
تفاوت 300 ميليارد تومانى

شرايط اعطاى وام ازدواج 6 ميليونى

تزريق 100 ميليارد تومان اعتبار

 براى دوبانده كردن راه ها

اعتبارى بالغ  بر 100 ميليارد تومان براى
 دوبانده كردن 100 كيلومتر از جاده هاى استان 
تزريق مى شود. به گزارش فارس، معاون برنامه ريزى...

گره  زدن همه مشكالت به رفع تحريم ها 

ظلم به ملت است

نماينده مردم تهران در مجلس شوراى اسالمى گفت:
 گره زدن همه مشكالت كشور به رفع تحريم ها،
 ظلم به ملت و دروغى بزرگ است و از اين پس...
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در نيمه خرداد ماه امسال شوراى پول و اعتبار با افزايش وام ازدواج خانواده هاى شاهد، جانبازان، آزادگان 
و فرزندان آنان به دو برابر تسهيالت قرض الحسنه ازدواج افراد عادى موافقت كرد كه با توجه به مبلغ 
سه ميليون تومانى وام ازدواج براى هر يك از زوجين، مبلغ وام به خانواده هاى ايثارگران شهدا به شش 

ميليون تومان افزايش يافته است. ( ادامه در صفحه 2)

آخرين خبر از آزادسازى
 قيمت آرد و نان 

تسنيم: مرتضوى رئيس انجمن آردسازان ايران با بيان 
اينكه قيمت نان براى دولت با احتساب يارانه پرداختى 
تا 3500 تومان تمام مى شود، گفت:   3400 تومان 

آزاد سازى قيمت آرد تا پايان سال منتفى است.

كاالهاى اساسى ماه رمضان تامين شده 

ايرنا: وزير جهادكشاورزى گفت: كاالهاى اساسى مورد 
نياز همچون برنج، مرغ، گوشت، روغن و شكر براى ماه 
رمضان تامين و به اندازه كافى ذخيره شده است.حجتى 
افزود: در اين زمينه مشكل و كمبودى گزارش نشده 
و اگر كمبودى احساس شد چون به اندازه كافى كاال 

ذخيره شده در شبكه توزيع قرار خواهد گرفت.

باطل شدن كارت سوخت 1,3 
ميليون خودروى بدون فعاليت 

ايسنا: حقيقى رئيس ستاد مركزى مبارزه با قاچاق كاال 
و ارز از باطل شدن كارت سوخت بيش از يك ميليون 
و 300 هزار خودروى بدون فعاليت در سال 93 خبر 
داد و فروش سوخت در پايانه هاى مرزى و ايجاد پمپ 
بنزين در مناطق مرزى و فروش در نقاط مرزى در 
حوزه تعاونى هاى مرزنشينان را از جمله برنامه هاى مهم 
پيشنهادى دولت در مناطق مرزى عنوان كرد كه با 

توجه به موقعيت استان ها اجرايى خواهد شد. 

اليحه سهام عدالت مرداد ماه
 به مجلس مى رسد

 ايرنا: فوالدگر رئيس كميسيون اصل 44 مجلس از 
رسيدن اليحه سهام عدالت به مجلس ظرف يك تا 

دو ماه آينده خبر داد.

سهم استان هاى خراسان جنوبى و شمالى از مصوبات سفر رئيس جمهور به چه ميزان است ؛

سردار سرتيپ دوم حسن اسدالهى
ارتقاى درجه جناب عالى را از طرف فرماندهى معظم كل قوا (مد ظله العالى)

 كه نشان از لياقت و شايستگى شما مى باشد
 صميمانه تبريك عرض نموده

 آرزوى توفيق براى خدمت به نظام مقدس جمهورى اسالمى ايران
 را از خداوند متعال برايتان مسئلت داريم.

على اصغر مسرورى- محمود ارغوانى
 محمدرضا حيدرى- محمد على محمدى

جناب آقاى سيد محمد رضا عليزاده
دبير كل محترم اتاق بازرگانى ، صنايع ، معادن و كشاورزى بيرجند

 انتخاب بجا و شايسته جناب عالى را كه نشان از تعهد و تجارب ارزشمند شما 

در عرصه هاى مختلف اقتصادى مى باشد ، صميمانه تبريك عرض نموده

  و اميد است در سومين دوره مسئوليت شما بزرگوار شاهد شكوفايى هرچه بيشتر 

بخش خصوصى و توسعه اقتصادى استان باشيم.

مسئول انجمن صنفى كارفرمايى مجتمع هاى خدماتى رفاهى بين راهى
 استان خراسان جنوبى

«هوالباقى»

28 خرداد ماه 

دومين سالگرد درگذشت فرزند و خواهر مهربان مان 

شادروان منصوره ترشيزى
(دبير بازنشسته آموزش و پرورش)

را با ذكر فاتحه اى بر سر مزارش گرامى مى داريم.

خانواده ترشيزى

به مناسبت سومين روز درگذشت مادر عزيزمان مرحومه مغفوره 

شادروان حاجيه معصومه مركى 
(همسر شادروان حاج مسلم تخم پاش) 

جلسه ترحيمى امروز پنجشنبه 94/3/28 از ساعت 5 الى 6 بعدازظهر در محل هيئت ابوالفضلى 
(مصلى) برگزار مى شود، حضور شما سروران گرامى موجب امتنان خواهد بود.

خانواده هاى: تخم پاش ، مركى ، جوينده فضل ، عباس زاده ، ديمى مقدم
 نارمنجى ، گنابادى و فاميل وابسته

اطالعيــه
ضمن عرض تبريك به مناسبت فرا رسيدن ماه مبارك رمضان

 از تمامى همشهريان و مشتريان عزيز خواهشمنديم به دليل دستور اداره محترم 
بهداشت مبنى بر عدم استفاده از ظروف يك بار مصرف 

براى خريد شله مشهدى ترجيحا ظرف همراه بياورند
رمضانى - مدير غذاى آماده ياس (عدل) 

آدرس: نبش عدل 18  32204431  - 09155610366
ضمنا از امروز تا پايان ماه مبارك با طبخ شله در خدمت شما هستيم 

ساعت توزيع: 5 بعدازظهر

قابل توجه بانك ها و موسسات مالى و اعتبارى 
  فروش ملك  با  موقعيت  عالى حاشيه  ميدان  امام  خمينى -  همكف 

84 مترمربع  ،  دو طبقه  ،  محل سابق  بانك قوامين      09151611292
خدمات بيل مكانيكى حاجى آبادى

حفارى ، خاك بردارى و انجام پروژه هاى فاضالب و گاز      09155610168

27 خــرداد ماه
  سالروز تشكيل 

دانشگاه فنى و حرفه اى گرامى باد

آموزشكده فنى و حرفه اى دختران بيرجند

 (سپيده كاشانى)

برادر ارجمند 
جناب آقاى مهندس محمد على تخم پاش

رئيس محترم هيئت مديره شركت پويش بيرجند

با نهايت تاسف و تاثر درگذشت مادر گرامى تان 
 مرحومه حاجيه خانم معصومه مركى  را خدمت جناب عالى

 و خانواده محترم تسليت عرض مى نماييم. از خداوند متعال براى آن عزيز 
سفر كرده رحمت و مغفرت و براى بازماندگان صبر و شكيبايى خواستاريم.

مهدى عبادت و خانواده

حلول ماه مبارك رمضان بر مسلمين گرامى باد
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(ادامه از صفحه1) به گزارش ايسنا، اين در حالى است كه طبق اعالم بانك مركزى شرايط ثبت نام و دريافت اين تسهيالت براى ايثارگران مطابق 
شرايط مندرج در سامانه تسهيالت قرض الحسنه ازدواج و از طريق همان سامانه بوده و بعد از تعيين شعبه بانك مورد نظر بانك عامل نسبت به 
اعطاى تسهيالت ياد شده اقدام مى كند. در حال حاضر تسهيالت قرض الحسنه ازدواج افراد عادى براى هر فرد سه ميليون تومان است. 

شرايط اعطاى وام ازدواج 6 ميليونى
پيامي آورده اند

*عصمت محمودي 

«شانه» بياوريد...
هر كه خجالت نمي كشد، «دوش» بياورد...

175 فرزند رشيد ايران از نسل افسانه اي 8 سال 
دفاع جانانه و مقدس از مرزهاي كشورمان، دست 
مام  قلب  در  تا  اند  آماده  چوبين  كابين  بر  بسته 

وطن، جاي گيرند.
و  مسووالن  تبار  از  مخصوصا  مان  تاي  چند 
خدمتگزاران دوش مان را اليق كف پاي اين 175 
مزارشان  تا  را  آنان  كه  دانيم،  مي  شهيد  نوجوان 

همراهي كنيم. 
و بي چشِم سر و  پاي  بي  بگوييد.  لبيك  جانبازان 

بي آرام و قرار .
اليق ترين راهوار اين 175 شهيد شماييد. 

175 فرزند عزيز و شهيد ايران!
ببخشيد كه وقتي مي رفتيد با شعار بدرقه ي تان 
كرديم. باور كنيد شعور و شورمان در آن روزهاي عشق 
 و حماسه،  صادقانه بود و پاك. شما باور مي كنيد، 
چرا كه بر بال همان دعا و عشق و شور پر پروازتان 

تا بي نهايت قرب الهي گشوده شد. 
آن روزها كه شما رفتيد از  كاسه ي تخم مرغ  زن 
روستايي تا  قلك پالستيكي دانش آموز ابتدايي، از 
حلقه ي ازدواج نوعروس شهرستاني تا سپرده ي 
 دامادي پسر فالني پر از عشق و بركت ، پشتيباني تان 
مي كردند. عشق بود و دعا بود و صداقت. شما با 

اين اندوخته و اعتبار رفتيد.
 امروز اما برخي هامان با پول و قدرت فالني مي آييم 
و با چمدان هاي پر از اختالس مي رويم. «اختالس» 
آن روزها كه تو بودي هنوز وارد واژگان مان نشده 
است،   كالس  با  دزدي  همان  «اختالس»   بود. 
 پولي است براي روزهاي مباداي برخي از ما كه فكر 
عنوان  با  اول  روز  كه  هايي  پست  كنيم  مي 
پدري  ارث  آخر،  روز  گيريم،  مي  خدمتگزاري 
مان است براي عافيت دوران بازنشستگي . براي 
همين وقتي مي رويم،  ساك ها و چمدان هايي 

سنگين داريم. 
رشوه هم هست و تالش عليه نظام!! اصال رنگارنگ 

شده ايم. 
به  خدمتگزاري  از  بعد  هامان  بعضي  روزها  اين   
مردم! به زندان مي رويم. چون معلوم مي شود در 
تمام مدت به جاي مردم به خودمان و فاميل مان 

خدمت مي كرده ايم.  
اين روزها خيلي هامان به جايي اينكه  « كار»ي 
«كاري»  توانيم  مي  كه  آنجا  تا  بماند؛  كه   كنيم 

مي كنيم كه بمانيم. (ادامه در ستون مقابل)

يادداشت

روند افزايشى قيمت زعفران متوقف شد
نايب رئيس شوراى ملى زعفران با اعالم اينكه 
در چند روز اخير روند افزايش قيمت طالى 
سرخ در بازار متوقف شده است، گفت: در اين 
محصول  اين  از  كيلوگرم  هر  قيمت  مدت 

يافته  كاهش  تومان  هزار  تا 200  بين 150 
با مهر، در  است. غالمرضا ميرى در گفتگو 
مورد آخرين وضعيت بازار زعفران اظهار كرد: 
قيمت  افزايش  روند  اخير  روز  در حدود چند 

طالى سرخ در بازار متوقف شده، ضمن اينكه 
قيمت هركيلوگرم از اين محصول بين 150 
تا 200 هزار تومان كاهش يافته است. وى 
با  هم  باز  آينده  روزهاى  طى  اينكه  بيان  با 

بود،  خواهيم  مواجه  زعفران  قيمت  كاهش 
قيمت  ثبات  دارد،  انتظار  صنف  آنچه  گفت: 
اين محصول در بازار است كه به اين ترتيب 

اختاللى در بازار آن ايجاد نشود.

امروز 28 خرداد 1394 مصادف با
 1 رمضان 1436 و 18 ژوئن 2015

رحلت فقيه برجسته و عالم مجاهد آيت  ا... «سيد 
احمد خسروشاهي» (1356 ش).

درگذشت «شيخ الرئيس ابوعلي سينا» فيلسوف و 
دانشمند بزرگ مسلمان (428ق).

در  مسلمان  مشهور  موّرخ  خلدون»  «ابن  تولد 
تونس(732 ق).

مرگ «ماكسيم گوركي» اديب بزرگ و نويسنده 
شهير روسيه (1936م).

پايان زندگي سياسي «ناپلئون» به دنبال شكست 
در جنگ تاريخي «واترلو» (1815م).

امضاي معاهده «سالت - 2» بين رهبران آمريكا 
و شوروي سابق (1979م).

و  نروژي  دريانورد  آمونْدِسن»  «روآلْْد  درگذشت 
كاشف قطب جنوب (1928م).

تقويم مناسبت هاى  روز

(ادامه از ستون مقابل) اين روزها تعدادي از ما  كه 
و  داديم  مي  شعار  شما  اعزام  هاي  اتوبوس  پشت 
نسلي كه آن روزها در گهواره بودند، براي خودمان 
نام و نشان برگزيده ايم. گروهي دلواپسيم ، گروهي 
و  چپ  هم  هامان  بعضي  آقازاده،  گروهي  كاسب، 
گاهي  كه  متعصب!!  آنقدر  و  ايم  ايستاده  راست 
هر  راستي  كنيم.  مي  فراموش  را  مستقيم  صراط 
ايم.  كرده  انتخاب  رنگي  خودمان  براي  مان  كدام 

دنياي بي رنگي ديگر داوطلبي ندارد.   
غواص شهيد!

سعي مي كنيم تا جايي كه ممكن است تابوتت را 
باال بگيريم تا از آنچه بين ميراث دارانت در زمين 

مي گذرد، دلگير نشوي. 
خوب مي دانم دستانت را كه بستند، دلت پر گشود، 

خاك كه ريختند، چشمانت روشنايي يافت. 
و  افسوس  شهادتت  ي  لحظه  بر  همين  براي 

حسرتي نيست. 
تو معناي وسيع ِ وصالي. 

واي و افسوس و حسرت بر ماست كه حرمت و قدر 
خون شهدا را فراموش كرده ايم.

ببخش كه برخي با تو وداع مي كنند و ببخش كه 
 ، صبح  روز  هر  تو  به  اند!  كرده  وداع  تو  با  برخي 
با  وداع  تو  با  وداع  كرد.  بايد سالم  لحظه  هر  نه!! 

ارزشهايي است كه برايش خون دادي. 
خوش   » بگويم:  كشم  مي  خجالت  كه  خدا  به 

آمدي». 
چشمانم را مي بندم و با شرم مي گويم: ببخش... 

خراسان  كشاورزى  جهاد  سازمان  رئيس  فرد-  كاظمى 
آبيارى تحت فشار در  از  اجراى 1800 هكتار  جنوبى  

استان در سال گذشته خبر داد.
ولى پور مطلق در آيين تجليل از توليدكنندگان برتر بخش 
 كشاورزى شهرستان بيرجند با بيان اينكه كشاورزان نمونه 
پيام آوران ما براى ساير كشاورزان استان هستند، اظهار 
كرد: نزديك به 89 هزار سرپرست خانوار در حوزه كشاورزى 
 در خراسان جنوبى دارا هستيم كه كشاورزان ما شرايط 

متفاوت ترى نسبت به ساير استان هاى ديگر دارند. 
وى افزود: بهره برداران خراسان جنوبى در حوزه كشاورزى 
هاى  خشكسالى  و  اقليم  به  توجه  با  متفاوت   شرايط 
اخير دارند و معتقد هستيم كه يك استان محروم نيستيم 

اما يك استان غير برخوردار هستيم. 
وى افزود: در كشاورزى بخشى از كار بر عهده ماست 
و بخشى نيز بر عهده خود بهره برداران است كه اگر در 
تسريع  كارى  هيچ  نباشد  همكارى  و  تعامل  زمينه  اين 

نمى يابد. 
گفت:  جنوبى  خراسان  جهادكشاورزى  سازمان  رئيس 
خراسان جنوبى موفق به كسب رتبه دوم كشور در سرانه 
توزيع نهاده هاى بخش كشاورزى شد. هاشم ولى پورمطلق  
در مراسم تجليل از توليدكنندگان برتر بخش كشاورزى 
بيرجند، گفت: در حال حاضر 35,2 درصد اشتغال استان 
در بخش كشاورزى است.  وى با بيان اينكه بهره برداران 
بخش كشاورزى شرايط متفاوت ترى نسبت به سايرين 
دارند، افزود: توجه به پتانسيل هاى بخش كشاورزى بايد 

اولويت بهره برداران باشد.

رئيس سازمان جهادكشاورزى خراسان جنوبى اظهار كرد: 
اعتبار  با  پروژه   494 كشاورزى  جهاد  هفته  با  همزمان 
324 ميليارد و 123 ميليون ريال با اعتبار 19 ميليارد و 
980 ميليون ريال تسهيالت بانكى است، به بهره بردارى 
مباحث  به  توجه  ميزان  هر  افزود:  ولى پورمطلق  رسيد. 
فنى بيشتر باشد، درآمد باالترى عايد كشاورزان شده و 

هزينه ها كاهش پيدا مى كند.
 وى از اختصاص 8 ميليارد اعتبار در مباحث آب بخش 
كشاورزى خبر داد و گفت: در بخش كشاورزى يك هزار 
و 800 هكتار نيز تحت پوشش شبكه آبيارى قرار گرفت. 
كرد:  تصريح  استان  جهادكشاورزى  سازمان  رئيس 
رتبه هشتم كشور  سرانه  توزيع  نظر  از  جنوبى  خراسان 
تسهيالت  بخش  در  مشكلى  حاضر  حال  در  و  دارد  را 
خراسان  كشاورزى  اينكه  بيان  با  ولى پورمطلق  نداريم. 
جنوبى نيازمند توجه رسانه و مسئولين است، يادآور شد: 
خراسان جنوبى جذابيت هاى فراوانى در بخش كشاورزى 

براى مسئولين ملى دارد.
به گفته ولى پور مطلق در سال 92 براساس آمار ايران 
ارزش  سرانه  نظر  از  جنوبى  خراسان  كشاورزى  بخش 
به  اشاره  با  وى  است.  داشته  را  كشور   8 رتبه  افزوده 
حوزه  در  استان  در  جمهور  رياست  سفر  مصوبات 
كشاورزى، اظهار كرد: 61 ميليارد تومان مصوبه هيئت 
زير  براى  آن  ميليارد   11 كه  بوده  حوزه  اين  در  دولت 
 50 و  كشاورزى  و  دامدارى  هاى  مجتمع  هاى  ساخت 

ميليارد تومان براى انتقال آب اختصاص يافته است. 
اينكه در  بيان  با  استان  رئيس سازمان جهاد كشاورزى 
نداريم،  تسهيالت  لحاظ  از  مشكلى  كشاورزى  بخش 
مسئولين  براى  جنوبى  خراسان  استان  كرد:  تصريح 
ملى ما از جذابيت خوبى برخوردار است كه كمتر به آن 

پرداخت شده است.

 اجراى 28 پروژه در هفته جهاد كشاورزى
 در شهرستان بيرجند 

رئيس اداره جهاد كشاورزى شهرستان بيرجند نيز در اين 
مراسم گفت: در سال گذشته 4 ميليارد و 500 ميليون 
بوده  بيرجند  شهرستان  كشاورزى  جهاد  اعتبار  تومان 
 است كه در طرح هاى اجراى آبيارى تحت فشار و ساير 
طرح ها هزينه و نسبت به سنوات گذشته از افزايش 3 

برابرى برخوردار بوده است. 
پروژه هاى هفته  اجراى  در  اينكه  به  اشاره  با  محمدى 
 كشاورزى به نمايندگى 28 پروژه به جهاد كشاورزى داده ايم 
كه دو پروژه 23 خردادماه با حضور مسئوالن در دشت 
ركات و روستا كوچ كه در مجموعه با هزينه 672 ميليون 
تومان افتتاح گرديد، ياد آور شد: اين طرح هزار و 107 
خانوار را از خدمات و پروژه هاى هفته جهاد كشاورزى 
در شهرستان بيرجند برخوردار خواهد كرد. به گفته وى 
برداران  بهره  كشاورزى  بخش  در  سرمايه   بارزترين 
بهره  براى  را  شرايط  بهترين  بايد  و  هستند  كشاورزى 

برداران كشاورزى آماده كنيم. 
محمدى با اشاره به اينكه احداث مجتمع هاى گلخانه اى 
را در شهرستان در دستور كار داريم، بيان كرد: مجتمع 

دامداراى مرك به زودى ايجاد و راه اندازى مى شود. 
وى افزود: صندوق زنان روستايى مجوز آن گرفته شده و 
در شهرستان بيرجند راه اندازى مى شود شرايط آن اين 
بايد فعال  است كه 7 صندوق زنان روستايى در روستا 
باشد تا يك صندوق روستايى در شهر راه اندازى شود. 

كشاورزى  جهاد  ترويج  و  آموزش  اداره  رئيس  ادامه  در 
شهرستان بيرجند گفت: در عرصه كشاورزى با توجه به 

توانايى و برترى همه توليدكنندگان كشاورزى شهرستان 
بيرجند 31 نفر از توليدكنندگان اين بخش برتر و پيشرو 
بوده اند و در عرصه توليد به عنوان نمونه و برتر تقدير 

مى شوند. 
توليدكنندگان  اين  كنار  در  كرد:  تصريح  نيا  مالك 
آموزش  كه  داريم  را  ترويجى  مددكاران  نيز  برتر 
كه  هاست  فعاليت  ترين  مهم  از  كشاورزى  بخش 
ترويجى  مددكاران  اين  توليدكنندگان  كنار   در 
افزود:  وى  دهند.  مى  انجام  مطلوبى  هاى  فعاليت 
استفاده  عدم  كشاورزى  بخش  در  مهم  هاى  چالش 
 مناسب از منابع ، توليدكنندگان خرد و عدم استفاده از 

سيستم هاى آبيارى تحت فشار است. 
بيرجند  كشاورزى  جهاد  مديريت  در  فقيه  ولى  نماينده 
نيز با بيان اينكه از جهاد به عنوان يك دولت كوچك 
در روستاها نام برده مى شود، اظهار كرد: جهاد بعد از 
انقالب در حوزه هاى فرهنگى با ايمان دينى عمران و 

آبادانى را در كشور انجام مى داده است. 
جهاد  اينكه  به  اشاره  با  محمدى  االسالم  حجت 
كشاورزى  حوزه  در  را  وقفه  بى  توليد  كشاورزى 
اقتصاد  كرد:  بيان  دارد،  گونه  جهاد  نگاه  با 
اين  به  و  است  نگاه  اين  محور  در  نيز  مقاومتى 
هاى  حوزه  در  مقاومت  عين  در  كه  است   معنى 
مختلف با تالش وظايف خود را در حوزه هاى مختلف 

انجام دهد. 
در پايان اين مراسم از 32 توليد كننده برتر كشاورزى 

در شهرستان بيرجند تجليل شد.

اختصاص رتبه دوم كشورى
خراسان جنوبى در توزيع نهاده هاى كشاورزى 

تجليل از 32 توليد كننده برتر كشاورزى در شهرستان بيرجند / اجراى 1800 هكتار آبيارى تحت فشار در خراسان جنوبى

 با ضمانت پاره نشدن و چروك نشدن قــاليشويــــــى كدبانـــــو 
32214989 - 32212979  
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دفتر: توحيد 21، نبش نبوت 21، پالك 105
عضو  معتبر اتحاديه     مسئول : دستگردي

فراخوان مناقصه عمومى يك مرحله اى
اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمى خراسان جنوبى در نظر دارد: پروژه عمرانى ذيل را بر اساس قانون برگزارى مناقصات به شركت هاى ساختمانى داراى صالحيت (حداقل 
رتبه 5 ابنيه) واگذار نمايد. لذا از كليه شركت هاى واجد شرايط دعوت به عمل مى آيد از تاريخ نشر اين آگهى براى دريافت اسناد مناقصه به پايگاه ملى مناقصات به 
آدرس (http://iets.mporg.ir) ، سايت اداره كل فرهنگ و ارشاد خراسان جنوبى به آدرس (khj.farhang. gov.ir) و يا به دبيرخانه اداره كل فرهنگ و ارشاد 

اسالمى خراسان جنوبى واقع در خيابان شهيد محالتى - حد فاصل مدرس و توحيد مراجعه فرمايند.
بخشنامه سرجمع (مترمربع زيربنا)نوع قرارداد

راس ساعت 9 مورخ 94/4/10بازگشايى پاكت ها
راس ساعت 14 مورخ 94/4/9آخرين مهلت تسليم پيشنهادها

94/3/30آخرين مهلت دريافت اسناد مناقصه
ضمانت نامه بانكى به مبلغ 21/770/000نوع و مبلغ تضمين شركت در مناقصه (ريال)

5/090/000/000مبلغ برآورد (ريال)
6 ماهمدت پيمان
شهرستان خوسفمحل اجرا

 تكميل فونداسيون ، اسكلت ، سقف، ديوارچينى ، سالن آمفى تئاتر موضوع قرارداد
مجتمع فرهنگى و هنرى خوسف با مساحت 1000 مترمربع

تكميل سالن آمفى تئاتر مجتمع فرهنگى و هنرى خوسفعنوان پروژه

اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمى خراسان جنوبى

دعوت نامه تشكيل مجمع عمومى عادى ساليانه شركت تعاونى سهام عدالت شهرستان درميان «نوبت اول»
جلسه مجمع عمومى عادى شركت تعاونى سهام عدالت شهرستان درميان يكشنبه 94/4/14 ساعت 9/30 در محل 

مسجد محمد رسول ا... (ص) اسديه برگزار مى شود. از كليه نمايندگان منتخب دعوت مى شود براى اتخاذ تصميم 
نسبت به موضوعات ذيل در مجمع حضور به هم رسانند.

ضمنا داوطلبان عضويت در سمت بازرسى موظفند حداكثر به مدت هفت روز از تاريخ انتشار آگهى 
براى ثبت نام مدارك مربوطه را به دفتر شركت تعاونى تحويل نمايند.

دستور جلسه:
طرح و تصويب صورت هاى مالى سال 93 پس از ارائه گزارش هيئت مديره و بازرسين 

طرح و تصويب بودجه پيشنهادى سال 94
انتخاب بازرسين اصلى و على البدل براى يك سال مالى

طرح و تصويب حق الزحمه بازرسين
تاريخ انتشار: 94/3/28                                 هيئت مديره شركت تعاونى سهام عدالت

 دعوت مجمع عمومى عادى ساليانه «نوبت دوم»
 شركت تعاونى مصرف كاركنان دانشگاه علوم پزشكى و خدمات بهداشتى درمانى بيرجند   

      تاريخ انتشار: 94/3/28
جلسه مجمع عمومى عادى ساليانه شركت تعاونى مصرف كاركنان دانشگاه علوم پزشكى و خدمات بهداشتى درمانى 
بيرجند پنجشنبه 94/4/11 ساعت 17 در محل شركت تعاونى (دفتر شركت) واقع در خيابان معلم برگزار مى شود.
از كليه اعضاى محترم دعوت مى شود براى اتخاذ تصميم نسبت به موضوعات ذيل در اين مجمع حضور به هم 
رسانند. ضمنا چنانچه عضوى بنا به داليلى نتواند شخصا حضور يابد، مى تواند همزمان با نماينده تام االختيار 

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

 موظفند حداكثر به مدت هفت روز از تاريخ انتشار آگهى يا صدور دعوت نامه تشكيل مجمع عمومى عادى مراجعه 
و نسبت به تكميل فرم ثبت نام و تحويل مدارك مربوطه به دفتر شركت تعاونى اقدام نمايند.

دستور جلسه:
استماع گزارش هيئت مديره و بازرسين

طرح و تصويب صورت هاى مالى سال 93
طرح و تصويب بودجه پيشنهادى سال 94

انتخاب بازرسين اصلى و على البدل براى مدت يك سال مالى
تعيين مبلغ بابت بازپرداخت اعضاى مستعفى

اتخاذ تصميم در مورد سود و زيان شركت در سال 93 - تعيين خط مشى آتى شركت
هيئت مديره شركت تعاونى مصرف كاركنان دانشگاه علوم پزشكى بيرجند 

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

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

شروع به كار دفتر هيئت و مسجد مرتضوى
 براى رزرو جلسات

 همه روزه
از ساعت 9 الى 12 - 15 الى 20

آدرس: مفتح 12  
تلفن: 32251171

هيئت امناى  مسجد مرتضوى

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

شهربازى پارك توحيد 
همه روزه آماده خدمات
 به فرزندان دلبندتان

از ساعت 17 الى  پاسى از شب

دعوت نامه تشكيل مجمع عمومى عادى ساليانه «نوبت دوم»
شركت تعاونى مصرف نصر قوامين

شماره ثبتى: 1198      شناسه ملى: 10360029320
تاريخ انتشار:  94/3/28

جلسه مجمع عمومى عادى ساليانه «نوبت دوم» شركت تعاونى مصرف نصر قوامين به شماره ثبتى 1198 و 
شناسه ملى 10360029320 شنبه 94/4/13 راس ساعت 11/30 در محل نمازخانه مركز آموزش محمد 
رسول ا... (ص) برگزار مى شود. از كليه اعضا دعوت مى شود براى اتخاذ تصميم نسبت به موضوعات ذيل 
در اين مجمع حضور به هم رسانند. ضمنا چنانچه عضوى بنا به داليلى نتواند شخصا حضور يابد، مى تواند 
همزمان با نماينده تام االختيار خويش با هم به معاونت پشتيبانى واقع در مركز آموزش محمد رسول ا...  
(ص) مراجعه و برگ وكالت نامه را تنظيم و برگه ورود به جلسه مجمع را دريافت نمايد. حداكثر آراى وكالتى 
هر عضو سه راى و هر فرد غير عضو يك راى مى باشد. ضمنا متقاضيان هيئت تصفيه مى توانند حداكثر 
به مدت هفت روز از تاريخ انتشار آگهى به معاونت پشتيبانى واقع در مركز آموزش محمد رسول ا... (ص) 

مراجعه نمايند.
دستور جلسه:

استماع گزارش هيئت مديره و بازرس
طرح و تصويب صورت هاى مالى 90 ، 91 ، 92 و 93

طرح و تصويب بودجه پيشنهادى 94 شركت
انتخاب اعضاى هيئت تصفيه براى مدت دو سال شمسى

هيئت مديره 

 اجراى  نصب  داربست  فلزى 
در اسرع وقت با قيمت مناسب

 09153637507 - 09156217507 حسينى

قابل توجه دانش آموزان ورودى 
دوره دوم متوسطه 

كالس آموزش رياضى 2 در 10 جلسه 
طى 5 هفته

توسط دبير دبيرستان هاى تيزهوشان
 و نمونه  (محمود شمشيرگران)

31009 - 09153623568

رنگ آميزى و تزئينات ساختمان

رحيمـى
10 درصد تخفيف

- اجراى انواع رنگ هاى ساختمانى
- اجراى پتينه ، كنيتكس ، كناف

- اجراى رنگ و كاغذ ديوارى تركيبى
بيست مترى سوم- روبروى حج و زيارت     

      09151630741  

آدرس : نبش غفارى 4       

 09151606528

32212519  
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ايزوگام شرق
 0915  562  2050

0915  562  9033

خيابان ارتش - جنب  جهاد كشاورزى        

3-32233092  بخشى



پنجشنبه * 28 خرداد 1394 * شماره 3247

ايرنا- بيش از 21 هزار كيلومتر مربع از مناطق مستعد معدنى استان به منظور شناسايى پتانسيل هاى معدنى و توسعه اكتشاف و فعاليت هاى معدنى در قالب پنج پهنه در نقاط مختلف 
به سازمان ها و شركت هاى واجد صالحيت واگذار شد. رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان با اعالم اين خبر افزود: اين اقدام در چهارچوب سياست هاى كالن وزارت و به 

منظور رشد و شكوفايى فعاليت هاى معدنى در استان و به خصوص در حوزه معادن فلزى صورت گرفته است. حقيقى گفت: بزودى هفت پهنه ديگر به فراخوان گذاشته خواهد شد.

پنج پهنه اكتشافى در خراسان جنوبى براى شناسايى واگذار شد

3
پيام شما

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

مهرشهر  هاى  اتوبوس  بر  نظارت  چرا  سالم. 
نيست صبح ها سرويس اول بدون اينكه به انتهاى 
خط ميدان امام حسين برود و از مسير خيابان ولى 
حافظ  خيابان  از  كنند  طى  را  مسير  (عج)  عصر 
ايستگاه  چند  درصبح  مسافر  ازدياد  دليل  به  و  آمده 
رود.  مى  و  سواركرده  مسافر  و  توقف  فقط  را   آخر 

لطفًا پيگيرى شود.
915...798

جوان  يك  هم  من  بود.  عالى  كارى  خانم  گزارش 
بيرجندى هستم و با توجه به تحصيالت باال مجبورم 
كنم.  كار  كم  حقوق  با  يك شركت خصوصى  توى 
متأسفانه پارتى بازى واقعًا در تمام اداره ها شايع شده 
و ضوابط جاى خودشو به روابط داده. اميدوارم 

اين موضوعات هر چى زودتر كمرنگ بشه.
930...837

تأسف  جاى  واقًا  ها  سگ  كشتن  گزارش  مورد  در 
 داره كه مردم و نهادهاى ما به دنبال كشتن سگ ها

هستند. آيا آنها آفريده خدا نيستند يا درد رو احساس 
جاى  به  دنيا  تمام  مثل  اميدوارم  كنند.  نمى 
كشتن  چون  بشه  پيدا  منطقى  چاره  كشتن 
حيوانات يك گناه و اگر دليل آن براى راحت زندگى 

كردن انسان باشد يك فاجعه محسوب مى شود.
935...371

در سراب  و فضاى سبز  تفريحى سالم  مراكز  ايجاد 
باعث رشد اجتماعى اين منطقه مى شود، چرا اينقدر 
در آبادانى اينجا وقفه است؟ فرزندان اين خطه نيازمند 
تبديل  15را  سپيده  مجاور  زمين  اند.  تفريح 
پل  تا ديگر كودكانمان  نماييد  به فضاى سبز 

هوايى را وسيله بازى خود قرار ندهند. 
915...066

سگ ها را فقط به خاطر اينكه يك عده مى ترسند 
نكشيد. به جاى كشتن سگ ها آنها را جمع آورى 
سگ  رفتارهاى  با  را  مردم  و  كنيد  عقيم   و 

آشنا كنيد.
915...525

شهروندمحترم اصطالح دسته گل آب دادن هر 
وقت چيز با ارزشى به راحتى از كف ميره رو 
به  اما  غواص.  باشهداى  داشت  سنخيت  و  ميگن 
بدن و بگن جيب  نبايد مداحان سياسى شعار  نظرم 
مردم از وصيتنامه شهدا پره بايد دولت به فكر جيب 
مردم و اقتصاد هم باشه. حرف رئيس جمهور در مقام 
و  اخالقى  مسايل  لطفًا  درسته  كامًال  دولت  رئيس 

ارزشى را مقايسه نكنيم.
915...233
سالم آوا جان. گزارش اشتغال جوانان حرف دل 
من و خيلى از جوانان بود ولى مسئولين براى ما 

چه مى كنند واقعًا؟
937...485

بايد تأسف خورد كه يك پيرمرد روستايى كه با عرق 
جبين و زحمت براى آينده فرزندانش در خيابان دولت 
فعلى در سال 57 زمينى خريدارى كرده و از آن سال 
37 سال مى گذرد ولى باتوجه به مخارج و مراجعات 
به مبادى قانونى به علت اينكه نان حرام نخورده و 
مسئولين  االن  نساخته  را  زمين  نبوده  اهل خالف 
دولت  اراضى  جزو  زمين  اين  كنند  مى  اعالم 

است آيا اين است عدالت!
919...876

برسانيد  به گوش مسئولين  نباشيد.  آوا خسته  سالم 
در اين هواى گرم تابستان در ماه مبارك رمضان 

فكرى براى ساعات كارى شاغلين بردارند.
915...915

در اواسط سال 1382 به موجب مصوبه شورايعالى ادارى از 
ادغام سازمان صنايع كوچك و شهرك هاى صنعتى ايران، 
سازمان صنايع كوچك و شهرك هاى صنعتى ايران تأسيس 
و  كوچك  صنايع  جايگاه  ارتقاى  فارس،  گزارش  به  شد. 
صنايع  نوسازى  كشور،  صنعتى  اشتغال  و  افزوده  ارزش 
كوچك به منظور رقابت پذير كردن و رشد و بالندگى آنها 
و همچنين ايجاد و توسعه مجتمع ها و شهرك هاى صنعتى، 
تأمين تأسيسات و خدمات ضرورى مورد نياز متقاضيان و 
اهداف كليدى  از  مناطق مختلف كشور  سرمايه گذارى در 
اين سازمان محسوب مى شود. شهرك هاى صنعتى  استان 
طى سال هاى گذشته فراز و نشيب هاى فراوانى را گذرانده 
مشابه  تمام كشور  در  البته  مسايل شهرك صنعتى  است. 

خراسان  استان  در  صنعتى  شهرك هاى  داستان  و  بوده 
جنوبى نيز از اين امر مستثنى نيست، در سال هاى گذشته با 
آغاز طرح بنگاه هاى زودبازده بسيارى از كارخانه ها با منابع 
مالى بانك ها تأسيس شد و روند احداث كارخانه ها سرعت 
چشمگيرى گرفت، بانك ها براى پرداخت وام به طرح هاى 
زودبازده از هم پيشى گرفته و ملزم به ارائه بيالن كارى و 

اتمام منابع تخصيصى براى اين طرح بودند.

خروج اعتبارات با سندسازى و فاكتورسازى

بنابراين در ابتداى امر كارخانه هاى بسيارى بدون كارشناسى 
دقيق و بدون در نظر گرفتن نياز بازار به بهره بردارى رسيد، 
عده اى نيز در اين ميان با توجه به فرصت پيش آمده و 
عدم نظارت كافى، با سند و فاكتورسازى منابع بانكى كه 
به منظور توليد در نظر گرفته شده بود را در زمين و خودرو 

پول هاى  شدن  خارج  با  و  كردند  سرمايه گذارى  غيره  و 
و  وارد  داللى  بازار  به  پول ها  اين  توليد،  چرخه  از  كالن 

سبب افزايش بى رويه قيمت ها و تورم شد.

تسهيالت سر از استان هاى ديگر درآورد

مى گويند  صنايع  فعاالن  و  خود صاحبان  آنچه  اساس  بر 
طى سال هاى اخير تسهيالت زيادى براى سرمايه گذارى 
از  بعد  البته  كه  شد  داده  استان  صنعتى  شهرك هاى  در 
استان درآورد و حتى در شهرى مثل  از خارج  مدتى سر 
مشهد در امور ديگرى خرج شد. به گفته همين صاحبان 
صنايع، اكنون نيز دولت برنامه خاصى براى شهرك هاى 

صنعتى ندارد و هنوز هم تعدادى با عنوان سرمايه گذارى 
در شهرك هاى صنعتى يا سرمايه در گردش پول زيادى را 

از استان خارج مى كنند، زيرا نظارتى وجود ندارد.
نيز  بيرجند  صنعتى  شهرك  غصه  پر  قصه  بين  اين  در 

خواندنى تر و البته دردآورتر است.
دليل  بخواهيم  اگر  شايد  مى گويند:  صنعتگران  برخى 
خوشبينانه  خيلى  را  بيرجند  صنعتى  شهرك  نحيف  پيكر 
نظارت دقيق  بى تجربگى كارشناسان و عدم  بايد  بدانيم، 
موجود  وضعيت  اسف بار  عامل  را  مرتبط  دستگا ه هاى 
بدانيم، در صورتى كه عوامل ديگرى هم هستند كه گاهى 

مربوط به دست هاى داللى و مافيايى مى شوند.
نيست  و  نبوده  نظارتى  معتقدند چون  آنها  در هر صورت 
پول هاى خوبى  بومى هستند،  غير  غالب هم  كه  عده اى 
پى  در  معتقدند  آنها  مى زنند.  يا همچنان  و  زده  به جيب 
به  هم  كشور  به  ماشين آالت  ورود  نيز  تحريم ها  تشديد 

شدت تحت كنترل درآمد و ايران از خريد ماشين آالت با 
كيفيت اروپايى محروم شد كه نمونه بارز آن را ماشين    آالت 

كارخانه سيمان باقران مى دانند و البته ده ها مورد ديگر.

سيل واردات محصوالت بى كيفيت و برند 
محصوالت خارجى بر روى محصوالت ايرانى

سيل واردات محصوالت بى كيفيت چينى نيز عامل ديگر 
پيكر نحيف شهرك صنعتى بيرجند به مانند ديگر صنايع 
با  معتقدند  آنها  است،  صنعتگران  ديد  از  كشور  و  استان 
از  هم  رقابت  توان  چينى،  ارزان قيمت  كاالهاى  ورود 
توليدكنندگان داخلى گرفته شد و پيكر نحيف توليد داخلى 

زير بار واردات اجبارى دولت شكست، برخى حتى مجبور 
شدند در برندها تغييرات غيرقانونى بدهند.

كاهش نيرو و در نهايت تعطيلى بى سر و صداى واحدهاى 
صنعتى يكى پس از ديگرى و البته در كنار آن بى تدبيرى 
مسئوالن به ناچار اين پيكر نحيف را نحيف تر از گذشته 
دولت  در  نيز  توليدكننده  از  حمايت  مسئله  است.  كرده 
آنچه  اساس  بر  و  ماند  باقى  شعار  حد  در  هم  يازدهم 
نكند  حمايت جدى  دولت  اگر  مى گويند  صاحبان صنعت 
بيرجند  صنعتى  شهرك   سراغ  روستاها  سرنوشت  شايد 

بيايد، يعنى اين شهرك خالى از سكنه شود!

نبود مديران متخصص 
و حيف  و ميل كردن منابع عظيم مالى

در كنار اين موارد مهم ترين مسئله حيف وميل كردن منابع 

متخصص،  مديران  نبود  خاطر  به  كه  بوده  مالى  عظيم 
توانمند و متعهد در رأس صنايع استان و شهرستان بيرجند 
به بدترين شرايط ممكن انجام شده و سرمايه هاى زيادى 
آسيب  صنعت  اين  در  تأمل  قابل  نكته  است.  رفته  هدر 
آمده  زياد  آرزوهاى  با  كه  بود  واحدهاى خردى  به  جدى 
بودند و مى خواستند با روند قانونى هم در اشتغالزايى سهم 
كنار  در  برخى  كه  باشند  داشته  درآمدى  و هم  كنند  ايفا 
بداخالقى رقباى خود از گردونه خارج شدند و برخى هم 

امروز لنگان لنگان به حيات خود ادامه مى دهند.

لزوم معافيت مالياتى در شهرك صنعتى بيرجند

در كنار آنچه گفته شد، سياست هاى مالياتى و بيمه اى نيز 
ضربه بزرگى به صنايع بيرجند زد و در اين سال ها بارها از 
سوى مسئوالن اعالم شد كه معافيت مالياتى در شهرك 
و  نشد  محقق  هرگز  كه  مى شود  برقرار  بيرجند  صنعتى 

بيرجند در كنار قاين از اين مزيت محروم ماند.
مالياتى  معافيت  عدم  خاطر  به  هم  زيادى  صنعتگران 
سرمايه هاى خود را راهى استان هاى ديگر كردند، از جمله 
توجيه  قابل  زيرساخت ها هم  نظر  از  كه  خراسان رضوى 
اقتصادى براى سرمايه گذاران بود. در اين بين بروكراسى 
قرمز  با شعار فرش  تناقض آشكار  با  البته  ادارى  سنگين 
مسئوالن، فشار سازمان هاى مختلف مانند تأمين اجتماعى 
در  را  توليد كنندگان  و  بر علت شد  مزيد  كار هم  اداره  و 

پاره اى موارد نااميد كرد.
وجود ده ها سوله  بالاستفاده در شهرك صنعتى بيرجند تمام 
اين ادعاهاى صاحبان صنايع را تأييد مى كند و حكايت آنها 
مانند خانه هاى خالى از سكنه در روستاهاست كه امروز به 

بحران جدى براى استان تبديل شده اند. 
همواره  گذشته  ماه هاى  و  سال ها  طى  بين  اين  در  البته 
مسئوالن شعار حمايت از صنايع و سرمايه گذارى در استان 

را سر داده اند، اما بى نتيجه مانده است.

اعتراف استاندار به ورشكستگى صنايع استان

به عنوان نمونه استاندار خراسان جنوبى 20 ارديبهشت ماه 
امسال اعالم كرد ايجاد زمينه هاى الزم به منظور توسعه 
مهمترين  از  سرمايه گذاران  از  حمايت  و  سرمايه گذارى 

سياست هاى كارى دولت در استان است.
خدمتگزار همچنين 9 دى 93 در ديدار تجار و بازرگانان 
واليت فراه افغانستان اعالم كرد: بعد از سفر دكتر روحانى 
به خراسان جنوبى توجه بخش خصوصى به سرمايه گذارى 
و  كشاورزى  تبديلى،  صنايع  معادن،  بخش هاى  در 
از  گردشگرى استان معطوف شده است و آماده استقبال 
سرمايه گذاران داخلى و خارجى هستيم. وى همچنين 24 
دى 93 اعالم كرد: با كمال تأسف مشكالت سرمايه  گذاران 
در استان هر روز بيشتر مى شود و كارخانجات بيشترى به 
مرز ورشكستگى مى رسند به طورى كه در شهرك صنعتى 
خراسان  جنوبى تنها چند كارخانه و توليدكننده سرپا مانده  
و مابقى در حال تعطيل، نيمه تعطيل و تمام تعطيل شده  و 

اكثر سوله ها به انبار تبديل شده است.

بسيارى از سرمايه گذاران
 و صاحبان سرمايه فرارى و بدهكارند

نيز  مجلس  در  خوسف  و  درميان  بيرجند،  مردم  نماينده 
شهريور 93 در شوراى برنامه ريزى استان با اشاره به اينكه 
جنوبى  خراسان  صنعتى  نواحى  و  شهرك ها  كارخانه ها، 
هستيم  شاهد  هم اكنون  گفت:  ندارند،  مناسبى  وضعيت 
و  بوده  تعطيل  نيمه  حالت  در  استان  صنايع  از  بسيارى 
و  فرارى  سرمايه  صاحبان  و  سرمايه گذاران  از  بسيارى 
بدهكارند. حجت االسالم عبادى اظهار كرد: اين استان به 
لحاظ اقتصادى از استان هاى محروم كشور است كه اگر 
مشوق براى سرمايه گذار وجود نداشته باشد، سرمايه گذار 
اينكه  بيان  با  وى  كرد.  نخواهد  پيدا  ورود  استان  اين  به 
معافيت مالياتى براى مناطق محروم در نظر گرفته شده 
است، ادامه داد: دولت، خراسان جنوبى را در اين زمينه نيز 
دليل  به  جنوبى  خراسان  كرد:  تصريح  وى  ببيند.  ويژه تر 
محروميت و هم مرز بودن با افغانستان نيازمند توجه ويژه 

دولت در ارائه تسهيالت به بخش خصوصى است.
عبادى گفت: تسهيالت بانكى در خراسان جنوبى بايد با 

نرخ سود پايين تر در اختيار سرمايه گذاران قرار گيرد.
وى با بيان اينكه اصل 44 براى استان هاى برخوردار خوب 
است، ادامه داد: استان هاى محروم بايد مورد توجه خاص 
دولت قرار گيرند زيرا تجربه نشان داده اصل 44 به زيان 

استان هايى از جمله خراسان جنوبى بوده است.

بسته حمايتى از صنايع نداريم

جنوبى  خراسان  صنعتى  شهرك هاى  شركت  مديرعامل 
توسعه  فراروى  چالش هاى  مهمترين  پيش  چندى  نيز 
شهرك هاى صنعتى استان را تأمين نبودن اعتبارات الزم، 
با نرخ سود  ارائه تسهيالت  نبود بسته هاى حمايتى براى 
پايين به متقاضيان سرمايه گذارى صنعتى، كمبود و يا نبود 

صنايع مادر در استان برشمرد.
الزم  زيرساخت هاى  بودن  ضعيف  گفت:  جرجانى  عباس 
به ويژه كمبود آب در استان، ضعيف بودن زيرساخت هاى 
ميزان  بودن  پايين  و  ريلى  صنعت  ويژه  به  نقل  و  حمل 
بخش  در  سرمايه گذارى  براى  خصوصى  بخش  تمايل 
توسعه  روى  پيش  چالش هاى  مهمترين  از  صنعت 

شهرك هاى صنعتى خراسان جنوبى به حساب مى آيد.
*****

حال  است  مشخص  كه  آنچنان  اينكه...  پايانى  سخن  و 
شهرك هاى  وضعيت  از  صدايشان  هم  مسئوالن  ديگر 
زدن  كنار  با  است  خوب  چه  پس  است،  درآمده  صنعتى 
ديد محدود و تنگ نظرانه، برداشتن بروكراسى هاى شديد 
به ويژه از سوى بانك ها و به كارگيرى افراد متخصص و 
نظارت دقيق و حمايت كافى براى توسعه 20 شهرك و 
در  اشتغال  ايجاد  ضمن  و  بكوشيم  استان  صنعتى  ناحيه 

استان به رونق اقتصادى كمك كنيم.

شهرك  هاى صنعتى هر روز نحيف تر از ديروز 

رئيس جمهور در سفر به خراسان شمالى از گفته خود مبنى بر توازن و 
تعادل در توسعه كشور عبور كرد و نشان داد دولت تدبير و اميد به دنبال 
اعتدال نيست. به گزارش خاورستان، سوم دى ماه سال 93 بود خراسان 
جنوبى شاهد سفر يك روزه رئيس جمهور به بيرجند بود. در اين سفر از 
مدت هاى قبل مشكالت مردم، ظرفيت ها و درخواست هاى اين خطه 
براى دكتر روحانى بارها و بارها از سوى مسئوالن و رسانه هاى مجازى 
و مكتوب مطرح شد. در پايان اين سفر و در جمع بندى نهايى نتايج 
آن، رئيس جمهور در جمع خبرنگاران، اظهار كرد: خراسان جنوبى به 
خاطر شرايط ويژه اقليمى از نظر منابع آبى در محدوديت است و دولت 

تصميم دارد به اين استان كمك كند.

تخصيص بودجه 270 ميليارد تومانى 
براى اجراى 21 طرح و پروژه در خراسان جنوبى

اما پس از اتمام سفر رياست جمهورى محترم و هيئت همراه متأسفانه 
ريز مصوبات اجرايى سفر ايشان مشخص نشد و اين موضوع اين قدر 
مركز  جمعه  نماز  هاى  خطبه  در  طبس  جمعه  امام  كه  داشت  ابهام 
رئيس  سفر  در  طبس  اعتبارات  شدن  مشخص  خواستار  شهرستان 
جمهور شد. همچنين دكتر هروى نماينده قائنات و زيركوه در مجلس 
از  اطالعى  قاين  شهر  در  اخير  خبرى  هاى  نشست  از  يكى  در  نيز 

مصوبات سفر رئيس جمهور در 2 حوزه انتخابيه زيركوه و قاين نداشت. 
اما پس از پيگيرى خاورستان و ساير رسانه ها درباره مشخص شدن 
ريز برنامه هاى مصوب سفر رئيس جمهور به استان خراسان جنوبى 
و  ريزى  برنامه  معاون  اين سفر توسط رضايى  ريز مصوبات  سرانجام 

اشتغال استاندارى اعالم گرديد.  
جنوبى  خراسان  استان  به  جمهور  رئيس  سفر  نتيجه  مجموع  در 
پروژه  و  اجراى 21 طرح  براى  تومانى  ميليارد  بودجه 270  تخصيص 
بود. اما با توجه به محروميت مضاعف استان خراسان جنوبى و حجم 
مشكالت و موانع راهبردى توسعه اين استان ناگفته مى توان دريافت 
اين حد اعتبارات حتى در صورت تحقق 100 درصدى در حد و اندازه 
سفرهاى استانى رئيس جمهور نبود چراكه به گفته برخى كارشناسان و 
مسئوالن با اين اعتبارات و همچنين تسهيالت 60 ميلياردى وعده داده 

شده براى بخش صنعت نمى توان كارى از پيش برد.

تخصيص بودجه570 ميليارد تومانى
براى 25 پروژه در خراسان شمالى

از اين موارد كه بگذريم، كاروان دولت تدبير و اميد در خرداد ماه سال 
جارى درست چهار روز پيش در سفرى به بجنورد مركز استان خراسان 
جنوبى)  خراسان  محترم  استاندار  و  كشور  وزير  زادگاه  (استان  شمالى 

سفر كرد و براى خراسان شمالى 570 ميليارد تومان براى 25 پروژه 
اعتبار در نظر گرفت تا موانع توسعه اين استان برداشته شده و چرخ 

پيشرفت بجنورد راحت تر بچرخد. 
اعتبار 580 ميليارد  با  براى استان گلستان 121 پروژه  اين،  بر  عالوه 
براى سيستان  و  تومان  ميليارد  اعتبار 522  با  ايالم 44 طرح   تومان، 
تومان ميليارد   500 و  هزار   13 با  طرح  و  مصوبه   99 بلوچستان   و 

اعتبار به تصويب رسيد.

كاهش300 ميليارد تومانى اعتبارات مصوب سفر به خراسان 
جنوبى در مقايسه با خراسان شمالى به چه دليل است؟ 

اعتبارات  مقايسه  با  جنوبى  خراسان  استان  مردم  ذهن  در  كه  سؤالى 
مصوب سفر رياست جمهورى به اين استان ها على الخصوص استان 
ميليارد   300 كاهش  كه  است  اين  گيرد  مى  شكل  شمالى  خراسان 
تومانى اعتبارات مصوب سفر دكتر حسن روحانى رئيس دولت تدبير و 
اميد به استان خراسان جنوبى در مقايسه به استان خراسان شمالى به 
چه دليل است؟ خراسان جنوبى به عنوان سومين استان پهناور كشور و 

هم زمان با خراسان شمالى از حوزه خراسان بزرگ جدا شد.  
صنعت،  ركود  آبى،  كم  بحران  با  و  مرزى  استان،  اين  همچنين 
روبرو  و...  راه  درمانى،  ورزشى،  هاى  بخش  در  ها  پروژه  بالتكليفى 

اينها خراسان جنوبى در جريان سفر رئيس جمهور  اما عليرغم  است. 
در مقابل اين مشكالت اعتبار اعالم شده از سوى هيئت دولت اصًال 

قابل مقايسه نيست.

بايد در توسعه مناطق مختلف توازن و تعادل ايجاد شود

گفتنى است در برخى استان ها مانند سيستان و بلوچستان 600 ميليارد 
كل  اينكه  فرض  با  كه  است  يافته  تخصيص  اعتبارت  اين  از  تومان 
اين  يابد  اختصاص  جنوبى  خراسان  به  دولت  هيئت  سفر  اعتبارات 
تقريبًا يك سوم از اعتبارات تخصيص يافته به استانى چون سيستان و 
بلوچستان است. از موارد قابل توجه در سفر رئيس جمهور به بيرجند  

استان هاى  پيشرفت  و  توسعه  در  توازن  و  تعادل  اهميت  بر  آنكه وى 
مختلف كشور تأكيد كرد و گفت: بايد دست به دست هم تالش كنيم 
تا گام به گام در توسعه مناطق مختلف كشور توازن و تعادلى ايجاد شود 

به نحوى كه مردم آن را احساس كنند.
در استان خراسان جنوبى كه به گفته رئيس جمهور در سال 93 بودجه 
عمرانى آن 16 ميليارد تومان بود، جاى گاليه است كه چرا در سفر 

هيئت دولت توجه الزم به آن نشد.
لذا انتظارى كه از مسئوالن استان و در رأس آن از مهندس  خدمتگزار 
مى رود اين است كه انتظارات مردم خراسان جنوبى با توجه به ركودى 

كه در بخش هاى مختلف ديده مى شود به اطالع دولت برسانند.

تفــاوت 300 ميليـاردى 
سفر رئيس جمهور از بجنورد تا بيرجند

گزارشى از وضعيت اسفبار 
شهرك هاى صنعتى

 خراسان جنوبى

كالسه 93/1946  اجرايى شورا      آگهى مزايده اموال غيرمنقول «نوبت اول»
نظر به اين كه 0/467 از يك دانگ پالك ثبتى 1299 فرعى از 1 اصلى بخش 2 به مساحت 9907 مترمربع به مالكيت آقاى حسن عليزاده به مبلغ 42/000/000 ريال كارشناسى شده در قبال 

بدهى آقاى حسن دلزنده به مبلغ 40/598/556 ريال متضامنا در حق بانك قوامين و مبلغ 1/750/000 ريال حق االجرا در حق دولت از طريق مزايده روز شنبه مورخ 94/4/20 از ساعت 9 الى 10 صبح در 
 دفتر اجراى احكام مجتمع شوراى حل اختالف بيرجند به فروش برسد كه قيمت پايه از بهاى ارزيابى شده شروع و به شخصى كه باالترين قيمت را پيشنهاد نمايد، فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پيشنهادى 
فى المجلس از برنده مزايده دريافت و نامبرده مكلف است حداكثر تا يك ماه نسبت به پرداخت باقيمانده ثمن معامله اقدام نمايد در غير اين صورت 10 درصد اوليه به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد خواهد شد. 
لذا متقاضيان در صورت تمايل مى توانند پنج روز قبل از موعد مزايده به اين اجرا واقع در خيابان طالقانى- بين طالقانى 14 و 16 مجتمع شوراهاى حل اختالف بيرجند مراجعه و از مورد مزايده بازديد به عمل 

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

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

چون مقرر گرديده اموال شامل : مداد آرايشى چشم و لب به مبلغ 9/968/000 ريال كارشناسى شده در قبال قسمتى از بدهى آقاى سيروس خسروى به مبلغ 9/968/000 ريال در حق آقاى 
حجت رخشانى از طريق مزايده روز سه شنبه مورخ 94/4/16 از ساعت 10 الى 11 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



كمك دو ميليارد تومانى مردم
به نيازمندان در ماه رمضان سال گذشته 

مرد آمريكايى، مار گرسنه  اى را كه تمام پرندگان زينتى او را بلعيده بود براى انتقام خورد.»تراور بوند» كه  به تازگى صاحب شش عدد پرنده با نژاد ويژه از نوع «مرغ هاى 
شاخدار» شده بود هنگام بازديد از پرندگان مورد عالقه اش با قفسى پر از پر مواجه شد كه مارى بر روى آن خوابيده بود.بنا بر اين گزارش وى اين شش  عدد  «مرغ شاخدار» 

را در سفر خود به جمهورى چك كه صاحب و دارنده اصل اين نژاد در دنيا هستند را خريد و به مزرعه خود در اوكالهما منتقل كرده بود.

انتقام عجيب مرد كينه اى از يك مار 

4
اطالعيه

طبق ماده 638 قانون مجازات اسالمي
 با روزه خواري برخورد مي شود 

منكر،  از  نهى  و  معروف  به  امر  ستاد  مشترك  اطالعيه 
دادستانى و فرماندهى استان به مناسبت ماه مبارك رمضان 
به اين شرح است:  با عرض تبريك فرارسيدن ماه مبارك 
رمضان،  به استحضار مردم شريف استان مى  رساند: به منظور 
حفظ و تكريم شعائر اسالمى و فراهم نمودن فضاى معنوى 
و محيطى آكنده از عطر دل انگيز ايمان در اين ماه عزيز ، 

ضرورت دارد اقدامات زير مورد توجه قرار گيرد:  
از آنجا كه فريضه امر  به معروف و نهى از منكر ناظر به 
پاسداشت شعائر اسالمى و ضامن حفظ ارزش ها، سالمت و 
امنيت جامعه است، بر اين اساس تذكر زبانى وظيفه شرعى 
و عمومى در جهت حفظ و گسترش ارزش ها و پيشگيرى از 
آسيب ها  ناهنجارى ها و جرايم، از جمله روزه خوارى تلقى 
مى شود. لذا از عموم شهروندان محترم تقاضا مى شود ضمن 
رعايت شئونات اين ماه پر خير و بركت با انجام وظيفه تذكر 
زبانى و تواصى به حق در حفظ ارزشها و گسترش آن در 
پيشگيرى از منكرات، از جمله روزه خوارى سهيم باشند.  
رعايت عفاف يكى از عوامل موثر در خودسازى، عبوديت و 
تقرب به خداست و بد پوششى و هنجار شكنى معارض با 
فرهنگ اسالمى و موجب فرو ريختن حصار امنيتى و طمع 
شيطان است. از عموم شهروندان محترم انتظار دارد ضمن 
رعايت موازين عفاف و حجاب با انجام تذكر لسانى و تواصى 
به حق از  بروز و ظهور بد پوششى هاى هنجار شكن موثر 
عمومى  اماكن  كليه  در  اسالمى  رعايت شئونات  باشند.   
الزامى است از مديران، متصديان و مراجعين محترم انتظار 
مى رود در اين امر اقدام الزم را معمول دارند. نظر واحدهاى 
از   اعم  پذيرايى  مراكز   كليه  آشپزخانه ها،  صنفى،  محترم 
درون شهرى و  برون شهرى مستقر در داخل مراكز اقامتى 
بين راهى و مستقر در فرودگاه ها و پايانه هاى مسافربرى را 
به دستورالعمل هاى صادره از مبادى ذيربط(اتحاديه، ميراث 
فرهنگى و گردشگرى و اداره نظارت بر اماكن عمومى) جلب 
مى كند.   نظر به اينكه روزه خوارى و بدحجابى به موجب ماده 
638 قانون مجازات اسالمى بخش تعزيرات، جرم محسوب 
مى گردد، لذا با متخلفين برخورد شديد قانونى صورت خواهد 
پذيرفت. برابر قانون حمايت از آمران به معروف و ناهيان از 
منكر، اشخاص حقيقى يا حقوقى حق ندارند در برابر اجراى 
امر به معروف و نهى از منكر مانع ايجاد كنند.ايجاد هرنوع 
مانع و مزاحمت كه به موجب قانون جرم شناخته شده است؛ 
عالوه بر مجازات مقرر،  موجب محكوميت به حبس تعزيرى 
يا جزاى نقدى درجه هفت مى گردد.در مورد اشخاص حقوقى 
، افرادى كه با سوء استفاده از قدرت يا اختيارات قانونى و 
ادارى از طريق تهديد، اخطار ، توبيخ، كسر حقوق يا مزايا، 
انفصال موقت يا دائم، تغيير محل خدمت، تنزيل مقام، لغو 
مجوز فعاليت، محروميت از ساير حقوق و امتيازات ، مانع 
اقامه امر به معروف و نهى از منكر شوند؛ عالوه بر محكوميت 
ادارى به موجب قانون رسيدگى به تخلفات ادارى، حسب 
مورد به مجازات بند(پ) ماده(20) قانون مجازات اسالمى 
محكوم مى شوند.از عموم هم استانى هاى عزيز تقاضا مى شود 
در صورت مشاهده عدم رعايت موارد فوق، مراتب را به شماره 

تلفن 110 اطالع دهند.
ستاد امر به معروف و نهى ازمنكرـ  دادستان عمومى و انقالب 

مركز استانـ  فرماندهى انتظامى استان خراسان جنوبى

پنجشنبه * 28 خرداد  1394 * شماره 3247

خواندنى ها

فصل تابستان و استفاده
 از دوچرخه و موتور سيكلت

راكبان   به  استان  رانندگى  و  راهنمايى  پليس  رئيس 
داد.  تذكر  تابستان  فصل  در  سيلكت  موتور  و  دوچرخه 
فصل   تابستان  فصل  گفت:  رضايى  عليرضا  سرهنگ 
استفاده  بيشتر از دوچرخه و موتورسيكلت است و اضافه 
تصادفات  افزايش  بيانگر  گذشته  سنوات  سوانح  كرد: 
راكبين دوچرخه سوار و موتورسيكلت سوار در اين فصل 
است كه در اين راستا نقش خانواده هاى در جلوگيرى 
 از تصادفات بسيار مهم ارزيابى مى شود و چون كودكان
 

و نوجوانان عالقه مند به استفاده از دوچرخه مى باشند و 
يكى از مهمترين تفريح در رده سنى فوق محسوب مى 
گردد و عدم كنترل فرزندان توسط خانواده ها و رها شدن 
آنها در معابر و خيابانهاى اصلى حتما موجب بروز سوانح 
رانندگى خواهد شد چون كودكان آشنايى كافى با قوانين 
و مقررات را  ندارند و سطح معابر را براى خود زمين بازى 
تصور مى كنند لذا خانواده هاى محترم با زير نظر قرار 
دادن رفتار كودكان خود و همراهى آنها در محيط هاى 
امن مانند پارك ها و فضاهاى تفريحى در نزديك محل 
سكونت مى توانند تا حدود زيادى نسبت به كنترل آنها و 
حفظ سالمت كودكان خود موثر باشند.اين مقام انتظامى 
در ادامه افزود: عالوه بر نقش كودكان در به وجود آمدن 
حوادث رانندگى خودروها نيز بايستى در فصل تابستان و 
به هنگام رويت دوچرخه سواران و موتورسيكلت سواران 
با  المقدور  قوانين و مقررات راهنمايى را رعايت و حتى 
احتياط و با فاصله كافى  و سرعت مطمئنه از كنار آنها 
از هرگونه احتمال برخورد جلوگيرى  و  تا  نمايند  عبور 

حتى المقدور آسيبى به آنها وارد نشود.
وى با اشاره به اين كه راكبين موتورسيكلت ها نيز بايستى 
به قوانين و مقررات توجه داشته باشند و از تخلفات شايع، 
مثل استفاده نكردن از كاله ايمنى به هنگام گرم شدن 
هواى در تابستان جدا خوددارى نمايند گفت: چون كاله 
ايمنى براى   وسيله  ترين  اصلى  موتورسيكلت   ايمنى 
 و سالمت آنها محسوب مى  شود و همچنين پرهيز از 
اعمال مخاطره آميز و تغيير حركت و سرعت غير مجاز 
از  يكى  ويژه  مسيرهاى  و  روها  پياده  در  نكردن  تردد   و 

توصيه هاى مهم براى آنها مى باشد.

قانون، ترافيك، ايمنى

كاظمى فرد- مدير كل كميته امداد  امام خمينى (ره) استان 
به كميته  تومان صدقه  ميليون  و 708  ميليارد  پرداخت 3  از 
 امداد استان خبرداد و گفت: مجموع درآمد ايتام در سال گذشته 
را 5 ميليارد و 935ميليون تومان بوده كه نسبت به سال 92، 36 

درصد رشد داشته است.
به  اشاره  با  مطبوعاتى  كنفرانس  در  (ره)  رضوى  جواد  سيد 
فرارسيدن ماه مبارك رمضان، اظهار كرد:  رمضان ماه بندگى 
خدا است و ما در اين ماه بايد ببينيم كه چقدر به وظيفه خود 

كه همان بندگى خدا است عمل كرده ايم.
كرد  عنوان  پسنديده  و  نيك  كارى  را  محرومين  به  توجه  وى 
 و افزود: در ماه رمضان نيز اين كار پسنديده تر است و در هر
اما  برخوردارند  زندگى  امكانات  تمام  از  اى  عده  اى   جامعه 
هستند  محروم  نيز  زندگى  هاى  حداقل  از  ديگر  اى  عده 
نيازمند افراد  به  دارند  مالى  توانايى  كه  افرادى  تا  است  نياز   و 

كمك كنند.
مدير كل كميته امداد استان عنوان كرد: در ماه مبارك رمضان 
سال گذشته 2 ميليارد و 114ميليون تومان مردم به نيازمندان 
كمك كردند و در همين مدت نيز 214 هزار و 872 هزار نيازمند  

توسط اين نهاد مقدس اطعام و سبد غذائى دريافت كرده اند.
از 616 خانواده  مبارك سال گذشته  ماه  به گفته رضوى طى 
نيازمند در قالب طرح مفتاح الجنه  همراه با مسئولين به خدمت 
آنها رسيده ايم  و به مشكالت آنان گوش كرده  كه در اين راستا 

75ميليون تومان براى نيازمندان جذب كرديم.
وى از جمع آورى 345 ميليون تومان فطريه و كفاره طى ماه 
رمضان سال گذشته خبر داد وافزود: در جمعه آخر ماه رمضان 

مدير  شد.  آورى  جمع  فلسطين  مردم  براى  تومان  36ميليون 
 كل كميته امداد استان اظهاركرد: در ماه رمضان سال گذشته

براى 2هزار و793  يتيمان شدند كه  نفر حامى  2 هزار و230 
يتيم حامى انتخاب شد.

جذب بيش از 16 هزار حامى براى ايتام استان

رضوى در ادامه  از بازگشايى نمايشگاه توانمندى هاى مددجويان 
اين  در  گفت:  داد  روزخبر  مدت شش  به  ماه   تا 11تير   6 از 
نمايشگاه 35 غرفه شامل غرفه هاى فرهنگى، حقوقى و حامى 
يابى وجود دارد. وى از برگزارى جشن رمضان در استان خبر 
داد و عنوان كرد: اين جشن يك شب در بيرجند و يك شب 
در طبس برگزار مى شود. مدير كل كميته امداد استان  با بيان 
اينكه حامى يابى براى ايتام در طول ماه مبارك رمضان در سطح 
استان انجام مى شود، افزود: نمايندگانى از استان براى حامى يابى 

به تهران و مشهد نيز اعزام مى شوند.
زير 18 سال  يتيم  به گفته وى در حال حاضر دو هزار 442 
در استان وجود دارد كه براى اين ايتام  بيش از 16 هزار654 
حامى دراستان جذب شده اند ودر ماه مبارك رمضان يك جلسه 

محورى براى تجليل از خيرين و حاميان برگزار خواهد شد.
يكى  را  آتيه  از سخنان خود  طرح  ديگرى  بخش  در  رضوى، 
طرح  اين  در  گفت:  و  كرد  اعالم  امداد  كميته  هاى  طرح  از 
كه كنند  مى  گذارى  سرمايه  ايتام  آينده  براى  ها   حامى 

از 2هزار و 442 يتيمى كه در استان وجود دارد تاكنون براى 
244نفر توانسته ايم حامى پيدا كنيم.

طرح  اين  افزود:  محسنين،  طرح  به  اشاره  با  ادامه  در   وى 
خانواده هايى كه پدران خانواده به داليل مختلف قادر به اداره 
زندگى نيستند را شامل مى شود و از مجموع 8 هزار و 325 
خانواده   658 براى  تاكنون  دارند  قرار  اين  در  كه  اى  خانواده 

توانسته ايم حامى يابى كنيم.
مدير كل كميته امداد استان با اشاره به اجراى طرح شفا براى 
بيماران خاص و صعب العالج، افزود: هزارو890 نفر در اين طرح 

قرار دارند كه تاكنون 98 نفر حامى شده اند.

16هزار مسكن غير مقاوم مددجويان 
كميته امداد نيازمند كمك خيرين است

و  دانست  نوعروسان  جهيزيه  تهيه  ويژه  را  كوثر  طرح  رضوى 
41نفر  كه  دارند  قرار  طرح  اين  در  نفر  و600  هزار  اظهاركرد: 

حامى اين طرح شده اند.
مسكن  تامين  راستاى  در  رضوان  طرح  اينكه  به  اشاره  با  وى 
مددجويان اجرا مى شود، گفت: در حال حاضر 16هزار مسكن 
غير مقاوم و نزديك به 900 مسكن غيرقابل سكونت وجود دارد 

كه تاكنون  تنها 6 نفر حامى اين طرح شده اند.
و  نقدى  هاى   كمك  مجموع  استان   امداد  كميته  كل  مدير 
تومان  ميليون  و694  23ميليارد  را  گذشته  سال  نقدى  غير 
 اعالم كرد كه نسبت به سال 92، اين كمك ها 35 درصد رشد

داشته است.
رضوى سرانه كمك هر شهروند كه در استان به كميته امداد 
كرد  اعالم  هزارتومان  و360  را ساالنه 32هزار  كند  كمك مى 

مقام  كشور  سطح  در  زمينه  اين  در  جنوبى  خراسان  وافزود: 
نخست را دارد.

23 مركز نيكوكارى در استان فعال است

به گفته وى 151هزارو300مشترك كميته امداد در استان داريم 
كه بيشترين تعداد مشتركان در شهرستان هاى بيرجند، طبس 

و قاين هستند.
به  صدقات  از  درآمد  مجموع  استان  امداد  كميته  كل  مدير 
كميته امداد استان در سال گذشته را 3 ميليارد و 708 ميليون 
 تومان اعالم كرد و گفت: مجموع درآمد ايتام در سال گذشته 
را 5 ميليارد و 935ميليون تومان بوده كه نسبت به سال 92، 
نيكوكارى  مراكز  تعداد  رضوى  است.  داشته  رشد  درصد   36
در  مراكز  اين  از  15تا  اظهاركرد:  و  اعالم  مركز   23 را  استان 
 مساجد و 8مركز در كنار مساجد است كه درآمد اين مساجد
يك ميليارد و 773ميليون تومان بوده است. وى با اشاره به توزيع 
سبد كاالى در آستانه ماه مبارك رمضان گفت در دو روز گذشته 
 توسط موسسه خيريه انصار الحجه ع مشهد مبلغ يك ميليارد

 و 200 ميليون تومان كاال و پول نقد بين مددجويان توزيع شده 
است وى ميزان زكات جمع آورى شده را درسال گذشته سه 
ميليارد 444 ميليون تومان ذكر كرد گفت اين ميزان نسبت به 

سال 92 ،46 درصد رشد داشته است.
وى در پايان ياد آور شد: افراد مى توانند كمك هاى نقدى خود 
شعبه  صادرات  0102102981005بانك  حساب  شماره  به  را 

مركزى بيرجند واريز كنند.

در نشست خبرى
 مديركل كميته امداد
 استان عنوان شد:

پرداخت 3 ميليارد و 708 ميليون تومان صدقه به كميته امداد استان

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

آيا مى دانستيد همه آدم هاى موفق دنيا
با NLP به موفقيت و ثروت رسيده اند؟

    NLP معارفه رايگان 
امروز پنجشنبه 94/3/28  ساعت 18 الى 19

تلفن رزرو: 05632235499

مفتخر است طبق روال سال هاى گذشته

از افطــار تا سحــر ميزبان همشهريان عزيز باشد

" سفارشات افطار پذيرفته مى شود "

 بيست مترى چهارم مدرس (خليل طهماسبى)
نبش خيابان شهيد نوربخش

09155616181 - خورشيدى        32432355 

رستــوران  مهــدى

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

تخفيفات  ماه  مبارك رمضان
پنير صباح      3300 تومان 
پنير پالود      3200 تومان
پنير نسيم     2800 تومان

پنير جلگه ، توريس و بصير 2900 تومان
پنير فله     7800 تومان
تن اويال   4000 تومان

بيست مترى چهارم مدرس- خيابان طهماسبى 
فروشگاه بزرگ پامچال

32444436

آب شيـرين كن خانـگى خواجـوى
نقد و اقساط

خيابان فردوسى ، تقاطع حافظ       09155438760 - 32421633

   09151605216

  3 2236030

ايزوگام سليمانى

خيابان ارتش - سه راه معلم - جنب بيمه البرز  
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بورس انواع كامواهاى ايرانى 
تركى و فانتزى

به مكان جديد انتقال يافت.

فروشگاه رها

سجادشهر، بلوار غدير شرقى ، نبش غدير 4         32414449 - 09153624072 براتى  

بيمه سينا   نمايندگى مصطفايى فريز
تخفيفات ويژه شخص ثالث:

35 % ويژه طالب و روحانيون محترم
 25 % ويژه دانشجويان و كاركنان پيام نور و علمى - كاربردى و خانواده آنها 

22 % ويژه كاركنان بانك كشاورزى و بانك سينا
15 % ويژه  كليه كاركنان دولت و سازمان ها ، دانشجويان و  بستگان آنها

20 % ويژه بيمه گذاران درمان شركت بيمه سينا
10 الى 15 % ويژه بيمه گذاران ثالث سال قبل شركت بيمه سينا 

20 الى 55 % تخفيفاف ويژه بدنه             نقد / اقساط
آدرس: خيابان پاسداران- بين ميدان قدس و قدس 1 - روبروى چسب سهيل

تلفن: 09158651005-32436814

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

دعوت نامه تشكيل مجمع عمومى فوق العاده (نوبت سوم)
شركت تعاونى مصرف نصر قوامين 

شماره ثبتى: 1198      شناسه ملى: 10360029320    تاريخ انتشار: 94/3/28
جلسه مجمع عمومى فوق العاده (نوبت سوم) شركت تعاونى مصرف نصر قوامين به شماره ثبتى : 
1198 و شناسه ملى: 10360029320 شنبه 94/4/13 ساعت 10 صبح در محل نمازخانه مركز 
آموزش محمد رسول ا... (ص) واقع در كيلومتر 15 جاده بيرجند -  زاهدان برگزار مى شود. از 
كليه اعضا دعوت مى شود براى اتخاذ تصميم نسبت به موضوعات ذيل در اين مجمع حضور به 
هم رسانند. ضمنا چنانچه عضوى بنا به داليلى نتواند شخصا حضور يابد، مى تواند همزمان با 
نماينده تام االختيار خويش با هم به معاونت پشتيبانى واقع در مركز آموزش محمد رسول ا... 

(ص) مراجعه و برگ وكالت نامه را تنظيم و برگه ورود به جلسه مجمع را دريافت نمايند. 
حداكثر آراى وكالتى هر عضو سه راى و هر فرد غير عضو يك راى مى باشد

دستور جلسه: تصميم گيرى در خصوص انحالل شركت تعاونى
هيئت مديره
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آن يك نفر

شيوانا در كنار جاده مردى را ديد كه زخمى روى زمين 
به  اند. شيوانا  ايستاده  نظاره  به  اى  افتاده است و عده 
جمعيت نزديك شد و پرسيد:» چرا به اين مرد كمك نمى 
كنيد؟!؟ جمعيت گفتند: طبق دستور امپراتور هركس يك 
فرد زخمى را به درمانگاه ببرد مورد بازپرسى و آزار قرار 
مى گيرد.  چرا ما آن يك نفر باشيم؟!»شيوانا هيچ نگفت و 
بالفاصله لباسش را كند و دور مرد زخمى پيچيد و او را به 
دوش خود افكند و او را به درمانگاه رساند. اما مرد زخمى 
ساعتى بعد جان داد. شيوانا غمگين درمانگاه نشسته بود 
كه مامورين امپراتور سررسيدند و او را به جرم قتل مرد 
زخمى به زندان بردند.شيوانا يكماه در زندان بود تا اينكه 
مشخص شد بيگناه است و از زندان آزاد شد. روز بعد از 
آزادى مجددا شيوانا در جاده يك زخمى ديگر را ديد. 
بالفاصله بدون اينكه لحظه اى درنگ كند دوباره لباس 
خود را كند و دور مرد زخمى انداخت و او را كول كرد تا 
به درمانگاه ببرد. جمعيتى از تماشاچيان زخم زبانى نثار او 
كردند. يكى از شاگردان شيوانا از او پرسيد:» چرا با وجودى 
كه هنوز ديروز از زندان زخمى قبل خالص شده ايد دوباره 
جان خود را به خطر مى اندازيد؟!»شيوانا تبسمى كرد و 
پاسخ داد:» چون احساس مى كنم اينكار درست است! 
و يك نفر بايد چنين كارى را انجام دهد. چرا من آن يك 

نفر نباشم؟!»

دلتنگى شوخى سرش نمى شود
 دلتنگى موريانه است و من هنوز 

آدم نشده ام من هنوز چوبى ام!

معلم: تو چه چيز را راه 
آزادى مى دانى؟

دانش آموز: آقا اجازه، زنگ مدرسه را!!

ناقوس بگسل از خسان پرهيز كن از ناكسان
خود را به آن باال رسان تا رتبه ات واال كنم

ناقوس

هنگام به گريه انداختن 
زن مواظب باشيد

 خدا اشك هاى او را مى شمارد

خدا مرحم تمام دردهاست هرچه عمق خراشهاى 
وجودت بيشتر باشد خدا براى پر كردن آن

 بيشتر در وجودت جاى مى گيرد . .

مشكالتى را كه در رسيدن به اهدافتان قرار گرفته شناسايى 
كنيد، به درستى اين مشكالت را بشناسيد. برنامه اى پياده 
كنيد كه بتوانيد براى رسيدن به اهدافتان با مشكالت پيش 
به  يا  را عملياتى كنيد. شما  برنامه  اين  بياييد و  رو كنار 
راحتى با انجام اين پنج گام اهداف خود را به دست خواهيد 
آورد و آن را براى خود نهادينه مى كنيد يا اينكه چيزى را 
كه اشتباه بوده است مشخص كرده و سپس به كمك اين 
رويكرد اين روند بهتر خواهد شد. االن چيزى كه بايد دنبال 
كنيد آزمايش دقيق هر يك از پنج مرحله اى است كه بيان 
شد. در ادامه با گام اول اين رويكرد بيشتر آشنا مى شويم:

  اهداف خود را تعيين و تنظيم كنيد
ذاتا شما هر چيزى را كه مى خواهيد مى توانيد داشته باشيد 
اما شما همه چيزى را كه مى خواهيد، نمى توانيد داشته 
باشيد. اولين و مهم ترين و در عين حال مشكل ترين گام در 
اين پنج گام تنظيم اهداف است زيرا اين كار شما را مجبور 
تصميم گيرى  مى خواهيد  واقعا  كه  چيزى  براى  مى كند 
كنيد و از اين رو مى توانيد چيزى كه از زندگى مى خواهيد 

به دست آوريد. 
اين گامى است كه با محدوديت هاى اصلى زندگى مواجه 
از  بزرگ  متنوع  غذاى  ميز  يك  شبيه  زندگى  مى شويد: 
غذاهاى خوشمزه است كه شما مى توانيد اميدوار باشيد آنها 
را مزه كنيد. بنابراين شما بايد از بعضى چيزها براى به دست 

آوردن چيزهايى كه بيشتر خواهان آن هستيد، صرف نظر 
كنيد.بعضى مردم در اين نكته با مشكل مواجه مى شوند و 
مى ترسند كه يك گزينه جايگزين خوب را از ترس اينكه 
آنها  شادى  براى  كه  آنها  داشته هاى  تمام  است  ممكن 
ضرورى هستند از بين ببرد. در نتيجه آنها اهداف زيادى 
را در يك زمان دنبال مى كنند كه به همين دليل كمى يا 
هيچ چيز از آنها به دست نمى آورند.به عبارت ديگر با قادر 
نبودن اينكه نمى توانيد چيزى را كه مى خواهيد به دست 
آوريد دلسرد نشويد و با اين انتخاب خودتان را فلج نكنيد 

و از ادامه كار باز نايستيد.

براى رسيدن به اهدافتان  آنها را اولويت بندى كنيد
 راه ديگرى را انتخاب كنيد. براى به دست آوردن اهدافتان 
اولويت بندى شامل رد  اولويت بندى كنيد و اين  بايد  شما 
گزينه هاى جايگرين خوب مى شود، مهم اين است تا اهداف 
را در ازاى تمايالت و خواسته ها كنار نگذاريد. ديگر دليل 
اين  مى مانند  ناكام  مرحله  اين  در  افراد  معموال  كه  رايج 
است كه آنها چشم انداز اهداف خود را از دست داده اند كه 
بايد در وظايف روزمره اين چشم اندازها را به دست آورد. از 
تنظيم اهداف بر مبناى چيزى كه فكر مى كنيد مى توانيد 
به دست آوريد، دورى كنيد. هر مرحله را جداگانه و شفاف 
بدون توجه به ديگران انجام دهيد. هدفى را تنها به خاطر 
ارزيابى دست يافتنى بودن يا نبودن آن خط نزنيد. هنگامى 

كه شما به هدفى متعهد شديد، ممكن است فكر زيادى 
را بطلبد و اصالحات زيادى به برنامه شما در مدت زمان 
طوالنى جهت نهايى كردن آن وارد كند و وظايف زيادى را 
براى رسيدن به آن انجام دهيد. اين كار به ميزانى تعهد نياز 
دارد كه شما واقعا مى توانيد ذاتا هر چيزى را به دست آوريد 
حتى اگر در اين لحظه چطور رسيدن به آن را ندانيد.ابتدا 
شما بايد متعهد باشيد كه اين برنامه درست است اما بعد 
از دنبال كردن اين فرآيندها و پيش بردن به سمت رسيدن 
به اهدافتان شما از درست بودن و يا نبودن آن اطمينان 
به دست خواهيد آورد. اگر دوست داريد مى توانيد با اهداف 
متوسط ترى شروع كنيد و زمانى كه شما وفادارى خود را 

بيشتر كرديد، اشتياق شما افزايش خواهد يافت.

اهدافتان را تنظيم كنيد
اين  حال  به  تا  مى كنم.  تنظيم  را  اهدافم  من  هميشه 
آوردم،  به دست  را  اهداف  اين  مى توانم  چطور  كه  فكر 
 نداشته ام زيرا تا به حال با تفكر به دل آنها رفته  و راه آن را 

به دست آورده ام.
برخالف  بدهم.  فريب  مى توانم  كه  مى دانم  همچنين 
را  تمام جواب هاى درست  نبايد  مدرسه، در زندگى شما 
مطرح كنيد. شما مى توانيد از افرادى كه اطرافتان هستند 
كمك بگيريد و حتى از آنها بخواهيد تا چيزهايى كه شما 
به خوبى نمى توانيد انجام دهيد را انجام دهند. به عبارت 

ديگر هيچ دليلى وجود ندارد تا به اهدافتان نرسيد. اگر شما 
اين نظر را داشته باشيد:

1) انعطاف پذيرى كامل: جواب هاى خوب از هركسى و يا 
هر جايى (و در حقيقت همانطور كه من قبال گفتم هميشه 
جواب هاى بهترى وجود دارد كه ديگران بلدند ولى شما 

بلد نيستيد) مى آيد.
كه  جايى  از  صرف نظر  كامل:  پذيرى  مسووليت   (2  
جواب هاى مناسب از آنجا مى آيند اين كار شماست تا اين 
به من  بهانه گيرى  بدون  روش  كنيد.اين  پيدا  را  جواب ها 
كمك مى كند تا هر آنچه كه براى به دست آوردن چيزهايى 

كه مى خواهم نياز است، انجام دهم. 
همه اهداف دست يافتنى نيستند. بعضى ناممكن ها وجود 
دارند اما اين تجربه من است كه اگر من به ايجاد خالقيت، 
انعطاف پذيرى و قطعيت براى دنبال كردن اهدافم متعهد 
باشم، راه هايى را كه براى به دست آوردن اهدافم نياز است 
را به تصوير خواهم كشيد. از آنجايى كه تالش براى به دست 
آوردن اهدافم، قوى ترم مى كند به طور روزافزون من توانايى 

اهداف بيشترى را خواهم داشت. 
اگر در رسيدن به اهدافم شكست خوردم، اين شكست تنها 
به من مى گويد كه آنقدر خالقيت، انعطاف و قطعيت كافى 
براى چيزهايى كه نياز است نداشته ام و به عقب برمى گردم 
به  را  دهم  انجام  بايد  موفقيت  اين  براى  كه  چيزهايى  و 

تصوير مى كشم.
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حرف هاى ابريشمى طنز امروز

شعر روز 

پلكى احساس

عارفانه روز

يك لحظه مكث كن

نگرش

آيه روز  

بايد از ميان شما گروهى باشند كه به سوى نيكى بخوانند و امر به معروف و نهى از منكر كنند 
و آنها همان رستگارانند. سوره آل عمران آيه 104

حديث روز  

هيچ ثروتى چون عقل و هيچ فقرى چون نادانى نيست، هيچ ارثى چون ادب  و هيچ پشتيبانى چون مشورت نيست 
 امام على (ع)

توصيه هاى ماه مبارك رمضان

                        

126

739

8916

87

275164

93

5923

732

581

437159286
125768493
986234571
379842615
852316749
641975328
598627134
714593862
263481957

سودوكو جدول اعدادى است كه امروزه يكى از سرگرمى هاى رايج 
در كشورهاى مختلف جهان به شمار مى آيد. سودوكو مخفف يك 

عبارت ژاپنى است و به معنى «ارقام بايد تنها باشند» است.
تاريخچه: اين بازى براى اولين بار در يك مجله پازل آمريكايى در 
سال 1979 اتشار يافت اما انتشار آن به طور مستمر و پى گير براى 
نخستين بار برمى گردد به ژاپن در سال 1986 و از سال 2005 اين 

سرگرمى به محبوبيت جهانى دست يافت و نخستين مسابقه ملى آن در 
سال 2008 در فيالدلفيا در آمريكا برگزار شد.

طراح: نسرين كارى

عوامل  مهم براى كنترل ديابت در ماه رمضان:
* رعايت رژيم دارويى
*   كنترل رژيم غذايى

* داشتن فعاليت فيزيكى مناسب روزانه
* اندازه گيرى مرتب قند خون با دستگاه

* تنها با رعايت اصول صحيح درمان
 مى توانيم روزه دارى را به جاى آوريم. 

بنابراين تمام عزيزان ديابتى كه قصد دارند 
در ماه رمضان روزه بگيرند بايد با برنامه ريزى 

قبلى در يك از اين اصول مهم از طريق
 ديدن آموزشهاى الزم اقدام كنند.

خدايا قرار بده روزه مرا در آن روزه داران
 واقعى  و قيام و عبادتم در آن قيام 

شب زنده داران و بيدارم نما در آن
 از خواب بى خبران و ببخش به من 

جنايتم را در اين روز اى معبود جهانيان
 و در گذر از من اى بخشنده جنايات كاران.

*  دلت كه گرفت، ديگر منِت زمين را نكش
راِه آسمان باز است، پر بكش . . .

* چه زيبا خالقي دارم
چه بخشنده خداي عاشقي دارم

كه ميخواند مرا، با آنكه مي داند گنه كارم . . .

پيامك 

دعاى روز اول ماه رمضان

در ازاى تمايالت، اهدافتان را كنار نگذاريد

جدول 3247 قابل توجه تمامى ادارات دولتى و همشهريان  محترم  
اكيپ تخصصى سرما در خدمت شما  نصب و سرويس كولر و غيره  در اسرع وقت   09155622188

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

تجربه كنيد.    09158668002

 يك تعويض كار الستيك 
ماشين سنگين  نيازمنديم.

09155611355

دو نفر چرخكار ماهر يا نيمه ماهر 
براى پرده سرا نيازمنديم.

32422970 - 09155616606

 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

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

   32304027 -09159656641 روزى

فروش 2 واحد آپارتمان روى پيلوت  تا 
مرحله سفت كارى ، متراژ 250 متر، زيربنا 
90 متر، ملكى ، واقع در خوسف فى: 30 

ميليون / معاوضه با  ملك  يا  ماشين 
09151634995

گـاز رسـانى

با شرايط مناسب
09159354648- محمدى

مسكونى/ تجارى/  صنعتى

فروش قنات مجهز به سيستم
 آبيارى قطره اى با موقعيت عالى 

09155614765

فروش يك جا لوازم برقى ، سرويس هاى 
چينى ايرانى و خارجى ، ظروف پذيرايى و 
فانتزى و ... زير قيمت   09387592012

فروش پژو پارس مدل 84 ، نقره اى
09159645880

فروش يا معاوضه با پرايد 
يك دستگاه پژو 405 خطى درون شهرى 
مدل آخر 90، بدون رنگ ، بيمه تا برج 

12، كم كار ، روكش ، كف پوش 
فى: 22 ميليون    09151613527

آگهـى استخـدام
يك شركت در زمينه پخش مواد غذايى براى تكميل كادر خود 

تعدادى بازارياب با حقوق ثابت + پورسانت + بيمه نيازمند است.
(افراد با تجربه در اولويت خواهند بود)
09157717963 - 09132402317

فروش كبابى و جگركى در بهترين 
موقعيت به علت مهاجرت 

09109313400 - 32238053

پيــچ و روپــالك نمــا
سجاد 36 پالك 22   09156694379 - موذن

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

32230549

ما قيمـت ها را شكستيم
 فروش ويژه رم ، فلش 

 گيرنده ديجيتال ، لوازم جانبى
كلى و جزيى

بين مطهرى 2 و 4- نمايندگى سروش

فروش منزل مسكونى در 2 طبقه به متراژ 
150 متر واقع در شهرك چهكند ، حاشيه 
خيابان ولى عصر (عج)  09153636610

فــورى        فــورى
به علت رفتن به شهرستان  

 فروشگاه پالستيك مدرن 
 با موقعيت و فروش روزانه عالى 

و كليه اجناس به فروش مى رسد.  
خيابان معلم - بين معلم 48 و 50

09152686400 – ناصرى

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

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

سمسارى پايتخت
 تمامى لوازم منزل و ادارى 

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

09155618751
17 شهريور 24 و 26

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

09151636052

 استوديو  تخصصى  فيلم
 و عكس با كليه تجهيزات و مجوز 
با موقعيت عالى واگذار مى شود.

09153624674

چاپ و پخش تراكت تبليغاتى 
با قيمت مناسب - كامال تضمينى

دفتر: 32232860 / 09155051239 - مقدم

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

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

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

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

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

كوچه بانك صادرات مركزى 
اجـاره داده مى شود.

09155620967- 32226351

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  

09156694379

توجه              افتتاح  شد             توجه
www.birjandniaz.com/shop

بزرگ  ترين   هايپر ماركت  تلفنى -  اينترنتى 
بير جند

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

خريد انواع فلزات مستعمل 
ادارى ، ساختمانى ، كشاورزى 

صنايع ، معادن و خانگى
09011864824

09151602835 -  ترابى

سى دى خام با كيفيت عالى 280 تومان
موس با گارانتى 5300 تومان

www.asbirjand.ir حاشيه پاسداران 15

كوتاه ترين راه رسيدن به باغ و ويال دلخواه تان 

امالك كوروش  كبير
32293143- 09153624820  چاجى

بجد - امالك كوروش 

فروش مغازه پوشاك
با 10 سال سابقه كار

 و فروش تضمينى
انتهاى معلم-09369352508

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

  09153613243 - شريفى
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اخبار ورزشى

سالمانه:  با مصرف «اسفناج» كالرى كمى نصيبتان مى شود اما در عوض فيبر، ويتامين A، ويتامين C، اسيدفوليك و مواد معدنى خوبى عايدتان 
مى شود.بايد بدانيد كه مصرف مداوم اسفناج از ابتال به سرطان سينه پيشگيرى مى كند. از اين گذشته «بتائين» موجود در اسفناج 
خطر ابتال به بيمارى هاى قلبى عروقى را كاهش داده و عملكرد ورزشكاران را باال مى برد. 

اسفناج نخورها بخوانند!!

بايد و نبايدهاى روزه دارى
 در فصل گرما 

شهرخبر: روزه دارى در فصل گرما بدن را دچار 
كم آبى مى كند، آب بدن مهمترين عاملى است 

باعث مشكالت  داران  روزه  براى  تواند  كه مى 
اندازد.  را به خطر  زيادى شود و حتى جان فرد 
روزه  تا سحر  افطار  بين  اينكه  بيان  با  محققان 
سنتى،  هاى  نوشيدنى  از  توانند  مى  داران 

انواع  و  طبيعى  هاى  ميوه  آب  كمرنگ،  چاى 
گويند  مى  كنند،  استفاده  تابستانى  هاى   ميوه 
چاى به دليل داشتن مواد آنتى اكسيدان و ضد 
سرطان براى بدن مفيد است، اما چاى به دليل 
مدر بودن باعث مى شود مقدار بيشترى از آب 
بدن دفع شود. يكى از راههاى مقابله با تشنگى 

سبزى  و  ميوه  مصرف  رمضان  مبارك  ماه  در 
فراوان است كه عالوه بر مقاومت بيشتر در مقابل 
حركت  سرعت  فيبر،  داشتن  دليل  به  تشنگى، 
شود  مى  سبب  و  داده  كاهش  را  غذايى   مواد 

احساس گرسنگى نيز ديرتر فعال شود. مصرف 
نيز  يبوست  مشكل  رفع  سبب  سبزى  و  ميوه 
مى شود. سبزى ها مانند كاهو، خيار، كرفس و 
سبزى خوردن چون آب را در خود نگه مى دارند 
باعث استمرار و تداوم آبرسانى به بدن مى شود 
و مصرف ساالد كاهو به خصوص در وعده سحر 
توصيه مى شود. هنگام افطار بايد از نوشيدن آب 
يخ به طور ناگهانى پرهيز كرد همچنين در وعده 

افطار نيز از نوشيدنى هاى ولرم استفاده كرد.

اين نوع عادت، نقش مهمى در بروز 
جوش هاى پوستى دارد

سالمانه : استفاده بيش از حد از مواد و لوازم 
شدن  مسدود  موجب  كه  بهداشتى  و  آرايشى 
مى شود،  چربى  غدد  از  چربى   خروج  محل 
نقش بسيار مهمى در بروز جوش هاى پوستى 
است  اين  روش  راحت ترين  و  بهترين  دارد. 
از  شستشو  با  را  پوست  چربى  ترشحات  كه 
جوش  ضد  صابونهاى  از  استفاده  و  برد  بين 
كرم ها  از  استفاده  مى كند.  كمك  امر  اين  به 
محلول هايى  و  لوسيون  استاندارد  ژل هاى  و 
غير  به  نيز  مى شود  تجويز  پزشك  توسط  كه 
قابل رويت كردن منافذ پوستى كمك زيادى 
منافذ  اين  رفتن  بين  از  در عين حال  و  كرده 

نيز جلوگيرى مى كند.

با «سوسن» بوي بد پا را 
فراموش كنيد 

داريد  قرار  افرادي  در گروه  اگر  نيوز:  سالمت 
با بوي بد  يا كار روزانه  پياده روي  از  كه پس 

شما  براي  مسئله  اين  و  مي شوند  روبه رو  پا 
است  شده  تبديل  آزاردهنده  موضوع  يك  به 
بهتر است از پودر گياه «سوسن» براي از بين 
پا  زياد  تعريق  از  ناشي  كه  پا  بد  بوي  بردن 

كنيد.  استفاده  است،  جوراب  يا  كفش  درون 
بهترين روش براي از بين بردن بوي بد پا اين 
است كه پس از اتمام كارهاي روزانه و رسيدن 
از  پس  و  بشوييد  را  خود  پاي  فراغت  اوقات 
خشك كردنش آن را درون يك كيسه كه پر 
از برگ پودر شده گياه سوسن است قرار دهيد 

و اجازه دهيد پاي تان به مدت يك شب درون 
امر كمك مي كند  اين  بماند.  باقي  اين كيسه 
تا عالوه بر كاهش تعريق پا از ميزان بوي بد 

آن نيز به مرور كاسته شود. 

خواص شگفت انگيز روغن هسته انگور 

 عصرايران: بررسى هاى جديد نيز نشان مى دهد 
خون  قند  تنظيم  در  انگور  هسته  روغن  كه 
قلبى  هاى  بيمارى  و  سرطان  از  جلوگيرى  و 
از فالوانوئيد،  اين روغن كه سرشار  موثر است. 
بتاكاروتن، ويتامين ث و اى است خاصيت هاى 
زيادى دارد. اسيد لينولئيك موجود در آن، براى 
روغن  اين  مصرف  است.  الزم  پوست  بازسازى 
براى رفع سياهى دور چشم نيز مفيد است. روغن 
هسته انگور كلسترول مضر (ال دى ال) را كاهش 
و كلسترول مفيد (اچ دى ال) را افزايش مى دهد. 
اين روغن از گسترش سلول هاى سرطانى در ريه، 

روده، پروستات و معده جلوگيرى مى كند. 

كم خوابى احتمال سكته مغزى را
 4 برابر افزايش مى دهد 

مطالعات محققان نشان مى دهد كه كم خوابى 
احتمال ابتال به بيمارى هاى قلبى را دو برابر و 
سكته مغزى را چهار برابر افزايش مى دهد.خواب 
كافى، حافظه و قدرت يادگيرى مغز را افزايش 
مى دهد.منظور از خواب كافى و با كيفيت، خواب 
بين شش تا هشت ساعت در شب و بين ساعت 

10 شب تا 6 صبح است.

اين نوع عادت، نقش مهمى در بروز جوش هاى پوستى دارد

خريد شارژ از جيب پدرزن 

از مراجع  با اعالم وصول شكايتى  باشگاه خبرنگاران: 
قضايى مبنى بر برداشت وجه بصورت نامعلوم از حساب 
بانكى يكى از شهروندان شهر شوشتر، ماموران پليس 
اين خصوص  در  را  خود  تحقيقات  شهرستان  اين  فتا 
آغاز كردند .سرهنگ حسنوند گفت: در پيگيرى هاى 
به عمل آمده كارآگاهان پليس فتا ، متهم شناسايى و 
گفت  و  كرد  اعتراف  خود  جرم  به  متهم  شد.  دستگير 
شاكى پدر خانم من است كه با سوء استفاده از اعتماد 
وى پس از بدست آوردن رمز دوم حساب بانكى وى 
و  تلفن همراه  شارژ  و خريد  قبوض  پرداخت  به  اقدام 

چند مورد خريد اينترنتى نمودم.

مرگ، نقشه مرد شياد
 براى فرار از جريمه ميلياردى

باشگاه خبرنگاران: جانشين انتظامى استان كردستان  از 
دستگيرى فردى خبر داد كه به منظور فرار از پرداخت 
 جريمه 2/8 ميلياردى، با جعل گواهى فوت براى خود ، 
 5 سال مخفيانه زندگى مى كرد. سرهنگ آژنگ گفت : 
تحقيقات ماموران حكايت از آن داشت، متهم براى فرار 
اقدام  دولتى  مدارك  و  اسناد  با جعل  قانون،  اعمال  از 
تاريخ  آن  از  و  نموده  براى خود  تهيه گواهى فوت  به 
پايتخت سكونت دارد. وى اضافه  به طور مخفيانه در 
كرد: ماموران با كنترل مستمر پاتوق و مخفيگاه هاى 
احتمالى، متهم را در اقدامى غافلگيرانه دستگير كردند.

زلزله نپال، اورست را 
جابه جا كرده است

ايسنا : كارشناسان چينى مى گويند: زلزله ويرانگر نپال، 
غربى  جنوب  سمت  به  سانتى متر  سه  را  اورست  كوه 
جابه جا كرده و جهت جابه جايى طبيعى اين كوه را هم 
كه به سمت شمال غربى بود، تغيير داده است. طبق 
اعالم سازمان ملى مساحى، نقشه بردارى و علوم زمين 
چين، با وجود اين جابه جايى، ارتفاع قله اورست تغييرى 
دهه  در  اورست  گزارش،  اين  اساس  بر  است.  نكرده 
گذشته با سرعت چهار سانتى متر در سال و در مجموع 
40 سانتى متر جابه جا شده است. در همين مدت ارتفاع 

قله سه سانتى متر افزايش يافته است.

27 مورد حريق و حادثه/ برخورد پيكان وانت و پرايد حادثه ساز شد

آتش نشانان بيرجند به 27 مورد حريق و حادثه در هفته گذشته از مورخ 20 تا 27 خرداد ماه 
در  بيرجند  نشانى  آتش  سازمان  فرماندهى  ستاد  سرپرست  ميرى  مهندس  شدند.  اعزام   1394
از شهروندان  لذا  باشد.  12 مورد حريق مى  15 مورد حادثه و  27 مورد  اين  از  باره گفت:  اين 
دل  در  حوادث  بزرگترين  نمايند.  اقدام  ايمنى  نكات  رعايت  به  نسبت  گردد  مى  تقاضا  محترم 

هاست.  احتياطى  بى  كوچكترين 
تقاطع  در  واقع   23/12 ساعت  گذشته  شب  دو  پرايد  و  وانت  پيكان  خودروى  دستگاه  دو 
شدن  واژگون  باعث  كه  كردند  برخورد  هم  با  شدت  به  طهماسبى  خليل  و  غفارى  خيابان 
پس  نشانان  آتش  گفت:  باره  اين  در  اعزامى  تيم  فرمانده  مقرى  شد.  وانت  پيكان  خودروى 
احتمالى  خطرات  از  و  اقدام  خودرو  دو  برق  سيستم  قطع  به  نسبت  محل  سازى  ايمن  از 
ماموريت  به  پاركينگ  به  جرثقيل  توسط  خودروها  انتقال  با  نشانان  آتش  كردند.  پيشگيرى 

دادند. پايان  خود 
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حوادث

نجمه خدمتى در مسابقات يونيورسياد 
دانشجويان جهان تيراندازى مى كند

فارس : رئيس هيئت تيراندازى خراسان جنوبى گفت: 
مسابقات  دوره  هشتمين  و  بيست  در  خدمتى  نجمه 
رقابت  به  جنوبى  كره  جهان  دانشجويان  يونيورسياد 
مى پردازد. در مسابقات جهانى كره جنوبى نجمه خدمتى 
ايران،  نفره  كاروان 132  همراه  به  جنوبى  خراسان  از 
متشكل از 83 ورزشكار هشت رشته ورزشى، 36 نفر 
دوره  هشتمين  و  بيست  دارد.  حضور  فنى  كادر  عضو 
مسابقات يونيورسياد دانشجويان جهان 12 تا 24 تيرماه 

امسال در كره جنوبى برگزار مى شود. 

دادگسترى قهرمان مسابقات 
مينى فوتبال ادارات بيرجند شد

فارس : مسئول برگزارى مسابقات فوتبال بيرجند گفت: 
در مسابقات قهرمانى مينى فوتبال ادارات اين شهرستان 
ابراهيم  كرد.  كسب  را  نخست  مقام  دادگسترى  تيم 
آرگينى افزود: در اين مسابقات 12 تيم به صورت تك 
حذفى از 16 تا 27 خردادماه جارى در چمن مصنوعى 
خاتم االنبياء (ص) بيرجند با يكديگر به رقابت پرداختند. 
از  دوره  اين  پايانى  ديدار  در  اينكه  بر  تاكيد  با  وى 
مسابقات تيم دادگسترى با نتيجه يك بر صفر در برابر 
سازمان زندان ها به برترى رسيد و عنوان قهرمانى را 
از آن خود كرد، يادآور شد: در ديدار رده بندى نيز مركز 
آموزش محمد رسول ا... (ص) بيرجند با نتيجه 4 بر 3 از 
سد شهردارى گذشت و نايب قهرمان شد و شهردارى 

به مقام سومى مسابقات رضايت داد.

كشتى گير قاينى بر سكوى نخست 
مسابقات كشورى ايستاد

فارس: دبير هيئت كشتى خراسان جنوبى گفت: نماينده 
استان در دور دوم مسابقات قهرمانى كشتى آزاد انتخابى 
تيم ملى كشورمان خوش درخشيد. گلكارمقدم اظهار 
كرد: ميالد محمدنژاد كشتى گير آزادكار وزن 74 كيلوگرم 
قاينى مقام قهرمانى اين دوره از مسابقات را به دست آورد 

و به اردوى تيم ملى كشورمان دعوت شد. 

مسابقات قهرمانى پينگ پنگ آزاد 
جام رمضان استان خراسان جنوبى 

مسابقات قهرمانى پينگ پنگ آزاد جام رمضان استان 
خراسان جنوبى با حضور 32 بازيكن به صورت دو حذفى 
به مناسبت ماه رمضان برگزار شد. در پايان حسين يعقوب 
نژاد و جواد حشمتى نيا مقام هاى اول و دوم را به دست 
آوردند، حسين چمنى سوم شد و اميرعلى چهكندى نژاد 
مقام چهارم را كسب كرد و بدين ترتيب اين نفرات به 
ليگ دسته چهار راه يافتند. مسابقات با حضور آقاى مهدى 
عجمى نژاد، معاونت ورزشى اداره كل و عليرضا حميدى 

رئيس هيئت پينگ پنگ استان برگزار شد. 

تعمير يخچال  ، فريزر  و ...  
در  منزل  

روبروى پايانه   مسافربرى ، جنب  نمايندگى سايپا  
     09158076574 - نظرى

 فروش مصالح گرانوليت
اجرا وكنتكس با نازل ترين قيمت 

09151614038- نجفى

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

چكاپ رايگان

 آهن آالت مستعمل و ذوبى 
را نقدا خريداريم.

درب و پنجره و فلزات رنگى 
فقط با يك تماس
09151612979

 09151614735
برادران زنگوئى

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

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

شلـه  مشهــدى
                آش رشته- سوپ جو- شله زرد 

ژه ماه مبارك رمضان
وي

ساعت توزيع :

 5 بعدازظهر همه روزه

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

................................................................................................................................................................................

زمان: ماه مبارك رمضان - هر شب ساعت 21/15 
مكان: انقالب 5- مسجد جامع پايين شهر

ضمنا پنجشنبه شب ها همراه با تالوت قاريان ممتاز استان/ مسجد جامع پايين شهر

برگزارى مراسم جزء خوانى 30 شب با قرآن كريم
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كتاب quotation mark «نگاهى گذرا به صنايع دستى خراسان جنوبى» ديروز رونمايى شد. مديركل ميراث فرهنگى خراسان جنوبى گفت: اين كتاب به همت 
كارشناسان معاونت صنايع دستى اين اداره به دو زبان فارسى و انگليسى در 72 صفحه و در مدت 2 ماه به رشته تحرير درآمده است. وى افزود: در اين كتاب 20 رشته 

شاخص صنايع دستى استان از 80 رشته موجود ، بررسى شده كه حوله بافى، جاجيم بافى، چلنگرى، نمد مالى، پالس بافى و گليم بافى از جمله اين رشته ها است.

كتاب «نگاهي گذرا به صنايع دستي خراسان جنوبي» رونمايي شد 

طرح 1449 با محوريت حفظ سوره «يس» 
در خراسان جنوبى اجرا مى شود

ايكنا- كارشناس آموزش و پژوهش دبيرخانه مساجد 
خراسان جنوبى از اجراى طرح 1449 همزمان با تابستان 
امسال خبر داد و گفت: اين طرح با محوريت حفظ سوره 
پوردر مراسم  اجرا مى شود. نخعى  استان  در  «يس» 
هاى كانون  مديران  جمع  در  فراغت  اوقات   افتتاحيه 
ائمه  بسيج،  هاى  پايگاه  مسئوالن  هنرى،  فرهنگى- 
سربيشه  شهرستان  مساجد  امناى  هيئت  و  جماعات 
گفت: عدم توجه به مقوله فرهنگ، دليل آسيب هاى 
اوقات  اينكه موضوع  بر  تأكيد  با  اجتماعى است. وى 
فراغت بايد با ايجاد اشتغال گره بخورد، ادامه داد: در 
كالس هاى اوقات فراغت بايد افرادى تربيت شوند كه 

زمينه اشتغال را در آينده براى خود فراهم كنند.

اهداى مجموعه اى 12 هزار جلدى
 كتاب و پايان نامه به دانشكده هنر

هنر  دانشكده  مسئولين  هماهنگى  و  پيگيرى  با 
در حوزه  كتاب  تعداد 12 هزار جلد  بيرجند  دانشگاه 
دانشگاه  توسط  انسانى  علوم  و  اجتماعى  علوم  هنر، 

 هنر تهران به اين دانشكده اهدا شد.
ساخت موتورسيكلت از ضايعات ساعت

قطعات  فردوسى،  جوان  يك  ابتكار  با  فارس- 
دوريختنى ساعت به موتورهاى ظريف و زيبا تبديل 
مى شود. سيدجواد وزيرى مبتكر جوان فردوسى مى 
گويد: بيش از يك سالى هست كه اوقات فراغت خود 
اختصاص  تزئينى  مختلف  موتورهاى  ساخت  به  را 
داده ام. وى ساخت دوچرخه و ماشين هاى مختلف 

تزئينى را از كارهاى بعدى خود اعالم كرد.

پرداخت 105 ميليون تومان هزينه دارو 
و درمان به بيماران نيازمند فردوس

فارس- مديرعامل خيريه دارالشفاى امام حسين(ع) 
 105 مبلغ  تاكنون  گذشته  سال  از  گفت:  فردوس 
نيازمند  بيماران  درمان  و  دارو  هزينه  تومان  ميليون 
است.  شده  پرداخت  خيريه  اين  توسط  محروم  و 
مهدى آزمايش در همايش تجليل از خيرين سالمت 
و فرهنگيان شركت كننده در طرح بركت اظهار كرد: 
هدف از راه اندازى اين مركز خيريه كمك به بيماران 
محروم و نيازمند فردوس و حتى شهرهاى همجوار 
است. وى افزود: در «طرح بركت» معلمان شهرستان 
ماهانه مبلغى از حقوق دريافتى خود را به دارالشفاى 
امام حسين(ع) اختصاص مى دهند  كه در حال حاضر 

تعداد 250 فرهنگى در اين طرح شركت دارند.

رحيم زاده- طبق آمارها، خراسان جنوبى باالترين نرخ ازدواج 
انصارالرضا(ع)  معاون فرهنگى سپاه  داراست.  را  در كشور 
خراسان جنوبى در جلسه شوراى  فرهنگ عمومى استان 
با  بيان اين مطلب، از افزايش 12 درصدى آمار ازدواج خبر 
داد و گفت: طى دو ماه گذشته شاهد كاهش دو درصدى 
طالق در استان نسبت به مدت مشابه سال گذشته  بوده 
ايم. مقدادى به آمار ارايه شده در دى ماه سال گذشته مبنى 
بر افزايش نرخ طالق و كاهش ازدواج در اين استان اشاره 
و افزود: آمارهايى كه از سوى دستگاه هاى مختلف در اين 
زمينه ارائه شد با يكديگر متفاوت بوده و بر اساس آمار ارائه 
شده از دادگسترى، ميزان طالق در استان طى 9 ماه سال 
و  افزايش  درصد  قبل 7  مشابه سال  به مدت  نسبت   93
ميزان ازدواج نيز 2.2 درصد كاهش داشته است. وى افزود: 
آمار رسمى ثبت احوال نيز بيانگر 8.9 درصد افزايش ميزان 
طالق و 2.7 درصد كاهش ازدواج است. وى تأكيد كرد: با 
توجه به آمارهاى 12.2درصد ازدواج هاى منجر به طالق، 
اين آسيب اجتماعى در دستور كار ما قرار گرفت. مقدادى  
در ادامه از اجراى طرح كاهش ضريب طالق در اين استان 
خبر داد و افزود: افزايش قبح زايى در زمينه طالق، افزايش 
غيرت دينى مردان نسبت به زنان، افزايش ميزان اعتماد 
زوجين نسبت به يكديگر، ترويج ازدواج آگاهانه و باشناخت، 

ترويج ازدواج آسان و ساده و افزايش صبر و از خود گذشتگى 
بين زوجين از جمله اهداف اين طرح است.

بيكارى؛ يكى از عوامل افزايش طالق

فرهنگى  جلسه مشكالت  اين  در  نيز  بيرجند  جمعه  امام 

و  سياسى  اقتصادى،  مشكالت  همه  سرآغاز  و  مبدأ  را 
امنيتى دانست و افزود: براى كاهش طالق در استان بايد 
ارائه شود. حجت االسالم  پيشنهاداتى كاربردى و عملى 
رضايى، بيكارى و عدم اشتغال  رايكى از عوامل افزايش 
در  طالق  معضل  حل  براى  گفت:  و  كرد  عنوان  طالق 
جامعه بايد بسيج شويم و مساجد و سازمان هاى مردم نهاد 

بايد در زمينه استحكام بنيان خانواده فعال شوند.

مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمى نيز گفت: آمار باالى طالق 
در استان و كشور از هشدارهاى است كه بايد مورد توجه قرار 
گيرد. محبى با اشاره به اينكه بايد از ظرفيت مساجد براى 
تقويت بنيان خانواده استفاده كرد، افزود: در زمينه مشكالت 
اقتصادى زوجين بايد برنامه ريزى شود و فهرستى از عواملى 

كه موجب سستى بنيان خانواده مى شود تهيه شود.

لزوم فرهنگسازى روحانيون در استان 

رئيس شوراهاى اسالمى استان هم بر لزوم فرهنگسازى 
افزايش  به  توجه  با  افزود:  و  تأكيد  استان  در  روحانيون 
امروز  و  گذشته  بايد  خانواده ها  در  هم چشمى  و  چشم 
جامعه آسيب شناسى شود كه چرا سن ازدواج باال رفته و 

طالق در كشور رشد كرده است و اين مهم بايد از سوى 
دستگاه هاى فرهنگى در اولويت برنامه ها قرار گيرد.

طرح  افزود:  هم  اسالمى  تبليغات  سازمان  مديركل 
طرح هايى  از  يكى  استان  مدارس   در  مذهبى  مشاوران 
است كه توسط اين سازمان با كمك آموزش و پرورش 

استان در مدارس دخترانه و پسرانه انجام مى شود.

اختصاص 210 ميليون تومان اعتبار فرهنگى
 به شهرستان هاى مرزى خراسان جنوبى

جلسه  اين  در  هم  مساجد  كانون هاى  دبيرخانه  مسئول 
گفت: براى شهرستان هاى مرزى در خطر استان، شامل 
تومان  ميليون   210 مبلغ  نهبندان،  و  درميان  سربيشه، 
از مشاور وزير  اعتبار فرهنگى عالوه بر سرانه كانون ها 

فرهنگ و ارشاد اسالمى درخواست كرده ايم.
مديركل آموزش و پرورش خراسان جنوبى نيز گفت: بر 
اساس آمار مشاوران آموزش و پرورش، 85 درصد طالق ها 
در پنج سال نخست زندگى است اين در حالى است كه 
نخست  سال  چهار  در  طالق،  درصد   50 استان  اين  در 
مقاطع  بايد  افزود:  المعى  عباس  مى افتد.  اتفاق  زندگى 
فرهنگ سازى  خصوص  در  را  دبستان  و  دبستانى  پيش 

مورد توجه ويژه قرار دهيم.

خراسان جنوبى باالترين نرخ ازدواج در كشور را دارد

اعزام 1500 نفر به مناطق عملياتى غرب

جاللى، مسئول اردوى گردشگرى سپاه انصارالرضا(ع) 
استان گفت: بيش از يك هزار و 500 نفر از خراسان 
جنوبى به مناطق هشت سال دفاع مقدس در شمال 

غرب و غرب كشور اعزام مى شوند. 

برگزارى دوره تخصصى پيش بيمارستانى 

از  طبس  احمر  هالل  جمعيت  رئيس  خاورستان- 
برگزارى دوره تخصى اقدامات پيش بيمارستانى ويژه 
نجاتگران خواهر اين شهرستان خبر داد. فخارى افزود: 
نجاتگر خواهر و در مدت40  با حضور 16  اين دوره 
برخورد  نحوه  با  نجاتگران  آشنايى  هدف  با  ساعت 
افزايش  همچنين  و  حوادث  در  ترومايى  مصدومان 
اقدامات  و  ها  مراقبت  انجام  و  آنان  هاى  توانمندى 

پيش بيمارستانى براى مصدومان برگزار شد.

 مرمت بقعه امامزاده زيدالنار آفريز قاين 
بقعه تاريخى امامزاده زيدالنار آفريز قاين مرمت شد. 
رئيس ميراث فرهنگى شهرستان قاين گفت: در اين 
فصل از مرمت، عالوه بر بازسازى ايوان بنا، اجراى 
نماكارى به روش سنتى نيز در مدت 4 ماه و با هزينه 

210 ميليون ريال انجام شد.

افتخار آفرينى دانشجويان دانشگاه بيرجند 
در بيستمين المپياد علمى دانشجويى كشور

بيستمين  اول  مرحله  در  بيرجند  دانشگاه  دانشجويان 
المپياد غير متمركز و متمركز علمى دانشجويى كشور 
با كسب رتبه هاى اول تا پنجم در رشته هاى مختلف 
افتخار آفريدند. قطب 3 دانشگاهى شامل 14 دانشگاه 
فردوسى  دانشگاه  قبيل  از  عالى  آموزش  مؤسسه  و 
مشهد، سمنان، شاهرود، حكيم سبزوارى و بيرجند مى 
باشد كه مرحله نهايى المپياد دانشجويى  15 مرداد ماه 

در تهران به صورت متمركز برگزار خواهد شد. 

اعزام 900 دانشجو به اردوهاى جهادى 

مهر- مسئول بسيج دانشجويى استان از اعزام 900 
دانشجو در قالب 50 گروه جهادى از اين استان به 
قاسمى  داد.  خبر  جارى  سال  اردوهاى جهادى طى 
افزود: از اين تعداد 14 گروه در ماه مبارك رمضان به 
روستاهاى سربيشه، بخش مركزى بيرجند، درميان، 
فردوس و قاين اعزام مى شوند.به گفته وى اعزام 36 

گروه ديگر در ماه هاى مرداد و شهريور خواهد بود.

توليد 60 تن مرغ بدون آنتى بيوتيك در طبس

از ابتداى سال جارى مقدار 60 تن مرغ بدون آنتى بيوتيك 
در طبس توليد شد. رئيس شبكه دامپزشكي طبس با 
اعالم اين خبر گفت: يك واحد پرورش مرغ بدون آنتي 
بيوتيك به ظرفيت 30 هزار قطعه در هر دوره پرورش 
در شهرستان فعاليت دارد كه طي امسال بيش از 60 
 تن گوشت مرغ بدون آنتي بيوتيك تحت نظارت هاي

مستمر و بهداشتي دامپزشكي توليد شده است.

برگزارى طرح ضيافت الهى در 40 بقعه متبركه استان 

با آغاز ماه مبارك رمضان و  كاظمى فرد- همزمان 
شروع فصل تابستان دو طرح ضيافت الهى و نشاط 

معنوى در40 بقعه متبركه  استان  برگزار مى شود. 
كنفرانس  در  استان  خيريه  امور  و  اوقاف  كل  مدير 
مطبوعاتى اظهار كرد: طرح ضيافت الهى از تاريخ 27 

تيرماه در 40 بقعه متبركه خراسان جنوبى برگزار مى شود.
به گفته وى جزءخوانى قرآن كريم، ارائه مشاوره، پاسخ به سؤاالت شرعى، 
اقامه نماز جماعت و مشاوره وقف از جمله مهم ترين برنامه هايى است كه 

در طرح ضيافت الهى در بقاع متبركه اجرا مى شود.
حجت االسالم گرايلى با بيان اينكه طرح نشاط معنوى يكى از ديگر برنامه هايى 
است كه توسط اين اداره كل امسال در 38 بقعه متبركه اجرا مى شود، عنوان كرد: 
اين طرح شامل اجراى برنامه هاى مختلفى از جمله برگزارى كالس هاى فوق 
آموزشى است كه  اين برنامه از 27 خردادماه تا 13 مردادماه اجرا مى شود. وى 
افزود: شش روز از ماه رمضان قارى مصرى به نام رضا جمعه منصور ميهمان 
مردم استان خواهد بود و 22 محفل انس با قرآن برگزار مى شود كه مهم ترين 
برنامه قارى مصرى در امامزاده طبس است و در ايام ماه مبارك رمضان هر روز 

پخش مستقيم جزء خوانى قرآن از امامزاده طبس انجام مى شود.

لزوم حمايت دولت از مشاركت كنندگان ايرانى 
                           در نمايشگاه هاى بين المللى  

در  را  ايرانى  هاى  شركت  حضور  زمينه  بايد  دولت 
و  مستقيم  تسهيالت  با  المللى  بين  هاى  نمايشگاه 
بتوانند  بازرگانان  و  تجار  تا  كند  فراهم  مستقيم  غير 
رئيس  كنند.  عمل  موفق  خارجى  تجارت  زمينه  در 

اعالم  با  اقتصادى  فعاالن  انديشى  هم  نشست  در  بيرجند  بازرگانى  اتاق 
اين مطلب گفت:  دولت بايد برنامه ريزى واحد و مشخص براى صادرات 
داشته باشد و از كسانى كه در اين راستا فعاليت مى كنند حمايت به عمل 
آورد. احتشام، تشكيل نمايشگاه هاى دايمى ايران در برخى كشورها و در 
زمينه هاى كارى مختلف را پيشنهاد داد و گفت: بدون شك اين امر توجيه 
اقتصادى بااليى در ميزان فعاليت شركت هاى ايرانى خواهد داشت. وى 
كمك هاى غير مستقيم دولت به صادر كنندگان را بسيار مؤثر دانست و 
و  صادرات  بسترسازى  تواند  مى  دولت  هاى  حمايت  جمله  از  كرد:  بيان 
كمك به حضور شركت ها در نمايشگاه هاى بين المللى خارج از كشور و 
حمايت حقوقى از آنها باشد. احتشام افزود: تغيير مكرر سياست هاى دولت 
موجب ضررهاى جبران ناپذيرى مى شود، بنابراين ثبات تصميم گيرى و 

قوانين، كمك بسيار بزرگى براى فعاالن اقتصادى خواهد كرد.

تزريق 100 ميليارد تومان اعتبار براى دوبانده كردن راه ها

دوبانده  براى  تومان  ميليارد   100 بر  بالغ   اعتبارى 
تزريق  استان  جاده هاى  از  كيلومتر   100 كردن 
برنامه ريزى  معاون  فارس،  گزارش  به  مى شود. 
امور  تخصصى  كارگروه  در  استاندارى  اشتغال  و 
اخير  سفر  در  افزود:  خبر  اين  اعالم  با  اقتصادى 

هيئت دولت به خراسان جنوبى 270 ميليارد تومان اعتبار به پروژه هاى 
مختلف استان  اختصاص يافت كه از اين اعتبار، 56 ميليارد تومان براى 
14 طرح نيمه تمام استان بوده است. رضايى يادآور شد: از اين ميزان 35 
آينده  بودجه سال  تومان در  ميليارد  تومان در سال جارى و 21  ميليارد 
اعتبارات  باقى مانده  ميليارد   214 از  اينكه  بيان  با  وى  مى شود.  اضافه 
روستايى  آبرسانى  پروژه هاى  به  تومان  ميليارد   30 استان  به  سفر دولت 
اختصاص يافته است، افزود: همچنين 50 ميليارد تومان از 270 ميليارد 
تومان اعتبار اختصاص يافته به استان در سفر دولت براى 600 كيلومتر 
ميليارد  يك هزار  كرد:  اضافه  وى  است.  شده  گرفته  نظر  در  لوله گذارى 
تومان اعتبار نيز توسط وزير جهاد كشاورزى به بخش كشاورزى استان 
اختصاص يافته كه اين اعتبار خارج از بودجه ساالنه اى است كه وزارت 

به بخش كشاورزى استان اختصاص مى دهند.

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

مقام معظم رهبرى امام خامنه اى (حفظه ا...):

صلوات خدا بر شهيدان مظلوم غواص كه با 
حضور خود اين فروغ خاموش نشدنى را 
مدد رساندند؛ سالم بر دست هاى بسته

 و بر پيكرهاى ستم ديده شما؛ 
سالم بر شما كه بار ديگر فضاى زندگى را 

معطر و جان زندگانى را سيراب كرديد.
شادى روح مطهر 175 شهيد غواص صلوات

مجتمع فرهنگى و مذهبى بيت العباس(ع) بيرجند

كانون فرهنگى و هنرى بيت العباس(ع) بيرجند

  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
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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

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

 09153634099  
فرهمند

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

شركت ستاره جوش شمسيان 
گازرسانى واحدهاى مسكونى و تجارى

ساخت درب و پنجره ، نرده و حفاظ
مهندس شمس آبادى   

09151602644

32212519 آدرس : نبش غفارى 4       09151606528 -  

ايزوگام سليمانى 
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ايزوگام شرق
 0915  562  2050

0915  562  9033

خيابان ارتش - جنب  جهاد كشاورزى        

3-32233092  بخشى



حديث روز روزنامه اجتماعى ، فرهنگى ، ورزشى و اقتصادى 
 مديرمسوول و صاحب امتياز : غالمرضا جعفرپور مقدم 
سردبير : على جعفرپور مقدم

بيرجند، ميدان شهدا ، جنب بانك صادرات  ، ساختمان آوا   
صندوق پستى 136 - 97148-  تلفن : 32224582 ( 5 خط ) نمابر : 32234583 
 صفحه آرايى : واحد رايانه روزنامه آوا - چاپ : شركت چاپ و نشر گلرو

اذان ظهر
اذان مغرب 

نيمه شب شرعى
اذان صبح 

طلوع آفتاب

    EMAIL:AVA.KHJNEWS@YAHOO.COM

ن 
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رك
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رع

ش
ت 

وقا
ا

   WWW.AVA724.IRسامانه پيام كوتاه : 3000272424

پيامبر اكرم (ص) : هر كس كه در روز بسيار گرم براى خدا روزه بگيرد و تشنه 
شود خداوند هزار فرشته را مى گمارد تا دست به چهره او بكشند و او را بشارت 

دهند تا هنگامى كه افطار كند. (الكافى، ج 4 ص 64 ح 8)

12 : 35
20 : 06
23 : 44
3 : 43
5 : 25

پيام رهبرى در پى تشييع حماسى شهدا
 

 در پى تشييع باشكوه پيكر مطهر 270 شهيد دوران 
دفاع مقدس با حضور حماسى مردم تهران، رهبر معظم 
انقالب پيام تقدير و سپاس صادر كردند. در بخشى از 
اين پيام آمده است : حضور پر مضمون امروز شما در 
تشييع اين دردانه هاى به ميهن بازگشته يكى از به 

يادماندنى ترين حوادث انقالب است. 

نداى مظلوميتشان به گوش جهانيان رسيد 
 

رئيس  جمهورى با تأكيد بر اينكه «غواصان شهيد با 
ايثار و شهادت خود جامعه را به تعالى مى رسانند» از 
حضور مردم در مراسم تشييع پيكر شهدا تقدير كرد 
و گفت: رساندن نداى مظلوميت شهدا به جهانيان و 
تداوم راه آنها دو پيام اصلى حضور حماسى ملت است.

وزير كشور: دعوت كنندگان مداح
 توهين كننده به روساى قوا پاسخگو باشد 

 
وزير كشور در خصوص حواشى تشييع شهدا و توهين 
اين  در  گفت:  مجلس  رئيس  و  جمهور  رئيس  به 
مى كند   دعوت  را  مربوطه  كه سخنران  نهادى  مورد 
مسئوليت را برعهده دارد و حتما از اين افراد خواسته 

مى شود كه بگويند چه اتفاقى افتاده است.
 

حداديان : مردم هستند شما كم نياوريد ...
 

كوتاهى  سخنان  در  بيت  اهل  مداح  حداديان  سعيد 
در  شهدا  تشييع  مراسم  در  نوحه خوانى  خالل  در 
براى  غواص  شهداى  اين  پيام  اين  گفت:   تهران 
ماست. آنها امروز به سراغ ما آمده اند تا بگويند كه ما 
دست بسته مان هم براى خدا كار مى كند، ما بن بست 
كه  آنى  به  خطاب  امروز  هم  ما  افزود:  وى  نداريم. 
مى گويد شما از جيب ملت خبر نداريد مى گوييم كه 
از  پر  است،  روشن  احمدى  از عكس  پر  ملت  جيب 
وصيت نامه شهداست پر از سربند يا زهرا و يا حسين 

است. اين مردم ايستاده اند، شما كم نياوريد...

واكنش دولت به تصويب طرح هسته اى 
 

به تصويب  واكنش  در  رئيس جمهور  پارلمانى  معاون 
هسته اى  دستاوردهاى  حفظ  به  دولت  الزام  طرح 
گفت: در اين خصوص نيازى به قانون نبود و ممكن 
موجب  قانون  به  مسائل  برخى  شدن  تبديل  است 

محدوديت هايى براى تيم هسته اى شود.

فانى : از استيضاحم استقبال مى كنم

درباره  پرورش  و  آموزش  وزير  فانى  على اصغر 
استيضاحش توسط نمايندگان، گفت: ما از آن استقبال 
مى كنيم، چرا كه نمايندگان فرصتى را در اختيار آموزش 
و پرورش قرار دادند تا در صحن علنى گزارش كار اين 

وزارتخانه ارائه شود و به سواالت پاسخ دهيم. 

 مذاكرات هسته اى باز هم تمديد مى شود 
دو ديپلمات غربى كه نام آنها فاش نشده است مدعى 
شدند، ايران و 1+5 هنوز درگير اختالف نظرات فراوانى 
هستند و نمى توانند تا 30 ژوئن (9 تير) به توافق جامع 
مى رود  انتظار  دليل  همين  به  يابند،  دست  هسته اى 
تا ماه  ايران دست كم  مهلت بررسى پرونده هسته اى 

ژوئيه (مرداد) تمديد شود. 

سخنان جنجالى در مراسم تشييع شهدا 

داشت  اى  حواشى  غواص  شهداى  تشييع  مراسم 
سخنران  تند  و  جنجالى  سخنان  آنها  از  يكى  كه 
خطاب به رئيس جمهور و رئيس مجلس بود. وى در 
سخنان خود گفته است : مردمى كه در وسط جنجال 
به  آمده اند  شده اند  حاضر  مراسم  اين  در  هسته اى 
توافق  مى گويد  و  مى نشيند  و  مى رود  كه   كسى 
اگر  كه  بگويند  نيست،  شهادت  از  كمتر  هسته اى 
مردى يك ساعت بيا در شلمچه. اينجا مى نشينى و 
توافق هسته اى و آب اين مملكت را به تحريم ربط 
اين سخنران  كنار.  برو  ندارى  عرضه  اگر  مى دهى. 
با هيئت  به ديدار الريجانى  در سخنان خود نسبت 
اروپايى نيز واكنش نشان داد و گفت : مسئوالن ما 
جمهورى  نظام  در  مى دهيد  اجازه  خود  به  چگونه 
با  ديپلمات  يك  مقابل  دادن  پز  خاطر  به  اسالمى، 
هزار قلم آرايش و سر باز و فقط يك كاله نمادين 
بر روى سر مى روى و با او حال و احوال و مذاكره 

مى كنى، خاك بر سرت بى غيرت.

ادعاي واشنگتن پست: آمريكا در حال 
 ارتكاب اشتباه درباره مسئله موشكي ايران  
  واشنگتن پست در گزارشى نوشت به نظر مى رسد 
درباره  اشتباه  ارتكاب  حال  در  آمريكا  دولت  كه 
مسئله موشكى ايران از طريق مطرح نكردن آن در 
مذاكرات هسته اى است. اين روزنامه نوشت : تاكيد 
بالستيك  هاى  موشك  برنامه  حفظ  بر  مبنى  ايران 
ابهامات درباره ادعاى اين كشور مبنى  موجب بروز 
بر صلح آميز بودن برنامه هسته اى ايران مى شود.

 بروجردى: احتمال توافق زياد نيست
خارجى  سياست  و  ملى  امنيت  كميسيون  رئيس 
اين  اخير  مصوبه  اساس  بر  اينكه  بيان  با  مجلس 
تصويب  به  بايد  نهايى  اى  توافق هسته  كميسيون، 
طرف  خواهى  زياده  دليل  به  گفت:  برسد،  مجلس 

مقابل، احتمال توافق نهايى زياد نيست.

 پايبندى دولت به رهنمودهاى رهبرانقالب
به  دولت  راسخ  پايبندى  بر  تاكيد  با  رئيس جمهورى 
 رهنمودهاى رهبر معظم انقالب  از تصويب آيين نامه هاى 
رفع موانع توليد، به عنوان خبر خوب براى مردم ياد 
كرد و ادامه داد: ملت ما بايد به خوبى بداند كه مشكل 
ممكن  شد  نخواهد  ما  توسعه  و  رشد  از  مانع  تحريم 
اما  شود  ما  كندتر شدن حركت  موجب  تحريم  است 
دولت افتخارش اين است كه در شرايط تحريم با ركود 

و تورم مبارزه كرد و موفق شد.

 پايگاه اينترنتى خبرى و تحليلى يو اس نيوز 
مسئله  يك  سر  بر  آمريكا  نوشت  آمريكا 
اى  هسته  مذاكرات  در  ديگر   كليدى 

با ايران امتياز داده است.

آمريكايى ها يكى از خواسته هاى 
اصلى خود را كنار گذاشته اند 

مذاكره  اكنون   : است  آمده  مقاله  اين  در 
نتيجه  به  براى  كه  آمريكايى  كنندگان 
مهلت  ژوئن  ام  تا سى  مذاكرات  رساندن 
 دارند، طبق گزارش ها يكى از خواسته هاى 
اصلى خود را كنار گذاشته اند. اين خواسته 
گونه  هر  چارچوب  در  ايران  كه  بود  اين 
توافق نهايى بايد «ابعاد نظامى احتمالى» 
برنامه هسته اى خود را روشن كند. يعنى 
توليد  با  ارتباط  در  گذشته  هاى  فعاليت 

سالح هاى هسته اى.

رهبر عالى و رئيس جمهور ايران 
دو پيش شرط بازرسى هاى 

آژانس را رد كرده اند

يو اس اى تو دى مى نويسد: اينكه تهران 
به مقاومت در برابر شفاف سازى ادامه مى 
دهد، تعجب برانگيز نيست!. آيت ا... على 
خامنه اى رهبر عالى ايران و حسن روحانى 

ايران و ديگران ماههاست  رئيس جمهور 
كه بازرسى هاى آژانس بين المللى انرژى 
با  از سايت هاى نظامى و مصاحبه  اتمى 
 دانشمندان هسته اى اين كشور را رد كرده اند 
يعنى دو پيش شرط آژانس را براى اينكه 
احتمالى  نظامى  ابعاد  مسئله  درباره  بتواند 

حكم بدهد.

احتمال لغو زود هنگام تحريم ها

اين  در  نيز  تايمز  نيويورك  روزنامه 
نخستين  در  كرى  نوشت:  خصوص 
ديدن  آسيب  از  پس  خبرى  كنفرانس 
اعالم  سوارى  دوچرخه  حادثه  در  پايش 

ايران  هاى  تحريم  عمده  احتماال  كرد 
لغو خواهد شد پيش از آنكه بازرسان بين 
هاى  پرسش  براى  دقيقى  پاسخ   المللى 
خود در مورد فعاليت هاى هسته اى اين 
بمب  ساخت  هدف  با  ظاهرا  كه  كشور 

انجام شده است، دريافت كنند.
كه  سوال  اين  به  پاسخ  در  كرى  جان 

احتمالى  نظامى  ابعاد  كرديد  اشاره  «شما 
ايران  با  توافق  از  بخشى  عنوان  به  بايد 
حل و فصل شود. آيا اين نگرانى بايد قبل 
اين  آيا  شود؟.  ها حل  تحريم  كاهش  از 
مسئله اساسى است يا اين كه قابل مذاكره 
است؟» گفت: صادقانه بگويم كه درباره 

ابعاد نظامى احتمالى مقدارى در برخى از 
پاسخگو  است.  تحريف شده  ها  صحبت 
بودن كامل ايران در مورد پژوهش هايش 
الزاما  ارتباط با سالح هاى هسته اى  در 
براى حصول به يك توافق هسته اى با 

تهران حياتى نيست.

جان كرى : ما بيشتر نگران آن 
چيزى هستيم كه ايران شايد در 

آينده انجام دهد

 وى افزود: آمريكا و شركاى مذاكره كننده اش 
خود را «دلمشغول» اين مسئله نخواهند كرد 
چون آنها از قبل تصوير كاملى از فعاليت 
اند.  آورده  دست  به  ايران  گذشته   هاى 
ما بيشتر نگران آن چيزى هستيم كه ايران 
 شايد در آينده انجام دهد و تمركز فعاليت هاى 
چون  اند  گذاشته  امر  اين  بر  را   خود 
در  توافق  به  حصول  براى  االجل  ضرب 

حال نزديك شدن است.

بايد به پاسخ هايى برسيم

به  كه  اين  براى  ما  گفت:  كرى  جان 
 توافقى برسيم كه در آن كاهش قابل توجه 
تحريم ها درج شده باشد بايد پاسخ هايى 

براى اين مسائل داشته باشيم.

غبار روبى مساجد دانشگاهها در بيرجند   عكس: عبدىعكس روز 

پاسخگو بودن تهران در مورد پژوهش هاى مربوط به سالح هسته اى براى حصول توافق حياتى نيست    

احتمال دارد تحريم ها را پيش از بازرسي ها لغو كنند 

گره  زدن همه مشكالت به رفع تحريم ها ظلم به ملت است

نماينده مردم تهران در مجلس شوراى اسالمى گفت: گره زدن 
همه مشكالت كشور به رفع تحريم ها، ظلم به ملت و دروغى 
بزرگ است و از اين پس خواهند گفت ترميم اليه ازن هم با 
رفع تحريم ها انجام خواهد شد. نوباوه افزود: نتيجه مذاكرات 
در هر شرايطى نابودى توان علمى كشور و از بين بردن اعتماد 
به نفس عمومى به خصوص نخبگان كشور را در پى خواهد داشت. وى افزود: من به 

عنوان نماينده براى خود خيانت مى دانم كه پروتكل الحاقى را امضا كنم.

اصالح طلبان براى بقاى خود بايد از دولت دفاع كنند 
  

شكست  داليل  همه  جمهور  رئيس  ويژه  دستيار  يونسى 
انتخابات  حتى  و  اسالمى  انقالب  در  سياسى  گروههاى 
92 را در عدم واقع بينى دانست و گفت: اين موضوع يعنى 
 فقط ديدگاه خود را مى بينيم و ديگر واقعيت ها را مشاهده 
نمى كنيم. اصالح طلبان در سال 92 واقع گرا شدند و امروز 
براى بقاى خود بايد از دولت همراه با نقد دفاع كنند و ترديدى در دفاع از دولت 

نداشته باشند كه اگر آن پيروزى نبود اين حركت شما هم موجوديت نداشت.

ساخـت سوله
 و تيـر ورق  

در اسرع وقت با بهترين كيفيت 
و نازل ترين قيمت    

آدرس: شهرك صنعتى ، مبتكران 5       
09157234706

جناب آقاى تخم پاش 
و فاميل وابسته

مصيبت وارده را تسليت گفته 
براى آن مرحومه غفران و براى 

بازماندگان صبر آرزومنديم.

مجتمع مسجد عاشورا
 دارالشفاء فاطمه زهرا (س)

 درمانگاه ولى عصر (عج)

آدرس: نبش معلم 50      تلفن: 32450594 - 09153617985

عرضه انواع:
باقلواى اصل استانبول

 براى اولين بار در استان
 زولبيا و باميه زعفرانى در جه 1
قنادى رضا شهر

ماه مبارك رمضان بر تمامى هم استانى هاى عزيز گرامى باد

           افسانه هستى اش اگر پايان يافت

                خوشنامى و عزتش به پايان نرسيد

سومين سالگرد درگذشت پدر عزيزمان 

مرحوم حاج حسين نيك بخت 
 را گرامى مى داريم. 

روحش شاد و يادش گرامى

همسر و فرزندان

بسم رب الشهدا و الصديقين
 تجمع مردمى و خودجوش مردم واليتمدار و شهيد پرور شهرستان بيرجند

در راستاى منويات مقام معظم رهبرى ، حضرت امام خامنه اى (مدظله العالى)
 پيرامون روند مذاكرات هسته اى

 جمعه 94/3/29 بعد از نماز عبادى - سياسى جمعه
همه با هم يكصدا و با حضور گسترده انزجار خود را نسبت به آمريكا اعالم مى نماييم.

مشاور امالك بهمن  بانك ها و موسسات مالى و غيره
فروش ملك تجارى به متراژ 520 مترمربع واقع در خيابان طالقانى 

نرسيده به شركت توزيع برق
32222277 - 09151611258 - بنى اسدى
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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 ملك وياليى دوبلكس 
در معلم نقدى يا معاوضه

09159626514

فروش ملك وياليى 300 ميليون 
يا معاوضه با آپارتمان كوچك

09153634160

فروش باغ واقع در بهدان مشجر
به همراه ده فنجان آب

فى توافقى 09151606547

فروش واحد 75متر معصوميه باال 
تكميل قيمت 63م +12م وام

 09151600337

فروش يامعاوضه باغ منزل وياليى  
درمغل آباد هاونان  308متر

 09376250669

خريدارزمين درخوسف
 به قيمت كارشناسى
 09155625297

فروش يا معاوضه دوطبقه ساختمان 
با زير بنا 200 متر در دستگرد
 زير فى  09151613167

فروش فورى5500متر زمين
 با يك ساعت آب و نهال عناب
 فى توافقى09157231378 

فروش آپارتمان-نوساز 100متر- 
فول امكانات سند آزاد - پاركينگ 

وانبارى  09128066042 

فروش امتياز آپارتمان فا ز2ارتش 
شهيد ناصرى فى توافقى

 09353242617

فروش امتياز آپارتمان 130 مترى
از پروژه نگين معصوميه واريزى 

 09195605878   21,2
فروش 2000 متر زمين مزروعى 
 با حدود 50نهال پسته 3ساله 

 09151634815

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

فى 55م   09393432007 

فروش منزل وياليى شوكت آباد 
175 متر امكانات كامل

09151607030
فروش امتياز 120 مترى 
بلوارشعبانيه واريزى 15م

 09159626184

فروش زمين152مترى 
شمالى،كالنشهر،مهرشهر33م 

 09156662696

خريدارزمين حدود100متر
محدوده شهر

09151604815
فروش يك قطعه زمين در دستگرد 

122مترى در ابن حسام 
 فى توافقى  09156034119 

فروش 650مترزمين كشاورزى 
با45 دقيقه آب شمس آباد

 09157556797
فروش فورى يك ملك درروستاى 

نوغاب هندواالن متراژ زمين 
350متر  09153614593 

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

دوكله 09358263650

فروش امتيازآپارتمان 130 مترى 
معصوميه پايين.

 09358263650 

فروش آپارتمان 65 مترى حياط دار
  انبارى - پاركينگ-  63+12وام

 09157711003

فروش واحد 75 مترى در مهر 
شهرتكميل،طبقه3حاشيه بلوار 

37م    09302658212

فروش واحد 85مترى سايت ادارى 
با امكانات كامل و شرايط مناسب 

.09151649019
فروش آپارتمان مسكن مهر كنار 

جاده شكراب شركت مولوى 
 طبقه اول  09155614838 

فروش يا معاوضه  واحدآپارتمان
 در محدوده غفارى
09151606221 

فروش  منزل شمالى واقع در 
دستگرد 168 متر90 متر زير 
بنافى60 م09150033510 

فروش ملك تجارى كارگاهى به 
متراژ 2500  متر داراى دفترچه 

مالكيت 09154030029 

فروش واحد85مترى سايت 
ادارى داراى پاركينگ و آسانسور 

 09105160431

فروش يا معاوضه امتياز فاز 
فرهنگيان بازنشسته خيابان صياد 

09157558021

فروش      آپارتمان باتخفيف ويژه 
درپروژه مزار 75مترى رو به آفتاب 

 09157402151

فروش يا معاوضه مسكن مهر تهران 
75 مترى داراى پاركينگ . انبارى  
60 م نقد 20 م 09127117641 

فروش مسكن مهردرمرحله سفت 
كارى 75مترى داراى پيلوت 
وانبارى   09350561900 

فروش آپارتمان مهرشهر
حاشيه 20مترى.همكف

شمالى  09155618396 

فروش آپارتمان 82مترى  باتمام 
امكانات شمال شهر بلوار بقيه ا... 

09153619675
فروش يامعاوضه منزل وياليى 

درسه واحد يك واحد 180 مترى
 ودو واحد75مترى 09151613299 

فروش زمين مسكونى در رقوئى
(دربند) 112 متر فى 55 م. 

 09153613026

فروش زمين 420 متر داراى 
18 متر تجارى بيست مترى اول 

مدرس 09386232965 

فروش آپارتمان سايت ادارى 
طبقه 5 آفتابگير انبار و پاركينگ 

فى توافقى 09151609124

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

رهن و اجاره

اجاره منزل دربست دوخواب 
سجادشهر2م 420اجاره

 09156692686
نيازمندرهن و اجاره فورى دو يا سه 
طبقه در يك ساختمان در مهرشهر 
جهت پيش دبستانى09151638220 

به يك سوئيت كوچك به ميزان 
100هزار تومان اجاره. نيازمنديم 

09158600378 ا

رهن واجاره مغازه24متر همكف 
+زيرزمين كوچه مسجد آيتى

 09155612382

اجاره آپارتمان نسترن 4
طبقه اول،با تمام امكانات

 09155206973
اجاره طبقه دوخوابه 100متر
زيربناباتمام امكانات 2م+260

 قابل تبديل09359728422 

رهن كامل چهارديوارى بزرگ 
حاشيه خيابان قدس بين معلم 

وغفارى 09155621006

خودرو پرايد

فروش پرايد مدل 78 رنگ دودى 
دوگانه ال پى جى بسيار تميز

09126155786 

فروش 111 مدل 91 
بدون رنگ .آبى تيره 

فى توافقى  09153610025 

فروش هاچ بك مشكى 87 
هيدروليك دوررنگ فى 13م

 09354672325

فروش 132sxمدل 91
نوك مدادى بدون رنگ و

فى 17/200  09151636030 

فروش پرايدمدل 84.رنگ سفيد.
بيمه تابرج 8.تخفيف 9سال.

فى 9800  09389895898 

فروش پرايد مدل 90 
رنگ نوك مدادى فى 14/300

 09368678706

فروش پرايد مشكى مدال 89 
بدون رنگ بيمه يكسال 

فى13,800  09333493130

فروش پرايد هاچ بك مدل 75 
سفيد دور رنگ موتور سالم 

 09156677403
فروش پرايد سفيد دوگانه

 مدل 83تميز-فنى سالم فى 10م 
 09156676468

فروش پرايد 141 نقره اى 
دوگانه كارخانه  مدل 86 

 فى 11/5م  09155625167 

فروش پرايد مدل اسفند 86
 نقره اى متاليك بيمه تا آخر سال 

 09159621243

فروش پرايد131اس ال 
كاركرد62هزار،بيمه آخرسال 
 فى15م   09151603957 

فروش پرايد مدل82 سفيد 
دور رنگ بيمه تا برج 9 

فى 8م   09151048379 

فروش پرايد مدل 89 سفيد 
بدون رنگ بيمه تا برج 9  

 09153634828 
فروش پرايد نقره اى 86 دوگانه 

كارخانه دو درب عقب رنگ.
 فى 11/5م  09371807169 

خريدار پرايد
 82 تا 85 تميز

 09359057779

فروش 111 مدل 91 فول يك 
درب و گلگير رنگ بيمه تابرج10 
 فى 16/300   09153624517 

خودرو پژو

فروش فورى،پارس 88سفيد در 
حد صفر، 20سانت از در رنگ 

فى 25/200  09151632106 

فروش فورى؛ پژو روأ مدل88
رنگ نقره اى.يكسال بيمه

 الستيك نو  09384013217 
فروش پژو پارس سال .بدون رنگ 

مدل 88 بسيار تميز.
رنگ دلفينى 09352938345 

فروش پژوه پارس مدل 90
نقره اى الستيك  75درصد 
27500م  09151608039 

فروش پژو 405مدل87 رنگ
 نقره اى بى رنگ موتورى تميز

 فى 18/500  09151408195 

فروش پژو405بژ متاليك  دور رنگ 
مدل85فنى عالى بيمه تا آخربرج 

10فى 14م  09011637166

فروش تاكسى پژو
مدل90نقدواقساط 
 09151614906

خريدارماشين پژو405 و تيبا 
تا مبلغ20م

 09153624007

فروش پژو405مدل88دوگانه 
كارخانه نقره اى ازابتداتخفيف 

كامل  09357403002 

فروش 206 سفيد سفارشى
 بدون رنگ با بيمه مدل 89 

تيپ 2  09155406620
فروش پژو پارس مدل 84
 نقره اى دوگانه. فى: 19م

 09159645880

فروش پارس سال دوگانه داشبورد 
جديد خاكسترى مدل 93 

فى 37500  09153635766 

فروش206نوك مدادى مدل 87 
نصف گلگير رنگ تميز فنى عالى 

فى21500  09105451405



      4
3000272424

مه
ه نا

يژ
و

ى
ها

ى 
ند

زم
نيا

آوا
ه 

نام
وز

ر خودرو متفرقه

فروش حواله تيبا 2 
آماده تحويل 

 09151630720

فروش سمندLX مدل88.
 رنگ سفيد بدون رنگ.بيمه كامل
فى 23م  09388266435 

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

09358263650

فروش سمند 94پايه گازسوز
تحويلى خرداد فى 32م

 09164326576

فروش پى كى مدل 83
بدون رنگ فى 6,200 

 09154957271

فروش وانت پيكان 84 بيمه يكسال 
الستيك نو 8سال تخفيف 

فى 7500   09336348732 

فروش پى كى مشكى مدل 84
بيمه يكسال.تخفيف 6سال

فى 7200   09362787847 

فروش موتور پيشرو پارس 200
سى سى رنگ نارنجى مدل 88  

فى1800   09196062070 

فروش موتورسيكلت ايژ
 مدل97 تميز موتور سالم  . 
فى1200  09153616744 

خريدار  ام وى ام 110 
از مدل 89 به پايين
 09155618108

فروش وانت پيكان مدل 90دوگانه 
سه تيكه رنگ بيمه تا آخرسال.

فى 10/700  09155612821 

فروش تيبا سفيدرنگ دوگانه سوز 
كارخانه مدل 93  فى25م

 09151637100

فروش وانت 93كم كار
تك گانه 14/300
 09393432007

فروش تيبا مدل 90 
بسيار تميز،سفيد فى 19

 09363329007

فروش موتور بى كالج مدل91 
انرژى رنگ مشكى
 09159627300

رايانه و همراه

 D325 LG L70 فروش گوشى
دوسيم دوربين 5 حافظه 4 گيگ 

فى350   09336348732

  GaLaXy  s4 فروش گوشى
درحد نو اندرويد 4  فى 700

 09302742583

فروش گوشى نوكياc5سالم 
دوربين5سيستم عامل سيمبين 

 09397690210

فروش مودم 3G كامپيوتر 
و لپ تاپ، دى لينك رم خور
 قيمت 95  09355049325

فروش گوشى الجى g2 سفيد 
گارانتى دو ساله مديا پردازش
 09371807169  900 تومان 

 
جوياى كار

نوجوان 
جوياى كار

 09388266437 

نيازمند يك نفركاردان دامپزشكى 
تمام وقت جهت كار درتيم 

واكسيناسيون 09155617282 

نيازمندراننده باخودرومدل 
باالجهت كاردرآژانس باتعداد
زنگ باال  09151614993

جوان 25ساله متأهل داراى 
گواهينامه پايه1 آماده همكارى

 با كليه ارگانها  09381859093 
به تعدادى راننده تمام وقت 

ترجيها بازنشسته جهت كار در 
آژانس نيازمنديم 09155628196 

به تعدادى راننده با خودروى 
دوگانه سوز جهت كاردرآژانس 
نيازمنديم  09155612170

اكيپ سنگكار
 نيازمنديم

 09153613758

نيازمنديك نفر برنامه نويس 
موبايل (اندرويد)با حقوق عالى 

 09363329007
تعدادى راننده با ماشين 

جهت كار در آژانس نيازمنديم
 09155619072

نيازمند تعدادى راننده با ماشين 
دوگانه سوز براى كار در آژانس

09159634478 

لوازم منزل

فروش يك دست مبل 7 نفره
 باسه سال كاركرد
 09151633661

فروش يك عدد تلويزيون 29اينچ
 به همراه ميز شيشه اى مشكى 

وگيرنده ديجيتال 09151602454 

خريداركولرروميزى سالم 
 قيمت مناسب

 09105463787

فروش يك دست مبل تميز
 فى 100تومان

09153634828 

فروش دو جفت پشتى دستباف 
تركمن،نو،فقط 400تومان

 09151636030
فروش ماشين لباس شويى دوقلو 
هاير نوكارنكرده 500هزارتومان  

 09156646927

فروش 10مترموكت سوسنى سالم 
بدون پارگى 70 هزار تومان 

 09301884247

فروش يك تخته فرش 12 مترى 
نو زير فى 750 تومان

09387592012

متفرقه

نيازمنداغذيه باتمامى وسايل
 جهت اجاره دربيرجند

 09194087258

فروش كافى نت
 با تمامى امكانات و مجوز 

09153620361 

فروش كانال كولر 5مترى و3 مترى 
باورق ضخيم  فى توافقى

 09151600455

فروش فورى فريزر زمينى
 سوپرى يك هفته كاركرد 

فى 1900  09158630148 

فروش 4حلقه الستيك دوو 
سيلو هندى 10روز كاركرد 

 09126155786

خريدار فريزر در حد نو 
جهت كار ساندويچى 

 09157210150
فروش فورى 

يك دستگاه نان لواش
 09157934375

فروش سوپر ماركت 
واقع در حاشيه غفارى.

09301322568 

فروش كاپوت تصادفى405 
رنگ نقره اى فابريك كارخانه

 09198814984
فروش پيتزاتپل
 باده سال سابقه

 09151609788 

خريدار مغازه تره بار.سوپرماركت.
تايپ تكثير. ساندويچى تاقيمت 
8 يا 10 م 09152694134 

نيازمند چهارديوارى باالى 
200مترجهت انبارآهن آالت 
مستعمل.09158658156 

فروش 4حلقه الستيك نو وبدون 
استفاده ورينگ اسپرت نو پرايد 

 09159659386

خريدار يك عدد
 ماشين شارژى دو موتور سالم 

 09153613970

فروش ميزان ديجيتال
 30 كيلويى فى 300 تومان 

 09153634828

فروش سوپرماركت باموقعيت عالى.
سجاد،جنب نانوايى
09382508978

 فروش دستگاه دزدگير 
پوشاك دو آنتن

 09151633496

خريدار سهام سيمان باقران
 سهمى 180 تومان   

09157715106
فروش نانوايى
 لواش وتفتان

 09156648303 

فروش
 كليه لوازم آرايشگاه
 09159638288 

فروش يك دستگاه فتوكپى
 مارك زيراكس آلمانى.در حد نو

 09158638055


