
اعطاى تسهيالت به پنج طرح گردشگرى استان

انتشار نتايج اوليه كنكور تا هفته اول مرداد

خراسان جنوبى؛ پيشتاز اجراى پروژه

 بين المللى ترسيب كربن در كشور

اجراى پروژه بين المللى ترسيب كربن در 11 سال گذشته
در استان خراسان جنوبى توسعه روستاها، اشتغال و

 جلوگيرى از گسترش بيان زايى را... 

روحانى: رهبرى در تمام عرصه ها 

يارى گر دولت بودند

رئيس جمهورى حمايت ها و هدايت هاى مقام معظم رهبرى را 
پشتوانه و راهگشاى دولت در ايفاى مسئوليت هاى خود
 عنوان و تصريح كرد...
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صفحه 7

يادداشت

غنيمت لحظه ها

*هرم پور

 رسم روزگار اين است كه با گذشت زمان و دورى 
آدم ها از هم، يادها هم كم كم به فراموشى سپرده 
شوند. در هر جامعه اى زندگى كنيم اين سنت زمانه 
گاهى  اما  نيست.  آن  از  هم  گريزى  و  دارد  وجود 
انسان چيزهايى مى بيند و نقل قول هايى مى شنود 
از  دارد  بلكه دوست  تنها خوشحال مى شود  نه  كه 
بكشد  هايى  محبت  رتبه  بلندى  به  فريادى  دل  ته 
كه در اين زمانه ى فراموشى و نسيان به همنوعى 

ارزانى شده است. 
بتوان  شايد  را  پايانى  بى  هاى  محبت  چنين  تبلور 
كرد.  پيدا  پاكشان  هاى  قلب  و  بزرگ  انسانهاى   در 
شهرشان  از  دليل  هر  به  سالهاست  كه  هايى  آدم 
با  مواجهه  در  حاال  و  اند  رفته  ديگرى  جاى   به 

همشهرى ها سنگ تمام مى گذارند. 
هاى  عشق  از  صحبت  ها،  آدم  اين  از   صحبت 
كه  مهربانى  هاى  آدم  است.  مردم  به  پايانشان  بى 
عليرغم مشغله فراوان، كار زياد و تمكن خوب (كه 
ميوه خير خواهى شان است) دلشان به ياد خاطرات 
مردمان  محبت  همه  يادآورى  و  قديم  خوش 
ديگر  شهرهاى  به  گذرى  تپد.  مى  سرزمينشان 
 زده باشيد و به دليل بيمارى خودتان يا اطرافيانتان 
مراجعه اى به برخى از اين افراد مثل آقاى سياسى، 
سليمان،  فال  دكتر  ميرزايى،  دكتر  نوربخش،   دكتر 
نام  براى  مجالى  كه  عزيزانى  ساير  (و  هاتف  دكتر 
بردن از آنها نيست) كرده باشيد به حق معناى تبلور 
 روح فرشته در انسان را خواهيد فهميد. بارها گفته ايم 
و شعار هم نيست كه محبت اهالى خراسان جنوبى 
به  همشهرى  آنكه  ويژه  به  ديگريست؛  جنس  از 
مراجعه  نزديكى  يا  دور  شهر  در  ديگرى  همشهرى 
كند و نيازمند توجه يا كمكى باشد. حسن خلق، روى 
 گشاده و مهربانى زايدالوصف اين عزيزان، بى شمار 

از سپاس و قدردانيست. (ادامه در صفحه 2)
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اول  تا هفته  آزمون سراسرى 94  اوليه  نتايج  از اعالم  مشاور عالى سازمان سنجش آموزش كشور 
مردادماه خبر داد و گفت: نتايج نهايى كنكور و اسامى پذيرفته شدگان در دهه دوم شهريورماه اعالم 

مى شود. (ادامه در صفحه 2)

وفات حضرت خديجه (س) تسليت باد 

پيشرفت 35 تا 45 درصدى دو پروژه بزرگ عمرانى بيرجند/ صفحه 7

           جناب آقاى مهندس محمد هادى آرين 
انتصاب شايسته جناب عالى را به عنوان 

سرپرست سازمان مديريت و برنامه ريزى استان
 كه بيانگر توانمندى و مسئوليت پذيرى شماست، صميمانه تبريك عرض مى نماييم.

خانواده هاى: اسدزاده و اورنگى

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

اعطاى درجه سرتيپ دومى از سوى فرماندهى معظم كل قوا امام خامنه اى (مدظله العالى) 

به جناب عالى كه نشان از واليتمدارى ، لياقت و شايستگى شما مى باشد 

صميمانه تبريك و تهنيت عرض مى نماييم.

مدير  و كاركنان فروشگاه هاى اتكا استان خراسان جنوبى

         جناب آقاى مهندس محمد هادى آرين 
انتصاب شايسته جناب عالى را به سمت

 سرپرست سازمان مديريت و برنامه ريزى استان
 كه نشان از درايت و توان باالى مديريتى شما مى باشد ، تبريك عرض نموده 

 براى شما آرزوى موفقيت داريم.

خانواده هاى: چنگيزيان و قانعى

هيئت مديره محترم 

اتاق اصناف استان خراسان جنوبى
كسب مقام برتر كشورى كه حاصل تالش و مديريت موفق شما بزرگواران مى باشد 

را خدمت شما و جامعه اصناف خراسان جنوبى تبريك عرض نموده 

موفقيت بيش از پيش شما را از درگاه ايزد منان خواستاريم.

اعضا و هيئت مديره اتحاديه پوشاك بيرجند

سركار خانم دكتر جميله رضازاده
از اينكه با انديشه نيك و رفتار انسانى خود در زمان 

تصدى با ما همراه بوديد، كمال تشكر و قدردانى
 را به جاى آورده ، اميد است در پناه حضرت حق 

هميشه موفق و سربلند باشيد.

انجمن مراكز غيردولتى تابان

با نهايت تاسف و تاثر درگذشت

 مرحومه كوكب عامل  (همسر مرحوم غالمحسين عاملى)
را به اطالع دوستان ، آشنايان و همشهريان عزيز مى رساند:

  مراسم تشييع و تدفين آن مرحومه  امروز شنبه 94/4/6 

ساعت 4 الى 5 بعدازظهر از محل غسالخانه برگزار مى شود.

خانواده عاملى و ساير  بستگان

جناب آقاى 
مهندس محمد هادى آرين 

انتصاب بجا و ارزشمند شما را به عنوان 

سرپرست سازمان مديريت و برنامه ريزى استان

 كه مويد لياقت و توانمندى جناب عالى مى باشد ، صميمانه تبريك عرض مى نماييم 

از درگاه باريتعالى دوام توفيقات شما را آرزومنديم.

روابط عمومى سازمان منطقه ويژه اقتصادى خراسان جنوبى

آگهى مزايده
 شركت تعاونى مسكن سازمان آموزش و پرورش خراسان جنوبى به شماره ثبت 2005 در نظر دارد: تعداد قابل توجهى لوله داربست يك الى شش مترى به همراه بست و اتصاالت مربوطه، 
لوله هاى سيمانى 10 و 15 در اندازه هاى مختلف ، قالب هاى فلزى در انواع مختلف و لوله هاى اتصاالت PVC در اندازه هاى مختلف و برخى اقالم اضافى مربوط به پروژه هاى اين تعاونى را 
از طريق مزايده به فروش برساند. متقاضيان مى توانند از تاريخ نشر آگهى به مدت 3 روز نسبت به بازديد اقالم ذكر شده در محل پروژه به نشانى: خيابان شهيد آوينى ، خيابان نارنج 1 و 3 

قيمت پيشنهادى خود را به دفتر تعاونى اعالم نمايند.
شركت تعاونى مسكن سازمان آموزش و پرورش خراسان جنوبى
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معاون دفتر مسافرى سازمان راهدارى و حمل و نقل جاده اى از جابه جايى 30 ميليون مسافر در 2 ماه نخست سال 94 با ناوگان عمومى حمل و نقل 
جاده اى خبر داد. به گزارش ايرنا، نيما شهرزاد افزود: براساس صورت وضعيت هاى صادره، از روز نخست فروردين تا پايان اين ماه
 14 ميليون نفر و از ابتداى ارديبهشت تا آخر ماه دوم سال 16 ميليون نفر با ناوگان عمومى حمل و نقل جاده اى سفر كرده اند.

ناوگان حمل ونقل عمومى 30 ميليون مسافر را جابه جا كرده است
غنيمت لحظه ها

  (ادامه از صفحه 1)  از تمام توان براى ايجاد لحظه اى 
مهربان  لبخندى  نشاندن  و  شما  در  خاطر  آرامش 
محبتى  هيچ  از  و  گيرند  مى  بهره  لبهايتان  روى 
اما  معنوى.  چه  مادى،  چه  نيستند،   فروگذار 
نكته اى و گاليه اى كه از خودمان بايد داشته باشيم 
نباشد  لطف  از  خالى  آن  ذكر  بهانه  اين  به  شايد  و 
اينكه چرا تا وقتى چنين انسانهاى نيكى در كنارمان 
قدردان  دارند،  حضور  بيرجند  مثل  شهرى  در   و 
محبت هايشان نيستيم؟. چرا اگر مدير يا مسئول يا هر 
شهروند عزيز ديگرى سالها در اين شهر يا استان زندگى 
مى كند و منشأ خدمات مطلوبيست، نه تنها قدرشناس 
نيستيم كه گاهى احياناً هوس مى كنيم پشت سرش 

حرفى بزنيم و بعد از كرده هايمان پشيمان باشيم.
ذكر  نامشان  باال  در  كه  بزرگى  انسانهاى  امثال   
عزيزان  اين  نيستند.  كم  ما  شهر  در  هم  هنوز   شد 
و  عشق  باغ  اين  خوشبوى  گلهاى  از  هايى  نمونه 
كه  بودند  جنوبى  خراسان  شريف  مردم  به  محبت 
هم  تا  شد  داشته  گرامى  يادشان  و  رفت  نامشان 
 سپاسى باشد و هم خداقوتى به تالش و مهربانى شان. 
از قضا به دليل نوع خدمت هايى كه اين بزرگواران داشته 
اند كمترين صحبت و حرف و حديث در خصوص آنها 
مطرح نبوده است. روى سخنم عمدتاً درباره بزرگواران 
نمى  اقتضا  ديگر  جنوبى  خراسان  شرايط  ديگريست. 
كند زير پاى همديگر را خالى كنيم يا پشت سر هم 
حرف و حديث داشته باشيم و تخطئه كنيم. حيفمان 
دلهاى  و  استان  اين  استعدادهاى خوب  از همه  بيايد 
 پرشور و شوقى كه براى خدمت هنوز اينجا مانده اند. 
مى توان با تحمل و صبر، به وفاق و همدلى رسيد، 
پاى  جا  هم،  به  زدن  پا  پشت  جاى  به  توان  مى 
وقت  به  بودن  خوب  بجاى  توان  مى  گذاشت.   هم 
نبودن ها، لحظه هاى بودن را غنيمت دانست و  قدر 

شناخت و خوب بود. 
(لطفا نظر و پيشنهاد خود در رابطه با يادداشت هاى روزنامه 

را به شماره 500010004068438 ارسال فرماييد)

يادداشت

امروز 6 تير 1394 مصادف با

 10 رمضان 1436 و 27 ژوئن 2015

قتل «قائم مقام فراهاني» از رجال نامدار
 دوره قاجار و صدر اعظم محمدشاه 

(1214ش)

محمدشاه قاجار چون به پادشاهي رسيد، وزارت 
فراهاني  ميرزاابوالقاسم  پيشكارش  به  را  خود 
حسودان  بود.  نفوذ  با  و  تدبير  با  وزيري  او  داد. 
او  اعدام  به  را  محمدشاه  مقام،  قائم  دشمنان  و 
موافق كردند و با كمك حاج ميرزا آقاسي فرمان 
قتل قائم مقام را از شاه گرفتند. او را در شب آخر 
صفر 1251 ق برابر با ششم تيرماه 1214ش با 
شاه  حرم  در  را  جسدش  و  كرده  خفه  دستمالي 

عبدالعظيم دفن نمودند.

باقرخان  به رهبري ستارخان و  تبريز  قيام مردم 
عليه استبداد محمدعلي شاه قاجار (1287 ش).

به جان حضرت آيت  ا... «خامنه اي»  سوء قصد 
امام جمعه تهران در مسجد ابوذر (1360ش).

وفات حضرت خديجه(س) همسر با وفاي پيامبر 
اسالم(ص) بنا به روايتي(10بعثت).

حسين(ع)»  «امام  براي  كوفيان  ى  نامه  ارسال 
جهت عزيمت امام به عراق(60ق).

برگزارى مراسم بيعت درباريان با امام رضا(ع) به 
امر مأمون عباسى(201 ق).

دانشمند  وزير  الملك»  نظام  «خواجه  قتل 
سلجوقى(485 ق).

شهادت سعيد بن جبير به دستور حجاج (95ق).
و  تاجيكستان  دولت  بين  صلح  داد  قرار  امضاي 

مخالفان دولت در مسكو (1997م).
انگلستان  و  چين  بين  ترياك  دوم  جنگ  پايان 

(1860م).
ناشنواي  و  نابينا  نابغه  ِكلِر»  «ِهلِن  خانم  تولد 

آمريكايي (1880م).
تل  آويو  فرودگاه  از  ربايي  هواپيما  عمليات  آغاز 

توسط مبارزان فلسطيني (1976م).
روز ملي و استقالل كشور آفريقايي «جيبوتي» از 

استعمار فرانسه (1977م).
كودتاي «شيخ حمد بن خليفه آل ثاني» ولي عهد 

قطر بر ضد پدر (1995م).
عليه  دادگستري  بين المللي  ديوان  رأي  صدور 

دخالت  هاي آمريكا در نيكاراگوئه (1986م).

تقويم مناسبت هاى  روز

نحوه برخورد با مشتركان پرمصرف برق

معاون وزير نيرو با بيان اينكه با مشتركان پر مصرف 
برق به صورت تعرفه اى برخورد خواهد شد، گفت: 
اما  برنامه قطع برق مشتركان پرمصرف را نداريم 
خود  برق  هزينه مصرف  بايد  پرمصرف  مشتركان 
را پرداخت كنند. فالحتيان در گفتگو با مهر، افزود: 
از تمامى مشتركان درخواست مى كنيم كه در مديريت و صرفه جويى در 
مصرف برق همكارى الزم را با وزارت نيرو داشته باشند.وى تصريح كرد: 
با مشتركان پرمصرف برق مطابق با نظام تعرفه اى برخورد خواهد شد.اين 
مقام مسئول با تاكيد بر اينكه مشتركان پرمصرف بايد بهاى بيشترى براى 
مصرف برق خود در فصل تابستان پرداخت كنند، اظهار كرد: اين در حالى 
است كه مشتركان با اعمال راهكارهاى بسيار ساده اى مى توانند مصرف 

برق خود در فصل تابستان و به ويژه ساعات پيك را مديريت كنند.

ارائه اظهارنامه هاى ماليات ارزش افزوده 
فصل بهار تا 15 تيرماه

معاون ماليات بر ارزش افزوده سازمان مالياتى از ارائه 
اظهارنامه هاى ماليات ارزش افزوده فصل بهار تا 15 
تيرماه سال جارى خبر داد. طارى بخش در گفتگو 
با فارس با اشاره به زمان ارائه اظهارنامه هاى مالياتى 
فصل بهار اظهار كرد: طبق ماده 10 ماليات ارزش افزوده، دوره مالياتى 3 
ماهه تعريف شده و ماده 21 قانون موديان را مكلف كرده ظرف مدت 15 
روز پس از انقضاى دوره مالياتى، اظهارنامه ماليات ارزش افزوده و عوارض 
دريافتى فصل بهار را ارائه كنند. وى افزود: موديان مكلفند حداكثر تا 15 
تيرماه سال جارى نسبت به تسليم اظهارنامه و پرداخت آن در موعد مقرر 
اقدام كنند.قانون پيش بينى كرده در صورتيكه موديان اظهارنامه و پرداخت 

خود را در موعد مقرر انجام دهند مشمول بخشودگى جرائم خواهند بود.

جزييات سنجش سالمت دانش آموزان 
 

مديركل دفتر سالمت جمعيت، خانواده و مدارس وزارت 
بهداشت گفت: معاينات سنجش سالمت نوآموزان 
مقطع اول ابتدايى همراه با دريافت آخرين واكسن سه 
گانه در سه ماه تابستان آغاز شده است. معاينات سال 
اول راهنمايى و سال اول دبيرستان نيز طبق روال هر 
سال انجام و براى دانش آموزان شناسنامه سالمت تكميل مى شود. دكتر 
مطلق در گفتگو با ايسنا، در خصوص نحوه اجراى طرح سنجش سالمت 
دهان و دندان دانش آموزان گفت: بخشى از اين طرح به صورت فلورايدتراپى 
و فيشور سيالنت است كه به صورت رايگان انجام مى شود. به گفته وى، در 
طرح سنجش سالمت سال گذشته، بيشترين مورد شايع در بين دانش آموزان 
چاقى و اضافه وزن بود كه امسال قرار است آموزش و پرورش جشنواره هايى 

را به منظور افزايش تحرك دانش آموزان و تشويق آنها برگزار كند. 

 (ادامه از صفحه1) حسين توكلى در گفتگو با 
ايسنا،  با بيان اينكه نتيجه اوليه آزمون سراسرى 
94 به صورت كارنامه تنظيم شده است، افزود: 
كارنامه كليه داوطلبان تا هفته اول مردادماه 
نشانى به  سنجش  سازمان  سايت   روى 

 www.sanjesh.org قرار مى گيرد. وى 

ادامه داد: يك هفته پس از اعالم نتايج اوليه 
آزمون، پاسخنامه داوطلبان داراى رتبه كشورى 
گروه هاى  از  يك  هر  در  هزار   75 از  كمتر 
آزمايشى رياضى وفنى، تجربى و انسانى و رتبه 
كشورى كمتر از 10 هزار در گروه هاى آزمايشى 
هنر و زبان هاى خارجى روى سايت سازمان 

سنجش قرار داده مى شود. وى در مورد نحوه 
انتخاب رشته در دانشگاه آزاد اسالمى توضيح 
داد: با توجه به اينكه دانشگاه آزاد اسالمى براى 
پذيرش دانشجو در كدرشته  محل هاى با آزمون 
براساس نتايج آزمون سراسرى 94 به صورت 
جداگانه اقدام مى نمايد پس از اعالم نتايج اوليه 

آزمون سراسرى داوطلبان عالقه مند به انتخاب 
كدرشته  محل هاى با آزمون ضرورت دارد پس 
از دريافت پرينت نتيجه اوليه آزمون از سايت 
سازمان سنجش براى انتخاب رشته دانشگاه 
آزاد اسالمى به سايت مركز آزمون اين دانشگاه 

مراجعه نمايند.

سيدحميد كالنترى معاون امور تعاون وزير تعاون، كار و 
رفاه اجتماعى، در گفتگو با ايسنا، از آغاز عمليات اجراى 

مسكن اجتماعى در نيمه دوم سال خبر داد.

مستمرى بگيران و نيازمندان
 در اولويت ساخت مسكن اجتماعى 

اجتماعى   رفاه  و  كار  تعاون،  وزير  تعاون  امور  معاون 
گفت:  اجتماعى،  مسكن  طرح  اجراى  جزئيات  درباره 
راه  وزارتخانه هاى  ميان  است  مشتركى  پروژه  كار  اين 
و شهرسازى و تعاون، كار و رفاه اجتماعى كه با هدف 
پوشش اقشار مستمرى بگير تامين اجتماعى و نيازمندان 
وى  گفته  به  آمد.  درخواهد  اجرا  به  بهزيستى  سازمان 
استفاده  خّيرين  كمك  از  اجتماعى  مسكن  ساخت  در 

شده و گروههاى اجتماعى در قالب تعاونى هاى مسكن 
به  پاسخ  در  كالنترى  گرفت.  خواهند  شكل  اجتماعى 
اين پرسش كه آيا زمين مورد نياز براى اجراى مسكن 
اجتماعى فراهم شده است؟ گفت: اقدامات اجرايى اين 
طرح هنوز آغاز نشده است اما در مورد زمين در مناطقى 
كه وزارت راه و شهرسازى زمين دارد يا از زمين هايى كه 
در اختيار دولت است، استفاده خواهد شد و وزارت كار 

هم در صورت داشتن زمين اختصاص خواهد داد. 
 

آغاز عمليات طرح مسكن اجتماعى
 از نيمه دوم سال 

طرح  اجراى  عمليات  آغاز  از  حال  عين  در  كالنترى 
مسكن اجتماعى از نيمه دوم سال 94 خبر داد و درباره 

تسهيالت  طبعا  گفت:  آن،  ساخت  تسهيالت  پرداخت 
بانك  با  هماهنگى  نيازمند  اجتماعى  مسكن  ساخت 
قيمت  ارزان  وام  كه  است  اين  تالش  و  است  مسكن 
شكل  اجتماعى  مسكن  تعاونى هاى  و  يابد  اختصاص 

بگيرند تا كار شروع شود. 
وى با اشاره به روند واگذارى ساخت مسكن به تعاونى ها، 
خود  ذينفعان  و  اعضاء  با  مسكن  تعاونى هاى  گفت: 
تشكيل مى شوند. اگر كاركنان تحت پوشش يك صنعت 
از  بسازند  مسكونى  مجتمع  كارگرانشان  براى  بخواهند 
آنها  و  ثبت نام مى شود  واجد شرايط هستند  كه  افرادى 
تعاونى را تاسيس مى كنند كه پس از تعيين هيئت مديره 
ساخته شود  كه مسكن  زمانى  تا  مديرعامل،   انتخاب  و 
تعاونى به فعاليت خود ادامه مى دهد و با پايان پروژه، كار 

آن نيز تمام مى شود. 

آغاز عمليات اجراى مسكن اجتماعى از نيمه دوم سال 

انتشار نتايج اوليه كنكور تا هفته اول مرداد/ نحوه انتخاب رشته مجازين دانشگاه آزاد

 تورم خرداد به 15,6 درصد رسيد

با وجود مصوبه اخير شوراى عالى آمار مبنى بر محدود 
شدن انتشار آمار اقتصادى به مركز آمار، بانك مركزى با 
استناد به قانون برنامه پنجم توسعه اعالم را متوقف نكرد 
و از تورم 15,6 درصدى خردادماه خبر داد. به گزارش 
ايسنا، براساس آمار بانك مركزى ،شاخص بهاى كاالها و 
خدمات مصرفى در مناطق شهرى در خرداد ماه امسال به 
عدد 225,5 رسيد كه نسبت به ماه قبل1,7 درصد افزايش 
يافت. اين در حالى است كه تورم دوازه ماهه منتهى به 
خرداد برخالف ماههاى گذشته اندكى افزايش يافته و 
با رشد 0,1 درصدى نسبت به ماه قبل به 15,6 درصد 
رسيده است. اين درحالى است كه مركز آمار در تورم ماه 

قبل را با 0,1 كاهش 14,2درصد اعالم كرده بود.

مركز تخصصى عروس با تخفيف ويژه
زيبايى جلوه ماندگار

خيابان ارتش ، حدفاصل عدل و معلم    32231717

كالسه 91/2270 اجرايى شورا
آگهى مزايده اموال منقول «نوبت دوم»

چون مقرر گرديده اموال شامل ظرف نهار خورى آلومينيوم 300 عدد از قرار هركدام 100/000 ريال 2- قاب بزرگ طرح ميوه 7 
عدد از قرار هر كدام 500/000 ريال 3- قاب متوسط ديوارى 280 عدد از قرار هر كدام 90/000 ريال و ... جمع اموال به مبلغ 89/850/000 ريال 
كارشناسى شده متعلق به خانم زهرا حاجى آبادى در قبال بدهى آقاى عليرضا اميرآباديزاده به مبلغ 88/270/032 ريال در حق خانم زهرا صيامى 
و مبلغ 2/000/000 ريال حق االجرا در حق دولت از طريق مزايده روز پنجشنبه مورخ 94/4/25 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

ان
سم

ك آ
مال

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

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

www. amlakaseman . com       32231772-3

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

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

فروشگـاه  كـودك 
 اميـــر

افتخار اين را دارد  كه طبق روال سال هاى گذشته 
به  مناسبت فرا رسيدن  ماه مبارك رمضان
 پوشاك خود را با  15%  تخفيف عرضه نمايد.

سجادشهر، امامت 2     32412973 نودهى فاطمى

 اجراى آالچيق ، باربيكيو 

 آب نما ، محوطه سازى ، مجسمه 

انواع سقف هاى مسكونى  

پاركينگ ، تاج نما و ...

09159634305

 با ضمانت پاره نشدن و چروك نشدن 
32214989 - 32212979  

    32412300
32412311  - چمنى قـاليشويى گـل ابـريشم صاف صاف   

بدون چروك
قاليشويى و رفوگرى محمد طاهرى با بيش از نيم قرن تجربه

32225807 - 32226161 - 09157615979

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

 اجراى  نصب  داربست  فلزى 
در اسرع وقت با قيمت مناسب 
 فروش لوازم  داربست     

 09153637507
 09156217507- حسينى

فروشگاه  ماهيـار
از كارخونه به خونه

انواع بلور و  پالستيك
ميدان طالقانى  ، نبش بهشتى 2

09122694541 - عبدى

آگهى مزايده اموال منقول «نوبت دوم»
چون در پرونده 16/94 اجرايى در قبال محكوميت آقاى على دره كى و غيره به پرداخت مبلغ 178/828/391 ريال در حق 

محكوم له آقاى حسين طاهرى اصل و پرداخت مبلغ 8/500/000 ريال بابت حق االجرا در حق دولت و با عنايت به اين كه از سوى شخص 
ثالث اموالى در اجراى تبصره ماده 34 قانون اجراى احكام مدنى معرفى و توقيف گرديده كه شامل 5 دستگاه موتور سيكلت هاتف 150 سى سى 
كه هر عدد به مبلغ 25/000/000 ريال و جمعا 125/000/000 ريال كارشناسى شده است و دو عدد موتور سيكلت پرواز 125 سى سى كه هر 
عدد به مبلغ 31/000/000 ريال و جمعا 62/000/000  ريال ارزيابى شده است كه جمع هر هفت دستگاه مبلغ 187/000/000 ريال مى باشد كه 
از طريق مزايده در روز يكشنبه مورخ 94/4/21 از ساعت 10 الى 11 صبح در دفتر اجراى احكام حقوقى به فروش برسد كه قيمت پايه از بهاى 
ارزيابى شده شروع و به كسانى كه باالترين قيمت را پيشنهاد نمايند، فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پيشنهادى فى المجلس از برنده مزايده 
دريافت و نامبرده مكلف است حداكثر تا يك ماه نسبت به پرداخت باقيمانده ثمن معامله اقدام نمايد در غير اين صورت 10 درصد اوليه به نفع 
دولت ضبط و مزايده تجديد خواهد شد. متقاضيان در صورت تمايل مى توانند پنج روز قبل از موعد مزايده به اين اجرا مراجعه تا ترتيب بازديد 

آنان داده شود. هزينه نقل و انتقال به عهده خريدار خواهد بود.

رجبى- مدير اجراى احكام مدنى دادگسترى بيرجند

دادگسترى جمهورى اسالمى ايران

دعوت مجمع عمومى فوق العاده تعاونى مسكن مهرگستر فرهنگيان خاوران (نوبت سوم)

جلسه مجمع عمومى فوق العاده تعاونى مسكن مهرگستر فرهنگيان خاوران (نوبت سوم) پنجشنبه 94/4/18 
 ساعت 17 در محل دفتر تعاونى واقع در فلكه دوم سجادشهر برگزار مى شود. از كليه اعضا دعوت مى شود 

براى اتخاذ تصميم نسبت به موضوعات ذيل حضور به هم رسانند.
ضمنا چنانچه عضوى بنا به داليلى نتواند شخصا در جلسه حضور يابد، مى تواند همزمان با نماينده تام االختيار 

خويش به دفتر تعاونى مراجعه و برگ وكالت نامه را تنظيم و برگه ورود به جلسه را دريافت نمايد.

دستور جلسه:
طرح و تصويب اساسنامه جديد ارائه شده از سوى اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعى - تمديد مدت فعاليت شركت

تاريخ انتشار: 94/4/6                                                             هيئت  مديره

دعوت نامه تشكيل مجمع عمومى فوق العاده (نوبت اول)

شركت تعاونى فراگير ملى بهزيست تالش     تاريخ انتشار: 94/4/6
جلسه مجمع عمومى فوق العاده (نوبت اول) شركت تعاونى چهارشنبه 94/4/24 راس ساعت 17 در مهرشهر - جنت 10 - منزل اول جنوبى - طبقه 
دوم برگزار مى شود. از كليه اعضاى شركت تعاونى دعوت مى شود براى اتخاذ تصميم نسبت به موضوع ذيل نماينده شركت تعاونى را كتبا جهت 
حضور در مجمع معرفى نمايند. ضمنا چنانچه عضوى بنا به داليلى نتواند شخصا حضور يابد ، مى تواند همزمان با نماينده تام االختيار خويش 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 اساسنامه جديد شركت تعاونى وفق قانون اصالح موادى از قانون بخش تعاونى اقتصاد جمهورى اسالمى ايران

هيئت مديره

ايزوگام مصطفى هريوندى
محالتى - بين توحيد و مدرس  09153619297

برق كشى و كليه امور ساختمانى پذيرفته مى شود

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

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



پيام شمامزار شهداى خراسان جنوبى غبار روبى شد
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پيام كوتاه : 3000272424

شنبه * 6 تير 1394 * شماره 3254

مزار شهداى بيرجند و 457 گلزار شهيد در استان به مناسبت هفته قوه قضاييه عصر روز پنجشنبه با حضور مديران و كاركنان دستگاه قضايى استان و مردم 
قدرشناس غبارروبى و عطرافشانى شد. در اين مراسم معنوى كه كاركنان جانباز، ايثارگر و خانواده هاى معظم شاهد و نيز رزمندگان دوران پرافتخار هشت 

با سالم. آواي عزيز لطفاً صداي مارو به گوش مسئولين 3سال دفاع مقدس دستگاه قضايى استان نيز حضور داشتند، حاضران با اهداى گل و شستشوى مزار شهدا با گالب، ياد و خاطره شهدا را گرامى داشتند.
برسون. مسئوليني كه آمدن قول دادن و گفتن مؤسسه 
ميزان هيچ مشكلي نداره و همش شايعه هست. اما 
حاال هيچ كس سر حرفش نيست. خيلي راحت پول 
از حساب مردم كسر مي كنند ... اين مگر حق الناس 
نيست. مردم بدبخت مگر چه گناهي مرتكب شدند كه 
تاوان اين همه بي تدبيري و ... رو بايد بدن. مسئوالني 
كه نمي تونن سر حرفشان بمانند چرا به مردم قول 
بقالي  فراموش شد. يك  چيز  االن همه  چرا  دادند! 
حاال  كنه  كار  مجوز  بدون  ماه  يك  تونه  نمى 
چطور مؤسسه اي كه چندين سال با اين همه 
شعبه و كارمند داشته كار مي كرده حاال يهو بي 
مجوز شد. پس اون به گفته خودشون صد ميلياردي 

كه دست بانك مركزي بوده واسه چي بوده؟  
935...994
جلسه  و  كردن  سياه  كاغذ  با  محترم:  مسئولين 
طرف  آن  و  طرف  اين  زدن  حرف  و  گرفتن 
كردن مشكل «آب» حل نمى شود بلكه بايستى 
و  ميدانى  كار  كشاورزى  بخش  در  مخصوصًا 

عملى صورت بگيرد.
910...452

آقا چرا گير دادى به قطع كردن يارانه؟! قطع و 
اعتراض خودش ميشه اشتغالزايى براى كافى نت ها!

915...655
سالم چرا مطالب را گزينشى چاپ مى كنيد و ادعاى 
بى طرفى داريد شهردارى هزينه هاى دريافتى 
ولى  كرده  برابر  نيم  و  سه  را  پايانكار  بابت 
ماه  اين  در  خداوند  نزد  در  نكرديد  چاپ  را  مطلب 

عزير مسوليت داريد.
915...471

سالم مسئولين استاندارى، خسته نشدين اينقدر 
درخواست مالكين اراضى موسوى رو خوانديد 

و بى تفاوت گذشتين؟
915...587

خواهشمنديم  شهردارى  و  رانندگى  و  راهنمايى  از 
نسبت  تر  سريع  هرچه  الصالحات  باقيات  براى 
چراغ  پشت  سرعتگيرهاى  آورى  جمع  به 
روبروى  و  دادگسترى  روبروى  و  قرمزها 
 درمانگاه شهدا و بعد از ميدان قدس و خيابان 

موسى بن جعفر (ع) اقدام نمايند.
910...452

* رحيم زاده
هاى سنگين  گذارى  اخبار سرمايه  انتشار  با  وقع:  ما  شرح 
مؤسسه اعتبارى ميزان در شركت پديده شانديز بخش اعظمى 
از سپرده گذاران اين مؤسسه با مراجعه به شعب مؤسسه ميزان 
برداشت  و  بستن حساب  به  اقدام  خراسان  هاى  استان   در 
سپرده هاى خود كردند. اين اقدام سپرده گذاران طى چند روز 
منجر به خالى شدن منابع اصلى اين مؤسسه شد. تا جايى كه 
ديگر امكان پاسخگويى به سپرده گذاران و بازپرداخت مبالغ 
سپره ها به صاحبان حساب ها را نداشته و براى پاسخگويى 
به آنها مجبور به دادن چك هايى با مدت 3 تا 6 ماه به سپرده 
گذاران شد. اما با سررسيد اين چك ها همچنان مشكل تأمين 

مالى اين مؤسسه حل نشد.
 

پذيره نويسى كه انجام نشد

اولين واكنش نسبت به بروز مشكل در اين مؤسسه توسط 
رئيس هيئت مديره «ميزان» صورت گرفت و گفت: «مؤسسه 
ميزان به عنوان يك مؤسسه خوش نام و قانون مدار با قوت 
تمام در حال خدمت رسانى به مشتريان و مردم شريف بوده و 
خواهد بود» و در ادامه از پذيره نويسى قريب الوقوع اين مؤسسه 
در بازار سرمايه خبر داد. در اين ميان با توجه به اظهارات 
ارجمندنژاد» مدير كل  اين مؤسسه، «عبدالمهدى  مسئولين 
مقررات، مجوزهاى بانكى و مبارزه با پولشويى بانك مركزى در 
گفتگويى اظهار كرد: «متأسفانه مطالبى كه توسط مسئوالن 
مؤسسه ميزان در رسانه ها منتشر شده، صحت ندارد و اين 
فاصله  و  است  ابتدايى ساماندهى  مراحل  در  مؤسسه هنوز 

زيادى تا دريافت مجوز از بانك مركزى دارد.»

سپرده گذاران مطمئن باشند مشكلى نيست!

اما اعتراضات سپرده گذاران روزبه روز رو به افزايش بود و با 
تجمع در شعبات اين مؤسسه در استان هاى خراسان و به 

خصوص مشهد خواستار سپرده هاى خود بودند.
اين درحالى است كه مسئولين اين بانك بر عدم وجود مشكل 
خاصى تأكيد داشتند به گونه  اى كه يكى از مقام هاى مسئول 
گفت:  سپرده گذاران  اعتراضات  بحبوجه  در  مؤسسه  اين 
«سپرده گذاران مطمئن باشند كه مؤسسه اعتبارى ميزان دچار 
هيچ مشكلى نشده و اگر به دور از رفتار هيجانى و با صبر و 

حوصله رفتار كنند مى توانند وجه خود را دريافت كنند!»
همچنين در اين بين «موسى الرضا ثروتى» عضو كميسيون 
گفتگويى  در  اسالمى  شوراى  مجلس  بودجه   و   برنامه  
گفت: «برخى از مردم به سپرده هاى خود نزد اين مؤسسه 
با  آنان تقاضا مى شود  از  بنابراين  ندارند،  نياز  مالى اعتبارى 
نكنند  مراجعه  اين مؤسسه  به شعبات  توجه شايعات  عدم 
اين شرايط رئيس  به دنبال  ندارد.  اين مؤسسه مشكلى  و 
هيئت مديره مؤسسه اعتبارى ميزان در روزهاى پايانى سال 
با  افزود:  و  داد  بانك صادرات خبر  با  اين مؤسسه  ادغام  از 
توجه به اينكه مؤسسه ميزان با مشكالتى مواجه شده بود و 
سپرده گذاران اين مؤسسه از وضعيت سپرده هاى خود نگران 
استانداران  حضور  با  خراسان  استان  در  جلسه اى  بودند، 
تكليف  تعيين  درباره  جنوبى  و  رضوى  و  شمالى  خراسان 
مؤسسه ميزان تشكيل شد. وى افزود: پس از بررسى هاى 
صورت گرفته براى اينكه اين مؤسسه به تعهدات خود عمل 
كند و براى رفع نگرانى سپرده گذاران آن مقرر شد، اين 

مؤسسه با بانك صادرات ادغام شود.

 سرانجام ادغام با بانك صادرات چه شد؟
 

اسماعيل  ا... گانى رئيس بانك  صادرات در گفتگويى از عدم 
ادغام مؤسسه اعتبارى ميزان با بانك صادرات خبر داد و گفت: 
قرار شده تا براى مؤسسه مالى و اعتبارى ميزان يك هيئت 
تسويه تشكيل و پس از جمع آورى اموال، دارايى هاى آن 
مؤسسه به حساب بانك صادرات واريز شود و بانك صادرات 
نيز اين وجوه را طبق ليست به حساب سپرده گذاران اين 

مؤسسه واريز خواهد كرد.
بانك متبوع  با  اعتبارى ميزان  مالى و  ادغام مؤسسه   وى 
خود را رد كرد و افزود: «فعاليت مهم هيئت تسويه، فروش 
هدف  با  بانك صادرات  حساب  به  آن  وجوه  واريز  و  اموال 
تسويه با سپرده گذاران اين مؤسسه خواهد بود و ادامه داد كه 

بانك صادرات كارى با ديون معوق مؤسسه ميزان ندارد...
ساعت نزديك 10صبح است و مقابل درب استاندارى محل 
تجمع چند صد نفر از معترضانى است كه زمانى به مؤسسه 
ميزان اعتماد كرده و در آن سرمايه گذارى نموده اند. عده اى 
كه برپايه همين اعتماد دار و ندار خود را  فروخته و آن را به 
شكل پول در اين مؤسسه سرمايه گذارى كرده و عده اى 

ديگر نيز، كه تنها بخش اندكى از سرمايه اى كالن خود را در 
مؤسسه ميزان به وديعه گذاشته اند و امروز بعد از گذشت بيش 
از 6 ماه از ورشكستگى اين مؤسسه نسبت به سرانجام سرمايه 

خود سر در گم و گيج مانده اند.
معترضان از هر قشرى هستند و در ميان آنان چهره هاى 
برجسته و شاخص استانى و شهرستانى از دكتر و مهندس و 
 كارخانه دار گرفته تا افراد عادى و كارگر به چشم مى خورند. 
در  را  خردسالى  كودك  شديد  گرماى  در  كه  جوانى  زن 
نيز به دست گرفته  را  آغوش دارد و دست فرزند ديگرش 
 است به خاطر حضور فرزندان از ميان جمعيت خارج شده و در 
گوشه اى  ايستاده است، گاهى نفرين مى كند و گاهى خود 

رابه خاطر كرده اش شماتت مى كند.

با خون دل مبلغى سرمايه 
سرجمع كردم اما آخرش...

مى گويد: با خون دل زياد بعد از چند سال قالى بافى و با فروش 
مقدارى طال، مقدارى پول براى خريد خودرو پس انداز كرده 

و آنها را در مؤسسه ميزان سرمايه گذارى نمودم تا هم سودى 
به آن تعلق گرفته و هم بتوانيم بعد از گذشت چند ماه وامى 
 گرفته و وسيله اى براى خود بخرم كه آخرش را مى بينيد،
اين را مى گويد و با گوشه روسرى اش اشك هايش را كه بى 

مجال بر چهره اش مى نشينند پاك  مى كند...
فرياد معترضان فضاى خيابان را پر كرده و تجمع آنها باعث 
تنها  از خيابان منتظرى شده است و  سد معبر در قسمتى 
درهاى و  است  سكوت  آنان  حضور  به  استاندارى   واكنش 

بسته اى كه جمعيت به آن هجوم آورده است.
مطالبه  براى  اطراف  روستاهاى  از  يكى  از  نيز  مردى  پير 
همانند  نيز  كه  او  دارد.  قرار  معترضان  ميان  در  پولش 
بسيارى ديگر از كشاورزان به دنبال خشكسالى هاى اخير 
از كار زراعت و كشاورزى نا اميد شده زمين هاى مزروعى 
سود  بر  مبنى  گستره  تبليغات  دنبال  به  و  فروخته  را  خود 
گذارى سرمايه  دنبال  به  روشنتر  افقى  به  اميد  با  و   باال 
در مؤسسات، سرمايه يك عمر تالش خود را در اين مؤسسه 

سپرده گذارى كرده است.

دارايى مردم منطقه اى محروم
به تاراج رفته و مسئولين جوابى ندارند

استان محروم  انصاف است كه در  اين  پيرمرد مى گويد:   
خراسان جنوبى  دارايى مردم محروم و كم درآمد منطقه با 
برنامه ريزى دور از فكر عده اى در كالن شهرها به تاراج برده 

شود و مسئولين هيچ جوابى براى آن نداشته باشند.
از شدت عصبانيت مداوم  و  ديگرى مهندس عمران است 
درهاى استاندارى را به سمت داخل فشار مى دهد، مى گويد: 
شغلم ساخت و ساز است و مبالغ زيادى را از مردم را براى 
ساخت و ساز گرفته و به اميد گرفتن وام اين پول را در صندوق 
ميزان سپرده گذارى كرده ام اما بعد از گذشت چند ماه نه تنها 
سود و وامى نگرفتم كه همان سرمايه اوليه كه از آن بعضى 
از همشهريان بود را از دست داده و امروز هر لحظه در مظان 

اتهام مال مردم خورى از سوى مردم هستم .... 

با سكوت مسئوالن مربوطه
 اميدى به دريافت سپرده مان نداريم

در اين ميان زنى ميانسال به همراه دخترش كه گرماى شديد 
ظهر تابستان و روزه آنها را به زير سايه هاى درخت كشانده 
در گفتگو با اوا مى گويد: مدت 8 سال است كه شوهرم در اثر 
سانحه اى قطع نخاع شده و خانه نشين است و من سرپرست 

و نان آور خانواده اى 7 نفره هستم.
وى ادامه مى دهد: مستأجريم و در اين مدت با كار در منازل 
برخى از مردم مبلغى را پس انداز كرده و با فروش خودرويى 
كه تنها دارايى مان بود پولى را سرجمع كرده و با توجه با 
اينكه ديگر توان كار ندارم آن را به اميد دريافت سود باال براى 
گذران زندگى و مخارج درمان شوهرم در ميزان سپرده گذارى 
با اين شرايط در تأمين  بازار  نموده ام كه با توجه به تورم 
مايحتاج اوليه زندگى با مشكل مواجه هستيم. دختر جوان 
نيز در ادامه با تأييد حرف هاى مادر مى گويد: براى كمك 
به  اقتصاد خانواده، چند سالى است كه در شركتى خصوصى 
مشغول به كارم و بخشى از حقوقم را هر ماه در مؤسسه ميزان 
انداز نموده ام تا در هنگام خريد جهيزيه اين مشكل  پس 
مضاعف بر ساير مشكالت مادر نباشد اما با شرايط ايجاد شده 

سكوت مسئوالن ذيربط امروز تمام سرمايه زندگى مان به 
هدر رفته و اميدى براى دريافت آن نداريم. 

مانده ام جواب ورثه را چه بگويم!

مرد ديگرى، از شدت استرس و نگرانى از حال رفته و پس 
از آنكه با چند قطره آب به هوش مى آيد مدام مى گويد: 
 جواب خواهر و برادرانم را چه بگويم... پس از مدتى كه آرام تر 
مى شود، ادامه مى دهد: ارثيه پدرى مان 11 ميليارد تومان 
را در  اين مبلغ  پدر بى اطالع ورثه  از فوت  است كه پس 
صندوق و براى اخذ وام سرمايه گذارى نمودم. االن دستم به 
جايى بند نيست و مانده ام جواب ورثه را چه بگويم! شما را 
به خدا به مسئولين بگوييد فكرى به حال ما نمايند، ما به جز 

اعتماد به بانك و دولت اشتباه ديگرى مرتكب نشده ايم...

شعارهايى از روى عصبانيت

هر لحظه كه مى گذرد بر تعداد معترضان اضافه شده و از فرط 

عصبانيت عليه استاندار شعار مى دهند و خواستار حمايت مقام 
عالى دولت از خود هستند. وجود نيروهاى امنيتى و حضور گارد 
ويژه براى مقابله با درگيرى هاى احتمالى تنها اقدامى است 
كه از سوى استاندارى بيرجند در پاسخ به اعتراض و تجمع 

مالباختگان صورت گرفته است.

اكثر سپرده گذاران با اعتماد به  آرم مؤسسه
آن را زير نظر قوه قضاييه مى دانستند

 
تومان  ميليون  و 650  فروخته  را  اش  خانه  كه  همشهرى 
پول حاصل از فروش خانه اش را در مؤسسه ميزان سرمايه 
گويد: مى  و  رانده  زبان  بر  تند  شعارهايى  نموده   گذارى 

را  اعتماد كرده و مؤسسه  آرم مؤسسه  به  از مردم  بسيارى 
زيرنظر قوه قضائيه مى دانستند غافل از اينكه اين صندوق 
حتى از نظر بانك مركزى وجهه قانونى نداشته است و من 
سؤالم از مسئوالن اين است اين مؤسسه چگونه مجوز دريافت 
كرده  و در طى اين همه سال كه از تأسيس آن مى گذرد چرا 

هيچ ارگانى مانع از فعاليت آن نشده است؟!

شايعات، بنزينى بر آتش عصبانيت مالباختگان 

برچيده شدن مكان مؤسسه ميزان در بيرجند نگرانى مردم را 
از عاقبت سرمايه خود دو چندان نمود و اين در حالى است كه 
در چند هفته اخير، شايعات باب شده مانند بنزينى بر آتش 

عصبانيت مالباختگان بوده است... 
 اين شايعات كه نه تنها سود سپرده اى پرداخت نمى شود
سوى  از  پول  اصل  پرداخت  براى  تضمينى  هيچ  بلكه 
هم  پولى  باشد  قرار  اگر  و  نيست  مؤسسه  اين  حاميان 
پرداخت شود مستلزم گذر زمان بيشتر است! در شرايطى 
روزهاى  در  گذاران  سپرده  اعتراض  دنبال  به  كه  است 
گذشته نيز هيچ اقدام ملموسى از سوى مسئوالن صورت 
نگرفته و مقامات ارشد استان نيز به جاى دلجويى و ايجاد 
را پشت درهاى بسته  آنها  اذهان معترضان  اميدوارى در 
قرار داده و حتى حاضر به شنيدن درد دل آنها و تسكين 

نگرانى هاى آنان نبوده اند.
نگريسته  ماجرا  به  تر  ديدى جامع  با  اگر مسئوالن  شايد 
در  معترضان  از  دعوت  با  و  نموده  ترعمل  دلسوزانه  و 
مكانى به دور از هياهو نسبت به حل اين مشكل و ارجاع 
اميدوارى مى كردند ابراز  آينده  آنها در ماه هاى   سرمايه 

اين  واسطه  به  ها  نگرانى  اين  از  اعظمى  بخش  تنها  نه 
خيابانى  اعتراض  ديگر شاهد  بلكه  دلگرمى حل مى شد 

و تجمع مردم نبوديم.

اغتشاش در مقابل استاندارى كار اشتباهى است

نمايندگى  به  بيرجند  از ساعتى فرماندار  گفتنى است پس 
از استاندار در ميان مردم حاضر شد و ضمن اينكه تجمع و 
اغتشاش را در مقابل مجموعه طبقه بندى شده استاندارى 
براى  نيز  ويژه  يگان  حضور  افزود:  دانست،  اشتباهى  كار 

ايمنى و حفاظت بيشتر است. 
منصورى افزود: هيئت تصفيه اين مؤسسه در مشهد بوده 
و از آنجا كه تاكنون نماينده اى از استان خراسان جنوبى 
در آنجا حضور نداشته ارتباط مستقيمى نداريم و اطالعى از 

برنامه هاى آنها نداريم. 
وى از مالباختگان خواست 3 نفر را به عنوان نماينده خود و 
براى گفتگو دور از سر و صدا به استاندارى معرفى نمايند و 
خاطر نشان كرد: نماينده اى را از استاندارى جهت پيگيرى اين 

امر به هيئت تصفيه در خراسان رضوى معرفى مى نمايند.

معترضان سرمايه گذارى در ميزان پشت درهاى بسته استاندارى:

سرانجام پول هايمان چه مى شود؟

جوابيه هاى شهردارى بيرجند

ستون  در  شده  درج  مطلب  به  پاسخ  در  احتراماً   -1
پيام شما مورخ 94/3/21 درباره «شهردارى پله مقابل 
 «... است  را كنده  نارنج  بانك كشاورزى خيابان  عابر 
به استحضار مى رساند: اجراى هرگونه پله داخل معبر 

خالف بوده و شهردارى برابر ضوابط اقدام نموده است.
در ستون  درج شده  مطلب  به  پاسخ  در  احترامًا   -2
درباره «بازگشايى خيابان  پيام شما مورخ 94/3/21 
رساند:  مى  استحضار  به  آدينه»  ميدان  به  شكوفه 
صورت  شهر  تفصيلى  طرح  برابر  معابر   بازگشايى 
مى پذيرد لذا در محدوده مورد نظر معبر تعريف نشده 
است و معبر و محل رفت و آمد پايين تر از ميدان 

مصلى به سمت 20 مترى دوم مى باشد.
ستون  در  درج شده  مطلب  به  پاسخ  در  احترامًا   -3
آوينى  «ورودى  درباره   94/3/18 مورخ  شما  پيام 
استحضار  به  دهيد»  سامان  و  سر  را  نيلوفر   به 
 مى رساند: اجراى تمام معابر شهر بر اساس طرح تفصيلى

مى باشد و هرگونه تغيير مى بايست از طريق مراجع 
ذيصالح انجام شود.

4- احتراماً در پاسخ به مطلب درج شده در ستون پيام 
شما مورخ 94/3/11 درباره «آسفالت پياده روى انتهاى 
 رجايى جنب موتورى شهردارى» به استحضار مى رساند: 
آسفالت  داراى  شهردارى  موتورى  جنب  روى   پياده 
مى باشد لذا چنانچه مكان ديگرى مدنظر شهروند گرامى 

مى باشد آدرس دقيق را اعالم تا اقدام شود.

پاسخ مسئولين به پيام شما

ايزوگام و قيرگونى  
   كاظم سالخورده 

از ما خريد نكنيد ، اما قيمت را از ما بپرسيد

       09155612949 - 32331050 
ميدان آزادى – ابتداى خيابان شهيد برگى

با 10 سال بيمه

مژده     

مژده  

نقاشى ساختمان
فرزانگان

پول نقد نخواستيم با چك 
اجراى انواع رنگ هاى ساختمانى

مدرس 20 - پالك 20
09395617119 - 09158634693-32232917

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

جديدترين روش تصفيه آب در جايگاه برداشت 

آب شيـريـن 
معصوميـــه

صنعـت و معـدن 5

   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

دعوت نامه تشكيل مجمع عمومى عادى ساليانه (نوبت دوم)
شركت تعاونى فراگير ملى بهزيست تالش

شماره ثبت: 4409     شناسه ملى: 10360058639    تاريخ انتشار: 94/4/6

جلسه مجمع عمومى عادى ساليانه (نوبت دوم) شركت تعاونى فراگير ملى بهزيست تالش 94/4/24 راس ساعت 18 در محل 
مهرشهر، جنت 10 ، بلوك يك جنوبى، طبقه 2 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 واقع در مهرشهر، جنت 10 ، منزل اول جنوبى، طبقه دوم 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:
استماع گزارش هيئت مديره و بازرس - رسيدگى و اتخاذ تصميم درباره ترازنامه و حساب سود و زيان و ساير گزارش هاى مالى 
سال هاى 91- 92 – 93 هيئت مديره - تصويب آيين نامه حقوق و مزايا و پاداش هيئت مديره و آيين نامه حدود و اختيارات 
 مديرعامل - اخذ تصميم نسبت به ذخاير و پرداخت سود و مازاد درآمد و تقسيم آن طبق اساسنامه - انتخاب اعضاى اصلى 

و على البدل هيئت مديره براى مدت سه سال شمسى - انتخاب بازرسان اصلى و على البدل براى مدت
 يك سال - بودجه پيشنهادى سال 94

هيئت  مديره

قابل توجه مديران 
و كارفرمايان وحسابداران

خدمات  انجمن صنفى حسابداران در راستاى تنظيم اظهارنامه مالياتى 
1- مشاوره هرهفته روزهاى دوشنبه و چهارشنبه در زمينه تنظيم اظهارنامه مالياتى 

2-كارگاه آموزشى تكميل اظهارنامه مالياتى  با حضور جناب غياث وند

 مشاور مالياتى بيش از 50  شركت پيمانكارى و خدماتى در ايران و تركيه 

تنظيم اظهارنامه مالياتى به صورت تخصصى توسط حسابداران عضو انجمن 

 زيرنظرحسابداران باتجربه  استان 

آدرس: بيرجند ، خيابان توحيد ، چهارراه 

دوم توحيد، امام موسى صدر،پالك 40 

تلفن تماس: 05632431910
09155610601



هنگامى كه نور طاليى خورشيد در حال محو شدن است و آسمان كم كم تاريك مى شود و نور چراغ هاى شهر زير آن شروع به درخشيدن مى كنند، بهترين زمان 
براى عكاسى از شهر است. اين لحظه دقيقا بعد از غروب خورشيد يا قبل از طلوع آن رخ مى دهد (كه به گرگ و ميش معروف است). چراغ هاى ساختمان ها پيش از 
آن كه آسمان به صورت كامل تاريك شود، روشن مى شوند و تعادل نورى زيبايى بين آسمان و زمين برقرار مى شود. تركيب و شدت رنگ ها نيز بسيار زيبا هستند.

نكته  اى  كاربردى براى عكاسى از مناظر شهرى

4
علمى و فناورى

شنبه * 6  تير 1394 * شماره3254  

تسنيم: اجراى پروژه بين المللى ترسيب كربن در 11 سال 
گذشته در استان خراسان جنوبى توسعه روستاها، اشتغال و 
جلوگيرى از گسترش بيان زايى را به ارمغان آورد و اين استان 
را پيشتاز در اجراى اين طرح بين المللى در كشور كرد.  فاز 
نخست پروژه ترسيب كربن از نيمه سال 2003 با مشاركت 
دولت جمهورى اسالمى ايران، برنامه عمران ملل متحد و 
مناطق  احياى  هدف  با  محيطى  زيست  جهانى  تسهيالت 
بيابانى، در دشت حسين آباد غيناب سربيشه واقع در استان 
خراسان جنوبى آغاز شد. با به پايان رسيدن فاز نخست در 
سال 2009، فاز دوم آن از ابتداى سال 2010 ميالدى به مدت 
5 سال با مشاركت جمهورى اسالمى ايران و برنامه عمران 
ملل متحد در سطح 40 روستا در مساحت بالغ بر 200 هزار 
هكتار به تصويب رسيد.اين پروژه  بين المللى توسط سازمان 
جنگل ها، مراتع و آبخيزدارى كشور (دفتر امور بيابان) و دفتر 
عمران ملل متحد در ايران و با مشاركت اداره كل منابع طبيعى 

و آبخيزدارى خراسان جنوبى به مرحله اجرا درآمده است.

حسين آباد سربيشه نخستين
 منطقه اجراى پروژه در كشور

مديركل منابع طبيعى و آبخيزدارى خراسان جنوبى در مورد 
شهرستان  غيناب  آباد  حسين  منطقه  اوليه  انتخاب  داليل 
سربيشه اظهار داشت: سابقه اجراى پروژه آهنگران در منطقه، 
كنترل وزش بادهاى 120 روزه، سابقه مشاركت فعال مردم 
منطقه، احياى مراتع تخريب يافته توسط افاغنه، محروميت 
زدايى از منطقه و كاهش اثرات خشكسالى از داليل اجراى اين 
طرح است.حبيب ا... شريفى گفت: پيشرفت، ترويج و مديريت 
مشاركتى منابع طبيعى روستاها و سازمان دادن گروه هاى 
توسعه روستايى و تنوع درآمدهاى طبيعى و در نتيجه كاهش 
فشار بر روى منابع طبيعى از اهداف اين پروژه است. وى افزود: 
دستاوردهايى كه به وسيله پروژه حاصل مى شود مى تواند به 
عنوان الگو در ديگر مناطق مشابه ايران و حتى در كشورهاى 
ديگر مورد استفاده قرار گيرد. وى به نتايج خوب اين پروژه در 
فاز نخست اجراى آن اشاره كرد و اظهار داشت: راه اندازى و 
ارائه مدل ترسيب كربن براى جوامع محلى و مديريت منابع 
طبيعى بسيار موفق بوده و مكانيسم بسيج جوامع محلى، شامل 
صندوق هاى خرد اعتبارى و گروه هاى توسعه روستائى از جمله 

اين دستاوردها است

اجراى ترسيب كربن بهترين
 راه حل براى جلوگيرى از گسترش بيابان زايى

شريفى با اشاره به اينكه امسال صندوق هاى حمايت از منابع 

طبيعى در استان تشكيل مى شود، گفت:  پروژه بين المللى ترسيب 
كربن در روستاهاى خراسان جنوبى با هدف ماندگارى مردم 
 در روستاها تشكيل شده است. وى تصريح كرد: در طرح پروژه
 بين المللى ترسيب كربن 63 صندوق خرد اعتبارى با يك هزار 
و 770 نفر عضو فعال با هدف ماندگارى مردم اجرا مى شود. 
مديركل منابع طبيعى و آبخيزدارى خراسان جنوبى گفت:پروژه 
ترسيب كربن عالوه بر اينكه به معيشت مردم كمك مى كند 
بهترين راه حل براى جلوگيرى از گسترش بيابان زايى نيز است. 
شريفى اظهار داشت: در اين پروژه ها انسان، اقتصاد و محيط با 
يكديگر گره خورده و به معيشت مردم همراه با حفظ طبيعت 
كمك مى شود. مديركل منابع طبيعى و آبخيزدارى خراسان 
جنوبى گفت: در پروژه هاى ترسيب كربن به گونه اى عمل 
مى شود كه از نزوالت آسمانى به خوبى استفاده شود و در 
اين پروژه از تخريب سرزمين جلوگيرى و عمليات آبخيزدارى 
انجام مى شود تا چاه هاى آب به آبدهى برسد.شريفى با اشاره 

به طرح ترسيب كربن افزود: طرح ترسيب كربن طرحى زيست 
محيطى است كه با هدف فعال كردن نقش و مشاركت مردم 
و جوامع محلى براى بازسازى مراتع تخريب شده و تشكيل 

تعاونى هاى روستائيان انجام مى شود.

20 استان كشور زير پوشش 
طرح ترسيب كربن قرار مى گيرند

رئيس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزدارى كشور در بازديد از 
پروژه ترسيب كربن در بيرجند با اشاره به اجراى پروژه ترسيب 
كربن گفت: در حال حاضر در 20 استان اين طرح در مساحت 
1,5 ميليون هكتار تحت پوشش قرار گرفته كه مهم ترين نكته 

آن اين است كه اشتغال مردم را در روستا فراهم كرده است.
خداكرم جاللى اظهار داشت: طرح و پروژه ترسيب كربن از 
10 سال قبل در شهرستان سربيشه و منطقه حسين آباد آن 

آغاز و در حال حاضر در 37 روستا با اشتغال زايى 400 نفر بعد 
از 10 سال تبديل به مدل كارآمد و قابل اجرايى شده است.
وى افزود: در طرح ترسيب كربن مدل و محورهاى اساسى 
مورد نظر جامعه نگرى است كه مد نظر قرار گرفته است.

رئيس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزدارى كشور تصريح 
كرد: مسائل اجتماعى، فرهنگى، اقتصادى و محيط زيست به 
هم گره خورده است و امروز مسئله فقر مى تواند عامل تخريب 
سرزمين باشد و تخريب سرزمين عامل فقر را به وجود بياورد.
جاللى بيان كرد: در اين پروژه كه از موفق ترين پروژه هاى 
انسانى است مسائل معيشتى، اقتصادى و فرهنگى مردم مورد 
نظر است كه در توسعه اقتصادى و محيط زيستى نيز نتايج و 
دستاوردهاى مطلوبى داشته است. وى افزود: در ارزيابى هاى 
صورت گرفته اين طرح از موفق ترين پروژه ها بوده است و 
اين پروژه براى نخستين بار در شهرستان سربيشه اجرا و در 
حال حاضر در20استان اين طرح در مساحت 1,5ميليون هكتار 

تحت پوشش قرار گرفته كه مهمترين نكته آن اين است كه 
اشتغال مردم را در روستاها فراهم كرده است.رئيس سازمان 
جنگل ها، مراتع و آبخيزدارى كشور گفت: مسئوليت ما منابع 
از پروژه هاى جانبى ما است كه  طبيعى است و اين پروژه 
توانسته 500 فرصت شغلى را در منطقه و استان ايجاد كند.  
جاللى بيان كرد: با راه اندازى اين پروژه در اين منطقه خشك 
و بيابانى توانستيم 15هزار هكتار ميوه كارى و درخت كارى 
داشته باشيم و در عين حال براى كار جاى بسيار است و 

گام هاى اوليه برداشته شده است.

خراسان جنوبى يكى از استان هاى 
موفق و پيشگام در ترسيب كربن

معاون هماهنگى و نظارت معاون اول رئيس جمهور نيز در 
بيرجند با اشاره به اينكه در دولت يازدهم تالش مبنى بر ايجاد 

توسعه پايدار در كشور بود، گفت: خراسان جنوبى در اجراى 
طرح ترسيب كربن در كشور پيشگام بود وبايد تالش كند تا 

آن را حفظ و توسعه دهد. 
رضا ويسه اظهار داشت:خراسان جنوبى از استان هاى محروم 

در كشور است و روستاهاى اين استان بسيار محروم هستند.
وى افزود: نبود امكانات از جمله آب و اشتغال سبب مهاجرت 
از روستا به شهر مى شود و در اين راستا روستاها خالى از سكنه 
مى شوند و ما به دنبال اين هستيم كه طرحى ملى براى توسعه 
پايدار در كشور به ويژه در روستاهاى محروم براى نگه داشت 

مردم در روستاها داشته باشيم. 
معاون هماهنگى و نظارت معاون اول رئيس جمهور گفـت: از 
ابتداى دولت يازدهم تالش بر اين بود كه بتوانيم براى توسعه 
پايدار در كشور اقدامى انجام دهيم كه تاكنون مدل هايى براى 
انتخاب شد كه يكى از آن مدل ها كه خراسان جنوبى تاكنون 
در اجراى آن موفق بوده است، مدل طرح ترسيب كربن است. 
وى با بيان اينكه اجراى طرح ترسيب كربن بسيار سخت 
است واجراى آن بحث فرهنگى، اجتماعى را دنبال مى كند، 
ترسيب  طرح  اى  ومنطقه  جنوبى  خراسان  در  اظهارداشت: 
كربن در آن انجام مى شود، براى 500 نفر زمينه اشتغال فراهم 

شده است.

پروژه ترسيب كربن خراسان جنوبى
 الگويى براى ساير كشورهاى جهان

معاون دبيركل و مدير آسيا و اقيانوسيه برنامه عمران سازمان 
ملل متحد در حاشيه بازديد از پروژه طرح ترسيب كربن در 
خراسان جنوبى گفت: دستاوردهاى اجراى پروژه هاى پايلوت 
بين المللى در خراسان جنوبى مى تواند به كشورهاى جهان نيز 
صادر شود و اين پروژه بومى ايران است و قابليت انتقال به 

ساير كشورها را دارد.
آجاى چيبر اظهار داشت: اين پروژه بومى ايران است و قابل 
انتقال به ساير كشورهاى جهان را دارد و از تجربيات ايران در 
طرح ملى ترسيب كربن استفاده خواهيم كرد. وى بيان كرد: 
اهميت اين طرح بدان خاطر است كه چون فعاليت هاى مردم 
با مسايل زيست محيطى مثل گرمايش زمين گره خورده و 
نتايج آن نيز، هم براى بوميان محلى و هم براى منابع طبيعى 

تأثيرگذار است.
وى اظهارداشت: پروژه ترسيب كربن طرحى با اهداف جهانى 
به منظور جذب كربن اتمسفرى از طريق احيا مراتع بيابانى و 
ارائه مدلى براى افزايش بهره ورى زمين هاى مناطق خشك و 
نيمه خشك و مقابله با بيابان زايى از طريق احيا مراتع تخريب 

شده با مشاركت مردم در سطح كشور و منطقه است.

خراسان جنوبى؛ پيشتاز اجراى پروژه بين المللى ترسيب كربن در كشور
پديده  زيبا و نادر جوى؛ ابر شب  تاب 

عصر ايران - ابر شب تاب پديده اى نادر است و تنها در 
ارتفاعات باال و در اطراف قطب شمال به چشم مى خورد 
اما در سال هاى اخير اين ابرها در مناطق جنوبى تر مانند 
برخى از ايالت هاى كوهستانى آمريكا نيز ديده شده اند.
اين ابرها معموًال كمتر از ديگر اجزاى طبيعت جلب توجه 
تابستان  اواخر بهار و روزهاى آغازين  اما در  مى كنند، 
شرايط جوى موجب ايجاد «ابرهاى شب تاب» مى شوند؛ 
از  تا مدت ها پس  كه  درخشان  آبى  رنگ  به  ابرهايى 
ابرهاى  ايجاد  مى درخشند.  ارتفاعات  در  آفتاب  غروب 
شب تاب نيازمند وجود شرايط جوى بسيار خاصى است: 
تركيبى از هواى گرم در اليه هاى پايينى اتمسفر و هواى 
سرد در اليه هاى بااليى اتمسفر موجب ايجاد بلورهاى 
يخ روى ذرات غبار به جامانده از شهاب وارها و ديگر ذرات 
شناور در جو مى شود. اين بلورها مى توانند تا مدت ها بعد 
از غروب آفتاب، نور خورشيد را بازتاب دهند و فركانس 
اين نور كه رنگ آن بين سفيد تا آبى متغير است، به 

ميزان ضخامت اين بلورهاى يخ بستگى خواهد داشت.

بامزه ترين اختاپوس روى زمين! 

ايسنا - محققان آمريكايى 
اختاپوس دوست داشتنى و 
كرده اند  شناسايى  جالبى 
كه بسيار شبيه موجودات 
پك من  رايانه اى  بازى 
است.  (Pac-Man)

خليج  آكواريوم  تحقيقات  موسسه  از  بوش  استفانى 
مونترى در كاليفرنيا، براى يك سال ويژگى هاى خاص 
اين اختاپوس را نسبت به ساير انواع اختاپوس ها بررسى 
كرد و قرار است در يك گزارش، نامى را براى اين گونه 
كه نوعى اختاپوس Flapjack است، انتخاب كند. 
اين اختاپوس همچنين با باز كردن خود مانند چتر نجات 
حركت و در آب شنا مى كند. محققان با بررسى بيشتر 
اين  بازوهاى  زير  در  متراكم  عصبى  شبكه  دريافتند 
موجود بامزه اجازه حركت همچون چتر نجات را براى 
داراى دو گوش در  اختاپوس  اين  فراهم مى كند.  وى 
اطراف سر بوده كه موجب تعجب زيست شناسان شده 
است. اين اختاپوس بسيار حساس، ضعيف، كوچك و 
ژالتينى شكل است و با اندازه 18 سانتى مترى خود در 
عمق 200 تا 400 مترى اقيانوس زندگى مى كند. اين 
اختاپوس تخم گذار بوده و تا زمان به دنيا آمدن بچه هاى 

خود روى تخم ها قرار مى گيرد.

خواندنى ها

باورهاى اشتباه در دنياى ديجيتال
 

مى كنيد  كار  گجت ها  و  جديد  دستگاه هاى  با  وقتى 
سواالت و ابهاماتى درباره نحوه كار آنها پيش مى آيد. 
براى برخى از سواالت پاسخ درستى پيدا نمى شود و 
گاهى دليلى غير از دليل اصلى براى مورد خاصى در 
نظر گرفته مى شود. از اين مسائل به عنوان خرافه هاى 
اين  از  برخى  مطلب  اين  در  مى شود.  ياد  فناورى 

خرافه هاى قديمى را مرور مى كنيم.
نمى شوند:  ويروسى  مك  سيستم هاى   *
حقيقت تلخى وجود دارد مبنى  بر اينكه سيستم هاى 
چنين  از  هميشه  اپل  مى شوند.  ويروسى  هم  اپل 
عبارت هايى براى تبليغ سيستم هاى خود استفاده كرده 
اما واقعيت اين است كه برخى ويروس هاى ويندوزى 
روى سيستم هاى مك تاثير نمى گذارند اما ويروس ها و 

بدافزارهاى مخصوص براى اپل وجود دارند.
هميشه  نمايش،  باالى صفحه  رزولوشن   *
براى گوشى هوشمند يك مزيت است: بدون 
در نظر گرفتن امكانات موجود و تنها اميد داشتن به 
رزولوشن يكى ديگر از كارهاى اشتباهى است كه با 
چشم  به  زياد  بزرگ،  نمايشگر  با  گوشى هايى  آمدن 
مى خورد. اگر اين نكته مهم را در نظر داشته باشيد كه 
انسان در ديدن رزولوشن صفحه ها محدوديت  چشم 
پوشى  چشم  زيادى  حد  تا  مزيت  اين  از  ديگر  دارد، 
خواهيد كرد. ال جى در گوشى جى 3 خود براى اولين 
بار از نمايشگر Quad-HD با رزولوشن 2560 در 
1440 استفاده كرد كه بسيار باالتر از نسبت معمول 
1920 در 1080 است.  نكته اين است كه چشم كاربر 

چنين نسبت تصويرى را نمى تواند ببيند.
نابود  را  باترى  گوشى  ماندن  شارژ  در   *
مى كند: باترى هاى قديمى چنين مشكلى داشتند اما در 
گجت هاى جديد از باترى هاى ليتيومى استفاده مى شود 
كه اين امكان را به وجود مى آورند كه زمانى كه شارژ 
آنها پر مى شود به صورت خودكار جلوى جريان برق 

را مى گيرند.
خالى  كامال  كه  زمانى  تا  را  خود  دستگاه   *
ديگر  از  هم  موضوع  اين  نكنيد:  شارژ  نشده، 
نگهدارى  توانايى  باترى اى  اشتباه است. هر  باورهاى 
اين  دارد.  را  زمان هاى مشخصى  و  در دوره ها  انرژى 
حرف با ورود باترى هاى جديد، كه مدت هاست از آن 
براى دستگاه ها استفاده مى كنيم، بى اساس شده است. 
اين باترى ها تعداد دفعات بيشترى شارژپذير هستند و 

براى اين منظور نيازى نيست كه كامال خالى شوند.
* مگاپيكسل بيشتر به معنى كيفيت بهتر است: 
دوربين 13 مگاپيكسلى با نمونه هشت مگاپيكسلى چه 
تفاوتى دارد؟ در واقع هيچ فرقى نيست. اين باور غلط 
حاصل تبليغات و آگهى هاى كمپانى هاى بزرگى است 
كه عدد بزرگ تر را نشانه كيفيت بهتر مى گيرند. در واقع 
براى كيفيت بهتر در دوربين بايد به ميزان نورى كه 

سنسور دوربين مى تواند بگيرد، توجه كنيد. 

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

حمل بار و اثاثيه منزل 
با خاور بزرگ و نيسان

توسط 5 كارگر 
09153636648

 فنودى

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

مسير مشهد و  زاهدان

09159618581- فاروقى

آموزش شطرنج از مبتدى تا پيشرفته به روش ترميك و نرم افزارى طبق مدارس شطرنج روسيه در:     

مدرسه شطرنج كيش
ثبت نام ترم تابستانى آغاز شد چگونه انديشيدن را به فرزندان مان بياموزيم

خيابان توحيد - تقاطع چهار راه 15 خرداد
 مجتمع ورزشى واليت - تاالر شطرنج
    32430090- 32424457 -  09155628009 ميزانى
www.birjandchess.ir      10005614430090 :سامانه پيام كوتاه

موفقيت تحصيلى / تقويت حافظه / باال بردن تمركز / آينده نگرى
 افزايش خالقيت /  اعتماد به نفس 

آموزش در سطح هاى: آمادگى ، مقدماتى، متوسطه ، پيشرفته با كادر مربيان مجرب 
*  برگزارى مسابقات سريع و فكرى

به زودى ميزبان شما خواهيم بود ؟!؟!؟!

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

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

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

اطالعيــه مهــم
قابل توجه مردم شريف استان خراسان جنوبى

ثبت نام و آموزش در اولين مدرسه تخصصى تاريخ پينگ پنگ ايران با مديريت عليرضا حميدى

شرايط ثبت نام: 
تمام رده هاى سنى (آقايان و خانم ها) باالى 5 سال مى توانند در اين كالس ها شركت نمايند.

محل ثبت نام: بيرجند - خيابان معلم - تقاطع خيام - سالن شهيد سرحدى
تلفن تماس: 32444460- 32224526- 09151611057

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

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

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

روابط عمومى مدرسه
 پينگ پنگ عليرضا حميدى

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
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آرزو مى كنم
 هيچ راه نجاتى نداشته باشى 
وقتى غرق خوشبختى هستى

جشن گرفتن براى پيروزى و بزرگداشت
 موفقيت خوب است، اما مهم تر از آن

 درس گرفتن از شكست است

تويى كه ثروت خود بى دريغ بخشيدى
به همسرى كه مقامش به حق بود واال
چو گشت معتكف كوه نور، همسر تو
توئى كه بوده اى چشم انتظار راه حرا

ديگران هم به فرصت ها فكر كرده اند، 
اما موفقيت سراغ كسي مي آيد 

كه پيش از ديگران دست به عمل زده است.

مشكالت زندگي مانند جدول كلمات
 متقاطع است، براي حل مشكالت بزرگ بايد

 اول مشكالت كوچك را از سر راه برداشت.   

دختر كبري(س)  خديجه  حضرت  المؤمنين،  اُّم 

 

رسول  همسر  نخستين  عبدالعزي  اسدبن  بن  خويلد 
خدا(ص)، از زنان شريف، اصيل و نامدار عرب و اسالم 
مي باشد. وي با اين كه در عصر جاهليت، در مكه معظمه 
ديده به جهان گشود و در آن شهر قبيله گرا و طايفه مدار 
رشد و كمال يافت، در عفت، نجابت، طهارت، سخاوت، 
حسن معاشرت، صميميت، صداقت، مهر و وفا با همسر، 
كم نظير بود و وي را در آن عصر، طاهره و سيده نساء 
قريش مي خواندند و در اسالم يكي از چهار بانويي كه 
شناخته  دارند،  برتري  و  فضيلت  بهشت  بانوان  تمام  بر 
شد و جز دختر ارجمندش حضرت فاطمه زهرا(س)، هيچ 

بانويي اين مقام و فضيلت را نيافت.
با آغاز  در  خدا(ص)،  رسول  با  ازدواج  از  پيش   وي 

هند بن بناس تميمي، معروف به «ابوهاله» و پس از وي 
با عتيق بن عابد مخزومي ازدواج كرد و از هر دوي آن 
از مرگ همسر دوم، خديجه  ها داراي فرزند شد. پس 
كبري(س) با درايت و خردمندي خويش صاحب دارايي 
فراوان شد و كاروان هاي متعددي براي بازرگاني به راه 
امين  با  سالگي  چهل  در  كبري(س)  خديجه  انداخت. 
پنج  و  بيست  سّن  در  كه  محمد(ص)  حضرت  قريش، 
 سالگي بود ازدواج كرد و زندگي شرافتمندانه و اصيلي را

تاريخ بشريت بي همتا و بي  پايه ريزي كردند، كه در 
پيامبر(ص) عشق و  به  مانند است. خديجه كبري(س) 

عالقه ويژه اي داشت و هنگامي كه آن حضرت مبعوث 
در  را  دارايي هاي خويش  و  توان  تمام  رسالت شد،  به 
اختيار آن حضرت گذاشت، تا در راه اسالم و باروري آن 
هزينه كند. او نخستين زني بود كه به آن حضرت ايمان 
آورد و در اين راه مشقت ها و آزارهاي فراواني از سوي 

قريش و اهالي مكه متحمل گرديد.
و  از يك عمر تالش  فداكار، پس  بانوي  اين  سرانجام 
كوشش و 25 سال خدمت به رسول گرامي(ص) و دين 
مبين اسالم، پس از بازگشت از محاصره قريش در شعب 
به مكه معظمه، در دهم رمضان سال دهم  ابي طالب 
بعثت، جان به جان آفرينان تسليم و روح مطهرش به 
اعلي عليين عروج نمود. پس از غسل و كفن بدن مطهر 
خديجه كبري(س)، پيامبر(ص) وي را در حجون مكه به 
خاك سپرد. خديجه(س) در خانه پيامبر(ص) داراي دو 
پسر به نام هاي قاسم و عبداهللا، معروف به طيب و طاهر 
و چهار دختر به نام هاي زينب، رقيه، ام كلثوم و حضرت 

فاطمه زهرا(س) گرديد.
فرمود:  در شأن همسرش خديجه(س)  پيامبراكرم(ص) 
خديجه  از  بهتر  را  كسي  پروردگار  خدا،  به  سوگند 
نصيبم نكرد. زيرا در حالي كه مردم، كفر مي ورزيدند، 
تكذيبم مردم  كه  حالي  در  آورد؛  ايمان  من  به   او 

مي كردند، او مرا تصديق كرد؛ در حالي كه مردم محرومم 
كرده بودند، او با دارايي هاي خود با من مساوات كرد 

ساير  از  كه  كرد،  عطا  فرزنداني  من  به  او  از  خداوند  و 
همسرانم چنين موهبتي نصيبم نشد.

خديجه اين بانوى آگاه و پاك سرشت، و اين دلباخته ى 
فضيلت و معنويت، كه اعتقاد به حق و حقيقت و تمايل 
به فضايل و كماالت، از خصايص ذاتى او بود، از همان 
دوران جوانى نيز يكى از مشهورترين زنان حجاز و عرب 
به شمار مى رفت. وى كه نخستين زن تاجر عرب و يكى 
از بزرگترين شخصيت هاى تجارى حجاز بود، حتى پيش 
از ازدواج با پيامبر نيز، از شهرتى شايسته برخوردار بود. 
چنان كه نام وى نه تنها در تاريخ اسالم، بلكه در تاريخ 
مورخين  نوشته هاى  و  آثار  در  و  عرب  قبائل  و  اعراب 

غيراسالمى نيز، به عظمت و تجليل، ياد شده است.
خديجه در كار تجارت خود نيز، بر اساس همان خصوصيات 
برمى داشت.  گام  انسانيش،  برجسته ى  خصلت هاى  و 
كسب  براى  وسيله اى  عنوان  به  را  تجارت  هرگز 
درآمدهاى سرشار، به هر طريق و به هر شكل كه باشد، 
نگاه نمى كرد. هرگز در پى سودجويى و منفعت طلبى هاى 
شخصى و بى رويه نبود. از اين رو همواره سعى داشت كه 
تجارت خود را به دور از آلودگى ها، و عارى از درآمدهاى 
از راه هايى چون  ناصحيح، انجام دهد و از عوايدى كه 
احتكار و كم فروشى و گران فروشى و رباخوارى و نظاير آن 
به  دست مى آيد مصون دارد. بر اين اساس خديجه هرگز 
 تجارت خود را به اين گناهان نابخشودنى آلوده نكرد و

داد و ستدهايش را جز از راه هاى مشروع و اصولى انجام 
نداد. همين خصوصيات انسانى، و روش و رفتار معقول 
و منطقى باعث شده بود كه اطمينان و اعتماد گروه ها و 
طبقات مختلف مردم، به او جلب شود و راه پيشرفت و 
ترقى از راه هاى مشروع و افزايش درآمدهاى حالل، براى 
او هموار گردد. تا جايى كه درباره ى موفقيت هاى تجارى 
او، و ثروت سرشارى كه از اين راه فرادست آورده بود، در 
تواريخ و متون مختلف نوشته اند: «هزاران شتر در دست 
خدمه و كاركنان خديجه بود كه در اطراف كشورهايى چون 
 مصر، شام و حبشه در راه تجارت، مشغول رفت و آمد و

داد و ستد و نقل و انتقال كاالهاى تجارى بودند.»
با اين كه حضرت رسول، پس از وفات خديجه با برخى از 
زنان ديگر مانند عايشه، صفيه، ام سلمه، و ... هم وصلت 
نموده، ولى در تمام مدتى كه همسران ديگرى در خانه 
داشت، باز از خديجه به شايستگى ياد مى كرد، نام او را 
با احترام مى برد و همواره خاطره ى او را گرامى و عزيز 
مى داشت چنان كه درباره اش مى فرمود: «هرگز خداوند 
متعال بهتر از او را بر من نصيب نفرموده است. او روزى 
كه من نياز به كمك داشتم، به يارى ام آمد و دستم را 
آورد كه  ايمان  با مهر و عطوفت گرفت؛ روزى به من 
مرا  روزى  و  مى ورزيدند،  كفر  من  به  نسبت  جهانيان 
از  خداوند  تكذيبم مى كردند،  كه جهانيان  كرد  تصديق 

او به من اوالد عنايت كرد.»
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حرف هاى ابريشمى موفقيت

شعر روز 

پلكى احساس

عارفانه روز

يك لحظه مكث كن

نگرش

آيه روز  

اى پسر من، نماز را برپا دار و امر به معروف و نهى از منكر كن و در برابر مصايبى 
كه بر تو مى رسد، شكيبا باش كه اين از كارهاى بزرگ است. لقمان آيه 412

حديث روز  

برخى از مردم با دست و زبانشان نهى از منكر مى كنند، چنين كسانى خصلت هاى نيك را به كمال رسانده اند.
امام على (ع)

توصيه هاى ماه مبارك رمضان

طراح: نسرين كارى                        

كشتي   - حصيرباف    -  1 افقي: 
جنگي تندرو2 - بايگاني- نام سابق 
كم-  دست   -3 ثروتمند  ميانمار-  
پربيننده  برنامه  ارمغان-   سوغات و 
فوتبالي4-ناپيدا  -پارچه صاف كن- 
پيچ و تاب- غذاي ظهر 5- سيارات 
فاصله  -حرف  پشيمان   كوچك- 
6 - پست و فرومايه- سياه - يك 
ششم از سهم چيزي 7- از كلمات 
همسر  قلعه-  نگهبان  پرسشي- 
دلربا   و  جذاب   -8 يعقوب  حضرت 
- عكس العمل - بازار بي رونق 9 - 
پخش و پال  - آتش انداز  - گيرنده 
امواج 10-   اسب خالدار -  عالمت 
گيري  اندازه  واحد    - حرف  زير 
موضوع     -11 الكتريكي  مقاومت 
و  جريمه   - كوچك  تير  زمينه-  و 
ژاپن  پول  رژلب -   غرامت 12-   
نسبت  پسوند   - گزنده  خزنده   -
ايوان جلوى  نجاري -  ابزار   -  13
عمارت - بلند مرتبه 14  - شتر بي 
شترمرغ  محدود-   زمان   - كوهان 
به  داشتن  توجه     -15 آمريكايي 

كسي -  فاكتور خريد

عمودي: 1 – هليكوپتر-  پايتخت 
گواتماال 2-  پاره سنگ ترازو - مدافع 
موكل - آهو 3 - بانك قلم هنگام 
نوشتن - سرنگون و معلق- افترا 4 
– سردسير-  دو يار همقد - فرزندان 
پسر - حرف انزجار 5 - ضمير غايب 
- درست و كامل - انباشته شدن 6 
-كله پز - ورزش رزمي چيني - اراده 
قوي 7-  كلبه تركمن - از شهرهاي 
 -  8 اكوادور  پايتخت  هرمزگان-  
و  كوتاه  پهن - كركس -  و  وسيع 

نارسا 9-  با ايمان - كوچه اي كه 
آفتابگير  باشد - جاي  بسته  آخرش 
10  - رود كوچك - همنام- تيرانداز 
دهان  -خواهش  سفيد  11- عضو 
هاي نفساني - تذكره 12  - دوستي 
و عالقه  - جاي مطمئن-  شهر توت  
- جمع روح 13  - دوش - كتاب 
نژاد   - گرفتن 14   خو   - سعدي  
كشور كرواسي - تخم كتان-  شب 
قديم  نام   -   15 سال  طوالني 

قندهار-  نوبتي

پاسخ جدول 3250
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خديجه يعنى كاشانه ايمان در تنگناى دوران. 
پروازش تلخ ترين حقيقتى است 

كه امشب گلوى عالم را خواهد فشرد.
***

رحمت خدا بر خديجه (ع)  باد كه شاخه هاى 
بى پناه رسالت، بر ريشه هاى 
مقتدرش پيوند خورده بودند.

خدايا قرار بده مرا در اين روز 
از متوكالن بدرگاهت

 و مقرر كن در آن از كامروايان
 حضرتت و مقرر فرما 

در آن از مقربان درگاهت
 به احسانت اى نهايت همت جويندگان.

دعاى روز دهم ماه رمضان

پيامك

سال دهم بعثت: وفات حضرت خديجه كبري(س)

جدول 3251

123456789101112131415

سونىسكدابالىكو1

راهبممىتلواسى2

الاناتسلگتسرو3

فارطاركىارىل4

كهلىكونسراگو5

نماسملووانان6

دورهدنىادرجم7

هاىسىىولگهىلك8

كلسمماهوانتا9

لسنهتكنهمىهر10

ىدىىاتورىنسگ11

قبمارصنرادار12

ودرااناواهلغد13

اوزناطلستكدرا14

نىقىلاقحرفولىن15

در صورت افت قند يعنى قند خون
 زير mg/dl 70 بايد بدون وقفه  

روزه دارى را قطع نموده در جهت رفع 
آن اقدام نمايند، چون هيچ تضمينى وجود ندارد 
كه اگر صبر كنند يا درمان را به تعويق بيندازند

 قند خون آنها بيشتر كاهش نيابد ذكر
 اين نكته هم ضروريست كه اگر طى

 300 mg/dl روزه دارى قند خون باالى 
هم برود روزه دارى بايد متوقف شود.

دكتر مجيد شايسته - پزشك ديابت

درويش تهى دست
 

درويشى تهى   دست از كنار باغ كريم خان زند عبور 
اشاره اى  دست  با  و  افتاد  شاه  به  چشمش   . مى كرد 
 به او كرد. كريم خان دستور داد درويش را به داخل

باغ آوردند .
كريم خان گفت : اين اشاره  هاى تو براى چه بود ؟

درويش گفت : نام من كريم است و نام تو هم كريم 
و خدا هم كريم .

آن كريم به تو چقدر داده است و به من چى داده؟ كريم 
خان در حال كشيدن قليان بود؛ گفت چه مى خواهى؟

درويش گفت : همين قليان ، مرا بس است !
قليان  و  برد  بازار  به  را  قليان  درويش  بعد  روز  چند 
كه كسى  جز  نبود  كسى  قليان  خريدار   بفروخت. 
تحفه  و  رفته  خان  كريم  نزد  خواست   مى  

براى خان ببرد!
 پس جيب درويش پر از سكه كرد و قليان نزد كريم 
خان برد ! روزگارى سپرى شد. درويش جهت تشكر 

نزد خان رفت .
ناگه چشمش به قليان افتاد و با دست اشاره اى به كريم 
خان زند كرد و گفت : نه من كريمم نه تو ؛ كريم فقط 
خداست ، كه جيب مرا پر از پول كرد و قليان تو هم 

سر جايش هست . . .

اكيپ تخصصى سرما در خدمت شما
  نصب و سرويس كولر و غيره  در اسرع وقت     09155622188

پيــچ و روپــالك نمــا
سجاد 36 پالك 22   09156694379 - موذن

دو نفر خانم براى همكارى در پوشاك 
نيازمنديم.

آدرس: بازار نو - پوشاك دادرس

يك نفر آشپز ماهر 
و چند كارگر ساده 

نيازمنديم.
09333265876

استخدام حسابدار خانم 
مسلط به كامپيوتر 

براى فروشگاه مواد غذايى
09129226412

32236218

رابيتس بندى برادران دالكه
 به تعدادى كارگر ساده 

و استاد كار نيازمند است.
09155612885

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 

استخــدام
انباردار  كارگاه  راهسازى 

(ليسانس مديريت صنعتى ، مهندسى صنايع 
مديريت بازرگانى ، حسابدارى و اقتصاد)

تعميركار ماشين   سنگين 
 32443950 -09155623467

داخلى 2 

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

09151636052

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

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

تجربه كنيد.    09158668002

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

www.asbirjand.ir حاشيه پاسداران 15

گـاز رسـانى

با شرايط مناسب
09159354648- محمدى

مسكونى/ تجارى/  صنعتى
الستيك اكبرى

فروش انواع الستيك ايرانى و خارجى
بلوار مسافر، مقابل پايانه

32338348 -  32338354
  09155611355 

 فروش مغازه  تايپ و تكثير 
با موقعيت عالى و 7 سال سابقه 
كار به قيمت بسيار پايين ، نقد 
و مدت يا معاوضه با ماشين  

09374120696

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

خيابان نارنج 6- اركيده يك
 امالك خواجه نصير   9033  34  32 

 09151637840 -  نصيرى

سمسارى صـادق 
خريد و فروش تمامى لوازم منزل و ادارى 

با باالترين قيمت   09380160779 - 32226210

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

پخــش
 تراكـت  تبليغـاتى
0938  928  2099

خدمات فنى ارغوانى
 شارژ گاز كولر اتومبيل 

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

 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

فروش پاترول مدل 77 ، فوق العاده 
 سالم ، مشكى ، تك برگ سند 
يا معاوضه   09388655975

فروش نيسان پيكاپ دو كابين ، مدل 
86 ، در حد صفر يا معاوضه با خودرو 

و ملك  09155612982

فروش پرايد سفيد دوگانه كارخانه 
بيمه تا آخر برج 6 فى: 13/500/000

09158652605

فروش سوپرماركت با 3 سال كاركرد  
وسايل تكميل ، موقعيت عالى

09152652839 - 09354705258

فروش كافى نت با تمام امكانات
09158604560

فــروش شرايـطى آهـن آالت
32450930

09153634633 - هاشمى

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

 معاوضه با بيرجند 09158647781

كارمندان و فرهنگيان محترم به صورت نقد و اقساط

الستيك مقـدم

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

سمسارى قيمت شكن
 تمامى لوازم منزل و ادارى

 را با باالترين قيمت خريداريم.
09159621311 - 09156049468

  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 ويال دلخواه تان 

امالك كوروش  كبير
32293143- 09153624820  چاجى

بجد - امالك كوروش 

شركت  نويد گستر زهان 
براى تكميل كادر فنى به يك نقشه بردار جهت 

كار در پروژه و يك كارشناس (خانم ) براى 
كار در دفتر فنى با حداقل سه سال سابقه كارى 

مرتبط نيازمند مى باشد
09153610681 - 32434215

تعمير يخچال  ، فريزر  و ...  
در  منزل  

روبروى پايانه   مسافربرى ، جنب  نمايندگى سايپا  
     09158076574 - نظرى
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اخبار ورزشى

 شهرخبر: به اعتقاد برخي از درمانگران طب سنتي، نوشيدن يك ليوان عرق «كاسني» به صورت روزانه در ماه ها و روزهاي گرم سال تاثير زيادي در 
كاهش ميزان بوي بد بدن دارد. نوشيدن اين عرق گياهي عالوه بر آنكه به تسكين حرارت بدن كمك مي كند و از ميزان گرمازدگي در روزهاي 
آفتابي تابستان مي كاهد، مي تواند به دفع مواد مضر بدن پرداخته و به اين ترتيب احتمال بدبو بودن عرق را به صفر نزديك كند. 

عرق «كاسني» ضد بو

بهترين آبميوه براى رفع
 كم آبى بدن 

و  آبميوه  نوع  بهترين  نارگيل،  آب  نيوز:  نامه 
قند هاى  قبيل  از  دارد.  مفيدى  بسيار  تركيبات 

كه  است  معدنى  مواد  و  الكتروليت ها  ساده، 
مى تواند در فصول گرم سال، كمك زيادى به 
جلوگيرى  از ابتال به كم آبى بدن شود. بخاطر 
همين، شما مى توانيد بعضى وقتها آب نارگيل را 

به دليل  تعادل در آب و الكتروليت هاى بدنتان 
دست  از  تابستان  فصل  در  تعريق  اثر  در  كه 
وجود  جديد،  مطالعات  كنيد.  مصرف  داده ايد، 
نارگيل  آب  در  را  «كيتوكينين»  به نام  تركيبى 
كشف كرده اند كه اين ماده مى تواند اثرى قوى 
در پيشگيرى از ابتال به سرطان، پيرى زودرس 

و لخته شدن خون در عروق داشته باشد. آب 
نارگيل مى تواند براى افرادى كه دچار اسهال و 
از دست دادن مواد مغذى بدنشان شده اند هم 
بهترين  از  يكى  نارگيل  آب  باشد.  موثر  بسيار 

مى آيد.  حساب  به  هم  پتاسيم  دريافت  منابع 
تقريبا 250  آن،  از  گرم  به طورى كه هر 100 
ميلى گرم پتاسيم دارد. ضمن اينكه مصرف اين 
نوشيدنى مغذى مى تواند حدود 4 درصد از نياز 
روزانه بدن ما به ويتامين C را هم تامين كند. 

ضرورت نوشيدن آب
 در مبتاليان به سنگ كليه 

نامه نيوز: روزه دارى براى افراد با كليه هاى سالم 
بيمارانى  اما در  ايجاد نخواهد كرد،  را  مشكلى 
كه سنگ كليه دارند، به علت ضرورت نوشيدن 
آب، روزه دارى توصيه نمى شود. كسانى كه در 
درمان  اينك  و  داشته اند  كليه  سنگ  گذشته 
شرطى  به  اما  بگيرند  روزه  مى توانند  شده اند، 
آب  زيادى  مقدار  تا سحر  افطار  فاصله  در  كه 
و مايعات بنوشند تا حدى كه ادرارشان شفاف 
در  كه  ريزه هايى  سنگ  موارد  برخى  در  شود. 
در  زياد  آب  نوشيدن  با  باشد  كرده  گير  كليه 
افطار و همراه با جريان زياد ادرار دفع مى شود.

بر  بنا  نارسايى كليه هستند،  بيمارانى كه دچار 
رژيم هاى خاصى كه دارند از گرفتن روزه منع 
مى شوند. توصيه مى شود افرادى كه در گذشته 
دچار بيمارى هاى كليوى بوده اند و اكنون بهبود 

يافته اند قبل از شروع به گرفتن روزه تحت نظر 
پزشك قرار گيرند.

با خواص «انجير»آشنا شويد 

از ميوه هاى پرطرفدار  شهرخبر: «انجير» يكى 
و كم كالرى است كه هر 100 گرم آن، حدود 

74 كيلوكالرى انرژى دارد. انجير خشك يكى 
معدنى،  مواد  انواع  دريافت  خوب  منابع  از 
بايد  البته  آنتى اكسيدان هاست.  و  ويتامين  ها 
خشك،  انجير  كالرى  كه  بدانيم  هم  را  اين 

چندين برابر كالرى انجير تازه است. انجير تازه، 
ويتامين هاى  مانند  قوى  آنتى اكسيدان هايى 
آنتى اكسيدان ها  A، E و K دارد. تركيب اين 
آزاد،  راديكال هاى  با  مبارزه  با  مى تواند  هم  با 
سرطان ها،  مانند  بيمارى هايى  به  ابتال  خطر 
كند.  كم  را  تحليل برنده  بيمارى هاى  و  ديابت 

كلروژنيك»  «اسيد  كه  دريافته اند  محققان 
به  زيادى  كمك  مى تواند  انجير  در  موجود 
گلوكز خون  كنترل  و  قند خون  كاهش سطح 
 B گروه  ويتامين هاى  كند.  ديابتى  بيماران  در 

كه براى متابوليسم كربوهيدرات ها، پروتئين ها 
و چربى ها در بدن مورد نياز هستند هم به وفور 
در انجير تازه پيدا مى شوند. مس موجود در آن 
خون  قرمز  سلول هاى  ساخت  به  مى تواند  هم 

كمك كند.

بيمارى هاى كبدى و روزه دارى

كبدى  بيمارى  به  فرد  كه  زمانى  نيوز:  سالمت 
مورد  در  بايد  مشكلش  اساس  بر  مبتالست، 
روزه دارى او تصميم گرفته شود؛ به عنوان مثال 
اگر فردى با هپاتيت حاد روبه روست، با توجه به 
شرايطش بهتر است روزه نگيرد، ولى در مورد 
هپاتيت هاى مزمن معموال منعى براى روزه دارى 
وجود ندارد، مگر اين كه بيمار از داروهاى خاصى 
استفاده كند كه بايد با نظر پزشك معالج در اين 
مورد تصميم گرفته شود. به بيمارى مزمن كبدى، 
«سيروز» گفته مى شود. اگر با سيروز كنترل شده 
روبه رو باشيم، فرد با نظر پزشك معالج مى تواند 
روزه بگيرد، ولى اگر فرد به سيروز كنترل نشده 
ممكن  باشد،  مبتال  كبدى  پيشرفته  بيمارى  يا 
است روزه دارى موجب بروز مشكالتى شده و در 
نتيجه شايد طبق نظر پزشك معالج توصيه شود 

از روزه دارى خوددارى كند.

ضرورت نوشيدن آب در مبتاليان به سنگ كليه
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ايستگاه سالمت

حوادث

470 ورزشكار نونهال و نوجوان 
خراسان جنوبى استعداديابى شدند

اداره كل ورزش  امور ورزش  توسعه  معاون   : فارس 
و جوانان خراسان جنوبى گفت: در راستاى عملياتى 
براى  استان  ورزش  منطقه اى  آمايش  طرح  كردن 
نخستين بار طرح استعداديابى اوقات فراغت اداره كل 
ورزش و جوانان براى شناسايى و معرفى ورزشكاران 
به رشته هاى مختلف ورزشى برگزار شد. عجمى نژاد 
و  نونهال  ورزشكار  اين طرح 560  در  اينكه  بيان  با 
نوجوان ثبت نام كرده بودند، افزود: در مرحله نخست 
طرح استعداديابى 470 نفر مورد ارزيابى قرار گرفتند 
كه از اين تعداد 150 ورزشكار در بخش بانوان بودند.
وى تصريح كرد: طرح استعداديابى اوقات فراغت با 
هدف آموزش هاى حرفه اى ورزشكاران در رشته هاى 
 55 توسط  سال   16 تا   6 سنى  رده  در  عالقه  مورد 
هيئت هاى  مسئوالن  و  فيزيولوژى  ارشد  كارشناس 
ورزشى اجرا شد. وى يادآور شد: اين طرح در پايگاه 
قهرمانى مجموعه خاتم االنبياء(ص) و سالن ورزشى 
جهان پهلوان تختى شهرستان بيرجند در 13 ايستگاه 
با  امسال  خردادماه   27 و   26 روزهاى  طى  ورزشى 
رشته هاى  مربيان  و  كل  اداره  كارشناسان  حضور 

مختلف ورزشى برگزار شد.

«بخشى» قهرمان مسابقات پينگ پنگ 
اميد «جام رمضان» بيرجند شد 

مسابقات قهرمانى پينگ پنگ اميد شهرستان بيرجند 
شهيد  سالن  در  رمضان  مبارك  ماه  مناسبت  به 
كميل  و  بخشى  على  شد.  برگزار  بيرجند  سرحدى 
كاميابى مقام هاى اول و دوم را كسب كردند، مهدى 
وداد و محمود پويان فرد مشتركًا سوم شدند . عليرضا 
عشقى مسئوليت برگزارى اين مسابقات را بر عهده 
داشت. ضمنًا آقاى عجمى نژاد معاون ورزشى استان 

از اين مسابقات بازديد كرد.

مظلومى: قول قهرمانى نمى دهم/ آندو 
و نكونام را نمى توانيم با هم جذب كنيم

ايسنا : سرمربى تيم فوتبال استقالل تهران مى گويد 
قول قهرمانى نمى دهم اما برنامه مشخصى براى سال 
اول، دوم و سوم حضورم در باشگاه ارائه كردم. پرويز 
استقالل  هواداران  به  آيا  اينكه  به  اشاره  با  مظلومى 
مربى اى  هيچ  گفت:  خير  يا  مى دهد  قهرمانى  قول 
جذب  بازيكنى  هنوز  بدهد.  قهرمانى  قول  نمى تواند 
نشده و شرايط باشگاه مشخص نيست بنابراين قول 
قهرمانى نمى دهم. برنامه مشخص و شفافى را ارائه 
كرده ام كه كسب سهميه آسيا، قرار گرفتن در ميان 
سه تيم باالى جدول و نيم نگاهى به جام از جمله 
موارد آن است. مظلومى افزود: رحمتى در برنامه هاى 
آندرانيك  همزمان  نمى توانيم  ما  دارد.  قرار  من 

تيموريان و جواد نكونام را جذب كنيم. 

زمين لرزه 3 ريشترى 
ديهوك را تكان داد

بامداد  ريشتر  سه  شدت  با  اى  لرزه  زمين  مهر: 
لرزاند.   را  جنوبى  خراسان  ديهوك  پنجشنبه  روز 
ساعت  راس  ريشتر  سه  شدت  با  لرزه  زمين 
واقع  ديهوك  پنجشنبه  بامداد  دقيقه   15 و  سه 
اعالم  به  بنا  داد.  تكان  را  جنوبى  خراسان  در 
زمين  اين  تهران  دانشگاه  ژئوفيزيك  موسسه 
طول  و  درجه   33.466 جغرافيايى  عرض  در  لرزه 
به  بنا  پيوست.  به وقوع  57.707 درجه  جغرافيايى 
گونه  هيچ  لرزه  زمين  اين  محلى  مسئولين  اعالم 

خسارت جانى و مالى نداشت.

دستگيرى هكر اينترنتى در خراسان جنوبى

  رئيس پليس فضاى توليد و تبادل اطالعات خراسان جنوبى از دستگيرى هكر اينترنتى در اين استان خبر داد .
از  يكى  شكايت  با   : گفت  خبر  اين  اعالم  با  حسينى  غالمرضا  سيد  ،سرهنگ  پليس  خبرى  پايگاه  گزارش  به 
اينترنتى در دستور كار  اكاذيب ،دستگيرى مجرم  اكانت كاربرى ،هتك حيثيت و نشر  بر هك  شهروندان مبنى 
مهندسان پليس فضاى توليد و تبادل اطالعات خراسان جنوبى قرار گرفت . وى افزود: با بررسي مهندسان پليس 
فتا مشخص شد فرد هكر پس از تغيير نام كاربري و كلمه عبور اكانت كاربرى شاكي ، ايميل وى را تغيير داده 
به نحوى كه امكان ورود شاكى به اكانت كاربرى اش وجود نداشته است .وى ادامه داد :مجرم اينترنتى پس از 
هك حساب شاكى از وى هتك حيثيت كرده بود و با ارائه اطالعات نادرست به دوستان شاكى قصد بردن آبروى 
وى را داشت .سرهنگ حسينى اظهار كرد :با اقدامات مهندسى شده در فضاى سايبرى هكر اينترنتى شناسايى 
و دستگير شد .وى بيان كرد :از متهم در پليس فتا بازجويى شد كه وى به انجام عمل مجرمانه خود اعتراف و 
اظهار  كرد به دليل درگيري لفظي كه با شاكى داشتم اكانت كاربرى وى را هك كردم .وى تصريح كرد : در اين 

رابطه پرونده اى تشكيل و متهم به مقام قضائى معرفى شد.

قمه كشى خونين به خاطر
 2 متر جاى پارك 

باشگاه خبرنگاران : افرادى كه به خاطر 2 متر جاى 
پليس  توسط  بودند،  زده  كشى  قمه  به  دست  پارك 
و  مورد درگيرى  روز گذشته يك  دو  دستگير شدند. 
چاقوكشى به پليس اعالم شد. ماموران به محل اعزام 
و 2 نفر از ضاربين را دستگيركردند. در بررسى هاى 
بيشتر اهالى محل اعالم كردند كه اين درگيرى حدود 
5 نفر مجروح داشت كه دو تن از آنان به بيمارستان 
كالنترى  رئيس  رضايى  سرهنگ  اند.  شده  منتقل 
118ستارخان گفت: پس از بررسى مشخص شد علت 

درگيرى ناشى از پارك خودرو اعالم شده است.

مرگ دلخراش جوان 23 ساله
 به خاطر يك كبوتر 

باشگاه خبرنگاران : بى احتياطى جوان 23 ساله در باال 
رفتن از تير برق در شهرستان سلطانيه زنجان موجب برق 
گرفتگى شديد و مرگ وى شد. در پى تماس با مركز 
فوريت هاى پليسى 110 مبنى بر برق گرفتگى، ماموران 
به محل مورد نظر اعزام شدند. در تحقيقات مشخص شد 
جوانى 23 ساله براى گرفتن كبوتر از تير برق باال رفته و 
دچار برق گرفتگى شديد شده است. اين جوان به علت 
برق گرفتگى شديد از باالى تير برق به زمين سقوط كرد 
و بالفاصله به بيمارستان منتقل شد. وى در اثر اين برق 

گرفتگى شديد در بيمارستان فوت كرد.

آدرس : نبش غفارى 4       

 09151606528

32212519  
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  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

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

09155610262- سيد مهدى فاطمى

  نمايشگاه بزرگ مبلمان 
و سرويس خواب 

براى شما آخرين مدل هاى روز تهران 

را گلچين نموديم 

مبلمان پاسارگاد نماد تعهد و كيفيت 

با  شرايط استثنايى 

ضمناً اقساط 12 ماهه بدون پيش پرداخت ويژه فرهنگيان عزيز 

تلفن :  32450085 - 09155623695 

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

مودى

 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 نصب و تعمير كولر آبى
  و  لباسشويى  در منزل

  09151643778  - 32315776  شهريارى
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معاون گردشگرى و سرمايه گذارى خراسان جنوبى از اختصاص مبلغ 623 ميليون تومان اعتبار براى تكميل زيرساخت هاى گردشگرى شهرستان فردوس خبر داد. 
عربى در ستاد اجرايى خدمات سفر در فردوس اظهار كرد: اين اعتبار براى تكميل پارك گردشگرى تون، منطقه نمونه گردشگرى آبگرم و مجتمع خدماتى پذيرايى 

سهيل اختصاص مى يابد كه مبلغ 345 ميليون تومان آن از اعتبارات ملى و مبلغ 278 ميليون تومان نيز از محل اعتبارات استانى تأمين شده است.

اختصاص 623 ميليون تومان براى تكميل زيرساخت هاى گردشگرى فردوس

افزايش 79 درصدى صادرات كاال 

امور  استان در جلسه  پور- مديركل گمركات  حاجى 
گمركى خراسان جنوبى گفت: از آغاز امسال 166 هزار 
و 701 تن كاال از گمرگ استان به خارج از كشور صادر 
شده است كه 79 درصد افزايش دارد. خاشى ارزش 
اين كاالها را 41 ميليون و 25 هزار دالر اعالم كرد و 
خاطر نشان كرد: ارزش اين كاالها در مقايسه با مدت 

مشابه پارسال 45 درصد افزايش يافته است. 

مرمت 3 باغ تاريخى در استان آغاز شد

ميراث  تاريخى  هاى  باغ  پايگاه  مدير  مهربان- 
فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى استان در جلسه 
مرمت باغ هاى تاريخى خراسان جنوبى اظهار كرد: 
باغ جهانى اكبريه، رحيم آباد و شوكت آباد باغ هاى 
تاريخى است كه مرمت آنها شروع شده است. جنتى 
فر با اشاره به اينكه، براى مرمت اين فصل از اين 
باغ هاى تاريخى 200 ميليون تومان اعتبار در نظر 
گرفته شده است گفت: در اين مرحله از مرمت، تعداد 
محدودى از كاهگل هاى فرسوده بام اليه بردارى و 

با شيوه سنتى آجرفرش مى شود.

كاهش شورى آب روستاها با فناورى نانو

طرح كاهش شورى آب روستاهاى خراسان جنوبى با 
استفاده از سيستم نانو به صورت پايلوت در اين استان 
اجرا مى شود. مديرعامل آب و فاضالب روستايى با 
اعالم اين خبر اظهار كرد: آب آشاميدنى در برخى از 
شهرها و روستاهاى استان از كيفيت بسيار نامناسبى 
برخوردار است و نياز به چاره انديشى دارد. بسكابادى 
افزود: استفاده از فناورى نانو براى شيرين كردن آب 
مناطقى قابل استفاده است كه داراى فلزات سه و دو 
ظرفيتى باشند. وى خاطرنشان كرد: در حال حاضر 
روستاى  چند  جمهورى،  رياست  نهاد  از  گروهى 
به  آب  شورى  كاهش  طرح  اجراى  براى  را  بيرجند 
در  وى  گفته  به  اند.  كرده  انتخاب  پايلوت  صورت 
روستاهاى  كه  كوثر  آبرسانى  مجتمع  آب  طرح  اين 
را شامل  آباد  و حسين  آباد  اميرآباد، حاجى  چهكند، 

مى شود، به وسيله فناورى نانو شيرين مى شود.

48 هزار هكتار از زمين هاى كشاورزى 
خراسان جنوبى زير كشت گندم

هاى  زمين  از  هكتار  هزار   48 حدود  دادرس- 
كشاورزى استان زير كشت گندم است. مديرسازمان 
تعاون روستايى گفت: 9 هزار تن از اين محصول در 
25 مركز خريد شبكه تعاون روستايى استان از اواخر 
توليدكنندگان  و  كشاورزان  از  كنون  تا  ارديبهشت 
خريدارى شد. اسفنديارى افزود: به ازاى هركيلوگرم 
به  تومان   155 و  هزار  تحويلى،  تضمينى  گندم 
كشاورزان پرداخت شده است.وى پايان مهلت خريد 

تضمينى گندم از كشاورزان را آبان ماه اعالم كرد.

طرح جامع شهرى طبس تصويب شد

خاورستان- طرح جامع شهر طبس با كسب 17 رأى 
موافق از مجموع 19 رأى به تصويب شوراى برنامه 
طرح  رسيد.  جنوبى  خراسان  استان  توسعه  و  ريزى 
استان  در  را  تصويب  روند  مرحله  يك  جامع طبس 
خراسان  به  شهر  اين  الحاق  با  بود،  كرده  طى  يزد 
جنوبى و بنا به تقاضاى شهرستان و استان اين طرح 
بار ديگر مورد بررسى قرار گرفت. مدير شهرسازى و 
معمارى اداره كل راه و شهرسازى استان با انتقاد از 
كه  بود  استان  شهر  سومين  عنوان  به  طبس  اينكه 
نرسيده  تصويب  به  آن  شهرى  جامع  طرح  تاكنون 
است افزود: طرح هادى اين شهر در سال 87 تدوين 

شده و تاكنون كارها بر اساس آن پيش رفته است.

اختصاص 52 ميليارد ريال اعتبار 
به پروژه هاى نيمه تمام ورزش استان

جنوبى  خراسان  جوانان  و  ورزش  مديركل  حسينى- 
گفت: با پيگيرى هاى انجام شده تاكنون 52 ميليارد 
ريال اعتبار براى تكميل پروژه هاى نيمه تمام ورزش 
استان اختصاص يافته است. عزيززاده مقدم با اشاره 
به رويكرد مجموعه مديران استان در ضرورت جذب 
اعتبارات از مركز، اظهار كرد: اعتبارات ورزشى استان 
براى اتمام پروژه هاى ناتمام ورزشى طرح هاى ملى 
بيان كرد:  يافته است. وى  افزايش  ريال  ميليارد   22
با اين ميزان اعتبارات، بسيارى از پروژه هاى ناتمام 
اتمام خواهد  به  از محل طرح هاى ملى  دار  اولويت 
رسيد. عزيززاده مقدم افزود: طرح هاى جديد اداره كل 
براى پيگيرى منابع ملى شامل احداث يك باب فضاى 
سرپوشيده استاندارد قهرمانى و خوابگاه و اماكن رفاهى 

ورزشى در هر يك از شهرستان هاى استان است.

اجتماعى كردن مبارزه با مواد مخدر 
تنها راه مقابله با اين معضل است

امام جمعه بيرجند با اشاره به روز جهانى مبارزه با مواد 
مخدر گفت: رويكرد اجتماعى و فراگير كردن موضوع 
مبارزه با مواد مخدر تنها راه مقابله با اين معضل و بالى 
خانمان سوز است. حجت السالم رضايى اظهار كرد: بايد 
به شيوه هاى گوناگون با اين بالى خانمان سوز مقابله 
كرد، چراكه دشمن سعى دارد فرزندان مان را از خانواده 

جدا كند و به اعتياد بكشاند.

همه بايد خواهان توافق منصفانه 
و به نفع ايران باشند

امام جمعه موقت بشرويه گفت: بايد همه خواهان توافق 
منصفانه و به نفع ايران باشند و به گونه اى رفتار نشود كه 
افراد منافق سوء استفاده كنند. حجت االسالم حداديان 
اظهار كرد: اجراى طرح اقتصاد مقاومتى، اولين شليك 
ملت ايران به جنگ اقتصادى دشمن بود كه مبارزه با 
قاچاق، استفاده از توليد داخل و ... از جمله اعمال تحقق 
اين طرح بود كه نشان دهنده آن است كه با همت مردم 

مى توان در تمامى زمينه ها پيروز شد.

سخنان رهبرى در زمينه اقتصاد مقاومتى 
بايد عملى شود

امام جمعه زيركوه با بيان اينكه كشور ما در شرايط 
فعلى به مديريت جهادى از طرف مسئوالن نيازمند 
زمينه  در  رهبرى  معظم  مقام  سخنان  گفت:  است، 
بايد به صورت يك گفتمان مطرح  اقتصاد مقاومتى 
داد:  ادامه  مرتضائى نيا  شود. حجت االسالم  عملى  و 
فشار  با  توانست  نخواهند  هيچ وقت  آمريكائى ها 

اقتصادى بر ما غلبه كنند.

پيشرفت 35 تا 45 درصدى دو پروژه بزرگ عمرانى بيرجند
حاجى پور- سالن همايش فرهنگسراى صياد شيرازى با مساحت 3500 متر 
مربع در حال احداث مى باشد. شهردار بيرجند اظهار كرد: پروژه احداث سالن 
همايش فرهنگسراى صياد شيرازى تا كنون 35 درصد پيشرفت فيزيكى داشته 
است. دكتر مديح اعتبار اين پروژه را يك ميليارد تومان عنوان كرد كه تاكنون 
450 ميليون تومان براى ساخت آن هزينه شده است. وى با اشاره به اينكه 
افتتاح فاز يك و يا مرحله سفت كارى اين پروژه در شهريور ماه سال جارى 
مى باشد خاطر نشان كرد: اين سالن شامل 3500 نفر گنجايش، سن نمايش، 
وى  باشد.  مى  همايش  سالن  ورودى  قسمت  و  ساختمان  جانبى  راهروهاى 
اجراى آرماتور بندى، قالب ريزى، بتن ريزى فونداسيون و نصب ستون ها را از 

جمله اقدامات انجام شده در اين پروژه تاكنون دانست.

پيشرفت فيزيكى 45 درصدى پل موسى بن جعفر (ع)

هزار و 698 ريال تاكنون 45 درصد پيشرفت فيزيكى داشته است.پل موسى بن جعفر (ع) با ارزش ريالى معادل 46 ميليارد و 665 ميليون و 411 
شهردار بيرجند همچنين با بيان اين مطلب گفت: اين پل با سازه اى كامًال 

بتنى در مرحله ى اجراى ديوارها و ستون هاى پل مى باشد.
مديح خاطر نشان كرد: سازه پل داراى سه دهانه 10 مترى و ارتفاع 9 متر مى 
باشد كه تاكنون مبلغى معادل 14 ميليارد و 500 ميليون ريال اعتبار براى آن 
هزينه شده است. وى هدف از اجراى اين پروژه را تسهيل در رفت و آمد وسايط 
نقليه سه راه اسدى و بازار به ميدان آزادى و بلوار جواديه و همچنين كنترل 
ترافيك مزار شهدا در ايام خاص اعالم كرد. وى همچنين خواستار همكارى 
هرچه بيشتر مسئولين طرح مجموعه فرزان (شركت عمران و مسكن سازان)، 
جهت تملك و احدهاى بافت فرسوده واقع در مسير خيابان موسى بن جعفر 
(ع) به سه راه اسدى شد تا پس از افتتاح پروژه با مشكالت تملك و اجرايى 

روبرو نباشيم و شهروندان بتوانند از پروژه فوق استفاده نمايند.

اعتماد مردم به قوه قضائيه حفظ و تقويت شود
از مهمترين  دادرس-  اعتماد مردم به قوه قضائيه يكى 
سرمايه هاى اين قوه است كه بايد به عنوان سرمايه مهم 
اجتماعى حفظ و تقويت شود. استاندار خراسان جنوبى در 
بازديد از دادگسترى استان و در جمع كاركنان و مسئوالن 
قضائيه  قوه  كرد:  اظهار  مطلب  اين  بيان  با  دستگاه  اين 
مأمن و پناهگاه مظلومان و كسانى است كه حقى از آنان 
در جامعه ضايع شده است. خدمتگزار افزود: همانگونه كه 
 صاحبان حق در اين نهاد به استيفاى حقوق خود مى پردازند
كسانى كه به تضييع حقوق ديگران مى پردازند نيز در اين 

دستگاه مورد مآخذه و پيگرد هستند.
در  خدمت  انجام  كرد:  تصريح  جنوبى  خراسان  استاندار 
دستگاه قضايى سختى هاى فراوان دارد اما احقاق حقوق 
صاحبان حق در اين نهاد داراى حالوتى شيرين است. وى 
 خواستار برنامه ريزى دقيق در زمينه كاهش آسيب هاى
اجتماعى شد و بيان كرد: همچون گذشته مسئوالن مربوطه 

بايد به گونه اى برنامه ريزى كنند تا حقوق فردى و اجتماعى 
افراد و نيز آبرو و حيثيت آنان در تمامى مراحل دادرسى مورد 
توجه باشد. خدمتگزار با ابراز خرسندى از كاهش چشمگير 
آسيب هاى اجتماعى در استان، اظهار كرد: خوشبختانه به 
بركت وجود مردمى مؤمن و پايبند به ارزش هاى اسالمى، 
در  اجتماعى  هاى  آسيب  از  بسيارى  در  جنوبى  خراسان 
قرار  كشور  هاى  استان  ساير  به  نسبت  مطلوبى  وضعيت 
دارد. وى عنوان كرد: در خراسان جنوبى خوشبختانه انسجام 
بسيار خوبى بين مسئوالن در سطوح مختلف وجود دارد كه 
بوده  تأثير گذار  اين مهم در كاهش نرخ آسيب ها بسيار 
است. وى در ادامه تأكيد كرد: صدور حكم در اين نهاد بايد 
اساس  بر  و  بدون جانبدارى  دارى،  امانت  اساس اصل  بر 

مستندات و شواهد و داليل متقن مورد توجه قضات باشد.

رسيدگى به 34 هزار پرونده قضايى در استان

رئيس كل دادگسترى استان نيز از بررسى 34 هزار و 459 
پرونده قضايى درخراسان جنوبى طى يك سال گذشته خبر 
داد. عليرضا صيفى اظهار كرد: مجموع پرونده هاى وارده 
به استان در يك سال گذشته 60 هزار و 482 فقره پرونده 
بوده كه از اين تعداد 34 هزار و 459 پرونده در دادگسترى 
رسيدگى شده است. وى با بيان اينكه اميد است با تعامل 

و همدلى گام هاى مؤثرى در راستاى وظايف و سربلندى 
شخصيتى  پرونده  تشكيل  ضرورت  گفت:  برداريم،  نظام 
در كنار پرونده مهم توسط مددكار اجتماعى، پيش بينى 
و  اند  شده  بازداشت  كه  متهمانى  براى  خسارت  مطالبه 
طرح شكايت و احضار متهمان از طريق ايميل از تغييرات 

اعمال شده در دادگاه جزايى است.

اعطاى تسهيالت به پنج طرح گردشگرى استان
اداره  گذارى  سرمايه  و  گردشگرى  معاون  ناصح- 
كل ميراث فرهنگى استان گفت: در راستاى حمايت 
گردشگرى  صنعت  گذاران  سرمايه  از  دولت  هاى 
اعطاى  براى  طرح  پنج  كل  اداره  اين  پيگيرى  با 
و  ملى  توسعه  صندوق  منابع  محل  از  تسهيالت 
تسهيالت تلفيقى در اختيار سازمان به بانك هاى 
عامل جمعًا به مبلغ 105 ميليارد ريال صرفًا تصويب 
و معرفى شد. عربى افزود: اين طرح ها شامل آقاى 

بند دره  مالدار سرمايه گذار هتل 5 ستاره  عليرضا 
توسعه  بانك  ريال)  ميليارد   20) مبلغ  به  بيرجند 
اصلحى سرمايه گذار مجتمع  صادرات، خانم عذرا 
سياحتى– تفريحى نارنجستان طبس به مبلغ (30 
ميليارد ريال) بانك گردشگرى، آقاى عباس كيانى 
زاده سرمايه گذار هتل سه ستاره بشرويه به مبلغ 
شركت  صادرات،  توسعه  بانك  ريال)  ميليارد   20)
تعاونى خدماتى سه ستاره سهيل فردوس سرمايه 

گذار مجتمع سياحتى و تفريحى بين راهى فردوس 
به مبلغ (15 ميليارد ريال) بانك گردشگرى و آقايان 
سيد محمد و سيد جميل آذركار سرمايه گذار هتل 
آپارتمان سه ستاره سپهر بيرجند به مبلغ(20 ميليارد 

ريال) بانك گردشگرى مى باشد.
الزم به ذكر است: متقاضيان الزامًا مى بايست براى 
و  مراجعه  نظر  مورد  بانك هاى  به  تسهيالت  اخذ 

پيگيرى الزم را انجام دهند.

مدير كل آموزش و پرورش خراسان جنوبى با اشاره به درخشش 
دانش  گفت:  مهر  پرسش  مسابقات  در  استان  آموزان  دانش 
آموزان استان در اين مسابقات رتبه دوم در رشته نقاشى و رتبه 

سوم بخش شعر را كسب كردند. 
به گزارش مهر، المعى در مراسم  تجليل از  دانش آموزان حائز 
رتبه در مسابقه پرسش مهر رياست جمهورى اظهار كرد: اين 
مسابقه در سال تحصيلى جارى با طرح مسأله «كمبودآب» به 
دانش  بين  جهان،  محيطى  زيست  بحران  ترين  جدى  عنوان 
آموزان و فرهنگيان كشور برگزار شد. وى به شركت پنج هزار 
و  224  نفر از دانش آموزان و فرهنگيان استان در  اين دوره 

از مسابقه پرسش مهر اشاره كرد و گفت: اين افراد در در 11 
رشته شامل فيلم، وبالگ، شعر، نقاشى و ساير رشته ها به رقابت 
اجرايى  كميته  توسط  آثار  تمامى  اينكه  بيان  با  وى  پرداختند. 
مسابقات مستقر در سازمان دانش آموزى استان جمع آورى و 
براى داورى تحويل دبيرخانه ستاد مستقر در اداره فرهنگى و 
هنرى معاونت پرورشى و فرهنگى شد، عنوان كرد: بعد از طى 
مراحل داورى تعداد 72 اثر به عنوان آثار  برتر معرفى و براى 

شركت در مرحله كشورى به تهران ارسال شد.

كسب رتبه دوم پرسش مهر توسط دانش آموز بيرجند

دانش  توسط  مسابقات  اين  برتر  هاى  رتبه  كسب  از  المعى 
آموزان خراسان جنوبى خبر داد و گفت: در اين دور از مسابقات 
خانم مائده بازرگان از شهرستان بيرجند در رشته نقاشى موفق 

به كسب رتبه دوم كشور شد. 
كرد:  اضافه  جنوبى  خراسان  پرورش  و   آموزش  مديركل 
رتبه  شعر  رشته  در  بشرويه  از  عطايى  محقق  سعيد  همچنين 

سوم كشور را با موضوع «كمبودآب» كسب كرد.
آموزان  دانش  از  قدردانى  كه  كرد  اميدوارى  اظهار  المعى 
 حائز  رتبه در اين مسابقات سبب شكوفا شدن ايده هاى ساير 

دانش  آموزان شود.

دانش آموزان خراسان جنوبى در مسابقات پرسش مهر خوش درخشيدند

و  احيا  طرح  گفت:  جنوبى  خراسان  منطقه اى  آب   مديرعامل 
كه  است  ملى  طرح  يك  زيرزمينى  آب  منابع  به  تعادل بخشى 
اجرا  جنوبى  خراسان  در  تومان  ميليارد   8,5 بر  بالغ  اعتبارى  با 
مى شود. به گزارش فارس، امامى با اشاره به اجراى طرح احيا و 
تعادل بخشى به منابع آب زيرزمينى اظهار كرد: اين مهم يك طرح 
ملى است كه شامل 15 پروژه مى شود. وى افزود: 11 پروژه بر 
عهده وزارت نيرو، سه پروژه بر عهده جهادكشاورزى و يك پروژه 
بر عهده سازمان زمين شناسى كشور قرار گرفته است. وى با بيان 
اينكه اعتبارات اين طرح به صورت ملى و متمركز است، تصريح 
كرد: به دليل بحران جدى آب در سراسر كشور، اعتبارات اين 

طرح به صورت ويژه درنظر گرفته شده است. امامى با بيان اينكه 
اين طرح از مصوبات شوراى عالى آب كشور است، ادامه داد: طرح 
احياى منابع آب زيرزمينى با هدف ايجاد تعادل در سفره هاى آب 
زيرزمينى به تصويب رسيده است. وى افزود: امسال براى طرح 
احيا و تعادل بخشى به منابع آب زيرزمينى در خراسان جنوبى 8,5 

ميليارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده است.

تجهيز 1475 حلقه چاه به كنتور هوشمند

مديرعامل آب  منطقه اى استان گفت: در حال حاضر يك هزار و 900 
حلقه چاه در خراسان جنوبى وجود دارد كه تاكنون يك هزار و 475 

حلقه چاه كنتورگذارى شده و مابقى بايد مجهز به كنتور هوشمند 
شوند. امامى بيان كرد: از ديگر اقدامات مورد نياز در اين طرح، انجام 
مطالعات جايگزين پساب فاضالب استان است كه با توجه به وجود 
تصفيه خانه بيرجند اين اقدام در سال جارى انجام خواهد شد. وى 
اجراى پروژه هاى تغذيه مصنوعى چاه ها را از ديگر اقدامات براى 
طرح تعادل بخشى عنوان كرد و ادامه داد: مطالعات اين پروژه ها در 
حال انجام است و اعتبارى بالغ بر 1,5 ميليارد تومان در اين راستا 
پيش بينى شده است. امامى با بيان اينكه در راستاى اجراى طرح 
احياى منابع آب زيرزمينى چاه هاى كم بازده پلمب مى شوند، تصريح 

كرد: الزمه اجراى اين طرح همدلى و هميارى مردم است.

با اعتبارى بالغ بر 8,5 ميليارد تومان، منابع آب زيرزمينى خراسان جنوبى احيا مى شود

تريبون نماز جمعه

از گوشه و كنار استان

رشد 4 برابرى تسهيالت اشتغالزايى 
اقتصاد مقاومتى خراسان جنوبى

جنوبى  خراسان  سازندگى  بسيج  مسئول  حسينى- 
مقاومتى  اقتصاد  اشتغالزايى  تسهيالت  امسال  گفت: 
استان 4 برابر افزايش يافته است. زهرايى در نشست 
ستاد پشتيبانى اردوهاى طرح هجرت 3 درميان، اظهار 
كرد: در سال گذشته 19 گروه جهادى ميهمان با حضور 
800 نفر به مناطق محروم خراسان جنوبى اعزام شدند.

وى تصريح كرد: امسال 11 ميليارد تومان تسهيالت 
اقتصاد مقاومتى به استان اختصاص يافته است.

برگزارى 110 برنامه ورزشى اوقات فراغت 
در 25 مركز و مجموعه ورزشى بيرجند

از  بيرجند  جوانان  و  ورزش  اداره  سرپرست   - ناصح 
اوقات  سازى  غنى  و  ورزشى  برنامه   110 برگزارى 
فراغت در اين شهرستان خبر داد و گفت: اين برنامه 
در 25 مركز و مجموعه ورزشى بيرجند اجرا مى شود. 
اصغرى اظهار كرد: در راستاى اجراى طرح مستمر غنى 
 سازى اوقات فراغت با هدف توسعه و بهبود بخشى به 
فعاليت هاى ورزشى در طول سال هستيم. به گفته وى 
برگزارى مسابقات جام رمضان از جمله فعاليت هاى اين 
اداره و در ماه مبارك رمضان است و براى نخستين بار 
همايش پياده روى شبانه به همراه مسابقات دوچرخه 
جاده سالمت  در  افطار  از  بعد  پنجشنبه شب  سوارى 
شهرستان بيرجند از ميدان زعفرانيه تا دانشگاه آزاد برگزار 
مى شود. معاون توسعه امور ورزش استان نيز گفت: در 
نخستين مرحله از طرح استعداديابى اوقات فراغت استان 

470 ورزشكار نونهال و نوجوان شركت كردند.

بومى شدن سند جامع پيشگيرى اوليه از اعتياد 
و تهيه برش شهرستانى آن در خوسف

دادرس- براى نخستين بار در استان خراسان جنوبى سند 
جامع پيشگيرى اوليه از اعتياد و تهيه برش شهرستانى 
آن در خوسف بومى شد. فرماندار خوسف با اعالم اين 
خبر اظهار كرد: كميته هاى مقابله، فرهنگى، پيشگيرى 
و درمان زير مجموعه شوراى فرعى هماهنگى مبارزه 
با مواد مخدر اين شهرستان تشكيل و فعال شده اند.

از تهيه تقويم 6 ماهه فعاليت  فرجامى فرد همچنين 
سمن هاى اجتماعى فعال در امر پيشگيرى از اعتياد خبر 
داد و تصريح كرد: تيم هاى بازرسى و ارزيابى فعاليت اين 

سمن ها تشكيل شده است.

پرداخت حقوق 10 ساله موقوفه آبگرم فردوس

ايرنا- مديركل اوقاف و امور خيريه گفت: هالل احمر 
استان 160 ميليون ريال بابت حقوق 10 ساله موقوفه 
آبگرم  كرد.  پرداخت  كل  اداره  اين  به  فردوس  آبگرم 
معدنى فردوس از سال 1344 به صورت اجاره در اختيار 
هالل احمر قرار گرفته است. گرايلى  با بيان اينكه براى 
پرداخت حقوق 10 ساله موقوفه آبگرم فردوس جلساتى 
با هالل احمر گذاشته شده، گفت: با قيمت كارشناسى 
براى اين مدت 160 ميليون ريال از طرف هالل احمر 

استان به اين اداره كل پرداخت شده است.

رايانه ثامن بيرجند
خدمات نرم افزارى رايگان

 ويژه ماه مبارك رمضان
آدرس: حدفاصل معلم 22 و 24 
 (5 خط) 32446431- امير شهريارى

آگهى استخــدام
 شركت يكتا پخش شرق نماينده معتبر ترين برندهاى صنايع غذايى 

و بهداشتى براى ارتقاى كادر فروش خود از عالقه مندان به شغل بازاريابى
 با شرايط ذيل دعوت به همكارى مى نمايد:

1- داشتن فن بيان و آشنا به بازار             2-كارت پايان خدمت
3- مدرك تحصيلى حداقل ديپلم

* متقاضيان داراى مدرك تحصيلى باالتر در اولويت هستند
* فروشندگان داراى سابقه مفيد مشمول مزاياى ويژه خواهند شد

پذيرفته شدگان از حقوق قانون كار به عالوه مزاياى كار، بيمه، پورسانت
 و جوايز فروش برخوردار خواهند شد.

آدرس: بيرجند- سجادشهر-امامت 7- پالك2
 www.yektapakhshco.com               تلفن: 32327144-46

واگذارى زمين به متراژ دلخواه 
واقع در دشت بجد 

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

معاوضه با خودرو و زمين 
09376234005
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برداشت جو در اسالم آباد خضرى    عكس: عبدىعكس روز 

گمانه زنى ها  از رفتن فرماندار بيرجند
تا بازار داغ استعفاهاى انتخاباتى در استان

طى روزهاى گذشته اخبارى در سر خط سايت هاى 
در  نامزدى  براى  استعفاها  استان در خصوص  خبرى 
انتخابات مجلس عنوان شد. در اين خصوص يكى از 
پايگاه هاى خبرى استان با تيتر « بازار داغ استعفا در 
روز گذشته شاهد  چند  در   : نوشت  جنوبى»  خراسان 
استعفاى تنى چند از مديران و مسئولين خراسان جنوبى 
زاده  عراقى  و  بهزيستى  كل  مدير   ، اكبرى  جمله   از 
مدير كل آبفاى شهرى بوده است. در همين بين خبر 
مشهد  فرماندار  فرد  گلستانى  محمد  على  استعفاى 
(معاون سابق سياسى استاندار خراسان جنوبى) نيز با 
گمانه زنى انتصاب منصورى فرماندار فعلى بيرجند به 
جاى او نيز در سطح استان منتشر شد . هر چند گلستانى 
در مصاحبه اى استعفاى خود را تكذيب كرد اما واكنش 
مردم استان در فضاى مجازى به اين موضوع كه حاكى 
از نگاه همراه با دلخورى از جابجايى هاى سياسى و 
عدم در نظر گرفتن وضعيت استان در اين جابجايى ها 

حكايت داشت نيز در نوع خود جالب بود.  
 

توقع نبود در ايام مذاكرات، نمايندگان 
مجلس به تعطيالت تابستانى بروند

 
امام جمعه موقت تهران با انتقاد از تعطيالت مجلس در 
شرايط مذاكرات و توافق هسته اى، تأكيد كرد: مجلس 
وظيفه دارد آن چتر نظارتى خودش را براى صيانت از 
تيم مذاكره كننده هسته اى و پافشارى به حقوق حقه 
ملت بگستراند، توقع نبود در اين ايام مذاكرات هسته اى، 
بروند، يك  تابستانى  تعطيالت  به  نمايندگان مجلس 
حركتى را البته نمايندگان مجلس آغاز كردند ولى تيم 
مذاكره كننده نياز به حمايت هاى شديدترى دارد چون 

آنان با غداران روزگار مواجه اند.

اين جلسات توهين به خود روحانى بود 
 

 عضو جامعه روحانيت مبارز با بيان اينكه سخنرانان 
جلسه هاى  افطار رئيس جمهور گزينشى و با هدف 
اتفاق  كه  جريانى   : گفت  بودند،  گران  فتنه  تطهير 
ادامه  ابراهيمى  بود.  به شخص روحانى  توهين  افتاد 
مى خواهند  كه  است  آن  معناى  به  حركت  اين  داد: 
از جريان خاصى كه يا در فتنه حضور داشتند و يا به 
نحوى مؤيد فتنه گرها بودند، استفاده شود تا بتوانند در 

انتخابات مجلس حضور داشته باشند.

انتقاد شديد منتجب نيا  از شوراى نگهبان 
 

منتجب نيا ، قائم مقام حزب اعتماد ملى با انتقاد از 
بكشند  نشان  و  خط  كه  اين  گفت:  نگهبان  شوراى 
با كسانى كه بوى فتنه مى دهند و ساكت  و بگويند 
بوده اند، چنين و چنان مى كنيم و رد صالحيت خواهيم 
كرد، خط و نشان كشيدن براى مردم است چرا كه ما 

قانون داريم و اينگونه رفتارها معنايى ندارد.

واكنش شديد اسرائيل به پيشرفت مذاكرات
 

پايگاه صهيونستى «وااله» نوشت كه نمايندگان ارشد 
وزارتخانه هاى جنگ و خارجه و دفتر نخست وزير 
با  وگوها  گفت  تا  گرفتند  تصميم  رژيم صهيونيستى 
اسرائيل  به  امنيتى  هاى  كمك  درباره  آمريكا  دولت 
را تا پايان تماس هاى آمريكا با ايران درباره برنامه 
هسته اى متوقف كنند. اين پايگاه صهيونيستى افزود: 
دليل توقف اين گفت وگوها افزايش بحران در روابط 

بين كاخ سفيد و كابينه بنيامين نتانياهو است.

المانيتور:آيا مذاكرات هسته اي مانع از 
بازگشت جليلي به سياست خواهد شد؟ 

 
سعيد  بازگشت  بخت  بررسى  به  تحليلى  در  المانيتور 
به  ايران  اى سابق  ارشد هسته  كننده  مذاكره  جليلى 
عرصه سياست پرداخت. اين پايگاه اينترنتى آمريكايى 
نوشت : يك تحليلگر سياسى كه خواست نامش فاش 
نشود به المانيتور گفته است  :«در صورتى كه در پايان 
مذاكرات توافقى وجود داشته باشد ، اكثريت بزرگى از 
 مجلس آينده بدون شك تحت كنترل اصالح طلبان و 
روحانى  از   2013 سال  كه  بود  خواهد  روهايى  ميانه 
 پشتيبانى كردند.»  اين تحليلگر مسائل سياسى خاطرنشان 
نامزدهاى  بخورد،  شكست  مذاكرات  اگر   » كرد: 
سعيد  مانند  بالقوه  نامزدهاى  و  اصولگرايان  اردوگاه 
جليلى صرفنظر از اينكه آيت ا... مصباح يزدى از آنها 
 حمايت كند يا نكند، حضور بسيار قوى ترى در مجلس 

خواهند داشت.»

90 درصد متن توافق هسته اى آماده شده
 

معاون وزير خارجه روسيه اعالم كرد كه 90 درصد 
سرگئى  است.  شده  آماده  اى  هسته  توافق  متن 
به حجم  مربوط  نه  درصد   90 اين  افزود:  ريابكوف 
متن توافق بلكه مربوط به اهميت موضوعاتى است 

كه ميان دو طرف درباره آنها توافق شده است.

جان كرى: اگر ايران نخواهد به تعهدات 
«لوزان» عمل كند توافقى نخواهد بود

 
 وزير خارجه آمريكا گفت: اين احتمال وجود دارد كه 
ايرانى ها همه اقدامات مورد توافق در لوزان را انجام 
رويترز  نخواهيم داشت.  توافقى  اين حالت  در  ندهند. 
نوشت: اين سخنان جان كرى واكنشى به سخنان رهبر 
در  است.  اى  ا... خامنه  آيت  اسالمى  ارشد جمهورى 
همين حال خبرگزارى آسوشيتدپرس نوشت : مواضع 
تغيير نكرده  ايران در تمام روند مذاكرات  رهبر عالى 
است و سخنان اخيرشان مانع از مذاكرات هسته اى 
نخواهد شد. وى افزود: با اين حال، اگر دو طرف نتوانند 
بر سر اجراى آن چه در لوزان سوئيس تفاهم شده است 

توافق كنند، هيچ معامله اى انجام نخواهد شد.

 پرانتزهاى مهمى در مذاكرات باقى مانده 
يك منبع نزديك به تيم مذاكره كننده، اظهارات درباره 
پيشرفت در نگارش متن توافق جامع را نه تاييد كرد و 
نه تكذيب و گفت: هرچند كه برخى پرانتزها پاك شده 

ولى پرانتزهاى مهم باقى مانده است.

معاون وزير امور خارجه كشورمان گفت: 
نگارش، كار سختى است؛ بخصوص در 
بعضى مشكالت  آخر،  هاى  قسمت  اين 
مانع  هنوز  كه  دارد  وجود  اى  عمده 
بعضى  در  و  جزئيات  در  ولى  است  كار 
خوبى  هاى  پيشرفت  عمومى  موارد  از 

انجام شده است.

هماهنگ شدن ساير اعضا
 كار سختى است

تيم  ارشد  عضو  عراقچى  سيدعباس 
مذاكره كننده هسته اى كشورمان با ذكر 
وزراى  معاونين  هاى  هيئت  تمام  اينكه 
اند،  آمده  وين  به  هم  كشورها  خارجه 
افزود: جلسات مداوم دوجانبه و چندجانبه 
با ايشان برگزار مى شود. در قسمت هاى 
بعضا  هم  آنها  خود  موضوع،  حساس 
مواضع متفاوتى با هم دارند كه هماهنگ 
شدنشان كار سختى است و بايد جلسات 
در  شود.  برگزار  خودشان  بين  هماهنگى 
مجموع، كار به سختى و به آهستگى به 

پيش مى رود.
عراقچى در پاسخ به اين سوال كه يكى 
از اعضاى 1+5 گفته است كه حدود 90 
حاصل  پيشرفت  متن  نگارش  در  درصد، 
شده است، گفت: نمى شود االن عدد و 

رقم گفت، همانطور كه مى دانيد يك متن 
در  ضميمه،  چندين  و  دارد  وجود  اصلى 
هركدام از اينها با درصدهاى مختلفى به 
جلو رفته ايم و در خود متن اصلى نسبت 

به ضمائم، پيشرفت ها بهتر بوده است.
جزئيات  درگير  چون  ضمائم  افزود:  وى 
زيادى است، خوب كار يك مقدار  بسيار 

مشكل تر هست. نمى شود درصد خاصى 
اسم برد. بعضى از موضوعات هنوز مانده 
است و از نظر كيفى اهميت بيشترى دارد 
و برخى از موضوعات هست كه حل شده 

است و اهميتش كمتر است.
محمدجواد  اينكه  به  اشاره  با  عراقچى 

ظريف وزير خارجه ايران شنبه وارد وين 
روزهاى  كنم  مى  فكر  افزود:  شود،  مى 
دوجانبه  هاى  مالقات  يكشنبه  و  شنبه 
جانبه  چند  بعضا  و  خارجه  وزراى  بين 
نگارش  كار  دوباره  بعد  و  شود  برگزار 

ادامه پيدا خواهد كرد. 
وى در پاسخ به موضوع تمديد مذاكرات 

كار  دستور  در  االن  تمديد  بحث   : گفت 
تا  كه  است  اين  ما  بناى  ندارد،  وجود  ما 
توافقى  يك  به  بتوانيم  شده  تعيين  زمان 
كار  روزى  چند  باشد  الزم  اگر  و  برسيم 
يك  به  پايان  در  تا  دهيم  مى  ادامه   را 

جمع بندى برسيم.

در همين حال واشنگتن پست در مقاله اى 
نوشت نيروهاى مختلف در آمريكا با توجه 
به امتيازات اوباما به ايران تالش مى كنند 
گزارش  به  بگيرند.  را  توافق  اين  جلوى 
واشنگتن پست، جنيفر روبين در مقاله اى 
در اين روزنامه با انتقاد از امتيازات اوباما به 
ايران گفته است نيروهاى مختلف تالش 

مى كنند اين توافق را متوقف كنند.

اوباما لحظه به لحظه 
عقب نشينى كرده است 

پرى  ريك  از  نقل  به  مقاله  اين  در  وى 
نامزد  و  تگزاس  جمهوريخواه  فرماندار 
اوباما  كه  گفت  آمريكا  رياست جمهورى 
لحظه  به  لحظه  ايران  با  مذاكرات  در 
از  ايران  و  است  كرده  نشينى   عقب 
عنوان  به  تمديدها  و  ها  االجل  ضرب 
از  بيشتر  امتيازات  گرفتن  براى  تاكتيكى 

آمريكا استفاده مى كند.

بازگشت تحريم ها منتفى است

پايگاه مؤسسه مطالعات امنيت ملى رژيم 
مذاكرات  به  واكنش  در  نيز  صهيونيستى 
ها  تحريم  آنى  بازگشت  سازوكار  نوشت 

عليه ايران دچار بن بست خواهد شد. 

واشنگتن پست : اوباما در مذاكرات با ايران لحظه به لحظه عقب نشينى كرده است

عراقچى : مذاكرات ُكند و سخت است

روحانى: رهبرى در تمام عرصه ها يارى گر دولت بودند

رئيس جمهورى حمايت ها و هدايت هاى مقام معظم رهبرى را 
پشتوانه و راهگشاى دولت در ايفاى مسئوليت هاى خود عنوان 
و تصريح كرد: مقام معظم رهبرى همواره در تمام عرصه ها 
هدايتگر و يارى گر دولت بودند و اگر حمايت ها و هدايت هاى 
نبود.  ميسر  است،  امروز حاصل شده  آنچه  قطعاً  نبود  ايشان 
روحانى تصريح كرد: امروز بيش از هر زمان ديگر به وحدت نياز داريم و ضرورى است 

كه روحانيت براى جامعه وحدت بخش باشد و اميدآفرينى كند.

اژه اى  : فشار مضاعفى بر دستگاه قضا وارد مى كنند
  

معاون اول قوه قضائيه گفت: در سال هاى 92 و 93 برخورد با 
دانه درشت ها و برخورد بدون تبعيض با صاحبان قدرت يكى از 
مسايل مورد توجه ما در دستگاه قضايى بود. محسنى اژه اى 
گفت: متاسفانه فردى كه صاحب قدرت و منصب است، به ما 
مى گويد قاضى را بايد من تعيين كنم و من بايد نظر دهم كه 
قاضى چه كسى باشد. وى افزود: بايد بدانيد كه در بعضى از اين پرونده هاى صاحبان 

قدرت و ثروت، بر ما فشار فوق العاده اى مى آورند و تهديد مى كنند.

   قابل توجه 
بانك ها و موسسات مالى
فروش ملك تجارى به متراژ 520 
مترمربع واقع در خيابان طالقانى 

نرسيده به شركت توزيع برق
  09151611258 - 32222277

بنى اسدى - مشاور امالك بهمن

«من لم يشكر المخلوق لم يشكر الخالق»

اعضاى محترم 
اتحاديه پوشاك شهرستان بيرجند

احراز مقام اتحاديه برتر كشورى از سوى اتاق اصناف ايران 
كه حاصل تالش هيئت مديره با همكارى و همدلى شما اعضاى محترم محقق شده 

را خدمت شما عزيزان تبريك عرض مى نماييم.
هيئت مديره اتحاديه پوشاك شهرستان بيرجند

شركت بركت كوير توليد و عرضه كننده گوشت شترمرغ    مزرعه پرورش دشت بجد  تلفن: 09153614034 - قهستانى

گوشت شترمرغ معجزه قرن
گوشت شترمرغ از لحاظ ارزش غذايى كم چرب ترين و سالم ترين نمونه گوشت است.                                                             

گوشت شترمرغ   كلسترول و چربى بسيار پايين ترى نسبت به ساير گوشت ها داشته و به دليل دارا بودن  
اسيد چرب امگا 3 بهترين گوشت براى استفاده سالمندان و بيماران قلبى ، عروقى مى باشد.

گوشت شترمرغ داراى پروتئين و آهن بسيار بااليى است و براى افراد كم خون ، خانم هاى باردار و نيز كودكان در حال رشد  
بسيار مفيد است. گوشت شترمرغ داراى ويتامين  B2 ، B1 و نياسين مى باشد

گوشت شترمرغ بسيار ترد و هضم آن آسان است
عرضه گوشت تازه شترمرغ به صورت بسته بندى بهداشتى روزهاى يكشنبه و سه شنبه در فروشگاه هاى مرغ و ماهى سطح شهر

قابل توجه موديان محترم مالياتى
شما مى توانيد بدون مراجعه به اداره مالياتى از طريق سامانه www.tax.gov.ir  اظهارنامه مالياتى خود را به صورت الكترونيكى تكميل و ارسال نموده و ماليات خود را نيز پرداخت نماييد.

روابط عمومى اداره كل امور مالياتى خراسان جنوبىبه منظور ارائه الكترونيكى اظهارنامه مالياتى ، تكميل مراحل ثبت نام شماره اقتصادى از طريق سامانه مذكور ضرورى است










