كردند و مجدداً نسبت 

به اصالح كار اقدام شد.

مجتمع آبدرمانى معلولين بيرجند 
حدود 45 درصد پيشرفت فيزيكى دارد

اينكه  بيان  با  هم  جنوبى  خراسان  بهزيستى  مديركل 
معمول  روال  به  معلولين  آبدرمانى  مجتمع  احداث  كار 
سنگينى  پروژه  پروژه،  اين  گفت:  است،  انجام  حال  در 
دست  در  پروژه  تأسيسات  به  مربوط  كارهاى  و  است 
كارهاى  انجام  وارد  آن  از  پس  و  باشد  مى   انجام 

نازك كارى مى شوند. 
تا   40 حدود  را  پروژه  فيزيكى  پيشرفت  مطلق  اكبرى 
با عنايت  اعتبارى  به لحاظ  افزود:  45 درصد ذكر كرد و 
در  پروژه  اين  استاندارى،  ريزى  برنامه  معاون  و  استاندار 
قالب پروژه هاى عمرانى قرار گرفته و از رديف اعتبارى 

برخوردار شده است.

سيمان باقران 7 ماهه 
و فاز اول فوالد بيرجند 18 ماهه 

به بهره بردارى مى رسد

به شرط رفع مشكالت موجود

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

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

دعوت نامه تشكيل مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده
    شركت تعاونى طاليه داران عرصه سازندگى بامداد شرق       تاريخ انتشار: 94/2/22

جلسه مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده شركت تعاونى طاليه داران عرصه سازندگى بامداد شرق مورخ 94/3/2 راس ساعت 5 بعدازظهر در محل دفتر شركت برگزار مى شود.
 از كليه اعضا دعوت مى شود براى اتخاذ تصميم نسبت به موضوعات ذيل در اين مجمع حضور به هم رسانند

ضمنا چنانچه عضوى بنا به داليلى نتواند شخصا حضور يابد ، مى تواند همزمان با نماينده تام االختيار خويش به دفتر شركت مراجعه و برگ وكالت نامه را تنظيم و برگه ورود به جلسه مجمع را دريافت نمايند. 
حداكثر آراى وكالتى هر عضو سه راى و هر فرد غير عضو يك راى مى باشد.

دستور جلسه: افزايش سرمايه شركت تعاونى                    آدرس: بيرجند – مديريت جهاد كشاورزى- خيابان ارتش
هيئت  مديره

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

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

 32444141 - 09153611928 بهدانى

استراحت مطلقايران برگراستراحت مطلقاكران فيلم

14:3016:151820ساعات شروع سانس ها
تلفن: 05632222636

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

 فيلم ايران برگر را سانس اختصاصى در اختيار قرار دهد.

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

سازمان نظام مهندسى ساختمان استان خراسان جنوبى

باال بردن كيفيت خدمات مهندسى و نظارت بر حسن اجراى خدمات آن ، از اهداف اصلى قانون
 نظام مهندسى و كنترل ساختمان است.

آگهى مزايده اموال منقول «نوبت دوم»
چون در پرونده 1671/91 اجرايى در قبال محكوميت آقاى حسين شاعر فرزند حبيب به پرداخت مبلغ 1/437/717/785 

ريال بابت اصل خواسته و غيره و پرداخت خسارت وجه التزام از تاريخ 89/2/23 بر اساس نرخ 26 درصد به نسبت 
نه گرم و يكصد مانده بدهى در حق محكوم له بانك صنعت و معدن و با توجه به اينكه محكوم عليه به ميزان هشتصد و هشتاد و 

و  ريال   994/560 طال  گرم  هر  كارشناس  نظريه  حسب  كه  است  گرديده  توقيف  و  معرفى   18 اعيار  با   (889/170) سوت  هفتاد  و 
از  آن  قيمت هر گرم  مزايده  روز  در  لذا  ارزش طالجات  بودن  متغير  به  توجه  با  و  باشد  ريال مى  تعويضى 884/230  هر گرم طالى 
اجراى احكام حقوقى  الى 10 صبح در دفتر  از ساعت 9  از طريق مزايده در روز دوشنبه مورخ 94/3/11  صنف استعالم مى شود كه 
شد. خواهد  فروخته  نمايند،  پيشنهاد  را  قيمت  باالترين  كه  كسانى  به  و  شروع  شده  ارزيابى  بهاى  از  پايه  قيمت  كه  برسد  فروش   به 
10 درصد مبلغ پيشنهادى فى المجلس از برنده مزايده دريافت و نامبرده مكلف است حداكثر تا يك ماه نسبت به پرداخت باقيمانده ثمن 
معامله اقدام نمايد در غير اين صورت 10 درصد اوليه به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد خواهد شد. متقاضيان در صورت تمايل مى 
توانند پنج روز قبل از موعد مزايده به اين اجرا مراجعه تا ترتيب بازديد آنان داده شود. هزينه نقل و انتقال به عهده خريدار خواهد بود.

رجبى- مدير اجراى احكام مدنى دادگسترى بيرجند

دادگسترى جمهورى اسالمى ايران

انواع رابيتس ، اپن آشپزخانه ، گل سقفى ، درب آكاردئونى  
و حفاظ فرفورژه          09151602835 - ترابى    09011864824

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

09151636824 - 09152206824  
05632222321

كـاشت 
بـولت



سه شنبه *22 ارديبهشت  1394 * شماره 3218

طنز

شعر طنز

از جمله مجموعه هاى تلويزيونى كه مهران مديرى  در آن ها كارگردان و بازيگر بوده مى توان سريال هاى: ساعت خوش، پاورچين، نقطه چين، شب هاى 
برره، باغ مظفر، مرد هزارچهره، مرد دوهزارچهره، قهوه تلخ، ويالى من، شوخى كردم و در حاشيه را نام برد.
مجله نيوزويك در مقاله اى مديرى را بيستمين مرد قدرتمند سال 2009 در ايران ناميد.

مهران مديرى كارگردان، بازيگر،خواننده، مجرى، و طنز پرداز ايرانى است. 

اين شب امتحان من 
چرا سحر نمى شود

بى همگان بسر شود، بى تو بسر نمى شود
اين شب امتحان من چرا سحر نمى شود ؟

مولوى او كه سر زده ، دوش به خوابم آمده
گفت كه با يكى دو شب، درس به سر نمى شود

استرس است و امتحان، پير شده ست اين جوان
دوره آخر الزمان، درس ثمر نمى شود

مثل زمان مدرسه، وضعيت افتضاح و سه
به زور جبر و هندسه، گاو بشر نمى شود

مهلت ترميم گذشت، كشتى ما به گل نشست
خواستمش حذف كنم، واى دگر نمى شود

هر چه بگى براى او، خشم و غصب سزاى او
چونكه به محضر پدر، عذر پسر نمى شود

رفته ز بنده آبرو، ليك ندانم از چه رو
اين شب امتحان من، دست بسر نمى شود

توپ شدم شوت شدم، شاعر مشروط شدم
خنده كنى يا نكنى، باز سحر نمى شود

شاعر: فرشته بهارى

 گلزنان قهاِر بى ترامادول!

هوش خراش رسما شايعات مربوط به مصرف ترامادول 
در بين فوتباليست ها را تكذيب كرده و مدعى مى شود 
كه نه تنها فوتبال ما از اين قرص پاك است، بلكه در 
جامعه هم كسى از اين قرص مخدر استفاده نمى كند، 
مسائل  و  فوتبال  فن  اهالى  سراغ  راستا  همين  در 
ليگ  منظم  بازيكنان  از  رفتيم. ت-ك  آن  با  مرتبط 
برتر گفت: «اين موضوع ترامادول از اولشم بودار بود، 
ما كه خودمون قصد خوردنشو نداشتيم، بهمون گفتن 
يعنى  بود،  خوب  هم  خيلى  خورديم،  هم  ما  بخوريد 
راستش خيلى خيلى خوب بود، اصال يك دنياى ديگه 
بود، داور اوت مى گرفت، ما فكر مى كرديم گله، داور 
گل مى گرفت ما فكر مى كرديم تبانيه، خالصه دنيايى 

بود واسه خودش». 
ث-غ به همكار ما در مورد موفقيت هاى فوتبالى اش 
گفت: « راستش من بابام گل مى زد تا نيم ساعت هم 
شادى بعد از گل مى كرد، همين شد اصال گلزنى تو 
بهم  همه  هم  االن  همين  رفت،  خونمون  و  پوست 
اينقدر  گلش  شرف  بى  ميدى!  گل  بوى  كه  ميگن 
از  قبل  من  مياد،  بوش  هيجده هم  پشت  از  مرغوبه 
بازى، بعد از بازى، حين بازى گل مى زدم، حاال بيا ببين 
شادى بعد از گلمو! يعنى غوغا مى كنم، دو وارو جمع، 
داره  عيب  چه  حاال  اوه،  اوه  باالنس،  مهتاب،  آفتاب، 
بازيكنى كه توانايى گلزنى نداره بياد ترامادول بزنه؟! 
شما چرا ناراحت ميشى؟ من هى به باشگاه مى گم 
 كه اين رفيق ما هوشنگ رو بيارن تو تيم مشكلشون 
بابا  گلزنيه؟  تيممون  اينه كه درد  حل شه، مگه غير 
طرف روزى سه تا گل مى زنه آكروباتيك»! ى-ق به 
همكار ما اين گونه شرح وظايف خود را توضيح داد: «از 
اول كه وارد اين كار شديم بهمون گفتن كه چند تا كارو 
بايد خوب بلد باشين، يكى گول زدن داور، يكى تتو، 
يكى مخدر، يكى **** و يكى هم ****، باقيشو 
خدا خودش درست مى كنه، ما هم اومديم تو اين كار 
به اميد همين موضوع! من الگوم چندتا پيشكسوته كه 

همشون ازين موضوع حمايت مى كنن!» 
ايشان در جواب سوال ما كه پرسيديم فوتبال بازى كردن 
 كجاى ماجراست، ادامه داد: « اسكولى!؟ مارو گرفتى؟! فكر 
مى كنى مسى اگر هيچى نزنه مى تونه اين جورى 
دريبل بزنه، اون دريبل مى زنه، ما ترا مى زنيم، يكى 
ديگه تكل مى زنه! ايرادش چيه؟ من نمى فهمم چى از 
جون اين فوتبال مى خواييد؟ يك روز به اين گير مى 

ديد، يك روز به بد بازى كردن...» 
سعيد هوشيار
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ايسنا: اينترنت در ايران در سطح جامعه اكثراً محدود به 
تحقيقات  دانشگاه ها  در  و  راه  دور  ارتباطات  و  وب گردى 
علمى است و تجارت الكترونيك به علت نبود زيرساخت ها 

و قوانين الزم در سطح محدودى ارائه مي شود.
در سال 1993، ايران دومين كشور در خاورميانه بود كه به 

اينترنت متصل شد. 
از آن زمان، تعداد كاربران اينترنت در ايران روند فزاينده اى 
داشته است. اما بر اساس آمار دسامبر 2012 ايران به لحاظ 
سرعت اينترنت در دسترس براى كاربران خانگى، در بين 
178 كشور در جايگاه 164 قرار داشت و از بين كشورهاى 

خاورميانه تنها مصر و سوريه رتبه پايين ترى داشتند.
ايران  در   ADSL سرويس هاى  محدوديت  عمده ترين 
عدم وجود امكانات سخت افزارى در نقاط مختلف شهرى 

و روستايى براى برقرارى اين سرويس است. 
اين  ضعف  نقطه  مهمترين  فنى  محدوديت هاى  واقع  در 

سرويس در ايران محسوب مى شود.
سخت  امكانات  نقاط  از  بسيارى  در  مخابرات  شركت 
افزارى ADSL را فراهم كرده و اين سرويس را عالوه 
بر شركت هاى خصوصى به كاربران اينترنت ارائه مى دهد. 
خدمات  دهنده  ارائه  بزرگترين  مخابرات  شركت  واقع  در 

ADSL در ايران است.
سرعت خصوص  در  تا  شديم  آن  بر  خصوص  همين   در 
سراغت  به  و  شويم  جويا  استان  در  اينترنت  كيفيت  و 
 برخى از شركت هاى ارائه دهنده اينترنت و مخابرات رفته 

و صحبت هايى داشته باشم.

از نظر سرعت اينترنت مشكلى نداريم

در خراسان  پيام آوران  مديرعامل شركت  احرارى،  حسين 
حال  در  گفت:  ايسنا،  خبرنگار  با  گو  و  گفت  در  جنوبى 
حاضر در استان با توجه به اينكه هر شركت پهناى باند 

خود را دارد از نظر سرعت اينترنت مشكلى نداريم.
اختيار  در  كه  باندى  پهناى  به  توجه  با  افزود:  وى 
نسبت  به  استان  اينترنت  كيفيت  است  استان  مشتريان 
مشترى ها  به  كه  سرعت هايى  و  بهتر  استان ها  ساير 

واگذار مى شود از سرعت واقعى بيشتر است.
مديرعامل شركت پيام آوران در خراسان جنوبى ادامه داد: 
در برخى موارد كاهش سرعت اينترنت در استان مربوط 
محسوسى  افت  و  بوده  كشور  اينترنت  در  مشكالتى  به 
رخ داده اما در حال حاضر به توجه به صحبت هاى وزير 

ارتباطات سرعت اينترنت هيچ كاهشى نخواهد داشت.

اينترنت  سرعت هاى  تفاوت  خصوص  در  احرارى 
گفت:  ثابت  خطوط  با  ايران  در  همراه  تلفن هاى 
و  سياست ها  تجهيزات،  به  توجه  با  همراه  تلفن هاى 
در  و  است  متفاوت  آنها  سرعت هاى  تلفن ها  دهى  آنتن 
ارائه  اينترنتى  مبناى  شركت ها   ADSL دستگاه هاى 
امر  همين  و  دارند  باز  باند  پهناى  روى  بر  را  شده  داده 
اينترنت در تلفن هاى همراه   باعث تفاوت سرعت و نرخ 

و ثابت شده است.
زنگوئى، مسئول فروش شركت پارس آنالين در خراسان 
اختيار  باندى كه در  به پهناى  با توجه  نيز گفت:  جنوبى 
استان است كندى سرعت نداريم و تنها در مورادى كاهش 
سرعت داريم كه در گيت هاى وردى اينترنت كشور مشكلى 
 ايجاد شود كه اين امر باعث كاهش و تقسيم پهناى باند

 در كشور بين استان ها مى شود.
وى همچنين در خصوص تفاوت سرعت هاى تلفن همراه 
مثبت سرويس هاى  ويژگى  مهمترين  گفت:   ADSL و 
سرويس هاى  ديگر  به  نسبت  آن  نازل  هزينه   ADSL

موجود است.
زنگويى تصريح كرد: هزينه هاى اينترنت ADSL نيز به 
نسبت تلفن همراه پايين تر بوده چون تلفن هاى همراه با 
توجه به زيرساخت ها و آنتن هاى موجود به ارائه اينترنت 
مى پردازند و براى آن ها مقرون به صرفه نيست تا مانند 

تلفن هاى ثابت هزينه اينترنت را محاسبه كنند.

پهناى باندى شركت هاى 
خصوصى بيشتر است

استان  در  اينترنت  مشتركين  از  يكى  حسينى،  م. 
مخابرات   ADSL اينترنت  از  ابتداى  در  گفت:  نيز 
شركت هاى  اينترنت  از  كه  اكنون  اما  مى كرديم  استفاده 
بيشتر  آن  سرعت  مى كنيم  استفاده   خصوصى 

گفته شركت هاى  به  بنا  كرد:  تصريح  مى آيد.وى  نظر  به 
در  شركت ها  اين  طريق  از  كه  باندى  پهناى  خصوصى 
قابليت  و  بوده  باز  مى شود  داده  قرار  مشتركين  اختيار 
ارسال و دريافت اطالعات بيشتر و سرعت بيشتر دارد.اين 
مشترك اينترنت در استان تصريح كرد: به نظر مى رسد 

آن  اينترنت  مشتريكن  كه  زمانى  از  مخابرات  شركت 
پيدا كرده و همچنين  نيز كاهش  بيشتر شده سرعت آن 
شركت هاى ارائه دهنده نيز به دليل رقابت بيشتر در استان 

سعى بر ارائه اينترنت پرسرعتى ترى دارند.

پهناى باند گيت ورودى اينترنت
 كشور در حال افزايش است

مخابرات  شركت  مديرعامل  عيدى زاده»،  «محمدحسين 
كشور  در  اينترنت  باند  پهناى  گفت:  نيز  جنوبى  خراسان 
و  گرفته  صورت  زيرساخت  ارتباطات  شركت  توسط 

شركت هاى ارائه دهنده خدمات اينترنت عمومًا پهناى باند 
مورد نياز خود را مستقيم و غيرمستقيم از شركت ارتباطات 

زير ساخت دريافت مى كنند.
وى در پاسخ به اين سوال كه آيا زمزمه كاهش سرعت 
موجود  سياست هاى  طبق  افزود:  دارد؟  صحت  اينترنت 
اينترنت كشور به صورت  باند گيت ورودى  دولت پهناى 
مداوم در حال افزايش بوده و كليه شركت هاى ارائه دهنده 
افزايش پهناى  اينترنت پرسرعت بصورت مرتب در حال 

باند دريافتى خود از شركت ارتباطات زير ساخت هستند.
مديرعامل شركت مخابرات خراسان جنوبى تصريح كرد: 
ابراينترنت  از  اى  نقطه  اينكه خراسان جنوبى  به  توجه  با 
اين  به  وارده  اينترنت  كيفيت  بين  تفاوتى  است  كشور 
قطعى  صورت  در  تنها  نيست  استان ها  ساير  با  استان 
كلى  باند  پهناى  كاهش  و  بين المللى  وى هاى  گيت  در 
كمتر  باند مصرفى  پهناى  دليل  به  دارد  امكان  در كشور 
سرعت  افت  بزرگ  استان هاى  با  قياس  در  استان  اين 
تفاوت  خصوص  در  عيدى زاده  باشيم.  داشته  بيشترى 
سرعت اينترنت شركت مخابرات با شركت هاى خصوصى 
گفت: هر شركت ارائه دهنده خدمات اينترنت در خصوص 
سرويس هاى اينترنت خود سياست هاى مخصوص به خود 
از قبيل سرعت و ترافيك را در  را داشته كه مولفه هايى 

بر مى گيرد.
وى ادامه داد: ارائه دهندگان موظفند مشخصات سرويس 
خود را براساس دستورالعمل ها و مصوبات سازمان تنظيم 
مقررات تعريف و ارائه كنند كه شركت مخابرات خراسان 
جنوبى در اين زمينه موضوع را با حساسيت رصد و براى 

ارائه خدمات مطلوب تالش مى كند.
مديرعامل شركت مخابرات خراسان جنوبى در خصوص 
سرعت اينترنت تلفن هاى ثابت و همراه يادآور شد: اينترنت 
 +ADSL واگذار شده بر روى خطوط تلفن ثابت از بستر
بوده كه از نظر تئورى قادر به ارائه پهناى باند حداكثر تا 
اينترنت  همراه  تلفن هاى  در  ولى  است  دارا   24MB/S
الى   200KB/S سرعت  تا  موبايل  دوم  نسل  شبكه هاى 
300KB/S  بوده و براى شبكه هاى نسل 3 و 4 چندين 

مگابايت بر ثانيه قابل افزايش است.
در دنياى امروز كه اينترنت يكى از ملزومات زندگى جامعه 
شده و بسيارى از كارهاى روزمره به استفاده از اين اختراع 
كاربران  براى  زمينه اى  و  بستر  بايد  خورده  گره  بشريت 
اينترنت  از  خاطر  دغدغه  بدون  بتوانند  تا  باشد  فراهم 
روى  بر  بتوانند  خود  روزمره  ريزى  برنامه  در  و  استفاده 

آن اطمينان داشته باشند

دغدغه اين روزهاى مشتركين اينترنت استان

آموزه هاى عمه جون
عمه جون زنى سالخورده و سرد و گرم چشيده 

است كه تجربيات خود 
را در اختيار جوانان قرار مى دهد.

 اجاره قالب فلزى ، جك 
 و كليه تجهيزات  بتونى ، ساختمانى

 و ديزل ژنراتور
09153613243 - شريفى

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

 09153634099  
فرهمند

بخـار گستـر  مهـر ايرانيـان
نمايندگى  خراسان جنوبى

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

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

32323551 -  09155623575   حسينى

   09151605216
  32236030

ايزوگام سليمانى

خيابان ارتش - سه راه معلم جنب بيمه البرز   ن
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كـارواش  محمـد
با مساحت 700 مترمربع

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

نبش موسى بن جعفر(ع) 5
09157405446

شد افتتــاح 
موبايـل سام تـل

نبش حكيم نزارى 7
09155616322 - 09215415456

05632232358
09399776070 - فتحى

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
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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

خدمات فنى يخساران
مركز تعمير انواع: يخچال ، لباسشويى 

جارو برقى
خدمات پس از فروش: اسنوا ، دوو  

تكنوگاز ، حاير
تعمير و شارژ انواع كولر اتومبيل 

09153622734 - براتى
32434440  - 32438511

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

شركت ستاره جوش شمسيـان 
 گازرسانى واحدهاى  مسكونى و تجارى -  ساخت درب و پنجره 
 نرده و حفاظ       09151602644  - مهندس شمس آبادى   



طراح: نسرين كارى                        

استان  شهرهاي  از   -1 افقي: 
ناز   -2 ويترين   - غربي  آذربايجان 
و كرشمه - سمي كشنده - داالن 
زيرزميني 3- لبريز - طرف و جهت 
- دماغ سوخته- انتقال بيماري 4- 
پرستوها - ديدني از راه دور 5- بلند 
مرتبه-  پول ژاپن - نام قديم شهر 
سبزوار-  بخش انتهايي چيزي 6- 
سي و چهارمين سوره قرآن - آژير 
خطر - خداحافظي بيگانه 7- زمين 
تركي - هر چيز بد و زشت- شكسته 
بند 8- ظرف سربازان - دلچسب و 
پشيماني-    - معلق   -9 خوشايند 
 – پلنگ    -10 فوري  موي  رنگ 
بازي  در    -11 شيوا  سخن  داج-  
زنند - جوش صورت-  حرف  مي 
نفي عرب - خيابان 12-  گذاشتن 
و  خريد   - است  جرم  برداشتنش  و 
 -13 دوم  دست  اشياي  فروش 
جمع   ضمير   - خالص   - ششلول 
هنگام  ايرانيان-   نژاد   -14 تكيه 
درنگ   - شود  مي  گفته  مصيبت 

15 - مرحوم -احتراق

عمودي: 1- تملق - حجار 2- رود 
آلماني - هواي گرفته - گالبي - 
پشت سر 3 -حرف نفي عرب - مگر 

- كهف - مفتاح 4- سرزمين بلقيس 
بزر گ 5-  تخته   – تلفني  ميوه   -
بي آبرو-  جاني 6- كلمه افسوس 
يوميه   - نداري  حرف   - و حسرت 
- حرف تعجب 7- روشندل- النگو- 
قوت اليموت 8- سيم خنثي - ميان 
چاقو  سنگ  شاكي-   ساز  چيزى- 
حمل  كشتي   - نابينا   -9 تيزكني 
مايعات - همسايه ونزوئال 10- صد 

متر مربع- از رودهاي ايران- برگ 
سرسري  كار   -11 در  لنگه  برنده- 
كوتاه  توقف    -12 كباب  سيخ   -
مدت- اسم - خريد و فروش 13-  
نظر  و  عقيده   - تن  جانشينان-  
– درخت انگور 14-  خودپسندي-  
حرف فاصله-  زوج يا زوجه - بادام 
15- اثري از ابوريحان بيروني-  لقب 

عارف قزويني
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ضرب المثل بيرجندى

* هر چيز حساب دره، خر پوست كند 
كتاب دره

هر چيز حسابى دارد، خر پوست كندن 
كتابى دارد.

هر كارى را بايد با ابزار و فنون 
خاص خود انجام داد.

* هر چيز ره به سر چنگال نمشو خورد
هر چيزى را با سر چنگال نمى شود خورد
براى انجام دادن هر كار وسيله اى مناسب 

آن الزم است.

غول چراغ جادو و آخرين آرزو

و مديرشركت  دفتر  روزمسئول فروش، منشى  يك 
به سمت سلف سرويس قدم مى زدند.  ناهار  براى 
 ناگهان چراغ جادويى روى زمين پيداكرده، آن را لمس 

مى كنند و غول چراغ ظاهرمى شود. 
 غول ميگه: من براى هركدام ازشمايك آرزو رابرآورده 
من،  «اول  وميگه:  جلو  پره  مى  منشى  كنم...  مى 
باشم،  باهاماس  توى  كه  خوام  مى  من  من!.  اول 
سوار يه قايق بادبانى شيك وهيچ نگرانى و غمى از 
دنيانداشته باشم. »... پوووف! منشى ناپديد مى شه.

گه:  مى  و  جلو  پره  مى  فروش  مسئول   سپس 
«حاال من، حاال من!... من مى خوام توى هاوايى 
كنارساحل لم بدم، يه ماساژورشخصى داشته باشم 
نوشيدنى خنك وتمام عمرم  انتهاى  يه منبع بى  و 

خوش باشم. » ... 
ناپديد مى شه... سپس  پوووف! مسؤل فروش هم 
غول به مديرمى گويد: حاالنوبت توئه... مديرمى گه: 
« من مى خوام كه اون دوتا هردوشون پس ازناهار 

توى شركت باشن » ! 
اول دهيد  اجازه  هميشه  اينكه  اخالقى   نتيجه 

رئيس تان صحبت كند

يادم مياد يه كسى بهم گفت : مرگ هميشه
 به تو لبخند مى زنه و تنها كارى 

كه مى تونى بكنى اينه كه تو هم بهش لبخند بزنى...

فيلم: گالدياتور

هيچ چيز در طبيعت براى خود زندگى نمى كند
رودخانه ها آب خود را مصرف نمى كنند

درختان ميوه خود را نمى خورند
خورشيد گرماى خود را استفاده نمى كند

ماه، در ماه عسل شركت نمى كند
گل، عطرش را براى خود گسترش نمى دهد

نتيجه: زندگى براى ديگران، قانون طبيعت است

تو آسمان هميشه از يه ارتفاعى به بعد ديگه هيچ 
ابرى وجود نداره، پس هر وقت آسمون دلت ابرى 

شد با ابرها نجنگ، فقط اوج بگير

مامان بزرگمو بردن راديولوژى
 اومده ميگه خيلى خوب بود، 

خوب شدم

مردان همه عمر پاره بردوخته اند 
قوتى به هزار حيله اندوخته اند 

فرداى قيامت به گناه ايشان را  
شايد كه نسوزند كه خود سوخته اند

بي پناهي يعني زير آوار كسي
 بماني كه قرار بود تكيه گاهت باشد.

عشق و دوست داشتن بار سنگينى است كسى بر 
دوش مى گيرد كه يك دنيا وفادار باشد

به شرايطش ميزبان حجم  هر محيط كارى بسته 
شايد  است.  بزرگ  و  كوچك  شايعات  از  زيادى 
بسيارى از مديران با اين تفكر محيط كار را رهبرى 
بين  از  را  نظم  تواند  مى  شايعه  ايجاد  كه  كنند 
برده و شرايط را براى ايجاد اختالف ميان كاربرها 
فراهم كند. تحقيقات جديد نشان مى دهد كه نه 
تنها اين موضوع حقيقت ندارد بلكه به شكل قابل 
 توجهى به بهبود شرايط كار و رضايت كارمندان از

فعاليت شان كمك مى كند. در نقاط مختلف دنيا 
با  بزرگ  هاى  شركت  از  بسيارى  كه  شده  ديده 
كاهش ارتباط ميان كارمندها و اختصاص مشاغلى 
كه به شكل كامال انفرادى انجام مى شود به دنبال 
اين هستند كه تمركز در محل كار و در ادامه بازدهى 
را افزايش دهند؛ مسئله اى كه با توجه به آمار و ارقام 
جديد مشخص شده به هيچ وجه كارساز نبوده و در 
طوالنى مدت عمر كارى نيروهاى زيردست را كاهش 

قابل توجهى مى دهد.
اصطالح  ادارى  كارمندهاى  عمومى  ذهنيت   -1
خاصى را در ميان آنها به وجود آورده «از مرز من 
كه  ايد  شده  روبرو  اشخاصى  با  مطمئنا  شد».  رد 
براى جدايى زندگى حرفه اى و شخصى در محل 
كار مرز خاصى تعيين كرده اند. آنها براى برقرارى 

ارتباط با ديگران هيچ مشكلى ندارند اما زمانى كه 
با مشكل  آنها مى گذرد  تعيين شده  از مرز   بحث 

مواجه مى شوند.
با توجه به تحقيقات جديد مشخص شده كه رابطه 
دوستى ارتباط مستقيمى با افزايش بازده و در نتيجه 
سود بيشتر از جنبه اقتصادى دارد. در همين راستا 
تعداد زيادى از شركت هاى بزرگ و پيشرو جهان 
به يكديگر  را  ارتباط كارمندهاى خود  سعى دارند 

نزديكتر از گذشته كنند.
طبق گفته محققان، دوست هاى صميمى در محل 
كار كه رابطه خود را فراتر از محيط فعاليت روزانه 
خود مى برند، در ادامه مى توانند با كمك به يكديگر 
بازده فعاليتى خود را افزايش داده و نيازهاى خود 
قرار دهند؛  اختيار مديريت  در  بهترى  به شكل  را 
از روش هاى سنتى دورى  دارد  نياز  مديريتى كه 
را نيروهايش  با  مقابله  در  خود  روش  و   كرده 

 تغيير دهد.
نشان مى دهد كسانى كه حداقل سه  آمار جديد 
دوست واقعى در محل كار دارند، 96 درصد بيشتر 
از ديگر افراد نسبت به زندگى و كار خود احساس 

رضايت مى كنند.
روابط  به  تواند  مى  تنها  نه  دفترى  شايعات   -2

با  مستقيمى  ارتباط  بلكه  كند  كمك  كارمندها 
دارد.  مديريت  بهتر  ارتباط  و  ها  دانسته  افزايش 
مطمئنا يك كارمند در محيط هاى غيررسمى كار 
صداقت بيشترى را نسبت به زمان حضور در اتاق 

كنفرانس و جلسات به خرج مى دهد.
انتشار شايعه هاى اين چنينى و رسيدن آنها به گوش 
مدير مى تواند ديد بهترى از محيط كار را براى او 
شكل دهد. اينكه مدير به شكل دقيق ترى از ضعف 
و قوت مديريت خود در نگاه نيروهايش باخبر شود، 
متفاوتى  شكل  به  شرايط  شود  مى  باعث  مطمئنا 
لطف  از  نكته خالى  اين  به  اشاره  بخورد.البته  رقم 
نيست كه مديريت نيز بايد در مقابل اين شايعات 
محققان  كند.  اتخاذ  را  مناسب  و  نوين  رويكردى 
توصيه مى كنند كه به جاى ارزيابى عملكرد بخش 
هاى مختلف در جلسات زمان بندى شده، بهتر است 
انفرادى شكل  به  كارمندان  از  كدام  هر  اوضاع   به 

و شخصى پرداخت.
نه تنها اين رويه مدير را از وضعيت نيروهايش به 
شكل بهترى باخبر مى كند بلكه باعث مى شود آنها 
احساس نزديكى بيشترى نسبت به مدير خود داشته 

و اطالعات دقيق ترى را در اختيار او قرار دهند.
در  اطالعات  انتشار  از  جداى  سازى  شايعه   -3

از  مختلف  افراد  اطالعات  افزايش  و  پايين  سطح 
شرايط كارى، مى تواند در زمينه اخالقى نيز شرايط 
را بهبود دهد. اگر محيط كار تا حد قابل قبولى حس 
نزديكى را به وجود آورد، در نهايت هر شايعه اى به 

گوش كارمندهاى مختلف مى رسد.
شرايطى را فرض كنيد كه يكى از اخالق هاى بد 
شما به عنوان شايعه به گوش تان برسد. تحقيقات 
تالش  شرايط  اين  در  افراد  دهد  مى  نشان  جديد 
مى  خود  اخالقى  ضعف  نقاط  رفع  براى  بيشترى 
كنند. در مقابل اگر شايعه مثبت باشد شما بيش از 
پيش در حفظ آن تالش مى كنيد.در اين ميان حتى 
توضيح داده شده كه شايعه مثبت اگر درباره يكى 
از همكاران شما باشد، اين حس را در درون تان به 
وجود مى آورد كه براى رسيدن به آن خصوصيت 

مثبت تالش كنيد.
تحقيق انجام شده در دانشگاه استنفورد به اين نكته 
اشاره داشته كه افراد حاضر در محيط كار با توجه به 
دانستن اين موضوع كه رفتارشان تحت عنوان شايعه 
انعكاس پيدا مى كند، براى بهبود و ارتقاى آن سعى 
بيشترى مى كنند. مطمئنا هر شخصى براى نمايش 
را  ممكن  تالش  بيشترين  خود  از  مثبت  تصويرى 

انجام خواهد داد.

5

پيامك

حرف هاى ابريشمى طنز روز

شعر روز 

پلكى احساس

عارفانه روز

يك لحظه مكث كن

نگرش

آيه روز 
 

تنها كسانى از تو اجازه مى خواهند [به جهاد نروند] كه به خدا و روز بازپسين ايمان 
ندارند و دلهايشان به شك افتاده و در شك خود سرگردانند.  توبه 45

حديث روز

وقتي خداوند بنده اي را دوست دارد، دنيا را از او منع مي كند چنانكه شما مريض 
خويش را از نوشيدن آب منع مي كنيد .پيامبر (ص)

سخن پير قديم

فالش بك

بهبود وضعيت كار با شايعه سازى

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

فروش ويال باالتر از بند اميرشاه با كليه 
امكانات ، 265 متر زمين ، 60 متر زيربنا 
يا معاوضه با ماشين     09305616472

فروش  تندر 90 دنده اتومات ، صفر كيلومتر 
مدل 93 ، نقره اى   فى : 50 ميليون

09393024529

فروش مرغدارى واقع در سه راهى روم 
ظرفيت: 30/000 قطعه ، اتومات 

قيمت: توافقى      09305616472

كافى نت با كليه وسايل واقع در خيابان نارنج 
به  علت تغيير شغل به فروش مى رسد.   

09151638146

فروش فورى 30 متر زمين تجارى 
در دستگرد يا معاوضه با خودرو 

09151641958

سيلوى  سيمان  خريداريم. 
09308268600

فروش فورى سوپرماركت 
با 10 سال سابقه در بهترين 

موقعيت با درآمد روزانه باالى 
700 تومان واگذار مى شود.  

09105464883

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

داده مى شود.     09365618808

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

   32304027 -09159656641 روزى

 تعدادى نيروى نبشى كش 
براى پروژه 150 واحدى نيازمنديم.

09308268600

يك نفر آقا براى كار در كافى شاپ 
نيازمنديم.     09381131671

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

حداقل يك سال سابقه  09151371055

 آهن آالت مستعمل و ذوبى 
را نقدا خريداريم.

درب و پنجره و فلزات رنگى 
فقط با يك تماس
09151612979

 09151614735
برادران زنگوئى

فروش نشاء گوجه و بادمجان
09156657502 - 32228886

سمسارى تهران پارس09151608712
 تمام لوازم منزل و ادارى را با باالترين قيمت

 نقدا خريداريم. در محل  فقط  با يك تماس

09159618050

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

09151608440 - چهكندى نژاد

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

09151636052

يك نفر مسلط به كامپيوتر براى كار 
در كارگاه ساختمانى نيازمنديم.

32321018 - 09152576616

 دو نفر بازارياب
 با حقوق و مزاياى عالى  نيازمنديم.

09152650609

يك نفر آقا داراى يكى از مدارك 
 كارشناسى صنايع ، فيزيك ، مكانيك ،
 متالوژى براى كار در واحد توليدى 

فيلتر  نيازمنديم.
09151601235

فــورى         استخــدام               فــورى
يك شركت معتبر پخش مواد غذايى و لبنى در حوزه استان خراسان جنوبى 

براى توسعه كادر فروش خود 2 نفر بازارياب آقا و 2 نفر بازارياب خانم
 با فن بيان و روابط عمومى باال نيازمند است.

شهرك شهيد مفتح- شهيد يوسفى 2- پالك 86
32258327 - 32258355 - 32258351

ساعت تماس : 7/30 الى 14

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

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

يا معاوضه با ماشين    09374120696

تدريس خصوصى رياضى ، فيزيك ، آمار 
(دبيرستان ، دانشگاه) مخصوص آقايان

09303402797

فروش انواع نهال پيوندى گلدانى 
 خيابان  جمهورى اسالمى 

مقابل  پارك آزادى - اول خيابان قائم

09151632890 - سبزه بين

فروشگاه ياران واقع در خيابان 
 غفارى - خيابان ذكريا رازى 

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

32440622 - 09358162990

به علت تغيير شغل  كليه لوازم شامل  
مواد غذايى ، تجهيزات ، ويترين ، 

 قفسه  ، يخچال و ... به قيمت توافقى
  و مواد غذايى به قيمت فاكتور خريد

به فروش مى رسد.
09155618369 -09153622995

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

مغازه پوشاك واقع در محدوده مدرس 
با شرايط عالى واگذار مى شود.

09373626743

با مبلغ 150 ميليون سرمايه 
در گردش ماهيانه پنج ميليون 
سود مشاركت سهم شماست.

09371295679

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

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

 09158651167- شهريارى

كارمندان و فرهنگيان محترم به صورت نقد و اقساط

الستيك مقـدم

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

فروش ملك استثنايى در شهر مود
1- باغ حصار شده با انواع درختان ميوه 2 ساله به  مساحت 1600 مترمربع نبش بلوار امام رضا (ع)
2- باغ با حصار قديمى داخل محدوده خدماتى شهردارى داراى 80 اصله درخت زرشك 

20 ساله و استخر ذخيره آب حدود 2000 مترمربع
3- مقدار زيادى زمين قابل كشت داخل مزرعه پايين

4- مقدارى زمين كشاورزى سمت شمال جاده بيرجند - زاهدان
5 -350 مترمربع زمين مسكونى

6- شش ساعت آب از قنوات ثالثه مود به قيمت استثنايى به فروش مى رسد.
09155623695
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اخبار ورزشى

سالمانه: نتايج تحقيقات نشان مى دهد برخالف رژيم كنترل شده، رژيم غنى از «گردو» و روغن گردو رشد سرطان پروستات را كند مى كند. بنابراين به 
غير از امگا 3 كه براى كاهش اين سرطان موثر است، گردو نيز در كند كردن سرطان پروستات موثر است. به گفته محققان مولكول هاى مختلف موجود 
در گردو يك اثر ضد سرطان دارند. گردو رشد تومور پروستات را كاهش مى دهد و سيستم سوخت و ساز بدن را تقويت مى كند.

با «گردو» از اين سرطان در امان بمانيد!

 خاصيت بى نظير خوردن«سير» ناشتا 

نامه نيوز: «سير» باعث بهبود عملكرد قلب، كبد 
اسهال،  با  مقابله  براى  مى شود.  صفرا  كيسه  و 

مشكالت عصبى، بى اشتهايى، استرس و آكنه نيز 
مفيد است. هنگام خوردن سير در صبح ها و به 
صورت ناشتا باكترى ها مقاومت كمترى دارند و 
سير با سرعت بيشترى روى آن ها تأثير مى گذارد. 
وقتى كه سير را به صورت ناشتا ميل مى كنيد در 

واقع بدنتان را سم زدايى كرده ايد. با همين كار 
ساده تمامى انگل ها و كرم هاى موجود در روده 
را بيرون رانده و سدى در برابر بيمارى هايى مانند 
ديابت، فشارخون باال و برخى از سرطان ها ايجاد 
كاهش  را  فشارخون  غذايى  ماده  اين  مى كنيد. 

مى دهد و باعث هضم راحت غذا مى شود.

   عادات بدى كه عامل افزايش 
وزن هستند 

 
شهرخبر: يكى از عوامل موثر بر افزايش وزن، 

به غذا خوردن است.  بد مربوط  داشتن عادات 
متخصصان هشدار مى دهند برخى از عادت هاى 
بدى كه به نحوه غذا خوردن مربوط مى شوند 
الغر  براى  را  شما  تالش هاى  تمام  مى توانند 
برخى  مطلب  اين  در  بگذارند.  بى نتيجه  شدن 
از اين عادات منفى و موثر بر افزايش وزن را 
معرفى كرده  كه ترك آنها براى رسيدن به وزن 
متعادل ضرورى است: *وقتى تند و سريع غذا 
مى خوريد. *وقتى تمام غذايى را كه براى خود 
داخل بشقاب مى كشيد تا آخر بخوريد. *وقتى 
در مواقعى كه احساس گرسنگى نمى كنيد، غذا 
بخوريد. *وقتى بعد از بيشتر وعده هاى غذايى 
*وقتى  كنيد.  مصرف  هم  دسر  خود  اصلى 
صبحانه يا هر يك از وعده هاى غذايى اصلى 

ديگر را حذف كنيد.

براى جلوگيرى از ابتال به ديابت 
لبنيات بخوريد

 
بودند  باور  اين  بر  سالمانه: در گذشته پزشكان 
ديابتى  افراد  براى  پرچرب  لبنيات  مصرف  كه 
مضر است، اما آخرين تحقيقات انجام شده نشان 
داده اند: رژيم هاى غذايى سرشار از لبنيات حتى 
اگر پرچرب هم باشند مى توانند از ابتال به ديابت 

جلوگيرى كنند. متخصصين از ميان انواع لبنيات 
موجود تنها ماست مى تواند خطر ابتال به ديابت 
را كاهش دهد و باقى مواد لبنى تأثير چندانى بر 
روى اين بيمارى ندارند. بر اين اساس، مصرف 

روزانه يك كاسه متوسط ماست كم چرب 19 
درصد احتمال ابتال به ديابت را كاهش مى دهد.

بخور نخورهاى مبتاليان به «آسم»
 

قهوه  يا  چاى  فنجان  تا 3   2 سالمانه: مصرف 

خانواده  از  كه  آن  در  موجود  كافئين  دليل  به 
براى  مى تواند  است  «متيل گزانتين ها» 
بزرگساالن مبتال به آسم مفيد باشد چون كافئين 
با شل كردن ماهيچه ها، باعث باز شدن مجارى 

هوايى مى شود. متيل گزانتين ها در چاى و قهوه 
بايد  آسم  به  مبتاليان  يافت مى شود.  به خوبى 
دفعات  اما  كم  حجم  در  را  غذايى  وعده هاى 
متعدد مصرف كنند چون زمانى كه معده پر است 
ديافراگم نمى تواند به خوبى كار خود را انجام دهد 
و ظرفيت تنفسى كاهش مى يابد. بهتر است افراد 

به جاى 3 وعده غذايى، غذايشان را در 6 وعده 
ولى در حجم كم بخورند. همچنين اين بيماران 
بايد از مصرف برخى از مواد تحريك كننده مانند 
تشديد  باعث  كه  آلرژى ها  غذاهاى  يا  ادويه ها 
بيمارى مى شود و همچنين غذاى كامًال داغ يا 

سرد، بپرهيزند.

تنظيم عملكرد معده و روده
 با «گوجه سبز»  

نامه نيوز : كاهش فشار خون و كلسترول، حذف 
رسوبات از خون، تنظيم عملكرد معده و روده و 
درمان ناراحتى هاى مجارى ادرارى جزو مزاياى 
منحصر به فرد اين ميوه پرخاصيت است. اين 
اسيد  و  اسيد ماليك   ،C ويتامين  از  غنى  ميوه 
باشيد مصرف  داشته  توجه  اما  است،  سيتريك 
زياده از حد گوجه سبز باعث نفخ معده مى شود.
برخى گياه شناسان معتقدند مصرف گوجه سبز 
از خواص  است.  مفيد  دهان  بهبود طعم  براى 
اين ميوه، خاصيت مسهلى آن است كه  ديگر 
اثرات  همچنين  است.  شده  شناخته  بخوبى 
به فرد آن شامل كاهش فشارخون  و  منحصر 
تنظيم  و  خون  از  رسوبات  حذف  خون،  چربى 

عملكرد معده اى - روده اى است.

براى جلوگيرى از ابتال به ديابت، لبنيات بخوريد

جزئياتى از اقدام هولناك
 دانش آموز سراوانى 

هولناك  اقدامى  در  كينه جو  دانش آموز  ايسنا: 
و  بست  رگبار  به  سراوان  در  را  هم مدرسه اى هايش 
صحنه خونينى را رقم زد. در اين حادثه، دو دانش آموز 
زخمى شدند و پليس خيلى زود طراح حمله مسلحانه و 
همدستش را به دام انداخت. فرمانده پليس سراوان گفت: 
عامالن تيراندازى دستگير شدند. سرهنگ داوودى گفت: 
در تحقيقات پليس مشخص شد كه دو تير انداز ناشناس 
همان كسانى هستند كه چند روز پيش با دانش آموز پسر 
درگير شدند و وى را تهديد كردند. همين كافى بود تا هر 

دو تيرانداز دستگير شوند. 

وقوع 60 فقره تصادف در معابر درون شهرى استان در نيمه اول ارديبهشت ماه

كاهش  و  فوتى  تصادفات  درصدى   100 كاهش  از  جنوبى  خراسان  استان  فا.  رانندگى  و  راهنمايى  پليس  رئيس 
5 درصدى مجروحين در تصادفات جرحى نيمه اول ارديبهشت ماه نسبت به مدت مشابه سال قبل در معابر درون 
شهرى استان خبر داد. سرهنگ «عليرضا رضايى» با اعالم اين خبر گفت: در نيمه اول ارديبهشت ماه 60 فقره تصادف 
جرحى در معابر درون شهرى استان به وقوع پيوسته كه در اثر آن تعداد 73 نفر مجروح شده اند. وى در ادامه افزود: 
 شهرستان هاى نهبندان و بشرويه هر كدام با 100 درصد و طبس با 50 درصد بيشترين كاهش و شهرستان هاى 
خوسف با 200 درصد، سربيشه و درميان هركدام با 50 درصد بيشترين افزايش تصادفات جرحى را داشته اند. وى 57/5 
درصد مجروحين را راكبين و ترك نشينان موتورسيكلت ، 16 درصد عابرين پياده، 25 درصد راننده و سرنشينان خودورها و 
1/5 درصد را دوچرخه سواران عنوان كرد. سرهنگ رضايى علت 45 درصد از مجموع تصادفات را رعايت نكردن حق تقدم 
، 25 درصد توجه نكردن به جلو و 30 درصد را نيز ساير علل دانست و در ادامه نيز بيشترين ساعات وقوع تصادفات را بين 
18 الى 21 اعالم كرد.سرهنگ رضايى رعايت نكردن حق تقدم و توجه نكردن به جلو را از عوامل مهم در كاهش حوادث 

رانندگى دانست و گفت فرهنگ سازى در رعايت قوانين و مقررات راهنمايى و رانندگى از تاثيرگذارترين عوامل مى باشد.

«ستوان يكم قالبى» دستگير شد

باشگاه خبرنگاران: مردى كه با لباس نظامى اقدام به 
سرقت از كسبه بازار مى كرد، توسط پليس شناسايى 
در  مشابه  هاى  وقوع سرقت  پى  در  شد.  دستگير  و 
سوء  با  فردى  آن  پى  در  كه  تهران  بازار  محدوده 
يكمى،  درجه ستوان  داراى  نظامى  لباس  از  استفاده 
بود،  كرده  داران  مغازه  و  كسبه  از  سرقت  به  اقدام 
موضوع  در دستور كار ماموران قرار گرفت. سرانجام 
ماموران موفق به شناسايى و دستگيرى فردى ملبس 
از  به سرقت  متهم صراحتا  نظامى  شدند.  لباس  به 
مغازه هاى فروش لوازم صوتى و تصويرى به شيوه 

مامورنما اعتراف كرد. 

اجير كردن سارق براى 
پس گرفتن بدهى 

باشگاه خبرنگاران: چندى پيش مرد جوانى با مراجعه 
به دادسرا گفت: وقتى از محل كارم بازمى گشتم مردى 
چاقويى زير گلويم گذاشت و در حاليكه 30 ميليون تومان 
پول نقد همراهم بود كيفم را دزديد. پس از تجسس هاى 
الزم در   نهايت دزد جوان دستگير شد و در بازجويى ها 
گفت: مردى با پرداخت 2 ميليون تومان از من خواست كه 
اين سرقت را انجام دهم. با اعتراف اين مرد، متهم اصلى 
دستگير شد. وى در اعترافاتش گفت: من از شاكى 20 
ميليون تومان پول طلب داشتم. او پولم را نمى داد. بنابراين 

مرد سارقى را اجير كردم تا پولم را پس بگيرد. 
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حوادث

كسب مقام سوم بانوى رزمى كار 
خراسان جنوبى در مسابقات كشورى

رئيس هيئت كونگ فو و هنرهاى رزمى خراسان جنوبى 
گفت: در مسابقات كونگ فو قهرمانى كشور سبك آنزان رزم 
كه از 19 تا 21 ارديبهشت ماه جارى در شهرستان مالير 
استان همدان برگزار شد، نماينده استان خوش درخشيد. 
از 9  افزود: در اين مسابقات 210 كونگ فوكار  رضايى 
استان در دو رده سنى جوانان و بزرگساالن به رقابت 
پرداختند. وى تصريح كرد: ميترا رمضانى به عنوان تنها 
نماينده استان در وزن 48- كيلوگرم رده سنى بزرگساالن 

بر سكوى سوم مسابقات ايستاد.

تنيس روى ميز خراسان جنوبى نايب قهرمان 
المپياد ورزشى ناشنوايان كشور

فارس: رئيس هيئت ورزش ناشنوايان خراسان جنوبى 
ناشنوايان  ورزشى  فرهنگى  المپياد  نخستين  در  گفت: 
در سالن  ارديبهشت ماه جارى  تا 21  از 17  كه  كشور 
نمايندگان  شد،  برگزار  مشهد  بهشتى  شهيد  ورزشى 
خراسان جنوبى خوش درخشيدند. اكبرى مطلق اظهار 
هزار  از  بيش  ورزشى  فرهنگى  ماراتن  اين  در  كرد: 
و  بانوان  بخش  دو  در  كشور  استان   26 از  ورزشكار 
آقايان در رشته هاى دو و ميدانى، تنيس روى ميز، شنا 
و بولينگ، فوتبال، فوتسال، واليبال و جودو با يكديگر به 
رقابت پرداختند كه ورزشكاران استان در رشته تنيس روى 
ميز به مصاف رقيبان خود رفتند. وى تصريح كرد: در 
استان  بانوان،  ميز  تنيس روى  تيمى  مسابقات  بخش 
كرمانشاه بر سكوى نخست ايستاد، خراسان جنوبى نايب 
قهرمانى را بدست آورد، تيم هاى گيالن و كردستان به 

طور مشترك در جايگاه سوم قرار گرفتند.

منيزيم فردوس در رتبه دوم جدول ايستاد

گفت:  فردوس  منيزيم  هندبال  تيم  سرمربى  فارس: 
در هفته بيستم مسابقات هندبال ليگ برتر كشور تيم 
شمس منيزيم فردوس در سالن ورزشى دانشگاه پيام نور 
فردوس ميزبان تيم فوالد مباركه سپاهان بود. شعبانپور 
اظهار كرد: در اين دور از رقابت ها نماينده شايسته هندبال 
امتياز در رده دوم جدول قرار داشت  با كسب 24  كه 
با اقتدار به مصاف نماينده حريف 18 امتيازى اصفهان 
رفت و در پايان موفق شد با نتيجه 28 بر 20 از سد 
فوالد مباركه سپاهان 20 بگذرد.وى تصريح كرد: تيم 
منيزيم فردوس با 29 امتياز كسب شده از 16 بازى خود 
و يك بازى بيشتر بعد از تيم ثامن الحجج(ع) سبزوار در 
رده دوم جدول ليگ برتر هندبال كشور قرار دارد. شعبانى 
يادآور شد: در هفته نوزدهم ليگ برتر هندبال كشور تيم 
هندبال منيزيم فردوس ميزبان شهردارى تبريز بود كه 
توانست در يك بازى تهاجمى با 11 اختالف گل، نماينده 

آذربايجان را از پيش رو بردارد.

  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

 يك همكار خانم براى كار 

در آرايشگاه زنانه  با تجربه كارى  

نيازمنديم. 
32420042

حمل بار و اثاثيه منزل
 با كاميونت مسقف چادردار 

و كارگر ماهر

 09157213571
صالحى منش

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   09158076574

روبروى پايانه مسافربرى جنب نمايندگى سايپا  - نظرى

تورهاى شمال (محمودآباد) 94/2/24 -كيش هوايى- استانبول
 گروهى از بيرجند و ...

 تورهاى خارجى مالزى ، آنتاليا ، چين ، استراليا و...
تور استانى آبگرم لوت جمعه 94/2/25

شركت ميناب سير شرق  32221719- 09159618005 - 09373751404

ايزوگام  شفيعى
آسفالت و قيرگونى 
(محوطه و پشت بام)

32225494
09151630283
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نصب و تعمير كولر آبى
 و  لباسشويى  در منزل

  09151643778  - 32315776  - شهريارى



تسنيم- رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبى گفت: با توجه به اهميت و جايگاه تجارى و اقتصادى محصوالت استراتژيك توليدى استان همچون زرشك، زعفران و عناب در 
بازارهاى داخلى و خارجى اين سازمان پروسه ثبت نشان جغرافيايى اين محصوالت را در دو سطح ملى و جهانى براى 11 منطقه استان در دستور كار خود قرار داده است. حقيقى افزود: با توجه به 

زمان بر بودن اين پروسه اميد است تا پايان سال 94 ثبت ملى مناطق انجام و موضوع ثبت جهانى نشان جغرافيايى اين محصوالت در سازمان مالكيت فكرى (وايپو) آغاز شود.

كمبود آب و خشكسالى زرشك، زعفران و عناب خراسان جنوبى ثبت ملى مى شود
مهمترين مشكل روستاهاى استان

بيرجند،  هاى  شهرستان  مردم  نماينده  گفته  به 
يكى  اسالمى  شوراى  مجلس  در  و خوسف  درميان 
روستاهاى  در  هم اكنون  كه  مشكالتى  مهمترين  از 
استان خراسان جنوبى مشاهده مى شود، كمبود آب و 
خشكسالى است كه برخى از روستا به وسيله تانكر 
بازديد  در  عبادى  االسالم  آبرسانى مى شوند. حجت 
از  آباد  محمود  و  آباد  اكبر  آباد،  روستاهاى حسن  از 
مردم  نمايندگان  افزود:  بيرجند  مركزى  توابع بخش 
وى  هستند.  مشكل  اين  پيگير  جديت  با  استان  در 
كرد:  اظهار  و  اشاره  روستاييان  اشتغال  به  همچنين 
راه عبور از مشكل بيكارى در روستا، آموزش مهارت 

توسط مراكز آموزشى فنى و حرفه اى است.

3 كانون دانش آموزى هالل احمر 
در مدارس فردوس افتتاح مى شود

تسنيم- رئيس جمعيت هالل احمر فردوس از افتتاح 
سه كانون دانش آموزى به مناسبت هفته هالل احمر 
در مدارس شهرستان خبر داد. الژوردى اظهار كرد: 
و  قندخون  براى گرفتن تست  برپايى چادر سالمت 
فشارخون از نمازگزاران روز جمعه، ديدار فرمانده سپاه 
با اعضا و كاركنان هالل احمر، ديدار با سالمندان و 
مركز نگهدارى از معلوالن كم توان جسمى و ذهنى، 
امام جمعه،كوهنوردى  با  برگزارى مانور جاده، ديدار 
با  ديدار  آموزشى،  كارگاه هاى  برگزارى  اعضا، 
مزار  غبارروبى  و  احمر  هالل  شهداى  خانواده هاى 

شهدا از برنامه هاى اين هفته است.

تأييد ارتقاى مرتبه 11 عضو هيئت علمى 
دانشگاه بيرجند در جلسه هيئت مميزه

در جلسه هيئت مميزه دانشگاه بيرجند كه روز شنبه 
19 ارديبهشت ماه برگزار شد پرونده متقاضيان ارتقاى 
مرتبه علمى مورد بررسى قرار گرفت. در اين جلسه 9 
مورد ارتقاى مرتبه علمى از استاديارى به دانشيارى و 
دو مورد ارتقاى مرتبه علمى از دانشيارى به استادى 
و سارا  رئيسى  اساس حيدر  براين  رسيد.  به تصويب 
از  علوم  دانشكده  علمى  هيئت  اعضاى  سبحانى 
يافتند.  علمى  مرتبه  ارتقاى  استادى  به  دانشيارى 
محمدحسن  شهيدى،  على  آريافر،  احمد  همچنين 
رضا  نوروزى،  زينب  فاروقى،  اله  جليل  زاده،  الهى 
محمدرضا  زاده،  هاشم  محمدجواد  نسب،  شريعتى 
رضايى و محمد فال سليمان موفق به ارتقاى مرتبه 
علمى از استاديارى به دانشيارى شدند. اين دانشگاه 
هم اكنون دارى 309 نفر عضو هيئت علمى است كه 

9 نفر آنها استاد تمام و61 نفر از آنها دانشيار است.

بهره بردارى از سالن ورزشى 
بانوان فرهنگى نهبندان

نهبندان  پرورش  و  آموزش  اداره  رئيس  فارس- 
اين  فرهنگى  بانوان  ورزشى  سالن  بهره بردارى  از 
شهرستان خبر داد و هزينه ساخت آن را 100 ميليون 
ريال اعالم كرد. حسين پرنده اظهار كرد: ساخت اين 
پروژه از سال 90 با زير بناى 100 متر مربع در محل 
آغاز شده  اين شهرستان  آموزش و پرورش  مديريت 
بود. وى افزود: 530 بانوى فرهنگى شهرستان نهبندان 

از مزاياى اين سالن ورزشى بهره مند مى شوند.

مراسم شاهنامه پژوهى در استان   
از ساعت  پژوهى  يكشنبه هر هفته مراسم شاهنامه 
و  دانشجويان  ادبيات،  دبيران  حضور  با   20 الى   18
هنرمندان گرايش هاى گوناگون در محل اداره كل 
فرهنگ وارشاد اسالمى استان برگزار مى شود. در اين 
جلسات كه با حضور دكتر واعظى از اساتيد دانشگاه 
بيرجند برگزار مى شود توضيحات مبسوط و مفصلى 
درباره ابيات و تحليل داستان هاى شاهنامه ارائه مى 
شود. شايان ذكر است در اين جلسات همچنين دكتر 
نوروزى از اساتيد دانشگاه در زمينه مطالعات فرهنگ 
و زبان هاى باستانى نكات سودمندى را درباره برخى 

از ابيات خوانده شده توسط شعرا بيان مى كند.

انعقاد تفاهم نامه همكارى 3 جانبه 
 در زمينه هاى  ايجاد فرصت هاى شغلى

خمينى(ره)،  امام  امداد  كميته  مديركل  حضور  با 
 مديركل سازمان فنى و حرفه اى، رئيس كانون انجمن 
آموزشگاه هاى آزاد استان و جمعى از معاونين اين دو 
نهاد، تفاهم نامه همكارى 3 جانبه در زمينه هاى استعداد 
 سنجى، نياز سنجى، برگزارى دوره هاى آموزشى و ايجاد 
فرصت هاى شغلى، منعقد شد. مديركل كميته امداد 
استان در اين مراسم، به اقدامات صورت گرفته توسط 
اين نهاد با همكارى سازمان فنى و حرفه اى استان اشاره 
كرد و افزود: طى سال گذشته بيش از 12 هزار نفر از 
مددجويان تحت حمايت آموزش هاى كوتاه مدت، بلند 
مدت و حرفه آموزى دانش آموزى را فرا گرفتند. مدير 
كل سازمان فنى و حرفه اى نيز انعقاد اين تفاهم نامه را 
يكى از نمونه هاى تحقق شعار سال 94 كه توسط مقام 
معظم رهبرى مزين شده است به سال دولت و ملت، 
همدلى و همزبانى عنوان كرد. خوشايند به نظارت هاى 
مستمر ناظران كميته امداد از طرح هاى اشتغال اشاره 
كرد و تصريح كرد: اين نظارت ها بسيار مؤثر و موجب 

پايدارى طرح هاى اشتغال مى شود.

افتتاح چهارمين خانه قرآن روستايى
 در شهرستان بشرويه

اداره  نظر  زير  روستايى  قرآن  خانه  چهارمين  ايكنا- 
اين  امام(ره)  شهرك  در  بشرويه  اسالمى  تبليغات 
تبليغات  اداره  مسئول  كرد.  به كار  آغاز  شهرستان 
اسالمى بشرويه گفت: برگزارى كالس هاى روخوانى و 
روانخوانى، تجويد و مفاهيم قرآن كريم براى رده هاى 
از  بزرگساالن  و  جوانان  نوجوانان،  نونهاالن،  سنى 
جمله برنامه هاى آموزشى اين خانه قرآن خواهد بود. 
با تالش و همكارى  اميدوارى كرد  اظهار  بهشتى فر 
فعاليت هاى  ارتقاى  و  رشد  شاهد  روستا،  اين  اهالى 

فرهنگى و قرآنى در اين منطقه باشيم.

7
سه شنبه * 22 ارديبهشت 1394 * شماره 3218

رتبه سوم در كاهش تورم

نخستين نمايشگاه توانمندى هاى معدنى استان برگزار مى شود

رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گفت: 
تخصصى  نمايشگاه  نخستين  معدن،  هفته  همزمان 
توانمندى هاى معادن و صنايع معدنى خراسان جنوبى 
تا  افتتاح مى شود و  بيرجند  ارديبهشت ماه در  از 31 
سوم خرداد در نمايشگاه بين المللى بيرجند برپا است.

به گزارش تسنيم،  حقيقى در جمع معدنكاران اظهار كرد: نمايش معرفى 
توانمندى هاى معدنى و صنايع معدنى استان براى سرمايه گذاران داخل و 
خارج  استان و آشنايى مردم استان با قابليت ها و توانمندى هاى خراسان 
جنوبى از اهداف برگزارى اين نمايشگاه است. وى با بيان اينكه اكثر مواد 
معدنى خراسان جنوبى جزو مواد معدنى با ارزش هستند، بيان كرد: مسير 
توسعه خراسان جنوبى معدن است و موتور اقتصاد استان به اين بخش گره 
خورده است و بايد مورد توجه ويژه قرارگيرد.وى با بيان اينكه در سال گذشته 
111 فقره گواهينامه كشف در استان صادر شده و حدود 380 ميليون تن به 
ذخاير قطعى اكتشاف شده استان اضافه شده است، افزود: خراسان جنوبى در 

اين بخش رتبه نخست كشور را دارا است.
با  نيز  بيان كرد: در سال گذشته 103 فقره پروانه اكتشاف معدنى  حقيقى 
مساحت هزار و 344 كيلومتر مربع در استان صادر شده و استان خراسان 

جنوبى در اين زمينه نيز رتبه ارزشمندى را كسب نموده است.
وى  افزود: اين نمايشگاه ازسوى سازمان صنعت،معدن و تجارت خراسان 
شركت  صنعتى،  شهرك هاى  شركت  استاندارى،  همكارى  با  و  جنوبى 
شهرك هاى صنعتى ، مركز خدمات سرمايه گذارى، شركت نمايشگاه هاى بين 

المللى و اتاق بازرگانى، صنايع معادن و كشاورزى بيرجند برگزار مى شود.

150 موقوفه در بيرجند و درميان تعيين تكليف مى شود

درميان  و  بيرجند  خيريه  امور  و  اوقاف  اداره  رئيس 
متعذرالمصرف  موقوفه   150 تكليف  تعيين  گفت: 
اقدام  دست  در  درميان  و  بيرجند  شهرستان هاى 
خدايى  حجت االسالم  فارس،  گزارش  به  است. 
است  موقوفه اى  متعذر المصرف  موقوفه  كرد:  اظهار 

كه قابليت اجراى نيت را ندارد يعنى موقوفاتى كه داراى درآمد است اما 
مكانى براى مصرف آن نيست. 

وى افزود: موقوفاتى به همين شكل وجود دارد كه واقف نيت كرده عوايد 
آن براى روشنايى حمام ها، آبگيرى آب انبارها، پرداخت هزينه هاى جارى 
مساجد، حسينيه ها و كاروان سراها هزينه شود اما هنگام اجراى نيت اثرى 

از اين مكان ها براى عملى شدن نيت وجود ندارد. 
خدايى گفت: فراهم نشدن زمينه اجراى نيت واقف به اين دليل است كه 
شايد اين موقوفات بر اثر حوادث غيرمترقبه مثل سيل و زلزله از بين رفته 
بر  اينكه  بيان  با  ندارد. وى  استفاده عقاليى  قابليت  اكنون  اينكه  يا  باشد 
اين اساس در حوزه اوقافى بيرجند و درميان حدود 150 فقره وقف قابليت 
اين  تكليف  تعيين  را  اين مشكل  راهكار حل  ندارد،  را  واقف  نيت  اجراى 
موقوفات از طريق تهيه استشهاد محلى از روستا و مكان هاى مورد نظر 
دريافت  و  واقف  نظر  به  اقرب  پيشنهادهاى  جمع بندى  منظور  به  وقفى 

گواهى مصرف از اداره تحقيق اداره كل اوقاف و امور خيريه دانست. 
رئيس اداره اوقاف و امور خيريه بيرجند و درميان با اشاره به آغاز اجراى 
اين طرح از اوايل امسال گفت: تا دو ماه آينده اين طرح تكميل و موقوفات 

مورد نظر تعيين تكليف مى شود.

5 ميليون دالر كاال از طريق تعاونى هاى صادر شد

مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعى خراسان جنوبى 
ميليون  پنج  را  استان  هاى  تعاونى  صادرات  ارزش 
دالر عنوان كرد و گفت: ميزان صادرات تعاونى ها در 

سال گذشته رشد چشمگيرى داشته است.
به گزارش مهر، سنجرى به فعاليت دو هزار و 445 

تعاونى در سطح استان اشاره كرد و گفت: در حال حاضر 780 هزار نفر عضو 
اين تعاونى ها هستند. وى با بيان اينكه تاكنون 23 اتحاديه در سطح استان 
تشكيل شده است، بيان كرد: در سال گذشته 113 تعاونى جديد با سرمايه 
گذارى 12 هزار ميليون ريال ايجاد شده است. وى اضافه كرد: در اين مدت 
به منظور تغيير نگاه به تعاونى ها و ارتقاى سطح تعاونى به 29 هزار و 160 

نفر آموزش هاى عمومى و تخصصى به تعاونگران ارائه شده است. 
مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعى با بيان اينكه يكى از وظايف اين اداره 
كل نظارت بر فعاليت تعاونى ها است، عنوان داشت: در سال گذشته سه 
هزار و 468 مورد نظارت هاى مالياتى و عمومى بر تعاونى هاى استان انجام 
شده است. سنجرى به اولويت هاى برنامه مديريت تعاون استان اشاره كرد 
و افزود: در اين راستا هفت راهبرد تدوين شده كه ترويج فرهنگ تعاون، 
تعامالت  تحكيم  و  تعاونى  انسانى  منابع  توانمندسازى  و  مديريت  توسعه 
با  آنها بوده كه در استان در حال پيگيرى است. وى  از جمله  شبكه اى 
اشاره به اينكه در سال گذشته در راستاى ترويج فرهنگ تعاونى براى اولين 
بار كتابى با عنوان «با تعاون دنياى زيبايى بسيازيد» منتشر شد كه مورد 
قابليت ها و ظرفيت هاى  بيان كرد: تدوين كتابچه  استقبال قرار گرفت، 

قانونى در بخش تعاون از ديگر اقدامات ما در اين حوزه بوده است.

برگزارى همايش عشايرى با محوريت 
توانمندى ها و توليدات عشايرى در قاينات

ناحيه  عشايرى  بسيج  قشر  شوراى  دبير  فارس- 
عشايرى  همايش  گفت:  قاين  سپاه  مقاومت 
با  سال جارى  ارديبهشت ماه   29 در  قاين  شهرستان 
خانواده هاى  و  شهرستانى  استانى،  مسئوالن  حضور 
توليدات  و  توانمندى ها  هدف  با  عشايرى  شهيد 
همايش  اين  افزود:  كارى  مى شود.  برگزار  عشاير 
مقاومتى  اقتصاد  و  توليدات  توانمندى ها،  اساس  بر 
شهرستان  عشاير  همبستگى  و  همدلى  اتحاد  و 
قاين  شهرستان  اينكه  بيان  با  وى  مى شود.  برگزار 
نمايشگاه  افزود:  است،  عشايرى  شهيد  چهار  داراى 
توانمندى هاى عشايرى در سه بخش صنايع دستى، 

محصوالت لبنى و اقتصاد مقاومتى ايجاد مى شود.

مانور امداد و نجات كوهستان
 در شهرستان قاينات برگزار شد

از  قاينات  احمر  هالل  جمعيت  سرپرست  تسنيم- 
اين  در  كوهستان  نجات  و  امداد  مانور  برگزارى 
شهرستان به مناسبت فرا رسيدن هفته هالل احمر خبر 
داد. يوسفى  اظهار كرد: حفظ آمادگى عوامل امدادى 
و ارتقاى سطح دانش فنى و عملياتى امدادگران تيم 
امداد و نجات در ارتفاع از اهداف اين مانور است. وى 
افزود: اين مانور كه در منطقه گردشگرى بوذرجمهر 
قاين در حال برگزارى است و عمليات صعود و فرود، 
به همراه بستن  ارتفاع و كوهستان  از  حمل مصدوم 

كارگاه هاى سنگين انجام مى شود.

تسريع در روند تبديل 
نانوايى هاى استان به آزادپز

تسنيم- معاون امور بازرگانى و توسعه تجارت خارجى 
سازمان صنعت، معدن و تجارت استان با بيان اينكه 
نانوايى به آزاد پز داوطلبانه  ايجاد و تبديل داوطلبانه 
استان  در  نانوايى   727 حاضر  حال  در  گفت:  است، 
ماهگلى  هستند.  فعاليت  به  مشغول  جنوبى  خراسان 
با بيان اينكه 16 نانوايى آزاد پز در استان وجود دارد، 
اظهار كرد: ايجاد و تبديل نانوايى به آزاد پز در خراسان 
جنوبى داوطلبانه است. وى افزود: با توجه به تأكيدات 
و پيگيرى مركز از ابتداى سال ايجاد نانوايى هاى آزاد 
قرار گرفت و در نشست  استان در دستور كار  پز در 
با اتحاديه نانوايان، غله و دستگاه هاى مربوطه تاپايان 
فروردين ماه حدود 10 نانوايى در مركز استان تقاضاى 
به  آغاز  فرودين  اواخر  از  كه  داشته اند  پذيرى  آزاد 
فعاليت كرده اند. ماهگلى با بيان اينكه مجتمع هاى نان 
در اولويت تبديل به آزادپزى هستند، بيان كرد: بعد از 
آزادسازى قيمت آرد قيمت گذارى نان ها به عهده خود 
نانوايى ها و اتحاديه  بوده و هركس نان با كيفيت تر و 

 مناسب با سليقه مردم توليد كند موفق تر مى شود. 
بازديد ويژه از تأسيسات

 گردشگرى شهرستان طبس انجام شد

با توجه به هماهنگى به عمل آمده و در پى رسالت 
از  اى  دوره  بازديدهاى  بر  مبنى  گردشگرى  معاونت 
كارشناسان  از  متشكل  تيمى  گردشگرى  تأسيسات 
بهداشت، تعزيرات حكومتى، صنعت و معدن و تجارت 
به همراه كارشناسان ناظر واحدهاى اقامتى و پذيرايى 
استان تأسيسات گردشگرى شهرستان طبس را اعم 
از اقامتى، واحدهاى پذيرايى ميان راهى و سفره خانه 
هاى سنتى مورد بازديد قرار دادند كه يكى از واحدهاى 
پذيرايى سنتى اين شهرستان به دليل رعايت نكردن 
موازين بهداشتى شامل مقادير قابل توجهى از گوشت 
و  سوسيس  مناسب،  بندى  بسته  فاقد  كرده  چرخ 
كالباس تاريخ گذشته، گوشت مرغ فاقد تاريخ مصرف، 
بندى  بسته  بدون  بستنى  ساز،  دست  سس  انواع 
غذاهاى  و  مصرف  اعتبار  فاقد  فصل  ساالد  مناسب، 
شب مانده و فاقد مصرف پس از صورت جلسه و با 
پرونده  و  معدوم  شهرستان  بهداشت  نماينده  حضور 

متشكله به تعزيرات حكومتى ارسال شد. 

خسارت 2 ميليارد ريالى سيل
 به كشاورزى شهرستان زيركوه

فارس- به گفته مدير جهاد كشاورزى زيركوه بارش 
شديد تگرگ و جارى شدن سيل در روستاهاى بخش 
مركزى و زهان شهرستان بيش از 2 ميليارد و 500 
بنى اسدى،  گذاشت.  برجاى  خسارت  ريال  ميليون 
عمده خسارت سيل را به بخش انتقال آب و قنوات 
اعالم كرد و افزود: جارى شدن سيل سبب خسارت به 
400 متر كانال و 100 متر لوله انتقال آب كشاورزى 
وارد  خسارت  ميزان  وى  شد.  آباد  فخر  روستاى  در 
شده به اين روستا را 300 ميليون ريال برآورد كرد 
و ادامه داد: اين سيل همچنين به 170 متر قنات در 
روستاى بقال به ميزان 300 ميليون ريال و 670 متر 
قنات در روستاى كالته ناصر به ميزان 995 ميليون 
تصريح  بنى اسدى  است.  نموده  وارد  خسارت  ريال 
و  باغات  هكتار   15 به  نيز  باغدارى  بخش  در  كرد: 
درختان بادام به ميزان 375 ميليون ريال و 10 هكتار 
ريال خسارت  ميليون  ميزان 562  به  باغات زرشك 

وارد شده است.

برگزاري كارگاه آموزشي خانواده 
خوشبخت توسط كميته امداد سربيشه

مدير كميته امداد امام خميني (ره) سربيشه از برگزاري 
با  خوشبخت  خانواده  با  رابطه  در  آموزشي  كارگاه 
حمايت  تحت  دختران  و  مادران  از  نفر   50 حضور 
توسط مديريت كميته امداد امام خميني (ره) سربيشه 
خبر داد. قريب گفت: اين نهاد) به منظور هدايت و 
افزايش آگاهي دختران در زمينه هاي ازدواج آگاهانه 

و پايدار اقدام به برگزاري اين دوره ها مي كند.

مرمت بخش هايى از خانه تاريخى الله واقع در محله ته ده شهرستان بيرجند 
اين  فرهنگى  ميراث  نمايندگى  كار  دستور  در   (93) گذشته  سال  ماه  بهمن  از 
شهرستان قرار گرفت. سرپرست نمايندگى ميراث فرهنگى بيرجند گفت: اجراى 
گچ كارى در قسمت هاى مختلف خانه همچون هشتى ورودى و داالن، مرمت 
ازاره ها و اجراى سرويس بهداشتى و اصالح سيم كشى برق ساختمان از جمله 

اقدامات صورت گرفته است. 
عليرضا نصرآبادى افزود: اين اثر تاريخى يكي از منازل قديمي است كه نمونه بارز 

و چشمگير منازل سنتي در مناطق نيمه كويري است.

وى ادامه داد: خانه الله با توجه به ويژگيهاي معماري و تزئينات بكاررفته در آن 
مربوط به دوره قاجار مى باشد. تزئينات موجود در سردر ورودي خانه كه شامل 
تزئينات آجرهاي قالبي مي باشد و داشتن نقش نماهايي مانند شكل تاج كه از 
ديگري  ويژگيهاي  از  و  است  بناها  تزئينات  در  پهلوي  دوره  رايج  نماهاي  نقش 
كه در معماري بنا وجود دارد ايوان بنا است كه داراي پوشش كليل دو گلويي با 

تزئينات خاص آن يعني دو نيم ستون در دو طرف ايوان مى باشد.
وى خاطر نشان كرد: اين بنا در سال 1379 با شماره 2941 در فهرست آثار ملى 

كشور به ثبت رسيده است.

كاظمى فرد- معاون برنامه ريزى و اشتغال استاندار خراسان 
جنوبى گفت: بر اساس اعالم بانك مركزى در اسفند ماه 
سال گذشته و فروردين ماه امسال، خراسان جنوبى رتبه 
نخستين  در  رضايى  است.  داشته  را  كشورى  تورم  سوم 
هاى سياست  اظهاركرد:  استان  بازار  تنظيم   كميسيون 
تنظيم بازار، سياست هاى متعادل سازى بازار است. وى 
سال  در  استان  بازار  تنظيم  كميسيون  اينكه  بر  تأكيد  با 
اين  در  كرد:  بيان  كرد،  رعايت  را  بازار  هاى  مؤلفه   93
هم  و  توليدكنندگان  هم  كه  كرديم  تالش  كميسيون 
مصوبات كميسيون حقوق مصرف كنندگان را مد نظر قرار 
دهيم. وى با بيان اينكه سياست امسال كميسيون تنظيم 
بازار استان نيز ادامه همين روند خواهد بود، عنوان كرد: 
 در سال جارى هم در عرضه، كنترل ها اعمال مى شود
و هم سياست هاى قيمت ما عملى خواهد بود و به كسى 

اجازه نمى دهيم كه با جو پيش رود.
رضايى اضافه كرد: اگر در شهرستان ها كااليى مازاد بر 
توليد داشته باشيم به سمت صادرات سوق داده مى شود و 

مديريت كيفى و كمى بر بازار استان خواهيم داشت.
خبر  گذشته  سال  در  استان  در  تورم  نرخ  كاهش  از  وى 
داد و گفت: بر اساس اعالم بانك مركزى در اسفند ماه 
سال گذشته و فروردين ماه امسال خراسان جنوبى رتبه 
سوم تورم كشورى را داشته و اين در حالى است كه اين 
استان در سال هاى 85 تا 92 در رتبه هاى 18 تا 29 تورم 

كشورى قرار گرفته بود.

پايش مستمر 359 قلم كاال

در  تورم  نرخ  استاندارى،  اشتغال  و  ريزى  برنامه  معاون 
افزود: خراسان جنوبى  استان را 13 درصد عنوان كرد و 

و  كاال  قيمت  كمترين  كه  است  كشور  استان  سومين 
با اشاره به اينكه در حال حاضر  خدمات را دارد. رضايى 
359 قلم كاال در سبد كااليى داريم كه در 12 ماه پايش 
مى شوند، بيان كرد: قيمت اين كاالها بر اساس نرخ سال 
خراسان  امروز  ها  ارزيابى  اين  طبق  و  شده  ارزيابى   83

جنوبى همچنان بهترين وضع تورمى را در كشور دارد.
وى ادامه داد: عالوه بر اين با مجموعه اقدامات انجام شده 
استان  متوسط  ورى  بهره  نرخ  توانستيم  گذشته  سال  در 
براى  استان  اقدامات  به  ببريم. رضايى  باال  را سه درصد 
افزود:  و  پرداخت  مقاومتى  اقتصاد  هاى  سياست  اجراى 
بر صادرات  را  تأكيد خود  اين هدف طى سال گذشته  با 

كاالهاى داخلى استان گذاشتيم.

35 درصد از اعتبارات سفر هيئت دولت 
به آب و كشاورزى اختصاص يافت

را  اولويت خود  بيان كرد: در سال گذشته استان  رضايى 
روى آب و كشاورزى قرار داد و 35 درصد از اعتبارات سفر 
هيئت دولت براى موضوعات آب و كشاورزى اختصاص 
 يافت. وى اضافه كرد: در سال جارى نيز بايد شاخص هاى
استان در تمامى بخش ها را افزايش دهيم و تمام توان خود 
را روى برنامه هاى سال 94 خواهيم گذاشت. وى با  اشاره 
 به اينكه در سال گذشته با مديريت عالمانه دستگاه هاى
متولى تنظيم بازار موفق شديم نرخ تورم را كاهش دهيم، 
 اظهار اميدوارى كرد كه بتوانيم همين روند را در سياست هاى

تنظيم بازار سال جارى ادامه دهيم.

تأمين ميوه مورد نياز استان از كشور افغانستان

رضايى به برخى مصوبات اجرا نشده كميسيون تنظيم بازار 

استان در سال گذشته اشاره كرد و افزود: تأمين ميوه مورد نياز 
استان از كشور افغانستان يكى از مصوبات اين كميسيون بود 
كه به دليل اختالفاتى كه بين شهردارى و  تعاون روستايى 
وجود داشت متأسفانه اجرايى نشده است. وى با بيان اينكه در 
حال حاضر كشور افغانستان براى اين موضوع اعتراض كرده 
و خواستار واردات از اين كشور شده اند، بيان كرد: اين كشور 
ميوه هاى خوبى دارد كه مى تواند نياز استان را برطرف كند و 
اگر ما بتوانيم اين ميوه ها را به قيمت كمتر وارد استان كنيم 

باز هم نرخ تورم در استان كاهش مى يابد.

توزيع 38 تن گوشت قرمز منجمد داخلى در بازار

 مديرنمايندگى شركت پشتيبانى امور دام استان هم از توزيع 
تا 25  بازار استان  38 تن گوشت قرمز منجمد داخلى در 
فرودين ماه امسال خبر داد و افزود: با توزيع اين گوشت ها 
كشش بازار به حدى است كه در حال حاضر تمايلى براى 
خريدارى نيست. به گفته عصاريان در حال حاضر حدود 10 

تن گوشت قرمز در سردخانه هاى استان موجود است.

ابالغ 206 ميليارد تومان تسهيالت 
سرمايه اى كشاورزى به خراسان جنوبى

از  نيز  جنوبى  خراسان  كشاورزى  جهاد  سازمان  رئيس   
ابالغ 206 ميليارد تومان تسهيالت سرمايه اى و سرمايه 
سال  طى  كشاورزى  مختلف  هاى  بخش  در  گردش  در 
جارى خبر داد. ولى پور مطلق اظهاركرد: در حال حاضر 
حدود 600 تن برنج هندى در انبارهاى كاالهاى اساسى 
شركت غله استان موجود است كه با تدابير انديشيده شده 
وارد بازار مى شود. وى، قيمت هر كيلو برنج را حدود 34 

هزار و 675 ريال عنوان كرد.

مديرسازمان تعاون روستايى خراسان جنوبى هم  گفت: تا 
16 فروردين امسال حدود 208 تن سيب، 413 تن پرتقال 
والنسيا و 38 تن تامسون در استان توزيع شد و مشكل 

خاصى در تأمين ميوه شب عيد استان نداشتيم. 
صنعت،  سازمان  عملكرد  بازرسى  و  نظارت  اداره  رئيس 
اينكه  بيان  با  جلسه  اين  در  نيز  استان  تجارت  و  معدن 
امسال در گروه هاى كااليى و خدمات ثبات قيمت داشته 
بسيار  تقاضا  و  عرضه  موضوع  مدت  اين  در  گفت:  ايم، 
متناسب بود و هيچ تأثيرى در افزايش قيمت ها نداشت. 

هزينه كشتار مرغ در كشتارگاه، افزايش يابد

 نماينده كشتارگاه هاى خراسان جنوبى هم با بيان اينكه 
تاكنون هيچ مصوبه اى براى آناليز قيمت كشتار نداشته 
ايم، عنوان داشت: تاكنون هزينه كشتار هر مرغ زنده در 
كشتارگاه هاى استان حدود 80 تومان بوده و اين در حالى 
است كه آناليز كشورى حدود 250 تومان است. فروزان فر 
با بيان اينكه با توجه به افزايش هزينه ها ادامه اين روند 
تا  نياز است  بيان كرد:  نيست،  براى كشتارگاه ها مقدور 
قيمت كشتار هر واحد مرغ به 110 تومان برسد و عالوه بر 
آن قيمت حمل آن نيز همان 50 تومان قبلى باقى بماند. 
گفتنى است در اين جلسه مصوب شد كه موضوع افزايش 
دبيرخانه  توسط  ها  كشتارگاه  در  زنده  كشتارمرغ  قيمت 

كميسيون تنظيم بازار بررسى شود.

مديركل ورزش و جوانان خراسان جنوبى با بيان اينكه هم اكنون 56 پروژه نيمه 
تمام ورزشى در استان وجود دارد، گفت: براى 42 پروژه اعتبار تخصيصى اعم از 

ملى و استانى وجود دارد و 13 پروژه نيز فاقد اعتبار تخصيصى مى باشد.
به گزارش ايرنا، بهرام عزيززاده مقدم در نشست خبرى تشريح برنامه هاى امسال 
حوزه ورزش و جوانان استان در بيرجند افزود: برخى پروژه ها بدون در نظر گرفتن 
شرايط منطقه و نياز واقعى استان تعريف شده و چهار پروژه نيز داراى مشكالت 
ابتدا تعريف و جانمايى درست صورت  از  اگر در گذشته و  باشند كه   فنى مى 
مى گرفت، امروز با اين حجم مشكالت مواجه نبوديم. وى با بيان اينكه اعتبار 
مورد نياز 56 طرح نيمه تمام 340 ميليارد ريال است، گفت: 29 پروژه ورزشى 

استان باالى 50 و 27 پروژه نيز كمتر از 50 درصد پيشرفت فيزيكى دارند.
عزيززاده مقدم درباره وضعيت ورزشگاه 15 هزار نفرى بيرجند نيز گفت: اعتبار 
اوليه در نظر گرفته شده حدود 60 ميليارد ريال بود، اما تاكنون 130 ميليارد ريال 
برايش هزينه شده و براى اتمام و تجهيز آن نيز 80 ميليارد ريال ديگر مورد 
نياز است. وى با بيان اينكه پيست تارتان و زمين چمن آن به اتمام رسيده و به 
زودى شاهد ميزبانى ليگ هاى دست يك فوتبال در آن خواهيم بود، اظهار كرد: 
علت اصلى بيشتر شدن نياز اعتبارى براى تكميل ورزشگاه، به موقع تخصيص 
 نيافتن اعتبارات تعريف شده و در نتيجه تورم و گران شدن نرخ تعهدات پيمانكار 
 مى باشد. وى در ادامه از آنچه كه آن را برخورد جزيره اى برخى مديران دستگاه هاى
اجرايى استان خواند انتقاد كرد و گفت: برخوردهاى جزيره اى و بخشى نگرى 
مديران ساير دستگاه ها به موضوع جوانان، ورزش حرفه اى و قهرمانى و نيز 

ورزش همگانى استان زيان هاى جبران ناپذيرى وارد كرده است.
سرپرست معاون توسعه امور ورزش اداره كل ورزش و جوانان خراسان جنوبى نيز 

گفت: هزينه هر هيئت ورزشى در استان 786 ميليون ريال در سال است كه با 
احتساب 44 هيئت ورزشى و نيز وجود 294 هيئت فعال در شهرستان هاى استان، 
هزينه هيئت ها شامل برگزارى مسابقات، اعزام قهرمانان، پرداخت حق الزحمه 

مربيان و داوران در سال بالغ بر 46 ميليارد ريال مى شود.
مهدى عجمى نژاد افزود: تصور كنيد اگر همت رئيسان هيئت هاى ورزشى و 

البته لطف بخش خصوصى(اسپانسرها) نباشد، اين اداره كل به تنهايى قادر نيست 
از پس اين هزينه ها برآيد. وى گفت: البته به منظور منطقى كردن هزينه ها 
و كمك به توسعه ورزش حرفه اى و قهرمانى، طرح آمايش سرزمينى از اوايل 
پارسال با كمك كارشناسان اين اداره آغاز شد كه با موفقيت به اتمام رسيد و 

برنامه كارى ما از امسال بر اساس يافته هاى اين آمايش اجرا مى شود.
عجمى افزود: بر اساس اين طرح رشته هاى ورزشى فعال استان بر طبق معيارهايى 
چون پايه و مدال آور بودن، المپيكى بودن رشته، ملى بودن رشته ورزشى، تعداد 

 و سطح مربيان موجود در استان، وجود زير ساخت ها، سوابق گذشته و اميد به 
مدال آورى شناسايى شدند. وى گفت: بر همين اساس رشته هاى ورزشى به دو 
گروه رشته هاى ورزشى داراى اولويت و ساير رشته هاى ورزشى تقسيم شدند 
و رشته هاى ورزشى داراى اولويت از اهميت بيشترى در حمايت مالى، جذب 

اسپانسر و اختصاص فضاهاى مورد نياز برخوردار خواهند شد.
عجمى در بخش ديگرى اظهار كرد: هم اكنون در سطح استان 23 هزار و 579 

ورزشكار سازمان يافته داريم كه شش هزار و 316 نفرشان خانم هستند.
وى افزود: پارسال از مجموع چهار ميزبانى بزرگ ورزشى و اعزام هايى كه از اين 
استان صورت گرفت، در مجموع 46 مدال كشورى نصيب قهرمان استان شد كه 

هشت مدال از اين تعداد طال بود.
به گفته عجمى: پارسال همچنين شش نفر از قهرمانان استان به اردوى تيم ملى 

دعوت شدند و عالوه بر اين ها هشت نفر نيز عضو تيم ملى مى باشند.
معاون فرهنگى اداره كل ورزش و جوانان خراسان جنوبى هم گفت: در حوزه 
به همراه  برگزار كرديم كه مصوبات خوبى  پارسال 33 جلسه ستادى  جوانان 
داشت. مريم مهرور افزود: هم اكنون در سطح استان 19 گروه مردم نهاد(ثمن) 
اداره كل به جوانان وجود  با توجه به نگاه ويژه اى كه در اين  وجود دارد كه 
دارد، در صدد افزايش تعداد ثمن هستيم زيرا معتقديم حمايت از ثمن ها، زمينه 
ابعاد مختلف فرهنگى و اجتماعى جامعه زياد   مشاركت جوانان و نوجوانان در 
مى كند. وى گفت: در هفته جوان(13 تا 7 خرداد) نيز با همكارى دستگاه هاى 
اجرايى استان كه به نوعى متولى امور جوانان هستند و نيز هيئت هاى ورزشى 
جشنواره ويژه اى برگزار خواهد شد تا هر دستگاه و هيئت ورزشى برنامه خود را 

در زمينه اوقات فراغت معرفى و عضو گيرى كند.

56 پروژه نيمه تمام ورزشى در خراسان جنوبى وجود دارد

مرمت خانه تاريخى الله

بنا بر اعالم بانك مركزى، در خراسان جنوبى اتفاق افتاد؛
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 توافق هسته اى در دسترس خواهد بود
اى،  هسته  مذاكرات  خصوص  در  جمهورى  رئيس 
اظهار كرد: در بسيارى از زمينه ها به درك مشترك 
وجود  مقابل  طرف  در  الزم  اراده  اگر  و  ايم  رسيده 

داشته باشد، توافق نهايى در دسترس خواهد بود.

سردار نقدى: آن كسى كه دائم در كيش 
است پيام امام را نمى فهمد

رئيس سازمان بسيج  گفت : ارتباط فيزيكى و رفت 
همسايگى  و  وى  خانواده  و  امام  حضرت  با  آمد  و 
افزود:  امام نيست. وى  آراء و نظرات  مالك تفسير 
كسى كه در پى اشرافى گرى است، صالحيت تفسير 
در  حتى  امام  گفت:  نقدى  ندارد.سردار  را  امام  پيام 
فصل گرما به نقاط خوش آب و هوا نمى رفت از اين 
رو هر كس مثل او زندگى كند مى تواند پيام امام را 

تفسير كند نه آن كس كه دائم در كيش است.

  احتمال بازگشت خاورى را ضعيف مى بينم
معاون اول قوه قضائيه، بازگرداندن خاورى را آزمونى 
دانست  فساد  با  مبارزه  مدعى  كشورهاى  براى 
بينم،  مى  ضعيف  را  او  بازگشت  احتمال  گفت:   و 
در  همچنين  اى  اژه  محسنى  نيستم.  نااميد  اما 
با  بانكى گفت: برخورد  ابَر بدهكار  مورد پرونده 10 
 بدهكاران بانكى جدى است و تعدادى از اين پرونده ها 

به دادگاه رفته و تعدادى نيز در دادسرا است.

 تكذيب سخنان آشنا توسط وزير كشور
تغيير  بر  مبنى  خبرهايى  به  واكنش  در  كشور  وزير 
تغيير  براى  برنامه اى  هيچ  گفت:  استانداران، 
استانداران نداريم اما بحث جابجايى مديران يك امر 
عادى در تمام دولت هاست. 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.

 محاكمه توكلى با شكايت احمدى نژادى ها
احمد توكلى روز يكشنبه آينده بصورت علنى محاكمه 
مى شود.  سعيد مرتضوى، محمدرضا رحيمى، اسفنديار 
اكبر جوانفكر و  بقايى، على  رحيم مشايى، حميدرضا 
سيدرضا صالحى اميرى شاكيان توكلى هستند. گفته 
مى شود به دليل انتقادهاى احمد توكلى و درج مطالبى 

خطاب به دولت، شكايت هايى عليه وى مطرح شد. 

نعمتى: مجلس شوراى اسالمى از ادامه 
 مذاكرات هسته اى حمايت مى كند

با  اسالمى  شوراى  مجلس  رئيسه  هيئت  سخنگوى 
 اعالم حمايت هيئت رئيسه از ادامه مذاكرات هسته اى 
و  است  ملى  موضوعى  اى  هسته  مذاكرات  گفت: 
همه گروه ها و طيف هاى سياسى بايد در چارچوب 

منويات رهبر معظم انقالب حركت كنند.

 اگر من هم بودم به عراق حمله مى كردم!
است  اميدوار  كه  آمريكا  سابق  رئيس جمهور  برادر 
سومين رئيس جمهور خانواده «بوش» باشد، مى گويد 
اگر او هم جاى برادرش بود، در سال 2003 به عراق 
حمله مى كرد. بوش كه روز شنبه پس از سخنرانى در 
نيوز»  «فاكس  شبكه  با  ويرجينيا  «ليبرتى»  دانشگاه 
به همه گوشزد  گفت وگو مى كرد، گفت: «مى خواهم 
كنم كه من هم همين كار را مى كردم، همانطور كه اگر 
هيالرى كلينتون (وزير خارجه سابق و نامزد احتمالى 

دموكرات ها در انتخابات) هم بود اين كار را مى كرد.»

حمله موشكى حوثى ها به نجران عربستان

نجران  شهر  جديدى  حمله  در  يمن  هاى  حوثى 
قرار  موشكى  حمالت  هدف  را  سعودى  عربستان 
مرزى  شهر  مركزى  زندان  حمالت،  اين  در  دادند. 
اين  گرفت.  قرار  موشك  چند  اصابت  مورد  نجران 
هدف  نجران  شهر  كه  است  بار  چندمين  براى 

حمالت حوثى ها قرار مى گيرد.

 مسير جديد ارسال كمك هاى ايران به يمن
هوايى  حمالت  تشديد  خارجه،  وزارت  سخنگوى 
عربستان به يمن و بمباران مناطق مسكونى در شمال 
مسير  كرد:  خاطرنشان  افخم  كرد.  محكوم  را  يمن 
است  شده  هماهنگ  ايران  كمك هاى  ارسال  جديد 
بدون  ايران  دوستانه  انسان  كمك هاى  اميدواريم  و 

مشكل و مانع تراشى بدست مردم يمن برسد.

 بده  بستان آلن اير با خبرنگاران ايرانى 
صفحه  در  لوزان  در  حاضر  خبرنگاران  از  يكى 
تا  كه   1 لوزان  مذاكرات  در  نوشت:  خود  شخصى 
محدود  حضور  دليل  به  و  داشت  جريان  عيد  شب 
ساعات  در  خصوصا  و  گاه  بى  گاه  خبرنگارها، 
پايانى هر روز شاهد حضور جناب سخنگو در ميان 
خبرنگاران بوديم. اما نكته مهم اين بود كه آلن اير 
شده  انتخاب  نام  درباره  ايرانى  خبرنگاران  از  مدام 
براى سال 94 سوال مى كرد و حتى به شيوه تطميع 
با همان لحن فارسى كه خيلى  هم متوسل شده و 
تالش مى كند غلظت انگليسيش را كم كند، عنوان 
مى كرد كه «اگه نام سال رو به من بگيد من هم 

براتون از داخل مذاكرات خبر مى يارم!».

 واريز تمام اقساط دارايى هاى ايران
طبق اعالم معاون ارزى بانك مركزى در نتيجه تمديد 
هاى  دارايى  شده  سررسيد  اقساط  تمامى   مذاكرات 
ارزى ايران در قالب دور سوم آزاد سازى دارايى هاى 

بلوكه شده واريز شده است.

 قدرت ايران در منطقه در حال افزايش
اشاره  با  گزارشى  طى  «لوموند»  فرانسوى  روزنامه   
منطقه  در  ايران  نفوذ  و  قدرت  روزافزون  افزايش  به 
شوراى  نشست  در  فرانسه  رئيس جمهور  حضور  پيام 
همكارى خليج فارس را مثبت ارزيابى و ژست آنها در 
قبال اوالند را نشانه نااميدى از واشنگتن دانسته است.

نشست  پايانى  بيانيه  نوشت:  الحيات 
كمپ ديويد ميان سران شوراى همكارى 
به  آمريكا  جمهور  رئيس  و  فارس  خليج 
و  ايران  اى  هسته  توافق  يمن،  مسئله 
به  پردازد.  مى  سورى  مخالفان  تقويت 
ورود  از  قبل  اندكى  «انتخاب»،  گزارش 
به  (فارس)  سران شوراى همكارى خليج 
واشنگتن براى شركت در نشستى با رئيس 
جمهور آمريكا؛ روزنامه الحيات اعالم كرد 
كمپ  نشست  پايانى  بيانيه  نويس  پيش 
اين  نوشته  به  است.  شده  تهيه  ديويد 
تاكيد  مطلب  اين  بر  بيانيه  اين  روزنامه، 
مى كند كه طرح شوراى همكارى خليج 
(فارس) بايد به عنوان مبناى حل و فصل 

بحران يمن به كار گرفته شود. 

اعراب خليج فارس: آمريكا 
بايد زرادخانه دفاعى براى ما 

ايجاد كند

براى  دفاعى  زرادخانه  يك  همچنين 
و  شود  ايجاد  (فارس)  خليج  كشورهاى 
جمله  از  تسليحات  فروش  براى  زمينه 
فاد  هاى  موشك  و  پاتريوت  سامانه 
خليج  همكارى  شوراى  كشورهاى  به 
اين  تحويل  در  و  شود  فراهم  (فارس) 

تسليحات تسريع صورت گيرد. 

همچنين اين بيانيه بر پذيرش توافقى كه 
 تهران را از دستيابى به تسليحات هسته اى 
باز مى دارد تاكيد كرده است. اين بيانيه 
نيز  را  سورى  مخالفان  تقويت  مسئله 

مطرح كرده است.
انور بن محمد قرقاش وزير مشاور در امور 
خارجه امارات نيز با اشاره به نشست كمپ 

ديويد بين رئيس جمهور آمريكا و سران 
عرب گفت: سران شوراى همكارى خليج 
فارس از آمريكا تقاضاى يك تعهد سياسى 
شود  مى  تضمين  آن  براساس  كه   دارند 
كه نتايج توافق با ايران، اطمينان حاصل 
كند كه سياست ايران كمتر توسعه طلبانه 

عرب  همسايگان  به  كشور  اين  و  باشد 
خود احترام بگذارد.

امارات: مهمترين مشكل
 اعراب با ايران، ميل تهران به 

توسعه طلبى است

گفت:  امارات  دولت  ارشد  مقام  اين 
مهمترين مشكل در روابط ايران و اعراب، 
ميل ايران به توسعه طلبى است و توافق 
تهران كمك  توسعه طلبى  به  اى  هسته 

مى كند. 
دستيابى  كه  شد  مدعى  همچنين  وى 

ايران  بدون  يمن  در  سياسى  راه حل  به 
 امكان پذير است. قرقاش افزود: حوثى ها 
سياسى  پروسه  اين  از  جزئى  توانند  مى 
شان،  تسليحات  براساس  نه  اما  باشند 

بلكه بر پايه حد و اندازه شان.

حوثى ها، موشك هايى 
در اختيار دارند كه با آن 

عربستان را هدف گرفته اند

گفتگو  عربى  نيوز  اسكاى  با  كه   قرقاش 
ژانويه،  ماه  در  كرد:  اضافه  كرد،  مى 
داد  مى  نشان  كه  آمد  بدست  شواهدى 
حوثى ها، موشك هايى در اختيار دارند كه 

با آن عربستان را هدف گرفته اند.

اعزام نيرو از مالزى به عربستان

عربستانى  هاى  رسانه  حال  همين  در 
مالزى  ارتش  نيروى  تعدادى  رسيدن  از 
نبرد  در  شركت  براى  عربستان  خاك  به 
عليه يمن خبر دادند. اين رسانه ها سخن 
اند  نياورده  ميان  به  نيروها  اين  تعداد  از 
به  پيوستن مالزى  با  اما اعالم كردند كه 
ائتالف ضد يمن، در حال حاضر 12 كشور 
اساس  اين  بر  هستند.  ائتالف  اين  عضو 

همه نيروهاى مالزيايى خلبان هستند.

باران بهارى «ارديبهشت 94» ميدان ابوذر بيرجند  عكس: نسرين كارىعكس روز 

 با توافقى موافقت مى كنيم كه تهران را از دستيابى به سالح هسته اى بازدارد

اعراب : تضمين دهيد ايران به ما احترام مى گذارد

وزير كشور : رقابت ها شروع شده است، بى طرف باشيم  

وزير كشور با بيان اينكه ما بايد تالش كنيم بى طرفى خود را 
در انتخابات حفظ كنيم، گفت: رقابت ها از االن آغاز شده است.

رحمانى فضلى تاكيد كرد: ما بايد تالش كنيم از شتاب زدگى 
و عجله كردن و ورود محافل سياسى له يا عليه كسى پرهيز 
كنيم حتى در رفتارهاى روزانه خودمان هم بايد اين مسائل را 
در نظر بگيريم. همچنين حضور در برخى از جلسات، محافل و استقبال از برخى از 

شخصيت ها نبايد به گونه  اى باشد كه تلقى طرفدارى و حمايت شود.

سعودى ها و اسرائيلى ها  عليه توافق، البى مى كنند

سخنگوى كميسيون امنيت ملى مجلس گفت در نشست اين 
كميسيون، عباس عراقچى اعالم كرد كه دخالت سنا، اجراى 
توافق را حدود دو ماه به تاخير مى اندازد، از طرف ديگر قطعا 
هيچ كس نمى تواند از اماكن نظامى ما بازديد كند. وى افزود: 
عراقچى همچنين گفت كه آنچه كه به نظر مى رسد اين است 
كه ما توافق را در متن مذاكرات دست يافتنى مى دانيم. البته بيرون از مذاكرات البى 

صهيونيست، سعودى ها و داخل آمريكا تالش هايى مى كنند كه توافق انجام نشود. 

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

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

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

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

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

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

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

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

موسسه تماس و اطالعات الزم را كسب نمايند. 

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

پژو 405 تميز بين مدل هاى 
 88 و 89 ترجيحًا 

رنگ نقره اى خريداريم.
09151608039

هم استانى هاى عزيز ، ادارات ، سازمان ها 
و پوشاك فروشى هاى سراسر استان

 توليد انواع طرح ها و مدل هاى روز كت و شلوار به صورت صنعتى در توليدى رادكو
بيرجند - خيابان 17 شهريور – روبروى ايستگاه آتش نشانى

09151643707 - اميرآباديزاده
با استفاده از تسهيالت صندوق كارآفرينى اميد

هر كه دارد هوس كرببال بسم ا...

اعزام عتبات عاليات به صورت هوايى مورخ 94/3/16
 

ثبت نام به صورت محدود                          دفتر زيارتى بيرجند  تنعيم

خيابان جمهورى اسالمى 21  
جنب تعاونى ميزان

32222265
32226749

فروش فورى پرايد ارزان 
 سفيد - مدل 81 - دور رنگ  

فى 7 تومان
09159627321
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امالك و مستغالت

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

09155496373

امتياز مسكن ارتش، معصوميه پايين 
واريزى15/700 

فى توافقى  09157414784

فروش يك واحدآپارتمان بابهترين 
موقعيت مكانى و چشم انداز زيبا
89 متر مفيد  09153619624
فروش منزل وياليى در بهترين 
موقعيت مدرس قابل سكونت يا 
ساخت و ساز 09151601792

فروش واحد مسكن مهر در گلبهار 
مشهد  و يا معاوضه با مسكن مهر 

بيرجند  09157661995 

خريدارآپارتمان شيك 
       و نوساز تا 140 م .سند ازاد 

 09014197578
فروش منزل زمين50متر 

زيربنا102متر مهرشهر حافظ غربى 
 فى65م   09151633727

فروش فورى امتيازمسكن 
مهرمولوى10م واريزى
 09153611601

فروش زمين ،نرجس 11 
شمالى 144متر

 09158529895
فروش يك واحد مسكن مهر،واقع 
درالهيه ويا معاوضه بايك واحد 
همكف   09158639913 

فروش آپارتمان 2خوابه.تكميل 
شده 85مترى مسكن مهر فى 55 

 09391646003

فروش يا معاوضه دو باب مغازه 
حاشيه خيابان امامت  ،

فى كارشناسى 09155613291 

فروش آپارتمان 200مترى20 مترى 
سوم مدرس باقيمت استثنايى 

 09156683966

فروش يك واحد آپارتمان 
حدود110متر زيربنا در دو طبقه 
پيلوت مشترك09157566606 
فروش يك منزل مسكونى,جواديه
زيربنا145متر.سند شش دانگ
    .فى كارشناسى 9156696682 

فروش منزل حاجى آباد حاشيه 
وليعصر 75 مترزمين پايين مغازه
 باال مسكونى 09159644583 

فروش منزل 
دربهترين مكان چهكند

 09159612699
فروش 200 مترزمين مزروعى 
معصوميه پايين اززمين هاى 

  شهردارى فى 11م 09105090930 
فروش منزل وياليى زمين 115 متر 
90متر بنا اسكلت تازه ساخت شيك 

كارگران 14  09159647685 

فروش امتياز آپارتمان 130 مترى از 
پروژه نگين معصوميه واريزى 21,2   

    فى كارشناسى 09195605878 

فروش مسكن مهر(75 مترمفيد) 
مهرشهرخيابان 9دى مقابل فضاى 

سبز 09153633517 
فروش باغى به متراژ 4000متر با 
انواع درختان ميوه  واقع در چاه 
عبدالهى تقاب .09151638100 

فروش.زمين.125مترى درحاجى 
آبادحاشيه امام خمينى.

 09151604264
فروش زمين150مترى 

    دهنه6مهرشهر،خيابان ولى عصر 
 09159639500

فروش آپارتمان75مترى 
سجادشهر2خواب نورگيرسندآزاد.
صفر.تخليه.   09364651606 

فروش آپارتمان/مشهد الهيه تقاطع 
اميريه وصادقيه 108 متر سه خواب 

فى 155 م   09158612141 

فروش ملك تجارى نبش 
توحيد 4 با زيربناى 72 متر. 

 09199918003
معاوضه2 قطعه زمين مشاع

120مترى بسيجيان دشت على آباد 
 09159617233

فروش يك عدد منزل كلنگى به 
متراژ 130متر واقع در روستاى  

مزگ  09155626559
فروش زمين مزروعى

 حاشيه شهيدناصرى 
 09153613146

فروش زمين كشاورزى به مساحت 
2000 مترمربع يا معاوضه با ماشين. 

 09156041846

فروش زمين شمالى   
         152مترى،مهرشهرفى33 

 09156662696
فروش آپارتمان 114 مترى بسيار 

شيك مدرس 68 
 09151611494

فروش يك واحد اپارتمان 75 
متر(مفيد)دوخوابه طبقه سوم 

 09159658433

فروش 2500متر زمين حصار كشى 
شده حاشيه جاده زاهدان بعد از 

دانشگاه بيرجند  09154030029 

فروش واحدآپارتمان سپيده16 
(سراب)بدون اسانسور 

 09155624165

فروش زمين مسكونى170متر
2طبقه اسكلت2 نبش 

09153618661

 فروش يا معاوضه آپارتمان فاز 2 
نظام پرستارى بلوار شهيد فايده
 110 مترى  09151641339 

فروش زمين .مسكونى سند
 ششدانگ . نرسيده به فلكه

 معصوميه .09159621725 

فروش طبقه90مترازمجموعه3 طبقه 
فول امكانات نارنج 

       فى 150م 09156042402 

فروش زمين اميرآباد جنب 
بهداشت160متر فى مترى610 

09158345833

فروش 1500 متر زمين
 با نيم ساعت آب  فخر اباد تقاب

 09151634211

فروش زمين سراب جنوبى متراژ 
  240 متر سند دار وجواز سه طبقه 

 09155611734

فروش واحد 100مترى حاشيه 
فلكه سفير اميد فاز2مسكن كارگشا، 

 09153634396

فروش آپارتمان شمال شهر
 خيابان مهزيارطبقه اول با

تمام امكانات  09155618396 

فروش منزل آرين شهر 
با350مترسندشش دانگ 

 09156654472

فروش زمين مسكو نى به متراژ 
180متر باسه طبقه پروانه يامعاوضه 

باخودرو   09155614838 
فروش مسكن مهرشركت مولوى،  

جنوبى، واريزى هفت ونيم،
 09159626920

فروش منزل واقع درمعصوميه  
پايين خيابان مسلم در2طبقه 

 09158641723

فروش آپارتمان تهران- 75مترشمالى 
-آفتابگير-سندآزاد طبقه دوم 

 09128066042

 فروش  منزل وياليى 262مترزمين 
. آخر  مدرس 40  پالك 23 . 

 09159611753
فروش منزل حاجى 

ابادمقداد13دوخوابه با تمام امكانات.
      فى60م، 09158671894 

فروش 3200متر درمعصوميه 
باموقعيت عالى جهت كارگاه 
 ياتاالر    09376250669 

فروش آپارتمان89مترى مجتمع 
پرديس مدرس5طبقه سوم فول 

امكانات  09301209479 

فروش سايت ادارى75متر
     طبقه5آفتابگيرمحبت3فى65م 

 09375620458

فروش زمين 302 مترى مشاع بعد 
از بيدخت دانشگاه آزاد  فى توافقى 

09393196949

فروش زمين اميراباد
      انتهاى خيابان امام على120متر 

 09398771500

فروش نقدواقساطى منزل وياليى تازه 
ساز درحسين آبادسادات يامعاوضه 

باماشين   09158650989 
فروش زمين كشاورزى تقاب لب 

جاده به متراژ 1000 متر و 80 عدد 
درخت   09159616274 

فروش يا معاوضه با ملك دربيرجند 
يك باب منزل وياليى تازه ساز 
واقع در قاين 09153610632 

فروش زمين با موقعيت عالى 
زمين كارگاهى به متراژ 625متر

 09331634653

فروش 5 سهم آب از مدار 12
 واقع در سرچاه تازيان 

09151636426
فروش يك قطعه زمين مزروعى 
جنب جاده اصلى در دشت بجد

جنب چاه احرارى   09159655496

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

رهن و اجاره  

اجاره منزلى 
درجمهورى 26

 09358938462
رهن و اجاره منزلى
 واقع دررجايى5

 09153624802

رهن كامل مغازه24متر همكف  
  +زيرزمين داخل كوچه مطهرى 9 

 09155612382

اجاره واحدتجارى دولت 
چهل،40متر،تمام سراميك،داراى 
    آب برق گاز  09360087685

اجاره مغازه.نبش بولوارغفارى 
        وغفارى3به متراژ17مترمربع 

 09151613869

اجاره منزل وياليى
 در نهبندان فى280
 09153632761

خودرو پرايد

فروش پرايد مدل87 رنگ بژ بدون 
رنگ  بيمه برج  6
 09151600593

فروش پرايد88رنگ بژ روشن
.بيمه تابرج9,تخفيف كامل

 09156666026
فروش132مدل 90دوگانه 

رنگ نقره اى
 09197618779

فروش پرايد 131 مدل 90 سر گلگير 
رنگ، الستيك، بيمه تا برج 7 
فى15/500  09153634631 

فروش 141 فول مدل 89 بيمه كامل 
بدون رنگ فنى عالى
 09393449811

فروش فورى سوارى پرايدمشكى 
مدل 83 بدون رنگ بيمه كامل 
     دوگانه سوز 09151636005 

فروش پرايد مدل87  رنگ نقراى 
تمام رنگ دوگانه سوز كارخانه

 فى 10200   09159644607 

فروش پرايد 86 نقره آبى متاليك 
فنى و ظاهرى عالى

فى11/100   09155638151 

فروش يك دستگاه پرايدمشكى 
دوگانه مدل84باهشت ماه بيمه 

 09154947250

فروش پرايد111فول مدل90رنگ 
نقره اى،تميزوسالم بيمه

فى15800  09019762640 

فروش پرايدمدل80يك سال بيمه 
    6سال تخفيف موتورسالم7500 

 09153618913

فروش پرايد132سفيد89بيمه برج 
     10باروكش ودزدگىر فى.14م 

 09356720251

فروش پرايد85نقره اى بيمه 
      6ماه تخفيف كامل 10600م 

 09398771500

فروش پرايد132سفيدمدل88 
بيمه والستيك داردفى 12/500 

 09370228230

فروش پرايدمدل79سفيدتمام رنگ 
شاسى سالم الستيك50درصد

 09158629388      فى6م 

هاچ بك 84سفيد فول 10سال 
تخفيف بيمه الستيك تكميل تميز 

فى 11م  09196062070 

خودرو پژو

فروش 405مدل81دوگانه،فنى وبدنه 
عالى وسالم،بيمه برج6،فى توافقى 

 09155619686

خريدار پژو 405 دوگانه كارخانه 
مدل87و88 تميز .
 09158618013

فروش پژو 206  مدل 86  
صندوق دار تميز

 09012561743
فروش پژو SD-V9 206 اتومات 

مدل 87 فوق العاده تميز 
فى 29 م   09018021736 

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

تمام رنگ    09158661624 

فروش پژوآردى مدل 83دوگانه
 بيمه تا94/9 فى توافقى 

 09159612001

فروش آردى85دوگانه
دوررنگ سفيد8م
 09156662696

فروش 206مدل 84بيمه تابرج 
8تخفيف ده سال الستيك 

فى 19500  09361292379 

فروش 206مدل 84بيمه تاآخر سال 
رنگ تعويضى رينگ والستيك 

وچراغ اسپرت   09159646081 

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

 09151605345

فروش پژو405مدل 85يك گلگير 
رنگ شاسى سالم بيمه يك سال 

 09158669038

معاوضه حواله پارس دوگانه تحويل 
     تير94 با حواله پارس ال ايكس 

 09153635766

فروش پژوه پارس مدل 90نقره اى 
الستيك  80درصدبيمه يازده ماه 
فى28,500  09151608039 

فروش 405 اس ال ايكس خشك  
مدل 94، سفيد ، داشبورد جديد 

 09378469865
پارس مدل 85نقره اى بيرنگ 

فروشى يامعاوضه باپرايد89دوگانه 
 09159617026 كارخانه 

خودرو متفرقه

فروش ام وى ام مدل 90 چهار 
سيلندر رنگ سفيد روكش چرم 
فى 16 م    09151642553 

فروش پيكان مدل 76 تميز بيمه 
تا94/12 فى4300
 09151602066 

فروش موتورسيكلت150سى سى 
پيشرومدل86فاقدبيمه 

       فى850     09156692559 

فروش پى كى مدل 83 
رنگ مشكى ، بدون رنگ 

 09155612780
فروش سمند lxمدل 92سفيد 

بسيار تميز و كم كار فى 26/300 
 09391646003

فروش وانت پيكان دوگانه كارخانه 
مدل88بدون رنگ بيمه تا برج 10  
فى 11/300   09157411501 

خريدار 
موتور بدون كالچ 

خانگى09351614383

فروش هنداشباب 
مدل89تامهربيمه150سى سى 

09357502813.

فروش موسو اتومات 6سيلندر 
نوك مدادى فنى عالى
 09151607030

فروش بيل مكانيكى هيدرومك 
مدل 2007 تميز 
 09154969261

فروش فورى موتور پيشتاز مدل 
94خشك بدون بنزين رنگ مشكى  

 09158635610

فروش خودرو تندر L90 فول.سفيد 
مدل 89چند جا لكه گيرى شده 
فى 27/500   09304420606 

فروش تويوتاكرونا،مدل1992رينگ 
اسپرت،4شيشه وآينه هابرقى
فى 14م   09375410065 

فروش فورى پيكان وانت سفيد 
مدل85بيمه تا برج10يك تكه رنگ 

   فى7700     09159645585 

فروش دوو سيلو رنگ صدفى 
تيره با روكش كفپوش فى 12م 

09391285477

متفرقه

فروش كليه تجهيزات و امكانات 
موسسه آموزش زبان 

        انگليسى.   09153620454 

فروش فريزر خوابيده 
مخصوص سوپر ماركت
 09373810744

فروش سوپر ماركت با ده سال 
فعاليت با درآمد 700تومان 

 09373591368
خريداردستگاه اكو همراه

 شارژى سالم 
 09156665979

فروش لباس عروس مدل پرنسس 
كار تهران بسيارزيبا تن پوش اول 

 09384889350
فروش يك جفت 

الستيك دست دو پرايد
 09159612699

خريدار
تيلر دست دوم

 09153636316 
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ر فروش مغازه ترشى ملس 
واقع درمدرس 14قيمت6م

 09381128775

واگذارى آژانس فعال با 10كارت 
سوخت و8سال اعتبار جواز 

 09306703037
خريداركتاب سال سوم راهنمايى 

.اجتماعى_جغرافى_فارسى_آمادگى 
دفاعى_حرفه 09368417802 

فروش دكور ام.دى.اف تميز
 بدون زدگى مناسب براى استفاده
 در مغازه   09159354735

فروش دستگاه قالى 
باكليه وسايل موردنياز
 09158623638

خريداريك دستكاه تيلركشاورزى 
دوچرخ

 09158618909

فروش 
CNGسيستم گاز
 09365301059

فروش سوپر ماركت
 باموقعيت عالى

 09010808374 

اجاره پروانه امالك در 
سجادشهربلوارغدير
 09155614838

فروش پوشاك مردانه در راسته بازار 
با موقعيت عالى و پروانه كسب 

 09157710431
فروش يك درب آپارتمان عرض 
120نو باچهارچوب قفل كليد 

09151602437

نيازمند اجاره سوله 200 
تا 300 متر.نزديك شهر.

 09010477769

فروش دستگاه پرس لوله ى
       پنج اليه نيوپايپ فقط 3 م. 

 09382801620
خريداردستگاه بلوك وميكسر

ودستگاه جوش
09125477382

فروش دوربين فيلمبردارى، 
پاناسونيك ژاپنى ودوربين عكاسى 

 09334936558

فروش دستگاه كروز كنترل
 ليورخور

 09365611825

فروش حدود 22 متر پاركت 
طرح چوب پشت فوم دار 

 09365611825
فروش آكواريوم با 

ابعاد110*60ارتفاع70
با كليه لوازم 09354676760 

فروش 
تاكسى متر آژانس 
 09365010637

فروش رينگ اسپرت با 4حلقه 
الستيك نو بارز براى پرايد 

 09159659386

فروش سوپر ماركت 
واقع در حاشيه غفارى

09301322568 

فروش 2 عددالكتروگيربكس تك 
فاز+20مترشافت آهنى50و55ميل 

 09153621585

فروش چهار حلقه رينگ 
السيتك اسپرت پرايد
 09354961865 

فروش يكدستگاه كارواش خانگى 
تميزوسالم ودوعدداتاق پيكان وانت 

 09158621728
فروش ويژه دوربين مداربسته ديد 
درشب  و دزدگير با كليه امكانات. 

 09157405909
فروش چهار عدد قالپاق نو

پرايدى 
 09159646434

نيازمند مغازه حدودا 20 مترى
 در محدوده رجايى و كارگران... 

09152691760
فروش يك عدد چرخ راسته دوز 

وچرخ سر دوز واتو بخار نو 
 09159610361

فروش اتاق پيكان
 فى150هزارتومان
09381969456

فروش مغازه ساندويچى 
باتمام امكانات باقيمت عالى 

 09386509382

فروش كمپرس نيسان سالم
 با وسايل جانبى فى توافقى

 09156659228
فروش پوشاك مردانه در راسته بازار 

با موقعيت عالى و پروانه كسب
 به علت مهاجرت 09157710432 

فروش كليه لوازم كابينت سازى 
(فلزى)  فى توافقى
 09153613862

فروش مغازه مواد غذايى وخشكبار 
واقع در معلم به علت مهاجرت 
معاوضه با خودرو 09155617031 
فروش سوپرماركت باموقعيت 

بسيارعالى واقع درخيابان اصلى 
حاجى آباد 09154984780 

فروش كولرگازى پنل دار
18هزارGREEگرى كمصرف 
كاركردصفر 09373831253 

فروش پشتى طبى باراد نو
40تومان

09155408681

رايانه و همراه

فروش گوشى سامسونگ اس3فوق 
العاده تميزبا گارد و صفحه ضدخش 

 09372464860

فروش گوشى سونى اكسپريا زد
فوق العاده تميز,دوربين 13

 09351615009

فروش آيفون 5s سفيد 32 
يا معاوضه با 6

 09151611494 
خريدار

پرينتر چندكاره دست دو
0915339984

 فروش گوشى
 LG p715رم8,دوربين8

 09157262762

فروش گوشى اچ تى سى 
به قيمت170

09356423753

جوياى كار
جوياى كاردرشيفت عصر 

باموتورسيكلت
 09158605281

جوانى 27 ساله آماده همكارى در 
آشپزخانه به عنوان كمك آشپز 
يك شيفت 09152671622 

جوانى 25 ساله فوق ديپلم برق
آماده همكارى 

 09158662940
جوان جوياى كار 22ساله ,مجرد 

داراى كارت پايان خدمت,گواهينامه 
ماشين و موتور09157230642 

تعدادى راننده با خودرو ترجيحا 
دوگانه بصورت تمام و نيمه وقت 

نيازمنديم  09365613536 

راننده پايه يكم باتمام مدارك بارى 
آماده به همكارى 
 09159152836

نيازمند چندراننده باگواهينامه 
ب2باخودرودوگانه 

جهت كاردراژانس 09157579220 

راننده پايه يك،جوياى 
     كار درشركت ها،ادارات،و غيره  

 09155611860

بازنشسته نظامى 40ساله با خودرو 
405 صفر آماده همكارى دفترى 

ورانندگى 09013749820 

نيازمند يك نفرفروشنده آقا جهت 
فروش در روزهاى چهارشنبه؛در 
چهارشنبه بازار 09157553403 

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

 به تعدادى نيروى ماهر جهت كار
 در كارواش نيازمنديم

09358994585 

لوازم منزل

 فروش  ال سى دى ال جى 32اينچ با 
ميز و دستگاه ديجيتال.فى 1م

09153635526
فروش كولر روميزى.موتور ژن تبريز.

با چارپايه،دريچه و قابليت
 نصب شناور. 09153635526

فروش ماشين لباسشويى
طرح ال جى 

 09153618410

فروش سه عدد كپسول ايران گاز 
قيمت 150 هزارتومان 

 09151648247

فروش ضبط تصويرى مكسيدر(راديو.
سى دى.بلوتوث.بلوتوث موزيك
.فلش.ممورى09156666026 

فروش يخچال دو.در قالى 
12مترى و تلوزيون 
09155617224 21


