
نياز فراگير استان به افزايش پروازها

سرپرست سازمان مديريت و برنامه ريزي استان معرفي شد

مرگ خاموش قنات هاى استان

نفس هاى آب در قلب قنات هاى سرزمين خراسان 
به شماره افتاده و با بحرانى به نام «تشنگى» روبرو هستند، 
خشكسالى هاى 17ساله استان امان روستائيان را بريده است... 

مذاكرات در چارچوب رهنمودهاى

 رهبرى پيش رفته است 

رئيس جمهورى با تأكيد بر اينكه موضوع مذاكرات هسته اى 
مربوط به همه اجزاء نظام است، گفت: مذاكره كنندگان كشور در 
چارچوب هاى مشخص  شده از سوى رهبر معظم انقالب...
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طي حكمي از سوي نوبخت رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، محمدهادي آرين به عنوان 
سرپرست سازمان مديريت و برنامه ريزي استان معرفي شد. استاندار در جلسه شوراي برنامه ريزي و 

توسعه استان ضمن تقديم اين حكم به محمد هادى آرين، گفت: (شرح در صفحه 7)

آب تا پايان تير گران مى شود

مهر : رحيم ميدانى معاون وزير نيرو با اعالم اينكه 
پرمصرف  مشتركان  آب  تعرفه  افزايش  دنبال  به 
هستيم، گفت: آب به  شرط تصويب شوراى اقتصاد 

تا پايان تيرماه گران مى شود. 

 بهاى CNG  كاهش يافت
هر  فروش  بهاى  دولت  هيئت  تصويب  با  تابناك: 
كيلوگرم گاز طبيعى فشرده (تحويلى به مصرف) از 
تاريخ ابالغ تا پايان تابستان 1394، از 6 هزار ريال 

به 5 هزار ريال كاهش يافت.

پرداخت مابه التفاوت 300 ميليارد تومانى 
افزايش حقوق بازنشستگان در تير

معاون فنى و درآمد سازمان تأمين اجتماعى گفت:  
مبلغى كه براى پرداخت مابه التفاوت افزايش حقوق 
فروردين ماه بازنشستگان در سراسر كشور نياز است 
حدود 300 ميليارد تومان است كه در تيرماه پرداخت 
اظهار  فارس  با  گفتگو  در  زدا  مى شود. محمدحسن 
كه  است  گرفته  برنامه ريزى ها صورت  تمامى  كرد: 
قطعا در تيرماه مابه التفاوت افزايش حقوق فروردين  

بازنشستگان پرداخت شود.

سامانه اعتراض به قطع يارانه دائمى شد

تسنيم: سامانه اعتراض به قطع يارانه نقدى دائمى شد و 
شهروندانى كه يارانه آنها قطع شود مى توانند به مدت 2 

ماه پس از قطع يارانه به سايت  
مراجعه و درخواست خود را ثبت نمايند.  شهروندانى كه 
يارانه آنها در ماه هاى آتى هم قطع شود مى توانند به 
مدت 2 ماه پس از قطع يارانه به سايت يارانه 10 مراجعه 

و درخواست خود را ثبت نمايند. 

تالش هماهنگ بخش خصوصى و  مديران فرودگاهى استان براى رونق حمل و نقل هوايى

برترى غرفه استان
در چهارمين نمايشگاه 

بين المللى صنايع دستى
صفحه 3
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اول تير ماه 
روز بزرگداشت اصناف

 بر تالشگران و جهاد گران عرصه اقتصادى مبارك باد

فرماندهى انتظامى استان خراسان جنوبى
اداره نظارت بر اماكن عمومى

جناب آقاى فالحى
مديرعامل محترم صنايع كاشى و سراميك فرزاد

از همكارى جناب عالى با شركت خدماتى شهرك صنعتى بيرجند 
و پرداخت هزينه آموزش پرسنل آتش نشانى شهرك به سازمان 
آتش نشانى بيرجند كه موجب راه اندازى ايستگاه آتش نشانى 

شهرك صنعتى بيرجند شد، تشكر و سپاسگزارى مى نماييم.

شركت خدماتى شهرك صنعتى بيرجند

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

از انتصاب بجا و شايسته

 آقايان: مهندس فالح به عنوان مدير امور ماشين آالت بنياد مسكن استان 
و مهندس گل محمدى به عنوان مدير بنياد مسكن انقالب اسالمى شهرستان بيرجند

 كه مايه رشد و شكوفايى خواهد بود، صميمانه سپاسگزاريم.

شوراى اسالمى و دهيارى روستاى دستگرد

امير سرتيپ دوم ستاد قوام يوسفى
فرماندهى محترم ارشد نظامى آجا در استان خراسان جنوبى 

و مركز آموزش 04 امام رضا (ع) نزاجا
اعطاى درجه سرتيپ دومى را كه بيانگر تعهد ، تخصص ، درايت و شايستگى جناب عالى
 مى باشد، صميمانه تبريك عرض نموده و اميدوارم در پرتو الطاف و عنايات حق تعالى 

موفق ، پيروز و سربلند باشيد. 

سرهنگ بازنشسته حميد رضا رخشانى

جناب آقاى مهندس آرين 
انتخاب شايسته جناب عالى را به سمت 

سرپرست سازمان مديريت و برنامه ريزى استان 
تبريك و تهنيت عرض نموده ، اميد است در پناه ايزد منان بيش از پيش 

موفق و مويد باشيد.
همكاران تان در دفتر برنامه ريزى و بودجه

مدير محترم دبستان آزاده 
و معلمين گرامى سركار خانم ها: وحيد دوست و خسروى 

 تالش و كوشش شما عزيزان در امر تعليم و تربيت در كنار برقرارى رابطه صميمى 

و دوستانه با دانش آموزان ، حقيقتا قابل ستايش مى باشد  

لذا ضمن تقدير و تشكر از زحمات ارزشمندتان كه زمينه ساز موفقيت فرزندان مان

 در آزمون تيزهوشان و نمونه شد ، سالمتى و موفقيت روزافزون تان را از خداوند متعال 

مسئلت مى نماييم. 

خانواده هاى: كريم زاده ، آرزومندان ، احسان بخش ، اكبرى

 دستجردى ، رعنايى ، سرورى ، داورپناه

شهرك در  واقع  شرق  علوفه  و  دان   شركت 
 صنعتى بيرجند يك نفر دكتر دامپزشك به عنوان

مسئول فنى  و  بهداشتى استخدام مى نمايد.
  متقاضيان محترم مى توانند حداكثر تا تاريخ 94/4/11

  در ساعات ادارى (8 الى 13) با شماره هاى 056-32255390-2
تماس حاصل نمايند.

به استنــاد مـواد 1 ، 2 و 3 قانون 

ساختمان  كنترل  و  مهندسي  نظام 

و مواد 4 و 10 آيين نامه اجرايي آن 

كيفيت  به  دستيابي  منظور  به  و 

استـانــدارد خــدمات مهندسي 

ساختمان و بهبود ارائه خدمات فني و آزمايشگاهي ، اين 

سازمان نسبت به تدوين شيوه نامه تشخيص صالحيت و 

صدور پروانه اشتغال به كار موقت شركت هاي خدمات 

فني آزمايشگاهي اقدام نموده است. 

زمينه  در  كه  متقاضي  حقوقي  اشخاص  و  ها  شركت  لذا 

 خدمات فني آزمايشگاهي (ژئوتكنيك ، بتن و جوش) فعاليت 

مي نمايند براى اطالع بيشتر به سايت سازمان به نشاني 

 www.nezam-kj.ir  مراجعه نمايند.

سازمان نظام مهندسي ساختمان 

خراسان جنوبي
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نحوى نژاد معاون امور توانبخشى سازمان بهزيستى كشور در گفتگو با ايسنا، ضمن اعالم اين خبر كه بررسى هاى كارشناسى 
براى تعيين يارانه مراكز نگهدارى غيردولتى آغاز شده است، گفت: با اتمام كار كارشناسى و تصويب هيئت وزيران، 
پرداختى ما به مراكز در نيمه دوم سال بر اساس يارانه جديد خواهد بود. 

زمان افزايش يارانه مراكز غيردولتى بهزيستى  دانشگاه ها تا آخر شهريور
 تيپ بندى مى شوند

تيپ  طرح  اتمام  از  علوم  وزارت  آموزشى  معاون   
معتبر  مدلهاى  كردن  بومى  و  دانشگاهها  بندى 
دكتر  داد.  خبر  كشور  در  دانشگاهها  بندى  رتبه 
رتبه  اين  گفت:  مهر،  با  گفتگو  در  نياسر  شريعتى 
بندى با رعايت الگوهاى خارجى پيگيرى مى شود 
كار  يك  خواهيم  نمى  ما  كه  هدف  اين  با  البته 
الگوهاى  بلكه  دهيم،  انجام  دوباره  را  شده  انجام 
بندى  رتبه  شانگهاى،  بندى  رتبه   مانند  خارجى 
ها  بندى  رتبه  مدل  اين  از  برخى  و  اس  يو   كى 
بومى  سپس  افزود:  وى  دهيم.  مى  قرار  مالك  را 
سازى كرده و پارامترهاى الزم را اعمال مى كنيم و 

تا آخر شهريور صورت مسئله آن تعريف مى شود.

خريد تضمينى گندم به مرز 3.5 
ميليون تن رسيد

اينكه  بيان  با  گندم  تضمينى  خريد  سخنگوى   
3 ميليون و 384 هزار و  خريد تضمينى گندم به 
خريد  مبلغ  كل  از  تاكنون  گفت:  رسيد،  تن   427
32 هزار و 724 ميليارد ريال به حساب كشاورزان 
با  فارس،  با  گفتگو  در  نظرى  است.  شده  واريز 
در  استان   21 در  گندم  خريد  كار  اينكه  بيان 
حال انجام است، اظهار كرد: گندم از استان هاى 
رضوى  خراسان  تهران،  بوشهر،  ايالم،  اصفهان، 
و جنوبى و خوزستان در حال خريد است، ضمن 
فروش  مقدار  باالترين  خوزستان  استان  اينكه 
گزارش  اين  است.  داشته  تاكنون  را  گندم 
وزارت جهاد كشاورزى در  برآورد  مى افزايد: طبق 
سال زراعى جارى حدود 11 ميليون تن گندم در 
به صورت  آن  تن  ميليون   8 و حدود  توليد  كشور 

تضمينى خريدارى مى شود.

قيمت كودهاى كشاورزى
  افزايش نمى يابد 

از  كشاورزى  حمايتى  خدمات  شركت  مديرعامل   
امسال  پاييزه  و  بهاره  نياز كشت  مورد  تامين كود 
كشاورزى  جهاد  وزارت  كرد:  اعالم  و  داد  خبر 
به  ندارد.  كود  قيمت  افزايش  براى  برنامه اى 
گزارش ايسنا، عليرضا ولى، گفت: در خصوص نرخ 
اين است كه  كود، تالش وزارت جهاد كشاورزى 
هيچ گونه تغييرى در قيمت ها نداشته باشيم. اگرچه 
كارخانه هاى پتروشيمى مى خواهند كودهاى ازوته 
را گران كنند ولى هيچ تصميمى مبنى بر افزايش 

قيمت وجود ندارد.

امروز 2 تير 1394 مصادف با
 6 رمضان 1436 و 23 ژوئن 2015

فرمان  به  ملي  شوراي  مجلس  بستن  توپ  به 
محمدعلي شاه قاجار (1287ش).

نزول كتاب مقدس تورات بر «حضرت موسي بن 
عمران» به نقل از نبي اكرم(ص).

شريف  حسن  محمدبن  علي  «ابو  درگذشت 
جعفري» عالم نامي قرن پنجم(463 ق).

رحلت فقيه جليل «حمزة بن عبدالعزيز ديلمي» 
(463 ق).

و  انگليسي  نيروهاي  ميان  جنگ  اولين  وقوع 
هندي در بنگال (1757م).

تركيه  به  سوريه  اسكندرون  مهم  بندر  واگذارى 
توسط فرانسوى  ها (1939م).

تأسيس اولين پارلمان جهان در ايسلند (920م).
معروف  مصلح  كالون»  «ژان  تاريخي  قيام  آغاز 

مذهبي در ژنو (1536م).
روز ملي «لوكزامبورگ».

تولد «پيترو متاْستاْزيو» اديب و نويسنده معروف 
ايتاليايي (1698م)

تقويم مناسبت هاى  روز

اعطاى تسهيالت تكليفى براى اشتغالزايى معلوالن 

رفع  ضرورت  بر  كشور  بهزيستى  سازمان  رئيس 
نياز و حوائج اقشار آسيب پذير جامعه تاكيد كرد و 
گفت: اعطاى تسهيالت تكليفى براى اشتغالزايى 
از راهكارهاى حمايتى در راستاى  معلوالن يكى 
تحقق توانبخشى معلوالن است. به گزارش مهر، 
انوشيروان محسنى بندپى، با تاكيد به ضرورت رفع نياز و حوائج اقشار 
جامعه  در  قرض الحسنه  سنت  ترويج  شد:  يادآور  جامعه،  آسيب پذير 
اسالمى يك وظيفه ملى است و بانك قرض الحسنه مهر ايران در اين 
خصوص گام هاى موثرى را برداشته است؛ چنانكه اعطاى تسهيالت 
اين  حمايتى  راهكارهاى  از  يكى  معلوالن  اشتغال زايى  بابت  تكليفى 

بانك در راستاى تحقق توانبخشى معلوالن جامعه است.

وام كاال ناياب شد

با وجود تصويب و ابالغ مبلغ جديد وام كاال، نمى توان 
اين وام را نه تنها در قالب مبلغ 8 ميليونى بلكه همان 
چهار ميليون تومانى قبلى هم در بانك ها پيدا كرد. به 
گزارش ايسنا، وام كاال از جمله وام هاى خردى است 
كه در حالت عادى هم همه بانك ها تمايل چندانى به 
پرداخت آن نداشتند. اين در حالى است كه با كاهش ارزش وام چهار ميليونى 
كاال با توجه به افزايش تورم همچنين به صرفه نبودن آن با سودهاى بااليى 
كه بانكها اغلب تا 28 درصد هم دريافت مى كردند چندى پيش شوراى پول و 
اعتبار سقف مبلغ وام كاال را هم به همراه ساير وام هاى خرد افزايش داد و قرار 
شد تا وام كاال به مبلغ 8 ميليون تومان، با سود  21 درصد و براى كاالى داخلى 

به متقاضيانى كه توان بازپرداخت تسهيالت را دارا هستند  اعطا شود. 

36 درصد سهام عدالت قابليت آزادسازى دارد

 رئيس كل سازمان خصوصى سازى آخرين شرايط 
گفت:  و  كرد  تشريح  را  عدالت  سهام  آزادسازى 
قابليت  عدالت  سهام  درصد   36 حاضر  حال  در 
آينده  سال  پايان  در  رقم  اين  كه  دارد  آزادسازى 
به 50 درصد خواهد رسيد. به گزارش ايرنا، پورى 
حسينى با بيان اينكه از نظر آمارى حدود 48 ميليون نفر تاكنون ثبت نام 
نهايى سهام عدالت كرده اند، گفت: با آزادسازى سهام عدالت اين افراد 
مى توانند نسبت به خريد و فروش سهام خود اقدام كنند.وى افزود: انتظار 
مى رود در سالهاى 94 و 95 درصد قابل توجهى از اقساط سهام عدالت 
به خزانه واريز شود كه براين اساس قابليت آزادسازى سهام عدالت به 50 

درصد تا پايان سال آينده خواهد رسيد. 

تامين  سازمان  مديرعامل  مشاور   
اجتماعى در امور ورزش گفت: براى همه 
ورزشى  هاى  برنامه  بگيران،  مستمرى 
آنان  بزودى  و  شده  ديده  تدارك  مناسب 
زمينه  اين  در  سازمان  جديد  خدمات  از 
در  هروى  شهرام  شوند.  مى  برخوردار 

 گفتگو با ايرنا، با بيان اينكه اين برنامه ها 
سازمان  سالمت  و  ورزش  شوراى  در 
گذشته  سال  اسفند  كه  اجتماعى  تامين 
تصويب  بزودى  و  مطرح  شد،  تشكيل 
خواهد شد، افزود: هدف اصلى ما همگانى 
بگيران  مستمرى  براى  ورزش  كردن 

اميدواريم  و  است  همكار  غير  و  همكار 
كنند.  استقبال  ها  برنامه  اين  از  آنان 
و  ورزش  شوراى  هاى  برنامه  درباره  وى 
هاى  ورزش  توسعه  اكنون  گفت:   سالمت 
برگزارى  كشور،  سطح  در   همگانى 
المپياد هاى ورزشى، اجراى همايش هاى 

وزارت  با  بيشتر  همكارى  كوهپيمايى، 
همگانى  ورزش  توسعه  بمنظور  ورزش 
براى  روى  پياده  همايش  برگزارى  و 
آنها  هاى  خانواده  و  بگيران  مستمرى 
و  ورزش  شوراى  هاى  اولويت  مهمترين 

است. اين سازمان  تامين سالمت 

ناوگان  پيمايش  براساس  گازوئيل  سوخت  توزيع  طرح   
گازوئيل  قاچاق  باالى  حجم  با  مبارزه  هدف  با  عمومى 
و ساماندهى خودروهاى ديزلى، از ديروز در جايگاه هاى 

سوخت سراسر كشور آغاز شد.
  به گزارش ايرنا، پس از تعيين تكليف سهميه سوخت 
خودروهاى بنزينى، طرح ساماندهى خودروهاى گازوئيلى 
نيز از ديروز آغاز شده كه براساس آن، قرار است سهميه 
خودروها  پيمايش  ميزان  براساس  گازوئيل،  سوخت 
باال  قيمت  تفاوت  علت  به  گازوئيل  سوخت  شود.  واريز 
براى  را  جذابيت  ميزان  بيشترين  همسايه  كشورهاى  با 
قاچاقچيان سوخت داشته به طورى كه تخمين زده مى 
شود كه بيش از 80 درصد قاچاق سوخت در كشور مربوط 
قابل  تعداد  كه  داده  نشان  ها  بررسى  است.  گازوئيل  به 

توجهى از كاميون ها و خودروهاى ديزلى، هيچ ترددى 
در جاده هاى كشور نداشته و تنها كارت سوخت آنها در 
جايگاه ها مورد استفاده قرار مى گرفته كه از سوءاستفاده 

از كارت هاى سوخت گازوئيل حكايت دارد.
 شهرام آدم نژاد معاون برنامه ريزى سازمان راهدارى و 
حمل و نقل جاده اى در اين خصوص مى گويد: پس از 
مشخص شدن جدول سهميه بندى جديد بر مبناى گروه 
هاى مختلف ناوگان كه براساس ظرفيت بار و مسافر تهيه 
و تدوين شده است، از اول تير اطالعات تبادلى پيمايش 
بين سازمان راهدارى و شركت پخش فرآورده هاى نفتى 
به تمام جايگاه هاى سوخت ارسال شد. وى خاطرنشان 
كرد تا اطمينان كامل از بازخورد داده هاى شبكه جايگاهى 
تاييد  مورد  كه  اجرا  از  كاملى  آزمايش  و  پخش  شركت 

كارگروه باشد جدول قبلى سهميه ها پابرجا خواهد بود. 
تمام  در  همزمان  طور  به  طرح  اين  اينكه  بيان  با  وى 
برخى  كرد:  اظهار  شود،  مى  اجرا  سوخت  هاى  جايگاه 
از جايگاه هاى سوخت كشور برخط (آنالين) نيست كه 
اين جايگاه هاست  برخط كردن  شركت پخش در حال 
تا رانندگان بتوانند به طور لحظه اى و آنالين از سهميه 
هاى خود آگاه شوند. سخنگوى كارگروه سامانه نظارت و 
ناوگان عمومى كشور، گفت: 400  تردد  پايش هوشمند 
هزار دستگاه كاميون ، 20 هزار دستگاه اتوبوس و 36 هزار 
دستگاه مينى بوس بين شهرى وجود دارد كه عملكردها 
براساس پيمايش ثبت مى شود و اين پيمايش مالك ارائه 
سوخت خواهد شد.  آدم نژاد گفت: مرحله دوم طرح از اول 
مهر 95 آغاز مى شود و ميزان سوخت براى همه ناوگان 

اعم از درون شهرى و برون شهرى و تردد براساس سامانه 
موقعيت ياب جغرافيايى (جى.پى.اس) محاسبه و سوخت 

ارائه مى شود.

 آغاز تحويل سهميه سوخت خودروهاى ديزلى براساس پيمايش

 مستمرى بگيران سازمان تامين اجتماعى از خدمات ورزشى بهره مند مى شوند

 با ضمانت پاره نشدن و چروك نشدن قــاليشويــــــى كدبانـــــو 
32214989 - 32212979  

دعوت نامه تشكيل مجمع عمومى فوق العاده
شركت تعاونى مسكن احسان شرق

تاريخ انتشار: 94/4/2
جلسه مجمع عمومى فوق العاده (نوبت اول) شركت تعاونى مسكن احسان شرق جمعه 94/4/19 راس ساعت 10 
صبح در محل مسجد امام حسن مجتبى (ع) واقع در خيابان معلم- نبش معلم 18 برگزار مى شود. از كليه اعضا 
دعوت مى شود براى اتخاذ تصميم نسبت به موضوعات ذيل در اين مجمع حضور به هم رسانند. ضمنا چنانچه 
عضوى بنا به داليلى نتواند شخصا حضور يابد، مى تواند همزمان با نماينده تام االختيار خويش با هم به دفتر 

شركت مراجعه و برگ وكالت نامه را تنظيم و برگه ورود به جلسه مجمع را دريافت نمايد.
دستور جلسه:

تصميم گيرى در خصوص انحالل شركت تعاونى
هيئت مديره

دعوت مجمع عمومى فوق العاده «نوبت اول» دارالشفاء فاطمه زهرا (س)

تاريخ انتشار: 94/4/2 

جلسه مجمع عمومى فوق العاده «نوبت اول» دارالشفاء فاطمه زهرا (س) سه شنبه 94/4/23 راس ساعت 22 در محل 

سالن دارالشفاء فاطمه زهرا (س) واقع در خيابان مطهرى -  بين مطهرى 6 و 8 تشكيل مى شود. خواهشمند است براى

 تصميم گيرى پيرامون موضوعات دستور جلسه حضور به هم رسانيد.

ضمنا چنانچه هر عضو بنا داليلى نتواند شخصا حضور يابد ، مى تواند همزمان با نماينده تام االختيار خود به دفتر دارالشفاء 

مراجعه و برگ وكالت نامه را تكميل نمايد. حداكثر آراى وكالتى هر عضو سه راى و هر فرد غير عضو يك راى مى باشد.

دستور جلسه: اصالح و تغيير موادى از اساسنامه

هيئت مديره دارالشفاء فاطمه زهرا (س)

دعوت نامه تشكيل مجمع عمومى عادى ساليانه «نوبت اول»
شركت تعاونى مسكن احسان شرق

تاريخ انتشار: 94/4/2
جلسه مجمع عمومى عادى ساليانه «نوبت اول» شركت تعاونى مسكن احسان شرق جمعه 94/4/19 راس ساعت 
11 در محل مسجد امام حسن مجتبى(ع) واقع در خيابان معلم برگزار مى شود. از كليه اعضا دعوت مى شود براى 
اتخاذ تصميم نسبت به موضوعات ذيل در اين مجمع حضور به هم رسانند. ضمنا چنانچه عضوى بنا به داليلى 
نتواند شخصا حضور يابد، مى تواند همزمان با نماينده تام االختيار خويش با هم به دفتر شركت مراجعه و برگ 

وكالت نامه را تنظيم و برگه ورود به جلسه مجمع را دريافت نمايد. حداكثر آراى وكالتى هر عضو سه راى و هر فرد 
غير عضو يك راى مى باشد. متقاضيان تصدى سمت هيئت تصفيه مى توانند حداكثر به مدت هفت روز از تاريخ 

انتشار آگهى به دفتر تعاونى مراجعه و فرم ثبت نام را دريافت نمايند.

دستور جلسه:  استماع گزارش هيئت مديره و بازرس - تصويب صورت هاى مالى 93-92 - انتخاب اعضاى 
هيئت تصفيه براى مدت 2 سال شمسى - تصويب بودجه پيشنهادى سال 94 - تعيين حق الزحمه هيئت تصفيه

هيئت مديره

دعوت مجمع عمومى عادى ساليانه «نوبت اول» دارالشفاء فاطمه زهرا (س)
تاريخ انتشار: 94/4/2 

 جلسه مجمع عمومى عادى ساليانه «نوبت اول» دارالشفاء فاطمه زهرا (س) سه شنبه 94/4/23 راس ساعت 21 
در محل سالن دارالشفاء فاطمه زهرا (س) واقع در خيابان مطهرى - بين مطهرى 6 و 8 تشكيل مى شود 

خواهشمند است براى تصميم گيرى پيرامون موضوعات دستور جلسه حضور به هم رسانيد.
ضمنا چنانچه هر عضو بنا داليلى نتواند شخصا حضور يابد، مى تواند همزمان با نماينده تام االختيار خود به دفتر 

دارالشفاء مراجعه و برگ وكالت نامه را تكميل نمايد.
حداكثر آراى وكالتى هر عضو سه راى و هر فرد غير عضو يك راى مى باشد.

دستور جلسه:
گزارش كتبى هيئت مديره و بازرس - تصويب صورت هاى مالى سال 93 - ارائه بودجه پيشنهادى سال 94
تعيين اعضاى جانشين هيئت امنا طبق مندرجات ماده 13 اساسنامه - انتخاب بازرس براى يك سال مالى

هيئت مديره دارالشفاء فاطمه زهرا (س)

   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

حمل اثاثيه منزل با خاور مسقف و كارگر ماهر
09159639065   على آبادى   "ضمنا كارگر تنها نيز داريم"

ايزوگام مصطفى هريوندى
محالتى - بين توحيد و مدرس  09153619297

برق كشى و كليه امور ساختمانى پذيرفته مى شود

صدابردارى ، نورپردازى ، اجراى موزيك ميان برنامه در مهدكودك ها  گروه موسيقى دلنوازان 

دانشگاه ، مجالس عروسى و...  09151601862 - مهدى هريوندى

ان
سم

ك آ
مال

فروش ويژه يك واحد آپارتمان در غفارى 14 ، 60 متر ، دو خواب ، سند آزاد  ا
MDF ، هود ، سينك ، پرده ، كاغذ ديوارى ، نقاشى ، قابل دريافت 10 تا 50 

ميليون وام ، بدون آسانسور ، طبقه سوم ، 12 واحدى ، 65 ميليون  /  10 ميليون 
رهن يا 300 اجاره داده مى شود.      09155611127 - 09155615573      

www. amlakaseman . com       32231772-3

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 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 به پاس قدردانى از مشتريان عزيزى كه ما را 
در خياطى كت و شلوار مهدى همراهى نموده اند به اطالع

 مى رساند: توليدى رادكــو افتتاح شد
توليد انواع كت و شلوارهاى: ادارى ، مجلسى ، دامادى و بچگانه
آماده عقد قرارداد با نهادها، موسسات و ادارات دولتى و خصوصى 

كلى    جزيى

توليد كت و شلوار 24 ساعته 

ت دوخت يك ساله
با ضمان

32231378
09151643707- اميرآباديزاده

خيابان 17 شهريور – روبروى آتش نشانى

به روال همه ساله اما در آدرس جديد

شارژ و تعمير انواع كولر
 اتومبيل سبك و سنگين 

نوع گاز اسكون

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

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

 نبش پرستار 22 (براتى)
   32434440 - 41             32438511

09153622734

پ رايگان
چكا

جزئيات چكاپ هاى دندانى
  ويژه 7ميليون دانش آموز دبستانى 

وزارت  دندان  و  دهان  سالمت  اداره  رئيس 
بهداشت از اقدامات انجام شده براى ارايه آموزش 
و همچنين چكاپ  دندان هاى دانش آموزان مقطع 
و  داد  خبر  جارى  تحصيلى  سال  در  دبستان 
الكترونيك  آموز شناسنامه  دانش  براى هر  گفت: 
شد.  خواهد  تشكيل  دندان  و  دهان  سالمت 
نحوه  درباره  ايسنا،   با  گفتگو  در  صمدزاده،  دكتر 
ابتداى سال  از  اين طرح  اين طرح گفت:  اجراى 
تحصيلى 95-94 و با همكارى وزارت آموزش و 
كشور  سراسر  ابتدايى  مدارس  همه  در  پرورش 
را  آموز  دانش  ميليون   7 تقريبا  و  مى شود  آغاز 
خصوص  در  وى  مى دهد.  قرار  پوشش  تحت 
معاينات  اين  گفت:  معاينات  اين  اجراى  محل 
يونيت  تعدادى  يا  آموزى  دانش  پايگاه هاى  در 
سيار كه قرار است در مدارس مستقر شوند و به 

انجام مى شود. قابل حمل هستند،  صورت 



پيام شماغرفه هاى صنايع دستى خراسان جنوبى در چهارمين نمايشگاه بين المللى صنايع دستى برتر شدند
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پيام كوتاه : 3000272424

سه شنبه * 2 تير 1394 * شماره 3251

در چهارمين نمايشگاه بين المللى صنايع دستى تهران كه از تاريخ 20 لغايت 25 خردادماه سال جارى برگزار شد، دو غرفه حوله بافى و سفره آردى از 
خراسان جنوبى برتر شدند. معاون صنايع دستى خراسان جنوبى، گفت: صنعتگران صنايع دستى استان در اين نمايشگاه در غالب 3 غرفه حضور داشتند 

ورزشى 3كه براساس ارزيابى هاى صورت گرفته از ميان 5 غرفه برتر، 2 غرفه حوله بافى و سفره آردى خراسان جنوبى انتخاب شدند.  فضاى  نور  خواهشمنديم  شهردارى  از 
تقاطع بلوار سجاد و 15 خرداد را تأمين كند تا 
جوانان مشتاق واليبال و فوتسال بعد از افطار بتوانند 

از اين فضاى ورزشى استفاده كنند. با تشكر. 
910...091

آقاى استاندار چه كسى مشكل 800 خانواده 
حل  را  موسوى  مرحوم  اراضى  مالكين  از 

خواهد كرد؟
915...699

سالم. ازشهردار و شوراى شهر خواهشمنديم فكرى 
بيرجند  راه  پليس  پشت  هاى  زمين  حال  به 

(مهرشهر) بكنند.
935...238

دفعه  چند  فاضالب سالم.  و  آب  شركت  مديريت 
شده براى قطعى آب بلوار همت مهرشهر پيام 

مى دهم پاسخگو نيستند چرا ؟
915...368

سالم آوا. تو رو خدا پيگير اينترنت مهرشهر باش 
مهرشهر  تو  كه  شهروندى  مگه  افتضاحه  خيلى 
زندگى  مدرس  تو  كه  با شهروندى  كنه  زندگى مى 

مى كنه فرقى ميكنه؟ آخه تبعيض تاچه حد؟
915...505
از  و  رمضان شد  ماه  پنجم  نباشيد.  آوا. خسته  سالم 
مسئولين هم براى تغيير ساعات شاغلين در اين 

هواى گرم ماه مبارك رمضان خبرى نشد؟
915...915
چرا نه شهردارى و نه مسكن و شهر سازى پاسخگوى 
قراره كى  نيستند  ادارى  سايت   مشكالت 

اين منطقه تحويل شهردارى بشه؟
915...436

واقعاً عدالت همينه كه من كارمند به صرف اينكه 
همسرم شاغله يارانه ام قطع بشه! آخه مگه غير 
اينه كه در طول سال ماهيانه دو برابر همين يارانه در ماه 
بايد هزينه نگهدارى فرزندانم بدهم و دو برابركار كنيم خدا 

وكيلى ديگه چه داريم كه جزه پولدارا محاسبه بشيم.
933...150
با سالم از ساكنين انتهاى گلستان غربى هستم 
سالن  كه  زمانى  از  كرديم  گناهى  چه  دانم  نمى 
منازل مسكونى  در حوالى  وليعصر  ورزشى صالحين 
ساخته شده سر و صداى بلند ورزشكاران تا 2 
شب و پارك ماشين در جلوى درب منازل امان 

ما را بريده. مسئولين چرا به فكر نيستند.
915...765

سالم. از چند روز پيش هزينه اعتبار زدن كارت 
قاليبافان از 11 هزار تومان به 32 هزار تومان 
افزايش يافته آيا كسى هست پاسخگو باشد؟ 

البته مى دانم كه دوستان تورم را مهار نمودند!
915...450

به  خراسان  سرزمين  قنات هاى  قلب  در  آب  نفس هاى 
شماره افتاده و با بحرانى به نام «تشنگى» روبرو هستند، 
بريده  را  روستائيان  امان  استان  17ساله  خشكسالى هاى 
يا  كوره  از  مجموعه اى  قنات  ايسنا،  گزارش  به  است. 
مجراى زيرزمينى و شمارى چاه در امتداد آن كوره و بر 
روى آن است كه با شيبى كمتر از شيب سطح زمين، آب 
را  رودخانه ها  يا  و  زيرزمينى  آب دار  اليه هاى  در  موجود 
انرژى ها،  انواع  از  استفاده  بدون  و  ثقل  نيروى  به كمك 
جمع آورى كرده و به نقاط پست تر سطح زمين مى رساند، 
از چاه ها براى هوادهى، روشنايى و خارج كردن مواد زائد 
و  مرمت  هنگام  چه  و  ساخت  هنگام  چه  كوره،  داخل 

بازسازى قنات استفاده مى شود.
به  سال   50 حدود  در  يعنى  دور  چندان  نه  گذشته اى  در 
قبل تقريبًا 100 درصد آب مورد نياز اين استان در همه  
بخش ها به ويژه كشاورزى، شرب، بهداشت فقط از قنوات 
حفر  با  طرف  اين  به  زمان  آن  از  اما  مى شد،  استحصال 
مدت،  دراز  خشكسالى  بروز  و  عميق  چاه هاى  بى روية 
آبدهى قنوات و چشمه ها به طور متوسط حدود 65 درصد 

كاهش يافته است. 
برداشت بى رويه از سفرة آب زيرزمينى به وسيلة چاه هاى 
عميق و نبود نزوالت جوى و بالطبع تغذية نشدن سفره ها، 
موجب افت شديد سطح آب زيرزمينى در اغلب دشت هاى 
كه  طورى   است،  شده  چاه ها  آبدهى  كاهش  و  استان 
متقاضيان فراوانى براى كف آنها به شركت آب منطقه اى 
و  آب  از  جنوبى  خراسان  آنكه  دليل  به  مى كنند.  مراجعه 
هواى خشك و نيمه خشك برخوردار است، در اين استان 
به طورى كه  داشته  اهميتى خاص و حياتى  همواره آب 
نياكان ما با حفر اولين قنات ها، ايجاد آب بندها و جمع آورى 

سيالب سعى در رفع اين مشكل داشته اند.
متأسفانه اين استان به دليل خشكسالى هاى پى در پى و 
بهره بردارى بيش از حد از آب هاى زيرزمينى، با افت شديد 
منابع  از  حد  از  بيش  بهره بردارى  است.  مواجه  آب  منابع 
آب زيرزمينى و كمبود بارندگى مشكالتى از جمله خشك 
آب هاى  تدريجى  شدن  شور  چشمه ها،  و  قنات ها  شدن 
و صنايع  تأمين مصرف شرب  براى  آب  كمبود  و  زمينى 

را در اين استان به وجود آورده است.

مصرف بيش از يك ميليارد مترمكعب آب 

جنوبى  خراسان  منطقه اى  آب  مديرعامل  امامى  حسين 
قنات هاى  شامل،  جنوبى  خراسان  قنات هاى  انواع  گفت: 
كوهستانى و قنات هاى دشتى است. وى درباره قنات هاى 
نواحى كوهستانى  نوع قنات ها در  اين  افزود:  كوهستانى، 
در  كه  برف  و  باران  آب  از  و  شده اند  حفر  دره ها  كف  و 

ارتفاعات وجود دارند، تغذيه مى شوند.
امامى با بيان اينكه عده اى اين گونه قنات ها را چشمه سار 
ثابت  قنات ها  گونه  اين  آبدهى  ميزان  افزود:  مى نامند، 
نيست، به طور مثال در بهار كه حجم برف و باران زياد 

است، آب آنها زياد و در تابستان كم مى شود. 
وى درباره قنات هاى دشتى نيز ادامه داد: اين نوع قنات ها 
زيرزمينى  آب  عميق  منابع  از  و  شده  حفر  دشت ها  در 
سرچشمه مى گيرند، طول اين قنات ها زياد و آب آنها در 
همه فصول سال ثابت است. وى با بيان اينكه استان ما 
سومين استان پهناور كشور است، تصريح كرد: استان ما 
بالغ بر 11 هزار و 870 منبع آبى دارد. امامى اظهار كرد: بر 
اثر خشكسالى هاى چندين ساله اخير ميزان تأمين آب آنها 
تقليل يافته است. وى با بيان اينكه در حال حاضر آبدهى 
قنوات كاهش جدى داشته است، گفت: اين امر معيشت 
خانوارها را تحت تأثير قرار داده و شاهد مهاجرت آنها از 

روستاها به شهرها هستيم. 
به  اشاره  با  جنوبى  خراسان  منطقه اى  آب  مديرعامل 
خشكسالى 17 ساله در استان، افزود: افزايش دما در استان 

سبب تبخير منابع آب مى شود. 
اينكه در فصل زراعى كاهش نزوالت جوى  بيان  با  وى 
گرماى  زمان  در  ما  كرد: كشاورزان  تصريح  داشته ايم،  را 

مصرف  رفتن  باال  سبب  امر  اين  و  مى كنند  آبيارى  هوا 
آب مى شود. وى با بيان اينكه مهمترين موضوع در حال 
استفاده درستى  از منابع موجود  بايد  اين است كه  حاضر 
ميليون  بر يك ميليارد و 207  بالغ  ما  استان  كنيم، گفت: 
صنعت  كشاورزى،  بخش هاى  در  آب  مصرف  مترمكعب 

و ساير بخش ها دارد.

شناسايى 20 منطقه بحرانى منابع آبى 

امامى با بيان اينكه 170 ميليون متر مكعب مازاد مصرف 
درصد  استان 14  در  ما  افزود: كسرى مخزن  داريم،  آب 
است كه ادامه اين امر تمام بخش هاى استان را به خطر 
افزايش  و  بهره ورى  موضوع  به  اشاره  با  وى  مى اندازد. 
اين  از  با استفاده  بايد  آبيارى در مزارع گفت: ما  راندمان 
سطح  و  كنيم  حفظ  را  كشاورزى  بخش  درآمد  موضوع 

زيركشت را نگه داريم.
اينكه  بيان  با  جنوبى  خراسان  منطقه اى  آب  مديرعامل 
در حال حاضر توسعه منابع آبى در استان ممكن نيست، 
بخش  مشكالت  اين  وجود  با  استان  در  همچنين  افزود: 

نيست.  برخوردار  مناسبى  كيفيت  از  استان  آب  از  زيادى 
آبى  منابع  نظر  از  بحرانى  مناطق  ما  منطقه   20 تعداد 
 هستند. امامى يادآور شد: از سال 81 تا 90 دبى قنات ها 
درصد   48 ها  چشمه  و  درصد   36 جنوبى  خراسان  در 

كاهش داشته است.

خشك شدن 2 هزار رشته قنات 

كشاورزي  جهاد  سازمان  رئيس  مطلق  ولي پور  هاشم 
استان 6 هزارو 197 رشته  در  نيز گفت:  خراسان جنوبى 
ثبت  قنات  رشته   400 تعداد  اين  از  كه  دارد  وجود  قنات 

رسمي شده و شناسنامه دارد.
وى با بيان اينكه سال گذشته 225رشته قنات در استان 
احيا و مرمت شد، افزود: اين قنات ها با اعتباري بيش از 52 
ميليارد ريال مرمت و احيا شد و در حال حاضر 80 درصد 

قنوات نياز به مرمت دارد.
بيان  با  جنوبى  خراسان  كشاورزي  جهاد  سازمان  رئيس 
گذشته  سال   300 حدود  به  استان  قنوات  قدمت  اينكه 
مي رسد، افزود: بر اساس ظرفيت هاي موجود در استان هر 
سال مي توان با اختصاص 100 ميليارد ريال اعتبار نسبت 

به احياي قنات ها اقدام كرد.
استان  قنات هاي  از آب  استحصال  ميزان  ولي پور مطلق، 
را 266 ميليون متر مكعب عنوان كرد و گفت: حدود 23 
درصد آب مورد نياز كشاورزان از قنوات تأمين مي شود كه 
با وجود خشكسالي هاي چند ساله و كاهش منابع آبي 2 

هزار رشته قنات در اين سال ها خشك شده است.
رئيس سازمان جهاد كشاورزي خراسان جنوبى ادامه داد: 
قنات ها  تعداد  از نظر  رتبه دوم در كشور  خراسان جنوبي 
اول  رتبه  مى توان  قنوات  ثبت  براي  تالش  با  و  دارد  را 

را كسب كرد. 
ولي پور مطلق با بيان اينكه تاكنون 4 هزارو 457 هكتار 
از زمين هاي استان با اعتبار 9 ميليارد تومان به سيستم 
آبياري تحت فشار مجهز شده است، افزود: سال گذشته 
در414 هكتار از اراضي استان با اعتبار يك ميليارد و 667 

اجراي  وى  شد.  اندازي  راه  سيستم  اين  تومان  ميليون 
آبياري  بهره ورى  رفتن  باال  باعث  را  فشار  آبياري تحت 
دانست و گفت: اين اقدام باعث افزايش بهره ورى آبياري 

در 55 درصد از باغ ها و 35 درصد زراعت شده است.

معرفى تعدادى از قنوات خاص خراسان جنوبى

دستى  صنايع  فرهنگى،  ميراث  مديركل  رمضانى  حسن 
توجه  با  قنوات  گفت:  نيز  جنوبى  خراسان  گردشگرى  و 
احيا،  بايد  دارند،  كشاورزى  آب  تأمين  در  كه  نقشى  به 
ماندگار  ميراثى  به عنوان  و  بازسازى  و  نگهدارى، مرمت 
در فهرست سرمايه هاى مادى و معنوى اين سرزمين ثبت 
به  اميدى  هيچ  ديگر  قنات ها  مرگ  با  افزود:  وى  شوند. 
حفظ منابع آبى نيست و دير يا زود تشنگى و خشكى تمام 

سرزمين خراسان جنوبى را در بر مى گيرد.

گردشگرى   و  دستى  صنايع  فرهنگى،  ميراث  مديركل 
خاص  قنوات  از  شمارى  معرفى  درباره  جنوبى  خراسان 
خراسان جنوبى، گفت: قنات بلده فردوس يك رشته قنات 
كه  است  دوره ساسانى»  به  «مربوط  تاريخى  قدمت  با 
بخش هاى عمده اى از زمين هاى كشاورزى نزديك شهر 

فردوس را آبيارى مى كند.
و  دو چشمه  قنات،  دربرگيرنده 16  قنات  اين  افزود:  وى 
مقدارى آب هاى سرگردان است كه در ساليان اخير بر اثر 

خشكسالى، تعدادى از آنها خشكيده اند.
گردشگرى   و  دستى  صنايع  فرهنگى،  ميراث  مديركل 
خراسان جنوبى اظهار كرد: براى كاهش ميزان نفوذ آب 
و همچنين كاهش تبخير آن، پس از جارى شدن آب در 
سطح زمين، مرتبًا مقدارى خاك رس به آب اضافه مى كنند 
تا آب گل آلود و تيره شده و منافذ مجراى آبرسانى قنات 

بسته شود و نفوذ آب به داخل زمين كاهش يابد.
باغ ها  از  زيادى  بخش  قنات،  اين  اينكه  بيان  با  رمضانى 
باغستان عليا و سفلى  و زمين هاى كشاورزى روستاهاى 
گذشته،  در  داد:  ادامه  مى كند  آبيارى  را  اسالميه  شهر  و 
عالوه بر كشاورزى، با ذخيره آب اين قنات در آب  انبارها 

و پس از ته نشين شدن خاك آن، آب شرب شهر فردوس 
نيز تأمين مى شده  است.

قنات گيو

گردشگرى   و  دستى  صنايع  فرهنگى،  ميراث  مديركل 
خراسان جنوبى گفت: اين قنات سه آسياب آبى در مسير 
حركت خود دارد. رمضانى افزود: در قسمت مادر چاه اين 
قنات، گفته مى شود آب به صورت ارتزين و به ارتفاع 18 
متر باال آمده سپس در مجرايى كه براى خروج آن حفر 

شده است، جارى مى شود.

شاهيك قاين؛ با قدمت 2500 ساله

در  است  قناتى  نام  قاين  شاهيك  كرد:  اظهار  رمضانى 

ورودى شهر قاين و با 2500 سال قدمت، در 23 مترى 
زيرزمين، با 1200 متر طول و خروجى آب صد ليتر بر ثانيه 

كه هيچگاه تاكنون خشك نشده است.
وى افزود: ويژگى منحصر به فرد اين قنات، خالقيت به 
كار رفته در آن است، سازندگان آن را به نحوى ساخته و 
حفر كرده و سيستمى را در آن تعبيه كرده اند كه آب آن در 

فصول مختلف سال قابل تنظيم است.

قنات اصلى بشرويه

گردشگرى   و  دستى  صنايع  فرهنگى،  ميراث  مديركل 
با دبى زياد ضمن عبور  اين قنات  خراسان جنوبى گفت: 
از آنها فعال هستند، اراضى  از 7 آسياب آبى كه تعدادى 

بسيارى را مشروب مى كند.

قنات كافو زيركوه در حال نابودى

زرد  مجاورت كالته  در  است  قناتى  كافو  افزود:  رمضانى 
استند زيركوه كه كافو پرآب ترين قنات بعد از قنات اصلى 

استند جديد است. وى افزود: خاك حاصلخيز اين چشمه 
هم  كه  است  منطقه شده  اين  پررونق  كشاورزى  موجب 
اكنون چند ماهى است كامًال خشك شده كه مالكان اين 
اما به عقيده  اين قنات دارند  اميد به احياى دوباره  قنات 
به  قنات  اين  آبشناسى  برخى صاحب نظران و مهندسان 

علت اليروبى قنات استند بى آب شده است.
رمضانى با بيان اينكه قطب كشاورزى و گردشگرى استند 
با  است  اميد  داد:  ادامه  است،  تخريب  و  نابودى  درحال 
بارش هاى امسال و حمايت دولت در راستاى بازسازى اين 

قنات دوباره احيا شود.
كشاورزى  فرهنگ  مهمترين  از  بخشى  قنات ها  امروز 
محسوب شده كه به نحوى با خشكسالى مواجهند، قنات ها 
بخش اعظمى از نياز كشاورزان به آب را تأمين مى كند، 
بنابراين اين منابع آبى، سرمايه هاى بزرگى است كه بايد 

مورد محافظت جدى قرار گيرد.

مرگ خاموش قنات هاى استان

جوابيه هاى شهردارى بيرجند

ستون  در  شده  درج  مطلب  به  پاسخ  در  احتراماً   -1
پيام شما مورخ 94/2/27 درباره «فكرى براى ورودى 
خيابان امام حسين مهرشهر برداريد» به استحضار مى 
رساند: ورودى خيابان امام حسين (ع) مهرشهر برابر 

طرح تفصيلى شهر مى باشد و شكل خاصى ندارد.
2- احترامًا در پاسخ به مطلب درج شده در ستون پيام 
آسفالت  براى  «فكرى  درباره   94/2/27 مورخ  شما 
ابوذر غفارى مهرشهر برداريد» به استحضار  خيابان 
معابر  تمامى  آسفالت  محترم  شهروند  رساند:  مى 
طرف  از  سازى  آماده  هزينه  پرداخت  مستلزم  شهر 
 70 حداقل  بايست  مى  و  باشد  مى  محل  مالكين 
درصد مالكين نسبت به پرداخت هزينه اقدام نمايند 
و با توجه به بررسى هاى انجام شده ساكنين خيابان 
 ابوذر غفارى كمتر از 70 درصد بوده و پرداخت هزينه 
درصد   10 از  كمتر  نيز  مالكين  توسط  سازى  آماده 
با  تسريع  جهت  به  گرامى  شهروندان  لذا  باشد  مى 
تسويه  به  نسبت  يك  منطقه  شهردارى  به  مراجعه 
حساب آماده سازى اقدام تا آسفالت معبر مذكور در 

دستور كار قرار گيرد.
ستون  در  درج شده  مطلب  به  پاسخ  در  احترامًا   -3
پيام شما مورخ 94/2/27 درباره « فكرى براى حفاظ 
كانال خيابان امام حسين (ع) برداريد» به استحضار 
معاونت  حوزه  با  هماهنگى  به  توجه  با  رساند:  مى 
مذكور  كانال  حفاظ  شهردارى  شهرسازى  و  عمران 

در دستور كار شهردارى قرار گرفت.

پاسخ مسئولين به پيام شما

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

 09153634099  
فرهمند

 اجاره قالب فلزى ، جك 
 و كليه تجهيزات  بتونى ، ساختمانى

 و ديزل ژنراتور
09153613243 - شريفى

موسسه خيريه دانش آموزى امام علـى (ع) 
برگزار  مى كند:

(color educating بر اساس متد) آموزش روباتيك
ويژه كودكان و نوجوانان

همراه با مسابقات هيجان انگيز و اعطاى جوايز 
* روبات كوچولوى من (3 تا 7 سال)

* روبات جنگجو : روبووار (3 تا 16 سال) مقدماتى
* روبات فوتباليست: كيتا روبو (3 تا 16 سال) پيشرفته 1

* روبات مسيرياب : سنسو روبو (3 تا 16 سال) پيشرفته 2

براى كسب اطالعات بيشتر و ثبت نام با شماره هاى 43 تا 32232940 تماس بگيريد يا به 
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اطالعيــه مهــم
قابل توجه مردم شريف استان خراسان جنوبى
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محل ثبت نام: بيرجند - خيابان معلم - تقاطع خيام - سالن شهيد سرحدى
تلفن تماس: 32444460- 32224526- 09151611057

زمان برگزارى كالس ها: تمام ايام سال    مكان : خيابان معلم- سالن شهيد سرحدى
ضمنا كالس هاى اوقات فراغت صبح و بعدازظهر در تمام ايام هفته برگزار مى شود

كليه كالس ها با حضور مربيان و بازيكنان با تجربه استان و نظارت مربيان بين المللى
 انجام مى شود.

لطفا براى كسب اطالعات بيشتر
 به وب سايت : 
 www.ttschool.ir
 www.birjandniaz.com 
مراجعه  فرماييد.

روابط عمومى مدرسه 
پينگ پنگ عليرضا حميدى



حصيربافى در منطقه خراسان جنوبى با استفاده از برگ درخت خرما در شهرستان نهبندان 
و بخصوص روستاى دهسلم رواج دارد.كه محصوالت آن شامل انواع سبد و زنبيل، زيرانداز در
 فرم هاى دايره و بيضى، حيوانات تزئينى از جمله شتر و شيلگ (محل نگهدارى مواد غذايى) است.

حصير بافى در نهبندان

4
سه شنبه * 2 تير  1394 * شماره 3251

خواندنى ها

دست بافته هاى نخل در نگين كوير

قديمى ترين  از  يكى  بوريا  بافت  يا  ايسنا: حصيربافى 
نمونه هاى  آنهاست.  كهن ترين  شايد  و  صنايع دستى 
كه  آنست  گواه  آفريقا  و  بين النهرين  در  آمده  بدست 
بلكه  نساجى،  منشا  تنها  نه  سبدبافى  و  حصيربافى 
سفالگرى يا كوزه گرى نيز بوده و اسناد و مداركى در 
زيراندازهاى  نخستين  مى دهد  نشان  كه  است  دست 
سفالى  باتالق هاى  در  كه  گياهانى  و  نى  از  بشرى 
بين النهرين مى روئيده، تهيه شده و اولين سرپناه ها پس 
از زندگى در غارها به كمك حصير و نى پديد آمده است. 
ابزار و وسايل مورد استفاده در حصيربافى بسيار محدود 
بوده و از تعدادى ابزار ساده و ابتدايى نظير داس، انواع 
كارد، سوهان، درفش، قيچى، سوزن تجاوز نمى كند.اين 
ابزار، عمدتاً براى قطع گياهان و پيراستن آنها به منظور 
آماده سازى مواد اوليه مورد استفاده قرار مى گيرد و گاهى 
نيز حين توليد بعنوان وسيله هاى كمكى امر ساخت را 

تسهيل مى بخشند.

حصيربافى هنرى كه با باورهاى
 مردم طبس خو گرفته

مهر  خرما  درخت  با  همواره  ديرباز  از  طبس  مردم 
ورزيده اند و چون انسانى زنده، برايش ارزش گذاشته اند. 
خرماى طبسى هيچ گاه از ياد نمى رود، زيرا شيرينى 

برخورد مردمانش را به ياد مى آورد.
درخت  برگ هاى  خود  تواناى  دستان  با  كه  مردمانى 
نخل را در هم تابيده و زيباترين صنايع دستى را به 
برگ  و  شاخ  بر  كار  رسانيده اند.زيبايى  ظهور  عرصه 
از صنايع  يكى  است، حصيربافى  نخل، شگفت انگيز 
دستى مردم طبس است كه با فرهنگ و باورهاى اين 
خطه كويرى خو گرفته است. برگ درخت خرما كه در 
تداول عامه مردم طبس «پيشك» ناميده مى شود، در 
ساخت زنبيل، حصير، جارو و ... استفاده مى شود. مراحل 
ساخت هنر حصيربافى؛ بعد از انتخاب برگ هاى مناسب 
را دسته بندى و خشك مى نمايند.  آنها  درخت خرما، 
آبدهى و خيس نمودن برگ هاى خشكى كه از مرحله 
قبل تدارك ديده شده و تهيه بافته با طول مورد نظر، 
خشك نمودن بافته و پرگيرى، پيوند زدن و اتصال بافته 
با استفاده از دوج و ايجاد اشكال و احجام مورد نظر و 
تهيه رشته هاى ليفى از الياف نخل براى بند و دستگيره 
ولبه را از ديگر مراحل كار در حصير بافى است. اگرچه 
در زندگى مدرن امروز مردم طبس، دست ساخته هاى 
حصيرى كمتر كاربرد دارد، اما حفظ و صيانت آن يادآور 

سرزمين نخل ها در نگين كوير است.

صنايع دستى استان

فارس: از ابتداى سال جارى تاكنون به سبب خشكسالى و فقر 
مراتع ميزان توليدات دامى عشاير استان نسبت به مدت مشابه 

سال گذشته با 5 درصد كاهش همراه بوده است.
هفت درصد از جمعيت عشايرى كشور در خراسان جنوبى 
زندگى مى كنند و اين عامل سبب شده تا خراسان جنوبى 

چهارمين استان عشايرنشين كشور محسوب شود.
 

مرمت يك هزار كيلومتر ايل راه در خراسان جنوبى

مديركل امور عشايرى خراسان جنوبى با اشاره به اينكه يكى 
ديگر از اقدامات اين اداره در راستاى خدمت رسانى به عشاير 
مرمت ايل راه ها است، يادآور شد: از آغاز سال جارى تاكنون 
با هزينه كرد استان  ايل راه هاى  از   مرمت يك هزار كيلومتر 

 100 ميليون تومان اعتبار صورت گرفته است.
جهاد  هفته  مناسبت  به  پروژه  ريز   17 افتتاح  از  ابراهيمى 
در  پروژه ها  اين  افزود:  و  داد  خبر  استان  در  كشاورزى 
ايل راه هاى  مرمت  و  چاه  مرمت  آب،  تامين  بخش هاى 
عشايرى بوده است.وى با  بيان اينكه از مزاياى اين پروژه ها 
يك هزار و 377 خانوار عشايرى استان بهره مند شده اند، ادامه 
داد: براى اجراى اين تعداد پروژه 700 ميليون تومان اعتبار 

هزينه شده است.

توليد 9 هزار تن فراورده هاى لبنى
 عشاير خراسان جنوبى

مديركل امور عشايرى خراسان جنوبى با بيان اينكه در سال 
جارى 9 هزار تن شير و فرآورده هاى لبنى توسط عشاير استان 
توليد شده است، گفت: همچنين در اين مدت 100 تن كرك، 

مو و پشم و 500 تن گوشت قرمز توسط عشاير استان توليد 
شده است.

ابراهيمى اضافه كرد: توليدات عشاير در سال جارى نسبت 
به مدت مشابه سال گذشته با 5 درصد كاهش همراه بوده 
كه دليل اصلى آن خشكسالى هاى پى در پى و فقر مراتع 
بوده است. وى با اشاره به خريد تضمينى دام عشاير گفت: در 
سال گذشته اين اقدام انجام شد و امسال نيز اگر در كارگروه 

خشكسالى كه با حضور هيئت وزيران برگزار مى شود. 

 اين موضوع پذيرفته شود شركت پشتيبانى دام موظف است 
طرح خريد تضمينى دام را اجرا كند.

اختصاص 2 ميليارد تومان 
به نيازهاى عشاير خراسان جنوبى

سفر  مصوبات  به  جنوبى  خراسان  عشايرى  امور  مديركل 
رئيس سازمان امور عشايرى كشور به استان در دى ماه سال 
گذشته اشاره كرد و افزود: اختصاص 2 ميليارد تومان اعتبار 
براى تامين علوفه دام عشاير و تامين آب شرب عشاير و دام 

آنها به خراسان جنوبى از جمله اين مصوبات بوده است.

ابراهيمى ادامه داد: از اين ميزان يك ميليارد و 800 ميليون 
تومان اعتبار براى تامين علوفه دام عشاير و 200 ميليون 
تومان براى تامين آب در نظر گرفته شده است. وى يادآور 
شد: ميزان 9 ميليارد تومان اعتبار از محل صندوق توسعه 
بخش كشاورزى براى پرداخت تسهيالت در راستاى طرح 
زنجيره توليد گوشت قرمز به تعاونى هاى عشايرى پرداخت 
شده تا خشكسالى كه سبب كمبود نقدينگى عشاير و منجر به 

فروش دام هايشان قبل از پرواربندى شده جلوگيرى شود.

توزيع 740 تن علوفه براى
 دام هاى  عشاير خراسان جنوبى

مديركل امور عشايرى خراسان جنوبى با بيان اينكه اعتبارى 
كه براى توزيع علوفه در تاريخ 15 فروردين ماه سال جارى 
ابالغ شد و بايد تا 31 فروردين ماه سال جارى هزينه مى شد 
با توجه به فرصت كمى كه در اين بين وجود داشت 740 تن 
علوفه با اعتبار 181 ميليون تومان در بين دام هاى عشاير 
توزيع شد و مابقى اعتبار با هماهنگى و مشورت با ريش 
سفيدان و سرگروه هاى عشايرى و ديوان محاسبات به عنوان 
نقدينگى عشاير نزد صندوق توسعه بخش كشاورزى عشايرى 

سرمايه گذارى شده است.
ابراهيمى خاطرنشان كرد: بيش از يك ميليارد و 500 ميليون 
تومان نزد صندوق توسعه بخش كشاورزى سرمايه گذارى 
شده تا ديگر شركت هاى تعاونى عشاير در بحث نقدينگى 

براى تامين نهادهاى دامى مشكلى نداشته باشند.

توصيه دارويى مصرف دارو

توصيه هاى نحوه مصرف داروها 
در ماه مبارك رمضان

* باردارى، شيردهى و برخى از بيماريها مانند ديابت، 
زخمهاى  يبوست،  پذير،  تحريك  روده  فشارخون، 
گوارشى، اختالالت كليوى، بيماريهاى اعصاب و روان 
و آسم  همگى از شرايط جسمى هستند كه فرد ملزم 
مى باشد پيش از اقدام به روزه دارى، با پزشك معالج 
خود در خصوص اقدام به روزه دارى و همچنين نحوه 

مصرف داروها، مشورت نمايد. 
خاصي  بيماري  به  مبتال  چنانچه  عزيز،  دار  روزه   *
 هستيد كه مجبور به مصرف دارو در ايام مبارك رمضان 
خود  معالج  پزشك  با  چيز  هر  از  قبل  باشيد،   مي 

مشورت نماييد.
* در زمان روزه داري هيچگاه وعده هاي داروي خود 
را خودسرانه حذف و يا به زمان ديگرى موكول ننماييد. 
چه بسا اين عمل شما سبب اختالل در روند درمان 
مى گردد. مصرف بسياري از داروها را مي توان پس از 
مشوت با پزشك به زمان سحري يا افطار منتقل نمود.

* روزه دار عزيز، چنانچه مبتال به بيماري مزمن مانند 
قلبي  هاي  بيماري  ديابت،  خون،  چربي  فشارخون، 
عروقي و بيماري كليوي مي باشيد، در اين خصوص 
 كه آيا روزه دارى براى شما بدون اشكال است يا خير 
و همچنين در صورت بى خطرى، در مورد نحوه مصرف 
دارو و رژيم غذايي مناسب در ماه مبارك رمضان، با 

پزشك مشورت نماييد.
با  ارتباط مستقيمي  از داروها،  اثربخشي بسياري    *
مصرف به موقع آنها در زمان معين دارد. در ايام روزه 

داري خودسرانه نوبت داروي خود را قطع ننماييد.
* قطع ناگهاني برخي از داروها به واسطه روزه دارى 
بسيار خطرناك است. درباره قطع داروهاي خود و نحوه 
يا  و  پزشك  با  رمضان،  مبارك  ماه  در  آنها  استفاده 

داروساز خود مشورت نماييد.
مبارك ماه  شروع  از  پيش  بايد  ديابتى  بيماران   * 

تحت بررسى پزشكى قرار گيرند. بيماران بايد از نظر 
سطح قند خون، فشار خون، چربى خون، انعقاد خون و 
بررسى هاى كلى وضعيت بيوشيمى خون پايش گردند 
و بر اين اساس رژيم غذايى و دارويى مختص هر بيمار 

قبل از شروع ماه مبارك تعيين گردد.
* هم بيماران و هم خانواده مبتال به ديابت بايد در 
رابطه با خطرات احتمالى تهديد كننده فرد بيمار در ايام 
روزه دارى مورد مشاوره قرار گيرند. همچنين در مورد 
عالئم افزايش و كاهش قند خون، اندازه گيرى قند 
خون، تنظيم وعده هاى غذايى، فعاليت بدنى و مصرف 
داروها در ماه مبارك بايد آموزش الزم را دريافت كنند. 
عالوه بر اين، روش درمان و اقدامات الزم در صورت 

بروز مشكل بايد به همراه بيمار آموزش داده شود.

مركز اطالع رساني داروها و سموم
 دانشگاه علوم پزشكي بيرجند-تلفن 1490

كاهش توليدات دامى عشاير خراسان جنوبى در اثر فقر مراتع

باز هم دست خشكسالى در ميان است

«محسن پويان»، در گفت و گو با ايسنا، گفت: 
بادام گياهى درختى، از خانواده گل سرخ كه در 
بيش تر مناطق خراسان جنوبى پرورش مى يابد 
و به بلندى 8 متر مى رسد. وى افزود: اين گياه 
در  قديم  زمان هاى  از  كه  زيبا  است  درختى 
نواحى مركزى و غربى آسيا مخصوصاً افغانستان 
مى يافته  پرورش  فلسطين  و  سوريه  ايران،  و 
اين  است.  قوى  بسيار  بادام  درخت  ريشه  و 
پژوهشگر گياهان دارويى در استان با اشاره به 

اينكه اين درخت مى تواند حتى با كمى رطوبت 
بيضى،  داد: برگ هاى آن  ادامه  نيز رشد كند، 
باريك، نوك تيز و برنگ سبز و گل هاى آن 
بسيار زيبا و به رنگ صورتى است و در اوائل 

بهار شكوفه هاى بادام ظاهر مى شود.
صورت  به  بادام  ريشه  كرد:  تصريح  پويان 
عمودى و سيستم ريشه بندى قوى دارد كه به 
آن امكان رشد در زمين هاى نامساعد و كم آب را 
مى دهد به نحوى كه حتى در دامنه ها به صورت 

اغلب  در  اظهاركرد:  وى  مى شود.  كاشته  ديم 
گونه ها شكوفه ها خيلى زود ظاهر مى شوند و 
در مواردى كه سرماى اول بهار عارض مى شود 
هم اكنون  و  سرمازدگى مى شوند  دچار  گل ها 
گونه هاى ديرگل مورد توجه باغ داران هستند.

اين پژوهشگر گياهان دارويى در استان تاكيد 
كرد: در ابتداى تشكيل ميوه پوشش خارجى سبز 
رنگ و گوشت دار و پوشيده از كرك است و هنوز 
به درستى رشد نكرده كه آن را «چغاله بادام» 

است.  مخصوص  خواص  داراى  كه  مى نامند 
پويان افزود: پس از رسيدن بادام بتدريج پوشش 
خارجى سبز رنگ خشك شده و پوست آن نيز 
سفت و سخت مى شود و مغز بادام در داخل آن 

رشد كرده و آماده استفاده مى شود.
اين پژوهشگر گياهان دارويى در استان گفت: 
و  سرفه  كبد،  درد  براى  عسل  با  آن  مخلوط 
ناراحتى هاى كليه و چغاله بادام لثه ها را سفت 

و براى تقويت ريشه دندان مفيد است.

بادام گياهى درختى دارويى مفيد در استان خراسان جنوبى 

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

به زودى ميزبان شما خواهيم بود ؟!؟!؟!

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 

بيمه سينا   نمايندگى مصطفايى فريزرستــوران  مهــدى
تخفيفات ويژه شخص ثالث:

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

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

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

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

تلفن: 09158651005-32436814

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

ايزوگام  شفيعى
آسفالت و قيرگونى 
(محوطه و پشت بام)

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

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

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

           با مصالح و بدون مصالح
09158994086  - 09151104086

به صورت شبانه روزي 
سرويس دهي به سراسر  استان

آدرس: مهرشهر - ولى عصر (عج) 18 
رسولي

پيتــزا  چــانو
 مفتخر است به مناسبت فرا رسيدن ماه مبارك رمضان 

از افطار تا سحر با 10 % تخفيف در خدمت همشهريان عزيز 
باشد.

(ضمنا سفارشات براى افطار پذيرفته مى شود)

پاسداران 34 - روبروى مخابرات انقالب

09158619030  - 32441200

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

    NLP معارفه رايگان 
پنجشنبه 94/4/4  ساعت 18 الى 19

تلفن رزرو: 05632235499

همه نوع خدمات اينترنتى را با 
آرامش خاطر در سراسر استان 

به كافى نت هاى ما بسپاريد

(و اكنون ثبت نام اظهارنامه هاى مالياتى)
پاسخگويى به شكايات و انتقادات شما 

در اسرع وقت

شماره تماس: 32229987   رئيس اتحاديه: 09157402258

اتحاديه ارتباطات و محصوالت 
فرهنگى بيرجند

آب شيـرين كن خانـگى خواجـوى
تخفيف ويژه ماه مبارك رمضان      نقد و اقساط

خيابان فردوسى ، تقاطع حافظ       09155438760 - 32421633
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عقاب

را در النه مرغى  پيدا كرد و آن  مردى تخم عقابى 
آمد بيرون  از تخم  بقيه جوجه ها  با   گذاشت. عقاب 

 و با آن ها بزرگ شد. 
در تمام زندگيش، او همان كارهايى را انجام داد كه 
مرغ ها مى كردند، براى پيدا كردن كرم ها و حشرات 
زمين را مى كند و قدقد مى كرد و گاهى با دست و پا 

زدن بسيار، كمى در هوا پرواز مى كرد .
سال ها گذشت و عقاب خيلى پير شد ....

فراز  بر  سرش  باالى  را  باعظمتى  پرنده  روزى 
حركت  يك  با  تمام،  شكوه  با  او  ديد.  ابرى  آسمان 
باد شديد  جريان  برخالف  طالييش  بالهاى   جزئى 

 پرواز مى كرد.
عقاب پير بهت زده نگاهش كرد و پرسيد:

 اين كيست ؟
همسايه اش پاسخ داد:

او متعلق به  اين يك عقاب است. سلطان پرندگان. 
آسمان است و ما زمينى هستيم.

عقاب مثل يك مرغ زندگى كرد و مثل يك مرغ مرد. 
زيرا فكر مى كرد يك مرغ است.

تا با خودت
 مهربان نباشى، 

نمى توانى مهربورزى.

- بگو ببينم كمبوجيه چه جور پادشاهى بود؟
- پادشاه بدى نبود، فقط هميشه از كمبود 

بودجه شكايت مى كرد!!

عالمى عامل است در ره دين       
كافى  كامل است و با آيين

ابوالمفاخر قاينى

از سختى ها و مشكالت 
در زندگى استقبال كن 

و با غلبه بر آنها به خود پاداش بده.

هرگز خودت را با ديگران مقايسه نكن،
 چرا كه تو چيزهايى دارى

 كه ديگران در حسرت آنها هستند.

اكنون كه شروع تعطيالت مدارس كم كم فرا مى رسد 
و بچه ها بيشتر روز را در خانه هستند، در اين شرايط 
تميز و مرتب نگه داشتن خانه كارى بسيار دشوار و مهم 
اين كار  بار در طول  از يك  است و ممكن است بيش 

نااميد و خسته شويد.
از  نوميدى  باطل  اين چرخه  با  من  مانند  مادران  همه 
وقتى  تابستان  هر  زيرا  هستند،  آشنا  خانه  ماندن  تميز 
حد  به  ما  مادرى  وظايف  و  مى شود  شروع  تعطيالت 
نهايى خود مى رسد در درون اين چرخه مداوم تميزكارى 

و مواجه شدن با شلوغى هاى جديد مى افتيم.
آن دست از ما كه ذاتا منظم نيست ممكن است فكر 
را  حسى  چنين  هيچ وقت  منظم   ذاتا  افراد  كه  كند 
 تجربه نمى كنند اما آن ها هم در اين چرخه مى افتند اما 

با دو تفاوت:
ما  از  زودتر  آن  در  اضطراب  احساس  اين    * 

از بين مى رود.
*  افراد ذاتا منظم سريع تر عمل مى كنند.

براى آن دسته از ما كه ذاتا منظم نيست، اداره هر روزه 
خانه كارى طاقت فرساست. 

اين مسئله را به تعطيالت تابستان كه كارها دوچندان 
مى شود اضافه كنيد.

خانه  اداره  و  داشتن  نگه  تميز  براى  مطلب  اين  در 
شما با  را  پيشنهاداتى  تابستان  تعطيالت  طول   در 

مطرح مى كنيم.

1. كف  در تميز نشان دادن 
خانه بسيار مهم است.

سامان  و  سر  مى توانيد  را  بى نظمى ها  كمى  حد  شماتا 
اسباب  شن،  سنگ،  خرده  پايتان  زير  وقتى  اما  دهيد، 
استيصال  و  ناراحتى  احساس  مى شود  پر  مو  و  بازى 
عصبانى  خانه  شلوغى  از  گاه  هر  مى كنيد.   زيادى 
مى شويد زمان آن رسيده كه يك فرچه برداريد و به 

جان كف خانه بيافتيد.

2. وسايل اضافى سفر و گردش هاى آخر 
هفته را سريع كنار بگذاريد.

آيا همين االن از ساحل به خانه بازگشته ايد؟ آيا كيف ها 
آيا  و سبدهاى خود را در جايى در خانه رها كرده ايد؟ 
يك هفته پيش از سفر بازگشته ايد و هنوز چمدان هاى 

خود را باز نكرده ايد؟
با  را  منظم  ذاتا  افراد  است كه  باريكى  مرز  اين همان 
به  اصال  منظم  ذاتا  افراد  مى كند.  متمايز  نامنظم  افراد 
ميزان خستگى خود توجهى نمى كنند و تمام توان خود 
را جمع مى كنند و همه چيز را پس از بازگشت به خانه 

مرتب كرده و سر جاى خود مى گذارند.
پس از رسيدن به خانه همه ما دوست داريم كه سريعا 
شروع به استراحت و رفع خستگى كنيم. اما سفر هنوز 

تمام نشده و آخرين كارى كه بايد انجام دهيم جمع و 
جور كردن چمدان ها و كيف هاست.

با  بخواهيد  آن ها  همه  از  و  بزنيد  را صدا  بچه ها  همه 
جديت شروع به كار كنند. تمام لباس هاى كثيف را جمع 
لوازم  تميز،  لباس هاى  ببريد؛  رختشوى خانه  به  و  كنيد 

آرايش، و چمدان ها را سر جاى خودشان بگذاريد.
مورد آخر شما را خواهد كشت، مى دانم، اما اگر اين كار 

را بكنيد احساس فوق العاده اى خواهيد كرد.
وسايل  و  كرده  آويزان  را  خيس  حوله هاى  و  لباس ها 
نامنظم  افراد  دهيد.  قرار  خودشان  جاى  سر  را  ديگر 
اين كارها  اين كار هستند.تمام  عاشق فراموش كردن 
چند دقيقه بيش تر طول نمى كشد و نياز به فكر كردن 

ندارد؛ فقط كمى همت مى خواهد.

3. اولين فضاى خانه خود كه بعد 
از ورودى ديده مى شود را هميشه 

آن را تميز نگه داريد.

كه  طور  همان  چيز  همه  باشيد  مطمئن  اينكه  براى    
بيشتر  كه  را  فضايى  رود  مى  پيش  خواهيد  مى 
ديد  در  و  گيرد  مى  قرار  استفاده  مورد  فضايى  هر   از 
كنيد  سعى  و  كنيد  انتخاب  هست،  نيز  ها  مهمان 
روزانه  كار  انجام  با  داريد.  نگه  پاكيزه  را  آن  هميشه 
كثيفى   معطلى  بدون  كارى  تميز  و  مرتب  صورت   به 

و بى نظمى ها حتما از پس اين كار بر مى آييد.

4. در تابستان كمتر به خود 
و بچه هايتان سخت بگيريد.

براى شادى فرزندانتان نيز من پيشنهاد مى كنم اگر آنها 
بزرگ  هاى  خانه تكانى  تابستان  در  هستند  دانش آموز 
تا  فرزندانتان  اجازه دهيد  و  ندهيد  انجام  را  و وقت گير 
پايان تابستان از تعطيالتشان لذت ببرند، مگر اين كه در 

وضعيت خاصى باشيد.

نتيجه براى خانه اى
 تميز و مرتب در تابستان:

بايد بين تميزكارى و كودكان تان يكى را انتخاب كنيد، 
و خب بهتر است كه فرزندان تان را انتخاب كنيد.

اما به نظرم مى توان كم و بيش خانه را تميز نگه داشت 
و خانه تكانى را به اواخر تابستان موكول كرد. 

با تميز كردن  نيستيد و  ذاتا منظم  افراد  اگر جزء  البته 
مداوم خانه مشكل داريد، آرام باشيد.

با  مى توانيد  اما  هستند  مهم تر  كودكان  حال  هر  به   
تعيين يك دورنما  عادات جديدى را در خود بپرورانيد 
خود  فرزندان  كنار  در  تابستان  طوالنى  روزهاى  از   و 

لذت ببريد.
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حرف هاى ابريشمى طنز امروز

شعر روز 

پلكى احساس

عارفانه روز

يك لحظه مكث كن

نگرش

آيه روز  

آنان توابان، عابدان، سپاسگزاران، روزه داران، راكعان، ساجدان، فرمان دهندگان به نيكى 
و بازدارندگان از زشتى و حافظان حدود خدايند و مومنان را بشارت ده. توبه آيه 205

حديث روز  

از ما نيست هر كس كوچك ما را ننوازد و بزرگ ما را احترام ننمايد و امر به معروف و نهى از منكر ننمايد.
رسول خدا (ص)

توصيه هاى ماه مبارك رمضان

طراح: نسرين كارى                        

افقي:1- تفرجگاهي زيبا در جاده 
مشهد به طرقبه - ا ز توابع مثلثاتي 
2 - مامور تشريفات عصر صفوي  - 
بدل از وضو - از شهرهاي همدان 
واحد طول روسي - كاخي در   -3
تهران  - از كلمات استثنا 4- قدم 
آب   - انديشه  و  فكر   - پا   يك 
پيرامون 5 - پيشخدمت  شرعي - 
راندن   - موكل  مدافع   - رستوران 
مزاحم 6 - بركت سفره  - تخمك  
- سورا خهاي ريز پوست 7 - غير 
دريا  فرزند  مستقبل   متأهل-  
خميده  قسمت  بازكن-   قفل   -  8
پايتخت   -9 برتر  رنگ   - لوله 
يونان  - خياالت- راه و روش 10-  
هيزم  - سخن ظريف - نژاد و تبار 
11-  مزه دهان جمع كن - توان و 
يا  قدرت  - درست دانستن سخن 
عملي 12-  ردياب  - كالم صريح 
- اهلي و دست آموز – پشه 13-  
كوبا   پايتخت   - گر  حيله  و  مكار 
نوعى    -14 لشكر  اتراق  محل   -
گوشه   – شدن  چيره   - مرغابي  
از   - كبودرنگ   گل   -15 نشيني 
آثار معروف مالمحمد باقر مجلسي

عمودي:  1- ساز «همايون خرم» 

- فيلمساز  2- كاخي در مدائن  - 
غذايي از تخم مرغ  - پوست دباغي 
  - خزانه   - نوميدي  گل   -3 شده 
زبان   -4 (ع)  علي  حضرت  اسب 
در  شهري   - رفوزه    - ساختگي 
دودمان    -5 كجاست؟    - آلمان 
ا عتقاد  - فرشته موكل بر دين به 
موي   -6 پادشاه  زن   - زرتشتيان  
بلند  - هر سنگ گرانبها  - داروي 
بيهوشي 7 -يار متل - گلوله خمير 
وسيله   -8 ناهيد  براي  نامي    -
پرتابي ورزشي - آبخوري - پيامبر 
 - زيرزميني   قطار   -9 ثمود  قوم 

صندلي دانش آموز - سخن گفتن 
نمايش   - بيهوشي  حالت   -10 
زن   -11 كوكب   – دار  خنده 
باردار  - آماده و فراهم -  قوم و 
طايفه 12-  تير پيكاندار  - مدال 
مقام  نخست  - چاشني ساالد  - 
عرب   روز    -13 يمن  به  منسوب 
  -14 روزي   – آمريكا  در  ايالتي   -
خوراك   - گلي   ديوار  رديف  هر 
صحرانشين 15-  خجل   – كفش 
در  ييالقي  -روستايي  شرمنده   و 

دامنه كوه سهند

پاسخ جدول 3250
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براى روزه دارى در ماه رمضان
 مقدماتى الزمست كه عبارتند از:

* سعى در تنظيم بهتر قند خون
تعيين  براى  خون  قند  گيرى  اندازه  دستگاه  تهيه   * 

قند خون در منزل و آشنايى با چگونگى كار با آن
* سعى در كاهش وزن پيش از شروع ماه رمضان (جهت 
دستيابى به كنترل قند خون در افراد چاق و مبتال به 
اضافه وزن،  يادگيرى عالئم افت قند خون و كم آبى 

به طور كامل

*  قدرِت كلماتت را باال ببر نه صدايت را !
اين باران است كه باعث رشد 
گلها ميشود نه رعد و برق !!

*يك قلــب پـاك؛
از تمــام مـعـابــد و مسـاجـد 

و كليـسـا هاى دنيــا مقدس تـر است 

خدايا در اين روز مرا به نفس سركشم، 
 وامگذار تا پى طغيان و نارضايتى تو روم
 و مرا با تازيانه خشم و غضبت ادب مكن،
 مرا از موجبات ناخرسنديت، بر كنار بدار، 

به حق مهربانى و نعمت نوازيت، 
اى نهايت آرزوى مشتاقان

دعاى روز ششم ماه رمضان

پيامك

اصول تميزكارى خانه با وجود بچه هاى شلوغ!

جدول 3251

123456789101112131415
لقنولمحناخمىرك1
ارماسصاقتناىم2
جىاررهشاىكبور3
وهىهسكللىساب4
رهزىاجهخسنسس5
هامىمارلىگزت6
ىسكاتلسلسمهسه7
ىارشىامهزرا8
ادراوزناشىارا9
طىعفاهلاببان10
مسنشلگمهدجهد11
ىنابراىدراشر12
نازهىمورانگاو13
اىراكبشمنادخى14
نىماتىوهردناهد15

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

تدريس خصوصى رياضى پنجم و ششم 
ابتدايى توسط دبير رسمى آموزش و پرورش 

32229234 - 09158637362

قابل توجه دانش آموختگان خانم 
رشته هاى روانشناسى و علوم تربيتى سراسر استان 
دوره كوتاه مدت آموزش و رفع مشكالت ويژه 

يادگيرى با ارائه گواهى  نامه 
" مركز غيردولتى مشكالت ويژه يادگيرى بهار" 

با همكارى جهاد دانشگاهى
جذب مربى به شرط كسب حداكثر امتياز دوره 

آموزشى و علمى و تاييديه هيئت گزينش
09156669643 - 32229234

 فروش استثنايى پوشاك مردانه 
 در راسته بازار با موقعيت عالى - نقد
 يا معاوضه با خودرو   32224498

فروش تيلر 7/5 (ميتسوبشى)
تميز و سالم فى: 3/5 ميليون

09157202061
كليه لوازم موبايل فروشى زير فى 

به فروش مى رسد.
09155618426

فروش  1/5 هكتار زمين كشاورزى 
در سيوجان داراى 400 درخت 

عناب ، 40 درخت پسته ، 6 ساعت 
آب چاه عميق با 100 متر انبارى 

09158627662

 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

مغازه گل فروشى
نرسيده به معلم 1 (نيلوفر آبى)

به دليل مهاجرت واگذار مى شود.
09159859884

گـاز رسـانى

با شرايط مناسب
09159354648- محمدى

مسكونى/ تجارى/  صنعتى

پيــچ و روپــالك نمــا
سجاد 36 پالك 22   09156694379 - موذن

پخــش
 تراكـت  تبليغـاتى
0938  928  2099

يك شاگرد ماهر براى پنچرگيرى
 و تعويض روغن نيازمنديم. (چهكند)

09151636840

جـذب مربـى ويـژه
توسط مركز غيردولتى تخصصى 

 مشكالت ويژه يادگيرى بهار 
از بين دانش آموختگان خانم 

 رشته هاى روانشناسى 
و علوم تربيتى سراسر استان

32229234 - 09156669643

دو نفر خانم براى همكارى در پوشاك 
نيازمنديم.

آدرس: بازار نو - پوشاك دادرس
يك آقا  ترجيحا متاهل با مدرك كارشناسى 

براى منشى مطب (عصرها ) نيازمنديم. 
 09362029594 تماس 2 الى 4 بعدازظهر

يك شاگرد تمام وقت براى كار در 
آرايشگاه مردانه (آپال) نيازمنديم.
32342156 - 09365562696

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

كارت دانشجويي اينجانب امير سيفي به شماره 
دانشجويي 9011211111 دانشجوي صنايع

  گم شده و فاقد هرگونه ارزش است.

 آهن آالت مستعمل و ذوبى 
را نقدا خريداريم.

درب و پنجره و فلزات رنگى 
فقط با يك تماس
09151612979

 09151614735
برادران زنگوئى

شركت ستاره جوش شمسيان 
گازرسانى واحدهاى مسكونى و تجارى

ساخت درب و پنجره ، نرده و حفاظ
مهندس شمس آبادى   

09151602644

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

32230549

ما قيمـت ها را شكستيم
 فروش ويژه رم ، فلش 

 گيرنده ديجيتال ، لوازم جانبى
كلى و جزيى

بين مطهرى 2 و 4- نمايندگى سروش

سمسارى پايتخت
 تمامى لوازم منزل و ادارى 

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

09155618751
17 شهريور 24 و 26

ايزوگام دوست على 
نصب و فروش عايق هاى رطوبتى

10 سال ضمانت بيمه ايران

نبش بهشتى 14 - 09156666675  

فروش آپارتمان 3 خوابه 

 116 متر ، با كليه امكانات

09156644801

كارمندان و فرهنگيان محترم به صورت نقد و اقساط

الستيك مقـدم

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

فروش يا معاوضه با  خودرو
منزل نيمه ساز واقع در روستاى 

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

واگذارى زمين به متراژ دلخواه 
واقع در دشت بجد 

بهترين موقعيت براى سرمايه گذارى 
و احداث گلخانه ، باغ و غيره 

09376234005

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

09151636052

فروش مغازه پوشاك
با 10 سال سابقه كار

 و فروش تضمينى
انتهاى معلم-09369352508

تعمير يخچال  ، فريزر  و ...
  در  منزل  

روبروى پايانه   مسافربرى ، جنب  نمايندگى سايپا       
09158076574 - نظرى

كوتاه ترين راه رسيدن به باغ و ويال دلخواه تان 

امالك كوروش كبير
32293143- 09153624820  چاجى

بجد - امالك كوروش 
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اخبار ورزشى

سيمرغ: متخصصان طب سنتى براى راه هاى درمان سوءهاضمه عنوان مى كنند مصرف برخى ادويه ها مثل فلفل سياه، هل، دارچين، زردچوبه به هضم غذا و 
رفع سوءهاضمه كمك مى كند. براى درمان سوء هاضمه توصيه مى شود كه از جوشانده هايى مثل رازيانه استفاده كرد. مصرف جعفرى نيز به هضم غذا

 كمك مى كند. به طور كلى مصرف برخى ادويه ها مثل زيره سياه، گلپر، ميخك،هل و آويشن براى رفع نفخ و سوءتغذيه موثر است. 

نسخه طب سنتى براى درمان سوءهاضمه

اين ميوه ها نبايد همراه غذا 
مصرف شوند

 
سالمت نيوز: بعضى از ميوه ها به دليل وجود فيبر 
غذايى در شير و لبنيات نبايد با هم مصرف شوند؛ 

چرا كه به دليل فيبر غذايى موجود در لبنيات، مانع 
از جذب مواد معدنى به بدن مى شوند و ممكن 
است كه جذب به خوبى صورت نگيرد. ميوه هايى 
مانند سيب و گالبى به دليل داشتن بافت سفت 

بهتر است كه قبل و بعد از غذا مصرف شوند و 
ميوه هاى داراى بافت هاى نرم مانند توت فرنگى، 
هلو و انگور اگر همراه غذا خورده شوند، مشكلى 
را براى فرد ايجاد نمى كنند. همچنين براى عدم 
كه  ميوه هايى  كه  است  بهتر  كلسترول  جذب 
ويتامين «ث» دارند مانند پرتقال و ليمو در كنار 

غذا مصرف شود. بيمارانى كه داراى التهاب روده، 
زخم روده و زخم معده هستند نبايد از ميوه ها به 
صورت خام مصرف كنند، زيرا بيمارى آنها بدتر 

مى شود .

دليل سردرد روزه داران 
و راه هاى تسكين آن 

گرفتن  روزه  با  روزه داران  معموًال  نيوز:  نامه 
دچار انواع سردردها مى شوند كه اغلب به دليل 
و  چاى  نوشيدن  به  عادت  و  نخوردن سحرى 
قهوه است كه توصيه مى شود در اين ايام چاى 
رقيق مصرف شود.  بهتر است روزه داران براى 
تأمين قندخون خود به هنگام افطاركردن از آب 
حجم  يكباره  به  و  كنند  استفاده  خرما  و  گرم 
روزه  اغلب  نخورند.  افطار  در  را  زيادى  غذاى 
نوع ميگرن و در شقيقه  از  داران دچار سردرد 
را  عسل  مى توانند  افراد  اين  كه  مى شوند  سر 
در آب جوش حل كرده و با كمى آب ليموترش 
بعد از سحرى و قبل از خواب بخورند. اين افراد 
مى توانند در محيطى آرام و به دور از استرس 
محل  و  ببندند  را  ها  چشم  و  كنند  استراحت 
استراحت خود را تاريك كنند. گاهى نيز سردرد 
به دليل كم خونى است كه با روزه دارى بروز 
و  عسل  مصرف  نيز  افراد  اين  براى  مى كند 
همچنين  روزه داران  شود.   مى  توصيه  آبليمو 
سينوزيت  از  ناشى  سردرد  دچار  است  ممكن 
روغن  بخور  از  توانند  مى  افراد  اين  كه  شوند 

بنفشه هر شب قبل از خواب استفاده كنند. 

 خوراكي هايى كه موجب 
بدبويى عرق بدن مى شود

 
زياد  تابستان  فصل  در  كه  افرادي  شهرخبر: 
عرق مي كنند و غالبا عرق آنها بدبوست، بهتر 
در  كه  خوراكي  مواد  و  غذاها  از مصرف  است 

اين مطلب به آن اشاره شده پرهيز كنند يا اين 
مواد را كمتر در برنامه غذايي خود قرار دهند. 
كالباس،  و  سوسيس  فلفل،  زردچوبه،  ادويه، 
انواع سس ، گوجه فرنگي، تخم مرغ، روغن سرخ 

شده و غذاهاي كنسرو شده از جمله مواد غذايي 
است كه موجب بدبويي عرق بدن مي شود .

با اين خوراكي ها وزن كم كنيد! 

قدس آنالين: شايد شما هم جز افرادي هستيد كه 

قصد كاهش وزن داريد اما نمي توانيد لذت غذا 
خوردن را كنار بگذاريد. بادمجان يكي از بهترين 
خوراكي هاي چربي سوز است. كالري پاييني دارد 
كه  فيبرها  اين  باالست.  آن  فيبرهاي  مقدار  اما 

«پكتين» نام دارند مانع از جذب چربي ها در روده 
مي شوند. شروع غذا با كمي فلفل به كمتر خوردن 
كمك مي كند و كاهش كالري حدود 74 كيلو 
بود. «تئين» موجود  كالري در هر وعده خواهد 
چاي سبز موجب افزايش متابوليسم اصلي بدن 
يعني مقدار كالري مصرف شده در غذا مي شود. 
تاثير  آن، 2  در  موجود  كافئين  قهوه و خصوصا 
الغري اصلي دارد. نخست اينكه دفع مواد سمي 
از بدن را تسهيل مي كند و دوم اينكه موجب فعال 

شدن كالري سوزي مي شود.

چرا كف دست تان عرق مى كند؟ 

توليد عرق اضافى در شرايط هيجان  نيوز:  نامه 
مى شود.عالوه  تشديد  استرس  عموماً  و  شديد 
بر استرس بعضى از مواد غذايى مى توانند عامل 
به  مى توان  جمله  از  كه  باشند  دست ها  رطوبت 
اين موارد اشاره كرد: گوشت گاو و بوقلمون، دل 
و جگر، كله پاچه، سيرابى شيردان، زرده تخم مرغ، 
غذاهاى تند و فلفل دار مانند پياز، سير و خردل، 
كافئين و نوشيدنى هاى خيلى گرم و خيلى سرد. 
به عالوه بعضى بيمارى ها نيز مى توانند زمينه ساز 
رطوبت زياد دست ها شوند كه از جمله مهم ترين 

آن ها مى توان به پركارى تيروئيد اشاره كرد.

چرا كف دست تان عرق مى كند؟ 

6
ايستگاه سالمت

حوادث

برگزارى مسابقات واليبال «جام 
رمضان» ادارات و سازمان هاى استان

گفت:  بيرجند  همگانى  ورزش  هيئت  رئيس  فارس: 
در راستاى ايجاد نشاط اجتماعى، شناسايى و پرورش 
استعدادهاى ورزشى مسابقات واليبال «جام رمضان» 
ادارات و سازمان هاى خراسان جنوبى در سالن ورزشى 
راهداران در حال برگزارى است. محمد عرفى اظهار 
در سالن  گروه  دو  در  تيم  مسابقات 21  اين  در  كرد: 
هم  مصاف  به  بيرجند  شهرستان  راهداران  ورزشى 
مى روند. وى با اشاره به رويارويى 12 تيم در چهارمين 
و  ادارات  رمضان»  «جام  واليبال  مسابقات  از  شب 
سازمان هاى استان تصريح كرد: در نخستين ديدار تيم 
بانك ملى با نتيجه دو بر يك از سد مديريت درمان 
نتيجه دو  با  گذشت و سپس تيم سازمان تاكسيرانى 
بر صفر مركز آموزش مرزبانى محمد رسول ا... (ص) 
واليبال شركت  تيم  بازى  در سومين  داد.  را شكست 
مخابرات با نتيجه دو بر صفر بر بانك رفاه كارگران 
غلبه كرد و در ادامه تيم شركت برق با نتيجه دو بر يك 
در مقابل راه و شهرسازى مغلوب شد. در پنجمين بازى 
كوير تاير با نتيجه دو بر صفر از سد هالل احمر گذشت 
و در آخرين بازى تيم دانشگاه علوم پزشكى دو بر صفر 

آموزش و پرورش را پشت سر گذاشت.

يعقوب نژاد قهرمان مسابقات 
پينگ پنگ آزاد استان شد

فارس: رئيس هيئت پينگ پنگ خراسان جنوبى گفت: 
در راستاى شناسايى و پرورش استعدادهاى ورزشى و 
قهرمانى  مسابقات  دوره  يك  صيام  ماه  گراميداشت 
پينگ پنگ آزاد «جام رمضان» استان برگزار شد. عليرضا 
به  بازيكن   32 مسابقات  اين  در  كرد:  اظهار  حميدى 
صورت دو حذفى در سالن سرحدى مجموعه ورزشى 
خاتم االنبياء(ص) بيرجند با يكديگر به رقابت پرداختند.

وى تصريح كرد: حسين يعقوب نژاد قهرمان شد، جواد 
حسين  كرد،  خود  آن  از  را  قهرمانى  نايب  حشمتى نيا 
چمنى مقام سوم را كسب كرد و اميرعلى چهكندى نژاد 
در جايگاه چهارم ايستاد. حميدى با بيان اينكه نفرات برتر 
اين مسابقات به ليگ دسته چهار استان صعود كردند، 
آزاد«جام  يادآور شد: در مسابقات قهرمانى پينگ پنگ 
رمضان» استان مهدى عجمى نژاد معاونت ورزشى اداره 
كل و جمعى ديگر از مسئوالن حضور داشتند. مسئوليت 
برگزارى اين دوره از مسابقات را حسين رفيعى، اشكان 

رفيعى و مصطفى ابراهيم آبادى بر عهده داشتند.

ايران قهرمان ليگ جهانى را
 براى دومين بار شكست داد

 ايرنا: تيم ملى واليبال ايران روز يكشنبه در ميان تشويق 
هاى پرشور تماشاگران خود مدافع عنوان ليگ جهانى را 

براى دومين بار با نتيجه سه به صفر شكست داد.

دستگيرى سرشاخه اصلى
 باند قاچاق مواد مخدر 

از  با مواد مخدر خراسان جنوبى  مبارزه  پليس  رئيس 
 201 حمل  اصلى  هاى  سرشاخه  از  يكى  دستگيرى 
كيلوگرم ترياك در استان خبر داد . سرهنگ  كاهنى 
گفت: در پى كشف 201 كيلوگرم ترياك و دستگيرى 
يك قاچاقچى، شناسايى سرشاخه اصلى قاچاق مواد 
افزود:  .وى  قرار گرفت  ماموران  كار  در دستور  مخدر 
مأموران يكى از سركردگان اصلى باند قاچاق مواد مخدر 
كه محموله مواد مخدر را اسكورت كرده شناسايى و  
از مخفيگاه هايش در روستاهاى  وى را كه در يكى 
مرزى خراسان رضوى مخفى شده بود، دستگير كردند.

كشف يك كيلو هروئين
 فشرده در درميان 

يك  كشف  از  درميان  شهرستان  انتظامى  فرمانده   
كيلوگرم هروئين فشرده از يك دستگاه موتورسيكلت 
انتظامى  خبر داد. سرهنگ هوشنگى گفت: ماموران 
درميان هنگام گشت زنى در جاده فرعى «طناك» به 
سربيشه به يك دستگاه موتورسيكلت مشكوك شدند 
و به راكب آن دستور ايست دادند .وى گفت: مأموران 
موتورسيكلت را متوقف و بازرسى كردند كه در بازرسى 
از موتورسيكلت يك كيلوگرم هروئين فشرده كشف 
كردند .در اين رابطه يك دستگاه موتورسيكلت توقيف 

و دو متهم دستگير و روانه زندان شدند .

دستگيري كيف قاپ
 سابقه دار در بيرجند

و  شناسايي  از  بيرجند  شهرستان  انتظامى  فرمانده   
دستگيري كيف قاپ سابقه دار در اين شهرستان خبر 
داد. سرهنگ شجاعى نسب گفت: مأموران با اقدامات 
اطالعاتي و فعال كردن گشت هاي نامحسوس يكى 
از سارقان حرفه اي و سابقه دار را شناسايي و دستگير 
كردند.وى ادامه داد: متهم  در بازجويي ها منكر هر گونه 
بزه انتسابي شد كه بعد از تحقيقات و بازجويي هاي فني 
و شناسايى از سوى شاكى به سرقت و كيف قاپى اعتراف 
كرد.سارق كه اعتياد شديدي به مواد مخدر داشت انگيزه 

خود را از سرقت تامين هزينه مواد مخدر عنوان كرد.

اعضاى بيمار مرگ مغزى به پنج 
بيمار زندگى دوباره بخشيد

 ايرنا: مسئول پيوند اعضاى دانشكده علوم پزشكى 
شهر ساوه گفت: اعضاى بيمار مرگ مغزى در اين 
دكتر  شد.  اهدا  نيازمند  بيمار  پنج  به  شهرستان 
ساوه  در  اعضا  كننده  اهدا  افزود:  تميزى  حجت 
زنى ميانسال است كه بر اثر فشار خون باال دچار 
مرگ مغزى شده بود و با رضايت خانواده اعضاى 
وى  بخشيد.  دوباره  زندگى  بيمار  پنج  به  بدنش 
قرنيه  ،كبد،  قلب  هاى  دريچه  كليه،   2 داد:  ادامه 
چشم هاى اين بيمار مرگ مغزى شده به بيماران 

اهدا شد.  نيازمند 

انگيزه عجيب دو باجناق براى دزدى 

باشگاه خبرنگاران: چندي پيش ماموران پليس پايتخت 
به دو مرد موتورسوار مشكوك شدند و دستور ايست 
دادند كه اين دو مرد پس از ديدن پليس متواري شدند 
و ماموران نيز به تعقيب آنها پرداختند. در نهايت در اين 
تعقيب و گريز ماموران موفق به دستگيري اين دو مرد 
شدند. پس از بازداشت اين دو متهم راز سرقت هاي 
سريالي دو باجناق دزد فاش شد. متهمان اعتراف كردند 
ما از خيلي وقت پيش با هم دوست بوديم. وقتي در 
برخورديم  مشكل  با  همسرانمان  با  مشترك  زندگي 
تصميم گرفتيم دست به دزدي بزنيم. براي همين با 

موتور دست به كيف قاپي مي زديم.

حمل بار و اثاثيه منزل
 با كاميونت مسقف چادردار 

و كارگر ماهر

 09157213571
صالحى منش

آدرس : نبش غفارى 4       

 09151606528

32212519  
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ايزوگام شرق
 0915  562  2050
0915  562  9033

خيابان ارتش - جنب  جهاد كشاورزى 

       3-32233092  بخشى

  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

 فروش مصالح گرانوليت
اجرا وكنتكس با نازل ترين قيمت 

09151614038- نجفى

با اتصال به ماهواره با قابليت پخش اذان خودكار ، ذكر، دعاى روز ، تاريخ و 
تقويم اعياد به صورت اتومات ويژه مساجد و ادارات 

اجراى فايل هاى انيميشن و متن از طريق USP و ممورى -  كامال روز ديد 
آدرس: انتهاى مدرس - حاشيه ميدان جماران
32420740-09155622197      درى نژاد

ارزان هم قيمت يك تابلو معمولى  - قابل جابجايى - متن دلخواه

   سينما بهمـن    سينماى خانـواده تابلو هاى LED كوير طيف
سينما بهمن ، مكانى امن و با نشاط براى خانواده هاى محترم 

متــل قــواكران فيلم
ساعات  شروع 

سانس ها
18:00  16:15   14:3021:15

32222636056تلفن

تخفيف 25 درصدى بهاى بليت سينما بهمن تمامى سانس ها ويژه ماه 
مبارك رمضان اكران فيلم سينمايى «رستاخيز» روايت سينمايى از 

نهضت امام حسين (ع) در عيد فطر همزمان با سينماهاى سراسر كشور
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انطباق  افغانستان، گواهينامه  ابتداى امسال براى 303 هزار و 891 كيلوگرم كاالى صادراتى به كشور  از  مديركل استاندارد خراسان جنوبى گفت: 
صادراتى صادر شده است. به گزارش ايرنا، مروى مقدم افزود: ارزش ريالى اين كاالها 17 ميليارد و 697 ميليون و 507 هزار و 500 ريال مى باشد. وى 

گفت: بخش اعظمى از اين كاالها نخ خامه فرش دستبافت، خرماى زاهدى، ورق فوالدى گرم نورديده، خرماى رطب و كشمش سبز قلمى بودند.

صدور گواهى انطباق صادراتى براى 303 تن كاال 

برگزارى دوره تخصصى تغذيه در بحران 

فارس- رئيس جمعيت هالل احمر زيركوه از برگزارى 
دوره تخصصى تغذيه در بحران ويژه امدادگران خواهر 
در اين شهرستان خبر داد. حورانى اظهار كرد: اين دوره 
اين شهرستان  امدادگران خواهر  از  با حضور 16 تن 
سوانح،  و  حوادث  در  تغذيه  افزود:  وى  شد.  برگزار 
آب  نگهدارى  و  آب  بهداشت  امدادگر،  وظايف  شرح 
بهداشت  و  نگهدارى  غذايى،  جيره  با  آشنايى  سالم، 
تغذيه گروه هاى آسيب پذير،  و  بهداشت  مواد غذايى، 
جمله  از  تغذيه  و  بهداشت  جهانى  استانداردهاى 

سرفصل هاى آموزشى اين دوره تخصصى است.

تعداد واحدهاى صنفى خراسان جنوبى
 3 برابر استاندارد جهانى است

جنوبى  خراسان  مركز  اصناف  اتاق  رئيس  فارس- 
جنوبى،  خراسان  مردم  پايين  در آمدهاى  به  اشاره  با 
خراسان  اصناف  مشكالت  عمده  از  ماليات  گفت: 
براى  ويژه اى  شرايط  بايد  دولت  كه  است  جنوبى 
اين استان محروم در نظر بگيرد. يزدان شناس ضمن 
 25 حاضر  حال  در  كرد:  اظهار  اصناف  روز  تبريك 
هزار واحد صنفى در خراسان جنوبى فعال هستند كه 
اين تعداد سه برابر استاندارد جهانى است به گونه اى 
به  ايران  در  شهروند،   200 هر  ازاى  به  دنيا  در  كه 
ازاى هر 30 نفر و در خراسان جنوبى به ويژه بيرجند 
به ازاى هر 17 نفر يك واحد صنفى فعال است. وى 
بيان كرد: تعدد واحدهاى صنفى در خراسان جنوبى 
داشته  ايثار  درآمدى  حوزه  در  اصناف  تا  شده  سبب 

باشند و مشكالت اقتصادى را تحمل كنند. 

كاهش آمار زندانيان استان در سال جارى

فارس- مدير كل زندان ها و اقدامات تأمينى خراسان 
سال  به  نسبت  استان  زندانيان  آمار  گفت:  جنوبى 
در  اربابى  است.  داشته  كاهش  درصد   7,5 گذشته 
استان  نشست خبرى مسئولين دستگاه هاى قضايى 
اظهار كرد: 82 درصد از زندانيان خراسان جنوبى در 
رابطه با حمل، خريد و فروش مواد مخدر در حبس 
هستند. مديركل ثبت اسناد و امالك نيز با اشاره به 
آمار اسناد در دو ماهه اول سال 94، بيان كرد: اسناد 
صادره 15 درصد، اراضى ملى 140 درصد، معامالت 
8 درصد، بازداشت امالك 6 درصد و رفع بازداشت 
گذشته  سال  مشابه  مدت  نسبت  درصد   11 امالك 
استان  دادگسترى  كل  رئيس  است.  داشته  افزايش 
نيز گفت: مجموع پرونده هاى وارده در دادگسترى 
و شوراهاى حل اختالف استان در سال گذشته 62 
افزود: مجموع  هزار و 482 فقره بوده است. صيفى 
پرونده هاى كيفرى استان در سال گذشته 15 پرونده 
قتل عمد بوده كه نسبت به مدت مشابه سال قبل 

18,42 درصد كاهش داشته است.

پزشكى قانونى با كمبود امكانات روبروست

مهر- مديركل پزشكى قانونى گفت: پزشكى قانونى 
است  كارشناسى  و  خراسان جنوبى سازمانى مستقل 
كه متأسفانه در تأمين نيروى متخصص و تجهيزات 
با مشكل مواجه است. محمد زاده گفت: ايجاد بانك 
سازمان  اين  توسعه  پنجم  برنامه  در  ايرانيان  ژنتيك 
قرار گرفته كه متأسفانه حمايت هاى الزم در بحث 
تجهيزات و نيرو صورت نگرفته است. وى ادامه داد: در 
اين بانك ويژگى هاى منحصر به فرد هر عضو ايرانى 
جمع آورى مى شود تا در مواردى مانند انفجار هواپيما، 
سوختگى و  ساير حوادث  هويت ها به آسانى شناسايى 
شوند. وى در ادامه افزود: مرگ هاى غير طبيعى در 
يك سال اخير 368 نفر و مرگ هاى طبيعى نيز 48 
نفر بوده است. وى افزود: آمار مرگ و مير غيرطبيعى 
در خراسان جنوبى 112 نفر زن و 256 نفر مرد بوده 
كه در اين زمينه در بين استان هاى كشور برحسب 
جمعيت رتبه 14 را از آن خود كرده ايم. وى علت اين 
مرگ هاى غير طبيعى را به ترتيب تصادف، سوختگى 
و عوارض ناشى از سوء مصرف مواد مخدر دانست و 
گفت: همچنين آمار مرگ هاى طبيعى نيز 13 نفر زن 
قلبى و  بيمارى هاى  اثر  بر  نفر مرد است كه  و 35 

عروقى و بيمارى هاى ريوى فوت كرده اند.

مراسم نكوداشت شهداى 7 تير در هيئت 
ابوالفضلى بيرجند برگزار مى شود

خاورستان- رئيس شوراى هماهنگى تبليغات خراسان 
جنوبى گفت: مراسم شهداى 7 تير ماه در حسينيه هيئت 
ابوالفضلى مصلى قديم برگزار خواهد شد و سخنران 
مراسم نيز امام جمعه بيرجند حجت االسالم رضايى 
ماه  تير   7 روز  مراسم  اين  افزود:  زاده  ابراهيم  است. 

ساعت9:30 با حضور پرشور مردم برگزار مى شود.

شادى مردم بيرجند پس از پيروزى 
تيم ملى واليبال ايران مقابل آمريكا

ايرنا- در پى دومين پيروزى مقتدرانه بلند قامتان تيم 
ملى واليبال كشورمان مقابل آمريكا در رقابت هاى ليگ 
جهانى 2015 ، جمعى از مردم بيرجند با حضور در خيابان 
ها به شادمانى پرداختند. شهروندان بيرجندى با حضور 
بلوار صياد شيرازى و  ابوذر،  در خيابان مدرس، معلم، 
ميدان آزادى با به صدا درآوردن بوق ممتد خودروها و در 
دست گرفتن پرچم ايران ضمن ابراز شادمانى، پيروزى 

تيم واليبال كشورمان را به يكديگر تبريك گفتند.

گروه خبر- طي حكمي از سوي نوبخت رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي 
كشور، محمدهادي آرين به عنوان سرپرست سازمان مديريت و برنامه ريزي استان 
معرفي شد. استاندار در جلسه شوراي برنامه ريزي و توسعه استان ضمن تقديم 
اين حكم به محمد هادى آرين، گفت: سازمان مديريت و برنامه ريزي در كشور 
با ادغام دو معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي و معاونت توسعه مديريت 
و سرمايه انساني رياست جمهوري تشكيل شده است. خدمتگزار تشكيل اين 
سازمان را اقدامي مهم و زيربنايي براي توسعه استان برشمرد و خاطر نشان كرد: 
 اميد است با همكاري كه از سوي همه دستگاه هاي اجرايي صورت مي گيرد

شاهد تسريع راه اندازي و شكل گيري اين سازمان در استان باشيم. 

50 ميليارد تومان اعتبار از محل مصوبات سفر رئيس جمهور 
به خراسان جنوبى اختصاص يافت

استاندار در بخش ديگري از سخنانش به اجرايي شدن مصوبات سفر هيئت دولت 
به استان به عنوان يك وظيفه مهم اداري براي مسئولين در بخش هاي مختلف 
اشاره كرد و گفت: 50 ميليارد تومان از اعتبارات مربوط به اين سفر تخصيص 
يافته است. وي موضوع توسعه روستاها و رسيدگي به معيشت عشاير و مرزنشينان 
را مورد تأكيد جدي قرار داد و يادآورشد: با توجه به سفر معاون توسعه روستايي و 
مناطق محروم كشور به استان و ارائه طرحي براي واگذاري تسهيالت ارزان قيمت 
به روستائيان و مرزنشينان، مسئولين ذيربط بايد پيگيري هاي الزم را انجام دهند 
تا اين امر نيز محقق شود. وي اجراي طرح ترسيب كربن را طرحي موفق براي 
ماندگاري جميعت در روستاها و مناطق مرزي برشمرد و گفت: مسئولين ذيربط بايد 
 به گونه اي برنامه ريزي كنند تا اين طرح در ساير نقاط روستايي استان نيز به عنوان 

يك طرح موفق اجرا شود. 

در ادامه اعضاى جلسه طرح هاى جامع شهرهاى طبس و ديهوك را بررسى و 
آن را تصويب كردند. طرح جامع طبس از مجموع 19 رأى مأخوذه، 17 رأى 
موافق و دو رأى مخالف به تصويب شورا رسيد و طرح جامع ديهوك نيز از 

مجموع 19 رأى مأخوذه با 18 رأى موافق تصويب شد.

سرپرست سازمان مديريت وبرنامه ريزي استان معرفي شد 

امامت  استانى  اردوگاه  نياز  مورد  آب  تأمين  زاده–  حسين 
ويژه دانش آموزان استثنايى در حاشيه شهر مود و نيز تبديل 
وضعيت هنرستان كشاورزى شهيد عدل فردوس از عادى 
دولتى به نمونه شبانه روزى دو موضوعى بود كه روز گذشته 
در دومين جلسه شوراى آموزش و پرورش استان در سال 

جارى به تصويب رسيد.

اجراى مصوبات قبلى شوراى آموزش و پرورش

دومين جلسه شوراى آموزش و پرورش استان روز گذشته 
در سالن جلسات استاندارى برگزار شد و مدير كل آموزش 
از اجراى مصوبات  ابتداى اين جلسه  و پرورش استان در 
اختصاص 500  و گفت:  داد  اين شورا خبر  جلسه گذشته 
ميليون ريال از محل اعتبارات استانى براى فعاليت هاى 
مدارس  به  كاروان هاى سپاس  اعزام  پرورش،  و  آموزش 
از  دعوت  معلم،  هفته  طول  در  همكاران  از  تجليل  براى 
420 نفر از همكاران بازنشسته قبل از انقالب به اردوگاه 
نوروزى  اسكان  بحث  پيگيرى  آنان،  از  تجليل  و  هدايت 

و  نقاط كشور  اقصى  در  نسبى همكاران  رضايتمندى  كه 
شهرستان هاى مسافرپذير استان و ساير هموطنان را در 
اوقات  پرورش در بحث  آموزش و  پى داشت و محوريت 
فراغت به منظور جلوگيرى از موازى كارى در اين بخش 
از مصوبات محقق شده جلسه گذشته اين شورا بود. المعى 
با اشاره به حذف معاونت برنامه ريزى و اشتغال استاندارى و 
احياى سازمان مديريت و برنامه ريزى بر لزوم توجه به تأمين 
سهم اعتبارات استانى اداره كل نوسازى و تجهيز مدارس از 

سوى معاونت مديريت و برنامه ريزى تأكيد كرد.

تعهد جمع آورى شده از خيران: 163 ميليارد ريال

در ادامه مدير كل نوسازى و تجهيز مدارس استان گفت: 
در  عزيز  خيرين  از  شده  آورى  جمع  تعهدات  مجموع 
هفدهمين جشنواره استانى 16 ميليارد و 382 ميليون تومان 
بود و خيران براى احداث 39 مدرسه با 175 كالس درس، 
20 سالن چندمنظوره و سلف سرويس، 6 سرويس بهداشتى 
و اهداى 16 قطعه زمين به مساحت بيش از 25 مترمربع 

اعالم آمادگى كردند كه 60 درصد اين تعهدات محقق شده 
و پيگيرى براى تحقق مابقى تعهدات ادامه دارد.

رويكرد  با  نيز  را  اى  اينكه جشنواره  بيان  با  بيكى سپس 
اظهار  كنيم،  مى  برگزار  ساز  مدرسه  خير  بانوان  به  توجه 
كرد: اختصاص كمك مالى براى برگزارى جشنواره خيرين 
مدرسه ساز از محل اعتبارات استانى، افزايش سهم عمرانى 
بيشتر كمك خيرين مدرسه ساز و  با هدف جذب  دولتى 
نامگذارى يك ميدان يا معبر به عنوان مدرسه سازان در هر 
يك از مراكز شهرستان هاى استان از جمله خواسته ها و 

پيشنهادات، در شوراى آموزش و پرورش است.

كسب رتبه اول كشور در اسنداد بيسوادى

استان هم   پرورش  و  آموزش  اداره كل  معاون سوادآموزى 
عدم استقبال بيسوادان از حضور در كالس هاى سوادآموزى 
را مشكلى اساسى در استان دانست و گفت: رتبه اول كشور را 
در اسنداد بيسوادى گروه سنى 6 تا 12 سال داريم همچنين 
در گروه سنى 10 تا 49 سال نيز رتبه دوم را به لحاظ تعداد 

بيسواد در كشور داريم.  محمد زاده رجعت خواستار استقرار 
نظام برنامه هاى مكمل تثبيت سواد، همكارى دهياران در 
ايجاد رقابت سالم در بين دستگاه ها و  طرح سوادآموزى، 
اعطاى نشان سوادآموزى به دستگاه هاى برتر، افزايش بهره 
گيرى از ظرفيت رسانه ها و استقرار نظام الزام و تشويق شد.

محمدى رئيس اداره آموزش و پرورش استثنايى استان نيز 
استثنايى  آموزان  دانش  ويژه  امامت  استانى  اردوگاه  درباره 
گفت: 13 هكتار زمين براى احداث اين اردوگاه در حاشيه 
شهر مود توسط خيرين اهدا شده اما مشكل برداشت آب از 
چاه شهردارى مود براى اين اردوگاه به قوت خود باقى است.

معاون سياسى، امنيتى و اجتماعى استاندار نيز موازى كارى 
در بحث اوقات فراغت را يك معظل دانست و بر ضرورت 
با توجه  افزود:  تأكيد كرد و  اوقات فراغت  به بحث  توجه 
به وضع سخت تأمين منابع، رسالت  ما بستر سازى براى 
حضور مردم و استفاده از توان و ظرفيت آنان است. حسينى 
همچنين خواستار برنامه ريزى براى رفع مشكل تأمين آب 

اردوگاه استانى امامت شد.

در دومين جلسه شوراى آموزش و پرورش استان مطرح شد:

 موازى كارى؛ معضل اوقات فراغت

رونمايى از چهار اثر هنرى 
در دهمين نمايشگاه بزرگ قرآن كريم

نمايشگاه  دهمين  برپايى  از  روز  آخرين  با  همزمان 
شده  توليد  اثر  چهار  از  استان  كريم  قرآن  بزرگ 
هنرمندان  و  مسئوالن  حضور  با  نمايشگاه  اين  در 
اسالمى  ارشاد  و  فرهنگ  مديركل  شد.  رونمايى 
استان در حاشيه اين مراسم گفت: يكى از اين آثار 
نفيس كتابت زيارت عاشورا كه به همت استاد مهدى 
اسماعيلى مود از اساتيد خوشنويسى كشور در طول 
قرآن كتابت شده است.  نمايشگاه  برپايى  شش روز 
محبى، كتاب تصويرسازى شده قصص قرآنى (سوره 
حضرت يوسف(ع)) و 2 اثر تصويرسازى شده ديگر بر 
روى بوم در ابعاد 170*300 سانتيمتر با نام گاو بنى 
ديگرآثارتوليد  از  را  عزيز  داستان حضرت  و  اسرائيل 

 شده در اين نمايشگاه برشمرد.
 كمك خيران به خانواده هاى  نيازمند زيركوه 
هاى  بسته  رمضان،  مبارك  ماه  مناسبت  به  خيران 
نيازمند  خانوار   499 و  هزار   2 بين  كاال  و  غذايى 
امداد  كميته  مدير  كردند.  توزيع  زيركوه  شهرستان 
 260 و  ميليارد   2 را  ها  بسته  اين  ارزش  زيركوه، 
ميليون ريال عنوان كرد. مظاهرى فر گفت: 21 تن 
برنج، 2 هزار و 539 قوطى روغن، بيش از يك تن 
گوشت، 5 تن قند، حبوبات و پوشاك از جمله اقالمى 
بود كه در اين بسته هاى حمايتى از سوى دفتر مقام 
مشهد  انصارالحجه  خيريه  مؤسسه  رهبرى،  معظم 
در  تهران  حجت  حضرت  خيريه  مؤسسه  و  مقدس 
روزهاى گذشته بين ايتام، سادات و بيماران نيازمندان 

و مددجويان كميته امداد زيركوه توزيع شد. 

زمين هاى كشاورزى استان سنددار مى شود

بيان  با  كشاورزى  جهاد  سازمان  رئيس  تسنيم- 
در بخش  بردار  بهره  در حال حاضر 89 هزار  اينكه 
كردن  اجرا  دنبال  به  گفت:  داريم،  استان  كشاورزى 
طرح كاداستر(حدنگار) هستيم كه با اجراى اين طرح 
ولى  شود.  مى  سنددار  استان  كشاورزى  هاى  زمين 
و  كاداستر  طرح  اجراى  در  كرد:  اظهار  مطلق  پور 
كمك  آنها  به  كشاورزان  هاى  زمين  كردن  سنددار 
مى شود تا صاحب زمين خود شوند و به دنبال آن 
از تسهيالت بهره مند شوند و همچنين دنبال اجراى 
طرح هاى افزايش بهره ورى، افزايش بهره ورى با 
تكيه بر خريد محصوالت تأمين نهاده ها به صورت 
امانى، تأمين نقدينگى با بهره كم، افزايش عملكرد و 

تغيير الگوى كشت هستيم.

استفاده از ماسه به عنوان بهترين پوشاننده 
  زمين بازى كودكان در پارك هاى بيرجند 
كاهش  عوامل  مهمترين  از  يكى  بازى  زمين  سطح 
بازى  وسايل  از  افتادن  هنگام  جراحت  ميزان  دهنده 
حجيم  و  نرم  كافى  اندازه  به  بايد  سطح  اين  است. 
باشد تا هنگام سقوط بچه ها مانع آسيب ديدگى شود. 
سيمان، آسفالت، بتن و سنگفرش به هيچ عنوان براى 
ايمن  غير  و  نيستند  مناسب  بازى  وسايل  زير  سطح 
نا  نيز  و غير قابل قبولند. چمن، خاك، خاك فشرده 
شسته  ماسه  طبيعى  مصالح  ميان  در  است.  مناسب 
به  ارتفاع سقوط  باالترين ضريب  بودن  دارا  به علت 
عنوان ايمن ترين سطح پوشاننده زمين بازى شناخته 
شده است. به همين منظور سازمان پارك ها و فضاى 
سبز شهردارى بيرجند در راستاى ايمن سازى زمين 
هاى بازى كودكان، اقدام به بهسازى زمين هاى بازى  
نموده كه در اين ميان استفاده از ماسه شسته در زمين 
هاى بازى پارك هاى شهرى چون پارك دكتر گنجى، 
پارك سرو، پارك توحيد، پارك قدس شرقى صورت 
پذيرفته است. الزم به ذكر است عالوه بر موارد فوق 
توحيد،  آزادگان،  پارك  در  ايمن  كفپوش  از  استفاده 

دولت، مهرشهر نيز اجرا شده است. 

طرح فرشتگان رحمت در ماه رمضان
 در بيرجند برگزار مى شود

گفت:  بيرجند  احمر  هالل  جمعيت  سرپرست  ايرنا- 
همزمان با سراسر كشور، طرح ملى فرشتگان رحمت 
جمعيت هالل احمر به مناسبت ماه مبارك رمضان 
در اين شهرستان اجرا مى شود. خدمتى اظهار كرد: 
نيازمند  هاى  خانواده  به  كمك  هدف  با  طرح  اين 
زيرپوشش  و مددجويان  بد سرپرست  بى سرپرست، 
در  كشور  سراسر  با  همزمان  احمر،  هالل  جمعيت 
بيرجند اجرا مى شود. وى افزود: در اين راستا ايستگاه 
هايى نيز براى جمع آورى كمك هاى نقدى و غير 

نقدى مردم برپا شده است.

افتتاح درمانگاه امامزاده 
شاه سليمان علي خوسف

درمانگاه مزار شاه سليمان علي خوسف با هزينه كرد 
بيش از 500 ميليون ريال افتتاح شد. رئيس دانشگاه 
به مردم  اين مراسم خدمت  بيرجند در  علوم پزشكي 
محروم را اولويت كاري اين مركز آموزشي اعالم كرد 
خانه  خيران  و كمك  انجام شده  پيگيري  با  گفت:  و 
بهداشت و مركز درماني بقعه شاه سليمان علي خوسف 
تجهيز شد كه در اختيار مردم روستاهاي اطراف و زائران 
قرار مي گيرد. دكتر قائمي افزود: در روزهاي پنج شنبه و 
جمعه، تعطيالت و به ويژه عيد و تابستان يك پزشك و 
يك كارشناس خانه بهداشت و اورژانس در اين درمانگاه 
نيز  بقعه  اين  امناي  هيئت  عضو  بود.  خواهد  مستقر 
گفت: ساختمان درمانگاه در سايت جديد 27 واحدي با 
همكاري خيران و رئيس دانشگاه علوم پزشكي بيرجند 

به تخت و امكانات پزشكي تجهيز شده است. 

نياز فراگير استان به افزايش پروازها
كاظمى فرد- مدير فرودگاه بيرجند از جابجايى 115 هزار 
و 131 مسافر از طريق اين فرودگاه طى سال گذشته خبر 
داد. سالمى در جلسه هماهنگى افزايش پروازهاى استان با 
شركت ماهان كه در فرودگاه بيرجند برگزار شد با بيان اينكه 
 خراسان جنوبى داراى پتانسيل هاى خوبى در زمينه هاى
باشد، پروازها مى  افزايش  به خصوص در حوزه   مختلف 

گفت: اكنون استان تشنه افزايش پروازها به خصوص به 
خواسته  وى  گفته  به  باشد.  مى  مشهد  و  تهران  مقصد 
اول فرودگاه بيرجند بزرگ شدن هواپيماهاى مسير تهران 
بيرجند و بيرجند مشهد و در مرحله دوم افزايش پروازهاى 
داخلى و بعد تعريف پروازهاى جديد در مسيرهاى جديد 
مى باشد. سالمى اظهاركرد: در سال گذشته يك هزار و 
146 پرواز در فرودگاه بيرجند انجام شده كه تعداد 115 
هزار و 131 مسافر از طريق اين پروازها جابجا شدند. وى 
مورد   508 را  مدت  اين  ورودى  داخلى  پروازهاى  تعداد 
عنوان كرد و گفت: همچنين در سال 93 تعداد 65 پرواز 

بين المللى در فرودگاه بيرجند به زمين نشسته است.
پرواز خروجى  مورد  انجام 573  به  بيرجند  فرودگاه  مدير 
افزود:  و  كرد  اشاره  گذشته  سال  طى  فرودگاه  اين  در 
نيز  مورد   68 و  داخلى  پروازها  اين  از  مورد   505 تعداد 
بين المللى بوده اند. وى با اشاره به ظرفيت هاى فرودگاه 
بيرجند گفت: بستر توسعه در فرودگاه بيرجند آماده است 
و فرودگاه با ترمينال جديد و باند و دستگاه ناوبرى آماده 

ارائه خدمات به پروازهاى داخلى و خارجى مى باشد.

سالمى اظهار كرد: انتظار مى رود شركت هواپيمايى ماهان 
با توجه به تهعداتى كه قبًال براى افزايش پرواز ها به استان 
داشته است اكنون در افزايش پروازهاى استان قدم بردارد.

نبود پروازهاى منظم در استان
دانشگاه بيرجند را به حاشيه برده است

خليلى رئيس دانشگاه بيرجند نيز با بيان اينكه نبود پروازها  
در استان، دانشگاه بيرجند را به حاشيه برده است، افزود: 

يكى از ظرفيت هاى استان مراكز آموزشى و دانشگاه هاى 
شركت  منظم  پروازهاى  نيازمند  كه  است  استان  بزرگ 
خواستار  استان  مردم  كرد:  بيان  وى  هستند.  هواپيمايى 

پروازهاى دراز مدت و تضمين شده در استان مى باشند.

نبود پروازها موجب محروميت استان شده است

رمضانى مديركل ميراث فرهنگى و گردشگرى استان نيز 
افزايش پروازها را يكى از راه هاى رونق صنعت گردشگرى 
 در استان دانست و تصريح كرد: به دليل نبود زيرساخت هاى

حمل و نقل به ويژه در حوزه هوايى، خراسان جنوبى از 
صنعت گردشگرى عقب مانده است.

ماهگلى معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت استان هم 
به موضوع مرتبط بودن افزايش پروازها به حوزه اقتصاد 
در  ميانگين  و گفت:  اشاره كرد  استان  گذارى  و سرمايه 

هرماه دو نمايشگاه تخصصى در استان برگزار مى شود كه 
در اين امر از فرودگاه هاى استان هاى همجوار استفاده 
مى كنيم. وى در ادامه به بحث هيئت هاى تجارى استان 
نمى  استان  در  پروازها  نبود  به علت  افزود:  و  اشاره كرد 
توانيم از حضور مديران ارشد كشور در استان استفاده كنيم 

و اين موضوع موجب محروميت بيشتر استان مى شود.

كاشانى نماينده دفاتر فروش بليط در استان هم گفت: استان 
ظرفيت هاى خوبى براى افزايش پروازها دارد. وى با بيان 
اينكه انتظار مردم افزايش پروازها به خصوص در روزهاى 
شنبه، چهارشنبه و جمعه به مقصد تهران مى باشد، عنوان 
به  بيرجند  پرواز  اندازى  راه  جنوبى ظرفيت  خراسان  كرد: 
گفته  به  دارد.  را  افغانستان  كشور  و  دبى  زهدان،  كيش، 
كاشانى در سال گذشته، 51 درصد مسافرين  مسير مشهد- 

كيش شركت زاگرس از اين استان بوده اند. 

شركت ماهان افزايش پروازها را بررسى مى كند

على اصغر، نماينده شركت ماهان نيز در اين جلسه اظهار 
افزايش  امكان  بررسى  اين جلسه  برگزارى  از  كرد: هدف 

پرواز هاى خراسان جنوبى مى باشد. 
وى با بيان اينكه در سال 88 شركت ماهان تعهداتى به 
استان براى افزايش پرواز ها داشته است، گفت: اين شركت 
اول  مرحله  در  كه  شده  روبرو  مشكالتى  با  كار  ادامه  در 
به  نتوانسته  به همين خاطر  و  بوده است  اقتصادى  بحث 
اول  اقدام  اينكه  به  اشاره  با  تهعدات خود عمل كند. وى 
تقويت هواپيماهاى بزرگتر در مسير بيرجند - تهران است، 
افزود: پس از تحقيق و بررسى براى افزايش پروازها و ايجاد 

پرواز جديد تصميمات گرفته خواهد شد. 
وى با بيان اينكه اين شركت به دنبال افزايش پروازها و 
جذب مسافر بيشتر است، افزود: قول مى دهم تمام تالش 

خود را براى افزايش پرواز هاى استان بكار گيرم.

برگزارى همايش ملى باستان شناسى ايران، آبانماه امسال 

برگزارى  از  بيرجند  دانشگاه  هنر  دانشكده  رئيس 
دومين همايش ملى باستان شناسى ايران در آبان ماه 
امسال خبر داد و گفت: تاكنون 813 چكيده مقاله به 
دبيرخانه همايش ارسال شده است. به گزارش فارس، 
حسن هاشمى در نشست خبرى اظهار كرد: شوراى 

پژوهشى دانشگاه بيرجند با آگاهى از نقش فعال و تأثيرگذار همايش مذكور 
با پيشنهاد تدسيس دبيرخانه دائمى همايش ملى باستان شناسى ايران در 
بيرجند موافقت كرد تا گروه باستان شناسى دانشگاه بيرجند نقش فعال ترى 
ساير  همكارى  با  باستان شناسى  منظم  همايش هاى  برگزارى  زمينه  در 

دانشگاه ها و مراكز علمى پژوهشى داشته باشد.
رئيس دانشكده هنر دانشگاه بيرجند يكى از مهمترين محوريت هاى اين 
همايش را موضوع خراسان شناسى دانست و افزود: قالع و استحكامات 
دفاعى خراسان، سنگ نگاره ها و نقوش صخره اى، باستان شناسى معادن 
و مطالعات معدن كاوى كهن، آخرين يافته هاى پژوهشى حاصل از كاوش 
در محوطه ها، مطالعات قوم باستان شناسى خراسان، باستان شناسى دوران 
دوران  در  خراسان  و  سنگى  ـ   مس  دوران  پارينه سنگى،  دوران  اشكانى، 
دوران  باستان شناسى  چشم انداز  و  تحول  سير  شكل گيرى،  و  ساسانى 
مطرح  موضوع هاى  از جمله  و جهانى  ملى  تعامالت  در عرصه  اسالمى 
در حوزه  مقاالت  درصد  از 30  بيش  يادآور شد:  است. وى  شده همايش 

خراسان شناسى است. 

نمايشگاه دستاوردهاى كودكان روستايى برپا مى شود

نوجوانان  و  كودكان  فكرى  پرورش  كانون  مديركل 
خراسان جنوبى از برپايى نمايشگاه دستاوردهاى كودكان 
روستايى استان خبر داد و گفت: برنامه هاى اوقات فراغت 
اين كانون از ديروز آغاز شد. به گزارش تسنيم، صمدى 
اظهار كرد: با توجه به اينكه فصل تابستان آغاز شده است 

يكى از دغدغه هايى كه اكثر خانواده ها دارند موضوع اوقات فراغت كودكان و 
و نوجوانان است. وى افزود: در اين فصل تمام دستگاه هاى اجرايى كه در 
حوزه كودكان و نوجوانان فعاليت مى كنند برنامه هاى متنوع براى فصل تابستان 
و اوقات فراغت كودكان و نوجوانان تنظيم مى كنند و كانون پرورش فكرى 
كودكان نيز در راستاى رسالت خود برنامه هايى در مجموعه كانون فراهم كرده 

كه در خدمت كودكان و نوجوانان باشد.
صمدى با بيان اينكه در قبل از تابستان ستاد كيفيت بخشى به برنامه هاى 
تابستانى تشكيل شده است، افزود: با آغاز فصل تابستان يك تن گل سفالگرى 
نيز در اختيار مراكز قرار گرفته است، 50 مربى جديد نيز جذب كانون شده اند، 
برگزارى 4 مسابقه كتابخوانى كه 40 عنوان كتاب در اين مسابقات معرفى 
خاك»،  و  «سنگ  عنوان  با  علمى  برنامه  ويژه  اجراى  مى شود،  مطالعه  و 
ارتباط بيشتر كودكان با محيط زيست و برگزارى اردوهاى متعدد شهرى، 
اجراى طرح كارنامه دانايى، برگزارى جشنواره هنرهاى نمايشى از مردادماه 
در شهرستان ها در سه بخش، برگزارى مسابقات و نمايشگاه دستاوردهاى 

كودكان روستايى و برپايى بازارچه كانون نيز در دستور كار است.

سازماندهى پايگاه هاى بسيج براى اجراى طرح تذكر لسانى

دبير ستاد امر به معروف و نهى از منكر خراسان جنوبى از 
سازماندهى پايگاه هاى بسيج خراسان جنوبى براى اجراى 
طرح تذكر لسانى در محالت خبر داد. سردار نظرى در 
نشستى با مديركل سازمان تبليغات اسالمى اظهار كرد: 
براساس تجربياتى كه در حوزه تذكرلسانى در مجموعه 

بسيج به دست آورده ايم، مباحث اين حوزه در دو بخش تبليغى و سازمانى تعريف 
مى شود. وى در ادامه به بخش تبليغى و تشويقى تذكرلسانى اشاره كرد و گفت: 
در اين بخش هر فرد براساس تكليفى كه دارد به انجام رسالت خود در زمينه 
امر به معروف و نهى از منكر مى پردازد. وى با بيان اينكه بخش ديگرى از 
تذكرلسانى در حوزه كار سازمانى است، تصريح كرد: در اين بخش از ظرفيت 
مساجد و پايگاه هاى بسيج در حوزه محالت بهره گيرى مى شود و تمركز بيشتر 
در حوزه محالت خواهد بود. نظرى اضافه كرد: در محيط هاى خاص مانند بازار، 
نمايشگاه ها و غيره، فعاليت هاى حوزه تذكرلسانى برعهده ستاد امر به معروف 
و نهى از منكر است، تا امور مربوطه را با استفاده از ظرفيت هاى سمن ها، 

حوزه هاى علميه و ديگر گروه هاى مردمى هدايت و اجرايى كند.
مديركل سازمان تبليغات اسالمى نيزاظهار كرد: در سال جارى براى آموزش 
حجت االسالم  است.  شده  انجام  مؤثرى  اقدامات  تذكرلسانى  گروه هاى 
لطفيان با بيان اينكه در حال حاضر گروه هاى تذكرلسانى در قالب طرح 
جديد طاليه داران امر به معروف و نهى از منكر ساماندهى شده اند، تصريح 

كرد: در اين طرح افراد در قالب گروه هاى 10 نفره سازماندهى مى شوند.

تالش هماهنگ بخش خصوصى و  مديران فرودگاهى استان براى رونق حمل و نقل هوايى
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علم الهدى : مگر آقاى مصباح  چه كار 
كرده كه او را مسخره مى كنيد؟ 

عضو مجلس خبرگان با تأكيد بر اين كه جاهليت امروز 
بى دين ها از جاهليت اعراب بدتر است و با اشاره به 
اظهار نظرهاى اخير در خصوص آيت ا... مصباح گفت : 
امروز هم وقتى در عرصه انقالب كسى حرفى مى زند، 
 برخى به او ناروا مى گويند و كسى هم حساب نمى كند 
كه مگر اين فرد چه كارى انجام داده است كه به او 
اهانت كرده و مسخره اش مى كنند؟. علم الهدى اظهار 
كرد: آيت ا... مصباح يزدى سرمايه اى در نظام ما هستند 
كه برخى به خاطر مسائل سياسى به ايشان بى حرمتى 
قرار مى گيرند؛  تأثير   مى كنند و عده اى هم تحت 

اين روش همان مشركان قريش است.

دعوت مشترك رئيس جمهور از 
شخصيت هاى اصالح طلب و اصولگرا

يك منبع آگاه در رياست جمهورى گفت : بر خالف 
جداگانه  شب  دو  در  جمهور  رئيس  كه  گذشته  سال 
ميزبان شخصيت هاى سياسى اصالح طلب و اصولگرا 
صورت  به  سياسى  هاى  چهره  همه  از  امسال  بود، 

مشترك براى ضيافت افطارى دعوت مى شود.

ضرب االجل مجلسى ها براى پرونده رحيمى 

به  كه  خبر  اين  اعالم  با  نود  اصل  كميسيون  رئيس 
علت عدم پاسخگويى دادگسترى پيوست سوم براى 
مجلس  كانديداهاى   170 اسامى  استعالم  درخواست 
محمدرضا  از  كه  اسالمى  شوراى  مجلس  هشتم 
رحيمى پول دريافت كرده اند، زده شده است، گفت: اگر 
دادگسترى تا مهلت زمانى مقرر پاسخ مناسب را ارائه 
ندهد كميسيون اصل نود از ابزار هاى قانونى خود براى 

دريافت پاسخ استعالم ها استفاده خواهد كرد.

 تو را با اسم در نمازم دعا مى كنم
وزير خارجه كشورمان در گفتگويى با هفته نامه طلوع 
 : با رهبرى عنوان كرده است  به ديدار خود  اشاره  با 
رهبرى گفتند «تو را با اسم در نمازم دعا مى كنم، اين 
از سر من هم زياد است». ظريف نسبت به ارتباط دادن 
تشييع شهدا با مذاكرات نيز واكنش نشان داده و گفته 
است : اگر به نظر دلواپسان، شهدا از حمله به رزمندگان 

جبهه ديپلماسى خوشحالند؟! پس ادامه دهند!.

مشاور فانى: چرا دولت گذشته با نفت
 140 دالرى طلب معلمان را نداد؟  

مشاور وزير آموزش و پرورش در واكنش به چرايى 
اين  گفت:  فرهنگيان  مطالبات  پرداخت  در  تاخير 
 مطالبات فرهنگيان مربوط به دولت هاى گذشته است . 
گذشته  دولت  در  حاليكه  در   : افزود  فاضل  محمد 
تنها  نه  اما  اداره مى شد  با نفت 140 دالرى  كشور 

مطالبات پرداخت نشد، بلكه انباشه هم شد.

 در مورد « توهين يك مداح به آيت ا... 
هاشمى» بايد شخص شكايت كند 

يك روزه  بازداشت  از  كشور  وزارت  امنيتى  مديركل 
در  رئيس جمهور  اخالل گران سخنرانى  از  نفر  يازده 
به  پاسخ  در  همچنين  وى  داد.  خبر  امام(ره)  حرم 
سوال خبرنگارى با عنوان توهين يكى از مداحان به 
آيت ا... هاشمى رفسنجانى و رئيس جمهور گفت: در 
موضوع  تا  كند  شكايت  بايد شخص  موارد  اينگونه 
در دست بررسى قرار گيرد. هر جايى كه تنش باشد 

وزارت كشور به آن ورود مى كند.

آخرين تحركات انتخاباتى در استان

در حالى كه به مهلت پايانى استعفاى مسئولين براى 
خبر  شويم  مى  نزديك  مجلس  انتخابات  در  شركت 
خراسان  استاندار  سابق  معاون  گلرو  حضور  احتمال 
جنوبى در سايت هاى استان مطرح شده است. اعالم 
بازنشستگى، قربانى نماينده سابق قاين و عزم وى براى 
حضور در انتخابات  نيز از ديگر اخبار انتخاباتى روزهاى 
 . رود  مى  شمار  به  استان  خبرى  هاى  سايت   اخير 
در همين حال يك سايت خبرى اصالح طلب نيز در 
با  مجلس ششم  در  بيرجند  نماينده   ، آيتى  با  گفتگو 
اشاره به اطمينان وى از اجماع تقريبى اصالح طلبان 
در استان آورده است : شايد نگرانى هايى از اين جهت 
باشد كه كانديداى اصالح طلب نتوانيم پيدا كنيم اما 
اگر كانديداهاى اصالح طلب در استان پيدا كنيم حتما 

اجماع مى شود و روى اجماع هيچ نگرانى نداريم.

 پيشرفت مذاكرات در حد انتظارمان نيست 

 معاون وزير خارجه گفت: متن مربوط به توافقنامه ، متن 
پيچيده اى است و ابعاد مختلفى هم به لحاظ فنى و هم 
به لحاظ حقوقى و از همه مهمتر به لحاظ سياسى دارد. 
عراقچى افزود:« اختالف نظرهايى كه در خصوص متن 
توافقنامه وجود دارد مقدارى كمتر شده اما پيشرفت كار 

به آن اندازه اى كه انتظار داشتيم نيست.»

 معلوم نيست به توافق هسته اى برسيم 

هنوز  كه  گفت  اسرائيل  در  فرانسه  خارجه  وزير   
تيرماه   9 تا  ايران  با  اى  هسته  توافق  به  دستيابى 
مشخص نيست. فابيوس افزود: نياز داريم شديدترين 

درجه جدى بودن را در اين مرحله داشته باشيم.

اسرائيل :  قصد رها كردن اسد را ندارند 

مقامات وزارت جنگ رژيم صهيونيستى مدعى شدند، 
روسيه و ايران، دو كشورى كه به «بشار اسد» كمك 
نگه  پا  سر  به  نظامى،  ناكامى هاى  به رغم  مى كنند، 

داشتن دولت اسد ادامه خواهند داد. 

واكنش آمريكا به مصوبه هسته اى مجلس    
مجلس  مصوبه  به  واكنش  در  آمريكايى  مقام  يك 
از  صيانت  طرح  كليات  خصوص  در  اسالمى  شوراى 
دستاوردهاى هسته اى، گفت واشنگتن توافقى را كه در 

آن دسترسى هاى الزم، ارائه نشده باشد، امضا نمى كند.

فرانس پرس نوشت: مجلس ايران قدرت 
آمدن  دست  به  از  جلوگيرى  در  را  خود 
هاى  قدرت  با  اى  هسته  اى  موافقتنامه 
تهديدى  عمال  و  كرد  محدود  جهان 
ديرينه را در مورد اينكه قانونگذاران ايرانى 
اى  موافقتنامه  امضاى  مانع  است  ممكن 

نهايى شوند برطرف كرد. 

با طرح هسته اى مجلس موضوع 
مذاكرات پيچيده مى شود 

اين خبرگزارى غربى در ادامه آورده است: 
ارائه شد و در  طرحى كه روز چهارشنبه 
آن معيارهاى سختى براى موافقت ايران 
ممكن  شده  تعيين  موافقتنامه  هرگونه  با 
است باعث پيچيده شدن مذاكرات درباره 
تا  است  قرار  كه  شود  نهايى  موافقتنامه 

ضرب االجل 30 ژوئن نهايى شود.

روحانى تقويت شد

 با اين حال به منظور تقويت دولت حسن 
روحانى رئيس جمهور ايران ، اصالحاتى 
است  گرفته  صورت  طرح  اين  در  مهم 
را  موافقتنامه  يك  بر  رسمى  نظارت  كه 
قانونگذاران خارج خواهد كرد.  از دستان 
در متن اوليه اين طرح معيارهايى تعيين 

براى  بايست  مى  مجلس  كه  است  شده 
اعالم  موافقتنامه،  يك  شدن  آور  الزام 
كند محقق شده است. اگرچه عالء الدين 
بروجردى رئيس كميسيون امنيت ملى و 
سياست خارجى ايران و بانى نسخه اوليه 
اين طرح گفت هدف از آن محافظت از 

زياده   » برابر  در  ايران  كنندگان  مذاكره 
خواهى هاى » غرب است اما الريجانى 
نظرى ديگر داشت. الريجانى با اشاره به 
ضرورت هماهنگى با شوراى عالى امنيت 
ملى ايران گفت :« ما مى خواهيم به اين 
مشكالت  اينكه  نه  كنيم  كمك  كشور 

جديدى به وجود آوريم.»
گزارشى  در  فايل  دبكا  حال  همين  در 

لحظه  تالش   ، آمريكا  دولت  نوشت: 
بر  گذارى  اثر  براى  را  اسرائيل  آخرى 

توافق هسته اى با ايران رد كرد.
در  خبرگزارى  اين  گزارش  اساس  بر 
به  آمريكايى  مقامات  از  يكى  اخير  سفر 
براى  ها  اسرائيلى    ، صهيونيستى  رژيم 

كه  شنيدند  برنان  زبان  از  بار  نخستين 
اصفهان  در  ايران  اف  يو سى  تاسيسات 
گسترش پيدا مى كند. در اين تاسيسات، 
شده  غنى  اى  هسته  مواد  به  زرد  كيك 
اين  به  همچنين  آنها  شود.  مى  تبديل 
نكته واقف شدند كه رئيس جمهور اوباما 
به تهران اطمينان داده تحريم ها پس از 
نخواهند  تحميل  دوباره  شدن،  برداشته 

شد. در حالى كه اوباما از همان ابتدا قول 
شود،  نقض  توافق  كه  صورتى  در  داد 
تحريم ها بالفاصله برقرار خواهند شد. 

نتانياهو زمان خواست
 تا توافق هسته اى را هضم كند

زمان  او  به  خواست  برنان  از  نتانياهو   
اوباما  بتواند عقب نشينى دولت  تا  بدهد 
ايران  برنامه هسته  با  روبرو شدن  در  را 
هضم كند. سپس از او درخواست كرد به 
مشاور امنيت ملى اش فرصتى داده شود 
را مطرح  اسرائيل  پيشنهادى  تغييرات  تا 
 كند و به اين ترتيب قدرى از نگرانى هاى 

اسرائيل كاسته شود.
فاش  واشنگتن  در  فايل  دبكا  منابع 
تالش  اسرائيلى  مقام  اين  كه  ساختند 
و  رايس  با  را  اى  تازه  مشى  خط  كرد 
به  عنايت  با  بگذارد.  ميان  در  شرمن 
اى  هسته  توافق  اصلى  بندهاى  اينكه، 
نهايى شده و كار از اصالح گذشته بود، 
بندهاى  در  را  مطالبى  گنجاندن  وى 
مختلف پيشنهاد كرد تا توافق بهترى در 
بدست  اسرائيل  و  آمريكا  امنيت  جهت 
وى  به  مودبانه  شرمن  و  رايس  آيد. 
اجازه دادند صحبتش را تمام كند سپس 

پيشنهادهايش را به كلى رد كردند.

مراسم افطارى خانه فرزندان امام على (ع) با حضور فرمانده ارشد آجا در بيرجند     عكس: عبدىعكس روز 

تحليل فرانس پرس از مصوبه هسته اى مجلس؛ نمايندگان مجلس ايران ديگر نمى توانند مانع شوند

رژيم صهيونيستى براى هضم توافق هسته اى زمان خواست 

حمايت از تيم مذاكره كننده هسته اى ضرورى است 
 

بيان  با  اسالمى  شوراى  مجلس  رئيس   ، الريجانى  على 
اين رو  از  است،  مذاكرات سختى  اينكه «مذاكرات هسته اى 
تيم مذاكره كننده كشورمان بايد از همه جهات مورد حمايت 
باشند»، گفت: مهم است كه حس كنيم كه در يك جبهه 
واحد قرار داريم، زيرا در جبهه مخالف علنًا گفته اند كه ما به 
دنبال آن هستيم كه پيچ و مهره هاى تاسيسات هسته اى ايران را باز كنيم، بنابراين 

در مقابل چنين حريفى بايد هم صدا بود.

 مذاكرات در چارچوب رهنمودهاى رهبرى پيش رفته است 

رئيس جمهورى با تأكيد بر اينكه موضوع مذاكرات هسته اى 
مربوط به همه اجزاء نظام است، گفت: مذاكره كنندگان كشور 
در چارچوب هاى مشخص  شده از سوى رهبر معظم انقالب 
كه به طور شفاهى و كتبى ابالغ شده حركت مى كنند. روحانى 
اظهار كرد: دولت در شرايط حساسى بار سنگين مسايل مختلف 
را بر دوش مى كشد و با كمك نمايندگان مجلس و حمايت مردم كه نمايانگر همدلى 

و همزبانى مورد نظر رهبر معظم انقالب است، از مشكالت عبور خواهيم كرد.

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

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

اطالعيه
بانك سپه در نظر دارد: نگهدارى از تاسيسات الكتريكى و مكانيكى 

منصوبه در ساختمان مديريت شعب بانك سپه خراسان جنوبى واقع 

در ميدان طالقانى را از طريق مناقصه و اخذ استعالم به شركت هاى 

ذيصالح واگذار نمايد. عالقه مندان به شركت در مناقصه مى توانند 

اين  و ساختمان  پشتيبانى  دايره  به  بيشتر  اطالعات  براى كسب 

بانك به نشانى فوق مراجعه و يا با شماره 32387125-056 تماس 

حاصل نمايند.

دايره پشتيبانى و ساختمان مديريت شعب خراسان جنوبى

آدرس وضعيت كاربرى شماره پالك ثبتى رديف

تهران- خيابان انقالب- نبش خيابان ارديبهشت باالى بازارچه كتاب- طبقه پنجم- پالك 87تخليهادارى 71 و 13817/72

تهران - خيابان بهار- كوچه طباطبائى طبقه سوم - پالك 13تخليهمسكونى26889/718

2330 فرعى از 249 3
اصلى

بيرجند- نبوت 23- پالك 41تخليهمسكونى

23 فرعى از 1584 4
اصلى

حاشيه جاده بيرجند- خوسف ، شهرك صنعتى بيرجندتخليهصنعتى

قطعه 172 الى 179 5
شهرك صنعتى قاين

قاين- شهرك صنعتىتخليهصنعتى

اطالعيه 
 بانك سپه در نظر دارد: تعدادى از امالك تمليكى و مازاد بر نياز خود را به شرح جدول ذيل از طريق مزايده واگذار نمايد. عالقه مندان به شركت در مزايده 

مى توانند براى كسب اطالعات بيشتر به دايره پشتيبانى و ساختمان اين بانك واقع در ميدان طالقانى مراجعه و يا با شماره 32387125-056 تماس حاصل نمايند.

دايره پشتيبانى و ساختمان مديريت شعب خراسان جنوبى

ساخـت سوله و تيـر ورق  
در اسرع وقت با بهترين كيفيت و نازل ترين قيمت    
آدرس: شهرك صنعتى ، مبتكران 5       09157234706

ايــران  پالسكــو
بزرگ ترين مجموعه پالستيك  در خراسان جنوبى افتتـاح شد

كامل ترين سرويس عروس و لوازم پالستيكى منزل  با 5 درصد تخفيف 
خيابان جمهورى 8 -  نرسيده به حكيم نزارى 12   32236076

جزيىكلى

آگهي ثبت نام نيروهاي شركتي
خاوران  نوين  پويان  و  نظير  بى  گل  پاك  نظافتى  خدماتى  هاى   شركت 

طرف قرارداد دانشگاه علوم پزشكى بيرجند در نظر دارند:

 به منظور تامين كادر نيروى انسانى خدماتى نظافتى واحدهاى تابعه دانشگاه 

از طريق فراخوان عمومى از افراد واجد شرايط به صورت شركتى دعوت به 

همكارى نمايند.
متقاضيان همكارى مى توانند براى ثبت نام و كسب اطالعات بيشتر 

از شرايط به كارگيرى به آدرس اينترنتى 
www.bums.ac.ir  لينك به كارگيرى نيروهاى شركتى مراجعه نمايند.

مهلت ثبت نام: از تاريخ 94/04/02 لغايت 94/04/09 مى باشد
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امالك و مستغالت

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

فى 80م+15م وام 09153614183

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

09155496373

فروش واحد 75 مترى سايت ادارى 
پاركينگ و آساسنسور 75 م

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

امتياز مسكن ارتش، معصوميه پايين 
واريزى15/700 

فى توافقى  09157414784 

فروش منزل حاجى آباد
مقداددوخوابه صد مترى فول 

امكانات.فى54م 09158671894

معاوضه منزل وياليى
 با منزل معلم ياشعبانيه

 09364566967

فروش منزل واقع درمعصوميه
پايين خيابان مسلم در2طبقه 
  فى 140م 9158641723 

فروش آپارتمان از واحدهاى ارتش 
تكميل  با 20 م وام
 09151606229

فروش باغ ويال بهدان.  500 متر 
زمين 3 ساعت آب ويك سوييت 

40 مترى 09158658068 

فروش آپارتمان مهرشهر طبقه دوم  
جنوبى موقعيت عالى 

 09378340761

فروش فوق العاده زمين كشاورزى 
3000متربا3ساعت آب شمس آباد

 09157556797

فروش دو منزل در شهر مود
 با قيمت مناسب.

 09357578548

فروش مسكن مهرواريزى 17م
فى28دوخوابه تحويل سال جارى

 09159611511

معاوضه يك واحد آپارتمان78 مترى
 نبش خيابان امامت با آپارتمان
 در مشهد 09151605001 

فروش امتياز  آپارتمان 63 مترى 
در چيتگر تهران
09386232965

فروش زمين200مترى
 دستگرد سند ششدانگ

خيابان كوثر09159626771 

فروش فورى يك واحد آپارتمان 
ازمجموع سه واحدى خيابان مسلم 

طبقه دوم 09155624526

فروش باغ 1200مترى درسورگ 
معاوضه با آپارتمان درپروژه هاى 

الهيه 09151600337 

فروش چند  آپارتمان در نرجس 
وچند باغ ويال

 09332459291
معاوضه منزل درحسين آبادسادات 
162مترى100متربناشمالى تمام 
اسكلت تازه ساز 09158650989 

فروش مسكن مهرازشركت مولوى 
وتوسعه عمران موقوفات 75مترى 

و85مترى 09350561900 

فروش آپارتمان 91 مترى به 
انضمام پاركينگ و انبارى 

واقع در تهران 09151631290 

فروش مسكن مهر درخيابان الهيه 
تكميل باتمام امكانات
 09151603188

فروش 650مترزمين كشاورزى 
با45دقيقه آب روستاى شمس آباد

 09157556797
فروش مغازه تجارى خيابان سعدى 

سندشش دانگ31 متر
09373831253

فروش منزل در شكرآب خاك گچ 
200 مترزمين 120 متر بنا 
فى توافقى 09158633502

فروش زمين 
منتظرى 17 متراژ140متر

 09153625171

فروش آپارتمان مهرشهر
طبقه همكف.اول.دوم.سوم

 09153636478
فروش يك باب منزل قديمى
 جنب بازار به متراژ 220 متر

09151606547

فروش فورى يك واحد آپارتمان 
به مساحت 75 متر(مفيد)دوخوابه 

طبقه سوم  09159658433

فروش زمين تجارى 40مترى 
با4طبقه جواز كار سجاد شهر

 فى توافقى  09368392169 

فروش منزل خيابان حر متراژ
95متربازيربناى 80متر دوكله. 

09303072405

فروش زمين 250 متر 
شمالى اميرآباد زيرفى
 09155614099

فروش 250متر زمين آبشار 
گيوك 60متر بنا نيمه ساز 

 09362888492

فروش 60متر مغازه تجارى 
در خيابان عدل فى بنگاه.  

 09159645585

فروش زمين120مترى
 بسيجيان دشت على آبادزيرقيمت 

 09301209479

فروش سايت ادارى75متر
طبقه5آفتابگيرمحبت3

فى65م   09375620458 

فروش  منزل وياليى 360 متر 
تجارى ابتداى20مترى اول غربى   

09154988814.

فروش واحد 75مترى معصوميه باال 
تكميل قيمت 63م با12م وام

 09151600337
فروش باغ باموقعيت عالى 
درمود يا معاوضه باماشين

 09151611271

فروش واحد 86 مترى معصوميه 
پايين با تمام امكانات 77 م 

09158634036

فروش امتياز آپارتمان فا ز2ارتش 
شهيد ناصرى فى توافقى

 09353242617

فروش باغ دستگرد بانيم ساعت
 آب چاه و120نهال پسته معاوضه 
باماشين ياخانه 09153625090 

فروش يك واحد آپارتمان90مترى
3نبش،حاشيه ميدان،انبارى
آسانسو09151605482 

فروش امتياز آپارتمان فاز دوارتش 
شهيدناصرى باواريزى 22م 
فى30م  09155614726

فروش امتيازآپارتمان 130 مترى 
از پروژه نگين معصوميه واريزى 

09195605878  21,2

فروش مسكن مهر مولوى 
واريزى 15 م فى توافقى 

09151635156

فروش زمين مسكونى130مترى 
دونبش ملكى درحاجى آباد
 فى توافقى09155615043

فروش باغ روبروى كويرتاير
2400مترحصارشده 
 09156034193

فروش آپارتمان 110مترى امكانات 
فول آفتابگير سپيده مجتمع معراج

 09155610426

فروش آپارتمان سايت ادارى طبقه 
5 تعاونى دامپزشكى آفتابگير انبار 

و پاركينگ 09151609124

فروش يامعاوضه.منزل180مترى 
دونبش مدرس30چهارراه دوم

 09155623074

فروش زمين130مترى اميرآباد
محدوده خاكى كوچه امام على
فى 30م   09151638937 

فروش يك قطعه زمين درشهرك
 چهكند 132متر قيمت توافقى

 09156685160

فروس باغ 350متر حصار شده 
مشجر با آب قنات حوض آالچيق

 09151606610

فروش يامعاوضه 3200مترزمين  
در معصوميه جزئى يا كلى

 09376250669
فروش فورى زمين  

حاشيه 20 مترى مهر شهر 
09155612171

فروش ملك تجارى كارگاهى به 
متراژ 2500  متر داراى دفترچه 

مالكيت 09154030029 

 فروش زمين 175 مترى 
خيابان جمهورى معاوضه با آپارتمان

 تا 200م  09156042402

فروش آپارتمان نوساز 90 و 70 
مترى  يا معاوضه با خانه كلنگى در 
عدالت و رسالت 09156044960 
فروش آپارتمان 68مترى آوينى 
نيلوفر. آفتابگيرفول امكانات سند 
آزاد؛ فى115م 09157566606 

معاوضه85مترى فول،طبقه1،
سايت ادارى بامحدوده غفارى
 تا امامت  09153638963 

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

رهن و اجاره

اجاره مغازه تعويض روغنى باكليه 
امكانات وتجهيزات واقع درخيابان 
مصطفى خمينى09151639018 

اجاره انبار 200، 100 و 50 مترى، 
حاشيه جاده شمس آباد. 

 09156041846
اجاره مغازه 100 مترى واقع 

در جمهورى اسالمى33 
09151642113

اجاره مغازه با زيرزمين به صورت 
يكجا واقع در خيابان جمهورى 

09155610089
 اجاره زيرزمين،35مترى،باسرويس 

كامل .بدون خواب،دربست 500رهن 
150اجاره،09158665662 

متقاضى چهارديوارى 
حتى خارج شهر باكرايه مناسب

09388005855

اجاره طبقه  80متر، دو خواب
 .MDF كف سراميك، كابينت 
1 م 450  09155206973 

متقاضى اجاره يك دربندمغازه  
بدون درنظرگرفتن مكان وموقعيت

09388005855

رهن منزل وياليى تميز وبازسازى 
شده 3 خواب در مدرس 

 09215149294

متقاضى يك مورداجاره 
درمهرشهر،همكف،ياروى پيلوت 

دوخواب  09359863902 

اجاره طبقه اميرآباد 100تومان 1م 
رهن تازه ساز با امتياز و امكانات 

 09155626432

اجاره زيرزمين نوساز و شيك  
130مترى، توحيد5
 09151613254

نيازمند رهن واجاره دو يا سه طبقه 
در يك ساختمان جهت پيش 

دبستانى 09151638220

اجاره منزل دربست
 دوخواب سجادشهر2م 420اجاره 

 09156692686

اجاره:طبقه دوخوابه 100متر
زيربناباتمام امكانات خيابان نرجس 

 09359728422

خودرو پرايد

فروش پرايد 141 سفيد مدل 
90بيمه كامل فى 13/5م

09153178121

فروش پرايد هاچ بك 
مدل 1377 كره اى
 09155617808 

فروش 111سفيد 
مدل93

 09155610426

فروش پرايد مدل 87رنگ 
نوك مدادى بيمه تابرج ده 

 09155639755

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

09126155786 

فروش پرايد111 سفيد فول 92 
بيمه  و الستيك كامل - بيرنگ 

فى18م  09151639348 

فروش پرايد سفيد دوگانه
تك برگ سند _فنى عالى

 فى 10م   09156676468

فروش پرايد 132,مدل 89
بدون رنگ بيمه تابرج 10,تميز
فى 15م   09361830545 

فروش پرايدصبانقره اى مدل88
كم كار. 48000كار.بيمه تابرج2.
فى13700  09159624844 

فروش132SXمدل90
سفيدبيرنگ بيمه تا94/6

فى15400م 09157202463 

فروش پرايد 141مدل85تميز 
بدون رنگ بيمه يك سال

 فى 11 م  09151609821 

فروش پرايد مدل 82سفيد
 بى رنگ بيمه برج12

فى 9م  09153624494 

فروش پرايد 86 نقره اى دوگانه 
دو درب عقب رنگ  فى 11/400

 09159620947

فروش هاچ پك سفيد. مدل 88 
يك گلگير تعويض. كاركرد باال.
 فى 14/5  09307252100

فروش هاج بك مشكى 87 
هيدروليك دوتكه رنگ فى 13

 09354672325

فروش پرايد 131se فول سفيد 
بدون رنگ؛ مدل93؛بيمه يكسال 
فى 18/400  09153622768 

فروش پرايد 131se فول سفيد 
بدون رنگ؛ مدل93؛بيمه يكسال 

09300239823

خودرو پژو

خريدار sd v8مدل90،91
سفيد،بيرنگ

09153617836

فروش پارس سال دوگانه داشبورد 
جديد مدل بهمن 93 خاكسترى 

فى 37  09153635766 

فروش پژوپارس سال مدل 88
رنگ دلفينى بسيار تميز .بيرنگ 

 09352938345.

فروش پژو73نوك مدادى،فنى 
سالم،بيمه6ماه كمى رنگ دوگانه 

ال پى جى  09157410810

فروش پژو405 مدل 85 
فى 12/5 م 

09011637166

خريدارپژو405 دوگانه 
تا 20 م

 09153624007

فروش تاكسى405 
مدل90شرايطى

 09151614906

معاوضه روآسال مدل 89  دوگانه 
كارخانه رنگ نقره اى باسمندال 

ايكس مدل 90  09153612938 

فروش پژو 405 مدل81 مشكى 
بيمه 10_94 دوگانه سى ان جى 
فى 6300 م  09155620921 

فروش   206 سفيدمدل81
 تميز فى13م

 09151614481

فروش پارس سال دوگانه داشبورد
 جديد خاكسترى مدل بهمن 93
 فى 37500  09153635766 

فروش يامعاوضه پژو روآ 
مدل 88رنگ نقره اى.بيمه يكسال. 

 09384013217

فروش 405 مدل 92 تميز خانگى
كم كار بيمه تا آخر مهر ل
فى 26 م  09155617442

فروش.آردى مدل 84تميز بيمه 
تااول برج ده  
09153610632

خودرو متفرقه

فروش موسو اتومات 6سيلندر
 نوك مدادى فنى عالى

 09151607030

معاوضه پيكان وانت 88
با ماشين مناسب تر
 09016975611

فروش پيكان سوارى مدل 83بدون 
رنگ ازاول تخفيف بيمه قيمت 

توافقى09388005855

فروش سمند 94پايه گازسوز،
مولتى پلكس،سفيد تحويلى خرداد

32م   09164326576 

فروش ريو مدل87بيمه هفت 
ماه تخفيف چهار سال فنى سالم 
الستيك نو  09158640776 

خريدار خودروى پى كى 84يا 85 
تميز با قيمت كارشناسى

 09155620379

فروش مزدا وانت. مدل 72 
بيمه تا اول بهمن تخفيف 5 سال

 09158658068 

فروش پى كى مدل 83 بدون رنگ 
نقره اى 10سال تحفيف بيمه  

فى 6,200 09154957271

فروش سمند مدل 90تميز
 بيمه شش ماه

 09157235956

خريدار ليفان 620 رنگ دار
 و بيرنگ .نقد اقساط
 09351102373

فروش پيكان وانت مدل 85 دو گانه 
بيمه 11.2 فى 7.5 م يا معاوضه

 با پرايد  09155617282 
فروش سمندl xمدل90سفيد 

 فوق العاده تميزكم كارفاقدرنگ 
فى24م  09156635072       

فروش فورى موتور آپاچى 
مدل 88 رنگ نارنجى
 09159625104

فروش وانت دوگانه كارخانه87 تازه 
تعميربيمه يكسال الستيك نو تمام 
رنگ فى 9/800  09303935644 
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مدل 93فى25م يا معاوضه با پرايد 

 09153632761

فروش تويوتا كروال 2006
با وضعيت عالى

 09121064092 
فروش سمند seرنگ سفيد
 مدل 93 كاركرد 35هزار

 .تميز   09151632258 

فروش موتور سيكلت تريل
پيشرو 200،رنگ نقره اى

مدل 86.  09105460901

فروش موتور تريل 250مدل 90 
بيمه تا برج 9

09156694379

رايانه و همراه

 GaLaXy s4 فروش گوشى
درحد نو اندرويد 4 دوربين 13 

 09302742583

فروش كامپيوتروميزكامپوتر
 ام دى اف قيمت توافقى

09151609928 

فروش گوشى y511فوق العاده 
تميز با گارد فى 210تومان 

 09372464860

فروش نوكياC205 سالم
با قيمت عالى95تومان

 09397051976

wx80 دوربين سونى آكبند
باگارانتى 580تومان
 09151639348

فروش مودم كامپيوتر 
فى 45 تومان

 09362458510

فروش گوشى ال جى g2 سفيد
 با گارانتى قيمت 900 تومان

09159620947

جوياى كار

تعويض كار الستيك
 ماشين سنگين نيازمنديم

09155611355

متقاضى كارگر
 جهت كارواش

 09016975611

جوان مجرد17ساله جوياى كار 
6سال سابقه كاردرساندويچى

 09370660720
آژانس پارك جهت به تعدادى
 راننده با خودرو پژو و سمند 
 نياز دارد 09365613536 

راننده پايه يك فنى جوياى كار 
درادارات شركتهاوغيره

 09155611860

به تعدادى راننده با خودروى 
ترجيحا دوگانه جهت كار در آژانس 

نيازمنديم  09155630233

تعدادى راننده با ماشين 
جهت كار در آژانس نيازمنديم

 09155619072

استخدام مدرس زبان انگليسى 
( با سابقه و مدرك دانشگاهى ) 

32432312

جوان 27ساله متاهل با پژو405 
صفردوگانه سوز آماده همكارى با 

شركت ها 09158671899

جوانى با خودرو سمنددوگانه سوز 
مدل 94آماده همكارى با شركتها و 

مراكزدولتى 09157281491

جوياى كاردر شيفت بعداز ظهر 
يادرشيفت شب 
09157914459 

لوازم منزل

فروش يك سرويس مبل كالسيك  
7 نفره با 5 ميز عسلى فى توافقى

 09155610188

فروش يك عدد تلويزيون 29 اينچ 
ال جى به همراه ميز شيشه دودى  

 09151602454

خريدار آبگرمكن ديوارى 
گازى كپسولى

 09302622711

فروش يك جفت پشتى
 قرمز رنگ دست دو
 09151606823

فروش دودست مبل هشت نفره 
باميزوعسلى ويك دست ميز

ناهارخورى  09357954322 

متفرقه

فروش يخچال 80سانت در دو متر 
دو درب طرح چوب فى توافقى

09158619030

فروش يك جفت الستيك
 دست دو پرايد

 09159612699

فروش مغازه پوشاك زنانه
 با8سال سابقه كار پاژ سادسى
 طبقه همكف 09153621439

فروش 
تاكسى متر

 09365010637

خريدار سهام سيمان باقران 
سهمى 180 تومان   

 09157715106

فروش لوازم آرايشگاه زنانه 
باتمام امكانات قيمت توافقى 

 09156034193
فروش سه دانگ
 نانوايى سنگك

09151608297 

فروش لوازم فست فود شامل فر 
پيتزا و خمير گير و كالباس بر 

باظروف 09153612564 
خريدار سيستم گاز خودرو مناسب 
پرايد سى ان جى يا ال پى جى 

تميز  09157201517

فروش فورى 
فريزر زمينى يك هفته كاركرد

 09158630148

فروش 4حلقه الستيك دوو 
سيلو هندى 10روز كاركرد 

09126155786

فروش 3عدد صندلى آرايش 
فقط200تومان

 09159612260

فروش پوشاك مردانه در راسته 
بازار با موقعيت عالى
 09157710431

فروش 
كليه لوازم كارواش 
 09156672980

خريدار 
كالسكه كودك

09153634065 

فروش يخچال 6درب كم مصرف 
مخصوص سوپرماركت 6ماه كار

 09158384238

فروش مغازه مواد غذايى وخشكبار 
واقع در معلم به علت مهاجرت 
معاوضه با خودرو 09155617031

خريدار مغازه تره بار
.كافينت .تايپ تكثير
 09152694134

فروش 
نانوايى لواش وتافتون 

 09156648303
فروش 

دوعدديخچال سوپرى
 09156669526

فروش 
Mdf خورده وسايل نجارى

09157286458
خريدار ميز پينگ پنگ 
دست دوم قيمت مناسب

09373985930

فروش مغازه پوشاك به علت تغيير 
شغل بادرآمد عالى يا تعويض 
با خودرو  09011219926

فروش تانكرنفت ورق سياه 
ضخيم قديمى 1000ليترى 

فى200هزارتومان  09155617282

فروش اتاق كمپرس 
پنج تن سايپا 

09104767334

فروش فورى
 يك دستگاه نان لواش

09154957419

فروش كليه لوازم ميوه فروشى
 به علت تغييرشغل 

09158673799

فروش پلى استيشن2 كامل
 قيمت توافقى

09151643318

فروش دستگاه بلوك زنى.
فى:1،700م

09159645880

فروش آژانس بازنگ خور تقريبا 
70دربهترين منطقه شهر

 فى 7,500م  09155628196

خريدارسرشوروآبگرمكن 
به قيمت مناسب جهت آرايشگاه

09105463787

جارو شارژى آلمانى
 در حد نو 230تومان

09154071025


