
آقاى مسئول ، آقاى نماينده

 پاســخ شما چيــست ؟

امسال نرخ بنزين افزايش نمى يابد 

توليد كفش بيرجندى درحال احتضار است 

در جلسه اى كه با حضور جمعى از مسئوالن دلسوز 
و پيشكسوتان و توليدكنندگان كفش بيرجندى و 
با پيگيرى عوامل روزنامه آوا برگزار شد، درباره علل ركود 
توليد كفش بيرجندى و راهكارهاى كمك به رونق دوباره ...

با امروز و فردا كردن 

مى خواهند ما را تسليم كنند

آيت ا... جنتى، دبير شوراى نگهبان با اشاره 
به مذاكرات هسته اى، اظهار كرد:
 ما نسبت به طرف مقابل بدبينى و سوء ظن داريم...
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يادداشت

آقاى مسئول ، آقاى نماينده پاسخ شما چيست؟

*هرم پور

 «خراسان شمالى به دليل عقب ماندگى ها و مشكالت 
بسيار و عدم اتمام پروژه هاى نيمه تمام در بخش جذب 
اعتبارات مورد توجه ويژه رئيس جمهور قرار گرفت». تعجب 
نكنيد!. اين بخشى از سخنان استاندار خراسان شمالى پس 
از سفر هيئت دولت به آن استان است.داستان غم انگيز 
استان ما و مسئولين محترمى كه حتى در سال همدلى  
و همزبانى ملت و دولت براى تحقق اين شعار حاضر به 
پاسخگويى نيستند هم تمامى ندارد. بله! شما تعجب نكنيد. 
بگذاريد برخى مسئولين استان ما اين جمالت استاندار 
خراسان شمالى را بخوانند و تعجب كنند تا شايد شرمسارى 
شان را در حجب مردم اين سامان ناپيدا ببينند. سؤال از 
چرايى برخى اقدام ها، زير سؤال بردن عملكردها و تخطئه 
تالش ها نيست. اما سؤالهاى بى جواب، به چالش كشيدن 
ذهن پرسشگر مردم و شايد نوعى بى احترامى به آنان تلقى 
شود؛ به ويژه آنكه اين سؤال از طرف رسانه هاى جمعى 
 كه زبان گوياى مردم هستند مطرح شود و بى جواب 
به  دولت  در جريان سفر هيئت  و  هفته گذشته  بماند. 
خراسان شمالى، ميزان اعتبار در نظر گرفته شده براى آن 
استان 300 ميليارد تومان بيش از آن چيزى بود كه در 
جريان سفر پر عجله و كوتاه هيئت محترم دولت در دى 
ماه سال گذشته به خراسان جنوبى تصويب شد. خراسان 
شمالى استانى همزاد با استان ماست. كما اينكه خراسان 
جنوبى از نظر وسعت سومين استان پهناور كشور است و 
از خراسان شمالى حداقل 12 پله باالتر قرار دارد، استان 
ما 11 شهرستان دارد و خراسان شمالى 8 شهرستان، 
ميزان جمعيت نيز در دو استان اختالف اندكى دارد. مردم 
 هر دو استان مرز نشين اند و خونگرم و پر استعداد. و در 
هنگامه هاى انقالبى و اسالمى خالصانه در صحنه حاضر 
بوده اند و براى آبادانى و صيانت از ارزش هاى كشورشان 
ماجرا كجاست؟.   گره كور  پر تالش. پس  و  باكند  بى 
هيئت دولت كم لطفى كرد؟ يا نمايندگان مردم در مجلس 
نتوانستند از حق استان دفاع كنند و يا هم مسئولين اجرايى 

استان سهل انگارى كردند؟ . (ادامه در صفحه 2)

 رئيس ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت كشور با اشاره به اينكه افزايش قيمت بنزين نخواهيم داشت، گفت: 
صحبتى از افزايش قيمت بنزين براى سال جارى فعال نداريم. فيض بخش در گفتگو با ايسنا، درباره روند طرح 
جايگزينى تاكسى هاى فرسوده در سال 94 از تغيير برخى مقررات خبر داد و تصريح كرد: برخى مقررات در روند 

جايگزينى خودروهاى فرسوده تغيير كرده كه پس از ابالغ، كار جايگزينى تاكسى ها آغاز مى شود.

راهپيمايى خودجوش مردم بيرجند در اعتراض به زياده خواهى غربى ها /صفحه 7

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 - خداپرست

قابل توجه موديان محترم مالياتى:
آيا مى دانيد از همين امروز مى توانيد نسبت به تكميل و ارسال اظهارنامه الكترونيكى 

عملكرد سال 93 خود از طريق سامانه www.TAX.gov.ir اقدام نماييد؟
روابط عمومى اداره كل امور مالياتى خراسان جنوبى

برادر ارجمند

 جناب آقاى مهندس محمد على تخم پاش
با نهايت تاسف و تاثر درگذشت مادر گرامى تان مرحومه مغفوره 

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 مسئلت داريم.

مديريت شعب بانك تجارت استان خراسان جنوبى

نور چشم عـزيزمان 

پانيذ حسينى
 موفقيت چشمگير و غرورآفرينت را در قبولى مدارس تيزهوشان 

 و نمونه صميمانه تبريك عرض مى نماييم. موفقيت روزافزون 

و سالمتى تو را از خداوند منان آرزومنديم.

خانواده پارسا

سپاسگزارى

از تمامى سروران گرامى كه در مراسم تشييع و تدفين

 ترحيم و چهلم فقيده سعيده 

مرحومه حاجيه عفت ناصح 
 شركت فرموده و با حضور سبزشان دل هامان را مرهم نمودند و يا با درج اطالعيه ها 

و پيام تسليت ما را قرين منت خويش ساختند، بى نهايت سپاسگزاريم.
 سالمتى همگان را از خداوند منان آرزومنديم

خانواده هاى: نيك كار، ناصح ، اربابى ، كشميرى ، توكلى ، جاليرى و ساير بستگان

فروش سوپرماركت 
با موقعيت عالى واقع در خيابان معلم با مدت اجاره ملك باال 

و مبلغ اجاره مناسب - 09153621442

خدمات بيل مكانيكى حاجى آبادى
حفارى - خاك بردارى

 انجام پروژه هاى فاضالب و گاز
09155610168

فروش ملك تجارى 120 متر ، دو نبش 
در مركزى ترين نقطه شهر قاين 

ميدان امام خمينى و خيابان امام خمينى  
09385410968

آموزشگاه آزاد

  صنايع دستى نگـاره
زير نظر سازمان فنى و حرفه اى

 و اداره تعاون ،كار و رفاه اجتماعى

 تابلو فرش ، گليم ، گبه ، سرمه دوزى 
روبان دوزى ، چهل تكه دوزى

آدرس: معلم 7- پالك 34     تلفن: 32221695

نقد و اقساطبه صورت 

آموزش 

+بيمه+كار جناب آقاى مهندس گل محمدى
 انتصاب جناب عالى را به سمت 

مدير بنياد مسكن شهرستان بيرجند
 صميمانه تبريك مى گوييم. از خداوند متعال برايتان موفقيت 

روز افزون مسئلت داريم.

خانه مطبوعات استان خراسان جنوبى
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 عضو هيئت مديره اتحاديه توليد و صادرات نساجى و پوشاك از مصوبه اى مبنى بر فروش پوشاك در كشور با استفاده از سيستم باركد براى جلوگيرى از 
قاچاق خبر داد. سعيد حسين زاده در گفتگو با ايسنا، گفت: قرار شد كه پوشاك در ايران مانند اروپا باركد گذارى شود و از آن طريق به فروش برسد. وى 
افزود: به اين ترتيب تمام لباس هاى موجود در بازار، باركد خواهند داشت و بر اين اساس امكان اينكه بخواهند جنس را بدون باركد بفروشند وجود ندارد. 

مصوبه  جديد وزارت صنعت براى فروش پوشاك 
آقاى مسئول ، آقاى نماينده پاسخ شما چيست؟

 (ادامه از صفحه 1) چه كسى پاسخ اين سؤالها را مى دهد؟ 
و  نهد  مى  گردن  را  نامناسبش  عملكرد  كسى  چه 
جوابگوى تداوم مشكالت اين استان خواهد بود؟. مگر 
از  بسيارى  از  بيش  جنوبى  خراسان  كه  است  اين  نه 
استانهاى هم طرازش از مشكل مصيبت بار خشكسالى 
هاى  محروميت  انبوه  حجم  مگر  برد؟  مى   رنج 
كه  است  اين  نه  مگر  نيست؟  ديدن  قابل  استان  اين 
محترم  مديركل  از  دوستان  از  يكى  پيش  روز  چند 
كميته امداد امام خمينى (ره) در جلسه اى نقل مى كرد 
كه زنى روستايى در جريان بازديدى گفته بود كارمان 
كنيم  مى  جدا  خودمان  ُگرده  از  كه  رسيده  جايى  به 

 

نرود؟.  باد  بر  تا زندگى مان  به دامهايمان مى دهيم  و 
خراسان جنوبى به كدامين گناه با وجود آمار واقعى بيكارى 
از سوى مردمش، بايد شاهد نواخته شدن تازيانه بى توجهى 
در تخصيص اعتبارهاى اشتغال در استان باشد؟. چرا دهها 
پروژه نيمه تمام كشاورزى و صنعتى و رفاهى بر زمين بماند 
و كسى هيچ دفاعى از حق مردم نكند؟. راز ناگفته و نهفته 
در اختالف 300 ميلياردى اعتبارات سفر هيئت دولت هر 
چه باشد، هم پايه هاى اميد مردم را به دولت تدبير و اميد 
متزلزل مى كند و هم دلهايشان را مكدر. مردم با خلوص 
تمام و نيت هاى پاك همراه دولت و نظام هستند و هر 
جا الزم باشد با وحدت و اتفاق حضور دارند. اما پاسخ به 
سؤال قبل را از ياد نبريم. چه كسى مقصر ماجراست؟. اينجا 
از بزنگاه هاييست كه نمى توان مقصر را رها كرد. چون 
قصور انجام شده براى يكسال ديگر قابل ترميم نيست و 
استحكام پايه سست زيربنايى، استان را حداقل براى چندين 
سال ديگر عقب خواهد انداخت. نمايندگان محترم مجلس، 
خود جزو منتقدين اعتبارات سفر بودند. دولت هم كه ضامن 
 اطالعات و آماريست كه امنايش در استان ارائه مى كنند 

تا بر اساس آن تصميم بگيرد و اعتبار بدهد. 
 به نظر مى رسد حلقه مفقوده، همان نسيان از لحظه هاى 
و  بودند  خواب  در  استان  مديران  برخى  كه  نابيست 
تاوان  ماند.  اعتبارى  هر  از  تهى  دستشان  غفلت،  به 
سنگين اين سهل انگارى را مردم به ويژه شهروندان 
و  درد  بسى  پرداخت.  خواهند  استان  محروم  مناطق 
بسى افسوس!. انتظار از دولت محترم آن بود كه حرمت 
را  استان  اين  خونگرم  شهروندان  هاى  محبت  همه 
داشت،  پاس  شمالى  خراسان  استان  براى  كه  آنگونه 
قدر بداند و انتظار آن بود كه مسئولين اجرايى استان 
ما نيز در اين ماجرا تالش و مساعى بيشترى داشتند. 
به ديده انصاف كه بنگريم، اين گونه نبود. نه برنامه اى 
ديده شد و نه آنچنان تالش و زحمتى. حال انتظار آن 
است حداقل براى ترميم نگرانى و كدورت خاطر مردم 
شوند.  مى  قانع  يا  كنند  مى  قانع  يا  باشند.   پاسخگو 
آن وقت شايد براى اعتراف به سهل انگارى و عذرخواهى 

از مردم زياد هم دير نشده باشد.
 (لطفا نظر و پيشنهاد خود در رابطه با يادداشت هاى روزنامه را به 

شماره 500010004068438 ارسال فرماييد)

يادداشت

امروز 30 خرداد 1394 مصادف با
 3 رمضان 1436 و 20 ژوئن 2015

انقالبي  نيروهاي  و  مردم  با  منافقين  درگيري 
(1360 ش).

رضا(ع)  امام  مطهر  حرم  در  بمب  انفجار 
حسيني  عاشوراي  در  كوردل  منافقين  توسط 

(1373ش).
رحلت عالم كبير «شيخ مفيد» فقيه نامي و متكلم 

شهير مسلمان(413 ق).
ي  نويسنده   و  محقق  َخّشاب»  «ابن  درگذشت 

مسلمان(567 ق).
وفات عالمه محمدحسين نجفي روحاني معاصر 

(1409ق)
كشف ويتامين توسط «كازيمير فونك» دانشمند 

لهستاني (1912م).

تقويم مناسبت هاى  روز

طراحى سامانه جديد نظام پرداخت مبتنى بر عدالت

معاون وزير كار، تدوين برنامه جامع مربوط به اصالح 
ساختار نظام پرداخت با رعايت عدالت را از اولويت هاى 
كارى اين وزارتخانه اعالم كرد. به گزارش مهر، نجفى 
گفت: يكى از اولويت هاى معاونت توسعه مديريت 
 و منابع وزارت كار، سياست گذارى و برنامه ريزى 
 در خصوص تدوين نظام جامع مديريت منابع انسانى به منظور استقرار 
نظام هاى انگيزشى كاركنان،  نظام انتصاب و شايسته ساالرى و ارتقاء سطح 
كيفى منابع انسانى است. وى اظهار كرد: سياست گذارى در زمينه افزايش 
كيفيت خدمت رسانى به كاركنان و ارباب رجوع، استقرار نظام جامع رفاه 
كاركنان و تدوين برنامه جامع مربوط به اصالح ساختار نظام پرداخت با 

رعايت عدالت از اولويت هاى كارى اين معاونت است.

توسعه طرح جايگزينى كارت ملى به جاى دفترچه 

مديرعامل سازمان بيمه سالمت ايران با اشاره به 
طرح جايگزينى كارت ملى به جاى دفترچه در مراكز 
درمانى و بيمارستانى گفت: اين طرح در اكثر استان ها 
و مراكز درمانى توسعه خواهد يافت. كبير در گفتگو با 
فارس، اظهار كرد: يكى از برنامه هاى سازمان بيمه 
سالمت، جايگزينى كارت ملى به جاى دفترچه است كه در اين زمينه بستر 
الزم فراهم شده است. وى خاطرنشان كرد: طرح جايگزينى كارت هاى ملى 
در مراكز درمانى و بيمارستانى در حال حاضر در بيش از 50 مركز بيمارستانى 
و درمانى انجام مى گيرد كه در آينده نزديك تعداد اين مراكز افزايش مى يابد. 
وى خاطرنشان كرد: در صورتى كه اين مراكز بستر الزم و شرايط مدنظر را 

داشته باشند اين طرح در آن بيمارستان و يا مركز اجرا خواهد شد.

نواخته شدن تنها 3 زنگ ملى در مدارس كشور

دبير كل شوراى عالى آموزش و پرورش گفت: مطابق 
مصوبه شوراى عالى آموزش و پرورش، 3 زنگ به 
صورت زنگ ملى در تمام استان ها و مدارس كشور 
نواخته مى شود. مهدى نويد ادهم در گفتگو با فارس 
و در پاسخ به اين پرسش كه «در گذشته قانونى 
براى نواخته شدن زنگ ها در مدارس وجود داشت، اما چرا اكنون زنگ هاى 
مختلف در مدارس نواخته مى شود؟»، اظهار كرد: بر اساس مصوبه شوراى 
عالى آموزش و پرورش سه زنگ به صورت زنگ ملى در تمام استان ها و 
مدارس كشور نواخته مى شود. نويد ادهم افزود: زنگ انقالب براى 22 بهمن 
يكى از زنگ هاى ملى است، اما براى نواخته شدن زنگ هاى ديگر اختيار به 

شوراى آموزش و پرورش استان ها داده شده است.

تاكيد  با  كار  وزارت  در  مسئول  مقام  يك 
از طريق  ُخرد و كوچك  ترويج مشاغل  بر 
 500 تخصيص  مقدمات  گفت:  تعاونى ها 
ميليارد تومان منابع به بخش تعاون فراهم 

شده است. 
به گزارش مهر، البرز محمدى گفت: توسعه 

تعاونى هاى توليد در مناطق روستايى جزو 
اولويت هاى مهم وزارت تعاون، كار و رفاه 
اظهار  وى  است.  جارى  سال  در  اجتماعى 
كشور  توليدى  هاى  تعاونى  اتكاى  كرد: 
دولتى  محدود  اعتبارات  و  ها  كمك  به 
دنبال  به  پيش  از  بيش  و  يابد  بايد كاهش 

در  مقام مسئول  اين  باشند.  مالى  استقالل 
هاى  تعاونى  اينكه  به  اشاره  با  كار  وزارت 
و  شناسايى  كشور  برتر  و  موفق  توليدى 
الزم  مقدمات  افزود:  شد،  خواهند  معرفى 
به  اعتبار  تومان  ميليارد   500 تزريق  براى 
انجام  دولت  سوى  از  كشور  تعاون  بخش 

بزودى  مهم  امر  اين  است  قرار  و  شده 
اكنون  هم  كرد:  عنوان  يابد.وى  تحقق 
حدود  با  فعال  تعاونى  شركت  هزار   102
كه  دارد  وجود  كشور  در  عضو  ميليون   10
توزيعى  و  توليدى، خدماتى  زمينه هاى  در 

فعاليت مى كنند. 

بيان  با  نفتى  فرآورده هاى  پخش  ملى  شركت  معاون 
اينكه عرضه بنزين با كارت سوخت با وجود آزادسازى 
قيمت ها تا اطالع ثانوى ادامه دارد، گفت: فاز دوم عرضه 

گازوئيل براساس پيمايش به زودى اجرا مى شود. 
به گزارش مهر، منصور رياحى با بيان اينكه عرضه بنزين 
با كارت هوشمند سوخت با وجود آزادسازى قيمت ها تا 
اطالع ثانوى ادامه دارد، گفت: نگاه به سامانه هوشمند 
سوخت (پس از تك نرخى شدن قيمت بنزين) به صورت 
جزيره اى و قشرى به هيچ وجه درست نيست. معاون 
اعالم  با  ايران  نفتى  فرآورده هاى  پخش  ملى  شركت 
تى  آى  بزرگترين طرح  اينكه سامانه هوشمند سوخت، 
با اهداف  منطقه خاورميانه به شمار مى رود كه همسو 
اين  كرد:  است، تصريح  گرفته  الكترونيك شكل  دولت 

سامانه مزيت هاى متعددى براى رسيدن به اهدف دولت 
الكترونيك به ارمغان آورده كه كنترل قيمت بنزين تنها 

يكى از وظايف آن است. 
مصرف  مديريت  اينكه  به  اشاره  با  مسئول  مقام  اين 
سوخت يكى ديگر از ويژگى هاى مهم سامانه هوشمند 
اين،  بر  عالوه  كرد:  اظهار  رود،  مى  شمار  به  سوخت 
مديريت جامع اطالعات، داده كاوى و تجزيه و تحليل 
داده ها، از ديگر مزيت هاى اين سامانه هوشمند سوخت 
است.رياحى با بيان اينكه شفافيت اطالعات، جلوگيرى 
براى  ريزى  برنامه  و  كنترل مصرف  قاچاق سوخت،  از 
قابليت هاى سامانه  ديگر  از  نيز  آينده مصرف سوخت، 
هوشمند سوخت است، بيان كرد: از سوى ديگر به زودى 
نمايانگر  پيمايش  ازاى  در  سوخت  عرضه  طرح  اجراى 

قابليت ديگرى از سامانه سوخت بوده و از آن مى توان 
شركت  معاون  كرد.  ياد  دو  هوشمند  سامانه  عنوان  به 
ملى پخش فرآورده هاى نفتى ايران تاكيد كرد: در اين 
سامانه، تخصيص سوخت بر اساس پيمايش، هم براى 
ناوگان حمل و نقل و هم براى ناوگان مسافربرى كشور 

پياده سازى شده است.
سامانه  ملى  طرح  اينكه  بر  تاكيد  با  مسئول  مقام  اين 
مرحله  دو  در  كه  است  دولت  هيئت  مصوبات  از  دو 
يادآور شد: در طرح عرضه گازوئيل  انجام خواهد شد، 
تير  از  خودروها  گازوئيل  سهميه  پيمايش،  اساس  بر 
سيستم  نصب  با  طرح  اين  شود،  مى  اجرا  امسال  ماه 
ماه سال  مهر  تا  نقل  و  ناوگان حمل  در  ياب  موقعيت 

آينده تكميل خواهد شد.

كارت هاى بنزين بازنشسته نمى شوند/جزئيات تازه ازسهميه بندى گازوئيل

ترويج مشاغل كوچك دوباره كليد خورد/ تعاونى ها 500 ميليارد مى گيرند

شبكه اجتماعى مادران
  راه اندازى مى شود 

معاون ساماندهى امور جوانان وزارت ورزش و جوانان با 
اشاره به طراحى طرح سبك زندگى در عصر رسانه ها، 
گفت: قصد داريم در قالب اين طرح شبكه اجتماعى 
شبكه  اين  درون  كنيم.  راه اندازى  را  ايرانى  مادران 
مباحث مربوط به مصرف رسانه ها مطرح و به دغدغه ها 
و پرسش هاى مادران پاسخ داده مى شود. رستمى در 
گفتگو با ايسنا، افزود: شبكه اجتماعى مادران به منظور 
انتقال تجربيات مختلف بسيار موثر است و تعدادى از 
مشاوران و مدرسان نيز در آن حضور دارند و مادران را 
راهنمايى مى كنند. مطالعات مربوط به اين شبكه به 

پايان رسيده و طرح آماده شده است. 

آژير بى آبى10 استان به صدا درآمد

يك مقام مسئول در وزارت نيرو با اعالم اسامى استان 
هاى داراى تنش شديد آبى گفت: هيچ يك از استان 
هاى كشور در وضعيت نرمال آبى نيست. به گزارش 
استان  اينكه 17  اعالم  با  عزآبادى  راعى  رضا  مهر، 
كشور با تنش آبى مواجه هستند و 4 استان بوشهر، 
فارس، گلستان و هرمزگان با كمبود آب دست و پنجه 
نرم مى كنند، گفت: 10 استان شامل ايالم، خراسان 
بلوچستان،  و  سيستان  زنجان،  خوزستان،  جنوبى، 
قزوين،   كرمان،   كرمانشاه، يزد و  كهگيلويه و بويراحمد 

با تنش شديد آبى مواجه هستند.

ايزوگام مصطفى هريوندى
محالتى - بين توحيد و مدرس  09153619297

برق كشى و كليه امور ساختمانى پذيرفته مى شود

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

مناقصه شماره 35/6/18445 (يك مرحله اى)
مناقصه گذار: استاندارى خراسان جنوبى

نوع مناقصه: عمومى يك مرحله اى

موضوع مناقصه: احداث سالن اجتماعات فرماندارى شهرستان بشرويه
برآورد اوليه: 3/192/978/345 ريال

مبلغ و نوع تضمين شركت در مناقصه: ضمانت نامه بانكى به مبلغ 16/300/000 ريال در وجه استاندارى خراسان جنوبى 
يا واريز مبلغ 96/200/000 ، به حساب سيبا شماره 2171132101002 بانك ملى شعبه بيرجند به نام استاندارى 

خراسان جنوبى
تاريخ و محل دريافت اسناد: از روز پنجشنبه 94/3/28 به مدت يك هفته- بيرجند- خيابان شهيد مطهرى- استاندارى 

خراسان جنوبى- اداره تداركات و پشتيبانى و يا با مراجعه به وب سايت http://sko.ir به منظور دريافت فايل اسناد.
تاريخ و محل تحويل پاكت ها: تا ساعت 8 روز يكشنبه مورخ 94/4/14 (10روز مهلت برگشت) به دبيرخانه ساختمان 

شماره 1 استاندارى (بيرجند- خيابان شهيد مطهرى- استاندارى خراسان جنوبى)
تاريخ و محل بازگشايى پاكت ها: ساعت 10 روز يكشنبه مورخ 94/4/14 سالن جلسات استاندارى خراسان جنوبى

شركت هاى متقاضى بايد داراى گواهينامه صالحيت از سازمان مديريت و برنامه ريزى (استاندارى يا معاونت برنامه ريزى 
و نظارت راهبردى) باشند.

متقاضيان مى توانند به آدرس اينترنتى www.spac.ir پايگاه ملى اطالع رسانى مناقصات نيز مراجعه نمايند. پيشنهاداتى 
كه فاقد سپرده و يا امضا ، مشروط ، مخدوش ، سپرده هاى كمتر از ميزان مقرر ، چك شخصى و نظاير آن و پيشنهاداتى 

كه پس از انقضاى مهلت مقرر در آگهى واصل شود مطلقا ترتيب اثر داده نخواهد شد.
تلفن پاسخگويى به سواالت:

انتشار آگهى نوبت اول: 94/3/27     انتشار آگهى نوبت دوم: 94/3/30

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

با عنايت به آيين نامه اجرايى انتخابات اتحاديه هاى صنفى (22 قانون نظام صنفى) از داوطلبان عضويت در هيئت مديره و بازرس 
اتحاديه صنف فوق الذكر كه داراى شرايط ذيل مى باشند، دعوت مى شود ظرف مدت 10 روز از تاريخ 94/3/31 با ارائه مدارك ذيل 
براى ثبت نام به دبيرخانه هيئت اجرايى نظارت بر انتخابات واقع در خيابان شهيد مطهرى-  سازمان صنعت، معدن و تجارت (اداره امور 

اصناف و تشكل ها) مراجعه نمايند.
شرايط داوطلبان:

تابعيت جمهورى اسالمى ايران  - اعتقاد و الزام عملى به نظام جمهورى اسالمى ايران - نداشتن سوءپيشينه كيفرى موثر
عدم ممنوعيت تصرف در اموال مانند حجر، ورشكستگى و افالس - عدم اشتغال در ارگان ها و دستگاه هاى اجرايى (موضوع ماده 5 

قانون خدمات كشورى) و همچنين كاركنان اتحاديه ها و اتاق اصناف - عدم اعتياد به مواد مخدر - عدم اشتهار به فساد
داشتن حداقل مدرك تحصيلى ديپلم براى افراد فاقد سابقه عضويت در هيئت مديره اتحاديه  - حداكثر سن در زمان ثبت نام

75 سال -  داشتن پروانه كسب معتبر دائم -  وثاقت و امانت
مدارك مورد نياز:

فتوكپى پروانه كسب معتبر (2 برگ) - فتوكپى از تمام صفحات شناسنامه (2 سرى) - فتوكپى مدرك پايان خدمت نظام وظيفه و 
يا معافيت (براى متولدين 1337 به بعد ) - عكس 4×3 رنگى (6 قطعه) - فتوكپى كارت ملى (2 برگ)  - فتوكپى آخرين مدرك 
تحصيلى - گواهى عدم سوء پيشينه كيفرى - گواهى عدم اعتياد به مواد مخدر - داشتن اصل مدارك فوق زمان ثبت نام الزامى است. 

رئيس هيئت اجرايى نظارت بر انتخابات اتحاديه هاى صنفى بيرجند

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

مركز تخصصى عروس با تخفيف ويژه
زيبايى جلوه ماندگار

خيابان ارتش ، حدفاصل عدل و معلم    32231717

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

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

فروشگـاه  كـودك 
 اميـــر

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

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

فروشگاه  ماهيـار
از كارخونه به خونه

انواع بلور و  پالستيك
ميدان طالقانى  ، نبش بهشتى 2

09122694541 - عبدى

ان
سم

ك آ
مال

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

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

www. amlakaseman . com 

 با ضمانت پاره نشدن و چروك نشدن 
32214989 - 32212979  

    32412300
32412311  - چمنى قـاليشويى گـل ابـريشم صاف صاف   

بدون چروك

قاليشويى و رفوگرى محمد طاهرى با بيش از نيم قرن تجربه
32225807 - 32226161 - 09157615979

   www. iranwash. ir     32 44 66 66    32 42 43 20 -2 قاليشويي و مبل شويي ايـران
دفتر: توحيد 21، نبش نبوت 21، پالك 105
عضو  معتبر اتحاديه     مسئول : دستگردي

شاليــزار
عرضه مستقيم برنج ايرانى

طارم هاشمى، دم سياه، فجر و نيم دانه
با پخت و كيفيت تضمينى

آدرس: خيابان توحيد – نبش مسجد توحيد
تلفن تماس: 32439899 -09151642047
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وزش باد شديد در خراسان جنوبى به مزارع و گلخانه هاى استان خسارت وارد كرد.به گزارش صدا و سيما، اين باد با سرعت 47 كيلومتر بر ساعت از ظهر پنجشنبه 
در شهرستان هاى بيرجند، خوسف و سربيشه شروع به وزيدن كرد و تا شب جمعه ادامه داشت. مير جليلى، مدير كل دفتر مديريت بحران استاندارى گفت: در اثر 

وزش اين باد، به استحكامات بخش كشاورزى و گلخانه ها به ويژه در شهرستان خوسف خسارت وارد شد كه كارشناسان در حال برآورد خسارت هستند.

خسارت باد شديد به مزارع و گلخانه هاي خراسان جنوبي  

3
پيام شما

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

جاى بسى تأسف است كه در شب اول ماه مبارك 
رمضان آب منازل اطراف فلكه دوم سجادشهر قطع 
بگيرند؟  روزه  چگونه  آب  بدون  مردم  باشد. 

مسئولين جوابگو باشند.
915...220
سالم. ما اهالى نارون بعد سه سال پيگيرى ساخت 
شدن  كامل  از  بعد  خيابان  اين  در  پسرانه  دبستان 
مدرسه گنجى با خبر شديم كه متوسطه اول دختران 
دارالعلوم  انتفاعى  غير  بودن  دليل  به  هم  آن  شده 
مسئولين  آيا  باشد.  نمى  پسران  دبستان  به  نيازى 
 متوجه هستند در اين خيابان چه تعداد زيادى 
به  توجه  با  است؟  ابتدايى  پسر  آموز  دانش 
و مزاحمت  ترافيك و شلوغى  و  خوابگاهاى دختران 
هاى جوانان و خطراتى كه دانش آموزان ابتدايى اين 
از  با كوچه هاى بن بست تهديد مى كند  را  منطقه 
بيشتر به درد دل  مسئولين خواهش مى كنيم كمى 
اين اهالى توجه كنند. باتوجه به آمار زياد دانش آموزان 
پسر، اين دبستان پسرانه شود تا خطرى فرزندانمان را 

تهديد نكند و ترافيك منطقه كم شود.
915...867

ماليم  باشيب  اتوبوس  كرايه  افزايش  سالم. 
120 درصد! از 168تومان رسيده به 400 تومان(خط 

بهزيستى) عجب تدبير و اميدى! ممنون رئيس!
915...870

مسئولين راهنمايى و رانندگى لطفاً خيابان نبوت را 
هم خط كشى كنيد. مخصوصاً تقاطع مسجد توحيد.

935...551
سالم آوا ما اهالى روستاى بجد هستيم. چى شد ما 
در  نگرفتيم  اسناد  و  ثبت  اداره  از  رو  جوابى 
مورد ثبت كردن غير مجاز اراضى دشت بجد. 

لطفًا پيگيرى كنيد.
933...558

سالم آوا. واقعًا جاى تأسف است كه شب اول ماه 
مبارك رمضان آب حاجى آباد قطع باشد.

915...576
تابلوى  به نصب  نماز نسبت  اقامه  ستاد  لطفاً 
حد ترخص در مسير خروجى بيرجند به سمت 
حد  جرايد  طريق  از  يا  فرمايد،  اقدام  نهبندان 

ترخص اين مسير را اعالم نمايد.
915...953

رحيم زاده- در جلسه اى كه با حضور جمعى از مسئوالن دلسوز 
و پيشكسوتان و توليدكنندگان كفش بيرجندى و با پيگيرى 
توليد كفش  برگزار شد، درباره علل ركود  آوا  عوامل روزنامه 
بيرجندى و راهكارهاى كمك به رونق دوباره توليد اين هنر 
صنعت، بحث و تبادل نظر شد. هر چند در اين جلسه جاى 
بعضى از مسئوالن مثل هميشه خالى بود اما مجموعه آوا اميدوار 
است، اين نشست سرآغازى براى حركت رو به رشد چرخ صنعت 
توليد كفش بيرجندى باشد....  در اين جلسه كه آقايان شمس 
آبادى و حميدى نژاد از اساتيد كفش حضور داشتند. حميدى نژاد 
يكى از پيشكسوتان توليد كننده كفش بيرجندى بى توجهى 
مسئوالن استانى به اين صنعت و نبود كارگر براى كار توليدى را 
به عنوان يكى از مسايل توليد كفش بيرجندى برشمرد و افزود: 
امروزه ديگر كار توليد كفش به سبك قديم امكان پذير نيست و 
توليد كفش مورد نياز روز نيازمند تجهيزات كارى و حمايت مالى 

مسئوالن از اين حرفه  است. 

استقبال نكردن هم استانى ها از كفش بيرجندى 
اساسى تر مشكل اين صنعت است

حميدى نژاد كه تعدادى از سفارشات و كفش هاى توليدى 
اين  هاى  مزيت  آورى  ياد  با  بود  آورده  همراه  به  را  خود 
ها استانى  هم  نكردن  استقبال  و  بازار  رونقى  بى   كفش، 
و مردم را براى خريد اين كاال از مهمترين مشكالت اين 
صنعت بر شمرد و افزود: توليدكنندگان قدرت مالى مناسب 
براى ارتقاء و توليد كفش بيرجندى را ندارند و با توجه به وجود 
بازارهاى متعدد و تنوع محصوالت توليدى در ساير استان ها 
اين صنعت در خراسان جنوبى دچار ركود شده و عمًال در 
حال فراموشى و نابودى است. وى به استقبال نكردن براى 
يادگيرى اين صنعت اشاره كرد و افزود: چون كفش بيرجندى 
به دليل حالت سنتى و به روز نشدن و مشترى پسند نبودن 
بازار خود را از دست داده، ديگر كسى به دنبال سفارش دوخت 
كفش بيرجندى نيست و صرفه اقتصادى ندارد و كسى به 
خاطر مسايل اقتصادى حاضر به يادگيرى اين صنعت نيست.

حضور بيش از200 توليد كننده كفش 
در حدود 25 سال پيش در استان 

دبير تحريريه روزنامه آوا در اين نشست در ادامه با يادآورى 
قدمت 90 ساله صنعت توليد كفش بيرجندى در شهرستان 
اين  با  اين صنعت  گفت:  جنوبى  خراسان  استان  و  بيرجند 
قدمت، ارزش هاى تاريخى و فرهنگى بسيارى را در خود 
جاى داده است و در حال احتضار است. قاسمى به حضور بيش 
200 توليد كننده كفش در حدود 25 سال پيش در استان اشاره 
كرد و افزود: مسئله قابل توجه اين است كه چرا امروز با وجود 
اين پيشينه تاريخى اين صنعت كًال به فراموشى سپرده شده 
و بازار خود را از دست داده است. وى هدف از اين نشست را 
بررسى عوامل ضعف و ركود اين صنعت و ارائه راهكارهاى 
مفيد براى رونق توليد كفش بيرجندى عنوان كرد، و ابراز 
اميدوارى كرد: مداومت در برگزارى جلسات و نشست هاى 
پيرامون رونق بازار كفش بيرجندى باعث رونق هرچه بيشتر 

اين صنعت باشد.

اگر بخواهيم كفش بيرجندى رشد پيدا كند
 بايد از صفر شروع كنيم 

فاطمى رئيس اتحاديه كفش بيرجند در اين جلسه با يادآورى 
ساير  با  مقايسه  در  بيرجندى  كفش  استحكام  و   ظرافت 
كفش هاى توليدى گفت: اگر بخواهيم كفش بيرجند رشد پيدا 
كند بايد از صفر شروع كنيم. وى افزود: در گذشته بسيارى 
از كفش هاى بيرجندى به شهرهاى مختلف گناباد، زاهدان، 
صادر   ... و  كاشمر  كرمان،  خاش،  ايرانشهر،  بجنورد،   زابل، 
مى شد و از رونق خوبى برخوردار بود در حالى كه كفاشان 
ما امروز به دليل از دست دادن بازار با مشكالت مالى بسيار 

مواجهند و با سيلى صورتشان را سرخ نگه مى دارند.
اين  براى  را  اى  بازارچه  بايد  قدم  اولين  در  افزود:  فاطمى 
صنعت به صورت رايگان در اختيار توليدكننگان قرار دهيم و از 
لحاظ مالى پيشكسوتان و توليد كنندگان را مورد حمايت قرار 
دهيم. وى با اشاره به نبود سرى دوزى گفت: با توجه به قبول 
برند خاص  ايجاد  بيرجندى  براى كفش  سفارشات محدود 
منوط به توليد انبوه اين صنعت است وى بوت، چپت و نعلين 

بيرجندى را از نمونه هاى توليدى كفاشان بيرجند دانست.

          معتقديم حامى صنايع دستى 
بايد خود مردم باشند 

عباس زاده معاون صنايع دستى ميراث فرهنگى هم با تشكر از 
مجموعه آوا، صنعت توليد كفش بيرجندى را، صنعتى ارزشمند 
و فرهنگى عنوان كرد كه در چند ساله اخير به دست فراموشى 
سپرده شده است. وى با اشاره به عملكرد ميراث درباره احياى 
صنعت حوله بافى با تشكيل شركت تعاونى زنان روستايى 
خراشاد گفت: حوله بافى نيز مانند توليد كفش بيرجندى در حال 
نابودى بود كه با اين اقدام جانى دوباره يافت و امروز در تمام 
 استان خراسان جنوبى صنعت حوله بافى را داريم به گونه اى
كه حتى عده اى از جوانان تحصيلكرده به بافت حوله بيرجندى 
روى آورده كه از لحاظ مالى نيز از صرفه اقتصادى برخوردار 
است. وى همچنين به هنر جاجيم بافى در استان اشاره كرد و 

گفت: هنر جاجيم يكى ديگر از صنايعى بود كه در گذر زمان 
دچار فراموشى شده بود كه با ايجاد برخى تغييرات و نوآورى 
درباره كيفيت و شكل استفاده از اين هنر به صنعتى پر رونق 
ايجاد شده است،  المللى  بين  بازار  تبديل شده و   و درآمدزا 
به گونه اى كه در حال حاضر ساالنه يك ميليالرد و دويست 
ميليون تومان توسط شركت جاجيم هزار گل در روستاى رم با 

اشتغال 80 نفر بازگشت سرمايه وجود دارد.

توليد كفش بيرجندى نيازمند پژوهش و ارزيابى 
پيشكسوتان و تحصيلكرده هاى اين هنر است

بيرجندى  توليد كفش  ادامه گفت: صنعت  در  زاده   عباس 
نيازمند حمايت مردم و دولت است، هرچند معتقديم حامى 
صنايع دستى بايد خود مردم باشند. وى گفت: در توليد كفش 
بيرجندى چند نكته حائز اهميت است كه از آن جمله مى توان 
به بحث استاد و شاگردى براى تشويق و ترغيب نسل جوان 
براى يادگيرى اين صنعت بر نوآورى و كيفى سازى و تغيير در 
شكل و ظاهر كفش بيرجندى با توجه به نياز جامعه و متناسب 

با ذوق و سليقه مشترى در سرار كشور اشاره كرد.

آمادگى هاى اداره ميراث فرهنگى 
در حمايت از توليد كفش بيرجندى 

بيرجندى  كفش  توليد  در  نوآورى  گفت:  زاده  عباس 
نيازمند پژوهش  نياز جامعه مقوله اى است كه  با  متناسب 
هاى تحصيلكرده  و  پيشكسوتان  توسط  ارزيابى  و   اساسى 

اين هنر مى باشد. وى درباره بازارچه و ارائه كفش بيرجندى 
از سوى اداره ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى 
براى احيا و مرمت دكان هاى شهردارى در قسمتى از بازار 
بيرجند و در اختيار قرار دادن اين دكان ها به اساتيد توليد 
آموزش  به  مشروط  و  رايگان  شكل  به  بيرجندى  كفش 
حرفه  اين  اساتيد  توسط  شاگرد  دونفر  يا  يك  به  هنر  اين 

خالى  از  تأسف  اظهار  با  ادامه  در  وى  كرد.  آمادگى  اعالم 
 بودن جاى غرفه توليدات كفش بيرجندى در نمايشگاه ها

اين  با  اى  غرفه  واگذارى  جهت  در  بيرجند  دستى  صنايع 
مضمون در نمايشگاه دايمى صنايع دستى بيرجند در پارك 

وحدت با وجود 30 غرفه اعالم آمادگى كرد.
عباس زاده با تأكيد بر وجود بازارچه ارائه كفش بيرجندى در 
داخل بازار گفت: با اين كار مشكل خريد كفش بيرجندى تا 
حدى مرتفع مى شود و ما در جهت ارائه غرفه به صنعتگران 
توليد كفش بيرجندى در بازارچه ها و نمايشگاه هاى اين اداره 
كل و واگذار كردن غرفه رايگان در خانه صنايع دستى واقع در 
باغ رحيم آباد به عنوان كارگاهى براى توليد كفش بيرجندى 

اعالم آمادگى مى كنيم.

كفش بيرجندى 
يكى از ريشه هاى فرهنگى استان است

خزاعى عرب معاون اشتغال و خودكفايى كميته امداد خراسان 
جنوبى نيز كفش بيرجندى را يكى از ريشه هاى فرهنگى 
استان دانست و درباره معرفى نيروى كار براى يادگيرى اين 

حرفه از فرزندان مددجويان امداد با حقوق قانون كار و تقبل 
مسايل بيمه اى توسط كميته امداد به مدت 2 سال اعالم 
آمادگى كرد. وى افزود: متأسفانه در استان ما مشكلى در كار 
كاريابى داريم و آن اينكه ميزان پرداخت و دستمزد عمدتًا 
توافقى و پايين تر از قانون كار است، و در بحث كفش شرايط 
بازار به گونه اى است كه كارفرمايان توانايى پرداخت حقوق 
شاگردان خود را ندارند. وى ادامه داد: اين نهاد در 4 سال پيش 
موضوع كفش بيرجندى را به عنوان قابليت منطقه در نظر 
گرفته و براى احياى مجدد آن جهت حركت را از انتها به ابتدا 
برگشته و ابتدا به دنبال بازار و تضمين خريد توليدات كفش 
بيرجندى رفتيم، كه متأسفانه در آن برهه با ركود بازار مواجه 

شده و اين هنر (صنعت) عمًال فرصتى براى احيا پيدا نكرد.

در بحث طراحى كفش 
و به روز بودن در حد زير صفريم 

خزاعى گفت: با توجه به تنوع بازار و محصوالت در موضوع 
طراحى كفش و به روز بودن در حد زير صفريم و در اين راستا 
هيچ حركتى نكرديم، وى به مسئله بازاريابى و پشتيبانى بازار 
كفش بيرجندى به عنوان نكته مهم ديگر در رونق اين صنعت 
اشاره كرد و افزود: در شرايطى كه بازار براى فروش محصول 
موجود نيست طبيعتاً توليد و عرضه زير سؤال رفته و توليد كننده 

قدرت مالى و ريسك خريد ملزومات را از دست مى دهد.

لزوم و پيگيرى خوشه چرم

وى با اشاره به اينكه بسيارى از استان ها مانند تبريز، اصفهان 
و مشهد خوشه چرم دارند، افزود: متأسفانه در استان ما ايجاد 
خوشه كفش بيرجندى پيگيرى نشده و اتحاديه كفش بايد به 
عنوان متولى قسمتى را براى بازار كفش بيرجندى باز كرده و 

در اين راه از تجربيات ساير استان ها استفاده كند.
پرداخت  از  اين صنعت  رواج  از  در حمايت  وى همچنين 
هزينه آموزشى مددجويان امداد در زمينه هاى آموزشى و 
تسهيالت قرض الحسنه تا سقف پانزده ميليون تومان با 

بازپرداخت 4 درصد خبر داد.

اعالم آمدگى سازمان فنى و حرفه اى 
در حمايت از اين صنعت

 حق پرست معاون آموزشى اداره كل آموزش فنى و حرفه اى
استان نيز با يادآورى وجود تعداد 22 مركز آموزش فنى و حرفه 
اى در استان درباره ايجاد بسترهاى آموزشى در راستاى صنعت 
توليد كفش از سوى اين سازمان اعالم آمادگى كرد. وى به 
سهميه 50 نفرى در قالب طرح استاد شاگردى در اين سازمان 
مى  كفش  صنعت  كارآموزان  كرد:  آمادگى  اعالم  و  اشاره 
توانند در محضر اساتيد اين هنر حرفه آموزى كرده  و مهارت 
 خود را با كسب گواهينامه به تأييد سازمان فنى و حرفه اى
بهره مند شوند.  اين سازمان  از تسهيالت  و  برسانند  استان 
اجتماعى  تأمين  سازمان  مديركل  درويشى  نشست  اين  در 
 استان نيز به وجود قانون براى حمايت از توليد كنندگان كفش 

اشاره نمود.

و  شهردارى  اصناف،  اتاق  نماينده  آمادگى  اعالم 
سيماى استان در حمايت ازصنعت كفش بيرجندى

اربابى نماينده اتاق اصناف نيز در موضوع حمايت از توليد 
كفش بيرجندى در اعطاى غرفه رايگان در نمايشگاه هاى 
تبليغات  براى فروش و  اين هنر  توليد كنندگان  به  بهاره 

توليدات كفش بيرجندى اعالم آمادگى كرد.
عباسى مدير عامل سازمان ميادين شهردارى نيز حمايت 
درباره  و  دانست  همگانى  وظيفه  را  بومى  توليدات  از 
رايگان  به صورت  بازارهاى شهردارى  از  برخى  واگذارى 

به توليدكنندگان اين صنعت اعالم آمادگى كرد. 
در ادامه شهيد زاده سردبير ارشد واحد خبر صدا و سيماى 
اين  پيشرفت  را عاملى مهم در توسعه و  تبليغات  استان، 
صنعت دانست و نسبت به ارائه گزارش هاى جامع تبليغى 
نسبت به اين هنر در رسانه صدا و سيماى استان اعالم 

آمادگى كرد.

توليد كفش بيرجندى درحال احتضار است 

جوابيه اداره كل راه و شهرسازى استان

پيام  به مطلب درج شده در ستون  احترامًا در پاسخ 
اراضى  مشكل  درباره«حل   94/3/27 مورخ  شما 
رساند:  مى  استحضار  به  موسوى»  فخر  به  موسوم 
صرف نظر از اينكه مشار اليه و مابقى افراد به صورت 
اند چنين  اقدام نموده  اراضى  عادى نسبت به خريد 
بايد  داشت  خواهد  را  خود  خاص  شرايط  معامالتى 
واسطه  به  موصوف  اراضى  درباره  كه  شود  اذعان 
استعالم ثبتى صورت گرفته و حسب تكاليف قانونى 
زمين شهرى  قانون  ماده 12  كميسيون  در  موضوع 
و  اسناد  ثبت  اداره  به  نيز  كميسيون  رأى  و  مطرح 
از  ادامه روند مى بايست  امالك ابالغ شده است و 
سوى مالكين پالك براى ثبت و غيره صورت گيرد 
و در حوزه امالك اداره كل راه و شهرسازى استان 

موضوع به اتمام رسيده است.

جوابيه سازمان اتوبوسرانى بيرجند

احترامًا در پاسخ به مطلب درج شده در ستون پيام شما 
اگه مى خواهد  «اتوبوسرانى  درباره  مورخ 94/3/26 
نقدى  كرايه  چرا  كنند  استفاده  بليت  كارت  از  همه 
را دو يا سه برابر مى كند؟» به استحضار مى رساند: 
براى استفاده بهينه از سيستم كارت بليت الكترونيك 
ممنوع  اتوبوسرانى  ناوگان  در  نقدى  كرايه  پرداخت 
از  شود  مى  تقاضا  گرامى  مسافرين  از  و  باشد  مى 

سيستم بليت الكترونيك استفاده نمايند.

پاسخ مسئولين به پيام شما

اعالم آمادگى چندين سازمان و دستگاه براى حمايت از توليد كفش بيرجندى

آگهى مزايده حضورى (حراج) مرحله اول
شهردارى سربيشه در نظر دارد: به استناد بند 2 مصوبه شماره 4/94/122 مورخ 94/2/17 شوراى محترم اسالمى 
شهر سربيشه نسبت به فروش تعدادى از اموال منقول اسقاطى خود به شرح جدول ذيل جمعا به مبلغ قيمت پايه 
17/000/000 ريال از طريق مزايده حضورى (حراج) اقدام نمايد. لذا متقاضيان مى توانند از تاريخ درج آگهى همه روزه در 

ساعات ادارى به استثناى ايام تعطيل از اموال مورد مزايده در محوطه شهردارى واقع در ميدان طالقانى بازديد نمايند.

شرايط:
 1- كميسيون حراج راس ساعت 8 صبح روز شنبه مورخ 94/4/20 

در محوطه شهردارى سربيشه برگزار خواهد شد.
2- متقاضيان براى شركت در مزايده بايستى نسبت به واريز مبلغ 
1/000/000 ريال به حساب جارى 0105900399002 سيبا نزد 
بانك ملى شعبه سربيشه به عنوان سپرده شركت در مزايده اقدام و 
اصل فيش مربوطه را در زمان برگزارى مزايده به اعضاى كميسيون 
ارائه نمايند. 3- برنده مزايده حداكثر به مدت 24 ساعت بايستى مبلغ 
مورد برنده را نقدا به حساب شهردارى واريز و نسبت به خارج نمودن 
اموال مورد برنده از محوطه شهردارى اقدام نمايد. عدم مراجعه در موعد 
مقرر به منزله انصراف از معامله تلقى و سپرده به نفع شهردارى ضبط 
و معامله با نفرات بعدى انجام خواهد شد. 4- اشخاصى كه در مزايده 
برنده نشوند سپرده آنان عينا مسترد خواهد شد. 5- شهردارى در رد يا 

قبول هريك از پيشنهادات مختار است.
 05632662508 هاى  شماره  با  بيشتر  اطالعات  كسب  براى 

05632663370 تماس حاصل فرماييد.
زينلى -  شهردار سربيشه

تعدادشرح كاالرديف
1 عددكمد چوبى1
1 عددميز معمولى استيل2
1 عددميز عسلى چوبى3
1 عددراديو ضبط معمولى4
1 عددپرينتر سوزنى5
1 عدددستگاه كپى6
4 عددمانيتور كامپيوتر7
2 عددقاب چوبى8
1 عددچاپگر رنگى9
8 عددصندلى معمولى10
1 عددكپسول آتش نشانى11
1 عددپنكه روميزى12
1 عددفايل چوبى13
1 عددشيشه پنجره14
1 عددميز ام دى اف15
3 عددگوشى تلفن ثابت16
1 عددگوشى تلفن سيار17
25 عددصندلى چرخشى18

آگهى مزايده اموال منقول «نوبت دوم»
چون در پرونده 1415/93 اجرايى در قبال محكوميت آقاى حميدرضا يوسف پور و غيره به پرداخت مبلغ 
143/825/897 ريال در حق محكوم له بانك مهر اقتصاد و پرداخت مبلغ 5/302/971 ريال در حق دولت 

و با عنايت به اينكه محكوم عليه اموالى معرفى و توقيف گرديده به شرح جدول كه ارزيابى شده است شامل:

ارزش به ريالنام و مشخصاترديف
9/600/000شيلنگ تخليه بنزين 2/5 اينچ – 2 شاخه 6 مترى1
7/200/000شيلنگ تخليه بنزين 2 اينچ – 2 شاخه 6 مترى2
3/600/000شيلنگ تخليه بنزين 2/5 اينچ RED KARTI – 2 شاخه 3 مترى3
3/000/000شيلنگ تخليه بنزين 1/5 اينچ – 2 شاخه 6 و 4 مترى4
250/000شيلنگ هوا 1/25 اينچ- 2/5 مترى5
6/000/000شيلنگ فشار قوى PHONEX سايز 16 – فشار كار psi 1500 – به طول 20 متر6
5/000/000شيلنگ روغن SEMPERIT سايز 18 – فشار كار bar 10- به طول 50 متر7
5/000/000شيلنگ روغن KARIZ سايز 18 – فشار كار bar 16 – به طول 50 متر8
5/400/000شيلنگ روغن فشار قوى ضد حرارت GONDROM KOLN 4 اينچ – 3 شاخه 2مترى9
1/800/000شيلنگ روغن فشار قوى ضد حرارت YAMAGUCHI 2/5 اينچ – به طول 3 متر10
600/000شيلنگ روغن دوسر پرس 80 سانتى- يك بسته 10 تايى11
7/500/000شيلنگ ضد اسيد فشار قوى RUBOSTE 0/5 اينچ- فشاركار  psi  150- طول 50 متر12
6/000/000تيرآهن 14 دوبل شده به طول 3/5 متر (6 شاخه)13
800/000تيرآهن 18 به طول 4 متر (1 شاخه)14
3/000/000تيرآهن Z به طول 6 متر (4 شاخه)15

64/750/000جمع: شصت و چهار ميليون و هفتصد و پنجاه هزار ريال

كه از طريق مزايده در روز سه شنبه مورخ 94/4/23 از ساعت  10 الى 11 صبح در دفتر اجراى احكام حقوقى به فروش 
برسد كه قيمت پايه از بهاى ارزيابى شده شروع و به كسانى كه باالترين قيمت را پيشنهاد نمايند، فروخته خواهد شد. 10 
درصد مبلغ پيشنهادى فى المجلس از برنده مزايده دريافت و نامبرده مكلف است حداكثر تا يك ماه نسبت به پرداخت 
باقيمانده ثمن معامله اقدام نمايد در غير اين صورت 10 درصد اوليه به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد خواهد شد 
متقاضيان در صورت تمايل مى توانند پنج روز قبل از موعد مزايده به اين اجرا مراجعه تا ترتيب بازديد آنان داده شود. 

هزينه نقل و انتقال به عهده خريدار خواهد بود.
رجبى-  مدير اجراى احكام مدنى دادگسترى بيرجند

دادگسترى جمهورى اسالمى ايران

آگهى افراز 
نظر به اين كه آقاى قاسم دشتى و غيره احدى از مالكين مشاعى پالك 404 فرعى از يك اصلى بخش دو بيرجند مى باشد 
و تقاضاى افرازى حصه مشاعى خويش را در پالك مذكور نموده لذا به كليه مالكين مشاعى پالك مرقوم اخطار مى گردد 

كه عمليات افرازى در ساعت 9/30 صبح روز سه شنبه مورخ 94/5/6 با حضور نماينده و نقشه بردار اين اداره به عمل خواهد آمد و عدم 
حضور مانع از انجام عمليات افراز نخواهد شد. ضمنا متعاقبا نقشه و صورت مجلس افرازى به اطالع مالكين مشاعى خواهد رسيد.

 رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان بيرجند

خانواده محترم عدل
درگذشت فرزند عزيزتان 

مرحوم مسعود عدل
  را خدمت شما تسليت عرض نموده ، براى آن مرحوم غفران الهى 

و براى بازماندگان صبر و اجر مسئلت داريم.
بهنام نيا و كوثرى



مجموعه پايتخت با يكى ديگر از قصه هاى جذاب زندگى نقى معمولى و خانواده اش تا پايان ماه رمضان روى آنتن  رفت. قصه اين بار پايتختى ها  با انتخاب 
«هما» همسر نقى در شوراى شهر و اتفاقات جالب زندگى خانواده معمولى آغاز مى شود. مجموعه پايتخت 4 در 26 قسمت هرشب ساعت 22 از شبكه يك سيما 
پخش و ساعت 15 روز بعد بازپخش مى شود.

زمان پخش سريال «پايتخت 4»
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خواندنى ها

پاركينگ عمومى مشكل امروز معضل فردا

يكى از مشكالت امروز شهرها كمبود محل پارك براى 
خودروها و اشباع شدن معابر از خودروهاى پارك شده در 
خيابانها در طول ساعات شبانه روز است مشكلى كه در 
شهر بيرجند بيشتر در بخش تجارى شهر و هسته مركزى 
آن ديده مى شود. به دليل عرض كم معابر هسته مركزى 
شهر عمدتا وسايل نقليه اى كه در طول معابر اصلى كنار 
خيابان پارك مى گردد. مشكالت عديده اى را در عبور  
مرور ايجاد نموده و نظم محل را مختل مى نمايند از طرفى 
مرتفع سازى بناها در اين قسمت از شهر نيز گاهى اوقات 
با حذف و خريد پاركينگ از شهردارى و پارك خودروهاى 
جاى  مشكل  فرعى  هاى  كوچه  در  طول  در  ساكنين 
 پارك را مضاعف مى كند. از طرف ديگر تعريض خيابانها 
خودرو  پارك  و  ترافيك  مشكل  تنهايى  به  تواند  نمى 
معابر  تعريض  ازاى  در  شهردارى  چنانچه  نمايد  حل  را 
تراكم تشويقى مازاد بدهد و در قطعات كوچك تجارى 
به جاى تامين پاركينگ هزينه آن را از شهروندان اخذ 
نمايد و هيچگونه اقدامى براى تامين فضاى پاركينگ در 
هسته مركزى شهر صورت نپذيرد. مشكل امروز پاركينگ 
عمومى در آينده به يكى از معضالت شهرى بدل خواهد 
شد كه ضرورت دارد. مديريت شهرى بيرجند با دورانديشى 
به اين موضوع نگريسته و برنامه ريزى كوتاه مدت و ميان 
مدت را در برنامه لحاظ كند و با روشهاى متنوع به حل 
مشكل و جلوگيرى از بروز مشكالت آينده اقدام نمايد و 
براى هر محور از روش متناسب با نوع و نياز آن كارهاى 
اسالمى  جمهورى  محور  فرضاً  و  پذيرد  انجام  عملياتى 

 

در سه راه اسدى جنب مصلى با احداث پاركينگ طبقاتى يا 
زير سطحى يا ساخت مجتمع هاى تجارى به شرط تامين 
پاركينگ طبق ضوابط شهرسازى يا در خيابان طالقانى 
بيمارستان  مراجعين  پاركينگ عمومى  از  بخشى  انتقال 
امام رضا به محدوده باغ پشت بيمارستان و جلوگيرى از 
فروش پاركينگ ساختمان ها در خيابانهايى كه مشكل 
حل  براى  باشد.  اقدامات  اين  جمله  از  تواند  مى  دارد 
مشكل در خيابانهاى منتظرى و حكيم نزارى و مدرس 
نيز مى توان به ممنوعيت فروش تراكم، ايجاد پياده راهها،  
ايجاد محورهاى دوچرخه سوارى و ... اشاره نمود و براى 
مكان يابى پاركينگ هاى عمومى تراكم جمعيت تراكم 
ساختمانى عرض معابر دسترسى قيمت زمين سازگارى 
كاربرى ها ظرفيت پاركينگ هاى موجود و تقاضاى جديد 
افزار GIS مورد  نرم  از  فرايند سلسله مراتبى  از طريق 
تجزيه و تحليل قرار گيرد و با توان اين نرم افزار و تلفيق 
اطالعات زمانى و مكانى پهنه هاى مناسب را جهت  مكان 
 يابى پاركينگهاى عمومى در نظر گرفت  و نسبت به تملك

و ساخت پاركينگ هاى عمومى اقدام نمايند.

حميد آسوده-  دانشجوى كارشناس ارشد 
شهرسازى دانشگاه بين المللى امام رضا (ع)

از قلم شما

علوم  دانشگاه  ايرانى  اسالمى  طب  متخصص  شبستان: 
پزشكى بيرجند با تاكيد بر اينكه روزه دارى يكى از روش 
هاى خوب پاكسازى بدن و كبد محسوب مى شود، گفت: 
جمله  از  بدن  پاكسازى  هاى  روش  ديگر  دليل  همين  به 
حجامت، زالودرمانى، فصد و ... در ماه رمضان ممنوع است.

دكتر محمد خداشناس اظهار داشت: «اقليم و هوا، خواب 
ها،  آشاميدنى  و  ها  خوردنى  سكون،  و  حركت  بيدارى،  و 
 دفع مواد غيرضرورى و حفظ مواد ضرور، حاالت روانى» 
شش اصل ضرورى براى زندگى سالم و حفظ سالمتى از 
از  يكى  دارى  روزى  افزود:  است. وى   ديدگاه طب سنتى 
بازه  روش هاى پاكسازى قوى است چرا كه فرد در يك 

زمانى مشخص، از خوردن و آشاميدن پرهيز مى كند.
پزشكى  علوم  دانشگاه  ايرانى  اسالمى  طب  متخصص   
بيرجند با اشاره به اينكه از نظر طب سنتى، وعده غذايى 
به  داد:  ادامه  است،  شام»  و  «صبحانه  وعده  دو  آل،  ايده 
همين دليل توصيه مى شود كه وعده نهار بسيار سبك باشد 
اما در جامعه كنونى فعلى، نهار مفصل و شام بعضا سبك 

تناول مى شود.

 حرارت باالى كبد فرد روزه دار،
 اخالط فاسد را مى سوزاند

وى گفت: حرارت كبد فرد روزه دار، به دليل اينكه غذايى 
وارد بدن وى نمى شود باال مى رود و اخالط فاسد را مى 
بهترين روش  از  يكى  دارى  روزه  دليل،  به همين  سوزاند 

هاى پاكسازى بدن محسوب مى شود.
 دكتر خداشناس تصريح كرد: به دليل اينكه روزه خود يك 

روش پاكسازى محسوب مى شود نمى توان همزمان، دو 
روش پاكسازى را براى يك فرد انجام داد چرا كه شايد بدن 

شخص، توانايى آن را نداشته باشد و به وى آسيب برسد.

 غذاهاى مناسب وعده افطار چيست؟

متخصص طب اسالمى ايرانى دانشگاه علوم پزشكى بيرجند 

با اشاره به اقليم گرم و خشك خراسان جنوبى گفت: مردم 
استان خراسان جنوبى حدودا 16 ساعت را بايد روزه بگيرند 
 كه مى طلبد براى سالمتى بدن، نكاتى را در وعده افطار 
و سحر رعايت كنند كه بدن را با ماليمت خنك كرده و 

رطوبت آن نيز حفظ شود.
 وى اظهار داشت: در وعده افطار بايد آب ولرم و يا شربت 
آب ولرم حاوى عسل يا نبات تناول شود و از مصرف شيرينى 

هاى قنادى كه با روغن زياد و شكر درست مى شود، پرهيز 
كرد. وى بر مصرف چند دانه خرما در وعده افطار تاكيد كرد 
و افزود: بعد از گذشت 15 دقيقه از تناول يك شربت ولرم، 
را كه شامل آش،  تواند وعده شام خود  دار مى  روزه  فرد 
افراد مختلف،  ... است را تناول كند كه در  سوپ، برنج و 
نوع وعده شام بستگى به عادات آنها دارد.دكتر خداشناس با 

بيان اينكه مصرف غذاهاى انرژى زا در وعده افطار توصيه 
مى شود، ادامه داد: 2 ساعت بعد از افطار، بهترين زمان براى 
آلبالو،  آبليمو،  انواع شربت هاى عسل،  كاهو،  ميوه،  تناول 

عناب، زرشك و ... است تا آب مورد نياز بدن تامين شود.

 مصرف برنج در وعده سحر كم شود

وى اضافه كرد: از نظر طب سنتى، انتخاب برنج به عنوان 

وعده غذايى سحر اگر همراه با آشاميدن آب بعد از صرف 
غذا باشد، چون بعد از وعده سحرى، بيشتر مردم مى خوابند، 
معده به مرور زمان دچار مشكل مى شود و اگر بعد از تناول 
برنج در سحر آب استفاده نكند، فرد روزه دار در طول روز 
تشنه مى شود.وى ادامه داد: به همين توصيه مى شود در 
سحر كمتر از برنج به عنوان غذاى اصلى استفاده شود و 
بيشتر از غذاهاى سبك و آبدار مانند آبگوشت و ... همراه با 
چند قاشق كره يا روغن محلى استفاده شود تا آب بدن در 
طول روز تامين باشد. وى همچنين تاكيد كرد: عادت غذايى 
افراد در هر زمانى نبايد به صورت ناگهانى تغيير كند چرا كه 

موجب اختالل در بدن مى شود.

 دم كرده دارچين و آويشن
 موجب پاكسازى معده و روده مى شود

اين متخصص طب سنتى درخصوص بوى بد دهان افراد 
روزه دار در طول روز گفت: چون در طول روز به دليل روزه 
دارى، غذايى وارد بدن نمى شود، گازى از دستگاه گوارش 
بر اثر اخالط آلوده توليد و به سمت دهان صعود مى كند 

كه اين موضوع موجب، ايجادبوى بد در دهان مى شود.
موجب  آويشن  و  پونه  دارچين،  كرده  دم  گفت:  وى   
پاكسازى معده و روده مى شود و از توليد بوى بد جلوگيرى 

مى كند.
 دكتر خداشناس همچنين بر مصرف سبزى، سوپ هاى 
و  كرد  تاكيد  بزرگ  روده  و  معده  پاكسازى  براى  سبك 
يادآور شد: افراد از وعده افطار تا سحر از مصرف غذاهاى 

مختلف و درهم خورى جلوگيرى كنند.

اصطالحات شبكه هاى اجتماعى

ستون شبكه هاى اجتماعى
 را هر شنبه در روزنامه آوا بخوانيد

* مطالب منتشره (پست ها): جون من ببين چى نوشته؟ 
آفرين  از خنده  مردم   !.... كنه  فكر مى  ندونه  هر كى 
عالى بود! بعد از عكس مطالب شما بيانگر شخصيت 
شما خواهد بود نكات مربوط به انتشار مطالب را با هم 

مرور خواهيم كرد:
* شما در نوشتن مطالب در شبكه هاى اجتماعى آزاد 
هستيد ولى اين آزادى را به قيمت از بين بردن حريم ها، 
اعتقادات عمومى مردم و مسائلى كه ممكن است براى 

عده اى به منزله توهين به حساب آيد خرج نكنيد.
* مطالب خود را با فاصله زمانى بارگذارى كنيد تا هميشه 

اكانتى پويا و فعال داشته باشيد.
* شبكه هاى اجتماعى فرصت خوبى براى داشتن يك 
يا  نويسنده  و  داريد  ادبى  اگر حس  است پس  تريبون 
 شاعر هستيد مى توانيد از اين فرصت با هم بودن ها در

شبكه هاى اجتماعى به عنوان فرصتى براى ارزيابى نظر 
مردم در مورد آثارتان استفاده كنيد.

* اگر مطلبى را از جايى كپى مى كنيد ذكر منبع آن 
اعتبار مطلب شما  به  امر هم  اين  توصيه مى كنم   را 
مى افزايد و هم شخصيت اجتماعى خود را دربين اعضا 

نشان خواهيد داد.
* مى توانيد براى مطالبتان مخاطبين خاصى مشخص 
تنظيمات  به  حتما  امر  اين  به  دستيابى  براى   كنيد 

شبكه اى كه در آن عضو هستيد سر بزنيد.
همه دوستان شما در فضاى مجاى الزم نيست از ساعت 
مهمانى خانوادگى شما يا تاريخى كه در آن قصد سفر 

داريد مطلع شوند.
را  آنها  كنيد  سعى  مطالبتان  شدن  تر  جذاب  براى   *
تعداد  شود  تر  طوالنى  مطلبتان  هرچه  كنيد.  خالصه 

كمترى مخاطب فعال خواهيد داشت.
* بحث ها و معضالت شخصى تان با فرد يا افراد ديگر 
را وارد فضاى مجازى نكنيد به چندين و چند علت كه دو 

مورد از آنها را بيان مى كنيم:
اول اين كه بگذاريد فضاى مجازى برايتان يك محيط 
آرام و مجازى باقى بماند و بحث ها و معضالت روزمره 
 خود را وارد آن نكنيد هرچقدر هم سعى كنيد باز هم 
مجازى  شبكه  بزنيد  هم  به  را  قانون  اين  توانيد  نمى 

هميشه يك شبكه مجازى خواهد بود، مجازى!!
دوم اين كه بحث هاى شخصى ممكن است دستمايه 
سوء استفاده ازشما قرار گيرد به طور مثال عنوان كردن 
 بحثى مانند طالق از همسر يا اختالف با شريك كارى

 و ... مراقب اين گونه تهديدها باشيد..
*  درست است كه طنز و فكاهى مى تواند مطلب شما 
را جذاب تر كند ولى مراقب باشيد از درج مطالبى كه به 
شخص، مذهب، دين يا قوميتى خاص توهين مى كند 

جدا خوددارى كنيد.
ياسر سليمانى
soleimani_yaser@ yahoo.com

حجامت در ماه مبارك رمضان ممنوع

روزه دارى بهترين روش پاكسازى كبد است

قرار  دليل  به  گفت:   ، نواب زاده  مريم  ايسنا: 
گرفتن ماه مبارك رمضان در فصل تابستان و 
گرمى هوا در اين فصل و فاصله طوالنى بين 
سحر و افطار، روزه دارى نياز به رعايت تدابيرى 
دارد تا ضمن حفظ سالمت بدن، فرد بتواند با 
اين يك ماه روزه دارى اخالط فاسد خود را نيز 

دفع كند.
وى افزود: طب سنتى توسط حكما براى چنين 
زمان هايى نكاتى را مطرح كرده كه با رعايت 

تجربه  را  آسانترى  روزه دارى  فرد مى تواند  آن 
كند. نواب زاده گفت: در وعده افطار بايد غذاهاى 
لطيف، زود هضم و سريع الجذب بخوريد تا بدن 
بتواند در زمان اندك انرژى از دست رفته خود 

را تامين كند.
گوشت  آب  شامل؛  غذاها  اين  داد:  ادامه  وى 
بدون كوبيده آن، تخم مرغ عسلى، سوپ جو، 
خوراك سبزيجات، مرباى انجير، عسل، سركه 
با شيره و مرباى تمشك است. پزشك و محقق 

طب اسالمي تصريح كرد: استفاده از غذاهاى 
غليظ در وعده افطار باعث مى شود كه هم معده 
خالى سنگين شده و معده دچار ضعف شديد 
مى شود، ضمن اينكه زمانيكه طول مى كشد تا 
افزود:  استفاده  انرژى به تن برگردد.نواب زاده 
از آب يخ و هر شربتى كه در آن يخ باشد و 
هندوانه و ميوه هاى خنك در كنار وعده افطار به 
هيچ وجه مورد تائيد حكماى طب سنتى نيست، 
چرا كه عامل اصلى مشكالت گوارشى خواهد 

بود و باعث بيمارى كبد چرب و سنگ كيسه 
صفرا و بسيارى از بيمارى هاى ديگر خواهد شد. 
وى ادامه داد: بهترين موادى كه بايد در فاصله 
افطار تا سحر خورده شود، استفاده از شربت ها 
و ميوه ها است. پزشك و محقق طب اسالمي 
گفت: شربت آبليمو، آب زرشك، سركه انگبين و 
عرق كاسنى با عسل براى كسانى كه گرم مزاج 
هستند، بسيار خوب است و سرد مزاجان بايد 

كمتر استفاده كنند.

 تدابير الزم روزه دارى در ماه رمضان از ديدگاه طب سنتى

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

مژده     

مژده  

نقاشى ساختمان
فرزانگان

پول نقد نخواستيم با چك 
اجراى انواع رنگ هاى ساختمانى

مدرس 20 - پالك 20
09395617119 - 09158634693-32232917

حمل بار و اثاثيه منزل 
با خاور بزرگ و نيسان

توسط 5 كارگر 
09153636648

 فنودى

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

مسير مشهد و  زاهدان

09159618581- فاروقى

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 شنبه 94/3/30  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

ايزوگام و قيرگونى  
   كاظم سالخورده 

از ما خريد نكنيد ، اما قيمت را از ما بپرسيد

       09155612949 - 32331050 
ميدان آزادى – ابتداى خيابان شهيد برگى

با 10 سال بيمه

   09151605216

  3 2236030

ايزوگام سليمانى

خيابان ارتش - سه راه معلم - جنب بيمه البرز  
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ايزوگام  شفيعى
آسفالت و قيرگونى 
(محوطه و پشت بام)

  32225494
09151630283

 نبش 17 شهريور 23
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لوله بازكني با فنر برقي
 و مواد شوينده با تجربه تضميني 

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

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

           با مصالح و بدون مصالح
09158994086  - 09151104086

به صورت شبانه روزي 
سرويس دهي به سراسر  استان

آدرس: مهرشهر - ولى عصر (عج) 18 
رسولي

موسسه علمى - آموزشى امام على (ع) بيرجند
برگزار كننده كالس هاى تقويتى دوره ابتدايى ، متوسطه اول ،  متوسطه دوم و كالس هاى كنكور

نحوه برگزارى كالس ها:
كالس ها در بهترين مكان آموزشى در سطح شهر برگزار مى شود

برگزارى دوره هاى شبيه سازى كنكور
پوشش تمام روش هاى تستى و نكات كنكورى

برگزارى جلسات مشاوره اى براى دانش آموزانى كه پيشرفتى در آنها ديده نمى شود
كالس ها به دو صورت خصوصى و گروهى برگزار مى شود

تدريس دروس فنى هنرستان توسط اساتيد مجرب هنرستان

امكانات آموزشگاه:
كتابخانه: مجهز به سالن مطالعه، كتب عمومى و تخصصى و به روزترين 

كتب كمك آموزشى از دوره ابتدايى تا كنكور
كافى نت: ثبت نام كنكور، انتخاب رشته، ثبت نام دانشگاه

 انتخاب واحد دانشگاه ها، سرچ مقاله و...

آدرس: ميدان ابوذر 
خيابان شهيد اسدزاده 
نبش شهيد اسدزاده 

3- پالك 5
تلفن: 32232943    
همراه: 09304751599

           با حضور مجرب ترين اساتيد و مشاورين 
رياضى: آقايان هانى اكبرزاده، سعيد اكبرزاده، حاجى آبادى، زمينى، قسوره، بنى اسدى و چهاردهى

فيزيك: آقايان جوقه ساالر، زمينى، خيرآبادى، چهره آسا، نجفى و خانم قدسيان

شيمى: آقايان شكيبايى، طحان و خانم ها احمدى و كميلى
زيست: آقايان خراشادى، وردى و دكتر خسروى ، خانم ها فريدى، وداد

ايستايى هنرستان: آقايان مهندس اميرآبادى، مهندس فائقى
ادبيات: آقايان صنعتى و معينى و خانم درميانى

عربى: آقايان مرادى، موسوى نژاد و كاظمى
زبان: آقايان ناصح، خسروى و خراشادى

متوسطه اول: آقايان كاهنى، هاشمى، سلطان پور و خانم افضلى
ابتدايى: خانم ها اصغرى و كوثرى مقدم

مشاوره و برنامه ريزى تحصيلى: آقاى اصغرى
رياضى هنرستان: آقاى مهندس جمالى

اساتيــد:

با صرف كمترين زمان و هزينه از بهترين امكانات بهره مند شويد
زمان ثبت نام: از 20 خرداد ماه     شروع كالس ها: دهم تيرماه

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

به زودى ميزبان شما خواهيم بود؟!؟!؟!
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بگذار رسم تعظيم مقابل خوبى ها 
هميشه پايدار بماند

مرد جاافتاده كه اخالق و رفتار سالمى داشت. با حالتى مردد 
نزد شيوانا آمد و در مقابل شاگردان گفت: ”من هميشه سعى 
انسانى را  كرده ام در اخالق و رفتار اصول جوانمردى و 
رعايت كنم و به سمت كارهاى ناپسند نروم. اتفاقى براى 
من و خانواده ام رخ داده كه من را در تصميمى كه مى خواهم 
بگيرم دچار ترديد ساخته است. قضيه از اين قرار است كه از 
دهكده مجاور يكى از جوانان ثروتمند ولى بدنام و شرور به 
خواستگارى دخترم آمده است. اينكه چرا او از بين اين همه 
دختر، دختر مرا انتخاب كرده، براى من عجيب است. حال 
مانده ام چه تصميمى بگيرم.“شيوانا محكم و استوار گفت: 
”اينكه كامال مشخص است! در مقابل انسانهاى خوب و 
سالم همه تعظيم مى كنند. حتى آدم هاى بدكار و بدنام هم 
وقتى مقابل خوبى مى رسند احترام مى گذارند و با فاصله 
عبور مى كنند. اينكه آن جوان شرور مى خواهد همسرش 
را از خانواده سالم و خوب انتخاب كند هم به همين دليل 
است. كه مى خواهد در حين ناخنك زدن به دنياى شرارت 
شريك  عنوان  به  ها  ترين  خوب  بين  از  را  ها  بهترين 
 زندگى خودش انتخاب كند. دختر تو هم حق دارد بهترين 

و سالم ترين انسان را به همسرى خود برگزيند.
محكم و استوار به درخواست آن جوان جواب منفى بده و 

بگذار رسم تعظيم مقابل خوبى ها هميشه پايدار بماند.“

دو چيز شما را تعريف مى كند
بردبارى تان وقتى هيچ چيز نداريد

و نحوه رفتارتان وقتى همه چيز داريد.

- چرا به بعضى مگس ها 
مى گويند خر مگس؟

- چون اين مگس ها عقل درستى ندارند!!

تا سخن شد يادگار ماندگاران از ازل
تا ابد ناقوس سرمست است از جام غزل

ناقوس

مشكالتى كه هميشه حل نشده باقى 
مى مانند را بايد سواالتى كه به نحو
 اشتباه پرسيده مى شوند دانست.

از گره هاى بيشمار زندگى گله نمى كنم
آن بافنده ى آفريننده مى داند حاصل صبر 

بر اين گره ها، فرشى گران بها خواهد شد . . .

مى خواهيم سرى بزنيم به زيباترين بخش دكوراسيون 
زديد! گل هاى داخل  بله درست حدس  منزل شما... 
گلدان هاى شما. اگر از آن دسته افرادى هستيد كه در 
گوشه و كنار منزل تان گلدان هاى گل طبيعى ديده 
بريد  اين مطلب لذت مى  از خواندن  مى شوند، حتما 
بالعكس اگر جاى گل هاى رنگارنگ در خانه تان   يا 
اين  خواندن  كنيد  پر  را  آن  خواهيد  مى  و  است  كم 

مطلب را به شما پيشنهاد مى كنيم.
زندگى  و  رنگ  داخلى  دكوراسيون  به  ها   گل 
مى بخشند. اما گل آرايى بيش از خريدن يك دسته 
خريدارى  گل  دسته  بين  و  است  فروش  گل  از  گل 
شده اى كه در گلدانش چپانده شده با گل هايى كه 

به زيبايى آراسته شده اند تفاوت آشكارى است.
بو  و  رنگ  از  پر  هميشه  تان  منزل  خواهيد  مى  اگر   
تان هزينه  و  زمان  كه  ارزد  مى  باشد،  طراوت  با   و 

را براى انتخاب دقيق گل هاى زيبا صرف كنيد.
پس با ما همراه باشيد...

انتخاب گل هاى خاص و زيبا
 مناسب دكوراسيون منزل شما

انتخاب براى  برويد.  فراتر  خود  معمول  حد  از   .1 
برويد.  خاص  هاى  فروشى  گل  به  زيبا  هاى   گل 

شايد بخش پرورش گياهان و باغبانى در اهالى فن ما 
در اين زمينه برايتان مفيد باشند.

حس  تنها  نه  ها  گل  است.  مهم  بسيار  رنگ   .2
سرزندگى و شادابى ايجاد مى كنند، بلكه به فضاهاى 

يكنواخت رنگ و كنتراست نيز اضافه مى كنند.
گياهان  و  گل  سراغ  ها،  گل  انتخاب  هنگام   .3
هستند  زيبا  ها  شمعدانى  و  رزها  برويد.   غيرمعمولى 

اما زياد استفاده مى شوند. 
و  كلم  هاى  برگ  زدن،  جوانه  حال  در  هاى  شاخه 
كمتر  اما  كنند  مى  شاخص  را  فضاها  رنگ  با  چمن 

رايج هستند.

4. گل آرايى هاى ساده ايجاد كنيد. سعى كنيد اغلب 
از دو گونه ى گياهى استفاده كنيد – يكى به عنوان 

تركيب رنگى و ديگرى به عنوان پركننده. 
را  بيشتر برگ ها  از درست كردن دسته ى گل  قبل 
را جدا كنيد. گل فروش هاى متبحر با انجام اين كار 
تفاوت زيادى ايجاد مى كنند.  آيا با شيوه ى نگهدارى 

گل ها آشنا هستيد؟

گل  انتخاب  هنگام  بگيريد.  نظر  در  را  فضا  تمام   .5
براى يك فضاى مشخص، مبلمان، رنگ ها و چشم 

اندازهاى بيرونى را در نظر بگيريد.

 هم چنين در يك فضا انواع گل ها را تركيب كنيد، اما 
سعى كنيد در كل خانه يك دست به نظر آيند.

داشته  احساسى  چه  فضا  در  خواهيد  مى  ببينيد   .6
كرد  استفاده  هايى  گل  از  بايد  فضا  هر  براى  باشيد. 

كه براى آن محيط مناسب باشد.
ها،  فروشى  عمده  بيشتر  بخريد.  زود  را  ها  گل   .7 
گل هايشان را وقتى كه هنوز غنچه هستند مى فروشند. 
تان  خاص  هاى  مهمانى  از  قبل  روز  چند  است   بهتر 
گل ها را تهيه كنيد، چون بيشتر گل ها دو تا سه روز 

زمان مى برد تا شكوفا شوند.

گل آرايى در طراحى دكوراسيون منزل

يكى از مشهورترين و آسان ترين گل آرايى ها مدل 
دور چين است. اين نوع گل آرايى نسبتا آسان و سريع 
است و در عين حال تازگى گل ها را حفظ مى كند. 

هم چنين اين شيوه هنگامى كه از دو گونه ى گياهى 
استفاده مى كنيم كاربردى است.

(با ساقه ى  را شروع كنيد. گل هايتان  آرايى  1. گل 
تميز) را در كنار هم قرار دهيد و براى شروع همه را 

به يك اندازه ببريد. 
شما مى توانيد آنها را شل يا چسبيده به هم بچينيد. 

تا  را  ها  ساقه  و  كنيد  مرتب  گلدان  از  خارج  را  آنها 
گلدان  ى  دهانه  نزديك  ها  شكوفه  كه  ببريد  جايى 
را  تان  گل  گلدان  توانيد  مى  شما  ضمنا  گيرند.  قرار 

خودتان بسازيد!

2. آب گلدان را تازه نگه داريد. آب تميز براى گلدان 
نكنيد  فراموش  بنابراين  است،  التزام  يك  تميز  هاى 
 آب آن را مدام عوض كنيد. زياد نگران پژمرده شدن

گل هايتان نباشيد، اغلب گل هاى تازه از 3 تا 10 روز 
دوام دارند و بعد از آن مى توانند دوباره آراسته شوند.

اين  به  نارنجى  ى  لكه  يك  كنيد.  ايجاد  جذابيت   .3
و عمق  كنتراست  آبى سرد،  و  اتاق خواب خاكسترى 
مى دهد. مدل ساده ى دورچين باعث مى شود حس 

نكنيم اين رنگ مزاحم است. 
روى  براى  خوبى  به  چنين  هم  آرايش  اين 
ديد  خط  چون  دهد  مى  جواب  ناهارخورى   ميزهاى 

را مى شكند.

4. از نور طبيعى بهره ببريد. سعى كنيد گل هايتان را 
در فضاهايى قرار دهيد كه نور خورشيد در آن باشد. 

و  شود  مى  گل  عمر  طول  افزايش  باعث  طبيعى  نور 
معموال رنگ و نوع گل را خيلى بهتر نشان مى دهد.

5

حرف هاى ابريشمى طنز امروز

شعر روز 

پلكى احساس

عارفانه روز

يك لحظه مكث كن

نگرش

آيه روز  

به خدا و روز جزا ايمان دارند و امر به معروف و نهى از منكر مى كنند و به كارهاى 
خير مى شتابند، اين گروه از شايستگانند.  سوره توبه آيه 198

حديث روز  

از دروغ كوچك و بزرگ در هر جّدى و شوخى بپرهيزيد، زيرا چون كسى دروغ كوچك گفت بر دروغ بزرگ نيز جرئت 
پيدا مى كند. امام سجاد (ع)

توصيه هاى ماه مبارك رمضان

طراح: نسرين كارى                        

افقي: 
 - خربزه  كشتزار   -1 
آموزش  براي  آموزشي  اي  مؤسسه 
عضويت  يا  پژوهش،  عالي، 
چهار  مكه-  قربانگاه   -2 افتخاري 
ريا 3-  بي  و  نعل- دوست حقيقي 
دانشمند  پرچم-  و محكم-  سخت 
دانه  كبد-  در  اختالل  مرض   -4
سدي   -5 گرفتگي  ماه   - خوشبو 
در جنوب كشور- مسلمان- ماشين 
ناله-    -6 پرنده  پوشش  زراعت- 
پوچ- گوسفند جنگي 7- ابر حامل 
حربه نوعي  مختصر-   باران- 
اغما-   - شايسته   -8 دار  دسته 
كبريتي-  پارچه   -9 ها  روزنامه 
گذرنامه-   -10 سهولت   - بزرگراه 
قاليچه  قرمز  رنگ  خريد-  مقابل 
خميده  درخت-  جنگل   -11
عضو  اردبيل-  محلي  غذاي   -
دونده 12- پارچه ابريشمي رنگين- 
آوردن،  پديد  فرانسوي-  ضمير 
ايجاد 13- انبر كوچك - يك بازي 
و ورزش است كه در ايران، هند و 
پاكستان رواج دارد- مهاجم شماره 
در  كه  برزيل  كورينتيانس  هفت 
جام جهاني غايب بود 14- واضح، 
قالبي  اوستا-  كتاب  شرح  تابناك- 

غذاهاي  از  يكي   -15 شعر  در 
ايراني- كتاب ديني يهوديان

فيلم  مرد  هنرپيشه   -1 عمودي: 
عالمت   - كالشينكف  جديد 
مفعول بيواسطه 2-  پند - شكست 
دايه  سزاوار-   -3 فريب  خوردن- 
امروز  از  پيامبر (ص) - شب پيش 
ترسان-  زائو  خانمها-  لباس    -4
شكل   -5 كشورمان  خبرگزاري 
لباس- فراموشي- چاق 6- سمت 
و  سو- قايق موتوري- بخش اصلي 
و آهنگين اپرا- از گروههاي خوني 
در  نوشته شده-  كردن-  آماده   -7

 -8 چسبيده  هم  به  و  رفته  هم 
حشره سمي- ضد روشن- وخامت 
امر 9- عزم قوي- آبگير- اتومبيل 
درخت   - زياد  آري-  مقابل   -10
ميز   -11 عرب  دست  جنگلي- 
فرنگي  كاله  تبهكاري-  كوچك- 
باب-   - روسيه  از  سوغاتي   -12
باشگاه 13- سرپيچي، خالفكاري- 
نجات- نحيف  14-  رنج و درد- 
عروس شهرهاي اروپا- نام خوراكي 
آب  عبارت-  عين   -15 محبوب 
انباري تاريخي در كناره شهر كنگ 
شهرستان  مركزي  بخش  توابع  از 

بندر لنگه
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توصيه هايى براى كنترل ديابت طى ماه رمضان:
امروزه در كشورهاى اسالمى اين بحث مطرح شده كه 
بيماران ديابتى نيز با رعايت بعضى مسائل مى توانند 

روزه بگيرند اما بايد قبل از ماه رمضان
مورد ارزيابى قرارگرفته

آموزش كامل و دستورات مناسب و مرتب در زمينه 
خون، قند  گيرى  اندازه  غذايى،  رژيم  بدنى،   فعاليت 

 مقدار و زمان مصرف داروهايشان به آنها داده شود.
برنامه آنها بايد كامال مشخص باشد

پيشرفت  خطر  كاهش  براى  دقيق  بسيار  پايش 
عوارض ضروريست.

خدايا روزى كن مرا در آن
 روز هوش و خودآگاهى را و دور بدار 
در آن روز از نادانى و گمراهى و قرار بده

 مرا بهره و فايده از هر چيزى كه فرود آوردى
 در آن به بخشش خودت، 
اى بخشنده ترين بخشندگان

* شكست يك عامل نيروبخش است،
 نه يك بازدارنده؛ هر شكست بذرى

 از موفقيت در دل دارد.
 * موفقيت در اين نيست كه چه چيزى در 
پيش رو داريم، موفقيت در اين است كه 
چه چيزى در پشت سر به جا مى گذاريم.

پيامك 

دعاى روز سوم ماه رمضان

شادابى منزل با گل آرايى هاى زيبا و ساده

جدول 3248

123456789101112131415
مخرىدغهاگنامرد1
ورىننىارىنامى2
شومعامتساتكار3
والساىفىارنب4
گرىفانهسىنكا5
رونىمامرساتز6
بساتىنماىسرا7
هابتباىنانوتژ8
تسلاىرادناىر9
مرتشماهاوىشف10
كهدنسبنمشدنا11
اككارلاتكمىن12
تمهتتواكانىمد13
بابرااوسرانرى14
هللامىلكهىلاوش15

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

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

32422970 - 09155616606

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

   32304027 -09159656641 روزى

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

پيــچ و روپــالك نمــا
سجاد 36 پالك 22   09156694379 - موذن

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

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

سمسارى قيمت شكن
 تمامى لوازم منزل و ادارى

 را با باالترين قيمت خريداريم.
09159621311 - 09156049468

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

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

نقـاشى ساختمـان
 روغن - پالستيك - اكروليك 

 مولتى كالر - كناف  - كاغذ ديوارى
  09157411071 - 32311541  

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

اتومبيل تصادفى يا چپى را با باالترين 

قيمت  نقد خريداريم.   09159647685

سمسارى صـادق 
خريد و فروش تمامى لوازم منزل و ادارى 

با باالترين قيمت   09380160779 - 32226210

فــروش شرايـطى آهـن آالت
32450930

09153634633 - هاشمى

خدمات فنى ارغوانى
 شارژ گاز كولر اتومبيل 

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

 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

فروش  يا معاوضه  با  خودرو
منزل نيمه ساز واقع در روستاى 

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

فروش آپارتمان 3 خوابه 

 116 متر ، با كليه امكانات

09156644801

فروش آپارتمان دو خوابه ، فول 
تميز و كامل ، متراژ 100 مترمربع 

خيابان نارنج 6- اركيده يك
 امالك خواجه نصير   32439033 

 09151637840- نصيرى

فروش قنات مجهز به سيستم
 آبيارى قطره اى با موقعيت عالى 

09155614765

فروش كبابى و جگركى در بهترين 
موقعيت به علت مهاجرت 

09109313400 - 32238053

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

غذاى آماده با موقعيت عالى به 
فروش مى رسد. قيمت: 25 ميليون

09361855710

فروش سمند 85 دوگانه ، رنگ دارد 
بيمه : برج 11 فى: باالترين قيمت پيشنهادى    

09385253216 - 09154071025

فروش زمين 500 مترى سنددار  
 پالك 4661 ، بلوار ناصرى

 پشت ورزشگاه  09371645694
فروش ويال باالتر از بند اميرشاه با كليه 
امكانات، 265 متر زمين ، 60 متر زيربنا 
يا معاوضه با ماشين     09305616472

فروش منزل دو طبقه در قاين 
(متراژ 125متر زمين) 

 معاوضه با بيرجند 09158647781

فروش كافى نت با تمام امكانات
09158604560

گـاز رسـانى

با شرايط مناسب
09159354648- محمدى

مسكونى/ تجارى/  صنعتى

الستيك اكبرى
فروش انواع الستيك ايرانى و خارجى

بلوار مسافر، مقابل پايانه
32338348 -  32338354

  09155611355 

كارمندان و فرهنگيان محترم به صورت نقد و اقساط

الستيك مقـدم

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

نبش رجايى 2

32310265 قربانى

رهگذر فكر نكن ، بخر   
 انواع شال و روسرى 

لباس زير   
  فقط و فقط 5 هزار تومان

فروش مغازه پوشاك
با 10 سال سابقه كار

 و فروش تضمينى
انتهاى معلم-09369352508
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اخبار ورزشى

شهرخبر: گياه «مريم گلي» در كنترل تعريق دست و پا بسيار موثر است. تركيب عصاره اين گياه با گياه اسطوخودوس تاثير زيادي در كاهش
 ميزان تعريق دست و پا دارد. براي تهيه اين دارو كافي است 100 گرم برگ مريم گلي را با 40 گرم برگ اسطوخودوس مخلوط كرده و بجوشانيد

 و دست و پاي خود را هر شب 10 تا 15 دقيقه در اين محلول قرار دهيد. 

درمان عرق كف دست با «مريم گلي»

اگر در ماه رمضان ضعف داريد، 
«شيره انگور» بخوريد

 
با  را  پنير  افطار  در  حتما  روزه داران  سالمانه: 
سياه دانه يا همراه با گردو و سبزى بخورند چون 

خوردن پنير به تنهايى يا با خيار و گوجه فرنگى 
و هندوانه به دليل اينكه سردى است به تدريج 
باعث ايجاد ضعف در فرد روزه دار و مشكالت 
گوارشى مى شود. خرما، گردو، حلوا ارده، عسل، 

شله زرد، سوپ و آش شله قلمكار خوراكى هاى 
افطار  وعده  در  آنها  مصرف  كه  هستند  گرمى 
كه  همان طور  مى شود.  توصيه  متعادل  حد  در 
خوردن پنير به تنهايى با نان يا همراه با خيار، 
در  ايجاد ضعف  باعث  يا هندوانه  گوجه فرنگى 
ماه  آخر  تا  نمى تواند  فرد  و  مى شود  روزه دار 

ماست  خوردن  بگيرد،  روزه  خوبى  به  رمضان 
هم از نظر طب سنتى توصيه نمى شود و براى 
دريافت كلسيم، پيشنهاد مى شود روزه داران قبل 
از خواب يك ليوان شير گرم يا ولرم را با شيره 

انگور بخورند تا احساس ضعفى هم كه در طى 
روز براى فرد ايجاد شده، رفع شود.

مواد غذايى كه مى توانند 
التهاب را فرو بنشانند 

 
گوجه فرنگى:  رب  يا  سس  نيوز:  سالمت 
گوجه فرنگى  به  نسبت  پخته شده  گوجه فرنگى 
آنتى اكسيدان  از  باالترى  حتى  ميزان  خام 
ميزان  كاهش  با  ليكوپن  و  دارد  را  «ليكوپن» 
ارتباط  از جمله پوست و ريه ها  التهاب در بدن 
ضدالتهابى  ماده  يك  ادويه،  اين  كارى:  دارد. 
رنگارنگ  سبزى هاى  با  همراهى  در  طبيعى، 
هستند،  آنتى اكسيدان  از  مملو  هم  آن ها  كه 
تأثير عالى دارد. سيب زمينى شيرين برشته شده 
با «كارى» مى تواند به طور مضاعفى به بدن شما 
آنتى اكسيدان برساند. آناناس: اين ميوه گرمسيرى 
 (bromelain) داراى آنزيمى به نام بروملين
التهاب  التهاب به  خصوص  با كاهش  است كه 

سينوس ها و مفاصل مربوط شده است.

ماه رمضان «هندوانه» بخوريد 

خصوص  به  تابستان  فصل  در  نيوز:  سالمت 

افراد   همه  در  مايعات  به  نياز  رمضان  ماه  در 
در  مى شود  توصيه  بنابراين  مى يابد؛  افزايش 
كه  هندوانه  مانند  ميوه هايى  از  افراد  ماه  اين 
تا  كنند  استفاده  دارند،  بيشترى  آب  حجم 
روز  طول  در  رفته  دست  از  مايعات  جبران 
ايام  اين  در  شيرين  و  چرب  غذاهاى  باشد. 

خانواده  افراد  همچنين  شود.  استفاده  نبايد 
كه  كودكانى  يا  سالمندان  تغذيه  مراقب  بايد 
مشكالت  دچار  تا  باشند  نيز  نمى گيرند  روزه 

تغذيه اى نشوند. 

پوكى استخوان با طعم چاى داغ 

بروز  داليل  ترين  مهم  از  يكى  عصرايران: 
در  زياد چاى  نوشيدن  استخوان  مزمن  دردهاى 
آقايان  از  بيشتر  طول روز است كه در خانم ها 
رخ مى دهد. بررسى ها نشان مى دهد، نوشيدن 

بى رويه چاى عالوه بر دزد استخوان، منجر به 
ها  دندان  استحكام  كاهش  و  استخوان   پوكى 
مى شود. در واقع نوشيدن چاى افزايش غلظت 
فلورايد را در خون به دنبال دارد كه مقدارى از اين 

ماده معدنى براى بدن ضرورى است ولى بيش از 
مقدار مجاز براى بدن مضر باشد. پزشكان نوشيدن 
بيش از 2 فنجان چاى را در طول روز پيشنهاد 
نمى كنند هر چند كه فوايد چاى سبز بيشتر از 
چاى معمولى است و مصرف 3 تا 4 ليوان از اين 

جادوى سبز نقش مهمى در تندرستى دارد.

بدترين خوراكي هاي عامل
 نفخ معده را بشناسيد! 

قدس آنالين: نفخ معده يكي از ناراحتي هاي 
رايج افرادي است كه روده هاي حساسي دارند. 
غذا  درست  هضم  عدم  نتيجه  در  بيماري  اين 

پيش مي آيد.
اي  ماده  گلوتن  گلوتن:  از  سرشار  غذايي  مواد   
آسيب زا به روده است كه باعث نفخ شديد مي 
شود. گلوتن در اكثر غالت مورد استفاده براي نان، 
آرد، ماكاروني، بيسكوئيت و... وجود دارد.مواد غذايي 
فيبردار: به طور كلي بهتر است مصرف فيبرها تا 
20 گرم در روز كاهش يابد. سبزيجاتي مانند لوبيا، 
عدس و نخود، ميوه هايي نظير سيب، انجير، ميوه 
هاي قرمز و كربوهيدرات ها از جمله نان، ماكاروني 
و برنج  داراي فيبر هستند.لبنيات: بعضي از افراد  
نسبت به لبنيات حساس هستند. بهتر است اين 

افراد از مصرف شير و پنير پرچرب پرهيز كنند.

مواد غذايى كه مى توانند التهاب را فرو بنشانند

6
ايستگاه سالمت

حوادث

مسابقات قهرمانى پينگ پنگ 
خردساالن جام رمضان بيرجند 

مسابقات قهرمانى پينگ پنگ خردساالن شهرستان 
بيرجند به مناسبت ماه مبارك رمضان در سالن شهيد 
سرحدى برگزار شد. در پايان اين مسابقات، مصطفى 
طاهرى و سيد سپهر عندليب مقام هاى اول و دوم 
آرتين  و  حجازيان  محمد  امير  آوردند،  دست  به  را 
رفيعى  حسين  شدند.  سوم  مشتركًا  مقدم  قاسميان 
مسئوليت برگزارى اين مسابقات را بر عهده داشت. 

تكواندوكار ايرانى 
براى آذربايجان طال گرفت  

رشته  در  اروپايى  بازى هاى  دوره  اولين  نيوز:  جهان 
تكواندو از سه شنبه 26 خرداد با حضور 63 تكواندوكار 
مرد و 64 تكواندوكار زن از 26 كشور در باكو پايتخت 
جمهورى آذربايجان آغاز شد. در اين بازى ها شامگاه 
مردان  كيلوگرم   -80 وزن  رقابت هاى  پنجشنبه 
تيم  ايرانى  تكواندوكار  بيگى  ميالد  كه  شد  پيگيرى 
ملى آذربايجان به مقام قهرمانى دست يافت. چند روز 
قبل هم در كشتى، صباح شريعتى فرنگى كار ايرانى 

تيم آذربايجان نقره گرفته بود.

برانكو به تهران بازگشت

فوتبال  تيم  سرمربى  ايوانكوويچ  برانكو  ايرنا: 
وايگور  آندره  با  همراه  جمعه  روز  تهران  پرسپوليس 
پاناديچ دستيار و مربى گلرهاى سرخپوشان از طريق 
روزهاى  طى  شد.  تهران  وارد  استانبول  فرودگاه 
قرارداد  از  بخشى  نشدن  پرداخت  سبب  به  گذشته 
به  بازنگشتن  به  او  تهديد  بر  مبنى  خبرهايى  برانكو 
تهران و شكايت از پرسپوليس منتشر شده بود. وى 
تصريح  خبرنگاران  جمع  در  تهران  به  ورود  از  پس 
كرد: هم من و هم دستيارانم مربى حرفه اى هستيم. 
كامال طبيعى است كه براى كارى كه انجام مى دهيم 
به ميزان مناسب و طبق قرارداد مطالباتمان را دريافت 
كنيم. وى درباره حضور استيماچ در ايران نيز گفت: 
او با من به ايران آمده است. او به مدت هفت سال 
بازيكن سابق من در تيم ملى كرواسى بود. استيماچ 
سابقه بازى خوبى دارد. اگر سرمربى استقالل شود، 

براى من ميدان رقابت خوبى خواهد بود.

توافق اوليه استقالل با استيماچ

روز  استقالل  فوتبال  تيم  هدايت  اصلى  گزينه  مهر: 
باشگاه  مسئوالن  با  سپس  و  شد  تهران  وارد  جمعه 
استقالل نشستى را برگزار كرد. ايگور استيماچ گزينه 
تهران  استقالل  فوتبال  تيم  اصلى هدايت  و  خارجى 
در اين فصل پس از حضورش در تهران، بالفاصله با 
مسئوالن استقالل نشستى را برگزار كرد كه گويا به 

توافقات اوليه دست پيدا كرده است.

پايان خونين اختالف ملكى بين 2 برادر 

مركز  از  خبرى  كسب  پى  در  خبرنگاران:  باشگاه 
مبنى  جويبار،  شهرستان   110 پليس  هاى  فوريت 
بر وقوع درگيرى و تيراندازى در يكى از روستاهاى 
گرفت.  قرار  ماموران  كار  دستور  در  موضوع  حومه، 
ماموران با حضور در محل حادثه دريافتند، دو برادر 
اند  شده  درگير  يكديگر  با  ملكى  اختالفات  سر  بر 
را  برادرش  شكارى  اسحله  با  طرفين  از  يكى  كه 
مورد اصابت گلوله قرار داده است. ماموران با انجام 
پليسى موفق شدند،  اقدامات اطالعاتى و تحقيقات 
مخفيگاه اين فرد را شناسايى و وى را در عملياتى 

ضربتى دستگير كنند. 

خودروى سمند واژگون شد

گذشته  روز  سه  سمند  خودروى  دستگاه  يك 
بيرجند  محور  كمربندى  در   16/56 ساعت 
به  خبر  اين  اعالم  با  شد.  واژگون  كرمان   –
بيرجند،   نشانى  آتش  سازمان  فرماندهى   ستاد 
اعزام  حادثه  محل  به   4 ايستگاه  نشانان  آتش 

شدند.
آتش  گفت:  باره  اين  در  اعزامى  فرمانده  توفيقى 
قطع  به  نسبت  محل  سازى  ايمن  از  پس  نشانان 
برق خودرو اقدام و از خطرات احتمالى پيشگيرى 
پاركينگ  به  انتقال خودرو  با  نشانان  كردند. آتش 

دادند. پايان  ماموريت خود  به  توسط جرثقيل 

سركيسه كردن رانندگان به نام مامور

هاى  فوريت  مركز  اعالم  پى  در  خبرنگاران:  باشگاه 
پليسى110 تهران بزرگ مبنى بر نياز به مامور، ماموران به 
محل اعزام شدند. با حضور ماموران فردى به آنان مراجعه 
و اظهار كرد: دو شب پيش فردى به عنوان مسافر را سوار 
خودروى تاكسى خود كردم كه بعد از مدتى خود را مامور 
آگاهى معرفى و اعالم  كرد ماموريت دارم و به چند نقطه 
در تهران با هم رفتيم و با همين ترفند مبلغ 100 هزار 
تومان از من گرفت.  وى در نهايت از خودرو پياده شد 
و ديگر برنگشت و امروز او را درخيابان ديدم.سرهنگ 
فتوحى رئيس كالنترى 114غياثى گفت: پس از تاييد 

صحت سخنان شاكى، متهم دستگير شد.

دزدى از خانه هاى وياليى با گنج ياب
 

باشگاه خبرنگاران: چندى پيش ماموران در جريان وقوع 
سرقت هاى سريالى از خانه هاى وياليى قرار گرفتند 
و موضوع را در دستور كار خود قرار دادند.در حاليكه 
دستگير  دار  سابقه  سارق  داشت يك  ادامه  تحقيقات 
شد و به سرقت هاى سريالى اعتراف كرد. اين دزد در 
بازجويى ها گفت: معموال خانه هاى وياليى و بزرگ را 
شناسايى مى كردم. وقتى مى فهميدم كه درون خانه 
ممكن است طال و پول زيادى باشد، از طريق شكستن 
قفل در وارد خانه مى شديم و تمام و پول و طال و 
اشياى گرانقيمت آنجا را مى دزديدم.  از طرفى براى پيدا 
كردن طالهاى خانه ها از گنج ياب استفاده مى كردم. 

فردوسى پور باز هم طعمه سارقان شد 
 

ايسنا: مجرى بدشانس برنامه 90 بار ديگر طعمه سارقان 
شد. خودروى سفيدرنگ عادل فردوسى پور هدف دستبرد 
سارقان قرار گرفت. مدارك برنامه 90 و مدارك شخصى 
اين گزارشگر فوتبال به سرقت رفت تا خاطره تلخ دستبرد 
به خانه اش بار ديگر تداعى شود. ماموران در نخستين 
فرضيه بر اين باورند كه عامل يا عامالن اين سرقت 
اطمينان  بوده  فردوسى پور  به  متعلق  خودرو  اين كه  از 
داشته اند. مجرى برنامه نود در اين باره به سايت نود گفت 
كه دفترچه برنامه 90 از آن دفترهايى است كه هميشه 
الزمش دارد و اميدوار است پيدا شود.  هفت  سال پيش 

هم خانه فردوسى پور مورد دستبرد سارقان قرار گرفت.

آدرس : نبش غفارى 4       

 09151606528

32212519  

ايزوگام سليمانى 

ن
را

اي
ه 

يم
 ب

 و
ت

ان
ضم

ل 
سا

 10

ول
حص

ع  م
تنو

 فروش مصالح گرانوليت
اجرا وكنتكس با نازل ترين قيمت 

09151614038- نجفى

   سينما بهمـن    سينماى خانـواده 
سينما بهمن ، مكانى امن و با نشاط براى خانواده هاى محترم 

عشـــــق و جنــــوناكران فيلم
ساعات  شروع 

سانس ها
18:00  16:15   14:3020:00

32222636056تلفن

تخفيف  25 درصدى بهاى بليت سينما بهمن تمام سانس ها ويژه ماه مبارك رمضان  
اكران فيلم سينمايى «رستاخيز» روايت سينمايى از نهضت امام حسين (ع) 

در عيد سعيد فطر همزمان با سينماهاى سراسر كشور

كوتاه ترين راه رسيدن به باغ و ويال دلخواه تان 

امالك كوروش  كبير
32293143- 09153624820  چاجى

بجد - امالك كوروش 

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

بلوار فرودگاه  -  سه راه صياد شيرازى       32313600  -  09151615069 جليلى

ايزوگام شرق
 0915  562  2050
0915  562  9033

خيابان ارتش - جنب  جهاد كشاورزى 

       3-32233092  بخشى

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

09155610262- سيد مهدى فاطمى

  نمايشگاه بزرگ مبلمان 
و سرويس خواب 

براى شما آخرين مدل هاى 

روز تهران را گلچين نموديم 

مبلمان پاسارگاد نماد تعهد و كيفيت 

با  شرايط استثنايى 

ضمناً اقساط 12 ماهه بدون پيش پرداخت ويژه فرهنگيان عزيز 

تلفن :  32450085 - 09155623695 

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

مودى
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خاورستان- شوراى نگهبان، آيت ا... جنتى، آيت ا... محمد يزدى، آيت ا... سيدابراهيم رئيسى، محمدرضا عليزاده و سيامك ره پيك را به عنوان اعضاى 
هيئت مركزى نظارت بر انتخابات برگزيد. اين افراد در جلسه عصر روز پنجشنبه شوراى نگهبان، انتخاب شدند.

انتخاب آيت ا... رئيسى به عنوان عضو هيئت مركزى نظارت بر انتخابات خبرگان رهبرى و مجلس 

تظاهر به روزه خواري ممنوع

از هرگونه تظاهر به روزه خواري در واحدهاي صنفي 
جداً خودداري شود. سرهنگ مهدوى كيا، رئيس اداره 
نظارت بر اماكن عمومى استان در تشريح اطالعيه اين 
اداره به مناسبت ماه رمضان با بيان اين مطلب افزود: 
تمام مراكز پذيرايي و پزنده كه به نوعي در آن مواد 
خوراكي و آشاميدني (به استثناي نانوايان) به مشتريان 
تا  (اذان صبح  عرضه مي شود در طول وقت شرعي 
يك ساعت قبل از اذان مغرب) مجاز به فعاليت نيستند 
مگر در موارد خاص كه قبًال مى بايست مجوز الزم 
را از اداره نظارت بر اماكن عمومي دريافت نمايند. وى 
اضافه كرد: مراكز پذيرايي مستقر در داخل مراكز اقامتي 
صرفاً مجاز به پذيرايي از مسافران مقيم اين مراكز با 
پوشش مناسب مى باشند. مهدوى كيا افزود: واحدهاي 
صنفي مجاز به فعاليت مى بايست نسبت به استتار نماي 
خارجي مكان در حد متعارف اقدام و به شكلي عمل شود 
كه درون امكنه از بيرون قابل رؤيت نباشد. وى ادامه 
داد: با متظاهران به روزه خواري در مأل عام به شدت 
برخورد خواهد شد. وى تأكيد كرد: متصديان همه مراكز 
پذيرايي اعم از مراكز بين راهي، مستقر در فرودگاه ها 
و ترمينال هاي مسافربري و ... كه قصد ارائه خدمات 
در طول روز را دارند بايد مجوز الزم را از مبادي ذيربط 
نظارت  اداره  و گردشگري،  فرهنگي  ميراث  (اتحاديه، 
بر  نظارت  اداره  رئيس  نمايند.  اخذ  اماكن عمومي)  بر 
اماكن عمومى استان از رانندگان وسايط نقليه عمومى و 
خصوصى نيز خواست از تظاهر به روزه خوارى، استعمال 
دخانيات و ايجاد آلودگى صوتى پرهيز نمايند. وى از 
شهروندان تقاضا كرد ضمن همكاري با نيروي انتظامي 
در صورت مشاهده تخلف مراتب را بالفاصله از طريق 
شماره تلفن 110 يا شماره 2182635 اعالم تا برخورد 

الزم با متخلفان صورت پذيرد.

چهارمين دوره انتخابات نظام پرستاري 
در خراسان جنوبي برگزار شد   

نماينده هيئت اجرايى چهارمين دوره انتخابات نظام 
پرستارى خراسان جنوبى گفت: در اين دوره 56 نفر 
از اعضا كانديداى صالحيت شدند كه 28 نفرمربوط 
به شهرستان قاين و 31 نفر مربوط به حوزه انتخابى 
بيرجند هستند. محمدى افزود: در اين دوره، در حوزه 
انتخابى بيرجند اعضا به 7 نفر پرستار و 2 نفر بهيار 
و در قاين به 6 نفر پرستار و1 كاردان اتاق عمل و 

بيهوشى و 2 بهيار رأى دادند. 

اعالم ساعت كارى نانوايى هاى بيرجند

رئيس اتحاديه آرد و نان بيرجند ساعت كارى نانوايى 
هاى اين شهرستان در ماه مبارك رمضان را اعالم كرد. 
پرتوى اظهار كرد: اكثر نانوايى ها در ساعت كارى صبح 
تعطيل هستند مگر اينكه بنا به درخواست خود آنها و 
تقاضاى مردم پخت نان در نوبت صبح انجام شود.وى 
ادامه داد: شروع پخت نان در نانوايى ها در شيفت اول 
از ساعت 11 تا 13 و در شيفت دوم از 15 تا هنگام 
اذان مغرب و عشاء است. وى افزود: 10 نانوايى هاى 
 آزادپز و 10 مجتمع پخت نان بيرجند مى توانند به عنوان

نانوايى هاى كشيك بعد از افطار نيز فعاليت كنند.

60 درصد كارآموزان فنى و حرفه اى 
جذب بازار كار مى شوند

از  ادارى و پشتيبانى سازمان فنى و حرفه اى  معاون 
ورود بيش از 60 درصد كارآموزان دوره هاى تخصصى 
و مهارتى آموزش فنى و حرفه اى در بازار كار خبر داد. 
رهام كيائى در بازديد از مركز آموزش فنى و حرفه اى 
خواهران بيرجند با اشاره به برنامه هاى اوقات قراغت 
اين سازمان اظهار كرد: در اين راستا سال گذشته 2 طرح 
توانمندسازى (مناطق روستايى مرزى و محروم، دانش 
آموختگان دانشگاهى و دانشجويان) در شوراى عالى 

اشتغال مصوب شد كه امسال نيز اجرايى مى شود.

توزيع اقالم غذايى بين 278 خانواده نيازمند

بين  غذايى  اقالم  رمضان،  مبارك  ماه  با  همزمان 
شد.  توزيع  خوسف  شهرستان  نيازمند  خانواده   278
مدير كميته امداد خوسف گفت: اين كمك ها شامل 
گوشت، برنج، روغن، كفش، پارچه و البسه است كه 

بين 278خانواده نيازمند توزيع شد.

انقالبى و در پى  بيرجند در حركتى خودجوش و  مردم 
اعتراض به زياده خواهى هاى غربى ها در مذاكرات و در 
حمايت از مقام معظم رهبرى و هشدار به دولت درباره 
اسالمى  جمهورى  مقدس  نظام  قرمز  خطوط  حفظ 

كردند.  راهپيمايى  ايران 
به گزارش خاورستان، مردم واليتمدار و شهيدپرور بيرجند 
منويات  راستاى  در  هفته  اين  نمازجمعه  اقامه  از  پس 
هسته اى،  مذاكرات  درباره  اسالمى  انقالب  معظم  رهبر 
اسالمى  جمهورى  مقدس  نظام  قرمز  خطوط  رعايت 
ايران و در حمايت از حق مسلم جمهورى اسالمى ايران 
در  غربى ها  و  آمريكا  زياده خواهى هاى  به  اعتراض  در  و 
مذاكرات هسته اى با دردست گرفتن پالكاردها و سردادن 
نه  ماست،  مسلم  حق  هسته اى  انرژى  چون؛  شعارهايى 
تحريم نه ذلّت مذاكره با عّزت، تحريم اگر بمونه مذاكره 
تمومه، توافق بد ما نافى عّزت ما، نظارت نظامى عجب 

امنيتى،  فاجعه اى  نظامى  مراكز  از  بازديد  خامى،  خيال 
ثروت  نه  قدرت  نه  نمى پذيرد،  ذلّت  است  بيدار  بسيجى 

اين است شعار ملّت قطع مسير ذلّت،  فقط حقوق ملت، 
خامنه اى  يا  لبيك  دهد،  جهادم  حكم  خامنه اى  اگر  واى 

لبيك يا حسين است، مرگ برآمريكا، مرگ بر انگليس، 
مرگ بر اسرائيل و مرگ بر ضد واليت فقيه؛ نسبت به هر 
گونه توافق هسته اى با آمريكا و اقدامات آمريكا و 5+1، 

خشم و انتقاد خود را نشان دادند.
بيانيه اى  قرائت  با  راهپيمايى  اين  پايان  در  بيرجند  مردم 
تيم مذاكره كننده هسته اى  كشورمان خواستند  از  مردمى 
كه در مقابل دشمنان عقب نشينى نكرده و اجازه بازرسى 

نظامى و يا هرگونه درخواست را ندهند.
گزاره  برگ  گانه  اصول شش  بر  بيرجند  مردم  همچنين 
امضاى  با  همزمان  تحريم ها  كامل  لغو  بر  مبنى  ايرانى 
ميزان غنى سازى،  و  توافق، حفظ دستاوردهاى هسته اى 
علمى،  تحقيقات  استمرار  براى  محدوديت  وجود  عدم 
ايجاد  و  بين المللى  قوانين  از  فراتر  نظارتى  هرگونه  رد 
محدوديت براى مراكز نظامى و بازگشت پذيربودن توافق 

در صورت عهدشكنى دشمن تأكيد كردند.

راهپيمايى خودجوش مردم بيرجند در اعتراض به زياده خواهى غربى ها در مذاكرات

دبير شوراى  عالى بسيج ورزشكاران خراسان جنوبى از كسب رتبه هفتم اين 
واژه هاى  با  كتاب صالحين  زودى  به  و گفت:  داد  خبر  در سطح كشور  شورا 

ورزشى از منظر قرآن، ديدگاه اسالم و كالم معصومين به چاپ مى رسد. 
به گزارش فارس، خمرى در شانزدهمين جلسه شوراى عالى بسيج ورزشكاران 
كشور  ورزشكار  شهداى  كنگره  امسال  بهمن ماه  كرد:  اظهار  جنوبى  خراسان 
برگزار مى شود و تعدادى از خانواده هاى شهداى ورزشكار استان به اين همايش 
عشق و ايثار اعزام مى شوند. وى افزود: در خراسان جنوبى 47 شهيد ورزشكار 
شناسايى و براى ثبت كشورى به سازمان بسيج ورزشكاران معرفى شده اند كه 

از اين تعداد 38 شهيد بزرگوار مربوط به شهرستان بيرجند است.
دبير شوراى عالى بسيج ورزشكاران استان تصريح كرد: دومين يادواره شهداى 
دهه فجر  گراميداشت  و  ورزشكاران  بسيج  روز  مناسبت  به  استان  ورزشكار 
ورزشكاران،  نظام،  مسئوالن  شهدا،  خانواده هاى  حضور  با  اسالمى  انقالب 

مربيان و داوران به صورت تجمع در بيرجند برگزار مى شود. 
را در حوزه مسائل  بسيج ورزشكاران  از دغدغه هاى شوراى عالى  خمرى يكى 
فرهنگى و اجتماعى دانست و گفت: در همين راستا همايش هاى اخالق اسالمى 
و ورزش، حجاب و عفاف، امر به معروف و نهى از منكر، آسيب هاى اجتماعى 
و فضاى مجازى، وهابيت و گروه هاى تكفيرى داعش، جمعيت و مطالبات مقام 

معظم رهبرى به صورت فصلى در مركز استان و شهرستان ها برگزار مى شود.

كتاب صالحين با واژه هاى ورزشى از منظر قرآن
ديدگاه اسالم و كالم معصومين به چاپ مى رسد

خمرى از طرح نهضت 15 هزار حلقه صالحين حوزه ورزش و جوانان خبر داد و 
افزود: سهم ما در اين طرح ملى 250 حلقه صالحين ورزشى است كه با توجه به 
فعاليت 750 مربى و داور ورزشى بايد مربيانى انتخاب شوند كه به حسن اخالق 

و تخصص شهرت داشته باشند.
كشور،  ورزشكاران  بسيج  سازمان  ارزيابى  آخرين  در  كرد:  خاطرنشان  وى 
شوراى عالى بسيج ورزشكاران خراسان جنوبى از بين 31 استان رتبه هفتم را به 
خود اختصاص داده است كه اين نشان از فرهنگ باالى معنويت و رعايت اخالق 
پهلوانى ورزشكاران است. خمرى از تشكيل بانك اطالعات حلقه هاى صالحين 
خبر داد و گفت: به زودى كتاب صالحين با واژه هاى ورزشى از منظر قرآن، ديدگاه 

اسالم و كالم معصومين به چاپ مى رسد. 

اماكن ورزشى به نام شهداى ورزشكار نامگذارى مى شوند

نايب رئيس شوراى عالى بسيج ورزشكاران استان نيز در اين جلسه اظهار كرد: 

در ماه مبارك رمضان برنامه ديدار با خانواده هاى شهداى ورزشكار، برگزارى 
جلسات ترتيل قرآن و بازديد از سالن هاى ورزشى با توزيع بسته هاى فرهنگى 
شهداى  نام  به  ورزشى  اماكن  از  تعدادى  شد:  يادآور  اصغرى  مى يابد.  ادامه 
ورزشكار نامگذارى مى شود و سالن هاى ورزشى خراسان جنوبى به بنر تمثال 

مبارك شهدا با گلچينى از وصاياى شهدا مزين مى شود.
عضو شوراى عالى بسيج ورزشكاران خراسان جنوبى نيز تأكيد كرد: پارك هاى 
عمومى و بلوار پياده روى پيامبراعظم(ص) جاده سالمت بيرجند مزين به تمثال 
شهداى ورزشكار و شعارهاى اسالمى و اخالق پهلوانى شود. رضايى يادآور شد: 
تجليل از ورزشكاران پهلوان اخالق مدار و جوانان مبتكر و تحصيلكرده بسيجى 

به صورت كارشناسى در صدر برنامه هاى اداره كل ورزش قرار گيرد.

جنوبى  خراسان  پرورش  و  آموزش  مديركل 
در  شاغل  فرهنگيان  مرزى  نوار  حق  گفت: 
4 شهرستان استان از محل صرفه جويى  هاى 
برقرار  تيرماه  با  همزمان  پرورش  و  آموزش 
اظهار  المعى  تسنيم،  گزارش  به  مى شود. 
كرد: توسعه هنرستان هاى فنى و حرفه اى و 
كار و دانش استان يكى از اولويت هاى مهم 
كارى آموزش و پرورش براى سال تحصيلى 
 20 كاهش  بر  وى  مى رود.  شمار  به  آينده 
افزود:  و  كرد  تأكيد  بخشنامه ها  درصدى 

باعث  ادارى  مرسوالت  شدن  الكترونيكى 
صرفه جويى هاى فراوانى در بحث هزينه ها 

و كاغذ شده است. 
المعى با اشاره به برگزارى جشنواره مهارتى 
هنرآموزان و هنرجويان هنرستان هاى كار و 
دانش كشور در مرداد ماه امسال به ميزبانى 
خراسان جنوبى، تصريح كرد: قصد داريم در 
حاشيه اين جشنواره غرفه هايى براى نمايش 
هنرجويان  و  هنرآموزان  توليدات  عرضه  و 
قرار  آنان  اختيار  در  استان  هنرستان هاى 

دهيم. وى از اجراى طرح رتبه بندى معلمان 
استان از اول مهر امسال و همزمان با سراسر 
كشور خبر داد و اظهار كرد: اين طرح تمام 
معلمانى كه باالى 4 سال سابقه خدمت دارند 
را شامل مى شود. وى همچنين از برگزارى 
هفدهمين جشنواره جوان خوارزمى در مرحله 
دانش  طراح   125 گفت:  و  داد  خبر  استانى 
آموز و هنرجو مقطع دوم متوسطه در مرحله 
با  خوارزمى  جوان  جشنواره  هفدهمين  دوم 

يكديگر رقابت مى كنند. 

المعى با بيان اينكه جشنواره خوارزمى امسال 
با مشاركت 201 طراح در 16  با 114 طرح 
اين  از  افزود:  مى شود،  برگزار  علمى  زمينه 
به  طراح   125 مشاركت  با  طرح   75 تعداد 
مرحله داورى استانى راه يافت تا از طرح هاى 
داده شده دفاع شود و در اين جشنواره بيش از 
30 داور استانى حضور دارند. به گفته وى در 
اين جشنواره دانش آموزانى از شهرستان  هاى 
درميان،  بشرويه،  قاين،  طبس،  فردوس، 

بيرجند و نهبندان حضور دارند.

اصالحيه

در خبر چاپ شده در روز چهارشنبه 27 خرداد ماه با 
موضوع «امضاى قرارداد بين مخترع فيلتر سلولزى 
هواى موتور خودرو و سرمايه گذار بخش خصوصى»  
موارد«1- درباره مجوزهاى پشتيبان مشاغل خانگى، 
در  مجوزها  اين  تأييد  و  طرح  لزوم  به  عنايت  با 
پشتيبان  مجوزهاى  صدور  استان  اشتغال  كارگروه 
در  مصوب)  هاى  رشته  تمامى  (در  خانگى  مشاغل 
صورت دارا بودن شرايط به كمتر از يك هفته زمان 
نياز دارد. 2- قانون ساماندهى و حمايت از مشاغل 
و ظرفيت هاى خوبى  است  ماده  داراى 12  خانگى 
تسهيالت  پرداخت  بر  عالوه  خانگى  مشاغل  براى 
ديده شده است كه بايد از آنها استفاده شود.» صحيح 

مى باشد كه بدين وسيله اصالح مى گردد.

 ائمه جمعه استان: 
 پيام شهداى غواص، ايستادگى در برابر استكبار

گروه خبر- امام جمعه بيرجند با اشاره به حضور باشكوه 
مردم تهران در مراسم تشييع شهداى غواص اظهار 
كرد: پيام 175 شهيد غواص آن است كه تا آخر بايد در 
مقابل استكبار ايستاد و كسى حق ندارد سر سوزنى حق 
اين ملت را در مذاكرات پايمال كند. رضايى با اشاره 
به تجمع مردم بيرجند كه بعد از نماز جمعه برگزار شد، 
تصريح كرد: امروز مردم بيرجند در حمايت از سخنان 
به  تا  آمده اند  انرژى هسته اى  انقالب در زمينه  رهبر 
آمريكايى ها اعالم كنند ملتى كه فرزندانى مانند 175 
شهيد غواص را دارد نمى گذارد تا استقالل و عزت اين 

كشور خدشه دار شود.
*****

بابايى، امام جمعه فردوس نيز گفت: مسئوالن مراقب 
خدشه دار شدن عزت نفس ملت در مذاكرات باشند. 

*****
امام جمعه شهرستان بشرويه هم اظهار كرد: قريب 
به 4 سال است كه ملت ايران در برابر تمام تهديدها 
و تحريم ها مقاومت مى كنند و اين ايستادگى ها رمز 
موفقيت است. شمس الدين خطاب به مردم و مسئوالن 
افزود: امروز اگر بخواهيم مديون خون شهدا نباشيم 
بايد به مسئوليت خود در قبال خون شهدا عمل كنيم 
استكبار  دسيسه هايجريان  درست  تشخيص  با  و 

جهانى، ترفندهاى دشمنان را خنثى كنيم.
*****

مرتضايى نيا، امام جمعه زيركوه نيز گفت: 175 شهيد 
پيام  هسته اى  مذاكره كننده  مسئوالن  براى  غواص 
داشتند و پيامشان اين بود كه در مقابل زياده خواهى 

دشمن دست بسته عمل نكنند. 

فرهنگيان مرزنشين خراسان جنوبى حق مرزى دريافت مى كنند  

با  جنوبى  خراسان  سازندگى  بسيج  مسئول  خبر-  گروه 
اشاره به راه اندازى 700 كارگاه اقتصاد مقاومتى در سال 
تسهيالت  تومان  ميليارد   11 حدود  امسال  گفت:  جارى، 
براى كارگاه هاى كوچك اشتغال روستايى اختصاص يافته 
است. زهرايى در ستاد پشتيبانى از اردوهاى جهادى اظهار 
كرد: طبق برنامه ريزى هاى انجام شده در تابستان امسال 
اعزام  جهادى  اردوهاى  به  دانشجويى  گروه   50  حدود 
مى شوند. وى با بيان اينكه در مرحله اول تاكنون 60 گروه 
 محالت براى شركت در اردوهاى جهادى ثبت نام كرده اند،
هم  مهمان  گروه  پنج  تاكنون  اينها  بر  عالوه  كرد:  بيان 

اعالم حضور كرده اند.

اعزام 64 گروه دانشجويى به اردوهاى جهادى

استان  اين  دانشجوى   100 و  هزار  يك  اعزام  از  زهرايى 
به اردوهاى جهادى در سال گذشته خبر داد و  افزود: اين 
استان  محروم  مناطق  در  گروه   64 قالب  در  دانشجويان 
عنوان  به  بسيج سازندگى  كرد:  اضافه  يافتند. وى  حضور 
هماهنگ كننده مبلغى براى هزينه هاى فرهنگى و هزينه 
استقرار بالغ بر 64 گروه دانشجويى داخل استان و 19 گروه 
اعزام 650  به  است. وى  پراخت كرده  را  جهادى مهمان 
نفر در  قالب 50 گروه جهادى محالت اشاره كرد و گفت: 
روزه  اردوهاى يك  قالب  نفر در  تعداد 25 هزار  همچنين 
حلقه هاى صالحين، دو هزار نفر اردو در طرح هجرت دانش 
آموزى در اردوهاى جهادى شركت كردند. وى ادامه داد: 
در سال گذشته 320 تيم پزشكى عمومى و تخصصى با 
همكارى دانشگاه علوم پزشكى در ستاد سازمان دهى شدند 

و  در مناطق محروم استان حضور يافتند.
زهرايى با اشاره به اينكه يكى از عمده ترين برنامه هاى 
بسيج سازندگى در راستاى اقتصاد مقاومتى است، گفت: 
در سال گذشته 111 پروژه كوچك و زودبازده با اعتبارى 
كه  شده  مبادله  نامه  موافقت  تومان  ميليارد  سه  بر  بالغ 

تاكنون پيشرفت فيزيكى 70 درصد داشته است. 
به گفته مسئول بسيج سازندگى استان، سال گذشته براى 
دو هزار و 500 نفر كارگاه آموزشى عمومى برگزار شده 
است. همچنين در اين مدت براى يك هزار و 700 نفر 
آموزش تخصصى اقتصاد مقاومتى برگزار  و براى 500 نفر 

گواهى نامه مشترك با فنى و حرفه اى صادر شده است.

راه اندازى 700 كارگاه اقتصاد مقاومتى

اقتصاد  كارگاه   498 تعداد   93 سال  در  زهرايى  گفته  به 

مقاومتى با اعتبارى بالغ بر چهار ميليارد تومان در استان راه 
اندازى شده است. وى با اشاره به راه اندازى 700 كارگاه 
امسال  داشت:  عنوان  جارى،  سال  در  مقاومتى  اقتصاد 
كارگاه هاى  براى  تسهيالت  تومان  ميليارد  نيز حدود 11 

كوچك اشتغال روستايى اختصاص يافته است.

دستگاه ها پروژه هاى قابل واگذارى را
 به بسيج سازندگى واگذار كنند

 معاون هماهنگى امور عمرانى استاندارى نيز گفت: دستگاه 
به لحاظ كيفيتى و  پروژه هايى كه  استان،  اجرايى  هاى 
واگذار  سازندگى  بسيج  به  را  است  قبول  قابل  اقتصادى 
كنند. نخعى نژاد اظهار كرد: اين ستاد وظيفه دارد كه بر 
اساس توانمندى هاى استان براى خدمت رسانى به مردم 
به خصوص در بخش عمران تالش كند. وى با تأكيد بر 
اينكه تجربه كشور در 37 سال گذشته نشان مى دهد كه 

هر كارى كه به مردم واگذار شده با موفقيت همراه بوده 
است، بيان كرد: اكنون نيز كه مقام معظم رهبرى موضوع 
اقتصاد مقاومتى را مطرح كرده اند بايد از توان حداكثرى 
مردم استفاده كرد. وى اساس اقتصاد مقاومتى را توجه به 
توانمندى ها عنوان كرد و گفت: بسيج يكى از نهادهايى 
هر  از  بيشتر  مردمى  از ظرفيت  استفاده  آن  در  كه  است 
جاى ديگرى خود را نشان مى دهد. نخعى نژاد با اشاره به 
تشييع پيكر پاك 175 شهيد غواص دوران دفاع مقدس، 
عنوان كرد: اين شهدا بار ديگر به ياد ما انداختند كه ما هر 
چه داريم حاصل از خود گذشتگى هاى شهدا است و امروز 

وظيفه ما تالش و همبستگى بيشتر است. 

گروه هاى جهادى 6 ميليارد ريال 
به مناطق محروم خراسان جنوبى كمك كردند

نيز  امداد  كميته  مردمى  هاى  مشاركت  توسعه  معاون   
در  استان  اين  از  خارج  مهمان  جهادى  گروه هاى  گفت: 
به  ريال  ميليون   100 و  ميليارد  مبلغ شش  گذشته  سال 

مناطق محروم خراسان جنوبى كمك كردند. 
حسينى اظهار كرد: در سال گذشته مردم استان 23 ميليارد 
به  غيرنقدى  و  نقدى  صورت  به  تومان  ميليون   683 و 
با  وى  كردند.  كمك  نهاد  اين  پوشش  تحت  نيازمندان 
اشاره به اعزام 7 گروه جهادى مهمان غيربومى به مناطق 
محروم استان خراسان جنوبى در سال گذشته، بيان كرد: 
 610 مبلغ  استان  در  خود  حضور  مدت  در  ها  گروه  اين 
ميليون تومان بصورت مستقيم و غير مستقيم به مناطق 

محروم كمك كردند.

11 ميليارد تسهيالت، براى اشتغال روستايى اختصاص يافت

كسب رتبه هفتم كشورى توسط شوراى عالى بسيج ورزشكاران خراسان جنوبى

تريبون نماز جمعه

شهربازى بيرجند موفق به اخذ 
پروانه استاندارد شد

 ايرنا- مديركل استاندارد گفت: فروردين ماه امسال 
بازرسى  از  پس  بيرجند،  شيرازى  صياد  شهربازى 
شركت مهندسى ايران و در راستاى اهداف سازمان 
ملى استاندارد (استانداردسازى) موفق به اخذ پروانه 
افزود: بر  كاربرد عالمت استاندارد شد. مروى مقدم 
اين اساس تجهيزات شهربازى صياد شيرازى بيرجند 
كه شامل آپولون، فانفار، هواپيماى جهنده، منوريل، 
باشد،  مى  قو  رايد  ماژيك  و  گالوپر  زنجيرى،  تاب 

مجوز بهره بردارى استاندارد دريافت كردند.

 بهره بردارى از 16 واحدمسكونى درنهبندان
16 واحد مسكونى ويژه سيل زدگان نهبندان به بهره 
بردارى رسيد. مدير كل بنياد مسكن انقالب اسالمى 
استان گفت: اين واحدها در روستاهاى طبسين عليا، 
سفلى و كهنو نهبندان افتتاح شد. آسمانى مقدم افزود: 
به هريك از متقاضايان اين واحدها 20 ميليون تومان 
وام 4 درصد و3 ميليون تومان نيز كمك بالعوض 
نيز  مسكونى  واحد   134 گفت:  وى  شد.  پرداخت 

اسفند سال گذشته به بهره بردارى رسيد.

چراغ كارگاه برك بافى 
پس از 15 سال دوباره روشن شد

از 15 سال فراموشى دوباره  بافى پس  كارگاه برك 
توسط شركت تعاونى زنان الزهرا شهر مود احيا شد.

معاون هنرهاى سنتى و صنايع دستى استان ضمن 
بيان مطالب فوق افزود: در اين كارگاه در حال حاضر 
اوليه و مصالح  از مواد  پارچه برك  توليد  به  نفر   15
موجود در منطقه مشغول هستند. عباس زاده توضيح 
داد: برك بافى، بافت منسوجات سنتى با مواد اوليه 
گوناگون (پنبه، نخ پشم، ابريشم و كرك) است كه به 
كمك دستگاه هاى سنتى و نسبتًا پيچيده دو وردى 
و چهار وردى صورت مى گيرد. وى از احياء پالس 

بافى نيز تا پايان سال جارى در سربيشه خبر داد.

كتابچه نماز و استاندارد منتشر شد

ايرنا-با همكارى اداره كل استاندارد و ستاد اقامه نماز 
خراسان جنوبى، نخستين كتابچه نماز و استاندارد در اين 
استان منتشر شد. اين كتاب با هدف ترويج و آموزش 
فرهنگ نماز به شمارگان چهار هزار نسخه و در قطع 
خشتى همراه با تصاوير بسيار زيبا منتشر شده است.

گرفتن  وضو  كامل  و  درست  مراحل  كتاب  اين  در 
تصوير  با  نماز  اقامه  صحيح  داشتن  برپا  شرايط  و 

پرمحتوا نمايش داده شده است.

برگزارى جلسات ختم قرآن «ربيع القلوب» 
در جهاددانشگاهى خراسان جنوبى

مدير فرهنگى جهاددانشگاهى استان، گفت: همزمان 
با فرار سيدن ماه مبارك رمضان جلسات جزء خوانى 
به روش ترتيل در واحد جهاددانشگاهى  قرآن كريم 
امسال  كرد:  اظهار  مرادى،  شود.  مى  برگزار  استان 
بخش  مسابقه  كريم  قرآن  خوانى  جزء  بر  عالوه 
علمى هم اضافه شده و همكاران اين نهاد و خانواده 
هاى آنان مى توانند در اين بخش شركت كنند. وى 
 اظهار كرد: محورهاى اين بخش شامل نقش روزه در 
انسان،  بر سالمتى  تأثير روزه  اجتماعى،  آسيب هاى 
نقش روزه و فوايد روزه گرفتن، نقش و اهميت روزه از 

نظر علم روز و روزه در اديان پيش از اسالم است. 

از گوشه و كنار استان
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مبادا آمريكا به ايران بازگردانده شود 
 

امام جمعه موقت تهران اظهار كرد: اگر آمريكا بفهمد 
تيم  بر  را  فشار  كرده،  فلج  را  ايران  تحريم ها   كه 
مذاكره كننده زياد مى كند. موحدى كرمانى افزود: مبادا 
آمريكايى كه با دست قدرتمند امام و مردم رانده شده، 

با توطئه هاى ديگرى به كشور برگردانده شود.

هر گونه دسترسى به مراكز نظامى ممنوع
 

گونه  هر  گفت:  مسلح  نيروهاى  كل  ستاد  رئيس 
است.  ممنوع  نظامى  مراكز  به  دسترسى  و  بازرسى 
خط  اين  مراقب  بايد  همه   : كرد  تاكيد  فيروزآبادى 
: امروز روزى است كه  افزود  قرمز نظام باشند. وى 
و  ببندند  محكم  را  خودشان  كمربندهاى  بايد  همه 

مصمم، آماده اجراى تدابير رهبر عزيز باشند.
 

روايت يك مداح از  دو  رئيس جمهور
 

سعيد حداديان با اشاره به سخنان اخير حسن روحانى 
اظهار كرد: آن آقا مى گويد بعضى ها از جيب مردم خبر 
كجا  شما  سوخته؟  مردم  براى  واقعا  دلت  تو  ندارند! 
مى نشينى؟ زندگى ات چطور است؟ شما برويد شنايتان 
را بكنيد و جت اسكى تان را برويد. اين حرف ها كه در 
وى  است.  خنده دار  شما  از  مى زنيد  مردم  جيب  مورد 
به ماجراى خانه نشينى احمدى نژاد پرداخت و گفت: اما 
اين را هم بگويم كه همين آقاى هاشمى يك بار هم 
از نظام قهر نكرده است. آن آقا 11 روز رفت، نشست 
در خانه!. اين آقاى موسوى كه االن در حصر هست 
يك بار مى خواست قهر بكند امام يك تشرى زد كه 
همه چيز جمع شد. حاال بعضى ها دنبال اينند كه مهره 
قبلى را دوباره زنده كنند. اين نظام اينقدر ريشه دارد كه 
كسانى كه 8 سال 8 سال رئيس جمهور بودند ديگر 
جايى براى آمدن ندارند. يك عده هم دنبال پستشان 

هستند. فكر نكنيد دنبال ساده زيستى آن آقا هستند. 

نظر هاشمى  درباره هدف مخالفان تخريبى   
 

هاشمى رفسنجانى با تأكيد بر اين نكته كه ضررهاى 
و  مسئول  غير  مقامات  غيركارشناسى  اظهارنظرهاى 
به  اول  نهادها، در وهله  تصميم هاى جناحى برخى 
 ضرر مصالح و منافع ملى كشور و مردم تمام مى شود، 
مالى  منابع  از  استفاده  با  تخريبى  مخالفان  گفت: 
القاى  درصدد  خود،  فراوان  تبليغى  هاى  رسانه  و 

ناكارآمدى مسئوالن اجرايى كشور هستند.

واكنش احمدى نژاد به سوال انتخاباتى 

به  پاسخ  در  ايران  پيشين  رئيس جمهور  احمدى نژاد 
اين سوال كه آيا براى انتخابات آينده مجلس ليست 
خواهيد داد با خنده اظهار كرد: عجب سوال كوچكى 
 پرسيديد. خبرگزارى ايسنا در تحليل اين پاسخ نوشت : 
نوع پاسخگويى وى نشان مى دهد رئيس دولت نهم 

براى انتخابات رياست جمهورى آماده مى شود. 

 ايران مهمترين دغدغه عربستان  
 

«دنيس راس» مشاور سابق خاورميانه «باراك اوباما» 
دغدغه  مهمترين  مى گويد:  آمريكا  جمهور  رئيس 
ايران  «سلمان»  پادشاهى  تحت  سعودى  عربستان 
آن هستيم كه سعودى ها  اكنون شاهد  ما هم  است. 
موضع خود را اتخاذ مى كنند و شاهد آن خواهيم بود كه 

اقدامات بيشترى را انجام خواهند داد.

اسرائيل پذيرفته كه ديگر نمى تواند
در مقابل توافق نهايى بايستد 

رويترز نوشت: مقامات اسرائيل در محافل علنى نشان 
با  نهايى هسته اى  توافق  از  براى جلوگيرى  مى دهند 
كه  پذيرفته اند  عموما  آنها  اما  مى كنند  تالش  ايران 
توافق نهايى انجام خواهد شد و لذا به دنبال بررسى 
در  اسرائيل  منافع  تامين  براى  موضع گيرى  بهترين 

صورت برداشته شدن تحريم هاى ايران هستند.

پاسخ ايران به شايعات همكاري با طالبان  

در  افغانستان  در  ايران  سفير  بهرامي»  «محمدرضا 
خصوص شايعات اخير رسانه هاي غربي درباره كمك 
در  آمريكايي  جريان  با  مقابله  براي  طالبان  به  ايران 
افغانستان، هرگونه همكاري ايران با طالبان يا هر گروه 
اين  در  بهرامي  است.  كرده  رد  را  ديگري  تروريستي 
از  و  نكرده ايم  از طالبان حمايت  گفته: «ما  خصوص 

هيچ گروه تروريستي هم حمايت نمي كنيم.»

 توافق فقط با نظارت بر مراكز هسته اى   
در  كربى  جان  آمريكا  خارجه  وزارت  سخنگوى 
در  با  آمريكايى  كنندگان  مذاكره  كه  اين  خصوص 
براى  ايران  هاى  سايت  از  برخى  نبودن  دسترس 
آژانس  بازرسان   : گفت  اند،  كرده  موافقت  بازرسى 
دسترسى  كه  است  الزم  اتمى  انرژى  المللى  بين 
كه  است  موضوعى  اين  و  باشند  داشته  مطلوب 
كه  شوند  مطمئن  كه  تالشند  در  كنندگان  مذاكره 
كه  ايم  گفته  ما  باشد.  داشته  وجود  دسترسى  اين 
اگر نتوانيم اينگونه دسترسى براى راستى آزمايى را 

داشته باشيم آنگاه توافقى در كار نخواهد بود. 

اذعان اسرائيل به قدرت سايبرى ايران
 

توان  به  اذعان  ضمن  صهيونيستى  رژيم  مقامات 
سايبرى ايران و موفقيت هاى كشور در اين زمينه اعالم 
كردند، به دنبال يك مركز ويژه سايبرى براى مقابله 
هستند. تحليلگر روزنامه «يديعوت آحارونوت» در اين 
زمينه اعالم كرد: ايرانى ها موفق شده اند پرونده اى پر 
از موفقيت در زمينه جنگ الكترونيك براى خود رقم 
داشته اند  زمينه دستاوردهاى شگرفى  اين  در  و  بزنند 
پهپاد  كنترل  گرفتن  اختيار  در  همين  آن  نمونه  كه 
آمريكايى در عراق و هدايت آن است با علم به اين 
پايگاه  در يك  پهپاد  اين  مقر هدايت  كه مى دانستند 
نظامى در آمريكاست. وى افزود: پس با اين حال آيا 
اينكه بتواند به كارت هاى اعتبارى دهها هزار اسرائيلى 

نفوذ سايبرى كند، غيرممكن است؟.

يك منبع ديپلماتيك در مصاحبه با ايتارتاس 
بينى  پيش  هيچ  حاضر  حال  در   گفت: 
دقيقى نمى توان براى نتيجه دور كنونى 
كننده  مذاكره  شش  و  ايران   مذاكرات 

بين المللى مطرح كرد.

هيچكس جرات ندارد با قطعيت 
بگويد دو طرف به موفقيت دست 

خواهند يافت يا خير

به  اگر   » افزود:  ديپلماتيك  منبع  اين 
داشته  بينانه  واقع  نگاهى  موجود  مسائل 
شانس  كه  شويم  مى  متوجه  باشيم 
موفقيت اين مذاكرات 50 - 50 است.» 
وى تاكيد كرد: مذاكراتى كه جريان دارد 
هيچكس  و  است  واقعى  زنى  چانه  يك 
جرات ندارد با قطعيت بگويد دو طرف به 

موفقيت دست خواهند يافت يا خير.

 اختالف بر سر دسترسى به 
تاسيسات و كارشناسان فعال 

دخيل  هاى  هيئت  از  يكى  در  منبع  يك 
 در مذاكرات به ايتارتاس گفت: اختالف ها 
به  المللى  بين  كارشناسان  دسترسى  به 
صنعت  در  فعال  كارشناسان  و  تاسيسات 
هسته اى ايران و همچنين بخش هايى 

از برنامه غنى سازى اورانيوم اين كشور و 
روند لغو تحريم ها مربوط مى شود.

آمريكا مى خواهد كوتاه بيايد

دبكافايل، وابسته به رژيم صهيونيستى، نيز 
در اين خصوص نوشت  : اظهارنظر اخير 

دهد  مى  نشان  آمريكا  خارجه  امور   وزير 
 واشنگتن مى خواهد در مذاكرات هسته اى 

خود با ايران كوتاه بيايد.
جان كرى روز چهارشنبه گفت: « آمريكا و 
شركايش در مذاكرات هسته اى بر موضوع 
برنامه  احتمالى  نظامى  ابعاد  اصطالح  به 

زيرا  اند،  نشده  متمركز  ايران  اى  هسته 
فعاليت هاى  از  تقريبا تصوير كاملى   آنها 

گذشته ايران دارند».

ايران مى تواند شانه خالى كند

 زمانى كه كرى مى گويد مذاكره كننده ها

هاى  فعاليت  از  كاملى  تصوير  تقريبا   »
 گذشته ايران دارند» به ايران اجازه مى دهد 
از فشارها براى ارائه اطالعات يا حتى در 
اختيار قرار دادن تاسيسات مشكوكش(!) 
خالى  شانه  المللى  بين  بازرسان  براى 

كند.

نگرانى ها را ناديده بگيرد

از نظر آمريكا جايز است براى رسيدن به 
هدف مهمش يعنى امضاى توافق نهايى 
ايران تا سى ام ژوئن، همه  با  هسته اى 
اين جزئيات نگران كننده را ناديده بگيرد.

اوباما، مهم ترين امتياز را به ايران 
هديه كرده است

دبكافايل در ادامه نوشت : اوباما با پذيرش 
درخواست ايران براى تقسيم توافق نهايى 
به دو قسمت، مهم ترين امتياز را به ايران 
هديه كرده است. بخش اول علنى اعالم 
شامل  كه  بعدى  بخش  و  شد  خواهد 
پروتكل هاى فنى است محرمانه خواهد 
ارشد  كننده  مذاكره  شرمن  وندى  ماند. 
تا  كرد  بسيارى  هاى  تالش  آمريكايى 
هر دو بخش منتشر شوند و معتقد بود در 
غير اين صورت رئيس جمهور نمى تواند 
نظر  با  اما  كند.  دريافت  را  كنگره  مجوز 
رويكردى  اوباما چنين  نشد.  موافقت  وى 
را نيز درباره تحريم ها اجرا كرد. در حالى 
عليه  ها  تحريم  كرد  مى  ادعا  وى  كه 
ايران  لغو نخواهد شد، اما به شركت هاى 
آمريكايى اجازه داد با شركت هاى ايرانى 

براى تجارت وارد مذاكره شوند.

مراسم جزء خوانى قرآن در هيئت محبان الزهرا(س) - بيرجند (عصر روز گذشته)عكس روز 

امكان پيش بينى نتيجه مذاكرات وجود ندارد؛ شانس موفقيت گفتگوها 50-50 است    

اسرائيل : آمريكا عدم انجام بازرسى را پذيرفته است

بايد حساب غوغاساالرى ها را از منتقدان دلسوز جدا كرد

انسجام ملى  بايد يك   : نهاونديان رئيس دفتر روحانى گفت 
پشت سر مذاكره كنندگان وجود داشته باشد البته مباحث درونى 
انجام  به شيوه خودش  بايد  ها  ارايه روش  و  ها  ما، مشورت 
شود طبعا اگر هدف ما مشورت و ارايه راه حل باشد آن وقت 
غوغاساالرى كمكى به تبيين مسير، تقويت حركت و عزتمندانه 
تر كردن حركت نخواهد كرد.بايد حساب برخى غوغاساالرى ها و ايجاد ترديدها را 

كامال جدا كرد و از انتقادهاى دلسوزانه يا ارايه راه هاى مشفقانه استقبال كرد.

با امروز و فردا كردن مى خواهند ما را تسليم كنند
  

مذاكرات  به  اشاره  با  نگهبان  شوراى  دبير   ، جنتى  ا...  آيت 
و  بدبينى  مقابل  طرف  به  نسبت  ما  كرد:  اظهار   هسته اى، 
را  شيطنت  درس  آمريكايى ها  باالخره  داريم.  ظن  سوء 
سال هاى متمادى خوانده اند، قدرت عوام فريبى و فريبندگى 
دارند. اينها با امروز و فردا كردن و وقت گذرانى و به عقب 
از  شويم.  تسليم  به  ناچار  تا  بياورند  ستوه  به  را  ما  مى خواهند  مذاكرات،  انداختن 

خداوند متعال مى خواهيم ما در نيل به اهداف شهدا موفق بدارد.

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

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

09357787955   مديريت: سلطانى

فروش لپ تاپ ، تبلت و لوازم جانبى ساخـت سوله و تيـر ورق  
در اسرع وقت با بهترين كيفيت و نازل ترين قيمت    
آدرس: شهرك صنعتى ، مبتكران 5       09157234706

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

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

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

دعوت به همكــارى 
اجراى ديوار چينى تيغه اى محيطى و داخلى

كانون  مسكن  تعاونى  واحدى   466 پروژه  بلوك  چهار  از  بلوك  يك  در 
بازنشستگان آموزش و پرورش عالقه مندان به همكارى اعم از حقيقى 
و حقوقى براى اطالع از موقعيت و مكان پروژه و دريافت فرم شركت 
در مناقصه به دفتر اين شركت واقع در خيابان مدرس – خيابان شهيد 

تيمورپور- پالك 81- مقابل پارك وحدت مراجعه فرمايند.


