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خواب ناز غول هاى آهنين 
و خواب آشفته ساكنين 

ترافيك و آلودگى هوا از جمله مشكالت اصلى 
شهروندان بيرجندى است. مشكلى كه اگر آن را به اجزاى 
كوچك ترى تقسيم كنيم، تردد ماشين هاى سنگين در...
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آمريكا حمله كند مشكل اقتصادى
 را حل مى كنيم  

محسن رضايى دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام خطاب
 به مردم گفت : من به عنوان يك سرباز و پاسدار انقالب قول 
مى دهم اگر آمريكايى ها بخواهند به ايران..
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مشكالت موسسه ميزان امروز با حضور نمايندگان استان هاي خراسان رضوي، جنوبي و شمالي در كميسيون 
اجتماعي مجلس بررسي مي شود. پيش از اين نيز ايرج عبدي نماينده مردم خرم آباد در مجلس اعالم كرده 
مورد  ملي  امنيت  كميسيون  در  ميزان  اعتباري  مالي  مؤسسه  و  شانديز  پديده  شركت  موضوع  كه  بود 
پيگيري قرار خواهد گرفت و توضيحات مسئوالن قضايي در مورد نحوه برخورد با شركت پديده شانديز 

و مؤسسه ميزان به كميسيون ارائه خواهد شد. 

امروز مشكالت «ميزان» در كميسيون اجتماعي مجلس بررسي مي شود

ابطال شرط قبولى در آزمون براى 
تبديل وضعيت از پيمانى به رسمى 

قيد  ادارى  عدالت  هيئت عمومى ديوان  راى  با  فارس: 
از  كارمندان  وضعيت  تبديل  براى  آزمون)  در  (قبولى 
پيمانى به رسمى ابطال شد. پيش از اين معاونت توسعه 
مديريت و سرمايه انسانى رئيس جمهور يكى از شروط 
تبديل وضعيت كارمندان از پيمانى به رسمى را قبولى در 

آزمون تخصصى دستگاه ها عنوان كرده بود.

كمك هزينه ازدواج به مقررى بگيران 
بيمه بيكارى تعلق مى گيرد

فارس: فقط بيمه شدگان اجبارى مى توانند از كمك هزينه 
ازدواج برخوردار شوند و بيمه شدگان اختيارى و ِحرف 
مشاغل آزاد را شامل نمى شود. همچنين به مقررى بگيران 

بيمه بيكارى نيز كمك هزينه ازدواج تعلق مى گيرد.

 اعالم نتايج اوليه كنكور ،هفته اول مرداد 

توكلى مشاور عالى سازمان سنجش آموزش كشور در 
گفتگو با ايسنا، گفت: نتايج اوليه آزمون سراسرى 94 
در هفته اول مردادماه روى سايت سازمان سنجش به 

نشانى www.sanjesh.org قرار مى گيرد. 

پرداخت رفاهى ماه مبارك رمضان 
به بازنشستگان آموزش و پرورش

فارس : مشاور اجرايى معاونت توسعه مديريت و پشتيبانى 
اعالم كرد در ادامه پرداخت رفاهى ماه رمضان به كاركنان 
وزارت آموزش و پرورش، تا پايان هفته جارى مبلغ رفاهى 
به بازنشستگان نيز پرداخت مى شود.مجاورى افزود: در پى 
پرداخت كارت هديه يك ميليون ريالى به كاركنان شاغل 
در ماه رمضان، اين مبلغ براى بازنشستگان نيز تأمين و به 

حساب ادارات كل آموزش و پرورش استان ها واريز شد.

سند ملى آب استان به روز رسانى شود
مدير كل جهاد كشاورزى : اطالعات اسناد فعلى در موضوع آب متعلق به 24 سال قبل است

مناقصه عمومي " نوبت اول "
 * دستگاه مناقصه گذار: شهرداري بيرجند

و   ( يك  (پيوست  شرايط  طبق  نشاني  آتش  خودروي  دستگاه  يك  خريد  مناقصه:  موضوع   *

مشخصات فني (پيوست دو) مندرج در اسناد مناقصه

* شرايط عمومي متقاضيان: كليه تامين كنندگان حقوقي واجد شرايط مي توانند در مناقصه مذكور 

شركت  نمايند.

* مبلغ تضمين شركت در مناقصه: متقاضيان مي بايست مبلغ 300/000/000 ريال را به عنوان 

سپرده شركت در مناقصه به صورت ضمانت نامه بانكي در فرم هاي قابل قبول در وجه شهرداري 

بيرجند با اعتبار حداقل 3 ماهه و قابل تمديد و يا چك تضميني بانكي و يا وجه واريزي به حساب 

دستگاه  به  مناقصه  اسناد  همراه  به  بيرجند  شهرداري  نام  به  مدرس  شعبه  شهر  بانك   100610 

مناقصه گذار ارائه نمايد. 

 * مهلت و محل دريافت اسناد: متقاضيان مي بايست تا تاريخ 94/4/31 براى دريافت اسناد 

مناقصه به سايت  www.ets.birjand.ir  مراجعه نمايند.

* مهلت و محل تحويل اسناد: متقاضيان در صورت تمايل به شركت در مناقصه، مي بايست كليه 

اسناد مناقصه را تا پايان وقت اداري (ساعت 14:30 ) 94/5/12 در پاكت سربسته و با لفاف مناسب 

اداره حراست شهرداري  ابوذر- شهرداري مركزي-  به آدرس خراسان جنوبي - بيرجند - ميدان 

بيرجند تحويل نمايند.

سالن  در   10 ساعت  راس   94/5/13 معامالت  كميسيون  جلسه  پيشنهادات:  بازگشايي  تاريخ   *

جلسات شهرداري بيرجند برگزار مى شود

*كليه هزينه هاي نشر آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.

* شهرداري در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار مي باشد.

* ساير جزئيات و شرايط در اسناد مناقصه درج گرديده است.

در صورت نياز به كسب اطالعات فني بيشتر با شماره 32416502 (056) - معاونت عمليات سازمان 

آتش نشاني و ساير موارد با شماره 3-32222200 (056) تماس حاصل نمايند.

دكتر عباسعلي مديح- شهردار بيرجند 

مركز آموزش علمى - 

كاربردى بيرجند يك

 به زودى دانشجو مى پذيرد.
انتهاى طالقانى 3     32238684-5  

اطالعيـه

ف
دي

مساحتپالك ثبتيكاربرير
(مترمربع)

قيمت پايه ساليانه 
اجاره (ريال)

 مبلغ قابل پرداخت بابت
 سپرده 5 درصد قيمت پايه

مزايده
آدرس ارسال مداركآدرس ملك

1
1554/3963كارگاهى- صنعتي

اصلى
 بيرجند- جاده50005,000,000250,000

شكراب- همت 31

 بيرجند /  بلوار شهيد آويني/ ميدان راه
 وشهرسازى/ اداره كل راه و شهرسازي

خراسان جنوبي

 روابط عمومي اداره كل راه و شهرسازي استان خراسان جنوبى

مزايده اجاره يك قطعه زمين با كاربري كارگاهى- صنعتي در شهر بيرجند ( نوبت اول )
اداره كل راه و شهرسازي استان خراسان جنوبي

اداره كل راه و شهرسازى استان خراسان جنوبى در نظر دارد: يك قطعه زمين با كاربري كارگاهى- صنعتي واقع در شهر طبس را براى احداث "مجتمع كارگاهى- صنعتى"   (به شرح جدول ذيل) از طريق 
مزايده و به صورت اجاره و بهره بردارى موقت اراضى واگذار نمايد. متقاضيان مي توانند براى دريافت مدارك از تاريخ 94/04/23  لغايت 94/05/01 به آدرس : اداره راه و شهرسازي بيرجند يا آدرس اينترنتي 
http://mrud-skh.ir مراجعه و مدارك را حداكثر تا تاريخ 94/05/12 به دبيرخانه مركزي ارسال نمايند. ضمنًا ، در روي پاكت قيد گردد مربوط به مزايده اجاره يك قطعه زمين كارگاهى-صنعتي شهر 

بيرجند 

تذكرات : 
1- شركت كنندگان در مزايده مي بايست پيشنهادهاي خود را در پاكت هاي جداگانه اي الك و مهر شده قرار داده و به شرح ذيل عمل نمايند. 

 - پاكت الف) اصل ضمانت نامه بانكي معادل 5 درصد كل قيمت پايه مزايده قابل دريافت در كليه شعب بانك هاي استان و يا واريز وجه نقد (اصل فيش بانكي) به حساب شماره 2173712100001  (سيبا 
غير قابل برداشت تمركز وجوه سپرده) بانك ملي به نام اداره كل راه و شهرسازي خراسان جنوبي - پاكت ب ) 1- فرم تكميل شده تقاضاي شركت در مزايده با درج مبلغ پيشنهادي اجاره ساليانه با امضاى 
متقاضي 2- فرم تكميل شده شرايط خاص شركت در مزايده 3- كپي ضمانت نامه بانكي يا فيش واريزي 4-موافقت نامه اصولي معتبر از مراجع ذيربط 5- تصوير آگهي روزنامه رسمي و آگهي آخرين تغييرات 
براي اشخاص حقوقي 6- گواهي نمونه امضاى مديران صاحب امضا نزد دفاتر اسناد رسمي  سپس همه پاكت ها را در لفاف مناسب قرار داده و مدارك را با پست سفارشي به آدرس اعالم شده در جدول ذيل 

ارسال نمايند. 2- به پيشنهادات فاقد سپرده ، كمتر از 5 درصد و يا غير از سپرده هاي مشخص شده در پاكت الف ، مبهم ، مخدوش و يا تحويل شده در خارج از موعد مقرر ترتيب اثر داده نخواهد شد. 
3- متقاضيان مي بايست موافقت نامه اصولي براى احداث مجتمع كارگاهى- صنعتى براي مورد مزايده از مراجع ذيربط را ضميمه اسناد مزايده ارائه نمايند. بديهي است واگذاري زمين به برنده مزايده به 

صورت انعقاد قرارداد واگذاري و با رعايت شرايط مندرج در قرارداد خواهد بود.
4- برندگان مزايده موظفند حداكثر ظرف مدت 10 روز كاري جهت تسويه حساب به اداره درآمد و هزينه هاي عملياتي اداره كل راه وشهرسازي خراسان جنوبي مراجعه نموده و اصل فيش پرداختي را به 
امور مالي اداره كل تسليم نمايند عدم پرداخت بهاء زمين در مهلت مقرر انصراف از خريد تلقي و مورد مزايده به برندگان دوم با رعايت مقررات مربوطه واگذار ميگردد . كه در اين صورت سپرده توديعي به نفع اداره 

كل ضبط و متقاضي هيچگونه ادعايي نخواهد داشت .
5- كليه هزينه هاي متعلقه شامل نقل و انتقال ، هزينه آماده سازي ، عوارض و ماليات متعلقه و غيره كًال به عهده برنده مزايده مي باشد. 

6- بازگشايي پاكت ها راس ساعت 9 روز چهارشنبه 94/05/14 در محل اداره كل انجام خواهد شد.
7- كساني كه مشمول اليحه قانوني راجع به منع مداخله وزراء و نمايندگان مجلسين و كارمندان دولت در معامالت دولتي و كشوري مي باشند حق شركت در مزايده را ندارند  

مشخصات اراضي موردنظر

جناب آقاى مهندس عامرى
با نهايت تاسف و تاثر درگذشت برادر گرامى تان 

را تسليت عرض نموده ، از خداوند منان براى آن مرحوم آمرزش و براى بازماندگان 

صبر و بردبارى آرزومنديم.

شركت سامان فوالد - جرثقيل سروش

 شركت آوا رادين شرق

خانواده محترم عباس نيا
با نهايت تاسف و اندوه درگذشت 

شادروان مهدى مهران عباس نيا طهرانى
 را خدمت شما و فاميل وابسته تسليت عرض نموده ، شادى روح آن مرحوم 

و تسلى خاطر بازماندگان را از درگاه احديت خواستاريم.

خانواده هاى: يوسفى ، فوالدى

جناب آقاى المعى مديركل محترم و فرهيخته آموزش و پرورش خراسان جنوبى
از پيگيرى و تالش هاى جناب عالى در خصوص برقرار نمودن حق مرزى فرهنگيان شهرستان زيركوه صميمانه سپاسگزاريم

توفيقات روزافزون شما را از خداوند منان خواستاريم.

جمعى از فرهنگيان آموزش و پرورش شهرستان زيركوه

آموزشگاه آزاد

  صنايع دستى نگاره
زير نظر سازمان فنى و حرفه اى

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

روبان دوزى ، چهل تكه دوزى

آدرس: معلم 7- پالك 34    -  تلفن: 32221695

نقد و اقساطبه صورت 
آموزش 

اعالم نتايج آزمون استخدام پيماني 94/03/08 +بيمه+كار
دانشگاه علوم پزشكي بيرجند

براى كسب اطالعات بيشتر مي توانيد به سايت 
 www.bums.ac.ir  دانشگاه به آدرس

مراجعه نماييد.

 روابط عمومي دانشگاه علوم پزشكي
 و خدمات بهداشتي درماني بيرجند

در كارگروه توسعه صادرات مطرح شد :

مشكل بازارچه هاى مرزى مربوط به والى فراه است / صفحه 7
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بر اساس محاسبات نجومى يك رصدگر مجرب هالل ماه هاى جوان، امكان رويت هالل «شوال» در شامگاه پنجشنبه 25 تيرماه مصادف با 29 رمضان در كشور، 
مقارن و بعد از غروب خورشيد، بسيار بسيار بعيد (قرين محال) و پيش از غروب آن روز هم بسيار بسيار ضعيف است. به گزارش ايسنا، بوژمهرانى گفت: ركوردهاى

 حدى به دست آمده در رصدهاى گذشته نشان مى دهد كه امكان رويت هالل شوال در شامگاه پنجشنبه 25 تير مصادف با 29 رمضان، تقريبا محال است. 

رؤيت هالل «شوال» در غروب پنجشنبه، تقريبا محال است

امروز 23 تير 1394 مصادف با
 27 رمضان 1436 و 14 جوالى 2015

آغاز به كار نخستين دوره مجلس خبرگان رهبري 
(1362 ش).

آغاز عمليات بزرگ رمضان، در منطقه جنوب در 
شرق بصره (1361 ش).

نويسنده،  حائري»  «عبدالهادي  دكتر  درگذشت 
پژوهشگر و مورخ معاصر (1372 ش).

شاعر،  شيرازى  حميدى  مهدى  دكتر  درگذشت 
محقق و نويسنده نامى معاصر (1365ش).

عليه  نج»  الزَّ «صاِحُب  رهبري  به  زنگيان  قيام 
عباسيان در جنوب عراق(255 ق).

تولد ابوبكر محمدبن علي حاتمي معروف به «ابن 
عربي» دانشمند بزرگ مسلمان(560 ق).

تولد «ابومنصور حسن  بن زين  الدين» محدث و 
رجالي بزرگ شيعه(959 ق).

رحلت «عالمه محمدباقر مجلسي» صاحب كتاب 
شهير «بِحاُراالنوار» (1110 ق).

و  معروف  نويسنده  بوسوئه»  بنيني  «ژاك  تولد 
عالم علوم الهي فرانسوي (1627م).

در  باستيل  زندان  فتح  يادبود  فرانسه،  ملي  روز 
جريان انقالب اين كشور (1789م).

تولد خانم «مارگاِرت ِگْرْترودبل» اديب و مستشرق 
انگليسي (1868م).

عليه «ملك  قاسم»  كودتاي خونين «عبدالكريم 
فيصل دوم» پادشاه عراق (1958م).

تقويم مناسبت هاى  روز

ايجاد  طرح  كشور،  كار  بازار  در  آمارى  خأل  سال ها  از  پس 
بانك اطالعاتى كليه شاغالن اعم از بيمه شدگان و كارگران 
زيرزمينى و غيررسمى به منظور صدور كارت هوشمند چند 
منظوره از روزهاى آينده رسما كليد مى خورد. به گزارش مهر، 
كارشناسان بازار كار مى گويند نبود بانك اطالعاتى، مشخص 
نبودن آمارهاى كارگران، روشن نبودن وضعيت شاغالن هر 
بخش، چگونگى و چرايى جابه جايى هاى نيروى كار و ده ها 
مسئله ديگر مرتبط با اين حوزه باعث شده كه دولت ها نتوانند 

تصميمات درستى درباره آينده بازار كار كشور بگيرند.

تعيين روش ثبت نام براى دريافت كارت هوشمند

 عضو هيئت مديره كانون عالى انجمن هاى صنفى كارگران 
ايران اظهار كرد: قرار است در روزهاى آينده نشستى با دفاتر 

پيشخوان دولت درباره اين طرح داشته باشيم و پس از آن 
چگونگى مراجعه كارگران و انجام مراحل ثبت نام مشخص 
و اعالم خواهد شد. وى تاكيد كرد: از ديگر ضعف هاى موجود 
فعلى اين است كه به عنوان نمونه در مسئله شناسايى و بيمه 
شدن كارگران ساختمانى، نبود اطالعات قابل اعتنا، مسائل 
و دشوارى هاى زيادى در كار ايجاد كرد، بنابراين از طريق 
اين طرح مى توانيم تعداد شاغالن هر بخش اقتصاد، نوع 
شغل و ديگر مسائل مرتبط به آن را مشخص كنيم. وقتى 
بانك اطالعاتى باشد، به آسانى مى توان كار بيمه كارگران 

 ساختمانى را انجام داد.
شاغالن كارگاه هاى زيرزمينى شناسايى مى شوند

اين مقام مسئول كارگرى كشور افزود: نمى دانيم چه تعداد 

كارگاه مشمول بيمه در كشور مشغول به فعاليت هستند؟ چه 
ها  كارگاه  اين  كنند؟ شاغالن  فعاليت مى  زيرزمينى   تعداد 
چه وضعيتى دارند؟ و خالصه اينكه امكان برنامه ريزى در 
اين بخش ها وجود ندارد. عضو هيئت مديره كانون عالى 
حال  در  كرد:  اظهار  ايران  كارگران  صنفى  هاى  انجمن 
تشكيل  با  داريم  قصد  و  شده  آماده  كار  اين  طرح  حاضر 
افراد  تمامى  براى  هوشمندى  كارت  اطالعاتى،  بانك 
آنها  براى  را  برخى خدمات  آن  بتوان طى  كه  كنيم  ايجاد 
پيگيرى كرد. به گفته ابوى، كارت هوشمند چندمنظوره اى 
كه در آينده نزديك در اختيار كارگران قرار خواهد گرفت، 
حاوى اطالعات بيمه اى و شغلى افراد خواهد بود. حتى از 
تواند  مى  نيز  بانكى  كارت  نوعى  به  كه  كارت  اين  طريق 
شود.  مى  دنبال  هم  افراد  حقوق  پرداخت  موضوع   باشد، 

اين مقام مسئول كارگرى كشور خاطرنشان كرد: اين طرح 
از هفته اول پس از ماه مبارك رمضان به صورت پايلوت در 
خراسان رضوى و شهر مشهد آغاز مى شود و پس از آن در 

يك دوره زمانى يكساله در كل كشور اجرايى  خواهد شد.

جزئيات طرح صدور كارت هوشمند شاغالن 

پس از گذشت 10 سال از اجراى طرح سهام عدالت و رسيدن 
بدهى  از  برخى ها  تومان،  ميليون  دو  به  سهام  اين  ارزش 

سهامداران عدالت به خزانه دولت بابت پول سهام خبر مى دهند. 
با احتساب ميزان بدهى هاى شركت هاى مذكور به خزانه بابت 
محاسبه سود سال 93 و 94 و بخشى از سال هاى گذشته پيش 
بينى مى شود در نيمه سال 95 حدود 50 درصد يك ميليون 
تومان بازپرداخت خواهد شد. در همين رابطه قانونگذار مصوب 
كرده است كه دو دهك پايين جامعه از 50 درصد تخفيف 
در سهم يك ميليون تومانى خود برخوردار شوند ولى براى 
باقيمانده  (4 دهك  عدالت  بقيه دهك  هاى جميعتى سهام 
مشمول سهام عدالت) قانون گذار مصوب كرده است كه اگر 

از محل سود شركت هاى مشمول سهام عدالت طى 10 سال 
گذشته مبلغ يك ميليون تومان آنها (اقساط مبلغ يك ميليون 
تومان) تسويه نشود، باقيمانده آن را مشمولين سهام عدالت به 
عنوان آورده خود پرداخت مى كنند. براين اساس پيش بينى 
مى شود تا سال 95، 50 درصد از سهم يك ميليون تومانى 
به  عدالت  سهام  شركت هاى  از  دريافتى  سودهاى  توسط 
حساب خزانه پرداخت مى شود و مابقى آن توسط هر مشمول 
 سهام عدالت در زمان آزادسازى طى فرجه زمانى 6 ماهه اى 
كه به سهامدار سهام عدالت اختصاص داده خواهد شد، مبلغ 

آورده خود را مى توانند پرداخت كنند. بنابراين به جز دو دهك 
اول مشمول، بقيه سهام عدالتى ها در حال حاضر به دولت 
بدهكارند كه در نهايت پس از مشخص شدن ارزش سهام و 
وضعيت سود و غيره بايد يا اين بدهى را به دولت بپردازند كه 
سهامدارى آنها قطعى شود و يا اينكه همان سهام را واگذار كنند 
و ديگر سهامدار عدالت نباشند؛ اين در حالى است كه بسيارى 
از افرادى كه سهام عدالت دريافت كرده اند، قادر به واريز مبلغ 
پيش بينى شده به حساب دولت نيستند و بايد دولت فكرى 

براى اين موضوع كند.

جزئيات محاسبه بدهى سهامداران عدالت 

90 درصد روستائيان زير پوشش 
شبكه هاى تعاون روستايى هستند

ايرنا: عضو هيئت مديره سازمان تعاون روستايى كشور 
گفت: شبكه هاى تعاون روستايى به چهار ميليون نفر 
تحت  روستائيان  درصد   90 و  دهد  مى  ارايه  خدمات 
محمدرضا  دارند.  قرار  روستايى  هاى  تعاونى  پوشش 
شبكه  در  نفر  هزار   25 اكنون  هم  افزود:  محمدزاده، 
هاى تعاون روستايى فعاليت مى كنند. وى با بيان اينكه 
تعاونى روستايى با خريد تضمينى محصوالت كشاورزى 
مانع از ضرر و زيان به كشاورزان مى شود، اظهار كرد: 
قيمت خريد محصوالت كشاورزى در  در صورتى كه 
بازار كمتر از قيمت خريد تضمينى باشد، براساس ابالغ 
تعاون  سازمان  جمهورى،  رياست  راهبردى  معاونت 

روستايى اقدام به خريد تضمينى محصول مى كند. 

ثبت نام 11 ميليون متقاضى دفترچه 
بيمه در طرح بيمه سالمت همگانى   

معاون مطالعات و توسعه خدمات بيمه اى سازمان بيمه 
سالمت گفت: در سال گذشته حدود 6 تا 10 ميليون نفر 
در كشور فاقد دفترچه بيمه بودند. به گزارش ايسنا، بهمن 
برزگر افزود: افراد ثبت نام كننده در سامانه اميد طرح بيمه 
سالمت همگانى را، اكثراً افراد فقير و نيازمند كه در حاشيه 
شهرها زندگى مى كردند و يا مهاجرين روستايى تشكيل 
مى دادند. وى با اشاره به ثبت نام 11 ميليون نفر متقاضى 
دفترچه بيمه گفت: در اين راستا توانستيم براى 9 ميليون 

و 600 هزار نفر از اين افراد، دفترچه بيمه صادر كنيم. 

بررسى پيشنهاد بازنگرى جريمه تخلفات 
رانندگى در كميسيون اجتماعى دولت

 ايرنا: رئيس پليس راهور نيروى انتظامى گفت: پيش بينى 
به   90 سال  در  كه  رانندگى  تخلفات  جرايم  بازنگرى 
تصويب هيئت وزيران رسيد به هيئت دولت ارسال شده و 
 اين پيشنهاد در كميسيون اجتماعى دولت بررسى مى شود. 
به گزارش ايرنا، سردار تقى مهرى افزود: كشور ما برابر 
ماده 22 قانون رسيدگى به تخلفات رانندگى پيش بينى 
كرده تا متناسب با شرايط كشور و تورم، با امضاى سه وزير 
دادگسترى، كشور و راه و شهرسازى به پيشنهاد فرمانده 
ناجا هر سه سال يكبار هزينه و مبالغ جريمه ها بازنگرى 
 شود. وى ادامه داد: با بررسى پيشنهاد بازنگرى جريمه ها 
انجام  قانونى  اقدامات  دولت،  اجتماعى  كميسيون  در 
و جريمه هايى كه اعمال مى شود بازدارندگى خواهند 
داشت زيرا جريمه هاى كنونى بازدارندگى خود را از دست 

مى دهند و نياز است تا مبالغ آنها افزايش يابد.

شكر تا شهريور گران نمى شود 

بهمن دانايى دبير انجمن صنفى كارخانه هاى قند و شكر  
در گفتگو با ايسنا، گفت: براساس بخشنامه دولت، پيشنهاد 
افزايش 15 درصدى قيمت شكر را به سازمان حمايت 
ارائه مى دهيم تا توليد امسال كه از نيمه شهريور آغاز 

مى شود با قيمت هاى جديد روانه بازار شود. 

زمزمه گرانى خودرو به گوش مى رسد

نرخ  بر  عالوه  اينكه  بيان  با  رقابت  شوراى  رئيس 
نهايى  قيمت  بر  توليد هم  نهاده هاى  دستمزد ساير 
فعلى  شرايط  در  گفت:  مى گذارد،  تأثير  خودرو 
نيست.  منطقى  خودرو  قيمت  افزايش  درخواست 
اينكه  به  اشاره  با  تسنيم،  با  گفتگو  در  شيوا  رضا 
خودروسازان به هيچ عنوان نمى توانند اقدام به افزايش قيمت محصوالت 
خود كنند، اظهار كرد: اين روزها صحبت هايى مبنى بر درخواست افزايش 
قيمت خودرو به بهانه افزايش نرخ دستمزد مطرح مى شود كه اين موضوع 
در  خودرو  بازار  اكنون  هم  اينكه  اعالم  با  شيوا  نيست.  كننده  قانع  اصًال 
ركود قرار داشته و توليدكنندگان بايد براى فروش بيشتر محصوالت خود 
اقدام به كاهش قيمت كنند، اظهار كرد: به نظر مى رسد در شرايط فعلى 

درخواست افزايش قيمت خودرو منطقى نيست. 

پرداخت حق بيمه بر اساس دهك هاى درآمدى باشد

مديرعامل سازمان بيمه سالمت ايران، كنترل سريع 
هزينه هاى القايى را از اولويت هاى سازمانى برشمرد. به 
گزارش مهر، محمد جواد كبير افزود: بعد از اجراى طرح 
تحول سالمت وقتى هزينه ها افزايش يافت و درآمد و 
منابعى كه از طريق دولت و بيمه شده در اختيار اين 
سازمان قرار مى گرفت كفاف هزينه هاى سازمانى را نداد دو راه حل پيش رو 
داشتيم: بازنگرى جدى در سرويسهاى ارائه كننده خدمت و كاهش و كنترل 
هزينه هاى القايى كه بار مالى زيادى را به سازمان وارد مى كرد.وى ضمن اشاره به 
اجراى طرح تحول سالمت در كشور متذكر شد: استمرار اين طرح نيازمند افزايش 
سهم سالمت از توليد ناخالص ملى است كه بايد با ساز و كار بيمه اى مديريت 
شود.كبير اظهار كرد: پرداخت حق بيمه بايد بر اساس دهك هاى درآمدى باشد 
زيرا افراد حقوق بگير جامعه بايد سهم بيشترى در پرداخت حق بيمه داشته باشند.

مصوبه خريد شيرخام به قيمت
 1440 تومان اجرايى نشد

با  گاوداران  صنفى  انجمن  مديره  هيئت  رئيس 
بيان اينكه مصوبه خريد شيرخام به قيمت 1440 
تومان هنوز اجرايى نشده است، گفت: هم اكنون 
متوسط كشورى نرخ خريد شيرخام 1140 تومان 
اظهارات  به  واكنش  در  مهر،  با  گفتگو  در  مقدسى  احمد  سيد  است. 
اجرايى  معاون  بخشنامه  ابالغ  بر  مبنى  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزير 
اساسى  كاالهاى  قيمت  افزايش  براى  صنعت  وزارت  به  رئيس جمهور 
تا حداكثر 6 درصد، اظهار كرد: مصوبه خريد شيرخام به قيمت 1440 
تومان كه حدود يك سال قبل به تصويب رسيده، هنوز اجرايى نشده، 
افزايش  به  اقدام  بار  دو  قبل  لبنى سال  كه صنايع  است  حالى  در  اين 

قيمت محصوالت خود در بازار كردند.

تكليف سقف تعداد دانش آموزان در 
فضاهاى آموزشى بايد مشخص شود 

از  كدام  هر  كه  اين  بيان  با  وپرورش  آموزش  وزير 
زيادى  راهكارهاى  بنيادين  سندتحول  زيرنظام هاى 
موازى كارى  يا  با هم  تعارض  در  دارد و ممكن است 
سند  زيرنظام هاى  بين  تعامالت  گفت:  گيرد،  صورت 
با  فانى  ايسنا،  گزارش  به  است.  الزم  بنيادين  تحول 
اشاره به فعاليت بيش از يك ميليون معلم و كارمند در 
 آموزش وپرورش تصريح كرد: نبايد در اين زيرنظام ها 
فقط به نيروهاى ورودى آموزش وپرورش توجه شود، بلكه 
بايد بهسازى نيروى انسانى موجود در آموزش وپرورش 
هم به صورت آموزش هاى ويژه ديده شود. وى با بيان 
اين كه تربيت در مدارس پرجمعيت 2 يا 3 هزارنفرى 
شكل نمى گيرد افزود: بايد تكليف سقف تعداد دانش آموز 
در فضاهاى آموزشى و شرايط استفاده از تكنولوژيهاى 

نوين در آموزش را در اين زيرنظام ها مشخص كنيم. 

ايزوگام مصطفى هريوندى
محالتى - بين توحيد و مدرس  09153619297

برق كشى و كليه امور ساختمانى پذيرفته مى شود

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

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

آگهى تغييرات شركت صنايع كاشى و سراميك نيلوفر "سهامى خاص" 
به شماره ثبت 240 و شناسه ملى 10360011011

به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى ساليانه مورخ 94/3/22 تصميمات ذيل اتخاذ شد:

1- صورت هاى مالى منتهى به 93/12/29 به تصويب رسيد.
2- آقايان عليرضا ناصرى به شماره ملى 0650162005 و سيد عباس مظلومان به شماره ملى 0938425927 و سيد محمد 
مهدى نوربخش به شماره ملى 0651668387 به عنوان اعضاى اصلى هيئت مديره و آقايان حسين بابارحمتى به شماره ملى 
1752850106 و سيد على موسوى بصيرت به شماره ملى 0938623850 به عنوان اعضاى على البدل هيئت مديره براى 

مدت دو سال انتخاب گرديدند.
3- موسسه حسابرسى و خدمات مديريت خبرگان پارس پويا با شماره ثبت 1802 و شناسه ملى 10380155428 به عنوان 
بازرس اصلى و آقاى فريدون قربانى با شماره ملى 0901801895 به عنوان بازرس على البدل شركت براى سال مالى 1394 

انتخاب گرديدند. 4- روزنامه كثيراالنتشار خراسان براى درج آگهى هاى شركت انتخاب گرديد. 
انتخاب   ، ترازنامه و صورت هاى مالى  ، تصويب  انتخاب روزنامه كثيراالنتشار  انتخاب مديران،  اين مستند تصميمات  با ثبت 
بازرس انتخاب شده توسط متقاضى در سوابق الكترونيك شخصيت حقوقى مرقوم ثبت و در پايگاه آگهى هاى سازمان ثبت 

قابل دسترس مى باشد.
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان جنوبى - مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى بيرجند

دعوت نامه تشكيل مجمع عمومى فوق العاده " نوبت دوم"
شركت تعاونى سهام عدالت شهرستان درميان

تاريخ انتشار: 94/4/23
جلسه مجمع عمومى فوق العاده " نوبت دوم " شركت تعاونى سهام عدالت شهرستان درميان پنجشنبه 94/5/8 ساعت9/30 
در محل مسجد محمد رسول ا... (ص) اسديه واقع در خيابان غدير برگزار مى شود. از كليه نمايندگان منتخب دعوت مى شود 

براى اتخاذ تصميم نسبت به موضوعات ذيل در مجمع حضور به هم رسانند.

دستور جلسه:
تغيير ماده 6 اساسنامه (تغيير آدرس) - اصالح تبصره 1 ماده 24 اساسنامه - اصالح ماده 34 اساسنامه - اصالح تبصره 1 و 2 

ماده 34 اساسنامه - اصالح ماده 36 اساسنامه - اصالح بند 2 ماده 47 اساسنامه
هيئت مديره شركت تعاونى سهام عدالت

لبنيـات سنتى قائـم (عج)

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

در خراسان جنوبى)

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

نان محلى و …

كيفيت حاصل تالش و تجربه است

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

نبش چهارراه شهيد نوربخش
32421000-09151613591   مديريت: رستمى
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دفتر: توحيد 21، نبش نبوت 21، پالك 105
عضو  معتبر اتحاديه     مسئول : دستگردي

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

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

معـامله بـا سپـرده ميـزان
1- زمين 302 متر مشاع ، موقعيت و آينده عالى ، آخر پونه 2 – 45 ميليون

2- پيش فروش آپارتمان 100 مترى ، سپيده كاشانى - 36 ميليون
3- امتياز آپارتمان معصوميه نگين ارتش - 20 ميليون

4- واحد آپارتمان سفت كارى شده 2 واحدى كوثر خوسف - 20 ميليون مى
اس
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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   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

آگهى تغييرات شركت صنايع كاشى و سراميك نيلوفر "سهامى خاص"
 به شماره ثبت 240 و شناسه ملى 10360011011

به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 94/3/22 تصميمات ذيل اتخاذ شد:

1- آقاى عليرضا ناصرى به شماره ملى 0650162005 به سمت رئيس هيئت ميره و آقاى سيد محمد مهدى نوربخش به شماره 
ملى 0651668387 به سمت نايب رئيس هيئت مديره و آقاى سيد عباس مظلومان به شماره ملى 0938425927 به سمت 

منشى هيئت مديره براى مدت دو سال انتخاب گرديدند.
2- آقاى سيد محمد مهدى نوربخش به شماره ملى 0651668387 به عنوان مديرعامل شركت براى مدت دو سال انتخاب 
گرديد و كليه چك ها و سفته ها و اسناد مالى و تعهدآور شركت با امضاى دو نفر از سه نفر اعضاى اصلى هيئت مديره (آقاى 

عليرضا ناصرى و سيد محمد مهدى نوربخش و سيد عباس مظلومان) و مهر شركت صادر خواهد گرديد و كليه مكاتبات ادارى 
و عادى شركت با امضاى آقاى سيد محمد مهدى نوربخش (مديرعامل) و مهر شركت صادر خواهد گرديد.

با ثبت اين مستند تصميمات تعيين دارندگان حق امضا، تعيين سمت مديران انتخاب شده توسط متقاضى در سوابق الكترونيك 
شخصيت حقوقى مرقوم ثبت و در پايگاه آگهى هاى سازمان ثبت قابل دسترس مى باشد.

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

آگهى مزايده اموال غير منقول " نوبت اول"

چون در پرونده 502/94 اجرايى در قبال محكوميت آقاى سجاد عديلى به پرداخت مبلغ 211/260/000 ريال 
در حق محكوم له آقاى ابراهيم غفورى بجد و پرداخت مبلغ 10/331/000 ريال بابت حق االجرا در حق دولت و با عنايت به 
معرفى و توقيف پالك ثبتى 499 فرعى از 1427 اصلى بخش 2 بيرجند از ناحيه شخص ثالث در اجراى تبصره ماده 34 قانون 
اجراى احكام مدنى و حسب نظريه كارشناس پالك مذكور واقع در مفتح 30 - پالك 23 و به مساحت عرصه 261/60 مترمربع 
و مساحت اعيانى آن در طبقه همكف و زيرزمين جمعا به متراژ 212/15 مترمربع و داراى يك امتياز آب و دو برق و دو گاز مى 
باشد و به مبلغ 3/000/000/000 ريال ارزيابى شده است كه از طريق مزايده در روز چهارشنبه مورخ 94/5/14 از ساعت 10 
الى 11 صبح در دفتر اجراى احكام حقوقى به فروش برسد كه قيمت پايه از بهاى ارزيابى شده شروع و به كسانى كه باالترين 
قيمت را پيشنهاد نمايند، فروخته خواهد شد. 10 درصد مبلغ پيشنهادى فى المجلس از برنده مزايده دريافت و نامبرده مكلف 
است حداكثر تا يك ماه نسبت به پرداخت باقيمانده ثمن معامله اقدام نمايد در غير اين صورت 10 درصد اوليه به نفع دولت 
ضبط و مزايده تجديد خواهد شد. متقاضيان در صورت تمايل مى توانند پنج روز قبل از موعد مزايده به اين اجرا مراجعه تا 

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

رجبى- مدير اجراى احكام مدنى دادگسترى بيرجند

دادگسترى جمهورى اسالمى ايران

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

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

 09153637507
 09156217507- حسينى

 حمل اثاثيه منزل 

با خاور مسقف و كارگر ماهر
09159639065

على آبادى
"ضمنا كارگر تنها نيز داريم"



پيام شماايجاد 53 فرصت شغلي خانگي در استان 
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پيام كوتاه : 3000272424

سه شنبه * 23 تير 1394 * شماره 3268

53 فرصت شغلى خانگى در خراسان جنوبى ايجاد شد. مدير كارآفرينى و اشتغال اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعى استان گفت: از ابتداى امسال 73 
مجوز مشاغل خانگى در استان صادر شد كه در خصوص آن به 53 نفر تسهيالت اشتغال پرداخت شد. فاطمى، تسهيالت پرداخت شده به متقاضيان را 

كار 3يك ميليارد و 965 ميليون ريال اعالم كرد و افزود: اشتغال ايجاد شده در زمينه پرورش دام، بافت فرش، خياطى و گليم بافى بوده است. انجام  براى  ادارات  كارمندان  بعضى  دقت كردين 
ارباب رجوع راه هاى پيچيده و دشوارى انتخاب مى كنند 
مثل استعالم بياد، در كميسيون مطرح بشه! اما وقتى 
ميرى پيش رئيس يا مديركل سريع دستور مى گيرى 
كار انجام ميشه به نوبه خودم از همه انسان هاى 
شريف كه كار مردم را سريع انجام ميدن تشكر 

مى كنم باشد كه خدا بر ايشان سخت نگيرد. 
915...233
سالم و تشكر خيلى زياد از روزنامه بانظمتون. آوا من 
بابام يك عمر كاركرده تازه بعد از چندين سال جذب 
شهردارى شده. ما بچه ها اين همه سال با حقوق كم 
پدر و با وضعيت بد اقتصادى درس خوانديم.بيمه كه 
ليسانس را 4ساله  اصًال نداشتيم. خدا رو شكر فوق 
گرفتم ولى بيكارم. انصافه فرزندان فرهنگى كه پدر 
نعمت درس مى خوانند  و  ناز  با  و  كارمندند  مادر  و 
و نمى دونند فقر چيه بروند سركار كه چى سهميه 
از جونش كم براى مردم   پدر من هم  داشتن! 
نگذاشته اونم بدون هيچى و حقوق اندك! آوا 
تو بگو اين كجا و آن كجا؟ خواهش مى كنم چاب 

كن تا به گوش بچه هاى فرهنگى برسه.
939...216

مسؤلين راهنمايى و رانندگى لطفاً خيابان نبوت رو 
هم خطكشى كنيد. مخصوصاً تقاطع چهارراه مسجد 

توحيد. اصًال كسى حق تقدم رو رعايت نمى كنه.
935...551
يكى  است  آن  درگير  ما  امروز  جامعه  كه  مسأله  دو 
درجامعه،  طالق  افزايش  يكى  و  هستن  كاسبان 
دوستان مسئول به جاى جلسه و همايش، به 
متقاضيانى كه مى خواهند كسب جديدى ايجاد كنند 
شيوه هاى درست كسب و كار را آموزش بدهند و 
هر كسى در آزمون قبول شد، پروانه كسب دريافت 
كند. براى جوانانى كه مى خواهند ازدواج كنند هم 
كالس آموزشى بگذارن و مطالعه كنن و بعد آزمون 
بگيرن و فقط قبول شده ها اجازه ازدواج داشته باشن. 

مطمئنًا نصف مشكالت جامعه حل مى شود.
937...990

آبى  كم  استان  تو  خانه  تصفيه  زدن  آيا 
يك  از  بود؟  واجب  جنوبى  خراسان  مثل 
طرف مسئولين مردم را به صرفه جويى در مصرف 
آب تشويق مى كنند از يك طرف چند برابر آب را 
هدر ميدن كه آب تصفيه به مردم بدهند. اگر نصف 
كمتر اين پول را كه خرج تصفيه خانه كردند دستگاه 
تصفيه خانگى مى گرفتند به مردم مى دادند خيلى 
بهتر بود چون در خانه از آب تصفيه فقط براى آب 
آشاميدن و غذا استفاده مى شود آيا درسته آب تصفيه 
داخل لوله را براى شستن لباس و حمام  و ... استفاده 
كنند. مردم گناهى ندارند مقصر مسئولين هستند كه 

بايد فكر بهترى مى كردند.
915...402
بين  مشترك  هاى  بيمارى  نامه  ويژه  چاپ  از 
اطالعات  واقعاً  سپاسگزارم.  حيوان  و  انسان 
مفيد و ضرورى بود. بسيارى از مردم متأسفانه به 
خاطر نداشتن اطالع دچار اين بيمارى هاى مى شوند.
915...027

شيد  بلوار  هاى  خانه  روبروى  بريدگى  سالم 
صياد  به  كه  خيابانى  چرا  رسيد؟  كجا  به  ناصرى 
شيرازى مى رود را نيمه كاره رها كرده اند؟ شما را خدا 

يك بريدگى باالتر از خانه ها براى بلوار بگذاريد.
915...368

قبول كنيم كه ما بيرجندى ها از سرمايه گذارى 
واسه كار جديد و بى سابقه مى ترسيم. توكل 
نمى كنيم من خودم دربدر دنبال سرمايه گذارم اماهيچ 
ايجاد اشتغال اهميت  بازده كار توجه نداره به  كى به 
نميدن بانك هم كه عمًال ايده و كار مهم نيست فقط 

هفت خان رستم را جلوى پات ميذارن.
915...233
در روزنامه 21 تير از قول فرماندار زيركوه درج شده 
بود گازرسانى به زيركوه 65 درصدپيشرفت فيزيكى 
گازاستان  شركت  مسئولين  از  خواستم  مى  دارد. 
گاهى  چند  هراز  استاندار  همراه  به  كه  شما  بپرسم 
براى افتتاح مشعل گاز به شهرها و روستاهاى استان 
مى رويد، گازرسانى به نهبندان چقدر پيشرفت 
به  آمد  پيش  3سال  كه  آقايى  يك  است؟  داشته 
هاى  بچه  رفتم  كه  من  گفت  ورزشگاه  در  نهبندان 
گازرسانى حل  ميان مشكل  گاز پشت سرم  شركت 
ميشه خدا خيرش بده فكركنم گردنش آرترز گرفت 

نتونست پشت سرشو نگاه كنه...
915...402

* رحيم زاده
ترافيك و آلودگى هوا از جمله مشكالت اصلى شهروندان 
اجزاى  به  را  آن  اگر  كه  مشكلى  است.  بيرجندى 
در  سنگين  ماشين هاى  تردد  كنيم،  تقسيم  كوچك ترى 
مى شود.  محسوب  آن  از  بزرگى  جزء  مسكونى  مناطق 
احداث خيابان ها و معابر  اينكه در طراحى و  به  با توجه 
ديده  سنگين  ماشين هاى  تردد  براى  مكانى  شهرى، 
نشده، عبور و مرور اين خودروها عالوه بر سلب آسايش 
به  آنان  سالمت  براى  نيز  فراوانى  خطرات  همشهريان، 
سنگين  هاى  ماشين  آن  بر  عالوه  است.  داشته  همراه 
با  آلودگى صوتى هستند.  و  هوا  آلودگى  از  بزرگى  منبع 
پر  رفت  و  آمد  ساعات  در  آنها  تردد  قانون  نظر  از  آنكه 
روز و در معابر و خيابان هاى شهرى ممنوع است اما اين 
معضل نيز به عنوان عاملى براى افزايش ترافيك شهرى 

به چشم مى خورد.
تريلرها ،  و  كاميون ها  كه  مى شود  ديده  ديگر  طرف  از 
تبديل  خود  خصوصى  پاركينگ  به  را  شهر  خيابان هاى 
يك  شستشوى  شاهد  كه  است  روزى  كمتر  و  كرده اند 
اينها  نباشيم.  شهر  خيابان هاى  در  آن  تعمير  يا  كاميون 
همه عوارض ورود خودروهاى سنگين به محدوده هاى 
مسكونى شهرى است با اين همه  مشكل تردد و توقف 
ماشين هاى سنگين موضوعى نيست كه با جبر و جريمه 
حل شود؛ مشكلى زيرساختى و ريشه اى است كه براى 

رفع آن به مديريت و عزم مسئولين شهرى نيازمنديم.
نكته شگفتى آنكه با وجود نگرانى مردم از وقوع حوادث 
و نارضايتى آنها از حضور اين ماشين ها در شهر، همچنان 
اجراى قانون مورد غفلت است و عزمى هم براى ايجاد 

زيرساخت هاى آن وجود ندارد.

پاركينگ يا منطقه مسكونى ؟!

اين هم  مسكونى  منطقه  تا  است  پاركينگ  شبيه  بيشتر 
بهارستان  خيابان  راست  اليه سمت  منتهى  در  آپارتمانى 
 – معصوميه  اصلى  جاده  فرعى  هاى  خيابان  از  يكى 
خوسف كه در چند سال اخير به دليل همسايگى با باغ 
مخروبه و قرار گرفتن در كنار رود شاهرود به محلى براى 
سنگين  خصوص  به  و  سبك  هاى  ماشين  انواع  پارك 
تبديل شده است. دانش آموزى كه بايد هر روز از خيابان 
اصلى عبور كند. پدرى كه براى امرار و معاش مجبور است 
هر روز پياده  يا سواره در كنار اين ماشين ها  به محل 
كار خود برود و يا مادرى كه دست كودك خردسالش را 
گرفته و به قصد خريد به خارج از منزل مى رود و يا پير 
زن و پيرمردى را كه به سرعت و چاالكى قادر به عبور 
با  ناگهان در مسير عبورشان  از عرض خيابان نيستند و 
ماشين هاى غول پيكرى مواجه مى شوند كه بعضًا برخى 
رانندگان آنها به دليل طى مسافت هاى طوالنى خواب 
با عابر  آلوده بوده و چرت مى زنند و در لحظه مواجهه 
پياده و يا ماشين سوارى به دليل سنگين بودن بار و يا 
بدنه خودرو قادر به كنترل و ترمز ناگهانى نبوده و امنيت 
و سالمتى افراد را تحت الشعاع قرار مى دهد. رحيم آبادى 
يكى ساكنان محل با ابراز ناراحتى از پارك و تردد ماشين 
هاى سنگين در خيابان بهارستان به عنوان خيابان اصلى 
اين شهرك مى گويد: متأسفانه اين خيابان به دليل واقع 
شدن در كنار جاده و خيابان اصلى معصوميه به محلى دنج 

براى پارك خودروهاى سنگين تبديل شده است.  

سرو صداى ناشى از خودروهاى سنگين 
و سلب آسايش از مردم 

تردد  از  ناشى  و صداى  دهد سر  مى  ادامه  آبادى  رحيم 
مختلف  ساعات  در  آنان  بلند  هاى  بوق  و  نقليه  وسايط 
شب به خصوص در نيمه هاى شب شديداً آسايش مردم 

را  سلب كرده  و به ويژه براى افراد بيمار و يا سالخورده  
كه به دليل بيمارى و يا كهولت سن با اختالالت خواب  

مواجهند مشكالت زيادى را به دنبال  دارد.

بازى كودكان در بين تايرها و سايه كاميون ها 
خطر جدى در كمين كودكان 

همين  در  بسيجيان  هاى  آپارتمان  در  ساكنان  از  خانمى 
براى  بزرگ  خطرى  را  ها  ماشين  اين  وجود  محدوده 
اوقات  از  بسيارى  گويد:  مى  و  داند  مى  محله  كودكان 
كودكان در سايه و يا در بين تايرهاى بزرگ اين خودروها 
سرگرم بازى اند كه در اين حالت حركت ناگهانى خودرو 
بى توجه به حضور كودكان خطرات جبران ناپذيرى را براى 
همه به دنبال خواهد داشت. وى ادامه مى دهد: همچنين 
به دليل پارك طوالنى مدت بعضى از قسمت هاى بارى 
اين وسايط در حاشيه خيابان اين خودروها به عنوان مأمنى 
مناسب براى اسكان و زندگى حيوانان به خصوص سگ 
هاى ولگرد و گربه ها  تبديل شده اند كه گاهاً در طول 
شب با صداى پارس سگ ها باعث سلب آسايش و به ويژه 

ترس و  واهمه كودكان در خواب مى شود.

منطقه به چاله سرويس مكانيكى تبديل شده!

اين  پارك  گويد:  مى  اهالى  از  ديگر  يكى  گرد  صحرا 
خودروها به تعداد زياد در اين منطقه مسكونى  اينجا را به 
چاله سرويسى براى مكانيكى اين خودروها تبديل كرده  
از مشكالت فنى و مكانيكى  و وجود روغن هاى ناشى 
خودروها بر سطح خيابان نماى بد و مشمئز كننده اى را 

به وجود آورده است.
تردد  گويد:  مى  محدوده  اين  ساكنان  از  ديگر   يكى 
ماشين هاى سنگين در محوطه هاى شهرى و مسكونى 
باعث آسيب به زيرسازى آسفالت ها شده و در طوالنى 

مدت  كاهش كيفيت آسفالت ها را به دنبال دارد.

 از مزاحمت هاي اين خودروها
به ستـوه آمده ايم 

به  خودروها  اين  هاي  مزاحمت  از  گويد:  مى  ابراهيمى 
ايم و به هر جا كه مراجعه مي كنيم، كسي  ستوه آمده 
جوابگوي ما نيست. تردد و توقف اين نوع خودروها عالوه 
بر بروز مشكالت ترافيكي و حوادث، سبب آلودگي هاي 
زيست محيطي نيز مي شود. وى ادامه مى دهد: بسارى 
از رانندگان اين خودروها  شب ها خودروى خود را براى 
با  خودرو  پارك  از  پس  و  آورده  محوطه  اين  به  پارك 
خودروهاى سوارى به محل سكونت خود باز مى گردند 
شهر  از  خروج  و  بارگيرى  براى  بعد  روزهاى  يا  روز  و 
خودروى سنگين را سوار شده و و دوباره ماشين سوارى 
از  در هر صورت  كه  نمايند  پارك مى  در محل  را  خود 

محل براى پاركينگ خودرو استفاده مى شود.

مسئوالن پليس راهور تابلوهاي ورود ممنوع 
كاميون ها را از معابر شهري جمع آوري كنند!

شاهبيگى يكي ديگر از شهروندان كه به توقف كاميون ها و 
تريلرها در فضاي خالي محل سكونتش معترض است، مي 
گويد: اگر قانون به رانندگان خودروهاي سنگين اجازه مي 
دهد كه در خيابان هاي اصلي و فرعي و محله هاي شهر 
 تردد كنند، پس پليس تابلوهاي ورود ممنوع كاميون ها

را از معابر شهري جمع آوري كند.
شهروند ديگرى نيز مي گويد: برخي رانندگان كاميون ها، 
اتوبوس ها و تريلرها خودروهاي خود را در حاشيه معابر 
پارك  بهارستان  خيابان  و  عبادى  شهداى  بلوار  ويژه  به 

مى كنُند و از خروس خوان صبح در فصل زمستان براي 
گرم كردن خودرو اقدام به روشن كردن آن مي كنند كه 
اين  كار باعث انتشار آالينده هاي زيادي در آسمان شهر 
مي شود. وي مي افزايد: وقتي هم به اين افراد اعتراض 
راهنمايي  پليس  به  و  كنيم جواب سرباال مي دهند  مي 
رانندگي هم كه اطالع مي دهيم، فقط مي گويند ما  و 

اعمال قانون مي كنيم.

اينجا سال هاست به توقفگاه 
خودروهاي سنگين تبديل شده

نظرى يكي ديگر از ساكنان مجتمع مسكوني بسيجيان 
خودروهاي  توقفگاه  به  هاست  سال  اينجا  گويد:  مى 
بوس  ميني  و  اتوبوس  تريلر،  كاميون،  جمله  از  سنگين 
تبديل شده و در طول شبانه روز سر و صدا و مزاحمت 

اين خودروها، اهالي محل را كالفه كرده است.
به  و  تنظيم  استشهاديه  نوبت  چند  افزايد:  مي  وي 
شهرداري، پليس راهور و حمل و نقل مراجعه كرده ايم 

ولي به نتيجه نرسيده ايم.

آلودگى هاى زيستى و صوتى 
رهاورد ميهمانان ناخوانده 

ريختن  دليل  به  محيط  هاى  آلودگى  گويد:  مى  نظرى 
شدن  روشن  هنگام  به  هوا  آلودگى  و  گازوئيل  و  روغن 
توقف  مشكالت  از  اول  دقايق  در  ويژه  به  ها  كاميون 
اين خودروها در مناطق مسكونى است كه چالش جدى 
اهالى منطقه آلودگى هاى زيستى و صوتى اين ميهمانان 
ناخوانده در ساعات اوليه و اواخر روز، در كوچه است كه 
اين معضل در ماه هاى سرد سال بسيار جدى تر و آزار 
دهنده تر است. وى ادامه مى دهد: در بعضى اوقات به 
دنبال شكايت اهالى از اين وضعيت شاهد اعمال قانون 
از  بعد  اما  ايم  بوده  رانندگى  و  راهنمايى  هاى  جريمه  و 
گذشت مدت زمان كوتاه  مجدداً داستان تكرار مى شود.

رانندگان هم مشكالت خاص خود را دارند 

پارك  دليل  و  رويم  مي  تريلر  راننده  يك  سراغ  به  اما 
وى  شويم.  مي  جويا  او  از  مسكوني  محله  در  را  خودرو 

توقف در  و  از مراجعه  رانندگان  دليل  به چند  مي گويد: 
تنها پايانه مركز استان، خودداري مي كنند. نخست اينكه 
زياد  مختلف شهر  و محالت  مركز  با  آن  مكاني  فاصله 
است و يك راننده بايد بيش از آنچه به دليل توقف در 
محل ممنوعه جريمه مي شود، بابت رفت وآمد با آژانس 
داخل شهر  به  با خودرو  ترجيح مي دهد  لذا  كند  هزينه 
بيايد. وي مي افزايد: نكته بعدي اين است كه بايد از وقت 
خود بزند و در ترافيك شهر معطل بماند و هزينه توقف 
در اين پايانه را هم بپردازد. به گفته وي پايانه فقط براي 
رانندگان شهرستاني مناسب است كه البته بايد امكانات 

آن هم براي رفاه حال اين رانندگان بيشتر شود.

رها كردن خودرو در مكانى دورتر از محل 
سكونت ترس از سرقت لوازم را به دنبال دارد 

يكى ديگر از مالكان خودروهاى سنگين نيز مى گويد: بايد 
از  نقطه  چند  در  سنگين  خودروهاى  ويژه  پاركينگ  چند 
شهر ايجاد شود تا هر راننده اى بتواند خودروى خود را در 
نزديكترين نقطه به محل سكونتش پارك نمايد. حسن زاده 
مى افزايد: سختى تردد با خودروهاى سنگين از قبيل كاميون 
و اتوبوس در معابر درون شهرى و كوچه ها براى خود راننده ها 
هم خوشايند نيست و خطرات فراوانى دارد كه خود ما نيز به 
آن واقفيم، اما به نوعى اجبار داريم چرا كه رها كردن خودرو 
در گوشه اى از شهر يا در مكانى دورتر از محل سكونتمان 

مشكالتى از قبيل سرقت لوازم را به دنبال دارد.

براى حل اين مشكل 
جريمه به تنهايى كارساز نيست 

با  رئيس پليس راهنمايى  و رانندگى خراسان جنوبى نيز 
در  سنگين  نقليه  وسايط  برخى  تردد  از  نارضايتى  اظهار 
با تردد  اين راستا طرح ويژه برخورد  شهر مى گويد: در 

خودروهاى سنگين در حال انجام است.   
رضايى ادامه مى دهد: وسايل سنگين و نيمه سنگين بارى 
و مسافربرى ، درون شهرى و برون شهرى براى تردد، نياز 
به مجوز داشته و توقف آنها در خيابان ها و كوچه ها ممنوع 
مشكل  اين  حل  براى  كند:  مى  خاطرنشان  وى  است. 
جريمه به تنهايى كارساز نبوده و بايد براى از بين بردن 
تخلفاتى از اين قبيل فرهنگسازى جامع انجام شود. وى 

درباره پارك ماشين هاى سنگين در محدوده معصوميه به 
خصوص منطقه مورد اشاره در اين گزارش به وجود تعدد 
شكايت هايى رسيده از سوى ساكنين اشاره كرده و مى 
بارها در جلسات شوراى ترافيك مطرح  اين مهم  گويد: 
 شده و مأموران راهور درصورت تردد و يا پارك ماشين هاى

با  شهر،  سطح  نقاط  ساير  يا  و  منطقه  اين  در  سنگين 
هزار  مبلغ200  متخلفين  و  كرده  برخورد  آنها  رانندگان 

ريال جريمه مى شوند.

پايانه بيرجند در مقايسه با پايانه هاى ساير 
استان ها از و ضع مطلوبى برخوردار است 

هاى  پايانه  و  نقل  و  حمل  كل  اداره  معاون  ادامه  در 
 20 حدود  متراژ  در  بار  پايانه  وجود  به  جنوبى  خراسان 
با  مقايسه  در  پايانه  اين  گويد:  مى  و  كرده  اشاره  هكتار 
امكانات  و  مطلوب  وضع  از  ها  استان  ساير  هاى  پايانه 
دو  وجود  به  حسينى  است.  برخوردار  رفاهى  مختلف 
 خوابگاه فردى و خانوادگى، تاكسى سرويس و جايگاه هاى

سوخت بنزين و گازوئيل و غيره اشاره كرده و مى گويد: 
پايانه هاى عمومى بار به دليل مسايل ترافيكى  و زيست 
محيطى در كنار شهر ساخته مى شوند  و پايانه بار بيرجند 
نيز با ورود متوسط روزانه بيش از 70 دستگاه مكانى مناسب 

براى ارائه خدمات به رانندگان خودروهاى سنگين است. 

وجود  7 انبار تخليه خرده بار 
در پايانه عمومى بار بيرجند

حسينى مى گويد: از آنجا كه اخذ مجوز از سوى راهنمايى و 
رانندگى براى تخليه خرده بار در داخل شهر يكى از ضروريات 
تردد اين وسايل در داخل شهر است، وجود انبارهاى تخليه 
خرده بار در داخل اين پايانه امتياز مطلوبى در سرويس دهى 
مى باشد. وى به 7 انبار خرده بار در پايانه اشاره و بيان كرد: 
روزانه تعداد 15 تا 20 دستگاه خرده بار در پايانه تخليه بار 
مى شود. وى از رانندگان ماشين هاى سنگين مى خواهد 
توقف و  تردد،  از  رفاه حال خود و ساير همشهريان  براى 
پارك در شهر به خصوص مناطق مسكونى جلوگيرى نمايند 
كه در اين جهت پايانه بيرجند در ارايه خدمات به رانندگان 
خودروهاى سنگين محدوديتى نداشته و محيطى امن براى 

نگهدارى و پارك خودروهاى آنان است.

خواب ناز غول هاى آهنين و خواب آشفته ساكنين 

پارك خودروهاى سنگين در شهر بيرجند و عوارض آن

بهره بردارى مومنين از ماه ضيافت الهى در روزهاى پايانى رمضان و 
در آستانه عيد سعيد فطر به تمامى همشهريان، خيرين و همكاران
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هيچ كس به اندازه ى كيومرث صابرى در طنز ايران پس از انقالب نقش نداشته است. وى كه تا سال 50 تحت عناوينى مانند «گردن شكسته»،  
«لوده»، «ميرزا گل»، «عبدالفانوس» و اسامى مستعار ديگردر مجله توفيق- يكى از معتبر ترين و تاثير گذارترين نشريات طنز ايران – مى نوشت ، در 
آثار پس از انقالب خود به يك طنز نويسى«بى بديل» بدل شد.

كيومرث صابرى، خالق شخصيت «گل آقا» پديده ى خاص طنز نويسى امروز ايران  شعر طنز

امشب بى خيال تو رديف وقافيه هستم

تو را از بين صدها گل من احمق جدا كردم
نفهميدم غلط كردم من از اول خطا كردم

شدى نزديك و هى گفتى ضرر حاال ندارد كه
پسنديدم تو را، من هم ولى نازو ادا كردم

شد آغاز ارتباط ما بدون فكر و بى منطق
لگد كردم غرورم را ووجدان را رها كردم

پيامك مى زدى هرشب سر ساعت دقيقًا 9
خودت را كشتى وآخر شما را تو صدا كردم

وكم كم اين پيامك ها عجيب ومهربان تر شد
و من هم قصر پوشالى براى خود بنا كردم

نشستم در خياالتم زدم تاريخ عقدم را
و در رويا دودستم را فرو توى حنا كردم!

به فكر مهريه بودم جهازم را چه مى چيدم
من احمق ببين حتى كه فكر شير بها كردم

از آن شب ساعت 9 من پيامك مى زدم هرشب
خودم با سادگى هايم عروسى را عزا كردم

شدى تو بى خيال و من شدم هى بى قرار تو
تو هى برمن جفا كردى، من احمق وفا كردم

ولى رفتم به يك مسجد، بالتكليف ومستأصل
براى آن كه برگردى فقط نذر و دعا كردم

جواب آمد كه: «واثق شو به الطاف خداوندى
مگركورى نديدى كه به تو عقلى عطا كردم؟»

من امشب بى خيال تو رديف وقافيه هستم
تو كارى با دلم كردى كه فكرش رو نمى كردم !

معصومه پاكروان

4
طنز

بيانيه كوروش درباره كم آبى

از كوروش مى شود  تا صحبت  ايران  90 درصد مردم 
گوش شان را تيز مى كنند و منتظرند كوچك ترين جمله 
نقادانه اى بگوييد تا چك افسرى را در گوش تان ساكن 
كنند. اين ميزان عالقه به كوروش و خاندانش مشخص 
نيست از كى و كجا در قلب ايرانى آريايى جاى گرفته 
كه از مسى گرفته تا فرناندو ليما و فابيوس از كوروش 
و جمالت حكيمانه اش با خبرند. اگر در گوگل عبارت 
كوروش را جست وجو كنيد قطعا چيزهايى را در نتيجه 
جست وجو مى بينيد كه كف و خون قاطى كرده و واشر 
تخت  در  كوروش  فيلم  مثال؛  مى سوزانيد،  سرسيلندر 
اينترنت در زمان كوروش، تيم فوتبال  جمشيد، وجود 
ايران در زمان كوروش، صداى كوروش، ارتباط مستقيم 

با كوروش كبير از طريق اسكايپ و...
 كوروش عزيز اگر زنده بود بيانيه كوتاهى مى داد كه 

مى توانيد در ادامه بخوانيد:
من  مرگ  مطلب!  اصل  سر  مى روم  گرامى!   دوستان 
بى خيال آريايى بازيتان شويد، به جاى اينكه جمالت 
حواس تان  كنيد،  شير  من  جاى  به  را  مظلومى  پرويز 
به همان خشكسالى باشد كه 2500 سال پيش گفتم، 
دوستى كه حمام مى روى و دو ساعت و نيم وقتت را 
در آنجا سپرى مى كنى و هى آهنگ « دست نرمت 
را  آنجلسى  لوس  هاى  خواننده  دست...»  به  تبر   اى 
دوش  را  آخرش  دقيقه   3 نهايت  در  و  خوانى   مى 
ندارد،  ربطى  ما  آريايى  دودمان  و  من  به  گيرى  مى 
فقط شير آب را ببند! عزيزى كه مى خواهى آب خنك 
بخورى، به ما هيچ ربطى ندارد، بخور! فقط تو رو جان 
يزدگرد سوم هر شب يك شيشه آب را در يخچال بگذار 
تا خنك شود كه مجبور نباشى شير آب را 18 دقيقه 
باز نگه دارى كه سرد شود. دوست عزيزى كه پرايد 
سوسكى دارى كه كف آن با زمين 3 سانت و نيم فاصله 
دارد، شما اگر اتومبيلت را هر قرنى يكبار هم بشورى 
خيلى فرقى در اصل ماجرا نمى كند! هموطنان عزيز و 
گرامى ام شما كمى به همان خشكسالى و دروغ ما فكر 
كنيد و عمل كنيد، استتوس شير كردن و پست گذاشتن 
در تلگرام و وايبر و اينستاگرام پيشكش تان، نخواستيم، به 

خدا نمى خواهيم! عجب گرفتارى شديم به خدا!
اصل  ولى  است  عصبانى  كمى  عزيز  كوروش 
گفت،  پيش  سال   2500 كه  است  همانى  حرفش 
كنيد شروع  خانه تان  آب  شير  از  را  بازيتان   كوروش 

 نه وال فيس بوك تان!

سعيد هوشيار

چند روز پيش كه طبق معمول تلفن همراهم آماج پيامك 
هاى تبليغاتى كه ساعت و زمان حاليشون نيست بود يكى 
جام  كرد:  توجه  برام جلب  اين مضمون  به  ها  پيامك  از 
جهانى داره تموم ميشه پاشو يه گلى به سرت بزن فعال 
و من  ريال!  پيامك 856  به 1214 هزينه  سازى عدد 1 

حيران ماندم كه چقدر گل به سرم زده ام!!!
كسب  بدون  كشور  اپراتورهاى  اخير  سال  چند  طى 
تبليغاتى  هاى  پيامك  ارسال  به  اقدام  مشتركان  از   اجازه 
كرده اند و اين اقدام آنان در حالى است كه ضرورت دارد 
از مشتركان براى ارسال اين گونه پيامك ها كسب تكليف 

شود. 
داشت  را  برداشت  اين  توان  مى  قانون  براساس  كه  چرا 
اپراتورها  كمك  با  ها  شركت  برخى  فرد  اجازه  بدون  كه 
به حريم شخصى مردم ورود پيدا كرده اند. من براى حل 
اين مشكل با اجازه شما عزيزان كه حتما مثل من از دست 
ان پيامك هاى وقت و بى وقت به ستوه اومديد به خانم 

مخابراتى تماس گرفتم:
مورد  در  خواستم  مى  من  بفرمايد:  سالم  سالم،   الو 

پيامك هاى تبليغاتى باهاتون حرف بزنم.
– ببخشيد شما؟

- با اجازه تون زر نويس هستم طنز پرداز!!!! دينگ دينگ 
تماس  دوباره  و  نشدم  نااميد  من  ولى  شد!!!  قطع  تلفن 
گرفتم  و بعد كلى منتقل شدن به اينور و اونور توانستم 

دوباره صحبت كنم.
خواستم مى  هستم  نويس  زر  من  خانم  ببخشيد   –"

 در مورد اين پيامك هاى تبليغاتى گزارشى بگيرم.
با  توانيد  مى  شما  ايم:  گفته  بارها  كه  ما  بابا  اى   –  
تبليغاتى  پيامك هاى  از دريافت  ارسال عدد 1 به 8999 
پيام  برام  اين كار كردم و  انصراف بدهيد. منم خوشحال 
ولى  ثبت مى شود  انصراف شما  آينده  تا 24 ساعت  امد 
كنم  فكر  شود  مى  تمام  كى  ساعت   24 اين  دانم   نمى 
24 به  و  خوابيده  هاشون  ساعت  گل  هاى   مخابراتى 

هستم  شما  خدمت  در  من  كه  اكنون  هم  و  رسه!!!  نمى 
اين از  همچنان  برام  و  گذشته  ساعت   24  چندين 

پيامك ها تبليغاتى مى آيد و هر لحظه خوشحال و خندان 
گوشى رو برداشته و مى بينم كه: ميليونر شو، هفته هاى 
داشته  آرام  و  راحت  خواب  داريد  دوست  ميليونى،   200
و  كند  حمايت  ملى  تيم  از  خواهد  مى  كسى  چه  باشيد، 

برنده شود؟ شانس برنده شدن هواپيماى دونفره و آپارتمان 
به شما داده شده است، سوتى هاى بزرگ و جالب، رازهاى 
داشتن خانواده شاد و خوشبخت، انواع نرخ خودرو، مسكن، 
با ارسال پيامك به شماره  طال، ارز و سكه را مى توانيد 

مورد گل به سرتان بزنيد!!!
يك بار هم گول خوردم و به يكى از اين شماره ها جواب 
به  رحمت  صد  نبينه  بد  روز  چشمتان  دوستان  دادم  بله 
از  فرداش  و  گفته  داماد  شاه  به  رو  بله  كه  عروسى 
شوهر  جد  هفت  تا  گرفته  شوهر  مادر  و  شوهر  خواهر 

اين  دارند  پرسى  احوال  و  بازديد  و  ديد  انتظار  ازش   كه 
پيامك هاى تبليغاتى  از ما دل نمى كندند و هر 10 دقيقه 
يك بار پيام مى داد كه حاال كه بله گفتى اين پيامك رو 
برات  ببين  اوه مشترك مورد نظر  بگير  هم بخون جايزه 
بگير!!!  جايزه  و  به شماره 2014  بفرست  اين  آوردم  چى 
مشترك گرامى چه خبر؟ مامان بابا خوبن؟، على كوچولو 

چه طوره؟ الهى من قربونش برم!.
عاشق  فكرى؟  تو  چرا  چته؟  گرامى  مشترك   -
عاشق  كى  گرونى  وضع  اين  با  بدبخت!  آخه   شدى؟ 

مى شه؟ ها؟
ليتر   20 با  كن  شركت  ما  مسابقه  تو  گرامى  مشترك   -
بنزين جايزه  با اين كار مشت محكمى تو دهن اپراتورهاى 

ديگه بزن!

كارت  يكى سيم  بهاره.  دارم  يه طرح  گرامى  - مشترك 
به  دم  مى  يكى  خونتون   در  ميارم  يكى  ببر  يكى  بخر 

عموتون يكى هم واسه عمتون
بعضى از اپراتورا هم هستند كه بچه خوبين و تو شاديهاى 

آدم سهيم هستن اونم چه شاديهايى! 
ديدم  شدم  بيدار  تولدم  صبح  بود.  تولدم  پيش  روز  چند 
باز  گوش  بنا  تا  نيش  دارى  منو  دارم.  اس  ام  اس  تا   2
نوشته  ديدم  كردم  باز  رو  باشه.اولى  ميتونه  كى  كه  شد 
خوب همراه  اول  همراه  مبارك  تولدتان  گرامى   مشترك 

لحظه هاى شاد شما! تو دلم گفتم عجـب اپراتور فهميده 
ايى هستا! دومى رفتم خوندم چشمتون روز بد نبينه ديدم 
به عنوان كادو يه قبض ناقابل 78هزار تومنى واسم صادر 

كردن! 
تمام خندهام به يه بغض تبديل شد چنان حالم گرفته شد 

كه تا همين االنش از ترسش از بابام فرار ميكنم !
كاش به همين جاها ختم بشه اين پيامك هاى تبليغاتى پا 
رو فراتر از اين خواهند گذاشت  فرداست كه پيام بياد چيه؟ 

چرا اينطورى نگام ميكنى؟ 
دارى خرابم مى كنى!!! قبول كليه سفارشات خاك بردارى 
با لودر و بيل مكانيكى تخريب ملك كلنگى تان را به ما 
اگه  بزنيم  نيستم كه بخوايم گولت  اوناش  از  بسپاريد! ما 

دلت خواست عدد دو رو ارسال كن! 

اگر ارسال نكنى حتما يه اتفاقى برات مى افته هزينه هر 
پيام 666 ريال!!! عليلم، ذليلم مى خوام برم شهرمون اما 
پول ندارم كرايه بدم... عدد 1 رو ارسال كن، نمى ميرى 
كه گدا هر پيام 543 ريال توى گوشى شما!!! يك بمب 
كار گذاشت شده، براى خنثى شدن عدد يك رو ارسال كن 
و گرنه مى تركى، شوخى نگير، تا حاال سيصد نفر شوخى 

گرفتن تركيدن؛ هر پيام 30 هزار تومان چته؟
چرا دارى بر و بر نگاه مى كنى؟ خنثى كردن بمب! شوخى 
كه نيست. هوى ! همينجورى عدد 3 رو ارسال كن. لنگ 
پول كه  تومن  قدر  هر  پيام  هر  داريم.  چك  فردا   پوليم 

م داشتيم!
از پيامك هاى اپراتورها كه بگذريم توجه شما را به چند 
را  اينها  كنم  نهادها جلب مى  و  تبليغاتى سازمانها   آگهى 

نمى دونم كجايى دلم بزارم 
نيازمنديم

به يك متن درام و تأثيرگذار و اشك درآور براى سخنرانى 
در يك جمع رسمى ترجيحًا تا چند ماه ديگر نيازمندم!

*يك كانديدا
گمشده

قبض تلفن همراه اينجانب گم شده است. از يابنده تقاضا 
مى شود كه مبلغ آن را پرداخت نمايد و رسيد بانك را به 

عنوان مژدگانى نزد خودش نگاه دارد!
*شهروند دست و دلباز

آگهى
براى رهايى از عذاب دوزخ و برزخ به ما مراجعه كنيد !ما 
گناهان گذشته، حال و آينده تان را به شما متذكر خواهيم 
شد تا براى جبران و جلوگيرى از وقوع آنها اقدام نماييد!

*مامان نرجس و شركا
پيامك  اين  دست  از  نتوانستم  زدم  درى  هر  به  كه  من 
خواب  در  كه  شبها  چه  بشم  راحت  تبليغاتى  هاى 
شدم  بيدار  پيامك  يك  با صداى  ناگهان  و  بودم  شيرين 
داشتنى!  دوست  اپراتورهاى  از  يكى  باز  بله  ديدم  و 
خواسته من رو يه جاى برنده كنه و ... از ما كه گذشت شما 
دوستان و همراهان اگه راهى يافتيد حتما يك پيامكى و 
بقول اونور آبى ها اس ام اسى به من زر نويس بزنيد شايد 
بتوانم از از دست اين پيامك هاى تبليغاتى راحت بشوم. 

ارادتمند هميشگى: زرنويس

پيامك هايى كه چايى نخورده پسر خاله شده اند!!!

آميزه هاى عمه جون 

آنچه جوان در آينه بيند، 
عمه جون در خشت خام بيند! 

عمه جون زنى سالخورده و سرد 
و گرم چشيده است كه تجربيات 

خود را در اختيار جوانان قرار مى دهد.

اندر حكايت پيامك هاى تبليغاتى اپراتورهاى كشور

بيمه سينا   نمايندگى مصطفايى فريز
تخفيفات ويژه شخص ثالث:

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

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

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

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

تلفن: 09158651005-32436814

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

خيابان فردوسى ، تقاطع حافظ       09155438760 - 32421633

ايزوگام  شفيعى
آسفالت و قيرگونى 
(محوطه و پشت بام)

  32225494
09151630283

 نبش 17 شهريور 23

به روال همه ساله اما در آدرس جديد

شارژ و تعمير انواع كولر
 اتومبيل سبك و سنگين 

نوع گاز اسكون

  با 60 هزار تومان
با ارائه ضمانت نامه كتبى (هنگام مراجعه 

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

 نبش پرستار 22 (براتى)
   32434440 - 41             32438511

09153622734
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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

  3 2236030   09151605216
ايزوگام سليمانى

خيابان ارتش - سه راه معلم - جنب بيمه البرز  
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الستيـك فـرازى
به مكان جديد انتقال يافت

نبش جمهورى 30
09155622291

32211684

بورس  ديزل ژنراتور بيرجند

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

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

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

 09153634099  
فرهمند

سقف كاذب ، كناف 
PVC ، پاركت ، كف پوش
 09151630741- رحيمى

بيست مترى سوم، روبروى حج و زيارت

دعوت مجمع عمومى عادى و مجمع عمومى فوق العاده شركت صندوق حمايت از توسعه بخش كشاورزى 

استان خراسان جنوبى (سهامى خاص) ثبت شده به شماره: 2480 و شناسه ملى: 10360041832

خاص)  (سهامى  جنوبى  خراسان  استان  كشاورزى  بخش  توسعه  از  حمايت  صندوق  شركت  سهام  صاحبان  كليه  اطالع   به 
مى رساند: جلسه مجمع عمومى عادى و مجمع عمومى فوق العاده شركت مذكور به ترتيب راس ساعت 10 و 11 صبح شنبه 
94/5/3 به آدرس: تاالر صدف واقع در بيرجند - كدپستى شماره 9718884971 و تلفن 32316031-056 جنب مزار شهداى 
باقريه برگزار مى گردد. بدينوسيله از نمايندگان قانونى صاحبان سهام دعوت به عمل مى آيد با در دست داشتن معرفى نامه از 
تشكل خود (به انضمام شماره ثبت، شناسه ملى، تاريخ ثبت، كدملى و تاريخ تولد روز / ماه/ سال نماينده) در روز و ساعت مقرر 

در محل مذكور حضور به هم رسانند.

دستور جلسه مجمع عمومى عادى:  
استماع گزارش هيئت مديره در خصوص عملكرد شركت 

بررسى و تصويب اصالحيه بودجه سال مالى منتهى به پايان شهريور ماه سال 1394
بررسى و تصويب بودجه پيشنهادى هيئت مديره شركت براى سال مالى منتهى به پايان شهريور ماه سال 1395

دستور جلسه مجمع عمومى فوق العاده:
قرائت گزارش هيئت مديره و بازرسين قانونى شركت در خصوص لزوم افزايش سرمايه

بررسى و تصويب افزايش سرمايه 
ضمنا گزارش اصالحيه بودجه و بودجه پيشنهادى سال آينده و ساير مستندات براى ارائه به سهامداران محترم در دفتر صندوق 

آماده مى باشد.
هيئت مديره 

   سينما بهمـن    سينماى خانـواده 
سينما بهمن ، مكانى امن و با نشاط براى خانواده هاى محترم 

گـــينساكران فيلم
ساعات  شروع 

سانس ها
18:00  16:15   14:3021:15

32222636056تلفن

تخفيف 25 درصدى بهاى بليت سينما بهمن تمامى سانس ها ويژه ماه 
مبارك رمضان اكران فيلم سينمايى «رستاخيز» روايت سينمايى از 

نهضت امام حسين (ع) در عيد فطر همزمان با سينماهاى سراسر كشور

خدمات نرم افزارى رايگان ويژه ماه مبارك رمضانرايانه ثامن بيرجند
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سالمت معنوى از آن كسانى است 
كه ارتباط آنها با خداوند، خود،

ديگر افراد جامعه و با محيط، كامل،
 مناسب و مطلوب است، وقتى 
كه انسان معنويت را به عنوان 

مسئله اصلى خود در زندگى قرار  دهد هم 
خالق خود را مورد توجه قرار مى دهد
 و هم به خود باورى دست مى يابد

 و هم افكار، بينش و اعمال او تحت الشعاع 
معنويت قرار گرفته و درون او پاك مى  شود
 چنين فردى از سالمت معنوى برخوردار
 مى شود و مى تواند با افراد ديگر بهتر

 رفتار كند و جامعه را سالم تر نگاه دارد.

سكوت، بينشي نوين از زندگي به ما مي دهد. در اين 
بينش، وجود ما سرشار از لطف او خواهد شد؛ بارقه اي كه 

امكان مي دهد تمام كارها را با خوشي به پيش ببريم.
((مادر ترزا))  

الزمه قضاوت، شكيبايي به هنگام شنيدن، انديشيدن 
به هنگام گفتن، بينش به هنگام رسيدگي و بيطرفي به 

هنگام قضاوت است
.((سقراط))  

الزم  مطلقاً  باستاني  ادبيات  در  حقيقي  پرورش  براي 
است كه فرد چند بُعدي باشد و ديدگاه هاي مختلفي 

 

را بكار گيرد.
((آرتور شوپنهاور))  

داشته  باطني  بينش  و  باشي  خردمند  تنها  اينكه 
دل  كه  است  آن  خردمندي  نيست؛  خردمندي   باشي، 

را باور كني.
((جرج سانتايانا))  
لزومي ندارد كه افراد به درستي مانند هم باشند تا با هم 
صميمي شوند، بلكه بايد به تفاوت ديدگاههاي يكديگر 

توجه و در عين حال به هم احترام بگذارند.
((آنتوني رابينز))

خدايا روزى كن مرا در آن فضيلت شب قدر
 را و بگردان در آن كارهاى مرا 

از سختى به آسانى و بپذير عذرهايم و بريز از 
من گناه و بار گران را اى مهربان به بندگان 

شايسته خويش. 

نه آن شدم كه خواستى!نه آن شدم كه خواستم!
 تكليف من اين وسط چيست خدايا؟

خدايا اشتباهم اين بود ،جاى تو ،خودم را
به خودم سپردم! واى به اين اعتماد به نفس...!

به فضوله ميگن اگه نصف دنيا رو بهت بدن 
قول ميدى ديگه فضولى نكنى مى گه 

نصف ديگه شو به كى ميدين

خداوندا ز فضلت يك اشارت
به مشتاقان رساند صد بشارت

حكيم سعدالدين نزارى قهستانى

هوايت دستان سنگيني دارد.
 امروز كه به 

سرم زد فهميدم.

خدايا دستانى عطا كن كه 
تو را برايم از تو بخواهد . .

جيان كلمنت، 122 سال عمر كرد و بيش از هر شخصى 
الزم  موارد  حتى  او  است.  كرده  زندگى  تاريخ  طول  در 
براى سالمتى را رعايت نمى كرد، 100 سال بود كه سيگار 
مى كشيد و هر هفته يك كيلو شكالت مى خورد. آيا ما نيز 

مى توانيم مانند جيان باشيم؟

آيا مى توانيم براى هميشه زنده بمانيم؟

افزايش طول عمر نيازى به دارو، مواد اضافى و يا پيوند 
عضو ندارد. يك راه مشخص دارد، اين كه كمتر كالرى 
دريافت كنيد و در واقع كمتر غذا بخوريد. اين رژيم غذايى 
روى  مى شود،  شناخه  كالرى  كردن  محدود  نام  با  كه 
آزمايش  قارچ  و  موش  مانند  زنده  موجودات  از  بسيارى 
شده و نتايج مثبتى از اين آزمايش ها بدست آمده است. 
ساير آزمايش ها روى اين رژيم غذايى حتى نشان دهنده ى 
است.  از كهنسالى  و عوارض حاصل  بيمارى ها  كاهش 
لزومى ندارد براى رعايت اين رژيم گرسنه بمانيد بلكه 
بايد غذاهايى كه مى خوريد كم كالرى باشند تا جايى كه 

كالرى ورودى به بدن شما 30 درصد كاهش يابد.
چرا محدود كردن كالرى نتايج مثبتى را نشان مى دهد؟ 
هنگام قحطى،  در  كه  است  انسان طورى  بدن  ساختار 
توليد سلول هاى جديد را متوقف مى كند تا اين عمل را 
دوباره  دريافت مى كند،  مناسبى  كالرى  روزهايى كه  در 

از سر بگيرد. پس بهتر است كه تعداد ژن هاى موثر در 
پيشگيرى و مرمت سلولى را بيشتر كرده و عمل توليد 
در  مخصوصى  ژن هاى  ما  كنيم.  كند  كمى  را  سلولى 
 بدن خود داريم كه كمبود مواد غذايى را احساس كرده 
و روند پيرى را كند مى كنند و منتظر شرايطى مى مانند كه 

قحطى از بين برود.
با اين كه همچنان بحث بر سر موثر بودن رژيم محدود 
كردن كالرى وجود دارد اما به نطر مى رسد مكانيزم اين 
رژيم مطابق با عملكرد سلول هاى بدن است و بر روى 
كاغذ مى تواند عمر انسان ها را افزايش دهد. به اين دليل 
نيز دانشمندان با تحقيق روى اين رژيم، رويه ى پيرى را 
مورد بررسى قرار مى دهند و در تالش براى يافتن دارويى 

براى افزايش عمر هستند.
باشيد.  شنيده  را  داروها  اين  از  برخى  نام  است  ممكن 
انگور  پوست  در  دارويى معروف است كه  «رزوراترول» 
روى  بر  زيادى  تبليغ  كه  است  دارويى  و  يافت مى شود 
آن انجام شده است. اما متاسفانه شواهد كافى براى موثر 

بودن اين دارو در دست نيست.
است،  مهم  بسيار  اما  شده  شناخته  كمتر  كه  دارويى 
كه  در خاكى  واقع  در  دارو  اين  دارد.  نام  «راپامايسين» 
از جزيره ى ايستر جمع آورى شده بود، يافت شده است. 
افرادى كه عمل  راپامايسين مجوز دارويى دارد و براى 
پيوند عضو را گذرانده اند به منظور پس نزدن عضو جديد، 

تجويز مى شود. بعد از سال ها استفاده بود كه دانشمندان 
متوجه تاثير اين دارو بر كند شدن فرآيند پيرى نيز شدند. 
شناخته  بيشتر  كه  است  دارويى  رزوراترول  اين كه  با 
مشاهدات  كه  است  دارويى  راپامايسين  اما  است،  شده 
مى كنند. تصديق  بيشتر  را  آن  بودن  موثر  آزمايشگاهى 

راپامايسين در آزمايشگاه روى قارچ ها، موش ها و برخى 
پستانداران آزمايش شده و نتايج مثبتى بدست آمده است.

هر چند اين داروها ما را براى هميشه زنده نگه نخواهند 
داشت اما با استفاده از آن ها مى توانيم روند پيرى را بهتر 
بخش  روى  مذكور  داروهاى  از  يك  هر  كنيم.  درك 
رزوراترول  مى گذارد.  تاثير  پيرى  مكانيزم  از  مشخصى 
روى  بر  راپامايسين  و   mTOR نام  به  رويه اى  روى 
رويه اى به نام سيرتوئين تاثير گذار است. اين دو رويه به 
همراه رويه ى نشان انسولين، مهم ترين كنترل كننده هاى 

روند پيرى هستند.
در واقع معقول است كه سه رويه ى مذكور نقشى تاثيرگذار 
در افزايش طول عمر ايفا كنند، چرا كه همه ى اين رويه ها 
روى تشخيص وجود يا عدم وجود مواد غذاى الزم براى 
رشد سلولى، مهم ترين تاثير را دارند. دوباره در مورد دليل 
موثر بودن رژيم محدود كردن كالرى بيانديشيد، زمانى 
كه ژ نى قصد توليد مثل داشته باشد طبيعتا ژن هايى كه 
در حس كردن وجود يا عدم وجود ماده ى غذايى نقش 
دارند دست به كار مى شوند و اگر مواد غذايى الزم موجود 

باشند اجازه ى توليد مثل را به ژن مذكور مى دهند.ساخت 
سلول ها، يا يك عضوى از بدن و يا حتى كل بدن نيز 
مى تواند روزى تحقق يابد. به تازگى دانشمندان با رشد 
دادن مثانه اى جديد با استفاده از سلول هاى خود بيمار، 
مشكالت مثانه اى او را معالجه كردند. روش ديگر گول 
زدن ژن ها است تا تصور كنند ما همچنان جوان هستيم 
و روند پيرى را كند تر بكنند. حتى بارگذارى اطالعات در 
مغز نيز مطرح شده است. در اين روش رشته هاى عصبى 
مغز را با ترانزيستورهاى كامپيوترى جايگزين مى كنند تا 

بتوانند فعاليت مغز را كنترل كنند.

زندگى جاودانه و طول عمر
 زياد امكان پذير است

زندگى جاودانه و طول عمر زياد امكان پذير است اما اگر به 
واقعيت بپيوندد، چه معنايى براى انسان ها خواهد داشت؟ 
آيا ما همچنان از سن 20 سالگى تا 60 سالگى مشغول كار 
خواهيم بود و بعد آن بازنشسه خواهيم شد؟ جمعيت جهان 
چه تغييرى خواهد كرد؟ چه اتفاقى خواهد افتاد اگر فقط 
افراد ثروتمند بتوانند از اين روش ها استفاده كنند؟ زندگى 
جاودانه شايد حتى در سال هاى نه چندان دور نيز عملى 
شود اما سوال اساسى اينجاست كه اين اتفاق آيا مى تواند 

باعث فاجعه  شود و انسان ها يكديگر را از بين ببرند؟
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حديث روز  

 در خدمت مادر باش ؛ زيرا بهشت زير قدم هاى مادران است .
حضرت فاطمه (ع)

سبك زندگى

دعاى روز بيست و هفتم  رمضان

آيا مى توانيم براى هميشه زنده بمانيم؟

طراح: نسرين كارى                        

افقي: 1- فالگيري - خداي زرتشت 
2- جرات - نامي دخترانه- غير ديني 
از فضايل اخالقى-  3- سرزنش - 
نوه رستم 4- رقيب جري - آب گرم 
پيامبر صبور - شهري در  كردن - 
غرب كشور ژرمن ها 5- رودي در 
فرانسه – جدار -  زبان مردم كشور 
همسايه 6- خريدار - متاع - درياي 
فيلمى   - پيروزي  مقدمه  عرب 7- 
ساخته مهرجويي – از اعمال حج 8- 
آرزو - از شهرهاي بوشهر - سازمان 
 - حرام  پول   -9 آمريكا  فضايي 
آفريننده اثر هنرى  - مجلس روسيه 
 - گله كردن   – ديوانه  نيمه    -10
آبگرد 11-  پاره آجر – نوعي برنج 
ويتامين   - كشور  شمال  مرغوب 
سيستان  شهرهاي  ز  ا   -12 جدول 
وبلوچستان- پايتخت بنگالدش  - 
حرف ندا - گندم آسياب شده 13-  
هوس زن باردار- مسافر - كربالي 
- خطيب   نيش  دندان  قديم 14-  
روم باستان - خانه 15 - از شهرهاي 
جلو تيز  هاي  دندان   - قزوين 

پيرايشي  وسايل  از   -1 عمودي: 

پايتخت  مادر-   -2 بستر   - آقايان 
افغانستان - قوم سفيدپوست ساكن 
خاموش   اقيانوس   -3 ژاپن  شمال 
حواس  از    - دار  روغن  و  - چرب 
جاهليت  هاي  بت  از   -4 پنجگانه 
- از شهرهاي بوشهر - خجسته - 
عقيده و نظر 5- سالم - نام قديم 
اروپا  اي  ريشه  شهر   - شهركرد 
ناشي  اوليه،   - تلگراف  مخترع   -6
و  توفان  خداي   - الهي  نشانه   -7
آسمان هندوان - از وسايل آشپزخانه 

8- صاف - كاروانسرا - هنرمند 9- 
  -10 واحد   - دالتونيسم   - استاندار 
با  اي  پرنده   – پوشيده  سر  كوچه 
پاهاي بلند 11-  خاندان - پايتخت 
بازگشت    -12 بستانكار   - آلمان 
شگون   - خورش   - ناتمام  كار   -
شدن  نشين  ته   – ذكاوت   -13
مخترع   -14 انداختن  تاخير  به   -
صحرايي  كبوتر   - گازوئيلى  موتور 
علم   -15 ترسيمي  آدرس   -
اقتصاد – از كاخهاي تخت جمشيد
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اكيپ تخصصى سرما در خدمت شما
  نصب و سرويس كولر و غيره  در اسرع وقت       09155622188

پيــچ و روپــالك نمــا
سجاد 36 پالك 22   09156694379 - موذن

يك خانم براى نگهدارى از كودك 
نيازمنديم.

32324663 - 09153312084

كافى نت با كليه امكانات و موقعيت 
عالى به فروش مى رسد.

09158612687
فروش زمين واقع در ابتداى مهرشهر- 
 متراژ 202 متر - معاوضه با مسكن مهر 
و امتياز شهيد ناصرى   09154782529

گواهى موقت پايان تحصيالت 
اينجانب محمد سعيد باقرى فرزند 
محمد حسن به شماره دانشجويى 
38902179 مفقود گرديده و از 

درجه اعتبار ساقط مى باشد.

فروش آپارتمان در فلكه جماران 
55 متر ، سند آزاد ، 20 متر انبارى 

  40 متر تراس ، دو كله 
 فول امكانات فى: توافقى

09155628566

كارت ملى ، دفترچه بيمه سالمت 
روستايى و مهر تاسيسات به نام آقاى 
موسى الرضا اسحاقى فرزند برات قلى 
به شماره ملى 6358849719 مفقود 
گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

كارشناس فروش (بازارياب آقا) براى 
پخش محصوالت شركت لبنى در بيرجند 

نيازمنديم.   09124460897

يك حسابدار با تجربه خانم براى كار در يك 
شركت پخش مواد غذايى نيازمنديم.

05632338051 -09151637232
ساعت تماس: 8 الى 2 بعدازظهر

كار در ارتفاع بدون نياز به داربست
نصب ورق هاى آلومينيوم و ...

09156694379 - موذن

آرايش اُپال به يك شاگرد تمام وقت 
نيازمند است.

32342156 - 09365562696
ابتداى خيابان محالتى - حدفاصل 

غفارى و پارك آزادگان

براى اولين بار در استان
قابل توجه دانش آموختگان 

رشته هاى روانشناسى ، مشاوره
 و علوم تربيتى

 (على الخصوص فرهنگيان 
و مربيان محترم پيش دبستانى)

برگزارى دوره كوتاه مدت
 اختالالت ويژه يادگيرى توسط مركز 
غيردولتى مشكالت ويژه يادگيرى 

بهار و مركز جهاد دانشگاهى
 با ارائه گواهينامه معتبر

با حضور دكتر مصطفى تبريزى 
استاد ممتاز روانشناسى و مشاوره 
دانشگاه عالمه طباطبايى و چهره 
شناخته شده راديو و تلويزيون 
09156669643-32229234 

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

تجربه كنيد.    09158668002

فروش
 كليه البسه زير مردانه و زنانه

 با دكور و تمامى تجهيزات 
قيمت: توافقى

09360564234 

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

32230549

گـاز رسـانى

با شرايط مناسب
09159354648- محمدى

مسكونى/ تجارى/  صنعتى

نقاشى ساختمان هزار  رنگ 
عضو اتحاديه صنعت ساختمان

اجراى رنگ هاى روغنى ، پالستيك ، 

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

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

09155626304

 آهن آالت مستعمل و ذوبى 
را نقدا خريداريم.

درب و پنجره و فلزات رنگى 
فقط با يك تماس
09151612979

 09151614735
برادران زنگوئى

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

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

09151636052 

تعميـر لـوازم گازسـوز خانـگى
و صنعتى در اسرع وقت  

32252174-09150570409 رجبى

شعار ما: سود كمتر= فروش بيشتر

الستيك مقـدم
مشترى هاى  وفادار خود را  در مشكالت اقتصادى 

تنها  نمى گذارد

نبش جمهورى 2 –  جنب باطرى فاروقى

صندوقدار خانم با روابط عمومى 
باال مسلط به نرم افزار حسابدارى 
و  يك نفر نيروى ساده خانم براى 

كار در غذاى آماده نيازمنديم.
32445179 - 09155624508

شركت پخش مواد غذايى 
 تعدادى بازارياب با حقوق 

و پورسانت عالى نيازمند است.
09153622575

تماس در ساعات ادارى

ما قيمـت ها را شكستيم
 فروش ويژه رم ، فلش 

 گيرنده ديجيتال ، لوازم جانبى
كلى و جزيى

بين مطهرى 2 و 4- نمايندگى سروش

كافى نت نـوآوران 
ثبت اظهارنامه مالياتى - ثبت شركت ها 

نبش پاسداران 4
09105491006 - 32235551

پخش تراكت  تبليغاتى

0938  928  2099

فــورى      استخــــدام        فــورى
يك شركت معتبر پخش مواد غذايى و لبنى در حوزه استان خراسان 

جنوبى براى توسعه كادر فروش خود 4 نفر بازارياب آقا و 4 نفر 
بازارياب خانم با فن بيان و روابط عمومى باال نيازمند است.
آدرس: شهرك شهيد مفتح- شهيد يوسفى 2- پالك 86

32258355-32258327  ساعت تماس: 8:00 الى 14:30
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اخبار ورزشى

عصرايران: شربت عرق بهارنارنج، مفرح، ضداسترس و اضطراب است و تركيب گالب با آب، عسل يا شكر و تخم ريحان نيز توصيه مى شود. 
عصاره گل گاوزبان و مصرف عصاره كاسنى نيز بسيار براى بيماران قلبى توصيه مى شود و بهتر است اين بيماران به جاى مصرف 
شربت و نوشابه هاى غليظ و شيرين، از اين شربت ها حتى به جاى چاى مصرف كنند.

بيماران قلبى شربت گالب و بهارنارنج بيشتر بخورند

با خواص شگفت انگيز 
آب دوغ خيارآشنا شويد

سالمت نيوز: آب دوغ خيار غذايى ساده، سالم 
و  مى شود  هضم  راحتى  به  كه  است  سبك  و 

رفع  را  عطش  دارد،  كه  خنكى  طبع  علت  به 
از گرمى  ناشى  از خستگى و رخوت  مى كند و 
اين  تهيه  در  كه  آن  موجب  به  مى كاهد.  هوا 
غذاى حاضرى مواد مغذى متعددى به كار رفته 

در وعده ناهار يا شام مى تواند انرژى از دست 
علت  به  غذا  اين  مى كند.  تامين  را  شما  رفته 
پروتئين  و  كلسيم  تامين كننده  ماست،  داشتن 
بدن است و به دليل دارا بودن منيزيم، مصرف 
آن در وعده شام مى تواند به رفع بى خوابى هاى 
يا  باال  فشارخون  با  افراد  كند.  كمك  شبانه 

بهتر  دارند  تنبلى  كبد  و  گرم  طبع  كه  افرادى 
است در اين غذا از ماست يا دوغ ترش استفاده 
خنك كننده  غذا،  اين  خيار  همچنين  كنند. 
فرومى نشاند. را  عطش ها  شديدترين  و  است 

نعنا  همچون  آن  در  رفته  كار  به  سبزى هاى 
بادشكن، ريحان آرامبخش و مسكن و ترخون 
فيبر  چون  و  است  اعصاب  مقوى  و  اشتهاآور 
و  يبوست  رفع  به  و  است  ملين  دارد،  فراوانى 

التيام هموروئيد (بواسير) كمك مى كند.

هويج بهترين سبزى دوستدار پوست
 

سالمت نيوز: هويج يكى از بهترين سبزيجات 
مهم ترين  از  يكى  است.  پوست  دوستدار 
با  بتاكاروتن  هويج  در  موجود  ويتامين هاى 
پيش ساز ويتامين A است كه به طور طبيعى 
مى تواند از پوست محافظت كند. اين ويتامين 
به ترميم بهتر  آنتى  اكسيدانى دارد و  خواص 
اپيدرم و افزايش كشسانى آن كمك مى كند. 
اين سبزى مزه و بوى خوبى دارد و مى توان 
از آن به عنوان ماسك صورت براى درخشش 
و روشن شدن پوست هم كمك گرفت. براى 
آب  قاشق  يك  يا  و  بپزيد  را  آن  منظور  اين 
و  كنيد  مخلوط  آب  و  ماست  قاشق   2 ليمو، 
 20 دهيد  اجازه  و  بزنيد  گردن  و  صورت  به 
دقيقه روى پوست بماند. بعد با آب خنك آن 
دارد و   UVپاك كنيد. هويج خواص ضد را 
برنزه  باعث  كمى  كه  حال  عين  در  مى تواند 

نور  مضر  اثرات  جلوى  مى شود  پوست  شدن 
آفتاب را هم بگيرد.

كاهش قند و چربى خون با «شويد»

سنتى،  طب  منظر  از  تازه،  شويد  سالمانه: 

انسداد  بازكننده  بدن،  اخالط  برنده  تحليل 
و  است  قاعده آور  و  مدر  اشتهاآور،  عروق، 
سطح  انسولين،  ترشح  افزايش  با  مى تواند 
كاهش  ديابتى  بيماران  در  را  خون  قند 

باعث  تازه  شويد  از  استفاده  همچنين  دهد. 
كلسترول  و  ترى گليسيريد  سطح  كاهش 
بپزيد.  شويد  با  را  گوشت  مى شود.  خون 
برطرف  باعث  تازه  شويد  با  گوشت  پختن 
آن  سريع تر  پختن  و  گوشت  بد  بوى  شدن 
را  گوشت  هضم  پخت،  روش  اين  مى شود. 

دارند،  ضعيفى  معده هاى  كه  افرادى  براى 
ساده تر مى كند. به همين دليل پرورش شويد 
فوايد بسيارى  در منزل و مصرف مداوم آن، 

براى بدنتان دارد.

توصيه هايي  براي كاهش 
كلسترول و تري گليسيريد خون

شده،  توصيه  مايع  روغن هاي  از  شهرخبر: 
به جاي  كانوال،  روغن  و  زيتون  روغن  مانند 
مصرف  كنيد.  استفاده  جامد  روغن هاي 
برسانيد  حداقل  به  را  شده  سرخ  غذاهاي 
در  كنيد.  بخارپز  يا  آب پز  را  غذاها  بيشتر  و 
كمي  مقدار  از  كردن،  سرخ  به  نياز  صورت 
استفاده  از روغن هاي مخصوص سرخ كردن 
چشم  به  كه  را  گوشت  اضافه  چربي   كنيد. 
در  و  كنيد  جدا  پخت  از  قبل  مي  آيد  شما 
را  آن   غذا،  خوردن  موقع  مشاهده  صورت 
كنار بگذاريد. در هفته حداقل 2 تا 3 وعده از 
نكنيد.  را سرخ  ماهي  كنيد.  ميل  ماهي   انواع 
يا در فر، بخارپز كنيد و  قابله و  را داخل  آن 
يا آن را به صورت كبابي ميل كنيد. روزانه 6 
بادام  و  گردو  بخصوص  مغزها،  انواع  از  عدد 
مصرف  از  كنيد.  ميل  ميان وعده  عنوان  به 
كره حيواني پرهيز كنيد، و به جاي آن  از كره 
گياهي، كره بادام زميني  يا حلوا ارده استفاده 
كنيد. به جاي سس ساالد، از روغن زيتون به 
كم چرب  ماست  يا  و  آبليمو  يا  سركه  همراه 

كنيد. استفاده 

هويج بهترين سبزى دوستدار پوست

6
ايستگاه سالمت

حوادث

قهرمان مسابقات تيراندازى جهان  با 
استقبال هالل احمرى ها وارد بيرجند شد

با  ديروز  صبح  آسيا  تيراندازى  مسابقات  قهرمان 
جوانان  معاون  و  كاركنان  اعضا،  گرم  استقبال 
جمعيت هالل احمر خراسان جنوبى وارد زادگاهش 
شد. نجمه خدمتى از اعضاى سازمان جوانان هالل 
مسابقات  در  قهرمانى  مقام  كسب  با  بار  اين  احمر 
آفرينى  افتخار  كشورمان  براى  جهان  دانشجويان 
مختلف  مسابقات  در  نيز  اين  از  پيش  وى  كرد. 
المللى و از جمله مسابقات آسيايى اينچئون بر  بين 

سكوى قهرمانى ايستاده است.

تيم فوتبال ايران بين 16 تيم 
چهاردهم شد!  

جهان نيوز: تيم فو تبا ل دانشجويان ايران با شكست، 
ر قا بت هاى يونيورسياد را به پايان رساند تا بين 16 
فو تبا ل  تيم  ملى  گيرد.  قرار  چهاردهم  رده  در  تيم 
و  سيزدهم  تيم هاى  تعيين  براى  ايران  دانشجويان 
كه  گرفت  قرار  كانادا  مقابل  يونيورسياد  چهاردهم 
اين بازى در وقت قانونى يك بر يك به پايان رسيد 
شد.  مغلوب  يك  بر   4 پنالتى  ضربات  در  ايران  اما 
ايران در اين مسابقات مقابل تيم هاى ژاپن، مالزى، 
تنها  و  بود  خورده  شكست  نيز  اوكراين  و  برزيل 

مقابل چين تايپه پيروز شد. 

تاييد مذاكره استقالل با مسعود شجاعى

اينكه  بيان  با  استقالل  باشگاه  ورزشى  معاون  مهر: 
در  است  شده  منتفى  كامال  دهنوى  قاسم  جذب 
خود  گفت:  شجاعى  مسعود  با  مذاكره  خصوص 
اين  در  و  است  كرده  صحبت  شجاعى  با  مظلومى 
افزود:  جويبارى  نظرى  نكرده ام.  ورود  من  باره 
ولى  نبود  مظلومى  اوليه  ليست  در  شجاعى  مسعود 

ظاهرا خود مظلومى با وى صحبت كرده است.

بهترين نتايج كاروان ايران در تاريخ 
مسابقات دانشجويان به ثبت رسيد

هشتمين  و  بيست  در  ايران  ورزش  كاروان   : مهر 
 15 كسب  با  شد  موفق  جهانى  يونيورسياد  دوره 
در  حضور  نتايج  بهترين  برنز  و  نقره  طال،  مدال 
اين مسابقات را رقم بزند.  بيست و هشتمين دوره 
 12 روز  از  جهان  دانشجويان  ورزشى  مسابقات 
آغاز  جنوبى  كره  گوانگجو  شهر  ميزبانى  به  تيرماه 
تا  داد  خواهد  پايان  خود  كار  به  گذشته  روز  و  شد 
ايران  ورزش  كاروان  شود.  بسته  دوره  اين  پرونده 
كسب  را  گذشته  ادوار  نتايج  بهترين  دوره  اين  در 
كرد و موفق شد با 7 مدال طال، 2 مدال نقره و 6 
مدال برنز صعودى قابل قبول در جدول رده بندى 

باشد. داشته 

دامپزشك قالپاق  دزد شد 

تابناك:  اوايل هفته جاري دو دوست قديمي بر سر 
ناخوشايند  به يك رقابت  را  مسائل جزئي همديگر 
وارد  كه  دامپزشك  اقدام  اين  در  خوانند.  مي  فرا 
يك كل كل شده بود براي آنكه در مقابل دوست 
قديمي خود كم نياورد  دست به سرقت قالپاق زد. 
دامپزشك دستگير شده براي پيروزي در اين رقابت 
پيروزي  بولوار  هاي  ازخيابان  يكي  وارد  ناصحيح 
مشهد مي شود و از ابتداي خيابان تا انتهاي خيابان 
قالپاق خودروهاي پارك شده را سرقت مي كند تا 
شايد برنده اين كل كل باشد كه در همين حين به 

همراه دوستش دستگير مي شود.

پسر ناخلف، سارق خانه
 دوست پدر از آب درآمد 

باشگاه خبرنگاران: چندى پيش ماموران در جريان وقوع 
يك سرقت قرار گرفتند. مالباخته در شكايت خود گفت: 
من و همسرم براى مسافرت به خارج از كشور رفته بوديم. 
وقتى برگشتيم متوجه شديم كه تمام طال و جواهرات خانه 
مان سرقت شده است. در ادامه پس از اينكه مشخص 
شد سارق يا سارقان آشنا بوده و بدون هيچ سختى وارد 
خانه شده اند، ماموران به تحقيق از آشنايان مالباختگان 
پرداختند. در نهايت پليس به پسر يكى از دوستان مرد 
صاحبخانه مشكوك شده و او را دستگير كردند. پسر جوان 

پس از دستگيرى به جرم خود عتراف كرد.

7 سال زندگى مخفيانه 
قاتل بى رحم به پايان رسيد

باشگاه خبرنگاران: رئيس پليس آگاهى البرز گفت: در 
پى ارجاع يك فقره پرونده از دادسراى عمومى و انقالب 
كرمانشاه در خصوص دستگيرى يك نفر قاتل متوارى 
گرفت. قرار  ماموران  كار  دستور  در  موضوع  پيگيرى 

سرهنگ گل صباحى افزود: متهم پس از ارتكاب جرم 
بالفاصله متوارى و پس از آن به مدت 7 سال به صورت 
مخفيانه و با نام هاى مستعار زندگى مى كرده است. متهم 
در بازجويى ها به جرم خود اعتراف كرده و گفت: در پى 
يك انتقام جويى شخصى با تهيه اسلحه و با شليك چند 

گلوله مقتول را از پاى درآورده و اقدام به فرار كردم.

لو رفتن دزدان ورزشكار 
هنگام تقسيم اموال سرقتى 

تابناك: وقتى اعضاى باند سرقت راهي يك چلوكبابي در 
تهرانپارس شدند و در حال تقسيم طال و جواهرات بودند 
كه يكي از مشتريان متوجه آنها شد. اين مرد كه حدس 
مي زد مردان جوان سارق هستند، با پليس تماس گرفت.

 كارآگاهان پايگاه چهارم پليس آگاهي تهران در بررسى هاى 
خود يك نفر از متهمان را شناسايى و دستگير كردند. 
با شناسايي 4 سارق ديگر يكي پس از ديگري دستگير 
شدند.سرهنگ گزافي افزود: تخصص اين باند، سرقت 
راحتي  به  بودند  ورزشكار  كه  آنها  و  بود  گاوصندوق 
گاوصندوق را تخريب و محتوياتش را سرقت مي كردند. 

فرار جنون آميز دزد با
 تيراندازى پليس پايان يافت

باشگاه خبرنگاران: ماموران گشت انتظامى يگان كالنترى 
128 تهران نو حين گشت زنى به خودروى دوو سيلو 
سفيد با يك نفر سرنشين مشكوك و متوجه سرقتى بودن 
آن مى شوند. متهم به محض مشاهده واحد گشت اقدام 
به فرار كرد. ماموران اقدام به شليك 4 تير جنگى به سوى 
خودرو نمودند كه هر چهار حلقه الستيك خودرو تركيده 
و متهم به صورت پياده به فرار خود ادامه داد كه نهايتا 
دستگير شد. سرهنگ قاسم زاده گفت:تحقيقات حكايت از 
آن دارد كه متهم با خودروى سرقتى اقدام به سرقت لوازم 

خودروهاى شهروندان در محدوده تهران نو مى كرد.

حمل بار و اثاثيه منزل
 با كاميونت مسقف چادردار 

و كارگر ماهر

 09157213571
صالحى منش

كوتاه ترين راه رسيدن به باغ و ويال دلخواه تان 

امالك كوروش  كبير
32293143- 09153624820  چاجى

بجد - امالك كوروش 

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

09151614038- نجفى

  بنگاه  قالب بتن 

توكــل 
خريد و  فروش  انواع قالب بتن

داربست  فلزى ، تخته زير پا ، نو  ، دست دوم 

بلوار فرودگاه  -  سه راه صياد شيرازى       

32313600  -  09151615069 جليلى

تعمير يخچال  ، فريزر  و ...  
در  منزل  

روبروى پايانه   مسافربرى ، جنب  نمايندگى سايپا  
     09158076574 - نظرى

آدرس : نبش غفارى 4       

32212519  - 09151606528

ايزوگام سليمانى 
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ع  م
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ت

نصب و تعمير كولر آبى
  و  لباسشويى  در منزل

  09151643778  - 32315776  شهريارى

  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
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اجراي 8 طرح عمراني به همت بسيج سازندگي در ماه مبارك رمضان 

احراز رتبه ممتاز بيش از 70 درصد
 مجارى عرضه سوخت در خراسان جنوبى

نفتى  فرآورده هاى  پخش  مديرعامل شركت  فارس- 
خراسان جنوبى از احراز رتبه هاى ممتاز و درجه يك 
بيش از 70 درصد مجارى استان خبر داد و گفت: تدابير 
در  نياز  مورد  فرآورده هاى  موجودى  براى حفظ  الزم 
مجارى اتخاذ شده است. اصغرى اظهار كرد: در آستانه 
عرضه  مجارى  تمامى  تابستانى  مسافرت هاى  آغاز 
است.  سوخت رسانى  آماده  مطلوب  شرايط  در  استان 
وى تصريح كرد: طى اين مدت 68 باب جايگاه عرضه 
باب جايگاه CNG وظيفه  نفت گاز و 22  بنزين و 
سوخت رسانى به مسافرين را برعهده دارد.وى يادآور 
شد: در آستانه آغاز مسافرت هاى تابستانى سه نمازخانه 
بين راهى شركت نيز براى ارائه خدمات مطلوب ارزيابى 
و آماده شده است. الزم به ذكر است؛ استان خراسان 
جنوبى از طريق مسيرهاى مواصالتى ورودى طبس، 
فردوس و نهبندان جابجايى زائران و مسافران هفت 

استان به مشهد مقدس را بر عهده دارد.

پيشرفت 85 درصدى پروژه سيمان باقران 

جنوبى  خراسان  ملى  بانك  شعب  مديركل  فارس- 
پروژه  محل  در  كارگاه ها  تمامى  اينكه  به  اشاره  با 
حاضر  حال  در  گفت:  هستند،  فعال  باقران  سيمان 
پروژه سيمان باقران 85 درصد پيشرفت فيزيكى دارد. 
ريال  ميليارد   695 مبلغ  تاكنون  كرد:  اظهار  يزدانى 
ساختمان،  براى  مدنى  مشاركت  قالب  در  تسهيالت 
بانك  سوى  از  ماشين آالت  و  تجهيزات  تأسيسات، 
ملى ايران به شركت سيمان باقران اعطا شده است.
به  و  قيمت  افزايش  دليل  به  همچنين  افزود:  وى 
بهره بردارى رسيدن طرح، مبلغ 342 ميليارد ريال به 
شد  خواهد  اعطا  شركت  به  متمم  تسهيالت  عنوان 
كه در مجموع تسهيالت اين بانك معادل يك هزار 
اينكه شركت  بيان  با  است. وى  ريال  ميليارد  و 37 
و  ندارد  معوق  بدهى  حاضر  حال  در  باقران  سيمان 
تسهيالت شركت در حال مشاركت است، خاطرنشان 
پايان  تا  اين طرح  مسئولين شركت،  با تالش  كرد: 

سال جارى به بهره بردارى خواهد رسيد.

نمايشگاه حجاب و عفاف در هالل احمر 
بيرجند برپا شد

گروه خبر- در آخرين هفته از ماه مبارك رمضان و 
با هدف ترويج فرهنگ عفاف و حجاب نمايشگاهى 
با عنوان «عطر گل ياس» در هالل احمر خراسان 
امور  جنوبى برپا شد. در اين نمايشگاه كه به همت 
است  شده  برپا  استان  احمر  هالل  جمعيت  بانوان 
فرهنگى  محصوالت  ساير  و  كتاب  پوستر،  عكس، 
شده  گذاشته  نمايش  به  عفاف  و  حجاب  با  مرتبط 
نقاشى  ايستگاه  نمايشگاه  اين  در  همچنين  است. 
براى كودكان در نظر گرفته شده و مسابقه نقاشى با 
موضوع حجاب و عفاف به صورت روزانه برگزار مى 
شود. اين نمايشگاه تا پايان ماه مبارك رمضان برپا و 

بازديد براى عموم مردم آزاد است.

مرمت 8 شىء فلزى در آزمايشگاه مرمت  استان

اداره  آزمايشگاه مرمت  گروه خبر- 8 شىء فلزى در 
كل ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى استان 
مرمت و بازسازى شد. شعيبى مسئول آزمايشگاه مرمت 
ميله   1 دستبند،   2 شامل  اشياء  اين  گفت:  كل  اداره 
سرمه، 1 سر پيكان، 2 پى سوز و 2 شىء برنزى آئينى 
بوده است.  وى ضمن بيان اينكه پى سوزهاى منحصر 
به فرد به شكل دو شاخه و تك شاخه است، افزود: 
بر روى يكى از اشياء آئينى كه به شكل گالب پاش 
واژه  ديگر  شىء  روى  بر  و  «بركت»  واژه  باشد  مى 

«سعادت» پس از پاكسازى آشكار شد.

سنجش 6400 كودك نوآموز
 بدو ورود به دبستان در خراسان جنوبى

جنوبى  خراسان  پرورش  و  آموزش  مديركل  فارس- 
گفت: تاكنون 6 هزار و 400 كودك نوآموز بدو ورود به 
دبستان در 14 پايگاه سنجش مورد ارزيابى قرار گرفته 
اند. المعى در جريان بازديد از پايگاه هاى شماره 718 
اظهار كرد: طرح  بيرجند،  و 719 سنجش شهرستان 
سنجش كودكان بدو ورود به دبستان از نيمه خردادماه 
سال جارى در خراسان جنوبى آغاز و تا پايان مردادماه 
ادامه دارد. وى از ارجاع قريب 10 درصد نوآموزان به 
مراكز تخصصى خبر داد و تصريح كرد: پيش بينى مى 
شود تا پايان طرح سنجش 13 هزار كودك بدو ورود 

به دبستان در اين طرح شركت كنند.

دستگاه هاى اجرايى برتر در زمينه 
عفاف و حجاب تقدير مى شوند

استاندارى خراسان  بانوان  امور  تسنيم- مديركل دفتر 
جنوبى با بيان اينكه در هفته عفاف و حجاب بيش از 
170 برنامه در استان اجرا مى شود، گفت: يكى از برنامه 
هاى هفته عفاف و حجاب در خراسان جنوبى تقدير 
از دستگاه هاى اجرايى برتر در زمينه عفاف و حجاب 
است. شريفى اظهار كرد: شعار امسال هفته عفاف عبارت 
است از «همدلى و همزبانى در آيينه عفاف و حجاب» 
و دستگاه هاى مختلف اجرايى خراسان جنوبى هركدام 
برنامه خاص خود را براى اين هفته دارند كه از اين ميان 
به عنوان مثال سازمان آموزش و پرورش خراسان جنوبى 
در راستاى هفته عفاف و حجاب برنامه تجليل از دانش 
آموزان و والدين با حجاب شركت كننده در كالس هاى 
اوقات فراغت را در دستور كار دارد. وى افزود: برگزارى 
كرسى هاى آزادانديشى با موضوع عفاف و حجاب در 
دانشگاه ها، برگزارى نمايشگاه هاى پوستر و عكس با 
محوريت عفاف و حجاب و تجليل از وبالگ نويسان برتر 

از ديگر برنامه ها در هفته عفاف و حجاب است.

آزادسازى اراضى بشرويه 
براى برداشت گياهان دارويى

شده  قرق  اراضى  از  هكتار  هزار   111 خبر-  گروه 
شهرستان بشرويه براى برداشت گياهان دارويى آزاد 
بشرويه  آبخيزدارى  و  منابع طبيعى  مدير  سازى شد. 
به  دارويى  گياهان  رويه  بى  برداشت  دليل  به  گفت: 
ويژه آنغوزه، مراتع شهرستان در معرض فقر پوششى و 
فرسايش خاكى قرار گرفته بود كه به همين علت اين 
آزاد سازى  امسال  تير  اواسط  از  دوباره  و  قرق  مراتع 
شد. رفيعى با بيان اينكه آزادسازى مراتع بشرويه براى 
برداشت گياهان دارويى تا پايان شهريور امسال ادامه 
دارد، افزود: اراضى آزادسازى شده شامل 7 رويشگاه 
است كه گياهان دارويى آويشن، زيره سياه و بيشتر 
آنغوزه را در خود جاى داده است. وى بهره برداران اين 
رويشگاه ها را 130 نفر عنوان كرد و گفت: برداشت 
گياهان دارويى در اراضى آزادسازى شده بشرويه براى 

480 نفر اشتغال زايى دارد.

برخورد با 80 واحد متخلف در استان

گروه خبر- در اجراى طرح نظارتى ماه مبارك رمضان 
با 80 واحد صنفى و غير صنفى متخلف در خراسان 
نظارت  و  بازرسى  اداره  رئيس  شد.  برخورد  جنوبى 
جنوبى  خراسان  تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان 
گفت: از آغاز اجراى اين طرح از 3 هزار و 750 واحد 
اين  در  بازرسى شد كه  استان  و غير صنفى  صنفى 
ارزش  به  تخلف  پرونده  واحد،   80 براى  خصوص 
حكومتى  تعزيرات  به  و  تشكيل  ريال  ميليون   120
گرانفروشى،  فروشى،  كم  افزود:  تهورى  شد.  ارسال 
نرخنامه  نكردن  ندادن صورت حساب و نصب  ارائه 

از جمله تخلفات اين واحدها بود.

11 ميليارد تومان گندم از كشاورزان 
خراسان جنوبى خريدارى شد

بازرگانى  خدمات  و  غله  شركت  مديرعامل  تسنيم- 
 11 از  بيش  حاضر  حال  در  گفت:  جنوبى  خراسان 
كشاورزان  به  گندم  خريد  بابت  وجه  تومان  ميليارد 
به  تومان  ميليارد   2 حدود  و  شده  پرداخت  استان 
زودى پرداخت مى شود. محمدى در نشست بررسى 
اظهار  بشرويه  شهرستان  نان  و  آرد  غله،  مشكالت 
كرد: امسال فعاليت خوبى در خريد گندم انجام شده 
كشاورزان  از  گندم  تن  هزار   11 استان  كل  در  و 
گذشته  سال  نسبت  به  كه  است  شده  خريدارى 
بسيار خوب بوده و پيش بينى مى شود تا 20 هزار تن 
گندم از كشاورزان استان خريدارى شود. وى قيمت 
و  كرد  ارزيابى  گذشته  سال  از  بهتر  را  گندم  امسال 
گفت: سال هاى گذشته به دليل كاهش قيمت خريد 
تضمينى تا 150 تومان زير قيمت بازار دالالن زيادى 
به فعاليت پرداختند ولى امسال قيمت مناسبى تعيين 
افزايش  به  اشاره  با  همچنين  محمدى  است.  شده 
 10 عشاير  آرد  سهميه  افزود:  عشايرى  آرد  سهميه 

كيلوگرم افزايش يافته است.

هفت ماه انتظار براى معرفى
 يك طرح سرمايه گذارى

مهر- نماينده مردم بيرجند، درميان و خوسف با انتقاد 
مديران  برخى  سوى  از  كارها  پيگيرى  در  تأخير  از 
استانى گفت: معرفى يك طرح سرمايه گذارى براى 
كشيد.  طول  ماه  هفت  استان  در  مستضعفان  بنياد 
حجت االسالم عبادى اظهار كرد: در اين رابطه بايد 
معاونت عمرانى استاندارى خراسان جنوبى با بررسى 
هاى  الزم طرح كارشناسى و كالن سرمايه گذارى 
با توجه به ظرفيت هاى شهرستان آماده و براى  را 
ارسال كند. وى  بنياد مستضعفان كشور  به  پيگيرى 
شدن  اجرايى  به  نسبت  ها  دستگاه  همه  داد:  ادامه 
اين  نبايد  و  هستند  مسئول  استان  در  پروژه  اين 
وظيفه مهم را به يكديگر پاسكارى كنند. خسروى، 
بيان  با  نيز،  بنياد مستضعفان خراسان جنوبى  رئيس 
اينكه منتظر معرفى پروژه از سوى استاندارى استان 
تاكنون  جنوبى  خراسان  استاندارى  گفت:  هستيم، 
امور  دفتر  مديركل  است.  نكرده  معرفى  را  طرحى 
اقتصادى استاندارى خراسان جنوبى هم درباره تأخير 
زمانبر  برنامه  يك  اين  كرد:  بيان  پروژه  معرفى  در 
است و نياز به صبر و تحمل دارد. ناصرى از معرفى 
چند پروژه در زمينه هاى صنعت، معدن و كشاورزى 
چند  طى  پروژه  اين  افزود:  و  خبرداد  استاندارى  به 
روز اخير معرفى شده است و هم اكنون منتظر نظر 
كارشناسان براى كارشناسى اين طرح ها هستيم. وى 
به  برسيم  نهايى  نتيجه  به  كه  درصورتى  داد:  ادامه 

عموم رسانه ها اعالم خواهيم كرد.

نمايشگاه دستاوردهاى مددجويان 
بهزيستى در بيرجند افتتاح شد

نمايشگاه  بهزيستى  هفته  با  همزمان  خبر-  گروه 
زير پوشش  توانمندى هاى مددجويان  و  دستاوردها 
مدير  شد.  افتتاح  بيرجند  توحيد  پارك  در  بهزيستى 
بهزيستى بيرجند اظهار كرد: اين نمايشگاه به مدت 
سه روز داير است. شرفى با بيان اينكه اين نمايشگاه 
به صورت 24 ساعته به روى عالقمندان باز خواهد 
بود، بيان كرد: با توجه به ماه مبارك رمضان عمده 

فعاليت اين نمايشگاه از افطار تا سحر است.

نبود حامى مالى، حلقه مفقوده ورزش استان

جنوبى  خراسان  جوانان  و  ورزش  مديركل  ايسنا- 
اعالم كرد: نبود حامى مالى مشكل پيشروى ورزش 
خراسان جنوبى است. عزيز زاده مقدم  گفت: باتوجه 
به برگزارى طرح هاى استعداديابى و آمايش منطقه 
اى رشته هاى ورزشى شاهد شكوفايى اين استعدادها 
در سال هاى آينده خواهيم بود كه انتظار مى رود در 
سطح استان هاى درجه سه وزارتخانه قرار بگيريم.

وى افزود: عدم وجود حامى مالى در استان، بودجه 
هيئت  براى  اختصاصى  هاى  سالن  كمبود  ناكافى، 
بودن  پايين  ورزشى،  خوابگاه  فقدان  ورزشى،  هاى 
سبد  در  ورزش  اندك  سهم  و  مردم  درآمد  سطح 

خانوار  و ... از نيازهاى ورزش استان است.

به  بازارچه هاى خراسان جنوبى مربوط  گروه خبر- مشكل 
است.  فراه  والى  به  مربوط  بلكه  نبوده  كشور  يا  و  استان 
استاندار در كارگروه توسعه صادرات خراسان جنوبى با بيان 
اين مطلب اظهار كرد: هر دستگاهى موظف است با دستگاه 
باالدست خويش مراوده كرده و نسبت به حل مشكالت 
استان درباره موضوع صادرات و واردات اقدام كند. خدمتگزار 
در جواب درخواست مديركل گمرك استان درباره كمبود 
نيروى انسانى در بازارچه هاى مرزى استان و پيگيرى تأمين 
آن توسط استاندارى، تصريح كرد: اين موضوع پروسه اى 
زمان بر است و حتى امكان پذير نيست اما در عين حال در 

جهت رفع اين مشكل تالش صورت مى گيرد.

كمبود نيروى انسانى
صادرات و واردات را دچار اخالل نكند

استاندار افزود: آنچه مهم است آن است كه به لحاظ كمبود 
نيروى انسانى، نبايد امر صادرات و واردات در مرز ماهيرود 
مشكل  بايد  اينكه  بر  تأكيد  با  وى  شود.  اخالل  دچار 
سوخت مرزنشينان با جديت كامل دنبال شود، خاطرنشان 
انجام  قانون  بر خالف  كارى  نبايد  دستگاهى  هيچ  كرد: 
براى حل  قانونى  سازوكار  تا  بايد تالش شود  بلكه  دهد 

مسائل و مشكالت مختلف مورد توجه قرار گيرد. 

استاندار در رابطه با حل مشكل عدم فعال بودن بعضى از 
بازارچه هاى مرزى گفت: مشكل بازارچه هاى استان مربوط 

به استان و يا كشور نبوده بلكه مربوط به والى فراه است.

واردات 52 ميليارد دالرى 
در برابر صادرات 49 ميليارد دالرى در كشور

مهدى ماهگلى معاون توسعه خارجى سازمان صنعت، معدن 
و تجارت خراسان جنوبى نيز با بيان اينكه در سال گذشته، 
49 ميليارد و 744 ميليون دالر صادرات در كشور انجام شده 

است، خاطرنشان كرد: در اين مدت، ميزان واردات در اين 
وى  است.  بوده  دالر  ميليون  و 477  ميليارد  خصوص 52 
و  افغانستان  هند،  عراق،  كشورهاى  به  را  استان  صادرات 

امارات متحده عنوان كرد و يادآور شد: واردات در اين زمينه، 
از كشورهاى چين، كره، تركيه، هند و امارات متحده صورت 
گرفته است. ماهگلى رقم صادراتى محقق شده استان را در 
سال گذشته 177 ميليون دالر عنوان و بيان كرد: هدف ما در 
اين خصوص برآورده كردن 167 ميليون دالر بوده و مى توان 
گفت كه به لحاظ ارزشى درباره صادرات، رشد 23  درصدى را 
در مقايسه با سال 92 شاهد بوده ايم كه اين در حالى است كه 
ميانگين كشورى 19 درصد بوده است. وى با اشاره به تعداد 
12 پيشنهاد درباره كارگروه توسعه صادرات استان خاطرنشان 

كرد: سرمايه گذارى در منطقه ويژه اقتصادى، ايجاد فروشگاه 
و مراكز درمانى در مرز، فروش سوخت و گاز در مرز، مبادله 
دانشجو و ايجاد زيرساخت هاى آموزشى، اكتشاف و استخراج 

معادن، برگزارى نشست هاى مرزى خراسان جنوبى و فراه و 
توسعه فراگردشى از جمله اين پيشنهادات است.

فعال كردن بازارچه هاى مرزى استان
 نگاه ويژه استاندار را مى طلبد

استان  تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  رئيس  حقيقى 
نيز عنوان كرد: يكى از مواردى كه بايد به آن توجه شود، 
مسأله   اين  كه  است  استان  مرزى  بازارچه هاى  فعال كردن 
همواره نگاه ويژه استاندار را در اين زمينه مى طلبد. وى با بيان 
اين نكته كه به دليل غير منفعل بودن ساير مرزها، تمام فشار 
وارده بر مرز ماهيرود است، متذكر شد: نبايد به مرز ماهيرود 
به صورت سطحى نگرى ديده شود. خاشى مدير كل گمركات 
خراسان جنوبى هم با بيان اينكه كمبود نيروى انسانى يكى از 
مشكالت مهم گمرك استان است، بيان كرد: چنانچه خواسته 
باشم در خصوص مسائل مرزى، به سودآورى دست پيدا كنيم، 
بايد در درجه اول به حل مشكالت مرزى بپزداريم. ناصرى، 
مديركل دفتر هماهنگى امور اقتصادى استاندارى هم ايجاد 
قرنطينه نباتى در مرز را يكى از ضروريات دانست و گفت: 
اين مسأله تاكنون انجام نشده و مسئوالن در اين خصوص 
كم كارى كرده اند كه اگر اين مشكل حل نشود، نمى توان 

واردات و صادرات را به صورت كامل انجام داد.

گروه هاى جهادى خراسان جنوبى از آغاز ماه مبارك رمضان 8 طرح عمرانى در اين استان اجرا كردند. رئيس بسيج سازندگى استان گفت: در اين مدت 120 بسيجى در قالب 6 
گروه جهادى دانشجويى و محالت با حضور در شهرستان هاى بيرجند، سربيشه، قاين و سرايان در اجراى 8 طرح عمرانى مشاركت كردند. زهرايى افزود: اين طرح ها شامل ساخت 

و بازسازى مسجد، حسينه، بقعه مباركه، پايگاه بسيج و مدرسه در شهر بيرجند و روستاهاى گلوباغ سربيشه، تيگاب و پهنايى قاين، چرمه سرايان و نوفرست بيرجند است.

حسين زاده- سياست ناجا در موضوع مبارزه با مواد مخدر در سال جارى بر 
اين مناطق،  منطقه شرق و جنوب شرق كشور متمركز است و معتقديم كه 
درگاه ورود مواد مخدر به كشور محسوب مى شود و لذا بنا داريم استان هاى 

شرق كشور از جمله خراسان جنوبى را تحت پوشش ويژه قرار دهيم. 
رئيس پليس مبارزه با مواد مخدر ناجا روز گذشته در جمع خبرنگاران استان با 
بيان اين مطلب گفت: فرماندهى ناجا نيز بر ناامن كردن درگاه ورودى مواد مخدر 
براى قاچاقچيان اين مواد خانمان سوز تأكيد ويژه دارند در چند سال اخير با راه 
اندازى مرزبانى، فضا به ويژه در شرق كشور براى سوداگران مرگ ناامن شده و 

آنها تالش مى كنند حمل مواد مخدر را از خشكى به سمت دريا سوق دهند.

كشف 700 كيلوگرم مواد مخدر طى دو عمليات جداگانه در استان

سردار على مويدى با اشاره به اينكه در اين سفر اجراى برنامه هاى طراحى 
شده ناجا براى استان هاى شرق كشور را مدنظر را داريم افزود: در سفر به 
با مرزبانان و رده هاى  بازديد كرديم و نشست هايى  از مرز  خراسان جنوبى 
مختلف انتظامى و مرزبانى استان داشتيم و جا دارد از عملكرد خوب فرماندهى 
انتظامى استان و فرماندهى مرزبانى خراسان جنوبى در راه مبارزه با پديده شوم 
مخدر  مواد  كيلوگرم   700 و ضبط  از كشف  وى  نمايم.  قدردانى  مخدر  مواد 

انتظامى و مرزبانى استان در دو عمليات جداگانه روز يكشنبه  توسط پرسنل 
93/4/21 خبر داد و گفت: در اين دو عمليات تعداد 6 نفر قاچاقچى مواد مخدر 
دستگير شدند. در سطح كشور نيز از ابتداى سال جارى تا كنون نزديك به 175 
تن انواع مواد مخدر كه بيش از 90 درصد آن از نوع سنتى مى باشد كشف و 
افزايشى 25 درصدى داشته  ضبط شده كه نسبت به مدت مشابه سال قبل 
است. به گفته سردار مويدى برخورد با خرده فروشان مواد مخدر و معتادين از 

ديگر اولويت هاى پليس مبارزه با مواد مخدر در سال جارى مى باشد.

مسير افغانستان براى قاچاقچيان مواد مخدر ناامن شده است

سردار مويدى در پاسخ به سؤال خبرنگار آوا مبنى بر اينكه آيا تعاملى از سوى 
كشورهاى همسايه در شرق كشور براى مبارزه با مواد مخدر وجود دارد، گفت: 
همجوار  كشورهاى  ما،  كشور  هاى  تعامل  و  ها  مساعدت  وجود  با  متأسفانه 
با قاچاقچيان مواد مخدر ندارند و حتى ساالنه  هيچگونه همكارى در مبارزه 
استان هاى  در  مواد مخدر  توليد  و  تا 20 درصدى كشت  افزايش 10  شاهد 
افغانستان هستيم و ما اين وضعيت را تهديدى براى خود  همجوار در كشور 
تلقى كرده و براى مقابله با آن برنامه هايى داريم كه به صورت هدفمند اجراى 
مى شود. البته در گذشته 90 درصد مواد مخدر از مرز افغانستان به كشور وارد 

 35 مرزبانى  و  انتظامى  نيروهاى  ناپذير  خستگى  هاى  تالش  با  كه  شد  مى 
درصد مواد از مسير افغانستان و 65 درصد از مسير پاكستان وارد مى شود و 

مسير افغانستان براى قاچاقچيان مواد مخدر ناامن شده است.
رئيس پليس مبارزه با مواد مخدر ناجا از تمركز بر كارهاى اطالعاتى و ايذايى و 
 فيزيكى در مسيرها، تقويت سيستم هاى اطالعاتى و پشتيبانى ارائه آموزش هاى
ضرورى و رفع نياز يگان هاى رزمى، تقويت ساختار و سازمان پليس مبارزه 
ايست و  تقويت  در خراسان جنوبى  از جمله  و  مواد مخدر در شرق كشور  با 
بازرسى ها و استفاده از قابليت ها و اطالعات مردم به عنوان برخى اقدامات 
در دستور كار ناجا نام برد و با اشاره به گرايش جوانان به سمت مصرف مواد 
مخدر صنعتى اظهار اميدوارى كرد: با همكارى خانواده هاى نگرانى در اين 

زمينه به حداقل برسد.

مرزهاى شرقى ايران براى قاچاقچيان نا امن شده است

مرگ در كمين سوداگران مرگ

مصوبه  طى  گفت:  خراسان جنوبى  استاندار  خبر-  گروه 
و  ميليارد   12 سال جارى،  تيرماه   20 در  دولت  هيئت 
300 ميليون تومان براى تأمين آب در روستاها و بخشى 
شده  داده  ابالغ  خوسف  و  نهبندان  سرايان،  شهرهاى  از 
تالش  آن  تخصيص  جهت  در  مسئوالن  بايد  كه  است 
كنند. خدمتگزار در سومين جلسه شوراى گفتگوى دولت 
و بخش خصوصى استان اظهاركرد: براى رفع مشكالت 
خشكسالى كشاورزان و مرزنشينان مى توانند از تسهيالت 
با نرخ بهره سه و صفر درصد استفاده كنند. وى با تأكيد 
بر اينكه در حوزه آب مشكل جدى داريم، گفت: در اين 
خصوص نامه اى به عنوان مصوبه اين جلسه از وزارت نيرو، 
براى رفع خشكسالى هاى چندساله به خراسان جنوبى ابالغ 
شده است. خدمتگزار از برگزارى جلسه مشترك استانداران 
با رئيس جمهور در مرداد ماه سال جارى خبرداد و افزود: 
نياز است تا نظرات و پيشنهادات كارشناسى در زمينه تأمين 
آب و بحران بى آبى استان تا اين زمان تهيه شود تا بتوانيم 
آن را در اين جلسه مطرح كنيم. وى تصريح كرد: سند ملى 
آب استان، بايد به صورت كاربردى، جدى و عملياتى باشد 

 تا بتواند بخشى از نياز استان را برطرف كند.
كسرى 170 ميليون متر مكعبى آب هاى زيرزمينى

مديرعامل شركت آب منطقه اى خراسان جنوبى نيز گفت: 
در حال حاضر با كسرى 170 ميليون متر مكعبى مخازن 
سفره هاى آب زيرزمينى در استان مواجه هستيم كه براى 
بايد200 ميليون متر مكعب آب طى دو سال  جبران آن 

آينده صرفه جويى كنيم. 

تكميل سند ملى آب نيازمند 50 ميليون تومان اعتبار

مديركل جهادكشاورزى خراسان جنوبى هم گفت: بروز رسانى 
سند ملى آب، نيازمند يك ميليارد تومان است كه 500 ميليون 
تومان آن از منابع استانى تأمين مى شود.ولى پور مطلق با بيان 
اينكه اطالعات براى تهيه سند ملى آب استان متعلق به 24 

سال قبل است، گفت: طبق اين سند با توجه به نوع كشت، 
آزمايشات آب و اقليم مشخص مى كند چه محصوالتى بايد 
كشت شود. وى تصريح كرد: 50 درصد منابع براى بازنگرى 
و بروز سازى اسناد ملى آب از محل اعتبارات استانى به مبلغ 
500 ميليون تومان بايد تأمين مى شود و مابقى اعتبارات براى 
اجراى طرح از محل اعتبارت ملى تأمين خواهد شد. وى با 
بيان اينكه بر اساس برآوردهاى انجام شده در سال زراعى 
92 و 93 خشكسالى بالغ بر 12 هزار ميليارد ريال به استان 
خسارت وارد كرد كه اين رقم در سال زراعى 93-94 حدود 

12 هزار و 257 ميليارد ريال برآورد شده است.

ارائه ليست اقالم وارداتى
 بهره مندى شهرك صنعتى از مزاياى منطقه ويژه 

اقتصادى و طرح انتقال آب از مصوبات شورا

رئيس اتاق بازرگانى استان نيز به مصوبات شورا در جلسه 
توليدى  واحدهاى  مشكالت  گفت:  و  كرد  اشاره  قبل 

توليدى  واحدهاى  از  تعدادى  و  بيرجند  صنعتى  شهرك 
فردوس توسط اداره كل امور مالياتى پيگيرى و حل شد و 

اين واحدها، مراجعه مجددى نداشته اند.
خصوصى  بخش  شوراى  جلسه  منظم  برگزارى  احتشام 
اين شورا عنوان كرد  قبلى  از ديگر مصوبات  را  با دولت 
شورا  اين  جلسات  شد  قرار  مصوبه  اين  طبق  گفت:  و 
چهارشنبه آخر هر ماه برگزار شود. وى ارائه راه حل هاى 
از سطح ملى  انتقال آب  به خشكسالى،  كاربردى مربوط 
و كشت محصوالت مزيت دار استان را از مصوبات اين 
شورا عنوان كرد و افزود: اگر زنجيره ارزشى محصوالت 

تكميل شود به اصالح الگوى كشت روستاييان كمك مى 
در  كه  كاالهايى  وارادات  بررسى  كرد:  تصريح  وى  كند. 
افغانستان توليد مى شود و ما در استان توليد آن را نداشته 
اين  از ديگر مصوبات  نفع ما است  به  آنها  و وارد كردن 
شورا است كه در اين خصوص سازمان هاى ذيربط بايد 

ليستى آماده كنند. 
از  بيرجند  صنعتى  شهرك  واحدهاى  مندى  بهره  وى 
آخرين  را  اقتصادى  ويژه  منطقه  مزيت هاى  و  ها  مشوق 
باره قرار است  اين  افزود: در  مصوبه اين شورا دانست و 
و  عملياتى  هاى  راه  آن  در  كه  شود  تشكيل  اى  كميته 
شهرك  در  مستقر  واحدهاى  برخوردارى  براى  اجرايى 

صنعتى بيرجند بررسى شود.
سنجرى، مدير كل  اداره كارو امور اجتماعى نيز اظهار كرد: 
نگاه دولت در حفظ فرصت هاى شغلى موجود است و بايد 
در استان به دنبال ايجاد مشاغلى باشيم كه در بخش هاى 

صنعت و كشاورزى به منابع آب كمترى نياز دارند.
ناصرى، مدير كل امور اقتصادى استاندارى هم با تأكيد بر 
اشتغالزايى در روستاها بر مبناى جايگزين كردن با صنايع 
با توجه به  جانبى مانند صنايع دستى و گردشگرى گفت: 
ظرفيت هاى استان بايد اين طرح ها به صورت عملياتى اجرا  

شده و به سمت مشاغل جديد پربازده و ارز آور برويم.
در  نيز  جنوبى  خراسان  ارگانيك  انجمن  رئيس  منصف، 
اين جلسه، كشت گلخانه اى را بهترين نوع كشت براى 
كشاورزى  بخش  در  آب  ورى  بهره  افزايش  و   مديريت 
درصد  تا 90  آب  ها مصرف  گلخانه  در  گفت:  و  دانست 

كاهش مى يابد.

سند ملى آب استان به روز رسانى شود
مديركل جهادكشاورزى: اطالعات اسناد فعلى در موضوع آب متعلق به 24 سال قبل است

در كارگروه توسعه صادرات خراسان جنوبى مطرح شد:

مشكل بازارچه هاى مرزى مربوط به والى فراه است

تمام كسانى كه در حوزه  و  پرستاران  پزشكان،  دلگرمى و حضور  زمينه  بايد 
پزشكى به مردم خدمت مى كنند در استان فراهم شود. استاندار در ديدار رئيس 
و اعضاى هيئت مديره نظام پزشكى استان با بيان اين مطلب گفت: مى بايست 
در حوزه بهداشت و درمان راهكارهايى ارائه شود تا رضايت بيماران و سهولت 

انجام امور درمانى آنان را در پى داشته باشد.
و  پزشكان  ماندگارى  عدم  درباره  هايى  گاليه  اينكه  به  اشاره  با  خدمتگزار 
اين  در  كه  كسانى  حضور  زمينه  اگر  افزود:  دارد،  وجود  استان  در  پرستاران 
در حوزه  از مشكالت  بسيارى  فراهم شود  استان  در  كنند  فعاليت مى  زمينه 
 درمان و كمبود نيروى انسانى حل شده و نگرانى هايى كه در اين زمينه براى

استاندار اظهار كرد: ارائه خدمت در حوزه پزشكى داراى اجر الهى است خصوصًا خانواده هاى بيماران وجود دارد نيز رفع خواهد شد.
در مناطق كمتر برخوردارى همچون خراسان جنوبى كه از امكانات، تجهيزات 

و زيرساخت هاى كمترى برخوردار است.
وى همچنين از تالش ها و خدمات جامعه پزشكى استان قدردانى كرد و براى 
رفع مشكالت اين قشر و كمك به بيماران و تسريع در روند خدمت رسانى به 

آنان اعالم آمادگى كرد.
نظام  مديره  هيئت  اعضاى  از  هريك  جلسه  اين  در  حاكيست؛  گزارش  اين 
پزشكى استان به ارائه نقطه نظرات، ديدگاه ها،پيشنهادات و مشكالت موجود 

در حوزه هاى كارى ذيربط پرداختند.

بايد زمينه دلگرمى كسانى كه در حوزه پزشكى ارائه خدمت مى كنند فراهم شود 



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

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

اذان ظهر
اذان مغرب 

نيمه شب شرعى
اذان صبح 

طلوع آفتاب

    EMAIL:AVA.KHJNEWS@YAHOO.COM

ن 
ستا

ز ا
رك

ى م
رع

ش
ت 

وقا
ا

   WWW.AVA724.IRسامانه پيام كوتاه : 3000272424

امام هادى (ع): شكرگزارى از نعمت، از خود نعمت بهتر است
 چون نعمت متاع دنياى فانى است و لكن شكر، نعمت جاودانه آخرت است.

(تحف العقول، ص 483 )

12 : 39
20 : 05
23 : 50
3 : 56
5 : 35

ميان  هسته اى  توافق  فرداى  تحوالت 
زمان  به  شدن  نزديك  با   5+1 و  ايران 
ضرب االجل مذاكرات در وين، موضوعى 
است كه ذهن برخى تحليلگران را به خود 
معطوف كرده و به خصوص دگرگونى هايى 
از اين رهگذر در روابط  كه ممكن است 
اصلى  2ضلع  به عنوان  آمريكا  و  ايران 
شكلى  به  اكنون  دهد،  رخ  گفت وگوها 

جدى تر مورد توجه قرار مى گيرد.
ايران  مسائل  تحليلگر  تكي،  ري 
آمريكا  خارجي  روابط  شوراي  در 
نهادهاي  اصلي ترين  از  يكي  به عنوان 
آمريكا  حاكمه  هيئت  به  مشورت دهنده 
غيرقابل  «تناقض   عنوان  با  نوشتاري  در 
اجتناب پس از توافق هسته اي با ايران» 
پيش روي كاخ سفيد  موضوع مشكالت 
از  را  توافق  از  پس  ايران  با  رفتار  در 
مطمئنا  كه  آمريكايي  تحليلگر  يك  نگاه 
منافع واشنگتن را در نوشته هايش لحاظ 
آن  به  نگاهي  كه  كرده  مطرح  مي كند، 

سودمند به نظر مي رسد.
توافق  خود،  نوشتار  ابتداي  در  نگارنده 
مي داند  تاريخي  توافقي  را   5+1 و  ايران 
را  خود  اصلي  پرسش  آن،  از  پس  و 
واشنگتن  اينكه  بر  مبني  مي كند  مطرح 
ايران  هسته اي  حقوق  مي تواند  چگونه 
حال،  عين  در  و  بشناسد  رسميت  به  را 

قرار  فشار  تحت  براي  كه  را  تمهيداتي 
اجرايي  گرفته  نظر  در  كشور  اين  دادن 
قابل  آمريكا  براي  تناقض  اين  آيا  كند؟ 
كه  «زماني  مي نويسد:  او  است؟.  حل 
يعني  مي شود  امضا  توافقي  كشوري  با 
به  مسئول  بازيگري  به عنوان  كشور  آن 
رسميت شناخته شده، به خصوص آنكه در 

چارچوب توافق هسته اي، ايران به عنوان 
و  فعاليت ها  توسعه  حق  كه  كشوري 
نيز  دارد  را  زيرساخت هاي هسته اي خود 

شناسايي مي شود.
اوباما  دولت  ايران،  با  توافق  امضاي  با 
ايران موقعيت  عمال تضمين مي كند كه 
فناوري  به  دستيابي  براي  مناسبي 
به عنوان  كشور  اين  به  و  دارد  هسته اي 

در  آن  هسته اي  برنامه  كه  بازيگري 
رسيد،  خواهد  صنعتي  مقياس  به  نهايت 
نه تنها  توافق  اين  كرد.  اعتماد  مي توان 
رسميت  به  را  ايران  هسته اي  حق 
به  را  سيگنال  اين  بلكه  مي شناسد، 
آمريكا،  كه  كرد  خواهد  مخابره  منطقه 
است  ناچار  قدرتي كه  به عنوان  را  ايران 

روي آن حساب كند، به رسميت شناخته 
تكي سپس تصريح مي كند  است.» ري 
كه بسياري در آمريكا از گسترش روابط 
سخن  هسته اي  توافق  از  پس  ايران  با 
توافق،  از  پس  معتقدند  و  مي گويند 
حوزه هايي  در  ايران  با  آمريكا  مطمئنا 
در  پايان جنگ  و  داعش  با  مقابله  مانند 
سوريه همكاري خواهد كرد و اين بدان 

ابرقدرت  را  معناست كه آمريكا كه خود 
جهان مي داند به سمت ايران چرخش پيدا 
خواهد كرد. ري تكي به سياست آمريكا 
اشاره  ايران  قبال  در  گذشته  دهه   3 در 
مي كند كه به بهانه حمايت از تروريسم 
را  تحريم هايي  منطقه اي،  تحركات  و 
با  اكنون  اما  كرده،  اعمال  تهران  عليه 
توافق هسته اي مجبور مي شود فشارهاي 
مالي بر ايران را كاهش دهد و در چنين 
شرايطي، حاكمان بعدي كاخ سفيد ديگر 
ابزار كافي براي اعمال فشار بر ايران را 

در اختيار نخواهند داشت.
تا  است  آن  بر  مي رسد  به نظر  كه  او 
عواقب  از  را  آمريكايي  سياستگذاران 
مي نويسد:  بترساند،  ايران  با  توافق 
«ايران، آمريكا را دولتي استعمارگر و در 
حال افول مي داند كه از مشكالت داخلي 
تأكيد مي كند  تهران  رنج مي برد.  فراوان 
كه اين اياالت متحده است كه به توافق 
پيش  مسير  بتواند  تا  دارد  نياز  هسته اي 
را  خاورميانه  از  خروج  براي  خود  روي 
هموار كند. با اين اوصاف، رويكرد كنوني 
ايران در مسير افزايش نفوذ و قدرت خود 
اين  كنترل  براي  آمريكا  توان  كاهش  با 
كشور همزمان شده و اين بدان معناست 
تقويت  هسته اي،  توافق  مهم  ميراث  كه 

هژموني ايران است.»

ايران پس از توافق هسته اى از نگاه غرب

توكلى : توافق نيازمند تاييد مجلس است 

طرف  وقتى  مى كنم  فكر  گفت:  مجلس  در  تهران  نماينده 
براى  كننده  مذاكره  تيم  و  رهبرى  بودن  مصمم  مقابل 
مواضع  از  كمى  ديد  را  كشور  دستاوردهاى  و  حقوق  حفظ 
زياده خواهانه خود كوتاه آمد. توكلى با اشاره به اينكه توافق 
تصويب  على القاعده  نيز  ايران  مجلس  در  گرفته،  صورت 
برسد  ملى  امنيت  عالى  شوراى  و  رهبرى  تأييد  به  كه  توافقى  گفت:  مى شود، 

مجلس نيز آن توافق خوب را خواهد پذيرفت.

 آمريكا حمله كند مشكل اقتصادى را حل مى كنيم  
 

محسن رضايى دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام خطاب 
 به مردم گفت : من به عنوان يك سرباز و پاسدار انقالب قول 
مى دهم اگر آمريكايى ها بخواهند به ايران چشم بد داشته 
باشند و به فكر حمله نظامى باشند، مطمئن باشند ما در هفته 
اول حداقل 1000 آمريكايى را اسير مى گيريم و آن موقع براى 
آزاد كردن هر يك از آنها بايد چند ميليارد دالر بدهند. آن موقع مشكل اقتصادى ما نيز 

ممكن است حل شود، بايد اين فكر را از سرشان بيرون كنند. 

حتى اگر كنگره توافق را رد كند، 
اروپايى ها به تحريم ادامه نمى دهند  

فضاى  به  گزارشى  طى  هاآرتص  اسرائيلى  روزنامه   
توافق پرداخته و نوشت: حتى اگر كنگره با توافق نهايى 
از سد وتوى رياست جمهورى  بتواند  مخالفت كند و 
هم بگذرد، هيچ اطمينانى وجود ندارد كه كشورهاى 
رضايت  ها  تحريم  تداوم  به  چين  و  روسيه  اروپايى، 
دهند- به خصوص پس از آنكه سازمان ملل قطعنامه 
رفع تحريم ها را تصويب كند. اگر اين روند ادامه پيدا 
تاثير  فاقد  آمريكا ديگر  از تحريم هاى  كند، بسيارى 
گزارش  به  بود.  خواهند  تحريم  از  پيش  چشمگير 
هاآرتص، مجلس ايران همين حاال هم سيگنال هايى 

ارسال كرده مبنى بر اينكه آماده توافق با غرب است.

ايران  ميليارد دالرى  رويترز: قرارداد 20 
براى خريد بوئينگ و ايرباس بعد از توافق 

 
صورت  در  است:  گفته  هوانوردى  صنعت  فعال  يك 
بازارهاى  ترين  داغ  از  يكى  به  ايران  توافق،  حصول 
صنعت هواپيمايى جهان تبديل خواهد شد. براساس اين 
گزارش ها، كارخانجات بزرگ هواپيماسازى بوئينگ و 
ايرباس تخمين مى زنند كه در صورت دستيابى ايران 
 20 قراردادى  ها  تحريم  لغو  و  اى  هسته  توافق  به 
از  نقل  به  رويترز  كنند.  امضا  ايران  با  ميليارد دالرى 
فرهاد پرورش رئيس ايران اير اعالم كرد: ايران قصد 
دارد به محض كاسته شدن از تحريم ها 100 فروند 

هواپيماى جت از شركت هاى معتبر خريدارى كند. 

قلعه يخى كانادايى! عكس روز 

وزير كشور: شرايط را براى برگزارى
جشن هسته اى فراهم مى كنيم 

وزير كشور در پاسخ به اين پرسش كه آيا براى جشن 
تا  كرد:  اظهار  داده ايد،  انجام  پيش بينى هايى  هسته اى 
االن مطلبى در اين زمينه به ما ابالغ نشده است؛ اما 
اگر مذاكرات هسته اى ختم به خير شود مردم به صورت 
خودجوش جشن مى گيرند و به استان ها و نيروى انتظامى 

اعالم كرده ايم كه شرايط مناسبى را فراهم كنند. 

شوراى همگرايى ليست انتخاباتى نمى دهد

اينكه  بيان  با  اصولگرايان  همگرايى  شوراى  رئيس 
 حركت ما در جهت همگرايى است و كار حزبى نمى كنيم 
جريان  عنوان  به  آتى  انتخابات  در  نداريم  بنا  گفت: 
داد:  ادامه  تقوى  بدهيم.  انتخاباتى  ليست  همگرايى 
متاسفانه در جريان ارزشى و نيروهاى اصولگرا نگاه 
صفر و صدى داريم. گاهى كندروى و گاهى تندروى 
و مقطعى  اوقات فصلى  برخى  ائتالف ها  كنيم.  مى 

است كه بايد اين مسائل را كنار بگذاريم.

 اصولگرايان از سوراخ تفرقه گزيده نشوند
نماينده تهران در مجلس با بيان اينكه نبايد از سوراخ 
تفرقه چندين بار گزيده شويم، گفت: اصرار ما بر وحدت 
اصولگرايان، تشنگى كسب قدرت نيست. حداد عادل با 
بيان آنكه يكى از جفاهايى كه در چند سال اخير شاهد 
بر همه تالش هاى  اى  اين است كه عده  ايم   بوده 
دولت گذشته خط بطالن كشيده اند، گفت: اين افراد جز 
سياه نمايى كار ديگرى نمى كنند طورى كه رهبرى در 
هفته دولت به آنها فرمودند به فكر تخطئه دولت قبل 

نباشيد تا براى خود كسب وجهه كنيد. 

حائرى : 2 سال كشور دست شما بوده 
 چرا سندى از تقلب ارائه نمى  كنيد؟

آيت ا... حائرى شيرازى استاد اخالق دولت احمدى نژاد 
با انتقاد از اينكه احمدى نژاد توجه الزم را به كالس 
از  بود  موارد ممكن  برخى  در  نداشت، گفت:  اخالق 
تاثير  آقاتهرانى،  آقاى  امثال  و  بنده  از  بيشتر  مشايى 
بگيرد. وى همچنين با بيان اينكه برخى ادعاى تقلب 
سندى  كه  حالى  در  كردند  مطرح  را  انتخابات  در 
نداشتند، گفت: خب حاال كه 2 سال است كشور دست 
شماست چرا هيچ سندى ارائه نمى كنيد؟؛ شماها كه 
مسكن مهر و خانه دار شدن مردم را نديده ايد چطور 

مى گويد تقلب در انتخابات را ديده ايم؟.

ظريف در ذهن مردم ماندگار خواهد شد    
 يك عضو شوراى مركزى حزب كارگزاران سازندگى 
مى كنند  افتخار  كننده  مذاكره  تيم  به  مردم  گفت: 
مردم  ذهن  در  كننده  مذاكره  تيم  و  ظريف  آقاى  و 
اين  اظهار كرد:  امانى،  ماندگار خواهند شد. شهربانو 
فرزندان عزيز، غيور و وطن دوست كه مورد اعتماد 

نظام هستند تا اين مرحله به خوبى عمل كرده اند. 

غرب : رهبر ايران شخصى حكيم است

سيد محمد مرندى تحليل گر مسائل سياسى گفت: در 
 ديدار با يكى از اعضاى تيم مذاكره كننده هيئت هاى 
غربى، وى اظهار بر سرسخت بودن مقام معظم رهبرى 
ايشان به عنوان شخصى حكيم در  از  داشته است و 

پيشبرد اهداف ايران در مذاكرات يادكرده است.

قطعنامه درصورت توافق فقط براى ايران 
الزم االجراست ؛ آمريكا آن را وتو مى كند 

درصورت  گفت:  تهران  دانشگاه  علمى  هئيت  عضو 
توافق هسته اى قطعنامه شوراى امنيت سازمان ملل 
دليل  به  آمريكا  و  الزم االجراست  ايران  براى  فقط 
فواد  كند.  تخطى  آن  از  مى تواند  وتو  حق  داشتن 
ايزدى با اشاره به برخى از اظهارات مذاكره كنندگان 
كشورمان مبنى بر اينكه قرار نيست پاى متن نهايى 
را كسى امضا كند بلكه شوراى امنيت در تاييد اين 
آمريكا  گفت:  كرد،  خواهد  صادر  قطعنامه اى  متن 
علت  به  و  است  ملل  سازمان  يك  درجه  شهروند 
داشتن حق وتو مى تواند از قطعنامه تخطى كند اما 
ايران به عنوان شهروند درجه دو، درصورت تخطى 
شود.  روبرو  هم  نظامى  گزينه هاى  با  است  ممكن 
وى ادامه داد: در صورت صدور قطعنامه، مجلس و 
ايران موظف به پذيرفتن آن هستند. در واقع ايران 
را در مقابل عمل انجام شده قرار مى دهند و مجلس 
آن  مصوبه  و  بود  خواهد  تشريفاتى  مجلس  يك  ما 

جنبه تشريفاتى خواهد داشت.

ويژه كاركنان دولت و فرهنگيان محترم  25 درصد نقد 
مابقى طى سه فقره چك بدون كارمزد و افزايش قيمت

بيرجند: شعبه يك - بيست مترى اول مدرس شرقى 
پالك 16  تلفن: 32234286

09357787955   مديريت: سلطانى

فروش لپ تاپ ، تبلت و لوازم جانبى

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 مالياتى
مهلت ارائه الكترونيكى اظهارنامه مالياتى از طريق سامانه www.tax. gov. ir حداكثر تيرماه سال جارى مى باشد.

به منظور ارائه الكترونيكى اظهارنامه مالياتى ، تكميل مراحل ثبت نام شماره اقتصادى از طريق سامانه مذكور ضرورى است
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

 تعدادى فروشنده خانم 
با روابط عمومى باال و ترجيحا با سابقه 

كار در پوشاك نيازمنديم.
32442606 -09153622760
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امالك و مستغالت

1000متر زمين كشاورزى روبروى 
شهرك صنعتى، معاوضه با مسكن 

مهر. 09159645880

منزل فروشى دستگرد 90متر زيربنا 
153 متر زمين فى 75 مليون 

09157712375تماس 4عصر به بعد

فروش يك واحد آپارتمان 
همكف(شركت مولوى)مهر شهر.
فى توافقى  09159621224

زمين فروشى نرجس 11 قطعه 
پنجم شمالى

09151630283

زمين فروشى يامعاوضه دراميراباد 
250متر شماليزيرفى

09155614099

منزل فروشى يامعاوضه دربلوار 
شعبانيه 200 مترزمين 270 بنا 
زيرفى   1 09155614099 

فروش يك قطعه زمين درشهرك 
چهكند132مترزير فى كارشناسى 

توافقى  09156685160

معاوضه منزل 162مترى تازه ساز 
تمام اسكلت درحسين آبادسادات 
باواحد مسكن  09158650989

فروش منزل حاجى اباد 13دوخوابه 
صد متر فول امكانات.فى54م نقد،يا 
معاوضه با خودرو 09158671894

منزل شمالى - دستگرد 168 
متر90 متر زير بنا سفتكارى 

شدهفى60 م  09150033510

امتياز آپارتمان فروشى- شهيد 
ناصرى فاز2ارتش واريزى 30م
 فى توافقى  09353242617

آپارتمان 110متر زيربنا در دو واحد 
طبقه اول پيلت مشترك - خ دولت فى 

كارشناسى 09157566606

معاوضه منزل 162مترى تازه ساز 
تمام اسكلت درحسين آبادسادات 
باواحد مسكن 09158650989

خريدار زمين كشاورزى جهت 
احداث گلخانه

09350650139

يك واحد اپارتمان115متر،امكانات 
كامل واقع در بلوار جماران مجتمع 

ستاره كوير 09158600262

3000متر تجارى-  بعد از دانشگاه 
بيرجند برق سه فاز و آب و تلفن 
موجود در محل. 09154030029

فروش زمين مسكونى دونبش در 
حسين اباد سادات متراژ168 متر.
فى 50 ميليون 09151638475

منزل چهكند 171متر 
76 متربناداراى پايانكار 

09156700437

فروش اپارتمان مسكن مهر 
درخيابان مهرشهر 85مترى فول 
امكانات فى45م09011215833

آپارتمان فروشى خيابان 9 دى 
12 بالك 162 قيمت 54 ميليون 

09153621050

فروشى_يك واحد آپارتمان 
حدود84متر- آوينى- طبقه دوم
فى كارشناسى09353905069

فروش آپارتمان يك واحد مسكونى 
100متر خيابان پامچال طبقه پنچم  

09151600919

فروش اپارتمان از مجموعه بنياد 
مسكن شوكت اباد.طبقه اول 

دونبش09019201887

فروش پيلوت مسكونى 60متر 
يك خواب انتهاى مدرس 

 09153620139

آپارتمان فروشى 78 مترى فى 45 
نقد 22 وام - تقاطع ميالد و الهيه.
تعاونى تراشكاران 09155610354

آپارتمان 80 مترى فروشى پروژه 
مجتمع فرهنگيان ابتداى نارنج 3 
فى كارشناسى 09151614132

فروش واحد
 مسكن مهر

09354734772 

فروش 1000متر زمين مزروعى 
با1ساعت آب قنات در روستاى 

ميرعلى 09159645585

ملك وياليى دوبلكس 
در معلم نقدى يا معاوضه

09159626514

فروش ملك وياليى 300 ميليون 
يا معاوضه با آپارتمان كوچك

09153634160

فروش واحد 100 مترى صدف 5 
با پاركينگ وآسانسور و انبارى
 فى توافقى09153614103

فروش واحد 75 مترى سايت ادارى 
امكانات كامل بسيار شيك
فى توافقى09153614103

زمين فروشى نرجس 11 قطعه 
پنجم شمالى

09151630283

امتياز مسكن ارتش، معصوميه 
پايين واريزى15/700 

فى توافقى  09157414784 

مغازه تجارى فروشى خ نبش 
سعدى2 سندشش دانگ31 متر

09373831253

فروش يا ماوضه آپارتمان از 
واحدهاى ارتش 20 ميليون وام 2 
سال پرداخت شده 09151606229

فروش امتياز اپارتمان 130 مترى 
معصوميه واريزى 21,2 

فى كارشناسى 09195605878

فروش يامعاوضه اپارتمان ازفاز5 
شهردارى 85 مترى فول امكانات 

فى 60م 09156653708

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

زمينى در مهرشهر خيابان عمار با 
منزلى در مهرشهر عوض مى شود 

09159646039

آپارتمان نوساز 90 مترى خ عدالت 
فى 190 م. 2 واحد 70 مترى

 فى 140 م    09156044960

آپارتمان 97مترى مهر شهر 
28قسط پرداخت شده قابل معاوضه 

با كاميون   09158611759

سه قطعه زمين كشاوزى مشا 
باسندمالكيت انتهاى غفارى 14 
قيمت توافقى 09151600159

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

فروش آپارتمان خ بهجت20
تكميل 20 قسط داده شده

09158645610

فروشى آپارتمان كليه امكانات 
طبقه دوم خ بهجت 20 مهرشهر

 فى 55   09158645610

فروش 250متر زمين ابشار گيوك 
60متر بنا نيمه ساز داراى پروانه با 
آب وزمين مشجر 09362888492

فروش منزل وياليىسجادشهر 
160مترزمين و بنا 100 

09364566967

دوهكتار باغ پسته بادرختان5 ساله 
و12ساعت اب در شهر اسفدن با 
قيمت تواففى 09153019360 

900زمين حاشيه جاده رو به رو 
كويرتاير سندار جنب شن شويى 

09393613310

چهار هكتار باغ پسته وزرشك 24 
ساعت اب از چاه 200مترى اسفدن  

فى: يك تومان 09153019360 

فروش يك واحد آپارتمان 86 مترى 
سند آزاد فقط 77 م معصوميه خ 

بهارستان 09158634036

فروش آپارتمان مهرشهر
همكف شمالى باتمام امكانات 

فى 56م 09155618396

فروش آپارتمان شمال شهر باتمام 
امكانات 105مترمفيد شمالى.
سندآزاد 09155618396

فروشى منزل وياليى شمالى
 موس بن جعفر22متراژ120متر

تازه تعمير 09363329094

منزل وياليى- سراب.حاشيه 
مترزمين 250مترزيربنا.دهنه 12,5 

09360731449

قطعه زمينى - دولت43. دونبش 
220مترفروشى يامعاوضه با

آپارتمان درمشهد 09151614976

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

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

فروشى 11400 مترمربع زمين 
مزروعى -دشت بجد مترى 
12000ت 09354672314

خريدار آپارتمان طبقه همكف 
يا اول دوخواب سند آزاد 80 م   

09157207921

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

رهن و اجاره

متقاضى اجاره سوله تامبلغ 150 
هزارتومان هستم كه سقفش بلند 

باشه.  09010477769

نيازمند زمين اجاره ى درمحدوده 
شهر جهت ساخت سوله

09151640588

نيازمند سوله جهت تعميرگاه خودرو 
درمحدوده ى شهرنيازمنديم

09151640588

يكباب مغازه واقع درخيابان غفارى 
مساحت40 متربه رهن واجاره داده 

مى شود 09151614976

خودرو پرايد

111 سفيد مدل 92 بيمه 6 ماه بى 
رنگ فى:18500
09151600636

پرايد 131مدل 90 فى 14 نوك 
مدادى

09368678706

پرايد131فول دوايربك مدل93.بيمه 
يكسال. بدون خط خش 19 تاكار 
فروش معاوضه. 09351102373

پرايد مدل93در حد صفر 
كاركرد13000هزار30 دوگانه سوز 

فى19ميليون09157566606

پرايد 86 نقره اى بيمه 9_94 
تخفيف 8سال هيدروليك 

فى 11200 تل 09155620921

پرايد سفيد 83انژكتور بدون رنگ.
الستيك 70درصد فى: 10500          

09155619072

فروش هاچ بك مشكى 87 
هيدروليك تميز فى 12800

09369276143

فروش فورىپرايدسفيدتك مدل81 
تازه بيمه شده بدون تخفيف 

دوررنگ 09105461571

خريدار پرايد بى خط و خش 
تا 10 م 

09359057779 

هاچ بك سفيد مدل 87 بيمه تا برج 
10بدون رنگ در حد صفر .قيمت 

09151602900    15/300

فروش پرايد مدل 91دوگانه كارخانه 
تمام رنگ جلو عقب سالم 

فى 13/500   09300473566

پرايد مدل 76خانگى كم كار 
تميز بيمه برج8 الستيك نو 

فى: 6700    09153624494

فروشى پرايدمدل 81
رنگ سفيد

09156693515

فروش هاچ بك سفيد 
75كره اى،بيمه 9ماه فى 7    

09366452631

فروشى برايد دودى 
مدل 78 بسيار تميز 

09126155786

پرايدفروشى مدل 80 از اول
 تخفيف فنى سالم فروش فورى

09158628039

پرايد مدل 86دوگانه كارخانه 
دوررنگ فروشى يا معاوضه باپرايد 

مدل پايين 09159632317

پرايدنقره اى مدل 87بدون رنگ 
بيمه1 ،ماه،تخفيف 8سال

فى: توافقى 09159622754

پرايد132 دلفينى مدل 90 
معاوضه با پرايد مدل پايين كره اى
فى 16200   09159610661

پرايد مدل88نقره اى بيمه 8ماه 
الستيك80درصد فى12200تومان 

09158652674

پرايدفروشى مدل 77بيمه 
تاآخرسال بدون تخفيف فى 6.5 

09158624313

خريدار پرايد خانگى80تا82 
سالم باتخفيف كامل
09157211839

پرايد سفيدمدل81 فنى سالم بدون 
رنگ بيمه كامل تا اول  برج 6 
فى 8/300     09159632813

خودرو پژو

پارس سال سفيدمدل 93/9
پانزده هزار كار 34ميليون

09153633647

فروش آردى مدل 82 سفيد، 
دور رنگ بيمه يكسال. فى: 7م 

09159645880

فروش پژو پارس نقره اى
 مدل 84 دوگانه
09159645880 

111 سفيد مدل 92 بيمه 6 ماه 
بى رنگ فى:18500
09151600636

فروش فورى 206اس دى.v9فول 
دنده اتومات مدل89سفيدچندلكه 

رنگ. 09364651606

آردى مدل83 سبز بيمه يكسال 
4تا گلگير رنگ فروشى فى توافقى 

09155615894

405دوگانه كارخانه نقره اى.
قيمت 23ميليون
09155619072

پژوه پارس مدل 90نقره اى 
الستيك وبيمه كامل بدون رنگ 
27,300 م   09151608039

پژوپارس 85نقره اى بيرنگ 
تخفيف بيمه9سال فروشى ياتعويض 

باپرايددوگانه   09159617026

پارس سال دوگانه داشبورد جديد 
خاكسترى مدل 20بهمن 93 كاركرد 

09153635766   9500

خودرو متفرقه

فروش موسو اتومات 6سيلندر
نوك مدادى فنى عالى

09151607030

l xفروش يا معاوضه سمند
مدل90سفيدفى23/5ميليون 

09156635072

وانت مزدا تك كابين مدل73 رنگ 
سفيد بيمه يكسال فى 6ميليون 

ت09155615894

فروش يكدستگاه كمپرس براى 
ماشين نيسان با تمام وسايل

09158629388

فروشى پى كى مدل 84نقره اى 
بيمه 5ماه تخيف كامل فنى سالم 

فى 6600    09305826672

خريدارsdمدل90_92 
،v8سفيد،بيرنگ،پول نقد به قيمت 

كارشناسى   09153617836

 فروش سمند ال ايكس مدل 89 
دوگانه كارخانه،سفيد بدون رنگ، 

23ميليون 09155623539

سمند سفيددوررنگ مدل 81
قيمت 11,5معاوضه باپرايد 

درحد6تومان 09153637210

ريو مدل 87 بدون رنگ
 فى 23500 

09354734772

موتورپيشرو پارس 200 مدل88 
رنگ نارنجى تميز
09196062070

ريو نوك مدادى مدل 87 
فى 27 با وسايل

09354734772 

فروش موتورپيشتازبى كالج مدل
87 بيمه تابرج 8 رنگ قرمزمشكى 

فى 1100   09017824270

يك دستگاه ال90 مدل 88 تمام 
رنگ جلو و عقب سالم فى20 م

 09157976748

فروش هندا 125 ليفان 4دنده 
مدل 88 بيمه برج8 مدارك كامل 

فى 1م. 09395618105

ال 90 مدل 90 نقره اى
 بدون رنگ فى 30 ميليون 

09155086601

باغ مثمرشمسآباد1400 مترو...فى 
كارشناسى 70 م فورى فروش 65 م 

09153618933

ماشين پى كى نقره اى مدل 
84خانگى تميز فروشى.

09157579145

پيكان مدل 74بيمه ده ماه 
فى 4500

09105480249

فرشى وانت مدل 1388 تك گانه 
بى رنگ فى 9000000

09159625495

فروش رنو سپند استسنائى.
مدل79.قيمت6500     

09157921778

سمند دوگانه85,بيمه6ماه 
فى:13800م  

09154071025 

فروش سمند94پايه گازسوز 
سفيدمولتى پلكس تحويلى خرداد

09360564242

پيكان 76رينگ اسپرت بيمه كامل 
پخش باندفى 5م
09364566967
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رايانه و همراه

  C2,03نوكيا،دوسيم،لمسى 
كليدى،داراى لوازم جانبى، قيمت 

توافقى09157579581
 

رم 16گيگ مدل سيليكون پاور 
باخشاب و گارانتى مادام العمر
نونوپيام بديد 09150610724

فروش سيستم كامپيوتر
 200ت

09105461571 

جوياى كار

جوانى 27ساله متاهل با پژو405 
صفردوگانه سوز آماده همكارى 

09158671899

جوياى كاردر شيفت بعداز ظهر.
داراى كارت پايان خدمت.

09157914459

استخدام جهت كار 
در مرغدارى   
09151603820 

جويايى كارجوانى20ساله 
دانشجودرشيفت شب. 

09017824286

جوياى كار داراى
 كارت پايان خدمت. 

09157230642

جوان 
جوياى كار 

09156648806

به چندراننده باگواهينامه پايه دوم 
وخودروى دوگانه جهت كاردراژانس

09157579220

به يك نيروى ماهرجهت كار 
دراغذيه درشيفت شب نيازمنديم

09333618982

به تعدادى راننده با خودروى دوگانه 
بصورت تمام وقت جهت كار در 

آژانس نيازمنديم 09385614996

بازارياب خانم باحقوق عالى
 و شرايط عالى نيازمنديم. 

09378141602

به تعدادى كارگر دائمى باقدرت 
بدنى باالوحقوق عالى براى حمل
اثاثيه نيازمنديم 09354804898

به چند نفر پيك موتورى با ضامن 
معتبر جهت توزيع سيم كارت 
نيازمنديم  09155619072

به يك همكار در مهرشهرنيازمنديم.
امالك حسنى

09151638220

لوازم منزل

يكعدد تشك دونفره ابرى،
فى 150تومان

09151636030

ماشين لباسشوى دوقلو پاكشوما 
6كيلوى،نو پلمب.فى 400تومن

09151636030

جارو شارژى آلمانى ويكتور در 
حد نو,فى: 220هزار تومان

09154071025

فروش.ماشين ظرفشويى14نفره 
مديا سفيد2يا3بارهم استفاده شده.

درحدنو 09156635233

فروش تختخواب با قيمت 
توافقى؛تمام چوب
09153611987

فروش فورى يك دست مبل چرم
 7 نفره كرم قهوه اى 900 ت

09153626412

فروش سينماخانگى استفاده نشده 
فى :400هزار

09015117152

متفرقه

واگذارى آژانس با چهار سال اعتبار 
و زنگ خور حدودا 70 فى 8م   

09155628196

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

09157959442-09153225047

فروش پوشاك مردانه در راسته 
بازار با موقعيت عالى،پيامك 

بزنيد09157710431

يك عددفرش12مترى ماشينى 
نو،ابگرمكن برقى،گازطرح فر

بفروش ميرسد 09159638288

فروش كولرگازى پنل دار 18هزار
GREEگرى كمصرف كاركردصفر 

09373831253

فروش ماشين شارژى دست 
دو،بسيارتميز دو موتوره وكنترلدار 

وباطرى نو 09354672413 

قلطك دستى
 موتورى فروشى

09159617016 

واگذارى فورى و استثنايى مزون 
عروس فقط 10 م ,شرايطى

 واگذار مىشود 09355598886

مزون با موقعيت 
عالى تضمينى

09354734772 

فروش 4حلقه الستيك هندى 
سيلو 10روز كاربفروش ميرسد 

09126155786

به يك كريرو كالسكه بچه دست 
دو درحدنو نيازمندم
09013251272 

واگذارى آژانس بازنگ خور 
حدودا 70تا فى 7500م    

09159638196

فروش سوپر ماركت 
با كليه امكانات

09362888492

فروش كارواش بادرامدعالى 
توافقى يامعاوضه باخودرو.

09174373192

 jvc يك جفت باند جى وى سى
400وات يك هفته كار قيمت130 

تومان 09393613310

يك دست كامل كمك پرايد جلو 
وعقب دست دو به شرط سالمى 
فروشى فى:70    09393613310

فروش 4حلقه الستيك هندى 
سيلو 10روز كاربفروش ميرسد 

09126155786

فروش ميز ادارى مديريتى در حد 
نو تميز بهمراه باكس قيمت 250     

09151642874

فروش مغازه مواد غذايى وخشكبار 
معلم به علت مهاجرت معاوضه با 

خودرو 09155617031

پروانه كسب نمايشگاه اتومبيل 
واگذار يا اجاره داده ميشود

09306703037

راديوضبطcdتصويرى و
mp3سامسونگ-جاروشارژى 

مولينكس09153638963

يكدستگاه برق خورشيدى تاكسى 
تلفنى فعال وا گذار ميشود 

10ميليون    09155619072

كليه لوازم سمسارى به حراج 
داده ميشودنبش 17شهريور33           

09157579145

دارتابلوفرش به همراه نخ و نقشه و 
حدود بيست سانت بافته شده 
فى : 400 هزار 09335114125

يك عددفيش عمره
 به قيمت توافقى
09155611971

فروش انواع 
دستگاه بلوك زنى
09151642113 

دوربين canon باكيفيت، رمخور 
همراه با رم باال، و كيف مخصوص 

550تومان  09367207017

كمپرس نيسان سالم باوسايل 
جانبى.فى توافقى زيرقيمت

09156659228

فروش 1200 متر گلخانه
 با لوازم جانبى

09156030300 

يك عدد دوچرخه دنده اى جديد 
يك هفته كاركرد قيمت550000 

09357508462

رستوران سنتى مركز شهر 1500 
متر معاوضه با ملك يا ماشين
 مدل باال  09156004494

موتور برق سه كيلو وات 
در حد نو فروشى
09153636478 

مغازه با كليه اجناس و دكور و پروانه 
كسب بدون سرقفلى زير فاكتور! 

09359168399

تعدادى مايكن زنانه پا ونيم تنه 
دست دو بفروش ميرسد

09153621439

فروشى اژانس باجواز و تمام امكانات
 و پنج خط تلفن وخط ويژه در 
ميدان جمارا ن 09156677403

دستگاه خميرگيروتشت خميرى 
تمام استيل ظرفيت سه كيسه 

09101495428

كارواش باموقعيت عالى باقيمت 
مناسب تفاوقى

 0935480474210


