
راديو خراسان جنوبى سومين صداى كشور

مدير خانه كارگر خراسان جنوبى از آغاز ثبت نام بيمه تكميلى كارگران در استان خبر داد و گفت: تاكنون 
كسانى كه پرونده آنان براى بيمه تكميلى كامل شده و همچنين پرداختى هاى آنان انجام شده است حدود 

500 نفر هستند. (ادامه در صفحه 2)

آغاز ثبت نام بيمه تكميلى كارگران خراسان جنوبى

بازرسى از مراكز نظامى

 به هر شكلى جاسوسى است 

فرمانده نيروى هوا فضاى سپاه گفت: تحت هر عنوانى شامل بازرسى 
هماهنگ شده يا نشده پيرامون مراكز يا حتى هر فاصله و...

35 درصد اشتغال استان در حوزه كشاورزى 

كشاورزى از صنعت كمتر نيست

630 ميليارد تومان پول در صندوق هاى حمايت از توسعه بخش 
كشاورزى در استان ها موجود است...
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صفحه7

چند تأمل پيش انتخاباتى
*هرم پور

اين روزها، گاهى بويى از انتخابات هم مى آيد. كم كم 
 حرفها، سفرها، موضع گيرى ها، تعريف و تهديد ها، 
 به عمد يا به سهو، رنگ و بوى انتخاباتى پيدا مى كنند. 
هر چند تا برگزارى انتخابات در ماه پايانى سال جارى 
فرصت زيادى باقيست اما به دليل اهميت و جايگاه 
مجلس شوراى اسالمى رقبا درتالشند تا به هر نحو 
زودتر از موعد فعاليت هاى خود را زير پوست شهرها 
آغاز كنند و ميدانى براى حضور در اين عرصه ايجاد 
طى  ولى  زودهنگام،  چند  هر  آنكه  دليل  به  نمايند. 
هفته هاى اخير زمزمه ها و مباحثى در حوزه انتخابات 
حدودى  تا  كه   شود  مى  ديده   و  شنيده   مجلس 
نگرانى هايى را به دنبال داشته است، ذكر چند نكته 

در اين باب ضرورى به نظر مى رسد:
1- عرصه انتخابات به ويژه انتخابات مجلس شوراى 
اسالمى قبل از آنكه عرصه رقابت براى بدست آوردن 
كرسى باشد رقابت براى خدمت بيشتر و خالصانه تر 
است. اين مطلب مهم را از ياد نبريم كه اگر اينچنين 
نشد، هم در دنيا و هم در آخرت از زيانكاران واقعى 

خواهيم بود.
2- جداى از برگزارى انتخابات به صورت استانى يا 
است،  اساسى  و  مهم  مردم  براى  آنچه  شهرستانى، 
حضور افرادى كاردان، كارآمد، ساده زيست، دلسوز و 
متعهد و ارزش مدار است كه در سايه همت خودشان 
در  يا  بستانند  آنان  از  حقى  بتوانند  مردم  حمايت  و 

راستاى احقاق حقى تالش كنند. 
 3- متأسفانه قراين و شواهدى در «برخى» از صحنه هاى 
خدمتى، دستگاههاى اجرايى و ادارات كل مشاهده مى 
شود كه بيانگر آغاز يكسرى سياسى كارى هاى دور 
از عرف و در عين حال دور از اخالق خدمتيست. همه 
ما براى خدمت به نظام مقدس جمهورى اسالمى و 
 پاسداشت خون شهدا تعهد داده ايم و فراموشكارى هاى 
عمدى يا سهوى ما از اين تعهد ايمانى و اخالقى در 
و  پذيرفتنى  عنوان  هيچ  به  مردم  و  خداوند  پيشگاه 

بخشودنى نيست. (ادامه در صفحه 2)

يادداشت

7

8

گنجينه هاى معدنى استان در اولين نمايشگاه تخصصى به نمايش در آمد/ صفحه 7

هرگز نميرد
 آن كه دلش زنده شد به عشق

ثبت است بر جريده عالم
 دوام ما

هشتمين سالگرد درگذشت

شادروان استاد دكتر سيد عبدا... علوى
دكتراى علوم سياسى و روابط بين الملل 

رياست اسبق دانشگاه آزاد اسالمى بيرجند  
پيشكسوت ، بنيانگذار دانشگاه پيام نور و دانشگاه علوم پزشكى بيرجند

 فردى نيك انديش و كارآفرين كه عمرش را در راه توسعه و پيشبرد 
علم و دانش و اعتالى ايران عزيز سپرى نمود ، گرامى مى داريم.

پيشكسوت و بنيانگذار ورزش بوكس بيرجند
تيمورپناه

واگذارى رستوران سنتى با موقعيت عالى به دليل مهاجرت زير قيمت
 فقط 48 ميليون تومان       09151615023

مزاياى  بيمه 
   از كار افتادگى -  بازنشستگى- مستمرى بازماندگان 

 هزينه كفن و دفن - نقل و انتقال سوابق  
 صدور معرفى نامه بيمه  رانندگان

براى اطالعات بيشتر به كارگزارى هاى ذيل در سطح استان مراجعه فرماييد :

بيرجند- طالقانى 11 ، ساختمان شماره 3 جهاد كشاورزى ، طبقه فوقانى ،كارگزارى (60052)
تلفن تماس: 32237175 - 09151611594 - 09156638616

خوسف - خيابان شهيد فهميده، نبش چهارراه ، كارگزارى (60020)
تلفن تماس: 58325513 - 09151609628

سربيشه - بخش درح - تعاونى توليد روستايى درح ، كارگزارى (60023)
تلفن تماس: 32653503 - 09153611083

قاين - بلوار سيمان ، ساختمان شماره 3 جهاد كشاورزى ، كارگزارى (60053)
تلفن تماس: 32524819 - 09156679016

اسالم آباد- نيمبلوك ، خيابان دانشجو، پالك 15 ، كارگزارى (60050)
تلفن تماس: 5373224 - 09158630956

آرين شهر- حاشيه جاده سنتو، نبش امام رضا (ع) 8 ،كارگزارى (60054)
تلفن تماس: 5335190 -09153623606

2 برابر حق بيمه اى كه شما پرداخت مى كنيد 
را دولت پرداخت مى نمايد

قابل توجه تمامى افراد فاقد بيمه
تمامى روستاييان  ، كشاورزان ساكن و غيرساكن در روستا كه باالى 18 سال سن دارند ،

 مى توانند بدون محدوديت سنى و با  پرداخت كمترين هزينه به صورت ساليانه و كمك دو 

برابرى سهم دولت به عضويت صندوق بيمه اجتماعى روستاييان و عشاير درآيند.

آگهــى استخــدام 
مجتمع توليدى مرغ مادر جنوب خراسان براى تكميل كادر بهداشتى خود به 
دو نفر دامپزشك با مدرك تحصيلى دامپزشكى عمومى نيازمند است. 
متقاضيان مى توانند براى ثبت نام به آدرس خيابان جمهورى 8/4 ، جنب بانك 

ملى بازار ، پاساژ خيريه مراجعه نمايند.
براى كسب اطالعات بيشتر با شماره 32320104 تماس حاصل فرماييد.
شركت مجتمع توليدى مرغ مادر جنوب خراسان (سهامى خاص) 

آگهى مزايده 
فروش  به  عمومى  مزايده  طريق  از  را  ذيل  مشروحه  اموال  دارد:  نظر  در  دولتى  سازمان  يك 

برساند. متقاضيان مى توانند براى بازديد و  دريافت فرم شرايط شركت در مزايده در زمان و 

محل اعالمى مراجعه و يا  براى كسب اطالعات با شماره 3-32400001-056  تماس حاصل نمايند.

1- تعداد 43 دستگاه خودرو / سبك 

2- تعداد يك دستگاه خودرو / سنگين

3- تعداد 20 دستگاه موتور سيكلت
پنجشنبه  ادارى  وقت  پايان  لغايت   1394/3/4 دوشنبه  از  ادارى  روز   4 مدت  به  بازديد  زمان 

1394/3/7- از ساعت (8/30 صبح الى 13)

5- محل بازديد و تسليم پيشنهادات: استان خراسان جنوبى - بيرجند - انتهاى بلوار غدير ( بلوار 

(پاركينگ شوراى  انتظامى استان  نيروى  ادارى شهرستان - روبروى  پيامبر اعظم ص) - سايت 

هماهنگى مبارزه با مواد مخدر استان )

جناب آقاى حاج ابراهيم مددى
مدير محترم كاروان هاى زيارتى شهرستان قاين

 با نهايت تاسف و تاثر درگذشت پدر بزرگوارتان را حضور شما و خانواده معظم 
تسليت عرض نموده ، اميد داريم خداوند به بركت اين ايام از شفاعت اهل بيت«ع» بهره مندش 

نموده و به خانواده محترم صبر و اجر عنايت فرمايد.

از طرف كارگزاران زيارتى شهرستان بيرجند

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

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

كه نشان از درايت و توان باالى مديريتى شما مى باشد، تبريك عرض نموده 
براى تان آرزوى موفقيت داريم.

شركت كارخانجات لوله و پروفيل كوير خراسان

اجراى نماى آلومينيوم
 * نقد    * چك    

09157201009 - 09151655537

ميالد با شكوه قمر بنى هاشم حضرت ابوالفضل(ع) مبارك باد



2
شنبه * 2 خرداد 1394 * شماره 3226 

 معاون مدير كل آموزش ابتدايى وزير آموزش و پرورش از اختصاص 2 معلم براى هر كدام از پايه هاى پنجم و ششم در سال تحصيلى جديد خبر داد.به گزارش خبرگزارى 
صدا و سيما ، شكوهى گفت: در سال تحصيلى جديد با توجه به افزايش شمار كتاب هاى درسى پايه پنجم و ششم ابتدايى و به منظور  ارتقاى كيفيت آموزش، دروس ميان 
2 معلم در يك كالس درس تقسيم و تدريس مى شود.وى افزود: كتاب هاى درسى پايه هاى اول تا چهارم به همان شيوه قبل و با حضور يك معلم تدريس مى شود. 

2 معلم براى كالس پنجم و ششم 

ارائه اظهارنامه  الكترونيكى ماليات از اول خرداد 

عملكرد  اظهارنامه هاى  ماه  خرداد   31 تا  اول  از 
مالياتى سال 93 مؤديان به صورت الكترونيكى در 
سازمان امور مالياتى كل كشور قابل ارائه است. به 
گزارش فارس، بر اين اساس مؤديان مى توانند به 
صورت دستى، دفاتر و گزارش عملكرد مالياتى خود 
اظهارنامه  موقع  به  ارائه  در صورت  همچنين  دهند،  ارائه  سازمان  به  را 
مالياتى از سوى مؤديان اين افراد مشمول جريمه ديركرد، ارائه اظهارنامه 
نخواهند شد. از اول تا 15 تير ماه نيز مؤديان مالياتى مى توانند عملكرد 
تسليم  مالياتى  امور  سازمان  به  را   94 بهار  فصل  افزوده  ارزش  ماليات 
رايزنى  حال  در  سازمان  اين  مسئوالن  حاضر  حال  در  همچنين  كنند. 
براى تفاهم با اصناف براى تعيين ميزان رشد درآمد ماليات بر عملكرد 

سال 93 هستند.

آغاز ثبت نام بيمه تكميلى كارگران خراسان جنوبى

(ادمه از صفحه1) ام البنين ميرابى در گفتگو با فارس، اظهار كرد: خانه كارگر 
خراسان جنوبى از 9 بهمن سال گذشته فعاليت رسمى خود را آغاز كرده 
است كه عمده فعاليت آن خدمات دهى به كارگران از جمله خدمات رفاهى 
و آموزشى است. وى ادامه داد: ما در بخش خدمات، استراحت گاههايى در 
سراسر كشور براى اين قشر در نظر گرفته ايم و همچنين قراردادهايى با 
برخى مراكز بيمه خودرو و مراكز فروش انعقاد شده كه كارگران مى توانند از 
تخفيفات و تسهيالت اين فروشگاهها بهره مند شوند كه اين موضوع بيشتر 
براى خريد كاالهاى ايرانى و حمايت ما از كاال و كارگر ايرانى است. مدير خانه 
كارگر استان افزود: همچنين كارگرانى كه در بنگاههاى كوچك اقتصادى 
فعاليت مى كنند مى توانند از بيمه تكميلى استفاده كنند. ميرابى تصريح كرد: 
پرداختى بيمه تكميلى ماهانه 26 هزار تومان است كه اين بيمه خدماتى از 

جمله دندانپزشكى، ويزيت، عينك و آزمايش ها را به كارگران ارائه مى دهد.

جزئياتى درباره كنكور سال 94

 مشاور عالى سازمان سنجش آموزش كشور گفت :
امسال  در كنكور  نام شده  ثبت  متقاضى  بيشترين   
مربوط به گروه علوم تجربى است. به گزارش ايرنا، 
توكلى افزود : كارت شركت در آزمون سراسرى سال 
94 كليه گروه هاى آزمايشى از روز يكشنبه 17 خرداد 
 sanjesh.org تا چهارشنبه 20 خرداد 94 بر روى سايت سازمان سنجش
قرار خواهد گرفت و افرادى كه متقاضى دو يا سه گروه آزمايشى هستند بايد 
برحسب مورد، نسبت به دريافت دو يا سه كارت اقدام كنند. وى خاطرنشان 
كرد : با توجه به تعداد عالقمندى به گروه آزمايشى هنر و زبان هاى خارجى 
براى 877 هزار و 835 داوطلب واقعى، تعداد يك ميليون و 31 هزار و 396 
كارت شركت در آزمون صادر مى شود. توكلى تاكيد كرد : نتيجه اوليه آزمون 

به صورت كارنامه تنظيم و در هفته اول مردادماه 94 منتشر مى شود. 

در  گذشته  روز  حالى  در  بهار  بنزين  سهميه  آخرين 
سناريوهاى  كه  شده  واريز  سوخت  هوشمند  كارت هاى 
بنزين  هاى  سهميه  تغيير  يا  قيمت  افزايش  مختلف 
خودروهاى شخصى و عمومى فعال از دستور كار دولت 

خارج شده است. 
بهار  ليترى   60 بنزين  سهميه  آخرين  مهر،  گزارش  به 
قيمت  با  گذشته  روز  جارى  سال  ماه  خرداد  به  مربوط 
700 تومانى به كارت هاى هوشمند سوخت خودروهاى 

شخصى و عمومى واريز شده است.
مطابق با برنامه زمان بندى اعالم شده از سوى شركت 
جمعه  روز  نفتى،  فرآورده هاى  پخش  و  پااليش  ملى 
 700 قيمت  با  اى  يارانه  نيمه  بنزين  سهميه  ليتر   60
شخصى  خودروهاى  سوخت  هوشمند  كارت  به  تومانى 
واريز شده است كه در صورت اتمام سهميه بنزين 700 

كارت  از  استفاده  با  مى توانند  خودروسواران  تومانى 
كنند.  آزاد  بنزين  خريد  به  اقدام  خود  سوخت  هوشمند 
عمومى  خودروهاى  گازوئيل  سهميه  اين،  بر  عالوه 

ديروز شارژ و قابل برداشت شده است.
بهار  سهميه  آخرين  واريز  با  همزمان  ديگر،  سوى  از 
ليتر  هر  قيمت  درصدى   5 افزايش  موضوع   ،94 سال 
تغيير  يا  و  قيمت  افزايش  سناريوهاى  ساير  و  بنزين 

سهميه ها فعال از دستور كار دولت خارج شده است.
شركت  سوخت  هوشمند  سامانه  مدير  روحانى  محسن 
رد  با  گذشته  هفته  هم  نفتى  فرآورده هاى  پخش  ملى 
خودروهاى  بنزين  سهميه  در  تغيير  جديد  برنامه  ابالغ 
گونه  هيچ  تاكنون  است:  گفته  عمومى،  و  شخصى 
از سوى وزارت نفت و دولت به  يا بخشنامه اى  مصوبه 
منظور تغيير سهميه ها و قيمت فروش بنزين به شركت 

ملى پخش فرآورده هاى نفتى ابالغ نشده است.
شركت  مديرعامل  سجادى  ناصر  سيد  حال،  همين  در 
واكنش  در  هم  ايران  نفتى  هاى  فرآورده  پخش  ملى 
قيمت  و  سهميه  در  بهارى  جديد  تغييرات  احتمال  به 
بنزين نيمه يارانه اى و آزاد عرضه شده به مردم، گفت: 
در  تغييرى  جارى  سال  پايان  تا  شود  مى  بينى  پيش 

نشود. اعمال  خودروها  بنزين  سهميه هاى 
بر  تاكيد  با  هم  سوخت  ستاد  كه  است  حالى  در  اين 
سهميه  ميزان  در  تغيير  بر  مبنى  تاكنون صحبتى  اينكه 
هيچ  است:  كرده  اعالم  نشده،   94 سال  براى  بنزين 
انواع  بنزين  سهميه  ميزان  در  تغيير  درباره  رسمى  نظر 
اين  براى  هم  برنامه اى  و  است  نشده  اعالم  خودروها 
همان  با  بنزين  قيمت  فعال  رو  اين  از  نداريم.  تغيير 
قانون  دوم  فاز  اجراى  از  پس  شده  تعيين  قيمت هاى 

تومانى   1100 تا   700 بنزين  شامل  يارانه ها  هدفمندى 
براى بنزين نيمه يارانه اى و آزاد عرضه مى شود.

سناريوى گرانى بنزين موقتا از دستور كار خارج شد

حذف آرد يارانه اى نان  صنعتى در اكثر استان ها 

امروز 2 خرداد 1394 مصادف با

 4 شعبان 1436 و 23 مى 2015

رژيم  حرمت  هتك  به  جهان  مسلمانان  اعتراض 
بعث عراق به عتبات عاليات (1370 ش).

درگذشت پروفسور احمد پارسا.
اثر  در  كرمانشاهان  و  خراسان  و  آذربايجان  در 

بارندگى هاى متوالى سيل جارى شد(1349ش).
والدت حضرت اباالفضل العباس(ع) (26 ق).

روز جانباز.
شاعر  و  عارف  ابوالخير»  «ابوسعيد  درگذشت 

معروف (440 ق).
اروپا  در  مذهبي  ساله  سي  جنگ هاي  آغاز 

(1618م).
تولد «ژوليوس اْوپرت» خاورشناس معروف آلماني 

(1825م).

تقويم مناسبت هاى  روز

چند تأمل پيش انتخاباتى

شيرين  آنى،  مواضع  تغيير   -4 صفحه1)  از  (ادامه 
استانى  سفرهاى  تكرر  انتظار،  از  دور  هاى  بيانى 
منصفانه  غير  هاى  بخش  و  بذل  شهرستانى،  و 
سهم  و  وقت  از  استفاده  برانگيز،  تعجب   و 
محفلى  جلسات  انتخاباتى،  امور  براى  المال  بيت 
با دستور جلسات خاص،  نيمه محرمانه  و  محرمانه 
و نيز مخفى كارى هاى سياسى همراه با دور زدن 
پذيرفتنى  ما  مديران  برخى  شأن  براى  نه  قانون، 
است و نه براى شهروندان بينا و بصير استان قابل 

بود.  قبول خواهد 
مجلس،  انتخابات  تا  ماه  ده  حدود  فاصله  به   -5
وظايف،  و  امور  نامناسب  انجام  و  كارى  اهمال 
نيز  و  انتخاباتى  اقدامات  راستاى  در  خرج  و  دخل 
ابزارهاى در اختيار براى  بهره گيرى از اهرم ها و 
تأثيرگذارى غير مستقيم بر ذهن و تصميم گروهى 
همان  گردن  وبال  چيز  هر  از  قبل  اندك،  چند  هر 
مديرانى خواهد شد كه چشم بر اين امور بسته اند 

و يا نادانسته در اين وادى قدم گذاشته اند.
 6- در حاليكه استان خراسان جنوبى از محروميت هاى 
مختلف رنج مى برد، بيكارى در آن مشكل آفرين 
شده و خشكسالى و اقتصاد غير متعادلش مشكالت 
زيادى بر زندگى مردم تحميل كرده است، شايسته 
اولويت هاى عمرانى و توسعه اى استان را  نيست 
به اولويت هاى دوم و سوم تبديل كنيم و از حدود  
اختياراتمان براى نقش زدن روى مهر حركت هاى 

نماييم. عجوالنه  استفاده  انتخاباتى 
استان  سياسى  و  اجتماعى  «آرام»  فضاى   -7
است.  ديگر  ماه  چندين  حداقل  تا  تداوم  نيازمند 
اين  از  دلسوز  غير  عناصر  برخى  رسد  مى  نظر  به 
 فضا استفاده هاى ناجوانمردانه و سوء استفاده هاى 

نمايند. و غيراخالقى مى  سياسى 
 لذا ضمن هوشيارى همه مردم، الزم است مديران 
چنين  از  جلوگيرى  و  تذكر  با  ذيربط  و   متولى 
نظر  ترى  ويژه  اهتمام  با  نقش خود  به  رويه هايى 

نمايند. داشته و توجه 
درك  با  استان  شريف  و  مدار  واليت  مردم   -8
شرايط موجود و با درك سياسى باال، به چگونگى 
مديرانى  واقفند.  خود  محور  مردم  نقش  ايفاى 
بدانند  اند  زده  خواب  به  را  خود  يا  خوابند  در  كه 
برابر  در  صداقت  نيازمند  خدمت،  تداوم  براى  كه 
اين  به  از هر چيز  بيش  مردم هستند و شهروندان 
هاى شايستگى  بنابراين  دارند.  توجه  مهم   عنصر 
و  استان  شأن  از  دور  كه  اقداماتى  با  را  خودمان 

مردم استان است، خدشه دار نكنيم.    
  (لطفا نظر و پيشنهاد خود در رابطه با يادداشت هاى
 روزنامه را به شماره 500010004068438 ارسال 

فرماييد)

يادداشت

رئيس اتحاديه توليدكنندگان نان هاى صنعتى 
نانوايى هاى صنعتى اكثر  گفت: آرد يارانه اى 
استانى  كارگروه  تصميم  اساس  بر  استان ها 

حذف شده است. 
محسن لزوميان در گفت وگو با ايسنا، اظهار 
كرد: با توجه به ماده هفت و هشت تصويب 
سازى  آزاد  چگونگى  وزيران،  هيئت  نامه 

مصارف  آرد  مجموع  از  درصد   20 حداقل 
حجيم  صنعتى،  فانتزى،  (سنتى،  نانوايى ها 
قرار  استاندارى ها  اختيار  در  حجيم)  نيمه  و 
تشكيل  با  ها  استاندارى  و  است  گرفته 
 كارگروه مربوطه براى ساماندهى به اين امور 
در  داد:  ادامه  وى  مى كنند.  گيرى  تصميم 
نيمه  و  حجيم  صنعتى،  نان  حاضر  حال 

با  سنتى  واحدهاى  از  برخى  و  حجيم 
استان ها  اكثر  در  استان،  كارگروه  تشخيص 
مشمول آزادسازى شده اند. وى اظهار كرد: از 
آنجا كه اهداف دولت در پايان برنامه پنجم 
از  درصد   40 حداقل  تأمين  كشور  توسعه 
مصرف نان جامعه از محل نان كارخانه هاى 
هاى  حمايت  رود  مى  انتظار  است،  صنعتى 

گيرد.  صورت  صنعت  اين  از  اى  شايسته 
گونه  به  گذشته  در  اينكه  بيان  با  لزوميان 
اين صنعت  مطلوبى شاهد حمايت دولت در 
نان  بودن  نوپا  به  توجه  با  گفت:  نبوديم، 
لحاظ  به  اين صنعت  اهميت رشد  و  صنعتى 
مسائل استراتژيك، سالمت و اشتغالزايى، به 

توجه ويژه مسئوالن نيازمند هستيم.

هر دقيقه 5 نفر جوياى شغل مى شود

وزير كار با اعالم اينكه هر دقيقه 5 متقاضى وارد بازار كار 
مى شود، گفت: نرخ تورم تا پايان امسال به 12 درصد 
مى رسد. به گزارش مهر، على ربيعى با بيان اينكه اولين 
حركت دولت مهار تورم بود، گفت: تورم 25 درصدى 
سال 92 اكنون به 15 درصد رسيده است. دولت متعهد 
شده بود كه اين رقم را تا پايان سال 93 به 15 درصد 
برساند كه به تعهد خود عمل كرد. وى  اظهار كرد: رشد 
اقتصادى كشور در سال گذشته 3 درصد بود و ما اين رقم 

را امسال به 5 درصد خواهيم رساند.

تنها عامل شكست طرح تحول سالمت

عضو شوراى عالى نظام پزشكى كشور معتقد است كه 
اگر بيمه ها تجميع نشوند، طرح تحول نظام سالمت 
داريوش  دكتر  شد.  خواهد  مواجه  شكست  با  قطعا 
طاهرخانى در گفتگو با مهر، اظهار كرد:  گريزى براى 
بسيار  به صورت  بايد  يا  نيست،  نظام سالمت كشور 
آرام، رفته رفته طرح تحول به فراموشى سپرده شود 
و پرداخت هاى مردم در هزينه هاى سالمت همچنان 
از آنچه قانون تعيين نموده است، باالتر باقى بماند و 
سياست  راس  در  جسورى  فرد  كه  همانگونه  بايد  يا 
گذارى سالمت قرار گرفت و بى هيچ واهمه اى مطالبه 
ديرينه مردم را در قالب طرح تحول سالمت در وزارت 
بهداشت رقم زد، در حوزه وزارت رفاه و بيمه هاى پايه 
كشور نيز چنين شخصى پيدا شود و با تمكين از قانون، 

تجميع بيمه ها را عملياتى كند.

مركز تخصصى عروس با تخفيف ويژه
زيبايى جلوه ماندگار

خيابان ارتش ، حدفاصل عدل و معلم    32231717

 با ضمانت پاره نشدن و چروك نشدن 
32214989 - 32212979  

    32412300
32412311  - چمنى قـاليشويى گـل ابـريشم صاف صاف   

بدون چروك

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

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

با توجه به آگهى دعوت قبلى در تاريخ 94/2/30 و به حد نصاب نرسيدن سهامداران و عدم برگزارى 
 جلسه از كليه سهامداران شركت خدماتى شهرك صنعتى بيرجند (سهامى خاص) دعوت مى شود 
در جلسه مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده (نوبت دوم) كه روز سه شنبه 94/3/12 راس 
 ساعت 11 صبح در محل سالن اجتماعات آرد گلبرگ واقع در شهرك صنعتى بيرجند تشكيل

 مى شود، حضور به هم رسانند. ضمنا چنانچه تقاضاى عضويت در هيئت مديره و بازرس را دارند 
 تقاضاى خود را كتبا 48 ساعت قبل به شركت خدماتى شهرك صنعتى بيرجند (سهامى خاص) 

واقع در ورودى شهرك صنعتى بيرجند ارائه نمايند.
دستور جلسه:

انتخاب دو نفر عضو اصلى براى تكميل اعضاى هيئت مديره
انتخاب دو نفر عضو على البدل هيئت مديره

انتخاب بازرس شركت
هيئت مديره  شركت خدماتى شهرك صنعتى بيرجند

دعوت مجمع عمومى فوق العاده «نوبت دوم» شركت خدماتى شهرك صنعتى بيرجند 
(سهامى خاص) به شماره ثبت 2971 و شناسه ملى 10980181476

با توجه به آگهى دعوت قبلى در تاريخ 94/2/30 و به حد نصاب نرسيدن سهامداران و عدم 
برگزارى جلسه از كليه سهامداران شركت خدماتى شهرك صنعتى بيرجند (سهامى خاص) 
دعوت مى شود در جلسه مجمع عمومى فوق العاده (نوبت دوم) كه روز سه شنبه 94/3/12 
راس ساعت 10 صبح در محل سالن اجتماعات آرد گلبرگ واقع در شهرك صنعتى بيرجند 

تشكيل مى شود، حضور به هم رسانند.
دستور جلسه:
 انتقال سهام

هيئت مديره  شركت خدماتى شهرك صنعتى بيرجند

 اجراى  نصب  داربست  فلزى 
در اسرع وقت با قيمت مناسب     

 09156217507 - 09153637507
حسينى

كارواش لوكس نبش جنت 2  
09391540739

معصوميه باال ، پايين تر از فنى و حرفه اى   
سبك و سنگين

با تخفيفات ويژه  در خدمت همشهريان محترم  
مديريت:  خسروى

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

فروشگـاه  كـودك 
 اميـــر

 ضمن  تبريك فرا رسيدن والدت
  امام حسين (ع) و امام سجاد (ع) 

 و حضرت ابوالفضل (ع) 
اجناس  با  10 درصد  تخفيف  عرضه مى شود 

سيسمونى ، پوشاك ، اسباب بازى

سجادشهر، امامت 2         32412973-  نودهى  فاطمى

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 و كليه امور ساختمان پذيرفته مى شود

شادى بخش مجالس شما  *  كرايه باند و نور گروه موسيقى دلنوازان 

09151601862 - مهدى هريوندى

مزايده (مرحله اول)
شهردارى بيرجند در نظر دارد: نسبت به واگذارى طبقه اول ساختمان 

واقع در خيابان مدرس (طبقه فوقانى بانك شهر) به صورت اجاره براى مدت 
دو سال اقدام نمايد. لذا از كليه متقاضيان واجد شرايط شركت در مزايده دعوت مى شود 

حداكثر تا پايان وقت ادارى دوشنبه 94/3/18 براى دريافت فرم و اسناد شركت در 
مزايده به واحد امالك شهردارى مركزى واقع در ميدان ابوذر مراجعه فرمايند. 

 زمان برگزارى جلسه مزايده سه شنبه 94/3/19 مى باشد. ضمنا شهردارى در رد 
 يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار خواهد بود. ارائه مجوزات الزم براى شغل 
مورد نظر الزامى است.  1- طبقه فوقانى بانك شهر – مبلغ پايه 7/000/000 ريال

شهردارى بيرجند

فراخوان  مناقصه عمومي همراه با ارزيابي كيفي 
مناقصه عمومي و  يك مرحله اي شماره   800، 1394    

 نام و نشاني دستگاه مناقصه گذار:  شركت گاز استان خراسان جنوبي (سهامي خاص) - بيرجند
 بلوار شهداي عبادي- تقاطع خيابان انقالب - شركت گاز استان خراسان جنوبي- امور قراردادها

(كدپستي 9715674431)  تلفن :  32392000-056 نمابر قراردادها :  056-32214834
 موضوع مناقصه : نصب 5000 كنتور و 3000 رگوالتور و تعويض 1500 كنتور به همراه 2000 اتصال خروجي

 در سطح شهرستان قاين و روستاهاي تابعه
نوع و مبلغ تضمين شركت در مناقصه : به صورت ضمانت نامه بانكي يا سپرده نقدي- مبلغ تضمين 38,000,000 

(سي و هشت ميليون) ريال- ارائه هر گونه چك به عنوان تضمين شركت در مناقصه مورد قبول نمي باشد.
شرايط متقاضيان :

 دارا بودن پايه مناسب در رشته تأسيسات و تجهيزات و يا رشته نفت و گاز  - داشتن ظرفيت خالي ارجاع كار و دارا بودن 
سابقه كاري مشابه و مرتبط - ارائه مدارك معتبر ثبتي مناقصه گر و مدارك و مستندات مذكور در اسناد ارزيابي كيفي   

نكته : ارائه اصل و يا كپي برابر اصل مدارك فوق االشاره در زمان بازگشايي پيشنهادها الزامي است .
محل تأمين اعتبار پيمان : 

  بودجه  اجرايي اين پيمان از محل اعتبارات سرمايه اي منابع داخلي شركت ملي گاز ايران (طرح هاي غير عمراني) تأمين مي شود.
برنامه زماني مناقصه : 

مهلت دريافت اسناد مناقصه و كاربرگ هاي استعالم ارزيابي كيفي پيمانكاران : از تاريخ 94/03/02 لغايت 94/03/09 
WWW. NIGC - SKGC. IR اسناد ارزيابي كيفي پيمانكاران در سايت شركت گاز خراسان جنوبي به آدرس

(قسمت مناقصه و مزايده – فرم هاي الكترونيكي) قابل دانلود مي باشد.)
آخرين مهلت عودت اسناد ارزيابي كيفي : پايان وقت اداري مورخ 94/03/24 

اعالم نتايج  ارزيابي كيفي :  94/04/03 
 آخرين مهلت عودت اسناد مناقصه : ساعت 12 يكشنبه مورخ 94/04/14

 زمان و مكان بازگشايي پاكت ها :  ساعت 14 يكشنبه  مورخ 94/04/14-   سالن كنفرانس شركت گاز استان خراسان جنوبي 
شركت هاي واجد شرايط مي توانند براى دريافت اسناد ، همراه با معرفي نامه كتبي با ذكر دقيق موضوع مناقصه و همچنين 
ارائه كپي برابر با اصل شده گواهينامه صالحيت پيمانكاري مرتبط در رشته تأسيسات وتجهيزات و يا رشته  نفت و گاز به آدرس 
مندرج در متن آگهي مراجعه و اسناد ارزيابي كيفي و همچنين اسناد مناقصه را به طور همزمان دريافت نمايند. پيشنهادات 

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

روابط عمومي شركت گاز  استان خراسان جنوبي



شنبه * 2 خرداد 1394 * شماره 3226

كشت پنبه در 10 هزار و 650 هكتار از زمين هاى خراسان جنوبى آغاز شد. به گزارش باشگاه خبرنگاران بيرجند؛ رئيس سازمان جهاد كشاورزى خراسان جنوبى گفت: پيش بينى 
مى شود امسال از اين اراضى حدود 23 هزار تن پنبه برداشت شود. ولى پور افزود: بيشترين سطح زير كشت پنبه خراسان جنوبى مربوط به شهرستان هاى بشرويه و سرايان است. 

وى ادامه داد: سال گذشته هم بيش از 11 هزار هكتار از زمين هاى خراسان جنوبى زير كشت پنبه رفت كه بيش از 23 هزار تن طالى سفيد برداشت شد. 

آغاز كشت پنبه در خراسان جنوبى

3
پيام شما

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

با سالم خدمت دوست عزيزى كه متأسفانه بدون 
تخلف  شده  كه  طورى  هر  خواهد  مى  آگاهى 
رانندگيش را سرپوش بگذارد، به استحضار برسانم 
همكاران  راهنمايى  مأموران  برعكس،  كه 
انتظاميشان را هم مثل بقيه جريمه مى كنند، 
بنده با چشم هاى خودم شاهد جريمه شدن بودم.
933...863
شركت هاى بيمه كى مى خواهند جواب زيان ديده ها 
را بدهند. بعد از دو سال مى گويند صبر كنيد. صبر و 
تحمل اندازه اى دارد. مسئولين رسيدگى كنند.
915...547
با سالم و خسته نباشيد. اگر نصب دكل هاى تلفن 
همراه در مناطق مسكونى و مجاورت آپارتمان ها 
انجام  پروژه ها شبانه  اين  اجراى  مجاز است چرا 
مى شود و وقتى صبح از خواب بلند مى شوى يك 
دكل بزرگ را كنار منزلت مى بينى كه ديگه هيچ 
مسئولين  واقعًا  آيد.  برنمى  دستت  از  هم  كارى 
اندختن  خطر  به  هستند.  كجا  پاسخگو 

سالمتى مردم به چه قيمت؟
915...898
باسالم. چرا فكرى به حال جدول كشى، آسفالت 
و فاضالب كشى انتهاى خيابان شهيدرجبعلى 

آهنى واقع در خيابان غفارى نمى كنند.
915...889

پاسخ مسئولين به پيام شما

جوابيه هاى شهردارى بيرجند

1- احتراماً در پاسخ به مطلب درج شده در ستون پيام 
فلكه  اهالى  فكر  به  لطفاً  درباره«  مورخ 94/2/8  شما 
كالهدوز هم باشيد» به استحضار مى رساند: شهروند 
محترم خواسته و نوع خدمت را به طور واضح اعالم 
نمايند تا در صورت امكان نسبت به رفع مشكالت و 

خدمات رسانى اقدام شود.
ستون  در  شده  درج  مطلب  به  پاسخ  در  احتراماً   -2
هاى  كوچه  «آسفالت  درباره  مورخ 94/2/9  شما  پيام 
مهرشهر» به استحضار مى رساند: آسفالت تمامى معابر 
و كوچه هاى كه در تعهد شهردارى قرار دارد بر اساس 
برنامه زمانبندى شده در دستور كار قرار دارد و درحال 
اجرا مى باشد لذا چنانچه معبر خاصى مدنظر شهروند 

گرامى مى باشد اعالم تا رسيدگى شود.
3- احتراماً در پاسخ به مطلب درج شده در ستون پيام 
شما مورخ 94/2/9 درباره «قراردادن سطل زباله خيابان 
ولى عصر (عج)» به استحضار مى رساند: پس از تحويل 

سطل زباله در برنامه جانمايى مى باشد.
4- احتراماً در پاسخ به مطلب درج شده در ستون پيام 
فلكه و ميدان در  درباره «ايجاد  شما مورخ 94/2/10 
معصوميه پايين» به استحضار مى رساند: تمامى معابر و 

ميادين بر اساس طرح تفصيلى شهر اجرا مى شود.

رفتار شهدا در مقابله با استكبار 
بايد الگوى جامعه قرار گيرد

حضور  با  مراسمى  طى 
انصارالرضا(ع)  سپاه  فرمانده 
استان، مسئوالن شهرستانى 
و حضور پرشور مردم، يادواره 
زهان  بخش  شهيد   47
شهرستان زيركوه برگزار شد.

فرمانده سپاه انصارالرضا(ع) خراسان جنوبى گفت: رفتار 
شهدا در مقابله با استكبار بايد الگوى جامعه قرار گيرد. 
به گزارش فارس؛ سردار يعقوبعلى نظرى در يادواره 47 
شهيد شهر زهان اظهار كرد: اگر به شهدا و راه شهدا 
متوسل شويم راه سعادت دنيا و آخرت را پيدا خواهيم 
كرد. وى با تبريك اعياد شعبانيه گفت: اميدواريم همه ما 
پاسدار راه حسين ابن على(ع) باشيم و در اين راه ثابت 
قدم بمانيم. وى به بيان شأن و جايگاه شهدا پرداخت و 
خاطرنشان كرد: شهدا به سبب معامله و عهدى كه با خدا 
انجام داده اند و جان خود را تقديم درگاه خداوند كرده اند 
از جايگاه و رتبه بااليى برخوردار شده اند. نظرى تصريح 
عين  در  و  مجاهدترين  استكبارستيزترين،  امروز  كرد: 
حال صبورترين و مقاومترين مردم، مردم ايران هستند 
و اين نشان دهنده شأن و منزلت اين مردم است. وى 
شفافسازى و آشكار كردن چهره واقعى حق را شأن دوم 
شهدا دانست و افزود: بر اثر حيله و نيرنگ جبهه باطل 
گرد و غبار بر چهره حق مى نشيند و اينجاست كه شهدا 
وارد مى شوند و با شهادت خود گرد و غبار از چهره حق 
مى زدايند و اين گرد و غبار پاك شدنى نيست مگر با 
ريختن خون. نظرى با بيان اينكه در منش شهدا نشست 
و برخاست با استكبار و كرنش در مقابل آنان ممنوع بود، 
خاطرنشان كرد: شهدا در ميدان نداشته ها، فقر مادى 
و همه گرفتارى هايى كه آن روزها در خرمشهر وجود 
داشت در مقابل استكبار ايستادند و همه دفاع هشت ساله 
مرهون همان چند روز مقاومت جانانه در خرمشهر است. 
فرمانده سپاه انصارالرضا(ع) استان از مسئوالن خواست 
اسباب و زمينه هاى ديندارى را فراهم كنند زيرا مردم 

انقالب كرده اند كه دنيايشان مزرعه آخرتشان باشد. 
از  اين مراسم ضمن قدردانى  نيز در  امام جمعه زهان 
حضور پرشور مردم اظهار كرد: مردم با حضور خود در 
تشييع با شكوه پيكر پاك دو شهيد گمنام در هفته گذشته 
و حضور پرشور در مراسم يادواره شهدا اعالم كردند كه 
شهدا تنها نيستند و راه شهدا ادامه دارد. حجت االسالم 
محمدى با بيان اينكه دشمن از اتحاد و حضور پرشور 
مردم مى ترسد، خاطرنشان كرد: تا زمانى كه فرهنگ 
شهيد و شهادت زير چتر واليت فقيه زنده است، اين 
فرهنگ بر چشم دشمنان اسالم و انقالب خارى است. 

در 11 ماه منتهى به بهمن 93 ميزان بدهى بانك ها و مؤسسات 
اعتبارى به بانك مركزى با 42.7 درصد افزايش(25 هزار و 
420 ميليارد تومان) به 84 هزار و 968 ميليارد تومان رسيده كه 
اين ميزان افزايش معادل 56 درصد خط اعتبارى طرح مسكن 
مهر است. به گزارش فارس، رئيس كل بانك مركزى مدتى 
قبل پس از اعالم پرداخت 341 هزار ميليارد تومان تسهيالت 
بانكى در سال گذشته تأكيد كرد كه بخشى از اين تسهيالت، 
ناشى از رشد بدهى بانك ها به بانك مركزى بوده است. آمار 
و ارقام منتشره بانك مركزى در مورد دارايى ها و بدهى هاى 
بانك ها به خوبى اين جمله سيف را توضيح مى دهد. بدهى 
بانك ها به بانك مركزى و ساير دارايى هاى آنها معموًال در 
سه قالب بانك هاى تجارى، بانك هاى تخصصى و بانك هاى 

غيردولتى و مؤسسات اعتبارى منتشر مى شود.
طبق اين ارقام، مجموع بدهى بانك هاى تجارى (دولتى) در 
پايان بهمن ماه سال گذشته نسبت به اسفند 92 با 289,7 

درصد رشد به 10 هزار و 380 ميليارد تومان رسيده است.
ميزان بدهى بخش دولتى به بانك هاى تجارى در يازده ماهه 
منتهى به بهمن ماه 22 درصد افزايش داشته و به 27 هزار 
و 176 ميليارد تومان بالغ شده است. در بخش بانك هاى 
تخصصى، ميزان رشد بدهى بانك ها تنها 0,7 درصد و حجم 

ريالى رشد آن 371 ميليارد تومان بوده است. 
بنابراين مجموع بدهى بانك هاى تخصصى كه بخش عمده 
آن مربوط به خط اعتبارى مسكن مهر از سال هاى گذشته 

مى شود، 55 هزار و 138 ميليارد تومان مى رسد.

 رشد 0,7 درصدى بدهى بانك هاى تخصصى

ميزان بدهى بخش دولتى به بانك هاى تخصصى در يازده 

ماهه منتهى به بهمن  50,3 درصد افزايش داشته و به 30 
هزار و 668 ميليارد تومان رسيده است. در اين مدت، بدهى 
دولت 51 درصد رشد داشته، اما بدهى شركت ها و مؤسسات 

دولتى 22,8 درصد كاهش يافته است. 
بدهى دولت 30 هزار و 534 ميليارد تومان است كه حدود 98 

درصد اين بدهى را شامل مى شود.

 رشد 820 درصدى غيردولتى ها به بانك مركزى

در بخش بانك هاى غيردولتى و مؤسسات اعتبارى، وضع 
متغير مهم بدهى به بانك مركزى بسيار نگران كننده است، 
مؤسسات  و  غيردولتى  بانك هاى  بدهى  مجموع  كه  چرا 
اعتبارى از 2 هزار و 116 ميليارد تومان در پايان اسفند سال 
92 به 19 هزار و 449 ميليارد تومان در پايان بهمن 93 رسيده 
است. اين رشد شديد و وحشتناك به حدى است كه در جدول 
آمارى منتشرشده، ميزان درصد رشد آن درج نشده است، اما 
يك حساب ساده نشان مى دهد رقم رشد بدهى «بانك ها و 
مؤسسات اعتبارى غيردولتى» در 11 ماهه منتهى به بهمن 

سال گذشته 820 درصد بوده است. 
اينكه اين ميزان رشد به چه دليل بوده، در گزارش آمارى 
بانك مركزى به آن اشاره اى نشده است. اما طبق خبرهايى 
كه خبرنگار ما به دست آورده، تنها بدهى يكى از بانك هاى 
خصوصى كه مشكالت مالكيتى و مديريتى متعددى داشته 

(بدهى به بانك مركزى)، 9 هزار ميليارد تومان است.
در صورت حذف اين رقم، باز هم ميزان بدهى بانك هاى 
غيردولتى، رشد بسيار شديدى داشته است. بنابراين، مشكل 
مالى تنها متوجه يك بانك كوچك خصوصى نيست و در 
يازده ماه منتهى به بهمن، چند بانك ديگر قطعاً با مشكالت 

نقدينگى و مالى جدى روبرو شده اند. بدهى بخش دولتى به 
بانك ها و مؤسسات غيردولتى 21,6 درصد رشد داشته و به 

40 هزار و 373 ميليارد تومان رسيده است.
الزم به ذكر است در بخش بانك هاى غيردولتى، بانك هاى 
آنها  سهام  از  بخشى  فرايند خصوصى سازى  در  كه  دولتى 
واگذار شد را نيز شامل مى شود و بخش عمده بدهى بخش 

دولتى، به بانك هاى دولتى واگذارشده است.
در دوره زمانى اسفند 92 تا بهمن ماه 93، بيش از 25 هزار و 
420 ميليارد تومان به مجموع بدهى بانك ها به بانك مركزى 
تخصصى  بانك هاى  سهم  ميزان  اين  از  كه  شده  اضافه 
معدن،  و  صنعت  تعاون،  توسعه  مسكن،  صادرات،  (توسعه 
كشاورزى) 371 ميليارد تومان، بانك هاى تجارى دولتى (ملى 

و سپه) 7717 ميليارد تومان و سهم بانك هاى غيردولتى 17 
هزار و 332 ميليارد تومان است. بنابراين بيش از 50 درصد 
منابعى كه بانك مركزى در مدت 4 تا 5 سال براى پرداخت 
تسهيالت مسكن مهر اختصاص داد و صدها بار وزير اقتصاد 
و  اقدامى غلط  به عنوان  آن  از  بانك مركزى  و مسئوالن 

غيركارشناسى ياد كردند، در مدت 11 ماه پرداخت شد.
با اين تفاوت كه منابع پرداخت شده براى طرح مسكن مهر 
تبديل به واحد مسكونى و سرپناه براى 4,5 ميليون خانوار 
بازپرداخت  كامل  به طور  مى شود و طى حداكثر 20 سال 
مى شود اما بيش از 17 هزار ميليارد تومان از بدهى ايجاد شده 
در 11 ماهه منتهى به بهمن متعلق به بانك  ها و مؤسسات 

خصوصى و غيردولتى است.

سبقت منتقدان تأمين مالى مسكن مهر در پمپاژ پول

فروش ويژه فرهنگيان
 اقســاط 20 ماهـه
فروش و اجراى انواع كاغذ ديوارى 
پاركت - كفپوش - پرده - سنگ آنتيك

بيرجند- بين مدرس 37 و چهارراه سيلو    09151641463-09355311686-32450560
نمايندگى رسمى كاغذ ديوارى Rasch آلمان در خراسان جنوبى

نقاشـى  ساختمـان  مولتى كالر ، پالستيك ، روغنى    
رجايى 8 ، پالك 20        32312714 - 09159617909 - تنگلى

حمل اثاثيه 
100 درصد تضمينى

با  كارگر ماهر و ماشين اتاق بزرگ

09159618581- فاروقى
پيشگيرى از ريزش نماى ساختمان

 09158600651 - بنى اسدى

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

09151636052

سمسارى صـادق 
خريد و فروش تمامى لوازم منزل و ادارى 

با باالترين قيمت   09380160779 - 32226210

خدمات فنى ارغوانى
 شارژ گاز كولر اتومبيل 

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

كارمندان و فرهنگيان محترم به صورت نقد و اقساط

الستيك مقـدم

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

آگهى نوبتى سه ماهه چهارم  سال 1393 حوزه ثبتى سرايان
  به دستور ماده 12 قانون ثبت و ماده 59 آيين نامه قانون مذكور اسامي اشخاصي كه نسبت به 

امالك مجهول المالك واز قلم افتاده واقع در بخش هاي تابعه حوزه ثبتي سرايان  تا آخر اسفند  سال نود و سه 
تقاضاي ثبت نموده اند با نوع ملك مورد تقاضا براي اطالع عموم به شرح ذيل آگهي مي شود:

 شماره هاي فرعي مزرعه و قنوات آيسك 206 اصلي بخش يك سرايان 
 1- پالك 2349 فرعي از 1630 فرعي على اكبر  حمامى  ششدانگ يك  قطعه  زمين مزروعى مشجر

 به مساحت 20371 متر مربع
 شماره هاي فرعي مزرعه سرايان پالك  يك- اصلي بخش 2

1- پالك 5144 فرعي از 418 فرعي  محمد جبارى ششدانگ  ساختمان تجارى مسكونى  به مساحت 
271/22 متر مربع 

 2- پالك 5255 فرعي از 1398 فرعي  حسن حسينو   ششدانگ يك قطعه زمين با كاربرى فضاى سبز 
به مساحت 293/66 متر مربع 

 3- پالك 5256 فرعي از 1760 فرعي  امين اله طاهر پور  ششدانگ يك قطعه زمين مزروعى  
به مساحت6320/83 متر مربع 

4- پالك 5257 فرعي از 2732 فرعى  صديقه سهى  ششدانگ يك قطعه زمين مزروعى  به مساحت 
3556/55  متر مربع 

 شماره هاي فرعي مزرعه سه قلعه پالك 6 8- اصلي بخش 2
 1- پالك 888 فرعي از 7  فرعى  غالمحسين فاطمى  سه دانگ مشاع از ششدانگ يك قطعه زمين 

به مساحت كل 712/98 متر مربع
 2-پالك 923 فرعي از 7 فرعى  غالمحسين فاطمى  سه دانگ مشاع از ششدانگ يك قطعه زمين 

به مساحت كل 3522/08 متر مربع
پالك هاي اصلي بخش دو سرايان 

1-پالك 427– اصلى  رضا قلى زاده ششدانگ يك قطعه زمين مشتمل بر تاسيسات دامدارى   به مساحت 
16450/53 متر مربع

2-پالك 428– اصلى  شركت توزيع نيروى برق  خراسان جنوبى تابع دولت جمهورى اسالمى ايران  
ششدانگ يك قطعه زمين به مساحت 1000/34 متر مربع

  لذا به موجب دستور مواد 16 و 17 قانون ثبت هركس نسبت به امالك آگهي شده در باال معترض  مي 
باشد و يا اينكه بين متقاضيان ثبت و ديگري اقامه دعوي شده و درجريان است مي بايست اعتراض و يا 
گواهي مشعر برجريان دعوي خود را از تاريخ انتشار نوبت اول اين آگهي ظرف مدت 90 روز و در مورد 
آگهي اصالحي در مدت 30 روز به اداره ثبت اسناد و امالك سرايان تسليم و رسيد دريافت نموده و برابر 
مواد 74 و 86 آيين نامه اصالحي قانون ثبت  معترضين از تاريخ تسليم اعتراض به اداره ثبت ظرف يكماه 
دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذيصالح قضائي تقديم و گواهي الزم از مرجع مذكور اخذ و به اين اداره 
تسليم نمايند در غير اين صورت متقاضي ثبت يا نماينده قانوني وي مي تواند به دادگاه  مربوطه مراجعه و 
گواهي عدم تقديم دادخواست را دريافت وبه اداره ثبت تسليم نمايد و اداره ثبت  هم بدون توجه به اعتراض 
عمليات ثبتي را با رعايت مقررات ادامه مي دهد. ضمنا حقوق ارتفاقي در موقع تحديد حدود و در صورت 
مجلس تحديد منظور مي گردد و از تاريخ تنظيم صورت مجلس تحديدي تا 30 روز قابل اعتراض خواهد بود.

تاريخ انتشار:  نوبت اول 1394/02/01        نوبت دوم:1394/03/02
   رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان سرايان

كلينيك  امداد ساختمان
          نــويــن

نظافت هتل ها ، ادارات ، منازل ، پله ، 
پيلوت  (با نيروى خانم و آقا)

اعزام نيروى ساختمانى كارگر و استاد ماهر
09368545254 - 09155051239

 تخصصى

كالسه 2460/93 اجرايى شورا
آگهى مزايده اموال منقول «نوبت اول»

چون مقرر گرديده اموال شامل: مداد آرايشى چشم و لب به مبلغ 9/968/000 ريال كارشناسى شده در قبال قسمتى از بدهى آقاى سيروس خسروى 
به مبلغ 9/968/000 ريال در حق آقاى حجت رخشانى از طريق مزايده روز چهارشنبه مورخ 94/3/20 از ساعت 9 الى 10 صبح در دفتر اجراى احكام 

مجتمع شوراى حل اختالف بيرجند به فروش برسد كه قيمت پايه از بهاى ارزيابى شده شروع و به شخصى كه باالترين قيمت را پيشنهاد نمايد فروخته 
خواهد شد. 10 درصد مبلغ پيشنهادى فى المجلس از برنده مزايده دريافت و نامبرده مكلف است حداكثر تا يك ماه نسبت به پرداخت باقيمانده ثمن 

معامله اقدام نمايد در غير اين صورت 10 درصد اوليه به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد خواهد شد. لذا متقاضيان در صورت تمايل مى توانند پنج روز 
 قبل از موعد مزايده به اين اجرا واقع در خيابان طالقانى- بين طالقانى 14 و 16 مجتمع شوراهاى حل اختالف بيرجند مراجعه و از مورد مزايده بازديد 

به عمل آورند. هزينه نقل و انتقال به عهده خريدار خواهد بود.
برمقدم- مدير اجراى احكام مجتمع شوراهاى حل اختالف بيرجند

كالسه 2271 و 2369 و 2370 و 2287 و 2205 / 93 اجرايى شورا
آگهى مزايده اموال غيرمنقول «نوبت دوم»

چون مقرر گرديده : 1000 سهم مشاع از 352725 سهم عرصه و اعيان از اراضى مزروعى شوكت آباد از قرار هر سهم 120/000 ريال 
جمعا به مبلغ 120/000/000 ريال كارشناسى شده در قبال بدهى آقاى امين عبدالهى جمعا به مبلغ 134/945/795 ريال در حق آقايان سيد اميرعباس 
حائرى و محمد شوكتى نيا و مبلغ 6/413/500 ريال حق االجرا در حق دولت از طريق مزايده روز سه شنبه مورخ 94/3/26 از ساعت 9 الى 10 صبح 
در دفتر اجراى احكام مجتمع شوراى حل اختالف بيرجند به فروش برسد كه قيمت پايه از بهاى ارزيابى شده شروع و به شخصى كه باالترين قيمت 
را پيشنهاد نمايد، فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پيشنهادى فى المجلس از برنده مزايده دريافت و نامبرده مكلف است حداكثر تا يك ماه نسبت به 
پرداخت باقيمانده ثمن معامله اقدام نمايد در غير اين صورت 10 درصد اوليه به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد خواهد شد. لذا متقاضيان در صورت 
 تمايل مى توانند پنج روز قبل از موعد مزايده به اين اجرا واقع در خيابان طالقانى- بين طالقانى 14 و 16 مجتمع شوراهاى حل اختالف بيرجند مراجعه

 و از مورد مزايده بازديد به عمل آورند . هزينه نقل و انتقال به عهده خريدار خواهد بود.
برمقدم- مدير اجراى احكام مجتمع شوراهاى حل اختالف بيرجند

آگهى مزايده اموال غيرمنقول «نوبت اول»
نظر به اين كه در پرونده 600/92  اجرايى در قبال محكوميت آقاى عليرضا الهيارى فرزند محمد حسين محكوم است به پرداخت 
مبلغ 1/487/225/500 ريال بابت اصل خواسته و غيره در حق محكوم له آقاى محمدحسن احمدى و پرداخت مبلغ 59/500/000 

ريال بابت حق االجرا با توجه به توقيف پالك ثبتى شماره صفر فرعى از 316 و 317 اصلى بخش 1بيرجند كه حسب نظريه كارشناس ملك واقع 
در خيابان منتظرى 6 ، پالك يك مشهور به تپه رنگريزان كوچه منبع آب كه ميزان عرصه 259/59 مترمربع و ميزان اعيان 190 متر مربع و بر 

وكف برابر نامه شماره 93/8/29 - 932/148/10/301 ملك داراى كاربرى مسكونى و هرگونه تعريض ممنوع و انشعابات منصوبه آب و برق و به 
مبلغ 480/000/000 ريال ارزيابى شده است كه از طريق مزايده در روز چهارشنبه مورخ 94/3/20 از ساعت 10 الى 11 صبح در دفتر اجراى احكام 

حقوقى به فروش برسد كه قيمت پايه از بهاى ارزيابى شده شروع و به كسانى كه باالترين قيمت را پيشنهاد نمايند، فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ 
پيشنهادى فى المجلس از برنده مزايده دريافت و نامبرده مكلف است حداكثر تا يك ماه نسبت به پرداخت باقيمانده ثمن معامله اقدام نمايد در غير اين 
صورت 10 درصد اوليه به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد خواهد شد. متقاضيان در صورت تمايل مى توانند پنج روز قبل از موعد مزايده به اين اجرا 

مراجعه تا ترتيب بازديد آنان داده شود. هزينه نقل و انتقال به عهده خريدار خواهد بود.
رجبى- مدير اجراى احكام مدنى دادگسترى بيرجند

دادگسترى جمهورى اسالمى ايران

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

   32304027 -09159656641 روزى

فروشگـاه
 ماهيـار

فروش فوق العاده انواع بلور و پالستيك 
از كارخونه به خونه  با نازل ترين قيمت

ميدان طالقانى، نبش بهشتى 2
32226764 - 09120864256 - 09152694541

خريد سنگ باالى 150 مترمربع حمل رايگان
خريد به صورت نقد و اقساط

برش انواع سنگ و سراميك به صورت كلى و جزيى پذيرفته مى شود.

سنگ فروشى حسن آبادى و پسران

نبش سجاد 7     09153624279

مــن   ديــه گو   مـارادونــا هستماكران فيلم
14:3016:151820ساعات شروع سانس ها

تلفن: 05632222636

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

 معادل 56 درصد اعتبار مسكن مهر در 11 ماه به بانك ها پرداخت شد

 گزارشى از آخرين وضعيت متغيرهاى پولى

استاد حوزه گفت: زندگى كه نشاط نداشته 
باشد رنگى ندارد و زندگى منهاى نشاط 
مساوى با مرگ تدريجى است. به گزارش 
خاورستان، حجت االسالم راشديزدى در 
در  (ع) كه  امام حسين  مراسم ميالد 
حسينيه جماران بيرجند برگزار 
شد، اظهار كرد: اميد آن دارم 

كه خداوند به بركت سالروز اين تولد بسيار ارجمند قسمت و روزى ما را زيارت و 
شفاعت او قرار دهد. وى با بيان اينكه انسان از 6 مكان كسب خلق و خوى مى كند 
و هر آدمى معجون و فرآورده 6 مكان است، گفت: سلب پدر، رحم مادر، دامن مادر، 
 محيط منزل، محيط جامعه و اماكن آموزشى شخص و شخصيت را شكل مى دهد.
استاد حوزه با اشاره به نقش مادر در تأثيرگذارى بر روى فرزند، بيان كرد: زن داراى 
صفات همسرى و مادرى است و آنچه كه مهم است صفات مادرى مانند صداقت، 
نجابت، اصالت، امانت، خلق و خوى نيكو و فرهنگ باال است.  وى گفت: درهر سنى 

بايد شيوه تربيتى خاصى براى فرزندان برگزيد. وى تأكيد كرد: جوانى از حساسترين 
دوران زندگى است و جوان را بايد جذب كرد نه دفع. 

حجت االسالم راشد يزدى نرمى و ماليمت را از خصوصيات امام حسين (ع) عنوان 
و اظهار كرد: زندگى كه نشاط نداشته باشد رنگى ندارد و زندگى منهاى نشاط 

مساوى با مرگ تدريجى است. 
وى افزود: امام صادق (ع) مى فرمايند «اهل بهشت 4 عالمت صورت باز، زبان 

درستگوى نرم و ماليم، دلى كه رحم دارد و دست باز را دارند».

زندگى منهاى نشاط مساوى با مرگ تدريجى است
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خواندنى ها

اصطالحات شبكه هاى اجتماعى

فارس: «ايكس ِگيِمر» براى عالقه مندان به بازى هاى اينترنتى طراحى شده است، داراى يك صفحه نمايش باريك، منحنى و لمسى 10 اينچى است و قابليت هاى 
يك تبلت معمولى را دارد، به صورت آوانگارد طراحى شده است و قابل حمل به هر نقطه اى است. پشت اين تبلت به دگمه هايى مجهز شده است كه كاربر مى تواند 
در طول بازى به راحتى آنها را  كنترل كند. اين تبلت توسط طراح صنعتى «بو ِرد» طراحى و توسعه يافته است.

تبلتى با صفحه نمايش منحنى مخصوص بازى 
ستون شبكه هاى اجتماعى

 را هر شنبه در روزنامه آوا بخوانيد

ASL: اصل ميدى بيشتر آشنا شيم؟ آقا هركس 
هس اصل بده ببينم كيا جديدن كيا زيرآبن؟

ASL يا در اصطالح شبكه هاى اجتماعى اصل براى 
 معرفى يكديگر در گروه هاى الين مورد استفاده قرار
مى گيرد و مخفف سه كلمه Age, Sex, Live  (سن، 
جنسيت و محل زندگى) كه معموال زمينه اشنايى افراد 

در گروهها با همين موضوعات آغاز مى شود.
اين سوال شتابزده  به  پاسخ  در  كنيد  هشدار 1: سعى 
و هيجانى عمل نكنيد بلكه محتاطانه به محض ورود 
به گروه اعضا را بررسى و مطالب منتشر شده را كمى 
مطالعه كنيد و با سطح نظر و اعتقادات و شخصيت خود 
تطابق دهيد . در صورتى كه از تطابق شرايط خود و گروه 

مطمئن شديد اقدام به معرفى خود كنيد.

Troll: تروالى جديدو ديدى؟ من از اين ترول 
خيلى خوشم مياد، عاشقشم اصن!!!!

ترول به آدمك هاى استفاده شده در شبكه هاى مختلف 
گفته مى شود و مدت زيادى از آن نمى گذرد و مى توان 
گفت: پايه گذار آن ترول هاى منتشر شده روى فيسبوك 
بود ، ترول ها موضوعات مختلفى دارند از خنده دار گرفته 

تا احساسى و حتى سياسى!
طبق كنيد  احتياط  ها  ترول  از  استفاده  در   :1  هشدار 

 بررسى هاى جديد روانشناسى ترول ها برخالف چيزى 
كه به نظر مى رسد در انتقال پيام هاى احساسى بسيار 

موثر هستند پس در استفاده از ترول ها افراط نكنيد!
Shake: وااااااى بيا نيگا كن ، همه رو برق مى گيره ما 
رو چراغ نفتى ببين همه شيك مى كنند ما هم شيك 

مى كنيمااا
و  شود  مى  گفته  گوشى  دادن  تكان  به  كردن  شيك 
كاربرد آن در پيدا كردن افراد جديد است به اين صورت 
تكان راست  و  به جهت چپ  را   كه شما گوشى خود 

مى دهيد (مى لرزانيد) و در پايان اين حركت، شما كسانى 
را كه همزمان با شما در اقصى نقاط جهان اين حركت را 
انجام داده اند مشاهده مى كنيد، اين كار در ابتداى ورود 
به شبكه هاى مجازى و اضافه شدن اين قابليت بسيار 
همه گير شد ولى در حال حاضر تب آن فروكش كرده 
و در چند شبكه محدود مانند الين و بى تاك مشاهده 

مى شود.
ياسر سليمانى
soleimani_yaser@ yahoo.com

پوستى از جنس طال 

باشگاه خبرنگاران: اين تراشه نازك از طال ساخته شده 
است و با چسباندن آن به پوست، اطالعات مهمى از 
بدن در اختيار كاربر قرار مى گيرد. دانشمندان موفق 
به ساخت قطعه اى از طال نازكتر از كاغذ شدند كه 

روى پوست مى چسبد.

پروفسور جان راجرز پژوهشگر اين زمينه معتقد است 
كه اين اختراع مى تواند امواج مغزى و فركانس هاى 

مغز را رديابى كرده و به عنوان پيام انتفال دهد.
تا قبل از اين اختراع انتقال سيگنال ها تنها از طريق 

يك كاله پر از الكترود و سنگين انجام مى شد.
ساير  بدن  سراسر  در  نازك  اين طالى  چسباندن  با 
را  حرارت  درجه  قلب،  ضربان  مانند:  حياتى   عالئم 
در  كه  دستگاه  اين  گرفت.همچنين  اندازه  توان  مى 
داخل بدن نيز تست مى شود مى تواند كمك مهمى 

در تشخيص و درمان بيمارى ها داشته باشد.

اولين كتابفروشى سيار
 

واقع يك  در  كتابفروشى سيار  اولين  تاريخ:  و  جوان 
كتابخانه  مسئول  تيتكامب»  «مرى  بود.   گارى 
مرى لند معتقد بود كه داشتن كتاب تنها قسمتى از 
شغل يك كتابدار است و در دسترس قرار دادن اين 

كتاب ها بخش مهم تر آن بوده است.
گارى كتابخانه واشنگتن كتاب ها را به دور و اطراف 
البداهه و  شهرهاى كنارى مى برده و به صورت فى 
بى برنامه در اين شهر ها توقف مى كرده و كتاب ها را 

در دسترس عموم مردم قرار مى داده است.

4
جهان نيوز:  تهديدات نخ نما شده صهيونيست ها هر روز رنگ 
و لعاب جديدى به خود مى گيرد و توان عملى شدن آن را نيز 
اسرائيلى ها ندارند. اين تهديدات بارها به شكل ها و شيوه  هاى 
صهيونيستى)،  رژيم  (رئيس  «شيمون پرز»  توسط  مختلف 
ليونى»  «تزيپنى  اسرائيل،  نخست وزير  نتانياهو»  «بنيامين 
از سران صهيونيست، «ژنرال بنى گانتس» از افسران ارشد 
وزير  يعلون»  «موشه  است.اخيرا  شده  مطرح  صهيونيست 
بمب  با  نظامى  اقدام  به  را  ايران  رژيم صهيونيستى  جنگ 
اتمى تهديد كرده است. جالب است كه صهيونيست ها كه 
در جنگ 33 روزه جوالى و آگوست 2006 شكست سختى 
از رزمندگان حزب ا... دريافت كردند چگونه با اين پتانسيل 
مى  توانند با كشور پهناور و بزرگى كه تجربه جنگ 8 ساله را 

در كارنامه دارد مقابله كند.

* سردار جزايرى: كوچكترين 
هجمه اى باعث نابودى اسرائيل خواهد شد

كل  ستاد  معاون  جزايرى»  مسعود  «سيد  سرتيپ  سردار 
تهديدات  و  رزمى «حزب ا...»  توان  درباره  مسلح؛  نيروهاى 
رژيم صهيونيستى ضد جمهورى اسالمى ايران اظهار داشت: 
به اذعان اكثر كارشناسان عالى رتبه نظامى رژيم صهيونيستى 
نابودى  باعث  هجمه اى  كوچكترين  و  مى زند  بلوف  صرفا 
اسرائيل خواهد شد.وى با اشاره به توان رزمى حزب ا... تأكيد 

كرد: در جنگ آينده ابهت حزب ا... حيرت انگيز خواهد بود.

* مقابله حزب ا... با دو تيپ

«حزب ا...» كه در جنگ 33 روزه نهايت با 2 تيپ پياده (اگر هر 
تيپ را 3200 تا 3600 نفر اعالم كنيم دو تيپ معادل 6400 
تا 7200 نفر محاسبه مى گردد) در مقابل چند لشگر اسرائيل و 
تيپ هاى نخبه آن از جمله تيپ ترابرى نظامى 53 پيروز شد و 
وقتى كه اسرائيل با دو تيپ پياده نمى تواند مقابله كند؛ چگونه 
در برابر توان نظامى جمهورى اسالمى ايران كه حداقل چند 
صد برابر «حزب   ا...» است توان مقابله دارد كه البته گوشه اى 
از اين قدرت در سلسله رزمايش هاى «پيامبر اعظم (ص)» و 
به خوبى  ارتش  و  پاسداران  «محمد رسول ا... (ص)» سپاه 

نشان داده شده است.

* دوران بزن و در رو تمام شده

تمام  اين است كه صهيونيست ها  اهميت  نكته ديگر حائز 
تمركز خود را بر قدرت هوايى خود قرار داده اند و اين گونه 
نيروگاه   1982 سال  در  كه  همانطور  كه  مى كنند  تصور 

«اوسيراك» عراق، در سال 2007 نيروگاه اتمى «سوريه»، در 
سال 2012 مركز تحقيقات نظامى «ريف دمشق» و در سال 
2014 ميالدى حمله به منطقه امنيتى «ديماس» و «فرودگاه 
صادرات واردات دمشق» و حمله به منطقه «قنيطره» در جنوب 
«سوريه» انجام داد كه صد البته با پاسخ و تالفى «حزب ا...» 
در مزارع «شبعا» انجام شد مى تواند به ايران نيز همانند همان 
كشورها حمله محدود داشته باشد، در صورتى كه اين يك 
اشتباه محاسباتى است كه تبعات پشيمان كننده اى را در پى 

دارد و شهرك نشينان صهيونيست بايد نگران باشند. 
«حضرت آيت ا... خامنه اى» فرماندهى معظم كل قوا پاسخ 
اين گونه حمله هوايى را مطرح كردند و فرمودند: «دوران بزن 
و در رو تمام شده و ملت ايران متجاوز را تنبيه خواهد كرد.» 

* امير سرتيپ حيدرى: اگر صهيونيست ها 
حماقت كنند با آن ها برخورد كنيم

اميرسرتيپ «كيومرث حيدرى» جانشين فرمانده نيروى زمينى 
ارتش درباره تهديدات نظامى رژيم صهيونيستى گفت: اگر 
اسرائيل حماقت كند و تهديدى عليه ما انجام دهد همانطور 
كه فرماندهى معظم كل قوا فرمودند با جديت با آن برخورد 

خواهيم كرد. 

 پايگاه هاى نظامى آمريكا رصد مى شوند

زمينى  نيروى  فرمانده  پوردستان»  «احمدرضا  اميرسرتيپ 
ارتش در اين باره گفت: تمام پايگاه هاى نظامى امپرياليسم 
در منطقه از جمله پايگاه نظامى «شيندند» و «العديد» توسط 

ايران  اسالمى  جمهورى  نظامى  رصدگران  و  كارشناسان 
و  بررسى  مورد  آنها  حركت  كوچكترين  و  مى شود  بررسى 
تجزيه و تحليل قرار مى گيرد. عالوه بر اين رهپويان انقالب 
اقدامات صهيونيست ها  لبنان  اسالمى همچون «حزب ا...» 
را به صورت جدى رصد مى كنند؛ در سال 2012 ميالدى 
پهپاد «حزب ا...» در زمان انجام رزمايش مشترك آمريكا و 
رژيم صهيونيستى به قلب سرزمين هاى اشغالى پرواز كرد و از 
نيروگاه اتمى «ديمونا» عكسبردارى كرد كه بازتاب گسترده اى 

در رسانه هاى دنيا داشت. حال، سران نظامى صهيونيست كه 
«حماس»  موشك هاى  و  «حزب ا...»  پهپاد  يك  پس  از 
برنيامندند چگونه مى خواهند در برابر نيروهاى مسلح ايران با 

انبوه تجهيزات نظامى و نيروى انسانى مقابله كنند؟

* سرلشكر ايزدى: اگر صهيونيست ها خطا كنند 
«تل آويو» و «حيفا» با خاك يكسان مى شود

سرلشكر «مصطفى ايزدى» معاون امور راهبردى و اشراف 
فرماندهى ستاد كل نيروهاى مسلح درباره تهديدات نظامى 
صهيونيست ها اظهار داشت: امروز ايران در عرصه هاى مختلف 
از قابليت هاى بالقوه اى برخوردار است و اگر صهيونيست ها 

خطا كنند «تل آويو» و «حيفا» با خاك يكسان مى شود.
 نكته اى كه مطرح است اينكه شايد اينگونه به نظر برسد كه 

چگونه «تل آويو» و «حيفا» نابود مى شود؟ 
وقتى موشك هايى با برد 2000 كيلومتر و قدرت تخريب بيش 
اين سوال سهل تر  نيم مايل وجود دارد پاسخ به  از يك  و 
خواهد بود. اگر صهيونيست ها حمله اى اتمى يا غيراتمى به 

ايران داشته باشند بايد نگران همه عواقب و ابعاد آن باشند 
صهيونيست نشين  شهرك هاى  به  حمله  آن  جمله  از  كه 
«صفد»، «نهاريا»، «طبريا»،» كرمئيل و كريات شمونه»، 
حمله به نيروگاه اتمى «ديمونا»، حمله به پايگاه هاى هوايى 
احتمال  و  «هتزاريم»  «حاتزور»،  جمله  از  صهيونيست ها 
حمالت جاده اى را در نظر بگيرد و قطعا تاكتيك بزن و در 

رو تبعات دردناكى خواهد داشت.

* سردار آسودى: صهيونيست ها كه از پس 
«حزب ا...» و «حماس» برنيامدند چگونه 
مى خواهند در برابر ايران صف آرايى كنند

و  فرهنگى  معاون  آسودى»  «محمدعلى  سرتيپ  سردار 
تهديدات  درباره  سپاه   در  فقيه  ولى  نمايندگى  تبليغات 
توجه  آنها  سخنان  به  نبايد  داشت:  عنوان  صهيونيست ها 
كرد زيرا صهيونيست ها كه از پس «حزب ا...» و «حماس» 
 برنيامدند چگونه مى خواهند در برابر ايران صف آرايى كنند.

 حجت االسالم و المسلمين «محمدحسن ابوترابى فرد» نايب 
رئيس مجلس شوراى اسالمى؛ گفت: اسرائيل در حدى نيست 
ايران را تهديد كند. به فرض كه حمله صهيونيست ها  كه 
صورت بگيرد، آيا آنها براى شش ميليون شهرك نشين پناهگاه 
تدارك ديده اند؟ زيرا انبوهى از موشك هاى زمين به زمين 
زيرساخت هاى حساس صهيونيست ها از جمله «نيروگاه برق 
تل آويو» و نيروگاه اتمى «ديمونا» در نزديكى صحراى «نقب» 

و بندر «حيفا» احتماال مورد هجمه قرار خواهد گرفت. 
 

صهيونيست ها به ميدان بيايند
 تا قدرت واقعى خود را نشان دهيم

عالى  مشاور  المسلمين «حيدر مصلحى»  و  حجت االسالم 
درباره  اطالعات  سابق  وزير  و  سپاه  در  ولى فقيه  نمايندگى 
ايران  ضد  نظامى  اقدام  بر  مبنى  صهيونيست ها  تهديدات 
فضاها  اين  در  كه  نيستند  حدى  در  صهيونيست ها   گفت: 

سخن بگويند.
 وى ادامه داد: صهيونيست ها به ميدان بيايند تا قدرت واقعى 
مقامات  ساير  همانند  يعلون»  دهيم. «موشه  نشان  را  خود 
اخير  و در دو سال  به حرافى مى پردازد  صهيونيست صرفآ 
بود كه سوال  نظامى مطرح شده  بارها ضرب االجل حمله 
اينجاست چرا هيچ گاه آن را عملى نكردند، پس همه مسئوالن 
صهيونيست  به نظر مى رسد قبل از اينكه فكر كنند سخن به 

زبان مى آورند و نه قبل از آنكه حرف بزنند، فكر كنند.

واكنش مقامات كشور به تهديدات اسرائيل

مژده     

مژده  

نقاشى ساختمان
فرزانگان

پول نقد نخواستيم با چك 
اجراى انواع رنگ هاى ساختمانى

مدرس 20 - پالك 20
09395617119 - 09158634693-32232917

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 چهار راه 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

توليد تيرچه كروميت  *  زير قيمت بازار 
آهن آالت سردار  

فروش تيرآهن ، ناودانى ، ورق نبشى

تا يك سرويس حمل رايگان    09151613197 -  32221155

ايزوگام  شفيعى
آسفالت و قيرگونى 
(محوطه و پشت بام)

32225494
09151630283
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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

نبش رجايى 2

 32310265
قربانى

رهگذر فكر نكن ، بخر   
 انواع شال و روسرى 

لباس زير   
  فقط و فقط 5 هزار تومان

حمل بار و اثاثيه منزل 
با خاور بزرگ و نيسان

توسط 5 كارگر 
09153636648

09151605216    فنودى

  3 2236030

ايزوگام سليمانى

خيابان ارتش - سه راه معلم - جنب بيمه البرز  
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ايزوگام و قيرگونى  
   كاظم سالخورده 

از ما خريد نكنيد ، اما قيمت را از ما بپرسيد

       09155612949 - 32331050 
ميدان آزادى – ابتداى خيابان شهيد برگى

با 10 سال بيمه



شنبه *2 خرداد 1394 * شماره 3226 

شكست عاطفى سخت است اما....
بعد از اين كه شوك اوليه ى مواجه شدن با شكست را پشت سر 
گذاشتيد، انتظار مى رود تا بتوانيد از وضعيت خود يك جمع بندى 
داشته باشيد. چرا كه تصور ناتمام بودن مساله مى تواند عالوه 
بر تمايل شما به خاطر تالش براى برقرارى رابطه، احساس 
ناخوشايندى را در شما ايجاد و كالفگى شما را شديد كند. پس 
هرچه زودتر بتوانيد به جمع بندى برسيد، زودتر هم به آرامش مى 
رسيد. نوشتن مى تواند به كمك شما بيايد. نوشتن داستان رابطه 
ى خود با پايانى مشخص مى تواند به شما كمك كند تا به انتها 
رسيدن آن را بهتر بپذيريد. مى توانيد براى اين كار در چند خط 
بنويسيد كه رابطه ى شما از كجا شروع شد، چه قدر ادامه داشت، 
چه مزيت هايى براى شما داشت، چه مشكالتى برايتان ايجاد 

كرد و چه زمانى به اتمام رسيد.

 حضرت عباس (ع) در خانه اي زاده شد كه جايگاه دانش
و حكمت بود. آن جناب از محضر اميرمومنان (ع) و امام 
حسن (ع) و امام حسين (ع) كسب فيض كردند و از مقام 

واالي علمي برخوردار شدند.
لذا از خاندان عصمت (ع) در مورد حضرت عباس (ع) نقل 
شده است كه فرموده اند: همان طور كه پرنده به جوجه 
خود مستقيماً غذا مي دهد، اهل بيت (ع) نيز مستقيماً به 
آن حضرت علوم و اسرار را آموختند. عالمه محقق، شيخ 
عبدا... ممقاني، در كتاب نفيس تنقيح المقال، در مورد مقام 
علمي و معنوي ايشان گفته است: آن جناب از فرزندان 
مورد  عادل،  شخصيتي  و  (ع)  ائمه  دانشمندان  و  فقيه 
اعتماد، با تقوا و پاك بود.عباس با لبابه، دختر عبيد ا... بن 
عباس (پسر عموى پدرش) ازدواج كرد و از اين ازدواج، دو 
پسر به نامهاى عبيد ا... و فضل يافت. بعضى دو پسر ديگر 
براى او به نامهاى محمد و قاسم ذكر كرده اند. آن حضرت، 
قامتى رشيد، چهره اى زيبا و شجاعتى كم نظير داشت و به 
خاطر سيماى جذابش او را«قمر بنى هاشم» مى گفتند.در 
حادثه كربال،سمت پرچمدارى سپاه حسين«ع»و سقايى 
خيمه هاى اطفال و اهل بيت امام را داشت و در ركاب 
برادر،غير از تهيه آب،نگهبانى خيمه ها و امور مربوط به 
آسايش و امنيت خاندان حسين«ع»نير بر عهده او بود و تا 

زنده بود، دودمان امامت،آسايش و امنيت داشتند.

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

اى جانباز! فراِت جان تو، سّقاى خيمه هاى تشنگان 
وطن بود تا امروز، در سايه امن ايمان،
 عّباس(ع) را در آيينه چهره تو ببينيم.

والدت حضرت ابوالفضل(ع) 
و روز جانباز مبارك باد.

در مقابل سختى ها همچون جزيره اى باش 
كه دريا هم با تمام عظمت و قدرت
 نمى تواند سر او را زير آب كند !

من هر موقع تو تاكسى تنها باشم 
جورى ملت رو نگاه مى كنم
 كه فكر كنن دربست گرفتم !

روزى گفتى شبى كنم دلشادت  
وز بند غمان خود كنم آزادت 

ديدى كه از آن روز چه شبها بگذشت  
وز گفته ى خود هيچ نيامد يادت؟

مهم اين نيست كه قطره باشى يا اقيانوس، 
مهم اين است كه آسمان 

در تو منعكس شود.

زندگى پر از بايدها و نبايدهايى است
 كه ما هر قدر هم كه مشتاِق فرار از آنها باشيم؛ 

رعايتشان مى كنيم!

كربال،  بزرگ  دار  پرچم  والدت  روز  سال  شعبان،  چهارم 
حضرت عباس بن على (ع) است. عباس بن على (ع)  در 
سال 26 هجرى قمرى، در مدينه، ديده به جهان گشود. وى 
در دامان اميرالمؤمنين على (ع)  و مادر گرامى اش به گونه 
اى پرورش يافت كه به مظهر غيرت، ايثار و شجاعت، بدل 
برادرانش،  از محضر پدر و  گشت. در طول حيات خويش 
بيشترين بهره را برد و جامع فضايل نيكو گرديد. آن بزرگوار 
آن چه را از محضر آن سه امام معصوم آموخته بود، در كربال 

آشكار ساخت و حماسه ساز نام آور عاشوراى حسينى شد
باب الحوائج، حضرت عباس بن على(ع)، برترين نمونه اى 
است كه چگونگى پيروى از پيشواى معصوم را عمًال تعليم 
مى دهد. شخصيت آن بزرگوار به گونه اى است كه همه 
صفاتى را كه الزمه يك پيرو واقعى است، به نحو كامل بروز 

داده و تجسمى از همه فضائل است.
براى  معيارى  و  است  انسانى  صفات  مهمترين  از  «وفا» 
شناختن نيكان است. اين صفت زمانى پسنديده تر است كه 
انسان نسبت به ميثاق خدايى وفادار باشد. وفادارى نسبت به 
پيشواى معصوم از مهمترين مصداق وفا به ميثاق الهى است 
و حضرت باب الحوائج عباس بن على (ع) تا پاى جان به 
ميثاق خويش وفادار ماند. به طورى كه از آن پس در تاريخ 
تشيع به عنوان مظهر وفا شناخته شده و وفادارى به نام آن 

بزرگوار مترادف گرديده است.
يكى از صحنه هاى شكوهمند وفادارى حضرت عباس بن 

على (ع) زمانى بود كه شمر لعنت ا... عليه، به خيمه هاى امام 
حسين (ع) نزديك شد و براى حضرت عباس(ع) امان نامه 
اى آورد و آن بزرگوار را صدا زد. حضرت ابوالفضل(س) از 
پاسخ دادن به شمر كراهت داشت لذا پاسخى به صداى شمر 
نداد ولى امام حسين (ع) به عباس(س) فرمود پرسش شمر را 
كه تو را صدا مى زند، بى پاسخ مگذار. حضرت باب الحوائج 
به دستور امام خويش در پاسخ به شمر فرمود: اى دشمن خدا، 

بر امانى كه براى ما آورده اى لعنت باد.
يكى از مهمترين عنصرى كه انسان را وادار به دفاع از حق 
مى كند، «غيرت» است. غيرت نيروى محركه وجود انسان 
در برابر ستم، ظلم و تجاوز به نواميس الهى است. آن كس 
كه شعله غيرت وجودش را روشن كرده است، در برابر ناحق 
بى تفاوت نمى شنيد و تا پاى جان پيش مى رود. گذشته از 
اين، غيرت نشان عفت شخص است و به تعبير امام على(ع)، 

عفت مرد، به مقدار غيرت اوست.
حضرت باب الحوائج اين صفت واال را به حد كمال دارا بودند 
وغيرت به وجودش سرافراز است. گرچه كربال تجليگاه غيرت 
بود و غيورترين مردان تاريخ شكوه غيرت را در آن جا به 
نمايش گذاشتند ولى غيرت عباس بن على(ع) در دفاع از حق 
برجستگى ديگرى داشت. آن بزرگوار در دفاع از حريم واليت 
آنچنان جانبازى نشان داد كه تاريخ نمونه اى براى آن ندارد.

شجاعت و رزم آورى عنصر ديگر شخصيت حضرت باب 
الحوائج است. هيبت و مهابت حضرت در كربال چنان بود 

كه افواج سپاه دشمن همچون رمه از برابرش مى گريختند. 
اخالص نيز در وجود عباس بن على(ع) جامه كمال پوشيد، 
آن بزرگوار همه توان خويش را در طبق اخالص نهاد و در 

پيشگاه واليت و امام بر حق خويش نثار كرد.
به همين خاطر است كه امام صادق(ع) هنگام زيارت قبر 
مطهر حضرت عباس بن على(س) به غايت اخالص آن 
تنها در  الحوائج  باب  تأكيد مى فرمايد: «حضرت  حضرت 
صحنه فضائل اخالقى و ميادين نبرد قهرمان نبود، بلكه در 
دانش و حكمت نيز تالى معصوم و قهرمان صحنه دانش به 
شمار مى رود.به هر حال، جانباز قهرمان كربال، همه صفاتى 
را كه يك پيرو واقعى معصوم بايد داشته باشد، دارا بود. او 
آموزگارى است كه چگونگى پيروى از واليت و جانبازى در 
راه حقيقت را به ديگران آموخته است. همين امر سبب شده 
است كه در روز قيامت همه شهدا بر مقام و منزلت آن بزرگ 
مرد تاريخ غطبه بخورند. همچنانكه حضرت سجاد(ع) مى 
فرمايد:«عمويم عباس در پيشگاه خداوند منزلتى دارد كه در 

روز قيامت همه شهدا غبطه اش را مى خورند.
روز جانباز فرصت مناسبى است كه نسل امروز ما عالوه بر 
الگوپذيرى از رشادت ها و جانبازى هاى حضرت عباس(ع) 
در وقايع دفاع مقّدس و دالورى ها و شجاعت هاى جانبازان 
عزيز و غيرتمند ايران اسالمى به مطالعه بپردازند و درسها و 
پيامهاى زندگى ساز را از متن اين تاريخ ماندگار استخراج 

نمايند.

روز جانباز يادآور ايثار و از خودگذشتگى بزرگ جانباز عرصه 
غيور  آن  سعادت  با  ميالد  است.  ابوالفضل  حضرت  تاريخ 
مرد دشِت كربال را گرامى مى داريم و به ياد فداكارى و 
جوانمرديش اين روز را پاس مى داريم. جانباز ميدان كربال، 
كه در راه پاسدارى از دين اسالم، امام و برادر بزرگوارش، دو 
دست مبارك خويش را نثار كرد، براى مسلمانان نماد ايثار، از 

خودگذشتگى و فداكارى است.

معنويّت جانباز
جانباز كسى است كه به قصد جهاد و قرب الى ا... از دنيا رسته 
است و براى نجات جامعه خود از چنگال اهريمن بى ايمانى، 
جهاد مى كند و جان شيرين را در طبق اخالص قرار مى 
دهد. در اين ميان، خداى يكتا گوشه اى از جسم خاكى اش 
را به عرش اعال مى برد. جانباز مجاهدى است كه از مرزهاى 
مادّيت مى گذرد تا به همه چيز برسد. او در حقيقت از خود 

گذشته، و به خدا رسيده است.

دفاع از ارزشها
جانباز تجسم عينى ايثار، مردانگى و از خودگذشتگى است. 
آن گاه كه امام و مقتداى او فرمان جهاد مى دهد از تمامى 
ايمان  با سالح  و  زندگى دست مى كشد  دلبستگى هاى 
و  اهداف  از  دفاع  و  اسالم  با دشمنان  به ستيز  معنويت  و 

ارزشهاى متعالى اسالم مى پردازد.
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پيامك روز 

حرف هاى ابريشمى طنز امروز

شعر روز 

پلكى احساس

عارفانه روز

يك لحظه مكث كن

با معصومين

آيه روز  

فرارسيدن قيامت در (بر اهل) آسمانها و زمين، سنگين و دشوار و گران است، فرا نرسد 
شما را مگر به يكباره و ناگاه و بدون آنكه شما را خبر دهد. اعراف آيه 187

حديث روز  

پيامبر اسالم (ص) در ضمن حديث بلندى مى فرمايد: 
كربال پاك ترين بقعه روى زمين و از نظر احترام بزرگ ترين بقعه  ها است والحق كه كربال از بساط هاى بهشت است.

سبك زندگى

فالش بك

بزرگداشت والدت حضرت ابوالفضل العباس (ع) و روز جانباز

طراح: نسرين كارى                        

و  سرنگون   - عزرائيل   -1 افقي: 
واحد   - بوتان  پايتخت   -2 معلق 
اندازه گيري وزن در انگلستان – از  
زن  هوس   -3 آزمايشگاهي  ظروف 
باردار - تارتن  -پسنديده 4 - مادر 
عرب  -رودي در روسيه  -حرف نفي 
مغازه  5-در  جسم  و  بدن   – عرب 
ها - فصيح و بليغ-  ويتامين انعقاد 
خون 6- عيب و ننگ-  پدر از دست 
داده  -مسافر كمال و حق 7 -مظهر 
شيمي   - منهدم  و  خراب  نماد-   و 
ساكن  قديمي-  اقوام  -از   8 كربني 
شمال ايران - قفل ساز  كم و ناچيز 
9 -فكر و انديشه - به نوبت كاري 
انجام دادن - شعله آتش 10-  سخن 
درگوشي-  شهيد صدر اسالم-  بابا 
روي  درخشنده  آخر-   رمق    -11
دستگاه  نوعي  مكار12-   حيوان   -
پراكندگي   كامپيوتري-   بازي  براي 
پست و فرومايه - درست و به اندازه 
در  سام  پدر   - اعدام  چوبه    -13
التهابي  بيماري  نوعي   - شاهنامه 
كاشت   از  بعد   - سفيد  ابر   -14 حاد 
و  لجوج    -15 كردن  -دلجويي 

سرسخت - لقب حضرت موسي

عمودي:1- فروتن-  از آثار معروف 
و  پست   -2 استرآبادي  خان  مهدي 
مربي   - پرجمعيت  قاره   - فرومايه 
كاخ   - دهان  سقف   -3 شاهزادگان 
به  دين  بر  موكل  فرشته  روسيه-  
 - نيكوكاران   -4 زرتشتيان  اعتقاد 
دريا  آب  رفتن  پايين  كرمان-  شهر 
حلوا  نوعي   -5 اي  ريشه  –پايتخت 
پند   -6 اهانت  حقوقي-   نماينده   -
 - ميوه  بي  درختان  از   - گرفتن 
نفري  تك  حمام   -7 رسته  و  صف 
چيزها   – ترسناك  خيالي  موجود   -

 - بهشتي  بودن-   خدا  اميد  به   -8
توت سه گل 9- گور شكاف - باران 
با قطره هاي درشت-  يار متل  تند 
10-  نوشابه گازدار قديمي  -طرف 
جريمه    -11 كردن  لمس  چپ-  
رطوبت  گالبي-    – غرامت  و 
ميان  ني  آسماني-   خرس    -12
تهي - قوم و طايفه  -گوشه نشيني 
13-  چگونگي انجام كاري در طول 
زمان - نيمكت مبلي – نهنگ 14-  
كركس-  دشمن سرسخت - خانه و 

سرا 15-  خودكار - جوجه تيغي

جدول 3223
پاسخ جدول 3226
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ماوگلوارتناىع5
لماوعهداىپلىل6
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دنولارهاوجناى12
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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
1- ايسوزو يخچالدار 5/2 تن

2- سردخانه     09153631391

تعدادى بازارياب با سابقه و حقوق 
عالى نيازمنديم.    32220024

 تعدادى چرخكار حرفه اى خانم يا آقا 
براى  كار در توليدى نيازمنديم.

 32403199 - 09153635925 جعفرپور

تعدادى بازارياب تلفنى خانم و آقا براى 
همكارى در يك شركت تبليغاتى نيازمنديم.

32226589 - 09365403880

دو نفر خانم براى همكارى در يك موسسه 
 آموزشى مسلط به نرم افزارهاى آفيس
 و فتوشاپ نيارمنديم.    32432162

فروش استثنايى  پوشاك مردانه  در راسته 
بازار با موقعيت عالى به علت مهاجرت

 نقد يا معاوضه با خودرو       32224498

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

يا معاوضه با ماشين    09374120696

 يك همكار خانم براى كار 
در سالن زيبايى نيازمنديم.

32222428

فروش
 آژانس با 40 سال سابقه همراه با

 9 كارت سوخت    09392803713

فروش ذغال درجه يك كبابى مرغوب   
كلى ، جزيى  (كيلويى 1400)

09303402797
فروش ليفان ايكس 60، سفيد  

مدل دى 92
09159623850

 فروش كليه وسايل مزون عروس
 «زير قيمت» به علت تغيير شغل

09309959572

 قنات  محمد مهدى  با  مساحت  تقريبى 
 10 هكتار با حدود 600 اصله درخت (عناب  

زرشك - پسته و ...) در 60 كيلومترى 
بيرجند و 30  كيلومترى سربيشه با موقعيت 

و امكانات مناسب به فروش مى رسد.
09158604697- خزاعى

 فروش دو قطعه زمين 
 واقع در حاجى آباد و اميرآباد بيرجند 
به متراژ 160 متر و 200 مترمربع 

يا معاوضه با سپرده ميزان
09159610871

 گالرى شقايق واقع در چهارراه اول معلم 
با لوازم آرايشى و بهداشتى و انواع 
 جوراب با 15 سال سابقه در محل 

 به فروش مى رسد. ضمنا ملك مزبور 
به خريدار اجاره داده مى شود

09159658436

فروش
نانوايى لواش با 40 سال سابقه و تمامى 

امكانات + ملك    09392803713

شـركت داروسـازى باريـج اسـانس
 براى تكميل كادر بازاريابى خود در خراسان جنوبى يك بازارياب بومى شهر بيرجند 

با مدرك تحصيلى باالى ديپلم ، با سابقه كار مرتبط و شرايط حقوق ثابت – بيمه تامين 
اجتماعى - بيمه تكميلى – پورسانت و هزينه اياب و ذهاب نيازمند است.

تلفن هاى تماس: 05136676706 - 05136676705

سى دى خام با كيفيت عالى 280 تومان
موس با گارانتى 5300 تومان
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يك فقره  چك بانك كشاورزى  شعبه 
نهبندان  به  نام حميد رضا نخعى  به 

تاريخ  94/8/1 به مبلغ 25/000/000 
ريال  مفقود گرديده  ، يابنده  با  شماره 
 09157913124 تماس حاصل نموده 

و مژدگانى  دريافت نمايد.

 چاپ و پخش تراكت تبليغاتى 
پخش كامال ( تضمينى) قيمت استثنايى      

09155051239- مقدم

فروش پژو  SDV8 206 مدل 93، سفيد 
خانگى ، فوق العاده تميز و بدون رنگ 
كاركرد: 33000      09151633633

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

09151636824 - 09152206824  
05632222321

كـاشت 
بـولت

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

09364115838-32439867 چاپ مهر

فــروش شرايـطى آهـن آالت
32450930

09153634633 - هاشمى
وسايل سوپرماركت اعم از يخچال ، 

فريزر، قفسه ، ترازو و ... خريداريم. 
09155625612

حسابدار خانم مسلط به نرم افزار 
آفيس و مدرك ليسانس حسابدارى 

براى كار در شركت بازرگانى 
نيازمنديم.

32322802 - 09121676268

 يك شركت معتبر با محصوالت
 پر فروش از سراسر استان 
بازارياب حرفه اى مى پذيرد.
حقوق ثابت + پورسانت + 

پاداش + اياب و ذهاب
32341226 - 09387460747

تعدادى فروشنده (بازارياب) 
براى فروش محصوالت نيازمنديم. 

 پورسانت از 500/000 تومان 
الى 2/000/000 تومان 

09158173050

يك نفر راننده پايه دو با تجربه 
و با مدارك كامل و ضامن معتبر 
كارمند براى رانندگى با كاميونت 

يخچال دار مورد نياز است. 
 واجدين شرايط 

با شماره 09378361484
 تماس حاصل نمايند.

يك شركت توليدى براى همكارى 
 و تكميل كادر فنى خود 

نياز به تخصص هاى ذيل دارد:
ليسانس حسابدارى   يك نفر 

ليسانس صنايع غذايى   يك نفر
ضمنا دو دستگاه نيسان يخچال دار 

با راننده براى امور حمل و نقل 
نياز به همكارى داريم.

تلفن: 05632238981 
 09157007801

شركت  پخش سراسرى  محصوالت  غذايى  برتر 
تعدادى بازارياب با تجربه با حقوق 
يك ميليون تومان به باال + بيمه 
و پورسانت عالى + حق ماموريت 

استخدام مى نمايد.
 09360446441- 32255696

09159632375

نقـاشى ساختمـان
 روغن - پالستيك - اكروليك 

 مولتى كالر - كناف  - كاغذ ديوارى
  09157411071 - 32311541  

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

كارت دانشجويى اينجانب امين پژمرده به شماره 
دانشجويى 91114011130156 مفقود گرديده 

و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

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

شهرخبر: ماءالشعير طبع سرد دارد. بنابراين هرگاه حرارت بدن زياد شود، ماءالشعير آن را به حد اعتدال بر مى گرداند يا حداقل حدت و شدت آن را كم 
مى كند.ماءالشعير پاك كننده معده است، بنابراين با پاك سازى معده به تقويت قواى بدن كمك مى كند. ماءالشعير بدن را تغذيه مى كند و سبب حفظ قوت 
بدن مى شود و باالخره اينكه به عقيده حكماى طب سنتى در درمان تب چيزى بهتر و مفيدتر از ماءالشعير نيست.

 فوايد ماءالشعير ازديدگاه طب سنتى 

براى داشتن خواب راحت
 سيب و كاهو بخوريد

آسوده  و  راحت  خوابى  داشتن  براى  سالمانه: 

بين شام خوردن و خوابيدن  بهتر است فاصله 
كاهو  مصرف  همچنين  باشد  ساعت   2 حدود 
توصيه  راحت  خواب  داشتن  براى  نيز  سيب  و 
خواب  داشتن  راههاى  از  ديگر  يكى  مى شود. 
خوب اين است كه فكر و خيال را از خود دور 

زياد  مدت  به  روز  طول  در  نخوابيدن  كنيم. 
باعث مى شود تا به هنگام شب خواب راحتى 
به سراغ فرد بيايد. گاهى نيز به هنگام خوابيدن 
خواب  استقبال  به  توان  مى  كردن  مطالعه  با 
باشد  چرب  كم  كه  سبك  شام  خوردن  رفت. 

نيز بسيار موثر است. 

رابطه چاى بابونه و طول عمر زنان
 

سالمت نيوز: طبق يك تحقيق جديد، نوشيدن 
در  بيشتر  عمر  طول  به  تواند  مى  بابونه  چاى 

كه  اند  دريافته  محققان  كند.  كمك  زنان 
نوشيدن چاى بابونه موجب كاهش خطر مرگ 
ناشى از هر علتى در زنان 65 سال و باالتر تا 

29 درصد مى شود.

اگر ترى گليسيريد باال داريد، 
بخوانيد 

خود  گليسيريد  ترى  مراقب  بايد  اگر  شهرخبر: 
باشيد، برخى سبزيجات برايتان بهتر از بقيه هستند. 
مقدار سبزيجات نشاسته اى مانند نخود و ذرت 
را محدود كنيد. به اين صورت بدن شما نشاسته 
كند.  نمى  تبديل  گليسيريد  ترى  به  را   اضافى 
موارد جايگزين برايتان زياد است مانند گل كلم، 
برايتان  ميوه  كه  نيست  ترديدى  قارچ.  و  كلم 
خوب است به خصوص اگر به جاى دسر، ميوه 
مصرف كنيد. اما وقتى ترى گليسيريد باال داريد، 
ممكن است الزم باشد مصرف خود را به 2 تا 
3 ميوه در روز محدود كنيد. به اين صورت قند 
ماهى  كنيد.  نمى  دريافت  حد  از  بيش  طبيعى 
وقتى  اما  است  خوب  شما  قلب  سالمت  براى 
كنسرو ماهى خريدارى مى كنيد، برچسب روى 
آن را بخوانيد تا ببينيد محتواى روغن آن چقدر 
است. بهتر است محصوالتى خريدارى كنيد كه 

الزم  باشند.  ور  غوطه  آب  در  روغن،  جاى  به 
نيست به طور كامل گوشت را كنار بگذاريد اما 
كنيد. گوشت  انتخاب  بدون چربى  بايد گوشت 
نيز حاوى چربى هاى اشباع شده است بنابراين 

مصرف آن را تا حد ممكن بايد محدود كنيد تا 
ترى گليسيريد خود را كنترل كنيد.

پرخورها اين تكنيك ها را ياد بگيرند
 

سالمانه: متخصصان تغذيه و رژيم درمانى با بيان 

اينكه عوامل متعددى مى تواند در بروز پرخورى 
دارند  عادت  افراد  برخى  گويند  مى  باشد،  موثر 
هنگامى كه خسته و عصبى يا افسرده هستند، رو 
به خوردن موادغذايى بياورند بدون اينكه گرسنه 

باشند كه در مواقع اين خوردن بهانه اى براى تسلى 
خاطر و احساس آرامش است نه رفع نياز گرسنگى. 
متخصصان از راهكارهاى موثر براى پيشگيرى از 
اين نوع پرخورى را تهيه ليستى از موادخوراكى 
مى دانند كه در علم تغذيه با عنوان ليست آزاد 
مطرح هستند و به افرادى كه حين عصبانيت يا 

خستگى به خوردن غذا روى مى آورند توصيه مى 
كنند در طول هفته سعى كنند موادخوراكى مثل 
كاهو، خيار، گوجه فرنگى و حتى بسيارى از ميوه ها 
را تهيه و درون يخچال بگذارند و به جاى هله هوله 
و خوردن غذاهاى پرچرب و كالرى، اين خوراكى ها 

را كه چاق كننده نيستند، بخورند.

تاثير چاقى مادر بر سيستم ايمنى نوزاد 

براى  اصلى  معضالت  از  يكى  چاقى  نيوز:  نامه 
و  مشكالت  بروز  با  و  است  عمومى  بهداشت 
قلبى،  بيمارى هاى  همچون  بسيارى  عوارض 
عارضه  اين  است.  مرتبط  فشارخون  و  سرطان 
همچنين مى تواند فرآيند باردارى را از طريق افزايش 
خطر ابتالى مادر به ديابت، زايمان زودهنگام و تولد 
با سختى  مادرزادى  نارسايى هاى  به  مبتال  نوزاد 
روبه رو كند. به گفته پزشكان، متقابال چاقى مادران 
به  نوزادان  ابتالى  افزايش خطر  در  نيز مى تواند 
بيمارى هايى از قبيل ديابت نوع 2 و بيمارى هاى 
قلبى در دوران بزرگسالى و افزايش خطر مرگ ومير 
آنها نقش داشته باشد. در اين بررسى عنوان شده 
كه چاقى مادر مشخصا با بروز تغييرات در سيستم 
اين  به  او  ابتالى  احتمال  افزايش  نوزاد و  ايمنى 

بيمارى ها در سنين باالتر مرتبط است.

اگر ترى گليسيريد باال داريد، بخوانيد 

دستگيرى دزد در جعبه تلويزيون

هاى  فوريت  مركز  اعالم  براساس  خبرنگاران:  باشگاه 
پليسى 110 تهران بزرگ مبنى بر اينكه فردى ناشناس 
وارد پاركينگ يكى از شهروندان شده، ماموران به محل 
مراجعه مى كند. مشاهدات حكايت از آن داشت كه فردى 
ناشناس قصد سرقت خودروى ال90 را داشته كه با مقاومت 
صاحب خودرو مواجه مى شود. متهم كه قصد فرار داشته كه 
با حضور همسايگان محاصره مى شود و به ناچار خودش را 
در انبارى يكى از شهروندان مخفى مى كند. ماموران ضمن 
بستن تمام راه هاى فرار انبارى ها را جستجو كردند تا اينكه 
موفق شدند سارق را در حاليكه خود را در داخل كارتن 

تلويزيون پنهان كرده بود پيدا و او را  دستگير نمايند.    

معامله هاى مرد شياد 
با چك پولهاى تقلبى

باشگاه خبرنگاران: فرمانده انتظامى شهرستان اشتهارد استان 
البرز گفت: در پى دريافت گزارشى مبنى بر مشاهده تعدادى 
چك پول تقلبى در بين شهروندان و مراكز خريد، بررسى 
موضوع در دستور كار قرار گرفت. سرهنگ مظلومى افزود: 
در نهايت فردى كه مبادرت به خريد كاال و پرداخت چك 
پول در ازاى پرداخت وجه مى كرد شناسايى و دستگير شد. 
متهم ضمن اعتراف به جرم خود گفت، پس از چاپ چك 
پول هاى تقلبى در يكى از شهرهاى غربى آن ها را به اين 
شهرستان منتقل و به صورت خريد جنس و يا به صورت 

معامله در بازار اقدام به توزيع آن ها مى كردم. 

دستگيرى دزد ميليونى در فروشگاه 

تايباد  انتظامى شهرستان  فرمانده  خبرنگاران:  باشگاه 
گفت: در پى اعالم يك فقره سرقت از بازار اين شهر 
تيمى از ماموران براى بررسى موضوع به محل اعزام 
شدند. سرهنگ روحى افزود: با حضور ماموران در محل، 
خانمى به ماموران مراجعه و اظهار كرد كيف دستى ام 
حاوى 200 ميليون ريال را روى ميز مغازه گذاشتم و 
پس از انتخاب لباس قصد پرداخت وجه به مغازه دار 
را داشتم كه ديدم كيفم به سرقت رفته است. وى ادامه 
داد:ماموران با بازبينى دوربين مدار بسته مغازه، سارق را 
كه زنى سابقه دار بود شناسايى و در كمتر از يك ساعت 

او را در حين ورود به مخفيگاهش دستگير كردند. 

گذشت از باجناق خطاكار 

تابناك: مرد جواني كه از شش سال قبل به اتهام قتل 
باجناقش در حبس به سر مي برد، سرانجام موفق به جلب 
رضايت از اولياي دم شد. بررسي ها نشان داد «فربد»  
بعد از درگيري با باجناقش كه «مقصود» نام داشت، وي 
را به قتل رسانده  است. نماينده دادستان تهران متهم 
را گناهكار شناخت و براي او درخواست صدور مجازات 
قانوني كرد. در جلسه محاكمه فربد در جايگاه قرار گرفت 
و گفت: از حادثه اي كه اتفاق افتاده ناراحت هستم. از 
همان شب به خاطر كاري كه كرده ام پشيمان شدم و 
انگيزه اي براي قتل نداشتم. اولياي دم هم گفتند كه از 

متهم در قبال دريافت ديه گذشت مي كنند.

دستگيرى سارقان خودروى حمل پول 

آذربايجان غربى گفت: در پى  انتظامى  فرمانده  مهر: 
بانك در  از يك  كسب خبرى مبنى بر وقوع سرقت 
رفتند.  نظر  مورد  محل  به  ماموران  مهاباد  شهرستان 
سردار شرفى افزود: با حضور ماموران مشخص شد دو 
نفر سارق مسلح نقاب دار مسلح ، به خودروى حمل پول 
حمله و مبلغ 188 ميليون تومان وجه نقد و مقادير چك 
را به سرقت برده اند.وى با بيان اينكه متهمان پس از 
سرقت هنگام فرار بسته مشكوكى را جلوى شعبه بانك  
به جا مى گذارند، ادامه داد: با اجراى طرح مهار و استفاده 
از منابع خبرى در كمتر از 24 ساعت محل اختفاى هر 

دو سارق شناسايى و طى عملياتى دستگير شدند.

6
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حوادث

دومين باشگاه سوارى كار خراسان جنوبى 
به بهره بردارى رسيد

و  ورزش  كل  مدير  حضور  با  مراسمى  طى  فارس: 
سوارى كار  باشگاه  دومين  جنوبى،  خراسان  جوانان 
استان در زمينى به مساحت سه هكتار در شوكت آباد 
باشگاه  به بهره بردارى رسيد. مدير و موسس  بيرجند 
سوارى كار استان با بيان اينكه اين مجموعه سواركارى 
به عنوان دومين باشگاه پس از باشگاه سهند قاين در 
كرد:  اميدوارى  اظهار  مى شود،  افتتاح  خراسان جنوبى 
به  عالقمندان  استقبال  با  مذهبى  ملى،  ورزش  اين 
اكبرى  شود.مجتبى  روبرو  خانواده ها  و  جوانان  ويژه 
به  زمينى  در  بيرجند  تندر  سواركارى  باشگاه  افزود: 
با ظرفيت نگهدارى و پرورش  مساحت سه هكتار و 
و سواركار همزمان 10 اسب احداث شده است. بهرام 
عزيززاده  مقدم هدف از اجراى اين طرح را ترويج اين 
رشته ورزشى در استان عنوان كرد و گفت: براى افتتاح 

اين باشگاه دو ميليارد ريال هزينه شده است.

همايش پياده روي خانوادگي در بيرجند 
برگزار شد

به مناسبت سالروز ميالد با سعادت امام حسين (ع) ، 3 
هزار نفر از مردم بيرجند پياده روى كردند. به گزارش 
خبرگزارى صدا و سيما، در اين پياده روى خانوادگى، 
شركت كنندگان مسير 3 كيلومترى ميدان جماران تا 
منطقه گردشگرى بند دره بيرجند را پيمودند. سفر به 
عتبات و مشهد مقدس، دوچرخه و لوازم ورزشى از جمله 
جوايزى بود كه در پايان اين پياده روى به قيد قرعه به 

شركت كنندگان اهدا شد.

على عسگرى: مى خواستند با وعده پول 
فصل را به پايان برسانند  

ايسنا: مدافع تيم فوتبال پر سپوليس مى گويد مشكالت 
مالى سرخپوشان كماكان پابرجاست. على عسگرى، به 
مشكالت مالى اين باشگاه اشاره كرد و گفت: مشكالت 
مالى كماكان پابرجاست و هنوز هيچ مشكلى حل نشده. 
وعيد  و  وعده  با  مى خواستند  باشگاه  مسئوالن  گويى 
فصل را به پايان ببرند تا بازيكنان بدون دريافت پول به 

خانه هايشان بروند. االن به هدفشان رسيده اند. 

حضورم در استقالل درحد حرف است

اينكه  بيان  با  استقالل  باشگاه  پيشين  مهر: سرمربى 
باشگاه هيچ برنامه اى از من براى فصل آينده نخواسته 
مطرح  مورد  اين  در  كه  صحبت هايى  گفت:  است، 
پاسخ  در  پرويز مظلومى  است.  در حد حرف  مى شود 
به اين سوال كه آيا به باشگاه استقالل برنامه اى براى 
فصل آينده داده ايد يا خير، گفت: هنوز هيچ صحبتى 
با من نشده و اينكه گفته مى شود من فصل آينده در 
استقالل حضور دارم، تنها در حد حرف و شايعه است.

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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  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

ايزوگام شرق
 0915  562  2050

0915  562  9033

خيابان ارتش - جنب  جهاد كشاورزى        

3-32233092  بخشى

تعمير يخچال  ، فريزر  و ...  
در  منزل  

روبروى پايانه مسافربرى ، جنب نمايندگى سايپا       
09158076574 - نظرى

نصب و تعمير كولر آبى 
 و  لباسشويى  در منزل

  09151643778  - 32315776  - شهريارى

انتقـال يافـت
نمايشگاه اتومبيل پرشين از انتهاى توحيد 

به ابتداى بلوار صياد شيرازى انتقال يافت. 
09155610262- سيد مهدى فاطمى

نيازمنــديم
 يك خانم براى همراهى يك خانم بازنشسته

  به طور نيمه وقت از ساعت 5 بعدازظهر 

تا  7 صبح نيازمنديم.    دستمزد توافقى 
شماره تماس: 32226929

  نمايشگاه بزرگ مبلمان 
و سرويس خواب 

براى شما آخرين مدل هاى 

روز تهران را گلچين نموديم 

مبلمان پاسارگاد نماد تعهد و كيفيت 

با  شرايط استثنايى 

ضمناً اقساط 12 ماهه بدون پيش پرداخت ويژه فرهنگيان عزيز 

تلفن :  32450085 - 09155623695 

آدرس : خيابان معلم - چهار راه بهدارى - طبقه پايين بانك رفاه 

مودى



ايرنا- مسئول نمايندگى وزارت امور خارجه دراستان گفت: خرداد ماه امسال شهرستان بيرجند ميزبان سفيران كشورهاى ژاپن و آفريقاى جنوبى و نيز كاردار كشور جمهورى چك است.
ابراهيمى افزود: البته هم اكنون در حال رايزينى و دعوت از مسئول آژانس همكارى هاى بين المللى ژاپن (جايكا) نيز هستيم تا سفرى به استان ما داشته باشد. وى اظهار كرد: تاكنون بيرجند 

ميزبان سفيران كشورهاى سوئيس و افغانستان و نيز معاون سفير تاجيكستان، معاون سفير و رايزن فرهنگى كشور پاكستان و نيز سركنسول كشور افغانستان در مشهد بوده است.

افتتاح 5 پروژه ميراث فرهنگى استانخردادماه امسال، بيرجند ميزبان سه سفير و كاردار است

كاظمى فرد- مديركل ميراث فرهنگى، صنايع دستى 
ميراث  هفته  مناسبت  به  گفت:  استان  گردشگرى  و 
فرهنگى 5 پروژه با اعتبارى بالغ 800 ميليون تومان  
در باغ اكبريه بيرجند به بهره بردارى رسيد. رمضانى 
در آيين افتتاح اين پروژه ها از راه اندازى خانه صنايع 
دستى در باغ اكبريه بيرجند خبر داد و اظهار كرد: اين 
خانه با هدف حمايت از صنعتگران در قالب 13 كارگاه 
افتتاح  از  وى  است.  شده  ايجاد  آموزشى  و  توليدى 
خبر  نيز  اكبريه  موزه  باغ  در مجموعه  نگارخانه سرو 
داد و افزود: اين نگارخانه متشكل از نقاشى و طراحى 
استان  فرهنگى و صنايع دستى  آثار  زمينه  در  معرق 
است. وى اظهار كرد: همچنين موزه مفاخر و مشاهير 
استان در محل باغ موزه اكبريه نيز افتتاح شد. رمضانى 
افتتاح رستوران سنتى شمس العماره در محل روستاى 
اكبريه را از ديگر پروژه ها دانست و گفت: اين رستوران 
سنتى يكى از بناهاى قديمى دوران ساالرى بوده كه 
و  شده  مرمت  و  خريدارى  خصوصى  بخش  توسط 
اكنون به مكان رستوران تبديل شده است. وى يادآور 
شد همچنين رستوران سنتى طوبى در محل باغ رحيم 
آباد نيز راه اندازى شد كه در يك فضاى بسيار سنتى 

براى بازديد عموم داير است.

اختتاميه جشنواره عكس بيرجند  
در قاب ايران برگزار شد

ملى عكس  پنجمين جشنواره  پايانى  مراسم  كارى- 
بيرجند در قاب ايران صبح پنجشنبه در بيرجند برگزار 
شد. سازمان رفاهى تفريحى شهردارى بيرجند با هدف 
به تصويركشيدن واقعيت امروز شهر بيرجند پنجمين 
ايران را در قالب يك   دوره جشنواره بيرجند در قاب 
گردهمايى بزرگ عكاسى از27 ارديبهشت ماه تا 31 
باحضور  مراسم  اين  كرد.  برگزار   94 ماه  ارديبهشت 
برگزيده  آثار  شد،  برگزار  جشنواره  اين  داوران  هيئت 
درجشنواره به نمايش درآمد  و برندگان اول تا سوم 
در هر بخش معرفى و تقدير شدند. رونمايى از كتاب 
چهارمين جشنواره ملى عكس بيرجند در قاب ايران 
اختتاميه پنجمين جشنواره ملى  برنامه هاى  از ديگر 

عكس بيرجند در قاب ايران بود. 

رصد 4 هزار نفرى ستارگان 
در بهشت منجمان ايران

با حضور  و خانوادگى ستارگان  بزرگ  فارس- رصد 
قلعه  سه  رصدگاه  و  كوير  در  نفر  هزار   4 از  بيش 
اعياد  مناسبت  به  مراسم  اين  شد.  برگزار  سرايان 
با  و  شهر  اسالمى  شوراى  طرف  از  شعبانيه  بزرگ 
بزرگ  جشن  مختلف  نهادهاى  و  ادارات  همكارى 
و  زيبا  آسمان  و  كوير  دل  در  ستارگان  خانوادگى  و 

پرستاره اين شهر برگزار شد.

مجموعه موزه هاى اكبريه بيرجند 
موزه برتر كشور شد

كشور  برتر  موزه  انتخاب  دوره  هشتمين  در  ايسنا- 
موزه  (ايكوم)،  ايران  هاى  موزه  ملى  كميته  توسط 
هاى مجموعه فرهنگى تاريخى اكبريه بيرجند، در پنج 
شاخص خالقيت و نوآورى، توسعه مديريت، حفاظت 
برتر  موزه  عنوان  به  گردآورى  و  پژوهش  مرمت،  و 
انتخاب شد. گفتنى است از نظر هيئت داورى سازمان 
حمزه  گردشگرى،  و  دستى  صنايع  فرهنگى،  ميراث 
حمزه، كارشناس ارشد مرمت آثار تاريخى استان نيز به 

عنوان مرمتگر برتر كشور معرفى و قدردانى شد.

افتتاح فازدوم درياچه آبى شرق كشورتا عيد فطر 

خاورستان- معاون عمران شهردارى از افتتاح فازدوم 
خبرداد  افتتاح  فطر  عيد  كشورتا  شرق  آبى  درياچه 
اضافه خواهد شد.  فاز  اين  به  پرندگان  باغ  و گفت: 
عمليات اجرايى اين پروژه 60 درصد پيشرفت فيزيكى 
دارد كه با افتتاح فاز دوم مساحت اين درياچه دو برابر 

خواهد شد و به ده هزار متر خواهد رسيد. 

مدير خانه مطبوعات طبس استعفا كرد

سيد ابوالفضل حقانى كه مدتى پيش به عنوان مدير 
بود  شده  منصوب  طبس  شهرستان  مطبوعات  خانه 
در اعتراض به عملكرد برخى مسئوالن شهرستان و 

عدم پاسخگويى آنها به خبرنگاران استعفا كرد.

برگزارى كنسرت موسيقى افغانستان در بيرجند

 ايرنا - به مناسبت گراميداشت روز جهانى موزه و هفته 
ميراث فرهنگى كنسرت موسيقى مقامى كشور افغانستان 
با حضور مردم و مسئوالن خراسان جنوبى پنجشنبه شب 

در باغ و عمارت جهانى اكبريه بيرجند برگزار شد. 
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حافظان، قاريان و مربيان برتر قرآن استان 
با رهبر معظم انقالب ديدار مى كنند

بين  مسابقات  اختتاميه  با  همزمان  هرساله  ديدار  اين 
المللى قرآن كريم با حضور قاريان، حافظان، اساتيد و 
از  قرآنى  فعاالن  و  برگزار مى شود  قرآنى  برتر  مربيان 
استان هاى مختلف به ديدار مقام معظم رهبرى مى روند. 
مناسبت  به  خرداد  دوم  شنبه،  يار  ديدار  برنامه  ويژه 
اختتاميه سى و دومين دوره مسابقات بين المللى قرآن 
كريم برگزار خواهد شد كه در مجموع 50 نفر از خراسان 

جنوبى  با رهبر معظم انقالب ديدار مى كنند.

آغاز بررسى باستان شناسى دهستان پترگان 

بررسى باستان شناسى دهستان پترگان از توابع بخش 
مركزى شهرستان زيركوه به سرپرستى رضا سلمان پور 
آغاز شد. هدف از انجام اين پژوهش بررسى و شناسايى 
آثار و بناهاى تاريخى اين دهستان، براى تهيه و تكميل 

نقشه باستان شناسى شهرستان زيركوه است.

ورك شاب «نقاشيخط» 
      در بيرجند برگزار مى شود 

ورك شاپ نقاشيخط و حروف نگارى با هدف ايجاد 
ايجاد  و  و سرعت عمل  استان  در هنرمندان  انگيزه 
به  همچنين  و  كار  اجراى  در  مناسب  كمپوزيسيون 
نقاشيخط  جشنواره  برگزارى  زمينه سازى  منظور 
برگزار  خراسان جنوبى  در  رضوى  نگارى  حروف  و 
برجسته  استاد  حضور  با  شاپ  ورك  اين  مى شود. 
«اسحاق حنيفه» در زمينه نقاشيخط و دكتر چارئى در 
زمينه حروف نگارى از 6 تا 7 خردادماه جارى برگزار 
خواهد شد. عالقمندان مى توانند حداكثر تا تاريخ 2 
خرداد ماه جارى با مراجعه به اداره امور هنرى اين 
با  بيشتر  اطالعات  كسب  براى  و  ثبت نام  كل  اداره 

شماره تلفن 09151643547 تماس بگيرند.

جشنواره شعر مشاعره رضوى 
با معرفى برگزيدگان خاتمه يافت

اختتاميه سيزدهمين جشنواره شعر و مشاعره رضوى 
علوم،  وزارت  اجتماعى  و  فرهنگى  معاون  حضور  با 
تحقيقات و فناورى در دانشگاه بيرجند برگزار شد. در 
اين مراسم در بخش شعر آزاد پيام جهانگيرى، وجيه 
نوزادى، توماج نفيسى و الهام عمومى به عنوان شاعران 
برتر اين بخش معرفى شدند. در بخش شعر كالسيك 
محمد زارعى، على سليمانى، نيلوفر بختيارى، حسن 
و  مروج  مريم  رضايزدانى،  كامرانى،  محمد  روشان، 
ابراهيم  سيد  شدند.  برگزيده  پور  الهى  محمدجواد 
كلهر  محسن  و  برزگر  حميد  معظم،  زهرا  سربلندى، 

عنوان برترين ها در بخش مشاعره را كسب كردند.

شب شعر گويش محلى 
      به مناسبت فتح خرمشهر برگزار مى شود 

فتح  سالروز  مناسبت  به  محلى  گويش  شعر  شب 
برگزار  بيرجند  در  مقاومت  و  ايثار  روز  خرمشهر، 
در  ماه  خرداد  سوم  با  همزمان  مراسم  اين  مى شود. 
و  شده  شناخته  شعراى  حضور  با  اكبريه  باغ  محل 

توانمند استان ساعت 20 برگزار خواهد شد.

كوير همت آباد شهرستان زيركوه
 يكى از 4 كوير منحصر به فرد شرق كشور

در  و  زيركوه  شهرستان  كيلومترى   65 در  كوير  اين 
دارد و يكى  قرار  آباد خواجه  نزديكى روستاى همت 
از غنى ترين و فعال ترين زيست بوم هاى بيابانى از 
نظر پوشش و تنوع گياهى و جانورى در ايران است. 
اين كوير همه ساله در فصل بهار گردشگران زيادى 
از داخل و خارج كشور را به سوى خود جذب مى كند.

برپايى نمايشگاه سيار تنوع زيستى دراستان

به مناسبت روز جهانى تنوع زيستى نمايشگاه سيار تنوع 
زيستى در بند دره بيرجند برپا شد. به گزارش باشگاه 
خبرنگاران بيرجند، در اين نمايشگاه 16 اثر از زيستگاه 
مظفرى  منطقه  جمله  از  استان  وحش  حياط  هاى 
فردوس، تاالب كجى نمكزار نهبندان، زيستگاه حيات 
وحش قاين، منطقه حفاظت شده درميان و سربيشه  به 
نمايش گذاشته شده است. اين نماشگاه به مناسبت هاى 
ايام تعطيل به صورت سيار در شهرستان  مختلف در 

بيرجند براى عالقه مندان داير است.

كاظمى فرد- نخستين نمايشگاه تخصصى توانمندى هاى 
معادن و صنايع معدنى خراسان جنوبى با حضور استاندار و 
مسئوالن حوزه بانكدارى، صنعت و معدن استان عصر روز 

پنجشنبه در بيرجند گشايش يافت. 
استاندار در حاشيه اولين نمايشگاه توانمندى هاى معدنى استان 
ارزشمند است يكى  از دو جهت  نمايشگاه  اين  اظهار كرد: 
شناسايى معادن قوى در استان و دوم شناسايى سرمايه گذار 
واقعى و عالقه مند به سرمايه گذارى در استان است. وى درباره 
حمايت از معادن  و سرمايه گذاران استان افزود: اين معادن 
و سرمايه گذاران مستلزم كمك و حمايت دولت است كه با 
صحبت هايى كه با مديركل سازمان صنعت و معدن استان 
و معاون برنامه ريزى استاندارى داشتيم دستور داده شد كه 
با  اين غرفه داران گذاشته و مسايل و مشكالت  نشستى 
آنها را شنيده شود. خدمتگزار با بيان اينكه مشكالت اين افراد 
آنچه در توان استان باشد حمايت خواهد شد، عنوان كرد: با 

توجه به اينكه حمايت از اين افراد به رونق، اشتغال و اقتصاد 
استان كمك مى كند بخشى از امور كه بايد از طريق وزارت 
با  با وزير جلسه گذاشته خواهد شد.  وى  انجام شود  خانه 
تأكيد براينكه  بايد از توليدات استان در حوزه صنعت و معدن 
حمايت كنيم چون منجر به اشتغال و اقتصاد پويا و ايجاد 
انگيزه در نسل جوان مى شود، اظهار كرد: با حمايت از بخش 
محصوالت، توليد آنها بازار خود را پيدا كرده و بايد كمك كنيم 
تا صادرات خارج از مرز نيز براى آنها فراهم شود تا ارزش 

افزوده برايشان در پى داشته باشد.
استاندار گفت: در موضوع كمبود نقدينگى دستور داده شد تا 
كارشناسى و برنامه ريزى انجام  و در اين خصوص يكى از 

راه هاى رفع آن نيز مى تواند صندوق توسعه ملى باشد.
خدمتگزار ادامه داد: با رفع نقدينگى و مشكل بخش معدن 
استان از حالتى كه نيازمند توجه است خارج و مى توانيم اين 

بخش را رونق دهيم.

رئيس هيئت مديره شركت نمايشگاه هاى بين المللى استان 
نيز گفت: نمايشگاه با هدف معرفى توانمندى هاى استان در 
حوزه معدن و صنايع وابسته به معدن برگزار شده است. مردانى 
افزود: 50 شركت و معدن از استان در دو سالن و در فضايى 
به مساحت 9320 مترمربع تازه ترين توليدات و دستاردهاى 

خود را در حوزه اكتشاف و توليدات معدنى در معرض ديد 
 عالقه مندان قرار داده اند. به گفته وى در اين نمايشگاه انواع 
، بلوك  سنگ هاى تزئينى و ساختمانى، چينى بهداشتى، 
سيمانى، آجر سفالى، انواع خاك هاى صنعتى و .. عرضه شده  

كه تا سوم خرداد نيز داير خواهد بود.

گنجينه هاى معدنى استان 
در اولين نمايشگاه تخصصى به نمايش درآمد

35 درصد اشتغال استان در حوزه كشاورزى 

 كشاورزى از صنعت كمتر نيست

كاظمى فرد- با حضور رئيس رسانه ملى پروژه هاى فرستنده پرقدرت راديويى، 
سيگنال رسانى زمينى ايستگاه هاى راديويى و تلويزيونى، شبكه هاى ديجيتال 

و سايت مركزى صدا و سيماى مركز خراسان جنوبى به بهره بردارى رسيد. 
مديركل صدا و سيماى استان در مراسم افتتاح همزمان اين پروژه ها اظهاركرد: 
اعتبارى بالغ بر 300 ميليارد ريال براى اين پروژه ها هزينه شده است. ثقفى 
با زيربناى هفت  اندازى سايت مركزى صدا و سيماى استان  با اشاره به راه 
هزار مترمربعى عنوان كرد: اين سايت شامل چهار استوديوى تلويزيونى، چهار 
استوديوى راديويى و بخش هاى فنى و ادارى است. وى اعتبار هزينه شده براى 
سايت مركزى صدا و سيماى استان را 220 ميليارد ريال ذكر كرد و افزود: فرستنده 
 پرقدرت راديويى بيرجند نيز با اعتبار بالغ بر 40 ميليارد ريال به بهره بردارى

رسيد. وى عنوان كرد: پروژه هاى سيگنال رسانى زمينى ايستگاه هاى راديويى 
و تلويزيونى و شبكه هاى ديجتال نيز براى دريافت بهترشبكه هاى ديجيتال 

راديو و تلويزيون راه اندازى مى شود. 
بيان كرد: در  استان خبر داد و  ايستگاه ديجيتال در  بودن 13  فعال  از  ثقفى 
صورت تأمين اعتبارات 76 فرستنده ديجيتال ديگر تا پايان امسال در استان راه 
اندازى خواهد شد. به گفته وى هم اكنون 77 درصد مردم خراسان جنوبى از 
پوشش شبكه هاى ديجيتالى برخوردار هستند. وى با اشاره به رضايتمندى 82 
درصدى مردم استان از فعاليت هاى حوزه صداى استان گفت: در نظر سنجى 
انجام شده رضايتمندى از برنامه هاى سيماى استان نيز 73 درصد بوده است.

ثقفى از كسب رتبه سوم كشورى صداى خراسان جنوبى در سال 93 خبر داد 
و افزود: راه اندازى بخش پيام و استفاده از نظرات نخبگان در راديو در راستاى 

جذب مخاطبان انجام شده است. وى با بيان اينكه استان در حوزه خبر نيز از 
رتبه 17 كشور در سال 90 به رتبه سوم در سال 93 ارتقا پيدا كرده است، گفت: 
تنديس پرتالش ترين مركز در بخش خبر  را در هجدهمين جشنواره توليدات 

راديويى و تلويزيونى مراكز استان ها در سال 93 كسب كرده ايم.

 70درصد مردم ايران معتقدند آمريكا به تعهداتش پايبند نخواهد بود
رئيس سازمان صدا و سيماى كشور نيز گفت: بر اساس نظرسنجى صدا و سيما 
طى سه روز گذشته حدود 70 درصد مردم ايران معتقدند كه آمريكايى ها در 
مذاكرات هسته اى به تعهدات خود پايبند نخواهند بود. سرافراز با بيان اينكه 
با رويكرد زياده خواهى و تحقير  ابتدا  از  در مذاكرات هسته اى طرف مقابل 
وارد ميدان شده، افزود: مواضع مستحكم رهبر معظم انقالب و بيانات ايشان 

پاسخ زياده خواهى را داده است. وى با بيان اينكه مردم با زياده خواهى ها و 
مواضع تحقير آميز و تهديد آميز دشمنان مخالف هستند، گفت: اين نشان از  
پشتيبانى و همراهى ملت ايران با رهبر معظم انقالب است. وى تصريح كرد: 
طبق نظر سنجى كه توسط اين سازمان صورت گرفته 75 درصد افراد شركت 
كننده در طرح معتقدند اگر توافقات به نتيجه نرسد مقصر آمريكايى ها هستند. 
وى عنوان كرد: همچنين در اين نظر سنجى 64 درصد مردم موافق بى طرفى 

رسانه ملى در پخش نشست هاى مربوط به مذاكرات هسته اى بوده اند. 
سرافراز با بيان اينكه صدا و سيما تالش دارد تا قدرت تحليل مردم و آگاهى 
آنان را نسبت به بحث مذاكرات هسته اى باال ببرد، گفت: 72.9 درصد مردم 
در اين نظر سنجى اعالم كرده اند اگر مذاكرات هسته اى به توافق نرسد بايد 
غنى سازى در ايران ادامه پيدا كند. وى در ادامه با اشاره به جنايات عربستان 
در يمن گفت: عربستان در تجاوز به يمن همانند اسرائيل در غزه عمل مى كند.

رئيس رسانه ملى با بيان اينكه اسرائيل با بهانه گيرى رسانه اى مردم فلسطين 
را بمباران كرد، ادامه داد: عربستان حتى بدون دليل و جنايتكارانه تر از اسرائيل 

زيرساخت ها و مردم مظلوم يمن را به خاك و خون كشيده است.
رئيس سانه ملى در ادامه به اهميت طرح هاى ارتباطات زمينى اشاره كرد و 
در  جهان  با  ارتباطى  هاى  سيگنال  عنوان  به  زمينى  ارتباطات  توسعه  افزود: 

دستور كار صدا و سيما است. 
سرافراز با اشاره به موفقيت هاى مركز صدا و سيماى خراسان جنوبى نيز بيان 
داشت: در اين مركز افراد پر انگيزه و پرتالشى كار مى كنند كه اميد است اين 

موفقيت ها و حركت هاى رو به جلو ادامه داشته باشد.

راديو خراسان جنوبى، سومين صداى كشور

كاظمى فرد- مديرعامل شركت مادرتخصصى صندوق حمايت از توسعه بخش 
كشاورزى در جلسه هم انديشى مديران صندوق هاى حمايت از توسعه بخش 
 كشاورزى خراسان جنوبى با بيان اينكه اكنون630 ميليارد تومان پول در صندوق هاى

حمايت از توسعه بخش كشاورزى در استان ها داريم، بيان كرد: سهم خراسان 
جنوبى از اعتبارات صندوق 40 ميليارد تومان است. وى گفت: دليل اين موضوع اين 
است كه نوع نگاه شركت به خراسان جنوبى فقط توليد نبوده بلكه در  اين استان 
قابليت ها و مشكالتى وجود دارد كه به هر دو توجه شده است كه در همين راستا 
تصميم گرفته ايم در سال جارى با فرمانداران تفاهم نامه اى منعقد كنيم تا بتوانيم 
سرمايه صندوق هاى حمايت از توسعه بخش كشاورزى استان را تا شش ميليارد 
تومان افزايش دهيم. عبدالكريم رضوى اردكانى با بيان اينكه ارزيابى هاى ما از 
صندوق هاى استانى نشان مى دهد كه خراسان جنوبى بهترين عملكرد را در كشور 
داشته است، اظهار اميدوارى كرد كه تا پايان سال جارى سرمايه همه صندوق هاى 

حمايت از توسعه بخش كشاورزى اين استان از مرز 10 ميليارد تجاوز كند.
معاون برنامه ريزى و اشتغال استاندارى نيز گفت: در حال حاضر 35 درصد اشتغال 
و در مقابل 28 درصد ارزش افزوده استان مربوط به بخش كشاورزى بوده كه اين 
موضوع نشان مى دهد بايد كار بزرگى انجام شود تا اين فاصله معنى دار كاهش 
يابد. رضايى با بيان اينكه هم اكنون كشاورزى استان يك كشاورزى سنتى است، 
بيان كرد: بايد نيروهاى فعال در اين بخش به بخش هاى ديگر سوق داده شوند و 
نياز نيست اين انباشت اشتغال را در بخش كشاورزى داشته باشيم. وى ادامه داد: بايد 
تالش كنيم مهندسى هاى نوين كشاورزى در تمامى استان عرضه شود و كشاورزان 

را به سمت راه هاى نوين سوق دهيم تا ارزش افزوده اين بخش افزايش يابد.

رئيس سازمان جهاد كشاورزى استان نيز  گفت: بخش كشاورزى استان نسبت به در 
استان هاى ديگر جايگاه خاصى براى تصميم گيرندگان دولت در استان دارد. هاشم 
ولى پور مطلق افزود: شايد حجم توليدات بخش كشاورزى استان در كشور قابل 
 توجه نباشد اما به دليل اينكه شرايط سرمايه گذارى در بخش كشاورزى فراهم تر
بوده بيشتر مردم به اين سمت سوق پيدا كرده اند. وى با اشاره به اينكه شاخص بهره 
ورى بخش كشاورزى در كشور از صنعت اگر باالتر نباشد كمتر نيست، عنوان كرد: 
در بين كل فعاليت هاى اقتصادى استان  28.7 درصد ارزش افزوده سهم بخش 

 كشاورزى است در حالى كه ميانگين در كشور 9.8 درصد است.
عضويت 5 درصدى كشاورزان شهرستانى در صندوق توسعه كشاورزى

دبير اجرايى نظام صنفى كارهاى كشاورزى استان گفت: با اشاره به اينكه در حال 
حاضر وضعيت مالى صندوق استانى با توجه به اختصاص اعتبار استانى نسب به 
صندوق هاى شهرستانى متفاوت است، بيان كرد: صندوق استانى حمايت از توسعه 
 بخش كشاورزى هم تشكل هاى مقتدرى در كنار خود داشته و هم سابقه 10 ساله اى

دارد اما در شهرستان ها كار قفل است. 
كريمدادى با بيان اينكه صندوق هاى شهرستان كار خود را با سرمايه اندك شروع 
كرده و تاكنون نيز حدود پنج درصد كشاورزان به آن پيوسته اند، افزود: ادامه اين روند 
تأثيرى در توليد ندارد و بايد فكر اساسى برداشت تا از وضعيت موجود خارج شوند. 
وى تأكيد كرد: اگر قرار است شركت مادر تخصصى به جايگاه واقعى خود برسد بايد 
مشابه بانك ها عمل كند و محدوديتى در سرمايه گذارى و تسهيالت نبايد وجود 
داشته باشد. وى با انتقاد از اينكه در حال حاضر پرداخت وام ها تنها به تشكل هاى 

فراگير انجام مى شود، بيان كرد: در توليد افرادى هستند كه بيشترين سهم را دارند 
و بايد به آن ها توجه شود.

نظام جامع آموزشى صندوق هاى كشاورزى تدوين مى شود

قائم مقام شركت مادر تخصصى صندوق حمايت از توسعه كشاورزى هم گفت: 
نظام جامع آموزش صندوق هاى كشاورزى در دست تدوين بوده و اولين جلسه 
آموزشى را تا خرداد ماه برگزار خواهيم كرد. عليزاده از تشكيل 91 صندوق حمايت از 
توسعه بخش كشاورزى در كشور خبر داد و گفت: تاكنون بالغ بر 900 ميليارد تومان 
در اين صندوق ها سرمايه گذارى شده كه نزديك به 50 ميليارد تومان آن مربوط 
به خراسان جنوبى است. وى افزود: با توجه به اينكه بايد حدود 20 درصد توليدات 
استان را سرمايه در صندوق ها داشته باشيم، بايد رقم سرمايه گذارى در استان به 

300 ميليارد تومان برسد كه تفاوت معنادارى وجود دارد. 
عليزاده اضافه كرد: ما صندوق ها را ابزارى مى دانيم در اختيار بخش دولتى و بخش 
غير دولتى براى توسعه پايدار بخش كشاورزى و لذا در چارچوب افزايش متوزان، 

افزايش سرمايه صندوق را در دستور كار خود قرار داده ايم.
مديركل منابع طبيعى و آبخيزدارى استان نيز گفت: در سال جارى صندوق هاى 
حمايت از منابع طبيعى در خراسان جنوبى تشكيل مى شود.  شريفى با اشاره به 
پروژه بين المللى طرح ترسيب كربن، بيان كرد: در اين پروژه 63 صندوق خرد 
اعتبارى با يك هزار و  770 نفر عضو فعال با هدف ماندگارى مردم در روستا تشكيل 
شده است كه در اين طرح تسهيالت قرض الحسنه بدون ضمانت به اعضا پرداخت 

شد و خوشبخاته تاكنون 95 درصد بازپرداخت ها به موقع  بوده است.

برنج ايرانى شاليزار
با تضمين پخت

عرضه مستقيم برنج شمالشمال 

طارم هاشمى ، دم سياه ، فجر 
برنج نيم دانه

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

قيمت هاى باور نكردنى
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پوشــاك مهــر
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32237782

به اطالع هم استانى هاى گرامى مى رساند: به دليل عمليات برگردان 
ارتباط تلفن هاى محدوده ضلع شرقى بلوار شهيد بهشتى و خيابان 

 پرستار در شهر بشرويه از تاريخ 94/3/2 به مدت 72 ساعت 
دچار اختالل خواهد بود.
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 هركس از انقالب منحرف شود بازنده است
زاكانى نماينده مردم تهران در مجلس گفت: در ديدار 
جمعى از رزمندگان رهبر معظم انقالب فرمودند هر كس 
در مسير انقالب دچار انحراف و خستگى شود باخته است 

و بداند بار انقالب هيچ گاه بر زمين نمى ماند.

واكنش چمران به احتمال نامزدى اش
  در انتخابات

رئيس شوراى شهر تهران گفت: بنده تصميمى براى 
مهدى  نگرفته  ام.  دهم  مجلس  انتخابات  در  حضور 
چمران افزود: تالش مى كنيم تا به فهرست مشترك 
اصولگرايان بپيونديم و از دادن ليست واحد جلوگيرى 
يك  از  بلكه  كرد  نخواهيم  حمايت  فرد  از  ما  كنيم. 
فهرست مشترك حمايتمان را انجام مى دهيم و تاكنون 
صحبتى بر حضور احمدى نژاد در انتخابات نشده است.

عارف: انسجام خود را در سال همدلى
 و همزبانى قوت بخشيم

رئيس بنياد اميد ايرانيان گفت: با توجه به نزديك شدن 
در سال همدلى  بايد  انتخابات  ساز  ايام سرنوشت  به 
وهمزبانى به استحكام و انسجام پيوندهاى تشكيالتى 
و جبهه اى قوت دهيم تا بتوانيم در كنار هم مجلسى 
همراه با ملت و همگام با دولت را بسازيم. عارف افزود: 
باورمان اين است كه انتخابات صرفا يك روزنه براى 
رسيدن به قدرت و پس از آن آرام نشستن بر اريكه 

قدرت و يا كنار كشيدن و نظاره كردن، نيست. 

دست  داعش ازمناطق  زيارتى عراق 
كوتاه است  

سردار ايرج مسجدى مشاور فرمانده نيروى قدس سپاه 
زيارتى  از مناطق  گفت: در حال حاضر دست داعش 
كشور عراق كوتاه است و در حال حاضر مناطق زيارتى 

كشور عراق در اختيار دولت عراق است. 

خط مقاومت كه از ايران آغاز شده تا 
يمن، عربستان، سوريه و لبنان ادامه دارد 

واليتى مشاور مقام معظم رهبرى در امور بين الملل گفت: 
اطمينان داريم خط مقاومت كه از ايران آغاز شده تا يمن، 
عربستان، سوريه و لبنان ادامه دارد و فلسطين ان شاءا... 
با  سازش  غزه،  نجات  راه  و  رسيد  خواهد  پيروزى  به 

محاصره كنندگان نيست بلكه مبارزه و مقاومت است.

تاكيد نمايندگان مجلس بر اجراى تعهدات 
از سوى آمريكا

بروجردى رئيس كميسيون امنيت ملى گفت كه براى 
اجراى توافقنامه حداقل سه تا چهار ماه زمان نياز است 
و ما بايد به تعهداتمان عمل كنيم و آژانس مهر تاييد بزند 
 و سپس طرف مقابل به تعهداتش عمل كند. در كميته 

هسته اى پيشنهاد داديم ما به طرف مقابل بى اعتماديم.

حمله ارتش سايبرى يمن به آل سعود  
از  خود،  رسمى  بيانيه  اولين  در  يمن  سايبرى  ارتش 
هدف قرار گرفتن 3 وزارتخانه عربستانى خبر داده است. 
سايبرى هاى يمن گفته اند كه «ما به شبكه وزارت خارجه 
عربستان سعودى دسترسى پيدا كرديم و بر بيش از 3 

هزار كامپيوتر و سرورهاى اين وزارتخانه تسلط داريم.»

براى توافق با ايران انگيزه هاى شخصى دارم 

جفرى  با  خود  مصاحبه  از  بخشى  در  اوباما  باراك   
توافق  مورد  در  آمريكايى  روزنامه نگار  گلدبرگ، 
توافق  در  من  نام  كرد:  اظهار  ايران  با  هسته اى 
ايران و كشورهاى 1+5 به دست  احتمالى كه ميان 
خواهد آمد، ثبت خواهد شد و من براى دستيابى به 
ديگر،  داليل  بر  عالوه  ايران  با  خوب  توافق  يك 

انگيزه هاى شخصى نيز دارم.

عربستان: به كشتي ايراني اجازه نداديم 
در يمن پهلو بگيرد

به  گفت:  يمن  عليه  عربستان  عمليات  سخنگوي 
پهلو  يمن  بنادر  در  ايم  نداده  اجازه  ايراني  كشتي 
عربستان  دفاع  وزير  مشاور  عسيرى  احمد  بگيرد. 
سعودى و سخنگوى عمليات عربستان سعودى عليه 
مدعى  قاطعيت»  طوفان  «عمليات  به  موسوم  يمن 
ايرانى،  به كشتى  عربستان  ائتالف  «فرماندهى  شد: 
بود  جيبوتى  [سواحل]  طرف  به  حركت  حال  در  كه 

اجازه نداده است تا در بنادر يمنى پهلو بگيرد.»

درخواست ايران از سازمان ملل
  درباره اسرائيل

ملل  از سازمان  ايران  درخواست  از  رسانه روس  يك 
مبنى بر محكوم كردن رژيم صهيونيستى در شوراى 
امنيت به دليل تهديد اين رژيم براى حمله به تاسيسات 
خود  خبر  در  راشاتودى  داد.  خبر  ايران،  اى   هسته 
مى نويسد: نماينده ايران در سازمان ملل متحد با بيان 
آنها وضعيتى  اسرائيل و عملى شدن  اينكه تهديدات 
همچون هيروشيما و ناكازاكى بعد از حمله اتمى آمريكا 
به اين شهرها را بوجود مى آورد، خواستار محكوم شدن 

اسرائيل در شوراى امنيت شد. 

تكذيب توافق هسته اى پاكستان با عربستان  
سخنگوى وزارت امور خارجه پاكستان ضمن تكذيب 
خبر توافق هسته اى با عربستان گفت: چنين خبرهايى 
هيچ پايه و اساسى ندارد. «قاضى خليل ا...» اظهار كرد: 
برنامه هسته اى پاكستان براى دفاع قانونى از خود با 

حفظ پايين ترين سطح بازدارندگى است.

پيشنهاد تركيه به مصر درباره «مرسى»  
طريق  از  آنكارا  كرد  اعالم  «اقشام»  تركى  روزنامه 
«عبدالفتاح  به  عربستانى  و  قطرى  واسطه هاى 
السيسى» رئيس جمهور كنونى مصر پيشنهاد داده به 
جاى اينكه «محمد مرسى» رئيس جمهور سابق مصر 
تركيه  و خود  اخراج كند  از مصر  را  او  كند  اعدام  را 

آماده ميزبان مرسى شود.

رئيس جمهورى گفت : به ملت شريف ايران 
مى گويم كه به هيچ عنوان با هيچ توافق 
و امضايى نخواهيم گذاشت اسرار امنيتى ، 
به دست ديگران  فناورى كشور  نظامى و 
بيفتد. حجت االسالم والمسلمين روحانى 
 افزود: ما در مذاكرات 1+5 و قدرت هاى 
جهانى كار بسيار بزرگى ديپلماتيك انجام 
از  اينكه بخشى  به  اشاره  با  ايم. وى  داده 
اين گفتگوها فنى، حقوقى و سياسى است ، 
اظهار كرد : به شما قول مى دهم هر كس 
كه امروز مذاكرات را شاهد است و فردى كه 
در آينده به مذاكرات مراجعه كند احساس 

غرور و افتخار داشته باشد.

غنى سازى در داخل ايران 
يكى از خطوط قرمزهاست

رئيس جمهورى با اشاره به تاكيدات رهبر 
معظم انقالب گفت: نظر ايشان براى دولت 
و همه مطاع است. دسترسى طبق پروتكل 
بايد مديريت شده باشد و اين در اختيار ما 
است. روحانى افزود: با توجه به خطوط قرمز 
نظام كه رهبر معظم انقالب نيز بارها به آن 
اصول،  رعايت  ما  وظيفه  اند،  كرده  تاكيد 
غنى  كه  قرمزهاست  خط  و  ها  چارچوب 
سازى در داخل ايران نيز يكى از اين خطوط 
زمينه  در  فناورى  جمهورى  رئيس  است. 

غنى سازى و تحقيق و توسعه را از ديگر 
خطوط قرمز نظام و كشور دانست و تصريح 
كرد: مذاكره كنندگان ما به خوبى خطوط 

قرمز را مى دانند و بدان آگاه هستند.

نخواهيم گذاشت آتش ناامنى
 و درگيرى به مرزهاى ايران برسد

ادامه  در  ملى  امنيت  عالى  رئيس شوراى 
سخنان خود گفت: انشاءا... با تيزبينى رهبر 
نيروهاى  ملت،  توجهات  و  انقالب  معظم 
مسلح و دولت نخواهيم گذاشت آنچه كه 
بدخواهان ايران به دنبال آن هستند آتش 
ناامنى و درگيرى به مرزهاى ايران برسد. 

روحانى تصريح كرد: همه دست به دست 
مى دهيم با برادرى، محبت و يكپارچگى و 
انسجام كشور را امن تر از گذشته در مسير 

توسعه پيش خواهيم برد.

مقيد به حفظ خطوط قرمز نظام 
در موضوع فردو هستيم

وزير امورخارجه نيز با بيان اينكه قطعا اجازه 
 زياده خواهى در مذاكرات را به غرب نمى دهيم، 
گفت: تيم مذاكره كننده خود را مقيد به حفظ 
خطوط قرمز نظام در تمام مباحث مذاكرات 
هسته اى از جمله فردو مى داند. محمدجواد 
ظريف درباره زياده خواهى جديد آمريكا در 

بحث مذاكرات هسته اى در موضوع فردو 
نظامى،  تأسيسات  از  بازرسى  موضوع  و 
 گفت: بارها من و اعضاى تيم مذاكره كننده 
اجازه  ايم كه قطعا  تأكيد كرده  اى  هسته 
در  غربى  هاى  طرف  به  خواهى  زياده 

موضوع مذاكرات هسته اى نمى دهيم.

تا نظرات ايران به نتيجه نرسد 
توافقى در كار نيست

امور  وزارت  سخنگوى  افخم  مرضيه   
همتاى  اظهارات  به  پاسخ  در  خارجه 
همه  كه  زمانى  تا  گفت:  خود  آمريكايى 
موضوعات مورد نظر ايران مشخص نشود 
و به نتيجه نرسد توافقى در كار نخواهد 
وزارت  سخنگوى  هارف»  بود.«مارى 
به  آمريكا  اگر  بود  گفته  آمريكا  خارجه 
تضمين هاى الزم براى دسترسى به ابعاد 
فعاليت هاى هسته اى ايران نرسد توافق 
اين  به  پاسخ  در  كرد.  نخواهد  امضا  را 
خارجه  امور  وزارت  سخنگوى  اظهارات 
ايران گفت: تا همه موضوعات مورد نظر 
مشخص  نيز  ايران  اسالمى  جمهورى 
نخواهد  توافقى  نرسد؛  نتيجه  به  و  نشود 
ايران در  : نظرات  افخم اضافه كرد  بود. 
همه موارد به صورت مشخص و شفاف از 

ابتداى مذاكرات مطرح شده است. 

نتيجه ابتكار شركت سايپا در طراحى پرايدعكس روز 

مذاكره كنندگان ما به خوبى خطوط قرمز را مى دانند و بدان آگاه هستند

 با هيچ توافقى نخواهيم گذاشت اسرار كشور به دست ديگران بيفتد

بازرسى از مراكز نظامى به هر شكلى جاسوسى است 

 فرمانده نيروى هوا فضاى سپاه گفت: تحت هر عنوانى شامل 
بازرسى هماهنگ شده يا نشده پيرامون مراكز يا حتى هر فاصله و به 
هر شكلى آن را در حكم جاسوسى مى دانيم و پاسخ آن سرب داغ 
 است.سردار حاجى زاده افزود: به تازگى در حاشيه مذاكرات مى شنويم 
مسئله بازرسى مراكز نظامى و دفاعى را به بهانه مسئله هسته اى 
مطرح مى كنند، ولى نمى دانند كه روش هاى نفوذ و شيوه هاى موريانه اى آنها در نزد 
ايرانيان نخ نما شده و اين درخواست، در حقيقت درخواست جاسوسى رسمى در ايران است. 

عراقچى: پيشرفت در نگارش كند است
 

سيد عباس عراقچى، عضو ارشد تيم مذاكره كننده هسته اى 
كشورمان در پايان چهارمين دور مذاكرات وين براى نگارش 
متن توافق نهايى گفت: طى چند روز گذشته كار نگارش متن 
ادامه  اصلى و ضمايم آن در دو سطح سياسى و كارشناسى 
يافت. وى افزود: جلسات كارشناسى به طور همزمان در دو 
حوزه تحريم ها و هسته اى برگزار شد. به دليل گستردگى موضوعات و پيچيدگى آنها 

پيشرفت در نگارش بسيار كند صورت مى گيرد.

آگهي مزايده 
( 94/1 )

بانك صادرات خراسان جنوبي در نظر دارد: تعداد 11 
واحد از امالك مازاد و ماشين آالت  مازاد خود را به شرح 
ذيل از طريق مزايده عمومي به فروش برساند. متقاضيان 
شركت در مزايده مي توانند براى كسب اطالعات بيشتر در 
روزهاى يكشنبه مورخ 94/03/03 و دوشنبه 94/03/04 
وقت  پايان  تا  و  اقدام  مزايده  اسناد  دريافت  به  نسبت 
  – بيرجند  نشاني  به   1394/03/16 مورخ  شنبه  اداري 
بانك  مركزي  اداره    -9 نبش مدرس   – خيابان مدرس 
صادرات طبقه اول - دايره تداركات و ساختمان نسبت به 

عودت آن اقدام نمايند. 
مورخ  يكشنبه  روز  در  شده  ارائه  پيشنهادي  هاي  پاكت 
94/03/17 رأس ساعت 10 صبح در محل فوق با حضور 
اعضاى كميسيون معامالت بانك و متقاضيان خريد مفتوح ، 

قرائت و برندگان مشخص خواهد شد.
الزم به ذكر است، اسناد شركت در مزايده بايستي تا پايان 
وقت ادارى مورخ 94/03/16 ، فقط به دايره تداركات و 

ساختمان بانك تحويل و رسيد اخذ شود.
توضيحات و شرايط : 

1) براى دريافت اسناد مزايده ، ارائه اصل فيش واريزي به 
مبلغ 200/000 ريال به شماره حساب 0101532454002 
به نام دايره تداركات و ساختمان بانك صادرات خراسان 

جنوبي الزامي است. 
2) مبلغ سپرده شركت در مزايده معادل 5 درصد قيمت 

پايه مندرج در آگهي مي باشد كه طبق مندرجات اسناد 
مزايده مي بايست اقدام شود. 

روزهاي  در  مزايده  مورد  اموال  و  امالك  از  بازديد   (3
اداري از ساعت 8 تا 15 فراهم و براى تمامى شركت كنندگان 

ضرورى مي باشد.
4) مزايده گذار در رد يا قبول يك يا تمامي پيشنهادهاى 

خريد مختار است. 
5) كليه امالك با وضع موجود به فروش مى رسد و در 
صورت داشتن متصرف ، تخليه به عهده خريدار مى باشد.

نحوه دريافت ثمن معامله پس از اعالم برندگان  و 

همزمان با انعقاد قرارداد به شرح جدول مى باشد: 

شماره پالك ثبتى نشاني نام شهر نام ملك نام استان رديف 

نوع مساحت       (متر مربع ) 
نوع كاربري نوع ملك مالكيت 

قيمت پايهنوع سند 

نوع بهره متصرف 
برداري فعلي 

توضيحات 
شرايط 
پرداخت
اعيان عرصه  ( گروه )

ملكي  
تمليكي  
سرقفلي  

اوقافي 
/ غير 

اوقافي 

ساختمان  
آپارتمان  

مغازه  
زمين  
ساير 

بانك ، تجاري ، اداري ، 
مسكوني ، صنعتي ، رفاهي 
آموزشي ، ورزشي ، انبار ، 

مزروعي ، كارگاه ، ساير 

ندارد / دارد 
( بانكي / غير 

بانكي )

تخليه 
 اشغال 

بالاستفاده 

خراسان جنوبى 1
ساختمان تجاري 

( ستاد سابق 
بانك ) 

بيرجند 

 بيرجند - خيابان 
مدرس - بيست 

متري اول غربي - 
اداره مركزي سابق 

بانك صادرات 

اسكلت فلز - در چهار طبقه - با قدمت حدود 9 سال -  داراي آسانسور - طبقه چهارم تخليهندارد 35,500,000,000ششدانگتجاري ساختمان ملكي 77/1263/915595/801417/76/ 955 / 17
زدكوراتيو چوبي - مجهز به موتور خانه و شوفاژ -امتيازات شامل آب ، برق ، گاز 

خراسان جنوبى 2

كارخانه توليد 
شانه تخم مرغ 
كارگاه و ماشين 

آالت 
بيرجند 

بيرجند - شهرك 
صنعتى -خيابان 

همت 3
تخليه ندارد 3,830,000,000جانشينى صنعتى ساير تمليكى 1584/1411663576

  سوله صنعتي با نماي آجر سفال 5 سانت و محوطه شن ريزي شده  – يك بچه سوله – سرايداري 
 ماشين آ الت  شامل : پرس 5 قالبه - پمپ و كيوم و الكتروپمپ ها - كمپرسور هوا- ميكسر - خشك كن  

  ( ارزش ماشين آالت در قيمت پايه آورده شده است ) 
ز

خراسان جنوبى 3

كارگاه آجر نماي 
پرسي ( كارگاه 
و ماشين آالت ) 

بيرجند
بيرجند 

  بيرجند 
شهرك صنعتي  

قطعه3621
تخليهندارد 2,110,000,000جانشيني صنعتي ساير تمليكي 36212925622

سالن توليد - ساختمان ادارى و سرايدارى - ماشين آالت : پرس ضربه اى مكانيكى - آسياب تيغه اى - 
تاسيسات لوله كشى و سوخت رسانى كوره - 3 دستگاه مشعل مارپيچ آجر نما - 7 عدد پالت آجر چينى  

تانكر سوخت - تابلو برق - مخلوط كن 
ز

گاوداري - 30 خراسان جنوبى 4
نيمبلوك - خضري  خضرى رأسي - خضرى 

تخليهندارد 1,366,355,000سند قطعيكشاورزي ساير تمليكي 50816/7 90/3275/3470/355150دامداري 
سوله ( سالن با ارتفاع 4 متر - سالن با ارتفاع 6 متر - سالن نگهداري گوساله ) - محل نگهداري 

دام مسقف - ساختمان نگهباني - آبشخور با سايبان - حوض سيماني ايزوله - سرايداري و سرويس 
بهداشتي - انباري – ساختمان اداري – استخر – ذخيره آب – ميكسر – بادبر و آسياب – توليد خوراك 

دام – دستگاه شير دوشي 12 رأسي 

ز

خراسان جنوبى 5
زمين مزروعي و 

 گاوداري
100 رأسي

 قاين قاين
زمين و تمليكي 1510/3938215436/20 روستاي بيد مشك 

 سالن پرورش – سالن انبار – گاراژ مسقف با ايرانيت – سايبان با اتاقك متصل تخليهندارد 425,375,000سند قطعيمزروعي كشاورزي ساير 
زو آبشخور – سرايداري – حوض و آب انبار 

خراسان جنوبى 6
شن شويي - 

كارگاه و ماشين 
آالت  

قاين - روستاي قاين 
تخليهندارد 1,770,960,000جانشيني صنعتي ساير تمليكي 1/146820000189/45آفريز - شن شويي

 اتاقك نگهباني به مساحت 40/85 - سرايداري 148/60 متر مربع - استخر 335 متر مربع به حجم 
 ( 670 متر مكعب ) ماشين آالت : باكس فيدر - نوار نقاله - سرند - ماسه شو - قطعات و تجهيزات

 باز شده موجود در قاين - تأسيسات آب -  تأسيسات برق - باسكول 
ز

قاين - جاده پهنايي قاينزمين مزروعيخراسان جنوبى 7
مزروعي زمينتمليكي -2000-جنب شن شويي

صورتجلسه 
محلي سند 

عادي
زكاربري زراعي و آبگيربودن از چاه قصابي تخليه ندارد 140,000,000

طرح گلخانه و خراسان جنوبى 8
بيرجند - كيلومتر بيرجند زمين كشاورزي

تخليهندارد 3,149,452,000ششدانگ كشاورزي ساير تمليكي 171/170/4617722/40145 24 جاده خوسف
آب 2 ساعت - خانه سرايداري 70 متر مربع- انبار با پوشش مسقف ايرانيت 75 متر مربع - تانكر 

استخر ذخيره آب - اسكلت آماده نصب گلخانه - سالن گلخانه اصلي بدون پوشش - امتياز آب ، برق - 
ايستگاه تصفيه فيزيكي آب - سمپاش ( مستعمل ) ساير لوازم و تجهيزات موجود از قبيل هيتر و غيره 

ز

خراسان جنوبى 9
مرغداري به 

ظرفيت 30 هزار 
قطعه 

آرين شهر
آرين شهر - ابتداي 

جاده چاهك موسويه  
سمت چپ 

كشاورزي ساير تمليكي 89 16532557841/ 128

 مشا عى 
( سهم بانك 

66/ 2 دانگ 
 از ششدانگ 

مى باشد )

3,750,320,700
دارد 
( غير 
بانكي )

فعال
هيتر هواي گرم - هواكش - ساير وسايل - شبكه آبرساني - امتياز برق - 

دستگاه آسياب با موتور - سالن پرورش - سالن انبار و ... 
ز

قاين - روستاى قاين زمين بيهود خراسان جنوبى 10
بيهود 

سند تك مسكونى زمين ملكى .167/66سند محلى 
زتخليه ندارد112,000,000برگى 

قاين - روستاى قاين زمين زهان خراسان جنوبى 11
مسكونى زمين ملكى .65 1سند محلى قديم زهان 

صورتجلسه 
محلى سند 

عادى 
زتخليه ندارد 41,250,000

آگهي مزايده امالك  (94/1 )

رديف
 شرايط پرداخت

ميزان پرداخت غير نقدىميزان پرداخت نقدى( گروه )
( باقيمانده در اقساط )

ز1
                 اولويت با پرداخت نقدى ، پيشنهاد غير نقدى با اولويت پرداخت ، به ترتيب ذيل

 ( 2-3-4 ) قابل بررسى خواهد بود

 30 درصد در اقساط 12 ماهه ( با سود بانكى )70 درصد2

50 درصد در اقساط 24 ماهه ( با سود بانكى )50 درصد3

70 درصد در اقساط 36 ماهه ( با سود بانكى )30 درصد4


