
نسخه هاى استاندار براى
ماندگارى جمعيت در روستا

بى اطالعى مسئوالن از زمان واريز يارانه نقدى خرداد

ساخت دستگاه تصفيه كننده پساب

كارخانجات صنعتي توسط مخترع جوان بيرجندي

دستگاه بستر غير غشايى فتوكاتاليستى تصفيه كننده  
پساب صنعتي توسط مخترع جوان بيرجندي...

مسئوالن بايد در مورد علت افزايش 

پرونده ها در استان پاسخگو باشند

حجت االسالم موسى قربانى نماينده سابق قاين و معاون قضايى 
ديوان عدالت ادارى چندى پيش مهمان آواى خراسان جنوبى بود...
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مسئوالن سازمان هدفمندى يارانه ها مى گويند اطالعى از زمان واريز يارانه نقدى خردادماه ندارند. به 
گزارش مهر، يارانه نقدى 45 هزار و 500 تومانى كه معموال بين روزهاى بيستم تا بيست و دوم هر ماه به 
حساب سرپرستان خانوار واريز مى شد، براى خردادماه هنوز واريز نشده، اين در حالى است كه مسئوالن 

سازمان هدفمندسازى يارانه ها نسبت به زمان واريز يارانه نقدى اين ماه اظهار بى اطالعى مى كنند.

واكنش نوبخت در خصوص آزمون 
استخدامى آموزش و پرورش

نوبخت رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور 
جزئيات  از  بى اطالعى  اظهار  با  مهر،  با  گفتگو  در 
آزمون استخدامى آموزش و پرورش گفت: به وزارت 
آموزش و پرورش خواهم گفت زودتر جدول سهميه، 

رشته و منابع را به سازمان مديريت ارائه دهند. 

قطع آب مشتركان پُرمصرف نهايى شد 

درباره  نيرو  وزير  مقام  قائم  محمودى  ستار  مهر: 
بخشنامه مصوبه قطع آب مشتركان ُپرمصرف گفت: 
اين مصوبه در دولت تحت بررسى است و به نظر 

مى رسد اواسط و يا اواخر تيرماه ابالغ شود.

زمان انتشار كليد سواالت
 آزمون سراسرى

فارس: كليد سواالت آزمون عمومى و اختصاصى تمام 
گروه هاى 5 گانه آموزشى از بعدازظهر امروز يكشنبه 
آموزش  بر روى سايت سازمان سنجش  24 خرداد 
كشور قرار مى گيرد. نتيجه اوليه به صورت كارنامه 

تنظيم و تا هفته اول مرداد ماه منتشر مى شود. 

عملكرد اپراتورهاى موبايل 
در مجلس بررسى مى شود

رئيس كميسيون صنايع و معادن مجلس  رحمانى 
بررسى  از  مهر،  با  گفتگو  در  اسالمى  شوراى 
از  استفاده  زمينه  در  موبايل  اپراتورهاى  عملكرد 
تجهيزات ساخت داخل و نيز ارتباط با دانشگاه ها 

و مراكز تحقيقاتى داخل كشور خبر داد. 

جناب آقاى مهندس گل محمدى 
انتصاب جناب عالى را به سمت 

مدير بنياد مسكن شهرستان بيرجند 
صميمانه تبريك مى گوييم. اميدواريم در سال "همدلى و همزبانى" ضمن اعالم همكارى

 در راه آبادانى و خدمت به روستاييان عزيز بيش از پيش موفق و مويد باشيد 

ضمنا از جناب آقاى مهندس فالح به خاطر همه فعاليت ها و دلسوزى هاى چندين ساله 

ايشان نهايت تشكر و سپاسگزارى حاصل است.

شوراهاى اسالمى ، دهيارى ها و شوراى اسالمى بخش مركزى بيرجند
سيد محمد حسينى 

جناب آقاى مهندس عباس گل محمدى 
انتصاب بجا و شايسته جناب عالى را به عنوان

 مدير بنياد مسكن شهرستان بيرجند 
تبريك عرض نموده و از زحمات جناب آقاى مهندس فالح

 مدير سابق قدردانى و تشكر مى شود. 

شوراى اسالمى و دهيار روستاى برزج 

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)

قابل توجه مديران محترم اتحاديه ها و شركت هاي تعاوني
ثبت نام دهمين جشنواره تعاوني هاي برتر سال 94 ادامه دارد

سايت به  مراجعه  با  توانند  مي  تعاوني  هاي  اتحاديه  و  ها  شركت   تمامى 
  www.taavonibartar.ir  نسبت به ثبت نام اقدام نموده و فرم هاي تكميل شده 
عمومي و اختصاصي را تا تاريخ 94/3/31 در بيرجند به اداره كل تعاون ، كار و رفاه 
اجتماعي واقع در انتهاي خيابان صنعت و معدن - سايت اداري و در شهرستان ها به 

ادارات تعاون ، كار و رفاه اجتماعي تحويل نمايند.
مديران مي توانند در صورت نياز به دفاتر پيشخوان دولت نيز مراجعه نمايند 

اتاق تعاون استان خراسان جنوبي

آگهي دعوت مجمع عمومي ساالنه
 نظام مهندسي ساختمان استان خراسان جنوبي

" نوبت دوم "
بدينوسيله به اطالع كليه اعضاي محترم سازمان نظام مهندسي ساختمان 
ساالنه  عادي  عمومي  مجمع  جلسه  رساند:  مي  جنوبي  خراسان  استان 
(نوبت دوم) سازمان امروز يكشنبه مورخ 94/3/24 راس ساعت 18 در 
محل سالن هالل احمر واقع در خيابان معلم برگزار مي شود. لذا از كليه 
به عمل مي آيد راس ساعت مقرر در  اعضاي محترم سازمان دعوت 

جلسه مذكور حضور به هم رسانند.

دستور جلسه:
1- استماع گزارش ساليانه هيئت مديره سازمان

2- ارائه گزارش بازرسين محترم سازمان
تاريخ  از  سازمان  مالي  ترازنامه  تصويب  و  مالي  هاي  صورت  بررسي  و  طرح   -3

93/1/1 لغايت 93/12/29
4- طرح و تصويب بودجه پيشنهادي براي سال مالي جديد از تاريخ 94/1/1 لغايت 

94/12/29
مهندسي  نظام  سازمان  هاي  اطالعيه  براي  كثيراالنتشار  روزنامه  تعيين   -5

ساختمان استان
6- اتخاذ تصميم در خصوص ساير مواردي كه به موجب قانون و آيين نامه هاي 
بر عهده سازمان نظام مهندسي ساختمان بوده و در  مربوطه و نظامنامه داخلي 

صالحيت مجمع عمومي مي باشد. از قبيل: 
منابع  ساير  و  اعضا  ساالنه  عضويت  حق  و  وروديه  حق  تصويب  و  تعيين  الف: 

درآمدي براي سازمان
ب: ديگر موارد حسب ضرورت و بنا به تاييد هيئت رئيسه مجمع

هيئت مديره سازمان نظام مهندسي ساختمان استان خراسان جنوبي

هفتمين سالگرد 

پرواز پدر عزيز و پدربزرگ مهربان مان 

شادروان محمد على بنى اسدى مقدم
 را گرامى مى داريم 

تا بود به وجودش و مهربانى اش افتخار مى كرديم 

و اكنون كه نيست به اعتبار نام نيكش مى باليم.

فرزندان و نوه ها

در آستانه ماه مبارك رمضان، سومين سالگرد پرواز آسمانى 

پدر عزيزمان

 شادروان حاج صولت كميلى 
را با ياد توزيع خرما براى افطارى نمازگزاران مساجد 

با ذكر فاتحه و صلوات گرامى مى داريم. 

فرزندان

به مناسبت سومين روز درگذشت ذاكر اهل بيت (ع) بزرگ خاندان 

شادروان زين العابدين نجارى
 " بازنشسته آموزش و پرورش "

 جلسه ترحيمى امروز يكشنبه 94/3/24 از ساعت 4 الى 5 

بعدازظهر در محل هيئت ابوالفضلى "مصلى" برگزار مى شود 

حضور شما سروران ارجمند موجب امتنان است.

خانواده نجارى و ساير بستگان 

جناب آقاى 
دكتر ناصر مهرشاد

 خبر مسرت بخش تاييد حكم رياست جناب عالى 

در شوراى انقالب فرهنگى نويد دهنده آغاز مرحله اى 

تازه از پويايى در محيط دانشگاهى استان است 

بى شك مهر تاييد عالى ترين مرجع علمى- فرهنگى كشور

 بر انتصاب شما به عنوان 

اولين رئيس دانشگاه صنعتى استان
 تالش براى فتح افق هاى روشن علمى در صنعت و دانشگاه را براى جامعه دانشگاهى 

استان متصور خواهد بود. تبريك ما را پذيرا باشيد

همكاران تان در دانشگاه صنعتى بيرجند

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

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

كارگر ساده      

 ساعت مراجعه: 

9 الى 12:30  و 19 الى 23

خيابان محالتى ، تقاطع استقالل     32324638

فروش سوپر ماركت با موقعيت عالى واقع در خيابان معلم 
فــورى                  فــورى09215746398

 به علت رفتن به شهرستان 
 فروشگاه پالستيك مدرن با موقعيت و فروش 

روزانه عالى و تمامى اجناس به فروش مى رسد. 
خيابان معلم- بين معلم 48 و 50   09152686400 – ناصرى 

 فروش سوپرماركت با موقعيت عالى واقع در خيابان معلم با مدت اجاره 
ملك باال و مبلغ اجاره مناسب 09153621442
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جناب آقاى دكتر مهدى محمدى فر
بدينوسيله از زحمات سنگين جناب عالى پيرامون تدفين 

خواهر گرامى و همسر اينجانب و برگزارى مجالس ترحيم و پذيرايى چند 
 روزه از ميهمانان تهرانى به اتفاق نور چشمان خانم دكتر مهيار محمدى فر 
 و آقاى دكتر محمد محمدى فر متقبل شده ايد از طرف خود و فرزندان 

به ويژه بهراد بهنيا كه در خدمت شما بوديم، تشكر و قدردانى نموده
 براى شما آرزوى سالمت داريم.

محمد رضا بهنيا - بهراد بهنيا

مراسم تجليل از 38 
توليد كننده برتر و برگزيدگان 

 بخش كشاورزى سال زراعى
 94-93 استان خراسان جنوبى

شرح در صفحه 8

رئيس جمهور در كنفرانس خبرى : 

معيار جيب مردم است 
دنبال تلف كردن وقت و خريد زمان نيستيم/ صفحه 2
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اصناف فراخوان شده جهت نصب، راه اندازى و استفاده از سامانه هاى صندوق فروش از ابتداى سال 1394، 
تا پايان خردادماه فرصت دارند تا مراتب نصب و شروع به استفاده از تجهيزات مذكور را در سامانه الكترونيكى سازمان امور مالياتى كشور 
نمايند. WWW.TAX.GOV.IR ثبت  به نشانى 

پايان خرداد 94 آخرين مهلت نصب و ثبت صندوق فروش براى 10 گروه از مشاغل

امروز 24 خرداد 1394 مصادف با
 26 شعبان 1436 و 14 ژوئن 2015

نامه 120 تن از نمايندگان مجلس براي بررسي 
طرح عدم كفايت سياسي بني  صدر (1360 ش).

درگذشت «ادوارد فيتز جرالد» نويسنده، مترجم و 
شاعر انگليسي (1880م).

تقويم مناسبت هاى  روز

سنجش سالمت 1,2 ميليون نوآموز 
در 840 پايگاه   

طرح سنجش سالمت آمادگى و جسمانى نوآموزان 
گزارش  به  شد.  آغاز  ديروز  از  دبستان  به  ورود  بدو 
تشخيص  و  تربيت بدنى  پرورشى،  معاون  ايسنا، 
سازمان آموزش و پرورش استثنايى كشور اظهار كرد: 
وجه تمايز طرح غربالگرى امسال با سال هاى گذشته 
در آن است كه امسال طرح الكترونيكى شده و سبقت 
باال مى برد.  اطالعات  به  در دسترسى  ما  و سرعت 
هاشمى با بيان اينكه در حال حاضر 840 پايگاه در 
سراسر كشور آماده سنجش يك ميليون و 200 هزار 
نوآموز هستند، گفت: طرح سنجش در هر استان با 

توجه به ويژگى هاى همان استان آغاز شده است. 

ميزان حق بيمه شاغالن مشاغل نيمه 
وقت همانند بيمه شدگان اجبارى است

اجتماعى  تامين  سازمان  بيمه  درآمد حق  مدير كل 
گفت: ميزان حق بيمه شاغالن مشاغل نيمه وقت 
همانند بيمه شدگان اجبارى است. به گزارش ايرنا، 
مهرداد قريب افزود: شاغالن مشاغل نيمه وقت مانند 
منشى مطب و معلمان حق التدريس مشمول قانون 
تامين اجتماعى هستند و بيمه شده اجبارى محسوب 
مى شوند و كارفرما بايد پس از كسر حق بيمه سهم 
بيمه شده و به اضافه سهم خود، حق بيمه آنها را به 

طور كامل پرداخت كند. 

نرخ سود تسهيالت صندوق توسعه 
ملى كاهش يافت   

نرخ سود  از كاهش  توسعه ملى  قائم مقام صندوق 
تسهيالت پرداختى به بخش صنعت و كشاورزى در 
سال جارى خبر داد. حسينى در گفتگو با ايسنا، گفت: 
براى امسال نرخ سود تسهيالت پرداختى تغيير كرد 
به گونه اى كه در بخش كشاورزى از 15 به 14 درصد 
و در صنعت از 21 به 16 درصد كاهش يافته است. 

مانع وحدت اصولگرايان اصرار برخى است 
كه مى گويند ما باشيم و ديگران نباشند

حداد عادل درباره نگرانى ها و موانع وحدت اصولگرايان 
در انتخابات آينده مجلس گفت: يك مانع عمده اين 
است كه عده اى از دوستان ما اصرار مى كنند كه ما 
باشيم و ديگران حتما نباشند؛ ما در شوراى مركزى 
مجلس  انتخابات  زمان  در  اصولگرايى  متحد  جبهه 
تا  گفتند  و  نكردند  اى شركت  عده  ولى  بوديم  نهم 

وقتى فالنى بيايد ما در اين شورا شركت نمى كنيم.

احتمال توافق بدون حل ابعاد نظامى
 

مقامات غربى به خبرگزارى آسوشيتد پرس گفتند كه 
موضوع  حل  بدون  است  ممكن  جهانى  قدرت هاى 
ابعاد احتمالى نظامى برنامه هسته اى ايران،  توافق با 
ايران را بپذيرند و حل كامل اين موضوع را به بعد از 

توافق جامع هسته اى موكول كنند.

ريابكوف: پيشرفت در موضوع لغو تحريم ها
 

معاون وزير خارجه روسيه با بيان اينكه پيشرفت هايى 
در خصوص مسئله  لغو تحريم هاى ايران حاصل شده 
است، گفت: در واقع تغييراتى بر سر يك سرى مسائل 
به ويژه موضوع قطعنامه  شوراى امنيت كه قرار است 

در آينده صادر شود حاصل شده است.
 

تحريم ها بدون دسترسى رفع نخواهد شد 
 

سخنگوى وزارت خارجه آمريكا گفت: به صراحت به 
ايرانى ها گفته ايم كه آنها بايد با آژانس درباره فراهم 
آوردن دسترسى هاى الزم براى حل نگرانى ها پيرامون 
جنبه هاى نظامى برنامه هسته اى شان به توافق برسند 
و بدون چنين توافقى ما قادر به رفع تحريم ها نيستيم.

تقوى: حركت نكردن در جهت وحدت 
 اصولگرايان گناه كبيره است

سيد رضا تقوى رئيس شوراى همگرايى اصولگرايان 
زيرا  كنيم  مى  تاكيد  همگرايى  بر  ما  اينكه  بيان  با 
به دنبال افزايش قدرت هستيم، گفت: اگر كسى در 
جهت همگرايى گامى بر ندارد و خسارت هاى بزرگ 

ايجاد شود، گناه كبيره كرده است.

 بقايى حاضر نبود به دادگاه برود !
يك منبع قضايى در واكنش به ادعاهاى مطرح شده 
درباره علت  و نحوه بازداشت حميد بقايى اظهار كرد: 
آقاى بقايى از مدت ها قبل توسط دستگاه قضايى احضار 

شده بود اما به اين احضاريه  بى توجهى مى كرد.

ارتباط تشكيالتى با احمدى نژاد نداريم 

ياران  فراگير  جبهه  گفت:  دهم  دولت  ارشاد  وزير 
كارآمدى و تحول ايران اسالمى(يكتا) از جبهه پايدارى 
جداست و با احمدى نژاد هم ارتباط تشكيالتى ندارد. 
اين جبهه با محوريت برخى از وزراى دولت هاى نهم و 

دهم و برخى نمايندگان اعالم موجوديت مى كند.

روحانى  االسالم  حجت  خبرى  نشست  در  گذشته  روز 
رئيس جمهورى اسالمى ايران به مناسبت دومين سالگرد 
رسانه  خبرنگاران  جمهورى،  رياست  يازدهم  انتخابات 
هاى مهم داخلى و خارجى حضور داشتند و رئيس جمهور 
مختلف  هاى  حوزه  در  خبرنگاران  پرسش  پاسخگوى 

سياسى، اقتصادى و اجتماعى بود. 
حجت االسالم و المسلمين حسن روحانى با تبريك به ملت 
با  و  انتخابات 24 خرداد 1392  سالروز  مناسبت  به  ايران 
اشاره به شرايط حساس كشور در آستانه انتخابات رياست 
 جمهورى دوره يازدهم گفت: دو سال پيش شرايط به گونه اى 
بود كه احساس بحران بين المللى در روابط خارجى، شرايط 
سخت اقتصادى، شكاف در مسائل اجتماعى و سياسى بين 
احزاب و جناح ها، فضاى امنيتى در زمينه مسائل فرهنگى 
و در محيط هاى آموزشى وجود داشت و از طرف ديگر، 
بدخواهان نيز چنين تصور مى كردند كه با فشارهايى كه به 
ناروا بر ملت ايران تحميل كرده اند، مردم مشاركت آنچنانى 
در پاى صندوق هاى راى نخواهند داشت. رئيس جمهور 
بود كه مردم حل مسائل  اين  بدخواهان  داد: هدف  ادامه 
سياسى را در صندوق هاى آرا نبينند، اما مردم ما با حضور 
خود حماسه بزرگى آفريدند و به دنيا اعالم كردند كه در اين 

كشور مردم ساالرى حاكم است. 

تمام تصميمات اين دولت با مشورت 
صاحب نظران اتخاذ شده است

دولت  اين  در  تصميمى  هيچ  كرد:  عنوان  جمهور  رئيس 
اتخاذ نشده، مگر اينكه با صاحب نظران مشورت شده است. 
روحانى با بيان اينكه تالش ما بر اين بود كه به وعده ها 
عمل كنيم، تصريح كرد: تالش دولت در اين مدت اين بوده 
است كه سه وعده داده شده در هنگام انتخابات يعنى «نجات 
اقتصاد ايران، احياى اخالق و تعامل سازنده با جهان» محقق 
شود؛ ما مى خواستيم عزت ملى با موقعيت صحيح و در خور 

شأن اين ملت در سطح جهانى توام شود. 

با تحريم ها نيز كشور را اداره خواهيم كرد

سخنان  ها  تحريم  درباره  اينكه  بيان  با  جمهور  رئيس 
داد: دو سال پيش كسى  ادامه  مختلفى گفته مى شود، 
 اذعان نمى كرد كه با يك توافق نهايى همه قطعنامه هاى 
 ظالمانه شوراى امنيت لغو خواهد شد؛ آنچه به دست آورده ايم 

تا امروز، يك پيروزى بزرگ براى ملت ايران است. وى با 
 اشاره به دو موضوع ابعاد تحريم ها و مديريت تحريم ها 
غير  و  قانونى  غير  ها  تحريم  كه  دانيم  مى  همه  گفت: 
اخالقى و غير انسانى است و اين تحريم ها كور بوده، 
و  گندم  خريد  براى  حتى  ها  تحريم  اين  هدفمند؛  نه 
براى سدى كه آب  مواد غذايى و حتى سرمايه گذارى 
كشاورزى و آب خوردن مردم يك شهر را تامين كند و 
آيا  و  است  بوده  پزشكى  تجهيزات  و  دارو  بر ضد  حتى 
بر  تاكيد  با  روحانى  بماند!؟.  مخفى  ظالمان  ظلم  بايد 

بسيار  ها  تحريم  ابعاد  گفت:  تحريم  مديريت  موضوع 
اداره  را  ها  تحريم  خوبى  به  دولت  اين  اما  بود  وسيع 
كرد و اگر باز هم اين تحريم هاى ظالمانه باقى بماند، 

مديريت خواهد كرد.

مذاكرات براى ما كامال جدى است/ در 
جزئيات هنوز اختالف نظرهاى فراوانى داريم

مذاكرات  محوريت  با  جمهور  رئيس  از  سوال  نخستين 
كرده  تاكيد  همواره  ايران  اينكه  شد.  پرسيده  اى  هسته 
توافق خوب  با يك  ما چقدر  پذيرد،  را مى  توافق خوب 
فاصله داريم و چقدر احتمال دستيابى به اين توافق وجود 
دارد؟. روحانى در پاسخ به اين سوال گفت: همه تالش 
ما اين است كه به توافقى عزتمندانه با تامين حقوق ملت 
بزرگ ايران و با توجه به همه خطوط قرمزى كه براى ما 
تعريف شده، دست يابيم. وى افزود: ما اكنون در جزئيات 
اختالف نظرهاى فراوانى داريم و بايد همه اينها حل شود. 

كردن  تلف  دنبال  هستيم.  جدى  كامال  مذاكرات  در  ما 
وقت و از بين بردن زمان نيستيم. خودمان را محدود به 

يك زمان خاص هم نمى بينيم.

  نسبت به همزمانى اقدامات با لغو 
تحريم ها، اختالف نظرهايى وجود دارد

 خبرنگار تلويزيون ملى چين با اشاره به مذاكرات هسته اى 
آينده مذاكرات  از  ارزشيابى شما  از رئيس جمهور پرسيد 

بينيد؟  مى  چگونه  را  رو  پيش  هاى  چالش  و  چيست 
همچنين در زمينه لغو تحريم ها چقدر توافق حاصل شده، 
زيرا نگرانى اصلى ايران اين مسئله است، همچنين فكر 
لغو  ها  تحريم  همه  تا  است  الزم  زمان  چقدر  كنيد  مى 
شود؟. حسن روحانى گفت: اساس مذاكرات رو به پيش 
است، گرچه در برخى از مسائل هنوز اختالف نظرها وجود 
 دارد. وى با اشاره به تحريم ها، گفت: در زمينه تحريم هاى 
اقتصادى، با اجراى توافق همه تحريم ها برداشته خواهد 
جمهور  رئيس  بود.  خواهد  يكن  لم  كان  در حكم  و  شد 
ادامه داد: اما نسبت به همزمانى اقدامات با لغو تحريم ها، 
اختالف نظرهايى وجود دارد. ما ُمصر به همزمانى اين دو 

موضوع با هم هستيم. 

دولت براى پرداخت يارانه ها 7 تا 10 هزار 
ميليارد تومان كسرى دارد

انتظار  درباره  سوالى  به  پاسخ  در  و  ادامه  در  روحانى 

مانند  جمهور  رئيس  توسط  مردم  با  رودررو  گفتگوهاى 
دولت قبل گفت: اصل اين اشكال وارد است و من بايد 
بيشتر وارد شوم و با رسانه ها صحبت كنم، چون مردم بايد 
همه حركت هاى دولت را به خوبى بدانند و قضاوت نهايى 
نيز برعهده مردم است. وى در رابطه با موضوع افزايش 
قيمت حامل هاى انرژى گفت: در رابطه با قيمت بنزين 
نمى پسندم؛  را خيلى  افزايش  واژه  انرژى   و حامل هاى 
در رابطه با بنزين تاكنون دو نرخ وجود داشت كه حاال آن 
را تك نرخى كرده ايم و دليل آن نيز روشن بود و مقامات 

دولتى نيز براى مردم توضيح دادند.
به  كه  كنم  تشكر  مردم  از  بايد  داد:  ادامه  وى   
دنبال  كه  داخلى  و  خارجى  هاى  رسانه  برخى 
بايد  نيز  دولت  و  نكردند  اعتنا  بودند  خاصى  فضاى 
بوده  قانون  حكم  نيز  اقدام  اين  و  باشد  قانون  مجرى 
كنيم  مى  پرداخت  كه  هايى  يارانه  همچنين   است؛ 
بر مبناى قيمت حامل هاى انرژى است. امسال به خاطر 
كاهش قيمت نفت 10 هزار ميليارد تومان در سال كسرى 
هزار  سه  حداكثر  نيز  بنزين  شدن  نرخى  تك  و  داريم 

ميليارد تومان از آن را مى تواند جبران كند.

در زمينه گرانى و ارزانى، معيار
 جيب مردم است

رئيس جمهور در پاسخ به سوال ديگرى درباره اينكه يكى 
از شعارهاى اوليه دولت تعيين نرخ تورم بر اساس جيب 
دولت  اقتصادى  محاسبات  در  اكنون  اينكه  و  بود  مردم 
كرد:  اظهار  شود،  مى  گرفته  نظر  در  مردم  جيب  چقدر 
من توضيح دادم كه آنچه كه دولت و مراكز رسمى كه 
در كشور وجود دارند، اعالم مى كنند، يك مبنا و سبدى 
دارند كه بر مبناى آن محاسبه مى كنند. ما خودمان نيز 
روزانه قيمت اجناس را در بخش هاى اقتصادى، دريافت 
مى كنيم و خود من نيز حداقل هفته اى يك يا دو بار اين 

آمار را مى بينم كه وضع اجناس در بازار چگونه است.
وى با اشاره به اينكه معيار همچنان جيب مردم است، اظهار 
معيار جيب مردم  زندگى،  و  ارزانى  زمينه گرانى،  كرد: در 
است اما ارگان ها نيز يك چارچوبى براى اعالم برنامه هاى 
خود دارند. آنچه من مى توانم بگويم اين است كه بازار دچار 
يك آرامش و ثباتى است، يعنى اينكه آن طور كه قيمت 
يك جنس امروز يك قيمتى باشد و فردا 50 درصد افزايش 

پيدا كند، چنين نوسانى در قيمت نمى بينيم.

رئيس جمهور: معيار جيب مردم است

 اجراى  نصب  داربست  فلزى 
در اسرع وقت با قيمت مناسب

 09153637507 - 09156217507 حسينى
 با ضمانت پاره نشدن و چروك نشدن قــاليشويــــــى كدبانـــــو 

32214989 - 32212979  
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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 

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

كالسه 93/765 اجرايى شورا
آگهى مزايده اموال منقول «نوبت اول»

چون مقرر گرديده اموال شامل: تعداد 10 عدد پالتوى مردانه به قيمت هر عدد 1/550/000 ريال جمعا 15/500/000 
ريال - تعداد 20 عدد پالتوى زنانه هر عدد به مبلغ 1/250/000 ريال جمعا به مبلغ 25/000/000 ريال جمع اموال مبلغ 40/500/000 

ريال كارشناسى شده در قبال باقيمانده بدهى آقاى حسين على پور به مبلغ 15/500/000 ريال در حق آقاى فرهاد فريد و مبلغ 
1/890/000 ريال حق االجرا در حق دولت از طريق مزايده روز پنجشنبه مورخ 94/4/4 از ساعت 9 الى 10 صبح در دفتر اجراى احكام 

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

به پرداخت باقيمانده ثمن معامله اقدام نمايد در غير اين صورت 10 درصد اوليه به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد خواهد شد 
 لذا متقاضيان در صورت تمايل مى توانند پنج روز قبل از موعد مزايده به اين اجرا واقع در خيابان طالقانى- بين طالقانى 14 و 16 

 مجتمع شوراهاى حل اختالف بيرجند مراجعه و از مورد مزايده بازديد به عمل آورند . هزينه نقل و انتقال به عهده خريدار خواهد بود.

برمقدم- مدير اجراى احكام مجتمع شوراهاى حل اختالف بيرجند

كالسه 93/728 اجرايى شورا
آگهى مزايده اموال غير منقول «نوبت دوم»

نظر به اين كه 200 متر مربع از پالك 448 فرعى از يك اصلى واقع در غرب پل پيامبر اعظم (ص) از قرار متر مربعى 
1/300/000 ريال جمعا به مبلغ 260/000/000 ريال كارشناسى شده متعلق به آقاى سيد حسين فرساد در قبال باقيمانده بدهى آقاى 

حسن راستگو به مبلغ 159/201/158 ريال در حق خانم فاطمه عسكرى و مبلغ 250/000 ريال حق االجرا در حق دولت از طريق 
مزايده روز چهارشنبه مورخ 94/4/10 از ساعت 9 الى 10 صبح در دفتر اجراى احكام مجتمع شوراى حل اختالف بيرجند به فروش 

برسد كه قيمت پايه از بهاى ارزيابى شده شروع و به شخصى كه باالترين قيمت را پيشنهاد نمايد، فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ 
پيشنهادى فى المجلس از برنده مزايده دريافت و نامبرده مكلف است حداكثر تا يك ماه نسبت به پرداخت باقيمانده ثمن معامله اقدام 
نمايد در غير اين صورت 10 درصد اوليه به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد خواهد شد. لذا متقاضيان در صورت تمايل مى توانند پنج 
روز قبل از موعد مزايده به اين اجرا واقع در خيابان طالقانى- بين طالقانى 14 و 16 مجتمع شوراهاى حل اختالف بيرجند مراجعه و از 

مورد مزايده بازديد به عمل آورند. هزينه نقل و انتقال به عهده خريدار خواهد بود.

برمقدم- مدير اجراى احكام مجتمع شوراهاى حل اختالف بيرجند

جناب آقاى نصرالهى    رئيس محترم دبستان امام حسين (ع)  

سركار خانم طوبى كوثرى مقدم  معلم پايه چهارم دبستان امام حسين (ع) 

 از تالش هاى دلسوزانه و سازنده شما كه باعث پيشرفت تحصيلى فرزندمان 

سبحان سبزوارى شد،  سپاسگزارى مى نماييم.     اجركم عندا...  

 سبزوارى

فروش ويژه ماه مبارك رمضان 
تا 10 ماه بدون افزايش قيمت

تعميرات تخصصى دستگاه آب شيرين كن 
3 فيلتر بخر 4 عدد ببر
 يك سال گارانتى قطعه تعويض شده

آب شيرين كن مروج
بين معلم 44 و چهارراه قنادى طوس

32442272 - 09151615329

 دكتر علوى وزير اطالعات: امنيتى در جامعه پايدار مى ماند كه تكيه بر فرهنگ داشته باشد.

روابط عمومى اداره كل اطالعات استان خراسان جنوبى

آب شيرين كن خانگى خواجوى
نقد و اقساط

خيابان فردوسى ، تقاطع حافظ
32421633 - 09155438760

فروش ويژه
براى اولين بار در كشور

30% بزرگ سال    35% خردسال
زير قيمت كمپانى

برند  هاليدى  را  دريابيد 

  تلفن: 32441548
آدرس: بين معلم 40-38     
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خاورستان- مدير عامل سازمان تاكسيرانى بيرجند گفت: نرخ نامه جديد با افزايش قيمت 20 درصدى به دست 620 تاكسيران شهرستان رسيد. مشتاق مالكى اظهار كرد: نرخ نامه 
جديد از اول خرداد براى افزايش نرخ كرايه هاى تاكسى بيرجند براى تأييد به شهردارى و فرماندارى بيرجند فرستاده شد و پس از تأييد از 21 خرداد ماه اين نرخ نامه را اجرايى كرديم. 
وى به اجراى طرح الكترونيكى شدن پرداخت كرايه تاكسى ها اشاره كرد و افزود: چند سال پيش قرار بود اين طرح اجرا شود و به دليل نقص سخت افزارى فعًال منتفى شده است.

افزايش 20 درصدى كرايه 620 تاكسى بيرجند

3
پيام شما

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

سيمان  كارخانه  كه  كن  پيگيرى  لطفًا  آوا.  سالم 
باقران كى افتتاح مى شود؟ 

915...397
جزو  سراب  مگر  بيرجند  محترم  شهردار  باسالم 
محدوده شهرى نيست كه يك فضاى ورزشى 

يا يك پارك ندارد؟ اجركم عندا....
915...741
اين  شايد   ... بانك  شعبه  در  عزيز  دوست  پاسخ  در 
اند  خورده  رو  شما  و  من  پول  كه  خورها  ميلياردر 
رئيس  چطور  وگرنه  شده  باز  هم  بيرجند  به  پاشون 

شعبه جوابگو نيست.
915...330

سالم آوا. چرا شوراى شهرمان به فكر مسكن 
04 شهيد ناصرى نيستند. شما بگوييد ما به كى 

شكايت كنيم.
915...178

تعدادى از دريچه هاى آهنى روى جوى هاى فاز 
انتهاى موسى بن جعفر (ع) توسط  كويرتاير 
باعث  كه  شده  دزديده  گرد  شب  سارقان 
حوادث ناگوارى شده است. مسئولين مربوطه قبل 

از هر اتفاق ديگرى اقدامات الزم را انجام دهند.
915...038

سالم آوا. لطفا پيگيرى كن كه زمين هاى دشت 
على آباد بيرجند (زمين هاى فاز 2 معدن قله 
زرى) كى آزاد مى شود؟ بعضى از خانواده ها چشم 

و اميدشون به همين زمين هاست...
915...397

سالم. تابلوهاى ميادين معموالً مورد بى مهرى 
قرار مى گيرند و هيچ كس هم به اين مهم توجهى 
نمى كند، مثل تابلوى ميدان توحيد كه به راحتى با 
بنر كالس تابستانى به طور كامل پوشانده شده است، 
يا تابلوى ميدان تمناى باران كه در ميان فضاى سبز 
تكليف  حال  و...  است  خوابيده  آرام  ميدان،  اطراف 
آن  امثال  و  توحيد  ميدان  دنبال  كه  مسافرى 

مى گردد، چيست؟!
915...169

رحيم زاده- حجت االسالم موسى قربانى نماينده سابق قاينات 
و معاون قضايى ديوان عدالت ادارى چندى پيش مهمان آواى 
خراسان جنوبى بود. او اينك مدت يكسال است كه به عنوان 
معاون قضايى ديوان عدالت ادارى كشور در حال انجام وظيفه 
است. وى از جمله فعاليت هاى خود از آغاز كار در ديوان 
با مسئوالن  تعاملى  انجام جلسات  به  ادارى كشور،  عدالت 
ها استان  ارشد  مديران  با  نشست  برگزارى  پايتخت،   در 

و انجام سفرهاى استانى اشاره كرده و ماحصل اين آغاز را 
كاهش 15 درصدى پرونده هاى ورودى به ديوان در سال 93 
دانسته و حضور خود را منشأ تحولى عظيم در ديوان قلمداد 
مى كند و مى گويد: اين تغييرات به گونه اى مثبت و كارگشا 
ملموس و محسوس است. وى ساده و سليس سخن مى گويد 

و گفتارش چاشنى طنز دارد ...

غير كارشناس بودن قوانين و قانون گريزى 
مسئولين عمده علل افزايش پرونده ها 

قربانى به مجموع پرونده هاى وارده و مختومه در ديوان عدالت 
ادارى اشاره كرده و يادآور مى شود: سال گذشته در كشور، 
110 هزار پرونده ورودى و 115 هزار پرونده مختومه به ديوان 
عدالت ادارى داشتيم.  وى ضمن بيان اين مطلب مى گويد: در 
سال قبل نسبت به مدت مشابه سال قبل تعداد 15000پرونده 
ارجاع يافته به ديوان كاهش يافته است. وى در ادامه با اشاره 
كشور  در  ديوان  به  ارجاعى  هاى  پرونده  تعداد  كاهش   به 
مى گويد: متأسفانه در استان اين قضيه برعكس بوده و شاهد 
افزايش 90درصدى پرونده ها وارده به ديوان نسبت به مدت 
مشابه سال قبل بوده ايم. وى مى گويد: هرچند اين رقم در 
قياس با جمعيت استان عدد نامعقولى نيست اماجاى بحث 
افزايش را در دو عامل  و پيگيرى دارد. قربانى عمده علل 
اصلى كشورى در بحث غير كارشناس بودن برخى قوانين و 
مصوبات به نحوى كه راه گزير داشته و اختالف بين مردم و 
مسئوالن اجرايى در برداشت از قانون را به دنبال دارد و عامل 
دوم قانون گريزى مسئوالن به گونه اى كه قوانين به صورت 
شفاف اجرا نشده و همواره تبصره هايى براى اجرا نكردن آن 
از سوى برخى مسئوالن وجود دارد كه از اين موارد مى توان 

به مرخصى زايمان  اشاره كرد.  

ارجاع 652 فقره شكايت 
از خراسان جنوبى به ديوان در سال گذشته 

معاون قضايى ديوان عدالت ادارى در ادامه به ارجاع 652 
فقره شكايت از خراسان جنوبى به ديوان در سال گذشته 
اشاره كرده و مى گويد: از اين تعداد باالترين آمار مربوط 
به اداره كل آموزش و پرورش استان و وزارت تعاون و كار 

و رفاه اجتماعى است.
به  مربوط  پرونده   105 گذشته  سال  وى  گفته  به   
 آموزش و پرورش خراسان جنوبى حكم به ورود شكايت 
(حق با شاكى) و 24 پرونده نيز حكم به شكايت (حق با 

دستگاه مربوطه) شده است. 

افزايش 30 درصدى پرونده هاى وارده به ديوان 

قربانى به افزايش 30 درصدى پرونده هاى وارده به ديوان 
اشاره كرده و خاطر نشان مى كند: در سال 92 تعداد 74 
به  اداره  اين  از  پرونده  و سال گذشته 103  وارده  پرونده 

ديوان عدالت ادارى وارد شده است. 
وى ادامه مى دهد: اداره راه و شهرسازى خراسان جنوبى 
از 28 پرونده در سال 92 به 50 پرونده در سال گذشته، 
بهداشت و درمان از 18 پرونده در سال 92 به 49 پرونده 
در سال 93، شهردارى از 22 پرونده در سال 92 به 45 
پرونده در سال 93، مجموع قوه قضائيه از 12 پرونده در 
سال 92 به 20 پرونده در سال گذشته، جهاد كشاورزى از 
13 پرونده به 17 پرونده، تعزيرات حكومتى از 13 به 14، 
رياست جمهورى از يك به11 ، وزارت نيرو از 7 به 17 

پرونده در سال گذشته افزايش داشته اند..

قربانى در ادامه مى گويد: در آموزش و پرورش خراسان جنوبى 
در سال گذشته داراى 293 پرونده منجر به رأى شد كه از 
اين تعداد 93 پرونده مرخصى زايمان و 30 پرونده منجر به 
عمل خاص بوده است و از آنجا كه اين ادارات با جامعه هدف 
گسترده ترى در ارتباط هستند طبيعتاً از آمار بيشتر برخوردارند. 
به اعتقاد وى اگر دولتى ها قانون گريزى نداشته باشند و قانون 
را به معناى واقعى آن رعايت نمايند تعداد پرونده هاى وارده 
به ديوان به 30 درصد كاهش خواهد يافت و در نتيجه در 
مواردى كه اختالف واقعى وجود دارد فعاليت ديوان با سرعت 

عمل بيشترى انجام مى شود.

دستگاه هاى مختلف بايد درباره علت
 قانون گريزى در  برخى قوانين پاسخگو باشند

 قربانى با اشاره به آمار ذكر شده خطاب به مسئوالن مى گويد:
استان  در  ها  پرونده  افزايش  علت  مورد  در  بايد  مسئولين 
پاسخگو باشند و دستگاه هاى مختلف نيز بايد درباره علت 
قانون گريزى در خصوص قوانين شفاف خود، پاسخگو باشند. 
وى با ياد آورى بيانات مقام معظم رهبرى مبنى بر اجتناب از 
فعاليت هاى تبليغاتى توسط جمعى از مسئوالن در سال هاى 
اخير مى گويد: درآن راستا مى توان به بحث يارانه اشاره كرد 
كه در اين باره مجلس حاضر نشد هيچ ضابطه مشخصى براى 
آن تدوين نمايد و آن را به دولت واگذار كرد و از طرفى دولت 
نيز نمى خواهد نگاه انتخاباتى به موضوع را از دست داده و 
با مسئوليت خود يارانه عده اى را قطع و رأى جمعى از مردم 

را از دست بدهد.

مردم بايد خواهان رفع نواقص قانون 

از دولتمردان باشند

وى اضافه مى كند: به دنبال اين رودر بايستى و نگاه انتخاباتى 
با منافع شخصى هزاران ميليارد تومان به جيب افراد خارج از 
كشور رفته و يا به سرمايه هاى كاذب تبديل مى شود و اين 
نقيصه اى است كه در قانون ما وجود دارد و مردم بايد به اين 
موارد توجه كرده و خواستار رفع اين نواقص از مسئوالن و 
دولتمردان باشند. وى درباره ورود خود به عرصه رقابت هاى 
انتخابات مى گويد خوشبختانه يا متأسفانه نحوه عملكرد ما 
در ديوان عدالت ادارى به گونه اى بوده كه با استعفاى من و 

شركت در انتخابات تا اين لحظه موافقت نشده است.

فضاى انتخاباتى استان سخت و سنگين است

قربانى فضاى انتخابات را در استان و شهرستان هاى تابعه 
فضايى سخت دانسته و مى گويد : متأسفانه دعواهاى استانى 
نيز به اين امر دامن مى زنند و اگر خراسان جنوبى به دنبال 
توسعه و پيشرفت همه جانبه و روز افزون است در گام اول بايد 

مديران و نمايندگان كاردان و شجاع برگزيند. 
وى ادامه مى دهد: آنچه مسلم است اينكه در ايران هيچكس 
نمي تواند مبناي مديريت خود را در تعارض با ارزش هاي 
روشي  چنين  پنهان  يا  پيدا  كساني  اگر  و  دهد  قرار  نظام 
داشته باشند حتمًا به مقصد نمي رسند و تنها چيزي كه 
عملكرد آنان نصيب كشور مي كند بحران و چالش و نزاع 
و درگيري است همانند آنچه در دوره مجلس ششم و زمان 
فتنه و انحراف رخ داد و كساني كه خواستند واليت فقيه 
را حذف كرده يا دور بزنند و بدون توجه به آن راه خود 

را بروند غير از اينكه عرض خود بردند و زحمت به نظام 
بدترين  نشد.  نظام  و  مردم  خودشان،  عايد  چيزي  دادند 
شيوه در اين زمينه عملكرد كساني است كه خود را تابع 
رهبري مي دانند ولي معتقدند بايد كار خودشان را بكنند و 

هر جا رهبري امر يا نهي كرد اطاعت كنند. 
اين روش به ظاهر صحيح به نظر مي رسد ولي ضرر آن 
روش  اين  در  است.  بيشتر  رهبري  با  رسمي  مخالفت  از 
همه مشكالت كشور متوجه رهبري مي شود. برخورد با 
بد حجاب، جمع آوري ماهواره، برخورد با رسانه هاي معاند 
و... همه به پاي رهبري نوشته مي شود و تبعات و هزينه 

بسيار سنگيني را بر كشور تحميل مي كند.

نماينده موفق كسي است 
كه ارزش هاي نظام را بشناسد 

از نظر قربانى نماينده موفق كسي است كه ارزش هاي نظام را 
شناخته، به ديدگاه هاي رهبري واقف بوده و بدون خرج كردن 
از رهبري آن را اجرا كند تا رهبري آسيب نبيند. وى اصل مهم 
در انتخابات را اقبال مردم دانسته و مى گويد: اگر كسي پايگاه 

مردمي نداشته باشد تالشي مذبوحانه خواهد داشت.
به گفته وى  مردمي بودن از چند طريق حاصل مي شود 
در  حضور  به  تشويق  را  فردي  خودشان  مردم  اينكه  يكي 
انتخابات كنند؛ دوم اينكه فردي شخصاً خود را عرضه كند 
و مورد استقبال مردم قرار گيرد و سوم اينكه گروهاي مذهبي 
يا سياسي از فردي كه تصور مي كنند مقبوليت مردمي دارد 

بخواهند در صحنه انتخابات حاضر شود.

هيچ وقت براى پست مديريتى تالش نكردم

گويد:  مى  انتخاباتى  هاى  عرصه  در  حضور  درباره  قربانى 
اينجانب نه تنها براي نمايندگي مجلس پيشقدم نشدم بلكه 
هيچگاه شخصاً به دنبال پست هايي كه پذيرفته ام نبوده ام 
و خود را بر مردم تحميل نكرده و نخواهم كرد بلكه به اصرار 
جامعه روحانيت مبارز از رياست سازمان تعزيرات استعفا كردم 
ولي پس از اعالم خبر استعفاى من از رسانه ها (راديو بي بي 
سي) استقبال مردم باعث حضورم در صحنه انتخابات شد و هر 
دوره بر اساس نظرسنجي و پس از احراز تمايل اكثريت قوِي 
مردم نامزد انتخابات شدم. نتيجه اينكه اگر استقبال مردم نبود 
هرگز پا به صحنه انتخابات نمي گذاشتم و معتقد نيستم به هر 

قيمتي بايد خود را بر مردم تحميل كرد

آب مورد نياز كارخانه فوالد
 از فاضالب قاين قابل تأمين است

نظر  به  گويد:  مى  انتخابات  شدن  استانى  درباره  قربانى 
كه  استانى  در  و  نيست  خوبى  ايده  شدن  استانى  من 
پراكندگى جمعيت نامتعادل است شهرهاى بزرگتر به دليل 
برخوردارى از جمعيت بيشتر به راحتى مى توانند نماينده 
ساير شهرها را تعيين نمايند. وى در ادامه از پيشرفت 70 
درصدى پروژه فوالد قاين خبر داده و مى گويد: به دليل 
برخى مشكالت اين پروژه مدتى دچار تعطيلى شد اما اخيراً 

با حضور بخش خصوصى در حال انجام است. 
وى خاطر نشان مى كند: اين طرح نيز با مخالفت هاى 
بسيارى همراه بود كه يكى از اين مباحث موضوع تأمين 
آب مورد نياز كارخانه بود كه طبق برآوردها آب مورد نياز 
كارخانه 130ليتر است كه اوًال شهرستان قاين به ميزان 
الزم آب داشته و در صورت كمبود احتمالى آب فاضالب 

شهرى مى تواند كمك كننده و كارگشا باشد.

افزايش سگ هاى ولگرد در مناطق مسكونى شمال شهر 
بيرجند آرامش مردم را برهم زده و مسئوالن در پاسخ به 
اعتراض مردم اين مناطق مى گويند: سگ ها امان ما را هم 

بريده اند و كارى هم از دستمان بر نمى آيد. 
به گزارش مهر، در راستاى خيابان الهيه شهرك بهزيستى 
كه  هرطرف  به  و  مى زنيم  قدم  كه  بيرجند  شهر  شمال 
جاى  نگاهمان  قاب  در  ناخوشايند  اى  منظره  مى نگريم 
در خاك ها مشغول  را  در يك طرف كودكانى  گيرد.  مى 
بازى هستند، مى بينم كه به گفته مادرانشان به دليل نبود 
پارك و فضاى بازى، روزشان را با گل و الى خيابان ها 
گرد  دليل  به  كه  پيرزنى  از طرفى   و  مى رسانند  به شب 
اين منطقه  اطراف  از زمين هاى خاكى  بلند شده  و خاك 
 ذهنم را همچون مردم اين منطقه به خود مشغول مى كند. 
محله  اين  مردم  روى  پيش  مشكالت  تمامى  از  گذشته 
صداى سگ هاى ولگرد كه همزمان با تاريك شدن هوا 
سلب  منطقه  اين  ساكنان  از  را  آرامش  شب  از  پاسى   تا 

مى كند مزيدى بر علت هاى ديگر است.

ساكنان دور افتاده 

شگفتى هاى  مى شوم  نزديك  شهرك  سمت  به  چه  هر 
و   7 به  ساعت  عقربه هاى  مى شود  بيشتر  و  بيشتر  مناظر 
نيم غروب نزديك شده است. صداى سگ هاى ولگرد از 
هرطرف به گوش مى رسد. به طرف خانمى كه دست پسر 
بچه اش را گرفته مى روم. خودم را معرفى مى كنم، وقتى 
را جمع و جور  به عنوان خبرنگار مى شناسد، خودش  مرا 
شما  گزارش  اميدوارم  مى گويد:  گرم  لبخندى  با  و  كرده 
افتاده  تقريبًا دور  اين منطقه كه  به  باعث شود مسئوالن 
است توجهى كنند. وى با اشاره به خاكى بودن خيابان ها، 
مى افزايد: نبود مدرسه و پارك بازى براى بچه از مشكالت 

مسئوالن  ويژه  توجه  نيازمند  كه  است  منطقه  اين  عمده 
است. مريم سبزه جو با اشاره به صداى سگ هاى ولگرد، 
تا  و  شده  غروب صداى سگ ها شروع  مى گويد: هرشب 
صبح روز ديگر ادامه دارد. وى ادامه مى دهد: خانواده ها به 
دليل ترس از حمله اين سگ ها مانعى براى شادى و نشاط 

كودكان مى شوند.

هرشب به تعداد سگ ها افزوده مى شود

پيرمردى كه به سمت مسجد اباصالح در حركت است با 
ديدنم مى ايستد. با نگاهش به من مى فهماند كه حرف هايى 
و مى گويد:  اى مى نشيند  بلوكه  برروى  دارد.  گفتن  براى 

صداى سگ ها آسايش را از خانواده ام گرفته است.
با صدايى لرزان ادامه مى دهد: پسرم مشكل عصبى دارد 
و هرشب صداى سگ ها او را عصبى تر مى كند به گونه 
اى كه ساعات زيادى را اطراف خانه قدم مى زند تا آرام 
بگيرد. اين پيرمرد مى افزايد: عجيب است كه هر شب بر 
فكر  به  شخصى  هم  باز  و  مى شود  افزوده  تعداد سگ ها 

جمع آورى آنها نيست.
خانمى كه متوجه حضورم شده است به سمتم مى آيد، وقتى 
بحث سگ هاى ولگرد را پيش مى كشم بى درنگ مى گويد: 
از چه  چه شخصى پاسخگو است و براى كشتن سگ ها 
نهادى بايد مجوز بگيريم؟ فاطمه چاحوضى مى افزايد: اين 
سگ ها تمام ساكنان را به ستوه درآورده اند و به موجوداتى 
آزاردهنده تبديل شده اند. وى گاليه مى كند: چرا مسئوالن 
فكرى به حال اين سگ هاى ولگرد نمى كنند تا ماهم مانند 

ساير شهرنشينان در آرامش زندگى كنيم.

حمله سگ هاى ولگرد به كودك 9 ساله

اين خانم چهل ساله مرا به سمت خانه اش هدايت مى كند 
و مى گويد: پسر همسايمان 9 سال سن دارد و چند شب 

پيش مورد حمله سگى قرار گرفته است.
وى درحالى كه مادر اين كودك 9 ساله را صدا مى زند، 
مى افزايد: اگر اين منطقه مانند ساير مناطق شهرى اندكى 

رونق داشت اين اتفاقات تجربه نمى شد.
كه  مى كشاند  خودش  سمت  به  را  نگاهم  خانمى  صداى 
سگ  اين  حمله  مورد  وقتى  از  اميرعلى  پسرم  مى گويد: 

قرارگرفته است از خانه بيرون نمى رود.
مى افزايد:  مى كند،  معرفى  ميرى  فهيمه  را  خود  كه  وى 
اما  است  نديده  جسمى  آسيب  پسرم  همسايه ها  لطف  با 
اگر همسايه ها نبودند، طعمه اين سگ ها مى شد و اكنون 

نمى دانم براى اعتراض به چه نهادى بايد مراجعه كنم.

سگ هاى ماشينى 

بهزيستى  شهرك  ساكنان  از  ديگر  يكى  نيازى  مرتضى 
به  نسبت  سؤاالتم  به  پاسخ  در  بيرجند  شهر  شمال 
سگ هاى ولگرد مى گويد: اين سگ ها آنقدر جسور هستند 
نيز  ماشين ها  به  و  ندارند  ترسى  هم  نقليه  وسايل  از  كه 
حمله مى كنند. وى ادامه مى دهد: با موتور در ساعات يازده 
كه  چرا  كرد  عبور  خيابان ها  از  نمى توان  شب  دوازده  يا 
هرلحظه ممكن است سگى حتى به موتور حمله ور شود!

حيوان  و  انسان  مشترك  بيمارهاى  به  اشاره  با  نيازى 
اين  به  ورود سگ ها  از  اگر  گويم  مى  يقين  به  مى گويد: 
شهرك جلوگيرى نشود شيوع بيمارى ها نيز در اين منطقه 

افزايش مى يابد.
حسين جاودان پور يكى ديگر از اهالى شهرك نيز با بيان 
اينكه نصف افراد اين شهرك افرادى معلول و ناتوان را شامل 
مى شود، مى گويد: رفت و آمد اين افراد با وجود اين حيوانان 

واقعاً دشوار است و خطرات جدى آنها را تهديد مى كند.
(ع)  جعفر  بن  موسى  خيابان  ساكن  كه  ديگرى  شهروند 
اما  دارد  زياد  هم  گربه  بيرجند  مى گويد:  است،  بيرجند 
سگ  صداى  نيست،  مشكل ساز  سگ ها  مانند  وجودشان 
وحشت آور است و همه فكر مى كنند پارس سگ به معنى 

اين است كه بايد فرار كنند. 
بيمارى هاى  و  هارى  از  هراس  است  معتقد  سلطانى 
خطرناك زنگ خطرى براى مسئوالن است كه بايد توجه 

ويژه اى به اين موضوع داشته باشند.
يكى از شهروندان خيابان نرجس نيز مى گويد: در محدوده 
زياد  ولگرد  سگ هاى  پرسه  شعبانيه  بلوار  و  خيابان  اين 
در  كرد:  بيان  است. وى  بريده  را  امان ساكنان  كه  است 
 ساعات آخر شب جرأت بيرون آمدن از خانه را حتى براى 

گذاشتن زباله نمى كنيم.

هارى، مهم ترين تهديد سگ هاى ولگرد

 در حالى حيوان گزيدگى در استان خراسان جنوبى روند 
رو به افزايش داشته است كه بيمارى «هارى» مهم ترين 

تهديد سگ هاى ولگرد است.
كشنده  و  خطرناك  بسيار  بيمارى هاى  از  يكى  هارى 
بيمارى  اين  با  انسان است كه مهم ترين راه مقابله  براى 
سگ هاى  حذف  و  گله  سگ هاى  ساالنه  واكسيناسيون 
ولگرد است. با توجه به حضور گسترده سگ هاى ولگرد در 
مناطق مسكونى شهر بيرجند و به خصوص در سايت هاى 
تازه تأسيس مسكن مهر و حاشيه شهر احتمال گسترش 
اين بيمارى افزايش مى يابد كه بايد مورد توجه مسئوالن 

امر در حوزه بهداشت قرار گيرد.
مركز  حيوان  و  انسان  مشترك  بيمارى هاى  كارشناس 
مهم ترين  از  يكى  را  هارى  جنوبى،  خراسان  بهداشت 

بيمارى هاى مشترك بين انسان و حيوان دانست و افزود: 
كه  است  ويروسى  كشنده  و  حاد  عفونى  بيمارى  يك 
مخصوص گوشت خواران اهلى و وحشى است و انسان و 
ديگر حيوانات خونگرم پستاندار به طور تصادفى و اغلب از 

طريق حيوان گزيدگى به آن مبتال مى شوند. 
بيمارى  اين  سرايت  راه  اصلى ترين  آور،  جمع  محمدرضا 
از  البته  افزود:  و  كرد  ذكر  حيوانات  توسط  گرفتن  گاز  را 
طريق كشيده شدن پنجه آغشته به بزاق حاوى ويروس 
بيمارى  هم  گربه سانان  و  گربه  طريق  از  به ويژه  هارى 

منتقل مى شود. 
وى بابيان اينكه بيشترين موارد حيوان گزيدگى در گروه 
سنى نوجوانان و بين دانش آموزان است، بر لزوم افزايش 
سطح آگاهى اين گروه درباره بيمارى «هارى» و نزديك 

نشدن به محل تجمع سگ هاى ولگرد و... تأكيد كرد. 
بايد  گزيدگى  حيوان  موارد  تمام  اينكه  بر  تأكيد  با  وى 
آن  خالف  كه  زمانى  تا  شود  تلقى  هارى  به  مشكوك 
ثابت شود، افزود: شستشوى دقيق محل جراحت در اولين 
فرصت با آب و صابون به مدت 15 تا 20 دقيقه و مراجعه 
سريع به نزديك ترين مركز بهداشتى درمانى براى انجام 

اقدام هاى بعدى بايد موردتوجه باشد.

از دستمان كارى برنمى آيد

نيز  بيرجند  منطقه يك شهردارى  خدمات شهرى  معاون 
شمال  بهزيستى  شهرك  ساكنان  اعتراض  به  پاسخ  در 
شهر بيرجند، گفت: چون سگ ها در ساعات 12 شب وارد 

شهرك مى شوند از دستمان كارى برنمى آيد.
عليرضا اخالقى در ادامه افزود: تيراندازى در اين ساعات 
شب باعث وحشت مردم مى شود كه دور از انسانيت است.
وى بابيان اينكه پيمانكارانى براى كشتن سگ ها در نظر 
هنگام  اين شهرك  ساكنان  اگر  كرد:  بيان  گرفته شده اند، 
پيمانكاران  اين  كنند  اطالع رسانى  ما  به  مشاهده سگ ها 
به آن محل براى كشتن سگ ها اعزام مى شوند. اخالقى 
از كشتن 12 قالده سگ در ارديبهشت ماه امسال خبر داد 
و گفت: شماره  تماس 32222201  به صورت شبانه روزى 
اين گونه  وجود  به  نسبت  مردم  شكايت  دريافت  آماده 
در  از ساكنان خواهشمندم  داد:  ادامه  است. وى  حيوانات 
با اين شماره ها تماس بگيرند تا  صورت مشاهده سگ ها 
شهرى  خدمات  معاون  بفرستيم.  محل  به  را  پيمانكاران 
حال  در  كرد:  تأسف  ابراز  بيرجند  شهردارى  يك  منطقه 

حاضر اين سگ ها امان ما مسئوالن را نيز بريده اند!

مسئوالن بايد در مورد علت افزايش پرونده ها در استان پاسخگو باشند

سگ ها هاى ولگرد در بيرجند
مردم و شهردارى را مستاصل كردند

جوابيه هاى سازمان اتوبوسرانى بيرجند 

1- احتراماً در پاسخ به مطلب درج شده در ستون پيام 
شما مورخ  94/3/18 درباره «خواهشمندم نسبت به 
نيمكت هاى ايستگاه اتوبوس سه راه اسدى سمت بازار 
رسيدگى كنيد، مدتى شده كه نيمكت ها ناپديد شده 
است» به استحضار مى رساند: نيمكت هاى ايستگاه 
بازرسى  واحد  گزارش  به  بنا  اسدى  راه  سه  اتوبوس 
فردى  توسط  متأسفانه   94/3/10 مورخ  در  سازمان 
مندى  گاليه  ضمن  كه  است  شده  سرقت  ناشناس 
پيگيرى  و  ناشايست  اقدامات  گونه  اين  از  سازمان 
حقوقى آن مراتب تعويض نيمكت هاى مزبور در دست 

اقدام است و به زودى جايگزين خواهد شد.
ستون  در  شده  درج  مطلب  به  پاسخ  در  احتراماً   -2
مشكل  حل  «راه  درباره   94/3/18 مورخ   شما  پيام 
دودزا بودن اتوبوس ها، گازسوز كردن آنهاست» به 
استحضار مى رساند: تخصيص اتوبوس هاى گاز سوز 
و  ها  شهردارى  سازمان  سوى  از  ها  اتوبوسرانى  به 
تعريف  هاى  اولويت  اساس  بر  كشور  هاى  دهيارى 

شده صورت مى پذيرد.

حجت االسالم قربانى در گفتگو با آوا:

پاسخ مسئولين به پيام شما



مسئول ميراث فرهنگى و گردشگرى شهرستان بشرويه از مرمت اولين موزه خصوصى استان
 در شهرستان بشرويه خبرداد و افزود: براى مرمت، بهسازى و همچنين تجهيز وسايل امنيتى 
تنها موزه خصوصى شهرستان مبلغ 55 ميليون تومان اعتبار در نظر گرفته شده است.

 مرمت موزه خصوصى شهرستان بشرويه تا پايان سال جارى 

4
مشاهير خراسان جنوبى

دكتر غالمعلى سرمد
 دكتراى علوم تربيتى تهران

 دكتر غالمعلي سرمد در سال 
هريوند  روستاي  در   1321
سربيشه متولد شد. تحصيالت 
ابتدايي و متوسطه را در بيرجند 
و تحصيالت دانشگاهي را در 
رشته زبان انگليسي در مقطع 
ليسانس در دانشگاه تهران و 

در مقطع فوق ليسانس در دانشگاه تربيت معلم پشت سر 
گذاشت. سرمد پس از فارغ التحصيلي در رشته زبان به رشته 
علوم تربيتي روي آورد و تحصيل در اين شاخه را بار ديگر 

از مقطع فوق ليسانس پي گرفت. 
وي مقطع دكترايش را هم با گرايش تاريخ و فلسفه آموزش 
و پرورش در همين رشته (علوم تربيتي) در دانشگاه تهران 
گذراند. وي صرف نظر از مشاغل اداري به صورت تمام 
وقت يا پاره وقت در دانشگاه هاي تهران، شهيد بهشتي، 
تربيت معلم، عالمه طباطبايي و موسسات آموزشي ديگر 
تدريس داشته است. دكتر سرمد در سال 1376 از بخش 
فرهنگ وزارت علوم با مرتبه دانشيار بازنشسته شد و در 
حال حاضر در دانشگاه آزاد اسالمي واحد رودهن در سمت 
استاد و مدير گروه كارشناسي ارشد علوم تربيتي فعاليت مي 
كند.كتاب هاي تاليفي وي به شرح زير است: قصه هاي 
محلي كالغ و سيب: قصه هاي محلي خشت طال ،قصه 
هاي محلي نخودي، اعزام محصل به خارج از كشور در 
دوره قاجار، روان شناسي عمومي، سخن پير قديم، مجله 

نخست ضرب المثل هاي بيرجندي و... 

 كتابهاى تاليفى ايشان به شرح زير است : 
1- قصه هاى محلى كالغ و سيب 2- قصه هاى محلى 
خشت طال 3- قصه هاى محلى نخودى 4- روان شناسى 
دوره  در  كشور  از  خارج  به  محصل  اعزام   -5 عمومى 
روان  فردا 7-  نسل  به  فرهنگى  ميراث  انتقال  قاجار 6- 
شناسى عمومى براى دوره دوم متوسطه تهران 8- سخن 
بيرجندى  هاى  المثل  ضرب  نخست  مجله   ، قديم  پير 
انسانى  روابط   -10 معلمى  هنر  و  تدريس  روشهاى   -9 

در سازمان هاى آموزشى 

كتابهاى ترجمه شده دكتر سرمد عبارتست از : 
1- راجرز دوروتى (روان شناسى كودك ) جلد دوم 2- يترز ، 
آر ، اس . تاريخ و كاتب روان شناس . جلد اول 3- شوسترم   
اورت . (روان شناسى انسان سلطه جو ) با همكارى قاسم 
قاضى . 4- چاپمن ، ال وود (نگرش مثبت ) 5- لوتانز ، فرد 
(رفتار سازمانى ) جلد اول و دوم 6- آكرمن ، گرى (برنامه 
ريزى آموزش) دكتر سرمد دو مقاله به زبان انگليسى نوشته 
كه يكى از آنها تحت عنوان (آموزش و ارزشها و تصورات 
دينى در مدارس ابتدايى و راهنمايى ايران) در سازمان علمى 
بين  در   1371 سال  در  اسالمى  كشورهاى  فرهنگى  و 
 44 مقاله مقام دوم را كسب كرده و به آن جوايزى تعلق

 گرفته است .
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خواندنى ها

چنارهاى كهنسال پير مردانشاه 
در فهرست ميراث طبيعى ملى ثبت شدند

چنارهاى كهنسال پير مردانشاه كه در بخش نيمبلوك 
شهرستان قاين و در مجاورت زيارتگاه پير مردانشاه 
ملى طبيعى  ميراث  فهرست  در  اند،  شده   واقع 

ثبت شدند.  كارشناس ثبت ميراث طبيعى استان گفت: 
راستاى زيارتگاه دو درخت چنار كهنسال در  اين   در 
 شمال – جنوب قرار دارند. در سمت غرب درخت هاى 
كهنسال، تراسى وجود دارد كه سطح آن سيمان شده 
و در يك سمت آن در جهت شمال – جنوب نهر آب 
قرار  درخت هاى كهنسال  مقابل،  در طرف  و  روستا 
دارند. در جهت شرق به دليل خاك بردارى، ريشه هاى 
درخت بيرون زدگى داشته و كامًال قابل مشاهده اند.
زهرا رضايى ملكوتى افزود: درخت شماره 1 به سمت 
محيط و  متر  آن 2/54  ساقه  قطر  و  قطورتر   جنوب 

تنه آن 8 متر است. وسعت تاج آن 127/56 متر مربع، 
اين درخت 18 متر ارتفاع دارد.

وى ادامه داد: درخت شماره 2 در سمت شمال قرار دارد، 
ساقه درخت در ارتفاع 1/70 متر منشعب شده است. 
شاخه انشعاب يافته جنوبى محيطى برابر 2/10 متر و 
شاخه شمالى كه در وسط دچار پوسيدگى و تخريب 
شده محيطى برابر 2/30 متر دارد. وسعت تاج درخت 
شماره 2 برابر 183/7 متر مربع مى باشد. محيط كلى 
تنه درخت 4/5 متر است. اين درخت 17 متر ارتفاع 
دارد. كارشناس ثبت ميراث طبيعى استان اظهار داشت: 
روستاى پير مردانشاه خالى از سكنه است و تا قبل از 
سال 1347 مردمى در اين منطقه زندگى مى كرده اند 
كه كار اصلى آنها كشاورزى و دامپروزى بوده، بعد از 
زلزله و تخريب روستا، بازماندگان از زلزله از روستا كوچ 

كرده و در ديگر مناطق سكنى گزيده اند.
ملكوتى خاطر نشان كرد: اين درختان كهنسال بعد از 
 زلزله همچنان پابرجا مانده اند و تمام شرايط محيطى

 و اقليمى از جمله سيالبهاى موجود در منطقه را بخوبى 
تحمل كرده اند به همين سبب بسيار ارزشمند بوده و 

قابل احترام هستند. 
دخيل هاى زيادى كه بر شاخ و برگ اين درختان وجود 

دارد خود گوياى اين مسئله است.

تسنيم:  شهرستان طبس با وسعت 55 هزار و 460 كيلومتر 
مربع در غرب استان خراسان جنوبى واقع شده و بر اساس سر 
شمارى نفوس سال 90، جمعيت آن بالغ بر 75 هزار نفر است 
و آب و هواى اين شهرستان گرم و خشك و ميزان بارندگى 
از 35 تا 145 ميلى متر در سال متغير است.راه هاى ارتباطى 
طبس از طريق جاده هاى آسفالته با پنج استان همجوار و نيز از 
طريق خط آهن ريلى و فرودگاه برقرار است، بنابراين اهميت 
جايگاه زغال سنگ به عنوان ماده اوليه موردنياز صنعت مادر 
كشور به خوبى مشهود است.ناحيه پروده با وسعت يك هزار 
و 200 كيلومتر مربع و ذخيره زمين شناسى 1,1 ميليارد تن 
زغال سنگ كك شو، يكى از چهار ناحيه حوضه زغالى طبس 

و بزرگترين حوضه زغال سنگ كك شو ايران است.

وضعيت ذخاير زغال سنگ در طبس

با استخراج مكانيزه با ظرفيت توليد ساالنه 5,1 ميليون تن 
از سال 1386  زغال سنگ خام و 750 هزار تن كنسانتره 
بهره بردارى  مورد  پروده طبس  زغال سنگ   توسط شركت 

قرار گرفت.
همزمان با اجراى طرح استخراج مكانيزه بزرگ ترين كارخانه 
زغال شويى ايران نيز در جوار معدن با مساحت 5,620 متر 
مربع و با ظرفيت 300 تن بر ساعت احداث و همگام با آغاز 
استخراج زيرزمين، فرآورى زغال سنگ خام را با دو روش 
محيط سنگين و فلوتاسيون ستونى در اين كارخانه عملياتى 
شد. فاز دوم بهره بردارى مكانيزه از ذخاير ناحيه پروده در قالب 
طرح تكميل اكتشافات و تجهيز معدن زغال سنگ پروده 4 
طبس براى توليد750 هزار تن زغال سنگ خام و450 هزار 

تن كنسانتره به زودى عملياتى مى شود.

اهميت جايگاه زغال سنگ به عنوان
 ماده اوليه موردنياز صنعت مادر كشور

در سند چشم انداز توسعه كشور، صنعت فوالد به عنوان تأمين 
كننده نياز اوليه تمام صنايع كشور و الزمه هر نوع فعاليت 
عمرانى محسوب شده است.مديرعامل شركت زغال سنگ 
پروده طبس اظهار داشت: با توجه به اينكه سنگ آهن در 
فرآيند كوره بلند و در مجاورت كك زغال سنگ تبديل به 
آهن مى شود، بنابراين اهميت جايگاه زغال سنگ به عنوان 
ماده اوليه مورد نياز صنعت مادر كشور به خوبى مشهود است.

 رمضان كريتى ثانى افزود: شركت زغال سنگ پروده طبس با 
هدف بهره بردارى از ذخاير بهشت زغال سنگ ايران، در سال 
1386 به ثبت رسيد تا به عنوان نخستن بهره بردار مكانيزه 

زغال سنگ كشور، فعاليت خود را آغاز كند.
 ISO كيفيت  مديريت  گواهينامه هاى  اخذ  گفت:  وى 
 ،18001:2007 OHSAS 9001:2008 و زيست محيطى
بهره بردار نمونه معادن زيرزمين كشور سال 1391، نشان يك 
ستاره تالش گران ارزيابى بهره ورى سال 1391، كارآفرين 
نمونه سال 1389، واحد برتر HSE سال 1387، واحد نمونه 
نمونه معدنى  بهره بردار  و  يزد سال 1387  صنايع و معادن 
سال 1385 بخشى از افتخارات اين شركت در عمر كوتاه 
فعاليت  است كه زمينه اشتغال حدود يك هزار و 200 نفر 
به طور مستقيم و بيش از 5 هزار نفر به صورت غيرمستقيم را 
فراهم كرده است.وى بيان كرد: اهداف توسعه اين شركت در 
افق چشم انداز شامل افزايش توليد در معادن شماره يك و 

مركزى پروده براى دستيابى به ظرفيت اسمى، راه اندازى فاز 
2 و بهره بردارى از معدن پروده 4، طراحى و راه اندازى معادن 
اكتشافات  كوچك و واگذارى به بخش خصوصى، تكميل 
و  پروده شرقى  مكانيزه  هاى  بلوك  راه اندازى  و  و طراحى 
همچنين طراحى، آماده سازى و استخراج زغال سنگ حرارتى 

براى مصرف كارخانه كك سازى است.
اينكه  بيان  با  پروده طبس  مديرعامل شركت زغال سنگ 
به  اين طرح ها حدود 2 هزار فرصت جديد شغلى  اجراى 
صورت مستقيم ايجاد مى شود گفت: توليد بيش از 14 هزار 
تن زغال سنگ خام تنها از يك كارگاه استخراج و در يك روز 
كارى، ركورد و موفقيت بى نظيرى در عرصه توليد در كشور 
محسوب مى شود.كريتى ثانى بيان كرد: با برنامه ريزى دقيق و 
تالش گسترده همكاران، در يك روز كارى با انجام 20 برش 

از اليه زغال C1 كارگاه النگوال W0، بيش از 14 هزار تن 
زغال سنگ استخراج شد كه اين ميزان توليد روزانه در تاريخ 

صنعت زغال سنگ كشور منحصر به فرد است.
در  شد  موفق  طبس  پروده  زغال سنگ  شركت  افزود:  وى 
سال «اقتصاد و فرهنگ» و با تكيه بر «عزم ملى و مديريت 
جهادى» ركوردهاى بى سابقه اى را در توليد زغال سنگ ثبت 
اقتصاد  برنامه هاى  بلندى در راستاى اهداف و  كرده و گام 

مقاومتى و تأمين نياز صنعت بزرگ فوالد كشور بردارد.

افزايش 86 درصدى توليد 
زغال سنگ در سال 93

مديرعامل شركت زغال سنگ پروده طبس از انجام 5 هزار 

و 245 متر پيشروى در معادن و رشد 53 درصدى نسبت به 
سال 1392 خبر داد و گفت: سال گذشته يك ميليون و 128 
هزار تن زغال سنگ خام در اين معدن توليد شد كه نسبت به 
سال 92 بالغ بر 86 درصد افزايش داشت.كريتى ثانى همچنين 
از توليد 432 هزار تن كنسانتره و رشد 33 درصدى آن نسبت 
به سال 1392 خبر داد و بيان كرد: خريد 112 هزار تن زغال 
سنگ خام و فروش 400 هزار تن كنسانتره توليدى، دمونتاژ 
2 هزار و 500 تن تجهيزات كارگاه استخراج W1 و انتقال 
مجدد و مونتاژ آن در كارگاه استخراج W0، ساخت كارگاه 
برق و مسجد معدن يك و خاكبردارى محل حوضچه هاى 
نمونه   939 و  هزار   6 انجام  و  زغال شويى  كارخانه  پساب 
آزمايشات كنترل كيفيت و بالغ بر 2 هزار نمونه آزمايشات 
آناليز عنصرى و آزمايشات ژئو فيزيك از ديگر اقدامات انجام 

شده در سال گذشته است.

اعالم آمادگى تركيه براى 
سرمايه گذارى  در زغال سنگ طبس

رئيس هيئت عامل ايميدرو در حاشيه اجالس بين المللى معدن 
و صنايع معدنى در نشستى با «يوكسل يلديريم» مديرعامل 
هلدينگ «يلديريم» تركيه گفت: يك شركت سرمايه گذارى 
براى سرمايه گذارى در معادن  به صورت شفاهى  تركيه اى 

زغال سنگ طبس اعالم آمادگى كرد.
مهدى كرباسيان ضمن استقبال ازحضور سرمايه گذاران ترك 
در ايران، به ظرفيت هاى معدنى ايران براى توسعه، به ويژه 
در بخش زغال سنگ اشاره كرد و افزود: باتوجه به غناى 
ذخاير حوزه زغالى طبس، مايل به همكارى در اين زمينه با 
شركت هاى خارجى از جمله تركيه اى هستيم.در اين نشست 
بر  عالوه  تركيه  «يلديريم»  هلدينگ  مديرعامل  شد  قرار 
معادن زغال سنگ  با مدير  ديدارى هم  فروكروم،  موضوع 
سرمايه گذارى  توانمندى هاى  ارائه  براى  «ايميدرو»  طبس 
اين ناحيه معدنى داشته باشد.مجرى طرح توسعه معادن زغال 
سنگ طبس «ايميدرو» با اشاره به پيشنهاد اين سازمان براى 
زغال  بخش  در  تركيه  «يلديريم»  شركت  گذارى  سرمايه 
ايران به ويژه طبس گفت: اين شركت تركى براى  سنگ 
تجهيز و ساخت كارخانه زغال شويى در معادن زغال سنگ 
طبس به صورت شفاهى اعالم آمادگى كرده است.اميد فالح 
افزود: اين هفته مشخصات زغال سنگ طبس براى شركت 
سرمايه گذارى تركيه ارسال مى شود تا پس از بررسى هاى 
الزم موافقت خود را براى سرمايه گذارى به اين سازمان اعالم 
كند.وى بيان كرد: براى بررسى بيشتر قابليت هاى معادن 
زغال سنگ طبس تيم كارشناسى اين شركت سرمايه گذار 
از معادن اين شهرستان بازديد مى كند.رئيس سازمان صنعت، 
معدن و تجارت خراسان جنوبى نيز با اشاره به اهميت كارخانه 
جديد كك سازى طبس و روش منحصر به فرد توليد كك از 
زغا لسنگ به شيوه بازيافت حرارت،توليد برق را از مزاياى مهم 
اين كارخانه دانست و گفت: در روند توليد كك در اين كارخانه 
ساالنه 32 مگاوات برق توليد مى شود. سيد نعمت ا... حقيقى 
افزود: با راه اندازى اين كارخانه چرخه توليد فوالد هم تكميل 
و اين كارخانه يك حلقه نهايى ارزش افزوده زغال كك شو 
محسوب مى شود. وى تصريح كرد: 25 درصد هزينه توليد 
فوالد به مصرف كك اختصاص دارد و يكى از شاخص هاى 
توسعه يافتگى در دنيا ميزان توليد و مصرف فوالد است بنابراين 
توليد كك نقش به سزايى در توسعه صنعت فوالدسازى كشور 

دارد و به توليد داخل كمك مى كند.

بهره بردارى 5 ميليون تنى از غنى ترين ناحيه زغالى ايران
جاذبه گردشگرى

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

دستگـاه ساب سيـار 
اميرآبادى زاده

ساب انواع سنگ هاى مرمر 
گرانيت و موزاييك ساده       

09156706538

 اجاره قالب فلزى ، جك 
 و كليه تجهيزات  بتونى ، ساختمانى

 و ديزل ژنراتور
09153613243 - شريفى

ايزوگام  شفيعى
آسفالت و قيرگونى 
(محوطه و پشت بام)

32225494
09151630283

 نبش 17 شهريور 23
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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

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

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

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

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

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

     Birjandniaz.com
 حميدى

09151611057 

روابط عمومى هيئت پينگ پنگ استان خراسان جنوبى

لطفا براى كسب اطالعات 
بيشتر به وب سايت:

 www.ttschool.ir
مراجعه فرماييد

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

 09153634099  
فرهمند

بيمه ايران 
 نمايندگى نوكى

مشاوره و صدور انواع بيمه نامه 
اموال ، اشخاص ، مسئوليت و...
صدور بيمه نامه شخص ثالث 

در چندين قسط 
صدور بيمه نامه ثالث فرهنگيان 

در 8 قسط

 با خريد بيمه نامه خودرو 

در قرعه كشى ماهانه ما شركت نماييد
آدرس: بيرجند - نبش توحيد 13

تلفن: 32440966 -09151609589

تلفن ما را ذخيره نماييد

امداد  باطرى سپهـر؟!
عيب يابي  - استارت دينام - باطري و شارژ  رايگان 

 تعويض باطري در منزل و محل كار بدون هزينه
در هر نقطه شهر

سواري - كاميون - ايراني - خارجي 

با قيمت مصوب شركت
آدرس : خيابان 17 شهريور 29

حسين حقيقي پور  09155615113 - 32220423 

ط
ش بيشتر/  نقد و قس

سود كمتر ،  فرو

به روال همه ساله اما در آدرس جديد

شارژ و تعمير انواع كولر
 اتومبيل سبك و سنگين 

نوع گاز اسكون

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

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

 نبش پرستار 22 (براتى)
   32434440 - 41             32438511

09153622734

پ رايگان
چكا

  3 2236030 - 09151605216
ايزوگام سليمانى

خيابان ارتش - سه راه معلم - جنب بيمه البرز   و 
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ايزوگام شرق
 0915  562  2050
0915  562  9033
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تو گذشته ات نيستى! 
 تو گذشته ات نيستى!پسر جوانى وارد مدرسه شيوانا شد
 و خواست تا او را به شاگردى بپذيرد. شيوانا نگاهى به سر 
و وضع پسر انداخت و گفت: ”هر كس در اين مدرسه بايد 
شغلى فرا بگيرد و در آن شغل مشغول به كار شود. به اين 
ترتيب هم كار و مهارتى ياد مى گيرى و هم هزينه هاى 
خود را تامين مى كنى.“پسر قبول كرد و با شرم و خجالت 
كه  هست  گذشته ام  مورد  در  مسئله اى  ”البته  گفت: 
بايد به شما بگويم. و آن اين است كه من در گذشته 
زندگى ام آدم خوبى نبوده ام و شيوانا به ميان حرفش پريد 
و گفت:”هيچ كس گذشته  خودش نيست. هر انسانى 
همان چيزى است كه همين االن انتخاب مى كند باشد! 
تو اين همه راه آمده اى و مى خواهى يكى از شاگردان 
مدرسه باشى. پس تو شاگرد مدرسه اى! گذشته تو نه 
به من و نه به هيچ كس ديگرى ربط ندارد.“پسر ساكت 
شد و هيچ نگفت. شيوانا ادامه داد: ”تا وقتى كه انتخاب 
تو شاگرد مدرسه بودن باشد تو شاگرد مدرسه مى مانى 
و نزد ما هستى. هر وقت انتخابت عوض شد، بگو تا 
نسبت به ماندن يا رفتنت تصميم بگيرم. آن چه تعيين 
كننده و معنابخش هويت توست انتخاب خود توست كه 
مشخص مى كند االن چه باشى…تو گذشته ات نيستى 

كه مجبور به توضيح و توجيه آن باشى!“

شازده كوچولو پرسيد:
از كجا بفهمم وابسته شده ام ؟

روباه گفت: تا وقتى هست، نمى فهمى ... !!!

معلم: مى تونى بگى خط كش چيه و چه كاربردى 
دارد؟ دانش آموز: وسيله اى است كه معلم با آن 

براى دانش آموزان خط و نشان مى كشند!!

عشق افسانه شد و طبع غزل پرور عشق
به كجا مى رود اين قافله آخربه كجا

ناقوس

خوشبخت ترين آدمها اونايى هستند كه؛
اين جمله رو مى شوند :

« عيب نداره با هم درستش مى كنيم»

خوشبختى يعنى ؛
خداوند آنقدر عزيزت كند ...

كه وجودت آرامش بخش ديگران باشد !!!

ناپذير  جدايى  بخش  استرس  بياييم،  پايين  برويم،  باال 
زندگى خيلى از ما آدم هاست. يك وقت هايى مى شود 
دست روى دست گذاشت و كارى نكرد و يك وقت هايى 
 هم مى شود كنترل امور را تا حد ممكن به دست گرفت 
و كلك استرس را كند. اگر شما جزو آن دسته از آدم هايى 
هستيد كه به دست روى دست گذاشتن ارادتى نداريد و 
درعوض دوست داريد دست تان را به زانوى تان بزنيد و 

ياعلى بگوييد، از پيشنهادهاى زير استفاده كنيد.
باشند شما  اختصاصى  پيشنهادها  اين  از  بعضى  شايد    

 و قرص هاى ضداضطراب! خدا را چه ديديد!
جلوى استرس سد ايجاد كنيد

متوجه شديم  اگر  و  كنيم  قبول  را  واقعيت  بايد  هميشه 
نمى توانيم شرايطى را تغيير دهيم دست از تالش بيهوده 
است  طورى  شما  شخصيت  اگر  مثال  براى  برداريم. 
 كه مستعد مضطرب شدن است و تا به حال هر كارى 
كرده ايد نتوانسته ايد اين اخالق تان را عوض كنيد، بهتر 

است واقعيت خودتان را قبول كنيد.
پذيرفتن اين واقعيت به شما اجازه مى دهد نفس راحتى 
بكشيد و با خودتان بگوييد، حاال كه من اين طورى هستم 
براى مضطرب نشدن مى توانم چه كارهايى انجام دهم؟ 
يكى از كارهايى كه در اختيار شماست، حذف كردن عوامل 
است.  شخصى  زندگى  حيطه  از  بيرونى  زاى  استرس 
هركدام از ما در زندگى مان با آدم ها يا موقعيت هايى 

طرف هسيتم كه ممكن است دوستى داشته باشيم كه تمام 
 مدت غر مى زند و در كل از مجموع دو ساعت مكالمه اش 
نمى شود دودقيقه حرف مفيد و اميدبخش درآورد! ممكن 
است همكارى داشته باشيم كه اخالق تند و تيزى دارد و از 
بد روزگار پستش از ما باالتر است و به همين خاطر نتوانيم 
با او درباره رفتارش صحبت كنيم. ممكن است رفتن به 
فالن پارك در محدوده منزل مان باعث ايجاد ناراحتى و 

نگرانى ما شود چون از آن خاطره خوبى نداريم.
دليل استرس ما هرچه كه باشد بايد كنترلش را در دست 
بگيريم و اگر امكان حذف آن وجود دارد، آن را از بين 
ببريم. شما مى توانيد خيلى راحت رابطه تان را با دوست 
نق نقوى تان كم يا حتى قطع كنيد. مى توانيد به اعضاى 
خانواده توضيح دهيد كه دوست داريد براى گردش هاى 

آخر هفته به پارك ديگرى برويد. 
مى توانيد تا حد امكان سراغ همكار بداخالق تان نرويد و 
هر بار كه قرار است با او رو به رو شويد به خودتان تاكيد 
كنيد كه او همين جورى است و من بايد آرامش خودم 
امور  باشد در دست گرفتن كنترل  يادتان   را حفظ كنم. 

مى تواند آرامش زيادى را جايگزين استرس شما كند.
كنترل محل كار

خيلى از ما با محيط كارمان مشكل داريم. اين مشكل يا 
به آدم هايى كه همكارمان هستند بر مى گردد، يا به نوع 
كارى كه انجام مى دهيم يا حتى به نوع چيدمان و فضاى 

محل كار. اگر موقع كاركردن احساس راحتى نمى كنيد و 
به آسانى دچار اضطراب و نگرانى مى شويد، اول از همه، 
دليل آن را پيدا كنيد و ببينيد مشكل، كدام يك از عوامل 

پيش گفته است. 
حل  راه  يافتن  به  نوبت  كرديد،  پيدا  را  مشكل   وقتى 
گلدان گل  اضافه كردن يك  ها  وقت  گاهى  رسد.  مى 
زيبا به ميز كار، قراردادن عكس مناظر زيبا يا حتى آدم 
 هايى كه براى مان الهام بخش هستند گوش دادن به
موزيك هاى آرمش بخش در حين كار و حتى رفتن پشت 
پنجره و نگاه كردن به بيرون براى لحظاتى، مى تواند حال 
ما را بهتر كند. اين راه حل ها را به خصوص وقتى به كار 
بگيريد كه با فضاى محيط ادارى تان مشكل داريد، اما اگر 
هيچ جورى كارتان را دوست نداريد و اين مسئله مثل بار 
روى شانه هاى تان سنگينى مى كند شايد وقتش رسيده 

كه شغل تان را عوض كنيد.
فكر كمتر، عمل بيشتر

مى دانيد يكى از داليلى كه آمار افسردگى در تعطيالت را 
باال مى برد چيست؟ اينكه آدم ها وقت بيشترى براى فكر 
كردن دارند و معموال هم كارى براى انجام دادن ندارند. 
يادتان باشد بعضى از ذهن ها مستعد فكرهاى ناراحت و 
 نااميدكننده هستند! اين ذهن ها فقط دنبال وقت خالى
مى گردند و آن قدر مسائل را واكاوى مى كنند كه ناگهان 
فرد به خودش مى آيد و مى بيند توان عمل كردن را از 

دست داده و زانوى غم بغل كرده است! اگر ذهن شما هم 
اين طورى عمل مى كند به خودتان فرصت فكرهاى بى 
خودى را ندهيد و مشغول شويد! تا جايى كه مى توانيد سر 
خودتان را گرم كنيد. اگر شاغل هستيد به كارتان بچسبيد.

كار  خودتان  انتخاب  به  حتى  يا  هستيد  كار  بى   اگر 
نمى كنيد، برويد پياده روى كنيد، كتاب بخوانيد، پختن 
غذاهاى تازه را امتحان كنيد. بافتنى ببافيد، در كالس هاى 
با  باشيد.  آموختن  هنرى شركت كنيد و مرتب در حال 
خودتان دليل ترس هاى تان را وارسى كنيد. مثال اگر فكر 
كردن به از دست دادن شغل تان شما را افسرده و نگران 
مى كند، دست به كار شويد و ببينيد براى نگه داشتنش 
بايد چه كارهايى انجام دهيد، در چه كالس هايى شركت 
كنيد، چه تغييرى در روابط عمومى تان ايجاد كنيد و چه 

كتاب هايى بخوانيد.
استراحت كوتاه، اما اثربخش

در احاديث ما آمده است وقتى عصبانى مى شويد تغيير 
وضعيت بدهيد. مثال اگر ايستاده ايد، بنشينيد يا برعكس؛ 
شايد چون تغيير وضعيت يكى از راه هاى تغيير وضعيت 
روانى است. در مورد استرس هم مى توانيد از اين راهكار 
استفاده كنيد. وقتى اولين عالئم استرس زا در شما بروز پيدا 
كردند، سريع به وضعيت بدن تان دقت كنيد، قوز كرده ايد؟ 
صاف بنشينيد! دست تان را زير چانه تان زده ايد؟ دست 

تان را برداريد و محكم بنشينيد!
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پلكى احساس
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نگرش

آيه روز  

يعقوب گفت اى پسرك من خوابت را براى برادرانت حكايت مكن كه براى تو نيرنگى 
مى انديشند زيرا شيطان براى آدمى دشمنى آشكار است.سوره يوسف، آيه 5

حديث روز  

كم گويى، حكمت بزرگى است، بر شما باد به خموشى كه شيوه ى نيكو و سبك بار و سبب تخفيف گناه است.
امام كاظم (ع)

سبك زندگى

طراح: نسرين كارى                        

افقي: 1- كنكاش كردن- روشى در 
پخت و پز 2-اشاره و رمز- كشوري 
در قاره سياه- به طور ناگهاني 3- 
راهنمايي كردن- هنگام- خدمتكار 
زن 4- نوك مثلث - گهواره- فيلم 
استيون اسپيلبرگ - كشور 5- صنم 
- بزرگ ده - فراهم 6- امروزي- 
اثر ابن سينا – بلي در مكالمه 7- از 
گلها- محل قوه شامه - سرزنشگر 
حلزوني  بخش  ديدن-  ماضي   -8
زمان   -9 دوستي  مياني-  گوش 
درخشان  و  روشن  آفرينش-   آغاز 
انگليسي-  قلم   -10 سنگين   -
11-كشوري  پيوند  كارگزاران- 
زبا  از  آبفشان-  آفريقا-  قاره  در 
پول   -12 نويسي  برنامه  نهاي 
شير-  گردن  موي  اسپانيا-  خرد 
ميوه   -13 سرازيري  شرط-  كلمه 
هندي- كوچك و بزرگش را همه 
آكنده-   -14 زننده  گول  دارند- 
شعله- پيكار 15- پايتخت مالوى- 

فيلمى از مسعود دهنمكى

عمودي: 1- تخته مدار الكتريكي 
بر  رايانه  گوناگون  بخشهاي  كه 
روي آن سوار مى شوند - حركتي 

ماهي  سازمان   -2 ژيمناستيك  در 
فروش- شهرى در روسيه- فقرالدم 
كننده-  تبديل  كردگي-  پف   -3
پارچه-  نوعي  بازي روشندالن 4- 
ساز- كوشش-  زن خورشت   قلقله 
ميوه اي است 5- نوعى اسب خوش 
شمال  در  كشوري   - زيبا  و  سوار 
اروپا- ضمير متكلم وحده 6- نفوذ 
قالي  كامپيوتري-  سيستم  يك  به 
رونق-  نشاسته 7-  مايع  فرسوده- 
اشك طبيعت بر گونه گل- مرواريد 
سه  فيلم  نخستين  فاضالب-   -8

ده   -  1392 محصول  ايران  بعدى 
سرمربي  ماچ-   -9 چيزي  از  واحد 
سابق سويا- پوچ، خيالي 10- جاى  
امن- شاعر فرانسوي- آغوش 11- 
پسر تهماسب- پير شدن- زرشناس 
12- مردمك چشم- شهر صنعتي 
است  راوي  همان  رمه-  آلمان- 
و  ايالت  چراگاه  هادي-   -13
جنگ   -14 هندو  الهه  عشاير- 
تن به  تن- رسم الخط- سرزمين 
 – پا  در  استخواني   -15 يخبندان 
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چند نكته طاليى در مطالعه صحيح

افراد  استعدادترين  (بى  به مطلب  * عشق و عالقه 
را كه مورد عالقه شان است، در كوتاهترين  كارى 

مدت و به بهترين شكل انجام مى دهند.)
* تا قبل از مرور فصل قبل سراغ جديدتر نرويد.

* در طول مطالعه به هدف نهايى خود از يادگيرى 
مطالب بينديشيد.

خيلى  مطالب  و  آبى  خودكار  با  مهم  مطالب  زير   *
مهم با خودكار قرمز خط بكشيد. مطالب فّرار را در 

حاشيه كتاب با جزوه يادداشت كنيد.
* خالصه نويسى كنيد.

آنى نلسن: «تو يه چيزى به من ياد دادى، 
تنها چيزى كه بايد هميشه يادم بمونه.»

كريس نلسن: «چى؟»
 آنى نلسن: «فراموش كردم.»

فيلم» چه روياهايى مى آيند

* موفق كسى است كه با آجرهايى كه به سمتش 
پرتاب مى شود بنايى محكم بسازد

* موفقيت، نتيجه تشخيص درست است؛ 
تشخيص درست، نتيجه تجربه است؛

* تجربه نيز اغلب نتيجه تشخيص نادرست است.
 * اگر دشمنت با روى خوش نزديكت شد،
در برابرش خموش باش و تنهايش بگذار.

پيامك موفقيت

فالش بك

استرس مى تواند زندگى همه را مختل كند

123456789101112131415
گنوپگنىپناتساب1
روجنرارجالاما2
دىدجهوىبباىدر3
بداروهوماراى4
انىواانحنادك5
دمسىردتتدومب6
قارىلشىساجكى7
شوىناىبرببلان8
عافدهلانداسك9
بانومزاورپاخ10
ددىنامىزولبر11
هىاولجمردربا12
باخرسزدىابراش13
اكتاتارباتسىا14
زورىرپهدىداىند15

جدول 3243
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

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

تعدادى كاشى و سراميك كار ماهر 
نيازمنديم.

09155614885
تعدادى نيروى نظافتى خانم و آقا 

نيازمنديم.
32232860 - 09155051239

استخدام نيروى آقا - ديپلم 
 داراى موتور - مسلط به كامپيوتر

09151611131

استخدام بازارياب امور تبليغاتى به صورت 
درصدى   32438253- موسسه فرهنگى 

هنرى ماهور     حدفاصل معلم 41 و 43

يك نفر آقا يا خانم براى كار و 
شراكت در يك شركت كامپيوترى 

با شرايط عالى نيازمنديم.
32225799

خانم نسبتا مسن براى نگهدارى از يك 
خانم سالمند به صورت شبانه روزى 

با حقوق مكفى نيازمنديم.
32437446

09156679156

آگهــى همكــارى
 تعدادى نيروى mdf كار ماهر 

با شرايط ويژه (به همراه بيمه) 
09151602100 - 32213726

يك راننده بيل مكانيكى 
زنجيرى  نيازمنديم.
09155623441

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

فروش موتور تريل راديسون 200
مدل 91 ، بسيار تميز، دزدگير استارتى

فى: 3/400/000 تومان  09151611798

فروش موتور تريل پيشرو 250 ، مدل 90  
بيمه تا برج 9  فى: 4/800/000 تومان

09156694379

فروش كافى شاپ با فضايى بسيار زيبا 
و تمامى امكانات موجود

 به علت اعزام به سربازى 09381131671

سالن زيبايى با تمامى امكانات در بهترين 
موقعيت و امتياز عالى واگذار مى شود.

09305587979
پخش تراكت  تبليغاتى

0938  928  2099

پيــچ و روپــالك نمــا
سجاد 36 پالك 22   09156694379 - موذن

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

32230549

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

 آهن آالت مستعمل و ذوبى 
را نقدا خريداريم.

درب و پنجره و فلزات رنگى 
فقط با يك تماس
09151612979

 09151614735
برادران زنگوئى

سمسارى پايتخت
 تمامى لوازم منزل و ادارى 

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

09155618751
17 شهريور 24 و 26

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

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

 كارگر  25 /  32318157  - 09158651167- شهريارى

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

 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
يك قطعه زمين مرغوب كشاورزى 

حدود 3000 متر در بهترين 
موقعيت روستاى سورگ (سر ناوه) 
از دو طرف متصل به راه عام و با 

امكان تغيير كاربرى با 4 فنجان آب 
به فروش مى رسد.
09151604940
09126304914

مجموعه رستوران 
و سفره خانه سنتى

  با موقعيت بسيار بسيار عالى 
واگذار مى شود.

09128460511
فروشگاه الستيك اسدزاده
اقساط 12 ماهه  براى فرهنگيان

انقالب 8 و 10
09153624878

كوتاه ترين راه رسيدن به باغ و ويالى دلخواه تان 

امالك كوروش  كبير
32293143- 09153624820  چاجى

بجد - امالك كوروش 

  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

آدرس : نبش غفارى 4       

32212519  - 09151606528

ايزوگام سليمانى 
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خدمات نرم افزارى رايگان ويژه ماه مبارك رمضانرايانه ثامن بيرجند
آدرس: حدفاصل معلم 22 و 24 - (5خط) 32446431- امير شهريارى



يكشنبه* 24 خرداد 1394*شماره 3243 

اخبار ورزشى

سالمانه: محققان طب سنتى با معرفى «زرد چوبه» به عنوان گياهى با مزاج گرم و خشك عنوان مى كنند مصرف زردچوبه به مبتاليان به كبد چرب و خونريزى هاى 
گوارشى و آلزايمر توصيه مى شود. براى درمان كبد چرب بايد زرد چوبه را داخل كپسول كرده و بعد از غذا ميل يا آن را با عسل مخلوط و هر روز مقدارى مصرف كنند اما 
در افراد گرم مزاج مصرف زرد چوبه به اين شكل مى تواند باعث رفالكس و كهير شود، با اين حال هرگز توصيه نمى كنيم اين افراد مصرف اين ادويه را كنار بگذارند.

نسخه طب سنتى براى درمان كبد چرب با استفاده از «زردچوبه»

براى كاهش استرس به ساالدتان 
تخم مرغ اضافه كنيد 

دهد،  مى  نشان  مطالعات  نتايج  نيوز:  نامه 
جذب  در  بدن  به  ساالد  به  مرغ  تخم  افزودن 

بيشتر مواد مغذى سبزيجات به نام كارتنوئيدها 
 و مواد مغذى محلول در چربى كمك مى كند. 
مطالعات همچنين نشان مى دهد كه مصرف 
تخم مرغ آب پز با ساالد باعث كاهش التهاب 

مصرف  از  ناشى  اكسيداتيو  هاى  استرس  و 
سبزيجات خام مى شود. تخم مرغ يك غذاى 
مملو از ماده مغذى است كه داراى آمينواسيدهاى 
ضرورى، اسيدهاى چرب اشباع نشده و ويتامين 
هاى B است. تخم مرغ عالوه بر خواص ويژه 
اى كه دارد، يك ماده غذايى غيرگياهى خوب 

براى كاهش وزن نيز محسوب مى شود؛ اين 
موضوع به دليل وجود تركيبات ويژه در اين ماده 
غذايى است و موادى از جمله لوتئين و زكسانتين 

است كه فقط در تخم مرغ وجود دارد.

اگر پوكى استخوان داريد و 
مى خواهيد ورزش كنيد بخوانيد

 
سالمت نيوز: معموال انجام فعاليت هايى كه باعث 
افزايش توده استخوانى مى شوند به مبتاليان به 
پوكى استخوان توصيه مى شود. از بهترين انواع 
استخوان ها ورزش هاى  استحكام  براى  ورزش 
است. بار  يا  وزن  تحمل كننده  اصطالح  به 
اين ورزش ها  از  اينكه  به  اشاره  با  متخصصان 
مى توان به دويدن آهسته، پياده روى و دو درجا، 
 راه رفتن در آب و كار با وزنه اشاره كرد، مى گويند: 
براى  ورزشى  فعاليت  بهترين  جزو  «پياده روى 
مبتاليان به شمار مى رود و اگر فردى از لحاظ 
بدنى اين توانايى را داشته باشد توصيه مى شود 
حالتى از راه رفتن كه همراه با پرش و جهش 

مختصرى است را انجام دهد.» 

دواى پيرگوشى را بشناسيد! 

نامه نيوز: روند پيرى گوش در سنين باالى 50 
در  عارضه  و  روند  اين  اما  مى كند،  بروز  سال 
افرادى كه داراى زمينه ارثى ابتال به پيرگوشى 
بوده، بدن ضعيف دارند يا بيشتر عمر خود را 
داشته اند،  فعاليت  صدا  سرو  پر  مشاغل  در 

آنجا كه  از  ايجاد مى شود.  افراد  از ساير  بيش 
در پيرگوشى عصب آسيب ديده است، امكان 
متخصصان  ندارد.  وجود  بهبودى  و  بازگشت 
نيز  و  عروقى  بيمارى هاى  برخى  همچنين 
به  خونرسانى  كاهش  علت  به  را  سكته ها 
عصب گوش و از بين رفتن آن در بروز عارضه 

پيرگوشى موثر مى دانند. براى درمان پيرگوشى 
داروى خاصى وجود ندارد و تنها زمانى كه اين 
افراد در ارتباطات اجتماعى خود دچار مشكل 

شوند، استفاده از سمعك تجويز مى شود. 

غذاهاى تابستانى براى
 افزايش تندرستى

 
سالمت نيوز: با نزديك شدن به فصل تابستان و 
گرما مى توان از مواد غذايى مناسبى مانند چاى، 
زغال اخته، هندوانه و غيره براى كاستن از گرماى 

اين فصل استفاده كرد. بر اساس تحقيقات جديد 
استفاده از ذرت تازه و شيرين به دليل وجود آنتى 
است،  همچنين  مفيد  آن  در  موجود  اكسيدان 
عمل  طبيعى  آفتابى  عينك  يك  مانند  ذرت 

باعث تشكيل رنگدانه ماكوال مى شود  مى كند 
كه باعث فيلتر كردن برخى از اشعه هاى مخرب 
خورشيد مى شود. نوشيدن قهوه در فصل تابستان 
مى تواند تا 10 درصد خطر ابتال به سرطان پوست 
در افراد را كاهش دهد. مصرف گوجه فرنگى در 
فصل تابستان در برابر آفتاب سوزان بدليل وجود 
ليكوپن، كاروتينوئيد باعث مى شود پوست را از 
خطر قرمزى و آفتاب سوختگى محافظت كند. 
آب كافى نيز باعث تقويت حافظه و خنك نگه 

داشتن بدن در فصل تابستان مى شود. 

كاهش عوارض دوره يائسگى
 با آب گوجه فرنگى 

نامه نيوز: تحقيقات نشان مى دهد كه آب گوجه 
فرنگى عوارض شديد يائسگى را به ميزان قابل 
توجهى كاهش مى دهد. پزشكان به زنان يائسه 
را  فرنگى  گوجه  آب  ليوان  دو  روزانه  مصرف 
توصيه مى كنند. تحقيقات نشان داد كه عوارضى 
مانند ُگر گرفتگى، احساس گرم شدن ناگهانى 
و شديد، احساس خستگى، افسردگى و تغييرات 
خلق و خو در زنانى كه روزانه آب گوجه فرنگى 
در  توجهى  قابل  ميزان  به  كرده اند،  مصرف 

مقايسه با ديگر زنان يائسه كاهش يافته است.

كاهش عوارض دوره يائسگى  با آب گوجه فرنگى

انفجار منزل مسكونى در طبس
 به دليل نشت گاز شهرى 

حقانى- انفجار ناشى از گاز در منزل مسكونى خارج 
از محدوده شهرى موجب خسارات مالى و جانى براى 
ساكنين شد. سرپرست شهردارى طبس گفت: مقارن 
 94 خردادماه   23 شنبه  صبح  دقيقه  و20  ساعت4 
گزارش انفجار يك باب منزل مسكونى به 125 اعالم 
اعزام شدند.  شد كه ماموران آتش نشانى به محل 
خسروى افزود: اين واحد مسكونى به دليل نشت گاز 
شهرى دچار انفجار مى شود كه منجر به سوختگى 
خانم خانه با بيش از 60 درصد و نيز مصدوميت كودك 

ساكن در منزل مجاور مى گردد.

نوجوان 12 ساله طبسى در استخر 
آب كشاورزى غرق شد

 
حقانى- نوجوان 12 ساله در روستاى كريت از توابع بخش 
مركزى شهرستان طبس در استخر آب كشاورزى غرق 
شد. مدير آتش نشانى و خدمات ايمنى شهردارى طبس 
گفت: ساعاتى پس از آنكه خانواده اين نوجوان از عدم 
برگشت وى به منزل نگران مى شوند مراتب را به پليس 
اعالم مى كنند.حقگو افزود: نيروهاى آتش نشانى طبس، 
 امدادگران جمعيت هالل احمر و ماموران فوريت هاى 
تالش  ساعت   2 از  پس  پليس  حضور  با  پزشكى 
 مداوم، جسد اين نوجوان را در استخر آبى در يكى از 

باغ هاى روستاى كريت كشف كردند.

وقوع 34 فقره تصادفات 
درون شهرى در هفته گذشته

رئيس پليس راهنمايى و رانندگى خراسان جنوبى از 
وقوع 34 فقره تصادف طى هفته گذشته در معابر 
درون شهرى استان خبر داد. سرهنگ رضايى اظهار 
مقررات  و  قوانين  رعايت  با  گذشته  هفته  در  كرد: 
معابر  در  فوتى  تصادفات  هم استانى ها  سوى  از 
اين  در  ولى  است  نيافته  وقوع  استان  درون شهرى 
مدت بر اثر اين تصادفات 44 نفر مجروح شده اند. 
وى علت  44 درصد از مجموع تصادفات را رعايت 
نكردن حق تقدم، 26 درصد توجه نكردن به جلو و 

30 درصد را نيز ساير علل دانست.

توهين  مجازى به خاطر اختالف 

اختالفات  سبب  به  كه  فردى  خبرنگاران:  باشگاه 
شخصى از طريق يكى از شبكه هاى اجتماعى موبايلى 
اقدام به توهين و مزاحمت و انتشار تصاوير شخصى 
شهروند مينودشتى مى كرد، شناسايى و دستگير شد. 
و  فردى  مراجعه  با  گفت:  گلستان  فتا  پليس  رئيس 
اظهارات وى مبنى بر اينكه فرد يا افرادى در يكى از 
شبكه هاى اجتماعى موبايلى اقدام به توهين و مزاحمت 
و انتشار تصاوير شخصى وى كرده اند، موضوع در دستور 
كار ماموران قرار گرفت. وى افزود: متهم كه از آشنايان 
پسر شاكى بود شناسايى شد و انگيزه خود از اين اقدام را 

وجود اختالفات با پسر شاكى عنوان كرد. 

اخاذى با كارت پايان خدمت!

 باشگاه خبرنگاران: بر اساس اعالم مركز فوريت هاى 
عوامل  اينكه  بر  مبنى  بزرگ  تهران   110 پليسى 
پليس آگاهى تهران بزرگ هنگام گشت زنى به مورد 
مشكوكى برخوردند و چند متهم را دستگير نموده اند، 
با حضور ماموران  اعزام شدند.  به موقعيت  ماموران 
مشاهده شد سه نفر موتور سوار (هيوندا) خود را مامور 
معرفى نمودند و قصد بازديد بدنى دو نفر تبعه افغانى و  
اخاذى از آنان را داشتند كه توسط پليس دستگير و به 
مقر منتقل شدند. متهم رديف اول اعتراف كرد با ارائه 
كارت پايان خدمت به افراد تبعه افغان خود را مامور 

معرفى و از آنان اخاذى مى كردند.

6
ايستگاه سالمت

حوادث

اعزام «پويا احرارى» به اردوى
 تيم ملى نونهاالن

فارس : رئيس هيئت تنيس روى ميز خراسان جنوبى 
گفت: براى سومين بار «پويا احرارى» به اردوى تيم 
حميدى  عليرضا  شد.  اعزام  كشور  نونهاالن  ملى 
خردادماه  تا 28  از 24  ملى  تيم  اردوى  كرد:  اظهار 
جارى در مجموعه ورزشى شهداى هفت تير قم با 
حضور 15 نماينده از استان هاى كشور زير نظر اميد 
شمس، مربى تيم ملى برگزار مى شود. وى افزود: پويا 
بيرجندى كه چندين  پينگ پنگ باز  نونهال  احرارى، 
قهرمانى مسابقات كشورى، منطقه اى و استانى را در 
پرونده ورزشى خود دارد را عليرضا عشقى به عنوان 

مربى و سرپرست همراهى مى كند.

ورزشكاران خراسان جنوبى در مسابقات 
قهرمانى كشورى ركاب مى زنند

خراسان  دوچرخه سوارى  هيئت  رئيس  فارس: 
در  دانشمند، سنگ آبادى و حسن پور  جنوبى گفت: 
دو رشته كراس كانترى و دانهيل مسابقات قهرمانى 
مى زنند.  ركاب  كشور  كوهستان  دوچرخه سوارى 
علوى اظهار كرد: اين مسابقات با حضور ورزشكاران 
رشته  دو  در  تهران  ميزبانى  به  بزرگسال  و  جوان 
كراس كانترى و دانهيل برگزار مى شود. وى گفت: 
ولى ا...  كانترى،  كراس  دوچرخه سوارى  رشته  در 
و عليرضا سنگ آبادى  بزرگساالن  رده  در  دانشمند 
جنوبى  خراسان  از  نمايندگى  به  جوانان  رده  در 
سنى  رده  در  كرد:  خاطرنشان  علوى  دارند.  حضور 
دانهيل مسابقات دوچرخه سوارى  بزرگساالن رشته 
به  شيفته  رضا  حميد  استان  از  كوهستان  قهرمانى 

مصاف حريفان خود مى رود.

«قاينات» قهرمان مسابقات كاراته  
خراسان جنوبى شد

گفت:  جنوبى  خراسان  كاراته  هيئت  رئيس   : فارس 
بر  قاينات  تيم  استان  كاراته  قهرمانى  مسابقات  در 
اظهار  احمدى  پيما  عليرضا  ايستاد.  نخست  سكوى 
كرد: در اين مسابقات 110نفر از كاراته كاهاى استان از 
شهرستان هاى بيرجند، قاين، زيركوه، درميان، فردوس 
و اسالم آباد خضرى در سالن ورزشى آزادى قاين با هم 
به رقابت پرداختند.وى تصريح كرد: تيم كاراته قاينات 
بر سكوى نخست مسابقات ايستاد، تيم زيركوه نايب 
قهرمان شد و تيم اسالم آباد مقام سوم اين مسابقات را 
از آن خود كرد. احمدى  پيما خاطرنشان كرد: در مراسم 
جنوبى  خراسان  كاراته  قهرمانى  مسابقات  اختتاميه 
شهرستان هاى  مردم  نماينده  هروى  جواد  حضور  با 
قاين و زيركوه و نايب رئيس دوم كميسيون آموزش و 
تحقيقات مجلس شوراى اسالمى، ورزشكاران برتر لوح 

سپاس، حكم و مدال قهرمانى خود را دريافت كردند.

  نمايشگاه بزرگ مبلمان 
و سرويس خواب 

براى شما آخرين مدل هاى 

روز تهران را گلچين نموديم 

مبلمان پاسارگاد نماد تعهد و كيفيت 

با  شرايط استثنايى 

ضمناً اقساط 12 ماهه بدون پيش پرداخت ويژه فرهنگيان عزيز 

تلفن :  32450085 - 09155623695 

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

مودى

حمل بار و اثاثيه منزل

 با كاميونت مسقف چادردار 

و كارگر ماهر

 09157213571
صالحى منش
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گروه خبر- افتتاح استخر سه هزار متر مكعبى ذخيره آب دانشگاه آزاد اسالمى طبس و كلنگ احداث ساختمان ادارى و آموزشى دانشكده علوم پزشكى دانشگاه آزاد اسالمى قاين در 
مراسمى جداگانه با حضور محسن هاشمى، معاون عمرانى دانشگاه آزاد اسالمى به زمين زده شد. دانشكده علوم پزشكى قاين با هزينه اى بالغ بر 2 ميليارد و 700 ميليون تومان در 

زمينى به مساحت 2 هزار و 67 مترمربع در مدت دو سال ساخته مى شود. استخر دانشگاه آزاد طبس نيز براى آبيارى نخلستان 17 هكتارى اين دانشگاه احداث شده است.

افتتاح و كلنگ زنى پروژه هاى دانشگاه آزاد قاين و طبس با حضور محسن هاشمى

آموزش 10 نابينا در مركز
 فنى و حرفه اى  خواهران بيرجند

كارگاه آموزشى تراش شيشه و كريستال ويژه افراد 
نابينا و كم بينا در مركز خواهران شهرستان بيرجند 
برگزار شد. مديركل آموزش فنى و حرفه اى گفت: 
براساس برنامه ريزى هاى انجام شده، آموزش هاى 
مهارتى به صورت رايگان در اختيار مردم گذاشته مى 
شود. خوش آيند درباره آموزش هاى مهارتى درسال 
جديد گفت: زمينه آموزش مهارتى به ميزان بيش از 
2 ميليون نفر ساعت براى جوانان جوياى كار در سال 

94 در دستوركار قرار دارد.

طوسى به عنوان بيست و ششمين 
شهردار طبس انتخاب شد

و  شهر  اسالمى  شوراى  رسانه  حوزه  گزارش  به 
شهردارى طبس، پيام بخشى طوسى به عنوان بيست 
شهر  اسالمى  شوراى  در  طبس  شهردار  و ششمين 
انتخاب شد. رئيس شوراى اسالمى شهرستان طبس 
در توضيح اين خبر گفت: پيام بخشى طوسى كه با 5 
هزار 871 رأى به عنوان منتخب مردم در چهارمين 
دوره شوراى اسالمى شهر طبس برگزيده شده بود، 
با ارائه طرح و برنامه مدون خود در راستاى مديريت 
اعضاى  اكثريت  اعتماد  جلب  با  توانست  شهرى 
شوراى اسالمى شهر به عنوان شهردار طبس انتخاب 
شود. اخوان صفار افزود: مراحل گزينش طوسى در 
سيستم وزارت كشور در حال انجام است و بر اساس 
شوراهاى  و  شهرى  امور  محترم  مديركل  تصميم 
وى  انتصاب  زمان  تا  جنوبى  خراسان  استاندارى 
تيمور  مديريتى  اختيارات  طبس،  شهردار  عنوان  به 
مقدس زاده خسروى به عنوان سرپرست شهردارى 

طبس به قوت خود باقى است.

توقيف 14 شتر در نهبندان

دو  گفت:  نهبندان  دامپزشكى  شبكه  رئيس  فارس- 
دستگاه خودرو فاقد مجوز بهداشتى دامپزشكى حامل 
14 نفر شتر كه از مسيرهاى فرعى شهرستان نهبندان 
تردد مى كردند با همكارى نيروى انتظامى توقيف شدند. 
محمد راه انجام يادآور شد: محموله هاى توقيفى پس از 

تكميل پرونده به مراجع قضايى ارجاع داده شد.

2800 دانش آموز خراسان جنوبى 
در طرح بهسازى مدارس شركت مى كنند

تسنيم- رئيس بسيج سازندگى استان با اشاره به اينكه 
در نوروز امسال 19 گروه جهادى به مناطق محروم 
و  هزار   2 امسال  تابستان  گفت:  شدند،  اعزام  استان 
اردوهاى  قالب  در  جنوبى  خراسان  آموز  دانش   800
طرح هجرت براى بهسازى مدارس استان شركت مى 
كنند. زهرايى اظهار كرد: 627 نفر از بسيج محالت در 
قالب اردوهاى هفت روزه براى حضور و كمك رسانى 
و  آموزشى  مقاومتى،  اقتصاد  عمرانى،  هاى  حوزه  در 
فرهنگى اعزام مى شوند. وى افزود: در تابستان امسال 
240 نفر از جامعه مهندسان خراسان جنوبى در قالب 
اردوهاى سه روزه به مناطق محروم اعزام مى شوند 
همچنين 21 هزار نفر در قالب اردوهاى يك روزه در 
آورى  جمع  جمله  از  زدايى  محروميت  هاى  عرصه 
با  طيور  و  دام  واكسيناسيون  كشاورزى،  محصوالت 
مردم مناطق محروم، حرص و غرس درختان با مردم 

محروم همكارى مى كنند.

هيئت اسكيت خراسان جنوبى با طرح زاش 
برنامه اوقات فراغت خود را كليد زد

گفت:  جنوبى  خراسان  اسكيت  هيئت  رئيس  ايرنا- 
زاش  آموزشى  طرح  بار  نخستين  براى  امسال 
را  شنا)  و  اسكيت  انگليسى،  زبان  (آموزش همزمان 
كرده  انتخاب  خود  فراغت  اوقات  برنامه  عنوان  به 
افزود:  پاكرو  شد.  آغاز  دوره  اين  (شنبه)  ديروز  از  و 
تجربه سال هاى گذشته نشان مى دهد غالبا تداخل 
همزمان  مانع حضور  گاه  ها  برگزارى كالس  زمان 
در دو يا سه كالس مى شود و لذا در اين طرح به 
سه  در  حضور  امكان  كه  شده  ريزى  برنامه  شكلى 
 كالس ورزشى و علمى ممكن شده است. وى گفت: 
در مرحله نخست 45 نفر در اين دوره ثبت نام كردند 
و به دليل استقبال نوجوانان و جوانان مجدداً اقدام به 

ثبت نام كرده ايم.

افتتاح نمايشگاه صنايع دستى در بشرويه

و  نمايشگاه صنايع  هفته صنايع دستى،  مناسبت  به 
مستوفى  قديمى  خانه  در  سنتى  و  دستى  هنرهاى 
شهرستان بشرويه برپا شد. مسئول نمايندگى ميراث 
فرهنگى بشرويه، هدف از برگزارى اين نمايشگاه را 
آشنايى با هنر هاى اصيل ايرانى، هنرهاى سنتى، در 
رشته هاى مختلف صنايع دستى دانست و گفت: در 
اين نمايشگاه بيش از 10 رشته مختلف صنايع دستى 
بافى، معرق ساقه گندم و  پته دوزى، گليم  از قبيل 
چوب، مسگرى، خراطى و... عرضه مى شود. عالقه 
مندان مى توانند تا 25 خرداد ماه همه روزه بعد از 
ظهرها از ساعت 17 الى 21 از اين نمايشگاه كه در 

خانه قديمى مستوفى بشرويه بازديد نمايند.

رئيس  اول  معاون  نظارت  و  هماهنگى  معاون  ويسه  دكتر  ديدار  در  استاندار 
جمهورى، دكتر رضوى معاون توسعه روستايى و مناطق محروم كشور و دكتر 
جاليى معاون وزير جهاد و رياست سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزدارى كشور 
 گفت: موضوع ماندگارى جمعيت در روستاهاى خراسان جنوبى از جمله مهم ترين
مواردى است كه مى بايست مورد توجه مسئولين امر قرار گيرد و رسيدن به اين 

هدف مستلزم نگاه ويژه مسئوالن مركز به روستاهاى خراسان جنوبى است. 

اشتغال يكي از مباحث بسيار جدي در دولت تدبير و اميد

افزود:  و  كرد  اشاره  استان  روستاهاى  در  موجود  هاى  ظرفيت  به  خدمتگزار، 
ظرفيت هاى بسيار خوبى در روستاها وجود دارد كه مى توان با توجه جدى به 
آنها زمينه تثبيت جمعيت در روستاها و جلوگيرى از مهاجرت آنها به شهرها را 
فراهم ساخت. وى اجراى طرح پروژه ترسيب كربن در استان را اقدامى بسيار 
به  تواند  مى  نيز  روستاها  در  دستى  به صنايع  توجه  افزود:  و  دانست  مناسب 
همان اندازه مهم و رهگشا باشد. وى روستائيان، خصوصًا عشاير و مرزنشينان 

هاى حداقل  بايد  افزود:  و  دانست  صحنه  در  هميشه  و  غيور  مرزبانانى   را، 
معيشت براى اين عزيزان فراهم شود. وى موضوع اشتغال را يكي از مباحث 
بسيار جدي در دولت تدبير و اميد دانست و گفت: در اين زمينه كارهاى زيادي 
تاكنون صورت گرفته از جمله اينكه با پيگيري هاي انجام شده توانستيم مجوز 
فروش سوخت در روستاهاي مرزي را از مركز اخذ كنيم كه اقدامي مهم در 

راستاي ماندگاري جمعيت در روستاها و مناطق عشايري است.

فعال سازي بازارچه هاي مرزي، براى تثبيت جمعيت در نقاط مرزي

مقام عالي دولت در استان خريد تضميني محصوالت كشاورزي و دامي را مورد 
تأكيد قرارداد و افزود: در اين زمينه پيگيري هاي الزم از سوي مسئولين ذيربط 
تا حصول نتيجه بايد به انجام برسد و دست واسطه گران و دالالن از بازار خريد 
دام و محصوالت كشاورزي قطع شود. وي فعال سازي بازارچه هاي مرزي را 
از ديگر سياست هاي كاري به منظور تثبيت جمعيت در نقاط مرزي و عشايري 
دانست و گفت: در سفر رئيس جمهور افغانستان به ايران، موضوع فعال سازي 

تمامي بازارچه هاي مرزي استان مطرح و به تصويب رسيد كه اميدواريم روند 
اجرايي شدن آن در كشور افغانستان هرچه سريع تر انجام شود. وى موضوع 
تقويت مراتع براى دام ها را مورد تأكيد قرار داد و افزود: توجه به راه ها و جاده 
هاى روستايى نيز مى تواند بسيار مهم و كمك كننده باشد. وى به اقدامات 
دولت تدبير و اميد در استان اشاره كرد و افزود: با تالش هايى كه انجام شد 
توانستيم براى دومين بار رديف مستقل اعتبارى براى پروژه راه آهن استان اخذ 

كنيم كه اقدامى مهم وزيربنايى براى توسعه همه جانبه استان است. 

نسخه هاى استاندار براى ماندگارى جمعيت در روستا

اى  ويژه  جايگاه  جنوبى  خراسان  مردم  خبر-  گروه 
هشتمين  در  استاندار  هستند.  قائل  دانشگاه  و  علم  براى 
بيان  با  استان  اسالمى  آزاد  دانشگاه  امناى  هيئت  جلسه 
و  علمى  مباحث  در  جنوبى  خراسان  افزود:  مطلب  اين 
مى  محسوب  كشور  برتر  هاى  استان  جزو  دانشگاهى 
اساتيد،  خاستگاه  را  جنوبى  خراسان  خدمتگزار،  شود. 
و  دانست  بيشمارى  علمى  هاى  چهره  و  دانشمندان 
استان  اين  مردم  كه  است  آن  دليل  به  امر  اين  افزود: 
جايگاه ويژه اى براى علم، فراگيرى آن و دانشگاه قائل 
 هستند. وى دانشگاه آزاد اسالمى را از جمله قطب هاى
دانشگاه  رئيس  حضور  به  خدمتگزار  دانست.  علمى  مهم 
آزاد اسالمى كشور در استان اشاره كرد و افزود: اميد است 
اين سفر مايه خير و بركت براى دانشگاه آزاد اسالمى در 
بخش هاى مختلف باشد. وى وجود شركت هاى دانش 
و  دانست  استان  هاى  مزيت  ديگر  از  را  استان  در  بنيان 
از  توانند  مى  آموزشى  مراكز  ساير  و  آزاد  دانشگاه  افزود: 
و  تجارى سازى  براى  بنيان  دانش  ظرفيت شركت هاى 
ايجاد اشتغال و رونق اقتصادى در استان استفاده كنند. وى 
وجود محصوالت استراتژيك در استان را از ديگر ظرفيت 
و  عناب  زرشك،  زعفران،  گفت:  و  دانست  موجود  هاى 
انار از جمله محصوالت استراتژيكى هستند كه مى توانند 

زمينه هاى اشتغال را فراهم نمايند.

بيش از 30 درصد از  بار آموزش عالى كشور
 برعهده دانشگاه آزاد اسالمى است

رئيس عالى دانشگاه آزاد اسالمى نيز گفت: هم اكنون دانشگاه 
آزاد اسالمى در تمام استان هاى كشور فعال بوده و 30 تا 40 
درصد از بار آموزش عالى كشور برعهده اين دانشگاه است. 
ميرزاده اظهار كرد: بيرجند، مركز استان خراسان جنوبى يكى 

از قطب هاى علمى شرق كشور محسوب مى شود و مى تواند 
باشد.  داشته  چمشگيرى  نقش  فناورى  و  علم  توليد  در 
نمايندگان مردم  استاندار،  بين  در  و همبستگى  اتحاد  وى 

در مجلس شوراى اسالمى، مسئوالن ادارى و دانشگاهى 
و تصريح  توصيف كرد  بسيار ستودنى  را،  خراسان جنوبى 
كرد: دانشگاه آزاد اسالمى يكى از بزرگترين دستاوردهاى 
علمى، آموزشى و فرهنگى انقالب است كه هم اكنون در 

تمامى استان هاى كشور فعال است.

لزوم عنايت ويژه دانشگاه آزاد اسالمى 
به انتشار انديشه هاى ناب اسالمى

امام جمعه شهرستان بيرجند هم در اين جلسه بيان كرد: 
دانشگاه آزاد اسالمى با توانمندى هايى كه دارد بستر بسيار 
خرد  و  اسالمى  ناب  انديشه هاى  انتشار  براى  مناسبى 

زمينه  اين  در  بيشترى  عنايت  بايد  و  بود  خواهد  اسالمى 
شود. حجت االسالم رضايى اظهار كرد: امروزه با توجه به 
شرايط حساس داخلى و بين المللى تحقيق در انديشه ها يك 
ضرورت است. وى افزود: با توجه به فرصت استثنايى كشور 
اساسى  در حوزه علمى ولى در عرصه داخلى سه مشكل 
وجود دارد كه اين سه مشكل در حوزه انديشه دينى، مسائل 

فرهنگى و اخالق در كشور است.
در ادامه رئيس دانشگاه آزاد اسالمى به برنامه هاى دانشگاه 
توليد  در  دانشگاه  اين  براى حضور چشمگير  اسالمى  آزاد 
دانش  اقتصاد  و  مقاومتى  اقتصاد  كارآفرينى،  علم،  جهانى 
توسعه  چابك سازى،  براى  شد:  يادآور  و  كرد  اشاره  بنيان 
كيفى، كاهش هزينه ها و افزايش درآمدها، طرح تجميع دو 
اسالمى  آزاد  دانشگاه  و  اجرايى  جارى  سال  تير  ابتداى  از 
استان به منظور مصوبات شوراى عالى انقالب فرهنگى با 

اختيارات الزم و كافى به وجود خواهد آمد.
حجت االسالم عبادى نيز گفت: اگر قرار باشد تحصيالت 
تكميلى در كل كشور گسترش يابد بايد در اين استان نيز 
شاهد آن باشيم. وى اظهار كرد: جذب دانشجوى خارجى 
بايد در  باشد و  اهميت  استان بسيار حائز  براى  تواند  مى 
دستور كار دانشگاه ها قرار گيرد. وى افزود: نيروى انسانى 
ارزشمندى كه در اين استان وجود دارد طالى گمشده اى 

است كه كمتر مورد توجه قرار مى گيرد.

رئيس عالى دانشگاه آزاد اسالمى:

مركز خراسان جنوبى از قطب هاى علمى كشور است

تخفيف 10 تا 30 درصدى محصوالت 
در نمايشگاه تخصصى كشاورزى

گروه خبر- رئيس سازمان نظام مهندسى كشاورزى 
و منابع طبيعى استان اظهار كرد: نمايشگاه تخصصى 
توانمندهاى بخش كشاورزى  نمايشگاه  و  كشاورزى 
استان به طور همزمان با همكارى و مساعدت جهاد 
كشاورزى و نظام مهندسى كشاورزى و منابع طبيعى 
استان از روز پنج شنبه 21 تا 25 خردادماه از ساعت 
در  افزود:  اكبرى  است.  برگزارى  در حال  تا 22   17
شود،  مى  برگزار  غرفه   122 با  كه  نمايشگاه  اين 
استان هاى تهران، همدان،  از  80 شركت و تشكل 
كرمان، خراسان رضوى و سيستان بلوچستان حضور 
دارند. به گفته وى محصوالت كشاورزى عرضه شده 
در اين نمايشگاه با تخفيف ويژه گوشت قرمز و سفيد 
و محصوالت لبنى 10درصد، گردو 17درصد،  خرما30 
درصد، ميوه و تره بار 25 درصد، ماشين آالت و كود و 

سموم كشاورزى15درصد عرضه مى شود.

برگزارى كنگره ملى امامزادگان در طبس 

امامزادگان  ملى  كنگره  برگزارى  از  اوقاف  مديركل 
با  الكاظم(ع)  موسى  بن  حسين  محوريت حضرت  با 
در شهرستان  مردادماه  آستان حضرت، 29  همكارى 
طبس خبر داد. گرايلى با اشاره به اينكه امامزادگان نماد 
مسلمانان  اعتقادى  باورهاى  و  مذهبى  هاى  گرايش 
هستند، بيان كرد: كرد: در راستاى فرمايش مقام معظم 
رهبرى «بقاع متبركه امامزادگان بايد به قطب فرهنگى 
تبديل شود» و به منظور همگرايى و هم افزايى با ديگر 
 سازمان ها و نهادهاى فرهنگى كشور و بهره گيرى
از آثار بركات اين مراكز نورانى و مقدس، كنگره ملى 
موسى  بن  حسين  حضرت  محوريت  با  امامزادگان 
توانند مى  كه عالقمندان  بينى شد  پيش   الكاظم(ع) 
مقاالت خود را تا تاريخ 10 مردادماه امسال از طريق 
www. ياwww.Awqaf.ir آدرس هاى الكترونيكى

Mighatalreza.ir ارسال كنند.

رشد 43 درصدى پرداخت زكات در درميان

 43 افزايش  از  درميان  (ره)  امام  امداد  كميته  مدير 
درصدى جمع آورى زكات در سه ماه نخست امسال 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبرداد. بصيرى پور، 
در نشست ستاد احياى زكات شهرستان اظهاركرد: در 
سه ماهه نخست امسال يك ميليون و 318 هزار تومان 
زكات جمع آورى شده كه اين ميزان در مدت مشابه 
اعتبار  بوده است. وى  تومان  سال گذشته 920 هزار 
تشويقى زكات توسط استان را 24 ميليون 425 هزار 
تومان اعالم كرد و گفت: اين ميزان براى ساخت 5 
خانه بهداشت در روستاهاى زارگز، خسروآباد، جاجنگ، 

كالته نظر و زيدان هزينه شده است.

برخي از خدمات دامپزشكي 
به دفاتر پيشخوان واگذار مى شود

مديركل دامپزشكي از واگذارى فرآيندهاى تصديگرى 
داد. خبر  دولت  پيشخوان  دفاتر  به  كل  اداره  اين 

و  نظير صدور  امور  از  برخي  كرد:  اذعان  پور  رفيعي 
تمديد پروانه هاي بهداشتي انواع مراكز و واحدهاي 
پرورشي دامداري، مرغداري و فرآيند كارآموزي فارغ 
التحصيالن رشته دامپزشكي از طريق دفاتر پيشخوان 

دولت در سراسر استان ارايه مي شود. 

مشاركت دو خّير در ساخت دارالقرآن 
و مدرسه 5 كالسه در سربيشه

زمين مسكونى  زاهدان  مقيم  اى  خّير سربيشه  يك 
و  آموزش  به  داراقرآن  ساخت  براى  را  مترى   250
پرورش سربيشه اهدا نمود. اين خير همچنين تعهد 
داد در احداث ساختمان دارالقرآن و كتابخانه آن به 
ميزان 200 ميليون تومان مشاركت نمايد. همچنين 
پدر يك شهيد تهرانى نيز براى ساخت يك مدرسه 5 
كالسه در روستاى نازدشت عشايرى سربيشه اعالم 
آمادگى نمود كه كلنگ اين پروژه با حضور فرماندار و 

مسئوالن شهرستان سربيشه به زمين زده شد.

استاد دانشگاه بيرجند عضو دفتر 
برنامه ريزى آموزش عالى كشور شد

نياسر  شريعتى  مجتبى  دكتر  سوى  از  حكمى  طى 
فناورى،  و  تحقيقات  علوم،  وزارت  آموزشى  معاون 
دكتر محمد مهدى خطيب استاد گروه زمين شناسى 
دانشگاه بيرجند به عنوان عضو كميته تخصصى علوم 
زمين گروه علوم پايه دفتر برنامه ريزى آموزش عالى 
شناسى  زمين  استاد  كه  خطيب  دكتر  شد.  منصوب 
گرايش تكنوتيك و زمين ساخت مى باشد؛ قبًال نيز 
عضو كميته مذكور بوده و در دور جديد به مدت دو 

سال عضو كميته تخصصى علوم زمين خواهد بود.

صادرات خراسان جنوبى
 130 ميليون دالر ارز وارد كشور كرد

صادرات  گفت:  استان  گمركات  مديركل  تسنيم- 
قطعى در گمركات استان و صادرات ماده 116 در دو 
ماهه امسال حدود 130 ميليون دالر ارزآورى داشته 
است. خاشى اظهار كرد: صادرات قطعى از گمركات 
بيرجند، ماهيرود و گمركات مستقر در بازارچه هاى 
 115 و  هزار   219 و  ميليون   106 استان  مرزى 
كيلوگرم و به ارزش 26 ميليون و 824 هزار و 871 
دالر بوده است. وى افزود: اين ميزان صادرات نسبت 
به مدت مشابه سال گذشته از نظر ارزش 57 درصد و 

از نظر وزن 105 درصد افزايش را نشان مى دهد.

كاظمى فرد-  در هفته جهاد كشاورزى 28 پروژه در حوزه 
جهاد كشاورزى بيرجند به بهربردارى مى رسد.

مدير جهاد كشاورزى بيرجند كه در مراسم افتتاح پروژه آبيارى 
كم فشار، تسطيح و انتقال آب در دشت ركات بيرجند سخن مى 
گفت، افزود: براى افتتاح اين پروژه ها كه هزار و 108 خانوار از 
آن بهره مند مى شوند، شش ميليارد و 714 ميليون ريال اعتبار 
صرف شده است. محمد على محمدى ادامه داد: مهمترين 
اين پروژه ها شامل احداث هفت باب استخر دو منظوره، احيا و 
مرمت شش رشته قنات، انتقال آب با لوله به تعداد هشت پروژه 
 و اجراى آبيارى كم فشار است. وى اظهار كرد: اين پروژه ها
 با دو هزار و 210 ميليون ريال اعتبار و با هدف افزايش بهره ورى

آبيارى، افزايش توليد و ايجاد اشتغال توسط شركت تعاونى 
علوفه كاران دشت ركات اجرا شده است. وى تعداد اشتغال 

مستقيم پروژه را سه نفر و اشتغال غير مستقيم را 15 نفر 
اعالم و افزود: 82 خانوار از مزاياى پروژه بهره مند شده اند. 
وى در بيان مشخصات فنى پروژه نيز گفت: تسطيح به ميزان 
25 هكتار، اجراى آبيارى كم فشار به ميزان 40 هكتار، احداث 
جاده بين مزارع به مساحت 1,2 هكتار و خط انتقال آب به 

طول دو هزار و 200 متر مى باشد. 
در ادامه از پروژه قنات مرمت شده بهره بردارى و استخر 

ذخيره آب روستاى كوچ نيز به بهربردارى رسيد. 
محمدى درباره اين پروژه نيز گفت: براى افتتاح پروژه 661 
اهالى  خوديارى  و  دولتى  اعتبارات  محل  از  ريال  ميليون 
احداث  پروژه شامل  اينكه  بيان  با  است. وى  هزينه شده 
استخر 240 مترمكعبى و مرمت قنات به ميزان 230 متر مى 
باشد، افزود: هدف از اجراى پروژه تثبيت شغل، افزايش دبى 

آب، افزايش بهره ورى آبيارى و افزايش توليد است.

شرط اجراى پروژه هاى عمرانى توسط كارگزاران 
دولت در روستاها، جمعيت ساكن مى باشد

گفت:  كوچ  روستاى  مردم  جمع  در  نيز  بيرجند  فرماندار 
روستاها  در  توليد  جايگزين  ويالسازى  فرهنگ  متأسفانه 
شده و گروهى سودجو با سوء استفاده از مشكالت موجود در 
روستاها، اقدام به خريد زمين هاى كشاورزى، به ثمن بخس 
كرده اند.  منصورى افزود: اهالى روستا بايد حواس خود را 
جمع كنند و اجازه ساخت و سازهاى غيرمجاز در روستاى 
خود به افراد سودجو ندهند. وى با بيان اينكه شرط اجراى 
روستاها،  در  دولت  كارگزاران  توسط  عمرانى  هاى  پروژه 
جمعيت ساكن مى باشد، گفت: فروش زمين براى مقاصدى 

به غير كشاورزى، موجب خالى شدن جمعيت روستاها شده 
و همين موضوع مانع اجراى پروژه هاى آبرسانى و راهسازى 
و در نهايت ماندگارى روستاييان در زادگاه خود مى شود. 
وى با اشاره به مصوبه اخير دولت براى تشويق روستاييان 
به ماندن در روستا، افزود: به هر ميزان كه براى اشتغالزايى 
سرمايه گذارى كنيد، به ميزان 9 برابر آن را دولت تسهيالت 

بسيار ارزان در اختيارتان قرار خواهد داد.
نماينده ولى فقيه در جهاد كشاورزى بيرجند هم گفت: انسان 
هر قدر با سختى و كمبود بيشتر مواجه شود، بر ميزان صبر و 
استقامتش افزوده مى شود و امروز زندگى در روستا نماد صبر 
و استقامت مردم ايران است. حجت االسالم محمدى افزود: 
زندگى در تحريم نيز كه چند سالى است با آن خو گرفته ايم، 

مردم ايران را آبديده و صبور و مقاوم كرده است.

افتتاح 28 پروژه در جهاد كشاورزى بيرجند

دستگاه بستر غير غشايى فتوكاتاليستى تصفيه كننده  
پساب  صنعتي توسط مخترع جوان بيرجندي خانم 
نخعي ساخته شد. به گفته جواد عقيلى پور  مسئول 
سازمان بسيج علمى پژوهشى و فناورى  سپاه انصار 
الرضا (ع) با توجه به مسئله كم آبي در استان و مقدار 
آب استفاده شده در صنايع، اين دستگاه براى تصفيه 

و باز چرخش آب در صنايع و جلوگيري از هدر رفت 
آن در مركز رشد و خالقيت سازمان بسيج علمى 
پژوهشى سپاه انصار الرضا (ع) پس از 18 ماه كار 
تحقيقاتى و پژوهشى ساخته شد. وى عنوان كرد: 
مخترعين و مبتكرين  كه داراى طرح و ايده اى 
هستند مى توانند از حمايت كارگاهى به صورت 

رايگان و خدمات مالى براى ساخت پروژه خود به 
ابوذر نرسيده به چهار راه پاسداران  آدرس ميدان 
كانون فرهنگي ورزشي بسيج سازمان بسيج علمي 

پژوهشي و فناوري مراجعه  كنند. 
اين محصول  درباره ساخت  اين مخترع جوان 
ها باكترى  بردن  بين  از  با  روش،  اين   گفت: 

به  آن  انتقال  از  جلوگيرى  و  بيماريزا  عوامل  و 
محصوالت كشاورزى و به تبع آن بدن انسان 
جلوگيرى كرده و عملكرد آن در تخريب باكترى 
و نه فقط جلوگيرى از رشد آن به اثبات رسيده 
است. به گفته وى اين محصول به شماره اختراع 

85073  ثبت شده است.

مديركل تبليغات اسالمى با بيان اينكه هيئت هاى 
به  محدود  را  خود  مراسم   نبايد  تنها  مذهبى 
عزادارى ها كنند، گفت: هيئت ها بايد در مراسم  
ائمه(ع)  خود  چراكه  شوند  وارد  نيز  شادى 
فرموده اند: «در شادى ما شاد و در عزادارى ما 
ايكنا، حجت االسالم  عزادار باشيد». به گزارش 
لطفيان، در ديدار مسئوالن شوراهاى هيئت هاى 
ولى فقيه  نماينده  قائم مقام  با  استان  مذهبى 

ماه  ايام  به  نزديك شدن  به  اشاره  با  استان  در 
مبارك رمضان، گفت: هيئت هاى مذهبى استان 
كردن  محتوايى  دنبال  به  كه  كنند  تالش  بايد 
مراسم هاى خود در اين ماه باشند. وى با اشاره به 
اينكه اگر كارهاى ظاهرى هيئت هاى با پشتوانه 
است،  ارزشى  باشد،  اهل بيت(ع)  به  بااتصال  و 
دارد  استان  به وسعتى كه  توجه  با  عنوان كرد: 
هيئت هاى مذهبى بايد تالش كنند كه هركدام 

با يكى از عالمان بزرگ خود را پيوند بزنند.
در  فرهنگى  مباحث  كردن  دنبال  بر  لطفيان 
هيئت هاى مذهبى تأكيد كرد و گفت: همه مناطق 
و شهرستان هاى استان مفاخر و بزرگانى دارد كه 
بايد آنها را احيا كنيم. وى با اشاره به سخنان مقام 
ايشان  كه  همان طور  داد:  ادامه  رهبرى  معظم 
نشويد، حذف  تحوالت  با  همراه  «اگر  فرمودند: 
مى شويد» بنابراين نياز است تا هيئت ها و امامان 

جماعات خود را به روز كنند. وى با تأكيد بر اينكه 
هر كارى كه در هيئت ها انجام مى شود يك عالم 
بايد در آن مراسم حضور داشته باشد، افزود: هر 
هيئت بايد به يك عالم وصل شده و نقطه اتصال 
علمى داشته باشد. وى يادآور شد: با تفاهم نامه اى 
كه بين شوراى هيئت هاى مذهبى استان و مركز 
دارالقرآن سازمان منعقد شده كارهاى خوب قرآنى 

در اين هيئت هاى نيز در حال انجام است.

هيئت هاى مذهبى مراسم  خود را محدود به عزادارى ها نكنند

ساخت دستگاه تصفيه كننده پساب كارخانجات صنعتي توسط مخترع جوان بيرجندي 
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هفته جهاد كشاورزى گرامى باد
(21 لغايت 27 خرداد 94)

فهرست توليد كنندگان برتر و برگزيدگان بخش كشاورزى استان خراسان جنوبى
 به مناسبت بزرگداشت هفته جهاد كشاورزى سال 1394

پيام رئيس سازمان جهاد كشاورزى
 استان خراسان جنوبى

به مناسبت هفته جهاد كشاورزى در سال 1394 
و تجليل از توليدكنندگان برتر

 بخش كشاورزى استان
...........................................................................................................................

اراضى  هكتار   158097 از  برخوردارى  با  جنوبى  خراسان  استان 
كشاورزى و 523041 تن توليد ساالنه از استعدادهاى در خور توجهى 
در زمينه كشاورزى برخوردار مى باشد. مهمترين محصوالت زراعى و 
باغى استان عبارتند از : زرشك ، زعفران ، عناب ، چغندرقند ، گل 
نرگس ، انار ، پسته ، انگور ، انجير ، پنبه ، گندم ، جو ، قارچ و نباتات 
علوفه اى كه بخشى از محصوالت به خصوص زعفران ، زرشك و مرغ 
به خارج از استان و بخشى به ساير استان هاى كشور صادر مى شود. 
در اين استان 344 واحد گلخانه اى ، 7 شركت سهامى زراعى و 34 

تعاونى توليد كشاورزى فعال وجود دارد.
از ديگر مزيت هاى بخش كشاورزى استان ، وجود دام ، طيور و زنبور 
عسل مى باشد با توليد ساالنه 108190 تن شير ، 12977 تن تخم 
مرغ ، 15600 تن گوشت قرمز ، 49296 تن گوشت مرغ ، 941 تن 

شيالت و 107/7 تن عسل.
با به كارگيرى 34/2 درصد از كل شاغلين ،  استان خراسان جنوبى 
حايز رتبه اول تعداد شركت هاى سهامى زراعى و قنوات - رتبه اول 
توليد زرشك ، عناب و بذر پنبه - رتبه دوم توليد زعفران - رتبه پنجم 
توليد گل نرگس و پنبه و رتبه ششم توليد انار و پسته در سطح كشور 
گياه  گونه   800 و  مرغ  گوشت  توليد  كامل  چرخه  همچنين  است. 

دارويى و 15 درصد جمعيت شتر كشور در استان وجود دارد.
 ، از خشكسالى  ناشى  و مشكالت  با وجود محدوديت آب  استان  اين 
، تالش  بلند  ، همت  تفكر واال  با  بايد  پتانسيل هايى است كه  داراى 
بيش از پيش ، اتحاد و يكپارچگى و همدلى در سالى كه به فرموده مقام 
 معظم رهبرى با عنوان «دولت و ملت ، همدلى و همزبانى» نام گرفته 

رشد شتابان گيرد. 
خوشبختانه در سفر مورخ 1393/10/3 رئيس جمهور محترم و كاروان 
لوله  اميد به استان ، دو مصوبه شامل اجراى 600 كيلومتر  تدبير و 
گذارى براى انتقال آب به اراضى كشاورزى با اعتبار 500 ميليارد ريال 
و تكميل 26 مجتمع توليدات كشاورزى (18 مجتمع دامپرورى و 8 
مجتمع گلخانه اى) با اعتبار 110 ميليارد ريال (جمعا 610 ميليارد 
 ريال) مصوب شد. همچنين 2 طرح بزرگ و مهم : 1- مديريت سيالب ،

 ساماندهى و افزايش بهره ورى منابع آب كشاورزى 2- بيابانزدايى در 
شرف تصويب هستند كه در صورت اجراى اين طرح ها ، ان شاء ا... 

تحولى در بخش كشاورزى استان ايجاد خواهد شد.
البته به همت تمامى تالشگران در عرصه كشاورزى اعم از توليدكنندگان، 
تامين كنندگان نهاده ها ، صادركنندگان توليدات و همكاران دولتى ، 
طى سال هاى گذشته ، اقدامات خوبى انجام گرفته كه الزم مى دانم 
صميمانه از همه آنان به خصوص توليدكنندگان و فعاالن برتر تشكر و 
قدردانى نمايم. اميد است در سال 1394 با تالش مضاعف ، موجبات 
جذب اعتبارات بيشتر ، اجراى طرح هاى جديد ، تكميل طرح هاى نيمه 
تمام ، افزايش راندمان توليد ، كاهش قيمت تمام شده ، ايجاد اشتغال 
پايدار و به طور كلى رونق را در اين بخش ، از طريق پويايى كشاورزى 
دانش بنيان ، همدلى و همزبانى ، فرهنگ و مديريت جهادى ، توسعه 
ارتباطات و اطالعات با توجه به آرمان هاى انقالب ، ارزش ها و شهدا و 
ايثارگران عزيز فراهم آوريم تا ان شاء ا... ضمن جلب رضايت پروردگار 
متعال ، بهترين و بيشترين خدمت را به مردم عزيز كشور اسالمى ايران 

و به خصوص مردم متدين ، شريف و صبور اين استان نموده باشيم.
در نهايت ضمن تبريك هفته جهاد كشاورزى به تمامى تالشگران اين 
بخش مهم اقتصادى و آرزوى توفيق روزافزون براى آنان ، اميد است كه 
همه دوستداران عرصه طبيعت و كشاورزى استان در همزيستى عادالنه 
و آگاهانه با منابع طبيعى و در تعامل با تجارب و دانش بشرى ، توانايى 
هاى خود را در مسير توسعه پايدار كشاورزى در سايه حمايت و هدايت 

دولت تدبير و اميد به كار گيرند.
هاشم ولى پور مطلق  
رئيس سازمان جهاد كشاورزى

كشاورزى پايدار 
با همدلى و همزبانى

1-آقاى على مروتى

سربيشه 
توليد كننده نمونه گندم

 (با توليد 9400 
كيلو گرم در هكتار)

11-آقاى مهدى رحيمى

طبس 
گلخانه دار نمونه(سطح 

بزرگ) 2 هكتار ( با توليد 
37 كيلوگرم خيار درمتر 

مربع)

21-خانم بيتا بهداد 
بيرجند

مسئول نمونه كلينيك 
گياهپزشكى 

22-آقاى قربان رجبى
بيرجند

مجرى نمونه آبيارى تحت 
فشار

31-شركت تعاونى 
مرغداران عدالت

(مديرعامل : آقاى على 
واحدى پناه)

بيرجند
شركت تعاونى كشاورزى 

نمونه

32-خانم حميده 
رمضانى
سربيشه

مدير عامل نمونه صندوق 
اعتبارات خرد زنان روستايى

33-خانم مريم همت پور

سربيشه
مدير عامل نمونه شركت 

تعاونى زنان روستايى 
الزهراء مود 

34-خانم فاطمه صغرى 
خسروى

خوسف
تسهيلگر نمونه زن

35-آقاى غالمحسن 
جهانى نسب

فردوس
مروج نمونه

36-آقاى 
عبدالطيف آبدار

درميان
مددكار نمونه

23-آقاى محمد تورانى 
بشرويه

مجرى نمونه تجهيز و 
نوسازى اراضى

24-آقاى
 غالمرضا كريمى

سربيشه
مقنى نمونه

25-شركت فرآورده 
هاى لبنى ستره 

(مدير عامل : آقاى محمد امينى)
بيرجند

واحد نمونه صنايع تبديلى 
و تكميلى

(زير بخش دامى)

12-شركت سهامى 
زراعى اسالم آباد

(مدير عامل :
 آقاى جاويد رحيمى) 

قاين
واحد نمونه گاودارى صنعتى

13- آقاى مهدى رضايى
درميان

مرغدار نمونه  واحد گوشتى

14-آقاى سيدحسين 
هاشميان

بشرويه
شتر دار نمونه

15-آقاى حبيب اهللا 
حسين پور

بيرجند
گوسفندار نمونه

16-آقاى حسين  
سليمانى
فردوس

زنبوردار نمونه
(توليد ساليانه يك تن عسل 

از 72 كلنى)

17-آقاى دكترمجتبى 
نجار برجسته

قاين
مسئول نمونه كلينيك 

دامپزشكى 

18-آقاى محمود
 باقر زاده

سربيشه
پرورش دهنده نمونه ماهيان 

گرم آبى( با توليد 2/5 تن 
در 1200 مترمربع در طول 

يكسال پرورشى)

19-آقاى محمد حسن 
موهبتى زهان

زيركوه
پرورش دهنده نمونه ماهيان 
سردآبى( 5 تن در 500 متر 

مربع در طول دوره )

20-آقاى عباس 
كيانى زاده

بشرويه
توليد كننده نمونه  محصول 

سالم

30-اتحاديه تعاونى 
روستايى طبس

( مديرعامل : آقاى احمد 
چوبدارى)

طبس
اتحاديه تعاونى روستايى 

نمونه

38-آقاى غالمرضا 
اصغرى
بيرجند

شبان نمونه 

37- آقاى حاج مهدى 
فرخزاد
نهبندان

زكات دهنده نمونه استان

29-شركت تعاونى 
روستايى ابن حسام

( مديرعامل : آقاى على 
خانى)
خوسف

شركت تعاونى روستايى 
نمونه

28-آقاى ابراهيم 
محمدآبادى

قاين
مرتعدارنمونه

27-آقاى ابراهيم 
طاحونه بان

قاين
آبخيزدار نمونه

26-شركت قاين سرشك
(مدير عامل: آقاى خسرو 

خسروى عنبران)
قاين

واحد نمونه صنايع تبديلى 
و تكميلى

(زير بخش باغى)

2-آقاى حسين  شبان 
خوسف 

توليد كننده نمونه ذرت 
علوفه اى

 (با توليد 85 تن 
در هكتار)

3- آقاى اكبر 
صفرى حاجى

بشرويه
توليد كننده نمونه پنبه
( با توليد 10 تن  در 

هكتار)

4- آقاى
 موسى بومدى

نهبندان
مجرى نمونه طرح 
كشاورزى حفاظتى

5-آقاى غالمرضا    عليزاده 

بشرويه
توليد كننده نمونه پسته 

(با توليد 7 تن پسته 
خشك در هكتار)

6-آقاى   على  حسين پور 

فردوس
توليد كننده نمونه انار

( با توليد 135/9 تن  
در هكتار)

7- خانم 
فرحناز صداقت طالبى 

فردوس
توليد كننده نمونه زعفران

( با توليد 34 كيلوگرم 
زعفران خشك در هكتار)

8-آقاى 
سيد جواد شكسته

خوسف
توليد كننده نمونه عناب
( با توليد 4/8 تن عناب 

خشك در هكتار)

9-آقاى حسين
 حسين پور

بيرجند
توليد كننده نمونه زرشك

( با توليد 12/2 تن زرشك 
خشك در هكتار)

10-خانم طاهره سلمانى

قاين
گلخانه دار نمونه (سطح 
كوچك)1500مترمربع

 (با توليد 40 كيلوگرم خيار 
درمتر مربع)
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امالك و مستغالت

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

فى 80م+15م وام 09153614183

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

09155496373

فروش واحد 75 مترى سايت ادارى 
پاركينگ و آساسنسور 75 م

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

امتياز مسكن ارتش، معصوميه پايين 
واريزى15/700 

فى توافقى  09157414784

فروش يا معاوضه دو باب مغازه حاشيه 
خيابان امامت 

  فى كارشناسى  09155613291 

فروش آپارتمان تجارى 82متر 
حاشيه شهيد برگى

 معاوضه با خودرو  09151615465

 فروش آپارتمان 100مترى 
 با امتياز تجارى و... واقع درفلكه

 سفير اميد  09153634396  

فروش 1000متر زمين مزروعى با 
1ساعت آب قنات در روستاى ميرعلى  

09159645585

فروش زمين 255مترى بيست مترى 
نصر خيابان بهمن. يا معاوضه
 با خودرو   09155614760

فروش ملك وياليى دوبلكس 
در معلم نقدى يا معاوضه

09159626514

فروش ملك وياليى 300 ميليون 
تومان يا معاوضه با آپارتمان كوچك

09153634160

فروش آپارتمان مهرشهر
طبقه همكف.اول.دوم.سوم

 09155618396

فروش يك واحد آپارتمان با تمامى 
امكانات ،100متر ،طبقه اول
 معلم 60  09151637451

فروش آپارتمان 110مترى طبقه 3با 
امكانات بدون آسانسور،معلم

 09156480611
فروش منزل وياليى واقع در

شمس آباد امام على(ع).متراژ130متر 
زيربنا85متر  09014075953 

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

 09157566606

فروش منزل وياليى در مدرس 
بازسازى شده

09155623107

فروش امتياز تجارى فوق العاده 
استثنايى اول غفارى

 22م        09157412611 

فروش منزل وياليى 262مترزمين
مدرس  شمالى جنوبى  فى 650 م 

  09159611753

فروش مسكن مهر تكميلى زير فى، 
همكف پروژه مولوى فى 34 م

 09151637791

فروش منزل چهكند 171متر 
76مترزيربنا(مرحله خاك گچ) داراى 

پايانكار     09156700437 
فروش فورى 30متر زمين تجارى

 در دستگرد_معاوضه باخودرو
 09153612512

فروش امتيازارتش
 با27م واريزى 34م
 09301209479

فروش يا معاوضه منزل در سجادشهر 
گلستان غربى بامنزل در توحيد
يا مدرس  09011875075 

فروش واحد 75 مترى واقع در 
سايت ادارى طبقه5آفتابگيرفى65م   

 09375620458

فروش امتيازفرهنگيان صيادشيرازى 
با13م واريزى

 09301209479

امتياز آپارتمان فا ز2ارتش 
شهيد ناصرى فى: توافقى

 09353242617
فروش آپارتمان،  خوسف 

دو واحدى 100 مترسفت كارى
 فى كارشناسى 09153620751

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

فى كارشناسى  09195605878 

 فروش منزل وياليى بهترين منطقه 
سجادشهر261مترزمين140زيربنا

 09153618804

فروش زمين يا معاوضه
 اميرآباد 250 متر شمالى زيرفى

 09155614099
فروش فورى زمين كشاورزى 

40000متر با 12ساعت آب چاه 
عميق 09157231378 

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

فروش واحد 46مترى در طبقه سوم 
روى پيلوت18م وام 7درصد35م 

09158644435

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

بيرجند .09155611987

فروش يامعاوضه 3200 زمين كلى 
ياجزئى در  معصوميه
 09376250669

فروش زمين وباغ منزل
روستاى عباس آبادبهدان 

 09156633578

فروش منزل دونبش .حاشيه خيابان 
پرستار و غفارى  300 مترى .موقعيت 

بسيار عالى  09152651299

فروش يا معاوضه منزل وياليى 
درحسين آبادسادات باواحدآپارتمان 

درشهريازمين09158650989 

فروش زمين كشاورزى درسورگ 
360متر 15درخت زردآلو 
و بادام   09353488494 

فروش آپارتمان مسكن مهر 
شركت مولوى پيلوت دار 

طبقه اول 55 م 09153621050 
خريدارمنزل وياليى درخيابان

 مفتح،بهشتى،مدرس،سجادشهردرحد 
120 م   09159646081 

فروش منزل وياليى2طبقه واقع 
درسجادشهر معاوضه بامنزل وياليى 

درمشهد   09151614359 

فروش مغازه تجارى خيابان سعدى 
سندشش دانگ31 متر
 09373831253

فروش واحددرنارنج مجتمع اركيده 
امكانات تكميل فى140م

09153633422
فروش فورى.زير قيمت بازار.يك واحد 
آپارتمان ازمجموع سه واحدى خيابان 
    مسلم طبقه دوم .09155624526 

فروش 650مترزمين كشاورزى
 با45 دقيقه آب شمس آباد

 09157556797

فروش زمين با پروانه 2طبقه روى 
پيلوت زير بناى هر طبقه 115 متر

 09354947637
فروش 800 متر زمين با انواع درخت 

ميوه واقع در روستاى سورگ 
 فى توافقى 09153612340

فروش منزل مسكونى توحيد
460م

 09123770245

فروش زمين كشاورزى در بهترين 
موقعيت دشت بجد 
 09151600891

فروش آپارتمان89مترى مجتمع 
پرديس مدرس5طبقه سوم فول 

امكانات    09301209479 

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

 09159652193
فروش صدمترزمين،چهارديوارى

كوچه 8مترى،كالته بجدى
 09363079896

فروش منزل وياليى110 مترى
باز سازى شده خيابان مطهرى  
 فى 95 م  09156637317 

فروش منزل حاجى آباد
مقداد13دوخوابه صد مترى فول 

امكانات   09123770245 
  فروش يا معاوضه مسكن مهر تهران 
75 مترى داراى پاركينگ . انبارى

  60 م + 20 م وام  09127117641

فروش ملك تجارى كارگاهى به متراژ 
2500  متر داراى دفترچه مالكيت 

 09154030029

فروش منزل وياليى شيك
 اميرآباد  دو خوابه
 09351444398

فروش 650مترزمين كشاورزى
 با45 دقيقه آب شمس آباد

 09157556797

فروش منزل درخيابان غفارى
 300 متر زمين 640متر زير بنا 
درسه طبقه  09365984036 

معاوضه يك واحد آپارتمان 70 مترى 
با كليه امكانات سندازاد در ورامين با 
آپارتمانى در بيرجند 09157426728

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

رهن و اجاره

اجاره زمين105مترى حاشيه خيابان 
درمهر شهر دوطرف ساخته شده

 09151638812

اجاره يك دربندمغازه تجارى به 
متراژ100مترواقع درحاشيه خيابان 

شهيدفهميده 09155620430

اجاره دفتر در فلكه توحيد
 كف و ديوار سراميك 

09155623107
اجاره سوييت 
در مدرس 30 

 09155623107

اجاره:طبقه دوخوابه 100متر
زيربناباتمام امكانات نرجس 2م رهن
 + 260اجاره 09359728422 

اجاره آپارتمان ستاره كوير
طبقه4فول امكانات 2م رهن 

 09301209479 450اجاره 

اجاره سوله در ابعاد مختلف
 با برق سه فاز

 09151611497
اجاره زيرزمين مستقل 

  خيابان سجادشهر كوچه حجاب
 09158665662

اجاره طبقه اميراباد تازه ساز
  با امكانات 100تومان+ 1م رهن

 09155626432

رهن واجاره منزلى بزرگ،(سه خواب)
دوسويته،به صورت كلى وجزيى

 09153624279

اجاره مغازه با زيرزمين به صورت 
يكجا واقع در خيابان جمهورى

 09155610089

متقاضى رهن اجاره آپارتمان
 120 مترىمحدوده مدرس وتوحيد 

 09156700437
اجاره آپارتمان سجادشهر

3خواب طبقه دوم1م+500اجاره
 09156692686

خودرو پرايد

فروش پرايد 111 مدل91 سفيد 
بيرنگ abs ايربگ هيدروليك دزدگير 
تصويرى ماجيكار  09159617724 

فروش 132مدل 89اس ال سفيد 
تك گانه بدون رنگ كاركرد80هزار 

فى14/200  09151641035 

فروش پرايد 84 نقره اى
 دوگانه دستى دور رنگ فى8200

 09157412611

فروش پرايد131 سفيد؛ فول
مدل93بيمه يكسال؛ بدون رنگ 
فى 18/500  09153622768

فروش 132فول رنگ سفيد
 بدون رنگ خانگى
 09151639659

فروش پرايد سفيد مدل88 بى رنگ 
فنى عالى بيمه تا 94/5

فى13/200   09156176785 

فروش پرايد ، نقره آبى 86 ،
 بى رنگ، دوگانه، خانگى

مقطوع: 12/500   09159626183 

فروش پرايد 111 مدل 91 نوك 
مدادى الستيك 90 درصد بدون رنگ 

 09155432806   16/800

فروش پرايد 88بيمه يكسال سند 
تك برگ يا معاوضه باپى كى 

 09151644902
فروش پرايد111 سفيد فول 92

 بيمه الستيك كامل فى 18,200
 09151639348

فروش پرايدمدل 84دوگانه كارخانه 
بيمه الستيك رنگ سفيدسه تيكه 

رنگ فى 9.700   09381680255 
فروش پرايد 83انژكتور سفيد بدون 

رنگ بيمه 7ماه تخفيف كامل
 فى  11م  09155619072 

فروش پرايد نقره اى 85 بدون رنگ و 
گريسى بيمه 4ماه از اول تخفيف
فى 12م   09306703037 

se معاوضه پرايد 141سفيد
مدل92بدون رنگ كم كار 

فى 16/500   09153624877 

فروش پرايد 87نقره اى
بدون رنگ بيمه برج 9 

فى 12300    09151601743 

فروش پرايد نقره اى مدل 86يك سال 
بيمه يك گلگير رنگ دوگانه دستى 

 09150903828

فروش پرايدمدل86دوگانه 
كارخانه،زيتونى متاليك فى 12/700

 09157229010

خودرو پژو

فروش يامعاوضه پژو405 مدل 92 
بى رنگ بابيمه والستيك

 09153624007

فروش پژو پارس مدل  82 بيمه 
تا برج 8 موتورى تميز و داراى 
سانروف   09370088745 

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

فروش پژو405نقره اى مدل 88 
بيمه تا آخر سال دوگانه دستى

 فى 19800  09155612259 
فروش 405 مدل 79. تميز تازه تعمير
10 سال تخفيف. دوگانه ال پى جى 
فى6/200   09151632939 

فروش پارس سال دوگانه خاكسترى 
مدل 20 بهمن 93 داشبورد جديد 
فى فقط38   09153635766 
فروش پژو 405نقره اى مدل 

90دوگانه كارخانه بيمه الستيك فول 
معاوضه باپارس  09351102373 

فروش پژو73نوك مدادى
فنى سالم،بيمه6ماه كمى رنگ

09157410810

فروش 206مدل 84رنگ تعويضى 
بيمه آخرسال فى 15م
 09159646081

فروش تاكسى پژومدل90
نقدواقساط

 09151614906

فروش پژو405بژ متاليك  دور رنگ 
مدل85فنى عالى بيمه تا آخربرج 

10فى 14م  09011637166

فروش يا معاوضه  206
مدل 83 رنگ بژ

 09335542327
فروش پژو پارس سال .بدون رنگ 
مدل 88 بسيار تميز.رنگ دلفينى 
 فى 28/500   09352938345 

خودرو متفرقه

فروش تيبا دو  (هاچ بك)سفيد بدون 
رنگ25ميليونيا معاوضه با پرايد

 09153632761

خريدار ام وى ام110
ازمدل89به پايين تميزوسالم 

 09158675809
فروش پى كى مدل 83بدون رنگ
 نقره اى 10سال تخفيف بيمه 
 فى 6/200 09154957271 

فروش پى كى مدل 82 رنگ كرم 
تخفيف بيمه كامل
 09105092029

فروش موتورجترو ژوپيتر مدل 
92خيلى تميزرنگ قرمز

09385687035

معاوضه نيسان كمپرسى
 با تويوتا وانت مدل 84 يا85

 09153635764

فروش سمند ال ايكس
 بنزينى 93 سفيد 
09155618975

فروش سمند اليكس 93تك گانه 
تحويلى برج 4پانزده هزار كار

 فى26م    09153633647 

فروش .نيسان يخچالدار 
دوگانه 88 .

 09159629327

خريدار وانت تك خانگى تميز
مدل 87-86

 09398771500

فروش فورى وانت پيكان مدل 78
رنگ سفيد بيمه يك سال

 الستيك كامل  09151636005

فروش تراكتورمدل 475تك
مدل اسفند 93- صفر
 09210871136

فروش رنو سپند استثنايى
مدل79.  فى6500
 09157921778

فروش ام وى ام 530 سفيد
 مدل90 فى 32م 
 09151608713

فروش موسو اتومات 6سيلندر
 نوك مدادى فنى عالى

 09151607030

فروش سمندLX مدل88. 
رنگ سفيد بدون رنگ.بيمه كامل

فى23م   09388266435 
فروش ماشين پى كى نقره اى

 مدل 84سرگلگير رنگ الستيك نو 
فى7600   09157579145 
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ر فروش يامعاوضه اتوبوس شهرى 
0457 مدل 88موقعيت عالى
 فى60 م   09156653708

فروش موتور الكى مدل 90
بيمه برج 7 فى 1/200

 09375764733

فروش تيبا مدل 94 سفيد، 
معاوضه با رانا يا 405 مدل باال

 09159626920
خريدار.

موتورسوزوكى 
 09137634703

فروش سوارى چرى 
مدل 89 نقره اى 
 09159639352

رايانه و همراه

فروش گوشى هوواوىg610اندرويد 
دوربين5  سالم كليه وسايل

 فى380  09397690210 

فروش مودم 3G كامپيوتر و لپ تاب 
دى لينك رم خور
09355049325

جوياى كار

راننده با ماشين جهت كار 
در آژانس نيازمنديم
 09155619072

جوانى 27ساله متاهل با پژو405 
صفردوگانه سوز آماده همكارى با 
شركتها وموسسات 09158671899

به تعدادى ماشين دوگانه جهت 
كاردرآژانس نيازمنديم

09158668229

راننده اى بادوخودرووانت وپژوپارس 
آماده همكارى باسازمانها ادارات 
وشركتها   09387298673 

به يك چوپان براى گله300 راسى
 با حقوق مكفى وبيمه نيازمنديم

 09155624539

جوياى كار در نانوايى. چونه گير 
لواش و تافتون و نان درآور

 09368417802

راننده بيل آماده همكارى
 در شيفت عصر 
 09156687028

راننده پايه يك فنى
جوياى كار درادارات. شركتهاوغيره 

 09155611860

جوانى 25 ساله دانشجو علوم تربيتى 
داراى خودرو پرايد جوياى كار 

 09154345008

به تعداد راننده با ماشين براى كار
 درآژانس نيازمنديم 
 09156677403

لوازم منزل

خريداركولر گازى 
دست دوم، سالم

 09354405405 

فروش يك عدديخچال
ويك عدد فريزرقديمى
 09389821923

خريداركولرروميزى سالم
  قيمت مناسب

 09105463787

فروش يك عددفرش
و يك عددگازطرح فر
 09352376866

فروش گنجه قهوه اى ومبل راحتى 
كرم قهوه اى7 نفره با3ميز عسلى

 09153637019

خريدارفورى
 كولرآبى

 09156646927

فروش ميز تلويزيون چوبى
 75تومان

 09105479264

فروش يك جفت فرش دست بافت 
طرح خشتى خيلى زيبا و باكيفيت 

فى 8م  09150905675 

متفرقه

واگذارى كامل استوديو تخصصى 
فيلم و عكس به همراه كليه 
تجهيزات  09153624674

فروش كارگاه موزاييك سازى با سه 
هزار متر مربع زمين واقع در نهبندان 

 09155618975
خريدار

تانكر چرخ دارورق سفيد
 09151630439

فروش سوپرماركت باموقعيت عالى.
يامعاوضه باخودرو
09382508978

اجاره
 پروانه كسب نمايشگاه اتومبيل 

 09155619072

فروش مغازه مرغ و ماهى
 به دليل استخدام

 09331817804 

فروش تانكرنفت 1000ليترى 
ورق سياه ضخيم  فى250000

 09155617282

فروش
 نانوايى لواش وتافتون 

 09156648303

خريدار مغازه تره بار
.يا تايپ و تكثير تا 8م
 09152694134

فروش دستگاه بلوك زن و ميكسر 
فى توافقى

09151611497 

فروش وسايل آرايشگاه مردانه 
به صورت يكجا

 09105463787

فروش ويژه سينك ظرفشويى
 آينه سرويس بهداشتى وتابلو كاشى 
منظره طبيعت 09393613310 

خريداردوچرخه دخترانه 
درحدنو

09156633578

 خريدار يخچال ايستاده سوپرى
 در حد نو

 09155618608

فروش 4 حلقه الستيك سيلو
 ده روز كار كرده

 09126155786 

فروش كارواش باموقعيت عالى 
ودرآمدباالبه علت تغييرشغل

09174373192

فروش مغازه مواد غذايى وخشكبار 
واقع در معلم به علت مهاجرت 

معاوضه با خودرو 09155617031

فروش چهار حلقه رينگ السيتك 
اسپرت خارجى  پرايد
 09354961865

فروش كپسول اكسيژن بزرگ 
فقط سيصد هزارتومان درحد نو 

 09153623552

فروش يك عدد درب آپارتمان
 عرض 1/20همراه باچهارچوب
 قفل كليد  09151602437 

فروش مغازه پوشاك زنانه با8سال 
سابقه كار پاژ سادسى طبقه همكف 

09153621439

فروش يكدستگاه فتوكپى 
مارك توشيبا

 09158650868 

كليه لوازم محصوالت فرهنگى
 واقع در مهرشهر 
09390821811

فروش 
خط توليد سازه هاى كناف 

 09158525037

فروش دستگاه خم،نقطه،
پمپ باد،كپسول هوا و
09361069639.

فروش دستگاه ليزر.حكاكى 
روى سنگ،شيشه،چوب.

  باقيمت مناسب.09153624279 

فروش تانكرنفتى 
 ورق سياه  1700 ليترى

 فى توافقى 09159647810

فروش پلى استيشن2نوكم كارباكارت 
حافظه وسى دى بازى فى200 

 09158675809

فروش لوازم گاز ال پى جى 
براى خودرو سوارى 
 09154957419

فروش يك دستگاه 
نان لواش پز 

 09154957419 

فروش كولرروميزى
ديوارى موتورژن،گالوانيزه تميز

 09153623565

فروش حدود 22 متر پاركت
 پشت فوم دار

 09365611825

تاكسى متر
 فروشى

 09365010637

فروش 4حلقه الستيك نو 
كوير تاير 

 09199218121

فروش كافى شاپ با فضايى بسيار 
زيبا  با همه امكانات به علت اعزام 

به سربازى09381131671


