
شاخص ها در توزيع اعتبارات شهرستانى چيست ؟

جمعيت ، مساحت ، محروميت

 40ميليون و291 هزار نفر در كشور
 مشمول خدمات تأمين اجتماعى هستند

جاده سالمت بيرجند، ناهموار از كاستى ها

ساعت نزديك 21 است و جمعيت بسيارى پس از 16 ساعت 
روزه دارى بعد افطار و براى ورزش و پياده روى به جاده سالمت 
آمده اند. جاده سالمت بيرجند در حاشيه كمربندى ...

اگر به تفاهم نرسيم،
 بدون توافق به تهران بازخواهيم گشت

 عراقچى معاون وزير امور خارجه كشورمان و عضو تيم مذاكره كننده  
سفر يوكيا امانو مديركل آژانس بين المللى انرژى اتمى به تهران 
در روز پنجشنبه را خوب و موفق ارزيابى كرد...
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صفحه 7

يادداشت

پرچم سفيد 
روى بام تصميم هاى 
مديريتى تحميل شده
 بر خراسان جنوبى
*مديرمسؤول

مى گويند قرار است امروز فرماندار جديد مشهد به طور 
رسمى و طى مراسمى معرفى شود. اين فرماندار جديد 
كسى نيست جز جناب آقاى منصورى فرماندار سابق 
بيرجند كه از چندى پيش شايعات همراه با تأييد و 
تكذيب انتصاب ايشان به عنوان فرماندار شهرى ديگر 
در رسانه ها و افواه عمومى مطرح مى شد. البته و بطور 
 حتم نه شما و نه ما از چنين خبرهاى خارق العاده اى 

ديگر شگفت زده و متعجب نمى شويم!
چرا كه جابجايى هاى خلق الساعه، بى ثباتى مديريتى، 
خالى ماندن تعداد زيادى از پست هاى مسؤوليتى و عدم 
سنخيت تعداد بيشترى از پست ها با افرادى كه يا روى 
صندلى اين پست ها نشسته اند و يا در حال انجام امور 
مربوط به مصاحبه و انتصاب هستند طى اين چند ماهه 
براى ما به امرى عادى تبديل شده است. اما عادت 
دليل بر سكوت و انفعال و قبول كردن همه آنچه در 
حال تحميل است نمى شود. نمى دانم آيا در اين مورد 
خاص هم بايد از جناب آقاى استاندار پاسخ خواست يا از 
نمايندگان مردم در مجلس؟. اما به علت اينكه احساس 
مى شود به هر حال دلسوزانى در بدنه مديريتى استان 
 حضور دارند كه هنوز براى حرف مردم و گاليه هاى
اى پاره  نكردن  بيان  قائلند،  ارزش  آنان  حق   به 
 مطالب اجحاف در حق خودمان و مردم استان خواهد 
بود. اجازه بدهيد چند سؤال مهم را اينجا مطرح كنم. در 
شرايطى كه به زمان برگزارى دو انتخابات بسيار مهم 
نزديك مى شويم؛ جابجايى هاى مديريتى آن هم در 
 سطح فرماندار مركز استان چه جايى براى پاسخ دارد؟.

 (ادامه در صفحه 2)
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بر اساس اعالم دفتر آمار و محاسبات اقتصادى و اجتماعى سازمان تأمين اجتماعى تا پايان سال گذشته، 40 ميليون 
و 291 هزار و 664 نفر در سراسر كشور مشمول خدمات اين سازمان شده اند. به گزارش مهر، بر اساس اعالم دفتر 
آمار و محاسبات اقتصادى و اجتماعى سازمان تأمين اجتماعى، از كل جمعيت تحت پوشش، 35ميليون و150هزار و 

858 نفر بيمه شده و 5 ميليون و140هزار و806 نفر مستمرى بگير سازمان تأمين اجتماعى هستند.

اطالعيه 
 http://Zrm.behdasht.gov.ir از طريق سايت  

 امكان ثبت شكايات بهداشتى ، نظرات و پيشنهادات 
و انتقادات در سامانه مديريت نظارت و ارتباطات مردمى 

ستاد فوريت مركز سالمت محيط و كار وجود دارد
را  خويش  شكايات  توانند  مى  گرامى  شهروندان  لذا   
پيرامون تخلفات بهداشتى از طريق سايت مذكور و تلفن 

1490 بدون پيش شماره پيگيرى نمايند.
                                                    مركز بهداشت شهرستان بيرجند

اطالعيه بهداشتى
قابل توجه شهروندان گرامى:

سم آلومينيوم فسفيد (فستوكين يا قرص برنج) 
كاربرد صحيح  و در صورت عدم  به علت سميت شديد 
در  مرگ  نهايت  در  و  كما   ، تشنج  به  منجر  آن  اصولى   و 
و  حشرات  با  مبارزه  عمليات  براى  شود،  مى  ساعت   72
جانوران موذى در اماكن عمومى و خانگى ممنوع مى باشد 
لذا از مصرف آن جدا خوددارى نماييد.

                                             مركز بهداشت شهرستان بيرجند 

به مناسبت اولين سالگرد درگذشت مادر عزيزمان مرحومه مغفوره 

شادروان فاطمه خاكسار
جلسه يادبودى امروز شنبه 94/4/13 از ساعت 5 الى 6 بعدازظهر 

در محل حسينيه آيت ا... آيتى برگزار مى شود 

حضور سروران معظم موجب امتنان است.

خانواده هاى: خاكسار ، آرزومندان و ساير فاميل وابسته

جناب آقاى مهندس بخشى 
معاونت محترم جهاد كشاورزى شهرستان نهبندان

با نهايت تاسف و تاثر درگذشت همسر گرامى تان را تسليت عرض نموده
 از خداوند منان براى آن مرحومه غفران و آمرزش الهى و براى جناب عالى و فرزندان عزيزتان 

صبر و بردبارى آرزومنديم.
حسين زحمتكش و پسران

جناب آقاى مهندس بخشى 
معاونت محترم جهاد كشاورزى شهرستان نهبندان

 مصيبت درگذشت همسر عزيزتان را خدمت شما و خانواده محترم تسليت عرض نموده
 از خداوند منان براى آن عزيز سفر كرده علو درجات و براى بازماندگان محترم 

صبر و شكيبايى آرزومنديم.
مديرعامل و پرسنل شركت پوپك سازه بارثاوا

فروش آپارتمان فاز يك ارتش
 بلوار ناصرى - 113 متر مفيد 
 85 ميليون + 25 ميليون وام 

09151633202

ليست برندگان همايش دوچرخه سوارى 
و پياده روى عمومى مورخ 94/4/3 

 شوراى هماهنگى مبارزه با مواد مخدر 
شرح در صفحه آخر 

مـزايده "مرحله اول"
دارد:  نظر  در   ، مديره  هيئت   94/3/31 مورخ  صورتجلسه  يك  بند  استناد  به  بيرجند  تاكسيراني   سازمان 
 بهره وري از شبكه تاكسي بي سيم  133 را از طريق مزايده كتبي به شركت هاي حمل و نقل بار و مسافر 
در  شركت  فرم  دريافت  و  بيشتر  اطالعات  كسب  براى  توانند  مي  متقاضيان  نمايد.  واگذار  شرايط  واجد 
مزايده به سايت www.taxiranibirjand.ir  و يا سازمان تاكسيراني واقع در خيابان جمهوري اسالمي 4 مراجعه 
فرمايند. متقاضيان مي بايست اسناد مزايده را حداكثر تا پايان وقت اداري (14:30) مورخ 94/4/23 تحويل 
دبيرخانه اداره حراست شهرداري مركزي (ميدان ابوذر) نمايند. بازگشايي پاكت ها 94/4/25 ساعت 10 صبح 
در سالن جلسات شهرداري مركزي (ميدان ابوذر) خواهد بود و همچنين كميسيون معامالت در رد يا قبول 

پيشنهادات مختار خواهد بود. ديگر شرايط در اسناد مزايده ذكر شده است

روابط عمومي سازمان تاكسيراني بيرجند 

فروش زمين 172 مترمربع ، زيربنا 75 
مترمربع ، اسكلت پيچ و مهره اى ، سقف 

شيروانى ، شهرك گلريز سورگ / 40 ميليون   
09155176982   

توليد كننده روغن جامد بدون پالم با جايزه كااليى + نيم كيلو روغن مجانى در هر حلب روغــن الدن
تلفن براى اطالع از جوايز ديگر كاالها  32250251 - 09153621105

دعوت به سرمايه گـذارى
 شرح در صفحه 2 

50 ميليارد تومان تسهيالت جديد 
به كارخانه سيمان باقران تزريق مى شود/صفحه7
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ايرنا: مجموع مصارف چهار فرآورده نفتى (بنزين، نفت گاز، نفت سفيد و نفت كوره) كشور در سه ماه نخست امسال به بيش از 16,6 ميليارد ليتر رسيد. 
بهار امسال در بخش هاى مختلف (نيروگاهى، صنعتى، حمل و نقل و...) 16 ميليارد و 628 ميليون و 400 هزار ليتر انواع فرآورده نفتى مصرف شد 
كه در اين ميان بنزين و نفت گاز بيشترين سهم را به خود اختصاص دادند.

مصرف 16,6 ميليارد ليتر فرآورده نفتى در كشور
پرچم سفيد روى بام تصميم هاى 

مديريتى تحميل شده بر استان

 (ادامه از صفحه 1) در شرايطى كه تعريف شدن تعداد 
شديداً  آنها  اجراى  و  عمرانى  هاى  پروژه  از  زيادى 
به ثبات مديريتى وابسته است چرا چنين جابجايى 
جنوبى  خراسان  و  بيرجند  دهد؟.چرا  مى  رخ  هايى 
ميدان كسب تجربه و آزمون و خطاى مديران و به 
عبارت بهتر سكوى پرتابى براى آنان تبديل گرديده 
است؟. چرا در شرايطى كه به داليل مختلف استان 
خراسان جنوبى به مديران با تجربه و دلسوز نياز دارد 
در كمال ناباورى و عدم مقاومت مديران اجرايى ارشد 
استان، مسؤولين خود را از دست مى دهد و به عنوان 
كننده  به صادر  بزرگ  استانهاى  ساير  معين   استان 

بى مزد و مواجب نيرو تبديل شده است؟.
در  كه  دارد  وجود  تضمينى  شرايط  اين  در   آيا 
هفته هاى آينده مديران ديگرى از استان، آهنگ سفر 
 ساز نكنند و به ساير استانها براى گرفتن پست هاى 
اجازه  مديريتى  اخالق  آيا  نشوند؟.  دعوت   مديريتى 
مديرى  به حضور  استانى  در شرايطى كه  مى دهد 
نيازمند است دست مردم و مسؤولين در برابر كارى 
انجام شده خالى بماند و براى رفع مشكلى از يك 
استان، مشكلى مضاعف به استان ديگر تحميل شود؟. 
 آيا تضميمى وجود دارد كه مسؤولين در هفته هاى 
آينده براى پر كردن خالء مديريتى خود حتى استاندار 

خراسان جنوبى را هم جابجا نكنند؟.
 آيا تضمينى وجود دارد كه با حضور مديران جديد در 
استان، ساز وكارهاى مديريتى تفاوت نكنند و شاهد 
كمترين جابجايى نيرو و بر هم خوردن تعادل انسانى 
ادارات و ارگانها نباشيم؟. آيا تضمينى وجود دارد كه 
فرماندار بعدى بيرجند، بومى باشد و با مشكالت و 
معضالت و مسائل شهر و استان بيش از مديران قبلى 
غيربومى آشنايى داشته باشد و شائبه وابستگى نسبى 
و سببى به برخى مديران ارشد استان را به ذهن مردم 
متبادر ننمايد؟. آيا خراسان جنوبى با شرايط امنيتى 
ويژه به خصوص شرايط ايجاد شده در افغانستان و 
اخبار نگران كننده امنيتى آنسوى مرز،  دست و پنجه 
 نرم كردن با هيوالى خشكسالى، محروميت شديد، 
بودجه هاى ناكافى در حوزه هاى اقتصادى ، فرهنگى و 
اجتماعى و آمار باالى بيكارى، هنوز هم براى مديران 
 و مسؤوالن كشور، استانى در اولويت چندم محسوب 
 مى شود؟ يا  اينكه مديران ارشد استانى و نمايندگان محترم 
به  بيشترى  همت  و  تالش  زمينه  اين  در  بايد  مى 
 خرج دهند و به همين سرعت پرچم سفيد را بر بام 

تصميم ها نصب نكنند؟. 
اما سؤال مهم و اساسى اينجاست كه پس از اين چه 
اتفاقى خواهد افتاد و آيا مديران سينه چاك مردم، 
حداقل مقاومتى در برابر جذب مديران از اين استان 

به ساير استانها خواهند داشت؟. 
(ادامه در ستون مقابل)

يادداشت

امروز 13 تير 1394 مصادف با
 17 رمضان 1436 و 4 جوالى 2015

برجسته  اديب  «محمدمعين»  استاد  درگذشت 
معاصر (1350 ش).

روز مبارزه با بيمارى  هاى قابل انتقال بين انسان 
و حيوان.

معراج پيامبر اسالم(ص) (سال دوازدهم بعثت).
شرفيابي «حسن بن مثله جمكراني» در عالم رويا 
به محضر «امام زمان»(عج) و مأموريت يافتن او در 

ساخت مسجد جمكران(393 ق).
رحلت «حاج ميرزا محمد هاشم خوانسارى» عالم 

بزرگ شيعه(1318 ق).
وقوع غزوه «بدر» اولين جنگ بين اسالم و كفر به 

فرماندهي پيامبر اكرم(ص) (2 ق).
پيامبر  همسر  ابوبكر  بنت  «عايشه»  درگذشت 

اسالم(ص) (58 ق).

تقويم مناسبت هاى  روز

افزايش قيمت لبنيات به توليد آسيب مى زند

اينكه  بيان  با  لبنى  فرآورده هاى  اتحاديه  مديرعامل 
كاهش  جامعه  در  را  مصرف  لبنيات  قيمت  افزايش 
مى دهد، گفت: در حال حاضر هر گونه افزايش قيمتى 
به توليد لطمه مى زند و ما مخالف اين موضوع هستيم. 
اسماعيلى در گفتگو با مهر، در مورد مباحث مطرح شده 
از سوى برخى مسئوالن مبنى بر افزايش قيمت فرآورده هاى لبنى اظهار كرد: 
كارخانجات صنايع لبنى توان فروش محصوالت خود را با قيمت هاى باالتر 
ندارند چراكه خريدارى در بازار وجود ندارد.  وى اضافه كرد: وقتى محصوالت 
لبنى به فروش نرسد و مصرف كننده نباشد كارخانه معنى پيدا نمى كند، در اين 
صورت كل صنعت دچار مشكل مى شود. وى افزود: در شرايط فعلى دامداران 
زيان مى كنند. از سوى ديگر، مردم مصرف خود را كاهش داده اند و كارخانجات 

هم نمى دانند بايد چه كارى انجام دهند. 

روند افزايشى قيمت زعفران متوقف شد

روند  توقف  از  زعفران  ملى  شوراى  رئيس  نايب 
بازار خبر داد. غالمرضا  افزايشى قيمت زعفران در 
ميرى در گفتگو با مهر، اظهار كرد: در حال حاضر با 
وجود اينكه قيمت زعفران باالست اما بازار آن دچار 
ركود شده و خريد و فروشى انجام نمى شود، ضمن 
اينكه قيمت اين محصول همچنان بين 6 ميليون و 400 هزار تومان تا 7 
ميليون تومان است. وى با بيان اينكه اگر روند فعلى بازار طالى سرخ تا 
پايان ماه مبارك رمضان ادامه يابد با كاهش قيمت زعفران مواجه خواهيم 
بود، گفت: در مرداد و شهريورماه صادرات طالى سرخ كاهش پيدا مى كند 
و به فصل برداشت محصول نو نزديك مى شويم كسانى كه زعفران را 
با ورود محصول  اند، مجبور به عرضه آن خواهند شد، چون  نگه داشته 

جديد به بازار زعفران قديمى خواهانى ندارد. 

جريمه رانندگان پس از انقضاى اعتبار گواهينامه

رئيس مركز صدور گواهينامه پليس راهور گفت: اگر 
يك سال تمام از اعتبار گواهينامه بگذرد جريمه به افراد 
تعلق خواهد گرفت. به گزارش مهر، سرهنگ هويدا 
تزار در مورد تعويض، المثنى و تجميع گواهينامه، گفت 
: كسانى كه براى امور فوق به دفاتر پليس+10 مراجعه 
كرده و رسيد معتبر دريافت كنند با رسيد گواهينامه مى توانند رانندگى كنند و 
اگر تصادفى صورت پذيرد بيمه ملزم به پرداخت خسارت است. وى افزود : اما 
افرادى كه در  آزمون آموزشگاه هاى رانندگى شركت كرده و قبول شده اند و 
پرونده شان نيز تكميل شده با رسيد مدارك مجاز به رانندگى نيستند. وى ادامه 
داد:  اين افراد تا وقتى كه گواهينامه شان صادر نشده با برگه رسيد مدارك نبايد 
رانندگى كنند چرا كه در صورت بروز حادثه به عنوان فرد فاقد گواهينامه تلقى 

شده و بيمه نيز خسارتى به آنها پرداخت نمى كند. 

كشور  در  خودرو  عرضه كنندگان  ايسنا: 
از  مختلفى  شرايط  با  را  خود  محصوالت 
كوتاه  پيش فروش  فورى،  فروش  جمله 
با  مى كنند.  عرضه  مدت  طوالنى  و  مدت 
اين حال بروز تاخيرهاى طوالنى در تحويل 
عدم  همچنين  و  شده  فروخته  خودروهاى 
قراردادهاى  در  خودرو  قطعى  قيمت  درج 
از  مصرف كنندگان  نارضايتى  باعث  منعقده، 

حوزه  اين  در  واردكنندگان  و  خودروسازان 
صنعت ،  وزارت  زمينه  اين  در  است.  شده 
جديدى،  دستورالعمل  در  تجارت  و  معدن 
تحويل  براى  مجاز  زمان  مدت  و  شرايط 
به  شده  پيش فروش  و  فروخته  خودروهاى 
عرضه كنندگان  و  كرده  تعيين  را  خريداران 
خودرو موظفند در اين بازه زمانى خودروهاى 
فروخته شده را تحويل خريداران دهند. طبق 

تحويل  تاريخ  حداكثر  دستورالعمل،  اين 
فروش  روش  به  شده  فروخته  خودروهاى 
فورى، حداكثر يك ماه است و خودروسازان 
و واردكنندگان اجازه ندارند محصوالت خود 
موعد  حداكثر  با  فورى،  فروش  روش  در  را 
البته  كنند.  عرضه  ماه،  يك  از  بيش  تحويل 
اين  در  قرارداد  در  قطعى خودرو  قيمت  درج 
اين  در  است. همچنين  الزامى  فروش  روش 

خودرو  تحويل  تاريخ  حداكثر  دستورالعمل 
و  ماه   9 معادل  قطعى  پيش فروش  در روش 
پيش فروش  در شرايط  تحويل  زمان  حداكثر 
عادى، حداكثر 12 ماه تعيين شده است. نكته 
دستورالعمل  اين  طبق  كه  است  اين  مهم 
عرضه كنندگان خودرو موظف به درج قيمت 
روش  در  منعقده  قرارداد  در  خودرو  قطعى 

قطعى هستند.  پيش فروش 

احداث  براى  تسهيالت  ارائه  به  اشاره  با  نيرو  وزير  معاون 
صفحات برق خورشيدى در ساختمان هاى مسكونى، اعالم 
كرد: تا سقف 50 درصد هزينه ساخت اين واحدهاى توليد برق 

به مشتركان وام و تسهيالت پرداخت خواهد شد. 
برنامه  تشريح  در  مهر  با  گفتگو  در  فالحتيان  هوشنگ   
در  خورشيدى  برق  نيروگاه هاى  توسعه  و  ساخت  جديد 
گفت:  مسكونى  و  ادارى  تجارى،  ساختمان هاى  و  منازل 
ظرفيت  افزايش  برق  صنعت  كالن  سياست هاى  از  يكى 
و  پذير  تجديد  برق  توليد  واحدهاى  محل  از  برق  توليد 
پاك است. معاون وزير نيرو در امور برق و انرژى با بيان 
اينكه در حال حاضر هيچ گونه محدوديتى براى طراحى، 
ساخت، نصب، راه اندازى و تامين صفحات برق خورشيدى 

اين  كرد:  تصريح  ندارد،  وجود  كشور  ساختمان هاى  در 
كيلووات  يك  مقياس  در  خورشيدى  برق  توليد  صفحات 
نصب و راه اندازى خواهد شد. اين مقام مسئول همچنين 
با اشاره به تخصيص تسهيالت بالعوض به منظور ساخت 
و راه اندازى صفحات برق خورشيدى در ساختمان ها، بيان 
محل  در  دارند  تمايل  كه  مشتركانى  اساس  اين  بر  كرد: 
كنند  توليد  برق  و  زندگى خود صفحات خورشيدى نصب 
تا سقف 50 درصد هزينه را به صورت بالعوض از وزارت 
و  برق  شركت  آمادگى  از  وى  كرد.  خواهند  دريافت  نيرو 
واحدهاى  اين  برق  تضمينى  خريد  منظور  به  نيرو  وزارت 
افزود:  و  داد  خبر  خانگى  مشتركان  از  خورشيدى  كوچك 
وزارت نيرو آمادگى دارد برق توليدى مشتركان خانگى از 

با  فالحتيان  كند.  خريدارى  را  طريق صفحات خورشيدى 
بيان اينكه متقاضيان براى راه اندازى صفحات خورشيدى 
مى توانند به ادارات برق مراجعه كنند، تاكيد كرد: تمامى 
مراحل نصب و راه اندازى اين صفحات خورشيدى توسط 
متخصصان وزارت نيرو انجام مى گيرد. با اجراى اين طرح 
عالوه بر كاهش پيك مصرف برق در روزهاى گرم سال، 
نيروگاه  دارنده  خانوارهاى  هاى  هزينه  سبد  از  برق  قبض 

برق خورشيدى هم حذف خواهد شد.
 در همين حال، مسعود خانى مجري طرح  هاى عوارض برق 
توانير پيشتر درباره فراخوان جديد وزارت نيرو براى عرضه و 
توزيع نيروگاه هاى برق خورشيدى در منازل، گفته بود: در 
اين طرح براي 10 هزار مشترك خانگي، سامانه خورشيدي 

نصب خواهد شد و پيمانكاران موظف به ارائه خدمات گارانتي 
(ضمانت) به مشتركان و متقاضيان هستند.

شرايط جديد نصب نيروگاه برق در منازل/ مردم نيروگاه ساز مى شوند

سايه مدت زمان مجاز تحويل خودرو تعيين شد  در  هم  باز  يا  و  مقابل)  ستون  از  (ادامه 
شفاف،  غير  و  زيرپوستى  اقدامات  و  سكوت 
و  بودجه  در  متضرر  استانى  جنوبى  خراسان 
بود؟.  خواهد  نيرو  جابجايى  سياست  و   مديريت 
سوى  از  دغدغه  اين  وقتى  است  اين  انتظار 
شود  مى  مطرح  كرات  به  جرايد  و  ها   رسانه 
و در جلسات و يا در حاشيه آنها به نحو مقتضى به 
سمع و نظر مديران مى رسد، اقدامى به فراخور شرايط 
نيز مشاهده گردد. رسانه هاى استان به وظيفه ذاتى و 
قانونى و شرعى خود و بنا به عهدى كه با مردم و ملت 
 داشته اند همواره حامى مديران و مسؤولين بوده اند 
صبورى،  و  آرامش  با  تاكنون  ولى  بود،  خواهند  و 
سكوت  مديران،  معنادار  سكوت  مقابل  در  صرفاً 
معنادارترى داشته اند. اما اگر قرار باشد اين سكوت 
تمام شود قطعاً حرف هاى  استان  و  به ضرر مردم 

 

فراوانى از مباحث پشت پرده در دل دارند كه بيان آنها 
حداقل براى مردم شنيدنى خواهد بود.

 انتظار از مديران و دلسوزان در هر رتبه و جايگاهى 
آن است كه در مقابل اقداماتى كه به نظر مى رسد 
شعارها و رويه دولت محترم تدبير و اميد را كه مورد 
حمايت مقام معظم رهبرى نيز بوده است خدشه دار  
مى كند، با قلم و زبان  بايستند و از باال رفتن هزينه 
ضررهايى كه تاكنون متوجه شهروندان استان شده 
اين  نمايند.  جلوگيرى  است،  و سكوت شكن  است 
انتظار به جا و به حق است و كتمان آن از سوى هر 
كس و هر شخص، احجافى بزرگ به حق مردم است 

كه گناه آن، ديدنى و نابخشودنى است. 

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

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

 با ضمانت پاره نشدن و چروك نشدن 
32214989 - 32212979  

    32412300
32412311  - چمنى قـاليشويى گـل ابـريشم صاف صاف   

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

32225807 - 32226161 - 09157615979

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

فروشگـاه    كـودك 
 ا ميـــر

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

سجادشهر، امامت 2           32412973   نودهى فاطمى

فروشگاه  ماهيـار
از كارخونه به خونه

انواع بلور و  پالستيك
ميدان طالقانى  ، نبش بهشتى 2

09122694541 - عبدى

ايزوگام مصطفى هريوندى
محالتى - بين توحيد و مدرس  09153619297

برق كشى و كليه امور ساختمانى پذيرفته مى شود

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

 اجراى  نصب  داربست  فلزى دانشگاه ، مجالس عروسى و...  09151601862 - مهدى هريوندى
در اسرع وقت با قيمت مناسب / فروش لوازم داربست 09153637507 - 09156217507 حسينى

مركز تخصصى عروس با تخفيف ويژه
زيبايى جلوه ماندگار

خيابان ارتش ، حدفاصل عدل و معلم    32231717

مناقصه شماره 94/6
موضوع: موضوع مناقصه عبارت است از پاسخگويى شيفت 24 ساعته اطالعات 

تلفن 118 شهرستان بيرجند
شرط تهيه اسناد: كليه شركت هاى واجد شرايط با واريز مبلغ 100/000 ريال به حساب سيبا 

شماره 0106034398001 بانك ملى مى توانند در مناقصه شركت نمايند.
مهلت تهيه اسناد: از تاريخ 94/4/11 تا پايان وقت ادارى 94/4/20 و تحويل اسناد پايان وقت ادارى 

94/4/30 و بازگشايى پاكت ها 94/5/1
تضمين: تضمين شركت در مناقصه مبلغ 153/000/000 ريال به صورت ضمانت نامه بانكى يا چك 
تضمين شده بانكى و يا واريز نقدى به حساب سيبا بانك ملى به شماره 0106034398001 به نام 

مخابرات خراسان جنوبى مى باشد.
محل تهيه اسناد: بيرجند- بلوار پاسداران- ميدان جانبازان- شركت مخابرات خراسان جنوبى

 اتاق شماره 124- تلفن تماس: 32445444-056    فاكس: 32424004 -056 
شركت مخابرات خراسان جنوبى

لبنيـات سنتى قائـم (عج)

توليد كننده  انواع فرآورده هاى لبنى
(داراى مجموعه مكانيزه و كامال بهداشتى 

در خراسان جنوبى)

عرضه: شير- دوغ- پنير- ماست 
تازه- انواع ماست چكيده- كره 
خرما  عسل-   - كشك   - خامه 

نان محلى و …

كيفيت حاصل تالش و تجربه است

فلكه سوم مدرس- باهنر غربى 
(بيست مترى سوم به سمت پاسداران)

نبش چهارراه شهيد نوربخش
32421000-09151613591   مديريت: رستمى

ان
سم

ك آ
مال

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

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

www. amlakaseman . com       32231772-3

شركت تحقيقاتى بازرگانى بهروش آسپيان شرق
 با بيش از دو سال تحقيق در طرح جامع فرآورى عناب

 از عالقه مندان به سرمايه گذارى در اين طرح
 صميمانه دعوت به همكارى مى نمايد. 

لطفاً براى كسب اطالعات بيشتر به صورت حضورى
 يا با شماره 6330  160  0915 تماس حاصل فرماييد.

دعــوت بــه سرمايــه گـذارى
بورس  ديزل ژنراتور بيرجند

مشاوره رايگان 24 ساعته در امور 
خريد و فروش انواع ديزل ژنراتور

خيابان صياد شيرازى ، بلوك 84 ، رادمان
09151655100 - 05632212980-1

در انرژى صرفــه جويى كنيم
راندمان كولر آبى شما را با عايق هاى هوشمند نانو
 تا 30% افزايش مى دهيم.  تضمينى و با هزينه كم

تلفن تماس: 09393260749   شركت آريا سوالر صنعت



پيام شماجشن ميالد حضرت امام حسن مجتبى(ع) در بقاع متبركه خراسان جنوبى برگزار شد
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پيام كوتاه : 3000272424

شنبه * 13تير 1394 * شماره 3260

مراسم جشن ميالد حضرت امام حسن مجتبى(ع) در 30 بقعه شاخص استان برگزار شد. معاون فرهنگى و اجتماعى اداره كل اوقاف استان با بيان اين مطلب گفت: بقاع 
متبركه و امامزادگان شاخص استان در شب و روز ميالد اين امام همام با برپايى جشن هاى مذهبى، سخنرانى، مولودى خوانى، تجليل از خيرين، ضيافت افطارى، مسابقات 

 اداره راه و شهرسازى قاين لطفاً روشنايى ورودى هاى3فرهنگى ميزبان خيرين و عموم مردم استان بود. مؤمنى مقدم، افزود: ذكر فضايل و كرامات امام حسن مجتبى(ع) از مهمترين محورهاى سخنرانى جشن هاى ميالد بود.
تا  بيرجند  از سمت  زيرگذر  اولين  از  را  شهر 

ايست و بازرسى در دستور كار قرار دهيد. 
915...610

با سالم و احترام. مطلب «راهبرد سكوت» عالى 
بود انتظار است ادامه يابد.

915...893
سالم قبض اين دوره گاز، برايم 5000تومان اومده، 
كه 3100تومانش آبونمان است، اوًال نبايد بين يك 
باشه؟  مشترك كم مصرف و پرمصرف فرقى 
دومًا واقعًا روتون ميشه، وقتى يه مشترك، با صرفه 
تومان  شده،3100  گازش  هزينه  جويى،1900تومان 

پول آبونمان بده؟! فرموالتون منو كشته!
915...778

به  ازين  ميگه:  و  پاميشه  مسئول  يك  كه  جالبه 
بعد از مؤسسات مالى غيرمجاز ماليات گرفته 
ميشه!! آخه اگه غيرمجازه چرا فعاليت ميكنه!؟ حاال 
شما جرأت دارى برو در يك مغازه رو بدون پروانه 
كسب باز كن... پس قانون فقط واسه عوامه و خواص 

از آن مستثنا هستند.
915...223
سالم آوا. به سمع مديريت راهنمايى برسانيد دستورى 
بدهند جلوى اين موتورهاى تريل كه نيمه شب 
با  سجادشهر  بلوار  در  انباره  بدون  اگزوز  با 
سلب  باعث  خراش  گوش  و  زياد  سرعت 

آسايش شهروندان مى شوند را بگيرند. 
915...915
به گوش فرماندار، بخشدار، مديركل و  لطفاً  باسالم. 
رئيس بنياد و دهيارى اميراباد برسانيدكه بيش از چهار 
سال است كه عده اى از اهالى، ماه رمضان را 

بدون آب، برق و گاز سپرى مى كنند. 
937...655

* رحيم زاده
ساعت نزديك 21 است و جمعيت بسيارى  پس 
از 16 ساعت روزه دارى بعد افطار و براى ورزش 
جاده  اند.  آمده  سالمت  جاده  به  روى  پياده  و 
سالمت بيرجند در حاشيه كمربندى خيابان هاى 
جنوبى شهر قرار دارد و از ميدان سفير اميد تا 

ميدان پيامبر اعظم (ص) امتداد  دارد.

روشنايى نامناسب در مسير جاده سالمت

 آنچه كامًال محسوس است روشنايى نامناسب 
مسير است اما جمعيت بسيارى از مردم از زن و 
 مرد و پير وجوان با وجود بسيارى از كاستى ها

اند.  آمده  اينجا  به  روى  پياده  و  ورزش  براى 
وسايل  كنار  در  جمعى  و  خانواده  با  اى  عده 
انجام حركات ورزشى هستند   ورزشى مشغول 
و عده اى نيز سوار بر دوچرخه در طول مسير 
و در ميان افراد پياده در حال تردد بوده و گاه 

حركات نمايش انجام مى دهند...

با توجه به باورهاى مردم، پياده روى 
در جاده سالمت پسنديده تر است 

دوستانش  از  يكى  همراه  به  كه  جوانى  دختر 
گويد:  مى  است  مسير  در  روى  پياده  حال  در 
با توجه به باورهاى مردم استان پياده روى و 
شأن  از  دور  به  ها  پارك  در  ها  خانم  ورزش 
جاده  ايجاد  و  شود  مى  تلقى  ناپسند  كارى  و 
خوب  كارى  اقشار  همه  ورزش  براى  سالمت 
در  جاده  اين  اينكه  به  توجه  با  اما  است  بوده 
مسير حاشيه كمربندى و در مسير تردد وسايط 
نقليه قرار دارد و از مركز شهر دور است باعث 
به خصوص  افراد  براى  بسيار  مخاطرات  بروز 
خانم ها مى شود. وى در ادامه مى گويد: بارها 
رفتارى  و  لفظى  هاى  مزاحمت  ايجاد  شاهد 

براى خانم ها بوده ام و به نظرم وجود نيروى 
اين  از  جلوگيرى  در  مسير  طول  در  انتظامى 

رفتارها مى تواند بسيار مفيد باشد.
در ادامه با زوج جوانى كه حد فاصل مسير خانه 
(معصوميه) تا ابتداى جاده سالمت را پياده روى 
مى كنند بر خورد مى كنيم. مرد مى گويد: انجام 
ورزش هاى آسان به خصوص در ماه رمضان  
داران  روزه  بيشتر  شادابى  و  سالمتى   باعث 
مى شود و در اين ماه مبارك به دليل آزاد بودن 

وقتم، بيشتر امكان ورزش كردن دارم.

عرض كم جاده سالمت 
مهمترين مشكل اين جاده است 

و  سرعت  با  سوارى  دوچرخه  گفتگو  حين  در 
فاصله كم از كنارمان رد شده و با سختى مانع 

از برخوردش با ما مى شود ....
جاده  كم  عرض  به  صحبتش  ادامه  در  حسين 
جاده  اين  مشكل  مهمترين  عنوان  به  سالمت 
اشاره كرده و مى گويد: با توجه به حضور جمعيت 
دوچرخه  وجود  رمضان،  ماه  در  مردم  از  زيادى 
و  داشته  دنبال  به  را  بسيارى  سوراران، خطرات 

نوعى تهدبد براى فرد پياده محسوب مى شود.

 بسيارى از افراد بطرى هاى آب مورد 
نيازشان را همراه خود حمل مى كنند 

همسر وى نيز به نبود امكانات بهداشتى و رفاهى 
در طول مسير اشاره كرده و مى گويد: در مسير 
جاده سالمت حتى يك آبسرد كن براى استفاده  
وجود ندارد. وى ايجاد فضاى چمن كارى شده 
كنار جاده سالمت را ضرورى دانسته و مى گويد: 
با توجه به فضاى كنار جاده سالمت و استقبال 
مردم، ايجاد محلى براى استراحت ضرورى است. 
وى معتقد است: بهتر بود درختان پهن برگ و 

سايه دار در اطراف  كاشته مى شد تا در سايه آن 
در طول روز هم مى شد پياده روى كرد.

فقط جاده اى براى پياده روى 
و ديگر هيچ ...!

جمعى از زنان ميانسال در حال پياده روى در 
از  اى  عده  گويند:  مى  آوا  با  گفتگو  در  مسير 
افراد با سن باال كه به دليل افزايش سن دچار 
بيمارى هاى مختلف ديابت و قند خون هستند، 
كمبودهاى زيادى را در مسير احساس مى كنند 
و جاده سالمت تنها يك جاده براى پياده روى 
است و هيچ امكاناتى در خور ورزش استاندارد 

در آن رعايت نشده است. 
فاطمى دبير باز نشسته در ادامه با گاليه مندى از 
وضعيت روشنايى مسير مى گويد: از لحاظ امنيتى  
به دليل پرت بودن مسير از مركز شهر، دورى و بعد 
مسافت براى عده اى كه واقعاً دوست دار ورزش 
و پياده روى هستند، درد سر ساز و مشكل آفرين 
است و نظارت نيروهاى امنيتى و نيروى انتظامى 

براى رفاه حال افراد امرى ضرورى است. 

دوچرخه سواران خطر ساز 

دوچرخه  تردد  گويد:  مى  همچنين  فاطمى 
سواران با سرعت باال در ميان افراد به خصوص 
افراد سالخورده خطرات زيادى را به دنبال دارد  
و بارها شاهد برخورد اين وسايط با افراد پياده 
بوده ايم. وى ادامه مى دهد: اگر جاده سالمت 
دوچرخه  چرا  است  روى  پياده  و  ورزش  براى 
سواران بى محابا از برخورد با سايرين، در طول 
مسير در حال تردد بوده و مسئوالن فكرى به 

حال ساماندهى آنان نمى كنند.

 امكانات رفاهى و بهداشتى جاده، صفر 

خانمى53 ساله به گفته خودش حدود 1500متر 
را از خانه تا جاده سالمت پياده روى مى كند، 
صفر  حد  در  را  بهداشتى  و  رفاهى  امكانات 
عنوان كرده و مى گويد: برخى از مادران براى 
پياده روى فرزندان خود را به همراه مى آورند 
كودكان  گيرى  بهانه  موارد  از  بسيارى  در  كه 
براى آب يا موارد ديگر براى آنان مشكل ساز 

شده و آنها را از ادامه پياده روى باز مى دارد.
در ادامه مرد ميانسالى به كم عرض بودن مسير 
جاده اشاره كرده و مى گويد: با توجه به اينكه 
يك  در  سالمت  جاده  برگشت  و  رفت  مسير 
عرض انجام مى شود اگر اين مسير در دو الين 
رفت و برگشت ساخته مى شد مانع از ازدحام و 

برخورد افراد با يكديگر مى شد.

جاده سالمت به دليل نبود مانع 
بهترين گزينه براى دوچرخه سوارى 

آوا  با  نيز در گفتگو  از دو چرخه سواران   يكى 
دوچرخه  براى  خاصى  مسير  وقتى  گويد:  مى 
سواران در نظر گرفته نشده است طبيعتًا جاده 

سالمت به دليل نبود مانع، بهترين گزينه براى 
دوچرخه سوارى است. 

دوچرخه  كه  شرايطى  در  دهد  مى  ادامه  وى 
ممنوع  روها  پياده  يا  ها  خيابان  در  سوارى 
اجازه دوچرخه  تنها  است پس دو چرخه سوار 
سوارى در حياط محدود خانه را دارد؟! وى از 
دو  به حال  فكرى  خواهد  بيرجند مى  شهردار 
پيشنهاد  زمينه  اين  در  و  كرده  سواران  چرخه 
ايجاد الين دوچرخه سوارى در آن سوى جاده 

سالمت را گزينه مطلوبى مى داند.
مسئول ورزش شهردارى بيرجند نيز در گفتگو 
از  را  بيرجند  شهر  سالمت  جاده  مسير  آوا،  با 
ميدان سفير اميد تا ميدان پيامبر اعظم (ص) و 
در متراژ 5 كيلومتر عنوان كرده و مى گويد: در 
اين راستا همچنين در سال گذشته براى رفاه 
حال شهروندان در حاشيه ميدان آزادى مسيرى 
حدود 1/5كيلومتر تا چهار راه صياد شيرازى به 

عنوان مسير پياده روى احداث شده است. 

ادامه جاده سالمت تا چهار راه موسى 
بن جعفر (ع) درصورت تأمين بودجه 

حاشيه  در  سالمت  جاده  درباره  ناصرى 
كمربندى مى گويد: اين جاده در طراحى اصلى 
شهر و در عرض 3 متر پيش بينى شده و در 
راه  چهار  تا  مسير  اين  بودجه،  تأمين  صورت 
موسى بن جعفر (ع) و با اعتبار بالغ بر 2ميليارد 

و 500 ميليون تومان ادامه خواهد يافت. 
وى عمده عامل حضور دو چرخه سواران را در 
مسير جاده سالمت، نبود الين دوچرخه سوارى 
دانست و به نصب گارد ريل در تقاطع هر مسير 
براى جلوگيرى از تردد دوچرخه سواران اشاره 
احداث  پيشنهاد  راستا  اين  در  كرد. وى گفت: 
سوارى  دوچرخه  الين  عنوان  به  خاكى  مسير 
و در مسير روبروى الين جاده سالمت عنوان 
و  شهر  شوراى  موافقت  صورت  در  كه  شده 

شهردارى اقدام خواهد شد.
ناصرى براى نصب 5 ست تندرستى و 25 بنر 
تبليغاتى فرهنگى-ورزشى و نصب آبخورى در 
طول مسير با نامه نگارى با سازمان پارك ها 
اشاره كرد و افزود: تأمين روشنايى مطلوب با 
توجه به هزينه هاى باالى آن در اولويت هاى 

بعدى قرار دارد. 

جاده سالمت بيرجند، ناهموار از كاستى ها
روشنايى نامناسب، عرض كم، نبود امكانات بهداشتى، رفاهى و امنيتى موانع فراروى ورزشكاران در جاده سالمت

جوابيه شوراى هماهنگى تبليغات اسالمى

احتراماً در پاسخ به مطلب درج شده در ستون پيام شما 
درباره «تغيير مسير راهپيمايى در روز جهانى قدس» به 
استحضار مى رساند: در اين باره نظر شوراى هماهنگى 
تبليغات اسالمى براى رفاه حال روزه داران و امت حزب 
ا... و واليتمدار بيرجند و نيز حفظ شكوه و عظمت اين 
روز بزرگ، برگزارى راهپيمايى روز جهانى قدس درمسير 
هميشگى راهپيمايى 22 بهمن و اقامه نماز جمعه اين روز 
در مسجد امام حسين (ع) بيرجند مى باشد كه موضوع به 
دفتر امام جمعه بيرجند انعكاس يافته و منتظر پاسخ امام 
جمعه و ستاد نماز جمعه شهرستان مى باشيم. بديهى 
است كه در صورت موافقت امام جمعه مبنى بر اقامه نماز 
جمعه در مسجد امام حسين (ع) مسير راهپيمايى نيز به 

سمت مسجد امام حسين تغيير خواهد يافت.

پاسخ مسئولين به پيام شما

آگهى افزايش سرمايه شركت صندوق حمايت از توسعه بخش كشاورزى شهرستان بيرجند
(سهامى خاص به شماره ثبت 4740)

در اجراى ماده 169 اليحه اصالحى قانون تجارت، هيئت مديره به استناد مصوبه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 92/5/26 
و نيز تفويض اختيار مجمع فوق الذكر در نظر دارد: نسبت به افزايش سرمايه شركت صندوق حمايت از توسعه بخش 
كشاورزى شهرستان بيرجند از طريق صدور سهام جديد تا سقف 17/800/000/000 ريال (منقسم به 1/780/000 سهم 

10/000 ريالى) با رعايت سلب حق تقدم صاحبان فعلى سهام به شرح ذيل اقدام نمايد.
1- تعداد سهام عرضه شده: 1/060/420 سهم

2- نوع سهام: عادى و با نام
3- از كليه تشكل ها، بهره برداران روستايى و مستقل بخش كشاورزى شهرستان بيرجند واجد شرايط، دعوت به عمل 
مى آيد ظرف مدت 2 ماه از تاريخ انتشار آگهى ضمن ارسال درخواست خود به دفتر صندوق واقع در بيرجند- خيابان 
بهشتى- نبش شيرين غربى- پالك 141 – طبقه اول (تلفن: 32211225)  و اخذ تاييديه ، نسبت به واريز وجه سهام 
تخصيصى طبق طرح تاسيس صندوق تهيه شده توسط مديريت جهاد كشاورزى شهرستان به حساب 748551775 
نزد بانك كشاورزى شعبه مركزى به نام صندوق حمايت از توسعه بخش كشاورزى شهرستان بيرجند اقدام و اصل فيش 
واريزى را قبل از اتمام مهلت فوق به دفتر صندوق تحويل نمايد. بديهى است پس از انقضاى مهلت مقرر ، هيئت مديره 

به ميزان وجوه تاييد شده نسبت به ثبت آن اقدام خواهد نمود. 

نكات مهم:
در صورت عدم ارائه فيش واريزى به صندوق و يا عدم اطالع رسانى مكتوب به شركت، صندوق در قبال تاييد و ثبت 

حق السهم واريزى تعهدى نخواهد داشت.
با توجه به زمان برگزارى مجمع عمومى عادى ساليانه شركت، اين افزايش سرمايه تا تاريخ برگزارى مجمع عمومى عادى 
نزد مرجع ثبت شركت ها به ثبت نخواهد رسيد و نظر به عدم ثبت افزايش سرمايه تا تاريخ برگزارى مجمع عمومى عادى 

ساليانه شركت به دارندگان حق تقدم سودى تعلق نخواهد يافت.

هيئت مديره شركت صندوق حمايت از توسعه بخش كشاورزى شهرستان بيرجند

اطالعيــه 
در اجراى ماده 164 قانون كار و آيين نامه مربوط به انتخاب اعضاى هيئت هاى حل اختالف مصوب 

87/9/2 اسامى نهايى داوطلبان نمايندگى كارفرمايان در هيئت حل اختالف مستقر در معاونت
 اداره كل و اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعى شهرستان طبس به شرح ذيل اعالم مى گردد.
4- صفورا دانشى 3- مرتضى سالمى  2- مجيد پاكروح   1- محسن عزيزانى 

5- مهدى يوسف زاده
بدينوسيله از كليه مديران واحدهاى بخش خصوصى (اعضاى هيئت مديره ، مديران عامل و يا 
مديران مسئول و كارگاه هاى مشمول قانون كار كه داراى شخصيت حقوقى هستند) و باالترين 
مقام دستگاه هاى دولتى يا مديرعامل يا يكى از اعضاى هيئت مديره هريك از شركت هاى دولتى 
و موسسات و نهادهاى عمومى غيردولتى (ادارات، موسسات دولتى، موسسات يا نهادهاى عمومى 
غيردولتى و شركت هاى دولتى كه داراى كارگر مشمول قانون كار هستند و راسا بدون دخالت 
پيمانكار از خدمات كارگران مشمول قانون كار استفاده مى نمايند) دعوت به عمل مى آيد براى 
شركت در مجمع مديران كه به منظور انتخاب نمايندگان كارفرمايان در هيئت حل اختالف تشكيل 
خواهد شد. حداقل سه روز قبل از تشكيل مجمع و برگزارى انتخابات مراتب درخواست خود را به 

همراه مدارك و مستندات مويد شرايط مذكور حضورا به مديريت روابط كار تسليم نمايند.
ضمنا هريك از كارگاه هاى موضوع فوق صرفا مى تواند يك نفر از مديران خود را براى شركت 

در مجمع مديران معرفى نمايند.
زمان برگزارى مجمع مديران: چهارشنبه مورخ 94/4/24 ساعت 9 صبح

مكان: طبس- خيابان شهيد عظيمى زاده- معاونت اداره كل و اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعى

روابط عمومى معاونت اداره كل و اداره تعاون،كار و رفاه اجتماعى شهرستان طبس

مناقصه يك مرحله اى

اداره كل راه و شهرسازى استان خراسان جنوبى (نوبت دوم)

اداره كل راه و شهرسازى استان خراسان جنوبى قصد دارد: انجام امور به شرح ذيل را از طريق مناقصه 
عمومى يك مرحله اى به شركت هاى واجد صالحيت واگذار نمايد.

موضوع مناقصه: انجام امور مربوط به حفاظت، نگهدارى و پشتيبانى از اراضى شهرستان هاى
 استان خراسان جنوبى به مدت يك سال شمسى

 برآورد مناقصه: برآورد اوليه بر مبناى احجام موضوع مناقصه 5/922/700/000 ريال مى باشد
 و شركت متقاضى بايستى داراى صالحيت كارى از نيروى انتظامى و مجوزهاى مربوطه باشد.

 ضمانت نامه شركت در مناقصه: به مبلغ 25/000/000 ريال در وجه اداره كل راه و شهرسازى 
استان خراسان جنوبى 

به  اسناد  اخذ  منظور  به  توانند  مى  مناقصه  در  متقاضيان شركت  اسناد مناقصه:  محل دريافت 
پايگاه ملى اطالع رسانى مناقصات به آدرس www.ietsmporg.ir و يا مراجعه حضورى به آدرس 

بيرجند- انتهاى بلوار شهيد آوينى- ميدان راه و شهرسازى – اداره كل راه و شهرسازى 
خراسان جنوبى – واحد دبيرخانه مراجعه فرمايند.

مهلت دريافت اسناد مناقصه: از تاريخ 1394/4/4 تا پايان وقت ادارى يكشنبه 94/4/14
آخرين مهلت ارائه مدارك و پاكت هاى مناقصه: پايان وقت ادارى سه شنبه 94/4/30 

به آدرس بيرجند- انتهاى بلوار شهيد آوينى- ميدان راه و شهرسازى – اداره كل راه و شهرسازى 
خراسان جنوبى – واحد دبيرخانه

تاريخ و محل بازگشايى پاكت ها: چهارشنبه 94/4/31 ساعت 9 صبح و در محل اداره كل مى باشد.

اداره روابط عمومى
اداره كل راه و شهرسازى استان خراسان جنوبى

جديدترين روش تصفيه آب در جايگاه برداشت 

آب شيـريـن 
معصوميـــه

صنعـت و معـدن 5

ساخت نسل جديد استخرهاى ذخيره 
آب كشاورزى و پرورش ماهى

با ورق (ژئوممبران و نانو)  با ماندگارى 100 ساله
حاشيه ميدان آزادى- جنب موسسه مالى و 
اعتبارى ثامن الحجج (ع) ساختمان تجارى 

كارگر- طبقه سوم
شركت سبزكوشان مشرق زمين 

09157235800 -  056-32316358

كاردانى به كارشناسى معمارى
آكادمى تخصصى معمارى ايران – نمايندگى استان

تلفن ثبت نام : 09155610601

آزمون هاى آزمايشى جامع و شبيه سازى 

آدرس محل ثبت نام : بيرجند – چهارراه دوم توحيد 
 خيابان امام موسى صدر – پالك 40 – مجتمع آموزشى مهدى يار 

روزهاى دوشنبه و چهارشنبه به صورت رايگان در محل انجمن 
حسابداران واقع در چهارراه دوم توحيد – خيابان امام موسى صدر  

پالك 40 انجام مى شود.

تلفن رزرو : 09155610601  

مشاوره مالياتى در زمينه
 تكميل اظهارنامه مالياتى 

آگهي مزايده اموال غيرمنقول «نوبت دوم»
 نظر به اين كه در پرونده 917/93 اجرايي مبني بر دستور فروش دعوي خانم طاهره پورحجي به طرفيت آقاي مهدي و كنيزرضا 
و بهروز شهرت همگي پورحاجي و محمدرضا مبين در اجراي دادنامه صادره به شماره 9309975610400405 مورخ 93/4/26 

از شعبه اول حقوقي در خصوص فروش پالك هاي ثبتي به شماره 2532 و پالك 1 فرعي از 4090 اصلي بخش يك بيرجند كه حسب 
نظريه كارشناس پالك ثبتي 2532 اصلي بخش يك بيرجند واقع در بازار ملك روبروي پاساژ سادسي كه به متراژ حسب سند رسمي به 
ميزان 35 متر و نوزده دسيمتر مربع كه به مبلغ 9/677/250/000 ريال ( نه ميليارد و ششصد و هفتاد و هفت ميليون و دويست و پنجاه 
هزار) و پالك ثبتي به شماره يك فرعي از 4090 فرعي بخش يك بيرجند واقع در خيابان جمهوري اسالمي 29 پالك 141 كه به ميزان 
عرصه و اعيان يك باب منزل به مساحت 168/54 يكصد و شصت و هشت متر و پنجاه و چهار دسيمتر مربع كه به مبلغ 4/213/500/000 
ريال (چهار ميليارد و دويست و سيزده ميليون و پانصد هزار) ارزيابي شده است كه از طريق مزايده در روز چهارشنبه مورخ 94/5/7 از ساعت 
9 الي 10 صبح در دفتر اجراي احكام حقوقي به فروش برسد كه قيمت پايه از بهاي ارزيابي شده شروع و به كساني كه باالترين قيمت را 
پيشنهاد نمايند، فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پيشنهادي في 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 مي 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 اجراي احكام مدني دادگستري بيرجند 

دادگسترى جمهورى اسالمى ايران

دعوت نامه تشكيل مجمع عمومى فوق العاده شركت تعاونى مسكن كاركنان دانشگاه علوم پزشكى بيرجند 
(نوبت دوم)

جلسه مجمع عمومى فوق العاده شركت تعاونى مسكن كاركنان دانشگاه علوم پزشكى بيرجند «نوبت دوم» 
چهارشنبه 94/5/7 ساعت 5/30 بعدازظهر در محل مسجد دانشگاه علوم پزشكى بيرجند برگزار مى شود. از كليه 
اعضا دعوت مى شود شخصا براى اتخاذ تصميم نسبت به موضوعات ذيل در اين مجمع حضور به هم رسانند. با 
توجه به ماده 10 آيين نامه نحوه تشكيل مجمع عمومى آراى وكالتى هر عضو حداكثر سه راى و هر شخص غيرعضو 

تنها يك راى خواهد بود.

دستور جلسه:
طرح و تصويب اساسنامه جديد ارسالى از اداره كل تعاون ، كار و رفاه اجتماعى

تمديد مدت فعاليت شركت

مديرعامل و هيئت مديره شركت تعاونى مسكن كاركنان دانشگاه علوم پزشكى بيرجند

آگهى مزايده اموال غيرمنقول «نوبت اول»
چون در پرونده 379/94 اجرايى در قبال محكوميت آقاى على كيوانى به پرداخت مبلغ 1/237/100/000 ريال در حق محكوم له 
آقاى على كاهنى و پرداخت مبلغ 60/000/000 ريال بابت حق االجرا در حق صندوق دولت و با عنايت به معرفى و توقيف پالك ثبتى 

به شماره 196 فرعى از 1832 اصلى بخش 2 بيرجند از ناحيه شخص ثالث كه حسب نظريه كارشناس پالك مذكور به متراژ 52236 مترمربع كه 
واقع در شمال روستاى اميرآباد و با كاربرى مزروعى و خارج از محدوده خدمات شهرى مى باشد كه ارزش هر متر مربع به مبلغ 20/000 ريال و كل 
52236 مترمربع 1/044/720/000 ريال ارزيابى گرديده است كه از طريق مزايده در روز چهارشنبه مورخ 94/4/31 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

بدينوسيله مراتب تشكر و قدردانى خود را از

مديريت محترم شركت ملى پخش فرآورده هاى نفتى خراسان جنوبى 

در خصوص تعريض كوچه جمهورى اسالمى 6 و رفاه حال همسايگان اعالم مى داريم.

جمعى از اهالى محل
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باشگاه خبرنگاران: تصويرى از نخستين عكس جهان در فضاى مجازى منتشر شده كه چشم هر بيننده اى را به خود خيره مى كند. نخستين عكس جهان كه با 
چيزى مشابه دوربين عكاسى گرفته شده مربوط به عكسى از جوزف نيسفور نيپس بوده كه در سال 1826 گرفته شده است.اين عكس از پنجره اتاق نيسفور نيپس 
در بروگاندى فرانسه گرفته شده . مرحله عكسبردارى از اين صحنه با استفاده از فرآيندى كه نيپس آن را هليوگرافى ناميد  8 ساعت طول كشيد.

نخستين عكس گرفته شده در جهان 4
ايجاد  منظور  به  اساسى  راهكارهاى  از  يكى  خاورستان: 
براى  مستعد  بالقوه  مناطق  انتخاب  رقابتى  مزيت  هاى 
اقتصادى  واحدهاى  فعاليت  جهت  مناسب  شرايط  ايجاد 
اقتصادى  ايجاد منطقه ويژه  است. در همين راستا طرح 
بيرجند در برنامه چهارم توسعه مطرح و به تصويب هيئت 
وزيران رسيد و در سال 89 توسط مجلس شوراى اسالمى 
در  منطقه  رسيد.اين  نگهبان  تأييد شوراى  به  و  تصويب 
كيلومترى   12 فاصله  در  هكتار   730 مساحت  به  زمينى 
شمال شرق بيرجند در نزديكى فرودگاه بين المللى بيرجند 
مكان يابى شده است و داراى يك قطعه منفصله در ميل 
صفر  نقطه  در  هكتارى   100 مساحت  به  (ماهيرود)   78
مرزى است.منطقه ويژه اقتصادى بيرجند تنها منطقه اى 

است كه داراى يك قطعه منفصله است.

منطقه ويژه اقتصادى استان 
از مناطق فعال كشور

با استقرار رسمى گمرك در منطقه ويژه اقتصادى پروسه 
عنوان  به  و  شد  تمام  اقتصادى  ويژه  منطقه  تكميل 
مى دهد. ادامه  خود  كار  به  كشور  فعال  مناطق  از  يكى 
فرصت هاى  ايجاد  خارجى،  و  داخلى  سرمايه هاى  جذب 
و كشور،  استان  در  اشتغال  ارتقاى سطح  و  شغلى جديد 
بازارهاى  به  ورود  منظور  به  توليد  هزينه هاى  كاهش 
و  توليدى  فعاليت هاى  عرصه هاى  ايجاد  جهانى،  رقابتى 
تجارى جهت افزايش صادرات كاال و ارائه بهينه خدمات 
بين المللى،  و  منطقه اى  بازارهاى  در  فعال  حضور  براى 
ايجاد قطب هاى  اجراى سياست هاى توسعه منطقه اى و 
اقتصادى و صنعتى، ارتقاى سطح تكنولوژى و بهره گيرى 
نمودن  فراهم  اقتصادى،  نوين  و  برتر  فن آورى هاى  از 
زمينه استراتژى نوين براى توسعه و گسترش منطقه به 
ايجاد  يا  كاال  پردازش  و  توليد، صادرات  افزايش  منظور 
تغييرات در آن براى تحصيل ارزش افزوده با استفاده از 

امكانات بالقوه از جمله اهداف كلى اين منطقه است.
منطقه  اين  در  ارديبهشت   28 از  نيز  گمرك  فنى  دفتر 
كليه  بعد  به  تاريخ  ازآن  و  است  كرده  فعاليت  به  آغاز 
انجام مى شود. از گمرك در منطقه  اخذ مجوز  عمليات 
با استقرار گمرك در اين منطقه، هر روز  تعداد زيادى از 
كاميون ها و تريلى ها به اين منطقه مى روند و تعدد انواع 
خودروهاى سبك و سنگين در اين منطقه افزايش يافته 
است و توسعه هرچه سريع تر و بهبود زيرساخت هاى اين 

منطقه از اهميت بيشترى برخوردار شده است.

بايد  امور گمركى خود  براى  كه  رانندگانى  ميان  اين  در 
به گمرك مراجعه كنندبا اين تغيير وضعيت و جابه جايى 

داراى مشكالتى شده اند.
ف.ك يكى از رانندگان حاضر در منطقه ويژه اقتصادى، 
امكانات رفاهى وجود  اين منطقه حداقل  اظهار كرد: در 
داخل  در  گمرك  پايانه  شرايط  اينكه  بيان  با  ندارد.وى 
بيرجند نسبت به اين منطقه بهتر بود، گفت: فاصله اين 
را  بايد ساعات زيادى  از شهر بسيار زياد است و  منطقه 
در اين مكان كه گرد و خاك زيادى در آن وجود دارد، 
بمانيم.  ف.ك كه بار تانكرش سوخت بود، گفت: بارنامه 
من مخصوص بيرجند است و اگر در مسير راه از بيرجند 

بيمه به هيچ عنوان پاسخگو  بيفتد،  اتفاقى  اين مكان  تا 
نخواهد بود.

سرويس بهداشتى مناسب وجود ندارد

آن  بوفه  يك  تنها  رفاهى  امكانات  از  اينكه  بيان  با  وى 
متاسفانه  كه  دارد  وجود  اصلى  ساختمان  كنار  در  هم 
رانندگان كاميون زياد است،  از مكان استقرار  فاصله اش 
گفت: دراين مكان، سرويس بهداشتى مناسبى نيز وجود 
اين مسير  راننده خاطرنشان كرد: خاكى بودن  ندارد.اين 
نيز گرد و خاك منطقه را افزايش مى دهد و بهتر است كه 

آسفالت آن در اولويت كارى مسووالن باشد.
هم  بايد  بار  خروج  براى  ما  اينكه  بيان  با   ف.ك 
هزينه هايى را در منطقه ويژه اقتصادى و هم در هنگام 
خروج از مرز  ميل 78 پرداخت كنيم، متذكرشد: چرا تنها 

اين  بار  دو  بايد  ما  نشودو  دريافت  هزينه ها  اين  بار  يك 
هزينه ها را پرداخت كنيم؟

و  ببينند  را  آن ها  تا مشكالت  خواست  مسووالن  از  وى 
اقدام مناسبى براى حل آن انجام دهند.

تقى  آبادى، يكى ديگر از رانندگان حاضر در اين منطقه 
خط  زير  منطقه  اين  در  موجود  امكانات  كرد:   تصريح 

 فقر است.
است  زياد  بسيار  از شهر  منطقه  اين  مسافت  افزود:  وى 
اينجا  تا  شهر  از  را  بسيارى  مسافت  آن  بخاطر  بايد  كه 

طى كنم.
زمان  تا  بارگيرى  هنگام  از  كرد:  تصريح  راننده  اين 

كنم  بارگيرى  بيرجند  هاى  كارخانه  از  اگر  آن  تحويل 
هفته  يك  تا  گاهى  و  باشم  معطل  بايد  روز  سه  حداقل 

نيز منتظر شدم.

آسفالت از واجب ترين 
نيازهاى منطقه اقتصادى

تقى آبادى ادامه داد: آسفالت از واجب ترين نيازهاى اين 
و  گرد  جوى،  نامناسب  شرايط  در  كه  چرا  است،  منطقه 
گاهى  كه  طورى  به  دارد  وجود  اينجا  در  فراوانى  خاك 

قدرت ديد بسيار محدود مى شود.
ورود  و  ندارد  روشنايى  منطقه  اين  كرد:  اضافه   وى 
كاميون ها را به هنگام شب با خطر ديد مواجه مى كند.

رانندگان  براى  كه  رفاهى  امكانات  نبود  اين  بر  عالوه 
بزگراه  آسفالت  و  افتتاح  كند،  مى  ايجاد  را  مشكالتى 

شهيد كالنترى از ديگر خواسته هاى رانندگان بود.
قرار  كه  كيلومتر   25 طول  به  كالنترى  شهيد  بزرگراه 
و  كرده  متصل  پسوچ  به  را  ا...(ص)  رسول  محمد  گاه 
با  بود  قرار  و  گذرد  مى  نيز  اقتصادى  ويژه  منطقه   از 
راه اندازى اين بزرگراه مسير تردد كاميون ها را تسهيل 
كند اما مسير اين بزرگراه خاكى است كه آسفالت شدن 

آن نيز خواسته بسيارى از كاميون داران است.

مناقصه براى آسفالت انجام 
و برنده نيز مشخص شده است

خراسان  شهرسازى  و  راه  كل  مدير  جعفرى،  مهدى 
كرد:  اظهار  بزرگراه،  اين  آسفالت  خصوص  در  جنوبى 
مشخص نيز  برنده  و  انجام  آسفالت  براى   مناقصه 

شده است.
وى ادامه داد: در مرحله اول 5/2 كيلومتر و از سه راهى 
مرك تا خود منطقه با توجه به اهميت موضوع در اولويت 

آسفالت قرار گرفته است.
خاطرنشان  جنوبى  خراسان  شهرسازى  و  راه  كل  مدير 
كرد: حدود 20 روز از عمليات اجرايى اين پروژه مى گذرد 
هزينه  جعفرى  است.  اجرا  حال  در  زيرسازى  عمليات  و 
ميليون   500 و  ميليارد   2 را  كيلومتر   5/2 اين  آسفالت 

تومان بيان كرد.

بخش خصوصى براى رونق دادن 
و توسعه منطقه جدى تر عمل مى كند

صفدرى زاده، رئيس سازمان منطقه ويژه اقتصادى استان 
نيز چندى پيش در نشست هم انديشى فعاالن اقتصادى 
از واگذارى باسكول ها، پاركينگ، مجتمع رفاهى خدماتى 
و مجموعه هتلينگ اين منطقه به بخش خصوصى خبر 
خصوصى  بخش  توسط   منطقه  اين  اداره  گفت:  و  داد 
بخش  كه  است  اين  آن  مزيت هاى  از  يكى  و  است 
خصوصى براى رونق دادن و توسعه منطقه جدى تر عمل 
منطقه  رونق  و  توسعه  در  را  آن  منافع  چراكه  مى كند 
راحت تر بخش خصوصى  كار  پروسه  واقع  در  و   مى بيند 

و هدف گرايانه تر است.
مربوطه  مسووالن  ساير  و  خصوصى  بخش  اميدواريم 
اهميت توجه به زيرساخت ها و مشكالت رانندگان را در 
در  سريعتر  چه  هر  مناسب  امكانات  تا  باشند  داشته  نظر 

منطقه ويژه اقتصادى فراهم شود.

منطقه ويژه اقتصادى بيرجند و مشكالتى كه رانندگان با آن دست و پنجه نرم مى كنند

توصيه هاى پيشگيرى از سرقت اتومبيل

افرادى  مالباختگان  خودرو،  سرقت هاى  از  نيمى  در 
هستند كه خود زمينه  تحريك، ترغيب يا تسهيل در 
ارتكاب سرقت را براى سارقان فراهم مى كنند. آشنايى 
شهروندان با فرصت هاى مختلفى كه سارقان حرفه اى 
و غيرحرفه اى براى انجام عمل مجرمانه  خود به دنبال 
در  اساسى  و  مهم  نقش  آنها هستند،  آوردن  به دست 
از  پيشگيرى  براى  است  دارد. الزم  كاهش سرقت ها 
وقوع سرقت اين موارد را به خاطر بسپاريم: خودروى 
مخفى،  سوئيچ  دزدگير،  نظير  ايمنى  لوازم  به  را  خود 
قفل فرمان، قفل پدال، قفل سوئيچى و ديگر وسايل 
ترك خودرو  كنيد. هنگام  بازدارنده مجهز  و  تأخيرى 
از بسته بودن درها و شيشه ها مطمئن شويد. از به جا 

گذاشتن اشياى قيمتى و قابل توجه مثل گوشى تلفن 
موجب  كه  خودرو  داخل  در  و...  پول  كيف  همراه، 
را  بپرهيزيد. خودروى خود  تحريك سارقان مى شود، 
در مكان هاى خلوت و تاريك يا در يك نقطه به مدت 
از  استفاده  و  درها  كردن  قفل  نكنيد.  پارك  طوالنى 
تجهيزات ايمنى و بازدارنده حتى در داخل پاركينگ نيز 
ضرورى است. هنگام باز و بسته كردن دِر پاركينگ، 
نسبت به خاموش كردن خودرو، برداشتن سوئيچ و قفل 
كردن درهاى خودرو اقدام كنيد. سعى شود كليد درها 
و سوئيچ استارت خودرو با هم متفاوت باشد. در مواجهه 
با صحنه سازى ها و ايجاد نزاع هاى ساختگى تبهكاران 
مى گيرد،  صورت  افراد  خودروى  سرقت  هدف  با  كه 
هوشيار باشيد. هنگام گردش و تفريح، خودروى خود را 
در مكانى امن و حتى المقدور در پاركينگ هاى مطمئن 
پارك كنيد. اگر خودروى خود را به علت نقص فنى 
هل مى دهيد، اجازه ندهيد افراد ناشناس پشت فرمان 
بنشينند. هنگام ترك خودرو از جا گذاشتن سنـد، كارت 
اوراق شناسايى در داخل آن خوددارى كنيد.  و ديگر 
به  خودرو  انتقال  به  قادر  براحتى  سارقان  كار  اين  با 
از افراد ناشناس  ديگر استان ها نخواهند بود. چنانچه 
خودرو خريدارى كرديد نسبت به تعويض قفل درها و 
تجهيزات ايمنى آن اقدام كنيد. در صورت نقص فنى 
خودرو، آن را در اختيار تعميرگاه هاى معتبر قرار داده 
و سوئيچ را فقط به مسئول تعميرگاه بسپاريد. هنگام 
تعويض چرخ يا برطرف كردن نقص فنى خودرو از قفل 
بودن درها اطمينان حاصل كنيم. هنگام پارك خودرو 
چرخ هاى خودرو را به سمت جدول بچرخانيد، اين كار 

باعث مى شود بكسل كردن خودرو مشكل شود.

پيامك هاى زوركى و پولكى!!!

پيامكهاى تبليغاتى اين روزها براى بسيارى از مردم حالتى 
ترين حالت  زننده  است.  پيدا كرده  اعصاب خورد كن 
آنهم زمانى است كه پس از پيامهاى ارزشى بالفاصله 
صحبت  پيامها  ارسال  براى  پول  مبلغى  دريافت   از 
مى شود در اين حال اين حس به آدم دست مى دهد كه 
شركتهاى مخابراتى اعتقادات و احساسات پاك مردم را 

هم محملى براى كاسبى خود قرار داده اند...
اين  دريافت  به  تمايلى  مشتركين  از  بسيارى  آنكه  با 
و  هر ضرب  به  پولكى  پيامكهاى  اين  ندارند  پيامكها 
زورى روى گوشى آنها نمودار مى شود حاال گوشيهاى 
مردم شده چهارشنبه بازار رنگارنگ تبليغات شركتهاى 

مخابراتى از اين دست:
* وظيفه تو دعا كردن است و بس ...

دريافت دعاهاى مشكل گشا و سريع االجابه با ارسال 
40- هر پيام 75 تومان 

* در مسير دانايى قدم بگذاريد با خواندن روزانه يك 
آيه از قرآن و راهكارهاى براى زندگى روزمره با ارسال 

51- هر پيام 35 تومان
* سرنوشت آدم از لحظه تولد رقم مى خورد!
تاريخ تولدت رو بده تا بگم چى در انتظارته 

ارسال 301- هر پيام 100 تومان
* لبخند بزن بسيجى! شوخى ها و طنزهاى جبهه ارسال 

عدد 8 هر پيام 100 تومان   نشر الكترونيك
* الهى مرا ان ده كه ان به

در ماه مبارك رمضان دريافت روزانه مناجات نامه خواجه 
عبدا... انصارى با ارسال 33 – هر پيام 75 تومان

* حكم زندان براى مهريه ديگر صادر نمى شود. كدام 
مهريه  دريافت  راه هاى  ثبت هستند.  قابل  ها  مهريه 

ارسال 7 عضويت حقوقى خانواده هر پيام 75 تومان
* قيمت بازار و كارخانه انواع مدل هاى خودروى ايران 

خودرو با ارسال 27 هر پيام 100 تومان
* در آستانه فصل جابجايى بخوانيد ؟ 5 اشتباه بزرگ 

مستاجران سوئيت هاى 16 مترى در پايتخت. 
عضويت درخانواده اقتصاد ارسال 1002  

پيامى 75 تومان
فرماندهان  و  رزمندگان  شهدا،  پيام  گفت؟  چى  *كى 
پيام 100 تومان (نشر  ارسال عدد 3 هر  دفاع مقدس 

الكترونيك دفاع مقدس) 
* مى دونستى فال حافظ تفسير قرآنى هم داره؟ نيت 
كن 9 رو بفرست. نكات تغذيه اى ويژه ماه رمضان براى 

همه 3 رو بفرست پيامى صد تومان
با  بزنيم  صدا  را  خدا؟؟؟  رمضان  ماه  فرصت  در   * 

ارسال 56  هر پيام 35 تومان!!!

توصيه هاى پيشگيرى و ايمنى

مژده     

مژده  

نقاشى ساختمان
فرزانگان

پول نقد نخواستيم با چك 
اجراى انواع رنگ هاى ساختمانى

مدرس 20 - پالك 20
09395617119 - 09158634693-32232917 نقاشـى  ساختمـان  مولتى كالر ، 

پالستيك ، روغنى   ( تنگلى )
     رجايى 8 - پالك 20        32312714 -09159617909 

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

حمل بار و اثاثيه منزل 
با خاور بزرگ و نيسان

توسط 5 كارگر 
09153636648

 فنودى

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

مسير مشهد و  زاهدان

09159618581- فاروقى

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

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

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

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

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

به 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

بيمه سينا   نمايندگى مصطفايى فريز
تخفيفات ويژه شخص ثالث:

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

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

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

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

تلفن: 09158651005-32436814

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

خيابان فردوسى ، تقاطع حافظ       09155438760 - 32421633

ايزوگام  شفيعى
آسفالت و قيرگونى 
(محوطه و پشت بام)

  32225494
09151630283

 نبش 17 شهريور 23

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

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

   09151605216

  3 2236030

ايزوگام سليمانى

خيابان ارتش - سه راه معلم - جنب بيمه البرز  
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تعمير انواع : لباسشويى ، جاروبرقى ، چاى ساز
 كولــر و بخــارى ، ماشيــن و موتــور شـارژى

 خدمات فنى تخصصى لوازم خانگى

 09159611769
32300547 

مهرشهر- حافظ غربى 2

محســن

آگهى مزايده اموال منقول «نوبت دوم»
نظر به اين كه در پرونده اجرايى كالسه 931002 در قبال محكوميت آقاى محمد على سالخورده مقدم فرزند محمد به پرداخت تعداد 65 عدد 
سكه كامل بهار آزادى بابت مهريه در حق محكوم لها خانم فرزانه الهى كه 11 تخته فرش 12 مترى 700 شانه نگين مشهد با تراكم 1200 و 

جنس الكريك و 7 تخته فرش 9 مترى 700 شانه نگين مشهد با تراكم 1200  و جنس الكريك توقيف  كه طبق نظر كارشناس هر تخته فرش 12 مترى 
 مبلغ 11/000/000 ريال و هر تخته فرش 9 مترى 8/500/000 ريال كه جمعا (180/500/000 ريال) ارزيابى شده است كه قرار است از طريق مزايده در روز 
 سه شنبه 94/4/23 از ساعت 10 الى 11 صبح در دفتر اجراى احكام حقوقى (خانواده) به فروش برسد 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 حقوقى (خانواده) دادگسترى بيرجند

دادگسترى جمهورى اسالمى ايران
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كه  است  كاربردى  اخالق  از  شاخه اى  تجارى،  اخالق 
اصول اخالقى، معنوى يا مباحث و مسائل اخالقى ناشى 
از آن را در محيط تجارى و كسب و كار بررسى مى كند.
اگر صداقت، انصاف، مسؤوليت پذيرى، رازدارى، پايبندى به 
تعهدات و... در تجارت رعايت نشوند، شانسى براى موفقيت 
در بازار و يا تداوم فعاليت هاى تجارى، نخواهند داشت.
از آن جائى كه تاجر ايرانى مسلمان از هويت هاى اسالمى، 
ايرانى و ارزش هاى فرهنگى ناشى از منابع و مؤلفه هاى 
فوق االشاره برخوردار است و در عين حال به مدد حضور 
در عرصه هاى اقتصادى و تجارى،به طور طبيعى و ذاتى، 
تعالى  و  توسعه  ترقى،  از  اولى ترى  درجات  در  مى تواند 

تجارى، اقتصادى و سازمانى خود برخوردار باشد.

دست هاى بى تبر

روياى دنياى قشنگى زير سر دارم
در خواب هايم مرغكى پربال و پر دارم

صبح از هجوم آفتاب آسيمه سر بيدار
با حركت گنجشك ها قصد سفر دارم

در كوله بارم عطر ياس و شاخه ى شبدر 
گل هاى صحراهى، شقايق، نيشكر دارم

با لهجه ى سرو و اقاقى آشنا هستم
از راز و رمز و حال بلبل ها خبر دارم

من اهل آنجايم كه گل هست و درختى هست 
شاهد همين كه دست هايى بى تبر دارم

سيده زهرا ناصرى

خدايا راهنمائيم كن در آن به كارهاى شايسته
 و اعمال نيك و برآور برايم حاجت ها و آرزوهايم 

اى كه نيازى به سويت تفسير و سؤال ندارد 
اى داناى به آنچه در سينه هاى جهانيان است

 درود فرست بر محمد و آل او پاكيزگان.

* موفق كسى است كه با آجرهايى كه به سمتش 
پرتاب ميشود بنايى محكم بسازد

* موفقيت، نتيجه تشخيص درست است؛ 
تشخيص درست، نتيجه تجربه است؛ تجربه 

نيز اغلب نتيجه تشخيص نادرست است.
* اگر دشمنت با روى خوش نزديكت شد،
در برابرش خموش باش و تنهايش بگذار.

هميشه از خودت به خوبى ياد كن
 و زندگى را آن طور كه 
دلخواهت هست تصور كن

معلم: با جام جم جمله بساز
دانش آموز: من هر روز صبح كه 

از خواب پا ميشم جام و جم مى كنم.

ناقوس جز محبت آيين زندگى نيست
ما را كه از محبت بس احترام كردند

ناقوس

تفاوت عمق اقيانوس 
و بركه از بزرگى ماهى هاى 

كه بيرون مى آيند مشخص مى شود

مالكيت آسمان را 
به نام كسانى نوشته اند

 كه به زمين دل نبسته اند

5

پيامك روز 

حرف هاى ابريشمى طنز امروز

شعر روز 

پلكى احساس

عارفانه روز

يك لحظه مكث كن

شعر

آيه روز  

در حقيقت آيات من بر شما خوانده مى شد و شما بوديد كه همواره به قهقرا مى رفتيد
سوره المؤمنون، آيه 66

حديث روز  

چه بسا روزه دارى كه از روزه اش جز گرسنگى و تشنگى بهره اى ندارد و چه بسا شب زنده دارى كه از نمازش جز بيخوابى و سختى 
سودى نمى برد. حضرت على (ع)

دعاى روز  هفدهم  ماه رمضان
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طراح: نسرين كارى                        

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

معروف مالمحمد باقر مجلسي

«همايون  ساز   -1 عمودي: 
كاخي   -2 فيلمساز    - خرم» 
تخم  از  غذايي   - مدائن   در 
 -3 شده  دباغي  پوست   - مرغ  
گل نوميدي  - خزانه -   اسب 
زبان   -4 (ع)  علي  حضرت 
ساختگي  - رفوزه  - شهري در 
آلمان -  كجاست؟ 5- دودمان  
- فرشته موكل بر دين به اعتقاد 
زرتشتيان  - زن پادشاه 6- موي 
 - گرانبها   سنگ  هر   - بلند  
يار متل  -  بيهوشي 7-  داروي 
گلوله خمير -  نامي براي ناهيد 
 - ورزشي  پرتابي  وسيله   -8

پيامبر قوم ثمود 9-  آبخوري - 
قطار زيرزميني  - صندلي دانش 
آموز - سخن گفتن 10-  حالت 
 – دار  نمايش خنده  بيهوشي - 
كوكب 11-  زن باردار  - آماده و 
فراهم -  قوم و طايفه 12-  تير 
پيكاندار  - مدال مقام  نخست  
به  - چاشني ساالد  - منسوب 
يمن 13-  روز عرب  -ايالتي در 
آمريكا – روزي 14-  هر رديف 
كفش  خوراك   - گلي   ديوار 
و  خجل    -15 صحرانشين   –
شرمنده  - روستايي ييالقي در 
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آيا  رسيدند.  راه  از  هم  تابستانى  گرم  روزهاى  باالخره 
شما  هستيد؟  آماده  گرم  روزهاى  اين  از  پذيرايى  براى 
مى توانيد با ايجاد چند تغيير كوچك دكوراسيون منزل 

خودتان را براى استقبال از تابستان آماده كنيد.
 پس بياييد با هم دست به كار شويم و مانند يك ميزبان 
آماده  تابستانى  گرم  روزهاى  آمدن  براى  را  خود  خوب 
ايده هايى  براى خنك  كنيم. در اين مطلب براى شما 
تر جلوه دادن دكوراسيون منزل تان را جمع آورى كرده 
ايم. پس با ما همراه باشيد تا در كنار هم اين ايده ها را 

در دكوراسيون داخلى خانه مان پياده كنيم. 

كوسن هايى با رنگ و طرح تابستانى براى 
دكوراسيون منزل

زمان  كمترين  در  را  تغييرات  اين  كه  خواهيد  مى  اگر 
ايجاد كنيد فقط كافى است  با كمترين هزينه  ممكن و 
داخلى دكوراسيون  طراحى  در  گذار  تاثير  عنصرهاى   به 
منزل تان مثل كوسن ها توجه كنيد. فقط كافى است تا 
براى كوسن هايتان پارچه هايى جديد با طرح ها و رنگ 

هاى تابستانى تهيه كنيد.

منزل  دكوراسيون  بخش  جلوه  زرد  رنگ 
شما

بياوريد.  خود  خانه  به  را  تابستان  خورشيد  زرد  رنگ  با 

رنگ زرد مى تواند معجزه دكوراسيون داخلى منزل شما 
باشد. شور و هيجانى كه اين رنگ به فضاهاى  داخلى 

خانه شما مى بخشد بى حد و اندازه است.
آن  كنار  در  نيز  ديگرى  هاى  رنگ  از  خواهيد  مى  اگر 
استفاده كنيد، مى توانيد به رنگ آبى و تجربه ى آرامش 
هيجان  تضاد  كنيد.  فكر  داخلى  طراحى  در  آن  بخش 
رنگ زرد و آرامش رنگ آبى در دكوراسيون منزل بسيار 

ديدنى و جذاب است.

را  خانه  هاى  ورودى  دكوراسيون  تزئين 
فراموش نكنيد

هاى  گل  از  پز  گلدان  يگ  با  توانيد  مى  را  ها  ورودى 
گلدان  اين  داخل  است گل هاى  بهتر  كنيد.  تزئين  زيبا 
را جورى انتخاب كنيد كه رنگ هاى آن يادآور تابستان 

و انرژى و حرارت اين روز ها باشد. 
مثل گل هايى كه رنگ نارنجى دارند. داشتن ايده هايى 
خالقانه براى ورودى هايى خيره كننده مى تواند به شما 
كمك كند تا از همان بدو ورود به خانه با حال و هواى 

تابستان روبه رو شويد.

تابستانى  هاى  ميوه  شكل  به  هايى  پادرى 
براى دكوراسيون منزل

به پشت در  خيلى جالب است كه وقتى مهمان هايتان 

 خانه شما مى رسند با چنين استقبال جالبى رو به رو شوند 
و خانه اى به خنكى بستنى در تابستان را تجربه نمايند.

استفاده از رنگ هاى خنك براى دكوراسيون 
منزل

تابستان  فصل  در  را  بيشترى  خنكى  خواهيد  مى  اگر 
هاى  تناليته  از  توانيد  مى  كنيد  خود  هاى  خانه  مهمان 
بر  اين رنگ عالوه  استفاده كنيد،  فيروزه اى  آبى  رنگ 
جذابيت ذاتى خود، شما را به ياد دريا مى اندازد و همين 
اين فضا، فضاى  تابستان  تا فصل  باعث مى شود  نكته 

مورد عالقه تان باشد. 
براى تكميل اين خنكى مى توانيد از پرده هاى حرير با 
رنگ هاى روشن استفاده كنيد. حتما از اهميت پرده در 

دكوراسيون داخلى باخبر هستيد.

دكوراسيون  خنكى  در  زيبا  تابلوهاى  نقش 
منزل شما

آبى  مختلف  هاى  رنگ  تركيب  گفتيم  كه  طور  همان 
فيروزه اى مى تواند به ايجاد حس خنكى در فضا كمك 
كند، شما مى توانيد اين رنگ را در هر كدام از وسائل 
قرار  استفاده  مورد  خود  دكوريخانه  شيك  هاى  لوازم  و 
دهيد، به عكس باال نگاه كنيد تا بدانيد چگونه از رنگ 

آبى در خانه خود استفاده كنيد.

سبز  رنگ  با  را  منزل  دكوراسيون  خنكى 
نعنايى تجربه كنيد

كه  خوبى  خنكى  و حس  نعنايى  آدامس  خوردن  تجربه 
همين  از  بياييد  پس  داريم،  ما  همه  را  دهد  مى  ما  به 
ترفند براى خنك شدن دكوراسيون منزل مان در فصل 

تابستان استفاده كنيم.
با رنگ مينت يا همان  از روتختى هايى   به طور مثال 
استفاده كنيد و خوابى خنك  نعنايى خودمان  رنگ سبز 
نتيجه  كه  اين  براى  باشيد.  داشته  تابستان  فصل  در  را 
بهترى بگيريد مى توانيد نگاهى به كاربرد رنگ سبز در 

طراحى داخلى بياندازيد.

تابستان، تراس، دكوراسيون آبى رنگ
فضاى  از  تا  كند  مى  فراهم  را  فرصتى  تابستان   فصل 
گرماى  و  كنيم  استفاده  بيشتر  ها  بالكن  و  ها  تراس 
تابستان را در البه الى درختان و گياهان روى تراس و 

بالكن خانه مخفى كنيم.
  اگر مى خواهيدبعد از ظهر هاى خنك ترى را تجربه كنيد از 
تراس  فضاى  دكوراسيون  براى  آبى  رنگ  هاى  تناليته 
و بالكن تان استفاده كنيد. به شما پيشنهاد مى كنيم تا 
نگاهى به اين 6 پالت رنگى خنك براى اواخر تابستان 
بياندازيد. بعد ازانجام همه اين تغييرات مى توانيد خودتان 

را به يك نوشيدنى خنك تابستانى دعوت كنيد.

خانه اى زيبا با ايده هاى خنك تابستانى

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

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

تجربه كنيد.    09158668002

براى كار در غذاى آماده
صندوقدار خانم با روابط عمومى باال 

مسلط به نرم افزار حسابدارى
و آشپز ماهر نيازمنديم.

32445179 - 09155624508

فروشگاه خانه آرا 
براى تكميل كادر فروش خود يك نفر 

حسابدار و مدير فروش خانم و دو 
نفر بازارياب ترجيحا آقا با تجربه

 و روابط عمومى باال نيازمند مى باشد 
حقوق ثابت + بيمه + پورسانت 
ساعات تماس: صبح 10 الى  13 

و عصر 18 الى 20 
تلفن تماس: 32420531

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

09157564552

جذب مربى ويژه اختالالت يادگيرى 
قابل توجه دانش آموختگان خانم 

رشته هاى روانشناسى و علوم تربيتى  
سراسر استان

32229234 -09156669643 
مركــز بهــار

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

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

09151636052

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

ملكى در دستگرد 3 طبقه ، نيمه ساز 
با قيمت مناسب به فروش مى رسد.

09151615210

 it  فروش كامپيوتر با رم 4 و هارد
 با يك سال گارانتى 820 هزار تومان
Asbirjand.ir    15 حاشيه پاسداران

غذاى آماده با موقعيت عالى
 به فروش مى رسد.
09361855710

فروش ويژه كامپيوتر و قطعات اصلى 
استوك (دست دوم)

09151239232 - راعى فرد

يك منشى خانم با روابط عمومى باال 
براى انجام امور دفترى نيازمنديم.
32236240 - 09015268883

فــروش شرايـطى آهـن آالت
32450930

09153634633 - هاشمى

50 عدد فرش 12مترى 
 ماشينى كاشان (نو) 

به دليل مهاجرت با تخفيفات 
خيلى خيلى ويژه

 به فروش مى رسد.
09155632009

تعداد محدودى لباس عروس 
دوخت تهران با قيمت فوق العاده 

مناسب به فروش مى رسد.
09015268883

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

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

نقـاشى ساختمـان
 روغن - پالستيك - اكروليك 

 مولتى كالر - كناف  - كاغذ ديوارى
  09157411071 - 32311541  

09384928910 - باقرى
پاسداران 7 - چهارراه اول سمت چپ - پالك 12

فروش
3000 متر كارگاهى - تجارى جنب تاالر ايرانيان

09154030029

رابيتس بندى برادران دالكه
 به تعدادى كارگر ساده 

و استاد كار نيازمند است.
09155612885

 مدرك كارشناسى و يا باالتر 
در رشته مهندسى مكانيك و 

برق با حداقل سه سال سابقه 
بيمه در شركت هاى ساختمانى و 
تاسيساتى براى اخذ رتبه شركت 

نيازمنديم.
09153636196

شعار ما: سود كمتر= فروش بيشتر

الستيك مقـدم
مشترى هاى وفادار خود را  در مشكالت اقتصادى 

تنها  نمى گذارد

نبش جمهورى 2 –  جنب باطرى فاروقى

گـاز رسـانى

با شرايط مناسب
09159354648- محمدى

مسكونى/ تجارى/  صنعتى

توجه              افتتاح  شد             توجه
www.birjandniaz.com/shop

بزرگ  ترين   هايپر ماركت  تلفنى -  اينترنتى 
بير جند

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

تعمير انواع لوازم گازسوز در منزل 
و در اسرع وقت

09158624439 - جانى

كافى نت نـوآوران 
ثبت اظهارنامه مالياتى - ثبت شركت ها 

نبش پاسداران 4
09105491006 - 32235551

كبابى با تمام امكانات و موقعيت عالى 
به فروش مى رسد.

  09158019934 - يعقوبى

كوتاه ترين راه رسيدن به باغ و ويالى دلخواه تان 

امالك كوروش  كبير
32293143- 09153624820  چاجى

بجد - امالك كوروش 
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اخبار ورزشى

عصرايران: يافته هاى تازه نشان مى دهند، سالمندان بهتر است از رژيم غذايى سرشار از ماهى و ميوه تازه پيروى كنند. دو نوع اسيد چربى - اسيد دوكوزاهگزائنوئيك 
(DHA) و اسيد ايكوساپنتائنوئيك (EPA) - كه در ماهى وجود دارند، خطر مرگ و مير را در مردان و زنان 20 درصد كاهش مى دهند.چربى هاى اشباع نشده، 
كلسترول خوب خون را تشكيل مى دهند و افراد مى توانند با مصرف ماهى هاى قزل آال، آزاد،  ميوه، سبزيجات تازه و ... ميزان آن را در بدن شان افزايش دهند.

با اين رژيم غذايى طول عمر خود را بيشتر كنيد 

به جاي دارو اين موادغذايي
 را بخوريد

مواد  از  دارو  جاي  به  است  بهتر  نيوز:  سالمت 
طبيعي استفاده كرد. زردآلو- سنگ كليه: هر 4 

فيبر، 235  گرم  زردآلوي خشك حاوي 2  عدد 
سديم  گرم  ميلي   3 تنها  و  پتاسيم  گرم  ميلي 
است. اين تركيب بسيار موثر از رسوب ماده كاني 
در كليه ها كه علت عمده تشكيل سنگ هاي 

كليه است، جلوگيري مي كند. كلم برگ- زخم 
كه  دهد  مي  نشان  اخير  تحقيقات  نتايج  معده: 
«سلفورافين» موجود در كلم برگ به بدن كمك 
مي كند تا با باكتري هليكوباكتر پيلوري (علت 
اصلي زخم معده) مقابله كند. اين ماده مانع از 
(معده)  گاستريك  تومورهاي  آمدن  وجود  به 

هاضمه:يوجينول  سوء  ريحان-  شود.  مي  نيز 
(eugenol)موجود در ريحان به عنوان مسكن 
معده عمل مي كند. با از بين بردن باكتري هايي 
مانند سالمونال و ليستريا، حالت تهوع، گرفتگي 

عضله و اسهال كاهش مي يابد. ريحان در رفع 
بوي بد دهان نيز موثر است. گالبي- كلسترول 
فيبر  گرم   5 حاوي  متوسط  گالبي  يك  باال: 
دفع  در  بدن  به  كه  است  «پكتين»  غذايي 
كلسترول مضر كمك مي كند. انجير- بواسير: 
انجير غني از فيبر غذايي است كه براي درمان 

بواسير موثر است.

اين غذاها را افطار بخوريد 

افراد  اينكه  به  اشاره  با  متخصصان  شهرخبر: 
آب  چاى،  با  ابتدا  است  بهتر  افطار  وعده  در 
روزه  كشمش  يا  خرما  و  گرم  شير  يا  جوش 
افطار  وعده  در  گويند  مى  كنند،  باز  را  خود 
استفاده از نان و پنير و سبزى و تا حد امكان 
استفاده از مغزها مثل گردو و پسته نيز مناسب 
است. شامى، انواع كوكو، فرنى يا شيربرنج نيز 
اين وعده است. در  پيشنهادى در  از غذاهاى 
وعده شام از مصرف غذاى سنگين خوددارى 
از  بعد  ساعت   2 فاصله  با  است  بهتر  و  كنيد 
سبك،  آش  سوپ،   . شود  ميل  شام  افطار، 
حليم، خوراك لوبيا، عدسى، خوراك سبزيجات 
با كمى نان به همراه ماست و خيار يا دوغ و 
كه  است  غذاهايى  ساالد  يا  خوردن  سبزى 

براى صرف شام مناسب تر است.

با اين نوشيدنى
 افسرده نمى شويد 

نوشيدن  دهد  مى  نشان  تحقيقات  سالمانه:   

مى دهد.  كاهش  را  افسردگى  خطر  قهوه، 
فنجان  تا سه  دو  دريافتند مصرف  متخصصان 
قهوه در روز 15 درصد و مصرف چهار فنجان 
قهوه در روز تا 20 درصد خطر احتمالى ابتال به 

افسردگى را در اين زنان كاهش مى دهد.

رفع عطش با مصرف
 عرق بيدمشك

 
و  قلب  مغز،  مقوى  بيدمشك  نيوز:  سالمت 

رفع  به  و  است  كبدى  انسدادهاى  بازكننده 
عطش، سردرد، رفع اختالالت خواب و تقويت 
معده كمك مى كند. مصرف بيدمشك در رفع 
برگ  كرده  دم  است.  مفيد  سردردها  از  برخى 

بيدمشك به رفع اسهال خونى كمك مى كند، 
تپش  كه  افرادى  براى  آن  مصرف  همچنين 
قلب آنها ناشى از گرمى مزاج است مفيد است.

عصاره بيدمشك براى رفع اختالالت خواب و 
ناراحتى هاى اعصاب مفيد است.

اين غذاها چاقى شكمتان را 
بدتر مى كنند 

برترين ها: مطالعات اخير ارتباط بين مصرف 
شكم  دور  يا  كمر  دور  و  رژيمى  نوشابه هاى 
تصور  پژوهشگران  داده اند.  نشان  را  بزرگ تر 
نوشابه هاى  مصرف كنندگان  كه  مى كنند 
اين  مصرف  با  كه  كالرى  ميزان  رژيمى 
زياد تر  را  مى كنند  صرفه جويى  نوشيدنى ها 
حد  از  بيشتر  بنابراين  و  مى كنند  برآورد 

مى خورند.   غذا  معمول 
افرادى  مى دهد  نشان  ها  پژوهش  همچنين 
سرخ كرده  سيب زمينى  منظم  به طور  كه 
كيلوگرم  يك  از  بيش  سال   4 هر  مى خورند، 
اضافه وزن پيدا مى كنند. در طى دوران مطالعه 
سرخ كرده  سيب زمينى  مصرف كننده  افراد 
به تنهايى حدود 7 كيلوگرم وزن از خوردن اين 

سرخ كردنى ها به دست آورده بودند.

اين غذاها را افطار بخوريد 
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حوادث

«زردست» قهرمان مسابقات پينگ پنگ 
نونهاالن شهرستان بيرجند شد 

يك دوره مسابقات پينگ پنگ در سالن شهيد شهپر 
بيرجند با همكارى اداره آموزش و پرورش شهرستان 
بيرجند برگزار شد. فرانك زردست و مهديه حسينى 
مقام هاى اول و دوم را به دست آوردند ، آوا حسين 
آبادى و پرديس مرادى مشتركًا سوم شدند. هر چهار 
پنگ  پينگ  تخصصى  مدرسه  هنرجويان  از  بازيكن 
نژاد  چهكندى  زهرا  باشند.  مى  حميدى  عليرضا 

مسئوليت برگزارى اين مسابقات را بر عهده داشت.

خدمتى: هدفم رسيدن به 
 خوش رنگ ترين مدال يونيورسياد است 
ايسنا : عضو تيم ملى تيراندازى بانوان ايران با بيان 
اينكه براى رسيدن به خوش رنگ ترين مدال در رقابت 
گفت:  كرد،  خواهد  تالش  جهان  دانشجويان  هاى 
دارند.  حضور  ها  رقابت  اين  در  جهان  بهترين هاى 
نجمه خدمتى درباره ارزيابى رقباى خود در يونيورسياد 
كره جنوبى، اظهار كرد: تمرينات خوبى را براى كسب 
در  و  گذاشتيم  سر  پشت  ها  رقابت  اين  در  موفقيت 
برخوردارم.  خوبى  بدنى  و  روحى  آمادگى  از  مجموع 
البته از حريفان خود شناخت خيلى زيادى ندارم، اما 
مى دانم بهترين هاى جهان در اين مسابقات حضور 
به  تا  را مى كنم  تمام سعى خود  افزود:  دارند.  وى 
خوش رنگ ترين مدال برسم. همچنين اين مسابقات 
مى تواند يك ميدان بسيار جدى براى كسب موفقيت 

هر چه بيشتر در مسابقات جهانى آذربايجان باشد. 
 

مهدوى كيا سرمربى تيم فوتبال 
نوجوانان هامبورگ شد

تيم  و  ايران  فوتبال  ملى  تيم  پيشين  كاپيتان   : مهر 
فوتبال پرسپوليس به عنوان سرمربى جديد تيم فوتبال 
نوجوانان هامبورگ انتخاب شد. مهدى مهدوى كيا كه 
دوره موفقيت آميز را در هنگام بازيگرى در هامبورگ 
تيم  جديد  سرمربى  عنوان  به  سرگذاشت،  پشت 

نوجوانان هامبورگ انتخاب شد. 

مظلومى خطاب به فتح ا...  زاده: به 
هر قيمتى به استقالل نيامده ام

پوشان  آبى  جديد  سرمربى  مظلومى  پرويز  ايسنا: 
اين  بر  مبنى  فتح ا...  زاده  على  صحبت هاى  درباره 
كه اين مربى نبايد به هر قيمتى در استقالل حاضر 
مى شد، اظها ر كرد: به فتح ا...  زاده مى گويم كه اگر 
عاشق استقالل هستيم بايد به اين تيم كمك كنيم. 
استقالل در حال  حاضر از من كمك خواسته و من 
به هر  در ضمن  گفتم.  لبيك  درخواست  اين  به  هم 
قيمتى در اين تيم حاضر نشده ام و به هو اد ا ران هم 

قول قهرمانى نداده ام. 

سرقت هاى مسلحانه با لباس كارگرى

جم  شهرستان  انتظامى  فرمانده   : خبرنگاران  باشگاه 
با  مسلح  سارقان  باند  گفت:  بوشهر  استان  توابع  از 
شهرستان  اين  در  آن  اعضاى  از  نفر  پنج  دستگيرى 
منهدم شد. گراوند افزود: در سال جارى گزارش سه فقره 
سرقت مسلحانه به پليس اعالم شد. با بررسى انجام 
شده مشخص شد سرقت هاى يادشده از افاغنه و توام 
با تيراندازى انجام شده است. وى افزود: سارقان مسلح 
با لباس كارگرى دست به سرقت زده بودند. ماموران بعد 
از يك ماه كار اطالعاتى، سارقان را دستگير كردند. از 
سارقان يك قبضه اسلحه كالشينكف، دو قبضه خشاب،  

73 تير جنگى و... كشف و ضبط شد.

تعقيب دو خودرو و كشف 190 كيلو ترياك  در «بيرجند»
 

  . بيرجند خبر داد  از كشف 190 كيلوگرم ترياك طى چند روز گذشته در شهرستان  انتظامى خراسان جنوبى    فرمانده 
سرتيپ دوم «خليل واعظى» گفت : مأموران عمليات ويژه پليس مبارزه با مواد مخدر خراسان جنوبى هنگام گشت زنى در جاده 
هاى فرعى شهرستان بيرجند به يك دستگاه خودروى پرايد مشكوك شدند و آن را تحت نظر قرار دادند . وى گفت : مأموران با 
رصد خودروى پرايد مشاهده كردند يك دستگاه خودروى پژو 405 نيز با اين خودرو در ارتباط است كه توقف خودروها در دستور 
كار قرار گرفت . فرمانده انتظامى استان اظهار كرد : مأموران خودروى پرايد را تعقيب كردند و با انجام عمليات انتظامى خودرو را 
متوقف و بازرسى كردند. سردار واعظى افزود : در بازرسى از خودروى پرايد 96 كيلوگرم ترياك كه در قالب سه كيسه در صندوق 
عقب خودرو جاساز شده بود كشف شد كه در اين رابطه راننده و سرنشين خودرو دستگير شدند. فرمانده انتظامى استان ادامه داد 
: با توقيف خودروى پرايد با اعزام نيروهاى ويژه عمليات تعقيب و توقف خودروى 405 آغاز شد. سردار واعظى گفت : مأموران 
پليس مبارزه با مواد مخدر خودروى 405 را تعقيب كردند كه در بلوار پيامبر اعظم (ص) شهرستان بيرجند با عمليات انتظامى 
خودرو متوقف شد. وى بيان كرد: در بازرسى پژو 405 از صندوق عقب خودرو 94 كيلوگرم ترياك كشف و راننده خودرو دستگير 

شد . وى خاطرنشان كرد : در اين عمليات 190 كيلوگرم ترياك كشف ، دو دستگاه خودرو توقيف و سه متهم دستگير شد.

جى پى اس تبلت دزد را لو داد

باشگاه خبرنگاران: با توجه به وقوع يك فقره سرقت در 
شهرك قدس، ماموران تهران بزرگ اين موضوع را در 
دستور كار خود قرار دادند.ماموران با توجه به فعال بودن 
 جى پى اس تبلت يكى از مالباختگان از طريق مكان يابى 
اينكه  به  توجه  با  و  اعزام  نظر  مورد  محل  به  سريعا 
هويت سارق مشخص نبود ماموران اقدام به چهره زنى 
افراد مشكوك نموده كه به فردى كه با يك دستگاه 
موتورسيكلت در حال تردد بود، مشكوك شدند. در ادامه 
با متوقف نمودن متهم اقدام به بررسي مدارك هويت 
وى نمودند كه وى اقدام به فرار كرد كه ماموران پس از 

يك ساعت در نهايت متهم را دستگير كردند.

دستگيرى هكر سه ميليارد ريالى 

پليس   فارس گفت:  انتظامى  نيروى  فرمانده  ايرنا:   
استان،  اين  (فتا)  اطالعات  تبادل  و  توليد  فضاى 
بيش  افزار جاسوسى  بد  از  استفاده  با  كه  را  فردى 
برداشت  شهروندان  حساب  از  ريال  ميليارد  سه  از 
كرده بود، شناسايى و دستگير كرد. سردار گودرزى 
و  فتا  پليس  به  نفر  چند  مراجعه  پى  در  افزود: 
حسابشان  موجودى  كسر  بر  مبنى  شكايت  طرح 
كار  دستور  در  موضوع  اين  مجازى،  فضاى  در 
ماموران قرار گرفت. ماموران با انجام اقدامات فنى 
يك  دستگيرى  و  شناسايى  به  موفق  تخصصى  و 

نفر متهم شدند.

  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

آدرس : نبش غفارى 4       

 09151606528

32212519  

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

روبروى پايانه مسافربرى جنب نمايندگى سايپا  - نظرى

قابل توجه موديان محترم ماليات بر ارزش افزوده:

مهلت ارائه الكترونيكى اظهارنامه ماليات بر ارزش افزوده دوره بهار 94 از طريق سامانه www. evat. ir حداكثر تا 15 تيرماه مى باشد.
روابط عمومى اداره كل امور مالياتى خراسان جنوبى

نصب و تعمير كولر آبى
  و  لباسشويى  در منزل

  09151643778  - 32315776  شهريارى

عرضه انواع چرم طبيعى و مصنوعى – ابزار و يراق چرم دوزى 
سفارش كيف هاى چرمى و دست دوز پذيرفته مى شود.
بين مدرس 25 و فلكه سوم- بازارچه كشاورز    09157286427

فروشگاه و آموزشگاه آريا چرم

استخــدام
پخش فجر توزيع كننده انحصارى 

محصوالت گلرنگ - سافتلن- اوه 

پوشك مرسى - آسان - كيك بينگو و...
براى تكميل نيروى انسانى
  مدير فروش ، ويزيتور با 

روابط عمومى باال و توزيع كننده 
باتجربه استخدام مى نمايد. 

 مزايا : حقوق ثابت قانون كار 
 بيمه تامين اجتماعى ، پورسانت 

و هزينه ماموريت 
تلفن: 2 -32440191

(نوشابه)



7
شنبه *13 تير 1394 * شماره 3260

فرماندار بيرجند، فرماندار مشهد شد

 ادامه وزش باد شديد در استان

گروه خبر، گيوكى- باد شديد با سرعت 80 كيلومتر 
بر ساعت در خراسان جنوبى در حال وزيدن است. 
كارشناس هواشناسى خراسان جنوبى گفت: طى چند 
روز اخير در تمام شهرستان ها وزش باد شديد همراه 
با گرد و خاك، كاهش كيفيت هوا و كاهش ديد افقى 
گزارش شده كه وزش باد در سربيشه به 80 كيلومتر 
بر ساعت و بيرجند 60 كيلومتر بر ساعت رسيده است 
كيلومتر   3 به  استان  در  افقى  ديد  آن،  به سبب  كه 
كاهش يافته است. زارعى افزود: اين شرايط جوى تا 

اواسط هفته جارى در خراسان جنوبى ادامه دارد.

50 ميليارد تومان تسهيالت جديد 
به كارخانه سيمان باقران تزريق مى شود  

تسهيالت  تومان  ميليارد   50 حسينى-  خبر،  گروه 
جديد در آينده اى نزديك به كارخانه سيمان باقران 
مردم  نماينده  شود.  مى  تزريق  جنوبى  خراسان 
بيان  با  خوسف  و  درميان  بيرجند،  هاى  شهرستان 
اين مطلب گفت: از اين ميزان تسهيالت 20 ميليارد 
تومان در بانك ملى براى تكميل و راه اندازى اين 
پروژه مصوب شده است. عبادى افزود: همچنين 30 
براى  كشاورزى  بانك  در  تسهيالت  تومان  ميليارد 
به  كه  شده  تصويب  پروژه  اين  گردش  در  سرمايه 
زودى اين تسهيالت به پروژه تزريق مى شود. وى 
اظهاراميدوارى كرد كه با ترزيق اين تسهيالت روند 

احداث و راه اندازى سيمان باقران تسريع يابد.

پنجمين دوره آزمون ملى مشاوران حفاظت 
 فنى و ايمنى كار سال 94 برگزار مى شود 

صيانت  و  حفظ  راستاى  در  پور-  حاجى  خبر،  گروه 
نيروى انسانى بخش مولد اقتصادى كشور و گسترش 
تحقيقات  مركز  كار،  ايمنى  و  فنى  فرهنگ حفاظت 
پنجم  دور  كار،  بهداشت  و  فنى  تعليمات حفاظت  و 
ايمنى  آزمون ملى مشاوران حفاظت فنى و خدمات 
به  مستند  تخصصى  زمينه  ده  در  سال1394  در  را 
آيين نامه مربوط برگزار مى كند. عالقه مندان مى 
توانند براى شركت در اين آزمون جهت اطالع كامل 
مركز  اينترنتى  سايت  به  نام  ثبت  فرم  دريافت  و 
كار  بهداشت  و  فنى  حفاظت  تعليمات  و  تحقيقات 

مراجعه كرده و از موارد و شرايط آزمون آگاه شوند.

نرخ جمعيت باسواد استان 92,5 درصد است

گروه خبر، ناصح- معاون سوادآموزى آموزش و پرورش 
خراسان جنوبى گفت: در حال حاضر نرخ جمعيت با 
سواد استان 92,5 درصد است كه پيش بينى مى شود 
اين نرخ در سال جارى به بيش از 94 درصد در جامعه 
هدف 10 تا 49 سال برسد. محمدزاده با اشاره به وجود 
قريب به 6 هزار بيسواد در جامعه هدف 10 تا 49 سال 
استان، تصريح كرد: پيش بينى مى شود، از اين تعداد 
بيش از 2 هزار و 500 نفر در دوره سوادآموزى مشغول 

فراگيرى علم و دانش شوند.

2 هزار و 576 خانوار در روستاهاى نهبندان 
از نعمت آب سالم بى بهره هستند

فارس- مدير امور آب و فاضالب روستايى نهبندان 
آب  از  نهبندان  روستاى   80 از  بيش  اينكه  بيان  با 
و 576  هزار  اند، گفت: 2  بهره  بى  آشاميدنى سالم 
خانوار و 11 هزار و 350 نفر جمعيت در اين روستاها 
مى  آبرسانى  آنها  به  تانكر  با  كه  كنند  مى  زندگى 
شوند. صادقى اظهار كرد: وجود خشكسالى هاى 17 
ساله سبب ايجاد مشكل كمبود آب در بيشتر مناطق 
شهرستان شده و زنگ خطر كم آبى را در نهبندان 
به صدا درآورده است و ادامه اين روند شهرستان را با 

بحران مواجه خواهد كرد.

گروه خبر، دادرس- امام جمعه بيرجند از رفتار دوگانه 
و  كرد  انتقاد  كشور  در  سياسى  جريان هاى  برخى 
گفت: عده اى طبل نزديكى به دولت آمريكا به دست 
گرفته اند. حجت االسالم رضايى خطاب به برخى افراد 
و جريان هاى سياسى داخل كشور كه رفتارهاى دوگانه 
دارند، اظهار كرد: چطور عده اى در گفتار دم از واليت 
فقيه مى زنند و در عمل دنباله روى مشى فتنه گران 

هستند و بر طبل نزديكى به دولت آمريكا مى كوبند.
*****

آمار طالق  افزايش  به  اشاره  با  فردوس  جمعه  امام 
شود،  انجام  خوبى  به  ازدواج  سنت هاى  اگر  گفت: 
ديگر مسأله اى به نام طالق رخ نخواهد داد و در واقع 
علت اصلى طالق، ازدواج هاى بى حساب و نابسامان 
است. حجت االسالم بابايى اظهار كرد: اگر خانواده ها 
نظير  موضوعاتى  و  كنند  توكل  خدا  به  ازدواج  در 
نظر  مد  را  ثروت  و  مهريه هاى سنگين، خانه، شغل 

قرار ندهند، سن ازدواج به حد اعتدال مى رسد.
*****

امام جمعه بشرويه گفت: در آينده اى نزديك با انجام 
توافقاتى كه با درايت تيم مذاكره كننده و رهنمود هاى 
در  پيروزى  شاهد  است  گرفته  صورت  انقالب  رهبر 
االسالم  بود. حجت  اى خواهيم  انرژى هسته  زمينه 
ابتداى  از  جنايتكار  آمريكاى  افزود:  الدين  شمس 
تشكيل اين نظام و اخيرا هم با ممانعت براى استفاده از 
انرژى هسته اى جنايات فراوانى بر اين ملت روا داشته 
ديگر  در 5+1بار  مذاكرات  تيم  تا  است  اميد  و  است 

پيروز شوند و تحريم ها عليه ايران برداشته شود.

شاخص ها در توزيع اعتبارات شهرستانى چيست؟

جمعيت، مساحت، محروميت
با  همراه  پيشنهادات  ارائه  براى  استاندار  زاده-  حسين 
داليل و مستندات قانونى دستگاه هاى اجرايى به سازمان 
 مديريت و برنامه ريزى با هدف اصالح جدول شاخص هاى

توزيع اعتبارات تملك دارايى و سرمايه اى استان، مهلتى 
چند روزه تعيين كرد.

جدول شاخص هاى توزيع اعتبارات 
تملك دارايى استان نيازمند بازنگرى است

خدمتگزار در ابتداى جلسه شوراى برنامه ريزى و توسعه استان، 
هدف از برگزارى جلسه را ارائه نظرات و پيشنهادات مديران 
دستگاه هاى اجرايى براى اصالح و تغيير جدول تنظيم شده 
شاخص هاى توزيع اعتبارات تملك دارايى و سرمايه استان 
ذكر كرد و با بيان اينكه براى تعيين شاخص ها نظر مديران 
بار ديگر  اخذ شده،  فرمانداران شهرستان ها  و  دستگاه ها 

خواستار اظهار نظر مديران درباره اين شاخص ها شد.
نماينده مردم شهرستان هاى قاينات و زيركوه نيز كه به عنوان 
عضو كميسيون تلفيق مجلس و رئيس مجمع نمايندگان 
هاى شاخص  جدول  داشت،  حضور  جلسه  اين  در   استان 

توزيع شهرستانى اعتبارات تملك دارايى و سرمايه اى استان 
را نيازمند بازنگرى دانست و گفت: انتظارمى رود براى توزيع 
عادالنه اعتبارات نگاهى عادالنه به ظرفيت هاى جمعيت 
شهرى و روستايى شهرستان هابشود تا مشكالت گذشته را 
شاهد نباشيم زيرا برخى شاخص ها با عدالت نظام اسالمى 

سنخيت ندارد. هروى تجديدنظر درباره ضرايب پايين اعتبارات 
در برخى بخش ها از جمله محيط زيست، راه و شهرسازى، 
آب روستايى و شهرى و ... را خواستار شد و با اشاره به اينكه 
در برخى شهرستان ها اداره ورزش و جوانان و ... وجود ندارد، 
افزود: تخصيص اعتبار براى سوله هاى دست دوم و يا سرانه 
فضاى فرهنگى به برخى شهرستان ها از جمله مواردى است 
كه دقت بيشترى را مى طلبد و درخواست نمايندگان نيز دقت 
و توجه بيشتر در اينگونه موارد است. به گفته هروى اخذ 
اعتبارات از مركز بسيار مهم است اما مهمتر از آن تقسيم 

و توزيع عادالنه اين اعتبارات در داخل استان مى باشد كه 
است. نشده  عمل  زمينه خوب  اين  در  درگذشته  متأسفانه 

استاندار در ادامه گفت: بحث پرداخت اعتبار به سوله هاى 
دست دوم از ديد دستگاه نظارتى دور نمانده و تشكيل پرونده 
شده و در دست پيگيرى است و دستگاه ها نيز بايد در هزينه 

كرد اعتبارات عمرانى نظارت و دقت بيشترى داشته باشند. به 
گفته وى سهم جرايم راهنمايى و رانندگى بر اساس ميزان 

جرايم براى هر استان تعيين و تخصيص مى يابد.

عدم  درصدى   25 جمعيت،  درصدى   60 تأثير 
برخوردارى و ... در توزيع اعتبارات تملك دارايى

استان  ريزى  برنامه  و  مديريت  سازمان  سرپرست  آرين 
نيز با بيان اينكه تعداد شاخصه ها در سال گذشته 120 
براى  را  شاخص   181 امسال  كرد:  اظهار  بود،  شاخص 

توزيع اعتبارات تملك دارايى و سرمايه اى استان تعيين 
كرديم و در تعيين شاخص ها غير سه موضوع جمعيت با 
و عدم  درصد  با ضريب 15  درصد، مساحت  ضريب 60 
و  داديم  قرار  مدنظر  را  درصد   25 با ضريب  برخوردارى 
ها  شهرستان  فرمانداران  و  اجرايى  هاى  دستگاه  نظر  با 

شاخص ها را مشخص كرديم.

تصويب مصوبات هفتگانه كارگروه امور زيربنايى

به  اجرايى  هاى  دستگاه  مديران  نيز  جلسه  ادامه  در 
اظهارنظر درباره شاخص هاى تعيين شده پرداختند و مقرر 
شد دستگاه هاى اجرايى پيشنهادات خود را حداكثر تا روز 
به  قانونى  مستندات  و  داليل  ذكر  با   94/4/15 دوشنبه 
سازمان مديريت و برنامه ريزى استان ارائه دهند تا اين 

سازمان نسبت به اصالح شاخص ها اقدام نمايند.
شامل  استان  زيربنايى  امور  كارگروه  مصوبات  پايان  در 
و  خدمات  مركز  احداث  گزيك،  مرزى  شهر  جامع  طرح 
انبار سازمان تعاون روستايى در حاشيه انبار سوخت استان، 
تغيير كاربرى بخشى از اراضى بشرويه از جهانگردى به 
در  اسفنجى  آهن  توليد  كارخانه  احداث  معبر،  و  ادارى 
خوسف،  تعيين كاربرى آموزش عالى 20 هكتار از اراضى 
ملى در بيرجند، احداث مجتمع خدماتى رفاهى در حاشيه 
جاده ماهيرود و احداث جايگاه سوخت در شهر حاجى آباد 

مطرح شد كه با اكثريت آرا به تصويب شورا رسيد.
در اين جلسه همچنين درخواست لحاظ شدن طرح توسعه 
صنعتى  نواحى  طرح  در  طبس  صنعتى  ناحيه  در  عمران 
اين  خواندن  منطقى  با  استاندار  كه  شد  مطرح  استان 
درخواست رأى گيرى درباره آن را به جلسه بعدى شوراى 

برنامه ريزى و توسعه استان موكول كرد.

106 زندانى غير عمد منتظر دست هاى پر مهر خيرين
كاظمى فرد- مديركل زندان ها گفت: در استان 
دارد كه  زندانى جرايم غير عمد وجود  نفر   106

براى آزادى آنها 6 ميليارد تومان نياز است. 
جرايم  براى  نفر   13 تعداد،  اين  از  افزود:  اربابى 
تصادفى، 64 نفر براى محكوميت هاى مالى، 24 
نفر براى مهريه و 5 نفر براى نفقه در زندان هاى 

استان هستند كه در مجموع 104 نفر آقا و 2 نفر 
خانم مجموع زندانيان غيرعمد را تشكيل مى دهد. 
به گفته وى در زمينه تصادفات نيز بيشترين مبلغ 
مربوط به تصادف موتور سوار با عابر كه محكوم 
به پرداخت 194 ميليون تومان و كمترين آن نيز 
مربوط به برخورد دو موتور سيكلت با محكوميت 

با  كه  است  تومان  هزار  و 400  ميليون   7 مبلغ 
تالش مددكاران شاكى با پرداخت شدن 4 ميليون 

تومان حاضر به رضايت است. 
محور  دو  با  گلريزان  برگزارى جشن  افزود:  وى 
زندانيان غيرعمد و جلب كمك هاى مردمى براى 

حمايت از زندانيان شهرستان بيرجند است.

جرايم  در  ديه  ستاد  اولويت  كرد:  اظهار  اربابى 
اثر  بر  جرح  و  ضرب  تصادف،  مسأله  غيرعمد 
مالى،  محكوميت هاى  كارگاه ها،  در  كار  مسايل 
آستانه  در  كه  خانواده هايى  و  اقتصادى  مسايل 
جدا شدن هستند مسأله طالق، پرداخت مهريه و 

نفقه به زندانيان نيازمند و واجد شرايط است.

اماكن ورزشى استان به هيئت ها واگذار مى شود
 كاظمى فرد- در راستاى تقويت بنيه مالى هيئت ها،

ورزشى  هاى  هيئت  به  استان  ورزشى  اماكن 
واگذار مى شود. مديركل ورزش و جوانان استان 
با  ورزشى  هاى  هيئت  انديشى  هم  نشست  در 
بيان اينكه كمبود اعتبارات در حوزه ورزش استان 
ورزشى  هاى  هيئت  مشكالت  عمده  از  يكى 

نسبت  اما  كمبودها  عليرغم  كرد:  اظهار  است، 
ورزشى عقب  در حوزه  استان هاى همجوار  به 
سازنده  تعامل  ايجاد  بر  مقدم  عزيزاده  نيستيم. 
ها فدراسيوان  با  ورزشى  هاى  هيئت   رؤساى 

گفت:  و  كرد  تأكيد  اعتبارات  جذب  راستاى  در 
براى  هدفمند  ريزى  برنامه  بايد  ها  هيئت 

ورزشكاران داشته باشند و از حمايت هاى خيران 
در راستاى پيشبرد اهداف بهره ببرند. وى افزود:  
هيچ يك از شهرستان هاى استان داراى سالن و 
خوابگاه ورزشى استاندارد نيستند و اين كمبود ها 
موجب شده تا هيئت هاى ورزشى نتوانند متقاضى 

ميزبانى مسابقات قهرمانى كشورى شوند. 

عجمى نژاد، معاون ورزشى اداره كل ورزش نيز  
اينكه 15 درصد اعتبارات فدراسيون ها  بيان  با 
متعلق به استان ها است، گفت: رؤساى هيئت ها 
پيگيرى الزم براى جذب سهميه استان را داشته 
از هيئت هاى برتر  پايان اين مراسم  باشند. در 

ورزشى استان قدردانى شد.

ماه  اول  دهه  در  استان  مردم  فرد-  كاظمى 
به صورت  تومان  ميليون  مبارك رمضان 400 
نيازمندان  و  محرومان  به  غيرنقدى  و  نقدى 
كمك كردند كه بيرجند با 28 درصد بيشترين 

مشاركت مردمى را در اين زمينه داشته است.
مديركل كميته امداد امام خمينى (ره) در مراسم 
جشن رمضان و مراسم تجليل از خيرين، حاميان 
و الگوهاى برتر قرآنى، گفت: دين تنها به نماز 
به  كمك  كه  چرا  نمى شود  خالصه  خواندن 
نيازمندان خارج از نماز نيست و اين دو با هم معنا 

پيدا مى كند. رضوى با بيان اينكه دين فقط نماز و 
روزه نيست، افزود: تمام آنچه خداوند دستور داده 
است.  دين  دهد،  انجام  زندگى  طول  در  انسان 
وى با اشاره به اينكه در حال حاضر76 درصد از 
جمعيت شهرستان بيرجند از مشتركين صدقات 
امداد هستند، افزود: هر بيرجندى در طول سال 

26 هزار تومان كمك مى كند.
قريب، مدير كميته امداد بيرجند نيز با بيان اينكه 
سال گذشته مجموع كمك هاى مردمى جمع 
آورى شده 93 ميليارد و 223 ميليون ريال بوده، 

نفر  را 700  نهاد  اين  پوشش  تحت  ايتام  تعداد 
در حال حاضر 3 هزار و 500  افزود:  و  دانست 
حامى از ايتام بيرجند حمايت مى كنند. به گفته 
 200 امسال  نخست  ماهه  سه  در  حاميان  وى 
ميليون تومان به حساب ايتام واريز كردند و در 
تومان  ميليون  رمضان60  مبارك  ماه  اول  دهه 

كمك نقدى و غير نقدى داشته ايم.
خير  نفر  دو  از  مراسم  اين  در  است  گفتنى 
نيكوكار، چهار نفر حامى برتر و 25 نفر حافظ 

قرآن دانش آموزى تجليل شد.

كمك 400 ميليون تومانى مردم در دهه اول ماه رمضان

ايرنا- رضا منصورى فرماندار كنونى بيرجند، به عنوان فرماندار مشهد منصوب شد. جزندرى، معاون سياسى و اجتماعى فرماندار بيرجند 
ضمن تأييد اين خبر گفت: هنوز جايگزين فرماندار معرفى نشده است. به دنبال استعفاى على محمد گلستانى فر فرماندار پيشين مشهد 

با هدف شركت در انتخابات دهمين دوره مجلس شوراى اسالمى، رضا منصورى جايگزين وى شد.

تريبون نماز جمعه

از گوشه و كنار استان

مراسم ويژه شب هاى قدر 
در 30 بقعه متبركه استان برگزار مى شود

گروه خبر، مهربان- معاون فرهنگى اجتماعى اوقاف 
و امور خيريه استان گفت: در 30 بقعه متبركه استان 
مراسم ويژه شب هاى قدر برگزار مى شود و برنامه 
محورى هم در بقعه امامزادگان باقريه بيرجند برگزار 
قدر،  هاى  شب  در  افزود:  مقدم  مؤمنى  شود.  مى 
محفل انس با قرآن با حضور قارى مصرى و قاريان 

مهمان از شهرهاى تهران و مشهد برگزار مى شود.

احداث 350 كالس درس 
در مسكن مهر خراسان جنوبى نياز است

ايرنا- مديركل نوسازى، توسعه و تجهيز مدارس خراسان 
جنوبى گفت: در مسكن مهر استان احداث 350 كالس 
درس نياز است كه براى احداث اين تعداد كالس، به 
طور ميانگين نياز به 58 ميليارد تومان اعتبار مى باشد. 
بيكى با بيان اينكه تاكنون در مسكن مهر استان 83 
 كالس درس احداث شده، افزود: ساخت اين كالس ها

از محل اعتبارات داخلى اين اداره كل بوده است. وى با 
انتقاد بر اينكه متأسفانه در مسكن مهر استان به خصوص 
مهر شهر بيرجند با كمبود شديد مدرسه مواجه هستيم، 
گفت: در سال جارى موجى جديد از اسكان جمعيت در 
مسكن مهر استان و به خصوص شهر بيرجند داشته ايم 
كه نياز به احداث پروژه آموزشى را دو چندان مى كند. 
بيكى افزود: خيران و استاندارى استان در زمينه احداث 

فضاى آموزشى اين اداره كل را يارى كنند.

افتتاح مسجد ثامن الحجج بازار فردوس 

ضيافت  ماه  از  روز  شانزدهمين  با  همزمان  فارس- 
افتتاح  فردوس  بازار  الحجج(ع)  ثامن  مسجد  الهى 
افتتاح  آيين  اين مسجد در  شد. رئيس هيئت مديره 
قبلى  فضاى  اينكه  به  توجه  با  كرد:  اظهار  مسجد 
بسيار كوچك و فاقد امكانات و در حد يك نمازخانه 
بود، ظرفيت پذيرش بازاريان براى اقامه نماز جماعت 
بازار  براى  مسجد  احداث  بنابراين  نداشت  وجود 
فردوس يكى از ضروريات بود. قيومى گفت: با همت 
تومان جمع  ميليون   150 مبلغ  بازاريان  مساعدت  و 
آورى و  زمين مسجد توسط ناصر تقيزاده اهدا شد و 
با همكارى و همت بازاريان اين مسجد در مدت 22 

ماه ساخته و ديروز مورد بهره بردارى قرار گرفت.

دعوت نامه تشكيل مجمع عمومى عادى 
شركت تعاونى مسكن كاركنان دانشگاه علوم پزشكى بيرجند (نوبت دوم)

تعاونى مسكن كاركنان دانشگاه علوم پزشكى  جلسه مجمع عمومى عادى شركت 
مسجد  محل  در  بعدازظهر   4/30 ساعت   94/5/7 چهارشنبه  دوم»  «نوبت  بيرجند 
دانشگاه علوم پزشكى بيرجند برگزار مى شود. از كليه اعضا دعوت مى شود شخصا 
به هم رسانند. اين مجمع حضور  به موضوعات ذيل در  اتخاذ تصميم نسبت   براى 
با توجه به ماده 10 آيين نامه نحوه تشكيل مجمع عمومى آراى وكالتى هر عضو 
حداكثر سه راى و هر شخص غير عضو تنها يك راى خواهد بود. ضمنا افراد داوطلب 
هيئت مديره و بازرسى مى توانند حداكثر ظرف مدت يك هفته از تاريخ انتشار آگهى 

تقاضاى كتبى خود و مدارك مربوطه را به دفتر تعاونى تحويل نمايند.

دستور جلسه:
گزارش كتبى هيئت مديره و بازرس شركت

طرح و تصويب صورت هاى مالى سال هاى 93-92-91-90-89
تغييرات اعضاى عضو تعاونى و سرمايه

طرح و تصويب بودجه پيشنهادى سال 94
تصويب نحوه قرعه كشى 45 واحد احداثى واقع در سايت ادارى

تصميم گيرى در خصوص تصفيه حساب اعضاى 45 واحدى با توجه به اتمام پروژه
 طرح و تصويب و پرداخت مبلغى به عنوان استرداد حق سهام اعضاى مستعفى شركت تعاونى
طرح و تصويب و تعيين پاداش هيئت مديره و بازرس و مديرعامل با توجه به اتمام 

پروژه 45 واحدى تعاونى
انتخاب اعضاى اصلى و على البدل هيئت مديره براى سه سال شمسى

انتخاب بازرس اصلى و على البدل براى يك سال شمسى
تعيين خط مشى آتى شركت و اتخاذ تصميم در مورد اراضى (15 هكتارى) كالته بابا

مديرعامل و هيئت مديره 
شركت تعاونى مسكن كاركنان دانشگاه علوم پزشكى بيرجند

مسجد حضرت ابوالفضل (ع)مجتمع مذهبى - فرهنگى  مسجد حضرت محمد رسول ا... (ص)زمان
 شب

نوزدهم
سخنران: حضرت حجت االسالم و المسلمين حسينى

  امام جمعه محترم اسديه
موضوع سخنرانى: آيات اخالقى قرآن

سخنران: حضرت حجت االسالم و المسلمين
  نخعى پور استاد حوزه

موضوع سخنرانى: آخرين كالم و اولين امام
 شب

  بيست
و يكم

 سخنران: حضرت حجت االسالم و المسلمين دكتر وحدانى نيا
رئيس دادگاه ويژه خانواده تهران و استاد دانشگاه علوم قضايى

موضوع سخنرانى: خانواده و سواد رسانه اى

  سخنران: حضرت حجت االسالم و المسلمين
زنجيرى استاد دانشگاه بيرجند

موضوع سخنرانى: عوامل مغفرت و جلب رحمت الهى
 شب

بيست
 و سوم

 سخنران: حضرت حجت االسالم و المسلمين زنجبرى
استاد دانشگاه

موضوع سخنرانى: عوامل مغفرت و جلب رحمت الهى

 سخنران: حضرت حجت االسالم و المسلمين
دكتر وحدانى نيا رئيس دادگاه ويژه خانواده تهران

 و استاد دانشگاه علوم قضايى
موضوع سخنرانى: اخالق نمايشى

خيابان غفارى ، بيست مترى جرجانى ، مجتمع مذهبىمكان
 و فرهنگى مسجد حضرت محمد رسول ا... (ص)

خيابان پاسداران – خيابان 22 بهمن
 مسجد حضرت ابوالفضل (ع)

 قابل توجه همشهريان معزز 
بيرجندى

 مجتمع مذهبى - فرهنگى
 مسجد حضرت محمد رسول

 ا... (ص) و مسجد
  حضرت ابوالفضل (ع)

برگزار مى نمايد
 مراسم معنوى شب هاى قدر
 كه مقدرات يك سال انسان

ضمنا جلسه با قرائت جزء خوانى قرآن شروع و با دعاى پرفيض جوشن ختم مى يابدتعيين مى شود



حديث روز روزنامه اجتماعى ، فرهنگى ، ورزشى و اقتصادى 
 مديرمسوول و صاحب امتياز : غالمرضا جعفرپور مقدم 
سردبير : على جعفرپور مقدم

بيرجند، ميدان شهدا ، جنب بانك صادرات  ، ساختمان آوا   
صندوق پستى 136 - 97148-  تلفن : 32224582 ( 5 خط ) نمابر : 32234583 
 صفحه آرايى : واحد رايانه روزنامه آوا - چاپ : شركت چاپ و نشر گلرو

اذان ظهر
اذان مغرب 

نيمه شب شرعى
اذان صبح 

طلوع آفتاب

    EMAIL:AVA.KHJNEWS@YAHOO.COM

ن 
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ز ا
رك

ى م
رع

ش
ت 

وقا
ا

   WWW.AVA724.IRسامانه پيام كوتاه : 3000272424

امام حسن (ع) :  هيچ بى نيازى اى بزرگتر از عقل و هيچ فقرى مانند جهل و 
هيچ وحشتى سخت تر از خودپسندى و هيچ عيشى لّذت بخش تر از 

خوش اخالقى نيست. (بحار االنوار ج 75 ، ص 111)

12 : 38
20 : 08
23 : 47
3 : 49
5 : 30

آماده باش فرانسه : از بازار ايران جا نمانيد 

 خبرگزارى رويترز به نقل از يك ديپلمات فرانسوى 
به  رفتن  براى  كشور  اين  هاى  شركت  به  كه  گفت 
ايران آماده باش داده شده است. به رغم تاريخ طوالنى 
روابط تجارى ميان ايران و فرانسه اما پاريس بيشترين 

سرسختى را در ميان گروه 1+5 در برابر ايران دارد.

احتمال زخمى شدن وزير دفاع عربستان  

پايگاه خبرى ميدل ايست بانوراما به نقل از منابعى آگاه 
در عربستان اعالم كرد: محمد بن سلمان وزير دفاع و 
نيروهاى  موشكى  حمله  اثر  بر  عربستان  پادشاه  پسر 

يمنى به پايگاه السليل شديدا زخمى شده است.

تمركز ما بر مبارزه با ايران و حزب ا... است 

فرماندهى  گروه  «شوراى  سياسى  مدير  غالب،  اياس 
انقالبى» در قنيطره كه از گروه هاى نزديك به ارتش آزاد 
سوريه است، در گفت و گويى با روزنامه جروزالم پست 
ضمن بيان اين ادعا كه گروه تحت فرماندهى وى، خود 
را احيا كرده و همچنان مشغول مبارزه در سوريه است، 
نبرد اصلى اين گروه را با ايران و حزب ا... دانسته است.

آمانو  : تفاهم بهترى پيدا كرده ايم 

يوكيا آمانو مديركل آژانس انرژى اتمى پس از بازگشت 
براى  بهترى  تفاهم  طرفين  معتقدم  گفت  تهران  از 
پيشبرد بعضى مسائل پيدا كرده اند ولى هنوز مسائلى 

هست كه نياز به كار بيشتر دارد.

برداشت انگور _ زيركوه    عكس: بيهقى عكس روز 

امامى كاشانى: مواضع  تيم مذاكره كننده
 بر اساس حفظ كيان ملت ايران است 

آيت ا... امامى كاشانى خطيب موقت نماز جمعه تهران با اشاره 
به مذاكرات هسته  اى خاطرنشان كرد: تيم مذاكره كننده 
هسته  اى ايدئولوژى اسالم اين است كه از كفار نترسيد 
بلكه از خدا بترسيد و اين تفكر دينى است كه ملت ايران 
و رهبر انقالب و دولت و مجلس و قوه قضائيه براساس 
تيم مذاكره كننده  مواضع   ايستاده اند،  ايدئولوژى  همين 
ملت  كيان  حفظ  و  اقتدار  و  عزت  براساس  هسته اى 
 ايران است و به هيچ وجه از آن عقب نشينى نمى كنند.

توقف برنامه هسته اى پشت ديوار تمديد 

بلندمدت  تمديد   : گفت  ملى  امنيت  كميسيون   دبير 
پشت  ايران  اى  هسته  برنامه  توقف  باعث  مذاكرات 
از  ديوار مذاكرات مى شود. آصفرى خاطرنشان كرد: 
رابطه  در  اتفاق خاصى  تاكنون  لوزان  مذاكرات  زمان 
مدت  همين  طى  اما  نيفتاده،  اى  هسته  مذاكرات  با 
اقدامات غربى ها نشان مى دهد كه نمى توان به آنها 

اعتماد كرد و بايد در اين مرحله خيلى مراقب بود.

هاشمى: تضعيف مذاكرات خالف عقل است

به  اشاره  با  نظام  مصلحت  تشخيص  مجمع  رئيس 
فرمايشات رهبرى در حمايت از تيم مذاكره كننده گفت: 
يك ملت عاقل، هوشيار و بالغ، جهادگران ميدان نبرد 
ديپلماتيك را تضعيف نمى كند و آنها را تنها نمى گذارد. 
هاشمى رفسنجانى حفظ وحدت را ضرورى ترين اقدام 
در شرايط كنونى كشور دانست و افزود: تفرقه داخلى 
سم مهلكى است كه در امت اسالمى روزنه اى ايجاد 

مى كند كه سبب ورود بسيارى از شرارت ها مى شود.

 دولت پاسخگو بايد در ارتباطات با مردم 
بهترين نمره را داشته باشد 

رئيس دفتر رئيس جمهور ضرورت اطالع رسانى درست 
و به موقع را به عنوان يكى از وظايف خدمتى مسئولين 
مورد تأكيد قرار داد و گفت: بايد در اطالع رسانى درست 
پيشگام باشيم و اگر اطالع رسانى نادرستى هم صورت 
گرفت، سريع و به موقع نسبت به آن واكنش نشان داد 
لذا ضرورت دارد دستگاه ها روابط عمومى فعال داشته 
باشند. وى افزود: دولت پاسخگو بايد در ارتباطات و رسانه 

با مردم بهترين نمره را داشته باشد.

تشكر علم الهدى از تيم مذاكرات هسته اى

نرسيدن  نتيجه  به  علت  گفت:  مشهد  جمعه  امام 
مذاكرات هسته اى و ادامه آن پافشارى نمايندگان ايران 
بر اصول و عقايد خود بوده كه بايد از تيم مذاكره كننده 
قدردانى كرد. علم الهدى اذعان كرد: ويژگى هاى يك 
توافق خوب را رهبرى بارها تذكر دادند و غير از مواردى 
كه ايشان از آن به عنوان توافق مطلوب نام بردند، مردم 

ايران به هيچ توافقى رضايت نخواهند داد.

آغاز تدوين قطعنامه لغو تحريم هاى ايران 

در حالى كه مذاكرات هسته اى در وين عمًال در وقت 
است،  جريان  در  اوليه  االجل  ضرب  از  پس  اضافه 
از  اى  فزاينده  به طور  المللى  بين  رسانه هاى  اخبار 
حصول پيشرفت در مذاكرات حكايت دارند. در همين 
راستا، شبكه خبرى «المنار» در خبرى فورى از آغاز 
شوراى  در  ايران  هاى  تحريم  لغو  قطعنامه  تدوين 

امنيت سازمان ملل خبر داده است.

روسيه: اطمينان داريم به توافق مى رسيم

هاى  گزارش  گويد  مى  روسيه  خارجه  وزير  معاون 
 منتشر شده در مورد نهايى شدن متن توافق هسته اى، 
داد:  ادامه  روس  ارشد  ديپلمات  اين  است.  شايعه 
«اطمينان داريم كه توافق حاصل مى شود و همانطور 

كه در عنوان آن آمده، توافقى جامع خواهد بود.»

آمريكا بايد بين اين دو يكى را انتخاب كند 

  وزير امور خارجه كشورمان در گفت و گو با خبرنگار 
كرد:  تصريح  در «وين»  «المانيتور»  آمريكايى  وبگاه 
 آمريكا مى داند كه بايد بين توافق يا تداوم تحريم هاى 
آمريكايى  وبگاه  اين  كند.  انتخاب  را  يكى  ايران، 
اكنون  كه  چيزى  «تنها  كرد:  خاطرنشان  همچنين 
به  كار  اين  كه  است  اين  است،  آن  پى  در  ظريف 
سرانجام برسد». براساس اين گزارش، ظريف كه براى 
تعهد «جان كرى» وزير امور خارجه آمريكا احترام قائل 

است، تاكيد كرد «جان فردى منطقى است».

بيان  از  اسالمى  شوراى  مجلس  رئيس   
مطالب خالف واقع و بدون اطالع و آگاهى 
پيرامون مذاكرات هسته اى به شدت انتقاد 
كرده و آن را خالف سخنان رهبر فرزانه 

انقالب اسالمى دانست.
با اشاره به روند مذاكرات  على الريجانى 
هسته اى و تالشها براى حل اين مسئله در 
كشورمان، خاطرنشان كرد: متاسفانه برخى 
افراد احساس وظيفه شرعى به آنها دست 
داده و در جلساتى سخنانى مى گويند كه 

بسيارى از اين سخنان غلط است.

مردم را تحريك مى كند
 كه رهبرى تنهاست و مردم 

بايد به ميدان بيايند

وى در ادامه افزود: برادرى در يك استان 
واحدهاى  تمامى  و مطرح كرده كه  رفته 
هسته اى در كشورمان تعطيل شده است 
و يا برادرى در جاى ديگرى گفته كه دار و 
 ندار هسته اى ما را به آمريكايى ها داده اند 
 و شخص ديگرى نيز مردم را تحريك مى كند 
كه رهبرى تنهاست و مردم بايد به ميدان 
بدون  چرا  كه  اينجاست  پرسش  بيايند، 
سخن  خالف  مسائل  از  آگاهى  و   اطالع 
كننده  مذاكره  هيئت  به  و  گوييد   مى 

هسته اى تهمت مى زنيد.

اين  بيان  با  مجلس  در  قم  مردم  نماينده 
الزم  داريد،  مشكل  خودتان  اگر  شما  كه 
شويد،  مخفى  رهبرى  سر  پشت  نيست 
صراحتا  انقالب  معظم  رهبر  كرد:  اظهار 
فرموده اند كه حرف من در همه جا يكى 
اى  هسته  كننده  مذاكره  هيئت  و  است 
افراد متدين، متعهد، شجاع و غيور هستند، 

پس مشخص است كه حرف هاى شما با 
سخنان رهبرى يكى نيست. وى با اشاره 
به سخنان برخى افراد براى تخريب دولت 
رهبرى  معظم  مقام  فرمايشات  يازدهم، 
مبنى بر لزوم حفظ وحدت در كشور را مورد 
توجه قرار داد و گفت: سخنان برخى افراد 
به هيچ عنوان نقد نيست و آنها نمى توانند 

و  دلسوزى  احساس  مطالب  اين  بيان  با 
مسئوليت داشته باشند، زيرا در اين مصاف 
بين المللى و شرايط بسيار بد منطقه همه 

بايد كامال گوش به فرمان رهبرى باشند.

با وجود زخم زبان ها نبايد در 
انجام وظيفه ترديد كرد

با اشاره به مذاكرات  نيز  رئيس جمهورى 
حسن  امام  ميالد  تبريك  با  اى  هسته 
همه  زندگى  اينكه  بيان  با  مجتبى(ع) 
و  راه  ما درس،  براى همه  ائمه هدى(ع) 
امام  زندگى  كرد:  اظهار  است،  راهنمايى 
اگر  كه  مى دهد  نشان  ما  به  حسن(ع) 
ولو  كرد  احساس  را  وظيفه اى  مسئولى 

اينكه در شرايطى كه اگر آن مسئوليت را 
انجام دهد، با مشكالت و زخم زبان توأم 
ترديد  وظيفه  آن  انجام  در  نبايد  مى شود، 
كند. روحانى افزود: امام حسن(ع) در دوره 
معظم  مقام  كه  گرفتند  تصميمى  خود 
رهبرى از آن به عنوان نرمش قهرمانانه ياد 
كردند. زمانى كه امام مجتبى(ع) تصميم  به 
صلح مى گيرند يكى از ياران امام على(ع) 
پيش ايشان آمد و گفت اى كاش من مرده 
بودم و اين منظره را نمى ديدم و امام در 
پاسخ وى گفت وقتى ديدم اكثريت مردم 
اين را مى خواهند نخواستم چيزى كه مردم 

نمى خواهند بر آنها تحميل شود.

با تمام سختى ها، امام حسن ، 
به مصلحت امت توجه كرد

دكتر روحانى تصريح كرد: امام حسن(ع) 
به  بايد  كه  بدهند  ياد  ما  به  مى خواهند 
جامعه  و  مردم  خواست  و  امت  مصلحت 
توجه كرد و به نفع امت و جامعه اسالمى 
تصميم گرفت. رئيس جمهور گفت: امام 
حسن(ع)  در شرايطى كه ديدند خونريزى 
ادامه پيدا مى كند يك تصميم بسيار مهم 
براى امت اسالمى اتخاذ كردند، به رغم 
براى  تصميم  اين  كه  سختى هايى  همه 

ايشان داشت.

روحانى : امام حسن(ع) به ما ياد دادند كه بايد به مصلحت امت و خواست مردم و جامعه توجه كرد

الريجانى : چرا بدون اطالع به تيم هسته اى تهمت مى زنيد؟

ظريف : پيشرفت زيادي در مذاكرات حاصل شده است 

اما  شده  حاصل  زيادى  «پيشرفت  گفت:  خارجه  امور  وزير 
موضوعات فنى و نگارشى مختلفى وجود دارد كه براى حل آن 
 نياز به اراده سياسى طرف مقابل است .» ظريف تاكيد كرد :

« احساس مى كنيم اراده سياسى كافى وجود دارد اما هنوز 
اين اراده سياسى به نظام ادارى منتقل نشده است.» وى افزود: 
برخى موارد در نگارش مشكالتى پيش مى آيد كه شايد نشان مى دهد بيشتر در 

ديوان ساالرى ها گرايش به سمت حفظ تحريم هاست. 

 اگر به تفاهم نرسيم، بدون توافق به تهران بازخواهيم گشت

تيم  عضو  و  كشورمان  خارجه  امور  وزير  معاون  عراقچى    
مذاكره كننده  سفر يوكيا امانو مديركل آژانس بين المللى انرژى 
اتمى به تهران در روز پنجشنبه را خوب و موفق ارزيابى كرد و 
 گفت: گزارش هايى كه از تهران دريافت كرديم و گزارش هايى 
كه همكاران ايشان دادند نشان مى دهد كه اين سفر، سفرى 
موفق و حركتى رو به جلو بوده است. اين ديپلمات ارشد كشورمان در بخش ديگرى  

از سخنانش گفت: اگر به تفاهم نرسيم، بدون توافق به تهران بازخواهيم گشت.

به مناسبت هفته اطالع رسانى بيمارى هاى مشترك بين انسان و حيوان 22-14 تيرماه:

اولين اقدام بعد از حيوان گزيدگى ، شستشوى فورى محل جراحت با آب و صابون 
معاونت بهداشتى دانشگاه علوم پزشكى بيرجند  به مدت 20-15 دقيقه مى باشد.

گروه تخصصى بيماريها

ليست برنــدگان
 مربوط به برگزارى همايش دوچرخه سوارى 

و پياده روى عمومى مورخ 94/4/3 به شرح ذيل اعالم مى شود:

شماره رديف
كارت قرعه

شماره رديفنوع جايزه
كارت قرعه

نوع جايزه

كمك 11895
هزينه كربال

كمك هزينه 127245
مشهد مقدس

كمك 27247
هزينه كربال

كمك هزينه 131354
مشهد مقدس

كمك 37827
هزينه كربال

500/000 ريال148934

كمك 44789
هزينه كربال

500/000 ريال151368

كمك 55989
هزينه كربال

500/000 ريال161822

كمك 65961
هزينه كربال

500/000 ريال176022

كمك 72067
هزينه كربال

500/000 ريال187008

كمك 87979
هزينه كربال

500/000 ريال197980

كمك 96864
هزينه كربال

500/000 ريال204986

كمك 102949
هزينه كربال

500/000 ريال217265

114791
كمك 
هزينه 

مشهد  
مقدس

*******

ضمنا هفت دستگاه دوچرخه و 22 كارت هديه 500/000 ريالى 

تحويل برندگان شده است.

شوراى هماهنگى مبارزه با مواد مخدر استان خراسان جنوبى


