
رشد 6 درصدى ازدواج در استان

400 ميليون تومان به مجتمع فرهنگى و هنرى فردوس اختصاص يافت

دولت نبايد مسائل روزمره را به نتيجه 
مذاكرات گره بزند  

رئيس مجلس خبرگان رهبرى گفت : دشمن ما هر روز مسائل 
جديدى را مطرح مى كند كه اين بى اعتمادى را بيشتر مى كند...

امروز با حضور دكتر مير زاده رئيس عالى 

دانشگاه آزاد اسالمى آغاز مى شود؛

عمليات احداث سالن بزرگ همايش
 پروفسور گنجى
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صفحه7

يادداشت

شهر غم! شهر شادى ها!

*هرم پور

زندگى در شهرها سخت است. چه براى آنهايى كه 
خودروى شخصى، منزل مناسب، محل كار نزديك 
با فاميل دارند و  يا رفت و آمدهاى زياد  به خانه و 
چه براى آنهايى كه به داليلى از روستا يا شهرهاى 
خانه  شغل،  نبود  مالى،  مشكالت  و  اند  آمده  ديگر 
اجاره اى و هزاران مشكل ديگر آزارشان مى دهد، 
چه براى آنهايى كه مى خواهند از لحظه هاى زندگى 
 لذت ببرند و چه آنهايى كه لحظه ها،  زندگيشان را 
مى برند و بارى به هر جهتند. امروز آرامش و لذت 
عمومى در شهرها، عالوه بر نقش خود شهروندان، 
هايى  تالش  به  منحصر  ريزى  برنامه  عرصه  در 
مى شوند كه شوراها و شهردارى ها در قالب طرح 
هاى مختلف اجرا مى كنند و براى استفاده در اختيار 
شهروندان قرار مى دهند. بيرجند، زيباشهريست كه 
به اذعان مسافران و ايرانگردان عالوه بر پاكيزگى و  
حفظ نسبى سنت هاى شهر نشينى، مردمى خونگرم 
در  زيبا چقدر  اين شهر  در  اما  دارد.  نواز  ميهمان  و 
خصوص نشاط آفرينى و شادى بخشى به مردم و 

شهروندان اقدام شده است؟.
  اين روز ها كه كم كم صداى پاى تابستان مى آيد و خانواده ها 
نشينى هايشان  و دور هم  نشينى   سفره هاى شب 
را در پارك ها پهن مى كنند، يا رمضان مى آيد و  
كم  ها  مسافرت  يا  گيرد،  مى  رونق  ها  روى  پياده 
مى شود و مردم بيشتر در شهر مى مانند، چشمها 
شود.  مى  شهر  هاى  نازيبايى  و  زيبا  درگير  بيشتر 
همت زحمتكشان و تالشگران محبوب در شهردارى 
بيرجند  هنوز  اما  است  تقدير  قابل  شهر  شوراى  و 
دانشجويان،  عظيم  خيل  پذيراى  شهرى  عنوان  به 
تا  خودش  پسند  سخت  شهروندان  نيز  و  ميهمانان 
تبديل شدن به شهرى با المان ها، سازه ها، طرح ها و 
نيز ميدان ها و پاركها و فضاسازى هاى نشاط آفرين و 

فرح بخش فاصله زيادى دارد.  (ادامه در صفحه 2)
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مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمى خراسان جنوبى با اشاره به پيشرفت 95 درصدى پروژه مجتمع فرهنگى و هنرى 
فردوس از اختصاص مبلغ 400 ميليون تومان اعتبار براى تكميل اين مجتمع خبر داد. به گزارش فارس، محبى در 

جلسه شوراى فرهنگ عمومى فردوس از افزايش سه برابرى يارانه مطبوعات استان خبر داد. (شرح در صفحه 7)

جناب آقاى مهندس بهرام ساتليخ محمدى
با نهايت تاثر و تاسف درگذشت برادر گرامى تان را خدمت جناب عالى 

و خاندان محترم تسليت عرض نموده
  از درگاه ايزد منان براى آن مرحوم علو درجات و براى بازماندگان 

صبر و شكيبايى آرزومنديم. ما را در غم خود شريك بدانيد

شركت تعاونى كشاورزى مرغداران بيرجند
 شركت خاورپيشه

(تنها سالن اختصاصى ژيمناستيك در استان)
مكان: معصوميه – ابتداى سايت ادارى- روبروى دانشگاه صنعتى       09158652065

سالن ژيمناستيك بهارانآموزش ژيمنـاستيك 

جناب آقاى مهندس آرامنش
مدير كل محترم حفاظت محيط زيست خراسان جنوبى

هفته محيط زيست را خدمت جناب عالى و همكاران ارجمندتان كه بى شك در زمره 

حافظان آيات الهى و تالشگران عرصه حفظ محيط زيست و دوستداران طبيعت مى باشيد

 تبريك عرض نموده ،  اميد كه همواره با اهميت دادن به محيط زيست سالم براى دستيابى 

به هواى پاك و طبيعتى زيبا مروج واقعى اين فرهنگ اصيل باشيم. 

شركت مجتمع توليدى مرغ مادر جنوب خراسان (سهامى خاص)
                                   شركت دامپرورى كشاورزى ستاره كيان بيرجند 

 مجمع خيرين مدرسه ساز خراسان جنوبى -  برادران خيريه ، فرزين و صابر تنها

جناب آقاى مهندس حسين ملكى
معاون محترم اقتصادى و سرمايه گذارى منطقه ويژه اقتصادى بيرجند

انتصاب ارزشمند جناب عالى را كه مبين درايت، شايستگى و توانمندى اجرايى و مديريتى 

شما مى باشد ، صميمانه تبريك گفته

 از درگاه ايزد متعال سالمتى، سربلندى و توفيقات روزافزون شما را مسئلت داريم.

هيئت مديره شركت صنايع نساجى آرمان الياف

جناب آقاى دكتر ناصر مهرشاد 
تاييد حكم رياست جناب عالى را به عنوان

 اولين رئيس دانشگاه صنعتى بيرجند 
 تبريك عرض نموده و موفقيت روزافزون شما را از درگاه خداوند منان خواستاريم.

رئيس و كاركنان دانشگاه جامع علمى - كاربردى 
خراسان جنوبى

جناب آقاى مهندس آسمانى مقدم
مديركل محترم بنياد مسكن انقالب اسالمى خراسان جنوبى

مايه افتخار و مباهات است كه مسئوليت مديريت امور ماشين آالت اين نهاد مقدس در 
استان به شخص ديگرى سپرده مى شود كه شايستگى در انجام وظايف و امور محوله را به 

اثبات رسانده است. انتصاب شايسته 
آقاى مهندس ابراهيم فالح   به سمت مدير امور ماشين آالت 

 كه نشان درايت جناب عالى و لياقت ايشان است، نور اميد در دل همه همكاران روشن 
و روح تازه اى در كالبدمان دميد. ضمن تقدير از زحمات و اقدامات آقاى مهندس يزدانى

 به شما اطمينان مى دهيم تمام توان خود را در همراهى صميمانه با مديريت جديد به كار بسته و 
دوشادوش يكديگر در تداوم برنامه ها و اهداف اين نهاد، به سوى افق روشن گام خواهيم نهاد.

كاركنان امور ماشين آالت بنياد مسكن انقالب اسالمى خراسان جنوبى

جناب آقاى مهندس فالح
رئيس محترم امور ماشين آالت بنياد مسكن خراسان جنوبى

انتصاب شايسته شما را كه نشانگر تجربه و توان اجرايى جناب عالى است ، به سمت 

رئيس ماشين آالت بنياد مسكن
 تبريك عرض نموده، همچنين از زحمات مهندس يزدانى مدير سابق تقدير و تشكر 

مى نماييم و از درگاه ايزد منان موفقيت روزافزون تان را مسئلت داريم.
شركت نويد گستر زهان

قابل توجه بانك ها و موسسات مالى و اعتبارى 
  فروش ملك  با  موقعيت  عالى  حاشيه  ميدان  امام  خمينى -  همكف 
84 مترمربع ، دو طبقه ، محل سابق  بانك قوامين    09151611292

به دليل استقبال تمديد شد
اطالعيه شوراى سياستگذارى سما استان خراسان جنوبى

شوراى سياستگذارى سما استان خراسان جنوبى در نظر دارد: به منظور آماده سازى به هنگام معلمين 

حق التدريس براى مدارس غير دولتى استان دوره تعليم و تربيت و مهارت هاى تدريس را برگزار 

نمايد. داوطلبان مى توانند از  امروز شنبه 94/3/23 تا پايان وقت ادارى 94/3/26 به دانشگاه آزاد اسالمى  

 تقاطع خيابان شهيد محالتى و غفارى- ستاد هماهنگى استان خراسان جنوبى دانشگاه آزاد اسالمى 

شوراى سياستگذارى سما استان مراجعه فرمايند.

مزايــده   بيمارستان امام رضا (ع) در نظر دارد: 
بوفه مستقر در داخل ورودى محوطه بيمارستان را به اجاره واگذار نمايد 

لذا از كليه متقاضيان داراى پروانه فعاليت دعوت به عمل مى آيد براى دريافت اطالعات 
بيشتر و شرايط مورد اجاره در تاريخ 94/3/25 از ساعت 9-12 به امور ادارى بيمارستان 

مراجعه نمايند. ضمنا هزينه درج آگهى در روزنامه بر عهده برنده مزايده مى باشد.
روابط عمومى بيمارستان امام رضا (ع)

آگهي مزايـده  
يك سازمان دولتي در نظر دارد: اموال مشروحه ذيل را از طريق مزايده عمومي به فروش برساند. 
متقاضيان مي توانند براى بازديد و دريافت فرم شرايط شركت در مزايده در زمان و محل اعالمي 

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

1- تعداد 51 دستگاه خودرو / سبك
2- تعداد 2 دستگاه خودرو / سنگين 
3- تعداد 2 دستگاه موتور سيكلت 

زمان بازديد به مدت 4 روز اداري از يكشنبه 94/3/24 لغايت پايان وقت اداري چهارشنبه 94/3/27 
از ساعت (8/30 صبح الي 13) 

(بلوار  بلوار غدير  انتهاي  بازديد و تسليم پيشنهادات: استان خراسان جنوبي- بيرجند -   5- محل 
پيامبر اعظم "ص" ) - سايت اداري شهرستان - روبروي نيروي انتظامي استان- (پاركينگ شوراي 

هماهنگي مبارزه با مواد مخدر استان) 

جناب آقاى مهندس نجفى
مديريت محترم بانك كشاورزى خراسان جنوبى

هشتاد و دومين سال تاسيس بانك كشاورزى كه همواره در جهت تحقق 
 اهداف و صيانت از دستاوردهاى نوين بانكى گام برداشته را خدمت جناب عالى

 و تمامى كاركنان ساعى و پرتالش تان تبريك و تهنيت مى گوييم 
اميد كه همواره در پيشبرد اهداف وااليتان مويد و منصور باشيد.

شركت مجتمع توليدى مرغ مادر جنوب خراسان
شركت  دامپرورى كشاورزى ستاره كيان بيرجند

مجمع خيرين مدرسه ساز خراسان جنوبى - برادران خيريه ، فرزين و صابر تنها

افزايش 38 تا 48 درصدى كرايه اتوبوس درون شهرى مركز استان / صفحه 7
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دبيركل شوراى عالى آموزش و پرورش با بيان اينكه رتبه بندى معلمان از مهرماه اجرا مى شود، گفت: شاخص هاى رتبه بندى مربوط به ملزومات 
مسئوليت هاى فرهنگيان است. به گزارش مهر، مهدى نويد ادهم درباره اجراى اليحه رتبه بندى معلمان، اظهار كرد: بر اساس مصوبه هيئت وزيران، 
رتبه بندى معلمان بر اساس قانون مديريت خدمات كشورى از اول مهر 94 اجرا مى شود. 

زمانى براى اجراى رتبه بندى معلمان
شهر غم! شهر شادى ها!

كه  است  اين  واقعيت   (1 صفحه  از  (ادامه 
اقدام  يك  انجام  براى  و  ماجرايى  چنين  در 
ساير  بلكه  نيست،  دخيل  تنها شهردارى  مطلوب، 
مردم  هاى  سازمان  حتى  و  نهادها  و  ها  ارگان 
اكنون  آنچه  از  بيش  تالشى  بايد  مى  نيز  نهاد 
شهروند  وقتى  باشند.  داشته  هستيم  شاهدش 
شدن  خشك  از  روزنامه  همين  در  محترمى 
ها  دام  حضور  از  گزارشى  يا  گويد  مى  ها   كاج 
دلمان  بر  افسوس  شهر  مناطق  از  برخى   در 
 مى گذارد ، مى توان رها شدن برخى از ميدان هاى 
هايى  كوچه  بودن  خاكى  يا  و  خود  حال  به  شهر 
هاى  زمين  نامناسب  وضعيت  يا  شهر  شمال  در 
خودروها   توقف  وضعيت  نابسامانى  يا  بالاستفاده 
چه  كرد.  اضافه  آن  به  هم  را  ديگرى  موارد  و 
بخواهيم و چه نخواهيم زيبايى شهر ما كامًال بر 

است. تأثيرگذار  اخالق شهرونديمان 
هميارى،  و  همكوشى  بردبارى،  تحمل،  افزايش   
بسترهايى  ما  روانى  آرامش  و  امنيت  نيز   و 
مى خواهد كه داشتن شهرى زيبا و نشاط آفرين 

بخشى از آن است.
در  شهروند  يك  عنوان  به  ما  از  كدام  هر  اگر   
و  ها  ارگان  همه  اگر  و  برداريم  قدمى  راه  اين 
بدست  را  كار  از  اى  گوشه  نهادها  و  ها  سازمان 
از  تر  پرنشاط  شهرى  به  بيرجند  تبديل  بگيرند 

آنچه اكنون هست دور از انتظار نيست. 
مى توان با حفظ حرمت ها، با توجه كردن بيشتر 
به ارزش ها، با دقت افزون تر به حساسيت هاى 
تر  مطلوب  مديريت  و  تدبير  با  جامعه،  در  موجود 
هر اقدام فرهنگى در شهر و نيز با خالقيت ها و 
استفاده از توان و ظرفيت نيروهاى بومى و داخل 
به سطح شهر  بيشتر  فيزيكى  توجه  نيز  و  استانى 
سليقه  به  هم  نشاط،  و  شادمانى  تزريق  نگاه  از 
نيازمند به تفريح سالم  دختران و پسران جوان و 
پاسخ گفت و هم به ذائقه آن دسته از شهروندانى 
كه به هر دليل كدورتى از نگاههاى تنگ نظرانه 

در جامعه دارند سالمى دوباره كرد.
 باور كنيم كه بيرجند نيازمند يك همت گسترده 
بهبود  نگاه  از  چه  زندگيست؛  نشاط  تزريق  براى 
منظر  از  چه  و  شهرى  فضاى  زيباسازى  وضعيت 
روحى   و  روانى  وضعيت  معنوى.  آفرينى  شادى 
با توجه به فشارهاى اقتصادى و مشكالت  مردم 
از  مختلف  زاى  استرس  خبرهاى  و  روزمره 
كنيم،  غفلت  نيست.  جالب  چندان  كنار،  و   گوشه 
ساز  غم  برايمان  بالاستفاده،  هاى   ظرفيت 

شد.  خواهند 
 (لطفا نظر و پيشنهاد خود در رابطه با يادداشت هاى روزنامه 

را به شماره 500010004068438 ارسال فرماييد.)

يادداشت

به گزارش روابط عمومى دانشگاه آزاد اسالمى بيرجند 
دكتر حميد مير زاده رئيس عالى دانشگاه آزاد اسالمى 
از معاونان و مشاوران و مدير كل سازمان  و جمعى 
مركزى دانشگاه آزاد اسالمى براى شركت در جلسه 
جنوبى  خراسان  اسالمى  آزاد  دانشگاه  امناى  هيئت 
آزاد  دانشگاه  از چند طرح عمرانى  بازديد  و  افتتاح  و 

اسالمى امروز وارد بيرجند مى شوند.
در  بيرجند  اسالمى  آزاد  دانشگاه  عمومى  روابط  مدير 
تشريح برنامه هاى سفر دكتر مير زاده و هيئت همراه 
گفت: رئيس عالى دانشگاه آزاد اسالمى و هيئت همراه 
در سفر يك روزه به استان خراسان جنوبى صبح امروز 
جمعه  امام  و  فقيه  ولى  نماينده  مقام  قائم  با  ديدارى 
و  ميثاق  تجديد  براى  آنگاه  داشت.  خواهند  بيرجند 
اداى احترام در محل مزار شهداى گمنام دانشگاه آزاد 
اسالمى بيرجند حضور خواهد يافت. وى همچنين از 
اسالمى  آزاد  دانشگاه  امناى  هيئت  جلسه  برگزارى 
خراسان جنوبى با حضور دكتر مير زاده و هيئت همراه 
و  جنوبى   خراسان  استاندار   ، امنا  هيئت  اعضاى  و 
استادان  با  ديدار  گفت:  و  داد  خبر  بيرجند  جمعه  امام 
دانشگاههاى آزاد اسالمى خراسان جنوبى و بازديد از 
هيبريدى  خودروى  از  رونمايى   ، عمرانى  هاى  پروژه 
ساخت پژوهشگران دانشگاه آزاد اسالمى بيرجند ، آغاز 
 عمليات احداث سالن بزرگ همايش پروفسور گنجى ، 

افتتاح  و  آزاد شفا  فناورى هاى  آغاز عمليات شهرك 
مجموعه ورزشى از ديگر برنامه هاى سفر رياست عالى 

دانشگاه آزاد اسالمى به استان خراسان جنوبى است.
بيرجند  اسالمى  آزاد  دانشگاه  عمومى  روابط  مسئول 
همچنين از برگزارى جلسه شوراى راهبردى فرهنگ 
به  جنوبى  خراسان  اسالمى  آزاد  دانشگاه  اجتماعى 

رياست حجت االسالم دكتر سيد طه هاشمى معاون 
و  داد  خبر  اسالمى  آزاد  دانشگاه  اجتماعى  فرهنگى 

اين  در  را  اسالمى  آزاد  دانشگاه  عالى  رياست   : گفت 
معاون  هاشمى  طه  سيد  دكتر  االسالم  حجت  سفر 
اجتماعى ، حجت االسالم على عسكرى  فرهنگى و 
معاون امور مجلس ، مهندس هاشمى معاون عمرانى ، 
دكتر احسانى معاون اجرايى ، دكتر رهنماى رودپشتى  
معاون برنامه ريزى ، دكتر مجتبى علوى فاضل معاون 

سنجش و پذيرش ، مولوى محمد اسحاق مدنى مشاور 
امور اهل سنت ، دكتر حسين منورى مدير كل رسانه و 

 اطالع رسانى ، دكتر فريد ذاكر مشاور اجرايى رياست و
امناى  مركز هيئت  رئيس  فر  دكتر حيدر على شايان 

استانى دانشگاه آزاد اسالمى همراهى مى كنند.
           

با  حضور معاونت عمرانى دانشگاه
 آزاد اسالمى چند طرح عمرانى در 

دانشگاههاى آزاد اسالمى خراسان جنوبى 
افتتاح شد

 مهندس هاشمى معاون عمرانى دانشگاه آزاد اسالمى كه 
براى افتتاح و بازديد  از چند طرح عمرانى در دانشگاههاى 
آزاد اسالمى خراسان جنوبى ديروز وارد بيرجند شد و در 
سفر به قاين ، فردوس و طبس ، ضمن افتتاح چند طرح 
بزرگ عمرانى از ساير پروژه هاى اين واحد هاى دانشگاه 
آزاد اسالمى بازديد كرد. به گزارش روابط عمومى دانشگاه 
هاى  پروژه  و  ها  طرح  از  بازديد  بيرجند  اسالمى   آزاد 
عمرانى دانشگاه آزاد اسالمى بيرجند و شركت در مراسم 
افتتاح و آغاز عمليات احداث پروژه سالن بزرگ همايش 
اسالمى  آزاد  دانشگاه  شفا  شهرك  و  گنجى  پروفسور 
بيرجند از برنامه هاى سفر معاون عمرانى دانشگاه آزاد 

اسالمى خواهد بود.
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صدور فرمان امام خميني(ره) براي تشكيل «ستاد 
انقالب فرهنگي» (1359 ش).

العابدين  زين  «شيخ  برجسته  فقيه  رحلت 
مازندراني» (1271 ش).

آغاز عمليات بيت المقدس (1367ش).
قتل «ابومسلم خراساني» رهبر قيام سياه جامگان 

به فرمان «منصور دوانِقي» (137 ق).
سبزوار  در  سربداران»  «قيام   پايه  گذارى 

(737 ق).
 آغاز نخستين جنبش سراسري و بزرگ فلسطيني  ها 

عليه صهيونيست  ها (1921م).
پرتاب اولين موشك زمين به زمين توسط آلمان 

نازي عليه انگلستان (1944م).
شاخه  عنوان  به  فين»  «شين  سازمان  تأسيس 

سياسي ارتش جمهوري خواه ايرلند (1906م).
مرگ «الكساندر ِكْرنِسكي» سياست مدار برجسته 

روسي (1970م)

تقويم مناسبت هاى  روز

سهميه مدارس متوسطه از استخدام 5000 نيروى انسانى 
و  آموزش  وزارت  متوسطه  آموزش  معاون 
هنرستان هاى  در  معلم  كمبود  از  پرورش 
فنى و حرفه اى خبر داد و گفت: نيازسنجى 
منابع  مركز  به  و  برآورد  استان ها  طريق  از 
در  زرافشان  على  است.  شده  ارائه  انسانى 

مدارس  سهميه  درباره  ايسنا،  با  گفتگو 
انسانى  نيروى   5000 استخدام  از  متوسطه 
توسط آموزش و پرورش توضيح داد: بخشى 
بخصوص  متوسطه  دوره  به  نيروها  اين  از 
شاخه فنى و حرفه اى و كارودانش اختصاص 

مى يابد. وى افزود: البته نيازسنجى از طريق 
استان ها برآورد و به مركز منابع انسانى ارائه 
سال  چندين  اينكه  بيان  با  وى  است.  شده 
هنرستان ها  براى  كار  استاد  نيروى  است 
جذب نكرده ايم، عنوان كرد: دانشگاه تربيت 

و  نمى كند  تربيت  نيرو  هم  رجايى  دبير 
دانشگاه  التحصيالن  فارغ  از  ناگزير هستيم 
التحصيالن  فارغ  ساير  يا  و  فنى وحرفه اى 
به  اقدام  مرتبط  رشته هاى  در  دانشگاه ها 

جذب نيرو كنيم.

آغاز توزيع سبد غذايى به مددجويان 
بهزيستى در آستانه ماه رمضان

سبد  توزيع  آغاز  از  كشور  بهزيستى  سازمان  رئيس 
ماه  آستانه  در  پوشش  تحت  مددجويان  به  غذايى 
رمضان خبر داد. محسنى بندپى در گفتگو با فارس، 
با اشاره به تمهيدات سازمان بهزيستى كشور جهت 
به مددجويان تحت پوشش  ارائه سبد غذايى و بن 
بهزيستى گفت:  در اين زمينه اعتبارات الزم پيش بينى 
شده است و به زودى سبد غذايى در اختيار مددجويان 

تحت پوشش قرار مى گيرد.

جرائم رانندگى را الكترونيكى 
پرداخت كنيد

دارندگان وسائل نقليه از اين پس مى توانند جرائم 
پرداخت  ابزارهاى  از  استفاده  با  را  خود  رانندگى 
شركت  تسنيم،  گزارش  به  بپردازند.  الكترونيكى 
روى  بر  جديدى  خدمت  طراحى  با  پرداخت  آسان 
«يو.  كد  از  اعم  خود  موبايلى  هاى  پرداخت  درگاه 
دستگاه  و  «آپ»  اپليكيشن  و  دى»  اس.  اس. 
تا  است  آورده  فراهم  را  امكان  اين  پوز  كارتخوان 
شعب  به  حضورى  مراجعه  بدون  رانندگى  جرائم 

بانك ها يا پايانه هاى فروش پرداخت شود. 

عمليات احداث سالن بزرگ 
همايش پروفسور گنجى  

امروز با حضور دكتر مير زاده رئيس عالى دانشگاه آزاد اسالمى آغاز مى شود؛ 

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

مركز تخصصى عروس با تخفيف ويژه
زيبايى جلوه ماندگار

خيابان ارتش ، حدفاصل عدل و معلم    32231717

ايزوگام مصطفى هريوندى
محالتى - بين توحيد و مدرس  09153619297

برق كشى و كليه امور ساختمانى پذيرفته مى شود

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

09151601862 - مهدى هريوندى ان
سم

ك آ
مال

مشاركت در ساخت / تعهد فروش / تضمين اخذ وام ا
خريدار بى واسطه با بزرگ ترين وب سايت امالك در جنوب شرق ايران

بيرجند- بيست مترى دوم غربى مدرس
32231772-3      09155615573     09155611127

www. amlakaseman . com 

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

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

فروشگـاه  كـودك 
 اميـــر

افتخار اين را دارد كه طبق روال سال هاى گذشته 
به مناسبت ماه شعبان و فرا رسيدن ماه مبارك 

رمضان پوشاك خود را با  15%  تخفيف عرضه نمايد.
سجادشهر، امامت 2     32412973 نودهى فاطمى

فروشگاه  ماهيـار
از كارخونه به خونه

انواع بلور و  پالستيك
ميدان طالقانى  ، نبش بهشتى 2

09122694541 - عبدى

دعوت نامه تشكيل مجمع عمومى عادى ساليانه «نوبت اول»
شركت تعاونى روستايى دامداران كرك آوران   

   تاريخ انتشار: 94/3/23

بنا به تصويب هيئت مديره جلسه مجمع عمومى عادى ساليانه شركت تعاونى روستايى دامداران كرك آوران 
سربيشه شنبه 94/4/13 ساعت 8 صبح در محل مسجد امام حسن مجتبى (ع) سربيشه - جنب كافه قديم 

برگزار مى شود. از كليه اعضا دعوت مى شود براى اتخاذ تصميم نسبت به موضوعات ذيل در اين مجمع 
حضور به هم رسانند. ضمنا چنانچه عضوى بنا به داليلى نتواند شخصا حضور يابد، مى تواند همزمان با 

نماينده تام االختيار خويش با هم به دفتر شركت مراجعه و برگ وكالت نامه را تنظيم و برگه ورود به جلسه 
مجمع را دريافت نمايند. حداكثر آراى وكالتى هر عضو سه راى و هر فرد غير عضو يك راى مى باشد.

چنانچه عضوى متقاضى كانديداتورى بازرسى و هيئت مديره مى باشد به مدت 10 روز قبل از برگزارى 
مجمع تقاضاى كتبى خود را به دفتر شركت تحويل نمايد.

دستور جلسه:
استماع گزارش هيئت مديره و بازرس

تصويب صورت هاى مالى سال 93 و تقسيم سود
تصويب بودجه پيشنهادى سال 94

تصويب مبلغى براى استرداد سهام اعضاى مستعفى
انتخاب بازرس اصلى و على البدل شركت براى مدت يك سال مالى
انتخاب اعضاى اصلى و على البدل هيئت مديره براى مدت 3 سال

تعيين خط مشى آتى شركت
هيئت مديره تعاونى

دعوت نامه تشكيل مجمع عمومى عادى ساليانه «نوبت اول»
شركت تعاونى مرزنشينان نويد نهارجان مود 

تاريخ انتشار: 94/3/23
جلسه مجمع عمومى عادى ساليانه شركت تعاونى مرزنشينان نويد نهارجان مود سه شنبه 94/4/23 ساعت 
10 در محل حسينيه چهارده معصوم روستاى چنشت برگزار مى شود. از كليه اعضا دعوت مى شود براى 

اتخاذ تصميم نسبت به موضوعات ذيل در اين مجمع حضور به هم رسانند. ضمنا چنانچه عضوى بنا به داليلى 
 نتواند شخصا حضور يابد، مى تواند همزمان با نماينده تام االختيار خويش با هم به دفتر شركت مراجعه و برگ 

 وكالت نامه را تنظيم و برگه ورود به جلسه مجمع را دريافت نمايد. حداكثر آراى وكالتى هر عضو سه راى 
و هر فرد غير عضو يك راى مى باشد. ضمنا داوطلبان عضويت در سمت هيئت مديره و بازرسى موظفند 
حداكثر به مدت هفت روز از تاريخ انتشار آگهى يا صدور دعوت نامه تشكيل مجمع عمومى عادى، مدارك 

مربوطه را به دفتر شركت تعاونى تحويل نمايند.
  دستور جلسه:

استماع گزارش هيئت مديره و بازرسى
طرح و تصويب صورت هاى مالى سال هاى 93-92-91-90-89

طرح و تصويب بودجه پيشنهادى سال 94  - انتخاب هيئت مديره اصلى و على البدل براى مدت 3 سال
انتخاب بازرس اصلى و على البدل براى مدت يك سال مالى - طرح و تصويب تغييرات اعضا و سرمايه

طرح و تصويب نابرابرى سهام 
  هيئت مديره تعاونى

دعوت نامه تشكيل مجمع عمومى فوق العاده «نوبت اول»
شركت تعاونى مرزنشينان نويد نهارجان مود 

تاريخ انتشار: 94/3/23
جلسه مجمع عمومى فوق العاده شركت تعاونى مرزنشينان نويد نهارجان مود شنبه 94/4/6 

ساعت 9 در محل حسينيه چهارده معصوم روستاى چنشت برگزار مى شود. از كليه اعضا دعوت 
مى شود براى اتخاذ تصميم نسبت به موضوعات ذيل در اين مجمع حضور به هم رسانند. ضمنا 
چنانچه عضوى بنا به داليلى نتواند شخصا حضور يابد، مى تواند همزمان با نماينده تام االختيار 

خويش باهم به دفتر شركت مراجعه و برگ 
وكالت نامه را تنظيم و برگه ورود به جلسه مجمع را دريافت نمايد. حداكثر آراى وكالتى هر عضو 

سه راى و هر فرد غير عضو يك راى مى باشد.
دستور جلسه:

طرح و تصويب اصالح ماده 4 اساسنامه (حوزه عمليات)
طرح و تصويب اصالح ماده 12 اساسنامه (شرايط اختصاصى)

طرح و تصويب اصالح ماده 36 اساسنامه (تغيير تركيب هيئت مديره)
طرح و تصويب اصالح ماده 50 اساسنامه (تغيير تركيب بازرس/ بازرسان شركت تعاونى)

طرح و تصويب اساسنامه جديد
هيئت مديره تعاونى

دعوت نامه تشكيل مجمع فوق العاده «نوبت اول»
شركت تعاونى روستايى دامداران كرك آوران سربيشه     تاريخ انتشار: 94/3/23

بنا به تصويب هيئت مديره جلسه مجمع فوق العاده «نوبت اول» شركت تعاونى روستايى دامداران كرك آوران 
سربيشه چهارشنبه 94/4/3 ساعت 8:30 صبح در محل مسجد امام حسن مجتبى (ع) سربيشه - جنب كافه 
قديم برگزار مى شود. از كليه اعضا دعوت مى شود براى اتخاذ تصميم نسبت به موضوعات ذيل در اين مجمع 

حضور به هم رسانند. ضمنا چنانچه عضوى بنا به داليلى نتواند شخصا حضور يابد، مى تواند همزمان با نماينده تام 
االختيار خويش با هم به دفتر شركت مراجعه و برگ وكالت نامه را تنظيم و برگه ورود به جلسه مجمع را دريافت 

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

طرح و تصويب اصالح ماده 36 اساسنامه (تغيير تركيب هيئت مديره)
طرح و تصويب اساسنامه جديد

هيئت مديره تعاونى

تعمير يخچال  ، فريزر  و ...   
در  منزل

   09158076574- نظرى

 نصب و تعمير كولر آبى  
و  لباسشويى  در منزل

  09151643778  - 32315776  شهريارى

دعوت مجمع عمومى فوق العاده تعاونى مسكن مهرگستر فرهنگيان خاوران (نوبت دوم)

جلسه مجمع عمومى فوق العاده تعاونى مسكن مهرگستر فرهنگيان خاوران (نوبت دوم) پنجشنبه 94/4/4 
ساعت 17 در محل دفتر تعاونى واقع در فلكه دوم سجادشهر برگزار مى شود. از كليه اعضا دعوت مى شود 

براى اتخاذ تصميم نسبت به موضوعات ذيل حضور به هم رسانند. 
ضمنا چنانچه عضوى بنا به داليلى نتواند شخصا در جلسه حضور يابد، مى تواند همزمان با نماينده تام االختيار 

خويش به دفتر تعاونى مراجعه و برگ وكالت نامه را تنظيم و برگه ورود به جلسه را دريافت نمايد.

دستور جلسه:
طرح و تصويب اساسنامه جديد ارائه شده از سوى اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعى - تمديد مدت فعاليت شركت

تاريخ انتشار: 94/3/23                                                   هيئت مديره
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بيان با  بيرجند  باشد. شهردار  قرارداد مى  انعقاد  متر مربع در حال  بناى 1512  زير  متر و مساحت كل  ابعاد 36*42  با  زباله  فرآورى   سوله 
 اين مطلب گفت: محل اجراى اين سوله در جاده چاحوض محل دفن زباله مى باشد. مديح با اشاره به اينكه مناقصه اين پروژه انجام شده

اظهار كرد: شركت ساعى صنعت بيرجند به عنوان برنده مناقصه با اعتبارى معادل 2500 ميليون ريال مشخص شده است.

ساخت سوله فرآورى زباله در بيرجند

3
پيام شما

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

 از شهردارى بيرجند تقاضا داريم كه تكليف زمين هاى
كه   (35 دولت  (انتهاى  دولت  پارك  حاشيه 
مالك آن مشخص نيست و به زباله دانى تبديل 

شده است را مشخص كنند. 
915...133

با سالم. لطفًا از دهيارى اميراباد بپرسيد پل زير 
گذر كى راه اندازى مى شود؟

915...286
مسئولين عمران استاندارى و مسئولين اداره كل آب و 
فاضالب روستايى سالم. لطفاً به داد ما اهالى شهرك 
چهكند برسيد شايد از خودتان بپرسيد واسه چى؟ من مى 
گويم واسه بى آبى بى آبى  بى آبى... اجركم عندا...
933...089

سالم. لطفاً يك فكرى به حال تاكسى درون شهرى 
آزادى جمع مى شوند ميدان  دور  همه   بكنيد. 

و فقط دربستى سوار مى كنند! آخه درسته با اين 
وضيعت گرانى تا بيمارستان امام رضا (ع) رفتم 3 هزار 

تومان از من گرفتند! آواجان لطفاً پيگير بشو.
915...561

نه به اون اول كه شهردار بيرجند از خودشان تالش 
تمام  كه  اخير  سال  يك  به  نه  و  دادند  نشان  زياد 
مناطق بيرجند با مشكل آسفالت و نظافت و ... 

روبرو است. لطفًا دكتر مديح فكرى بكنند.
915...915

را  پيامم  لطفًا   عزيز.  آواى  خدمت  سالم  باعرض 
... دارم و  ... شعبه  چاپ كن. بنده حسابى در بانك 
ماهيانه مبلغى دريافت مى كنم. متأسفانه االن غريب 
دو ماه است كه از حساب بنده هر ماه به مبلغ 400 
صد هزار تومان كسر مى شود كه نه رئيس شعبه 
اطالع دارد و نه هيچ شخص ديگرى! لطفًا مرا 

راهنمايى كنيد هيچ كس جوابگوى من نيست.
921...490

هاى  خيابان  نظافت  اميراباد.  دهيار  آقاى  سالم 
ولى عصر  (عج) و امام حسين (ع) بعد از چند 
دفعه كه خيابان آزادى و جمهورى نظافت مى شود، 
اميراباد است!  نوبت آن مى شود؟ خوبه كه ورودى 

لطفًا بررسى فرمائيد.
930...300
لطفاً مسئولين و ناظرين بهداشت نظارت بر تاالرها 

را بيشتر كنند چندين نفر بعد عروسى مسموم شدند.
915...576

بلوار  براى  لطفًا  چهكند.  دهيارى  خدمت  سالم  با 
اصلى چهكند يك روشنايى نصب بكنيد.

913...860
بعد از 14سال كه مؤسسه ميزان غيرمجاز اعالم شده 
14سال هم طول مى كشد تا معلوم بشه پولى كه از 

مردم دستشون هست كجاست!
915...826

90 كارواش در بيرجند وجود دارد كه روزانه متوسط 18 هزار 
ليتر آب شرب در اين كارواش ها مصرف مى شود. به گزارش 
خاورستان، اگر بخواهيم برگى از پرونده مصرف بى رويه آب 
را با توجه به بحران كمبود آب بيرجند بررسى كنيم، يكى از 
سرنخ هاى اين گره، به كارواش ها مى رسد. كارشناسان حوزه 
آب هميشه اين صنف را در مصرف بى رويه آب نشانه گرفته اند 
آن هم به علت استفاده از آب شرب در شستشوى خودروها؛ 
اين مسئله در شرايطى مطرح مى شود كه خراسان جنوبى اين 
روزها با بحران آب مواجه است. اما اينكه به راستى كارواش ها 
چه ميزان آب مصرف كرده و چرا از آب شرب براى كار خود 
استفاده مى كنند، مسئله اى است كه سعى كرديم با گفتگو با 
چند مالك كارواش، رئيس اتحاديه صنف كارواش و همچنين 

مديركل آب منطقه اى خراسان جنوبى به آن برسيم.

تنها 20 ليتر آب براى يك خودرو

قاسمى، مدير يك كارواش در بيرجند همان ابتدا در واكنش 
به اينكه كارواش ها آب زيادى مصرف مى كنند، گفت: در خانه 
براى شستن يك خودرو  200 ليتر آب مصرف مى شود، در 
حالى كه در كارواش ها براى شستن هر خودرو 20  ليتر آب 
استفاده مى شود. وى ادامه داد: در روز به طور ميانگين 10 
خودرو را مى شوئيم كه با مصرف 20 ليتر آب براى هر خودرو، 

روزانه 200 ليتر آب مصرف مى شود.
قاسمى افزود: آب مصرفى در اين كارواش، آب شرب است كه 
تجارى است كه در ماه 100 هزار تومان هزينه آب پرداخت 
مى كنيم. وى تصريح كرد: ما در هر سرويس 10 هزار تومان 
از راننده خودرو مى گيريم و تنها دو هزار تومان براى خودمان 
باقى مى ماند و بقيه صرف هزينه ها مى شود. وى گفت: 
عالوه بر كارواش آب شرب، كارواش آب شيرين نيز وجود 

از شست و شو  از لك هاى آب پس  اينكه  براى  دارد كه 
جلوگيرى كنند از دستگاه تصفيه آب شيرين استفاده مى كنند.

اگر دستگاه تصفيه آب
در اختيار كارواش قرار بگيرد ما استقبال مى كنيم

اين مدير كارواش در پاسخ به اين سؤال كه نمى شود آب 
باشد،  شرب  مصرفى  شده  تصفيه  آب  كارواش،  مصرفى 
تصريح كرد: تاكنون اداره آب و فاضالب، انشعاب جداگانه 
نداده است و  اختيار كارواش قرار  و دستگاه تصفيه آب در 
اگر آب مصرفى تصفيه شود بدنه خودرو شوره مى زند اما 
اگر اين روش براى كاهش مصرف آب كارايى داشته باشد 

ما استقبال مى كنيم.

امكاناتى براى تصفيه آب نداريم

مدير يكى ديگر از كارواش هاى بيرجند درباره مصرف و نوع 
آب مصرفى در كارواش اظهار كرد: بيشتر كارواش ها از آب 
شرب استفاده مى كنند اما مى توان از آب غيرشرب استفاده 
كرد و همچنين آب مصرفى را تصفيه و دوباره آن را مورد 
استفاده قرار داد. وى افزود: امكاناتى براى تصفيه آب نداريم و 
بعيد مى دانم آب و فاضالب بخواهد در اين باره پاسخگو باشد 
اما اگر ما را حمايت كنند و تسهيالتى در اين باره ارائه دهند، 
از آن استقبال مى كنيم. اين مدير كارواش بابيان اينكه ميزان 
مصرف آب براى انواع خودرو از سوارى تا سنگين، متفاوت 
است، گفت: براى خودروى سوارى، حداكثر 4 تا 5 ليتر آب 
مصرف مى شود كه اگر همان خودرو در خانه شسته شود، 

بيش از 40 و يا 50 ليتر آب مصرف مى شود.
وى ادامه داد: مردم فكر مى كنند هزينه اى كه براى كارواش 

مى دهند زياد است اما اين گونه نيست و هزينه كارواش، اصًال 
قابل قياس با هزينه آب مصرفى در خانه نيست.

كارواش، در بيرجند زياد است

اين مديركارواش اضافه كرد: شستشو و تميزى خودرو در 
كارواش خيلى بهتر از شستشو در خانه است چراكه فشار آب 
در كارواش خيلى بيشتر از فشار آب در خانه است. وى تصريح 
كرد: در كارواش، خودرو با فشار باد شسته مى شود و ميزان 
آب مصرفى، خيلى كم است و مى توان گفت هر 10 قطره آب 
را به 100 قطره تبديل مى كند. وى تأكيد كرد: در اين زمان 
كه با خشكسالى و كمبود منابع آبى مواجه هستيم، بهتر است 

مردم خودروهاى خود را به كارواش ببرند. 
وى گفت: هر شغلى بايد به اندازه نياز آن شهر باشد اما كارواش 

در شهر بيرجند زياد شده است و ديگر جاى كار ندارد.
 

براى اشتغالزايى مجبور به
 اعطاى مجوز كارواش هستيم

به گفته رئيس اتحاديه كارواش داران بيرجند، در اين شهرستان 
بين 80 تا 90 كارواش وجود دارد و مجوز احداث كارواش را 

نيز اتحاديه كارواش صادر مى كند. 
حسين سيرتى تصريح كرد: بيرجند ديگر جايى براى افزايش  
كارواش ندارد و از اين حيث اشباع شده است. اما گاهى براى 
خود اشتغالى و اشتغالزايى براى جوانان مجبور به اعطاى مجوز 

در اين باره مى شويم. وى افزود: اگر مسئوالن براى اشتغال 
جوانان فكرى بكنند و تسهيالت بدهند ما در جواب اشتغال 

جوانان مجبور به صدور مجوز كارواش نمى شويم.
مديرعامل آب  و فاضالب شهرى خراسان جنوبى نيز در اين 
باره گفت: باتوجه به محدوديت هاى منابع آبى كه در استان 
وجود دارد، امكان واگذارى آب به صنايع جديد را نداريم 
مگر اينكه اين صنعت براى استان حياتى باشد و آب آن 
را نتوان از منابع ديگر تأمين كرد. سيد مجتبى عراقى زاده، 
اينكه اولويت ما براى تأمين آب صنعت، پس آب  با بيان  
فاضالب شهرها است، افزود: نرخ آب مصرفى صنايع به 
گونه اى است كه اگر بنا باشد از شبكه هاى شهرى تأمين 
شود، براى آنها مقرون به صرفه نيست. وى ادامه داد: اين 
داليل باعث شده صنايع را كمتر وابسته به شهرها كنيم 
اما ادارات از اين آب استفاده مى كنند و مصارف آن هم در 
حد مصارف معمولى است اما سيستم هاى جداگانه اى براى 

آب مصرفى در ادارات و صنعت نداريم.

زيرساختى براى جداسازى 
آب كارواش از صنعت و شرب نداريم

عراقى زاده بابيان اينكه كارواش ها يكى از صنوف خدماتى 
شهر هستند كه سازمان هاى مرتبط به آنها مجوز مى دهند 

گفت: مصرف آب در كارواش از ساير مشاغل بيشتر است.
وى تصريح كرد: زيرساخت هاى خاصى در شهرها نداريم كه 

آب كارواش را از آب صنعت و شرب جدا كنيم.

اداراتى كه مجوز كارواش مى دهند
 نگاهى به مصرف آب آنها نيز داشته باشند

مديرعامل آب  و فاضالب شهرى با تأكيد بر اينكه اداراتى 
كه مجوز كارواش را صادر مى كنند، نگاهى به مصارف آب 
آنها نيز داشته باشد، خاطرنشان كرد: اين ادارات استعالمى در 
اين باره از آب  و فاضالب نمى گيرند؛ نرخ مشخص خودشان 
را دارند كه وجهش از مردم گرفته مى شود و روز به روز بر 
تعدادشان افزوده مى شود. وى بابيان اينكه شبكه جداگانه اى 
نداريم كه آب كارواش را جدا كنيم، اظهار كرد: سازمان هاى 
مرتبط و اتحاديه هاى امور صنفى بايستى ظرفيت هايى كه در 
شهر وجود دارد را ببينند و بعد از آن، نسبت به واگذارى مجوز 
اقدام كنند. وى تأكيد كرد: قطعاً اين بررسى ها صورت مى گيرد 

و ما خيلى توصيه نمى كنيم از شبكه شهرى استفاده كنند.

*****
طبق اين گزارش، اگر 90 كارواش بيرجند به طور متوسط 
آب  ليتر  و هر خودرو 20  كنند  روزانه 10 خودرو سرويس 
مصرف كند آب مصرفى كارواش ها در بيرجند روزانه 18هزار 
 428 اختيار  در  بخواهد  اگر  آب  ميزان  اين  كه  است  ليتر 
روستايى كه با تانكر به آنها آب رسانى مى شود، قرار بگيرد 

خيلى از مشكالت بحران آب را حل مى كند.
عالوه بر اين، اگر براى كارواش انشعاب جداگانه در نظر گرفته 
شود و يا هر كارواش از آب تصفيه شرب استفاده كند خيلى از 

هدررفت آبى كاهش مى يابد.

وجود 90 كارواش در بيرجند 

و حكايت 18 هزار ليترآب شربى كه 

روزانه مصرف مى شود

بررسى نقش كارواش ها در بحران كم آبى بيرجند

مكان: مطهرى 12 - پالك 54  
آموزشگاه خياطى نازنيــن  
با مديريت:  الماسى
زمان: دوشنبه و سه شنبه 25 و 94/3/26
ساعت 17 الى 19  تلفن: 32223735 - 09151600198

برگزارى همايش لباس هاى مجلسى
با مجوز رسمى سازمان فنى  و حرفه اى خراسان جنوبى
ارائه تأييديه شركت در كالس توسط فنى و حرفه اى

بدون دوخت 

آگهى مزايده اموال منقول «نوبت دوم»
چون در پرونده 1187/93 اجرايى در قبال محكوميت شركت زيباسازان گلپوش شرق- حسين رضا پور به پرداخت مبلغ 
60/901/339 ريال بابت اصل خواسته در حق محكوم له آقاى جليل جمالى و پرداخت مبلغ 1/000/000 ريال بابت حق 

االجرا در حق دولت با توجه به توقيف يك دستگاه خودروى سمند به شماره انتظامى 228 ب 81 ايران 52 به رنگ نقره اى مدل 83 كه 
حسب نظريه كارشناس به مبلغ 95/000/000 ريال ارزيابى شده است كه از طريق مزايده در روز چهارشنبه مورخ 94/4/3 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

مجمع قاريان و حافظان قرآن كريم استان خراسان جنوبى 
در شب هاى ماه مبارك رمضان برگزار مى كند:
هر شب تالوت يك جزء قرآن مجيد به صورت دوره خوانى سنتى

تفسير ترتيبى قرآن عظيم با بيان شيواى مفسر و حافظ كل قرآن مبين حجت االسالم والمسلمين مقرى
تالوت مجلسى قرآن توسط يكى از اساتيد مبّرز استان

هر شب تقديم يك عدد سكه پارسيان به يكى از حضار به قيد قرعه 

زمان: هر شب ساعت 21/15       مكان: طالقانى 13 - ساختمان قديم جهاد

 با ضمانت پاره نشدن و چروك نشدن 
32214989 - 32212979  

    32412300
32412311  - چمنى قـاليشويى گـل ابـريشم صاف صاف   

بدون چروك
قاليشويى و رفوگرى محمد طاهرى با بيش از نيم قرن تجربه

32225807 - 32226161 - 09157615979

كه از طريق مزايده در روز چهارشنبه مورخ 94/4/10 از ساعت 9 الى 10 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

برآورد قيمتنوع و مشخصات دستگاه يا لوازمرديف
يك دستگاه ديزل ژنراتور برق شامل موتور چهار سيلندر رومانى و يك دستگاه ژنراتور كه به آن كوپل مى باشد و فاقد پالك مشخصات 1

فنى و داراى شاسى چهار چرخ و تجهيزات كامل و آماده به كار مى باشد
48/000/000 ريال

8/500/000 ريالاتوميكسر با ظرفيت سيصد و پنجاه كيلوگرم داراى موتور بنزينى روبين داراى دو چرخ و آماده به كار2
7/500/000 ريالدستگاه باالبر مصالح ساختمانى مستعمل و آماده به كار داراى تجهيزات كامل3
19/600/000 ريالتعداد 40 عدد قالب فلزى مخصوص اجراى سقف هاى كروميت جمعا به مبلغ 4
2/500/000 رياليك دستگاه قيچى ورق برى اهرمى مخصوص آهنگرى5
21/000/000 رياليك دستگاه ركتى فاير جوشكارى گام الكتريك 500 آمپر سه فاز مدل PARS EL 633 S مستعمل و آماده به كار6
25/000/000 ريالدو دستگاه ركتى فاير جوشكارى 400 آمپر سه فاز تهران صنعت مستعمل و آماده به كار جمعا به مبلغ7
8BMW 1/250/000 رياليك دستگاه دوچرخه 20 كمك دار
9OLYMPIA 1/550/000 رياليك دستگاه دوچرخه 24 كمك دار
يك دستگاه يخچال ارج 10 فوت سبز رنگ+ يك دستگاه تلويزيون 21 اينچ سونى مدل 2192 + يك دستگاه جاروبرقى طرح بوش 10

2600 وات كه همگى مستعمل و قابل استفاده مى باشند  جمعا به مبلغ 
2/500/000 ريال

24/000/000 ريالآهن آالت فرسوده (آهن قراضه) به وزن حدود سه تن از قرار هر كيلو 800 تومان 
جمع كل 161/400/000 ريال  معادل شانزده ميليون و يكصد و چهل هزار تومان

آگهى مزايده اموال منقول «نوبت دوم»
چون در پرونده 2249/93 اجرايى در قبال محكوميت آقاى رضا مولى به پرداخت 156/863/660 ريال در حق محكوم له آقاى محمد مالئى و پرداخت مبلغ 7/422/365 ريال حق االجرا در حق دولت و با عنايت به اين 

دادگسترى جمهورى اسالمى ايرانكه از سوى شخص ثالث اموالى معرفى كه توقيف و كارشناسى گرديده است شامل جدول ذيل

                     )   ارزيابي كيفيآگهي مناقصه عمومي (

 23/03/94تاريخ:                                                                11270شماره                                                                                              
مجلـس شـوراي   1383مصـوب   –قانون برگزاري مناقصات 12دارد با رعايت بند(ج)ماده  نظر استان خراسان جنوبي در شركت آب و فاضالب

هيات وزيران)پروژه اي با اطالعات مشروحه ذيـل  16/7/1385ه مورخ33560/ت84136و آييننامه اجرايي بند ياد شده(تصويبنامه شماره اسالمي
واگـذار  و با تائيديه شركت مهندسي آب و فاضـالب كشـور    ان مديريت و برنامه ريزي كشورسازمبه شركت هاي تشخيص صالحيت شده  را

 نمايد.
 056-32229170-32226300 تلفن:روبروي پست برق  -شهداي عباديبلوار  -نام و نشاني دستگاه مناقصه گزار:بيرجند .1
  056-32234013تلفن: نت بهره برداري معاو -فاضالب استان خراسان جنوبي نام و نشاني واحد ارائه خدمات:شركت آب و .2

  تصفيه خانه فاضالب در شهر بيرجند شبكه و خط انتقال ونگهداري،راهبري و بهره برداري ازموضوع مناقصه: .3

 بيرجند –استان خراسان جنوبي  محل اجراء: .4

  ) ماه12(:مدت اجراء  ريال 5,764,596,000مبلغ: .5

 2و1پايه(رشته محيط زيست)و3يا2رشته تاسيسات آب وفاضالب)و(3يا2بايد داراي پايه ( رشته و پايه پيمانكاران و مشاوران: مشاوران .6
صالحيت در طرح وساخت رشته  2و1تاسيسات وتجهيزات)(پايه5يا4(پايهآب) 5و يا 4پيمانكاران(پايه  و )درطرح وساخت رشته آب

و همچنين داراي گواهي صالحيت بهره برداري و نگهـداري از شـبكه و تصـفيه     باشند كشوربرنامه ريزي  سازمان مديريت واز  آب)
  خانه فاضالب از شركت مهندسي آب و فاضالب كشور باشند.

 تـا  23/03/49در سـاعات اداري از تـاريخ   :واجـدين شـرايط مـي تواننـد     ارزيابي . تاريخ و مهلت ،مبلغ و محل دريافت اسـناد 7
از دفتر حقوقي اين شركت اقدام نمايند.اسناد و مدارك مناقصه فقط به نماينده مناقصه گر بـا ارائـه    نسبت به دريافت اسناد 27/03/94

 معرفي نامه معتبرشركت با مهر و امضاي مجاز و با قيد موضوع مناقصه تحويل خواهد شد.
 13/04/94اداري مـورخ آخـر وقـت    اسناد ،حداكثر تا تكميلدريافت و  :مناقصه گران پس ازارزيابي . تاريخ و مهلت تحويل اسناد8

 مربوط را تكميل و در پاكت الك و مهر شده به دبيرخانه شركت آب و فاضالب تحويل و رسيد دريافت دارند. اسناد
 سايت ملي مناقصات بنشاني: فاضالب خراسان جنوبي و از طريق سايت شركت آب و و اسناد اين آگهي .9

   khj.ir-WWW.abfa و http://iets.mporg.ir .قابل دريافت است 
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آگهي مزايده اموال غيرمنقول «نوبت اول»
 چون در پرونده 1450/93 اجرايي در قبال محكوميت آقاي آرش وحيدنيا به پرداخت مبلغ 130/338/944 ريال در حق محكوم 
له تعاوني ثامن و پرداخت مبلغ 5/350/000 ريال بابت حق االجرا در حق دولت و عالوه بر آن در پرونده اجرايي شماره 29/94 و 

1514/93 محكوم عليه محكوم است به پرداخت مبلغ 1/523/577/519 ريال در حق محكوم له تعاوني اعتباري ميزان و پرداخت مبلغ 57/750/000 
ريال بابت حق االجرا در حق دولت و با توجه به اين كه از ناحيه شخص ثالث در اجراي تبصره ماده 34 قانون اجراي احكام مدني ميزان چهار دانگ 
از پالك ثبتي شماره 319 فرعي از يك اصلي بخش 2 بيرجند معرفي و توقيف گرديده است كه حسب نظريه كارشناس ملك مذكور واقع درخيابان 
انقالب 16- پالك 128 و به مساحت عرصه و اعيان 24/90 مترمربع در سه طبقه زيرزمين - همكف (تجاري  نيم طبقه ) و طبقه اول با زيربناي كل 

83/5 مترمربع داراي انشعابات آب و برق و گاز كه ارزش چهار دانگ از پالك مذكور به مبلغ 790/000/000 ريال ارزيابي شده است كه از طريق 
مزايده در روز شنبه مورخ 94/4/13 از ساعت 10 الي 11 صبح در دفتر اجراي احكام حقوقي به فروش برسد كه قيمت پايه از بهاي ارزيابي شده شروع 
و به كساني كه باالترين قيمت را پيشنهاد نمايند، فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پيشنهادي في 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 مي 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.                                                                                                   رجبي- مدير اجراي احكام مدني دادگستري بيرجند 

دادگسترى جمهورى اسالمى ايران

آگهى دعوت وقت افراز
نظر به اين كه آقاى محمد حسين على آبادى احدى 
از مالكين مشاعى پالك 1486 فرعى از 345- اصلى 

فرعى سابق) مى باشند و نيز  بخش دو بيرجند (پالك 392 – 
آقاى حسين آقائى وكيل آقاى محمد حسين قاين زاد به موجب 
وكالت 53288- 86/6/15 احدى از مالكين پالك 1487 فرعى از 
345- اصلى بخش دو بيرجند (پالك 393 فرعى سابق) مى باشند 
و تقاضاى افراز حصه مشاعى خود را از پالك هاى مذكور نموده اند 
لذا به كليه مالكين مشاعى پالك مرقوم اخطار مى گردد كه عمليات 
افرازى در ساعت 9/30 صبح روز 94/4/13 با حضور نماينده و نقشه 
بردار اين اداره به عمل خواهد آمد و عدم حضور مانع از انجام عمليات 
افراز نخواهد شد. ضمنا متعاقبا نقشه و صورت مجلس افراز به اطالع 

كليه مالكين مشاعى خواهد رسيد.
رئيس ثبت  اسناد  و  امالك شهرستان بيرجند



صداو سيما در فاصله چند روز مانده تا ايام رمضان، از آغاز برنامه «ماه عسل» با صداى «مرتضى پاشايى» خبر داد.برنامه «ماه عسل» كه قرار است امسال در ايام ماه 
مبارك رمضان هر شب از شبكه سوم سيما با اجراى «احسان عليخانى» پخش شود، مانند هر سال شايعات متعددى درباره خواننده تيتراژهاى ابتدايى و انتهايى اين ويژه 
برنامه در بين عالقه مندان پخش مى شود كه طبعا بايد تا زمان پخش برنامه منتظر ماند و ديد كه امسال چه كسى تيتراژ انتهايى اين ويژه برنامه را مى خواند؟

آغاز «ماه عسل» با صداى مرتضى پاشايى

4
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پروژه  در   494 كشاورزى  جهاد  هفته  در  فرد-  كاظمى 
خراسان جنوبى افتتاح مى شود . 

به مناسب آغاز گرامى داشت هفته جهاد كشاورزى استاندار 
خراسان جنوبى به همراه جمعى  از مديران استانى در جهاد 
كشاورزى حضور يافته و ضمن  تبريك فرارسيدن هفته جهاد 
كشاورزى، اظهار كرد:  ضرورت فعلى در جهاد كشاورزى، 

حفظ روحيه اخالص است و همين روحيه  اخالص و جهادى 
بود كه منشا توفيقات فراوان در دوران جهاد سازندگى و امروز 

در دوران ادغام جهاد و كشاورزى شده است.
 خدمتگزار  ضمن تشكر از زحمات جهاد كشاورزى در زمان 
را  سعادت  و  توفيق  آرزوى  حاضر  حال  در  و  مقدس  دفاع 
براى خدمت گزاران اين عرصه كرد و افزود: جهاد كشارزى 
استراتژيك  محصوالت  ايجاد  در  را  تاثيرگذارى   بيشترين 
و افزايش ارزش افزوده بر عهده دارد و خراسان جنوبى  در 
محصوالتى مانند زعفران و زرشك و عناب رتبه هاى نخست 

كشور را دارد.
وى با تاكيد بر اينكه  براي حفظ اين رتبه ها و افزايش سطح 
زير كشت و توسعه كمي و كيفي محصوالت كشاورزي در 
استان بايد از روش هاي علمي نوين و مدرن در بخش هاي 
مختلف كشاورزي و دامداري استفاده شود خاطر نشان كرد: 
هر ميزان به كشاورزى و دارمدارى بيشتر توجه كنيم خيلى 

از مشكالت كاسته مى شود.
 استاندار در ادامه به ظرفيت گياهان دارويى در استان اشاره 
كرد و گفت: وجود گونه  هاى متنوع گياهان دارويى مى تواند 
نقش مهمى در اقتصاد استان ايفا كند كه بايد بيشتر مورد 

توجه قرار گيرد.
جهادكشاورزي  سازمان  اعتبارات  اينكه  بيان  با  خدمتگزار 

استان در سال گذشته 18 ميليارد تومان بوده، عنوان كرد: 
بيش از 68 درصد اين اعتبارات تخصيص يافت.

وزير با  نشستى  نزديك  آينده  در  اينكه  بيان  با   وى 
و  مشكالت  مسائل،  تا  شد  خواهد  برگزار  كشاورزي  جهاد 
ايشان مطرح  با  اين بخش  استان در  درخواستهاي موجود 
شود به سفر دولت تدبير و اميد به استان اشاره كرد و افزود: 

بخش  در  سفر  اين  در  مصوب  اعتبارات  از  زيادي  بخش 
كشاورزي است. 

بالغ بر 50  اعتبارى  به گفته استاندار در سفر هيئت دولت 
منظور  به  كيلومترلوله گذارى   600 براى  تومان  ميليون 
آبرساني در بخش كشاورزي و 11 ميليارد تومان اعتبار براي 
 ايجاد 26مجتمع دامپرورى و گلخانه اى به استان اختصاص

يافته است.
نيروى  و  توسعه  معاون  خواست  در  با  ادامه  در  استاندار 
پرداخت  براى  استان  جهادكشاورزى  سازمان  انسانى 
ميليارد   2 ميزان  گفت:  سازمان   اين  بازنشستگان  ديون 
استان  پرسنل جهاد كشاورزى  ديون  پرداخت  براى  تومان 
به  زودى كه  شد  گرفته  نظر  در  استانى  اعتبارات  محل   از 

اختصاص مى يابد.

 ارزش افزوده بخش كشاورزى
 استان 28 درصد است

رئيس جهاد كشاورزى خراسان جنوبى نيز در اين جلسه با 
 28 استان  كشاورزى  بخش  افزوده  ارزش  اينكه  به  اشاره 
درصد است، اظهار كرد: سال 89 مصرف سوخت استان در 
بخش كشاورزى 70 ميليون ليتر بوده كه در سال گذشته به 

57,5 درصد كاهش يافته است.
استان  كشاورزى  بخش  اينكه  بر  تاكيد  با  مطلق  ولى پور   
ضعيف نيست اما مظلوم واقع شده، گفت: در اين بخش با 
قشرى بى توقع رو به رو هستيم كه در كنار مظلوميت خود 

موثرترين افراد جامعه هستند.
است  مجموعه اى  كشاورزى  بخش  اينكه  به  اشاره  با  وى 
كه افراد زيادى در صحبت هاى خود از آن حمايت مى كنند، 
گفته ها حمايت جدى نسبت  به  در عمل  اما   تصريح كرد: 
 از بخش كشاورزى نمى شود يا به فراموشى سپرده مى شود.

 ابالغ؛192 ميليارد تومان تسهيالت 
سرمايه در گردش براى استان 

رئيس جهاد كشاورزى استان با بيان اينكه در دولت تدبير و 
اميد توجه ويژه اى به اين بخش شده، افزود: در سال گذشته 
11 برابر سال 92 اعتبارات ملى مصوب داشته ايم و نشان 

مى دهد توجه دولت به بخش كشاورزى بيشتر مى شود.
ولى پور مطلق ادامه داد: امسال يك هزار و 800 هكتار آبيارى 
قطره اى در سطح استان انجام شده در حالى است كه از سال 
74 تا سال گذشته تنها 4 هزار و 300 هكتار از اراضى آبيارى 

تحت فشار شده است.
دو  در  روستايى  زنان  از  حمايت  صندوق   9 وجود  به  وى 
شهرستان استان اشاره كرد و گفت: به دنبال آن 64 صندوق 

خرد اعتبارى فعال خواهد شد.
 192 مبلغ  امسال  استان  كشاورزى  جهاد  رئيس  گفته  به 
 ميليارد تومان تسهيالت سرمايه در گردش براى استان ابالغ

شده است.
ولى پور مطلق با بيان اينكه بايد سند ملى آب به روزرسانى 
شود، گفت: در اين سند الگوى كشت بر مبناى آزمايشات 

خاك و ميزان آب منطقه تنظيم مى شود.
به تصويب  اشاره  با  استان  رئيس سازمان جهاد كشاورزى 
500 ميليارد ريال براى اجراى600كيلومتر شبكه انتقال آب 
كشاورزى در سفر دولت به استان،گفت: تاكنون 15ميليارد 

ريال از اين اعتبار تخصيص يافته است. 

اختصاص 500 ميليارد ريال براى شبكه
 انتقال آب در بخش كشاورزى استان 

در ادامه  ولى پور مطلق در نشست خبرى با اصحاب رسانه 
سال  در  جنوبى  خراسان  به  دولت  هيئت  سفر  به  اشاره  با 
گذشته، اظهاركرد: در اين سفر مبلغ 500 ميليارد ريال براى 
اجراى 600 كيلومتر شبكه انتقال آب در بخش كشاورزى 

اختصاص يافت.
وى با بيان اينكه اين اعتبار قرار است از محل منابع مالى 
سال  در  كرد:  بيان  شود،  تأمين  كشاورزى  جهاد  وزارت 
موافقت نامه اى  اعتبار  اين  از  ريال  ميليارد   300 براى   93

تنظيم شده اما ازنظر نقدى هنوز تخصيص نيافته است.
رئيس سازمان جهاد كشاورزى استان با بيان اينكه تاكنون 
15 ميليارد ريال از اين اعتبار تخصيص يافته است افزود: با 
ريال  ميليارد  جارى 250  سال  در  اعتبارات  اين  تخصيص 

ديگر باقى مى ماند كه در سال آينده واگذار مى شود.

 افتتاح بيش از 490 پروژ كشاورزى در استان 

وى اختصاص 110 ميليارد ريال براى 26 مجتمع دامپرورى 
و گلخانه اى را از ديگر مصوبات سفر هيئت دولت به استان 
عنوان كرد و افزود: اين اعتبار نيز قرار است از ماده 10 و 12 

تأمين شود و در شرف صدور موافقت نامه است.
اين  اگر  استان  كشاورزى  جهاد  سازمان  رئيس  گفته  به 
موافقت نامه نهايى شود در حوزه جهاد كشاورزى مصوبات 

سفر را عملياتى و اجرايى مى دانيم.
براى  اين سفر همچنين  در  اينكه  بيان  با  مطلق  پور  ولى 
تومان  ميليارد   679 رقم  استان  در  آبى  منابع  سامان دهى 
پيشنهاد داده شد كه در انتها به 200 ميليارد تومان كاهش 
يافت، بيان كرد: باوجوداينكه رئيس جمهور هم در جمع مردم 
اين موضوع  به  در نشست خبرى خود  و هم  استاديوم  در 

كه بود  نشده  مصوب  ادارى  شوراى  در  اما  كردند   اشاره 
در حال پيگيرى براى جذب اين اعتبار هستيم.

وى به برنامه هاى اين سازمان در هفته جهاد كشاورزى اشاره 
كرد و عنوان كرد  طى اين هفته 494 پروژه بزرگ در بخش 
كشاورزى با سرمايه گذارى 324 ميليارد ريال به بهره بردارى 
با اشاره به  مى رسد. رئيس سازمان جهاد كشاورزى استان 
افتتاح 137 پروژه در حوزه آب وخاك طى اين هفته، بيان 
داشت: همچنين در اين هفته 67 پروژه در حوزه توليدات دام 
و طيور، 13 تا در بخش عشاير، 36 مربوط به توليدات گياهى 

و باغبانى استان به بهره بردارى مى رسد.
ولى پور مطلق، افتتاح 32 پروژه در حوزه آبزيان، 26 پروژه 
منابع طبيعى،  پروژه در حوزه  تبديلى، 12  در حوزه صنايع 
يك پروژه دامپزشكى و 170 پروژه در بخش مكانيزاسيون 
كشاورزى را از ديگر پروژه هاى قابل افتتاح اين هفته عنوان 
 606 تعداد  پروژه ها  اين  بر  عالوه  كرد:  اضافه  وى  كرد.. 
و  ميليارد  بااعتبار 36  كشاورزى  مكانيزه  بخش  در  پروژه  
600 ميليون ريال ديگر نيز در حوزه تسهيالتى وجود دارد كه 

پروژه هاى كوچك هستند.
با  اينكه  بابيان  استان  كشاورزى  جهاد  سازمان  رئيس 
بهره بردارى از اين پروژه ها زمينه اشتغال مستقيم 145 نفر 
در استان فراهم مى شود، اظهار نمود : همچنين اين پروژه ها 

به صورت غيرمستقيم براى 335 نفر اشتغال ايجاد مى كنند.
ولى پور مطلق جمعيت برخوردار از اين پروژه ها را 27 هزار و 
968 نفر عنوان كرد و افزود: تعداد كل خانوار بهره مند از اين 

پروژه ها هشت هزار و 959 هستند.
هفته  اين  افتتاحى  پروژه هاى  بيشترين  اينكه  بابيان  وى   
عنوان  است،  مورد   94 با  قاينات  شهرستان  به  مربوط 
داشت: بيشترين ميزان اشتغال زايى در بشرويه با 37 نفر و 
 بيشترين پروژه ها در واحد اجرايى مربوط به آب وخاك با 137

پروژه است.

افتتاح هزار پروژه جهاد كشاورزى 
در يك سال گذشته

افتتاح  به  اشاره  با  استان   كشاورزى  جهاد  سازمان  رئيس 
از هفته  يك هزار و 32 پروژه در بخش كشاورزى استان 
اين  از  داشت:  بيان  تاكنون،  گذشته  سال  كشاورزى  جهاد 
تعداد 341 پروژه در هفته دولت، 160 پروژه در دهه فجر، 
33 در هفته منابع و چهار پروژه نيز در مناسبت هاى ديگر 

افتتاح شده است. 
به گفته ولى پور مطلق درمجموع 18 هزار و 718 خانوار 
مستقيم  اشتغال  نفر  براى 693  و  بهره مند  پروژه ها  اين  از 

ايجادشده است.
اين  رئيس  كشاورزى،  جهاد  هفته  هاى  برنامه  ادامه  در 
حضور با  كاركنان  و  معاونين  از  جمعى  همراه  به   سازمان 

در مزار شهدا به مقام شامخ شهدا اداى احترم كردند.

افتتاح نمايشگاه تخصصى و توانمنديهاى 
بخش كشاورزى  استان در بيرجند

در ادامه نمايشگاه تخصصى وتوانمنديهاى بخش كشاورزى 
استان  با حضور استاندار خراسان جنوبى و برخى مديران 

اقتصادى استان در بيرجند گشايش يافت.
با  نمايشگاه  گفت:  استان  كشاورزى  جهاد  سازمان  رئيس 
هدف معرفى توانمندى هاى فنى و تخصصى بخش دولتى 
كشاورزى  به  مربوط  هاى  حوزه  در  استان  خصوصى   و 

و دامپرورى و صنايع وابسته به اينها برگزار شده است.
ولى پور مطلق  افزود: شركت كنندگان در نمايشگاه آخرين 
دستاوردهاى خود در حوزه هاى دام و طيور، ماشين آالت و 
ادوات كشاورزى، سيستم هاى آبيارى تحت فشار و نهاده 
مندان عالقه  ديد  معرض  در  را  كشاورزى  و  دامى   هاى 

قرار داده اند.
با  جنوبى  خراسان  كشاورزى  جهاد  سازمان  گفت:  وى 
همكارى سازمان نظام مهندسى كشاورزى و منابع طبيعى 
استان نمايشگاه را در قالب دو سالن و 80 غرفه و در طول 

هفته جهاد كشاورزى(21 تا 27 خرداد) داير كرده اند. 

افتتـاح هزار پروژه در يك سال گذشتـه  همزمان با هفته جهاد كشاورزى؛  
افتتاح بيش از 490 

پروژه كشاورزى در استان

افتتاح نمايشگاه تخصصى و توانمنديهاى بخش كشاورزى  استان در بيرجند

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

فرزندان خود را از كودكى با دانش نوين كامپيوتر آشنا كنيد

آموزش كامپيوتر ويژه كودكان
با ارائه مدرك ازآموزش از پايه اى ترين مباحث با زبان ساده براى كودكان در

 سازمان آموزش فنى و حرفه اى
آدرس: خيابان طالقانى- طالقانى 16 
تلفن: 32236081 - 32236080
مطمئن هزينه كنيد

آموزشگـاه كيـاست

مژده     

مژده  

نقاشى ساختمان
فرزانگان

پول نقد نخواستيم با چك 
اجراى انواع رنگ هاى ساختمانى

مدرس 20 - پالك 20
09395617119 - 09158634693-32232917

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

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

عطر، ادكلن ، آرايشى
بين معلم 22 و 24 ليك حمل بار و اثاثيه منزل ال

با خاور بزرگ و نيسان
توسط 5 كارگر 

09153636648
 فنودى

حمل اثاثيه 
100 درصد تضمينى با  كارگر ماهر و ماشين اتاق بزرگ

مسير مشهد و زاهدان

09159618581- فاروقى

ايزوگام و قيرگونى  
   كاظم سالخورده 

از ما خريد نكنيد ، اما قيمت را از ما بپرسيد

       09155612949 - 32331050 
ميدان آزادى – ابتداى خيابان شهيد برگى

با 10 سال بيمه

   09151605216

  3 2236030

ايزوگام سليمانى

خيابان ارتش - سه راه معلم - جنب بيمه البرز  
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تدبير درست

در يك شركت بزرگ ژاپنى كه توليد وسايل آرايشى 
را برعهده داشت يك مورد به ياد ماندنى اتفاق افتاد 

شكايتى از سوى يكى مشتريان به كمپانى رسيد. 
او  اظهار داشته  بود  كه  هنگام  خريد  يك بسته 

صابون  متوجه شده بود كه  آن قوطى خالى است.
بالفاصله با تاكيد و پيگيريهاى مديريت ارشد  كارخانه  
اين مشكل  بررسى  و دستور صادر شد كه خط بسته 
نيز  مهندسى  و  فنى   قسمت  و  گردد  اصالح  بندى 
چنين تكرار  از  پيشگيرى  جهت  را  الزمه   تدابير 

مسئله اى اتخاذ نمايد. 
 مهندسين نيز دست به كار شده و راه حل پيشنهادى 

خود را چنين ارائه دادند:
اشعه  با  بندى  بسته  خط    ( مونيتورينگ   ) پايش 
با  و  شده  خريدارى  مذكور  سيستم  بزودى  ايكس. 
توليد  دستگاه  مهندسين،   گروه  روزى  شبانه  تالش 
نصب  باال  رزولوشن  با  مانيتورهائى  و  ايكس  اشعه 

شده  و خط مزبور تجهيز گرديد.
سپس دو نفر اپراتور نيز جهت كنترل دائمى پشت آن 
احتمالى  از عبور  تا  به كار گمارده شدند   دستگاهها 

قوطيهاى خالى جلوگيرى نمايند  

ايجاد تغييرات بزرگ زندگي 
تاحدي ترسناك است، اما مي دانيد 
ترسناك تر از آن چيست؛ حسرت.

معلم : كدام دندان است كه بعد از همه دندان ها 
در مى آيد ؟

دانش آموز : آقا دندان مصنوعى

در روضه اى، كه سنبل و ريحان كنند بخش
  دست كريمشان، به كرامت بلند باد

 ابن حسام خوسفى

بزرگ ترين افتخار اين نيست كه شكست نخوري،
 آن است كه بعد از هر افتادن

 دوباره برخيزي.

هميشه سكوت به معناي پيروزي نيست.
 گاهي سكوت مي كنيم

 تا بفهميم چه بي صدا باختيم.   

اكثر افراد در انجام كارهاى تجارى و شغلى يا در روابط 
اجتماعى به دنبال پيروى از نوعى رفتار صادقانه هستند؛  
است  بديهى  باشد.  دروغ  و  فريب  از  رفتارى كه عارى 
كسى نمى خواهد با فرد متظاهر و حقه باز همكارى كرده 
يا روابطى برقرار كند اما مواجهه با چنين افرادى اجتناب 

ناپذير و قابل پيش بينى است.
افراد صادق كم و بيش شبيه هم هستند. اگر به رفتار 
آنها با ديگران توجه كنيم و كلى بنگريم، حداقل در رفتار 
نظر  به  به هم  و شبيه  يكسان  ديگران  با  بيرونى خود 
مى رسند. در دنياى امروز صادق بودن يك صفت نادر 
است؛ دنيايى كه در آن، صورت ها نقاب دارند و تظاهر در 
بيشتر رفتارها ديده مى شود؛ اما با اين وجود هيچ كس 
تمايلى به پذيرفتن رفتارهاى تظاهرى و رياكارانه نشان 

نمى دهد و اكثرا آن را مقبول نمى دانيم.
براى كمك به شناسايى اين خصوصيت و پرورش آن در 
خود و درك اينكه افراد صادق چگونه رفتار مى كنند، به 

اين نكات توجه كنيد:

1- در تالش براى جلب توجه نيستند
در  سعى  كه  كسانى  ندارند.  خودبينى  تقويت  به  نيازى 
جلب توجه ديگران كنند، معموال قصد دارند شكاف و 
داراى  فرد صادق  كه  حالى  در  كنند؛   پر  را  محدوديتى 
كه  ندارد  كمبودى  و  است  نفس  عزت  و  خودآگاهى 

بخواهد براى برطرف كردن آن جلب توجه كند.
2- نگران دوست داشته شدن نيستند

دوست داشته شدن زاده خودشيفتگى و عدم اعتماد به 
نفس است و باعث به وجود آمدن نوعى نياز براى كنترل 
احساسات خود و ديگران مى شود. افرادى كه به خود 
اعتماد دارند، ساده بوده و خود واقعى شان هستند. اگر 
دوست شان داشته باشيد يا خير، براى آنان تفاوت چندانى 
ندارد؛  در واقع آنان مشكلى با اينكه كسى دوست شان 

نداشته باشد، ندارند.

3- واقعيت ها را تشخيص مى دهند
شايد افراد ساده لوح و بى تجربه به راحتى گول بخورند 
گرفتار ديگران  دام  در  سادگى  به  صادق،  افراد   اما 
 نمى شوند و فريب نمى خورند. آنها همواره در جستجوى 
باعث  اين  و  هستند  ها  واقعيت  تشخيص  و   فهميدن 
مى شود درست را از نادرست تشخيص دهند و بفهمند 

چه چيزى ناجور و غيرواقعى است.

4- در نقش خود راحتند
لئونارد نيموى، بازيگر سرشناس،  در هفتاد سالگى جمله 
به خود ديگرى  زمان  از هر  بيشتر   زيبايى گفت: «من 

 واقعى ام نزديكم زيرا با آنچه كه هستم، كامال احساس 
راحتى و رضايت مى كنم. فرد صادق از «خود واقعى»اش 

راضى است و نيازى به نقش بازى كردن ندارد.
5- به آنچه كه مى گويند، جامه عمل مى پوشانند

آنها اغراق نمى كنند و از خود عكس العمل تند و نامعقولى 
مشاهده رفتارشان  در  زياد  دهند، حساسيت  نمى   نشان 

و  اغواكننده  واژگان  از  هايشان  در صحبت  شود.  نمى 
فريبنده استفاده نمى كنند و آنچه را كه الزم باشد شما 

بشنويد، مى گويند؛ نه بيشتر و نه كمتر.

6- نيازى به رويدادهاى اضافى بيرونى ندارند
وقتى شما با آنچه كه هستيد راحتيد، نيازى به چيزهاى 
اضافى براى خوشحال بودن نداريد. مى دانيد خوشبختى 
و شادى را كجاى درون خودتان بيابيد. خود و شغل تان 
را دوست داريد و شادى را در چيزهاى ساده، به ويژه در 

درون خود مى يابيد.

7- پرطاقت هستند
وقتى پرطاقت باشيد و حساس و نازك نارنجى نباشيد، در 
برابر مشكالت قدرتمند ظاهر مى شويد و با اولين مانع 

نااميد نخواهيد شد.

8- خيلى فروتن يا خيلى خودنما نيستند
از آنجا كه اين افراد عزت نفس دارند، نيازى براى گدايى 
آن نمى بينند. خودستايى و فخرفروشى نكرده و بيش 

از حد فروتنانه رفتار نمى كنند. البته فروتنى و تواضع از 
صفات مثبت است اما بهتر است در حد تعادل باشد و در 

عوض بيشتر روراست و صادق بود.

9- سازگار و منطقى هستند
شايد افراد صادق را خشك، رسمى و جدى تصور كنيد اما 
رفتارهاى آنها قابل پيش بينى است. آنان سعى مى كنند 

حساس نباشند و با منطق و سازگارى رفتار كنند.

10- اهل موعظه نيستند
عالقه اى به نصيحت كردن ديگران ندارند،  خصوصا به 
رفتارى كه خودشان عمال از انجام آن ناتوانند. از آنجا 
كه آنها خود را بهتر از ديگران نمى بينند، خيلى موافق 

نصيحت كردن نيستند.
در تمام اين رفتارهاى متفاوت كه ذكر شد، يك نكته مهم 
خودشناسى»  «شعور  و  «خودآگاهى»  آن  و  دارد  وجود 
است كه باواقعيت همراه شده است. افراد صادق همان 
گونه هستند كه ديگران آنها را مى بينند؛ در واقع آنچه 
كه ذاتا هستند، مى توان در كردار و رفتارشان مشاهده 
كرد اما متاسفانه در دنياى امروز صادق بودن، شهامت و 
جسارت بيشترى مى طلبد؛  براى همين كمتر شاهد چنين 
افرادى هستيم و به همين دليل صادق و روراست بودن 

در جوامع امروز سخت است. 

5

حرف هاى ابريشمى طنز امروز

شعر روز 

پلكى احساس

عارفانه روز

يك لحظه مكث كن

نگرش

آيه روز  

و عصايت را بيفكن پس چون آن را همچون مارى ديد كه مى جنبد پشت گردانيد و به عقب 
بازنگشت اى موسى مترس كه فرستادگان من نمى ترسند. سوره النمل، آيه 10

حديث روز  

كسى كه تو را دوست دارد، از تو انتقاد مى كند و كسى كه با تو دشمنى دارد، از تو تعريف و تمجيد مى كند
امام حسين (ع)

سبك زندگى

طراح: نسرين كارى                        

افقى: 1- گذشته – ورزش توپ و 
عمل  مرحله  به   – آرزوها   -2 ميز 
كه  اى  ماده  ناخوش 3-  گذاشتن- 
را  ماده  يك  سير  توان  مى  آن  با 
شوهر  زن   – كرد  تعقيب  بدن  در 
قديم  نام  همدم-   -4 نو   – مرده 
لقمان  آموخته   – آفتاب   – جيحون 
5- شماره رمز – خميدگى – منطقه 
تفريحى تهران 6- دوستى – درس 
دادن – باال رفتن آب دريا 7- با هم 
اقيانوس  در  كشورى   – همگى  و 
نى   -8 اسب  برگ  و  زين   – هند 
زادگاه   – رستم  لباس   – خالى  تو 
زارى  و  گريه   – رونق  بى  نيما 9- 
– مقابل حمله 10- كتف- طيران 
– نام دخترانه 11- پيراهن يقه دار 
مادر   -12 درنده   – معروف  برد   –
باران – پول قديمى – پى شرو – 
جمله قرآنى 13- سبيل – بيمارى 
از   – وى  اى  اچ  ويرس  از  ناشى 
وسايل آرايش 14- ساكن – حواله 
با  فرد  تكيه كردن 15-   – و چك 

تجربه – قبل ديروز

عمودى: 1- كنجكاو، دقيق – از 
استان  گردشكرى  هاى  جاذبه 

رسانى  كمك   -2 جنوبى  خراسان 
ديگر   -3 طالق  نوعى   – برادر   –
 -4 پژوهش   – محفل  انجمن،   –
خروس مازندرانى – صدا – سرشانه 
لباس – بعد از آلفا 5- گروه خالفكار 
– خداحافظى – نام آذرى 6- رمق 
– داروغه – اعمال قوه مجريه جز 
در امورى كه در اين قانون مستقيمًا 
طريق  از  گذارده،  رهبرى  عهده  بر 
ترسو  است 7-   ... و  رئيس جمهور 
– حنا – شهرى در استان يزد 8- 
نماد زيبايى – افروختن ابزارى كه از 

باروت ساخته مى شود- چاك دو كوه 
9- بيهوده – علت، برهان – جدا از 
انگارى  سهل  بلند  فرياد   -10 هم 
مخفف  افتادن 11-  فرو  صداى   –
هنوز   -12 زهره   – آهنين   – اگر 
پنجه نشده – درخت تسبيح – نام 
عقيده   – بارسا  برزيلى  بازيك  آلوز 
 – باطنى  محكمه   -13 انتخاباتى 
اداى عهد- ستاره سيار 14- مژده – 
كاغذ سفت و ضخيم – سر سلسله 
مادها 15- باد لوله اى! – چشم بند 

و تردست.
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فرامين اخالقى براى ورزشكاران

 ورزش كن به خاطر ورزش، نه به منظور نفع شخصى 
و يا جاه طلبى. به قوانين و دوستانت وفادار باش، قوى 

بودن جزيى از خوب بودن است.
كه  هنگامى  تا  و  اى  زنده  كه  زمانى  تا  تمرين كن   
قدرت دارى، ولى مطيع قوانين ورزش باش. در حالى 
به وظايف خودت  كنى،  پايدارى مى  و  استقامت  كه 

آشنا باش.
 هنگام ورزش تمام قدرتت خودت را صرف كن، ولى 
توجه كن كه ورزش محتوى زندگى نيست، بلكه نوايى 

است كه زندگى را همراهى مى كند.

شهرت رفيق نيمه راهه، هرى !
آدم هاى مشهور به خاطر كارهاشون 

مشهور ميشن. يادت باشه !

هرى پاتر و تاالر اسرار 

* ز دست دادن اميدى پوچ و محال، 
خود موفقيت و پيشرفتى بزرگ است. 

* ميزان بزرگى و موفقيت هر فرد بستگى
 به اين دارد كه تا چه حد مى تواند 

همه نيروهاى خود را در يك كانال بريزد. 
 * موفقيت كليد شادى نيست، شادى كليد 

موفقيت است؛ اگر آنچه انجام مى دهى
 دوست بدارى، موفق خواهى بود. 

پيامك موفقيت

فالش بك

روراست ها را كشف كنيد!
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جدول 3242
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 آپارتمان 3 خوابه 

 116 متر ، با كليه امكانات

09156644801

چند نفر خانم براى كار در سالن زيبايى 
نيازمنديم.

05632450229 - 09397690128

فروش باغ منزل در روستاى بهدان
09375883516

چاپ و پخش تراكت تبليغاتى 
با قيمت مناسب - كامال تضمينى

دفتر: 32232860 / 09155051239 - مقدم

شركت نظافتى خدماتى غزال (سهامى خاص)
"نوين سابق"   شماره ثبت: 1740

ارائه خدمات را با يك تماس از ما بخواهيد
* نظافت منزل ، ادارات ، شركت ها ، پله و پيلوت 

به صورت تخصصى همراه با مواد شوينده
* اعزام استاد كار ساختمانى و كارگر ساده

 به تمام نقاط شهر *  فروش انواع مصالح به قيمت 
استثنايى/  تسويه حساب بعد از رضايت  100 درصد 
  دفتر: 32232860 / 09155051239 - مقدم

 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

پيــچ و روپــالك نمــا
سجاد 36 پالك 22   09156694379 - موذن

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

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

   32304027 -09159656641 روزى

سى دى خام با كيفيت عالى 280 تومان
موس با گارانتى 5300 تومان
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آموزش رايگان تند تايپ 
با متد جديد

آدرس : بلوار معلم - حد فاصل معلم 
46 و 48 - مجتمع آموزشى پويان

تلفن تماس : 32432162

خياط ماهر براى همكارى در مزون 
نيازمنديم.

32406188 - 09301901470

تعدادى كاشى و سراميك كار ماهر 
نيازمنديم.

09155614885

تعدادى بازارياب آقا و خانم نيازمنديم.
حقوق 600/000 تومان + بيمه + پورسانت   

32445521 - 09378141602

استخدام بازارياب امور تبليغاتى به صورت 
درصدى   32438253- موسسه فرهنگى 

هنرى ماهور     حدفاصل معلم 41 و 43

 فروش انواع نشاء گوجه و بادمجان 
با بذر اصالح شده   09157212359  
09364782605 - 09364782506

فروش دو قطعه زمين در اميرآباد و 
حاجى آباد به متراژ 200 متر و 160 متر 
يا معاوضه با ماشين    09159610871

شركت توليدى 
 تعدادى نيروى mdf  كار ماهر 

و نيمه ماهر نيازمند است.
09151602100 

مغازه تجارى به مساحت 60 متر 
واقع در ميدان امام خمينى (ره) 

كوچه بانك صادرات مركزى 
اجـاره داده مى شود.

09155620967- 32226351

نقـاشى ساختمـان
 روغن - پالستيك - اكروليك 

 مولتى كالر - كناف  - كاغذ ديوارى
  09157411071 - 32311541  

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

فــروش شرايـطى آهـن آالت
32450930

09153634633 - هاشمى

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

سمسارى صـادق 
خريد و فروش تمامى لوازم منزل و ادارى 

با باالترين قيمت   09380160779 - 32226210

خدمات فنى ارغوانى
 شارژ گاز كولر اتومبيل 

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

كارمندان و فرهنگيان محترم به صورت نقد و اقساط

الستيك مقـدم

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

توجه              افتتاح  شد             توجه
www.birjandniaz.com/shop

بزرگ  ترين   هايپر ماركت  تلفنى -  اينترنتى 
 بير جند

 با حمل رايگان ، تحويل درب منزل و زير 
قيمت بازار  تلفن سفارشات : 32441536

فروش  يا معاوضه با  خودرو
منزل نيمه ساز واقع در روستاى 

خراشاد ، 200 متر زمين با ويوى خيلى 
عالى   فى: توافقى  09153614560

فروش 3000 متر زمين
 واقع در دشت بجد 

يك ساعت آب چاه عميق ، با 200 
درخت عناب و ميوه 3 ساله ، 30 
متر ساختمان استخر و قطره اى 

اجرا شده
09365611604

مزايا: حقوق ثابت + بيمه + پورسانت + هزينه اياب و ذهاب + پاداش + بيمه تكميلى
(حداقل ميانگين درآمد  بازارياب  1/5 ميليون تومان)

ساعت تماس: 8:30 الى 16
آدرس: جاده هتل كوهستان، شهرك رقويى، خيابان دربند، نبش قيطريه 4، طبقه سوم    

32322802 - 09151676268

بازرگانى مرواريد نگين دربند

بازارياب فعال
سرايان ، طبس ، فردوس ، بشرويه ، اسديه ، سربيشه ، نهبندان

براى تكميل كادر فروش خود در زمينه مواد غذايى و بهداشتى 
در شهرستان هاى ذيل استخدام مى نمايد

فروش يك ساعت آب با 200 
درخت انار و 150 درخت پسته 

يك ساعت آب با 9000 متر زمين 
بدون درخت ، روستاى كالته ملك    

فى: توافقى  
09016967525  
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اخبار ورزشى

عصرايران: افرادى كه به ديابت باردارى مبتال هستند بايد مصرف نمك و قندهاى ساده (مانند قند، شكر و تنقالت شيرين) را كاهش دهند و روزانه از مواد غذايى 
فيبردار مانند حبوبات، سبزى، ميوه و نان هاى سبوس دار مانند سنگك  استفاده كنند. همچنين خانم هايى كه به ديابت باردارى مبتال مى شوند بايد از مصرف 
ميان وعده هاى متعدد خوددارى كنند و بعد از وعده هاى غذايى، كمى پياده روى داشته باشند و همچنين قند خون خود را به شكل هفتگى كنترل كنند.

توصيه هاى تغذيه اى براى مبتاليان به ديابت باردارى 

از خواص بي نظير اين ميوه 
تابستاني غافل نشويد! 

«طالبي»  نارنجي  رنگ  آنالين:   قدس 
بتاكاروتن  باالي  مقدار  دهنده  نشان  كامال 

اكسيداني  آنتي  بتاكاروتن  است.  ميوه  اين 
تغيير   A ويتامين  به  بدن  در  كه  است 
در  طالبي  دليل  همين  به  يابد.  مي  شكل 
بتاكاروتن  دارد.  نقش  ها  سلول  بازسازي 

به  و  تابستان مي شود  در  زيبا  پوستي  باعث 
كند.  مي  كمك  نيز  بينايي  تقويت  به   عالوه 
 طالبي منبع غني از ويتامين C محسوب مي شود 
عالي  بدن  ايمني  سيستم  تقويت  براي  كه 
است.طالبي سرشار از فيبرهاست كه عملكرد 
سيستم گوارش را تسهيل مي كنند.حتما شما 

هم به خوبي مي دانيد كه طالبي براي تامين 
آب بدن در روزهاي گرم تابستان عالي است. 
اين در حالي است كه بدن روانه به 1/5 ليتر 

آب نياز دارد.

مصرف آبليمو و مايعات تنها درمان 
خانگى مسموميت 

 
افزايش  به  اشاره  با  محققان  شهرخبر: 
مسموميت هاى غذايى در فصل گرما، توصيه 
تغيير  به محض مشاهده  بايد  مى كنند مردم 
مورد  در  دقت  با  غذايى  مواد  طعم  و  رنگ 
از مواد  مصرف آن تصميم بگيرند. در بعضى 
غذايى پس از پايان مهلت استفاده، فقط كيفيت 
آن كاهش پيدا مى كند اما برخى از مواد غذايى 
حتى  و  ميكروبى  آلودگى هاى  است  ممكن 
در  شود.  توليد  كشنده  و  خطرناك  مسموم 
و سرگيجه  احساس سردرد  بيمار  صورتى كه 
داشت، حتما به مراكز درمانى مراجعه كند تا با 
استفاده از آنتى بيوتيك هايى كه پزشك معالج 
بيماران  بهبودى حاصل شود.  تجويز مى كند، 
بايد با مصرف مايعات، آب ليموى تازه و لبنيات 

تازه به دفع مواد مسموم كمك كنند.

3 ماده غذايى كه بايد در تابستان 
حتمًا مصرف كنيد

 
سالمانه: «تربچه» نقش حفاظت كننده در برابر 
بسيارى از بيمارى ها را دارد و فيبر موجود در آن، 

سالمت دستگاه گوارش را حفظ مى كند. عطر 
و طعم تند تربچه براى سينوس ها و تسكين 
گلودرد بسيار مفيد است. مصرف «شاهى» نيز 
حاوى مواد مغذى فراوانى است. به طورى كه 
و  دارد  را  ها  اكسيدان  آنتى  از  عظيمى  حجم 
نيز كه  بسيار كم كالرى است. «جوانه سير» 

مى شود.  توصيه  حتماً  تابستان  در  آن  خوردن 
دانشمندان گزارش داده اند كه جوانه سير حاوى 
مقدار زيادى آنتى اكسيدان بوده و از سالمت 

قلب محافظت مى كند.

گوشت قرمز خطر ابتال به سرطان 
سينه را افزايش مى دهد

 
سالمانه: محققان تأييد كرده اند زنانى كه گوشت 
در  زنان  ساير  از  بيش  مى كنند  مصرف  قرمز 
معرض خطر ابتال به سرطان سينه هستند. طبق 

ارزيابى محققان، جانشين كردن روزانه يك ظرف 
از صيفى جات،  تركيبى  يا  ماكيان  صيفى جات، 
مغزها، ماكيان و ماهى به جاى يك ظرف روزانه 
گوشت قرمز با احتمال قابل توجه كاهش خطر 

ابتال به سرطان پستان همراه است.

درمان چين و چروك صورت
 با روغن بادام تلخ 

ايسنا: ماليدن روغن بادام تلخ روى صورت، لكه ها 
و چين و چروك و ترك دست و پا را كه از سرما 
بردن  بين  از  براى  مى برد.  بين  از  شده  ايجاد 
لكه هاى صورت، بادام تلخ را پودر كنيد و با سركه 

مخلوط كرده و روى پوست بماليد.

از خستگى قلب تا پيرى پوست
 با اين مواد غذايى 

 
شهرخبر:  پنير قلب را خسته مى كند: پنير نيز 
مانند خامه  تازه، گوشت هاى پرچرب و كره حاوى 
اسيدهاى چرب اشباع شده اى  است كه خطر ابتال 
به بيمارى هاى قلبى عروقى را افزايش مى دهند.  
نمك باعث بروز و افزايش چين وچروك پوستى 
مى شود: يك نوك انگشت نمك هميشه مجاز 
است اما خالى كردن نمكدان داخل بشقاب غذا 
بدن  كه  زمانى  نمى شود.  توصيه  به هيچ عنوان 
دهيدراته (دچار كم آبى) مى شود پوست در معرض 
خشكى قرار مى گيرد. فراموش نكنيد كه پوست 

خشك زودتر دچار چروك و پيرى مى شود.

3 ماده غذايى كه بايد در تابستان حتماً مصرف كنيد

كشف 404 كيلوگرم انواع 
مواد مخدر در «نهبندان»

ايست  ماموران  گفت:  نهبندان  انتظامى  فرمانده   
كنترل  هنگام  آباد  سهل  حسينى  شهيد  بازرسى  و 
خودروهاى عبورى به يك دستگاه خودروى كاميون بنز 
حامل تره بار كه از سيستان و بلوچستان عازم شهرهاى 
مركزى كشور بود مشكوك شدند و خودرو را متوقف 
كردند. سرهنگ شاهوردى اظهار كرد: در بازرسى از 
خودرو 310 كيلوگرم ترياك و 85 كيلوگرم حشيش 
كشف شد كه در اين رابطه راننده خودرو و صاحب 
بار دستگير شدند . در عملياتى ديگر در بازرسى از يك 

دستگاه پرايد، هشت كيلوگرم ترياك كشف شد .

دستگيرى جاعالن اسكناس در «بيرجند»

.سرهنگ   داد  خبر  شهرستان  اين  در  بهادار  اوراق  جاعالن  دستگيرى  از  بيرجند  شهرستان  انتظامى  فرمانده 
اوراق  و  بانكي  مدارك  و  اسناد  بر جعل  مبني   110 پليسى  فوريت هاي  مركز  اعالم  با  نسب گفت:  شجاعى 
بهادار در آدرس حاجي آباد ابتداي خيابان امام علي(ع) ، بالفاصله اكيپ گشت خودرويى به محل اعزام شد. 
وى اظهار كرد: با حضور گشت فوريتى پليس در محل ، فردى به ماموران مراجعه و بيان داشت از عابر بانك 
خيابان انقالب بيرجند مبلغ 500 هزار ريال پول برداشت كردم و در حال حركت بودم كه دو نفر جوان از من 
خواستند كه يك قطعه تراول ايران چك 500 هزار ريالي را برايشان خرد كنم. وى ادامه داد : شاكى عنوان 
كرد تروال 500 هزار ريالى را با 5 قطعه اسكناس 100 هزار ريالي خرد كردم و پس از اينكه براى خريد به 
مغازه رفتم متوجه شدم تراول چك تقلبي است . فرمانده انتظامى شهرستان بيرجند گفت : ماموران با گرفتن 
مشخصات متهمان در اقدامى سريع جاعالن اسكناس را شناسايى و از آنان سه قطعه تراول چك تقلبى كشف 
مقام  به  پرونده  تشكيل  با  كه  متهم دستگير شد  رابطه سه  اين  در   : كرد  نسب خاطرنشان  . شجاعى  كردند 

قضايى معرفى شدند.

وقوع 270 فقره تصادف در معابر دورن 
شهرى استان در دو ماهه اول سال 

رئيس پليس راهنمايى و رانندگى فا. استان خراسان 
جنوبى از كاهش 91 درصدى تصادفات فوتى و كاهش 
3 درصدى مجروحين در تصادفات جرحى در دو ماهه 
اول سال جارى نسبت به مدت مشابه سال قبل در معابر 
درون شهرى استان خبر داد. سرهنگ رضايى گفت: در 
دو ماهه اول سال جارى 270 فقره تصادف در معابر 
درون شهرى استان به وقوع پيوسته كه در اثر آن يك 
نفر از هم استانى هايمان فوت كرد و 332 نفر مجروح 
شده اند. همه شهرستانهاى استان به جز درميان 100 

درصد در تصادفات فوتى كاهش داشته اند.

ربودن مرد بدهكار از وسط خيابان

باشگاه خبرنگاران: فرمانده انتظامى استان خراسان 
هاى  فوريت  مركز  اعالم  پى  در  گفت:  شمالى 
در  ربايى  آدم  مورد  يك  بر  مبنى   110 پليسى 
اعزام شدند. به محل  شهرستان بجنورد، ماموران 

مشخص  ها  بررسى  در  افزود:  مظاهرى  سرهنگ 
پرايد  خودروى  يك  سرنشينان  از  نفر  چهار  شد 
زور  به  را  وى  سپس  و  درگير  ناشناس  فردى  با 
شوند.  مى  متوارى  محل  از  و  كرده  خودرو  سوار 
متهمان پس از دستگيرى در بازجويى انجام شده 
را  ربايى  آدم  علت  و  پذيرفته  را  خود  انتسابى  بزه 

اختالف حساب با فرد ربوده شده اعالم كردند.
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ايستگاه سالمت

حوادث

كسب مدال برنز تكواندوكار استان
 در مسابقات قهرمانى كشور

فارس : رئيس هيئت تكواندو خراسان جنوبى گفت: در 
بيستمين دوره مسابقات قهرمانى تكواندو خردساالن 
دختر كشور، فاطمه شمس آبادى بر سكوى سوم ايستاد. 
عليرضا محمودى اظهار كرد: اين مسابقات از 19 تا 
21 خردادماه جارى با حضور 249 تكواندوكار از 29 
استان كشور و در 10 وزن به ميزبانى قم برگزار شد. 
وى تصريح كرد: حديث ظفرزاده، نسترن سعيدى نيا، 
مهديه محروم، كوثر صادقى و فاطمه شمس آبادى 
نمايندگان استان در اين دوره از مسابقات بودند كه 
مربيگرى و سرپرستى تيم را مهديه سبزبان و اعظم 
خادم برعهده داشتند. محمودى يادآور شد: در وزن 
منفى 30 كيلوگرم مهشاد احوطى از تهران قهرمان 
و  شد  قهرمان  نايب  تبريز  از  ولى زاده  نسترن  شد، 
فاطمه شمس آبادى از خراسان جنوبى با كسب مدال 
برنز بر سكوى سوم مسابقات ايستاد. وى خاطرنشان 
از  معينى كيا  كرد: در وزن منفى 26 كيلوگرم محيا 
البرز رتبه نخست را كسب كرد، در وزن منفى 34 
البرز بر سكوى  از  كيلوگرم ستايش حقيقت دوست 
نخست ايستاد، در وزن منفى 38 كيلوگرم نيز الهه 
كرمى نوش از البرز قهرمان شد و در وزن مثبت40 
نخست  مقام  مازندران  از  محمدى  طاهره  كيلوگرم 

مسابقات را بدست آورد.

برترى فوتباليست هاى جوان تيم ملى 
مقابل ازبكستان

ايرنا: ديدار دوستانه تيم هاى فوتبال ايران و ازبكستان 
بنيادكار  ورزشگاه  در  تهران  وقت  به  پنجشنبه  روز 
تاشكند آغاز شد. در دقيقه 2+90 مهدى ترابى كه در 
نيمه دوم به ميدان آمده از گوشه چپ زمين ازبكستان 
با شوت محكم  اين تيم شد و  وارد محوطه جريمه 
دروازه ازبك ها را باز كرد تا اولين گل اين ديدار و 
نخستين گل ملى خود را به ثمر برساند.در نهايت اين 
بازى دوستانه با برترى يك بر صفر ايران پايان يافت.

 آخرين گمانه زنى ها از تغييرات در استقالل
باشگاه  مديره  هيئت  جديد  اعضاى  نيوز:  جهان 
بتوانند  آنها  تا  شد  خواهند  معرفى  بزودى  استقالل 
انتخاب  را  پوشان  آبى  جديد  مديرعامل  و  سرمربى 
بين  نشست  برگزارى  از  خبرها  آخرين  اما  كنند. 

حاميان مالى باشگاه و منصوريان دارد.

قرارداد سنگين طارمى با يك تيم عربى

مهدى طارمى مهاجم پرسپوليس امروز با القادسيه كويت 
قرارداد امضا مى كند. به گزارش افكارنيوز، گفته مى شود 
طارمى از القادسيه پيشنهاد يك ميليون و 200 هزار 

دالرى ( بيش از 4.5 ميليارد تومان ) دارد.

  بنگاه  قالب بتن 

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

بلوار فرودگاه  -  سه راه صياد شيرازى       

32313600  -  09151615069 جليلى ايزوگام شرق
 0915  562  2050

0915  562  9033

خيابان ارتش - جنب  جهاد كشاورزى        

3-32233092  بخشى

 فروش مصالح گرانوليت
اجرا وكنتكس با نازل ترين قيمت 

09151614038- نجفى

آدرس : نبش غفارى 4       

32212519  - 09151606528

ايزوگام سليمانى 
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انتقـال يافـتتن

نمايشگاه اتومبيل پرشين از انتهاى توحيد 
به ابتداى بلوار صياد شيرازى انتقال يافت. 

09155610262- سيد مهدى فاطمى

كوتاه ترين راه رسيدن به باغ و ويال دلخواه تان 

امالك كوروش 
32293143- 09153624820  چاجى

بجد - امالك كوروش 

سالن پذيرايى و فضاى تابستانى پشت بام رستوران رونيكا
 آماده پذيرايى از ضيافت هاى افطار شما با باالترين كيفيت و نازل ترين قيمت ممكن مى باشد. ظرفيت : 400 نفر

آدرس: مدرس 27 -  انتهاى پارك توحيد   تلفن:  32425002 همراه:  09128460511

شلـه  مشهــدى
                آش رشته- سوپ جو- شله زرد 

ژه ماه مبارك رمضان
وي

ساعت توزيع :

 5 بعدازظهر همه روزه

ضمنا در ماه مبارك رمضان بعد از افطار تا ساعت 2 بامداد آماده سرويس دهى براى سحرى مى باشيم. 
" مرغ بريان موجود است "

................................................................................................................................................................................
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آزمون سراسرى سال 94 براى داوطلبان گروه هاى آزمايشى علوم رياضى و فنى، علوم انسانى و هنر پنج شنبه 21 خرداد و گروه هاى آزمايشى 
علوم تجربى و زبان هاى خارجى جمعه 22 خرداد برگزار شد. به گفته رئيس دانشگاه بيرجند 47 درصد از شركت كنندگان كنكور امسال را 

پسرها و 53 درصد اين افراد را دخترها تشكيل مى دهند. خليلى افزود: 10 هزار و 649 نفر از استان در كنكور شركت كردند.

ماراتن كنكور 94 كليد خورد

افزايش 38 تا 48 درصدى 
كرايه اتوبوس درون شهرى بيرجند

خاورستان- مدير سازمان اتوبوسرانى بيرجند از افزايش 
38 تا 48 درصدى كرايه اتوبوس درون شهرى خبرداد 
و گفت: از روز پنجشنبه راننده هاى اتوبوس به شرط 
الكترونيكى كرايه مسافر جابه جا مى كنند.  پرداخت 
غالمپور افزود: كرايه هاى درون شهرى دولتى از 168 
به 250، درون شهرى خصوصى از 216 به 300 و حومه 
شهر از 300 به 420 افزايش يافت. وى با تأكيد براينكه 
تخصيص بودجه به اتوبوس ها براساس سرانه مسافر 
شهرها است، تصريح كرد: استفاده نكردن از شيوه بليط 
الكترونيكى باعث مى شود كه 40 درصد از مسافران به 
عنوان مسافر محسوب نشده و در آمار جابجايى مسافر 
شهر بيرجند ثبت نشوند و حق شهر بيرجند ضايع شود. 

آزمون سراسرى سنجش مهارت 
در خراسان جنوبى برگزار شد

 ايرنا- دومين مرحله آزمون هاى سراسرى سنجش 
مهارت در حوزه هاى صنعت ساختمان، صنايع دستى، 
پنجشنبه و   روز  نان و غله خراسان جنوبى  و  فرش 
و  فنى  آموزش  مراكز  كارآموزان  دوره  پايان  آزمون 

حرفه اى روز جمعه در بيرجند برگزار شد.

بهره بردارى از جاده بشرويه- طبس 
شهريور ماه امسال 

احداث  از  بشرويه  شهرسازى  و  راه  مدير  تسنيم- 
يكى  كه  خدافريد  طريق  از  به طبس  بشرويه  جاده 
از خواسته هاى ديرينه مردم دو شهرستان است خبر 
داد و گفت: اين پروژه شهريورماه به بهره بردارى مى 
رسد. زيبائيان اظهار كرد: كاهش مسير 30 كيلومترى 
دو شهرستان، كاهش مصرف سوخت خودرو، كاهش 
روستاهاى  رونق  گردشگرى،  توسعه  زمان،  اتالف 
مسير جاده و به فعليت رسيدن معادن موجود از جمله 

مزاياى اين پروژه ملى است.

آمادگى بيش از 49 كانون فرهنگى تربيتى 
كميته امداد در موضوع اوقات فراغت  

                                                                                      
مدير امور فرهنگي كميته امداد از آمادگى بيش از 49 
كانون فرهنگى تربيتى اين نهاد براى ساماندهى اوقات 
فراغت تابستانه فرزندان مددجوى تحت حمايت خبر داد. 
عرب افزود: فعاليت اين كانون ها از اوايل تيرماه آغاز 
مى شود و افراد شركت كننده از آموزش هاى اعتقادى، 
 مهارت هاى زندگى، فعاليت هاى ورزشى، فنى و حرفه اى

و فعاليت هاى هنرى  و ... بهره مند خواهند شد.

مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمى خراسان جنوبى 
با اشاره به پيشرفت 95 درصدى پروژه مجتمع 
فرهنگى و هنرى فردوس از اختصاص مبلغ 400 
ميليون تومان اعتبار براى تكميل اين مجتمع خبر 
داد. به گزارش فارس، محبى در جلسه شوراى 
فرهنگ عمومى فردوس از افزايش سه برابرى 
يارانه مطبوعات استان خبر داد و گفت: پس از 
پيگيرى فراوان در وزارتخانه و ارائه كيفيت كارى 

مطبوعات توانستيم مسئوالن كشورى را مجاب 
در  جنوبى  خراسان  استان  مطبوعات  كه  كنيم 
سطح مطبوعات حرفه اى كشور است و در نتيجه 
يارانه مطبوعات استان تا سه برابر افزايش يافت. 
و  رسانه  فرهنگ،  اهالى  به  كرد:  تصريح  وى 
فعاالن قرآنى شهرستان فردوس قول مى دهيم 
كه هيچ مكانى از ساختمان ارشاد تحويل ارگان 
ديگرى نخواهد شد و تا دو ماه آينده نيز ساختمان 

به  ارشاد اسالمى  ادارى فرهنگ و  و مجموعه 
مجتمع فرهنگى و هنرى نقل مكان و ساختمان 
و  هنرى  قرآنى،  انجمن هاى  اختيار  در  فعلى 

فرهنگى قرار خواهد گرفت.
ايمان طلب، رئيس اداره ارشاد فردوس نيز، راه اندازى 
ستاد حمايت و صيانت از محصوالت فرهنگى و 
هنرى، راه اندازى شوراى نظارت و بازبينى نمايش، 
فردوس،  در  عمومى  جشن هاى  و  موسيقى 

و  فردوس  مشاهير  و  مفاخر  كارگروه  راه اندازى 
برگزارى مراسم بزرگداشت مفاخر شهرستان هر 
دو سال يك بار را از جمله اولويت هاى كارى خود 

در سال جارى عنوان كرد. 
گفتنى است برگزارى مراسم گراميداشت هفت 
تير توسط دادگسترى شهرستان و نيز تغيير نام 
شهر اسالميه به باغشهر اسالميه در اين جلسه 

مصوب شد.

400 ميليون تومان به مجتمع فرهنگى و هنرى فردوس اختصاص يافت

كميته رسانه و مطبوعات ستاد امر به معروف 
قائم مقام  شد.  برگزار  استان  منكر  از  نهى  و 
دبير ستاد امر به معروف و نهى در اين جلسه 
بايد  رمضان  مبارك  ماه  در  اينكه  بيان  با 
اظهار كرد:  مصاديق منكرات شناسايى شود، 
و  حقوقى  بخش هاى  و  جديد  قانون  تبيين 
فنى آن مى بايست توسط رسانه هاى و جرايد 
موسوى زاهد  شود.  اطالع رسانى  مردم  براى 
عمومى،  امكان  در  روزه خوارى  كرد:  تأكيد 
نماز  برگزارى  تجملى،  و  بزرگ  افطارى هاى 
اغذيه  و  رستوان ها  ساماندهى  و  وقت  اول 
فروشى  در ايام ماه مبارك رمضان بايد از سوى 

رسانه ها مورد توجه و بررسى قرار بگيرد.
شيدايى، معاون برنامه ريزى و نظارت صدا و 
نيز خواستار حمايت  سيماى خراسان جنوبى 
و هم افزايى درباره پيگيرى مصوبات شوراى 
استانى و معاونين ستاد در بخش هاى مختلف 
و  هماهنگ  فعاليت هاى  كرد:  اظهار  و  شد 
به  امر  گسترش  جريان  در  مى تواند  درست 

معروف و نهى از منكر تأثيرگذار باشد. 

نحوه برخورد با منكرات 
بايد كارشناسى شده باشد

هم  استان  اسالمى  تبليغات  سازمان  نماينده 

با بيان اينكه در ايام ماه مبارك رمضان بيش 
از يك هزار روحانى به مناطق مختلف استان 
اعزام مى شوند، اظهار كرد: رسانه ها از ظرفيت 
در  روحانيون  و همچنين حضور  رمضان  ماه 
استفاده  روستايى  و  شهرى  مختلف  مناطق 
كنند. حجت االسالم صادقى خواه با بيان اينكه 
نحوه برخورد با منكرات بايد كارشناسى شده 
برنامه هاى  اجراى  براى  كرد:  اذعان  باشد، 
دستگاه هاى  بين  بايد  استان  در  فرهنگى 
اين  اگر  كه  چرا  باشد،  هماهنگى  اجرايى 
تعامل و همكارى صورت نگيرد نتيجه الزم 

را دريافت نخواهيم كرد. 

از  انتقاد  با  نيز  مطبوعات  خانه  مديرعامل 
توجه نكردن مسئوالن به طرح هاى فرهنگى 
به  توجه  با  كرد:  اظهار  رسانه ها  اجتماعى  و 
فضاى فرهنگى و اجتماعى مردم استان در 
ارسال  و  تهيه  را  مختلفى  گذشته طرح هاى 
آنان  ادارى  كارتابل  در  متأسفانه  كه  كرديم 

خاك مى خورد. 
على جعفرپور مقدم به جشن اخير در دانشگاه 
آزاد اسالمى بيرجند اشاره كرد، بيان داشت: 
نشاط  مباحث  در  كه  داد  نشان  جشن،  اين 
به  توجه  با  مناسبى  طرح  هنوز  اجتماعى 

فضاى استان نداريم.

امسال نمايشگاه قرآن برپا مى شود
جعفرى نماينده اداره كل فرهنگ و ارشاد هم 
از فعاليت نمايشگاه قرآن كريم در خردادماه 
به  نمايشگاه  اين  افزود:  و  داد  خبر  امسال 
در  از 25 خردادماه  بزرگترين معروف  عنوان 

نمايشگاه بين المللى بيرجند داير خواهد شد.
نيز  هنرى  حوزه  فرهنگى  معاون  كريميان 
امسال  رمضان  مبارك  ماه  ايام  در   گفت: 
در 200 نقطه استان محصوالت مستند كوتاه 
داستانى در زمينه هاى نماز، حجاب و عفاف، 
مذهبى  هئيت  هاى  و  مساجد  خليلى،  شهيد 

توزيع مى شود.

 در كميته رسانه و مطبوعات ستاد امر به معروف و نهى از منكر استان مطرح شد:

 در موضوع نشاط اجتماعى، طرح مناسبى با توجه به فضاى استان نداريم

تمام موانع سر راه سرمايه گذارى خيران 
در زيركوه برداشته مى شود

راه  سر  موانع  تمام  گفت:  زيركوه  فرماندار  فارس- 
مى شود.  برداشته  زيركوه  در  خيران  گذارى  سرمايه 
نيلوفر  با مدير عامل مؤسسه كاشى  خانزاده در ديدار 
از نبود واحد توليدى در شهرستان ابراز نارضايتى كرد 
از معدود شهرستان هايى  و گفت: شهرستان زيركوه 
است كه حتى يك واحد توليدى در آن وجود ندارد و 
الگويى براى  اندازى يك واحد توليدى  اميدواريم راه 
واحدها  ساير  كار  به  شروع  سرآغاز  و  واحدها  ساير 
تا  گفت:  نيز  نيلوفر  كاشى  مؤسسه  مديرعامل  باشد. 
زمانى كه زيرساخت هايى مثل گاز وجود نداشته باشد 
سرمايه گذارى كار بسيار مشكلى است. وى نسبت به 
اندازى اورژانس  احداث مجتمع فرهنگى ورزشى، راه 
شهر حاجى آباد، ساخت دو كالس درس و يك سالن 
و  شهر  اين  ناصرى  مرحوم  آموزشگاه  در  اجتماعات 

       تعمير سقف مصلى نماز جمعه قول مساعد داد. 
برگزارى كارگاه آموزشى نظام مديريت سبز 

در پنجمين روز از هفته محيط زيست كارگاه آموزشى 
نمايندگان  از  نفر   40 حضور  با  سبز  مديريت  نظام 
اداره  دستگاه هاى اجرايى استان در سالن اجتماعات 
كل حفاظت محيط زيست خراسان جنوبى برگزار شد. 
هدف از برگزارى اين كارگاه دانش افزايى و همكارى 
مديران و كارشناسان بخش هاى مختلف مديريتى در 

  حفظ محيط زيست  است.
رشد 6 درصدى ازدواج در استان 

مديركل ثبت احوال گفت: از ابتداى امسال يك هزار و 
733 واقعه ازدواج در استان به ثبت رسيده كه اين مقدار 
بيش از 6 درصد نسبت به سال گذشته افزايش داشته 
است. پورحسين در كارگروه مشورتى شوراى فرهنگى 
در  ازدواج  سن  ميانگين  كرد:  اظهار  استان  عمومى 
استان در گروه آقايان قريب به 26 سال بوده كه در 
كشور اين رقم 28 سال است و در گروه خانم ها نيز 
اين رقم در استان قريب به 22 سال بوده كه اين مورد 

در كشور نزديك به 24 سال است.

انجام بارگيرى سيمان در كانتينر توسط 
راه آهن شرق براى نخستين بار در كشور

تسنيم- مديركل راه آهن شرق اظهار كرد: براى نخستين 
بار در ايران سيمان هاى صادراتى توسط راه آهن شرق 
در كانتينرهاى 20 فوت كه در واگن هاى حمل بار قرار 
گرفته اند، بارگيرى مى شود كه كاهش هزينه جابه جايى 
و امكان نگهدارى طوالنى مدت از جمله مزاياى اين 
نوع بارگيرى به حساب مى آيد. اقبالى افزود: در داخل 
هر واگن دو دستگاه كانتينر استفاده مى شود كه داخل 
هريك 25 تن سيمان پاكتى به صورت مكانيزه و توسط 
ليفتراك بارگيرى مى شود. به گفته وى حمل سيمان در  
ارديبهشت ماه 10 هزار و 104 تن بوده است كه نسبت 

به فروردين ماه از رشد 93 درصدى برخوردار است.

شركت3 هزار و 200 نوآموز در «طرح با من بخوان» 

مدير عامل جامعه ياورى كشور در همايش تجليل از مجريان طرح با من 
بخوان در خراسان جنوبى، اظهار كرد: 3200 نوآموز خراسان جنوبى در «طرح 
با من بخوان» شركت مى كنند. به گزارش تسنيم، رضا درمان افزود: اين 
طرح يكى از پروژه هاى مؤسسه پژوهشى تاريخ ادبيات كودكان است كه با 
شعار همه كودكان حق دارند كتاب با كيفيت بخوانند نزديك به دو سال است 
كه در برخى از مناطق محروم ايران از جمله خراسان جنوبى اجرا شده است. 
وى افزود: جامعه ياورى در اين برنامه با خريد كيسه هاى كتاب مناسب و با 
كيفيت براى كودكان پيش دبستانى از اجراى اين برنامه در مناطق محروم 
استان پشتيبانى كرده است كه اين طرح از شهريور ماه سال 92 در خراسان 
جنوبى آغاز شده است. به گفته وى اين طرح ابتدا در 5 شهرستان استان و 

زير پوشش گرفتن حتى روستاهاى محروم انجام شده است.

افزايش 17 درصدى  اهداى خون در استان

مديركل انتقال خون خراسان جنوبى با بيان اينكه تعداد 
اهداى خون در  به  براى نخستين بار موفق  نفر   813
سال جارى شدند، گفت: در سال جارى نسبت به مدت 
خونگيرى  افزايش  درصد   17,4 گذشته  سال  مشابه 
داشتيم. به گزارش فارس، عاملى با اشاره به اينكه از 

ابتداى سال جارى 5 هزار و 303 نفر به مراكز انتقال خون مراجعه كرده اند، 
اظهار كرد: از اين تعداد 4 هزار و 483 نفر موفق به اهداى خون شدند. وى 
با بيان اينكه 7,1 درصد از اهداكنندگان خون در استان خانم هستند، گفت: 
همچنين 92,8 درصد از اهداكنندگان خون در استان آقايان هستند. عاملى، 
بيشترين گروه خونى را o مثبت دانست و تصريح كرد: ميزان ذخيره سازى 

فرآورده هاى خونى براى بيماران تاالسمى 100 درصد است.

خانه ترويج صنايع دستى در بيرجند راه اندازى شد

خانه ترويج صنايع دستى در بيرجند به مناسبت گراميداشت هفته صنايع 
دستى، روز پنجشنبه طى مراسمى با حضور مسئوالن محلى راه اندازى شد. 
به گزارش ايرنا، سرپرست نمايندگى ميراث فرهنگى بيرجند گفت: هدف 
از راه اندازى اين مكان، ايجاد فضايى آموزشى براى حفظ و احياى صنايع 
دستى استان مى باشد. نصرآبادى بيان كرد: همچنين اين اماكن موجب 
ترويج و شناساندن آداب و رسوم و هويت منطقه خواهد شد. وى با بيان 
اينكه تبديل خانه پردلى به خانه ترويج صنايع دستى شهرستان بدون شك 
غرفه  چند  قالب  در  خانه  اين  افزود:  رونق صنايع دستى مى شود،  سبب 
شامل واحدهاى كارگاهى، آموزشى، فروش توليدات صنايع دستى (توليدات 
خاص منطقه اى) و نيز ايجاد فضاى الزم به منظور تبادل نظر هنرمندان 

و توليدكنندگان در اختيار حوزه صنايع دستى مى باشد.
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در اجراى مقررات ماده 14 قانون ثبت و ماده 61 آيين نامه  قانو مذكور تحديد حدود يك قسمت از 
امالك واقع در بخش هاى 1-2-3-4-6-7-8 - 13 اين حوزه ثبتى به شرح ذيل منتشر مى گردد:

بخش 1  بيرجند 
  1-ششدانگ يك باب منزل پالك 71 فرعي از 3899- اصلي بخش يك بيرجند واقع در محله خير 
آباد نو جنب دبيرستان انقالب اسالمي مورد تقاضاي سيد حامد باقري  2- ششدانگ يك باب منزل 
پالك 539 فرعي از 4157- اصلي بخش يك بيرجند واقع در محله خير آباد نو مورد تقاضاي سيد 
محمد و سيد هاشم و سيد علي و سيد حسن و سيد محمود شهرت همگي حسيني و خانم سيده 

فاطمه حسيني فرزندان علي اصغر كما فرض اله
بخش 2 بيرجند

1-ششدانگ قسمتي از يك باب ساختمان مسكوني پالك 1663 فرعي از يك اصلي بخش 2 بيرجند 
واقع در خيابان بهشتي مورد تقاضاي رقيه حسن پور  در تاريخ 94/4/21

2- ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي  به مساحت 3273 متر مربع پالك 194 فرعي از 44-اصلي 
بخش 2 بيرجند واقع در اراضي دشت ركات مورد تقاضاي حسن رجبي 3- ششدانگ يك قطعه 
زمين مزروعي  پالك 195 فرعي از 44-اصلي بخش 2 بيرجند واقع در اراضي دشت ركات مورد 
تقاضاي خديجه رجبي 4- ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي  پالك 196 فرعي از 44-اصلي 
بخش 2 بيرجند واقع در اراضي دشت ركات مورد تقاضاي حسين رجبي 5- ششدانگ يك قطعه 
زمين مزروعي  پالك 197 فرعي از 44-اصلي بخش 2 بيرجند واقع در اراضي دشت ركات مورد 
تقاضاي خديجه رجبي 6- ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي  پالك 198 فرعي از 44-اصلي بخش 
2 بيرجند واقع در اراضي دشت ركات مورد تقاضاي حسين رجبي 7- ششدانگ يك قطعه زمين 
مزروعي  ديمه زار پالك 199 فرعي از 44-اصلي بخش 2 بيرجند واقع در اراضي روبروي شن شويي 
ناصح مورد تقاضاي آقايان حسين و غالمرضا ببر افكن هر يك به ميزان دو دانگ مشاع و مهدي و 
محمد و امين و خانم ها مليحه و فاطمه و زهرا شهرت همگي ببرافكن فرزندان حسن كما فرض اله 
نسبت به دو دانگ ديگر 8- ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي  ديمه زار پالك 218 فرعي از 46-
اصلي بخش 2 بيرجند واقع در اراضي مزرعه شمس آباد مورد تقاضاي بي بي فاطمه شمس آبادي

در تاريخ 94/4/22
9- ششدانگ يك باب منزل پالك 12 فرعي از 194-اصلي بخش 2 بيرجند واقع در اراضي مزرعه 

سمو مورد تقاضاي بي بي فاطمه حامدي
10- ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي  پالك 37 فرعي از 194-اصلي بخش 2 بيرجند واقع در 

اراضي مزرعه سمو مورد تقاضاي بي بي فاطمه حامدي
11- ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي  پالك 54 فرعي از 194-اصلي بخش 2 بيرجند واقع در 
اراضي مزرعه سمو مورد تقاضاي بي بي فاطمه حامدي 12- ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي  
پالك 56 فرعي از 194-اصلي بخش 2 بيرجند واقع در اراضي مزرعه سمو مورد تقاضاي بي بي 
فاطمه حامدي 13- ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي  پالك 57 فرعي از 194-اصلي بخش 2 
بيرجند واقع در اراضي مزرعه سمو مورد تقاضاي بي بي فاطمه حامدي 14- ششدانگ يك قطعه 
زمين مزروعي  ع پالك 66 فرعي از 194-اصلي بخش 2 بيرجند واقع در اراضي مزرعه سمو مورد 
تقاضاي بي بي فاطمه حامدي 15- ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي  پالك 76 فرعي از 194-
اصلي بخش 2 بيرجند واقع در اراضي مزرعه سمو مورد تقاضاي بي بي فاطمه حامدي 16- ششدانگ 
يك قطعه زمين مزروعي  پالك 98 فرعي از 194-اصلي بخش 2 بيرجند واقع در اراضي مزرعه سمو 
مورد تقاضاي بي بي فاطمه حامدي 17- ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي  پالك 120 فرعي از 

194-اصلي بخش 2 بيرجند واقع در اراضي مزرعه سمو مورد تقاضاي بي بي فاطمه حامدي
در تاريخ 94/4/23

18- ششدانگ يك قطعه زمين مشتمل بر خانه هاي قديمي  پالك 42 فرعي از 221-اصلي بخش 
2 بيرجند واقع در اراضي مزرعه بياباني پايين مورد تقاضاي محمد و محمد علي و ابراهيم و حسن 
شهرت همگي بياباني هر يك نسبت به 2 سهم از 10 سهم و خانمها زهره و رباب بياباني فرزندان 
عباس هر يك نسبت به يك سهم از 10 سهم  19- تمامي 2 دانگ مشاع از ششدانگ يكباب اطاق  
پالك 93 فرعي از 313-اصلي بخش 2 بيرجند واقع در اراضي مزرعه رزگ مورد تقاضاي رقيه رزگي 
به وكالت خانم ژاله دوستي 20- ششدانگ يك قطعه زمين مشجر  پالك 530 فرعي از 358-اصلي 

بخش 2 بيرجند واقع در اراضي مزرعه مزگ مورد تقاضاي سارا مزگي نژاد   در تاريخ 94/4/24
21- ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي مشجر پالك 2587 فرعي از 2243 فرعي از 433-اصلي 
بخش 2 بيرجند واقع در اراضي دشت بجد مورد تقاضاي قنبر علي بهداني 22- ششدانگ يك قطعه 

زمين  پالك 2588 فرعي از 433-اصلي بخش 2 بيرجند واقع در اراضي دشت بجد مورد تقاضاي 
محمد حسن محمد زاده  23- ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي  پالك 2589 فرعي از 433-اصلي 
بخش 2 بيرجند واقع در اراضي دشت بجد مورد تقاضاي محمد ميري 24- ششدانگ يك قطعه 
زمين مزروعي  پالك 2590 فرعي از 433-اصلي بخش 2 بيرجند واقع در اراضي دشت بجد مورد 

تقاضاي زهره مالكي   در تاريخ 94/4/25
25- ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي  پالك 2591 فرعي از 433-اصلي بخش 2 بيرجند واقع در 
اراضي دشت بجد مورد تقاضاي فاطمه عبدالهي 26- ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي  پالك 2592 

فرعي از 433-اصلي بخش 2 بيرجند واقع در اراضي دشت بجد مورد تقاضاي فاطمه عبدالهي
27- ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي  پالك 2593 فرعي از 433-اصلي بخش 2 بيرجند واقع 
در اراضي دشت بجد مورد تقاضاي نرگس عبدالهي 28- ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي  پالك 
2594 فرعي از 433-اصلي بخش 2 بيرجند واقع در اراضي دشت بجد مورد تقاضاي زهره عبدالهي

29- ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي و مشجر مشتمل بر يكباب محوطه پالك 2595 فرعي از 
433-اصلي بخش 2 بيرجند واقع در اراضي دشت بجد مورد تقاضاي محمد حميد چاجي بجد

30- ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي  مشجر پالك 2596 فرعي از 433-اصلي بخش 2 بيرجند 
واقع در اراضي دشت بجد مورد تقاضاي نور ا... براتي درميان  در تاريخ 94/4/29 31- ششدانگ يك 
قطعه زمين مزروعي  پالك 118 فرعي از 434-اصلي بخش 2 بيرجند واقع در اراضي كالته مير علي 
مورد تقاضاي آقايان فريدون و فرهاد و مهدي و محمد شهرت همگي فروغي مطلق هر يك نسبت به 
1422/26 سهم مشاع از 7314/5 سهم و زهرا فروغي مطلق نسبت به 711/13 سهم از 7314/5 و 
صديقه كريمي نسبت به 914/31 سهم از 7314/5 سهم  32- ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي  
پالك 940 فرعي از 689-اصلي بخش 2 بيرجند واقع در اراضي مزرعه نصر آباد مورد تقاضاي شركت 
تعاوني دهكده صبا خاوران به شماره ثبت 4890 ثبت شركتهاي بيرجند 33- ششدانگ يك قطعه 
زمين مزروعي ديمه زار پالك 941 فرعي از 689-اصلي بخش 2 بيرجند واقع در اراضي مزرعه 
نصرآباد مورد تقاضاي حسن رضا مالك نيا  34- ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي  ديمه زار پالك 
1123 فرعي از 781-اصلي بخش 2 بيرجند واقع در اراضي مزرعه چاج مورد تقاضاي محمد چاجي   
در تاريخ 94/5/1  35- ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي  ديمه زار پالك 56 فرعي از 900-اصلي 

بخش 2 بيرجند واقع در اراضي چاهسار قنات مزرعه بابد مود مورد تقاضاي محمد زماني پور
36- ششدانگ يك قطعه زمين مشجر مشتمل بر ساختمان  پالك 1732 فرعي از 1105-اصلي 
بخش 2 بيرجند واقع در اراضي مزرعه چهكند مود مورد تقاضاي غالمرضا خسروي  37- ششدانگ 
يك قطعه زمين مشجر محصور مشتمل بر ساختمان  پالك 1733 فرعي از 1105-اصلي بخش 2 
بيرجند واقع در اراضي مزرعه چهكند مود مورد تقاضاي محمد خسروي  38- ششدانگ يك قطعه 
زمين ممشتمل بر ساختمان  پالك 350 فرعي از 1109-اصلي بخش 2 بيرجند واقع در اراضي 
مزرعه كالته بازديد مورد تقاضاي مهدي بازديدي  در تاريخ 94/5/3  39- ششدانگ يك قطعه 
زمين مزروعي ديمه زار پالك 81 فرعي از 1214-اصلي بخش 2 بيرجند واقع در اراضي مزرعه 
مهدي آباد مجاورت چشمه رچ مورد تقاضاي محمد رضا ساالري  40- ششدانگ يك قطعه زمين 
مزروعي  ديمه زار پالك 82 فرعي از 1214-اصلي بخش 2 بيرجند واقع در اراضي مزرعه مهدي 
آباد مجاورت چشمه رچ مورد تقاضاي محمد رضا ساالري  41- ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي 
ديمه زار پالك 796 فرعي از 1333-اصلي بخش 2 بيرجند واقع در اراضي مرك مورد تقاضاي محمد 
زارع  42- ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي  ديمه زار پالك 797 فرعي از 1333-اصلي بخش 
2 بيرجند واقع در اراضي مرك مورد تقاضاي محمد زارع  43- ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي  
ديمه زار 798 فرعي از 1333-اصلي بخش 2 بيرجند واقع در اراضي مرك مورد تقاضاي محمد زارع   

در تاريخ 94/5/5
44- ششدانگ يك قطعه زمين مشتمل بر ساختمان  پالك 2903 فرعي از 1427-اصلي بخش 
2 بيرجند واقع در مدرس 23 مورد تقاضاي ستاد اجرايي فرمان حضرت امام خميني (ره)  45- 
ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي  ديمه زار پالك 16 فرعي از 1721-اصلي بخش 2 بيرجند 
واقع در ديمه زارهاي مجاور تقچر آباد مورد تقاضاي سكينه سبزبان  46- ششدانگ يك قطعه زمين 
مزروعي ديمه زار پالك 17 فرعي از 1721-اصلي بخش 2 بيرجند واقع در ديمه زارهاي مجاور تقچر 
آباد مورد تقاضاي غالمحسين باقري نژاد  47- ششدانگ يك قطعه زمين  پالك 18 فرعي از 1721-
 اصلي بخش 2 بيرجند واقع در ديمه زارهاي مجاور تقچر آباد مورد تقاضاي غالمحسين باقري نژاد  
در تاريخ 94/5/6   48- ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي ديمه زار پالك 39 فرعي از 1777-
اصلي بخش 2 بيرجند واقع در اراضي مجاورت جاده كمربندي كرمان زير راه چاحوض مورد تقاضاي 
محمد علي فرازي نسبت به 2/40 دانگ مشاع و خانمها زهرا كاريز كار فرد و خديجه كبري فيروزي 
و فاطمه صغري فرازي هر يك نسبت به 1/20 دانگ مشاع از ششدانگ  49-ششدانگ يك قطعه 
زمين مزروعي ديمه زار پالك 40 فرعي از 1777-اصلي بخش 2 بيرجند واقع در اراضي مجاورت 

جاده كمربندي كرمان زير راه چاحوض مورد تقاضاي محمد علي فرازي نسبت به 2/40 دانگ مشاع 
و خانمها زهرا كاريز كار فرد و خديجه كبري فيروزي و فاطمه صغري فرازي هر يك نسبت به 1/20 
دانگ مشاع از ششدانگ  50-ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي ديمه زار پالك 41 فرعي از 1777-

اصلي بخش 2 بيرجند واقع در اراضي مجاورت جاده كمربندي كرمان زير راه چاحوض مورد تقاضاي 
محمد علي فرازي نسبت به 2/40 دانگ مشاع و خانمها زهرا كاريز كار فرد و خديجه كبري فيروزي و 

فاطمه صغري فرازي هر يك نسبت به 1/20 دانگ مشاع از ششدانگ  در تاريخ 94/5/7
51- ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي ديمه زار پالك 288 فرعي از 1832-اصلي بخش 2 بيرجند 
واقع در اراضي شمال امير آباد مورد تقاضاي فاطمه بهره بر 52- ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي 
ديمه زار پالك 289 فرعي از 1832-اصلي بخش 2 بيرجند واقع در اراضي شمال امير آباد مورد 
تقاضاي حسن بهره بر 53- ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي ديمه زار پالك 290 فرعي از 1832-

اصلي بخش 2 بيرجند واقع در اراضي شمال امير آباد مورد تقاضاي حسن بهره بر 54- ششدانگ 
يك قطعه زمين مزروعي ديمه زار پالك 291 فرعي از 1832-اصلي بخش 2 بيرجند واقع در اراضي 
شمال امير آباد مورد تقاضاي رمضان رحمتي پور 55- ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي ديمه زار 
پالك 292 فرعي از 1832-اصلي بخش 2 بيرجند واقع در اراضي شمال امير آباد مورد تقاضاي 
رمضان رحمتي پور 56- ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي ديمه زار پالك 293 فرعي از 1832-

اصلي بخش 2 بيرجند واقع در اراضي شمال امير آباد مورد تقاضاي رمضان رحمتي پور 57- ششدانگ 
يك قطعه زمين مزروعي ديمه زار پالك 294 فرعي از 1832-اصلي بخش 2 بيرجند واقع در اراضي 
شمال امير آباد مورد تقاضاي رمضان رحمتي پور 58- ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي ديمه زار 
پالك 295 فرعي از 1832-اصلي بخش 2 بيرجند واقع در اراضي شمال امير آباد مورد تقاضاي فاطمه 
بهره بر 59- ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي ديمه زار پالك 21 فرعي از 2120-اصلي بخش 2 

بيرجند واقع در اراضي كلوت شوكت آباد مورد تقاضاي عليرضا سبزبان   در تاريخ 94/5/10
60- ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي پالك 2388-اصلي بخش 2 بيرجند واقع در اراضي چاه خور 
مود مورد تقاضاي حجي علي مودي 61- ششدانگ يك قطعه بند مزروعي ديمه زار پالك 2391-

اصلي بخش 2 بيرجند واقع در اراضي پشت مرك مورد تقاضاي حسين محمدي 62- ششدانگ يك 
قطعه زمين مزروعي مشجر پالك 2392-اصلي بخش 2 بيرجند واقع در اراضي مجاورت بهلگرد مورد 

تقاضاي محمد حسين راستي  در تاريخ 94/5/11
 بخش 3 بيرجند 

1- ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي ديمه زار مشجر پالك 1237 فرعي از 2-اصلي بخش 3 
بيرجند واقع در اراضي مزرعه كوشه پايين مورد تقاضاي غالمحسين محسن زاده 2- ششدانگ يك 
قطعه زمين مزروعي پالك 2741 فرعي از 172- اصلي بخش 3 بيرجند واقع در اراضي گودال شن 
سيوجان مورد تقاضاي محمد جبدراني 3- ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي مشجر پالك 2742 
فرعي از 172-اصلي بخش 3 بيرجند واقع در اراضي چاه رستمي مورد تقاضاي محمود كريم پور 
4- ششدانگ يك قطعه زمين مشتمل بر ساختمان و اشجار پالك 2743 فرعي از 2312 فرعي از 
172-اصلي بخش 3 بيرجند واقع در اراضي چاه ركات مورد تقاضاي محمد بخشي 5- ششدانگ 
يك قطعه زمين مزروعي ديمه زار پالك 2744 فرعي از 172-اصلي بخش 3 بيرجند واقع در اراضي 

مزرعه سيوجان مورد تقاضاي فاطمه خوش رو   در تاريخ 94/5/12
6- ششدانگ يك قطعه باغ منزل پالك 138 فرعي از 226-اصلي بخش 3 بيرجند واقع در اراضي 
مزرعه سنگ نوشته مجاورت كالته ملك مورد تقاضاي غالمرضا حاجي زاده 7- ششدانگ يك قطعه 
زمين مزروعي ديمه زار پالك 1901 فرعي از 355-اصلي بخش 3 بيرجند واقع در اراضي مزرعه 
فدشك مورد تقاضاي محمد دشت آراء 8- ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي ديمه زار پالك 1902 
فرعي از 355-اصلي بخش 3 بيرجند واقع در اراضي مزرعه فدشك مورد تقاضاي محمد دشت آراء

9- ششدانگ يك قطعه زمين پالك 1903 فرعي از 355-اصلي بخش 3 بيرجند واقع در اراضي 
مزرعه فدشك مورد تقاضاي غالمرضا قاسمي نسبت به سه دانگ مشاع و عنايت اله قاسمي نسبت 
به سه دانگ ديگر مورد تقاضا 10-ششدانگ يك قطعه زمين پالك 1904 فرعي از 355-اصلي 
بخش 3 بيرجند واقع در اراضي مزرعه فدشك مورد تقاضاي غالمرضا قاسمي نسبت به سه دانگ 
مشاع و عنايت اله قاسمي نسبت به سه دانگ ديگر مورد تقاضا 11-ششدانگ يك قطعه زمين 
پالك 1905 فرعي از 355-اصلي بخش 3 بيرجند واقع در اراضي مزرعه فدشك مورد تقاضاي 
 غالمرضا قاسمي نسبت به سه دانگ مشاع و عنايت اله قاسمي نسبت به سه دانگ ديگر مورد تقاضا  
 در تاريخ 94/5/13 12- ششدانگ يك قطعه زمين مشتمل بر ساختمان و كوره  پالك 2239 
فرعي از 19 فرعي از  928-اصلي بخش 3 بيرجند واقع در اراضي جنب تپه سياه مورد تقاضاي 
غالمرضا قلي زاده 13- ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي مشجر مشتمل بر استخر پالك 114 
فرعي از 938-اصلي بخش 3 بيرجند واقع در اراضي سر چاه زيني مورد تقاضاي سيد علي اميرآبادي 
زاده 14- ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي پالك 115 فرعي از 938-اصلي بخش 3 بيرجند 

واقع در اراضي چاه حسن پور مورد تقاضاي محمد حسين غيرتمند 15- 
ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي مشجر پالك 116 فرعي از 938-اصلي 
بخش 3 بيرجند واقع در اراضي سر چاه ركات مورد تقاضاي محمد حسن 

وحيدي فرد  در تاريخ 94/5/14
16- ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي ديمه زار پالك يك فرعي از 1001-اصلي بخش 3 بيرجند 
واقع در اراضي رده گز مورد تقاضاي مهدي نور محمدي 17- ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي 
ديمه زار پالك 2 فرعي از 1001- اصلي بخش 3 بيرجند واقع در اراضي رده گز مورد تقاضاي مهدي 

نور محمدي   در تاريخ 94/5/15
بخش 4 بيرجند

1- ششدانگ يك قطعه زمين مشتمل بر آغل گوسفندان پالك 595 فرعي از 368-اصلي بخش 4 
بيرجند واقع در اراضي مجاورت بند سار مختاران مورد تقاضاي مهدي مهدي 2- ششدانگ يك قطعه 
زمين مزروعي پالك يك فرعي از 817-اصلي بخش 4 بيرجند واقع در اراضي مزرعه قيس آباد چاه 
هردنگو مورد تقاضاي سكينه حسني 3- ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي پالك 2 فرعي از 817-

اصلي بخش 4 بيرجند واقع در اراضي مزرعه قيس آباد چاه هردنگو مورد تقاضاي مريم حسني
4- ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي پالك 3 فرعي از 817-اصلي بخش 4 بيرجند واقع در اراضي 
مزرعه قيس آباد چاه هردنگو مورد تقاضاي صغري حسني 5- ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي 
پالك 4 فرعي از 817-اصلي بخش 4 بيرجند واقع در اراضي مزرعه قيس آباد چاه هردنگو مورد 

تقاضاي سعيد احمدي  در تاريخ 94/5/17
بخش 6 بيرجند 

  1- ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي ديمه زار پالك 87 فرعي از 45-اصلي بخش 6 بيرجند واقع 
در اراضي جنب روستاي علي آباد مورد تقاضاي خليل خليلي 2- ششدانگ يك قطعه زمين بند سار 

پالك 451-اصلي بخش 6 بيرجند واقع در اراضي حسن آباد سربيشه مورد تقاضاي دادخدا ميري
بخش 7 بيرجند

1- ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي پالك 65 فرعي از 640-اصلي بخش 7 بيرجند واقع در اراضي 
دشت خاران مورد تقاضاي محمد حسين كلنگي خواه سربيشه   در تاريخ 94/5/18

بخش 8 بيرجند
1- ششدانگ يك قطعه زمين ديمه زار  پالك 751 فرعي از يك اصلي بخش 8 بيرجند واقع در 
اراضي مزرعه درخش مورد تقاضاي رجب سبزه كار 2- ششدانگ يك قطعه زمين ديمه زار پالك 
752  فرعي از يك اصلي بخش 8 بيرجند واقع در اراضي مزرعه درخش مورد تقاضاي رجب سبزه 
كار 3- ششدانگ يك قطعه زمين پالك 2010 فرعي از 184-اصلي بخش 8 بيرجند واقع در اراضي 

مزرعه بورنگ مورد تقاضاي رضا بخشي بورنگ   در تاريخ 94/5/19
بخش 13 بيرجند 

1- ششدانگ يك قطعه زمين مشجر پالك يك فرعي از 141-اصلي بخش 13 بيرجند واقع در 
اراضي مزرعه شريف آباد مورد تقاضاي محمد رسته 2- ششدانگ يك قطعه زمين مشجر پالك 2 
فرعي از 141-اصلي بخش 13 بيرجند واقع در اراضي مزرعه شريف آباد مورد تقاضاي عباس رسته

3- ششدانگ يك قطعه زمين مشجر پالك 3  فرعي از 141-اصلي بخش 13 بيرجند واقع در اراضي 
مزرعه شريف آباد مورد تقاضاي عباس رسته 4- ششدانگ يك قطعه زمين مشجر پالك 4 فرعي از 

141-اصلي بخش 13 بيرجند واقع در اراضي مزرعه شريف آباد مورد تقاضاي عباس رسته
5- ششدانگ يك باب منزل پالك 286 فرعي از 315-اصلي بخش 13 بيرجند واقع در اراضي مزرعه 
بواج مورد تقاضاي حميد رضا زنگوئي   در تاريخ 94/5/21 در روزهاى فوق مندرج در اين آگهى 
انجام مى گردد. لذا به موجب ماده 14 قانون ثبت امالك به صاحبان امالك و مجاورين شماره هاى 
فوق الذكر بوسيله اين آگهى اخطار مى گردد كه در روز و ساعت مقرر باال در محل حضور به هم 
رسانند چنانچه هر يك از صاحبان امالك يا نماينده قانونى آنها در موقع مقرر حاضر نباشند، مطابق 
ماده 15 قانون مزبور ملك مورد آگهى با حدود اظهار شده از طرف مجاورين تحديد خواهد شد و 
اعتراضات مجاورين نسبت به حدود و حقوق ارتفاقى و نيز صاحبان امالك كه در موقع مقرر حاضر 
نبوده اند مطابق ماده 20 قانون ثبت فقط تا سى روز از تاريخ تحديد حدود پذيرفته خواهد شد و 
برابر ماده 86 آيين نامه اصالحى قانون ثبت معترضين مى بايست از تاريخ تسليم اعتراض به اداره 
ثبت ظرف يكماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذيصالح قضايى تقديم و گواهى الزم از مرجع 
مذكور اخذ و به اين اداره تسليم  نمايند  در غير اينصورت متقاضى مى تواند به مراجع ذيصالح فوق 
الذكر  مراجعه و گواهى عدم تقديم دادخواست را دريافت و به اين  اداره  تسليم و اداره ثبت هم بدون 

توجه به اعتراض عمليات ثبتى را طبق مقررات ادامه خواهد داد. 

تاريخ انتشار : 94/3/23         رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان بيرجند

 آگهى تحديد حدود عمومى حوزه ثبتى بيرجند
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 مذاكره كنندگان را زير سوال نبريد 

امام جمعه موقت تهران با اشاره به اهميت و حساسيت 
مسئله هسته اى از منتقدان خواست مذاكره كنندگان 
هسته اى را زير سوال نبرند. خاتمى همچنين گفت : 
تجمع هاى قانونمند مشت مذاكره كنندگان هسته اى 
ما را پر مى كند. البته در اين تجمعات مذاكره كنندگان 
نبايد تضعيف شوند، اما اين تجمعات قدرت چانه زنى 

مذاكره كنندگان را بيشتر مى كند.

توافق بدون لغو تحريم ها را نمى خواهيم  

با  مستضعفين  بسيج  سازمان  رئيس  نقدى،  سردار 
بهتر  نشود، همان  برداشته  تحريم ها  اگر  اينكه  بيان 
كه توافق نشود و ما خواستار برداشتن همه تحريم ها 
و  نيستيم  دشمن  سر  باالى  ما  اما  گفت:  هستيم، 

ممكن است كه تحريم ها برداشته نشود.

كاهش يك درصدى نمره روحانى 

ُپز بر اساس يك نظرسنجى كه درباره   موسسه آى 
رضايت از عملكرد رئيس جمهورى ايران بعمل آورده 
است اعالم كرد نمره اى كه به عملكرد روحانى دادند 
13.8 درصد بود كه در مقايسه با نظرسنجى بهمن ماه 

1393 با كاهشى يك درصدى مواجه شده است.

 واكنش نماينده اروپايى به كوچك زاده  
لباس  به  واكنش  در  تهران  نماينده  كوچك زاده 
نماينده اروپايى گفته بود: اين پوشش مناسب پارتى و 
كلوپ هاى رقص شبانه بود!. اين اظهار نظر واكنش 
اسخاكه را به دنبال داشت و او در صفحه توئيترش 
نوشت: «خيلى تالش مى كنم به پارتى بروم اما اگر 

كسى با اين لباس بره خيلى مسخره ش مى كنن!.» 

 مهدى هاشمى به 10 سال حبس محكوم شد 
مهدى هاشمى به 10 سال حبس محكوم شد. معاون 
اول قوه قضائيه اظهار كرد: سه جرم اختالس، ارتشا و 
مسائل امنيتى براى مهدى هاشمى تائيد شده و از بقيه 

موارد اتهامى، وى  تبرئه شده است.

شركت اصالح طلبان با يك ليست واحد  

و  اصالح طلبان  گفت:  ايرانيان  نداى  حزب  دبيركل 
حاميان دولت، قطعا با يك ليست در انتخابات مجلس 
ابراز  با  فراهانى  مى كنند.  شركت  اسالمى  شوراى 
نگرانى از عدم تائيد اصالح طلبان توسط بدنه دولت 
روحانى گفت : رفتن به سمت ليست واحد در جبهه 

اصالح طلبان و اعتدال گرايان هدف ماست.

احمدى نژاد : بقايى خيلى پاكدست بود  

احمدى نژاد با صدور اطالعيه اى اعالم كرد: به طور 
قاطع از پاكى، پاكدستى و حقانيت جناب آقاى بقايى 
تا آخر دفاع خواهد كرد. وى افزود : جناب آقاى بقايى 

فردى مومن، انقالبى و كامال پاكدست است.

  دو گزينه پيش رو و ناخوشايند آل سعود
يك خبرگزارى غربى در گزارشى نوشت: «پس از 11 
ناكام در تغيير موازنه قدرت در  هفته حمالت هوايى 
برگرداندن  براى  سعودى  عربستان  گزينه هاى  يمن، 
اتمام است». رويترز  منصور هادى به قدرت در حال 
گزينه  دو  با  بايد  زودى  به  «رياض  نوشت:  ادامه  در 
دوفاكتوى  و  عملى  كنترل  شود:  مواجه  ناخوشايند 
دشمنانش بر صنعا را پذيرفته و با آنها به توافقى برسد 
يا اينكه به حمالتش ادامه دهد كه در اين صورت خطر 
غرق شدن يمن در آشوب همه جانبه و تبديل آن به 

تهديد دائمى امنيت سعودى دارد».

تهران با صدهزار موشكى كه به سمت
  تل آويو نشانه رفته، ما را مى ترساند    

وون ويولين رئيس رژيم صهيونيستى در ديدار با ژنرال 
مارتين دمپسى رئيس ستاد مشترك ارتش آمريكا در 
قدس اشغالى گفت: ما با دولت آمريكا، با رئيس جمهور 
آن و برخى از ژنرال هاى آن درباره نوع نگاه ما و نوع 
نظرهايى  اختالف  ايران  موضوع  به  آزاد   نگاه جهان 
زبانى  جنگ  ما  براى  مسئله  اين  افزود:  وى  داريم. 
كه  است  موضوع  اين  درك  ما  براى  بلكه  نيست 
در  و  در جبهه شمالى  ما  برابر  در  ايرانى ها هميشه 
 جبهه جنوبى ايستاده اند. آنها به علت اقدامات شان 
مبنى بر تامين صد هزار موشك كه به سمت اسرائيل 
اين  اند  آماده  آنها  را مى ترسانند.  اند ما  نشانه رفته 

موشكها را به سمت ما شليك كنند.

رئيس سابق موساد: صبر ايراني ها در 
 مذاكرات بيشتر از طرف هاى غربى است 

رئيس سابق موساد گفت: صبر ايراني ها بسيار بيشتر 
از صبر و تحمل مذاكره كنندگان غربي است. رئيس 
پاياپاى  سابق موساد گفت: فرهنگ مذاكره و معامله 
در بطن جامعه ايران وجود دارد و اين امر مزيتى در 

مذاكرات اين كشور با آمريكا محسوب مى شود.

 نجفى : تا 10 تير مى توانيم به توافق برسيم 
نماينده ايران در آژانس بين المللى انرژى اتمى گفت: 
 5+1 و  ايران  ميان  هسته اى  جامع  توافق  حصول 
در  نجفى  است.  امكان پذير  تير،   10 ضرب االجل  تا 
خصوص امكان صدور اجازه دسترسى بازرسان آژانس 
به سايت هاى نظامى كشور هم، تصميم گيرى در اين 
بايد  را به توافق جامع موكول كرد و گفت  خصوص 

منتظر ديدن متن توافق نهايى باشيم.

ورود دادستانى سوئيس و اتريش به پرونده 
 جاسوسى اسرائيل از هتل محل مذاكرات 

 دولت اتريش و سوئيس تحقيقات درباره جاسوسى از 
مذاكرات هسته اى ايران و گروه 1+5 از طريق حمالت 
سايبرى به هتل هاى محل مذاكرات را آغاز كردند. 
يك شركت روسى اعالم كرد: از طريق حمالت يك 
ويروس به سه هتل محل مذاكرات، از اين گفتگوها 
را  اسرائيل  روسى،  اين شركت  است.  شده  جاسوسى 

متهم اصلى اين جاسوسى مى داند.

سرعت  گفت:  روسيه  خارجه  وزير  معاون 
گفتگوهاى هسته اى ايران كند شده است 
و اين مسئله نگران كننده است. وى افزود: 
مانده  ضرب االجل  تا  كه  زمانى  «مدت 
سريعتر  چه  هر  بايد  و  نيست  زياد  است 
وى  برسانيم.»  پايان  خط  به  را  گفتگوها 
گفت: «درباره همه مسايلى كه حل  نشده 
مانده اند چند بار بحث كرده ايم و كامال آنها 

را مى شناسيم.»

ايران بايد مسئله دسترسى به 
مراكز خود را حل كند

نحوه  شامل  مسايل  «اين  افزود:  وى 
اصالح  و  تحريم ها  برداشتن  و  كاهش 
رويكردها نسبت به مسايل هسته اى شامل 
محدوديت بر برنامه هسته اى ايران و مسئله 
دسترسى به مراكز هسته اى ايران است.» 
وى گفت: طرفين قادر به حل كليه مسايل 
مربوط به دسترسى و نيز امكان از سرگيرى 
تحريم هاى سازمان ملل نبوده اند. ريابكوف 
به  مربوط  مسايل  بايد  ايران  كرد:  اظهار 
دسترسى به مراكز و مسايل اختالفى برنامه 
هسته اى خود را با آژانس انرژى اتمى روشن 
كند. وى افزود: «معتقديم ايران بايد اول از 
همه با آژانس به توافق برسد. دغدغه ها در 
گفتگوها در چارچوب تعامل ايران با آژانس 

حل مى شود.» وى افزود: ايران بايد «مسئله 
دسترسى كنترل شده به مراكز خود را حل 
كند.» وى گفت: «تنها مبنايى كه همه براى 
حل مسئله مى پذيرند سند چارچوبى ميان 
ايران و آژانس است و بحث درباره چگونگى 
اعمال اين سند در توافق آتى است.» وى 
افزود: «مسئله تغيير طراحى اراك نيز در حد 

خيالى خوش براى ماست.» 

دور جديد مذاكرات هسته اى 
ايران بسيار سخت خواهد بود

در  نيز  آمريكايى  بلندپايه  مسئول  يك 

مذاكرات  جديد  دور  گفت:  زمينه   اين 
هسته اى ايران بسيار سخت خواهد بود. 
رويترز گزارش داد، اين مسئول آمريكايى 
كمى  شود،  فاش  نامش  نخواست  كه 
مذاكرات  اين  جديد  دور  آغاز  از  پيش 
كه مسئوالن سياسى هفت كشور در آن 
شركت خواهند كرد، افزود: همانگونه كه 

مى  بينى  پيش  لوزان  مذاكرات  از  پس 
بسيار  مذاكرات  اين  بعدى  دور  كرديم 
درباره  بايد  كه  چرا  بود  خواهد  سخت 
ادامه گفت:  جزئيات بحث كنيم. وى در 
مذاكرات   » برگزارى  حال  در  طرف  دو 
درباره جزئيات» دسترسى به پايگاه هاى 

نظامى ايران هستند. 

توافقى در ميان نخواهد بود، 
مگر بتوانيم به هر شكل الزم  
اقدام به راستى آزمايى كنيم

توافقى  كرد:  تصريح  مسئول  مقام  اين 
بتوانيم  آنكه  مگر  بود،  نخواهد  ميان  در 
آژانس  كه  كنيم  حل  را  موضوع   اين 
اتمى قادر خواهد بود  انرژى  المللى  بين 
به هر طريق مناسب و به هر شكل الزم 
براى اين توافق، اقدام به راستى آزمايى 
پيدا  دسترسى  شامل  موضوع  اين  كند. 
و  ها  پايگاه  از  اى  مجموعه  به  كردن 
اين  ترتيب،  بدين  تا  بود  خواهد  اماكن 

موافقتنامه بتواند محقق شود. 
و  روسى  مقامات  حالى  در  بين  اين  در 
االجل  ضرب  يافتن  پايان  از  آمريكايى 
مذاكرات  وضعيت  آخرين  تحليلى  و 
گويند  مى  سخن  پايانى  هاى  هفته  در 
كرده اند  اعالم  بارها  ايرانى  مقامات  كه 
تاريخى  تير،   10 ضرب االجل  كه 
و  ديپلمات هاست  سوى  از  خودانگاشته 
براى  بيشتر  مذاكره  به  نياز  صورت  در 
تنظيم متنى دقيق تر و حفظ حقوق ملت 
الزم  كه  زمان  هر  تا  مذاكرات  ايران، 

باشد ادامه خواهد يافت.

 نمايشگاه تخصصى بخش كشاورزى در بيرجند   عكس : حسين محمودىعكس روز 

مسئول بلندپايه آمريكايى: درحال مذاكرات درباره «جزئيات  دسترسى به پايگاه هاى نظامى» ايران هستيم

بن بست مذاكرات در ايستگاه دسترسى ها و لغو تحريم  

دولت نبايد مسائل روزمره را به نتيجه مذاكرات گره بزند  

رئيس مجلس خبرگان رهبرى گفت : دشمن ما هر روز مسائل 
جديدى را مطرح مى كند كه اين بى اعتمادى را بيشتر مى كند 
و قطعا ادامه روند به خود آنها ضربه مى زند. دكتر ظريف بيان 
كردند كه اميدواريم با تالش روسيه و چين بتوانيم در مذاكرات 
موفق شويم ولى اميد ما به خداست و اميدوارم كه اين خطوط 
حفظ شود. آيت ا... يزدى با اشاره به بحث اقتصاد مقاومتى تصريح كرد:  دولت بايد به 

آن عمل كند و نبايد مسائل جارى و روزمره را به نتيجه مذاكرات گره بزند.

تحريم  ها فقط در 20 تا 30 درصد مشكالت نقش دارد
  

رئيس مجلس شوراى اسالمى تحريم هاى اعمال شده عليه 
ايران اسالمى را ظالمانه برشمرد و گفت: در مجموع تحريم ها 
در 20 تا 30 درصد مشكالت نقش دارد و بقيه به مشكالت 
داخلى ما برمى گردد. الريجانى با اشاره به مسائل هسته اى 
عنوان كرد: همه رجال و گروه هاى سياسى كشور از هر خطى 
كه باشند، در مسائل هسته اى ايران ترديد ندارند و آن را حق خود مى دانند، اما راهى 

كه غرب در قبال مسائل هسته اى دنبال مى كند، حق نيست.

هركس كار نيك و خوبى انجام دهد بهتر از آن را پاداش مى گيرد.  (سوره نمل آيه 89)

مركز نيكوكارى جواد االئمه (ع) بيرجند
(يعنى پيوند نياز محرومين به توانمندى و تخصص مردم)

 واقع در محله موسى بن جعفر(ع) با ارائه خدمات حمايتى به خانواده هاى نيازمند واقعى
  در حال حاضر با بيش از 500 خانواده بيمار صعب العالج - از كار افتاده - بى سرپرست و ... 
160 نفر يتيم نيازمند آماده دريافت كمك هاى نقدى و غيرنقدى شما مردم خيرخواه اعم از 
 كاالهاى نو و بال استفاده مازاد- فطريه - كفاره-  نذورات- زكات- مواد غذايى - پوشاك 

 كمك جهيزيه - انجام مراسم عقيقه به روش هاى شرعى و ارائه هر گونه خدمات و تخفيفات شما
 به نيازمندان مى باشد.

از تمامى خيرين  ، موسسات خيريه  ، موسسات فرهنگى  و 

مذهبى  ، فعاالن بخش پزشكى و درمان ،  اساتيد حوزه  و دانشگاه ، 
فعاالن بخش خصوصى و اصناف  ، مراكز كاريابى و ...  دعوت مى شود ما را در 

اين كار خداپسندانه  همراهى نمايند. آدرس: موسى بن جعفر (ع) 5  (صمدى 8)
 داخل صحن مسجد حضرت  جواداالئمه (ع)  : 32313472 - 09151631855 

طاهرى  -  شماره حساب  كمك هاى  مردمى بانك  ملى:  0109831823009                
                            مركز نيكوكارى جواد االئمه (ع) بيرجند

دعوت به همكارى 
داربست بند به صورت دستمزدى

 تلفن : 32239299- تعاونى مسكن كانون بازنشستگان آموزش و پرورش

مزايده اداره كل امور مالياتى خراسان جنوبى
 برند تجارى هزار دانه شركت انارين فردوس  

 " نوبت دوم "

اداره كل امور مالياتى استان خراسان جنوبى در نظر دارد:
انارين فردوس را از طريق برگزارى مزايده عمومى   برند تجارى هزار دانه شركت 

به اشخاص حقيقى و حقوقى واجد صالحيت واگذار نمايد.
از اشخاص حقيقى و حقوقى دعوت مى شود به منظور دريافت اوراق مزايده و كسب 
اداره  واحد حراست  به  ادارى سه شنبه مورخ 94/3/26  تا آخر وقت  بيشتر  اطالعات 
كل امور مالياتى خراسان جنوبى واقع در بيرجند- ميدان شهدا- خيابان دانشگاه مراجعه 

نمايند. 
حاصل  تماس  حقوقى  واحد   056-32396244 شماره  با  سوال  هرگونه  صورت  در 

فرماييد.
اداره كل امور مالياتى خراسان جنوبى

اعالم نتايج قرعه كشى پوشاك دادرس
برندگان خوش شانس اين دوره:

3902...0915  يك دستگاه تبلت           1- آقاى محمود خسروى 
          2- خانم رقيه بارانى                 8086...0937  يك دستگاه تبلت
          3- خانم هاجر رضايى                 1493...0915            يك دستگاه تبلت
          4- آقاى محمد نظرى                 3084...0915  يك دستگاه تبلت
9085...0915  يك دستگاه تبلت           5- خانم معصومه آراسته 

اميدواريم در دوره بعد شما هم يكى از برندگان خوش شانس ما باشيد
آدرس: بازار نو - پوشاك دادرس      32220655

ضمنا اين فروشگاه آماده عقد قرارداد با تمامى نهادها و ارگان هاى دولتى مى باشد 





امام محمد باقر (علیه السالم) : 

رها کردن کسب و کار ، عقل را کم مى کند

کافى (ط-االسالمیه) ج 5 ، ص 148 ، ح1 

شنبه  94/03/23                     شماره :3242         
ویژه نامه شماره:  32                   سال : دوم
 ضمیمه رایگان روزنامه آواى خراسان جنوبى

معاون برنامه ریزى و اشتغال استاندار ى در نشست هم اندیشى با فعاالن اقتصادى:

منطقه ویژه اقتصادى خراسان جنوبى  
یک فرصت طالیى است و آینده اى روشن دارد

واحد   18 احداث  براى  گذار  سرمایه   18 با  قرارداد  انعقاد   
خراسان  استان  اقتصادى  ویژه  منطقه  در  تولیدى  و  صنعتى 
با  واحدها  این  از  واحد   11 اجرایى  عملیات  آغاز  و  جنوبى 
فاصله  در  هم  آن  درصدى   98 تا   10 بین  فیزیکى  پیشرفت 
زمانى یک ساله، اقدامى بسیار خوب و قابل تقدیر است.

منطقه ویژه اقتصادى استان آینده روشنى دارد ، 
سرمایه گذاران مشارکت کنند

اشتغال  و  ریزى  برنامه  معاون  رضایى  على  را  مطلب  این 
اقتصادى در محل  اندیشى فعاالن  استاندارى در نشست هم 
سایت اصلى منطقه ویژه اقتصادى خراسان جنوبى (واقع در 
دشت مرك) عنوان کرد و گفت: منطقه ویژه اقتصادى خراسان 
از  استان  ایجاد  زیرساخت هاى در دست  به  توجه  با  جنوبى 
 جمله احداث باندهاى دوم و پروژه راه آهن و نیز پتانسیل هاى 
مرز مشترك با افغانستان و ترانزیت و ... یک فرصت طالیى است 
 که آینده اى روشن دارد و از آنجا که هزینه هاى سرمایه گذارى 
کم  و  ترین  کوتاه  و  است  پایین  اقتصادى  ویژه  منطقه  در 
مرز  طریق  از  کاال  مبادله  و  ترانزیت  مسیر  ترین  هزینه 
گذاران  سرمایه  از  داریم  جنوبى  خراسان  از  را  ماهیرود 
شود  مى  دعوت  استان  بومى  گذاران  سرمایه  ویژه  به  و 
با  و  کرده  استفاده  شده  فراهم  مغتنم  فرصت  این  از   که 
ویژه  منطقه  در  تولید  و  صنعت  بخش  در  گذارى  سرمایه 
اقتصادى استان ضمن بهره مندى از تسهیالت و شرایط ویژه 
ایجاد  و  استان  آبادانى  و  توسعه  فرد منطقه در  به  و منحصر 

اشتغال و رفع معضل بیکارى مشارکت نمایند.

سرمایه گذارى در منطقه ویژه اقتصادى 
به نفع کل استان است

اقتصادى  ویژه  منطقه  در  گذارى  سرمایه  رضایى،  گفته  به 
اشتیاق  با  نیز  ما  و  است  استان  کل  نفع  به  جنوبى  خراسان 
استقبال  استان  اقتصادى  ویژه  منطقه  در  گذارى  سرمایه  از 

مى کنیم. 
وى با بیان این که در سال 70 بحث ایجاد مناطق آزاد با هدف 
پاگرفتن صنعت و شکل گیرى تولید در کشور مطرح شد اما 
در سه منطقه آزادى که در کشور ایجاد گردید اهداف مدنظر 

محقق نشد و لذا در ادامه بحث ایجاد مناطق ویژه اقتصادى 
جذب  هدف  با  داشت  گمرکى  هاى  معافیت  و  تخفیفات  که 
سرمایه مورد پیگیرى قرار گرفت که با این حال ما از مناطق 

ویژه اقتصادى ایجاد اشتغال را نیز مى خواهیم.
پنجم  برنامه  اساس  بر  که  این  به  اشاره  با  استاندار  معاون 
اما  کند  رشد  درصد   11 باید  گذارى  سرمایه  نرخ  توسعه، 
سرمایه  رشد  درصد  یک  چهارم  سال  عنوان  به   93 سال  در 
گذارى داشته ایم، اظهار کرد: منطقه ویژه اقتصادى استان از 
اردیبهشت سال گذشته مجوز آغاز عملیات اجرایى گرفته و 
ما باید نگاهى مثبت، تشویقى و دلسوزانه به این منطقه داشته 

اینکه  انصافا  و  باشیم 
 18 سال  یک  طى  در 
جذب  گذار  سرمایه 
اقتصادى  ویژه  منطقه 
قابل  اند  شده  استان 
باید  ما  باشد.  مى   تقدیر 
ایجاد  را  پذیرى  رقابت 
هاى  هزینه  و  کنیم 

گفت:  همچنین  رضایى  دهیم.  کاهش  نیز  را  گذارى  سرمایه 
امروز صادرات ما از استان افزایش یافته و در حالى که سال 
طول  امروز  داشتیم  نوبت  در  را  کامیون   30 روزانه  گذشته 
کامیون ها به 9 کیلومتر مى رسد. شاخص هاى ما رشد خوبى 

دارد و انشاءا... شاهد شکوفایى منطقه خواهیم بود. 

به بانک ها تاکید کرده ایم 
به سرمایه گذاران سخت نگیرند

معاون برنامه ریزى و اشتغال استاندارى با بیان این که سرمایه 
گذاران و تجار در هر بخش زنجیره اى را تعریف کرده و کل 
اقبال  تا  ننمایند  عمل  اى  جزیره  و  دهند  پوشش  را  استان 
از  تا  کنیم  مى  تالش  هم  ما  گفت:  باشیم،  شاهد  را  عمومى 
محل صندوق توسعه ملى، تسهیالتى با کارمزدهاى پایین در 
هم  استان  هاى  بانک  به  گیرد.  قرار  گذاران  سرمایه  اختیار 
هم  ها  بانک  نگاه  و  نکنند  گیرى  که سخت  ایم  کرده  تاکید 

مثبت است.
به گفته رضایى در سفر استاندار و همراهان وى به افغانستان 
مقرر شد اتاق بازرگانى استان خراسان جنوبى و فراه افغانستان 

تعریف  اطالعاتى  بانک  و  باشند  داشته  نشست  یکدیگر  با 
کنندگان  تولید  و  افغانستان  تجار  مذاکرات  زمینه  و  کنند 
و  باشیم  داشته  حمایتى  نگاه  باید  نمایند.  فراهم  را  استان 
به ما منعکس کنند  را  نیز مشکالت و موانع  سرمایه گذاران 
هم خوشحال  ما  و  کنند  مطالبانه صحبت  به صورت  ما  با   و 
بخش  گذاران  سرمایه  روى  به  ما  اتاق  درب  و  شویم  مى 
خصوصى باز است زیرا دغدغه و هدف توسعه و آبادانى استان 

را داریم.
هم  جلسات  این  کرد  امیدوارى  اظهار  پایان  در  وى 
رفع  راستاى  در  هم  ما  افزود:  و  باشد  داشته  تداوم  اندیشى 
هستیم. شما  خدمت  در   مشکالت 
مدیر کل گمرکات استان نیز در ادامه 
این که خوشحالیم  به  اشاره  با  جلسه 
جمعى  دسته  هاى  تالش  ثمره  که 
ویژه  منطقه  در  کوتاه  مدتى  در  را 
اقتصادى استان خراسان جنوبى شاهد 
هستیم، گفت: اگر سرمایه گذار و تاجر 
نباشد امنیت هم ایجاد نمى شود و در 
حقیقت فقر است که ناامنى ایجاد مى کند و لذا ما در گمرك 
استان خود را موظف مى دانیم که از حوزه صنعت، تجارت، 
تولید و بازرگانى و هر آنچه که رونق و توسعه جامعه را در پى 

دارد در حد توان حمایت کنیم.

بسته هاى حمایتى گمرك هدیه اى به سرمایه گذاران 
منطقه ویژه اقتصادى؛

نگاه ویژه گمرك به منطقه ویژه اقتصادى استان

صورت  خوب  هاى  تالش  با  کرد:  اظهار  خاشى  على  محمد 
ویژه  منطقه  عمرانى  کارهاى  اخیر،  سال  دو  یکى  در  گرفته 
اقتصادى استان پیشرفت خوبى داشته و ما نیز پیگیر استقرار 
بخش  که  داریم  اعتقاد  زیرا  بودیم  منطقه  این  در  گمرك 
رود.  مى  پیش  دولتى  بخش  از  پویاتر  مراتب  به  خصوصى 
بر  اخیر  در سالهاى  ایران  اسالمى  سیاست گمرك جمهورى 
حمایت بیشتر از بخش هاى خصوصى متمرکز شده و در این 
 راستا هر ساله بسته اى حمایتى از تولید کنندگان را مصوب 
مى کند. امسال نیز بسته اى حمایتى را با 31 بند صادر کرده 
مشاهده  قابل  ایران  اسالمى  جمهورى  گمرك  سایت  در  که 

بسته  این  بندهاى  مهمترین  از  یکى  داد:  ادامه  است.وى 
حمایتى امکان ارزیابى فرآورده هاى نفتى موجود در مخازن 
فعال  نفتى  هاى  فرآورده  تولیدى  هاى  شرکت  به  متعلق 
صورت  به  امسال  که  است  اقتصادى  ویژه  و  آزاد  مناطق  در 
اختصاصى در بسته حمایتى آمده و با توجه به این که گمرك 
در  است  نفتى  مشتقات  مجاز  گمرکات  جزو  ماهیرود  مرزى 
حقیقت گمرك، منطقه را به صورت ویژه دیده و لذا به سرمایه 
گذاران حوزه مشتقات نفتى این نوید را مى دهم که بر رونق 
افزوده خواهد شد.به گفته خاشى سرمایه گذاران  این بخش 
طریق  از  را  کاال  استان  اقتصادى  ویژه  منطقه  در  توانند  مى 
ترانزیت خارجى وارد کنند و فرآورى نموده و به هر نقطه از 

جهان که تمایل دارند مجددا صادر کنند.
تولیدى،  واحدهاى  براى  ویژه  ارزیابى  سرویس  ایجاد  از  وى 
بازنگرى گمرکات اختصاصى براى حذف و کاهش تشریفات، 
واحدهاى  وارداتى  اولیه  مواد  نمونه  مکرر  ارسال  به  نیاز  عدم 
تولیدى به استاندارد و ... به عنوان برخى دیگر از بندهاى بسته 
حمایتى گمرك از تولید کنندگان نام برد و این موارد را ناشى 
از نگاه باز و توسعه محور گمرك در مقوله تجارت دانست.

منطقه ویژه اقتصادى استان در آینده اى نه چندان 
دور در سطح کشور مطرح مى شود

خاشى با اشاره به این که انشاءا... منطقه ویژه اقتصادى استان 
از مناطق پر رونق، پر فعالیت و  نه چندان دور  آینده اى  در 
بسیار پویاى ویژه اقتصادى در سطح کشور خواهد بود، اظهار 
کرد: پیگیر هستیم تا بخشى از مراودات تجارى حوزه چابهار 
را با توجه به مراجعات و درخواست هاى مکرر تجار افغانستان 
ایجاد سامانه  بحث  بکشانیم.  استان  اقتصادى  ویژه  منطقه  به 
سرور  اخیرا  و  هستیم  پیگیر  را  ماهیرود  گمرکى  امور  جامع 
تهران  از  را هم  ماهیرود  بازارچه مرزى  مرکزى سامانه جامع 
وظیفه  که  الزم  زیرساخت  هستیم  منتظر  و  گرفتیم  تحویل 
با  داده شده  وعده  طبق  همچنین  شود.  فراهم  است  بازارچه 
نصب سرور مرکزى سامانه جامع در گمرك بیرجند، این شهر 
را نیز به سامانه جامع امور گمرکى کشور متصل خواهیم کرد 
و در آینده نه چندان دور پیشرفت خوبى در حوزه تجارت ، 
اشتغال و ترانزیت در استان خراسان جنوبى اتفاق خواهد افتاد.
ادامه در صفحه 2

منطقه ویژه اقتصادى خراسان جنوبى؛ اقدامى 
مهم  و تاثیرگذار را آغاز کرده است /    صفحه 3

معرفى طرح پیشنهادى براى 
سرمایه گذارى در منطقه ویژه اقتصادى / صفحه 4

مدیرکل صدا و سیماى خراسان جنوبى:

معاون برنامه ریزى و اشتغال استاندارى:

از سرمایه گذاران و به ویژه سرمایه گذاران 
بومى استان دعوت مى شود که از این فرصت 

مغتنم فراهم شده استفاده کنند.

ما نیز با اشتیاق از سرمایه گذارى در منطقه 
ویژه اقتصادى استان استقبال مى کنیم. 






