
سرانجام بخشنامه كسر حق بيمه
  از اضافه كار كارمندان دولت 

ايسنا: زدا، معاون فنى و درآمد سازمان تامين اجتماعى 
اضافه  از  بيمه  حق  بخشنامه «حذف  سرانجام  درباره 
استفساريه  تصويب  با  افزود:  دولت»  كارمندان  كارى 
مزبور اضافه كارى دريافتى كاركنان مشمول قانون تأمين 

اجتماعى، كماكان شامل كسر حق بيمه خواهد بود. 

ابالغ معافيت مالياتى
 نصب صندوق فروش 

مهر:سازمان امور مالياتى كشور بخشنامه اعمال معافيت 
در  فروش  مكانيزه  صندوق  نصب  احراز  صورت  در 

مراحل رسيدگي و حل اختالف مالياتي را ابالغ كرد.

گروه هاى خاص در اولويت 
ساخت مسكن اجتماعى 

در  گفت:  كار  وزير  مقام  قائم  فيروزآبادى  ايسنا: 
براى  اين است كه  بر  اجتماعى اصل  طرح مسكن 
گروه هاى خاص اجتماعى مسكن ساخته  شود مثال 
در فاز اول بنا داريم خانواده هايى كه بيش از دو معلول 

دارند برايشان خانه بسازيم. 

كاهش ذخيره بنزين 700 تومانى كارت ها 

مهر: مديرعامل شركت ملى پخش فرآورده هاى نفتى 
اعالم كرد: برنامه اى براى حذف كارت هاى سوخت 
بنزين 700  موجودى  در خصوص  نداريم. سجادى 
تومانى ذخيره سازى شده در كارت هاى سوخت، اظهار 
كرد: تا پايان خرداد ماه سال جارى سهميه بنزين700 
تومانى كارت ها به يك ميليارد و 650 ميليون ليتر 

كاهش يافته است.

معافيت 100 درصدى از ماليات 

طرح خودكفايى بنزين متوقف شد

آب مايه حيات است

 جاروى حياط نيست...!

تاريخ گواه اين واقعيت است كه زندگى 
در حال كوچ مداوم انسان ها در كنار آب هاى
 دايمى باالخره ساكن شده و زندگى گروهى...

واكنش افخم به ادعاى حقوق بشرى اروپا 

سخنگوى دستگاه ديپلماسى كشورمان 
با اشاره به گزارش ادعايى حقوق بشر اتحاديه اروپا
 در مورد ايران تأكيد كرد كه يك مجموعه يا يك كشور...
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آمارهاى وزارت نفت در حالى از جهش جديد مصرف بنزين در سه ماهه نخست امسال حكايت دارد 
كه با تاخير در احداث طرح هاى جديد افزايش توليد بنزين در پااليشگاه ها، فعال امكان خودكفايى از 

واردات وجود ندارد. (ادامه در صفحه 2)

برخوردارى منطقه ويژه اقتصادى و شهرك صنعتى بيرجند سال آينده؛

كسب رتبه هاى برتر كشورى اصناف استان
صفحه 7

جناب سرهنگ سيد مرتضى موسوى
انتصاب شايسته جناب عالى را به سمت 

رئيس پليس امنيت استان خراسان جنوبى 
تبريك عرض نموده 

توفيق روزافزون شما را از خداوند منان خواهانيم.

شركت زيارتى جواد االئمه (ع) - كنى

جناب آقاى مهندس گل محمدى 
 مدير محترم بنياد مسكن شهرستان بيرجند

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

 به سمت مدير بنياد مسكن شهرستان بيرجند تبريك عرض نموده ، همچنين از زحمات

 و دلسوزى هاى آقاى مهندس فالح مدير سابق تقدير و تشكرمى نماييم 

از درگاه ايزد منان موفقيت روزافزون تان را مسئلت داريم.

شوراى اسالمى و دهيارى گوكچين

به مناسبت دومين سالگرد درگذشت پدر عزيزمان

 شادروان حاج محمد على يوسف نژاد
 (قنادى خوشه)

 با ذكر فاتحه و صلوات 

ياد و خاطرش را گرامى مى داريم.

خانواده

"ما همه فانى و باقى  بس تو را"

به اطالع تمامى اقوام ، دوستان و آشنايان محترم مى رساند 

آيين چهلمين روز درگذشت

پدر عزيزمان 

شادروان حاج محمدحسن كاووسى
امروز پنجشنبه 94/4/4 از ساعت 17 الى 18 

در محل مسجد امام حسين (ع) "واقع در خيابان پاسداران" برگزار مى شود.

خانواده كاووسى 

چهارمين سالگرد درگذشت پدر عزيزمان 

شادروان حاج سيد على اكبر قاسمى
 را گرامى مى داريم. هنوز زمزمه هاى مناجات و دعاى سحرش 

 در مسجد صاحب الزمانى(عج) خيرآباد نو 

در ماه مبارك رمضان آرامبخش روح مان مى باشد. 

با ذكر فاتحه اى ياد اين عزيز سفر كرده و مادر گرامى مان

مرحومه بى بى مريم اسالمى 
و برادران شهيدمان

 سيد غالمرضا و سيد عليرضا  را گرامى مى داريم.
خانواده شهيدين قاسمى

جناب آقايان: مهندس حسين صباغ
 حسين رمضانى ، مصطفى اميرى ، مهدى فدويان

 غالمحسين جهانى ، محمدرضا گازارپور و محمد زهرايى

انتخاب شما عزيزان را با اكثريت آرا به عنوان

 منتخبين و اعضاى هيئت مديره و بازرس انجمن صنفى انبوه سازان 

مسكن و ساختمان استان خراسان جنوبى 

صميمانه تبريك عرض نموده 

توفيق و بهروزى برايتان آرزومنديم.

گروه عمرانى جهان بتون

از تمامى مالكين پالك 2 فرعى از 4323 اصلى اراضى واقع در انتهاى بلوار موسى 

باشند  مى  مالكيت  سند  داراى  كه  فارسى  سلمان  مدرسه  پشت  (ع)  جعفر   بن 

دعوت مى شود

جمعه  آتى  تصميمات  و  ها  پيگيرى  گزارش  استماع  منظور  به  كه  اى  جلسه  در 

 94/4/5  ساعت 10 در محل مسجد جواد االئمه (ع) واقع در موسى بن جعفر (ع) 3 

برگزار مى شود ، حضور به هم رسانند. 

آموزشگاه آزاد

  صنايع دستى نگـاره
زير نظر سازمان فنى و حرفه اى

 و اداره تعاون ،كار و رفاه اجتماعى

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

آدرس: معلم 7- پالك 34     تلفن: 32221695

نقد و اقساطبه صورت 

آموزش 

+بيمه+كار ايران  پالسكو
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
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ايسنا: قائم مقام وزير كار متذكر شد: تالش مى كنيم تا با بودجه 4 هزار ميليارد تومانى اشتغال بيشتر بر روى مشاغل خرد و خانگى سرمايه گذارى كنيم 
ولى اين به معناى حل مشكل بيكارى نيست و ارقام بزرگترى مى طلبد كه نياز به سرمايه گذارى هاى بزرگتر دارد. به اعتقاد فيروزآبادى مشكل بيكارى

 بايد به صورت متوازن و از طريق همه بخشهاى اقتصادى اعم از دولتى و خصوصى حل شود و هم افزايى الزم در اين خصوص به وجود آيد. 

صرف بودجه 4000 ميليارد تومانى در مشاغل خرد و خانگى 

امروز 4 تير 1394 مصادف با
 8 رمضان 1436 و 25 ژوئن 2015

آباد  عشرت  پادگان  به  خميني(ره)  امام  انتقال 
توسط ساواك (1342ش).

روز ملي شدن شركت هاي بيمه (1358 ش).
آغاز عمليات محدود قدس 2 در منطقه هورالهويزه 

توسط سپاه (1364 ش).

اولين اجالس بين  المللى مبارزه جهانى 
با تروريسم (1390ش)

تروريسم»  با  بين المللي «مبارزه جهاني  اجالس 
مقامات  با حضور  روز  دو  به مدت  تير  از چهارم 
بيش از 60 كشور جهان در سالن اجالس سران 
اين  در  برگزار شد.  تهران  در  اسالمي  كنفرانس 
افغانستان،  پاكستان،  جمهور  روساي  اجالس 
كشورهاي  ساير  و  عراق  سودان،  تاجيكستان، 
وزراي  يا  نخست وزير  سطح  در  دعوت شده 
امورخارجه حضور داشتند. در حاشيه  اولين اجالس 
بين المللي مبارزه جهاني با تروريسم، نمايشگاهي 
اين  در  شد.  برگزار  تروريسم  با  ارتباط  در 
و شهداي  قربانيان  از  تعدادي  نمايشگاه، عكس 
قربانيان  اين  از جمله  است كه  ترور نصب شده 
ساليان اخير تروريسم، دكتر علي محمدي است و 
در كنار عكسي كه از او نصب شده، ماشين وي 
نيز كه هنگام سوار شدن مورد حمله تروريستي 

قرار گرفت به نمايش گذاشته شده است.
درگذشت حبيب ا... معلمى شاعر اى لشكر صاحب 

زمان (1392ش).
ى  برجسته   منجم  و  حكيم  «كاتبي»  درگذشت 

ايراني (675 ق).
منطقه   سوي  به  اسالم(ص)  پيامبر  حركت  آغاز 

بدر(2 ق).
آغاز سفر اولين كشتي مسافربري بخار از آمريكا 

(1816م).
آمريكا  در  الكترونى  ميكروسكوپ  اولين  اختراع 

(1940م).
آغاز جنگ كره شمالي و جنوبي با حمايت شوروي 

و آمريكا (1950م).
استعمار  از  «موزامبيك»  استقالل  و  ملي  روز 

پرتغال (1975م).
فدراسيون  از  «اسلووني»  استقالل  و  ملي  روز 

يوگسالوي (1991م) .

تقويم مناسبت هاى  روز

جهش واردات كاالهاى اساسى

رئيس كميسيون كشاورزى اتاق بازرگانى تهران از 
گفت:  و  داد  خبر  اساسى  كاالهاى  واردات  جهش 
واردات گندم به كشور در سال گذشته نسبت به سال 
از لحاظ ارزش 57  از لحاظ وزن 75 درصد و   92
درصد رشد كرده است. كاوه زرگران در گفتگو با مهر، 
گفت: آمارها نشان مى دهد در ميان 5 قلم كاالى عمده وارداتى به كشور، 
چهار قلم جزو غالت بودند و به ترتيب گندم، ذرت دامى، برنج و كنجاله 
در اين ليست قرار دارد.وى افزود: در اين ميان، گندم خوراكى با 2 ميليارد و 
289 ميليون دالر و سهم ارزشى 4.36 درصد، عمده ترين كاالى وارد شده 
به كشور است و ميزان گندم وارد شده به كشور در سال 93 نسبت به سال 
پيش از آن، از لحاظ وزن 75 و از لحاظ ارزش 57 درصد رشد داشته است.

سامانه ثبت اعتراض  به حذف يارانه باز مى ماند 
 

به  اجتماعى  رفاه  و  كار  تعاون،  وزير  مقام  قائم 
شش  تدريجى  حذف  و  يارانه ها  قطع  موضوع 
ميليون نفر از يارانه  بگيران تا پايان سال اشاره و 
تكليفى  و  خطير  امرى  يارانه ها  قطع  كرد:  اظهار 
است كه از سوى مجلس برعهده ما گذاشته شده 
است و براساس برآوردهاى انجام شده يارانه شش ميليون ثروتمند قطع 
مى شود. فيروزآبادى ادامه داد: براى رسيدن به هدف قطع يارانه شش 
را  بوده كه دقت  اين  ما  به  رئيس جمهورى  مؤكد  نفر، دستور  ميليون 
قربانى نكنيم بنابراين تالش ما محقق شدن اين عدد است. وى درباره 
آخرين وضعيت سامانه ثبت اعتراض  به حذف يارانه ها گفت: سامانه ثبت 

اعتراض ها همچنان باز است و بسته نمى شود. 

وعده وزارت ارتباطات درباره تلفن همراه 

شدن  نهايى  از  مجلس   ICT كميته  رئيس 
همراه  تلفن  اپراتورهاى  بين  شماره  جابجايى 
گفتگو  در  سبحانى فر  داد.  خبر  سال  پايان  تا 
معاون  اى  جلسه  در  كرد:  اظهار  فارس،  با 
و  اعتبارات  از  گزارشى  وزير  برنامه ريزى 
اهداف  پيشرفت  ميزان  و  ارتباطات  وزارت  شده  جذب  درآمدهاى 
با  رگوالتورى  رئيس  همچنين  كرد.  ارايه  توسعه  پنجم  برنامه 
از  اپراتورهاى موجود  و  درباره مجوزهاى صادر شده  ارايه گزارشى 
براى  كه  داد  خبر  نزديك  آينده اى  در  اجرا  دست  در  سرويس هاى 
مثال وعده داد طرح جابجايى شماره بين اپراتورهاى تلفن همراه تا 

عملياتى شود.  امسال  پايان 

اجتماعى،  تامين  معاون فنى و درآمد سازمان 
از بازنشستگى 20 هزار نفر با استفاده از قانون 
پرداخت 10 سال حق بيمه خبر داد و گفت: اين 
قانون در تمامى شعب تامين اجتماعى اجرا مى 
شود. زدا در گفتگو با مهر، گفت: بيش از يك 
سال از تصويب قانون بازنشستگى با 10 سال 

سابقه پرداخت حق بيمه مى گذرد و بر اساس آن 
 افرادى كه به سن 60 سال رسيده اند مى توانند
با 10 سال سابقه كار بازنشسته شوند. وى افزود: 
هم اكنون كارگرانى كه 10 سال يا كمتر سابقه 
بيمه داشته اند مى توانند با مراجعه به شعب تامين 
اجتماعى از امكان بازنشستگى برخوردار شوند. 

وى تاكيد كرد: همچنين فردى كه كمتر از 10 
سال سابقه پرداخت حق بيمه دارد مى تواند با 
پرداخت مابه التفاوت حق بيمه خود تا رسيدن 
به 10 سال، از امتياز بازنشستگى برخوردار شده 
و متناسب با آن تا 10 روز حقوق بگيرد. وى با 
اشاره به اينكه دو گروه از اين امتياز برخوردارند، 

گفت: افرادى كه 60 سال سن و كمتر از 10 
سال سابقه فعاليت داشته و كسرى حق بيمه خود 
را خريدند و گروه دوم، بازماندگان افراد فوت شده 
اى بودند كه كمتر از 10 سال سابقه كار داشته 
و با قانون جديد توانسته اند به نسبت سال هاى 

فعاليت مستمرى دريافت كنند.

اعمال  وجود  با  مهر،  گزارش  به   (1 صفحه  از  (ادامه   
سياست هاى مختلف قيمتى و غير قيمتى از سوى دولت، 
همچون ابطال بيش از 6 ميليون قطعه كارت هوشمند 
سوخت، افزايش قيمت بنزين براى دومين سال متوالى و 
مخالفت با تخصيص سهميه هاى ويژه بنزين، اما متوسط 
مصرف بنزين ايران به جاى كاهش در سه ماهه نخست 
سال جارى با افزايش بيش از چهار درصدى همراه شده 
است. آمارهاى منتشر شده توسط شركت ملى پااليش 
و پخش فرآورده هاى نفتى حاكى از آن است كه در سه 
ماهه نخست سال جارى متوسط مصرف بنزين ايران با 
رشدى بيش از 4.2 درصدى تا مرز 72 ميليون ليتر در 
روز افزايش يافته است. بر اين اساس در حالى متوسط 
ماهه نخست سال گذشته حدود  در سه  بنزين  مصرف 
بهار سال جارى  در  بوده كه  روز  در  ليتر  ميليون   69.4

متوسط مصرف اين فرآورده استراتژيك نفتى به حدود 
72 ميليون ليتر در روز افزايش يافته است.

فرش قرمز براى بنزين هاى وارداتى

هم اكنون پيشرفت اجرايى مهمترين طرح هاى افزايش 
پشتى  الك  پيشرفت  از  ايران  بنزين  توليد  ظرفيت 
برخوردار هستند به طورى كه طرح توسعه، بهينه سازى 
و  اصفهان  آبادان،  نفت  پااليشگاه هاى  سازى  بنزين  و 
بندرعباس و طرح احداث پااليشگاه ستاره خليج فارس با 
تاخيرى بيش از دو سال هنوز در مدار بهره بردارى قرار 
به  ايران  بنزين  واردات  حجم  گذشته  سال  اند.  نگرفته 
استناد گزارش هاى ارائه شده از سوى مسئوالن شركت 
ملى پااليش و پخش فرآورده هاى نفتى به طور متوسط 
بينى  پيش  و  است  بوده  ليتر  ميليون   5 تا   4.5  روزانه 

مى شود با بهره بردارى از طرح هاى جديد بنزين سازى، 
پااليشگاهى و اعمال سياست هاى متعدد قيمتى و غير 
كارت هاى  ابطال  و  قيمت ها  آزادسازى  قيمتى همچون 
سوخت در سال جارى با توقف واردات، جشن خودكفايى 
از واردات بنزين برگزار شود. هم اكنون به دليل تعيين 
ضرب االجل براى مصرف بنزين هاى 700 تومانى براى 
تعيين  و  سو  يك  از  كارت ها  در  موجود  سهميه  اتمام 
تومانى  بنزين 1000  براى  ليترى  تا 500  سهميه 300 
مرسوم  تاكتيك هاى  تمامى  از  مردم  ديگر،  سوى  از 
براى مصرف سهميه ها استفاده مى كنند و عمال امكان 
سياست ها  اين  ادامه  با  ندارد.  وجود  مصرف  مديريت 
دوم  نيمه  از  بنزين  نرخى  تك  عرضه  در صورت  حتى 
سال جارى با قيمت 1000 و 1200 تومان براى بنزين 
معمولى و بنزين سوپر، به نظر مى رسد متوسط مصرف 

القاى  با  بلكه  نيابد  كاهش  تنها  نه  نفتى  فرآورده  اين 
اين صورت مى سوزد»  فرهنگ «مصرف كنيد، در غير 
اتالف  و  مصرف  به  نسبت  كماكان   خودروسواران 

سهميه هاى بنزين خود اقدام كنند. 

طرح خودكفايى بنزين متوقف شد

 جزئيات بازنشستگى با 10 سال سابقه كار/20 هزار نفر بازنشسته شدند

افزايش 12 هزار دالرى
  صادرات زعفران 

اول  ماهه  دو  غيرنفتى  صادرات  از  گمرك  آمار 
سال جارى نشان مى دهد كه صادرات زعفران در 
بسته بندى هاى خرده و عمده فروشى در اين مدت 
مجموعا نسبت به مدت مشابه سال قبل 12 هزار 
دالر افزايش يافته است. به گزارش ايسنا، طى دو 
ماهه اول سال جارى مجموعا كمتر از 20 ميليون 
دالر زعفران در بسته بندى بيش از 30 گرم صادر 
شده است به اين ترتيب كه قيمت هر كيلو از اين 
زعفران در اين مدت به بيش از 1450 دالر افزايش 

يافته است. 

واردات 10 هزار خودرو
 در سه ماه امسال

بيش  گفت:  ايران  گمرك  واردات  مركز  معاون 
وارد  امسال  اول  ماه  سه  در  خودرو  هزار   10 از 
كشور شده كه از لحاظ ارزش دالرى 46 درصد 
با  گفتگو  در  معقولى  نشان مى دهد. على  كاهش 
3 ماهه اول امسال  فارس، با اشاره به اينكه در 
10 هزار و 555 دستگاه خودرو وارد كشور شده 
گذشته  سال  اول  ماهه   3 در  كرد:  اظهار  است، 
وارد كشور  خودرو   464 و  هزار   21 از  بيش  نيز 
نسبت  امسال  نشان مى دهد  آمارها  كه  بود  شده 
لحاظ  از  درصد   51 قبل  سال  مشابه  مدت  به 

دارد. كاهش  تعداد 

تورم 14.2 درصدى در خرداد ماه

كاهش  درصد   0.1 با  سال  ماه  سومين  تورم  نرخ 
نقطه  به  نقطه  تورم  نرخ  و  رسيد  درصد   14.2 به 
 14.2 عدد  به  افزايش  درصد   0.5 با  نيز  ماه  اين 
درصد رسيد. به گزارش ايسنا، طبق گزارش مركز 
آمار، پنج شاخص قيمت كاال و خدمات خانوارهاى 
شهرى در خردادماه شاخص كل در اين ماه عدد 
211.3 را نشان مى دهد كه نسبت به ماه قبل 1.2 
درصد افزايش داشته است. بر اين اساس نرخ تورم 
نقطه به نقطه سومين ماه سال معادل 14.2 درصد 
افزايش  درصد   0.5 قبل  ماه  به  نسبت  كه  است 

داشته است.

آموزش 10 هزار كمك پرستار مهارتى

آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزير  پرستارى  معاون 
هزار   10 ساله  يك  آموزش  آغاز  از  پزشكى، 
ايرنا،  گزارش  به  داد.  خبر  مهارتى  پرستار  كمك 
ميرزابيگى گفت: اين گروه داراى مدرك زيرديپلم 
غيردانشگاهى  ساله  يك  دوره  يك  در  و  هستند 
هفت  استخدام  مجوز  از  وى  گيرند.  مى  آموزش 
بيمارستان ها  براى  نفر پرستاران دانشگاهى  هزار 

و بخش هاى تازه تاسيس شده خبر داد. 

 اجراى  نصب  داربست  فلزى 
در اسرع وقت با قيمت مناسب   

09153637507 - 09156217507 حسينى

دعوت نامه تشكيل مجمع فوق العاده «نوبت دوم»
شركت تعاونى روستايى دامداران كرك آوران

تاريخ انتشار: 94/4/4
بنا به تصويب هيئت مديره جلسه مجمع فوق العاده «نوبت دوم» شركت تعاونى روستايى دامداران كرك 
 آوران سربيشه دوشنبه 94/4/15 ساعت 8:30 صبح در محل مسجد امام حسن مجتبى(ع) سربيشه 
جنب كافه قديم برگزار مى شود. از كليه اعضا دعوت مى شود براى اتخاذ تصميم نسبت به موضوعات 
 ذيل در اين مجمع حضور به هم رسانند. ضمنا چنانچه عضوى بنا به داليلى نتواند شخصا حضور يابد

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

يك راى مى باشد.
دستور جلسه:

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

هيئت مديره تعاونى

دعوت نامه تشكيل مجمع عمومى فوق العاده «نوبت دوم»
شركت تعاونى مرزنشينان مومن آباد سربيشه

تاريخ انتشار: 94/4/4
جلسه مجمع عمومى فوق العاده شركت تعاونى مرزنشينان مومن آباد سربيشه شنبه 94/4/20 ساعت 9 
در محل سربيشه مسجد امام حسن مجتبى (ع) 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.
دستور جلسه:

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

طرح و تصويب اساسنامه جديد 
هيئت مديره

دعوت مجمع عمومى عادى ساليانه موسسه خيريه حضرت ابوالفضل العباس (ع) قهستان
 به شماره ثبت: 159

به اطالع كليه اعضاى هيئت امناى موسسه خيريه حضرت ابوالفضل العباس (ع) قهستان مى رساند: جلسه 
مجمع عمومى عادى اين موسسه جمعه 94/4/19 ساعت 6 بعدازظهر در محل دفتر موسسه واقع در مجتمع 
فرهنگى حضرت ابوالفضل العباس (ع) شهر قهستان برگزار مى شود. لذا از كليه اعضا دعوت مى گردد در 
محل مذكور حضور به هم رسانند. ضمنا از افردى كه متقاضى عضويت در هيئت مديره و بازرسين مى باشند 

خواهشمند است تقاضاى كتبى خود را حداكثر تا تاريخ 94/4/16 به دفتر موسسه تحويل نمايند. 
دستور جلسه: 

انتخاب اعضاى هيئت مديره و بازرسان - استماع و رسيدگى به گزارش هيئت مديره و بازرسان 
 تصويب ترازنامه سال هاى 92 و 93 - بررسى و تصويب يا رد پيشنهادات هيئت مديره

هيئت مديره موسسه خيريه حضرت ابوالفضل العباس (ع) قهستان 

كالسه 93/2829 اجرايى شورا 
آگهى مزايده اموال منقول «نوبت دوم»

چون مقرر گرديده اموال شامل: 15 عدد سماور و ... مجموع اموال به مبلغ 70/500/000 ريال كارشناسى شده در قبال بدهى 
آقاى عليرضا اميرآباديزاده به مبلغ 45/350/000 ريال در حق آقاى غالمرضا خسروى و مبلغ 2/250/000 ريال حق االجرا در حق دولت از 
طريق مزايده روز دوشنبه مورخ 94/4/29 از ساعت 9 الى 10 صبح در دفتر اجراى احكام مجتمع شوراى حل اختالف بيرجند به فروش برسد 
 كه قيمت پايه از بهاى ارزيابى شده شروع و به شخصى كه باالترين قيمت را پيشنهاد نمايد، فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پيشنهادى 
فى المجلس از برنده مزايده دريافت و نامبرده مكلف است حداكثر تا يك ماه نسبت به پرداخت باقيمانده ثمن معامله اقدام نمايد در غير اين 
صورت 10 درصد اوليه به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد خواهد شد. لذا متقاضيان در صورت تمايل مى توانند پنج روز قبل از موعد مزايده 
به اين اجرا واقع در خيابان طالقانى- بين طالقانى 14 و 16 مجتمع شوراهاى حل اختالف بيرجند مراجعه و از مورد مزايده بازديد به عمل آورند 

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

سازمان نظام مهندسى ساختمان استان خراسان جنوبى

اجراى شناسنامه فنى ، ملكى ازهدر رفتن سرمايه ها و انرژى جلوگيرى مى كند.

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

 اجراى
 آالچيق ، باربيكيو ، آب نما 
 محوطه سازى ، مجسمه 

انواع سقف هاى مسكونى  
پاركينگ ، تاج نما و ...

09159634305

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

رنگ آميزى و تزئينات ساختمان

رحيمـى
10 درصد تخفيف

- اجراى انواع رنگ هاى ساختمانى

 اجراى پتينه ، كنيتكس ، كناف

   اجراى رنگ و كاغذ ديوارى تركيبى

بيست مترى سوم- روبروى حج و زيارت     

      09151630741  

تلفن ما را ذخيره نماييد

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

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

سواري - كاميون - ايراني - خارجي 

با قيمت مصوب شركت
آدرس : خيابان 17 شهريور 29

حسين حقيقي پور  09155615113 - 32220423 

ط
ش بيشتر/  نقد و قس

سود كمتر ،  فرو

گـاز رسـانى

با شرايط مناسب
09159354648- محمدى

مسكونى/ تجارى/  صنعتى

پخــش
 تراكـت  تبليغـاتى
0938  928  2099

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

شهربازى پارك توحيد 
همراه  با قايق  بادى 
همه  روزه آماده  خدمات 
 به فرزندان  دلبندتان

از ساعت 17 الى  پاسى از شب

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



پيام شما106 زنداني جرايم غير عمد خراسان جنوبي، چشم انتظار كمك خيران  
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پيام كوتاه : 3000272424

پنجشنبه * 4 تير 1394 * شماره 3253

 106 زندانى جرايم غير عمد خراسان جنوبى چشم انتظار كمك خيران هستند. معاون مديرعامل ستاد ديه خراسان جنوبى گفت: اين زندانيان 60 ميليارد ريال بدهى دارند. 
خويى افزود: براى كمك خيران به اين زندانيان جشن گلريزان 17 ماه رمضان در استان برگزار مى شود. وى با بيان اينكه از آغاز امسال 8 زندانى جرايم غير عمد استان آزاد شدند، 

هدر 3گفت: اين زندانيان 5 ميليارد و 900 ميليون ريال بدهى داشتند كه 4 ميليارد و 850 ميليون ريال آن از محل گذشت شاكى و مابقى از محل كمك خيران و ستاد ديه تأمين شد. را  المال  بيت  اينقدر  ادارات  در  واقعًا  سالم.  با 
مى دهند. كارمند كارش را انجام مى دهد در قبالش 
برابرش   2 با  گيرد  مى  كارگر  يك  حقوق   2برابر 
مى سازيم. ولى چرا هر ماه فالن مبلغ بن خريد چند 
ده تا بليط شنا، بن ماه رمضان، بن عيد، بن روز زن، 

فرزندشون معدل 17 به باال فالن مبلغ هديه و...
نيك  پيك  وسايل  خريد  بن  جمعه  هر  مونده  كم 

بدهند. آقا من و امثال من راضى نيستيم.
915...598
نهايتًا  و  تعاون  شهرسازى،  و  راه  استاندارى،  به 
نماينده مردم در مجلس هرچه مكاتبه كرديم درباره 
تسهيالت مسكن مهر مجتمع پارسه در طى قريب 
به سه سال متأسفانه هيچكدام پاسخى ندادند. ديگه 

بايد به كجا مراجعه كنيم؟!
915...838

سالم خسته نباشيد. بيست مترى آيت ا... گاژارى 
معصوميه باال حدفاصل جنت و فنى حرفه اى 
به  چسبيده  اتوبوس  ايستگاه  و  زباله  سطل 
در  نشستن  قيد  تعفن  بوى  از  باشد  مى  همديگر 

ايستگاه اتوبوس را مى زنيم. لطفًا بررسى كنيد. 
915...467
با سالم از مسكن و شهر سازى سؤال كنيد چرا بعد از 
گذشت پنج سال از ثبت نام مسكن مهر در شركت 
 راه و شهرسازى مولوى كه قرار بود پارسال خانه ها
را تحويل بدهند هنوز هيچكس جوابگو نيست!

901...124
از  بعد  شهردارى  چرا  باشيد.  خسته  و  سالم  با 
گذشت پنج سال هنوز فكرى به حال آسفالت 
آپارتمان هاى آخر رجايى نمى كند!! مثل اينكه 

آنجا جزو شهر نيست!
915...451
باعث  كه  كسانى  از  تشكر  عرض  ضمن  باسالم. 
حذف سرعتگير مقابل دادگسترى استان واقع در بلوار 
شهداى عبادى شدند. لطفًا درصورت امكان نسبت 
قرمزها  چراغ  از  قبل  سرعتگيرهاى  حذف  به 
جواديه  بلوار  آسمانخراش  سرعتگير  حذف  و 

اقدام فرماييد. باتشكر
915...247
از مردم مى خواهد  آواجان. مگر دولت چقدر  سالم 
افرادى  يارانه  آمده كه  روزنامه  تيتر  در  بگيرد..  پول 
 كه در ماه هاى آتى قطع مى شود به مدت دو ماه 
مى توانند اعتراض كنند... آخه چرا قطع كنند كه 

ملت برن اعتراض كنند. 
915...927

و  فرهنگ  هنرى  و  فرهنگى  مجتمع  سالم.  با 
ارشاد شهرستان خوسف كى افتتاح و به بهره 
بردارى مى شود؟ شهرستان خوسف تا كى بايد از 
زيرساخت هاى اساسى در حوزه فرهنگ و هنر بايد 

محروم باشد؟
915...031

* رحيم زاده
تاريخ گواه اين واقعيت است كه زندگى در حال كوچ مداوم 
انسان ها در كنار آب هاى دايمى باالخره ساكن شده و 
زندگى گروهى در غالب اقوام و قبيله ها شكل گرفته و 

تدريجًا روستاها و شهرها به وجود آمدند.
و  آبادانى  باشد  آب  جا  هر  اينكه  انكار  قابل  غير  واقعيت 
حيات نيز وجود دارد و امروزه بسيارى از روستاهاى متروكه 
و خالى از سكنه به دليل بى آبى به اين شكل در آمده اند. 
زنگ خطرى كه اخيراً به دنبال مداومت خشكسالى هاى 
17ساله و پى در پى در استان ما به صدا در آمده است به 
نحوى كه خراسان جنوبى دومين استان بحرانى كشور در 

تأمين آب شرب است.
اين در حالى است كه متأسفانه بسيارى از همشهريان و 
هم استانى ها معضل بحران آب را چندان جدى نگرفته و 

خواسته يا نا خواسته آب را هدر مى دهند....

هدر رفت آب با بهانه هاى مختلف

كه  هستيم  شهر  هاى  خيابان  از  يكى  از  عبور  حال  در 
صاحب يكى از ميوه فروشى هاى شهر شلنگ قطورى را 
 در دست گرفته و به بهانه آب پاشى و تازه كردن ميوه ها،
مشترى  مراجعه  دليل  به  گاه  و  كند  مى  پاشى  آب  گاه 
شلنگ آب را مدت ها بدون توجه به هدر رفت آب و يا 

فشار باالى آب در خيابان رها كرده است. 
جوى  وارد  مستقيمًا  شده  هدر  آب  اينكه  جالبتر  مسأله 
فاضالب مى شود و عمًال گياه و درختى در مسير استفاده 

از آب به چشم نمى خورد ....
مرد ميانسالى مقابل درب منزلش در حال شستشوى خودرو 
تا  كشد  مى  اى طول  دقيقه  قول خودش 45  به  و  است 
خودرو را مطابق ميلش تميز كرده و برق بيندازد و در اين 
ميان تنها چيزى كه اصًال به آن توجهى نمى شود هدر رفت 

آب با حجم زياد در طول مدت زمان شستشو است....

توجيه عده اى از مردم:پولش را مى پردازيم...!

كم نيستند افرادى از اين دسته كه با بهانه هاى مختلف 
يا  و  البسه  شستشوى  باغچه،  آبيارى  حياط،  شتسشوى 
كه  پاسخ  اين  با  نهايت  در  و  داده  هدر  را  آب  استحمام 

پولش را پرداخت مى كنيم كارشان را توجيه مى كنند.
حسين يكى از همشهريان ماست كه معتقد است با سطلى 
آب و اسفنج مى توان وسيله نقليه را به نحو مطلوب شست  و 
لزومى براى باز بودن آب در طول زمان شستشو وجود ندارد. 
وى مى گويد: متأسفانه بعضى از هم استانى هاى ما هنوز 
از گذشت مدت زمان  بعد  باور نكرده و  را  آبى  بحث بى 
طوالنى و مستمر از خشكسالى ها هنوز فرهنگ استفاده 

صحيح از منابع آبى را درك نكرده و به كار نمى گيرند.

وسواس نامتعارف، توجيهى براى هدر دادن آب

يكى از زنان خانه دار شهرمان در گفتگو با آوا مى گويد: 
متأسفانه بسيارى از خانم ها در شستشوى ظروف و وسايل 
منزل هيچ توجهى به راه هاى صرفه جويى و مصرف بهينه 
آب نداشته و بعضاً به دليل وسواس نا متعارف با تفكر اينكه 
هر چه آب بيشترى استفاده شود تميزى و پاكى بيشتر است 

ساعت ها آب را به اين شكل هدر مى دهند.
ابراهيمى در ادامه مى گويد: گويا عده اى از همشهريان 
وضعيت اقليم و كويرى بودن شهرمان را از ياد برده و به 
جاى حفظ منابع آبى موجود بى محابا با اسراف بيش از 

حد آب به اين بحران دامن مى زنند.

آب بيت المال است، نبايد آن را هدر داد

كند  مى  عمل  محتاطانه  بسيار  آب  مصرف  در  كه   وى 
مى گويد: آب و سفره هاى آب زير زمينى از آن همه ملت 
بوده و به نوعى بيت المال محسوب مى شود و اگر مردم 
با ديد بيت المال به ثروت ملى نگاه كنند طبيعتًا قناعت 
پيشه كرده و از هدر رفت آن جلوگيرى مى كنند. وى كه 
مادر چهار فرزند است مى گويد: اگر هر كدام از ما بر اين 
باور باشيم كه در نتيجه استفاده نادرست از آب فرداهاى 
تشنگى كودكانمان را رقم مى زنيم، حتمًا در استفاده از آب 

تغيير رويه داده و عاقالنه تر عمل مى كنيم. 
بانوان  هفتگى  جلسات  در  قرآن  مربى  كه  ديگرى  خانم 
محله است نيز مى گويد: در مقابل افرادى كه بى توجه 
به استفاده صحيح از آب، آن را هدر مى دهند عده زيادى 
استفاده  و  آب  رفت  هدر  از  جلوگيرى  خانواده  مادران  از 

صحيح و بهينه از آن را سرلوحه كار خود قرار داده اند.

نقطه عطفى در تغيير فرهنگ استفاده از آب 

موسوى ادامه مى دهد: در اكثر جلسات شاهد توصيه ها و 
مباحثى درباره مديريت مصرف آب و ارائه راهكار و بيان 
تجربيات از سوى زنان خانه دار هستيم كه اين خود نشان 
در  آب  از  استفاده  فرهنگ  تغيير  در  عطفى  نقطه  دهنده 

ميان همشهريان و هم استانى هاى عزيز است.
براى  آب  حداقل  از  استفاده  راهكارها  اين  جمله  از  وى 
و  كرده  اشاره  زدن  مسواك  يا  و  استحمام  گرفتن،  وضو 
بيانات  به  اقتدا  و  علما  فتواهاى  به  استناد  با  گويد:  مى 
هم  و  گرفت  وضو  هم  توان  مى  انقالب  معظم  رهبر 
افراد عادت  از  برخى  اين در حالى است كه  زد،  مسواك 
دارند در حين وضو گرفتن و يا مسواك زدن شير آب را 

باز گذاشته و آب را هدر دهند. وى ادامه مى دهد: يكى 
ديگر از اين راهكارها استفاده از آب حاصل از شستشوى 
هاى  باغچه  آبيارى  در  آن  از  استفاده  و  البسه  و  ظروف 
اين  با  اخيراً  افراد  از  برخى  خوشبختانه  كه  است  منازل 
 رويكرد به مسأله آب نگاه كرده و نهايت تالششان را براى 

صرفه جويى در مصرف آب دارند.

برخى از افراد  قناعت و صرفه جويى را 
نوعى خساست مى دانند 

آب  مسير  در  خودرويش  شستشوى  حال  در  جوانى  مرد 
هر  خودش  گفته  به  است.  بيرجند  آباد  شوكت  در  روان 
آمده  طبيعت  دل  به  خانواده  اتفاق  به  تفريح  براى  هفته 
و از وجود آب هاى روان در مسير براى كارهايى از اين 

قبيل بهره مى برد.
غير  و  روان  هاى  آب  از  مفيد  استفاده  معتقداست  حامد 
از آب شرب  استفاده  براى  مناسبى  قابل شرب جايگزين 
فكر  اين طرز  اى  است هرچند عده  در مصارف شستشو 
در قناعت و صرفه جويى را نوعى خساست مى دانند اما 
خراسان  مانند  آبى  كم  استان  در  كه  است  اين  واقعيت 
جنوبى حداقل صرفه جويى نيز مفيد بوده و اثرات مثبتى 

به جا مى گذارد. 
وى ادامه مى دهد: در حال حاضر بسيارى از روستاهاى 
با  اهالى  نياز  مورد  شرب  آب  تأمين  براى  حتى  استان 
مشكل مواجه بوده و آب مورد نياز آنها به صورت هفتگى 
با تانكر تأمين مى شود و يا مجبورند براى تأمين آب  و 
وقنات  سرچشمه  تا  را  طوالنى  هاى  مسافت  خود  شرب 

روستا طى كنند.

آب مايه حيات است نه جاروى حياط....!!

يكى از فروشندگان لوله و شيرآالت شهر ما نيز استفاده از 
شيرهاى پيش رفته چشمى و اهرمى را در صرفه جويى 
آب بسيار مناسب دانسته و مى گويد: حجم زيادى از آب 
ها در تعادل آب گرم وسرد به هدر مى رود كه جايگزين 
در  نمونه شيرآالت  اين  با  پيچى  قديمى  كردن شيرهاى 

اين امر بسيار مفيد است.
وى اضافه مى كند: متأسفانه در فصول گرم سال رويكرد 
مصرف نسبت به ساير فصل ها بيشتر بوده و حجم زيادى 
نمودن حياط خانه و  تازه كردن و خنك  بهانه  به  از آب 
باغچه و يا شستشوى حياط با كمك فشار آب به هدر مى 
رود و عده اى از شهروندان و مردم فراموش كرده اند كه 

آب مايه حيات است نه جاروى حياط....!! 
وى اضافه مى كند: زمانى مردم هيچ مديريتى در استفاده 
مصرف  گونه  اسراف  را  آن  پروا  بى  و  نداشته  بنزين  از 

الگوى  اصالح  و  بنزين  قيمت  افزايش  با  اما  كردند  مى 
مصرف ملزم به يادگيرى مبانى مديريت صحيح مصرف 
اين ماده شدند و به نظر مى رسد قبل از اينكه با كمبود 
شديد آب و اصراف نابخردانه اين نعمت الهى مجبور به 
جيره بندى اين ماده حياتى باشيم فرهنگ درست مصرف 
ها استانى  هم  ميان  در  خودجوش  صورت  به  را   كردن 

و همشهريان نهادينه كرده و درست مصرف كردن را از 
همان كودكى به فرزندانمان بياموزيم... 

خراسان جنوبى كمترين ميزان بارندگى
در كشور را داراست 

مدير عامل شركت آب منطقه اى خراسان جنوبى در گفتگو 
 با آوا ضمن اشاره به بحرانى بودن منابع آبى استان مى گويد:

خراسان جنوبى در پى خشكسالى هاى 17 ساله، با 118 
ميلى متر كمترين ميزان بارندگى در كشور را دارد و از اين 

رو با كمترين ميزان آب تجديد شونده مواجه است.
در  و  متر  ميلى   250 را  كشور  در  بارندگى  ميزان  امامى 
دهد:  مى  ادامه  و  دانسته  متر  ميلى   800 تا   750 جهان 
اين مقدار بيانگر اين است كه خراسان جنوبى حدود 40 
تا 45 درصد متوسط بارندگى كشور و يك ششم بارندگى 
كل جهان را دارا بوده و در اين استان نه تنها زمين هاى 
به  آب  كمبود  چالش  با  از شهرها  برخى  بلكه  كشاورزى 
ويژه در فصل گرما روبرو هستند و منابع آب محدود استان 
كفاف تأمين نيازهاى استان را در دراز مدت نخواهد كرد.

مبنا و اساس آمايش سرزمينى و ايجاد صنايع 
در استان نيز بايستى موضوع آب باشد 

وى موضوع آب را مهمترين دغدغه استان خوانده وتأكيد 
مى كند: با توجه به اقليم خشك و كم آب منطقه، بايستى 
و  مبنا  راستا  اين  در  و  داد  تطبيق  شرايط  اين  با  را  خود 
نيز  استان  در  صنايع  ايجاد  و  سرزمينى  آمايش  اساس 

بايستى موضوع آب باشد. 
امامى از مهمترين اقدامات شركت آب منطقه اى در راستاى 
مقابله با بحران آب در استان، به احداث چندين سد و پروژه 
تغذيه مصنوعى، اصالح پروانه هاى بهره بردارى چاه هاى 
كشاورزى بر اساس آيين نامه مصرف بهينه آب، پر كردن 
روى  بر  هوشمند  كنتورهاى  نصب  مجاز،  غير  هاى   چاه 
چاه هاى برق دار، فعال كردن شوراى حفاظت منابع آب 
مشتركين  با  رسانى  اطالع  هاى  نشست  برگزارى  استان، 
و اطالع رسانى و آگاهى بخشى پيرامون صرفه جويى در 

مصرف آب از طريق رسانه ها اشاره كرد.

79 درصد از مشتركين استان 
زير الگوى مصرف هستند 

در  نيز  خراسان جنوبى  شهرى  فاضالب  و  آب   مديرعامل 
گفتگو با آوا، مردم خراسان جنوبى را جزو كم مصرف ترين 

مشتركين  از  درصد  گويد: 79  و مى  دانسته  مردم كشور 
استان زير الگوى مصرف هستند و زير 15 مترمكعب در 

ماه مصرف مى كنند. 
وى با اشاره به اينكه قيمت تمام شده هر مترمكعب آب 
شرب، 3 هزار تومان است كه با قيمت هرمترمكعب 251 
در  يادآور مى شود:  گيرد،  قرارمى  مردم  اختيار  در  تومان 
مردم  از  آب  تمام شده  بهاى  دهم  تنها يك  حاضر  حال 
وصول مى شود كه اين باعث مى شود روز به روز به سر 

خط اول باز گرديم. 

شبكه آب شرب بيرجند معادل مصرف 
شهرستان قاين هدررفت دارد 

عراقى زاده منابع موجود براى تأمين آب شرب بيرجند را 
نقطه سربه سر جمعيت كنونى شهرستان عنوان  در  دقيقًا 
در  آب  تأمين  نگران  شرايط  اين  در  گويد:  مى  و  كرده 
تابستان هستيم و با توجه به فقر دشت ها شايد ديگر جايى 

براى حفر چاه پيدا نكنيم.
مديرعامل آب  و فاضالب شهرى خراسان جنوبى با اشاره به 
 استهالك 600 كيلومتر شبكه انتقال آب بيرجند مى گويد:
اكنون شبكه آب شرب بيرجند حدود 28 درصد هدر رفت 
اين وضع  ادامه  قاين دارد كه   معادل مصرف شهرستان 

مشكالت عديده اى را به دنبال خواهد داشت. 
وى با بيان  اينكه هدر رفت آب در بيرجند نسبت به 5 سال 
گذشته، 5 درصد افزايش پيدا كرده، يكى از فرصت هاى 

ماده واحده  تبصره 3  اساس  بر  را  قانونى شوراهاى شهر 
آب  شبكه هاى  بازسازى  براى  تسهيالت  ايجاد  قانون 
شهرى دانسته و مى گويد: بر اين اساس، شورا مى تواند 
مقدارى به تعرفه هاى خط انشعاب آب در فاز اول اضافه 
آب  شبكه  بازسازى  صرف  را،  برآن  مازاد  درآمد  و  كرده 

همان شهر در جهت كاهش هدر رفت آب نمايد.
وى هدر رفت اب در شهر بيرجند را امرى جدى و نگران 
اين  با وجود طرح  نشان مى كند:  دانسته و خاطر  كننده 
اجرايى  مصوبه  اين  تاكنون  شهر  شوراهاى  در  موضوع 
نشده، اين در حالى است كه در تمام شهرستان هاى استان 
با يادآورى موضوع شاهد نگاه عالمانه تر شوراها و كمك 

به حل اين مشكل بوده ايم.  

464 روستاى استان 
با تانكر آبرسانى مى شوند

مدير شركت آب و فاضالب روستايى نيز تعداد روستاهايى 
كه با تانكر آبرسانى مى شوند را 464 روستا عنوان كرده 
و مى گويد: از اين تعداد روستا 162 روستا آب آشاميدنى 
ندارند. بسكابادى همچنين از آبرسانى سيار به 431 روستاى 
نفر خبر داده و  بر 58 هزار و 759  بالغ  با جمعيت   استان 
مى گويد: در طى ماه قبل با 30 تانكر دولتى و خصوصى 
عمليات آبرسانى به اين روستاها با هزينه 380 ميليون تومان 

و در حجم بيش از 28 هزار متر مكعب انجام شده است. 

آب مايه حيات است
 جاروى حياط نيست...!

جوابيه هاى شهردارى بيرجند

ستون  در  شده  درج  مطلب  به  پاسخ  در  احتراماً   -1
به كمبود  توجه  درباره «با  پيام شما مورخ 94/2/27 
فضاى سبز در مهرشهر در بلوار همت فضاى زيادى 
به  نماييد»  اقدام  لطفاً  دارد  پارك وجود  احداث  براى 
شده  اعالم  قبًال  كه  همانگونه  رساند:  استحضارمى 
صرف وجود زمين خالى براى اجراى فضاى سبز كافى 
شهردارى  تحويل  بايست  مى  ها  زمين  اين  نيست 
شود كه تاكنون صورت نگرفته است و واحد امالك 

شهردارى اين موضوع را به جد پيگيرى مى نمايد.
در ستون  درج شده  مطلب  به  پاسخ  در  احترامًا   -2
پيام شما مورخ 94/3/2 درباره «لطفًا فكرى به حال 
جدول كشى و آسفالت انتهاى خيابان شهيد رجبعلى 
آهنى نماييد» به استحضار مى رساند: جدول كشى و 
آسفالت انتهاى محل مذكور پس از تملك و پرداخت 
هزينه هاى آماده سازى در دستور كار شهردارى قرار 

خواهد گرفت.
ستون  در  درج شده  مطلب  به  پاسخ  در  احترامًا   -3
پيام شما مورخ 94/3/4 درباره «لطفًا انتهاى خيابان 
غفارى 16 را آسفالت نماييد» به استحضار مى رساند: 
انتهاى  معبر  و  باشد  آسفالت مى  معابر غفارى  تمام 
غفارى 16 كه به بلوار زكرياى رازى متصل مى شود 
تحويل شهردارى نشده است لذا پس از تحويل اقدام 

الزم انجام خواهد شد.
ستون  در  شده  درج  مطلب  به  پاسخ  در  احتراماً   -4
غدير  بلوار  «آسفالت  درباره   94/3/9 مورخ  شما  پيام 
سجادشهر» به استحضار مى رساند: آسفالت معبر مذكور 

پس از اجراى تأسيسات شهرى انجام خواهد شد.
5- احتراماً در پاسخ به مطلب درج شده در ستون پيام 
شما مورخ 94/3/20 درباره «ما اهالى عدالت 2 از حداقل 
امكانات شهرى محروم هستيم» به استحضار مى رساند: 
كوچه عدالت 2 از تمامى خدمات شهرى از جمله سطل 

زباله، نظافت معابر و آسفالت برخوردار مى باشد.
6- احترامًا در پاسخ به مطلب درج شده در ستون پيام 
شما مورخ 94/3/20 درباره «آسفالت شهرك شاهد 
معصوميه پايين» به استحضارمى رساند: محل مورد 
نظر تحويل شهردارى نشده است و آماده سازى آن 

بر عهده شركت مربوطه مى باشد.

پاسخ مسئولين به پيام شما

 زنگ خطر زندگى: منبع آب استان بحرانى است 

الفباى زندگى در استان در ورطه نابودى 
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ايسنا-  شبكه العالم كه به زبان عربى و براى كشورهاى عرب زبان پخش برنامه دارد،
 با هدف معرفى جاذبه هاى گردشگرى در سفرى فشرده مرحله تصويربردارى از جاذبه هاى استان را از تاريخ 26 خرداد آغاز كرد و به مدت يك هفته 
بيشترجاذبه هاى شاخص استان را تحت پوشش قرار داد.

مستند جاذبه هاى گردشگرى خراسان جنوبى در شبكه العالم پخش مى شود

4 با توجه به متفاوت بودن بار ترافيكى در ماه رمضان 
نسبت به ماه هاى ديگر توصيه مى شود:

* عزيزانى كه قصد رانندگى را داشته باشند بايستى 
نزديك  و  در ساعات غروب  ترافيكى  بار  بدانند كه 
و حوصله  از صبر  بايستى  و  افطار سنگين شده  به 

بيشترى برخوردار باشند.
* اگر الزم باشد كه رانندگان در ساعات غروب در 
كنند،  تردد  ترافيك  پر  يا مسيرهاى  مركزى  هسته 
ترافيك را در نظر بگيرند و قبل از ساعت مورد نظر 

يا پس از آن كار خود را انجام دهند.
* به حقوق ديگران احترام گذاشته و اولويت هاى 
عبور ساير كاربران ترافيكى و وسايل نقليه را مدنظر 

قرار دهند.
* در زمان هايى كه معابر از سطح سرويس مناسبى 
با سرعت  كنند  بوده سعى  برخوردار  معابر)  (خلوتى 
كجاز و مطمئن تردد كرده و از عجله و شتاب پرهيز 

كنند
* هنگام خريد از شيرينى فروشى ها اغذيه فروشى 
مبارك  ماه  در  كه  صنوف  ساير  و  ها  نانوايى  ها 
رمضان فعاليت بيشترى دارند از پارك غير مجاز و 
دوبله وسايل نقليه خوددارى كرده تا اين عمل منجر 

به ايجاد تراكم ترافيك و انسداد مسير عبور نشود.

پليس راهنمايى و رانندگى خراسان جنوبى

بدن  در  چربى  تجمع  از  رمضان،  ماه  در  ورزش  ايسنا: 
جلوگيرى و عمل سوخت و ساز را تسهيل مى كند.

توانايى هاى  بر  مثبت  تاثير  بر  عالوه  ورزش  همچنين 
و  يادگيرى  قدرت  افزايش  در  زيادى  سهم  جسمانى، 

توانايى هاى ذهنى انسان دارد.
و  عصبى  رمضان  ماه  در  كردن  ورزش  از  مردم  بيشتر   
براى  اين سوال  مى دانند.  را مضر  آن  و  خسته مى شوند 
برخى از مردم وجود دارد كه آيا ورزش خود را در طول 
همان  با  دهند؟  ادامه  آن  به  يا  كنند  قطع  رمضان  ماه 
بپردازند  رمضان  ماه  در  خود  ورزش  به  شدت  و  كيفيت 
يا مقدار آن را تغيير دهند؟ و سواالتى كه راجع به مقدار 
مناسب  تغذيه  و  مبارك  ماه  در  مصرفى  نوشيدنى  و  آب 

مى شود.

فعاليت ورزشى سنگين 
براى روزه دارن نوجوان

پرتحرك  معموال  كه  نوجوانانى  به  تغذيه  متخصصان 
قواى  از ضعف  پيشگيرى  براى  توصيه مى كنند،  هستند، 
جسمانى در ماه مبارك رمضان از انجام حركات ورزشى 
سنگين اجتناب كنند.فعاليت زياد نوجوانان روزه دار در ماه 
تعريق  افزايش  و  بيشتر  انرژى  به صرف  منجر  رمضان، 
سوء  زمينه ساز  مى تواند  كه  است  روز  ساعات  طى  در 
ماه  بهترين ورزش در طول  يا شديد شود.  تغذيه خفيف 
رمضان شنا و پياده روى پس از صرف افطار  است، چرا 
پيشگيرى  نيز   يبوست  بروز   و  از گرفتگى عضالت  كه 

مى كند.

فعاليت هاى بدنى روزه دار نبايد 
بيش از 30 تا 45 دقيقه طول بكشد

حسين اصغرى رئيس اداره ورزش و جوانان بيرجند گفت: 
شدت  كاهش  و  تغذيه اى  مسايل  به  توجه  صورت  در 
ورزشكاران  بدنى  فعاليت  و  سالمت  بر  روزه  تمرينات، 
حرفه اى  ورزشكاران  اما  نمى گذارد،  چندانى  منفى  تأثير 

بايد بيشتر به نكات تغذيه اى توجه داشته باشند.
افت  دليل  به  ورزشكاران  از  بسيارى  اينكه  بيان  با  وى 
كنار   را  ورزش  رمضان  ماه  در  نمى توانند  بدنى  آمادگى 
بگذارند، افزود: توصيه مى شود چنانچه ورزش سنگين و 

طوالنى مدت است، 
و  بدنى  فعاليت هاى  انجام  از  افطار  تا  سحر  فاصله  در  
افطار  صرف  از  بعد  به  را  فعاليت ها  و  خوددارى  ورزش 

موكول كنند. 
بهتر  كرد:  اظهار  بيرجند  جوانان  و  ورزش  اداره  رئيس 
انجام  ميان  در  روز  يك  را  ورزشى  فعاليت هاى  است، 
مناسبى  فرصت  كافى   استراحت  انجام  ضمن  تا  شود، 

براى بازسازى منابع انرژى براى بدن فراهم شود.
حين  در  ورزش  و  بدنى  فعاليت هاى  داد:  ادامه  اصغرى 

روزه دارى و در طول روز نبايد بيش از 30 تا 45 دقيقه 
طول بكشد و اگر ورزش در آب و هواى گرم و زير تابش 
اشعه خورشيد باشد،  مدت زمان آن از اين مقدار نيز كمتر 

توصيه مى شود.
بهتر  هوا  بودن  گرم  دليل  به  همچنين  كرد:  اظهار  وى 
نور  تابش  زير  و  باز  محيط  در  ورزشى  فعاليت  است، 

خورشيد انجام نشود.

بالفاصله بعد از افطار ورزش نكنيد

فرد  اينكه  بيان  با  بيرجند  و جوانان  اداره ورزش  رئيس   
نبايد بالفاصله بعد از افطار ورزش انجام دهد، گفت: در 
بايد  گيرد،  افطار صورت  از  قبل  فعاليت  فرد  صورتى كه 
داشته  فاصله  ساعت  دو  تا  يك  حداقل  افطار  با  تمرين 
باشد. اصغرى افزود: مواد غذاى افطار  بهتر است سبك 
به معده فشارى وارد نشود و همچنين پركالرى  تا  باشد 
سرعت  به  قند  است  الزم  كه  چرا  باشد،  هضم  سريع  و 
شير،  مانند  غذاى  مواد  كند،  توليد  انرژى  و  شود  جذب 
انجيرخشك در اين  خرما، عسل، كشمش، توت خشك، 
بدن  قند  كمبود  مى شود  باعث  كه  مى گيرند  قرار  دسته 

جبران شود.
مايعات  و  اينكه كم  آبى،كاهش حجم  خون  بيان  با  وى 
از جمله اثرات روزه  دارى بر بدن ورزشكار و يا ديگر افراد 
از  براى جلوگيرى  روزه دار  ورزشكارن  كرد:  اظهار  است، 
در  اختالل  بدن،  سستى  و  بى حالى  كم آبى،  مشكالت 
تنظيم درجه حرارت بدن، جلوگيرى از غليظ شدن خون 
و كاهش اكسيژن رسانى مغز و عضالت در سحر و افطار، 

آب و مايعات مصرف كنند.

فعاليت ورزشى روزه دار
 در هواى گرم صورت نگيرد

گفت:  ايسنا  به  نيز  فيزيولوژى  دكتراى  ثاقب جو  مرضيه 
زمان  در  چه  باشد،  نداشته  خاص  بيمارى  شخص  اگر 
ندارد. وجود  ورزش  براى  محدوديتى  افطار  چه  و  روزه 
وى افزود: مساله اى كه بايد جدى گرفته شود، اين است 
بويژه در ساعات گرم  فعاليت ورزشى در هواى گرم  كه 
روز و در فضاى آزاد صورت نگيرد، چراكه موجب تعرق 
زياد، كم آبى و افت قند خون مى شود. عضو هيات علمى 
دانشگاه بيرجند اظهار كرد: در بحث افطار توصيه مى شود 

اگر فرد از غذاى حاوى كربوهيدرات»برنج و ماكارونى» 
چرب  غذاى  اگر  و  بعد  ساعت   3-2 حدود  كرد  استفاده 
فعاليت  افطار  بعد  ساعت   4-3 كرد  استفاده  پروتئينى  و 
از  اينكه بسيارى  به  اشاره  با  انجام دهد.ثاقب جو  ورزشى 
افراد سوال مى كنند آيا فعاليت بدنى در زمان روزه دارى 
خطرناك است يا خير؟ گفت: با فرض اينكه فرد فعاليت 
كوتاه با تغذيه مناسب انجام دهد كه باعث تعريق زياد در 

بدن نشود،  مانعى براى فعاليت وجود ندارد.
در  وزن  كاهش  دنبال  به  كه  افرادى  به  داد  ادامه  وى 
ماه رمضان هستند، توصيه مى شود فعاليت ورزشى را در 

شرايط مناسب انجام دهند.
به  منجر  زياد  فعاليت  اينكه  بيان  با  فيزيولوژى  دكتراى 
چربى سوزى مى شود، اظهار كرد: خطرى كه اينگونه افراد 
آنها  بدن  بافت عضالنى  كه  است  اين  مى كند  تهديد  را 

رو به تحليل مى رود.
بدن  استرس زاى  هرمون هاى  همچنين  شد:  يادآور  وى 
دارد  كه  خوبى  فايده  اما  يافته،  افزايش  افراد  اينگونه 
مى شود  باعث  بدنى  فعاليت  داده  نشان  تحقيقات  اينكه 
بروز  از  پيدا كند و  افزايش  انسلين در بدن  به  حساسيت 

ديابت نوع دو جلوگيرى شود.

قانون، ترافيك، ايمنى

بايد و نبايدهاى ورزش در ماه رمضان
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نبود  گفت:  بيرجند  پزشكى  علوم  دانشگاه  درمان  معاون 
تازه  بيمارستان  سه  مشكل  مهم ترين  متخصص  نيروى 

تأسيس در درميان، سرايان و سربيشه است.
محمود گنجى فرد در گفت وگو با فارس در بيرجند، در رابطه 
سربيشه،  و  سرايان  درميان،  بيمارستان هاى  وضعيت  با 
شامل  بيمارستان ها  اين  سرپايى  بخش هاى  كرد:  اظهار 
راه اندازى  آزمايشگاه  و  سونوگرافى  راديولوژى،  اورژانس، 

شده و فعال است.

* به كارگيرى نيروهاى جديد
 در بيمارستان هاى درميان و سرايان تا هفته 

آينده

در  پرسنل  و  درمانى  كادر  نيروى   64 اخيراً  افزود:  وى 

تعداد  همين  به  و  كرده  كار  به  آغاز  سربيشه  بيمارستان 
نيز در بيمارستان هاى سرايان و درميان تا هفته آينده به 

كارگيرى مى شوند.
مهم ترين  بيرجند  پزشكى  علوم  دانشگاه  درمان  معاون 
متخصص  نيروى  نبود  را  بيمارستان  سه  اين  مشكل 
نياز  بيمارستان ها  اين  بسترى  بيان كرد: بخش  و  دانست 
به نيروهاى متخصص دارند كه به محض استخدام، اين 

بخش ها فعال خواهد شد.

* هيچ قول مساعدى براى 
استخدام متخصص داده نشده است

گنجى فرد ادامه داد: تاكنون على رغم پيگيرى ها، هيچ قول 
مساعدى در رابطه با تخصيص سهميه استخدام پزشكان 

متخصص به استان داده نشده است.
نيروى  توزيع  در  بتواند  بايد  جنوبى  خراسان  افزود:  وى 
متخصص به استان ها در ماه هاى آبان و آذر تمام تالش 
غير  در  و  گيرد  كار  به  سهميه  تخصيص  براى  را  خود 

اينصورت همچنان بايد در انتظار نيرو باشد.
تعداد  گفت:  بيرجند  پزشكى  علوم  دانشگاه  درمان  معاون 
به كارگيرى نيروها و پزشكان متخصص در بيمارستان هاى 
نياز هر شهرستان  به  بستگى  درميان، سرايان و سربيشه 
دارد اما پيش بينى مى شود براى هر شهرستان سه يا چهار 

نيرو نياز باشد.
بيمارستان هاى  در  نفر  تاكنون 310  كرد:  بيان  گنجى فرد 
تازه تأسيس استان به كار گرفته شده اند كه برخى از اين 
تعداد در آزمون استخدامى و يا از طريق اعتبارات هتلينگ 

مراكز درمانى مشترك هستند.

و  درميان  سربيشه،  بيمارستان هاى  كرد:  تصريح  وى 
سرايان تجهيزات مود نياز اوليه را دارند و تنها مشكل اين 

بيمارستان ها نيروى متخصص است.

* راه اندازى بخش دياليز 
در بيمارستان هاى تازه تأسيس استان

معاون درمان دانشگاه علوم پزشكى بيرجند گفت: بخش 
براى  و  شده  راه اندازى  سرايان  بيمارستان  در  دياليز 
راه اندازى اين بخش در بيمارستان درميان و سربيشه نيز 

برنامه هايى وجود دارد.
بيمارستان  سه  اين  سرپايى  بخش  كرد:  بيان  گنجى فرد 
است،  نداشته  متخصص  پزشك  اينكه  على رغم  تاكنون 

فعاليت رضايت بخشى داشته است.

* ويزيت 8 هزار بيمار توسط 
متخصصين پاره وقت

پاره وقت  افزود: تاكنون پزشك متخصص به صورت  وى 
را به عهده داشته اند  بيماران  بيمارستان ها ويزيت  اين  در 
توسط  سرپايى  ويزيت  هزار   8 از  بيش  طريق  اين  از  و 

متخصصين انجام شده است.
خاطرنشان  بيرجند  پزشكى  علوم  دانشگاه  درمان  معاون 
كرد: بيشتر نيروهاى به كارگرفته شده در بيمارستان هاى 

سرايان، درميان و سربيشه بومى هستند.

نگاهى به مشكل بيمارستان هاى درميان، سرايان و سربيشه

بخش بسترى 3 بيمارستان  تازه تأسيس خراسان جنوبى در انتظار نيروى متخصص

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 ؟!؟!؟!

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

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

تلفن رزرو: 05632235499

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

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

32236930
09151643707- اميرآباديزاده

خيابان جمهورى اسالمى – پاساژ سادسى 
طبقه فوقانى

  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

ايزوگام  شفيعى
آسفالت و قيرگونى 
(محوطه و پشت بام)

  32225494
09151630283

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

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

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

           با مصالح و بدون مصالح
09158994086  - 09151104086

به صورت شبانه روزي 
سرويس دهي به سراسر  استان

آدرس: مهرشهر - ولى عصر (عج) 18 
رسولي

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

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
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بهترين آرايش ها در زندگى: حقيقت براى لبها، 
بخشش براى چشم ها، نيكوكارى براى دستها، 

لبخند براى صورت، عشق براى قلب

پدر: حاال كه رفوزه شدى به كسى نگو
 تا آبرويت نرود.  پسر: چشم پدر به همه سفارش 

كردم تا به كسى نگويند.

به پيرى داده ام انگيزه ى برنايى خود را
به طوفان نگاهت مى دهم بيد قرارم را

سعيد عندليب

هيچگاه نمى توانيد يك اشتباه را دوبار 
مرتكب شويد چرا كه بار دوم ديگر

آن يك اشتباه نيست بلكه يك «انتخاب» است

كسى كه شخصيتش
 براى خودش محترم است

 با گناه كردن به آن توهين نمى كند

شروع  و  خوب  ايده  يك  بين  كه  مى دانيد  مطمئنًا 
نمى  دانند  خيلى ها  اما  است.  زيادى  فاصله  فوق العاده 

كه چطور بايد اين شكاف را پر كنند. 
اگر دوست داريد بدانيد قبل از شروع يك تجارت تازه 
زمان  تا  كنيد  تحليل  و  تجزيه  بايد  را  چيزهايى   چه 
مطلب  پايان  تا  نكنيد،  تلف  را  سرمايه تان   و 

را دنبال كنيد.
1. آيا براى شروع آماده ايد؟ اگر در حال حاضر كارمند 
يك  بعنوان  خودتان  كار  شروع  هستيد،  شركت  يك 
است.  سبك زندگى تان  در  بزرگ  تغيير  يك  كارفرما 
براى  راه  بهترين  اين  كه  كنيد  تصور  اشتباه  به  نبايد 
اين است كه سريع پولدار شويد يا اينكه از مشكالت 
است  كار سختى  بيزنس جديد  كنيد. شروع يك  فرار 
در  و  دارد  يادگيرى  و  قاطع  تصميم گيرى  به  نياز  و 
طوالنى مدت جواب مى دهد. پس قبل از شروع خوب 

فكر كنيد.
2. آيا مشترى كه پول و تقاضاى الزم را داشته باشد، 
وجود دارد؟ اينكه تصور كنيد اين ايده به نظر خودتان 
نيست كه همه  معنى  اين  به  است  نظير  بى  و  جذاب 
است مشتريان  داشت. ممكن  را خواهند  تصور  همين 
براى  فقط  افراد  اكثر  اما  بيايد  خوششان  كاال  يك  از 
از نظر احساسى و چه  چيزهايى كه «نياز دارند»، چه 
فيزيكى، پول خرج مى كنند. خيلى وقت ها هم كسانيكه 

به آن كاال نياز دارند، پول كافى براى خريد آن ندارند. 
كمك  متخصصين  از  موضوع  اين  بررسى  براى  حتمًا 

بگيريد.
رشدى  به  رو  و  خوب  بازار  نظرتان  مورد  كار  آيا   .3
خودتان  و عالقه  قضاوت  به  فقط  نبايد  هم  باز  دارد؟ 
يك  از  بازار  تحليلى  اطالعات  دنبال  به  كنيد.  بسنده 

منبع بى طرف و متخصص باشيد.
موتورهاى  از  است؟  نشده  اشباع  آن  كار  بازار  آيا   .4
جستجوى اينترنتى استفاده كرده و تحقيق كنيد براى 
رقيب  ده  اگر  نه.  يا  دارد  راهكارى وجود  اين موضوع 
شروع  را  آن  است  بهتر  كرديد،  پيدا  جستجو  اين  در 

نكنيد.
از  خيلى  ندارد؟  جانبى  هزينه هاى  شما  راهكار  آيا   .5
شكست  با  دليل  اين  به  جديد  خدمات  و  محصوالت 
هزينه هاى  كار  شروع  زمان  در  كه  مى شوند  مواجه 

جانبى آن را ناديده مى گيريد.
خيلى  مى سوزانند  هيدروژن  كه  اتومبيلى  موتورهاى   
اما  خوب اند  هم  زيست  محيط   براى  و  هستند  راحت 
ايجاد ايستگاه هاى سرويس دهى در سراسر دنيا و ايجاد 

قوانين ايمنى براى آن ، ده ها سال طول مى كشد.
فروش،  شبكه هاى  هزينه ها،  همه  كه  كنيد  دقت 
نيازهاى بازاريابى و مسائل فرهنگى را در نظر بگيريد.

سياست  و  ذهنى  توانايى  رقبا،  با  مقابله  براى  آيا   .6

به  هنوز  شما  جديد  راهكار  اين  شايد  داريد؟  را  الزم 
به فكر كس  اما ممكن است  باشد  بازار كشيده نشده 
ديگرى هم خطور كرده باشد. قبل از شروع حتمًا بايد 

خوب تحقيق كنيد تا مطمئن شويد.
برايتان  است  ممكن  تحقيق  و  جستجو  اين   البته 

خرج بردارد.
كنيد؟  جمع  كاردان  و  باانگيزه  تيمى  مى توانيد  آيا   .7
بايد به يك  مطمئنًا نمى توانيد به تنهايى شروع كنيد. 

تيم انگيزه داده و آنها را مديريت كنيد 
مشتريان.  و  شركا  فروش،  بيزنس،  پايه ريزى  براى   
شروع يك كار جديد هميشه سخت است، حتى براى 

باانگيزه ترين و مشتاق ترين افراد.
8. آيا به هزينه هاى كار نگاه واقعبينانه داشته ايد؟ اكثر 
كنند،  شروع  را  جديدى  كار  مى خواهند  وقتى  افراد 

هزينه هاى شروع كار را دست كم مى گيرند. 
جديد  كار  اين  شروع  به  عشقتان  بتوانيد  اينكه  براى 
برنامه  را به يك ارزش كارى قابل لمس تبديل كنيد، 
كارى بنويسيد كه نيازها و اهداف آينده كار جديدتان 
را به دقت در نظر داشته باشد و حتمًا از يك متخصص 

بخواهيد اين برنامه را بررسى كند.
9. آيا مهارت ها و استقامت الزم را داريد؟ بعنوان كسى 
كه مى خواهد كار جديدى شروع كند، يادتان باشد اگر 
وجود  مقصرى  هيچ  شود،  مواجه  شكست  با  كارتان 

بگذريم،  كه  شكست  اين  در  دخيل  عوامل  از  ندارد. 
مى خورند  شكست  دليل  اين  به  جديد  كارهاى  بيشتر 
كه نااميد مى شويد، نه به اين خاطر كه پول يا وقت كم 
مى آوريد. سعى كنيد آموزه هايتان را باال برده و قدرت 

سازگارى تان را تقويت كنيد.
داشته ايد،  مشكل  مختلف  شركت هاى  با  قبًال  اگر   

ممكن است مشكل اصلى خودتان بوده باشيد.
خالص  كنونى تان  كار  از  مى خواهيد  فقط  آيا   .10
شويد؟ اگر نااميدانه مى خواهيد فقط از نقش كنونى تان 
بيرون بياييد، اگر به يك سرمايه گذار هم تبديل شويد، 
كرد.  نخواهد  راضى تان  و  بوده  استرس زا  برايتان 
كسانيكه احساس مى كنند توانايى الزم را دارند اما از 
كار كنونى شان راضى نيستند يا از آن خسته شده اند، به 
كارفرمايان بهترى تبديل مى شوند تا آنها كه به شدت 
از خود كار كشيده اند، احساس مى كنند قدر كارشان را 
ندانسته اند يا بيش از اندازه استرس دارند. يادتان باشد، 
مرغ همسايه هميشه غاز است. توصيه ما اين است كه 
تا زمانى كه درآمدى از كار جديدتان كسب نكرده ايد، 
كار قبلى تان را رها نكنيد.اگر تنها محدوديتتان تجربه 
يك  با  را  ايده تان  است  بهتر  است،  منابع  و  گروهى 
خودخواهانه  اينكه  تا  بگذاريد  ميان  در  حرفه اى  گروه 
روى نظر خودتان بمانيد. هيچكس با چنين رويكردى 

موفق نمى شود.

5

حرف هاى ابريشمى طنز امروز

شعر روز 

پلكى احساس

عارفانه روز

يك لحظه مكث كن

نگرش

آيه روز  

بياشاميد تا نمودار و جدا شود براى شما رشته سفيد از رشته سياه از فجر سپس روزه 
را تا شب  به پايان رسانيد. سوره بقره 186

حديث روز  

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

توصيه هاى ماه مبارك رمضان

                        

7531

285

15

539

47

164

96

378

7192

519247863
867193542
342856179
135684297
974532618
628719435
483921756
751368924
296475381

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

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

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

طراح: نسرين كارى

* خدا هست؛ غفلت نكنيد از او! خدا حاضر است، 
همه ما تحت مراقبت او هستيم.

***
* بخشش و عفو داشته باش، مثل دريا.

گشاده دست باش، جاري باش، 
كمك كن، مثل رود.

اگر كسي اشتباه كرد آن را بپوشان مثل دريا.

خدايا روزيم كن 
در آن ترحم بر يتيمان و طعام نمودن

 بر مردمان و افشاء
 سالم و مصاحبت كريمان

 به فضل خودت
 اى پناه آرزومندان

دعاى روز هشتم ماه رمضان

پيامك

قبل از شروع تجارت جديد، اين نكات بررسى كنيد

جدول 3253

* مصرف آب و  مايعات كافى جهت جلوگيرى از 
كمبود آب بدن طى روزه دارى در ساعات بين

 افطار و سحر توصيه مى شود حداقل 8 ليوان آب
* براى سالم بودن بايد يك رژيم سالم حاوى 

گروههاى غذايى اصلى يعنى نان و غالت، ميوه ها و 
سبزيجات ، گوشت، حبوبات و ساير جانشين ها ، شير 

و لبنيات طى ماه رمضان داشته باشند.
* اجتناب از مصرف غذاهاى پر ادويه، نوشيدنى هاى 

حاوى كافئين مثل قهوه نيز توصيه مى شود.
دكتر مجيد شايسته - پزشك ديابت

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

فـروش فـورى
 يك واحد مسكونى از مجموعه 

سه واحدى طبقه دوم ، 80 متر 
انبارى  پايين ، معصوميه پايين 

خيابان مسلم  /60 ميليون تومان
09155624526

پيــچ و روپــالك نمــا
سجاد 36 پالك 22   09156694379 - موذن

نيــازمنــديــم
يك نفر حسابدار با سابقه كار، آشنا به نرم افزار حسابدارى هلو 

ساعت مراجعه 17الى 19 به مدت دو روز از 94/4/3 الى  94/4/5 
عالقه مندان با در دست داشتن رزومه كارى به آدرس طالقانى 5 - پالك 15 

روبروى مهد آيدين مراجعه نمايند.

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

آگهى استخدام
 شركت عاميان راه پل 

براى تكميل كادر توليد خود 
دو نفر اپراتور سنگ شكن 

نيازمند است.
تلفن تماس در ساعات ادارى:

 09155617075 -32446710 

يك شركت توزيع نياز به 
كاميونت يخچالدار باالى 4 تن 
داراى كليه مدارك و ضامن 

معتبر مى باشد.
32449267 

تماس از ساعت 8 صبح الى 14

يك خانم نسبتا مسن براى نگهدارى از يك خانم سالمند با مسكن و حقوق 
مكفى به صورت شبانه روزى نيازمنديم.  09156679156 - 32437446

دو نفر خانم براى همكارى در پوشاك 
نيازمنديم.

آدرس: بازار نو - پوشاك دادرس

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

32342156 - 09365562696

 يك منشى خانم 
براى كار در دفتر نظافتى نيازمنديم.   

09155051239 -  32232860 

چاپ و پخش تراكت تبليغاتى 
با قيمت مناسب - كامال تضمينى

دفتر: 32232860 / 09155051239 - مقدم

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

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

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

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

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

32229234 - 09158637362

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

32230549

 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

واگذارى زمين به متراژ دلخواه 
واقع در دشت بجد 

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

09376234005

 آهن آالت مستعمل و ذوبى 
را نقدا خريداريم.

درب و پنجره و فلزات رنگى 
فقط با يك تماس
09151612979

 09151614735
برادران زنگوئى

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

09151636052

 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

پرايد شما را خريداريم. از 85 تا 88
09159648368
09156639456

 فروش آپارتمان  143متر 3  خوابه 
با  كليه امكانات واقع در بلوار مالصدرا 
خيابان ميرداماد      09125487619

 واحد آپارتمان  طبقه  اول ، 110 مترمربع مفيد
 با امكانات كامل اجاره 400 هزار تومان ، پول 

پيش دو ميليون  09151602133 - پورمحمد

متقاضى محوطه يا گاودارى ، حداقل 2000 
متر، داراى آب ، برق و خانه سرايدارى 

نزديك بيرجند     09154473005

 فروش آپارتمان 70 و 90 مترى 
يا معاوضه با خانه كلنگى محدوده 

عدالت و رسالت   09156044960

فروش زمين 150مترى
 بافت قديم على آباد لوله

09300473660

توجه              افتتاح  شد             توجه
www.birjandniaz.com/shop

بزرگ  ترين   هايپر ماركت  تلفنى -  اينترنتى 
بير جند

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

سى دى خام با كيفيت عالى 280 تومان
موس با گارانتى 5300 تومان
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استخــدام
يك شركت معتبر بازرگانى  براى شعبه 

 پخش خراسان جنوبى بازارياب  با 
حقوق و مزاياى عالى استخدام مى نمايد.

 جاده هتل كوهستان ، شهرك رقويى
 خيابان دربند، نبش قيطريه 4، طبقه سوم

09151676268 - 32322802

خريد انواع فلزات مستعمل 
ادارى ، ساختمانى ، كشاورزى 

صنايع ، معادن و خانگى
09151602835 -  ترابى

09011864824
شركت نويد گستر زهان 

جهت تكميل كادر فنى به يك نقشه بردار جهت 
كار در پروژه و يك كارشناس (خانم )جهت 

كار در دفتر فنى با حداقل سه سال سابقه كارى 
مرتبط نيازمند مى باشد

09153610681-32434215

چشمه

در باغى چشمه اى بود و ديوارهاى بلند گرداگرد آن باغ، تشنه اى 
ناگهان  نگاه مى كرد.  آب  به  با حسرت  ديوار  باالى  دردمند 
خشتى از ديوار كند و در چشمه افكند. صداى آب مثل صداى 

يار شيرين و زيبا به گوشش آمد. آب در نظرش سراب بود. 
مرد آنقدر از صداى آب لذت مى برد كه تند تند خشت ها را 
خشت  چرا  هاى،  زد:  فرياد  مى افكند.آب  آب  در  و  مى كند 

مى زنى؟ از اين خشت زدن بر من چه فايده اى مى برى؟...
تشنه گفت: اى آب شيرين! در اين كار دو فايده است. اول اينكه 
شنيدن صداى آب براى تشنه مثل شنيدن صداى موسيقى 
ُرباب است. نواى آن حيات بخش است، مرده را زنده مى كند. 
مثل صداى رعد و برق بهارى براى باغ سبزه و سنبل مى آورد. 
صداى آب مثل هديه براى فقير است. پيام آزادى براى زندانى 
است، بوى يوسف لطيف و زيباست كه از پيراهِن يوسف به 

پدرش يعقوب مى رسيد.
شيرين  آب  به  بركنم  كه  خشتى  هر  من  اينكه:  دوم  فايدة 

نزديكتر مى شوم، ديوار كوتاهتر مى شود. 
خم شدن و سجده در برابر خدا، مثل كندن خشت است. هر بار 
كه خشتى از غرور خود بكنى، ديوار غرور تو كوتاهتر مى شود و 
به آب حيات و حقيقت نزديكتر مى شوى. هر كه تشنه تر باشد 
تندتر خشت ها را مى كند. هر كه آواز آب را عاشق تر باشد. 

خشت هاى بزرگترى برمى دارد.
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اخبار ورزشى

شهرخبر: نگه دارنده هايى كه در فست فودها مورد استفاده قرار مى گيرند بيمارى آفت دهانى را در فرد به وجود مى آورد. يكى از شرايط ايجاد بيمارى وجود 
زمينه مساعد در ايجاد آن است.نگه دارنده هايى كه در فست فودها مورد استفاده قرار مى گيرد اين بيمارى را در فرد ايجاد مى كند.مشكالت به طور غير 
مستقيم در فضاى دهان ايجاد بيمارى مى كند به دليل محيط آلوده دهان، بيمارى در فرد به وجود مى آيد اين ماده به خصوص بر كليه و كبد فرد اثر مى گذارد.

نگه دارنده هاى «فست فود»آفت دهانى ايجاد مى كند 

با روش هاى طبيعى 
موهايمان را ضخيم تر كنيم 

 
را  خانگى  هاى  حل  راه  اينجا  در  شفانيوز:   
خود  موهاى  توانيد  مى  كه  دهيم  مى  ارائه 

آلوئه  ژل  ورا:  آلوئه  كنيد.  ضخيم  حدى  تا  را 
بهبود  براى  كه  است  طبيعى  ماده  يك  ورا 
آلوئه  يا سه برگ  ضخامت مو موثر است. دو 
ورا را نصف كرده تا ژل آن بيرون بيايد و اين 

بر  بگذاريد  و  بماليد  موهايتان  روى  بر  را  ژل 
با  سپس  بماند  ساعت  نيم  مدت  به  مو  روى 
خواص  پرتقال  پرتقال:  آب  بشوئيد.  ولرم  آب 
اسيد سيتريك دارد كه  به راحتى از شوره سر 
خالص مى شويد. همچنين به بهبود ضخامت 
و رشد مو كمك مى كند. همچنين مى توانيد 

زيتون  روغن  و  پرتقال  آب  از  مساوى  مقدار 
آب  با  ساعت  نيم  از  بعد  و  كنيد  مخلوط  را 
بهترين  مرغ  تخم  مرغ:  تخم  بشوئيد.  ساده 
مو  به  را  الزم  هاى  پروتئين  كه  است   ماده 

مى دهد. 2 عدد تخم مرغ متوسط را در يك 
كاسه ريخته خوب مخلوط مى كنيم موها را با 
اين مخلوط آغشته كرده 10-15 دقيقه بعد با 
آب ولرم و شامپوى ماليم مى شوئيم تا بوى 
را  خانگى  درمان  اين  برود.  بين  از  مرغ  تخم 

حداقل سه تا چهار بار در هفته انجام دهيد.

داروهايى كه شما را چاق مى كنند

برخى  ناخوشايند  عارضه  يك  نيوز:  سالمت 
است.  وزن  اضافه  افسردگى  ضد  داروهاى  از 
برخى داروها مانند پردنيزولون به ايجاد اضافه 
وزن شهرت دارند. احتباس مايعات و افزايش 
افراد  برخى  است.  آن  اصلى  داليل  از  اشتها 
استروئيدها،  در حين مصرف  است  ممكن  نيز 
تغييرات موقتى را در نواحى در بدن كه چربى 
مانند صورت،  كنند  مشاهده  شود،  مى  ذخيره 
تجويزى  داروى  چند  گردن.  پشت  يا  شكم 
آنها  جمله  از  كه  دارند  ارتباط  وزن  اضافه  با 
پريشى  روان  ضد  داروهاى  به  توان  مى 
مانند  اختالالتى  درمان  در  استفاده  (مورد 
اسكيزوفرنى و اختالل دو قطبى) و داروهايى 
كه براى درمان ميگرن، تشنج، فشار خون باال 

و ديابت مصرف مى شوند، اشاره كرد. 

آشنايى با خواص «طالبى» 

 شهرخبر: «طالبى» يكى از بهترين منابع ويتامين
A است و مملو از بتا كاروتن است كه در بدن 
يك  بتاكاروتن  شود.  مى   Aويتامين به  تبديل 
از سرطان  اكسيدان بسيار عالي است كه  آنتي 

پيشگيري مي كند، كلسترول را كاهش مي دهد 
و درصد بيماري هاي قلب و عروق را به طرز 
چشمگيري كم مي كند. طالبي و گرمك به دليل 
از  براي كساني كه  فيبر  زيادي  دارابودن مقدار 

يبوست رنج مي برند، مفيد است. همچنين ميوه 
هايي كه پتاسيم بااليي دارند نظير طالبي، موز، 
سيب و... از بروز نارسايي قلبي جلوگيري كرده 
و در صورت بروز، از شدت آن مي كاهند. طالبى 
ميوه اى اشتها آور است و آب طالبى براى نرم 

نمودن پوست مفيد است.

 
با بوى دهان در ماه رمضان چه كنيم؟ 

سالمانه: بوى بد دهان در هنگام روزه دارى از معده 

ناشى مى شود البته غير از معده بوى بد دهان مى تواند 
بخاطر خرابى دندان ها و لثه باشد. اگر بوى بد دهان 
بخاطر خرابى دندان ها و لثه باشد در غير ماه رمضان 
هم اين مشكل وجود دارد و ربطى به روزه دارى 
ندارد.  محققان استفاده از گالب و مواد خوشبو را 
بد دهان در هنگام روزه  راه هاى كاهش بوى  از 
دارى مى دانند. از آنجا كه بوى بد دهان روزه داران 
از معده متساعد مى شود چنانچه آخرين چيزى كه 
بعد از سحرى مى خورند خوراكى هاى خوشبو باشد 
در طول روز اين بوى خوش خارج مى شود. يكى 
از بهترين خوراكى هاى خوشبو كه مى توان بعد از 
سحرى استفاده كرد  گياه جعفرى است كه بايد آنرا 

بجويم و آرام و به تدريج قورت داده و فرو ببريم.

خواص حبوبات در طب سنتى

سيمرغ: عدس از ديدگاه طب سنتى سرد و خشك 
افراد مستعد، موجب  زياد آن در  است و مصرف 
غلظت خون و برخى بيمارى هاى سوداوى مى شود. 
نخود از بهترين حبوبات براى افزايش قواى عمومى 
است؛ به ويژه براى كودكان كه در سنين رشد قرار 
دارند، بسيار مفيد است. از ديدگاه طب سنتى لوبيا 
كمى گرم و تر بوده ولى هضم آن دشوار است و نفخ 
ايجاد مى كند كه براى از بين بردن آن بهتر است كه 

همراه با دارچين مصرف شود. 

با بوى دهان در ماه رمضان چه كنيم؟ 
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برگزارى مسابقات فوتسال 
جام رمضان در فردوس

فارس : رئيس اداره ورزش و امور جوانان فردوس از 
برگزارى مسابقات فوتسال جام رمضان با حضور 19 
تيم در اين شهرستان خبر داد. محمدرضا مهران پور 
با حضور  فوتسال جام رمضان  اظهار كرد: مسابقات 
در  و  برگزار  شهرستان  اين  ورزشكاران  از  نفر   250
بازى   70 تعداد  مجموع  در  مسابقات  از  دوره  اين 
وى  شد.  خواهد  برگزار  شركت كننده  تيم هاى  بين 
 21:15 ساعت  از  شب  هر  مسابقات  اينكه  بيان  با 
دقيقه آغاز و تا ساعت 24 ادامه دارد، تصريح كرد: در 
پايان اين دوره از مسابقات نيز سه تيم برتر انتخاب 
از  قرار خواهند گرفت. وى همچنين  و مورد تجليل 
سوى  از  فراغت  كالس  اوقات  عنوان   20 برگزارى 
اداره ورزش و امور جوانان فردوس خبر داد و يادآور 
اين كالس ها شامل رشته هاى مختلف ورزشى  شد: 
بدمينتون،  بسكتبال،  واليبال،  هندبال،  فوتبال،  نظير 
شطرنج،  كشتى،  ايروبيك،  بدنسازى،  اسكيت،  شنا، 

تيراندازى، تكواندو، ژيمناستيك و پينگ پنگ است.

تيم ملى ايران 19 مهر در ورزشگاه 
آزادى به مصاف ژاپن مى رود

فارس : تيم هاى ملى ايران و ژاپن 19 مهرماه امسال 
در ورزشگاه آزادى در ديدارى تداركاتى به مصاف هم 
مى روند. اين ديدار قرار بود در تاريخ 21 مهر برگزار 
شود كه به خاطر شرايطى كه ژاپنى ها پس از ديدار 
با سوريه در تاريخ 16 مهر دارند اين مسابقه دو روز 

زودتر برگزار خواهد شد.

پورحيدرى: برنامه اول  استقالل 
جذب رحمتى است

مهر: سرپرست تيم فوتبال استقالل تاكيد كرد: حداقل 
به 7 تا 8 ميليارد پول براى شروع نقل و انتقاالت و 
استارت تمرينات نياز داريم كه اميدوارم در جلسه هيئت 
مديره راهكارى براى آن پيدا كنند.منصور پورحيدرى 
در مورد نزديك شدن سيدمهدى رحمتى به استقالل 
براى عقد قرارداد، خاطرنشان كرد: مهدى رحمتى جزو 
اولويت هاى فهرست پرويز مظلومى بود و سعى ما بر 

اين است كه اين دروازه بان را به استقالل برگردانيم. 

مجيدى در ليست خريد برانكو 
و پرسپوليس  

جهان نيوز: مدافع اراكى و 28 ساله استقالل خوزستان 
در ليست خريد پرسپوليس قرار گرفت. پس از جماعتى، 
ميثم مجيدى كه شم گلزنى خوبى هم دارد مورد توجه 
برانكو قرار گرفته و شايد سرخپوش شود. گفتنى است هر 
چند مجيدى عالقه دارد در پرسپوليس توپ بزند، ولى او 
براى يك سال ديگر با آبى هاى خوزستان قرارداد دارد.

پايان سرقت هاى زن شيشه اى
 از مردان پولدار 

باشگاه خبرنگاران: زن شيشه اى كه براى تامين هزينه 
اعتيادش دست به سرقت از مردان پولدار مى زد از سوى 
پليس بازداشت شد.چندى پيش ماموران در جريان وقوع 
سرقت هاى سريالى از سوى يك زن قرار گرفتند و 
ها  دادند.تجسس  قرار  خود  كار  دستور  در  را  موضوع 
نشان داد كه زن جوان از مردان پولدار سرقت مى كند. 
بنابراين تحقيقات براى دستگيرى وى ادامه يافت تا 
اينكه ماموران توانستند اين زن را شناسايى و دستگير 
كنند. زن جوان در بازجويى ها گفت: براى تامين هزينه 

اعتيادم تصميم گرفتم دست به سرقت بزنم. 

امدادگران هالل احمر خراسان جنوبى  به 1400 نفر حادثه ديده  امدادرسانى كردند

امدادگران جمعيت هالل احمر  خراسان جنوبى در بهار امسال به 1400 نفر حادثه ديده امدادرسانى كردند. مديرعامل جمعيت 
هالل احمر خراسان جنوبى گفت: از ابتداى سال جارى تا پايان خرداد  375 مورد حادثه به جمعيت هالل احمر استان اعالم و به 
1400 نفر حادثه ديده خدمات امدادى ارائه شده است. دكتر جواد خامسان افزود: بيشترين آمار حوادث  اعالم شده به هالل احمر 
 استان مربوط به حوادث جاده اى با 205 مورد بوده است كه در اين حوادث 613 نفر از خدمات امدادى هالل احمر بهره مند 
شدند. وى تصريح كرد: خدمات حضورى با 84 مورد مراجعه،  حوادث شهرى با 49 مورد، سيل و آبگرفتگى با 19 مورد،  حوادث 
كوهستان با 11 مورد، حوادث صنعتى و كارگاهى با 2 مورد، ريزش آوار با 2مورد و زلزله و حوادث ريلى هركدام با يك مورد در 
رده هاى بعدى حوادث  خدمات رسانى شده توسط هالل احمر استان قرار دارند. وى با بيان اينكه در 3 ماهه نخست سال جارى 
372 نفر نيز در پايگاه هاى بين شهرى هالل احمر استان اسكان اضطرارى داده شده اند، گفت: مجموعا در اين مدت 430 
تيم  با 1300 نفر نيروى عملياتى به حوادث مختلف اعزام شده اند. وى ادامه داد: در مدت مذكور ميانگين زمان حضور نيروهاى 
امدادى هالل احمر استان در حوادث جاده اى 10 دقيقه و 15 ثانيه و ميانگين زمان عمليات نيز از آغاز تا پايان يك ساعت و 

هفت دقيقه و 38 ثانيه گزارش شده است كه در  مقايسه با مدت مشابه سال گذشته كاهش  داشته است. 

اعالميه فوت؛ روش جديد 
كالهبردارى از كسبه

باشگاه خبرنگاران: فرمانده انتظامى لرستان گفت: در 
پى ارجاع چندين فقره كالهبردارى مبنى بر اين كه 
سه مرد جوان و يك زن با ظاهرى آراسته و شيك با 
يك دستگاه پژو 405 به خواروبار فروشى ها مراجعه 
و با ارائه اعالميه فوت فردى از بستگان خود و چك 
مصرفى  اقالم  فروشندگان  اعتماد  جلب  با  جعلى 
خريدارى مى كنند، موضوع در دستور كار كارآگاهان 
قرار گرفت.سردار قنبرى افزود: ماموران اعضاى باند 
كالهبردارى كه سه مرد و يك زن بودند را شناسايى 

و هر چهار نفر را دستگير كردند.

زن جاعل 23 ميليارد به جيب زد 

تابناك: رئيس پليس آگاهى همدان از دستگيرى يك زن 
كه با همدستى دو مرد و با جعل سند، 23 ميليارد و 500 
ميليون ريال پول به جيب زده بود، خبر داد. سرهنگ 
زارعى گفت: مردى در اعالم شكايتى عنوان كرد كه 
به منظور شروع احداث بنا در قطعه زمينى شخصى به 
شهردارى و دارايى مراجعه كرده و متوجه شده كه زنى 
با جعل مدارك، خود را مالك زمين معرفى و آن زمين را 
به ارزش 23 ميليارد و 500 ميليون ريال به فرد ديگرى 
اطالعاتى  اقدامات  انجام  با  است.ماموران  فروخته 
سرانجام خانه زن جوان را شناسايى و وى را در يك 

عمليات غافلگيرانه دستگير كردند.

ايزوگام شرق
 0915  562  2050
0915  562  9033

خيابان ارتش - جنب  جهاد كشاورزى 

       3-32233092  بخشى

 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

تابلوهاى LED كوير طيف

آدرس : نبش غفارى 4       

 09151606528

32212519  

ايزوگام سليمانى 

ن
را

اي
ه 

يم
 ب
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ت

ان
ضم

ل 
سا

 1
0

ول
حص

ع  م
تنو

  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

كوتاه ترين راه رسيدن به باغ و ويالى دلخواه تان 

امالك كوروش  كبير
32293143- 09153624820  چاجى

بجد - امالك كوروش 

تعمير يخچال  ، فريزر  و ...   
در  منزل-  09158076574

روبروى پايانه مسافربرى جنب نمايندگى سايپا  - نظرى

ما قيمـت ها را شكستيم
 فروش ويژه رم ، فلش 

 گيرنده ديجيتال ، لوازم جانبى
كلى و جزيى

بين مطهرى 2 و 4- نمايندگى سروش
به روال همه ساله اما در آدرس جديد

شارژ و تعمير انواع كولر
 اتومبيل سبك و سنگين 

نوع گاز اسكون

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

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

 نبش پرستار 22 (براتى)
   32434440 - 41             32438511

09153622734

چكاپ رايگان

انتقـال يافـت
نمايشگاه اتومبيل پرشين از انتهاى توحيد 

به ابتداى بلوار صياد شيرازى انتقال يافت. 
09155610262- سيد مهدى فاطمى

 فروش مصالح گرانوليت
اجرا وكنتكس با نازل ترين قيمت 

09151614038- نجفى

مفتخر است طبق روال سال هاى گذشته

از افطــار تا سحــر ميزبان همشهريان عزيز باشد

" سفارشات افطار پذيرفته مى شود "

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

09155616181 - خورشيدى        32432355 

رستــوران  مهــدى

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

خيابان فردوسى ، تقاطع حافظ       09155438760 - 32421633

انواع لوله كشى (سرمايشى، گرمايشى و فاضالب)
انواع برق كشى (تك فاز، سه فاز و صنعتى)
نصب و تعمير انواع آبگرمكن ، پمپ و كولر
09151633903- دهشيبى

با كادرى مجرب خدمــات تاسيسـاتى سيـد

بيمه سينا   نمايندگى مصطفايى فريز
تخفيفات ويژه شخص ثالث:

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

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

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

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

تلفن: 09158651005-32436814

   سينما بهمـن    سينماى خانـواده 
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

بيمه ايران 
 نمايندگى نوكى

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

صدور بيمه نامه شخص ثالث 
در چندين قسط 

صدور بيمه نامه ثالث فرهنگيان 
در 8 قسط

 با خريد بيمه نامه خودرو 
در قرعه كشى ماهانه ما شركت نماييد

آدرس: بيرجند - نبش توحيد 13
تلفن: 32440966 -09151609589

گـاز رسـانى

با شرايط مناسب
09159354648- محمدى

مسكونى/ تجارى/  صنعتى

واگذارى زمين به متراژ دلخواه واقع در 
دشت بجد بهترين موقعيت براى سرمايه 

گذارى و احداث گلخانه ، باغ و غيره 
معاوضه با خودرو و آپارتمان

09376234005
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سفير سابق ايران در يونسكو با حكم على الريجانى رئيس مجلس شوراى اسالمى به عنوان رئيس كتابخانه، 
موزه و مركز اسناد مجلس منصوب شد. محمدرضا مجيدى كه عضو هيئت علمى دانشگاه تهران است پيش 

از اين به عنوان سفير و نماينده جمهورى اسالمى ايران در سازمان جهانى يونسكو مشغول به كار بود. 

با حكم الريجانى؛ محمدرضا مجيدى رئيس كتابخانه مجلس شد

سرپرست شركت آب و فاضالب منصوب شد

و  عامل  مدير  معارفه  و  توديع  مراسم  مهربان- 
جنوبى  خراسان  فاضالب  و  آب  شركت  سرپرست 
اين  از همكاران  با حضور معاونان، مديران و جمعى 
مجموعه برگزار شد. در اين مراسم، از زحمات مجتبى 
عراقى زاده در زمان تصدى در شركت آب و فاضالب 
به  مقدم  هاشمى  مهدى  و  قدردانى  جنوبى  خراسان 
هاشمى  شد.  معرفى  مجموعه  اين  سرپرست  عنوان 
مقدم پيش از اين معاون مهندسى و توسعه شركت آب 

و فاضالب شهرى خراسان جنوبى بوده است.

جلوگيرى از منكرات، هدف بازرسى از اصناف

بازرسى و نظارت اصناف خراسان  دادرس- مسئول 
و  بازار  چهره  اصالح  براى  اينكه  بيان  با  جنوبى 
مى  انجام  اصناف  از  بازرسى  منكرات  از  جلوگيرى 
ابتدا  نكنند،  توجه  منكرات  به  افراد  اگر  شود، گفت: 
تذكر و بعد برخورد قانونى با آنها صورت مى گيرد. 
عليزاده ضمن تبريك ماه مبارك رمضان اظهار كرد: 
منكرات  از  جلوگيرى  و  بازار  چهره  اصالح  براى 
بازرسى از اصناف هفته اى يك يا دو مرتبه با حضور 
بسيج اصناف، بازرس اصناف استان و نماينده سازمان 

صنعت، معدن و تجارت انجام مى شود.

6 هزار مددجوى بهزيستى اطعام مى شوند

حسينى- مدير بهزيستى بيرجند از اطعام شش هزار 
داد.  خبر  رمضان  مبارك  ماه  در  نهاد  اين  مددجوى 
شرفى اظهار كرد: طرح ضيافت مهر و اطعام مددجويان 
با كمك خيران و مشاركت هاى مردمى در استان در 
حال اجراست. وى با بيان اينكه طرح سبدهاى غذايى 
بين  در  و  انجام  بهزيستى  كاركنان  با همكارى  گرم 
مددجويان توزيع مى شود، بيان كرد: مقرر شد به مدت 
10 شب و هر شب به طور متوسط 600 پرس غذا 
پخت و بين مددجويان و جامعه هدف توزيع شود كه 

در مجموعه 6هزار مددجوى اطعام مى شوند.

پرداخت هزينه سرويس دانش آموزان 
روستايى توسط آموزش و پرورش

در مقطع ابتدايى در روستاها، آموزش و پرورش تمام 
هزينه سرويس دهى به دانش آموزان را پرداخت مى 
كند اما در مقطع متوسطه آمادگى براى پرداخت 80 
درصد هزينه آن وجود دارد. فرماندار خوسف در شوراى 
آموزش و پرورش شهرستان با بيان اين مطلب گفت:  
جا كالسى  هيچ  در  كه  كنيم  مى  را  تالشمان  تمام 
واحد  نسخه  كرد:  اظهار  فرد  فرجامى  نشود.  تعطيل 
پيچيدن براى تمام كشور براى نرم استاندارد حداقل 

دانش آموز براى تشكيل كالس درست نيست.

طرح تأمين روشنايى روستاهاى استان
 در دستور كار است

مديرعامل شركت توزيع برق استان توجه و پاسخگويى 
اولويت هاى  مهمترين  از  را  رجوع  ارباب  به  مناسب 
شركت برق خراسان جنوبى دانست و گفت: همچنين 
تأمين روشنايى روستاهاى استان در دستور كار است. 
ابراهيم شركا اظهار كرد: توجه و پاسخگويى به ارباب 
ويژه  به  و  شركت  هاى  اولويت  مهمترين  از  رجوع 
همكارانى است كه به طور مستقيم با مردم سر و كار 
دارند. وى گفت: با توجه به اينكه در ماه مبارك رمضان 
هستيم اصالح و تأمين روشنايى شهرها و روستاها از 
اقدامات ضرورى است كه بايد كاالى آن تأمين شده و 

در اسرع وقت پيگيرى و اقدام شود.

حمايت بيمه كشاورزى از مرغدار متضرر

رحيم زاده- صندوق بيمه كشاورزى، مرغدار متضرر با 
تلفات بيش از 5هزار قطعه را مورد حمايت قرار داد. مدير 
گروه خدمات بيمه اي مديريت شعب بانك كشاورزي  
در گفتگو با آوا با بيان اين خبر گفت: در اثر وقوع طوفان 
شديد در منطقه مهدي آباد واقع در جاده اسفزار، يك 
واحد مرغداري گوشتي دچار تلفات شد. مهندس جواد 
غنچه ميزان خسارت وارده را حدود400 ميليون ريال 
دانست و افزود: با توجه به بيمه بودن واحد مذكور توسط 
طي  از  پس  وارده  خسارت  كشاورزي،  بيمه  صندوق 
مراحل قانوني وبرآورد خسارت، محاسبه شده و غرامت 

متعلق به مرغدار پرداخت خواهد شد.

كسب رتبه هاى برتر كشورى اصناف استان

استان  تجارت  توسعه  و  بازرگانى  امور  معاون  ناصح- 
گفت: اتاق اصناف بيرجند و اتحاديه پوشاك بيرجند به 
عنوان برترين سازمان هاى صنفى كشور انتخاب شدند. 
ماهگلى افزود: در مراسم گراميداشت روز ملى اصناف كه 
در تاالر همايش هاى صدا و سيما تهران برگزار شد، لوح 
تقدير و تنديس كسب رتبه برتر طرح ارزيابى عملكرد 
سازمان هاى صنفى كشور به آقاى يزدانشناس رئيس 
اتاق اصناف شهرستان بيرجند به عنوان اتاق اصناف برتر 
كشور و همچنين لوح تقدير و تنديس كسب رتبه برتر 
طرح ارزيابى عملكرد سازمان هاى صنفى كشور به آقاى 
على اسماعيل زاده رئيس اتحاديه پوشاك شهرستان 

بيرجند به عنوان اتحاديه برتر كشور اهدا شد.

طرح ضيافت انديشه اساتيد آغاز شد

علمى  هيئت  عضو  نفر   170 حضور  با  دادرس- 
دانشگاه هاى بيرجند و صنعتى طرح ضيافت انديشه 
اساتيد براى پنجمين سال، از ديروز به مدت 10 روز 
با هدف بروز  در دانشگاه بيرجند آغاز شد. اين طرح 
كردن دانش استادان دانشگاه، برگزارى جلسات گفتگو 
برگزار  به شبهات  پاسخگويى  نيز  و  مباحثه علمى  و 
شده است.معرفت شناسى، نظام سياسى اسالم، جريان 
شناسى فكرى معاصر ايران، جريان شناسى فرهنگ و 
ها، جريان شناسى سلفيگرى، جريان  فرهنگ  خرده 
شناسى رسانه هاى بين الملل و دست آوردهاى كالن 
انقالب اسالمى از جمله مهمترين موضوعاتى است كه 

در اين دوره آموزشى ارايه مى شود.

آغاز اكران فيلم هاي برگزيده جشنواره عمار 

حاجى پور- اكران فيلم هاى برگزيده جشنواره عمار 
براى ماه مبارك رمضان در خراسان جنوبى آغاز شد. 
معاون فرهنگى حوزه هنرى گفت: 35 فيلم منتخب 
چهار جشنواره عمار، در ماه رمضان در نقاط مختلف 

شهرى و روستايى استان اكران مى شود.

آغاز برداشت زردآلود در استان

حسينى- برداشت محصول زردآلو اين طالى تابستانى 
توسط كشاورزان سخت كوش  كه  است  ماهى  يك 
اين  باغات  از  هكتار   583 سطح  از  جنوبى  خراسان 
استان آغاز شده است. پيشبينى مى شود 3 هزار و 224 
تن از اين محصول تابستانى برداشت شود و شهرستان 
بشرويه با 115 هكتاربيشترين سطح زيركشت زردآلو 

در استان را به خود اختصاص داده است.

 تجهيز كلينيك امام رضا (ع) بيرجند 
نيازمند يك ميليارد تومان اعتبار است

فارس- رئيس كلينيك تخصصى امام رضا(ع) بيرجند 
گفت: كلينيك تازه تأسيس امام رضا(ع) براى تكميل 
تجهيزات پيشرفته نياز به يك ميليارد تومان اعتبار دارد. 
آذركيش اظهار كرد: اين كلينيك هفته گذشته راه اندازى 
شد و در حال حاضر به بيماران ارائه خدمت مى كند. 
وى گفت: تاكنون 2 ميليارد و 500 ميليون تومان براى 

ساختمان اين كلينيك هزينه شده است.

مسدود شدن ميدان امام خمينى (ره) تا سه راه اسدى بيرجند بابت كسر پول از حساب مردم در مؤسسه ميزان
مردم بيرجند روز گذشته از ميدان امام خمينى (ره) تا سه 
راه اسدى تجمع كردند و اين مسير را بابت كسر پول از 
اوايل  خاورستان،  گزارش  به  كردند.  مردم مسدود  حساب 
بهمن ماه سال گذشته بود كه مردم بيرجند به خاطر كمبود 
نقدينگى مؤسسه مالى و اعتبارى ميزان در مقابل شعب اين 
مؤسسه تجمع كردند و آخرين پيگيرى ها از اين مؤسسه 
اين بود كه يكى از مسئوالن مؤسسه مالى و اعتبارى ميزان 
خراسان جنوبى در 26 بهمن سال93 گفت: پول هاى مردم 
و  مردم حيف  پرداخت مى شود، حق  پايان سال جارى  تا 
ميل نمى شود و تنها از مردم خواستاريم فرصتى به اين 
مؤسسه بدهند تا نقدينگى افزايش يابد.از آن زمان تاكنون 
بيش از چهار ماه مى گذرد و ديروز مردم بيرجند به خاطر 

عدم پرداخت حق مردم از سوى اين مؤسسه از ميدان امام 
خمينى (ره) تا سه راه اسدى كه مركز اين شهر محسوب 
مى شود تجمع كردند. طى اين تجمع، فاصله بين ميدان 
امام خمينى(ره) تا سه راه اسدى بيرجند بسته شد و برخى از 

مردم با اتوبوس مسير رفت و آمد را مسدود كرده و با دراز 
كشيدن در وسط خيابان خواهان حقوق خود شدند. برخى 
اين مؤسسه  به طرف  پرتاب كردن سنگ  با  نيز  از مردم 

خواهان احقاق حقوق خود بودند.

از  بعد  گفت:  بود  تجمع  اين  در  كه  شهروندانى  از  يكى 
گذشته  روز  ميزان،  نقدينگى  كمبود  از  ماه  چند  گذشت 
شاهد كم شدن پول از حساب مان در اين مؤسسه بوديم 
اين  به  كار  اين  علت  جوياى  براى  (چهارشنبه)  امروز  و 
وى  نيست.  پاسخگو  مسئولى  هيچ  اما  آمده  مؤسسه 
تصريح كرد: اين مشكل نه تنها براى من بلكه براى اكثر 
به  مؤسسه  اين  مسئوالن  و  است  آمده  پيش  شهروندان 

جاى پاسخگويى درب اين مؤسسه را بسته اند.
فرماندار  اجتماعى  سياسى  معاون  است:جزندرى  گفتنى 
دعوت  ضمن  و  يافت  حضور  مردم  جمع  در  نيز  بيرجند 
مردم به آرامش، گفت: تنها حقوق مردم از مؤسسه ميزان 

بايد از تهران و مركز پيگيرى شود.

برخوردارى منطقه ويژه اقتصادى و شهرك صنعتى بيرجند سال آينده؛

معافيت 100 درصدى از ماليات 
حسين زاده- بر اساس اعالم سازمان برنامه ريزى كشور 
در  استان  ساير)  و  (مستمر  اى  هزينه  اعتبارات  مجموع 
و  تومان  ميليون   155 و  134ميليارد  بر  بالغ   94 سال 
نيز  استان  اى  و سرمايه  دارايى  تملك  اعتبارات  مجموع 

114 ميليارد و 175 ميليون تومان مى باشد.

منطقه ويژه اقتصادى استان و شهرك صنعتى بيرجند 
مشمول معافيت مالياتى 100 درصدى مى شوند

استاندار در جلسه ستاد سرمايه گذارى استان با اعالم اين 
مطلب گفت: از رئيس صندوق توسعه ملى نيز براى سفر 
به استان دعوت شده كه طبق وعده داده شده وى پس از 

ماه مبارك رمضان به خراسان جنوبى سفر خواهد كرد.
به گفته خدمتگزار طبق قانون رفع موانع توليد و ارتقاى 
نظام مالى كشور، سرمايه گذارى در منطقه ويژه اقتصادى 
مشمول   95 سال  از  بيرجند  صنعتى  شهرك  و  استان 
استان  كل  و  بود  خواهد  درصدى   100 مالياتى  معافيت 
خراسان جنوبى هم به عنوان استان محروم شناخته شده 
استان  اين  و تخفيف 4 درصدى نرخ سود تسهيالت در 

اعمال مى شود. 

مكاتبه استان با مركز براى بارورى ابرها

و  استاندار  امضاى  با  اى  مكاتبه  انجام  از  همچنين  وى 
نمايندگان استان در مجلس مبنى بر درخواست بارورى ابرها 
 خبر داد و اظهار اميدوارى كرد: با توجه به خشكسالى هاى
مستمر در استان اين پيگيرى ها به نتيجه مطلوب برسد. 

تمامى  پيگيرى  ضرورت  بر  جنوبى  خراسان  استاندار 
گذار  سرمايه  جلب  و  جذب  براى  استان  هاى  دستگاه 
فرايند  براى  بايد  گفت:  و  كرد  تأكيد  گذارى  سرمايه  و 
پاسخگويى به متقاضيان سرمايه گذارى و صدور مجوزها 
و پروانه هاى فعاليت هاى اقتصادى از سوى دستگاه هاى 

اجرايى زمان تعيين شود. 
خدمتگزار با بيان اينكه هريك از دستگاه ها پيگير هستند 
تا در حوزه خدمتى خود از ظرفيت بخش خصوصى براى 
گذار  سرمايه  هر  افزود:  نمايند،  استفاده  گذارى  سرمايه 
اطالعات اوليه اى را از دستگاه متولى مطالبه مى كند كه 
دستگاه هاى متقاضى جذب و جلب سرمايه گذاران بايد 
اين اطالعات اوليه و مورد نياز سرمايه گذار را براى ارائه 
آماده داشته باشند و البته اين اطالعات نيز بايد دقيق و 

مبتنى با واقعيت ها باشد.
 استاندار با اشاره به اينكه اين جلسه با هدف ارزيابى تالش هاى
صورت گرفته در موضوع جذب سرمايه گذاران برگزار شده 
گفت: اقدامات صورت گرفته در اين راستا قابل توجه بوده 
اما ما معتقديم ظرفيت استان و توان مديريتى در خراسان 
جنوبى فراتر از اينهاست و لذا بايد تالش مضاعفى براى 
خارجى  و  داخلى  گذاران بخش خصوصى  جذب سرمايه 
در اين استان داشته باشيم و به همين خاطر به دبيرخانه 
ستاد سرمايه گذارى و مركز خدمات سرمايه گذارى استان 
ها  پيگيرى  موازات  به  البته  ايم.  داده  بيشترى  اختيارات 
براى جذب سرمايه گذاران بخش خصوصى، دولت نيز در 

حد امكان در استان سرمايه گذارى خواهد داشت.

نايب  و  استان  گذارى  دبير ستاد سرمايه  ادامه جلسه  در 
رئيس مركز خدمات سرمايه گذارى استان توضيحات الزم 

درباره دستورهاى چهارگانه جلسه ارائه داد.

افزايش جذب سرمايه داخلى و خارجى استان

در  سرمايه  به جذب  مربوط  آمار  مقايسه  رمضانى ضمن 
مدت  با   93 سال  پايان  به  منتهى  ماهه   20 طى  استان 
مشابه قبل از آن گفت: در بخش جذب سرمايه داخلى20 
تعداد  افزايش  درصد   577 و  سرمايه  جذب  مازاد  درصد 
طرح ها را داشته ايم. در بخش جذب سرمايه خارجى نيز 
از 2 ميليون  ميزان سرمايه جذب شده در صنعت استان 
دالر  هزار   725 و  ميليون   6 به  قبلى  دالر  هزار   312 و 
كرده  سعى  اينكه  بيان  با  وى  است.  كرده  پيدا  افزايش 
ايم در راستاى رفاه حال سرمايه گذاران بيشتر به بحث 
 4 مدت  اين  در  كرد:  اظهار  بپردازيم،  ساختارها  اصالح 
طرح سرمايه گذارى خارجى داشته ايم كه براى 3 طرح 

مجوز سرمايه گذارى خارجى صادر شده است. 
يكى از اين طرح ها در بخش زغال سنگ فعال شده و 
طرح بعدى پروژه چدن خاوران است كه عمليات اجرايى 

آن توسط سرمايه گذارى چينى با سرعت باال در شهرك 
صنعتى خوسف در حال اجراست.

طرح سوم طرح بتن آماده است كه سرمايه گذار افغانستانى 
پيگير اجراى آن مى باشد اين طرح مجوز دارد اما هنوز 

فعال نشده است.

مصوبه جلسه ستاد سرمايه گذارى استان

در طول جلسه ستاد سرمايه گذارى استان درباره مباحث 
مطرح شده تبادل نظر شد.

توجيهى  مطالعات  انجام  كه  داشت  3 مصوبه  اين جلسه 
تعدادى از طرح هاى بزرگ، هدف و داراى اولويت استان 
اولين مصوبه آن  ارائه به متقاضين سرمايه گذارى  براى 
بود. همچنين مصوب شد كه مركز خدمات سرمايه گذارى 
سرمايه  متقاضيان  بر  عالوه  متمركز  صورت  به  استان 
نيز  را  داخلى  گذارى  سرمايه  متقاضيان  خارجى،  گذارى 
مديريت و هماهنگ نمايد و امور مربوطه آنها را پيگيرى 
به شناسايى  ها موظف  اينها دستگاه  بر  كند. عالوه  مى 
جمع  منظور  به  گذارى  سرمايه  مخل  و  موازى  مقررات 
بندى و ارائه اين مسايل به مركز با هدف رفع آنها شدند.

حضور گروه هاى تذكرلسانى در جاده سالمت در روزهاى آينده
اينكه  بيان  با  تبليغات اسالمى  مديركل سازمان 
يكى از تكاليف نظام اسالمى اجراى امر به معروف 
و نهى از منكر است، افزود: طرح طاليه داران در 
شهرها و روستاهاى استان اجرا مى شود. حجت 
اجراى  هماهنگى  نشست  در  لطفيان  االسالم 
تذكرلسانى در بيرجند اظهار كرد: در آينده نزديك 

و  شهرها  در  تذكرلسانى  گروه هاى  سازماندهى 
با  مقابله  وى  دارد.  قرار  كار  دستور  در  روستاها 
به  امر  ستاد  برنامه هاى  جمله  از  را  روزه خوارى 
معروف و نهى از منكر در ايام ماه مبارك رمضان 
آينده گروه هاى  روزهاى  در  و گفت:  اعالم كرد 
خواهند  حضور  سالمت  جاده  در  تذكرلسانى 

داشت. لطفيان با بيان اينكه ايستگاه  پاسخگويى 
به مسايل شرعى و مذهبى در بيرجند در امكان 
عمومى راه اندازى خواهد شد، اظهار كرد: از پنجم 
پاسخگويى  ايستگاه  نخستين  در  جارى  تيرماه 
فعال  بيرجند  توحيد  پارك  در  مسايل شرعى  به 
ظرفيت هاى  از  نيز  پارك ها  ديگر  در  و  مى شود 

مردمى و مساجد استفاده خواهيم كرد.
مژگان شريفى مديركل دفتر امور بانوان و خانواده 
استاندارى نيز از آمادگى اين اداره كل براى تشكيل  
كرد:  تأكيد  و  داد  خبر  تذكرلسانى  گروه هاى 
همچنين آمادگى داريم نشست هاى با حضور بانوان 

در راستاى تعالى بنيان خانواده ها برگزار كنيم. 

مزايده يك  قطعه زمين مسكونى در شهر بيرجند ( نوبت دوم )
اداره كل راه و شهرسازي استان خراسان جنوبي

اداره كل راه و شهرسازى خراسان جنوبى در نظر دارد: يك قطعه زمين با كاربري مسكونى واقع در شهر بيرجند را از طريق مزايده به فروش برساند. متقاضيان مي توانند براى دريافت مدارك از تاريخ 
94/04/01  لغايت  94/04/07 به آدرس :  اداره راه و شهرسازي بيرجند و يا آدرس اينترنتي http://mrud-skh.ir مراجعه و مدارك را حداكثر تا تاريخ 94/04/20 به دبيرخانه مركزي ارسال نمايند . 

ضمناً ، در روي پاكت قيد شود مربوط به مزايده يك قطعه زمين مسكونى شهر بيرجند 
تذكرات :  شركت كنندگان در مزايده مي بايست پيشنهادهاي خود را در پاكت هاي جداگانه اي الك و مهر شده قرار داده و به شرح ذيل عمل نمايند. 

 پاكت الف) اصل ضمانت نامه بانكي معادل 5% كل قيمت پايه مزايده قابل دريافت در كليه شعب بانك هاي استان و يا واريز وجه نقد (اصل فيش بانكي) به حساب شماره 2173712100001 
 (سيبا غير قابل برداشت تمركز وجوه سپرده) بانك ملي به نام اداره كل راه و شهرسازي خراسان جنوبي

پاكت ب ) 1- فرم تكميل شده تقاضاي شركت در مزايده با درج مبلغ پيشنهادي در هر متر مربع با امضاى متقاضي 2- فرم تكميل شده شرايط خاص شركت در مزايده 3- كپي ضمانت نامه بانكي يا فيش 
واريزي و همه پاكت ها را در لفاف مناسب قرار داده و مدارك را با پست سفارشي به آدرس اعالم شده در جدول ذيل ارسال نمايند. 

به پيشنهادات فاقد سپرده ، كمتر از 5 درصد و يا غير از سپرده هاي مشخص شده در پاكت الف ، مبهم ، مخدوش و يا تحويل شده در خارج از موعد مقرر ترتيب اثر داده نخواهد شد. 
برندگان مزايده موظفند حداكثر ظرف مدت 10 روز كاري جهت تسويه حساب به اداره درآمد و هزينه هاي عملياتي اداره كل راه و شهرسازي خراسان جنوبي مراجعه نموده و اصل فيش پرداختي را به امور 
مالي اداره كل تسليم نمايند. عدم پرداخت بهاى زمين در مهلت مقرر انصراف از خريد تلقي و مورد مزايده به برندگان دوم با رعايت مقررات مربوطه واگذار مي گردد كه در اين صورت سپرده توديعي به نفع 

اداره كل ضبط و متقاضي هيچگونه ادعايي نخواهد داشت.
كليه هزينه هاي متعلقه شامل نقل و انتقال ، هزينه آماده سازي ، عوارض و ماليات متعلقه و غيره كًال به عهده برنده مزايده مي باشد . 

بازگشايي پاكت ها راس ساعت 9روز دوشنبه 94/4/22 در محل اداره كل انجام خواهد شد.
كساني كه مشمول اليحه قانوني راجع به منع مداخله وزراء و نمايندگان مجلسين و كارمندان دولت در معامالت دولتي و كشوري مي باشند حق شركت در مزايده را ندارند.
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 بيرجند -  بلوار
 شهيد آويني
 اداره كل را ه
 و شهرسازي

خراسان جنوبي

روابط  عمومي  اداره كل راه و شهرسازى استان خراسان جنوبى
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پيامبر اكرم (ص) :  اگر بنده «خدا» مى دانست كه در ماه رمضان چيست
 [چه بركتى وجود دارد] دوست مى داشت كه تمام سال، رمضان باشد. 

(بحار االنوار، ج 93، ص 346)
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آيت ا... جنتى رئيس هيئت مركزى
 نظارت بر انتخابات شد

 در اولين جلسه هيئت مركزى نظارت بر انتخابات، آيت ا... 
جنتى، آيت ا... يزدى، محمدرضا عليزاده و سيامك ره پيك 
به ترتيب به عنوان رئيس، نائب رئيس، دبير و سخنگوى 

هيئت مركزى نظارت بر انتخابات تعيين شدند. 

حضور حزب نداى ايرانيان در انتخابات 
آينده قطعى است

رئيس شوراى مركزى حزب نداى ايرانيان از حضور 
قطعى اين حزب در انتخابات آينده خبر داد. خرازى 
درباره برنامه هاى اين حزب براى حضور در انتخابات 
مجلس اظهار كرد: ما هنوز در خصوص ابعاد ائتالف با 
ساير گروه ها صحبتى نكرده ايم اگرچه تمام هدفمان 

اين است كه اصالح طلبان با يكديگر متحد شوند.

راى مجدد مجلس به فانى

پرورش،  و  آموزش  وزير  استيضاح  بررسى  جلسه  در 
اسحاق جهانگيرى معاون اول رئيس جمهور به جاى 
مجلس  علنى  صحن  در  روحانى  االسالم  حجت 
از استماع سخنان  بنابراين گزارش؛ پس  حاضر شد. 
موافقان و مخالفان استيضاح و همچنين وزير آموزش 
و پرورش، در نهايت مجلس با 76 رأى موافق، 167 
رأى مخالف و 13 رأى ممتنع از مجموع 256 نماينده 
 حاضر در صحن، به استيضاح راى نداد و بر اين اساس 

على اصغر فانى وزير آموزش و پرورش ماند. 

واكنش عراقچى به سخنان رهبرى 

 سيد عباس عراقچى عضو تيم مذاكره كننده هسته اى 
 بعد از سخنان رهبر انقالب در دفاع از تيم هسته اى 
از ايشان تشكر كرد. حضرت آيت ا... خامنه اى در ديدار 
مسئوالن نظام گفتند:« بنده هيئت مذاكره كننده را - 
همين دوستانى كه اين مّدت اين زحمات را بر دوش 
گرفته اند - هم امين مى دانم، هم غيور مى دانم، هم 
شجاع مى دانم، هم متدّين مى دانم؛ اين را همه بدانند. 

سخنان رهبرى بهانه ها را از دشمن گرفت 

منادى سفيدان عضو هيئت رئيسه مجلس با اشاره به 
سخنان رهبرى در ديدار مسئوالن و كارگزاران نظام 
گفت كه ايشان با سخنان شان همه بهانه ها را از دشمن 

گرفتند و در حال حاضر توپ در زمين دشمن است. 

عربستان: از طريق فرانسه در جريان 
مذاكرات ايران قرار مى گيريم

عادل الجبير، وزير خارجه عربستان درخصوص پرونده 
هسته اى ايران گفت: ما با كشورهاى 1+5 در ارتباط 
روى  مذاكرات  اين  در  كه  آنچه  از  و  هستيم  كامل 
مى دهد، باخبريم. فرانسه دوست ماست و عربستان از 

طريق دوستانش در جريان مذاكرات قرار مى گيرد.

واكنش فرانسه به جاسوسى  آمريكا 

ويكى  سايت  سوى  از  اطالعاتى  انتشار  دنبال  به 
روساى  از  آمريكا  جاسوسى  خصوص  در  ليكس 
جمهورى فرانسه، دولت پاريس «جاسوسى متحدان 
اقدام  اين  و  دانست  قابل  قبول»  غير  را  يكديگر  از 
دولت  سخنگوى  فول،  لو  استفان  كرد.  محكوم  را 
بين  (جاسوسى)  كار  اين  پذيرش  گفت:  فرانسه، 

متحدان غيرقابل قبول و دشوار است.

ايران بزرگترين تهديد سايبرى است

 بنيامين نتانياهو نخست وزير رژيم صهيونيستى،  ايران 
دانست.  اسرائيل  براى  سايبرى  تهديد  مهمترين  را 
 وى افزود: «بزرگترين تهديد، از جانب دولت هاست، 
استفاده  با  كه  هستيم  مصمم  ايران.  خصوص  به 
ها  دانشگاه  نظامى،  نيروى  دولت،  از  تركيبى   از 

و شركت ها، از خود محافظت كنيم.»

دردسر تازه آل سعود در ماه رمضان 

توجه  با  كه  كرد  اعالم  ملل  سازمان  در  منبع  يك 
خلبا ن هاى  از  تعدادى  رمضان؛  مبارك  ماه  آغاز  به 
خوددارى  ماه  اين  در  يمن  به  حمله  از  عربستانى 
يك  از  نقل  به  «السفير»،  لبنانى  روزنامه  كرده اند. 
برخى  كه  داد  گزارش  ملل  سازمان  در  مسئول 
انجام  و  يمن  به  حمله  از  عربستانى  خلبان هاى 

عمليات در اين كشور اجتناب مى كنند.

ادعاى آسوشيتدپرس درباره
 وعده1+5 به ايران 

سند  يك  به  دسترسى  خبر  اعالم  با  آسوشيتدپرس 
محرمانه اعالم كرد اگر تهران برنامه هسته اى خود را 
محدود كند، آمريكا و شركاى مذاكراتى آن آماده ارائه 
به  فناورى پيشرفته و ديگر تجهيزات  با  رآكتورهاى 
ايران هستند. به گزارش اين خبرگزارى آمريكايى، در 
اين سند كه نام آن «همكارى هسته اى غيرنظامى» 
است، قول داده مى شود به جاى تاسيسات آب سنگين، 
آب  رآكتورهاى  ايران  به  شركايش  و  آمريكا  توسط 

سبك هسته اى داده شود. 

اولين شكايت ضد اسرائيلى به دادگاه الهه 

فلسطين  آزاديبخش  سازمان  اجرايى  كميته  عضو 
به  فلسطينى ها  اسرائيلى  ضد  شكايت  اولين  ارائه  از 
كرد  اعالم  عريقات»  داد. «صائب  خبر  دادگاه الهه 
رژيم  اشغالگر  رژيم  عليه  فلسطينى ها  اولين شكايت 
صهيونيستى امروز 25 ژوئن به دادگاه جنايات كيفرى 

ارائه خواهد شد.

آمريكا: تالش مي كنيم تا 9 تير 
با ايران به توافق برسيم 

بر  تاكيد  ضمن  سفيد  كاخ  سخنگوى  ارنست  جاش 
اينكه آمريكا تالش مى كند تا سى ام ژوئن به توافق 
دست يابد اما در عين حال كشيده شدن مذاكرات به 

بعد از ضرب االجل را منتفى ندانست.

با  نظام  كارگزاران  ديدار  در  انقالب  رهبر 
نابود  دنبال  به  ها  آمريكايى  اينكه  بيان 
هستند،  ايران  اى  هسته  صنعت  كردن 
ايران ضمن  تاكيد كردند: همه مسئوالن 
توافقى  دنبال  به  قرمز،  خطوط  بر  تأكيد 
توافقى منصفانه و عزتمندانه  خوب يعنى 
هستند. در همين رابطه اغلب رسانه هاى 
پرداختند كه  بيانات  اين  بازتاب  به  جهان 
بخشى از اين بازتاب ها به شرح زير است: 

رويترز:

خود  گزارش  ادامه  در  خبرگزارى   اين 
روز  اى  خامنه  على  ا...  آيت  نويسد:  مى 
ايران  اى  فعاليت هسته  توقف  سه شنبه 
و  كرده  رد  را  طوالنى  دوره  يك  براى 
اعمال  هاى  تحريم  كه  داشتند  عنوان 
امضاى  محض  به  بايد  ايران  عليه  شده 
ادامه  در  رويترز  شوند.  لغو  نهايى  توافق 
مى نويسد كه رهبر ايران با توقف 10 تا 
12 ساله تحقيق و توسعه در زمينه فعاليت 

هسته اى مخالفت كرد.

روزنامه ديلى تلگراف: 

«آيت ا... على خامنه اى اعالم كردند كه 
بازرسى از سايت هاى نظامى ايران به هيچ 

وجه جاى بحث ندارد. اين روزنامه در ادامه 
موجب  تواند  مى  بيانات  اين  شد:  مدعى 
پيچيده تر شدن روند مذاكرات هسته اى 

ميان ايران و كشورهاى 1+5 شود. 

النشره:

كوتاه  طور  به  نيز  النشره  خبرى  پايگاه 
فرمايشات مقام معظم رهبرى را منعكس 
كرد و با تيتر «آيت ا... خامنه اى: بازرسى 
غير  ايران  نظامى  مراكز  از  المللى  بين 
ايران  در  همه  نوشت:  است»  ممكن 
خواهان دستيابى به توافق هسته اى خوب 
جمهورى  منافع  با  منطبق  و  عادالنه  و 

اسالمى ايران هستند.

ام اس ان نيوز: 

اين رسانه نيز در ادامه آن بخش از بيانات 
رهبرى در مورد لزوم لغو فورى تحريم ها 

در زمان امضاى توافق و غير قابل قبول 
بودن بازرسى از مراكز نظامى را به عنوان 
رهبر  فرمايشات  هاى  بخش  مهمترين 

معظم انقالب منتشر كرده است.
زدن  با  نيز  تودى  اى  اس  يو  روزنامه 
كه  حالى  در  ايران  رهبر   » كه  تيتر  اين 
شود  مى  نزديك  توافق  االجل  ضرب 
اولتيماتوم هايى را درباره آن تعيين كرد» 
اين موضوع را پوشش داده و مى نويسد: 
تعيين  االجل  به ضرب  مانده  هفته  يك 

رهبر  ايران،  اى  توافق هسته  براى  شده 
اين كشور در سخنانى، بازرسى از مراكز 
هاى  فعاليت  بلندمدت  توقف  و  حساس 
حال،  عين  در  و  كرده  رد  را  اى  هسته 
درخواست برداشته شدن سريع تحريم ها 

را مطرح نموده است. 

شبكه تلويزيونى المنار: 

آورده  خود  گزارش  ادامه  در  شبكه  اين 
مسير  در  تراشى  مانع  با  ايشان  است: 
تحقيقات و توسعه و جنبش سازندگى در 
از خطوط  كشور مخالفت كردند و آن را 
امام  دانستند.  توافقى  گونه  هر  در  قرمز 
هاى  دوره  كردند  مشخص  خامنه اى 
براى  سال  دوازده  تا  ده  مدت  طوالنى 
توقف فعاليت هسته اى را نيز از خطوط 

قرمزى دانستند كه پذيرفتنى نيست.

روزنامه نيويورك تايمز: 

بخش  كه  شده  آن  خواستار  ايران  رهبر 
شدن  محدود  از  پيش  ها،  تحريم  عمده 
بخش هايى از برنامه هسته اى ايران و 
همچنين پيش از تأييد عمل كردن ايران 
 به تعهدات خود از سوى آژانس بين المللى 

انرژى اتمى برداشته شود.

مراسم افطار در مسجد جامع شهر داكا بنگالدش عكس روز 

بازتاب بيانات رهبرانقالب در رسانه هاى جهان 

 اگر ابهامى بماند با تمديد مذاكرات موافقت مى كنيم

 سخنگوى دولت درباره موضع كاخ سفيد مبنى بر اينكه زمان 
مذاكرات هسته اى در صورت نياز تمديد مى شود، گفت: اگر 
ابهامى باقى بماند كه با تمديد زمان مذاكرات قابل رفع باشد، 
طبيعى است كه ما با اين تمديد موافقت كنيم. نوبخت افزود: در 
اين خصوص ما هم اميدواريم كه به وقت ، مذاكرات را به اتمام 
برسانيم. وى اظهار كرد: اما اگر آن توافق خوبى كه مورد نظر ايران است، انجام نشود 

و هنوز ابهاماتى باقى بماند، طبيعى است كه ما با اين تمديد موافقت كنيم.

واكنش افخم به ادعاى حقوق بشرى اروپا 

به گزارش  اشاره  با  ديپلماسى كشورمان  سخنگوى دستگاه 
كرد  تأكيد  ايران  مورد  در  اروپا  اتحاديه  بشر  حقوق  ادعايى 
كه يك مجموعه يا يك كشور نبايد تصور كند كه صالحيت 
ارزيابى شرايط حقوق بشرى را داراست. افخم، درباره گزارش 
ساالنه حقوق بشر اتحاديه اروپا كه در آن از ايران انتقاد شده 
اروپا  اتحاديه  مقامات  از  و در عين حال  رد مى كنيم  را  اين گزارش  است، گفت:  

مى خواهيم رويكرد واقع بينانه تر و منطقى ترى را درباره ايران در پيش بگيرند.

ساخـت سوله و تيـر ورق  
در اسرع وقت با بهترين كيفيت و نازل ترين قيمت    

آدرس: شهرك صنعتى ، مبتكران 5       09157234706

قابل توجه موديان محترم ماليات بر ارزش افزوده:
 www. evat . ir مهلت ارائه الكترونيكى اظهارنامه ماليات بر ارزش افزوده دوره بهار 94 از طريق سامانه

حداكثر تا 15 تيرماه مى باشد.
روابط عمومى اداره كل امور مالياتى خراسان جنوبى

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



      

پنجشنبه 4 تير

3253



      2
3000272424

مه
ه نا

يژ
و

ى
ها

ى 
ند

زم
نيا

آوا
ه 

نام
وز

ر

امالك و مستغالت

فروش يك واحد آپارتمان 110 مترى 
استاندارى با تمام امكانات ساعت 
تماس 15 به بعد 09151041922

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 انواع زمين درمحل 
چاه برزگانى وروستاى مزگ 

 09388974795

فروش 650مترزمين كشاورزى 
با45دقيقه آب روستاى شمس آباد

 09157556797

فروش منزل مسكونى با بافت 
فرسوده در روستاى چهكند

 فى كارشناسى 09017609959 
فروش 50متر زمين تجارى

 سه نبش بلوار آوينى داخل صدف 
فى توافقى  09155614514 

فروش آپارتمان سجادشهر
ماژانى طبقه دوم90متر

آفتابگير97م  09301209479 

فروش سايت ادارى طبقه پنجم 
75مترپكيج پاركينگ كولر20م + 

وام65م  09156692686 

فروش يك باب منزل قديمى 
جنب بازار به متراژ 220 متر

 09151606547

فروش مجموعه چهار واحدى با يا 
معاوضه با زمين يا منزل كلنگى 

 09332459291

فروش آپارتمان شمال شهر
بسيارشيك فول.شمالى

طبقه2   09155618396 

فروش يا معاوضه منزل وياليى
 درحسين آبادسادات باواحد 
آپارتمان 09158650989 

فروش باغ باموقعيت عالى 
درموديا معاوضه باماشين

 09151611271

فروش فورى آپارتمان 120مترى 
حاشيه خيابان سردار آهنى 

 09153620139

فروش منزل وياليى بنا140متر 
زمين 75مترتجارى 14متر 
فى135م  09151600337 

فروش زمين وباغ منزل
 روستاى عباس آبادبهدان 

 09156633578

فروش زمين 160مترى 
واقع دروليعصرحاجى آباد

 09157201405

فروش فورى يك واحد آپارتمان 
ازمجموع سه واحدى 

خيابان مسلم  09155624526 
فروش امتياز مسكن مهر دهلكوه 
دونبش خيابان 40و20مترى با 7م 

واريزى  09155619422 

فروش زمين 255متر. 20 مترى 
نصر خيابان بهمن. يا معاوضه با 

خودرو 09155614760

فروش باغ 2000مترى با انواع 
درختان ميوه با يك ساعت آب از 
چاه عبدالهى 09151638100 

فروش آپارتمان باتخفيف ويژه 
درپروژه مزار 75مترى رو به آفتاب 

طبقه 4   09157402151 

معاوضه منزل وياليى سجادشهر
 با شعبانيه ومعلم
 09364566967

فروش مسكن مهر 75متر
مهر شهر خيابان 9دى. جنوبى
فى توافقى  09153633517 

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

داراى پايانكار  09156700437 

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

معاوضه يافروش 2واحدآپارتمان به 
متراژ110متر در زاهدان و75متر 

دربيرجند 09156282907 

فروش آپارتمان در پونه با 
امكانات كامل 90 متر مفيد 

09153624314

فروش زمين 150مترى 
دهنه6مترى،جنوبى مهرشهر
ولى عصر 09159639500 

فروش منزل حاجى آباد مقداد 
دوخوابه صد مترى فول امكانات.
فى54م نقد  09158671894 

فروش يك قطعه زمين درشهرك 
چهكند 132متر قيمت توافقى

 09156685160

فروش آپارتمان مسكن مهر
 تكميل شده مهرشهر ده قسط 
پرداخت شده 09157202179 

فروش امتياز آپارتمان 130 مترى
 از پروژه نگين معصوميه واريزى

 09195605878    21,2 

فروش واحد85مترى سايت ادارى
 داراى پاركينگ و آسانسور

 09105160431 

فروش امتياز آپارتمان واقع در 
خيابان شهيد ناصرى فاز2ارتش 

 09353242617
فروش يك واحد آپارتمان حدود

110متر زيربنا در دو واحدواقع در 
خيابان دولت 09157566606 

فروش آپارتمان 68مترى آوينى 
نيلوفر. آفتابگيرفول امكانات سند 
آزاد؛ فى115م 09155614808 

فروش واحد 85مترى سايت ادارى 
با امكانات كامل و شرايط 
مناسب09155625167 

فروش آپارتمان90مترى
3نبش،حاشيه ميدان،انبارى
آسانسور 09151605482 

فروش منزل وياليى واقع در 
شمس آبادمتراژ135متر،زيربنا85متر.
فى توافقى. 09014075953 

فروش منزل وياليى شوكت آباد 
175 متر امكانات كامل

 09151607030

معاوضه85مترى فول،طبقه1،
سايت ادارى بامحدوده غفارى تا 

امامت09153638963
خريدار.زمين مسكونى محدوده 
فلكه دوم مدرس به باال.امير كبير

مير داماد 09153623134 

فروش 1400 متر زمين سند دار 
واقع در كلوت شوكت آباد 

09376300254

فروش امتياز آپارتمان فاز دوارتش 
شهيدناصرى باواريزى 22م 
فى5/28م09155614726

فروش منزل 200متر زمين
 270 بنا بلوار شعبانيه 

زيرفى   09155614099

فروش آپارتمان سايت ادارى طبقه
 5 تعاونى دامپزشكى آفتابگير انبار 

و پاركينگ  09151609124 

فروش مغازه تجارى
خيابان سعدى سندشش دانگ
31 متر  09373831253 

فروش آپارتمان 110مترى
 امكانات فول آفتابگير سپيده 

مجتمع معراج  09155610426 

فروش 1000متر زمين مزروعى 
با1ساعت آب قنات در روستاى 

ميرعلى   09159645585

فروش زمين كشاورزى درسورگ 
 360متر 15درخت زردآلو و 

بادام09353488494

 فروش يك واحدآپارتمان فاز 
فرهنگيان در حال ساخت نبش 
چهار راه انقالب 09151632577 

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

توافقى  09158633502

فروش نصف زمين تجارى 
از مغازه هاى صياد شيرازى 

 09159611657

فروش منزل وياليى شمالى
 موسى بن جعفر22فى70م

 09155625715

فروش زمين به متراژ297
واقع درشهرك بجد
 09105462137

فروش واحدمسكونى117متر 
داراى اسانسوروتمامى امكانات  

 09338107289

   فروش خانه وياليى 360متر 
تجارى ابتداى 20 مترى اول غربى

 09154988814
فروش منزل اميرآباد 120متر 

زمين 90متر بنا   شمالى 
 فى  80م  09156667648

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 100 مترى واقع در 
جمهورى اسالمى33
 09358970857

اجاره انبارهاى 100 و 200 مترى 
واقع در حاشيه جاده شمس آباد

 09156041846

اجاره يك زمين كارگاهى
 1200 متر چهار ديوارى شده 

داراى امكانات 09333163702 

رهن يا اجاره منزل درحاجى آباد 
باتمامى امكانات 2 خواب

 09155618096
متقاضى يك مورداجاره در

مهرشهر،شهرك چهكندهمكف،
دوخواب 09359863902 

اجاره طبقه اميرآباد 
100تومان 1م رهن تازه ساز  

 09378595339

اجاره زيرزمين واقع درغفارى
20مترى جابربن حيان يك خوابه

جديدساز 09105090288 

رهن واجاره به دو ياسه طبقه در
يك ساختمان براى پيش دبستانى 

درمهرشهر 09151638220 

نيازمندمنزل اجاره  اى  
براى استفاده انبارى
 09151600531

اجاره زيرزمين 130مترى نوساز، 
مناسب براى آتليه ، سالن ورزشى 

توحيد5  09151613254 

اجاره يك سوئيت50مترى
(زيرزمين)داراى يك خواب

 09153620670

رهن واجاره توحيد 21
جهت شركت موسسه مهد

 09153620139

رهن واجاره مغازه24متر همكف 
+زيرزمين كوچه مسجد آيتى

 09155612382

رهن و اجاره يك واحد 100مترى
 دو خواب با پرده طبقه سوم 

 09151640135

اجاره آپارتمان ستاره كوير
طبقه4فول امكانات 2م رهن 
450اجاره  09301209479 

نيازمند اجاره مغازه ياسوييت 
كوچك جهت دفترپخش 

 09158000494

رهن و اجاره مغازه تعويض 
روغنى باكليه امكانات وتجهيزات 

 09151639018

خودرو پرايد

فروش پرايد 141 نقره اى دوگانه 
كارخانه  مدل 86 با بيمه كامل  
فى 11/5 م 09151649019 

فروش پرايد131 نوك مدادى 
فول،تحويلى 94 فى 19/800

09365618776

فروش پرايدمدل 77بيمه تا
آخرسال بدون تخفيف   فى 6/5م 

09158624313

فروش پرايد 87 الستيك كامل 
بيمه برج9 دوگانه كارخانه

 09395995828

فروش پرايد  مدل 77كره اى رنگ 
دودى بدون رنگ  الستيك كامل  

09361796387

فروش پرايد 131 سفيدمدل 92 
دوگانه كارخانه بيمه تا برج 12 
فى 18/500  09158636167 

پرايد دوگانه دستى 86سفيدبدون 
رنگ بيمه2ماه 5سال تخفيف

 فى 12500  09158668450

فروش پرايدنقره اى مدل 87بدون 
رنگ بيمه تاآخرسال  تميز

 09159158713

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

09126155786 

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

 09153178121

فروش پرايد مدل 82سفيد 
بى رنگ بيمه برج12تخفيف

كامل فى 9م 09153624494 

فروش پرايد 131  دوگانه كارخانه
 مدل 92 بيمه برج 11 

 09151637391

خريدار پرايد يا پى كى
 بى خط و خش تا 9 م

 09359057779

فروش پرايد 84خانگى پخش وباند 
دزدگير 10سال تخفيف بيمه
 فى 11م 09153615306 

فروش 111 مدل 91 فول يك 
درب و گلگير رنگ بيمه تابرج10 

 09153624517

معاوضه پرايد87 رنگ نقره 
آبى ، بدون رنگ،بيمه 1سال 

 09151602658

فروش 111 مدل 90 نوك مدادى 
sx بيمه 11_90 بى رنگ فى 15م 

09155620921

خودرو پژو

فروش پژو پارس نقره اى مدل 90 
بدون رنگ بيمه و الستيك كامل 
فى 27/300م 09151608039

فروش آردى مدل 84 سفيد 
بى رنگ  دوگانه سى .ان.جى  

 09158611068

فروش يامعاوضه پژو روآ مدل 
88رنگ نقره اى بيمه يكسال

 09384013217

خريدارپژو405  
تميز تا20 م

 09153624007

فروش 405 نقره اى تمام رنگ 
تميز مدل88 

 09157232088

فروش پارس tu5 مدل92تميز
وكم كار الستيك خارجى

 فى 35  09153337328 

فروش پژو پارس مدل 90نقره اى 
الستيك وبيمه  كامل بدون رنگ 

27,300 م 09151608039 

خريدار پژو 206،وى 8،مدل 90
 به باال,سفيد,تميز.
 09157560717

فروش خودرو 206 سفيد سفارشى 
بدون رنگ  با بيمه شش ماهه 

مدل 89 09155406620 

فروش يا معاوضه پژو روآ مدل 86 
رنگ نقره اى آبى فنى و زيرپا عالى 
فى10/500  09013607273 

 

خودرو متفرقه

فروش كاميونت آميكو 4,5 تن
 سفيد اتاق كانكس بى رنگ 
فى 27 م   09155635007

فروش رنو مدل 80 از اول تخفيف 
بيمه سبز متاليك بسيار تميز

 09130369918

فروش موتور بى كالج مدل 90 
مدارك كامل بيمه ندارد

فى 1,400  09158611720 

فروش پيكان وانت مدل 85 بيمه
 تا بهمن و دوگانه فى 7.5 م

 09155617282

فروش دوو سيلو مدل77 سبز 
متاليك موتور سالم بيمه تا اخر 

سال7/5 م 09156677403

فروش پى كى مدل 85،خيلى 
تميز،رنگ بژ،بيمه كامل 10ماهه 

 09151630338

فروش تويوتا كروال 2006
با وضعيت عالى

09121064092  

فروش سوارى چرى مدل 89 
نقره اى فورى

 09159639352 

فروش ماشين پى كى نقره اى
 مدل 84 يك سال بيمه خانگى 

تميز.  09157579145 

فروش سمند سفيد مدل 82 
بيمه يك سال الستيك نو 

فى 13800 09105464883 

فروش سمندl xمدل90سفيد 
 فوق العاده تميزكم كارفاقد

رنگ 09156635072

فروش شرولت نوا مدل 65 اتومات 
4 شيشه برفى فنى سالم

 09151638853 
فروش وانت مزدا تك كابين 
مدل92 با الستيك خارجى 

وكفى فابريك  09157262441 

موتورهندا مدل 85 
بدون بيمه فى700 
 09339894416

فروش دوو ريسرمدل94دوررنگ 
تميز الستيك 70درصدخارجى 
پهن فنى عالى 09158653002

فروش سمند پايه گاز سوز
 مدل 90 فى توافقى
09152402440
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رايانه و همراه

فروش گوشى lg l70 دوسيمكارت 
دوسال گارانتى خيلى تميز

فى350ت  09336348732

فروش گوشى 
 huawei g510
 09158384238

خريدار
لپ تاپ

 09151602658

 جوياى كار

نيازمندبه يك شاگرد با روابط 
اجتماعى باال جهت سوپرماركت

 09159632317
جوياى كار

در شيفت بعداز ظهر
 09157914459

نيازمند به يك فلزكار
ويك ام دى اف كار ماهر 

 09155625162

به تعدادى راننده با خودروى 
دوگانه سوز جهت كاردرآژانس 

نيازمنديم 09159637817

 جوانى 27ساله متاهل با پژو405 
صفردوگانه سوز آماده همكارى
 با ارگانها  09158671899 

نيازمند يك نفرنيروى جوان(آقا)
جهت كار دركافى شاپ

09351614897

جوانى متاهل با سوارى چرى
 آماده همكارى با ارگانهاى دولتى
 و خصوصى  09159639352

 به تعدادى راننده با خودروى 
ترجيحا دوگانه نيازمنديم

09158349338

تعدادى راننده با ماشين جهت 
كاردر آژانس  نيازمنديم

 09155619072

نيازمند يك نفر همكار با سابقه 
جهت كار در تعويض روغن و 
باالنس چرخ  09159373141

لوازم منزل

فروش دو جفت پشتى دستباف
 تركمن،نو،استفاده نشده، جفتى 
فقط250تومان 09151636030 

فروش ماشين لباس شويى 
دوقلونوكارنكرده 500هزارتومان

 09156646927

فروش كولر روميزى تميز 
و سالم در حد نو 200000 

 09155624881

فروش پنجاه تخته فرش 12مترى 
پانصدشانه به قيمت هرتخته 

600هزارتومان 09335363293 

خريدار 
يك عدد ميز عسلى
 09302622711

فروش كولرگازى پنل دار
18هزارGREEگرى كم مصرف 

كاركردصفر 09373831253

متفرقه

فروش فورى
 لوازم آرايشگاه

 09352376866

فروش  دوچرخه ساده دماوند
فى200+دوچرخه دنده اى 26

 09159618102

فروش يك عدد ساعت سيكو 5
 در حد نو قيمت توافقى

 09392804226
فروش يا معاوضه مغازه در بهترين 

موقعيت حكيم نزارى باجواز
وسايل زير فى 09155621955 

فروش كمپرس نيسان سالم 
باوسايل جانبى.فى توافقى 

 09156659228
فروش يك جفت الستيك پژو 206 

KUMHO كاركرد فقط
 يك هفته  09333163702 

خريدارسيستم
 گاز  سى ان جى پژويى 

 09159644583

فروش سوپر ماركت به علت تغيير 
شغل دربهترين نقطه شهر يا 

معاوضه باخودرو09352123062

پروانه ى امالك اجاره داده
 مى شود دربهترين منطقه شهر

09158650704

فروش
 نصف نانوايى سنگك 

 09156680970

خريدار
بشكه يا مخزن نفتى 
 09153637200

 400 JVC فروش يك جفت باند
وات سالم خانگى در حد آك 

 09393613310
فروش چهار حلقه الستيك نو بارز 

با چهار عدد رينگ اسپرت 
نو پرايد  09159659386 

فروش 
دوعدديخچال سوپرى 

 09156669526

فروش كپسول اكسيژن
 40 كيلويى نو،قيمت 300 هزار 

 09153623552

فروش مغازه پوشاك درطبقه 
همكف پاساژسادسى با10سال 
سابقه فعاليت 09157234123 

واگذارى آژانس با موقعيت نسبتا 
خوب وزنگ خور باال فى8 م

 09159638196
 خريدارتانكرآب 

فلزى پنج هزارليترسالم!
 09155614249

فروش تاكسى تلفنى فعال يا 
معاوضه با خودرو فى 15م

 09306703037
خريدار پمپ آب سالم

 براى منزل
 09389653802

فروش سوپر ماركت 
واقع در حاشيه غفارى 

09301322568

فروش يك دستگاه دوچرخه 
دنده اى واقعأ تميز
 09156694158

فروش يك دستگاه دياگ مهاد 
صنعت با كليه لوازم و امكانات

 09358994747

يك.خرمن كوب بادى 
آماده به.كار

 09157201751
خريدار تانكرچرخدار

 با ظرفيت 1500تا2000
 09155084078

فروش 4حلقه الستيك دوو 
سيلو هندى 10روز كاركرد 

 09126155786
خريداريك عدد فريزر ويك 
عدد دستگاه خردكن مرغ 

 09158605012

واگذارى فورى پوشاك اسپورت 
مردانه راسته بازار باتمامى امكانات  

 09152672629

خريدارسيستم گاز  
سى ان جى پژويى 
 09159644583

خريدار مغازه تره بار
كافينت .تايپ تكثير
 09152694134

فروش مغازه مواد غذايى
 وخشكبار واقع در معلم 

09155617031

فروش يك عدد درب آپارتمان 
عرض1/20 همراه باچهارچوب
 قفل كليد  09151602437 

فروش مغازه پوشاك زنانه با8سال 
سابقه كار در پاساژ سادسى 

طبقه همكف 09153621439
فروش ساندويچى

باتمام امكانات
09361632539 

خريدار
باسكول

 09155626594 

فروش فورى
 يك دستگاه نان لواش

09154957419

فروش سوپر ماركت با موقعيت 
عالى واقع در خيابان طالقانى

09155615664

فروش يك دستگاه فتوكپى 
توشيبا مدل35 فوق العاده تميز 

09155610089

فروش يك دستگاه بدنسازى 
24كاره با صفحه فى 800تومان  

09359842952
فروش لوازم 

سه فاز كارواش فى 3/500
09376686293

فروش فوق العاده و فورى مزون با 
موقعيت عالى فقط و فقط 10 م به 

علت مهاجرت 09355598886


