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صفحه 3

جزئيات وام اشتغال به روستائيان با كارت يارانه 

محدوديت هاى ترافيكى شب هاى احيا 
و شهادت حضرت على (ع) در بيرجند

محدوديت هاى ترافيكى شب هاى احيا و شهادت حضرت على (ع) 
در بيرجند اعالم شد. پليس راهنمايى و رانندگى استان اعالم كرد: به 
منظور تسهيل در عبور و مرور و افزايش ضريب ايمنى ...

على رغم برخى اختالفات، هيچگاه به اين 
اندازه به راه حل پايدار نزديك نبوده ايم

محمد جواد ظريف در پيامى تصويرى كه از طريق يوتيوب منتشر 
شد، تاكيد كرد: طرفهاى مذاكراتى ما باالخره درك كرده اند كه 
فشار و تهديد نه تنها هيچگاه به راه حل هاى پايدار نمى انجامد ...

معاون توسعه روستايى و مناطق محروم رياست جمهورى از پرداخت تسهيالت (وام) به متقاضيان تاسيس 
واحدهاى اقتصادى و توليدى در روستاها و روستاهاى مناطق مرزى خبر داد. (ادامه در صفحه 2)

مجوز فعاليت موسسه 
اعتباري نور صادر شد

 موسسه اعتباري نور، در چارچوب فرآيند ساماندهي 
قانوني،  مراحل  از طي  و پس  پولي  غيرمتشكل  بازار 
جمهوري  مركزي  بانك  از  را  خود  فعاليت  مجوز 
اسالمي ايران دريافت كرد. به گزارش روابط عمومى 
بانك مركزى، موسسه اعتباري نور كه در حال حاضر 
اعتباري غيربانكى مجاز  به عنوان چهارمين موسسه 
اعتبار  تعاوني هاي  تجميع  حاصل  مي شود،  شناخته 
و  يزد»  هميار  «پيشگامان  و  آينده»  «كارسازان 
صندوق هاي قرض الحسنه «ريحانه گستر» و «مشيز» 
بوده و مسئوليت پاسخگويي به مشتريان اين نهادهاي 
در  مركزي،  بانك  داشت.  خواهد  عهده  به  را  پولي 
همچنين  و  دولت  اقتصادي  اهداف  تحقق  راستاي 
موضوع  كشور،  بانكي  و  پولي  بازار  به  انتظام بخشي 
ساماندهي بازار غيرمتشكل پولي را با جديت در دستور 
كار قرار داده و اميد دارد با استعانت از خداوند متعال و 
همياري همه دستگاه ها و هموطنان عزيز، اين مسير 
ضمنا  كند.  دنبال  موردنظر  اهداف  به  دستيابي  تا  را 
اطالعات  كسب  براى  توانند  مى  محترم  هموطنان 

بيشتر به سايت www.cbi.ir مراجعه كنند.

اجراى بيمه تكميلى معلوالن 

مهر: محسنى بندپى رئيس سازمان بهزيستى با اشاره به 
اينكه وزارت تعاون، مكلف شده از طريق سازمان بهزيستى 
نسبت به بيمه پايه و تكميلى همه معلوالن اقدام كند، 

گفت: ما منتظريم مراحل نهايى اين مصوبه اجرايى شود.

ثبت مطالبات زنان در سامانه پيامكى 101 

ايرنا: معاونت زنان و خانواده رياست جمهورى سامانه 
از  زنان  حوزه  مطالبات  دريافت  ويژه   101 پيامكى 

سراسر كشور را راه اندازى كرد. 

هاشمزهى : بارها به وزير كشور تذكر داده ام كه منصوبين را با رابطه جناحى، فاميلى، دوستى، هم كالسى بودن از استان هاى ديگر مى آورند
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قلعه فورگ مرمت شد 
صفحه 7

جناب آقاى المعى
 مدير كل محترم آموزش و پرورش استان خراسان جنوبى

انتصاب شايسته جناب آقاى محمد سعيدى

 را به عنوان معاونت پشتيبانى آن اداره كل تبريك عرض نموده 

موفقيت آن عزيز را از خداوند منان خواستاريم.

هيئت مديره و مديرعامل شركت بهار فرهنگيان بيرجند

استاد گرامى و ارجمند جناب آقاى على ارغوانى
انتصاب شايسته جناب عالى را به عنوان 

رياست دانشگاه پيام نور واحد خوسف
كه نشان از توانمندى ، مسئوليت پذيرى و درايت باالى مديريتى شماست، صميمانه تبريك 

و تهنيت عرض نموده از اينكه با انديشه نيك و رفتار پسنديده در زمان حضور پر ارزش تان 

در دانشگاه پيام نور بيرجند با ما همراه بوديد و از دانش و فيوضات شما فيض برديم 

كمال تشكر و قدردانى را داريم، از درگاه ايزد متعال موفقيت و سربلندى شما را خواستاريم 

اميدواريم در پناه حضرت حق موفق و سعادتمند باشيد.

دانشجويان رشته مديريت بازرگانى پيام نور بيرجند (نخعى- يعقوبى)

جناب آقاى مهندس وحيد ناصرى
نويد مسرت بخش انتصاب شايسته جناب عالى را به عنوان

 اولين مدير كل ارتباطات زيرساخت 

(وزارت ارتباطات و فناورى اطالعات) در خراسان جنوبى

 كه نشان از شايستگى و توانمندى شما مى باشد ، تبريك و تهنيت عرض مى نمايم.

على اصغرى اسفهرود (تهران- اداره كل امور مالى و ذيحسابى
 شركت ارتباطات زيرساخت)

خّير بزرگوار

جناب آقاى دكتر حاج محمد على تفكر
صدور مجوز تاسيس موسسه اعتبارى آرمان ايرانيان (فرشتگان- فردوسى)

 از سوى بانك مركزى جمهورى اسالمى ايران 

را خدمت جناب عالى ، مديران ، كاركنان و سپرده گذاران تبريك عرض نموده 

براى تان سربلندى و طول عمر با بركت و توفيق خدمتگزارى 

از درگاه خداوند متعال خواهانيم.

موسسه خيريه فرهنگى- مذهبى هيئت رضوى

هيئت رضوى بيرجند

جناب آقاى دكتر مديح
شهردار محترم بيرجند 

فرا رسيدن روز شهردارى را خدمت جناب عالى و پرسنل زحمتكش آن سازمان 

تبريك عرض مى نماييم.

مديريت و كاركنان بانك شهر بيرجند

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

 از خودتان محافظت كنيد.

با مربيگرى خانم نجاتى ويژه بانــوان
مكان: باشگاه مالك اشتر خيابان معلم – معلم 36/1 داخل ميالن - ساعت كار: 18 الى 19 روزهاى زوج

 در ماه مبارك رمضان - 18/30 الى 20 بعد از رمضان     شماره تماس: 09151605536

جناب آقاى محقق نيا 
عضو حقوقدان شوراى انتظامى سازمان نظام مهندسى ساختمان استان خراسان جنوبى 

درگذشت مادرگرامى تان را تسليت عرض نموده

 براى آن مرحومه آمرزش و مغفرت و براى بازماندگان سالمتى و بهروزى از خداوند منان 

مسئلت مى نمايد.

روابط عمومى سازمان نظام مهندسى ساختمان استان خراسان جنوبى

همكار محترم 

جناب آقاى دكتر نظرعلى حسين زاده
با نهايت تالم و تاثر مصيبت وارده را خدمت جناب عالى

 و خانواده محترم تسليت عرض مى نماييم.

انجمن دندانپزشكى ايران شاخه خراسان جنوبى
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معاون وزير و رئيس سازمان غذا و دارو، اظهار كرد: چنانچه احساس كنيم توليد دارويى با زيان مواجه شده است تحت هر شرايطى قيمت آن را اصالح مى كنيم. 
به گزارش مشرق، دكتر ديناروند يادآور شد: چنانچه احساس كنيم توليد دارويى با زيان مواجه شده است تحت هر شرايطى قيمت آن را اصالح مى كنيم 
حتى اگر سياست سازمان غذا و دارو بر اين باشد كه افزايش قيمت ها آهنگ آرام ترى داشته باشد.

شرط افزايش قيمت دارو از زبان معاون وزير

امروز 14 تير 1394 مصادف با
 18 رمضان 1436 و 5 جوالى 2015

توسط  لبنان  در  ايراني  هاي  ديپلمات   ربودن 
صهيونيست  ها (1361 ش) .

طاهر  «ميرزا  استاد  شهير،  خطاط  درگذشت 
خوشنويس تبريزي» (1355 ش).

روز قلم.
آيت  ا...  شيعه  بزرگ  عالم  و  مجاهد  فقيه  رحلت 

«محمدتقي نجفي اصفهاني» (1293 ش).
نخستين شب قدر.

نزول كتاب مقدس زبور بر حضرت داود (ع).
دختر  «ام كلثوم»  به  ملقب  «بدريه»  بانو  وفات 

«مالصدرا» از زنان فاضل و اديب(1090 ق).
درگذشت آيت  ا... سيد مصطفي كاشاني(1337 ق).

اسپانيا  استعمار  از  «ونزوئال»  استقالل  و  ملي  روز 
(1811م).

درگذشت «ژوزف ني پس» مخترع دوربين عكاسي 
(1833م).

تقويم مناسبت هاى  روز

جزئيات وام هاى خود اشتغالى كميته امداد

امام خمينى (ره) گفت: در سال  امداد  رئيس كميته 
جارى با ابالغ اعتبارات قرض الحسنه بانك ها 100 
هزار مددجو صاحب شغل مى شوند. فتاح در گفتگو 
تبصره  همان   94 بودجه  تبصره  در  افزود:  مهر،  با 
بهزيستى  و  امداد  كميته  مددجويان  براى   93 سال 
تكرار شده و براى اين دو نهاد مجموعا دو هزار ميليارد تومان تسهيالت 
قرض الحسنه براى خوداشتغالى و طرح هاى خوداتكايى اشتغال مددجويان در 
نظر گرفته شده اما آنچه كه ابالغ شده به بانكها بدهند حدود 1400 ميليارد 
تومان است كه در قالب وام پرداخت خواهد شد. وى به مبلغ وام مورد نياز 
اشتغال مددجويان اشاره كرد و افزود: اين مبلغ بستگى به شغلى دارد كه 
مددجو شاغل  تومان يك  ميليون  پنج  با  گاهى  و  انتخاب مى كند  مددجو 

مى شود و در برخى موارد نيز 30 ميليون براى اشتغال نياز دارند.

نامه جديد نعمت زاده به شوراى پول و اعتبار 

و  پول  شوراى  به  نامه اى  ارسال  با  صنعت  وزير 
كوچك  صنايع  از  حمايت  براى  طرحى  اعتبار، 
آن،  براساس  كه  است  داده  پيشنهاد  متوسط  و 
را  خود  بدهى  از  مختصرى  بخش  صنايع  اين  اگر 
مى شوند. جديد  تسهيالت  دريافت  مشمول  بدهند، 

به گزارش مهر، در نامه نعمت زاده به شوراى پول و اعتبار، پيشنهاد شده تا 
چنانچه صنايع كوچك و متوسط بخش مختصرى از بدهى خود را بپردازند، 
بتوانند مجدد از تسهيالت استفاده كرده و نام آنها از فهرست بدحسابان و 
دارندگان مطالبات معوق، خارج شود، اين در حالى است كه بانك ها اكنون 
حاضر نيستند كه به بدهكاران، مجدد تسهيالت بدهند و بنابراين تصويب 
اين پيشنهاد در شوراى پول و اعتبار مى تواند كمك شايانى به واحدهاى 

توليدى كوچك و متوسط در جهت رونق داشته باشد.

جزئيات بازنشستگى با كمتر از 10 سال سابقه 

معاون فنى و درآمد سازمان تامين اجتماعى شرايط 
بازنشستگى با كمتر از 10 سال سابقه كار را تشريح 
و اعالم كرد: تا كنون 20 هزار نفر با استفاده از اين 
گفتگو  در  زدا  محمدحسن  شده اند.  بازنشسته  قانون 
با ايسنا، با بيان اينكه براساس قانون تعيين تكليف 
اشخاصى كه حداقل 10 سال سابقه پرداخت حق بيمه داشته و سن آنها 60 
سال باشد مى توانند نسبت به درخواست بازنشستگى اقدام كنند اظهار كرد: 
در اين صورت ميزان برقرارى مستمرى به نسبت سنوات پرداختى خواهد بود. 
وى افزود: بيمه شدگانى كه حداقل داراى 60 سال سن بوده، اما ميزان سابقه 
پرداخت حق بيمه آنان كمتر از 10 سال باشد، مى توانند نسبت به پرداخت 
حق بيمه تا 10 سال اقدام و از مزاياى بازنشستگى با 60 سال سن و 10 سال 
سابقه پرداخت حق بيمه به نسبت سنوات پرداخت حق بيمه برخوردار شوند. 

يك كارشناس مسكن معتقد است وام هاى 60 و 
80 ميليونى تنها باعث مى شود تا معوقات بانكى 
باال برود؛ چرا كه بازپرداخت اقساط اين وام ها از 
توان اقشار پايين جامعه خارج است.كامبيز اثباتى 

در گفتگو با ايسنا، اظهار كرد: وام هاى 60 و 80 
ميليون تومانى نمى تواند به خانه دار شدن مردم 
بينجامد. اقساط ماهانه وام 80 ميليونى مسكن 
به روش ساده يك ميليون و 149 هزار تومان و در 

روش پلكانى ساالنه بين 991 هزار تا 1.6 تومان 
است. اقساط وام 60 ميليونى در روش ساده 862 
هزار و در روش پلكانى ساالنه بين 700 هزار تا 
1.2 ميليون تومان خواهد بود.وى افزود: كسى 

كه 50 متر آپارتمان مى خرد مگر ماهيانه چقدر 
حقوق مى گيرد كه بتواند از عهده  چنين مبالغى 
برآيد. مردم را تشويق به گرفتن وام مى كنند ولى 

مشكالت بازپرداخت را نمى گويند.

(ادامه از صفحه1) سيد ابوالفضل رضوى گفت: اين تسهيالت 
به200 خانوار متحد شده براى تشكيل واحدهاى اقتصادى 
و  درصد   3 كارمزد  با  روستاها  در  ها  تعاونى  يا  توليدى  و 
اجراى  راستاى  در  كارمزد صفر درصد  با  مناطق مرزى  در 
سياستهاى مهاجرت معكوس پرداخت مى شود. به گزارش 
ايسنا، وى ميزان تسهيالت پرداختى به روستائيان را چهار 
طور  به  داد:  توضيح  باره  اين  در  و  خواند  آورده  رقم  برابر 
مثال اگر 20 خانوار سر جمع مبلغ 500 ميليون تومان آورده 
داشته باشند، دو ميليارد تومان تسهيالت اشتغالزايى در قالب 
ايجاد تعاونى و واحد توليدى به آنها پرداخت مى شود، اين در 
از روستائيان فاقد سند  آنكه بسيارى  حاليست كه به علت 
مالكيت براى امالك خود هستند، «كارت يارانه» اين افراد 
به عنوان وثيقه و ضمانت بازپرداخت اقساط تسهيالت در نظر 
گرفته شده است. رضوى در ادامه افزود: وثيقه افراد زمانى 
در خطر قرار مى گيرد كه اقساط وام خود را پرداخت نكنند، 
در آن صورت دولت كارت رايانه آن ها را تحويل نخواهد داد؛ 

حتى در صورتى كه يارانه دولتى قطع شود باز هم اين افراد 
سود مى كنند زيرا ديگر چيزى به عنوان وثيقه در دست دولت 
ندارند. وى همچنين اظهار كرد: زمان آغاز بازپرداخت اقساط 
وام سه سال پس از دريافت آن و از سال چهارم شروع و ظرف 
مدت پنج سال بايد پرداخت شود.به گفته رضوى 200 خانوار 
ياد شده چه ساكنان شهرها و چه روستا (شهروندان عالقه مند 
به امور روستايى) در صورت ايجاد واحد توليدى يا تعاونى و 
يا سهامى خاص در روستاى داراى ظرفيت، مشمول دريافت 
تسهيالت مذكور مى شوند و تنها شرط دريافت مبلغ ياد شده، 
ايجاد واحد توليدى يا تعاونى و يا سهامى خاص است، صرفا 
در روستا و مناطق مرزى است كه انتخاب روستا و يا منطقه 
مرزى بر عهده اعضا خواهد بود و محدوديتى در اين زمينه 
توليدى و  براى واحد  پرداخت وام  ندارد. وى شرايط  وجود 
و  دانست  ويژه تر  را  مرزى  روستاهاى  مناطق  در  اقتصادى 
گفت: با دستور شخص رئيس جمهور و با توجه به خاص 
بودن موقعيت مكانى روستاهاى مرزى، هر مقدار آورده براى 

تشكيل يك واحد توليدى اقتصادى در اين نقاط جغرافيايى 
وجود داشته باشد 9 برابر آن وام پرداخت شده و كارمزد آن 
نيز صفر خواهد بود. البته «وثيقه» در اين مناطق نيز كارت 
رايانه خواهد بود. وى در خصوص نحوه استفاده متقاضيان 
از تسهيالت گفت:   استفاده  و  اين طرح  براى مشاركت در 
افراد مى توانند به مديركل روستايى و شوراهاى استاندارى 
يا در راه حل دوم به بخشدارى  هر استان مراجعه كنند و 
استان و سپس به فرماندارى و از آنجا به استاندارى مراجعه 
در  رضوى  كنند.  دريافت  را  تسهيالت  اين  بتوانند  تا  كنند 
ارتباط با تشكيل اين شركتها و واحدهاى اقتصادى در مناطق 
محروم و حاشيه نشين نيز اظهار كرد: اين واحدها حتما بايد 
در مناطق روستايى تاسيس شوند كه از نظر جمعيتى كمتر 
از10 هزار نفر هستند اما هر فرد و خانوارى كه ساكن هر 
طرح  اين  در  تواند  مى  نيز  باشد  شهرها  حاشيه  يا  و  شهر 
شركت كرده اما بايد توجه داشته باشد اين واحدهاى توليدى 
حتما بايد در روستاها مستقر شود. معاون توسعه روستايى و 

مناطق محروم رياست جمهورى در خصوص پرداخت وام به 
متقاضيانى كه به تنهايى بخواهند در چنين طرحى مشاركت 
داشته باشند نيز اظهار كرد: اگر فردى مايل به مشاركت در 
اين طرحها باشد و كمتر از 200 خانوار باشد به وى نيز وام 
پرداخت مى شود با اين تفاوت كه كارمزد اين اشخاص 10 
درصد بوده و وثيقه آن نيز ملكى خواهد بود.به گفته رضوى، 
همچنين در روستاهاى غيرمرزى نيز اگر اين طرح به صورت 
مشاركت فردى و يا كمتر از 200 خانوار باشد كارمزد 7 درصد 

تعيين شده است.

جزئيات وام اشتغال به روستائيان با كارت يارانه 

وام 60 و 80 ميليونى فقط معوقات را باال مى برد

اعالم وقايع حياتى كشور در بهار امسال

اول  ماهه  ازدواج و طالق در سه  وفات،  آمار والدت، 
مهر،  گزارش  به  است.  بوده  مواجه  افزايش  با  امسال 
سازمان ثبت احوال در تازه ترين آمار خود اعالم كرد 
 959 و  هزار   375 جارى،  سال  اول  ماهه  سه  در  كه 
واقعه والدت به ثبت رسيده كه نسبت به مدت مشابه 
سال قبل 4.9 درصد افزايش داشته است. در سه ماهه 
ثبت  به  فوت  واقعه  و 143  اول سال جارى 93 هزار 
رسيده كه نسبت به مدت مشابه سال قبل 3.4 درصد 
افزايش داشته است. طبق آمارهاى موجود در سه ماهه 
اول، 190 هزار و 721 واقعه ازدواج به ثبت رسيده است 
كه نسبت به مدت مشابه سال قبل 9.7 درصد افزايش 
داشته است.همچنين 39 هزار و 981 واقعه طالق طى 
سه ماه امسال به ثبت رسيده است كه نسبت بـه مدت 

مشابه سال قبل 17.5 درصد افزايش داشته است.

وضعيت آب بسيار بد است؛ 
وحشت زده شده ام

رئيس مركز پژوهش هاى مجلس شوراى اسالمى با 
اشاره به جلسه هم انديشى خود در اين مركز با فعاالن 
بخش هاى آب و محيط زيست كشور، گفت: از شنيدن 

گزارش وضعيت آب در كشور وحشت زده شدم. 

اسقاط 2 هزار مينى بوس فرسوده
 در 3 ماه سال جارى

رئيس ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت با اشاره به 
اسقاط مينى بوس هاى فرسوده گفت: در 3 ماهه اول 
سال جارى 2 هزار دستگاه مينى بوس فرسوده اسقاط 
شده است. به گزارش فارس، فيض بخش افزود: كل 
ظرف  فرسوده  هاى  بوس  مينى  شده  انجام  اسقاط 
12سال گذشته، نزديك به 5 هزار دستگاه مينى بوس 
درون شهرى و برون شهرى در كشور است كه در حال 
معادلسازى،  نامه  تصويب  و  جديد  اقدامات  با   حاضر 
هزار   6 از  بيش  سال  پايان  تا  شود  مى  بينى  پيش 
تمامى  مجموع  از  بيش  يعنى  بوس  مينى  دستگاه 

سال هاى قبل مينى بوس فرسوده از رده خارج شود.

قطع برق صنايع آغاز شد

معاون هماهنگى و توزيع توانير گفت: با كارخانجات مطابق 
سال هاى گذشته قراردادى امضا شده تا برنامه تعطيالت 
ساالنه و تعميرات كارخانجات در 100 روز تابستان باشد تا 

همزمان با اوج مصرف برق، به شبكه فشار وارد نشود. 

 افت قيمت سنگ آهن و فوالد موقتى است 
رئيس انجمن توليدكنندگان فوالد كاهش قيمت جهانى 
سنگ آهن و فوالد را موقتى دانست و گفت: بر اساس 
سوابق گذشته اين مشكل تا 10 ماه آينده حل خواهد شد. 
سبحانى در گفتگو با ايسنا، اظهار كرد: نوسان قيمتى كه در 
حال حاضر به وجود آمده، مقطعى است و هر چند سال يك 

بار اين اتفاق مى افتد و فوالد به حداقل قيمت مى رسد. 

برنامه  وزارت بهداشت 
براى ازدواج سالم  

جمعيت،  سالمت  دفتر  جوانان  سالمت  اداره  رئيس 
خانواده و مدارس وزارت بهداشت از برنامه هاى تدوين 
و گفت:  داد  ازدواج سالم خبر  ترويج  راستاى  در  شده 
پزشكى  علوم  دانشجويان  آموزش  جهت  مربى   300
گفتگو  در  اردالن  گاليل  دكتر  شده اند.  تربيت  كشور 
درباره  بهداشت  معاونت  برنامه  به  اشاره  با  ايسنا،  با 
از  ازدواج سالم ميان جوانان، گفت: يكى ديگر  ترويج 
برنامه هاى اين معاونت ترويج ازدواج سالم در جوانان 
است. در راستاى اجراى اين برنامه، تاكنون 20 دانشگاه 
با ما هماهنگ شده اند. در  از يك سال و نيم گذشته 
مراكز  روساى  با  نيز  را  الزم  هماهنگى هاى  اين باره 
سالمت  مسئولين  دانشگاه ها،  درمانى  بهداشتى- 
اساتيد  دادگسترى،  فرماندار،  استاندار،  استان،  جوانان 
حوزه علميه استان و اعضاى هيئت علمى دانشگاه ها 
به عمل آورده ايم. وى همچنين از آموزش يكهزار جوان 
ازدواج  مهارت هاى  درخصوص  غيردانشجو  و  دانشجو 
سالم توسط برخى دانشگاه ها در سال گذشته خبر داد 
و افزود: امسال در خصوص معيارهاى همسر گزينى در 
جوانان، فوايد ازدواج سالم براى جامعه ، مردان و زنان و 
همچنين مهارت هاى انتخاب همسر مناسب حدود 300 

مربى تربيت كرده ايم. 

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

 09153637507 - 09156217507 حسينى
 با ضمانت پاره نشدن و چروك نشدن قــاليشويــــــى كدبانـــــو 

32214989 - 32212979  

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

جلسه مجمع عمومى عادى ساليانه شركت بهكف

 دوشنبه 94/4/29 ساعت 11 به آدرس بلوار مدرس- خيابان سيد جمال الدين 
اسدآبادى - پالك 19 برگزار مى شود.

موارد مورد بررسى اخذ تصميم:
استماع گزارش هيئت مديره  - استماع گزارش بازرس قانونى - تصويب ترازنامه مالى منتهى 
به 93/12/29 - انتخاب هيئت مديره به مدت دو سال - انتخاب بازرس قانونى به مدت يك 
سال - انتخاب روزنامه براى آگهى ها - ساير مواردى كه در صالحيت مجمع عادى مى باشد.                 

مدير عامل

دعوت مجمع عمومى عادى شركت تعاونى فرش دستباف روستايى بيرجند
 (نوبت دوم)

به اطالع اعضاى محترم شركت تعاونى فرش دستباف روستايى بيرجند مى رساند:
جلسه مجمع عمومى عادى «نوبت دوم» شركت با دستور جلسه ذيل چهارشنبه 94/4/31 
از ساعت 10 الى 12 در محل حسينيه صاحب الزمانى (عج) واقع در خيابان حكيم نزارى 
بيرجند برگزار مى گردد. از كليه اعضاى محترم شركت درخواست مى شود راس ساعت مقرر 
در محل تعيين شده حضور به هم رسانند. آن تعداد از اعضاى محترم كه امكان حضور در 
جلسه برايشان ميسر نيست با دادن وكالت كتبى به يكى ديگر از اعضا يا نماينده تام االختيار 
حق راى خود را تفويض نمايند. يادآور مى شود هر عضو عالوه بر راى خود مى تواند از طرف 

يك نفر ديگر با در دست داشتن وكالت كتبى در جلسه حاضر و حق راى داشته باشد
 ضمنا همراه داشتن كارت ملى و دفترچه عضويت الزامى است.

دستور جلسه:
استماع گزارش هيئت مديره و بازرس

رسيدگى و اتخاذ تصميم در خصوص صورت هاى مالى سال 93
اتخاذ تصميم در خصوص بودجه پيشنهادى سال 94

اخذ مجوز به هيئت مديره جهت خريد يا فروش دارايى هاى ثابت و غيرثابت شركت
تصويب بودجه مربوط به بازپرداخت حق السهم اعضاى مستعفى

تصويب تغييرات سرمايه شركت بر اساس ترازنامه به تاريخ 93/12/28
ساير موارد كه در اختيار مجمع عمومى عادى ساليانه مى باشد
انتخاب بازرس اصلى و على البدل براى مدت يك سال مالى

رئيس هيئت مديره

دعوت نامه مجمع عمومى عادى ساليانه «نوبت دوم»
 شركت تعاونى مصرف پيشكسوتان انصار الرضا (ع)    تاريخ انتشار: 94/4/14

جلسه مجمع عمومى عادى ساليانه شركت تعاونى مصرف پيشكسوتان انصار الرضا (ع) به شماره 
ثبت 697 و شناسه ملى 10360023590 شنبه 94/5/3 ساعت 17 در محل مجتمع غدير واقع در 
خيابان پاسداران برگزار مى شود. از كليه اعضاى محترم دعوت مى شود براى اتخاذ تصميم نسبت به 
موضوعات ذيل در اين مجمع حضور به هم رسانند. ضمنا چنانچه عضوى بنا به داليلى نتواند شخصا 
حضور يابد، مى تواند همزمان با نماينده تام االختيار خويش با هم به دفتر شركت مراجعه و برگ 
وكالت نامه را تنظيم و برگه ورود به جلسه مجمع را دريافت نمايد. حداكثر آراى وكالتى هر عضو 

سه راى و هر فرد غير عضو يك راى مى باشد. ضمنا داوطلبان عضويت بازرسى موظفند حداكثر به 
مدت هفت روز از تاريخ انتشار آگهى يا صدور دعوت نامه تشكيل مجمع عمومى عادى به دفتر شركت 

مراجعه و نسبت به تكميل فرم ثبت نام و تحويل مدارك مربوطه اقدام نمايند.
دستور جلسه:

استماع گزارش هيئت مديره و بازرسين - طرح و تصويب صورت هاى مالى سال 93
طرح و تصويب بودجه پيشنهادى سال 94 - انتخاب بازرسين اصلى و على البدل براى مدت يك سال 

مالى - تعيين مبلغ بابت بازپرداخت اعضاى مستعفى - اتخاذ تصميم در مورد سود و زيان شركت
 در سال 93 - تعيين خط مشى آتى شركت

هيئت مديره شركت تعاونى مصرف پيشكسوتان انصار الرضا (ع)

دعوت نامه تشكيل مجمع عمومى عادى ساليانه «نوبت دوم»
شركت تعاونى روستايى دامداران كرك آوران سربيشه

تاريخ انتشار: 94/4/14
بنا به تصويب هيئت مديره جلسه مجمع عمومى عادى ساليانه «نوبت دوم» شركت تعاونى روستايى دامداران

 كرك آوران سربيشه سه شنبه 94/4/30 ساعت 10 صبح در محل مسجد امام حسن مجتبى(ع) سربيشه 
جنب كافه قديم برگزار مى گردد. از كليه اعضا دعوت مى شود براى اتخاذ تصميم نسبت به موضوعات ذيل در 
اين مجمع حضور به هم رسانند. ضمنا چنانچه عضوى بنا به داليلى نتواند شخصا حضور يابد، مى تواند همزمان 
با نماينده تام االختيار خويش با هم به دفتر شركت مراجعه و برگ وكالت نامه را تنظيم و برگه ورود به جلسه 

مجمع را دريافت نمايد. حداكثر آراى وكالتى هر عضو سه راى و هر فرد غير عضو يك راى مى باشد. 
چنانچه عضوى متقاضى كانديداتورى بازرسى و هيئت مديره مى باشد ظرف مدت 10 روز قبل از برگزارى 

مجمع تقاضاى كتبى خود را به دفتر شركت تحويل نمايد.
دستور جلسه:

استماع گزارش هيئت مديره و بازرس - تصويب صورت هاى مالى سال 93 و تقسيم سود
تصويب بودجه پيشنهادى سال 94 - تصويب مبلغى براى استرداد سهام اعضاى مستعفى

انتخاب بازرس اصلى و على البدل شركت براى مدت يك سال مالى - انتخاب اعضاى اصلى و على البدل 
هيئت مديره براى مدت 3 سال - تعيين خط مشى آتى شركت

هيئت مديره تعاونى

يك شركت تبليغاتى جهت تكميل كادر خود نياز به تعدادى خانم و آقا با روابط عمومى باال 
براى روابط عمومى، مدير فروش و بازارياب دارد.    32239311-09155628902

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

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

نيازمنديم
خانم آشنا به كامپيوتر

 و حسابدارى براى شيفت 
بعدازظهر از ساعت 4 تا 8:30
مراجعه به كاريابى كارآفرين

32226460

اجاره مغازه
مساحت 30 متر، با امكانات 

مستقل و شرايط عالى
توحيد 12- پالك 29

رهن  2 ميليون ، اجاره  230 تومان   
09155614320

هـــم استـــانى هاى محتـــرم 

روزهاى دوشنبه ساعت ادارى 
تلفن تماس حضور: 32430203

مالقات عمومى با مدير شركت غله و خدمات بازرگانى استان



پيام شماطوفان يك ميليارد ريال خسارت به استان وارد كرد
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پيام كوتاه : 3000272424

يكشنبه * 14تير 1394 * شماره 3261

خاورستان- مدير كل مديريت بحران استاندارى خراسان جنوبى از خسارت به باغ هاى پسته و 2 گلخانه در طوفان هاى اخير خبر داد و گفت: ميزان خسارت برآورد شده از اين طوفان 
تاكنون يك ميليارد ريال است. ميرجليلى افزود: خسارت اين طوفان ها كه بيشتر در شهرستان هاى قاين، بيرجند، زيركوه، سربيشه و خوسف بوده است، بيشتر اثر خود را در بخش باغى 

رفت و آمد و تردد با وسيله نقليه در محدوده ترنج 3و زراعى داشته است. وى تصريح كرد: بادهاى 120 روزه سيستان به دليل خشكسالى به بادهاى 170 روزه تبديل شده است و ما مدت زمان زيادى با اين طوفان ها مواجه هستيم.
 (غفارى)، به زحمت و سختى صورت مى گيرد،

چرا مسئولين به فكر نيستند؟
915...274
 آقايان مسئول در دولت و وزارت كشور در همه زمينه ها

تا  بودجه  تخصيص  تا  گرفته  مسئوالن  انتخاب  از 
سفر رئيس جمهور به منطقه و مصوبات آن به مردم 
خراسان جنوبى ظلم شد... اين استان هم پاره تن 
نكنيد...  تلقى  ناتنى  فرزند  را  آن  است  ايران 
قلب  تا  امنيت 480 كيلومتر مرز  باشيد  داشته  توجه 
كارى  كنند...  مى  مردم محروم حفظ  كشور همين 

نكنيد مردم دلسرد شوند. 
935...994
آب  عجب  استان  فاضالب  و  آب  كل  اداره  سالم. 
شيرينى براى شهروندان تهيه نموديد بعد از ظرف 
شستن انگار روى سينگ ظرفشويى، آب دوغ 

ريخته شده! واقعًا پروژه آب شيرين شما همينه...
915...467

سالم. محدوده خيابان هاى صدف، ترنج و... با 
آن همه آپارتمان و جمعيت باال مسجد ندارد.
915...686
آوا لطفًا چاپ كن. من آزمون استخدامى92 استاندارى 
رو قبول شدم اما منو كنار گذاشتن و گفتن گرايش 
شما مدنظر ما نيست. حاال يك نفر رو به جاى من 
فرق  تحصيليش  رشته  اصًال  كه  كردن  استخدام 
كرده  معرفى  شهيد  بنياد  گفتند  پرسيدم  وقتى  داره 
و قانونش فرق داره... به نظر شما به اين وضع 
استخدامى مى شود اعتراض كرد؟ اگر مى شود 

بايد به چه كسى اعتراض كرد؟
915...644

ما  كوچه  تو  مسئولين  از  يكى  كاش  سالم.  با 
مدرس 27 خونه مى خريد اون وقت مشكل تردد 

و ترافيك و جاى پارك مردم رو حل مى كرد.
915...050
من يكى از ساكنين على آبادلوله هستم. باتوجه به 
فصل تابستان و ايام ماه مبارك رمضان شب ها به 
فقط  اينكه  به  باتوجه  مىرويم  مان  سركوچه  پارك 
چند تا وسايل ورزشى دارد و دريغ از يك گلكارى يا 
سنگ فرشى يا يك فضاى سبزى... در ضمن اين 
ندارد!  هم  كوچك  روشنايى  يك  حتى  پارك 
داخل  سگى  يا  عقربى  مارى،  اينكه  از   مىترسيم 
لطفًا  كند.  حمله  ما  به  تاريكى  در  و  باشد  پارك 

مسئولين رسيدگى كنند.
937...932
بيرجند  شهر  هاى  اتوبوس  بيشتر  چرا  سالم. 
كولر ندارد؟ با اينكه كرايه ها رو افزايش دادن اما از 

ارائه تسهيالت بيشتر خبرى نيست!
935...625

و  اى  سليقه  جنوبى  خراسان  به  دولت  هيئت  سفر  انجام  در  گزارش-  گروه 
دارد وجود  سفرها  اين  براى  معيارى  هم  اگر  و  شود  مى  عمل  معيار   بدون 

من در جريان آن نيستم.

از نتيجه سفر دولت راضى نبوديم

نماينده مردم شهرستان هاى نهبندان و سربيشه در مجلس شوراى اسالمى در 
گفتگو با روزنامه آوا با بيان اين مطلب گفت: سفر رئيس جمهور و هيئت دولت 
به استان خراسان جنوبى خيلى سريع و با عجله انجام شد و برنامه و دستور 
كار آن نيز از قبل مشخص شده بود و در حالى كه در آن زمان بحث مقايسه 
سفرهاى استان مطرح نبود اما در مقام مقايسه شهرستانى درباره شهرستان 
هاى محروم نهبندان و سربيشه از نتيجه سفر راضى نبوديم زيرا معتقد بوده و 
هستيم كه در اين مورد سليقه اى عمل شد و مشخص بود اعتباراتى هم كه 
در نظر گرفته شده مدنظر دولت نيست و به سليقه خودشان و با توجه به برخى 

روابط تصميم گيرى شده است و آنچه اتفاق افتاد قابل قبول نبود.

چرا اعتبارات سفرها بر اساس معيارهاى مشخص 
و به صورت عادالنه توزيع نمى شود؟

دكتر مراد هاشمزهى با اشاره به اينكه مشخص نبود اعتبارات اين سفرها از 
كجاست، اظهار كرد: اگر واقعًا آن طور كه عنوان مى شد پول و درآمدى نبوده، 
اين اعتبارات هنگفت در سفرها از چه محلى تأمين و توزيع شده و مى شود و 
اگر اعتبار داشتند چرا بر اساس معيارهاى مشخص و به صورت عادالنه در بين 

استان ها و شهرستان ها توزيع نشده و نمى شود؟!
وى درباره يكروزه بودن سفر هيئت دولت به استان آن هم در روزهاى عزادارى 
ماه صفر نيز گفت: اين استدالل درستى نبود كه گفته شد «اگر در همين دوره 

زمانى و در همين مدت يكروزه اين سفر انجام شود كه هيچ ولى اگر انجام 
نشود معلوم نيست چه زمانى نوبت به سفر استانى هيئت دولت به خراسان 
جنوبى خواهد رسيد». به گفته دكتر هاشمزهى، وقتى از تعامل ميان مسئولين 
استان دم زده مى شود انتظار مى رود كه در امور مختلف حداقل از نمايندگان 
 مردم نظرخواهى شود و اينكه نمايندگان از برخى برنامه ها و عزل و نصب ها و ... 

بى اطالع باشند و يا به نظرشان توجهى نشود پذيرفتنى نيست.

برخى نيروهاى غير بومى نيز همانند 
سفر يكروزه دولت به استان تحميل مى شوند

تمامى  در  گفت:  نيز  ها  نصب  و  عزل  برخى  درباره  مجلس  نماينده   اين 
حوزه ها در استان و شهرستان ها مديران اليق بومى براى تصدى امور وجود 
دارند و در استان و شهرستان ها قحط الرجال نيست كه ما حتى براى تصدى 
بخشدارى ها نيز نيروهاى غيربومى را از ساير استان ها بياوريم در حالى كه 
مردم اين نقطه از ميهن اسالمى در حاشيه كوير رشد و نمو نموده و باصداقت 
در تمامى عرصه ها و صحنه ها به انقالب كمك كرده اند و مملو از صداقت، 
و  عزل  در  نبايد  چرا  هستند.  دلسوزى  و  تعهد  و  كارى  تجربه   واليتمدارى، 
نصب ها به اين نكات توجه شود؟ به هرحال نمايندگان مردم با سابقه افراد؛ 
نيروى  اما وقتى  آنان آشنا هستند  روش كارى و زندگى و تعهد و تخصص 
غيربومى را معرفى مى كنند و مى گويند، فرصت كم است و چنين است و 
چنان است، به نوعى اين افراد هم همانند سفر يكروزه و سليقه اى هيئت دولت 
 به ما تحميل مى شود و اگر موافقت نكنيم به عدم تعامل متهم مى شويم.

نيروهاى غير بومى ساير استان ها را از ريشه نمى شناسيم

نماينده مردم شهرستان هاى نهبندان و سربيشه در مجلس شوراى اسالمى با 

بيان اينكه نيروهاى غيربومى ساير استان ها را از اساس نمى شناسيم و آنها 
نيز هيچ شناختى از استان ما و عمق محروميت آن ندارند، اظهار كرد: يك فرد 
ابتدا بايد گزينش شود و مراحلى را براى قبول مسئوليت و مديريت طى كند نه 
اينكه فردى بى تجربه و ناشناخته از استانى ديگر بياوريم و توپ را در زمين 
نماينده بيندازيم و فردا هم اگر توفيقى حاصل شد افتخار آن براى ما باشد و 

اگر موفق نبود خألهاى مديريتى به گردن نماينده انداخته شود.

درباره برخى عزل و نصب ها، بارها به وزير كشور تذكر داده ام

هاشمزهى با بيان اينكه به عنوان نماينده مردم بارها حرفم را درباره عزل و 
نصب ها زده ام و از اين پس هم حرفم را خواهم زد، گفت: بارها در اين باره 
به وزير كشور تذكر داده ام و گفته ام كه نيروهاى جديد غيربومى را بدون 
شناخت قبلى و فقط به واسطه مسايل سياسى و جناحى، روابط فاميلى، سابقه 
دوستى، هم كالسى بودن از استان هاى ديگر مى آورند. مگر در اين استان 
علمى و فرهنگى، قحط الرجال است؟ آخرين اعتراض اينجانب به اين موضوع 
در قالب طرح سؤل از وزير كشور به هيئت رئيسه مجلس ارائه شد. به هرحال 
و  استانى  مسئوالن  ساير  با  كه  مردم  نمايندگان  با  فقط  نه  امور  اينگونه  در 
شهرستانى بايد هماهنگى شود هرچند كه نماينده ها با وضعيت نيروهاى بومى 
و توانمند منطقه كه داراى تجربه هاى ارزشمندى در پست هاى مختلف از 

جمله بخشدارى ها و فرماندارى ها و ... هستند آشنايى كامل دارند.

مردم با هوشيارى مسايل را رصد و تجزيه و تحليل مى كنند

به گفته هاشمزهى در سال همدلى و همزبانى و با توجه به فرمايشات مقام معظم 
رهبرى شايد ورود به اين مباحث و مسايل به صالح نباشد اما به هرحال مردم ما 

كامًال هوشيار و آگاهند و مسايل را رصد و تجزيه و تحليل مى كنند.

هاشمزهى: در خراسان جنوبى

قحط الرجال نيست
پاسخ مسئولين به پيام شما

جوابيه هاى پليس راهور

1- احترامًا در پاسخ به مطلب درج شده در ستون پيام 
شما مورخ 94/4/8 درباره «مسئولين لطفًا دوربرگردان 
بعد از مجتمع ارتش واقع در بلوار ناصرى را باز كنند 
تا صرفه جويى در وقت، سوخت و استهالك وسايل 
نقليه ساكنين شود» به استحضار مى رساند: بازگشايى 
اين دوربرگردان از نظر كارشناسان اين پليس امكان 
پذير نمى باشد زيرا باعث حادثه خيز شدن محل مى 
توسط  قبًال  كه  مجوز  بدون  بازگشايى  ضمنًا  شود. 
بروز  باعث  شد  انجام  الحال  معلوم  اشخاص  يا  فرد 
تصادفات عديده و خطرناكى در محل شده كه نشان 
آن  بازگشايى  محل  تند  شيب  به  توجه  با  دهد  مى 

بسيار خطر آفرين است.
ستون  در  شده  درج  مطلب  به  پاسخ  در  احترامًا   -2
پيام شما مورخ 94/4/6 درباره «هرچه سريعتر نسبت 
قرمزها،  چراغ  پشت  سرعتگيرهاى  آورى  جمع  به 
بعد  و  شهدا  درمانگاه  روبروى  و  دادگسترى  روبروى 
از ميدان قدس و خيابان موسى بن جعفر (ع)  اقدام 
انجام  به  عنايت  با  رساند:  مى  استحضار  به  نماييد» 
اصالحات هندسى و ايمن سازى برخى نقاط در شهر، 
چراغ  داراى  هاى  تقاطع  سرعتگيرهاى  آورى  جمع 
فرماندهى انجام خواهد شد و در اين باره با شهردارى 

مكاتبه شده است.

وقتى بخشدار هم از خارج استان انتخاب مى شود
پيام شما

سالم مدير مسئول محترم. پيرامون يادداشت مورخ 
13و11خرداد شما عرض مى كنم خودتون روغصه 
ندهيد، بود و نبود مسئول در اين استان چندان فرقى 
اتفاق  چه  گذشته  چندسال  اين  در  كند  نمى 

خاصى افتاده است....
915...231
ميراث  گردشگرى  معاون  گوش  به  لطفًا  آوا.  سالم 
آباد  شوكت  گردشگرى  كمپ  از  برسانيد  فرهنگى 
كه نه آالچيق و دستشوى و سرويس بهداشتى دارد 
چرا تو روزنامه از تكميل طرح گردشگرى خبر دادند. 
ممونم آوا جهت اطالع شما تازه دارند كار مى كنند! 

مردم خود ناظرند....
915...953

شهردارى  بارانداز  اطراف  از  آيا  شهردار  آقاى 
تاچند  زباله  هاى  پالستيك  كه  داريد  اطالع 
كيلومتر آن طرف تر هم پراكنده شده است؟ 

آيا راهى براى رفع اين مشكل وجود ندارد؟
915...405 

دعوت مجمع عمومى عادى ساالنه (نوبت اول)
شركت تعاونى سهام عدالت شهرستان بيرجند

تاريخ انتشار: 94/4/14

جلسه مجمع عمومى عادى ساليانه «نوبت اول» شركت تعاونى سهام عدالت بيرجند به شماره ثبت 
2006 پنجشنبه 94/5/15 ساعت 10 صبح در محل مجتمع فرهنگى - مذهبى خيريه ابن حسام 

واقع در بيرجند خيابان طالقانى 13 برگزار مى شود.
از كليه نمايندگان منتخب دعوت مى گردد در جلسه مجمع حضور به هم رسانند.

ضمنا از داوطلبان عضويت در سمت بازرسى خواهشمند است ظرف مدت يك هفته از انتشار آگهى 
با مدارك الزم جهت ثبت نام به دفتر شركت واقع در مدرس 8 - پالك 43 مراجعه نمايند.

دستور جلسه:
استماع گزارش هيئت مديره و بازرسين

طرح و تصويب صورت هاى مالى سال 93
طرح  و تصويب بودجه پيشنهادى سال 94

انتخاب بازرسين اصلى و على البدل براى يك سال مالى 

هيئت مديره شركت تعاونى سهام عدالت بيرجند

دعوت نامه تشكيل مجمع عمومى عادى ساليانه «نوبت اول»
شركت تعاونى مسكن پويش كار شرق خراسان جنوبى

تاريخ انتشار : 94/4/14

جلسه مجمع عمومى عادى ساليانه «نوبت اول» شركت تعاونى مسكن پويش كار شرق خراسان 
جنوبى چهارشنبه 94/5/7 ساعت 4 بعدازظهر در محل دفتر شركت تعاونى مسكن پويش كار شرق 
واقع در حاشيه خيابان پاسداران 15- رسالت 3- پالك 32 برگزار مى شود. از كليه اعضا دعوت مى 
شود جهت اتخاذ تصميم نسبت به موضوعات ذيل در اين مجمع حضور به هم رسانند. ضمنا چنانچه 
عضوى بنا به داليلى نتواند شخصا حضور يابد، مى تواند همزمان با نماينده تام االختيار خويش با هم 
به دفتر شركت مراجعه و برگ وكالت نامه را تنظيم و برگه ورود به جلسه مجمع را دريافت نمايد. 
حداكثر آراى وكالتى هر عضو سه راى و هر فرد غير عضو يك راى مى باشد. ضمنا داوطلبان عضويت 
در هيئت مديره يا بازرسى موظفند حداكثر ظرف مدت هفت روز از تاريخ انتشار آگهى يا صدور 

دعوت نامه تشكيل مجمع عمومى عادى مدارك مربوطه را به دفتر شركت تعاونى تحويل نمايند.

دستور جلسه: 
گزارش هيئت مديره و بازرس شركت - طرح و تصويب صورت هاى مالى سال 93 پس از استماع 
گزارش هيئت مديره و بازرس - طرح و تصويب بودجه پيشنهادى سال 94 - انتخاب بازرس اصلى و 
على البدل به مدت يك سال مالى - تصميم گيرى در خصوص فروش وسايل نقليه (وانت پيكان)

تعيين خط مشى آتى شركت

هيئت مديره شركت تعاونى مسكن پويش كار شرق خراسان جنوبى

مجمع عمومى شركت تعاونى مصرف فرهنگيان طبس «نوبت دوم»
شناسه ملى 1061788183   شماره ثبت: 3   سرمايه ثبتى: 3/037/351/500 ريال 

 به استناد صورتجلسه مورخ 94/2/27 هيئت مديره در خصوص برگزارى مجمع عمومى عادى از كليه 
اعضاى محترم شركت تعاونى مصرف فرهنگيان دعوت مى شود در جلسه اى كه چهارشنبه 94/4/31 
راس ساعت 6 بعدازظهر در محل سالن اجتماعات مديريت آموزش و پرورش تشكيل خواهد شد حضور 
به هم رسانند و يا وكالى خود را از بين اعضا معرفى نمايند. (حداكثر 3 راى وكالتى) برابر ماده 28 
اساسنامه كه اصل نمايندگى تام االختيار جهت اعضايى كه نمى توانند در تاريخ مذكور در جلسه حضور 
يابند، ضرورى است. عضو متقاضى اعطاى نمايندگى مى بايست شخصا به همراه نماينده خود به دفتر اين 
شركت تعاونى مراجعه نموده با ارائه كپى شناسنامه و كارت ملى وكيل و موكل فرم وكالت نامه را تكميل 
نمايد. برگ وكالت نمايندگى تام االختيار به انضمام كپى شناسنامه و كارت ملى جهت شركت در مجمع 

عمومى حداكثر 24 ساعت قبل از برگزارى مجمع در اختيار موكل قرار خواهد گرفت.

دستور كار جلسه:
گزارش هيئت مديره و بازرسان در ارتباط با عملكرد شركت در سال 93 - اتخاذ تصميم و تصويب صورت 
هاى مالى شركت در سال 93 - اخذ تصميم نسبت به ذخائر و سود سهام و تقسيم آن طبق اساسنامه 

تصميم گيرى در مورد خط مشى آينده شركت - تصويب سرمايه در پايان سال 93
 تصويب بودجه پيشنهادى در سال 94 - تعيين مبلغى بابت بازپرداخت سهام اعضاى مستعفى

اخذ تصميم در مورد دريافت تسهيالت از بانك ها - انتخاب 2 نفر بازرس اصلى و يك نفر على البدل براى 
يك سال مالى - اتخاذ تصميم پيرامون حسابرسى سال 93 - انتخاب يك نفر به عنوان عضو على البدل تا 

باقيمانده مدت خدمت هيئت مديره شركت - انتخاب روزنامه جهت اطالع رسانى و درج آگهى 
مجمع عمومى و يا از طريق پيامك به اعضا 

هيئت مديره شركت تعاونى مصرف فرهنگيان طبس

تاسيس شركت سنجش فناورى هاى نوين قهستان «سهامى خاص» در تاريخ 94/4/13 به شماره ثبت 
5080 و شناسه ملى 14005061387 ثبت و امضا ذيل دفاتر تكميل گرديده كه خالصه آن به شرح

  ذيل براى اطالع عموم آگهى مى شود

1- موضوع شركت: انجام خدمات نظارت ، ارزيابى ، امكان سنجى و بررسى اقتصادى طرح ها و شركت ها به خصوص شركت هاى 
دانش بنيان، ارزش گذارى فناورى، انجام خدمات ثبت اختراع و اكتشافات، مشاوره ثبت شركت، صورت جلسات، نام و عاليم تجارى، 
جستجو و ثبت پتنت و تهيه طرح تجارى، تهيه طرح هاى كسب و كار و خدمات بازرگانى و بازاريابى ، برندينگ ، تهيه طرح بازاريابى ، 
خدمات مالى، مالياتى و حسابدارى، مشاوره سرمايه گذارى داخلى و خارجى، مشاوره در جهت تجارى سازى و انتقال فناورى، شركت 

در همايش ها، كنفرانس ها، سمينارها و نمايشگاه هاى داخلى و خارجى، اخذ نمايندگى و كارگزارى از بانك ها، صندوق ها و موسسات 
مالى و اعتبارى ، اعطاى نمايندگى و كارگزارى، شركت در مناقصات ، مزايده ها ، اخذ وام از بانك ها و موسسات اعتبارى و واردات و 

صادرات كاالهاى مجاز و انجام كليه اقدامات بازرگانى مجاز در موضوع شركت (پس از اخذ مجوز از مراجع ذيصالح) ضمنا ثبت شركت 
مزبور با موضوعات فعاليت هاى مذكور به منزله اخذ و صدور پروانه فعاليت نمى باشد.

2- مدت شركت: از تاريخ ثبت به مدت نامحدود
3- مركز اصلى شركت: استان خراسان جنوبى- بيرجند- بلوار مدرس- نبش مدرس 23- ساختمان پارك علم و فناورى- طبقه اول

كد پستى 9718783179
4- سرمايه شركت: مبلغ يك ميليون ريال منقسم به يكصد سهم ده هزار ريالى با نام مى باشد كه تماما توسط موسسين طى گواهى بانكى 

شماره 242/238/216 مورخ 94/2/30 نزد بانك كشاورزى شعبه مدرس بيرجند پرداخت گرديده است.
5- اولين مديران شركت: آقاى سيد مرتضى حسينى به شماره ملى 0653223609 به سمت رئيس هيئت مديره و مديرعامل، آقاى سيد 
مهدى حسينى به شماره ملى 0640121861 به سمت نايب رئيس هيئت مديره و خانم راضيه افشاريان به شماره ملى 0651975263 

به سمت عضو اصلى هيئت مديره براى مدت دو سال انتخاب گرديدند.
6- دارندگان حق امضا: كليه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شركت با امضاى آقاى سيد مرتضى حسينى (مديرعامل) همراه با مهر شركت 
معتبر است و اوراق عادى و ادارى با امضاى آقاى سيد مرتضى حسينى (مديرعامل ) يا آقاى سيد مهدى حسينى (نايب رئيس هيئت 

مديره ) همراه با مهر شركت معتبر مى باشد.
7- بازرس اصلى و على البدل : خانم فهيمه نخعى به شماره ملى 0640324266 به عنوان بازرس اصلى و خانم مهديه جعفرپور گل 

به شماره ملى 0640285775 به عنوان بازرس على البدل براى مدت يك سال مالى انتخاب گرديدند.
روزنامه آواى خراسان جنوبى جهت درج آگهى هاى شركت انتخاب شد.

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان جنوبى - مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى بيرجند

تاسيس شركت دانه ياقوت سرخ بيرجند «سهامى خاص» در تاريخ 94/4/13 به شماره ثبت 5081 
و شناسه ملى 14005061499 ثبت و امضا ذيل دفاتر تكميل گرديده كه خالصه آن به شرح ذيل براى 

اطالع عموم آگهى مى شود

1- موضوع شركت: توليد تجهيزات و ماشين آالت نوآورانه و نوين كشاورزى و صنعتى، استحصال، فرآورى، بسته بندى، ايجاد شبكه 
توزيع، خريد و فروش محصوالت كشاورزى از قبيل زرشك، زعفران، عناب، بادام، پسته، خشكبار، تهيه فرآورده هاى محصوالت 

كشاورزى از قبيل رب، سس، پودر كنسانتره، لواشك، مربا، سرمايه گذارى و احداث كارخانجات صنعتى و توليدى، فعاليت هاى بازرگانى 
واردات و صادرات محصوالت، مواد و كاالهاى مجاز صنعتى و ماشين آالت ، اخذ و اعطاى نمايندگى از شركت هاى داخلى و خارجى، 
اخذ وام و تسهيالت از بانك ها و صندوق ها و موسسات مالى اعتبارى، عقد قرارداد با اشخاص حقيقى و حقوقى ، شركت در مناقصه ها 
و مزايده هاى داخلى و خارجى، شركت در نمايشگاه ها، همايش ها، كنفرانس ها و سمينارهاى داخلى و خارجى (پس از اخذ مجوز از 

مراجع ذيصالح). ضمنا ثبت شركت مزبور با موضوعات فعاليت هاى مذكور به منزله اخذ و صدور پروانه فعاليت نمى باشد.
2- مدت شركت: از تاريخ ثبت به مدت نامحدود

3- مركز اصلى شركت: خراسان جنوبى- بيرجند – خيابان شهيد آوينى نبش نارنج 10- پالك يك طبقه سوم واحد غربى 
 كد پستى 9718987784

4- سرمايه شركت: مبلغ يك ميليون ريال منقسم به يكصد سهم ده هزار ريالى با نام مى باشد كه مبلغ سيصد و پنجاه هزار ريال آن 
توسط موسسين طى گواهى بانكى شماره 242/234/212 مورخ 94/2/29 نزد بانك كشاورزى شعبه بيرجند پرداخت گرديده است 

و الباقى سرمايه در تعهد صاحبان سهام مى باشد.
5- اولين مديران شركت: آقاى رضا رجبى به شماره ملى 0652631169 به سمت مديرعامل و رئيس هيئت مديره و آقاى 

سيد مرتضى حسينى به شماره ملى 0653223609 به سمت نايب رئيس هيئت مديره و خانم اعظم صادقى راد به شماره ملى 
0652642251 به سمت عضو هيئت مديره براى مدت دو سال انتخاب گرديدند.

6- دارندگان حق امضا: كليه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شركت با امضاى آقاى رضا رجبى (مديرعامل) همراه با مهر شركت معتبر 
است و اوراق عادى و ادارى با امضاى آقاى رضا رجبى (مديرعامل) و آقاى سيد مرتضى حسينى (نايب رئيس هيئت مديره) همراه با 

مهر شركت معتبر مى باشد.
7- بازرس اصلى و على البدل : خانم فهيمه نخعى به شماره ملى 0640324266 به عنوان بازرس اصلى و خانم مهديه جعفرپور گل

 به شماره ملى 0640285775 به عنوان بازرس على البدل براى مدت يك سال مالى انتخاب گرديدند.
روزنامه آواى خراسان جنوبى جهت درج آگهى هاى شركت انتخاب گرديد.

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان جنوبى - مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى بيرجند

آگهى مزايده اموال غير منقول (رهنى)
ششدانگ يك باب منزل واقع در بيرجند، خيابان مفتح، مفتح 29 پالك 31 داراى شماره ثبتى 172 فرعى از 

245 – اصلى بخش 2 بيرجند ملكى آقاى غالم براتى فرزند على دارنده شناسنامه شماره 7 صادره از بيرجند و شماره ملى 
0651998689 كه سند مالكيت آن ذيل ثبت 17450 صفحه  409 دفتر جلد 125- امالك بيرجند صادر و تسليم گرديده 
محدود به حدود اربعه ذيل به شرح پرونده ثبتى: شماال به طول 12 متر پى ديواريست اشتراكى با پالك 171 فرعى شرقا به 
طول 26 متر پى ديواريست اشتراكى به پالك 159 فرعى جنوبا به طول 12 متر پى ديواريست به باقيمانده 245- اصلى غربا 
به طول 26 متر پى ديواريست به زمين 173 فرعى (فاقد حقوق ارتفاقى) كه اصل ملك به موجب سند رهنى شماره 65020- 
87/12/14 و متمم هاى 65093- 87/12/17 و 68665-88/8/12 و 77493 – 90/4/13 نزد دفتر 6 بيرجند در قبال مبلغ 
1/120/000/000 ريال به انضمام خسارت تاخير براى مدت دو سال و مازاد آن طى سند رهنى شماره 85599- 91/12/2 
دفتر 6 بيرجند در قبال مبلغ 2/464/290/000 ريال به انضمام خسارت تاخير براى مدت دو سال به ترتيب موضوع بدهى آقاى 
ابوالفضل براتى فرزند غالم و نامبرده فوق در رهن بانك ملت شعبه ميدان امام خمينى (ره) بيرجند قرار گرفته است. چون مديون 
و راهن مذكور ظرف مدت مندرج در سند به تعهدات خود عمل ننموده بنابراين اين بانك به استناد ماده 34 اصالحى قانون ثبت 
از دفترخانه تنظيم كننده سند درخواست صدور اجرائيه عليه متعهد و راهن را نموده كه پرونده هايى به ترتيب تحت كالسه 
9300226 و 9300233 نزد شعبه اجراى اداره ثبت اسناد بيرجند در اين خصوص تشكيل شده است. پس از ابالغ اجرائيه و 
انقضاى 10 روز مهلت مقرر قانونى حسب تقاضاى بانك بستانكار مورد رهن ارزيابى و پس از رسيدگى به اعتراض واصله، مورد 
رهن با عرصه اى به مساحت 312 مترمربع كه به صورت يك باب منزل مى باشد شامل 223 مترمربع اعيان مشتمل بر زيرزمين 
و همكف و انبارى، نوع بنا ديوار باربر آجرى با سقف ضربى و قدمت بناى حدود 25 سال با نماى آجر داراى يك امتياز آب و دو 
اشتراك برق و يك اشتراك گاز به مبلغ 3/200/000/000 ريال ارزيابى و قطعيت يافته است و بنا به درخواست بانك بستانكار 
در روز يكشنبه مورخ 94/5/11 از ساعت 9 صبح تا 12 ظهر در محل شعبه اجراى اداره ثبت اسناد بيرجند از طريق مزايده به 
فروش خواهد رسيد. مزايده حضورى و نقدى و از مبلغ ارزيابى شده فوق شروع و به باالترين مبلغ پيشنهادى واگذار خواهد 
شد. مورد مزايده برابر گواهى نماينده بانك مرتهن فاقد بيمه نامه رسمى مى باشد. بانك ملت برابر تقاضانامه هاى مربوطه طلب 
خويش راجع به قرارداد 65020 و متمم هاى مربوطه بدين شرح : مبلغ 1/000/000/000 ريال بابت اصل و مبلغ 75/200/000 
 ريال خسارت تاخير تا روز درخواست (93/7/3) به انضمام جريمه ديركرد تا روز وصول و در خصوص قرارداد شماره 85599  
به شرح: مبلغ 1/000/000/000 ريال اصل و مبلغ 65/550/000 ريال خسارت تاخير تا روز درخواست (93/7/3) به انضمام 
ديركرد تا روز وصول درخواست نموده كه به استناد تبصره ماده 4- آيين نامه اجرا از تاريخ مذكور به بعد خسارت تاخير بر طبق 
نرخ قرارداد توسط اداره ثبت محاسبه خواهد شد. هزينه هاى راجع به نقل و انتقال ملك كه مبلغ آن فعال مشخص نمى باشد بر 
عهده برنده مزايده و هزينه هاى دولتى به شرح ماده 40- آيين نامه اجراى وصول خواهد شد. هرگاه متعهدين تا قبل از تنظيم و 
امضاى صورتجلسه مزايده اقدام به پرداخت و يا توديع بدهى خويش نمايند از انجام مزايده خوددارى مى گردد و چنانچه به هر 

دليل روز مزايده مصادف با روز تعطيل گردد مزايده روز بعد از تعطيل در همان مكان و ساعت برگزار خواهد شد.

تاريخ انتشار: 94/4/14
رئيس ثبت اسناد و امالك بيرجند



يكشنبه * 14 تير  1394 * شماره 3261 

 در سال 1385، جمعيت اين شهر 5084 نفر بوده است شهر آيسك در مسير جاده ارتباطى شهرهاى فردوس، سرايان و بيرجند قرار دارد. محوطه
 كله كوب مربوط به عصر مس است و در شهرستان سرايان، بخش مركزى، شهر آيسك، زمينهاى مزروعى متعلق به صديقه خديوى واقع شده و اين اثر 
در تاريخ 7 خرداد 1387 با شماره ثبت 23005 به عنوان يكى از آثار ملى ايران به ثبت رسيده است.

شهر آيَْسك، بخشى از شهرستان سرايان در استان خراسان جنوبى  4
الف- معاون امور سيماى سازمان صدا و سيما در نامه اى به 
 رئيس شبكه سه با انتقاد از دو برنامه از مجموعه برنامه هاى

غلط  هاى  انتخاب  «عوامل  توبيخ  خواستار  «ماه عسل» 
» و «تغيير رويه در روزهاى باقى مانده از ماه رمضان» 
شده است.  به گزارش عصر ايران، در نامه على اصغر پور 

محمدى به غالمرضا مير حسينى آمده است:
ماه عسل  انتخاب غلط در  و دو  برنامه  «... متاسفانه دو 
موضوعات  و  كاسته  زحمات  شهد  و  شيرينى  از  امسال 
و مفاهيمى مطرح شده كه نه در ماه عسل كه در هيچ  
يك از برنامه هاى ديگر سيما نيز جايى ندارند. از آن جا كه 
تكرار اين گونه اشتباهات قابل اغماض نيست ، با تذكر به 
جنابعالى، الزم است ضمن توبيخ عوامل آن انتخاب غلط، با 
نظارت موثر بر تصحيح ، ارتقا و ادامه مسير خوش سابقه اين 

برنامه اهتمام كنيد.»
هر چند كه معاون صدا و سيما از دو برنامه مورد اشاره نام 
نبرده اما پيداست كه منظور او همان برنامه هايى است كه 
در شبكه هاى اجتماعى واكنش هاى گسترده اى در پى 
داشت و اين بار رسانه انحصارى در مقابل رسانه هاى متنوع 
مردمى ناگزير از عقب نشينى شده است. خصوصا همان 
برنامه اى كه خانمى كه به «مدلينگ عروس» اشتهار و 
پوشش  با  البته  و  عروس»  «پوزر  عنوان  با  دارد  اشتغال 
رسمى به عنوان مصداق «درآمد زياد با كارى نه چندان 
شاق»، در برنامه معرفى شد و در برنامه اى ديگر نيز لحن و 
گفتارهايى به كار رفت كه در صدا و سيما پذيرفته نيست.

صفحه اينستاگرام آن خانم البته باعث دردسر شد ولى 
در هيچ برنامه تلويزيونى به اين موضوع نپرداختند حال 
آن كه اگر پاى ديگرى و خصوصا روزنامه نگاران مستقل 
در ميان بود همان تصاوير را كنار هم مى گذاشتند تا به 
نتيجه مطلوب برسند.در اين گونه موارد و چنانچه چنين 

اشتباهاتى از ديگران سر زند براى صدا و سيما سوژه مى 
شود اين بار اما اخبار ساعت 22 شبكه 3 سيما در شامگاه 
پنج شنبه 10 تير 94 درصدد توجيه و دفاع برآمد و گفت و 
گويى با احسان عليخانى (تهيه كننده / مجرى) پخش كرد 
كه او مى گفت «از 150 مورد ميهمان دعوت شده ممكن 
است دو مورد هم اشتباه شود. آيا شما اشتباه نمى كنيد؟! 
»گزارش هم با همين جمله اخير تمام مى شد و جالب اين 

كه توضيح درباره ماه عسل و دفاع از آن به قدرى براى 
شبكه سه اهميت داشت كه ابتدا و نزديك به 10 دقيقه 
اين گزارش را پخش كردند و بعد سراغ مذاكرات هسته اى 
در وين رفتند و در نگاه آنان احتماال موضوع آقاى عليخانى 
از سخنان جواد ظريف مهم تر بوده است!در اين كه هيچ 
رسانه اى از اشتباه مصون نيست ترديدى نيست و خود 
رسانه اى ها خصوصا مطبوعاتى ها درباره اين اشتباهات 

گريز ناپذير اصطالح «گاف» را به كار مى برند.
انگيزه اين گفتار البته تكرار مباحث پيرامون «ماه عسل» 
در دو هفته اخير نيست. بلكه مى خواهد تصور كنيد اين 
اشتباهات از يك نشريه سر مى زد و مثال يك روزنامه مستقل 
تصوير صفحه اول را به آن خانم اختصاص مى داد يا همان 
جمالت را به عنوان تيتر در صفحه اول مى آورد. اين را هم 
در نظر داشته باشيد كه بينندگان تلويزيون ميليونى اند و 

مخاطبان يك رسانه مكتوب در بهترين حالت از چند ده 
هزار نفر فراتر نمى رود.اگر چنين خطايى از يك روزنامه يا 
سايت غير همسو با خودشان سر زده بود چه اتفاقى مى 
افتاد؟!در نخستين واكنش ابتدا دو سه خبرگزارى خاص بر 
اين موضوع متمركز مى شدند. بعد با چند نفر مصاحبه مى 
كردند. آن گاه سراغ يكى دو نماينده مجلس مى رفتند كه 
قبل از اين كه مطلب را با دقت خوانده يا قايل به تسامح 

باشند خواستار برخورد با آن نشريه مى شدند و دست آخر 
وزير ارشاد را مورد انتقاد قرار مى دادند و شب هم در برنامه 
خبرى 20:30 عين همان حرف ها را تكرار مى كردند و 
جّوى مى ساختند كه نگو و نپرس و تا آن نشريه به محاق 

توقيف نمى افتاد دست بردار نبودند.
حاال اما مهربان شده اند و به جاى 20:30 در اخبار 22 
شبكه 3 و آن هم در مقام دفاع و توضيح و توجيه به يك 
خطا مى پردازند! آقاى مجرى هم به ما يادآور مى شود دو 
خطا را به نسبت 150 مورد ببينيد. اما اگر در مجله اى با 
دو هزار كلمه در هر صفحه چند كلمه از دست مدير و 
سردبير اصطالحا دربرود نمى توان گفت چند كلمه از 40 
هزار كلمه در يك شماره و 400 هزار كلمه در سال و 4 
ميليون كلمه در 10 سال. آنجا اما آنان با همان چند 
كلمه كار دارند!احسان عليخانى اتفاقا در زمره مجريان 
مورد عالقه اين نويسنده است و اشتباهاتى از اين دست 
آيا  اما  است.  ناپذير  اجتناب  شد  اشاره  كه  چنان  نيز 
 » به  خود  براى  كه  گونه  همان  كه  نرسيده  آن  وقت 
توبيخ» بسنده مى كنند براى ديگران نيز باالتر از توبيخ 
نخواهند و به جاى زوم كردن روى يك شعر كه مثال 
در معتبرترين فصلنامه به چاپ رسيده يا فضا سازى به 
خاطر يك تيتر در يك روزنامه - كه پس از چاپ قابل 
تغيير هم نيست- روزنامه نگاران را هم به چشم همكار 

خودشان ببينند؟
كنيم  احساس  نبايد  افطار  هاى  ضيافت  در  تنها 
همكاريم. جاهاى ديگر نيز مجريان و برنامه سازان صدا 
و سيما رفتار رسانه اى پيشه كنند نه اين كه اگر گاف 
خودشان باشند ماله بردارند و اگر اشتباه ديگرى با تبر 
به جان آن نشريه و روزنامه نگار بيفتند و تازه از بام تا 

شام هم درس اخالق بدهند.

گاف «ماه عسل» و حكايت ماله و تبر!

مال محمد فرشته 
از خوسف تا موزه كراچى

 اديب  وارسته و فاضل شايسته محمد بن على اكبر 
شاعرى خوش بيان و از علماى واالمقام خوسف بوده 
كه درقرن سيزدهم هجرى قمرى مى زيسته است. 
وى مردى خوش صورت و فرشته سيرت بوده كه بين 

مردم مشهور به فرشته گرديده است. 
مردم اين واليت از وى كرامات بيشمارى ديده اند 
كه هنوز بعضى از اين كرامات را سينه به سينه حفظ 

كرده و نقل مى كنند. 
و در  را در شيراز گذرانده  ازعمر شريفش  او مدتى 

همانجا بدرود حيات گفته و مدفون گرديده است.
 برخى فرشته را از احفاد شيخ بهائى دانسته اند و 
دركتابى كه به تاريخ جمادى االخر سنه 1261 قمرى 
كتابت نموده و در خوسف موجود است سلسله نسبش 
را تا شيخ بهائى اينچنين آورده (محمدبن على اكبربن 

محمد حسن بن محمد صالح بهائى).
 مهمترين اثراين فاضل جليل القدر كتاب ماتمكده 
مرثيه و  در شرح حال  را  كتاب  اين  وى  باشد   مى 

 ائمه اطهار(ع) نگاشته است. 
اين كتاب در چهارده فصل (14ماتمكده) به اسامى 
معصومين و يك خاتمه تنظيم شده وهر ماتمكده 
داراى چند مجلس مرثيه و روضه خوانى است و حاوى 
مطالب ارزنده اى در سيره معصومين مى باشد. وى 

سبب نگارش كتابش را چنين بيان كرده است: 
جمعى كثير در ايام محرم و صفر بلكه در تمام سال 
تعزيه خوانى و ذكر مصيبت سيد اهل جنان را وسيله 
و  اخروى خود ساخته  نجات  مايه  و  دنيوى  معاش 
چشم از صحت وسقم اخبارواحاديث پوشيده وهر چه 
به دست ايشان آيد آن را در منابر و محافل ذكر مى 
نمايند و بازار جعل سخنان بى اصل رواج گرفته لهذا 
اين بنده ى خاكسار و ناقل اخبار ائمه برخود واجب 
دانسته كه مجموعه اى فراهم آورد كه از كلمات واهى 

و الفاظ بى معنى برى باشد. 
مرحوم شيخ آقا بزرگ تهرانى درمورد اين اثر گفته: 
فرشته در اين كتاب از روايات درست و معتبر استفاده 
نادرست مطالبى كه معمول روضه  از نقل  نموده و 
ارزشمند در  اثر  اين  خوانهاست اجتناب شده است 
سالهاى  در  و  كلكته  شهر  در  قمرى   1270 سال 
شده  چاپ  تهران  1302-1301-1294-1287در 
موجود  كتاب  ازاين  زيادى  خطى  نسخ  و  است 
به است  اى  نسخه  آنها  معروفترين  كه  باشد   مى 
شماره 1980/2 -1957ميالدى به خط سيد فرزند 
على بن رجب رضوى سبزوارى شامل 567 صفحه كه 
در موزه ى جديد كراچى موجود مى باشد. نويسنده 
دراين كتاب از اشعار خود و شاعران ديگر استفاده 
اشعار ذكر مى  اين  از  اى  نمونه  نموده كه در ذيل 

شود.

جاذبه گردشگرى

غار بتون ، غارى با عجايب طبيعى

غار بتون روستاى چرمه معروف به غار اژدها غارى است 
طبيعى كه در 12 كيلومترى مركز شهرستان سرايان و 
در نزديكى روستاى چرمه واقع شده است و در نزديكى 
اين غار مكان زيارتى - تفريحى بنام پير اباذر قرار دارد 
اين غار كه هنوز ناشناخته باقى مانده است براى ورود 
به آن بايد از تجهيزات كوهنوردى استفاده كرد.  اين 
غار كه هنوز ناشناخته باقى مانده است براى ورود به 
كرد.بعضى  استفاده  كوهنوردى  تجهيزات  از  بايد  آن 
داخل  در  باشد:  ذيل مى  به شرح  غار  اين  مشخصات 
 اين غار آب قابل آشاميدن و بسيار سرد جارى است، 
قنديل هاى زيبا و آهكى و بى انتها بودن از شگفتى هاى 
غار بتون اين روستا محسوب مى شود كه هنوز انتهاى 
آن كشف نشده است. اين غار آهكى داراى مجموع فرود 
400متر و به عمق حدود 3 كيلومتر دراز است. پس از 

ورود به غار به يك سالن 50 مترى وارد مى شويد كه 
در انتهاى آن دهنه چاه اول به خوبى نمايان مى شود. 
عمق اين چاه حدود 25متر است، در اينجا تونلى وجود 
دارد كه با شيب ماليمى به سمت راست و پايين غار 
 امتداد مى يابد، پس از طى حدود 20 متر مسير با منظره

سنگ هاى عظيمى روبرو مى شويد كه به صورت غلطان 
روى يكديگر قرار گرفته اند و در زير آن دهنه چاه بزرگ 
مسيرهاى  وارد  20متر  حدود  از  پس  دارد.  قرار  دوم 
خروجى،  3تونل  از  عبارت  كه  شويد  مى  منشعب 
درواقع  اژدها  غار  است.  بست  بن  تونل  و  استالگميت 
دومين غار عميق و اورست غارهاى شرق كشور محسوب 
مى شود كه با همكارى اداره كل حفاظت محيط زيست 

كارشناسى هاى الزم در آن انجام شده است.
اكتشاف اين غارتوسط سيد احمد رونقى وتيم شبكه ملى 
زيست محيطى كشور نمايندگى خراسان جنوبى انجام 
است. پيمايش غار فقط توسط غارنوردان زبده و دوره 
ديده بااستفاده از مدرن ترين تجهيزات روز غارنوردى 
دهانه  دو  داراى  نظر  مورد  غار  باشد.  مى  پذير   امكان 
مى باشد كه دهانه ورودى به ناماژدها و دهانه خروجى 
آن كه بسيار مخوف وعظيم مى باشد به نام «بتون» 

شهرت دارد.

مشاهير استان 

   پس از دانلود اين برنامه براى پرداخت پول هر كاال تنها 
كافيست به دوربين گوشيتان زل بزنيد، پلك زده و عكسى 
از خود بگيريديك برنامه همراه بيومتريك با اسكن كردن 
چهره يا اثر انگشت كاربران هويتشان را براى خرده فروشان 
تاييد كرده و پرداخت پول را با گرفتن عكس سلفى ممكن 

مى كند.
برنامه مذكور كه توسط شركت كارت اعتبارى مستركارت 
ابداع شده از تب سلفى گرفتن براى كسب درآمد بهره 

برده است.

اين برنامه تلفن همراه مى تواند چهره كاربرانى را كه از 
خود عكس گرفته اند شناسايى  و هويت آنان را تاييد كند. 
پس از دانلود اين برنامه براى پرداخت پول هر كاال تنها 
كافيست به دوربين گوشيتان زل بزنيد، پلك زده و عكسى 
از خود بگيريد. پلك زدن باعث مى شود كه دزدان نتوانند 
عكسى از شما را جلوى دوربين گوشى قرار داده و آن را 
گول بزنند. البته پرداخت پول در اين برنامه با استفاده از 

اثرانگشت هم ممكن است.
كرديت كارت يكى از بزرگترين شركت هاى ارائه دهنده 

خدمات كارت اعتبارى است كه در بيش از 200 كشور 
جهان خدمات ارائه مى كند. يك چهارم كل تراكنش هاى 
انجام شده با استفاده از كارت هاى اعتبارى متعلق به اين 
شركت است و با همه گير شدن گوشى هاى هوشمند و 
استفاده از آنها براى پرداخت همراه مستركارت هم درصدد 
استفاده از توانمندى هاى تلفن هاى همراه برآمده است. 
اين شركت بايد در اين زمينه با رقبايى همچون اپل، گوگل 

و .. رقابت كند.

پرداخت پول با عكس سلفى ممكن شد

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

09153613243 - شريفى

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

 09153634099  
فرهمند

مديران جـوان دورانديش     شماره ثبت:  5039 
 مديران جوان دور انديش( انجمن تخصصى مستقل مديريت و بازاريابى)  برگزار مى كند:

* آموزش هاى تخصصى آشنايى با بازار، بازاريابى و بازارشناسى
* آموزش پروپوزال نويسى حرفه اى ويژه دانشجويان ارشد

* آموزش مقاله نويسى (علمى پژوهشى، علمى ترويجى)
* مشاوره هاى بازاريابى و تبليغات

* ترجمه متون انگليسى ، فرانسه ، عربى با پايين ترين قيمت
* طراحى  پرسشنامه 

* سرچ مقاالت التين و فارسى تخصصى مديريت و بازاريابى
 (و ساير رشته هاى دانشگاهى)

* انجام كليه پژوهش هاى سازمانى

همچنين اين انجمن از ميان دانشجويان و فارغ التحصيالن رشته مديريت 
و ساير رشته ها در كليه مقاطع عضو مى پذيرد.

آدرس: بيرجند- فلكه اول مدرس – مجتمع تجارى الماس واحد 304
تلفن: 32210416  همراه: 09365047832- 09158619868

مراسم احيا و عزادارى شب هاى قدر 
 مكان: جمهورى اسالمى 31، انتهاى فرعى 
 سمت راست راهنمايى عالمه فرزان، مسجد
 ثامن االئمه(ع)  ساعت شروع مراسم: 9 شب

با سخنرانى: حجت االسالم سيد حميد موسوى
مداحان: حاج غالمحسين عليزاده- كرباليى مهدى سبزه كار

كرباليى رضا هامونى- كرباليى مجتبى ابراهيم زاده

هيئت پياده زيارتى ثامن الحجج (ع) برگزار مى كند:
مراسم ويژه شب هاى قدر (جوشن كبير، مناجات، عزادارى)

زمان: شب هاى 19 و 21 و 23 رمضان ساعت 23
مكان: سه راه اسدى – منتظرى 24 - روضه الرضا (ع)

دستگـاه ساب سيـار 
اميرآبادى زاده

ساب انواع سنگ هاى مرمر 
گرانيت و موزاييك ساده       

09156706538

ايزوگام  شفيعى
آسفالت و قيرگونى 
(محوطه و پشت بام)

  32225494
09151630283

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

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

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

           با مصالح و بدون مصالح
09158994086  - 09151104086

به صورت شبانه روزي 
سرويس دهي به سراسر  استان

آدرس: مهرشهر - ولى عصر (عج) 18 
رسولي

   09151605216

  3 2236030

ايزوگام سليمانى

خيابان ارتش - سه راه معلم - جنب بيمه البرز  
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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
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براى بهبود روابط، موبايل تان را كنار بگذاريد

ما  بدن  از  عضوى  به  تبديل  روزها  اين  همراه   تلفن 
شده اند و كمتر پيش مى آيد كه مدت زمانى طوالنى را 
از ما جدا باشند. اپليكيشن هاى هيجان انگيز، دنياى بى 
نهايت اينترنت و صد ها عامل ديگر، اين دستگاه هاى 
كوچك را به شدت براى ما جذاب مى كنند و البته باعث 
بر اساس نيز  تا رفتار ما و روابط اجتماعى ما   مى شوند 
 آن ها، دستخوش تغيير شود. بدون تلفن همراه، ما انسان 
هاى دلنشين ترى براى معاشرت مى شويم و به همين 
ترتيب قادر خواهيم بود روابط اجتماعى بهترى را به وجود 
آوريم.در واقع آلن يك قانون خيلى جالب براى بهبود روابط 
خود وضع كرده است؛ او هيچ وقت در حضور ديگران، به 

سراغ موبايلش نمى رود.

نامه به خدا

كارمند پست به نامه هايى كه آدرس نامعلوم دارند رسيدگى 
مى كرد متوجه نامه اى شد كه روى پاكت آن با خطى 
فكر  با خودش   ! به خدا  اى  نامه  بود  نوشته شده  لرزان 
كرد بهتر است نامه را باز كرده و بخواند.در نامه اين طور 
 نوشته شده بود: خداى عزيزم بيوه زنى 83 ساله هستم كه 
زندگى ام با حقوق نا چيز باز نشستگى مى گذرد.  يكشنبه 
هفته ديگر عيد است و من دو نفر از دوستانم را براى شام 
دعوت كرده ام. اما بدون آن پول چيزى نمى توانم بخرم  
هيچ كس را هم ندارم تا از او پول قرض بگيرم. 100 دالر 
برايم بفرست. تو اى خداى مهربان تنها اميد من هستى به 

من كمك كن...
كارمند اداره پست خيلى تحت تاثير قرار گرفت و نامه را 
به ساير همكارانش نشان داد . نتيجه اين شد كه همه آنها 
جيب خود را جستجو كردند و هر كدام چند دالرى روى ميز 
گذاشتند . در پايان 96 دالر جمع شد و براى پيرزن فرستادند 
همه كارمندان اداره پست از اينكه توانسته بودند كار خوبى 
انجام دهند خوشحال بودند . تا اين كه نامه ديگرى از آن 
پيرزن به اداره پست رسيد كه روى آن نوشته شده بود : نامه 
اى به خدا! مضمون نامه چنين بود: خداى عزيزم، چگونه 
مى توانم از كارى كه برايم انجام دادى تشكر كنم . با لطف 
تو توانستم شامى عالى براى دوستانم مهيا كرده و روز خوبى 
را با هم بگذرانيم . ولى از 100 دالر 4 دالر كم شده كه 

احتماًال كارمندان پست برداشته اند!!!

خدايا آگاهم نما در آن براى بركات
 سحرهايش و روشن كن

 در آن دلم را به پرتو انوارش و بكار 
به همه اعضايم به پيروى آثارش به 

نور خودت اى روشنى بخش دلهاى حق شناسان.

قسم به نخستين خطى كه از نگاه قلم،
 تا افق ناپيداى آفرينش كشيده شد! 

روز قلم مبارك
***

روز قلم، روز خلقت معرفت 
و روز زيباى آفرينش مبارك باد!

***
روز نورانيت علوم الهى مبارك باد!

يك دوست وفادار 
تجسم حقيقى از جنس آسمانيهاست

 اگر پيدا كردى قدرش را بدان

ديروز رفتم آزمايش بدم پولش شده 320 هزار تومن 
بابام ميگه فقط اگه تو چيزيت نباشه من ميدونمو 

تو، دعا كنيد يه چيزيم باشه!!!

قلم به دست گرفتم كه حرف حق بنويسم
هر آنچه نتوان گفت بر ورق بنويسم

قسم به جان قلم خورده ام كه ناى قلم را
به دست گيرم و تا آخرين رمق بنويسم

زرنگ كسي نيست كه
 فكر زيادي دارد، بلكه كسي است

 كه از فكرهاي زيادي استفاده مي كند.

تلنگرى بر انديشه: 
تا توانى در جهان همراه اهل درد باش 
يا مبر نامى زمردى يا حقيقت مرد باش

5

پيامك روز 

حرف هاى ابريشمى طنز امروز

شعر روز 

پلكى احساس

عارفانه روز

يك لحظه مكث كن

نگرش

آيه روز  

نون، سوگند به قلم و آنچه مى نويسند 
سوره قلم آيه يك

حديث روز  

روزه دار چون زبانش و گوشش و چشمش و اعضايش را [از حرام ]نگه ندارد، روزه دار نيست.
حضرت زهرا (ع)

دعاى روز  هجدهم  ماه رمضان

سبك زندگى

طراح: نسرين كارى                        

 - قله   – افقي: 1- عنصر طبي 
نشانه بيمارى 2- غالف شمشير 
-  پيشاني - مصيبتها 3- نازا - 
پايتخت كويت - سهل 4- گندم 
صحرايي  كبوتر   - شده  آسياب 
ده  ماندگي-   بوي  غواص 5-   -
هزار متر مربع - از زمين - بيتوته 
6- از مدل هاي اتوبوس - نوعي 
خدايي   -7 درون   - يخچال 
آمريكاي  جنوب  در  رودي   -
كيلومتر  به طول 3200  جنوبي 
- نخست 8- سازمان فضانوردي 
پول  واحد   - خواب   - آمريكا 
روسيه 9- سرازيري-  سرزمين 
سربداران - دوستان 10-  نفس 
خسته – درخشان-  ظاهر شدن 
11 - صداع - بازدارنده - شبيه، 
نظير 12-  شم - همسرابراهيم 
خرگوش    -13 شيمي  نوعي   -
آتش    -14 آهو  چهارم-  بعد   -
قدرت   - باشگاه   - برافروخته 
15-  سوسن زرد -رشوه - كوه 

خشمگين

دختر   - آدميان   -1 عمودي: 
 -2 ساساني  پادشاه  يزدگرد 
فرشته مهر و محبت - بنيانگذار 

اتحاد جماهير شوروي - پر حرف 
3- آشنا به كار-  بسيار بخشنده 
- ظرفي براي پذيرايي 4- رشد - 
همنشين - حمل و نقل 5 -قدرت 
توان - روستا - عالمت جمع  و 
فارسي 6- برجستگي -الستيك 
فاضالب  چاه   - بين  نزديك   –
خواندن   - چوبي  دمپايي   -7
شعر - شهر قبله 8- امروز تازي 
سرسرا   - متواضع  و  خاكسار   -

9- نوعي رابطه خواهر و برادري 
- از انواع خط - خباز 10- سرباز 
 - چهارپايان  بچه   - گماشته 
معبود دروغين 11-  پروردگار- 
استان  از شهرهاي  عالم - سوق 
استاندار  كميسر-    -12 فارس 
قديم بيني 13-  الگو - پدري - 
زيرك 14-  فراهم  زا-  محبوب 
و معشوق 15-  برچسب كاال - از 

حروف يوناني

جدول 3261
پاسخ جدول 3260
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روز ملى قلم براى ملت با فرهنگ ما، بسيار دير و در 14 
تير سال 1382 زاده شد. ولى به هر حال از قديم گفته 
اند دير آمدن بهتر از هرگز نيامدن است. خوب حاال ما در 

اين روز يعنى 14 تير ماه هرسال بايد چه كنيم ؟
زندگى  در  كار  ترين  سخت  ها  وقت  بعضى  نوشتن 
كه  كنى  درك  تا  داشت  نوشتن  در  دستى  بايد   است. 
ها  وقت  بعضى  چه؟  يعنى  زندگى،  كار  ترين  سخت 
درد  از  است  سخت  آورد.  مى  در  را  آدم  اشك  نوشتن 
نوشتن،  جامعه  مظلوميت  و  محروميت  از  نوشتن،  مردم 
بعضى وقت ها مثل پاندول، بين مرگ و زندگى مى روى 
و برمى گردى تا بتوانى دو كلمه حرف حساب بنويسى. 
بعضى وقت ها بغض گرفته در گلو، آنقدر عظيم است كه 

هرچه مى نويسى آرام نمى گيرى كه نمى گيرى.
«روز  عنوان  با  تيرماه  چهاردهم  تقويم،  صفحات  در 
نام  است.  بخشيده  ديگر  اى  جلوه  خود  به  قلم» 
تاريخ كهن و با  ارتباط  قلم، بى  نام  به  اين روز   گذارى 

در  بيرونى  ابوريحان  نيست.  سرزمين  اين  ساز  فرهنگ 
كتاب آثار الباقيه خود آورده است كه چهاردهمين روز از 
تيرماه را ايرانيان باستان، روز تير (عطارد) مى ناميدند. از 
طرفى سياره تير يا همان عطارد، در فرهنگ ادب پارسى، 
كاتب و نويسنده ستارگان است. به همين مناسبت اين 
روز را روز نويسندگان مى دانستند و گرامى مى داشتند.

براى  كه  است  آن  از  باالتر  بسيار  قلم  كرامت  و  ارزش 

روزى  دادن  اختصاص  به  صاحبانش  و  آن  بزرگداشت 
در تقويم به آن بسنده كنيم. اين ساده ترين شعار براى 

تجليل از مقام قلم و ارباب قلم است. 
نماد روز قلم براى تجليل، تجليل و پيشرفت نويسندگان 
و نوشته ها، فقط يك تلنگر است. در اين روز با گرامى 
ايشان،  آثار  از  تجليل  و  قلم  اهالى  خاطره  و  ياد  داشت 
آنان  فرساى  طاقت  زحمات  از  اى  گوشه  بتوانيم  شايد 
بشر و  نبود  نويسنده  هنر  و  قلم  اگر  باشيم.  قدردان   را 

كه  را  آنچه  رمزها  و  راز  و  ها  نشانه  با  توانست   نمى 
از  آيندگان  بندد؛ چگونه  نقش  كاغذ  بر رخسار  داند  مى 
و  ارزنده  گفتارهاى  ويژه  به  و  گذشتگان  هاى  انديشه 

سازنده ى انبيا و اولياى دين بهره مى جستند؟!
دلت  ها  وقت  بعضى  باشى،  داشته  كه  قلم  به   دستى 
مى گيرد و خسته مى شوى، دست دلت را مى گيرى و 
به يك جايى مى برى كه ديگر خبرى از نوشتن و خبر 
كه  بينى  مى  باز  هم  آنجا  اما  نباشد.  نگارى  روزنامه  و 
همين  و  است  آش  همين  و  است  رنگ  همين  آسمان 
كاسه. مى بينى كه هر جا مى روى همين مردم هستند 
و همين مشكالت را دارند. به همين دليل، نوشتن آدم 
روز  هر  خودت،  خيال  به  كند؛  مى  فرسوده  و  پير   را 
باز فردا  اما  سوژه اى براى نوشتن دارى و مى نويسى، 
صبح كه خورشيد طلوع مى كند مى بينى همان سبك 
رچانگى مى كند. دچار خستگى  ـُ پ و سياق پابرجاست و 

با  «نه!  گويى:  مى  خودت  با  باز  اما  شوى.  مى  مفرط 
يك گل هم بهار مى شود، حتى اگر يك مقام مسئول 
هم با انعكاس مشكالت از طرف قلم من روزنامه نگار، 
ـِِرهى از گره هاى كور متعدد زندگى را بگشايد، باز هم  گ

 

مى نويسم. هر چند كه «آنچه البته به جايى نرسد فرياد 
است!!!»، آنگاه است كه «به ياد آرزوهايم سكوتى

 مى كنم باالتر از فرياد...»
و  نسيان  اسارت  از  را  معرفت  و  علم  تا  كوشد  مى  قلم 
را حياتى جاودانه  دانش  نهر زالل  و  كند  رها  فراموشى 
بخشد. اين خلق خجسته، از بهترين موهبت هاى الهى 
است كه از آب حيات ازلى سيراب گشته و آن را واليتى 
است، ربوبى كه دانايى و آگاهى را در سلطه خود محفوظ 
به  انسان  بخشد.  مى  امنيت  غفلت  گزند  از  و  دارد  مى 
گونه هاى مختلفى همچون زبان و اشاره، مقاصد قلبى و 
درونى خويش را آشكار مى كند و اين مهم، اختصاصى 
به قلم ندارد اما تفاوت قلم با زبان در آن است كه اظهار 
قلبى و آگاهى هاى فردى از طريق قلم بسى ماندگارتر 

و محدوده ى اثرش وسيع تر مى باشد.
توانى…  مى  كه  البته  بنويسى؟  توانى  مى  هم  تو  آيا 
آن  بعد  بخر  قرمز  جلد  با  برگ  دويست  دفتر  يك  برو 
وقتى  باشى…  نداشته  دفتر  را ورق ورق كن كه ديگر 
گفتم  چرا  اما  نويسى.  مى  تر  راحت  باشى  نداشته  دفتر 
بايد دفتر دويست برگ بخرى وقتى كه قرار است آن را 

پاره كنى؟! راستش نمى دانم! اين را استادى برايم گفت 
و احتماال دليلى داشته كه گفته دفترت را پاره كنى… 
نوشته ات  نكنى هر  فراموش  اين كه هرگز  براى  شايد 
چيز خوبى از آب در نخواهد آمد و گاهى بايد آن را مچاله 

كنى و دور بياندازى.
كار  در  بايدى  راستش  بنويسى؟  بايد  چرا  اصال  اما 
نيست… و چون بايدى در كار نيست تو بايد بنويسى! 
برايش حرف  نيست  اين است كه گاهى كسى  منظورم 

بزنى… گاهى كسى حرف هايت را نمى فهمد… 
گاهى كسى كه مى تواند حرف هايت را بفهمد يك گوشه 

ديگر دنيا است و يا شايد هنوز متولد نشده است… 
گاهى اجازه ى حرف زدن ندارى و در گوشه اتاق حبس 

شده اى… 
پيدا  را  دليلش  دانم خودت  مى  و  دليلى هست  بهرحال 

خواهى كرد.
تنها چيزى كه موقع نوشتن الزم است بدانى اين است: 
خودت  به  ولى  بگو  دروغ  دارى  دوست  كس  هر  به 
مى  همه  ولى  بينى  مى  سياه  را  ماست  اگر  نگو!  دروغ 
سفيد  ماست  كه  نگو  آنها  خاطر  به  است  سفيد  گويند 
جور  را  دنيا  كه  نفر هست  يك  بدانند  همه  بگذار   است 

ديگرى مى بيند!

و اكنون تو يك نويسنده اى! 

روز قلم و رازهاى نويسنده شدن

123456789101112131415
سونىسكدابالىكو1
راهبممىتلواسى2
الاناتسلگتسرو3
فارطاركىارىل4
كهلىكونسراگو5
نماسملووانان6
دورهدنىادرجم7
هاىسىىولگدىلك8
كلسمماهوانتا9
لسنهتكنهمىهر10
ىدىىاتورىنسگ11
قبمارصنرادار12
ودرااناواهلغد13
اوزناطلستكدرا14
نىقىلاقحرفولىن15

 به بهانه 14 تيرماه روز قلم
نسرين كارى

تعمير يخچال  ، فريزر  و ...   در  منزل
  09158076574روبروى پايانه مسافربرى جنب نمايندگى سايپا  - نظرى

نصب و تعمير كولر آبى
  و  لباسشويى  در منزل

  09151643778  - 32315776  شهريارى

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

نقاشى ساختمان هزار رنگ 
عضو اتحاديه صنعت ساختمان

اجراى رنگ هاى روغنى ، پالستيك ، 

مولتى كالر، پتينه ، پلى استر، جال ، كناف ، كنيتكس 

و رنگ هاى مخصوص نما و دكوراتيو
در اسرع وقت و قيمت مناسب
مهرشهر، نبش جنت 21

09155626304

گـاز رسـانى

با شرايط مناسب
09159354648- محمدى

مسكونى/ تجارى/  صنعتى

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

32230549

ما قيمـت ها را شكستيم
 فروش ويژه رم ، فلش 

 گيرنده ديجيتال ، لوازم جانبى
كلى و جزيى

بين مطهرى 2 و 4- نمايندگى سروش

 آهن آالت مستعمل و ذوبى 
را نقدا خريداريم.

درب و پنجره و فلزات رنگى 
فقط با يك تماس
09151612979

 09151614735
برادران زنگوئى

بورس كليه ابزارآالت 
اجاره اى رادمان
صياد شيرازى 

 بلوك 84
09151655100

056-32212980-1

مژده به همشهريان محترم
توزيع سيم كارت رايگان ايرانسل 

فقط در موبايل اوين 
 15 و  16 تير ماه / نبش كارگران 3

32317783 - نخعى پور

سقف كاذب ، كناف، پاركت 
PVC ، كف پوش

 09151630741- رحيمى
بيست مترى سوم، روبروى حج و زيارت

50 عدد فرش 12 مترى 
مــاشينى كاشــان (نـو)
 به دليل مهاجرت با تخفيفات 

خيلى خيلى ويژه به فروش مى رسد.
09155632009

يك كارواش راه اندازى 
شده با 6 سال سابقه كار 

و كليه امكانات 
رهن و اجاره 

واگذار مى شود.
09120845295

فروش فورى  2200 متر زمين 
تقاب چاه دوستى همراه با يك 
ساعت آب و انواع درختان ميوه 
به ثمر رسيده    فى: 90 ميليون

09151603194

آشپزخانه (غذاى آماده)
 با تمامى لوازم كافى 

در بهترين موقعيت (مدرس) 
به فروش مى رسد.
09158635106

فروش پرايد مدل 79 ، يك سال بيمه 
يك سال معاينه فى: 5 ميليون و فروش 

لوازم كارواش   09151600864

فروش ال نود مدل 88 
 رنگ دار فى: 20 ميليون

09159000295

يك نفر خانم با روابط عمومى باال براى همكارى 
در پوشاك نيازمنديم. حقوق 400 هزار تومان   

32220655 - 09357252112

يك نفر راننده ترجيحا پايه 2 
براى كار با  كاميونت يخچالدار داراى 
مدارك كامل و ضامن معتبر كارمند 

مورد نياز است. 
واجدين شرايط با شماره 

32425130 تماس حاصل نمايند.
ساعت تماس: 8 صبح الى 16

 يك نفر بازارياب حرفه اى
 آقا با تحصيالت حداقل 

ديپلم و وسيله نقليه سوارى 
براى كار در شركت بازاريابى 

نيازمنديم.
مزايا: حقوق ثابت + 

پورسانت + پاداش + بيمه
+ هزينه ماشين

32443890

يخچال سوپرى دو درب 
به فروش مى رسد.  فى: توافقى

09156692283

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

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

 كارگر  25 /  32318157  - 09158651167- شهريارى

فروشگاه الستيك اسدزاده
اقساط 12 ماهه  براى فرهنگيان

انقالب 8 و 10
09153624878

ايزوگام دوست على 
نصب و فروش عايق هاى رطوبتى

10 سال ضمانت بيمه ايران
نبش بهشتى 14 - 09156666675  

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

كوتاه ترين راه رسيدن به باغ و ويالى دلخواه تان 

امالك كوروش  كبير
32293143- 09153624820  چاجى

بجد - امالك كوروش 

پخش زاگرس
  براى تكميل كادر فروش خود نياز

 به بازارياب با مدرك تحصيلى ديپلم 
به باال دارد

حقوق ثابت – پورسانت فروش – بيمه
آدرس: شهرك صنعتى

09156696898 - 32255380
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اخبار ورزشى

شهرخبر: نتايج تحقيقات نشان داد كه دريافت كلسيم، پروتئين و شير در دوران كودكى موجب بهبود قابل توجه در توانايى جسمى و حركتى در دوران بزرگسالى 
مى شود.همچنين مشخص شد كه عادات غذايى خوب در دوران كودكى مانند نوشيدن شير و خوردن صبحانه در دوران بزرگسالى نيز ادامه مى يابند.

 نوشيدن شير به ويژه در وعده صبحانه موجب تامين مواد مغذى حياتى در طول روز مى شود.شير يكى از غنى ترين منابع كلسيم مى باشد. 

توان ورزشى به اين ماده غذايى وابسته است

رابطه سرطان پوست با مصرف 
آب گريپ فروت و پرتقال

 
سالمت نيوز: بسيارى از افراد براى صبحانه خود 
كنند.  مى  مصرف  فروت  گريپ  و  پرتقال   آب 

به  ابتال  خطر  مواد  اين  حد  از  بيش  مصرف 
افرادى  دهد.  مى  افزايش  را  مالنوما  سرطان 
كه به طور معمول از آب پرتقال و گريپ فروت 
در مالنوما  به  ابتال  ريسك  كنند،  مى   استفاده 

 آن ها به مراتب باالتر از افرادى است كه از اين 
مواد استفاده نمى كنند. سرطان مالنوما يكى از 
تومورهاى بدخيم پوستى و از كشنده ترين انواع 

سرطان پوست در جهان است.

داليل داغ شدن كف پا

سالمت نيوز: متخصصان درباره علت داغ شدن 
كف پاى برخى افراد در شب ها اظهار مى كنند 
داغى كف  پا مى تواند به دليل بروز چربى خون 
احتمالى داغ شدن  از عوامل  باشد. يكى ديگر 

ماده   است. هر  در كبد  اخالط  پا سوختن  كف 
زائدى كه در بدن مى سوزد، ايجاد گرما مى كند 
و همچنين در عروق پا رسوب خواهد كرد. اين 
كف  شدن  داغ  عوامل  از  ديگر  يكى  موضوع 
پاست. براى رفع داغى كف پاها بايد معده و كبد 
را اصالح كرد. پاشويه با سبوس گندم، نمك، 
گل بنفشه و ختمى به رفع داغى كف پا كمك 
مى كند. جوشانده گل بابونه با ناخنك براى رفع 
افراد سردمزاج مؤثر است. مناسب  پا در  داغى 
به  زانو  از  را  خود  پاهاى  سردمزاج  افراد  است 
پايين با اين جوشانده شست وشو دهند.  براى 
غلبه صفرا، مصرف  از  ناشى  فشارخون  درمان 
شربت زرشك، شربت انار و فالوده سيب توصيه 
مى شود.  افراد مبتال به فشار خون بهتر است 
از آبغوره در غذاهاى خود استفاده كنند. مصرف 

چاى ترش براى اين افراد مفيد است.

غذاهايى كه خوردنشان با هم 
ممنوع است 

شهرخبر: در اين مطلب غذاهايى كه خوردنشان با 
هم ممنوع است را ذكر مى كنيم: مصرف لبنيات با 
گوشت سفيد (مرغ، ماهى و...)،  مصرف تخم مرغ 
و ماهى كه به دليل اختالف در مزاج انسان ها، 

ممكن است باعث بروز بيمارى هايى مانند جزام 
(خوره)، فالج، نقرس، بواسير، قولنج، درد دندان 
و امراض رطوبتى شود. مصرف سركه و حليم، 
مصرف لبنيات و ترشيجات كه باعث انجماد شير 
در معده مى شود، مصرف پنير و ماست چكيده، 
پنير و بادام، سركه و عدس يا سركه و ماش و 

سركه و ماست كه باعث لكه و پيسى در پوست 
صورت مى شود. مصرف ماست و ترب و مصرف 
شير برنج و سويق (آرد گندم) كه باعث قولنج و 
بروز نفخ در بدن مى شود. مصرف خربزه و موز يا 

خربزه و انبه نيز مناسب نيست.

ماسك هاى خانگى 
براى پوستى درخشان

به شما  اينجا چند ماسك گياهى  در  سالمانه: 

خانه  در  را  آنها  مى توانيد  كه  مى كنيم  معرفى 
تهيه و استفاده كنيد. هر يك از آنها مى توانند 

تاثيرى فوق العاده بر پوست شما داشته باشند.
خامه و عسل: اين تركيب پوست شما را لطيف و 

درخشان كرده و در فصل سرما از خشكى پوست 
جلوگيرى مى كند. آب گوجه فرنگى: تركيب آب 
آبليمو هم پوست تان را لطيف و  گوجه فرنگى و 
شفاف مى كند. آب هويج: آب هويج را مستقيما روى 
پوست صورت تان بماليد تا چهره اى درخشان داشته 
باشيد. روغن بادام زمينى و آبليمو: تركيب روغن 
بادام زمينى و آبليمو را روى پوست تان قرار دهيد تا 
از بروز جوش و جوش سرسياه جلوگيرى كند. آلوئه 
ورا: استفاده از ماسك آلوئه ورا كمك مى كند آن 
قسمت هاى پوست تان كه تيره شده و تغيير رنگ 
داده، مانند روز اول شود و همچنين با آبرسانى به 

پوست، شادابى خاصى به آن مى بخشد.

اين نوع ورزش از سكته مغزى 
پيشگيرى مى كند

 
سيمرغ: محققان معتقدند فعاليت بدنى متوسط مانند 
پياده روى نسبتا سريع، مى تواند باعث كاهش بروز 
باال  ديابت،  پرفشارى خون،  گردد.  مغزى  سكته 
بودن چربى هاى خون، مصرف سيگار و چاقى از 
عوامل خطرساز در سكته مغزى به شمار مى روند. 
تحقيقات نشان مى دهند زنانى كه در هفته به مدت 
2 ساعت يا بيشتر پياده روى مى كنند، در معرض 

خطر كمترى براى ابتال به سكته مغزى هستند. 

غذاهايى كه خوردنشان با هم ممنوع است

6
ايستگاه سالمت

حوادث

مسابقات كاراته جام رمضان 
در خوسف برگزار شد

مسابقات كاتاى كاراته جام رمضان در خوسف برگزار 
شد. رئيس هيئت كاراته استان گفت: در اين مسابقات 
ورزشكاران در 3 رده سنى به رقابت پرداختند كه در 
پايان و در رده سنى نونهاالن مهديار ناصرى، محمد 
اول  هاى  مقام  كميلى  رضا  امير  و  محسنى  مهدى 
امير  نوجوانان  سنى  رده  كردند.در  كسب  را  سوم  تا 
نايب  پيلتن  به مقام قهرمانى رسيد، محمد  نوفرستى 
قهرمان شد و مبين محنتى در جايگاه سوم قرار گرفت. 
حسين جمالى، رمضان تقى پور و  ياسر جمالى نيز در 

رده سنى جوانان به ترتيب اول تا سوم شدند.

دانشگاه علوم پزشكى 
قهرمان مسابقات واليبال 

جام رمضان بانوان كارمند استان

فارس: نايب رئيس هيئت ورزش هاى همگانى خراسان 
جنوبى گفت: در راستاى ايجاد شور و نشاط اجتماعى، 
شناسايى و پرورش استعدادهاى بالقوه ورزشى مسابقات 
استان  كارمند  بانوان  رمضان»  «جام  قهرمانى  واليبال 
گراميداشت مرحوم طوبى پسنديده برگزار شد. عبادى 
ادارات و  اظهار كرد: در اين مسابقات پنج تيم واليبال 
دانشگاه هاى استان به صورت دوره اى در سالن ورزشى 
راهداران شهرستان بيرجند به رقابت پرداختند.وى تصريح 
كرد: تيم واليبال دانشگاه علوم پزشكى بر سكوى قهرمانى 
نايب قهرمان شد و  بيرجند  ايستاد، آموزش و پرورش 

آموزش و پرورش نهبندان در جايگاه سوم ايستاد.

برگزارى مسابقات فوتسال
 «جام رمضان» كارگران استان 

فارس : رئيس هيئت فوتبال بيرجند گفت:  در راستاى 
ترويج فرهنگ ورزش و سالمتى، مسابقات فوتسال «جام 
عليزاده  كليد خورد.  كارگران خراسان جنوبى  رمضان» 
اظهار كرد: در اين مسابقات 10 تيم فوتسال از ادارات و 
شركت هاى صنعتى در دو گروه به صورت دوره اى در سالن 
ورزشى كارگران بيرجند با يكديگر به رقابت مى پردازند.وى 
تصريح كرد: تيم اداره كل كار و رفاه اجتماعى با يك گل 
از سد كاشى نيلوفر گذشت، تيم كويرتاير با 12 گل زده و 
دريافت دو گل از تيم هبلكس بيرجند با پيروزى از زمين 
خارج شد. تيم كاشى فرزاد از سد حريف گذشت و تيم 
هبلكس رضوى چهار بر يك بازى را به تيم اژدر خراسان 
واگذار كرد. در سومين شب اين مسابقات تيم اداره  كل كار 
و رفاه اجتماعى در مقابل زنجيكو صف آرايى كرد كه سه 
بر صفر شكست را پذيرا شد و سپس تيم رزچوب با نتيجه 
پرگل هفت بر يك در مقابل كويرتاير زمينگير شد. تيم 
اكسيد منيزيم دو بر هشت در مقابل زنجيكو مغلوب شد، 
كاشى نيلوفر دو بر يك از سد كاشى فرزاد گذشت. در ادامه 
تيم اژدر خراسان با نتيجه 9 بر صفر تيم رزچوب را شكست 

داد و كوير تاير با سه گل هبلكس رضوى را مغلوب كرد.

 اختالف بر سر كاه رنگ خون گرفت

در  نفر  دو  نزاع  و  محصول  سر  بر  اختالف  ايرنا: 
و  چاقوكشى  به  منجر  مغان  گرمى  در  اى  مزرعه 
بر سر  نفر  اين دو  اختالف  آنها شد.  از  مرگ يكى 
برداشت و بسته بندى كاه در مزرعه اى در بخش 
و  شده  آنها  درگيرى  موجب  مغان  گرمى  مركزى 
شد.  كشته  ديگرى  چاقوى  ضرب  به  آنها  از  يكى 
نيز كه  بر اساس اعالم يك شاهد عينى، يك زن 
خبر  شنيدن  از  پس  بود  كنندگان  نزاع  نزديكان  از 
و فوت  آنها سكته  از  درگيرى و كشته شدن يكى 
تسليم  را  خود  ضارب  شود  مى  گفته  است.  كرده 

ماموران انتظامى كرده است. 

برداشت ميليونى نوه از حساب 
پدربزرگ براى بازى 

 
ايسنا: سرهنگ كاكوان گفت: مردى 62 ساله به پليس 
فتا مراجعه و اعالم كرد كه بيش از 180 ميليون ريال 
اظهار  وى  است.  شده  برداشت  بانكى اش  حساب  از 
متوجه شدند كه  بررسى هاى خود  در  كارآگاهان  كرد: 
برداشت كننده غيرمجاز از حساب شاكى، نوه 15 ساله اش 
مى باشد. اين نوجوان در حالى كه از كار خود پشيمان بوده 
و از عواقب آن نيز هيچ اطالعى نداشت، به ماموران گفت 
كه بيش از 18 ميليون تومانى را كه از حساب پدربزرگش 
برداشت كرده است صرف خريد بازى هاى آنالين رايانه اى 

يا شارژ حساب بازى هاى اينترنتى اش كرده است. 

ثبت بيش از 4 هزار تخلف رانندگى 
در خراسان جنوبى

فارس : سرپرست پليس راهور خراسان جنوبى گفت: در 
طى هفته گذشته 4 هزار و 57 فقره انواع تخلف راهنمايى 
و رانندگى توسط ماموران پليس راهور استان ثبت شده 
است. پيشكار اظهار كرد: در طى هفته گذشته تصادفات 
منجر به فوت گزارش نشده ولى تعداد 34 نفر به سبب 
تصادفات مجروح شدند. وى افزود: رعايت نكردن حق 
تقدم 42 درصد، توجه نكردن به جلو 23 درصد، عبور از 
چراغ قرمز هشت درصد، توانايى نداشتن در كنترل وسيله 
نقليه و تجاوز به چپ هر كدام چهار درصد و ساير علل نيز 

15 درصد علل عمده تصادفات بوده است.

عبور پرايد از روى موتورسوار 
 

و  راهنمايى  پليس  اطالع رسانى  مركز  رئيس  ايسنا: 
رانندگى تهران بزرگ از تصادف مرگبار ميان دو دستگاه 
موتورسيكلت و سوارى پرايد در جنوب پايتخت خبر داد. 
بامداد  يك  ساعت  حوالى  در  گفت:  مرادى  سرهنگ 
ديروز دو دستگاه موتورسيكلت در حال حركت بودند 
كه به شكل شاخ به شاخ با يكديگر برخورد كرده و 
سرنشينان موتورسيكلت به روى زمين پرتاب شدند. وى 
با بيان اينكه در همين حين يك دستگاه سوارى پرايد 
از روى يكى از سرنشينان موتورسيكلت ها عبور كرده و 
منجر به مرگ وى شده است، گفت: دو سرنشين ديگر 

مورتورسيكلت نيز مصدوم شده اند.

هواى ابرى مامور اداره برق را 
راهى بيمارستان كرد

باشگاه خبرنگاران: روز گذشته يك مامور پيمانكارى 
مديريت توزيع برق دزفول دچار برق گرفتگى شده و 
از ارتفاع بر روى سايه بان يك مغازه سقوط كرد. فرد 
مذكور حدودا 40 ساله و از نيروهاى پيمانكار مديريت 
توزيع برق دزفول مى باشد كه براى انجام عمليات به 
باالى تير چراغ برق رفته بود و دچار برق گرفتگى شد. 
يكى از همكاران فرد حادثه ديده گفت: از آنجا كه برق 
منطقه قطع شده بود اقدام به باال رفتن از تير چراغ برق 
نموديم اما به علت ابرى بودن هوا و برگشت برق در 

مدار چراغ هاى روشنايى ، اين حادثه رخ داد.

حمل بار و اثاثيه منزل
 با كاميونت مسقف چادردار 

و كارگر ماهر

 09157213571
صالحى منش

 با اتصال به ماهواره با قابليت پخش اذان خودكار ، ذكر، دعاى روز ، تاريخ
 و تقويم اعياد به صورت اتومات ويژه مساجد و ادارات 

اجراى فايل هاى انيميشن و متن از طريق USP و ممورى -  كامال روز ديد 
آدرس: انتهاى مدرس - حاشيه ميدان جماران
32420740-09155622197  درى نژاد

ارزان هم قيمت يك تابلو معمولى  - قابل جابجايى - متن دلخواه

تابلوهاى LED كوير طيف

آدرس : نبش غفارى 4       

 09151606528

32212519  

ايزوگام سليمانى 

ن
را

اي
ه 

م
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و 
ت 

ان
م

ض
ل 

سا
 1

0
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حص

ع  م
تنو

(نوشابه)

  بنگاه  قالب بتن 

توكــل 
خريد و  فروش  انواع قالب بتن

داربست  فلزى ، تخته زير پا ، نو  ، دست دوم 

بلوار فرودگاه  -  سه راه صياد شيرازى       

32313600  -  09151615069 جليلى

LED تابلو هاى
كويـر طيف

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

آدرس: انتهاى مدرس - حاشيه ميدان جماران
32420740   -   درى نژاد 

آيا تاكنون براى آينده فرزندتان سرمايه گذارى كرده ايد؟
هزينه براى تحصيل فرزندان تان بهترين سرمايه گذارى 
مطمئن براى آينده آنهاست. امكان سرويس دهى به تمام نقاط شهر

دبيرستان پسرانه دارالعلوم (دوره اول)
دبستان  پسرانه دارالعلوم (دوره اول و دوم)
 دبستان دخترانه گل نرگس (دوره اول و دوم)

آينده اى درخشان و سراسر موفقيت با 

ثبت نام فرزندتان در مدارس غيرانتفاعى

خيابان شهيد آوينى – خيابان صدف 8- جنب پارك الهام
تلفن: 32430263-32436357 - 09155611930

موفقيت فرزندان تان مهمترين هدف و تبليغ ماست

با دبيرانى مجرب و دلسوز و سرشناس و كالس هايى با آمار استاندارد
با 21 سال سابقه درخشان

پخش نگار
خيابان آزادى - پالك 19    32319401 - 09151634663 خسروى

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

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

خيابان فردوسى ، تقاطع حافظ       09155438760 - 32421633
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خانه نقالى و تعزيه در بيرجند راه اندازى مى شود

قلعه فورگ، مرمت شد

گروه خبر- مسئول نمايندگى ميراث فرهنگى، صنايع 
دستى و گردشگرى درميان، گفت: از محل اعتبارات 
بام  كاهگل  جهت  ريال  ميليون   80 مبلغ   93 سال 
هاى بخشى از قلعه هزينه شد و به مدت 20 روز به 
داراى  قلعه  اين  اظهار كرد:  انجاميد. صالحى،  طول 
مصالح  بيشتر  و  بوده  نگهبانى  مدور جهت  برج   18
به كار رفته در قلعه سنگ، آجر، خشت، گچ، آهك 
كه  احداث شده  قلعه طورى  بناى  و  بوده  ساروج  و 
منطقه  پيرامون  ارتباطى  هاى  راه  و  روستا  كل  بر 
اشراف داشته است. وى يادآور شد: بناى قلعه فورگ 
با شماره ثبت 3450 در فهرست آثار ملى كشور به 
ثبت رسيده و تحت حفاظت سازمان ميراث فرهنگى، 

صنايع دستى و گردشگرى است.

همزمان با 19 تيرماه؛ راهپيمايى روز قدس 
در بيش از 30 نقطه  استان برگزار مى شود

شبستان- رئيس شوراى هماهنگى تبليغات اسالمى 
راهپيمايى روز قدس در  برگزارى  از  خراسان جنوبى 
بيش از 30 نقطه استان همزمان با 19 تيرماه خبر داد. 
حجت االسالم ابراهيم زاده گفت: روز جهانى قدس 
درسالنامه سال جارى 26 تيرماه ثبت شده، اما به دليل 
احتمال  تيرماه است و  نيز 27  اينكه عيد سعيد فطر 
اينكه ماه مبارك رمضان 29 روزه باشد و جمعه 26 
تير عيد اعالم شود روز جهانى قدس يك هفته جلوتر، 
همزمان با 19 تير در سراسر كشور و استان خراسان 
جنوبى برگزار مى شود. وى ادامه داد: سخنران پايانى 
االسالم  حجت  بيرجند،  در  قدس  روز  راهپيمايى 
تأكيد  با  بود. وى  رئيسى دادستان كل كشور خواهد 
بر اينكه مسير راهپيمايى روز قدس در بيرجند هنوز 
مشخص نشده است، گفت: مردم با حضور پرشور خود 
در راهپيمايى روز قدس، بارى ديگر گزاره برگ ملت 

ايران را به جهانيان اعالم خواهند كرد.

برگزارى مراسم ليالى قدر در تمامى مساجد

شبستان- معاون فرهنگى تبليغات اسالمى خراسان 
در  قدر  پرفضليت  ليالى  مراسم  برگزارى  از  جنوبى 
مساجد، تكايا، حسينيه هاى شهرى و روستايى استان 
خبر داد. حجت االسالم سلم آبادى گفت: شب هاى 
قدر فرصت مغتنمى است با بار ديگر مؤمنان روزه دار 
با خداى خود خلوت كرده و به دعا و مناجات با خالق 
خود بپردازند. وى با اشاره به اينكه مراسم شب هاى 
قدر در اكثر مساجد محورى شهرى، تكايا و حسينيه 
شب  مراسم  افزود:  شد،  خواهد  برگزار  استان  هاى 
زنده دارى به همراه اعمال ويژه اين شب در برخى از 

 مساجد روستايى استان نيز برگزار خواهد شد.
حسنى، رئيس دانشگاه آزاد بيرجند شد

اسالمى  آزاد  دانشگاه  رئيس  حسنى  عليرضا  فارس- 
را  سمت  اين  زارع   عاصف  اين  از  قبل  شد.  بيرجند 
مجلس  نهم  دوره  كانديداى  حسنى  داشت.  برعهده 
شوراى اسالمى بود وى همچنين از جانبازان و آزادگان 
هشت دفاع مقدس بوده كه عضو هيئت علمى چند 
دانشگاه از جمله دانشگاه آزاد اسالمى بيرجند نيز است. 

خسارت 17 ميليون تومانى 
قطعى برق  به قصابان فردوس

سردكن  پيش  دستگاه  برق  قطع  اثر  بر  فارس- 
اين  قصابان  گذشته،  روز  سه  در  فردوس  كشتارگاه 
تومانى  ميليون   17 خسارت  متحمل  شهرستان 
تعطيالت  ايام  با  كه  گذشته  روز  سه  در  شدند. 
نيز  جمعه  روز  و  بود  شده  همزمان  هفته   آخر 
برق  است،  تعطيل  فردوس  شهرستان  هاى  قصابى 
دستگاه پيش سردكن كشتارگاه فردوس قطع و بيش 
از 700 كيلوگرم گوشت فاسد شد. ارزش اين مقدار 
گوشت گوسفند و شتر، 17 ميليون تومان برآورد شده 
معدوم  به  نسبت  فردوس  دامپزشكى  شبكه  است. 
كه  نيز  شهردارى  و  اقدام  گوشت  مقدار  اين  سازى 
دارد، ضرر  به عهده  را  مستقيم كشتارگاه  مسئوليت 
قصابان شهرستان را متحمل و مقرر شد تا خسارت 

وارده به قصابان را پرداخت كند.

افت شديد كيفيت آب شرب روستايى قاين 

قاين  روستايى  فاضالب  و  آب  امور  مدير  گروه خبر- 
گفت: در اثر 17 سال خشكسالى، منابع آبى روستاهاى 
قاين با افت شديد كيفيت مواجه شده است. عيدى اظهار 
كرد: خشكسالى هاى مداوم دليل افت كيفيت منابع آب 
افزود: ماهانه براى 39 روستاى  شهرستان است. وى 
شهرستان با بيش از 2 هزار و 232 خانوار جمعيت 210 
تأمين  تانكر سيار  با يك دستگاه  سرويس آب شرب 
و منتقل مى شود. وى ادامه داد: به علت خشكسالى 
تأمين آب شرب روستائيان در  فعال  از 10 حلقه چاه 
روستاهاى گرماب، محمدآباد پسكوه، خنجوك، درهباز، 
شندان عرب، خرواج، حاتمآباد و محمدآباد علم تعداد سه 
حلقه چاه خشك يا در آستانه خشك شدن است. وى 
افزود: آب استحصال شده از اين منابع از كيفيت مناسبى 
برخوردار نيست و براى كفشكنى يا جابجايى اين چاه ها 

بالغ بر يك ميليارد ريال اعتبار نياز است.

         اطعام 2هزار نيازمند در شهر مود 

از هفته اطعام و  با دومين روز  گروه خبر- همزمان 
اكرام 2 هزار نيازمند در شهر مود شهرستان سربيشه 
اطعام شدند. قريب مدير كميته امداد امام خمينى(ره) 
سربيشه گفت: 20 ميليون تومان از محل كمك هاى 
مردم و خيران براى اطعام اين نيازمندان هزينه شد. 

اعضاى كانون پرورش فكرى طبس با آداب 
و رسوم بومى و مشاغل قديمى آشنا شدند

جمعى از اعضاى فعال كارگاه هنرى مركز فرهنگى 
هنرى شماره 2 طبس از موزه مردم شناسى  واقع در 
آشنايى  هدف  با  بازديد  اين  كردند.  بازديد  خان  باغ 
كودكان و نوجوانان با فرهنگ، آداب و رسوم بومى 
محلى و مشاغل مردم شهرستان طبس در روزگاران 
در  طبس  شناسى  مردم  موزه  شد.  انجام  گذشته 
محل موقوفه عمادالملكى معروف به «باغ خان» به 
مساحت 4400 متر مربع و در فضايى با زيربناى 600 
متر مربع در دوبخش نمايش پيكره ها و سالن هاى 

ويترينى  اواخر خرداد ماه 1394 راه اندازى شد.

ايجاد 252 فرصت شغلي جديد 
      با تشكيل تعاوني در خراسان جنوبي  

گروه خبر- 252 فرصت شغلى جديد با راه اندازى 22 
شركت تعاونى در خراسان جنوبى ايجاد شد. مدير كل 
تعاون، كار و رفاه اجتماعى گفت: در سه ماه اول امسال 
از  كه  داشتند  اندازى  راه  تعهد  استان  در  تعاونى   89
اين تعداد 22 تعاونى تشكيل شد. سنجرى افزود: اين 
 4 گذارى  سرمايه  و  نفر  با عضويت 313  ها  تعاونى 
ميليارد و 887 ميليون و 910 هزار ريال در بخشاى 
خدمات، كشاورزى و صنايع دستى راه اندازى شد. هم 
اكنون هزار و 253 تعاونى با 750 هزار و 937 نفر عضو 
و سرمايه 290 ميليارد و 67 ميلون و 913 هزار ريال در 

خراسان جنوبى فعال است.

افزايش 110 درصدى صادرات از بازارچه 
ماهيرود به افغانستان

ايرنا- مديركل بازارچه هاى مرزى استان گفت: طى 
سه ماه نخست امسال با وجود بسته بودن سه بازارچه 
استان صادرات از بازارچه ماهيرود سربيشه 110 درصد 
رشد داشته است. فخر با اشاره به اينكه از ابتداى سال 
جارى 67 هزار و 282 تن كاال از خراسان جنوبى به 
كشور افغانستان صادر شده، افزود: ارزش اين كاالها 
است. وى  بوده  ميليون و 194 هزارو 402 دالر   10
انواع مواد غذايى، مصالح ساختمانى، انواع محصوالت 
نساجى و مواد شوينده را از جمله كاالهاى صادراتى 

استان به كشور افغانستان برشمرد.

مصرف 182 ميليون ليتر فرآورده نفتى 

نفتى  هاى  فرآورده  پخش  ملى  شركت  مدير  ايرنا- 
منطقه خراسان جنوبى گفت: طى سه ماه نخست سال 
بنزين،  نفتى شامل  ليتر فرآورده  جارى 182 ميليون 
نفت سفيد، نفت گاز و نفت كوره در استان مصرف 
شده است. اصغرى افزود: اين ميزان نسبت به مدت 
نشان مى  را  مشابه سال گذشته 2,5 درصد كاهش 
ليتر  امسال 63 ميليون  ابتداى  از  به گفته وى  دهد. 
بنزين در استان مصرف شده كه نسبت به مدت مشابه 
ادامه  يافته است. وى  افزايش  سال قبل 1,5 درصد 
داد: همچنين در اين مدت مصرف گاز سى ان جى با 
هشت درصد افزايش به بيش از شش ميليون و 500 

كيلوگرم در استان رسيده است.

محدوديت هــاى ترافيكى
 شب هاى احيا و شهادت حضرت على (ع) در بيرجند

گروه خبر- محدوديت هاى ترافيكى شب هاى احيا و شهادت حضرت على (ع) 
در بيرجند اعالم شد. پليس راهنمايى و رانندگى استان اعالم كرد: به منظور 
تسهيل در عبور و مرور و افزايش ضريب ايمنى براى عابران باالخص عزاداران 
ايام محدوديت ها و  اين  از مشكالت ترافيكى و بروز حوادث در  و جلوگيرى 

ممنوعيت هاى ترافيكى به شرح ذيل اجرا مى شود. 
پليس راهور به شهروندان توصيه كرد در زمان اعمال محدوديت هاى ترافيكى 
از خيابان هاى مجاور و جايگزين براى تردد استفاده نمايند. بنا بر اين گزارش 
از ساعت 21 شب هاى احيا تا پايان مراسم ممنوعيت توقف تمام وسايل نقليه 

در اطراف ورودى هاى مصلى المهدى (عج) اعمال خواهد شد و شهروندان 
مى توانند از پاركينگ هاى موجود براى پارك وسايل نقليه استفاده نمايند.

همچنين توقف وسايل نقليه در ميدان اول سجادشهر و خيابان هاى منتهى به 
اين ميدان تا فاصله 100 مترى ممنوع خواهد بود.

و  ماژانى  شرقى،  هاجر  خيابان  شهروندان،  تردد  در  تسهيل  منظور  به  ضمنًا 
تهامى به عنوان مسير جايگزين تعيين شده است. 

سمت  به  شهدا  ميدان  از  نقليه  وسايل  تردد  كرد:  اظهار  استان  راهور  پليس 
خيابان منتظرى و از منتظرى 10 به سمت ميدان شهدا هم ممنوع خواهد بود 

و خيابان شهيد كوشه اى براى امنيت عزاداران مسدود خواهدشد. ضمنًا توقف 
وسايل نقليه در 100 مترى اطراف هيئت محبان الزهرا (س) ممنوع است. 

بر اساس اين گزارش توقف در ضلع جنوبى خيابان جماران نيز ممنوع است و 
توقف در ورودى و اطراف تمامى مساجد، تكايا و هيئت هاى محل برگزارى 

مراسم هاى عزادارى نيز ممنوع مى باشد. 
پليس راهنمايى و رانندگى به رانندگان توصيه كرد خودروهاى خود را طورى 
پارك نمايند كه براى تردد ساير وسايل نقليه مشكلى به وجود نيايد ضمن اينكه 

از پارك وسايل نقليه خود جلوى در منازل شهروندان نيز جداً خوددارى نمايند.

عبادى درخواست كرد:

تعيين تكليف واگذارى نيروگاه برق بيرجند 

روستائيان خراسان جنوبى تسهيالت اقتصاد مقاومتى دريافت مى كنند
احياى  جنوبى  خراسان  سازندگى  بسيج  رئيس 
تحقق  مهم  عرصه هاى  از  را  روستايى  اقتصاد 
در  روستائيان  گفت:  و  دانست  مقاومتى  اقتصاد 
را  مدرن  زندگى  به  وابستگى ها  حداقل  گذشته 
داشتند اما با افزايش مهاجرت  به شهرها، نظام 

اقتصاد روستايى دچار تحول شد. 
كرد:  اظهار  تسنيم،  با  گفتگو  در  زهرايى  محمد 
مقاومتى  اقتصاد  انقالب  معظم  رهبر  فرموده  به 
يعنى آن اقتصادى كه در شرايط فشار، در شرايط 

خصومت هاى  و  دشمنى ها  شرايط  در  تحريم، 
شكوفايى  و  رشد  كننده  تعيين  مى تواند  شديد 
كشورمان باشد. وى بيان كرد: در اين برهه زمانى 
دارد كه همان  بر عهده  را  بزرگى  بسيج وظيفه 
كمك به انجام اقتصاد مقاومتى است كه مردمى 
كردن اقتصاد، استفاده از كاالهاى داخلى و اصالح 
الگوى مصرف از مهمترين مواردى است كه بايد 
براى توسعه و اجرايى شدن اقتصاد مقاومتى مد 
نظر قرار داده شود. وى درباره تداوم و تعالى در 

اين نوع اقتصاد گفت: بايد هرچه بيشتر به سمت 
از  رهايى  و  نفتى  منابع  از  استفاده  محدودكردن 
كرد.  حركت  منابع  اين  به  كشور  اقتصاد  اتكاى 
وى افزود: به منظور تحقق اقتصاد مقاومتى بايد 
توانمندسازى آحاد مردم در دستور كار قرار گيرد تا 
زمينه براى حضور مؤثر همه افراد در فعاليت هاى 

مولد اقتصادى فراهم شود.
از  روستايى  اقتصاد  احياى  كرد:  بيان  زهرايى 
عرصه هاى مهم تحقق اقتصاد مقاومتى است و 

پرداخت  روستايى  اقتصاد  از  حمايت  راه هاى  از 
ادامه  وى  است.  روستاييان  به  خرد  تسهيالت 
اشتغال  كمك  صورت  به  تسهيالت  اين  داد: 
بوده و روستائيان مى توانند در كنار فعاليت هاى 
كشاورزى و دامپرورى خود، يك كارگاه اقتصاد 
صورت  اين  در  كه  كنند  تأسيس  را  مقاومتى 
ماندگارى  باال  درآمد  با  پايدار  اشتغال  ايجاد  با 
روستائيان در منطقه تضمين شده و حتى موجب 

مهاجرت معكوس به روستا نيز خواهد شد.

درختان كهنسال مسير شاهجوى بلده فردوس 
پس از بررسى در كميته تخصصى ثبت و حريم 
ميراث طبيعى، با شماره 248 در فهرست ميراث 
طبيعى ملى ثبت شدند. كارشناس ثبت ميراث 
شاهجوى  مسير  درختان  گفت:  استان  طبيعى 
قدمت  و  اصله   2388 تعداد  به  فردوس  بلده 
حدوداً 80 تا 200 سال شامل بيد، چنار، توت، 
نارون، سپيدار، گردو، كاج، اقاقيا، سنجد و سرو 
اعصار  از  ديرينه  سنت  يك  به صورت  و  بوده 

گذشته در دو طرف شاهجو كاشته شده اند.
مسير  طوالنى  خطى  معابر  ملكوتى  گفته  به 

بوجود  باغات  و  دو طرفش  درختان  با  شاهجو 
دست  و  آدمى  تعامل  و  سو  يك  از  آورده 
فرهنگى  منظر  سو،  ديگر  از  ساخته هايش 
و  علياء  باغستان  آبادى  دو  در  را  ارزشمندى 
كرد:  تأكيد  وى  است.  آورده  وجود  به  سفلى 
در  كه  بلده  مسيرطوالنى شاهجوى  قرارگيرى 
مشّجر  آن  از  توجهى  قابل  بخش  حاضر  حال 
به درختان ارزشمند و كهنسال است و همچنين 
فردوس  بلده  قنوات  ثبت مجموعه  به  توجه  با 
آثار تاريخى كشور و كانديد شدن  در فهرست 
اين اثر براى ثبت در فهرست آثار جهانى، ما را 

ملزم به توجه و تالش بيشتر براى حفاظت و 
نگهدارى از ارزش هاى متنوعى مى كند كه در 
رابطه مستقيم و غيرمستقيم با اين اثر فاخر شكل 
گرفته است. وى خاطر نشان كرد: حفاظت اين 
درختان عالوه بر تالش ساكنان محلى، نيازمند 
برنامه ريزى هاى  و  حقوقى  قانونى،  حمايت 
مدون و منظم است تا همواره شاهجوى بلده به 
عنوان سايبان و محافظ و براى آدميان معرف 
موضوع  اين  كه  باشند  گذشتگان  بشرى  نبوغ 
با ثبت اين درختان در فهرست آثار طبيعى به 

حقيقت نزديك تر خواهد شد.

درختان مسير شاهجوى بلده فردوس ثبت ملى شدند

ايسنا- رئيس انجمن هنرهاى نمايشى خراسان جنوبى اعالم كرد: خانه نقالى و تعزيه در بيرجند راه اندازى مى شود. عباس زاده درباره 
راه اندازى خانه «نقالى و تعزيه» استان در حسينيه خواجه خضر بيرجند، گفت: بر اساس تفاهم نامه منعقد شده بين انجمن هنرهاى 

نمايشى و اداره كل ميراث فرهنگى استان، خانه نقالى و تعزيه تا پايان تابستان امسال راه اندازى مى شود.

 نماينده مردم بيرجند، خوسف و درميان با اشاره به نيروگاه از 
كار افتاده برق اظهار كرد: وضعيت واگذارى و تغيير كاربرى 
كارمندان  براى  رفاهى  و  تفريحى  مكان  به  نيروگاه  اين 

شركت برق خراسان جنوبى تعيين تكليف شود. 
با  ديدار  در  عبادى  حجت االسالم  تسنيم،  گزارش  به 
مديرعامل شركت توزيع برق خراسان جنوبى، اظهار كرد: 
با توجه به اين پيشرفت ها در زمينه برق در حال حاضر بايد 
فراتر پيش رفت از جمله نوسانات كوچكى كه در بعضى 
مرزى  پايانه  در  برق  قطعى  مشكل  مانند  است  مناطق 
ماهيرود پيگيرى و برطرف شود تا روند اقتصادى در سر مرز 
صادرات و واردات با توجه به مكانيز و الكترونيكى شدن آن 
دچار مشكل نشود. وى با اشاره به بهره گيرى و استخدام ها 
استان  در  در گذشته  ادارات، تصريح كرد:  و  در شركت ها 
به ويژه در اين حوزه نيروهايى كه گرفته مى شد از خارج 
از استان بوده كه با توجه به توانايى مردم بومى منطقه و 
همچنين نارضايتى  كه در به كار گيرى نيروها وجود دارد 
موضوع  اين  جديد  نيروهاى  گيرى  كار  به  در  است  الزم 
لحاظ شود. عبادى بيان كرد: با توجه به تازه تأسيس بودن 

مشكالتى  و  كمبودها  دچار  نيز  شهرستان  اين  خوسف، 
ندارد و  اين شهرستان ساختمان  اداره برق  از جمله  است 
به صورت مستأجرى اسكان دارند كه در اين زمينه شركت 
توزيع استان بايد پيگيرى جدى داشته باشند تا اين موضوع 
نيز برطرف شود. وى با اشاره به نيروگاه از كار افتاده برق 

در خيابان غفارى بيرجند، اظهار كرد: در صورت شرايط و 
واگذارى و تغيير كاربرى اين نيروگاه به مكان تفريحى يا 

رفاهى براى كارمندان خود شركت برق تعلق گيرد. 
عبادى اظهار كرد: در زمينه معادن نيز موضوع برق معدن 
قلعه زرى كه يكى از معادن مهم استان است بايد پيگيرى 
شود. وى بيان كرد: توجه به انرژى خورشيدى مهم است 
به  را ترغيب  نيز شركت برق شهروندان  راستا  اين  و در 

در  پاك  انرژى  اين  از  تا  پنل هاى خورشيدى كرد  نصب 
منازل استفاده شود. وى تصريح كرد: در استان سه داالن 

انرژى  از  نتوانستيم  تاكنون  كه  داريم  بادى  انرژى  مهم 
بادى و خورشيدى درست استفاده كنيم.

ابراهيم شركا شيروانى مديرعامل شركت توزيع برق خراسان 
جنوبى نيز اظهار كرد: در زمينه رفع نوسانات و قطعى برق 
به پايانه مرزى ماهيرود ما آمادگى تزريق 40 مگابات برق 
از پست درح را به اين منطقه داريم ولى موضوعى كه مورد 
نظر است انتقال برق به آن طرف منطقه مرزى است كه 

بايد با وزير نيرو مطرح شود. 
نيروگاه بالاستفاده برق در خيابان  وى همچنين در مورد 
غفارى بيرجند، گفت: در كشور 16 برق منطقه اى و 40 
شركت توزيع وجود دارد كه زمين اين نيروگاه به دليل توليد 
به شركت  مربوط  و  بوده  اى  منطقه  برق  به  متعلق  برق 
در  كه  است  مورد  اين  در  پيگيرى ها  ولى  نيست  توزيع 
صورت فروش نيز توسط شركت توزيع خريدارى شود. وى 
ادامه گفت: تمام ثبت نام هاى شركت برق به صورت  در 
كشور  در  سراسرى  به صورت  منطقه  همان  در  و  آزمون 
برگزار مى شود كه در 21 ارديبهشت ماه امسال اين آزمون 

براى به كارگيرى 79 نفر در استان انجام شده است.

بيمه ايران 
 نمايندگى نوكى

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

صدور بيمه نامه شخص ثالث 
در چندين قسط 

صدور بيمه نامه ثالث فرهنگيان 
در 8 قسط

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

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

به روال همه ساله اما در آدرس جديد

شارژ و تعمير انواع كولر
 اتومبيل سبك و سنگين 

نوع گاز اسكون

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

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

 نبش پرستار 22 (براتى)
   32434440 - 41             32438511

09153622734

پ رايگان
چكا

دعوت نامه تشكيل مجمع عمومى عادى ساليانه «نوبت اول»
شركت تعاونى سهام عدالت شهرستان درميان

تاريخ انتشار: 94/4/14         
جلسه مجمع عمومى عادى شركت تعاونى سهام عدالت شهرستان درميان پنجشنبه 94/5/8 ساعت 11 در محل 
مسجد محمد رسول ا... (ص) اسديه برگزار مى شود. از كليه نمايندگان منتخب دعوت مى شود جهت اتخاذ تصميم 

نسبت به موضوعات ذيل در مجمع حضور به هم رسانند.
ضمنا داوطلبان عضويت در سمت بازرسى موظفند حداكثر ظرف مدت هفت روز از تاريخ انتشار آگهى براى ثبت نام، 

مدارك مربوطه را به دفتر شركت تعاونى تحويل نمايند.
دستور جلسه:

طرح و تصويب صورت هاى مالى سال 93 پس از ارائه گزارش هيئت مديره و بازرسين - طرح و تصويب بودجه 
پيشنهادى سال 94 - انتخاب بازرسين اصلى و على البدل براى يك سال مالى - طرح و تصويب حق الزحمه بازرسين

هيئت مديره شركت تعاونى سهام عدالت شهرستان درميان

دعوت نامه مجمع عمومى فوق العاده «نوبت دوم» 
شركت تعاونى مصرف پيشكسوتان انصار الرضا (ع)     تاريخ انتشار: 94/4/14

جلسه مجمع عمومى فوق العاده شركت تعاونى مصرف پيشكسوتان انصار الرضا (ع) به شماره ثبت 697 و شناسه 
ملى 10360023590 شنبه 94/5/3 ساعت 18 در محل مجتمع غدير واقع در خيابان پاسداران برگزار مى شود. 
از كليه اعضاى محترم دعوت مى شود براى اتخاذ تصميم نسبت به موضوعات ذيل در اين مجمع حضور به هم 
رسانند. ضمنا چنانچه عضوى بنا به داليلى نتواند شخصا حضور يابد، مى تواند همزمان با نماينده تام االختيار 
خويش با هم به دفتر شركت مراجعه و برگ وكالت نامه را تنظيم و برگه ورود به جلسه مجمع را دريافت نمايد. 

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

طرح تطبيق و تصويب اساسنامه جديد شركت وفق مقررات و اصالحات اداره تعاون
هيئت مديره شركت تعاونى مصرف پيشكسوتان انصار الرضا (ع)

دعوت نامه تشكيل مجمع عمومى فوق العاده «نوبت اول»
شركت تعاونى تاكسيرانى بيرجند

شماره ثبت: 193   شناسه ملى: 10360009238    تاريخ انتشار: 94/4/14
جلسه مجمع عمومى فوق العاده «نوبت اول» شركت تعاونى تاكسيرانى بيرجند چهارشنبه 94/4/31 ساعت 20:30 در 
محل مسجد امام رضا (ع) واقع در چهار راه جواديه برگزار مى شود. از كليه اعضا دعوت مى شود جهت اتخاذ تصميم 
نسبت به موضوعات ذيل در اين مجمع حضور به هم رسانند. ضمنا چنانچه عضوى بنا به داليلى نتواند شخصا حضور 
يابد، مى تواند همزمان با نماينده تام االختيار خويش با هم به دفتر شركت واقع در خيابان شهيد فهميده نبش شهيد 
فهميده 3 مراجعه و برگ وكالت نامه را تنظيم و برگه ورود به جلسه مجمع را دريافت نمايد. حداكثر آراى وكالتى هر 

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

1- طرح و تصويب اساسنامه جديد شركت تعاونى وفق قانون اصالح موادى از قانون بخش تعاونى اقتصاد 
جمهورى اسالمى ايران 2- اصالح ماده 6 اساسنامه شركت تعاونى (تغيير آدرس)       هيئت مديره

  نمايشگاه بزرگ مبلمان 
و سرويس خواب 

براى شما آخرين مدل هاى روز تهران 

را گلچين نموديم 

مبلمان پاسارگاد نماد تعهد و كيفيت 

با  شرايط استثنايى 

ضمناً اقساط 12 ماهه بدون پيش پرداخت ويژه فرهنگيان عزيز 

تلفن :  32450085 - 09155623695 

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

مودى

گرانوليت - كنتكس - نماى رومى
و سيمان كارى با نازل ترين قيمت 

09151614038- نجفى



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 
ستا

ز ا
رك

ى م
رع

ش
ت 

وقا
ا

   WWW.AVA724.IRسامانه پيام كوتاه : 3000272424

امام حسين (ع) : كسى كه براى جلب رضايت و خشنودى مردم ، 
موجب خشم و غضب خداوند شود، خداوند او را به مردم وا مى گذارد.

(بحاراالنوار، ج78، ص126)

12 : 38
20 : 07
23 : 48
3 : 50
5 : 31

منبع نزديك به مذاكرات : تا تكليف همه 
چيز مشخص نشود توافق نمى كنيم  

يك منبع نزديك به تيم مذاكره كننده گفت: مطالبى 
خاصى  بخش  در  اينكه  بر  دال  شود  مى  مطرح  كه 
توافق شده است، با توجه به اصل اساسى «هيچ چيز 
مورد توافق نيست تا زمانى كه همه چيز مورد توافق 
كرد:  تاكيد  وى  است.  نادرست  پايه  از  گيرد»،  قرار 
مهم  اختالفات  برخى  ها  تحريم  بحث  در  مشخصا 

هنوز پابرجا و در دست مذاكره است.

 براى جشن هسته اى آماده باشيد 

صادق زيباكالم پيشنهاد داد مردم ايران خود را از هم 
اكنون براى جشن هسته اى در عيد فطر آماده كنند. 
اين فعال سياسى در يادداشتى آورده است : به هر حال 
بسته شود.  بايد  و  است همچنان  پرونده گشوده  اين 
البته بسيار بعيد به نظر مى رسد كه اين پرونده بتواند 
خللى در راه رسيدن به توافق ايجاد كند. اين پرونده در 

آينده حل و فصل خواهد شد.

هيچ كس در وين ما را جدى نمى گيرد 

فارس نوشت : خبرها از نهايى  شدن نگارش متن در 
به سطح سياسى حكايت  انتقال  و  سطح كارشناسى 
بيان  با  صهيونيستى  رژيم  سابق  خارجه  وزير  دارد. 
سقوط  نتانياهو  كابينه   2015 سال  پايان  تا  اينكه 
گفت:  ايران  هسته اى  مذاكرات  به  اشاره  با  مى كند، 

«هيچ كس در وين ما را جدى نمى گيرد».

آماده كردن سفره افطارى در شب نيمه رمضان مسجد امام حسن مجتبى (ع)    عكس: عبدىعكس روز 

احمدى نژاد : من و همكارانم به طور مطلق 
هيچ فعاليت انتخاباتى نداريم 

احمدى نژاد  گفت : متاسفانه در رسانه ها، حرف هاى 
دروغ و بى پايه و اساس در رابطه با ما زياد مى زنند. 
 ظاهرا فعال «رفع القلم» است. ظاهرا همه آزادند كه هرچه 
مى خواهند از دروغ و تهمت و افترا عليه دولت هاى نهم و 
دهم و اينجانب و دوستانم بگويند، بنويسند و منتشر كنند.  
وى افزود : من مى خواهم خدمت آن دسته از عزيزانى 
كه اطالع ندارند كه بنده و همكارانم مشغول چه كارى 
هستيم عرض كنم كه ما در اينجا به طور مطلق هيچ 
 برنامه  و عالقه اى براى فعاليت هاى انتخاباتى نداريم.

درباره صلح امام حسن چيزى نگوييد  

خبر آنالين نوشت : با توجه به نزديك شدن به حصول 
 توافق هسته اي در وين، صدا و سيما جهت گيري هايي 
اند.  كرده  اتخاذ  كنندگان  مذاكره  نظر  خالف   بر 
طبق آخرين اخبار، مديران صدا و سيما به تهيه كنندگان 
برنامه هاي مذهبي راديو و تلويزيون و نيز بخش هاي 
خبري دستور اكيد داده اند كه درباره صلح امام حسن 
برنامه سازي نكنند. در روزهاي اخير برخي از حاميان 
تيم مذاكره كننده هسته اي توافق جامع هسته اي را به 

صلح مدبرانه امام حسن مجتبي تشبيه كرده بودند.

على رغم برخى اختالفات ، هيچگاه به اين 
اندازه به راه حل پايدار نزديك نبوده ايم

از طريق  پيامى تصويرى كه  محمد جواد ظريف در 
يوتيوب منتشر شد تاكيد كرد: طرفهاى مذاكراتى ما 
باالخره درك كرده اند كه فشار و تهديد نه تنها هيچگاه 
ها  تنش  بلكه  انجامد،  نمى  پايدار  هاى  حل  راه   به 
وين  در  من  است:  گفته  وى  دهد.  مى  افزايش  را 
 هستم تا به يك بحران كه مدت ها قبل مى بايست 
خاتمه مى يافت پايان دهم. على رغم برخى اختالفات 
باقيمانده در اين ساعات آخرين، هيچگاه به اين اندازه 
به دستيابى به يك راه حل پايدار نزديك نبوده ايم. 
نيست.  قطعى  حل  راه  به  رسيدن  هنوز  حال  اين  با 
يك  بايد  هنوز  مذاكره  هاى  طرف   : افزود  ظريف 
تصميم حساس و تاريخى بگيرند: توافق يا تحميل.  
بود.  خواهد  كوتاه  دستاوردهايى  چنين  عمر  كه  چرا 
تنها توافقات متوازن هستند كه مى توانند از آزمون 

زمان سربلند بيرون آيند.
 

مذاكرات زمان جليلى به شنيدن نطق 
درباره تاريخ اسالم و ايران مى گذشت

در  آمريكا  ارشد  كننده  مذاكره  اينهورن  جى  رابرت 
اظهار  نژاد  احمدى  محمود  جمهورى  رياست  دوران 
كرد كه بخش اعظمى از زمان مذاكرات 1+5 و سعيد 
به  اى  تيم مذاكره كننده هسته  رئيس سابق  جليلى 
بيان نطق و تاريخ اسالم مى گذشته و به همين دليل 
مذاكرات پيشرفت نداشته است. وى گفته است : در 

اين مدت حسابى تاريخ آموختيم.

تحريم ها همين االن بايد روشن شود تا 
روسيه و چين نتوانند قطعنامه را وتو كنند  

است  ممكن  سيا گفت  سابق  رئيس  پترائوس  ديويد 
ايران حمله نظامى كند.  آمريكا در شرايط خاص به 
اين  ديگر  اضافه كرد: مسئله مهم  رئيس سابق سيا 
است كه آيا مى توان تحريمها را بار ديگر به سرعت 
سر جاى اولشان بازگرداند؟. بايد اين مسئله از همين 
حاال روشن شود تا روسيه و چين كه از اعضاى دائم 
شوراى امنيت سازمان ملل متحد هستند، نتوانند در 

آينده قطعنامه مربوط به اين مسئله را وتو كنند.

ايران و 1+5 توافق كردند؛ بازگشت 
خودكار تحريم ها منتفى شد 

مسائل  جز  همواره  كه  ها  تحريم  خودكار  بازگشت 
شده  منتفى  بوده،   5+1 و  ايران  بين  مناقشه  مورد 
است. براساس گفته هاى منابع آگاه، اين ساز و كار 
كه بتوان در شوراى امنيت به تنهايى عليه ايران وارد 

عمل شد و تحريم ها را بازگرداند منتفى شده است.

مقام ايرانى: در صورت بازگشت تحريم ها، 
فعاليت هاى هسته اى  را از سر مى گيريم

 يك مقام ايرانى در وين گفت: اگر ايران با برقرارى 
مجدد مجازات ها (تحريم ها) مواجه شود و آمريكا و 
تحريم هاى  كاهش  براى  خود  تعهدات  شريكانش 
اقتصادى را رعايت نكنند، ايران اين حق را دارد كه به 

صالحديد خود برنامه هسته اى اش را از سر بگيرد.

خراسان  اقتصاد  مهر  بانك  كل  مدير 
جنوبى گفت: بانك مهر اقتصاد استان 
بيش  ابتداى سال جارى  ماهه  در سه 
به  تسهيالت  ريال  ميليارد   305 از 
كرده  اعطا  متقاضى   787 و  هزار  يك 

است.
مهر  بانك  عمومى  روابط  گزارش  به 
گفت:  غالمى  محمد  استان،  اقتصاد 
اهداف  پيشبرد  در  ها  بانك  امروزه 
مهمى  بسيار  نقش  از  اقتصادى 
اقتصاد  مهر  بانك  كه  برخوردارند 
از  گيرى  بهره  با  است  توانسته  هم 
و  خدمات  اسالمي  بانكداري  قوانين 
را در چارچوب ضوابط  تسهيالت خود 

ارائه كند. شرع مقدس به مشتريان 
يك  اقتصاد  مهر  بانك  افزود:  وى 
بانكى  نظام  در  قدرتمند  مالى  بنگاه 
كشور است كه با اتكا بر قابليت هاى 
متنوع  بانكى  خدمات  داشتن  و  داخلى 
آماده ارائه خدمات به مشتريان است.

خراسان  اقتصاد  مهر  بانك  كل  مدير 
از  را  شرعى  اصول  رعايت  جنوبى 
اقتصاد  مهر  بانك  اصلى  هاى  اولويت 
از  شرعى  نظارت  گفت:  و  دانست 
به  استان  اقتصاد  مهر  بانك  شعب 
اسالمى  عقود  اجراى  بررسى  منظور 
كه  شود  مى  انجام  مداوم  صورت  به 
عملكرد  تا  است  شده  سبب  امر  اين 

بانكدارى  اجراى  زمينه  در  بانك  اين 
بدون ربا كامال مشهود باشد.

فرهنگ  توسعه  و  ترويج   غالمى، 
قرض الحسنه، تعهد به فرهنگ و تفكر 
اسالمى،  بانكدارى  رعايت  بسيجى، 
آنها،  كرامت  حفظ  و  مشترى مدارى 
اجتماعى،  مسئوليت  قانون مدارى، 
پيشرو بودن در ارائه خدمات به جامعه 
و  راهبردى  تفكر  ملت،  آحاد  و  هدف 
و   اقدامات  كيفى سازى  دانايى محورى، 
از  را  مشاركتى  از  مديريت  بهره گيرى 
مهم ترين اصول و ارزش هاى حاكم 

بر بانك مهر اقتصاد عنوان كرد.
از  يكى  را  اشتغال  ايجاد  وى 
براى  اقدامات  ترين  ضرورى 
معضالت  از  جلوگيرى  و  پيشرفت 
دانست  اجتماعى  هاى  ناهنجارى  و 
با  اقتصاد  مهر  بانك  گفت:  و 
مبانى  و  راهبردى  سند  به  عنايت 
هاى گام  مسير  اين  در  خود   ارزشى 
توانسته  و  است  برداشته  را  زيادى 
است تسهيالتى را براى ايجاد اشتغال 
جوانان در دو بخش تسهيالت تكليفى 

ارائه دهد. و اقتصاد مقاومتى 
خراسان  اقتصاد  مهر  بانك  كل  مدير 
جنوبى گفت: بانك مهر اقتصاد استان 
بيش  ابتداى سال جارى  ماهه  در سه 
از 305 ميليارد ريال تسهيالت به يك 

هزار و 787 متقاضى اعطا كرده است 
تسهيالت  اعطاى  روند  اكنون  كه هم 

ادامه دارد. به متقاضيان 
ميزان  اين  از  كرد:  تصريح  غالمى 
تسهيالت، 215 ميليارد ريال در قالب 
هم  ريال  ميليارد   90 و  اسالمى  عقود 
در قالب تسهيالت قرض الحسنه ارائه 

شده است.
خراسان  اقتصاد  مهر  بانك  كل  مدير 
اقدامات  از  گزارشى  ارائه  با  جنوبى 
در  اقتصاد  مهر  بانك  دستاوردهاى  و 
بخش  در  داشت:  اظهار   1393 سال 
مصارف، اقدامات گسترده اى از قبيل 
بهبود  سازى؛  زيرساخت  سازى،  مدل 
در بهينگى تسهيالت و متوازن سازى 
با  كه  طورى  به  است  گرفته  صورت 
بانك  كاركنان،  تمام  گسترده  تالش 
در سال  استان موفق شد  اقتصاد  مهر 
و  هزار   10 پرداخت  ركورد  به   1393
مبلغ  به  تسهيالت  و  وام  فقره   399
دست  ريال  ميليارد   577 و  هزار  يك 

يابد.
قرض  وام  پرداختى  مبلغ  غالمى 
در  متقاضيان  به  استان  در  الحسنه 
ريال  ميليارد   360 را  گذشته  سال 
 4 به  تسهيالت  اين  كه  كرد  عنوان 

هزار و 416 نفر پرداخت شده است.
مهر  بانك  اقدامات  به  اشاره  با  وى   

بانكدارى  اجراى  زمينه  در  اقتصاد 
هاى  طرح  از  حمايت  و  ربا  بدون 
بانك  داشت:  اظهار  مقاومتى،  اقتصاد 
حاميان  از  يكى  استان  اقتصاد  مهر 
طرح هاى اقتصاد مقاومتى است و در 
زمينه  در  است  توانسته  گذشته  سال 
و  مقاومتى  اقتصاد  هاى  طرح  اجراى 
ميليارد   86 از  بيش  اعتبارى  تكليفى 
ريال تسهيالت را به يك هزار و 148 

كند. اعطا  متقاضى 
خراسان  اقتصاد  مهر  بانك  كل  مدير 
بانك  هم،   94 سال  در  افزود:  جنوبى 
اجراى  زمينه  در  استان  اقتصاد  مهر 
مقاومتى   اقتصاد  و  تكليفى  هاى  طرح 
اعتبارى بيش از 125 ميليارد ريال در 
از  تسهيالت  اين  كه  است  گرفته  نظر 
طريق شعب بانك در سراسر استان به 

معرفى شدگان پرداخت  مى شود.
اقتصاد  تسهيالت  داشت:  اظهار  وى 
هاى  كارگاه  ايجاد  زمينه  در  مقاومتى 
كود  عسل،  زنبور  طيور،  قارچ،  توليد 
گلخانه،  زعفران،  كمپوست،  ورمى 
و  سبك  دامدارى  و  تبديلى  صنايع 
هم  تكليفى  تسهيالت  و  سنگين 
مسكن،  تحصيل،  درمان،  زمينه  در 
بسيجيان  به  خدمات  و  توليد  اشتغال، 

بوده است.

مدير كل بانك مهر اقتصاد خراسان جنوبى خبر داد؛

پرداخت بيش از 305 ميليارد ريال تسهيالت 
به متقاضيان در سه ماهه ابتداى سال 94

ساخـت سوله و تيـر ورق  
در اسرع وقت با بهترين كيفيت و نازل ترين قيمت    
آدرس: شهرك صنعتى ، مبتكران 5       09157234706

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

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

روابط عمومى اداره كل امور مالياتى خراسان جنوبى

به اطالع شهروندان محترم مى رساند:

معلول  سيصد  نگهدارى  (ع)  اكبر  على  حضرت  توانبخشى  خيريه   موسسه 

را با حمايت و كمك هاى شما بزرگواران عهده دار است و آمادگى دارد 

همچون سنوات گذشته نذورات نقدى و غير نقدى شما را در امر اطعام و افطار 

مددجويان با دل و جان پذيرا باشد.

شماره حساب كمك هاى مردمى:
كارت بانك پاسارگاد: 5022291900043355

حساب بانك ملى: 0105625232002
بانك كشاورزى: 48988685

آدرس: بيرجند - شهرك شهيد مفتح - باالتر از فنى و حرفه اى

خاندان محترم بنى اسدى
با نهايت تاسف درگذشت ناگهانى خادم ضيوف الرحمن 

شادروان حاج ابوالفضل بنى اسدى
 را تسليت عرض نموده، رجاء واثق داريم خدمات صادقانه اش به زائرين
 بيت ا... الحرام موجب رحمت و مغفرت در آستان پروردگار خواهد بود.

ضمنا دوشنبه 94/4/15 از ساعت 5/30 الى 6/30 بعدازظهر در جلسه اى كه به مناسبت
 سومين روز درگذشت آن شادروان در محل سالن مصلى برگزار مى شود، شركت مى نماييم.

مديران كاروان تمتع و عمره – وحيد نيا - جعفرپور- شفيع پور

به مناسبت سومين روز درگذشت مرحومه مغفوره

شادروان حاجيه فاطمه كيوانزاده 
مادر شهيد مهدى كدخدايى

 جلسه ترحيمى امروز يكشنبه 94/4/14 از ساعت 17 الى 18

در محل هيئت حسينى "واقع در خيابان انقالب" برگزار مى شود
تشريف فرمايى شما سروران گرامى موجب امتنان است 

خانواده هاى: كدخدايى ، كيوانزاده
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امالك و مستغالت

1400 متر زمين سند دار واقع در 
كلوت شوكت آباد مترى 90000 

تومان   09376300254

باغ 350متر حصار شده مشجر با 
آب قنات حوض آالچيق فروش يا 
معاوضه باماشين 09151606610

فروش خانه وياليى دوكله 370 
متر مفتح 1 فى كارشناسى  

09367247002

منزل وياليى همراه تجارى 360متر 
ابتداى بيست مترى اول غربى 
فى: كارشناسى09367247002

فروش فورى زمين زيرفى يا 
تعويض باخودرو، 244متر,داراى 
سند,امتيازبرق 09155211030

فروش واحد85مترى سايت 
ادارى فى 88م+20ميليون وام 

09105160431

فروش امتياز اپارتمان 130 مترى از 
پروژه نگين معصوميه واريزى 21,2 

فى كارشناسى 09195605878

زمين كشاورزى درسورگ 360متر 
15درخت زردالو و بادام،زيرقيمت 

09353488494

فروش يك قطعه زمين به 
مساحت240مترواقع درشمس آباد 

فى:توافقى 09158345832

منزل وياليى زمين - معصوميه 
75متربنا140متر تجارى 14متر 

فى130م 09151600337

فروش منزل وياليى بهترين منطقه 
سجادشهر261مترزمين140زيربنا

09153618804

زمين فروشى 90 متر حاجى اباد 
موقيت عالى سنگ كارى شده 

فى 23 م  09159625495

چند اپارتمان در نرجس وچند باغ 
ويال فروش يا معاوضه با شرايط ويژه 

09332459291

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

امتياز مسكن ارتش
 معصوميه پايين واريزى15/700 
فى توافقى   09157414784 

آپارتمان 97مترى مهر شهر پيلوت دار
 با28قسط پرداخت شده قابل 
معاوضه با كاميون 09158611759

آپارتمان فروشى واقع در مهرشهر 
شركت جوين گستر واريزى كامل 

طبقه دوم 09155624853

فروش يك واحد اپارتمان طبقه 
دوم سند ازاد بدون وام 58 م تومان 
معصوميه پايين. 09155624526

باغ يا باغ منزل فروشى روستا
عباس آبادبهدان تماس خريدارواقعى

09156633578

خانه فروشى دو طبقه در شهرك 
چهكند دو باب مغازه -100 متر
 فى: 120 م   09159626571

منزل خاك گچ تمام اسكلت 
دويست متر زمين وصدبيست متر 
زير بنا در شكراب 09158633502

آپارتمان 75 متر- مهرشهر- 25م 
وام فى 35م معاوضه با ماشين 

سبك   09159658433

يك واحد آپارتمان 75مترى 
دو خواب از پروژه سامان 
چهكند09155001159

معاوضه ى چند قطعه زمين 
درحاجى آباد باماشين 

09376250669

فروش يك ويال در مغل آبادهاونان 
يامعاوضه با ملك و ماشين 

09155625297

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

09127117641

      فروش يا معاوضه مسكن مهر تهران 
75 متر- اماده تحويل 60 م نقد

 20 م وام 09127117641

منزل فروشى - معصوميه پايين 
140 متربنا  فى 140م يامعاوضه 

درشهر 09158641723

فروش يك قطعه زمين 300 مترى 
دو نبش واقع در شهر طوس پشت 
ارامگاه فردوسى  09155611773

معاوضه مجموعه چهار واحدى يكجا 
در خ غفارى با زمين يا منزل كلنگى 

09332459291

فروش يك قطعه باغ600مترى و
يك قطعه باغ800مترى درروستاى 

شمس آباد09151634874

آپارتمان فروشى طبقه اول روى 
پيلوت شركت مولوى دو خوابه 
54 ميليون 09153621050

فروش زمين در دستگرد با متراژ 
230 متر دو نبش فى كارشناسى 

09151911558

محدوده امام فروش3طبقه براى 
انباريامسكونى400مترزيربنا 

09154978523

آپارتمان نوساز 90 مترى طبقه 6 
خ عدالت فى 190 م. 2 واحد 70 
مترى فى 140 م 0915604496

نصف زمين تجارى از مغازه هاى
 صياد شيرازى فروشى 

09159611657

فروش امتيازيك واحد تعاونى 
فرهنگيان باواريزى 30 م يامعاوضه 

با ماشين 09151611714

فروش،معاوضه منزل 162مترى 
حسين آبادسادات باواحدآپارتمان 
درشهريازمين091586509890 

منزل چهكند 171متر 76 
متربناداراى پايانكار,نما وايزوگام 

09156700437

واحد آپارتمان ارتش
 بلوار شهيد ناصرى فروشى

09157235956 

فروش منزل وياليى شوكت آباد 
175 متر امكانات كامل

09151607030

امتياز آپارتمان فروشى واقع 
فاز2 ارتش واريزى30ميليون 
فى:توافقى09353242617

يك واحد آپارتمان حدود110متر 
زيربنا دولت31فاز ارتش به قيمت 

كارشناسى 09157566606

سايت ادارى طبقه پنجم75مترپكيج 
پاركينگ-كولر20م وام60م

09156692686

فروشى منزل مسكونى 130متر 
واقع دراميراباد خيابان امام على 

22فى 50  09159639253

فروشى اپارتمان 110مترى امكانات 
فول افتابگير سپيده مجتمع معراج 

09155610426

فروش انواع زمين درمحل 
چاه برزگانى وروستاى مزگ 

09388974795

زمين120موقعيت تجارى 
خيابان30مترى دستكرد معاوضه
 با مسكن مهر09151600293

فروش زمين 171 متر داراى وام 
تا 15 ميليون

فى56 م 09159624844

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

فروشى حدودا 500 مترزمين 
ورودى روستاى مرك 

فى: كارشناسى  09157201840

فروش آپارتمان 173 مترى طبقه 
اول معلم 13 با تمام امكانات
 فى: توافقى 09153610241

مغازه تجارى فروشى خ نبش 
سعدى2 سندشش دانگ31 متر

09373831253

فروش منزل وياليى دو طبقه 
 225 متر زيربنا - اميرآباد 

يا معاوضه با ملك 09151608918

فروش يك واحد آپارتمان
90متر قيمت 110م نقد+ 20م وام

 09151605482

فروشى،زمين مشاع زراعى 
در حسين آباد خليالن. 

فى12ميليون.09153622791

زمين فروشى با متعلقات 
در روستاى دستگرد خوسف. 

09153622791

منزل فروشى اميراباد 120متر 
زمين 90متر بنا شمالى قيمت 80م 

09156667648

فروشى 11400 متر زمين مزروعى 
با موقعيت عالى در دشت بجد مترى 

12000ت 09354672314

15 هزار متر زمين و باغ با آب 
دشت بجد يا معاوضه با ملك  در 
بيرجند يا مشهد09151611873

فروش واحد 85 مترى مفتح 23 
واحد 8  بدون آسانسور فى 80م+15م وام 
معاوضه باوياليى تا 200م  09153614183

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

09155496373

فروش واحد 75 مترى سايت ادارى 
پاركينگ و آساسنسور 75 م

09153614183

لطفًا جهت پيشنهاد هاى تبليغاتى تماس گرفته نشود !
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لطفًا جهت پيشنهاد هاى تبليغاتى تماس گرفته نشود !

رهن و اجاره

اجاره انبارهاى 100 و 200 مترى 
واقع در حاشيه جاده شهرك 

صنعتى 09358970857

 طبقه اجاره اميراباد 100تومان 1م 
رهن تازه ساز با امتيازو امكانات 

 09378595339

اجاره مغازه 100 مترى
 جمهورى 33.  
09156041846 

دوواحد سوئيت50و30مترى.مبله با 
امكانات كامل درب ورودى مستقل 

09359739989

متقاضى يك مورداجاره 
درمهرشهر،ياداخل شهردوخواب، 

09359863902

 نيازمند اجاره واحد آپارتمانى
 با قيمت مناسب

 09335114125 

منزلى اجاره اى طالقانى8 
500مترجهت شركت.اموزشگاه.

مهدكودك.انبارى 09153612849

رهن واجاره دوواحدتك خواب 
ودوخواب واقع درحكيم نزارى 

09300334041

رهن واجاره طبقه دوم 
125مترزيربناشمال شهر5م رهن 

200اجاره 09153618690

مغازه اجاره اى چهكند 50 متر 
كف سراميك ديوار تا سقف كاشى 

09156667648.

اجاره يا رهن مغازه 15 و25 مترى 
حاشيه ولى عصر23 مهرشهر120 

و180     09153636787

خودرو پرايد

فروشى پرايد دودى
 مدل 78 بسيار تميز 

09126155786

پرايد فروشى مدل 86دوگانه كارخانه 
دور رنگ سفيدرنگ تخفيف بيمه 

كامل 09159632317

فروش فورى پرايد 
131مدل 90 سفيد 

09151636005

پرايد فروشى رنگ سفيدتخفيف 
بيمه فنى سالم

09158628039

فروش پرايد سفيد دوگانه 
انژكتورمدل 83تميز- فنى عالى 

فى 10م    09156676468

فروش پرايد مدل84بيمه والستيك 
خوب دودرب رنگ تخفيف بيمه 
كامل فى 10م   09158340025

خريدار پرايد تميز خانگى مدل 
  90 -  89

09151631809 

فروش فورى 
پرايدمدل76سفيدخانگى تميزبه 
قيمت مناسب 09153624802

پرايد111فول94
خشك سفيد

09151639348 

پرايد مدل86 نقره اى هيدروليك 
الستيك خوب فى 11200 

09155620921

فروشى 132فول مدل 90بدون 
رنگ يامعاوضه باوانت دوگانه تميز 
يا132مدل پايين 09151639659

پرايد مدل 86خانگى كم كار تميز 
بيمه برج10الستيك نو 

فى: 11/500   09153624494

فروشى پرايددوگانه كارخانه 
مدل86رنگ زيتونى متاليك 

خانگى09152038400

فروشى 111
سفيدخشك فول
09157229010 

فروشى پرايدمدل 81
رنگ سفيد

09156693515 

پرايدفروشى مدل 77بيمه 
تاآخرسال بدون تخفيف فى 6.5 

09158624313

فروش پرايدمدل 82بيمه معاوضه 
باهاچ بك مدل پايين ياپى كى 

09151603340

فروش فورى 111 
مدل 93  

 09155610426 

فروشى پرايد87نقرآبى بيرنگ
1سال بيمه-مقطوع11500   

09151602658

پرايدمدل 82زغالى دوتكه رنگ 
بيمه آخر سال تكميل فى 8500م 

09158600118

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

09153624517

پرايد مدل87 رنگ نقراى تمام 
رنگ بيمه تا آخر سال فى 10200      

09159373100

خودرو پژو

فروش پارس سال دوگانه خاكسترى 
21 بهمن93 درحدصفر.فقط36500   

09116463595

خريدارماشين پژو405 
تا مبلغ20 ميلون

 09153624007 

فروشى پژو 405 مدل 82 فنى سالم 
دور ابرنگ دو گانه مشكى 

فى 12 م     09159620903

 فروش پژوپارس سال مدل88رنگ 
دلفينى .بسيارتميز.بيرنگ

09352938345

پژوپارس 85نقره اى بيرنگ 
الستيك 80درصد ياتعويض 
باپرايددوگانه 09159617026

خريدارپژو405
مدل 92يا93  
09151607358 

تاكسى پژوفروشى مدل90دوگانه 
كارخانه ومعاوضه باسوارى. 

 09151614906

پژو73نوك مدادى،فنى سالم 
بيمه6ماه كمى رنگ 

دوگانه ال پى جى 09157410810

فروش206مدل82تيپ5آلبالويى 
الستيك80درصدبيمه3ماه 

فى13ميليون09011569508

خريدارپژو405دوگانه تا 
مبلغ20ميليون

09153624007 

معاوضه با 405
دوگانه خشك

09159624844 

پژو روآ 86 دوگانه تك برگ سند 
فنى عالى . . . فروش يا معاوضه با 

پرايد دوگانه 09013607273

پارس سال دوگانه داشبورد جديد 
خاكسترى مدل بهمن93 

فى: 36800     09153635766

خودرو متفرقه

تويتامدل 79دوگانه - بيمه برج 
11 الستيك 80درصد فى 4700 

ماشين 09159626871

فروش pkمدل82
تميز-12سال تخفيف بيمه  
فى: توافقى 09158604640

وانت مدل 86بيمه تابرج 1
الستيك دارد فى: توافقى

09385719475

معاوضه  يا فروش سمند
l xمدل90سفيد فى23/500م 

09159209320

 موتور هرمز 125مدل 
آخر90مشكى. بيمه ندارد.

فى: 1800تومان. 09363137221

فروش سمند88 ال ايكس سفيد 
فى21ونيم-يامعاوضه با111صفر 

09105037566

وانت مزدا تك كابين مدل73 
سفيد بيمه يكسال فى 6ميليون 

09155615894

پى كى84 نقره اى بيمه كامل 
موتور عالى دور رنگ فى توافقى 

09158611759

خريدار موتور 
بدون كالج احسان  

09155610426

وانت مدل 81سالم دوگانه 
كفى باربند

09151606610 

فروشى سمند 82 سفيد تغيير 
رنگ بسيارتميز،به شرط فنى 

09155628381

فروش رنو سپند استسنائى.
مدل79. قيمت6500

09157921778

موتور پيشرو پارس طرح كيپس 
رنگ نارنجى بسيار تميز فى1800

09196062070

پاترول2درب مشكى،مدل77
تك برگ سند،زيرقيمت 

 09012535846
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رايانه و همراه

گوشى سامسونگ گلكسى 
استارپالس نونويقيمت 210تومان  

09011951209

فروش سامسونگ استارپالس 
دوسيم كارت.اندرويد 4,1

پيام بدهيد   09150610724

جوياى كار

به يك خانم براى بسته 
بندى موادغذايى نيازمنديم 

09157408805

جوياى كار
در شيفت بعداز ظهر 

09157914459

جوانى 25ساله جوياى كاربنايى 
هستم

09305609536

جوانى 27ساله متاهل با پژو405 
صفردوگانه سوز آماده همكارى 

09158671899

به تعدادى راننده با ماشين دو گانه 
جهت كار در آژانس نيازمنديم 

09157217084

جوانى 27ساله باگواهينامه ماشين 
وموتورسيكلت آماده همكارى 

09358751787

به بازارياب خانم و آقا  براى 
فروش در بيرجند و شهرستانها 

09157553403

راننده بلدوزربا24
سال سابقه كاراماده همكارى

09159633172

جوانى هستم مايل به همكارى 
باشركتهاى ساختمانى وسرپرست 

كارگاه 09151611714

جويايى كارجوانى20ساله 
دانشجودرشيف شب
09017824286

كابينت سازماهرام دى اف 
كاروفلزكارنيازمنديم
09155625162

جوياى كار
جوانى 22ساله 

09159590563 

به يك سرمايه گذار نيازمنديم 
با سود دهى عالى
09013607273

تعدادى راننده با ماشين دوگانه سوز 
جهت كار در اژانس نيازمنديم

09155619072

لوازم منزل

ميز ال سى دى شيشه اى 
حاللى قيمت 160000تومان 

09156680970

فروش تعدادى مبل و 
وسايل تزيينى با شرايط مناسب 

09151604006

فروش كابينت دست دو تميز 
وتازه رنگ شده به همراه سينك 

ظرفشويى دوقلو 09153613669 

خريدار كولر5000
 دست دوم 

09153636787

فروش كولرگازى
 پنل دار

09373831253 

18هزارGREEگرى كم مصرف 
كاركردصفر

09373831253

متفرقه

فروش انواع پروفيل، قوطى، نبشى 
سپرى، فنس، ورق سقفى

 09153225047

فروش 4حلقه الستيك هندى 
سيلو 10روز كاربفروش ميرسد 

09126155786

سيستم گازسى ان جى 
پرايددوكپسول فروشى 

09153621585

 كابينت ان دى اف اندازه 
آشپزخانه 15مترى قيمت1مليون 
و200هزارتومان 09156666595

فروش
 بچه ماهى كپور

09155619359 

فروش مغازه پوشاك زنانه در 
بازار سادسى معاوضه با خودرو 

0915961642

فروش انواع دستگاه 
بلوك زنى و بلوك
09151642113 

فروش كولر آبى درى چه باال 
سه هزار پنصد نو داخل كارتن    

 09159634478

فروش فيش حج عمره 
دو عدد 5 تومان

09307252100 

فروشى .چهاررينگ اسپرت پرايدى 
وتيبايى بدون كار .باكارتن 

فى 500تومان. 09363137221

تاكسى تلفنى فعال با سابقه با 8سال 
اعتبار پروانه كسب واگذار ميشود 

09155619072

كليه لوازم آرايشگاه بفروش ميرسد
فى: توافقى 

09159638288

تعدادى قفسه مغازه از نوع جديد 
رنگ سفيد به قيمت توافقى 

09155406620

پروانه كسب نمايشگاه اتومبيل 
اجاره يا واگذار ميشود

09306703037 

4حلقه الستيك نو با رينك اسپرت 
پرايد 800 ت معاوضه با دوچرخه 

پيام بدهيد 09373472779

فروش نانوايى لواش وتافتون
 فى 30م

09156648303 

به علت تغييرشغل كليه لوازم 
سمسارى به حراج داده ميشودنبش 

17شهريور33 09157579145

فروشى دو شاخه تيراهن 
12مترى نمره 18 زيرقيمت بازار 

40هزارتومان09151632141

فروش 10 متر پارتيشن لترون
 سالم با شيشه و درب

09151634678 

پروانه كسب پوشاك 10 ساله 
باقيمت تمام شده بفروش ميرسد

09157553403

فروشى يك دسگاه ترانس جوش نو 
قيمت توافقى ويامعاوضه باماشين 
لباس شوى 09305536977

واگذارى مغازه پوشاك در 
راسته بازار با بهترين موقعيت 

09155610426

واگذارى فورى و استثنايى 
مزون عروس فقط و فقط 10 م 

09355598886

فروش يك قبضه سالح شكارى 
تك لول نخجير 1  
 09156631393

تانكر1800ليترى ورق سياه 
بامقدارى نفت فروشى

09157711765

يك عدد فريزر قدى 
خريداريم

09158605012

فروشى كلى
 لوازم ساندويچى
09370595194 

فروش نصف نانوايى سنگك
فى توافقى

09156680970

100متر فنس طول ارتفاع 1ونيم 
نو يادست 2خريدارم چك برج7

09151606610

فروش رستوران سنتى مركز شهر 
1500 متر معاوضه با ملك يا 

ماشين مدل باال 09156004494

لوازم بستنى فروشى نو فر وش 
فورى + يخچال اسيتاده نو زير قيمت 

09155611601

لوازم كارواش فروشى پمپ اب باد
 كف ساز ابشيرين كن
 09376686293

تعدادى قفسه وپايه وسط
 بفروش ميرسد. 
09158384238

كارواش باچهار سال سابقه كار به 
همراه پروانه بفروش ميرسد ق 8م 

09156672980

فروش دستگاه 
دزدگير پوشاك 

 09151633496

فروش دوچرخه
 باقيمت مناسب

09156694158 

فروش فورى وقيمت عالى كليه 
لوازم آرايشگاه بهمراه جوازكسب 

09352376866

 MDFفروش كليه وسايل نجارى
كامل بجز برش خطزن

09157286458


