
 ليگ برتر هندبال استان
  تحت الشعاع نبود تعامل مسئوالن

فرصت 20 روزه تا پايان ثبت اعتراض به حذف يارانه 

ظريف : اگر غرب زياده خواهى كند
 به نتيجه نمى رسد

محمدجواد ظريف وزير امور خارجه ايران گفت: اگر اشتهاى طرف 
مقابل براى زياده طلبى...

طرح10ساله نوسازى 
بافت فرسوده بيرجند

هميشه قدم زدن در كوچه هاى قديمى شهر عابران را به ياد 
خاطرات شيرين همدلى...

يكشنبه 17  خرداد 1394     19 شعبان  1436      7 ژوئن  2015      سال هجدهم       شماره  3237          200 تومان

صفحه7

3

8

آغاز توزيع كارت كنكور از امروز

ايسنا : توكلى مشاور عالى سازمان سنجش از توزيع 
كارت آزمون سراسرى 94 از امروز خبر داد و گفت: 
تا 20  از 17  سراسرى 94  آزمون  در  شركت  كارت 
نشانى  به  سنجش  سازمان  سايت  روى  خردادماه 

www.sanjesh.org قرار داده مى شود. 

تحريم عمره لغو نخواهد شد  
رئيس سازمان حج و زيارت گفت: با صدور حكم دو 
مامور خاطى پليس عربستان به اشد مجازات تحريم 
عمره لغو نخواهد شد.به گزارش جهان، اوحدى افزود: 
پس از صدور راى دادگاه، جلسات كارشناسى با وزير 
حج عربستان به منظور تعيين راهبردهاى همه جانبه  

تامين امنيت حجاج در همه زمينه ها شروع مى شود.

قول مساعد وزير كار براى تصويب
 40 هزار تومان حق مسكن

فارس : ابوى سخنگوى كانون عالى انجمن هاى صنفى 
كارگرى ايران با اشاره به آخرين اخبار حق مسكن 40 
هزار تومانى كارگران، اظهار كرد: طبق گفته ربيعى وزير 
كار، تعاون و رفاه اجتماعى، حق مسكن كارگران كه 
در شوراى عالى كار با افزايش 20 هزار تومانى تصويب 

شده است، در هيئت دولت ابالغ خواهد شد.

جزئيات خدمات توانبخشى رايگان 
در منزل به سالمندان و معلوالن

فارس: نحوى نژاد معاون امور توانبخشى سازمان بهزيستى 
با اشاره به اينكه تا پايان سال در تمامى استان ها و شهرها 
طرح خدمات توانبخشى رايگان در منزل به سالمندان و 
معلوالن اجرا خواهد شد، گفت: متقاضيان براى ثبت نام 

مى توانند به دفاتر بهزيستى مراجعه كنند. 
خراسان جنوبى ،بهشت گياهان دارويى / صفحه 4

با گذشت حدود 11 روز از راه اندازى سامانه ثبت اعتراض به حذف يارانه نقدى، حذف شدگان حدود 
اعتراض خود را 20 روز ديگر فرصت دارند تا در صورت تمايل با مراجعه به سامانه     

نسبت به اين موضوع اعالم كنند. (ادامه در صفحه 2)
yaraneh10.ir

جناب آقاى مهندس حميد رضا اطمينانى
مدير كل محترم دفتر فنى استاندارى خراسان جنوبى

انتصاب بجا و شايسته جناب عالى را تبريك گفته
 آرزوى سمت هاى بهترى برايتان داريم.

داريوش و صفيه جمشيديان ، افسانه و وحيد ميرصدرائى
امير و فاطمه مهدى پور

جناب آقاى مهندس حميد رضا اطمينانى
مدير كل محترم دفتر فنى استاندارى خراسان جنوبى

انتصاب بجا و شايسته جناب عالى را تبريك گفته

 سمت هاى عالى ترى برايتان آرزومنديم.

طاهره اطمينانى ، اسماعيل فاضلى ، ميمنت مهدى زاده 
غالمحسين اطمينانى ، على اطمينانى

" ما همه فانى و بقا بس تو را "

به اطالع تمامى دوستان و آشنايان مى رساند: 
به مناسبت چهلمين روز درگذشت جوان ناكام 

مرحوم مغفور 

شادروان سعيد حاجى پور«واعظى»

جلسه بزرگداشتى امروز يكشنبه 94/3/17 از ساعت 16  الى  17 
 در محل مسجد الحسين (ع) جواديه

برگزار مى شود.
خانواده حاجى پور

آيين سومين روز سوگوارى

 شادروان حاج آقا سيد على فدوى 
امروز يكشنبه 94/3/17 از ساعت 5 الى 6 بعدازظهر 

در محل هيئت حسينى "خيابان انقالب" بيرجند
 برگزار مى شود 

حضور سروران گرامى در اين جلسه موجب شادى روح آن مرحوم
 و تسلى خاطر بازماندگان خواهد بود.

خانواده هاى فدوى و ساير بستگان

"سپاس و قدردانى" 

خداوند رحمان را شاكريم كه در پرتو همراهى، 
 همدردى و الطاف دوستان و آشنايان 

تحمل مصيبت جانكاه عزيزمان بزرگ خاندان 

شادروان حاج ناد على بقائى فرد 
ميسر شد. بدينوسيله از تمامى اقوام  

و عزيزانى كه با حضور در مراسم تشييع و تدفين و ترحيم مراتب همدردى 
 خود را اعالم نموده و ما را در اين ماتم عظيم همراهى نمودند

تقدير و تشكر مى نماييم.
خانواده بقائى فرد

اجراى نماى آلومينيوم
 * نقد    * چك     09151655537 - 09157201009    

 فروش واحد آپارتمان
 با امكانات كامل ، 110 مترى

 سپيده
 مجتمع معراج (استاندارى)

09155610426
يك آشپز ماهر و كارگر ساده نيازمنديم. 

09157248200

رستوران و تاالر درويش 
براى تكميل پرسنل خود نيازمند افراد ذيل مى باشد:

منشى و حسابدار با تجربه (خانم)      
ميهماندار (آقا و خانم)       

كارگر ساده      

 ساعت مراجعه: 

9 الى 12:30  و 19 الى 23

خيابان محالتى ، تقاطع استقالل     32324638

آگهى استخدام
يك واحد توليدى معتبر واقع در شهرك صنعتى بيرجند براى تكميل كادر علمى 
متقاضيان  نمايد.  مى  استخدام  ذيل  مشخصات  با  نيرو  نفر   3 خود  اجرايى  و 
شغلى،  و  تحصيلى  رزومه   ، فردى  مشخصات  شامل  الزم  مدارك  محترم، 
 دوره هاى آموزشى مرتبط ، آدرس و تلفن تماس خود را به نشانى اينترنتى

حضورى  مراجعات  به  نمايند.  ارسال   94/3/21 تاريخ  تا   info@dos-co.com  
پاسخ داده نخواهد شد

مدرك و رشته عنوان شغلرديف
تحصيلى

مهارت هاى 
تعداد الزم

كارشناس بخش 1
تحقيق و توسعه

كارشناس ارشد 
 و دكتراى 
علوم دامى

مسلط به 
ترجمه متون 

تخصصى علوم 
دامى ، آشنايى 

با نرم افزار 
O�ce

2 نفر مرد

كارشناس فنى 2
بخش توليد

ليسانس 
مهندسى برق 

 ليسانس 
مهندسى 
مكانيك

آشنايى با 
سيستم كنترل 
PLC ، داراى 

تجارب فنى در 
زمينه تعمير 
و نگهدارى 

تابلوهاى برق 
الكتروموتور، 

تجهيزات ابزار 
دقيق و تعمير 

انواع موتور

يك نفر 
مرد

جناب آقاى مهندس عباس گل محمدى
انتصاب بجا و شايسته جناب عالى را به عنوان مدير بنياد مسكن شهرستان بيرجند 

تبريك عرض نموده و از زحمات جناب آقاى مهندس فالح  مدير سابق قدردانى مى شود.

شوراهاى اسالمى و دهيار تجميعى روستاهاى شوكت آباد  بجد 
على آباد و داورآباد

" تقدير و تشكر "
با نهايت احترام و كمال تواضع از تمامى بزرگوارانى كه در مراسم تشييع و تدفين

 و مجالس ترحيم همسر و خواهر عزيزمان 

شادروان فاطمه كبرى محمدى فر
حضور يافته و يا به طرق مختلف ما را مورد امتنان قرار داده و موجب تسلى خاطر بازماندگان 

شدند،تشكر و قدردانى نموده به ويژه از

  اتاق بازرگانى ، صنايع ، معادن و كشاورزى - شركت كشاورزى قهستان زعفران 

  مركز پزشكى هسته اى - انجمن خوشنويسان بيرجند - روزنامه آواى خراسان جنوبى  

 پرسنل محترم بيمارستان هاى امام رضا (ع) - ولى عصر(عج) - پزشكان محترم دكتر گلبوئى 

   دكتر اژدرى - دكتر ذوالفقارى - دكتر مرتضى نوربخش - دكتر قائمى - دكتر ناصرى 

 دكتر ناصح - دكتر باللى - دكتر شكيبى و خانواده هاى محترم زارع فرد  - توكلى 

   اميرآبادى زاده - وحيدنيا - ساجد - احتشام - رمزى - كرباسچى - دلخروشان 

 هاتف فرد  - حسينى - فرهاديان - كالته بجدى و پروينى
 و از اينكه امكان تشكر حضورى فراهم نشد، صميمانه پوزش مى طلبيم

 سالمتى و بهروزى همه را از خداوند منان مسئلت داريم.  

دكتر محمد رضا بهنيا و دكتر مهدى محمدى فر
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تابناك: يكى از اعضاى كابينه دولت تدبير و اميد به تازگى اعالم كرده است كه دولت قصد دارد 30 هزار ميليارد تومان از منابع يارانه اى را آزاد كند و در مقابل، 
آن را به بخش توليد كشور اختصاص دهد. بر اين اساس، برخى از منابع دولتى، خبر از آزادسازى 11 هزار ميليارد تومان يارانه نان مى دهند. بر همين اساس 
برخى از منابع نزديك به دولت، خبر از حذف قريب الوقوع 4500 تومان يارانه نقدى نان از ميزان يارانه نقدى خانوارها مى دهند.

احتمال كاهش 4500 تومانى يارانه نقدى

پليس ويژه كودكان و نوجوانان تشكيل مى شود

رئيس اداره حقوقى پليس آگاهى ناجا گفت: تشكيل 
پليس ويژه كودكان و نوجوانان كه از نوآورى هاى 
قانون آيين دادرسى كيفرى جديد است، در تير ماه 
امسال اجرايى مى شود. به گزارش مهر، سرگرد 
به  قانون،   31 ماده  اساس  بر  افزود:  راد  جمشيد 
نوجوانان،  و  كودكان  مورد  در  ضابطان  وظايف  اجراى  حسن  منظور 
پليس ويژه اطفال و نوجوانان در ناجا تشكيل و مشغول به كار مى شود.
وى با بيان اينكه هم اكنون با همكارى قوه قضائيه و نمايندگان ناجا از 
جمله نماينده حقوقى پليس آگاهى پيش نويس مقدماتى اليحه پليس 
از  تنظيم است، گفت: پس  نوجوانان در حال تهيه و  ويژه كودكان و 
اجرايى شدن قانون آيين دادرسى كيفرى، پليس با كمك قوه قضائيه 

به جرايم كودكان و نوجوانان رسيدگى مى كند.

اعالم قيمت هاى جديد محصوالت لبنى اواخر تيرماه

دبير انجمن صنايع لبنى كشور از تخفيف 15 درصدى 
فرآورده هاى لبنى در غرفه هاى طرح ضيافت ماه 
هاى  قيمت  گفت:  و  داد  خبر  رمضان   مبارك 
جديد محصوالت لبنى اواخر تيرماه سالجارى تعيين 
و اعالم مى شود. باكرى در گفتگو با ايرنا، افزود: 
هرساله قيمت جديد فرآورده هاى لبنى براساس هزينه هاى تمام شده توليد 
در اواخر خردادماه تعيين مى شد اما امسال پيش بينى مى شود به دليل 
مصادف بودن با ماه مبارك رمضان اين مسئله در اواخر تيرماه رسيدگى و 
تعيين و تكليف شود. وى اظهار كرد: طبق برآورد هاى انجمن صنايع لبنى، 
افزايش 5 درصدى قيمت فرآورده هاى لبنى به ستاد تنظيم بازار پيشنهاد 
شده و به نظر مى رسد دولت براى جلوگيرى از افزايش نرخ تورم در جامعه 

فقط با افزايش تك رقمى برخى محصوالت غذايى موافقت كند. 

آخرين وضعيت خريد خدمت سربازى

جانشين سازمان وظيفه عمومى از بررسى مشموالن 
جريمه خدمت سربازى خبر مى دهد و مى گويد كه 
تا كنون براى سى هزار نفر پيامك ارسال شده است.  
گويد:  مى  كريمى،  سردار  خبرآنالين،  گزارش   به 
قرار بر اين بود كه تا پايان امسال وضعيت سربازان 
اصال  خرداد  اواسط  تا  آن  دير شدن  كه  رسيدگى شود  و  بررسى  غايب 
عجيب نيست. چندى پيش نمايندگان پايه ريالى مشمولين غايب با مدرك 
تحصيلى زير ديپلم را ده ميليون تومان و دارندگان مدرك ديپلم را 15 
ميليون تومان تعيين كردند. همچنين دارندگان مدرك فوق ديپلم براى 
دريافت كارت معافيت بايد 20 ميليون تومان جريمه پرداخت كنند. اين 
مبلغ براى دارندگان مدرك كارشناسى 25 ميليون تومان و دارندگان مدرك 

تحصيلى فوق ليسانس 30 ميليون تومان است. 
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تحريم هر گونه ارتباط با رژيم صهيونيستي 
از جانب «امام خميني» (1346 ش)

رژيم  ش،   1346 سال  ماه  خرداد  اوايل  در 
زمين  از  فراگير  جنگي  به  اسرائيل  صهيونيستي 
فلسطين  همسايه  كشورهاي  عليه  دريا  و  هوا  و 
دست زد كه به نام جنگ شش روز معروف شد. 
حضرت امام خميني با صدور بيانيه اي، امت اسالم 
را به اتحاد و نبرد سرنوشت ساز براي ريشه كن 
كردن صهيونيسم و آزادي فلسطين فرا خواندند. 
ايشان در اين بيانيه، تصريح كرده اند: «كمك به 
اسرائيل، چه فروش اسلحه و مواد منفجره و چه 
فروش نفت، حرام و مخالفت با اسالم است... و 
بايد مسلمين از استعمال كاالها و اجناس اسرائيل 

خودداري كنند.» 
حمله مزدوران پهلوي به مدرسه فيضيه و كشتار 

طالب و فضالي قم (1354 ش).
شوراي  تصويب  با  بانك ها  شدن  ملي  اعالم 

انقالب (1358 ش).
صدور پيام امام خميني(ره) به دنبال تهاجم رژيم 

صهيونيستي به جنوب لبنان (1361 ش).
قائم  شيرازى»  «عباس  االسالم  شهادت حجت  

مقام سازمان تبليغات اسالمي (1364 ش).
 15 شهداى  سوم  مناسبت  به  قم  شهر  در 
تكان  و  پرشور  تظاهرات  و  مراسم   1342  تير 

دهنده اى برپا شد(1354ش).
عملياتي  منطقه  در  يك  ظفر  ايذايي  عمليات 

جزيره مينو توسط ارتش (1364 ش).
وقوع غزوه  «بني  ُمْصَطلَْق» به فرماندهي پيامبر 

بزرگ اسالم(ص)(6 ق).
آمريكايي  معروف  نويسنده  ميلر»  مرگ «هنري 

(1980م).
روز استقالل «واتيكان» از ايتاليا (1929م).

برگزاري نخستين انتخابات آزاد اندونزي پس از 
35 سال استبداد (1999م).

روز مقدس مسيحيان و عيد گل ريزان به مناسبت 
نزول روح القدس بر حواريون.

شاعر  و  اديب  هولِْدْرلين»  «يوهان  درگذشت 
برجسته آلماني (1843م).

مكتب  بنيانگذاران  از  مكينتاش  چارلز  تولد 
گرافيك گالسكو( 1868 م).

تقويم مناسبت هاى  روز

خريد تضمينى گندم
 به مرز 2 ميليون تن رسيد 

عضو هيئت مديره و سخنگوى خريد تضمينى گندم 
برداشت  فصل  ابتداى  از  گفت:  كشاورزى  بانك 
گندم  تن  و 911  هزار  و 956  ميليون  تاكنون يك 
از 19 استان كشور خريدارى شده است. به گزارش 
بولتن نيوز، حشمت ا... نظرى افزود: اين ميزان گندم 
به مبلغ 22 هزار و 851 ميليارد ريال خريدارى شده 
اما تاكنون 19 هزار و 941 ميليارد ريال آن به صورت 
واريز شده است. وى  به حساب گندمكاران  آنالين 
 اظهار كرد: گندم خريدارى شده مربوط به استان هاى 
و  جنوبى  خراسان  تهران،  بوشهر،  ايالم،  اصفهان، 
بلوچستان،  و  سيستان  سمنان،  خوزستان،  رضوى، 
فارس، قم، كرمان، كرمانشاه، كهگيلويه و بويراحمد، 

گلستان، لرستان، هرمزگان، مازندران و يزد است.

اجراى دستورالعمل جديد
  بازرسى كيفى خودروها آغاز شد 

كيفى  بازرسى  و  ارزيابى  جديد  دستورالعمل  اجراى 
خودروها (آديت) آغاز شد. به گزارش ايسنا، دستورالعمل 
پيشين ارزيابى كيفى خودروها حدود هفت سال پيش 
تدوين شده بود با اين حال به دليل تغيير و ارتقاى 
استانداردهاى صنعت خودرو در جهان، به روزرسانى اين 

دستورالعمل در دستور كار قرار گرفت. 

20 درصد جمعيت كشور را
  جوانان تشكيل مى دهند 

مديركل دفتر سالمت جمعيت، خانواده و مدارس وزارت 
بهداشت يكى از برنامه هاى مهم طرح تحول بهداشت 
را كاهش مرگ و مير گروه سنى 30 تا 70 سال بيان 
كرد. به گزارش ايسنا، دكتر محمد اسماعيل مطلق 
تصريح كرد: از آنجا كه حدود 20 درصد جمعيت كشور 
را افراد جوان تشكيل مى دهند و مخاطرات جدى مثل 
اعتياد، حوادث ترافيكى و معضالت اجتماعى اين گروه 
سنى را تهديد مى كند، الزم است برنامه ريزى دقيق 
و مداخالت موثر در راستاى ارتقاء سالمت گروه سنى 

جوان كشور برداشته شود. 

توزيع كتاب هاى درسى 
دانش آموزان از 15 شهريور

رئيس سازمان پژوهش و برنامه ريزى با بيان اينكه 
توزيع كتب درسى از 15 شهريور آغاز مى شود گفت: 
براى اولين بار دانش آموزان پيش دانشگاهى بايد از 
طريق ثبت نام الكترونيكى كتاب هاى درسى خود را 
دريافت كنند. محمديان در گفتگو با مهر، اظهار كرد: 
كتاب هاى درسى مقطع ابتدايى، شاخه فنى و حرفه 
اى و كاردانش در مدارس توزيع مى شود و دانش 
هاى  كتاب  بايد  متوسطه  دوم  و  اول  دوره   آموزان 

درسى را از كتاب فروشى ها تهيه كنند.

فرصت 20 روزه تا پايان ثبت اعتراض به حذف يارانه 
 (ادامه از صفحه1) به گزارش ايسنا، در حالى 
قانون  تكليف  بر  بنا  دولت  اخير  ماه  چند  در 
به  نسبت  امسال  و  گذشته  سال  بودجه 
يارانه  اقدام و حذف  بگيران  يارانه  غربالگرى 
پردرآمدها را هر چند به طور محدود آغاز كرده 
هستند  شدگان  حذف  بين  در  كه  است 

گروههايى كه يا به دليل خطاى احتمالى در 
حذف و يا عدم آگاهى نسبت به دليل حذف از 
يارانه نسبت به اين موضوع معترض شدند.  بر 
اين اساس وزارت كار و رفاه اجتماعى به عنوان 
مامور اصلى در شناسايى دهك هاى درآمدى 
از روز  yaraneh10.ir با راه اندازى سامانه 

پنجم خرداد ماه اعالم كرد كه حذف شدگان 
يك  در  سامانه  اين  به  مراجعه  با  توانند  مى 
فرصت يكماهه با ورود اطالعات خود مشمول 
آنها  دليل حذف  قرار گرفته و  بررسى مجدد 
اعالم شود. اما همانطور كه طبق قانون بودجه 
از  كند،  حذف  را  پردرآمدها  يارانه  بايد  دولت 

فروردين ماه امسال نيز بايد نسبت به ثبت نام 
جاماندگان از يارانه نقدى (در ثبت نام مجدد 
سال گذشته)هم اقدام كند. اين در حالى است 
كه اخيرا نوبخت - رئيس سازمان مديريت و 
برنامه ريزى - اعالم كرده است كه تصميمى 

براى بازگشايى سايت به اين منظور ندارند. 

 چند سالى است كه بساط موسسات مالى غيرمجاز پهن 
شده است و مردم هم بدون توجه به هشدارهايى كه در 
اين رابطه از سوى مسئوالن بانك مركزى داده مى شود، 
راه سپرده گذارى در اين موسسات را در پيش مى گيرند 
اقتصاد حاكم  بازار و  بر  با توجه به ركودى كه  تا شايد 
است، حداقل ارزش پول خود را در برابر تورم حفظ كرده 

و پول خود را به بانكها مى سپارند.
 به گزارش عصرايران، از سوى ديگر، بانك مركزى به 
عنوان سكاندار نظام پولى و مالى كشور و ناظر بر بانكها 
و موسسات مالى و اعتبارى، تنها به هشدار بسنده كرده 
است و اگر سپرده هاى مردم دچار مشكل جدى شود، اين 
بانك هيچ مسئوليتى را نمى پذيرد.البته در سالهاى قبل 
كه تعداد اين موسسات به صورت قارچ گونه زياد نشده 
اين موسسات پيش مى  از  براى يكى  اگر مشكلى  بود، 
آمد، بانك مركزى وارد عمل مى شد و به برخى موسساتى 

را داشتند دستور مى  بانك  به  تبديل شدن  تقاضاى  كه 
داد كه كفالت موسسه غيرمجاز ديگر را به عهده گيرند 
امتياز بيشترى براى تبديل شدن  از  بتوانند  و در مقابل، 
و  مالى  موسسه  آن هم  نمونه  شوند.  برخوردار  بانك  به 
با  مسايل،   برخى  دليل  به  كه  بود  ايثار  بهمن  اعتبارى 
به موسسه  بانك مركزى  زمان  آن  مواجه شد،  شكست 
تبديل  درخواست  كه  الموحدين  مولى  اعتبارى  و  مالى 
تا سپرده گذاران  داد  ماموريت  را داشت،  بانك  به  شدن 
اين موسسه غيرمجاز را ساماندهى كند و در مقابل، امتياز 
باشد. همان  بانك داشته  به  تبديل شدن  براى  بيشترى 
روزها اين كار هم انجام شد و اين موسسه به بانك ايران 

زمين تبديل شد.
اكنون اما در مقابل مشكلى كه براى موسسه مالى و اعتبارى 
 ميزان پيش آمد، اكبر كميجانى قائم مقام بانك مركزى 
مى گويد كه هيچ مسئوليتى نداريم و خود اين موسسه 

او  كند.  مشخص  گذاران  سپرده  با  را  خود  تكليف   بايد 
اقساط،  بازگشت  و  نقدينگى  طريق  از  افزايد:  مى 
مطالبات سپرده گذاران خرد اين موسسه پرداخت خواهد 
شد و مابقى سپرده گذاران از طريق قانونى بايد به دنبال 
حق و حقوق خود باشند.كميجانى ادامه داد: تا زمانى كه 
نقدينگى و بازگشت اقساط اين موسسه كفاف مطالبات 
سپرده  اصل  توان  مى  باشد  داشته  را  سپرده گذاران 
مردم رابه آن ها پرداخت كرد، كه اين روش تنها براى 

سپرده گذاران كوچك در نظر گرفته شده است.
وى در رابطه با سپرده گذاران بزرگ و متوسط خاطرنشان 
كرد: مابقى سپرده گذاران كه در زمره سپرده گذاران كوچك 
قرار نمى گيرند بايد از طريق قانونى به دنبال حق و حقوق 
خود باشند. بطور كلى بانك مركزى و دولت هيچ تعهدى 
بانك  مقام  قائم  ندارد.  موسسه  اين  فعاليت  به  نسبت 
مركزى در پاسخ به اين سوال كه در اين ميان نقش بانك 

صادرات چگونه تعريف شده است،  خاطرنشان كرد: بانك 
صادرات تنها نقش عامليت را بر عهده دارد و از منابع خود 
هيچ هزينه اى را صرف نخواهد كرد. شنيده ها حاكى از آن 
است، با تشكيل هيئت تسويه براى موسسه ميزان كه خبر 
تشكيل آن را چندى پيش حجت االسالم على مظفرى، 
رئيس كل دادگسترى خراسان رضوى داده بود، قرار بر اين 
است كه اموال و دارايى هاى منقول و غيرمنقول و مطالبات 

محاسبه شده و توسط بانك صادرات پرداخت شود.

 با ضمانت پاره نشدن و چروك نشدن قــاليشويــــــى كدبانـــــو 
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دفتر: توحيد 21، نبش نبوت 21، پالك 105
عضو  معتبر اتحاديه     مسئول : دستگردي

آگهى نوبت دوم ثبت نام انتخابات اتحاديه 
صنف ابزار، يراق و لوازم كشاورزى

با عنايت به آيين نامه اجرايى انتخابات اتحاديه هاى صنفى (22 قانون نظام صنفى) از داوطلبان عضويت در هيئت مديره و 
بازرس اتحاديه صنف فوق الذكر كه داراى شرايط ذيل مى باشند، دعوت مى شود به مدت 10 روز از تاريخ 94/3/18 با ارائه 
مدارك ذيل براى ثبت نام به دبيرخانه هيئت اجرايى نظارت بر انتخابات واقع در خيابان شهيد مطهرى - سازمان صنعت، 

معدن و تجارت (اداره امور اصناف و تشكل ها) مراجعه نمايند.
شرايط داوطلبان: تابعيت جمهورى اسالمى ايران - اعتقاد و الزام عملى به نظام جمهورى اسالمى ايران - نداشتن 
سوءپيشينه كيفرى موثر - عدم ممنوعيت تصرف در اموال مانند حجر، ورشكستگى و افالس -  عدم اشتغال در ارگان ها و 
دستگاه هاى اجرايى (موضوع ماده 5 قانون خدمات كشورى) و همچنين كاركنان اتحاديه ها و اتاق اصناف - عدم اعتياد به 
مواد مخدر - عدم اشتهار به فساد - داشتن حداقل مدرك تحصيلى ديپلم براى افراد فاقد سابقه عضويت در هيئت مديره 

اتحاديه  - حداكثر سن در زمان ثبت نام 75 سال -  داشتن پروانه كسب معتبر دائم -  وثاقت و امانت
مدارك مورد نياز: فتوكپى پروانه كسب معتبر (2 برگ) - فتوكپى از تمام صفحات شناسنامه (3 سرى) - فتوكپى مدرك 

پايان خدمت نظام وظيفه و يا معافيت (براى متولدين 1337 به بعد ) - عكس 4×3 رنگى (6 قطعه) - فتوكپى كارت ملى
 (2 برگ)  - فتوكپى آخرين مدرك تحصيلى - گواهى عدم سوء پيشينه كيفرى - گواهى عدم اعتياد به مواد مخدر

 داشتن اصل مدارك فوق زمان ثبت نام الزامى است 
رئيس هيئت اجرايى نظارت بر انتخابات اتحاديه هاى صنفى بيرجند

دعوت نامه تشكيل مجمع عمومى فوق العاده (نوبت سوم) 
شركت تعاونى مسكن فرهنگيان بالل بيرجند    تاريخ انتشار: 94/3/17

جلسه مجمع عمومى فوق العاده (نوبت سوم) شركت تعاونى مسكن فرهنگيان بالل بيرجند پنجشنبه 94/3/28 ساعت 16 در محل 
هنرستان فنى خيامى واقع در خيابان غفارى - چهارراه بيمارستان ولى عصر (عج) برگزار مى شود. از كليه اعضا دعوت مى گردد براى 
 اتخاذ تصميم نسبت به موضوعات ذيل در اين مجمع حضور به هم رسانند. 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 را دريافت 

نمايند. حداكثر آراى وكالتى هر عضو سه راى و هر فرد غير عضو يك راى مى باشد.
دستور جلسه:

اصالح ماده 5 اساسنامه تمديد مدت فعاليت شركت تعاونى
هيئت مديره شركت تعاونى مسكن فرهنگيان بالل بيرجند

دعوت مجمع عمومى فوق العاده «نوبت سوم» 
شركت تعاونى مصرف كاركنان شهردارى بيرجند

نظر به اين كه جلسه مجمع عمومى فوق العاده «نوبت دوم» شركت تعاونى مصرف شهردارى بيرجند به علت 
عدم حضور نصف بعالوه يك رسميت نيافت بدينوسيله براى نوبت سوم به اطالع اعضاى محترم مى رساند: جلسه 

مجمع عمومى فوق العاده تعاونى پنجشنبه 94/4/4 ساعت 13 در محل نمازخانه شهردارى تشكيل مى شود
 لذا از عموم اعضا دعوت مى شود در ساعت مقرر در محل مذكور حضور به هم رسانند.

دستور جلسه 
طرح و تصويب اساسنامه جديد شركت تعاونى وفق قانون اصالح موادى از قانون بخش تعاون اقتصاد جمهورى 

اسالمى ايران مصوب شماره 31/14499 مورخ 93/3/5 مجلس شوراى اسالمى

هيئت مديره شركت تعاونى مصرف كاركنان شهردارى بيرجند

دعوت نامه تشكيل مجمع عمومى به طور فوق العاده (نوبت اول)
 شركت تعاونى مسكن فرهنگيان بالل بيرجند       تاريخ انتشار: 94/3/17

جلسه مجمع عمومى فوق العاده «نوبت اول» شركت تعاونى مسكن فرهنگيان بالل بيرجند پنجشنبه 94/3/28 ساعت 17 در محل 
هنرستان فنى خيامى واقع در خيابان غفارى - چهارراه بيمارستان ولى عصر (عج) برگزار مى شود. از كليه اعضا دعوت مى گردد براى 
 اتخاذ تصميم نسبت به موضوعات ذيل در اين مجمع حضور به هم رسانند 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 را دريافت 

نمايند. حداكثر آراى وكالتى هر عضو سه راى و هر فرد غير عضو يك راى مى باشد.
دستور جلسه:

ارائه گزارش حسابرسى تعاونى بالل - تصميم در خصوص تامين هزينه هاى كارشناسى رسمى عمران دادگسترى

هيئت مديره و بازرس شركت تعاونى مسكن فرهنگيان بالل بيرجند

از همكارى دوستان و همسايگان به خصوص

پرسنل  محترم  بانك  قوامين
 كه در برپايى جشن نيمه شعبان ما را يارى رساندند، كمال تشكر و 
قدردانى نموده و توفيق روزافزون تان را از خداوند منان خواستاريم.

قصر پرده توحيد

فروشگـاه  كـودك 
 اميـــر

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

سجادشهر، امامت 2     32412973 نودهى فاطمى

فروشگـاه  ماهيـار
از كارخونه به خونه

انواع بلور و پالستيك
ميدان طالقانى - نبش بهشتى 2

09122694541 - عبدى

مزايده عمومى يك مرحله اى شماره 94-2
شماره: 67/1534      تاريخ: 94/3/9

شركت آب و فاضالب روستايى استان خراسان جنوبى در نظر دارد:

 4 عدد مخزن آب هوايى بال استفاده از طريق مزايده عمومى يك مرحله اى به فروش برساند.

فروش اسناد مزايده از تاريخ 94/3/11 تا 94/3/18 محل دريافت اسناد مزايده: سايت شركت به آدرس 

www.ABFAR-KJ.ir و يا پايگاه ملى اطالع رسانى مناقصات به آدرس http://iets.mporg.ir رايگان 

است. ميزان تضمين شركت در مزايده 10 درصد مبلغ كل پيشنهادى كه نحوه تهيه و ارائه آن در اسناد 

مزايده اعالم شده است. كليه هزينه هاى ترخيص از محل انبار اعم از هزينه برش، جمع آورى مخازن از 

محل نصب ، بارگيرى، حمل و غيره به عهده برنده مزايده مى باشد.

مهلت تحويل پيشنهادات تا ساعت 14 مورخ 94/3/30 و تاريخ بازگشايى پاكت ها ساعت 9 مورخ 94/4/1 

خواهد بود. ساير اطالعات و جزئيات مربوطه در اسناد مزايده مندرج شده است. متقاضيان مى توانند براى 

كسب اطالعات بيشتر با شماره 8-32214755-056 تماس حاصل فرمايند.

شركت آب و فاضالب روستايى خراسان جنوبى

دعوت مجمع عمومى شركت تعاونى مصرف فرهنگيان طبس «نوبت اول»
شناسه ملى: 1061788183    شماره ثبت : 3     سرمايه ثبتى: 3/037/351/500 ريال

به استناد صورتجلسه مورخ 94/2/31 هيئت مديره در خصوص برگزارى مجمع عمومى عادى از كليه اعضاى محترم 
شركت تعاونى مصرف فرهنگيان دعوت مى شود در جلسه اى كه جمعه 94/4/12 راس ساعت 6 بعدازظهر در محل 
سالن اجتماعات مديريت آموزش و پرورش تشكيل مى شود، حضور به هم رسانند و يا وكالى خود را از بين اعضا معرفى 
نمايند. حداكثر 3 راى وكالتى برابر ماده 28 اساسنامه كه اصل نمايندگى تام االختيار براى اعضايى كه نمى توانند در 
تاريخ مذكور در جلسه حضور يابند ، ضرورى است. عضو متقاضى اعطاى نمايندگى مى بايست شخصا به همراه نماينده 
خود به دفتر اين شركت تعاونى مراجعه نموده و با ارائه كپى شناسنامه و كارت ملى وكيل و موكل فرم وكالت نامه را 
تكميل نمايد. برگ وكالت نمايندگى تام االختيار به انضمام كپى شناسنامه و كارت ملى براى شركت در مجمع عمومى 

حداكثر 24 ساعت قبل از برگزارى مجمع در اختيار موكل قرار خواهد گرفت.

دستور كار جلسه:
گزارش هيئت مديره و بازرسان در ارتباط با عملكرد شركت در سال 93 - اتخاذ تصميم و تصويب صورت هاى مالى 
شركت در سال 93 - اخذ تصميم نسبت به ذخاير و سود سهام و تقسيم آن طبق اساسنامه  - تصميم گيرى در مورد 
خط مشى آينده شركت - تصويب سرمايه در پايان سال 93 - تصويب بودجه پيشنهادى در سال 94 - تعيين مبلغى 
بابت بازپرداخت سهام اعضاى مستعفى - اخذ تصميم در مورد دريافت تسهيالت از بانك ها - انتخاب 3 نفر بازرس 
اصلى و يك نفر على البدل براى يك سال مالى - اتخاذ تصميم پيرامون حسابرسى سال 93 - انتخاب يك نفر به عنوان 
عضو على البدل تا باقيمانده مدت خدمت هيئت مديره شركت - انتخاب روزنامه براى اطالع رسانى و درج آگهى مجمع 

عمومى و يا از طريق پيامك به اعضا

هيئت مديره شركت تعاونى مصرف فرهنگيان طبس

آگهى مزايده اموال منقول «نوبت اول»
چون در پرونده 71/94 اجرايى در قبال محكوميت شركت بيمه توسعه به پرداخت مبلغ 104/153/919 ريال در حق 
محكوم لها خانم سيده فاطمه حسين زاده و پرداخت مبلغ 1/000/000 ريال بابت حق االجرا در حق دولت و با توجه به 

توقيف يك دستگاه پژو پارس نقره اى مدل 1389 به شماره انتظامى 66 ايران 847 ج 59 دوگانه سوز كه حسب نظريه كارشناس به 
مبلغ 260/000/000 ريال ارزيابى شده است كه از طريق مزايده در روز شنبه مورخ 94/3/30 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

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

09153613243 - شريفى
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آزمون سراسرى ورود به دانشگاه هاو مؤسسات آموزش عالى روز پنج شنبه و جمعه 21 و 22 خردادماه همزمان با سراسر كشور در دانشگاه بيرجند برگزار مى شود.
در اين حوزه آزمون 4677 نفر در چهار نوبت صبح و عصر در آزمون سراسرى شركت مى كنند. شركت كنندگان در حوزه آزمون بيرجند كه در محل پرديس دانشگاه بيرجند 

و در ساختمان هاى دانشكده علوم، دانشكده مهندسى و آزمايشگاه تحقيقاتى برگزار مى شود شامل 40 درصد پسر و 60 درصد دختر مى باشند.

آزمون سراسرى سال 94 پايان هفته جارى در دانشگاه بيرجند برگزار مى شود

3
پيام شما

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

سالم استاندار محترم. ببخشيد من از شما يك سؤال 
دارم آيا به نظر شما پذيرفته هست كه يك مؤسسه 
قضائيه  قوه  نماد  و  آرم  با  سال   14 مدت  به  مالى 
فعاليت بكنه و مردم هم به اين نماد اطمينان كنند 
لطفًا  ندارد!  ربطى  ما  به  بگويند  مسئولين  بعد 

پاسخگو باشيد. با تشكر
915...979

باسالم و خدا قوت، آقاى شهردار محض رضاى خدا 
مجتمع هاى معابر  و  رو  پياده  حال  به   فكرى 

آخر رجايى برداريد!
915...129

لطفًا زيرگذرچهكند  باسالم خدمت دهيارى چهكند، 
ابتداى  در  ممنوع  ورود  تابلو  بانصب  دريابيد  را 
زيرگذر  اين  در  ناگوار  اتفاقات  بروز  از  جاده 

جلوگيرى كنيد.
915...066

نوبه  به  من  شما.  پيام  ستون  با  رابطه  در  سالم 
جواب  كه  كنم  مى  تشكر  شهردارى  از   خودم 

پيام هاى مردم را مى دهد.
915...178

سالم به آوا. در رابطه با مسكن هاى 04 بلوار 
چرا  شهر  شوراى  بزرگواران  ناصرى  شهيد 

پيگيرى نمى كنند؟ 
915...178

باسالم. روزبرات شاهد اين بوديم كه نيروى انتظامى 
به جمع آورى متكدى ها همت گماشته و به همين 
علت خيلى از مردم سفره هاى رنگينشان روى 

دستشان مانده بود و به دنبال آنها بودند!
915...889

افزايش  با  بيرجند  ترافيكى  مشكالت  حل 
ديگرى  هاى  راه  بلكه  شود  نمى  حل  سرعتگير 
ها،  راه  چهار  در  راستگرد  ايجاد  قبيل  از  دارد  وجود 
يك طرفه كردن برخى خيابان ها و غيره البته تعامل 

با كارشناسان ساير استان ها نيز مهم است.
915...213

مديريت امور آب شهرستان بيرجند سالم. مهرشهر 
آب  آن فشار  فرعى  كوچه هاى  و  بلوار همت 
خيلى پايين است طبقات دوم و سوم همه مشكل 

دارند لطفًا فكرى به حال ساكنان محل برداريد. 
915...368

سالم. تنها راه حل مشكل اتوبوس هاى دودزا 
اين است كه مسير دود اگزوز آنها به باال روى 

سقف انتقال پيدا كند. با تشكر
915...236

آهنى  رجبعلى  خيابان  انتهاى  شهردارى  چرا 
آخر30 مترى را آسفالت نمى كند؟ پانزده سال 
است در زمستان تو گل و تابستان تو خاك زندگى 

مى كنيم! به داد ما برسيد و جواب بدهيد.
915...547

تقاضا  راه و شهرسازى  اداره كل  از مسئولين  سالم 
داريم در مسير بيرجند - مود تابلوى مسافت نما 
كه مقدار مسافت باقيمانده تا مود را مشخص 
نقاط  اقصى  از  كه  مسافرانى  تا  شود  نصب  كند، 
ايران به شهر مود و مزار كاهى و روستاى گردشگرى 

چنشت سفر مى كنند سرگردان نشوند. 
915...162

 * برزجى  
براى كسانى كه نخستين بار است به بيرجند سفر مى كنند، 
اين شهر مى تواند يك شگفتى تلقى شود. شهرى زيبا، 
پاكيزه، با آثار تاريخى سترگ و با خيابان هاى پر درخت و 

باغ هاى مصفا در اقليم كويرى!
به گواه تاريخ بيرجند در سال1310، داراى شهردارى بوده 
كه تحت عنوان بلديه بيرجند در كنار آرامگاه حكيم نزارى 

افتتاح و با 12 كارمند، فعاليت مى كرده است. 
از  نشان  بيرجند  شهردارى  قرن  يك  به  قريب  قدمت 
فرهنگ واالى مردمان اين شهر دارد كه انتظار مى رود 

اين فرهنگ با گذشت سال هاى زياد غنى تر شود. 
اما برخى از معضالت شهرى، بيرجندگويا آن را از فرهنگ 
اصيلش دور نموده و همچون وصله اى ناجور بر اين شهر 
خودنمايى مى كند. يكى از اين معضالت نگهدارى دام توسط 
است. گرچه  از شهر  هايى  در قسمت  از شهروندان  برخى 
بارها اين معضل مورد نقد رسانه ها قرار گرفته و گاه گاهى 
برخوردهاى قانونى توسط متوليان با افرادى كه دام نگهدارى 
مى كنند انجام گرفته اما مشكل همچنان پابرجاست و هنوز 

هم شهر بيرجند از اين معضل رنج مى برد. 
قطع  طور  به  بنگريم  مسئله  اين  به  حقوقى  ديد  از   اگر 
پى خواهيم برد افرادي كه اقدام به نگهداري دام مي كنند 
 حقوق ديگر شهروندان را فداي خواسته هاي خود مي كنند
و بدون در نظر گرفتن ايجاد آلودگي هاي محيطي و تبعات 

آن، دست به اين كار مي زنند.
بوى تعفن نگهدارى دام در منازل آنچنان آزار دهنده است 
كه عده اى مجبور به ترك محل سكونت خود شده و به 
جايى ديگر از شهر نقل مكان مى كنند اما برخى از افراد 
بى مسئوليت هيچگاه زيربار پذيرش اين موضوع نمى روند 

كه حقوق ديگران را در اين مسأله مهم رعايت كنند. 

شب ها از سر و صداى گوسفندان آرامش نداريم

وجود  از  گاليه  با  مهرشهر  در  ساكن  شهروندان  از  يكى 
بوى نامطبوع فضوالت دام در اطراف منزلش به خبرنگار 
آوا مى گويد: فردى از اهالى محل در زمين متروكه كنار  
 منزلش چند رأس گوسفند و تعدادي مرغ نگهداري مي كند
كه اين موضوع مشكالت متعددي را براي ساكنان محل 
 به وجود آورده است. وى با نارضايتى از اين وضع مى گويد:
شب ها از سر و صداى گوسفندان كه گاه از گرسنگى ناله 

مى كنند آرامش نداريم. 
على پور ادامه مى دهد: اكثر افرادى كه در اين منطقه ساكن 
شده از روستا به شهر آمده اند و با قواعد زندگي در شهر 
آشنا نيستند و در هيچ شرايطى هم زير بار نمى روند كه 
در محل سكونت خود دام نگهدارى نكنند. وى با اشاره به 
وضع نامناسب اقتصادى همسايه اش مى گويد بارها تصميم 
گرفتيم كه به شهردارى يا بهداشت گزارش دهيم اما وقتى 

اوضاع زندگى اش را مى بينيم پشيمان مى شويم. 
يكى ديگر از شهروندان ساكن سجاد شهر هم با اشاره به 
 وجود چند همسايه كفتر باز در منطقه مسكونى اش مى گويد:
امانمان را بريده اند مدام پشت بام كبوتر بازى مى كنند و 

پر و بالش را بايد در حياط منزلمان جارو كنيم. 
اينكه نگهدارى دام در فضاهاى كوچك  با تأكيد بر  وى 
 شهر باعث انتشار بسيارى از بيمارى ها مى شود، مى گويد:
خود اين همسايه ما فرزند كوچكى دارد كه به تازگى دچار 
از بس مدام در قفس كبوترهاى  مشكالتى پوستى شده 

بيرجند  شهر  شمالى  محالت  در  كند.  مى  بازى  پدرش 
و كانال كال شور هم علنًا دام نگهدارى و پرورش داده 

 

شهر،  پايين  محله  در  ميدانى  حاشيه  در  حتى  شود   مى 
دام ها از چمن هاى ميدان تعليف مى شوند.

نگهدارى گوسفند و مرغ
در برخى مناطق امر عادى شده است

يك شهروند ديگر نيز با اشاره به چراى روزانه تعدادى دام 
در منطقه موسى بن جعفر (ع) اظهار مى كند: اين دام ها كه 
بعضًا بزهاى افغانى يا پاكستانى هستند مدام از آشغال هاى

 

كوچه و خيابان تغذيه مى كنند. 
يكى از ساكنان بلوار الهيه نيز به وجود گله هاى كوچك 

افزايد: همه  گوسفند در اين منطقه اشاره مى كند و مى 
روزه تعدادى گوسفند از كنار اين خيابان مى گذرند و در 

بين آشغال هاى كنار خيابان تغذيه مى شوند. 
امر  مناطق  اين  در  را  مرغ  و  گوسفند  نگهدارى  محمدى 
عادى مى داند و مى گويد: چون بسيارى از ساكنين اين 
مناطق مهاجرينى هستند كه از روستا به شهر آمده اند گمان 
مى كنند كه مى توانند اينجا نيز همان كارهاى رايج روستا را 
انجام دهند. وى انتشار بوي نامطبوع و آلودگي در كوچه ها 
و آزار همسايه ها را از عواقب نگهدارى دام در منازل شهرى 

برشمرده و مى افزايد: انتظار مى رود مسئولين به اين مسأله 
توجه داشته باشند چرا كه به خصوص در فصل گرما اين 

موضوع بسيار آزار دهنده است.

دادگاه مشخص مى كند كه كدام دستگاه 
متولى رسيدگى به نگهدارى دام در منزل است 

مسئول بهداشت محيط و حرفه اى مركز بهداشت بيرجند 
نيز درباره چگونگي نظارت بر نگهداري دام در منازل به 
خبرنگار آوا مى گويد: مركز بهداشت مجوز ورود به حريم 
شاكى  كه  صورتى  در  ولى  ندارد  را  شهروندان  شخصى 
خصوصى در اين زمينه باشد بايد شكايت خود را به دادگاه 
ارايه نموده تا دادگاه مشخص كنند كه كدام دستگاه متولى 

رسيدگى به موضوع است. 

دامپزشكي براي نگهداري حيوانات 
در منازل هيچ مجوزي صادر نكرده است

مديركل دامپزشكي هم با اشاره به اينكه كنترل و نظارت بر 
خروج حيوانات از شهر بر عهده شهرداري است، در گفتگو 
با آوا بر اين امر تأكيد مى كند كه هر چند براي كنترل 
بيماري هاي مشترك دام و انسان دامپزشكي وارد عمل 

مي شود و ما هم با نگهداري حيوانات در مناطق شهري 
مخالف هستيم اما بر اساس ماده 55 قانون شهرداري ها، 
اين وظيفه بر عهده شهرداري است و دامپزشكي نقشي 
در اين باره ندارد. دكتر رفيعي پور مى افزايد:  از بين هزار 
و 709 عامل ايجاد بيماري در انسان بيش از 49 درصد 
يعني 832 عامل بين دام و انسان مشترك است. وي با 
اعالم اينكه دامپزشكي براي نگهداري حيوانات در منازل 
مجوزي به كسي نداده است، ادامه مى دهد: مجوزهايي 
پرورش  براي  اداره كل صادر مي شود  اين  از طرف  كه 

صنعتي حيوانات و توليد فرآورده هاي خام دامي است.

بيماري هاي تنفسي 
توسط طوطي به انسان منتقل مي شود 

نگهداري  براي  مقام مسئول گرچه مجوزي  اين  گفته  به 
حيوانات خانگي صادر نمي شود اما كلينيك هاي دامپزشكي 
در بخش خصوصي وظيفه دارند در صورت ارجاع هر نوع دام 
كه ممكن است حتي يك پرنده زينتي باشد به شهروندان 
خدمات معاينه اي، واكسيناسيون و توصيه هاي بهداشتي 
درماني  خدمات  ارائه  اينكه  بر  تأكيد  با  وي  دهند.  ارائه 
براي يك دام يا پرنده زينتي حتي از سوي كلينيك هاي 
در  آنها  نگهداري  براي  مجوز  معناي صدور  به  خصوصي 
منازل از طرف دام پزشكي نيست، اظهار مى كند: تخلفات 
و نگهداري دام در منازل از لحاظ قانوني به مركز بهداشت 
و شهرداري مربوط است و چنانچه از دامپزشكي درخواست 

كمك شود به آنان خدمات ارائه مي شود. 
وي در سخنانش  به وجود بيماري هاي مختلفي كه توسط 
سگ و گربه به انسان منتقل مي شود اشاره مى كند و مى 
گويد: برخي از اين بيماري ها حتي در مواردي باعث سقط 

جنين در زنان و ايجاد عفونت هاي چشمي شده است.
دكتر «رفيعي پور» با اشاره به بيماري هاي تنفسي كه توسط 
كند: مى  نشان  خاطر  شود،  مي  منتقل  انسان  به   طوطي 

افرادي كه طوطي در منزل نگهداري مي كنند بايد بدانند كه 
طوطي ها هم ناقل برخي بيماري هاي تنفسي هستند.

حفظ  مسئوليت  كند:  مى  تأكيد  سخنانش  پايان  در  وى 
بهداشتي،  مراكز  عهده  بر  جامعه  سالمت  و  بهداشت 
در  و  است  دامپزشكي  و  زيست  محيط  ها،  شهرداري 
صورت شكايت شهروندان از مشكالتي كه متوجه حضور 
حيوانات در محيط زندگي مردم مي باشد، امكان پيگيري 

آن توسط مراجع ذيصالح وجود دارد.

تيغ ذبح شهردارى 
برگردن دام هاى پراكنده سطح شهر 

معاون خدمات شهري شهرداري بيرجند نيز با يادآورى اين 
 نكته كه در صورت گزارشى از وجود دام در منازل، اخطار هاى

الزم صادر و موضوع به مركز بهداشت گزارش مى شود؛ به  
خبرنگار آوا مى گويد: دام هايى كه در سطح شهر پراكنده 
شود مى  داده  تحويل  كشتارگاه  به  و  آورى  جمع   باشند 

و پس از آن نيز مالك مى تواند الشه را تحويل بگيرد. 
منازل  در  دام  نگهدارى هرگونه  اينكه  بر  تأكيد  با  خانزاد 
شهرى از لحاظ قانونى ممنوع است، خاطر نشان مى كند: 
چنانچه شهروندي از وجود دام در نقطه اي از شهر ما را 
مطلع كند يا مأموران گشت موردي مشاهده كنند دام ها 

جمع آوري مي شود. 
وى با بيان اينكه شهردارى همچنان برنامه اتالف سگ هاى 
ولگرد را دنبال مى كند، درباره تردد گاه و بيگاه االغ ها در 
شهر نيز افزود: اگر مواردي از قبيل سد معبر مشاهده شود 
و شهروندان شاكي باشند به اين موضوع رسيدگي شده و به 

سوى خارج از شهر هدايت مى شوند.

قديمى  هاى  كوچه  در  زدن  قدم  هميشه  مهر- 
شهر عابران را به ياد خاطرات شيرين همدلى مى 
اندازد اما مدتها است كه قدم زدم در اين كوچه ها 
احساسى ناخوشايند را تداعى مى كند زيرا با وقوع 
هر حادثه غير مترقبه ممكن است اين خاطرات 
اين  فرسوده  بافت  از  گذر  در  بگرايد.  تلخى  به 
سؤال در ذهن تكرار مى شود كه اين زلزله هاى 
كوچك كه هر از چند گاهى خانه و محله مان را 
تكان مى دهد اگر فقط چند ريشتر بزرگتر باشد 

آيا اين خانه ها در برابرش دوام خواهند آورد.
زلزله  هاى  استان  در  فرسوه  هاى  بافت  خطر 
خيز مانند خراسان جنوبى بيشتر از جاهاى ديگر 
است و ضرورت نوسازى و بهسازى آن هر روز 
محله هاى  ميان  اين  در  اما  شود  مى  برابر  چند 
در  شهرهايمان  مسئله دار  بافت هاى  و  فرسوده 
تعامل  و  همكارى  عدم  و  ناهماهنگى ها  جريان 

بين بخشى همچنان فرسوده تر مى شوند. 
اگرچه شعار نوسازى و احياى بافت هاى فرسوده 
كشور از برنامه سوم توسعه آغاز شده اما امروز 
توسعه  پنجم  برنامه  پايانى  هاى  سال  در  كه 
هستيم، پروژه هاى نوسازى بافت فرسوده هنوز 

در مدار صفر درجه توقف كرده اند.

425 هكتار بافت فرسوده 
در سومين استان زلزله خيز كشور

استان خراسان جنوبى با 425 هكتار بافت فرسوده  
سومين استان زلزله خيز كشور است.

در بيرجند هم كه داراى 164 هكتار بافت فرسوده 
است از سال 84 توسط شركت عمران و مسكن 
سازان خراسان جنوبى كار بهسازى آغاز شده اما 
هنوز پروژه نوسازى در مركز استان با عنوان طرح 
نوسازى بافت فرزان به سر انجام نرسيده است. 

كارشناسان يكى از مشكالت پيش روى نوسازى 
را دخيل نشدن تمام عوامل  بافت هاى فرسوده 
شهرسازى،  و  راه  وزارت  جمله  از  ساز  و  ساخت 
شهردارى، انبوه سازان و مالكان در اين پروسه مى 
دانند. از سوى ديگر با وجود ارائه تسهيالت نوسازى 
بافت هاى فرسوده از سوى دولت همچنان مردم 
از اين تسهيالت استفاده نمى كنند به طورى كه 
از ابتداى پرداخت اين تسهيالت تاكنون فقط 700 

نفر در استان اين تسهيالت را دريافت كرده اند. 
و  راه  كل  اداره  فرسوده  هاى  بافت  اداره  رئيس 

شهرسازى، از وجود 425 هكتار بافت فرسوده در 
ميزان 164  اين  از  گويد:  مى  و  داده  خبر  استان 
هكتار در شهر بيرجند و 27.5 هكتار در فردوس 
براى  فروزان  محسن  محمد  گفته  به  دارد.  قرار 
نوسازى و بهسازى بافت هاى فرسوده، پروژه 10.5 
هكتارى فرزان به صورت پايلوت در شهر بيرجند 
در دست اجرا است. وى يكى از اقدامات خوب اين 
طرح را بازگشايى معبر اصلى بافت فرزان دانست  و 
افزود: اكنون بسيارى از كارهاى تملك زمين انجام 
و با اجراى اين پل محله «موسى بن جعفر (ع)» به 

سه راه «اسدى» متصل مى شود.

بافت فرسوده نيازمند همدلى است

را  شهرى  فرسوده  هاى  بافت  در  كار  فروزان، 
ها  دستگاه  كه همه  داند  بخشى مى  بين  كارى 
هر چه  ورود  بر  كنند. وى  مشاركت  آن  در  بايد 
بيشتر شهردارى ها براى نوسازى و بهسازى بافت 
ها شهردارى  افزايد:  مى  و  تأكيد  فرسوده   هاى 
به عنوان بازوهاى اجرايى شهر بايد ورود بيشترى 

در اين بخش داشته باشند. 
 وى با اشاره به اينكه در برخى از شهرها، شهردارى ها

داشته اند،  فرسوده  هاى  بافت  به  مناسبى  ورود 
از  برخى  كه  مؤثرى  اقدامات  از  يكى  كرد:  بيان 
دفاتر  ايجاد  اند؛  داده  انجام  تهران  مثل  شهرها 
تسهيل گرى نوسازى در محالت بوده كه تاكنون 

نتايج موفقى داشته است.

بى ميلى براى استفاده از تسهيالت 

از  استفاده  براى  مردم  نكردن  استقبال   فروزان، 
تسهيالت نوسازى و بهسازى بافت هاى فرسوده 

را يكى از داليل كندى روند نوسازى بافت هاى 
فرسوده در استان عنوان و مى افزايد: يكى از داليل 
اين امر مى تواند مسايل اجتماعى باشد و خيلى از 
افراد ساكن در اين مناطق عالقه اى به ساخت و 
ساز ندارند. وى اضافه كرد: عالوه بر اين بسيارى 
از كسانى كه در اين مناطق زندگى مى كنند افراد 
نيازمند و به لحاظ مادى ضعيف هستند و انتظار 
دارند كه تسهيالت نوسازى كم بهره بوده و بتوانند 

80 درصد هزينه هاى ساخت بنا را تأمين كند.

لزوم افزايش سقف تسهيالت نوسازى 

و  راه  كل  اداره  فرسوده  هاى  بافت  اداره  رئيس 
سقف  افزايش  پيشنهاد  اينكه  بيان  با  شهرسازى 
تسهيالت نوسازى و بهسازى بافت هاى فرسوده 
براى استان داده شده است، مى گويد: اما تاكنون 

موافقت نامه اى در اين زمينه صادر نشده است.
فروزان با اشاره به وجود برخى مسايل اجتماعى و 
فرهنگى در بافت هاى فرسوده، ادامه مى دهد: كار 
كردن در اين مناطق پيچيدگى هاى خاص خود 
را دارد و با توجه به اين مسائل امكان دارد مردم 
تسيهالت دريافت كنند اما بازهم اقدام به ساخت 
و ساز اقدام نكنند. به گفته وى تاكنون نزديك به 
تسهيالت  از  جنوبى  خراسان  استان  در  نفر   700
نوسازى و بهسازى بافت فرسوده استفاده و اقدام 

به ساخت و ساز در اين مناطق كرده اند. 
وى ادامه داد: پيشنهاد داده ايم افرادى كه توانايى 
مالى ندارند با مشاركت بخش خصوصى اقدام به 
ساخت و ساز كنند به اين صورت كه زمين آورده 
توسط  ساز  و  ساخت  كارهاى  تمامى  و  متقاضى 

پيمانكار بخش خصوصى انجام شود.
و  راه  كل  اداره  فرسوده  هاى  بافت  اداره  رئيس 

اينكه اين  با تأكيد بر  شهرسازى خراسان جنوبى 
كار نيازمند فرهنگ سازى است، بيان داشت: در 
فرهنگ  دنبال  به  چهره  به  چهره  هاى  آموزش 
سازى در اين زمينه هستيم و آماده ايم از بخش 
آنها  شده  تمام  قيمت  تا  كنيم  حمايت  خصوصى 
نوسازى  تسهيالت  ميزان  فروزان  يابد.  كاهش 
بافت هاى فرسوده در شهر بيرجند را 40 ميليون 
تومان و در ساير شهرستان ها را 30 ميليون تومان 
عنوان كرد و گفت: حدود 9 درصد از سود بانكى 
سوى  از  ها  يارانه  درآمد  محل  از  تسهيالت  اين 

دولت پرداخت خواهد شد.

تأثير معكوس مسكن مهر 
بر احياى بافت هاى فرسوده

مديرعامل شركت عمران و مسكن سازان خراسان 
جنوبي نيز، ميزان استفاده مردم از اين تسهيالت 
را در خور توجه نمى داند و مى گويد: نسبت به 
رسانى  اطالع  استان  فرسوده  هاى  بافت  ميزان 
خوبى انجام نشده و استفاده مردم از اين تسهيالت 

خوب نبوده است.
محمود رضا كميلى دوست بيان كرد: در سال هاى 
گذشته با اجراى طرح مسكن مهر تعداد زيادى از 
متقاضيان مسكن به مسكن مهر اقبال نشان داند و 

اين برخالف چيزى بود كه بايد اتفاق مى افتاد.
وى با تأكيد بر اينكه ما بايد از گسترش افقى شهر 
جلوگيرى مى كرديم، اضافه مى كند: اگر اين اتفاق 
با همين پشتوانه در محدوده شهرها انجام مى شد 
بر  عالوه  و  شد  مى  تسريع  خيلى  نوسازى  روند 
نوسازى بافت خطرناك، بسيارى از مشكالت امروز 

سايت هاى مسكن مهر وجود نداشت.
مديرعامل شركت عمران و مسكن سازان خراسان 

جنوبي با اشاره به وجود 164 هكتار بافت فرسوده 
در بيرجند، گفت: از اين ميزان تنها براى 10 هكتار 
تحت عنوان بافت فرزان طرح ويژه ديده شده بود.

در  شده  انجام  هاى  پيگيرى  با  كرد:  اضافه  وى 
سال گذشته براى تمامى 164 هكتار بافت فرسوده 

بيرجند طرح ويژه تدوين شد.

قطعى نبودن سود تسهيالت بانكى 
از داليل بى رغبتى به احياى بافت فرسوده

كميلى دوست با بيان اينكه رويكرد شركت براى 
مردم  خود  مشاركت  و  حضور  به  عمده  نوسازى 
مربوط مى شود، عنوان داشت: بيشتر به دنبال اين 
هستيم كه در وهله نخست با ارائه تسهيالت زمينه 

براى مشاركت خود مردم را فراهم كنيم و بعد از آن 
به دنبال سرمايه گذارى بخش خصوصى هستيم.

توانمندسازى  براى  اينكه  بيان  با  دوست  كميلى 
مردم امسال سهميه ويژه اى براى استان در نظر 
گرفته شده است، بيان كرد: امسال مجوز پرداخت 
تسهيالت براى يك هزار و 500 واحد گرفته شد 

كه اين تسهيالت تقريباً نهايى شده است.
وى، قطعى نبودن سود تسهيالت بانكى را يكى از 
داليل عدم استقبال مردم از اين تسهيالت دانست 
و افزود: در نحوه برخورد با مشتريان هر بانك به 
شيوه خود عمل كرده و دستور العمل واحدى براى 

همه بانك ها تعريف نشده است.
مديرعامل شركت عمران و مسكن سازان خراسان 
اين  به  ها  بانك  مديران  بايد  داد:  ادامه  جنوبي 

 دستور العمل واحد برسند و اگر به نتيجه برسد ما 
مى توانيم موضوع تسهيالت را رسانه اى كنيم.

لزوم حضور شهردارى ها و شوراى شهر

مديرعامل شركت عمران و مسكن سازان استان با 
تأكيد بر اينكه تسريع در روند نوسازى بافت فرسوده 
نيازمند خرد جمعى و پيگيرى توسط سازمان هاى 
محلى است، گفت: در اين راستا يكى از مهمترين 
به عنوان  كارها حضور شهردارى و شوراى شهر 
اصلى ترين ارگان مؤثر در مديريت شهرى است. 

كميلى دوست با بيان اينكه بيشتر شهرهايى كه 
انجام  اين بخش كارهاى مفيدى  در  اند  توانسته 
اين  افزود:  است،  بوده  شهردارى  توسط  دهند 
خطرات  از  خيلى  هم  اند  توانسته  ها  شهردارى 
احتمالى كه بابت زلزله متصور هستيم را كاهش 

دهند و هم به درآمد برسند.
وى راه اندازى دفاتر تسهيل گرى در اين بافت هاى 
فرسوده را كليد حل مشكالت مى داند و مى گويد: 
مشاركت  بايد  دولتى  اعتبارات  كمبود  به  توجه  با 
خود مردم افزايش يابد و راه اندازى اين دفاتر يكى 

از تجربه هاى موفق در اين زمينه است.
كميلى دوست اضافه كرد: با توجه به اينكه اعتماد 
مردم به اين دفاتر بيشتر است اگر اين دفاتر توسط 
شهردارى ها راه اندازى و از آنها در زمينه صدور 
احياى  به  شود  حمايت  مالى  مسايل  و  ها  پروانه 
بافت هاى فرسوده و سكونتگاه هاى غير رسمى 

خيلى مى تواند كمك كند.

شهردارى متولى نوسازى و بهسازى 
بافت هاى فرسوده نيست

اينكه  بيان  با  نيز  بيرجند  شهردار  عمرانى  معاون 
شركت عمران و مسكن سازان، متولى نوسازى و 
بيرجند است، گفت:  بافت هاى فرسوده  بهسازى 
شهردارى نقشى در اين زمينه ندارند و مسئوليت 

آن به شركت عمران سازان واگذار شده است. 
تسهيل  دفاتر  اندازى  راه  با  ارتباط  در  عدل  على 
داراى  افراد  اگر  گفت:  نيز  مناطق  اين  در  گرى 
صالحيت و شرايط، متقاضى راه اندازى اين دفاتر 
ما  ولى  كنيم  كمك  آنها  به  توانيم  مى  ما   باشند 
تا  باشيم  افراد  اين  دنبال  به  توانيم خودمان  نمى 

آنها را پيدا كنيم.

دامــدارى در شهــر

طرح10ساله نوسازى 
بافت فرسوده بيرجند

وصله ناجور در سيماى شهرى بيرجند
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ميانگين بارندگى ساالنه استان خراسان جنوبى، 134 ميليمتر و ميانگين دماى ساالنه، 17/5  درجه سلسيوس است. شهرستان قاينات ، داراى بيشترين بارندگى  و 
شهرستان سرايان داراى كمترين سطح كانون بحران فرسايش بادى است. پس از الحاق شهرستان طبس به اين استان، با توجه به وسعت زياد بيابان هاى طبس، 
خراسان جنوبى از ششمين استان بيابانى ايران، به دومين استان بيابانى تبديل شد.

اقليم خراسان جنوبى

4
باغستان عليا ؛ قطعه اى از فردوس

 در فردوس خراسان جنوبى 

روستاى باغستان عليا، مركز دهستان باغستان، از توابع 
بخش مركزى شهرستان فردوس بوده و در فاصله 15 
كيلومترى شمال شرقى شهر فردوس واقع شده است. 
مطلوب  هوايى  و  آب  داراى  عليا،  باغستان   روستاى 

و مناظر طبيعى زيبا مى باشد. 

و  ييالقى  مناطق  از  يكى  كه  عليا  باغستان  روستاى 
گردشگرى شهرستان فردوس است، به عنوان منطقه  
نمونه گردشگرى تصويب شده است. منطقه گردشگرى 
مسافر  ورودى  ميزان  بيشترين  آبگرم،  و   باغستان 
در اين مدت را در استان خراسان جنوبى داشته است 
جاده فردوس به گناباد از وسط اين روستا عبور مى كند 
كه در دو طرف جاده، درختان بيد، چنار و سپيدار سر به 
فلك كشيده جلوه خاصى به آن داده و تمام مسير را سايه 
مى كنند. همچنين آب قنات تاريخى بلده از دو طرف 

جاده عبور مى كند.
آب و هواى مطبوع و سرسبزى باغستان عليا سبب شده 
كه اين منطقه چشم اندازى زيبا را با خود به ارمغان آورد 
و به منطقه نمونه توريستى و گردشگرى در شهرستان 

فردوس تبديل شود.
بلده در  آب و هواى خوش و جارى بودن نهرين آب 
روستاى باغستان عليا سبب شده تا از باغستان به عنوان 

داالنى بهشتى در شهرستان فردوس ياد شود. 
محصول باغات اين روستا «انار» است كه در احاديث 
و روايات از آن به عنوان بهترين ميوه بهشتى ياد شده 
در  باغدارى  و  كشاورزى  بخش  توليدات  مهمترين  و 
فردوس است كه همه ساله با شروع فصل گرما ميزبان 
اقتصادى  قطب  ترين  است.مهم  تابستانى  مسافران 
شهرستان فردوس در زمينه توليدات كشاورزى و كانون 
تجمع انار و زعفران باغستان عليا معرفى شده و آسياب 
قديمى،  گبرها، حمام  قبرستان  خيابان سرتخت،  آبى، 
تونل سبز باغستان، منطقه گوند و اردوگاه شهيد مطهرى 
از جمله آثار تاريخى و اماكن ديدنى باغستان عليا به 

شمار مى رود.

ماه  در  خصوص  به  بهار  فصل  آغاز  با  ساله  همه  ايسنا: 
ارديبهشت و خرداد، شاهد عرضه گياهان دارويى در بازارهاى 

محلى خراسان جنوبى هستيم.
اروونه  بومادران،  تا گل  آويشن، مستار و كاكوتى گرفته   از 

و زيره و ساير گياهان دارويى...
گياهان دارويى در خراسان جنوبى به دو روش آبى و ديمه 
كشت مى شود و برخى از اين گياهان نيز در مراتع به صورت 
خودرو رشد مى كند. كارشناساسان معتقدند؛ با توجه به كيفيت 
باالى اسانس و ماده موثر گياهان داوريى، نياز كم آبى و استفاده 
از نزوالت آسمانى، كوتاه بودن و عدم تداخل دوره رشد با ساير 
محصوالت، كم توقع بوده و مقاومت گياهان دارويى نسبت به 
آب شور و اقليم نامساعد بسيار كم هزينه تر نسبت به داروهاى 

شيميايى است.
گياهان دارويى نقش مهمى در اقتصاد استان مى تواند ايفا كند، 
توسعه كشت گياهان دارويى در استان باعث ارزآورى و رونق 
اقتصادى، كاهش وابستگى به خارج از كشور، ايجاد اشتغال و 

جلوگيرى از مهاجرت روستائيان و كشاورزان خواهد شد.
گياهان دارويي به عنوان ذخاير ارزشمند خراسان جنوبي بشمار 
مي رود كه عالوه بر حفاظت و احياء بهره برداري صحيح از 
گياهان دارويي در عرصه هاي منابع طبيعي سبب بهبود سطح 
ايجاد فرصت هاي  مردم،  زندگي  كيفيت  ارتقاي  و  سالمت 
شغلي از طريق توليد اقتصادي گياهان دارويي و فرآورده هاي 
آنها و احراز جايگاه شايسته و دستيابي به سهم مناسبي از بازار 

جهاني گياهان دارويي را كسب خواهد كرد.
شناخت خواص دارويي گياهان شايد بيرون از حافظه تاريخ 
باشد و اين گياهان درطو ل تاريخ هميشه با انسان قرابت 
خاصي داشته و آثار دارويي و موارد استفاده آن بر هيچكس 
حضور  قدمت  اين  مهم  داليل  از  يكي  و  نيست  پوشيده 
در خصوص  مختلف  مردم سرزمين هاي  ريشه دار  باورهاي 
استفاده از گياهان دارويي است. اگر چه عالقه، همدمي و 
توجه به اين گياهان مفيد در سال هاي گذشته ناچيز بوده ولي 
خوشبختانه به تازگى مورد عنايت و توجه بيشتري قرار گرفته 
است.در هر حال چنين به نظر مي رسد كه در جامعه ما هنوز 
درك جامعي از مفهوم گياهان دارويي و شيوه صحيح تهيه 
و مصرف آنها وجود ندارد و عالقه مندان به گياهان دارويي 
معتقدند همانطور كه گياهان در باغ نباتات خوب رشد مي كنند، 
بايد سعي شود زمينه عالقه مندي به اين گياهان در قلب هاي 

انسانها نيز فراهم و افزون شود.

شناسايى 800 گونه گياهى در خراسان جنوبى

هاشم ولى پور مطلق رئيس جهاد كشاورزى خراسان جنوبى 

در گفت و گو با ايسنا گفت: خراسان جنوبى باتوجه به اقليم 
دركشورمحسوب  داروئى  گياهان  توليد  ازقطب هاى  يكى 
كه  است  دارا  را  كشور  توليدى  10درصدتنوع  وحدود  شده 
 بيشتر به صورت مرتعى و درعرصه هاى طبيعى وجود داشته 

و مورد بهره بردارى  قرارمى گيرد.
وى با بيان اينكه گياهانى مثل زيره سبز، مرزه، ختمى، رازيانه، 
زنيان، نعنا، آويشن، آلوئه ورا، نعناع فلفلى، مريم گلى، شويد، 
خاكشير به صورت آبى كشت مى شوند، افزود: گياهانى از قبيل 
آنغوزه، وشاء، كاكوتى، درمنه تركى، سماق، بادام تلخ، پونه، 
زنيان، شاه تره، بنه، زيره سياه، بومادران، زوفا، كنگرفرنگى، 
اسپند، درمنه، بادرنجبويه، اسطخودوس و مستار درعرصه هاى 
طبيعى رويش دارند.رييس جهاد كشاورزى خراسان جنوبى 
اظهار كرد: خراسان جنوبى داراى 800 گونه گياهان دارويى 

بوده كه حدود30 گونه ازآنها در استان كشت وكار مى شود.
ولى پور مطلق ادامه داد: سطح زيركشت گياهان دارويى استان 
شامل؛ كشت شده توسط بهره بردار و مرتعي درسال گذشته 
108 هزارو 351 هكتاربوده كه از اين سطح يك هزارو 950 

تن محصول برداشت شده است.
وى با بيان اينكه بيشترين سطح كشت مربوط به طبس است، 
تصريح كرد: بالغ بر 104 هزار و 305 هكتار از عرصه هاى 
طبيعى با توليد حدود202تن تحت پوشش گياهان دارويى 
است. رئيس جهاد كشاورزى خراسان جنوبى گفت: امسال 

توليد گياهان دارويى 25 درصد افزايش يافته است.

صادرات 60 درصد گياهان دارويى استان

به  استان  دارويى  گياهان  درصد   60 افزود:  مطلق  ولى پور 
خراسان رضوى، سيستان و بلوچستان و تهران با ارزشى بالغ 
بر 20 ميليارد ريال صادر مى شود. وى ادامه داد: ارائه تسهيالت 
و  باز  فضاى  در  زيركشت  سطح  توسعه  براى  الزم  بانكى 

كشت هاى گلخانه اى و ايجاد صنايع فرآورى و بسته بندى، 
بيمه گياهان دارويى، برگزارى كالس  وكارگاه هاى آموزشى 
وترويجى، هماهنگى براى تامين نهاده هاى مورد نياز بويژه 
بذر و اندام تكثيرى و فرهنگ سازى در راستاى مصرف گياهان 
دارويى برنامه سازمان براى كشت بيشتر و بهره  بردارى بيشتر 
از گياهان دارويى است. رئيس جهاد كشاورزى خراسان جنوبى 
گفت: در حال حاضر سه كارخانه بزرگ صنعتى و 30 كارگاه  
عرق گيرى صنعتى در استان وجود دارد كه ارائه تسهيالت 

بانكى و مشاوره و راهنمائى به آنها داده مى شود. 
ولى پور مطلق اظهار كرد: عدم شناسايى كامل گياهان دارويى 
گياهان  زمينه  در  متخصص  انسانى  نيروى  كمبود  منطقه، 
فروش  و  خريد  جمع آورى،  درچرخه  دالالن  وجود  دارويى، 
گياهان دارويى، كمبود اعتبارالزم در زمينه مطالعه و اجراى 

طرح هاى تحقيقاتى و پژوهشى وترويجى، بازار نامناسب و نبود 
خريد توافقى، عدم شناخت كشاورزان از گياهان دارويى است. 
وى، مطالعات جامع درخصوص شناسايى گياهان دارويى قابل 
دارويى گياهان  توسعه كشت  و  مختلف  مناطق  در   كشت 

 را برنامه هاى آينده عنوان كرد.

فرآورى 100 نوع گياه دارويى در كارخانه
  گياهان دارويى خراسان جنوبى

محسن پويان مديركارخانه  گياهان دارويى خراسان جنوبى نيز 
گفت: حدود 100 نوع گياه دارويى بصورت ساده و تركيبى در 
اين كارخانه فرآورى مى شود. وى اظهار كرد: كارخانه گياهان 
تومان  ميليون  با 500   86 سال  در  خراسان جنوبى  دارويى 
سرمايه اوليه احداث شده است. مديركارخانه  گياهان دارويى 
خراسان جنوبى ادامه داد: هم اكنون در اين كارخانه فرآورى 
انواع گياهان دارويى مانند عرقيات گياهى، عصاره ها، اسانس ها 

و شربت هاى گياهى توليد مى شود.

مدير كارخانه  گياهان دارويى خراسان جنوبى با اشاره به اينكه 
گياه  تن  يك  حدود  كارى  شيفت  يك  در  كارخانه  اين  در 
دارويى فرآورى مى شود، گفت: ظرفيت ساالنه اين كارخانه 
بصورت اسمى مطابق مجوزهاى صادره از وزارت صنايع و 
معادن 2000 تن است، اما بصورت واقعى 300 تن ظرفيت 

توليدى اين كارخانه در سال است.
پويان با اشاره به اينكه حدود 10نفر بصورت مستقيم در خط 
توليد، بسته بندى و ادارى فعاليت مى كنند، يادآور شد: 20 نفر 
بصورت غيرمستقيم در زمينه بازاريابى و فروش فعاليت دارند.

داروهاى گياهان حوزه  
همكارى بين خراسان جنوبى و آفريقاى جنوبى

ويليام مكس فيلمان وايتهد سفير كشور آفريقاى جنوبى در 
اقتصادى خراسان جنوبى،  مديران  با  ديدار  در جلسه  ايران 
بين  همكارى  حوزه هاى  از  يكى  را  گياهان  داروهايى 
در  افزود:  و  كرد  عنوان  جنوبى  آفريقاى  و  جنوبى  خراسان 
زمينه سرمايه گذارى در بخش فراورى مى توانيم به خراسان 
جنوبى كمك كنيم.وى اظهاركرد: معتقدم كه خراسان جنوبى 
پتانسيل هاى زيادى دارد.سفير كشور آفريقاى جنوبى در ايران 
با تاكيد بر اينكه بايد زمينه هاى همكارى بين خراسان جنوبى 
باشد، گفت: در زمينه  اين كشور به صورت پروژه پروژه  و 
گياهان دارويى، نقاط مشترك زيادى داريم و سرمايه گذارى 

در بخش فراوارى براى من قابل توجه است.
نقاط مشترك  اينكه در زمينه گياهان دارويى،  بيان  با  وى 
زيادى داريم و سرمايه گذارى در بخش فراوارى براى من 
پايگاه  بتواند  جنوبى  خراسان  اگر  گفت:  است،  توجه  قابل 
ترانزيت كاال به كشور افغانستان و پاكستان باشد، نقش مهم 

و كليدى و پتانسيل بااليى دارد.

نخستين پارك گياهان دارويى
 در بيرجند افتتاح مى شود

 عباسعلى مديح شهردار بيرجند نيز در ديدار با سفير آفريقاى 
زمينه  در  جنوبى  خراسان  ظرفيت هاى  به  اشاره  با  جنوبى 
گياهان دارويى، گفت: نخستين پارك گياهان دارويى تا پايان 

امسال در شهرستان بيرجند افتتاح مى شود.
وى افزود: گياهان دارويى متنوعى در خراسان جنوبى است 
كه در ايران در دهه هاى اخير شهروندان بيرجندى و ايرانى 
استقبال چشم گيرى از گياهان دارويى داشته اند. بايد گفت؛ 
گياهان دارويى از مزيت هاى بسيار عالى خراسان جنوبى است 
كه در صورت توجه مى تواند در رونق اقتصادى منطقه مفيد 

واقع شود.

جاذبه گردشگرىخراسان جنوبى، بهشت گياهان دارويى

مشاهير خراسان جنوبى

دكتر غالمحسين شكوهي

شكوهى  غالمحسين 
«پدر  عنوان  با  كه 
تربيت  و  تعليم  علم 
شناخته  نيز  ايران» 
مدرسين  از  شود  مى 
و  تعليم  قديمى 
وزير  نيز  و  تربيت 
پرورش  و  آموزش 

در  شكوهى  بود.  بازرگان  مهندس  موقت  دولت 
توابع  از  خوسف  شهر  در  شمسى   1305 سال 
گذراندن  از  پس  وى  شد.  متولد  بيرجند  شهرستان 
حرفه  به  بيرجند  در  مقدماتى،  دانشسراى  دوره 
براى  ديپلم،  اخذ  از  پس  وى  پرداخت.  معلمى 
و  شده  تهران  عالى  دانشسراى  وارد  تحصيل  ادامه 
آموزش  رشته  در  را  خود  ليسانس   ،1335 سال   در 

و پرورش ابتدايى اخذ نمود. 
وى سپس به عنوان شاگرد اول دانشسراى عالى با 
بورس دولتى به سوييس اعزام شده و در سال 1341 

دكترى خود را در رشته تعليم و تربيت اخذ كرد. 
شكوهى پس از بازگشت به ايران, در وزارت آموزش 
در  همزمان  و  شده  خدمت  به  مشغول  پرورش  و 

دانشسراى عالى تهران به تدريس پرداخت.
دكتر شكوهى در دولت موقت به عنوان اولين وزير 
انقالب  از  بعد   1357 سال  در  پرورش  و  آموزش 
علت  به   1372 سال  در  وى  شد.  منصوب  اسالمى 
زادگاه  به  تهران،  هواى  آلودگى  و  ريوى  ناراحتى 
دانشگاه  در  استادى  درجه  با  و  بازگشت  خويش 
بيرجند به فعاليت آموزشى و پژوهشى خويش ادامه 
داده و پس از 57سال تدريس، در سال 1379با رتبه 
26 استادى بازنشسته شد ولى تدريس را رها نكرد 
بيرجند و تربيت مدرس  و در دانشگاههاى دانشگاه 
سال  در  حال  اين  با  داد.  ادامه  تدريس  به  تهران 
1380 پس از فوت همسر, دچار افسردگى شديد شد 

و دست از تدريس و فعاليت هاى پژوهشى كشيد.
تاليف،  بخش  در  برجسته  استاد  اين  آثار  جمله  از 
اصول  «مبانى  هندسه»،  و  حساب  آموختن  «روش 
«تعليم  تجديدچاپ،  بار   27 با  پرورش»  و  آموزش 
و تربيت و مراحل آن» با 20 بار تجديد چاپ و در 
بخش ترجمه «تعليم و تربيت» تاليف امانوئل كانتو 

و «مربيان بزرگ» تاليف ژان شانو مى باشد.
دكتر شكوهى بيش از  60 مقاله در نشريات علمى 
منتشر  خارجى  معتبر  در مجالت  مقاله  دو  و  داخلى 

كرده است.
صدا و سيما جمهورى اسالمى در سال 1385 از وى 
تقدير  تربيت  تعليم و  ماندگار رشته  به عنوان چهره 
به عمل آورد و در سال 1386 از مقام علمى وى در 

دانشگاه بيرجند، تجليل شد.

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

09156706538   

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

ايزوگام  شفيعى
آسفالت و قيرگونى 
(محوطه و پشت بام)

32225494
09151630283
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لوله بازكني با فنر برقي
 و مواد شوينده با تجربه تضميني 

- عقد قرارداد با كارخانه ها و شركت ها
- تشخيص تركيدگي و رفع بوي نامطبوع 

- ترميم كف آشپزخانه و سرويس
- لوله كشي و پيمانكاري ساختمان

           با مصالح و بدون مصالح

09158994086  - 09151104086
به صورت شبانه روزي 

سرويس دهي به سراسر  استان
آدرس: مهرشهر - ولى عصر (عج) 18 

رسولي

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

خيابان فردوسى ، تقاطع حافظ    09155438760 - 32421633

به روال همه ساله اما در آدرس جديد

شارژ و تعمير انواع كولر
 اتومبيل سبك و سنگين 

نوع گاز اسكون

  با 20 درصد  تخفيف
با ارائه ضمانت نامه كتبى (در هنگام 

مراجعه ارائه كارت خودرو الزامى است)
 خيابان غفارى 28- تقاطع سوم

 نبش پرستار 22 (براتى)
   32434440 - 41             32438511

09153622734

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

آگهى حق تقدم در خصوص افزايش سرمايه 
شركت صندوق حمايت از توسعه بخش كشاورزى شهرستان سربيشه (سهامى خاص)

در اجراى ماده 169 اليحه اصالحى قانون تجارت، به اطالع كليه سهامداران شركت صندوق حمايت از 
توسعه بخش كشاورزى شهرستان سربيشه (سهامى خاص) ثبت شده به شماره 4756 و شناسه ملى 
10360062507 مى رساند: با عنايت به مصوبه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1392/07/14 و تفويض 
اختيار عملى نمودن افزايش سرمايه به هيئت مديره نظر به اين كه مقرر است سرمايه شركت از مبلغ 
10896510000 ريال به مبلغ 19154750000 ريال منقسم به 1915475 سهم ده هزار ريالى با نام 
تواما از طريق آورده نقدى افزايش مى يابد. از كليه سهامداران محترم شركت درخواست مى شود از  تاريخ 
انتشار اين آگهى به مدت 60 روز از حق تقدم نسبت به خريد و يا افزايش (ميزان و درصد حق تقدم) 
استفاده نمايند و مبلغ اسمى خريد سهام را پس از هماهنگى با صندوق حمايت از توسعه بخش كشاورزى 
سربيشه به حساب شماره 711119237 شركت نزد بانك كشاورزى شعبه سربيشه واريز و فيش مربوطه 
را به دفتر شركت واقع در شهرستان سربيشه خيابان امام على (ع) - چهارراه جهاد - ساختمان مديريت 
جهاد كشاورزى دفتر صندوق حمايت از توسعه بخش كشاورزى كدپستى 9741953831 تسليم نمايند. 

بديهى است پس از انقضاى مهلت مقرر هيئت مديره مى تواند سهام باقى مانده را به غير واگذار نمايد.
 هيئت مديره

دعوت مجمع عمومى عادى شركت مجتمع ميدان بار وحدت بيرجند (سهامى خاص)
ثبت شده به شماره 1412 و شناسه ملى 10360031308

از كليه سهامداران شركت دعوت مى شود در جلسه مجمع عمومى عادى كه در تاريخ 94/3/29 ساعت 9 
در محل قانونى شركت تشكيل مى شود، حضور به هم رسانند.

دستور جلسه:
انتخاب اعضاى هيئت مديره

انتخاب بازرسين
تصويب تراز و حساب سود و زيان ساالنه منتهى به 93

انتخاب روزنامه كثيراالنتشار براى درج آگهى هاى شركت
هيئت مديره و مديرعامل

فروش ويژه نوت بوك و تبلترايانه ثامن بيرجند
آدرس: حدفاصل معلم 22 و 24 - (5خط) 32446431- امير شهريارى
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بهلول و آب انگور

دوستان  از  يكى  روزى 
بهلول گفت: اى بهلول! 
بخورم،  انگور  اگر  من 
بهلول  است؟  حرام  آيا 
اگر  پرسيد:  نه!  گفت: 
در  انگور  خوردن  از  بعد 
بكشم،  دراز  آفتاب  زير 

آيا حرام است؟ بهلول گفت: نه! پرسيد: پس چگونه 
است كه اگر انگور را در خمره اى بگذاريم و آن را 
زير نور آفتاب قرار دهيم و بعد از مدتى آن را بنوشيم 
حرام مى شود؟بهلول گفت: نگاه كن! من مقدارى آب 
به صورت تو مى پاشم. آيا دردت مى آيد؟ گفت: نه! 
بهلول گفت: حال مقدارى خاك نرم بر گونه ات مى 

پاشم. آيا دردت مى آيد؟
 گفت: نه! سپس بهلول خاك و آب را با هم مخلوط 
كرد و گلوله اى گلى ساخت و آن را محكم بر پيشانى 
شكست!  سرم  گفت:  و  كشيد  فريادى  مرد  زد!  مرد 
نكردم!  كارى  كه  من  چرا؟  گفت:  تعجب  با  بهلول 
اين گلوله همان مخلوط آب و خاك است و تو نبايد 
احساس درد كنى، اما من سرت را شكستم تا تو ديگر 

جرات نكنى احكام خدا را بشكنى!!

براي قد كشيدنم، 
خيلي ها كوتاه آمده اند.

رفتم تو كوچه دارم ماشين مى شورم همسايه مون 
اومده ميگه ماشين مى شورى مى گم: پ نه پ 

حوصله ام سر رفته دارم با ماشينم آب بازى مى كنم

اى آسمان سمند تو يك ره همى بتاز    
اى كهكشان خدنگ تو چندى همه ببار

آيت ا... شيخ محمد هادى هادوى بيرجندى

احساسات خيلي شبيه امواج هستند نمي توانيم 
مانع آمدنشان شويم اما مي توانيم انتخاب 

كنيم روي كدام سوار شويم.

شهرت زودگذر و مثبت، 
بهتر از شهرت پايدار و منفي است.

موفقيت در پيروزى خالصه نمى شود بلكه شامل عادات 
در  كه  است  هايى  تصميم  و  پيشرفت  رشد،  روزمره، 

زندگى مى گيريد. 
مشابه  موفق، خصوصياتى  افراد  تمام  اگر  ندارد  تعجب 
كه  دارند  خود  خانه  در  لوازمى  آنها  همه  باشند.  داشته 
موجب افزايش تمركز، برقرارى ارتباط بيشتر با خانواده 
و رشد و پيشرفت شان مى شود. ما نام تعدادى از آنها را 

برايتان آورده ايم تا شما هم الگو بگيريد.

1. لوازم ورزشى
يكى از چيزهايى كه افراد موفق در خانه هايشان دارند، 
ترغيب  كردن  ورزش  به  را  آنها  كه  است  اى  وسيله 
مانند  قيمت  گران  ورزشى  لوازم  خريد  من  كند.  مى 
وسيله  اين  كنم،  نمى  پيشنهاد  را  دوچرخه  و   تردميل 
هوالهوپ،  بازى،  طناب  يوگا،  تشك  يك  تواند  مى 
باشد.  كردن  ورزش  براى  باز  فضايى  حتى  يا  دمبل 
گاهى  و  باشد  دور  شما  خانه  از  ورزشى  باشگاه  شايد 
وجود  با  اما  باشيد  نداشته  را  آنجا  به  رفتن  حوصله 
نكردن  ورزش  براى  اى  بهانه  هيچ  ديگر  لوازم،   اين 

نخواهيد داشت.

2. كتاب هايى الهام بخش
حتى موفق ترين افراد هم گاهى نياز به انگيزه دارند. در 

اين شرايط كتاب بهتر از هر چيز ديگرى عمل مى كند. 
كتاب هايى كه رازهاى موفقيت افراد، داليل شكست، 
سدهاى پيش رو و شيوه درست كار و زندگى را بيان مى 
كند و به شما انگيزه ادامه زندگى و دنبال كردن هدف 

هايتان را مى دهد.

3. مكانى آرام براى كار كردن
اما  كنند.  كار  هم  خانه  در  مجبورند  گاهى  موفق  افراد 
محل كار آنها در خانه مكانى دنج و آرام است. جايى كه 
هيچ عاملى براى حواس پرتى وجود ندارد و به خوبى مى 

توانند بر كارهاى خود تمركز كنند.
رفتن  باال  آن  مهمترين  كه  دارد  فوايدى  روش  اين 
جلوى  ساعت   4 كه  اين  جاى  به  است.  كار  سرعت 
كار  حين  تان  حواس  مدام  و  بنشينيد  تلويزيون 
تمركز  با  و  بنديد  مى  را  كارتان  اتاق  در  شود،  پرت 
تمام  ساعت   2 تا   1 عرض  در  را  كارهايتان   كامل 

خواهيد كرد.

4. دفترچه اى براى يادداشت اهداف
بلند  اهداف  دارد:  وجود  هدف  نوع   3 افراد  زندگى  در 
گيريد.  مى  نو  سال  آغاز  كه  هايى  تصميم  مانند  مدت 
اى  هفته  چند  هاى  پروژه  مانند  مدت  كوتاه  اهداف 
هستند.  انجام  قابل  سادگى  به  كه  روزانه  اهداف  و 

افراد موفق اين توانايى را دارند كه تمام اين اهداف را 
ببرند  پيش  و  ريزى كنند  برنامه  به خوبى  كنار هم  در 
است.  يادداشت  دفترچه  يك  تهيه  هم  راه  بهترين  كه 
كيف در  حمل  قابل  كه  كوچك  يادداشت  دفترچه   از 

يا كيف پول است، استفاده كنيد.

5. ميز و صندلى كار مناسب
نشستن  درست  شيوه  درباره  زيادى  مقاالت   شما 
مى خوانيد اما آن را در زندگى خود به كار نمى گيريد. 
هنگامى كه ساعت ها پشت ميز مى نشينيد و غرق كار 
مى شويد، شيوه صحيح درست نشستن را فراموش مى 
كنيد اما اين را بدانيد كه بدن سالم منجر به ذهن سالم، 
خالق و فعال مى شود. بنابراين در انتخاب ميز و صندلى 

كار خود نهايت دقت را به خرج دهيد.

6. نمايش تصويرى اهداف
وقت  چند  هر  و  دارم  برد  وايت  يك  ام  خانه  در  من 
با جدولى  را  اهدافم  پيشرفت  مراحل  آن  بار روى  يك 
 نشان مى دهم. نمايش تصويرى اهداف به شما كمك

مى كند تا تمركز و تسلط بيشترى بر آن داشته باشيد.

7. يخچالى پر از مواد غذايى سالم
افراد  و  است  فردى  هر  زندگى  الزامات  از  سالم  غذاى 

موفق اين را به خوبى درك كرده اند. مصرف مواد غذايى 
سالم منجر به ذهنى سالم مى شود. 

بنابراين هله هوله ها را دور بريزيد و به دنبال غذاهاى 
سالم ترى باشيد تا انرژى كافى را براى فكر كردن به 

اهداف تان بدست آوريد.

8. ميزغذاخورى به دور از تلويزيون
افراد موفق قادرند ميان زندگى و كار خود تعادل برقرار 
كنند. آنها ميز غذاخورى را به دور از تلويزيون قرار مى 
دهند تا بتوانند غذاى خود را با تمركز و آرامش بيشترى 
ميل كنند و درباره اتفاقاتى كه در طول روز گذشت با 
يك  هستند.  جا  همه  بنشينند.مانيتورها  گفتگو  به  هم 
فرد به طور متوسط از 60 دقيقه، 45 دقيقه خود را در 
بازى  يا  ديدن  فيلم  بنابراين  مانيتور مى گذراند.  مقابل 
كامپيوترى فرصت خوبى براى استراحت كردن مغز شما 
نيست.  به جاى آن به دنبال سرگرمى باشيد كه به جاى 
مغزتان، دست تان را درگير كند. نقاشى كردن، ساز زدن، 
باغبانى، معرق كارى يا هر چيزى غيرمرتبط با مانيتور، 
گزينه خوبى است.بيشتر افراد موفق جهان برخى يا تمام 
لوازم نامبرده را در خانه خود دارند. نكته مهم اين است 
كه بتوانيد در حين پيشرفت كارى، آرامش و عشق را نيز 
در خانه خود تجربه كنيد. با برقرارى تعادلى بين اين دو 

شما هم مى توانيد فردى موفق باشيد.

5

حرف هاى ابريشمى طنز امروز

شعر روز 

پلكى احساس

عارفانه روز

يك لحظه مكث كن

نگرش

آيه روز  

اين [كيفر] بدان سبب است كه خداوند نعمتى را كه بر قومى ارزانى داشته تغيير نمى دهد 
مگر آنكه آنان آنچه را در دل دارند تغيير دهند و خدا شنواى داناست. األنفال، آيه 53

حديث روز  

شكيبايى بر بال زيبا و پسنديده است ولى برتر از آن صبر در برابر مّحرمات است
امام رضا (ع)

سبك زندگى

طراح: نسرين كارى                        

دانش  بر  كه  است  كسى  افقى: 
ورزشها  از   - دارد  اشراف  شيمى 
و  نرم  مشهور-   - عرب  او   -2
بزرگى-  سرورى،   -3 شدن  آسان 
شادى   -4 خوار!  خون  كرم  كال- 
و جشن- از حروف الفباى فارسى- 
سياه   -5 پدربزرگ  جد،  بازگشت- 
سرخ  گل  كالبد-  جسم،  كدر-  و 
همدم،   - پرآب   - عرب  مادر   -6
پراكنده  كننده،  نشر   -7 مونس 
 -8 شقايق  آتش-  شراره   – كننده 
نشانه  ليكن-  ولى،   – فارسى  جمع 
ستون   -9 مفعولى  ضمير  تجارى، 
خانه- از بزرگترين رهبران «جنبش 
استقالل» و «كنگره ملى» – شكوه 
نامى پسرانه و سوره  10- ترس - 
جنس   -11 ندا  حرف  قرآن-  از 
پيامبران  از  يكى  قوى-  باصطالح 
رسيده-  واال  جايگاه  كه  بزرگ 
پادشاه-   -12 گردنكشى  سرپيچى، 
در  لوله   - شود  مى  آنى  آنطرف  از 
روسيه  در  رودى  تنفسى-  دستگاه 
الفباى  از  چهارم  حرف  بوته-   -13
انسان  سرشت  و  طبيعت  يونانى- 
هاى  غزه  از  كربال-  ملعون   -14
 -15 شبيه  و  مانند  (ص)-  پيامبر 

و  عظيم  كوههاى  رشته  مهمترين 
مرتفع دنيا – از استانهاى كشورمان

عمودى: 1- از تقسيم بندى هاى 
تحصيل 2-  از  اى  دوره  كشورى- 
نوعى اسباب بازى بچگانه – موجود 
بلى   – سين  هفت  سفره  سر  زنده 
 – شاهنامه  در  باستانى  نامى   -3
و  روش  غايب-  مونث  مفرد  ضمير 
اسلوب – نامى براى آقايان 4- گل 
جمع  آسانى-  و  سهولت  نواميدى- 
راى- پرنده خوشبختى 5- منسوب 
جمع  دور-  به  اشاره   -6 تور  به 
 – گاهواره  غربال 7-  نوعى  هرم- 
و  شهر  پاييز-  ماههاى  از  گهواره- 
بندرى در جنوب شبه جزيره كريمه 

و  من   -8 اوكراين  جمهورى  در 
يواش،  ها-  استقاللى  رنگ   – تو 
 -9 بدن  دماى  رفتن  باال  آهسته!- 
خراب، باير- برادر سارا- تير، تيرانداز 
10- ساييدن، كوبيدن – ده، قريه- 
از  نرم شده-  و  ناشنوا 11- كوبيده 
تنقالت- مخالف يسار 12- حيوانى 
شبيه پلنگ – خواهش، نفس- نزد 
الفت 13-   – بس  و  است  ايرانيان 
به  منسوب  سرانگشتان-  انگشتان، 
واحد   -14 زراعت  وسايل  از  مار- 
تركيه و مصر- محل نشستن  پول 
جمع  هتل-  در  موقت  استراحت  و 
و  فرانسوى  دانشمند   -15 رئيس 

بنيانگذار شيمى نوين- از فصل ها
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چند روش براى يادگيرى زبان انگليسى

از ساعت بيولوژيك بدن خود استفاده كنيد و بهترين 
زمان براي مطالعه خود را بدانيد.

كنيد  سعي  مي گيريد  ياد  بهتر  ها  شب  اگر  يعني 
برنامه آموزشي خود را براي شب ها قرار دهيد.  اين 
را  اي  نكته  يا  اگر كلمه  نكنيد كه  فراموش  را  نكته 
ببينيد  بود.   خواهد  تر  موثر  خيلي  بياموزيد  مثال  با 
بعد  و  است  كارساز  بيشتر  شما  براي  روش ها  كدام 
سعي كنيد از همان روش ها بيشتر استفاده كنيد تا 
انگليسي  هاي  روزنامه  و  بگيريد.مطالب  بهتر  نتيجه 
 زبان را بخوانيد. نگران متوجه نشدن  همه لغات يا 

مفهوم ها نباشيد. 

فريبا متخصص:كاش مى شد خاطره هاى خوبو 
تو قلك ريخت و هر وقت دلمون گرفت 

درشون آورد و تماشاش كرد

سريال در چشم باد

* 99 درصد نگرانيهاى ما مربوط به مسائلى 
است كه هرگز اتفاق نمى افتند، پس شاد باش

* اگر مى خواهى مانند عقاب پرواز كنى
 با بوقلمون همراه نشو

* مالكيت اسمان را به نام كسانى نوشته اند 
كه به زمين دل نبسته اند

* افكار بزرگ داشته باش، اما از شاديهاى
 كوچك لذت ببر

پيامك روز 

فالش بك

8 چيزى كه افراد موفق در خانه هايشان دارند
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قابل توجه تمامى ادارات دولتى و همشهريان  محترم  
اكيپ تخصصى سرما در خدمت شما  نصب و سرويس كولر و غيره  در اسرع وقت   09155622188

تمامى لوازم دست دوم منزل را 
خريداريم. با يك تماس اختالف قيمت را 

تجربه كنيد.    09158668002

فروش مغازه  تايپ و تكثير با 
موقعيت عالى و 7 سال سابقه 
كار به قيمت بسيار پايين ، نقد 
و مدت يا معاوضه با ماشين  

09374120696

 تعدادى خانم ترجيحا مجرد 
براى كار در پيتزا فروشى 
(شيفت شب) نيازمنديم.

منشى ، نيروى ساده و ماهر
32441200 - 09158619030

آگهــى  استخــدام
يك شركت ساختمانى تعدادى نيرو 

نيازمند مى باشد
سا بقهتعدادعنوان

حداقل 2 سال2 نفرسنگ كار
حداقل 2 سال2 نفركناف كار

آدرس: مدرس 66 ، ساختمان مرواريد 
طبقه دوم

32436258

يــك خريــد  استثنــايى
قابل توجه كليه ادارات ، سازمان ها 

كلى فروشى ها و فروشندگان
 مواد شوينده و بهداشتى

 توزيع كلى مواد شوينده 
شامل مايع ظرفشويى و دستشويى

با درصد تخفيف باور نكردنى
09353721256

نقاشى ساختمان هزار رنگ 
عضو اتحاديه صنعت ساختمان

اجراى رنگ هاى روغنى ، پالستيك ، 
مولتى كالر، پتينه ، پلى استر، جال ، كناف ، 

كنيتكس و رنگ هاى مخصوص نما و دكوراتيو
در اسرع وقت و قيمت مناسب
مهرشهر، نبش جنت 21

09155626304

تعدادى چرخكار ماهر آقا يا خانم 
نيازمنديم.

32403199 - 09153635925
يك خانم براى انجام امور اپيالسيون 

و همكارى در سالن زيبايى نيازمنديم. 
32450556 - 09303618900

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

09151636824 - 09152206824  
05632222321

كـاشت 
بـولت

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

   32304027 -09159656641 روزى

كارت دانشجويى اينجانب رضا صادقى 
به شماره 92137135170052 مفقود 
گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

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

09151606547

 شركت ساختمانى با رتبه 5 
خريداريم.

09125372738

 فروش تيبا مدل 92، بيمه و گارانتى 
 تا برج 9، بدون رنگ ، فوق العاده تميز 
 21 ميليون مقطوع   09307787214

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

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

32224498
 فروش  منزل  سفت كارى  شده 

واقع در شمس آباد بيرجند يا معاوضه با ملك در 
شهر متناسب با قيمت ملك    09156663240

فروش
دو باب مغازه تجارى به متراژهاى 

55 و 33 مترمربع واقع در 
ميدان امام ، پشت شركت نفت

09153614171
فروش يا معاوضه

يك باب منزل مسكونى  - مساحت 
250 متر - زيربنا 154 متر

بلوار جماران ، خيابان عبدالعلى 
بيرجندى      09158612183

سمسارى پايتخت
 تمامى لوازم منزل و ادارى 

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

09155618751
17 شهريور 24 و 26

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

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

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

 كارگر  25 /  32318157  - 09158651167- شهريارى

فروشگاه الستيك اسدزاده
اقساط 12 ماهه  براى فرهنگيان

انقالب 8 و 10
09153624878

پيــچ و روپــالك نمــا
سجاد 36 پالك 22   09156694379 - موذن

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

32230549

 آهن آالت مستعمل و ذوبى 
را نقدا خريداريم.

درب و پنجره و فلزات رنگى 
فقط با يك تماس
09151612979

 09151614735
برادران زنگوئى

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

  حمل بار و اثاثيه منزل 

توسط 4 كارگر با نيسان و خاور

 09153634099  
فرهمند

   09151605216

  3 2236030

ايزوگام سليمانى

خيابان ارتش - سه راه معلم - جنب بيمه البرز  
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اخبار ورزشى

سالمت نيوز: بهبود وضعيت كبد از خواص «بادرنجبويه» است كه مى تواند منجر به كاهش چربى هاى كبد شود. نتايج تحقيقات نشان مى دهد اين گياه 
ظرفيت چربى، كلسترول و ترى گليسريد را تنظيم مى كند. عالوه بر اين، اين گياه خواب آور و آرام بخش است و باعث كاهش اضطراب و بهبود خلق و خو 
مى شود و مفرح و شادى بخش است. 

«بادرنجبويه»، گياهى براى كاهش چربى هاى كبد شما

راه هاى درمان آفت دهان

دهان مصرف  آفت  درمان  براى  نيوز:  سالمت 
است.  شده  توصيه  كلسيم  و   C ويتامين 

نيز  اسفناج  و  ريحان  پياز،  مصرف  همچنين 
ويتامين  مصرف  است.  موثر  آن  درمان  براى 
مثال  است  موثر  دهان  آفت  بهبود  در  نيز   C
شاه توت  يا  پرتقال  آب  و  گوجه فرنگى  خوردن 
است.  موثر  دهانى  هاى  زخم  بهبود  براى 

فراوان  كلسيم  داشتن  دليل  به  لبنيات  مصرف 
نيز توصيه مى شود مثال خوردن ماست و دوغ 
در بهبود آفت دهان موثر است. سيب، خرما و 
و  هستند  موثر  هاى  ميوه  جمله  از  نيز   خرمالو 
خوراكى هاى سرشار از آهن مثل اسفناج و جگر 

نيز توصيه شده است.

4 تاثير مثبت دويدن بر سالمتى 

شهرخبر: دويدن يكى از ساده ترين ورزش هايى 
است كه به روش هاى مختلفى باعث سالمت 

افزايش  را  قلب  دويدن سالمت  مى شود:  شما 
عضالت  براى  ورزش  اين  انجام  مى دهد. 
در  منظم  طور  به  دويدن  است.  مفيد  قلب 
ابتال  احتمال  و  بوده  موثر  خون  گردش  بهبود 
را  باال  خون  فشار  و  سكته  قلبى،  حمله  به 
روان  و سالمت  باعث شادى  كاهش مى دهد. 
مى شود. اگر مضطرب هستيد به جاى نشستن 
در گوشه اى، بدويد. با اين كار بعد از چند دقيقه 
مغز هورمونى را ترشح مى كند كه باعث بهبود 
را  استخوان  تراكم  دويدن  مى شود.  شما  حال 
به  بدويد  منظم  طور  به  اگر  مى بخشد.  بهبود 
اين  انجام  پوكى استخوان مبتال نخواهيد شد. 
افزايش  شما  در  را  استخوان  تراكم  ورزش 
مانند  بيمارى هايى  به  ابتال  از  دويدن  مى دهد. 
سرطان و ديابت پيشگيرى مى كند. دويدن در 
پنج روز از هفته و هر روز به مدت حداقل 30 
دقيقه به كاهش خطر ابتال به سرطان هايى از 

قبيل رحم، پستان و روده كمك مى كند. 

با فلفل سياه و سير، 
كلسترول را از بين ببريد 

سالمانه: براى كاهش چربى خون يا كلسترول 
از  بيش  را  سير  سبزيجات،  ميان  در  توان  مى 

آن  روغن  و  زيتون  مصرف  كرد.  مصرف  همه 
روغن  البته  مى دهد.  كاهش  را  كلسترول  نيز 
بادام زمينى، هسته انگور و كنجد نيز در كاهش 
چربى خون مفيدند. پرهيز از مصرف غذاهاى سرخ 

كردنى و چرب از راههاى كاهش كلسترول است 
و استفاده از شويد در غذاها يا آب گوجه فرنگى 
و آبغوره نيز موثر هستند.مصرف فلفل سياه نيز 
مفيد است چون سلولهاى چربى را مى سوزاند. 
سماق و ريحان نيز براى طعم بخشى به غذا و 

براى كاهش چربى خون كاربرد دارند. 

عوامل افزايش فشارخون 

شهرخبر: فشار خون زمانى كه 140 روى 90 
و بيشتر از آن باشد باال تلقى مى شود. مصرف 

مصرف  تحركى،  كم  ديابت،  چاقى،  سيگار، 
زياد نمك، استرس، افزايش سن، زمينه ارثى، 
افزايش  عوامل  از  تيروئيد  و  كليوى  بيمارى 
فشارخون است. كنترل نكردن فشار خون باال 
باعث سختى و افزايش ضخامت سرخرگ هاى 
خونى مى شود و در نتيجه موجب حمله قلبى، 

سكته قلبى و سكته مغزى مى شود. فشارخون 
حداقل سالى يكبار بايد كنترل شود و مصرف 
ميوه و سبزيجات به اندازه كافى در كنترل آن 
غذا  در  نمك  حداقل  از  همچنين  است  موثر 
برنامه  در  چرب  كم  غذاهاى  و  شود  استفاده 
غذايى باشد و سيگار كشيدن و استرس نيز در 

زندگى نباشد يا كنترل شود.

ديابتى ها غذاهاى نشاسته اى را 
حذف نكنند

 
اينكه  به  اشاره  با  متخصصان  نيوز:  سالمت 
منظم  بدنى  فعاليت  صحيح،  غذايى  برنامه  با 
به  مى توان  ايده آل،  حد  در  وزن  نگهدارى  و 
كنترل مطلوب قندخون دست يافت، مى گويند 
كنترل  به  طبيعى  ميزان  در  وزن  نگهدارى 
چربى هاى خون و كاهش فشار خون نيز كمك 
اغلب  اينكه  به  اشاره  با  متخصصان  مى كند. 
صورت  به  را  نشاسته اى  مواد  ديابتى  بيماران 
كنند:  مى  عنوان  نمى كنند،  مصرف  صحيح 
اين مواد شامل انواع نان، غالت، حبوبات، انواع 
خميرها يا سبزيجات نشاسته اى است. خوردن 
و  فرد الزم  هر  براى سالمت  نشاسته اى  مواد 

ضرورى است. 

عوامل افزايش فشارخون 

كشف زعفران تقلبي در« قاين» 

فرمانده انتظامي قاين گفت: ماموران ايست و بازرسي قاين، 
به يك دستگاه پژو 405 كه عازم مشهد بود مشكوك و 
خودرو را متوقف كردند.سرهنگ امير آبادي زاده افزود: 
ماموران در بازرسي از اين خودرو مقدار دو 2 كيلو و 305 
بزرگ كشف  و  قالب 9بسته كوچك  در  زعفران  گرم 
كردندكه در بررسي ها مشخص شد متهم با استفاده از 
با  زعفران  نمودن  مخلوط  به  اقدام  خاص  شگردهاي 
با  سفيدي ريشه زعفران بصورت بخار دادن كرده،كه 
نمونه برداري و آزمايش زعفران كشف شده، مقدار يك 
كيلو و 637 گرم آن تقلبي بوده است. كارشناسان ارزش 

محموله كشف شده را 50 ميليون ريال برآورد كردند. 

كشف 848 كيلوگرم انواع مواد مخدر در استان

داد.  استان خبر  اين  در  روز گذشته  مواد مخدر طي سه  انواع  كيلوگرم  از كشف 848  انتظامي خراسان جنوبي   فرمانده 
سرتيپ دوم واعظي گفت: در  سه روز گذشته 848 كيلوگرم انواع مواد مخدر در استان كشف شده كه عمده ترين كشفيات در 
نهبندان و از نوع ترياك بوده است. در يكي از اين عمليات ها ماموران ايست و بازرسي شهيد حسيني سهل آباد نهبندان هنگام 
كنترل خودروهاي عبوري به يك دستگاه خودروي كاميونت ايسوزو كه از زاهدان به بيرجند در حركت بود مشكوك شدند و 
خودرو را متوقف كردند. وي افزود: در بازرسي از اين خودرو 408 كيلوگرم ترياك در قالب 450 بسته كشف شد. با كشف مواد 
مخدر تحقيقات از راننده خودرو آغاز شد كه وى اظهار كرد از وجود مواد جاساز شده اطالعي ندارد و خودرو متعلق به خودش 
است. سردار واعظي بيان كرد: با توجه به اظهارات راننده و با هماهنگي قاضي پرونده اقدامات وسيع اطالعاتي و عملياتي براي 
دستگيري صاحبان بار آغاز شد كه با سرنخ هاي به دست آمده حضور سوداگران مرگ در شهرستان بيرجند تاييد شد. ماموران 
خودروي قاچاقچيان را در داخل شهر بيرجند متوقف و دو متهم را دستگير كردند. در ادامه عمليات سه متهم ديگر نيز كه قرار بود 
مواد مخدر را در انباري دپو كنند دستگير شدند و اين باند حمل كننده مواد مخدر متالشي شد. سردار  واعظي ادامه داد : در چند 

عمليات جداگانه نيز 440 كيلوگرم انواع مواد مخدر كشف شد كه در اين رابطه 35 متهم دستگير شدند.

ثبت 3 هزار تخلف رانندگى 
در معابر درون شهرى استان

فارس: رئيس پليس راهنمايى و رانندگى استان گفت: در 
هفته گذشته 3 هزار و 46 فقره تخلف رانندگى در معابر 
درون شهرى استان وقوع يافته كه 677 مورد جزو تخلفات 
حادثه ساز بوده است. سرهنگ رضايى با بيان اينكه در هفته 
گذشته 38 تصادف در معابر درون شهرى استان وقوع يافته 
است، اظهار كرد: در اين تصادفات يك نفر جان خود را از 
دست داد و54 نفر مجروح شدند. وى دليل 39 درصد از 
تصادفات را توجه نكردن به جلو دانست و افزود: دليل 29 
درصد از تصادفات رعايت نكردن حق تقدم، 11 درصد 

تغيير مسير ناگهانى و 21 درصد ساير علل بوده است.

كالهبردارى از طريق شوخى 
با دوستان فيسبوكى 

باشگاه خبرنگاران:رئيس پليس فتاى كرمانشاه اظهار كرد: 
در پى اطالع واصله از يك فقره آگهى مبنى بر افزايش 
قرار  ماموران  برابرى شارژ، موضوع در دستور كار  سه 
گرفت. سرهنگ شفيعى افزود: با بررسى دقيق و تحقيقات 
فنى مشخص شد آگهى مذكور در راستاى سرقت و 
و  متهم  شناسايى  است.با  شده  طراحى  كالهبردارى 
هماهنگى قضايى متهم دستگير شد و در بازجويى اوليه 
لب به اعتراف گشود و شوخى و سرگرمى با دوستان در 
شبكه اجتماعى فيسبوك را دليل اين اقدام خود عنوان 

كرده و اينكه قصدش كالهبردارى نبوده است.
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ايستگاه سالمت

حوادث

احمد محمدى بهترين آزادكار جهان شد

برترين  بندى  رده  كشتى  جهانى  اتحاديه  ايرنا: 
را  (ارديبهشت - خرداد)  مه  ماه  در  آزادكاران جهان 
اعالم كرد كه بر اين اساس احمد محمدى در وزن 
65 كيلوگرم به عنوان بهترين آزادكار انتخاب شد. بر 
اين اساس مسعود اسماعيل پور در وزن 61 كيلوگرم 
و ميثم مصطفى جوكار در 86 كيلوگرم در جايگاه دوم 
وزن هاى خود قرار گرفتند و محمدحسين محمديان 

نيز در وزن 86 كيلوگرم چهارم شد. 

تيم ملى جوانان با كويت، اردن 
و نپال هم گروه شد   

مقدماتى  مرحله  در  جوانان  فوتبال  ملى  تيم  ايسنا: 
قهرمانى آسيا با تيم هاى كويت، اردن و نپال هم گروه 
شد. مرحله مقدماتى رقابت هاى قهرمانى زير 19 سال 
فدراسيون   43 ملى  هاى  تيم  حضور  با   2016 آسيا 
 عضو AFC در 10 گروه در دو منطقه غرب (25 تيم) 
و شرق آسيا (18 تيم) از 6 لغايت 14 مهر 94 برگزار 
خواهد شد و براساس قرعه كشى انجام شده ايران با 

تيم هاى كويت، اردن و نپال هم گروه شد. 

لهستان 3 - ايران يك 
 سومين شكست تيم ملى واليبال

عصرايران : تيم ملى واليبال ايران در سومين ديدار 
خود در ليگ جهانى واليبال شكست خورد. شاگردان 
ليگ  در  خود  خانه  از  خارج  ديدار  سومين  در  كواچ 
آنها  خوردند.  3-1 شكست  نتيجه  با  واليبال  جهانى 
ست اول و دوم را شكست خوردند ست سوم را پيروز 
شدند و ست چهارم را هم در حالى كه بسيار به تيم 

لهستان نزديك بودند بازى را از دست دادند.

مذاكره با قلعه نويى صحت ندارد 

باشگاه خبرنگاران: مدير عامل باشگاه استقالل گفت: 
كه  تصميماتى  به  توجه  با  استقالل  باشگاه  وضعيت 
پايان هفته جارى  تا  نظر خواهد گرفت  در  سجادى 
اين  به  پاسخ  در  افشارزاده  بهرام  مشخص مى گردد. 
سوال كه آيا صحت دارد كه او به جواد قراب گفته 
بوده با قلعه نويى براى سال بعد صحبتى انجام بدهد، 
اصال  و  مى كنم  تكذيب  را  مسئله  اين  كرد:  عنوان 

چنين موضوعى صحت ندارد.

مدال برنز پرتاب ديسك آسيا 
به صميمى رسيد   

ايسنا: پرتابگر ديسك ايران در مسابقات قهرمانى آسيا 
سوم شد. در فينال پرتاب ديسك مسابقات قهرمانى 
آسيا، محمود صميمى تنها نماينده ايران در اين ماده 
سوم شد و مدال برنز اين رقابت ها را به دست آورد. اين 

اولين مدال صميمى در مسابقات قهرمانى آسياست. 

  نمايشگاه بزرگ مبلمان 
و سرويس خواب 

براى شما آخرين مدل هاى 

روز تهران را گلچين نموديم 

مبلمان پاسارگاد نماد تعهد و كيفيت 

با  شرايط استثنايى 

ضمناً اقساط 12 ماهه بدون پيش پرداخت ويژه فرهنگيان عزيز 

تلفن :  32450085 - 09155623695 

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

مودى

آدرس : نبش غفارى 4       

32212519  - 09151606528

ايزوگام سليمانى 
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تعمير يخچال  ، فريزر  و ...   در  منزل     09158076574- نظرى

ايزوگام شرق
 0915  562  2050
0915  562  9033

خيابان ارتش - جنب  جهاد كشاورزى        

3-32233092  بخشى

حمل بار و اثاثيه منزل

 با كاميونت مسقف چادردار 

و كارگر ماهر

 09157213571
صالحى منش

  بنگاه  قالب بتن 

توكــل 
خريد و  فروش  انواع قالب بتن
داربست  فلزى ، تخته زير پا ، نو  ، دست دوم 

بلوار فرودگاه  -  سه راه صياد شيرازى       

32313600  -  09151615069 جليلى

اطالعيــه مهــم
قابل توجه كليه عالقه مندان به رشته پينگ پنگ – آقايان و بانوان

هيئت استان براى اوقات فراغت و آموزش پينگ پنگ ثبت نام مى نمايد
شرايـط:  داشتن بيمه ورزش سال 94

كليه رده هاى سنى باالى 5 سال مى توانند در اين كالس ها شركت نمايند.
زمان ثبت نام: تمام ايام سال به جز روزهاى تعطيل از ساعت 17/30 تا 19

8/30 تا 12 – 17 تا 20 مى توانيد با شماره 32224526 تماس حاصل فرماييد.
محل برگزارى كالس ها : بيرجند- خيابان معلم- چهارراه خيام- سالن شهيد سرحدى

محل ثبت نام: سالن شهيد سرحدى ساعت 17/30 تا 19

     Birjandniaz.com
 حميدى

09151611057 

روابط عمومى هيئت پينگ پنگ استان خراسان جنوبى

لطفا براى كسب اطالعات 
بيشتر به وب سايت:

 www.ttschool.ir
مراجعه فرماييد
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خانه تاريخى حافظ بيرجند با شماره 30407 در فهرست آثار ملى ثبت شده است. به گزارش باشگاه خبرنگاران بيرجند؛ مسئول نمايندگى ميراث فرهنگى شهرستان بيرجند 
گفت: اين خانه تاريخى در روستاى روشناوند قرار دارد كه قدمت آن مربوط به دوران پهلوى است. نصرآبادى با اشاره به مرمت خانه تاريخى حافظ بيرجند افزود: در اين 

فصل از مرمت، كفسازى حياط، هشتى و راهرو، ساماندهى سردر ورودى، اصالح روشنايى حياط و گچكارى ايوان در مدت 4 ماه با هزينه 30 ميليون تومان انجام شد.

حمل سيمان از طريق راه آهن شرقثبت خانه تاريخى حافظ بيرجند  در فهرست آثار ملى
 93 درصد افزايش يافت

سيمان  گفت: حمل  آهن شرق  راه  مديركل  تسنيم- 
در اداره كل راه آهن شرق در ارديبهشت ماه 10 هزار 
ماه كه  به فروردين  بوده است كه نسبت  و 104 تن 
5 هزار و 235 تن بوده از رشد 93 درصدى برخوردار 
است و در آمد حاصل از آن نيز 108 درصد رشد داشته 
است. اقبالى اظهار كرد: در ارديبهشت ماه 324 ميليون 
و 844 هزار و 410 تن كيلومتر بار خالص در اين ناحيه 
حمل شده است. وى افزود: آمار حمل شده در اريبهشت 
ماه نسبت به فروردين ماه كه معادل 310 ميليون و 
826 هزار و 850 تن كيلومتر بوده از رشد 5 درصدى 
برخوردار بود. وى گفت: حمل سيمان در ارديبهشت ماه 
10 هزار و 104 تن بود كه نسبت به فروردين ماه كه 
از رشد 93 درصدى برخوردار  5 هزار و 235 تن بود 
بود. اقبالى با بيان اينكه درآمد حاصل از حمل سيمان 
در ارديبهشت ماه 108 درصد رشد داشته است، افزود: 
در اين مدت 127 هزار و 350 نفر مسافر نيز در اين 
منطقه جابه جا شدند كه روزانه به صورت ميانگين بالغ 
بر 4 هزار و 100 مسافر است. وى با بيان اينكه آمار 
مسافران در اريبهشت ماه نسبت به فروردين ماه يك 
درصد رشد داشته، گفت: در فروردين ماه 126 هزار و 
آهن شرق گفت:  راه  480 مسافر جابجا شد.مدير كل 
در ارديبهشت ماه تن كيلومتر بار ناخالص حمل شده 
تن  و 550  هزار  و 922  ميليون  منطقه 577  اين  در 
كيلومتر بوده كه نسبت به آمار فروردين ماه كه معادل 
548 ميليون و 481 هزار و 600 تن كيلومتر بوده رشد 

5 درصدى داشته است.

ثبت مجموعه بيدهاى كهنسال خوگ 
در فهرست ميراث طبيعى ملى

ايسنا- كارشناس ثبت ميراث طبيعى اداره كل ميراث 
بيدهاى  مجموعه  گفت:  جنوبى  خراسان  فرهنگى 
بخش  دهشك،  دهستان  در  واقع  خوگ  كهنسال 
جنوب  كيلومترى   20 قاين،  شهرستان  نيمبلوك 
فهرست  در  خوگ،  دره  انتهاى  در  و  خضرى  شهر 
ميراث طبيعى ملى ثبت شدند. ملكوتى گفت: ارتفاع 
آنها  پوشش  تاج  و  بوده  متر   9 حدود  مجموعه  اين 
اشغال كرده است.  را  فضايى حدود 1256 متر مربع 
وى با بيان اينكه بزرگترين تنه، محيطى برابر 6 متر 
و قطر سينه اى معادل 1,91 متر دارد، افزود: در هم 
رفتن شاخه هاى درخت، حركت و رشد طولى آنها و 
شبكه اى از شاخه ها و ساقه هاى درخت منظره اى بديع 
خود جذب  به  را  بيننده اى  هر  توجه  كه  كرده  ايجاد 
اين  قرارگيرى  به  توجه  با  كرد:  اظهار  وى  مى كند. 
اهالى  روستا،  قدمگاه  مجاورت  در  كهنسال  درختان 
اين منطقه بسيار به آنها اعتقاد دارند. ملكوتى گفت: 
وجود تعداد بى شمارى تسبيح رنگارنگ بر شاخه هاى 
آن، تعداد زيادى پارچه هاى گره زده به عنوان دخيل، 
و  برنجى  نشانى  و  رنگى  پارچه هاى  با  َعلَمى  وجود 
خود  دعا،  كتب  نگهدارى  براى  صندوقچه اى  وجود 

گوياى ارزش معنوى اين درختان است.

قلعه تاريخى شاهدژ نهبندان مرمت شد

و  دستى  صنايع  فرهنگى،  ميراث  مديركل  تسنيم- 
گردشگرى خراسان جنوبى گفت: قلعه تاريخى شاهدژ 
در شهرستان نهبندان مرمت شد. رمضانى اظهار كرد: 
است  ساسانى  دوره  به  مربوط  آن  شالوده  كه  بنا  اين 
در قرون 5 و 6 هجرى توسط اسماعيليان خريدارى 
و بازسازى شد و در اين مرحله از مرمت قلعه تاريخى 
شاهدژ، ديوارهاى قديمى و تخريب شده بنا با هزينه 
وى  شد.  مرمت  روز   45 مدت  در  ريال  ميليون   310
افزود: مصالح به كار رفته در اين بنا سنگ و آجر است 
كه در بعضى قسمت ها بدون مالت بر روى يكديگر قرار 
گرفته اند و اين بناى تاريخى از 2 نوع معمارى بناهاى 
اشرافى و بناهاى عادى برخوردار است. وى بيان كرد: 
دارد  قرار  نهبندان  قلعه شاهدژ در 6 كيلومترى شرق 
و داراى چندين حصار، برج و فضاهايى همچون اتاق 
انبارها است. رمضانى  آذوقه و آب  انبارهاى  سربازان، 
تصريح كرد: وجود كوچه ها و ارگ در كنار اتاقك هاى 
متعدد و متنوع نشان دهنده اين است كه در حقيقت 
اين محل كار كردى شبيه پادگان نظامى داشته و قلعه 
تاريخى شاهدژ نهبندان در دى 1377 با شماره 2262 

در فهرست آثار ملى ثبت شده است.

خريد  براى  گردش  در  سرمايه  تسهيالت 
نهاده هاى دامى در طبس پرداخت شود

توجه  با  گفت:  كشاورزى طبس  جهاد  مدير  تسنيم- 
پرداخت  خواستار  طبس  شترداران  خشكسالى ها  به 
نهاده هاى  خريد  براى  گردش  در  سرمايه  تسهيالت 
در  اينكه  به  اشاره  بخشاييبا  هستند.  خود  دامى 
شهرستان طبس 8 هزار و 925 نفر شتر وجود دارد، 
اظهار كرد: شترداران خواستار اعتبار كافى به منظور 
طبس  شهرستان  در  آبشخور  احداث  و  آب  انتقال 
هستند. وى افزود: در حال حاضر در شهرستان طبس 
تعداد 8 هزار و 925 نفر شتر وجود دارد كه اين تعداد 
نگهدارى  شتر  دهنده  پرورش  دامدار   381 توسط 
شترهاى  از  درصد   80 كرد:  بيان  وى  مى شوند. 
داخل  در  درصد   20 و  مراتع  در  طبس  شهرستان 
واحدهاى پرواربندى پرورش مى يابند. بخشايى گفت: 
وجود  شتر  مخصوص  كشتارگاه  شهرستان  اين  در 
به  ماهانه  گاو  و  گوسفند  كشتارگاه هاى  در  و  ندارد 
طور ميانگين 30 نفر شتر كشتار مى شود.وى با اشاره 
فروشگاه هاى  در  شده  كشتار  شتر  گوشت  اينكه  به 
خرده فروشى  صورت  به  طبس  شهرستان  داخلى 
توزيع مى شود، تصريح كرد: با توجه به خشكسالى ها 
تسهيالت سرمايه  پرداخت  شترداران طبس خواستار 
در گردش براى خريد نهاده هاى دامى و كاهش اثرات 
به  اعتبار  خشكسالى هستند. وى درخواست پرداخت 
منظور تسطيح راه هاى دامدارى، حمل آذوقه، پرداخت 
خريد  و  پرورش  منظور  به  سرمايه اى  تسهيالت 
براى سم پاشى  يارانه اى  رايگان  توزيع سموم  و  شتر 
جايگاه شتر را از اقداماتى دانست كه توسط اداره كل 

دامپزشكى استان انجام گرفته است.

نقد و بررسى كتاب «چهارسو»  
با حضور  فرهيختگان و هنرمندان استان

«چهارسو»  كتاب  بررسى  و  نقد  جلسه  راستى- 
نوشته دكتر سيد محمدعلى حافظى با حضور جمعى 
از فرهيختگان و هنرمندان شهرمان در محل كانون 
هنرمندان استان برگزار شد. در اين مراسم دكتر حافظى 
و  پرداخت  كتاب  موضوعات  از  مختصرى  شرح  به 
اين  مفاهيم  درباره  را  خودشان  نظرات  حضار  سپس 
كتاب ابراز داشتند.  كتاب «چهارسو» شرح سفرهاى 
عارفانه انجمن پزشكان بيرجندى تهران است كه سفر 
به چهار سوى شمال، جنوب، شرق و غرب تهران را 
شرح مى دهد. دكتر سيد محمد على حافظى متولد اول 
آبان 1336 در روستاى فريز بيرجند، شاعر و انديشمند 
فرهيخته، پزشك متخصص داخلى است كه در عرصه 
هاى فرهنگى فعاليت هاى زيادى داشته است. از جمله 
كتاب هاى منتشر شده وى مى توان شميم شكوفه 
انديشه  آتشفشان  موالنا  رزمى)،  طب  در  (شكوفايى 
(سفرنامه)، تاريخ پزشكى بيرجند، نازشست (مجموعه 

شعر)، افسانه (داستان هاى كوتاه) و ... را نام برد.

خريد تضميني بيش از 7 هزار تن گندم و جو 

7 هزار و 100 تن گندم و جو به صورت تضمينى از 
كشاورزان خراسان جنوبى خريدارى شد. به گزارش 
خبرگزارى صدا و سيما، از اين مقدار 5 هزار تن جو 
و 2 هزار و 100 تن گندم است كه محصول جو از 
و  جنوبى  خراسان  دام  امور  پشتيبانى  سوى شركت 
شود. مى  خريدارى  روستايى  تعاون  سوى  از  گندم 
جنوبى  خراسان  دام  امور  پشتيبانى  شركت  مدير 
جو  كيلوگرم  هر  تضمينى،  خريد  در  امسال  گفت: 
كه  شود  مى  خريدارى  كشاورزان  از  تومان   920
پرداخت  كشاورزان  به  روز   45 از  پس  آن  هزينه 
مى شود. عصاريان افزود: خريد تضمينى جو از 14 
ارديبهشت آغاز شده و پيش بينى مى شود تا پايان 
فصل برداشت، 20 هزار تن جو از كشاورزان خراسان 

جنوبى خريدارى شود. 

كمك 320 ميليون ريالي 
           براي مسكن نيازمندان در خوسف  

يك نيكوكار براى ساخت مسكن نيازمندان در شهرستان 
گزارش  به  كرد.  كمك  ريال  ميليون   320 خوسف 
خبرگزارى صدا و سيما، مدير كميته امداد امام خمينى 
(ره) خوسف گفت: اين اعتبار براى تكميل واحدهاى 
مسكن مهر نيازمندان شهر خوسف و روستاهاى تقى 
آباد و ماژان هزينه مى شود.  احمدى افزود: اين نيكوكار 
مسكن  ساخت  براى  ريال  ميليون   250 نيز  پارسال 

نيازمندان در روستاى فيض آباد خوسف كمك كرد.

كرسى تالوت هاى مجلسى قرآن كريم در 
نمازخانه ميان راهى حضرت امام رضا(ع)

امام  حضرت  ملكوتى  ارتحال  سالروز  مناسبت  به 
قيام خونين 15 خردادماه،  خمينى(ره) و گراميداشت 
حضور  با  كريم  قرآن  مجلسى  هاى  تالوت  كرسى 
و  رفاهى  فرهنگى  مجتمع  در  وحى  كالم  عاشقان 
(ع) خضرى  رضا  امام  راهى حضرت  ميان  نمازخانه 

و هيئت جواديه بشرويه برگزار شد. 

بالغ بر 16 ميليارد تومان ره آورد 
هفدهمين جشنواره خيرين مدرسه ساز استان 

استان  مدارس  تجهيز  و  توسعه  نوسازى  كل  مدير 
ساز  مدرسه  خيرين  و  انديشان  نيك  تعهدات  گفت: 
در جشنواره هفدهم استان خراسان جنوبى رقمى بالغ 
بر163ميليارد و822 ميليون ريال بود. بيكى ميزان رشد 
در  ساز  مدرسه  خيرين  جشنواره  هفدهمين  تعهدات 
استان خراسان جنوبى را نسبت به جشنواره شانزدهم 
22 درصد دانست و گفت: بيشترين رقم تعهدات در 
جشنواره هاى شهرستانى مربوط به شهرستان قاين و 
ميزان آن بالغ بر 32/550 ميليارد ريال بوده است. وى 
گفت: در اين جشنواره 219 مورد از تعهدات مربوط به 
اهداى پول نقد و تجهيزات با رقم 17/577 ميليارد 
با 157 كالس درس،  ريال، احداث 39 باب مدرسه 
20 باب ساختمان سلف سرويس و 6 باب سرويس 
بهداشتى با رقم 108/355 ميليارد ريال و 16 قطعه 
ارزش 37/890  با  مربع  متر  متراژ 25260  به  زمين 
ميليارد ريال بوده كه در مجموع ميزان تعهدات نيك 

انديشان 163/822 ميليارد ريال مى باشد.

كشته و مجروح شدن 49 نفر در جاده هاى استان

هفته  در  گفت:  استان  راه  پليس  فرمانده  فارس- 
گذشته بر اثر تصادفات در جاده هاى استان پنج نفر 
اظهار كرد:  نفر مجروح شدند. رضايى  كشته و 44 
طى اين مدت 30 فقره تصادف در جاده هاى برون 
شهرى خراسان جنوبى وقوع يافته است. وى با بيان 
اينكه از اين تعداد تصادفات پنج فقره جزو تصادفات 
در  تأسف  اظهار  با  كرد:  تصريح  است،  بوده  فوتى 
از  را  از هموطنان جان خود  نفر  پنج  اين تصادفات 
دست دادند. وى از وقوع 25 فقره تصادفات جرحى 
در جاده هاى استان در هفته گذشته خبر داد و افزود: 
اين تصادفات 44 مجروح بر جاى گذاشت. همچنين 
در اين مدت 10 فقره تصادف خسارتى در جاده هاى 
يافته است. وى به عمده داليل وقوع  استان وقوع 
تصادفات در جاده هاى استان اشاره كرد و افزود: در 
به سبب عدم  تصادفات  از  درصد  گذشته 47  هفته 
از  تخطى  سبب  به  درصد   27 جلو،  به  كافى  توجه 
سرعت و 13 درصد به سبب عدم رعايت حق تقدم 
وقوع يافته است. رضايى اضافه كرد: در هفته گذشته 
60 درصد از تصادفات جاده هاى برون شهرى استان 
در راه هاى اصلى، 10 درصد در راه هاى فرعى و 30 

درصد در راه هاى روستايى اتفاق افتاده است.

از  يكى  عنوان  به  شهرى  هاى  زباله  امروزه 
مسائل مهم زيست محيطى قلمداد مى شوند. 
 مديريت زباله ها كه بخش اعظم آن را زباله هاى
خانگى تشكيل مى دهد امرى ضرورى است. 
شهردار بيرجند با بيان اين مطلب گفت: روزانه 
110 تن زباله از سطح شهر بيرجند جمع آورى 
آورى  جمع  و  نظافت  مديح،  دكتر  شود.  مى 
زباله از خيابان هاى اصلى را به صورت روزانه 
و خيابان هاى فرعى را به صورت روز درميان 
اعالم كرد و اظهار كرد: نظافت كوچه ها نيز 

هر هفته يكبار صورت مى گيرد. وى با اشاره 
در  شهرى  خدمات  حوزه  عملكرد  گزارش  به 
فروردين و ارديبهشت ماه سال جارى عنوان 
كرد: در اين مدت تعداد 98 مورد سطل زباله 
در شهر ساماندهى و جانمايى شده اند و تعداد 
105 مورد نيز زير مخزنى هاى بدون سطل از 

شهر بيرجند جمع آورى شده اند. 
 مديح با اشاره به 31 مورد جمع آورى المان هاى

معبر  سد  آورى  جمع  مورد   230 به  نوروزى، 
عدد   196 آورى  جمع  و  شهر  سطح   در 

پايه هاى فاقد تابلوى راهنمايى و رانندگى از 
سطح شهر اشاره كرد.

 وى همچنين به جمع آورى 15 مورد سايه بان هاى
غير استاندارد از سطح شهر اشاره كرد و افزود: 
اقدامات حوزه خدمات شهرى در دو  از ديگر 
ماهه اول سال جارى مى توان از جمع آورى 
با  از سطح شهر  استاندارد  غير  سرعتگيرهاى 
تمامى  آورى  جمع  ترافيك،  واحد  هماهنگى 
از  استاندارد  غير  و  مستعمل  هاى  چراغ  پايه 
و  منتظرى  اسالمى،  جمهورى  هاى  خيابان 

ميدان ابوذر و جمع آورى تابلوهاى بال استفاده 
راهنمايى و رانندگى نام برد.

شهردار بيرجند در ادامه به رنگ آميزى و خط 
هماهنگى  با  پياده  عابر  هاى  گذرگاه  كشى 
اعظم  پيامبر  پل  آميزى  رنگ  ترافيك،  واحد 
پزشكان  تابلوهاى  تمامى  ساماندهى  (ص)، 
و  ساماندهى  و  طالقانى  خيابان  در   واقع 
هاى  خيابان  مجاز  غير  تابلوهاى  آورى  جمع 
مدرس، طالقانى، محالتى، رجايى و جمهورى 

اشاره كرد.

ايران  در  دارى  باشگاه  شرايطى  در  گفت:  فردوس  منيزيم  باشگاه  مديرعامل 
گرفتار بحران هاى مالى شده، اما اين باشگاه بدون چشم داشت مالى بخش 
دولتى تمامى هزينه هاى تنها نماينده استان در ليگ برتر هندبال را متقبل شده، 

ولى تعامل دستگاه ها جلوى موفقيت هاى بيشتر تيم را گرفته است.
با دامن زدن به مشكالت  نداريم  بنا  افزود:  ايرنا، رسول اسماعيلى  به گزارش 
مسئول  يك  حتى  خالى  جاى  گذشته  فصل  طول  در  اما  كنيم،  گشايى  عقده 

استانى در ديدارهاى خانگى بسيار مشهود بود.  
وى با بيان اينكه از كل مجموعه اداره كل ورزش و جوانان تنها مدير اين اداره 
در شهرستان فردوس و عجمى نژاد معاون اداره كل با ما تعامل دارند، گفت: 
همكارى دستگاه ها در شهرستان فردوس با ما منوط به يك دستور كتبى از 

سوى عالى ترين مقام اجرايى استان مى باشد.
در  حداقل  تلويزيونى  زنده  پخش  نيز  و  اختصاصى  سالن  نبود  از  اسماعيلى 
ديدارهاى خانگى انتقاد كرد و افزود: در حال حاضر سالن پيام نور با ما همكارى 
دارد و مشكل خاصى نداريم، اما از مسئوالن انتظار مى رود به فكر سالنى در 
حد و طراز ليگ برتر باشند. وى افزود: متأسفانه جاى خالى ذره اى همدلى و 

همزبانى در ليگ برتر هندبال به وضوح قابل رؤيت است كه اميدواريم در فصل 
جديد جبران شود. اسماعيلى در بخش ديگرى از سخنانش به وضعيت فنى و 
ارنج كادر فنى و مربى تيم پرداخت و گفت: امسال موفق شديم با كسب 30 

موفقيت سهميه  اين  با  و  بگيريم  قرار  كشور  برتر  ليگ  دوم  جايگاه  در  امتياز 

حضور در باشگاه هاى آسيا نيز نصيب باشگاه منيزيم شد و لذا با اين كارنامه 
موفق به طور قطع قاسم شعبان پور در فصل بعدى نيز به عنوان سرمربى تيم 

حضور خواهد داشت.
 وى افزود: شعبان پور برنامه كارى خود را براى فصل بعد و نيز حضور در رقابت هاى

آسيايى كه هنوز زمان دقيق آن مشخص نيست، به باشگاه ارايه كرده و ما در 
حال بررسى آن هستيم. به گفته اسماعيلى، اما در عين حال و به طور قطع در 

خصوص تركيب بازكنان تغييراتى صورت گرفت.
جام  هندبال  هاى  رقابت  دوره  هفدهمين  در  و  پارسال  گفت:   اسماعيلى 
باشگاه هاى آسيا كه در دوحه قطر برگزار شد، با وجود تجربه ناكافى حضور در 
رقابت هاى برون مرزى و فرصت كم تمرينات، اما در عين حال موفق شديم 

جايگاه ششم آسيا را كسب كنيم.
وى افزود: ارزش اين جايگاه زمانى بيشتر مشخص مى شود كه مردم بدانند در 
مقابل تيم الجيش قطر قهرمان آسيا قرار گرفتن، كار بسيار دشوارى مى باشد.

اين قول را مى دهيم  امسال به طور قطع به هواداران  اسماعيلى اظهار كرد: 
حداقل در سكوهاى چهارم يا پنجم جاى خواهيم گرفت.

طى چند سال اخير تعدادى از شعب بانك هاى قاين تعطيل شدند كه مسئوالن علت 
تعطيلى اين شعب را الكترونيكى شدن خدمات بانكى مى دانند. 

تعطيلى شعبات بانك تجارت، ملت و انصار در چند سال اخير

به گزارش خاورستان، تعدادى از اهالى قاين، خواستار بررسى علت تعطيلى شعبه هاى 
بانك انصار، تجارت و ملت در اين شهرستان شدند. يكى از شهروندان قاينى در اين 
باره گفت: اين شهرستان با جمعيتى بالغ بر 62 هزار نفر دومين شهرستان پرجمعيت 
خراسان جنوبى است و اين خود نشان از گردش مالى زياد دارد اما برخى از شعبات 
بانك ها تعطيل شده است. وى ادامه داد: در حدود 5 سال قبل، در حالى شعبه قهستان 

بانك تجارت قاين تعطيل شد كه اين شهرستان تنها دو شعبه داشت.
اين شهروند قاينى با بيان  اينكه بانك ملت كه داراى دو شعبه بود در سال گذشته 
شعبه بازار آن تبديل به باجه شده است؛ گفت: مردم در اين باره اعتراضات بسيارى 
كردند اما هيچ كس به حرف مردم گوش نداد. وى ادامه داد: همچنين سال گذشته 
شعبه شهيد چدانى بانك انصار در اين شهرستان تبديل به باجه شد و شعبه شهيد 
كاوه به دليل قرار گرفتن در مسير پر ترافيك در ميدان امام خمينى (ره) و دور بودن 

از پايين شهر، مردم را براى رفت و آمد دچار مشكل كرده است. 

بهبود شبكه بانكى يكى از عوامل تعطيلى شعب بانك تجارت است 

عليرضا فرامرزى معاون بانك تجارت خراسان جنوبى، با بيان اينكه در اين دو يا سه 
سال اخير هيچ شعبه اى از اين بانك تعطيل نشده است؛ گفت: شعبه قهستان در 
شهرستان قاين در سال 1376 تأسيس و 5 سال پيش به داليلى تعطيل شد. وى 
يكى از عوامل بستن شعب را بهبود شبكه بانكى دانست و افزود: سيستم بانكى رو 

به الكترونيكى شدن مى رود و كار فيزيكى در شعب كم شده و اكثر مردم با موبايل 
بانك و تلفن بانك كار خود را انجام مى دهند. وى افزود: تعداد شعبه اى كه در يك 
شهر در حال خدمات دهى هستند چنانچه تعداد واحدهاى آن بيش از اندازه شود؛ براى 
بانك توجيه اقتصادى ندارد. وى با بيان اينكه شعبه اسديه تعطيل نشده بلكه از اين 
شهر به روستاى نوغاب جابه جا شد؛ گفت: شعبه اسديه كه باجه بوده و هم اكنون در 
اين روستا داير است. وى ادامه داد: كًال سيستم و شبكه بانكى در ارتباط با يكديگر 
است و نياز مشترى را برطرف مى كنند و همچنين از نظر كارى به لحاظ بعد مسافت، 

رسيدگى به شعبه بايد صورت بگيرد كه اين مقرون به صرفه نيست.
معاون بانك تجارت خراسان جنوبى به بحث بهبود شبكه بانكى اشاره كرد و گفت: در 
اين طرح بانك مركزى به هيچ بانكى اجازه تأسيس شعبه را نمى دهد و همان شعب 
پاسخگو هستند و با زدن شبكه چكاوك، شتاب و شاپرك سيستم ها را متمركز كردند 
و عمًال همه بانك ها در بحث خدمات دهى يكى شدند. فرامرزى ادامه داد: چنانچه دو 
شعبه در يك خيابان نزديك به هم وجود داشته باشد؛ اين شعبه ها را ادغام كرده اما 
خدمات، همان خدمات قبلى است. وى عدم همكارى مردم را از ديگر داليل بستن 
شعبه دانست و يادآور شد: براى فعاليت بانك، بايد مردم سپرده گذارى كنند و بانك 
با سپرده گذارى مردم كار مى كند و تسهيالت مى دهد اما زمانى كه استقبال و سپرده 

گذارى نشود با ضعيف شدن بانك، به طبع تسهيالتى داده نمى شود. 
فرامرزى افزود: بانك قهستان شهرستان قاين كه 4 سال پيش تعطيل و با شعبه 
مركزى ادغام شد و همچنين شعبه ميدان امام خمينى (ره) بانك تجارت در شهرستان 
بيرجند به دليل نزديكى با شعبه مركزى بسته شده است. وى متذكر شد: بانك مركزى 
طرح بهبود شبكه بانكى را براى كل مجموعه سيستم بانك ها ارائه داد كه بانك ها 
شعبه هاى غير ضرورى خود را تعطيل كنند و از آنجايى كه اكثر شعبه ها استيجارى 

است با اين عمل از يك طرف هزينه ها كم شده و از طرف ديگر پرسنل آن تقويت 
مى گردند. فرامرزى اضافه كرد: بانك ها به سمت خدمات الكترونيك مى روند و در 

آينده نه چندان دور در هر شهرى يك شعبه بيشتر الزم نيست.

مصوبه شوراى عالى راهبردى بانك انصار دليل تعطيلى شعبه شهيد چدانى

محمد فطاطى مديريت شعب بانك انصار استان نيز درباره تعطيل شعبه شهيد چدانى 
بانك انصار قاين، اين طور گفت: علت تعطيلى اين شعبه بانك انصار، مصوبه شوراى 
عالى راهبردى بانك انصار براى اجراى طرح تحول سازمانى و برنامه آمايش سرزمينى 
شعب بانك انصار است كه در راستاى اين مصوبه، شعبه شهيد چدانى در شعبه شهيد 

كاوه ادغام شد و هم اكنون به صورت باجه به فعاليت خود ادامه مى دهد.
يكى از مسئولين بانك ملت هم درباره تعطيلى بانك ملت گفت: هيچ شعبه اى از 
بانك ملت تعطيل نشده است؛ اين در حالى است كه مردم مى گويند طى يك سال 

گذشته يك شعبه از بانك ملت نيز در اين شهرستان تعطيل شده است.
تعطيلى  براى  را علت خوبى  ها  بانك  الكترونيك شدن  تنها  اين گزارش،  طبق 
بانك،  وجود  به  مردم  نياز  بيشتر  چراكه  دانست  توان  نمى  قاين  در  ها   بانك 
الكترونيك شدن وجود  با  نياز  اين  و  است  تسهيالت  از  استفاده  گذارى،   سپرده 

 باز هم احساس مى شود.

جمع آورى روزانه 110 تن زباله از شهر بيرجند

 ليگ برتر هندبال استان، تحت الشعاع نبود تعامل مسئوالن

تعطيلى بانك ها در قاين يكى پس از ديگرى

معاون امور بازرگانى و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان 
جنوبى گفت: حدود 27 ميليون دالر كاال در دو ماه نخست امسال از گمركات و 
بازارچه هاى مرزى استان صادر شده كه اين ميزان 57 درصد نسبت به مدت 
مشابه سال قبل رشد داشته است. به گزارش تسنيم، مهدى ماهگلى اظهار كرد: 
از ابتداى امسال 669 فقره اظهارنامه صادراتى بالغ بر 8/26ميليون دالر به وزن 
106 هزار تن كاال از مبادى بازارچه اى و گمركى استان صادر شده است. وى 
بيان كرد: اين ميزان صادرات از نظر ارزشى معادل 57 درصد و ازنظر وزنى 105 

درصد رشد داشته است. 
گمركات  ساير  در  شده  اظهار  امورگمركى   116 ماده  صادرات  ميزان  ماهگلى 
از بازارچه ها و گمرك ماهيرود، در اين مدت را 195 هزار تن  كشور و خروج 
به ارزش بيش از 90 ميليون دالر عنوان كرد و افزود: اين صادرات نيز نسبت 
به مدت مشابه سال قبل از لحاظ وزنى 70 درصد و از نظر ارزش، 30 درصد 
را شامل  مدت  اين  در  استان  اقالم صادراتى  است. وى عمده  داشته  افزايش 

هيدرو كربن سبك، كاشى، سيمان، خوراك كامل طيور، روغن سوخت تقطيرى، 
صيفى جات، هيدروكربن سنگين، مرغ منجمد، گازوئيل بيان كرد.

اين  در  را  گمركى  امور   116 ماده  خروجى  كاالهاى  عمده  همچنين  ماهگلى 
مدت هيدرو كربن سنگين و سبك، گازوئيل، تينر روغنى، روغن پايه تصفيه دوم 
اعالم كرد. وى به وجود چهار بازارچه مرزى، يك مرز رسمى ماهيرود و گمرك 
بيرجند در استان اشاره كرد و گفت: در حال حاضر سه بازارچه مرزى ما تعطيل 

شده و تجار به سمت مرز رسمى هدايت شده اند.
معاون امور بازرگانى وتوسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان با 
بيان اينكه فضاسازى محيطى در مرز رسمى مانعى براى تردد وسايل نقيله شده 
است، اظهار كرد: در حال حاضر در گمرك ماهيرود مشكلى در زمينه قطعى 
برق نداريم اما در بازارچه اين مشكل وجود داشته و بايد رفع شود. وى، استقرار 
بانك در مرز را ضرورى خواند و عنوان كرد: اين موضوع در چند سال گذشته 
اما هنوز تحقق  بانك پيش رفته  تابلو  تا مرحله نصب  بارها تكرا شده و حتى 

نيافته است. وى با اشاره به اينكه در سال گذشته بيش از 100 هزار مترمربع 
خود  خاص  تخصصى  گمرك  فرش  افزود:  است،  شده  صادر  استان  از  فرش 
ايجاد  اينكه  بيان  با  ماهگلى  ندارد.  وجود  گمرك  اين  ما  استان  در  و  دارد  را 
دارد،  قرار  سازمان  اين  كار  دستور  در  فرش  تخصصى  گمرك  زيرساخت هاى 
گفت: زيرساخت هاى گمرك تخصصى در تهران، تبريز و ساير استان ها وجود 
دارد و فرش استان ما از اين گمركات به خارج از كشور صادر مى شود. وى با 
بيان اينكه فرش مود و قهستان داراى برند جهانى است، تصريح كرد: بيشتر 

توليدات استان به كشورهاى اروپايى صادر مى شود.

همزمان با فرا رسيدن عيد نيمه شعبان  و همچنين هفته 
جوان 25 زوج امدادگر خراسان جنوبى زندگى مشترك خود 

را آغاز كردند.
خراسان  احمر  هالل  جمعيت  عمومى  روابط  گزارش  به 
حضرت  بشريت  عالم  منجى  ميالد  مناسبت  به  جنوبى 
در  آزادگان  هيئت  هكارى  با  جشنى  مراسم  (عج)  مهدى 
محل بوستان آزادگان بيرجند برگزار كه در اين جشن 25 

زوج امدادگر هالل احمر نيز به خانه بخت رفتند.
در اين مراسم از برترين هاى مسابقات قرآنى و همچنين  
در  كه  جنوبى  خراسان  احمر  هالل  خواهران  واليبال  تيم 
رسيده  قهرمانى  مقام  به  احمر  هالل  كشورى  مسابقات 

بودند نيز تجليل شد.
از ديگر برنامه هاى اين جشن اجراى موسيقى، نمايش طنز 

و مولودى خوانى بود.

جشن ازدواج  امدادگران خراسان جنوبى برگزار شد

صادرات 27 ميليون دالر كاال 
از گمركات و بازارچه هاى مرزى استان 
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اصولگرايان مقابل احمدى نژاد ايستادند  

محمد جواد الريجانى گفت : بنده تفكر احمدى نژاد 
را انحراف  مى دانم  و جريان اصولگرا نيز در مقابل اين 
انحراف ايستاد. وى افزود : ما از او حمايت كرديم اما 
وى  مقابل   در  هويدا شد  فرد  اين  انحراف  كه  زمانى 
ايستاديم. يك تفاوت اصولگرايان و اصالح طلبان هم 
همين جاست كه ما در مقابل انحراف حتى در جبهه 
در  وى  هرگز.  اصالح طلبان  ولى  مى ايستيم  خودمان 
خصوص هاشمى نيز گفت : او به اصولگراها نزديك تر 

است و نبايد وارد بحث خوب يا بد بودن او شد.

اصغرزاده : كفگيرشان به ته ديگ خورده 

اصغرزاده در واكنش به اخالل در سخنرانى روحانى و 
سيد حسن خمينى نوشت: كفگير اصولگرايان تندرو 
آخرين  شوك  از  هنوز  و  است  خورده  ديگ  ته  به 
شكست انتخاباتى در سال 92، كه معلوم شد سقف 
رأى شان تنها چهار ميليون است، خارج نشده اند. حال 
جلب  براى  شده اند،  مواجه  عمومى  بى اقبالِى  با  كه 
مذاكرات  نتيجه  از  نگرانى  بهانه  به  افكاِرعمومى، 

هسته اى، تاكتيك فرار به جلو را برگزيده اند.

اصالح طلبان : عليه يكديگر مصاحبه نكنيم

مقرر  و  برگزار  طلبان  اصالح  عالى  نهاد  اولين جلسه 
شد به تمام اصالح طلبان ابالغ و اعالم شود كه عليه 
طلبان  اصالح  است  گفتنى  نكنند.  مصاحبه  يكديگر 
مشورتى»  «شوراى  ميان  عديده  اختالفات  دليل  به 
تشكيل  به  اصالحات»  جبهه  هماهنگى  «شوراى  و 

شوراها و نهادهاى مختلف روى آورده اند.

 مؤسسه امام در مقابل تحريف ساكت نماند
زاكانى با بيان اينكه مجموعه هايى كه بايد تالش كنند 
تا نماد امام را به نمايش بگذارند در ظاهر مسيرى را 
طى مى كنند كه ماحصل آن با انديشه امام فرسنگ ها 
فاصله دارد، افزود: بنابراين در مقام تحريف ما مشاهده 
بايد  امام(ره)  آثار  نشر  مؤسسه  كه  حالى  در  مى كنيم 

صيانت داشته باشد، اينگونه عمل نمى كند.

 استراتژى «دو حسن» در انتخابات خبرگان
نايب  رئيس كميته سياسى حزب كارگزاران مى گويد 
در  را  امور  خبرگان  انتخابات  براى  اصالح طلبان  بايد 
گفته  به  بجويند.  خمينى»  روحانى،   «هاشمى،  مثلث 
قوچانى ُحسن استراتژى «دو حسن» در اين است كه 
مى تواند حتى جناح راست سنتى و حوزوى را از هراس 

تجديدنظرطلبى در دام بنيادگرايى نيندازد. 

6 ماه حبس تعزيرى براى احمد توكلى  

احمد توكلى گفت: در خصوص توهين به رئيس جمهور 
وقت و رئيس قوه قضائيه فعلى و قضات مجرم شناخته 
شدم و به شش ماه حبس محكوم شدم كه با توجه به 

سوابقم به مدت دو سال اين حكم تعليق شده است.

 نظاميان عربستان را به اسارت گرفتيم 
 

 شرف لقمان سخنگوى رسمى نيروهاى مسلح يمن 
از اسارت شمارى از نظاميان عربستان پس از انهدام 
مواضع ارتش متجاوز رياض در مرز دو كشور از سوى 
نيروهاى يمنى خبر داد. وى گفت: علت پنهان كردن 
موشك هاى سام اين است كه عبدربه منصور هادى 
جهت  در  يمن  مستعفى-فرارى  جمهورى  رئيس 
محل  شناسايى  به  اقدام  عربستان  براى  مزدورى 
نگهدارى سامانه دفاع هوايى يمن و ديگر سالح هاى 
عربستان  براى  اسكاد  موشك  جمله  از  استراتژيك 
به  پاسخگويى  در  تاخير  علت  كند. وى  مى  متجاوز 

تجاوز عربستان را همين امر عنوان كرد.

نورى المالكي : از من خواسته شده سوريه 
 را تحت فشار قرار دهم 

كه  خواستند  من  از  گفت:  عراق  سابق  نخست وزير 
سوريه را تحت فشار و محاصره قرار دهم اما من به 
آنها گفتم كه من هرگز سوريه را محاصره نخواهم كرد؛ 

زيرا اين اقدامي غير اخالقي است.

 طرح انصارا... براي حل بحران يمن   
صنعاء  در  سياسي  منابع  االوسط،  الشرق  گزارش  به 
علي  حزب  و  يمن  انصارا...  هيئت  كه  كردند  اعالم 
عبدا... صالح طرحي را براي حل بحران يمن در نشست 
ژنو ارائه خواهند كرد كه شامل بركناري رئيس جمهور 

مستعفي يمن و تعدادي از رهبران ديگر است.

هافينگتون پست : دانش هسته اي ايران را 
 نمي توان با تحريم و بمباران از بين برد 

نوشت  پست  هافينگتون  آمريكايي  اينترنتي  پايگاه 
انتظار برخي ها براي از بين بردن سانتريفيوژهاي ايران 
را  كشور  اين  هسته اي  دانش  زيرا  است؛  غيرمعقول 

نمي توان با تحريم يا بمباران از بين برد.

مردم عربستان از ايران بيش از 
 داعش و اسرائيل مى ترسند !

منتشر  را  نظرسنجى  يك  نتايج  اسرائيل  تلويزيون   
دشمن  ايران،  معتقدند  ها  سعودى  بيشتر  كه  كرد 
است. نتايج اين نظرسنجى نشان مى دهد 53 درصد 
هجده  تنها  و  دانند  مى  دشمن  را  ايران  ها  سعودى 
درصد آنها معتقدند اسرائيل ، دشمن سعودى هاست. 
نيز  صهيونيسم  راهبردى  سياستهاى  مؤسسه  رئيس 
گفته است :« مردم عربستان از ايران بيش از داعش 
مى ترسند و منافع اسرائيل و عربستان و كشورهاى 

عرب خليج فارس در موارد زيادى مشترك است.»

 اعالم جهاد گروه داعش عليه طالبان  
 فرمانده داعش در افغانستان گروه طالبان را نماينده 
كشور  نظامى  اطالعات  سازمان  يا  آى»  اس  «آى 
كرد.  جهاد  اعالم  گروه  اين  عليه  و  خواند  پاكستان 
مقامات نظامى افغانستان ضمن تاييد درگيرى گروه 
طالبان و تروريست هاى داعش گفته اند كه تاكنون 

در اين درگيرى ها مداخله نكرده اند.

مسعود  سردار  نوشت:  پرس  فرانس 
جزايرى سخنگوى نيروهاى مسلح ايران 
روز جمعه اعالم كرد نيروهاى مسلح اجازه 
هيچ گونه دسترسى به مراكز نظامى اين 
كشور را در چارچوب توافق درباره برنامه 

هسته اى ايران نخواهند داد.  

جزايرى : اجازه بازرسى به هيچ 
شكلى را نمى دهيم 

نيروهاى    » كرد  اعالم  جزايرى  سردار 
از  بازرسى  يا  بازديد  هيچ  ايران  مسلح 
مراكز نظامى را هر چند محدود يا كنترل 
شده باشد و به هر شكل كه باشد اجازه 
نخواهند داد.» به نوشته فرانس پرس، اين 
نمايندگان  بيان شد كه  سخنان در حالى 
ايران و كشورهاى گروه پنج بعالوه يك 
تالش  اند  آمده  هم  گرد  وين  در   كه 
كامل  توافق  متن  ژوئن  آخر  تا  كنند  مى 
نهايى  را  ايران  اى  هسته  برنامه  درباره 
مذاكره  از  يكى  عراقچى  عباس  كنند. 
كنندگان ارشد پنجشنبه به پيشرفت هاى 
نهايى  توافق  ويرايش  در  توجهى  قابل 
اشاره كرد. موضوع بازرسى يا دسترسى به 
مراكز نظامى همچنان يكى از موضوعاتى 
اختالف  آن  درباره  طرف  دو  كه  است 
يا  بازديد    »  : گفت  جزايرى  دارند.  نظر 

بازرسى از اين مراكز- هر چه اسم آن را 
گذاشت- از جمله دسترسى نظام مند غير 

قابل قبول است. »

بازى با كلمات ممنوع

اكثريت  عزم  به  موضوع  اين  افزود:  وى 

مردم بستگى دارد و هيچ كس حق ندارد 
جزايرى  دهد.  نشان  واكنش  آن  عليه 
بازى  باشند.  متوجه  بايد  همه    »  : گفت 

با كلمات ممنوع است. »
اين سخنان در حالى بيان شد كه عراقچى 
چند روز گذشته بين بازرسى و دسترسى 

به مراكز نظامى تمايز قائل شده بود.

دسترسى نظام مند به مراكز  نظامى

روز  عراقچى  افزايد:  مى  خبرگزارى  اين 
پروتكل  در  آنچه  كرد  اعالم  پنجشنبه 
دسترسى  است  شده  بينى  پيش  الحاقى 

به  و  اى  هسته  غير  مراكز  به  مند  نظام 
مند  نظام  دسترسى  است.  نظامى  ويژه 
روندى است كه كشورهاى ديگر نيز آن 
را به كار مى گيرند تا به بازرسان آژانس 
بين المللى انرژى اتمى اجازه دسترسى به 

مراكز غير هسته اى داده شود.

عراقچى افزود : « از ديدگاه ما اين نه به 
معناى بازديد نه بازرسى است. » پروتكل 
الحاقى امكان بازرسى هاى غير منتظره 
از مراكز هسته اى و همچنين دسترسى 
نظام مند به مراكز غير هسته اى به ويژه 
به  سازد.  مى  ممكن  را  نظامى  مراكز 
استثنايى  دسترسى  چنين  تهران،   اعتقاد 
است و آژانس انرژى اتمى بايد درخواست 

خود را توجيه كند.

ايرانى ها از تاكتيك هاى طفره 
رفتن و تاخير استفاده مى كنند

اسرائيل  انرژى  وزير  اشتاينيتز»  «يووال 
كه مسئوليت پيگيرى مسئله ايران را در 
كابينه اسرائيل به عهده دارد، گفت: ايرانى 
تاخير  و  رفتن  طفره  هاى  تاكتيك  از  ها 
آنها  رسد  مى  نظر  به  كنند.  مى  استفاده 
مى خواهند بدون يك موافقتنامه به ضرب 
زمان  افزود:  وى  شوند!.  نزديك  االجل 
راه هاى  براى مسدود كردن همه   كافى 
ندارد.  فرار و روشن شدن جزئيات وجود 
ايرانى هاست. تحليلگران  اين به سود  و 
هر  گويند  مى  مذاكرات  اين  در  سياسى 
گونه پيشرفت در جهت دستيابى به يك 
موافقتنامه نهايى به حل مسائل مهم باقى 

مانده به ايران بستگى دارد.

همزمان با عيد نيمه شعبان جشن ازدواج امدادگران خراسان جنوبى برگزار شدعكس روز 

گزارش «فرانس پرس» از دو اظهارنظر متفاوت دو مقام ايرانى

جزايري : اجازه نمي دهيم ؛ عراقچى : دسترسى نظام مند 

ظريف : اگر غرب زياده خواهى كند به نتيجه نمى رسد

محمدجواد ظريف وزير امور خارجه ايران گفت : اگر اشتهاى 
طرف مقابل براى زياده طلبى و زياده خواهى، اشتهاى قابل 
توجهى باشد، بدانند كه همان طور كه مردم ما خواهان توافق 
نيستند،  به تسليم هم  هستند، ولى نشان داده اند كه حاضر 
هيئت مذاكره كننده كه قسمتى از مردم هستند اگر احساس 
ايران را نقض كند، در  با زياده خواهى حقوق مردم  كنند طرف مقابل مى خواهد 

مقابل اين زياده خواهى ها ايستادگى مى كنند.

 در جنگ آتى، ميليون ها اسرائيلى آواره مى شوند 
  

تمام شد آن زمانى كه  لبنان اعالم كرد:  ا...   دبيركل حزب 
اسرائيل خانه هاى ما را تخريب مى كرد و خانه هاى خودشان 
آواره  اسرائيلى  ميليون ها  آتى،  جنگ  در  مى ماند؛  باقى  سالم 
منشأ  داعش  كه  كرد  تصريح  همچنين  وى  شد.  خواهند 
نصرا...  حسن  سيد  دارد.  پاكستانى  و  عربستانى  آمريكايى،  
تصريح كرد: اين مسئله اى شفاف و قطعى است و رهبران و مردم اسرائيل اين مسئله 

را مى دانند. نه از جنگ با شما و نه از تهديدهاى شما هراسى نداريم.

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

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

09357787955   مديريت: سلطانى

فروش لپ تاپ ، تبلت و لوازم جانبى

ساخـت سوله
 و تيـر ورق  

در اسرع وقت با بهترين كيفيت 
و نازل ترين قيمت    

آدرس: شهرك صنعتى ، مبتكران 5       
09157234706

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

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

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

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

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

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

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

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

موسسه تماس و اطالعات الزم را كسب نمايند. 

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



      

يك شنبه 17 خرداد

3237



      2
3000272424

مه
ه نا

يژ
و

ى
ها

ى 
ند

زم
نيا

آوا
ه 

نام
وز

ر

امالك و مستغالت

فروش واحد 85 مترى مفتح 23 
مجتمع آفتاب،واحد 8  بدون آسانسور 

فى 80م+15م وام 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 كالته صفارى با2قنات 
و5هكتارزمين دربست
 09156633578

فروش چند آپارتمان در نرجس 
       وچند باغ ويال با شرايط ويژه 

 09332459291

فروش واحد 85مترى 
        سايت ادارى با امكانات كامل 

 09155625167

فروش زمين.200مترى واقع 
در  دستگرد سند ششدانگ 

 09380976861

فروش يا معاوضه منزل وياليى 
درحسين آبادسادات باواحدآپارتمان 
درشهريازمين  09158650989 

فروش باغ در چاه زينى600متر 
40متر مسكونى 35 درخت 
ميوه ثمرده  09105451251

فروش زمين مسكو نى به متراژ 
180متر باسه طبقه پروانه به صورت
نقدو اقسا ط  09155614838 

فروش منزل وياليى 262مترزمين .   
مدرس 40  شمالى جنوبى  
فى 650 م  09159611753 

فروش آپارتمان؛آوينى نيلوفر68مترى 
آفتابگيرسندآزاد كاغذديوارى باكليه 
امكانات 112م  09155614808 

فروش واحد آپارتمان 75 مترى 
شيك مدرس 15 وباغ 1400 مترى 

    سرسبز وزيبا   09153618933 
فروش آپارتمان89مترى مجتمع 

پرديس مدرس5طبقه سوم 
  فول امكانات  09301209479 

فروش باغ تقاب 
         معصوم آباد درمتراژمختلف 

 09375620458

فروش آپارتمان 110مترى امكانات 
    فول آفتابگير سپيده مجتمع معراج 

 09155610426
امتياز آپارتمان فا ز2 ارتش

          شهيد ناصرى فى: توافقى 
 09353242617

فروش آپارتمان حدود 110متر 
زير بنا واقع در دولت 31فى:135م 

 09157566606
 

فروش امتياز تجارى
 فوق العاده استثنايى اول غفارى 

 09157412611
فروش منزل واقع درمعصوميه  پايين 
خيابان مسلم در2طبقه 105متر 

 زمين 140 متربنا  09158641723 

خريدارمسكن مهربدون نصبيجات 
طبقه دوم معاوضه باپى كى

 الباقى نقد  09301209479 

فروش منزل وياليى 250 مترى
 در قاين  يا معاوضه با آپارتمان
 در بيرجند   09155616576 

فروش واحد 100 مترى صدف 5 
با پاركينگ وآسانسور و انبارى
 فى توافقى 09153614103

فروش منزل وياليى مدرس 12
بازسازى شده فى 450 م

09155623107

فروش مغازه تجارى خيابان سعدى 
سندشش دانگ31 متر
 09373831253

فروش زمين كشاورى تقاب لب جاده 
به متراژ 1000متر ونيم ساعت آب 
وداراى 60درخت 09159616274 

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

فروش يك باب مغازه
 به متراژ 96مترمربع تجارى
 فى 95م  09151648471

فروش منزلى با بافت فرسوده
 در روستاى چهكند به قيمت

 كارشناسى  09017609959 

فروش منزل110مترى
حاشيه خيابان مصطفى خمينى 
فى230م  09158632953 

معاوضه85مترى فول،طبقه1
سايت ادارى بامحدوده غفارى
 تا امامت09153638963
فروش باغ 600متر مشجر 

ماشين رو نيمروز آب بهترين ويو 
فقط 220 م  09151606610 

فروش زمين 250مترى 2كله 
حاشيه نرجس يامعاوضه با منزل

يا ملك تجارى  09370416005 

فروش آپارتمان مسكن مهر
 شركت مولوى  واريزى كامل
 فى 60 م  09153621050 

فروش زمين مسكونى دوكله
 175 متر خيابان جمهورى32

 85م09156042402

فروش واحد75 متر مفيد مهرشهر
 از دو طبقه ها طبقه همكف 
 فى 35م 09373704613

فروش زمين منتظرى 17 
متراژ 140متر

 09153625171

فروش آپارتمان سه طبقه خيابان 
نرجس نوساز،تكميل320 متر 
زيربنا350 م  09151601682

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

    فى كارشناسى 09195605878 

فروش يك واحد 
آپارتمان 75مترى مرتب

 09380508434

فروش زمين 150مترى در دستگرد
مسكونى شمالى كوچه ده متر

09155623797

فروش يامعاوضه فورى يك 
واحدمسكونى ازواحدهاى بهزيستى 
ويژه معلولين  09338107289 

فروش واحد 85 مترى دو طبقه
 در مهر شهرشيك زمين 160 مترى 

و دوكله 09358263650

فروش آپارتمان مهرشهرحاشيه 
خيابان20مترى طبقه دوم شركت 

باستيان بنا  09155618396 

فروش زمين كشاورزىبا سند مالكيت 
وخانه و حدودا  1500راس درخت 

09155619567
فروش دودربند مغازه نيمه ساز 
باشنارژ وستون دوطبقه واقع در 

دستگرد   09155623797

فروش مسكن مهرناجا52واحدى 
واقع درمهرشهر طبقه اول تكميل 

  جنوبى روى پيلوت 09013226558 

فروش يا معاوضه چند مورد منزل 
وياليى با امتيازات كامل 

در دستگرد   09155623797

فروش يك واحدآپارتمان 
      فول امكانات مهرشهرفى50م 

 09158651531

فروش باغ باموقعيت عالى 
درموديا معاوضه باماشين

 09151611271

فروش آپارتمان 2خوابه.خيابان الهيه 
تكميل شده 85مترى مسكن مهر 

فى 55   09391646003 

معاوضه آپارتمان مهرشهرحاشيه 
40مترى. طبقه اول وسوم با منزل 
وياليى دردستگرد  09155618396

 فروش زمين200مترى
 در دستگرد سند ششدانگ

09159626771

معاوضه يك واحد آپارتمان 70 مترى
 با كليه امكانات در ورامين با آپارتمان 

در بيرجند  09157426728

فروش  زمين دهنو 160متريك 
طبقه اسكلت جوش خورده باجواز 
       فى توافقى  09159644583 

 فروش منزل وياليى دونبش داراى 
پايان كارواقع در حسين آباد 

يامعاوضه با آپارتمان09151635436 

فروش يامعاوضه آپارتمان ازفاز5 
شهردارى 85 مترى فول امكانات

 فى 60م   09156653708

فروش منزل قديمى 450متر
مقابل اداره دارايى
 09363351408

فروش يك واحد مسكونى واقع 
دربلوار جماران خيابان ستايش 
دردوطبقه   09338107289 

فروش منزل وياليى شوكت آباد
 175 متر امكانات كامل

09151607030

فروش زمين وباغ منزل
 روستا ى عباس آبادبهدان 

 09156633578

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

رهن و اجاره

اجاره 115مترآپارتمان در3طبقه 
آسانسور باتمامى امكانات  2م+ 250 
يا رهن كامل  09338107289 

رهن و اجاره يك واحدآپارتمان 
65 مترتازه ساز يك خواب

 7 م +40  09155616598 

رهن واجاره 24 مترمغازه همكف
 + زيرزمين كوچه مسجد آيتى

 09155612382

رهن و اجاره طبقه دوخوابه  100متر
زيربناباتمام امكانات خيابان نرجس 

2م+260   09359728422 
اجاره يا رهن كامل يك واحد 
مسكونى 75 مترى 2 خوابه 

شهيد آوينى  09159612298 

اجاره دفتر تجارى كف و ديوار
 كاشى واقع در فلكه توحيد

كرايه230   09155623107

اجاره يك مغازه 70مترى
 حاجى آبادخيابان وليعصر  

09159644583

رهن و اجاره منزلى واقع دررجايى 
طبقه دوم روى مغازه مستقل 

 09153624802

اجاره يك سرويس تك خواب 
طبقه دوم اميرآبادبا امكانات كامل 

100تومان  09155626432 

اجاره منزل شمالى حياط دار با 
پاركينگ خودرو،دربست،تازه ساز

 09156690662

اجاره مغازه نيروهوايى
 130اجاره 500رهن
 09368392169

نيازمند منزل مسكونى تا 20 ميليون 
رهن ترجيحا دربست محدوده شهدا
و  ابتداى مدرس 09397109930

اجاره مغازه نبش بولوارغفارى 
وغفارى3به متراژ17مترمربع

2م + 250  09151613869 

رهن واجاره واحد همكف 95 مترى 
17 شهريور 

09151602980

 اجاره يك واحد يك خواب 
درمدرس30كرايه 170

 09155623107

رهن واجاره منزل 2خواب 
واقع در17شهريورقيمت توافقى

 09151614854

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

جمهورى  09155610089

جوياى مغازه اجاره اى
 نهايت20متر

 09105463787

اجاره يك طبقه 6خوابه
 مستقل در فلكه توحيد

09155623107 

رهن واجاره توحيد 21
موسسه وانبار شركت
 09153620139

اجاره مغازه يا دفتركارحاشيه 
تقاطع،مفتح و شيرين
 09153610089 

خودرو پرايد

فروش پرايد 141 نقره اى دوگانه 
كارخانه  مدل 86  فى 11/5 م. 

 09155625167

فروش پرايد نوك مدادى 
مدل84بيمه والستيك كامل
فى 10م  09158340025 

فروش يك دستگاه پرايدمشكى 
دوگانه مدل84 

 09304892496

SEفروش پرايد131فول
مدل93سفيد فى 18/500

 09153054518

فروش پرايد مدل 87 رنگ بژ بدون 
رنگ بيمه برج6 الستيك 60 درصد. 

فى توافقى  09151600593

معاوضه 132
باوانت دوگانه تميز
 09151639659

فروش پرايد سفيد مدل82
تمام رنگ،دوگانه دستى

فى7/300  09151600139 

فروش پرايد 84 نقره اى دوگانه 
دستى دور رنگ فى 8/500

 09157412611
فروش هاچ بك مدل 76  سفيد دور 

رنگ بيمه تاآخرسال بسيارتميز
فى 7/500  09156663289

فروش پرايد نقره اى مدل86يك سال 
   بيمه يك گلگير رنگ دوگانه دستى 

 09365010637

 SX .111 فروش پرايد
آبى تيره. بدون رنگ 
 09153610025

خودرو پژو

فروش پژو405بژ متاليك  دور رنگ 
مدل85فنى عالى بيمه برج 

  11فى14/500  09011637166 

فروش206مدل 84رنگ تعويضى 
بيمه آخرسال فى توافقى

 09159646081

فروش 405 مدل 92 نقره اى
 20 هزار كار مرتب،  تميز،  كم كار 

فى 26 م  09155617442

فروش 206خانگى خيلى سالم 
مدل 86  يا معاوضه  با111و تيبا 
فى 23 نقدى 09155622402 

فروش آردى 81 دوگانه بيمه 
الستيك كامل .موتور گيربكس
 تازه تعمير  09157231825 

فروش آردى سفيدبيرنگ 
مدل82 تخفيف بيمه 13 سال 

 09155614099

فروش   206 مدل 81
سفيد  فى13/500
 09151614481

فروش پژو 206 مدل 88 تيپ 3 
نقره اى بدون رنگ.فنى بسيار عالى

 فى 25 م 09375614470 
فروش پژو آرى مدل82

فول دوگانه
09372873018

فروش پژو 206 وى 8 سفيد مدل 
93 فوق العاده تميز ،  34 م
فقط نقد  09151633633

خودرو متفرقه

فروش فورى سوارى چرى
 مدل 89 نقره اى 
09159639352

فروش تيبا دو مدل 93
سفيد بى رنگ  فى25/200 

 09153632761

فروش يا معاوضه ليفان 520 مدل 
88 بدون رنگ، موتورى كامالسالم

يا معاوضه  09151603994 

فروش موسو اتومات
 6 سيلندر نوك مدادى فنى عالى

 09151607030
فروش بيل مكانيكى هيدرومك 

مدل 2007 تميز 
 09154969261

فروش پى كى 84 نقره اى بيمه 6ماه 
رنگ دار فنى عالى فى 6800 

 09358891157
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تخفيف  10 سال فى3/800

 09157211839

فروش پى كى مشكى مدل82
بدون رنگ 12سال تخفيف فنى سالم 

فى6200  09157579145 

فروش موتور 125 
پالك قديم. فى 500
 09159645880

فروش پى كى مدل 83بيمه يكسال 
موتورى سالم سندتك برگ 

فى 6500 م  09158632953 

فروش يامعاوضه سمند 82 
تغيير رنگ بسيارتميز
 09155628381

فروش  آيفا بارى اتاق جديد 
مدل61مدارك كامل
 09159658167

فروش Mvm 110.  متاليك
 بى رنگ مدل 90 الستيك نو. 

كم كار  09358263650

فروش تراكتور 475 تك. 
صفر

09210871136 

فروش MVM110 چهار 
سيلندر91بى رنگ و تميز 

فى 17/200  09357701167

فروش وانت تويوتا مدل78 
رنگ پسته اى قيمت توافقى

 09154981404

فروش وانت 93كم كار
 تك گانه فى 14/300سند بنام

 09391646003

فروش نيسان ديزل مدل92 بيمه 
تابرج 95/1 يا معاوضه باسوارى 

 09159639755

فروش فورى موتورپيشروپارس 
دويست رنگ نارنجى مدل 88

قيمت 1/800  09011859354 

فروش ال نود مدل 89
رنگ نقره اى فول بدون رنگ 

 09151603286

 رايانه و همراه

خريداركيس كامپيوتردست دوم
 با امكانات خوب 
 09155617282

فروش كامپيوترمدل4
بسيارتميز

 09156035413

جوياى كار

جوانى متاهل با سوارى چرى آماده 
همكارى با ارگانهاى دولتى

 و خصوصى 09159639352

جوانى 27 ساله داراى گواهينامه 
ماشين.كارت پايان خدمت.متاهل
جوياى كار09380976861 

به تعدادى راننده پايه دوم يا ب 2 
باماشين دوگانه جهت كار در آژانس 

نيازمنديم  09159638196 

جوانى 27ساله متاهل با پژو405 
صفردوگانه سوز آماده همكارى با 

شركتها وموسسات 09158671899 

جوياى كار
جوشكارى اسكلت 
 09398720116

به تعدادى راننده باخودروجهت 
كاردرآژانس بازنگ خورباالروبرودانشگاه 

آزادنيازمنديم 09151614993 

آژانس پارك به تعدادى راننده با 
خودرو ترجيحا بازنشته نياز دارد 

 09153636224

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

نيازدارد  09365613536 

جوانى20ساله دانشجومتأهل 
جوياى كار درشيف شب

09017824286    

راننده پايه يك فنى 
  جوياى كار درادارات. شركتهاوغيره 

 09155611860

تعدادى راننده با ماشين دوگانه سوز 
جهت كار در آژانس نيازمنديم

 09395619072

فوق ليسانس حسابدارى- 4سال 
سابقه كاردرشركت خصوصى

 شهرك صنعتى   09368484185 

به يك نيروى كارى ماهر جهت كار 
در كارواش نيازمنديم
 09358994585

جوانى 28ساله داراى گواهينامه پايه 
دوم باتمام مدارك آماده كار باماشين 

خاوروو ايسوزو09159634109 

به تعدادى نيرو با سابقه جهت كار
 در اشپزخانه نيازمنديم

 09159603590

لوازم منزل

فروش كولر آبى رو ميزى باقدرت
 و سرماى باال تميز فى300

 09157405909
فروش كولرروميزى،ديوارى 

موتورژن،گالوانيزه تميز
 09153623565

خريداركولرآبى كوچك 
مناسب

09158605281

فروش تعدادمحدودى كولر
دست دوم باچهارپايه 

ونصب رايگان. 09159621339

فروش تلويزيون 21ال جى
  230هزار تومان

 09105469391

فروش يك جفت قالى دست بافت 
طرح خشتى با بافت بسيار عالى
 فى 8 م  09150905675 
فروش يك عدد12مترنو،يك 

فرش تزيينى ومقدارى لوازم منزل 
 09352376866

متفرقه 

فروش سوپر ماركت 
واقع در حاشيه غفارى 

 09301322568

فروش تمامى
وسايل توليدى خياطى يكجا 

09381619975

فروش تعدادى ميز و صندلى 
رستورانى در حد نو
 09155623539

فروش كارواش بخارباكليه تجهيزات 
كف پاش آب شيرين كن صنعتى 

 09151603188

فروش دوربين مداربسته ديد 
درشب و دزدگير با كليه امكانات.

 قيمت توافقى  09157405909 

فروش يك دستگاه فتوكپى توشيبا 
مدل35 فوق العاده تميز 1/200

09155610089

فروش آرايشگاه مردانه
 باموقعيت عالى قيمت مناسب.

 09105463787

واگذارى فورى فورى مزون
 با قيمت استثنايى
 09355598886

فروش مغازه مواد غذايى وخشكبار 
واقع در معلم به علت مهاجرت 

  معاوضه با خودرو 09155617031 
 

واگذارى ظروف يكبارمصرف
 با موقعيت مناسب همراه با جواز

 09359745919

فروش 
تاكسى متر

 09150903828

فروش 
كليه لوازم كابينت سازى 

09153613862
 

فروش فورى آرايشگاه زنانه 
زير قيمت به دليل مهاجرت

09354968270

 

فروش وسايل CNGكامل
 بامخزن60ليترى درحدنو

 09156659228

فروش كمپرس نيسان سالم 
با وسايل جانبى و2عددرينگ زاپاس 

 09156659228

فروش مغازه پوشاك زنانه واقع در 
زيرزمين پاساژ سادسى

 با كليه اجناس  09105456345

خريدار دستگاه بستنى ساز 
و قيفى تميز 

09389960401

فروش تيلر 16 اسب با گاو آهن 
و تريلى .فى 3/500
 09151642617 

فروش تعداد 200 عدد پايه كفش 
كريستالى رگالى ايستاده

 09157231825

حدود22 متر 
پاركت پشت فوم دار
 09157231825

فروش كمد دراور دار.تخت يكنفره.
ميز تحرير .صندلى چرمى.ويترين 

چوبى  09157231825 

فروش دو دستگاه الستيك در بيار 
سوارى  نسبتا تميز قيمت توافقى

 09151630439


