
استاديوم بيرجند لنگ 8 ميليارد 

اصالح برنامه هاى بهداشتى روستائيان

آوا پيشرفت فيزيكى سه پروژه مهم قاينات را بررسى كرد

پروژه هاى بخش خصوصى و مسأله

 تأمين زيرساخت هاى قاين

 فرماندار سابق شهرستان قاينات (شرافتى راد) اوايل سال گذشته 
گفته بود: بزودى عمليات ساخت و ساز كارخانه كوير مس مشرق... 

كتاب ارج نامه دكتر رفيعى

 در بيرجند به چاپ مى رسد

همايش بزرگداشت مقام شامخ علمى، ادبى و فرهنگى
 استاد دكتر محمود رفيعى در تهران در محل
 انجمن آثار و مفاخر فرهنگى كشور و با حضور...
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در پى تمركز وزارت بهداشت بر حوزه بهداشت در قالب طرح تحول نظام سالمت، قائم مقام وزير بهداشت 
همچنين  و  دانست  حاشيه نشين  نفر  ميليون   10 بهداشتى  پوشش  را  امسال  بهداشتى  برنامه  مهم ترين 

توضيحاتى در خصوص استخدام هاى جديد وزارت بهداشت ارايه داد. (ادامه در صفحه 2)

عليرغم 94 درصد پيشرفت فيزيكى پروژه شاخص ورزشى مركز استان ؛
پيش فروش ساختمان در قالب 

سند رسمى انجام مى شود

ايرنا: رئيس سازمان ثبت اسناد و امالك كشور گفت: 
انجام  رسمى  سند  قالب  در  ساختمان  فروش  پيش 
قانون،  اين  اساس  بر  افزود:  تويسركانى  شود.  مى 
پيش  هستند  مكلف  خريدار  پيش  و  فروشنده  پيش 
فروش را در قالب اسناد رسمى در دفاتر اسناد رسمى 

انجام دهند.

خودروها شناسنامه 
زيست محيطى مى گيرند   

ترافيك  هماهنگى  عالى  شوراى  دبير  همدانى  يدى 
شهرهاى كشور در گفتگو با ايسنا با بيان اينكه بايد براى 
تشكيل  كارگروهى  آاليندگى خودروها  تعيين وضعيت 
تا شناسنامه زيست محيطى خودروها تهيه شود،  شود 
گفت: ضرورت دارد تا سامانه يكپارچه معاينه فنى نيز به 
سرورهاى نيروى انتظامى متصل شود تا تبادل اطالعات 

ميان وزارت كشور و نيروى انتظامى محقق شود. 

گرانى ماست، پنير و شير كليد خورد 

مقدسى رئيس هيئت مديره انجمن صنفى گاوداران 
در گفتگو با مهر، از موافقت دولت با گرانى حداكثر 10 
درصدى سه كاالى پر مصرف شير، ماست و پنير خبر داد.

آغاز واريز معوقات فروردين  
بازنشستگان تامين اجتماعى

سازمان  درآمد  و  فنى  معاون  زدا  محمدحسن   : مهر 
حقوق  افزايش  مابه التفاوت  واريز  از  اجتماعى  تأمين 
سازمان همزمان  اين  بگيران  مستمرى  ماه  فروردين 
با پرداخت حقوق تيرماه خبر داد و گفت: اين مبلغ از 

هفتم تير به حساب آنها واريز مى شود. 

برادر ارجمند امير سرتيپ دوم ستاد قوام يوسفى

فرمانده محترم ارشد نظامى آجا در خراسان جنوبى

 و مركز آموزش 04 امام رضا (ع) نزاجا

با كمال مسرت ، اعطاى درجه سرتيپ دومى را كه مبين شايستگى، درايت، تعهد 

و تخصص ارزشمند جناب عالى مى باشد ، صميمانه تبريك عرض نموده 

همواره در پناه قادر هستى بخش موفق و سربلند باشيد

سيد محمد حسين زينلى
مديرعامل شركت كوير تاير

جناب آقاى دكتر حقيقى 
رئيس محترم سازمان صنعت ، معدن و تجارت خراسان جنوبى

 با تبريك دهه توليد ملى و روز صنعت و معدن

 همت بلند ، گام هاى ارزشمند و تالش هاى شايسته جناب عالى و همكاران محترم

 را ارج نهاده ، توفيق روزافزون شما را در جهت پيشبرد اهداف 

صنعت ، معدن و تجارت استان از درگاه قادر سبحان آرزومندم.

سيد محمد حسين زينلى
مديرعامل شركت كويرتاير

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

رئيس پليس امنيت عمومى استان خراسان جنوبى 
تبريك عرض نموده ، توفيق روزافزون را برايتان از درگاه حق تعالى آرزومنديم.

امير اكبرپور مديرعامل - هيئت مديره
موسسه فرهنگى و هنرى عرفان خراسان جنوبى

جناب آقاى دكتر محمد رضا مجيدى 
انتصاب شايسته جناب عالى را به عنوان 

رئيس كتابخانه ، موزه و مركز اسناد مجلس شوراى اسالمى 

 كه نشان از لياقت شما مى باشد، صميمانه تبريك عرض نموده 

 برايتان سعادت و سربلندى از درگاه حق تعالى آرزومنديم.

امير اكبرپور مديرعامل - هيئت مديره
موسسه فرهنگى و هنرى عرفان خراسان جنوبى

فروش زمين 172 مترمربع – زيربنا 75 مترمربع
 اسكلت پيچ و مهره اى- سقف شيروانى 

 شهرك گلريز سورگ / 40 ميليون      09155176982

شركت در سرمايه گذارى 
شركت تعاونى روستايى زنان نرجس القورات

شرح در صفحه 7

محل موضوعپروژه
اجرا

مدت نوع قرارداد
پيمان

 مبلغ برآورد (ريال) 
بر اساس فهارس بها 

1394

مبلغ تضمين شركت 
در مناقصه (ريال)

تاريخ 
تحويل 
اسناد و 

پيشنهادات

تاريخ 
بازگشايي

احداث اداره 
كل بنياد 

شهيد و امور 
ايثارگران 

استان خراسان 
جنوبى

ساختمان 
ادارى

بيرجند

بخشنامه مترمربع زيربنا 
(سرجمع) به شماره 

100/6405 مورخ 89/2/4  
 معاونت 

برنامه ريزي و نظارت 
راهبردي رياست جمهوري

 16
ماه

53/821/586/941170/000/000
حداكثر 

ساعت 13
94/5/2 

ساعت
 8 صبح 
94/5/3

مناقصه عمـومي يك مرحله اي با ارزيابى كيفى   " نوبت اول "
اداره كل بنياد شهيد و امور ايثارگران استان خراسان جنوبي (مناقصه گذار به نشاني بيرجند- خيابان مدرس - بين مدرس 30 و 32) در نظر دارد: اجراي پروژه ذيل را 
 بر اساس قانون برگزاري مناقصات به پيمان كاران داراي صالحيت سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور (معاونت سابق برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري) 
 از محل اعتبارات داخلى خويش واگذار نمايد. لذا پيمان كاران واجد شرايط متقاضي (حداقل پايه 4 در رشته ساختمان و حداقل پايه 5 در رشته تاسيسات و تجهيزات) 

با در نظر گرفتن رشته ، پايه و ظرفيت آزاد مي توانند براى دريافت اسناد مربوطه حداكثر تا تاريخ 94/4/16 به حوزه عمران و مسكن اين اداره كل واقع در بيرجند
نيز منتشر شده است. خيابان مدرس - بين مدرس 30 و 32 مراجعه نمايند. ضمنا اين آگهي در پايگاه ملي اطالع رساني مناقصات به نشاني  

تضمين شركت در مناقصه: ضمانت نامه هاي معتبر مورد اشاره در آيين نامه تضمين براي معامالت دولتي و مورد قبول كارفرما به مدت سه ماه از تاريخ افتتاح پيشنهاد و قابل 
تمديد براي سه ماه ديگر در وجه اداره كل بنياد شهيد و امور ايثارگران استان خراسان جنوبي مي باشد.

محل تحويل اسناد و پيشنهادات: دبيرخانه اين اداره كل واقع در بيرجند - خيابان مدرس - بين مدرس 30 و  32 و محل گشايش پيشنهادها اتاق جلسات اين اداره كل مي باشد.

اداره كل بنياد شهيد و امور ايثارگران استان خراسان جنوبي

 http://iets.mporg.ir 

آموزشگاه آزاد

  صنايع دستى نگـاره
زير نظر سازمان فنى و حرفه اى

 و اداره تعاون كار و رفاه اجتماعى
 تابلو فرش ، گليم ، گبه ، سرمه دوزى 

روبان دوزى ، چهل تكه دوزى

آدرس: معلم 7- پالك 34    -  تلفن: 32221695

نقد و اقساطبه صورت 
آموزش 

+بيمه+كار جناب آقاى دكتر حقيقى
رئيس محترم سازمان صنعت ، معدن و تجارت خراسان جنوبى

با آرزوى قبولى طاعات و عبادات جميع مومنين 
 فرا رسيدن دهه توليد ملى، بر جناب عالى و يكايك همكاران

 پر تالش و همسنگران و پويندگان شاهراه استقالل و خودكفايى 
ميهن عزيز اسالمى تبريك و تهنيت باد

عليرضا ناصرى - مديرعالى گروه صنعتى ناصرى
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 ايرنا: ميانگين مصرف روزانه بنزين كشور در هفته اول ماه مبارك رمضان چهار ميليون و 300 هزار ليتر كاهش يافت و به 66 ميليون و 657 هزار ليتر رسيد. 
مصرف بنزين كل كشور در بازه زمانى 30 خردادماه تا پنجم تيرماه امسال، 466 ميليون و 600 هزار ليتر بود كه در قياس با هفته پيش از آن
 (496 ميليون و 700 هزار ليتر) 30 ميليون و يكصد هزار ليتر كاهش يافته است.

كاهش 4 ميليون ليترى مصرف بنزين كشور در هفته اول ماه مبارك رمضان

امروز 8 تير 1394 مصادف با
 12 رمضان 1436 و 29 ژوئن 2015

روز مبارزه با سالح هاي شيميايي
 و ميكروبي

هشتم تير هر سال، به مناسبت بمباران شيميايى 
شهر سردشت، روز مبارزه با سالح هاى شيميايى 
و ميكروبى نام گذارى شده است. در سال 1366 
عراقى  نيروهاى  عراق،  و  ايران  جنگ  زمان  در 
پس از اينكه در خوزستان و مناطق مرزى سرپل 
هايى  شكست  شيرين  قصر  و  كردستان  ذهاب، 
اقدام كردند و  خوردند، به كاربرد گازهاى سمى 
تلفات  «تابون»  ازنوع  اعصاب  گاز  از  استفاده  با 
زيادى را به نيروهاى ايرانى در «جزاير مجنون» 
تير   8 در  بمباران شهر سردشت  كردند.  تحميل 
عليه  عراق  مهم  جنگى  جنايات  از  يكى   1366

نيروهاى ايرانى و غير نظاميان بود. 

رحلت فقيه جليل آيت ا... (ابوالقاسم دانش آشتياني) 
(1380 ش).

آقا  ابراهيم  ميرزا  خواه «حاج  مشروطه   مبارز  قتل 
تبريزي» در تهران (1287 ش).

تولد استاد سيد محمد احصايى ، هنرمند گرافيك و 
خوشنويس (1318 ش ).

بن  بر حضرت عيسي  انجيل  نزول كتاب مقدس 
مريم (ع).

انجام عقد اخوت ميان رسول خدا (ص) و حضرت 
علي (ع) (1 ق).

فقيه  و  محدث  متكلم،  جوزي»  «ابن  درگذشت 
(597 ق).

رحلت عالم و فقيه شاعر شيعه «محمدتقي مامقاني» 
معروف به «حجت االسالم» (1312 ق).

خروج مسلمانان از مدينه جهت شركت در غزوه 
بدر (2ق).

حمله هواپيماهاي جمهوري خواهان اسپانيا به ناو 
آلماني (1937م).

تولد «ِجيمز رابينسون» مورخ و فيلسوف آمريكايي 
(1863م).

اعطاء  و  تقسيم  نحوه  جهت  نوبل  بنياد  تشكيل 
جوايز نوبل (1900م).

آغاز جنگ دوم بالكان بين كشورهاي اروپايي در 
بالكان (1913م).

انحالل شوراي همياري اقتصادي بلوك شرق در 
پي فروپاشي شوروي (1991م).

تقويم مناسبت هاى  روز

اصالح برنامه هاى بهداشتى روستائيان

با  گفتگو  در  حريرچى  دكتر  صفحه1)  از  (ادامه   
وزارت  جديد  نيروهاى  استخدام  درباره  ايسنا،  
نظر  از  بهداشت  وزارت  اينكه  بيان  با  بهداشت 
مواجه  شديدى  كمبود  با  پرستارى  انسانى  نيروى 
اعتبارى  محدوديت هاى  وجود  با  گفت:  است، 
تعداد  جديدالتاسيس  بيمارستان هاى  براى  توانستيم  تنها  امسال  موجود، 
اصالح  و  تحكيم  ادامه  در  وى  بگيريم.  نيرو  استخدام  مجوز   7700
برنامه هاى بهداشتى براى 28 ميليون روستايى و شهرهاى زير 20 هزار 
بهداشت عنوان كرد و گفت: همچنين  برنامه هاى حوزه  از ديگر  را  نفر 
تثبيت و ارتقاى برنامه پزشك خانواده را در دستور كار داريم تا به تدريج 
و با ارائه مدل جديدى كه مبتنى بر ارائه نظام مراقبت سالمت و نظام 

ارجاع است، آن را پيش بريم.  

اعالم شرايط بازگرداندن وجوه 
2 بار پرداختى قبوض جريمه

شرايط  ناجا  راهور  پليس  اجرائيات  مركز  رئيس 
وضعيت  صورت  پرداختى  بار  دو  وجوه  بازگرداندن 
تخلفات رانندگى را اعالم كرد. سرهنگ كرمى اسد در 
گفتگو با مهر ، گفت: مالكان اين خودروها مى توانند با 
مراجعه به واحدهاى اجرائيات پليس راهور در سراسر كشور نسبت به درخواست 
استرداد پرداختى اشتباه اقدام كنند. اين افراد بايد ضمن پر كردن فرم مربوطه، 
اصل صورت وضعيت يا برگه اخطاريه پرداخت شده داراى ثبت ماشينى يا 
رسيد پرداخت الكترونيكى با تاييديه بانك عامل، تصوير خواناى كارت ملى يا 
شناسنامه مالك پالك صحيح، تصوير شناسنامه مالكيت خودرو پالك صحيح 
به نام مالك پالك، تصوير برگه نقل و انتقال خودرو و تاريخچه پالك و شماره 

حساب عابر بانك سپه و يا سيبا ملى را به همراه داشته باشند.

اعمال ماده 63 مكرر قانون خدمت وظيفه عمومى

استان  عمومى  وظيفه  معاون  عبداللهى  سرهنگ 
تشديد  راستاى  در  كرد:  اعالم  جنوبى  خراسان 
تيرماه  ابتداى  از  غايب  مشموالن  با  برخورد 
خدمت  قانون  مكرر   63 ماده  اجراى  در   94
عمومى،  اماكن  اداره  همكارى  با  عمومى   وظيفه 
بازرسى هاى غيرمترقبه اى انجام و كسانى كه به نحوى مشموالن غايب را 
 در موسسات دولتى و غيردولتى از قبيل كارخانه ها، شركت ها، آموزشگاه ها ، 
كارگاهها، بنگاه ها، مغازه ها و تعميرگاه ها بكارگيرى نمايند توسط نيروى 
انتظامى، وزارتخانه هاى تعاون، كار و رفاه اجتماعى و صنعت و معدن و 
تجارت شناسايى و به محاكم صالحه قضايى معرفى مى شوند. مجازات 
براى  و  سرباز  يك  ساالنه  هزينه  پرداخت  اول  بار  براى  افراد  گونه  اين 

مرحله دوم و بيشتر هزينه ساالنه سه سرباز است.

 وزير راه و شهرسازى خواستار تجديد نظر در 
تعيين  نقليه عمومى،  فنى وسايل  معاينه  زمان 
شيوه هاى آموزش حرفه اى به رانندگان حمل 
محدوديت  تعيين  پيشنهاد  و  عمومى  نقل  و 
سرعت براى ناوگان حمل و نقل عمومى برون 
شهرى شد. به گزارش ايرنا، عباس آخوندى در 

خصوص تجديد نظر در زمان بندى معاينه فنى 
ناوگان حمل و نقل عمومى، گفت: در حال حاضر 
براساس مصوبه دولت انواع خودروهاى شخصى 
از  نخست  سال   5 تا  كيلومتر  صفر  عمومى  و 
دريافت معاينه فنى معاف هستند كه اين ميزان 
بايد براى وسايل نقليه عمومى تجديد نظر شود تا 

قواعد مكمل براى اين مصوبه تدوين شود. وى 
درباره پيشنهادى از سوى نماينده وزارت كشور 
مبنى بر تعيين محدوديت سرعت براى ناوگان 
حمل و نقل عمومى تا سقف 100 يا 105 كيلومتر 
بر ساعت براى تردد برون شهرى گفت: براى 
اين بخش كارگروه ناوگان كميسيون نيز گزارشى 

وضعيت  بررسى  ضمن  آن  در  و  كند  تهيه  را 
محدوديت سرعت در ساير كشورها آثار آن نيز 
مورد بررسى قرار گيرد. آخوندى افزود: گزارش 
كارگروه يادشده درباره تعيين محدوديت سرعت 
براى ناوگان حمل و نقل برون شهرى متناسب با 

وضعيت جغرافيايى كشور تهيه شود.

آموزش هاى  و  توانمندسازى  طرح  گفت:  كار  وزير  معاون 
ماه  از  بعد  مرزى  مناطق  و  عشاير  روستائيان،  مهارتى 
خواهد  اجرا  كشور  در  جدى  صورت  به  رمضان  مبارك 
اشتغال  پرند گفت: در حوزه  به گزارش مهر، كورش  شد. 
از  يكى  كه  تاثيرگذارند  زيادى  پارامترهاى  بيكارى  رفع  و 
اين پارامترها بحث آموزش هاى فنى و حرفه اى و مهارت 
آموزى است. در حال حاضر 700 مركز دولتى و 14 هزار 

آموزشگاه آزاد داريم.
معاون وزير كار افزود: در اين مراكز چند نوع آموزش داده 
مى شود و به طور كلى نزديك به 60 درصد آموزش هاى 
تخصصى سازمان آموزش فنى و حرفه اى منتج به اشتغال 
مى شود. پرند با اشاره به اينكه نظام هاى آموزشى دنيا با سه 
موضوع متحول مى شوند، گفت: موضوع فناورى اطالعات، 
سالمت و بحث فاينانس سه موضوعى است كه باعث تحول 

خواهد شد. وى خاطرنشان كرد: با اين وصف مشكل فارغ 
ما  كشور  مشكل  صرفا  كنند  مى  مطرح  كه  التحصيالنى 
نيست و ساير كشورها هم اين مشكل را دارند؛ البته با نرخ 
هاى متفاوت. هم اكنون از هر 100 مردى كه در كشور ما 
فارغ التحصيل هستند بيش از 12 نفر بيكارند و در مقابل از 
هر 100 زن فارغ التحصيل نيز 33 نفر بيكار هستند.پرند با 
بيان اينكه سازمان فنى و حرفه اى طرحى را با عنوان ارتقاء 
آموختگان  دانش  و  دانشجويان  اى  حرفه  هاى  شايستگى 
كارهاى  كرد:  بيان  دارد،  بازار  نياز  رفع  رويكرد  با  كشور 
عملياتى اين طرح انجام شده و اين آمادگى وجود دارد كه در 
اين كار به مراجع ذيربط كمك كنيم. البته قطعا با اين طرح 
رويكرد و مشكل فارغ التحصيالن رفع نخواهد شد زيرا مثال 
بايد سيستم كشاورزى هاى تك  در رفع مشكل كشاورزى 
داشته باشيم تا بتوانيم از فارغ التحصيالن آن استفاده كنيم.

اين مقام مسئول در وزارت كار بيان كرد: طرح توانمندسازى 
و آموزش هاى مهارتى روستائيان، عشاير و مناطق مرزى بعد 
از ماه مبارك رمضان به صورت جدى در كشور اجرا خواهد 
مرحله  است 8  پايدار  اشتغال  رويكرد  با  اين طرح كه  شد. 
دارد و تفكر اصلى آن بر روى آموزش هاى سيار است. يعنى 
در مناطق روستايى و عشاير به همراه سازمان هاى مربوطه 
حضور خواهيم داشت و البته 130 ميليارد تومان اعتبارى كه 
براى آن ديده شده چنانچه در اختيار قرار گيرد به راحتى مى 
توان در كشور آن را پياده سازى كرد. معاون وزير كار اظهار 
و  انتخاب  استان  چند  اين طرح  براى  نيز  اكنون  هم  كرد: 
برنامه ها و نياز سنجى هاى مربوط به آن انجام شده است. 
وى درباره طرح ارتقاى شايستگى حرفه اى دانشجويان و 
اپليكيشن  نيز گفت: در سال 94 به هزار  دانش آموختگان 
نويس نياز داريم و با برآوردى كه داشتيم به راحتى مى توانيم 

با آموزش هاى الزم مهارتى، نيروهاى كار را ايجاد كنيم تا از 
طريق دوركارى بتوانند براى ساير كشورها هم كار كنند.

طرح 8 مرحله اى اشتغال آماده اجرا شد

محدوديت سرعت ناوگان حمل ونقل عمومى برون شهرى

خراسان جنوبى جزو استان هاى  
درگير خشكسالى 

بحران  مديريت  و  ملى خشكسالى  مركز  رئيس   : مهر 
سازمان هواشناسى با بيان اينكه در خرداد امسال 9 استان 
كشور دمايى حدود 3 درجه بيش از نرمال داشته اند، از 
افزايش يك درجه اى دما در تابستان نسبت به وضعيت 
استانها شامل  از  فاتح در برخى  به گفته  نرمال خبرداد. 
اردبيل، كردستان، كرمانشاه،  آذربايجان غربى و شرقى، 
ايالم، لرستان، خوزستان، كهگيلويه و بويراحمد، چهارمحال 
و بختيارى، اصفهان، خراسان جنوبى و رضوى و مركزى 
افزايش دما در خرداد 94 حدود 2 درجه سانتيگراد بيشتر از 
 SPI شرايط نرمال بود.وى يادآور شد: بر اساس شاخص
هفت ساله منتهى به پايان خرداد 94 استان هاى كردستان، 
كرمانشاه، لرستان، ايالم، خوزستان، كهگيلويه و بويراحمد، 
بوشهر، فارس، مركزى، قم، تهران، قزوين، البرز، سمنان، 
خشكسالى  جنوبى  خراسان  و  رضوى  خراسان  جنوب 

متوسط و شديد را نشان مى دهند.

بانك ها نرخ سود تسهيالت را تغيير دادند

با ورود تدريجى بانك ها به كاهش نرخ سود تسهيالت 
بانكى، دست متقاضيان براى دريافت وام هاى ارزانتر از 
قبل با سودهاى 24 درصد بازتر شد. به گزارش ايسنا، 
بنابر تصميم شوراى پول و اعتبار نرخ سود تسهيالت 
بانكى در قالب عقود مشاركتى و به عبارتى عقدى كه 
عمده تسهيالت بانكى بر مبناى آن اعطا مى شود از 
نرخ 28 درصد كه گاها از 30 درصد هم عبور مى كرد 
به 24 درصد كاهش يافت تا كمكى به كاهش هزينه 

گيرندگان تسهيالت خاصه توليدكنندگان باشد.

تورم توليد افزايش يافت 

تورم توليد كننده در ماه گذشته نسبت به ارديبهشت ماه 
1,7 درصد افزايش يافت. به گزارش بولتن نيوز، آمارهاى 
بانك مركزى نشان مى دهد كه شاخص بهاى توليدكننده 
در ايران در خرداد ماه 94 به عدد 214,7 رسيد كه بيانگر 
بين  اما در  اين بخش است.  تورم 1,7 درصدى ماهانه 
گروههاى اصلى توليدى، تورم ماهانه در بهداشت و درمان 
با 5,8 درصد باالترين نرخ را به خود اختصاص داده است.

سامانه سنجش سرعت و كيفيت 
خدمات اينترنت راه اندازى شد

تنظيم  سازمان  مقررات  اعمال  و  نظارت  معاون  ايرنا: 
مقررات و ارتباطات راديويى، از راه اندازى سامانه تجميعى 
سنجش سرعت و كيفيت خدمات اينترنت در پايگاه اطالع 
رسانى اين سازمان خبر داد. داداش زاده گفت: با توجه 
به اهميت موضوع اندازه گيرى و كنترل سرويس ارائه 
شده به مشتركين اينترنت پرسرعت، تمامى اپراتورهاى 
ملزم  ايران  مخابرات  شركت  و   WiMAX، PAP
شدند ابزارهاى معتبر سنجش سرعت و كيفيت را بر روى 

پورتال خود نصب و راه اندازى كنند.

مركز تخصصى عروس با تخفيف ويژه
زيبايى جلوه ماندگار

خيابان ارتش ، حدفاصل عدل و معلم    32231717

ن
ما

آس
ك 

ال
فروش ويژه يك واحد آپارتمان در غفارى 14 ، 60 متر ، دو خواب ، سند آزاد  ام

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

 حمل  اثاثيه  منزل 

با خاور مسقف و كارگر ماهر
09159639065

على آبادى
"ضمنا كارگر تنها نيز داريم"

فروشگـاه  كـودك 
 اميـــر

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

سجادشهر، امامت 2     32412973 نودهى فاطمى

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

 09153637507 - 09156217507 حسينى

 با ضمانت پاره نشدن و چروك نشدن 
32214989 - 32212979  

    32412300
32412311  - چمنى قـاليشويى گـل ابـريشم صاف صاف   

بدون چروك

   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

آگهى مزايده اموال غيرمنقول «نوبت اول»

چون در  پرونده 401/94 اجرايى در قبال محكوميت آقاى آرش وحيدنيا و جعفر هاتف فرد متضامنا به پرداخت مبلغ 
2/734/990/000 ريال در حق محكوم له بانك توسعه صادرات و پرداخت مبلغ 130/500/000 ريال بابت حق االجرا در 

حق دولت و با عنايت به توقيف پالك ثبتى شماره 2671 فرعى از 1427 اصلى بخش 2 بيرجند از محكوم عليه رديف دوم كه حسب نظريه 
كارشناس پالك مذكور ششدانگ يك باب آپارتمان واقع در مدرس 5 - پالك 28 - واحد 5 مى باشد كه متراژ آن 102,52 مترمربع واقع 
در طبقه سوم است و با توجه به موقعيت ملك به مبلع 1/845/360/000 ريال ارزيابى گرديده است كه از طريق مزايده در روز شنبه مورخ 
94/5/3 از ساعت 10 الى 11 صبح در دفتر اجراى احكام حقوقى به فروش برسد كه قيمت پايه از بهاى ارزيابى شده شروع و به كسانى 
كه باالترين قيمت را پيشنهاد نمايند، فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پيشنهادى فى المجلس از برنده مزايده دريافت و نامبرده مكلف 
است حداكثر تا يك ماه نسبت به پرداخت باقيمانده ثمن معامله اقدام نمايد در غير اين صورت 10 درصد اوليه به نفع دولت ضبط و مزايده 
تجديد خواهد شد. متقاضيان در صورت تمايل مى توانند پنج روز قبل از موعد مزايده به اين اجرا مراجعه تا ترتيب بازديد آنان داده شود. 

هزينه نقل و انتقال به عهده خريدار خواهد بود.

رجبى- مدير اجراى احكام مدنى دادگسترى بيرجند

دادگسترى جمهورى اسالمى ايران

آگهى مزايده اموال غيرمنقول «نوبت اول»

به  اكبر  اين اجرا در قبال محكوميت آقاى حسن محمدى فرزند  اين كه در پرونده 930717 اجرايى  به  نظر 
پرداخت مهريه- نفقه - اجرت المثل در حق محكوم لها خانم طلعت عباسى با توجه به توقيف ملك واقع در 

شهرك چهكند خيابان مالك اشتر واقع در طبقه دوم با زيربناى حدود 170 مترمربع كه داراى پالك ثبتى نمى باشد و از خانه 
هاى واگذارى بنياد مسكن مى باشد كه حسب نظريه كارشناس 870/000/000 ريال ارزيابى شده است كه قرار است از طريق 
مزايده در روز چهارشنبه 94/4/24 از ساعت 10 الى 11 صبح در دفتر اجراى احكام حقوقى به فروش برسد كه قيمت پايه 
 از بهاى ارزيابى شده شروع و به كسانى كه باالترين قيمت را پيشنهاد نمايند، فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پيشنهادى 
فى المجلس از برنده مزايده دريافت و نامبرده مكلف است حداكثر تا يك ماه نسبت به پرداخت باقيمانده ثمن معامله اقدام نمايد 
در غير اين صورت 10 درصد اوليه به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد خواهد شد. متقاضيان در صورت تمايل مى توانند پنج روز 

قبل از موعد مزايده به اين اجرا مراجعه تا ترتيب بازديد آنان داده شود. هزينه نقل و انتقال به عهده خريدار خواهد بود.

مدير اجراى احكام شعبه سوم دادگاه حقوقى (خانواده) بيرجند

دادگسترى جمهورى اسالمى ايران

مدير عامل محترم ، معاونين ، مديران ، كارشناسان  
كاركنان محترم و بازنشستگان معزز 

 شركت آب و فاضالب  استان خراسان جنوبى
شما خيرين محترم كه با اقدامى خداپسندانه عضويت صندوق رفاه 

 بازماندگان شركت آب و فاضالب استان را پذيرفته و با كمك هاى مادى
  و معنوى خود غبار ماتم و اندوه را از چهره هاى غم زده و تكيده 

ورثه همكاران درگذشته خود را خواهيد زدود و شادى روح شان را فراهم 
خواهيد كرد، صميمانه تشكر و سپاسگزارى مى نمايد. اميد است 

خداوند متعال به مصداق آيه مباركه «آيا پاداش نيكى جز نيكى است» 
 پاداش مضاعفى را به صاحبان خير عطا فرمايد.

دعاى خسته دالنت رفيق باد و قرين
خداى عالميانت نصير باد و پناه

رئيس شعبه كانون بازنشستگان آب و فاضالب شهرى و روستايى خراسان جنوبى

جديدترين روش تصفيه آب در جايگاه برداشت 

آب شيـريـن 
معصوميـــه

صنعـت و معـدن 5

قابل توجه مهندسين متقاضى در آزمون نظام  مهندسى  ساختمان

دوره هاى آمادگى به آزمون نظام مهندسى در رشته هاى برق و معمارى 

(طراحى)

با حضور اساتيد مجرب       تلفن ثبت نام : 09155610601

مكان ثبت نام : بيرجند – خيابان توحيد – چهارراه دوم توحيد 
 امام موسى صدر – پالك 40

از 10 تيرماه تا يك هفته قبل از آزمون 
در محل موسسه خانه عمران شريف بيرجند 

توسط  افرادى كه داراى
 كارت مهارت از سازمان 

مالياتى  مى باشند 
به  طور  تضمينى

مراجعه 7/30  الى  15 
و بعد از افطار 

نبش پاسداران 7 - مركز 
تخصصى  بيمه  تامين  اجتماعى

 و امور مالياتى -  رسا گستر
32445563 - چمنى

تكميل اظهارنامه مالياتى



پيام شمااحياي هنر چرم دوزي در نهبندان
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پيام كوتاه : 3000272424

دوشنبه * 8 تير 1394 * شماره 3256

شد.  احيا  دوره   3 در  جو  هنر   20 به  آن  آموزش  با  رشته  اين  گفت:  نهبندان  فرهنگى  ميراث  مسئول  شد.  احيا  نهبندان  شهرستان  در  دوزى  چرم   هنر 
شبانى با بيان اينكه كالس هاى آموزشى اين رشته هم اكنون در حال برگزارى است، افزود: هدف از برگزارى كالس هاى آموزشى، احياى اين هنرسنتى 
چرا الكى مى گويندكه يارانه 76 ميليون نفر را واريز 3در حال منسوخ شدن و كمك به رونق اقتصاد خانوارهاى اين شهرستان است. وى عمده توليدات چرمى را انواع كفش، انواع سبد و زين اسب اعالم كرد.

كرديم. دولت چراغ خاموش يارانه خيلى ها را بدون 
علت قطع كرد. مگر قرار نبود مردم با اين پول 
نخواستيم  يارانه  ما  آقا  كنند؟  مديريت  را  انرژى 

قيمت ها را به روزهاى قبل برگردانيد.
915...357
درباره  كارى  خانم  زيباى  بسيار  گزارش  از  سالم 
افطارى ممنونم. يادم مياد وقتى پدرم زنده بود 
سفره هاى غذاهاى محلى و عطر قرآن صفاى 

ديگرى داشت اما حاال ريا و.....
915...896

آقاى  شايد  نكنيد  قضاوت  زود  دوستان.  سالم 
مؤسسه  تو  كه  افرادى  كردن  فكر  استاندار 
دار  همشون سرمايه  كردن  انداز  پس  ميزان 
رو  روزنامه  گزارش  كه  حاال  هستند  ثروتمند  و 
اين  محروم  مردم  حال  به  فكرى  يه  حتمًا  خواندند 

منطقه برمى دارند.
915...990
قطع  را  ام  يارانه  كه  هستم  ساده  كارمند  يك  من 
كردند. خواستم بگويم كه چرا پول امام زمان كه به 
گفته رئيس جمهور بابت بركت سفره ما بود را قطع 
كردند؟ ضمنًا چرا قطع يارانه را از خود نماينده ها

 

و نهاد رياست جمهورى شروع نمى كنند؟
915...357
مسئولين شهردارى و راهنمايى و رانندگى خواهشمند 
است دوربرگردان بعد از مجتمع ارتش واقع در 
بلوار ناصرى را باز كنيد تا صرفه جويى در وقت، 

سوخت و استهالك وسايل نقليه ساكنين شود.
915...004
15سال  ميزان  مؤسسه  شد  چطور  سالم  با 
مركزى  بانك  نزد  ميليارد  و150  كند  مى  فعاليت 
سپرده مى گذارد و هيچ گونه نظارت نمى شود 

تامردم بيچاره نشوند؟
915...353

باسالم. شهردارى پايانكار را به بهانه باال رفتن 
خود  است.  كرده  برابر  سه  اى  منطقه  ارزش 
پرسنل مى گويند 6 سال اينكار انجام نشده تا باشيب 

ماليم قيمت ها باال برود! چرا پاسخ نمى دهند؟
915...629

حسين زاده- فرماندار سابق شهرستان قاينات 
بود:  گفته  گذشته  سال  اوايل  راد)  (شرافتى 
كوير  كارخانه  ساز  و  ساخت  عمليات  بزودى 
آغاز  قاينات  شهرستان  در  زمين  مشرق  مس 

مى شود.

كار فاز اول مس قاين به پايان رسيده  
و فاز دوم در دست اجراست

به تازگى در گفتگو با على امينى معاون برنامه 
ريزى و امور عمرانى شهرستان قاينات، پيگير 
وضعيت اين پروژه شديم كه وى در اين باره 
متعلق  زمين  مشرق  كوير مس  شركت  گفت: 
به بخش خصوصى در سال 92 در شهرستان 
قاينات به ثبت رسيده و فعاليت خود را در زمينه 
از معادن و  اكتشاف، استخراج و بهره بردارى 
نيز ايجاد واحدهاى فراورى مواد معدنى فلزى 
اين شركت در  آغاز نموده است.  و غير فلزى 
مقياس  در  كارخانه  ساخت  به  نسبت  اول  فاز 
پايلوت با ظرفيت خوراك 50 تن سنگ معدن 
در روز و توليد آزمايشى كنسانتره 70 درصدى 
مس «كه در حقيقت زمينه ساز احداث كارخانه 

اصلى است» اقدام كرده است.
امينى درباره فازهاى بعدى اين پروژه نيز اظهار 
كارخانه  ساخت  شامل  پروژه  دوم  فاز  كرد: 
اصلى با ظرفيت خوراك 120 هزار تن در سال 
و توليد كنسانتره 70 درصدى مس است كه در 
دست اجرا مى باشد. فاز سوم پروژه هم شامل 

استخراج و توليد مس كاتد است.

تسهيالت بانكى و زيرساخت ها 
دو مشكل اصلى احداث كارخانه مس 

اين  فيزيكى  پيشرفت  ميزان  مورد  در  امينى 

پروژه هم گفت: پروژه احداث كارخانه فرآورى 
احداث  و  تسطيح  يابى،  مكان  با   93/3/20 از 
بندى برنامه زمان  بر اساس   بناهاى رفاهى و 

از پيش تعيين شده آغاز شد و درحال حاضر با 
آن  اندازى  راه  و  پايلوت  كارخانه  كامل  نصب 
مقدمات ساخت كارخانه با ظرفيت كامل مهيا 

شده است.
صنعتى-  شركت  مديرعامل  با  زمينه  اين  در 
گفتگو  نيز  زمين  مشرق  مس  كوير  معدنى 
كرديم كه على عليزادگان به گزارشگر آوا گفت: 
اى منطقه  در  خصوصى  بخش  عنوان  به   ما 

عمل  وارد  كارخانه  احداث  براى  محروم 
در  تنها  نه  كه  است  حالى  در  اين  و  ايم  شده 
عمليات  نيز  ديگر  كشورهاى  در  بلكه  كشور، 
تسهيالت  بدون  ها  پروژه  اينگونه  اجرايى 
بانكى انجام نمى شود با اين حال ما تا كنون 
محل  از  و  ايم  كرده  آغاز  را  اجرايى  عمليات 
سرعت  و  ايم  داده  ادامه  را  كار  سهام،  آورده 
كار هم عالى و در حد يك ركورد مى باشد اما 
براى ادامه كار و ساخت كارخانه اصلى نيازمند 
زيرساخت  تأمين  البته  و  بانكى  تسهيالت 
دنيا  جاى  همه  در  زيرا  هستيم  الزم  هاى 
احداث كارخانه ها براى   زيرساخت هاى الزم 

مى  تأمين  آنها  نمايندگان  و  ها  دولت  توسط 
شود و بخش خصوصى اقدامى براى تأمين آب، 
انجام   ... و  گاز  اينترنتى،  خدمات  تلفن،  برق، 
تأمين  مشكل  حاضر  حال  در  ما  و  دهد  نمى 
برق داريم و نياز است كه شبكه برق را از قاين 

به طول 70 كيلومتر انتقال دهيم.

با راه اندازى كارخانه مس براى حداقل 
240 نفر ايجاد اشتغال مى شود

گفت:  هم  پروژه  پيشرفت  درباره  عليزادگان 

كار  و  شده  اندازى  راه  و  نصب  پردايش  واحد 
ساختمان سازى و احداث بخش ادارى به پايان 
رسيده است. همچنين فرآورى سنگ را براى 
دوم  فاز  در  ايم.  داده  انجام  كارخانه  به  ورود 
نيز كار تسطيح  براى احداث كارخانه اصلى  و 
از  اما  انجام رسيده  به  از فونداسيون  و بخشى 
آنجا كه موفق به دريافت هيچگونه تسهيالتى 
نشده ايم منتظر رفع موانع براى اخذ تسهيالت 
هستيم. البته تالش ارگان هاى دولتى مرتبط 
كوتاه  و  مشكل  رفع  هدف  با  مسئولين  و 
كردن روند امور قابل قدردانى است اما به هر 
زيرساخت  تأمين  و  تسهيالت  به  نياز  صورت 
 ها دو مشكل اصلى ما در ادامه كار مى باشد

كه اميدواريم با عنايت مسئولين رفع شود. 
وى با بيان اينكه هم اكنون حدود 10 تا 12 
و  ثابت  صورت  به  را  بومى  نيروهاى  از  نفر 
پاره  و  روزمزدى  به صورت  را  نفر   25 حدود 
با  كرد:  اظهار  داريم،  كار  به  مشغول  وقت 
بينى  پيش  كارخانه  اندازى  راه  و  احداث 
مستقيم  صورت  به  نفر   60 حداقل  شود  مى 
چهار  تا  سه  براى  و  شوند  كار  به  مشغول 
مستقيم  غير  صورت  به  نيز  تعداد  اين  برابر 
شرافتى  اين  بر  عالوه  شود.  اشتغال  ايجاد 
در سال  قاينات  فرماندار سابق شهرستان  راد 
شهر  فاضالب  طرح  اجراى  بود  گفته  گذشته 
نيازمند  فيزيكى  پيشرفت  درصد   35 با  قاين 

25 ميليارد تومان اعتبار است.

مشاركت سرمايه گذار پروژه فوالد 
در اجراى طرح فاضالب قاين

معاون برنامه ريزى و امور عمرانى فرماندارى 
به  نيز  پروژه  اين  درباره  قاينات  شهرستان 
شبكه  و  انتقال  خط  طول  گفت:  آوا  گزارشگر 

شهر  فاضالب  پروژه  فرعى  و  اصلى  هاى 
تاكنون  كه  باشد  مى  كيلومتر   124/5 قاين 
حدود 26/5 كيلومتر آن اجرا شده و پيشرفتى 
امينى اظهار كرد:  در حدود 30 درصدى دارد. 
در جلساتى كه با حضور نماينده شهرستان در 
مجلس شوراى اسالمى، فرماندار شهرستان و 
سرمايه گذار پروژه فوالد قاين هم در شهرستان 
قاين و هم در تهران برگزار شده، مقرر شد تا در 
اجراى پروژه فاضالب قاين با سرمايه گذارى 
مشترك شركت آب و فاضالب و سرمايه گذار 
پروژه فوالد قاين تسريع شود و در ادامه بخشى 
از آب تصفيه خانه فاضالب قاين براى رفع نياز 

پروژه فوالد مورد استفاده قرار گيرد.
گذشته  قاينات سال  سابق شهرستان  فرماندار 
شهداى  بيمارستان  توسعه  پروژه  تسريع  بر 
اين  بيمارستان جديد در  احداث  پروژه  قاين و 

شهرستان نيز تأكيد كرده بود. 

بيمارستان  اورژانس  تكميل ساختمان 
شهداى قاين تا پايان سال

توسعه  پروژه  گفت:  باره  اين  در  هم  امنيتى 
توسعه  اولويت  با  قاين  شهداى  بيمارستان 
مساحت  به  بيمارستان  اين  اورژانس  بخش 
اجرامى  دست  در  مترمربع   225 و   هزار   2
درصد   43 نيز  آن  فيزيكى  پيشرفت  و  باشد 
محل  از  تاكنون  پروژه  اين  براى  است. 
ماده  اعتبارات  و   93 سال  تملك  اعتبارات 
شده  هزينه  تومان  ميليون   662 حدود   ،180
به  نزديك  براى تكميل و تجهيز آن  و  است 
نياز  مورد  تومان  ميليون   170 و  ميليارد  يك 
مى باشد. به گفته امينى پيش بينى مى شود 
بيمارستان  توسعه  پروژه  اجرايى  عمليات  كه 
ساختمان  تكميل  حقيقت  در  و  قاين  شهداى 

جارى  سال  پايان  تا  بيمارستان  اين  اورژانس 
پروژه  وضعيت  درباره  وى  برسد.  پايان  به 
احداث  اظهار كرد:  نيز  قاين  بيمارستان جديد 
هاى  پيگيرى  با  قاين  جديد  بيمارستان 
هاى شهرستان  مردم  نماينده  هروى   دكتر 
اسالمى  شوراى  مجلس  در  زيركوه  و  قاينات 
سازمان  از  را   215 ماده  كميسيون  مصوبه 
مديريت و برنامه ريزى كشور اخذ كرده و در 
بودجه سال 94 هم ديده شده و در جدول 20 

براى تخصيص اعتبار قرار گرفته است.

جديد  بيمارستان  به  اعتبار  تخصيص 
قاين از سال جارى آغاز مى شود

بيمارستان  پروژه  اجراى  براى  امينى  گفته  به 
جديد قاين اعتبارى بالغ بر 288 ميليارد ريال 
بينى شده كه طى سال هاى 94- 95  پيش 
و 96 به ميزان هرسال حدود 96 ميليارد ريال 
اساس  اين  بر  و  كرد  خواهد  پيدا  تخصيص 
اين  از  بردارى  بهره  عنوان سال  به   97 سال 
برنامه  معاون  است.  شده  مشخص  پروژه 
شهرستان  فرماندارى  عمرانى  امور  و  ريزى 
قاينات افزود: كار واگذارى زمين براى احداث 

و  خيرين  با كمك  نيز  قاين  بيمارستان جديد 
دستگاه هاى ذيربط مراحل پايانى خود را طى 
مى كند و حدود 8 هكتار زمين براى اين كار 

پيش بينى شده است.

اظهار اميدوارى براى بهره بردارى 
از پروژه آبرسانى به روستاى فرخى

 تا پايان سال

همچنين  قاينات  شهرستان  سابق  فرماندار 
به  آبرسانى  پروژه  اجرايى  عمليات  اتمام  از 
سال  پايان  تا  شهرستان  اين  فرخى  روستاى 
93 خبر داده بود.  امينى معاون برنامه ريزى 
قاينات  شهرستان  فرماندارى  عمرانى  امور  و 
در اين باره به گزارشگر آوا گفت: اجراى اين 
و  آب  سوى  از  ماه  ارديبهشت  اوايل  پروژه 
و  شد  واگذار  پيمانكار  به  روستايى  فاضالب 
تعيين  و  رنگريزى  بردارى،  نقشه  كار  تاكنون 
مسير پروژه به انجام رسيده و عمليات حفارى 
انجام  دست  در  نيز  آن  گذارى  لوله  و  كانال 
مى باشد و پيش بينى مى شود تا پايان سال 
به  فرخى  روستاى  به  آبرسانى  پروژه  جارى 

بهره بردارى برسد.

آوا پيشرفت فيزيكى سه پروژه مهم قاينات را بررسى كرد

جوابيه شركت آب و فاضالب روستايى

احترامًا، در پاسخ به مطلب درج شده در ستون پيام 
شما مورخ 94/03/27 درباره «آبرسانى به روستاهاى 
شيرگ و باغستان» به استحضار مي رساند: روستاهاى 
شيرگ و باغستان از توابع بخش مركزى شهرستان 
سربيشه در سال 1376 از طريق يك رشته قنات در 
اند كه  آبرسانى شده  آقا  باال دست روستاى شيرگ 
متأسفانه بر اثر خشكسالى هاى متوالى آبدهى آن به 
شدت كاهش يافته است. از همين رو اكنون كسرى 
جبران  سيار  تانكر  طريق  از  اهالى  نياز  مورد   آب 
مى شود. الزم به ذكر است مطالعات و نقشه بردارى 
براى اتصال اين روستاها به مجتمع آبرسانى درويش 
آباد انجام و هزينه اجرا نيز برآورد شده كه به محض 

تأمين اعتبار اجرا خواهد شد.

پاسخ مسئولين به پيام شما

پروژه هاى بخش خصوصى و مسأله تأمين 

زيرساخت هاى قاين

مژده     

مژده  

نقاشى ساختمان
فرزانگان

پول نقد نخواستيم با چك 
اجراى انواع رنگ هاى ساختمانى

مدرس 20 - پالك 20
09395617119 - 09158634693-32232917

رنگ آميزى و تزئينات ساختمان

رحيمـى
10 درصد تخفيف

- اجراى انواع رنگ هاى ساختمانى
- اجراى پتينه ، كنيتكس ، كناف

- اجراى رنگ و كاغذ ديوارى تركيبى
بيست مترى سوم- روبروى حج و زيارت     

      09151630741  

بيمه  سينا  نمايندگى قرشى فريز
10 الى 25 درصد تخفيف ثالث  -  20 الى 55 درصد تخفيف بدنه

آدرس: خيابان توحيد - روبروى مسجد توحيد

تلفن: 32424488 - 09151642047 

ايزوگام و قيرگونى  
   كاظم سالخورده 

از ما خريد نكنيد ، اما قيمت را از ما بپرسيد

       09155612949 - 32331050 
ميدان آزادى – ابتداى خيابان شهيد برگى

با 10 سال بيمه

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

خيابان فردوسى ، تقاطع حافظ       09155438760 - 32421633

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 
با خاور بزرگ و نيسان

توسط 5 كارگر 
09153636648

 فنودى

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

مسير مشهد و  زاهدان

09159618581- فاروقى
ايزوگام  شفيعى

آسفالت و قيرگونى 
(محوطه و پشت بام)

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

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

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

           با مصالح و بدون مصالح
09158994086  - 09151104086

به صورت شبانه روزي 
سرويس دهي به سراسر  استان

آدرس: مهرشهر - ولى عصر (عج) 18 
رسولي

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

با كادرى مجرب خدمــات تاسيسـاتى سيـد به پاس قدردانى از مشتريان عزيزى كه ما را 
در خياطى كت و شلوار مهدى همراهى نموده اند 

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

كلى    جزيى

توليد كت و شلوار 24 ساعته 

ت دوخت يك ساله
با ضمان

32236930
09151643707- اميرآباديزاده

خيابان جمهورى اسالمى – پاساژ سادسى 
طبقه  فوقانى

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

انواع رابيتس ، اپن 
آشپزخانه گل سقفى ، درب 
آكاردئونى و حفاظ فرفورژه

09011864824
09151602835 - ترابى



مطالعات جديد پژوهشگران نشان مى دهد آلودگى هوا مى تواند موجب صدمه ديدن مغز كودكان شده 
و تاثيرات مغزى نامطلوبى از جمله از دست دادن 
حافظه كوتاه مدت و كم شدن ضريب هوشى را در پى داشته باشد.

تاثير آلودگى هوا بر مغز كودكان

4 توقف ممنوع در پياده رو و مقابل 
پل ها و درب پاركينگ ها

مشكالتي  از  يكي  ها  خيابان  روي  پياده  در  توقف 
است كه پليس راهور در سطح شهر با آن مواجه بوده 
از رانندگان خاطي بدون توجه به حقوق  و تعدادي 
شهروندي ضمن توقف در پياده روها و همچنين توقف 
مورب در خيابان و پياده روها موجب سد معبر گرديده 
و عالوه بر ايجاد بي قانوني مشكالتي را براي عابرين 
پياده بوجود آورده و با ورود عابران به سطح سواره رو 
گردند. مي  آنها  براي  حوادث  آمدن  بوجود  موجب 

 با توجه به ماده 163 آئين نامه راهنمايي و رانندگي 
كه چنين اشعار مي دارد (ايستادن يا توقف وسايل 
نقليه در محل هاي زير پياده روها و گذرگاه پياده) 
در  و  نداشته  را  توقف  حق  رانندگان  است.  ممنوع 
كد  با  رو  پياده  در  توقف  عنوان  با  تخلف  صورت 
خواهندشد. جريمه  ريال   400/000 مبلغ  به   2107

توقف در پياده رو و مقابل پل ها و پاركينگ هاي 
بر  عالوه  و  مي باشد  ممنوع  نيز  شخصي  منازل 
براي  مزاحمت  ايجاد  موجب  قانوني  جريمه  داشتن 
آنها مي گردد و هر شخصي در مقابل اعمال خود 
مديون و ضامن اخالق مي باشد. لذا رانندگان عزيز 
جهت رعايت حقوق شهروندي و احترام به يكديگر 
نمايند. خودداري  ممنوع  هاي  محل  در  توقف  از 

قانون، ترافيك، ايمنى

دوشنبه * 8  تير 1394 * شماره3256  

علمى،  شامخ  مقام  بزرگداشت  همايش   – زاده  حسين 
تهران  در  رفيعى  محمود  دكتر  استاد  فرهنگى  و  ادبى 
 در محل انجمن آثار و مفاخر فرهنگى كشور و با حضور
كشورى و  فرهنگى   علمى،  هاى   شخصيت 

 برگزار مى شود. 
دبير  و  بيرجند  دانشگاه  اجتماعى  و  فرهنگى   معاون 
رفيعى  محمود  دكتر  استاد  مقام  بزرگداشت  همايش 
برگزارى  گفت:  خبرنگاران،  جمع  در  خبر  اين  اعالم  با 
ادبى و فرهنگى  بزرگداشت مقام واالى علمى،  همايش 
آثار و مفاخر فرهنگى كشور  از سوى  استاد دكتر رفيعى 
و  فرهنگى  سازمانهاى  لذا  و  شد  مصوب   94 پاييز  در 
برخى سازمانهاى ديگر در بيرجند تالش كردند به عنوان 
اين  از برگزارى  اين همايش وارد عمل شوند و  حاميان 

همايش در تهران حمايت كنند. 
دكتر محمد حسين قريشى با بيان اينكه دانشگاه بيرجند 
بزرگداشت دكتر  نماينده خود در ستاد  به عنوان  را  بنده 
حبيبى  آقاى  اتفاق  به  بنده  افزود:  كرد،  معرفى  رفيعى 
رئيس محترم حوزه هنرى استان و آقاى محبى مديركل 
محترم فرهنگ و ارشاد اسالمى خراسان جنوبى مسئوليت 
نموديم.  فراخوانى منتشر  و  قبول كرده  استان  را در  كار 
موسسه آموزشى خوارزمى در بيرجند نيز به عنوان يكى 

از حاميان همايش اعالم آمادگى كرد. 

دعوت از صاحبنظران و دانشگاهيان براى 
ارسال آثارشان درباره دكتر رفيعى 

در  و  تهران  در  همايش  اين  اينكه  به  اشاره  با  وى 
حضور  با  كشور  فرهنگى  مفاخر  و  آثار  انجمن   محل 
برگزار كشورى  و  فرهنگى  و  علمى  هاى   شخصيت 
منتشر نيز  كتاب   2 همزمان  كرد:  اظهار  گردد،   مى 

مى شود كه يك كتاب شامل مقاالت علمى در مورد آثار 

آثار  انجمن  سوى  از  ايشان  كارهاى  نقد  و  رفيعى   دكتر 
و مفاخر فرهنگى كشور است. 

كتاب ديگر نيز با عنوان «ارج نامه دكتر محمود رفيعى» 
از  راستا  اين  در  كه  رسيد  خواهد  چاپ  به  بيرجند  در 
و  صاحبنظران  رفيعى،  دكتر  حاميان  و  دوستان  تمامى 
شود  مى  درخواست  علم  اهل  و  دانشجويان  و  اساتيد 
دكتر  به  مربوطه  اى  دلنوشته  و  خاطره  مقاله،  چنانچه 

تا  حداكثر  كتاب  اين  در  چاپ  براى  دارند  ايشان  آثار  و 
حضورى  صورت  به  يا  پست  طريق  از   94/5/31 تاريخ 
و يا آدرس ايميل: sbrafiee@yahoo.com به 
خوارزمى  آموزشى  موسسه  در  مستقر  همايش  دبيرخانه 
 – مدرس  خيابان  ابتداى  ابوذر-  ميدان   –  (بيرجند 

مدرس 2) ارسال نمايند.

دكتر رفيعى با بيش از 30 جلد كتاب
 در حوزه فرهنگ  و ادب منطقه

متخصص  پزشك  رفيعى  دكتر  قريشى،  دكتر  گفته  به 
التحصيل در سويس و آمريكا و استاد تمام  اطفال فارغ 
در  و  هستند  تهران  پزشكى  علوم  دانشگاه  بازنشسته  

و  فرهنگ   حوزه  در  كتاب  جلد   30 از  بيش  حال  عين 
جمله آن  از  كه  اند  كرده  تاليف  بيرجند  و  استان   ادب  
مى توان به كتب گويش بيرجندى، ديوان المح، زندگى 
صفوى،  ديوان  بيرجند،  گويش  نامه  ويژه  نزارى،  آثار  و 
از  بيرجند  پرورش  و  آموزش  تاريخ  عظيمى،  ديوان 
مغول  از  پس  اسماعيليان  نامه،  ادب  دولتى،  تا  شوكتى 

و ... اشاره كرد. 

وى در پايان با اشاره به اينكه تاثير بزرگانى چون دكتر 
است،  زياد  بسيار  جامعه  عموم  و  عادى  افراد  بر  رفيعى 
رفيعى  دكتر  بزرگداشت  همايش  در  حضور  براى  گفت: 
دعوتنامه هايى را براى شخصيت هاى فرهنگى و ادبى 
استان ارسال كرده ايم و اميدواريم همايشى در خور شان 
اين  شايسته  و  پربار  كتبى  و  برگزار  رفيعى  دكتر  مقام 

شخصيت بزرگ علمى و فرهنگى به چاپ برسد. 
در  استان  ارشاد  و  فرهنگ   مديركل  مشاور  افتخارى 
انسان  اينكه  بيان  با  نيز  فرهنگى  مفاخر  و  آثار  انجمن 
وارسته اى چون دكتر رفيعى، معرف جامعه علمى كشور 
بزرگداشت  همايش  برگزارى  راستاى  در  گفت:  است، 
حوزه  با  مرتبط  مديران  و  مسئولين  با  رفيعى  دكتر 
فرهنگ و ادب استان مكاتبه كرديم كه معاونت فرهنگى 

و اجتماعى دانشگاه بيرجند و دكتر قريشى اولين مرجعى 
و حوزه هنرى  وارد عمل شدند  زمينه  اين  در  كه  بودند 
هم پاى كار آمدند و فعاليت گسترده و مستمرى آغاز شد 
و جلسات متعددى برگزار گرديد و مقرر شد يك جلسه 
بزرگداشت در تهران و يك جلسه در بيرجند در ديماه يا 
بهمن ماه امسال برگزار و همزمان از 3 كتاب جديد استاد 

دكتر رفيعى رونمايى شود. 
معرفى  موضوع  با  نيز  كتاب  جلد  دو  افتخارى  گفته  به 
كه  شد  خواهد  چاپ  رفيعى  دكتر  آثار  و  مقام  بيشتر 
آثار  انجمن  توسط  كتاب  گرديد يك  اشاره  كه  همانطور 
با  نيز  كتاب  يك  و  تهران  در  كشور  فرهنگى  مفاخر  و 
به چاپ  بيرجند  رفيعى در  نامه دكتر محمود  ارج  عنوان 
هيچ محدوديتى  دكتر  نامه  ارج  كتاب  در  ما  و  رسد  مى 
به  مربوط  آثار  ساير  و  اشعار  دلنوشته،  از  استفاده  براى 
لذا  و  نداريم  ايشان  كارهاى  نقد  حتى  و  رفيعى  دكتر 
صاحبنظر  افراد  توسط  زمينه  اين  در  مطالب  ارسال  از 
و  مسئولين  كمك  با  اميدواريم  و  نماييم  مى  استقبال 
اهالى فرهنگ، كتابى در خور شخصيت رفيع دكتر رفيغى 

به چاپ برسد. 

دكتر رفيعى؛ پزشك خادم فرهنگ

افتخارى در ادامه گفت: دكتر محمود رفيعى كه در اين 
ياد  فرهنگ  خادم  پزشك  عنوان  با  ايشان  از  همايش 
را  زيادى  كتابهاى  خود  شخصى  هزينه  با  شد،  خواهد 
با موضوع فرهنگ و ادب تاليف و به چاپ رسانده اند و 
اكثر اين كتب را به صورت رايگان با جلدهاى باكيفيت 
افراد  تمام  و  كشور  هاى  كتابخانه  اختيار  در  ماندگار  و 
نشر  نيز  هدفشان  و  اند  داده  قرار  عالقمند  و  كتابخوان 

فرهنگ منطقه بوده است. 
وى اظهار كرد: دكتر رفيعى عالوه بر چاپ بيش از 30 
استان  و  بيرجند  مورد  در  ادبى  و  فرهنگى  كتاب  جلد 
شامل  نيز  پزشكى  تاليفات  و  آثار  جنوبى،  خراسان 
هاى  فصل  و  اطفال  طب  گوارشى،  دستگاه  بيماريهاى 

تغذيه و سيستم عصبى در كودكان و .... دارند.

كتاب ارج نامه دكتر رفيعى در بيرجند
 به چاپ مى رسد

طوالنى ترين روز روزه دارى در كره زمين

از  با جمعيت بيش   مسلمانان ساكن سن پترزبورگ 
يك ميليون نفر، رمضان امسال را درشب هاى سفيد 
جشن مى گيرند و  در  شبانه روزى كه در آن خبرى 
از تاريك شدن هوا نيست و آفتاب در تاريكى شب 
دينى  مناسك  آوردن  بجا  و  عبادت  به  نمى رود،  فرو 
مسلمان  جمعيت  از  بسيارى  گفته   به  مى پردازند. 
پديده  وقوع  با  رمضان  ماه  اين شهر، مصادف شدن 
افطار و سحر در  شب هاى سفيد و كم شدن فاصله 
اين دوره از روزه دارى، ايمان روزه داران را به چالش 

مى كشد و قدرت اراده  مسلمانان سنجيده مى شود. 
در واقع مسلمانان روسى، تحمل ساعت ها گرسنگى و 
تشنگى را نوعى آزمايش براى سنجيدن قدرت ايمان 

و اراده شان معرفى مى كنند.
مسلمان روسى در نخستين روزهاى ماه رمضان روزه  
خود را پس از گذراندن 21 ساعت تحمل گرسنگى و 
اذان صبح  تا  فقط سه ساعت  در حالى كه  تشنگى، 
فرصت دارند، افطار مى كنند و زمانى كه از آنها درباره 
محدوديت ها و سختى هاى روزه دارى در دوره شب هاى 
سفيد سؤال مى شود، از عشق و عالقه به دين و  راه 
آورده  ارمغان  به  آنها  براى  پيامبر(ص)  كه  رسمى  و 
است مى گويند .اليزابت اسماعيل اف، مدير دبيرستان 
دخترانه مسلمانان در سن پترزبورگ درباره روزه دارى 
در شب هاى سفيد به گاردين مى گويد، والدين، برادر 
و خواهر و همسرم، افتخار مى كنيم كه خداوند توانايى 
روزه دارى را در اين فصل سال به ما عطا كرده است.

 او ادامه مى دهد،  اسالم دين زندگى است و اجراى 
خوشبختى  و  سعادت  عامل  است،  داده  دستور  آنچه 
از بجا آوردن  نبايد در هر شرايطى  محسوب شده و 

واجبات و مناسك دينى چشم پوشى كرد.
 برنامه هاى متنوع كه در پايگاه هاى دينى و مساجد 
سن  مسلمان هاى  تجمع  محل  و  مى شود  برگزار 
پترزبورگ است به اهالى اين شهر  كمك مى كند تا 
از اين ماه حداكثر استفاده را برده و احساس رضايت و 

خشنودى را تجربه كنند.
 براى ما روزه دارى مانند انجام ساير عادات پسنديده 
مى شود شب ها  مگر  نمونه  براى  است،  شده  زندگى 
نرفت، روزه دارى  يا حمام  نزد  هنگام خواب مسواك 
ما  براى  كه  است  الهى  دستور  و  دينى  برنامه   هم 
به  و  مى آيد  حساب  به  زندگى  جدانشدنى  بخش 
بايد شرايطى  هر  در  دارد  كه  بى شمارى  فوايد   علت 

 اجرا شود.

ماه رمضان در كره زمين تصويب برگزارى همايش بزرگداشت مقام شامخ استاد دكتر محمود رفيعى در انجمن آثار و مفاخر فرهنگى كشور

خواندنى ها

بزرگ ترين تونل يخى دست ساز بشر 

ايسلند  در  بشر  ساز  دست  يخى  تونل  ترين  بزرگ 
افتتاح شد. اين تونل كه طولى حدود 550 متر دارد، 
تقريبا 30  متر پايين تر از سطح زمين ساخته شده 
تا  بازديدكنندگان مى دهد  به  را  امكان  اين  است و 
تبديل تدريجى برف به توده هاى يخى را از نزديك 

مشاهده كنند.

اين  هاى  ديوارى  تر،  دقيق  و  بهتر  بازديد  براى 
به  ها  چراغ  اين  و  شده  تزيين  هايى  چراغ  با  تونل 
گونه اى است كه گرماى زيادى توليد نمى كنند و 
تنگناهراسى (ترس از گير كردن در يك مكان تنگ) 

را نيز به دل افراد راه نمى دهد.

فهرست امــالك مازاد بانك كشاورزى براى مزايده شماره ( ع/94/2)

ف
كاربرىمشخصات ثبتي ملكآدرس ملكردي

متراژنوع مالكيتوضعيت تصرف
توضيحاتقيمت پايه به (ريال )
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  بيرجند - خوسف - شهرك صنعتى  

مزايده به صورت نقدى و ساير 90922146/288,653,500,000*  *كارخانه پنبه پاك كنىششدانگ از پالك ثبتى شماره  18 فرعي از 3 فرعي از 928 اصلي بخش 3 ثبتى بيرجندكارخانه توليدى پنبه پاك كنى سپيد وش
پيشنهادات قابل بررسى مى باشد

  نهبندان- كوى بسيج - ميالن اول 2
سمت چپ -پالك 7

 ششدانگ ازپالك ثبتي شماره 937 فرعي از 778 فرعي از 646 و 645 فرعي از يك اصلي
مزايده به صورت نقدى و ساير 348200843,300,000*  *منزل  مسكونى بخش 5 نهبندان 

پيشنهادات قابل بررسى مى باشد

   بيرجند - سجادشهر- بلوار امامت 3
 خيابان سلمان فارسى 12 - پالك 11

 873/6 سهم مشاع از 2016 سهم ششدانگ  از پالك ثبتي  2664 فرعي از 245 اصلى بخش 2 
مزايده به صورت نقدى و ساير 201/60210865,800,000 ** منرل  مسكونىبيرجند

پيشنهادات قابل بررسى مى باشد

 طبس گلشن - حاشيه جاده عشق آباد 4
 بعد از فرودگاه 

ششدانگ ازپالك ثبتي  شماره  1 فرعى از546 اصلى و پالك ثبتي شماره صفر فرعى  از546 اصلي 
مزايده به صورت نقدى و ساير 15947/8011734,464,379,125*  *كشتارگاه صنعتى طيوربخش 3 طبس گلشن

پيشنهادات قابل بررسى مى باشد

 طبس گلشن - شهرك صنعتى 5
 شركت تعاونى توليدى مژان طبس 

5000 سهم از 8000 سهم مشاع عرصه و 616/11  سهم از 985/40 سهم مشاع اعيان از كل ششدانگ 
پالك ثبتي شماره  2 فرعى از 1 فرعى از 387 اصلى واقع در فيروزآباد بخش 2 طبس گلشن

كارخانه توليدى ترشى 
و مربا

مزايده به صورت نقدى و ساير 8000985,42,997,000,000 ** 
پيشنهادات قابل بررسى مى باشد

مزايده به صورت نقدى و ساير 358/80900,000,000*  *زمين  مسكونىششدانگ از پالك ثبتي  شماره  487 فرعي از  1891  اصلي بخش 11 ثبتى قاين به آدرس قاين  شهرك سيمان 6
پيشنهادات قابل بررسى مى باشد

40 سهم مشاع از 120 سهم مشاع از كل 1440 سهم مزرعه و قناتين اره فورگ و عباس آباد  از پالك  شهرستان درميان - روستاى اره فورگ7
مزايده به صورت نقدى و ساير 402601,021,500,000 * *باغى و زراعىثبتي شماره  66  اصلى بخش 7 بيرجند

پيشنهادات قابل بررسى مى باشد

    بيرجند - شهرك شهيد مفتح - حاشيه 8
بيست مترى شهيد گازارى - پالك 79

سه و يك چهارم دانگ مشاع از ششدانگ پالك  ثبتي شماره  175 فرعى از 247 اصلى بخش 2 
مزايده به صورت نقدى و ساير 3603472,059,687,800 **  مسكونى و تجارىبيرجند

پيشنهادات قابل بررسى مى باشد

بيرجند - بلوار توحيد - بين توحيد 13و 915
10سهم مشاع از سى و شش سهم عرصه و اعيان ششدانگ يك باب ساختمان پالك ثبتي شماره 

مزايده به صورت نقدى و ساير 1003172,208,333,333 ** تجارى و مسكونى7444 فرعي از 2070 فرعي از 249 اصلي بخش 2 ثبتى بيرجند 
پيشنهادات قابل بررسى مى باشد

مديريت شعب بانك كشاورزي استان خراسان جنوبي در نظر دارد: امالك مازاد مشروحه ذيل را از طريق 
برگزاري مزايده عمومي به شرح مندرج در جدول ذيل به فروش برساند. متقاضيان مي توانند از تاريخ اولين 
انتشار آگهي ، همه روزه به استثناي روزهاي تعطيل از ساعت 7 صبح لغايت 14/30 جهت كسب اطالعات 
بيشتر و اخذ اوراق شركت در مزايده به نشاني بيرجند ، ميدان شهدا ، ساختمان مديريت بانك كشاورزي استان 
خراسان جنوبي ،  طبقه دوم ، واحد پشتيباني مراجعه نمايند. حداكثر مهلت شركت در مزايده 10 روز از تاريخ 

انتشار آخرين آگهي تا پايان وقت ادارى 1394/04/25 مي باشد . 
تلفن براى پاسخگويى : 32210060  -   32213312  -  32213000  -  056

توضيحات و شرايط : 
1- اين آگهي در دو نوبت به فاصله 7 روز چاپ مي شود . 

تاريخ انتشار آگهي نوبت اول 94/4/8 ( انتشار در روزنامه هاي آواي خراسان جنوبي ـ خراسان- خراسان جنوبى 
امروز) 

تاريخ انتشار آگهي نوبت اول 94/4/15 ( انتشار در روزنامه هاي آواي خراسان جنوبي ـ  خراسان- خراسان 
جنوبى امروز) 

2- كليه هزينه هاى درج آگهي مزايده در روزنامه ها و هزينه كارشناسى ملك بر مبناى دستمزد كارشناسى 

به عهده  برنده مزايده مي باشد . 
 3-  بانك در رد و يا قبول هر يك يا تمامي پيشنهادها مختار است . 

 4- اوراق شركت در مزايده در واحد پشتيباني به آدرس فوق الذكر موجود و پيشنهاد دهندگان بايد يك نسخه 
از آن را دريافت و با قيد قبولي امضا كرده و به پيشنهاد خود ضميمه و به انضمام فيش واريزي مربوط  به 5 درصد 
 قيمت پايه كارشناسى و يا چك تضمينى به عنوان سپرده شركت در مزايده  ، بايد در پاكت الك و مهر شده
 ( با قيد مربوط به ملك رديف((       ) )  آگهي) تسليم و رسيد دريافت نمايند .  5- به پيشنهادهاي مبهم ، 
 مشروط و بدون سپرده و پيشنهاداتي كه بعد از انقضاي مدت مقرر در آگهي واصل گردد ترتيب اثر داده نمي شود . 
 6- در شرايط مساوي اولويت با مالك قبلى ملك خواهد بود و وجوه واريزي نفرات دوم و سوم تا تعيين تكليف 

نهايي برنده مزايده مسترد نخواهد شد . 
 7- شركت در مزايده و ارائه پيشنهاد به منزله قبول امتيازات و تكاليف دستگاه مزايده گذار موضوع ماده 10 

آئين نامه معامالت دولتي مي باشد . 
 8- مزايده امالك به صورت نقد و اقساط و با اولويت پيشنهادات نقدى ( پيشنهادات نقد و اقساط قابل بررسى 
مى باشد) درصد پرداخت نقدى و مدت بازپرداخت الباقى ثمن بايستى در برگه پيشنهادات بصورت شفاف 

اعالم گردد . 

 9- كليه امالك با وضعيت موجود و طبق مفاد اسناد اجرايي صادر شده واگذار 
مي گردد و در صورت وجود متصرف ، تخليه بر عهده خريدار مي باشد .

 10- اخذ كليه مجوزها و پروانه هاى مربوطه در صورت دارا بودن شرايط از 
ادارات ذيربط به عهده خريدار خواهد بود . 

 11- كل هزينه ثبت قرارداد در دفترخانه اسناد رسمي به عهده برنده مزايده 
خواهد بود . 

 12- براي شركت در مزايده ارائه فيش واريزي به ميزان 5 درصد قيمت پايه 
كارشناسى هر ملك به صورت نقدي نزد بانك كشاورزي ( كليه شعب حكم 

واحد دارد )  به حساب دايره مالي مديريت استان خراسان جنوبي با كد ( 4962) 
 بابت مزايده و يا چك تضمينى در وجه مديريت بانك كشاورزى استان خراسان جنوبى ،  الزامي است . هر گاه 
نفرات اول ، دوم و سوم از عقد قرارداد امتناع نمايند، سپرده آنها ضبط خواهد شد .  13- پاكت هاي دريافتي از 
متقاضيان مربوط به امالك ذيل رأس ساعت 10صبح مورخ 1394/04/30 در محل مديريت بانك كشاورزي 
استان خراسان جنوبي به نشاني ميدان شهدا ، ساختمان مديريت بانك كشاورزي استان خراسان جنوبي ، طبقه 

سوم ، سالن ويدئو كنفرانس بازگشايي خواهد شد . 
شركت كنندگان در مزايده مي توانند در موعد ياد شده ، با ارائه كارت شناسايي معتبر و ارائه رسيد تحويل پاكت 
مزايده در جلسه شركت نمايند .  بديهي است عدم حضور شركت كنندگان در جلسه مزايده ، تحت هر شرايط و 

به هر دليل اعم از موجه و غير موجه مانع از انجام جلسه مزايده و بازگشايي پاكت ها نخواهد شد . 
مديريت شعب بانك در استان خراسان جنوبي  

آگهي مزايده عمومي اموال غير منقول  مازاد بانك كشاورزى  شماره  ع/94/2    (نوبت اول)

مديريت استان خراسان جنوبى
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مردى كه كوه را از ميان
 برداشت كسى بود كه شروع 
به برداشتن سنگ ريزه ها كرد

به دوستم مى گم  مياي بريم شبا بدويم ؟ 
 ميگه: برو بابا َمن روزنامـه ورزشى

 ميخونم نََفـَسم ميگيره !

تا دل ناقوس شد شاگرد پير معرفت
معرفت ها بر دلم از مكتب حيدر ببخش

ناقوس

سكه ها هميشه صدا دارند اما اسكناس ها
 بى صدا پس هنگامى كه ارزش و مقام

 شما باال مى رود بيشتر آرام و بى صدا باشيد

از گوش دادن به سخنان دشمنانتان
 غافل نباشيد آنها اشتباهات شما 

را به خوبى بيان مى كنند!

افراد  شخصيتى  هاى  پايه  كه  است  سنى  نوجوانى   
شروع به شكل گيرى مى كند. دختران نوجوان در اين 
سن كم كم به سمت و سوى سبك شخصى خود در 
طراحى  حتى  و  پوشيدن  لباس  رفتار،  كردن،  صحبت 

دكوراسيون داخلى اتاق خواب خود مى روند. 
سال  و  همسن  شخصى  وسايل  و  مد  به  آنها  توجه 
هايشان بيشتر مى شود و شايد آنها هم دوست داشته 
باشند هر چند وقت يك بار تغييرات كوچكى در حوزه 

شخصى خود ايجاد كنند.
كه  است  اين  نوجوان  دختران  به  ما  پيشنهاد 
كنند  مى  فكر  اتاقشان  دكوراسيون  تغيير  به  وقتى 
با كنند  سعى  و  دهند  خرج  به  خالقيت  است   بهتر 

ايده هاى مقرون به صرفه اين كار را انجام دهند. زيرا 
اين كار باعث مى شود كه بتوانند در فواصل زمانى كم 

اين تغييرات را تكرار كنند.

از  نگهدارى  براى  برد  يك  ساخت   .1
يادداشت ها و كارت پستال ها

باشيد  ها خالق  تبريك  كارت   و  نامه ها  نگهدارى  در 
يك صفحه از جنس فوم، مقوا، چوب و يا هر چيزى 
ببريد.  دلخواهتان  اندازه  به  را  داريد  دسترس  در  كه 
عالقه  مورد  كاغذكادو  يا  و  پارچه  وسيله  به  را  آن 
روبان،  مقدارى  وسيله  به  سپس  كنيد.  روكش   تان 
نوارى هايى زيگزاگ مانند را به شكلى روى آن متصل 
كنيد كه در فاصله هاى بين محل اتصال روبان ها با 
را  خود  هاى  پستال  كارت  و  ها  يادداشت  بتوانيد  برد 

قراردهيد. انجام اين كار بسيار ساده است.

نگهدارى براى  زيبا  هاى  جعبه  ساخت   .2 
 از وسايل اتاق خواب

سبد ها و جعبه هاى بال استفاده در خانه را جمع كنيد. 
را  اتاق شما  آنها  نباشيد كه ظاهر متفاوت  اين  نگران 
باال  آستين  كه  است  كافى  فقط  دهد.  جلوه  نامنظم 
ابزارى  با  را  آنها  بزنيد و خودتان ديواره هاى خارجى 
تنها  نه  كار  اين  كنيد.  تزئيين  هماهنگ  و  شكل  هم 

مى تواند ظاهرى زيبا به اتاقتان ببخشد بلكه به طبقه 
بندى و نظم دهى آن نيز كمك مى كند. 

روحيه  در  تواند  مى  زيبا  و  منظم  داخلى  دكوراسيون 
شما تاثير گذار باشد.

خواب  اتاق  در  كوچك  تابلو  يك  ساخت   .3
براى نوشتن جمالت زيبا

كوچك  تابلويى  قاب،  يك  و  شيشه  يك  كمك  به 
بسازيد. كاغذ درون قاب را تك رنگ و روشن انتخاب 
كنيد. از اين تابلو مى توانيد براى نوشتن جمالت انرژى 
بخش و يا حتى شعر ها و جمالتى كه دوستشان داريد 

استفاده كنيد.

4. عوض كردن روكش صندلى اتاق خواب

براى تغيير روحيه تان حتما الزم نيست مبلمان اتاقتان 
را عوض كنيد. شما مى توانيد به راحتى خودتان دست 

پارچه  كنيد.  را عوض  و روكش صندلى  كار شويد  به 
مورد عالقه تان را تهيه كنيد و يا حتى از پارچه هاى 
موجود در خانه استفاده كنيد. تنها كافى است با كمى 

دقت و ظرافت اين كار را انجام دهيد.

5. چيدمانى از تابلو و قاب ها بر روى ديوار 
اتاق خواب

هاى  عكس  بيابيد.  را  خود  عالقه  مورد  تصاوير 
يا اگر دستى  خانوادگى و دوستانه را پرينت بگيريد و 
در هنر نقاشى و گرافيك داريد شروع به طراحى كنيد. 
فقط كافى است با انتخاب و يا حتى ساخت قاب هاى 
از  چيدمانى  با  دادن  خرج  به  سليقه  كمى  با  و  ارزان 
آن ها بر روى ديوار اتاقتان، تغييراتى زيبا و چشمگير 
شخصى  عاليق  به  توجه  با  كنيد  سعى  كنيد.  ايجاد 
قلمرو  شما  اتاق  بزنيد.  انتخاب  به  دست  خودتان 
خودتان است. بنابراين آن را به گونه اى بچينيد كه با 

ديدنش لذت ببريد.

5

حرف هاى ابريشمى طنز امروز

شعر روز 

پلكى احساس

عارفانه روز

يك لحظه مكث كن

نگرش

آيه روز  

آيا مردم را به كار نيك امر مى كنيد ولى خودتان را فراموش مى كنيد. 
سوره بقره آيه 44

حديث روز  

جز اين نيست كه شما ماموريد اول خودتان از گناهان اجتناب كنيد آنگاه ديگران را از آن باز داريد.
حضرت على (ع)

توصيه هاى ماه مبارك رمضان

طراح: نسرين كارى                        

افقي: 1- مربع ورزش خشن- تاج 
امان  ران-  فيلتر-    -2 خروس 
ساز-  با  ناخن  برخورد  صداي   -3
حيوان    -4 صفا   و  جال  پدر- 
عسلي- هرگز نه- دلسوزي- لباس 
صاف كن 5-  سنگ آسياب- غذاي 
واجب    -6 درشت  و  گنده  ظهر- 
نگار- محل  و  نقش  داراي  كردن- 
ورود 7- همسر حضرت ابراهيم(ع)- 
كره  مركز   -8 تفاوت  نظير-  بي 
خواب  روانداز  ايراني-  قله  جنوبي- 
9- حشره پركار- هرج و مرج- اشك 
ميانبر- وسط- غذاي  10-  طريق 
محلي اردبيل 11- پيچ تنظيم صدا- 
 12 رفتن  به  امر  ياغي-  نافرمان، 
- آنكه شاعر- خريد و فروش- آب 
صفر درجه- ماه خارج! 13-  ايوان 
واحد  پذيرايي-  براي  ظرفي  باال- 
پول كاغذي 14- سردسير- توانايي 
 -15 خرگوش  نوشتن-  و  خواندن 
باز  خود  سر  از  نيرنگ  با  را  كسي 

كردن- زن گرفتن

بررسي  براي  جايي    -1 عمودي: 
كمك  درون صدف 2-  ها-  ستاره 

كننده - پيشوا، مقتدا-  امر به نوشتن  
نمايندگي  مزدور-   - گرانبها   -3
آلودگي- قدرت، توان-  4-  پسوند 
ناني   -5 عكس  چارچوب  گالبي- 
است نازك مانند كاغذ كه از نشاسته 
مي  درست  مرغ  تخم  سفيده  و 
كنند- كشوري در قاره آسيا- كاهن 
6- كافي- مخفي - آبرو 7- فلزي 
كه در سنگيني مثل است- شهرى در 
استان خوزستان- صفحه آهني گرد 
8-  نمايش- كار نمايان- رزمايش 

همراهي-  و  مدارا  آتشگير-   -9
آموزش 10- آفرين- رنگي نزديك 
طمع-   -11 آرام   رود  سبز-   به 
و  كرباس  شبيه  سفيد  اي  پارچه 
لطيفتر از آن- در جنگل فراوان است 
12- فلز مرتجع- يار خوش!- رش 
 -13 بخار  ديگ  مخترع  كبرنده- 
پادشاهان  آسوده-  اصيل-  اسب 
14- باركش شهري- پرچم- مسافر 
هكننده-  خير  و  جالب  ظاهر   -15
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اگر همسرتان را دوست داريد و او هم براى تغيير 
شرايط جدى است، مشاوره گرفتن از يك 

متخصص ايده خوبى خواهدبود. 
اگر با مشاوره گرفتن موافقيد، با ذهنى باز در 
 جلسات حاضر شويد. اگر با هم پيش مشاور 

مى رويد، وقتتان را به انتقاد از هم نگذرانيد. اگر به 
زوج درمانى نياز داريد، صادق اما مهربان باشيد.

خدايا زينت ده مرا در آن با پوشش و پاكدامنى 
و بپوشانم در آن جامه قناعت و خوددارى

 و وادارم نما در آن بر عدل و انصاف
 و آسوده ام دار در آن از هر چيز 
كه مى ترسم به نگاهدارى خودت

 اى نگه دار ترسناكان

دعاى روز دوازدهم ماه رمضان

سبك زندگى

جدول 3256

چه افرادى نبايد روزه بگيرند

* بيمارانى كه رژيم دارويى و توصيه هاى مربوط به 
فعاليت فيزيكى روزانه خود عمل نمى كنند.

*بيمارانى كه تمايل ندارند يا نمى توانند قند خونشان 
را چند بار در روز با دستگاه اندازه بگيرند.

*آن دسته از بيماران ديابتى كه مشكالت جدى قلبى 
آنژين صدرى ناپايدار يا فشار خون مهار نشده دارند.

*بيمارانى كه سابقه كوماى ديابتى دارند.

دكتر مجيد شايسته- پزشك ديابت

مال نصرالدين و مهمانى عروسى

مجلس عروسى يكى از بزرگان بود و مال نصرالدين را 
نيز دعوت كرده بودند. وقتى مى خواست وارد شود، در 
مقابل او دو در وجود داشت با اعالنى بدين مضمون: 
از اين در عروس و داماد وارد مى شوند و ازدر ديگر 

دعوت شدگان. مال از در دعوت شدگان وارد شد.
در آنجا هم دو در وجود داشت و اعالنى ديگر: از اين در 
دعوت شدگانى وارد مى شوند كه هديه آورده اند و از 
در ديگر دعوت شدگانى كه هديه نياورده اند. مال طبعا 
از در دومى وارد شد. ناگهان خود را در كوچه ديد،همان 
جايى كه وارد شده بود. !! اين داستان حكايت زندگى 
كنيم  مى  دعوت  مان  زندگى  به  را   ماست.كسى 
متوجه وقتى  اما  كنيم)  مى  آغاز  را  هايى   (رابطه 
مى شويم از آنها چيزى عايدمان نمى شود، رابطه را 
قطع و افراد را به حال خودشان رها مى كنيم. روابط 
عاطفى ما چيزى بيشتر از الگوى حاكم بر مناسبات 
و  ترس  مبناى  بر  نيست. عشق  اقتصادى  و  تجارى 
توقع  كنيم  مى  محبتى  اگر  گراست.  محاسبه  ضعف 
و  شرط  و  قيد  ما  هاى  داشتن  دوست  داريم  جبران 
تبصره دارد. حساب و كتاب دارد.اگر كسى را دوست 
داريم به خاطر اين است كه ليوان نيازمان پر شود. اگر 

رابطه اى سود آور نباشد آن را ادامه نمى دهيم.
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5 ايده ارزان براى اتاق خواب دخترانه

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

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 

قابل توجه اولياى محترم آينده نگر
براى اولين بار در استان: 

پيشگيرى از مشكالت ويژه يادگيرى با 
ثبت نام در پيش دبستانى رضوان 

« با همكارى مركز تخصصى يادگيرى بهار» 
32229234 -09156669643
طالقانى 5 - شهيد كوشه اى 11

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

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
گـاز رسـانى

با شرايط مناسب
09159354648- محمدى

مسكونى/ تجارى/  صنعتى

پروانه نظام مهندسى اينجانب حامد اصلى 
به شماره 0014-200-1-39 مفقود 
گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد

سمسارى صـادق 
خريد و فروش تمامى لوازم منزل و ادارى 

با باالترين قيمت   09380160779 - 32226210

الستيك اكبرى
فروش انواع الستيك ايرانى و خارجى

بلوار مسافر، مقابل پايانه
32338348 -  32338354

  09155611355 

خدمات فنى ارغوانى
 شارژ گاز كولر اتومبيل 

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

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

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

 09151637840 -  نصيرى

 فروش مغازه با وسايل شامل 
يخچال - فريزر- ترازو - قفسه و...
براى پروتئين يا ساندويچ فروشى
 در سايت ادارى با موقعيت عالى

بلوار صنعت و معدن – روبروى دانشگاه  
09159610930

فروش كافى نت با تمام امكانات
09158604560

فروش فورى زمين به همراه آب چاه كشاورزى 
در روستاى سيوجان به متراژ مورد نياز شما 

09155629802 - 09159610949

فروش ملك تجارى 3 طبقه واقع در حاشيه 
معلم به متراژ 100 متر يا معاوضه با ملك

 در مشهد    09151603670

تمامى لوازم قنادى به فروش مى رسد
شيرينى بهار – ميدان جماران

09151635616

فروش آپارتمان 113 مترى ارتش 
فاز يك ، تيپ 2

09151633202 - 09155617216

فــروش شرايـطى آهـن آالت
32450930

09153634633 - هاشمى

يك شاگرد خانم 
براى كار در رستوران نيازمنديم.
09158630695- 32313232

يك فروشنده خانم با روابط 
عمومى باال براى همكارى در 
نيازمنديم.  نوزاد  سيسمونى 

32231339

تعدادى نيروى آقا و خانم
 براى شركت نظافتى غزال نيازمنديم.
 09368545254 - 32232860 

مقدم 
   شهدا- ساختمان قائم

شركت پخش مواد غذايى 
تعدادى بازارياب (آقا) با حقوق 
و پورسانت عالى نيازمند است.

09157564552

جويندگان كار
 سه نفر براى كار دائم 

به صورت شراكت نيازمنديم.
" داشتن مهارت حسابدارى 

و كامپيوتر به ميزان
الزم داشته باشيد "

32445563
09155614320- چمنى 

سمسارى قيمت شكن
 تمامى لوازم منزل و ادارى

 را با باالترين قيمت خريداريم.
09159621311 - 09156049468
انواع نقاشى ساختمان پذيرفته مى شود

پالستيك - اكروليك - روغنى 
 مولتى كالر- كناف و غيره

09159647370 - مركى
توحيد 18 - نبش فتح 6 - پالك 24

كوتاه ترين راه رسيدن به باغ و ويال دلخواه تان 

امالك كوروش  كبير
32293143- 09153624820  چاجى

بجد - امالك كوروش 

   09151605216

  3 2236030

ايزوگام سليمانى

خيابان ارتش - سه راه معلم - جنب بيمه البرز  
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نصب و تعمير كولر آبى
  و  لباسشويى  در منزل

  09151643778  - 32315776  شهريارى

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
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اخبار ورزشى

 نامه نيوز: يكي از تكنيك هاي پيشگيري از تعريق زياد در روزهاي تابستان به كار بردن عصاره يا جوشانده برگ درخت گردوست. براي تهيه اين عصاره كافي است يك 
كيلو از برگ تازه اين درخت را درون ظرف آبى با گنجايش چهار تا پنج ليتر ريخته و به مدت 30 دقيقه بجوشانيد. پس از جوش آمدن و سرد شدن مخلوط آن را به كمك 
صافي يا توري صاف كرده و براي حمام كردن از آن استفاده كنيد. استفاده از اين عصاره هر روز يا سه تا چهار بار در هفته به كاهش ميزان تعريق بدن كمك مي كند.

كاهش ميزان تعريق با حمام گردو

از سير تا پياز خاصيت سير

دارد.  زيادى  درمانى  خواص  «سير»   شهرخبر: 
خونى  عروق  گرفتگى  و  شرائين  تصلب  از 
كه  را  قلبى  نوسانات  و  مى كند  جلوگيرى 

التيام  باشد،  شده  ايجاد  بدن  سردى  اثر  بر 
ديابت  مبتاليان  براى  خوبى  داروى  مى دهد. 
و  سم زدايى  قدرت  و  باالست  خون  چربى  و 
ويروس  ضد  و  دارد  قوى  ضدعفونى كنندگى 

از  است.  بدن  ايمنى  سيستم  تقويت كننده  و 
بروز پروستات در مردان جلوگيرى مى كند و از 
اسپاسم و گرفتگى عضالت مى كاهد. حرارت و 
تعريق بدن را زياد مى كند و براى افراد مبتال به 
تنگى نفس مفيد است و به دليل پتاسيم بااليى 

كه دارد، تنظيم كننده فشار خون است.

شير برنج غذايى ساده اما كامل 
براى روزه داران 

شهرخبر: شير موجود در اين غذا حاوى مقدار 

و  باالست  كيفيت  با  پروتئين  قابل توجهى 
آن ها  ترميم  و  بافت ها  رشد  براى  مى تواند 
استفاده شود و براى روزه داران به ويژه نوجوان 
در حال رشد توصيه مى شود. در عين حال شير 
حاوى ويتامين B2 است كه در سوخت و ساز 
انرژى بدن نقش دارد. كلسيم و فسفر دو ماده 
در  موجود  كلسيم  است.  شير  در  مهم  معدنى 
جذب  از  (الكتوز)  قند  وجود  دليل  به  شير 
بااليى برخوردار است كه در سالمت دندان ها 
رشد  در  فسفر  و  است  موثر  استخوان ها  و 
برنج  دارد.   بسزايى  نقش  مغزى  سلول هاى 
حاوى كربوهيدرات است كه توليد انرژى را در 
بدن بر عهده دارد. همچنين مقدارى پروتئين 
در برنج موجود است كه اگر چه كامل نيست 
ولى در كنار شير مى تواند نياز بدن براى رشد 

و ترميم را بر عهده بگيرد.

معرفى ميوه ها و نوشيدنى هاى 
مفيد براى ديابتى ها

سالمانه : يك نوشيدنى كه براى ديابتى ها بسيار 
از  استفاده  مى كند،  بدن  اصالح  و  است  مفيد 
يكى  است. همچنين  آب غوره  و  شربت رب انار 
از بهترين چاى ها براى ديابتى ها استفاده از چاى 

گزنه و شنبليله است. اين دو، چاى اصلى و مفيد 
براى آنهاست. مى توانند در شربت ها تخم خرفه 
نيز استفاده كنند. سيب قند خون را باال نمى برد، 
بر اين اساس ثابت شده است حتى خوردن يك 
نصفه سيب هم قند را پايين مى آورد. عالوه بر 

سيب خوردن گالبى هم توصيه مى شود

با شكم پُر ورزش نكنيد

سالمانه: ورزش كردن با شكم ُپر بسيار ضرر دارد 
و با شكم خالى و گرسنه هم خيلى ضرر دارد. براى 

ورزش كردن معده بايد در تعادل باشد و هضم 
غذا به خوبى صورت گرفته باشد و تخليه مواد نيز 
شده باشد.  افرادى كه معده هاى متوسط يعنى نه 
خيلى كم كار و نه خيلى پركار دارند، حداقل بعد 
از 2 ساعت از مصرف غذا ورزش را شروع كنند. 
در طب سنتى تاكيد بر اين است كه در تابستان و 

هواى گرم ورزش در اوائل و اواخر روز كه خنك تر 
است، انجام شود. در رمضان دو ساعت بعد از افطار 
بهترين زمان ورزش كردن است، البته به شرط 

اينكه يك افطارى سبك خورده شود.

سالمت غذا در ماه مبارك رمضان

مصرف سبزيجات وميوه جات در ماه رمضان بسيار 
مهم است اما از آن مهمتر شستشو و ضدعفونى آن 
است. بنابراين در پاك كردن ،انگل زدايى با مايع 
ظرفشويى ،ميكروب زدايى با پركلرين و آبكشى 
نهايى، دقت كاملى به عمل آوريد. انواع ميوه را 
نيز بايد كامال با آب و مواد ضدعفونى كننده مجاز 
شسته و سپس مصرف نماييد .گوشت مورد مصرف 
سازمان  نظارت  تحت  مجاز  فروشگاههاى  از  را 
دامپزشكى و ممهور به مهر بازرسى، تهيه نماييد. 
گوشتهايى كه بصورت بسته بندى بشقابى عرضه 
مى شوند بايد برچسب پروانه و مشخصات بهداشتى 
را دارا باشند. با توجه به اينكه گوشت مصرفى در 
حليم بايد از انواع مجاز و با كيفيت باشد الزم است 
حليم را از مراكز مجاز و معتبر تهيه نماييد . عسل 
مورد استفاده نيز بايد از مراكز مجاز و در بسته بندى 
هاى درب دار تهيه شده و داراى پروانه و مشخصات 
بهداشتى باشد. هنگام خريد زولبيا و باميه بايد به 
رنگ آن توجه كنيم هرچه زولبيا و باميه قهوه اى و 
سوخته تر باشد نشان دهنده اين است كه در روغن 

بيشتر جوشيده و حاوى مواد مضر بيشترى است.
مركز اطالع رسانى غذا معاونت غذا و دارو دانشگاه 

علوم پزشكى بيرجند

شير برنج غذايى ساده اما كامل براى روزه داران 
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حوادث

برگزارى مسابقات فوتسال 
گراميداشت شهداى فتح خرمشهر

مسابقات ورزشى فوتسال دانشجويان پرديس شهيد 
باهنر دانشگاه فرهنگيان خراسان جنوبى گراميداشت 
شهداى فتح خرمشهر با حضور 15 تيم در سه گروه 
از سوم خرداد همزمان با سالروز حماسه فتح خرمشهر 
طبس  يزد،  دستبات  تيم   4 نهايت  در  كه  شد  آغاز 
مرحله  به  سيستان  هامون  و  معلم  وحدت  يونايتد، 
يافتند كه در فينال، وحدت  اين مسابقات راه  نهايى 
معلم با برترى مقابل هامون با نتيجه دو بر يك به 
با  دوم  و  اول  تيمهاى  از  پايان  در  و  رسيد  قهرمانى 

حضور مسئولين دانشگاه و اهداى جوايز تقدير شد. 

بسكتبال ايران با ژاپن و مالزى 
همگروه شد

 ايرنا: بيست وهشتمين دوره مسابقات قهرمانى آسيا 
با حضور 16 تيم از اول تا يازدهم مهر در چين برگزار 
اين   A گروه  در  ايران  بسكتبال  ملى  تيم  مى شود. 
رقابت ها با ژاپن، مالزى و نماينده جنوب آسيا رقابت 
در  حضور  سهميه  ها  رقابت  اين  قهرمان  كند.  مى 
بازى هاى المپيك 2016 ريو را به دست مى آورد. 
اين  دوره  آخرين  قهرمان  ايران  بسكتبال  ملى  تيم 
مسابقات، در سال هاى 2007، 2009 و 2013 مدال 

طالى قهرمانى آسيا را از آن خود كرده است.

مظلومى: رحمتى را جذب مى كنيم

 ايرنا: سرمربى تيم فوتبال استقالل گفت: صحبت هاى 
خوبى با سيد مهدى رحمتى انجام داده و او را جذب 
رحمتى  با  اول  افزود:  مظلومى  پرويز  كرد.  خواهيم 
تمام مى كنيم بعد با دو دروازه بان ديگر وارد مذاكره 
اينكه استقالل در فصل  به  با اشاره  مى شويم. وى 
جارى اردوى برون مرزى نخواهد داشت، ادامه داد: 
كه  چرا  داريم  داخلى  اردوى  فقط  جارى  فصل  در 
كردن  تلف  وقت  خارجى  اردوى  برگزارى  معتقدم 

است و هزينه زيادى بر دوش باشگاه مى گذارد.

خوردبين: برانكو به سيدجالل
  و انصارى فرد اعتقاد ندارد

ما  گفت:  پر سپوليس  فو تبا ل  تيم  سرپرست   ايسنا : 
چند  با  رايزنى  حال   در  و  گرفته ايم  را  بازيكن  چند 
بازيكن ديگر هستيم. ممكن است يك مربى دوست 
او  به  و  كند  را جذب  بازيكن  كه يك  باشد  نداشته 
همچنين  خوردبين  محمود  باشد.  نداشته  اعتقاد 
كريم  و  حسينى  سيدجالل  با  مذاكره  عدم  درباره 
مربى  يك  است  ممكن  كرد:  اظها ر  فرد،  انصارى 
سرمربى  باشد.  نداشته  اعتقاد  بازيكنان  از  برخى  به 
باشد.  داشته  اعتقاد  او  به  كه  مى گيرد  را  بازيكنى 

برانكو به سيدجالل و انصارى فرد اعتقاد ندارد. 

جنايت برادر معتاد 
حين نصيحت كردن برادرش 

باشگاه خبرنگاران: فرمانده انتظامى تاكستان از وقوع 
يك فقره قتل در اين شهرستان خبر داد و گفت: در پى 
وقوع يك فقره درگيرى بين دو برادر در روستاى ديال 
آباد كه منجر به قتل يكى از آنان شد، ماموران به محل 
اعزام شدند و قاتل را دستگير كردند. سرهنگ طرهانى 
افزود: در بررسى ها مشخص شد كه مقتول در حال 
نصيحت كردن برادر خود در خصوص استفاده نكردن 
از مواد مخدر بوده است كه اين موضوع موجب ايجاد 
نزاع بين دو طرف شد.در نهايت فرد معتاد با سالح سرد 

برادر خود را زخمى و از صحنه متوارى شد.

ترياك با طعم پياز! 

مأموران  گفت:  طبس  شهرستان  انتظامى  فرمانده 
ايستگاه بازرسى ديهوك طبس دو روز گذشته موفق 
به كشف 59 كيلوگرم مواد مخدر از نوع ترياك شدند.  
بازرسى  ايستگاه  مأموران  افزود:  جالليان  سرهنگ 
يك  به  عبورى  خودروهاى  كنترل  هنگام  ديهوك 
دستگاه كاميون بنز كه از جيرفت كرمان عازم نيشابور 
بود مشكوك و آن را متوقف كردند. اين خودرو كه 
در  قرار گرفت كه  بازرسى  بود  مورد  پياز  بار  حامل 
لفافه شامل 30 بطرى  با  ترياك  نهايت 59كيلوگرم 
بود  شده  جاسازى  پياز  بار  در  كه  بزرگ  اى  نوشابه 

كشف شد. 

كيف قاپي براي خريد خانه 

تابناك: چندي پيش ماموران پليس در جريان وقوع 
كيف قاپي هاي سريالي از مردم در جنوب پايتخت قرار 
گرفتند و رسيدگي به آن را آغاز كردند كه در همان 
پسر  شد.  دستگير  كيف قاپ  سارق  اوليه،  تحقيقات 
پدرم سرپرست  با مرگ  بازجويي ها گفت:  جوان در 
بود  زنده  پدرم  كه  مدتي  تمام  در  ما  شدم.  خانواده 
و حتي پس از مرگش در يك خانه اجاره اي زندگي 
كه  گفت  صاحبخانه  پيش  ماه  چند  اما  مي كرديم. 
قصد فروش خانه اش را دارد.  من هم تصميم گرفتم 
پول خريد خانه را از هر راهي كه شده فراهم كنم. به 

همين دليل به فكر دزدي و كيف قاپي افتادم.

عامالن جعل حكم سازمان هاى
دولتى دستگير شدند 

باشگاه خبرنگاران: فرمانده انتظامى قائم شهر گفت: در پى 
كسب خبرى مبنى بر جعل اسناد دولتى توسط افرادى در 
آن شهرستان موضوع در دستور كار ماموران قرار گرفت. 
سرهنگ طبرى افزود: ماموران موفق شدند اين افراد را 
كه در منزلى استيجارى به جعل اسناد دولتى مى پرداختند 
شناسايى و دستگير كنند و مقادير قابل توجهى اسناد و 
ملى، حكم هاى  كارت  شناسنامه،  نظير  جعلى  مدارك 
جعلى برخى از سازمان ها و ادارات دولتى و همچنين انواع 
ضمانت نامه هاى جعلى به همراه مهرهاى مربوط به برخى 

از سازمان ها و ادارت متعدد كشف و ضبط كردند.

عامل راه اندازى 12 سايت 
همسريابى دستگير شد

باشگاه خبرنگاران: فرد كالهبردارى كه با راه اندازى 
سايت همسريابى كاربران را اغفال مى كرد،  دستگير 
ماموران  گفت:  يزد  استان  فتاى  پليس  رئيس  شد. 
پليس فتاى استان يزد اين كالهبردار را كه 12 سايت 
همسريابى راه اندازى كرده بود ، دستگير كردند.سرهنگ 
رضايى افزود : متهم با عضويت در اين سايتها و بدست 
آوردن رمز دوم كارت بانكى كاربران، 700 ميليون ريال 
از آنان كالهبردارى كرده است .وى گفت: اين متهم در 
2 ماه، خود را تحت عنوان طال فروش، فوق ليسانس 

هوا فضا وخلبان معرفى كرده بود.

 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 

آدرس : نبش غفارى 4       

 09151606528

32212519  

ايزوگام سليمانى 
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  نمايشگاه بزرگ مبلمان 
و سرويس خواب 

براى شما آخرين مدل هاى 

روز تهران را گلچين نموديم 

مبلمان پاسارگاد نماد تعهد و كيفيت 

با  شرايط استثنايى 

ضمناً اقساط 12 ماهه بدون پيش پرداخت ويژه فرهنگيان عزيز 

تلفن :  32450085 - 09155623695 

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

مودى

داخل و خارج شهرهمراه: 1120 561  0915   خراشادى

كاهش سرويس هاى بار 
با يك سرويس ايسوزو

حمل بار و اثاثيه منزل    با ايسوزو چادردار و كارگر ماهر 
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گروه خبر، گيوكى- مردم مومن خراسان جنوبى 404 اصله نهال را براى زكات شجره طيبه اهدا كردند. مديركل كميته امداد استان گفت: اين درختان را باغداران 
شهرستان هاى سرايان، ديهوك طبس و بشرويه اهدا كردند. رضوى افزود: اين درختان شامل پسته، انار، گردو و زردآلو است كه محصوالت آنها پس از برداشت 

بين نيازمندان توزيع خواهد شد. وى گفت: هدف از اجراى طرح شجره طيبه، احياى فرهنگ و سنت حسنه زكات و ترويج زكات مستحبى است.

اهداي404 اصله نهال شجره طيبه در خراسان جنوبي  

جريمه متخلفان در حوزه توليد 
موادغذايى غيرمجاز، بازدارنده نيست

و  بهداشت  كميسيون  عضو  نصرآبادى-  خبر،  گروه 
به  آورى  جمع  ضرورت  بر  تأكيد  با  مجلس  درمان 
امروزه  گفت:  بازار،  از  غيرمجاز  غذايى  مواد  موقع 
جريمه متخلفان در حوزه توليد موادغذايى غيرمجاز 
بازدارنده نيست لذا متخلفان واهمه اى از انجام چنين 
اقدامات غيرقانونى ندارند. هاشمزهى درباره غيرمجاز 
خواندن روغن پوميس از سوى سازمان غذا و دارو، 
افزود: واقعيت آن است كه حوزه نظارت بسيار وسيع 
با  دارو  و  غذا  است سازمان  و الزم  بوده  و گسترده 
مواد  توليد  بر  نظارت  به  نسبت  بيشترى  جديت 
خوراكى ورود پيدا كند. وى ادامه داد: مواد خوراكى 
كه توليد مى شود بايد زير ذره بين نظارت سازمان 
غذا و دارو قرار گيرد تا در صورت غيرمجاز بودن مانع 

از توزيع آن در كشور شد.

هديه مردم سرايان به عتبات عاليات

در  (ع)  بيت  اهل  عاشقان  گيوكى-  خبر،  گروه 
بازسازى  براى  را  فرش  تخته   3 سرايان  شهرستان 
بازسازى  ستاد  مسئول  كردند.  اهدا  عاليات  عتبات 
عتبات عاليات سرايان، متراژ اين فرش ها را 20 متر 
مربع اعالم كرد و گفت: اين فرش ها به ارزش 140 
بافنده در مدت 45 روز  را حدود 400  ريال  ميليون 
بافتند. حسن پور افزود: تاكنون مردم اين شهرستان 
117 متر مربع فرش را براى بازسازى عتبات عاليات 
اهدا كردند  و هم اكنون نيز 23 تخته فرش در ابعاد 
عتبات  بازسازى  براى  شهرستان  در  متر   7 و   6  ،4

عاليات در حال بافت است.

طرح حفارى بدون آب در استان اجرا مى شود

جنوبى  خراسان  معدن  خانه  رئيس  نايب  تسنيم- 
در  آب  بدون  حفارى  طرح  آينده  ماه   6 در  گفت: 
خراسان جنوبى اجرا مى شود كه اين طراحى توسط 
افراد بومى در استان انجام شده است. عابدى اظهار 
كرد: در علم زمين شناسى به منظور اكتشاف تفصيلى 
و مطالعه نهايى سنگ ها از دكل هايى استفاده مى 
شود كه بايد در محيط داراى آب كار كنند و اين در 
به دكل ها كار سختى  حالى است كه رساندن آب 
گفته  به  دارد.  بر  در  را  بااليى  بسيار  هزينه  و  است 
علم  متخصصان  از  گروهى  مشاركت  با  عابدى، 
مكانيك و زمين شناسى خراسان جنوبى دستگاهى 
اين  نياز به آب در هر نقطه  طراحى شده كه بدون 
دستگاه مستقر شده است. وى افزود: از مزاياى اين 
باال  را  كار  راندمان  و  اين است كه سرعت  دستگاه 
مى برد، مصرف آب صفر مى شود، احتياجى به دكل 
نيست و توانايى حفارى سنگ در مناطق صعب العبور 
را به زمين شناسان مى دهد. وى گفت: اين دستگاه 
براى نخستين بار در كشور ارائه مى شود كه مراحل 

تست آن در نيشابور و بيرجند طى شده است.

خانه على نژاد شهرستان بشرويه
 در فهرست آثار ملى به ثبت رسيد

گروه خبر، مهربان- خانه على نژاد شهرستان بشرويه 
امام  ميدان  بشرويه،  شهر  مركزى  بخش  در  (واقع 
انتهاى كوچه  خمينى، كوچه رباطى «شهيدكاجى»، 
حسينيه) در فهرست آثار ملى به ثبت رسيد. كارشناس 
ثبت آثار اداره كل ميراث فرهنگى، صنايع دستى و 
گردشگرى خراسان جنوبى گفت: قرارداشتن اين بنا 
در دل يكى از محله هاى قديمى و تاريخى بشرويه، 
مجاورت با تعدادى از بناهاى شاخص در اين محله 
و همچنين مجاورت با ديوار شهروند را مى توان از 

ويژگى هاى اين خانه برشمرد. 

عبادى: پرداخت سپرده هاى مردم 
از محل فروش اموال مؤسسه ميزان

هاى شهرستان  مردم  نماينده  حسينى-  خبر،   گروه 
به  توجه  با  كرد:  اظهار  خوسف  و  درميان  بيرجند، 
از سوى مؤسسه  مردم  براى  مشكالت مختلفى كه 
هاى  استان  نمايندگان  است،  شده  ايجاد  ميزان 
خراسان شمالى، جنوبى و رضوى نامه هايى مشترك 
مركزى  بانك  و  دادگسترى  اقتصاد،  وزير  دولت،  به 
اين موضوع،  به  رسيدگى  زمينه  در  تا  كردند  ارسال 
وزير  داد:  ادامه  عبادى  االسالم  تسريع شود. حجت 
ميزان،  مؤسسه  موضوع  در  را  اتهام  انگشت  اقتصاد 
متوجه بانك مركزى مى داند. وى افزود: بعد از لغو 
با دستور دادستان مشهد هيئت  اين مؤسسه،  مجوز 
به  صادرات  بانك  شد  مقرر  و  شد  تشكيل  تسويه 
و  دريافت  حسابرسى،  به  نسبت  عامل  بانك  عنوان 
پرداخت هاى اين مؤسسه اقدام كند. به گفته وى در 
حال حاضر هيئت تسويه در نظر دارد بخشى از اموال 
اين محل،  از  و  برساند  به فروش  را  ميزان  مؤسسه 

بخشى از پول هاى مردم را به آنها بازگرداند.

نشريه مطالعات كاربردى علوم زيستى در 
ورزش، اعتبار علمىـ  پژوهشى گرفت

و  گذارى  سياست  كميسيون  ناصح-  خبر،  گروه 
تحقيقات  علوم،  وزارت  پژوهشى  امور  ريزى  برنامه 
و فناورى با اعطاى اعتبار علمى پژوهشى به نشريه 
مطالعات كاربردى علوم زيستى در ورزش با صاحب 
امتيازى دانشگاه بيرجند موافقت نمود. اين نشريه با 
مدير مسئولى على ثقه االسالمى و سردبيرى محمد 
پاييز 1392 منتشر مى شود  از  پور  افضل  اسماعيل 
و  پاييز  هاى  شماره  براى  پژوهشى  علمى  اعتبار  و 

زمستان 92 تا بهار و تابستان 96 اعطا شده است.

آشنايى با پيامبران اولوالعزم در كتابخانه 
سيار روستايى كانون پرورش فكرى 

گروه خبر، دادرس- اعضاى كتابخانه سيار روستايى 
بيرجند در ماه مبارك رمضان در سايه قرآن با زندگى 
پيامبران اولوالعزم آشنا مى شوند. رضاپور مربى كتابخانه 
منظور  به  برنامه  اين  گفت:  بيرجند  روستايى  سيار 
آشنايى كودكان و نوجوانان با روش زندگى پيامبران 

اولوالعزم با استفاده از آيات قرآن اجرا مى شود.

برگزارى همايش جامعه عارى از اعتياد 

سالم،  جامعه  محورى  همايش  مهربان-  خبر،  گروه 
تعدادى  همكارى  و  با حضور  اعتياد  از  عارى  جامعه 
از دستگاه هاى دولتى خوسف در اين شهرستان برگزار 
شد. فرجامى فرد فرماندار خوسف از تشكيل و فعاليت 
كميته هاى مقابله، فرهنگى، پيشگيرى و درمان در زير 
مجموعه شوراى فرعى هماهنگى مبارزه با مواد مخدر 
اين شهرستان خبر داد و اظهار كرد: براى نخستين بار 
در استان سند جامع پيشگيرى اوليه از اعتياد و تهيه 

برش شهرستانى در شهرستان خوسف بومى شد. 

رشد 36 درصدى كارگاه هاى فعال بشرويه

اجتماعى شعبه  تأمين  گروه خبر، حاجى پور- رئيس 
بشرويه از رشد 45 درصدى بيمه شدگان و 36درصدى 
تعداد كارگاه هاى فعال اين شهرستان در سال گذشته 
خبر داد. هاللى گفت: اين شعبه 3 هزار و 415 نفر 
نفر مستمرى بگير دارد كه  بيمه شده اصلى و 347 
درمجموع با احتساب افراد تبعى آنان جمعيتى بالغ بر 9 

هزار و 100 نفر را تحت پوشش قرار داده است.

5 هزار تن ميوه هسته دار توليد مى شود

گفت:  استان  كشاورزى  جهاد  سازمان  رئيس  ايرنا- 
از مجموع هزار و 112  امسال  بينى مى شود  پيش 
كه  دار  هسته  هاى  ميوه  كشت  زير  سطح  هكتار 
926 هكتار آن بارور مى باشد، پنج هزار و 100 تن 
محصول برداشت شود. ولى پور مطلق افزود: پارسال 
178 ميليون و 461 ريال از محل فروش ميوه هاى 

هسته دار عايد باغداران شد.

در مراسم گراميداشت سى و چهارمين سالگرد شهداى هفت تير مطرح شد:

شهداى هفتم تير، حلقه اتصال انسانيت در عصر معاصر بودند
بيان  با  جنوبى  خراسان  در  فقيه  ولى  نماينده  مقام  قائم 
عصر  در  انسانيت  اتصال  حلقه  تير  هفتم  شهداى  اينكه 
معاصر بودند، گفت: ديو استكبار و هواى نفس نبايد ما را 

از انسانيت، شهدا و واليت دور كند. 
مراسم  در  رضايى  االسالم  حجت  شبستان،  گزارش  به 
گراميداشت سى و چهارمين سالگرد شهداى هفت تير كه 
در مصلى ابوالفضلى بيرجند با حضور اقشار مختلف مردم، 
مسئوالن استانى و نيروهاى نظامى و انتظامى برگزار شد، 
با تسليت وفات حضرت خديجه (س) اظهار كرد: رمضان، 
ماه معنويت، عرفان و انجام وظايف در محضر خدا است. 
وى گفت: هفتم تير روز شهادت 72 تن از ياران اسالم و 
قرآن در ايران اسالمى است كه عشق به قرآن، اسالم و 

واليت سبب شهادت آنها شد. امام جمعه بيرجند با بيان 
آرمان هاى  ادامه مسير  ما  وظيفه  مهمترين  امروز  اينكه 
شهداست، افزود: نبايد كارى كنيم كه شرمنده واليت و 
تير، حلقه  اينكه شهداى هفتم  بيان  با  باشيم. وى  شهدا 
اين شهدا  افزود:  بودند،  معاصر  در عصر  انسانيت  اتصال 
دنباله روى واليت بودند و بايد مى سوختند كه كربالى 
ايران در عصر ما را رقم بزنند و شهادت بهترين هديه اى 
بود كه خدا به آنها عطا كرد و مستحق اين هديه بودند. 

هفتم  شهداى  اينكه  بر  تأكيد  با  رضايى  االسالم  حجت 
كردند،  دفاع  جامعه  امام  از  خود  هستى  همه  برابر  تير 
گفت: شهيد بهشتى عالم ربانى بود كه مظلومانه با همه 
مسئوليتى كه جامعه و كشور بر عهده داشت در راه دفاع 

از واليت به شهادت رسيد.
امام جمعه بيرجند ادامه داد: استكبار جهانى با همه كينه 
انجام مى دهد  و ترفندها بزرگترين جنايت ها در جهان 
و خود را طرفدار حقوق بشر مى خواند و ما را به زير پا 

گذاشتن حقوق بشر متهم و تهديد مى كند.  
وى با اشاره به اينكه سعادت و پيروزى ما در گرو اطاعت 
از قرآن و اسالم و واليت است، گفت: پيروزى در سايه 
حمايت از استكبار و دل بستن به او جمع نمى شود بلكه 

پيروزى در سايه قرآن اطاعت از امام و شهدا است.
حجت االسالم رضايى همچنين با تأكيد بر زندگى حضرت 
دارايى،  با  يادآورشد: حضرت خديجه (س)  خديجه (س) 

حلم، آبرو و ايثار خود به يارى پيامبر شتافت.

قير يارانه اى، خودرو و ارتقاى درجه براى شهردارى طبس در وزارت كشور
طبس، حقانى- سرپرست شهردارى طبس از ديدار خود با سه مدير 
ارشد وزارت كشور خبر داد و گفت: مسايل و مشكالت مرتبط با 
مديريت شهري طبس با حضور نماينده مردم طبس در مجلس 
شوراى اسالمى و برخى معاونين وزارت كشور بررسى شد. تيمور 
مقدس زاده خسروى افزود: در خواست ارتقاى درجه شهردارى از 
7 به 8 با توجه به وسيع تر شدن شهر و همچنين افزايش جمعيت 
شهرنشين با ارايه مستندات به وزارت كشور مطرح كه تصويب آن 
موجب افزايش اعتبار و بودجه هاى عمرانى شهردارى طبس خواهد 

شد. وى تصريح كرد: وضعيت آسفالت فرسوده معابر شهرى طبس 
براى مديران سازمان هميارى شهردارى ها و دهيارى هاى وزارت 
كشور توصيف شد كه معاون توسعه و پشتيبانى اين سازمان با نظر 

نماينده مردم طبس براى اختصاص قير يارانه اى موافقت نمود. 
و  شهر  اسالمى  شوراى  عضو  حضور  به  خسروى  زاده  مقدس 
در  گفت:  و  كرد  اشاره  ديدارها  اين  در  طبس  منتخب  شهردار 
نشست مشترك مهندس اسد معانى، دكتر عبداله زاده و مهندس 
بخشى طوسى (شهردار منتخب طبس) درخواست ماشين هايى 

از جمله دو دستگاه خودرو سبك، يكدستگاه غلطك، يكدستگاه 
تانكر آبرسانى، فنيشر(دستگاه توزيع آسفالت)، ست امداد و نجات و 
نيز خودرو حمل متوفى مطرح شد كه مورد موافقت معاون توسعه 
منابع و پشتيبانى سازمان شهردارى هاى وزارت كشور قرار گرفت. 
ضرورت تأمين درآمدهاي پايدار شهرداري ها، موضوعات مرتبط 
با نيروي انساني و امور استخدامي، تامين ماشين آالت مورد نياز 
شهرداري طبس، توسعه حمل و نقل عمومي، توسعه فضاي سبز 

شهري و... نيز در اين نشست ها مطرح شد.

جنوبى  خراسان  بهزيستى  پيشگيرى  معاون  خبر-  گروه 
با  اعتياد  از  نوين  پيشگيرى  دايمى  نمايشگاه  برپايى  از 
نمايشگاه  اين  اظهاركرد:  و  داد  خبر  شهردارى  همكارى 
با 90 پوستر با موضوعات آشنايى با مواد مخدر و مضرات 
و  زندگى  مهارت هاى  آموزش  اعتياد،  از  پيشگيرى  آن، 
است.  شده  گذاشته  نمايش  به  پرورى  فرزند  سبك هاى 
از  پيشگيرى  را  نمايشگاه  اين  ايجاد  از  هدف  شيخانى 
در  روزه  همه  نمايشگاه  اين  داد:  ادامه  و  دانست  اعتياد 
ساعات 9 تا 12 صبح و 17 الى 20 عصر به روى عالقه 
مندان باز است. وى با اشاره به ساير اقدامات انجام شده در 

امر پيشگيرى از اعتياد، بيان كرد: اجراى پودمان آموزش 
دانشگاهى ويژه كارشناسان تسهيلگر در تيم هاى اجتماع 
محور از ساير اقدامات انجام شده در اين زمينه است. وى 
در ادامه افزود: در اجراى اين پودمان به 43 نفر شركت 

كننده 180 ساعت آموزش داده شده است.
معاون پيشگيرى بهزيستى خراسان جنوبى از اجراى طرح 
پيمايش ملى خانواده در راستاى شيوع مصرف مواد و روان 
گردان خبر داد و گفت: اين يك طرح ملى است كه در سال 
گذشته اقدامات اوليه براى اجراى آن انجام شده است و 
هم اكنون منتظر نتايج اوليه اجراى اين طرح هستيم. وى 

هدف از اجراى اين طرح را شناسايى آخرين آمار مصرف 
كنندگان مواد و روان گردان ها در سطح كشور ذكر كرد 
و گفت: همچنين كارگاه مددكارى اعتياد ويژه مددكاران 
درمان تحت نظارت بهزيستى در راستاى كيفيت خدمات 

مددكارى در مراكز برگزارشد. 

ايجاد كارگاه تربيت مربى براى آشنايى با موادمخدر

مخدر  مواد  با  والدين  از  بسيارى  اينكه  بيان  با  شيخانى 
اگر  خانواده ها  اينگونه  در  كرد:  بيان  ندارند،  آشنايى 
فرزندانشان مصرف كننده مواد مخدر باشند، به دليل آشنا 

انواع مواد مخدر، مصرف مواد در منزل  با  نبودن والدين 
اين  در  داد:  ادامه  وى  بود.  خواهد  آسان  بسيار  برايشان 
راستا كارگاه تربيت مربى براى آشنايى با انواع موادمخدر و 
عوارض ناشى از آن برگزارشده است  و كارشناسان آموزش 
برگزارى كالس هايى در  قالب  اين كارگاه ها در  ديده در 
محله ها، والدين را با انواع مواد مخدر آشنا مى كنند.  وى 
از  پيشگيرى  حوزه  در  محور  اجتماع  تيم   143 وجود  از 
اعتياد در استان خبر داد و گفت: از اين تعداد 33 تيم در 
تيم  تيم در مهدهاى كودك، 30  محله هاى شهرى، 67 

روستايى و 12 تيم درمحيط هاى كار فعاليت دارند.

بهزيستى، والدين را با انواع مواد مخدر آشنا مى كند

مديركل ورزش و جوانان خراسان جنوبى گفت: استاديوم 
فيزيكى  پيشرفت  درصد   94 از  بيرجند  نفرى  هزار   15
برخوردار است كه تكميل اين پروژه به 80 ميليارد ريال 
اعتبار نياز دارد. به گزارش ايرنا، بهرام عزيز زاده مقدم افزود: 
در جريان سفر رئيس جمهور 30 ميليارد ريال اعتبار براى 
اين پروژه ورزشى در نظر گرفته شده كه با اختصاص اين 
 اعتبار فاز اول اين پروژه امسال به بهره بردارى مى رسد.
وى با بيان اينكه در حال حاضر 56 پروژه ورزشى نيمه 

تكميل  براى  گفت:  دارد،  وجود  جنوبى  خراسان  در  تمام 
اين پروژه ها 600 ميليارد ريال اعتبار مورد نياز است.

احداث  دست  در  پروژه   56 مجموع  از  كرد:  اضافه  وى 
استان تعداد 42 پروژه داراى اعتبار و 13 پروژه فاقد اعتبار 
براى تكميل است. وى افزود: همچنين 29 پروژه ورزشى 
استان باالى 50 درصد پيشرفت فيزيكى و 27 پروژه زير 

50 درصد پيشرفت فيزيكى دارد.
عزيز زاده مقدم با بيان اينكه اكنون 24 هزار ورزشكار  استان 

سازمان يافته اند، گفت: اين افراد در 44 هيئت استانى و 
هاى فعاليت  به  مشغول  شهرستانى  هاى  هيئت   294 

ورزشى هستند. وى، توجه ويژه به ورزش همگانى را از 
اداره كل در سال جارى عنوان كرد  اولويت نخست اين 
در  نشاط  و  شادابى  ساز  زمينه  همگانى  ورزش  افزود:  و 
به  توجه  با  اينكه  بيان  با  وى  است.  جامعه  اقشار  همه 
كمبود اعتبارات نيازمند حضور سازمان هاى مردم نهاد در 
موضوعات مربوط به ورزش و جوانان هستيم، بيان كرد: 

در حال حاضر تعداد 20 سمن در حوزه جوانان در سطح 
استان فعاليت دارند. 

وى به حضور كمرنگ بانوان در زمينه هاى ورزشى اشاره 
كرد و افزود: در سال جارى به دنبال ايجاد شرايط مناسب 

براى ورود بانوان به اين حوزه هستيم.
عزيز زاده مقدم يادآور شد: خراسان جنوبى در رشته هاى 
انفرادى ظرفيت ها و جوانان مستعدى دارد كه بايد به آن 

توجه ويژه شود.

عليرغم 94 درصد پيشرفت فيزيكى پروژه شاخص ورزشى مركز استان؛

استاديوم بيرجند لنگ 8 ميليارد

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
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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

شركت تعاونى روستايى زنان نرجس القورات به شماره ثبت 4665 بر اساس 
مجوزهاى مربوطه در نظر دارد: مجتمع خدمات رفاهى شامل (رستوران، 
جايگاه سوخت (نفت گاز، بنزين) فروشگاه ، مسجد ، سرويس بهداشتى 
و ...) در زمينى به متراژ تقريبا 12000 مترمربع واقع در كيلومتر 13 محور 
بيرجند- قاين جنب پايگاه امداد جاده اى هالل احمر ايجاد نمايد. لذا از 
كليه متقاضيانى كه حاضر به سرمايه گذارى به منظور احداث رستوران و 
جايگاه سوخت مى باشند، دعوت به عمل مى آيد حداكثر تا پايان وقت 
بيرجند  شهرستان  روستايى  تعاون  اداره  به   94/4/11 پنجشنبه  ادارى 
واقع در فلكه سوم مدرس مراجعه و اسناد و مدارك مربوطه را دريافت 
و مبلغ پيشنهادى خود را به همراه اسناد تحويلى به صورت مهر و امضا 
شده در پاكت هاى جداگانه تا پايان وقت ادارى دوشنبه 94/4/15 تحويل 
بازگشايى   94/4/20 شنبه  روز  پيشنهادات  نمايند.  شركت  مديرعامل 

خواهد شد. شركت در مورد قبول پيشنهادات مختار مى باشد 
هزينه انتشار آگهى بر عهده برنده مى باشد.

09156631779 - حسينى

مزايده شركت تعاونى عمرانى كارگشاى سازه بيرجند «نوبت اول»

شركت تعاونى عمرانى كارگشاى سازه بيرجند در نظر دارد: يك قطعه زمين با كاربرى مسكونى واقع در شهر 
بيرجند را از طريق مزايده به استناد مصوبه ماده 8 صورتجلسه مجمع عمومى و مصوبه 94/3/23 هيئت 
مديره به فروش رساند. متقاضيان مى توانند براى دريافت مدارك از تاريخ 94/4/8 به آدرس دفتر شركت 
تعاونى عمرانى كارگشاى سازه بيرجند واقع در خيابان غفارى - انتهاى غفارى 14- دشت على آباد مراجعه 
و مدارك را حداكثر تا تاريخ 94/4/18 به دفتر شركت تحويل نمايند. شركت كنندگان در مزايده مى بايست 
پيشنهادهاى خود را در پاكت هاى جداگانه و مهر شده تحويل نمايند. پاكت الف: اصل ضمانت نامه بانكى 
معادل 5 درصد كل قيمت پايه مزايده قابل دريافت در كليه شعب بانك هاى استان يا واريز وجه نقد (اصل 
فيش بانكى) به حساب شماره 1-4628239-835-9401 به نام شركت كارگشاى سازه بيرجند در بانك 
مهر اقتصاد شعبه معلم ب: تكميل فرم تقاضاى شركت در مزايده با درج مبلغ پيشنهادى در هر مترمربع 
با امضاى متقاضى. برندگان مزايده موظفند حداكثر به مدت يك هفته جهت تسويه حساب به حسابدارى 
شركت مراجعه و اصل فيش پرداختى را به حسابدارى تحويل نمايند. عدم پرداخت بهاى زمين در مهلت 
مقرر انصراف از خريد تلقى و مورد مزايده به برندگان دوم واگذار و در اين صورت سپرده توديعى به نفع 
شركت ضبط و متقاضى هيچگونه ادعايى نخواهد داشت. كليه هزينه هاى متعلقه شامل نقل و انتقال ، هزينه 

آماده سازى، عوارض و ماليات متعلقه و غيره كال بر عهده برنده مزايده مى باشد.

مشخصات ملك مورد نظر

قيمت پايه هر مسا حتكاربرىرديف
متر مربع
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غرب، ايران را از راه مذاكرات منصرف نكند 
 

رئيس مجلس شوراى اسالمى خطاب به سران 5+1 
گفت: ايران از توافق استقبال مى كند، اما فكر نكنيد 
فشار بيشتر از اين را تحمل مى كند؛ ايران را از راه 
ها  غربى  به  خطاب  وى  نكنيد.  منصرف  مذاكرات 
كرديد!  اشتباه  اين  از  قبل  كه  ديديد  كرد:  تصريح 
داد،  انجام  را  خود  كار  و  برگشت  ايران  كه  ديديد 

پس دوباره اشتباه نكنيد.

داعش براى حمله به مكه آماده مى شود 
 

داعش  كه  مى كنند  پيش بينى  غربى  رسانه هاى 
عمليات خود را در دوره آتى متوجه عربستان كند تا 
حكومت را از چنگ خاندان حاكم سعودى درآورده و 
خود آن را در دست بگيرد. سايت ويژه راديو صداى 
تصرف  داعش  هدف  نوشت:  باره  اين  در  آمريكا 
شهر مكه و مدينه و تبديل آنها به مقر پايتخت به 

اصطالح «دولت اسالمى» خود است.

 ادعاى حمايت تركيه از داعش
 نامردى و پستى است  

 
رئيس جمهور تركيه ادعاى حمايت كشورش از داعش 
را به شدت رد كرده و گفت اين ادعا نامردى و پستى 
داعش  از  تركيه  ادعاى حمايت  افزود:  اردوغان  است. 
نامردى و احمقانه است. وى بيان كرد: آشكارا مى گويم 
قرار دادن تركيه و داعش در يك موضع نامردى است.

برداشت آلبالو از باغات روستاى روبيات    عكس: رحيم آبادىعكس روز 

رضايى : اقتصاد به خاطر عملكرد و نگاه 
مسئولين فوق العاده ضعيف شده است 

 محسن رضايى با اشاره به اينكه اقتصاد كشور فوق العاده 
ضعيف شده، گفت: بخش مهم مشكل چشم دوختن 
بعضى ها به دست آمريكا از بعد فرهنگى است يعنى 
خود باورى و اعتماد به نفس در جامعه ما در اقتصاد 
فوق العاده ضعيف شده است و بخشى هم مربوط به 
رفتار دولت ها، مجلسى ها و مسئوالن است كه به 
جاى دادن اعتماد به نفس به مردم به بيرون چشم 

دوخته اند.
 

روحانى ستاد انتخاباتى احمدى نژاد است 
 

عبدالرضا داورى از نزديكان مشايى در خصوص ارائه 
به  انتخابات سال 96  براى  در سايه  دولت  از  ليستى 
خبرنگار نامه نيوز، گفت: آقاى احمدى نژاد نيازى به 
دولت در سايه ندارند. وى همچنين افزود : همه دولت 
آقاى روحانى عمال ستاد انتخابات احمدى نژاد است، 
زيرا با ناكار آمدى كه از خود نشان دادند احمدى نژاد را 
 هر روز در افكار عمومى بيش از پيش تثبيت مى كنند.

مشاور روحانى : پايان دادن به 8 سال 
بي نظمي يك شبه نمي شود  

 
شرايط  توصيف  در  جمهور  رئيس  مشاور  تركان، 
بود  مشكالتي  وارث  روحاني  «دولت  گفت:  دولت 
كه تقريبا هيچ دولتي پس از جنگ! وارث آن نبوده 
كنيم  فكر  اگر  است  ساده انگاري   : افزود  وى  است. 
روحاني مي تواند يك شبه با يك تصميم به «8 سال 

بي نظمي» سازمان يافته پايان دهد.

سخنگوى دستگاه قضا : تغيير قاضى پرونده
 مهدى هاشمى ناشى از فشار نبود  

 
محسنى اژه اى سخنگوى دستگاه قضايى گفت : در رابطه 
 با پرونده مهدى هاشمى تغيير قاضى رسيدگى كننده 
به خاطر  بلكه  نبوده است  به خاطر فشار  پرونده،  به 
به  سراج  انتصاب  از  پس  كه  بود  قانونى  ممنوعيت 

رياست سازمان بازرسى كل كشور ايجاد شد. 

اموال زنجانى كفاف بدهى اش را نمى دهد  
 

پرونده  مورد  در  كشور  كل  بازرسى  سازمان  رئيس 
بابك زنجانى گفت: كيفرخواست صادر شده و در حال 
رسيدگى است كليه اموال شناسايى و تحويل وزارت 

نفت گرديده كه البته كفاف بدهى را نمى دهد.

ورود كامران دانشجو به باشگاه متهمان   
 

احمدي نژاد  معاون  دو  از  بعد  نوشت:  قانون  روزنامه 
پرونده  كه  شد  روشن  نورچشمي  وزير  به  چشم مان 
تخلفاتش به دادگاه ارسال شده است. كامران دانشجو 

وزير علوم احمدى نژاد متهم به زمين خواري است.

صالحى: توافق در دسترس است 
 

مقابل  اگر طرف  گفت:  اتمى  انرژى  سازمان  رئيس 
نكند،  خواهى  زياده  و  باشد  پايبند  لوزان  تفاهم  به 
افزود:  اكبر صالحى   توافق در دسترس است. على 
دو طرف در وسط راه بايد در جايى با يكديگر تفاهم 

كنند چرا كه ما مى توانيم نگرانى ها را رفع كنيم.

روسيه و ايران را متقاعد كنيم كه منافعشان 
در سوريه پس از اسد حفظ خواهد شد

 
سوريه   مسئله  به  اشاره  با  آمريكا  خارجه  وزير  معاون 
با مخالفان ميانه رِو سورى به  گفت: ما سال هاست 
انحاِء مختلف همكارى كرده و به آنان آموزش داده ايم 
 و سرانجام هدف ما در سوريه خروج اسد از قدرت است ، 
اما در عين حال،  نهادهاى دولتى اين كشور را منسجم 
نگه دارد. ما همچنين بايد به روسيه و حتى تا حدى به 
ايران نشان دهيم كه بسيارى از منافِع محورِى آنان در 
سوريه در دوران پس از اسد نيز ممكن است حفظ شود. 
اگر چنين شود، آنگاه همه مى توانند بر تهديد و خطر 

مشترك، كه همان افراط گرايى است، متمركز شوند.

 آلمان: شكست مذاكرات به ضرر همه است  
مذاكرات  در  شكست  گفت:  آلمان  خارجه  امور  وزير 
نشان  و  به ضرر همه طرف هاست  ايران  اى  هسته 
مى دهد جامعه بين المللى نتوانسته است يك مشكل 

سياسى را از راه گفت وگو حل كند.

اين روزها پايتخت اتريش ميزبان آخرين 
دور مذاكرات هسته اى در راستاى يافتن 
راه حلى براى خاتمه دادن به پرونده 12 
ساله ايران است. تعدد روزنامه نگاران و 
اين  در  وطنى  و  المللى  بين  تحليلگران 
دور از گفتگوها بيش از ساير ادوار گذشته 
از جزئيات  اين حال هيچ كس  با  است؛ 
مذاكرات آگاهى ندارد و خبرنگاران تنها 
و  ايران  مقامات  خروج  و  ورود  شاهد 
و  هستند  كوبورگ  هتل  داخل  به  غرب 
براين اساس دست به تحليل مى زنند. 

تمام تالش براى توافق حداقلى 

با توجه به موانع و اختالفات عمده اى كه 
پابرجاست، مذاكره كنندگان ايران و 5+1 
تمام تالش خود را براى دست يافتن به 
توافقى حداقلى گذاشته اند تا دست خالى 

به پايتخت ها بازنگردند.

طرفين مذاكرات مصالحه 
بيشترى به خرج مى دهند 

موانع  آيد  مى  بر  شواهد  از  كه  آنطور 
همچنان بر جاى خود استوار است، با اين 
حال در برخى موارد پايه هاى اين موانع 
آن تضعيف  استوارى  و  تزلزل شده  دچار 

كه   PMD مسئله ى  مانند  است،  شده 
به گفته منابع مطلع، طرفين مايلند نسبت 
 به آن مصالحه بيشترى به خرج داده و به 

راه حلى بينابين دست پيدا كنند.

هيچ كدام از طرفين حاضر 
نيست راه رفته را برگردد

حقيقت آن است كه طرفين به هيچ وجه 
با  از سنگالخى كه  پر  راه  نيستند  حاضر 
چراكه  بازگردند،  اند،  پيموده  دشوارى 
 بازگشت از اين راه نه تنها فرصتى بى نظير 
را از جهان و منطقه مى گيرد، بلكه تبعات 

منفى زيادى براى طرفين در پى دارد. با 
اين اوصاف، دو طرف سعى بر اين دارند 
تا مسائل را تا جاى ممكن حل كنند. در 
دارد  از آن  عين حال، شنيده ها حكايت 
كه در صورت به نتيجه رسيدن گفتگوها، 
مذاكره كنندگان موافقنامه اى حداقلى به 
براى  را  جديد  فازى  و  برده  ها  پايتخت 

حل برخى مسائل باقى مانده در مذاكرات 
كليد مى زنند.

سفر برادر روحانى به وين

با  گفتگو  در  آگاه  منابع  ميان  اين  در 
«انتخاب» از سفر احتمالى حسين فريدون 
برادر رئيس جمهور به وين خبر دادند. وى 
گفتگوها  در  نوبت  چندين  اين  از  پيش 
حضور پيدا كرده و نقشى واسطه اى بين 
تيم هسته اى و پايتخت ايفا كرده است. 

به گفته يك منبع آگاه، اگر تصميمى براى 
شود،  گرفته  مذاكرات  به  فريدون  ورود 
سفر او زودتر از دوشنبه، يك روز پيش از 
موعد ضرب االجل مذاكرات نخواهد بود. 
در اين صورت، اگر فريدون پا به كوبورگ 
گذارد، بازگشت احتمالى ظريف به تهران 

لغو خواهد شد.

با سفر فريدون شايعه تمديد 
مذاكرات تقويت مى شود 

برخى  البته  كه  وين،  به  فريدون  ورود  با 
دانستند،  كم  را  او  حضور  احتمال  منابع 
شايعه تمديد چند روزه مذاكرات كه البته 
از  بيش  است،  نزديك  بسيار  واقعيت  به 
مطلع  منابع  البته  شود.  مى  تقويت  پيش 
كه  باورند  اين  بر  مذاكرات  به  نزديك  و 
خواهد  روز   8 تا   3 بين  مذاكرات  تمديد 
بود. با اين حال، بسيارى از تصميمات در 
آخر روز سه شنبه گرفته خواهد  لحظات 

شد و بايد منتظر آن ساعات ماند.

بازگشت از مذاكرات فرصتى بى نظير را از جهان و منطقه مى گيرد و تبعات منفى زيادى براى طرفين دارد

 تالش ايران و 1+5 براى دستيابى به توافقى حداقلى

واليتى: دير و زود شدن مذاكرات مهم نيست ؛ ما پيروزيم 

هرگاه  گفت:  مجمع  استراتژيك  تحقيقات  مركز  رئيس 
جمهورى اسالمى ايران بر حقوق خود پافشارى و استقامت 
زودشدن  و  دير  نيز  امروز  است،  شده  پيروز  است  كرده 
مذاكرات ايران با 1+5 اهميت چندانى ندارد چرا كه در هر 
صورت ما با استقامت بر حقوق مان پيروز خواهيم شد. واليتى 
در ارزيابى  از قانون الزام دولت به حفظ دستاوردهاى هسته اى نيز گفت :  مطمئنا 

اين قانون در حمايت از تيم مذاكره كننده است.

طيف احمدى نژاد ضلع سوم انتخابات مجلس خواهد بود
  

حجت االسالم والمسلمين على يونسى در خصوص مسائل 
انتخابات  براى  آرايش سياسى جناح ها  به ويژه  سياسى روز 
مجلس آتى گفت : تا حاال دو تا جريان در انتخابات بود. در 
حال حاضر نيز يك جريان سومى نيز در حال ورود است كه 
و  اصالح طلب  جريان  حاال  تا  كند.  مى  تر  داغ  را  انتخابات 
اصولگرا در صحنه بودند، اآلن يك جريان جديدى از اصولگرايان وارد عمل شده كه 

طيف آقاى احمدى نژاد است. به نظر مى آيد كه اين انتخابات را داغ كند.

ايــران  پالسكــو
بزرگ ترين مجموعه پالستيك  در خراسان جنوبى افتتـاح شد

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

جزيىكلى

قابل توجه موديان محترم مالياتى:
شما مى توانيد بدون مراجعه به اداره مالياتى از طريق سامانه www.TAX.gov.ir  اظهارنامه مالياتى خود را به صورت الكترونيكى تكميل و ارسال 

نموده و ماليات خود را نيز پرداخت نماييد.* به منظور ارائه الكترونيكى اظهارنامه مالياتى ، تكميل مراحل ثبت نام شماره اقتصادى 
روابط عمومى اداره كل  امور مالياتى  خراسان جنوبىاز طريق سامانه مذكور ضرورى است

دعوت مجمع عمومى فوق العاده
 شركت تعاونى مصرف وحدت پرسنل نيروى انتظامى    

"نوبت سوم"   تاريخ انتشار: 94/4/8

وحدت  مصرف  تعاونى  شركت  العاده  فوق  عمومى  مجمع  جلسه 
پرسنل نيروى انتظامى پنجشنبه 94/4/25 ساعت 10 صبح در محل 
شركت تشكيل مى گردد، از كليه اعضا دعوت مى شود در جلسه 
حضور به هم رسانند. هر عضو مى تواند نمايندگى 2 نفر را بپذيرد.  

دستور جلسه:
تصويب اساسنامه جديد

هيئت مديره

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

نرسيده به شركت توزيع برق
32222277 - 09151611258  بنى اسدى - مشاور امالك بهمن

رستوران و تاالر درويش 
براى تكميل پرسنل خود نيازمند افراد ذيل مى باشد:

منشى و حسابدار با تجربه (خانم)      
ميهماندار (آقا و خانم)       

كارگر ساده      

 ساعت مراجعه: 

9 الى 12:30  و 19 الى 23

خيابان محالتى ، تقاطع استقالل     32324638


