
انتظار اين همه توانمندى را نداشتم
كاردار سفارت چك :

 مديركل امور عتبات سازمان حج و زيارت، گفت: با توجه به درخواست هاى مردمى و هماهنگى هاى به عمل 
آمده با طرف عراقى، زائران كربالى معلى مى توانند امسال براى نخستين بار در ماه مبارك رمضان بجاى هشت 

شب، در قالب بسته هاى 14 و 23 شبه به عتبات عاليات سفر كنند. (ادامه در صفحه 2)

ارائه بسته هاى اقامتى 14 تا 23 شبه 
به زائران كربال در ماه رمضان

بروجردى: عراقچى نگفت

 با بازرسى موافقت شده است 

بروجردى رئيس كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى مجلس در 
خصوص اظهارات نقل شده از عباس عراقچى توسط...

معاون برنامه ريزى استاندار خراسان جنوبى:

دفتر فنى گمرگ در منطقه ويژه اقتصادى 
بيرجند راه اندازى مى شود

على رضايى صبح دوشنبه در كارگروه توسعه صادرات استان...
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صفحه7
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شمارش معكوس براى راه اندازى
 بيمارستان تامين اجتماعى بيرجند/صفحه 7

بنزين از چهارشنبه تك نرخى
 عرضه مى شود 

هاى  فرآورده  پخش  ملى  شركت  مديرعامل  تسنيم: 
نفتى اعالم كرد در چارچوب مصوب مجلس و مصوبه 
تغيير  انرژى  هاى  حامل  برخى  قيمت  وزيران  هيئت 
كرد. سجادى گفت: بنزين معمولى از ساعت 24 روز 
سه شنبه پنجم خرداد يعنى در ساعت صفر چهارشنبه 

هر ليتر هزار تومان بدون محدوديت عرضه مى شود.

حذف شدگان يارانه نقدى
 اعتراض خود را از امروز ثبت كنند 

ايسنا: به دنبال حذف يارانه پردرآمدها و اعتراض برخى 
از خانوارها به اين موضوع، اخيرا ربيعى وزير كار و رفاه 
اجتماعى اعالم كرد كه از امروز پنجم خرداد سامانه 
اين  در  مردم  شكايات  ثبت  آماده 

رابطه خواهد بود. 

نظام آموزش سالمت در مدارس 
كشور راه اندازى مى شود

ايسنا: رفيعى سرپرست دفتر آموزش و ارتقاى سالمت 
وزارت بهداشت از راه اندازى نظام آموزش سالمت در 
مدارس طى سال جارى خبر داد و افزود: در اجراى 
اين برنامه با همكارى آموزش و پرورش، شش رفتار 
خشونت  و  دخانيات  جمله  از  آموزان  دانش  پرخطر 

بررسى مى شود. 

«كارت سوخت» خود را نگهداريد 

 فردا نيوز: سجادى مدير عامل شركت پخش فرآورده هاى 
نفتى ايران گفت: با وجود لغو سهميه بندى خودروها 
صورت  سوخت  كارت  با  همچنان  گيرى   سوخت 
همچنان  ها  كارت  اين  دارد  ضرورت  و  گيرد  مى 

محفوظ بماند.

 yaraneh10.ir

قابل توجه مديران (مديران عامل ، اعضاي هيئت مديره و مديران مسئول)  استان خراسان جنوبي
در اجراي ماده 164 قانون كار و آيين نامه مربوط به انتخاب اعضاي هيئت هاي حل اختالف مصوب 87/9/2 اسامي نهايي داوطلبان نمايندگي كارفرمايان در هيئت حل اختالف به شرح ذيل اعالم مي شود:

1- غالمحسين اكبرزاده   2- مرتضي يزدان شناس   3- سعيد رضا لطيفي   4- مجتبي جالليان   5- حسين حقيقي پور   6- علي كريمدادي   7- حسين خاوازي   8- عليرضا عابديني

بدينوسيله از كليه مديران واحدهاي بخش خصوصي (اعضاي هيئت مديره ، مديران عامل و يا مديران مسئول و كارگاه هاي مشمول قانون كار كه داراي شخصيت حقوقي هستند) و باالترين مقام دستگاه هاي دولتي يا مديرعامل 

يا يكي از اعضاي هيئت مديره هر يك از شركت هاي دولتي و موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي (ادارات ، موسسات دولتي ، موسسات يا نهادهاي عمومي غيردولتي و شركت هاى دولتى كه داراي كارگر مشمول قانون كار 

هستند و راسا بدون دخالت پيمانكار از خدمات كارگران مشمول قانون كار استفاده مي نمايند) دعوت به عمل مي آيد براي شركت در مجمع مديران كه به منظور انتخاب نمايندگان كارفرمايان در هيئت حل اختالف تشكيل 

خواهد شد، مراتب درخواست خود را به همراه مدارك و مستندات مويد شرايط مذكور ، حضورى به مديريت روابط كار اداره كل تعاون ، كار و رفاه اجتماعي استان واقع در پاسداران 24-22 تسليم نمايند. ضمنا هر يك از 

كارگاه هاي موضوع فوق صرفا مي تواند يك نفر از مديران خود را براي شركت در مجمع مديران معرفي نمايند. زمان برگزاري مجمع مديران: شنبه مورخ 94/3/9  مكان: ميدان قدس- بين پاسداران 22 و 24 - مديريت 

روابط كار  زمان برگزاري انتخابات: دوشنبه مورخ 94/3/18 ساعت 10 صبح   مكان: معصوميه- بلوار شهداي عبادي - سالن آمفي تئاتر اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان

روابط عمومي اداره كل تعاون ، كار و رفاه اجتماعي خراسان جنوبي

جناب آقاى مهندس على مهرورزان 
درگذشت پدر گرامى تان را تسليت عرض نموده 

از درگاه حضرت حق براى آن مرحوم علو درجات و براى شما و بازماندگان 
طلب صبر مى نماييم.

روابط عمومى سازمان نظام مهندسى ساختمان
 خراسان جنوبى

قيمت پايه كل محصول ( ريال )ميزان ( كيلوگرم )نوع محصولرديف

45059/625/000زرشك 1

 آگهى مزايده شركت توسعه اموال سينا - اداره كل خراسان جنوبى 
شركت توسعه اموال سينا - اداره كل خراسان جنوبى در نظر دارد: محصول زرشك سال 1393 خود را از طريق برگزارى مزايده عمومى به فروش برساند. متقاضيان محترم مى توانند 
پيشنهادات خود را به صورت كتبى تا پايان وقت ادارى مورخ 94/03/16 به دبيرخانه اين شركت واقع در: بيرجند – خيابان مدرس - چهار راه سيلو - خيابان امام موسى صدر شرقى 

شركت توسعه اموال سينا تحويل نمايند . 

1-  متقاضيان محترم مى توانند جهت رؤيت محصول زرشك از تاريخ درج آگهى همه روزه از ساعت 8 صبح لغايت 16/30 به استثناى روزهاى تعطيل به دفتر شركت مراجعه نمايند .  

2- متقاضى يا پيشنهاد دهنده مى بايست 5 درصد قيمت پايه را به صورت چك بانكى در وجه سازمان اموال و امالك بنياد مستضعفان انقالب اسالمى اخذ و ضميمه درخواست خود نمايد .

3- چنانچه برنده مزايده ظرف مهلت مقرر ، كل مبلغ پيشنهادى را واريز ننمايد يا از انجام معامله خوددارى نمايد به عنوان انصراف تلقى و سپرده وى ضبط و معامله با نفرات بعدى صورت خواهد پذيرفت .

4- سپرده برندگان اول تا سوم تا تسويه حساب كامل نفر اول نزد اين اداره كل نگهدارى خواهد شد و در صورت انصراف هر يك سپرده وى به نفع اين اداره كل ضبط و با نفر بعدى قرارداد منعقد خواهد شد . 

5- بازگشايى پيشنهادات يكشنبه مورخ 94/03/17 ساعت 9/30 در محل شركت توسعه اموال سينا شعبه خراسان جنوبى انجام خواهد شد و نتيجه مزايده به صورت كتبى به برنده 

اعالم خواهد شد.
براى كسب اطالعات بيشتر با شماره هاى 32441114 و 32437474 تماس حاصل فرماييد

فروش نيسان يخچال دار ديزل ، مدل 89  فى: 27 ميليون
تلفن: 09158618908 افتتاح شعبـه جديــد

سوپر لبنيـات شكــوه 2
معلم 46 - 05632440922  با مديريت: حميد حاجى آبادى

كسانى كه ايمان دارند به او      نمايند همواره كار نكو

نيك انديش گرامى جناب آقاى فالحى 
مديريت محترم صنايع كاشى فرزاد

 از اين كه با روى گشاده و دستانى سخاوتمندانه نسبت به اهداى 
كاشى و سراميك مورد نياز روستاى ميانكوه عنايت فرموديد 

خالصانه متشكريم.
هيئت امناى حسينيه پنج تن روستاى ميانكوه بخش مود

همكار گرامى 

سركار خانم فرشيدفر 
و خانواده هاى محترم مهرورزان 

با كمال تاسف و تالم درگذشت
 شادروان حاج غالمحسين مهرورزان 

را خدمت شما و خانواده هاى محترم 
وابسته تسليت عرض نموده ، غفران و 
رحمت الهى براى آن مرحوم و صبر و 

شكيبايى برايتان از خداوند مسئلت داريم.

مديريت و همكاران
 مركز مشاوره امين

  مناقصه شماره 61 
شركت كوير تاير

شركت كويرتايردر نظردارد: سرويس اياب و ذهاب 
پرسنل خود را ازطريق مناقصه براى مدت يك سال 

به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد. 
از موسسات و شركت هاى متقاضى دعوت مى شود 
از تاريخ نشرآگهى ضمن بازديد از كارخانه و دريافت 
اسناد مناقصه ، پيشنهاد كتبى به همراه سوابق كارى و 
مستندات هويتى خود را تاپايان وقت ادارى دوشنبه 
مورخ 94/03/10 در پاكت دربسته به واحد تداركات 
بيرجند-كرمان  جاده   11 كيلومتر  در  واقع  كارخانه 
قبول  يا  رد  در  تاير  كوير  شركت  نمايند.  تحويل 

پيشنهادها مختار است. 
تلفن تماس : 32255366 

روابط عمومى شركت كويرتاير

 مناقصه  خدمات كارگرى و نظافتى
 شماره 60 شركت كويرتاير

خدمات  مجموعه  دارد:  نظر  در  كويرتاير  شركت 
نظافتى ( كارگاه ها ، انبارها ، خط توليد ، محوطه ها) و 
بارگيرى محصوالت ، بازكردن  پالت هاى مواد اوليه 
و انجام برخى  امور توليدى مانند حمل و نقل مواد 
با ماشين  ،كار  تخليه آنها  بارگيرى و  يا  و محصوالت 
آالت ، امور ساختمانى ، فضاى سبز و نظاير آن را از 
طريق مناقصه براى مدت يك سال به پيمانكار واجد 

شرايط واگذار نمايد. 
ازكليه متقاضيان دعوت مى شود ازتاريخ  نشر آگهى 
ضمن بازديد از كارخانه نسبت به دريافت اسناد مناقصه 
مورخ 94/03/10  يكشنبه  ادارى  وقت  تاپايان  و  اقدام 
واحد  به  مناقصه  در  پيشنهادى  پاكت  تحويل  براى 
تداركات كارخانه واقع در كيلومتر 11 جاده بيرجند - 
كرمان مراجعه نمايند.  شركت كويرتاير در رد يا قبول 

پيشنهادها مختار است.   تلفن تماس : 32255366 

روابط عمومى شركت كويرتاير

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 
برايتان آرزوى موفقيت داريم.

موسسه اعتبارى نور

جناب آقاى مهندس حميد صابريان  
سرپرست محترم اداره كل پست استان خراسان جنوبى

 و هيئت محترم همراه
 بدينوسيله صميمانه ترين تقدير و تشكر خود را از شما سروران ارجمند 
 كه به مناسبت والدت حضرت ابوالفضل (ع) و روز جانباز از همكار جانباز 

 آن مجموعه ديدار به عمل آورديد، اعالم نمايم 
اميد است در پناه حق پيروز و سالمت باشيد.

جانباز 8 سال دفاع مقدس - جمشيد اعتمادى مقدم
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 ايسنا:معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش از بررسى موضوع «امكان ترميم معدل ديپلم» خبر داد. زرافشان درباره ترميم معدل ديپلم افزود : اين 
موضوع يكى از ضروريات حذف كنكور است و به طور جدى در آموزش و پرورش مطرح است. وى گفت:جمعى از داوطلبان كنكور سراسرى، فارغ التحصيالن 
دوره  هاى گذشته هستند و امروز قصد ادامه تحصيل دارند كه بايد فرصت ترميم معدل را ايجاد كنيم.

امكان «ترميم معدل ديپلم» درصورت تصويب

طرح سنجش سالمت جسمانى و آمادگى 
تحصيلى نوآموزان بدو ورود به دبستان 

فارس: على اصغر فانى وزير آموزش و پرورش طى 
جسمانى  سالمت  سنجش  «طرح  دستورالعملى، 
دبستان  به  ورود  بدو  نوآموزان  تحصيلى  آمادگى  و  
ادارات كل  به  اجرا  براى  را  سال تحصيلى 94-95  
آموزش و پرورش استان ها ابالغ كرد. در مقدمه اين دستورالعمل آمده است: 
با همكارى دو وزارتخانه آموزش و پرورش و بهداشت، درمان و آموزش 
پزشكى، برنامه سنجش سالمت جسمانى و آمادگى تحصيلى نوآموزان بدو 
 (3) ماده  از   (2) بند  براساس  دبستان در سال تحصيلى 94-95  به  ورود 
اساسنامه سازمان  آموزش و پرورش استثنايى و بند (ه) ماده 19 قانون برنامه 
پنجم توسعه كشور از خرداد 1394 زير نظر شوراى سياستگذارى و برنامه 

ريزى سنجش اجرا خواهد شد.

اختصاص يارانه براى حفظ مشاغل موجود 
 

و  حفظ  براى  اشتغال  يارانه  تخصيص  از  كار  وزير 
ثبات مشاغل موجود خبر داد و گفت:اليحه مشاغل 
است.  دولت  به  ارائه  آماده  و  شده  تنظيم  عمومى 
ايجاد  كار  دستور  از  ربيعى  على  ايسنا،  گزارش  به 
شبكه صندوق هاى محلى تامين مالى خبر داد. وى 
اختصاص يارانه اشتغال براى تثبيت شغل هاى موجود را از ديگر طرح هاى 
وزارت كار براى تحرك بخشى به بازار كار ذكر كرد و گفت: هم اكنون اليحه 
مشاغل عمومى تنظيم شده و به زودى به دولت ارسال خواهد شد. ربيعى 
همچنين با اشاره به اجراى طرح تكاپو در كشور، گفت: طرح تكاپو در برش 
استانى براى رشد اقتصادى و اشتغالزايى مورد توجه قرار گرفته و در هر استان 
رشته فعاليتهايى كه بيشترين ظرفيت اشتغالزايى و تاثير در توسعه منطقه دارند 

شناسايى شده و حمايتهاى الزم به صورت هدفمند از آنان انجام خواهد شد.

ورود كارگران به مسكن اجتماعى جدى شد/ 
هزينه مسكن كارگرى چقدر است؟

كارگران مى گويند هزينه اجاره مسكن آنها امسال با 
20درصد افزايش به 800 هزارتومان در ماه رسيده و از 
اين رو آنها مجبور مى شوند 75 تا 100 درصد حداقل 
مزد خود را تنها به اين قلم از سبد معيشت اختصاص 
دهند. به گزارش مهر، به تازگى وزير كار از اجراى برنامه اى جديد در دولت 
براى تامين مسكن اقشار كم درآمد خبر داد و اعالم كرد كه دولت مى خواهد در 
قالب اولويت بندى براى تامين مسكن برخى گروه هاى اجتماعى از جمله افراد 
تحت پوشش سازمان هاى حمايتى، بازنشستگان، مستمرى بگيران و همچنين 
كارگران گام هايى را بردارد. همچنين اين موضوع مطرح شد كه دولت مى 
خواهد با استفاده از تجربه مسكن مهر و عدم تكرار اشتباهات آن طرح، موضوع 

مسكن دار شدن برخى گروه هاى اجتماعى را در ابعادى كوچكتر دنبال كند.

 مدير عامل شركت ملى پخش فرآورده هاى نفتى ايران 
اظهار كرد: نظام سهميه بندى بنزين از ساعت 24 سه شنبه 
(5 خردادماه) براى خودروهاى سوارى شخصى و عمومى لغو 
مى شود. سيدناصر سجادى در گفتگو با ايرنا، افزود: صرفا 
آن دسته از خودروهاى سوارى شخصى و موتورسيكلت كه 
داراى ذخيره بنزين 700 تومانى در كارت هاى سوخت خود 
هستند، مى توانند تا پايان شهريور ماه امسال براساس همان 

نرخ سوختگيرى كنند.
وى تصريح كرد: نزديك به 90 درصد خودروهاى ناوگان 
سى.ان.جى  و  هستند  سوز  دوگانه  عمومى  هاى   تاكسى 
خودروها  اين  در  بنزين  براى  مناسبى  جايگزين  تواند  مى 
فرآورده  پخش  ملى  شركت  مديرعامل  شود.  محسوب 
تاكسى  در حال حاضر 310 هزار  افزود:  ايران  نفتى  هاى 
 درون شهرى در كشور وجود دارد كه 270 هزار دستگاه آن 

دوگانه سوز و مابقى بنزين سوز هستند. سجادى اضافه كرد: 
لغو نظام سهميه بندى تنها براى بنزين اعمال شده و سوخت 
نفت گاز (گازوئيل) براساس نظام قبلى به قوت خود باقى 
است.  وى با بيان اينكه برداشت گازوئيل براى خودروهاى 
عمومى و شخصى و خودروهاى درون شهرى و برون شهرى 
طبق روال گذشته انجام مى شود، اظهار كرد:  تنها در قيمت 
نفت گاز تغيير ايجاد شده و اين قيمت از 250 تومان قبلى 
به 300 تومان در هر ليتر رسيده است. سجادى با تاكيد بر 
اينكه سامانه هوشمند به قوت خود باقى است، افزود: استفاده 
از اين سامانه به ما كمك مى كند تا اطالعات و آمار مربوط 
به سوخت را در كشور جمع آورى و براساس آن برنامه ريزى 
كنيم. وى با بيان اينكه در تغييرات جديد، قيمت سى.ان.جى و 
نفت سفيد افزايش نيافته است، عنوان كرد: در مورد گاز مايع 
نيز نرخ 210 تومان با يك افزايش اندك به 230 تومان رسيده 

است. به گفته وى، اين در حالى است كه گاز مايع، پيشتر با 
دو نرخ 650 و 210 تومان عرضه مى شد كه با اعمال سياست 

جديد قيمت 650 تومانى به طور كلى برداشته شده است.
 مديرعامل شركت ملى پخش فرآورده هاى نفتى ايران از 
افزايش نيافتن قيمت سى.ان.جى به عنوان يكى از مزاياى 
اجراى مصوبه جديد هيئت وزيران نام برد و گفت: با توجه 
به ظرفيت باالى سوختگيرى سى.ان.جى در كشور انتظار مى 
رود مردم و دارندگان تاكسى بيشتر از گذشته از سى.ان.جى 
استفاده كنند. سجادى درباره ذخيره بنزين 700 تومانى موجود 
در كارت هاى سوخت، گفت: براساس آخرين آمار در روز يكم 
خردادماه دو ميليارد و يكصد ميليون ليتر بنزين 700 تومانى در 
 كارت سوخت خودروهاى سوارى شخصى و موتورسيكلت ها 
وجود داشته كه هموطنان فرصت دارند تا پايان شهريورماه 
امسال از آن بهره مند شوند. شركت ملى پخش فرآورده هاى 

نفتى اعالم كرد، از روز سه شنبه (5 خردادماه امسال) هر ليتر 
بنزين معمولى با نرخ 1000 تومان و هر ليتر بنزين سوپر نيز با 
نرخ 1200 تومان عرضه خواهد شد. همچنين، از تاريخ اعالم 
شده نفت گاز در جايگاههاى سوخت كشور با نرخ 300 تومان 
عرضه مى شود. نفت سفيد نيز با نرخ هر ليتر 150 تومان و 

گاز مايع هر كيلو 230 تومان عرضه خواهد شد.

لغو سهميه بندى بنزين خودروهاى شخصى و عمومى/ سهميه گازوئيل پابرجاست

جزئيات اقدامات 3 سازمان براى بهبود وضع كار

امروز 5 خرداد 1394 مصادف با
 7 شعبان 1436 و 26 مى 2015

اولين اكتشاف نفت در ايران (1287 ش).
اوج  در  عراق  از سوي  مجدد جنگ شهرها  آغاز 

جنگ تحميلي (1364ش).
درگذشت دكتر «علي اكبر سياسي» بنيانگذار و پدر 

روانشناسي جديد ايران (1369 ش).
گروه  نيروهاي  از  صابري»  «عباس  شهادت 

تفحص در منطقه فكه (1375 ش).
روز نسيم مهر (روز حمايت از خانواده زندانيان).

آغاز هفته بدون دخانيات 5-11 خرداد.
صهيونيستي  رژيم  بر  لبنان  ا...  حزب  پيروزي 

اسرائيل (1379 ش).
رحلت استاد رحيم موذن زاده اردبيلى موذن مشهور 

ايران 1384 ش.
درگذشت آيت ا... حاج سيد يوسف مدنى تبريزى، 

از اساتيد دروس خارج حوزه علميه قم(1434ق).
«آلفونْْس  توسط  ماالريا  بيماري  عامل  كشف 

الْوران» پزشك فرانسوي (1880م).
استعمارگران  توسط  تونس  كشور  استعمار  آغاز 

فرانسه (1881م).
روز استقالل كشور «گويان» از استعمار انگلستان 

(1966م).
نظريه پرداز  و  فيلسوف  فيلِْمر»  «رابْرْت  مرگ 

سياسي انگليسي (1653م).
تولد «ميخائيل الماناسوف» شيمي دان و نويسنده 

شهير روس (1711م).
اعالم رسمي تشكيل شوراي همكاري خليج فارس 

(1981م).

تقويم مناسبت هاى  روز

افزايش قيمت گاز خانگى قطعى شد

براى  تجارى  و  خانگى  مشتركان  گاز  قيمت  افزايش 
سال جارى قطعى شد تا پس از افزايش قيمت آب، برق، 
فرآورده هاى نفتى با گرانى بهاى گاز پرونده اجراى فاز 
مهر،  گزارش  به  بسته شود.  يارانه ها  سوم هدفمندى 
پس از افزايش قيمت بنزين معمولى از 700 به 1000 
تومان و حذف نظام سهميه بندى بنزين، افزايش قيمت 
قطعى  هم  تجارى  و  خانگى  مشتركان  طبيعى  گاز 
شد.بر اين اساس، برنامه افزايش قيمت گاز طبيعى در 
سال جارى قطعى شده است و به احتمال زياد به زودى 
دولت در قالب مصوبه اى به طور رسمى افزايش قيمت 
گاز طبيعى به دستگاه هاى مختلف از جمله شركت ملى 

گاز ايران را ابالغ خواهد كرد.

خسارت پرداختى بيمه ها در فروردين ماه
 به 5,4 هزار ميليارد ريال رسيد

ايرنا: شركت هاى بيمه در فروردين 1394 حدود 10,3 
هزار  و حدود 5,4  توليد  بيمه  ريال حق  ميليارد  هزار 
ميليارد ريال خسارت به بيمه گذاران پرداخت كردند. 
براساس گزارش اداره تحليل هاى آمارى، حجم حق 
بيمه هاى توليدى بازار بيمه با 28,2 درصد رشد نسبت 
به فروردين سال گذشته به حدود 10,3 هزار ميليارد 
به  مقدار  اين  از  غيردولتى  بخش  سهم  رسيد.  ريال 
توسط  حدود 63,5 درصد رسيد و 36,5 درصد ديگر 
بيمه ايران در نقش تنها شركت بيمه دولتى توليد شد.

گلخانه هاى كشور امسال بيمه مى شوند

ايرنا: قائم مقام مديرعامل صندوق بيمه محصوالت 
كشور  هاى  گلخانه  بيمه  طرح  اجراى  از  كشاورزى 
خبر داد و گفت: امسال تمام گلخانه هاى كشور تحت 
گيرد.  مى  قرار  كشاورزى  محصوالت  بيمه  پوشش 
محمد ابراهيم حسن نژاد با بيان اينكه 153 محصول 
كشاورزى تحت پوشش اين صندوق قرار دارد، افزود: 
امسال  ارديبهشت  تا  گذشته  ماه  اسفند  دوم  نيمه  از 
حدود 500 ميليارد تومان خسارت به كشاورزان تحت 

پوشش پرداخت شده است.

احتمال افزايش 2 درصدى قيمت سيمان   
دبير انجمن كارفرمايان صنعت سيمان اعالم كرد: 
حذف  سيمان  براى صنعت  گازوئيل  دولتى  سهميه 
نيز  بخش  اين  در  نياز  مورد  سوخت  بايد  و  شده 
دو  افزايش  باعث  كه  شود  تهيه  آزاد  صورت  به 
سيمان  تن  هر  تومانى  هزار   100 نرخ  درصدى 
ايسنا،  با  گفتگو  در  شيخان  مى شود.عبدالرضا 
گازوئيل  ليتر  هر  تومانى   300 نرخ  به  اشاره  با 
مواد  نقل  و  حمل  قيمت  در  امر  اين  كرد:  اظهار 
به  توجه  با  همچنين  است.  تاثيرگذار  كارخانه  تا 
گازوئيل  از  سيمان  توليد  دستگا هاى  اكثر  اينكه 
افزايش  موجب  تواند  امر مى  اين  استفاده مى كنند 

شود.  توليد  هزينه هاى 

توليد مجلس  از  كميسيون حمايت  سخنگوى 
گفت: سه سازمان بورس، گمرك و امور مالياتى 
اقداماتى موثرى براى بهبود فضاى كسب و كار 
انجام داده كه گزارش آن ارائه شد. به گزارش 
جلسه  به  اشاره  با  جليلى،  اسماعيل  جهان، 
اين  در  كرد:  اظهار  ملى  توليد  ويژه  كميسيون 
جلسه گزارش راهكارهاى بهبود رتبه ايران در 

انجام كسب و كار مربوط به بانك جهانى بررسى 
شد و يكى از موضوعات مربوط به سازمان مالياتى 
بود. وى با بيان اينكه يكى از نماگرهاى شاخص 
كسب و كار در گزارش بانك جهانى مربوط به 
براى  سازمان  اين  اقدامات  و  ماليات  پرداخت 
بهبود جايگاه ايران است، تصريح كرد: اصالح 
پرداخت  سامانه  راه اندازى  اجرايى،  رويه هاى 

الكترونيكى شدن پرداخت  حقوق و دستمزد و 
اين  انجام شده است.  اقدامات  از جمله  ماليات 
نماينده مجلس در مورد اقدامات سازمان گمرك 
نيز براى بهبود وضعيت كسب و كار ايران تصريح 
كرد: بازنگرى در قانون امور گمركى و اصالح 
رويه هاى اجرايى سيستم تصويربردارى از كاال و 
همكارى در راه اندازى و ايجاد پنجره واحد تجارى 

در بهبود نماگر تجارت فرامرزى ايران انجام شده 
است. جليلى در مورد اقدامات سازمان بورس نيز 
گفت: بهبود نماگر حمايت از سهام داران خرد از 
جمله اصالح قسمتى از قانون تجارت، اصالح 
دستورالعمل الزامات افشاى اطالعات و تصويب 
معامالت اشخاص وابسته به ناشران بورسى و 

فرابورسى انجام شده است.  

ارائه بسته هاى اقامتى 14 تا 23 شبه 
به زائران كربال در ماه رمضان

(ادامه از صفحه 1) محسن نظافتى در گفتگو با ايرنا 
اعزام  كه  گذشته  سالهاى  برخالف  همچنين  افزود: 
زائران از نيمه ماه مبارك رمضان صورت مى پذيرفت، 
ابتداى ماه مبارك آغاز خواهد  از  امسال اعزام زائران 
زائران  اعزام  شبه   14 هاى  بسته  مورد  در  وى  شد. 
تصريح كرد: در اين طرح، زائران 11 شب را در كربال 
و بقيه زمان خود را در نجف و كاظمين سپرى خواهند 
كرد. وى همچنين با اشاره به بسته هاى 23 شبه افزود: 
در اين اعزام زائران 11 شب را در كربال و 11 شب را در 

نجف و بقيه زمان خود را در كاظمين خواهند گذراند.

 با ضمانت پاره نشدن و چروك نشدن قــاليشويــــــى كدبانـــــو 
32214989 - 32212979  

 اجراى  نصب  داربست  فلزى 
در اسرع وقت با قيمت مناسب

 09153637507 - 09156217507 حسينى

آگهي مزايده سه قطعه زمين مسكوني در شهربيرجند ( نوبت دوم )
اداره كل  راه و شهرسازي استان خراسان جنوبي

 اداره كل راه و شهرسازى خراسان جنوبى در نظر دارد: 3  قطعه زمين با كاربري مسكوني واقع در شهر بيرجند را از طريق مزايده به فروش برساند. متقاضيان محترم  
مي توانند جهت دريافت مدارك از تاريخ 94/03/03  لغايت  94/03/09

به آدرس : بيرجند اداره راه و شهرسازي بيرجند و يا آدرس اينترنتي http://mrud-skh.ir مراجعه و مدارك را حداكثر تا تاريخ 94/03/23 به دبيرخانه مركزي ارسال 
نمايند. ضمناً در روي پاكت قيد گردد مربوط به مزايده سه قطعه زمين مسكوني شهر بيرجند 

تذكرات : 
شركت كنندگان در مزايده مي بايست پيشنهادهاي خود را در پاكت هاي جداگانه اي الك و مهر شده قرار داده و به شرح ذيل عمل نمايند. 

پاكت الف) اصل ضمانت نامه بانكي معادل 5% كل قيمت پايه مزايده قابل دريافت در كليه شعب بانك هاي استان و يا واريز وجه نقد (اصل فيش بانكي) به حساب 
شماره 2173712100001  (سيبا غير قابل برداشت تمركز وجوه سپرده) بانك ملي به نام اداره كل راه و شهرسازي خراسان جنوبي

پاكت ب ) 1- فرم تكميل شده تقاضاي شركت در مزايده با درج مبلغ پيشنهادي در هر متر مربع با امضاى متقاضي 2- فرم تكميل شده شرايط خاص شركت در مزايده 
3- كپي ضمانت نامه بانكي يا فيش واريزي و همه پاكت ها را در لفاف مناسب قرار داده و مدارك را با پست سفارشي به آدرس اعالم شده در جدول ذيل ارسال نمايند . 
به پيشنهادات فاقد سپرده ، كمتر از 5 درصد و يا غير از سپرده هاي مشخص شده در پاكت الف ، مبهم ، مخدوش و يا تحويل شده در خارج از موعد مقرر ترتيب اثر داده نخواهد شد . 
برندگان مزايده موظفند حداكثر ظرف مدت 10 روز كاري جهت تسويه حساب به اداره درآمد و هزينه هاي عملياتي اداره كل راه و شهرسازي خراسان جنوبي مراجعه نموده و اصل 

فيش پرداختي را به امور مالي اداره كل تسليم نمايند عدم پرداخت بهاى زمين در مهلت مقرر انصراف از خريد تلقي و مورد مزايده به برندگان دوم با رعايت مقررات مربوطه واگذار مي 
گردد  كه در اين صورت سپرده توديعي به نفع اداره كل ضبط و متقاضي هيچگونه ادعايي نخواهد داشت . كليه هزينه هاي متعلقه شامل نقل و انتقال ، هزينه آماده سازي ، عوارض و 

ماليات متعلقه و غيره كالً به عهده برنده مزايده مي باشد . بازگشايي پاكت ها دوشنبه 94/03/25 راس ساعت 9 در محل اداره كل انجام خواهد شد .
كساني كه مشمول اليحه قانوني راجع به منع مداخله وزراء و نمايندگان مجلسين و كارمندان دولت در معامالت دولتي و كشوري مي باشند حق شركت در مزايده را ندارند .

مشخصات  ملك  مورد نظر

ف
دي

ر

مساحتپالك ثبتيكاربري
 قيمت پايه هر 

متر مربع (ريال)
 مبلغ قابل پرداخت بابت سپرده

آدرس ارسال   مداركآدرس ملك5 درصد قيمت پايه مزايده

12162 فرعي از يك مسكوني1
خيابان كارگران - نبش كارگر 132/945,400,00035,893,80024فرعي از 1554 اصلي

بيرجند 
 بلوار شهيد آويني 

 ميدان راه و شهرسازى 
 اداره كل را ه 
 و شهرسازي 

خراسان جنوبي

12161 فرعي از يك مسكوني2
 خيابان كارگران - كارگر 24 162/783,250,00026,451,750فرعي از 1554 اصلي

 قطعه دوم - سمت راست

12160 فرعي از يك مسكوني3
 خيابان كارگران - كارگر 24 173/163,250,00028,138,500فرعي از 1554 اصلي

 قطعه سوم - سمت راست

اداره روابط عمومي اداره كل راه و شهرسازي استان خراسان جنوبى
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عضو  معتبر اتحاديه     مسئول : دستگردي

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

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

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

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

 در حال ساخت ، تكميل  / 150 ميليون 
* فروش واحد آپارتمان 75 مترى مجموعه سه واحدى، خيابان مفتح، بسيار 
شيك و مرتب / 100 ميليون ،50 م نقد و 50 م وام   نقدى تخفيف دارد
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 حمل اثاثيه  منزل 

با خاور مسقف و كارگر ماهر
09159639065

على آبادى
"ضمنا كارگر تنها نيز داريم"

فروشگـاه  كـودك 
 اميـــر

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

سجادشهر، امامت 2     32412973 نودهى فاطمى

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

آب شيـرين كن خانـگى خواجـوى
به مناسبت اعياد شعبانيه (تخفيف ويژه)

خيابان فردوسى، تقاطع حافظ   09155438760 - 32421633
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فارس- معاون فرماندار زيركوه گفت: وجه ا... خدمتگزار استاندار خراسان جنوبى به منظور بازديد از پروژه هاى عمرانى امروز سه شنبه پنجم خرداد ماه به شهرستان زيركوه سفر خواهد كرد. مصطفوى نيا با بيان 
اينكه استاندار از ساعت 9 صبح در شهرستان حضور خواهد يافت، تصريح كرد: مقام عالى دولت در خراسان جنوبى در اين سفر از پروژه هاى آبرسانى آهنگران و آبرسانى به محالت عشايرى بازديد مى كند. 

معاون فرماندار زيركوه نيز از برگزارى نشست شوراى عشاير استان با حضور استاندار خبر داد و گفت: اين نشست به منظور بررسى مشكالت عشاير با حضور استاندار در محله سردق آبيز برگزار مى شود.

شهرستان زيركوه امروز ميزبان استاندار است

3
پيام شما

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

انتهاى  به  سرى  يك  منطقه  شهردارى  سالم 
مصطفى خمينى بزنيد و از پارك خاكى بدون 
چمن چندين ساله ديدن فرماييد. بهتر است 

به جاى پارك بگوييد كوير!
915...735
سالم. هزينه بيمه تأمين اجتماعى براى يك 
نفر فروشنده 320 هزار تومان بى انصافيه! با 
اين كسادى بازار و امرار و معاش سخت. لطفاً بگوييد 
اين پول چرا اينقدر زياد است و صرف چه كارهايى 
مى شود. مجبوريم اين وجه پرداخت را كنيم وگرنه 

جريمه مى شويم و بيمه مان قطع مى شود.
915...624
سالم آواى درددلها؛ لطفًا به گوش مسئولين اداره 
زير نظرخوسف  براى روستاهاى  برسان.  برق  كل 
فكرى بكنند چند وقته تير چراغ برق خيابان 
خوسف  بخش  فخرآباد  روستاى  انقالب 
شماره  همان  به  زديم  زنگ  شده  خاموش 
آخه  نداريم!  المپ  گويند  مى  قبض  پشت 

مگه مى شود كه...
915...869
همه  اين  كه  شما  مسئولين.  خدمت  سالم 
و  وسايل  از  مردم  كنيد  مى  تبليغات 
از  آيا  كنند  استفاده  داخلى  توليد  لوازم 
ماه   6 مدت  هستيد.  باخبر  هم  كيفيتش 
يك  هرماه  خريدم  تيبا  خودروى  كه  است 
يا دوبار بايد بروم تعميرگاه! و جالب اينكه 
بايد  شود!  نمى  پيدا  ايران  داخل  قطعاتش 
بخوابانيم  ماه  يك  رو  ماشين  و  بديم  درخواست 

بعد قطعه مورد نظر بياد. 
938...468
 ... صندوق  براى  فكرى  مسئولين  چرا  سالم. 
برنمى دارند نه سود و نه اصل پول رو نمى دهند 
روى  مى  كه  زمان  هر  نشستند  راحت   كارمندان 
مى پرسى وضعيت صندوق چه طوريه؟ مى گويند 
ما منتظر باالدستى ها هستيم. قرار نيست حتماً 
مردم شلوغى راه بيندازند يا ... تا مسئولين 
بيدار شوند. الاقل يك درصد هم به فكر مردم 

باشيد. اجركم عندا...
938...468

هاى  تعاونى  به  نظارتى  چرا  تعاون  اداره 
 ... شماره  مهر  عامل  مدير  ندارد.  مهر  مسكن 
از اعضا دريافت  انشعاب آب را  در سال 91هزينه 
و  نكرده  واريز  آب  سازمان  به حساب  ولى  نموده 
آب 96خانوار از سوى سازمان آب در معرض قطع 
شدن مى باشد مدير عامل فرارى و اداره تعاون نيز 

هيچ اقدامى نمى كند.
901...166

 1000 به  تومان   700 از  بنزين  قيمت  دولت،   اعالم  با 
بود  هم  امسال  اوايل  شد.   نرخى  تك  و  رسيد  تومان 
در  رئيس جمهور  اول  معاون  جهانگيرى،  اسحاق  كه 
ابالغ شد، هرگونه  دولت  از سوى  بخشنامه اى كه رسمًا 
افزايش قيمتى را منوط به هماهنگى با دولت دانست تا 
تورمى كه هرساله، در هفته هاى  از  و  يابد  بازار، سامانى 
جلوگيرى  مى شود،  بازار  و  مردم  نصيب  سال،  آغازين 
پس  يكى  توليدكنندگان  تا  بود  كافى  اشاره  همين  شود. 
خط  به  محصوالتشان،  قيمت  افزايش  براى  ديگرى،  از 
شوند. آنچنان كه مهر گزارش مى دهد، اين روزها از هر 
بخش توليدى، خبر از ارايه درخواست افزايش قيمت به 
توليدكنندگان  تا  گرفته  خودروسازان  از  مى رسد؛   دولت 

انواع و اقسام كاالها در بازار.

*كاالهاى اساسى
و  شده اند  پيشگام  اساسى،  كاالهاى  توليدكنندگان  البته 
يكى پس از ديگرى، اعالم مى كنند كه تقاضاى افزايش 
قيمت خود را به دولت ارسال كرده اند؛ دولت اما تاكنون 
جواب  قيمت،  افزايش  تقاضاهاى  اين  از  يك  هيچ  به 
مثبت نداده است.  در اين ميان توليدكنندگان بسيارى از 
نباتى،  روغن  توليدكنندگان  خودروسازان،  نانوايان،  جمله 
سيمان،  توليدكنندگان  لبنى،  محصوالت  توليدكنندگان 
به  را  فرآورده هاى گوشتى درخواست خود  توليدكنندگان 
دولت ارايه كرده اند و البته منتظرند تا دولت در اين زمينه 

تصميم گيرى كند.

*سيمان
دبير انجمن توليد كنندگان سيمان اعالم كرده كه با توجه 
افزايش  درخواست  سيمان،  توليد  هزينه هاى  افزايش  به 

قيمت 17 درصدى سيمان را به دولت ارسال كرده ايم.
سيمان  نياز  بر  مازاد  توليد  مى افزايد:  شيخان  عبدالرضا 
بازار  كمبود  با  توليدكنندگان  تا  شد  سبب  قبل  سال  در 
مواجه شوند و بنابراين ثبات بر بازار حاكم باشد اما اكنون 
درخواست افزايش 17 درصدى سيمان را به دولت ارسال 
پاسخى  رابطه  اين  در  هنوز  افزايد:  مى  وى  ايم.  كرده 
با وجود توقف رشد  اما سال گذشته  دريافت نشده است 

نرخ تورم، با تورم 15 درصدى و ركود دست و پنجه نرم 
كرديم ولى ادامه اين مسير امكان پذير نيست و به همين 
دليل، درخواست افزايش قيمت را به دولت ارسال كرديم.

به گفته شيخان، سال گذشته توليد سيمان به 66 ميليون 
و 400 هزار تن و كلينكر به 70 ميليون تن رسيد  كه از 
اين رقم، 12 ميليون و 700 هزار تن سيمان و 6 ميليون 

و 200 هزار تن كلينكر صادر كرديم.
وى اظهار كرد: در حال حاضر 5.5 تا 6 ميليون تن مازاد 
مدت  در  رقم  اين  كه  دارد  وجود  كارخانه ها  در  كلينكر 

مشابه سال قبل حدود 4 تا 5.4 ميليون تن بوده است.

*نان
نانوايان  همان  كه  هم  نان  توليدكنندگان  ديگر  سوى  از 
ارسال  دولت  به  را  قيمت خود  افزايش  درخواست  باشند، 
انجام  كه  بررسى هايى  در  دولت  تا  منتظرند  و  اند  كرده 
مى دهد، پاسخ آنها را بدهد، البته دولت تا حدودى دست 
راه  با  و  است  گذاشته  باز  قيمت  افزايش  براى  را  آنها 
قيمت  آزادسازى  براى  راهى  آزادپز،  نانوايى هاى  انداختن 
كه  آنگونه  البته  ميان  اين  در  است.  گرفته  پيش  در  نان 
رؤساى اتحاديه هاى نان مى  گويند، هنوز دولت موافقتى در 
سال جارى با افزايش قيمت نداشته و تنها افزايش قيمت 
مربوط به نان هاى صنعتى بوده كه آن هم با مصوبه دولت، 
نظر  اعالم  منتظر  بايد  بنابراين  است؛  شده  آزاد  آردشان 

رسمى دولت در زمينه افزايش قيمت نان هم بود.

*خودرو
گروه ديگرى كه تقاضاى افزايش قيمت خود را به دولت 

ارسال كرده اند، خودروسازان هستند. 
 10 قيمت  افزايش  خود  محصوالت  براى  خودرو  ايران 
درصدى را تقاضا كرده و سايپا هم خواستار افزايش 15 
برخى  ديگر،  از سوى  است.  شده  محصوالتش  درصدى 
خودروسازانى هم كه با چينى ها كار مى كنند، درخواست 

افزايش قيمت خود را به دولت ارايه كرده اند.
البته در حالى كه شوراى رقابت، با درخواست ايران خودرو 
موافقت  محصوالتش  قيمت  درصدى   2 افزايش  براى 
كرده و براى سايپا هم افزايش قيمت كمتر از 5 درصدى 

پس،  اين  از  است  قرار  اما  گرفته  نظر  در  را  محصوالت 
به  را  خودرو  قيمت  نهايى  تكليف  تعيين  اقتصاد  شوراى 

عهده گيرد، البته اين هم بستگى به نظر دولت دارد.

*روغن
صنفى  انجمن  دبير  قبله،  محمد  ديگر،  سوى  از 
تقاضاى  ارايه  از  نباتى  روغن  صنايع  توليدكنندگان 
به  توليدكنندگان  سوى  از  نباتى  روغن  قيمت  افزايش 
افزايش قيمت روغن نباتى  آخرين  دولت خبرداد و گفت: 
ارز تركيبى 70  پايه  بر  ارديبهشت سال 92 و  به  مربوط 
درصد مرجع با نرخ 1226 تومان و 30 درصد مبادله اى با 
نرخ 2450 تومان بود كه در نهايت نرخ پايه 1600 تومان 

را تشكيل مى داد. 
وى با بيان اينكه قيمت روغن خام به عنوان 80 درصد 
سال  دو  طى  داخلى  توليدكنندگان  تمام شده  قيمت  از 
بازارهاى جهانى حدود 20 درصد كاهش داشته  اخير در 
براى  ارز  پايه  نرخ  كه  است  حالى  در  اين  افزود:  است، 
 92 سال  دوم  ماهه  شش  از  نباتى  روغن  توليدكنندگان 

تاكنون با نرخ مبادله اى محاسبه شده است.
به گفته قبله، بر اين اساس نرخ ارز براى اين صنعت از 
شش ماهه دوم 92 بالغ بر 2400 تومان، در سال 93 با 
نرخ 2650 تومان و امسال نيز به 2850 تومان رسيده و به 
عبارتى، اين افزايش نرخ ارز فرصت مهم كاهش قيمت 

جهانى روغن خام را به يك تهديد تبديل كرده است.
قبله با اشاره به اينكه روند مذكور نشان دهنده رشد 80 
است،  وارداتى  خام  روغن  تأمين  براى  ارز  نرخ  درصدى 
 خاطرنشان كرد: در سال جارى نيز سياست هاى تعرفه اى
دستخوش تغييراتى شده كه براى روغن سويا و آفتابگردان 
3درصد و براى روغن پالم نيز 6 درصد افزايش تعرفه در 

نظر گرفته شده است.
دولت  مصوبه  براساس  طرفى  از  داشت:  اظهار  وى 
پرداخت 70 تومان مابه التفاوت هر كيلوگرم روغن نباتى 
به كشاورزان بر عهده توليدكنندگان داخلى گذاشته شده 
و  تعرفه ها  افزايش  ارز،  نرخ  افزايش  كنار  در  كه  است 
همچنين افزايش نرخ حقوق و دستمزد از سال 92 به 93 
اجتناب  قيمت ها يك ضرورت  در  بازنگرى  به 94  و 93 

ناپذير محسوب مى شود.
به گفته قبله، برآوردها نشان مى دهد افزايش قيمت ها در 
حدود 12 درصد مى تواند مشكالت به وجود آمده بر سر 
توان  و  ساخته  كمرنگ  را  اين صنعت  توليدكنندگان  راه 

رقابتى آنان را افزايش دهد.

*لبنيات
توليدكنندگان  انجمن  دبير  باكرى،  رضا  همچنين 
توليد  هزينه هاى  كه  كرده  اعالم  هم  لبنى  فرآورده هاى 
 93 سال  به  نسبت   94 سال  در  لبنى  هاى  فرآورده 
اساس،  همين  بر  كه  است  يافته  افزايش  درصد   5 فقط 
تمام  قيمت هاى  استناد  به  لبنى  فراورده هاى  انجمن 
قيمت  درصدى   5 افزايش  درخواست  محصوالت،  شده 
لبنيات را به ستاد تنظيم بازار و سازمان حمايت از مصرف 

كنندگان و توليدكنندگان ارسال كرده است.
وى با اعالم اينكه نرخ تورم و افزايش هزينه هاى توليد 
مجوز  لبنى  كارخانجات  تا  بود  شده  باعث   93 سال  در 

افزايش 15 درصدى قيمت ها را دريافت كنند، خاطرنشان 
يافته  كاهش  تورم  نرخ  خوشبختانه  امسال  است:   كرد 
پيدا  توليد واحدها هم كاهش  و در كنار آن هزينه هاى 
كرده است. به گفته باكرى، تعدادى از كارخانجات لبنى 
در سال گذشته 15 درصد افزايش قيمت را در محصوالت 
و  عرضه  به  توجه  با  امسال  كه  بودند  نكرده  لحاظ  خود 

تقاضا اين افزايش قيمت ها را انجام مى دهند.

*فرآورده هاى گوشتى
توليدكنندگان  انجمن  دبير  شاه آبادى،  حسين  همچنين 
افزايش  درخواست  ارايه  از  هم  گوشتى  فرآورده هاى 
دولت  به  گوشتى  فرآورده هاى  قيمت  درصدى   12
گوشت  بودن  آلوده  البته  كه  كرده  اعالم  و  خبرداد 
توليدكننده  كارخانه هاى  توليد  هزينه  هندى،  گاوميش 
دليل  همين  به  و  داده  افزايش  را  گوشتى  فرآورده هاى 
محصوالت مان  قيمت  درصدى   12 افزايش  درخواست 

را به دولت ارائه كرديم.

تحركات تازه براى گرانى 

 فهرست بلندباال روى ميز دولت

كلينيك ترك اعتياد كيش مهر خاوران

مسئول فنى: دكتر جواد خامسان 
آدرس: ابوذر- نبش شهدا 2    ساعت كار: 7-3 بعدازظهر     
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جناب آقاى حاج غالمحسين عليزاده بيرجندى
مصيبت درگذشت پدر خانم گرامى تان مرحوم مغفور

 حاج كرباليى غالمحسين مهرورزان
را تسليت عرض مى نماييم. ما را در غم خود شريك بدانيد

دارااليتام حضرت ابوالفضل (ع)
موسسه فرهنگى - مذهبى حضرت ابوالفضل (ع) ، موسسه خيريه هيئت ابوالفضلى

خانواده هاى محترم اسالمى ، قاسمى و عليزاده بيرجندى
با نهايت تاسف و تاثر درگذشت مرحومه مغفوره

حاجيه بى بى صديقه اسالمى
 را خدمت شما و خاندان محترم تسليت عرض نموده ، از درگاه ايزد منان علو درجات

 براى آن مرحومه و صبر و بردبارى بازماندگان را آرزومنديم.

دارااليتام حضرت ابوالفضل (ع)
موسسه فرهنگى - مذهبى حضرت ابوالفضل (ع) ، موسسه خيريه هيئت ابوالفضلى

كالسه 91/265 اجرايى شورا
آگهى مزايده اموال غير منقول «نوبت دوم»

نظر به اين كه 1406 سهم از 3047 مترمربع پالك 30 فرعى از 1777 اصلى با كاربرى كشاورزى ديمه زار 
مبلغ  به  ابوالفضل چاحوضى  آقاى  بدهى  قبال  در  كارشناسى شده  ريال  مبلغ 84/360/000  به  ريال  مترمربع 60/000  هر 
84/407/976 ريال در حق آقاى محمد حسن حاجى پور و مبلغ 2/000/000 ريال حق االجرا در حق دولت از طريق مزايده 
روز دوشنبه مورخ 94/4/1 از ساعت 9 الى 10 صبح در دفتر اجراى احكام مجتمع شوراى حل اختالف بيرجند به فروش 
شد.  خواهد  فروخته  نمايد،  پيشنهاد  را  قيمت  باالترين  كه  به شخصى  و  شروع  ارزيابى شده  بهاى  از  پايه  قيمت  كه   برسد 
10 درصد مبلغ پيشنهادى فى المجلس از برنده مزايده دريافت و نامبرده مكلف است حداكثر تا يك ماه نسبت به پرداخت 
لذا  نفع دولت ضبط و مزايده تجديد خواهد شد.  به  اوليه  اين صورت 10 درصد  نمايد در غير  اقدام  باقيمانده ثمن معامله 
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 دوم»
مبلغ  پرداخت  به  بيرجندى  هالل  على  محمد  آقاى  محكوميت  قبال  در  اجرايى   1337/85 پرونده  در  چون 
749/615/152 ريال بابت اصل خواسته و غيره در حق شهردارى بيرجند و پرداخت مبلغ 4/750/000 ريال 

بابت حق االجرا در حق صندوق دولت و با توجه به اين كه از ناحيه محكوم له سهام محكوم عليه از شركت مسافربرى لوان 
نور بيرجند معرفى كه حسب اعالم مديرعامل محترم شركت تعاونى ميزان مالكيت محكوم عليه 30 سهم مى باشد كه حسب 
ارزش كل  بوده و  بر 100 سهم  بالغ  تاييديه شركت  بيرجند حسب  نور  لوان  نظريه كارشناس كل سهام شركت مسافربرى 
سهام شركت لوان نور مبلغ 1/400/000/000 ريال برآورد مى شود و ارزش يك سهم شركت مذكور به مبلغ 14/000/000 
ريال برآورد مى گردد كه مالكيت محكوم عليه به ميزان 30 سهم بوده كه ارزش آن به مبلغ 420/000/000 ريال ارزيابى 
گرديده است كه از طريق مزايده در روز دوشنبه مورخ 94/4/1 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

آگهى فقدان سند مالكيت 
نظر به اين كه آقاى حسن محمدزاده وطنچى برابر وكالتنامه شماره 18013-94/3/3 به وكالت از آقاى على طوقى به استناد دو برگ 
استشهاديه گواهى شده منضم به تقاضاى كتبى درخواست صدور سند مالكيت المثنى نوبت اول را از اين اداره نموده است و مدعى 

است كه سند مالكيت دو نهم از 2 سهم از 11 سهم ششدانگ پالك 42 فرعى از شماره 4323 اصلى واقع در بخش يك شهرستان بيرجند كه متعلق به 
وى مى باشد به علت نامعلوم مفقود شده است. با بررسى دفتر امالك معلوم شد سند مالكيت اوليه (دو نهم سهم از دو سهم از 11 سهم ششدانگ) ذيل 
ثبت 14279 صفحه 82 دفتر امالك جلد 62 به نام محمدحسين طوقى ثبت و سند مالكيت صادر و تسليم گرديده، سپس برابر سند رسمى شماره 
72719-85/8/14 دفترخانه 2 بيرجند تمامت مورد ثبت فوق به متقاضى انتقال گرديده كه دفتر امالك بيش از اين حكايتى ندارد. عليهذا مراتب تا 

چنانچه كسى مدعى سند مالكيت نزد خود يا معامله اى نسبت به آن انجام داده به اين اداره اعالم فرمايد و اال بعد از مدت 10 روز بعد از آگهى مذكور 
سند مالكيت المثنى به نام متقاضى برابر مقررات صادر خواهد شد.

 معاون اداره ثبت اسناد و امالك بيرجند
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 شركت ستاره جوش شمسيـان   گازرسانى واحدهاى  مسكونى و تجارى

 ساخت درب و پنجره ، نرده و حفاظ     09151602644 - مهندس شمس آبادى   

اجاره تخته كار-  خريد و فروش / پرداخت اقساطى
09151634010     مديريت: بنى اسدى داربست محمد

دعوت تشكيل مجمع عمومى عادى ساليانه شركت تعاونى مصرف كارگران برق بيرجند
جلسه مجمع عمومى عادى ساليانه شركت تعاونى مصرف كارگران برق بيرجند سه شنبه 94/3/26 
ساعت 17 در محل سالن اجتماعات امور برق بيرجند واقع در خيابان بهشتى برگزار مى شود. از كليه 
اعضاى محترم دعوت مى شود با در دست داشتن برگ ورود به جلسه اتخاذ تصميم نسبت به موضوعات 
 ذيل در اين مجمع حضور به هم رسانند. ضمنا چنانچه عضوى بنا به داليلى نتواند شخصا حضور يابد 
مى تواند همزمان با نماينده تام االختيار خويش با هم به دفتر شركت مراجعه و برگ وكالت نامه را تنظيم 
و برگه ورود به جلسه مجمع را دريافت نمايد. حداكثر آراى وكالتى هر عضو سه راى و هر فرد غير عضو 
يك راى مى باشد. ضمنا داوطلبان عضويت در سمت هيئت مديره و بازرسى موظفند حداكثر به مدت 7 
روز از تاريخ انتشار آگهى با صدور دعوت نامه مجمع عمومى عادى مدارك مربوطه را به دفتر شركت تعاونى 

تحويل نمايند.

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

طرح و تصويب بودجه پيشنهادى سال 94 - اتخاذ تصميم در مورد تقسيم سود سال 93
طرح و تصويب اساسنامه جديد تعاون مطابق آخرين اصالحات قانون بخش تعاون جمهورى اسالمى ايران

انتخاب اعضاى اصلى و على البدل هيئت مديره براى مدت سه سال مالى
انتخاب بازرس اصلى و على البدل براى مدت يك سال مالى - تعيين خط مشى آتى شركت

هيئت مديره شركت تعاونى مصرف كارگران برق بيرجند

از كماالت اختصاصى انسان، احسان است. اين موهبت عظمى كه آيت كبراى الهى است، مختص خداوند سبحان و انسان است و بهاى هر انسان به اندازه احسان اوست

ستاد جهيزيه سازمان مردم نهاد خيريه آبشار عاطفه ها به مناسبت نيمه شعبان
 جشن اهداى جهيزيه و عزيمت 8000 زوج جوان به خانه بخت 

(در سراسر كشور) را برگزار مى كند
 از اينكه با بهره گيرى از فيض اليتناهى الهى با همت و حميت وسيع و وثيق با مشاركت و معاضدت مالى، معنوى و انديشه اى در كمك به موسسه خيريه آبشار عاطفه ها 
با تعميق شناخت آثار خيرات و بركات احسان و نيكوكارى، با حسن همسويى و همگرايى، سخاوتمندانه و كريمانه اهتمام خواهيد ورزيد؛ سپاسگزارى 
نموده و به شكرانه اين توفيق الهى و به پاس اين عمل صالح و پسنديده با تكيه بر اشاعه و توسعه اين كار خداپسندانه ، آرزو داريم توفيق رفيق طريق 

تكامل معنوى و معرفتى شما گردد و اين الگوى بايسته در سطح جامعه تعميم و تكثير يابد. ان شاا...
زمان برگزارى مانور در سراسر كشور: 94/3/12 ساعت 10 صبح

به دعا آمده ام هم به دعا دست برآر                                          كه وفا با تو قرين باد و خدا ياور ما
لطفا كمك هاى نقدى خود را از طريق شماره حساب ذيل واريز نماييد. 

شماره حساب: 0106760157007 (بانك ملى)     شماره كارت: 6063731011719102 (بانك مهر ايران)
آدرس: انتهاى خيابان حكيم نزارى - روبروى بانك مهر ايران - طبقه فوقانى صندوق انصار المهدى (عج)       32233977
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مصاحبه 

رويا صدر در شاخه «طنز مكتوب» جشنواره مطبوعات عنوان نفر برگزيده را كسب كرده است و برنده جايزه شعر طنز جشنواره سوره سال 1374 است. او نفر دوم 
جشنواره مطبوعات در سال 1378 بوده است. همچنين به خاطر كتاب «بيست سال با طنز»، به عنوان پژوهشگر برتر در اولين جشنواره جايزه پروين اعتصامى انتخاب 
شده است. او به تدريج كارهاى طنز خود را در نشريه گل آقا و برنامه هاى راديويى منتشر كرد و وارد حوزه طنز شد. 

رويا صدر  پژوهشگر و نويسنده طنزپرداز معاصر ايرانى است.

4 ساعتى پاى صحبت معاون عمليات 
سپاه انصار الرضا(ع) خراسان جنوبى؛

ما انقالب را به جهان صادر خواهيم كرد

فرمانده  زاده»  رجب  حسن  «سرهنگ  راد-  رحمتى 
دالور دفاع مقدس كه مدت 70 ماه را در جبهه هاى 
جنگ حضور داشته و اكنون با سمت معاونت عمليات 
سپاه انصار الرضا(ع) خراسان جنوبى مشغول به خدمت 
 است. در گفتگو با ما از خاطرات حضورش در جبهه گفت: 
31 شهريور هنوز پاسدار نشده بودم. از طريق رسانه هاى 
خبرى متوجه آغاز جنگ شدم. فرزند بزرگ خانواده بودم 
به همين دليل نگرانى خانواده خصوصا مادر بسيار زياد 
بود. اما ضمن همه اين نگرانى ها رضايت دادند كه براى 
جنگ با متجاوزين به جبهه عازم شوم. اول ارديبهشت 
ماه 62 بود كه عازم تهران شدم. يكى دو روز در پادگان 
امام حسين (ع) تهران بودم و سپس به كرمان رقتم. قرار 
بود به مناطق عملياتى كردستان بروم. اما به طور ناگهانى 

تصميم عوض شد و به سيستان و بلوچستان رفتيم.
توكل به خدا رمز موفقيت در عمليات ها بود

عمليات خيبر اولين عملياتى بود كه من درآن حضور 
داشتم عملياتى كه  به لطف خدا با موفقيت به انجام 
رسيد. در عمليات هاى بدر، ميمك، والفجر9، كربالى4 
و 5  نصر يك و 8 هم شركت داشتم. به نظر من توكل 
به خدا را رمز موفقيت در عمليات ها بود. آنجايى كه 
موفقيت بيشترى داشتيم جاهايى بود كه توكل به خدا 
بيشتر شده بود. همه مى دانند: امكانات ما با امكانات 
دشمن قابل مقايسه نبود اما همه عمليات هاى ما با 
موفقيت همراه بود. به خصوص فتح خرمشهر و  عمليات 
بيت المقدس يكى از عمليات هاى بزرگ و گسترده 8 

سال دفاع مقدس بود.
نقطه عطف دفاع مقدس  فتح خرمشهر  نظر من   به 
است  خرمشهرآخرين برگ برنده دراختيار رژيم عراق بود 
وعراق روى خرمشهر خيلى تبليغ كرده بود به گونه اى 
كه مى توان گفت براى آنها پايان جنگ، فتح خرمشهر 
بود.  تبليغات را دراذهان سياسى نظامى جاانداخته بودند 
به گونه اى كه صدام مى گفت « اگر ايران خرمشهر را 

بگيرد كليد بصره را تحويل مى دهيم». 
بنابراين خرمشهر سرزمينى حيثيتى براى ايران و عراق 
بود. عمليات بيت المقدس با چهارمرحله درساعت 30 
بامداد، دهم ارديبهشت ماه، آغاز ودرساعت يازده سوم 
خرداد ماه، خرمشهر فتح شد. فتح خرمشهرنگاه دنيا را 
نسبت به ايران تغيير داد چرا كه با آن وضع  پيچيده 
برسد.  پيروزى  به  بتواند  ايران  نداشتند  باور  دشمنان 
 البته  دشمنى با ايران هنوز تمام نشده است بلكه وارد

مرحله اى ديگرى شده است، بيان داشت: امروز دشمن 
قرار را مورد حمله  اذهان  و  افكار  نرم  قالب جنگ   در 

داده است.
وظيفه ما گسترش فرهنگ دفاع مقدس است و كسى 
كه در اين زمينه تالش كند با رزمنده اى كه در خط 

مقدم تالش كرده، برابراست.

كيفيت هوا بر كيفيت زندگي و تنفس انسان اثر دارد. 
همانگونه كه وضع آب و هوا روز بروز و حتي ساعت 
به ساعت تغيير مي كند كيفيت هوا نيز مي تواند متغير 
باشد. مديريت پايش و نظارت بر كيفيت هوا در شهرهاي 
به شاخص  را  به كيفيت هوا  داده هاي مربوط  بزرگ 
كيفيت هوا تبديل مي كنند و اطالعات مورد نياز را در 
اختيار عموم مردم قرار مي دهند. بنابراين شاخص كيفيت 
هوا ابزارى كليدي براى  شناخت كيفيت هوا و ارتباط 
 (AQI) آن با سالمت انسان است.شاخص كيفيت هوا
شاخصي جهت پيش بيني روزانه كيفيت هوا است. اين 
شاخص مردم را از كيفيت هوا آگاه مي سازد و ميزان 
ارتباط آن با سطوح سالمت را ارايه مي كند. شاخص 
كيفيت هوا AQI ، كيفيت هوا را در شش دسته قرار 
مي دهد. 1-خوب: ميزان AQI در اين حالت بين 0 و 
50 است. كيفيت هوا رضايتبخش است و آلودگي هوا بي 
خطر يا كم خطر است. 2-متوسط: ميزان AQI در اين 
حالت بين 51 تا 100 است. كيفيت هوا قابل قبول است 
اگرچه بعضي از آالينده ها ممكن است براي تعداد بسيار 
كمي از افراد با مالحظات بهداشتي خاص همراه باشد3- 
ناسالم براي گروه هاي حساس: ميزان AQI در اين 
حالت بين 101 و 150 است. بعضي از افراد گروههاي 
حساس ممكن است اثرات بهداشتي خاصي را تجربه 
كنند. ولي وقتي آلودگي هوا در اين سطح قرار دارد عموم 
مردم تحت تاثير قرار نمي گيرند. اين حالت را با رنگ 

نارنجي نشان مي دهند.
 AQI 4-ناسالم: هر فردي ممكن است اثرات بهداشتي
باال را زماني كه مقدار آن بين 151 و 200 است، تجربه 
كند. اعضاي گروههاي حساس بيش از سايرين اثرات 
5-خيلي  كنند.  مي  تجربه  خود  سالمت  بر  را  جدي 
ناسالم: در اين حالت AQI بين 201 تا 300 قرار دارد 
و هشداري براي سالمتي بحساب مي آيد و بدين معني 
است كه هر كسي ممكن است اثرات جدي تري را بر 
سالمت خود تجربه كند 6-خطرناك در اين وضعيت از 
300 باالتر است و اخطاري جدي براي سالمت انسان 
و اعالم وضع اضطراري است. در اين وضعيت احتماال 
تمام افراد جامعه تحت تاثير قرار مي گيرند. كيفيت هوا 
بوسيله تعيين غلظت آالينده هاي اصلي در ايستگاههاي 
سنجش اندازه گيري مي شود. اين ايستگاهها بسته به 
جمعيت شهر و وسعت آن ممكن است متعدد باشند. داده 
 AQI هاي خام بدست آمده از سنجش آالينده ها به

تبديل مي شوند.  

گروه مهندسى بهداشت 
محيط و حرفه اى مركز بهداشت استان خراسان جنوبى

شده  ماجرايى  خودش  براى  شهرمون  توى  هم   رانندگى 
در آباد  رحيم  سمت  ميام  ابوذر  از  غروب  هاى  دم   دم 

اين گير واگير چشمم به پشت يك ماشين وانتى مشدى 
روش هفت  قورباغه  با خطى خرچنگ  كه  افتاد  ممدلى  
هشت كلمه بهم چسبيده نوشته شده بود.  مات و مبهوت 
به اين جمله نگاه مى كردم  آخرش هم چيزى نفهميدم 
كه ناگهان چراغ  راهنما زرد شد  و رانندگان از سه طرف 
ميدان پا رو بر روى گاز گذاشتند تا زودتر رد شوند و بقول 

معروف حال رانندگان ديگر را بگيرند.
اين دوست وانتى ما در يك دستش سيگار بود و در دست 
بود  گذاشته  گاز  روى  را  پايش  موبايل!  گوشى  ديگرش 
بارانش  فحش  شد،  مى  سبز  راهش  جلوى  هركسى   و 
مى كرد. راننده جلويى راهنماى سمت راست را زد و قصد 
را  او كه خود  براى  اما  داشت،  را  راست  به الين  حركت 
صاحب حق مى دانست راهنما معنايى نداشت. پس سرش 
را از شيشه ماشين بيرون برد و فرياد كشيد: هوى مرتيكه 
چه خبرته!؟ و بعد به شخصى كه پشت خط تلفنش بود 
داد:  ادامه  بعد  و  بودم»  عوضى  اين  با  نبودم  گفت«باتو 
«خارج كه بودم كيف مى كردم از رانندگى مردم. شيطونه 
مى گه به خاطر اوضاع افتضاح رانندگى بذارم برم از اين 
جمله  آن  و  جالب  ابيات  اين  با  ايشون  بله   ! مملكت» 

نمادين پشت ماشينشون خارج رفته هم بودند!!! 
بعد ته سيگارش را از شيشه ماشين داخل خيابان پرت كرد 
و همانطور كه مشغول حرف زدن با موبايل بود با زحمت 
بردارد  موز  كنارى يك  از صندلى  تا  دراز كرد  را  دستش 
بعد همانطور كه مشغول رانندگى و حرف زدن با موبايل 
و غرزدن بود، موز را پوست كند و آن را به سرعت بلعيد 
از شيشه ماشين به بيرون  و بدون معطلى پوست موز را 
حرف موبايل  با  پر  دهان  با  كه  همانطور  بعد  كرد   پرت 

نظمى  بى  نيست كه  كتابى كه   و  زد گفت: حساب  مى 
بيداد مى كند. خيابونها كثيف، راننده ها بى قيد!... خاك 
زندگى مى كنم. كى  دارم  و  اينجا  موندم  بر سر من كه 
كه مشغول صحبت  اينجا؟! همانطور  دونه  آدمو مى  قدر 
بود ادامه داد: يك لحظه گوشى! صبر كن به چراغ قرمز 
بعد حرف  كنم  رد  را  قرمز  اينجاست چراغ  پليس   رسيدم 
مى زنيم«آنقدر عجله داشت و عصبانى بود كه حتى متوجه 
نشد كه جلوتر از خط كشى عابر پياده ايستاده است. البته 
اگر هم متوجه مى شد، فرقى نداشت. چرا كه به عقيده او 

حق تقدم در همه موارد با خودش بود.
ميخام از بعضيا! براتون بگم بله همون بعضياى كه وقتى 
ميخوان از خيابون رد شن به جاى اينكه به چراغ عابر نگاه 
سريع  ميشه  خلوت  كى  كه  ميكنن  نگاه  ماشينا  به   كنند 
رد شن! تازه جالبيش اينه كه وقتى برعكس ميشه قضيه 
يعنى چراغ عابر سبزه دايم با يه چششون ماشينايى كه گاز 
ميدن رو نگاه ميكنن با يه چش ديگشون چراغ شمارش 
معكوس ماشينا رواخرشم با اين همه دقت يه موتورى از 

جلوشون رد ميشه و ميگه اقا مگه كورى!
به  بعضيا!  فرهنگ  در  قرمز  چراغ  كه  دونيد  مى  راستى   

مفهوم توقف و ايست نيست به استثنا موارد ضرورى  مثال 
عكس  اينكه  يا  باشد  ها  نزديكى  آن  در  افسر  كه  وقتى 
گرفته بشه در اين گير واگير موتور سواران حكايت جالبى 
الزامى  هم  خيلى  موتورسواران  براى  آيينه  داشتن  دارند. 
هاى  آراستگى  به  رسيدن  و  ظاهر  ديدن  براى  نيست. 
ظاهرى مى توانيد از آيينه ى جيبى استفاده كنيد حداكثر 
تعداد مجاز براى سوار كردن راكب بر روى موتور سيكلت 
مى تواند  بيش از 4 نفر نيز باشد. كودكان به دليل اينكه 
گناه دارند مجاز هستند در هر فضايى از اطراف راننده قرار 
فرمان  روى  حتى  و  اتومبيل  راننده  كنار  جمله  از  بگيرند 
موتورسيكلت راكب موتورسيكلت مى تواند با يك دست 
كااليش  سبد  ديگرش  دست  با  و  دارد  نگه  را  كودكش 
را!!! اگر وسيله نقليه شما موتور سيكلت مى باشد خيالتان 

راحت باشد كه همه جا ، - تاكيد مى كنم - همه جا حتى 
داخل بازار هم مى توانيد برويد: در شهر ما حتى اتومبيل 
هم اجازه ورود به بازار را دارد. بعضى رانندگان گرامى واقعا 
هنرمند هستند مى فرمايد چرا االن عرض مى كنم يك 
دست روى بوق، با دست ديگر مشغول دست دادن، يك 
با  گوش به موبايل، گوش ديگر مشغول شنيدن موزيك 
صداى بلند، پا بر روى پدال گاز، چشمها به كنار خيابان 
دوخته شده، صحبت با شخص ديگرى كه در ماشين بغل 

او در حركت است.  
راهنما  چراغ  گاهى  كردم  عرض  كه  بعضياى  اين  براى 

معنيش عوض مى شود.
 چراغ سبز: ببين داداش تو كه از چهار راه رد ميشى، 
ها  عقبى  اون  كه  كن  حركت  آرومتر  تونى  مى  تا  پس 
بمونن پشت چراغ قرمز تا حالشون گرفته شه! چراغ زرد: 
آهاى دست و پا چلفتى، پاتو بذار رو گاز! نكنه مى خواى 
گازشو  سريعتر  ديگه!  برو  شى؟  عالف  چراغ  پشت  كلى 

بگير و برو، 
چراغ قرمز: حق تقدم عبور با شماست! ايستگاه اتوبوس 
بادى  به جو و  پاركينگ! خيابانهاى يك طرفه هم بسته 
رفت پليس  شود  مى  طرفه  دو  تواند  مى  وزد  مى   كه 

 مى توانيد عبور كنيد!
امروز مطمئن ترين خيابان هاى كشور خيابان هاى شهر 
سرعت  رعايت  آن  در  كه  جايى  تنها  همچنين  و  ماست 

شهر  همين  نيست  اجبارى  بودن  اجبارى  عين  در  مجاز 
ماست به اين دليل كه اگر سريع تر از سرعت مجاز برى 
بعد از رد شدن از يكى دوتا از اين سكو هاى پرتاب داخل 
بى  روز  چند  وتا  صافكارى  ببرى  رو  ماشينت  بايد  شهر 
دوستان  رو  ما  امنيت  كه  اينجوريه  حال  هر  به  ماشينى، 
اون  اگر  سوال،  ميكنند.يك  حفظ  مسئول  شناس  وظيفه 
گير  سرعت  كرد،  روكشف  گير  سرعت  كه  خدايى  بنده 
خوب  اينكه  جوابتون  شايد  ميشد  چى  نميكرد  كشف  رو 
چون  نيست  درست  اين  ولى  ميكرد  كشف  ديگه  يكى 
جواب اينه كه در اين صورت متاسفانه ما مجبور ميشديم 
اين كه مهندسى يا  باال  ببريم   امنيت ماشين ها مون رو 
خيابان ها رادقيق تر انجام بديم اما با نصب يك سرعت 
گير ما تونستيم تمام اين كارها رو بكنيم و آب هم از آب 

تكون نخورده تازه خيلى هم صرفه جويى كرديم.
يكى ديگه از مزاياى سرعت گير كه مطمئنم تا به حال 
رانندگى  در حوزه  امنيت  بومى سازى  نكرديد  فكر  بهش 
است، وقتى ميگم بومى سازى يعنى اينكه براى هر نوع 
رانندگى يك نوع سرعت گيرخودمون ميسازيم مثًال براى 
پهناى  با  گير  سرعت  رانند  مى  سريع  كه  هايى  راننده 
پرتن  حواس  كه  هايى  راننده  براى  يا  زياد  ارتفاع  و   كم 
سرعت گير با پهناى زياد وارتفاع كم،  البته خود اين نشان 

مى دهد كه ما مى توانيم فعل خواستن را صرف كنيم.
مسئولين اگر  حتمًا  كه  ما  شهر  افتخارات  از  يكى  اما 

 

گينس عادل باشند اون رو داخل ليستشون اضافه ميكنن 
داره  وجود  آزاد  دانشگاه  جلوى  كه  است  گيرى  سرعت 
كه وقتى مى ريم روش تا اونور شهر رو مى بينيم. ولى 
يك  روز  هر  نيستيم  راننده  ما  اينكه  خاطر  به  متاسفانه 

گوشه از اين اثر بى همتا رو داريم داغون مى كنيم.
در پايان از مسئولين محترم اجرايى خواهشمنديم همون 
قدر كه به فكر جيب صافكاران عزيز و جلوبندى سازان 
گرامى اند كمى هم به فكرجيب ما باشند كه با اين وضع 
سرعت  هيچ  از  شدن  رد  جرات  ديگه  دستمزدها  و  تورم 
گيرى رو نداريم. و از اين بعضياى قصه هم مى خواهيم 
و  ذكر  به  بنا  كه  باشند  شهرمان  فرهنگ  فكر  به  كمى 
اوصاف شهرمان را يك شهر فرهنگى مى نامند حال خود 

دانيد!

ارادتمند هميشكى: زرنويس

قابل توجه مسئوالن كتاب گينس:
چند تصوير از انواع رانندگى درشهر ما

شاخص كيفت هوا چيست؟

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

 09153634099  
فرهمند

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

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
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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

ساختمـان  نقـاشى 
پالستيك 2500 تومان        روغنى 8000 تومان

اكروليك  6000 الى  25000 تومان    پتينه هاى هنرى برجسته 
و طرح هاى دكراتيو 15/000 الى  90/000 تومان

نبش نواب صفوى 6       09155626304 - زارع

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

خدمات فنى يخساران
مركز تعمير انواع: يخچال ، لباسشويى 

جارو برقى
خدمات پس از فروش: اسنوا ، دوو  

تكنوگاز ، حاير
تعمير و شارژ انواع كولر اتومبيل 

09153622734 - براتى
32434440  - 32438511

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

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

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

 32444141 - 09153611928 بهدانى

ايزوگام  شفيعى
آسفالت و قيرگونى 
(محوطه و پشت بام)

32225494
09151630283

 نبش 17 شهريور 23

   09151605216

  3 2236030

ايزوگام سليمانى

خيابان ارتش - سه راه معلم - جنب بيمه البرز  
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سه شنبه *5 خرداد 1394 * شماره 3229 

خوشبين باش ولى خوش خيال هرگز..
هميشه تو زندگيت جورى رفتار كن كه خوشبين باشى اما 
خوش باور نباشى...اعتماد داشته باشى و ديدت مثبت باشه به 
قضايا اما خوش خيال نباشى...آدمى اگر تو زندگيش نيمه پر 
ليوان رو هميشه نگاه كنه هيچ وقت بازنده نيست و احساس 
شكست نميكنه ، اما خوش باور بودن و خوش خيال بودن 
دنيايى از تفاوت هاست با خوشبين بودن . آدمى كه خوشبين 
باشه واقعيات رو ميبينه اما منفى بافى نميكنه وسعى ميكنه با 
دونستن واقعيت ها بهترين پايان رو يا پيش بينى كنه يا براى 
خودش رقم بزنه ، اما آدمى كه خوش خيال هست واقعيات 
رو انكار ميكنه ، مسايل رو اونجورى كه هست نميبينه و اين 
ميشه كه تهش هر اتفاق غيرقابل پيش بينى ممكن هست 
شيرازه ذهنش رو بهم بريزه... خوش خيال و خوش باور نبايد 

بود اما خوشبين صددردصد ..

ميخ هايت را به ديوار بكوب!!

پسربچه اى بود كه رفتار بدى داشت. پدرش به او كيفى 
پر از ميخ داد و گفت: هرگاه رفتار بدى انجام داد، بايد 

ميخى را به ديوار فروكند.
روز اول پسربچه،37 ميخ وارد ديواركرد. در طول هفته 
هاى بعد، وقتى ياد گرفت بر رفتارش كنترل كند، تعداد 

ميخ هايى كه به ديوار ميكوبيد به تدريج كمتر شد.
او فهميد كه كنترل رفتار، از كوبيدن ميخ به ديوار آسانتر 
است.سرانجام روزى رسيد كه پسر رفتارش را به كلى 
كنترل كرد. اين موضوع را به پدرش گفت و پدر پيشنهاد 
كرد اكنون هر روزى كه رفتارش را كنترل كند، ميخى را 
بيرون بكشد. روزها گذشت و پسرك سرانجام به پدرش 
گفت كه تمام ميخ ها را بيرون كشيده. پدر دست پسرش 

را گرفت و سمت ديوار برد.
هاى  سوراخ  اين  به  اما  اى  شده  خوب  تو  گفت:  پدر 
ديوار نگاه كن. ديوار شبيه اولش نيست. وقتى چيزى 
اين  آنها سوراخى مثل  بيان مى كنى،  با عصبانيت  را 
و  بزنى  را چاقو  فردى  توانى  تو مى  كنند.   ايجاد مى 
آنرا دربياورى. مهم نيست كه چقدر از اين كار، اظهار 
تاسف كنى. آن جراحت همچنان باقى مى ماند. ايجاد 
يك زخم بيانى(رفتار بد)، به بدى يك زخم و جراحت 

فيزيكى است.

 احمد: يه جاست كه تو بايد وايسى، يه جا هم هست 
كه بايست در رى اما خدا نكنه 
جاى اين دو تا با هم عوض شه...
ديگه تا آخر عمر بدهكار خودتى!

فيلم: دندان مار

* اول مشورت، دوم تصميم و سوم
 انتخاب سه ركن موفقيت هستند.

* احسان منفى، ترمز موفقيت ماست؛
 ترمزهاى خود را رها كنيد.

* هر موفقيت بزرگى نتيجه هزاران تالش
 كوچك و عادى است كه مورد 

توجه و ستايش ديگران قرار نمى گيرد.

تو مسئول لبخند كسانى هستى 
كه به اميد مهرى به تو سالم مى كنند.

 پس در اين هواى زمستانى گرم باش و گيرا

هيچ صداى  نااميدكن تر از صداى
 پخ پخ ته آبميوه نيس 

 خدا هيچ جوونى رو نااميد نكنه

خـرم آن روز كــز ايـــن منـزل ويــران بــــروم
راحت جان طلبــم و از پــى جــانان بــــروم

حافظ شيرازى

بيشتر اوقات زنجيرهاى درونى؛
قويتر از زنجيرهايى هستند 

كه از خارج  تو را مهار كرده اند.

وقتى كار به مشكل مى خورد، نه ديگران را سرزنش 
كن و نه خود را، انسان وقتى شنا ياد مى گيرد

 كه از فرو رفتن در آب نترسد.

خود  كسبى  و  كار  زندگى  از  مرحله اى  در  فردى  هر 
تصميمات اشتباهى مى گيرد. اغلب، اين تصميمات آنقدر 
باشند.  به دنبال داشته  نيستند كه عواقب بزرگى  بزرگ 
در چنين شرايطى مدير مى تواند از تصميمى كه گرفته، 

درسى فرا بگيرد و به مسير خود ادامه دهد.
كه  آيد  پيش  مواقعى  است  ممكن  كاروكسب  در  اما 

تصميم اشتباهى منجر به بروز نتايج مخربى مى شود.
با شما  اين تصميمات، تصميماتى هستند كه يك عمر 
مى مانند و هميشه حسرت مى خوريد كه اى كاش زمان 
كنم. را جبران  اشتباهاتم  بتوانم  و من  برگردد  به عقب 

حداقل  به  را  اشتباهاتى  چنين  بروز  احتمال  اينكه  براى 
كارآفرين  و  مدير  چند  اعترافات  ادامه ى  در  برسانيد، 
درباره ى بدترين تصميم در كاروكسب خود را مى خوانيد. 
الزم به ذكر است كه به درخواست اين افراد، از ذكر نام 

آنها خوددارى شده است.

تصميمات  بدترين  به  كارآفرينان  و  مديران 
خود اعتراف مى كنند

يك  به  فروش  براى  را  محصوالتم  من   (1
فروشگاه زنجيره اى ارسال مى كردم

حمل ونقل  باالى  هزينه ى  درباره ى  فروشگاه  صاحب   
گاليه داشت. زمانى كه او گاليه ى خود را با من مطرح 

كرد، من پاسخ دادم كه اين مسئله به ما ربطى ندارد و 
شركتى كه اين كار را انجام مى دهد، مسئول است. حتى 
حاضر نشدم بخشى از هزينه را تقبل كنم. اشتباه بزرگى 

كردم چون يكى از مشتريان بزرگم را از دست داد.

كنم، هيچ وقت  دوباره شروع  اگر مى توانستم   (2
كاروكسبى را بدون شريك راه اندازى نمى كردم

 به نظر من شما به فردى نياز داريد كه اهداف مشابهى با 
اهداف شما دارد، فردى كه بتوانيد در مواقعى كه مشكلى 

پيش مى آيد روى كمك و همفكرى او حساب كنيد. 
اين فرد به شما كمك مى كند كه بار مالى و همچنين بار 

روانى كاروكسب خود را سبك كنيد.

دادن  من،  حسرتهاى  بزرگترين  از  يكى   (3
اختيار است

 من شركتم را به همراه يكى از دوستان قديمى ام و البته 
دوست او كه يك وكيل بود، راه اندازى كردم. اين دو نفر 
از من خواستند به آنها اختيار تصميم گيرى بدهم و من 
هم چون دوست قديمى بوديم به آنها اعتماد كردم. اما 
خيلى سريع فهميدم كه زمانى كه صحبت از پول مى شود، 

دوستى زودتر از هر قرارداد ديگرى فسخ مى شود.

قرارداد  مشترى  با  اينكه  از  قبل  كاش  اى   (4

كتبى امضا كنيم، سفارش او را آماده نمى كردم
از  يكى  از  خوب  خيلى  سفارش  يك  پيش  سال  چند 
مشتريان مان گرفتيم. مشترى گفت كه چند روزى طول 
مى كشد تا مراحل ادارى بستن قرارداد و اولين پرداخت 
طى شود. من براى اينكه سفارش آنها را هرچه سريع تر 
آماده كنم، مواد اوليه را خريدارى كردم و پس از چندين 
روز رنج و زحمت، سفارش باالخره آماده شد. به مشترى 
زنگ زديم كه براى تحيل سفارشش اقدام كند ولى هنوز 
هم پاسخى از آنها نگرفته ايم. اين اشتباه باعث شد ضرر 

فراوانى به كاروكسبم وارد شود.

شريك  عنوان  به  را  ساله ام   15 دوست   (5
تجارى وارد شركت كردم

 او مطمئن بود كه مى تواند از پس امور مالى برآيد و من 
هرچند خودم خيلى مطمئن نبودم، او را به عنوان يكى از 
مؤسسان شركت مشغول به كار كردم. چند ماهى گذشت 
و او نه تنها بار مالى شركت را به دوش نمى كشيد بلكه 
استفاده  نيز  خود  خصوصى  امور  براى  شركت  درآمد  از 
مى كرد. تمام وعده و وعيدهايى كه داده بود، نقش برآب 
اين  يافت.  پايان  دوستى مان  هم  و  شراكت  هم  و  شد 
يك ضرر  دوست،  يك  دادن  دست  از  قيمت  به  اشتباه 
اگر  شد.  تمام  ارزش  با  وقت  ماه  چند  و  هنگفت  مالى 
از همان ابتدا خودم كارها را به عهده گرفته بودم، اآلن 

كاروكسبم رونق بيشترى داشت و يكى از دوستان خوبم 
را نيز از دست نداده بودم.

گذشته ى  درباره ى  كه  حسرتى  بزرگترين   (6
براى  زودتر  چرا  كه  است  اين  دارم،  كارى ام 

كاروكسبم، بازاريابى نكردم
شكست  دليل  همين  به  خوب  ايده هاى  از  خيلى 
كار  صرف  ماه ها  و  روزها  اينكه  جاى  به  مى خورند. 
همان  زودتر  خيلى  اگر  مى كردم،  ايده هايم  روى  كردن 
محصول اوليه را وارد بازار مى كردم و سپس روى بهبود 
كه  نكته اى  مى گرفتم.  بهترى  نتايج  مى كردم،  كار  آن 
من فراموش كردم و بسيارى از كارآفرينان نيز فراموش 
محصول  يك  ويژگى هاى  تنها  كه  است  اين  مى كنند 
نيستند كه باعث فروش آن مى شوند بلكه بازار است كه 

موفقيت يك محصول را تعيين مى كند.

7) استخدام نيروها را خيلى جدى نگرفتم
 از ابتداى كار آنقدر مشتاق بودم كه در انتخاب نيروهايم 
دقت كافى را نكردم چون فقط مى خواستم شروع كنم. 
مدتى كه گذشت متوجه شدم ايده ى خوب زمانى تبديل 
به درآمد خوب مى شود كه نيروى انسانى شايسته اى به 
خدت گرفته شده باشد. اگر به عقب برگردم، در استخدام 

نيروهايم خيلى بيشتر سخت گيرى مى كنم.

5

پيامك روز 

حرف هاى ابريشمى طنز امروز

شعر روز 

پلكى احساس

عارفانه روز

يك لحظه مكث كن

نگرش

آيه روز  

نداى به  و  نزديكم  من  كه  بگو  بپرسند،  من  باره  ى  در  تو  از  من  بندگان  چون   و 
كسى كه مرا بخواند پاسخ مى دهم . بقره آيه 186

حديث روز  

هر كه بر پدرم رسول خدا و بر من به مّدت سه روز سالم كند خداوند بهشت را براى او واجب مى گرداند، چه در زمان حيات و يا 
پس از مرگ ما باشد. حضرت فاطمه (س)

سبك زندگى

فالش بك

مديران موفق حسرت چه چيزهايى را مى خورند؟

طراح: نسرين كارى                        

 - ساكت  و  خاموش   -1 افقي: 
سبكهاي  از   -2 بيهوده  سخنان 
ادبي - تكان و حركت - راكب 3- 
مركب دان - سرو كوهي  -كشت 
باراني  4- لخت وبرهنه - محنت 
كورش  دختر   - عرب  نه  هرگز   -
 – چايخوري  پياله   -5 هخامنشي 
معطر  سياهدانه   - انرژي  نوعي 
گوشه   - محبت  چلچراغ-    -6
فوتبال 7- سوراخهاي ريز پوست - 
صراف -  پيروان پيامبر(ص) 8- از 
شهرهاي مركزي-  بازي نهايي-  از 
انواع حج 9- عدد مجهول بين سه تا 
نه - در دل افكندن - سرباز داوطلب 
10-  مثل و مانند – نقشه كش-  
از  درازگوش-   نغمه 11-  و  صوت 
جنس آهن - باالتر از ستوان 12- 
ضمير   - بلغارستان  توريستي  بندر 
آمدن  باال  خروار-   نمونه  جمع-  
آب دريا 13 - صف و رسته - شهر 
لرستان  شهرهاي  از   - كردنشين 
نشانه  ابريشمي-   پارچه    -14
تير-  خياالت 15-  ماده اي كه از 
غده ترشح مي شود- از آثار معروف 

مهدي خان استر آبادي

نازك دل و حساس  عمودي: 1- 
- پير و كهنسال 2- سبيل-  زنهار 
خواستن- اختراع ماركوني 3- كلمه 
پرسش - كهنه و فرسوده - پيشوا و 
امام 4- گل خوشبو - نفس سوزناك 
- اسباب خانه - مادر عرب 5- شهر 
كرمان - اخترشناسي - تهمت زدن 
6- لقب امام چهارم(ع)  - شخص 
از   -7 هشدار  كلمه   - معلوم  غير 
 - پيشاني   - ايران  مهم  رودهاي 
قديمي  استارت   -8 چاهي  كبوتر 
- واحد پول كويت - داير و برقرار 

فراعنه  از  تعدادي  نام   - جوان   -9
مصر قديم - خشت پخته 10-  نام 
كوچك زرتشت - سرپرستي كسي 
خاكستري   - گرفتن  عهده  به  را 
اسرائيل  بني  قوم  جادوگر   -  11
اشاره  ضمير   - سركش  اسب   -
12- سنگ آسياب – زيتون-  نيم 
كانادا  پايتخت  درازگوش-   صداي 
توابع  از  از ورزشهاي رزمي -   -13
  -14 پارسايي   - گنبدكاووس 
سترون - گنجشك - جاي روشنايي 

15 – تشريفاتي- ارگانيك
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هرواكىتوبده5
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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

يك منشى و يك نيروى خانم آشنا با كار 
پيتزا - اسنك با حقوق توافقى نيازمنديم

32434522 - 09156695564
فروش فورى مقدارى وسايل منزل و ادارى 

فروش حدود 22 متر پاركت پشت فوم دار      
09365611825

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

09151636824 - 09152206824  
05632222321

كـاشت 
بـولت

 واگذارى مغازه پوشاك زنانه 
با موقعيت استثنايى
09015250028

فروش آرايشگاه زنانه
09353843672 - 09335213578

فروش مسكن مهر- آماده تحويل 
كف سراميك - اسكلت بتن – پنجره 

 دو جداره - حاشيه خيابان اصلى
  يا معاوضه با خودرو 

09012363260
 يك باب منزل مسكونى دو نبش 

 دو طبقه ، دربست ، واقع در خيابان
 15 خرداد براى مهدكودك ، دفتر شركت 

آموزشگاه و ... اجاره داده مى شود.
09157573935

 فروش انواع نشاء
 گوجه و بادمجان و غيره 

نهال پسته
 09364782506 -09157212359

09364782605

فروش هيوندا آزرا مشكى   
2008 ، فول ، يا قابل 

تعويض با اتومبيل ايرانى  
09156689968

 رهن و اجاره
 آرايشگاه زنانه با تجهيزات 
 كامل در خيابان پاسداران 
با بيش از 100 متر زيربنا 

09012728171

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

   32304027 -09159656641 روزى

اجــاره اى
يك سالن 300 مترى / يك سالن 250 مترى

خيابان معلم - نبش معلم  36/1

09151612034

مركز تخصصى ابرو ، قرينه سازى
بين مدرس 11 و  13- زيبايى سى تل

32230549

پيــچ و روپــالك نمــا
سجاد 36 پالك 22   09156694379 - موذن

قابل  توجه  معلمان و اساتيد خصوصى
اجاره فضاى آموزشى  مجهز با قيمت مناسب

09159591150 

مغازه اجاره اى با سقف كناف – نورپردازى 
خيابان محالتى  - روبروى پارك آزادگان

09362458486

فروش باغ در بهدان با 10 فنجان آب 
و اشجار قديمى و جديد

09151606547

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

 نقدا خريداريم. در محل  فقط  با يك تماس

نبش 17 شهريور 24 - 09159618050

سمسارى پايتخت
 كليه لوازم منزل و ادارى 

را با باالترين قيمت خريداريم.
با يك تماس و در محل

09155618751
17 شهريور 24 و 26

فروش انواع نهال پيوندى گلدانى 
 خيابان  جمهورى اسالمى 

مقابل  پارك آزادى - اول خيابان قائم

09151632890 - سبزه بين

 آهن آالت مستعمل و ذوبى 
را نقدا خريداريم.

درب و پنجره و فلزات رنگى 
فقط با يك تماس
09151612979

 09151614735
برادران زنگوئى

مجموعه رستوران 
و سفره خانه سنتى

  با موقعيت بسيار بسيار عالى 
واگذار مى شود.

09128460511

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

09151636052

يك نفر نيروى آقا براى كار در باغ 
رستوران نيازمنديم. 09157285321

 چند نفر نيروى خانم براى كار 
در سالن زيبايى نيازمنديم.

32450229 - 09397690128

همكار خانم آشنا به مسايل حسابدارى 
با روابط عمومى باال و حقوق مكفى 

نيازمنديم.      32211999

 فروشنده خانم با تجربه 
براى پوشاك زنانه نيازمنديم.

09378764667 - 32423575

يك نفر فروشنده نيازمنديم.
09151630802

 يك نفر خانم يا آقا براى همكارى
 در پوشاك نيازمنديم.

09152695168 - 32220655

اصل  گواهينامه  موقت  پايان 
تحصيالت  كاردانى (رشته فرش) 

 دانشگاه آزاد اسالمى به نام 
رزا خسروى  فرزند مصطفى  مفقود 
شده از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

تعدادى نيرو با روابط عمومى باال براى 
همكارى در شركت تبليغاتى نيازمنديم

روابط 
عمومى

مدير فروش 
و بازارياب

طراح 
گرافيك

1 نفر2 نفر1 نفر

09155628902

بهترين فرصت براى سرمايه گذارى مطمئن
شركت تعاونى توليدى آجرسفال شكوفه اسفدن در نظر دارد: 

 بخشى از سهام اين شركت را كه هم اكنون آماده بهره بردارى است، واگذار نمايد 
 قيمت هر سهم دو ميليون تومان و سود هر سهم به طور على الحساب ماهانه 

شصت هزار تومان مى باشد.
09152658501 - 09152658500

مـژده  مـژده 

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»
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اخبار ورزشى

سالمت نيوز: ورزش مى تواند با بيمارى هاى كليوى، قلبى و ريوى مقابله كند و موجب افزايش كيفيت زندگى افراد شود. انجام تمرين هاى ورزشى در بهبودى 
بيماران دياليزى موثر است، اما مبتاليان به بيمارى هاى كليوى ممكن است دچار ضعف عضالنى و خستگى بيش از حد باشند كه اين مشكل با تجويز يك نسخه 
ورزشى مناسب قابل حل است. به افرادى كه مبتال به بيمارى هاى كليوى هستند توصيه مى شود چندين مرتبه در طول هفته پياده روى كنند. 

بيماران كليوى ورزش كنند 

كيك و شيرينى براى حافظه مضر است
 

سالمانه: محققان هشدار مى دهند كه چربى هاى 
و  كيك ها  بيسكوئيت ها،  از  بعضى  در  موجود 

مواد فرآورى شده مى توانند اثر زيانبارى بر روى 
به گفته محققان مصرف  باشند.  حافظه داشته 
و  جوان  مردان  در  بد  حافظه  با  ترانس  چربى 
نظر  از  و  كارى شان  دوران  طول  در  ميانسال 
علمى با اضافه وزن شديد، پرخاشگرى بيشتر و 

بيمارى قلبى در ارتباط است. اين نوع از چربى 
بدترين نوع براى قلب شماست.

راه هاى رفع دوشاخه شدن مو

سالمانه: مو خوره يا دوشاخه شدن مو گاهى به 

دليل بيمارى هاى ارثى و ژنتيكى و گاهى به 
دليل عوامل محيطى رخ مى دهد.براى جلوگيرى 
از موخوره زدن مو مى توان شست وشوى موها 
با  شستن  هنگام  به  و  كرد  كمتر  هفته  در  را 

ماليمت با مو رفتار كرد.همچنين از شامپوهاى 
ماليم و مناسب براى موهاى خشك و شكننده 
كه نرم كننده دارند استفاده كرد و گاهى ميزان 
موخوره به حدى مى شود كه با تجويز پزشك، 
استفاده از برخى ماسك هاى مو نيز توصيه مى 
شود. همچنين مى توان موها را با برخى كرم 
بادام  و  زيتون  مثل  گياهى  هاى  روغن  يا  ها 
موها  كردن  سشوار  از  است  بهتر  كرد.  چرب 
با  موها  كردن  شانه  و  باال  حرارت  درجه   با 

برس هاى زبر خوددارى كرد.

تهديد سالمت ذهنى كودكان 
با رژيم غذايى ناسالم

 
سالمانه: رژيم غذايى ناسالم نه تنها باعث چاقى 
مى شود بلكه سالمت روانى كودكان را به خطر 
مى اندازد. پژوهش ها بيانگر اين است كه ارتباط 
قوى بين رژيم غذايى ناسالم و سالمت ذهنى 
اختالالت  دارد كه وجود برخى  كودكان وجود 
خلق وخوى  و  اضطراب  افسردگى،  مانند 
رژيم  نتيجه  مى توان  را  كودكان  در  نامناسب 
وعده  به عبارت ديگر  دانست.  ناسالم  غذايى 
ارتقاى  در  بسيار مهم  غذايى سالم يك عامل 

سالمت ذهنى و جسمى كودكان است.

بهترين مواد غذايى عضله ساز

بعضى  سازى  عضله  خصوص  در  سالمانه: 

بهتر  رشد  در  بسزايى  تأثير  غذايى  مواد  از 
عضالت دارند. گوشت گاو: گوشت گاو حاوى 
كنژوگه  لينولئيك  اسيد  از  بيشترى  سطوح 
ساخت  و  بدن  چربى  كاهش  باعث  كه  است، 
اين  چغندر:  شود.  مى  چربى  بدون  عضالت 
ماده غذايى نه تنها باعث تقويت كبد و ترميم 
مفاصل مى شود بلكه باعث افزايش قدرت و 

فنول  پلى  استقامت عضالت مى شود. سيب: 
افزايش قدرت عضالت و  موجود در سيب به 
تخم  كند.  مى  كمك  عضالت  خستگى  رفع 
غذايى  مواد  ديگر  از  كه  نيز  مرغ  تخم  مرغ: 

كامل  پروتئين  عنوان  به  كه  است  عضله ساز 
شناخته شده است.

خواص اعجاب انگيز «زردچوبه»
 

بسياري  مزمن، مشكل  دردهاي  نيوز:  سالمت 

درحالي  اين  است.  جهان  سراسر  در  مردم  از 
ضدالتهاب  داروي  كه  «ايبوپروفن»  كه  است 
مصرف  صورت  در  است،   غيراستروئيدي 
ايجاد  معده  شديد  مشكالت  مدت،  طوالني 
مي كند. قرص هاي قوي تر با پايه مورفين نه 
مشكالتي  بلكه  باشد  اعتيادآور  تواند  مي  تنها 
مي  ايجاد  تنفسي  ناراحتي  و  يبوست  مانند 
يكي  «كوركومين»،  كه  معتقدند  كند.محققان 
داشتن  علت  به  «زردچوبه»  در  فعال  مواد  از 
خاصيت قوي آنتي اكسيداني مي تواند بيماري 
آلزايمر را درمان كند و اين ادويه مانع از بروز 
درمان  براي  آن،  بر  عالوه  شود.  سرطان 

دردهاي مزمن مفيد است.

روى و كلسيم عوامل موثر 
در رشد كودكان 

تغذيه،  متخصصان  عقيده  به  شهرخبر: 
نوجوانان  و  كودكان  رشد  در  عامل  بهترين 
فرد  كه  است  غذايى  مواد  و  تغذيه  نوع 
افرادى  براى  متخصصان  مى كند.  مصرف 
تنها  باشند  داشته  خوبى  رشد  مى خواهند  كه 
و  روى  آنها  براى  و  داريم  غذايى  توصيه 
استخوان هاى  تا  مى كنيم  تجويز  كلسيم 

باشند. داشته  و درشت  قوى 

تهديد سالمت ذهنى كودكان با رژيم غذايى ناسالم

خانم هاى سارق قبل از فرار 
دستگير شدند 

باشگاه خبرنگاران : با اقدام به موقع ماموران انتظامى 
كالنترى 11 اردبيل دو سارق زن كه دست به سرقت 
از طال فروشى زده بودند، هنگام فرار دستگير شدند. 
ماموران هنگام انجام ماموريت در بازار زرگران به دو 
زن كه با خروج از مغازه طال فروشى اقدام به فرار 
كردند؛ برخورد و بررسى موضوع را آغاز كردند. براين 
اساس، با بررسى هاى صورت گرفته مشخص شد آن 
سرقت  فروشى  طال  مغازه  از  و  بوده  سارق  زن  دو 
آنان  دوى  هر  پليس   موقع  به  اقدام  با  كه  كرده اند؛ 

دستگير و به يگان انتظامى انتقال داده شدند. 

بازداشت تاجرى كه گاز اشك آور 
حمل مى كرد 

 باشگاه خبرنگاران: چندى پيش ماموران پليس در خيابان 
به يك مرد جوان مشكوك شدند و اقدام به بازرسى از 
وى كردند كه در بازرسى از اين مرد يك شوكر و يك 
گاز اشك آور كشف شد. بالفاصله اين مرد از سوى پليس 
بازداشت شد و در بازجويى ها با معرفى خود به عنوان يك 
تاجر به ماموران گفت: من به دليل شغلى كه دارم و ثروت 
زيادم هميشه در خطر هستم و ممكن است دزدان و 
زورگيران زيادى به من دستبرد بزنند. با اظهارات اين مرد 
وى با قرار قانونى بازداشت شد و تحقيقات در خصوص 

اين پرونده در دادسراى ناحيه 5 تهران ادامه دارد.

جزئيات قتل 3 عضو يك خانواده 

باشگاه خبرنگاران: روز گذشته در كوى استرابادى گرگان 
سه نفر عضو يك خانواده كشته شدند. اين حادثه زمانى به 
پليس گزارش شد كه مردم صداى شليك چندين گلوله 
را شنيدند و با110تماس گرفتند. به دنبال اين موضوع 
ماموران در محل حاضر شده و در بررسى هاى اوليه 
مشخص شد كه داماد خانواده با اسلحه وينچستر همسر، 
پدرزن و دختر همسرش را به قتل رسانده است. مظنون 
به قتل توسط اهالى دستگير شده است.سرهنگ اكبرى 
رئيس پليس آگاهى گلستان گفت: هنوز فرد مظنون 
اثر  دستگير شده به قتل اعتراف نكرده است، ولى بر 

تيراندازى صورت گرفته سه نفر فوت كردند.

آخرين تفريح دوستانه
 با مرگ پايان يافت

باشگاه خبرنگاران: فرمانده انتظامى كاشمر اظهار كرد: دو 
روز گذشته در پى اعالم يك مورد غرق شدگى در استخر 
منطقه تفريحى چهل دختر اين شهرستان ماموران به 
همراه نيروهاى اورژانس در محل حاضر شدند. سرهنگ 
باقرى افزود: با حضور ماموران در محل مشخص شد 
جوان 20 ساله اى كه همراه دوستان خود در استخر اين 
تفرجگاه در حال شنا بود به دليل عدم آشنايى با اصول 
شنا غرق شده است. وى اظهار كرد: جوان مزبور با كمك 
نيروهاى اورژانس به بيمارستان منتقل شد كه تالش 

براى نجات جان وى بى نتيجه ماند.

قاتل: پدرم مخالف مصرف مواد 
بود، او را كشتم 

باشگاه خبرنگاران: چند روز گذشته ماموران كالنترى 
13 شهرستان قائم شهر در پى كسب خبرى مبنى بر 
مرگ مشكوك مردى، به محل حادثه عزيمت كردند. 
آنان دريافتند، فردى 51 ساله كه با ضربات چاقو مصدوم 
شده بود، به علت شدت جراحات جان باخته است.ماموران 
دريافتند، پسر متوفى متوارى مى باشد كه به وى مظنون 
شدند. در ادامه پسر جوان حين فرار دستگير شد و در 
اظهارات خود به پليس به قتل پدرش اقرار كرد و گفت در 
حال مصرف مواد مخدر بوده كه به علت مخالفت پدرش 
با او، با همديگر درگير شدند كه منجر به قتل پدرش شد.
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حوادث

جلسه اعالم نتيجه مزايده چهارم
 سرخابى ها لغو شد

و  استقالل  چهارم  مزايده  نتيجه  اعالم  جلسه  ايرنا: 
در  گذشته  روز   14 ساعت  بود  قرار  كه  پرسپوليس 
سازمان خصوصى سازى برگزار شود، لغو شد. پس از 
برگزارى سه مزايده نافرجام براى سرخابى ها، جلسه 
اعالم نتيجه مزايده چهارم استقالل و پرسپوليس كه 
قرار بود در زمان يادشده در سازمان خصوصى سازى 
برگزار شود، لغو شد تا ُمهر ناكامى بر مزايده چهارم 

اين دو باشگاه هم زده شود.

داوران ازبكستانى ديدار برگشت 
پرسپوليس برابر الهالل را قضاوت مى كنند

تهران  پرسپوليس  و  عربستان  الهالل  ديدار  ايرنا: 
يك  مرحله  برگشت  دور  هاى  رقابت  سرى  از 
قضاوت  با  آسيا   2015 قهرمانان  ليگ  نهايى  هشتم 
شود.  مى  برگزار  رياض  در  امروز  ازبكستانى  داوران 
اسامى  اى  نامه  ارسال  با  آسيا  فوتبال  كنفدراسيون 
و  عربستان  الهالل  ديدار  كننده  قضاوت  داوران 
پرسپوليس تهران كه ساعت 22:35 به وقت تهران در 
ورزشگاه ملك فهد رياض برگزار مى شود را به اين 
شرح اعالم كرد: داور وسط: والنتين كوالنكو، كمك 
اول: سعيد كاسيموف مامور و كمك داور دوم:  داور 
داور  و  ازبكستان  از  سه  هر  شادمانوف  الدين  حسن 

چهارم: تيمور فيض العين  از قرقيزستان.

برانكو ايوانكوويچ: بهترين پاسخ را 
مى توان در زمين بازى داد

مى گويد  پرسپوليس  فوتبال  تيم  سرمربى  مهر: 
معطلى  و  عربستانى ها  كارشكنى  به  پاسخ  بهترين 
مى توان  را  رياض  فرودگاه  در  پرسپوليس  بازيكنان 
تيم  بازيكنان  داد.  الهالل  تيم  با  مسابقه  زمين  در 
رياض،  فرودگاه  به  ورود  از  بعد  پرسپوليس  فوتبال 
بيش از دو ساعت و نيم معطل صدور رواديد شدند تا 
اين مسئله صداى همه بازيكنان و اعضاى كادر فنى 
اميدوارى  ابراز  با  ايوانكوويچ»  بياورد.«برانكو  در  را 
عربستان،  الهالل  با  امروز  بازى  نتيجه  به  نسبت 
تاكيد كرد: بهترين پاسخ به اين اقدامات را مى توان 

در زمين بازى داد.

نجف نژاد: منصوريان گزينه سرمربيگرى 
استقالل است   

بيان  با  استقالل  باشگاه  مديره  هيئت  رئيس  ايسنا: 
براى  داخلى  گزينه  سه  و  خارجى  گزينه  دو  اين كه 
استقالل  باشگاه  سرمربيگرى  سكان  تصدى گرى 
وجود دارد، گفت: آقاى قلعه نويى نيز مى تواند برنامه 
ارائه دهد. مقداد نجف نژاد همچنين گفت منصوريان 

نيز يكى از گزينه هاى سرمربيگرى استقالل است. 

آيا بهتر نيست به جاى خيرات اسراف گونه ، نذورات خود را در امور محرومين جامعه هزينه كنيم؟

ايزوگام شرق
 0915  562  2050
0915  562  9033

خيابان ارتش - جنب  جهاد كشاورزى        

3-32233092  بخشى

آدرس : نبش غفارى 4       

 09151606528

32212519  
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تعمير يخچال  ، فريزر  و ...  
در  منزل  

روبروى پايانه   مسافربرى ، جنب  نمايندگى سايپا       

09158076574 - نظرى

  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

آگهى استخــدام
و  غذايى  صنايع  برندهاى  معتبرترين  نماينده  شرق  پخش  يكتا  شركت 
بهداشتى براى ارتقاى كادر فروش خود از عالقه مندان به شغل بازاريابى 

با شرايط ذيل دعوت به همكارى مى نمايد.
1-داشتن فن بيان و آشنا به بازار

2-كارت پايان خدمت
3-مدرك تحصيلى حداقل ديپلم

* متقاضيان داراى مدرك تحصيلى باالتر در اولويت هستند
* فروشندگان داراى سابقه مفيد مشمول مزاياى ويژه خواهند شد.

كار، مزاياى  عالوه  به  كار  قانون  حقوق  مشمول  شدگان   پذيرفته 
 بيمه، پورسانت و جوايز فروش خواهند شد.

آدرس: بيرجند- سجادشهر-امامت 7-پالك2          تلفن: 32327144-46

كارمندان و فرهنگيان محترم به صورت نقد و اقساط

الستيك مقـدم

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

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 



در چهارمين جلسه ستاد ديه استان با آزادى 5 زندانى در استان با بدهى 5 ميليارد و 355 ميليون ريال موافقت شد. به گزارش خاورستان، مجموع بدهى 
اين پرونده 5 ميليارد و 355 ميليون ريال است كه مبلغ يك ميليارد و 560 ميليون ريال گذشت شاكى و مبلغ يكى ميليارد و 945 ميليون ريال از محل 

صندوق تامين خسارت هاى بدنى است. مبلغ دو ميليارد و 510 ميليون ريال از محل تسهيالت ستاد ديه استان و كمك خيرين پرداخت شد.

در چهارمين جلسه ستاد ديه استان مطرح شد: آزادى 5 زندانى در استان
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حلقه هاى صالحين اصناف تشكيل مى شود

 حلقه هاى صالحين بسيج اصناف با الگويرى از حلقه هاى
صالحين محالت تشكيل مى شود. فرمانده پايگاه بسيج 
اصناف با اعالم اين خبر در گفتگو با آوا گفت: در اين 
طرح كه در شهرستان بيرجند اجرا مى شود كسبه و 
تجار مشاغل در اطراف مساجد مى توانند ثبت نام كنند. 
به گفته حميد على آبادى در مرحله مقدماتى، در اين 
برنامه در 15 مسجد مهم شهرستان 15سرگروه مستعد 
براى شروع كار اعالم آمادگى كرده اند كه طى هفته 
آينده كار اجرايى آنان شروع خواهد شد. فرمانده پايگاه 
بسيج اصناف افزود: بسيج اصناف بيرجند با همكاى اتاق 
اصناف و فرماندهان پايگاه ها و مسئولين اتحاديه ها 

طرح عظيم فراخوانى اصناف را اجرا مى كند. 

برگزارى سومين آيين شب شعر گويش 
محلى استان در بيرجند   

به  استان  محلى  گويش  شعر  شب  آيين  سومين 
مناسبت اعياد شعبانيه و روز سوم خرداد سالروز فتح 
در مجموعه  پايدارى  و  مقاومت  ايثار،  روز  خرمشهر 
كل  مدير  شد.  برگزار  بيرجند  اكبريه  باغ  جهانى 
كه  مراسم  اين  در  استان  اسالمى  ارشاد  و  فرهنگ 
با استقبال چشمگيرى همراه بود ضمن تبريك اعياد 
پرداخت. بيت المقدس  عمليات  بازخوانى  به  شعبانيه 
محبى در بخش ديگرى از سخنانش با اشاره به اينكه 
نقش شعر در نشر ارزش هاى انقالب و دفاع مقدس 
بيان كرد: قلم  در عصر حاضر بى بديل بوده است، 
خون  حرمت  هميشه  هنرمندان  اين  رساى  و  شيوا 
اين  و  مى كند  و  كرده  پاسدارى  را  گرانقدر  شهداى 

پاسدارى از ارزش ها همچنان ادامه خواهد داشت. 
الزم به ذكر است؛ در اين مراسم كه از سوى اداره 
انجمن  و  ميراث  اداره كل  با همكارى  و  ارشاد  كل 
بيرجند،  از  شاعر   15 شد،  برگزار  استان  آيينى  شعر 
طبس  و  قاين  سربيشه،  نهبندان،  سرايان،  فردوس، 

سروده هاى خود را با گويش محلى قرائت كردند.

جمهورى چك از ظرفيت هاى معدنى 
و تاريخى خراسان جنوبى بهره مند مى شود

داريم  آمادگى  تسنيم- كاردار جمهورى چك گفت: 
و فاضالب  و آب  معادن  زمينه مديريت شهرى،  در 
با خراسان جنوبى همكارى كنيم و جمهورى چك از 
ظرفيت هاى خراسان جنوبى بهره مند مى شود. پيتر 
اشتغال  و  ريزى  برنامه  معاون  با  ديدار  در  اشتپانك 
استاندار، اظهار كرد: اين سفر اولويتى بود كه نقشه 
تا  بگيرد  قرار  چكى  تجار  ذهن  در  جنوبى  خراسان 
با  ارتباط  در  بيرجند  و  بگيرند  نظر  در  را  مراودات 
كشورهاى آسيايى مزيت هاى فراوانى دارد كه بايد 
استفاده كنند. معاون برنامه ريزى و اشتغال استاندار نيز 
 گفت: اميد است اين سفر و بازديد از توانمندى هاى

استان منجر به  قراردادهايى براى دو كشور شود و 
روابط  براى گشايش  بايد مقدم هاى  امروز  مالقات 

بيشتر با خراسان جنوبى و چك باشد.

كاهش 10 درصدى جمعيت كيفرى استان

فارس- مديركل زندان هاى استان با بيان اينكه امسال 
جمعيت كيفرى خراسان جنوبى نسبت به سال گذشته 
10 درصد كاهش داشته است، گفت: بايد رسيدگى به 
خانواده زندانيان در سطح كشور برجسته شود. اربابى 
در جلسه انجمن حمايت از زندانيان  اظهار كرد: اين 
انجمن حدود يك هزار و 243 خانواده را تحت پوشش 
از  نفر   500 و  هزار  دو  جمعيت  كه  است  داده  قرار 

فرزندان زندانيان را شامل مى شود.

با متخلفين بهداشتى حوزه دامپزشكى
برخورد قاطع شود

مديركل دامپزشكي خراسان جنوبي با حضور در اداره 
مطرح  را  بهداشتي  مخاطرات  استان  دادگستري  كل 
كرد. رفيعي پور كه از طريق ويدئو كنفرانس با قضات 
بيرجند و دادستان هاي سراسر استان سخن مي گفت، با 
تشريح وظايف حاكميتي دامپزشكي افزود: تأمين غذاي 
 سالم براي جمع عظيمي از مردم يكي فعاليت هاي

شاخص دامپزشكي است. وى تكرار تخلف را خطرناك 
تر از تخلف دانست و از قضات استان خواست باتوجه 
با  مستقيم  رابطه  در  دامپزشكي  مباحث  اينكه  به 
در  است،  جامعه  عمومي  بهداشت  و  مردم  سالمت 
برخورد  قاطع  بهداشتي  متخلفين  پرونده  با  مواجهه 
كرده و احكامي را صادر كنند كه از بازدارندگي بيشتر 

برخوردار بوده و افراد سودجو را متنبه سازد.

حمايت هاى قضايى الزم از آمران به معروف 
و ناهيان از منكر انجام مى شود

فارس- مشاور دبير ستاد و مسئول تذكر لسانى خراسان 
جنوبى گفت: از تمامى گروه هاى تذكر لسانى پشتيبانى 
و حمايت الزم از نظر قضايى و امنيتى انجام مى شود. 
حجت االسالم رفيعى در نشست توجيهى طالب خواهر 
حوزه هاى علميه استان اظهار كرد: تذكر لسانى واجب 
فراموش شده اى است كه طبق فرمايشات رهبرى در 
جامعه اسالمى امروزى ضرورت احياء آن و عمل به آن 
بسيار محسوس است. وى افزود: در راستاى اجراى تذكر 
لسانى گروه هاى 10 نفره در حال تشكيل و سازماندهى 
به وظيفه خود عمل   هستند كه در مكان هاى الزم 
مى كنند. گفتنى است، در اين نشست جزئيات قانون 
منكر،  از  ناهيان  و  معروف  به  آمران  از  جديد حمايت 
تذكر  اجراى  در  تأكيد  مورد  موضوعات  ستاد،  جايگاه 

لسانى تشريح و مورد بحث قرار گرفت.

برگزارى اردوى توان افزايى امدادگران 

افزايى  توان  اردوى  فتح خرمشهر  مناسبت سالروز  به 
امدادگران هالل احمر خراسان جنوبى در بيرجند برگزار 
شد. مديرعامل جمعيت هالل احمر استان گفت:  اين 
اردو به مدت يك روز و با حضور 100 نفر از امدادگران 
و نجاتگران استان در ارتفاعات كوه باقران بيرجند برگزار 
شد. خامسان افزود: براى اين اردو 6 كارگاه و 6 تيم 
ساماندهى شدند كه  به محل هاى وقوع حادثه هاى 

فرضى اعزام و مراحل امداد و نجات را انجام دادند.

كارگاه آموزشى مسايل حقوقى اوقاف 
خراسان جنوبى برپا شد

رئيس اداره حقوقى و ثبتى اداره كل اوقاف خراسان 
حقوقى  مسايل  آموزشى  كارگاه  برپايى  از  جنوبى 
اوقاف خبر داد و گفت: اين كارگاه آموزشى در مجتمع 
فدك مشهد برگزار شد. محمد نژاد، با بيان اينكه 33 
نفر از مسئوالن و كارشناسان حقوقى ادارات و دفاتر 
نمايندگى اوقاف خراسان جنوبى در اين دوره حضور 
داشتند، افزود: در اين دوره مهارت هاى الزم درباره 

مسايل حقوقى وقف و موقوفات آموزش داده شد.

همكارى 750 حامى در طرح محسنين امداد

كميته  خانواده  سالمت  و  حمايت  معاون  تسنيم- 
همكارى  از  جنوبى  خراسان  خمينى(ره)  امام  امداد 
756 حامى در قالب طرح محسنين با اين نهاد خبر 
داد. نخعى تعداد فرزندان داراى حامى در اين طرح را 
543 نفر عنوان كرد و افزود: در سال گذشته از سوى 
ميليون   552 و  ميليارد  يك  محسنين  طرح  حاميان 

ريال به اين افراد مساعدت شده است.

پادزهر مقابله با دشمن اطاعت از واليت 
و ادامه دادن راه شهدا است

نهبندان  بسيج سپاه  مقاومت  ناحيه  فرمانده  فارس- 
گفت: امروز با جنگ فرهنگى رو برو هستيم و دشمن 
در تالش است از هر زمينه اى به كشور آسيب وارد 
كند و تنها پادزهر مقابله با آن ادامه دادن راه شهدا و 
پيروى از واليت است. بخشى در جمع مردم نهبندان 
با تبريك سالروز عمليات بيت المقدس و فتح خرمشهر 
اعياد شعبانيه اظهار كرد: سوم خرداد سالروز فتح  و 
خرمشهر روز غرور، مقاومت، ايثار و سربلندى است 
و در تاريخ ايران ماندگار شده است. وى با اشاره به 
اينكه برخى مشكالت به دليل اين است كه فرمان 
تالش  بايد  مسئوالن  گفت:  شود،  نمى  اجرا  واليت 
تمام  در  كه  انقالب  معظم  رهبر  فرمايشات  تا  كنند 
زمينه ها كاربردى است در جامعه اجرايى شود. وى 
خاطرنشان كرد: تا زمانى كه پايبند به خون شهدا و 
پيرو واليت باشيم به كشور ما آسيبى وارد نمى شود 

و عنايت خداوند همراه ما خواهد بود.

توسعه روابط تجارى خراسان جنوبى با چك

اسالمى  جمهورى  در  چك  سفارت  كاردار  تسنيم- 
ايران گفت: توسعه روابط با ايران و به ويژه خراسان 
اشتپانك شامگاه در  پتر  جنوبى در دستور كار است. 
هاى صنعتى  توانمندى  نمايشگاه  نخستين  از  بازديد 
و معدنى خراسان جنوبى، اظهار كرد: نمايشگاه فوق 
العاده اى از دستاوردهاى صنعتى استان خراسان جنوبى 
برپا شده است. وى افزود: ما توسعه روابط اقتصادى با 
ايران را در دستور كار داريم كه با توجه به بازديد از 
اين توسعه  ليست  نيز در  استان  اين  خراسان جنوبى 

روابط به ويژه روابط تجارى قرار مى گيرد.

16 درصد كالس هاى درس استان تخريبى است

مدارس  تجهيز  و  توسعه  نوسازى،  مديركل  تسنيم- 
 خراسان جنوبى گفت: در حال حاضر 16 درصد كالس هاى

درس استان تخريبى است كه بايد بازسازى شود. بيكى 
بندى  دسته  گروه  سه  به  استان  مدارس  كرد:   اظهار 
و  سازى  مقاوم  به  نياز  مقاوم،  شامل  كه  شوند  مى 
مهر  مسكن  در  اينكه  بيان  با  وى  هستند.  تخريبى 
استان ساخت 350 كالس درس نياز است، بيان كرد: 
در شهرستان بيرجند نيز 24 مدرسه با بيش از 100 
كالس درس نياز است تا بتوان مدارس اين شهرستان 
يك شيفته شوند. وى گفت: در حال حاضر 45 درصد 
و  تعمير  و  دارند  سازى  مقاوم  به  نياز  استان  مدارس 
كه  است  هايى  دغدغه  از  يكى  مدارس  نگهدارى 

ساالنه اعتبار قابل مالحظه اى نياز دارد.

آغاز ساخت فاز 2 و 3 ساختمان 
آموزشى دانشگاه بزرگمهر قاينات

از  قاينات  بزرگمهر  دانشگاه  رئيس  خاورستان- 
دانشگاه  آموزشى  ساختمان   3 و   2 فاز  ساخت  آغاز 
لوله  گفت:  ميم،  شفيعى  داد.  خبر  قاينات  بزرگمهر 
كشى گاز شهرى، اجراى اتصاالت شبكه فيبر نورى، 
و  جداول  اجراى  معابر،  كدرسانى  به  و  خاكريزى 
كارگاهى،  و  ادارى  تجهيزات  خريد  سبز،  فضاهاى 
بهينه سازى سيستم آبرسانى دانشگاه و تكميل پروژه 
در  شده  انجام  اقدامات  اهم  از  دانشگاه  حصاركشى 
حجم  به  ادامه  در  وى  باشد.  مى  گذشته  ماه  شش 
پيشرفت  جهت  اقدام  دردست  هاى  پروژه  وسيع 
 2 فاز  در  كرد:  اظهار  و  اشاره  نيز  دانشگاه  فيزيكى 
دانشجويى  خوابگاه  تكميل  آموزشى،  ساختمان   3 و 
سرويس  سلف  بردارى  بهره  و  ساخت  دانشگاه، 
مركزى، ساخت كتابخانه، سالن مطالعه و نيز سالن 
اقدام  برنامه هاى در دست  از  اين دانشگاه  همايش 
مى باشد كه بسته به مدت زمانى قرارداد پيمانكار در 

ماه هاى آينده به بهره بردارى خواهد رسيد.

شناسايى 238 اثر از دوره پارينه سنگى 
تا قاجار در خوسف

 بررسى هاى باستان شناسى شهرستان خوسف به 
قاجار  تا  سنگى  پارينه  دوره  از  اثر   238 شناسايى 
شامل بناها، محوطه هاى باستانى و معادن قديمى 
بررسى  هيئت  سرپرست  صديقيان  شد.  منجر 
ها  بررسى  گفت:  شهرستان  اين  شناسى  باستان 
در شهرستان خوسف نشان داد شواهد استقرارهاى 
توجه  با  و  دارد  منابع آب  با  نزديكى  ارتباط  انسانى 
بودن بخش هاى شرقى منطقه عمده  به مستعدتر 
در  منطقه  تاريخى  و  تاريخى  از  پيش  استقرارهاى 

اين بخش واقع شده است. 

رحيم زاده- در دهه گذشته سطح روابط ايران و چك افزايش زيادى داشته است، از 
فرصتى كه براى همكارى با خراسان جنوبى فراهم شد خيلى خوشحال هستم.

كاردار سفارت جمهورى چك در ايران در ديدار با شهردار بيرجند ضمن تشكر از 
مهمان نوازى مسئوالن استان، گفت: اهميت بيرجند خارج از وسيع بودن آن به 
غناى معادن آن است.  پتر اشتپانك افزود: به دنبال افزايش و توسعه زمينه هاى 
همكارى ها به خصوص در بخش هاى اقتصادى هستيم. وى در ادامه با اشاره به 
بازديد از نمايشگاه صنعت و معدن استان گفت: توانمندى هاى معدنى در خراسان 
جنوبى بسيار باالست و كار كردن بر روى اين موضوع و ايجاد روابط اقتصادى در 
خصوص معادن  در برنامه كار ما خواهد بود. وى با توجه به جايگاه استان در منطقه 
به اهميت  توسعه زيرساخت راه ها و حمل نقل اشاره  و با يادآورى سابقه و بين 
المللى بودن جمهورى چك در اين باره براى ارائه خدمات، گفت: قبل از سفرم انتظار 
چنين توانمندى هايى را از اين استان نداشتم و اكنون پس از بازديد ديد ما به كلى 

تغيير كرد و تحت تأثير قرار گرفتم.
پتر اشتپانك با اشاره به عالقه سرمايه گذارى و مشاركت شركت هاى جمهورى 
چك در زمينه راه در ايران درباره هر گونه همكارى با استان در پروژه هاى شهرى، 
مديريت شهرى، مديريت آب و فاضالب و همچنين راه آهن شهرى نيز اعالم 
آمادگى  كرد. وى يكى از حلقه هاى اتصال دو كشور را دپارتمان ايران شناسى در 
دانشگاه هاى كشور چك دانست و افزود: سفرى كه شهردار بيرجند به جمهورى 

چك داشته است گام ابتدايى براى تعريف نقشه ذهنى در جمهورى چك بود و اين 
سفر نيز گام دومى است كه براى تكميل اين نقشه انجام شده است. 

وى در ادامه از حضور يك هيئت تجارى و سرمايه گذارى از جمهورى چك در 
شهريورماه به تهران خبرداد و اظهار اميدوارى كرد: حضور هيئتى از استان خراسان 
جنوبى در آن سفر و گفتگو با سرمايه گذاران براى سرمايه گذارى در اين استان 
بسيار مفيد باشد. وى تصريح كرد: به دليل روابط فرهنگى كه مى تواند بين خراسان 
جنوبى و شهر ويش نوف جمهورى چك برقرار شود مى توانيم روزى را به عنوان 
«روز ايرانى» در چك برگزار كنيم. وى با اشاره به اينكه كشور چك  خاستگاه 
گردشگر در دنيا است، بيان كرد: گردشگران ما هميشه به دنبال مناطق جديد در 
حوزه گردشگرى هستند و با توجه به توانمندى هاى خراسان جنوبى در موضوع 

گردشگرى زمينه هاى همكارى بين كشور چك و استان فراهم است. 

اميدواريم با تكميل راه آهن 
اين شهر به كانون مبادالت تجارى و بازرگانى شود

در اين جلسه شهردار بيرجند نيز با اشاره به قدمت تاريخى اماكن مختلف مثل قلعه 
بيرجند، مدرسه شوكتيه و همچنين عمارت هاى تاريخى باغ اكبريه، رحيم آباد و 
منظريه كه ثبت جهانى شده اند، افزود: در حوزه بازرگانى و تجارى، بيرجند نقش 
محورى در شرق كشور داشته و دارد كه اميدواريم با تكميل راه آهن اين شهر به 

كانون مبادالت تجارى و بازرگانى تبديل شود. مديح به جايگاه منحصر به فرد 
خراسان جنوبى در حوزه منابع طبيعى  و به واسطه بهره مندى از تپه هاى ماسه 
اى، وجود انواع گونه هاى جانورى و گياهى و همچنين گياهان دارويى و گل هاى 
زينتى در كشور افزود: خراسان جنوبى سومين استان وسيع كشور است و دومين 
فرودگاه كشور نيز بعد از تهران در بيرجند ساخته شده است كه اين خود نشانگر  

اهميت اين شهر است. 
وى با ابراز خرسندى از تحصيل دانشجويان ايرانى در چك  افزود: جاى خوشحالى 
است كه كه رشته اى به نام ايران شناسى نيز در دانشگاه هاى اين كشور تدريس 
مى شود. وى به اشتراك بيرجند و پراگ در دو كشور از حيث فرهنگى اشاره و يادآور 
شد: پيشنهاد ما اين است كه شهرستان بيرجند به واسطه حوزه هاى مشترك با شهر 

ويش نوف جمهورى چك مى تواند همكارى كند.
شهردار بيرجند در پايان درباره ايجاد  فرصتى براى كارشناسان استان در استفاده از 
تجربات كارشناسان جمهورى چك در حوزه عمران و نوسازى ابراز اميدوارى كرد.

كاردار سفارت جمهورى چك:

انتظار اين همه توانمندى را نداشتم

شمارش معكوس براى راه اندازى بيمارستان تأمين اجتماعى بيرجند
از  استاني  مديران  از  چند  تني  همراه  به  ديروز  جنوبي صبح  استاندارخراسان 
بيمارستان تأمين اجتماعي بيرجند بازديد و از نزديك در جريان آخرين مراحل 

اجرايي ساخت اين بيمارستان تازه تأسيس قرار گرفت.
اجرايي  مراحل  آخرين  از  بازديد  حاشيه  در  خدمتگزار  خاورستان،  گزارش  به 
و  بهداشت  به مشكالت موجود در بخش  بيرجند  اجتماعي  تأمين  بيمارستان 
درمان در استان اشاره كرد و ادامه داد: با توجه به كمبودها و مشكالتي كه 
در اين زمينه وجود دارد، مي طلبد كه مسئولين امر هرچه سريع تر نسبت به 

تجهيز و راه اندازي اين بيمارستان اقدامات الزم را صورت دهند.
 وي خدمت رساني به مردم را خصوصًا در حوزه بهداشت و درمان بسيار مهم 
و با اهميت دانست و تصريح كرد: در اين زمينه اقدامات و تالش هاي بسيار 

خوبي از سوي دولت تدبير و اميد به انجام رسيده كه قابل تقدير است.
 وي خاطر نشان ساخت: مسئولين امر بايد به گونه اي مديريت و برنامه ريزي 
كنند تا مردم براي دريافت خدمات درماني در اين بيمارستان با مشكالتي كه 
بتوانند در كوتاه ترين زمان ممكن و به بهترين  موجود است مواجه نشده و 

شكل، خدمات مورد نياز خود را دريافت كنند.
مقام عالي دولت در استان، ادامه داد: با توجه به پيشرفت 100درصدي كه در 
ساخت اين پروژه وجود دارد اميدواريم بتوان در آينده اي نزديك آن را با حضور 

مسئولين بلند پايه كشوري به بهره برداري برسانيم.
اماكن بهداشتي و درماني  استاندار رخراسان جنوبى به تأمين فضاي سبز در 
تأكيد كرد و ادامه داد: توسعه اين بيمارستان و نيز ساخت ساختمان هاي جانبي 
آن بايد به گونه اي باشد تا فضاي سبز مورد نياز و موجود نيز حفظ شده و 

مورد توجه قرار گيرد.
 اين گزارش حاكي است، بيمارستان تأمين اجتماعي بيرجند در حال حاضر از 
پيشرفت فيزيكي نزديك به 100 درصدي برخوردار بوده كه براي ساخت آن 
25 ميليارد تومان هزينه شده است؛ اين در حالي است كه تمامي تجهيزات 
مورد نياز آن نيز با صرف اعتباري بالغ بر 35 ميليارد تومان خريداري شده كه 

بعد از اتمام عمليات محوطه سازي كار نصب آنها آغاز خواهد شد.
مربع  متر  هزار   50 داراي  بيرجند  اجتماعي  تأمين  بيمارستان  است؛  گفتني   
مساحت، 14 هزار متر مربع زيربنا و 3900 متر مربع نيز بناهاي جانبي از جمله 
كشور  هاي سطح  بيمارستان  مجهزترين  جمله  از  و  بوده  پزشكان  ساختمان 

محسوب مي شود.

 معاون برنامه ريزى استاندار از اخذ مجوز راه اندازى دفتر 
فنى گمرگ در منطقه ويژه اقتصادى بيرجند خبر داد.

به گزارش مهر، رضايى در كارگروه توسعه صادرات استان 
اظهاركرد: صندوق توسعه صادرات ريسك صادرات را در 
بازاريابى ها پذيرفته و مكان و محيط امنى را براى فعاليت 
هاى صادرات مهيا مى كند. وى با بيان اينكه مجوز استقرار 
دفتر فنى گمرك در منطقه ويژه اقتصادى بيرجند گرفته 
شده است، گفت: از 28 ارديبشهت ماه اين دفتر راه اندازى 
شده و از اين پس تمامى عمليات اخذ مجوز از گمرك در 
منطقه انجام خواهد شد. وى با بيان اينكه اين اقدام موجب 
مى شود تا حجم عمليات صادرات خود به خود جهش پيدا 
به گمرك  ترانزيت داخلى مقصد  كند؛ عنوان كرد: مجوز 
بيرجند براى واردات سهيمه مرزنشينان نيز اخذ شده است. 
وى عنوان كرد: با اخذ اين مجوز سرعت در واردات سهميه 

مرزنشينان استان افزايش مى بايد.

مجوز خرده فروشى در مرز براى استان صادر شد

مرزنشينان  فروشى  خرده  مجوز  اخذ  به  اشاره  با  رضايى 
استان در بازارچه هاى مرزى استان گفت: اين مجوز تنها 
براى خراسان جنوبى به عنوان استان پايلوت اجراى طرح 
صادر شده است. وى با بيان اينكه در گذشته تعاونى هاى 
 مرزنشين تمامى كاالهاى مرز نشينان را وارد مى كرده اند،
ادامه داد: با اخذ اين مجوز خود مرزنشين كاالى مورد نياز 
خود را وارد مى كند و اين زمينه اى براى آشنايى بيشتر 
با فعاليت هاى مرزى  را نيز فراهم مى كند. وى عنوان 
كرد: تالش خواهيم كرد زيرساخت هاى صادارت استان 

را همگام با فعاليت هاى معدنى پيش ببريم.

صندوق ضمانت صادرات ايران در خراسان جنوبى 
تنها يك مشترى دارد

مديرعامل صندوق ضمانت صادرات ايران نيز با اشاره به 
عدم آشنايى صادركنندگان خراسان جنوبى با كاركردهاى 
صندوق گفت: اساس فعاليت هاى بيمه اعتبارى وقتى شكل 
مى گيرد كه فرد كاالى صادراتى خود را به صورت نسيه يا 
مدت مدار به طرف مقابل بفروشد كه  اين زمينه نگرانى از 

عدم دريافت پول وجود دارد. 
طاهر شه حامد با اشاره به اينكه اين صندوق خطر ريسك 
گفت:  كند،  مى  ضمانت  را  كنندگان  صادر  براى  پذيرى 
خارجى  تجارت  حوزه  در  كه  آرامشى  با  صندوق  اين 
با  به توسعه صادرات مى شود. وى  ايجاد مى كند منجر 
مشترى  يك  فقط  جنوبى  خراسان  استان  در  اينكه  بيان 
 12 گذشته  هاى  سال  در  گفت:  داريم،  پوشش  تحت  را 
 ميليون دالر را پوشش صادراتى در اين استان داشته ايم.
وى با اشاره به وجود ظرفيت هاى بالقوه و بالفعلى كه در 
خراسان جنوبى وجود دارد، گفت: مرز مشترك با يكى از 
كشورهاى هدف صادراتى كشور از جمله ظرفيت هاى اين 
استان است. شه حامد با اشاره به اينكه تنوع در بازارهاى 
 هدف صادراتى به شدت ريسك كاال ها را افزايش مى دهد،

افزود: در توليد و صادرات كاال  نبايد تنها توليد براى كشور 
بازراهاى  تنوع در  بايد و  بلكه  را مد نظر قرار داد  خاص 

هدف مورد توجه قرار گيرد.
وى گفت: به دنبال آسيب شناسى براى عدم رغبت حضور 
از  بيش  از رشد  در صندوق هستيم. وى  كنندگان  صادر 
گذشته  سال  در  صندوق  اين  هاى  فعاليت  درصدى   16

خبر داد و بيان كرد: طى دو سال گذشته سرمايه صندوق 
ميليارد   300 و  هزار  از  بيش  به  تومان  ميليارد   237 از  

رسيده است.

116 ميليون دالر كاال از خراسان جنوبى صادر شد

از  جلسه  اين  در  نيز  جنوبى  خراسان  گمركات  مديركل 
ماهه  دو  طى  استان  از  كاال  دالر  ميليون   116 صادرات 
گذشته خبر داد و گفت: ميزان صادرات قطعى استان طى 

اين مدت از نظر وزنى 105 درصد رشد داشته است. 
خاشى اظهار كرد: در دو ماهه گذشته 669 فقره اظهارنامه 
صادراتى با وزن 106 هزار تن در استان صادر شده است.

وى، ارزش اين اظهار نامه ها را بالغ بر 27 ميليون دالر 
عنوان كرد و گفت: اين ميزان از لحاظ ارزشى 57 درصد 
و از نظر وزنى 105 درصد نسبت به سال قبل رشد داشته 
كامل  خوراك  سيمان،  كاشى،  هيدوركربن،  است.خاشى، 
اقالم  جمله  از  را  جات  و صيفى  تختيرى  طيور، سوخت 
صادراتى استان برشمرد و افزود: اين كاالها به كشورهاى 
افغانستان، عراق، پاكستان، تركمنستان، فدراسيون روسيه 
امسال شاهد  داد:  ادامه  اند. وى  ازبكستان صادر شده  و 
رشد صادرات در استان بوديم و اميدواريم اين روند ادامه 

و شاهد رونق صادرات استان باشيم.

گمرك استان با كمبود نيروى انسانى روبرو است

از  مرز  شدن  ساعته   24 مجوز  اينكه  به  اشاره  با  خاشى 
گمرك  حاضر  حال  در  كرد:  عنوان  شد،  ابالغ   92 سال 
خراسان جنوبى با كمبود شديد نيروى انسانى مواجه بوده 
و نياز است تا نيروهاى مورد نياز تأمين شود. وى با تأكيد 

بر اينكه استاندارى بايد در اين زمينه با ما همكارى كند، 
گفت: براى اجراى طرح 24 ساعته شدن مرز، ممكن است 
ما  به كمك  ها  استان  ساير  از  انتقالى  نيروهاى  ابتدا  در 
بيايند اما اين روند موقتى بوده و بايد مجوز استخدام 30 

تا 40 نيرو گرفته شود.
اينكه  بر  تأكيد  با  نيز  بيرجند  اقتصادى  ويژه  منطقه  مدير 
را حل  استان  از مشكالت  بسيارى  مرز  بودن  ساعته   24
خواهد كرد، گفت: براى رونق صادرات استان الزم است تا 
به غير از كشور افغانستان به كشورهاى ديگر نيز توجه شود. 
صفدرى زاده ادامه داد: اين پتانسيل در استان وجود دارد كه 
تبادالت تجارى  با كشورهاى حوزه خليج فارس و عربى 

برقرار كنيم و بايد استان نگاه ويژه اى به آنها داشته باشد.

صادرات خراسان جنوبى 
متناسب با ظرفيت هاى صادراتى نيست

رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت هم با اشاره به اينكه 
بدون صادرات و عرضه كاال به خارج، توليد متوقف مى شود، 
ظرفيت هاى  با  متناسب  جنوبى  خراسان  صادرات  گفت: 

صادراتى استان نيست.
از  تجارى  هيئت  دو  حداقل  امسال  كرد:  اظهار  حقيقى 
همچنين  و  مى كند  سفر  كشور  خارج  به  جنوبى  خراسان 

پذيراى دو هيئت تجارى هستيم.

دفتر فنى گمرگ در منطقه ويژه اقتصادى بيرجند راه اندازى مى شود

كاردار سفارت جمهورى چك در ايران با بيان اينكه در يك 
دهه گذشته سطح روابط ايران و چك كاهش زيادى پيدا 
هاى زمينه  توسعه  و  افزايش  دنبال  به  گفت:  است،   كرده 
همكارى ها به خصوص در بخش هاى اقتصادى هستيم. 
به گزارش مهر، پتر اشتپانك در نشست بررسى زمينه هاى 
سرمايه گذارى بين كشور چك و خراسان جنوبى اظهار كرد: 
از فرصتى كه براى همكارى با اين استان فراهم شد خيلى 
خوشحال هستم. وى، آشنايى با ظرفيت ها و زمينه هاى 
همكارى بين كشور چك و خراسان جنوبى را از جمله اهداف 
سفر خود به اين استان عنوان كرد و گفت: جمهورى چك از 
يك تاريخچه قديمى در حوزه صنايع برخوردار است. وى با 
بيان اينكه اين كشور از سابقه تاريخى همكارى با ايران در 
همه زمينه ها و به ويژه در زمينه اقتصادى برخوردار است، بيان 
كرد: متأسفانه در يك دهه گذشته سطح روابط بين دو كشور 
كاهش زيادى پيدا كرده و يكى از وظايف من افزايش و توسعه 
زمينه هاى همكارى ها به خصوص در بحث هاى اقتصادى 
 است. اشتپانك اضافه كرد: بر همين اساس فعاليت هايى
را در تهران و ارتباطاتى با بخش هاى دولتى آغاز كرده ايم 

و نمى خواهيم بيكار بنشينيم. وى تأكيد كرد: ما عالوه بر 
ارتباطاتى كه با بعضى از اين سازمان هاى مركزى داريم، 
سفرهاى استانى را شروع كرديم كه خراسان جنوبى بعد از 

تبريز و اصفهان سومين مقصد سفرهاى استانى ما است.

زمينه هاى همكارى بين كشور چك و خراسان 
جنوبى در بحث گردشگرى فراهم است

اين  در  كه  هايى  بحث  از  خيلى  اينكه  بيان  با  اشتپانك 
از  بوده كه كشور چك  هايى  زمينه  از  جلسه مطرح شد 
عنوان  است،  برخوردار  آن  انجام  براى  خوبى  توانمندى 
و  آب  منابع  مديريت  نقل،  و  حمل  گردشگرى،  داشت: 
آمادگى  ما  كه  است  چيزهاى  آن  همه  نو  هاى  انرژى 

همكارى با اين استان را داريم.

آماده همكارى فرهنگى و صدور خدمات فنى 
و مهندسى به كشور چك هستيم

براى  گفت:  نيز  استاندارى  اشتغال  و  ريزى  برنامه  معاون 
صدور خدمات فنى و مهندسى و همكارى در زمينه هاى 

ميراث فرهنگى آماده همكارى با جمهورى چك هستيم.
رضايى اظهاركرد: خراسان جنوبى با دارا بودن 40 نوع ماده 
برخوردار  معدن  بخش  در  خوبى  هاى  ظرفيت  از  معدنى 
است. وى با اشاره به افزايش 365 درصدى صادرات استان 
در سال گذشته، گفت: براى توسعه تجارت خارجى با ساير 

كشورها بايد شركت هاى فراملى در استان شكل گيرد.
رضايى، بر ايجاد بانك اطالعاتى از تجار و صادركنندگان 
استان تأكيد كرد و گفت: اين بانك اطالعاتى براى توسعه 
روابط صادراتى يكى از ضروريات است. وى اضافه كرد: 
در اين نشست تالش شد زمينه هاى همكارى دو طرف 
و  تجارى  تبادالت  به  منجر  اميدواريم  كه  شود  معرفى 

اقتصادى بين دو كشور شود.
مديركل ميراث فرهنگى نيز با بيان اينكه به لحاظ تنوع 
در  زيادى  و جغرافيايى جاذبه هاى طبيعى  و هوايى  آب 
استان داريم، گفت: قرار گرفتن در حاشيه كوير مركزى 
سبب شده در بخشى از استان مرتفع ترين تپه هاى شنى 
ترين  گرم  گرفتن  قرار  رمضانى  باشيم.  داشته  را  جهان 
نقطه زمين در نهبندان را يكى ديگر از جاذبه هاى طبيعى 

استان برشمرد و افزود: طبق اطالعات ناسا در سال گذشته 
درجه گرما در اين منطقه به 70 درجه رسيده است.  وى به 
وجود تاريك ترين بخش خاورميانه در منطقه نايبند طبس 
اشاره كرد و گفت: همچنين اين استان از چشمه هاى آب 
معدنى طبيعى به ويژه آب گرم برخوردار است كه آن را از 

ساير كشورها و استان ها متمايز ساخته است.

حمايت صندوق ضمانت صادرات ايران 
جرأت صادركنندگان را افزايش مى دهد

رئيس اتاق بازرگانى بيرجند هم گفت: حمايت هاى صندوق 
ضمانت صادرات ايران، مى تواند جرأت صادركنندگان اين 
استان را به ويژه در بازار افغانستان دو چندان كند. احتشام 
با اشاره به اينكه در خراسان جنوبى در راستاى استفاده از 
صندوق ضمانت صادرات ايران فرصت سوزى شده است، 
افزود: در اين زمينه خدماتى كه بايد توسط اين صندوق به 
استان ارائه مى شد به صادركنندگان ما ارائه نشده است و 
خواستار حمايت هاى مضاعف و خدمات اين صندوق به 

صادر كنندگان استان هستيم.

زمينه هاى همكارى اقتصادى بين ايران و چك افزايش مى يابد
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زمان و مكان دور بعدى رايزنى هاى هسته اى 

ادامه  راستاى  در  هسته اى  رايزنى هاى  جديد  دور 
مشترك  اقدام  جامع  برنامه  نويس  پيش  نگارش 
و  عراقچى  عباس  سيد  رياست  به  امروز  از  (برجام) 
و  ايران  خارجه  وزير  معاونان  روانچى  تخت  مجيد 
هلگا اشميت معاون فدريكا موگرينى مسئول سياست 
خارجى اتحاديه اروپا در هتل پله كوبورگ شهر وين 
برگزار مى شود. قرار است اين رايزنى ها تا روز جمعه 
ادامه يابد و احتمال دارد ساير هيئت هاى 1+5 نيز در 

اين دور از گفتگوها حضور يابند.

مى خواهند قدرت مجلس را در دست گرفته 
تا هر دولتى خواستند روى كار بياورند

دبير شوراى نگهبان گفت: عده اى مى خواهند قدرت 
مجلس را قبضه كنند تا قدرت نظام را در دست گرفته 
اما  بياورند  كار  را روى  دولتى كه مى خواهند  و هر 
شوراى نگهبان افرادى كه صالحيت ندارند را اجازه 
مسئله  به  همچنين  جنتى  ا...  آيت  دهد.  نمى  ورود 
معرفى دانشمندان هسته اى كشورمان و بازجويى از 
با شناسايى  آنها مى خواهند  بيان كرد:  اشاره و  آنها 
دانشمندان هسته اى كشورمان مانند دانشمندانى كه 

ترور شدند آنها را نيز ترور كنند.

 جليلى: ملت از «كدخدا» صدقه نمى خواهد
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام با تاكيد بر اينكه 
بدهد،  نيست كه كدخدا  حق يك ملت صدقه سرى 
گفت: خرمشهر اثبات كرد كه اين ملت مى تواند بايستد 
بزند. سعيد  و حق خود را بگيرد و توى دهن كدخدا 
جليلى بحث خدا و كدخدا را به قدمت تاريخ انبيا دانست 
و گفت: بحث خدا و كدخدا يك دعواى هميشگى و 
محل نزاعى بود ميان انبياء الهى و كسى كه در مقابل 

آنان ايستادگى مى كردند، بوده است.

ادامه مذاكرات با حفظ خطوط قرمز 

نماينده مقام معظم رهبرى در شوراى عالى امنيت ملى 
ايران براى تداوم مذاكرات با حفظ  اراده  با تأكيد بر 
خطوط قرمز، پذيرش هرگونه زياده خواهى و زورگويى 
را رد كرد. على شمخانى افزود: همكارى هاى ايران با 
آژانس مطابق با فرآيندهاى معمول و صرفا در زمينه 
تاسيسات هسته اى خواهد بود و هيچ فرايندى خارج 
از قوانين بين المللى مصوب و يا دسترسى هاى فراتر 

از پروتكل الحاقى قابل پذيرش نيست.

باهنر: اصرار كنند، بازى برد- برد را 
به برد- باخت تبديل مى كنيم   

محمدرضا باهنر نايب رئيس مجلس با بيان اينكه ايران 
در مذاكرات به دنبال بازى برد- برد است، گفت: اگر 
آمريكايى ها اصرار دارند كه در مذاكرات هسته اى بازى 
برد- برد به بازى برد - باخت مبدل شود، ما آمادگى آن 

را داشته و در اين زمينه 50 سال تجربه داريم. 

پنتاگون: داعش را ما ايجاد كرديم
  تا مانع نفوذ ايران شويم

آمريكا  دفاعى  اطالعات  آژانس  و  پنتاگون  گزارش 
نشان مى دهد ايجاد داعش براى مقابله با نفوذ ايران 
بود. مركز تحقيقات گلوبال ريسرچ در گزارشى تحليلى 
با  مقابله  براى  امرش  ائتالف تحت  و  آمريكا  نوشت: 
نفوذ ايران و انزواى بشار اسد، به ظهور داعش كمك 

كردند. در واقع داعش در آمريكا ايجاد شد.

اذعان ايهود باراك به توان حزب ا...

صهيونيستى  رژيم  اسبق  وزير  نخست  باراك  ايهود 
اذعان كرد: قدرت حزب ا... افزايش يافته و اين حزب 
موفق به توسعه و تقويت توان خود شده است.وى كه 
به مناسبت خروج خفت بار اين رژيم از جنوب لبنان 
سخن مى گفت از خروج نظاميان رژيم صهيونيستى 
بى  شكل  به  ا...  حزب  با  جنگ  كرد:  اعالم  و  انتقاد 
مسئوالنه اداره شد هيچ كشورى به خاطر ربوده شدن 
چهار نظامى و انفجار يك تانك وارد جنگ نمى شود.

واكنش بغداد به ادعاهاى وزير دفاع آمريكا 

از  شد  پخش  گذشته  روز  دو  كه  گفتگويى  در  كارتر 
نيروهاى امنيتى عراق به علت فرار از ميدان نبرد و پشت 
سرگذاشتن سالح هايشان انتقاد كرده بود. سعد الحديثى 
سخنگوى دولت عراق گفت: دولت عراق از اين سخن 
كارتر كه نيروهاى دولتى عراق فاقد اراده براى نبرد و 

دفاع از رمادى بوده اند، شگفت زده شده است.

جز ايران كسى با داعش نمى جنگد 

فرمانده نيروى قدس سپاه گفت: امروز به شكل حقيقى و 
راستين به غير از ايران كسى در تقابل با داعش قرار ندارد، 
مگر ملت هايى كه در كنار جمهورى اسالمى ايران و يا 
مورد حمايت كشور ما هستند. سردار سليمانى با تاكيد بر 
اينكه منافع ملى ما در سودجويى نيست و نيازى به خاك 
و نفت عراق نداريم، بيان كرد: وقتى مى گوييم منافع ملى 
يعنى مصونيت بخشى به ملت خود و ملت  اساس مسئله و 

در ابعاد اقتصادى، اجتماعى و سياسى هم همين است.

 آمادگى ارتش براى ورود به جنگ هاى نيابتى 
ارتش  زمينى  نيروى  فرمانده  پوردستان  امير سرتيپ 
ايران  اسالمى  ارتش جمهورى  زمينى  نيروى  گفت: 
اكنون در حال دستيابى به آمادگى الزم براى ورود به 
امروز  نيابتى است، چرا كه دنياى  فضاى جنگ هاى 
چهره تازه اى از تهديدات را به نمايش گذاشته است. 

واكنش وزيركشور به حضورداعش 
درمرزهاى ايران 

رحمانى فضلى وزير كشور در خصوص سخنان فرمانده 
نيروى زمينى ارتش مبنى بر حضور نيروهاى داعش 
ايران، تصريح كرد: به هر حال مرزهاى  در مرزهاى 
مشترك ما با عراق مى تواند تحت تأثير خرابكارى هاى 
داعش قرار بگيرد، اما استقرار نيروهاى ما در مرزها و 
حادثه  هيچ گونه  مسئولين  تدبير  و  آنها  قوت  و  اقتدار 

ضدامنيتى را تاكنون در مرزهاى ما رقم نزده است.

رئيس ستادكل نيروهاى مسلح گفت: مرور 
گذشته  ماه هاى  طى  هسته اى  مذاكرات 
حكايت از آن دارد كه مواضع پنهان و آشكار 
دشمنان نظام جمهورى اسالمى همواره بر 
نابودى تاسيسات هسته اى صلح آميز ايران 
پى  در  فارس،  گزارش  به  است.  استوار 
فرمايشات الهام بخش فرماندهى معظم كل 
قوا حضرت آيت ا... العظمى امام خامنه اى، 
با صدور  نيروهاى مسلح  رئيس ستاد كل 
پيامى همگان را به پيروى از بيانات معظم 
له دعوت كرد.بخشى از متن پيام سرلشكر 

فيروزآبادى به شرح ذيل است:
نظام  استقرار  ساله  شش  و  سى  تاريخ 
اين  گوياى  اسالمى  جمهورى  مقدس 
واقعيت است كه دشمن عنود ملت ايران 
و  خود  ابزارهاى  از  استفاده  با  همواره 
بهره گيرى از گفتمانى ظالمانه، زور گويانه 
و متكبرانه تمام تالش خود را به كار گرفته 
است تا مانع رشد و توسعه اين شجره طيبه 
و الهام بخشى آن در منطقه و جهان شود.

كنونى،  تحوالت  ناپذير  انكار  شواهد  اما 
است  نگذاشته  باقى  را  ترديدى  كمترين 
كه دشمن در همه عرصه ها دستاوردى جز 
انقالب  مقابل عظمت  و شكست،  تحقير 
اسالمى و ملت ايران نداشته است. با اين 
وجود همواره بر حجم ددمنشى هاى خود 
افزوده است كه مصداق بارز و روشن آن در 

انرژى صلح آميز  به  روند مذاكرات مربوط 
هسته اى به خوبى قابل مشاهده مى باشد.

بازرسى از مراكز نظامى و گفتگو 
با دانشمندان؛ غيرقابل تحقق

مرور مذاكرات هسته اى طى ماه هاى گذشته 
حكايت از آن دارد كه مواضع پنهان و آشكار 
دشمنان نظام جمهورى اسالمى همواره بر 
نابودى تاسيسات هسته اى صلح آميز ايران 
توقعات  ابراز  از  همچنان  و  است  استوار 
زياده خواهانه و غيرمنطقى خود نيز ابايى ندارند 
كه از جمله ادعاى غيرقابل تحقق بازرسى از 
مراكز حساس و نظامى، گفت وگو با دانشمندان 
و محققان هسته اى و ساير موارد قابل اشاره 
مى باشند. مردم آزاده منطقه و جامعه بزرگ 

جهانى نيك مى دانند طى بيش از سه دهه 
استقرار اين نظام، هيچگونه اقدام زياده خواهانه 
و يا تهديد ديگران، از ناحيه جمهورى اسالمى 
ايران مشاهده نشده است. اين در حالى است 
كه كشور ما بارها و به دفعات آشكارا توسط 

مقامات رسمى و رئيس جمهور آمريكاى شرور 
به اقدام نظامى و حتى توسط رژيم غاصب 
صهيونيستى به حمله هسته اى تهديد شده 
است در چنين شرايطى ارتقاء توانمندى هاى 
دفاعى كشور كه نيروهاى مسلح را به درجه 
عالى بازدارندگى پشيمان كننده براى دشمن 
برساند، امر بديهى و ضرورى به حساب مى آيد 
و چنانچه دشمن بخواهد تهديدات نظامى 
عملياتى  را  خود  مضحك  و  مشمئزكننده 
آغاز كنندگانش  براى  آن  آتش  قطعا  سازد، 

سوزان و وحشتناك خواهد بود و جمهورى 
اسالمى ايران و جبهه بزرگ مقاومت اين را 

حق مسلم و قانونى خود مى داند.

دولت قبل اجازه مصاحبه با 
دانشمندان هسته اى را داده بود

«محمدجواد ظريف» وزير امور خارجه اجازه 
مصاحبه با دانشمندان هسته اى را مرتبط 
با اصل مذاكرات ندانست و گفت: در دولت 
قبل اين اجازه صادر و مصاحبه هايى هم با 
دانشمندان هسته اى كشورمان توسط مأموران 
آژانس انجام شد.وى با اشاره به مخالفت رهبر 
معظم انقالب با خواسته كشورهاى غربى 
اى  دانشمندان هسته  با  بر مصاحبه  مبنى 
كشور، گفت: به طور حتم رويكرد همه اركان 

نظام پيروى از دستورات رهبر انقالب است.

به دنبال توافقى هستيم كه 
همه حقوق ما را در برگيرد

مجيد تخت روانچى عضو تيم مذاكره كننده 
هسته اى گفت: گرچه ما به لحاظ زمانى 
تحت فشار نيستيم و توافقى مى خواهيم كه 
همه حقوقمان را در بر داشته باشد ولى طرف 
مقابل بايد با پرهيز از مواضع حداكثرى براى 

دستيابى به توافق تالش كند.

بازديد كاردار سفارت جمهورى چك از نمايشگاه توانمندى هاى معدن خراسان جنوبى عكس: ايسناعكس روز 

درصورت عملياتى شدن تهديدات نظامى دشمن، 
آتش آن براى آغاز كنندگانش سوزان و وحشتناك خواهد بود

روانچى: براى توافق، تحت فشار زمان قرار نداريم 
 

تخت روانچى معاون اروپا و آمريكاى وزارت خارجه كشورمان 
جريان  در  حل ها  راه  به  دستيابى  فرآيند  به  اشاره  ضمن 
گفتگوهاى لوزان سوئيس، به مذاكرات هفته هاى گذشته در 
ارتباط با تدوين متن نهايى توافق اشاره و تأكيد كرد: اميدواريم 
طرف مقابل با پرهيز از مواضع حداكثرى تالش نمايد تا قبل 
از موعد مقرر به توافق جامع برسيم اگرچه ما تحت فشار زمان قرار نداريم و به دنبال 

توافقى هستيم كه همه حقوق مان را در بر داشته باشد. 

بروجردى: عراقچى نگفت با بازرسى موافقت شده است 

 بروجردى رئيس كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى مجلس 
در خصوص اظهارات نقل شده از عباس عراقچى توسط كريمى 
قدوسى مبنى بر موافقت مشروط ايران در مذاكرات هسته اى با 
بازرسى پايگاه هاى نظامى، گفت: فكر مى كنم كه شايد دقت 
درستى در فهم موضوع صورت نگرفته است؛ در جلسه اخير 
آقاى عراقچى پروتكل الحاقى را تشريح كرد كه در چارچوب آن يك چنين اتفاقى جزو 

برنامه هاى بازرسى هاى پروتكل الحاقى است، نه اينكه ايران پذيرفته است. 

جناب آقاى حاج غالمحسين عليزاده بيرجندى
 با نهايت تاسف و تاثر مصيبت درگذشت پدر خانم گرامى تان

 شادروان حاج كرباليى غالمحسين مهرورزان
 را تسليت عرض نموده، غفران و رحمت الهى براى آن مرحوم و طول عمر و سالمتى

براى جناب عالى و بازماندگان آرزومنديم.

شركت بيرجند تنعيم و عماد بيرجند

ساخـت سوله
 و تيـر ورق  

در اسرع وقت با بهترين كيفيت 
و نازل ترين قيمت    

آدرس: شهرك صنعتى ، مبتكران 5       
09157234706

مناقصه عمومي يك مرحله اي امور پشتيباني و خدماتي
دانشگاه جامع علمي- كاربردي در نظر دارد: امور پشتيباني و خدماتي خود را از طريق مناقصه عمومي يك مرحله اي به 
شركت هاي داراي مجوز تعيين صالحيت از وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي - داراي توان مالي - امكانات الزم براي انجام 

كار - حسن سابقه و همچنين داراي تجربه اجرايي مفيد در زمينه مذكور واگذار نمايد. لذا از متقاضيان دعوت به عمل مي آيد براي كسب 
اطالعات بيشتر و دريافت فرم ها و اسناد مناقصه با در دست داشتن معرفي نامه كتبي ، از تاريخ انتشار آگهي به مدت 10 روز در ساعات 
اداري (8 الي 15) به غير از روزهاي پنجشنبه و جمعه به نشاني: نبش پاسداران 26 ، دانشگاه جامع علمي - كاربردي ، امور اداري 

و مالي مراجعه نمايند.  متقاضيان مي توانند براى دريافت اطالعات بيشتر با شماره 32423229 تماس حاصل فرمايند.
* به پيشنهادات فاقد سپرده، نامشخص و مخدوش ترتيب اثر داده نخواهد شد. 

* سپرده شركت در مناقصه مبلغ 270/000/000 ريال و به صورت ضمانت نامه بانكي يا سپرده نقدي مي باشد.
* شركت در مناقصه و دادن پيشنهاد، به معني قبول اختيارات و تكاليف دستگاه مناقصه گذار است.

دانشگاه جامع علمي - كاربردي
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امالك و مستغالت

فروش واحد 85 مترى مفتح 23 
واحد 8،انبارى و پاركينگ بدون 

آساسنسور فى 80م 09153614183

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

09155496373

فروش واحد 75 مترى سايت ادارى 
پاركينگ و آساسنسور 75 م

09153614183
فروش امتياز زمين هاى اتحاديه درب
 و پنجره سازان واقع در مهرشهر
فى توافقى 09151641433 

امتياز مسكن ارتش، معصوميه پايين 
واريزى15/700 

فى توافقى  09157414784

فروش منزل وياليى دو طبقه بنا 
140مترزمين75مترتجارى 15متر 

فى130م    09151600337 

فروش منزل قديمى سنددار 
در روستاى بهلگرد
 09153624278

فروش چند مورد منزل مسكونى 
با امتيازات كامل از 30م تا 70 م 

09155623797

فروش منزل 220مترى واقع در 
ميدان امام حسين, جمهورى 37

 09159361054

فروش موقعيت تجارى دو در بند 
مغازه نيمه سازبا شنارژ وستون عالى 
واقع در دستگرد 09155623797

 معاوضه آپارتمان مهرشهر
حاشيه خيابان همت با منزل

وياليى در دستگرد  09155618396 

فروش يا معاوضه دو باب مغازه 
حاشيه خيابان امامت 

 فى كارشناسى   09155613291 

فروش فورى يك واحد آپارتمان طبقه 
دوم.ازمجموع سه واحدى.معصوميه 
  پايين خيابان مسلم.09155624526 

فروش باغ 600متر مشجر ماشين 
رو نيمروز آب داخل طرح هادى 

روستاى هاونان  09151606610 

فروش واحد مسكونى واقع در خيابان 
مهزيار داراى دوآسانسور پاركينگ 
انبارى  فى 58 م 09338107289 

فروش منزل وياليى،120متر
موسى بن جعفر22چهارراه اول 
باتخفيف    09155625715 

فروش زمين 310متردستگرد 
باموقعيت خوب زير فى بازار

 فى 25م   09399312374 

فروش فورى مسكن مهر
 شركت مولوى

 09151635156 

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

      در بيرجند  09155611987 

فروش 60متر مغازه تجارى در 
خيابان عدل بين عدل 22،24
       فى بنگاه   09159645585 

فروش فورى منزل 2طبقه 
درگلشهرمشهد

75متر فى 97م  09158650884 

فروش منزل در بهترين موقعيت 
    بلوار شعبانيه200 متر زمين270 بنا 

يا معاوضه 09155614099 

معاوضه آپارتمان 105مترى 
سايت ادارى با امكانات
 09153635526

فروش آپارتمان 115 مترى واقع در 
خيابان الهيه( مجتمع دادگسترى) 

    قابل معاوضه 09155611773 
فروش يامعاوضه آپارتمان ازفاز5 
شهردارى 85 مترى فول امكانات

 فى 60م  09156653708

فروش واحد 100مترى صدف 
5تازه ساخت با آسانسور

       فى توافقى  09153614103 

 فروش آپارتمان90متر
طبقه پنج،آسانسور،پاركينگ
انبارى  09151605482 

معاوضه85مترى فول،طبقه1
سايت ادارى بامحدوده غفارى
       تا امامت   09153638963 

معاوضه 1000متر زمين كشاورزى
 با مسكن مهر

 09159645880
فروش منزل 171مترشمالى 76زيربنا 

(سفتكارى) داراى پايانكارچهكند
تماس از 16 تا 22   09158626265 

معاوضه منزل وياليى درحسين 
آبادسادات با منزل يازمين مسكونى 
شهر يادستگرد  09158650989 

فروش امتياز آپارتمان 130 مترى از 
پروژه نگين معصوميه واريزى 21,2
    فى كارشناسى  09195605878 

فروش زمين
 خيابان نرجس ، شمالى

 09158529895

فروش منزل حاجى آباد 
مقداد13دوخوابه صد مترى فول 

   امكانات.فى52م  09158671894 

فروش منزل مسكونى دو طبقه زمين 
160زيربنا 210فى 150 مهرشهر 

09159652193
فروش آپارتمان حدود 110متر 

زير بنا واقع در دولت 31فى135م 
 09157566606

فروش امتياز آپارتمان فا ز2ارتش 
واقع در خيابان شهيد ناصرى

    فى توافقى  09353242617 

فروش فورى آپارتمان يا تعويض
 با خودرو درحدود25 م

09159632232

فروش يامعاوضه فورى يك 
واحدمسكونى ازواحدهاى بهزيستى 
ويژه معلولين 09338107289 

فروش يك باب منزل مسكونى 
واقع در شهرستان قاين دوطبقه به 

مساحت 240متر  09151648141 

فروش آپارتمان مهرشهر
شركت جهان سازه طبقه

اول وسوم   09155618396 

فروش منزل چهكند (سفتكارى) 
داراى پايانكار 170 مترزمين 75 

زيربنا    09158626265 
فروش وياليى باز سازى شده 

مدرس فى450
09155623107

فروش منزل نيمه ساز
       دركالته بجدى155متر37م 

 09157408805

فروش يا معاوضه آپارتمان فاز 2 
نظام پرستارى بلوار شهيد فايده 
110 مترى  09151641339
فروش منزل مسكونى واقع در 
        اميرآبادامام على 22 فى 50 

 09159639253
فروش امتياز تجارى فوق العاده 

استثنايى اول غفارى 22م 
 09157412611

فروش يا معاوضه چند آپارتمان  
خيابان نرجس وچهار واحدى 
در غفارى  09332459291 

فروش انواع زمين درمحل 
چاه برزگانى وروستاى مزگ 

 09388974795
فروش زمين حاشيه جاده 

اصلى اميرآباد 160متر تجارى 
09153634751

فروش  واحد  آپارتمان مجتمع  
فرهنگيان حاشيه بلوار ميالد 

 فول امكانات  09159620985 
فروش زمينى مزروعى 

500مترسندششدانگ،نقديامعاوضه 
باخودرو  09364475980 

فروش يامعاوضه3200 متردر 
معصوميه جزيى ياكل زمين جهت 

باغ تاالر   09376250669 

فروش فورى آپارتمان 77 مترى
 واقع در خ الهيه،فاز3 شهردارى
دو خواب 09153611531 

فروش آپارتمان 110مترى امكانات 
    فول آفتابگير سپيده مجتمع معراج 

 09155610426

خريدار  خانه شمال شهر تا مبلغ50 
    ميليون نقد  آدرس پيامك شود 

 09156688263

فروش آپارتمان90مترى آفتابگير 
بلوار موسى بن جعفرفى 60م

   + 25 تومان وام  09153344456 

فروش منزل وياليى شوكت اباد
 175 متر امكانات كامل

 09151607030
فروش آپارتمان 50مترى روبرو 

فرماندارى سربيشه ,طبقه 
   دوم,فى 31م    09151657002 

فروش زمين 152مترى شمالى 
مهرشهر33م

 09156662696

فروش باغ زرشك چسبيده حلقه چاه 
آرين شهر 500 درخت دوساعت نيم 

آب 45م  09153619720 

فروش ساختمان جديد سازدر 
دوطبقه بسيار شيك دوخوابه

 09155617192

فروش آپارتمان مهرشهرحاشيه 
خيابان20مترى طبقه دوم شركت 

باستيان بنا  09155618396 

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

رهن و اجاره 
 

اجاره چهارديوارى حصارشده 
جهت انبارى يامصالح ساختمانى

واقع در قهستان  09157407281 

رهن واجاره منزل 2خوابه
 واقع در17شهريور
09151614854 

 منزل اجاره   براى استفاده انبارى 
ياسكونت حاشيه رجايى15

09151600531

 اجاره زيرزمين واقع 
درغفارى،20مترى جابربن حيان
 يك خوابه  09105090288 

جوياى واحد آپارتمان 100-
120مترى.5م رهن+200 اجاره 

09155618381
اجاره 115مترآپارتمان در3طبقه 
آسانسور باتمامى امكانات  كف 
سراميك   09338107289 

رهن و اجاره مغازه با زيرزمين 
به صورت يكجا واقع در خيابان 
جمهورى   09155610089 

اجاره يك زيرزمين مستقل در فلكه 
توحيد  كف وديوار سراميك 

     230كرايه    09155623107 

اجاره دوطبقه وياليى مستقل 
11خواب در فلكه توحيد 

 09155623107

جوياى مغازه اجاره اى
 نهايت20متر

 09105463787

اجاره انبار 100مترى 
حاشيه جاده شمس آباد.

 09159645880

اجاره واحدطبقه دوم 113مترى 
شهيدناصرى 2م270 اجاره

 09156692686

خودرو پرايد

فروش پرايد مشكى 83 بدون رنگ 
       بيمه و الستيك فى 10 م 

 09153614563
فروش پرايد مدل82 موتور 

گيربكس تعمير اساسى 11 ماه بيمه 
 09359057779
111sx فروش پرايد

مدل91 سفيد بدون رنگ وگريسى 
فى17200   09158340025 

فروش پرايد سفيد رنگ، 
زيرپا و فنى عالى، بيمه تا 94/5

فى 13/400  09156176785 
فروش پرايد89سفيد خانگى

نهبندان
 09151645799

فروش پرايد 141 سفيد اس 
ال تميز66هزاركار فى 13 

09153178121
فروش پرايد مدل82 سفيد دور رنگ 

   بيمه تا برج 9 فى 8م
 09151048379

فروش هاچ بك مدل 73 رنگ دودى 
    دزدگير،بيمه كامل فى 7/300 

 09151634373

فروش پرايد131تمام فول صفر
تحويل آخرارديبهشت.

      فى 20 م   09152654003 

فروش پرايد111سفيد 
بدون رنگ مدل90
 09158136412

فروش پرايد111تحويلى برج4-
1394 خشك ،سفيدرنگ

فى 21م    09357322090 

فروش پرايد سفيد خانگى دوگانه 
كارخانه مدل87 
 09151607457

فروش پرايدمدل 89 سفيد دوگانه 
 بيمه 1سال فنى سالم فى14,300  

 09156651105

فروش پرايد 132lx سفيد مدل 90 
دوگانه دستى - بدون رنگ.  

فى 16500  09153624384 

فروش پرايد83خانگى سفيد بيرنگ 
تميز دوگانه cngقابل معاوضه

 باتك گانه    09153624802 

فروش پرايد نقره اى بيمه 6ماه 
تخفيف كامل الستيك30درصد 
فى10500م  09398771500 

فروش پرايد 131مدل 90نوك 
مدادى بيرنگ بيمه تا برج 11 

 09159634132
فروش پرايدمدل 90 صبانوك مدادى 

دوگانه كارخانه رينگ اسپورت 
بيمه تا95-1   09153494512 

فروش پرايد81سفيددوررنگ
 3سال تخفيف فى8م

09153620789

خودرو پژو

فروش 206 
صندوق دار تميز

 09012561743

فروش پارس موتورزانتيامدل  85 
نقره اى بيمه و الستيك فول

 تمام رنگ  09158631494 
فروش پژو 405 مدل 89نقره اى 

دوگانه كارخانه بدون رنگ
 فى 21700    09355208274 

فروش پژو405بژ متاليك  دور رنگ 
مدل85فنى عالى بيمه برج 11

فى 14/500   09011637166 

(فروش يامعاوضه باپرايدوپى كى) 
پژو405.نوك مدادى.دوررنگ.مدل 
81.فى 12م  09155626087 

فروش    206 مدل 81سفيد
فى13م

 09151614481

فروش پژو پارس مدل 90نقره اى 
الستيك 75درصدبيمه يازده ماه 
فى27,500   09151608039 

فروش آردى مدل 81 يك درب
 رنگ بيمه برج 6 رنگ طوسى
 فى توافقى  09159633920 

فروش پارس سال دوگانه خاكسترى 
   مدل 20 بهمن 93 فى فقط 39 

 09153635766
فروش 206مدل 93رنگ سفيد 

تيپ 5فول 
 09333493130

فروش 405جى ال اى فوق العاده 
    تميز وسالم.مدل84 فى 15300 

 09156664503

فروش آردى سفيدبيرنگ
     مدل82 تخفيف بيمه 13 سال 

 09155614099

فروش 405 اس ال ايكس 
 مدل 91 فى توافقى 
 09151603286

فروش پژو پارس مدل 84 نقره اى 
دوگانه.  فى: 19/500م

 09159645880

فروش پارس دوگانه خشك
فى39

 09158630052

خريدار206رنگدارشاسى وموتورى 
    سالم مدل پايين قيمت مناسب 

 09158675809

sd_خريدار
      مدلv8،90،91سفيد،بيرنگ 

 09153617836

خريدارحواله پژوپارس سال 
         دوگانه تحويلى تيريا مرداد 

 09153623565     

خودرو متفرقه

فروش
 پى كى 83 تميز

 09151632006

فروش مزدا تك كابين بنزينى مدل 
90 سفيد بيرنگ   بيمه 3 ماه  
 فى 29.500    09151609887

فروش سمند 82 تغيير رنگ
درحد 900./14 

 09155628381

فروش سمندال ايكس93 تك گانه 
   تحويلى برج4پانزده هزاركارفى26م 

 09153633647
فروش يا معاوضه شرولت نوا اتومات 
فنى سالم الستيك نو  كولر روشن،
     شيشه برقى  09151638853 

فروش پى كى82بدون رنگ
 11سال تخفيف خانگى بسيارتميز. 

 09157579145

فروش تيبا  مدل90
مشكى بدون رنگ بيمه والستيك 

كامل    09151632577 

فروش پيكان مدل 82يك گلگيررنگ 
         بيمه تابرج7 قيمت توافقى 

 09150902587

فروش تيبا2مدل93رنگ آبى روشن
 با امكانات 11000كار

فوق العاده تميز  09151636620 

فروش مزدا دوكابين دوگانه كارخانه  
سفيد مدل 90 فى توافقى

 09151603286
 

فروش ريو 89سفيد بيمه وال ستيك 
كامل فى26م

 09151632577
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LG p715فروش گوشى
رم8,دوربين8,دو سيم,رنگ 

مشكى09157262762

 pc704p فروش تبلت پرى گاردين
  تميز بارزوليشن باال، قيمت توافقى 

 09151632007

فروش يك دستگاه كامپيوتر ال جى 
گرافيك 256 رم يك قيمت توافقى 

09151613619

فروش يك پرينتر3كاره اسكن پرينت  
    فتو،اچ بى بدون كارتريج فى80 

 09358917197

رم16گيگ كالس 10سيليكون پاور
باگارانتى مادام العمروخشاب 

نو  09150610724 

معاوضه مودم زايكسل معمولى
 با مودم واى فاى

 09376250662

جوياى كار

جوانى22ساله متأهل جوياى 
كاردرشيفت شب 
 09156049208

راننده پايه يك فنى جوياى 
       كار درادارات. شركتهاوغيره 

 09155611860

به يك فروشنده و يك طراح
 فتوشاپ وآشناباتايپ 

        نيازمنديم  09155610601 
به يك نفر همكار جهت كار در 
تعويض روغن و باالنس چرخ 

        نيازمنديم  09159373141 

به يك نيروى كارى ماهر 
    جهت كار در كارواش نيازمنديم 

 09358994585
شاطر تفتان يا خميرگير 
آماده همكارى با نانوايى

 09105467245

جوانى34ساله باگواهينامه پايه دوم 
قديم،آماده همكارى 

         باشركتها  09371645694 

راننده پايه دوم باتمام مدارك بارى 
آماده به همكارى 
 09366930019

جوانى20ساله متأهل دانشجو
          جوياى كاردرشيفت شب 

 09017824286

به تعدادى راننده با خودروى ترجيحا 
دوگانه بصورت تمام وقت و نيمه وقت 

     نيازمنديم  09155630233 

به يك برق كار ماهر يا نيمه ماهر 
نيازمنديم .

 09153610105

به يك همكار دفترى جهت كار در 
شركت بيمه نيازمنديم
 09379242978

آژانس مدرس نياز به تعدادى راننده 
با خودرو بصورت تمام و نيمه وقت 

نيازمند است  09365613536

 لوازم منزل

فروش يخچال فريزر14فوت
 قيمت توافقى 

 09157556115

فروش فريزر،فيلكوپنج طبقه قديمى 
     ،يخچال آزمايش و  لباسشويى. 

 09158639913

فروش گاز فردار رنگ سفيد بسيار 
   تميز فى650 فقط مصرف كننده 

 09151640143

فروش ال سى دى ال جى 32اينچ
   با ميز و دستگاه ديجيتال.توافقى 

 09153635526

فروش فرش دستبافت خشتى 
سه مترى ابريشمى.
 09152651312

فروش يخچال فريزردوقلو  امرسان.
گازپنج شعله فردار.يك دست مبل
 نه نفره   09157281509 

فروش كولر 5000
 فى 350هزارتومان  

 09151639663

فروش يك سرويس مبل 
        7نفره كالسيك فى توافقى 

 09155610188

فروش لباسشويى دوقلو نو باكارتن 
قيمت توافقى

09156655596 
فروش كولرگازى پنل دار

18هزارGREEگرى كم صرف
 09373831253

فروش كولر1100،گالوانيزه 
       موتورژن،با 3ماه كار 

 09153623565
كابينت تميز2/5ديوارى2/5زمينى.

رنگ جديدسفيدباران فى:400
09358917197


