
تدوين طرح راهبردى صنعت، معدن و تجارت 

زمان صدور ويزاى حجاج

دريافت هرگونه وجه نقد در هنگام ثبت نام

 دانش آموزان ممنوع است

رئيس ارزيابى عملكرد و پاسخگويى به شكايات آموزش و پرورش 
خراسان جنوبى دريافت هرگونه وجه نقد از دانش  آموزان در هنگام 
ثبت نام «به جز هزينه بيمه، كتاب و هزينه الزم...

480 روستاى استان در تابستان

 با تانكر آبرسانى مى شوند

مدير عامل شركت آب و فاضالب روستايى خراسان جنوبى 
 در نشست مطبوعاتى مديران صنعت آب استان
 با اعالم اين خبر اظهار كرد...
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رئيس سازمان حج با بيان اينكه ظرفيت كاروان هاى حج در سراسر كشور تكميل شده است، گفت: 
نخستين گروه از حجاج اول شهريور ماه به سرزمين وحى اعزام مى شوند و صدور رواديد از روزهاى ابتدايى 
ماه شوال آغاز مى شود. به گزارش مهر، اوحدى ادامه داد: با توجه به استقبال زائران از پروازهاى مدينه 
قبل با هماهنگى شركت هاى هواپيمايى ، امسال حدود 60 درصد پروازها بصورت مدينه قبل خواهد بود.

كاهش قيمت سى ان جى 
براى تسهيل سفرهاى 

تابستانى

پخش  ملى  شركت  مديرعامل  فرد-   كاظمى 
فرآورده هاى نفتى منطقه خراسان جنوبى از كاهش 
قيمت گاز سى ان جى خبر داد. اصغرى با اعالم اين 
خبر افزود: بر اساس مصوبه هيئت دولت و در راستاى 
كمك به حمل و نقل عمومى و كاهش مصرف بنزين، 
قيمت گاز طبيعى فشرده (سى ان جى) از شش هزار 
ريال به پنج هزار ريال كاهش يافته است. وى با بيان 
اينكه هدف اصلى كاهش قيمت گاز طبيعى، كاهش 
هزينه هاى سفر در ايام تابستان مى باشد، افزود: اين 
كاهش قيمت از سوم تيرماه سال جارى تا پايان فصل 

تابستان ادامه خواهد داشت. 

برگزارى آزمون استخدامى آموزش
 و پرورش «قطعى» است

و  انسانى  نيروى  برنامه ريزى  مركز  رئيس   : فارس 
گفت:   ، پرورش  و  آموزش  وزارت  اطالعات  فناورى 
تاريخ برگزارى آزمون استخدامى هنوز مشخص نشده 
است. جهرمى در خصوص برگزارى يا عدم برگزارى 
اين آزمون، افزود: برگزارى آزمون استخدامى آموزش 

و پرورش قطعى است.

تسهيالت نظام وظيفه براى كنكورى ها

مشموالن  براى  عمومى  وظيفه  سازمان  تسهيالت 
تمام  شد.  اعالم  سال 94،  كنكور  در  شركت  متقاضى 
مشموالن غير غايب اعزامى به تاريخ نوزدهم تير، مرداد 
و شهريور ماه سال جارى در صورتى كه متقاضى تمديد 
در موعد اعزام به خدمت هستند، مى توانند با مراجعه به 
دفاتر خدمات الكترونيك انتظامى (پليس +10) نسبت به 
ثبت درخواست تمديد تا تاريخ نوزدهم مهرماه 94 و زمان 

اعالم نتايج كنكور اقدام كنند.

در ستاد گراميداشت دهه توليد استان مطرح شد:

كاربرد سم آلومينيوم فسفيد (فستوكسين يا قرص برنج) به علت سميت 
شديد در صورت عدم كاربرد صحيح و اصولى آن، منجر به تشنج ، كما و 
در نهايت مرگ در 72 ساعت مى شود. لذا در عمليات مبارزه با حشرات و 

جانوران موذى در اماكن عمومى و خانگى ممنوع اعالم مى گردد.

گروه مهندسى بهداشت محيط و حرفه اى
مركز بهداشت استان خراسان جنوبى

آموزش دفاع شخصى 
به صورت مقدماتى و حرفه اى 
(بدون نياز به درگير شدن) در مباحث 
آموزش مقدماتى و تمرينات به صورت 

كامال علمى از خودتان محافظت كنيد.

با مربيگرى خانم نجاتى 

ويژه بانــوان
مكان: باشگاه مالك اشتر خيابان معلم – معلم 36/1 

داخل ميالن - ساعت كار: 18 الى 19 روزهاى زوج
 در ماه مبارك رمضان - 18/30 الى 20 بعد از رمضان  

شماره تماس: 09151605536

دعوت مجمع عمومي عادي ساليانه (نوبت دوم) 
انجمن شركتهاي ساختماني ، تاسيساتي 

و راهسازي خراسان جنوبي
از كليه اعضا دعوت به عمل مي آيد در جلسه مجمع عمومي عادي ساليانه (نوبت دوم) اين انجمن 

كه 94/4/8 راس ساعت 17 در محل مهمانسراي جهانگردي بيرجند 

تشكيل مي شود، حضور به هم رسانند. 

دستور جلسه:
1- ارائه گزارش هيئت مديره و بازرس

2- تصويب تراز سال مالي 92-93

3- تصويب بودجه پيشنهادي سال مالي 93-94

4- انتخاب بازرس اصلي و علي البدل براي مدت يك سال

5- بررسي ساير مواردي كه از اختيارات مجمع عمومي مي باشد

تاريخ  تا  باشند، مي توانند حداكثر  بازرس مي  ضمنا اعضايي كه متقاضي كانديداتوري در سمت 

94/4/7 درخواست كتبي خود را به دفتر انجمن تحويل نمايند.

هيئت مديره انجمن شركتهاي ساختماني ،
 تاسيساتي و راهسازي خراسان جنوبي

فروش فورى آپارتمان 
113 مترى ، فاز يك ارتش

09155617216 - 09151633202

جناب آقاى مهندس محمد هادى آرين 
عضو محترم هيئت رئيسه پينگ پنگ استان خراسان جنوبى

 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 و براى شما آرزوى موفقيت داريم.

روابط عمومى هيئت پينگ پنگ استان خراسان جنوبى
خانواده هاى: حميدى و ناصح

با نهايت تالم و تاثر درگذشت 

شادروان سيد احمد دستيگردى
 (كسبه قديمى بازار) را به اطالع عموم مى رساند: 

مراسم تشييع جنازه آن مرحوم امروز يكشنبه 94/4/7 
ساعت 4 الى 5 بعدازظهر از محل غسالخانه برگزار مى شود 

حضور شما سروران ارجمند موجب امتنان است.

همسر و فرزندان
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نرخ تورم در سومين ماه سال نشان مى دهد كه تورم در بخش آب، برق و سوخت معادل 30 درصد بود ه  كه بيشترين تورم را نسبت به ساير كاالها و خدمات داشته  
است. به گزارش ايسنا، بر اساس گزارش مركز آمار از شاخص قيمت كاالها و خدمات مصرفى شهرى در خرداد ماه، قيمت آب، برق و سوخت در اين ماه نسبت به 
ماه قبل از آن 6,2 درصد رشد داشته  است و بر اين اساس تورم نقطه به نقطه در اين بخش معادل 33,2 درصد و تورم در اين بخش معادل 30,1 درصد بوده  است. 

تورم 30 درصدى آب، برق و سوخت در خرداد ماه 

امروز 7 تير 1394 مصادف با
 11 رمضان 1436 و 28 ژوئن 2015

شهادت  و  اسالمي  جمهوري  حزب  دفتر  انفجار 
مظلومانه شهيد بهشتي و يارانش (1360ش).

بعث  قواي  توسط  سردشت  شيميايي  بمباران 
عراق (1366 ش).

وحدت  بين  المللي  كنفرانس  دوازدهمين  افتتاح 
اسالمي (1378 ش).

روز قوه قضائيه.
محدث  و  مورخ  َكَركي»  «ابراهيم  وفات 

مسلمان(853 ق).
واگذاري امتياز تأسيس بانك استقراضي روس در 

ايران توسط ناصرالدين  شاه(1307 ق).
رحلت فقيه فرزانه آيت  ا... «شيخ محمد مهدى 

خالصي»(1343 ق).
و  نظريه  پرداز  متفكر،  روسو»  ژاك   «ژان  تولد 

فيلسوف بزرگ فرانسوي (1712م).
و  متفقين  بين  ورساي  صلح  قرارداد  امضاي 

متحدين در پايان جنگ جهاني اول (1919م)
ترور ولي عهد اتريش - مجارستان در سارايوو و ايجاد 

بهانه براي شروع جنگ جهاني اول (1914م).
ترور ولي عهد اتريش- مجارستان در سارايوو و ايجاد 

بهانه براي شروع جنگ جهاني اول (1914م).

تقويم مناسبت هاى  روز

دو راهكار براى اصالح هدفمندى يارانه ها

از توليد مجلس در پاسخ  رئيس كميسيون حمايت 
به اين سوال كه اجراى قانون هدفمندى يارانه ها تا 
سال  از  آن  تكليف  مى رسد،  اتمام  به  امسال  پايان 
آينده چيست؟ اظهار كرد: در حال حاضر اجراى اين 
روبه رو  كسرى  با  هزينه  و  درآمد  بخش  در  قانون 
زمينه  اين  در  بايد  دولت  و  نيست  همخوان  آن  مصارف  و  منابع  است، 
سال  بودجه  در  كرد:  بيان  فارس،  با  گفتگو  در  فوالدگر  كند.  تجديدنظر 
اقدامى  در  و مجلس  پردرآمدها حذف شود  يارانه  كه  عنوان شده  جارى 
عملى، 3 هزار ميليارد تومان از يارانه نقدى 42 هزار ميليارد تومانى كاسته 
است. دولت مى تواند تكليف قانون هدفمندى يارانه ها را نسبت به منابع و 
مصارف و جبران كسرى ها در كنار اصالح شيوه پرداخت يارانه نقدى در 

بودجه 95 و همچنين در برنامه ششم تعيين كند.

دولت اصرارى بر آزادپز شدن نانوايى ها ندارد

مدير عامل شركت بازرگانى دولتى گفت: رئيس جمهور 
و دولت براى افزايش نانوايى هاى آزادپز اصرارى ندارد 
و با نانوايى هايى كه قيمت هاى خارج از عرف داشته 
باشند، برخورد مى شود. على قنبرى - معاون وزير جهاد 
كشاورزى - در گفتگو با ايسنا، اظهار كرد: بر اساس 
مصوبه دولت، قرار بود نانوايى هاى آزادپز در كشور به 20 درصد افزايش يابند 
اما ميزان آنها در حال حاضر 15,5 درصد است، چراكه كارگروه هاى نانوايى ها 
در هر استان به رياست استاندار برگزار مى شود و در هر استانى كه كشش 
افزايش تعداد نانوايى هاى آزادپز وجود ندارد اين طرح به صورت كامل اجرا نشده 
است. وى افزود: رئيس جمهور و دولت هم به همين دليل تاكيدى بر افزايش 
نانوايى هاى آزادپز نداشته اند و در حال حاضر نيز تصميمى براى تغييرات در اين 

زمينه و افزايش تعداد اين نانوايى ها در كشور نداريم. 

عرضه دولتى محصوالت براى كنترل بازار ماه رمضان 
 

از  بازرگانى  امور  در  كشاورزى  جهاد  وزير  مقام  قائم 
قيمت  به  رمضان  ماه  نياز  مورد  محصوالت  عرضه 
گفتگو  در  مهرفرد  داد.  خبر  بازار  كنترل  براى  دولتى 
با ايسنا، اظهار كرد: بر اساس مصوبه 20 ارديبهشت 
امسال ستاد تنظيم بازار براى برخى از كاالها، عالوه بر 
سهميه عادى استان ها، سهميه فوق العاده اى براى تامين نياز ماه رمضان ارسال 
شده كه مى توان به برنج، روغن، شكر، مرغ، گوشت قرمز و ... در سه گروه 
كااليى اشاره كرد. وى افزود: اين كاالها در قالب محصوالت تحت پوشش 
شركت بازرگانى دولتى ايران (برنج و شكر)، شركت پشتيبانى امور دام (مرغ و 
گوشت قرمز) و برخى كاالها مانند لبنيات، خرما و ... كه تحت پوشش بخش 
خصوصى است، در قالب سهميه بندى، ميزان مشخصى براى استان ها در نظر 
گرفته شده تا عرضه اين محصوالت افزايش يابد و كمبودى محسوس نباشد. 

 معاون پارلمانى وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعى 
با بيان اينكه حذف يارانه اقشار پردرآمد جامعه 
به دليل نبود بانك اطالعاتى دقيق كار بسيار 
پيچيده اى است، گفت:  طبق قانون بايد بخشى 
از يارانه بگيران حذف و منابع آن صرف اشتغال 
در  طاهايى  سيدعلى اكبر  شود.  سالمت  و 

گفتگو با فارس، با اشاره به اينكه طبق قانون 
مصوب مجلس شوراى اسالمى بايد بخشى از 
از محل  يارانه بگيران حذف شوند، اظهار كرد: 
درآمد حذف يارانه بگيران غيرنيازمند هزينه هاى 
سالمت و اشتغال پرداخت شود. وى افزود: يكى 
از مشكالت حذف يارانه نقدى اقشار پردرآمد، 

نبود بانك اطالعاتى دقيق و مشخص است و 
در اين باره موانع بسيارى بر سر راه حذف يارانه 
وجود دارد .معاون امور مجلس وزير تعاون، كار 
و رفاه اجتماعى با بيان اينكه كارمندان و حقوق 
بگيران تنها قشر شفاف جامعه از نظر درآمدى 
هستند، گفت:  منع ورود به حساب بانكى افراد 

يكى ديگر از مشكالت تكميل بانك اطالعاتى 
افراد پردرآمد است و مؤلفه هاى مختلف ديگرى 
بايد بررسى شود. وى با اشاره به سخنان يكى از 
مراجع تقليد گفت: آيت ا... مكارم شيرازى اعالم 
(به غير  يارانه هاى پرداختى  از  نيمى  كرده كه 

نيازمندان) خالف شرع است.

اجتماعى،  تأمين  سازمان  بيمه شدگان  فنى  امور  مديركل   
شرايط بيمه شاغالن كسب و كار خانگى را تشريح كرد. به 
گزارش ايسنا، سيروس نصيرى گفت: در اجراى بند 5ماده 
7 قانون ساماندهى و حمايت از مشاغل خانگى در صورتى 
نداشته  قرار  ديگرى  خاص  حمايتى  مقررات  مشمول  كه 
صاحبان  بيمه  مقررات  مشمول   90,1,23 تاريخ  از  باشند، 

حرف و مشاغل آزاد قرار گرفته اند. 
و  ساماندهى  قانون   2 ماده  استناد  به  كرد:  اظهار  وى 
اعضاى خانواده كه  يا  آزاد صرفًا عضو  از مشاغل  حمايت 
حائز شرايط مقرر در قانون و آئين نامه هاى مذكور باشند و 
در فضاى مسكونى به كسب و كار خانگى اشتغال به كار 
دارند، مشمول اين بخشنامه بوده و افراد غير عضو خانواده 
همچنين  هستند.  خارج  اشاره  مورد  مقررات  شمول  از 
از  عشاير  و  روستائيان  اجتماعى  بيمه  صندوق  مشمولين 

شمول ضوابط مورد نظر خارج بوده و تابع قوانين و مقررات 
بيان  با  نصيرى  بود.  خواهند  شده  ياد  صندوق  به  مربوط 
وزارت  توسط  خانگى  كار  و  معرفى شاغالن كسب  اينكه 
تعاون، كار و رفاه اجتماعى و يا واحدهاى تابعه انجام مى 
عقد  و  درخواست  پذيرش  براى  سن  حداكثر  گفت:  شود، 
قرارداد بيمه براى مردان و زنان به ترتيب 50 و 45 سال 
است كه در غير اين صورت متقاضى مى بايست 2 برابر 
مازاد سنى مقرر داراى سابقه پرداخت حق بيمه نزد سازمان 
شدگان  بيمه  فنى  امور  كل  مدير  باشند.  اجتماعى  تأمين 
توانند  مى  متقاضيان  كرد:  اظهار  اجتماعى  تأمين   سازمان 
يا  و  16درصد  14درصد،  هاى  نرخ  از  يكى  انتخاب  با 
قانونى  تعهدات  از  قرارداد  مورد  نرخ  حسب  بر  20درصد، 
بلندمدت شامل بازنشستگى، ازكارافتادگى و فوت بهره مند 
براى  درمانى  حمايت  از  برخوردارى  افزود:  نصيرى  شوند. 

اين قبيل از افراد در قالب بيمه پايه ايرانيان خواهد بود و بر 
اساس تبصره 2ماده 9دستورالعمل اجرايى مربوطه معاونت 
برنامه ريزى و نظارت راهبردى رئيس جمهور با همكارى 
وزارت تعاون، كار ورفاه اجتماعى مى بايست اعتبار موردنياز 
بيمه درمان مشمولين را در بودجه سنواتى كل كشور پيش 
اقدام  گر  بيمه  سازمان  به  آن  پرداخت  به  نسبت  و  بينى 
با  شده  معرفى  افراد  كه  صورتى  در  داد:  ادامه  وى  كند. 
از  مندى  بهره  متقاضى  مقرر  درمان  سرانه  حق  پرداخت 
خدمات درمانى سازمان تأمين اجتماعى باشند، ارائه خدمات 
درمانى به آنان همانند ساير بيمه شدگان صاحبان حرف و 
مشاغل آزاد ميسر خواهد بود، در اين صورت مشمولين مى 
توانند با پرداخت حق سرانه درمان مصوب براى خود و هر 
يك از افراد تحت تكفل قانونى، با دريافت دفترچه درمانى 
تأمين  سازمان  ملكى  درمانى  مراكز  امكانات  تمامى  از 

اجتماعى در سراسر كشور و نيز امكانات تشخيصى، درمانى 
و دارويى طرف قرار داد اين سازمان استفاده كنند. 

شرايط بيمه تأمين اجتماعى شاغالن كسب و كار خانگى 

معاون وزير تعاون: بانك اطالعات قوى براى حذف يارانه پردرآمدها نداريم 

كيفيت 66 درصد خودروهاى 
داخلى كاهش يافت   

كيفيت بيشتر خودروهاى سوارى توليدى در ارديبهشت 
ماه امسال كاهش يافته است. به گزارش ايسنا، براساس 
جديدترين ارزيابى شركت بازرسى كيفيت و استاندارد 
در  توليدى  داخلى  سوارى  مدل   25 بين  از  ايران، 
ارديبهشت امسال، كيفيت 15 مدل سوارى (حدود 66 

درصد) كاهش يافته است. 

نصب دستگاه  جى پى اس
 براى اتوبوس ها 

فارس : معاون حمل و نقل سازمان راهدارى و حمل و 
نقل جاده اى كشور گفت: براى اولين بار با نصب دستگاه 
جى پى اس به وسايط نقليه عمومى همچون اتوبوس ها و 
ناوگان سوخت رسانى نسبت به كنترل افزايش ايمنى آنها 
تالش مى كنيم. غالمى اظهار كرد: با نصب دستگاه هاى 
جى پى اس ديگر نيازى نخواهد بود تا اتوبوس هاى برون 

شهرى در پاسگاه ها توقف كرده و ساعت بزنند.

اجاره قالب فلزى ، جك و كليه تجهيزات  بتونى ، ساختمانى و ديزل ژنراتور
09153613243 - شريفى

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

   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

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

فروشگـاه  كـودك 
 اميـــر

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

سجادشهر، امامت 2     32412973 نودهى فاطمى

فروشگاه  ماهيـار
از كارخونه به خونه

انواع بلور و  پالستيك
ميدان طالقانى  ، نبش بهشتى 2

09122694541 - عبدى

دعوت مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده
 شركت خدماتى شهرك صنعتى بيرجند (سهامى خاص)

 به شماره ثبت 2971 و شناسه ملى 10980181476
از كليه سهامداران شركت خدماتى شهرك صنعتى بيرجند (سهامى خاص) دعوت مى شود در جلسه 
مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده شركت كه شنبه 94/4/20 راس ساعت 11 صبح در محل 
سالن اجتماعات آرد گلبرگ واقع در شهرك صنعتى بيرجند تشكيل مى شود، حضور به هم رسانند. 

 ضمنا چنانچه عضوى تقاضاى عضويت در هيئت مديره و بازرس را دارد، مى تواند تقاضاى خود را كتبا 
48 ساعت قبل به شركت خدماتى شهرك صنعتى بيرجند (سهامى خاص) واقع در ابتداى

 شهرك صنعتى ارائه نمايد.
دستور جلسه:

انتخاب 2 نفر عضو اصلى براى تكميل هيئت مديره 
انتخاب 2 نفر عضو على البدل هيئت مديره

انتخاب بازرس شركت

هيئت مديره شركت خدماتى شهرك صنعتى بيرجند
دعوت نامه تشكيل مجمع عمومى فوق العاده «نوبت دوم»

شركت تعاونى مرزنشينان نويد نهارجان مود    تاريخ انتشار: 94/4/7
جلسه مجمع عمومى فوق العاده شركت تعاونى مرزنشينان نويد نهارجان مود سه شنبه 94/4/23 ساعت 
9:00 در محل حسينيه چهارده معصوم روستاى چنشت برگزار مى شود. از كليه اعضا دعوت مى شود براى 
اتخاذ تصميم نسبت به موضوعات ذيل در اين مجمع حضور به هم رسانند. ضمنا چنانچه عضوى بنا به 
داليلى نتواند شخصا حضور يابد ، مى تواند همزمان با نماينده تام االختيار خويش با هم به دفتر شركت 
مراجعه و برگ وكالت نامه را تنظيم و برگه ورود به جلسه مجمع را دريافت نمايد. حداكثر آراى وكالتى هر 

عضو سه راى و هر فرد غير عضو يك راى مى باشد.
دستور جلسه:

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

طرح و تصويب اصالح ماده 36 اساسنامه (تغيير تركيب هيئت مديره)
طرح و تصويب اصالح ماده 50 اساسنامه (تغيير تركيب بازرس/ بازرسان شركت تعاونى)

طرح و تصويب اساسنامه جديد
هيئت مديره تعاونى

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

 09153637507 - 09156217507 حسينى

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

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

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

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

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

05632663370 تماس حاصل فرماييد.

زينلى -  شهردار سربيشه

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

مناقصه عمومى يك مرحله اى شماره 94-859 
شماره: 67/1497    تاريخ: 94/4/4

شركت آب و فاضالب روستايى خراسان جنوبى در نظر دارد: اصالح، بازسازى، 
روستاهاى  آبرسانى  تاسيسات  نگهدارى  و  بردارى  بهره  خدمات  تعمير، 

شهرستان قاين را به پيمانكاران داراى صالحيت از طريق مناقصه واگذار نمايد.
مبلغ برآورد حدودى به ريال: 6/996/742/999 بر اساس فهرست آيتم هاى تعميرات و 

نگهدارى شركت آب و فاضالب روستايى خراسان جنوبى
مبلغ  به  بانكى  نامه  ضمانت  ترجيحا  معتبر  نامه  ضمانت  مناقصه:  در  شركت  تضمين 

28/000/000 ريال به مدت حداقل سه ماه و قابل تمديد
ضمنا : چك بين بانكى و شخصى قابل قبول نيست

رشته و حداقل رتبه پيمانكار: آب يا تاسيسات تجهيزات – پايه 5
مدت اجراى كار: 12 ماه  مهلت دريافت اسناد مناقصه: از 94/4/7 تا پايان وقت ادارى 

94/4/13    آخرين مهلت تسليم پيشنهادها: پايان وقت ادارى 94/4/25 مى باشد.
 WWW.ABFAR-KJ.IR محل دريافت اسناد مناقصه: سايت شركت به آدرس
http://iets.mporg.ir و يا وب سايت پايگاه ملى اطالع رسانى مناقصات به آدرس

زمان تشكيل جلسه قرائت پيشنهادها:
 ساعت 9 صبح مورخ 94/4/30 در محل سالن جلسات شركت

حداقل پيشنهادات دريافتى براى بازگشايى پاكت ها 2 مورد مى باشد

اين شركت در رد يا قبول پيشنهادات برابر قوانين و مقررات مربوطه مختار مى باشد براى كسب 
اطالعات بيشتر از شرايط شركت در مناقصه و مشخصات پروژه به وب سايت شركت آب و 
فاضالب روستايى خراسان جنوبى و يا وب سايت پايگاه ملى اطالع رسانى مناقصات مراجعه و يا 

با شماره 6-32214064 -056 اداره امور حقوقى و قراردادها تماس حاصل فرماييد.
روابط عمومى شركت آب و فاضالب روستايى خراسان جنوبى

وزارت نيرو
شركت آب و فاضالب روستايى

 خراسان جنوبى

ظريف: زمان مهم نيست و رسيدن به يك 
توافق خوب مهم است 

اينكه «ضرورى است طرف  بيان  با  امور خارجه  وزير 
مقابل واقعيت ها را بپذيرد»، گفت: طرف مقابل آمادگى 
به رسميت شناختن حقوق مردم ايران و انجام وظايف 
خود را داشته باشد و زياده خواهى نكند. ظريف با ابراز 
اميدوارى نسبت به رسيدن به يك توافق خوب ادامه 
داد: ما با اين ديد به وين آمديم كه بتوانيم در چند روزه 
آينده با توجه به اينكه زمان مهم نيست و رسيدن به 

يك توافق خوب مهم است، به نتيجه خوب برسيم. 

 هيچ وقت به تيم مذاكره كننده نگفتم خائن 
كريمى قدوسى نماينده مشهد در پاسخ به اين سوال كه 
حمايت رهبرى از تيم مذاكره كننده هسته اى چه پيامى 
براى عده اى كه به اين تيم توهين مى كردند دارد؟ 
اظهار كرد: صحبت هاى رهبرى، بخش ها و فرازهاى 
مختلف داشت و بايد به همه آن ها توجه كرد. وى گفت: 
ما هيچ وقت از كسى نشنيديم كه لقب خائن به مذاكره 

كنندگان بدهد و كسى چنين حرفى نزده است. 

 تكذيب بازداشت 2 معاون ديگر احمدى نژاد 

معاون اول قوه قضائيه خبر بازداشت محمدشريف ملك 
زاده معاون رئيس جمهور دولت قبلى را تكذيب كرد. 
محسنى اژه اى همچنين خبر بازداشت زريبافان يكى 

ديگر از معاونان احمدى نژاد را تكذيب كرد. 

 تحريف بيانات رهبرى توسط آسوشيتدپرس
 در حالى كه رايزنى هاى هسته اى به روزهاى حساس 
خود رسيده، يك خبرگزارى آمريكايى در اقدامى معنادار 
آيت ا...  اخير  سخنان  تحريف  به  اقدام  شيطنت آميز  و 
تحريف  با  آسوشيتدپرس  خبرگزارى  كرد.  خامنه اى 
علنى سخنان رهبر معظم انقالب آورده است: «آيت ا... 
على خامنه اى رهبر عالى ايران مى گويد كه او خواهان 
لغو همه تحريمهاى اقتصادى «قبل» از امضاى توافق 
است در حالى كه آمريكا، انگليس، فرانسه، چين، آلمان 
و روسيه درباره روند كاهش تحريمها و طرح بازگشت 
بين  بايد  اول  ايران،  تقلب  در صورت  تحريمها  فورى 

خودشان توافق كرده و سپس با ايران توافق كنند». 

 كرى: براى رسيدن به توافق اميد هست، اما... 
جان كرى قبل از ديدار با ظريف، وزير خارجه كشورمان 
در سخنانى كوتاه اعالم كرد: براى رسيدن به توافق اميد 
هست، اما هنوز برخى موضوعات سخت وجود دارد. وى 

گفت كه همه خواهان رسيدن به توافق هستند. 

استقبال توييترى كورتز از ظريف در وين 

كورتز وزير امور خارجه اتريش با انتشار پيامى در صفحه 
توييتر خود نوشت:  از حضور ظريف، وزير امور خارجه 
ايران در وين خرسندم و اميدوارم مذاكرات هسته اى 

ايران و گروه 1+5  با موفقيت به پايان برسد.



پيام شماصادرات كشاورزى خراسان جنوبى 5 ميليون دالر ارز وارد كشور كرد
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پيام كوتاه : 3000272424

يكشنبه * 7 تير 1394 * شماره 3255

مديركل گمرك خراسان جنوبى از ارزآوررى 5 ميليون دالرى صادرات محصوالت كشاورزى خراسان جنوبى خبر داد. خاشى اظهار كرد: در سه ماهه 
نخست امسال بالغ بر 5 ميليون و 772 هزار و 887 كيلوگرم محصوالت كشاورزى از خراسان جنوبى به كشور افغانستان صادر شده است كه عمده اقالم 

سالم آقاى شهردار و شهردار منطقه دو الزم مى دانم 3اين صادرات بيشتر در قالب خوراك دام و طيور است.
قدردانى خود و خيلى ديگر از شهروندان را خدمت شما 
عرض نمايم. چندى پيش براى پايان كار سه سال تمام، 
مرا سر دواندند كه در نهايت هم با پا درميانى شهردار 
محترم و اعضاى شوراى شهر مسئله حل شد اما چند 
روز پيش براى گرفتن پايان كار مراجعه كردم 
بازديد از  كه دو روزه كار انجام شد مخصوصاً 
ساختمان روز بعد ازتقاضا انجام شد. جابجايى ها 
بسيار كارساز بوده است. صميمانه تشكر مى كنيم  و 

برايتان آرزوى موفقيت داريم. جمعى از شهروندان
915...360 
سالم، از مسئولين مخابرات بپرسيد هم به ما زنگ 
زده شد هم قبض آمد ما طبق تماس تلفنى قبض 
رو پرداخت كرديم تكليف قبض آمده چيست 

پرداختش كنيم يا نه؟
915...202
با سالم. بنده كشاورز هستم و امكانات شهرنشينى را 
ندارم و به سختى در روستا كار مى كنم از يك سال 
را كارتى كردند و چاه موتورها  پيش آب كشاورزى 
ميانگين هر سال حدود 5 ماه بايد خاموش باشد. االن 
نصف  درآمدمان  كه  شود  مى  چه  ما  خرجى  جواب 
مصرف  در  جويى  صرفه  خواهيد  مى  شده.اگه 
ندارد دولت در عوض وجه  اشكالى  آب شود 
حق  از  انصافه  آخه  بدهد.  كشاورزان  به  نقدى 

كشاورز بزنند! خدا رو خوش نمياد.
915...598
براى دريافت گواهينامه فرزندم به هنرستان رسالت 
مراجعه كردم مسئولين دبيرستان برخورد بسيار 
پاسخگويى  از  وسيله  بدين  كه  داشتند  خوبى 

خوبشان صميمانه تشكر و قدردانى مى كنم.
915...021
سالم. باالخره سرعتگيرهاى پشت چراغ قرمز 

كى حذف مى شود؟
915...974
ها پارك  بهتر  روشنايى  به  نسبت  لطفًا  سالم 

 

و  توحيد  پارك  الخصوص  على  كنيد  اقدام 
كه  بگرده  جا  يك  دنبال  كلى  بايد  آدم  وحدت، 
كه  ها  بچه  بازى  قسمت  باشه،  خوب  روشناييش 

روشنايى آن خيلى كم است.
915...974
تازه  پيگيرى  و  پيام  ماه   2 گذشت  از  بعد  سالم  با 
انتهاى  از  منظور  كه  داده  جواب  ديروز  شهردارى 
رجايى براى آسفالت كجاست! جهت اطالع منظور 
آبادگران و اصناف مى  آپارتمان هاى دارايى، 

باشد كه ظاهراً جزو شهر نيست!
915...451

*نسرين كارى 

افطار بدون شام هم كه نمى شود! سوپ و آش در كنار 
با  پلو  باقالى  بره،  كباب  اصلى  غذاهاى  و  ديگر  مخلفات 
گوشت و زرشك پلو حدود 30 هزار تومان براى هر نفر 
در مى آيد. ميهمانى خانوادگى است. ميزبان براى پذيرايى 
با يك حساب سر  ماه رمضان،  از همين 50 ميهمان در 
انگشتى، حدود يك ميليون و پانصد هزار تومان خرج كرده 
است. هتل ها و رستوران ها هر كدام نرخ هاى متفاوتى 

تا  آنها  بيشتر  البته  و  دارند  افطارى  هاى  ميهمانى  براى 
روزهاى پايان ماه رمضان رزرو شده اند. آن سوتر در همين 
شهر به غير از نان و خرما و چاى و البته گاهى پنير نمى 

توان چيز ديگرى در سفره افطار پيدا كرد. 
در گذشته صفاى سفره هاى افطارى حكايت ديگرى داشت. 
سفره اى پهن مى شد كه همه اعضاى خانواده، از اين سر تا 
آن سر اتاق دور آن مى نشستند. چاى و خرما و پنير و سبزى 

و نان در وسط سفره. سفره ساده اما پر از معنويت بود. 
 

بريز و بپاش در ميهمانى هاى امروزى نهادينه شده

 محمد كه 45 سال از عمرش مى گذرد يادى مى كند از 
سال هاى نه چندان دور و مى گويد: در گذشته زمان افطار و 
سحر براى ما جذابيت خاصى داشت. با دوستان رسم داشتيم 
سحر ها يكديگر را بيدار كنيم. افطار هم هر چه داشتيم براى 
هم مى برديم، حتى بيشتر شب هاى رمضان براى افطار 
منزل يكديگر ميهمان بوديم. وى ادامه مى دهد: اما حاال نه 
تنها تعداد ميهمانى هاى افطارى كم شده، بلكه همان تعداد 
كم هم يا در رستوران است و يا با تجمل هاى آن چنانى 

همراه است كه معموًال ناشى از چشم و هم چشمى است.
به هر صورت تمام صفاى ماه رمضان و لحظات سحر و 
افطار به معنويت آن است كه آن هم در سايه سادگى مهيا 
مى شود، كه متأسفانه اين روزها كمتر ديده مى شود «بريز و 
بپاش در ميهمانى خيلى ها اين روزها نهادينه شده و متأسفانه 

حتى به افطارى هم رسيده است». 
ادامه مى دهد: برگزارى مراسم  اين را محمد مى گويد و 
بودن خانواده و قداست و معنويت  با در كنار هم  افطارى 
حاكم بر آن معنا مى شود، عالوه بر اين تمام انس با قرآن، 
شب زنده دارى و يك روز بدون آب و غذا سر كردن، همگى 
با هدف خودسازى و تربيت درونى و با خبر شدن از حال و 
روز كسانى است كه مانند ما امكان بهره مندى از نعمت هاى 
خدا را ندارند. با اين اوصاف بايد به دنبال آن گشت كه واقعًا 
در اين تجمل ها و بريز و بپاش ها و البته فخرفروشى هاى 
پنهان در مراسم افطارى كدام يك از اهداف روزه گرفتن 

آنكه در  افطارى دادن ديده مى شود به خصوص  ثواب  و 
 دين ما به افطارى دادن سفارش شده و از اسراف به عنوان 
پديده اى نام برده شده كه باعث مى شود خير و بركت از 

زندگى بيرون برود.
 

بيت المال در خدمت ضيافت هاى مجلل

و  نهادها  از  بسياري  گويد:  مى  مذهبى  كارشناس  يك 
سازمان هاي دولتي و غير دولتى كه بايد الگويي براي پرهيز 

از اسراف باشند، متأسفانه خودشان به مناسبت هاي مختلف 
مثل ماه محرم و صفر و يا ماه مبارك رمضان سفره هاي 
المال ضيافت برگزار  از پول بيت  رنگين پهن مي كنند و 
مى كنند. موسوى ادامه مى دهد: اين نهادها و سازمان ها 
به جاي آنكه فرهنگ واالي اسالمى را ترويج كنند و خود 
پرچم دار اخالقيات ناب اسالمى باشند، دركمال تأسف تحت 
تأثير برخى شرايط قرار مى گيرند و با بودجه بيت المال به 
برگزارى مراسم افطار در برخى سالن هاى مجلل و گران 

قيمت مى پردازند. 
اين كارشناس مسايل مذهبى در ادامه مى افزايد: در برخى 
ادارات و ارگان ها شاهديم كه ضيافت هاى پر تجمالت به نام 
 مراسم افطار و با دعوت از فالن مقام مسئول برگزار مى شود

كه اي كاش چنين مراسمى از جيب خود مديران بود.
وى با تأكيد بر اينكه نفس برگزارى افطارى هاى پر تجمالت 
اداره اي قصد  يا  سازمان  مدير  اگر  گويد:  دارد، مى  اشكال 
برگزاري چنين مراسمي را دارد بايد با هزينه شخصي و از 
جيب خودش اين كار را انجام دهد. متأسفانه عناصر فرهنگ 
ساز ما بيشتر از آنكه مؤثر باشند، متأثر هستند كه اين موضوع 
خطرات زيادي براي تداوم اخالقيات اسالمى در جامعه ايجاد 
كرده است و ما هر روز بيشتر از قبل شاهد سقوط اخالقيات 
و ترويج و گسترش سفره هاى اشرافى به نام مراسم افطار 

در جامعه هستيم.
 

اسراف، شكاف هاى طبقاتى را عميق تر مى كند

اسراف شكاف هاى طبقاتى بين فقير و غنى را در جامعه بيشتر 
و عميق تر مى كند. دستگاه هاى مسئول بخش هاى مختلف 
دولتى ، به ويژه دستگاه هاى تبليغاتى و فرهنگى، صدا و سيما 
بايد وظيفه  خود بدانند مردم را از اسراف و مصرف گرايى و 
تجمل گرايى دور و  به سمت قناعت، اكتفا و به اندازه  الزم 

مصرف كردن و اجتناب از زياده روى و اسراف دعوت كنند.
يكى از موانع كمك به فقرا روحيه  مصرف گرايى و تجمل 
در جامعه است و براى جامعه بالى بزرگى است كه ميل 
بيشتر  به  همه  و  شود  زياد  آن  در  روز  به  روز  مصرف  به 

مصرف كردن، بيشتر خوردن، تنوع در خوردن و پوشيدن و 
دنبال نشانه هاى مد و هر چيز تازه براى وسايل زندگى و 
تجمالت آن رفتن، تشويق شوند. چه ثروت ها و پول هايى 
كه در اين راه ها هدر مى رود و از مصرف شدن در جايى كه 
موجب رضاى خدا و رفع مشكالت جمعى از مردم است، باز 
مى ماند.   به بركت ماه رمضان، براى مسلمان فرصتى پيش 
مى آيد كه بايد از آن در راستاى تقويت حيات معنوى و نشاط 
مادى خود استفاده كند. يكى از درس هاى بزرگ ماه رمضان 
كه در خالل دعا، روزه و تالوت قرآن در اين ماه بايد آن را 

فرا بگيريم و استفاده كنيم، اين است كه با چشيدن گرسنگى 
و تشنگى، به فكر گرسنگان و محرومان و فقرا بيفتيم.

مردم و مسئوالن بايد متوجه باشند كه در ضيافت هاى ماه 
مبارك رمضان از اسراف پرهيز شود و سفره هاى افطار رنگين 
نباشد، چرا كه به لحاظ اخالقى در جامعه اى كه مستمند زياد 
وجود دارد، پهن كردن سفره هاى رنگين ضرورتى ندارد و چه 
بهتر كه به جاى آن از افراد محروم و كسانى كه شايد براى 

افطارشان جز نان خالى ندارند دستگيرى شود.
 

برآورد 45 ميليون تومانى هزينه افطارى 
تنها در يك تاالر بيرجند

يك مدير تاالر در بيرجند، نيز، با بيان اينكه قيمت افطارى 
براى هر نفر  تا 6 هزار و 500 تومان است، افزود: اين قيمت 
براى سوپ، نان، پنير، زولبيا و باميه، خرما و چاى نبات است.  
وى ادامه داد: قيمت كوبيده 12 هزار و 500 تومان و جوجه 

كباب  17 هزار تومان است.
تاالر ديگرى نيز قيمت  هر شام را بدون افطارى اين طور 
اعالم كرد: قيمت مرغ يازده هزار و 500 تومان، كوبيده 10 
هزار و 500تومان، كباب بختيارى 13 هزار و 500تومان، 

كباب برگ 14 هزار و 500تومان است.
 تاالرها عالوه بر قيمت غذاى ثابت خود قيمت ديگرى را 
اگر  براى هزينه تاالر و مخلفات در نظر مى گيرند و حال 
بخواهيم متوسط هر افطارى را حساب كنيم به گفته يكى 
ميانگين 15 هزار  به طور  نفر  تاالر هزينه هر  از صاحبان 
تومان مى شود. حال تصور كنيم اگر در هر مهمانى حداقل 
100 نفر حضور داشته باشند، يك ميليون و 500 هزار تومان 
بدون هزينه هاى حاشيه اى، حداقل هزينه هر افطارى خواهد 
شد و اگر اين مهمانى در تمام ماه مبارك رمضان برپا شوند 
در يك  تنها  تومان  ميليون  آن صورت حداقل 45  در  كه 
مكان، هزينه خواهد شد و اگر اين رقم را به كل رستوران ها 
اختصاص دهيم مبالغ هنگفتى به دست مى آيد كه مى توان 

درد بسيارى از نيازمندان را با آن دوا كرد.
ريخت  و  افطار  رنگين  سفره هاى  كردن  پهن  واقع  در 

تفريحى  اماكن  و  رستوران ها  در  ميليونى  پاش هاى  و 
نشان دهنده درك كردن افراد نيازمند جامعه نيست.  به راستى 
به اسم افطارى و به نيت هايى مانند تفاخر، جلب دوستى افراد 
در سمت هاى مختلف، نيات و اغراض سياسى، مطرح كردن 
خود در جامعه و كسب رضايت عده اى خاص آيا مى توان به 

آرمان ها و اهداف واقعى اين ماه مبارك رسيد؟
 آيا نمى توان در اين ماه روحيه انفاق را در جامعه با نشاط كرد 
و به جاى مراسم افطارى هاى اعيانى آنها را ساده تر برگزار 
و يا با آزاد كردن يك زندانى دل خانواده اى را شاد كرد و يا با 

بر عهده گرفتن سرپرستى كودكى لبخند خدا را خريد، قرض 
يك نيازمند را ادا كرد و خود را به عرش رساند؟

 
ماه رمضان، ماه همدلي و همزباني 

به معني واقعي كلمه است

استاندار خراسان جنوبي در شوراي اداري استان گفت: ماه 
مبارك رمضان، ماه صيام و قيام و ماه همدلي وهمزباني به 

معني واقعي كلمه است. 
وجه ا... خدمتگزار، به الگوهاي رفتاري در اين ماه عزيز اشاره 
كرد و ادامه داد: در ماه رمضان بايد از رفتارهاي ناشايست و 
غير ضرور پرهيز نموده وخدمت به خلق خدا را بيش از پيش 

سرلوحه كارهاي خود قرار دهيم.
وي جلوگيري از انجام هزينه هاي بي مورد در دستگاه هاي 
اجرايي را مطابق با بخشنامه واصله از كشور همزمان با فرا 
رسيدن ماه مبارك رمضان را مورد تأكيد قرار داد و يادآورشد: 
در راستاي صرفه جويي در هزينه هاي عمومي دستگاه هاي 
اجرايي در تمامي قواي سه گانه در كشور بخشنامه اي مبني 
بر جلوگيري از انجام هزينه هاي بي مورد در دستگاه هاي 

اجرايي واصل شده است. 
وي خاطر نشان كرد: الزم است تمامي مديران در تمامي 
انجام هزينه هاي  از   بخش ها و سطوح ضمن جلوگيري 
بي مورد در راستاي استفاده درست و بهينه از منابع و اعتبارات 

موجود برنامه ريزي هاي اصولي داشته باشند.
 

افطارى و اطعام 
سبب نوعى تعامل اجتماعى مثبت مى شود

 
مى گويد:  نيز  شهرمان  روحانى  ابراهيمى،  حجت االسالم 
از  رمضان  ماه  در  خويشاوندان  و  فقرا  به  افطارى  و  اطعام 
سيره پيامبران، امامان و نياكان بوده و اجر و حسنه دو چندانى 
دارد. وى مى گويد: از نظر دينى رزاقيت (رزق و روزى دادن) 
يكى از اسماء الحسنى خداوند است و همان گونه كه خداوند 
به بنده اش روزى مى دهد، اگر يك بنده به بنده ديگر روزى 

دهد به نوعى به يكى از صفات الهى خداوند نزديك شده 
است. اما از نظر روان شناسى افطارى و اطعام سبب نوعى 
خانواده ها  وقتى  واقع  در  مى شود.  مثبت  اجتماعى  تعامل 
هم  به  حضور  محفل  يك  در  افطارى  ضيافت  واسطه  به 
مى رسانند ديدارها تازه شده و همين عامل موجب تقويت 

سالمت و بهداشت روان مى شود. 
ابراهيمى با اشاره به وجود برخى ولخرجى ها در ماه مبارك 
فقرا  به  افطارى دادن  بر  روايات  ادامه مى هد: در  رمضان 
مى كنيم  مشاهده  گاهى  اما  است  شده  تأكيد  نيازمندان  و 
كه نقض غرض هايى هم اتفاق مى افتد و عمًال زمانى كه 
سفره هاى افطارى پهن مى شود به جاى اينكه اين سفره ها 
جايى براى نشاندن فقرا باشد به سفره هايى افطارى براى 
چشم و هم چشمى و اسراف و تبذيرهايى تبديل مى شود كه 

از لحاظ شرعى حرام است.
وى مى گويد: ما نمى توانيم براى انجام يك عمل مستحب 
و كارى كه در روايات به انجام آن تشويق شده ايم مرتكب 
حرام شويم. برخى از سفره هاى افطارى كه در جامعه پهن 
مى شود اسراف است و اسراف هم از حرا م ها و عواملى است 
كه مى تواند مشكالت عديده اى براى يك قوم  ايجاد كند و 

ممكن است عذاب الهى را بر آن جامعه نازل كند.
او در پاسخ به اين پرسش كه چرا در ماه مبارك ضيافت هاى 
افطارى ثوابى دوچندان نسبت به اطعام دارد، مى گويد: كسى 
كه در ماه مبارك فرامين خداوند را اجرا كند يعنى در مدت 
زمان مشخصى خود را از خوردن و آشاميدن محروم سازد، در 
گروه بندگان خاص خداوند قرار گرفته و اطعام بندگان خاص 

هم ثواب دوچندان دارد. 
ابراهيمى به تفاوت ميان اطعام و افطارى اشاره مى كند و 
مى گويد: اطعام يعنى غذا دادن و اين عمل را مى توان در 
ديگر ماه هاى سال هم انجام داد. اما افطارى ويژه روزه دار 
است. اطعام و افطارى را مى توان هم به فقرا داد و هم به 

خويشاوندان و آشنايان و تنها مخصوص فقرا نيست.
افطارى  شاهد ضيافت هاى  ساله  هر  شود:  مى  يادآور  وى 
تاالرهاى  در  را  مراسم  اين  كه  هستيم  خانواده ها  برخى 

لوكس برگزار مى كنند و انواع غذاهاى مختلف و عجيب و 
غريب با دسرهاى رنگارنگ سفارش مى دهند و دست آخر 
هم مقدار زيادى از اين غذاها راهى سطل زباله مى شود و 
برخى خانواده ها هم فقط اين مراسم را برگزار مى كنند تا به 
اطرافيان نشان دهند كه از ديگران كمتر نيستند و تنها براى 

چشم و همچشمى وارد اين رقابت ناسالم مى شوند.
وى مى گويد: در ضيافت هاى افطارى كه در جامعه ما برگزار 
مى شود، ده ها عامل تقويت كننده و ده ها عامل تنبيه كننده 
يك  با  مهمانى  يك  در  اگر  مثال  عنوان  به  دارد؛  وجود 
رفتارى  را  پذيرايى  اين  پذيرايى شود،  از مهمانان  نوع غذا 
ميزبان  سوى  از  بى حرمتى  نوعى  به  و  غيرتجمل گرايانه 
مى پندارند؛ اما در مقابل اگر در مراسم افطار از چند نوع غذا 
استفاده شود، مهمانان اين پذيرايى را شاهانه و رفتارى درخور 
تمجيد و تعريف مى دانند و اين يكى از عوامل تقويت كننده 
تجمل گرايى به شمار مى رود. وى ادامه مى دهد: ورود تجمل 
و اشرافى گرى به سفره هاى افطارى باعث مى شود اين سنت 
حسنه كمرنگ شده و به تدريج در ميان عده اى از مردم به 
از  از مردم هستند كه  زيرا بسيارى  فراموشى سپرده شود؛ 
پس تأمين هزينه تدارك چنين سفره هايى برنمى آيند و براى 
اينكه به اصطالح آبرويشان نرود ترجيح مى دهند اين سنت را 
كامًال كنار بگذارند. در صورتى كه اگر پهن كردن سفره هاى 
ساده افطارى در كشور ما باب شود به اين سنت بيشتر از 
پيش عمل مى شود؛ زيرا در اين صورت توجه مردم به باطن 

عمل جلب مى شود نه ظاهر آن.

اسراف به بهانه ضيافت افطار
 در تاالرهاى گران قيمت

جوابيه دفتر نماينده شهرستان هاى 
بيرجند، درميان و خوسف

پيام  به مطلب درج شده در ستون  احترامًا در پاسخ 
و  راه  استاندارى،  «به  درباره   94/4/4 مورخ  شما 
نماينده مردم در مجلس  نهايتًا  تعاون و  شهرسازى، 
مهر  مسكن  تسهيالت  درباره  كرديم  مكاتبه  هرچه 
متأسفانه  سال  به  قريب  طى  در  پارسه  مجتمع 
هيچكدام پاسخى نداده اند ديگر به كجا بايد مراجعه 
كنيم؟» به استحضار مى رساند: 1- نامه اى به تاريخ 
دفتر واصل  به  نماينده محترم  با عنوان   91/11/12
 91/11/29-3084 شماره  نامه  طى  كه  است  شده 
براى بررسى و اقدام به مدير كل محترم تعاون، كار 

و رفاه اجتماعى ارسال شده است. 
تاريخ 93/7/23 عنوان مديركل راه  به  نامه اى   -2
اين  به  رونوشت  و  اند  داشته  ارسال  شهرسازى  و 
نامه  طى  رابطه  اين  در  كه  است  شده  واصل  دفتر 
شماره هاى 2672-93/7/30 و 3112-93/10/11 و 
3549-93/11/29 عنوان مدير كل راه و شهرسازى 
از اعالم پاسخ مدير كل راه و  پيگيرى شده و پس 
شهرسازى طى نامه شماره 3607-93/12/11 عنوان 
مديريت محترم شعب بانك صادرات استان مكاتبه و 
پيگيرى شده است كه سوابق تمامى مكاتبات موجود 
مى باشد. ضمنًا تاكنون به صورت حضورى مراجعه 
فوق  مسئولين  پاسخ  چگونگى  از  و  اند  نداشته  اى 
گزارشى ارائه نداده اند مراتب جهت بهره بردارى و 

اقدام الزم ارسال مى گردد.

جوابيه شركت آب و فاضالب روستايى

احترامًا، در پاسخ به مطلب درج شده در ستون پيام 
روستاى  به  «آبرسانى  درباره  مورخ 94/03/21  شما 
روشك» به استحضار مي رساند: روستاى روشك از 
توابع بخش مركزى شهرستان قاين در ابتداى انقالب 
از قنات روستا به صورت شير برداشت آبرسانى شده 
است. به دليل خشكسالى هاى چند سال آخر آبدهى 
قنات كاهش يافته است. لذا اين شركت ضمن حمل 
روستا آبرسانى  مطالعات  آبرسانى،  تانكر  توسط   آب 
را از سال گذشته آغاز و پس از قطعيت منبع تأمين 
مذكور  روستاهاى  به  آبرسانى  اعتبار،  تأمين  و  آب 

انجام خواهد شد.

پاسخ مسئولين به پيام شما

به جاى هزينه گزاف افطارى ها 

مى توان با آزاد كردن يك زندانى 

 دل خانواده اى را شاد كرد و يا با

بر عهده گرفتن سرپرستى

 كودكى لبخند خدا را خريد

برآورد 45 ميليون تومانى 
هزينه افطارى

 تنها در يك تاالر بيرجند

جديدترين روش تصفيه آب در جايگاه برداشت 

آب شيرين 
معصوميـه
صنعـت و معـدن 5

دعوت مجمع عمومى عادى ساليانه (نوبت اول) كانون صنفى بازنشستگان دانشگاه علوم پزشكى بيرجند   تاريخ انتشار: 94/4/7
جلسه مجمع عمومى عادى ساليانه (نوبت اول) كانون صنفى بازنشستگان دانشگاه علوم پزشكى بيرجند دوشنبه 94/4/22 راس ساعت 5 بعدازظهر در محل خانه 
مهر بازنشستگان واقع در خيابان جمهورى اسالمى (پارك آزادى) تشكيل مى شود. از كليه اعضاى كانون دعوت مى شود براى اتخاذ تصميم نسبت به موضوعات 
ذيل در اين مجمع حضور به هم رسانند. ضمنا چنانچه هر عضو بنا به داليلى نتواند شخصا حضور يابد، مى تواند همزمان با نماينده تام االختيار خود به دفتر 

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

دستور جلسه:
استماع گزارش هيئت مديره و مديرعامل - انتخاب اعضاى هيئت مديره (اصلى و على البدل) براى مدت 3 سال - انتخاب بازرس (اصلى و على البدل) براى 

مدت يك سال - تعيين خط مشى آينده كانون

هيئت مديره كانون



شهر تون (فردوس كنونى)  شهرى بزرگ بوده است. اما در آن وقت كه من ديدم اغلب خراب بود.
 آب روان و كاريز دارد. بر جانب شرق باغ هاى بسيار بود و حصارى محكم داشتند. 
گفتند در اين شهر چهارصد كارگاه بوده است كه زيلو بافتندى و در شهر درخت پسته بسيار بود. 

توصيف ناصر خسرو از شهر فردوس در سفرنامه اش
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ايرنا: با آغاز فصل تابستان شهر بيرجند شاهد افزايش حضور 
تعداد زيادى از متكديان و بخصوص متكديان بيگانه است، 
اين افراد كه بيشتر كودكان و زنان هستند در اطراف پاركها، 
مردم  راه  سر  بر  پزشكان  هاى  و مطب  اصلى شهر  معابر 
سبز مى شوند و  و با سماجت و نگاهى معصومانه مبلغى 
دريافت كنند.  برخى از گدايان در بيرجند به گدايان نسخه دار 
معروفند، معموال در اطراف بيمارستان امام رضا(ع) با در دست 
 داشتن نسخه هاى پزشك در خيابان بر سر راه شهروندان قرار 
مى گيرند و با اعالم ناتوانى در پرداخت نسخه قالبى از مردم 
پول مى خواهند.  دسته ديگر از متكديان، گدايان شهرستانى 
ميدان  مسافربرى،  هاى  ترمينال  در  حضور  با  كه  هستند 
آزادى، ابوذر و طالقانى خود را در راه مانده توصيف مى كنند 
با التماس و خواندن دعا همراه با شيون و گريه از مردم مى 
خواهند تا پولى براى رفتن به شهرستان به آنها كمك كنند.

و اما امان از گدايان معتاد در بيرجند، اين گروه از متكديان 
در بيرجند بيشترين تعداد را در ميان هم صنفان خود دارند 
بيرجند شهر  قبرستان  و  فقرنشين  محالت  در  بيشتر   و 

 يافت مى شوند.
مسئله اعتياد يكى از مهمترين مشكالت پيش روى ستاد 
سبب  موضوع  اين  كه  چرا  است  بيرجند  شهر   متكديان 
مى شود جمع آورى هاى چند باره اين ستاد نه تنها دردى را 
درمان نكند بلكه متكديان را نيز نسبت به برنامه هاى اجرايى 
بى اعتماد كند. و اما شگرد بيشتر گدايان در بيرجند نشستن 
در معابر اصلى شهر، اماكن مذهبى و مساجد است كه دست 
خود را دراز كرده و گنج گدايى را به ننگش ترجيح مى دهند 

تا درآمد خوبى كسب كنند.

70 درصد متكديان در سطح
 شهر بيرجند معتاد هستند

معاون سياسى و اجتماعى فرماندار بيرجند اظهار كرد: شهر 
بيرجند به عنوان يك شهر فرهنگى در سطح كشور مطرح 
است كه حضور گسترده متكديان در سطح شهر برچسب 

زشتى را به چهره شهر زده است.
على جزندرى بيان كرد: اكثر متكديانى كه در سطح شهر 
از  يا كسانى هستند كه  اتباع خارجى  دارند  بيرجند حضور 
شهرهاى اطراف با توجه به سودآورى اين شغل به بيرجند 

مهاجرت كرده اند.
بيرجند،  شهر  در  متكديان  تعداد  افزايش  به  اشاره  با  وى 
گفت: در فصل تابستان با توجه به تعطيلى مدارس و حضور 
يافته است.  افزايش  آنها در شهر  تعداد  فرزندان متكديان، 
معاون سياسى و اجتماعى فرماندار بيرجند با اشاره به اينكه 

بيشتر متكديان شهر از معضل اعتياد رنج مى برند، افزود: 
70 درصد متكديان سطح شهر بيرجند معتاد به مواد سنتى 
و بيشتر صنعتى هستند. جزندرى ادامه داد: اين افراد مجبورند 

براى تامين هزينه هاى اعتياد خود تكدى گرى كنند.

 از غير بازدارنده بودن مجازات 
متكديان تا جوالن گدايان وارداتى

متكديان  براى  تعيين شده  اينكه مجازات  بر  انتقاد  با  وى 
دو  ماهانه  شايد  متكديان  از  برخى  گفت:  نيست،  بازدارنده 
ميليون تومان تكدى گرى كنند. معاون سياسى و اجتماعى 
باالترين  است  درحالى  اين  داد:  ادامه  بيرجند   فرماندار 
 جريمه اى كه براى گدايان از سوى مراجع قضايى تعيين 
مى شود دو ميليون است. جزندرى تاكيد كرد: دراين رابطه 
بايد دستگاه قضايى جريمه و مدت حبس بيشترى را براى 

اين افراد تعيين كند. وى افزود: درآمد برخى از متكديان در 
بيرجند بسيار باالست چرا كه در صورت جريمه شدن و آزادى 
از زندان آنالين مبلغ جريمه نقدى خود را پرداخت و باز روز 
از نو روزى از نو.معاون سياسى و اجتماعى فرماندار بيرجند 
به حضور برخى از متكديان از شهرهاى اطراف شهر و ديگر 
استان ها، اشاره كرد و گفت: در روز برات امسال در قبرستان 
بيرجند حدود 40 نفر متكدى خارج شهرستان و استان جمع 

آورى شده اند.

متكديان در شهر بيرجند خانوادگى 
و حرفه اى هستند، مردم گدايان را كمك نكنند

اينكه  بيان  با  بيرجند  فرماندار  اجتماعى  و  سياسى  معاون 
و خانوادگى  اى  متكديان سطح شهر حرفه  اكثر  متاسفانه 

شهر  سطح  از  متكديان  آورى  جمع  كرد:  عنوان  هستند، 
بيرجند بايد فرهنگى سازى شود.جزندرى از مردم درخواست 

كرد؛ مردم به هيچ وجه به گدايان كمك نكنند.
وى گفت: ائمه جماعت مساجد در زمينه فرهنگ سازى نقش 
موثرى را دارند كه در اين رابطه مى توانند مردم را نسبت به 
فعاليت متكديان حرفه اى آگاه سازى كنند. معاون سياسى 
و اجتماعى فرماندار بيرجند بهترين كمك مردم به مسئوالن 
افزود:  به متكديان دانست و  را عدم كمك  اجرايى متولى 
گسترش و حرفه اى عمل كردن متكديان كار جمع آورى را 
سنگين تر كرده است. جزندرى تصريح كرد: عادت متكديان 
تن پرورى است كه رسانه ها نقش موثرى در اطالع رسانى 

در خصوص اين معضل اجتماعى دارند.
وى گفت: حضور گسترده متكديان در بيرجند باعث شده 
كه مردم نسبت به فعاليت هاى دستگاه هاى اجرايى بدبين 

 شوند و اذعان كنند كه از طرف اين دستگاه ها هيچ اقدامى 
در خصوص جمع آورى متكديان نمى شود.

معاون سياسى و اجتماعى فرماندار بيرجند يادآور شد: روزانه 
چندين متكدى از سطح شهر بيرجند جمع آورى و با تشكيل 
پرونده به مراجع قضايى معرفى مى شوند كه سود آورى اين 
عمل زشت باعث شده كه اين افراد مجدد به اين كار دست 
بزنند.جزندرى گفت: ابزار قانونى مقابله با متكديان بايد از 

سوى مراجع قانونى افزايش يابد.

 جمع آورى 72 متكدى در دو ماهه نخست امسال

مسئول مركز جمع آورى متكديان شهرستان بيرجند نيز، با 
بيان اينكه طى دو ماهه نخست سال جارى 72 متكدى از 
سطح شهر بيرجند جمع آورى شده اند، عنوان كرد: از اين 

تعداد 31 نفر مرد و 41 نفر زن بوده اند. منصوره اميرآبادى 
ادامه داد: از ابتداى سال جارى هشت متكدى حرفه اى در 

سطح شهر بيرجند شناسايى و به دستگاه قضايى معرفى 
شده اند.وى با بيان اينكه متكديان كه به دستگاه قضايى 
معرفى مى شوند به دليل مبلغ پايين جريمه نقدى به صورت 
مجدد دست به تكدى گرى مى زند، افزود: بايد در اين رابطه 

قانون سختگيرترى را براى متكديان در نظر گرفت.
مسئول مركز جمع آورى متكديان شهرستان بيرجند گفت: از 
مجموع 72 متكدى جمع آورى شده از سطح شهر، 13 نفر از 
شهرستان ها و استان هاى مجاور، چهار كودك زير 18 سال 

معتاد و 9 نفر تبعه افغان بوده اند.
اميرآبادى، مسائل خانوادگى، طالق، مهاجرت از روستا، تن 
پرورى، بيكارى، خشكسالى هاى چندين سال اخير در استان 
و وضعيت ضعيف فرهنگى حاكم بر خانواده را از جمله علل 

تكدى گرى در سطح شهر بيرجند عنوان كرد.

 متكديان، حضور مسئوالن 
مربوطه را با تلفن به هم اطالع مى دهند

وى اظهار كرد: دفتر امور متكديان بيرجند ماهانه شش بار 
براى جمع آورى متكديان اقدام مى كند كه در سال جارى 
حضور متكديان در مزار شهدا پررنگ شده بود كه در اين 
مكان تيم هاى بيشترى براى جمع آورى در نظر گرفته شده 
است.مسئول مركز جمع آورى متكديان شهرستان بيرجند 
گفت: همچنين در سال گذشته نيز 251 متكدى از سطح 
شهر بيرجند جمع آورى شده اند كه از اين تعداد 138 نفر مرد 

و 113 نفر زن بوده اند.
از متكديان جمع آورى  نفر  افزود: همچنين 67  اميرآبادى 
شده در سال گذشته حرفه اى، 10 نفر كودكان معتاد زير 
18 سال، 57 نفر از استانها و شهرستان هاى مجاور و 21 نفر 

تبعه افغانى بوده اند.
وى با بيان اينكه متاسفانه بعضا مردم در زمينه جمع آورى 
از مردم اين  متكديان مانع مى شوند، گفت: درخواست ما 
استان كه با اين ستاد در راستاى كاهش تعداد متكديان شهر 
بيشترين همكارى را داشته باشنند.وى افزود: برخى اوقات 
زمانى كه طرح جمع آورى گدايان در سطح شهر اجرا مى 
اين  تلفنى، حضور مسووالن  به صورت  شود گدايان شهر 
ستاد را به يكديگر اطالع مى دهند.مسوول مركز جمع آورى 
متكديان شهرستان بيرجند در پايان از مردم درخواست كرد؛ 
را به صورت مستقيم  اينكه كمك هاى خود  مردم بجاى 
به متكديان پرداخت كنند اين كمك هاى را به نهادهاى 

حمايتى مانند بهزيستى و كميته امداد بدهند. 

كوه قلعه فردوسجوالن متكديان در بيرجند تا چرخه ناقص جمع آورى

كوه قلعه فردوس، كوهى است كه در 10 كيلومترى 
جنوب شهر فردوس قرار داشته و محل يكى از قلعه ها 
و دژهاى مهم اسماعيليه و مركز استقرار اين فرقه در 

ايالت قهستان و در جنوب خراسان بزرگ بوده است.
 قلعه واقع در قله اين كوه، با شماره 29931 در فهرست 

آثار ملى ايران به ثبت رسيده است.
عطاملك جوينى در تاريخ جهان گشاى درباره اين قلعه 
مى گويد: «از 70 دژى كه در جنوب خراسان قرار داشت، 
شايد وسيع ترين و عظيم ترين آنها در 5 كيلومترى جنوب 
غربى فردوس باشد.» اسماعيليان، قلعه نظامى خود را در 
باالى اين كوه ساخته بودند كه در بلندترين نقطه دشت 
فردوس واقع شده و از تمام جهات بر منطقه مشرف 
است. موقعيت اين قلعه به گونه اى است كه از سه جهت 
به پرتگاه هايى منتهى مى شود و تنها راه دسترسى به 
قلعه از طريق تنگه اى است كه در جنوبى غربى كوه، 
كه شيب كمترى دارد، قرار گرفته است. اين قلعه در 6 
حصار مختلف ساخته شده و مركز فرماندهى در طبقه 
ششم و در نوك قلعه قرار دارد. طبقات ديگر آن داراى 
دروازه هاى ورودى از جهات مختلف، محل نگهدارى 

آذوقه، اسلحه خانه، اصطبل، آب انبار، برج و بارو و حمام 
و تاالرها و سربازخانه هستند. ارتفاع برج ها حدود 5 متر 
بوده و تمام آنها به كمك سنگ هاى الشه و مالت گچ 
و ساروج ساخته شده اند.اين قلعه در دوران آبادى داراى 
دو ديوار و حصار تو در تو و چند برج ديده بانى بوده است. 
محيط بيرونى ترين ديوار، حدود يك هزار متر است. در 
قسمت پايانى قلعه، آب انبارهايى درون سنگ ها كنده 
شده كه طول هر يك حدود 10 متر و عرض آنها در 
حدود 2 متر بوده و از آب باران و برف پر مى شده اند. اين 
آب انبارها در هنگام محاصره، به عنوان آب شرب اهالى 
مورد استفاده قرار مى گرفته اند. همچنين اين آب انبارها، 
ذخيره تمام اهالى قلعه نبوده اند؛ زيرا در پايين ديوار و در 
جنوب قلعه چاهى كنده بودند كه امروزه به چاه قنوت 

مشهور است.

جاذبه گردشگرى

دكتر «محمد جعفر ياحقي»

ياحقى»  «محمدجعفر  دكتر 
در  خورشيدى   1326 سال 
فردوس متولد شد.تحصيالت 
ابتدايى را تا پنجم متوسطه در 
در  را  ادبى  ششم  و  فردوس 
سال  رساند،  پايان  به  مشهد 

1346 وارد دانشگاه مشهد شد و در رشته زبان و ادبيات 
فارسى شروع به تحصيل كرد. سال 1350 دوره ليسانس را 
به پايان رساند و همان سال در دوره فوق ليسانس ادبيات 
در مشهد پذيرفته شد.پس از اتمام تحصيل در مقطع فوق 
ليسانس، در مهر 1354 به عنوان مربى در گروه زبان و 
ادبيات فارسى دانشگاه مشهد به خدمت مشغول شد و هم 
زمان در كنكور دكتراى زبان و ادبيات فارسى دانشگاه 
مشهد پذيرفته شد. سال 1359 از رساله دكتراى خود به 
عنوان «فرهنگ اساطير و اشارات داستانى در ادبيات» 
استاديار شد.از شهريور 1364  دفاع كرد و سال 1362 
به مدت يك سال براى استفاده از فرصت مطالعاتى به 
انگلستان رفت و در دانشگاه كمبريج به مطالعات خود 
ادامه داد.سال 1367 بار ديگر به دعوت دانشگاه آكسفورد 
يك ماه در كتابخانه بادليان سرگرم تحقيق بود در همان 
سال به مرتبه دانشيارى رسيد. از مهر 1369 به دعوت 
دانشگاه مطالعات خارجى توكيو به ژاپن رفت و يك سال 
در توكيو به تدريس زبان و ادبيات فارسى مشغول بود. در 
پاييز 1372 به مرتبه استاديارى رسيد و از همان زمان به 
سمت پژوهشى دانشكده ادبيات و علوم انسانى منصوب 
شد.چند ماه بعد مسئوليت تحصيل تكميلى آن دانشكده نيز 
به او واگذار شد.به پيشنهاد وى «مركز خراسان شناسى» 
وابسته به آستان قدس رضوى در آذر ماه 1357 تاسيس 
و از همان آغاز به اشاره مقام معظم رهبرى به عنوان 
مدير عامل اين مركز منصوب شد.كار تحقيق و نوشتن را 
از سال 1349 در ارتباط با آستان قدس رضوى آغاز كرد و 
 در همان زمان شالوده كتابى با عنوان فرهنگ نامه قرآن 
پى ريزى و مسئوليت علمى آن به وى واگذار شد.اين 
كتاب سرانجام به همت و سرپرستى او بعد از انقالب 
تكميل و در پنج جلد منتشر و بهمن 1357 به عنوان 
از دست  و  برنده جايزه كتاب سال شد  برگزيده  كتاب 
سال  گرفت.از  افتخار  لوح  ايران  وقت  جمهور  رئيس 
قدس  آستان  اسالمى  هاى  پژوهش  بنياد  كه   1363
تاسيس شد با سمت مدير گروه فرهنگ و ادبيات مشغول 
به تحقيق شد.او هم زمان با تدريس در دوره هاى سه 
گانه كارشناسى، كارشناسى ارشد و دكتراى زبان و ادبيات 
فارسى در كنفرانس هاى داخلى و خارجى شركت كرده 
است.كتاب پاژ در 5 جلد، راهنماى نگارش و ويرايش، 
فرهنگ اساطير و انتشارات داستانى در ادبيات فارسى، 
قرآنى در 5 جلد، تفسير ابوالفتح رازى در 20 جلد، جويبار 
لحظه ها، تفسير تاريخ، يادنامه بيهقى و سخن آشنا از 

جمله تاليفات دكتر ياحقى است.

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)

09151630283  32225494
 نبش 17 شهريور 23

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

همه نوع خدمات اينترنتى را با آرامش خاطر در سراسر استان 
به كافى نت هاى ما بسپاريد

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

اتحاديه ارتباطات و محصوالت فرهنگى بيرجند

شماره تماس: 32229987   رئيس اتحاديه: 09157402258

بيمه ايران 
 نمايندگى نوكى

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

صدور بيمه نامه شخص ثالث 
در چندين قسط 

صدور بيمه نامه ثالث فرهنگيان 
در 8 قسط

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

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

به روال همه ساله اما در آدرس جديد

شارژ و تعمير انواع كولر
 اتومبيل سبك و سنگين 

نوع گاز اسكون

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

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

 نبش پرستار 22 (براتى)
   32434440 - 41             32438511

09153622734

پ رايگان
چكا

پيتــزا  چــانو
 مفتخر است به مناسبت فرا رسيدن ماه مبارك رمضان 

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

(ضمنا سفارشات براى افطار پذيرفته مى شود)
پاسداران 34 - روبروى مخابرات انقالب

09158619030  - 32441200

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

 09153634099  
فرهمند

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

نصب و تعمير كولر آبى
  و  لباسشويى  در منزل

  09151643778  - 32315776  شهريارى
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براي خانه همسايه ات 
هم چراغ آرزو كن، قطعا

 حوالي خانه ات روشن تر خواهد شد.

- براى قطع الكتريسته چه بايد كرد؟
- آقا اگر پولشو نديدم 

خودش قطع ميشه!!

پولم كم و مى گران و غم ارزان است
گوشم كر و درحافظه ام نقصان است

بديع الزمان سّرى (قاينى)

اگر رنجي نمي برديم،
 هرگز مهربان بودن
 را نمي آموختيم.

براي اصيل بودن كافي است
 دروغ نگويي. آغاز اصالت همين است 

كه نخواهي چيزي باشي كه نيستي.

كه  ندارد  لزومى  اما  است  زندگى  از  قسمتى  پشيمانى 
قسمت بزرگى از زندگى شما را تصرف كند. گاهى اوقات 
انجام بعضى كارها تاثيرى روى شما مى گذارد كه خودتان 
متوجه آن نمى شويد. مخصوصاً در مواردى كه مربوط به 
نگاه ديگران نسبت به شما مى شود. اگر مى دانستيد كه 
رئيستان چه فكرى درمورد نگرش سياسى شما داشت، 
مطمئناً افسوس مى خورديد. نگاهى به اين ليست بيندازيد 
و سعى كنيد از موقعيت هايى كه پشيمانى و افسوس تنها 

نتيجه كارتان خواهد بود دورى كنيد.

1. هر بار كارى را فقط به خاطر پول درآوردن 
شروع مى كنيد، پشيمان مى شويد.

احساس  و  شده   كارى  وارد  درآوردن  پول  بخاطر  اگر 
خوبى نداشته باشيد و آخر سر هم اخراج شده يا از آن 
بيرون بياييد، ممكن است احساس پشيمانى نكرده باشيد. 
منظورمان اين است كه، كيست كه پول دوست نداشته 
باشد؟ اما تاثير كارهايى كه مناسب شما نيستند، به شما 
انگيزه نداده و چيزى به شما ياد نمى دهند، فرصت هايى از 
دست رفته هستند. كارى را انجام دهيد كه دوست داريد و 
بخاطر آن احساس گناه نكنيد. مطمئن باشيد كه به دنبال 

آن پول هم خواهد آمد.

2. هربار از فرصتى استفاده نمى كنيد، پشيمان 
مى شويد.

چه براى ياد گرفتن چيزى در حيطه كارى تان باشد يا 
از اين فرصت استفاده  فرصتى براى هر نوع يادگيرى، 
كنيد. زندگى فقط تجربه كردن است. يادتان باشد برخى 

فرصت ها فقط يك بار دست مى دهند.

3. هربار در عصبانيت به كسى ايميل يا پيامك 
مى زنيد، پشيمان مى شويد.

ارتباطى  وسايل  طريق  از  نكنيد  سعى  هيچوقت 
كنيد.  روشن  دوباره  را  اختالف  يك  شعله  الكترونيكى 
بودن  مى شود  باعث  راحت  و  سريع  دسترسى  اين 
گاهى اوقات  كنيد.  كنيم، عمل  فكر  آن  به  اينكه خوب 
مى فرستيم  ديگران  براى  در عصبانيت  را  پيام ها  خيلى 
درحاليكه همه چيز يك سوءتفاهم بوده است. سعى كنيد 
 احساساتتان ابتدا فروكش كرده بعد تصميم بگيريد كه چه 

برخوردى كنيد.

4. هربار به همسرتان خيانت مى كنيد يا دل او 
را مى شكنيد پشيمان مى شويد.

و  گناه  احساس  همسرتان  به  كردن  خيانت  از  بعد  اگر 
خجالت نمى كنيد، احتماًال يك روان پريش هستيد. اگر 
بپذيريد.  را  آن  و  داشته  جرئت  نيست،  خوب  رابطه تان 
زندگى خيلى سريع پيش مى رود اما نه آنقدر سريع كه 
با چه كسى رابطه  نتوانيد تصميم بگيريد دوست داريد 
داشته و ازدواج كنيد. اگر در يك موقعيت وسوسه انگيز 

همان  آورد،  فشار  شما  به  تنهايى  سفر  در  يا  هستيد 
توصيه اى كه براى مورد در عصبانيت ايميل زدن آورديم 
اينكه خودخواهانه به احساسات ديگران  را دنبال كنيد. 
آسيب بزنيد يكى از بزرگترين داليلى است كه احساس 

گناه كنيد.

از  مى خواهيد  مى گوييد  رئيستان  به  هربار   .5
كار بيرون بياييد، پشيمان مى شويد.

وقتى براى جايى يا كسى كار مى كنيد، وظيفه داريد كه 
مزخرف ترين  رئيستان  اگر  كنيد. حتى  برخورد  حرفه اى 
اگر خودتان مزخرف تر رفتار كنيد، رفتار  باشد،  آدم دنيا 
مى كنيد  تصور  اگر  بنابراين  كرد.  نخواهيد  درست  را  او 
كه بايد از آن كار بيرون بياييد، اول به اين فكر كنيد كه 
چه چيز در آن محيط بيشتر برايتان آزاردهنده است. آن 
را در يك نامه به هر زبان و لحنى كه خواستيد بنويسيد 
اما براى كسى نفرستيد. يك تا دو روز صبر كنيد. اگر 
هنوز احساس كرديد كه مى خواهيد با رئيستان درمورد 
استعفا صحبت كنيد، اين كار را به دور از احساس و با 

منطق انجام دهيد.

6. هربار كه يكى از عاليقتان را كنار مى گذاريد، 
پشيمان مى شويد.

عاليق راهى هستند كه طبيعت از طريق آن ما انسان ها 
را تشويق مى كند. بااينكه ممكن است شما به داروسازى 

به  است  ممكن  ديگرى  باشيد،  داشته  عالقه  حقوق  يا 
نقاشى و نويسندگى عالقه مند باشد. براى دنبال كردن 
عاليقتان بايد وقت بگذاريد. مطمئن باشيد وقتى كارهايى 
را كه احساسى قوى به آن داريد را كنار مى گذاريد، بعدها 
شديداً پشيمان خواهيد شد. مطمئن باشيد كه اگر عاشق 
بزرگتر  بچه هايتان  تا  كنيد  صبر  اگر  باشيد،  نويسندگى 
شوند و وقت كافى پيدا كنيد، حتى يك كتاب هم نمى 
نقاشى  يا  موسيقى  ساز  يك  يادگيرى  بنويسيد.  توانيد 
داريد  به چيزى عالقه  وقتى  كردن هم همينطوراست. 

براى آن وقت بگذاريد.

نمى گذرانيد،  وقت  عزيزانتان  با  كه  هربار   .7
پشيمان مى شويد.

شايد با پدرتان از نزديك در تماس نيستيد و شايد حيوان 
خانگى تان بهترين دوستتان است اما مطمئنم وقتى با 
كسى كه دوستش داريد به اندازه كافى وقت نگذرانيد، 
مى شود.  بيشتر  استرستان  و  كرده  پيدا  كمترى  كارايى 
براى اينكه نظر رئيستان را جلب كرده و ترفيع بگيريد 
بيش از حد الزم تالش نكنيد، آن هم به قيمت از دست 
خانواده  با  مى توانستيد  كه  آخرهفته اى  تعطيالت  دادن 
وقت  از  لذت بخش تر  بچه ها  براى  هيچ چيز  بگذرانيد. 
گذراندن با والدينشان نيست. بنابراين اينكه آخرهفته آنها 
را براى كمپينگ به خارج از شهر ببريد خيلى بيشتر از 

يك كادوى گران قيمت خوشحالشان مى كند.

5

حرف هاى ابريشمى طنز امروز

شعر روز 

پلكى احساس

عارفانه روز

يك لحظه مكث كن

نگرش

آيه روز  

نيكى از  و  كنند  مى  امر  زشتى  به  يكديگرند،  طرفدار  منافق  زنان  و   مردان 
باز مى دارند. سوره توبه آيه 67

حديث روز  

دنيا همانند بازارى است كه عّده اى در آن  سود مى برند و عّده اى ديگر ضرر و خسارت متحّمل مى شوند.
امام على النقى (ع)

توصيه هاى ماه مبارك رمضان

طراح: نسرين كارى                        

جاي  اپرا-  پرده  پيش   -1 افقي: 
هميشه   -2 درماندگان  نگهداري 
 -3 آماده  غذاي  ماهي-  نوعي   -
تلخي- شهري در استان آذربايجان 
طايفه   -4 چك  پول  واحد  غربي- 
بي  عالئم-  باستان-  خدايان  از   -
معروف  هاى  چهره  از   -5 درنگ 
 -6 گردنده   كيميا-  نازى-  آلمان 
سپاسگزار- مقابل بائر- آقاي آلماني  
واحد  ترمز-  وسيله   - حمله   -7
ايليا  از  تابلويي  مساحت - مگر 8- 
رپين 9- خويش- مى دهند و رسوا 
مى كنند - ويران كردن- بلند مرتبه 
10- سكوي باال- لنگرگاه- طنزگو، 
خوش زبان 11- سالح زيردريايي- 
آهنگي از موسيقي هاي قديمي- عيد 
شاعر   - زن  همراه   -12 ويتنام 
و  بد  فرنگي-  تصديق  فرانسوي- 
ملعون  لشكر-  جناح   -13 زشت 
تاريخ - لجنزار 14- شهري در استان 
لرستان - نويسنده - پادشاه ساساني 
15- اولين پرستار جهاني- اثري از 

ذبيح ا... صفا

كارگرداني  به  فيلمي  عمودي: 1- 

ناز   با  رفتن  فر-  بهبودي  رحيم 
2- گشادگي رگ هاي پا - آگاهي- 
ضايع  3- پول خودمان - مقصود- 
سرخ  مرواريد-  آب   -4 كارمند 
ايران  كوير  ريزه-  برف   - تيره 
 5- تيردان- درويش - روز قبل 6- 
بي پرده - نوعي بيماري نادر و پيش 
رونده روماتيسمي 7- لعاب - حنا- 
بدن  ناوارد-    -8 محترم  و  شريف 
انسان- سلطنتي 9- چند وارث- چند 

اديب - تب الزم 10- آبزي آبهاي 
هند غربي- صداي اردك 11- منقار 
هنگام  شد-  و  آمد  كثرت  مرغان- 
اسم  خوشايند-  ولي  سرد   -12
كشيدني  هندسي-  شكل  آذري- 
مالهادي  تخلص   -13 نامطلوب 
سبزواري - مستحضر- نشاني 14-

امپراطور ديوانه روم- ماه نو- انتقال 
روح 15-  پايتخت جزايرسليمان - 

ستاره شناس

پاسخ جدول 3254

123456789101112131415
1
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5
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14
15

چيز  «همه  گفتن  از  قبل  كه  بدهيد  قول  خودتان  به 
اين  دهيد.  فرصت  خودتان  به  هفته  يك  شد»  تمام 
 طورى فرصت كافى داريد كه ببينيد چه زمانى به ادامه 
اين ترتيب علت را هم  به  ايد و  رابطه تان شك كرده 
از  تا   5 بگوييد،  چيزى  اينكه  از  قبل  خواهيدكرد.  پيدا 
ويژگى هاى طرف مقابل را كه باعث عاشق شدنتان شد، 
بنويسيد. حاال از خودتان بپرسيد كه «مى توانيم دوباره 

شادى را پيدا كنيم؟»  در پايان تصميم بگيريد.

خدايا دوست گردان بمن
 در اين روز نيكى را 

و نـاپسند بدار در اين روز
 فسق و نافرمانى را 

و حرام كن بر من در آن 
خشم و سوزندگى را 

به ياريت اى دادرس داد خواهان.

دعاى روز يازدهم ماه رمضان

سبك زندگى

جدول 3255

123456789101112131415
نكشوانفاباىروب1
ارادهمربوىشرا2
دوندرواهرلقال3
راهانمخوتامگ4
اتمدانرامقار5
بگناددوسانود6
اىلنابژدمادك7
داسكشنكاوارىگ8
نتنابانوتولو9
مهاهرسكشرباا10
تناواتكوانمت11
نىرامنىكىتام12
الاوىباتهمهرا13
ودنانتقومامال14
باسحتروصتافتلا15

چه افرادى نبايد روزه بگيرند؟

* بيماران مبتال به ديابت باردارى
* بيماران ديابتى كه عفونت داخلى دارند

عدم  و  تمركز  عدم  كه  ديابتى  سالمندان   *
هوشيارى دارند.

* بيمارانى كه در سه ماه قبل از ماه رمضان دچار 
افت شديد يا افزايش شديد قند خون شده اند. 

(2 بار يا بيشتر)

دكتر مجيد شايسته - پزشك ديابت

خورشيد سربازان اشك نهم

سبزى  باغ  كنار  از  سپاهش  با  اشكانى  دوم  مهرداد 
مى گذشت سايه درختان باغ مكان خوبى بود براى 
استراحت. فرمانروا دستور داد در كنار ديوار بزرگ باغ 
لشكريان كمى استراحت كنند . باغبان نزديك پادشاه 
ايران زمين آمده و از او و سربازان دعوت كرد كه به 
باغ وارد شوند. مهرداد گفت: ما بايد خيلى زود اينجا 
را ترك كنيم و همين جا مناسب است. باغبان گفت: 
ديشب خواب مى ديدم خورشيد ايران در پشت ديوار 
باغم است و امروز پادشاه كشورم را اينجا مى بينم. 
مهرداد گفت: اشتباه نكن آن خورشيد من نيستم آن 
خورشيد سربازان ايران هستند كه در كنار ديوار باغت 

نشسته اند .
از اين همه فروتنى و بزرگى پادشاه ايران زمين اشك 
در چشمان باغبان گرد آمد .مهرداد دوم (اشك نهم) 
بسيار فروتن بود و همواره در كنار سربازان خويش و 
بدور از تجمالت بود. انديشمند كشورمان ارد بزرگ 
مى گويد: فرمانرواى شايسته ارزش سربازان را كمتر 

از خود نمى داند .
اشك نهم به ما آموخت

 ارتش ايران يگانه و يكتاست

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

يك نفر خانم براى همكارى در سالن 
زيبايى و انجام امور اپيالسيون نيازمنديم. 

32447060 - 09303618900

فــروش
يك باب سوله به ابعاد 35*15 

و سوله كمكى ، 400 متر 
 ساختمان ادارى و انبار 

در زمينى به مساحت 5800 
متر در شهرك صنعتى بيرجند 
براى اجاره يا فروش مى باشد.

09153617790

آگهى  استخدام
 شركت عاميان راه پل 

براى تكميل كادر توليد خود 
دو نفر اپراتور سنگ شكن 

نيازمند است.
تلفن تماس در ساعات ادارى:

 09155617075 -32446710 

 يك نفر كارگر
 براى سفره خانه سنتى در 
شيفت  بعدازظهر نيازمنديم.

09155615024

جذب مربى ويژه اختالالت يادگيرى 
قابل توجه دانش آموختگان خانم 

رشته هاى روانشناسى و علوم تربيتى  
سراسر استان

32229234 -09156669643 
مركــز بهــار

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

تجربه كنيد.    09158668002

50 عدد فرش 12مترى 
ماشينى كاشان (نو) به 

دليل مهاجرت با تخفيفات 
خيلى خيلى ويژه

 به فروش مى رسد.
09155632009

 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

يك باب مغازه ساندويچى به دليل 
خدمت سربازى به فروش مى رسد.

09365562727 - قابل
فروش يك باب آپارتمان همكف به متراژ 70 

 مترمربع واقع در پونه 6 با حياط اختصاصى
 و دو ورودى مجزا     09155619831

فروش مسكن مهر با 18/000/000 
تومان واريزى در شهرستان سربيشه 

آماده تحويل     09155628112

 فروش كافى شاپ با فضايى زيبا 
و تمامى امكانات همراه با آموزش كامل

09381131671

پروانه بهره بردارى پرواربندى بره 
به ظرفيت 200 راس به شماره 

1791/ص/ پ مورخ 81/12/19 
صادره از سازمان جهاد كشاورزى مفقود 
شده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

پخش نگار
خيابان آزادى - پالك 19    32319401 - 09151634663 خسروى

عرضه انواع:
 برنج هندى ، پاكستانى ، روغن ، قند
قابل توجه فرهنگيان خريد اعتبارى

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

32230549

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

 آهن آالت مستعمل و ذوبى 
را نقدا خريداريم.

درب و پنجره و فلزات رنگى 
فقط با يك تماس
09151612979

 09151614735
برادران زنگوئى

اجناس مغازه گل فروشى واقع در معلم 
به دليل مهاجرت واگذار مى شود.

09159859884

فروش فورى امتياز مسكن آماده تحويل 
داراى پيلوت و انبارى و پاركينگ

 واقع در مهرشهر   
09151632210  

09159610678 - على آبادى

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

و ملك  09155612982

 فروش تاكسى  سمند 
 يا معاوضه با ماشين ، زمين در 

حاجى آباد يا مهرشهر    32678060

چهار ديوارى 600 مترى براى رهن و اجاره 
حاشيه خيابان قدس ، معلم با آب و برق و نماى 
زيبا  09155621006 - 09153623056

گـاز رسـانى

با شرايط مناسب
09159354648- محمدى

مسكونى/ تجارى/  صنعتى

پخــش
 تراكـت  تبليغـاتى
0938  928  2099

ما قيمـت ها را شكستيم
 فروش ويژه رم ، فلش 

 گيرنده ديجيتال ، لوازم جانبى
كلى و جزيى

بين مطهرى 2 و 4- نمايندگى سروش

ايزوگام دوست على 
نصب و فروش عايق هاى رطوبتى

10 سال ضمانت بيمه ايران

نبش بهشتى 14 - 09156666675  

فروشگاه الستيك اسدزاده
اقساط 12 ماهه  براى فرهنگيان

انقالب 8 و 10
09153624878

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



يكشنبه* 7 تير 1394*شماره 3255 

اخبار ورزشى

شهرخبر: با پختن و حرارت دادن سير، حجم زيادى از مواد بودار آن تبخير مى  شود، اما به همان ميزان از خواص تغذيه اى و درمانى آن كاسته مى شود.
جويدن سبزى معطر همچون نعنا، ريحان، ميخك و چاى خشك و قهوه پس از خوردن سير باعث مى شود بوى دهان به طور موقت كمتر شود، 
اما چون بوى سير مربوط به دم و بازدم مى شود، تا زمانى كه تركيبات بودار سير كامال از بدن دفع نشود، نمى  توان به رفع بوى سير خوشبين بود.

چگونه از شر بوى «سير» خالص شويم

خواص معجون سياه دانه و عسل 

سالمانه: مصرف تنها 2 گرم سياه دانه در روز 
را  گليكوزيه  هموگلوبين  و  خون  قند  ميزان 
كاهش مى دهد. از اصلى ترين خواص معجون 

سياه دانه  اين است كه سيستم ايمنى بدن را 
 تقويت مى كند. براى درمان سرماخوردگى هاى 
براى  و  است  ادرارآور  است.  مفيد  پى  در  پى 
مردان مبتال به پروستات مفيد است. همچنين 

براى  كند.  مى  درمان  را  ادرارى  هاى  عفونت 
سرد  مزاج  با  مرتبط  كه  سردردهايى  درمان 
دستگاه  بر  خوبى  تاثير  است.  مفيد  هستند 
گوارش و انگل هاى روده دارد. نفخ معده و دل 
درد هاى ناشى از آن را درمان مى كند. براى 

پيشگيرى و درمان زخم معده موثر است. 

خوراكى هاى مفيد براى 
پوست روزه داران

شهرخبر: توصيه مى شود هنگام افطار و سحر، 

بيشتر شود و  مصرف مايعات به خصوص آب، 
خوردن كاهو، هندوانه، سيب و عسل نيز براى 
براى  است.  مفيد  پوست  خشكى  از  جلوگيرى 
امالح  و  ويتامين  حفظ  و  خشكى  از  جلوگيرى 
پوست، از موادمعدنى كه باعث رشد مو و تقويت 
افطار  و  سحر  وعده هاى  در  مى شوند  پوست 
سبزى،  خوردن  منظور  همين  به  شود،  استفاده 
ميوه و لبنيات بسيار زياد توصيه مى شود. خوردن 
خوراكى هاى حاوى ويتامين B براى پوست مفيد 
هستند، مثًال مصرف تخم مرغ، برخى حبوبات 
سيب،  خرما،  كدو،  زيتون،  روغن  نخود،  مثل 
عسل، انجير خشك، طالبى، خانواده آلو و آلبالو 

براى تقويت پوست توصيه مى شوند.

مشكل گوارشي داريد؟
نان سنگك بخوريد! 

 
سالمت نيوز: بهترين نان، ناني است كه از گندم 
سالم رسيده تهيه شود كه سبوس آن را به حد 
متوسط جدا، آرد و خمير كنند، سپس آن را ورز 
دهند و خمير ترش يا خميرمايه را اضافه كنند و 
ناني كه  وربيايد و پف كند.  اين خمير  بگذارند 
دستگاه  از  سريع تر  باشند،  نگرفته  را  سبوسش 
افرادي  به  رو  اين  از  گوارش خارج خواهد شد. 

كه مشكل هضم و جذب دارند يا دچار مشكالت 
گوارشي هستند، توصيه مي شود نان هاي كامل 
برخي  براي  نان ها  اين  بخورند.  سنگك  مانند 
افراد حالت ملين هم دارند. از طرف ديگر، هرچند 
نان هايي كه سبوس  آنها كامل گرفته شده هم 
مصرف  اما  مي شوند  خارج  معده  از  به سرعت 

مداوم آنها مي تواند باعث ابتال به انسداد كبد و 
سنگ كليه شود. ناني كه ميزان سبوس آن در 
حد متوسط باشد، مغذي است ولي مصرف زياد 

آن براي افرادي با مزاج گرم توصيه نمي شود.

اين كودكان چاق تر از همساالن 
خود مى شوند

 
سالمانه: نتايج يك مطالعه جديد نشان مى دهد 
نوجوانانى كه غذاهاى حاوى مقدار زيادى سديم 
مى خورند، نسبت به همساالن خود كه سديم يا 

نمك كمترى مى خورند، چاق تر مى شوند. اين 
بررسى نشان مى دهد محدود كردن ميزان سديم 
نه تنها به كاهش چاقى كمك مى كند بلكه در 

پايين آوردن فشارخون در سنين كم نيز موثر است.    

نكاتى در خصوص زولبيا و باميه 

و  باز  رو  به صورت  باميه كه  و  زولبيا  از خريد 
المپ  تابش  حتى  يا  خورشيد  نور  معرض  در 
زيرا  پرهيز شود  و عرضه مى شوند  نگهدارى 
حرارت و نور هر دو بر تركيبات آن اثرات زيانبار 
مى گذارد. در هنگام خريد زولبيا و باميه به آرم 
در  پروانه ساخت  و شماره  دارو  و  غذا  سازمان 
كف جعبه براى مجاز بودن آن دقت شود. بعد 
از خريد، اين شيرينى را از جعبه هاى مقوايى 
خارج كنيد و در جاى سرد و خشك نگهدارى 
طعم  و  عطر  بايد  خوب  باميه  و  زولبيا  كنيد. 
مناسب و رنگ روشن (زرد وطاليى) داشته و 
سوختگى و تغيير رنگ قهوه اى در آن مشاهده 
نشود . همچنين زولبيا و باميه هايى كه زيادى 
زرد هستند ممكن است مشكل ساز باشند چون 
شدن  طاليى  براى  رنگ  از  زعفران  جاى  به 
 استفاده شده است. زولبيا و باميه را از قنادى هاى 
معتبر و داراى پروانه بهداشتى بخريد و از خريد 
اين محصول از سوپرماركت ها ، نان فانتزى ها 
و ساير مكانهاى متفرقه كه توليد غير بهداشتى يا 

غير مجاز دارند خوددارى كنيد.
دارو  و  غذا  معاونت  غذا  رسانى  اطالع  مركز 

دانشگاه علوم پزشكى بيرجند

مشكل گوارشي داريد؟ نان سنگك بخوريد! 
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حوادث

تيم واليبال اداره كل حفظ آثار 
و نشر ارزش هاى دفاع مقدس

 قهرمان مسابقات جام رمضان شد

رحيم آبادى- مسابقات واليبال خواهران بيرجند جام 
نشر  و  آثار  حفظ  كل  اداره  تيم  قهرمانى  با  رمضان 
ارزش هاى دفاع مقدس خراسان جنوبى پايان يافت. 
حجاب  ورزشى  سالن  در  كه  مسابقات  از  دوره  اين 
بيرجند برگزار شد تيم هاى همواره ره آذر مقام دوم 
آن  از  را  سوم  مقام  سعادتى  جواهرسازى  و  طال  و 
اختتاميه مسابقات دو شب گذشته  خود كرد. مراسم 
با حضور ورزش دوستان و مسئوالن برگزار شد و از 
تيم هاى برتر با اهداى لوح تقدير و هديه، تجليل شد. 
فاطمه  ابراهيمى،  فاطمه  الله،  شقايق  كدخدا،  مهسا 
بارانى،  فاطمه سبزوارى، سميه  فخار، مهال غزنوى، 
زينب خسروى، نسترن قربان پور، افسانه چرم پيشه 
بازيكنان تيم اداره كل حفظ آثار و نشر ارزش هاى 
دادند و زهرا محمدزاده  را تشكيل مى  دفاع مقدس 

مربيگرى اين تيم را بر عهده داشت.

«علمى» قهرمان مسابقات پينگ پنگ
ليگ دسته چهار استان شد 

با  استان  چهار  دسته  ليگ  پنگ  پينگ  مسابقات 
حضور10 بازيكن به صورت دوره اى در سالن شهيد 
سرحدى بيرجند به مناسبت ماه مبارك رمضان برگزار 
اول  اين مسابقات، عبدا... علمى مقام  پايان  شد. در 
شد،  دوم  نژاد  چهكندى  اميرعلى  آورد،  دست  به  را 
چمنى  حسين  و  سوم  مقام  نيا  حشمتى  محمدجواد 
مقام چهارم را كسب كردند. اين بازيكنان به مسابقات 
دسته سه كه امروز در سالن شهيد سرحدى بيرجند 

برگزار مى شود، راه يافتند.

تيم ملى واليبال ايران
 قهرمان جهان را نيز به زانو درآورد

ايرنا: تيم ملى واليبال ايران در نهمين مسابقه خود در 
ليگ جهانى واليبال، لهستان قهرمان سال 2014 جهان 
را شكست داد تا سومين پيروزى خانگى خود را با 12 
هزار تماشاگر جشن بگيرد. تيم ملى واليبال كه در هفته 
لهستان در دو مسابقه متوالى  ليگ جهانى در  چهارم 
مغلوب لهستان شده بود، در سومين رويارويى با اين تيم 

موفق به شكست سه بر دو لهستان شد.

داورزنى: بازيكنان قبل از رفتن به 
برزيل 70 ميليون پاداش مى گيرند

ايرنا: محمدرضا داورزنى رئيس فدراسيون واليبال ايران 
با بيان اينكه در پاداش حواله خودروى بازيكنان مشكلى 
بوجود آمد، گفت: به جاى حواله خودرو، بازيكنان تيم ملى 
واليبال نفرى 70 ميليون تومان پاداش دريافت مى كنند 

كه اين پاداش قبل از رفتن به ريو پرداخت مى شود.

شكارچي شب باعمليات غافلگيرانه پليس دستگير شد 

متهم سابقه دار كه با ورود به عنف به سه منزل در بيرجند عالوه بر تهديد شاكيان با ضرب 
و شتم اقدام به سرقت كرده بود توسط كارآگاهان پليس آگاهي خراسان جنوبي دستگير شد. 
رئيس پليس آگاهي فرماندهي انتظامي خراسان جنوبي گفت: سه شاكي خانم با مراجعه به اين 
پليس اظهار كردند فردي در نيمه هاي شب به منزل آنها وارد شده و ضمن ايراد ضرب و جرح 
اقدام به سرقت اقالم كم حجم اما پر ارزش كرده است. سرهنگ عرب زاده افزود: كاراگاهان 
با استفاده از چهره زني و تحقيقات ميداني يكي از شاكيان، متهم سابقه دار را شناسايي و در 
يك عمليات شبانه وي را دستگير كردند. وي عنوان كرد: متهم كه ابتدا خود را فردي بي گناه 
جلوه مي داد با روبرو شدن با شاكيان لب به اعتراف گشود و گفت: اين سه شاكي را چندين بار 
مورد مراقبت قرار دادم تا اين كه مطمئن شدم تنها در خانه زندگي مي كنند. در نيمه هاي شب 
به منزل آنان وارد مي شدم و هنگامى كه شاكيان از حضور من اطالع پيدا  مى كردند با آنها 

درگير شده و با ضرب و شتم از منزلشان با وسايل سرقتي فرار مى كردم .

دستگيرى قاتالن مرد روستايى در قاين

رئيس پليس آگاهي خراسان جنوبي گفت : با اعالم مركز فوريت هاي پليس 110 مبني 
بر وقوع نزاع منجر به قتل در اطراف شهرستان قاين بالفاصله ماموران به محل نزاع 
اعزام شدند . سرهنگ عرب زاده اظهار كرد: مأموران مشاهده كردند دو نفر از اهالي 
روستا به علت اختالفات قبلي با مردي روستايي درگير شده اند و پس از مشاجره لفظي 
با بيل به وي حمله كرده و او را مصدوم كرده اند . مصدوم به علت ضربات متعدد در 
راه بيمارستان فوت كرد . در تحقيقات مشخص شد سه نفر از اهالي روستا كه بنزين 
موتور سيكلت شان تمام شده بود براي گرفتن بنزين به مزرعه اي مراجعه مي كنند و 
 با دو نفر از اهالي در آن جا روبرو مي شوند ولي به علت اختالفات قبلي ، بين آن ها 
توسط  مقتول  نهايت  در  و  نزاع مي شود  به  منجر  آمده كه  به وجود  لفظي  درگيري 
دو نفر با ضربات بيل فوت كرده است. بالفاصله متهمان دستگير و به ضرب و جرح 

مقتول اعتراف كردند .

ثبت بيش از 3 هزار تخلف رانندگى 
در معابر درون شهرى استان

استان  رانندگى  و  راهنمايى  پليس  رئيس   : فارس 
انواع  فقره  و 584  هزار   3 هفته گذشته  گفت: طى 
ثبت  استان  شهرى  درون  معابر  در  رانندگى  تخلف 
هفته  كرد: طى  اظهار  رضايى  است. سرهنگ  شده 
گذشته 35 فقره تصادف در معابر درون شهرى استان 
وقوع يافته است. بر اثر اين تصادفات يك نفر كشته 
نفر مجروح شدند. وى درباره علل تصادفات  و 48 
افزود: رعايت نكردن حق تقدم با 63 درصد، توجه 
نكردن به جلو با 11 درصد و ساير علل با 26 درصد 

از مهمترين علل اين تصادفات بوده است.

توقيف 122 كيلو ترياك در نهبندان
  

فرمانده انتظامي نهبندان گفت: مأموران پاسگاه عملياتي 
سهل آباد هنگام گشت زني در سطح حوزه استحفاظي 
متوجه عبور سه نفر از كوه هاي اطراف پاسگاه شدند. 
 متهمان به محض مشاهده مأموران با رها كردن كوله هاي 
خود متواري شدند. در محل رها كردن كوله ها 70كيلو 
و 550گرم ترياك كشف شد. سرهنگ دوم شاهوردي  
افزود: در عملياتي ديگر مأموران ايست و بازرسي شهيد 
حسيني سهل آباد هنگام كنترل خودروهاي عبوري به يك 
دستگاه تريلي سفيد رنگ كه از سيستان و بلوچستان عازم 
شهرهاي شرقي كشور بود مشكوك شدند. در بازرسي از 

اين خودرو 51 كيلو و 800گرم ترياك كشف شد. 

 فروش مصالح گرانوليت
اجرا وكنتكس با نازل ترين قيمت 

09151614038- نجفى

  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

LED تابلو هاى
كويـر طيف

طراح و توليد كننده انواع تابلو روان
پخش اذان خودكار ، ذكر ، دعاى روز با اتصال 
به ماهواره - اجراى فايل هاى متن و انيميشن

آدرس: انتهاى مدرس - حاشيه ميدان جماران

32420740   -   درى نژاد 

اجراى لوله كشى آب و فاضالب
 شوفاژ ، نصب شيرآالت و رادياتور 

لوله بازكنى با فنر برقى 
تشخيص و رفع تركيدگى ، سرويس كولر

 كارگر  25 /  32318157  - 09158651167- شهريارى
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لوله بازكني با فنر برقي
 و مواد شوينده با تجربه تضميني 

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

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

           با مصالح و بدون مصالح
09158994086  - 09151104086

به صورت شبانه روزي 
سرويس دهي به سراسر  استان

آدرس: مهرشهر - ولى عصر (عج) 18 
رسولي

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

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

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

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

تدريس دروس فنى هنرستان توسط اساتيد مجرب هنرستان

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

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

 انتخاب واحد دانشگاه ها، سرچ مقاله و...

آدرس: ميدان ابوذر 
خيابان شهيد اسدزاده 
نبش شهيد اسدزاده 

3- پالك 5
تلفن: 32232943    
همراه: 09304751599

با حضور مجرب ترين اساتيد و مشاورين                     

رياضى: آقايان هانى اكبرزاده، سعيد اكبرزاده، حاجى آبادى، زمينى، قسوره، بنى اسدى و چهاردهى

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

شيمى: آقايان شكيبايى، طحان و خانم ها احمدى و كميلى

زيست: آقايان خراشادى، وردى و دكتر خسروى ، خانم ها فريدى، وداد

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

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

متوسطه اول: آقايان كاهنى، هاشمى، سلطان پور و خانم افضلى

ابتدايى: خانم ها اصغرى و كوثرى مقدم  مشاوره و برنامه ريزى تحصيلى: آقاى اصغرى   

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

قابل توجه هنرجويان گرامى
همايش 3 روزه آموزش انواع چادر در 

آموزشگاه  خياطى  ترمــه
زمان: شنبه 94/4/13 لغايت 94/4/15 از ساعت 16 الى 19

مكان: خيابان معلم- ميدان 7 تير
تلفن تماس براى ثبت نام و هماهنگى

32444141 - 09153611928
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مراسم شهداى 7 تير در هيئت ابوالفضلى بيرجند برگزار مى شود. معاون فرهنگى و امور اجتماعى بنياد شهيد و امور ايثارگران خراسان جنوبى با اعالم 
اين خبر افزود: مراسم شهداى 7 تير ماه، همزمان با روز 7 تير ساعت9:30 با حضور پرشور مردم در حسينيه هيئت ابوالفضلى مصلى قديم برگزار مى شود 

و سخنران مراسم نيز قائم مقام نماينده ولى فقيه در خراسان جنوبى حجت االسالم على رضايى است.

مراسم شهداى 7 تير در بيرجند برگزار مى شود

امحاى يك تن و 800 كيلوگرم
مواد مخدر غير دارويي در بيرجند 

دادرس- جمعه شب با حضور استاندار، رئيس شوراي 
از  چند  تني  و  استان  مواد مخدر  با  مبارزه  هماهنگي 
مديران استاني و جمع كثيري از مردم بيرجند بالغ بر يك 
تن و 800 كيلوگرم مواد مخدر غير دارويي امحاء شد. 
اين مراسم همزمان با 26 ژوئن، سالروز جهاني مبارزه 
با مواد مخدر در محل بلوار شهيد صياد شيرازي بيرجند 
هيئت  مراسم  اين  ادامه  در  است  گفتنى  شد.  برگزار 

موتورسواران بيرجند نيز به اجراي برنامه پرداختند.

اولين گردهمايى بزرگ فعاالن فرهنگى 
خراسان جنوبى در بيرجند برگزار مى شود

حاجى پور- اولين گردهمايى بزرگ فعاالن فرهنگى 
(همايش  غواص  شهيد   175 با  ميثاق  و  استان 
 21 ساعت  ماه  تير  هشتم  دوشنبه  عشق)  اصحاب 
شود.  مى  برگزار  بيرجند  گمنام  شهداى  بوستان  در 
عرب زاده، دبير برگزارى اين همايش و مدير عامل 
برگزارى  از  هدف  آفتاب،  سرزمين  جوانان  جمعيت 
اين همايش را تقويت هويت عام جبهه فرهنگى و 
حوزه  در  رهبرى  معظم  مقام  فرامين  به  لبيك  نيز 
بررسى  براى  افزايى  هم  و  فكرى  هم  و  فرهنگى 
آمادگى هاى فعاالن فرهنگى براى حضور قوى تر و 
موثرتر در جبهه فرهنگى براى استمرار راه شهدا به 

ويژه شهداى گمنام دانست.

بهره مندى بيش از 900 خانواده زندانى 
از حمايت هاى كميته امداد

برناى تنها- مديركل كميته امداد گفت: 905 خانواده 
زندانى در استان تحت حمايت اين نهاد هستند و در 
سال گذشته براى كمك به خانواده زندانيان نيازمند 
فرهنگى،  جمله   از  مختلف  هاى  بخش  در  استان 
آموزشى و اشتغال، 570 ميليون تومان از سوى اين 
ميانگين  كرد:  اظهار  رضوى  است.  شده  هزينه  نهاد 
خانواده هاى زندانى تحت حمايت اين نهاد در كشور 
1/66 درصد است و اين ميانگين در استان 2/6 درصد 
است كه بايد بر روى آن تأمل كرد. به گفته وى يك 
سوم فرزندان زندانيان بين 5 تا 10 سال سن دارند و 
35 درصد از آنها در مقطع ابتدايى درس مى خوانند و 
يك چهارم همسران زندانيان در سن آسيب پذيرى 
و 44/5 درصد  دارند  قرار  تا 37 سال  بين 34  يعنى 

تحصيالت آنان در سطح ابتدايى است.

وقوع 23 فقره تصادف در جاده هاى استان

فرمانده پليس راه خراسان جنوبى از ثبت 10 هزار و 
354 فقره تخلف رانندگى در جاده هاى استان خبر 
داد و گفت: از اين ميزان 6 هزار و 770 فقره تخلف 
فقره  و 584  هزار   3 و  برون شهرى  هاى  جاده  در 
تخلف در جاده هاى درون شهرى اعمال قانون شده 
است. رضايى همچنين از وقوع 23 فقره تصادف در 
هفته گذشته در جاده هاى استان خبر داد و گفت: در 
اين تصادفات دو نفر از هموطنان ما جان خود را از 

دست دادند و 27 نفر نيز مجروح شدند.

مردم مراقب تب كريمه كنگو باشند

نصرآبادى- رعايت مسايل بهداشتي از بروز بيماري 
مي  جلوگيري  كنگو  كريمه  دهنده  خونريزي  تب 
اعالم  با  جنوبي  خراسان  دامپزشكي  مديركل  كند. 
اين مطلب افزود: با توجه به گرم شدن هوا و شروع 
با دام زنده و  افرادي كه در تماس  فعاليت كنه ها، 
گوشت قرمز مي باشند بايد موارد بهداشتي الزم را 
رعايت كنند. از مردم خواست هشدارهاي دامپزشكي 
را جدي گرفته و از خريد گوشت از مراكز غير معتبر و 
يا گوشت فاقد ليبل و مهر دامپزشكي خودداري كنند. 
غيربهداشتي  گوشت  كه  زماني  تا  كرد:  اظهار  وى 
مورد  كشتارگاه  از  خارج  در  دام   كشتار  از  حاصل 
استقبال مردم باشد، دامپزشكي نمي تواند به تنهايي 

از شيوع اين بيماري جلوگيري كند.

دولت به طور جد پيگير استيفاي حقوق 
سپرده گذاران در مؤسسه ميزان است

حسينى- استاندار در ديدار اعضاي ستاد بزرگداشت 
از  برخي  براي  كه  مشكالتي  به  ملي  توليد  دهه 
ميزان  اعتباري  و  مالي  مؤسسه  در  گذاران  سپرده 
ايجاد شده است اشاره كرد و ضمن هشدار به سوء 
استفاده كنندگان افزود: به هيچ كس اجازه نخواهيم 
استفاده كرده و  از احساسات پاك مردم سوء  تا  داد 
و  اسالمي  و  اخالقي  هنجارهاي  اعتراض،  بهانه  به 
نظم عمومي را زير سؤال ببرند. وي ضمن تأكيد بر 
احقاق حقوق مردم در اين زمينه گفت: مردم عزيز نيز 
اجازه ندهند برخي افراد از ناراحتي آنها براي رسيدن 
 به اهداف شوم خود استفاده كنند و از طريق مراجع 

ذي صالح پيگير حقوق خود باشند.

ثبت 751 اثر از استان در فهرست آثار ملى 

با  گفت:  استان  فرهنگى  ميراث  معاون  دادرس- 
ثبت 12 اثر جديد ميراث طبيعى، تعداد آثار تاريخى، 
طبيعى و معنوى ثبت شده خراسان جنوبى به 751 اثر 
رسيد. شريعتى منش افزود: از اين تعداد آثار 30 اثر 

معنوى، 693 اثر تاريخى و 28 اثر طبيعى هستند.

ورود گردشگران خارجى به كوير نهبندان

گرفته  صورت  هاى  هماهنگى  به  توجه  با  گيوكى- 
و  آب  شرايط  شدن  مساعد  با  امسال  مهرماه  اواخر 
هوايى در منطقه دهسلم و حيدر آباد اولين تور گردشگر 
خارجى به تعداد 20 دستگاه خودروى دو ديفرانسيل 
از مليت هاى مختلف توسط شركت پاسارگاد تور به 
مدت يك هفته از آثار تاريخى و جاذبه اى گردشگرى 
ميراث  مسئول  كنند.  مى  بازديد  نهبندان  شهرستان 
ابتداى  از  افزود:  خبر  اين  اعالم  با  نهبندان  فرهنگى 
سال 94 تا اواخر ارديبهشت ماه تعداد 7 تور خارجى با 
يك شب اقامت در نهبندان از جاذبه هاى تاريخى اين 
شهرستان بازديد و حتى با كشت هاى شبانه خود در 
بازار شهر با آداب رسوم مردم آشنا شدند. شبانى ادامه 
داد: كوير لوت كه با توجه به تحقيقات ناسا به عنوان 
داغترين نقطه زمين مى باشد، داراى باالترين سطح 
دمايى كه تاكنون در كوير لوت ثبت شده حدود 70,7 

درجه سانتيگراد مى باشد.

صادرات كاشى استان به خارج از كشور

نصرآبادى- مدير عامل كارخانه كاشى نيلوفر بيرجند 
با بيان اينكه فروش داخلى محصوالت كاشى نيلوفر 
اين  افزود:  گيرد،  نقاط كشور صورت مى  تمامى  به 
محصوالت به كشورهاى افغانستان، عراق، پاكستان، 
تركمنستان وتاجيكستان نيز صادر مى شود. ناصرى، 
و  ديوار  كاشى  انواع  شامل  را  كارخانه  اين  توليدات 
گذشته  سال  گفت:  و  كرد  اعالم  (سراميك)  كف 
دالر  و684  هزار  و416  ميليون   5 صادرات  ميزان 
بوده، كه با اين وجود صادرات اين كارخانه افزايش 

چشمگيرى داشته است.

كمك يك ميليارد ريالي خيران
به نيازمندان خوسف   

مهربان- خيران به نيازمندان شهرستان خوسف يك 
احمدى  كردند.  كمك  ريال  ميليون   13 و  ميليارد 
شامل  كمك  اين  گفت:  خوسف  امداد  كميته  مدير 
گوشت، برنج، روغن، كفش، پارچه و البسه است كه 
در دهمين روز از ماه رمضان بين 278خانواده نيازمند 

خوسف توزيع شد.

تنها موزه وقف كشور در خراسان جنوبى

تنها  بيرجند،  (ع)  رضا  امام  حسينيه  موقوفه  ناصح- 
موزه وقف كشور را در خود جاى داده و براى بازديد 
قدمت  با  موقوفه  اين  است.  شده  اندازى  راه  عموم 
است. بيرجند  شاخص  موقوفات  از  يكى  سال   120

اين بنا از محل موقوفات امير اسماعيل با نام مدرسه 
بردارى رسيد و در  بهره  به  شوكتيه در سال 1312 
امام  عزادارى  است.  رقبه   120 داراى  حاضر  حال 
هاى  برنامه  برگزارى  با  محرم  ايام  در  حسين(ع) 
آموزشى قرآن، برپايى محافل انس با قرآن و غيره از 
جمله برنامه هاى فرهنگى است كه در طول سال در 

حسينيه امام رضا(ع) اجرا مى شود.

در ستاد گراميداشت دهه توليد استان مطرح شد:

تدوين طرح راهبردى صنعت، معدن و تجارت 
حسين زاده- طرح راهبردى بخش صنعت، معدن و تجارت 
استان به تفكيك شهرستان ها تدوين شده است و در اختيار 

مديران ارشد استانى و شهرستانى قرار مى گيرد.

تشكيل كارگروه تسهيل با هدف حمايت از توليد 

رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبى در 
نشست خبرى اعضاى ستاد گراميداشت دهه توليد استان 
با اعالم اين خبر گفت: اگرچه مدعى نيستم كه اين طرح 
طرحى كامل و بدون نقص است اما نقشه راهى براى ايجاد 
همگرايى بين افرادى كه قصد سرمايه گذارى در اين حوزه 
را دارند و مديرانى كه دغدغه شان توسعه اين بخش است، 
تيرماه  از يكم  توليد  اينكه دهه  بيان  با  باشد. حقيقى  مى 
(روز ملى اصناف) آغاز و تا دهم تيرماه (روز صنعت، معدن 
و تجارت) ادامه دارد، از تشكيل كارگروه تسهيل با هدف 
حمايت از بخش صنعت و توليد در استان خبر داد و افزود: 
اعضاى اين كارگروه معرفى شده اند و ما مى توانيم اولين 
جلسات كارگروه را براى تسهيل در امورتوليد و حمايت از 

توليد كنندگان و سرمايه گذاران در استان برگزار نماييم.

خانه معدن استان تشكيل شد

در  را  واحد  پنجره  اينكه مى خواهيم  به  اشاره  با  حقيقى 
حوزه فعاليت هاى معدنى ايجاد كنيم، اظهار كرد: در حوزه 
كه  نفع هستند  ذى  معدن  خانه  و  معادن  انجمن  معدن، 
تاريخ 94/3/27  در  نداشتيم.  را  استان خانه معدن  در  ما 
را  معدن  خانه  انتخابات  گرفته  صورت  هاى  پيگيرى  با 
تركيب  و  كرديم  برگزار  بود  استقبال خوبى همراه  با  كه 
هيئت رئيسه يا هيئت مديره خانه معدن مشخص شد. به 
گفته وى بر اساس آمار ارائه شده از سوى وزارت صنعت، 
معدن و تجارت در سال گذشته در صدور گواهى كشف 
معدن و پروانه بهره بردارى و پروانه اكتشاف معدن رتبه 
باالى كشورى را داشتيم، بر همين اساس در حالى كه در 
بردارى  بهره  پروانه  فقره   4 گذشته،  سال  اول  ماهه  سه 

معدن در استان صادر شده بود در سه ماهه اول امسال نيز 
اين رقم به 18 فقره افزايش يافت كه 350 درصد رشد 
داشته و به لحاظ سرمايه گذارى با رشدى 16 هزار و 682 
درصدى حدود 166 برابر شده است. در بحث اشتغال نيز 
668 درصد رشد داشته است. اين در حالى است كه در سه 
ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل صدور 
پروانه بهره بردارى در كشور 9 درصد رشد منفى داشته 
است. وى ميزان سرمايه گذارى پروانه هاى بهره بردارى 
به  مربوط  و  تومان  ميليارد   285 را  مدت  اين  در  صادره 

كانسرام،  گلشن،  پروژه هاى كك طبس، سيمان طبس 
توليد مصالح سبك طبس، توليد اكسيد منيزيم سربيشه و 
توليد سيمان از كلينگر در سيمان باقران ذكر كرد و گفت: 
در سه ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل 
در بحث پروانه هاى بهره بردارى صنعتى صادره در تعداد 
از رتبه 31 كشور به رتبه 14 و در ميزان سرمايه گذارى از 
رتبه 31 به رتبه اول كشور ارتقا يافتيم. در اشتغال نيز در 
بحث صدور پروانه هاى بهره بردارى صنعتى از رتبه 30 

به رتبه 6 كشور ارتقا پيدا كرديم.

صدور 7 فقره پروانه بهره بردارى معدنى 

پروانه  فقره   455 گذشته  سال  پايان  در  حقيقى  گفته  به 
در  تعداد  اين  داشتيم كه  استان  در  بردارى صنعتى  بهره 

پايان سه ماهه اول امسال به 501 فقره رسيد و مى بينيم 
كه در مدت 3 ماه در تعداد پروانه ها 10 درصد، در ميزان 
رشد  درصد   19 اشتغال  در  و  درصد   78 گذارى  سرمايه 
داشته ايم. وى با بيان اينكه در سه ماهه اول امسال 7 
فقره پروانه بهره بردارى معنى در استان صادر شده، گفت: 
مدت  اين  در  تجارت  و  معدن  صنعت  وزارت  آمار  طبق 
بخش معدن استان به لحاظ تعداد از رتبه 9 به رتبه 6، به 
لحاظ استخراج از رتبه 26 به رتبه 15، به لحاظ اشتغال از 
رتبه 7 به رتبه 4 و به لحاظ ميزان ذخاير قطعى از رتبه 17 

به رتبه 11 كشور ارتقا پيدا كرده است.

شناسايى 973 واحد صنفى فاقد پروانه در استان

معاون امور بازرگانى سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
نيز در اين جلسه از صادرات 172 ميليون دالرى از بازارچه 
هاى ماهيرود و دوكوهانه طى سه ماهه اول امسال خبر داد 
به مدت مشابه سال قبل  اين ميزان نسبت  اظهار كرد:  و 
18 درصد رشد ارزشى و 58 درصد رشد وزنى داشته است. 
را هيدرو كربن سبك و  استان  از  اقالم صادراتى  ماهگلى 
سنگين، سيمان، كاشى كف و ديوار، روغن سوخت تقطيرى، 
خوراك كامل طيور، مرغ منجمد، گازوئيل، جوجه يكروزه و 
پياز ذكر كرد. به گفته ماهگلى در سه ماهه اول امسال با توجه 
به مجموع 25 هزار و 918 واحد صنفى تعداد 904 پروانه 

صنفى در سه بخش توليدى، توزيعى و خدماتى داشتيم و 973 
واحد صنفى بدون پروانه نيز شناسايى شد كه بعضاً در دستور 
كار تشكيل پرونده قرار گرفته اند. وى همچنين از كسب رتبه 
برتر كشورى توسط اتاق اصناف شهرستان بيرجند و اتحاديه 

پوشاك اين شهرستان خبر داد.
يزدان شناس رئيس اتاق اصناف نيز با بيان اينكه حدود 20 
درصد توليد ناخالص داخلى را در اختيار داريم گفت: حدود 35 

درصد اشتغال استان مربوط به بخش اصناف است.
با  نيز  معدن شعبه خراسان جنوبى  و  بانك صنعت  مدير 
اشاره به اينكه در سال 93 در مجموع 165 هزار ميليارد 
ريال تسهيالت از سوى اين بانك در استان پرداخت شده 
گفت: در سه ماهه اول امسال 60 ميليارد ريال تسهيالت 
ريال  ميليارد  مبلغ 950  به  نيز  و طرحى  پرداخت كرديم 
است.  شده  منعقد  كشور  توسعه  كمتر  استان   11 براى 
را  و معدن  بانك صنعت  فنودى مجموع مطالبات معوق 

در استان 66 ميليارد ريال ذكر كرد.

مشكل كمبود نيروى ماهر در بخش معدن

شيوا رئيس سازمان نظام مهندسى معدن استان نيز با بيان 
اينكه جمعيت خراسان جنوبى 750 هزار نفر و توليد سنگ 
معدنى در استان 7/5 ميليون تن مى باشد اظهار كرد: اين 
آمار نشان مى دهد در استان به ازاى هر نفر 10 تن سنگ 
معدنى توليد مى شود كه گوياى وضعيت مطلوب و بسيار 
مطلوب معدنى در استان است. به گفته شيوا در خراسان 
جنوبى همچون نقاط ديگر كشور در بخش معدن با كمبود 
با  هم  تكنولوژى  لحاظ  به  روهستيم.  روبه  ماهر  نيروى 
مشكل به روز نبودن دستگاه هاى استخراج مواجه هستيم.

مديرعامل شركت شهرك هاى صنعتى استان هم از افزايش 
270 درصدى ميزان برق تأمين شده در شهرك هاى صنعتى 
استان خبر داد و افزود: در سال گذشته مبلغ 72 ميليارد ريال 
تسهيالت براى حمايت از صنايع كوچك وابسته به شركت 

شهرك هاى صنعتى استان پرداخت شده است.

دريافت هرگونه وجه نقد در هنگام ثبت نام دانش آموزان ممنوع است
رئيس ارزيابى عملكرد و پاسخگويى به شكايات آموزش و پرورش خراسان جنوبى 
دريافت هرگونه وجه نقد از دانش  آموزان در هنگام ثبت نام «به جز هزينه بيمه، كتاب 
و هزينه الزم براى استعالم از اداره ثبت احوال» را ممنوع اعالم كرد. به گزارش 
شبستان، ضيايى اظهار كرد: به مديران تمامى مدارس دولتى ابالغ شده است كه در 
هنگام ثبت نام از دانش آموزان جز هزينه بيمه (7500 تومان)، هزينه كتاب (مندرج 
در سايت دفتر تأليف كتاب هاي درسي ابتدايي و متوسطه نظري) و همچنين هزينه 
الزم براى استعالم از اداره ثبت احوال، هيچ وجه ديگرى دريافت نكنند. وى با تأكيد بر 
اينكه ليست قيمت كتب درسى دانش آموزان بايد در مدارس در معرض ديد والدين و 
دانش آموزان قرار گيرد، افزود: برخى از مدارس خاص از جمله مدارس هيئت امنايى، 
 غيرانتفايى، تيزهوشان و شاهد شهريه دريافت مى كنند و برخى از اين شهريه ها

تحت عنوان كالس هاى فوق برنامه و يا كمك سرانه و ... است. وى با بيان اينكه 

اين مدارس بايد در هنگام ثبت نام، والدين را در جريان شهريه بگذارند، ادامه داد: در 
اين مدارس نيز بايد تمامى وجوه دريافتى از طريق كارت خوان و يا فيش بانكى و يا 

چك در وجه مدرسه صادر شود نه مدير و يا ديگر همكاران فرهنگى آن مدرسه. 

ضيايى در ادامه با اشاره به مصوبه شوراى آموزش و پرورش استان درباره كمك 
40 هزار تومانى خانواده دانش آموزان به مدرسه گفت: اين مصوبه بعد از تأييد در 
انجمن اولياء و مربيان هر مدرسه به مرحله اجرا درآمده و بر اساس اين مصوبه، 
بايد اين كمك هزينه توسط خود مسئوالن انجمن اولياء و مربيان نه مدير و ديگر 
همكاران فرهنگى مدرسه جمع آورى شود. وى همچنين خاطرنشان كرد: اين 
مصوبه براى تمامى نقاط استان و حتى در شهر بيرجند در شمال و جنوب شهر 
يكسان نبوده به گونه اى كه در برخى از مدارس شايد در انجمن اولياء و مربيان 
مدرسه مصوب شود كه از اولياء آن منطقه، هيچ كمك هزينه اى براى مدرسه 
دريافت نشود و در شهرستان ها براساس نظر اعضاى شوراى آموزش و پرورش  
آن شهرستان نرخ كمك مشخص مى شود. وى اعالم كرد: ارائه كارنامه منوط به 

دريافت اين كمك هزينه كه در برخى از مدارس انجام مى شود ممنوع است.

گروه خبر- احداث راه هاى خراسان جنوبى در بن بست اعتبارات 
متوقف شده است لذا وزارت راه و شهرسازى روند احداث راه 
هاى استان را بايد سرعت بخشد. نماينده مردم بيرجند، درميان 
و خوسف با بيان اين مطلب ضمن تأكيد بر اينكه بايد عمليات 
دو بانده شدن محورهاى مواصالتى استان در دستور كار جدى 
محورهاى  شدن  بانده  دو  زمينه  در  افزود:  گيرد،  قرار  دولت 

مواصالتى استان از وزير راه و شهرسازى گاليه داريم. 
حجت االسالم عبادى دو بانده شدن راه هاى استان را از عوامل 

توسعه استان عنوان كرد و اظهار كرد: در سال گذشته از محل 
اعتبارات ماده 180 از مجموع 27 ميليارد تومان اعتبارات شهرستان 
هاى بيرجند، درميان و خوسف، 13 ميليارد تومان در زمينه احداث 
راه هاى اين شهرستان هاى هزينه شده است. وى گفت: در جريان 
سفر رئيس جمهور احداث 100 كيلومتر بزرگراه براى اين استان 
مصوب شده كه اين مصوبه خوبى در زمينه توسعه زير ساخت هاى 
استان است. عبادى افزود: يك مصوبه اى در مجلس گذرانديم كه 
هر جاده روستايى كه زير ساخت آن فراهم باشد وزارت راه موظف 

است قير آن را رايگان تأمين كند.  به گفته وى متأسفانه شاهد روند 
نزولى جاده سازى در خراسان جنوبى هستيم كه در اين راستا پيگير 
هستيم كه هرچه سريعتر محورهاى مواصالتى استان احداث شود.  
راه  كيلومتر   29 و  هزار  دو  داراى  جنوبى  خراسان  اكنون  هم 
شريانى و 368 كيلومتر بزرگراه است. همچنين طول راه اصلى 
استان يك هزار و 33 كيلومتر، راه هاى فرعى آن چهار هزار و 
156 كيلومتر، راه آسفالته روستايى پنج هزار و 30 كيلومتر و نيز 

راه روستايى شوسه يك هزار و 630 كيلومتر مى باشد.

احداث راه هاى استان در بن بست اعتبارات

شركت تعاونى مسكن تيزپروازان آسمان كوير
در نظر دارد: براى ساخت پروژه هاى در دست اقدام خود نسبت به تعيين مجرى ذيصالح و پيمانكاران داراى رتبه اقدام نمايد. لذا 
از مجريان و پيمانكاران محترم خواهشمند است چنانچه تمايل به شركت در اين مناقصه را دارند براى تكميل فرم استعالم به دفتر 

تعاونى به مدت 24 ساعت از تاريخ آگهى از ساعت 17 الى 19/30 مراجعه نمايند.
آدرس: بلوار پاسداران - نبش پاسداران 4 طبقه فوقانى عكاسى  شركت تعاونى مسكن تيزپروازان آسمان كوير

تلفن مديرعامل: 09157916008   تلفن دفتر: 056-32225874 

تعمير يخچال  ، فريزر  و ...  در  منزل
  روبروى پايانه   مسافربرى ، جنب  نمايندگى سايپا       

09158076574 - نظرى

دستگـاه ساب سيـار اميرآبادى زاده
ساب انواع سنگ هاى مرمر گرانيت و موزاييك ساده   

09156706538    

آدرس : نبش غفارى 4       

32212519  - 09151606528
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 424 روستا در حال حاضر آبرسانى سيار مى شوند كه در فصل 
تابستان نيز به 480 روستا مى رسد. 

مدير عامل شركت آب و فاضالب روستايى خراسان جنوبى  در 
نشست مطبوعاتى مديران صنعت آب استان با اعالم اين خبر 
اظهار كرد: 908 روستاى باالى 20 خانوار و 975 روستاى زير 
 20 خانوار در استان وجود دارد كه از اين ميزان 507 روستاى 
باالى 20 خانوار در استان فاقد تنش آبى، 179 روستا داراى 
هستند. مواجه  آب  بحران  با  نيز  آبادى  و 197  آبى  تنش 

بسكابادى با بيان ضريب 91,1 درصدى برخوردارى آب در 
استان، تصريح كرد: ضريب بهره بردارى آب در استان 71 
درصد بوده كه اين ضريب در كشور 74,6 درصد است. به 
گفته وى 259 حلقه چاه و 366 منبع آبى در استان داريم كه 

18 درصد منابع آب كشور محسوب مى شوند.
 وى با اشاره به اينكه 4,1 درصد خطوط آب روستايى و 3 
درصد مخازن كشور را در اختيار داريم، افزود: 34 متر طول 
شبكه توزيع آب در روستاهاى ماست كه ميانگين كشورى 35 
متر است و طول خطوط انتقال ما 30 متر است كه ميانگين 
در كشور 20 متر است. مديرعامل شركت آب و فاضالب 
روستايى استان عنوان كرد: متوسط مصرف آب در كشور 
160 ليتر و در استان ما 149 ليتر در روز است كه 106 ليتر 
مصرف خانگى ما در روز است كه در كشور كمترين ميزان 
مصرف آب خانگى را داريم. بسكابادى با اشاره به مصوبات 
سفر رياست جمهورى  به استان در حوزه آبرسانى روستايى، 
اظهار كرد: در سفر رئيس جمهور به استان توجه به آبرسانى 
روستايى صورت گرفته است كه در اين راستا براى 5 هزار 

روستايى 30 ميليارد تومان مصوب شده است. 
به گفته وى با جلسات متعددى كه در حوزه برنامه ريزى و 
عمرانى استاندارى برگزار شد تصميم بر اين گرفته شده كه 
اين اعتبار در قالب 13 مجتمع آبرسانى در استان توزيع شود 
و درصد تخصيص را معاونت برنامه ريزى استان بر اساس 
سهم شهرستان ها مشخص كرده است.مديرعامل شركت آب 
و فاضالب روستايى استان با اشاره به فرسودگى شبكه آب 
روستايى استان، اظهار كرد: در خط انتقال آب روستايى هزار 
و 100 كيلومتر يعنى حدود 27 درصد فرسودگى شبكه داريم. 

توزيع 990  در شبكه  فرسودگى  اين  كرد:  بيان  بسكابادى 
كيلومتر حدود 36 درصد و در شبكه انتقال نيز 2 هزار كيلومتر 

از خطوط ما فرسوده است و هدر رفت ما 29 درصد است.

نياز 900 ميليارد تومانى براى اصالح
 شبكه هاى فرسوده آب روستايى 

به گفته وى حدود 90 ميليارد تومان اعتبار براى اصالح اين 
شبكه ها نياز است و يكى از شيوه هايى كه ما در دست اقدام 
داريم مشاركت هاى مردمى به حالت جهادى است به گونه اى 
كه ما لوله را تامين و مردم حفارى آن را انجام مى دهند كه در 
اين راستا سال گذشته 200 كيلومتر كار شده و امسال نيز اميد 
است براى 500 كيلومتر ديگر اقدام شود.مديرعامل شركت 
آب و فاضالب روستايى استان با بيان اينكه در زمينه رفع 
فرسودگى شبكه آب روستايى نيز از ظرفيت خيران آبرسان نيز 
استفاده مى كنيم، تصريح كرد: اميد است با اجراى اين طرح ها 

هدر رفت آب را به 25 درصد برسانيم. 
بسكابادى با اشاره به آبرسانى سيار به روستاها با مشاركت 
حاضر  حال  در  روستا   424 كرد:  اظهار  سازندگى،  بسيج 
آبرسانى سيار مى شوند كه در فصل تابستان نيز به 480 روستا 
مى رسد.وى افزود: در حال حاضر انتقال آب با تانكر با يك 
برون سپارى به بسيج سازندگى سپرده شده كه با 29 دستگاه 
تانكر انجام مى شود كه 15 دستگاه تانكر خصوصى و 14 

دستگاه تانكر دولتى هستند.
مدير عامل شركت آب و فاضالب روستايى استان گفت: در 
سال گذشته 2 ميليارد و 200 ميليون تومان براى آبرسانى 
سيار هزينه شده است كه در سال جديد با هماهنگى حوزه 
عمرانى استاندارى و سازمان مديريت از محل تملك دارايى 
تامين  آبرسانى سيار روستايى  براى  قابل توجهى  اعتبارات 
و در هنگام تخصيص اعتبارات مصوب جايگزين مى شود. 
بيان  با  استان  روستايى  فاضالب  و  آب  مديرعامل شركت 
اينكه امسال اگر تخصيص اعتبار آبرسانى سيار به مبلغ 53 
ميليارد ريال برسد روزانه 60 ليتر آب به ازاى هر نفر براى 
ندارند حمل  آبى  منبع  استان كه هيچ گونه  176 روستاى 

خواهد شد، گفت: امسال مديريت بسته بندى و انتقال آب به 
صورت پايلوت در دستور كار قرار دارد. وى ادامه داد: ماهانه 2 
هزار و 400 سرويس تانكر آبرسانى با حجم 27 هزار و 800 
مترمكعب خدمات آبرسانى سيار را انجام مى دهند. وى در 
خصوص بحث كيفيت منابع آبى استان، گفت: كيفيت 162 
منبع آبى خراسان جنوبى در حد مجاز است اما 64 منبع آبى 

ميزان امالح (TDS) آب از حد مجاز باالتر است.

30 درصد خطوط انتقال آب استان فرسوده است

سرپرست آب و فاضالب شهرى استان نيز در اين نشست 
گفت: 2 هزار و 500 كيلومتر معادل 30 درصد خطوط انتقال 
 آب استان فرسوده و قدمت 50 سال دارد. مهدى هاشمى مقدم 
افزود: 396 هزار جمعيت شهرى استان توسط آب و فاضالب 
واحد  آحاد  هزار   174 كه  دارند  قرار  پوشش  تحت  استان 
مشتركان ما در استان از خدمات آب شهرى و معادل 44 هزار 
 و 500 آحاد واحد مشتركين از فاضالب بهره مند شده اند.
به گفته وى در سال 93 حداقل مشكل را در بحث توزيع آب 
شهرى داشتيم و 2 هزار و 50 كيلومتر شبكه توزيع آب در 

استان داريم كه اين طول شبكه هزينه ما را باال مى برد.
سرپرست آب و فاضالب شهرى استان عنوان كرد: در طول 
 شبكه فرسوده آب استان و طراحى آن و در ضوابط و برنامه ريزى 
كشور در سطح شبكه هاى توزيع يك دوره 25 سال را در نظر 
مى گيريم كه خطوط انتقال آب استان 2 هزار و 500 كيلومتر 
استانى فرسوده و قدمت 50  معادل 30 درصد خطوط آب 
سال دارد. هاشمى مقدم با بيان اينكه در اين كار براى اصالح 
هر كيلومتر شبكه توزيع بايد 60 ميليون تومان هزينه شود و 
هزينه هاى ديگر نيز مانند اصالح و بازسازى شهرى زمان بر 
و هزينه دارد، تصريح كرد: ما در طرح هدفمندى يارانه ها تنها 

خواستار منطقى سازى قيمت آب هستيم. 
وى با اشاره به هدفمندى يارانه ها و تاثير آن در مصرف و 
كاهش هزينه قبوض، اظهار كرد: طرح هدفمندى يارانه ها تاثير 
جدى بر مصرف آب نداشته است زيرا ابتدا با افزايش نرخ 25 
درصد كاهش مصرف را از 106 ليتر به 96 ليتر داشته ايم اما 

پس از آن نيز با افزايش مصرف به 106 ليتر بازگشته با توجه 
 به اين كه مشتركان ما در استان حداقل مصرف را داشته اند. 
هاشمى مقدم با اشاره به پروژه هاى سفر رياست جمهور در 
استان در زمينه آب و فاضالب، بيان كرد: 2 ميليارد و 600 
ميليون تومان براى فاضالب شهرى سربيشه ديده شده است 
كه در حال حاضر در رديف پيوسته است كه برنامه ريزى 

انجام و دو پيمانكار نيز مشخص كرده ايم.

بدهى 5 ميليارد تومانى مصارف غير خانگى
 به شركت آب و فاضالب

وى با اشاره به اينكه 176 درصد از آحاد مشتركين حدود 80 
درصد مشتركين مصارف آنها كاربرى خانگى دارد، افزود: در 
زمينه مطالبات در بخش كاربرى غير خانگى و ساير دستگاه ها 
شركت آب و فاضالب استان 5 ميليارد و 400 ميليون تومان 
فاضالب  و  آب  دارد. سرپرست  از مشتركان خود  مطالبات 
انشعابات فاضالب،  افزايش حق  با اشاره به  شهرى استان 
اظهار كرد: حق انشعابات فاضالب از سال 85 نرخ ثابت بوده 
است و براساس تورم نيز اگر سنجيده شود بايد افزايش پيدا 
مى كرد كه بعد از 8 سال افزايش قيمت ناچيزى داشته است.

كسرى 171 ميليون مترمكعبى
 سفره هاى آب زيرزمينى خراسان جنوبى

مديرعامل شركت آب منطقه اى استان هم گفت: در حال 
حاضر سفره هاى آب زيرزمينى در استان از نظر كيفى و كمى 
 171 ميليون متر مكعب كسرى آب دارد. حسين امامى افزود :
امروز در هفته صرفه جويى به نام مديريت آب و چالش هاى 
حاضر  حال  در  كه  است  شده  نامگذارى  زيرزمينى  آب 
سفره هاى ما در استان از نظر كيفى و كمى 171 ميليون متر 

مكعب كسرى دارد.
استانداردهاى  استان اظهار كرد:  مديرعامل آب منطقه اى 
از آب تجديد شونده  تا 60 درصد  استفاده بين 50  جهانى 
را توصيه مى كند در حالى كه در استان بيش از 100 درصد 

از منابع آبى بهره بردارى مى شود. وى با بيان اينكه در حال 
حاضر از منابع آبى به درستى و منطقى استفاده نمى شود، 
تصريح كرد: با صرفه جويى 17 درصدى در بخش كشاورزى 

مى توان كسرى مخازن آب استان را به صفر برسانيم. 
وى با بيان اينكه از نظر استانداردهاى جهانى ما از 100 درصد 
منابع خود بهره بردارى مى كنيم، اظهار كرد: اقدامات تعيين 
تكليف پروژه هاى فرسايش و پروژه هاى آبيارى امسال انجام 
اتمام و  اين راستا سد رزه عمليات ساخت آن  شده كه در 
عمليات اجرايى آن تا پايان تيرماه انجام مى شود و سد فرخى 
نيز عمليات آن انجام شده كه اين دو پروژه رديف اعتبارى آن 
در سال 94 بسته شده و اميد است تا  آخر سال به پايان برسد.

امامى بيان كرد: در پروژه هاى آب رسانى شهرستان بيرجند نيز 
خط توزيع آب تكميل و يكى از پروژه هاى كالن ما انتقال آب 
آهنگران به شهرهاى زيركوه و قاين است كه مصوبه محيط 
زيست، ميراث فرهنگى و كميته پدافند غيرعامل را گرفته و 

اميد است رديف اعتبارى در سال 95 داشته باشد.
مديرعامل آب منطقه اى خراسان جنوبى با اشاره به اقدامات 
و  فرسايش  پروژه هاى  تكليف  تعيين  گفت:  شركت،  اين 
پروژه هاى آبيارى انجام شده و در اين راستا سد رزه عمليات 
ساخت آن اتمام و عمليات اجرايى آن تا پايان تيرماه انجام 
افزود:  استان  در  ابرها  بارورسازى  به  اشاره  با  مى شود. وى 
مطالعات اوليه توسط مركز تحقيقات انجام شده اما تامين 
براى  ندارد كه  استان وجود  اعتبار و زيرساخت هاى آن در 
تامين زيرساخت ها و عملياتى شدن آن نياز به دو سال زمان 

و 7,5 ميليارد تومان اعتبار است. 

طرح مطالعات انتقال آب از سد دوستى 
به استان در دست انجام است

انتقال  به  اشاره  با  استان  منطقه اى  آب  مديرعامل شركت 
آب به استان، افزود: در بحث انتقال آب از درياى عمان به 
جنوب شرق  حاشيه  ساير شهرهاى  نيز  و  جنوبى  خراسان 
كشور، استان ما در اولويت انتقال قرار دارد و در زمينه انتقال 
از سد دوستى نيز مطالعات در دست انجام است. امامى بيان 

كرد: مصرف آب در استان 92 درصد در بخش كشاورزى، 5 
درصد در بخش شرب و 3 درصد در بخش صنعت است و 
در حال حاضر در خراسان جنوبى 400 حلقه چاه غير مجاز 
وجود دارد. به گفته وى 3 هزار و 299 حلقه چاه مجاز در 
استان دارا هستيم كه در حال حاضر نيز 450 حلقه چاه غير 
مجاز شناسايى  و در مجموع 5 سال 650 حلقه چاه غير مجاز 
پر شده كه 60 حلقه چاه غير مجاز در سال گذشته پر شده 
است. امامى در مورد ساماندهى اين حلقه چاه ها، عنوان كرد: 
گام نخست در اين راستا هوشمندسازى كنتورها است كه 
هزار و 900 چاه  كشاورزى نيازمند كنتور هوشمند هستند كه 
تاكنون هزار و 475 كنتور هوشمند نصب شده است و يكى از 
برنامه هاى امسال شركت آب منطقه اى استان هوشمندسازى 

كنتورهاى اين حلقه چاه هاست.
وى افزود: درحال حاضر ساالنه در مصرف آب 170 ميليون 
متر مكعب مازاد برداشت داريم كه مصرف بى رويه نتيجه آن 
افت سطح آب زيرزمينى است و وضعيت آب در استان به 
رفتار خودمان برمى گردد چرا كه از منابع به درستى استفاده 
نمى كنيم زيرا در بخش كشاورزى راندمان 30 تا 35 درصد 
است و در بخش شرب فرصتى در راستاى تامين و اصالح 
شبكه ها وجود ندارد. به گفته امامى، با توجه به منابع كم آب  
و پايدارى آب نيز به رفتارمان بستگى دارد و با رفتار درست در 
بخش كشاورزى و صرفه جويى مى توانيم كسرى مخازن خود 
را به حداقل برسانيم. امامى برنامه آينده شركت آب منطقه اى 
خراسان جنوبى را اجراى طرح احيا و تعادل بخشى به منابع آب 
زيرزمينى دانست و افزود: امسال براى اين طرح 8,5 ميليارد 
تومان اعتبار در نظر گرفته شده است. وى هدف نهايى از 
طرح احيا و تعادل بخشى به منابع آب زيرزمينى را قرار گرفتن 
بيالن آب در نقطه سر به سر و در گام بعدى بهره بردارى 75 

درصدى از ذخاير آب تجديدشونده عنوان كرد. 
بيرجند  شهر  شمال  شيرين  آب  تأمين  به  اشاره  با  وى 
تصريح كرد: با توجه به احداث مسكن مهر و تامين آب 
با  متناسب  بارگذارى  محض  به  سربيشه  از  شهر  شمال 
جمعيت، آب با كيفيت و استاندارد نيز در اختيار شهروندان 

شمال شهر قرار مى گيرد.

در نشست مطبوعاتى
 مديران صنعت

 آب و فاضالب استان 
عنوان شد:

480 روستاى استان در تابستان با تانكر آبرسانى مى شوند

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

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

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

رئيس پليس امنيت استان خراسان جنوبى
 تبريك عرض نموده 

موفقيت بيش از پيش شما را از درگاه ايزد منان خواستاريم.
دفتر زيارتى بيرجند تنعيم ، دفتر زيارتى عماد ، دفتر زيارتى فدك

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
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امالك و مستغالت

فروش ملك وياليى دوبلكس 
در معلم نقدى يا معاوضه

09159626514

فروش ملك وياليى 300 ميليون 
يا معاوضه با آپارتمان كوچك

09153634160

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

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

فى 80م+15م وام 09153614183

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

09155496373

فرو  ش واحد 75 مترى سايت ادارى 
پاركينگ و آساسنسور 75 م

09153614183

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

امتياز مسكن ارتش، معصوميه پايين 
واريزى15/700 

فى توافقى  09157414784 

فروش منزل وياليى بهترين منطقه 
سجادشهر261مترزمين140زيربنا 

 09153618804

معاوضه يك قطعه زمين با
ماشين درحاجى آباد،زمين

 178متر 09158275412 

فروش منزل خيابان غفارى
 300 متر زمين 640 متر زيربنا 
درسه طبقه  09365984036 

فروش آپارتمان طبقه اول روى 
پيلوت شركت مولوى  دو خوابه  

فى54 م 09153621050 

فروش ملك تجارى كارگاهى به 
متراژ 3000  متر داراى دفترچه 

مالكيت 09154030029 

فروش امتياز آپارتمان 
شهيد ناصرى فاز2ارتش واريزى 

 09353242617

فروش منزل شمالى واقع در 
دستگرد 168 متر90 متر زير 
بنافى60 م 09150033510 

فرش زمين 302 مترى ارتش
 فى توافقى

 09331366849

فروش فورى آپارتمان
 متراژ 78 امامت 47 

حاشيه خيابان  09158671542 

فروش منزل اميرآباد 120متر 
زمين 90متر بنا شمالى

  فى 80م  09156667648

فروش آپارتمان مسكن مهرشركت 
ازاد بنا به مساحت 75 مترمفيد 

دوخوابه 09159658433 

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

 09156044960

فروش يامعاوضه منزل وياليى واقع 
درشهرستان خوسف 200متر زمين 

130متر بنا 09151613299

فروش امتياز120مترى 
بلوارشعبانيه خيابان نرجس 
فى توافقى 09159626184 

فروش زمين زير جاده شمس آباد 
هزارمتر نزديك به جاده اصلى 
داراى راه  09011479455 

فروش زمين 160 مترى 
واقع در دستگرد فى توافقى

09151606197

فروش امتياز آپارتمان 134 مترى 
واقع در معصوميه
09353931161

فروش سايت ادارى طبقه پنجم 
75مترپكيج پاركينگ كولر20م 

وام65م   09156692686 

فروش فوق العاده 3000مترزمين 
با3ساعت آب نزديك به جاده

8كيلومترى بيرجند09157556797 

فروش باغ دستگرد بانيم ساعت
 آب چاه و120نهال پسته 

قابل معاوضه 09153625090 

خريدار
زمين ديمه زاراطراف بيرجند

 09350650139

فروش زمين وباغ منزل
 روستاى عباس آباد بهدان 

 09156633578

فروش يا معاوضه 12هزار متر زمين
3 هزار متر باغ به همراه چند 

ساعت آب چاه 09151611873

فروش منزل مسكونى با بافت 
فرسوده در روستاى چهكند بيرجند 

 09017609959

فروش چهار واحدى با هم در 
خيابان غفارى روبروى دانشگاه 

 09332459291

خريدار يك واحد آپارتمان دوخواب
 سند دارنقدى محدوده انتهاى 

سجادشهرتا غفارى 09015418367 

فروش آپارتمان 2خوابه.خيابان 
الهيه تكميل شده 85مترى مسكن 
مهر فى 55  09391646003 

فروش معاوضه آپارتمان 114 
مترى بلوار ناصرى با آپارتمان 

كوچكتر 09386232965 

فروش يك باب منزل وياليى
 تازه ساز واقع در قاين

09155611987.

فروش 650مترزمين كشاورزى 
با45دقيقه آب روستاى

 شمس آباد  09157556797 

فروش يا معاوضه: دو باب مغازه 
حاشيه امامت فى كارشناسى

 09155613291

  فروش زمين حاجى آباد 
خيابان امام خمينى 6 

 09159625495

فروش آپارتمان 65 مترى 
باكليه امكانات - معصوميه باال 

 9157711003

     فروش اپارتمان 95 مترى 
فول امكانات بلوار بقيه ا... 

 09127117641

زمين فروشى منتظرى 17
 متراژ 140متر

 09153625171

فروش يا معاوضه منزل- معصوميه  
پايين - 2طبقه-105متر  

فى:140م   09158641723 

خريدار زمين مهرشهر
كالنشهرهاتا35 ميليون

 09155618396

امتياز آپارتمان - خيابان شهيد 
ناصرى واريزى مبلغ30ميليون 
فى توافقى09353242617 

واحد آپارتمان -110متر زيربنا- 
خيابان دولت  فى: كارشناسى  

09157566606

فروش 1000متر زمين مزروعى 
با1ساعت آب قنات در روستاى 

ميرعلى 09159645585

3000متركارگاهى-تجارى به 
همراه4000 متر فضاى مشجر 

09154030029

باغ 350متر حصار شده مشجر با 
آب قنات حوض آالچيق فروش 
يا م بامآشين 09151606610

فروش،معاوضه منزل وياليى در
حسين آبادسادات باواحدآپارتمان 

درشهريازمين09158650989

منزلى فروشى در خيابان غفارى 
300 متر زمين 640 متر زيربنا 
درسه طبقه 09365984036

فروش يامعاوضه يكى ازواحدهاى 
بهزيستى نبش الهيه3 

فى: 15ميليون 09338107289

فروش يك واحدآپارتمان متراژ 
مفيد140متر وامكانات كامل بلوار 

شهيدناصرى09153634929

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

09155625167

فروش فوق العاده3 هزارمترزمين 
با3ساعت آب نزديك به جاده 8

 كيلومترى بيرجند 09157556797

فروش امتيازارتش50م واريزى 
فى60م

09301209479

باغ،144 درخت 6ساله ،داراى 
استخروآبيارى قطره اى شمس آباد  

09153618933

فروش زمين -240متر 
شمس آباد فى: توافقى 

09158345832

408متروياليى3نبش.چهكند
300م يامعاوضه.بابيل.مكانيكى.

يابلدوزر09159633172

يك واحداپارتمان نبش چهار راه 
انقالب با واريزى كامل 42ميليون 
فى كارشناسى 09151632577

زمين فروشى.200متر زمين 
فروشى دستگرد سند ششدونگ

خ كوثر 09159626771

 فروش يامعاوضه اپارتمان ازفاز5 
شهردارى 85 مترى فول امكانات 

فى 60م  09156653708

لطفًا جهت پيشنهاد هاى تبليغاتى تماس گرفته نشود !



      3
3000272424

مه
ه نا

يژ
و

ى
ها

ى 
ند

زم
نيا

آوا
ه 

نام
وز

ر

لطفًا جهت پيشنهاد هاى تبليغاتى تماس گرفته نشود !

رهن و اجاره

اجاره مغازه 100مترى
 نبش شهيدفهميده3
 09155620430

رهن يا اجاره خونه آپارتمان 
دوخواب فول امكانات 

 09156653708

متقاضى گاودارى 
درحد2000هزارمترباآب برق 

خانه سرايدارى  09154473005 

رهن واجاره زيرزمين يك خوابه.
سجاد15/پالك6

 09159617233

رهن يا اجاره مغازه تعويض روغنى 
باكليه امكانات وتجهيزات-خيابان 
مصطفى خمينى 09151639018

اجاره مغازه 100 مترى 
جمهورى اسالمى33
 09358970857

اجاره انبارهاى 100 و 200 متر 
حاشيه جاده شمس آباد

 09156041846

 منزلى واقع در جمهورى 26
به اجاره داده ميشود
 09358938462

يك واحد آپارتمان 85 مترى بنياد 
مسكن شوكت آباد 150 اجاره 1 

ميليون رهن09156030300

اجاره زيرزمين -غفارى 
يك خوابه،جديدساز،داراى درمجزا

09105090288

خودرو پرايد

فروش پرايد مدل 77
بيمه تاآخرسال بدون تخفيف

  فى 6/5م  09158624313 

فروش پرايدمدل 84دوگانه كارخانه 
سه تيكه جلوباگلگيرعقب رنگ 
فى9500   09381680255 

فروش پرايد مدل 88
رنگدار سفيد 

 09155626513

 sx فروش پرايد 132 دلفينى
دوگانه دستى پخش و باند رينگ 

اسپرت  09159610661 

خريدار پرايد
 مدل 80تا83 نقد و اقساط 

09011637166

فروش يك دستگاه پرايدمشكى 
دوگانه مدل84،نقد وشرايطى 

 09367397952

فروش پرايد 111 فول مدل90 
سفيد بدون رنگ رينگ اسپرت 

 09151641647

فروش 111سفيد
 مدل93 

 09155610426

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

 09153622768

فروش132SXمدل90
سفيد ، بى رنگ فى: 15م 

 09157202463

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

فروش پرايد131اس ال مدل90، 
كاركرد62هزار،بيمه آخرسال.
فى14,5  09151603957 

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

 09159620947

فروش هاچ بك مشكى 87 
هيدروليك بيمه تا9 تميز فى 13

 09354672325

پرايد مدل 82سفيد بى رنگ بيمه 
برج12تخفيف كامل الستيك نو 

فى: 9م 09153624494 

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

 09153178121

پرايدفروشى مدل 77بيمه 
تاآخرسال بدون تخفيف  فى 6.5

 09158624313

پرايد 131مدل92 تمام رنگ فول 
فنى سالم سفيد بيمه برج6 

فى:12/800  09159625495 

پرايد مدل 88سفيد- بى رنگ 
40هزاركار- بسيار تميز- قيمت 

 09354961865  14500

پرايد دوگانه انژكتور-مدل 83-
تميز- فنى عالى تك برگ سند 

فى:10 م 09156676468 

فروش.پرايد87مسى.متاليك.
بيمه2ماه.تخفيف7سال .بيرنگ
فى12م 09384632825 

فروشى پرايد141 مدل 87 
فى: توافقى

 09153635939
 

خودرو پژو

فروش ومعاوضه تاكسى 
پژومدل90دوگانه كارخانه

 09151614906

خريدارپژو206صندوق دار 
مدل 90 تا93 

 09151603957

فروش پژو405نقره اى تك گانه 
مدل 88بيمه اول 7 يك درب رنگ 

فى19م 09151602955 

فروش پژونقره اى مدل 84
بيمه برج10با8سال تخفيف

09157213586

فروش پژوپارس سال مدل 88رنگ 
دلفينى بسيار تميز .بيرنگ .رينگ 
والستيك كامل 09352938345 

خريدار
 پارس elx نقد

 09151611494

فروش يا معاوضه پژو روآ مدل 86 
رنگ نقره آبى فى10/500

 09013607273

خريدار
پژو405تا مبلغ20م
 09153624007

فروش آردى 80 دوگانه سى ان 
جى منبع بزرگ بيمه هفت ماه 
فى5/700   09157550732

پژو73نوك مدادى،فنى 
سالم،بيمه6ماه كمى رنگ دوگانه 

ال پى جى09157410810 

فروش پژوslx tu5 مدل 91بسيار 
تميز رنگ دارد فى200/21معاوضه 

با111خشك 09391646003 
 

فروش خودرو 206 سفيد بدون 
رنگ  با بيمه شش ماهه مدل 89 

فى: توافقى 09155406620 

خودرو متفرقه

فروش سمند دلفينى دوگانه 
مدل 85 بيمه برج11فى 14/100

 09385253216

فروش سمند85دوگانه 
3تيكه رنگ قيمت14م

 09154071025

فروش سمندl xمدل90سفيد 
 فوق العاده تميز
09156635072

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

تعمير  09158658068 

فروش موتورهندا
مدل 85 بدون بيمه فى700

 09339894416

فروش تيبا دو(هاچ بك)93بى رنگ 
سفيد25م ،معاوضه با پرايد

 09153632761

فروش رنو سپند
مدل79  فى6500
 09157921778

فروش موتورلينهاى هندا
مدل 91رنگ مشكى فى950

 09362458473

فروش موسو اتومات 6سيلندر 
نوك مدادى فنى عالى
 09151607030

فروشpk  مدل 82 
قيمت توافقى

 09153635939 

فروش دوو ريسرمدل94دوررنگ 
تميز الستيك 70درصدخارجى 

 09158653002

موتور ياماها 125 
مدل 71 تميز

 09158604807

فروش    PKمدل 83 سفيد.
بيمه آذر، 8سال تخفيف

فى5/800 09151600693 

فروش مزدا دوكابين مدل 85،  
دور رنگ ،فوق العاده تميز ،فنى 
سالم،كولر دار 09155626602  

تيباسفيد، مدل 90،كاركرد 65هزار
بيمه ضعيف، فى 18/5

 09363329007

فروش وانت 93كم كار 
تك گانه فى:14/300 - سند بنام 

 09391646003
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رايانه و همراه

فروش تبلت ztouch در حد 
نو  آندرويد 4 - سيم كارت خور 

 09357694110

خريدار وايرلس دست دوم يا معاوضه 
با مودم معمولى نو(بدون استفاده). 

 09392766270

 acer فروش لپتاپ
500HDD 4G i5 با مشخصات

09336348732

جوياى كار

به دو مربى پيش دبستان با تجربه 
جهت كار در مهدكودك نيازمنديم. 

09335611217

نيازمند نيرو براى كارواش
 درصدى شراكتى 
 09016975611

نيازمند كاردان دامپزشكى يا 
بهداشتياردامپزشكى همكارى در 

مركزواكسيناسيون 09155617282 

به يك شريك جهت همكارى 
در آرايشگاه زنانه نيازمنديم 

09012958843

كابينت سازماهرام دى اف كار 
وفلزكارنيازمنديم
09155625162

به تعدادى راننده با خودروى 
ترجيحا دوگانه نيازمنديم

 09155630233

جوانى 27ساله متاهل با پژو405 
صفردوگانه سوز آماده همكارى 

با ارگانها 09158671899

ليسانس عمران با سه سال سابقه 
كار آماده همكارى با ارگانها  

شركتها و 09152696191

جوانى 25 ساله،متاهل،كارشناس 
ارشد حسابدارى.آماده همكارى
 با سازمانها 09152699324 

به تعدادى نيروى
 برقكار نيمه ماهرنيازمنديم.

 09159640387

نوجوانى هستم تاسيساتى،به عنوان 
شاگرد هم ميتوانم كاركنم.

 09388266437

جوياى كار. جوانى 20ساله متاهل 
جوياى كارهستم
09014150926 

نيازمندتعدادى راننده با خودروى 
ترجيحا دوگانه بصورت تمام و قت و 

نيمه وقت 09158349338 

راننده بلدوزر با 24سال سابقه كار
اماده.همكارى

 09159633172

جوياى كار،جوانى باروابط عمومى 
باال،ليسانس آمادگى همكارى 

باتمامى نهادها 09194087258 

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

جوياى كار
در شيفت بعداز ظهر
 09157914459

نيازمند راننده با خودروى ترجيحا 
دوگانه بصورت تمام وقت و نيمه وقت 

 09158349338

به تعدادى راننده با ماشين دوگانه 
سوز جهت كار در اژانس نيازمنديم 

09306703037

لوازم منزل

فروش اقساطى تعداد زيادى مبل 
و وسايل تزيينى با شرايط مناسب 

09151604006

فروش كولرگازى پنل دار
18هزارGREEگرى كم مصرف

 09373831253

فروش يخچال وفريزرخانگى 
فى3300

  0915664830
 

فروش اقساطى تعداد زياد مبل و 
وسايل تزيينى با شرايط مناسب 

09151604006

ميزكامپيوتركمددار-
جاروشارژى مولينكس-

هركدام140تومان09153638963 

يك عدد12مترى نوبافى 
عالى،گازطرح فر،ابگرمكن برقى 
بفروش ميرسد09352376866 

فروش اقساطى تعداد زياد مبل و 
وسايل تزيينى با شرايط مناسب 

 09151604006

فروش تشك طبى يك نفره.پنكه 
پارس خزر.دو تخته فرش 12مترى 

09011865485

فروش يك دست مبل 7 نفره با 
ميز جلو مبلى و چهار ميز عسلى 
1300000تومان 09151633661

متفرقه

فروش كافى شاپ با فضايى زيبا و 
تمامى امكانات همراه با 

آموزش كامل  09381131671 

فروش فيش حج عمره
 توافقى

 09307252100

فروش يك دستگاه
 نان لواش

 09154957419

فروش
 نانوايى لواش وتافتون
 09156648303

فروش كليه لوازم آرايشگاه
فى توافقى

 09352376866

فروش جارو شارژى آلمانى
 در حد نو 230تومان
   09154071025

فروش خط توليد 
سازه هاى كناف 
 09158525037

فروش يا معاوضه كافى نت و 
دارالترجمه با موقعيت عالى 

09157556009

فروش فريزر خوابيده 
مخصوص سوپر ماركت

 09373810744

فروش 2 عدد يخچال 
پرده هواى 2 مترى

 با قيمت مناسب 09155618369 

فروش كارواش باموقعيت عالى 
باقيمت مناسب

 09354804742

فروش كارواش باچهار سال 
سابقه كار به همراه پروانه فى: 8م 

 09156672980

خريدار پمپ آب (كف كش) 
2اينچى در حد نو

 09158651652 

فروش چهار حلقه الستيك نو بارز 
با چهار عدد رينگ اسپرت نو پرايد

 09159659386

تاكسى تلفنى فعال
 واگذار ميشود

 09155619072 

جواز كسب نمايشگاه اتومبيل 
واگذار يا اجاره داده ميشود 

 09155619072

فروش تعدادى ميز و صندلى 
رستورانى كامال سالم. 

 09155623539

  سيستم كامل گاز سى ان جى يا
    ال پى جى مناسب پرايد خريداريم   

 09157201517

   فريزربستنى ميهن 600ليتر
كم كار بفروش ميرسد
 09159688198 

فروش ساندويچى
 باتمام امكانات

 09361632539 

فروش كولرگازى پنل دار
18هزارGREEگرى كمصرف 
كاركردصفر 09373831253 

خريدار ترازوى
 ديجيتال شارژى

 09156048897 

يك كپسول گاز بوتان
 فروشى

 09159646434 

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

مهاجرت 09355598886 

فروش پلى استيشن 2 باتجهيزات 
اضافى دودسته كارت حافظه
 40 بازى 09210326846 

سوپر ماركت در بهترين جا با 
دخل روزانه 700واگذار ميشود 

 09373591368

فروشى يك عددماشين شارژى 
دموتوره فى600

 09158651531

فروش تعدادى 
وسايل آرايشگاه زنانه 

 09158630025

فروش اجناس مغازه پوشاك مردانه 
واقع در بازار

09151606197


